 ‐ 49023ﺋﯩﺴﻼم دﯨﻨﯩﺪﯨ دەرﯨﺠ ‐ﻣرﺗﯩﯟﯨﻠر
ﺳﯘﺋﺎل
ﺋﯩﺴﻼم دﯨﻨﯩﺪا دەرﯨﺠ‐ﻣرﺗﯩﺒﯩﻠر ﺑﺎرﻣﯘ ؟ ﺋﯘﻻر ﻗﺎﻳﺴﯩﻼر ؟
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ
ﻣدﮬﯩﻴ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن .
ﮬﺋ ، ﺋﯩﺴﻼم دﯨﻨﯩﺪا ﺋﯜچ دەرﯨﺠ ﺑﺎر  ،ﺋﯘﻻر  ،ﺋﯩﺴﻼم  ،ﺋﯩﻤﺎن ۋە ﺋﯩﮭﺴﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت  .ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮬرﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﻧﯩﺴ ۋە
ﺋرﻛﺎﻧﻠﯩﺮى ﺑﺎر .
 -1ﺋﯩﺴﻼم  ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋرەپ ﺗﯩﻠﯩﺪﯨ ﻣﻧﯩﺴ ، ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘش  .ﺷرﯨﺌت ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﯘﺳﯩﺪا ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﻧﯩﺴ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻠﯩﺶ ﺋﻮرﻧﯩﻐﺎ ﻗﺎراپ
ﮬرﺧﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ  ،ﮬﻣﺪە ﻣﯘﻧﯘ ﺋﯩ ﺋﯘﻗﯘﻣﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨ ﺑﯩﻠﺪۈرﯨﺪۇ :
) (1ﺑﯘ ﺳز ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﻛﻟﻧﺪە  ،ﮬﻣﺪە >ﺋﯩﻤﺎن<ﺳزى ﺑﯩﻠن ﺑﯩﻠﻠ ﻛﻟﻤﯩﻧﺪە  ،ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯔ)ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ( ﭼﻮڭ‐ﻛﯩﭽﯩﻚ ﻣﺳﯩﻠﯩﻠﯩﺮﯨﻨ
ﺋز ﺋﯩﭽﯩ ﺋﺎﻟﻐﺎن ﮬﺎﻟﺪا ﺑﯩﺮ ﭘﯜﺗﯜن دﯨﻨﻨ ﻛرﺳﯩﺘﯩﺪۇ  ،ﺋﺎﻟﻼھ ﻣﯘﻧﯘ ﺋﺎﻳﺗﻠردە ﺋﯧﻴﯩﺘﻘﺎﻧﺪەك :
ﮬﻗﯩﻘﺗن ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻧزﯨﺮﯨﺪﯨ دﯨﻦ – ﺋﯩﺴﻼم .
] ﺋﺎل ﺋﯩﻤﺮان)ﺋﯩﻤﺮان ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴ[ 19 : (
ﮬﻣﺪە ﺋﯩﺴﻼﻣﻨ ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ دﯨﻨﯩﻼر ﺑﻮﻟﯘﺷﻨ ﺗﺎﻟﻠﯩﺪﯨﻢ .
] ﻣﺎﺋﯩﺪە)داﺳﺘﯩﺨﺎن([ 3 :
ﻛﯩﻤ ﺋﯩﺴﻼم دﯨﻨﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ دﯨﻨﻨ ﺋﯩﺰدەﻳﺪﯨن  ،ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﮬرﮔﯩﺰ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ .
ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ ﺑزى ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ  ،ﻳﻧ ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ  ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺋﯩﻘﺮار ﻗﯩﻠﻐﺎن ﮬﻣﺪە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮﯨﻘﯩﻨ
ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎن ﮬﺎﻟﺪا ﮬﻣﺪە ﺷﯩﺮﯨﻚ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﮬﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎدا‐ﺟﯘدا ﺑﻮﻟﻐﺎن ﮬﺎﻟﺪا ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘش دەپ ﺋﯩﻨﯩﻘﻠﯩﻤﺎ ﺑردى .
) (2ﺋﯘ > ،ﺋﯩﻤﺎن< ﺳزى ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﻟﯩﺘ ﻛﻟﺴ ، ﺋﯘ ﮬﺎﻟﺪا  ،ﺋﯘ ﺗﺎﺷﻘ ﮬرﻛﺗﻠرﻧ ۋە ﺳزﻟرﻧ ﻛرﺳﯩﺘﯩﺪۇ  ،ﺋﺎﻟﻼھ ﻣﯘﻧﯘ
ﺋﺎﻳﺗﻠردە ﺋﯧﻴﯩﺘﻘﺎﻧﺪەك :
ﻛﭼﻤن ﺋرەﭘﻠر)ﺑدەۋﯨﻠر(  :ﺑﯩﺰ ﺋﯩﺸﻧﺪۇق )ﺋﯩﻤﺎن ﺋﯧﻴﯩﺘﺘﯘق( دﯨﺪى  .دﯨﯩﻨ ، ﺳﯩﻠر ﺗﯧﺨ ﺋﯩﺸﻧﻤﯩﺪﯨﻼر  ،ﻟﯩﯩﻦ
)،ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ (ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﺪۇق  ،دەﯕﻼر  ،ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ)ﺋﯩﻤﺎن( ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﻗﻟﺒﯩﻼرﻏﺎ ﺗﯧﺨ ﻛﯩﺮﮔﯩﻨ ﻳﻮق ...
