 ‐ 12634ﺷﯧﺮﯨﻚ ﺋﻗﯩﺪﯨﻠر ﺧﯩﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎن دﯨﻨﯩﻐﺎ ﻗﺎﻧﺪاق ﺋﺎرﻟﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎن ؟
ﺳﯘﺋﺎل
ﺋﮔر ﮬﻗﯩﻘ ﺧﯩﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎن دﯨﻨ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﯩﻼ ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﻗﯩﺪﯨﺴﯩﻨ ، ﮬﻣﺪە ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻨ ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻣﺧﻠﯘﻗﺎﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﮬﯩﭽﯩﻢ
ﻣﻳﻠ ﺋﻳﺴﺎ ﻳﺎﻛ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ دﯨن ﺋﻗﯩﺪﯨﻨ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻛﻟن ﺗﯘرﺳﺎ  ،ﺋﯘﻧﺪاﻗﺘﺎ ﺑﯘ دﯨﻦ ﻗﺎﻧﺪاﻗﺴﯩ
ﻛپ ﺋﯩﻼﮬﻠﯩﻖ ﺋﻗﯩﺪﯨﺴ ﺑﯩﻠن ﺋﺎرﻟﯩﺸﯩﭗ ﻛﺗﺘ ﮬﻣﺪە ﺋﯘﻻر ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﻳﺴﺎ) ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﯘن( ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨ
ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﻼﮬﻼر ﻗﯩﻠﯩﯟاﻟﺪى ؟
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ
ﻣدﮬﯩﻴ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن  .ﺋﺎﻟﻼﮬﻨ ﺑﯩﺮ دەپ ﺗﻮﻧﯘش  ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﺧﻠﯘﻗﺎﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﯨ ﺋﻣس  ،ﻳﺎﻟﻐﯘز ﺋﯘﻧﯩﻐﯩﻼ ﺋﯩﺒﺎدەت
ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﺶ _ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮى ﺋﻳﺴﺎ ۋە ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﭘﻳﻐﻣﺒرﻟر ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻛﻟن ﺋﻟﭽﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳ
ﻗﯩﺴﻤ . ﺋﺎﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن :ﺑﯩﺰ ﮬﻗﯩﻘﺗن ﮬر ﺑﯩﺮ ﺋﯜﻣﻤﺗ:ﺋﺎﻟﻼﮬﻐﺎ ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﻼر،ﺷﻳﺘﺎﻧﺪﯨﻦ )ﻳﻧ ﺷﻳﺘﺎﻧﻐﺎ،
ﺑﯘﺗﻼرﻏﺎ،ﻛﺎﮬﯩﻨﻼرﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﮬرﻗﺎﻧﺪاق ﻣﺑﯘدﻗﺎ ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ( ﻳﯩﺮاق ﺑﻮﻟﯘﯕﻼر دەپ ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﯧﯟەﺗﺘﯘق ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ
ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﺋﺎﻟﻼھ ﮬﯩﺪاﻳت ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺑﺎر،ﮔﯘﻣﺮاﮬﻠﯩﻘﻘﺎ ﺗﯧﯩﺸﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺑﺎر ،ﻳر ﻳﯜزﯨﺪە ﺳﻳﺮ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯜرۈپ
ﭘﻳﻐﻣﺒرﻟرﻧ ﺋﯩﻨﺎر ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﻛزﯨﺘﯩﻼر ﻧﮬﻞ ﺳﯜرﯨﺴ-36 ﺋﺎﻳت ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺗ ﻣﯘﻧﺪاق
دﯦﻴﯩﻠﯩﺪۇ:ﺳﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺋﯧﯟەﺗﯩﻠن ﭘﻳﻐﻣﺒرﻟرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩ :ﻣﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮬﯧﭻ ﻣﺑﯘد ﺑرﮬق ﻳﻮﻗﺘﯘر ،ﻣﺎﯕﯩﻼ ﺋﯩﺒﺎدەت
