 ‐ 75394رەﺟپ ﺋﯧﻴﯩﺪا روزا ﺗﯘﺗﯘش ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺳﯘﺋﺎل

رەﺟپ ﺋﯧﻴﯩﺪا روزا ﺗﯘﺗﯘﺷﻨﯩﯔ ﭘزﯨﻠﯩﺘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﮬدﯨﺲ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻤﯘ؟ ،ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺳﻮراﻳﻤن.

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣدﮬﯩﻴﯩﻠر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ‐ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑ ﻛﯩﺮاﻣﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :رەﺟپ ﺋﯧﻴ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻤﺪە ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯘرۇش ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭼﻛﻠﻧن ﺋﺎﻳﻼرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮى ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ
ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :انﱠ ﻋﺪﱠةَ اﻟﺸﱡﻬﻮرِ ﻋﻨْﺪَ اﻟﻪ اﺛْﻨَﺎ ﻋﺸَﺮ ﺷَﻬﺮاً ﻓ ﻛﺘَﺎبِ اﻟﻪ ﻳﻮم ﺧَﻠَﻖ اﻟﺴﻤﺎواتِ واﻻرض ﻣﻨْﻬﺎ
ارﺑﻌﺔٌ ﺣﺮم ذَﻟﻚَ اﻟﺪِّﻳﻦ اﻟْﻘَﻴِﻢ ﻓَﻼ ﺗَﻈْﻠﻤﻮا ﻓﻴﻬِﻦ اﻧْﻔُﺴﻢﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﺷﯜﺑﮭﯩﺴﯩﺰﻛ ،ﺋﺎﺳﻤﺎن ۋە زﯦﻤﯩﻦ ﻳﺎرﯨﺘﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺗﺎرﺗﯩﭗ
ﻗﻣرى ﺋﺎﻳﻼرﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ دەرﮔﺎﮬﯩﺪا )ﻳﻧ ﻟۋﮬﯘﻟﻤﮬﭙﯘزدا(  12دۇر ،ﺋﯘﻻردﯨﻦ ﺗﺗ) ﻳﻧ زۇﻟﻘﺋﺪە ،زۇﻟﮭﺟﺠ،
ﻣﯘﮬررەم ،رەﺟپ( ﺋﯘرۇش ﻗﯩﻠﯩﺶ ﮬﺎرام ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﺎﻳﻼردۇر ،ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮا دﯨﻨﺪۇر )ﻳﻧ ﻣزﻛﯘر ﺗت ﺋﺎﻳﺪا ﺋﯘرۇﺷﻨﯩﯔ ﮬﺎرام
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮا دﯨﻨﯩﺪۇر( ،ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻼردا ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮬرﻣﯩﺘﯩﻨ ﺳﺎﻗﻠﯩﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠن ،ﺋﺎﻟﻼھ ﭼﻛﻠﯩن ﮔﯘﻧﺎھ ﺋﯩﺸﻼرﻧ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﺋزۈﯕﻼرﻏﺎ زﯨﻴﺎن ﺳﺎﻟﻤﺎﯕﻼر] .ﺳﯜرە ﺗۋﺑ-36 ﺋﺎﻳت[.
ﺋﯘرۇش ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭼﻛﻠﻧن ﺋﺎﻳﻼر :رەﺟپ ،زۇﻟﻘﺋﺪە ،زۇﻟﮭﺟﺠ ۋە ﻣﯘﮬررەم ﺋﺎﻳﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت.