] ﮬﯘﺟﯘرات)ﮬﯘﺟﺮﯨﻼر( [ 14 :
ﺳﮬﯩﻴﮭﯘل ﺑﯘﺧﺎرﯨ، (27) ﺳﮬﯩﻴﮭﯘل ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ) (150ﺗ ، ﺳﺋﯧﻴﯩﺪ ﺑﯩﻦ ﺋﺑﯘ ۋەﻗﻘﺎﺳﺘﯩﻦ ﻣﯘﻧﺪاق دەپ ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن  :ﺋﺎﻟﻼھ
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ﺋﻟﭽﯩﺴ)ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗرﯨﭙﻠﯩﺸ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن( ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ زاﻛﺎت ﺗﺎرﻗﯩﺘﯩﯟاﺗﻘﺎﻧﺪا ،ﺳﺋﯧﻴﯩﺪ ﺋﯘ ﻳردە ﺋﻮﻟﺘﯘراﺗﺘ
 .ﺳﺋﯧﻴﯩﺪ  :ﻟﯩﯩﻦ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﻟﭽﯩﺴ)ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗرﯨﭙﻠﯩﺸ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن( ﻣن ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋڭ ﻳﺎﺧﺸ دەپ
ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻨ ﻗﺎﻟﺪۇرۇپ ﻗﻮﻳﺪى  ،ﮬﻣﺪە ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﮬﯩﭽﻨﯩﻤ ﺑرﻣﯩﺪى  .ﻣن دﯨﺪﯨﻢ " :ﺋ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﻟﭽﯩﺴ ، ﺳن ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﺎ ﭘﺎﻻﻧ
ﻛﯩﺸﯩﻨ ﻗﺎﻟﺪۇرۇپ ﻗﻮﻳﯩﺴن ؟ ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﻠن ﻗﺳﻣ ، ﻣن ﺋﯘﻧ ﺋﯩﺘﯩﻘﺎدﻟﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺋﻤﯩﻦ دەپ ﻗﺎراﻳﻤن  " .ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﻟﭽﯩﺴ: 
ﻳﺎﻛ) ﭘﻗﺗﻼ( ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن  .دﯨﺪى  .ﻣن ﺑﯩﺮ ﮬﺎزا ﺷﯜك ﺗﯘردۇم  .ﺑﯩﺮاق ﻣن ﺋزۈﻣﻨ ﺗﯘﺗﯩﯟاﻻﻟﻤﺎي ﺳﯘﺋﺎﻟﯩﻤﻨ ﺗﻛﺮارﻟﯩﺪﯨﻢ ،
ﭼﯜﻧ ﻣن ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨ ﺑﯩﻠﺗﺘﯩﻢ  .ﻣن  " :ﺋ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﻟﭽﯩﺴ ، ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﺎ ﭘﺎﻻﻧ ﻛﯩﺸﯩﻨ ﻗﺎﻟﺪۇرۇپ ﻗﻮﻳﯩﺴن ؟ ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﻠن
ﻗﺳﻣ ، ﻣن ﺋﯘﻧ ﺋﯩﺘﯩﻘﺎدﻟﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺋﻤﯩﻦ دەپ ﻗﺎراﻳﻤن  ".دﯨﺪﯨﻢ  .ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﻟﭽﯩﺴ : ﻳﺎﻛ) ﭘﻗﺗﻼ( ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن  ،ﮔرﭼ
ﺑﯩﺮ ﺋﺎدەم ﻣﺎﯕﺎ ﺳﻳﯜﻣﻠﯜك ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ  ،ﻣن ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯜزﭼﯩﻠپ ﺋﻮﺗﻘﺎ ﺗﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﻧﺴﯩﺮەپ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮﯨ ﺑﯩﺮﯨﻤن دﯨﺪى  .ﺳﺋﯩﺪ
ﭘﻳﻐﻣﺒرﮔ " : ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﻠن ﻗﺳﻣ ، ﻣن ﺋﯘﻧ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺘﯩﻘﺎدﻟﯩﻖ ﻣﯘﺋﻤﯩﻦ دەپ ﻗﺎراﻳﻤن  ".دﯨﻧﺪە  ،ﺋﯘﻧﯩﯔ :ﻳﺎﻛ) ﭘﻗﺗﻼ( ﺑﯩﺮ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن دﯨن ﺳزﯨ ﻛﻟﺴك  ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﻧﯩﺴ : ﺳن ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻨ ﻛرﻣﯩﺪﯨﯔ  ،ﺳن ﭘﻗت ﺗﺎﺷﻘ ﺋﯩﺶ‐ﺋﻣﻟردﯨﻦ
ﺋﯩﺒﺎرەت ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﻼﻣﯩﻨ ﻛردۈڭ .
-2ﻣرﺗﺒ – ﺋﯩﻴﻤﺎن  ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋرەپ ﺗﯩﻠﯩﺪﯨ ﻣﻧﯩﺴ : ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘﺷﻨ ﻻزﯨﻢ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ .
ﺷرﯨﺌﺗﺘﯩ ﻣﻧﯩﺴ : ﺋﻮرﻧﯩﻐﺎ ﻗﺎراپ ﮬرﺧﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ﮬﻣﺪە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗۋەﻧﺪﯨ ﺋﯩ ﮬﺎﻟﯩﺘ ﺑﺎر :
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ ﮬﺎﻟت > :ﺋﯩﺴﻼم< ﺳزى ﺑﯩﻠن ﺑﯩﻠﻠ ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﯩﻠﯩﻨﻤﺎي  ،ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﻛﯩﻠﯩﺶ  ،ﺑﯘ ﮬﺎﻟﺗﺘ ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ﭘﯜﺗﯜن دﯨﻨﻨ ﻛرﺳﯩﺘﯩﺪۇ ،
ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯩﻴﯩﺘﻘﺎﻧﺪەك  :ﺍﻟﻪ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﯩﺴﯩﺪﯗﺭ ،ﺋﯘﻻﺭﻧ) ﻛﯘﻓﺮﯨﻨﯩﯔ( ﺯﯗﻟﻤﯩﺘﯩﺪﯨﻦ )ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯔ( ﻳﻮﺭﯗﻗﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯗ؛ ] ﺑﻗرە)
ﺋﯩﻨك([ 257 :
ﺋﮔر ﺳﯩﻠر ﮬﻗﯩﻘ ﺋﯩﺸﻧﯜﭼ ﺑﻮﻟﺴﺎﯕﻼر  ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺗۋەﻛﯜل ﻗﯩﻠﯩﻼر .
