 ‐ 176819ﻧﯧﻤ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯩﺴﻼم ﺗﺎرﯨﺨﯩﻨ ۋەﮬﻴﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻤﺎي ،ﮬﯩﺠﺮەﺗﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺸﯩﺪﯨﻦ
ﮬﯧﺴﺎﺑﻼﻳﻤﯩﺰ؟
ﺳﯘﺋﺎل

ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﮬر ﻗﺎﻧﺪاق ﻛﯩﺸ ﭘﻳﻐﻣﺒرﻟﯩﻚ دەۋرﯨﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨ ﺋﯩﺴﻼم ﺗﺎرﯨﺨ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺳﻮﺋﺎل ﻗﯩﻠﯩﺪۇ؟ ،ﺑﯩﺰﻣﯘ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﮬﯩﺠﺮەﺗﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎن ﮬﯩﺠﯩﺮﯨﻴ ﺗﺎرﯨﺨ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﺟﺎۋاپ ﺑﯧﺮﯨﻤﯩﺰ ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺳﻮﺋﺎﻟﯩﻢ :ﻧﯧﻤ
ﺋﯜﭼﯜن ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﮬﯩﺠﺮەﺗﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇﻧﻘ ﭘﻳﻐﻣﺒرﻟﯩﻚ دەۋرﯨﺪﯨﻦ ﺋﻮن ﺋﯜچ ﻳﯩﻠﻨ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻤﺎﻳﻤﯩﺰ؟ ،ﻣن ﭘﻳﻐﻣﺒر
ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﮬﯩﺠﺮەت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻳﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻞ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﻤن ،ﻟﯧﯩﻦ ﮬﻣﻤﻳﻠن ﭘﻳﻐﻣﺒرﻟﯩﻨﯩﯔ ﮬﯩﺠﺮەﺗﺘﯩﻦ
ﺋﻮن ﺋﯜچ ﻳﯩﻞ ﺑﯘرۇن ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯩﺰ ﺋﯩﺴﻼم ﺗﺎرﯨﺨ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺳﻮراﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﺑﯩﺰ
ﭘﻳﻐﻣﺒرﻟﯩﻨﯩﯔ -1446ﻳﯩﻠﯩﺪا دەپ ﮬﯩﺠﺮەﺗﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇﻧﻘ ﺋﻮن ﺋﯜچ ﻳﯩﻠﻨ ﻗﯧﺘﯩﭗ ﺟﺎۋاپ ﺑرﻣﺳﺘﯩﻦ ﺑﻟ ﮬﯩﺠﯩﺮﯨﻴﯩﻨﯩﯔ -1433
ﻳﯩﻠﯩﺪا دەپ ﺟﺎۋاپ ﺑﯧﺮﯨﻤﯩﺰ؟ ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤن.

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﮬﻗﯩﻘﺗن ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﮬﯩﺠﺮەﺗﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ دﯨﻨﯩﻐﺎ دەۋەت ﻗﯩﻠﯩﺸ ،ﺋزﯨﻴﺗﻠرﻧ
ﺋﯜﺳﺘﯩ ﺋﯧﻠﯩﺸ ،ﻧﺎداﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺳز‐ﭼﭼﻛﻠﯩﺮﯨ ﺳﺑﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴ ﺋﯩﺴﻼم ﺗﺎرﯨﺨﯩﺪﯨﻦ ﺑﻟ ﺋﯩﺴﻼﻣﺪﯨ
ﺋڭ ﺋﯘﻟﯘغ ﻳﯩﻠﻼردﯨﻦ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﻳﯩﻠﻼردا ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﮬﯟاﻟ ﭘﻗت ﻳﻛ‐ﻳﯩﺎﻧ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ
ﺗۋەﻛﯘل ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ۋەدﯨﺴﯩ ﺋﯧﺸﯩﻨﯩﺶ ۋە ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ دﯨﻨﯩﻐﺎ دەۋەت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﻮﻟﯩﺪا ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎن ﺋزﯨﻴﺗﻠرﮔ ﺳﺑﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺑﻮﻟﻐﺎن .ﺑﯘ ﺋﯩﺸﺘﺎ ﺋﻗﻠ‐ﮬﻮﺷ ﺟﺎﻳﯩﺪا ﺑﻮﻟﻐﺎن ﮬﯧﭽﯩﻢ ﺷك ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺑﻮﻟﺴﯘن ﻳﺎﻛ ﻏﻳﺮى ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺑﯘﻧ ﮬﯧﭻ
ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋﯩﻨﺎر ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ.
