 ‐ 65784ﮬﻳﺰ ﺗﻮﺧﺘﯩﺘﯩﺶ دورﯨﺴ ﺋﯩﺸﻠﺗﻧﻠﯩﻚ ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ ﺋﺎدﯨﺘ ﺗﯘراﻗﺴﯩﺰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺴﺎ ،ﻧﺎﻣﺎز
ۋە روزﯨﻨ ﻗﺎﻧﺪاق ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺪۇ؟
ﺳﯘﺋﺎل

ﺑﯩﺮﻗﺎﻧﭽ ﻳﯩﻠﻼر ﺋﯩﻠﯩﺮى ﻣن ﺑﺎﻻﻏﺗ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽ ﺋﺎﻳﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻤﯩﺰدﯨﯩﻠر ﮬﺟ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨ ﻗﺎرار ﻗﯩﻠﺪى ،ﺳﭘرﮔ
ﭼﯩﻘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽ ﻛﯜن ﺑﯘرۇن ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ ﺋﺎدﯨﺘﯩﻢ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪى ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺋﺎﻧﺎم ﻣﻧﺪﯨﻦ ﮬﻳﺰ ﺗﻮﺧﺘﯩﺘﯩﺶ دورﯨﺴ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸﻨ
ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﺪى ،ﻣن ﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ ،ﺷﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ ﺋﺎدﯨﺘﯩﻢ ﺗرﺗﯩﭙﺴﯩﺰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪى ،ﮬﺗﺘﺎ ﺑزى ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﺎدەت
ﻛرﻣي ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽ ﺋﺎي ﺋﺗﯜپ ﻛﯧﺘﯩﺪۇ ،ﺑزى ۋاﻗﯩﺘﻼردا ﺋﯜزۈﻟﻤي ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺗﯘرﯨﺪۇ ،ﺑﯘ ﻳﯩﻞ راﻣﯩﺰان ﺋﯧﻴﯩﺪﯨﻦ ﺑﯘرۇن  10ﻛﯜن ﻳﺎﻛ
11ﻛﯜن ﺋﺗﺮاﭘﯩﺪا ﺋﺎدەت ﻛردۈم ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺗﻮﻗﻘﯘز ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻳﯘﻳﯘﻧﯘپ ﭘﺎك ﺑﻮﻟﺪۇم ،ﻳﻧ ﺋﯩ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎدەت ﻛﯧﻠﯩﭗ
ﻗﺎﭘﺘﯘ ،ﭼﻮڭ ﺋﺎﭘﺎم ﻣﺎﯕﺎ راﻣﺰاﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎۋۋاﻟﻘ ﻛﯜﻧﯩﺪە روزا ﺗﯘﺗﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻨ ﺗۋﺳﯩﻴ ﻗﯩﻠﺪى ،ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﺋﺎۋۋﯨﻠﯩﺪە ﺋﯩ ﻛﯜن روزا
ﺗﯘﺗﻤﯩﺪﯨﻢ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻳﯘﻳﯘﻧﯘپ ﺋﯜﭼﯩﻨﭽ ﻛﯜﻧ ﺋﺎدەت ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺗﯘرﺳﯩﻤﯘ روزا ﺗﯘﺗﺘﯘم ،ﺑﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯩﺸ ﻣن
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻗﯧﻠﯩﻦ ﻻﺗﺎ ﻳﺎﻛ ﭘﺎﺧﺘﺎ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﻧرﺳﯩﻠرﻧ ﻗﻮﻳﯘپ ،ﭘﺎﻛﯩﺰﻟﯩﻘﻘﺎ رﯦﺌﺎﻳ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ
رۇﺧﺴت ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨ ﮬدﯨﺴﯩﻨ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻧﺪەك ﻗﯩﻠﻐﺎن ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘ ﮬﻳﺰﻧﯩﯔ ﻗﯧﻨ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘپ،
روزا ﺗﯘﺗﺴﺎم ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دەپ ﺋﻮﻳﻼﻳﻤن ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻢ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺋﻮﭼﯘق ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺳﻮراﻳﻤن؟.

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﺋﺎﻳﺎل ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﮬﻳﺰدﯨﻦ ﭘﺎك ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯩ ﺗﯜرﻟﯜك ﺋﺎﻻﻣﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮى ﺑﯩﻠن ﺑﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ :ﮬﻳﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻻﻣﺗﻠﯩﺮى ﻳﻮﻗﺎپ
ﺗﻮﻟﯘق ﺋﺎق ﺳﯘ ﻛﯧﻠﯩﺶ ﻳﺎﻛ ﮬﻳﺰ ﻛﯧﻠﯩﺶ ﺋﻮرﻧﯩﻨﯩﯔ ﺗﻮﻟﯘق ﻗﯘرﯨﺸ ،ﮬﻳﺰ ﻗﯧﻨﯩﻨﯩﯔ ﺗﻮﻟﯘق ﺗﻮﺧﺘﯩﺸ ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﻧﺎﻣﺎز
ﺋﻮﻗﯘﻳﺪۇ ۋە روزا ﺗﯘﺗﯩﺪۇ ،ﺋﮔر ﻗﺎن ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﻛﻟﺴ ،ﺑﯘ ﺧﯘن ﻛﯧﺴﯩﻠ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﮬﻳﺰﻧﯩﯔ ﮬﻛﻤﯩﺪە ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﻣﻤﺎ ﻗﺎﻧﻨﯩﯔ
ﻛﯧﻠﯩﺸ داۋاﻣﻼﺷﺴﺎ ﻳﺎﻛ ﺋﺎزراق ﺋﯜزۈﻟﯜپ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻳﻧ داۋاﻣﻼﺷﺴﺎ ﺑﯘ ﺧﯘن ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤﯩﺪە ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻦ
رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ "ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨ ﭘﺗﯩﯟا" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳﯩﺮى -275ﺑﺗﺘ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﭘﺗﯩﯟا ﺑرﮔن.
