 ‐ 231057ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﻛزى ﺑﯩﻠن ﺋﻮﭼﯘق ﻛرﮔن ﻧرﺳﯩ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ﮬﻗﻘ ﻳﻮﻗﻤﯘ؟
ﺳﯘﺋﺎل
ﺋﯘزۇﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮى ﺟﺎۋاﺑﯩﻨ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﯩﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺳﻮﺋﺎل ﻣﯧﻨ ﺑﯩﺌﺎرام ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ :ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻤﺪە ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ
ﺋﻟﺘﯜرۈﻟﻤﯩﻧﻠﯩ ،ﻛﯩﺮﯨﺴﻘﺎ ﻣﯩﺨﻼﻧﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﻟﯧﯩﻦ ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻧﻼر ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻟﺘﯜرۈﻟن ۋە ﻣﯩﺨﻼﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘ
ﺋﻮﺧﺸﯩﺘﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﺑﯩﺌﯩﻴ ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻧﻼر ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨ ﺋﻟﺘﯜرۈﻟن ۋە ﻣﯩﺨﻼﻧﻐﺎن دەپ
ﺋﯧﺘﯩﻘﺎد ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺑﻟ ﺋﯘﻻر ﺷﯘﻧﺪاق ﺋﯧﺘﯩﻘﺎدﺗﺎ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﮬﻗﻠﯩﻖ ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎدى ،ﻛز ﺑﯩﻠن ﻛرۈش ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ
ﺗﺎرﻗﺎﻟﻐﺎن ﮬﯧﺴﺴ ﺧۋەر ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺷﻛﯩﻠﻠﻧن ،ﻧﯧﻤ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘﻻرﻏﺎ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻛرﮔن ۋە ﺋﯧﺘﯩﻘﺎد ﻗﯩﻠﻐﺎن
ﻧرﺳﯩﺴﯩﻨ ﺗﻮﻏﺮا ﺋﻣس ﻗﯩﻠﯩﺪۇ؟ ﺋﯘﻻر ﻗﺎﻧﺪاﻗﻤﯘ ﻛز ﺑﯩﻠن ﻛرﮔن ﻧرﺳﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎرﺷﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺪۇ؟ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ
ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺳﻮراﻳﻤن.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ
ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣدﮬﯩﻴﯩﻠر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر ،ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد
ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،ﺋﺎﺋﯩﻠ‐ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑ ﻛﯩﺮاﻣﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻢ ۋە ﮬدﯨﺲ ﺷرﯨﭙﺘ ﺋﯩﻠﯩﺮﯨ ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻧﻼر ﺗﻮﻏﯩﺮﺳﯩﺪﯨ) ﻳﻧ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﭘﻳﻐﻣﺒر ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺋۋەﺗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮﻛ (ﮬﻛﯜم ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎن ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻣﺳﯩﮫ ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺋﻟﺘﯜرۈﻟﺪى ۋە ﻛﯩﺮﺳﻘﺎ ﻣﯩﺨﻼﻧﺪى دﯦن
ﺋﯧﺘﯩﻘﺎدﯨﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳن ﻛﯘﭘﯘرﻏﺎ ﮬﻛﯜم ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا دەﻟﯩﻞ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎن ،ﺑﻟ ﺋﯘﻻر ﻣﺳﯩﮫ ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨ ﺋﯩﻼھ
ﻗﯩﻠﯩﯟاﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ،ﺋﯩﻼﮬﻨ ﺋﯜچ ﺋﯩﻼھ ﻳﻧ دادا ،ﺋﻮﻏﯘل ۋە ﻣﯘﻗددەس روھ دەپ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎد ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜن ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘﻻرﻧ
ﻛﺎﭘﯩﺮ دەپ ﮬﻛﯜم ﻗﯩﻠﻐﺎن .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﻟَﻘَﺪْ ﻛﻔَﺮ اﻟﱠﺬِﻳﻦ ﻗَﺎﻟُﻮا انﱠ اﻟﻠﱠـﻪ ﻫﻮ اﻟْﻤﺴﻴﺢ اﺑﻦ ﻣﺮﻳﻤﻮﻗَﺎل
اﻟْﻤﺴﻴﺢ ﻳﺎ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻋﺒﺪُوا اﻟﻠﱠـﻪ رﺑِ ورﺑﻤﺎﻧﱠﻪ ﻣﻦ ﻳﺸْﺮِكْ ﺑِﺎﻟﻠﱠـﻪ ﻓَﻘَﺪْ ﺣﺮم اﻟﻠﱠـﻪ ﻋﻠَﻴﻪ اﻟْﺠﻨﱠﺔَ وﻣﺎواه اﻟﻨﱠﺎروﻣﺎ ﻟﻠﻈﱠﺎﻟﻤﻴﻦ ﻣﻦ
اﻧﺼﺎرٍﻟﱠﻘَﺪْ ﻛﻔَﺮ اﻟﱠﺬِﻳﻦ ﻗَﺎﻟُﻮا انﱠ اﻟﻠﱠـﻪ ﺛَﺎﻟﺚ ﺛََﺛَﺔوﻣﺎ ﻣﻦ اﻟَـٰﻪ ا اﻟَـٰﻪ واﺣﺪٌوان ﻟﱠﻢ ﻳﻨﺘَﻬﻮا ﻋﻤﺎ ﻳﻘُﻮﻟُﻮنَ ﻟَﻴﻤﺴﻦ اﻟﱠﺬِﻳﻦ ﻛﻔَﺮوا ﻣﻨْﻬﻢ ﻋﺬَاب