ﻗﯩﻠﯩﻼر دەپ ۋەﮬﻴ ﻗﯩﻠﺪۇقﺋﻧﺒﯩﻴﺎ ﺳﯜرﯨﺴ-25 ﺋﺎﻳت ﺋﻳﺴﺎ) ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﯘن( ﺑﯘ دەۋەت ﺑﻮﻳﯩﭽ ﺧﻟﻘﯩ ﮔﯘۋاھ
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ  ،ﺋﺎﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن »:ﺋز ۋاﻗﺘﯩﺪا اﷲ ﺋﯧﻴﺘﺘ :ﺋ ﻣرﻳم ﺋﻮﻏﻠ ﺋﯩﺴﺎ ! ﺳن ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ،اﷲ ﻧ ﻗﻮﻳﯘپ ﻣن ﺑﯩﻠن
ﺋﺎﻧﺎﻣﻨ ﺋﯩ ﺋﯩﻼھ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﻼر،دﯦﺪﯨﻤﯘ؟ ﺋﯩﺴﺎ ﺋﯧﻴﺘﺘ) »:رەﺑﺒﯩﻢ!(ﺷﻧﯩ ﻻﻳﯩﻖ ﺋﻣس ﻧرﺳﯩﻠردﯨﻦ ﺳﯧﻨ ﭘﺎك دەپ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎد
ﻗﯩﻠﯩﻤﻧ،ﻣﺎﯕﺎ ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﻘﺎ ﺗﯧﯩﺸﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﺳزﻟرﻧ ﻣن ﺋﯧﻴﺘﻤﺎﻳﻤن،ﺋﮔر ﻣن ﺑﯘ ﺳزﻧ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎم،ﺋﯘﻧ ﺳن
ﭼﻮﻗﯘم ﺑﯩﻠﯩﺴن)ﻳﻧ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯘﻧﺪاق دﯦﻤﯩﻧﻠﯩﯩﻢ ﺳﺎﯕﺎ ﻣﻟﯘﻣﻠﯘق(.ﺳم ﻣﯧﻨﯩﯔ زاﺗﯩﻤﺪﯨﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﺴن،ﻣن ﺳﯧﻨﯩﯔ زاﺗﯩﺪﯨﯩﻨ
ﺑﯩﻠﻤﻳﻤن،ﻏﻳﺒﻠرﻧ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘ ﺋﻮﺑﺪان ﺑﯩﻠﯩﺴن.116ﻣن ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﭘﻗت ﺳن ﻣﯧﻨ ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮۇﻏﺎن ﺳزﻧ،ﻳﻧ ﻣﯧﻨﯩﯔ
ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻢ ۋە ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻼر ﺑﻮﻟﻐﺎن اﷲ ﻏﺎ ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﻼر،دﯦﺪﯨﻢ.ﻣن ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﺑﻮﻟﻐﺎن
ﻣﯘددەﺗﺘ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﻣﻟﻠﯩﺮﯨﻨ ﻛزﯨﺘﯩﭗ ﺗﯘرﻏﺎن ﺋﯩﺪﯨﻢ،ﻣﯧﻨ ﻗﺑﺰى روھ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﻣﻟﻠﯩﺮﯨﻨ ﺳن ﻛزﯨﺘﯩﭗ
ﺗﯘرﻏﺎن ﺋﯩﺪﯨﯔ،ﺳن ﮬﻣﻤ ﻧرﺳﯩﺪﯨﻦ ﺧۋەردارﺳن«ﻣﺎﺋﯩﺪە ﺳﯜرﯨﺴ -117-116 ﺋﺎﻳﺗﻠر ﺋﻣﺪى ﺑﯘ دﯨﻨﻐﺎ ﺋﮔﺷﯜﭼﯩﻠرﻧﯩﯔ
ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯘپ ﺳﺎپ ﺗۋﮬﯩﺪﺗﯩﻦ ﺑﯘرۇﻟﯘپ ﻛﺗﻧﻠﯩ ، ﺋﻳﺴﺎ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨ ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﻼﮬﻼر ﻗﯩﻠﯩﯟﯨﻠﯩﭗ  ،ﺋﯘﻻرﻏﺎ
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ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﻛﻟﺴك  ،ﺑﯘ ﺧﯩﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎن ﺗﺎرﯨﺨﯩﺪﯨ ﺑﯘرۇن ﻳﯜز ﺑرﮔن ﺋﯩﺶ  .ﺑﯩﺰ ﺑﯘﻳردە ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋز ﺧﻟﻘﯩﻨﯩﯔ
ﺳزﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼرﻧ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺋﺗﯩﻤﯩﺰ ،ﻗﯘﻻق ﺑﺎر ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺋﺎﯕﻠﯩﺴﯘن  :ﺋﺎﻣﺮﯨﺎ ﺋﯩﻨﺴﯩﯩﻠﻮﭘﯩﺪﯨﻴﺴﯩﺪە ﻣﯘﻧﺪاق دﯨﻴﻠﯩﺪۇ
 :ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻼﮬﻠﯩﻖ ﺋﻗﯩﺪﯨﺴ ﺋﯩﻼھ ﮬرﻛﯩﺘ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە ﺗﺎرﯨﺨﺘﺎ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘ ﺑﯘرۇﻧﻼ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﺎن .ﮬﻣﺪە ﺋﻣﻟﯩﻴﺗﺘ ﻧﭼﭽ ﺋﻮن ﻳﯩﻠﻼر
