 ‐ 132081ﻧﺎﻣﺎزدا ﺋﻳﻤﯩﻨﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺳﯘﺋﺎل

ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺗﻮﻟﯘق ﺋﻳﻤﯩﻨﯩﺶ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﻧﺎﻣﺎز ﺑﯩﺰدﯨﻦ ﻗﻮﺑﯘل ﺑﻮﻻﻣﺪۇ ﻳﺎﻛ ﺑﻮﻟﻤﺎﻣﺪۇ؟

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت ۋە ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﺪﯨﻦ ﻧﺎﻣﺎزﻏﺎ ﻳﯜزﻟﯩﻨﯩﭗ ،ﺋﻳﻤﯩﻨﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﺋﻮﻗﯘش ﺗﻟپ ﻗﯧﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﻗَﺪْاﻓْﻠَﺢ اﻟْﻤﻮﻣﻨُﻮنَ *
اﻟﱠﺬِﻳﻨَﻬﻢ ﻓﻴﺼَﺗﻬِﻢ ﺧَﺎﺷﻌﻮنَ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﻧﺎﻣﺎزﻟﯩﺮﯨﺪا )ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﯘﻟﯘﻏﻠﯘﻗﯩﺪﯨﻦ ﺳﯜر ﺑﯧﺴﯩﭗ ﻛﺗﻧﻠﯩﺘﯩﻦ( ﺋﻳﻤﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن
ﻣﯘﺋﻤﯩﻨﻼر ﮬﻗﯩﻘﺗن ﺑﺧﺘ ﺋﯧﺮﯨﺸﺘ] .ﺳﯜرە ﻣﯘﺋﻤﯩﻨﯘن -2-1ﺋﺎﻳت[.
ﻧﺎﻣﺎزﻏﺎ ﺋﻳﻤﯩﻨﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﻳﯜزﻟﯩﻨﯩﺶ ﻧﺎﻣﺎزﻧﯩﯔ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﻗﯩﺴﻤ ۋە روﮬ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺳﺟﺪﯨﺪە ،رۇﻛﯘدا ،ﺋﯩ
ﺳﺟﺪﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ،رۇﻛﯘدﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺗﯘرﻏﺎﻧﺪا ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﻣﺎﺳﺘﯩﻦ ،دﯨﻞ ﺋﺎراﻣ ۋە ﺋﻳﻤﯩﻨﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﻛﯕﯜل ﺑﻟﯜش ﻛﯧﺮەك.
ﻧﺎﻣﺎزدا ﺋﻳﻤﯩﻨﯩﺶ ۋە دﯨﻞ ﺋﺎراﻣ ﺑﻮﻟﻤﺎي ،ﭼﻮﻗﯘﻻﭘﻼ ﺋﻮﻗﯘﺳﺎ ﻧﺎﻣﺎز ﺑﯩﺎر ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﻣﻤﺎ ﻧﺎﻣﺎزﻧ دﯨﻞ ﺋﺎراﻣ ﺑﯩﻠن ﺋﻮﻗﯘﻏﺎن
ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﻟﯧﯩﻦ ﺑزى ﺋﻮي‐ ﺧﯩﻴﺎﻟﻼر ۋە ﺋﯘﻧﺘﯘﻟﯘﺷﻼر ﻳﯜز ﺑرﮔن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻧﺎﻣﺎز ﺑﯩﺎر ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﻟﯧﯩﻦ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﺪﯨﻦ
ﺋﻗﻠﯩﻨ ﻳﯧﻐﯩﭗ ،ﺋﻳﻤﯩﻨﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﻳﯜزﻟﯩﻨﯩﭗ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻧﻨﯩﯔ ﺳﺎۋاﺑ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺳل ﻗﺎراپ دﯨﻘﻘﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ﺑﯩﻠن ﺋﻮﻗﯘﺳﺎ ،ﻧﺎﻣﺎزدﯨﻦ
ﮬﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﭘزﯨﻠت ۋە ﺳﺎۋاﺑﻨ ﻳﻮﻗﯘﺗﯘپ ﻗﻮﻳﯩﺪۇ .ﺑﻧﺪە ﺳﺎۋاﺑﻨ ﺗﻮﻟﯘق ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﻧﺎﻣﺎزﻏﺎ ﻳﯜزﻟﻧﻧﺪە ،دﯨﻞ ﺋﺎراﻣ
