 ‐ 27036ﻛﺎﺋﯩﻨﺎﺗﺘﯩ ﮬﻣﻤ ﻧرﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺳﺟﺪە ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ
ﺳﯘﺋﺎل
ﮬج ﺳﯜرﯨﺴ -18 ﺋﺎﻳﺗﺘ ﺟﺎﻧﺪارﻻرﻧﯩﯔ ﺳﺟﺪە ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﻛﻟن  .ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯘ ﺳﺟﺪە ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ؟
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﻣدﮬﯩﻴ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن .
ﺑﯩﻠﯩ ، ﺑﯘ ﻛﺎﺋﯩﻨﺎت ۋە ﺋﯘﻧﯩﺪﯨ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﻳﺎرﯨﺘﯩﻠﻤﯩﻼر ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﺎ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎرى  ،ﻳﺎ ﻣﺟﺒﯘرﯨ ﮬﺎﻟﺪا ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﻗﯘل ﺑﻮﻟﻐﺎن  .ﺷﯘﯕﺎ
ﻣﯘﺋﯩﻤﯩﻦ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎرى ﻗﯘﻟﻠﯘق ) ﺋﯩﺒﺎدەت( ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ﮬﻣﺪە ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻗﯘﻟﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﺟﯩﺮﮔ ﺋﯩﺮﯨﺸﯩﺪۇ  .ﮬﻣﺪە ﻛﺎﭘﯩﺮ ،
ﮔرﭼ ﺋﯘ ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﺪﯨﻦ ﻳﺎﺗﻼﺷﻘﺎن ﮬﻣﺪە ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻗﯘﻟﻠﯘق ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﺗﺎﺷﻠﯩﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ  ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺟﯩﺴﻤﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺗﻮﻣﻠﯩﺮى ۋە
ﺋﯘﻧﯩﺪﯨ ﮬﻣﻤ ﻧرﺳ ﺋﯘﻟﯘغ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﻗﯘﻟﻠﯘق ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ﮬﻣﺪە ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺗﺳﺒﯩﻴﮫ ﺋﯧﻴﺘﯩﺪۇ  .ﺑﯩﺮاق ﺋﻗﻠﯩﻤﯩﺰ ۋە ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺸﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ
ﭼﻛﻠﯩﻠﯩ ﺗﯜﭘﻳﻠ ، ﺋﯘ ﺗﺳﺒﯩﻴﮭﻨ ﺋﯘﻗﺎﻟﻤﺎﻳﻤﯩﺰ ﮬﻣﺪە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﺎﮬﯩﻴﺘﯩﻨ ﭼﯜﺷﯩﻨﻟﻤﻳﻤﯩﺰ  .ﺋﺎﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن  :ﻳﺔﺗﺘﺔ
ﻇﺎﺳﻤﺎن ‐ زﺋﻤﻌﻦ ؤة ﻇﺬﻻردﻋﻊ ﻣﺔﺧﻠﺬﻗﺎﺗﻼر اﻟﺔﻧﻊ ﺻﺎك دةص ﺑﻌﻠﻌﺪذ ،ﻛﺎﻇﻌﻨﺎﺗﺘﻌﻊ( ﻗﺎﻧﺪاﻗﻠﻌﻊ ﻧﺔرﺳﺔ ﺑﻮﻟﻤﻌﺴﺬن ،اﻟﺔﻧﻊ
ﺻﺎك دةص ﻣﺔدﻫﻌﻴﻠﺔﻳﺪذ ﻳﺔﻧﻊ اﻟﺔﻧﻌﺚ ﻇﺬﻟﺬﻏﻠﻌﻘﻌﻨﻊ ﺳﺄزﻟﺔﻳﺪذ( ،ﻟﺌﻌﻦ ﺳﻌﻠﺔر ﺗﺌﻠﻌﺜﻼر ﻇﻮﺧﺸﺎش ﺑﻮﻟﻤﻌﻐﺎﻧﻠﻌﻘﻊ ﻇﯩﺤﯩﻦ(
ﻇﺬﻻرﻧﻌﺚ ﻣﺔدﻫﻌﻴﺴﻌﻨﻊ ﺳﺔزﻣﺔﻳﺴﻌﻠﺔر ،اﻟﺔ ﻫﺔﻗﻌﻘﺔﺗﺔن ﺑﺔﻧﺪﻋﻠﻌﺮﻋﻀﺔ( ﻫﺔﻟﻌﻤﺪذر ﻳﺔﻧﻊ ﻇﺎﺳﻌﻴﻠﻌﻖ ﻗﻌﻠﻐﺎﻧﻼرﻧﻊ ﺟﺎزاﻻﺷﻘﺎ
ﻇﺎﻟﺪﻋﺮاص ﻛﺔﺗﻤﺔﻳﺪذ( ،ﺗﺔؤﺑﺔ ﻗﻌﻠﻐﺬﺣﻌﻼرﻧﻊ( ﻣﺔﻏﺼﻌﺮةت ﻗﻌﻠﻐﺬﺣﻌﺪذر .