ﻣﺎﺑﻳﻨﯩﺪە ﺋﯜچ ﺋﯩﻼﮬﻠﯩﻖ ﺋﻗﯩﺪﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯜﺳﺘﯜن ﺋﻮرۇﻧﺪا ﺗﯘرﻏﺎن  .ﺧﯩﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎن دﯨﻨ ﻳﮬﯘدﯨ دﯨﻨﯩﺪﯨﻦ ﺗرەﻗﻘ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎن ،
ﮬﻣﺪە ﻳﮬﯘدﯨ دﯨﻨ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻼﮬﻠﯩﻖ ﺋﻗﯩﺪﯨﺴﯩﺪە ﭼﯩﯔ ﺗﯘرﻏﺎن  .ﻳﯩﺮۇﺳﺎﻟﯩﻤﺪﯨﻦ) ﻣﺳﯩﻴﮭﻨﯩﯔ ﺗﯘﻧﺠ ﺷﺎﮔﯩﺮﯨﺘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻳ(
ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﺎن ﻧﯩﺴﺎ) ﻣﯩﻼدى -325ﻳﯩﻠ ﻣﺳﯩﻴﮫ ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﻠن ﻣﺎﮬﯩﻴت ۋە ﻣﯕﯜﻟﯜﻛﻠﯜﻛﺘ ﺑﺎراۋەر دەﻳﺪﯨﻐﺎن ﻗﺎرار ﻣﺎﻗﯘﻟﻼﻧﻐﺎن ﺟﺎي
( ﻏﯩﭽ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻳﻮﻟﻨ ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮل ﺑﻮﻟﻐﺎن دەﻳﺪﯨﻐﺎن دەﻳﺪﯨﻐﺎن ﺳز ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺋﺎز ﺑﻮﻟﻐﺎن  .ﻣﯩﻼدى  -4ﺋﺳﯩﺮدە ﻗﺎرار ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﯜچ
ﺋﯩﻼھ ﺑﯩﺮ ﮔۋدە ﺗﻟﯩﻤﺎﺗ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺧﺎراﻛﺘﯩﺮى ﮬﻗﻘﯩﺪﯨ ﺗﯘﻧﺠ ﻣﺳﯩﻴﮫ ﺗﻟﯩﻤﺎﺗﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﯩﺘﺘ . ﺋﻛﺴﯩﻨﭽ ﺋﯘ ﺗﻟﯩﻤﺎﺗﺘﯩﻦ
ﺑﯘرۇﻟﯘپ ﻛﺗﻧﯩﺪى  ،ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻼھ ﺋﻗﯩﺪﯨﺴﯩ زﯨﺖ ﮬﺎﻟﺪا ﺗرەﻗﻘ ﻗﯩﻠﻐﺎن  [294 27 ] .ﺳﯩﺰ ﺋﺎﻣﺮﯨﺎ
ﺋﯩﻨﺴﯩﯩﻠﻮﭘﯩﺪﯨﻴﺴﯩﺪە ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﯩﺎﻟﮭﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻟﯩﯩ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﭗ ﻛﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺧﯩﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﻗﺎراﺷﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﺎراڭ ] .
 [301-300 27ۋﯨﻞ دۇراﻧﺖ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ  " :ﺧﯩﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎن دﯨﻨ رﯨﻤﻨ ﺋﯩﺸﻐﺎل ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا  ،ﻳﯩ دﯨﻦ ﻳﻧ ، ﺧﯩﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎن دﯨﻨﯩﻐﺎ
ﻛﭼﺘ . ﻗدﯨﻤﯩ ﺑﯘدﯨﺰﯨﻢ دﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ﻗﯧﻨ : ﭼﻮڭ ﭘﻮﭘﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣ ، ﺋﯘﻟﯘغ ﺋﺎﻧﯩﻐﺎ ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﺶ  ،ﻛﯕﯜﻟرﮔ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻣﻠﯩﻚ
ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﺳﺎﻧﺴﯩﺰﻟﯩﻐﺎن ﺧﯘداﻻرﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧ ، ﮬﻣﺪە ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤ ﻳردە ﻣۋﺟﯘت ﺋﯩﻧﻠﯩ ، ﺋﯘﻻرﻧ ﺳﯩﺰﯨﻢ ﺑﯩﻠن ﺑﯩﻠﯩﻠ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ، ﻣﺎﻧﺎ ﻣﯘﺷﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴ ﺧﯘددى ﺋﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﻗﯧﻨ ﺑﺎﻟﯩﻐﺎ ﻛﭼﻧﺪەك  ،ﺧﯩﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎن دﯨﻨﯩﻐﺎ ﻛﭼﺘ. 