ﺋﯩﻤﺎم ﺑﯘﺧﺎرى رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﻐﺎن -4662ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﮬدﯨﺴﺘ ،ﺋﯩﻤﺎم ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﻐﺎن -1679ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﮬدﯨﺴﺘ ﺋﺑ
ﺑﻛﺮەﺗ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘدﯨﻦ ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﮬدﯨﺴﺘ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﻳﯩﻞ ﺋﻮن ﺋﯩ ﺋﺎي ﺑﻮﻟﯘپ،
ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗت ﺋﺎﻳﺪا ﺋﯘرۇش ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭼﻛﻠﻧن ،ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺪﯨﻦ ﺋﯜچ ﺋﺎي ﺋﺎرﻗﯩﻤﯘ‐ﺋﺎرﻗﺎ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ ،ﺋﯘ :زۇل ﻗﺋﺪە ،زۇﻟﮭﺟﺠ ۋە
ﻣﯘﮬررەم ﻳﻧ ﺑﯩﺮى ﺟﻣﺎدۇل ﺋﺎﺧﯩﺮ ﺑﯩﻠن ﺷﺑﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺪا ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن رەﺟپ ﺋﯧﻴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر.
ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻼرﻧﯩﯔ ﮬﺎرام )ﻳﻧ ﺋﯘرۇش ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭼﻛﻠﻧن ﺋﺎي( دەپ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺸ ﺳۋەﺑﻠر:
 -1ﺋﮔر دۈﺷﻤن ﮬﯘﺟﯘم ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎن ﺋﮬﯟال ﺋﺎﺳﺘﯩﺪا ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻼردا ﺋﯘرۇش ﺑﺎﺷﻼش ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﭼﻛﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻼرﻧﯩﯔ
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ﮬرﻣﯩﺘﯩﻨ ﺋﺎﻳﺎغ‐ﺋﺎﺳﺘ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﻳﻼرﻏﺎ ﻗﺎرﯨﻐﺎﻧﺪا ﺑك ﺋﯧﻐﯩﺮ ﮔﯘﻧﺎھ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
 -2ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻼردا ﮔﯘﻧﺎھ‐ﻣﺳﯩﻴت ﺳﺎدﯨﺮ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯩﺰﻧ ﭼﻛﻠﯩﺪى .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﻓَﻼ
ﺗَﻈْﻠﻤﻮا ﻓﻴﻬِﻦ اﻧْﻔُﺴﻢ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻼردا ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮬرﻣﯩﺘﯩﻨ ﺳﺎﻗﻠﯩﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠن ،ﺋﺎﻟﻼھ ﭼﻛﻠﯩن ﮔﯘﻧﺎھ ﺋﯩﺸﻼرﻧ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋزۈﯕﻼرﻏﺎ زﯨﻴﺎن ﺳﺎﻟﻤﺎﯕﻼر] .ﺳﯜرە ﺗۋﺑ-36 ﺋﺎﻳت[.
ﮔﯘﻧﺎھ‐ﻣﺳﯩﻴت ﺳﺎدﯨﺮ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻼردا ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﻳﻼردا ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ﭼﻛﻠﻧن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﻟﯧﯩﻦ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻼردا دﯨﻨﺪا ﮬﺎرام
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﺋﯩﺸﻠش ﺑﻛﺮەك ﭼﻛﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﺋﯩﻤﺎم ﺳﺋﺪى رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻓَﻼ ﺗَﻈْﻠﻤﻮا ﻓﻴﻬِﻦ اﻧْﻔُﺴﻢ دﯦن ﺋﺎﻳﺗﻨﯩﯔ ﺷرﮬﯩﺴﯩﺪە ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻼردا
ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮬرﻣﯩﺘﯩﻨ ﺳﺎﻗﻠﯩﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠن ،ﺋﺎﻟﻼھ ﭼﻛﻠﯩن ﮔﯘﻧﺎھ ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋزۈﯕﻼرﻏﺎ زﯨﻴﺎن ﺳﺎﻟﻤﺎﯕﻼر
دﯦن ﺋﺎﻳﺗﺘﯩ ﺋﺎﻟﻤﺎش ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠﺪﯨ ﺋﻮن ﺋﯩ ﺋﺎﻳﻨ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﯩﺸﯩﻤﯘ ﻣﯘﻣﯩﻦ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻼرﻧ ﺑﻧﺪﯨﻠرﻧﯩﯔ ﺋزﯨ
ﺗﺎﺋت‐ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﮔﯜﻟﻧﺪۈرۈش ،ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻧﯧﻤﺗﻠﯩﺮﯨ ﺷﯜﻛﯜر ﺋﯧﻴﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﻟﭽم ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﻳﺎن
ﻗﯩﻠﺪى ۋە ﺑﻧﺪﯨﻠرﻧﯩﯔ ﻣﻧﭙﺋﺗ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯧﯩﺘﯩﭗ ﺑردى .ﻳﻧ ﺋﺎﻳﺗﺘﯩ ﺧﯘﻻﺳ :ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻼردا ﺋزۈﯕﻼرﻏﺎ زﯨﻴﺎن ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ
ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎت ﻗﯩﻠﯩﻼر دەﻳﺪۇ.
