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لۇضئبْ وەضىّٕىڭ ئىٍّىٌ ِۆعىعىٍىطى ئۈچۈْ رىججىٌ زەٌىٍٍەض81 .............................
لۇضئبْ وەضىّٕىڭ ئىٍّىٌ ِۆعىعىٍىطى ئۈچۈْ ئىغزىّبئىٌ زەٌىٍٍەض82 ........................
لۇضئبْ وەضىّٕىڭ ؼەٍجٍەضزىٓ ذەۋەض ثېطىفزىىي ِۆعىعىؽي 83..............................
ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ِۆعىعىؽي لۇضئبْ ثوٌؽبٍٔىمىٕىڭ ؼەۋەثي84 .................
لۇضئبْ وەضىُ پۈرۈْ ئىٕؽبٔىَەرىە زۇئېً ئېالْ لىٍىسۇ 84.......................................
لۇضئبْ وەضىّٕىڭ ثۇضۇٔمي پەٍؽەِجەضٌەضٔىڭ ِۆعىعىٍىطىسىٓ ئبالھىسىٍىىي 86 ..............
لۇضئبْ وەضىّٕي ئبٌالھ ؼبلٍىّبلزب 87 ...............................................................
لۇضئبْ وەضىُ پۈرۈْ ئىٕؽبٔىَەد ئۈچۈْ ِۆعىعە 87 .............................................

ئۈچىٕچي ثبپ .لۇسئبْ وەسىّٕىڭ جەسجىّە ۋە جەپغىشٌىشى85.................................

جۆجىٕچي ثبپ .جەجۋىذ ۋە لىشائەت ئىٍّي85...................................................

ثەؽىٕچي ثبپ .لۇسئبْ وەسىّٕىڭ لوغذىٍىؼ ،عبلٍىٕىؼ جبسىخي ثبعمۇچٍىشى17.............

ئبٌحىٕچي ثبپ .لۇسئبْ وەسىّٕىڭ ِۆجىضىٍىشى14 .....................................

ٍەجحىٕچي

ثبپ.

لۇسئبٕٔىڭ

لىغغىٍىشى58.........................................................

4

www.uyghurmuslim.com www.fb.com/uighurawazi uighurawazi@yahoo.com
- 1754ؼۇئبي:
- 1755ؼۇئبي:
-1756ؼۇئبي:
 - 1757ؼۇئبي:
- 1758ؼۇئبي:
 - 1759ؼۇئبي:
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عبھىٍىَەد زەۋضىسىىي ئەضەة عەِئىَىزىٕىڭ ئىغزىّبئىٌ ئەھۋاٌي248 .............................
عبھىٍىَەد زەۋضىسىىي ئەضەة عەِئىَىزىٕىڭ ئىغزىّبئىٌ ئەذالق 249 .............................

-1942ؼۇئبي:
 -1943ؼۇئبي:
-1944ؼۇئبي:
-1945ؼۇئبي:
-1946ؼۇئبي:
-1947ؼۇئبي:
-1948ؼۇئبي:
-1949ؼۇئبي:
-1950ؼۇئبي:
 - 1951ؼۇئبي:
 -1952ؼۇئبي:

پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالِٕىڭ ٔەؼىجي 250 ..............................................................
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالِٕىڭ ئبئىٍە وېٍىپ چىمىفي 251 ............................................
ظەَ -ظەَ لۇزۇلىٕىڭ لىعىٍىؿ عەضٍبٔي 252 ...............................................................
پىً ۋەلەؼي 253 .............................................................................................
ئبثسۇٌّۇرەٌىجٕىڭ ئبئىٍە ربۋاثبرٍىطى 253 ...................................................................
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئبرب-ئبٔىؽي 254 ...........................................................
ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ زۇَٔبؼب وېٍىفي 254 .......................................................................
ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئىٕىه ئبٔىؽي255 .......................................... ..............................
ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئىّىٍسەـٍىطى 255 ........................................................................
ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ وۆوطىىىٕىڭ ٍىطىٍىؿ ۋەلەؼي 255 ...................................................
ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئبٔىؽي ئبِىٕۀىڭ رەضثىَەؼىسە ثوٌۇـي ۋە ئبٔىؽىٕىڭ ۋاپبري256 ................

ئۈچىٕچي ثبپ .پەٍغەِجەس ئەٌەٍھىغغبالِٕىڭ ٔەعىجي ،ئبئىٍە وېٍىپ چىمىؾي ۋە
پەٍغەِجەسٌىىحىٓ ثۇسۇٔمي ھبٍبجي 481 ...................................................
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 - 1953ؼۇئبي:
-1954ؼۇئبي:
 - 1955ؼۇئبي:
 -1956ؼۇئبي:
 - 1957ؼۇئبي:
-1958ؼۇئبي:

ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ربؼىؽي ئەثۇ ربٌىجٕىڭ وىپىٍىىىگە ئۆرۈـي 256 .....................................
ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ـبِؽب لىٍؽبْ رىغبضەد ؼەپىطى 256 ...................................................
ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ذەزىچە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھبؼب ئۆٍٍىٕىفي 257 .........................................
وەئجىٕىڭ ئىؽالھ لىٍىٕىفي ۋە ٍبضاـزۇضۇؾ ِەؼىٍىؽي258 ..........................................
ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ پەٍؽەِجەض ثوٌۇـزىٓ ئىٍگىطىىي ھبٍبرىسىٓ ئوِۇِىٌ ذوالؼە 259 .................
ھىَطا ئۆڭىۈضى 260 ..........................................................................................

جۆجىٕچي ثبپ .پەٍغەِجەس ئەٌەٍھىغغبالِٕىڭ ِەوىىذىىي پەٍغەِجەسٌىه ھبٍبجي481...

 - 1959ؼۇئبي :عىجطىئىً ئەٌەٍـھىؽؽبالِٕىڭ ۋەھي ئېٍىپ وېٍىفي 260 ...........................................
-1960ؼۇئبي :ئىالھي چبلىطىك 261 ......................................................................................
- 1961ؼۇئبي :زەۋەد ِەظگىٍىٕىڭ ثىطىٕچي ثبؼمۇچي  -زەۋەد وۈضىفي 261 ...................................
-1962ؼۇئبي :زەۋەد ِەظگىٍىٕىڭ ثىطىٕچي ثبؼمۇچي  -ئبـىبضا زەۋەرىە ئۆرۈؾ263 ..........................
-1963ؼۇئبي :لۇضەٍىفٕىڭ زەۋەرٕي چ ەوٍەؾ ئۈچۈْ لوٌالٔؽبْ چبضە رەزثىطٌىطى265 ........................
 -1964ؼۇئبي :لۇضەٍزىؿ ِۇـطىىٍىطىٕىڭ ضەؼۇٌۇٌالھمب ۋە ِۇؼۇٌّبٔالضؼب ؼبٌؽبْ ظۇٌۇٍِىطى266 ...........
-1965ؼۇئبي :ھەثەـىؽزبٔؽب لىٍىٕؽبْ رۇٔغي ھىغطەد 269 .........................................................
 -1966ؼۇئبي :لۇضەٍىؿ ِۇـطىىٍىطىٕىڭ ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ زەۋىزىٕي رىرىّۇ لبرزىك چەوٍىفي ۋە ضەؼۇٌۇٌالھٕي
ثوٌؽبٍٔىمي 273 .........................................................................................
ئۇعۇلزۇضۋەرّەوچي
-1967ؼۇئبيِ :ۇـطىىالضٔىڭ ضەؼ ۇٌۇٌالھٕي ئۆٌزۈضۈۋېزىؿ ووٍىسا ثوٌؽبٍٔىمي 274 ...............................
 -1968ؼۇئبي :ھەِعە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ِۇؼۇٌّبْ ثوٌۇـي 276 .................................................
 -1969ؼۇئبي :ئۆِەض ئىجٕي ذەرزبة ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ِۇؼۇٌّبْ ثوٌۇـي277 ................................
 -1970ؼۇئبي :لۇضەٍؿ ۋەوىٍي ضەؼۇٌۇٌالھ ثىٍەْ ؼۆھجەرٍەـزي 279 ...............................................
 - 1971ؼۇئبي :ضەؼۇٌۇٌالھ ۋە ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ئەثۇ ربٌىپ عىٍؽىؽىؽب لبِبي لىٍىٕىفي 281 ......................
-1972ؼۇئبي :ضەؼۇٌۇٌال ھٕىڭ لبِبٌسىٓ ثوـىٕىپ چىممبٔسىٓ وىَىٕىي ئىٍىپ ثبضؼبْ زەۋەد وۆضىفي284 ..
 - 1973ؼۇئبي :ئەثۇ ربٌىپ ۋە ذەزىچە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھبٔىڭ ۋاپبد ثوٌۇـي 284 ....................................
 -1974ؼۇئبيِ :ۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ لۇضەٍىؿ ِۇـطىىٍىطىٕىڭ لبرّۇ لبد ظۇٌۇٍِىطىؽب ؼەثىط لىٍىفىٕىڭ ؼەۋەپ
ئبِىٍٍىطى 286 .......................................................................................................................
- 1975ؼۇئبي :زەۋەد وۆضىفىٕىڭ ئۈچىٕچي ثبؼمۇچي ِ -ەوىە ؼىطرىسىىي ئىؽالَ زەۋىزي 288 .............
-1976ؼۇئبي :ضەؼۇٌۇٌال ھٕىڭ ثەٍزۇٌّۇلەززەؼىە ؼەپەض لىٍىفي 291 ...............................................
- 1977ؼۇئبي :ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ِىئطاعي 291 ..............................................................................
-1978ؼۇئبيِ :ىئطاط روؼىطىؽىسىىي ربالؾ ربضرىفالض293 ................................................... .........
 - 1979ؼۇئبي :ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئىىىىٕچي لىزىُ وۆوطىىي ٍىطىٍىفي ۋە ِىئطاعسا زۇچ وەٌگەْ ئىفالض293 ....
 -1980ؼۇئبي :ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ِىئطاعىٕي ئىؽپبرالٍسىؽبْ ِبززى پبوىزالض ۋە لۇضەٍىفٍەضگە ِىئطاط ۋەلەؼىٕي ثبٍبْ
لىٍىفي 294 .........................................................................................................................
- 1981ؼۇئبي :رۇٔغي ئەلەثە ثەٍئىزي 295 .................................................................................
-1982ؼۇئبي :ئىىىىٕچي ئەلەثە ثەٍئىزي 296 ............................................................................
-1983ؼۇئبي :ھىغطەد پىفۋاٌىطى 298 ..................................................................................
-1984ؼۇئبي :پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ھىغطەد لىٍىفي 301 ................................................
-1985ؼۇئبيِ :ەزىٕە ٍوٌىسىىي رەٍَبضٌىمالض 304 .......................................................................
-1986ؼۇئبيِ :ەزىٕە ٍوٌي ئۈؼزىسە ٍۈظ ثەضگەْ ۋەلەٌەض 304 ........................................................
-1987ؼۇئبي :لۇثب وۀزىسە ـبزٌىك 306 ..................................................................................
-1988ؼۇئبي :ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ِەزىٕىگە وىطىفي 307 ...................................................................

ثەؽىٕچي ثبپ .پەٍغەِجەس ئەٌەٍھىغغبالِٕىڭ ِەدىٕىذىىي ھبٍبجي315...........

 -1989ؼۇئبي:
-1990ؼۇئبي:
- 1991ؼۇئبي:
-1992ؼۇئبي:
- 1993ؼۇئبي:

ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ِەزىٕىسىىي ھبٍبرىٕىڭ ئۈچ ثبؼمۇچي 308 ...........................................
ِەزىٕە ھبٍبرىٕىڭ ثىطىٕچي ثبؼمۇچي ِ -ەزىٕىٕىڭ ھىغطەد ِەظگىٍىسىىي ۋەظىَىزي308 .....
ِەزىٕىسىىي ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ئوِي ئەھۋاٌي 309 .........................................................
ِەزىٕە ِۇـطىىٍىطىٕىڭ ئەھۋاٌي 309 .....................................................................
ِەز ىٕە ٍەھۇزىٍَىطىٕىڭ ئەھۋاٌي 310 .....................................................................
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 -1994ؼۇئبيِ:ەزىٕە ِۇؼۇٌّبٍٔىطى ئۈچۈْ پبٍسىؽىع ثوٌؽبْ ربـمي ئبِىٍالض 311 .................................
- 1995ؼۇئبيِ :ەزىٕەزىىي ٍېڭي عەِئىَەد لۇضۇٌۇـي312 ................................................... ........
-1996ؼۇئبي :ضوھىٌ رەضثىَىٕىڭ ئىغزىّبئي رەؼىطى 313 .............................................................
 - 1997ؼۇئبي:ھىغطەرزىٓ وىَىٕىي رۇٔغي لبٍٔىك رولۇٔۇـالض 314 ....................................................
-1998ؼۇئبي :لىجٍىٕىڭ ئۆظگەضرىٍىفي 319 ...............................................................................
-1999ؼۇئبي :چوڭ ثەزضى ؼبظىزي  -ئىؽالَ ربضىرىسىىي رۇٔغي ھەي لىٍؽۇچ عەڭ ِەٍسأي319 ..................
-2000ؼۇئبي :ضاِىعاْ ضوظىؽىٕىڭ پەضظ لىٍٕىفي 329 ....................................................................
-2001ؼۇئبي :ثۀۇ ؼۇٌەٍُ ؼبظىزي 329 ......................................................................................
-2002ؼۇئبي :ثۀي لەٍٕۇلب ؼبظىزي 330 ....................................................................... ...............
-2003ؼۇئبي :ظىئەِطى ؼبظىزي 331 ..........................................................................................
-2004ؼۇئبي :ثوھطاْ ؼبظىزي 331 ....................................................... ....................................
-2005ؼۇئبي :ظەٍس ئىجٕي ھبضىػ لوـۇٔي 331 ..........................................................................
-2006ؼۇئبي :ئوھۇز ؼبظىزي 332 ............................... ............................................................
-2007ؼۇئبي :ھەِطائۇٌئەؼەز ؼبظىزي 348 .................................................................................
 -2008ؼۇئبي :ئوھۇز ؼبظىزي ثىٍەْ ئەھعاة ؼبظىزي ئبضىٍىمىسىىي ھەضثىٌ ھەضىىەرٍەض349 ......................
-2009ؼۇئبي :ثۀي ٔەظىط ؼبظىزي 351 .......................................................................................
-2010ؼۇئبئ :ەعسى ؼبظىزي 353 ..........................................................................................
- 2011ؼۇئبي :ئىىىىٕچي لېزىٍّىك ثەزضى ؼبظىزي 353 ................................................................
-2012ؼۇئبي :ئەھعاة ؼبظىزي 354 ..........................................................................................
-2013ؼۇئبي :ثۀي لۇضەٍعە ؼبظىزي358 ................................................................... .................
 -2014ؼۇئبي :ئەھعاپ ۋە ثۀي لۇضەٍعە ؼبظىزىسىٓ وېَىٕىي ھەضثىٌ پبئبٌىَەرٍەض361 ..............................
 -2015ؼۇئبي :لوـۇْ ئەۋەرىؿ ۋە ھەضثىٌ ٍۈضۈـٍەضٔىڭ رېعٌىزىٍىفي362 ......................... ...................
-2016ؼۇئبي :ثۀي ِۇؼزەٌەق ؼبظىزي 363 .................................................................................
 -2017ؼۇئبيِ :ۇٔبپىمالضٔىڭ ثۀي ِۇؼزەٌەق ؼبظىزىسا ئوٍٕىؽبْ ضوٌي 365 .............................................
 -2018ؼۇئبي :ئبئىفىە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھبؼب چبپالٔؽبْ رۆھّەد 366 .....................................................
 -2019ؼۇئبيِ :ۇضەٍؽىئە ؼبظىزىسىٓ وېَىٓ ئەۋەرىٍگەْ لوـۇْ ۋە ھەضثىٌ ٍۈضۈـٍەض368 ..........................
-2020ؼۇئبي :ھۇزەٍجىَە ۋەلەؼي 368 ........................................................................... ...........
 -2021ؼۇئبيِ :ەزىٕەزىىي ئىؽالَ زوٌىزي لۇضۇٌۇـىٕىڭ ئىىىىٕچي ثبؼمۇچي ٍ -ېڭي ثۇضۇٌۇؾ372 ...........
 -2022ؼۇئبي :ھۇزەٍجىَە ؼۈٌھىؽىسىٓ وېَىٕىي ھەضثىٌ پبئبٌىَەرٍەض -ؼبثە ؼبظىزي ٍبوي ظىم ەضەز ؼبظىزي376 ...
-2023ؼۇئبي :ذەٍجەض ۋە ۋازٌموضا ؼبظىزي 376 ...............................................................................
-2024ؼۇئبي :عەڭ رەٍَبضٌىؽي ۋە ذەٍجەض لەٌئەٌىطى 378 .................................................................
-2025ؼۇئبي :ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ؼەـىَەگە ئۆٍٍىٕفي 382 ..................................................................
 -2026ؼۇئبي :ضەؼۇٌۇٌالھٕي ظەھەضٌەـىە ئۇضۇضٔۇؾ ۋەلەؼي ۋە ذەثەضٔىڭ پەرىھ لىٍىٕىؿ382 ...................
-2027ؼۇئبي :ؼبظارالض ۋە ئەۋەرىٍگەْ لوـۇٔالض384 ................................................................... ...
-2028ؼۇئبي :ھۇزەٍجىَە ئۆِطىؽىٕىڭ لبظاؼي 385 .......................................................................
 -2029ؼۇئبي :ھۇزەٍجىَە ئۆِطىؽي ٍىٍي ئەۋەرىٍگەْ لوـۇٔالض386 .................................... ................
-2030ؼۇئبيِ :ۇئزە ئۇضۇـي 387 ............................................................................................
-2031ؼۇئبي :ظارۇؼؽەالؼىً لوـۇٔي 390 ................................................................................
-2032ؼۇئبي :ئەثۇ لەربزە لوـۇٔي 391 ......................................................................................
-2033ؼۇئبيِ :ەوىە پەرھىؽي 391 ........................................................................................
 -2034ؼۇئبيِ :ەزىٕە ئىؽالَ زۆٌىزي لۇضۇٌۇـىٕىڭ ئۈچىٕچي ثبؼمۇچي -زەئۋەد ؼەِەضىٍىطى399 .............
-2035ؼۇئبي :ھۇٔەٍٓ ؼبظىزي 400 .........................................................................................
-2036ؼۇئبي :ربئىؿ ؼبظىزي402 .......................................................................... ..................
-2037ؼۇئبي :ھەۋاظىٓ ئەٌچىٍىطىٕىڭ وىٍىفي 405 .....................................................................
-2038ؼۇئبي :ئۆِطە ھەط لىٍىپ ِەزىٕىگە لبٍزىؿ 406 .......................................... .......................
 -2039ؼۇئبيِ :ەوىە ئىفؽبٌىَزىسىٓ وېَىٓ ئەۋەرىٍگەْ لوـۇْ ۋە پىسائىَالض 407 ................................
-2040ؼۇئبي :رەثۇن ؼبظىزي 408 ..........................................................................................

11

www.uyghurmuslim.com www.fb.com/uighurawazi uighurawazi@yahoo.com
 -2041ؼۇئبي:
-2042ؼۇئبي:
-2043ؼۇئبي:
-2044ؼۇئبي:
-2045ؼۇئبي:
-2046ؼۇئبي:
-2047ؼۇئبي:

رەثۇن ؼبظىزي ثوٌؽبْ ٍىٍي ٍۈظ ثەضگەْ ِۇھىُ ۋەلەٌەض 414 .........................................
ئەثۇ ثەوطى ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ھەط لىٍىفي 414 .................................................
ئەٌچىٍەض ئۆِەوٍىطى 414 ...................................................................................
ۋىساٌىفىؿ ھەعغي 417 ..................................................................................
ئەڭ ئبذىطىمي لوـۇْ420 ....................................................... ..........................
ئبٌالھٕىڭ زەضگبھىؽب ؼەپەض 421 ..........................................................................
ؼبھبثىٍەضٔي ؼەَ ثبؼزي 424 ..............................................................................

ئبٌحىٕچي ثبپ .پەٍغەِجەس ئەٌەٍھىغغبالِٕىڭ ئبئىٍىغي ۋە عۈپەجٍىشى248 ......

-2048ؼۇئبي :پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئبئىٍىؽي 426 ..........................................................
-2049ؼۇئبي :ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ثىط لبٔچە ئبٍبٌؽ ب ئۆٍٍىٕىفىٕىڭ ؼەۋەثي ھەَ ھىىّىزي 428 ......................
-2050ؼۇئبي :پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ؼۈپەرٍىطى 430 .......................................................

ئوْ ٍەجحىٕچي ثۆٌۈَ .ئىض ثبعبس جۆت خەٌىپە دەۋسى ۋە عبھبثىالس
ھبٍبجىذىٓ ئۆسٔەوٍەس232............................................ ...........
ثىشىٕچي ثبپ .ئىضثبعبس جۆت خەٌىپىٕىڭ لىغمىچە ئىجحىّبئي ھبٍبت وۆۈسۈٔۈؽي232........

 -2051ؼۇئبي :ئەڭ روؼطا ئىؽالِىٌ ضەھجەضٌىه ـەوٍىٕىڭ ٍې گبٔە ئۆضٔىىي ،رۆد ذەٌىپە زەۋضى434 ..........
-2052ؼۇئبي :ئۆٌگىٍىه عەِىَەد ِەٍسأؽب وىٍىفىٕىڭ ؼەۋەثي 434 ...............................................
 -2053ؼۇئبي :ئەثۇ ثەوطى ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ئىغزىّبئىٌ ھبٍبد وۆضۈٔۈـىسىٓ ثېطىٍگەْ ثىط لبٔچە
ِىؽبٌالض 434 ....................................... ..............................................................................
 -2054ؼۇئبي :ئۆِەض ئىجٕي ذەرزبة ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ئىغزىّبئىٌ ھبٍبد وۆضۈٔۈـىسىٓ ثېطىٍگەْ ثىط لبٔچە
ِىؽبٌالض 436......................................................................................................................
 -2055ؼۇئبي :ئوؼّبْ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ئىغزىّبئىٌ ھبٍبد وۆضۈٔۈـىسىٓ ثېطىٍگەْ ثىط لبٔچە ِىؽبٌالض
 -2056ؼۇئبي :ئەٌي ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ئىغزىّبئىٌ ھبٍبد وۆضۈٔۈـىسىٓ ثېطىٍگەْ ثىط لبٔچە
ِىؽبٌالض 437 .................................................................... ................................................
 -2057ؼۇئبي :ھەظضىزي ئەٌي ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔي ئۇٌۇؼالؾ ئىمىّىٕىڭ پەٍسا ثوٌۇـي ۋە ثۇٔىڭ ئىؽالِىَەرىە
ئىٍىپ وەٌگەْ ظىَبٍٔىىطى 437 .................................... ............................................................
 -2058ؼۇئبي :ئبثجبؼىَالضٔىڭ ئىؽالَ ربضىرىٕي ٍبظؼبٔسا ٍوي لوٍؽبْ ذبربٌىطى 438 .................................
 -2059ؼۇئبي :رۆد ذەٌىپە ۋە ثبـمب ؼەھبثە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇِالضٔىڭ ھەلىمەرزىىي گۈظەي پەظىٍەرطى438 .....

ئىىىىٕ چي ثبپ .ھەصسىحي ئەثۇثەوشى سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ھبٍبجي ۋە ثۇ دەۋىشدىىي
جىھبدالس 238....................................................................................................

-2060ؼۇئبي :ھەظضىزي ئەثۇثەوطىٕىڭ عبھىٍىَەد زەۋضىسىىي ھبٍبري439 .......................... .................
-2061ؼۇئبي :ھەظضىزي ئەثۇثەوطىٕىڭ ئىؽالَ زەۋضىسىىي ھبٍبري ۋە گۈظەي پەظىٍەرٍىطى440 ......................
 -2062ؼۇئبي :ھەظضىزي ئەثۇ ثەوطىٕىڭ ئىؽالَ زەۋضىسە ئۆٍٍۀگەْ ئبٍبٌٍىطى 442 ...................................
-2063ؼۇئبي :ھ ەظضىزي ئەثۇثەوطىٕىڭ ذەٌىپىٍىىىە ؼبٍٍىٕىؿ عەضٍبٔي 442 ........................................
 -2064ؼۇئبيِ :ۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ھەظضىزي ئەثۇ ثەوطىگە ثەٍئەد لىٍفي ۋە ئەثۇ ثەوطى ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ
عبِبئەرىە ؼۆظٌىگەْ ٔۇرمي 444 .................................................... ...........................................
 -2065ؼۇئبي :ئەٌي ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ھەظضىزي ئەثۇ ثەوطىگە وىچىىىپ ثەٍئەد لىٍفىٕىڭ ؼەۋەثي445.
-2066ؼۇئبي :ھەظضىزي ئەثۇثەوطىٕىڭ ِۇۋەپپىمىَەرٍىه ذىعِەرٍىطى 445 .............................................
-2067ؼۇئبي :ھەظضىزي ئەثۇثەوطى زەۋضىسە ِەٍسأؽب وەٌگەْ ـەرىھٍەضزىٓ  -ئىطاْ ؼېپي 451 .....................
-2068ؼۇئبي :ـبَ (ؼۈضىَە) ٔىڭ ـەرىھ لىٍىٕىفي 452 ...................................................................
-2069ؼۇئبي :ھەظضىزي ئەثۇ ثەوطى ضەظى َەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ۋاپبري 453 ..................................................

ئۈچىٕچي ثبپ .ھەصسىحي ئۆِەس سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ھبٍبجي ۋە ثۇ دەۋىشدىىي
جىھبدالس 288....................................................................................................

-2070ؼۇئبي :ھەظضىزي ئۆِەضٔىڭ ھبٍبري 455 ..............................................................................
-2071ؼۇئبي :ئۆِەض ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ زەۋضىسە ئىٍىپ ثىطىٍؽبْ عىھبزالضزىٓ ٍ-ەضِۇن عېڭي 456 .........
-2072ؼۇئبي :ـىھً ئۇضۇـي459 ............................................................................ ...............
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عەظىطە (عىعضە) ٔىڭ ـەرھي 462 .........................................................................
ؼۈضىَە ؼبھىٍٍىطىٕىڭ ـەرھي463 ................................................................ .....
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ـەضلىٌ ؼەپٍەضٔىڭ ئەھۋاٌي 464 ..................................... .....................................
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ئەي ثۇۋەٍت ئۇضۇـي 466 .....................................................................................
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ھەظضىزي ئۆِەضٔىڭ ۋاپبري 473 ........................................................ .......................
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جۆجىٕچي ثبپ .ھەصسىحي ئوعّبْ سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ھبٍبجي ۋە ثۇ دەۋىشدىىي پەجىھٍەس254..........

-2096ؼۇئبي :ھەظضىزي ئوؼّبْ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ھبٍبري 482 .....................................................
-2097ؼۇئبي :ھەظضىزي ئوؼّبٕٔىڭ ذەٌىپىٍىىي 485 ......................................................................
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-2099ؼۇئبي :ھەظضىزي ئوؼّبْ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ذەٌىپىٍىه زەۋضىٕىڭ ئبذىطلي ِەظگىٍٍىطىسىىي ِەزىٕە
ھبوىّىَىزىٕىڭ ئبعىعالپ پىزٕە –پبؼبرالضٔىڭ ئەۋىظ ئىٍىپ وىزىفىٕىڭ ؼەۋەثي 487 ...............................
 -2100ؼۇئبي :ئوؼّبْ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ زەۋضىسىىي پەرھىٍەضزىٓ ؼەضثىٌ ؼەپٕىڭ ئەھۋاٌي487 ..................
- 2101ؼۇئبي :ئوؼّبْ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ زەۋضىسىىي ـەضلىٌ ؼەپزە ئېٍىپ ثېطىٍؽبْ ـەرىھٍەض 488 .............
-2102ؼۇئبي :ئوؼّ بْ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ زەۋضىسىىي عەِئىَەرٕىڭ ئوِۇِىٌ ئەھۋاٌي490 ..........................
 -2103ؼۇئبي :ئىؽالَ زۇَٔبؼىسىىي رۇٔغي پىزٕىٕىڭ ٍىَىٍىفي 494 ...................................................
 -2104ؼۇئبي :ئوؼّبْ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ زەۋضىسىىي رۇٔغي پىزٕى ٕىڭ ٍىَىٍىفي ۋە ھەظضىزي ئوؼّبٕٔىڭ ـىھىذ
عەضٍبٔي 494 ..............................................................................................
لىٍىىٕىؿ

ثەؽىٕچي ثبپ .ھەصسىحي ئەٌي سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ھبٍبجي ۋە ثۇ دەۋىشدىىي ھەسوەجٍەس288 .........

-2105ؼۇئبي :ھەظضىزي ئەٌي ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ٔەؼەثي ۋە ثبٌىٍىك زەۋضى 499 .................................
- 2106ؼۇئبي :ھەظضىزي ئەٌي ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ئبٌسىٕمي ذەٌىپىٍەضگە لىٍؽبْ ٍبضزەٍِىطى499 .............
- 2107ؼۇئبي :ھەظضىزي ئەٌي ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ئبٍبٌٍىط ى ۋە ئەۋالرٍىطى 500 ...................................
- 2108ؼۇئبي :ھەظضىزي ئەٌي ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ذەٌىپىٍىه ۋەظىپىؽىٕي لوثۇي لىٍىفي 501 ................
- 2 1 0 9ؼۇئبي :ھەظضىزي ئەٌي ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ذەٌىپىٍىىٕي لوثۇي لىٍؽبٔسىٓ وىَىٕىي رۇٔغي
ذىعِەرٍىطى502............................................................................................................... ..
- 2110ؼۇئبي :ھەظضىزي ئەٌي ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ زەۋضىسىىي ئىؽالَ عەِئىَىزىٕىڭ ئوِوِي ئەھۋاٌي503 .........
- 2111ؼۇئبي :ھەظضىزي ئەٌي ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ زەۋضىسىىي ِەوىە ِۇوەضضەِىٕىڭ ئەھۋاٌي 504 ..................
- 2112ؼۇئبي :ھەظضىزي ئەٌي ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ زەۋضىسىىي ِەزىٕۀىڭ ئەھۋاٌي 505 ..............................
- 2113ؼۇئبي :ھەظضىزي ئەٌي ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ زەۋضىسىىي ِىؽىطٔىڭ ئەھۋاٌي505 ........... ...................
- 2114ؼۇئبي :ھەظضىزي ئەٌي ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ زەۋضىسىىي وۇپۀىڭ ئەھۋاٌي 506 ..................................
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- 2115ؼۇئبي :ھەظضىزي ئەٌي ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ زەۋضىسىىي ثبؼىطأىڭ ئەھۋاٌي ۋە رۆگە ئۇضۇـي ۋەلەؼي506 ..
- 2116ؼۇئبي :ھەظضىزي ئەٌي ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ئبئىفە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھبٔي ٍولٍىفي508 ......................
- 2 1 1 7ؼۇئبي :ـبَ ۋاٌىؽي ِۇئبۋىَە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ھەظضىزي ئەٌي ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇؼب ثەٍئەد
لىٍّبؼٍىمىسىىي ؼەۋەپٍەض 509 ................................................................................................
- 2 1 1 8ؼۇئبي :ھەظضىزي ئەٌي ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ٔىڭ ِۇئبۋىَەگە ثوٌؽبْ وۆظ لبضىفي ۋە ـبِؽب ٍۈضۈؾ
لىٍىفي 509 ..........................................................................................................................
- 2 1 1 9ؼۇئبي :ئىىىي لوـۇٕٔىڭ ھەلىمىزىگە ٔەظەض 510 .................................................................
- 2120ؼۇئبي :ھەظضىزي ئەٌي ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ثىٍەْ ِۇئبۋىَە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ لوـۇٍٔىطى ئورزۇضؼىسا
ئۇضۇـٕىڭ پبضرىٍىفي ۋە وىٍىفىُ رۈظۈٌۈـي511 ........................................................... ................
- 2 1 2 1ؼۇئبي :ھەظضىزي ئەٌي ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ٔىڭ ،لوـۇْ ئىچىسىىي ذبۋاضىغالض ثىٍەْ ثوٌؽبْ
وۆضىفي 511......................................................................................................................
- 2122ؼۇئبي :ھەظضىزي ئەٌي ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ئبذىطلي زەۋضىسە ٍۈظ ثەضگەْ ۋەلەٌەض513 ...................
- 2123ؼۇئبي :ھەظضىزي ئەٌي ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ھبٍبرىٕىڭ ئبذىطلي ِەظگىٍٍىطىسىىي ئەھۋاٌي515 ..........
- 2124ؼۇئبي :ھەظضىزي ئەٌىٕىڭ ـې ھىذ لىٍىٕىفي 515 .................................................................

ئبٌحىٕچي ثبپ .جۀٕەت ثىٍەْ خۇػ ثىؾبسەت ثىشىٍگەْ ئوْ عبھبثە871......................

 - 2 1 2 5ؼۇئبي :پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئوْ ؼبھبثە ھەلمىسە عۀٕەد ثىٍەْ ثەضگەْ ذۇؾ
ثىفبضىزي517.................................................................................................................... .
 -2126ؼۇئبي :رەٌھە ئىجٕي ئۇثەٍسۇٌالھ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ھبٍبري 517 .............................................
-2127ؼۇئبي :رەٌھە ئىجٕي ئۇثەٍسۇٌالھ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ٔەؼەثي 519 ............................................
 -2128ؼۇئبي :رەٌھە ئىجٕي ئۇثەٍسۇٌالھ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەظىٍىزي 519 ..........................................
 -2129ؼۇئبي :ظۇثەٍط ئىجٕي ئبۋۋاَ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەظىٍىزي 519 ................................................
 -2130ؼۇئبي :ظۇثەٍط ئىجٕي ئبۋۋاَ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ھبٍبري 520 ...................................................
 - 2131ؼۇئبي :ؼەئس ئىجٕي ئەثۇ ۋەلمبغ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ھبٍبري520 .................. .........................
 -2132ؼۇئبي :ؼەئس ئىجٕي ئەثۇ ۋەلمبغ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەظىٍىزي 522 .........................................
 - 2133ؼۇئبي :ؼەئس ئىجٕي ظەٍس ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەظىٍىزي 522 .................................................
-2134ؼۇئبي :ئبث سۇضاھّبْ ئىجٕي ئەۋؾ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ھبٍبري 523 ..........................................
 - 2135ؼۇئبي :ئبثسۇضاھّبْ ئىجٕي ئەۋؾ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەظىٍىزي 524 ........................................
-2136ؼۇئبي :ئەثۇ ئۇثەٍسە ئىجٕي عەضضاھ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ھبٍبري 525 ..........................................
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ئەثۇ ھۇضەٍطە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەظىٍىزي 572 .....................................................
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ئبِىط ئىجٕي ضەثىَئە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەظىٍىزي 577 ...........................................
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ئەھٕەؾ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەظىٍىزي 582 ...........................................................

«ئىغالَ جەٌىّبجي» جۆجىٕچي جٍىذ « -لبٔۇْ ۋە ِەدۀىَەت»853......
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ثىشىٕچي ثبپ .ئىغالَ لبٔۇٔىٕىڭ ئبعبعىٌ ِۀجەٌىشى853.........................................
 - 2 2 2 8ؼۇئبي :ئىؽالَ لبٔۇٔفۇٔبؼٍىمىٕىڭ ئبؼبؼىٌ ِۀجەٌىطى 583 .................................................
-2229ؼۇئب ي :ئىؽالَ لبٔۇٔفۇٔبؼٍىمي ِۀجەٌىطى ربٍىٕىسىؽبْ زەٌىً پبوىزالضٔىڭ زەضىغىؽي 583 .............
 -2230ؼۇئبي :لۇضئبْ وەضىّٕىڭ ئىؽالَ لبٔۇٔفۇٔبؼٍىمىٕىڭ ثىطىٕچي ئبؼبؼي ئىىۀٍىىي 583 ..............
 -2231ؼۇئبي :ھەزىػ ٍبوي ؼۈٕٔەرٕىڭ ئىؽالَ لبٔۇٔفۇٔبؼٍىمىٕىڭ ئىىىىٕچ ي ئبؼبؼي ئىىۀٍىىي584 ....
 -2232ؼۇئبي :ئىغزىھبزٔىڭ ئىؽالَ لبٔۇٔفۇٔبؼٍىمىٕىڭ ئۈچىٕچي ئبؼبؼي ئىىۀٍىىي584 ...................
-2233ؼۇئبي :ئىغّب (ئىغزىھبز) ٔىڭ رۈٌىطى 585 ......................................................................
- 2234ؼۇئبيِ :ۇ عزەھىس ئۇلۇِي ۋە ئىؽالَ زۇَٔبؼىسىىي ئەڭ ِەـھۇض ِۇعزەھىسٌەض585 ......................
 -2235ؼۇئبي :ئىغزىھبز لىٍىفزب ضىئبٍە لىٍىٕىسىؽبْ پطېٕؽىپالض 585 ..............................................
 - 2236ؼۇئبي :ئىغزىھبز لىٍىؿ ئۈچۈْ ؼبالھىَەرٍىه ثوٌۇـٕىڭ ـەضرٍىطى 586 ...............................
-2237ؼۇئبي :ئىغزىھبزٔي ئەڭ ئبۋۋاي عبضى لىٍسۇضؼبٔالض 586 .......................................................
 -2238ؼۇئبي :ؼبھبثە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇِالضٔىڭ ئۆظ ئىغزىھبزٌىطىسا ضىئبٍە لىٍسىؽبْ پىطېٕؽىپٍىطى587 ...
-2239ؼۇ ئبيِ:ەظھەپٍەضٔىڭ ئورزۇضؼب چىمىؿ ؼەۋەثي ۋە ئۇالضٔىڭ ئبؼبؼىٌ زەؼزۇضٌىطى588 ...................
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-2240ؼۇئبي:
-2241ؼۇئبي:

لىَبغ ئۇلۇِي 588 ..........................................................................................
لىَبغ لىٍىفٕىڭ ئۇؼۇٌي588 ................................................................. ...........

ئىىىىٕچي ثبپ .ئىغالِذىىي ؽەسئي صۆسۆسىَەت ٔەصىشٍەعي858................................

 -2242ؼۇئبي :ظۆضۈضىَەد پىطىٕؽىپىٕىڭ ِوھىٍّىمي ۋە ئورزۇضؼب لوٍۇٌۇـي 589 ...................................
 -2243ؼۇئبي :ـەضىئەد ٔىعاِىسىىي ھبضاَ ۋە ِۇثبھٍىك پطىٕؽىپىٕىڭ ئورزۇضؼب لوٍۇٌۇـي 589 ...................
ِۇثبھ ئۇلۇِي 590 ..........................................................................................
-2244ؼۇئبي:
-2245ؼۇئبي :ھبضاَ ،ھبضإِىڭ رۈضى ۋە ۋاؼزىٍىطى 590 ...............................................................
-2246ؼۇئبي :ھبضاِسا ئىھزىَبد لىٍىؿ 590 ..............................................................................
-2247ؼۇئبي :ـەضىئەرزە ھۆوۈِي ثبٍبْ لىٍىّٕىؽبْ ٔەضؼىٍەض ۋە ئىفالض ئەؼٍىسەِ ،ۇثبھّۇ ٍبوي ھبضاِّۇ؟591 .
 -2248ؼۇئبي :ئىؽالَ زىٕىسىىي ئبؼبٍٔىك ۋە وەڭچىٍٍىه پطىٕؽىپي 591 ...........................................
 -2249ؼۇئبي :ـەضئي ِەعجۇضىَەرٍەضزە وىفٍەضزىٓ ئېؽىطچىٍىمٕىڭ وۆرۈضۈٌۈپ وىزىفىسىىي ؼەۋەة592 ....
-2250ؼۇئب ي :ئىؿ ھەضىىەرٍەضزە ٔوضِبي ۋە رەڭپۇڭ ٍوٌٕي رۇرۇؾ 592 ...............................................
 -2251ؼۇئبي :ئىؽالَ ـەضىئىزىٕىڭ ئوِۇى ِەلؽەرٍىطى ۋە ئۆظگەضِەغ پطىٕؽىپٍىطى 593 .......................
-2252ؼۇئبي :ئىؽالَ ـەضىئىزىٕىڭ ِەلؽەرٍىطى593 .................................................... ..............
-2253ؼۇئبي :ئىؽالَ ـەضىئىزىٕىڭ ئوِوِي پىطىٕؽىپٍىطى 593 .......................................................
-2254ؼۇئبي :ئىؽالَ زىٕىسىىي ثەؾ ظۆضۈضىَەد 594 ...................................................................
 -2255ؼۇئبي :ئىؽالَ زىٕىسىىي ثەؾ ظۆضۈضىَەرٕي لوؼساـٕىڭ ئەھّىَىزىسىىي ئۈچ زەضىغە594 ................
-2256ؼۇئبي :ظۆضۈضىَەد ۋە ِۀپەئەرٕىڭ ئبضؼىسىىي پەضق 594 ......................................................
-2257ؼۇئبي :ظۆضۈضىَەد پ طىٕؽىپىٕي ئىؽپبرالٍسىؽبْ ئبٌزە ئبٍەد 594 ..............................................
 -2258ؼۇئبي :ئۆٌۈن ٔەضؼىٍەضٔىڭ ظۆضۈضىَەد ئۈچۈْ ِۇثبھٍىمي روؼطىؽىسا وەٌگەْ ھەزىؽٍەض596 .............
 -2259ؼۇئبي :ظۆضۈضىَەرٕي ئىپبزىٍەپ ٍېّەوٍىه ،ئوۋچىٍىك لىٍىؿ ۋە ثوؼۇظالٔؽبْ ٔەضؼىٍەض ھەلمىسە وەٌگەْ
ھەزىؽٍەض 596 .......................................................................................................................
 -2260ؼۇئبي :ظۆضۈضىَەد ئۈچۈْ ثبـمىالضٔىڭ ِېٍىٕىڭ ِۇثبھٍىمي روؼطىؽىسىىي ھەزىؽٍەض597 ................
عبِْ ،بي ۋە ئبثطوٍٕي ِۇزاپىئە لىٍىؿ ٍوٌىسىىي ظۆضۈىَەرٍەض روؼۇضٌۇق وەٌگەْ
 -2261ؼۇئبي:
ھەزىؽٍەض 598 ......................................................................................................................
-2262ؼۇئبي :وىؽەٌٍىه روؼطىؽىسىىي ظۆضۈضىَ ەرٍەض ئۈچۈْ وەٌگەْ ھەزىؽٍەض ۋە ھۆوۈٍِەض599 ............
 - 2263ؼۇئبي :ئەٍٕي ظاِبٔسا ـەضىئەد ـۇلبھبٌىطى( ئبٌىٍّىطى) ظۆضۈضىَەد ثبثىسا ئورزۇضؼب لوٍؽبْ ـىمھي
لبئىسىٍەض 600 ........................................................................................................................
-2264ؼۇئبي :ظۆضۈضىَەد ئۇلۇِي 600 .....................................................................................
-2265ؼۇئبي :ظۆضۈىَەرٕىڭ ـەضرٍىطى 600 ................................................................................
-2266ؼۇئبي :ظۆضۈضىَەد ئەھۋاٌٍىطى 601 .................................................................................
-2267ؼۇئبي :ؼى عاٌىٕىؿ ۋە زاۋاٌىٕىؿ ظۆضۈضىَىزي ھبٌىزي 601 ........................................................
-2268ؼۇئبيِ :ەعجۇضٌىٕىؿ ظۆضۈضىَزي ھبٌىزي 602 ......................................................................
 -2269ؼۇئبي :ئبذىطەد ئىفٍىطىؽب ئباللىساض ھىؽؽي لىٍّىفالضٔىڭ ھۆوۈٍِىطى 602..............................
 -2270ؼۇئبي :زۇَٔب ھۆوۈٍِىطىگە ئباللىساض ئىفالضزا ِەعجۇضٌىٕىفٕىڭ رۈضٌىطى 603 ................................
-2271ؼۇئبي :ھبضاق ئىچىفىە ِەعجۇضالٔؽبْ ئبزەِٕىڭ ھۆوۈِي 603 .................................................
-2272ؼۇئبي :ئوؼۇضٌۇلمب ِەعجۇضالٔؽبْ ئبزەِٕىڭ ھۆوۈِي 603 .......... .............................................
-2273ؼۇئبي :وۇپۇضٌۇلمب ِەعجۇضالٔؽبْ ئبزەِٕىڭ ھۆوۈِي 603 .......................................................
-2274ؼۇئبيِ :بٌٕي ثۇظۇۋىزىفىە ِەعجۇضالٔؽبْ ئبزەِٕىڭ ھۆوۈِي 603 ...........................................
-2275ؼۇئبي :ئۆٌزۈضۈـىە ِ ەعجۇضالٔؽبْ ئبزەِٕىڭ ھۆوۈِي 603 .....................................................
-2276ؼۇئبي :ظىٕب لىٍىفمب ِەعجۇضالٔؽبْ ئبزەِٕىڭ ھۆوۈِي 604 ...................................................
 -2277ؼۇئبي :زۇَٔبؼب ئباللىساض ئىفالضزا ِەعجۇضٌىٕىفٕىڭ ؼىٍىفز ۇضِب ذۇالؼە ھۆوۈٍِىطى604.............
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- 2278ؼۇئبي :ئۇٔزۇپ لېٍىؿ ھبٌىزي 605 .............................................................................
ثىٍّەؼٍىه ھبٌىزي 605 ...................................................................................
-2279ؼۇئبي:
 -2280ؼۇئبي :لىَىٕچىٍىك ۋە ثبالٔىڭ ئوِۇٍِىىفىپ وېزىؿ ھبٌىزي 606 ..........................................
 -2281ؼۇئبي :ظۆضۈضىَەرٕىڭ ٍبذفي زەپ لبضىٍىؿ ھبٌىزي 606 .....................................................
-2282ؼۇئبيِ :ەؼٍەھە ِۇضؼەٌە ظۆض ۈضىَەد ئۈچۈْ زىگەْ ئولۇَ 607 .............................................
ئۆضپ ھبٌىزي 608 ........................................................................................
-2283ؼۇئبي:
 -2284ؼۇئبي :ئۆضپٕىڭ ظۆضۈضىَەد ٍبوي ھبعەد ئۈچۈْ ثوٌؽبْ ِىؽبٌٍىطى608 ............................... ..
 -2285ؼۇئبي :ھۀەـي ۋە ـبـىئي ِەظھىجىسىىي ظۆضۈضىَەد لبئىسىٍىطى 609 ....................................
-2286ؼۇئبي :ظۆضۈضىَەرٕىڭ ِۇھىُ ؼەوىىع لبئىسىؽي 610 ......................................................
ِۇـەلمەد ئبؼبٔچىٍىمٕي وەٌزۈضىسۇ 610 ...........................................................
-2287ؼۇئبي:
ِۇـەلەرٕىڭ رۈضى 610 ..................................................................................
-2288ؼۇئبي:
-2289ؼۇئبيِ « :ۇـەلمەد ئبؼبٍٔىمٕي وەٌزۈضىسۇ» زې گەْ لبئىسىٕىڭ زائىطىؽي 610 ...........................
ـەضىئەرٕىڭ ٍەڭگىٍٍىزىفي 611 .......................................................................
-2290ؼۇئبي:
-2291ؼۇئبي :ـەضئي ضۇذؽەد ۋە ئۇٔىڭ رۈضٌىطى 611 .............................................................
-2292ؼۇئبي « :ئىؿ ربضالـؽب وېڭىَىسۇ» زىگەْ لبئىسىٕىڭ ِۀىؽي 612 .....................................
« ظۆضۈضىَەد چەوٍۀگەْ ئىفالضٔي ِۇثبھ لىٍىسۇ» 612 ............................................
-2293ؼۇئبي:
-2294ؼۇئبي« :ظۆضۈضىَەد چەوٍۀگەْ ئى فالضٔي ِۇثبھ لىٍىسۇ» زىگەْ لبئىسىٕىڭ ِىؽبٌٍىطى613 ..........
-2295ؼۇئبي« :ظۆضۈضىَەد ئۆظ ِىمساضىسا ثەٌگىٍىٕىسۇ» زىگەْ لبئىسىٕىڭ ِۀىؽي616 .........................
-2296ؼۇئبي :ضىؽجەرٕي ضىئبٌٍىممب ئبٍالٔسۇضۇؾ زەضعىٍىطى 616 .............. .........................................
ظۆضۈضىَەد 616 ...............................................................................................
-2297ؼۇئبي:
ھبعەد 616 ...................................................................................................
-2298ؼۇئبي:
ِۀپەئەد 616 ................................................................................................
-2299ؼۇئبي:
-2300ؼۇئبي :ظىَٕەد 616 ....................................................................................................
-2301ؼۇئبي :ـۇظۇي 616 ......................................................................................................
-2302ؼۇئبي « :ظۆضۈضىَەد ِىمساضى ثوٍىچە ثەٌگىٍىٕىسۇ» زېگەْ لبئىسىٕىڭ ئەِەٌي رەرجىمبري616 ..............
-2303ؼۇئبي« :ئۆظضە ئۈچۈْ عبئىع ثوٌؽبْ ٔەضؼ ە ،ئۆظضىٕىڭ ٍولۇٌىفي ثىٍەْ ثبرىً ثوٌىسۇ» زىگەْ لبئىسىٕىڭ
ِىؽبٌٍىطى 617 .....................................................................................................................
-2304ؼۇئبيِ « :ەعجۇض ثوٌۇؾ ثبـمىالضٔىڭ ھەلمىٕي ٍولمب چىمىطۋەرّەٍسۇ» زىگەْ لبئىسىٕىڭ ِۀىؽي ۋە
ِىؽبٌٍىطى 617 ......................................................................................................................
-2305ؼۇئبي « :ئوِۇِي ۋە ذۇؼۇؼي ھبعەد ظۆضۈضىَەرٕىڭ ئوضٔىؽب چۈـىسۇ» زىگەْ لبئىسە618 .................
-2306ؼۇئب ي :ذۇؼۇؼي ظۆضۈضىَەرٕىڭ ئوضٔىؽب چۈـىسىؽبْ ئوِۇِي ھبعەرٕىڭ ِىؽبٌٍىطى 618 ...................
 -2307ؼۇئبي :چەوٍۀگەْ ئىفالضٔي ِۇثبھ لىٍىسىؽبْ ذۇؼۇؼي ھبعەرٍەضٔىڭ ِىؽبٌي619 .......................
-2308ؼۇئبي :ظۆضۈضىَەرٕىڭ ھۆوّي ٔېّە؟ 619 ............................................ ...............................
 -2309ؼۇئبي :ـەضئي ظۆضۈىَەد ھبٌىزي گۇٔبھ ئىفمب ٍېمىٍىفىپ لبٌؽب لبٔساق ثوٌىسۇ؟619 .................

