 ‐ 81421ﺗﯜرﻣﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎراﯕﻐﯘ ﻛﺎﻣﯩﺮﯨﻠﯩﺮﯨﺪا ۋاﻗﯩﺘﻨ ﺑﯩﻠﻤﻳﺪﯨﻐﺎن ﻣﮬﺒﯘﺳﻼر ﻧﺎﻣﺎز ﺑﯩﻠن روزﯨﻨ ﻗﺎﻧﺪاق
ﻗﯩﻠﯩﺪۇ؟
ﺳﯘﺋﺎل
ﻳر ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨ ﻗﺎراﯕﻐﯘ ﻛﺎﻣﯩﺮﯨﻐﺎ ﺳﻮﻻﻧﻐﺎن ،ﻗﻮل‐ﭘﯘﺗﻠﯩﺮى زەﻧﺠﯩﺮ ﺑﯩﻠن ﻛﯩﺸﻧﻠﻧن ﻣﮬﺒﯘﺳﻼر ﻧﺎﻣﺎز ۋاﻗﺘﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﻳﺪۇ ۋە
راﻣﺰاﻧﻨﯩﯔ ﻗﺎﭼﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﻳﺎﻛ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺑﯩﻠﻤﻳﺪۇ ،ﺋﯘﻻر ﻧﺎﻣﺎز ﺑﯩﻠن روزﯨﻨ ﻗﺎﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺪۇ؟ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ
ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤن.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ
ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣدﮬﯩﻴﯩﻠر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر.
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدﯨﻦ ﺗﯜرﻣﯩﺪﯨ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﻣﮬﺒﯘﺳﻼر ﺋﯜﭼﯜن ﻗﯩﺴﻘﺎ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﭼﯧﻘﯩﺶ ﻳﻮﻟ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻨ ،ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺋز ﭘزﻟﯩﺪﯨﻦ
ﺳۋرﭼﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻗﻟﺒﯩﻨ ﺋﯩﺸﻧﭻ ۋە ﺋﺎراﻣﺪﯨﻠﻠﯩﻘﻘﺎ ﭼﻣﺪۈرۈﺷﯩﻨ ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼر ﺋﯜﭼﯜن ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮﻟﯩﻨ
ﺋﺎﺳﺎﻧﻼﺷﺘﯘرۇپ ،ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺑﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻨ ﻛﯜﭼﻼﻧﺪۇرۇپ ،دۈﺷﻤﻧﻠﯩﺮﯨﻨ ﺧﺎر ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨ ﺳﻮراﻳﻤﯩﺰ.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﺋﯩﺴﻼم ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮى ﺗﯜرﻣﯩﺪﯨ ﺋﺳﯩﺮ‐ﻣﮬﺒﯘﺳﻼردﯨﻦ ﻧﺎﻣﺎز ﺑﯩﻠن روزﯨﻨﯩﯔ ﺳﺎﻗﯩﺖ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯧﯩﺘﺘ ،ﺋﯘﻻر
ﻛﯜﭼﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﺘﯩﺸﭽ ۋاﻗﯩﺘﻨ ﻣﻟﭽرﻟپ ،ﺋز ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪا ﻧﺎﻣﺎز ۋاﻗﺘ ﺑﻮﻟﺪى دەپ ﺋﯩﺸﻧﭻ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪۇ ،راﻣﯩﺰان ﺋﯧﻴ
ﻛﯩﺮدى دەپ ﺋﯩﺸﻧﭻ ﻗﯩﻠﺴﺎ روزا ﺗﯘﺗﯩﺪۇ ،ۋاﻗﯩﺘﻨ ﺑﯩﻠﻟﻤﯩﻧﺪە ،ﻛﯜﻧﻠﯜك ﺗﺎﻣﺎق ۋاﻗﺘﯩﻐﺎ ﻗﺎراپ ﺑﻟﯩﻠﯩﺴ ﻳﺎﻛ ﺗﯜرﻣﯩﺪﯨﯩﻠردﯨﻦ
)ﻳﻧ ۋاﻗﯩﺘﻨ ﺑﻟﯩﻠﺷﺘ ﻣﮬﺒﯘﺳﻘﺎ ﻗﺎﻳﺴ ﺋﯘﺳﯘل ﺋﺎﺳﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺷﯘﻧ ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەك( ﺳﻮرﯨﺴﯩﻤﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﻧﺎﻣﺎز ﺑﯩﻠن روزﯨﻨﯩﯔ ۋاﻗﺘﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﻛرﺳﯩﺘﯩﭗ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ۋاﻗﯩﺖ ﺑﻮﻟﺪى دەپ ﭘرەز ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘپ،
روزا ﺗﯘﺗﻘﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﮔرﭼ ﺋز ۋاﻗﺘﯩﺪا ﻗﯩﻠﺴﯘن ﻳﺎﻛ ﺋﯩﻠﯩﺮى‐ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺴﯘن ﻣزﻛﯘر ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠرﻧ
ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ  :ﻳﻠّﻒ اﻟﻠﱠـﻪ ﻧَﻔْﺴﺎ ا ۇﺳﻌﻬﺎ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﺋﺎﻟﻼھ ﮬﯧﭽﯩﻤﻨ ﺗﺎﻗﯩﺘ
ﻳﺗﻤﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺗﻛﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ] .ﺳﯜرە ﺑﻗرە -286ﺋﺎﻳﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻗﯩﺴﻤ.[
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﻧ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ  :ﻳﻠّﻒ اﻟﻠﱠـﻪ ﻧَﻔْﺴﺎ ا ﻣﺎ آﺗَﺎﻫﺎ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨ ﭘﻗت ﺗﺎﻗﯩﺘ ﻳﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻘﯩﻼ
ﺗﻛﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ] .ﺳﯜرە ﺗﺎﻻق -7ﺋﺎﻳﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻗﯩﺴﻤ.[
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ﺋﮔر ﺋﯘﻗﯘﺷﻤﺎﺳﻠﯩﻘﺘﯩﻦ روزا ﮬﯧﻴﺖ ﻛﯜﻧﯩﻨ راﻣﯩﺰان دەپ روزا ﺗﯘﺗﻘﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯘ ﻛﯜﻧﻨﯩﯔ روزﯨﺴﯩﻨ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﯘﺗﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﮬﯧﻴﺖ
ﻛﯜﻧ روزا ﺗﯘﺗﯘش ﺗﻮﻏﺮا ﺋﻣس .ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﻣﻟﯘم ۋاﻗﯩﺘﺘﯩﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﺎزﻧ ۋاﻗﺘ ﻛﯩﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ،
روزﯨﻨﯩﻤﯘ راﻣﯩﺰان ﻛﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﺗﯘﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﺴ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ ﻧﺎﻣﺎز ﺑﯩﻠن روزﯨﻨ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﭘﯩﻘﮭ ﺋﯧﻨﺴﯩﻠﻮﭘﯧﺪﯨﻴﯩﺴ ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳرﻧﯩﯔ -28ﺗﻮم -85-84ﺑﺗﻠﯩﺮﯨﺪە ﻣﯘﻧﺪاق ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن :ﻛﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﭘﯩﻘﮭ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪا ،ﺋﺎﻳﻼرﻧ ﺋﺎﻳﺮﯨﻴﺎﻟﻤﯩﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻦ راﻣﯩﺰان روزﯨﺴ ﺳﺎﻗﯩﺖ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﺗﻤﻳﺪۇ ،ﺑﻟ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ زﯨﻤﻤﯩﺴﯩﺪە ﻗﺎﻟﯩﺪۇ،
ﺋﺎﻳﻨ ﺋﺎﻳﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ روزا ﺗﯘﺗﻘﺎن ﻛﯩﺸ ﺗۋەﻧﺪﯨ ﺑش ﺗﯜرﻟﯜك ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺧﺎﻟ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪۇ:
-1ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ داۋاﻣﻼﺷﻘﺎن ،ﻛﯜﻧﻠرﻧﯩﯔ ﺋﺗﯩﺸ ﺑﯩﻠﯩﻨﻤﯩن ،ﻳﻧ ﺗﯘﺗﻘﺎن روزﯨﺴ راﻣﺰاﻧﺪا ﺑﻮﻟﺪﯨﻤﯘ ﻳﺎﻛ راﻣﺰاﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى‐
ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪﯨﻤﯘ ﺑﯘﻧ ﺑﯩﻠﻤﯩن ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺗﯘﺗﻘﺎن روزﯨﺴ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺌﺎدە ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ﺋﻣس،
ﭼﯜﻧ ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ۋاﻗﯩﺘﻨ ﺑﻟﯩﻠﺷ ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻨ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎن.
-2ﻣﮬﺒﯘﺳﻨﯩﯔ ﺗﯘﺗﻘﺎن روزﯨﺴ راﻣﯩﺰان ﺋﯧﻴﯩﻐﺎ ﻣﯘۋاﭘﯩﻖ ﻛﻟن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯘ روزا ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ ﻛﯘﭘﺎﻳ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ.