] ﻣﺎﺋﯩﺪە ) داﺳﺘﯩﺨﺎن ( [ 23 :
ﮬﻣﺪە ﭘﻳﻐﻣﺒر ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن  :ﺟﻧﻨﺗ ﭘﻗت ﺋﯩﺸﻧﯜﭼﯩﻠر)ﻣﯘﺋﯩﻤﯩﻨﻠر(ﻻ ﻛﯩﺮﯨﺪۇ  ] .ﺋﯘﻧ ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎن [ 114 ،
ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ ﭘﯩﺸﻘدەﻣﻠر) ﺳﺎﮬﺎﺑ‐ﺗﺎﺑﯩﺌﯧﻨﻼر(  " :ﺋﯘ ﻗﻟﯩﭙﺘ ﭼﯩﻦ ﭘﯜﺗﯜش – ﺑﯘ ﻗﻟﯩﭗ ﺋﯩﺶ‐ﺋﻣﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﻤﯘ ﺋز ﺋﯩﭽﯩ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ ،
ﮬﻣﺪە ﺗﯩﻞ ﺑﯩﻠن ﺳزﻟش  ،ﺑدەن ﺋزاﻟﯩﺮى ﺑﯩﻠن ﺋﯩﺶ‐ﺋﻣل ﻗﯩﻠﯩﺶ  ،ﺋﯘ ﺋﯩﺘﺎﺋت ﺋﯩﺸﻠﯩﺮى) ﺗﺎﺋت‐ ﺋﯩﺒﺎدەت( ﺑﯩﻠن ﺋﺎرﺗﯩﺪۇ
 ،ﮔﯘﻧﺎھ ﺑﯩﻠن ﻛﯩﻤﯩﻴﯩﺪۇ  " .دﯨﻧ ﺑﯩﺮﻟﯩ ﻛﻟﺪى .
ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯘ >ﺋﯩﻴﻤﺎن< ﺳزﯨﻨ دﯨﻨﻨﯩﯔ ﮬﻣﻤ ﻗﯩﺴﻤﯩﻐﺎ ﺋﯩﭽ ۋە ﺗﺎﺷﻘ ﺟﮬﺗﺘﯩﻦ ﺋﮔﯩﺸﯩﭗ ﻣﺎﯕﻐﯘﭼﯩﻼر ﺑﯩﻠﻧﻼ
ﭼﻛﻠﯩﺪى  ،ﺋﯘ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :
ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺍﻟﻪ ﻳﺎﺩ ﺋﯧﺘﯩﻠﺴﻪ ﺩﯨﻠﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭻ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺍﻟﻪ ﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺗﯩﻼﯞﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﺎ ﺋﯩﻤﺎﻧ ﻛﯜﭼﯩﻴﯩﺪﯨﻐﺎﻥ،
ﭘﻪﺭﯞﻩﺭﺩﯨﺎﺭﯨﻐﺎ ﺗﻪﯞﻩﻛﯜﻝ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻻ)ﻛﺎﻣﯩﻞ( ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﺩﯗﺭ ) .(2ﺋﯘﻻﺭ )ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻝ ﺭﻩﯞﯨﺸﺘﻪ( ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯗ ،ﺑﯩﺰ
ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺭﯨﺰﯨﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﭘﯘﻝ‐ ﻣﺎﻟﺪﯨﻦ )ﺧﯘﺩﺍ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ( ﺳﻪﺭﭖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ) .(3ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻻﺭ ﻫﻪﻗﯩﻘﯩ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﺩﯗﺭ ،ﺋﯘﻻﺭ
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ﭘﻪﺭﯞﻩﺭﺩﯨﺎﺭﯨﻨﯩﯔ ﺩﻩﺭﮔﺎﻫﯩﺪﺍ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﻣﻪﺭﺗﯩﯟﯨﻠﻪﺭﮔﻪ ،ﻣﻪﻏﭙﯩﺮﻩﺗﻪ ﯞﻩ ﺋﯧﺴﯩﻞ ﺭﯨﺰﯨﻘﻘﺎ )ﻳﻪﻧ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﯩﯔ ﺗﯜﮔﯩﻤﻪﺱ ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻪ(
ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪﯗ  ] .ﺋﻧﻔﺎل )ﻏﻧﯩﻴﻤﺗﻠر( [ 4-2 :
ﮬﻣﺪە ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯔ دﯨﻨﻨﯩﯔ ﮬﻣﻤ ﺗرەﭘﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋز ﺋﯩﭽﯩ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﻣﯘﻧﺪاق دەپ ﻛرﺳﺗن :
ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﯜﻥ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﯞﻩ ﻛﯜﻥ ﭘﺎﺗﻘﺎﻥ ﺗﻪﺭﻩﭘﻪ ﻳﯜﺯ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺷﯜﯕﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﻼ ﻳﺎﺧﺸ ﺋﻪﻣﻪﻟﻪ ﻳﺎﺗﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺑﻪﻟ ﺍﻟﻪ ﻏﺎ،
ﺋﺎﺧﯩﺮﻩﺕ ﻛﯜﻧﯩﻪ ،ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ،ﻛﯩﺘﺎﺑﻘﺎ )ﻳﻪﻧﺍﻟﻪ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻏﺎ( ،ﭘﻪﺑﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺵ ،ﺍﻟﻪ ﻧ
ﺳﯚﻳﯜﺵ ﻳﯜﺯﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺧﯩﺶ‐ ﺋﻪﻗﺮﯨﺒﺎﻻﺭﻏﺎ ،ﻳﯧﺘﯩﻤﻠﻪﺭﮔﻪ ،ﻣﯩﺴﯩﻨﻠﻪﺭﮔﻪ ،ﺋﯩﺒﻦ ﺳﻪﺑﯩﻠﻠﻪﺭﮔﻪ )ﻳﻪﻧ ﭘﯘﻝ‐ ﻣﯧﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻻﻗﯩﺴ ﺋﯜﺯﯛﻟﯜﭖ
ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﺮﻻﺭﻏﺎ( ،ﺳﺎﺋﯩﻠﻼﺭﻏﺎ ﯞﻩ ﻗﯘﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺯﺍﺗﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺸﯩﻪ ﭘﯘﻝ‐ ﻣﺎﻝ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﺑﯧﺮﯨﺶ ،ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﺵ ،ﺯﺍﻛﺎﺕ ﺑﯧﺮﯨﺶ،
ﺋﻪﮬﺪﯨﻪ ﯞﺍﭘﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻳﻮﻗﺴﯘﺯﻟﯘﻗﻘﺎ ،ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻪ ﯞﻩ )ﺍﻟﻪ ﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ( ﺋﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﺑﻪﺭﺩﺍﺷﻠﯩﻖ ﺑﯧﺮﯨﺶﻳﺎﺧﺸ ﺋﻪﻣﻪﻟﻪ
ﻛﯩﺮﯨﺪﯗ .ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻻﺭ )ﻳﻪﻧ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﻪ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ( )ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﺪﺍ( ﺭﺍﺳﺘﭽﯩﻞ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﺩﯗﺭ ،ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻻﺭ ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭ
ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﺩﯗﺭ  ] .ﺑﻗرە)ﺋﯩﻨك ( [ 177 :
ﮬﻣﺪە ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺳﮬﯩﻴﮭﯘل ﺑﯘﺧﺎرﯨ ، (53) ﺳﮬﯩﻴﮭﯘل ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ)  (17دﯨ ﺋﺎﺑﺪۇل ﻗﻳﯩﺲ ﺋﻣﯩ ﮬدﯨﻴﺴﯩﺪە ﺋﯘﻧﯩﯔ دﯨﻨﻨﯩﯔ
ﮬﻣﻤ ﺗرەﭘﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋز ﺋﯩﭽﯩ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﻛرﺳﯜﺗﯜپ ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن  » :ﻣن ﺳﯩﻠرﻧ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩ
ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸ ﺑﯘﻳﺮﯨﻴﻤن  ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ﻧﯩﻤﯩﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠﻣﺴﯩﻠر ؟  ،ﺋﯘﻻر  " :ﺋﺎﻟﻼھ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻟﭽﯩﺴ
ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯩﺪۇ  ".دﯨﺪى  .ﺋﯘ  :ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮬﯩﭻ ﺋﯩﻼھ ﻳﻮق  ،ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﻟﭽﯩﺴ دەپ ﮔﯘۋاﮬﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮﯨﺶ  ،ﻧﺎﻣﺎز
ﺋﺗش  ،زاﻛﺎت ﺑﯩﺮﯨﺶ  ،راﻣﯩﺰان روزﯨﺴﯩﻨ ﺗﯘﺗﯘش  ،ﮬﻣﺪە ﻏﻧﯩﻴﻤﺗﻨﯩﯔ ﺑﺷﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﯨﻨ ﺑﯩﺮﯨﺶ دﯨن .
ﺋﯘ ﺋﯩﺸﻧن ۋە ﺋﯜﻣﯜد ﻗﯩﻠﻐﺎن ﮬﺎﻟﺪا راﻣﯩﺰاﻧﺪا روزا ﺗﯘﺗﯘﺷﻨ ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮى ﻗﯩﻠﻐﺎن  .ۋە ﺷﯘﻧﯩﺪەك  ،ﻗدﯨﺮ ﻛﯧﭽﯩﺴ ﺋﯩﺒﺎدەﺗ
ﺗﯘرۇﺷﻨ ۋە ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﺋﺎﻣﺎﻧﺗﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ۋە ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﺟﯩﮭﺎد  ،ﮬج ۋە ﺟﯩﻨﺎزﯨﻠرﮔ ﺋﮔﯩﺸﯩﺸﻨ ۋە ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧ ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯔ
ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤ ﻗﯩﻠﻐﺎن  .ﺳﮬﯩﻴﮭﯘل ﺑﯘﺧﺎرﯨ ، (9)ﺳﮬﯩﻴﮭﯘل ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ) (35دە ﻣﯘﻧﺪاق دﯨﻴﯩﻠن  :ﺋﯩﻴﻤﺎن ﻳﺗﻤﯩﺶ ﻧﭼﭽ ﺗﺎرﻣﺎق
ﺑﻮﻟﯘپ  ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋڭ ﻳﯘﻗﺎرﺳ ﻻ ﺋﯩﻼﮬ ﺋﯩﻠﻠﻟﻼھ ) ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﻼھ ﻳﻮق ( ﺳزى  ،ۋە ﺋڭ ﺗۋﯨﻨ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ زەﺧﻤت
ﻳﺗﯜزﯨﺪﯨﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻠرﻧ ﺋﯩﻠﯩﯟﯨﺘﯩﺶ  .ﺑﯘ ﺗﯩﻤﺎ ﮬﻗﺘﯩ ﺋﺎﻳﺗﻠر ۋە ﮬدﯨﻴﺴﻠرﻧ ﺗﯩﻐﺎ ﺋﺎﻟﺴﺎق ﮔپ ﺋﯘزﯨﺮاپ ﻛﯩﺘﯩﺪۇ .