] ﺋﯩﺴﺮا) ﻛﯧﭽﯩﺪە ﺳﭘر ﻗﯩﻠﯩﺶ ( [ 44 :
دﯨﻤﻛﭽ ، ﮬرﺑﯩﺮ ﻳﺎرﯨﺘﯩﻠﻤﺎ) ﻣﺧﻠﯘق( ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺋل ﺑﻮﻟﯘش ۋە ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺋﮬﯟاﻟﯩﻐﺎ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﭗ ﺷﻛﯩﻠﺪە ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﮬﺎﻟﯩﺘﯩﺪە ﺗﯘرﯨﺪۇ  .ﻗﯘﻳﺎش  ،ﺋﺎي  ،ﻳﯘﻟﺘﯘزﻻر  ،دەرەﺧﻠر ۋە ﮬﺎﻳﯟاﻧﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺑﺎش ﺋﯩﯩﺶ ۋە ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺳﺟﺪە
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﮬﺎﻟﯩﺘﯩﺪە ﺗﯘرﯨﺪۇ  ،ﮬﻣﺪە ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻣﯘۋاﭘﯩﻖ ﺷﻛﯩﻠﺪە ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﺪۇ  .ﺋﺎﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن :
ﺑﻌﻠﻤﺔﻣﺴﺔﻧﻊ ،ﻇﺎﺳﻤﺎﻧﺪﻋﻌﻠﺔر )ﻳﺔﻧﻊ ﺻﺔرﻋﺸﺘﻌﻠﺔر( ،زﺋﻤﻌﻨﺪﻋﻌﻠﺔر )ﻳﺔﻧﻊ ﻇﻌﻨﺴﺎﻧﻼر ،ﺟﻌﻨﻼر ؤة زﺋﻤﻌﻨﺪا ﻳﺎﺷﺎﻳﺪﻋﻐﺎن ﺑﺎرﻟﻌﻖ
ﻣﺔﺧﻠﺬﻗﺎﺗﻼر( ،ﻛﯩﻦ ،ﻇﺎي ،ﻳﺬﻟﺘﺬزﻻر ،ﺗﺎﻏﻼر ،دةرةﺧﻠﺔر ،ﻫﺎﻳﺆاﻧﺎﺗﻼر) اﻟﺔﻏﺎ ﺑﻮﻳﺴﺬﻧﺬص ،اﻟﺔﻧﻌﺚ ﺗﺔﺳﺔررذص ﻗﻌﻠﻌﺸﻊ ﺑﻮﻳﻌﺤﺔ
ﻫﺔرﻋﺔت ﻗﻌﻠﻌﺪذ( ؤة ﻧﺬرﻏﺬن ﻛﻌﺸﻌﻠﺔر اﻟﺔﻏﺎ ﺳﺔﺟﺪة ﻗﻌﻠﻌﺪذ ،ﻧﺬرﻏﺬن ﻛﻌﺸﻌﻠﺔر )ﻛﺬﻓﺮع ﺳﺔؤةﺑﻠﻌﻚ( ﻇﺎزاﺑﻘﺎ دذﺣﺎر ﺑﻮﻟﺪع،
اﻟﺔﻧﻌﺚ ﺧﺎرﻟﻌﺸﻌﻐﺎ ﻇﺬﺣﺮﻋﻐﺎن ﻇﺎدةﻣﻀﺔ ﻫﯩﺮﻣﺔﺗﻠﻌﻀﻌﯩﺤﻊ ﺣﻌﻘﻤﺎﻳﺪذ ،اﻟﺔ ﻫﺔﻗﻌﻘﺔﺗﺔن ﺧﺎﻟﻌﻐﻌﻨﻌﻨﻊ ﻗﻌﻠﻌﺪذ )ﻳﺔﻧﻊ ﻇﺎزاب
ﻗﻌﻠﻌﺶ ،رةﻫﻌﻢ ﻗﻌﻠﻌﺶ ،ﻇﺔزﻋﺰ ﻗﻌﻠﻌﺶ ،ﺧﺎر ﻗﻌﻠﻌﺶ ،ﺑﺎي ﻗﻌﻠﻌﺶ ،ﻛﺔﻣﺒﺔﻏﺔل ﻗﻌﻠﻌﺶ اﻟﺔﻧﻌﺚ ﺧﺎﻫﻌﺸﻌﺪﻋﻊ ﻇﻌﺶ ﺑﻮﻟﺬص،
اﻟﺔﻏﺎ ﻫﺌﺢ ﻛﻌﺸﻊ ﺗﺔﻇﺔررذز ﻗﻌﻼﻟﻤﺎﻳﺪذ( .