ﺋﺎﻳﺗﺘﯩ ﺋﺎﻟﻤﺎش ﭘﻗت ﺋﯘرۇش ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭼﻛﻠﻧن ﺗت ﺋﺎﻳﻨ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﯩﺸﯩﻤﯘ ﻣﯘﻣﯩﻦ ،ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﻧﺪﯨﻠرﻧ ﮬر
ۋاﻗﯩﺖ ﺋزﯨ زﯨﻴﺎن ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠش ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ﺑﯘ ﺋﯘرۇش ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭼﻛﻠﻧن ﺗت ﺋﺎﻳﺪا زﯨﻴﺎن ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ
ﭼﻛﻠﯩﺪى ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘ ﺋﺎﻳﻼردا ﺋﯘرۇش ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﻳﻼرﻏﺎ ﻧﯩﺴﺒﺗن ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﭼﻛﻠﻧﻧﻠﯩﺘﯩﻦ ،ﺋﯘ ﺋﺎﻳﻼردا ﺑﻧﺪﯨﻠرﻧﯩﯔ ﮔﯘﻧﺎھ
ﺋﯩﺸﻠپ ﺋزﯨ زﯨﻴﺎن ﺳﯧﻠﯩﺸﻤﯘ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﻳﻼرﻏﺎ ﻗﺎرﯨﻐﺎﻧﺪا ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﭼﻛﻠﯩﻨﯩﺪۇ" .ﺗﯜﮔﯩﺪى.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :رەﺟپ ﺋﯧﻴﯩﺪا روزا ﺗﯘﺗﯘش ﻣﺳﯩﻠﯩﺴﯩ ﻛﻟﺴك ،ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺪا روزا ﺗﯘﺗﯘﺷﻨﯩﯔ ﻳﺎﻛ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺪﯨ ﻣﻟﯘم ﻛﯜﻧﻠردە روزا
ﺗﯘﺗﯘﺷﻨﯩﯔ ﭘزﯨﻠﯩﺘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺳﮬﯩﮫ ﮬدﯨﺲ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎن.
ﺑزى ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺪﯨﻦ ﻣﻟﯘم ﻛﯜﻧﻠرﻧ روزا ﺗﯘﺗﯘﺷﻘﺎ ﺧﺎﺳﻼﺷﺘﯘرﯨﯟﯨﻠﯩﭗ ،ﺑﯘ ﻛﯜﻧﻠردە روزا ﺗﯘﺗﯘش ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯜﻧﻠردە روزا
ﺗﯘﺗﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ دﯦن ﺳزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻼم دﯨﻨﯩﺪا ﮬﯧﭻ ﺋﺎﺳﺎﺳ ﻳﻮق.
ﺋﻣﻤﺎ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺋﯘرۇش ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭼﻛﻠﻧن ﺋﺎﻳﻼردا روزا ﺗﯘﺗﯘﺷﻨﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸ ﺋﯩﻧﻠﯩ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﮬدﯨﺲ
ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن )رەﺟپ ﺋﯧﻴﯩﻤﯘ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻼرﻧﯩﯔ ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻨﺪۇر( .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻼردا روزا
ﺗﯘﺗﻘﯩﻦ ۋە ﺋﯩﻐﯩﺰ ﺋﺎﭼﻘﯩﻦ] .ﺋﺑﯘ داۋۇت رﯨﯟاﻳﯩﺘ-2428 ﮬدﯨﺲ .ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨ ﺷﻳﺦ ﺋﻟﺒﺎﻧ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﺋﺑﯘ داۋۇﺗﻨﯩﯔ زەﺋﯩﭗ
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ﮬدﯨﺴﻠر ﺗﻮﭘﻠﯩﻤﯩﺪا زەﺋﯩﭗ دەپ ﻛﻟﺘﯜرﮔن[.
