 ‐ 97844ﻛﯧﺴﻟﻨﯩﯔ ﺋﯩ ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺟﯘﻏﻼپ ﺋﻮﻗﯘﺷ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺳﯘﺋﺎل
ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﺋﺎﺷﻘﺎزان راﻛ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻧﯩﺠﺎﺳﺗﻨﯩﯔ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﻧﻮرﻣﺎل ﻳﻮل ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺑﻟ ﻗﻮرﺳﺎﻗﺘﯩﻦ ﺗﺷﯜك ﺋﯩﭽﯩﻠﻐﺎن
ﺗﺷﯜك ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯜﭼي ﻳﻮﻟ راۋاﻧﻠﯩﺸﯩﺪۇ) .ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯩﻠرﻧ ﮬرﻣﺗﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﺴﯘن( ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺋﯩ ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺟﯘﻏﻼپ ﺋﻮﻗﯘﺳﺎ
ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤن.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ
ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻢ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﮬﺋ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺋﯩ ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺟﯘﻏﻼپ ﺋﻮﻗﯘﺳﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﭘﯧﺸﯩﻦ ﺑﯩﻠن ﺋﺳﯩﺮﻧ ،ﺷﺎم ﺑﯩﻠن ﺧﯘﭘﺘﻧﻨ ﺋﯘ ﻛﯩﺸ
ﻧﺎﻣﺎزﻧﯩﯔ ﺋﯩﻠﯩﺮﯨ ۋاﻗﯩﺘﯩﺪا ﻳﺎﻛ ﻛﯧﻴﯩﻨ ۋاﻗﯩﺘﯩﺪا ﻳﻧ ﻗﺎﻳﺴ ۋاﻗﯩﺖ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﭗ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺷﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﻗﯩﻴﻨﭽﯩﻠﯩﻖ
ﻛﯧﺴﻟﻠﯩﻚ ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﮬﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺋﯩ ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺟﯘﻏﻼپ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨ دۇرۇس ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯜزۈر ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺋﯩﺴﺘﯩﮭﺎزە‐ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﻛﯧﺴﯩﻠ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﺎ ﻳﻧ ﮬﻳﺰ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯜﻧﻠردﯨﻤﯘ ﻗﺎن ﻛﯧﻠﯩﭗ
ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﺎ ﺋﯩ ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺟﯘﻏﻼپ ﺑﯩﺮ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ رۇﺧﺴت ﻗﯩﻠﻐﺎن] .ﺋﺑﯘ داۋۇد رﯨﯟاﻳﯩﺘ-287ﮬدﯨﺲ .ﺗﯩﺮﻣﯩﺰى
رﯨﯟاﯨﻴﺘ-128ﮬدﯨﺲ .ﺷﻳﺦ ﺋﻟﺒﺎﻧﯩ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﮬﺳن دەپ ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﺳﮬﯩﮫ ﮬدﯨﺴﻠر ﺗﻮﭘﻠﯩﻤﯩﺪا ﻛﻟﺘﯜرﮔن[.
ﺋﯩﺴﺘﯩﮭﺎزەﻣﯘ ﻛﯧﺴﻟﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺗﯜرى ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯩﻤﺎم ﺋﮬﻤد رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻛﯧﺴل ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯩ ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺟﯘﻏﻼپ ﺑﯩﻠﻠ
ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﯩﯔ دۇرۇس ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ دەﻟﯩﻠﻠﯩﺪى ،ﭼﯜﻧ ﻛﯧﺴﻟﻠﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﺷﻗﻘﯩﺘ ﺳﭘرﻧﯩﯔ ﻣﯘﺷﻗﻘﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺷﺎﻣﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯩﺮﺋﺎز ﺗﯘرﯨﺪۇ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺧﯘﭘﺘﻧﻨﯩﯔ ۋاﻗﺘ ﻛﯩﺮﮔﻧﺪە ﺷﺎم ﺑﯩﻠن ﺧﯘﭘﺘﻧﻨ ﺟﯘﻏﻼپ ﺑﯩﻠﻠ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪۇ""] ،ﻛﺷﺎﭘﯘل ﻗﯩﻨﺎ"-2ﺗﻮم
-5ﺑت[.