ئۈچىٕچي ثبپ .صاِبِْ ،بوبْ ،ؽبسائىحمب لبساپ پەجىۋأىڭ ئۆصگىشىؾي841..................

-2310ؼۇئبي :ظاِبِْ ،بوبْ  ،ـبضائىزمب لبضاپ پەرىۋأىڭ ئۆظگىطىفي ھەلمىسىىي ئوِوِي ئۇلۇَ620 ...........
- 2311ؼۇئبي :پەرىۋأىڭ ئۆظگىطىفىٕىڭ ئىٍٍەرٍىطى 620 ............................................................
 -2312ؼۇئبي :ـەضىئەرزىىي ظاِبْ ِبوبٕٔىڭ ئۆظگىطىفىگە لبضاپ ئۆظگىطىسىؽبْ ۋە ئۆظگەضِەٍسىؽبْ
ھۆوۈٍِەض 620......................................................................................................................
 - 2313ؼۇئبي :ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ وۆضؼەرّىؽي ۋە پەرىۋأىڭ ئۆظگىطىفي621 ......
-2314ؼۇئبي :پەرىۋ أىڭ ئۆظگىطىفىسىىي ؼبھبثىٍەضٔىڭ وۆضؼەرّىؽي 621 ...........................................
 - 2315ؼۇئبي :ربثىئىٕالض ۋە ئۇالضزىٓ وېَىٕىىٍەضٔىڭ زەۋضىسە پەرىۋأىڭ ئۆظگىطىفي622 ...........................
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 -2316ؼۇئبي :پەرىۋأىڭ ظاِبِْ ،بوبْ ،ـبضائىذ ۋە ئۆضپٕىڭ ئۆظگى طىفي ثىٍەْ ئۆظگىطىفىٕىڭ لبئسىؽي623 ..
- 2317ؼۇئبي :ئىغزىھبز ٍوٌي ئوچۇق 624 ...................................................................................
 -2318ؼۇئبي :ظاِبْ ئبِىٍىٕىڭ پەرىۋأىڭ ئۆظگىطىفىسىىي ئەھّىَىزي 624 ...........................................
 -2319ؼۇئبيِ :ەٌۇِبرالضٔىڭ ئۆظگىطىفي پەرىۋاالضٔىڭ ئۆظگىطىؿ ئبِىٍٍىطى لبربضىسىٓ625 .......................
 -2320ؼۇئبي :لەرئي( وەؼىىٓ) ٔەغ ٍبوي ِەظھەة ئىغّبؼي ثبض ِەؼىىٍىسە ئىغزىھبز لىٍىفمب ئوضۇْ
ٍوق 626.......................................................................... ......................................................
 -2321ؼۇئبئ :ەغ وۆضٔۈـىسىىي ئىغزىھبزٔىڭ لىّّىزي 627 ..........................................................
 -2322ؼۇئبي :پەرىۋا وىفٍەضٔىڭ ئەذاللىٕىڭ ئۆظگىطىفي ثىٍەْ ئۆظگىطىسۇ 627 ............................. .......
 -2323ؼۇئبي :ظاِبِْ ،بوبْ ،ـبضائىذ ۋە ئۆضپىٕىڭ ئۆظگىطىفي ثىٍەْ پەرىۋا ئۆظگىطىسۇ ،زېگەْ لبئىسە روؼطىؽىسا
وىزبۋىسىٓ ِىؽبٌالض 628 ..................................
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 -2326ؼۇئبي :عبظاالضٔىڭ ،روؼمۇچي ۋە وبپپبضەد ئىىۀٍىىىٕىڭ ثبٍبٔي 631 .......................................
-2327ؼۇئبي :ئىٕؽبْ رەثىئىزي ھەلمىسە 632 .............. ................................................................
 -2328ؼۇئبي:عىٕؽىٌ رەثىئەد ئبٌسىسا ئىٕؽبٕٔىڭ پوظىزؽىَىؽي 632 ...............................................
-2329ؼۇئبي :عىٕؽي ئباللە ۋە ئۇٔڭ رۈضٌىطى 633 ........................................................................
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 -2615ؼۇئبي :ئىؽالَ زۈـّۀٍىطىٕي زوؼىذ رۇرمبٔالضٔىڭ ئبلىۋىزي 774 .........................................
 -2616ؼۇئبيِ :ۇؼۇ ٌّبٕٔىڭ ؼَطىٌ ِۇؼۇٌّبٔسىٓ پبٍسىٍىٕىفي 774 .............................................
 -2617ؼۇئبي :ئىؽالَ ئوِۇَِۈظٌۈن ثىط ضەھّەرزۇض 775 .............................................................

ئوْ ئىىى ىٕچي ثبپ .ئېحىمبد ِەعىٍىٍىشى ۋە ئوخؾىۋىٍىؾحىىي ھبساِالس 118................
-2618
-2619
-2620
-2621
-2622
-2623
-2624

ؼۇئبي :ئىالھىٌ لبٔۇٕٔىڭ ؼبٍىؽي 776 .........................................................................
ؼۇئبي :ئىالھىٌ لبٔۇْ ۋە ئىٕؽبٔىٌ لبٔۇْ 776 ................................................................
ؼۇئبي :ئىٕؽبٔالضٔىڭ ئىالھىٌ لبٔۇٔؽب ئبڭٍىك ضىئبٍە لىٍىفىسىىي ئبؼبؼىٌ ئۇلۇَ776 ..................
ؼۇئبي :ؼەٍىجٕي ثىٍىؿ پەلەد ئبٌالھمب ذبؼزۇض 776 ........................................................
ؼۇئبي :ـېطىه ۋە ئۇٔىڭ رۈضى776 ........................................................... ..................
ؼۇئبي :ئبٌالھمب ـېطىه وەٌزۈضۈؾ ۋە ئۇٔىڭؽب ئېٍىپ ثبضىسىؽبْ ئىفالض 776 .............................
ؼۇئبي :ـېىطوۇٌئەوجەضٔىڭ ئبالِەرٍىطى 777 ................. .................................................

26

www.uyghurmuslim.com www.fb.com/uighurawazi uighurawazi@yahoo.com
 -2625ؼۇئبي :ـىطوۇٌئەوجەضٔىڭ ھۆوّي 780 .........................................................................
 -2626ؼۇئبي :ـىطوۇٌئەؼؽەضٔىڭ ئبالِەرٍىطى 780 ...................................................................
 -2627ؼۇئبي :ـېطوۇٌئەؼؽەضٔىڭ ھۆوّي 780 .......................................................................
 -2628ؼۇئبي :ـېطىىٕىڭ ظىَبٍٔىطى 781 ............................................................................
 -2629ؼۇئبي :پبي ؼېٍىؿ ۋە ؼەٍجزىٓ ؼۆظٌەؾ781 ...................................................... .........
 -2630ؼۇئبي :پبٌچىالضؼب ئىفىٕىؿ وۇپۇضٌۇلزۇض 781 ...............................................................
 -2631ؼۇئبي :پبي ؼېٍىفٕىڭ لبٔساق ثوٌىسىؽبٍٔىمي 782 ................. ..........................................
 -2632ؼۇئبي :زىٕٕي ِەؼرىطە لىٍىؿ 782 ..............................................................................
 -2633ؼۇئبي :ئبٌالھٕىڭ زىٕىٕي ِەؼرىطە لىٍؽبٕٔىڭ عبظاؼي 782 ..................................................
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ذەٌىپە ئۇلۇِىٕىڭ ِەٍسأؽب وىٍىفي 845 .............................................................
- 2745ؼۇئبي:
- 2 7 4 6ؼۇئبي :ئەِطۇٌّۇئّىٕىٓ ئبربٌؽۇؼىٕىڭ لوٌٍۇٔۇٌىفي 846 ........................................................
ئىؽالِٕىڭ ھبظىطلي ھبوىّەد ئبربٌؽۇؼي ِەؼىٍىؽي 846 .........................................
- 2747ؼۇئبي:
ئىؽالَ ھبوىّىَىزىسە ؼبٍالَ رۈظۈِىٕي لوٌٍۇٔۇـٕىڭ ئەۋظەٌٍىىي847 .............................
 - 2748ؼۇئبي:
عەوىىضىٕچي ثبپ .خەٌىپە ۋە خەٌىپىٍىه ئۇلۇِي521 ............................................... ................
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- 2 7 8 8ؼۇئبي :ئىؽالِسىىي ِەزۀىَەد ئۇلۇِي868 .......................................................... ...........

30

www.uyghurmuslim.com www.fb.com/uighurawazi uighurawazi@yahoo.com
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 - 2798ؼۇئبي :ئىٕؽبٔىَەد ِەزۀىَىزىٕي پەلەد ئىؽالِال لۇرمۇظاالٍسۇ 873 ........................................
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- 3 1 4 6ؼۇئبي :پبرىھە ؼۈضىؽىٕىڭ ئ وِوِي ذبؼىَەرٍىطى 1046 ......................................................
 - 3147ؼۇئبي :ئەٌالِە ئىجٕي لەٍَۇِٕىڭ پبرىھە ؼۈضىؽىٕىڭ ذبؼىَەرٍىطى روؼىطىؽسىىي ثبٍبٍٔىطى1047 ...
- 3 1 4 8ؼۇئبي :ئبٍەرۇٌىۇضؼىٕىڭ ؼىطٌىك ذۇؼۇؼىَەرٍىطى 1047 ...................................................
- 3 1 4 9ؼۇئبي :ئىرالغ ؼۈضىؽىٕىڭ ؼىطٌىك ذۇؼۇؼىَەرٍىطى 1049 ..............................................
- 3150ؼۇئبي :ؼۈضە ٍبؼىٕٕىڭ پەظىٍەرٍىطى 1049 ....................................................................
- 3151ؼۇئبي :ئىٕٕب پەرەھٕب ؼۈ ضىؽىٕىڭ ذبؼىَەرٍىطى 1050 .....................................................
- 3152ؼۇئبي :ۋالىئە ؼۈضىؽىٕىڭ پەظىٍەرٍىطى 1050 ...............................................................
- 3153ؼۇئبي :ربثبضەن ؼۈضىؽىٕىڭ ذبؼىَەرٍىطى 1051 ...........................................................
- 3154ؼۇئبي :ؼۈضە ِۇظظەِّىٍٕىڭ ذبؼىَەرٍىطى 1051 ..........................................................
- 3155ؼۇئبي :ئەِّە ٍەرەؼبئەٌۇْ ؼۈضىؽىٕىڭ پەظىٍەرٍىطى 1052 .............................................
-3156ؼۇئبي :ۋەظظۇھب ؼۈضىؽىٕىڭ ذبؼىَىزي 1052 ..............................................................
- 3157ؼۇئبي :ئەٌەَ ٔەـطەھ ؼۈضىؽىٕىڭ ذبؼىَىزي 1052 ........................................................
- 3158ؼۇئبي :لەزضى ؼۈضىؽي ؼۈضىؽىٕىڭ ذبؼىَەرٍىطى1053 .............................. ..................
- 3159ؼۇئبي :وەۋؼەض ؼۈضىؽىٕىڭ ذبؼىَەرٍىطى 1053 ..........................................................
 -3160ؼۇئبيِ :ۇئەۋۋىعەرەٍىٓ ؼۈضىٍىطىٕىڭ ذبؼىَەرٍىطى 1053 ...................................................
- 3161ؼۇئبيِ :ەضٍەَ ؼۈضىؽي ھەلمىسە 1054 ..........................................................................
 -3162ؼۇئبي :لۇضئبْ وەضىّٕىڭ ذبؼىَەرٍىطىسىٓ گۇِبْ لىٍّبؼٍىك ۋە رەلسىطگە روؼطا ِۇئبِىٍە لىٍىؿ
روؼىطىؽىسا 1054 ......................................................... ......................................................
ثەؽىٕچي ثبپ .جەسىمەجحىىي عىشٌىك ٍەجحە ثبعمۇچ 7182 ............................................................
-3163ؼۇئبي :ئىّبِي ضەثجبٔي 1054 .............................. ...........................................................
 -3164ؼۇئبي :رەؼەۋۋۇپ ئەھٍىٕىڭ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍىھىؽؽبالِٕي ئۆٌگە لىٍىفزىىي ثىط لىؽىُ ِىعأي1055 ..
-3165ؼۇئبي « :ؼبٌىھالضٔىڭ ٍۈوؽىٍىفسىىي ؼىطٌىك ٍەرزە ثبؼمۇچ» ٔبٍِىك وىزبپزب ثبٍبْ لىٍىٕؽبْ ٍەرزە چوڭ
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ِەظِۇْ1055 ................................................................................................ ....................
 -3166ؼۇئبي :رەؼەۋۋۇپ ئەھٍىٕىڭ ٔەظىطىسىىي ذوعبثبھبئۇززىٓ ٔەلفىجۀسى1055 .............................
ئبٌحىٕچي ثبپ .جەعەۋۋۇپٕىڭ جەسەلمىَبت ئەھۋاٌي ھەلمىذە7188 ..................................................
-3167ؼۇئبي :رەؼەۋۋۇؾ ۋە ؼوـي ئبربٌؽۇؼىٕىڭ ِۀىٍىطى 1056 ......................................................
 -3168ؼۇئبي :ؼوـي ئبربٌؽۇؼىٕىڭ پەٍسا ثوٌۇـي ۋە ئىؽزىّبي لىٍٕىفي 1056 ......................................
 -3169ؼۇئبي :رەؼەۋۋۇـٕىڭ رەضەلمىَبد ربضىري ثبؼمۇچٍىطى ۋە رەؼەۋۋۇؾ پىفۋاٌىطى1056 ...................
 - 3170ؼۇئبي :ئىؽالَ زۇَٔبؼىسىىي ئبؼبؼٍىك زىٕىٌ رەؼەۋۋۇؾ رەثىمىٍىطى 1058 ...............................
- 3171ؼۇئبئ :ەلفىجۀسىَە ؼۇٌۇوىٕىڭ پىفۋاؼي ثبھ بئۇززىٓ ثۇذبضى 1059 .....................................
 - 3172ؼۇئبئ :ەلفىجۀسىَە ؼۇٌۇوىٕىڭ ئىؽزىمبِەد پىطىٕؽىپٍىطى 1059 .......................................
- 3173ؼۇئبئ :ەلفىجۀسىَە ؼۇٌۇوىٕىڭ رەضەلمىَبد ربضىري 1059 ...................................................
ٍەجحىٕچي ثبپ .ئبصغۇٍٔۇق ۋە ثىذئەت جەسىمەت ئەِەط! 7181 ..................................................
- 3174ؼۇئبي :رەضىمەد ۋە ؼوـي ئۇلۇِىٕىڭ ِەظِۇْ رەثىطى 1060 ..................................................
- 3175ؼۇئبي :روؼطا ٍوٌسىىي رەضىمەد ئەھٍىٕىڭ ؼۈپىزي 1061 .....................................................
-3176ؼۇئبي :ئبظؼۇٍٔۇلٕىڭ لبٔساق ثوٌىسىؽبٍٔىمي 1063 .............................................................
 - 3177ؼۇئبي :رەضىمەرىە ئەؼٍي ِۀجەزىٓ ئوِوِي ٔولزىسىٓ لبضاؾ روؼىطىؽىسا1063 .........................

ٍىىگىشِە جۆجىٕچي ثۆٌۈَ  .ئىغالِغب لبسؽي ئىغۋاالسغب سەددىَە7182......

- 3178ؼۇئبي‖« :لۇضئبْ وەضىُ ― ٔىڭ ِۀجەؼي ئىالھىٌ ۋەھَي ئەِەغ ،ئبزەِسۇض» زېگەْ ؼەپؽەرە1064 .....
- 3179ؼۇئبي‖« :لۇضئبْ وەضىُ ― ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌ ٍەَ ھبٍبد ۋالزىسا روپالّٔىؽبْ ،وېَىٓ
ؼبھبثىالض رەضرىپٍەپ ضەرٍىگەْ ،ذەٌىپە ئوؼّبْ ئىجٕي ئەـفبْ ذبرب ٔۇؼرىالضٔي وۆٍسۈضۈپ ربـٍىؽبْ» زېگۀسەن
لبضاـالض 1066 ......................................................................................................
-3180ؼۇئبيِ « :ۇھەِّەز پەٍؽەِجەض (ئەٌەٍھىؽؽبالَ) ۋەظىَەرىە لبضاپ پىالٔىٕي ئۆظگەضرەرزي ،ئىؽالَ ِەوىىسە
ئەضەثٍەضگە ِەذؽۇغ چۈـۈضۈٌگەْ زىٓ زەپ ئورزۇضىؽب لوٍۇپِ ،ەزىٕىسە ؼەٌىجە لىٍىپ وۈچٍۀگۀسە ذەٌمئبضاٌىك
ؼەپؽەرە 1067 ................................... .........................
زېگەْ
عبوبضٌىؽبْ»
زەپ
زىٓ
- 3181ؼۇئبيِ « :ۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالَ وۆپ ئۆٍٍۀگەْ ـەھۋأىٌ ئبزەَ ئىسى» زېگەْ ؼەپؽەرە1068 ....
-3182ؼۇئبي « :ئىؽالِٕىڭ ئىىىىٕچي ِۀجەؼي پەٍؽەِجەض ؼۈٕٔىزي (ھەزىػ) ثوٌۇـي گۇِبٍٔىك ،چۈٔىي ٍبٌؽبْ،
ئبعىع ھەزىؽٍەض ثەن وۆپ» زېگەْ ؼەپؽەرە 1070 ............................................................
 - 3183ؼۇئبي :ثىط ـ ثىطىگە لبضىّۇلبضـي ھەزىؽٍەضٔي ئېزىطاپ لىٍّبؼٍىك پىىىط ئېمىّي1071 ................
-3184ؼۇئبي « :ئىؽالَ زىٕي لىٍىچ وۈچي ثىٍەْ ربضلبٌؽبْ ،زاۋاٍِىك ظەپەض لۇـي ئەؼىەضٌە ض ئىؽالِسىٓ ثۇضۇْ
ٍېزىپ ثبضارزي» زېگەْ ؼەپؽەرە 1072 .......................................................................................
- 3185ؼۇئبي « :ئىؽالَ ربضىرىسىىي پەرھىٍەض ؼۀىّەد ئېٍىؿ ،ثبط لوٍۇؾ ئۈچۈْ لىٍىٕؽبْ ئىمزىؽبزىٌ رۈؼزىىي
وېڭەٍّىچىٍىه ِۇؼزەِ ٍىىىؽىسىٓ ثبـمب ٔەضؼە ئەِەغ » زېگەْ ؼەپؽەرە 1073 .....................
-3186ؼۇئبيِ « :ۇؼۇٌّبٔالض لەزىّىي ِەزۀىَەرٍەضگە ھۆضِەد لىٍّبٍسىؽبْ ذەٌك ،ـۇڭب ئىؽىۀسەضىَە
وۇرۇثربٔىؽىؽب ئود لوٍۇۋەرىەْ» زېگەْ ؼەپؽەرە 1074 ...............................................................
- 3187ؼۇئبي « :ثەظى زىٕالض ئبٌالھ ثىٍەْ ئىٕؽبْ ئباللىؽىٕي زوؼزبٔە ئباللە زەپ لبضىؽب ،ئىؽالَ زىٕي
ئىٕؽبٔالضٔي ئبٌالھ ئبٌسىسا ذبض زېگۀٕي رەوىزٍەٍسۇ» زېگەْ ؼەپؽەرە 1075 .......................................
-3188ؼۇئبي « :ئىؽالَ ئەلىٍٕي ئىفمب ؼېٍىف مب ضۇذؽەد لىٍّبٍسىؽبْ ،زىٕىٌ پەضِبٔالضؼب ِەعجۇضالٍسىؽبْ
زىٕسۇض» زېگەْ ؼەپؽەرە 1076 ...........................................................................................
-3189ؼۇئبي « :ئىؽالَ ــ ئەگەـىۈچىٍىطىٕي ؼەۋەة لىٍّبؼزىٓ ،رەلسىطگە رەْ ثېطىپ ئوٌزۇضۇـمب چبلىطىسۇ»
ؼەپؽەرە 1077 .......................................................................................................
زېگەْ
-3190ؼۇئبي « :ئىؽالِسا ئبٍبٌالضٔىڭ ھولۇلي ٍوق ،ئۇالض زەپؽۀسە لىٍىٕؽبْ» زېگەْ ؼەپؽەرە1078 ..........
- 3191ؼۇئبي« :ئىؽالِسا ئ بٍبي وىفي زاۋاٍِىك ئەض وىفىگە رەۋە» زېگەْ ؼەپؽەرە1080 .......................
- 3192ؼۇئبي « :ئبٍبي وىفىگە ئەض وىفي ئبٌىسىؽبْ ِىطاؼٕىڭ ٍېطىّىٕي ثېطىؿ ،ئۇٔىڭؽب ظۇٌۇَ لىٍؽبٍٔىك ثوٌىسۇ»
ؼەپؽەرە 1080 .............................................................................................
زېگەْ
- 3193ؼۇئبي « :ئىؽالَ ٔېّە ئۈچۈْ ئىىىي ئبٍبٌٕىڭ گۇۋاھٍىمىٕي ثىط ئەضٔىڭ گۇۋاھٍىمىؽب رەڭ لىٍىسۇ؟» زېگەْ
ؼەپؽەرە 1081 .................................................................................................................
- 3 1 9 4ؼۇئبي « :ئىؽالِسا ئبٍبٌالضٔىڭ زۆٌەد ئوضگبٍٔىطىسا ئبٌىٌ ِۀؽەپ رۇرۇؾ ھولۇلي ٍوق» زېگەْ
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ؼەپؽەرە 1081 ...............................................................................................................
- 3195ؼۇئبي « :ئىؽالَ زىٕي ئبٍبي وىفىٕي ٍۈ ظىٕي ٍۆگەـىە ِەعجۇضالؾ ئبضلىٍىك ئىفٍەؾ ۋە ئىٍىُ ئۆگىٕىفزىٓ
ؼەپؽەرە 1082 ........................................................................
زېگەْ
چەوٍەٍسۇ»
- 3196ؼۇئبي‖« :ھىغبپ ― رىٓ ئىجبضەد ئبٍبي وىفىٕىڭ ئىؽالِىٌ وىَىّي ھبظىطلي رېرٕىىب ،ئىفٍەپچىمىطىؿ
ظاِ بٔىؽب ِبغ وەٌّەٍسۇ» زېگەْ ئىؽۋا 1082 ................................................................................
- 3197ؼۇئبي « :ئىؽالَ ،ئەض وىفىٕي وۆپ ذورۇٍٔۇق ثوٌۇؾ ،ھەرزب رۆرىە لەزەض ئبٍبٌؽب ئۆٍٍىٕىفىە رەـەثجۇغ
لىٍىسۇ» زېگەْ ِەؼىٍە1083 ......................................................................... ......................
- 3198ؼۇئبي « :ئىؽالَ ِۇؼۇٌّبْ ئەضٌەضٔىڭ ِۇؼۇٌّبْ ثوٌّىؽبْ ئبٍبٌؽب ئۆٍٍىٕىفىگە ضۇذؽەد لىٍىسۇ ،ئەِّب
ِۇؼۇٌّبْ ئبٍبٌٕىڭ ِۇؼۇٌّبْ ثوٌّىؽبْ ئەضگە ٍبرٍىك ثوٌۇـىؽب ضۇذؽەد لىٍّبٍسۇ» زېگەْ لبضاؾ1084 ........
- 3199ؼۇئبي « :ئىؽالِسا ظاوبد ثبً ِۇؼۇٌّبْ ئۈچۈْ ئبٌالھٕىڭ زەضگبھىسا وەِجەؼەي ِۇؼۇٌّبٔؽب لبضىؽبٔسا
ئۈؼزۈٍٔۈن پۇضؼىزي رۇؼسۇضۇپ ثېطىسۇِ ،بي ـ زۇَٔبؼي وۆپ ثوٌۇؾ ؼبۋاثمب ئىگە ثوٌۇـمب ھەؼؽە لوـىسىىەْ»
ِەؼىٍە 1084 ............................................................................ ...............................
زېگەْ
- 3200ؼۇئبي « :ئىؽالِٕىڭ چوـمب گۆـىٕي ھبضاَ لىٍىفىؽب ھېچمبٔساق ئبؼبؼي ٍوق ،ئۇِۇ ثبـمب ھبٍۋأالضؼب
ئوذفبـال ھبٍۋأؽۇ؟» زېگەْ ؼەپؽەرە 1084 .................................. ..............................................
 - 3201ؼۇئبي :ئىؽالَ زىٕي ٔېّە ئۈچۈْ ئەضٌەضٔي ئبٌزۇٍْ ،ىپەن ئىفٍىزىفزىٓ چەوٍەٍسۇ؟1085 ................
-3202ؼۇئبي « :ئىؽالَ ثبـمب زىٕؽب ئىفىٕىؿ ئەضوىٍٕىىىگە لبضـي ،چۈٔىي زىٕسىٓ ٍېٕىۋاٌؽبْ ِۇضرەزوە ئۆٌۈَ
عبظاؼي ثېطىسۇ» زېگ ەْ ؼەپؽەرە 1085 .....................................................................................
-3203ؼۇئبي « :ھبظىطلي ظاِبْ ِۇؼۇٌّبٍٔىطىٕىڭ ؼەٌّبْ ضۇـسىؽب رۇرمبْ پۇظىزؽىَؽي پىىىط ئەضوىٍٕىىىگە
ظىذ» زېگەْ ؼەپؽەرە 1086 ...................................................... ...........................................
-3204ؼۇئبي « :ئىؽالَ عبظا لبٔۇٔىسا ئوؼطىٕىڭ لوٌىٕي وېؽىؿ ،ظىٕب لىٍؽبٔالضٔي چبٌّب ـ وېؽەن لىٍىؿ عبظاؼي
ئىٕزبٍىٓ لبرزىك لوٌٍۇق ،ۋەھفىٍَىه» زېگەْ ؼەپؽەرە 1086 ................................................
-3205ؼۇئبي « :ئىؽالَ زىٕي پەضظ لىٍؽبْ ضاِىعأسا ثىط ئبً ضوظا رۇرۇؾ عەِئىَەد وىفىٍىطىٕىڭ ِەھؽۇالد،
ئىفٍەپچىمىطىؿ ھەضىىىزىٕي ئبلؽىزىپ لوٍىسىىەْ» زېگەْ ؼەپؽەرە 1087 .....................................
-3206ؼۇئبي « :ئىؽالَ زىٕي ھبظىطلي ظاِبْ ِەزۀىَىزي ثىٍە ْ ِبؼٍىفبٌّبٍسۇ ،چۈٔىي ِۇؼۇٌّبٔالض لبالق،
رەضەلمىَبرزب ئبضلىسا لبٌؽبْ» زېگەْ ؼەپؽەرە 1088 .......................................................................
 -3207ؼۇئبي :ئىؽالَ زىٕي ثىطٌىه ـ ئىززىپبلٍىممب چبلىطؼىّۇِ ،ۇؼۇٌّبْ ِىٍٍەرٍەض ثۆٌۈّٔىچىٍىه ۋە
رەپ طىمىچىٍىه ئىچىسە ٍبـبۋارمبٍٔىمي ِەؼىٍىؽي 1088 ..................................................................
-3208ؼۇئبي « :ئىؽالِسىىي عىھبز ِۇؼۇٌّبٔالضٔي ثبـمىالضؼب ربعبۋۇظ لىٍىفمب رەـەثجۇغ لىٍىسۇ» زېگەْ
ؼەپؽەرە 1089 .................................................................... ............................................
-3209ؼۇئبي « :ئىؽالَ زىٕي زېّووطارىَە ۋە ئىٕؽبْ ھەلٍىطىگە لبضـي ،ھبوىُ ئۈچۈْ ـۇضا (ِەؼٍىھەد وېڭىفي)
ٔىڭ ھبعىزي ٍوقِ ،ۇؼۇٌّبٔالض لبضـي رەضەپٕىڭ پىىطىگە ھۆضِەد لىٍّبٍسۇ» زېگەْ ؼەپؽەرە1089 .
-3210ؼۇئبي « :ئىؽالَ زىٕي زضاِّب ،ضەؼؽبٍِىك ،ئوٍّىچىٍىك ،ھەٍىەٌزىطاـٍىك ۋە ٔبذفب ـ ِۇظىىىالضزىٓ
ئىجبضەد پەْ ـ ِەزۀىَەرٍەضگە لبضـي رۇضىسۇ» زېگەْ ؼەپؽەرە 1091 ................................................
- 3211ؼۇئبي « :ئىؽالَ ِۇرەئەؼؽىپٍىه ،ضازىىبٌٍىممب چ بلىطىسۇِ ،ۇؼۇٌّبْ ؼۆظى رېطضوضچي زېگەْ ئۇلۇِٕي
ثىٍسۈضىسۇ» زېگەْ ؼەپؽەرە 1092 .........................................................................................
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ئۈچىٕچي جٍىذ -لۇسئبْ ۋە عۈٕٔەت
بسم اهلل الرحمن الرحيم *

ئوْ جۆجىٕچي ثۆٌۈَ .لۇسئبْ وەسىُ ۋە عۈٕٔەت
ثىشىٕچي ثبپ .لۇسئبْ وەسىُ ھەلمىذە ئوِوِي چۈؽۀچە

-7851عۇئبي :ئىغالَ دىٕىٕىڭ ئبعبعٍىك دەعحۇسٌىشى
ئىؽالَ زىٕىٕىڭ ئبؼبؼٍىك زەؼزۇضٌىطى لۇضئبْ وەضىُ ثىٍەْ ؼۈٕٔەرزۇض .ئبٌالھ ربئبال لۇضئبْ
وەضىُ ثىٍەْ ؼۈٕٔەرٕىڭ ِۇؼۇٌّبٔالض ئۈچۈْ ثىطزىٕجىط زەؼزۇض ئىىۀٍىىي ۋە ھەض ئىفزب ئبٌسى
ثىٍەْ ثۇ ئىىىىؽىگە ِۇضاعىئەد لىٍىفي الظىٍّىمىٕي ثبٍبْ لىٍىپ« :ئي ِۆِىٍٕەض ! ئبٌالھمب،
پەٍؽەِجەضگە ۋە ئۆظۈڭالضزىٓ ثوٌؽبْ ئىؿ ئۈؼزىسىىىٍەضگە ئىزبئەد لىٍىڭالض ،ئەگەض ؼىٍەض ثېطەض
ِەؼىٍىسە ئىرزىالپ لىٍىفىپ لبٌؽبڭالض ،ثۇ روؼطىسا ئبٌالھٕىڭ وىزبثىؽب ،پەٍؽەِجەضٔىڭ
ؼۈٕٔىزىگە ِۇضاعىئەد لىٍىڭالض [ » .ؼۈضە ٔىؽب  - 59ئبٍەد] زېگەْ.
-7857عۇئبي :لۇسئبْ وەسىُِ ،ۇھەِّەد ئەٌەٍھىغغبالِغب ئبٌالھ جبئبال جەسىپىذىٓ
ٔبصىً لىٍىٕغبْ ئىالھي دەعحۇس
لۇضئبْ وەضىّٕىڭ ثبضٌىك وبئىٕبرٕي ٍبضارمۇچي ،ھەِّىٕي ضىعلالٔسۇضؼۇچي ،ھەِّىگە
ئىگىساضچىٍىك لىٍؽۇچي ظاد اﷲ ربئبال رەضىپىسىٓ ئىٕؽبٔىَەرٕىڭ ثەذذ  -ؼبئبزەد ٍوٌىسىىي
ِەـئەي لىٍىٕىفي ئۈچۈْ ٔبظىً لىٍىٕؽبْ ئىالھىٌ زەؼزۇض ئىىۀٍىىي ھەِّىّىعگە ئبٍسىڭ.
ـۇڭالـمب لۇضئبْ وەضىّٕي روؼطا چۈـىٕىؿ ،روؼطا ھۆوۈَ لىٍىؿ ۋە روؼطا ٍەوۈْ چىمىطىؿ
ئۈچۈْ ئۇٔىڭؽب ِۇٔبؼىۋەرٍىه ٔۇضؼۇْ ِەظِۇٔالضٔي ثىٍىؿ ئىٕزبٍىٓ ظۆضۈض.
لۇضئبْ وەضىُ ئىؽالَ زىٕىٕىڭ ئەلىسە ،ئىجبزەد ۋە ئىغزىّبئىٌ رۇضِۇـٕىڭ ھەِّە رەضەپٍىطىگە
ئباللىساض ثوٌؽبْ ثبضٌىك ھۆوۈٍِەضٔي ر وٌۇق ئۆظ ئىچىگە ئبٌؽبْ ِۇوەِّەي ثىط زەؼزۇضزۇض .اﷲ ربئبال ثۇ
ھەلزە ِۇٔساق زەٍسۇ [ :ؼبڭب ثىع وىزبثٕي (ٍۀي لۇضئبٕٔي) ھەِّە ٔەضؼىٕي (ٍۀي وىفىٍەض ِوھزبط
ثوٌىسىؽبْ زىٕىٌ ئىفالضٔىڭ ھەِّىؽىٕي) چۈـۀسۈضۈپ ثېطىسىؽبْ( ،زىٍالضؼب) ھىساٍەد،
(ثۀسىٍەضگە) ضەھّەدِ ،ۇؼۇٌّب ٔالضؼب ِەڭگۈٌۈن ؼبئبزەد ثىٍەْ ذۇؾ ذەۋەض ٍەرىۈظىسىؽبْ
لىٍىپ ٔبظىً لىٍسۇق](ؼۈضە ٔەھٍي  - 89ئبٍۀىڭ ثىط لىؽّي ) ٌېىىٓ ،لۇضئبْ وەضىّسە
وەٌزۈضۈٌگەْ ھۆوۈٍِەضِ ،ۇٔبؼىۋەرٍىه ِەؼىٍىٍەض ٍېؽىٕچبق ـەوىٍسە ثبٍبْ لىٍىٕؽبْ ثوٌۇپ،
ئۇٔىڭ رەپؽىالري پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕى ڭ ھەزىػ ۋە ؼۈٕٔەرٍىطى ئبضلىٍىك ـەضھىٍۀگەْ.
-7854عۇئبي :لۇسئبْ وەسىّٕىڭ ٔبصىً ثوٌۇؽي
ئىفۀچىٍىه ربضىرىٌ ِۀجەٌەضگە ئبؼبؼەْ لۇضئبْ وەضىُ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب
ھىغىطىَەزىٓ ٍ 13ىً ئىٍگىطى (ِىالزىَۀىڭ  611ـ ٍىٍي) ضاِىعاْ ئېَىٕىڭ  21ـ وۈٔي ،زۈـۀجە
وۈٔىسىٓ ربضرىپ چۈـۈـىە ثبـٍىؽبْ .ثۇ زەي پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ٍ 40بـمب وىطگەْ ٍىٍي
ثوٌۇپ ،اﷲ ربئبالٔىڭ ئۇٌۇغ ھېىّىزي ثىٍەْ لۇضئبٔسىٓ ئىجبضەد ثۇ ِۇلەززەغ زەؼزۇض
پەٍؽەِجەضئەٌەٍھىؽؽبالِؽب ئبزەَ ئۆِطىٕىڭ ئەلىً ـ پبضاؼەد ،چۈـۀچە عەھەرزە ئەڭ ٍېزىٍگەْ،
لىطأٍىك ،ئبٌزۇْ زەۋضى ثوٌؽبْ ٍ 40ېفىسا چۈـىەْ .لۇضئبْ وەضىُ زەؼٍەپزە ھەِّە ٔەضؼە
ذبرىطىٍۀگەْ ربذزىسىٓ (ٍۀي ٌەۋھۇٌّەھپۇظ) زىٓ ثىطىٕچي لەۋەد ئبؼّبٔسىىي ‖ثەٍزۇي ئىعظە ―
زېگەْ ٍەضگە لەزىط وېچىؽي ثىطال لېزىّسا چۈـۈضۈٌگەْ .ثۇ ھەلزە ھبوىُ ،ؼەئىس ئىجٕي
عۇثەٍطزىٓ پەٍؽەِجەضئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ « :لۇضئبْ وەضىُ ھەِّە ٔەضؼە ذبرىطىٍۀگەْ ربذزىسىٓ
ئېٍىپ چىمىٍىپ ثىطىٕچي ئبؼّبٔسىىي ‖ثەٍزۇي ئىعظە ―زېگەْ ٍەضزە لوٍۇٌسى» زېگۀٍىىىٕي
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ضىۋاٍەد لىٍؽبْ .ئبٔسىٓ لۇضئبْ وەضىُ عىجطىئىً ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئبضلىٍىك ‖ؼۈضە ئەٌەق ―ٔىڭ
ثېفىسىىي ثەؾ ئبٍەد ؼبضى ھىط ازا رۇٔغي ٔبظىً ثوٌۇـمب ثبـٍىؽبٔسىٓ ربضرىپ ٍ 23ىً عەضٍبٔىسا
روٌۇق ٔبظىً ثوٌۇپ ثوٌؽبْ.
-7853عۇئبي :لۇسئبْ وەسىّٕىڭ ِۇثبسەن ئىغىٍّىشى ۋە ِەصِۇٍٔىشى
ئبٌالھ ربئبال لۇضئبْ وەضىّٕي رۆۋۀسىىىسەن ثىط لبٔچە ئىؽىُ ثىٍەْ ظىىىط لىٍؽبْ:
ِ ِ ِ
ِِ
ني
« )1لۇضئبْ وەضىُ» .ئبٌالھ ربئبال ِۇٔساق زەٍسۇ :إِ َّن َى َذا الْ ُق ْرآ َن يِ ْهدي للَِِّت ى َي أَقْ َوُم َويُبَش ُِّر الْ ُم ْؤمن َ
الَّ ِذين ي عملُو َن َّ ِ
اِل ِ
ات أ َّ
َجًرا َكبِريًا ( { )9ثۇ لۇضئبْ ھەلىمەرەْ ئەڭ روؼطا ٍوٌؽب ثبـالٍسۇٍ ،بذفي
َن ََلُ ْم أ ْ
الص َ
َ ََْ
ئىفالضٔي لىٍىسىؽبْ ِۆِىٍٕەضگە ئۇالضٔىڭ چوڭ ِۇوبپبرمب ئېطىفىسىؽبٍٔىمي ثىٍەْ ذۇؾ ذەۋەض
ثېطىسۇ } [ؼۈضە ثۀي ئىؽطائىً  -9ئبٍەد]
َنزلْنَا إِلَْي ُك ْم كِتَابًا فِ ِيو ِذ ْك ُرُك ْم أَفَ ََل تَ ْع ِقلُو َن ({ )01
 )2وىزبة .ئبٌالھ ربئبال ِۇٔساق زەٍسۇ :لََق ْد أ َ
ؼىٍەضٔىڭ ـبْ ـ ـەضىپىڭالضٔي ئۆظ ئىچىگە ئبٌؽبْ وىزبثٕي (ٍۀي لۇضئبٕٔي) ؼىٍەضگە ھەلىمەرەْ
ٔبظىً لىٍىپ ثەضزۇق( .ثۇٔي) چۈـۀّەِؽىٍەض؟} [ئۀجىَب ؼۈضىؽي  - 10ئبٍەد]
ِِ ِ
ِ
ِ ِ
ني نَ ِذ ًيرا ({ )0
 )3ـۇضلبْ .ئبٌالھ ربئبال ِۇٔساق زەٍسۇ :تَبَ َارَك الَّذي نََّزَل الْ ُف ْرقَا َن َعلَى َعْبده ليَ ُكو َن للْ َعالَم َ
پۈرۈْ عبھبْ ئەھٍىٕي (اﷲ ٔىڭ ئبظاثىسىٓ) ئبگبھالٔسۇضؼۇچي ثوٌۇـي ئۈچۈْ ،ثۀسىؽىگە (ٍۀي
ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب) ھەق ثىٍەْ ثبرىٍٕي ئبٍطىؽۇچي لۇضئبٕٔي ٔبظىً لىٍؽبْ اﷲ ٔىڭ
ثەضىىىزي ثۈٍۈوزۇض } [ـۇضلبْ ؼۈضىؽي  - 1ئبٍەد]
 )4ظىىىط .ئبٌالھ ربئبال ِۇٔساق زەٍسۇ :إِنَّا ََْن ُن نَ َّزلْنَا ِّ
الذ ْكَر َوإِنَّا لَوُ َِلَافِظُو َن ( { )9لۇضئبٕٔي
ھەلىمەرەْ ثىع ٔبظىً لىٍسۇق ۋە چولۇَ ئۇٔي لوؼساٍّىع } [ھىغىط ؼۈضىؽي  - 9ئبٍەد]
ِ
ِ ِ
ني ( { )091ـۈثھىؽىعوي ،لۇضئبْ
يل َر ِّ
ب الْ َعالَم َ
 )5رۀعىً .ئبٌالھ ربئبال ِۇٔساق زەٍسۇَ :وإنَّوُ لَتَنز ُ
ئبٌەٍِەضٔىڭ پەضۋەضزىگبضى رەضىپىسىٓ ٔبظىً لىٍىٕؽبٔسۇض } [ـۇئەضا ؼۈضىؽي  - 192ئبٍەد]
لۇضئ بْ وەضىُ ٍۇلىطلىالضزىٓ ثبـمب ٍۀە «ظىىط»« ،ۋەھَي»« ،لەؼەغ»« ،ئەضضوھ»« ،ئەي
ِەؼبٔي» لبربضٌىك ئىؽىّالض ثىٍۀّۇ ئبرىٍىسۇٔ« .ۇض»« ،ھۇزا» (ھىساٍەد) « ،ـىپب»« ،ضەھّەد»،
«ِەۋئىعە»ِ« ،ۇثىٓ»« ،ثۇـطا»« ،ئەظىع»« ،ثەـىط»ٔ« ،ەظىط»ِ« ،ەعىس» لبربضٌىك ئىؽىّالض ثىٍۀّۇ
ؼۈپەرٍىٕىسۇ.
-7852عۇئبي :لۇسئبْ وەسِٕىڭ ئوِوِي ِەصِۇٔي
لۇئبْ وەضىّسە ئەلىسە ـ ئىّبْ ِەؼىٍىؽي ،پەٍؽەِجەضٌەضٔىڭ لىؽؽىٍىطى ،لىَبِەد ئەھۋاٌي،
ئىؽالِٕىڭ لبئىسە ـ پطىٕؽىپٍىطى ،ئەِەي ـ ئىجبزەد ،ئەىالق پەظىٍەد ،وىفىٍىه ِۇٔبؼىۋەد
ِەؼىٍىٍىطى ،عىھبز لبئىسىٍىطى ،زۆٌەد رۈظۈِي ،لبٔۇْ ،ؼىَبؼەد ،ئىغزىّبئىٌ ِەؼىٍىٍەض،
ِۇئبِىالرالض ،ربضىرىٌ ۋەلەٌەضِ ،ەزۀىَەد پەْ رىرٕىىب ۋە ثبـمب ٔۇضؼۇْ ِەؼىٍىٍەض رۇٌۇق ثبٍبْ
لىٍىٕىسۇ.
-7858عۇئبي :لۇسئبْ وەسىُ عۈسىٍىشىٕىڭ جەسجىۋى ۋە چۈؽۈسٌىؾي
لۇضئبْ وەضىّٕىڭ ضەرىە رىعىٍىؿ رەضرىپي ئۇٔىڭ ظېّىٕؽب چۈـۈضۈٌۈؾ رەضرىپي ثىٍەْ
ئەِەغٌ ،ەۋھۇٌّەھپۇضزىىي رەضرىپي ثوٍىچە عىجطىئىً ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ لبٍؽي ؼۈضىٕي لبٍؽي
ؼۈضىٕىڭ ئبٌسىؽب ٍبوي ئبضلىؽب ،لبٍؽي ئبٍەرٕي لەٍەضگە لوٍۇؾ ھەلمىسە پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب
ثەضگەْ وۆضؼەرّىؽي ۋە پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ثۇ ھەلزە ؼبھبثىٍەضگە رەٌىُ ثېطىفي
ثوٍىچە رىعىٍؽبْ .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ھەض ٍىٍي ضاِىعأسا لۇضئبٕٔي ھبظىطلي رەضرىپ ثوٍىچە
عىجطىئىً ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب ثىط لېزىُ رىڭفىزبرزي .ھبٍبرىٕىڭ ئبذىطلي ٍىٍىسىىي ضاِىعأسا ثوٌؽب،
ئىىىي لېزىُ رىڭفبرمبْ.
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-7858عۇئبي :لۇسئبْ وەسىّٕىڭ عۈسە ،ئبٍەت ،وەٌىّىٍىشى
لۇضئبْ وەضىُ  114ؼۈضە 6236 ،ئبٍەدِ 77 ،ىڭ  439وەٌىّەِ 321 ،ىڭ  250ھەضىپزىٓ
رەضوىت ربپمبٔسۇض.
ئبٍەد – لۇضئبْ وەضىّسىىي ؼۈضىٍەضٔي رەـىىً لىٍؽبْ ِۇؼزەلىً عۈٍِىٍەض ثوٌۇپ ،لۇضئبْ
وەضىّسىىي ؼۈضىٍەض ضەلەٍِىه ئبٍەرٍەضزىٓ رەضوىت ربپمبْ.
ؼۈضە – لۇضئبْ وەضىّسىىي ِەذؽۇغ ٔبٍِىطى ثىٍەْ ئبربٌؽبْ ثۆٌۈٍِەض زېگۀٍىىزۇض.
-7851عۇئبي :لۇسئبْ وەسىّذىىي ئەڭ ئۇصۇْ ،ئەڭ لىغمب عۈسىٍەس ،ئەڭ دەعٍەپ ۋە
ئەڭ وىَىٓ چۈؽىەْ ئبٍەجٍەس
لۇضئبْ وەضىّسىىي ئەڭ ئۇظۇْ ؼۈضە ثەلەض ؼۈضىؽىسۇض .لۇضئبْ وەضىّسىىي ئەڭ لىؽمب ؼۈضە
وەۋؼەض ؼۈضىؽي .لۇضئبْ وەضىّسىىي ئەڭ زەؼٍەپ چۈـىەْ ئبٍەرٍەض ئەٌەق ؼۈضىؽىٕىڭ
ثېفسىىىي ثەؾ ئبٍەد .لۇضئبْ وەضىّسىىي ئەڭ ئبذىطزا چۈـىەْ ئبٍەد ثەلەض ؼۈضىؽىٕىڭ 281
–ئبٍىزىسۇض.
-7855عۇئبي :لۇسئبْ وەسىّذىىي ِەوىە ۋە ِەدىٕە عۈسىٍىشى
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ِ ەوىىسىٓ ِەزىٕىگە ھىغطەد لىٍىفمب ئبرٍىٕىفزىٓ ئىٍگىطى
ِەوىىسە چۈـىەْ ؼۈضىٍەض « ِەوىە ؼۈضىٍىطى» ھىغطەرزىٓ وېَىٓ ِەزىٕىسە چۈـىەْ ؼۈضىٍەض،
ِەزىٕە ؼەپىطىسە ،ؼبظارالضزا ،ھەرزب ِەوىە ئبظاد ثوٌؽبْ وۈٔي ۋە پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ۋىسا
ھەعٕي لىٍؽبْ وۈٍٔىطى ِەوىىسە چۈ ـىەْ ؼۈضىٍەضِۇ ِەزىٕە ؼۈضىٍىطى زەپ ئبرىٍىسۇ.
لۇضئبْ وەضىّسىىي  114ؼۈضىسىٓ ِەوىە ؼۈضىٍىطى ِ ،82ەزىٕە ؼۈضىٍىطى ِ ،20ەوىە ۋە
ِەزىٕىسە چۈـىەْ ئبٍەرٍەضزىٓ رەضوىت ربپمبْ ؼۈضىٍەضٔىڭ ؼبٔي  12ؼۈضىسۇض.
-7858عۇئبيِ :ەوىە عۈسىٍىشىٕىڭ خۇعۇعىَەجٍىشى
 )1ئىٕؽبٔالضٔي ئبٌالھ ربئبالٔىڭ ثىطال ئىالھ ئىىۀٍىىىگە ئىمطاض لىٍىپ ،ئىجبزەرٍەضٔي
ئبٌالھمىال لىٍىفمب چبلىطىؿ ،ثۇرپەضەؼٍىه ئەلىسىؽىگە لبضـي رۇضۇؾ.
 )2لىَبِەد وۈٔي ثوٌىسىؽبْ ئىفالضٔي ،عۀٕەد ثىٍەْ زۇظاذٕي وىفىٍەضگە ثبٍبْ لىٍىؿ.
ِ ) 3ۇـطىىٍەضٔىڭ ذۇضاپي ئبزەرٍىطىٕي ؼۆوۈؾ ۋە ئۇالض ثىٍەْ ِۇٔبظىطىٍىفىؿ.
 ) 4ئبٍەرٍىطىٕىڭ لىؽمب ثوٌىفي ۋە لىؽمب ؼۈضىٍەض.
 )5ئىٍگىطىىي پەٍؽەِجەضٌەضٔىڭ لىؽؽىٍىطىٕي ۋە لەۋٍِىطى ثىٍەْ ئېٍىپ ثبضؼبْ
وۈضەـٍىطىٕي ثبٍبْ لىٍىؿ.
ِ )6ۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب رەؼەٌٍي ثېطىؿ.
-7881عۇئبيِ :ەدىٕە عۈسىٍىشىٕىڭ خۇعۇعىَەجٍىشى
 ) 1ئىجبزەرٍەضٔىڭ رۈضٌىطى ۋە لبئىسە رەضرىجٍىطىِ ،ۇئبِىٍە ئۇؼۇٌٍىطى ،عبظاالؾ
پطىٕؽىپٍىطى ،ئۇضۇؾ لبٔۇٍٔىطى ،ئبئىٍە رۈظۈِي ۋە ثبـمىالضزىٓ ئىجبضەد ـەضىئەد ئەھىبٍِىطىٕي
ثبٍبْ لىٍىؿ.
ٍ ) 2ەھۇزىَالض ثىٍەْ ذطىؽزىئبٔالضٔي ئىؽالِؽب زەۋەد لىٍىؿ.
ِ ) 3ۇٔ بپىمالضٔىڭ ئىفٍىطى ۋە ِۇؼۇٌّبٔالضؼب ثوٌؽبْ ذەرەضٌىطىٕي ثبٍبْ لىٍىؿ.
 ) 4ئبٍەرٍىطىٕىڭ ئۇظۇْ ثوٌىفي ۋە ئۇظۇْ ؼۈضىٍەض.
-7887عۇئبي :عۈسىٍەسٔىڭ ِەوىىذە ٍبوي ِەدىٕىذە چۈؽىۀٍىىىٕي ثىٍىؾٕىڭ
پبٍذىٍىشى
ؼۈضىٍەضٔىڭ ِەوىىسە ٍبوي ِەزىٕىسە چۈـىۀٍىىىٕي ثىٍىفٕىڭ پبٍسىٍىطىٕي رۆۋۀسىىي ئۈچ
ٔولزىؽب ٍېؽىٕچبلالـمب ثوٌىسۇ:
ثىطىٕچي ،ثىط ئوضۇٔسا ثىطەض ئىفٕي لىٍىفزىٓ روؼۇؾ ٍبوي ثىطەض ئىفمب ثۇٍطۇـمب وەٌگەْ