ﻣدەﻧﯩﻴﻠﺷن ﺋﯩﻤﭙﯩﺮﯨﻴ ﻛﯜﭼ ۋە ﮬﻛﯜﻣﺮاﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﻛﯜﭼﻠﯜك ﭘﻮﭘﻠﯩﻘﻘﺎ ﻗﺎراﺗﺘ ﮬﻣﺪە ﺳزﻧﯩﯔ روﻟ ﻗﯩﻠﯩﭽﻨﯩﯔ روﻟﯩﻐﺎ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘ
 .ﭼﯩﺮﻛﺎۋ ﭘﻮﭘﻠﯩﺮى ﮬﻛﯜﻣت ﺋﻮرۇﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﯘﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪى  .ﺧﯩﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎن دﯨﻨ ﺷﯧﺮﻛﯩﺰﯨﻤﻨ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﺘﯘرﻣﺎﺳﺘﯩﻦ  ،ﺑﻟ
ﺋﯘﻧ ﻛﯜﭼﻳﯩﺘﺘ . ﮔﯧﺮﯨﻚ ﺋﻗﯩﻞ‐ﭘﺎراﺳﯩﺘ ﮬﺎﻳﺎﺗﻘﺎ ﻳﯩﯩﭽ ﺷﻛﯩﻠﺪە  ،ﭼﯩﺮﻛﺎۋﻧﯩﯔ دﯨﻨﯩ ﻣﯘراﺳﯩﻤﻠﯩﺮى ۋە ﺗﻟﯩﻤﺎﺗﻠﯩﺮى ﺷﻛﻠﯩﺪە
ﻗﺎﻳﯩﺘﺘ . ﻳﯘﺷﯘرۇن ﮔﯧﺮﯨﻚ ﻗﺎﺋﯩﺪە‐ﻣﯘراﺳﯩﻤﻠﯩﺮى ﺋﯩﺒﺎدەﺗﺨﺎﻧﺎ ﻣﯘﻗددەس ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎﺋﯩﺪە‐ﻣﯘراﺳﯩﻤﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﭼﺘ. 
ﮬﻣﺪە ﻣﯩﺴﯩﺮدﯨﻦ ﻣﯘﻗددەس ﺋﯜچ ﺋﯩﻼھ ﺑﯩﺮ ﮔۋدە  ،ﮬﯩﺴﺎﺑﺎت ﻛﯜﻧ ، ﻣﯕﯜﻟﯜك ﺳﺎۋاپ ۋە ﺟﺎزا  ،ﮬﻣﺪە ﺋﺎدەﻣﻨﯩﯔ ﺑﯘﻧﯩﺪا
ﻳﺎﻛ ﺋﯘﻧﯩﺪا ﻣﯕﯜ ﻳﺎﺷﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯩﺪدﯨﻴﻟﯩﺮى ﻛﻟﺪى  .ﻣﯩﺴﯩﺮدﯨﻦ ﻳﻧ ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﺑﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﺶ  ،ﺋﯩﻼھ ﺑﯩﻠن
ﺗﺳۋۋۇﭘﻼرﭼ ﺑﺎﻏﻠﯩﻨﯩﺶ ﻗﺎراﺷﻠﯩﺮى ﻛﻟﺪى ؛ ﺋﯘ ﺑﺎﻏﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﭘﻼﺗﻮﻧﯩﺰﯨﻢ  ،ۋە ﻻﺋدرﯨﺰﯨﻤﻨ ﭘﻳﺪا ﻗﯩﻠﺪى ﮬﻣﺪە ﺧﯩﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎن
ﺋﻗﯩﺪﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨ ﻳﻮق ﻗﯩﻠﺪى  .ﭘﯩﺮﯨﺴﯩﻴدﯨﻦ ﻣﺳﯩﻴﮭﻨﯩﯔ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯩﻠﯩﺸ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ زﯨﻤﯩﻨﺪا  1000ﻳﯩﻞ ﮬﻛﯜﻣﺮاﻧﻠﯩﻖ
ﻗﯩﻠﯩﺸ ﺋﻗﯩﺪﯨﺴ ﻛﻟﺪى  ] " .ﻣدەﻧﯩﻴت ﮬﯩﺎﻳﯩﻠﯩﺮى  [ 418 11 ،دۇراﻧﺘﻨﯩﯔ ﺳزﻟﯩﺮﯨﺪﯨ ﺧﯘداﺳﯩﺰﻟﯩﻖ ﺋﯩﺪدﯨﻴﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻣﯩﻠﻠﯩﺮى
ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻣﻟﯘم ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ  ،ﮬﻣﺪە ﺋﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﯕﯜﻟﯜك ﺳﺎۋاپ ۋە ﺟﺎزا ﺋﯩﺪدﯨﻴﺴ ﻣﯩﺴﯩﺮﻟﯩﻘﻼردﯨﻦ ﻛﻟن دەﻳﺪﯨﻐﺎن دەۋاﺳﯩﺪا
ﻛرۈﻟن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ  ،ﮬﻗﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇﻟﯘپ ﻛﺗن ﺧﯩﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎن دﯨﻨﯩﺪﯨ ﺷﯩﺮﻛﯩﺰﯨﻤﻨﯩﯔ ﻣﻧﺒﻟﯩﺮﯨﻨ ﺋﯩﺰدەش ﺋﻣﺪى ﺳﯩﺮ ﺋﻣس ،