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ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳن ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﻗﺎﻟﻐﺎن ۋاﻗﯩﺘﻠﯩﺮﯨﺪا ﻗﺎن ﻛﻟﻤﯩﺴ ،ﺳﯩﺰ راﻣﯩﺰاﻧﺪا ﻗﺎن ﻛﯧﻠﯩﯟاﺗﺴﯩﻤﯘ روزا ﺗﯘﺗﻘﺎن
ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨﯩﺰدﯨ روزﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯩﺰ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﯜﭼﯩﻨﭽ :ﻛﻟن ﻗﺎن ﺋﯜزۈﻟﻤﺳﺘﯩﻦ داۋاﻣﻼﺷﻘﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺳﯩﺰ ﺧﯘن ﻛﯧﺴﯩﻠ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺴﯩﺰ ،ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎﻳﺪا ﺳﯩﺰ ﺗۋەﻧﺪﯨ
ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯩﺰ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ:
-1ﺳﯩﺰ ﺋﯩﻠﯩﺮﯨ ﺋﺎدەت ﻛرﯨﺪﯨﻐﺎن ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﻣﺎﻳﺴﯩﺰ ،روزا ﺗﯘﺗﻤﺎﻳﺴﯩﺰ ۋە ﺋﺎدەت ﻛرۈپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪا
ﭼﻛﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ ﻳﯩﺮاق ﺑﻮﻟﯩﺴﯩﺰ ،ﺑﯘ ﻛﯜﻧﻠر ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻳﯘﻳﯘﻧﯘپ ،ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﻳﺴﯩﺰ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﭼﻛﻠﻧن
ﺋﯩﺸﻼرﻣﯘ دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺧﯘن ﻛﯧﺴﯩﻠ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨ ﻧﺎﻣﺎزدﯨﻦ ۋە روزﯨﺪﯨﻦ ﭼﻛﻠﯩﻤﻳﺪۇ ،ﻟﯧﯩﻦ
ﻗﯧﻠﯩﻦ ﭘﺎﺧﺘﺎ ﻳﺎﻛ ﻻﺗﺎ ﻗﻮﻳﯘۋﯦﻠﯩﺶ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﻗﺎﻧﻨﯩﯔ ﺗﺎرﻗﯩﻠﯩﺸ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨ ۋە ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﻮرۇﻧﻨ ﺑﯘﻟﻐﺎپ ﻗﻮﻳﯘﺷﺘﯩﻦ
ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
-2ﺋﮔر ﺋﯩﻠﯩﺮﯨﺪە ﺋﺎدﯨﺘ ﺗﯘراﻗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﮬﻳﺰ ﺑﯩﻠن ﺋﯩﺴﺘﯩﮭﺎزﯨﻨﯩﯔ ﻗﯧﻨﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﻨ ﺋﺎﻳﺮﯨﺸﻨ ﺑﯩﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەك .ﮬﻳﺰﻧﯩﯔ ﻗﯧﻨ
ﻗﻮﻳﯘق ،ﻗﺎراﻣﺘﯘل ،ﭘﯘراﻗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﺎدەﺗﺘ ﺋﺎﻏﺮﯨﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ ،ﺋﯩﺴﺘﯩﮭﺎزﯨﻨﯩﯔ ﻗﯧﻨ رەﯕ ﺋﻮﭼﯘق ،ﺳﯘﻳﯘق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﻗﺎن ﻗﻮﻳﯘق ﻗﺎراﻣﺘﯘل ﻛﻟن ﻛﯜﻧﻠر ﮬﻳﺰ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﺎﺷﻘﺎ رەﯕﺪە ﻛﻟﻧﺪە ﺋﯩﺴﺘﯩﮭﺎزە ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
-3ﺋﮔر ﺋﯩﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﻨ ﺋﺎﻳﺮﯨﺶ ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﺋﺎﻟﺘ ﻳﺎﻛ ﻳﺗﺘ ﻛﯜن ﮬﻳﺰ ﻛﯜﻧ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺋﺎدەﺗﺘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ
ﮬﻳﺰ ﻛﯜﻧ ﺷﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻳﯘﻳﯘﻧﯘپ ،ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﻳﺪۇ.
ﺋﯩﺴﺘﯩﮭﺎزە‐ﺧﯘن ﻛﯧﺴﯩﻠ ‐ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻳﺎل ﮬر ﻧﺎﻣﺎزﻧﯩﯔ ۋاﻗﺘ ﻛﯩﺮﮔﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﭘرﯨﺰ ﻧﺎﻣﺎزﻏﺎ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺗﺎﮬﺎرەت ﺋﺎﻟﯩﺪۇ ،ﻣﯘﺷﯘ
ﺗﺎﮬﺎرەت ﺑﯩﻠن ﻧﭘﻠ ﻧﺎﻣﺎزﻻردﯨﻨﻤﯘ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻧﻨ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪۇ.
ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﻛﭘﺮاق ﻣﻟﯘﻣﺎت ﮬﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ‐68818ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ ﻣﯘراﺟﯩﺌت ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﯘن.
ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻏﺮﯨﻨ ﺑﯩﻠﯜﭼ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدۇر.
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