44

www.uyghurmuslim.com www.fb.com/uighurawazi uighurawazi@yahoo.com
ِەظِۇٔسىىي ئبٍەرٍەض ٍۀە ثىط ئوضۇٔسا ئۇٔىڭ ئەوىؽىچە وەٌگۀسەن ٍبوي ئبظضاق لوـۇِچە
لىٍىٕؽبْ ٍبوي ِەٌۇَ ثىط ؼەۋەثٍەضٔي ـەضد لىٍ ؽبْ ھبٌسا وەٌگۀسەن ئوذفىّبؼٍىك وۆضۈٌگۀسە
لبٍؽي ھۆوۈِٕىڭ ئەِەٌسىٓ لبٌسۇضۇٌؽبٍٔىمىٕي ثىٍىۋېٍىفمب پبٍسىٍىك .چۈٔىي ،وۆپىٕچە ئەھۋاٌسا
ئەِەٌسىٓ لبٌسۇضۇٌۇؾ وۆضۈٌگەْ ئبٍەرٍەضزەِ ،ەزىٕىسە چۈـىەْ ئبٍەرٍەض ِەوىىسە چۈـىەْ
ئبٍەرٍەضٔىڭ ھۆوّىٕي ئەِەٌسىٓ لبٌسۇضۇپ وېٍىسۇ .ثۇ ئىىىي ذىً ھۆوۈِسىٓ ئەٌۋەرزە ِەزىٕىسە
چۈـىەْ ئبٍەرٕىڭ ھۆوّىگە ئەِەي لىٍىٕىسۇ.
ئىىىىٕچي ،ئىؽالَ زىٕىٕىڭ ئەھىبَ ،لبئىسە ـ رۈظۈَ ،ثەٌگىٍىّىٍىطىٕىڭ ٍوٌؽب لوٍۇٌۇؾ
عەضٍبٔىٕي ثىٍىۋېٍىفمب ٍبضزىّي ثوٌىسۇِ .ېھطىجبْ اﷲ ثىطەض ئېؽىط ھۆوۈِٕي ٍوٌؽب لوٍّبلچي ثوٌؽب
ئۇ ٔي ثىطالال ٍوٌؽب لوٍّبؼزىٓ ثەٌىي ثبؼمۇچالضؼب ثۆٌۈپ لەزەِّۇ ـ لەزەَ ٍوٌؽب لوٍۇؾ ئۇؼۇٌىٕي
رۇرىسۇ .ھبضالٕىڭ ھبضاَ لىٍىٕىفىٕىڭ ئۈچ ثبؼمۇچمب ثۆٌۈٔۈپ ئبذىطلي ثبؼمۇچزب وەؼىىٓ ھبٌسا
ھبضاَ لىٍىٕىفىّۇ ثۇٔىڭ ثىط ِىؽبٌىسۇض.
ھۆوۈٍِەضٔىڭ رەزضىغىٌ ھبٌسا ٍوٌؽب لوٍۇٌىفي ئ ىؽالَ زىٕىٕىڭ ئۆظىگە ذبغ ھېىّەرىە ئىگە
زىٓ ئىىۀٍىىىٕىڭ ضوـەْ پبوىزىسۇض .چۈٔىي ،ثۇ ذىً ئوؼۇي ھېچمبٔساق رەضثىَە وۆضِىگەْ
وىفىٍەضٔي ٍۀي ،ربضىرىٌ ۋە ئىغزىّبئىٌ ِۇھىزىؽب ،ـۇٔسالال ئۆظ لەۋِىگە ،ئۆظ ِىٍٍىزىگە رەۋە
پىؽرىه ذبؼٍىمي ثىٍەْ ِەٌۇَ ثىط ٔەضؼىٕي چۈـىٕىفزىٓ ،ئۇٔي لوثۇي لىٍىفزىٓ ،ئۇٔىڭؽب
ئبزەرٍىٕىفزىٓ ٔبھبٍىزي ٍىطاق لبٌؽبْ وىفىٍەضٔي رەضثىَىٍەـزە ئەڭ ٍبذفي رەزثىط ھېؽبثٍىٕىسۇ.
ئۈچىٕچي ،ؼۈضىٍەضٔىڭ لەٍەضزە چۈـىۀٍىىىگە وۆڭۈي ثۆٌۈؾ ،ئبٌىّالضٔىڭ ئۇٔي لبٍؽي
عبٍسا ،لبٔساق ئەھۋاٌسأ ،ېّە ؼەۋەپزىٓ چۈـىۀٍىىىٕي ثىٍىفي ۋە ئۇٔي روؼطا چۈـىٕىپ ،روؼطا
ھۆوۈَ لىٍىفي ئۈچۈْ ئىٕزبٍىٓ ِۇھىُ.
-7884عۇئبي :عۈسىٍەسٔىڭ ٔىڭ لەٍەسدە چۈؽىۀٍىىىٕي وۆسعىحىپ ثېشىذىغبْ
ئبالِەجٍەس
لبٍؽي ؼۈضىٕىڭ لەٍەضزە چۈـىۀٍىىىٕي وۆضؼىزىپ ثېطىسىؽبْ ئبالِەرٍەض ؼبھبثىالض ۋە
ربثىئىٕالضزىٓ لىٍىٕؽبْ ئىفۀچٍىه ضىۋاٍەرٍەضگە ئبؼبؼەْ ثېىىزىٍگەْ.
ئەضەثچە ‖وال― (ھەضگىع ئۇٔساق ئەِەغ) زېگەْ ؼۆظ ثبض ھەض لبٔساق ؼۈضە ِەوىىسە چۈـىەْ.
ثۇ ؼۆظ لۇضئبٔسا ٍ 33ەضزە رەوطاضالٔؽبْ ثوٌۇپ ،ثۇالضٔىڭ ھەِّىؽي لۇضئبٕٔىڭ ئبذىطلي 15
پبضىؽىٕىڭ ئىچىسىىي  15ؼۈضە ئىچىسە وەٌگەْ.
ؼەعسە ئبٍىزي ثبض ھەض لبٔساق ؼۈضە ِەوىىسە چۈـىەْ .ثەلەض ۋە ئبي ئىّطاْ ؼۈضىٍىطىسىٓ
ثبـمب ؼۈضىٕىڭ ثېفىسا ئۈظۈپ ئولۇٌىسىؽبْ ئېٍىپە ھەضپٍىطى ثبض ھەض لبٔساق ثىط ؼۈضە ِەوىىسە
چۈـىەْ.
ثەلەض ؼۈضىؽىسىٓ ثبـمب ثۇضۇٔمي پەٍؽەِجەضٌەض ۋە ئۈِّەرٍەضٔىڭ لىؽؽىؽي ثبٍبْ لىٍىٕؽبْ
ھەض لبٔساق ثىط ؼۈضە ِەوىىسە چۈـىەْ.
ثەلەض ؼۈضىؽىسىٓ ثبـمب ئبزەَ ئەٌەٍھىؽؽبالَ ثىٍەْ ئىجٍىؽٕىڭ لىؽؽىؽي ثبٍبْ لىٍىٕؽبْ
ھەض لبٔساق ثىط ؼۈضە ِەوىىسە چۈـىەْ.
‖ئي ئىٕؽبٔالض ―ٍبوي ‖ئي ئبزەَ ثبٌىٍىطى ― زېگەْ ؼۆظٌەض وەٌگەْ ؼۈضىٍەض ِەوىىسە
چۈـىەْ‖ .ئي ِۆِىٍٕەض ―زېگەْ ؼۆظ ثب ض ؼۈضىٍەض ثوٌؽب ِەزىٕىسە چۈـىەْ .پەلەد ؼۈضە
ھەعسىىي ‖ئي ِۆِىٍٕەض! ― زەپ ثبـالٔؽبْ ثۇ ئبٍەد ثۇٔىڭسىٓ ِۇؼزەؼٕب.
ئىؽالَ زىٕىٕىڭ ئەلىسىٍىطىگە ئبئىذ ِەظِۇٔسىىي ؼۈضىٍەض ِەوىىسە ،پەضظ ئەِەٌٍەضٔىڭ
ھۆوۈٍِىطىٕي ۋە عىٕبٍەرٍەضٔىڭ عبظاٌىطىٕي ثبٍبْ لىٍؽبْ ؼۈضىٍەض ِەزىٕى سە چۈـىەْ .چۈٔىي،
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ِەوىىسىىي چېؽىسا ؼبھبثىالضؼب زىٕٕىڭ ئبؼبؼي ثوٌؽبْ ئەلىسە ،رەۋھىس
ئۇلۇٍِىطىٕي ثىٍسۈضگەِْ .ەزىٕىگە ھىغطەد لىٍىپ ثبضؼبٔسىٓ وېَىٓ ئىؽالَ زىٕىٕىڭ
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ربضلىٍىفي ،وېڭىَىفي ۋە وۈچٍىٕىفىگە ئەگىفىپ ،لبٔۇْ ـ رۈظۈِگە ئبئىذ ھۆوۈٍِەضٔي ثبٍبْ
لىٍىفمب ۋە ئەِەٌىٍَەـزۈضۈـىە ثبـٍىؽبْ.
ئبٍەرٍىطى لىؽمب ،لىؽمب وەٌگەْ ؼۈضىٍەضٔىڭ وۆپىٕچىؽي ِەوىىسە ،ئبٍەرٍىطى ئۇظۇْ ئۇظۇْ
وەٌگەْ ؼۈضىٍەضٔىڭ وۆپىٕچىؽي ِەزىٕىسە چۈـىەْ.
ئۀىەثۇد ؼۈضىؽىسىٓ ثبـمب ِۇٔبپىمالضٔىڭ ثبٍبٔي ثبض ھەض لبٔساق ؼۈضە ِەزىٕىسە چۈـىەْ.
چۈٔىيِ ،ۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ وۈچي ئبعىع ثوٌؽبْ ِەوىىسىىي چبؼالضزا ِۇٔبپىمٍىك ھەضىىەرٍىطى
وۆضۈٌّىگەِْ ،ۇؼۇٌّبٔالض ِەزىٕىگە ھىغطەد لىٍؽبٔسىٓ وېَىٓ ،ئىؽالَ زىٕىٕىڭ وۈچىَىفىگە
ئەگىفىپ زىٕٕىڭ وۈچىسىٓ لوضلۇپ ِۇؼۇٌّبْ ثوٌىۋاٌؽبْ ِۇٔبپىمالض پەٍسا ثوٌۇـمب ثبـٍىؽبْ.
-7883عۇئبي:ئبٍەجٍەسٔىڭ چۈؽۈػ عەۋەثىٕي ثىٍىؾٕىڭ ئەھّىَىحي
ئبٍەرٍەضٔىڭ چۈـۈؾ ؼەۋەثىٕي ثىٍىؿ ٔبھبٍىزي ِۇھىُ ئەھّىَەرٍەضگە ئىگە ثوٌۇپ،
ئۇٔىڭسىٓ ئېطىفىسىؽبْ پبٍسىالض رۆۋۀسىىىٍەضزىٓ ئىجبضەرزۇض:
ھۆوۈٍِەضٔىڭ ٍوٌؽب لوٍۇٌىفىسىىي ھېىّەرٍەضٔي چۈـىٕىؿ.
ھۆوۈٍِەضٔي ئوِۇٍِۇلزىٓ ذبؼالـزۇضۇؾ.
ئبٍەرزە ٔېّىٕىڭ وۆظزە رۇرۇٌؽبٍٔىمىٕي ئبٍسىڭالـزۇضۇـمب ٍبضزەَ ثېطىؿ.
ئبٍەرٕىڭ چۈـۈـىگە ؼەۋەپىبض ثوٌؽۇچىٕىڭ وىٍّىىىٕي ثىٍىؿ.
-7882عۇئبي :لۇسئبْ وەسىّٕىڭ جوپٍىٕىپ وىحبپ لىٍىىٕىؾٕىڭ عەۋەثي
لۇضئبْ وەضىُ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب پەٍؽە ِجەضٌىه ۋەظىپىؽي ربپفۇضۇٌؽبٔسىٓ ربضرىپ
ربوي ۋاپبد ثوٌؽىچە ثوٌؽبْ ٍ 23ىً عەضٍبٔىسا ِەٍٍي وېچە ٍبوي وۈٔسۈظ ثوٌؽۇْ ،اﷲ ربئبال
ذبٌىؽبْ ۋالىززب چۈـۈضۈٌۈپ رۇضزى .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ثىطەض ئبٍەد چۈـىەْ ھبِبْ
ئبٍەرٍەضٔي ٍېعىفمب رەٍىٍٕىگەْ ؼبھبثىٍىطىؽب ئۇٔي ٍېعىفمب ثۇٍطۇپ ،ئبٍەرٕىڭ ٍېعىٍىؿ ئوضٔي ۋە
رەضرىۋىٕي ئوچۇق وۆضؼىزىپ ثېطەرزي .ذوضِب زەضىرىٕىڭ لوۋظالٍىطى ،رېطە ٍبوي ٍبپىالق ربـزەن
ٔەضؼىٍەضٔىڭ ئۈؼزىگە ٍېعىٍؽبْ ئبٍەرٍەض پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئۆٍٍىطىٕىڭ ثىطىسە
ؼبلٍىٕبرزي .ھەض ۋالىذ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب ئبٍەرٍەض چۈـۈپ رۇضؼبچمب ،لۇضئبْ پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ظاِبٔىؽىسا ھبظىطلىسەن ثىط وىزبة ـەوٍىسە روپالّٔىؽبْ ئىسى.
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ۋاپبد ثوٌؽبٔسىٓ وېَىٓ ،ئەثۇثەوطى ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ذەٌىپىٍىىىە
رەٍىٍٕۀسى .ـۇ زەۋضىسە ِۇؼۇٌّبٔالض ثىٍەْ پەٍؽەِجەض ٌىه زەۋاؼىٕي لىٍؽبْ ِۇؼەٍٍىّە وبظظاپٕىڭ
ئبزەٍِىطى ئبضىؽىسا ٔبھبٍىزي چوڭ ثىط ئۇضۇؾ ٍۈظ ثېطىپ ،ثۇ ئۇضۇـزب ـېھىذ ثوٌؽبْ وۆپٍىگەْ
ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ لبربضىسا لۇضئبٕٔي ٍبز ئبٌؽبْ ٔۇضؼۇْ لبضىالضِۇ ثبض ئىسى .ئۆِەض ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ
لبضىالضٔىڭ ئۇ ئۇضۇؾ ،ثۇ ئۇضۇـزب ـېھ ىذ لىٍىٕىپ وېزىپ لۇضئبٕٔىڭ ِۇوەِّەي ؼبلٍىٕىپ
لبالٌّبؼٍىمىسىٓ ئۀسىفە لىٍىپ ،ئەثۇثەوطىٕىڭ لېفىؽب وېٍىپ لۇضئبٕٔي ثىط وىزبة ـەوٍىسە
روپالؾ ِەؼٍىھەرىٕي ثەضزى .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ھبٍبد ۋالزىسا لىٍّىؽبْ ھەَ لىٍىفمىّۇ
ثۇٍطىّىؽبْ ثىط ئىفٕي لىٍىفزىٓ ئىىىىٍىٕىپ لبٌؽبْ ئەثۇثەوطى ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ،ئۆِەض
ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ لبٍزب ـ لبٍزب ئۆرۈٔىفي ثىٍەْ ثۇٔىڭؽب ِبلۇي ثوٌۇپ ،لۇضئبٕٔي ھبظىطلي
ـەوىٍسە ضەرٍەپ چىمىفمب ئەٍٕي چبؼسا پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ رەضىپىسىٓ ئبٍەرٍەضٔي ٍېعىفمب
رەٍىٍٕۀگەْ لبضى ظەٍس ئىجٕي ؼبثىزٕي ِەؼئۇي لىٍسى.
لۇضئبٕٔي وىزبة ـەوٍىسە روپالـزب ،ظەٍس ئىجٕي ؼبثىذ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇؼب ئەٍٕي چبؼسا
ٍېعىٍىپ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئۆٍىسە ؼبلالٔؽبْ ئبٍەرٍەض ثىٍەْ لبضىالضٔىڭ ٍبز ئبٌؽىٕىٕي
ئۆظئبضا ؼېٍىفزۇضۇپ ثوٌؽبٔسىٓ وېَىٓ ٍېعىفي ربپىالٔسى .ظەٍس ئىجٕي ؼبث ىذ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ
ئۆظىّۇ لۇضئبٕٔي پۇذزب ٍبز ئبٌؽبْ لبضى ئىسى .ظەٍس ئىجٕي ؼبثىذ لۇضئبٕٔي وىزبة ـەوٍىسە
روپالـزب ئبؼبؼٍىمي پەٍؽەِجەضئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئۆٍىگە لوٍۇپ لوٍۇٌؽبْ ئبٍەرٍەضگە ربٍبٔسى.
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لوـۇِچە لىٍىپ لۇضئبٕٔي ٍېعىپ ئۆظ ئبٌسىؽب ؼبلالۋارمبْ ؼبھبثىالضٔىڭ ٍبظِىٍىطىؽىّۇ ربٍبٔسى.
ٌېىىٓ ئۇ ،ئۇالض ٍېعىپ ؼبلٍىؽبْ ئبٍەرٍەضٔي لوثۇي لىٍىفزىٓ ثۇضۇْ ـۇ ئبٍەرٍەضٔىڭ پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ وۆظ ئبٌسىسا ٍېعىٍؽبٍٔىمىؽب گۇۋاھچي ثوٌىسىؽبْ ئىىىي ئبزىً وىفىٕىڭ
ثوٌۇـىٕي ـەضد لىٍسى.
اﷲٔىڭ ذبٌىفي ،ئەثۇثەوطىٕىڭ ثۇٍطۇـي ،ئۆِەض ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ رەٌىۋى ،ثبـمىالضٔىڭ
لوٌالپ لۇۋەرٍىفي ،ظەٍسٔىڭ لبرزىك ئەؼزبٍىسىً ثوٌۇـي ۋە رىطىفچبٍٔىمي ثىٍەْ لۇضئبْ ثىط پۈرۈْ
وىزبة ثوٌۇپ روپٍىٕىپ چىمىٍسى .ثۇ وىزبة ئەثۇثەوطىٕىڭ ۋاپبرىؽىچە ئۇٔىڭ لېفىسا ،ئبٔسىٓ
وېَىٓ ئۆِەض ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ لېفىسا ،ئۆِەضٔىڭ ۋاپبرىسىٓ وېَىٓ ئۇٔىڭ لىعى ،پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئبٍبٌي ھەـؽۀىڭ ئۆٍىسە ؼبلالٔسى.
-7888عۇئبي:لۇسئبْ وەسىّٕىڭ « ئوعّبٔىَە ٔۇعخىغي» دەپ ئبجٍىؾىٕىڭ عەۋەثي
ئوؼّبْ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ذەٌىپىٍىىي زەۋضىسە ٔۇضؼۇٍٔىؽبْ عبٍالضٔىڭ ئىؽالِؽب وىطىپ
ئى ؽالَ زۆٌىزىگە ئبٍٍىٕىفي ثىٍەْ ئىؽالَ زۆٌىزىٕىڭ چېگطاؼي وېڭەٍسى .لۇضئبْ ئەؼٍىسە ٍەرزە
ذىً لىطائەد ـىۋىؽي ثىٍەْ چۈـىەْ ثوٌۇپٍ ،ېڭىسىٓ ئىؽالِؽب وىطگەْ ،لۇضئبٕٔىڭ ِۇـۇٔساق
وۆپ ـىۋە ثىٍەْ چۈـىۀٍىىىٕي ثىٍّەٍسىؽبْ وىفىٍەض ئبضىؽىسا لۇضئبٕٔي ثىط ذىً ـىۋىسە
ئولۇؼبْ ثىطى ٍۀە ثىط ذىً ـىۋىسە ئولۇؼبْ ثىطىٕىڭ ئولۇؼبْ لۇضئبٔىٕي ئېزىطاپ لىٍّبؼٍىمزەن
ظىسىَەرٍەض وېٍىپ چىمزي .ثۇ ذىً ئىرزىالپٕىڭ ٍبِبْ ئبلىۋەد وەٌزۈضۈپ چىمبضِبؼٍىمي ئۈچۈْ،
ئوؼّبْ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ھەـؽىٕىڭ ٍېٕىسىىي لۇضئبٕٔي ئەوەٌسۈضۈپ ،ظەٍس ئىجٕي ؼبثىذ
ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ،ئبثسۇٌال ئىجٕي ظۇثەٍط ،ؼەئىس ئىجٕي ئبغ ،ئبثسۇضاھّبْ ئىجٕي ھبضىػ
لبربضٌىمالضزىٓ رەضوىت ربپمبْ ثىط گۇضۇپپب وىفىٍەضٔي رەـىىٍٍەپ ،لۇضئبٕٔي لۇضەٍؿ ـىۋىؽي
ئبؼبؼىسا ئبٌزە ٔۇؼرب (ٍۀە ثىط ضىۋاٍەرزە ٍەرزە ٔۇؼرب) وۆپەٍزىپ ٍېعىپ ـۇ چبؼسىىي ئىؽالَ
ۋىالٍەرٍى طىگە ثىط ٔۇؼرىسىٓ ئەۋەرىپ ثەضزى .ھەـؽىسىٓ ئبضىَەرىە ئبٌؽبْ ئەؼٍي ٔۇؼرىٕي
ئۆظىگە لبٍزۇضۇپ ثېطىپ ،وۆپەٍزىٍگىٕىسىٓ ثىط ٔۇؼرىؽىٕي ئۆظ ٍېٕىسا ؼبلالپ لبٌسى.
وۆپەٍزىٍگەْ ثۇ ٍېڭي ٔۇؼرىالضزىٓ ثبـمب ھەِّە لۇضئبٔالضٔي ،ھەرزب ؼبھبثىالضٔىڭ ئۆظٌىطى ٍېعىپ
ؼبلالۋارمبْ ٔۇؼ رىٍىطىٕىّۇ پۈرۈٍٔەً وۆٍسۈضۈـىە ،لۇضئبٕٔي ٍېڭي ٔۇؼرب ثوٍىچە ئۆگىٕىفىە ۋە
ئۆگىزىفىە ثۇٍطۇق چۈـۈضزىِ .بٔب ثۇ ثىع وۆضۈۋارمبْ لۇضئبٕٔىڭ «ئوؼّبٔىَە ٔۇؼرىؽي» زەپ
ئبرىٍىفىٕىڭ ؼەۋەثىسۇضِ .ەظوۇض ٍەرزە ٔۇؼرب لۇضئبْ وەضىّٕىڭ ثىط ٔۇؼرىؽي ھبظىط ربـىۀزسە،
ٍۀە ثىط ٔۇؼرىؽي ِەزىٕە ِۇٔەۋۋەضەزە ؼبلالّٔبلزب .ثۇ ھەلزە ئبربلٍىك ئىؽالَ ِۇرەپەوىۇضى ِۇؼب
عبضۇٌالھ ھەظضەرٍىطى « :لۇضئبْ وەضىّٕىڭ ثۇ ٔۇؼرىؽي  1868ـ ٍىٍي ؼەِەضلۀسىىي ذۇعب
ئەھطاض (ئۇثەٍسۇٌالھ ھەظضەد) ِەزضەؼەؼىسىٓ پىزطىؽجۇضۇغ ئوِۇِىٌ وۇرۇثغبٔىؽىؽب ئېٍىپ
وېٍىٕگەْ ثوٌۇپ ،ئىٕمىالة ٍىٍٍىطىؽىچە ِۇـۇٍەضزە ئىسى 1917 .ـ ٍىٍي ثۈٍۈن ئىٕمىالثزىٓ
وېَىٓ ،ضۇؼَە ِۇؼۇٌّبٍٔىطىٕىڭ ئىغطائىَە ووِىزىزي ھۆوۈِەرٕىڭ ضۇذؽىزي ثىٍەْ ،پىزطىؽجۇضۇغ
وۇرۇثربٔىؽىسىٓ ئۇپب ـەھىطىگە ئېٍىپ وەٌسى .ثۇ ٔۇؼرب ثۇ وۇرۇثربٔىسا ئبٌزە ٍىً ؼبلالٔسى.
وېَىٓ رۈضوىؽزبْ ِۇؼۇ ٌّبٍٔىطىٕىڭ لبرزىك رەٌەپ لىٍىفي ثىٍەْ ،ثۇ ثۈٍۈن ِۇؼھەپ ـەضىپ،
ضەؼّىٌ ثىط ھەٍئەرٕىڭ ٔبظاضىزي ئبؼزىساِ ،ەذؽۇغ ۋاگۇٔسا ئۇپبزىٓ ربـىۀذ ـەھىطىگە ئېٍىپ
وېٍىٕسى ۋە ضۇؼَە ِۇؼۇٌّبٍٔىطىٕىڭ ـەٍرۇٌئىؽالِىٕىڭ لوٌي ثىٍەْ 1923 ،ـ ٍىٍي رۈضوىؽزبْ
ِۇؼۇٌّبٍٔىطىؽب ربپفۇضۇٌسى .ثۈگۈْ ثۇ ثۈٍۈن ِۇؼھەپ ربـىۀسە ثېىٍەض ثېگي عبِىئەؼىسە
ٍبؼبٌؽبْ ِەذؽۇغ ثىط ھۇعطىسا ؼبلالّٔبلزب» ،زەٍسۇ .ثۇ ٔۇؼرب ھبظىط ربـىۀذ زۆٌەد
وۇرۇثربٔىؽىسا ثوٌؽب وېطەن .ئىفۀچىٍىه ِبرېطىَبٌالضؼب لبضىؽبٔسا وۆچۈضۈٌگەْ ئبـۇ
لوٌَبظِىالضٔىڭ ٍۀە ثىط لىؽّي زۇَٔبزىىي چوڭ ِوظېَالضٔىڭ ثەظىؽىسە ؼبلٍىٕىپ وېٍىّٕەوزە.
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-7888عۇئبي :لۇسئبْ وەسىّٕىڭ ئوق ِەسوەصٌىشى
لۇضئبْ وەضىّٕىڭ ثەؾ ئبؼبؼىٌ ئوق ِەضوىعى ثوٌۇپ ،لۇضئبْ وەضىّسىىي ِەظِۇٔالض ثۇ
ِەضوەظٌەضٔي ئبؼبغ لىٍؽبْ ھبٌسا زەۋض لىٍىسۇ .ئۇالض رۈۋۀسىىىچە:
ثىطىٕچي ِەضوەظ :اٌٍۀي رؤۇؾ؛ ٍۀي اٌٍۀىڭ ئىؽىُ  -ؼۈپەرٍىطىٕي ،لۇزضىزىٕي،
پبزىفبھٍىمىٕي ،ئۇٔي لبٔساق ٍبذفي وۆضۈؾ ۋە ئۇٔىڭ ؼەظىۋىسىٓ لبٔساق لوضلۇؾ لبربضٌىمالضٔي
رؤۇؾ .لۇضئبْ وەضىّسىىي ٍۈظٌىگەْ ئبٍەرٍەضزە اٌٍۀىڭ لۇزضىزي ؼۆظٌۀگەْ .ئبزەرزە ئبٍەرٍەض ـۇ
ئبٍەرزىىي وۆظٌۀگەْ ِۀبٔي وۈچە ٍزىسىؽبْ اٌٍۀىڭ گۈظەي ئىؽىٍّىطىسىٓ ثىط ٍبوي ثىط ٔەچچە
ئىؽىُ ثىٍەْ ئبذىطالـزۇضۇٌؽبْ.
ئىىىىٕچي ِەضوەظ :ھبٍبري زۇَٔبزىىي ِەۋعۇزٌىمىڭىعٔىڭ ؼەۋەثىٕي رؤۇؾ.
لبٔساق ٍبضىزىٍسىڭىع ،لبٔساق ئۆؼۈپ ٍېزىٍسىڭىع ،وبئىٕبد لبٔساق ثبـالٔؽبْ؟ ثىعٔىڭ ثۇ
ٔولزىٕي ئۇثساْ ئېؽىّ ىعزە ؼبلٍىفىّىع ئۈچۈْ ،لۇضئبٔسا ئبزەَ ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ لىؽؽىؽي ئوْ
ٔەچچە لېزىُ رەوطاضالٔؽبْ.
ئۈچىٕىچي ِەضوەظ :اٌٍۀىڭ ٔېئّەر ٍىطى ۋە ثىعگە لىٍؽبْ پەظٌي  -ئېھؽبٔىٕي رؤۇؾ.
اٌٍۀىڭ ثۀسىٍەضگە ئبرب لىٍؽبْ ٔېئّەر ٍىطى ۋە پەظٌىٕي ثبٍبْ لىٍىپ ثېطىسىؽبْ ئبٍەرٍەضِۇ
ئىٕزبٍىٓ وۆپ .اٌٍۀىڭ پەظٌي  -ئېھؽبٔي ھەلىمەرۀّۇ ؼبْ  -ؼبٔبلؽىعزۇض.
رۆرىٕچي ِەضوەظ :ئىٕؽبٕٔىڭ ئۆظ رەلسىطى ۋە ثبضىسىؽبْ ٔىفبٔىٕي رؤۇؾ .ثۇ ھەلزە لۇضئبٔسا
عۀٕەد ،زوظاخ ،ھېؽبة ثېطىؿ ،ؼىطاد ۋە ِىعاْ ھەلمىسىىي ئبٍەرٍەض ٔبظىً ثوٌؽبْ.
ثەـىٕچي ِەضوەظ :ئىٕؽبْ ھبٍبرىٕي ئىؽالھ لىٍىؿ .ثۇ روؼطىؽىسا لۇضئبٔسا ـەضئىٌ
ھۆوۈٍِەض ،ئەذاللالض ،پەٍؽەِجەضٌەضٔىڭ لىؽؽىٍىطى ۋە ئۇٔىڭسىٓ ثبـمب ئىٕؽبْ ھبٍبرىٕي
ِۇوەِّەٌٍەـزۈضىسىؽبْ ۋاؼزىٍەض ھەلمىسىىي ئبٍەرٍەض ٔبظىً ثوٌؽبْ.
ھەِّىگە ئبٍبٔىي ،ئىؽالَ ـەضىئىزي ۋە ئۇٔىڭ ھۆوۈٍِىطى ھەض لبٔساق ظاِبْ ۋە ِبوبٔؽب ِبغ
وىٍىسۇ .ئىؽالَ ـەضىئىزىٕىڭ ؼبٍىؽي ثەؾ ثوٌۇپ ،ئۇالض :زىٕٕي ،ئبثطوٍٕئ ،ەؼىٍٕي ،ئىمزىؽبزٔي
ۋە ئەلىٍٕي ِۇھبپىعەد لىٍىفزۇض.
-7881عۇئبي :ئبٌالھ جبئبالٔىڭ جەلۋاداسالس ئۈچۈْ وۆسعىحىذىغبْ ئىٍحىپبجي جوغىشىغىذا
لۇسئبْ وەسىّٕىڭ ثبٍبٍٔىشى
ئب ٌالھمب رەلۋازاضٌىك لىٍؽبْ وىفىگە رۆۋۀسىىىسەن وبرزب ئىٍزىپبرالض ٔىؽىپ ثوٌىسۇ.
 )1ئىؽىطچىٍىمزىٓ لۇرۇٌۇپ ٔىئّەرىە ٔبئىً ثوٌىسۇ « .وىّىي اﷲ رىٓ لوضلىسىىەْ ،اﷲ
ئۇٔىڭؽب چىمىؿ ٍوٌي ثېطىسۇ .اﷲ ئۇٔىڭؽب ئوٍٍىّىؽبْ ٍەضزىٓ ضىعىك ثېطىسۇ » [ؼۈضە ربالق - 3- 2
ئبٍەرٍەض]
 )2ذىَىُ ذەرەضزىٓ لۇرۇٌۇپ ئبِبْ ئىؽەْ رۇضِۇـمب ِۇٍەؼؽەض ثوٌىسۇ « .وىّىي اﷲ رىٓ
لوضلىسىىەْ ،اﷲ ئۇٔىڭ ئىفىٕي ئبؼبٔالـزۇضۇپ ثېطىسۇ » [ؼۈضە ربالق  -4ئبٍەد] رەلۋازاضالض
ھەلىمەرەْ ثىرەرەض عبٍسا ثوٌىسۇ [ؼۈضە زۇذبْ  -51ئبٍەد]
 )3ثەرٕىَەد ئبزەٍِەضٔىڭ ظىَبٔىەـٍىىىسىٓ ؼبلالٍسۇ « .ئەگەض ؼىٍەض (ئۇالضٔىڭ ئەظىَىزىگە)
ؼەۋض لىٍؽبڭالض ۋە (ؼۆظۈڭالضزا ،ھەضىىىزىڭالضزا اﷲ رىٓ) لوضلؽبڭالض ،ئۇالضٔىڭ ھىٍَىؽي
ؼىٍەضگە لىٍچە ظىَبْ ٍەرىۈظەٌّەٍسۇ .اﷲ ئۇالضٔىڭ لىٍّىفٍىطىٕي ھەلىمەرەْ روٌۇق ثىٍگۈچىسۇض »
[ؼۈضۈ ئبي ئىّطاْ  – 121ئبٍەد]
 )4ئبٌالھ ربئبالٔىڭ رەلۋازاضالض ثىٍەْ ثىٍٍە ئىۀٍىىي ئبٌالھ ربئبالٔىڭ رەلۋازاضالضؼب ِەزەرىبض
ئىىۀٍىىىسىٓ ثىفبضەد ثىطىفىسۇض « .اﷲ لب رەلۋازاضٌىك لىٍىڭالض ،ثىٍىڭالضوي ،اﷲ رەلۋازاضالض
ثىٍەْ ثىٍٍىسۇض » [ؼۈضە ثەلەض  - 194ئبٍەد]
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 )5ئبٌالھ ربئبال رەلۋازاضالضٔي زوؼىذ رۇرىسۇ « .اﷲ رەلۋازاضالضٔي زوؼذ رۇرىسۇ » [ؼۈضە
رەۋثە  - 4ئبٍەد]
 )6ئبٌالھ ثىٍەْ زوؼىذ ثوٌىسۇ « .ضاؼزال اﷲ ٔىڭ زوؼزٍىطىؽب (ئبذىطەرزە اﷲ ٔىڭ
ئبظاثىسىٓ) لوضلۇؾ( ،زۇَٔبزا لوٌسىٓ وەرىۈظۈپ لوٍؽبٔؽب) لبٍؽۇضۇؾ ٍولزۇض .ئۇالض ئىّبْ ئېَزمبْ ۋە
رەلۋازاضٌىك لىٍؽبٔالضزۇض .ئۇالضؼب زۇَٔب ۋە ئبذىطەرزە ذۇؾ ذەۋەض ثېطىٍىسۇ » [ؼۈضە ٍۇٔۇغ - 62
-64 - 63ئبٍەد]
 )7ئبٌالھٕىڭ زەضگبھىسا ئىعىعٌەضزىٓ ثوٌىسۇ « .ھەلىمەرەْ ئەڭ رەلۋازاض ثوٌؽبٍٔىطىڭالض ا ﷲ
ٔىڭ زەضگبھىسا ئەڭ ھۆضِەرٍىه ھېؽبثٍىٕىؽىٍەض (ٍۀي وىفىٍەضٔىڭ ثىط ـ ثىطىسىٓ ئبضرۇق ثوٌۇـي
ٔەؼەة ثىٍەْ ئەِەغ ،رەلۋازاضٌىك ثىٍەْ ثوٌىسۇ) ،اﷲ ھەلىمەرەْ ھەِّىٕي ثىٍگۈچىسۇض،
ھەِّىسىٓ ذەۋەضزاضزۇض » [ؼۈضە ھوعۇضاد  - 13ئبٍەد]
 )8لۇضئبٕٔىڭ ھىساٍىزىگە ِۇـەضضەپ ثوٌىسۇ « .ثۇ وىزبثزب (ٍۀي لۇضئبٔسا) ھېچ ـەن ٍوق( ،ئۇ)
رەلۋازاضالضؼب ٍېزەوچىسۇض » [ؼۈضە ثەلەض  - 2ئبٍەد]
 )9ئبٌالھ ربئبال پەل ەد رەلۋازاضالضٔىڭ ئەِەٌٍىطىٕي لوثۇي لىٍىسۇ « .اﷲ پەلەد رەلۋازاضالضٔىڭ
(لۇضثبٍٔىمىٕي) لوثۇي لىٍىسۇ » [ؼۈضە ِبئىسە  - 27ئبٍەد]
 )11عۀٕەرىە ِۇـەضضەپ ثوٌىسۇ « .پەضۋەضزىگبضىڭالضٔىڭ ِەؼپىطىزىگە ۋە رەلۋازاضالض ئۈچۈْ
رەٍَبضالٔؽبْ ،وەڭٍىىي ئبؼّبْ ـ ظېّىٕچە وېٍىسىؽبْ عۀٕەرىە ئبٌسىطاڭالض » [ؼۈضە ئبي ئىّطاْ
 -133ئبٍەد]
 )11زوظاخ ئبظاثىسىٓ لۇرۇٌىسۇ « .اﷲ (ـېطىىزىٓ ۋە گۇٔبھزىٓ) ؼبلالٔؽۇچىالضٔي ثەذزىە
ئېطىفزۈضىسىؽبْ ٍوٌالض ئبضلىٍىك (ئبظاثزىٓ) لۇرۇٌسۇضىسۇ ،ئۇالضؼب وۈٌپەد ٍەرّەٍسۇ ،ئۇالض
لبٍؽۇضِبٍسۇ » [ؼۈضە ظۇِەض  -61ئبٍەد]
-7885عۇئبي :لۇسئبْ وەسىّذە جىٍغب ئىٍىٕغبْ جۀٕەجٍەس
ِ
ِ
 )1ـىطزەۋىػ عۀٕىزي{ .الَّ ِذ َ ِ
خالِ ُدو َن ( « })00ئۇالض (ٍۇلىطى
س ُى ْم ف َيها َ
ين يَرثُو َن الْف ْرَد ْو َ
زەضىغىٍىه عۀٕەد) ـىطزەۋؼىە ۋاضىؽٍىك لىٍىسۇ ،ـىطزەۋؼزە ِەڭگۈ لبٌىسۇ » [ؼۈضە ِۇئّىٕۇْ
 - 11ئبٍەد]
ِ
ِ
 )2زاضۇي ِەلبِە{ .الَّ ِذي أَحلَّنَا دار اْلم َقام ِة ِمن فَ ْ ِ ِ
وب
ب َوََل َيََ ُّسنَا ف َيها لُغُ ٌ
ضلو ََل َيََ ُّسنَا ف َيها نَ َ
َ ََ ُ َ
صٌ
( « })23اﷲ ِەضھەِىزىسىٓ ثىعٔي عۀٕەرزە رۇضؼۇظزى .عۀٕەرزە ثىع ھەضگىع عبپب ربضرّبٍّىع،
ھەضگىع چبضچىّبٍّىع» [ؼۈضە ـبرىط  -35ئبٍەد]
 )3ذۇٌس عۀٕىزي{ .قُل أَ َذلِك خي ر أَم جنَّةُ ْ ِ
ِ
ت ََلُ ْم َجَزاء
اْلُْلد الَِِّت ُوع َد الْ ُمتَّ ُقو َن َكانَ ْ
َ َْ ٌ ْ َ
ْ

ِ
ريا( « })03ئۇالضؼب ئېَزمىٕىي« ،ـۇ (ز وظاخ) ٍبذفىّۇ ٍب رەلۋازاضالضؼب ۋەزە لىٍىٕؽبْ،
َوَمص ً
(وىطگەْ وىفي) ِەڭگۈ لبٌىسىؽبْ عۀٕەرزە ٍبذفىّۇ؟» عۀٕەد رەلۋازاضالضؼب ثېطىٍگەْ
ِۇوبپبرزۇض ۋە ئۇالضٔىڭ ئبذىطى ثبضىسىؽبْ عبٍىسۇض »[ ؼۈضە ـۇضلبْ  - 15ئبٍەد
« عۀٕەرۇٌّەئۋا ثوٌؽب
 )4ئەيِ -ەئۋا عۀٕىزي{ .عِ َند َىا َجنَّةُ الْ َمأَْوى (})03
ؼىسضەرۇٌّۇٔزەھبٔىڭ ٍېٕىسىسۇض » [ؼۈضە ٔەعىُ  - 15ئبٍەد]
ٍ
صلَ َح ِم ْن آبَائِِه ْم َوأ َْزَو ِاج ِه ْم َوذُِّريَّاِتِِ ْم َواملَلَئِ َكةُ
 )5ئەزْ عۀٕىزي َ { .جن ُ
َّات َع ْدن يَ ْد ُخلُونَ َها َوَم ْن َ
َ

ي ْد ُخلُو َن َعلَْي ِهم ِّمن ُك ِّل ب ٍ
اب ( «})12ئۇالض ِەڭگۈ رۇضىسىؽبْ عۀٕەرىە وىطىسۇ ،ئۇالضٔىڭ
َ
َ
ئبرىٍىطى ،ذورۇٍٔىطى ۋە ئەۋالزىٕىڭ ئىچىسىىي ٍبذفىٍىمالضِۇ عۀٕەرىە وىطىسۇ .پەضىفزىٍەض
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ئۇالضٔي (ِۇثبضەوٍەؾ ئۈچۈْ عۀٕەرٕىڭ) ھەضثىط زەضۋاظىؽىسىٓ وىطىسۇ » [ؼۈضە ضەئسى - 23
ئبٍەد]
ند َرِِّّبِ ْم َوُى َو َولِيُّ ُه ْم ِِبَا َكانُواْ يَ ْع َملُو َن («})011
 )6زاضۇؼؽبالَ عۀىىزيََ { .لُ ْم َد ُار َّ
السَلَِم ِع َ
پەضۋەضزىگبضىٕىڭ زەضگبھىسا ئۇالضؼب زاضى ؼبالَ (ٍۀي عۀٕەد) ثبض ،ئۇالضٔىڭ لىٍؽبْ (ٍبذفي)
ئەِەٌٍىطى ئۈچۈْ اﷲ ئۇالضؼب ِەزەرىبضزۇض » [ؼۈضە ئۀئبَ  -127ئبٍەد]
ِ
جنَّةُ نَعِي ٍم }« ئەگەض ئۇ
ٔ )7ەئىَىُ عۀٕىزي{ .فَأ ََّما إِن َكا َن م َن الْ ُم َقَّربِ َ
ني * فَ َرْو ٌح َوَرْْيَا ٌن َو َ
ِېَىذ ِۇلەضضەثٍەضزىٓ (ٍۀي ربئەد ـ ئىجبزەد ۋە ٍبذفي ئىفالض ٔي ئەڭ ئبٌسىسا لىٍؽۇچىالضزىٓ)
ثوٌىسىؽبْ ثوٌؽب( ،ئۇٔىڭ ِۇوبپبري) ضاھەد ـ پبضاؼەدٍ ،بذفي ضىعىك ۋە ٔبظۇٔېّەرٍىه عۀٕەد
ثوٌىسۇ » [ؼۈضە ۋالە  -89-88ئبٍەد]
ِ
 )8ئبٌىَە عۀٕىزي{ .فَأ ََّما َم ْن أ ِ
نت أ َِّّن ُم ََل ٍ ٍ
ُوِت كِتَابَوُ بِيَ ِمينِ ِو فَيَ ُق ُ
ول َى ُاؤُم اقْ َرُؤوا كتَابِ ْيو * إِ ِّّن َََن ُ

َ

اضي ٍة * ِِف جن ٍ
ِحسابِيو * فَ هو ِِف ِع َ ٍ ِ
َّة َعالِيَ ٍة *} « ٔبِە ـ ئەِبٌي ئوڭ لوٌىؽب ثېطىٍگەْ ئبزەَ
َ
يشة َّر َ
َ ْ َُ
(ذۇـبٌٍىمزىٓ) :ثۇ ِېٕىڭ ٔبِە ـ ئەِبٌىّٕي ئېٍىپ ئولۇپ ثېمىڭالضِ ،ەْ ھېؽبثبرىّؽب ِۇاللبد
ثوٌىسىؽبٍٔىمىّؽب ِۇلەضضەض ئىفۀگەْ ئىسىُ» زەٍسۇ .ئۇ وۆڭۈٌٍۈن رۇضِۇـزب ثوٌىسۇ .ئېؽىً
عۀٕەرزە ثوٌىسۇ » [ؼۈضە ھبلمە  - 22- 19ئبٍەرٍەض]
ِ
 )9زاضۇي ِۇرزەلىَٕە{ .وقِ ِ ِ
َح َسنُواْ ِِف َى ِذهِ الدُّنْيَا
ين أ ْ
ين اتَّ َق ْواْ َما َذا أ َ
َنزَل َربُّ ُك ْم قَالُواْ َخْي ًرا لِّلَّذ َ
يل للَّذ َ
َ َ