ﮬﻣﺪە ﺋﯘ ﺑﯩﺮدﯨﻨﺒﯩﺮ ﺋﯘﻧ ﺗﺗﻘﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﺋﻣس  .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺧﯩﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎن دﯨﻨ ۋە ﺷﯩﺮﻛﯩﺰﯨﻢ دﯨن ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪا  ،روﺑﯩﺮﯨﺘﺴﻮن
ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ  " :ﻣﯩﺴﺮاﺳﯩﻴ ﻳﻧ ، ﭘﺎرﯨﺴﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺳﻠ دﯨﻨ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﻳﺴﺎﻧﯩﯔ ﺗﯘﻏﯘﻟﯩﺸﯩﺪﯨﻦ  6ﺋﺳﯩﺮ ﺑﯘرۇن ﭘﺎرﯨﺴﻼر دۆﻟﯩﺘﯩﺪە
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ﮔﯜﻟﻧن  .ﮬﻣﺪە ﺗﺧﻤﯩﻨن ﻣﯩﻼدى -70ﻳﯩﻠ رﯨﻤﻐﺎ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﺑﺎردى ﮬﻣﺪە ﺋﯘ رﯨﻤﻨﯩﯔ ﮬرﻗﺎﻳﺴ ﺟﺎﻳﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻛﯩﻳﺪى  .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘ
ﺑﯩﺮﯨﺘﺎﻧﯩﻴﮔ ﻳﯩﺘﯩﭗ ﺑﯩﺮﯨﭗ  ،ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽ ﺑﯩﺮﯨﺘﺎﻧﯩﻴ ﺷﮬرﻟﯩﺮﯨ ﻛﯩﻳﺪى  .ﺑﯘ دﯨﻨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺰﮔ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﻠﯩﺮى ﺗﻮﻏﯩﺮﺳﯩﺪا ﻣﯘﻧﺪاق
دﯨﻴﻠﯩﺪۇ  ‐ :ﻣﯩﺴﺮاس  ،ﺋﯘ ﺷﯘﻧﺪاق ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﻠن ﺋﺎدەﻣﻠر ﺋﻮﺗﺘﯘرﺳﯩﺪا ۋاﺳﺘ ] . ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺧﯩﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎن دﯨﻨﯩﺪﯨ
ﺋﻮﺧﺸﯩﺸﯩﻐﺎ ﻗﺎراڭ  :ﺋﻟﭽﯩﻠر ﺋﯩﺶ‐ﮬرﻛﺗﻠﯩﺮى  ‐ [ 12 4 ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎن ﻛﯜﻧ -25 دﯨﺎﺑﯩﺮ  ] .ﮬﻣﺪە ﺋﯘ
ﺧﯩﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺋﻳﺴﺎﻧﯩﯔ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎن ﻛﯜﻧ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘ ﺑﯩﻠن ﺗﺑﺮﯨﻠش ﻛﯜﻧ ‐ [ ﺋﯘﻧﯩﯔ  12ﮬۋۋارﯨﻴﯘﻧ ﺑﻮﻟﻐﺎن  ] .ﻣﺗﺎ 1،
 10ﻏﺎ ﻗﺎراڭ [ ‐ دۇﻧﻴﺎﻧ ﻗﯘﻗﯘزۇش ﺋﯜﭼﯜن ﺋﻟن  ].ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ ﻛﻮرﻧﯩﺴﻮس  315 ،ﻛ ﻗﺎراڭ [ ‐ ﺋﯘ دەﭘﻨ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن  ،ﺑﯩﺮاق ﺋﯘ
ﮬﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻘﻘﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯩﻠﯩﺪۇ  ].ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ ﻛﻮرﻧﯩﺴﻮﺳﻘﺎ ﻗﺎراڭ  ] ‐ [ 15 :4 ،ﺋﯘ ﮬۋۋارﯨﻴﯘﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛز ﺋﺎﻟﺪﯨﺪا ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻐﺎ ﻛﺗﯜرﻟﯜپ