ﻟﯧﯩﻦ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺗﺎرﯨﺦ ﻗﻮﻟﻼﻧﻐﺎﻧﺪا ﻳﺎﻛ ﺷﯘ ﻳﯩﻠﻼردا ﻳﯜز ﺑرﮔن ۋەﻗﻟرﻧ ﺋﺳﻠﯩﻧﺪە ،ﮬﯩﺠﯩﺮﯨﻴ ﺗﺎرﯨﺨﯩﻨ ﺋﺎﺳﺎس
ﻗﯩﻠﯩﺸ ﺑﯧﯩﺘﯩﻠن ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺳﻮﺋﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﻛپ ﻗﯩﺴﻤ ﺑﯘﻧ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﮬﻗﯩﻘﺗن ﮬﯩﺠﯩﺮﯨﻴ ﺗﺎرﯨﺨ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﻣر
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رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘﻧﯩﯔ دەۋرﯨﺪە ﻛﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻟﯩ ﻛﯧﻠﯩﺸ ﺑﯩﻠن ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎن ،ﺑﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯩﺸ،
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﮬﯩﺠﺮەت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣدﯨﻨﯩ ﭼﯜﺷﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﻛﯩﺸﯩﻠر ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﺗﺮاﭘﯩﻐﺎ ﺗﻮﭘﻠﯩﻨﯩﭗ،
ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﮬﻣﺪەم ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻣدﯨﻨﯩﺪە ﺗﯘﻧﺠ ﻣﺳﭽﯩﺘﻨ ﻳﺎﺳﺎپ ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﺸﻼرﻧﯩﯔ روﻳﺎﭘﻘﺎ ﭼﯧﻘﯩﺸ ﺑﯩﻠن ﻣدﯨﻨﯩﺪە
ﺋﯩﺴﻼم دۆﻟﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻗﯘرۇﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﮬﻗﯩﻘ ﺗﺎرﯨﺨﯩﺪۇر ،ﺑﯘ ﺗﺎرﯨﺦ ﺑﯩﻠن ﺋﯩﺴﻼم دوﻟﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﺎﻻﻣﺗﻠﯩﺮى ﺋﺎﺷﺎرا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ،
ﺋﯩﺴﻼم دۆﻟﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺳﯩﻴﺎﺳ ،ﺋﺳﯩﺮى ،ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩ ۋە ﺟﯘﻏﺮاﭘﯩﻴﻠﯩﻚ ﺋﻮرﻧ روﺷﻧﻠﯩﺸﯩﺪۇ .ﺋﻣﻤﺎ ﮬﯩﺠﺮەﺗﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻨﯩﯔ
دۆﻟﯩﺘﯩﻤﯘ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ۋە ﺋﯘﻻرﻧ ﺑﯩﺮ ﻳرﮔ ﺗﻮﭘﻼﻳﺪﯨﻐﺎن ﭘﯩﺮﻧﺴﯩﭙﻤﯘ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن.
ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼر ﺋﻣر رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘﻧﯩﯔ ﺧﯩﻼﭘت دەۋرﯨﻨﯩﯔ ﺋﻮن ﺋﺎﻟﺘ ﻳﺎﻛ ﺋﻮن ﻳﺗﺘ ﻳﺎﻛ ﺋﻮن ﺳﻛﯩﺰﯨﻨﭽ ﻳﯩﻠ ﺋﯩﺴﻼم
ﺗﺎرﯨﺨﯩﻨ ﮬﯩﺠﺮەت ﻳﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮﻟﯩ ﻛﻟﺪى ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺳۋەﺑ :ﺋﻣر رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘﻏﺎ ﺋﯩ ﻛﯩﺸ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﺷﺑﺎن
ﺋﯧﻴﯩﺪا ﻳﯜز ﺑرﮔن ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا دەۋا ﺳﯘﻧﯘﻟﺪى .ﺋﻣر رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘ ﺋﯘ ﺋﯩ ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻦ :ﺑﯘ ۋەﻗ ﻣﯘﺷﯘ ﻳﯩﻠ ﺷﺋﺒﺎن
ﺋﯧﻴﯩﺪا ﻳﯜز ﺑرﮔﻧﻤﯘ ﻳﺎﻛ ﺋﺗن ﻳﯩﻞ ﺷﺋﺒﺎن ﺋﯧﻴﯩﺪا ﻳﯜز ﺑرﮔﻧﻤﯘ؟ ﻗﺎﻳﺴ ﻳﯩﻠ ﺷﺑﺎن ﺋﯧﻴﯩﺪا ﻳﯜز ﺑرﮔن؟ دەپ ﺳﻮراﻳﺪۇ.
ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﻣر رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘ ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼرﻧ ﺗﻮﭘﻼپ ﻗرﯨﺰﻧﯩﯔ ۋاﻗﺘﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﻧﯘرﻏﯘن ﻣﺳﯩﻠﯩﻠرﻧ ﮬل ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن
ﺗﺎرﯨﺦ‐ﻛﺎﻟﯩﻨﺪارﻧ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘش ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﻣﺳﻠﯩﮭت ﺳﻮراﻳﺪۇ ،ﺋﯘﻻردﯨﻦ ﺑﯩﺮى :ﭘﺎرﺳﻼرﻧﯩﯔ ﻳﯩﻞ ﻧﺎﻣﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺗﺎرﯨﺦ
ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺸﻨ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯩﺪۇ ،ﻳﻧ ﺑﯩﺮى رﯨﻤﻠﯩﻘﻼرﻧﯩﯔ ﻳﯩﻠﻨﺎﻣﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺗﺎرﯨﺦ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺸﻨ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯩﺪۇ ،ﺋﻣر
رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘ ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺗﺎرﯨﺦ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺸﻨ ﻳﺎﻗﺘﯘرﻣﺎﻳﺪۇ ،ﺑزﯨﻠر ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎن ﻳﯩﻠﯩﻨ ﺗﺎرﯨﺦ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﻛﻠﯩﭗ ﺑرﺳ ،ﺑزﯨﻠر ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﭘﻳﻐﻣﺒر ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋۋەﺗﯩﻠن ﻳﯩﻠﯩﻨ ﺗﺎرﯨﺦ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﺗۋﺳﯩﻴ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ،
ﺑزﯨﻠر ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﮬﯩﺠﺮەت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻳﯩﻠﯩﻨ ﺗﺎرﯨﺦ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻛﻠﯩﭙﯩﻨ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯩﺪۇ ،ﺑزﯨﻠر
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ۋاﭘﺎت ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻳﯩﻠﯩﻨ ﺗﺎرﯨﺦ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﺗﺷﺑﺒﯘس ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﮬﯩﺠﺮەت ﻳﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩ ﺗﻮﻧﯘﺷﻠﯘق ۋە
ﻣﺷﮭﯘر ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﻣر رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘ ﺑﯘ ﻳﯩﻠﻨ ﺋﯩﺴﻼم ﺗﺎرﯨﺨ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭘﯩﺮﯨ ﻗﻮﺷﯘﻟﯩﺪۇ ،ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼرﻣﯘ
ﺋﻣر رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘ ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﻟﯩﺘ ﺑﯘ ﻗﺎراﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮﻟﯩ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ.
ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﻗﺴت :ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴ ﮬﯩﺠﺮەت ﻳﯩﻠﯩﻨ ﺋﯩﺴﻼم ﺗﺎرﯨﺨﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺶ ﻳﯩﻠ ﻗﯩﻠﺪى ،ﺋﯘﻻر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا
ﻣﺷﮭﯘر ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﯘﮬررەم ﺋﯧﻴﯩﻨ ﻳﯩﻠﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺸ ﻗﯩﻠﺪى ،ﺗﯜزۈﻟﻤﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﺗﻤﺳﻠﯩ ﺋﯜﭼﯜن ﻛﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﻟﯩﻤﺎﻻرﻣﯘ
ﻣﯘﺷﯘ ﻗﺎراﺷﻨ ﻗﻮﻟﻠﯩﺪى"] .ﺋل ﺑﯩﺪاﻳ ۋەﻧﻨﯩﮭﺎﻳ"ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳر -3ﺗﻮم-153-251ﺑﺗﻠر[.
ﺳﮬﻞ ﺋﯩﺒﻨ ﺳﺋﺪ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼر ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﭘﻳﻐﻣﺒر ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋۋەﺗﯩﻠن
ﻳﺎﻛ ۋاﭘﺎت ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻳﯩﻠﯩﻨ ﺋﯩﺴﻼم ﺗﺎرﯨﺨ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺑﻟ ﻣدﯨﻨﯩ ﻳﯩﺘﯩﭗ ﻛﻟن ﮬﯩﺠﺮەت ﻳﯩﻠﯩﻨ ﺋﯩﺴﻼم ﺗﺎرﯨﺨ ﻗﯩﻠﺪى.
]ﺑﯘﺧﺎرى رﯨﯟاﻳﯩﺘ-3934 ﮬدﯨﺲ[.