اﻟﻴﻢ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ» :ﺷﯜﺑﮭﯩﺴﯩﺰﻛ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﻣرﻳﻣﻨﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠ ﺋﯩﺴﺎدۇر ،دﯦﯜﭼﯩﻠر ﻛﺎﭘﯩﺮ ﺑﻮﻟﺪى ،ﺋﯩﺴﺎ :ﺋ ﺑﻧ ﺋﯩﺴﺮاﺋﯩﻞ! ﻣﯧﻨﯩﯔ
ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻢ ۋە ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻼر ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﻼر ،ﻛﯩﻤ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻛﻟﺘﯜرﯨﺪﯨن )ﻳﻧ
ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﻏﻳﺮﯨﻴ ﺋﯩﻼھ دەپ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎد ﻗﯩﻠﯩﺪﯨن( ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺟﻧﻨﺗﻨ ﮬﺎرام ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺟﺎﻳ دوزاخ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،زاﻟﯩﻤﻼرﻏﺎ
ﮬﯧﭽﺒﯩﺮ ﻣدەﺗﺎر )ﻳﻧ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﺎزاﺑﯩﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﺪۇرﻏﯘﭼ (ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،دﯦﺪى .ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯜچ ﺋﯩﻼﮬﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﺪۇر ،دﯦﯜﭼﯩﻠر ﺷﻛﺴﯩﺰ
ﻛﺎﭘﯩﺮ ﺑﻮﻟﺪى .ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻼﮬﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮬﯧﭻ ﺋﯩﻼھ ﻳﻮﻗﺘﯘر .ﺋﮔر ﺋﯘﻻر ﺋﯧﻴﺘﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺳزﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻗﺎﻳﺘﻤﯩﺴﺎ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨ ﻛﺎﭘﯩﺮ
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ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼر )دۇﻧﻴﺎ ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘ (ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﺎزاﺑﻘﺎ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ ]ﺳﯜرە ﻣﺎﺋﯩﺪە -73-72ﺋﺎﻳﺗﻠر[.
ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻤﺪە :ﻣﺳﯩﮫ ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺋﻟﺘﯜرۈﻟﺪى ۋە ﻛﯩﺮﯨﺴﺘﻘﺎ ﻣﯩﺨﻼﻧﺪى دﯦﻧﻠر ﻛﺎﭘﯩﺮ ﺑﻮﻟﺪى دەپ ﺋﺎﻳت ﺑﺎﻳﺎن
ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎن.
ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺳۋەﺑ :ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺧﺎﺋﯩﻨﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩ ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺷﻛﻠﯩﻨ ﺗﺎﺷﻠﯩﺪى ،ﺷﯘﻧﯩﯔ
ﺑﯩﻠن ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ دۈﺷﻤﻧﻠﯩﺮى ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨ ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم دەپ ﺋﻮﻳﻼپ ﺋﯘﻧ ﺋﻟﺘﯜردى ،ﺑﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﺗﺮاﭘﺘﺎ ﺑﯘ
ﺋﯩﺸﻨ ﺗﻛﺸﯜرۈپ ﺗﺗﻘﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﯩﺪەك ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻳﺎردەﻣﭽﯩﻠﯩﺮى ﻳﺎﻛ ﺋﮔﺷﯜﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ،ﻳﯩﺮاﻗﺘﺎ ﻗﺎراپ
ﺗﯘرﻏﺎن ﺑزى ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨ ﻛرﮔن ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﻟﺘﯜرۈﻟﻧﻠﯩ ،ﻛﯩﺮﺳﻘﺎ ﻣﯩﺨﻼﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﻛﯩﻴﯩﻦ
دەﭘﻨ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺗﻮﻏﺮﺳﯩﺪﯨ ﺧۋەر ﺋﺗﺮاﭘﻘﺎ ﺗﺎرﻗﺎﻟﻐﺎن ،ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﮔﺷﯜﭼﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎرﺗﯩﭗ ﻧﯘرﻏﯘن ﻛﯩﺸﯩﻠر
ﺑﯘ ﺧۋەرﮔ ﺋﯩﺸﻧن ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘﻻردا ﺑﯘ ﺧۋەرﻧ ﺋﯩﻨﺎر ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﮬﯧﭻ ﺑﯩﺮ دەﻟﯩﻞ ﻳﻮق ﺋﯩﺪى ،ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﺋﯩﺴﺎ
ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻤﯘ ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﻟﺘﯜرۈﻟﯜﺷﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﻧﻤﻳﺘﺘ ،ﻳﮬﯘدﯨﻴﻼر ﺋﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧﯘرﻏﯘن ﭘﻳﻐﻣﺒرﻟرﻧ
ﺋﻟﺘﯜرﮔن.
ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺋﯩﺸﯩﺪا ﺧﺎﺗﺎ ﻗﺎراﺷﺘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺋزرﯨﺴ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯩﺰ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﯩﺰﻏﺎ ﻣﯘۋاﭘﯩﻖ
ﻛﯧﻠﯩﻤﯩﺰ ،ﺗﺑﯩﺌﯩﻴ ،ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﯩﺸﯩﯩﺰ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪا ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺑﻮﻟﯘپ ﺋۋەﺗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮﯨ
زاﻣﺎﻧﺪا ﻳﺎﺷﯩﻐﺎن ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻧﻼر ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻛﯩﺮﯨﺴﻘﺎ ﻣﯩﺨﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋﻟﺘﯜرۈﻟﻧﻠﯩﯩ ﺋﯩﺸﯩﻨﺗﺘ .ﻟﯧﯩﻦ
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﭘﻳﻐﻣﺒر ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋۋەﺗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻢ ﻧﺎزﯨﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ،ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻛﯩﺮﯨﺴﻘﺎ
ﻣﯩﺨﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋﻟﺘﯜرۈﻟﻧﻠﯩ ﺗﻮﻏﺮﺳﯩﺪﯨ ﺧۋەر ﻛﺳﯩﻦ دەﻟﯩﻞ ﺑﯩﻠن رەت ﻗﯩﻠﯩﻨﺪى .ﺷﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ
ﻛﯩﺮﯨﺴﻘﺎ ﻣﯩﺨﻼپ ﺋﻟﺘﯜرۈﻟﻧﻠﯩﯩ ﺋﯩﺸﻧن ﻛﯩﺸﯩﻠر ﻛﺎﭘﯩﺮ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺳزى ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ
ﮬﻗﯩﻘ ﻛﺎﻻﻣ ﺑﻮﻟﻐﺎن ،ﻛﺳﯩﻦ دەﻟﯩﻞ ،ﻣﺟﯩﺰﯨﻠر ﺑﯩﻠن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺗرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺑﯧﺮﯨﻠن ﺧۋەرﻧ ﺋﯩﻨﺎر ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼردۇر.
ﭘﻳﻐﻣﺒﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﭘﻳﻐﻣﺒر ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋۋەﺗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨ ﭘﻳﻐﻣﺒر ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ
ﺋﻟﭽﯩﺴ ،ﺋﯩﻼھ ﺋﻣس ﻳﺎﻛ ﺋﯩﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠ ﺋﻣس دەپ ﺋﯩﺸﻧن ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮا ﺗﻟﯩﻤﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﮔﺷن ﻛﯩﺸﯩﻠر ﮔرﭼ
ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨ ﻣﯩﺨﻼﻧﻐﺎن ،ﺋﻟﺘﯜرۈﻟن دﯦن ﺧﺎﺗﺎ ﻗﺎراﺷﺘﺎ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﯘﻻر ﺋﺎﺷﯘ ﺧﺎﺗﺎ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎدﯨﺪا ﺋﯜزۈرﻟﯜك ﺑﻮﻟﯘش
ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ،ﺋﯘﻻر ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧ ﻳﻛ‐ﻳﯧﺎﻧ دەپ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎد ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ﻣﻣﯩﻦ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﺷﻳﺨﯘل ﺋﯩﺴﻼم ﺋﯩﺒﻨ ﺗﻳﻤﯩﻴ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻳﺎردەﻣﭽﯩﻠﯩﺮى ﻳﺎﻛ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺑزﯨﺴ ﻳﺎﻛ
ﺋﮬﻠ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﯩﯔ ﻛﭘﭽﯩﻠﯩ ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨ ﻣﯩﺨﻼپ ﺋﻟﺘﯜرۈﻟن دەپ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎد ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻻر ﺑﯘ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎدﺗﺎ ﺧﺎﺗﺎﻻﺷﻘﺎن،

6/2

ﺋﯘﻻر ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻟﯩﻤﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯩﺸﻧن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯘ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻖ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻐﺎ ﮬﯧﭻ ﺗﺳﯩﺮ ﻛرﺳﯩﺘﯩﻠﻤﻳﺪۇ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ
ﺳۋەﺑ ﺑﯩﻠن ﺋﯘﻻر دوزاﺧﻘﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﺗﻤﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘﻻردا ﺑﺎر ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﻨﺠﯩﻠﻼردا ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯩﺨﻼپ
ﺋﻟﺘﯜرۈﻟن دەپ زﯨﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن .ﺗﯜﮔﯩﺪى"] .ﺗﻮﻏﺮا ﺟﺎۋاپ" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳر -2ﺗﻮم -302ﺑت[.
ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺋزرﯨﺴ ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻤﺪە ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺗرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻧﺎزﯨﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن راﺳﺖ
ﺧۋەرﻧﯩﯔ ﻛﯧﻠﯩﺸ ﺑﯩﻠن ﺋﯜزۈﻟﺪى .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻟﻧﯩﺘﯩ دۇﭼﺎر ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻳﮬﯘدﯨﻴﻼر ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯨﻐﺎن
ﺑﯩﺮﺳﯩﻨ ﺗﯘﺗﺘ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋز ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮى ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﮬﻗﯩﻘ ﺷﻛﯩﻠﺪە زوراۋاﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻴت
ﺑرﻣﯩﺪى ،ﺋﯘﻧ ﻣﯩﺨﻼﺷﻘﺎ ۋە ﺋﻟﺘﯜرۈﺷ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﺪى ،ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺗرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ
ﺋﻟﺘﯜرۈﻟﻤﯩﻧﻠﯩ ﺗﻮﻏﺮﺳﯩﺪﯨ راﺳﺖ ﺧۋەر ﻧﺎزﯨﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸ ﺑﯩﻠن ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋزرﯨﺴ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﺘ.
ﺋﯩﺒﻨ ﮬزﻣ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻤﻨ ﻧﺎزﯨﻞ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ
ﻣﯩﺨﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋﻟﺘﯜرۈﻟﻧﻠﯩﯩﻨ ﺋﯩﻘﺮار ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻳﺎﻛ ﺋﯩﻨﺎر ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮەر ﻛﯩﺘﺎپ ﻧﺎزﯨﻞ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪى ،ﭘﻗت ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻢ ﻧﺎزﯨﻞ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻣﯩﺨﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋﻟﺘﯜرۈﻟﻧﻠﯩﻚ ﺧۋﯨﺮﯨﻨﯩﯔ ﻳﺎﻟﻐﺎن ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﻛﺳﯩﻦ ﺑﯧﯩﺘﺘ"] .ﺋل
ﭘﺳﻠ ﻓﯩﻞ ﻣﯩﻠل ۋەﻟﺌﮬﯟا ۋەﻧﻨﯩﮭل" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳر -1ﺗﻮم -57ﺑت[.
ﺋﻣﻤﺎ ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻤﻨﯩﯔ ﺧۋﯨﺮﯨﺪﯨﻦ ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻤﻨﯩﯔ ﺧۋﯨﺮﯨﻨ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎن ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﭘﻳﻐﻣﺒرﻟﯩ
ﺗﻮﻏﺮﺳﯩﺪﯨ ﺧۋەرﻧ ﺗﺳﺘﯩﻘﻠﯩﻐﺎن ،ﺋﯩﺸﻧن ،ﻗﺎرﺷ ﭘﯩﯩﺮدﯨﯩﻠرﮔ ﻗﯘرﺋﺎن‐ﮬدﯨﺲ ﺑﻮﻳﯩﭽ دەﻟﯩﻞ ﻛﻟﺘﯜرﮔن ﻛﯩﺸﯩﻠرﻻ
ﻣﻧﭙﺋﺗﻠﯩﻨﻟﻳﺪۇ.
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯘ ﻳردە ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺳزﮔ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﭗ ،ﻳﮬﯘدى‐ﻧﺎﺳﺎراﻻرﻧ ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ،ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺗرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋۋەﺗﯩﻠن ﺋﻟﭽ‐ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﯩﻧﻠﯩﯩ ،ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻤﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻛﺎﻻﻣ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩ
ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸ دەۋەت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك .ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﻐﺎن ،ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨ ﺋﯩﺸﻧن،
ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﻧن ﻛﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺑرﮔن ﺧۋﯨﺮﯨ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸ ﺋﺎﺳﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯘ
ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :وﻗَﻮﻟﻬِﻢ اﻧﱠﺎ ﻗَﺘَﻠْﻨَﺎ اﻟْﻤﺴﻴﺢ ﻋﻴﺴ اﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ رﺳﻮل اﻟﻠﱠـﻪ وﻣﺎ ﻗَﺘَﻠُﻮه وﻣﺎ ﺻﻠَﺒﻮه وﻟَـٰﻦ ﺷُﺒِﻪ
ﻟَﻬﻤﻮانﱠ اﻟﱠﺬِﻳﻦ اﺧْﺘَﻠَﻔُﻮا ﻓﻴﻪ ﻟَﻔ ﺷَﻚٍّ ﻣﻨْﻬﻤﺎ ﻟَﻬﻢ ﺑِﻪ ﻣﻦ ﻋﻠْﻢ ا اﺗّﺒﺎعَ اﻟﻈﱠﻨّﻮﻣﺎ ﻗَﺘَﻠُﻮه ﻳﻘﻴﻨًﺎ .ﺑﻞ رﻓَﻌﻪ اﻟﻠﱠـﻪ اﻟَﻴﻬِﻮﻛﺎنَ اﻟﻠﱠـﻪ ﻋﺰِﻳﺰا ﺣﻴﻤﺎ
ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ:ﻳﻧ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ رەﺳﯘﻟ ﺋﯩﺴﺎ ﺋﯩﺒﻨ ﻣرﻳﻣﻨ ﮬﻗﯩﻘﺗن ﺋﻟﺘﯜردۇق دﯦﻧﻠﯩﻠﯩﺮى ﺋﯜﭼﯜن )ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﻟﻧت ﻗﯩﻠﺪۇق(.