ﻛﺗن ] .ﺋﻟﭽﯩﻠر ﺋﯩﺶ‐ﮬرﻛﺗﻠﯩﺮى  19 ،ﻏﺎ ﻗﺎراڭ [ ‐ ﺋﯘ ﻗﯘﺗﻘﺎزﻏﯘﭼ دەپ ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﺎن  ] .ﺗﯩﺘﯘس  13 2ﻛ ﻗﺎراڭ [ ‐ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺳﯜﭘﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮى – ﺋﯘ ﻳﯘۋاش ﻗﻮزﯨﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﯩﺘﺘ ]. ﺟﻮن  29 :1 ،ﻏﺎ ﻗﺎراڭ [ ‐ ﮬر ﻳﯩﻠ ﺋﯘﻧ ﺋﺳﻠپ ﺋﯩﻼﮬ ﻛﭼﻠﯩﻚ
ﻏﯩﺰا ﺋﺗﯜزﯨﻠﯩﺪۇ  ] .ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ ﻛﻮرﻧﯩﺴﻮس  25-23 11 ،ﻛ ﻗﺎراڭ [ ‐ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﻟﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮى – ﺋﯘ ﻳﯘﻳﯘﻟﻐﺎن  ‐ .ﻳﻛﺸﻣﺒ
ﻛﯜﻧ ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﻣﯘﻗددەس ﻛﯜن  " .ﻓﯩﺮاﻧﺴﯩﻴﻠﯩﻚ ﻟﯩﺌﻮن ﺟﻮﺗھ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻼم ﭘﻟﺴﭘﯩﺴﯩ ﻛﯩﺮﯨﺶ ﺳز ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪا
ﺧﯩﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎن ﺋﯜچ ﺋﯩﻼھ ﺑﯩﺮ ﮔۋدە ﻗﺎرﯨﺸﯩﻨﯩﯔ ﻣﻧﺒﯩﻴ ﮔﯧﺮﯨﻚ ﭘﻟﺴﭘﯩﺴﯩﺪە ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ  ،ﮬﺎزﯨﺮﻗ زاﻣﺎن ﺋﭘﻼﺗﻮﻧﯩﺰﯨﻢ ﺋﯩﺪدﯨﻴﺴﯩﺪە
ﺑﺎﻳﻘﺎﻟﻐﺎن دﯨن ﻗﺎراش ﺑﺎر ﺑﻮﻟﯘپ  ،ﺋﯘ ﺋﭘﻼﺗﻮﻧﻨﯩﯔ ﻛﺎﺋﯩﻨﺎﺗﻨ ﻳﺎراﺗﻘﯘﭼ ﺋﯩﺪدﯨﻴﺴ ﻗﺎرﯨﺸﯩﻨ ﺋﯜچ ﺋﯩﻼھ ﺑﯩﺮ ﮔۋدە ﺋﯩﺪدﯨﻴﺴﯩﻨﯩﯔ
ﺋﺎﺳﺎﺳ ﻗﯩﻠﻐﺎن  ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧ زور ﻛﻟﻣﺪە ﺗرەﻗﻘ ﻗﯩﻠﺪۇرﻏﺎن  .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺑﯘ ﺋﯩﺪدﯨﻴ ﺑﯩﻠن ﺧﯩﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎن دﯨﻨ
ﺋﻮﺗﺘﯘرﺳﯩﺪﯨ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻠﯩﻖ زورﯨﻴﯩﭗ ﻛﺗن  .ﺷﯘﯕﺎ ) ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪا ( ﻳﺎراﺗﻘﯘﭼ ، ﻣﯘﺗﻠق ﻣﯘﻛﻣﻤﻟﻠﯩﻚ ﺋﯩﯩﺴ ﺋزى
ﺑﯩﻠن ﻣﺧﻠﯘﻗﺎﺗﻠﯩﺮى ﺋﻮﺗﺘﯘرﺳﯩﺪا ﺋﯩ ۋاﺳﺘﯩﭽﯩﻨ ﺗﻳﯩﻨﻠﯩن  ،ﮬﻣﺪە ﺋﯘ ﺋﯩﻳﻠن ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﭘﻳﺪا ﺑﻮﻟﻐﺎن  ،ﻳﻧ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺟۋﮬﯩﺮﯨﻨ ﺋز ﺋﯩﭽﯩ ﺋﺎﻟﻐﺎن  .ﺑﯘ ﺋﯩ ﻣﯘﺳﺘﻗﯩﻞ ﮔۋدە ﺋﻗﯩﻞ ۋە ﺋﯩﻼﮬ روھ  .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘ ﻣﯘﻧﺪاق دﯨﺪى  :ﻳﮬﯘدﯨ ﺋﻗﯩﺪﯨﺴ
ﺑﯩﻠن ﮔﯧﺮﯨﻚ ﭘﻟﺴﭘﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻧﯩﺎﮬﻠﯩﻨﯩﺸ ﺑﯩﺮ ﭘﻟﺴﭘﯩﻨ ﺋﯩﺸﻠپ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭙﻼ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ  ،ﺑﻟ ﺑﯩﺮ دﯨﻨﻨﯩﻤﯘ ﻳﻧ ، ﻧﯘرﻏﯘن