ِ
ِ
ِ
ني ( « })21رەلۋازاضالضؼب« :پەضۋەضزىگبضىڭالض
َح َسنَةٌ َولَ َد ُار اآلخَرةِ َخْي ٌر َولَن ْع َم َد ُار الْ ُمتَّق َ
(پەٍؽەِجىطىگە) ٔېّىٍەضٔي ٔبظىً لىٍسى؟» زېَىٍؽە ،ئۇالضٍ« :بذفي ؼۆظٌەضٔي ٔبظىً لىٍسى»
زېَىفىسۇٍ .بذفي ئىؿ لىٍؽۇچىالض ثۇ زۇَٔبزا ِۇوبپبرٍىٕىسۇ ،ئبذىطەد ٍۇضري (ئۇالض ئۈچۈْ
رېرىّۇ) ٍبذفىسۇض .رەلۋازاضالضٔىڭ ٍۇضري ضاؼزال ٔېّىسېگەْ گۈظەي! » [ؼۈضە ٔەھً  -31ئبٍەد]
-7888عۇئبي :لۇسئبْ وەسىّذىىي ِەھىەَ ۋە ِۇجەؽبثىھ ئبٍەجٍەس
(ئي ِۇھەِّەز!) ئۇ (اﷲ) ؼبڭب وىزبثٕي (ٍۀي لۇضئبٕٔي) ٔبظىً لىٍسى .ئۇٔىڭسا ِەھىەَ (ٍۀي
ِۀىؽي ئوچۇق) ئبٍەرٍەض ثبضوي ،ئۇالض وىزبثٕىڭ (ٍۀي پۈرۈْ لۇضئبٕٔىڭ) ئبؼبؼىسۇض؛ ٍۀە ثبـمب
ِۇرەـبثىھ (ٍۀي ِۀىؽي ِۇئەٍَەْ ئەِەغ) ئبٍەرٍەض ثبضزۇض .زىٍٍىطىسا ئەگطىٍىه ثبض (ٍۀي
گۇِطاھٍىممب ِبٍىً) وىفىٍەض پىزٕە لوظؼبؾ ۋە ئۆظ ضاٍي ثوٍىچە ِۀە ثېطىؿ ئۈچۈِْ ،ۇرەـبثىھ
ئبٍەرٍەضگە ئەگىفىسۇ (ٍۀي ِۇرەـبثىھ ئبٍەرٍەضٔي ئۆظ ٔەپؽي ذبھىفي ثوٍىچە چۈـۀسۈضىسۇ) .ثۇٔساق
ئبٍەرٍەضٔىڭ (ھەلىمىٌ) ِۀىؽىٕي پەلەد اﷲ ثىٍىسۇ .ئىٍىّسا روـمبٔالض ئېَزىسۇ« :ئۇٔىڭؽب ئىفۀسۇق ،
ھەِّىؽي پەضۋەضزىگبضىّىع رەضىپىسىٓ ٔبظىً ثوٌؽبْ( .ثۇٔي) پەلەد ئەلىً ئىگىٍىطىال چۈـىٕىسۇ [ئبي
ئىّطاْ .]7-
ثۇ ٍەضزە زىَىٍىۋارمبْ ِەھىەَ ۋە ِۇرەـبثىھ ئبٍەرٍەضٔي ِۇپەؼؽىط ئۆٌىّبالض ئوذفبؾ ثوٌّىؽبْ
ٔولزىسىٓ ـەضھىٍىگەْ.
ِ )1ەھىەَ ئبٍەرٍەض ِۀىؽي ئوچۇق ،ئىٕىك ثوٌؽبْ ئبٍەرٍەضٔيِ ،ۇرەـبثىھ ئبٍەرٍەض ِۀىؽي
ِۇئەٍَەْ ثوٌّىؽبْ پەلەد ئبٌالھال ئۇٔىڭ ئىچىي ِۀىؽىٕي ثىٍىسىؽبْ ئبٍەرٍەضٔي وۆضؼىزىسۇ.
ِ )2ەھىەَ ئبٍەرٍەض پەلەد ثىطال ِۀىٕي ثىٍسۈضىسۇِ .ۇرەـبثىھ ئبٍەرٍەض ثوٌؽب رۈضٌۈن
ِۀىٍەضٔي ثىٍسۈضىسۇ.
ِ )3ەھىەَ ئبٍەرٍەض پەلەد ثىطال ِۀىٕي وۆضؼىزىسۇ .ئۇٔىڭؽب رەپؽىط لىٍىؿ وەرّەٍسۇ .ئەِّب
ِۇرەـبثىھ ئبٍەرٍەض ثىط لبٔچە ِۀىٍەضٔي ئىپبزىٍەٍسۇ .ـۇڭب ئۇٔىڭؽب رەپؽىط لىٍىؿ رەٌەپ لٍىٕىسۇ.
ئوِۇِەْ ـەضىئەرزىىي ھبالي ھبضاَ ئەھىبِالض ،ـەضئي ھۆوۈٍِەض ،پەضظ ئەِەٌٍەض ،ئەھسىگە ۋاپب
لىٍىؿ ۋە ئبگبھالٔسۇضۇـمب زائىط ِەؼىٍىٍەض لۇضئبْ وەضىّسىىي ِۀىؽي ئوچۇق ثوٌؽبْ ئبٍەرٍەضزە
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ثبٍبْ لىٍىٕىسۇِ .ۀىؽي ئوچۇق ِۇئەٍَەْ ثوٌّىؽبْ ِۇرەـبثىھ ئبٍەرٍەض ئبٌالھٕىڭ گۈظەي ئىؽىُ
ؼۈپەرٍىطى ۋە ظاري ئىالھي روؼىطؼىسىىي ئبٍەرٍەضزۇض.
-7111عۇئبيِ :ۇجەؽبثىھ ئبٍەجٍەسٔىڭ ٔبصىً لىٍىٕىؼ عەۋەثي
 )1ئىٕؽبٔالضؼب ئۆظ ئىمزىساضىٕڭ ٔبھبٍزي چەوٍىه ئىىۀٍىىىٕي ھىػ لىٍسۇضۇؾ.
 )2ئىٕؽبٔالضٔىڭ ثبضٌىك ئىّىبٔىٕي ئىفمب ؼىٍىپ ئۆظ ئەلىً ئىسضىىىٕي ئىچىفي ،رەھٍىً
رەرمىك لىٍىفي ،لبضىؽۇالضچە رەلٍىس لٍىؿ ثىٍەْ وۇپبٍەٌۀّەؼٍىىي ئۈچۈْ ٔبظىً لىٍىٕؽبْ.
 )3ثۇ ئبٍەرٍەض ئبضلىٍىك ئىٍىُ ئەھٍىٍىطىٕىڭ ٔبزأالضزىٓ ئۈؼزۈْ رۇضىسىؽبٍٔىمي ئىفبضە
لىٍىٕؽبْ.
ِ )4ۇرەـبثىھ ئبٍەرٍەض گەضچە ئەضەپ رىٍي ھەضىپٍىطىسىٓ رەضوىپ ربپمبْ ثوٌؽىّۇ،
ئەضەپٍەضٔىڭ رىً ِبھىطٌىطى ئۇٔىڭ ئىپبزىٍىىگەْ چوڭمۇض ِۀٍىطىٕي ثىٍىپ ٍىزەٌّىگەْ.
 )5لۇضئبْ وەضىّسە ِۀىؽي پەلەد ئبٌالھمىال ِەٌۇَ ثوٌؽبْ ِۇرەـبثىھ ئبٍەرٍەض ثبض .ثۇ
ئب ٌالھٕىڭ ئۆظ ثۀسىؽىگە لىٍؽبْ ثىط رۈضٌۈن ؼىٕىمىسۇض.
-7117عۇئبي :لۇسئبْ وەسىّذىىي ئەِەٌذىٓ لبٌذۇسۇٌغبْ ئبٍەجٍەس
ئەضەپ رىٍىسا «ٔؽد» زىگەْ ؼۆظ ٍولىٍىؿ ،ئبٌّىفىؿ زىگەْ ِۀىٍەضزە وىٍىسۇ .ثۇ ؼۆظٔىڭ
ئىؽزىّبٌسىىي ِۀىؽي « وىَىٓ ٔبظىً ثوٌؽبْ ئبٍەد ،ئىٍگىطى ٔبظىً ثوٌؽبْ ئبٍەد ئەھىبٍِىطىٕىڭ
ئوضٔىٕي ثبؼىسۇ» زىگۀٍىىزىٓ ئىجبضەد .ئبٌالھ ربئبال ثۇ ھەلزە ِۇٔساق زەٍسۇ:
ثىع ثىط ئبٍەرٕي ٍۀە ثىط ئبٍەرٕىڭ ئوضٔىؽب ئبٌّبـزۇضؼىٕىّىعزا (ٍۀي ثىط ھۆوۈِٕي ثىىبض لىٍىپ،
ئۇٔىڭ ئوضٔىؽب ثبـمب ثىط ھۆوۈِٕي چۈـۈضگىٕىّىعزە) ،ـ اﷲ ئۆظى ٔبظىً لىٍؽبٕٔي (ٍۀي ـۇ
ھۆوۈِسە ثۀسىگە ٔېّە ِۀپەئەد ۋە ھېىّەد ثبضٌىمىٕي) ئۆظى ئوثساْ ثىٍىسۇ ـ ئۇالض(« :ئي
ِۇھەِّەز!) ؼەْ ( اﷲ لب) ٍبٌؽبْ چبپٍىسىڭ» زەٍسۇ ،ئۇٔساق ئەِەغ ،ئۇالضٔىڭ روٌىؽي (اﷲ ٔىڭ
ھېىّىزىٕي) ئۇلّبٍسۇ [ؼۈضە ٔەھٍي .]101-
-7114عۇئبي :ئەِەٌذىٓ لبٌذۇسۇپ ئوسٔىٕي ثبعىذىغبْ ئبٍەجٍەسٔىڭ جۈسٌىشى
 )1لۇضئبْ ئبٍەرٍىطى ئبضلىٍىك لۇضئبْ ئبٍەرٍىطىٕي ئەِەٌسىٓ لبٌسۇضۇؾ.
 )2ھەزىػ ـىطىپ ثىٍەْ لۇضئبْ ئبٍەرٍىطىٕي ئەِەٌسىٓ لبٌسۇضۇؾ.
 )3لۇضئبْ ئبٍەرٍىطى ئبضلىٍىك ھەزىػ ـىطىپٕىڭ ھۆوۈِىٕي ئەِەٌسىٓ لبٌسۇضۇؾ.
 )4ھەزىػ ئبضلىٍىك ھەزىؽٕىڭ ھ ۆوۈِىٕي ئەِەٌسىٓ لبٌسۇضۇؾ.
-7113عۇئبي :لۇسئبٔذا ئەِەٌذىٓ لبٌذۇسۇٌغبْ ئبٍەجٍەسٔىڭ جۈسٌىشى
 )1لىطائەد لىىٍىٕىؿ ۋە ئۇٔىڭ ھۆوّي ئەِەٌسىٓ لبٌسۇضۇٌؽبْ ئبٍەرٍەض .
 )2ھۆوّي ئەِەٌسىٓ لبٌسۇضۇٌؽبْ ئەِّب لىطائىزي ؼبلالپ لىٍىٕؽبْ ئبٍەرٍەض .
 )3لىطائىزي ئەِەٌسىٓ لبٌسۇضۇٌؽبْ ئ ەِّب ھۆوّي ؼبلالپ لىٍىٕؽبْ ئبٍەرٍەض .
ئىّبِي ئىجٕي ؼبالَ « ٔبؼىد ۋە ِۀؽۇخ» زىگەْ وىزبثىسا  220ئبٍەرٕىڭ ھۆوّىٕىڭ ئەِەٌسىٓ
لبٌؽبٍٔىمىٕي ثبٍبْ لىٍىسۇ .ئىّبِي زەھٍىۋى ثىٍەْ ئىّبِي ؼۇٍۇري ئۆظ ئەؼەضٌىطىسە ھۆوّي
ئەِەٌسىٓ لبٌؽبْ ئبٍەرٍەض  20ئبٍەرزۇض زەٍسۇ.

ئىىىىٕچي ثبپ :لۇسئبْ وەسىّٕىڭ پەصىٍىحي

-7112عۇئبي :لۇسئبْ ئولۇؽٕىڭ پەصىٍىحي
لۇضئبْ وەضىُ  -ئبٌالھ ربئبالٔىڭ ِۇثبضەن ؼۆظى ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ـبٍٔىك
ِۆعىعىؽي ۋە ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ِۇلەززەغ زەؼزۇضى ،ئۇٔىڭ رەٌىّبرٍىطى ثوٍىچە ئەِەي لىٍىؿ
ثىٍەْ ئىىىي ئبٌەٍِىه ؼبئبزەرٍەضگە ،ئۇٔي رىالۋەد لىٍىؿ ثىٍەْ ئىجبزەرٕىڭ ؼبۋاثىؽب ئېطىفىىٍي
ثوٌىسىؽبْ ثىط ئۇٌۇغ وىزبثزۇض .لۇضئبْ وەضىُ ئىٕؽبٔالضٔي وۇپطى ۋە ظاالٌەرٕىڭ ظۇٌّەرٍىطىسىٓ
ئىّبْ ۋە ھىساٍەرٕىڭ ٔۇضىؽب ئېٍىپ چىمىؿ ئۈچۈْ ئبٌالھ ربئبال رەضىپىسىٓ پەٍؽەِجىطىّىع ھەظضىزي
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ِۇھەِّ ەز ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب چۈـۈضۈٌگەْ ھىساٍەد ِەـئىٍي .ئبٌالھ ربئبال ِۇٔساق زەٍسۇ« :ئي
ِۇھەِّەز! لۇضئبٕٔي ؼبڭب وىفىٍەضٔي پەضۋەضزىگبضىٕىڭ ئىعٔي ثىٍەْ وۇپطىٕىڭ ظۇٌّەرٍىطىسىٓ
ئىّبٕٔىڭ ٔۇضىؽب چىمىطىفىڭ ئۈچۈْ ،ؼبٌىت ،ھەِّە رىٍالضزا ِەزھىَىٍۀگەْ ئبٌالھ ربئبالھٕىڭ
ٍوٌىؽب ثبـٍىفىڭ ئۈچۈْ چۈـۈضزۇق»[ .ئىجطاھىُ ؼۈضىؽي  - 1ئبٍەد].
ئبِىط ئىجٕي ۋاؼىٍەزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇٔ :بـىئ ئىجٕي ئبثسۇٌھبضىػ ئۇؼفبْ زېگەْ
عبٍسا ئۆِەض ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ثىٍەْ ئۇچطىفىپ لبٌسى .ھەظضىزي ئۆِەض ئۇٔي ِەوىىگە ۋاٌىٌ
لىٍىپ رەٍىٍٕىگۀىسى .ئۆِەض ض ەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ئۇٔىڭسىٓ :ئۇ ۋازى ذەٌمىگە وىّٕي ِەؼئۇي
لىٍىپ لوٍسۇڭ؟ زەپ ؼوضىسى ،ئۇ :ئىجٕي ئەثعأي ،زېسى .ھەظضىزي ئۆِەض :ئىجٕي ئەثعا زېگەْ وىُ
ثوٌىسۇ؟ زەپ ؼوضىۋىسى ،ئۇ :ثىعٔىڭ ئبظازگەضزىٍىطىّىعزىٓ ثىطى ،زېسى .ئۆِەض ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ:
ئۇالضؼب ئبظازگەضزە ئب زەِٕي ئەِىط ٔبئىت لىٍىپ لوٍسۇڭّۇ؟ زېۋىسى ،ئۇ :ئۇ اٌٍۀىڭ وىزبثىٕي
ئولۇٍسىؽبْ لبضى ،ھەَ پەضائىع (ِىطاغ) ئىٍّىٕي ثىٍىسىؽبْ ئبٌىُ ،زېسى .ثۇٔي ئبڭٍىؽبْ ئۆِەض
ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ِۇٔساق زېسى :پەٍؽەِجىطىڭالض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :اٌٍە
ربئبال ِۇ ـۇ وىزبة ثىٍەْ ثەظى لەۋٍِەضٔىڭ لەزضىٕي وۆرۈضۈپ ،ثەظى لەۋٍِەضٔىڭ لەزضىٕي
چۈـۈضىسۇِ( .ۇؼٍىُ)817 :
 )1لۇضئبْ وەضىّٕىڭ ئۇٌۇؼٍىمىسىٓ ئۇٔىڭ ِۀىؽىٕي ثىٍؽۇْ  -ثىٍّىؽىۇْ ،ئۇٔىڭ ٌەۋظىٕي
رىالۋەد لىٍؽبْ ئبزەَ چولۇَ ؼبۋاثمب ئېطىفىسۇ .ئبٌالھ ربئبال لۇضئبْ وەضىّسە ِۇٔساق زەٍسۇ:
«ـۈثھىؽىعوي ،ئبٌالھٕىڭ وىزبثىٕي رىالۋەد لىٍىپ رۇضىسىؽبٔالضٔ ،بِبظٔي ئبزا لىٍىسىؽبٔالض ۋە ثىع
ضىعىك لىٍىپ ثەضگەْ ٔەضؼىٍەضٔي (ئبٌالھٕىڭ ضاظىٍىمي ئۈچۈْ) ٍوـۇضۇْ ۋە ئبـىبضا ؼەضپ
لىٍىسىؽبٔالض ھەضگىع وبؼبد ثوٌّبٍسىؽبْ رىغبضەرٕي ئۈِىس لىٍؽب ثوٌىسۇ .چۈٔىي ئبٌالھ ئۇالضٔىڭ
ِۇوبپبرىٕي روٌۇق ثېطىسۇ ۋە ِەضھەِىزىسىٓ ئۇالضؼب ئبـۇضۇپ ثېطىسۇ .ـۈثھىؽىعوي ،ئبٌالھ
ھەلىمەرەْ ِەؼپىطەد لىٍؽۇچىسۇض ،ئبظ ٍبذفىٍىممب وۆپ ؼبۋاة ثەضگۈچىسۇض»[ ـبرىط ؼۈضىؽي 29
  - 30ئبٍەرٍەض]. ) 2لۇضئبْ ئولۇؼۇچي ـبپبئەرىە ئىگە ثوٌىسۇ .ئەثۇ ئۇِب ِە ثبھىٍىٌ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ
ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇِ :ەْ پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ ِۇٔساق زېگۀٍىىىٕي
ئبڭٍىؽبْ ئىسىُ :لۇضئبْ ئولۇڭالض ،چۈٔىي ئۇ ئولۇؼبْ وىفىٍەضگە لىَبِەد وۈٔي ـبپبئەد لىٍؽۇچي
ثوٌۇپ وېٍىسۇ .ثەلەض ثىٍەْ ئبٌي ئىّطأسىٓ ئىجبض ەد ئىىىي ٔۇضٌۇق ؼۈضىٕي ئولۇڭالض ،چۈٔىي ثۇ
ئىىىي ؼۈضە لىَبِەد وۈٔي ذۇززى ئىىىي پبضچە ثۇٌۇرزەن ٍبوي ؼبٍىۋۀسەن ۋە ٍبوي لبٔبرٍىطىٕي
ئېچىپ ،ئىىىي لۇض ثوٌۇپ رىعىٍؽبْ لۇـالضزەن ،ئولۇؼبْ ئىگىٍىطىٕي ئبلالٍسۇ .ثەلەض ؼۈضىؽىٕي
ئولۇڭالض ،چۈٔىي ئۇٔي ئولۇؾ ثەضىىەد ،ربـالپ لوٍۇؾ ھەؼطەرزۇض .ئۇٔي ؼېھطىگەضٌەض
ئولۇٍبٌّبٍسۇِ( .ۇؼٍىُ)814 :
 )3لۇضئبْ رىالۋەد لىٍىسىؽبٔالض وىفىٍەضٔىڭ ھۆضِىزىگە ؼبظاۋەض ثوٌىسۇ .ئۀەغ ضەظىَەٌالھۇ
ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :لۇضئبْ
ئولۇپ رۇضىسىؽبْ ِۇئّ ىٓ وىفي رۇضۇٔچمب ئوذفبؾ ھەَ ذۇـپۇضالٍىك ھەَ رەٍِىه ثوٌىسۇ .لۇضئبْ
ئولۇپ رۇضِبٍسىؽبْ ِۇئّىٓ وىفي ذوضِىؽب ئوذفبؾ رەٍِىه ،ئەِّب پۇضالؽىع ثوٌىسۇ .لۇضئبْ
ئولۇپ رۇضىسىؽبْ پبؼىك وىفي ضەٍھبٔؽب ئوذفبؾ ذۇـپۇضالٍىك ،ئەِّب رەِي ئبچچىك ثوٌىسۇ.
لۇضئبْ ئولۇپ رۇضِبٍسىؽبْ پبؼىك وىفي ھەَ رەِي ئبچچىك ھەَ پۇضالؽىع ثىط ذىً ِېۋىگە
ئوذفبٍسۇٍ .بذفي ھەِطاھ ِۇـىي ئۀجەض ؼبرىسىؽبْ وىفىگە ئوذفبٍسۇ .گەضچە ئۇٔىڭسىٓ ؼبڭب
ثىط ٔەضؼە رەگّىؽىّۇ ،ذۇؾ ھىسى ھوظۇض ثەذؿ ئېزىسۇٔ .بچبض ھەِطاھ رۆِۈضچىگە ئوذفبٍسۇ.
ؼبڭب ئۇٔىڭ لبضىؽي ٍۇلّىؽبْ رەلسىطزىّۇ ،ئىػ رۈرىىي ثىئبضاَ لىٍىسۇ( .ئەثۇ زاۋۇز)4829 :
ِۇھەِّەز ئىجٕي وەئت لۇضەظى ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ِەؼئۇز ضەظىَەٌالھۇ
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ئۀھۇِبزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :وىّىي
اٌٍۀىڭ وىزبثىسىٓ ثىط ھەضپ ئولۇٍسىىەْ ،ئۇٔىڭؽب ثىط ٍبذفىٍىك ٍېعىٍىسۇ ،ثىط ٍبذفىٍىممب ئوْ
ھەؼؽە ؼبۋاة ثېطىٍىسۇِ .ەْ ”ئەٌىؿ الَ ِىُ“ٔي ثىط ھەضپ زېّەٍّەْ .ثەٌىي ،ئەٌىؿ ثىط
ھەضپ ،الَ ثىط ھەضپِ ،ىُ ثىط ھەضپزۇض( .رىطِىعى)2911 :
ئەثۇ ھۇضەٍطە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :لبٔساق ثىط لەۋَ اٌٍۀىڭ ئۆٍٍىطىسىٓ ثىطىسە ٍىؽىٍىپ ئوٌزۇضۇپ ،اٌٍۀىڭ
وىزبثىٕي رىالۋەد لىٍىپ ،ئۆظئبضا ئۆگىٕىفىپ ئوٌزۇضىسىؽبٔال ثوٌؽب ،ئۇالضؼب ذبرىطعەٍِىه
چۈـىسۇ ،ضەھّەد ٍبؼىسۇ ،ئۇالضٔىڭ ئەرطاپىٕي پەضىفزىٍەض چۆضىسەپ رۇضىسۇ ،اٌٍە ئۇالضٔي
ھۇظۇضىسىىىٍەضٔىڭ ئبٌسىسا رىٍؽب ئبٌىسۇِ( .ۇؼٍىُ)2699 :
ئۇلجە ئىجٕي ئبِىط ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ
ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ ِۇٔساق زېگۀٍىىىٕي ئبڭٍىؽبٔىسىُ :لۇضئبٕٔي ئۈٍٔۈن ئولۇؼبْ وىفي
ؼەزىمىٕي ئبـىبضا ثەضگەْ وىفىگە ،لۇضئبٕٔي ئىچىسە ئولۇؼبْ وىفي ثوٌؽب ،ؼەزىمىٕي ِەذپي
ثەضگەْ وىفىگە ئوذفبٍسۇ( .رىطِىعى)2919 :
 )4لىَبِەد وۈٔي لۇضئبْ ئولۇؼبٔالضٔىڭ ِەضرىۋىؽي وۆرۈضۈٌىسۇ .ئەثۇ ھۇضەٍطە ضەظىَەٌالھۇ
ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :لىَبِەد
وۈٔي ،لۇضئبْ وېٍىپ :ئي ضەثجىُ ! ئۇٔي (لۇضئبْ ئولۇؼۇچىٕي) ظىٕٕەرٍىگىٓ! زەٍسۇ .ئۇٔىڭؽب
وبضاِەد ربعي وىَسۈضىٍىسۇ .ئبٔسىٓ ٍۀە :ئي ضەثجىُ! ئۇٔىڭؽب رېرىّۇ ظىَبزە ئىٍزىپبد لىٍؽىٓ،
زەٍسۇ .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ،ئۇٔىڭؽب وبضاِەد رؤي وىَسۈضىٍىسۇ ،ئبٔسىٓ ٍۀە :ئي ضەثجىُ! ئۇٔىڭسىٓ
ضاظى ثوٌؽىٓ! زەٍسۇ .اٌٍە ئۇٔىڭسىٓ ضاظى ثوٌۇپ وېزىسۇ ھەِسە ئۇٔىڭؽب :ئولۇپ ئۆضٌەۋەضگىٓ!
زېَىٍىپ ،ھەض ثىط ئبٍەرىە ثىط زەضىغە لوـۇپ ثېطىٍىسۇ( .رىطِىعى)2915 :
لۇضئبْ وەضىّٕي ئبڭالـّۇ وبرزب ئىَبزەرٍەض لبربضىسىٓ ؼبٔىٍىسۇ .ئبٌالھ ربئبال لۇضئبْ وەضىّسە
ِۇٔساق زەٍسۇ « :ئبٌالھٕىڭ ضەھّىزىگە ئېطىفىفىڭالض ئۈچۈْ ،لۇضئبْ ئولۇٌؽبْ چبؼسا ،ئۇٔي
زىممەد ثىٍەْ ئبڭالڭالض ۋە(ؼۆظ لىٍّبؼزىٓ) عىُ رۇضۇڭالض [ » .ئەئطاؾ ؼۈضىؽي  - 204ئبٍەد].
لۇضئبْ وەضىُ ثىٍەْ ۋەظ ٔ -ەؼىھەد لىٍىؿ ٍبذفي ئەِەٌٍەضگە ٍبرىسۇ .ئبٌالھ ربئبال لۇضئبْ
وەضىّسە ِۇٔساق زەٍسۇِ « :ېٕىڭ ئبگبھالٔسۇضۇـۇِسىٓ لوضلىسىؽبٔالضؼب لۇضئبْ ثىٍەْ ۋەظ -
ٔەؼىھەد لىٍؽىٓ» [لبؾ ؼۈضىؽي  - 45ئبٍەد].
 )5لۇضئبٕٔي رىالۋەد لىٍىسىؽبٔالض ئبٌالھمب ٍىمٍٕىفىسۇ ،ئىّبٔي ظىَبزە ثوٌىسۇ ،لەٌجي
ھوظۇضٌىٕىپ ئبضاَ ربپىسۇ .لۇضئبٕٔي ئولۇؾٍ ،بزالؾِ ،ۀىؽىٕي چۈـىٕىؿ ،ئۇٔي ثبـمىالضؼب
ئۈگىزىؿ ۋە ئۇٔىڭ ئەھىبٍِىطىٕي ئۈگىٕىؿ ھەَ ئەِەي لىٍىؿ ثىٍەْ ـۇؼۇٌالٔؽۇچىالض
ئىٕؽبٔالضٔىڭ ئەڭ ؼبئبزەرّۀٍىطى ۋە ئەڭ ؼەضذىٍٍىطىسۇض.
ئوؼّبْ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ
ِۇٔساق زېگەْ :ئەڭ ٍبذفىٍىطىڭالض لۇضئبٕٔي ئۆگۀگەْ ۋە ئۆگەرىۀٍىطىڭالضزۇض( .ثۇذبضى)5127 :
ئبئىفە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھبزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ
ِۇٔساق زېگەْ :لۇضئبْ ئولۇـمب ِبھىط (ٍۀي ٍبزلب ۋە ِۇڭٍۇق ئولۇٍبالٍسىؽبْ) وىفي ھۆضِەرٍىه،
ٍبذفي پۈرۈوچي پەضىفزىٍەض ثىٍەْ ثىٍٍە ثوٌىسۇ .لۇضئبٕٔي زۇزۇلالپ لىَٕىٍىپ ئولۇٍسىؽبْ
وىفىگە ثوٌؽب ،لوؾ ئەعىط ثېطىٍىسۇِ( .ۇؼٍىُ)798 :
لۇضئبْ ئولۇؼبٔسا وۆظ ٍېفي لىٍىفٕىڭ پەظىٍىزي چوڭسۇض .ئەثۇ ھۇضەٍطە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ
ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ :لۇضئبٕٔي چىطاٍٍىك ئبۋاظزا
ئولۇِىؽبْ وىفي ثىعزىٓ ئەِەغ زېگەٍْ .ۀە ثىط ضىۋاٍەرزە :لۇضئبٕٔي چىطاٍٍىك ئبۋاظزا ئۈٍٔۈن
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ئولۇِىؽبْ وىفي ثىعزىٓ ئەِەغ زېَىٍگەْ( .ثۇذبضى)7527 :
ئبٌالھ ربئبال پەضظۀزٍىطىگە لۇضئبْ وەضىّٕي ئولۇـٕي ۋە ئۇٔىڭ رەٌىّبرٍىطىؽب ئەِەي لىٍىفٕي
ئۈگەرىەْ ئبرب  -ئبٔىالضٔىڭّۇ ِۇوبپبرٍىطىٕي روٌۇق ثەضگۈچىسۇض.
-7118عۇئبي :لۇسئبْ ٍبدالؽٕىڭ پەصىٍىحي
لبضىَالض ئىؽالَ ئۇِّىزىٕىڭ ئەڭ ـەضەپٍىه وىفىٍىطىسىٕسۇض .ئىّبَ ِبٌىه ِۇٔساق ضىۋاٍەد
لىٍىسۇِ :بڭب ٍېزىفىچە ،ئۆِەض ئىجٕي ذەر زبة ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ِۇٔساق زېگەِْ :ەْ ئبق وىَىُ
وىَگەْ لبضىَؽب (ٍۀي لۇضئبٕٔي ٍبز ئبٌؽبْ وىفىگە) لبضاـٕي ثەوّۇ ٍبذفي وۆضىّەِْ( .بٌىه:
)1688
لبضىَالض ئبٌالھ ربئبالٔىڭ ۋە ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ٔەظەضىسە ھۆضِەرٍىه وىفىٍەضزۇض .ئەۋغ ئىجٕي
ظەِئەط ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ِۇٔ ساق زەٍسۇِ :ەْ ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ِەؼئۇز ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ
ِۇٔساق زېگۀٍىىىٕي ئبڭٍىسىُ :پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ثىعگە لبضاپ :عبِبئەرىە
اٌٍە ربئبالٔىڭ وىزبثىٕي ئەڭ ٍبذفي ئولۇٍسىؽبٔالض ۋە ئولۇـٕي ئەڭ ثۇضۇْ ئۆگۀگۀٍەض ئىّبَ
ثوٌؽۇْ .ئەگەض ئىىىي وىفي لىطائەرزە رەڭ وېٍىپ لبٌؽب ،ثبٌسۇض ھىغطەد لىٍؽىٕي ئىّبَ ثوٌؽۇْ.
ھىغطەد ۋالزي ئوذفبؾ ثوٌؽبٍ ،بـزب چوڭطالي ئىّبَ ثوٌؽۇْ .ثىط وىفىٕىڭ ئىگىساضچىٍىمىسىىي
ٍەضزە (ٍۀي ؼبھىجربٔؽب) ئۇٔىڭ ضۇذؽزىؽىع ئىّبَ ثوٌّبڭالض .ـۇٔسالال ثىطؼىٕىڭ ھۇلۇق
زائىطىؽىسىىي ٍەضزە ئۇٔ ىڭ ضۇذؽزىؽىع ئىّبَ ثوٌّبڭالض ۋە ؼبھىجربٕٔىڭ ضۇذؽىزىؽىع ئۇٔىڭؽب
ذبغ ئوضۇٔسىّۇ ئوٌزۇضِبڭالضِ( .ۇؼٍىُ)673 :
-7118عۇئبي :لۇسئبْ ئولۇؽٕىڭ ئەدەپٍىشى
 - 1لۇضئبٕٔي ربھبضەد ثىٍەْ ئولۇؾ .ئبٌالھ ربئبال ِۇٔساق زەٍسۇ« :ـەن  -ـۈثھىؽىعوي ،ئۇ
ئۇٌۇغ لۇضئبٔسۇضٌ .ەۋھۇٌّە ھپۇظزا ؼبلالٔؽبٔسۇض .ئۇٔي پەلەد پبن ثوٌؽبٔالضال رۇرىسۇ» [ .ۋالىئە
ؼۈضىؽي  - 79 - 77ئبٍەرٍەض].
 - 2لۇضئبْ ئولۇـزىٓ ثۇضۇْ« ئەئۇظۇثىٍالھي ِىٕەـفەٍزبٔىط ضەعىَىُ » زەپ ـەٍزبٕٔىڭ
ۋەؼۋەؼە لىٍىفىسىٓ ئبٌالھمب ؼىؽىٕىپ پبٔبھ رىٍەؾ .ئبٌالھ ربئبال ِۇٔساق زەٍسۇ« :ؼ ەْ لۇضئبْ
ئولۇِبلچي ثوٌؽىٕىڭسا ،لوؼالٔسى ـەٍزبٕٔىڭ (ۋەؼۋەؼىؽىسىٓ) ئبٌالھمب ؼېؽىٕىپ پبٔبھ
رىٍىگىٓٔ [ ».ەھً ؼۈضىؽي  - 98ئبٍەد].
 - 3لۇضئبٕٔي چىطاٍٍىك ئبۋاظزا ئولۇؾ .ئەثۇ ھۇضەٍطە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد
لىٍىٕىسۇوي ،ئۇ پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌ ٍەِٕىڭ :اٌٍە ربئبال ھېچجىط ٔەضؼىگە لۇضئبٕٔي
ِۇڭٍۇق ئبۋاظزا ئولۇؼبْ پەٍؽەِجىطىگە لۇالق ؼبٌؽبٔسەن لۇالق ؼبٌّبٍسۇ زېگۀٍىىىٕي ئبڭٍىؽبٍْ .ۀە
ثىط ضىۋاٍەرزە :لۇضئبٕٔي چىطاٍٍىك ئبۋاظزا ئۈٍٔۈن رىالۋەد لىٍؽبْ پەٍؽەِجىطىٕىڭ ئبۋاظى زەپ
وەٌگەْ( .ثۇذبضى)7544 ،5124 ،5123 :
 - 4لۇضئبٕٔىڭ ِۀىؽىٕي ثىٍّىؽىّۇ ،ئبٌالھ ِبڭب ؼۆظٌەۋارىسۇ زېگەْ ئېزىمبز ثىٍەْ ئۇٔي
ئىرالغ لىٍىپ ئولۇؾ .ئبٌالھ ربئبال ھەض لبٔساق ثىط ئىجبزەرٕي ئىرالغ ثىٍەْ لىٍىؿ رەٌەة
لىٍىٕىسىؽبٍٔىمىٕي ثبٍبْ لىٍىپ ِۇٔساق زەٍسۇ« :ئۇالض پەلەد ئىجبزەرٕي ئبٌالھمب ذبٌىػ لى ٍؽبْ،
ھەق زىٕؽب ئېزىمبز لىٍؽبْ ھبٌسا (ٍبٌؽۇظ) ئبٌالھمىال ئىجبزەد لىٍىفمب ثۇٍطۇٌسىٍ [» .ەٍَىٕە ؼۈضىؽي
 - 5ئبٍەد].
 - 5لۇضئبْ ئولۇـٕي ِەئىفەرٕىڭ وەؼپىگە ئبٍالٔسۇضىۋاٌّبؼٍىك .پەلەد ئبذىطەرٍىه ؼبۋاثٕي
وۆظٌەپ ئولۇؾ .ئبٌالھ ربئبال ِۇٔساق زەٍسۇ« :وىّىي (ئۆظىٕىڭ ئەِەٌي ثىٍەْ) ئبذىطەرٕىڭ
ؼبۋاثىٕي وۆظٌىؽە ،ئۇٔىڭ ؼبۋاثىٕي ظىَبزە ثېطىّىع ،وىّىي (ئەِەٌي ثىٍەْ) زۇَٔبٔىڭ ِۀپەئىزىٕي
وۆظٌىؽە( ،ئۇٔىڭ رىٍىگەْ) ِۀپەئىزىٕىڭ ثەظىؽىٕي ثېطىّىع ،ئۇٔىڭؽب ئبذىطەرزە (ؼبۋاثزىٓ) ھېچ
ٔېؽىۋە ٍوق [» .ـۇضا ؼۈضىؽي  - 20ئبٍەد].
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 - 6لۇضئبٔ ٕي لۇضئبْ ئولۇؾ لبئىسىٍىطىگە ،رەعۋىس لبئىسىٍىطىگە ضىئبٍە لىٍىپ ،رەضرىً ثىٍەْ،
زأە -زأە لىٍىپ ،ئوچۇق ئولۇؾ .ئبٌالھ ربئبال لۇضئبْ وەضىّسە ِۇٔساق زەٍسۇ« :لۇضئبٕٔي رەضرىً
ثىٍەْ(ٍۀي زأە  -زأە ،ئوچۇق) ئولۇؼىٓ» [ِۇظظەِّىً ؼۈضىؽي  - 4ئبٍەد].
-7111عۇئبي :فبجىھە عۈسىغىٕىڭ ؽەسەپ ٔبِي ۋە پەصىٍىحي
ؼۈضە ـبرىھە لۇضئبٕٔىڭ عەۋھىطى ِەظِۇٍٔىطىٕي ٍۀي ئبٌالھمب ثوٌؽبْ ھەِسۇ ؼبٔب ،ربئەد
ئىجبزەد ۋە ئبٌالھمب ؼىؽىٕىپ پبٔبھٍىك رىٍەؾ ِەظِۇٍٔىطىٕي ئۆظ ئىچىگە ئبٌؽبٍٔىمي ئۈچۈْ ئۇٔىڭؽب
لۇضئبٕٔىڭ عەۋھىطى زەپ ـەضەپ ٔبِي ثىطىٍگەْ.
ئەثۇ ؼەئىس ئەٌّۇئەٌال ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇِ :ەْ ِەؼغىسرە ٔبِبظ
ئولۇۋارؽبَ ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِېٕي چبلىطزىِ .ەْ عبۋاة ثەضِەً،
ٔبِىعىّٕي ئولۇپ ثوٌۇپ :ئي ضەؼۇٌۇٌالھ ! ِېٕي چبلىطؼبْ ۋالىززب ٔبِبظ ئولۇۋاربرزىُ ،زېؽەَ ،ئۇ:
اٌٍە { :ئي ِۇئّىٍٕەض! اٌٍە ۋە ئۇٔىڭ پەٍؽەِجىطى ؼىٍەضٔي رىطىٍسۈضىسىؽبْ ٔەضؼىگە چبلىطؼب ،ئۇٔي
لوثۇي لىٍىڭالض } ( ؼۈضە ئۀفبي - 24 ،ئبٍەد) زېگەْ ئەِەؼّۇ؟ زېسى .ئبٔسىِٓ :ەؼغىسرىٓ
چىمىفزىٓ ثۇضۇِْ ،ەْ ؼبڭب لۇضئبٔسىىي ئەڭ ئۇٌۇغ ؼۈضىٕي ئۆگىزىپ لوٍىّەْ ،زېسى .ئبٔسىٓ
لوٌۇِٕي رۇرزيِ .ەؼغىسرىٓ چىمىسىؽبْ چبؼساِ ،ەِْ :بڭب لۇضئبٔسىىي ئەڭ ئۇٌۇغ ؼۈضىٕي
ئۆگىزىپ لوٍّبلچي ئىسىڭؽۇ؟ زېؽەَ ،ئۇ :ھەئە ،ئۇ ؼۈضە{ :عىّي ھەِسۇؼبٔب ئبٌەٍِەضٔىڭ
پەضۋەضزىگبضى اٌٍەلب ذبؼزۇض} ( ؼۈضە ـبرىھە - 1 ،ئبٍەد) ئۇ رەوطاض ئولۇٌىسىؽبْ ٍەرزە ئبٍەرٍىه
ؼۈضە ۋە ِبڭب ئبرب لىٍىٕؽبْ ئۇٌۇغ لۇضئبٔسۇض ،زېسى( .ثۇذبضى)4474 :
ئەثۇ ھۇضەٍطە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :ؼۈضە ـبرىھە لۇضئبٕٔىڭ ئبٔىؽي ،وىزبثٕىڭ ٔېگىعى ۋە ٔبِبظزا
رەوطاضٌىٕىسىؽبْ ٍەرزە ئبٍەرزۇض( .ئەثۇ زاۋۇز)1457 :
-7115عۇئبي :ثەلەس ۋە ئبي ئىّشاْ عۈسىغىٕىڭ پەصىٍىحي
ئىجٕي ئبثجبغ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇِبزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :عىجطىئىً ئەٌەٍھىؽؽبالَ
پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ لېفىسا ئوٌزۇضارزي .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئبؼّبْ
رەضە پزىٓ ذۇززى زەضۋاظا ئېچىٍؽبٔسەن ثىط ئبۋاظٔي ئبڭٍىسى .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ثېفىٕي
وۆرۈضۈپ لبضىۋىسى ،عىجطىئىً ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئۇٔىڭؽب :ثۇ ئبؼّبٕٔىڭ ھېچمبچبْ ئېچىٍىپ
ثبلّىؽبْ ثىط زەضۋاظىؽي ئىسى ،ثۈگۈْ ئېچىٍسى ،زېسى .ئۇٔىڭسىٓ ثىط پەضىفزە چۈـزي،
عىجطىئىً :ثۇ ثۈ گۈٔسىٓ ثبـمب چبؼسا ظېّىٕؽب چۈـۈپ ثبلّىؽبْ پەضىفزە ،زېسى ،ئۇ پەضىفزە ؼبالَ
لىٍىپ :ؼبڭب ذۇـرەۋەض! ؼبڭب ئىٍگىطى ھېچجىط پەٍؽەِجەضگە ئبرب لىٍىّٕىؽبْ ئىىىي ٔۇض ئبرب
لىٍىٕسى ،ئۇالض لۇضئبٕٔىڭ ـبرىھە ؼۈضىؽي ثىٍەْ ثەلەض ؼۈضىؽىٕىڭ ئبذىطلي ئبٍەرٍىطىسۇض.
ئۇٔىڭسىىي ثىطەض زۇئبٔي ئولۇپ ،رىٍىىىڭٕي ؼوضىؽبڭ ،ئىغبثەد لىٍىّٕبً لبٌّبٍسۇ ،زېسى .
(ِۇؼٍىُ)816 :
ئەثۇ ئۇِبِە ثبھىٍىٌ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇِ :ەْ پەٍؽەِجەض
ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ ِۇٔساق زېگۀٍىىىٕي ئبڭٍىؽبْ ئىسىُ :لۇضئبْ ئولۇڭالض ،چۈٔىي
ئۇ ئ ولۇؼبْ وىفىٍەضگە لىَبِەد وۈٔي ـبپبئەد لىٍؽۇچي ثوٌۇپ وېٍىسۇ .ثەلەض ثىٍەْ ئبٌي
ئىّطأسىٓ ئىجبضەد ئىىىي ٔۇضٌۇق ؼۈضىٕي ئولۇڭالض ،چۈٔىي ثۇ ئىىىي ؼۈضە لىَبِەد وۈٔي
ذۇززى ئىىىي پبضچە ثۇٌۇرزەن ٍبوي ؼبٍىۋۀسەن ۋە ٍبوي لبٔبرٍىطىٕي ئېچىپ ،ئىىىي لۇض ثوٌۇپ
رىعىٍؽبْ لۇـالضزەن ،ئولۇؼبْ ئىگىٍىطىٕي ئبلالٍسۇ .ثەلەض ؼۈضىؽىٕي ئولۇڭالض ،چۈٔىي ئۇٔي
ئولۇؾ ثەضىىەد ،ربـالپ لوٍۇؾ ھەؼطەرزۇض .ئۇٔي ؼېھطىگەضٌەض ئولۇٍبٌّبٍسۇِ( .ۇؼٍىُ)814 :
ئەثۇ ھۇضەٍطە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :ئۆٍۈڭالضٔي لەثطىؽزبٍٔىك لىٍىۋاٌّبڭالض .چۈٔىي ـەٍزبْ ثەلەض ؼۈضىؽي
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ئولۇٌىسىؽبْ ئۆٍسىٓ لبچىسۇِ( .ۇؼٍىُ)718 :
ئەٌمەِە ِۇٔساق زەٍسۇ :وەئجىٕي ربۋاة لىٍىۋېزىپ ،ئەثۇ ِەؼئۇز ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ثىٍەْ
ئۇچطىفىپ لبٌسىُ .ئۇ ِبڭب پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ ِۇٔۇ ؼۆظىٕي ئېَزىپ
ثەضزى :وىّىي وېچىؽي ؼۈضە ثەلەض ٔىڭ ئبذىطىسىىي ئىىىي ئبٍەرٕي ئولۇٍسىىەْ ،ھەضلبٔساق
ئىفىؽب وۇپبٍە لىٍىسۇ( .ثۇذبضى)5151 :
-7118عۇئبي :ئبٍەجۇٌىۇسعىٕىڭ پەصىٍىحي
ئۇثەً ئىجٕي وەئت ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ
ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۀسىٓ :ئي ئەثۇ ِۇٔعىط! ؼەْ ٍبز ئبٌؽبْ ئبٍەرٍەض ئىچىسە لبٍؽي ئبٍەد ئەڭ
ئۇٌۇغ؟ زەپ ؼوضىؽبٔىسىِ ،ەْ :اٌٍە ۋە ئۇٔىڭ ضەؼۇٌي ئەڭ ٍبذفي ثىٍىسۇ ،زېسىُ .پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالَ ٍۀە :ئي ئەثۇ ِۇٔعىط! ؼەْ ٍبز ئبٌؽبْ ئبٍەرٍەض ئىچىسە لبٍؽ ي ئبٍەد ئەڭ ئۇٌۇغ؟
زەپ ؼوضىسىِ ،ەْ :ئبٍەرۇٌىۇضؼي ،زېؽەَ ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ِەٍسەِگە ئۇضۇپ رۇضۇپ:
ئي ئەثۇ ِۇٔعىط! ئىٍّىڭگە ِۇثبضەن ثوٌؽۇْ! زېسىِ( .ۇؼٍىُ)811 :
ئەثۇ ھۇضەٍطە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼە ٌٍەَ ِېٕي ضاِىعإٔىڭ ؼەزىمە پىزطىٕي ؼبلالـمب رەٍىٍٕىگۀىسى .ثىطؼي وېٍىپ ،ربئبِسىٓ
ئوچۇِالپ لبچىٍىؽىٍي رۇضزىِ .ەْ ئۇٔي رۇرۇۋېٍىپ :اٌٍۀىڭ ٔبِي ثىٍەْ لەؼەِىيِ ،ەْ ؼېٕي
ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ لېفىؽب ئېٍىپ ثبضىّەْ ،زېؽەَ ،ئۇ :ثۇٔىڭؽب ثەوّۇ ِوھزبعّەْ .ثبال چبلب ھەِّىّىع
لىَىٕچىٍىمزب لبٌسۇق ،زەپ رۇضۇۋاٌسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ،ئۇٔي لوٍۇپ ثەضزىُ .ربڭ ئبرمبٔسا ،پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالَ :ئي ئەثۇ ھۇضەٍطە! وېچە ئەؼىطىڭ ٔېّە لىٍسى؟ زېۋىسىِ ،ەْ :ئۇ ئۆظىٕىڭ
ھبعەرّەْ ئىىۀٍىىىٕي ،ثبال چبلىٍىطىٕىڭ لىَٕىٍىپ لبٌؽبٍٔىمىٕي ئېَزىپ زەضد رۆوزيِ .ەْ
ئۇٔىڭؽب ضەھىُ لىٍىپ ،لوٍۇپ ثەضزىُ ،زېؽەَ ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ :ؼبڭب ٍبٌؽبْ ئېَزىپزۇ ،ئۇ
ٍۀە وېٍىسۇ ،زېسىِ .ەْ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِسىٓ ئۇٔىڭ ٍۀە وېٍىسىؽبٍٔىمىٕي ئبڭالپ،
وۈرۈـىە ثبـٍىسىُ .زەضۋەلە ،ئۇ ٍۀە وېٍىپ ،ربئبِٕي ئوچۇِالۋارمبْ چېؽىسا رۇرۇۋېٍىپ :ؼېٕي
ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ لېفىؽب ئېٍىپ ثبضىّەْ ،زېؽەَ ،ئۇِ :ېٕي لوٍۇۋەد ،ثەوّۇ ِوھزبعّەْ .ثبٌىٍىطىُ
لىَٕىٍىپ لبٌسى ،ئەِسى ھەضگىع ثۇٔساق لىٍّبٍّەْ ،زېسى .ئۇٔىڭؽب ضەھىُ لىٍىپ لوٍۇپ ثەضزىُ.
ربڭ ئبرمبٔسا ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ :ئەؼىطىڭ ٔېّە لىٍسى؟ زېسىِ .ەْ :ئي
ضەؼۇٌۇٌالھ! ئۇ ٍۀە ئۆظىٕىڭ ثەوّۇ ھبعەرّەْ ئىىۀٍىىىٕي ۋە ثبٌىٍىطىٕىڭ لىَٕىٍىپ لبٌؽبٍٔىمىٕي
ئېَزىپ ٍېٍىٕؽبٔىسىِ ،ەْ ئۇٔىڭؽب ضەھىُ لىٍىپ ،لوٍۇپ ثەضزىُ ،زېؽەَ ،پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالَ :ئۇ ؼبڭب ٍبٌؽبْ ئېَزىپزۇ .پبد ئبضىسا ٍۀە وېٍىسۇ ،زېسى .ئۇٔي ٍۀە وۈرۈـىە
ثبـٍىسىُ .زەضۋەلە ،ئۇ ٍۀە وېٍىپ ،ربئبِٕي ئوچۇِالپ ئېٍىفمب ثبـٍىسى .ئۇٔي رۇرۇۋېٍىپ :ؼېٕي
ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ لېفىؽب ئېٍىپ ثبضىّەْ ،ثۇ ئۈچىٕچي لېزىُ ٍۈظ ثەضزى .ؼەْ ئبٌسىٕمي ئىىىي
لېزىُ ثۇ ئىفٕي لبٍزب لىٍّبؼٍىممب لەؼەَ ئىچىۀىسىڭٍ ،ۀە لىٍىۋارىؽەْ ،زېؽەَ ،ئۇِ :ېٕي لوٍۇپ
ثەضگىٓ ،ؼبڭب اٌٍە ربئبالزىٓ ِۀپەئەد وېٍىسىؽبْ ثىط لبٔچە وەٌىّىٕي ئۆگىزىپ لوٍىّەْ ،زېسى.
ِەْ :لبٍؽي وەٌىّە ئۇ؟ زېؽەَ ،ئۇٍ :برىسىؽبْ چېؽىڭسا ،ئبٍەرۇٌىۇضؼىٕي ئبذىطىؽىچە ئولۇؼبڭ،
اٌٍە رەضەپزىٓ ثىط لوؼسىؽۇچي ؼېٕي لوؼساپ رۇضىسۇ ،ربڭ ئبرمى چە ـەٍزبْ ؼبڭب ٍېمىٓ
وېٍەٌّەٍسۇ ،زېسى .ـۇٔىڭ ثىٍەِْ ،ەْ ئۇٔي لوٍۇپ ثەضزىُ .ربڭ ئبرمبٔسا ،پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالَ ٍۀە :ئەؼىطىڭ لبٔساق لىٍسى؟ زەپ ؼوضىسىِ .ەْ :ئي ضەؼۇٌۇٌالھ! ئۇ ِبڭب
ِۀپەئەد ٍېزىسىؽبْ وەٌىّە ئۆگىزىپ لوٍؽبٔىسى ،ئۇٔي لوٍۇپ ثەضزىُ ،زېؽەَ ،پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالَ :لبٍؽي وەٌىّىىەْ ئۇ؟ زەپ ؼوضىسىِ .ەْ :ئۇ ِبڭبٍ” :برىسىؽبْ چېؽىڭسا
ئبٍەرۇٌىۇضؼىٕي ئبذىطىؽىچە ئولۇؼبڭ ،اٌٍە رەضەپزىٓ ثوٌؽبْ ثىط لوؼسىؽۇچي ؼېٕي ھەِىفە
لوؼساپ رۇضىسۇ .ـەٍزبْ ربڭ ئبرمىچە ؼبڭب ٍېمىٍٕىفبٌّبٍسۇ “زېسى ،زېسىُ .ؼبھبثىٍەض
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ٍبذفىٍىممب ثەوّۇ ھېطىؽّەْ ئىسى .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ :ئۇ ٍبٌؽبٔچي رۇضۇپ ،ثۇ لېزىُ ؼبڭب
ضاؼذ ئېَزىپزۇ .ئي ئەثۇ ھۇضەٍطە! ؼەْ ئۈچ وېچىسىٓ ثېطى وىُ ثىٍەْ ؼۆظٌەـىۀٍىىىڭٕي
ثىٍەِؽەْ؟ زېسىِ .ەٍْ :بق ،زېۋىسىُ ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ :ئۇ ـەٍزبْ ئىسى ،زېسى.
(ثۇذبضى)2311 :
-7171عۇئبي :وەھف عۈسىغىٕىڭ پەصىٍىحي
ئەثۇ زەضزا ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :وىُ وەھؿ ؼۈضىؽىٕىڭ ثېفىسىٓ ئوْ ئبٍەد ٍبزٌىؽب ،زەعغبٌسىٓ ئبِبْ
ثوٌىسۇٍ .ۀە ثىط ضىۋاٍەرزە :وەھؿ ؼۈضىؽىٕىڭ ئبذىطىس ىٓ ئوْ ئبٍەد زېَىٍگەِْ( .ۇؼٍىُ)819 :
ئەثۇ زەضزا ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :وىّىي وەھؿ ؼۈضىؽىٕىڭ ثېفىسىٓ ئۈچ ئبٍەد ئولۇؼب ،زەعغبٌٕىڭ
پىزٕىؽىسىٓ ئبِبْ لبٌىسۇ( .رىطِىعى)2886 :
-7177عۇئبيِ :ۈٌه عۈسىغىٕىڭ پەصىٍىحي
ئەثۇ ھۇضەٍطە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :لۇضئبٔسا  31ئبٍەرٍىه ثىط ؼۈضە ثوٌۇپ ،ئۇٔي ئولۇؼبْ وىفىگە ربوي
گۇٔبھي ِەؼپىطەد لىٍىٕؽبٔؽب لەزەض ،ـبپبئەد لىٍىسۇ .ئۇ ِۇٌه ؼۈضىؽىسۇض( .رىطِىعى)2891 :
عبثىط ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ ؼۈضە ؼەعسە ثىٍەْ ؼۈضە ِۈٌىٕي ئولۇِبً ٍبرّبٍززي .ربۋۇغ ِۇٔساق زەٍسۇ :ثۇ ئىىىي
ؼۈضە پەظىٍەد عەھەرزە لۇضئبٔسىىي پۈرۈْ ؼۈضىٍەضزىٓ ٍەرّىؿ ھەؼؽە ئبضرۇق( .رىطِىعى:
)2892
ھۇِەٍس ئىجٕي ئبثسۇضضاھّبْ ئىجٕي ئەۋؾ ِۇٔساق زەٍسۇ :ؼۈضە ئىرالغ لۇضئبٕٔىڭ ئۈچزىٓ
ثىطىگە ثبضاۋەض وېٍىسۇ .ؼۈضە ِۈٌه (ئۇٔي) رىالۋەد لىٍؽۇچىٕي (لەثطىسە ۋە لىَبِەد وۈٔىسە)
ئبلالٍسۇِ( .بٌىه)487 :
-7174عۇئبي :ئىخالط عۈسىغىٕىڭ پەصىٍىحي
ئەثۇ ؼەئىس ذۇزضى ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :ثىطوىفي ٍۀە ثىط
وىفىٕىڭ ھەض زائىُ ؼۈضە ئىرالؼٕي ئولۇؼىٕىٕي ئبڭالپ ،وۆڭٍىسە ئۇٔي ئبظ وۆضگۀسەن لىٍسىسە،
پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِگە ئېَزمبٔىسى ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ :عېٕىُ ئىٍىىسە
ثوٌؽبْ ظا رٕىڭ ٔبِي ثىٍەْ لەؼەِىي ،ئۇ (ؼۈضە ئىرالغ) لۇضئبٕٔىڭ ئۈچزىٓ ثىطىگە ثبضاۋەض
وېٍىسۇ ،زېسى( .ثۇذبضى)6643 :
ئەثۇ ھۇضەٍطە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەٍَ :ىؽىٍىڭالض! ِەْ ؼىٍەضگە لۇضئبٕٔىڭ ئۈچزىٓ ثىطىٕي ئولۇپ ثېطىّەْ ،زېسى .زەضضۇ
ٍىؽىٍسۇق .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ چىمىپ ،ؼۈضە ئىرالؼٕي ئولۇپ ثېطىپ وىطىپ وەرزي .ثىع:
ۋەھىٌ وېٍىپ لبٌؽبچمب ،وىطىپ وەرىەْ ئوذفبٍسۇ زېَىفىىٕىّىعچە ثىط ثىطىّىعگە لبضاـزۇق.
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ٍۀە چىمىپِ :ەْ ؼىٍەضگە لۇضئبٕٔىڭ ئۈچزىٓ ثىط ىٕي ئولۇپ ثېطىّەْ
زېگەْ ئىسىُ .زىممەد لىٍىڭالض ،ئۇ (ٍۀي ؼۈضە ئىرالغ) لۇضئبٕٔىڭ ئۈچزىٓ ثىطىگە رەڭ وېٍىسۇ،
زېسىِ( .ۇؼٍىُ)6643 :
ٍۀي ،ئىرالغ ؼۈضىؽىٕي ثىط لېزىُ ئولۇؼبْ ئبزەَ لۇضئبٕٔىڭ ئۈچزىٓ ثىطىٕي ئولۇؼبٕٔىڭ،
ئۈچ لېزىُ ئولۇؼبْ ئبزەَ لۇضئبٕٔىڭ ھەِّىٕي ربِبَ لىٍؽبٕٔىڭ ؼبۋاثىؽب ئېطىفىسۇ.
ئەثۇ ھۇضەٍطە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ ؼۈضە ئىرالؼٕي ئولۇۋارمبْ ثىط وىفىٕىڭ ئبۋاظىٕي ئبڭالپ لېٍىپ :ۋاعىت ثوٌسى،
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زېسىِ .ەْ :ئي ضەؼۇٌۇٌالھ ! ٔېّە ۋاعىت ثوٌسى؟ زەپ ؼوضىؽبٔىسىُ ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ:
عۀٕەد ،زېسى( .رىطِىعى)2897 :
-7173عۇئبي :فەٌەق ۋە ٔبط عۈسىٍىشىٕىڭ پەصىٍىحي
ئۇلجە ئىجٕي ئبِىط ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ
ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِبڭب ِۇٔساق زېگۀىسىِ :بڭب ـۇٔساق ئبٍەرٍەض ٔبظىً لىٍىٕسىىي ،ئۇٔىڭسەن
ئبٍەرٍەض لەرئىٌ وۆضۈٌۈپ ثبلّىؽبٔىسى ،ئۇالض ِۇئەۋۋىعەرەٍٓ (ٍۀي ـەٌەق ۋە ٔبغ ؼۈضىٍىطى)زۇض.
(ِۇؼٍىُ)6643 :
ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ذۇثەٍت ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ِۇٔساق زەٍسۇ :ثىع ٍبِؽۇضٌۇق ،لبپمبضاڭؽۇ ثىط
وېچىسە پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ثىعگە ٔ بِبظ ئولۇپ ثېطىفىٕي رەٌەپ لىٍىؿ ئۈچۈْ ئۇٔي
ئىعزەپ چىمزۇق ،ئۇٔي ھەِّىسىٓ ثۇضۇْ ِەْ ربپزىُ .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ِبڭب :ئولۇؼىٓ!
زېسىِ ،ەْ ھېچٕېّە زېّىسىٍُ .ۀە :ئولۇؼىٓ! زېسىِ ،ەْ ٍۀە ھېچٕېّە زېّىسىُ .پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالَ ٍۀە :ئولۇؼىٓ! زېسىِ .ۀْ :ېّىٕي ئولۇٍّەْ؟ زەپ ؼوضىؽبٔىسىُ ،پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالَ :ئىرالغ ،ـەٌەق ۋە ٔبغ ؼۈضىٍىطىٕي ئەرىگەْ  -ئبذفبِسا ئۈچ لېزىُ ئولۇؼىٓ!
ثۇ ،ؼۀسىٓ ھەض لبٔساق ٍبِبٍٔىمٕي زەپئي لىٍىسۇ ،زېسى( .رىطِىعى)3575 :
ئبئىفە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھبزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ٍورمبٔؽب
وىطگۀسە ،ئىىىي ئبٌىمىٕىٕي ئېچىپ رۇضۇپ ،ؼۈضە ئىرالغ ،ؼۈضە ـەٌەق ۋە ؼۈضە ٔبؼٕي ئولۇپ،
ئبٌىمىٕىؽب ھۈضەرزي .ئبٔسىٓ ئبٌىمبٍٔىطى ثىٍەْ ٍۈظىٕي ۋە ثەزىٕىٕي (ئبٌمىٕي ٍەرىەْ ٍەضگىچە)
ؼىالٍززي .وېَىٓ ئبؼطىپ لبٌؽبْ چېؽىساِ ،ۀسىٓ ـۇٔساق لىٍىپ لوٍۇـٕي رەٌەپ لىٍؽبْ.
(ثۇذبضى)5748 :