ۋاﮬﺎﻟﻧ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﺎﻧ ﺋﻟﺘﯜرﮔﯩﻨﯩﻤﯘ ﻳﻮق ،دارﻏﺎ ﺋﺎﺳﻘﯩﻨﯩﻤﯘ ﻳﻮق ۋە ﻟﯧﯩﻦ ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺷﯜﺑﮭ ﺳﯧﻠﯩﻨﺪى )ﺋﯩﺴﺎﻧ ﺋﺎﺳﺘﯘق دەپ
ﮔﯘﻣﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮﺳﯩﻨ ﺋﺎﺳﺘ ،(ﺋﯩﺴﺎ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎﻧﻼر ﮬﻗﯩﻘﺗن
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ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻟﺘﯜرۈﻟﻧﻠﯩ) ﻣﺳﻠﯩﺴ (دە ﺷﯜﺑﮭﯩﺪﯨﺪۇر .ﺋﯘﻻر ﺑﯘ )ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﮬﻗﯩﻘﯩﺘ (ﻧ ﺑﯩﻠﻤﻳﺪۇ ،ﮔﯘﻣﺎﻧﻐﯩﻼ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻻر
ﺋﯩﺴﺎﻧ ﺟزﻣن ﺋﻟﺘﯜرﻣﯩﺪى .ﺑﻟ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻧ ﺋز ﺗرﯨﭙﯩ ﻛﺗﯜردى )ﻳﻧ ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺷررﯨﺪﯨﻦ
ﻗﯘﺗﯘﻟﺪۇرۇپ ﺗﯩﺮﯨﻚ ﮬﺎﻟﺪا ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﺗﺘ .(ﺋﺎﻟﻼھ ﻏﺎﻟﯩﺒﺘﯘر ،ﮬﯧﻤت ﺑﯩﻠن ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪۇر] .ﺳﯜرە ﻧﯩﺴﺎ
-158-157ﺋﺎﻳﺗﻠر[.
ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻤﺪە زﯨﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﯩﺶ ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺶ ﺋﻣس ،ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺑﯩﺰ ﺳزﻟۋاﺗﻘﺎن ،ﺋﻟﯜﻛﻨ ﺗﯩﺮﮔﯜزﯨﺪﯨﻐﺎن،
ﻗﺎرﯨﻐﯘ ۋە ﺋﺎق ﻛﯧﺴﻟﻨ ﺳﺎﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ،ﺑﻮۋاق ۋاﻗﺘﯩﺪا ﺑﺷﯜﻛﺘ ﺳز ﻗﯩﻠﻐﺎن ،ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎدﯨﺘ ۋە
ﺗﺑﯩﺌت ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻴﯩﺘ ﺑﯩﻠن ﺋﻣس ﺑﻟ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺗرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺑﯧﺮﯨﻠن ﻣﺟﯩﺰە ﺑﯩﻠن ﻛﯜﭼﻼﻧﺪۇرۇﻟﻐﺎن ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﯩﺴﺎ
ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺳز ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﯩﻤﯩﺰ ،ﺑﯘﻧﺪاق ﺧۋەر ﮬرﮔﯩﺰ ﻳﺎﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮى ۋە
ﺋﻟﭽﯩﺴﯩ ﻳﺎردەم ﺑﯧﺮﯨﺪۇ ،ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻣﯧﮭﺮﯨﺒﺎﻧﻠﯩﻘ ،ﻗﯘدرﯨﺘ ﺑﯩﻠن ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻳﺎردەم ﺑﯧﺮﯨﺪۇ ،ﺋﯘ ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﺧﯩﺮ زاﻣﺎﻧﺪا
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﮬﻮزۇرﯨﺪا ﻛﯧﭽﯩﺘﯜرۈﻟن ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺋﯩﺸﻼر ﺑﺎردۇر.