 -3ﻣﮬﺒﯘﺳﻨﯩﯔ ﺗﯘﺗﻘﺎن روزﯨﺴ راﻣﺰاﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻨ ﺋﺎﻳﻐﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﻛﻟن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻛﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﭘﯩﻘﮭ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪا ﺗﻮﻏﺮا
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
-4ﺑﯘﻧﯩﺪا ﺋﯩ ﺧﯩﻞ ﻗﺎراش ﺑﺎر :ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﯩﺴ :ﺗﯘﺗﻘﺎن روزﯨﺴ راﻣﺰاﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘرۇﻧﻘ ﺋﺎﻳﻐﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﻛﭘﻘﺎﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻣﮬﺒﯘس ﺑﯘﻧ
راﻣﯩﺰان ﻛﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،راﻣﯩﺰان ﺋﯧﻴ ﻛﯩﺮﮔﻧﺪە راﻣﯩﺰان روزﯨﺴﯩﻨ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﯘﺗﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘ ﻛﯩﺸ راﻣﺰاﻧﻨﯩﯔ
ﺋزﯨﺪە روزا ﺗﯘﺗﯘﺷﻘﺎ ﻣﯘﻳﺳﺴر ﺑﻮﻟﺪى .ﺋﯩﯩﻨﭽﯩﺴ :ﺗﯘﺗﻘﺎن روزﯨﺴ راﻣﺰاﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘرۇﻧﻘ ﺋﺎﻳﻐﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﻛﻟن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ
ﻛﯩﺸ ﺑﯘﻧ راﻣﯩﺰان ﺋﯧﻴ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﺗﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯘش ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﺪا ﺋﯩ ﺧﯩﻞ ﻗﺎراش ﺑﺎر-1 :
ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ راﻣﺰاﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘرۇن ﺗﯘﺗﻘﺎن روزﯨﺴ راﻣﯩﺰان روزﯨﺴﯩﻐﺎ ﮬﯧﺴﺎب ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ﺑﻟ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ راﻣﯩﺰان روزﯨﺴﯩﻨﯩﯔ
ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭘرز ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﻣﺎﻟﯩ ،ﮬﻧﺒﻟ ۋە ﺷﺎﭘﯩﺌ ﻣزﮬپ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸ-2 .ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ راﻣﯩﺰان ﺋﯧﻴ
ﻛﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﺗﯘﺗﻘﺎن روزﯨﺴ راﻣﯩﺰان روزﯨﺴﯩﻐﺎ ﻛﯘﭘﺎﻳ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﺧﯘددى ﮬﺎﺟﯩﻼر ﺋرەﭘﺎت ﻛﯜﻧﯩﻨ ﺑﯩﻠﻟﻤي ،ﺋرەﭘﺎت
ﻛﯜﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﯘرۇن ﺋرەﭘﺎت ﻣﻳﺪاﻧﯩﺪا ﺗﯘرﻏﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺑﯘ ﻛﯘﭘﺎﻳ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش .ﺑﯘ ﺷﺎﭘﯩﺌ ﻣزﮬپ ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪﯨ ﺑﯩﺮ
ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﺳزﯨﺪۇر.
-5ﻣﮬﺒﯘﺳﻨﯩﯔ ﺗﯘﺗﻘﺎن روزﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑزﯨﺴ راﻣﯩﺰان ﺋﯧﻴﯩﻐﺎ ﻣﯘۋاﭘﯩﻖ ﻛﻟن ﺑزﯨﺴ راﻣﯩﺰان ﺋﯧﻴﯩﻐﺎ ﻣﯘۋاﭘﯩﻖ ﻛﻟﻤﯩن ﺑﻮﻟﺴﺎ،
راﻣﯩﺰان ﺋﯧﻴﯩﻐﺎ ﻣﯘۋاﭘﯩﻖ ﻛﻟن ۋە راﻣﺰاﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺗﯘﺗﻘﺎن روزﯨﺴ راﻣﯩﺰان روزﯨﺴﯩﻐﺎ ﻛﯘﭘﺎﻳ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .راﻣﯩﺰان ﺋﯧﻴﯩﺪﯨﻦ ﺑﯘرۇن
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ﺗﯘﺗﻘﯩﻨ راﻣﯩﺰان ﺋﯧﻴﯩﻐﺎ ﻛﯘﭘﺎﻳ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ .ﺗﯜﮔﯩﺪى" .ﺋل ﻣﺟﻤﯘئ ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳر  -3ﺗﻮم -73-72ﺑﺗﻠر .ﺋﻟﻤﯘﻏﻨ-3 ﺗﻮم -96
ﺑت[.
ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻏﺮﯨﻨ ﺑﯩﻠﯜﭼ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدۇر.
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