ﺋﯩﺪدﯨﻴﻟرﻧ ﮔﯧﺮﯨﻠردﯨﻦ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎن دﯨﻨﯩﻨ ﺋﯩﺸﻠپ ﭼﯩﻘﺎردى  .ﺧﯩﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎن ﺋﯩﻼھ ﭼﯜﺷﻧﭽﯩﺴ ﮬﺎزﯨﺮﻗ
ﺋﭘﻼﺗﻮﻧﯩﺰﯨﻤﺪەك ﺋﻮﺧﺸﺎش ﻣﻧﺒدﯨﻦ ﺋﯩﻠﯩﻨﻐﺎن  .ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ  ،ﮔرﭼ ﺋﯘﻻر ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺗﭘﺴﯩﻼﺗﻼردا ﭘرﻗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ  ،ﺋﯘ
ﺋﯩﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘرﺳﯩﺪا ﻧﯘرﻏﯘن ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻠﯩﻘﻼرﻧ ﻛرﯨﺴﯩﺰ  .ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮬرﺋﯩﯩﻠﯩﺴ ﺋﯜچ ﺋﯩﻼھ ﺑﯩﺮﮔۋدە ﺋﻗﯩﺪﯨﺴﯩﻨ ﺋﺎﺳﺎس
ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ  ،ﮬﻣﺪە ﺑﯘ ﺋﯜچ ﺋﯩﻼھ ﮬر ﺋﯩﯩﻠﯩﺴﯩﺪە ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ . ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺋﺎﻣﺮﯨﺎ ﻳﺎزﻏﯘﭼﯩﺴ دﯨﺮاﭘﯩﺮﻧﯩﯔ ﻛرﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﯩﻨ: 
ﺑﯘدﯨﺰﯨﻢ ۋە ﻛپ ﺋﯩﻼﮬﯩﺰﯨﻢ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺧﯩﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎن ﺑﻮﻟﯘۋﯨﻠﯩﭗ رﯨﻢ ﮬﻛﯜﻣﯩﺘﯩﺪە ﺗﺳﯩﺮى ﺑﺎر ﺋﻮرۇﻧﻼر ۋە ﻳﯘﻗﯘرى ﻣرﺗﯩﯟﯨﻠرﮔ ﺋﯩ
ﺑﻮﻟﯘۋاﻟﻐﺎن ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻘﻼرﻧﯩﯔ ﺗﺳﯩﺮﯨﺪە ﺧﯩﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎن دﯨﻨﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﮔن  .ﺑﯩﺮاق ﺋﯘﻻر دﯨﻦ ﺋﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋزەﻟﺪﯨﻦ ﻛﯕﯜل ﺑﻟﻤﯩن ۋە ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ
ﺑﯩﺮەر ﻛﯜن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ  ،ﺋﯩﺨﻼﺳ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن  .ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ﻛﻮﻧﯩﺴﺘﺎﻧﺘﯩﻦ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻨ زۇﻟﯘم ۋە رەزﯨﻠﻠﯩﺘ ﺋﺗﯜزﮔن  .ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻨﯩﯔ
ﺋﺎﺧﯩﺮدﯨ ﻗﯩﺴﻘﯩﻐﯩﻨ ۋاﻗﺘﯩﻨ ﮬﯩﺴﺎﭘﻘﺎ ﺋﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪا  ،ﭼﯩﺮﻛﺎۋﻧﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮۇﻗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ رﯨﺌﺎﻳ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎن -337 ] .ب [ ﮔرﭼ ﺧﯩﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎن
ﺟﺎﻣﺎﺋﯩﺘ ﻛﯜچ‐ﻗﯘدرەت ﺗﯧﭙﯩﭗ  ،ﻛﻮﻧﯩﺴﺘﺎﻧﺘﯩﻨﻨ ﭘﺎدﯨﺸﺎﮬﻠﯩﻘﻘﺎ ﺗﻳﯩﻨﻠﯩن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ  ،ﺑﯘدﯨﺰﯨﻤﻨ ﻳﯩﻠﺘﯩﺰﯨﺪﯨﻦ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠي
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ﻗﻮﻣﯘرۋﯨﺘﯩﺸ ﻛﯜﭼ ﻳﺗﻤﯩن  .ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻛﯜرﯨﺸﯩﻨﯩﯔ ﻧﺗﯩﺠﯩﺴ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳ ﭘﯩﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺑﯘدﯨﺰﯨﻤﻨ ﺋﺎرﻻﺷﺘﯘرۋﯨﺘﯩﺶ
ﺑﻮﻟﻐﺎن  .ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻳﯩ دﯨﻦ ﻳﯩﺘﯩﻠﯩﭗ  ،ﺋﯘﻧﯩﺪا ﺧﯩﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎن دﯨﻨ ﺑﯩﻠن ﺑﯘدﯨﺰﯨﻤﻨﯩﯔ ﺑﺎراۋەرﻟﯩ ﮔۋدﯨﻠﻧن  .ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋز
ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪا ﮔﯘۋاﮬﻠﯩﻖ ﺑرﮔﯩﻨﯩﺪەك  ،ﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺧﯩﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻧﻼر ﺋﯘﻻردﯨﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﻛﻟن ﻛﺎﭘﯩﺮﻻرﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﻗدەﻣﻤﯘ‐ﻗدەم
ﺋﮔﺷﺘ . ﺋﺎﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن  »:ﻳﮬﯘدﯨﻴﻼر :ﺋﯜزەﻳﺮ اﷲ ﻧﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﯩﺪۇر دﯦﺪى،ﻧﺎﺳﺎراﻻر :ﻣﺳﯩﮫ)ﻳﻧ ﺋﯩﺴﺎ( اﷲ ﻧﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﯩﺪۇر
دﯦﺪى ،ﺑﯘ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻏﺰﯨﺪﯨ) دەﻟﯩﻠﺴﯩﺰ( ﺳزدۇر) ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺳزﻟﯩﺮى(ﺋﯩﻠﯩﺮﯨ ﻛﺎﭘﯩﺮﻻرﻧﯩﯔ)ﻳﻧ ﻣﯘﺷﺮﯨﻼرﻧﯩﯔ :ﭘرﯨﺸﺘﯩﻠر
اﷲ ﻧﯩﯔ ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﺪۇر دﯦن(ﺳزﻟﯩﺮﯨ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪۇ.اﷲ ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﻟﻧت ﻗﯩﻠﺴﯘﻧ)،اﷲ ﻧﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﺴ ﻳﻮﻗﻠﯘﻗﯩﻐﺎ روﺷن دەﻟﯩﻞ
ﺗﯘرﺳﺎ،ﮬﻗﯩﻘﺗﺘﯩﻦ ﺑﺎﺗﯩﻠﻐﺎ ﺑﯘرۇﻟﯘپ(ﺋﯘﻻر ﻗﺎﻧﺪاﻗﻤﯘ)اﷲ ﻧﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﺴ ﺑﺎردەپ(اﷲ ﻏﺎ ﻳﺎﻟﻐﺎن ﭼﺎﭘﻼﻳﺪۇ  «.ﺗۋﺑ ﺳﯜرﯨﺴ-30 ﺋﺎﻳت
ﮬﻣﺪە ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯜچ‐ﻗﯘۋۋەت ﻣﻧﺒﯩﻴ
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