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻧﻼر ﺑﯩﻠن ﻣﯘﻧﺎزﯨﺮە ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎرﻏﺎﻧﺪا دەﺳﻠﭘﺘﯩﻼ ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻛﯩﺮﺳﻘﺎ
ﻣﯩﺨﻼﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨ ﺗﯧﻤﯩﺪا ﺗﻮﺧﺘﺎﻟﻤﯩﺴﯘن ،ﻣﯘﻧﺎزﯨﺮە ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﻗﺴﯘن ،ﺋﯘ ﺑﯘ ﺗﯧﻤﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﻣﺪۇ ﻳﺎﻛ ﻛﻟﻤﻣﺪۇ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ
ﻗﺎراش ﻛﯧﺮەك ،ﺋﯘﻻر ﺑﯩﻠن ﺗﺎرﯨﺨ ﺗرەﭘﺘﯩﻦ ﺳﮬﺒت ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻛﯧﺮەك ،دﯨﻨ ﺟﮬﺗﺘﯩﻦ ﺳﮬﺒت ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎرﻏﺎﻧﺪا ،ﺋﯩﺴﻼم
دﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ﺋﮔﯩﺸﯩﺸ ﺋڭ ﮬﻗﻠﯩﻖ ،ﺋﯩﻠﯩﺮﯨ ﺑﺎرﻟﯩﻖ دﯨﻨﻼرﻧ ﺋﻣل ﻗﺎﻟﺪۇرﯨﺪﯨﻐﺎن دﯨﻦ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩ دەﻟﯩﻞ ﺗﯘرﻏﯘزۇش ﻛﯧﺮەك.
ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻛﯩﺮﺳﻘﺎ ﻣﯩﺨﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋﻟﺘﯜرۈﻟﻧﻠﯩﻚ ﻣﺳﯩﻠﯩﺴ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺳﮬﺒت ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺑك ﻣﯘﮬﯩﻢ ۋە ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ
ﻣﺳﯩﻠ ﺋﻣس ،ﺋﺎﻟﺪى ﺑﯩﻠن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻟﯩﯩﻨ ،ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗ ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺗﻮﻧﯘﺗﯘش
ﻛﯧﺮەك .ﺋﯩﻤﺎﻧﺪا ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﯘ ﺋﯩ ﺋﺎﺳﺎﺳﻨ رەت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﺳﯩﻠﯩﻠرﻧ ﺋﻟﯟەﺗﺘ ﺋﯩﻨﺎر ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ۋە ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﻐﺎ
ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪۇ .ﺋﻣﻤﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ۋە ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ روﺳﯘﻟﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﻧن ﻛﯩﺸ ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻛﯩﺮﺳﻘﺎ ﻣﯩﺨﻼﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨ
ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻢ ﺋﻗﯩﺪﯨﺴﯩ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸ ﮬﯧﺮﯨﺴﻤن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻛﺎﻻﻣﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﻧن ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺑﯘ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻛﯩﺮﯨﺴﻘﺎ ﻣﯩﺨﻼﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨ ﺗﺎرﯨﺨ
ﺗﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻼرﻏﺎ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﻧزەر ﺳﯩﻠﭗ ،ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻤﻨﯩﯔ ﻧﯘرى ﺑﯩﻠن ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋز دۈﺷﻤﻧﻠﯩﺮى ﺗرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﻟﺘﯜرۈﻟن
ﻳﺎﻛ ﻣﯩﺨﻼﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨ ﺋﯩﺸﻨ ﻛﺳﯩﻦ رەت ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺳﻮﺋﺎﻟﺪا زﯨﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪەك ،ﺋﻣﻟﯩ ﻛرﮔﻧﻠﯩﻚ
ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨ ﺳز ﺗﻛﺸﯜرۈﻟﯜپ ،ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﮬﻗﯩﻘﯩﺘ ﺋﺎﺷﺎرا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﮬﯧﭻ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ" ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻛﯩﺮﯨﺴﻘﺎ
ﻣﯩﺨﻼﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺋﻣﻟﯩ ﻛرﮔﻧﻠﯩﻚ" ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺗﻛﯩﺘﻠﻧن ﺗﺎرﯨﺨ دەﻟﯩﻠ ﺋﯩ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﺑﯘ ۋەﻗﻧ ﻛز ﻛرە
ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﻳﺪﯨﻐﺎن ﮔﯘۋاﭼﯩﻐﯩﻤﯘ ﺋﯩ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻢ ﻛﯩﺮﯨﺴﻘﺎ ﻣﯩﺨﻼﻧﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺳﯘﻳﯩﻘﺳﺘﭽﯩﻠرﮔ ،ﺋﯩﺴﺎ
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ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﻛرۈﻧﻧﻠﯩﯩﻨ ﺗﻛﯩﺘﻠﻳﺪۇ .ﺋﯩﺴﺎﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﮔﺷﯜﭼﯩﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن ﻳﺎﻛ دۈﺷﻤﻧﻠﯩﺮى
ﺑﻮﻟﺴﯘن ﮬﯧﭻ ﺑﯩﺮى ﻣﯩﺨﻼﻧﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﻛرﮔﻧﻠﯩﻚ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺋﯩﺴﭙﺎت ﻳﻮق ،ﮬﺎزﯨﺮﻏﺎ
ﻗدەر ﻧﺷﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺋﯩﻨﺠﯩﻠﻼردا ﻣﯩﺨﻼﻧﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻨ ﭘﻗت ﺑﯩﺮﻗﺎﻧﭽ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﻳﯩﺮاﻗﺘﯩﻦ ﻛرﮔﻧﻠﯩﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﻟﯘﻣﺎﺗﻨ
زﯨﯩﺮ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻏﺎ ﻣﯩﺨﻼﻧﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪەك ﻛرۈﻧﻧﻠﯩ ﻳﯩﺮاق ﺳﺎﻧﺎﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﻳﯩﺮاﻗﺘﯩﻦ ﻛرۈپ
ﮔﯘۋاﮬﻠﯩﻖ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺑزى ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪا ﻣﯘﺗۋاﺗﯩﺮﻟﯩﻖ دەرﯨﺠﯩﺴﯩ ﻳﺗﻤﻳﺪۇ.