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ﮬﺎﭘﯩﺰ ﺋﯩﺒﻨ ﮬﺟر رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺑزﯨﻠﯩﺮى ﻣدﯨﻨﯩ ﮬﯩﺠﺮەﺗﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻨ ﺋﯩﺴﻼم ﺗﺎرﯨﺨ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﭗ دەپ ﻗﺎرﯨﺪى ،ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼر ﺑﯩﺮﻟﯩ ﻛﻟن ۋە ﺋﯘﻧ ﺋﯩﺴﻼم ﺗﺎرﯨﺨ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺗت ﺗﯜرﻟﯜك ﮬﺎدﯨﺴ
ﺑﺎر ،ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ :ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ دۇﻧﻴﺎﻏﺎ ﻛﯧﻠﯩﺸ ،ﭘﻳﻐﻣﺒر ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋۋەﺗﯩﻠﯩﺸ ،ﻣدﯨﻨﯩ ﮬﯩﺠﺮەت ﻗﯩﻠﯩﺸ ۋە
ۋاﭘﺎﺗﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر .ﺋﯘﻻر ﮬﯩﺠﺮەت ﻳﯩﻠﯩﻨ ﺗﺎرﯨﺦ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭘﯩﯩﺮﯨﻨ ﻛﯘﭼﻼﻧﺪۇردى ،ﭼﯜﻧ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ
ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ۋە ﭘﻳﻐﻣﺒر ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋۋەﺗﯩﻠن ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨ ﺗﺎرﯨﺨﺘﺎ ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﺑﺎر ،ۋاﭘﺎت ﺑﻮﻟﻐﺎن ۋاﻗﺘﯩﻨ
ﺑﯧﯩﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﺎش ﺗﺎرﺗﺘ ،ﭼﯜﻧ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ۋاﭘﺎت ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﻨ ﮬر ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﺳﻠﯩﻧﺪە ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻛﯕﻠ ﺑﯘزۇﻟﯘپ،
ﻗﻟﺒ ﺋﻟم ﭼﯧﺗﺘ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﮬﯩﺠﺮەت ﻳﯩﻠﯩﻨ ﺗﺎرﯨﺦ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﻘﺎ ﻛﻟﺪى ،ﺋﯘﻻر ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ
ﮬﯩﺠﺮەت ﻗﯩﻠﻐﺎن ۋاﻗﺘ رەﺑﯩﺌﯘﻟﺌۋۋەل ﺋﯧﻴﯩﻨ ﻛﻳﻨﯩ ﺳﯜرۈپ ﻣﯘﮬررەم ﺋﯧﻴﯩﻨ ﮬﯩﺠﺮەﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ ﺋﯧﻴ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﯩﺘﺘ،
ﭼﯜﻧ ﮬﯩﺠﺮەﺗ ﺗﻳﻴﺎرﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻣﯘﮬررەﻣﺪە ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﺎن ﺋﯩﺪى ،ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﻣدﯨﻨﯩﺪﯨﻦ ﻛﻟن ﺋﻧﺴﺎرﯨﻼرﻣﯘ زۇﻟﮭﺟﺠ ﺋﯧﻴﯩﺪا
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺑﻳﺌت ﻗﯩﻠﺪى ،ﺑﯘ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﮬﯩﺠﺮەﺗﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺸﯩﺪۇر ،ﺋﻧﺴﺎرﯨﻼر ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺑﻳﺌت
ﻗﯩﻠﯩﭗ ۋە ﻣﻛﯩﺪﯨ ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼر ﮬﯩﺠﺮەت ﺋﯩﺮادﯨﺴﯩ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨ ﺗﯘﻧﺠ ﻛرۈﻧن ﺋﺎي ﻣﯘﮬررەم ﺋﯧﻴ ﺑﻮﻟﺪى،
ﺑﯘ ﺋﺎي ﮬﯩﺠﺮەﺗﻨﯩﯔ ﺗﯘﻧﺠ ﺋﯧﻴ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﻣﯘﻧﺎﺳﭙﺘﯘر ،ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﻣﯘﮬررەم ﺋﯧﻴﻨ ﮬﯩﺠﺮەﺗﻨﯩﯔ ﺗﯘﻧﺠ ﺋﯧﻴ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﭗ
ﺋﯩﻧﻠﯩﯩ ﻣﯘۋاﭘﯩﻖ ﻛﯧﻠﯩﻨن ﻛﯜﭼﻠﯜك ﻗﺎراﺷﺘﯘر.