ﺋﯩﯩﻨﭽ ﮬﺎﻟت > :ﺋﯩﺴﻼم < ﺳزى >ﺋﯩﻴﻤﺎن< ﺳزى ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮ ﺋﻮرۇﻧﺪا ﻛﯩﻠﯩﺶ  ،ﺑﯘ ﮬﺎﻟﺗﺘ ﺋﯘ ﺋﯩﭽ ،ﻳﻧ ﻗﻟﯩﭙﺘﯩ
ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﻨ ﻛرﺳﯩﺘﯩﺪۇ دەپ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﻠﯩﺪۇ  .ﺟﺑﺮاﺋﯩﻞ ﮬدﯨﻴﺴ ۋە ﭘﻳﻐﻣﺒرﻧﯩﯔ دەﭘﻨ دۇﺋﺎﺳ ﮬدﯨﻴﺴﯩﺪە ﻛﻟﻧﺪەك  ،ﺋ
ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﺎرﯨﻤﯩﺰدﯨﻦ ﻛﯩﻤ ﮬﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﺑرﺳڭ  ،ﺋﯩﺴﻼم ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﮬﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﺑرﮔﯩﻦ  .ﺋﺎرﯨﻤﯩﺰدﯨﻦ ﻛﯩﻤﻨﯩﯔ ﺟﯩﻨﯩﻨ ﺋﺎﻟﺴﺎڭ  ،ﺋﯩﻴﻤﺎن
ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺟﯩﻨﯩﻨ ﺋﺎﻟﻐﯩﻦ  ] .ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﯨ ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎن  . 124 ،ﮬﻣﺪە ﺋﯘ  :ﺑﯘ ﻳﺎﺧﺸ ﺳﮬﯩﻴﮫ ﮬدﯨﻴﺲ دﯨن .ۋە ﺷﯘﻧﯩﺪەك
ﺳﮬﯩﻴﮫ ﺳﯘﻧﻧﯘ ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﯨ دا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪەك ﺋﻟﺒﺎﻧﯩ ﺋﯘﻧ ﺳﮬﯩﻴﮫ ﮬدﯨﻴﺲ دەپ ﺗﯜرﮔ ﺋﺎﻳﺮﯨﻐﺎن [ .
ﭼﯜﻧ ، ﺑدەن ﺋﯩﺶ‐ﺋﻣﻟﻠﯩﺮى ﭘﻗت ﮬﺎﻳﺎت ﮬﺎﻟﺗﺘﯩﻼ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﺷﯩﺪۇ  ،ﺑﯩﺮاق ﺑﯩﺮ ﺋﺎدەم ﺋﻟﺴ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﻗﯩﭙﻘﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﻧرﺳ
ﻳﯜرەﻛﻨﯩﯔ ﺳزى ۋە ﮬرﻛﺗﻠﯩﺮﯨﺪۇر .
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ﺧﯘﻻﺳ : ﺋﯩﻴﻤﺎن ﻳﺎﻛ ﺋﯩﺴﻼم ﺳزﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎﻳﺴ ﺑﯩﺮى ﻳﺎﻟﻐﯘز ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﯩﻠﯩﻨﺴﺎ  ،ﺋﯘﻧﺪاﻗﺘﺎ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﭘرق ﻳﻮق  ،ﺑﻟ
ﮬرﺑﯩﺮى ﻳﺎﻟﻐﯘز ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪا ﺑﯩﺮ ﭘﯜﺗﯜن دﯨﻨﻨ ﺋز ﺋﯩﭽﯩ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ  .ﺋﮔر ﺑﯘ ﺋﯩ ﺋﯩﺴﯩﻤﻨﯩﯔ ﭘرﻗ ﺑﺎر دﯨﻴﯩﻠﺴ >، ﺋﯩﺴﻼم <
ﺳزى ﺑدەن ﺋزاﻟﯩﺮﯨﺪﯨ ﺗﺎﺷﻘ ﺋﯩﺸﻼرﻧ > ، ﺋﯩﻴﻤﺎن< ﺳزى ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﭽ ﻗﻟﯩﭗ ﺋﯩﺶ‐ﮬرﻛﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﻛرﺳﯩﺘﯩﺪۇ  .ﺑﯘ
ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺳﮬﯩﻴﮭﯩﺪە ) (8ﺋﯘﻣر ﺑﯩﻦ ﺧﺗﺘﺎﺑﺘﯩﻦ ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺟﺑﺮاﺋﯩﻞ ﮬدﯨﻴﺴ ﻛرﺳﺗن ﻧرﺳ ، ﺋﯘ ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن :
ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧ ﺑﯩﺰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﻟﭽﯩﺴ ﺑﯩﻠن ﺑﯩﻠﻠ ﺋﯩﺪۇق  .ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﯩﺰدا ﺋﺎﭘﺌﺎق ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﯩﻚ  ،ﻗﺎﭘﻘﺎرا ﭼﺎﭼﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﭘﻳﺪا ﺑﻮﻟﺪى  .ﺋﯘﻧﯩﺪا