ئۈچىٕچي ثبپ .لۇسئبْ وەسىّٕىڭ جەسجىّە ۋە جەپغىشٌىشى

-7172عۇئبي :لۇسئبْ وەسىّٕىڭ جەسجىّىغىٕي
لۇضئبْ وەضىّٕىڭ ھەض لبٍؽي رىٍالضؼب رەضعىّە لىٍىٕؽبْ رەضعىّە ٔۇؼرىٍىطى«لۇضئبْ»
زېَىٍّەٍسۇ .چۈٔىي « لۇضئبْ» ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽ بالِؽب ئبٌالھ رەضىپىسىٓ چۈـىەْ ئەضەثچە
ئەؼٍي رېىىؽزمب لوٍۇٌؽبْ ٔبَ .ـۇڭب ٔبِبظزا لۇضئبٕٔىڭ رەضعىّىؽىٕي ئولۇؾ ثىٍەْ ٔبِبظ ئبزا
ربپّبٍسۇ .ئەِّب ئولۇؾ ئبضلىٍىك ؼبۋاثمب ئېطىفىؿ ،ۋەظ – ٔەؼىھەرٍىطىٕي چۈـىٕىپ ئەِەي
لىٍىؿ عەھەرزە رەضعىّىٍەض ،لۇضئبْ وەضىّٕىڭ ضوٌىٕي ئوٍٕبٍسۇ.
-7178عۇئبي :جەپغىش ئۇلۇِي
رەپؽىطٌەض «رەپؽىط» ٍبوي «رەئۋىً» زەپ ئبربٌسى .رەپؽىط زېّەن ئبٍەرٕىڭ ظاھىطى
ِۀىؽىٕي ئىعاھالؾ زېگەْ ثوٌۇپ« ،رەئۋىً» زېگەْ ئبٍەرٍەضٔىڭ ظاھىطى ِۀىؽىسىٓ ثبـمب
ِۀىٍەضزە وېٍىؿ ئېھزىّبٌي ثبضٌىمىٕي ئىعاھالپ چۈـۀسۈضۈؾ زېّەوزۇض.
«لۇضئبْ وەضىُ» ٔىڭ رەپؽىطى ثوٌؽبِ ،ۇپەؼؽىطٌەضٔىڭ ئۆظ چۈـۀچىؽي ،زىٕىٌ ۋە ئىٍّىٌ
ؼەۋىَەؼي ئبضلىٍىك ئىگەٌٍىگەْ ِەٌۇِبرٍىطى ئبؼبؼىسا لۇضئبْ ئبٍەرٍىطىٕىڭ ِەلؽەرٍىطىٕي
ضوـۀٍەـزۈضۈپ ثېطىفىسۇض.
ِۇپەؼؽىط – لۇضئبْ وەضىّسە ئبٌالھ ربئبالٔىڭ ٔېّە زېّەوچي ثوٌؽبٍٔىمىٕي ٍبذفي
چۈـىٕىپ ،ئۇالضٔي ئوچۇلٍىؽبْ ۋە ثۇ ِبۋظۇزا وىزبثالضٔي ٍبظؼبْ ئبٌىّالضزۇض.
-7178عۇئبي :لۇسئبْ وەسىّٕي ئەڭ دەعٍەپ جەپغىش لىٍغبْ عبھبثىالس
لۇضئبْ وەضىّٕي پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ھبٍبد ۋالزىسا ؼبھبثىٍەضگە ئىعاھالپ چۈـۀسۈضۈپ
ثېطەرزي .ظاِبٕٔىڭ ئۆ رىفي ثىٍەْ لۇضئبْ وەضىّٕي ئىعاھالپ چۈـۀسۈضۈؾ ئېھزىَبعي رۇؼۇٌسى،
ـۇٔىڭ ثىٍەْ ؼبھبثىٍەض لۇضئبْ وەضىّٕي ئىعاھالپ رەپؽىط لىٍىفمب ثبـٍىسى .لۇضئبْ وەضىّٕي
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ئەڭ وۆپ رەپؽىط لىٍؽبْ ؼبھبثىٍەض ھەظضىزي ئەثۇ ثەوطى ،ھەظضىزي ئۆِەض ،ھەظضىزي ئوؼّبْ ۋە
ھەظضىزي ئەٌي (لۇضئبْ وەضىّٕي ھەظضىزي ئەثۇ ثەوط ئەڭ ئبظ رەپؽىط لىٍؽبْ ،ھەظضىزي ئەٌي ئەڭ
وۆپ رەپؽىط لىٍؽبْ زېَىٍىسۇ) ،ئىجٕي ِەؼئۇز ،ئىجٕي ئبثجبغ ،ظەٍس ئىجٕي ؼبثىذ ،ئۇثەً ئىجٕي
وەئت ،ئەثۇ ِۇؼب ئەي ئەـئەضى ۋە ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ظۇثەٍط ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇِالض ئىسى .ئۇٔسىٓ
وېَىٓ ؼبھبثىٍە ضزىٓ وېَىٓ وەٌگەْ ربثىئىٍٕەض لۇضئبْ وەضىّٕي رەپؽىط لىٍىفزي .ئۇالض ،ئەثۇ
ِۇؼب ئەـئەضىٌ ۋە ئبثسۇٌال ئىجٕي ظۇثەٍط لبربضٌىك ئبٌىُ ؼبھبثىالضزۇض .ئۇالضزىٓ وېَىٓ ئىىىىٕچي
ئەۋالز ِۇؼۇٌّبٔالض ربثىئىَٕالض رەپؽىط لىٍؽبْ .ئەِّب ئۇالض لۇضئبْ وەضىّٕي وىفىٍەضٔىڭ
ئېھزىَبعىؽب ۋە ؼوئبٌٍىطىؽب ٍېزەضٌىه ھبٌسا رەپؽىط لىٍؽبْ ثوٌؽىّۇ ،ئۇالضٔىڭ لىٍؽبْ
رەپؽىطٌىطىٕىڭ وۆپىٕچىؽي وىزبة ـەوٍىسە لبٌسۇضۇٌّىؽبْ.
-7171عۇئبي :پەٍغەِجەس ئەٌەٍھىغغبالِٕىڭ لۇسئبْ وەسىّٕي جوٌۇق جەپغىش
لىٍّىغبٍٔىمىٕىڭ عەۋەثي
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ھبٍبد ۋالزىسا لۇضئبْ وەضىّٕىڭ ئەلىسە ،ئەذالق ،ئىجبزەدِ ،ۇئبِىٍە
لبربضٌىك ـەضىئەد ئەھىبٍِىطىؽب ِۇٔبؼىۋەرٍىه ئبٍەرٍىطىٕي ئۆظىٕىڭ ھەزىؽٍىطى ۋە ئەِەٌىٌ ئىؿ
ھەضىىەرٍىطى ئبضلىٍىك رەپؽىٍىٌ ثبٍبْ لىٍىپ ثەضگەْ ثوٌؽىّۇ ،ـەضىئەد ئەھىبٍِىطىؽب
ِۇٔبؼىۋەرٍىه ثوٌّىؽبْ ۋە وىفىٍەض ؼوضىّىؽبٍٔىطىٕىڭ رەپؽىطٌىطىٕي لىٍّىؽبْ ،ثەٌىي ئۇٔي
وېٍەچەن ٔەؼىٍٍەضٔىڭ ئىغزىھبزىؽب ربپفۇضؼبْ ئېسى .چۈٔىي لۇضئبْ وەضىّسىٓ ئىٍگىطىىي
ؼبِبۋىٌ وىزبثالض ِەٌۇَ ثىط ظاِبْ ۋە ِەذؽۇغ ِبوبٔالضٔي وۆظزە رۇرمبْ ھبٌسا چۈـۈضۈٌگەْ ثوٌؽب،
لۇضئبْ وەضىُ رب لىَبِەرىىچە زاۋاَ لىٍىسىؽبْ ،پۈرۈْ ئىٕؽبٔىَەد ئۈچۇْ چۈـىەْ ِەڭگۈٌۈن
ِۆعىعە ثوٌؽبٍٔىمزىٓ ،ئۇٔىڭ ِۆعىعىٍىطى ئىٍىُ پۀٕىڭ رەضەلمىَبري ۋە ظاِبٕٔىڭ ئىٍگىطىٍىفىگە
ئەگىفىپ ھەض ثىط ئەؼىطٔىڭ رەضەلمىَبد ؼەۋىَىؽىگە ِۇٔبؼىپ ھبٌسا ئبظ ئبظزىٓ ٔبِبٍبْ ثوٌۇپ
رۇضۇـي رەلەظظا لىٍىٕىسۇ .ئەگەض ِۇھەِّ ەز ئەٌەٍھىؽؽبالَ لۇضئبْ وەضىّٕىڭ ھەِّىؽىٕي رەپؽىط
لىٍىپ ئۇٔىڭسىىي ئىٍّىٌ ھەلىمەرٍەضٔىڭ ھەِّىؽىٕي ئوچۇلٍىؽبْ ثوٌؽب ،ـۇ ۋالىززىىي
ئىٕؽبٔالضٔىڭ ئەلٍىَىزي ئۇالضٔي لوثۇي لىالٌّىؽبٍٔىمزىٓ ،زىٕٕىڭ ئبؼبؼٍىك عەۋھەضىٌ
ِەؼىٍىٍىطىگە زەذٍي ٍەرىەْ ثوالرزي .ئەگەض لۇضئبْ وەضىّٕي وىفىٍەضٔىڭ ـۇۋالىززىىي
ئەلٍىَىزي ۋە ئىٍّىٌ ؼەۋىَىؽىگە ِبؼالـزۇضؼبْ ھبٌسا رەپؽىط لىٍؽبْ ثوٌؽب ،وېَىٕىىٍەضٔىڭ
لۇضئبْ وەضىّٕي رەپؽىط لىٍىؿ ٍوٌي ربِبِەْ ئېزىٍگەْ ثوٌۇپ ،ئىٍىُ – پەْ ئەؼىطىسە ِەٍسأؽب
چىمىپ رۇضىسىؽبْ لۇضئبْ وەضىُ ؼىطٌىطىٕي رەپؽىط لىٍىپ ئېچىفمب ئىّىبٔىَەد ثوٌّىؽبْ
ثوالرزي .چۈٔىي پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ رەپؽىطىسىٓ وېَىٓ ثبـمب رەپؽىطگە ھبعەد
لبٌّىؽبْ ۋە رەپؽىط لىٍىٕؽبْ رەلسىطزىّۇ ِۇؼۇٌّبٔالض ئبِّىؽي رەضىپىسىٓ لوثۇي لىٍىّٕىؽبْ
ثوالرزي .ـۇڭب لۇضئبْ وەضىُ ئبٍەرٍىطى لۇضئبْ وەضىُ چۈـىەْ ۋالىززىىي ئىٕؽبٔالضٔىڭ ئەلٍىؽب
ربِبِەْ ِۇۋاپىك وەٌگۀسەن ،ظاِبْ ئىٍگىطىٍىگەْ ۋە رۈضٌۈن ئىٍىُ – پۀٍەض ِەٍسأؽب چىمىپ
رەضەلمي لىٍؽبْ ھەض ثىط زەۋض ئىٕؽبٍٔىطىٕىڭّۇ ئەلىٍٍىطىؽب ربِبِەْ ِۇۋاپىمٍىفىپ وەٌّەوزە.
ِەؼىٍەْ :لۇضئبْ وەضىُ ئبٌالھ «ٍەضٍۈظىٕي ئۇظۇٔؽىؽب ۋە روؼطىؽىؽب ؼوظۇپ وەڭ ٍبضارزي»[ؼۈضە
ضەئسى  - 3ئبٍەد] زېگەْ ئبٍەد ئبضلىٍىك ظېّىٕٕىڭ ـبض ـەوىٍٍىه ئىىۀٍىىىٕي ئېالْ
لىٍؽبٔىسى .چۈٔىي لۇضئبْ وەضىُ چۈـىەْ ـۇ ظاِبٔالضزىىي ئىٕؽبٔالض ظېّىٕٕىڭ ھەض رەضەپىە
ٍېَىٍؽبْ ۋە ؼوظۇٌؽبٍٔىمىٕىال ثىٍەرزيِ .ەٌۇِىيٍ ،ەض ٍۈظى ـبض ـەوىٍٍىه ثوٌؽبٔسىال ئۇٔىڭ ھەض
رەضىپي وەڭ ۋە ؼوظۇٌؽبْ ثوٌۇپ وۆضۈٔىسۇ .ئەگەض ظېّىٓ ـبض ـەوىٍٍىه ثوٌّبؼزىٓ رۆد چبؼب
ٍبوي ئۈچ ثۈضعەوٍىه ٍبوي ئبٌزە ٍبوي ؼەوىىع ثۈضعەوٍىه ثوٌؽبْ ثوٌؽب ،ئۇٔىڭ ھەِّە رەضىپي
وەڭ ۋە ؼوظۇٌؽبْ ثوٌۇپ وۆضۈّٔىگەْ ثوالرزي .ئىٕؽبٔالض ئۇٔىڭ ثىط ئۇچىٕي ثوٌؽىّۇ ربپمبْ
ثوالرزي .ئەگەض ئۇالضؼب ئوچۇلطاق لىٍىپ«ٍەض ٍۈظٔي ـبض ـەوىٍٍىه ٍبضارزي» زېگەْ ثوٌؽب ،وىفىٍەض
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ثۇٔي ھەظىُ لىالٌّبٍززي ۋە ئىؽپبرالؾ ئۈچۈْ ئىٍىُ – پەْ ثوٌّىؽبٍٔىمزىٓ زىٕٕىڭ ئبؼبؼٍىك
ِەؼىٍىٍىطىگىّۇ ـەن ثىٍەْ ِۇئبِىٍە لىٍىؿ وەٍپىَبري ٍۈظ ثەضگەْ ثوالرزي .ـۇڭب ثۇ ھەلىمەرٕىڭ
وەـپىَبرىٕي ظاِبٔالضٔىڭ ئىٍگىطىٍىفي ثىٍەْ ِەٍسأؽب وېٍىسىؽبْ ئىٍىُ پەْ ئەؼىطىگە رەضن
ئەرىەْ ثوٌىفي ِۇِىىٓ .لۇضئبْ وەضىُ ئۀە ئەـۇٔساق پبٍبٔؽىع وەرىەْ ئووَبْ .ئۇٔي روٌۇق
رؤۇـزۇضۇؾ ئبالھىسە ٍۇلىطى ثىٍىُ رەٌەة لىٍىسىؽبْ ئىؿ .لۇضئبْ وەضىُ عەۋھەضٌىطىسىٓ روٌۇق
ٔېؽىۋە ئېٍىؿ ئۈچۈْ وۆپ ئىٍىٍُ ،ېزىفىەْ لبثىٍىَەد ۋە ٍولىطى پبضاؼەد وېطە ن .ثۇ ئۇٌۇؼۋاض
ۋەظىپىٕىڭ ھۆززىؽىسىٓ پەلەد ھەض رەضەپزىٓ ئىٍىُ –پەْ ۋە زىٕىٌ ئىٍىٍّەضزە ئەرطاپٍىك
ٍېزىفىەْ ٔبزىط ئۆٌىّبالضال چىمبالٍسۇ .ثۈگۈْ لۇضئبْ وەضىُ ع ەۋھەضٌىطىٕىڭ ھەِّىؽىٕي ربپزىُ،
زېگەْ ئبٌىّسىٓ وېَىٓ وەٌگەْ ٍۀە ثىط ئبٌىُ ئبٌسىٕمىؽي ربپبٌّىؽبٔالضٔي ربپىسۇ ،ئۇٔىڭسىٓ
وېَىٓ وەٌگىٕي ئبٌسىٕمي ئىىىىؽىٕىڭ ربپبٌّىؽبٍٔىطىٕي ربپىسۇ .ـۇٔساق لىٍىپ لۇضئبْ وەضىُ
ِۆعىعىؽي رب لىَبِەرىىچە ـۇٔساق زاۋاَ لىٍىسۇ .ئىٍىُ – پەْ ئىٍگىطىٍىگۀؽېطى ئۇٔىڭ
ِۆعىعىؽي ۋە ؼىط – ئەؼطاضٌىطى ھەِسە عەۋھەضٌىطى وۆظٌەضٔي چبلٕبرمبْ ھبٌسا ،رېرىّۇ وۆپٍەپ
ئورزۇضىؽب چىمىفمب ثبـالٍسۇ.
-7175عۇئبي :جبثىئىٍٕەسدىٓ ئەڭ ِەؽھۇس ِۇپەعغىشٌەس
 )1ھىغطى ٍ - 21ىٍي ِەوىىسە رۇؼۇٌۇپٍ - 103 ،ىٍي ۋاپبد ثوٌؽبْ ِۇعبھىس ئىجٕي عەثط
ثوٌۇپ ،ثۇ وىفي ِۇپەؼؽىطٌەضٔىڭ پىفىۋاؼي زەپ ئبرىٍىسۇ.
 ) 2ھىغطى ٍ - 27ىٍي زۇَٔبؼب وېٍىپ ٍ - 114ىٍي ئبٌەِسىٓ ئۆرىەْ ئەرب ئىجٕي ئەثي
ضىجبھ ثوٌۇپِ ،ەوىە ِۇپزىؽي ۋە ِەـھۇض پىمھىفۇٔبغ ئىسى.
 )3ئىىطەِە ،ثۇ وىفي ھىغطى ٍ - 25ىٍي رۇؼۇٌۇپٍ - 105 ،ىٍي ۋاپبد ثوٌؽبْ ،ئىجٕي
ئبثجبغ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ئىٍىُ رەھؽىً لىٍؽبْ.
 ) 4ربۋۇغ ئىجٕي وەٍؽبْ ثوٌۇپ ،ھىغطى ٍ - 33ىٍي رۇؼۇٌۇپٍ - 106 ،ىٍي ئبٌەِسىٓ
ئۆرىەْ.
 ) 5ؼەئىس ئىجٕي عۇثەٍط ،ھىغطى ٍ - 45ىٍي رۇؼۇٌۇپٍ - 94 ،ىٍي ۋاپبد ثوٌؽبْ ،ثۇ
وىفي ئەڭ ِەـھۇض ِۇپەؼؽىطٌەضزىٓ ؼبٔىٍىسۇ.
ٍۇلىطىمي ِۇپەؼؽىطٌەض ِەوىە ئەھٍىسىٓ ثوٌۇپ ،ئۇٔسىٓ ثبـمب ِەزىٕە ،ئىطاق ئەھٍىسىّٕۇ
ِۇھەِّەز ئىجٕي وەئت ئەي لەضظى ،ئەثۇ ئبٌىَە ئەي ضىَبھي ،ظەٍس ئىجٕي ئەؼٍەَ ،ثەؼطە ئىّبِي
زەپ ِەـھۇض ثوٌؽبْ ھەؼۀىً ثەؼطىِ ،ەؼطۇق ئىجٕي ئەعسەئ ،لەربزە ئىجٕي زەئبِە ،ئەربئىً
ذۇضاؼبٔيِ ،ۇضضەرىً ھەِەزأي لبربضٌىك ِۇپەؼؽىطٌەض ئبۋۋاٌمي ئەؼىطٌەضزىال لۇضئبْ وەضىّٕي
رەپؽىط لىٍىپ ئبٌەِسىٓ ئۆرىەْ .ـۇٔىڭ ثىٍەْ رەپؽىطـۇٔبؼٍىك ئىٍّي ـەوىٍٍىٕىپ ،ئىٍّي
رەپؽىط ِەٍسأؽب وەٌگەْ ۋە ئبضلب  -ئبضلىسىٓ رەپؽىطٌەض ٍېعىٍىفمب ثبـالپ ،ؼۇپَبْ ئىجٕي
ئۇٍەٍٕە ،ۋۇوەٍئ ئىجٕي عەضاھ ،ـۆئجە ئىجٕي ھەعغبطٍ ،ەظىس ئىجٕي ھبضۇْ لبربضٌىمالضٔىڭ
رەپؽىطٌىطى ،ئبضلىسىٕالض پۈرۈْ ِۇؼۇٌّبٔالض ٔەظەضىسە ئەڭ ئىفۀچٍىه ۋە ئەڭ ِەـھۇض رەپؽىط -
«رەپؽىطى رەثەضى» ٍېعىٍىپ وېَىٕىي ِۇپەؼؽىطٌەضٔىڭ ٍېگبٔە ِۀجەؼىگە ئبٍالٔؽبْ.
-7178عۇئبي :لۇسئبْ وەسىّٕىڭ جەپغىش لىٍىٕىؼ ئۇعۇٌي
 1ـ لۇضئبْ وەضىّٕي لۇضئبْ وەضىُ ثىٍەْ (چۈٔىي ثىط ئبٍەرزە لىؽمب ثبٍبْ لىٍىٕؽبْ ِەؼىٍە
ثبـمب ثىط ئبٍەرزە رەپؽىٍي ،روٌۇق ثبٍبْ لىٍىٕىسۇ) ،ھەزىػ ۋە ؼبھبثىٍەضٔىڭ ضىۋاٍەرٍىطىگە
ئبؼبؼٍىٕىپ ئىعاھالؾ ٍوٌي ثوٌۇپ ،ثۇ ذىً رەپؽىطٌەض «رەپؽىطى ِەئؽۇض» زەپ ئبرىٍىپ ،ئەڭ
ئىفۀچٍىه رەپؽىط زەپ لبضاٌسى.
 2ـ لۇضئبْ وەضىّٕي ئۆظٌىطىٕىڭ ئەلٍي وۈچي ثىٍەْ (ئىغزىھبز ٍوٌي ثىٍەْ) رەپؽىط لىٍىؿ
ئۇؼۇٌي ثوٌۇپ ،ثۇذىً رەپؽىط لىٍىؿ ئۇؼۇٌىٕي ثەظى ئۆٌىّبالض ضاۋا وۆضؼە ،ثەظىٍىطى عبئىع
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وۆضِىسى .ئەٍٕي ظاِبٔسا ثۇ ذىً ئۇؼۇي ثىٍەْ ٍېعىٍؽبْ رەپؽىطٌەضٔىڭ ثەظىؽي روؼطا ٍوٌؽب
ئېطىفىەْ ثوٌؽب ،ثەظىؽي ٍوٌسىٓ ئېعىپ وەرزي.
 3ـ لۇضئبْ وەضىّٕي ئۆظىٕىڭ ظاھىطى ِۀىؽىسىٓ ثبـمب ٍوـۇضۇْ ِۀىؽي ثىٍەْ رەپؽىط
لىٍىؿ ئۇؼۇٌي ثوٌۇپ ،ثۇذىً رەپؽىطٌەض «رەپؽىطى ئىفبضى» زەپ ئبربٌسى .لۇضئبْ وەضىّٕي
ثۇذىً ئۇؼۇي ثىٍەْ رەپؽىط لىٍؽۇچىالض رەؼەۋۋۇپ ئەھٍي ثوٌۇپ ،لۇضئبْ وەضىّٕي ثۇٔساق رەپؽىط
لىٍىؿ ھەِّە وىفىٕىڭ لوٌىسىٓ وەٌّەٍسۇ ،ثۇٔي پەلەرال ئبٌالھ رەئبال وۆظىٕي ضوـەْ ،لەٌجىٕي
وەڭ لىٍؽبْ وىفىٍەضال ثۇٔىڭ ھوززىؽىسىٓ چىمبالٍسۇ ،زېَىفزي .ئەِّب لۇضئبْ وەضىّٕي ثۇٔساق
رەپؽىط لىٍىؿ ئۇؼۇٌىٕي ثىط ثۆٌۈن ئبٌىّالض ِۇرٍەق عبئىع وۆضِىسى .ئەِّب ثەظى ئۆٌىّبالض لۇضئبْ
وەضىّٕىڭ ضوھىؽب ئۇٍؽۇْ ثوٌؽب ،ھەزىؽٍەضٔىڭ ِەظِۇٔىؽب ِۇذبٌىپ ثوٌّىؽب ثوٌىسۇ ،زەپ لبضاـزي.
زېگۀسەن ِۇٔساق رەپؽىطٌەضٔىڭ ثەظىؽي لۇضئبٕٔىڭ ئەؼٍي ِەلؽىزىگە ئۇٍؽۇْ ثوٌؽب ،ثەظىؽي
ئۇٔىڭسىٓ چەرٕەپ وەرزي.
-7141عۇئبي :ئىغالَ دۇَٔبعىذىىي ئەڭ ِەؽھۇس لەدىّىٌ جەپغىشٌەس
لۇضئبْ وەضىُ پەٍؽەِجىطىّىع ھەظضىزي ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب ئبٌالھ ربئبال رەضىپىسىٓ
چۈـىەْ  14ئەؼىطزىٓ ثۈگۈٔگىچە ،زۇَٔبزا ِىڭالضچە ِۇپەؼؽىطٌەض رەضىپىسىٓ وۆپٍىگەْ
رەپؽىطٌەض ٍېعىٍؽبْ .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ،ؼبھبثىٍەض ۋە ربثىئىٍٕەض ظاِبٔىسىىي رەپؽىطچىٍىه
ئبؼعاوي رەپؽىطچىٍىه ثوٌۇپ ،ئەڭ ئەۋۋەي لبٍؽي رەپؽىطٔىڭ ٍېعىٍؽبٍٔىمي ئېٕىك ِەٌۇَ
ثوٌّىؽىّۇ ،ئەڭ لەزىّىي رەپؽىطٌەضٔىڭ ئەڭ ِەـھۇضٌىطىسىٓ ثىطلبٔچىٕي رؤۇـزۇضۇپ ئۆرىّىع.
ثىطىٕچيِ:ەؼۇض رەپؽىطٌەض:
 1ـ رەپؽىط رەثەضى ،روٌۇق ئىؽّي عبِىئۇي ثبٍبْ ـىٌ رەپؽىطىً لۇضئبْ.
ِۇئەٌٍىپي ئەثۇ عەپەض ِۇھەِّەز ئىجٕي عەضىط ئەرزەثەضى ثوٌۇپ ،ھىغطى  224ـ ٍىٍي
رىجطىؽزبٔسا زۇَٔبؼب وېٍىپ 310 ،ـ ٍىٍي ثەؼسارزب ۋاپبد ثوٌؽبْ.
رەپؽىطى رەثەضى ظاِبٔىّىعؼب لەزەض ٍېزىپ وەٌگەْ رەپؽىطٌەضٔىڭ ئىچىسە ئەڭ لەزىّىي،
ئەڭ ئىفۀچٍىه ۋە ئەڭ ِەـھۇض رەپؽىط ثوٌۇپ ،رۈضٌۈن ثبؼّب ٔۇؼرىٍىطى ۋە لىؽمبضرىٍّىٍىطى
ِەۋعۇرزۇض.
ثۇ رەپؽىطٔىڭ ئبالھىسىٍىىي ،رەپؽىطٔي ٍېعىفزب ھەزىػ ۋە ؼبھبثىٍەضٔىڭ ضاۋاٍەرٍىطىگە
ئبؼبؼالٔؽبٍٔىمي ،ضىۋاٍەرٍەضٔىڭ ئىفۀغىٍىه ٍبوي ئىفۀغىٍىه ئەِەؼٍىىىٕي ظىىىط لىٍىپ
ئۆرىۀٍىىي ،ئبٍەرٍەضزىٓ پىمھي ھۆوۈٍِەضٔي ئىغزىھبز لىٍؽبٍٔىمي لبربضٌىك عەھەرٍەضزە
ئىپبزىٍىٕىسۇ.
 2ـ رەپؽىطى ؼەِەضلۀسى (ئەؼٍي ئىؽّي ثەھطىً ئۇٌۇَ)
ِۇئەٌٍىپي ٔەؼط ئىجٕي ِۇھەِّەز ؼەِەضلۀسى ثوٌۇپ ،ھىغطى  373ـ ٍىٍي ۋاپبد ثوٌؽبْ.
 3ـ رەپؽىطى ثەؼەۋى
ِۇئەٌٍىپي ھىغطى  510ـ ٍىٍي ۋاپبد ثوٌؽبْ ھۈؼەٍٓ ئىجٕي ِەؼئۇز ئەي پەضضا ئەي ثەؼەۋى.
 4ـ ئەززۇضضۇي ِۀؽۇض
ِۇئەٌٍىپي ئىّبَ عبالٌىسزىٓ ؼۇٍۇري ثوٌۇپ ،ھىغطى  849ـ ٍىٍي زۇَٔبؼب وېٍىپ 911 ،ـ
ٍىٍي ئبٌەِسىٓ ئۆرىەْ.
ثۇ رەپؽىطٌەضٔىڭ ھەِّىؽي رەپؽىطى ِەؼۇض ئۇؼۇٌىسا ٍېعىٍؽبْ رەپؽىطٌەض ثۇٌۇپ،
ئبالھىسىٍىىي لىؽّەْ ئوذفبـّبؼٍىك ثوٌؽىّۇ رەپؽىطى رەثەضىگە ئوذفبپ وېزىسۇ.
ئىىىىٕچي:ئىغزىھبزى رەپؽىطٌەض:
 1ـ ِەپبرىھۇي ؼەٍت (رەپؽىطى وەثىط زەپ ِەـھۇض ثوٌؽبْ ،رەپؽىطى ضاظى زەپّۇ ئبرىٍىسۇ)
ِۇئەٌٍىپي ِۇھەِّەز ئىجٕي ئۆِەض ئەي ضاظى (ھىغطى  606ـ ٍىٍي ۋاپبد ثوٌؽبْ) ثۇ رەپؽىط
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پەٌؽەپەچىٍەض ۋە ھۆوۈِبالض ئۇؼۇٌىسا ٍېعىٍؽبْ ثوٌۇًپِ ،ۆرەظىٍە ۋە ئبظؼۇْ پىطلىٍەضگە وەؼىىٓ
زەٌىً ،ئېٕىك ھۆعغەرٍەض ثىٍەْ ضەززىَە ثېطىسۇ .ثۇ رەپؽىط رەثىئەد ئىٍّي ۋە وبالَ ئىٍّي
ؼبھەؼىسە ئەڭ رەپؽىٍي ِەٌۇِبد ثەضگەْ رەپؽىط ؼبٔىٍىسۇ .ئەِّب ثۇ رەپؽىطٔي ثىطثۆٌۈن ئۆٌىّبالض
وبالَ ۋە پەٌؽەپە ثىٍەْ روـمۇظۇۋارمبْ « ،ثۇٔىڭسا ھەِّە ئىٍىُ ثبض ،پەلەد رەپؽىط ئىٍّي ٍوق»،
زەپ ئەٍىجالـزي.
 2ـ ئۀۋاضۇرزۀعىً (رەپؽىطى ثەٍساۋى زەپ ِەـھۇض ثوٌؽبْ)
ِۇئەٌٍىپي ھىغطى  685ـ ٍىٍي ۋاپبد ثوٌؽبْ ئبثسۇٌالھ ئەي ثەٍساۋى ثوٌۇپ ،ثۇ رەپؽىط
ضىۋاٍەد ۋە ئىغزىھبز ئۇؼۇٌي ثىٍەْ ئەھٍي ؼۈٕٔەد ِەظھىجىٕىڭ زەٌىٍىٕي ئىؽپبرالٍسۇ .ثۇ
رەپؽىطٔىڭ «ـەٍد ظازە»« ،لۇٔەۋى»« ،ذەپپبعي» لبضربضٌىك ـەضھ ۋە ھبـىَىٍىطى ِەۋعۇرزۇض.
 3ـ ضۇھۇي ِەئبٔي ـىٌ رەپؽىطىً لۇضئبٔىً ئەظىُ ۋەؼؽەثئۇي ِەؼبٔي (رەپؽىطى ئبٌۇؼي زەپّۇ
ئبرىٍىسۇ)
ِۇئەٌٍىپي ثەؼساز ِۇپزىؽي ـىھبثىسزىٓ ِەھّۇز ئبٌۇؼي ثوٌۇپ ،ھىغطى  1270ـ ٍىٍي ۋاپبد
ثوٌؽبْ.
ثۇ رەپؽىطِۇ ضىۋاٍەد ۋە ئىغزىھبز ئۇؼۇٌي ثىٍەْ ٍېعىٍؽبْ رەپؽىط ثوٌۇپ ،ئىفبضى رەپؽىط
ئۇؼۇٌىٕىّۇ ئۆظ ئىچىگە ئبٌىسۇ.
ئۈچىٕچي:ئىفبضى رەپؽىطٌەضٍ ،ۀي رەؼەۋۋۇپ ئەھٍىٕىڭ رەپؽىطى:
 1ـ ھىغطى  200ـ ٍىٍي رۇؼزەضزە رۇؼۇٌۇپ 283 ،ـ ٍىٍي ۋاپبد ثوٌؽبْ ِەـھۇض ؼۇپي ؼەھً
ئىجٕي ئبثسۇٌالھ رۇؼزەضىٕىڭ «رەپؽىطى لۇضئبْ ئەظىُ» ٔبٍِىك رەپؽىطى.
 2ـ ھىغطى  330ـ ٍىٍي زۇَٔبؼب وېٍىپ 412 ،ـ ٍىٍي ئبٌەِسىٓ ئۆرىەْ ِەـھۇض
ِۇرىؽەۋۋىپ ِۇھەِّەز ئىجٕي ھۈؼەٍٓ ئەي ؼۈٌەِىٕىڭ « ھەلبئىمۇرزەپؽىط» ٔبٍِىك رەپؽىطى.
 3ـ ئەي پەۋارىھۇي ئىالھىَە ۋەي ِەپبرىھۇي ؼەٍجىَەِ ،ۇئەٌٍىپي ئەي ِەۋٌەۋى ئەـفەٍد
ٔىّەرۇٌالھ ئىجىٕي ِەھّۇز ٔەذغىۋأي ثوٌۇپ ،ثۈٍۈن  2عىٍس ھبٌىسا ئىؽزبٔجۇٌسا ٔەـىط لىٍىٕؽبْ.
 4ـ ِىالزى  1165ـ ٍىٍي (ھىغطى  560ـ ٍىٍي) ئۀسەٌوؼىَە (ئىؽپبٔىَە)ٔىڭ ِۇضؼىَە
ـەھىطىسە زۇَٔبؼب وېٍىپِ ،ىالزى  1240ـ ٍىٍي (ھىغطى  638ـ ٍىٍي)ئبٌەِسىٓ ئۆرىەْ،
ِۇؼۇٌّبْ زۇَٔبؼىسا ـەٍرۇ ي ئەوجەض زەپ ِەـھۇض ثوٌؽبْ ئەثۇ ثەوط ِۇھَىسزىٓ ئىجٕي ئەي
ئەضەثىٕىڭ «رەپؽىطى ئىجٕي ئەضەثي» ٔبٍِىك رەپىؽىطى.
رەؼەۋۋۇپ ئەھٍىٕىڭ ثۇٔىڭسىٓ ثبـمىّۇ ٔۇضؼۇْ رەپؽىطٌىطى ثوٌۇپ ،ثۇ رەپىؽطٌەض ھەلمىسە
ئىؽالَ ئبٌىٍّىطى ئورزۇضىؽىسا ٔۇضؼۇٍٔىؽبْ ربالؾ ـ ربضرىؿ ۋە ثەغ ـ ِۇٔبظىطە ثوٌۇپ وەٌسى.
ثوٌۇپّۇ ،ئىجٕي ئەضەثىٕىڭ رەپؽىطى ۋە ثبـمب وىزبثٍىطى ئۈؼزىسە ئىٕزبٍىٓ وۆپ ِۇٔبظىطە
ٍۈضگۈظۈٌگەْ ثوٌۇپ ،ثۇ ھەلزە ثەظى ئۆٌىّبالض ئىجٕي ئەضەثىٕي رۀمىس لىٍىپ ،وبپىط ۋە ظىٕسىمٍىممب
ھۆوۈَ لىٍؽبٍ ،ۀە ثىط ثۆٌۈن وىفىٍەض ٍۀي ئىجٕي ئەضەثىٕىڭ رەضە پزبضٌىطى ئىجٕي ئەضەثىٕي
ِبذزبپ ئبؼّبٔؽب وۆرۈضۈـزي.
ثۇٔىڭسىٓ ثبـمب ئىؽالَ زۇَٔبؼىسا ،ذبۋاضىظ ،ـىئە( ،ـىئە ِەظھەثي ئىّبِىَە ،ئىؽّبئىٍىَە ۋە
ظەٍسىَە پىطلىٍىطىٕي ئۆظ ئىچىگە ئبٌىسۇِ ) .ۆرەظىٍە ،ثبثىَە ،ثبھبئىَە لبربضٌىك پىطلە ۋە
ِەظھەثٍەضٔىڭّۇ ئۆظ ئبٌسىؽب ئبؼبؼٍىٕىسىؽبْ ٔۇضؼۇْ رەپؽىطٌىطى ثوٌۇپ ،ثۇٔساق رەپؽىطٌەض ئەھٍي
ؼۈٕٔە ِۇؼۇٌّبٍٔىطى ٔەظىطىسە ئېزىجبضؼىع لبضاٌسى.
ـبضاثي ،ئىرۋأۇؼؽبپب ،ئىجٕي ؼىٕبؼب ئوذفبؾ پەٍالؼوپالضٔىڭّۇ رەپؽىطٌىطى ثوٌۇپ ،ثۇالض
ئبٍەرٍەضٔي ثبـمىچە رەۋىً لىٍؽبچمب ،ثۇالضِۇ ٍۀىال ئەھٍي ئىؽالَ ٔەظەضىسە ِەلجۇي ثوٌّىسى.
ثۇٔىڭسىٓ ثبـمب ئەھٍي ؼۈٕٔەد ِەظھىجىگە رەۋە ثوٌؽبْ ثىط ثۆٌۈن ئبٌىّالض لۇضئبْ وەضىّٕىڭ
ھەِّىؽىٕي ئەِەغ ،پەلەرال پىمھي ِەؼىٍىٍەضگە ئباللىساض ئبٍەرٍەضٔي ربٌالپ رەپؽىط لىٍؽبْ
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ثوٌۇپ ،ئۇالضٔىڭ ئەڭ ِەـھۇضٌىطى ِۇٔۇالضزۇض.
 1ـ «ئەھىبِۇي لۇضئبْ» ِۇئەٌٍىپي ئەثۇ ثەوط ئىجٕي ئەٌي ئەضضاظى (عەؼؽبغ زەپ ِەـھۇض
ثوٌؽبْ) ثوٌۇپ ،ھىغطى  305ـ ٍىٍي رۇؼۇٌۇپ 370 ،ـ ٍىٍي ۋاپبد ثوٌؽبْ .ثۇٔىڭسا پىمھي
ِەؼىٍىٍەضگە ِۇٔبؼىۋەرٍىه ئبٍەرٍەض ،لۇضئبْ رەضرىجي ثوٍىچە ثبثالضؼب ثۆٌۈپ رەپؽىط لىٍىٕىسۇ .ثۇ
رەپؽىطٔىڭ ِۇئەٌٍىپي ھۀەپي ِەظھىجىگە ِۀؽۇپ ثوٌؽىٕي ئۈچۈْ ،ھۀەپي ِەظھىجىگە
ئبؼبؼٍىٕىسۇ ۋە ئۇٔي وۈچٍۀسۇضىسۇ .ثۇ رەپؽىط  3عىٍس ھبٌىسا ٔەـىط لىٍىٕؽبْ ثوٌۇپ ،وەڭ
ربضلبٌؽبْ.
 2ـ «ئەھىبِۇي لۇضئبْ» ِۇئەٌٍىپي ھىغطى  545ـ ٍىٍي ۋاپبد ثوٌۇپ ،ئىجٕي ئەضەثي زەپ
ِەـھۇض ثوٌؽبْ ئەثۇ ثەوط ِۇھ ەِّەز ئىجٕي ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئەھّەز .ثۇِۇ پىمھي ِەؼىٍىٍەضگە
ئبئىذ ئبٍەرٍەضٔىڭ رەپؽىطى ثوٌۇپِ ،بٌىىي ٔەظھىجىگە ئبؼبؼٍىٕىسۇ ۋە ئۇٔي وۈچٍەزۇضىسۇ .ثۇِۇ
وەڭ ربضلبٌؽبْ رەپؽىط ثوٌۇپ ،ھەضذىً ٔەـىطٌىطى ِەعۇرزۇض.
ٍۇلىطىمىسىٓ ثبـمب ظاِبٔىّىعزىىي ئبٌىّالضزىٓ ِۇھەِّەز ئەٌي ؼبٍىػِ ،ۇھەِّەز ئەٌي
ؼبثۇٔيِ ،ۀٕب ذەٌىً ئەي لەرزبْ لبربضٌىك ئبٌىّالضٔىڭ پىمھي ِەؼىٍىٍەض ھەلمىسىىي ئبٍەرٍەضٔي
رەپؽىط لىٍؽبْ رەپؽىطٌىطى ثوٌۇپ ،ثۇ رەپؽىطٌەضٔىڭ ئبالھىسىٍىىي ،ئبٍەرٍەضٔي رەپؽىط لىٍىفزب
ثىط ِەظھەثٕي ئبؼبغ لىٍّبً ،ئبٍەرٍەضٔىڭ ٌۇؼەد ِۀىؽىگۀ ،بظىً ثوٌۇؾ ؼەۋەثٍىطىگە،
ھەزىؽٍەضگە ۋە ثبضٌىك ِەظھەپٍەضٔىڭ وۆظ لبضاؾ ،پىىىط ئېمىٍّىطىؽب ئبؼبؼٍىٕىسۇ.
-7147عۇئبيٍ :ىمىٕمي صاِبٔذىىي ِەؽھۇس جەپغىشٌەس
 19ـ ئەؼىطٔىڭ ئبذىطٌىطىسىٓ ثبـالپ رەپؽىط ئىٍّي ٍېڭي ئۇؼۇي ثىٍەْ رەضەلمي لىٍسى.
لەزىّىي ِۇپەؼؽىطٌەض لۇضئب َ وەضىّٕي رەپؽىط لىٍىفزب ضىۋاٍەرٍەضگە ،ئەضەپ رىٍىٕىڭ گطاِّبرىه
لبئىسىٍىطىگە ،ؼۆظ ـ عۈٍِىٍەضٔىڭ ِۀىؽىگە ۋە پىمھي ھۆوۈٍِەضگە وۆپطەن ئەھّىَەد ثېطىپ
وەٌگەْ ثوٌؽب ،ظاِبٔىّىعزىىي رەپؽىطٌەض لۇضئبْ وەضىّٕي ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ھبٍبرىؽب رەرجىمالؾ،
ظاِبٔؽب ِبؼالـزۇضۇپ ٍ ،ېڭي ِەؼىٍىٍەضگە عبۋاة ئىعزەـگە لبضاپ ِبڭسىٍ 100 .ىٍٕىڭ ِبثەٍٕىسە
