 ‐ 49706راﻣﯩﺰاﻧﺪا ﺗﻮﻣﯘردﯨﻦ ﺋﻮﻛﯘل ﺋﯘرۇش زۆرۈر ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺑﯘﻧﯩﯔ روزﯨﻐﺎ ﺗﺳﯩﺮى ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟
ﺳﯘﺋﺎل
ﺑﯩﺮ دوﺳﺘﯘم راك ﻛﯧﺴﯩﻠﯩ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎر ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،راﻣﯩﺰاﻧﺪﯨﻤﯘ داۋاﻟﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﻣﺟﺒﯘر ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪى ،ﺧﯩﻤﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﺋﯘﺳﯘﻟﻼر ﺑﯩﻠن
ﺋﯧﺮﯨﺘﯩﻠن ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽ ﺧﯩﻞ ﻣﺎددﯨﻼرﻧ ﺋﻮﻛﯘل ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺗﻮﻣﯘردﯨﻦ ﻣﺎﯕﺪۇرﯨﺪﯨن ،ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﺪەك ﺋﮬﯟاﻟﺪا ﺋﯘﻧﯩﯔ روزﯨﺴ ﺗﻮﻏﺮا
ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺳﻮراﻳﻤن.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ
ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣدﮬﯩﻴﯩﻠر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
راﻣﯩﺰاﻧﻨﯩﯔ ﻛﯜﻧﺪۈزدە ﺋﻮﻛﯘل ﺳﺎﻟﺪۇرۇش ﺗۋەﻧﺪﯨﯩﺪەك ﺋﯩ ﺗﯜرﻟﯜك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ :ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﺋﻮﻛﯘل ﻳﯩﻤك‐ﺋﯧﭽﻤﻛﻨﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﺪا
ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﻗﯘۋۋەت ﺋﻮﻛﯘﻟ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺗﯜردﯨ ﺋﻮﻛﯘﻟﻼر روزﯨﻨ ﺑﯘزﯨﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘ ﻳﯧﻤك‐ﺋﯧﭽﻤﻛﻨﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﺪا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﺋﻮﻛﯘل ﻗﯘۋۋەت ﺋﻮﻛﯘﻟ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن روزا ﺑﯘزۇﻟﻤﺎﻳﺪۇ ۋە روزﯨﻐﺎ ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪاق ﺗﺳﯩﺮى ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺑﯘ ﺋﻮﻛﯘﻟﻨ
ﺗﻮﻣﯘرﻏﺎ ﻣﺎﯕﺪۇرﺳﯩﻤﯘ ﻳﺎﻛ ﻣﻮﺳﯘﻟﻐﺎ ﺋﯘرﺳﯩﻤﯘ ﭘرﻗ ﻳﻮق .ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﺴﺎ روزا ﺗﯘﺗﻘﯘﭼ ﺋﯩﮭﺘﯩﻴﺎت ﻳﯜزﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮﻛﯘﻟﻨ
ﻛﯧﭽﯩﺪە ﺳﺎﻟﺪۇرﺳﺎ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺑﺎز رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﺪﯨﻦ ) (15/257راﻣﯩﺰان ﺋﯧﻴﯩﻨﯩﯔ ﻛﯜﻧﺪۈزﯨﺪە روزﯨﺪار ﺗﻮﻣﯘرﻏﺎ ﻳﺎﻛ ﻣﯘﺳﯘﻟﻐﺎ ﺋﻮﻛﯘل ﺳﺎﻟﺪۇرﺳﺎ
ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن روزا ﺑﯘزﯨﻼﻣﺪۇ؟ ﺋﯘ ﻛﯜﻧﺪﯨ روزﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮﻛﻤﯘ؟ ﻳﺎﻛ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﯩﻤﯘ
ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ دەپ ﺳﻮراﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﺷﻳﺦ ﺟﺎۋاپ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﻣزﻛﯘر ﺋﻮﻛﯘل ﻳﯧﻤك‐ﺋﯩﭽﻤك ﺟﯩﻨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻗﯘۋۋەت
ﺋﻮﻛﯘﻟ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯩﻼ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺗﯘﺗﻘﺎن روزﯨﺴ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺷﯘﻧﯩﺪەﻛﻤﻮﺳﯘﻟﻐﺎ ﺳﺎﻟﺪۇرﻏﺎن ﺋﻮﻛﯘل ﺑﯩﻠن روزا ﺑﯘزۇﻟﻤﺎﻳﺪۇ،
ﻟﯩﯩﻦ ﺋﯩﺨﺘﯩﻼﭘﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﻮﻛﯘﻟﻨ ﺋﯩﭙﺘﺎردﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺳﺎﻟﺪۇرﺳﺎ ،ﺋﯩﮭﺘﯩﻴﺎت ﺟﮬﺗﺘﯩﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ".
ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻴﻦ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﺪﯨﻦ :راﻣﯩﺰاﻧﻨﯩﯔ ﻛﯜﻧﺪۈزﯨﺪە ﻣﻮﺳﯘﻟﻐﺎ ﻳﺎﻛ ﺗﻮﻣﯘرﻏﺎ ﻳﺎﻛ ﻛﺎﺳﯩﻐﺎ ﺋﻮﻛﯘل ﺳﺎﻟﺪۇرۇش
ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺳﻮراﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﺷﻳﺦ ﺟﺎۋاپ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺗﻮﻣﯘرﻏﺎ ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻐﺎ ۋە ﻛﺎﺳﯩﻐﺎ ﺋﻮﻛﯘل ﺳﺎﻟﺪۇرﺳﺎ ﮬﯧﭻ ﮔپ ﻳﻮق،
ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن روزا ﺑﯘزۇﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺑﯘ روزﯨﻨ ﺑﯘزﯨﺪﯨﻐﺎﻧﺌﺎﻣﯩﻠﻼردﯨﻦ ﺋﻣس ،ﻳﯩﻤك‐ﺋﯧﭽﻤك ۋە ﻳﺎﻛ ﻳﯩﻤك‐ﺋﯧﭽﻤﻛﻨﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﺪا
ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻠردﯨﻨﻤﯘ ﺋﻣس .ﺑﯩﺰ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﻨﻐﯩﻨﯩﻤﯩﺰدەك ﺑﯘﻧﯩﯔ روزﯨﻐﺎ ﺗﺳﯩﺮى ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .روزﯨﻐﺎ ﺗﺳﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن
ﺋﻮﻛﯘل ﻳﯩﻤك‐ﺋﯧﭽﻤﻛﻨﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﺪا ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﻗﯘۋۋەت ﺋﻮﻛﯘﻟ ﺑﻮﻟﯩﺸ ﺷرت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ] ".راﻣﯩﺰان ﭘﺗﯩﯟاﻟﯩﺮى -220ﺑت[.
داﺋﯩﻤ ﻛﻮﻣﯧﺘﯩﺘ ﺋزاﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ (10/252) :راﻣﯩﺰاﻧﻨﯩﯔ ﻛﯜﻧﺪۈزﯨﺪە ﻗﯘۋۋەت ﺋﻮﻛﯘﻟ ﻳﺎﻛ داۋاﻻش ﺋﻮﻛﯘﻟ ﺳﺎﻟﺪۇرۇﺷﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤ
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ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺳﻮراﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﯘﻻر ﺟﺎۋاپ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :روزﯨﺪار راﻣﯩﺰاﻧﻨﯩﯔ ﻛﯜﻧﺪۈزﯨﺪە ﺗﻮﻣﯘرﻏﺎ ﻳﺎﻛ ﻣﻮﺳﯘﻟﻐﺎ ﺋﻮﻛﯘل
ﺋﯘدۇرۇپ داۋاﻻﻧﺴﺎ دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﻣﻤﺎ راﻣﯩﺰاﻧﻨﯩﯔ ﻛﯜﻧﺪۈزﯨﺪە ﻗﯘۋۋەت ﺋﻮﻛﯘﻟ ﺳﺎﻟﺪۇرﺳﺎ دۇرۇس ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﭼﯜﻧ ﺑﯘ
ﺋﻮﻛﯘل ﻳﯩﻤك‐ﺋﯧﭽﻤﻛﻨﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﺪا ﺗﯘرﯨﺪۇ ،راﻣﯩﺰاﻧﺪا ﺑﯘ ﺗﯜردﯨ ﺋﻮﻛﯘﻟﻼرﻧ ﺳﺎﻟﺪۇرۇش ﮬﯧﻠ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﭗ ﺋﯧﻐﯩﺰ ﺋﺎﭼﻘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﺪا
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺗﻮﻣﯘرﻏﺎ ۋە ﻣﯘﺳﯘﻟﻐﺎ ﺳﺎﻟﺪۇرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺋﻮﻛﯘﻟﻨ ﻛﯧﭽﯩﺪە ﺳﺎﻟﺪۇرﺳﺎ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ".
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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