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] ﮬج [ 18 :
» ﻇﺬﻻر اﻟﺔ ﻳﺎراﺗﻘﺎن ﺷﺔﻳﻈﻌﻠﺔرﻧﻌﺚ ﺳﺎﻳﻌﻠﻌﺮﻋﻨﻌﺚ ﺑﻮﻳﺴﺬﻧﻐﺎن ﻫﺎﻟﺪا اﻟﺔﻏﺎ ﺳﺔﺟﺪة ﻗﻌﻠﻌﺶ ﻳﯩﺰﻋﺴﻌﺪﻋﻦ ﻇﻮث‐ ﺳﻮﻟﻐﺎ ﻣﺎﻳﻌﻞ
ﺑﻮﻟﺬص ﺗﺬرﻏﺎﻧﻠﻌﻘﻌﻨﻊ ﻛﺄرﻣﻌﺪﻋﻤﺬ؟ .48ﻇﺎﺳﻤﺎﻧﻼردﻋﻊ ؤة زﺋﻤﻌﻨﺪﻋﻊ ﻫﺎﻳﺆاﻧﺎﺗﻼر ،ﺻﺔرﻋﺸﺘﻌﻠﺔر اﻟﺔﻏﺎ ﺳﺔﺟﺪة ﻗﻌﻠﻌﺪذ،
ﻇﺬﻻر )اﻟﺔﻏﺎ ﺳﺔﺟﺪة ﻗﻌﻠﻌﺸﺘﻌﻦ( ﺣﻮﺛﺤﻌﻠﻌﻖ ﻗﻌﻠﻌﺺ ﺑﺎش ﺗﺎرﺗﻤﺎﻳﺪذ «.
] ﻧﮬﯩﻞ)ﮬﺳﻟﮭرﯨﺴ[ 49-48 :(
ﺋﯩﻤﺎم ﺋﯩﺒﻨﯘ ﻛﺳﯩﻴﺮ ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن  " :ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﺰﮔ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻛﺎﺗﺘﯩﻠﯩﻘﯩﻨ ، ﮬﻳﯟەﺗﻠﯩﯩﻨ ۋە ﮬﻣﻤ ﻧرﺳ ﺑﺎش ﺋﮔن زورﻟﯘﻗﯩﻨ
دەۋاﺗﯩﺪۇ  .ﭼﯜﻧ ﮬﻣﻤ ﻧرﺳ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯩﺪۇ ﮬﻣﺪە ﮬﻣﻤ ﻧرﺳ ۋە ﻳﺎرﯨﺘﯩﻠﻤﯩﻼر ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪا ﺋزﻟﯩﺮﯨﻨ ﺗۋەن ﺗﯘﺗﯩﺪۇ ،
ﺟﺎﻧﺴﯩﺰ ﻧرﺳﯩﻠر ۋە ﮬﺎﻳﯟاﻧﻼر  ،ﮬﻣﺪە ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼر  ،ﺟﯩﻨﻼر ۋە ﭘرﯨﺸﺘﯩﻠردﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﻣﺳﺌﯘﻟﯩﻴت ﻳﯜﻛﻠﻧﻧﻠﯩﺮى  .ﺋﺎﻟﻼھ
ﺑﯩﺰﮔ ﮬﻣﻤ ﻧرﺳﯩﺪە ﻛﻟﯕ ﺑﺎرﻟﯩﻘﯩﻨ ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮڭ ۋە ﺳﻮل ﺗرەﭘ ﻣﺎﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ، ﻳﻧ ، ﺋﺗﯩن ۋە ﻛﭼﺘ، 
ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺳﺟﺪە ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺧۋەر ﻗﯩﻠﺪى  ".ﻣﯘﺟﺎﮬﯩﺪ ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن  " :ﻗﯘﻳﺎش ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺋڭ ﻳﯘﻗﯘرى ﻧﯘﻗﺘﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﺗﻧﺪە
 ،ﮬﻣﻤ ﺷﻳﺌ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺳﺟﺪە ﻗﯩﻠﯩﺪۇ " .
ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺷﻳﺌﯩﻨﯩﯔ ﺋزﯨ ﺳﺟﺪە ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﻣﯘﻗررەرﻟﺷﺘﯜردى ﮬﻣﺪە ﺋﯘ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻗﯩﺴﻤﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪاق ﺳﺟﺪە
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ، ﻳﻧ ﻛﻟﯕﯩﺴﯩﻨ ﺋﻮڭ ۋە ﺳﻮل ﺗرﭘ ﻣﺎﻳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﭼﯜﺷﻧﺪۈردى  .ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ
ﺳﺟﺪﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻳﺗﺘ ﺋزا ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﯘﺷ ﻻزﯨﻢ ﺋﻣس  .ﭼﯜﻧ ﺋﯘ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻏﺎ ﺧﺎس  .ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﺧﻠﯘﻗﺎﺗﻼرﻧﯩﯔ ﺳﺟﺪﯨﺴ
ﺑﻮﻟﺴﺎ ﮬر ﺑﯩﺮ ﻣﺧﻠﯘﻗﻨﯩﯔ ﺋز ﺋﮬﯟاﻟﯩﻐﺎ ﻗﺎراپ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ  .ﺑﯘ ﺳﺟﺪﯨﻨﯩﯔ ﮬﻗﯩﻘ ﻣﻧﯩﺪﯨ ﺳﺟﺪە ﺋﯩﻧﻠﯩ ﻗﯘرﺋﺎن ﺗﯧﯩﺴﺘﻨﯩﯔ
ﺋﯩﻨﯩﻖ ﻣﻧﯩﺴ ﺑﯩﻠن ﻛرﺳﯩﺘﯩﻠن  .ﭼﯜﻧ ، ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺗﻨ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺷﺎرا ﻣﻧﯩﺴ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﭼﯜﺷﻧﺪۈرﻣﺳﻠﯩ ﻛﯜﭼ ﺋﯩ
دەﻟﯩﻞ ﻳﻮق  .ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻧ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻛﯩﺮەك  .ﻳﻧ ﻗﯘﻳﺎش  ،ﺋﺎي  ،ﻳﯘﻟﺘﯘزﻻر  ،دەرەﺧﻠر ۋە ﮬﺎﻳﯟاﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺳﺟﺪە
ﻗﯩﻠﯩﺸ ﭘرﯨﺸﺘﯩﻠر ۋە ﺋﺎدەﻣﻠرﻧﯩﯔ ﺳﺟﺪە ﻗﯩﻠﯩﺸ ﺑﯩﻠن ﺑﺎﻏﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﯩﻠﯩﻨﯩﺸ ﺋﯘﻧ ﺗﻛﯩﺘﻠﻳﺪۇ  ،ﻳﻧ ، ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺷﻳﺌﯩﻠرﻧﯩﯔ
ﺑﯘ ﺳﺟﺪﯨﺴ ﮬﻗﯩﻘ ﻣﻧﯩﺪﯨ ﺳﺟﺪﯨﻠﯩﯩﻨ ﻛرﺳﯩﺘﯩﺪۇ .
