 ‐ 38079روزا ﺗﯘﺗﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ۋە ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﻗﺳﯩﺮ ﺋﻮﻗﯘش دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺳﭘرﻧﯩﯔ ﺋڭ ﺗۋەن ﺋﻟﭽﯩﻤ
ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺳﯘﺋﺎل

روزا ﺗﯘﺗﻤﺎﺳﻠﯩﻖ دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺳﭘرﻧﯩﯔ ﺋڭ ﺗۋەن ﺋﻟﭽﯩﻤ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﻛﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﻗﺳﯩﺮ ﺋﻮﻗﯘش ۋە روزا ﺗﯘﺗﻤﺎﺳﻠﯩﻖ دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﻨ ﻗﯩﺮﯨﻖ ﺳﻛﯩﺰ ﻣﯩﻞ ﺋﺗﺮاﭘﯩﺪا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ
دەپ ﻗﺎرﯨﺪى .ﺋﯩﺒﻨ ﻗﯘداﻣ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ"ﺋل ﻣﯘﻏﻨ "دا ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺋﯩﻤﺎم ﺋﮬﻤد رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻣزﮬﯩﭙﯩﺪە ،ﺋﻮن ﺋﺎﻟﺘ
ﭘرﺳﺧﺘﯩﻦ ﻗﯩﺴﻘﺎ ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﺪە ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﻗﺳﯩﺮ ﺋﻮﻗﯘش ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺑﯩﺮ ﭘرﺳخ ﺋﯜچ ﻣﯩﻠﻐﺎ ﺑﺎراۋەر ﻛﯧﻠﯩﺪۇ ،ﺋﻮن ﺋﺎﻟﺘ ﭘرﺳخ
ﻗﯩﺮﯨﻖ ﺳﻛﯩﺰﻣﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘپ ﺟﯩﺪدەدﯨﻦ ﻣﻛﯩﯩﭽ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ.
ﻣﯘﺷﯘ ﻗﺎراﺷﻘﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳن ﻗﺳﯩﺮ ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩ ﻛﯜﻧﻠﯜك ﻣﯘﺳﺎﭘ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼردﯨﻦ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﺎﺑﺒﺎس ،ﺋﯩﺒﻨ
ﺋﻣر)ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻻردﯨﻦ رازى ﺑﻮﻟﺴﯘن(ﻧﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯩﻤﺎم ﻣﺎﻟﯩﻚ ،ﺋﻟﻳﺲ ۋە ﺋﯩﻤﺎم ﺷﺎﻓﯩﺌ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻣﯘ ﺑﯘ
ﻗﺎراﺷﻨ ﻗﻮﻟﻠﯩﻐﺎن .ﺋﯩ ﻛﯜﻧﻠﯜك ﻣﯘﺳﺎﭘ ﻧﻮرﻣﺎﻟﺪا ﺳﻛﺴن ﻛﯩﻠﯘﻣﯧﺘﯩﺮ ﺋﺗﺮاﭘﯩﺪا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺑﺎز رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ "ﭘﺗﯩﯟاﻻر ﻣﺟﻤﯘﺋﺳ-12"ﺗﻮم -267ﺑﺗﺘ ﺳﭘر ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﺴﯩﻨ ﺑﯧﯩﺘﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ:
"ﻛﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ،ﺋﺎﻳﺮوﭘﯩﻼن ،ﻛﯩﻴﻤ ۋە ﭘﺎراﺧﯘت ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﻗﺎﺗﻨﺎش ۋاﺳﺘﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻧﻮرﻣﺎﻟﺪا ﺳﻛﺴن
ﻛﯩﻠﯘ ﻣﯧﺘﯩﺮ ﻳﺎﻛ ﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﺪە ﻳﻮل ﻳﯜرﺳ ﺑﯘ ﻣﯘﺳﺎﭘ ﺳﭘر دەپ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋرپ‐ﺋﺎدەﺗﺘﯩﻤﯘ ﺳﭘردەپ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎرﻏﺎ
ﺋﯧﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﺶ ،ﺋﮔر ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﺗﮔ ﻳﺎﻛ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﻳﺎﻛ ﺋﺎﻳﺮوﭘﯩﻼن ﻳﺎﻛ ﻛﯩﻴﻤ‐
ﭘﺎراﺧﻮﺗﻼر ﺑﯩﻠن ﻣﯘﺷﯘ ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﻨ ﻳﺎﻛ ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻛﭘﺮەك ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﻨ ﻣﺎﯕﺴﺎ ﺑﯘ ﺳﭘر دەپ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪۇ.