ﺋﯩﻤﺎم ﺳرﺧﺳ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﻳﮬﯘدﯨ‐ﻧﺳﺎراﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﻟﺘﯜرۈﻟﯜپ ﻛﯩﺮﯨﺴﻘﺎ
ﻣﯩﺨﻼﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻟﺘﯜرﮔن دەﻟﯩﻠﻠﯩﺮى ﺧﯩﻴﺎﻟﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﻣﺳﯩﻠﯩﺪە ﻣﯘﺗۋاﺗﯩﺮ دەرﯨﺠﯩﺪە دەﻟﯩﻞ ﻧﻗﯩﻞ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎن".
ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻧﻼر ﺑﯘ ﺧۋەرﻧ ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺑﯩﻠن ﺋﻳﺪە ﺑﯩﺮﮔ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺗت ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎن ،ﭼﯜﻧ ﺋﯩﺴﺎ
ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻳﺎردەﻣﭽﯩﻠﯩﺮى ﻳﮬﯘدﯨﻴﻼر ﺋﯘﻻرﻧ ﺋﻟﺘﯜرۈۋﯦﺘﯩﺸﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﻐﺎن ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﮬر ﺗرەﭘ ﺑﻟﯜﻧﯜپ
ﻳﻮﺷﯘرۇﻧﯘۋاﻟﻐﺎن.
ﻳﮬﯘدﯨﻴﻼر ﺑﯘ ﺧۋەرﻧ ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺑﯩﻠن ﺋﻳ ﻛﯩﺮﮔن ﻳﺗﺘ ﻧﭘر ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﻨ
ﺗﻮﻗﯘﻏﺎﻧﻠﯩﻘ ﺑﯧﯩﺘﯩﻠن ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ رﯨﯟاﻳﯩﺘﯩﺪە ﺋﯘﻻر ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨ ﺗﻮﻧﯘﻣﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻻرﻧ ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ
ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻳﮬﯘزا ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮﺳ ﺑﺎﺷﻼپ ﻛﯩﺮﮔن ،ﻳﮬﯘزا ﺑﯘ ۋەﻗدﯨﻦ ﺑﯘرۇن ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪا ﺑﻮﻟﻐﺎن ،ﺑﯘﻧﺪاق
ﺧۋەرﻟر ﮬرﮔﯩﺰﻣﯘ ﻣﯘﺗۋاﺗﯩﺮﻟﯩﻖ دەرﯨﺠﯩﺴﯩ ﻳﺗﻤﻳﺪۇ.
ﺋﮔر ﻛﯩﺮﯨﺴﻘﺎ ﻣﯩﺨﻼﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻨ ﻛرﮔﻧﻠﯩ ﺋﺎدەﺗﺘ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﻨ ﺗﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮﻟﯩﺸﻟﻤﯩﯩﺪەك ﻛﯩﺸﯩﻠر ﮔﯘۋاﮬﻠﯩﻖ ﺑرﮔن ﺑﻮﻟﺴﺎ،
ﻛﯩﺮﯨﺴﻘﺎ ﻣﯩﺨﻼﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨ ﺧۋەرﻧﯩﯔ ﻣﯘﺗۋاﺗﯩﺮﻟﯩﻖ دەرﯨﺠﯩﺴ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﻨﺎﻣﺪۇ؟ دﯦﻴﯩﻠﺴ ،ﺑﯩﺰ ﻳﺎق ﺋﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ
دەﻳﻤﯩﺰ ،ﻛﯩﺮﯨﺴﻘﺎ ﻣﯩﺨﻼش ﺋﯩﺸﯩﻨ ﺋﺎز ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺧۋەر ﻗﯩﻠﺪى ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼر ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﭘﺎﻻﻧ ﻛﯩﺮﯨﺴﺘﻘﺎ ﻣﯩﺨﻠﯩﻨﯩﭙﺘﯘ
دﯦن ﺧۋﯨﺮﯨ ﺗﺎﻳﺎﻧﺪى ،ﺋﯘﻻر ﻛﯩﺮﯨﺴﻘﺎ ﻳﯩﺮاﻗﺘﯩﻦ ﻗﺎراﻳﺪۇ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯩﻢ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺋﻮﻳﻼﻧﻤﺎﻳﺪۇ ،ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺗﺑﯩﺌﯩﺘ ﻣﯩﺨﻼﻧﻐﺎن
ﻛﯩﺸ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﭘﯩﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﺋﯘﻻردﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺋﺎدەﻣﻨﯩﯔ ﺋﻟﺘﯜرۈﻟﻧﻠﯩ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨ ﺧۋەر ﻣﯘﺗۋاﺗﯩﺮ دەرﯨﺠﯩﺪە ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻻر
ﻛﯩﺮﯨﺴﻘﺎ ﻣﯩﺨﻼﻧﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻨ ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم دەپ ﺑﯩﻠن ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻣﯘﻧﯘ ﺧۋﯨﺮى ﺋﯩﺸﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﯩﻠﯩﻤﻨ ﻻزﯨﻢ