ﮬﯩﭽﺒﯩﺮ ﺳﭘرﻧﯩﯔ ﺋﺳﯩﺮى ﻳﻮق ﺋﯩﺪى  .ﺋﺎرﯨﻤﯩﺰدﯨﻦ ﮬﯩﭽﯩﻢ ﺋﯘﻧ ﺗﻮﻧﯘﻣﺎﻳﯩﺘﺘ . ﺋﯘ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﭘﻳﻐﻣﺒرﻧﯩﯔ ﻗﯧﺸﯩﺪا ﺋﻮﻟﺘﯘردى ﮬﻣﺪە
ﺋﯩ ﺗﯩﺰﯨﻨ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩ ﺗﯩﺰﯨﻐﺎ ﭼﺎﭘﻠﯩﺪى  ،ﺋﯩ ﺋﺎﻟﻘﯩﻨﯩﻨ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩ ﻳﻮﺗﯩﺴﯩﻐﺎ ﻗﻮﻳﺪى  .ﮬﻣﺪە ﺋﯘ  " :ﺋ ﻣﯘﮬﻣﻤد  ،ﻣﺎﯕﺎ
ﺋﯩﺴﻼم ﺗﻮﻏﯩﺮﺳﯩﺪا ﺳزﻟپ ﺑرﮔﯩﻦ  " .دﯨﺪى  .ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﻟﭽﯩﺴ : ﺋﯩﺴﻼم ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﺑﻟك ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻻﻳﯩﻖ ﮬﯩﭽﯩﻢ
ﻳﻮق  ،ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﻟﭽﯩﺴ دەپ ﮔﯘۋاﮬﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮﯨﺸﯩﯔ  ،ﻧﺎﻣﺎز ﺋﺗﯩﺸﯩﯔ  ،زاﻛﺎت ﺑﯩﺮﯨﺸﯩﯔ  ،روزا ﺗﯘﺗﯘﺷﯘڭ ۋە ﻗﯘدرﯨﺘﯩﯔ
ﻳﺗﺴ ﮬج ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪۇر  .دﯨﺪى  .ﺋﯘ  " :راﺳﺖ ﺳزﻟﯩﺪﯨﯔ  ".دﯨﺪى  .ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﻮﺋﺎﻟﻨ ﺳﻮراپ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧ راﺳﯩﺖ دﯨﻴﯩﺸﯩﺪﯨﻦ
ﺋﺟﭘﻠﻧﺪۇق  .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘ  " :ﻣﺎﯕﺎ ﺋﯩﻴﻤﺎن ﮬﻗﻘﯩﺪە ﺳزﻟپ ﺑرﮔﯩﻦ  ".دﯨﺪى  .ﺋﯘ  :ﺋﺎﻟﻼھ  ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘرﯨﺸﺘﯩﻠﯩﺮى  ،ﻛﯩﺘﺎﭘﻠﯩﺮى ،
ﺋﻟﭽﯩﻠﯩﺮى ۋە ﻗﯩﻴﺎﻣت ﻛﯜﻧ ﮬﻗﻘﯩﺪە ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﯩﯔ ﮬﻣﺪە ﺗﻗﺪﯨﺮ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸ ۋە ﻳﺎﻣﯩﻨ ﮬﻗﻘﯩﺪە ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﯩﺪۇر  .دﯨﺪى  .ﺋﯘ " :
راﺳﯩﺖ ﺳزﻟﯩﺪﯨﯔ  ".دﯨﺪى .ﺋﯘ  ' :ﻣﺎﯕﺎ ﺋﯩﮭﺴﺎن ﮬﻗﻘﯩﺪە ﺳزﻟپ ﺑرﮔﯩﻦ  " .دﯨﺪى  .ﺋﯘ  :ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﯘددى ﺳن ﺋﯘﻧ ﻛرۈپ
ﺗﯘرﻏﺎﻧﺪەك ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﺶ  ،ﮔرﭼ ﺳن ﺋﯘﻧ ﻛرەﻟﻤﯩﺴﯕﻤﯘ  ،ﺋﯘ ﺳﯩﻨ ﻛرەﻟﻳﺪۇ  .دﯨﺪى  .ﺋﯘ  " :ﻗﯩﻴﺎﻣﺗﻨﯩﯔ ۋاﻗﺘ
ﺗﻮﻏﯩﺮﺳﯩﺪا ﺳزﻟپ ﺑرﮔﯩﻦ  " .دﯨﺪى  .ﺋﯘ  :ﺳﻮراﻟﻐﯘﭼ ﺳﻮرﯨﻐﯘﭼﯩﺪﯨﻦ ﻛپ ﺑﯩﻠﻤﻳﺪۇ  .دﯨﺪى  .ﺋﯘ  " :ﺋﯘﻧﺪاﻗﺘﺎ ﻣﺎﯕﺎ
ﺋﺎﻻﻣﺗﻠﯩﺮى ﮬﻗﻘﯩﺪە ﺳزﻟپ ﺑرﮔﯩﻦ  " .دﯨﺪى  .ﺋﯘ  :دﯨﺪەﻛﻨﯩﯔ ﺧﻮﺟﺎﻳﯩﻨﯩﻨ ﺗﯘﻏﯘﺷ ، ﮬﻣﺪە ﺋﯩﯩﺰ ﺑﯩﻨﺎﻻرﻧ ﺳﯩﻠﯩﺸﺘﺎ
ﺑﺳﻠﯩﺸﯩﯟاﺗﻘﺎن ﻳﺎﻻﯕﺎﻳﺎق  ،ﻳﺎﻟﯩﺎچ ﻛﻣﺒﻏل ﭘﺎدﯨﭽﯩﻼرﻧ ﻛرۈﺷﯜڭ  .دﯨﺪى  .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘ ﻛﺗﺘ ، ﻣن ﺑﯩﺮ ﺋﺎز ﺗﯘردۇم  ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ
ﺋﯘ ﻣﺎﯕﺎ  :ﺋ ﺋﯘﻣر  ،ﺳن ﺳﻮﺋﺎل ﺳﻮرﯨﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﻛﯩﻤﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠﻣﺴن ؟ دﯨﺪى  .ﻣن  " :ﺋﺎﻟﻼھ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻟﭽﯩﺴ ﻳﺎﺧﺸ
ﺑﯩﻠﯩﺪۇ  ".دﯨﺪﯨﻢ  .ﺋﯘ  :ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺟﺑﺮاﺋﯩﻞ  ،ﺳﯩﻠرﮔ دﯨﻨﯩﻼرﻧ ﺋﮔﯜﺗﯜش ﺋﯜﭼﯜن ﻛﻟن  .دﯨﺪى .