ئىؽالَ زۇَٔبؼىسا ؼبٔبپ رۈگەرىۈؼىع رەپؽىطٌەض ٍېعىٍىپ ٔەـىط لىٍىٕسى ۋە وەڭ ربضلبٌسى.
ثۇ رەپؽىطٌەضزىٓ ئىؽالَ زۇَٔبؼىسا زاڭك چىمبضؼبْ ئەڭ ِەـھۇضٌىطىِ ،ىؽىط ِۇپزىؽي
ِۇھەِّەز ئبثسۇھٕىڭ ـبگىطزى ضەـىس ضىعأىڭ « ئەي ِۀبض رەپؽىطى» ،ؼەٍىس لۇرۇپٕىڭ «ـىٌ
ظىالٌىً لۇضئبْ» رەپؽىطى ،رۀزبۋى عەۋھەضىٕىڭ «رەپؽىطى عبۋاھىط» ٔبٍِىك رەپؽىط ۋە ئىّبَ
ئەثۇي ئەئال ِەۋزۇزىٕىڭ «رەپھىّۇي لۇضئبْ» رەپؽىطى لبربضٌىك رەپؽىطٌىطىسۇض.
 1ـ «رەپىؽىطى لۇضئبْ ھەوىُ» (رەپؽىطىً ِۀبض ز ەپ ِەـھۇض ثوٌؽبْ) رەپؽىطى ثوٌۇپ ،ثۇ
رەپؽىطٔي ـەضق ئىؽالھبرچىؽي ۋە ئىؽالَ ِۇرەپەوىۇضى عبِبٌىسزىٓ ئبـؽبٔىٕىڭ ـبگىطري
ِۇھەِّەز ئبثسۇھ ئەظھەض ئبٌي ثىٍىُ ٍۇضرىسا ئولۇؼۇچىٍىطىؽب ؼۆظٌەپ ثەضگەْ رەپىؽط زەضؼي
ئبؼبؼىسا ِۇھەِّەز ئبثسۇھٕىڭ ٍېٕىسىٓ پەلەد ئبٍطىٍّبٍسىؽبْ ئبٌسىٕمي لبربضزىىي ئولۇؼۇچىؽي
ۋە ِۇھەِّەز ئبثسۇھٕىڭ ئىٍّىٌ ۋاضىؽي ـەٍد ِۇھەِّەز ضەـىس ضىعا ئۇؼزبظىٕىڭ رەپؽىط زەضؼي
ۋە ئۇؼۇٌىؽب ئبؼبؼٍىٕىپ ٍېعىپ چىممبْ ،ثۇرەپؽىط ؼۈضە پبرىھەزىٓ ؼۈضە ٍۈؼۈپٕىڭ  101ـ
ئبٍىزىگىچە رەپؽىط لىٍىٕؽبْ ثوٌۇپ ،ثۇرەپؽىطٔي ربِبِالـمب ِۇئەٌٍىپٕىڭ ئۆِطى ٍېزىفّىگەْ .ثۇ
رەپؽىط چوڭ ھەعىٍّىه  12عىٍس ھبٌىسا رەوطاض ـ رەوطاض ٔەـىط لىٍىٕىپ وەڭ ربضلبٌؽبْ ثوٌؽىّۇ،
زۇَٔبزا پەلەد رۀمىسگە ئۇچطىّىؽبْ ثىطِۇ رەپؽىط ثوٌّىؽىٕىسەن ،ثۇِۇ ثىط ثۆٌۈن ئۆٌىّبالض
رەضىپىسىٓ رۀمىس لىٍىٕؽبْ.
2ـ ِىؽىطٌىكِ ،ۇؼۇٌّبْ لېط ىٕساـالض رەـىىالرىٕىڭ ئەظاؼي ،ئىؽالَ ِۇرەپەوىۇضى ،زىٕي ۋە
ئەلىسىؽىٕي لوؼساپ ،ئبٌالھ ٍوٌىسا ئىؽؽىك لېٕىٕي رەلسىُ لىٍىپ ،ـەھىسٌىك ِبلبِىؽب ٔبئىً
ثوٌؽبْ ؼەٍىس لۇرۇثٕىڭ وۆپ لىؽّىٕي ظىٕسأسا ٍبظؼبْ «ـىٌ ظىالٌىً لۇضئبْ» رەپؽىطىسۇض.
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ثۇ رەپؽىطٔىڭ ھەضذىً ثبؼّىٍىطى ۋە ٔۇضؼۇْ رىٍالضؼب لىٍىٕؽبْ رەضعىّىٍىطى ِەۋعۇرزۇض.
 1986ـ ٍىٍي لبھىطىسە ھەض ٍىٍي ئۆرىۈظۈٌىسىؽبْ ذەٌمئبضاٌىك وىزبة ٍەضِۀىىؽىسە ثۇوىزبثٕي
ؼېزىۋاٌؽۇچىالضٔىڭ ٔۆۋەد وۈرۈپ ئۆچطەرزە رۇضؼبٍٔىمىٕي وۆضگەْ ۋە ٌىۋأسا ظىَبْ ربضرىپ
ؼەضِبٍىؽىسىٓ ئبٍطىٍىپ لبٌؽبْ وىزبة ؼوزىگەضٌىطىگە« ،ـىٌ ظىالٌىً لۇضئبْ» رەپؽىطىٕي
ثبؼزۇضۇپ ؼبرؽبڭ ربضرمبْ ظىَىٕىڭٕي رىطىٍسۈضىۋاٌىؽەْ ،زەٍسىؽبْ ؼۆظٔىڭ ِبلبي ـ رەِؽىٍگە
ئبٍالٔؽبٍٔىمىٕي ئبڭٍىؽبْ وىفي ،گەضچە ثۇ رەپؽىطٔي وۆضِىگەْ ثوٌؽىّۇ ثۇٔىڭ ھەلىمەرەْ
رەڭساـؽىع رەپؽىط ئىىۀٍىىىسىٓ گۇِبْ لىٍّىؽب وېطەن .ئىؽالَ زۇَٔبؼىسا ،ھەرزبوي ؼەضة
ئەٌٍىطىسىّۇ ؼەٍىس لۇرۇپ ۋە ئۇٔىڭ رەپؽىطى ھەلمىسە ٔۇضؼۇْ وىفىٍەضٔىڭ ِبگىؽزىطٌىك ۋە
زووزۇضٌۇق زىؽؽىطربرؽىَە ٍبلالپ وىزبة ٍبظؼبٍٔىمىّۇ ٍۇلىطىمي پىىطىّىعٔي زەٌىٍٍەٍسۇ.
ئەپؽۇؼىي ثۇ رەپؽىطِۇ ثەظى زۆٌەرٍەضٔىڭ ؼىَبؼىٌ ِۀپەئىزي ئۇچۇْ ذىعِەد لىٍىسىؽبٍْ ،بوي
ثۇضٔىٕىڭ ئۇچىٕىال وۆضىسىؽبْ ئىٕزبٍىٓ ِۇرىئەؼؽىپ وىفىٍەضٔىڭ رۀمىسېسىٓ ذبٌىٌ
ثوالٌّىؽبْ.
 3ـ «ئەي عەۋاھىط ـىٌ رەپؽىطىً لۇضئبْ» ِۇئەٌٍىپي رۀزبۋى عەۋھەضى ثوٌۇپ ،ئەٍٕي ظاِبٔسا
لبھىطە زاضۇي ئۇٌۇَ پبووٌزىزىٕىڭ ئۇؼزبظى ئىسى .ثۇ ر ەپؽىطٔىڭ ئۇؼٍۇثي ثۇضۇٔمي
ِۇپەؼؽىطٌەضٔىڭ رەثىئەد ئىٍّىگە ئەھّىَەد ثەضِەؼزىٓ پىمھي ِەؼىٍىٍەضگە وىطىپ وەرىەْ
زەپ رۀمىس لىٍىپ ،ثۇ رەپؽىطٔي رەثىئەد ئىٍّي ۋە ِەذٍۇلبرالضٔىڭ ٍبضىزىٍىفىسىىي ئبعبٍىپ
ؼىطالضٔي وەـپ لىٍّبلچي ثوٌۇپِ ،ۇئەٌٍىپ« ،ثۇرەپؽىط ئىٍىٍّەضٔىڭ ذۇالؼىؽي ،ثۇٔي ثىٍىؿ
ِىطاغ ئىٍّىٕي ئۆگىٕىفزىٓ ئەۋظەي ،ثۇ ظاِبْ ئىٕمىالپ ظاِبٔي» زەپ ٍبظؼبْ .ئەِّب وۆپٍىگەْ
ئبٌىّالض ثۇ رەپؽىطٔي زەضىؽٍىه وىزبثالضؼب ئوذفبؾ ئۆؼۈٍِۇوٍەضٔىڭ ،ھبٍۋأالضٔىڭ ضەؼىٍّىطى
ثىٍەْ روـمۇظىۋەرىەْ ،ئبٍەرٍەضٔي رەپؽىط لىٍىفزب ئەؼٍي ِەلؽەرزىٓ چەرٕەپ وەرىەْ،
ئبٍەرٍەضٔي ئەپالرۇْ ٔەظەضىَىؽي ،ئىرۋأۇؼؽبپب پەٌپەپىؽي ثىٍەْ ثىطٌەـزۈضۈپ ئىعاھٍىؽبْ زەپ،
ذۇززى «ِەپبرىھۇي ؼەٍت» رەپؽىطىٕي ئەٍىجٍىگۀسەن« ،ثۇ رەپؽىطزە ھەِّە ئىٍىُ ثبض پەلەرال
رەپؽىط ئىٍّي ٍوق» زەپ رۀمىس لىٍىفمبْ .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئەٍٕي ظاِبٔسا ثۇ ر ەپؽىطٔىڭ ؼەئۇزى
ئەضەثىؽزبٔؽب وىطىفي چەوٍۀگەْ.
 4ـ «رەپھىّۇي لۇضئبْ» ثۇ ئىّبَ ئەثۇي ئەئال ِەۋزۇزىٕىڭ ئۇضزۇ رىٍىسا ٍبظؼبْ رەپؽىطى
ثوٌۇپ 6 ،عىٍس ھبٌىسا پبوىؽزبْ ،ھىٕسىؽزبٔالضزا لبٍزب ـ لبٍزب ٔەـىط لىٍىٕىپ وەڭ ربضلبٌؽبْ.
ئىٕگىٍىعچە ،رۈضوچە ۋە ثبـمب رىٍالضؼب رەضعىّە لىٍىٕؽبِْ .ەۋزۇزى ثۇ رەپؽىطىٕي  1942ـ ٍىٍي
ٍېعىفمب ثبـالپ 1972 ،ـ ٍىٍي ٍېعىپ ربِبٍِىؽبْ .ثۇ ٍ 30ىً عەضٍبْ ئىچىسە ِەۋزۇزى زۇچ
وەٌگەْ ِەؼىٍىٍەضٔي رەھٍىً لىٍىپ ،رەپؽىطٔي پىففىمالپ ِبڭؽبِْ .ەۋزۇزى ثۇ رەپؽىطىسە
«ئىؽالَ زىٓ ۋە زۆٌەرزۇض ،ئىؽالَ ھبوىّىَىزي رىىٍۀّەؼزىٓ ،ئىؽالِؽب روٌۇق ئەِەي لىٍؽىٍي
ثوٌّبٍسۇ ،ئىؽالَ ِۇوەِّەي ثىط زىٓ ثوٌۇپ ،ھبٍبرٕىڭ ـەذؽي ۋە ئىغزىّبئي رەضەپٍىطىٕي ئۆظ
ئىچىگە ئبٌىسۇ» زېگەْ ٔەظەضىَۀي ئۇرزۇضىؽب لوٍۇپ ،ؼەضة پىىىط ئېمىّىٕىڭ ،زىٕؽىعٌىك
پەٌؽەپەؼىٕىڭ ئىؽالَ زۇَٔبؼىؽب ئېمىپ وىطىفىگە ـىسزەد ثىٍەْ لبضـي رۇضؼبْ.
ئۇ ھبظىطلي زەۋضىسە ئىؽالَ زەۋىزىٕي لبٔساق ئېٍىپ ثېطىؿ ،لبٍؽي ئۇؼۇٌسا ئېٍىپ ثېطىؿ
لبربضٌىك ثىط ٍۈضۈؾ ئۇؼۇي ـ چبضىٍەضٔي وۆضؼىزىپ ثەضگەْ.
 20ـ ئەؼىطزە رەپؽىطـۇٔبؼٍىك ئىٍّىٕىڭ ئۇچمبٔسەن رەضەلمي لىٍىفئ ،ۇضؼۇٍٔىؽبْ
رەپؽىطٌەضٔىڭ ٍېعىٍىپ ٔەـىط لىٍٕىفي ثىٍەْ ،ئىالھي وىزبة ــ لۇضئبْ وەضىّٕي ثبـمىچە،
ٍۇلىطىمي رەپؽىطٌەضگە ئوذفىّبٍسىؽبْ ثىطذىً رەپؽىط لىٍىؿ ئۇؼۇٌي ــ  4ـ ذىً ئۇؼۇي
ئورزۇضىؽب چىممبْ.
ثۇ ذىً رەپؽىطٌەضٔىڭ ثىطى ئەثۇ ظەٍس زەِۀھۇضى زېگەْ وىفي رەضىپىسىٓ ٍېعىٍؽبْ ۋە «ئەي
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ھىساٍەري ۋەي ئىطـبْ ـىٌ رەپؽىطىً لۇضئبْ ثىً لۇضئبْ» (ٍۀي لۇضئبٕٔي لۇضئبْ ثىٍەْ رەپؽىط
لىٍىفزب ھىساٍەد ۋە ئىطپبْ) زەپ ٔبَ لوٍۇٌؽبْ .ثۇ رەپؽىطزە ئورزۇضىؽب لوٍۇٌؽبْ ٔەظەضىَە ۋە وۆظ
لبضاـالض لۇضئبْ وەضىّٕىڭ ئەؼٍي ضوھىؽب ،ھەزىػ ـەضىپٍەضٔىڭ ِەظِۇٔىؽب ،پۈرۈْ
ِۇپەؼؽىطٌەضٔى ڭ رەپؽىط لىٍىؿ لبئىسىؽىگە ربِبِەْ ذىالپ ثوٌۇپ ،ثۇ رەپؽىطزە ،پۈرۈْ رەپؽىط
وىزبثٍىطى ۋە ِۇپەؼؽىطٌەض رۀمىس لىٍىٕؽبْ ،پۈرۈْ پەٍؽەِجەضٌەضٔىڭ ِۆعىعىٍىطى ئىٕىبض
لىٍىٕؽبِْ ،ەالئىىە ،عىٓ ،ـەٍزبٔالض ئىٕىبض لىٍىٕؽبْ ،ـەضىئەد ھۆوۈٍِىطى ئبٍبق ئبؼزي
لىٍىٕؽبْ ثوٌۇپ ،ثىط لېزىُ ٍبوي ثىطلبٔچە لېزىُ ئوؼطىٍىك لىٍؽبْ وىفىٕىڭ لوٌي وېؽىٍّەٍسۇ،
ظىٕب لىٍؽۇچىالض چبٌّب وىؽەن لىٍىپ ئۆٌزۈضۈٌّەٍسۇ ،ئۆؼۈَ ٔەچچە ھەؼؽە ثوٌّىؽب ئۆؼۈَ
ھېؽبثالّٔبٍسۇ ،ئبئىٍە ِۇٔبؼىۋىزي ثوظۇٌّىؽۇچە ربالق ربالق ثوٌّبٍسۇ ،زېَىٍگەْ ۋە ثبـمب ٔۇضؼۇْ
ِەؼىٍىٍەض ئبؼزىٓ ـ ئۈؼزۈْ لىٍىۋېزىٍگەْ .ثۇ رەپؽىط ٔەـىط لىٍىٕىپ ربضلىزىٍؽبٔسىٓ وېَىٓ،
ِىؽىط ئۆٌىّبٌىطى رەوفۈضۈپ ،رەرمىك لىٍىپ ،ثۇ رەپؽىطٔي «رەپؽىطى ئىٍھبزى» ٍۀي زىٕؽىعٌىك
رەپؽىطى زەپ ھۆوۈَ لىٍىپ ،ئەظھەضزىٓ ِەذؽۇغ پەضِبْ چىمىطىپ ثبضٌىك ٔۇؼرىٍىطىٕي
ٍىؽىۋېٍىپ ِۇؼبزىطە لىٍؽبْ ،ثبـمىالضٔىڭ ئولۇـي چەوٍىٕىپ ،وىفىٍەضٔىڭ وۆظىسىٓ ٍوق
لىٍؽبْ.
-7144عۇئبي :صاِبٔىّىضدا ٍىضىٍغبْ ثىش لىغىُ جەپغىشٌەس
رۈۋۀسە ظاِبٔىّىعزا ٍېعىٍؽبْ رەپؽىطٌەضزىٓ ئۆظ وۆظۈَ ثىٍەْ وۆضگەْ ٍبوي ئبڭٍىؽبٍٔىطىّٕىڭ
ئىؽىٍّىطىٕي وۆضؼىزىپ ئۆرىّىع.
 1ـ رەپؽىطىً ِۇٔىط(ئەي ئەلىسە ۋەـفەضىئە ۋەٌّۀھەط)ِ ،ۇئەٌٍىپي ؼۈضٍەٌىه ِەـھۇض ئبٌىُ
زووزۇض ۋەھجە ئەظظۇھەٍٍي ثوٌۇپ 16 ،عىٍس ھبٌىسا  1991ـ ٍىٍي ثەٍطۇرزب ثىطىٕچي لېزىُ ٔەـىط
لىٍىٕؽبْ.
 2ـ ئەرزەپؽىطۇي ۋەعىعِ ،ۇئەٌٍىپي ٍۇلىطىمي رەپؽىطٔىڭ ِۇئەٌٍىپي زووزۇض ۋەھجە ظۇھەٍٍي
ثوٌۇپ ،ثۇ لۇضئبْ وېطىّٕىڭ ھبـىَىؽىگە ثېطىٍگەْ لىؽمب رەپؽىط ثوٌۇپ 1997 ،ـ ٍىٍي ؼۈضىَەزە
ثىط عىٍس ھبٌىسا ٔەـىط لىٍىٕؽبْ.
 3ـ رەپؽىطى پەرھۇضضەھّبْ ِۇٌەذرەغ ِىٓ رەپبؼىطىً لۇضئبِْ ،ۇئەٌٍىپي ۋەرىٕىّىعٔىڭ
ٍەضوەْ ـەھىطىسىٓ لبضى ِۇھەِّەز ٔىَبظ لبضى زېگەْ وېفي ثوٌۇپ ،ئۇظۇْ ِۇززەد ِەزىٕە
ِۇٔەۋۋەضەزە ٍبـىؽبْ ۋە رەپؽىطىٕي ھىغطى  1415ـ ٍىٍي ِەزىٕىسە ٍېعىپ ربِبٍِىؽبْ .ثۇ رەپؽىط
ِەزىٕىسە  2000ـ ٍىٍي  2عىٍس ھبٌىسا ٔەـىط لىٍىٕؽبْ .ثۇ ثىط ئۇٍؽۇض ئبٌىّىٕىڭ ئەضەة رىٍىسا
ٍبظؼبْ ۋە ئەضەة زۇَٔبؼىسا ٔەـىط لىٍىٕؽبْ رەپؽىطزۇض.
 4ـ رەٍؽىطۇي و ەضىّۇضضەھّبْ ـىٌ رەپؽىطى وەالِىً ِۀٕبْ،
 5ـ ئەرزەپؽىطۇي ۋاظىھ ـ ِۇئەٌٍىپي ِىؽىطٌىك ِەـھۇض ئبٌىّالضزىٓ زووزۇض ِۇھەِّەز ِەھّۇز
ھىغبظى زېگەْ وىفي ثوٌۇپ ،ثۇ رەپؽىط  3عىٍسى ھبٌىسا ِىؽىط ۋە ٌىۋأالضزا لبٍزب ـ لبٍزب ٔەـىط
لىٍىٕىپ وەڭ ربضلبٌؽبْ.
-7143عۇئبي :لەدىّمي جەپغىشٌەس ثىٍەْ ھبصىشلي جەپغىشٌەسٔىڭ پەسلي
 - 20ئەؼىطٔىڭ وىطىفي ثىٍەْ رەپؽىط ئىٍّي ٍېڭي ئۇؼۇي ثىٍەْ ٔبھبٍىزي رىع ؼۈضئەرزە
رەضەلمي لىٍؽبْ ثوٌۇپ ،لەزىّمي ِۇپەؼؽىطٌەض رەپؽىط لىٍىفزب ،ئەضەة رىٍىٕىڭ گطاِّبرىىىٍىك ۋە
ئىؽزىٍىؽزىىىٍىك لبئىسىٍىطىگە ،ؼۆظ – عۈٍِىٍەضٔىڭ ِۀىؽىگە ۋە ـىمھي ھۆوۈٍِەضگە وۆپطەن
ئەھّىَەد ثېطىپ وەٌگەْ ثوٌؽبٍ ،ېمىٕمي ظاِبْ ِۇپەؼؽىطٌىطى لۇضئبْ وەضىّٕي ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ
وۈٔسىٍىه رۇضِۇـىسا ئەِەٌىٍَەـزۈضۈؾ ،ظاِبٕٔىڭ رەلەظظاؼىؽب الٍىك ھبٌساٍ ،ېڭي ِەؼىٍىٍەضٔي
عبۋاثالٔسۇضۇؾ ئىفٍىطىؽب ظوض ئەھّىَەد ثەضگەْ.
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-7142عۇئبي :لۇسئبْ وەسىُ ئبٍەجٍىشىٕي جوغشا چۈؽىٕىؼ ئۇعۇٌي
لۇضئبْ ئبٍەرٍىطىٕي ھەلىمي ضەۋىفزە روؼطا چۈـىٕىؿ ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ روؼطا رۇضِۇؾ ٍوٌىٕي
ربٌٍىفىٕىڭ ئۈٔۈٍِۈن ئۇؼۇٌي .لۇضئبٕٔي روؼطا چۈـىٕىؿ ئۈچۈْ ئبٍەرٍەضٔي روؼطا رەپؽىطٌەؾ
رەٌەپ لىٍىٕىسۇ .ثۇٔ ىڭ ئۈچۈْ ِۇئەٍَەْ پىطىٕؽىپالضؼب ئەِەي لٍىؿ الظىُ.
 )1ضىۋاٍەرٍىه ثىٍىٍّەضگە ئەِەي لىٍىؿ وىطەن .ئبٍەد ئبضلىٍىك ئبٍەرٕي ،ھەزىػ،
ؼبھبثىالضٔىڭ ضىۋاٍىزي ،ربثىئىٕالضٔىڭ ضىۋاٍىزي ئبضلىٍىك رەپؽىط لىٍىؿ ثۇٔىڭ عۈٍِىؽىسىٕسۇض.
 )2ضىۋاٍەرٍىه ثىٍىٍّەض ثىٍەْ رەپؽىطـۇٔبؼالضٔىڭ ضاٍىٕي ثىطٌەـزۈضۈؾ ئبضلىٍىك رەپؽىط
لىٍىؿ.
 )3ئبٍەرٍەضٔي رەپؽىط لىٍؽبٔسا ئەضەپ رىٍىٕىڭ ؼۆظ ِۀىؽي ۋە ئۇٔىڭ لوٌٍۇٔۇؾ ئۇؼۇٌىؽب
ثوٍؽۇٔۇؾ ،ئەضەپ رىٍىٕىڭ گىطاِّبرىىىؽي ۋە ئىؽزىزىه ئۇؼۇٌىؽب ئۇٍؽۇْ وىىٍىفىگە
ئەھّىَەد ثىطىؿ رەٌەپ لىٍٕىسۇ.
 )4لۇضئبْ ئبٍەرٍىطىٕي روؼطا چۈ ـىٕىؿ ئۈچۈْ ؼۆظ ئىجبضىٍەضٔىڭ لۇضئبٔسىىي ئىپبزىٍىىٕىؿ
ئۇؼۇٌىؽب ئەھّىَەد ثىطىؿ الظىُ.
 )5لۇضئبٕٔي روؼطا چۈـىٕىؿ ئۈچۈْ لۇضئبْ ئبٍەرٍىطىٕىڭ ٔبظىً ثوٌۇؾ ئبضلب وۆضۈٔۈـي ۋە
ئەٍٕي ۋالىززىىي رۇضِۇؾ ئبزىزىٕىّۇ وۆظزە رۇرۇؾ الظىُ.
 )6لۇضئبٕٔي روؼطا چۈـىٕىؿ ئۈچۈْ لۇضئبٕٔي ِ ۀجە ۋە ئۆٌچەَ لىٍىؿ رەٌەپ لىٍىٕىسۇ.
-7148عۇئبي :ئۇٍغۇسالسدىٓ چىممبْ ِەؽھۇس ِۇپەعغىشٌەس
ئۇٍؽۇضالض رۈضوىٌ رىٍٍىك ذەٌمٍەض ئىچىسە لۇضئبْ وەضىّٕي ئەڭ زەؼٍەپ رەضعىّە ۋە رەپؽىط
لىٍؽبْ ذەٌمزۇض .ئۇٍؽۇضالض ئىچىسىٓ چىممبْ ِۇپەؼؽىطٌەض رۆۋۀسىىىچە:
ئۇٍؽۇضالض ئىچىسە لۇضئبْ وەضىّٕي ئەڭ زەؼٍەپ ـەضھى ٍەپ چۈـۀسۈضگەْ وىفي ئبربؼٍىك
رىٍفۇٔبغ ئبٌىُ ِەھّۇز لەـمەضىَٕىڭ ئۇؼزبظى ھۈؼەٍٓ ئىجٕي ئەٌي ئىجٕي ذەٌەؾ لەـمىطىٌ
زېگەْ وىفي ثوٌۇپ ،ثۇ ظاد لبضاذبٔىَالض ذبٍٔىمىٕىڭ ثىط لبٔچە ئەۋالز ذبٍٔىطىٕىڭ ِۀىۋى
زاھىؽي ،ـۇٔسالال رؤۇٌؽبْ ِۇزەضضىػ ئىسى .ئۇ ئۆِطى ئىچىسە  200پبضچىسىٓ وۆپطەن وىزبة
ٍبظؼبٕٔىڭ ؼىطرىسا لۇضئبْ وەضىّٕي ـەضھىٍەپ چۈـۀسۈضگەْ.
ِىالزىَە ٍ - 1735ىٍىسىٓ ٍ - 1756ىٍىؽىچە ٍەضوۀسە ھۆوۈِساض ثوٌؽبْ ذوعب ٍبلۇة
زېگەْ وىفي زۆٌەد ذىطاعىزي ثىٍەْ لۇضئبْ وەضىّٕىڭ ئۇٍؽۇضچە رەپؽىطىٕي ٍبظزۇضۇپ ٔەـىط
لىٍسۇضؼبْ.
لبؼىٍىمزب ئۆرىەْ زاڭٍىك ئۆٌىّب ھ ۈؼەٍٕربْ رەعەٌٍي ٍ - 1910ىٍي لۇضئبْ وەضىّٕىڭ
ئۇٍؽۇضچە رەپؽىطىٕي ئىفٍەپ چىممبْ.
ؼبثىذ زاِوٌال ھبعىُ ِىالزىَە ٍ - 1937ىٍي ـىڭفىؽەٍٕىڭ رۈضِىؽىسە ،ئۆِطىٕىڭ
ئبذىطىؽىچە ئىفٍەپ چىممبْ «ضوـەْ ثبٍبْ رۈضوىٌ رەپؽىطۇي لۇضئبْ» زېگەْ ئۇٍؽۇضچە
رەپؽىطٔي ٍېعىپ چىممبْ ثوٌۇپ ،ئۇٔىڭ  - 30پبضىؽي ٍ - 1948ىٍي ؼوٌغىسا ثېؽىپ
ربضلىزىٍؽبْ .ثۇ رەپؽىطٔىڭ لوٌَبظِب ٔۇؼرىؽىٕي ؼبثىذ زاِوٌالِٕىڭ ؼوٌغىسىىي ئوؼٍي ئبثسۇٌال
ٍ - 1961ىٍي ئۇٍؽۇض ئبپزؤوَ ضاٍؤٍۇق ِىٍٍەرٍەض رەرمىمبد ئوضٔىؽب ربپفۇضؼبْ ئىىەْ.
ٍ - 1955ىٍي ِۇھەِّەز ظىطىپ لبضىھبعىُ ؼوٌغىسا «لۇضئبْ وەضىُ رەپؽىطى » ٔي ئۇٍؽۇضچە
ئىفٍەپ چىممبْ .ظىطىپ لبضىھبعىّٕىڭ ٍ - 1926ىٍي لەـمەضزە ٍېعىپ چىممبْ لۇضئبْ
وەضىّٕىڭ « ئەِّە پبضىؽىٕىڭ رەپؽىطى» ٔبٍِىك ئەؼىطى ٍ - 1987ىٍي لبربضزا ـبوؽّېً لىٍىپ
ثېؽىٍؽبْ ٔۇؼرىؽىؽب ئبؼبؼەْ ٍ - 2003ىٍي ؼەئۇزى ئەضەثىؽزبٔىٕىڭ عىسزە ـە ھىطىسە
ھبظىطلي ظاِبْ ئۇٍؽۇض رىٍىؽب ئۆظگەضرىپ ٔەـىط لىٍىٕؽبْ.
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-7148عۇئبي :جەپغىشٔىڭ جۈسٌىشى
لۇضئبْ وەضىُ ھەلمىسە ٍېعىٍؽبْ رەپؽىطٌەض ٔبھبٍىزي وۆپ ثوٌۇپ ،ئۇالض وۆظ لبضاؾ ۋە پىىىط
ع ەھەرزە رۆۋۀسىىىسەن ئبٌزە چوڭ رۈضگە ثۆٌۈٔىسۇ:
ئەعەسٌەسگە جبٍىٕىپ لىٍىٕغبْ جەپغىشٌەس
ثۇ ذىٍسىىي رەپؽىطٌەضٔي ٍبظؼۇچىالض رەپؽىط لىٍىؿ ئۇؼۇٌىسا ئۆظٌىطىٕىڭ ئەلٍىٌ
رەپەوىۇضىؽب ربٍبّٔبؼزىٓ ثەٌىي ثىط ئبٍەرٕي ثبـمب ثىط ئبٍەد ثىٍەْ ،ئەگەض ئۇ ئبٍەد ھەلمىسە
پەٍؽەِجە ضئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ھەزىؽي ثوٌؽب ـۇ ھەزىػ ثىٍەْ ۋە ٍبوي ؼبھبثىالضزىٓ ۋە
ربثىئىٕالضزىٓ لبٌؽبْ ئەؼەض ثوٌؽب ـۇ ئەؼەضٌەض ثىٍەْ رەپؽىط لىٍؽبْ.
رەپؽىط ئىجٕي وەؼىط «جامع البيان في تفسير القرآن للطبري » ِۇـۇ رۈض ثوٍىچە ِەٍسأؽب
وەٌگەْ رەپؽىطٌەض ئىچىسە ئەڭ روؼطا زەپ ثبھب ثېطىٍگەْ ،ـۇٔسالال ئىؽالَ زۇَٔبؼىسا ٍۇلىطى
ٔوپۇظؼب ئىگە ثوٌؽبْ رەپؽىطٌەضزىٕسۇض
فىمھي ئىٍىّٕي ئبعبعىٌ ئوسۇٔغب لوٍۇپ ٍېضىٍغبْ جەپغىشٌەس
ـىمھي ئىٍّي ٍۀي ئىؽالَ زىٕىٕىڭ لبٔۇْ ـ رۈظۈَ ،ـەضىئەد ئەھىبٍِىطىٕي ئبؼبغ لىٍىپ
ٍېعىٍؽبْ رەپؽىطٌەض ِەظِۇْ عەھەرزىٓ ئىؽالَ زىٕىٕىڭ لبٔۇْ ـ رۈظۈَ ،ـەضئىٌ ئەھىبٍِىطىؽب
ئباللىساض ثبضٌىك رەضەپٍەضٔي ئۆظ ئىچىگە ئبٌؽبْ .ثۇ ذىٍسىىي رەپؽىطٌەض ثەظىسە ثىطەض ِەظھەثٕىڭ
وۆظ لبضىفىٕي ئبؼبؼىٌ ئوضۇٔؽب لوٍۇپ ٍېعىٍؽب ،ثەظىسە رۆد ِەظھەثٕىڭ وۆظ لبضاـٍىطىٕي
ؼېٍىفزۇضۇؾ ئبؼبؼىسا ٍېعىٍؽبْ.
ج بسىخ ۋە لىغغىٍەسٔي ئبعبط لىٍىپ ٍېضىٍغبْ جەپغىشٌەس
ثۇ ذىٍسىىي رەپؽىطٌەضزە ربضىرىٌ ۋەلەٌىه ۋە لىؽؽىٍەض ،ئىٍگىطى ئۆرىەْ پەٍؽەِجەضٌەض ۋە
ئۇالضٔىڭ ئۈِّەرٍىطىٕىڭ ذەۋەضٌىطى ھەلمىسىىي ِەظِۇٔالضزا وۆپ روذزىٍىسۇ .ؼۆئٍەة ۋە
ذبظىٕالضٔىڭ رەپؽىطٌىطى ثۇ ذىٍسىىي رەپؽىطٌەضٔىڭ ِەـھۇضٌىطىسۇض.
لۇسئبْ وەسىّٕىڭ گىشاِّبجىىىٍىك جىً لۇسۇٌّىغىٕي ئبعبط لىٍىپ ٍېضىٍغبْ جەپغىشٌەس
ثۇذىٍسىىي رەپؽىطٌەض ئبؼبؼەْ ئەضەة رىٍىٕىڭ ِوضـوٌوگىَە ۋە ؼىٕزبوؽىٍىك ؼۆظ رەضىپىگە
ئەھّىَەد ثېطىپ لۇضئبْ وەضىّٕىڭ ؼۆظٌىطىٕىڭ رۈضٌۈٔۈؾ لبئىسىٍىطى ،ھەض ذىً گىطاِبرىىىٍىك
ـەوىٍٍىطى ھەَ ـۇالض ئبضلىٍىك ئىپبزىٍۀگەْ گىطاِّبرزىىىٍىك ِۀىٍىطى ،ؼۆظٌەضٔىڭ ثىطىىّىؽي
ۋە عۈٍِە لوضۇٌّىؽي عەھەرٍەضزىٓ ئەضەة رىٍىٕىڭ ئەڭ ٍۇلىطى ئۆٌچىّىگە ئۇٍؽۇْ ثوٌؽبْ ھبٌسا
چۈـىۀٍىىىٕي ،رىً ثبٍٍىمي ِوي ثوٌؽبْ ئەضەثٍەضٔىڭ ئىؽالَ وېٍىفزىٓ ثۇضۇٔمي رىً ؼۀئىزي
ئەڭ ٍۇلىطى زەضىغىگە وۆرۈضۈٌگۀسە ـۇٔىڭؽب ِبغ ھبٌسا رېرىّۇ ِۇوەِّەي ثوٌؽبْ ثىط وىزبة
ثوٌۇپ چۈـىۀٍىىىٕي ثبٍبْ لىٍىسۇ.
پەٌغەپەۋىٌ ئبڭ ۋە ئەلٍىٌ وۆص لبساؽالس ئبعبط لىٍىپ ٍېضىٍغبْ جەپغىشٌەس
ثۇ ِبۋظۇزا ٍېعىٍؽبْ رەپؽىطٌەضٔىڭ ئەڭ ِەـھۇضى پەذطۇززىٓ ضاظى زېگەْ ٔبَ ثىٍەْ ِەـھۇض
ثوٌؽبْ ِۇھەِّەز ئىجٕي ئۆِەض ئىجٕي ھۇؼەٍٓ ئىجٕي ھەؼەْ ئىجٕي ئەٌي رەضىپىسىٓ ٍېعىٍؽبْ
«ِەـبرىھۇٌؽەٍت» ٍۀي ؼەٍىجٍەضٔىڭ ئبچمۇچٍىطى زېگەْ رەپؽىطزۇض .ئبپزوض ثۇ رەپؽىطزە ئبؼّبْ
عىؽىٍّىطى ،رەثىئەد ئىٍىٍّىطى ئۈؼزىسە روذزىٍىسۇ .پەٍالؼوپالضٔ ىڭ ۋە ھېىّەد ئىگىٍىطىٕىڭ
ؼۆظٌىطىٕي وۆپ ٔەلىً لىٍىسۇ .ئۇالضٔىڭ زىٕؽب لبضـي ذبرب وۆظ لبضاؾ ،پىىىطٌىطىٕي ۋە زىٓ
ھەلمىسە ثوٌؽبْ ـەن ـۈثھىٍىطىٕي ثبٍبْ لىٍىپ ،ئۇالضؼب ضەززىَە ثېطىسۇ .ثىطاق ضەززىَە ثېطىفزە
ئۇالضٔىڭ زەٌىً ـ پبوىزٍىطى وۈچٍۈن ھبٌەرزە ثبٍبْ لىٍىٕىپ ،ئۇ زەٌىٍٍەضگە ثېطىٍگەْ ضەززىَەٌەض
ئبعىع ھبٌەرزە ثوٌۇپ لبٌؽبْ رەضەپٍىطى ثبض.
ئەھٍي عۈٕٔي ِەصھىجىذىىىٍەسٔىڭ ئەلىذىغىذىٓ چەجٕەپ وەجىەْ جبئىپىالسٔىڭ ٍبصغبْ
جەپغىشٌىشى
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«لۇضئبْ وەضىُ» اﷲ ربئبالٔىڭ ضوـەْ پبوىزٍىطى ۋە وەؼىىٓ ھۆوۈٍِىطىٕي ئۆظ ئىچىگە ئبٌؽبْ
ِۇلەززەغ ئىالھىٌ زەؼزۇض ثوٌۇپ ،ئۇ ِەظِۇٔي ئېٕىك ،ثۀسىٍەضگە ۋەظ ـ ٔەؼىھەد لىٍىپ
چۈـۈضۈٌگەْ وىزبثزۇضٌ .ېىىٓ ؼۈٕٔي ئەلىؽىسىٓ ٍبد ھبٌسا ھەضذىً ؼەضەظِ ،ەلؽەد ۋە ٔىفبْ
ئبؼزىسا ِەٍسأؽب وەٌگەْ ربئىپىالض ئۆظ ِەلؽەرٍىطىٕي ئىفمب ئبـۇضۇؾٔ ،بزاْ ذەٌمٍەضٔي
لبٍّۇلزۇضۇپ ئۆظٌىطىٕىڭ ذبرب پىىىط ،ئىسزىَەٌىطى ئبؼزىؽب روپالؾ ئۈچۈْ لۇضئبْ وەضىّٕىڭ
ئبٍەرٍىطىٕي ئۆظ ٔەظەضىَەٌىطىگە ِبغ ھبٌسا رەپؽىط لىٍؽبْ« .وەـفبؾ»« ،رۀعىھۇٌمۇضئبْ
ئۀىٍّەربئىٓ» « ،رەپؽىطى ئىجٕي ئەضەثي» لبربضٌىك رەپؽىطٌەض ثۇالضٔىڭ ثىط لىؽّىسۇض.
لۇضئبْ وەضىّٕىڭ رەپؽىطٌىطى ٍۇلىطىمىسەن رۈضگە ئبٍطىؿ ئۇؼۇٌي ثوٍىچە ئبٌزە رۈضگە
ثۆٌۈٔگۀسىٓ ؼىطد ٍۀە ئبِّىجبة ئولۇَ ثوٍىچە ئەؼەضگە ربٍىٕىپ لىٍىٕؽبْ رەپؽىطٌەض ۋە ئەلٍىٌ
رەپەوىۇضؼب ربٍىٕىپ لىٍىٕؽبْ رەپؽىطٌەض زەپ ئىىىي چوڭ رۈضگە ئبٍطىٍىسۇ.
ئەؼەضگە ربٍىٕىپ لىٍىٕؽبْ رەپؽىطٌەض ثوٌؽب ،ثىع ٍۇلىطزا ثبٍبْ لىٍىپ ئۆرىۀسەن،
ِەظِۇٔساؾ ئبٍەرٍەضگە ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِسىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕؽبْ ھەزىؽٍەضگە ،ؼبھبثىالض
ۋە ربثىئىٕالضزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕؽبْ ئەؼەضٌەضگە ربٍىٕىپ لىٍىٕؽبْ رەپؽىطٌەضزۇض.
ئەلٍىٌ رەپەوىۇضؼب ربٍىٕىپ لىٍىٕؽبْ رەپؽىطٌەض ثوٌؽب ،ئەؼەضگە ربٍىٕىپ لىٍىٕؽبْ
رەپؽىطٌەضٔىڭ ئەوؽىچە ثوٌۇپ ،ثۇ پەلەد رەپؽىطـۇٔبغ ئبٌىّالضٔىڭ ئەلٍىٌ رەپەوىۇضى ،وۆظ
لبضىفي ۋە ئۆظى ـۇؼۇٌٍىٕىۋارمبْ ئىٍىّٕىڭ ئېھزىَبعىؽب ِبغ ھبٌەرزە لىٍىٕؽبْ ،ـۇٔسالال ثۇ ذىً
ئۇؼۇٌٕي لوٌٍىٕىفزب چولۇَ ئىؽالَ زىٕىٕىڭ ضوھىؽب ،اﷲ ربئبالٔىڭ ئبٍەرٍەضزە ئىپبزىٍىّەوچي
ثوٌؽبْ ِەلؽىسىگە ئۇٍؽۇْ ثوٌۇـٕي ،ھبۋاٍي ـ ھەۋەغ ۋە ذبھىفالضٔىڭ رەؼىطىسىٓ ٍىطاق ثوٌۇـٕي
ـەضد لىٍؽبْ ھبٌسا لىٍىٕؽبْ رەپؽىطٌەضزۇض.
ثۇ رۈضزىىي رەپؽىطٌەضٔىڭ ئىچىگە ٍۇلىطىسا ؼۆظٌەپ ئۆرۈٌگەْ ـىمھي ،ربضىد ۋە لىؽؽىٍەض،
پەٌؽەپە ۋە ئەضەة رىٍي گىط اِّبرىىٍىطى ئبؼبغ لىٍىٕىپ ٍېعىٍؽبْ رەپؽىطٌەض وىطىفزىٓ ؼىطد
ٍۀە « رەپؽىط ثەٍساۋىٌ» « ،رەپؽىط عبالٌەٍٓ» لبربضٌىك رەپؽىطٌەضِۇ وىطىسۇٍ .ۇلىطلىالضزىٓ ثبـمب
ٍۀە «ئەي عبۋاھىط ـىذ رەپؽىطىً لۇضئبْ» « ،رەپؽىطۇي ِۀبض » « ،ـي ظىالٌىً لۇضئبْ»،
«ؼەـۋەرۇد رەـبؼىط»« ،رەپؽىطۇي ِۇٔىط»« ،ئەزۋائۇي ثبٍبْ»« ،ئەٍؽەضۇد رەپبؼىط» لبربضٌىك ٍېڭي
ئەؼىطزە ٍېعىٍؽبْ رەپؽىطٌەضِۇ ثبض.