ﺑﯩﻠن ۋە ﺋﺎﻟﻼﮬﺪﯨﻦ ﺗﻮﻟﯘق ﺋﻳﻤﯩﻨﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەك ،دﯨﻞ ﺋﺎراﻣ ﻳﻮق ،ﺋﺎﻟﺪﯨﺮاپ ،ﺋزاﻻر ﺗﻮﻟﯘق ﺋﻳﻤﻧﻤي رۇﻛﯘ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ،ﭘﻗت دﯨﻞ ﺋﺎراﻣﯩﻨ ﻳﻮﻗﯘﺗﯘپ ﻗﻮﻳﯘش ﺑﯩﻠﻧﻼ ﻧﺎﻣﺎز ﺑﯩﺎر ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﮬر ﺑﯩﺮ ﺋﯘﻣﯘرﺗﻘﺎ ﺋز ﺋﻮرﻧﯩﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﻘﯘﭼ
دﯨﻞ ﺋﺎراﻣ ﺑﯩﻠن ﺗﯘرۇپ ،رۇﻛﯘدا "ﺑﯜﻳﯜك ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻢ ﭘﺎﻛﺘﯘر" دﯦﻴﯩﺶ ،ﺳﺟﺪﯨﺪە "ﺋڭ ﺋﯜﺳﺘﯜن ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻢ ﭘﺎﻛﺘﯘر"
دﯦﻴﯩﺶ ،رۇﻛﯘدﯨﻦ ﺗﯘرﻏﺎﻧﺪا "ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻤﯩﺰ ﺳﺎﯕﺎ ﮬﻣﺪۇﻟر ﺑﻮﻟﺴﯘن" دﯦﻴﯩﺶ ،ﺋﯩ ﺳﺟﺪﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا" :ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻢ
ﻣﯧﻨ ﻛﭼﯜرﮔﯩﻦ" دﯦﻴﯩﺶ ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﯘدەك ﮬﺎﻟﺗﺘ ﺗﯘرۇش ﻛﯧﺮەك ،ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ زۆرۈر.
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ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﺎزﻧ دﯨﻞ ﺋﺎراﻣ ﺑﯩﻠن ﺋﻮﻗﯘﻣﺎي ،ﭼﻮﻗﯘﻻﭘﻼ ﺋﻮﻗﯘﻏﯩﻨﯩﻨ ﻛرۈپ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨ ﻧﺎﻣﺎزﻧ
ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮۇپ :ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺋﻮﻗﯘﻏﯩﻦ ،ﺳن ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﻣﯘدۇڭ دﯦن .دﯨﻞ ﺋﺎراﻣ ﻧﺎﻣﺎزدا ﺋڭ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﻳﻤﯩﻨﯩﺶ
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ ﻧﺎﻣﺎزدا ،رۇﻛﯘدا ،ﺳﺟﺪﯨﺪە ،ﺋﯩ ﺳﺟﺪﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ،رۇﻛﯘدﯨﻦ ﺗﯘرﻏﺎﻧﺪا زۆرۈر ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﻳﻤﯩﻨﯩﺶ ﮬﯩﺴﺎﭘﻠﯩﻨﯩﺪۇ،
ﺑﯘﻧ دﯨﻞ ﺋﺎراﻣ دەﭘﻤﯘ ،ﺋﻳﻤﯩﻨﯩﺶ دەﭘﻤﯘ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪۇ ،دﯨﻞ ﺋﺎراﻣ ﮬر ﺑﯩﺮ ﺋﯘﻣﯘرﺗﻘﺎ ﺋز ﺋﻮرﻧﯩﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﻘﯘﭼ ﺑﻮﻟﯩﺸ زۆرۈر ،رۇﻛﯘ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ﮬر ﺑﯩﺮ ﺑﻮﻏﯘم ۋە ﺳﯕك ﺋز ﺋﻮرﻧﯩﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﻘﯘﭼ ﺗﯘرۇش ،رۇﻛﯘدﯨﻦ ﺗﯘرﻏﺎﻧﺪا راۋۇرۇس ﺗﯘرۇش ،ﺳﺟﺪە ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ﺗﯩﻨﭻ
‐ ﺋﺎراﻣﺪﯨﻠﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠن ﺳﺟﺪە ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﮬر ﺑﯩﺮ ﺑﻮﻏﯘم ﺋز ﺋﻮرﻧﯩﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﻘﯘﭼ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﻣﺎﺳﻠﯩﻖ ﻛﯧﺮەك".
]ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺑﺎز رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﻨﯩﯔ
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