ﮔرﭼ ﺑﯘ ﮬدﯨﺲ ﺳﮬﯩﮫ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺗﻗﺪﯨﺮدﯨﻤﯘ ،ﭘﻗت ﺋﯘرۇش ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭼﻛﻠﻧن ﺋﺎﻳﻼردا روزا ﺗﯘﺗﯘﺷﻨﯩﯔ ﻣﯘﺳﺘﮬپ‐ﻳﺎﺧﺸ
ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠﺪۈرﯨﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﻣﯘﺷﯘ ﻣﻗﺴت ﺑﯩﻠن رەﺟپ ﺋﯧﻴﯩﺪا روزا ﺗﯘﺗﻘﺎﻧﻼر ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯘرۇش ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭼﻛﻠﻧن
ﺋﺎﻳﻼردا روزا ﺗﯘﺗﺴﺎ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﻣﻤﺎ ﺋﯘ ﺋﺎﻳﻼردﯨﻦ ﭘﻗت رەﺟپ ﺋﯧﻴﯩﻨ ﺧﺎﺳﻼﺷﺘﯘرﯨﯟﯨﻠﯩﺸ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺷﻳﺨﯘل ﺋﯩﺴﻼم ﺋﯩﺒﻨ ﺗﻳﻤﯩﻴ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ "ﭘﺗﯩﯟاﻻر ﺗﻮﭘﻠﯩﻤ "ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳﯩﺮى -25ﺗﻮم -190ﺑﺗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﻣﺧﺴﯘس
رەﺟپ ﺋﯧﻴﯩﺪا روزا ﺗﯘﺗﯘش ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﮬدﯨﺴﻠرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﺑﻟ ﺗﻮﻗﯘﻟﻤﺎ ﮬدﯨﺲ ﺑﻮﻟﯘپ،
ﮬدﯨﺴﺸﯘﻧﺎس ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻠرﻧﯩﯔ ﮬﯧﭻ ﺑﯩﺮﯨ ﺗﺎﻳﺎﻧﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻠر ﭘزﯨﻠﺗﻠﯩﻚ ﺋﻣﻟرﻧﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن
زەﺋﯩﭗ ﮬدﯨﺴﻠردﯨﻦ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺑﻟ ﮬﻣﻤﯩﺴ دﯦﯜدەك ﺗﻮﻗﯘﻟﻤﺎ‐ﻳﺎﻟﻐﺎن ﮬدﯨﺴﻠردﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر.
ﻣﯘﺳﻨد ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮬدﯨﺲ ﺗﻮﭘﻼﻣﻠﯩﺮﯨﺪا ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﯘرۇش ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭼﻛﻠﻧن ﺋﺎﻳﻼردا ﻳﻧ :رەﺟپ ،زۇﻟﻘﺋﺪە،
زۇﻟﮭﺟﺠ ۋە ﻣﯘﮬررەم ﺋﺎﻳﻠﯩﺮﯨﺪا روزا ﺗﯘﺗﯘﺷﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮۇﻏﺎﻧﻠﯩﻘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﮬدﯨﺲ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،روزا ﺗﯘﺗﯘش ﭘﻗت
رەﺟپ ﺋﯧﻴﯩﻐﺎ ﺧﺎس ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺗت ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩﺪە روزا ﺗﯘﺗﯘﺷﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎن" .ﺗﯜﮔﯩﺪى.