دﯨﻘﻘت :ﺋﯩ ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺟﯘﻏﻼپ ﺑﯩﻠﻠ ﺋﻮﻗﯘﺷ دۇرۇس ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﯧﺴل ﻛﯩﺸ ﺷﯘﻧﯩﻐﺎ دﯨﻘﻘت ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەﻛ ،ﺋﯘ
ﻛﯩﺸ ﮬر ﺑﯩﺮ ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﻗﺳﯩﺮ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺗﻮﻟﯘق ﺋﻮﻗﯘﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﻗﺳﯩﺮ ﺋﻮﻗﯘش ﭘﻗت ﺳﭘردﯨ ﻛﯩﺸﯩ دۇرۇس
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑزى ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺋز ﺋﻳﯩﺪە ﺋﻮﻟﺘﯘرۇپ ﻛﯧﺴﻟﻠﯩﻨ ﺑﺎﮬﺎﻧ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩ ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺟﯘﻏﻼپ ﺋﻮﻗﯘش ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ﺋﯘ
ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﻗﺳﯩﺮ ﺋﻮﻗﯘﺳﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دەپ ﺋﻮﻳﻼﻳﺪۇ ،ﺑﯘﻧﺪاق ﺋﻮﻳﻼش ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
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ﺷﻳﺨﯘل ﺋﯩﺴﻼم ﺋﯩﺒﻨ ﺗﻳﻤﯩﻴ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﻗﺳﯩﺮ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﯩﯔ ﺳۋەﺑ ﭘﻗت ﺳﭘردﯨﻦ
ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر ،ﺳﭘردﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﻗﺳﯩﺮ ﺋﻮﻗﯘش ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﻣﻤﺎ ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺟﯘﻏﻼپ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﯩﯔ ﺳۋەﺑ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﮬﺎﺟت
ۋە ﺋزۈردﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر ،ﺋﮔر ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘزۇن ﺳﭘر ﺑﻮﻟﺴﯘن ﻳﺎﻛ ﻗﯩﺴﻘﺎ ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﻠﯩﻚ ﺳﭘر ﺑﻮﻟﺴﯘن ﺋﯩ ﻧﺎﻣﺎزﻧ
ﺟﯘﻏﻼپ ﺋﻮﻗﯘﺳﺎ ،ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻳﺎﻣﻐﯘر ﻳﺎﺗﻘﺎﻧﺪﯨﻤﯘ ﺋﯩ ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺑﯩﺮﮔ ﺋﻮﻗﯘﺳﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﻛﯧﺴﻟﻠﯩﻚ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺳۋەﺑﻠر
ﺑﯩﻠﻧﻤﯘ ﺋﯩ ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺟﯘﻏﻼپ ﺑﯩﺮ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﻮﻗﯘش دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺟﯘﻏﻼپ ﺋﻮﻗﯘﺷﺘﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﺳﺎﺳ ﻣﻗﺴت
ﺋﯜﻣﻤﺗﺘﯩﻦ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻨ ﻳﻮق ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر""] .ﭘﺗﯩﯟاﻻر ﻣﺟﻤﯘﺋﺳ-22 "ﺗﻮم -293ﺑت[.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدﯨﻦ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﻛﯧﺴﯩﻠﯩ ﺷﯩﭙﺎﻟﯩﻖ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ،ﺳۋرﭼﺎﻧﻠﯩﻖ ۋە ﻗﺎزاﻏﺎ رازى ﺑﻮﻟﯘش ﺗﯘﻳﻐﯘﺳ ﺋﺎﺗﺎ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ۋە ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻨ ﺋﯩﺰﺑﺎﺳﺎر ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻨ ﺳﻮراﻳﻤﯩﺰ.
ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻏﺮﯨﻨ ﺑﯩﻠﯜﭼ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدۇر.
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