 ‐ 7859ﺷۋۋال ﺋﯧﻴﯩﺪا ﺋﺎﻟﺘ ﻛﯜن روزا ﺗﯘﺗﯘﺷﻨﯩﯔ ﭘزﯨﻠﯩﺘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺳﯘﺋﺎل
ﺷۋۋال ﺋﯧﻴﯩﺪا ﺋﺎﻟﺘ ﻛﯜن روزا ﺗﯘﺗﯘﺷﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤ ﻧﯧﻤ؟ ﺋﯘ ۋاﺟﯩﺒﻤﯘ؟ ،ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺳﻮراﻳﻤن.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ
ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد
ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت‐ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﭘرز ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن راﻣﯩﺰان روزﯨﺴﯩﻨ ﺗﻮﻟﯘق ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺷۋۋال ﺋﯧﻴﯩﺪا ﺋﺎﻟﺘ ﻛﯜن روزا ﺗﯘﺗﯘش ۋاﺟﯩﭗ ﺋﻣس ﺑﻟ
ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈﻟن ﺳﯜﻧﻨت ﺋﻣﻟردﯨﻨﺪۇر .ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼر ﺋﯜﭼﯜن ﺷۋۋال ﺋﯧﻴﯩﺪا ﺋﺎﻟﺘ ﻛﯜن روزا ﺗﯘﺗﯘش ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎن ،ﺑﯘ
روزﯨﻨﯩﯔ ﺋﺟﯩﺮ‐ﺳﺎۋاﺑ ﻛپ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺋﺎﻟﺘ ﻛﯜﻧﺪە روزا ﺗﯘﺗﻘﺎن ﻛﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن ﻳﯩﻞ ﺑﻮﻳ ﺗﻮﻟﯘق روزا ﺗﯘﺗﻘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﺟﯩﺮ‐
ﺳﺎۋاﺑ ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺋﺑﯘ ﺋﻳﻴﯘب ﺋﻟﺌﻧﺴﺎرى رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﻐﺎن ﮬدﯨﺴﺘ،
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن» :راﻣﯩﺰان روزﯨﺴﯩﻨ ﺗﻮﻟﯘق ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺷۋۋال ﺋﯧﻴﯩﺪا ﺋﺎﻟﺘ ﻛﯜن روزﯨﻨ
ﺋﮔﺷﺘﯜرۈپ ﺗﯘﺗﻘﺎن ﻛﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن ﻳﯩﻞ ﺑﻮﻳ روزا ﺗﯘﺗﻘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﺟﯩﺮ‐ﺳﺎۋاﺑ ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﺪۇ] «.ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨ ﺋﯩﻤﺎم ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ،ﺋﺑﯘ
داۋۇد ،ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﯨ ،ﻧﺳﺎﺋﯩ ۋە ﺋﯩﺒﻨ ﻣﺎﺟ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼر رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﻐﺎن[.
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺑﯘ روزﯨﻨ ﭼﯜﺷﻧﺪۈرۈپ :روزا ﮬﯧﻴﺖ ﻛﯜﻧﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﻟﺘ ﻛﯜن روزا ﺗﯘﺗﻘﺎن ﻛﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن ﺗﻮﻟﯘق ﺑﯩﺮ
ﻳﯩﻞ روزا ﺗﯘﺗﻘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﺟﯩﺮ‐ﺳﺎۋاﺑ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ) ،ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮن ﺑﺎراۋﯦﺮﯨﺪە ﺳﺎۋاپ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪۇ( دﯦن .ﻳﻧ
ﺑﯩﺮ رﯨﯟاﻳﺗﺘ» :ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺳﺎۋاﺑﯩﻨ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮن ﺑﺎراۋﯦﺮﯨﺪە ﻗﯩﻠﺪى ،راﻣﯩﺰان ﺋﯧﻴﯩﻨﯩﯔ روزﯨﺴ ﺋﻮن ﺋﺎي روزا
ﺗﯘﺗﻘﺎﻧﻐﺎ ﺑﺎراۋەر ،ﺷۋۋاﻟﺪا ﺋﺎﻟﺘ ﻛﯜن روزا ﺗﯘﺗﺴﺎ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻞ ﺗﻮﻟﯘق روزا ﺗﯘﺗﻘﺎﻧﻐﺎ ﺑﺎراۋەر ﺑﻮﻟﯩﺪۇ «،دﯦﻴﯩﻠن] .ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨ ﻧﺳﺎﺋ
ۋە ﺋﯩﺒﻨ ﻣﺎﺟ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﻐﺎن" .ﺋﺗﺘرﻏﯩﻴﺐ ۋەﺗﺘرﮬﯩﻴﺐ" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺳﮬﯩﮫ ﮬدﯨﺴﻠر ﺗﻮﭘﻠﯩﻤ-1 ﺗﻮم -421ﺑﺗﺘ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن.
ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨ ﺋﯩﻤﺎم ﺋﯩﺒﻨ ﺧﯘزەﻳﻤ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ :راﻣﯩﺰان ﺋﯧﻴﯩﻨﯩﯔ روزﯨﺴ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺋﻮن ﺑﺎراۋﯨﺮﯨﺪە ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺷۋۋاﻟﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺘ
ﻛﯜﻧﻠﯜك روزﯨﺴ ﺋﯩ ﺋﺎﻳﻐﺎ ﺑﺎراۋەر ﺑﻮﻟﯩﺪۇ،ﺷﯘﻧﯩﺒﯩﻠﻧﮭﻣﻤﯩﺴ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻞ روزا ﺗﯘﺗﻘﺎﻧﻐﺎ ﺑﺎراۋەر ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،دﯦن ﻣزﻣﯘﻧﺪا
رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﻐﺎن.
ﮬﻧﭘﯩ ،ﺷﺎﭘﯩﺌﯩ ۋە ﮬﻧﺒﻟ ﻣزﮬﯩﭙﯩﺪﯨ ﭘﯩﻘﮭ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮى ﺋﻮﭼﯘق ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ :راﻣﯩﺰان روزﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺷۋۋال ﺋﯧﻴﯩﺪا
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ﺋﺎﻟﺘ ﻛﯜن روزا ﺗﯘﺗﺴﺎ ،ﺗﻮﻟﯘق ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻞ ﭘرز روزا ﺗﯘﺗﻘﺎﻧﻐﺎ ﺑﺎراۋەر ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻤﯘ ،ﺋﺟﯩﺮ‐ﺳﺎۋاﺑﻨﯩﯔ زﯨﻴﺎدە ﺑﻮﻟﯩﺸ
ﺋﻮﻣﯘم ﺑﻮﻟﯘپ ﻧﭘﻠ روزﯨﻨﯩﻤﯘ ﺋز ﺋﯩﭽﯩ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﮬرﻗﺎﻧﺪاق ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﺋﺟﯩﺮ‐ﺳﺎۋاﭘﺘﺎ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺋﻮن ﺑﺎراۋﯨﺮﯨﺪە
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،دەپ ﺋﯧﺰاﮬﻼﻳﺪۇ.
ﺷۋۋال ﺋﯧﻴﯩﺪا ﺋﺎﻟﺘ ﻛﯜن روزا ﺗﯘﺗﯘﺷﻨﯩﯔ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ :راﻣﯩﺰان روزﯨﺴ ﺟرﻳﺎﻧﯩﺪا ﻳﯜزﺑرﮔن ﺑزى ﻛﻣﭽﯩﻠﻠﯩﻠرﻧ
ﺗﻮﻟﯘﻗﻼش ،ﭼﯜﻧ راﻣﺰاﻧﺪا روزا ﺗﯘﺗﻘﯘﭼ ﺗﯘﺗﻘﺎن روزﯨﻐﺎ ﺳﻟﺒ ﺗﺳﯩﺮى ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﻣﭽﯩﻠﻠﯩﻚ‐ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻼردﯨﻦ ﺧﺎﻟ
ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﻗﯩﻴﺎﻣت ﻛﯜﻧﯩﺪە ﭘرز ﺋﻣﻟرﻧﯩﯔ ﻛﻣﭽﯩﻠﯩ ﻧﭘﻠ ﺋﻣﻟر ﺑﯩﻠن ﺗﻮﻟﯘﻗﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﻗﯩﻴﺎﻣت ﻛﯜﻧ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﻘﯩﻠﻐﺎن ﺋﻣﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﯘﻧﺠ ﺑﻮﻟﯘپ ﻧﺎﻣﺎزﻧﯩﯔ ﮬﯧﺴﺎﺑ ﺋﯧﻠﯩﻨﯩﺪۇ،
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﻨ ﺑﯩﻠﯜﭼ زات ،ﭘرﯨﺸﺘﯩﻠرﮔ :ﺑﻧﺪەﻣﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻐﺎ ﻗﺎراﯕﻼر ،ﺗﻮﻟﯘق ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﺪﯨﻤﯘ ﻳﺎﻛ ﺗﻮﻟﯘق ﺑﻮﻟﻤﯩﺪﯨﻤﯘ؟
ﺋﮔر ﺗﻮﻟﯘق ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺗﻮﻟﯘق دەپ ﻳﯧﺰﯨﻼر ،ﺋﮔر ﺗﻮﻟﯘق ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﻗﺎراپ ﺑﯧﻘﯩﻼر! ﺑﻧﺪەﻣﻨﯩﯔ ﻧﭘﻠ ﺋﻣﻟﻠﯩﺮى ﺑﺎرﻣﯘ؟ﺋﮔر ﻧﭘﻠ
ﺋﻣﻟﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﭘرز ﺋﻣﻟﻠﯩﺮﯨﻨ ﺗﻮﻟﯘﻗﻼﯕﻼر دەﻳﺪۇ ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﻣﻟرﻣﯘ ﺷﯘ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﮬﯧﺴﺎب ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ] .ﺋﺑﯘ داۋۇد
رﯨﯟاﻳﯩﺘ.[
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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