ﺋﯩﺴﻼم ﭘﯧﺸﯩﯟاﺳ ﺋﯩﺒﻨﯘ ﺗﻳﻤﯩﻴ )ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ رەﮬﯩﻢ‐ﺷﭘﻘت ﻗﯩﻠﺴﯘن( ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ " :ﺳﺟﺪە ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ
ﺗۋەﻧﭽﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺷﻛﻠ . ﺷﯘﯕﺎ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﻣﺧﻠﯘﻗﺎﺗﻼرﻧ ﺋز ﺋﯩﭽﯩ ﺋﺎﻟﻐﺎن ﺳﺟﺪە ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﯜﻛﺴك ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘش ۋە
ﺗۋەﻧﭽﯩﻠﯩﻨ ﺑﯩﻠﺪۈرﯨﺪۇ  .ﭼﯜﻧ ﮬر ﺑﯩﺮ ﻳﺎرﯨﺘﯩﻠﻤﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﺎﺗﺘﯩﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺑﺎش ﺋﯩﯩﺪۇ ﮬﻣﺪە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯜچ‐ﻗﯘدرﯨﺘ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪا ﺋزﯨﻨ
ﺗۋەن ﺗﯘﺗﯩﺪۇ  .ﺑﯘ ﮬﻣﻤ ﻧرﺳ ﺋﺎدەﻣﻨﯩﯔ ﺳﺟﺪە ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش  ،ﻳﺗﺘ ﺋزاﺳ ﺑﯩﻠن  ،ﭘﯩﺸﺎﻧﯩﺴﯩﻨ ﻳرﮔ ﻗﻮﻳﯘپ
ﺳﺟﺪە ﻗﯩﻠﯩﺪۇ دﯨﻧﻨ ﺋﯘﻗﺘﯘرﻣﺎﻳﺪۇ  .ﺳﺟﺪﯨﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺗﯜرى ﭘﻗت ﺋﺎدەﻣﻠرﮔﯩﻼ ﺧﺎس  .ﺑزى ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﯩﻠﻠﺗﻠر ﺗﺎزﯨﻢ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،
ﻟﯩﯩﻦ ﺳﺟﺪە ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ  ،ﮬﻣﺪە ﺋﯘ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺳﺟﺪﯨﺴ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ  .ﺋﺎﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن  :ﮬﻣﺪە ﺋﯩﺸﯩﺘﯩﻦ ﺳﺟﺪە ﻗﯩﻠﻐﺎن ﮬﺎﻟﺪا
ﻛﯩﺮﯨﻼر ﮬﻣﺪە  " :ﺑﯩﺰﻧ ﻛﭼﯜرﮔﯩﻦ! " دەﯕﻼر  ] .ﺑﻗرە) ﺋﯩﻨك([ 58 :
دﯨﻴﻠﯩﺪۇﻛ ، ﺑﯘﻧﯩﯔ ﻣﻧﯩﺴ ، ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎزﯨﻢ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﮬﺎﻟﺪا ﻛﯩﺮﯨﺶ ﺑﻮﻟﯘپ  ،ﺑزﯨﻠﯩﺮى ﻳﮬﯘدﯨﻴﻼرﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﻳﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺳﺟﺪە
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ﻗﯩﻠﻐﺎن  .ﺳﺟﺪە ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺗﯜرداش ﺋﯩﺴﯩﻢ  ،ﺑﯩﺮاق ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺳﺟﺪە ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯘﺳﯘﻟ ﮬﻣﻤﯩ ﺗﻮﻧﯘﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،
ﻧﯘرﻏﯘن ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺑﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﮬرﺑﯩﺮ ﻧرﺳﯩﻨﯩﯔ ﺳﺟﺪە ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺷﻛﻠ دەپ ﺋﻮﻳﻼﻳﺪۇ " .
] ﺟﺎﻣﯩﺌﯘل رﯨﺴﺎﻟ[ 127 ، 
ﮬﻣﺪە ﺋﯘ ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن :
" ﻣﻟﯘﻣ ، ﮬرﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺋﮬﯟاﻟﯩﻐﺎ ﺑﯩﻨﺎﺋن ﺳﺟﺪە ﻗﯩﻠﯩﺪۇ  ،ﮬﻣﺪە ﺑﯘ ﻣﺧﻠﯘﻗﺎﺗﻼرﻧﯩﯔ ﺳﺟﺪﯨﺴ ﭘﯩﺸﺎﻧﯩﻠﯩﺮﯨﻨ ﻳرﮔ
ﻗﻮﻳﯘش ﺋﻣس " .