جۆجىٕچي ثبپ .جەجۋىذ ۋە لىشائەت ئىٍّي

-7141عۇئبي :جەجۋىذ ۋە ئۇٔىڭ ۋەصىپىغي
رەعۋىس ؼۆظىٕىڭ ٌۇؼەد ِۀىؽي " ٍبذفىٍىك ،پىففىمالؾ " زېگۀٍىه ثوٌۇپ،
ئىؽزېّبٌسى ىي ِۀىؽي – لۇضئبْ وەضىّسىىي ھەض ثىط ھەضپٕي ِۇوەِّەي رەٌەثپۇظ لىٍىؿ ۋە
ھەضپٍەضٔي ربۋۇؾ چىمىطىؿ ئوضگبٍٔىطىسىٓ ئېٕىك چىمىطىپ ،روؼطا ئولۇؾ زېگۀٍىىزۇض.
رەعۋىس ئىٍّي لۇضئبْ وەضىّٕي روؼطا ئولۇـٕىڭ لبئىسىٍىطىٕي چۈـۀسۈضىسىؽبْ ئىٍىُ.
رەعۋىس ئىٍّىٕىڭ ئۆظىگە ذبغ ئ ۇؼۇي ۋە لبئىسىٍىطى ثبض .ثۇ ئۇؼۇي – لبئىسىٍەض لۇضئبْ وەضىّٕي
ئولۇؼبْ ھەض ثىط ِۇؼۇٌّبْ ئۈچۈْ ووِپبؼٍىك ضوٌىٕي ئوٍٕبٍسۇ .ـۇڭب لۇضئبْ وەضىّٕي ئولۇِبلچي
ثوٌؽبْ ھەض لبٔساق وىفي ئبٌسى ثىٍەْ ثۇ ئىٍىّسىٓ ذەۋەضزاض ثوٌّبً رۇضۇپ لۇضئبْ وەضىّٕي روؼطا
ـەوىٍسە ئولۇٍبٌّبٍسۇ .رەعۋىس ئىٍّي ثەظى ھەضپٍەضٔي لبٔساق ئەھۋاي ئبؼزىسا ؼوظۇپ ئولۇؾ،
لبٍؽي ئەھۋاي ئبؼزىسا ئىٕچىىە ۋە لبٍؽي ئەھۋاي ئبؼزىسا روٍَ ،وؼبْ ئبۋاظزا رەٌەثپۇظ لىٍىؿ،
لەٍەضزە روذزبؾ ۋە لبٔساق روذزبؾ روؼطىؽىسىىي لبئىسە – پطىٕؽىپالضٔي وۆضؼىزىپ ثېطىسۇ .
ـۇڭب رەعۋىس ئىٍّىٕي ئۆگۀّەً ،پەلەد ئەضەة رىٍىٕىال ئۆگۀگەْ وىفىٕي لۇضئبْ وەضىّٕي روؼطا
ئولۇٍسۇ زېگىٍي ثوٌّبٍسۇ.
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-7145عۇئبي :جەجۋىذ ئىٍّىٕي ئۆگىٕىؾٕىڭ ھۆوىّي
رەعۋىس ئىٍّىٕي ئۆگىٕىؿ ئبۋاَ ذەٌك ئۈچۈْ پەضظ وىفبٍە ،زىٕىٌ ئۆٌىّبالض ۋە لبضىَالض ئۈچۈْ
پەضظ ئەٍٕسۇض.
رەعۋىس لب ئىسىٍىطىگە ضىئبٍە لىٍىؿ لۇضئبْ وەضىّٕي ئولۇِبلچي ثوٌؽبْ ھەض ثىط ئەض – ئبٍبي
ِۇؼۇٌّبْ ئۈچۈْ پەضظ ئەٍٕسۇض .ئبٌالھ ربئبال لۇضئبْ وەضىّسە« :لۇضئبٕٔي رەضرىً ثىٍەْ زأە – زأە،
ئوچۇق ئولۇؼىٓ » { ِۇظظەِّىً ؼۈضىؽي  - 4ئبٍەد} زەپ ثۇٍطىؽبْ.
-7148عۇئبي :جىالۋەت دېگەْ ٔېّە؟
لۇضئبْ وەضىّٕي رەعۋىس لبئىسىٍىطىگە روٌۇق ضىئبٍە لىٍىپِ ،ۀىؽىٕي رەپەوىۇض لىٍؽبْ
ھبٌساِ ،ۀىؽىٕي ثىٍّەٍسىؽبٔالض ئبٌالھ ربئبال ِبڭب ؼۆظ لىٍىۋارىسۇ ،زېگەْ ئېزىمبز ثىٍەْ ئبۋاظٌىك
ٍبوي ئبۋاظؼىع ئولۇؾ زېگۀٍىىزۇض.
-7131عۇئبي :لىشائەت دىگەْ ٔىّە؟
لىطائەد – لۇضئبْ وەضىّٕي رەعۋىس لبئىسىٍىطىگە روٌۇق ضىئبٍە لىٍؽبْ ھبٌسا چىطاٍٍىك ئبۋاظزا
ئولۇؾ زېگۀٍىىزۇض.
-7137عۇئبي :پەٍغەِجەس ئەٌەٍھمغغبالِغب چۈؽۈسۈٌگەْ لىشائەت ؽىۋىٍىشى
لۇضئبْ وەضىُ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب ئەضەة رىٍىٕىڭ  7ذىً ـېۋىؽىسە ئولۇٌىسىؽبْ
لى ٍىپ چۈـۈضۈٌگەْ .ئۆِەض ئىجٕي ذەرزبة ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ:
ھىفبَ ئىجٕي ھەوىّٕىڭ ؼۈضە ـۇضلبٕٔي پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ئۆگەرّىگەْ
ـەوىٍسە ئولۇؼىٕىٕي ئبڭالپٔ ،بِبظ ئبذىطالـمۇچە ؼەۋض لىالٌّبًٍ ،بلىؽىؽب ئېؽىٍؽىٍي ربغ
لبٌسىُٔ .بِبظزىٓ وېَىٓ ،زەضھبي پېفىسىٓ رۇرۇپ :ؼبڭب ثۇٔساق ئولۇـٕي وىُ ئۆگەرزي؟ زەپ
ؼوضىسىُ ،ئۇ :ثۇٔي ِبڭب پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ئۆگەرىەْ ،زېسىِ ،ەٍْ :بٌؽبْ
ئېَززىڭ ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ِبڭب ثۇٔي ثبـمىچە ئۆگەرىەْ ،زېسىُ ۋە ئۇٔي ؼۆضىگەْ پېزي
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ لېفىؽب ئېٍىپ ثېطىپ :ثۇٔىڭ ؼۇضە ـۇضلبٕٔي ؼەْ ِبڭب ئۆگىزىپ
لوٍؽىٕىڭسىٓ ثبـمىچىطەن ئولۇۋارمبٍٔىمىٕي ئبڭالپ لبٌسىُ ،زېسىُ .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ :ئۇٔي
لوٍۇۋەد! زېسى .ئبٔسىٓ ھىفبِؽب :ئەً ھىفبَ ! لېٕي ئولۇپ ثبلمىٕە ،زېسى .ھىفبَ ثبٍىمىسەن
لىطائەد لىٍىپ ثەضگۀىسى ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ :ثۇ ؼۈضە ِۇـۇٔساق چۈـۈضۈٌگەْ .ئي
ئۆِەض! ئەِسى ؼەْ ئولۇپ ثبلمىٓ ،زېسىِ .ەْ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ِبڭب ئۆگەرىىٕي
ثوٍىچە ئولۇؼبٔىسىُ :ثۇ ؼۈضە ِۇـۇٔسالّۇ چۈـىەْ .لۇضئبْ ٍەرزە ذىً لىطائەد ثىٍەْ
چۈـۈضۈٌسى .ؼىٍەضگە ئبؼبْ ثوٌؽىٕىٕي ئولۇڭالض ،زېسى( .ثۇذبضى)4992 :
ھەزىؽىسىىي " ٍەرزە ذىً لىطائەد " رىٓ ئەضەة رىٍىٕىڭ  7چوڭ ـېۋىؽي وۆظزە
رۇرۇٌىسىؽبٍٔىمىٕي ِۇرٍەق وۆپ ؼبٍٔىك ئبٌىّالض ؼۆظٌىّەوزەِ .ۇٔسىٓ ثبـمب ٍۀە ئىؽالَ ئۆٌىّبٌىطى
ٍۀە ئۈچ ذىً لىطائەد لىٍىؿ ـەوٍىٕىّۇ لوثۇي وۆضگەْ .ثۇٔىڭ ثىٍەْ لۇضئبْ وەضىّٕي  10ذىً
لىطائەد لىٍىؿ ئۇؼۇٌي ثبضزۇض .ئەِّب ھبظىط زۇَٔبٔىڭ ھەض لبٍؽي عبٍٍىطىسا ثىطٌىىىە وەٌگەْ
لىطائەد پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ۋاپبد ثوٌؽبْ ٍىٍي عىجطىئىً ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئۇٔىڭؽب ئەڭ
ئبذىطلي لېزىُ ئۆگەرىەْ لىطائەرٕىڭ ئۆظىسۇض .ثۇ لىطائەد ـەوىٍٍىطىٕىڭ ھەض ثىطىٕىڭ ِەذؽۇغ
ئىّبِي ۋە ثىط ٍبوي ئىىىىسىٓ ِەـھۇض ـبگىطرٍىطى ثوٌۇپ ،ئۇالض ئۇؼزبظىسىٓ ئۆگۀگەْ لىطائەد
لىٍىؿ رەضظىٕي ثبـمىالضؼب ٍەرىۈظگەْ وىفىٍەضزۇض.
-7134عۇئبي :لىشائەت ئىٍّي
لىطائەد ئىٍّي – پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئەضەة رىٍىٕىڭ ئوذفبؾ ثوٌّىؽبْ
ـېۋىٍىطىسە ؼبھبثىٍىطىؽب ئۆگەرىەْ لۇضئبْ ئولۇؾ ـەوىٍٍىطىٕي رەرمىك لىٍىسىؽبْ ۋە ثۇ
ـەوىٍٍەضٔىڭ ھەض ثىطىسە لۇضئبْ وەضىّٕي روؼطا ضەۋىفزە ئولۇـٕي ِەلؽەد لىٍؽبْ ئىٍىّسۇض .ثىع
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زۇَٔبزىىي ِۇرٍەق وۆپ ؼبٍٔىك ِۇؼۇٌّبٔالض ئبضىؽىسا ثىطٌىىىە وەٌگەْ لىطائەد ـەوٍي ثوٌؽبْ
ئىّبَ ئبؼىّٕىڭ لىطائىزىٕي ھەـػ زېگەْ وىفىٕىڭ ضىۋاٍىزىگە وۆضە ئولۇِبلزىّىع.
-7133عۇئبي :لۇسئبْ وەسىّٕىڭ ٍەجحە ھەسىپ ثىٍەْ چۈؽىۀٍىىي
لۇضئبْ وەضىّٕىڭ ٍەرزە ذىً لىطائەد ـەوٍي ثىٍەْ ٔبظىً ثوٌؽبٍٔىمي ٍۀە ،لۇضئبْ وەضىُ ٍەرزە
ھەضىپ ث ىٍەْ چۈـىەْ زەپّۇ ئبرىٍىسۇ .لۇضئبْ وەضىّٕىڭ ٍەرزە ھەضپ ثىٍەْ ٔبظىً ثوٌؽبٍٔىمي
روؼىطىؽىسا ئۆٌىّبالض ئبضىؽىسا رۆۋۀسىىىسەن ئوذفىّىؽبْ لبضاـالض ثبض.
ٍ )1ەرزە ھەضىپ زىگۀٍىه ثىط ؼۆظٔىڭ لىطائىزىسە ٍەرزە ذىً ئەضەپ ـىۋىؽي ثبض
زىگۀٍىىزىٓ ئىجبضەد.
ٍ )2ەرزە ھەضىپ زىگۀٍى ه لۇضئبٕٔىڭ ٍەرزە ذىً ئەضەپ ـىۋىؽي ثىٍەْ ٔبظىً ثوٌؽبٍٔىمىٕي
وۆضؼىزىسۇ.
ٍ )3ەرزە ھەضىپ زىگۀٍىه ئوذفبؾ ثوٌّىؽبْ ٍەرزە ذىً رۈضىٕي وۆضؼىزىسۇ .ئۇالض ثۇٍطۇق
لىٍىىؿِ ،ۀي لىٍىىؿ ،ھبالي ،ھبضاَِ ،ۀىؽي ئىٕىك ثوٌؽبْ ئبٍەد ۋە ِۀىؽي ئىىٕىك ثوٌّىؽبْ
ئبٍەد ۋە لىَبغ لبرب ضٌىمالضزىٓ ئىجبضەد.
ٍ )4ەرزە ھەضىپ زىگۀٍىه ئوذفبؾ ثوٌّىؽبْ ٍەرزە رەضەپٕي وۆضىؽىزىسۇ.
ٍ )5ەرزە ھەضىپزىىي ٍەرزىٕىڭ ئىٕىك ثىط ِۀىؽي ٍوق .ئۇ پەلەرال ئەضەپٍەضٔىڭ ئبزەرٍۀگەْ
ؼۆظ ئىپبزىٍەؾ ئۇؼۇٌۇثي 7 ،وۆپٍۈوٕي ۋە گۈظەٌٍىىٕي ثىٍسۈضىسۇ.
ٍ )6ەرزە ھەضىپ زىگۀٍىه ٍەرزە ذىً ئولۇٌۇؾ ئۇؼۇٌىٕي وۆضؼىزىسۇ.
ثۇٔىڭ ھىىّىزي:
 )1ئىؽالَ ئۈِّىزىگە ،ذۇؼۇؼەْ ؼبۋارؽىع ثوٌؽبْ ئەضەپٍەضگە لۇضئبْ ئولۇـٕي
ئبؼبٔالـزۇضۇپ ثىطىؿ ئۈچۈْ ئىسى.
 )2لۇضئبٕٔىڭ ئەضەپ رىٍىسا وۆضؼەرىەْ ِۆعىعىؽي ٔبِبٍەْ ثوٌىسۇ.
 )3لۇضئبٕٔىڭ ئىپبزىٍىگەْ ِۀىٍىطى ۋە ئەھىبٍِىطى ئۈؼزىسىىي ِۆعىعٌىطى گەۋزٌىٕىسۇ.
-7132عۇئبي :لۇسئبْ ئولۇؽٕىڭ ھۆوىّي
لۇضئبْ وەضىّٕي ئەض – ئبٍبي ھەض لبٔساق ثىط ِۇؼۇٌّبٕٔىڭ ھەِىفە ئولۇپ رۇضۇـي
ؼۈٕٔەرزۇض .ئەضەة رىٍىٕىڭ ھەضپٍىطىٕي رؤۇـمب لۇضثي ٍەرّىگۀٍىىزىٓ لۇضئبْ وەضىّٕي
ئولۇٍبٌّبٍسىؽبْ ھەض ثىط ِۇؼۇٌّبٕٔىڭ ئۆظ ئبٔب رىٍىسىىي " لۇضئبْ وەضىُ رەضعىّىؽي " ٔي
چۈـىٕىپ ئولۇـي ۋاعىجزۇض.
ئەثۇ ئەؼۋەزرىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :ئەثۇ ِۇؼب ئەـئەضىٌ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ثەؼطە
لبضىٍَىطىٕي چبلىطرمبْ ئىسى ،ئۇٔىڭ ھۇظۇضىؽب  311لبضىٌ وىطزى .ئەثۇ ِۇؼب ئۇالضؼب :ؼىٍەض ثەؼطە
ئبھبٌىؽىٕىڭ ئەڭ ئەۋظىٍي ،لبضىٍَىطى ؼىٍەض .ـۇڭب زىٍىڭالضٔىڭ ئىٍگىطىىىٍەضٔىڭىىسەن لبضىساپ
وەرّەؼٍىىي ئۈچۈْ لۇضئبٕٔي ربـالپ لوٍّبً ئولۇپ رۇضۇڭالض .ثىع ئۇظۇٍٔىمي ھەَ ئەھىبٍِىطىٕىڭ
لبرزىمٍىمي عەھەرزە ثەضائەد ؼۈضىؽىگە ئوذفىفىسىؽبْ ثىط ؼۈضىٕي ئولۇٍززۇق .وېَىٓ ِەْ ئۇ
ؼۈضىٕي ئۇٔزۇپ وەرزىُ (چۈٔىي اٌٍە ربئبال ئۇ ؼۈضىٕي ِۀؽۇخ لىٍىۋەرزي) ثىطاق ِەْ ئۇٔىڭسىٓ
ِۇٔۇالضٔي ئەؼٍىَەٌەٍّۀْ { :بۋازا ئبزەَ ثبٌىؽىٕىڭ ئىىىي عىٍؽىسا ٌىك ِېٍي ثوٌؽب ،ئۈچىٕچىؽي
ثوٌۇـىٕي ذبالٍسۇ .ئبزەَ ثبٌىؽىٕىڭ لوضؼىمي (لەثطىگە وىطىپ) روپىؽب روـمبٔسىال ئبٔسىٓ روٍىسۇ}.
ثىع ٍۀە ثىط ؼۈضىٕي رەؼجىھ ثىٍەْ ثبـٍىٕىسىؽبْ ؼۈضىٍەضٔىڭ ثىطىگە ئوذفىزبرزۇق .وېَىٓ
ئۇٔىّۇ ئۇٔزۇپ وەرزىٌُ .ېىىٓ ئۇٔىڭسىّٕۇ ِۇٔۇالضٔي ئەؼٍىَەٌەٍّەْ{ :ئي ئىَّبْ ئېَزمبٔالض! ؼىٍەض
ٔېّىفمب ئەِەي لىٍّبٍسىؽبْ ؼۆظٌەضٔي لىٍىؽىٍەض؟ ئۇٔساق لىٍؽبڭالض ،ثۇ ؼۆظ ثوٍۇٍٔىطىڭالضؼب
گۇۋاھٍىك ؼۈپىزىسە ٍېعىٍىپ لېٍىپ ،لىَبِەد وۈٔي ئۇٔىڭسىٓ ؼوضاٌّبِؽىٍەض؟} (ِۇؼٍىُ:
)1151
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ئەثۇ ھۇضەٍطە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،ئۇ پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەِٕىڭ :اٌٍە ربئبال ھېچجىط ٔەضؼىگە لۇضئبٕٔي ِۇڭٍۇق ئبۋاظزا ئولۇؼبْ پەٍؽەِجىطىگە لۇالق
ؼبٌؽبٔسەن لۇالق ؼبٌّبٍسۇ ،زېگۀٍىىىٕي ئبڭٍىؽبٍْ .ۀە ثىط ضىۋاٍەرزە :لۇضئبٕٔي چىطاٍٍىك ئبۋاظزا
ئۈٍٔۈن رىالۋەد لىٍؽبْ پەٍؽەِجىطىٕىڭ ئبۋاظى زەپ وەٌگەْ( .ثۇذبضى)7544 ،5124 ،5123 :
-7138عۇئبي :لۇسئبْ وەسىّٕي جىالۋەت لىٍغبٔذا دىً ھوصوسى پەٍذا لىٍىؼ ئۇعۇٌٍىشى
)1لۇضئبٕٔىڭ ھۆضِىزىٕي لىٍىؿ ،لۇضئبْ ئولۇؾ ئبٌسىسا ربھبضەد ئىٍىؿ الظىُ.
)2ظىھٕىّىعٔي ِەضوەظٌەـزۈضۈپٔ ،ەپؽي ذبھىفىّىعٔىڭ ئبظزۇضۇـىسىٓ ٍىطاق رۇضۇـىّىع،
زىٍىّىع چوڭمۇض ِۇھەثجەد رۇٍؽۇؼي ئىچىسە لۇضئبْ ئبٍەرٍىطىٕي رەضرىً ثىٍەْ زأە -زأە ،ئوچۇق
ئولۇـىّىع الظىُ.
 ) 3لۇضئبْ ئبٍەرٍىطىٕىڭ ئىپبزىٍىگەْ چوڭمۇض ِۀىؽىٕي چۈـىٕىپ ئولۇـىّىع الظىُ.
 ) 4لۇضئبْ ئولۇؼبٔسا زىٍي ئىطىَسىؽبْ ،ئبٌالھمب چىٓ ئىرالغ ثىٍسۈضۈپ ،رەلۋازاضٌىك
لىٍىسىؽبْ ثوٌۇـي الظىُ.

ثەؽىٕچي ثبپ .لۇسئبْ وەسىّٕىڭ لوغذىٍىؼ ،عبلٍىٕىؼ
جبسىخي ثبعمۇچٍىشى

-7138عۇئبيٍ :بدلب ئىٍىؼ ئىمحىذاسى ٍۇلىشى ِىٍٍەجٕىڭ جبٌٍىٕىؾي
ئبٌالھ ربئبال لۇضئبْ وەضىّٕي ھىپعى لىٍىؿ لۇۋۋىزي وۈچٍۈن ثوٌؽبْ ِىٍٍەد ئبضىؽىسا ٔبظىً
لىٍؽبْ ثوٌۇپ ئۇالض (ئەضەپٍەض) ـىئېط لەؼىسىٍەض ۋە ٔەؼەپٕبِىٕي ٍبزالؾ ثىٍەْ ـۆھطەد
لبظأؽسْ .ئۇالضزا ثىٍىّ ٕي ٍبزالپ ئۆظٌەـزۈضۈؾ ئۀئۀىؽي ئوِوِالـمبْ.
-7131عۇئبي :لۇسئبْ وەسىّٕي خبجىشٌەػ ۋە عبلالػ
ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئۆِطى ئىچىسە ئولۇِىؽبِْ ،ەوزەة وۆضِىگەْ ثىط ظاد
ثوٌؽبٍٔىمزىٓ ،ئۇ ذەد ٍېعىؿ ۋە ئولۇـٕي ئۈگۀّىگەْ .ھەض لېزىُ عىجطائىً ئەٌەٍھىؽؽبالَ
ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب ۋە ھىٌ ئېٍىپ وېٍىپ ،لۇضئبْ ئبٍەرٍىطىسىٓ ئولۇپ ثەضگۀسە،
ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئۇٔي پىففىك ٍبزٌىۋېٍىپ ؼبھبثىٍىطىؽب ئۆظى ٍبزٌىؽىٕي ثوٍىچە ٍبزلب
ئبٌسۇضۇؾ ثىٍەْ ثىطگە« وۇرزبثۇٌۋھەٍي» زەپ رؤۇٌؽبْ ۋھھىٍَەضٔي ٍبظؼۇچي وبرىجالضؼب ثۇٍطۇپ ثۇ
ئبٍەرٍەضٔي ؼىٍىك ربـالضؼب ،رېطىٍەضگە ۋە ذوضِىٕىڭ ٍۇپۇضِبلٍىطىؽب ٍبظزۇضۇپ ئۆظىٕىڭ ٍېٕىسا
ؼبلالٍززي.
وۇرزبثۇٌۋھَي ؼبھبثىالضٔىڭ ئەڭ ثىٍىٍّىه ۋە ئىمزىساضٌىمٍىطىسىٓ رەـىىٍٍۀگەْ چوڭ ثىط
ووِىزېذ ثوٌۇپ ،ووِىزېززب ۋەھىٍَەضٔي ٍېعىپ ذبرىطٌەؾ ئىفٍىطى ثىٍەْ ـۇؼۇٌٍىٕىسىؽبْ  40لب
ٍېمىٓ ِەذؽۇغ وبرىت ثبض ئىسى .ووِىزېزٕىڭ ضەئىؽي ظەٍس ئىجٕي ؼبثىذ ئىسى .ئۇالض پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئېؽىعچە ئولۇپ ثەضگەْ ئبٍەرٍەض ۋە ؼۈضىٍەضٔي ،ـۇ ثوٍىچە ئۆظ ۋالزىسا ئەٍٕەْ
ٍېعىپ رۇضارزي.
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب ئبظ – ئبظزىٓ ،ئۇزۇٌٍۇق چۈـۈپ رۇضؼبْ لۇضئبْ وەضىُ ئبٍەرٍىطى
«وۇرزبثۇي ۋھەٍي» رەضىپىسىٓ ئۆظ ۋالزىسا ٍېعىٍىفي ثىٍەْ ثىطگە ٍۀە لبضىَالضٔىڭ پىففىك
ٍبزٌىۋېٍىفي ئبضلىٍىك ؼبلالٔؽبْ .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ۋە ؼبھبثىٍىطىٕىڭ زەۋضىسە ،لۇضئبٕٔي
روٌۇق ٍبزٌىۋاٌؽبْ لبضىَالضِۇ ئىٕزبٍىٓ وۆپ ئىسى .ثىطىٕچي ذەٌىپە ھەظضىزي ئەثۇثەوطى
ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ زەۋضىسە ،پەٍؽەِجەضٌىه زەۋاؼي لىٍىپ چىمىپ وىفىٍەضٔي لبٍّۇلزۇضۇـمب
ئوضۇٔؽبْ وبظظاثالضؼب لبضـي ثىط لېزىٍّىك ئۇضۇـزىال  70لبضىَٕىڭ ـە ھىس ثوٌؽبٍٔىمي ـۇ ظاِبٔالضزا
لۇضئبٕٔي روٌۇق ٍبزٌىؽبْ لبضىَالضٔىڭ روٌىّۇ وۆپ ئىىۀٍىىىسىٓ زېطەن ثېطىسۇ.
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ھبٍبد ۋالزىسا لۇضئبٕٔىڭ ثبضٌىك ئبٍەد ۋە ؼۈضىٍىطى روٌۇق
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ٍېعىٍىپ ۋە ضەرٍىٕىپ ثوٌؽبْ ثوٌؽىّۇ ،ئۇ وىزبة ـەوٍىگە وەٌزۈضۈٌّىگەْ ئىسى .چۈٔىي
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ھبٍبد ثوٌؽبچمب لۇضئبْ ئبٍەرٍىطىسىٓ ٍۀە چۈـۈـىسىٓ ئۈِىسۋاض ئىسى.
-7135عۇئبي :لۇسئبْ وەسىّٕىڭ جوپٍىٕىؾي
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ۋاپبد ثوٌوپ ،ھەظضىزي ئەثۇ ثەوطى ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ذەٌىپىٍىه
لىٍىۋارمبْ ۋالىززب ،ئىؽالِسىٓ ٍېٕىۋاٌؽۇچىالض ثىٍەْ ؼبھبثىالض ئورزۇضىؽىسا ثوٌؽبْ ئوضۇـزب ،ثىط
وۈٔسىال لبضىَالضزىٓ  70وىفي ۋاپبد ثوٌۇپ وەرىۀسىٓ وېَىٓ ،ھەظضىزي ئەثۇ ثەوطى ضەظىَەٌالھۇ
ئۀھۇ لبضىَالض رۆگەپ وەرؽە ،وېَىٕچە ،لۇضئبْ ئبٍەرٍىطىٕي روپالپ وىزبة ھبٌىؽب وەٌزۈضۈـٕىڭ
لىَىٓ ثوٌىسىؽبٍٔىمىسىٓ ئۀؽىطەپ ،پۈرۈْ ؼبھبثىالضٔىڭ ِۇۋاپىمەرچىٍىىي ثىٍەْ لۇضئبٕٔىڭ
ئبٍەرٍىطىٕي روپالپ ،ئۇٔي ضەؼّي وىزبة ھبٌىؽب وەٌزۈضۈپ ئۆظ ٍېٕىسا ؼبلٍىؽبْ .روپالؾ ئىفىٕي
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ِەذؽۇغ وبرىجي ۋە « وۇرزبثۇٌۋھەٍي» ووِىزېزىٕىڭ ضەئىؽي ظەٍس
ئىجٕي ؼبثىذ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ وبرزب ئۆٌىّبالضزىٓ رەضوىت ربپمبْ ووِىزېذ ئەظاٌىطى ثىٍەْ
ثىطٌىىزە ئۆظ ئۈؼزىگە ئبٌؽبْ .ئۇالض لۇضئبْ وەضىّٕي روپالپ ثوٌۇپ ،لبضىَالضٔىڭ ٍبزٌىؽبٍٔىطىؽب
ؼېٍىفزۈضۈؾ ئبضلىٍىك ٔ بھبٍىزي ئېھزىَبرچبٍٔىك ثىٍەْ ثېىىزىەْ.
ھەظضىزي ئەثۇ ثەوطى ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ۋاپبد ثوٌؽبٔسىٓ وېَىٓ لۇضئبْ وەضىُ ئىىىىٕچي
ذەٌىپە ھەظضىزي ئۆِەض ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ٍېٕىسا ،ئۆِەض ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ۋاپبد ثوٌؽبٔسىٓ
وېَىٓ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئبٍبٌي ھەـؽە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھبٔىڭ ٍېٕىسا ؼبلالٔؽبْ.
-7138عۇئبي :لۇسئبْ وەسىّٕىڭ ٔۇعخىالسغب وۆپەٍحىٍىؾي
ھىغطىَىٕىڭ ٍ - 25ىٍي (ِ – 645ىالزىَە) ئۈچىٕچي ذەٌىپە ئوؼّبْ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ
ۋالزىؽب وەٌگۀسەِ ،ۇؼۇٌّبٔالض ئبضىؽىسا لۇضئبٕٔي لىطائەد لىٍىفٕىڭ ئۇؼۇٌي روؼطىؽىسا ثەظى
ئىرزىالپالض چىممبْ .ھەرزب ئەضەة لەثىٍىٍىطىٕىڭ رۈضٌۈن ـېۋىٍىطىسە ئولۇٌۇـمب ثبـٍىؽبْ .ثۇ
ۋالىززب ئوؼّبْ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ لۇضئبٕٔي ھەـؽە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھبزىٓ ئېٍىپ ،ئۇٔي ظەٍس ئىجٕي
ؼبثىذ ۋە ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ظوثەٍطٌەض ثبـچىٍىمىسىىي« وۇرزبثۇٌۋھەٍي» ووِىزېزىگە ربپفۇضؼبْ ۋە
ئۇالضؼب ثۇٍطۇپ ،لۇضئبْ وەضىّٕي لۇضەٍؿ ـېۋىؽىسە ثىط ٔۇؼرب ٍبظزۇضۇپ چىمىپ ،ثۇ ثىط
ٔۇؼرىٕي ٍەرزە ٔۇؼرىؽب وۆپەٍزىۈظگەْ ،ئبٔسىٓ ثىط ٔۇؼرىٕي ئۆظ ٍېٕىسا ؼبلالپ لېٍىپ ،ثىط
ٔۇؼرىٕي ِەزىٕە ئەھٍىگە ذبغ لىٍىسۇ ،لبٌؽبْ ثەؾ ٔۇؼرىٕي ِەوىە ،ـبٍَ ،ەِەْ ،ثەؼطە ۋە
ثە ھەضەٍٓ لبربضٌىك ئىؽالَ ـەھەضٌىطىگە ثىط ٔۇؼرىسىٓ ئەۋەرىپ ثەضگەْ .ھبظىط زۇَٔبٔىڭ ھەض
لبٍؽي عبٍٍىطىسىىي ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ لوٌىسىىي لۇضئبْ وەضىُ ِۇؼھەؾ ئوؼّبٔىَە ٔۇؼرىؽي ـۇ
ۋالىززب روپالٔؽبْ ٔۇؼرىٕىڭ ئۆظىسۇض .ـۇڭب ئۇ ئوؼّبٔي لۇضئبْ زەپ ئبربٌؽبْ.
-7121عۇئبي :لۇسئبْ وەسىّٕىڭ لوٌَبصِب ٔۇعخىٍىشى
ھەظضىزي ئوؼّبْ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ظاِبٔىسا روپٍىٕىپ ۋە ھەض لبٍؽي ئىؽالَ ـەھەضٌىطىگە
ئەۋەرىٍگەْ لۇضئبْ وەضىّٕىڭ ـۇ ۋا لىززىىي ئەؼٍي ٔۇؼرىٍىطىٕىڭ وۆپىٕچىؽي ظاِبٕٔىڭ ئۆرىفي
ثىٍەْ ٍولبپ وەرىەْ .ئەِّب ـۇ ۋالىززىىي لوٌَبظِب ٔۇؼرىالضزىٓ ثىطى ھبظىط ِەزىٕە ِۇٔەۋۋەضە
ـەھىطىسەٍ ،ۀە ثىطى رۈضوىَۀىڭ ئىؽزبٔجۇي ـە ھىطىسىىي روپمبپي ؼبضىَي« ِۇلەززەغ ئبِبٔەرٍەض
ِۇظىَي»زاٍ ،ۀە ثىط ٔۇؼرىؽي ئۆظثېىىؽزبْ عۇِھۇ ضىَىزي ِۇؼۇٌّبٔالض ئىساضىؽىٕىڭ
وۇرۇثربٔىؽىسا ،ربِؽب ئوضٔىزىٍؽبْ ِەذؽۇغ ئەٍٕەن عىھبظ ئىچىسە ؼبلٍىٕىۋارمبٍٔىمي ؼۆظٌىٕىسۇ.

ئبٌحىٕچي ثبپ .لۇسئبْ وەسىّٕىڭ ِۆجىضىٍىشى

-7127عۇئبي :لۇسئبْ وەسىّٕىڭ ئەدەثىٌ ِۆجىضىغي
لۇضئبْ وەضىّٕىڭ ئەزەثىٌ ِۆعىع ىؽي ئۇٔىڭ رۈظۈٌىفىسىىي ثەزىئىٍَىىي ،ھەض ثىط ؼۆظٔىڭ
چوڭمۇض ِۀىگە ئىگە ئىىۀٍىىي ۋە ئبڭٍىؽۇچىالضٔي ئۆظىگە ِەپزۇْ لىٍىفزەن ٍۇلىطى عبظىجىَىزي،
لبربضٌىك رەضەپٍەضٔي ئۆظ ئىچىگە ئبٌىسۇ.
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 - 1لۇضئبْ وەضىّٕىڭ ثەزىئىٍَىىي .لۇضئبْ ئبٍەرٍىطىسىىي ھەض ثىط ؼۆظ ۋە ھەضثىط ئبٍەرزە،
ئەضەة ئەزەثىَبرىسىىي ثبضچە ثەزىئىٍَىه رۈضٌىطىٕىڭ ئەڭ ٍۇلىطى ئۈٌگىٍىطى رېپىٍىسۇ .ئەضەثٍەض
لۇضئبْ وەضىُ چۈـۈـزىٓ ثۇضۇْ لەرئىٌ ؼۆظزە ٍېڭىٍّبٍززي .ھەرزب ٍۇٔبْ ،ھٕسىؽزبْ ۋە ئىطإٔىڭ
ئبربؼٍىك ئەزىجٍىطى ۋە ـبئىطٌىطى ئەضەثٍەضٔىڭ ئبٌسىسا ھېچ ٔەضؼىگە ئەضظىّەٍززي .لۇضئبٕٔىڭ
وېٍىفي ثىٍەْ ئۇالضٔىڭ زېّي ئىچىگە چۈـۈپال وەرزي .لۇضئبْ ئەضەثٍەضگە ِۇٔبظىطە ئېالْ لىٍىپ،
زەؼٍەپزە ئۇالضزىٓ ثەزىئىٍَىىزە لۇضئبٔؽب ئوذفبؾ ثىط وىزبثٕي ِەٍسأؽب وەٌزۈضۈـٕي رەٌەة
لىٍسى .ئۇالض وەٌزۈضەٌّىسى .ئبٔسىٓ ئۇالضزىٓ ئوْ ؼۈضىٕىڭ ئوذفىفىٕي ِەٍسأؽب وەٌزۈضۈـٕي
ؼوضىسى .ئۇالض ٍۀە وەٌزۈضەٌّىسى .ئبذىطىسا ئوْ ئبٍەرٕىڭ ئوذفىفىٕي وەٌزۈضۈـٕي رەٌەة
لىٍسىٍ .ۀە وەٌزۈضەٌّىسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئبٌالھ ربئبال ئبذىطلي ھۆوۈِٕي چىمىطىؿ ثىٍەْ
ئەضەثٍەضٔىڭ لۇضئبٔؽب لەرئىٌ رەڭ وېٍەٌّەٍسىؽبٍٔىمىٕي عبوبضٌىسى « :ئي ِۇھەِّەز ! ئېَزمىٕىي،
ئەگەض ئىٕؽبٔالض ،عىٕالض ثۇ لۇضئبٕٔىڭ ئوذفىفىٕي ِەٍسأؽب وەٌزۈضۈؾ ئۈچۈْ ٍىؽىٍىپ ثىط
ثىطىگە ٍبضزەٍِەـىەْ رەلسىطزىّۇ ،ئۇٔىڭ ئوذفىفىٕي ِەٍسأؽب وەٌزۈضەٌّەٍسۇ[ » .ئىؽطا
ؼۈضىؽي  – 88ئبٍەد]
 - 2لۇضئبْ ئبٍەرٍىطىٕىڭ ئىرچبَِ ،ۀىؽي چوڭمۇضٌىمي .لۇضئبْ ئبٍەرٍىطىسىىي ھەض ثىط ؼۆظ
ئۆظى ئىرچبَِ ،ۀىؽي چوڭمۇض ؼۆظٌەضزىٓ ثۇٌۇپ ،ؼۆظٌەض ئبضىؽىسىىي ضەد رەضرىت ۋە ئۆظئبضا
باؼٍىٕىفچبٍٔىك پەۋلۇٌئبززە ٍۇلىطىسۇضِ .ەؼىٍەْ :لۇضئبْ وەضىّسەِ ،ەٍٍي لبٍؽي ئبٍەرزە
ثوٌّىؽۇْ ‖ ئبڭالؾ ― ؼۆظى ‖ وۆضۈؾ ― ؼۆظىٕىڭ ئبٌسىسا وەٌگەْ ‖ .ئبڭالؾ ― ؼۆظى ۋە
ئۇٔىڭسىٓ ٍبؼبٌؽبْ ٍبؼبٌّب ؼۆظٌەض لۇضئبْ وەضىّسە  227لېزىُ ئۇچطىؽب ‖ ،وۆضۈؾ ― ؼۆظى ۋە
ئۇٔىڭسىٓ ٍبؼبٌؽبْ ٍبؼبٌّب ؼۆظٌەض  148لېزىُ ئۇچطاٍسۇ؛ ‖ وۆظ ― ‖ ،لۇالق― ثبٍبْ لىٍىٕؽبْ
ئبٍەرٍەضٔىڭ ھەِّىؽىسە ‖ لۇالق ― ؼۆظى ھەِىفە ‖ وۆظ ― ؼۆظىٕىڭ ئبٌسىسا وېٍىسۇِ .ەؼىٍەْ:
« ئىٕؽبْ لىَبِەد وۈٔي لۇالق ،وۆظ ،زىً لبربضٌىك ؼەظگۈ ئەظاٌىطىٕىڭ لىٍّىفٍىطى ئۈؼزىسە
چولۇَ ؼوئبي – ؼوضاق لىٍىٕىسۇ[ » .ؼۈضە ئىؽطا  - 36ئبٍەد]
«ؼىٍەض ئۈچۈْ ،لۇاللالضٔي ،وۆظٌەضٔي ۋە ٍۈضەوٍەضٔي ٍبضارزي ،ؼىٍەض ثەن ئبظ ـۈوۈض
لىٍىؽىٍەض» [ؼۈضە ؼەعسە  - 9ئبٍەد]
ٍۇلىطىمي ئبٍەرٍەضزىٓ ثبـمب ٍۀە ٔۇضؼۇْ ئبٍەرٍەضزە ‖لۇالق ― ؼۆظى ثىٍەْ ئىٕؽبٕٔىڭ
ئبڭالؾ ؼېعىّي ضەد عە ھەرزە ‖ وۆظ ― ؼۆظى ثىٍەْ وۆضۈؾ ؼېعىّىٕىڭ ئبٌسىسا وېٍىسۇ .ثۇ ٔېّە
ئۈچۈْ ـۇٔساق؟ رۆضەٌّەـۇٔبغ ئىٍّىٕىڭ رەوفۈضۈپ ئېٕىمٍىفىچە ،ئىٕؽبٕٔىڭ ئبڭالؾ ۋە
وۆضۈؾ ئەظاٌىطى ثىطال ۋالىززب ٍبضىزىٍىسۇ .رۆضەٌّە رۆضىٍىپ ئۈچ ھەپزە ثوٌؽبٔسا ،ئۇٔىڭ لۇالق
ئبؼبؼىٌ ربذزىؽي ٍېزىٍىسۇ ،ثۇ ئبڭالؾ ئوضگىٕىٕىڭ ٍېزىٍىفىٕىڭ ثبـٍىٕىفي ،رۆضەٌّىگە رۆد
ھەپزە ثوٌؽبٔسا وۆظىٕىڭ ئبؼبؼىٌ ربذزىؽي ٍېزىٍىسۇ ،ثۇ ۋالىززب ئىچىي لۇالق رەضەلمىٌ لىٍؽبْ
ھبٌؽب وېٍىسۇ ،رۆد ھەپزە ثوٌؽبٔسا لۇالق لۇٌۇٌىؽي ٍېزىٍىفىە ثبـالپ ،ؼەوىىع ھەپزە ثوٌؽبٔسا
ِۇوەِّەي ئبڭالؾ ئوٍّىٕي ـەوىٍٍىٕىسۇ .ـۇٔساق لىٍىپ ئىچىي لۇالق ثەؾ ئبٍسا روٌۇق ٍېزىٍىسۇ
ھەَ ئبڭالؾ ؼەظگۈ ٔېطۋىٍىطى ؼىسىمٍىٕىفٕي لوثۇي لىالالٍسۇ .ئەِّب وۆظ ،وۆظ ئبٌّىؽي ثىٍەْ
وۆضۈؾ پەضزىؽي ٔۇضٌۇق پەضزە ٍەرزە ئبٍسا ٍېزىٍىسۇ ھەَ ئېچىٍىسۇ .ثىطاق وۆظ ثبٌىَبرمۇ ئىچىسە
ھېچٕەضؼىٕي وۆضەٌّەٍسۇ .ئەِّب لۇالق ئبۋاظالضٔي ئبڭٍىَبالٍسۇ ،ثوۋاق ئبٔىؽىٕىڭ ٍۈضەن ؼولۇـىٕي
ۋە ئۈچەً ھەضىىەرٍىطىٕي ئبڭٍىَبالٍسۇ.
 - 3لۇضئبْ وەضىُ ئىجبضىٍىطىسىىي ؼىٍىمٍىك .لۇضئبٕٔىڭ ئىجبضىٍىطىّۇ ئىٕزبٍىٓ ؼىٍىك،
چبلمبِْ ،ۀىگە زاالٌەد لىٍىؿ ئۈؼزۈٍٔىىي ئبالھىسە ٍۇلىطى ،ئولۇؾ ۋە ٍبزالؾ ئۈچۈْ ثەوّۇ
ئەپٍىه ھەَ ئۇڭبٍسۇض .لۇضئبْ ئولۇـٕي ثىٍّەٍسىؽبْ ئبزەِّۇ ثۇٔي ئەٌۋەرزە ھېػ لىالالٍسۇ .ھەرزب
ئۇالض ئبٍەد ثىٍەْ ھەزىؽٕىڭ پەضلىٕي ئبڭالپال ثىٍەٌەٍسۇِ .ۇٔسىٓ ثبـمب ئبڭالۋارمبْ ئەضەثچە
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ؼۆظٌەض ئىچىسىٓ لۇضئبْ ئبٍەرٍىطىٕي رېعال ثبٍمىۋاالالٍسۇ .لۇضئبْ وەضىُ ئبٍەرٍىطىسىىي ؼۆظٌەضٔىڭ
ئبھبڭ ۋە ضېزىُ عەھەرزىىي ئوضۇٔالـزۇضۇٌۇـىّۇ ئۇٔىڭ ِۀىؽىگە لبضاپ ثوٌؽبِْ .ەؼىٍەْ :ئەھٍي
عۀٕىزي ثوٌىسىؽبْ ٍبذفي وىفىٍەض ھەلمىسىىي ثبٍبٔالضزا ،ئبٍەرٍەض ئىٕزبٍىٓ ٍۇِفبق ،ؼىٍىك
رەٌەثپۇظ لىٍىٕىسىؽبْ ؼۆظٌەضزىٓ رەضوىت ثوٌؽبْ.
اﷲ ھەلىمەرەْ ِۆِىٍٕەضٔي ۋە ٍبذفي ئەِەٌٍەضٔي لىٍؽبٔالضٔي ئبؼزىسىٓ ئۆؼزەڭالض ئېمىپ
رۇضىسىؽبْ عۀٕەرٍەضگە وىطگۈظىسۇ ،ئۇالض عۀٕەرٍەض زە ئبٌزۇْ ثىٍەٍعۈوٍەضٔي ۋە ِەضۋاٍىزالضٔي
ظىٕٕەد ثۇٍۇٍِىطى لىٍىسۇ ،ئۇالضٔىڭ وىَىّي ٍىپەوزىٓ ثوٌىسۇ [ؼۈضە ھەط .]23 -
رەلۋازاضالض ھەلىمەرەْ (ئبذىطەرزە ٍبپَېفىً) ثبغ ـ ثوؼزبٔالضزىٓ ،ؼۇ ،ھەؼەي ۋە ِەً ئېمىپ
رۇضىسىؽبْ) ثۇاللالضزىٓ ثەھطىّەْ ثوٌىسۇ [( .]45ئۇالضؼب) عۀٕەرىە ئبِبْ ـ ئېؽەْ ،رىٕچ
وىطىڭالض! زېَىٍىسۇ [( .]46ؼۈضە ھىغطى) زېگەْ ئبٍەرٍەضگە ئوذفبؾ .ئەِّب ئەھٍي زوظىري
ثوٌىسىؽبْ ٍبِبْ ئبزەٍِەض ھەلمىسە وەٌگەْ ثبٍبٔالضزا ،ئبٍەرٍەض ئبزەِگە لوضلۇٔچ ھېػ لىٍسۇضىسىؽبْ،
رەٌەثپۇظى لبرزىك چىمىسىؽبْ ؼۆظٌەضزىٓ رەضوىت ربپمبْ.
(ئي ِۇھەِّەز!) ئۇ وۈٔسە گۇٔبھىبضالض (ٍۀي وۇـفبضالض) ٔي ظۀغىطٌەض ثىٍەْ ثىط ـ ثىطىگە
چېزىٍىپ ثبؼالٔؽبْ ھبٌسا وۆضۈؼەْ [ .]49ئۇالضٔىڭ وۆڭٍىىي لبضاِبٍسىٓ ثوٌىسۇ ،ئود ئۇالضٔىڭ
ٍۈظٌىطىٕي ئوضىۋاٌىسۇ [( .]50ؼۈضە ئىجطاھىُ)
ثىع زۇَٔبٔي وۆظٌىگۀٍەض ئىچىسىٓ ذبٌىؽ بْ ئبزەِگە (ئۇٔىڭ ذبٌىؽىٕىٕي ئەِەغ) ثىعٔىڭ
ذبٌىؽىٕىّىعٔي ثېطىّىع ،ئبٔسىٓ ئۇٔي (ئبذىطەرزە) عەھۀٕەَ ثىٍەْ عبظاالٍّىع ،عەھۀٕەِگە ئۇ
ذبضالٔؽبْ ( ،اﷲٔىڭ ضەھّىزىسىٓ) لوؼالٔؽبْ ھبٌسا وىطىسۇ [ؼۈضە ئىؽطا  .]18 -زېگەْ ئبٍەرٍەضگە
ئوذفبؾ.
 - 4لۇضئبْ وەضىّٕىڭ عبظىجىَىزي .لۇضئبْ وەضىّٕىڭ عبظىجىَىزىّۇ ئبالھىسە چوڭ ثىط
ِۆعىعە .ؼىع ثىطەض ثەزىئىٌ ئەؼەضٔي زەؼٍەپ ئولۇؼىٕىڭىعزا ،ئۇٔىڭ ؼېھطىٌ وۈچي ؼىعٔي
ئۆظىگە عەٌت لىٍىسۇ ،ئۇٔي روٍّبً ئولۇٍؽىع .ئەِّب ئۇٔي لبٍزىالپ ئولۇؼىٕىڭىعزا ؼىعزىىي
ھبٍبعبْ ٍولىٍىسۇ  -زە ،ؼىعگە ثىطەض ٍېڭىٍىك ھېػ لىٍىّٕىؽبٍٔىمزىٓ ،ئۇٔي لبٍزىالپ ئولۇـزىٓ
ظېطىىىؿ ھېػ لىٍىؽىع .ھبٌجۇوي لۇضئبٔسا ثۇٔساق ذۇؼۇؼىَەرٍەض ٍوق .ئەوؽىچە ،ؼىع لۇضئبٕٔي
لبٔچىٍىه وۆپ لبٍزىالپ ئولۇؼبٔؽېطى ئۇٔىڭ عبظىجىَىزي ـۇٔچىٍىه ئبـىسۇ ،ئۇٔي روٍّبً
ئولۇٍؽىع .ئۇٔىڭ ھوظۇض ھبالۋىزي ؼىعٔي ظولالٔسۇضىسۇ .ثەؾ ۋاخ ٔبِبظ ئولۇٍسىؽبْ ئبزەَ ٔبِبظزا
وۈٔىگە ـبرىھە ؼۈضىؽىٕي ئبظ زېگۀسە  32لېزىُ ئولۇٍسۇ .ئەِّب ئۇالض ئەٍٕي ؼۈضىٕي ثۇٔچىٍىه
وۆپ ئولۇـزىٓ لىٍچە ظېطىىىؿ ھېػ لىٍّبٍسۇ .چۈٔىي ئۇالض ثۇ ؼۈضىٕي ھەض لېزىُ ئولۇؼىٕىسا
ٍېڭي – ٍېڭي ِۀىٍەضگە ۋە ِۀىۋى ٍۈوؽى ٍىفٍەضگە ئىگە ثوٌىسۇ .لۇضئبْ وەضىّٕىڭ عبظىجىَىزي
ئۆظ ۋالزىسىىي ئەضەة رىٍىٕي ٍبذفي ثىٍىسىؽبْ وۆپٍىگەْ ئەضەثٍەضٔىڭ ثىطەض ئبٍەرٕىڭ رىالۋىزىٕي
ئبڭالپ لېٍىؿ ؼەۋەثي ثىٍەْ زىٍٍىطى ثىطزىٕال ئېطىپ ِۇؼۇٌّبْ ثوٌىفىؽب رۈضرىە ثوٌؽبْ
ؼەۋەثٍۀىڭ ثىطىسۇض
لۇضئبْ وەضىّٕىڭ ئىٍّىٌ ھەلىمەرٍەضزىٓ ذەۋەض ثەضگەْ ِۆعىعىٍىطى ئىٕزبٍىٓ وۆپ .رۆۋۀسە
ثەظىؽي ثبٍبْ لىٍىٕىسۇ:
-7124عۇئبي :لۇسئبْ وەسىّٕىڭ ئىٍّىٌ ِۆجىضىٍىشى ئۈچۈْ جەثىئي پەْ دەٌىٍٍىشى
 )1ـبِبي ۋە ثۇٌۇرالضٔىڭ لوظؼىٍىفي ثۇٌۇرالضٔىڭ ٍۆٔىٍىفي ثۇٌۇرالضٔي ثبضٌىممب وەٌزۈضىسىؽبْ
ۋە ئۇالضٔي ھەضىىەرٍۀسۈضىسىؽبْ ـبِبٌالضٔىڭ ؼەۋەثي ثىٍەْ ثوٌىسۇ .رەرمىمبرچي ئبٌىّالض
ـبِبٌالضٔىڭ زېڭىع ٍۈظىگە وۆرۈضۈٌگەْ ؼۇ پبضٌىطىٕي ٍۇلىطىؽب وۆرۈضۈپ ثۇٌۇد ھبؼىً
لىٍىسىؽبٍٔىمي ،ـۇٔسالال ـبِبٌٕىڭ چبڭ روظأالضٔي ۋە ثىط لىؽىُ رۇپطاق زأچىٍىطىٕىّۇ ٍۇلىطىؽب
وۆرىطىسىؽبٍٔىمىٕي ثبٍمىسى .ئۇالض ٍۀە ـبِبٌالض وۆرىطىپ ٍۇلىطىؽب ئېٍىپ چىممبْ چبڭ روظاْ،
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رۇپطاق زأچىٍىطى ،ئۆؼۈٍِۈن ئۇضۇلچىٍىطى ۋە رۇِبْ لبربضٌىمالضٔي زېڭىعزىٓ وۆرۈضۈٌگەْ ؼۇ
پبضٌىطىؽب ئبضىالـزۇضىسىؽبٍٔىمىٕي ۋە ثۇ زأچىالضٔىڭ ئەرطاپىٕي ؼۇ پبضٌىطى ئوضاپ ئبؼزب ئبؼزب
چوڭىَىفي ٔەرىغىؽىسە ئېؽىط ثۇٌۇد پبضچىٍىطىٕىڭ ثبضٌىممب وېٍىسىؽبٍٔىمىٕي رؤۇپ ٍەرزي .لۇضئبْ
وەضىُ ثۇٌۇرٕىڭ ـبِبٌالض ئبضلىٍىك لوظؼىٍىسىؽبٍٔىمىٕي ثبٍبْ لىٍىپ ِۇٔساق زەٍسۇ « :ئبٌالھ
ـبِبٌالٔي ئەۋەرىپ ثۇٌۇرٕي لوظؼبٍسۇ ،ئبٔسىٓ ئۇٔي ئبؼّبٔسا ذبٌىؽىٕىچە ربضلىزىسۇ[ ».ضۇَ
ؼۈضىؽي  – 47ئبٍەد] لۇضئبْ ٍۀە ،ـبِبٌالضٔىڭ ؼۇ پبضٌىطىٕي ھەٍسەٍسىؽبٍٔىمىٕي ،ئبٔسىٓ
ئۇٔىڭسىٓ ئېؽىط ثۇٌۇد ھبؼىً ثوٌۇپ ،ئۇٔىڭسىٓ ٍبِؽۇض ربِچىٍىطى چۈـىسىؽبٍٔىمىٕي ثبٍبْ
لىٍىسۇ « :ثىع ٍبِؽۇضٔي ھەٍسەٍسىؽبْ ـبِبٌالضٔي ئەۋەرزۇق .ثىع ثۇٌۇرزىٓ ٍبِؽۇض ٍبؼسۇضۇپ
ؼىٍەضٔي ؼۇؼبضزۇق ،ؼىٍەض ھەضگىع ئۇٔي ؼبلالـمب لبزىط ئەِەؼؽىٍەض» [ؼۈضە ھىغطى - 22
ئبٍەد]
 )2ئبؼّبْ عىؽىٍّىطىٕىڭ ئەؼٍىسە رۇِبْ ئىىۀٍىىي .وىفىٍەض ئبؼّبْ عىؽىٍّىطىٕىڭ
ئەؼٍىسە رۇِبْ ئىىۀٍىىىٕي ثىٍّەٍززي .رەرمىمبرچىالض ظاِبٔىّىعزىىي ئىٍىُ پۀٕىڭ ؼبٍىؽىسا
ئبؼّبْ عىؽىٍّىطىسىىي لبٌسۇق رۈرۈْ ِبززىٍىطىٕي ۋە ئۇالضزىٓ ٍېڭي پالٔېزالضٔىڭ رەضوىت
ثوٌىۋارمبٍٔىمىٕي وۆضزى .ئەِّب لۇضئبْ وەضىُ ثۇھەلىمەرٕي ِۇٔسىٓ ثۇضۇْ لەٍذ لىٍؽبْ « .ئبٌالھ
ئبٔسىٓ ئبؼّبٕٔي ٍبضىزىفمب ٍۈظٌۀسى ،ھبٌجۇوي ،ئۇ رۇِبْ ھبٌىزىسە ئىسى[ » .پۇؼؽىٍەد ]11 -
 ) 3ئبً ٔۇضىٕىڭ ئۈچۈضۈٌگۀٍىىي .رەرمىمبرچىالض ئبٍٕىڭ ئەؼٍىسە لۇٍبـمب ئوذفبؾ
ٍبٔىسىؽبْ ٔۇضٌۇق ِبززا ثوٌۇپ ،وېَىٓ ئۇٔىڭ ٔۇضى ئۆچۈضۈٌگۀٍىىىٕي ۋە وېچىسىىي ئبً ٔۇضىٕىڭ
پەلەد لبضـي رەضەپزىىي لۇٍبـٕىڭ ٔۇضىسىٓ ئەوػ ئەرىەْ لبٍزۇضؼبْ ٍوضۇلٍۇق ئىىۀٍىىىٕي
ثبٍمىسى .ھبٌجۇوي لۇضئبْ وەضىُ ثۇھەلىمەرٕي ئبٌٍىجۇضۇْ ئېالْ لىٍؽبْ « :وېچە ثىٍەْ وۈٔسۈظٔي
ئىىىي ئبالِەد لىٍسۇق ،وېچىٕىڭ ئبالِىزىٕي ٍۀي ٔۇضىٕي وۆرىطىۋەرزۇق» [ؼۈضە ئىؽطا ]12 -
لۇضئبْ وەضىُ ٍۀە لۇٍبـٕي ٍبٔؽۇچي چىطاق ،ئبٍٕي ٍوضۇلٍۇق ثەضگۈچي زەپ رەضىپٍىگەْ:
«ئبؼّبٔسا ثۇضۇعٍەضٔيٍ ،ېٕىپ رۇضىسىؽبْ چىطاق لۇٍبـٕي ۋە ٔۇضٌۇق ئبٍٕي ٍبضارمبْ ئبٌالھٕىڭ
ثەضىىىزي ثۈٍۈوزۇض[ » .ؼۈضە پۇضلبْ ]61 -
ثۇ ئبٍەرٍەضزە ،ئبٍٕىڭ ٍوضۇلٍۇلٕي لۇٍبـزىٓ لوثۇي لىٍىسىؽبٍٔىمي ئېٕىك ئورزۇضىؽب لوٍۇٌؽبْ.
ئبٌالھ ربئبالٔىڭ لۇٍبؾ ثىٍەْ ئبٍٕي‖ ئىىىي چىطاغ ― زەپ رؤۇـزۇضِبؼزىٓ ،لۇٍبـٕي ‖ چىطاغ ―،
ئبٍٕي ‖ ٔۇضٌۇق ― زەپ ؼۈپەرٍىگۀٍىىي ثۇٔىڭ زەٌىٍىسۇض .ـۇٔي ئؤۇرّبؼٍىك وېطەوىي ،لۇضئبْ
وەضىّسىىي ھەض ثىط ؼۆظٔىڭ ئۆظ ئوضٔىؽب ـۇٔساق وەَ – ظىَبزە لىٍىّٕبؼزىٓ ،ئىٕزبٍىٓ ِۇوەِّەي
ھبٌسا ئوضۇٔالـزۇضۇٌؽبٍٔىمي ھەضگىعِۇ ِەلؽەرؽىع ئەِەغ .ئەضەة رىٍىٕىڭ ظەۋلىٕي رېزىؽبٔالض ثۇٔي
ئەٌۋەرزە ثىٍىسۇ.
 ) 4ھبۋا ثوـٍۇلىسا ئووؽېگىٕٕىڭ وەٍِىىي .وىفىٍە ض ھبظىطلي ئىٍىُ پەْ ثبضٌىممب وېٍىفزىٓ
ثۇضۇْ ،ثىع ٔەپەغ ئېٍىۋارمبْ ئووؽېگىٕٕي ھبۋأىڭ ٍۇلىطى لبرالٍِىطىسىّۇ ثبض ،زەپ گۇِبْ
لىٍىفبرزي .ئبٍطوپىالْ ئىغبز لىٍىٕىپ وىفىٍەض ئبؼّبٔؽب ئۆضٌىگۀسىٓ وېَىٓ ،ھبۋأىڭ ٍۇلىطى
لبرالٍِىطىسا ئووؽېگىٕٕىڭ وەٍِىىىٕي ،ثۇ ؼەۋەثزىٓ ئۇ عبٍالضزا ٔەپەؼٕىڭ ؼىمىٍىسىؽبٍٔىمىٕي
ثىٍسى .ئەِّب لۇضئبْ ثۇ ھەلىەرٕي ِۇٔسىٓ ثۇضۇْ ئېالْ لىٍؽبْ« :ئبٌالھ وىّٕي ھىساٍەد لىٍّبلچي
ثوٌؽب ،ئۇٔىڭ وۆوؽىٕي ئىؽالَ ئۈچۈْ ئبچىسۇ ،ئبٌالھ وىّٕي ئبظزۇضِبلچي ثوٌؽب ،ئۇٔىڭ
وۆوؽىٕي ـۇٔچە ربضاٍزىۋېزىسۇوي ،ئىّبْ ئېَزىؿ ئۇٔىڭؽب گوٍب ئبؼّبٔؽب چىمىفزىّٕۇ لىَىٓ
رۇٍۇٌىسۇ[ » .ئۀئبَ – ]125
ثۇ ئبٍەرزە ،ئىّبْ ئېَزىؿ لىَىٓ وەٌگۀٍىىزىٓ وۆوؽي ربضاٍؽبْ وىفي ھبۋا ثوـٍۇلىؽب
چىممبٔسا ئووؽېگىٕٕىڭ وەٍِىىىسىٓ ٔەپىؽي ؼىمىٍؽبْ وىفىگە ئوذفىزىٍؽبْ .ثۇ ئبٍەرزە ،ھبۋا
ثوـٍۇلىسا ئووؽېگىٕٕىڭ وەٍِىىىسىٓ ٔەپەغ ئېٍىفٕىڭ لىَىٍٕىمىؽب ئىفبضەد لىٍىٕؽبْ.
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 )5ھەض ـەٍئىٕىڭ عۈپ ئىىۀٍىىي .رەرمىمبرچىالض ئۆؼۈٍِۈوٍەضٔىڭّۇ عبٍٔىمالضؼب ئوذفبؾ
عۈپ ئىىۀٍىىىٕي ئىؽپبرٍىسى .لۇضئبْ وەضىُ ِۇٔساق زېگەْ« :پۈرۈْ ـەٍئىٍەضٔي عۇپ ٍبضارمبْ،
ظېّىٕسىٓ ئۈٔۈپ چىمىسىؽبْ ٔەضؼىٍەضٔي ،ئۇالضٔىڭ ئۆظٌىطىٕي ۋە ئۇالض ثىٍّەٍسىؽبْ ٔەضؼىٍەضٔىڭ
ھەِّىؽىٕي عۈپ ٍبضارمبْ ئبٌالھ ثبضچە ٔولؽبٔالضزىٓ پبوزۇض [ » .ؼۈضە ٍبؼىٓ – ]36
 )6ؼېعى ّٕىڭ رېطىسە ئىىۀٍىىي .رىججىٌ ِۇرىرەؼؽىؽٍەض ئبؼطىمٕي ھېػ لىٍىؿ پەلەد
رېطىسە ئىىۀٍىىىٕي ئىؽپبرالپ چىمزي .ثەزۀگە ئووۇي ؼېٍىٕؽبٔسىّۇ ئووۇي رېطىسىٓ گۆـىە
ئۆرۈپ ثوٌؽىچە ئبؼطىك ھېػ لىٍىٕىسۇ .ئەِّب ئووۇي گۆـىە ئۆرۈپ ثوٌؽبٔسىٓ وېَىٓ ئبؼطىك ھېػ
لىٍىّٕبٍسۇ .وۆٍۈوّۇ ـۇٔساق .لۇضئبْ ثۇ ئىٍّىٌ ھەلىمەرٕي ئۆظ ۋالزىسىال ئېالْ لىٍؽبْ:
«ـۈثھىؽىعوي ،ثىعٔىڭ ئبٍەرٍىطىّىعٔي ئىٕىبض لىٍؽبٔالضٔي زوظاذمب وىطگۈظىّىع ،ئۇالضٔىڭ
رېطىٍىطى پىفىپ رۈگىگەْ چبؼسا ئبظاپٕي رېزىؿ ئۈچۈْ ئوضٔىؽب ثبـمب رېطە ٍەڭگۈـٍەٍّىع» .
[ؼۈضە ٔىؽب – ]56
 )7زېڭىعٔىڭ ئىچىي زوٌمۇٍٔىطى .وىفىٍەض زېڭىعالضٔىڭ ؼۇ ئۈؼزي زوٌمۇٍٔىطىسىٓ ثبـمب
ئىچىي زوٌمۇٔالضٔىڭّۇ ثبضٌىمىٕي ثىٍّەٍززي ،ـۇٔسالال ؼۇ ئۈؼزي زوٌمؤٍىطىٕىڭ ٍۇلىطىسىٓ
چۈـىەْ ٍوضۇلٍۇلٕي روؼۇۋېٍىپ ،ؼۇ رېگىسە لبضاڭؽۇٌۇق پەٍسا لىٍىسىؽبٍٔىمىٕي ثىٍّەٍززي.
ھبظىطلي پەْ رې رٕىىب ثۇٔي ئىؽپبرٍىسى .ئەِّب لۇضئبْ ئەڭ ئبۋۋاي ثۇٔي ئىؽپبرٍىؽبْ ئىسىٍ « :بوي
ئۇالضٔىڭ (ٍبذفي زەپ گۇِبْ لىٍؽبْ) ئەِەٌٍىطى چوڭمۇض زېڭىعزىىي لبضاڭؽۇٌۇلمب ئوذفبٍسۇ،
ئۇٔي (ٍۀي زېڭىعٔي) لبرّۇلبد زوٌمۇٔالض ۋە زوٌمۇٔالضٔىڭ ئۈؼزىسىىي لبضا ثۇٌۇرالض لبپالپ رۇضىسۇ.
(ِبٔب ثۇ) لبرّۇلبد لبضاڭؽۇٌۇلالضزۇض( ،ثۇ لبضاڭؽۇٌۇلمب گىطىپزبض ثوٌؽۇچي) لوٌىٕي ئۇظارؽب
ثبضِبلٍىطىٕي وۆضەٌّەٍسۇ ،اﷲ ٔۇض ئبرب لىٍّىؽب ،وىُ ثوٌّىؽۇْٔ ،ۇضٔي وۆضەٌّەٍسۇ (ٍۀي اﷲ
ھىساٍەد لىٍّىؽبْ ئبزەَ ھەضگىع ھىساٍەد ربپّبٍسۇ)[ » .ؼۈضە ٔۇض – ]40
 )8چۇؼطاپىَە ئبٌ ىٍّىطى ئىٍّىٌ رەوفۈضۈؾ ئېٍىپ ثېطىؿ ئبضلىٍىك پەٌەؼزىٕٕىڭ ئېطۇؼبٌىُ
ضاٍؤىٕي زۇَٔب ثوٍىچە ٍەض ٍۈظى ئەڭ چوڭمۇض ،ئەڭ رۆۋەْ ضاٍوْ زەپ ھېؽبثالپ چىمزي .ثۇ
ھەلىمەد لۇضئبْ وەضىّسە ِۇٔساق ثبٍبْ لىٍىٕؽبْ « :ضىٍّىمالض ئەڭ ٍېمىٓ ثىط عبٍسا ظېّىٕٕىڭ
ئەڭ رۆۋەْ ٍېطىسە ٍېڭىٍسى ،ئۇالض ٍېڭىٍگۀسىٓ وېزىٓ ثىط لبٔچە ٍىً ئىچىسە ٍېڭىسۇ[ » .ؼۈضە
ضۇَ  ]4 - 3 - 2ضىٍّىمالض ثىٍەْ ئىطأٍىمالض ھبظىطلي پەٌەؼزىٓ ضاٍؤىسا ئۇضۇـمبْ ثوٌۇپ،
ئېطۇؼبٌىُ ضاٍؤىؽب روؼطا وېٍىسۇٔ .ۇضؼۇْ ِۇپەؼؽىطٌەضِۇ ـۇٔساق لبضاـزب.
 )9ربؼالضٔىڭ لوظۇق ئىىۀٍىىي .ئبض ذېئوٌوگوٍە ئبٌىٍّىطى ربؼالضٔىڭ ٍەض ئبؼزىسىىي لىؽّي
ٍەض ئۈؼزىسىىي لىؽّي ثىٍەْ ئوذفبؾ ثوٌۇپ لېمىٍؽبْ لوظۇلمب ئوذفبٍسىؽبٍٔىمىٕي ،ئۇٔىڭ ٍەض
رەۋضەـٕىڭ ئبٌسىٕي ئېٍىؿ ٍبوي ٍەض رەۋ ضەـٕي ئبعىعالـزۇضۇـزب ِۇئەٍَەْ ضوي ئوٍٕبٍسىؽبٍٔىمىٕي
ئورزۇضىؽب لوٍّبلزب .لۇضئبْ وەضىّسە ِۇٔساق زېَىٍگەْ« :ظېّىٕٕىڭ رەۋضەپ وەرّەؼٍىىي ئۈچۈْ
ربؼالضٔي لوظۇق لىٍّىسۇلّۇ ؟» [ؼۈضە ٔەثەئە ]7 -
« ٍەض رەۋضەپ ئۇالضٔىڭ ذبرىطعەِؽىع ثوٌّبؼٍىمي ئۈچۈْ ،ثىع ظېّىٕسا ربؼالضٔي ٍبضارزۇ ق» .
[ؼۈضە ئۀجىَب ]31 -
ٍ )10ەضـبضىٕىڭ ئبٍٍىٕىؿ لبٔۇٔىَىزي .لۇضئبْ وەضىّسە ئبٌالھ ربئبال ِۇٔساق زەٍسۇ « :وۈْ
ثەٌگىٍۀگەْ عبٍىؽب لبضاپ ؼەٍط لىٍىسۇ .ثۇ ؼبٌىپ ئبٌالھ ربئبالٔىڭ ئبٌسىٕئبال ثەٌگىٍىگەْ ئىفىسۇض.
ئبٍؽب ؼەٍط لىٍىسىؽبْ ِۀعىٍٍەضٔي ثەٌگىٍىسۇق .ھەض ثىطى پەٌەوزە ئۈظۈپ ٍۈضىسۇ[ » .ؼۈضە ٍبؼىٓ
 ]40 - 39ثىع ٍبـبۋارمبْ ٍەض ـبضىٕىڭ ئوضٔي لۇٍبـزىٓ ِ 93ىٍَوْ ِىً ٍىطالٍىمزب ثوٌۇپ ،ئۇ ئۆظ ئولىسا
 24ؼبئەرزە ثىط لېزىُ ئبٍٍىٕىسۇ ۋە لۇٍبـٕىڭ ئەرطاپىٕي  365وۈٔسە ثىط لېزىُ ئبٍٍىٕىپ ثوٌىسۇ.
ظېّىٓ ـبض ـەوىٍٍىه ثوٌۇپ ،ئۇٔىڭ ثىط ؼبئەرٍىه ئبٍٍىٕىفي ِىڭ ِىً ( 1500وىٍوِېزط)