ﺳﺋﯩﺪ ﺋﯩﺒﻨ ﻣﯘﺳﻳﻴﯩﺐ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺋﻣر رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘ ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧ ﺗﻮﭘﻼپ ﺋﯩﺴﻼم ﺗﺎرﯨﺨﯩﻨ ﻗﺎﻳﺴ
ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼپ ﻳﯧﺰﯨﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺳﻮرﯨﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﻟ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘ :ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺷﯧﺮﯨﻚ زﯦﻤﯩﻨﻨ ﺗرك ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﮬﯩﺠﺮەت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎن ﻛﯜﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯩﻦ دەﻳﺪۇ ،ﺋﻣر رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘ ﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﺪى"] .ﮬﺎﻛﯩﻢ رﯨﯟاﻳﯩﺘ.[
ﺋﯩﺴﻼم ﺗﺎرﯨﺨ ﮬﯩﺠﺮەﺗﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺸ ﺑﯩﻠن ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﮬﻗﯩﻘﺗن ﺗﺎرﯨﺦ ۋە ﻛﺎﻟﯧﻨﺪار دﯦن ﻳﯜز ﺑرﮔن ۋەﻗﻟر ۋە
ﻛﯜﻧﻠرﻧ ﺑﯩﻠﯩﺶ ،ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺗﯜرﻟﯜك ﺷﻛﯩﻠﺪﯨ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻢ ،ﺗﻮﺧﺘﺎم ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋزﺋﺎرا ۋەدﯨﻠﺷن ۋاﻗﯩﺘﻠﯩﺮﯨﻨ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن
ﻗﯘرۇﻟﻤﯩﻨ ﺑﯩﺮﻟﺷﺘﯜرۈﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺗرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻟﯩ ﻛﻟن ۋاﻗﯩﺘﺘﯘر .ﺋﯩﺴﻼم ﺗﺎرﯨﺨﯩﻨﯩﯔ ﮬﯩﺠﺮەﺗﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺸ
ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﻣر رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘﻧﯩﯔ دەۋرﯨﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼپ ﺑﯜﮔﯜﻧ ﻛﯜﻧﯩﭽ ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺑﯩﺮﻟﯩ ﻛﻟن ﺋﯩﺸﺘﯘر ،ﻣﯘﺷﯘ ﺗﺎرﯨﺨﻨ
ﺑﯧﯩﺘﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﺋﯩﺴﻼم دۆﻟﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺷﻛﯩﻠﻠﯩﻨﯩﺶ ۋە ﻗﯘرۇﻟﯘﺷ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﮬﯩﺠﺮەت ﺑﯩﻠن ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﺋﻣﻤﺎ ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺸ ۋە ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺋﯘﻧ ﺑﯩﻠﯩﺸ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﮬﯧﭻ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﮔﺎﮬﻼﻧﺪۇرۇﺷﻘﺎ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ
ﺋﯩﺴﻼم دﯨﻨ ﮬﯩﺠﺮەﺗﺘﯩﻦ ﻧﯘرﻏﯘن زاﻣﺎﻧﻼر ﺋﯩﻠﯩﺮى ﻣﻳﺪاﻧﻐﺎ ﻛﻟن ،ﺑﻟ ﺋﯩﺴﻼم دﯦن ﺋﻮﻣﯘﻣ ﻣﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪا:
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﻧﺪﯨﻠﯩﺮى ﺋﯜﭼﯜن رازى ﺑﻮﻟﻐﺎن ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﭘﻳﻐﻣﺒر ،ﺋﻟﭽﯩﻠرﻧ ﺋۋەﺗن دﯨﻨﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩﻨ ﺋز ﺋﯩﭽﯩ
ﺋﺎﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﺋﻮرۇﻧﺪا ﺋﻮﻣﯘﻣ ﻣﻧﯩﺪﯨ ﺋﯩﺴﻼم ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺑﻟ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﭘﻳﻐﻣﺒر ﻗﯩﻠﯩﭗ

4/3

ﺋۋەﺗﯩﻠﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨ دﯨﻦ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﮬﯧﭽﺒﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻨ ﮬﻗﯩﻘ ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻨ ﮬﯩﺠﺮەﺗﺘﯩﻦ ﮬﯧﺴﺎﺑﻼﻳﺪۇ ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺑﯩﻠﻠ ﺑﻮﻟﻐﺎن
ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼرﻧﯩﯔ ﮬﯩﺠﺮەﺗﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن دەۋەت ﺋﯜﭼﯜن ﻣﻛﯩﺪە ﻳﺎﺷﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨ ﺑﯩﺎر ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺪۇ دەپ ﻗﺎرﯨﻤﺎﻳﻤﯩﺰ ۋە ﮬﯧﭽﯩﻢ ﺑﯘﻧﺪاق
دﯦﻤﻳﺪۇ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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