ﺋﯩﺒﻨ ﻗﻳﻴﯩﻢ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :رەﺟپ ﺋﯧﻴﯩﺪا روزا ﺗﯘﺗﯘش ۋە ﺑزى ﻛﯧﭽﯩﻠﯩﺮﯨﺪە ﻛﯧﭽ ﻧﺎﻣﯩﺰى ﺋﻮﻗﯘش ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﮬدﯨﺴﻠرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴ ﻳﺎﻟﻐﺎن ،ﺗﻮﻗﯘﻟﻤﺎ ﮬدﯨﺴﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر""] .ﻣﻧﺎر ﺋﻟﻤﯘﻧﯩﻴﭗ" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳر -96ﺑت[.
ﮬﺎﭘﯩﺰ ﺋﯩﺒﻨ ﮬﺟر رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ" :ﺗﺑﻴﯩﻨﯩﻞ ﺋﺟپ" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳرﻧﯩﯔ -11ﺑﯧﺘﯩﺪە ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :رەﺟپ ﺋﯧﻴﯩﻨﯩﯔ ﭘزﯨﻠﯩﺘ ،ﺑﯘ
ﺋﺎﻳﺪا ﻳﺎﻛ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺪﯨ ﻣﻟﯘم ﻛﯜﻧﺪە روزا ﺗﯘﺗﯘش ،ﻣﻟﯘم ﻛﯧﭽﯩﻠردە ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘش ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﮬﺟﺠﺗﻠﯩ ﻳﺎراﻳﺪﯨﻐﺎن
ﺳﮬﯩﮫ ﮬدﯨﺲ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎن" .ﺗﯜﮔﯩﺪى.
ﺷﻳﺦ ﺳﻳﺪ ﺳﺎﺑﯩﻖ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﺋزﯨﻨﯩﯔ" :ﭘﯩﻘﮭ ﺳﯜﻧﻨت" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳﯩﺮى -1ﺗﻮم -383ﺑﺗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :رەﺟپ ﺋﯧﻴﯩﺪا
روزا ﺗﯘﺗﺴﺎ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﻳﻼردا روزا ﺗﯘﺗﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎرﺗﯘق ﺳﺎۋاﺑﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻟﻤﻳﺪۇ ،ﻟﯧﯩﻦ ﺋﯘ ﺋﯘرۇش ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭼﻛﻠﻧن ﺋﺎي ،ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺪا
ﻣﺧﺴﯘس روزا ﺗﯘﺗﯘﺷﻨﯩﯔ ﭘزﯨﻠﯩﺘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺳﮬﯩﮫ ﮬدﯨﺲ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﺪى ،ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﻛﻟن ﮬدﯨﺴﻠرﻧﯩﯔ ﮬﯧﭻ ﻗﺎﻳﺴ
دەﻟﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﻳﺎرﯨﻤﺎﻳﺪۇ" .ﺗﯜﮔﯩﺪى.
ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻴﻦ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﺪﯨﻦ رەﺟپ ﺋﯧﻴﯩﻨﯩﯔ ﻳﯩﯩﺮﻣ ﻳﺗﺘﯩﻨﭽ ﻛﯜﻧ روزا ﺗﯘﺗﯘپ ،ﻛﯧﭽﯩﺴ ﻗﯩﻴﺎﻣﺪا ﺗﯘرۇﺷﻨﯩﯔ
ﭘزﯨﻠﯩﺘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺳﻮراﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﺷﻳﺦ ﺟﺎۋاپ ﺑﯧﺮﯨﭗ" :رەﺟپ ﺋﯧﻴﯩﻨﯩﯔ -27ﻛﯜﻧﯩﻨ روزا ﺗﯘﺗﯘش ،ﻛﯧﭽﯩﺴﯩﻨ ﻗﯩﻴﺎﻣﺪا ﺗﯘرۇﺷﻘﺎ
ﺧﺎس ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋزى ﺑﯩﺪﺋت ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺑﯩﺪﺋﺗﻨﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴ ﺋﺎزﻏﯘﻧﻠﯘﻗﺘﯘر دﯦن" .ﺗﯜﮔﯩﺪى"] .ﺋﯩﺒﻨ
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ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻴﻦ ﭘﺗﯩﯟاﻻر ﺗﻮﭘﻠﯩﻤ-20 "ﺗﻮم -440ﺑت[.
ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدۇر.
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