ﺋﯜﭼﯩﻨﭽ ﻣرﺗﯩﯟە  :ﺋﯩﮭﺴﺎن  ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻟﯘﻏﺗﺘﯩ ﻣﻧﯩﺴ: ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻨ ﺑﻟن ﻗﯩﻠﯩﺶ  ،ﭘﯘﺧﺘﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ  ،ﻛﯕﯜل ﻗﻮﻳﯘپ ﻗﯩﻠﯩﺶ .
ﺷرﯨﺌﺗﺘﯩ ﻣﻧﯩﺴ ﺋﻮرﻧﯩﻐﺎ ﻗﺎراپ ﮬرﺧﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ  ،ﮬﻣﺪە ﺋﯩ ﺧﯩﻞ ﮬﺎﻟﯩﺘ ﺑﺎر :
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ ﮬﺎﻟت  :ﺋﯩﺴﻼم ۋە ﺋﯩﻴﻤﺎن ﺳزى ﺑﯩﻠن ﺑﺎﻏﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﻟﻤﺳﺘﯩﻦ  ،ﺑﻟ ﻳﺎﻟﻐﯘز ﻛﯩﻠﯩﺶ  ،ﺋﯘ ﮬﺎﻟﺗﺘ ﺋﯩﺴﻼم ۋە ﺋﯩﻴﻤﺎن
ﺳزى ﮬﻗﻘﯩﺪە ﻳﯘﻗﯘردا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪەك ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ﭘﯜﺗﯜن دﯨﻨﻨ ﻛرﺳﯩﺘﯩﺪۇ .
ﺋﯩﯩﻨﭽ ﮬﺎﻟت  :ﺋﯘ ﺋﯩ ﺳز ﺑﯩﻠن ﻳﺎﻛ ﺑﯩﺮى ﺑﯩﻠن ﺑﯩﻠﻠ ﻛﯩﻠﯩﺶ  ،ﺋﯘ ﮬﺎﻟﺗﺘ ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﻧﯩﺴ : ﺋﯩﭽ ۋە ﺗﺎﺷﻘ
ﻗﯩﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨ ﺑﻟﻧﻠﺷﺘﯜرۈش ﺑﻮﻟﯩﺪۇ  .ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﯘﻧ ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﻟك ﮬﯩﭻ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻨﺴﺎن ﭼﯜﺷﻧﺪۈرۈپ ﺑﯩﺮەﻟﻤﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﯘﺳﯘﻟﺪا
ﭼﯜﺷﻧﺪۈرۈپ ﺑردى  .ﺋﯘ) ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗرﯨﭙﻠﯩﺸ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن( ﻣﯘﻧﺪاق دﯨﺪى  :ﺋﯘ ﺧﯘددى ﺳن ﺋﺎﻟﻼﮬﻨ
ﻛرۈپ ﺗﯘرﻏﺎﻧﺪەك ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯘر  .ﮔرﭼ ﺳن ﺋﯘﻧ ﻛرەﻟﻤﯩﺴﯕﻤﯘ  ،ﺋﯘ ﺳﯩﻨ ﻛرەﻟﻳﺪۇ  .ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ ﺋڭ
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ﻳﯘﻗﯘرى ﺋﻮرﻧ. 
ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﯩﺮﯨﺸﻧﻠر ﻳﺎﺧﺸ ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﺋڭ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪا ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن  ،ﺟﻧﻨﺗﺘﯩ ﺋڭ ﻳﯘﻗﯘرى دەرﯨﺠﯩﺴ ﺑﯩﻠن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺋڭ
ﻳﯩﻘﯩﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠردۇر .
ﭘﻳﻐﻣﺒر)ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗرﯨﭙﻠﯩﺸ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن( ﺋﯩﮭﺴﺎن ﻣرﺗﯩﯟﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩ دەرﯨﺠﯩ ﺋﯩ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ، ﮬﻣﺪە
ﻣﯘﮬﺴﯩﻨﻼر) ﺑﻟن ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼر( ﻏﺎ ﺑﻟن ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺟﮬﺗﺘ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩ ﻣﺎﻗﺎم ﺑﺎرﻟﯩﻘﯩﻨ ﺧۋەر ﻗﯩﻠﺪى :
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ ﻣﺎﻗﺎم  ،ﮬﻣﺪە ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩ ﺋﻮرۇﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﯜﺳﺘﯜن ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﯩﻨ : ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﯘددى ﺳن ﺋﯘﻧ ﻛرۈپ ﺗﯘرﻏﺎﻧﺪەك
ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯔ  .ﺑﯘﻧ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر " ﻛرۈش ﻣﺎﻗﺎﻣ " دەپ ﺋﺎﺗﺎﻳﺪۇ  .ﮬﻣﺪە ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﺧﯘددى ﻗﻟﺒﯩﺪە
ﺋﺎﻟﻼﮬﻨ ﻛرۈپ ﺗﯘرﻏﺎﻧﺪەك ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺸ ﺑﻮﻟﯘپ  ،ﻗﻟﯩﭗ ﺋﯩﻤﺎن ﺑﯩﻠن ﻧﯘرﻟﯩﻨﯩﺪۇ  ،ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪا ﻛرۈﻧﻤﺳﻠر) ﻏﻳﯩﭙﻠر( ﺧﯘددى
ﻛرﮔﯩﻠ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﻧرﺳﯩ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺪۇ  .ﻛﯩﻤ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻳﯩﻘﯩﻨﻠﯩﻘﯩﻨ ، ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ روﺑﯩﺮوﻟﯩﻘﯩﻨ ، ﮬﻣﺪە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪا
ﺗﯘرۇپ ﺧﯘددى ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻧزەر ﺳﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﻛﯕﻠﯩ ﻛﻟﺘﯜرۈپ ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﺴﺎ  ،ﺟزﻣﻧ ﺋﯘﻧﯩﺪا ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﺋﻳﻤﯩﻨﯩﺶ،
ﻗﻮرﻗﯘش  ،ﮬﯩﻴﻘﯩﺶ ۋە ﺋﯘﻟﯘﻏﻼش ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .
ﺋﯩﯩﻨﭽ ﻣﺎﻗﺎم  :ﺳﺎﭘﺪﯨﻠﻠﯩﻖ ﻣﺎﻗﺎﻣ ، ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻧزەر ﺳﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﯩﻨﯩﻨ ، ﻛرۈپ ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﯩﻨﯩﻨ
ﮬﻣﺪە ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻳﯩﻘﯩﻨﻠﯩﻘﯩﻨ ﻛﯕﻠﯩ ﻛﻟﺘﯜرۈپ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺸ ﺑﻮﻟﯘپ  ،ﺋﮔر ﺑﻧﺪە ﺑﯘﻧ ﺋﯩﺶ‐ﮬرﻛﯩﺘﯩﺪە ﻛﯕﻠﯩ ﻛﻟﺘﯜرﺳ ۋە
ﺷﯘ ﺋﺎﺳﺎﺳﺘﺎ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﺴﺎ  ،ﺋﯘﻧﺪاﻗﺘﺎ ﺋﯘ ﺋﯘﻟﯘغ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺳﺎﭘﺪﯨﻞ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼ ) ﻣﯘﺧﻠﯩﺲ( ﺑﻮﻟﯩﺪۇ  .ﭼﯜﻧ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﺶ‐ﺋﻣﯩﻠﯩﺪە ﺋﯘﻧ
ﻛﯕﻠﯩ ﻛﻟﺘﯜرﯨﺸ ﺋﯘﻧ ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﯩﻐﺎ دﯨﻘﻘﯩﺘﯩﻨ ﺑﯩﺮﯨﺸﺘﯩﻦ  ،ﻳﺎﻛ ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻏﻳﺮﯨ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺗﻮﺳﯩﺪۇ .
ﺋﮔر ﺑﻧﺪە ﺑﯘ ﻣﺎﻗﺎﻣﻐﺎ ﻳﺗﺴ ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ ﻣﺎﻗﺎﻣﻐﺎ ﻳﯩﺘﯩﺸ ﺋﻮﯕﺎي ﺑﻮﻟﯩﺪۇ  .ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ ﭘﻳﻐﻣﺒر)ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗرﯨﭙﻠﯩﺸ ۋە
ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن( ﺑﯘﻧ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﯩﺴﯩ ﺳۋەپ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛرﺳﺗﺘ : ﮔرﭼ ﺳن ﺋﯘﻧ ﻛرەﻟﻤﯩﺴﯕﻤﯘ  ،ﺋﯘ ﺳﯩﻨ ﻛرۈپ
ﺗﯘرﯨﺪۇ  .ﺋﮔر ﺋﯘﻟﯘغ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﯘﻧ ﻛرۈپ ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﯩﻨ ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯘﺷﯘرۇن  ،ﺋﺎﺷﺎرا  ،ﺋﯩﭽ ۋە ﺗﺎﺷﻘ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ
ﺋﺎﻳﺎﻧﻠﯩﻘ ، ﮬﯩﭻ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻳﯘﺷﯘرۇن ﺋﻣﺳﻠﯩ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﺒﺎدﯨﺘﯩﺪە ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﺷﺴﺎ  ،ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪا ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﯩﻨﭽ ﻣﺎﻗﺎﻣﻐﺎ
ﻳﺗﯩﻠﯩﺸ ﺋﺎﺳﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ  .ﮬﻣﺪە ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﻟﯘغ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺑﻧﺪﯨﺴﯩ ﻳﯩﻘﯩﻨﻠﯩﻘ ۋە ﺑﯩﺮﮔ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ داۋاﻣﻠﯩﻖ ﮬﯩﺲ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،
ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪا ﺋﯘﻧ ﻛرﮔﻧﺪەك ﺑﻮﻟﯘش  .ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺳﯧﺨﯩﻴﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺳﻮراﻳﻤﯩﺰ .
] ﭘﯧﺸﯩﯟا ﮬﺎﻓﯩﺰ ﮬﻛﯩﻤﯩﻴﻨﯩﯔ ﻣﺋﺎرﯨﺞ ﻗﯘﺑﯘل  328-326 ، 33-20 2؛ ﻣﺟﻤﯘﺋ ﺳﻣﯩﻴﻦ  53، 49 1؛ ﺟﺎﻣﯩﺌ ﺋﯘﻟﯘم ۋەل ﮬﯘﻛﯘم
 1106ﮔ ﻗﺎراڭ [ .
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