ﺗﯘﺗﯩﺪﯨﻐﺎن ﻧﻗﯩﻠﺪۇر .ﻟﯧﯩﻦ ﻣﯩﺨﻼﻧﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺑﻟ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﯘرﺋﺎن ﻛﯩﺮﯨﻤﺪە ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪەك
﴿وﻟَـٰﻦ ﺷُﺒِﻪ ﻟَﻬﻢ ﴾ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﻟﯧﯩﻦ ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺷﯜﺑﮭ ﺳﯧﻠﯩﻨﺪى )ﺋﯩﺴﺎﻧ ﺋﺎﺳﺘﯘق دەپ ﮔﯘﻣﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ
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ﺋﻮﺧﺸﺎپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮﺳﯩﻨ ﺋﺎﺳﺘ (ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺧۋەردە :ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺋزى ﺑﯩﻠن ﺑﯩﻠﻠ ﺑﻮﻟﻐﺎن
ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ :ﻗﺎﻳﺴﯩﻼر ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﻮﺧﺸﯩﺸﯩﻤﻨ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺗﺎﺷﻠﯩﺸﯩﻨ ﺧﺎﻻﻳﺪۇ ،ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺋﻟﺘﯜرﯨﻠﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺋﯜﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺟﻧﻨت ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪۇ ،دﯦﺪى ،ﺋﯘﻻردﯨﻦ ﺑﯩﺮى :ﻣن ﺧﺎﻻﻳﻤن دﯦﺪى ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﻮﺧﺸﯩﺸﯩﻨ
ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ ﺗﺎﺷﻠﯩﺪى ،ﺋﯘﻻر ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨ ﺋﻟﺘﯜردى ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻐﺎ ﻛﺗﯜردى"] ".ﺋﯘﺳﯘل ﺳرﺧﺳ"
ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳر  -1ﺗﻮم  -286 -285ﺑﺗﻠر[.
ﺳزﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺧﯘﻻﺳﯩﺴ :ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﭘﻳﻐﻣﺒر ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋۋەﺗﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮﻛ ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻧﻼر
ﺋﯩﺴﺎﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨ ﺋﻟﺘﯜرۈﻟﺪى ۋە ﻛﯩﺮﯨﺴﺘﻘﺎ ﺋﯧﺴﯩﻠﺪى دﯦن ﺋﯧﺘﯩﻘﺎدﯨﺪا ﺋﯜزۈرﻟﯜك ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺋﻣﻤﺎ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم
ﭘﻳﻐﻣﺒر ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋۋەﺗﯩﻠﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺗرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋۋەﺗﯩﻠن ﮬق ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ
ﺗﺳﺘﯩﻘﻼﻳﺪﯨﻐﺎن ﻣﺟﯩﺰاﺗﻼر ۋە ﻛﺳﯩﻦ دەﻟﯩﻠﻠر ﺗﯘرﻏﯘزۇﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯩﺴﻼم ﺗﻟﯩﻤﺎﺗﯩﻨ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎن ،ﻗﯘرﺋﺎن ﻛﯩﺮﯨﻢ
ﻣﺟﯩﺰاﺗﻠﯩﺮى ﻳﯩﺘﯩﭗ ﻛﻟن ،ﻛﺳن دەﻟﯩﻠﻠر ﺗﯘرﻏﯘزۇﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻤﯘ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻛﻟن ﺧۋەرﻧﯩﯔ
ﻗﺎرﺷﯩﺴﯩﻨ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎد ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯜزۈرﺳ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ.
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻠﯩﺮى ﺑﯘ ﺗﯧﻤﺎ ﺋﯜﭼﯜن ﻳﯩﺘرﻟﯩﺘﯘر .ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﭘﺴﯩﻠﯩﺮاق ﻣﻟﯘﻣﺎﺗﻘﺎ ﺋﯩ ﺑﻮﻟﯘش ﺋﯜﭼﯜن
 ‐225709-224199ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ ﻣﯘراﺟﯩﺌت ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﯘن.
ﺋﺎﻟﻼھ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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