ﺳﺋﯘدى ﺋرەﺑﯩﺴﺘﺎن ﺋﯩﻠﻤ ﺗﺗﻘﯩﻘﺎت ،دﯨﻨ ﺗﺷﯟﯨﻘﺎت ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ)-8ﺗﻮم -90ﺑت(ﻗﺳﯩﺮ ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﺴ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا:
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ﻛﯩﺮا ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﺷﻮﭘﯘرى ﺋﯜچ ﻳﯜز ﻛﯩﻠﻮﻣﯧﺘﯩﺮدﯨﻦ ﺋﺎرﺗﯘق ﻳﻮل ﻳﯜرﺳ ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﻗﺳﯩﺮ ﺋﻮﻗﯘﻣﺪۇ؟دەپ ﺳﻮرﯨﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﯘﻻر ﺟﺎۋاپ ﺑﯧﺮﯨﭗ
ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن" :ﻛﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﻟﯩﻤﺎﻻرﻧﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﻗﺳﯩﺮ ﺋﻮﻗﯘش دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﻣﯘﺳﺎﭘ ﺳﻛﺴن ﻛﯩﻠﻮﻣﯧﺘﯩﺮ
ﺋﺗﺮاﭘﯩﺪا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻛﯩﺮا ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﺷﻮﭘﯘرى ﻳﺎﻛ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺷﻮﭘﯘرﻻر ﺑﯩﺰ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﻨ ﻳﺎﻛ ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻛﭘﺮەك
ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﻨ ﻣﯧﯩﺸﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ﺋﯘﻻر ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﻗﺳﯩﺮ ﺋﻮﻗﯘﺳﺎ دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑزى ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر ﺳﭘر ﺋﯜﭼﯜن ﻣﯘﺋﻳﻴن ﺑﯩﺮ
ﻣﯘﺳﺎﭘ ﺑﻟﯩﻠﻧﻤﻳﺪۇ ،ﺑﻟ ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺋرپ‐ﺋﺎدەﺗﻠﯩﺮﯨ ﻗﺎراﻳﻤﯩﺰ ،ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺋرﭘﺪە ﺳﭘر دەپ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎرﻏﺎ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﻣﯘﺳﺎﭘ
ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺳﭘر ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ روزا ﺗﯘﺗﻤﺎﺳﻠﯩﻘ ،ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﻗﺳﯩﺮ ﺋﻮﻗﯘﺷ ۋە ﺋﯩ ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺑﯩﺮﮔ ﺟﯘﻏﻼپ ﺋﻮﻗﯘﺷ
ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺷرﺋ ﮬﻛﯜﻣﻠر ﺗرﺗﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪۇ.
ﺷﻳﺨﯘل ﺋﯩﺴﻼم ﺋﯩﺒﻨ ﺗﻳﻤﯩﻴ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ "ﭘﺗﯩﯟاﻻر ﻣﺟﻤﯘﺋﺳ-24"ﺗﻮم -106ﺑﺗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﻗﺳﯩﺮ ﺋﻮﻗﯘش
ﺑﯩﻠن راﻣﯩﺰاﻧﺪا روزا ﺗﯘﺗﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻨ ﻣﻟﯘم ﺑﯩﺮ ﺳﭘرﮔ ﺧﺎس ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﮬرﻗﺎﻧﺪاق ﺳﭘردە ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎن دﯦن ﻗﺎراﺷﺘﯩ
ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺳزى ﺗﻮﻏﺮا ﺳزدۇر".
ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻦ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﺪﯨﻦ "ﺋﯩﺴﻼم ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﺮى ﭘﺗﯩﯟاﺳ "ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳر -381ﺑﺗﺘ" :ﺳﭘر ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ﻧﺎﻣﺎزﻧ
ﻗﺳﯩﺮ ﺋﻮﻗﯘﺳﺎ دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﻨﯩﯔ ﻣﯩﻘﺪارى ۋە ﻗﺳﯩﺮ ﺋﻮﻗﯘﻣﺎﺳﺘﯩﻦ ﺋﯩ ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺟﯘﻏﻼپ ﺋﻮﻗﯘﺳﺎ دۇرۇس
ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ دەپ ﺳﻮراﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﺷﻳﺦ ﺟﺎۋاپ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن" :ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﻗﺳﯩﺮ ﺋﻮﻗﯘﺳﺎ دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﻨ ﺑزى
ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر ﺳﻛﺴن ﺋﯜچ ﻛﯩﻠﻮﻣﯧﺘﯩﺮ دەپ ﺑﯧﯩﺘن ،ﻳﻧ ﺑزى ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر ﮔرﭼ ﺳﻛﺴن ﺋﯜچ ﻛﯩﻠﻮﻣﯧﺘﯩﺮﻏﺎ ﻳﺗﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﺋرﭘﯩﺪە
ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺳﭘر دەپ ﺋﺎﺗﯩﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺳﭘر ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺳﭘر دەپ ﺋﺎﺗﯩﻤﯩﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﮔرﭼ ﻳﯜز ﻛﯩﻠﻮﻣﯧﺘﯩﺮﻏﺎ ﻳﺗﺴﯩﻤﯘ
ﺳﭘر ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،دﯦن".
ﺋﯩﺴﻼم ﭘﯧﺸﯟاﺳ ﺋﯩﺒﻨ ﺗﻳﻤﯩﻴ رەﮬﺴﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﻤﯘ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗ ﻗﺎراﺷﻨ ﺗﺎﻟﻠﯩﻐﺎن ،ﺋﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯩﺸ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﻗﺳﯩﺮ
ﺋﻮﻗﯘش ﺋﯜﭼﯜن ﻣﯘﺋﻳﻴن ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﻨ ﺑﯧﯩﺘﻤﯩن ،ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻤﯘ ﻣﯘﺋﻳﻴن ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﻨ ﺑﯧﯩﺘﻤﯩن.
ﺋﻧس ﺋﯩﺒﻨ ﻣﺎﻟﯩﻚ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘﺋﻧﮭﯘ ﮬدﯨﺲ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺋﯜچ ﻣﯩﻞ ﻳﺎﻛ ﺋﯜچ ﭘرﺳخ
ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﺪﯨ ﺳﭘرﮔ ﭼﯩﻘﺴﺎ ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﻗﺳﯩﺮ ﺋﻮﻗﯘﻳﺘﺘ] .ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳﯩﺘ-691 ﮬدﯨﺲ[.
ﺋﯩﺴﻼم ﭘﯧﺸﯟاﺳ ﺋﯩﺒﻨ ﺗﻳﻤﯩﻴ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺳزى ﺗﻮﻏﯩﺮﯨﺮاﻗﺘﯘر .ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺋرپ‐ﺋﺎدەﺗﻠﯩﺮى ﺑﯩﺮ‐ﺑﯩﺮﯨ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﯩﻐﺎن
ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ،ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﻗﺳﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﻣﻟﯘم ﻣﯘﺳﺎﭘ ﺑﯧﯩﺘن ﺋﻟﯩﻤﺎﻻرﻧﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﻨ ﺗﯘﺗﺴﯩﻤﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺑﯘ ﺳزﻧﯩﻤﯘ
ﺑزى ﻣزﮬپ ﺋﯩﻤﺎﻣﻠﯩﺮى ۋە ﻳﯘﻗﯩﺮى ﻣرﺗﯩﯟﯨﻠﯩﻚ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر دﯦن ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺳزﯨﻨ ﺗﯘﺗﺴﺎﻗﻤﯘ ﺋﺎﻟﻼھ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ
ﮬﯧﭻ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﻣﻤﺎ ﺋﯩﺶ ﺋرﭘﯩﺪە ﺑﯧﯩﺘﯩﻠن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋرﭘﯩ ﻗﺎﻳﺘﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪۇر.
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ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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