] ﻓﺗﯩﯟاﻻر ﺗﻮﭘﻠﯩﻤ[ 284 21 ، 
ﺑﯘ ﺳﺟﺪە ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯘ ﻣﺧﻠﯘﻗﺎﺗﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ۋە ﺗۋەﻧﭽﯩﻠﯩ ﮬﻣﺪەﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرﻟﯩﻘ، 
ﻛﺎﺗﺘﯩﻠﯩﻘ ۋە ﭘﺎدﯨﺸﺎﮬﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋل ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺋز ﺋﯩﭽﯩ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ .
ﺋﯩﻤﺎم ﺋﯩﺒﻨﯘ ﻗﻳﻴﯩﻢ ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن :
" ﺑﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺗۋەﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ،ﺋل ﺑﻮﻟﯘش ۋە ﺑﺎش ﺋﯩﯩﺶ ﺳﺟﺪﯨﺴ . ﭼﯜﻧ ﮬرﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﺑﺎش ﺋﯩﯩﺪۇ ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﺎﺗﺘﯩﻠﯩﻘ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪا ﺋزﯨﻨ ﺗۋەن ﺗﯘﺗﯩﺪۇ ﮬﻣﺪە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﺎدﯨﺸﺎﮬﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯩﺪۇ " .
] ﻣدارﯨﺠﯘل ﺳﺎﻟﯩﯩﻴﻦ [ 1071 ،
ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﺑﯘ ﻣﺧﻠﯘﻗﺎﺗﻼرﻧﯩﯔ ﺳﺟﺪﯨﺴ ﮬﻗﯩﻘ ﺳﺟﺪە ﺑﻮﻟﯘپ  ،ﮬر ﺑﯩﺮ ﻣﺧﻠﯘق ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺋﮬﯟاﻟﯩﻐﺎ ﻳﺎرﯨﺸﺎ ﺳﺟﺪە ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .
ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋزﯨ ﻻﻳﯩﻖ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺷﻛﯩﻠﺪە  ،ﮬﻣﻤﯩ ﺗﻮﻧﯘﺷﻠﯘق ﺷﻛﯩﻠﺪە  ،ﻳﺗﺘ ﺋزاﺳ ﺑﯩﻠن ﺳﺟﺪە ﻗﯩﻠﯩﺪۇ  .ﻗﯘﻳﺎش
ﺋزﯨ ﻻﻳﯩﻖ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺷﻛﯩﻠﺪە ﺳﺟﺪە ﻗﯩﻠﯩﺪۇ  ،ﺧﯘددى ﺋﺑﯘ زەرﻧﯩﯔ ﺳﮬﯩﻴﮫ ﮬدﯨﻴﺴﯩﺪە ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪەك  ،ﺋﯘ ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن
 " :ﻗﯘﻳﺎش ﭘﺎﺗﻘﺎﻧﺪا  ،ﭘﻳﻐﻣﺒر ) ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗرﯨﭙﻠﯩﺸ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن( ﺋﺑﯘ زەرﮔ : ﺳن ﻗﯘﻳﺎﺷﻨﯩﯔ ﻗﻳرﮔ
ﻛﺗﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠﻣﺴن؟ دﯨن  .ﻣن  ":ﺋﺎﻟﻼھ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻟﭽﯩﺴ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯩﺪۇ  ".دﯨﺪﯨﻢ  .ﺋﯘ  » :ﺋﯘ ﺋرﯨﺸﻨﯩﯔ) ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ
ﺗﺧﺘ (ﺋﺎﺳﺘﯩﻐﺎ ﺳﺟﺪە ﻗﯩﻠﻐﯩﻠ ﻛﺗﺘ ، ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘ ﻛﺗﯜرﻟﯜﺷ ﺋﯩﺠﺎزەت ﺳﻮراﻳﺪۇ  .ﺑﯩﺮاق ﺋﯘزۇن ﺋﺗﻤي ﺋﯘ ﺳﺟﺪە ﻗﯩﻠﯩﺪۇ
ﮬﻣﺪە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﺟﺪﯨﺴ ﻗﻮﺑﯘل ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ  ،ﮬﻣﺪە ﺋﯘ ﻛﺗﯜرﻟﯜﺷ ﺋﯩﺠﺎزەت ﺳﻮراﻳﺪۇ  ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﯩﺠﺎزەت ﺑﯩﺮﯨﻠﻤﻳﺪۇ  .ﮬﻣﺪە
ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ  :ﻛﻟن ﻳﯧﺮﯨﺪﯨﻦ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛل ! دﯨﻴﻠﯩﺪۇ ﮬﻣﺪە ﺋﯘ ﻏرﯨﭙﺘﯩﻦ ﻛﺗﯜرﻟﯩﺪۇ  .ﺑﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻣﯘﻧﯘ ﺳزى  :ﻛﯩﻦ
ﺑﺔﻟﻀﻌﻠﺔﻧﻀﺔن ﺟﺎﻳﻌﻐﺎ ﻗﺎراص ﺳﺔﻳﺮ ﻗﻌﻠﻌﺪذ ،ﺑﺬ ،ﻏﺎﻟﻌﺐ ،ﻫﺔﻣﻤﻌﻨﻊ ﺑﻌﻠﻀﯩﺤﻊ اﻟﺔﻧﻌﺚ ﻇﺎﻟﺪﻋﻨﻈﺎﻻ ﺑﺔﻟﻀﻌﻠﻌﻀﺔن ﻇﻌﺸﻌﺪذر .
] ﻳﺎﺳﯩﻴﻦ" [ 38 :
] ﺑﯘﺧﺎرﯨ ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎن [ 3199 ،
ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘ ﮬﻗﯩﻘ ﻣﻧﯩﺪە  ،ﻗﯘﻳﺎﺷﻘﺎ ﻻﻳﯩﻖ ﺷﻛﯩﻠﺪە ﺳﺟﺪە ﻗﯩﻠﯩﺪۇ  .ﺑﯩﺮاق ﺋرﯨﺸﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪا ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﻗﺎﻧﺪاق ﺳﺟﺪە ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ؟
ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯘ ﺳﺟﺪﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯩﺪۇ  .ﮬدﯨﻴﺴﻨﯩﯔ ﺋﺎﺷﺎرا ﻣﻧﯩﺴ ﺑﯘﺳﺟﺪﯨﻨﯩﯔ ﻣﻧﯩﺴ ﻧﻮﻗﯘل ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ
ﺑﯘﻳﺮﯨﻘﯩﻐﺎ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘش ۋە ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﻣﺳﻠﯩﯩﻨ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﻳﺪۇ  .ﺋﻣﻟﯩﻴﺗﺘ ، ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘش  ،ﺗۋەﻧﭽﯩﻠﯩﻚ
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ﻗﯩﻠﯩﺶ ﮬﻣﺪە ﮬﻗﯩﻘ ﻣﻧﯩﺪە ﺳﺟﺪە ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋل ﺑﻮﻟﯘش  ،ﺑﯩﺮاق ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﻳﻤﯩﺰ .
ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ دﯨﻴﻠﯩﺪۇﻛ ، ﺋﺎي  ،دەرەﺧﻠر  ،ﮬﺎﻳﯟاﻧﻼر ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺷﻳﺌﯩﻠر ﺋزﯨ ﻻﻳﯩﻖ ﺷﻛﯩﻠﺪە ﺳﺟﺪە ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .
ﻣﯘﺋﯩﻤﯩﻨﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯩﯩﺸﻠﯩ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑزى ﺷﻳﺌﯩﻠرﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪاق ﺳﺟﺪە ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﺳﻠﯩ ﺋزﯨﻨ ﺑﯘ ﺳﺟﺪﯨ
ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﺗﻮﺳﯘﻣﺎﺳﻠﯩﻘ ﻛﯩﺮەك  ،ﺑﻟ ﺋﯘ ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺷﻳﺌﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺋزﯨ ﺳﺟﺪە ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﮬﻗﻘﯩﺪە ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ
ﺋﯧﻴﯩﺘﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸ ﻛﯩﺮەك .
ﮬﻣﺪە ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯩﺪۇ .

4/4