76

www.uyghurmuslim.com www.fb.com/uighurawazi uighurawazi@yahoo.com
ثوٌۇپ ،ئۇٔىڭ لۇٍبؾ ئەرطاپىسىىي ثىط ؼبئەرٍىه ئبٍٍىٕىفي ِ 65ىڭ ِىٍسۇض .ئەگەض ٍەض ـبضى
ئۆظىٕىڭ ھبظىطلي ـەوٍي ۋە ھەعّىسىٓ چوڭ ٍبوي وىچىه ثوٌؽبْ ثوٌؽب ،ظېّىٕسىىي ھبٍبرٍىك
ثبـمىچە ثوٌؽبْ ثوالرزي .چۈٔىي ٍەض ـبضىٕىڭ ـەوٍي ثىٍەْ ھەعّي ئۇٔىڭ رېعٌىىي ۋە
ئبٍٍىٕىفىؽب ِۇٔبؼىپزۇض .ئەگەض ئۇ ٔىڭ ئبٍٍىٕىؿ ؼۈضئىزي ثىط ؼبئەرزە ِىڭ ِىً ثوٌّبؼزىٓ،
ئۇٔىڭسىٓ وەَ ٍبوي ظىَبزە ثوٌؽبْ ثوٌؽب ٍۀە ھبٍبرٍىك ثبـمىچە ثوٌؽبْ ثوالرزيِ .ەؼىٍەْ :ئۇٔىڭ
ئبٍٍىٕىؿ ؼۈضئىزي ھبظىطلىسىٓ ظىَبزە ثوٌۇپ ٍۈظ ِىڭ ِىً ثوٌؽبْ ثوٌؽب ،وۈٔسۈظٔىڭ ئۇظۇٍٔىمي
 120ؼبئەرىە ؼوظۇٌۇپ وېزىپ ،ظىطائەرٍەض وۆٍۈپ وەرىەْ ۋە عبٍٔىمالضِۇ ھبالن ثوٌؽبْ ثوالرزي.
ئەگەض وەَ ثوٌۇپ ٍۈظ ِىً ثوٌؽبْ ثوٌؽب ،وۈٔسۈظٔىڭ ۋالزي ئبضاْ  1ؼبئەد ِ 20ىٕۇرمب لىؽمىطاپ
وېزىپ ،ظىطائەرٍەض پىفّىؽبْ ثوالرزي .ـۇٔىڭسەن ،ئەگەض ٍەضـبضىٕىڭ لۇٍبؾ ئەرطاپىسىىي ٍىٍٍىك
ئبٍٍىٕىفي ِ 18ىٍسىٓ وەَ ظىَبزە ثوٌؽبْ ثوٌؽب ،زۇَٔبزىىي  4پەؼىٍسە عىسزىٌ ئۆظگىطىؿ
ثوٌۇپٍ ،بِؽۇضٔىڭ ٍېؽىؿ ٔىعاِي ثۇظۇٌؽبْ ثوالرزي .ـۇٔسالال ،ئەگەض ٍەضـبضىٕىڭ لۇٍبؾ ثىٍەْ
ثوٌؽبْ ِۇؼبپىؽي ھبظىطلي ِىمساضىسىٓ ٍېمىٓ ثوٌؽبْ ثوٌؽبٍ ،ەضـبضىسىىي ئىٕؽبْ ،ھبٍۋاْ ،زەي
– زەضەخ ،ئۆؼۈٍِۈن ۋ ظىطائەد ھەِّىؽي وۆٍۈپ وۈي ثوٌؽبْ ثوالرزي ،ئەگەض ثۇ ئىىىىؽىٕىڭ
ِۇؼبپىؽي ھبظىطلي ِىمساضىسىٓ ٍىطاق ثوٌؽبْ ثوٌؽبٍ ،ۇلىطىمىالضٔىڭ ھەِّىؽي روڭالپ ٔبثۇد
ثوٌؽبْ ثوالرزي .زېّەن ،ثۇ ئىفالضٔىڭ ھەِّىؽي ئبٌالھ ربئبالٔىڭ چەوؽىع ئىٍّي ۋە پۇذزب پىالٔي
ثىٍەْ ئەظەٌسە ـۇٔساق ثېىىزىٍگەْ لبٔۇٔىَەرٍەضزۇض.
 )11ظەضضىسىٓ وىچىه ٔەضؼىٍەضٔىڭ ثبضٌىمي .لۇضئبْ وەضىُ ِۇٔساق زەٍسۇ« :ئبؼّبْ
ظېّىٕسىىي ظەضضە (ئبروَ ) چبؼٍىك ٔەضؼە ۋە ئۇٔىڭسىٓ وىچىه ٍبوي چوڭ ٔەضؼە ثوٌؽۇْ ،ھېچ
لبٍؽىؽي ئبٌالھ ربئبالٔىڭ ثىٍىفىسىٓ چەرٕەپ لبٌّبٍسۇ .ئۇالضٔىڭ ھەِّىؽي ئبٌالھ ربئبالٔىڭ
وىزبثىسا ذبرىطٌۀگەْ[ » .ؼۈضە ٍۇٔۇغ ]16 -
ثۇ ئبٍەد ئەڭ وىچىه ٔەضؼە ئبروِال ئەِەغ ،ثەٌىي ئبروِسىّٕۇ وىچىه ٔەضؼىٍەضٔىڭ
ثبضٌىمىسىٓ ذەۋەض ثەضگەِْ .برېطىَبٌىعِچىالض  - 19ئەؼىطگە وەٌگۈچىٍىه ئەڭ وىچىه ٔەضؼە
ئبروَ زېگەْ ؼۆظىسە چىڭ رۇضۇپ وەٌگەْ .ھبظىطلي ظاِبْ ئىٍّىٌ رەرمىمبرچىٍىطى ئبروِسىٓ
وىچىه ٔەضؼىٍەضٔىڭ ثبضٌىمىٕي ئىؽپبرالپ چىمزي .ئبروِٕىڭ وىچىه پبضچىٍىطى پطورؤْ ،ېىزطوْ
ۋە ئېٍېىزطؤسىٓ ئىجبضەد.
 )12ھەضٔەضؼىٕىڭ ئۆٌچەٍِىه ٍبضىزىٍؽبٍٔىمي .ئبٌالھ ربئبال ٍۀە ِۇٔساق زەٍسۇٍ « :ەض ٍۈظىٕي
ٍېَىپ وەڭ لىٍسۇق .ئۇٔىڭؽب ربؼالضٔي ئوضٔبرزۇقٍ .ەض ٍۈظىسە ھەض ذىً رەوفي ئۆٌچەٍِىه
ئۆؼۈٍِۈوٍەضٔي ٍبضارزۇق[» .ؼۈضە ھىغىط – ]19
زۇَٔبزىىي ثبضٌىك ِەۋعۇزارالضٔىڭ ھبٍبري ئۈچۈْ ھەض ٔەضؼە ِەٌۇَ ِىمساضزا ئۆٌچەٍِىه
ثوٌۇـي وېطەنِ .ەؼىٍەْ :ئووؽىگېٕٕىڭ ِىمساضى  21 %ثوٌّبً  50 %ثوٌؽبْ ثوٌؽب ،زۇَٔبزىىي
ِەۋعۇزارالض ئەڭ وىچىه ثىط ـبِبي ثىٍەْ ھبالن ثوٌؽبْ ثوالرزي .زۇَٔبزىىي عبٍٔىمالض
ئووؽىگېٕسىٓ ٔەپەغ ئېٍىؿ ئبضلىٍىك ھبٍبد وەچۈضىسۇ .ئۇالض ئووؽىگېٕسىٓ ٔەپەغ ئېٍىپ،
وبضثۇْ  4ئووؽىسىٕي ؼىطرمب چىمىطىسۇ .ظىطائەرٍەض ،ئۆؼۈٍِۈوٍەض ۋە زەي زەضەذٍەض وبضثوْ 4
ئووؽىسىٕي ٔەپەغ ئېٍىؿ ئبضلىٍىك ئۆظٌىطىسىىي ؼبپ ئووؽىگېٕٕي ؼىطرمب چىمىطىسۇ .ئەگەض ثۇ
لبٔۇٔىَەد ئەظەٌسىٓ ِۇـۇٔساق ئوضۇٔالـزۇضۇٌّىؽبْ ثوٌؽب ئېسى ،عبٍٔىمالض ۋە عبٔؽىع
ئۆؼۈٍِۈوٍەض ٍبـىّىؽبْ ثوالرزي .ثۇ ئبٍەرزىىي ئۆٌچەٍِىه زېگەْ ؼۆظٔىڭ ِۀىؽي « ٔىؽجەرٕىڭ
ثبضاۋەضٌىىي» زېگۀٍىىزۇض .ھبظىطلي ظاِبْ ذېّىَە ئبٌىٍّىطى ظىطائەرٍەضزىىي ثبضٌىك ِبززىالضٔىڭ
ئەڭ ٔبظۇن ئۆٌچەِسە رەڭپۇڭالـمبْ ٔەضؼىٍەضزىٓ ِۇضەوىەپ ثوٌىسىؽبٍٔىمىٕي ئىؽپبرٍىّبلزب.
 )13ثبضِبق ئىعٌىطىٕىڭ ئوذفبؾ ئەِەؼٍىىي .ئبٌالھ ربئبال ٍۀە لۇضئبْ وەضىّسە« :ثىع
ئۇالضٔىڭ ٍۀي ئىٕؽبٔالضٔىڭ ثبضِبلٍىطىٕىّۇ ئوذفبؾ لىٍىفمب لبزىطِىع[ » .ؼۈضە لىَبِەد ]4 -
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زېگەْ .ئىٕؽبٔالضزىىي پۈرۈْ ئوضگبٔالض ثىط ثىطىگە ئوذفبپ وىزىسۇِ .ەؼىٍەْ :وۆظ وۆظگە ،لۇالق
لۇاللمب ،لوي لوٌؽب ،ثۇضۇْ ثۇضۇٔؽب ئوذفبٍسۇ .ثىطاق ،ثبضِبلالضٔىڭ ؼىعىمٍىطى ھەضگىعِۇ ثىط ثىطىگە
ئوذفبؾ چىمّبٍسۇ .ثەٌىي ھېچجىط ئبزەِٕىڭ ثبضِبق ئىعى ٍۀە ثىطؼىٕىڭ ثبضِبق ئىعىؽب
ئوذفىّبٍسۇ .ئبٌالھ ربئبال ثۇ ئبٍەرزىىي « ثبضِبلٍىطىٕىّۇ ئوذفبؾ لىٍىفمب لبزىطِىع » زېگەْ
ؼۆظى ئبضلىٍىك ئىٕؽبٔالضٔىڭ ثبضِبق ئىعٌىطىٕىڭ ثىط ثىطىگە ئوذفىّبٍسىؽ بٍٔىمىسىٓ ذەۋەض
ثەضگەْ .ثۇ ھەلىمەد ٍ - 1884ىٍي وەـپ لىٍىٕىپ ،ـۇٔسىٓ ثېطى ثبضِبق ئىعٌىطى ئىٕؽبٔالضٔي
ثىط ثىطىسىٓ ئبٍطىؿ ئۈچۈْ لوٌٍىٕىٍّبلزبِ .ۇٔسىٓ ثبـمب لۇضئبْ وەضىُ ئبٌسىٓ ذەۋەض ثەضگەْ
ٔۇضؼۇٍٔىؽبْ ئىٍّىٌ ھەلىمەرٍەض ظاِبٔىّىعزا ،ئىٍىُ پەْ ؼبٍىؽىسا ئىؽپبرالٔسى ۋە ٔۇضؼۇٍٔىطىٕىڭ
ٍېمىٓ وېٍەچەوزە ئىؽپبرٍىٕىفىؽب ئىفىٕىّىع.
-7123عۇئبي :لۇسئبْ وەسىّٕىڭ ئىٍّىٌ ِۆجىضىٍىشى ئۈچۈْ ئبسخېئوٌوگىَىٍىه دەٌىٍٍەس
 )1رۇپبْ ۋەلەؼي .لۇضئبٔسا ۋە ثبـمب ؼبِبۋىٌ وىزبثالضزا ٔۇھ ئەٌەٍھىؽؽبالَ ۋە ئۇٔىڭؽب ئىّبْ
وەٌزۈضگۀٍەض ئۈچۈْ ٍبؼبٌ ؽبْ وېّە ھەلمىسىىي لىؽؽە ثبٍبْ لىٍىٕؽبْٔ .ۇھ ئەٌەٍھىؽؽبالَ 950
ٍىً ئۆِۈض ؼۈضگەْ ثوٌۇپ ،ئۇ ئۆِۈض ثوٍي لەۋِىٕي ئبٌالھمب ئىّبْ وەٌزۈضۈـىە چبلىطؼبْ ثوٌؽىّۇ،
ئۇٔىڭؽب ئەگەـىۀٍەضٔىڭ ؼبٔي ٔبھبٍىزي ئبظ ئېسى .ئبٌالھ ئۇٔي وېّە ٍبؼبـمب ثۇٍطۇٍسۇٔ .ۇھ
ئەٌەٍھىؽؽبالَ وېّىٕي ئبٌالھ ثۇٍطىؽبْ ـەوىٍسە ٍبؼبپ ثوٌۇپ ،ئۇٔىڭؽب ئەگەـىۀٍەضٔي ۋە ھەض
عبٍٔىمزىٓ ثىط عۈپزىٓ ئبٌالھٕىڭ وېّىؽىگە ئبٌىسۇ .ثىط ِۇززەرزىٓ وېَىٓ ـىسزەرٍىه ثىط ٍبِؽۇض
ٍېؽىپ «ئبظاثي ٔەزە؟ ئۇٔي وۆضؼەرّەِؽەْ» زەپ ٔۇھ ئەٌەٍھىؽؽبالِٕي ِەؼرىطە لىٍؽبٔالضٔىڭ
ھەِّىؽي ؼۇزا ؼەضق ثوٌۇپ رۈگىفىسۇ .ثۇ ۋەلە ھەلمىسە زۇَٔبٔىڭ ھەضلبٍؽي عبٍٍىطىسا 68
پبضچىسىٓ وۆپطەن زاؼزبْ ٍېعىٍؽبْ .ثۇالضٔىڭ ھەِّىؽي ئەٍٕي ۋەلەٌىىٕي ؼۆظٌىگەْ .ظاِبٔىّىعزا
ئبضذېئوٌوگىَە ئىٍّي ؼبٍىؽىسا ثۇ ۋەلە ـەن لوثۇي لىٍّبٍسىؽبْ زەضىغىسە ئىؽپبرالٔؽبٍْ .ېمىٕمي
ٍىٍالضزىىي ئبضذېئوٌوگىَە زەٌىٍٍىطىؽب ئبؼبؼالٔؽبٔسا ثۇ ھبزىؽىٕىڭ پۈرۈْ ٍەضـبضىؽب ئوِۇَ
ثوٌؽبٍٔىك ئېھزىّبٌي وۈچٍۈوزۇض.
 ) 2ئبز ،ؼەِۇز لەۋٍِىطىٕىڭ ـەھەضٌىطى .ئبز ،ؼەِۇز لەۋٍِىطىٕىڭ ـەھەضٌىطىٕىڭ ثبضٌىمي
لۇضئبْ وەضىّسە ؼۆظٌۀگەْ ثوٌؽىّۇٍ ،ېمىٕؽىچە ثۇالضٔىڭ ثبض ئىىۀٍىىىٕي ٍبۋضوپبٌىمالض ضەد
لىٍىپ وەٌگەْ ئېسى .پەْ رېرٕىىىٕىڭ ؼبٍىؽىسا ئبضذېئوٌوگىَىٍىه لېعىفالض ثىٍەْ ثۇ ـەھەضٌەض
ئورزۇضىؽب چىممبْ .ؼەِۇز لەۋِي لۇضئبٕٔىڭ ئەئطاؾ ،ھۇز ،ھىغىط ۋە لەِەض ؼۈضىٍىطىسە رىٍؽب
ئېٍىٕؽبْ .ؼەئۇزى ئەضەثىؽزبٕٔىڭ پبٍزەذزي ضىَبز ئۇٔىۋېطؼىزېزي ئەزەثىَبد ـبوۇٌزېزىٕىڭ
ِۇزىطى ،ئبؼبضە ئەرىمە ئبٌىّي زووزۇض ئبثسۇضاھّبْ ئۀؽبضىٌ رەضىپىسىٓ ئەضەثىؽزبٕٔىڭ ؼەضثىٌ
ـىّبٌىسىىي «ِەزائىٕي ؼبٌىھ» زېگەْ ٍېطىسە ئېٍىپ ثېطىٍؽبْ لېعىفزب ،ؼەِۇز لەۋِىٕىڭ
ـەھەضٌىطى ثبٍمبٌؽبْ .ثۇ ـەھەض ِىالزىَىسىٓ ثۇضۇٔمي ٍ - 2000ىٍالضؼب ئبئىذ ثوٌۇپ ،ئۇٔىڭسىٓ
لۇَ زۆۋىؽي ئبؼزىسا لبٌؽبْ ،ربـزىٓ ٍبؼبٌؽبْ وبرزب ؼبضاٍالض ۋە ـۇ ۋالىززىىي ؼەِۇزىَە ٍېعىمٍىطى
ثىٍەْ ٍېعىٍؽبْ ربضىرىٌ ۋەؼىمىٍەضِۇ رېپىٍؽبْ.
 ) 3ئىطەَ ـەھىطى .ئىطەَ ـەھىطىسە ھۇز ئەٌەٍھىؽؽبالَ ۋە ئۇٔىڭ لەۋٍِىطى ٍبـىؽبْ ثوٌۇپ،
لۇضئبْ وەضىّسە ھۇز لەۋِىٕىڭ ئبٌالھمب ئىّبْ وەٌزۈضۈـزىٓ ثبؾ ربضرىپ ،وۇپطى ظاالٌەد ۋە
ئىٕؽبٔالضؼب ظۇٌۇَ لىٍىؿ ثىٍەْ ئۆرىۀٍىىي ،ئۇالضٔىڭ ئىطەَ ـەھىطىسە ئۆرىۀٍىىي ۋە ئبذىطىسا
ئۇالضٔىڭ« ؼەضؼەض» زەپ ئبربٌؽبْ وۈچٍۈن ثىط ثوضاْ ثىٍەْ ثىط وېچىسىال ھبالن لىٍىٕؽبٍٔىمي
ؼۆظٌۀگەْ « .پەضۋەضزىگبضىڭٕىڭ ئبز لەۋِىٕيٍ ،ۈوؽەن ثىٕبٌىطى ثىٍەْ ئوذفىفي ٍبضىزىٍىپ
ثبلّىؽبْ ئىطەَ ـە ھىطىٕي ،ۋازىمۇضازا رب ـالضٔي وېؽىپ ئۆٍٍەضٔي ثىٕب لىٍؽبْ ؼەِۇز لەۋِىٕي
ئبٌالھ لبٔساق عبظاٌىؽبٍٔىمىٕي وۆضِىسىڭّۇ؟» [ؼۈضە پەعطى ]9 - 6
ٍ - 1982ىٍي وبٌىفوضٔىَىٍىه ثىط رە وفۈضۈؾ گۇضۇپپىؽي ٔبِىٕي ثىط ئىٕگىٍىع
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عبؼۇؼىسىٓ ئبڭٍىؽبْ لەزىّىٌ ـەھەض ٍوٌٍىطىٕي رەوفۈضۈپ چىممبْ ثوٌؽىّۇ ،ثۇالض ٔەرىغىگە
ئېطىفەٌّىگەْ .وېَىٕچە ئۇالض ِەذؽۇغ ضازاضالضٔي ئىفمب ؼېٍىپ ئەضەثىؽزبْ ۋە ئوِّبْ
چۆٌٍىطىگە ربضلىٍىسۇ .ئەڭ ئبۋۋاي ئۇالض لەزىّىٌ ـەھەض پبرال َِۇغ ٍوٌٍىطىٕي رېپىپ چىمىسۇ .
ٔەرىغىسە ئۇالض ،ئىىىىٕچي ئەؼىطزە ئۆرىەْ پبرالِىَۇغ زېگەْ ربضىرچي ثبٍبْ لىٍؽبْ ئىطەَ
ـەھىطىٕي ِ 12ېزىط لېٍىٍٕىمزىىي لۇٍِۇلٕىڭ ئبؼزىسىٓ رېپىپ چىمىسۇٍ 4800 .ىٍٍىك ربضىرمب
ئىگە ثوٌؽبْ ثۇ ـەھەضٔىڭ رېپىٍؽبٍٔىمي چۆٌٍەضٔىڭ ئبرٍىؽي گېعىزٍىطىسە ئېالْ لىٍىٕؽبْ.
ٍۇلىطىمي ـەھەضٌەض ۋە ثۇ ـەھەضٌەضٔىڭ لەۋٍِىطى لۇضئبْ چۈـىەْ ۋالىزالضزىّۇ ثىٍىّٕەٍززي .
ثىطىٕچي ثوٌۇپ لۇضئبْ ئۇالضٔىڭ ئەھۋاٌىسىٓ ۋە ئبلىۋەرٍىطىسىٓ ذەۋەض ثەضگەْ.
 ) 4پىطئەۋٕٔىڭ عەؼىسى .ئبٌالھ لۇضئبْ وەضىّسە ِۇٔساق زەٍسۇ « :ثىع ئىؽطائىً ئەۋالزٌىطىٕي
زېڭىعزىٓ ئۆرىۈظزۇق .ئۇالضٔي پىطئەۋْ ۋە ئۇٔىڭ لوـۇٔي ظۇٌۇَ ۋە ظوضاۋأٍىك ثىٍەْ لوؼٍىسى.
پىطئەۋْ ؼەضق ثوٌىسىؽبْ ۋالزىسا ‖ ئىّبْ ئېَززىّىي ،ئىؽطائىً ئەۋالزٌىطى ئىّبْ ئېَزمبْ ئىالھزىٓ
ثبـمب ھەق ئىالھ ٍولزۇضِ .ەْ ِۇؼۇٌّبٔالضزىّٕەْ ― زېسى .ئۇٔىڭؽب ئېَزىٍسىىي ‖ ،ھبٍبرزىٓ ئۈِىس
ئۈظگىٕىڭسە ئەِسى ئىّبْ ئېَزبِؽەْ؟ ئىٍگىطى ئبٌالھمب ئبؼىٍَىك لىٍؽبْ ۋە ثۇظؼۇٔچىالضزىٓ
ثوٌؽبٔىسىڭ .ؼۀسىٓ وېَىٕىىٍەضگە ئىجطەد ثوٌۇـۇڭ ئۈچۈْ ،ثۈگۈْ ؼېٕىڭ عەؼىسىڭٕي
لۇرمۇظىّىع ٍۀي عەؼىسىڭٕي زېڭىعزىٓ چىمىطىپ لوٍىّىع[ ».ؼۈضە ٍۇٍٕۇغ ] 91 - 89
ئەؼىطٌەض ئۆرىۀسىٓ وېَىٓ ،ئىٕگٍىعالض رەضىپىسىٓ پىطئەۋٕٔىڭ عەؼىسى رېپىٍىپ،
ئۀگىٍىَىگە ئېٍىپ وېزىٍگەْ .ثۇ عەؼەرٕىڭ ئۆِطىٕي ثىٍىؿ ئۈچۈْ ،عەؼەرٍەضٔىڭ ئۆِۈضٌىطىٕي
ثىٍىفزە لوٌٍىٕىٍىسىؽبْ ھەضرۈضٌۈن ِېزوزالضٔىڭ ھەِّىؽي لوٌٍىٕىٍؽبٕٔىڭ ؼىطرىسا ،وبضثوْ 14
ِېزوزىّۇ ئىفمب ؼېٍىٕؽبْ .ئەعەپٍىٕەضٌىىىي ،ثۇ عەؼەد ٍ 3000ىٍٍىك ثوٌۇپ چىممبْ ثوٌؽىّۇ،
ئۇٔىڭ رىطىؽىال چىطىگەْ ،ئەِّب ئوضگبٍٔىطى ثۇظۇٌّىؽبْ .ئۇٔىڭ ئۈؼزىگە ،ثۇ عەؼەز ِۇِىَب
لىٍىّٕىؽبْ ئىىەْ .چۈٔىي ِۇَِب لىٍىٕؽبْ عەؼەرٍەضٔىڭ ئىچىي ئوضگبٍٔىطى ئېٍىپ ربـٍىٕىسۇ.
ثۇٔىڭ ئىچىي ئوضگبٍٔىطى عبٍىسا ئېسى .ھبظىط ثۇ عەؼەد ئۀگٍىَە ِۇظېَىسا وۆضگەظِىگە
لوٍۇٌّبلزب.
-7122عۇئبي :لۇسئبْ وەسىّٕىڭ ئىٍّىٌ ِۆجىضىٍىشى ئۈچۈْ جېخٕىىىٍىك دەٌىٍٍەس
 « )1ئبٌالھ ؼىٍەضٔي ئبٔبڭالضٔىڭ لبضٔىسا ثىط ھبٌەرزىٓ ٍۀە ثىط ھبٌەرىە رەضەلمىٌ لىٍسۇضۇپ،
ئۈچ لبضاڭؽۇٌۇق ٍۀي ئۈچ لبد پەضزە ئىچىسە ٍبضىزىسۇ » .ثۇ ئبٍەرزىىي ئۈچ لبد پەضزە ثبال
ھەِطاھىٕىڭ پەضزىؽي .ثەچچىساْ ۋە ئبٔىٕىڭ لوضؼىمىسىٓ ئىجبضەد ئۈچ لبد پەضزىسۇض.
 ) 2ـطأؽۇظ ؼۇ رەرمىمبري ئبٌىّي عبن ئبق زىڭىع ثىٍەْ ئبرالٔزىه ئووَبٕٔي ثىط ثىطىسىٓ
ئبٍطىپ رۇضىسىؽبْ « عەثەٌىزبضىك» ثوؼۇظىسا وۆظگە وۆضۈّٔەٍسىؽبْ ثىط ؼۇ روؼّىؽىٕىڭ
ثبضٌىمىٕي ،ئىىىي پەضلٍىك ئىؽؽىمٍىممب ۋە رۇظٌۇق ئوضأىؽب ئىگە ثوٌؽبْ ثۇ زېڭىع ؼۈٍىٕىڭ ثىط
ثىطىگە ئبضىٍىفىپ وەرّەؼزىٓ ،ثىط ثىطىگە ٍېمىٓ ئېمىۋارمبٍٔىمىٕي وەـىپ لىٍؽبْ .ئەزەْ
لوٌزۇلىٕي لىعىً زې ڭىعزىٓ ئبٍطىپ رۇضىسىؽبْ ِۀسەة ثوؼۇظىسىّۇ ؼۇ روؼّىؽىٕىڭ ثبضٌىمي
وەـىپ لىٍىٕؽبْ .ثۇ لېزىّمىؽىٕي گېطِبٔىَىٍىىٍەض وەـىپ لىٍؽبْ .زۇَٔبٔىڭ وۆپ
ِەٍِىىەرٍىطىسە ؼۇ روؼّىؽىٕىڭ ثبضٌىمي ثبٍمبٌؽبِْ .ەؼىٍەْ :ثېٕگبي ،ثېطِب ۋە ھىٕسىؽزبٔسىّۇ
ثۇ رۈضزىىي ؼۇ روؼّىٍىطى ثوٌؽبْ زېڭىع ،زەضٍبالضٔىڭ ثبضٌىمي وېَىٕىي ٍىٍالضزا وەـىپ
لىٍىٕؽبٍْ .ۇلىطىمي وەـىپىَبرٕي عبن پىطاپپىؽوض َ ثۇوبئىٍؽب ئېَزىپ ثەضگۀسە ،ئۇ ،ثۇ
وەـىپبرٕىڭ ٍېڭي وەـىپىَبرالضزىٓ ئەِەؼٍىىىٕي ۋە ئۆظىٕىڭ ثۇضۇٔال لۇضئبْ وەضىّسىٓ ثۇالضٔي
ئولۇؼبٍٔىمىٕي ؼۆظٌەپ ثېطىپ ِۇٔۇ ئبٍەرٕي رىالۋەد لىٍىسۇ« :ئۇ ،ئىىىي زېڭىعٔي ثىطى ربرٍىك،
ثىطى ئبچچىك ئبلمۇظىسۇ .ئۇالض ئۇچطىفىسۇ .ئۇالضٔىڭ ئبضىؽىسا روؼّب ثوٌۇپ ،ثىط ثىطىگە لوـۇٌۇپ
وەرّەٍسۇ[ » .ؼۈضە ئەضضاھّبْ ]20 - 19
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-7128عۇئبي :لۇسئبْ وەسىّٕىڭ ئىٍّىٌ ِۆجىضىٍىشى ئۈچۈْ ئبعحشؤوِىَىٍىه دەٌىٍٍەس
ٍ )1ۇٌزۇظالضٔىڭ ھەضىىىزي .ئبٌالھ ربئبال ِۇٔساق زەٍسۇ « :لۇٍبؾ ثەٌگىٍۀگەْ عبٍىؽب لبضاپ
ؼەٍط لىٍىسۇ ،ثۇ ،ؼبٌىت ،ھەِّىٕي ثىٍگۈچي اٌٍۀىڭ ئبٌسىٕئبال ثەٌگىٍىگەْ ئىفىسۇض .ئبٍؽب ؼەٍط
لىٍىسىؽبْ ِۀعىٍٍەضٔي ثەٌگىٍىسۇق ،ئۇ ئبذىطلي ِۀعىٍگە ٍېزىپ ثبضؼبٔسا ذوضِىٕىڭ لۇضۇپ
لبٌؽبْ ـېرىؽب ئوذفبؾ ثوٌۇپ لبٌىسۇ .وۈٕٔىڭ ئبٍؽب ٍېزىۋېٍىفي ٍۀي ئىىىىؽىٕىڭ عەَ ثوٌۇپ
لېٍىفي ،وېچىٕىڭ وۈٔسۈظزىٓ ئېفىپ وېزىفي ٍۀي ۋالزي وەٌّەؼزىٓ وۈٔسۈظٔىڭ ئوضٔىٕي
ئېٍىفي ِۇِىىٓ ئەِەغ ،ھەض ثىطى پەٌەوزە ئۈظۈپ ٍۈضىسۇ[ ».ؼۈضە ٍبؼىٓ ]40 - 38
ثۇ ئىجبضىٍەض ئىٍگىطىىي ئىٕؽبٔالضٔىڭ ٔەظىطىسىّۇ ئبٔچە ھەٍطاْ لبالضٌىك ئىجبضىٍەض ئەِەغ
ئىسى .چۈٔىي ئۇالض ٍۇٌزۇظالضٔىڭ ھەضىىەرٍىطىٕي ،ثەظى ۋالىزالضزا ئوضۇٍٔىطىٕىڭ ٍىطالالـمبٍٔىمىٕي
وۆضۇپ رۇضارزيٌ .ېىىٓ ھەض ثىط ٍۇٌزۇظٔىڭ ئبٍٍىٕىسىؽبْ پەٌەوىٕىڭ ٔېّە ئىىۀٍىىىٕي
ثىٍّىگۀسەن ،لۇٍبـٕىڭ ھەضىىىزي ھەلمىسىّۇ ھېچٕەضؼىٕي ثىٍّەٍززي .لۇضئبْ وەضىّٕىڭ ثۇ
ئبٍىزىٕىڭ ـۇ ئەؼىطزە رؤۇٌّىؽبْ ٍېڭي ِەضىپەرٍەض ثىٍەْ وەٌگۀٍىىي ثۇ ؼۆظٌەضٔي ئۆظ ئىچىگە
ئبٌؽبْ لۇضئبْ وەضىّٕىڭ ئىٕؽبٔالضٔىڭ ؼۆظى ثوٌّبؼزىٓ ثەٌىي ئبٌالھ ربئبالٔىڭ ؼۆظٌىطى
ئىىۀٍىىىگە ئوچۇق زاالٌەد لىٍىسۇ.
 ) 2ظېّىٕٕىڭ ـبض ـەوىٍٍىه ئىىۀٍىىي .لۇضئبْ وەضىُ وىچە ،وۈٔسۈظ ھەلمىسە ھېچىىُ
ئىٕىبض لىالٌّىؽىسەن ٔبھبٍىزي ئوچۇق چۈـۀچىٍەضٔي ئورزۇضىؽب لوٍسى .ثۇ ،لۇضئبْ وەضىُ ِۇھەِّەز
ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب چۈـىەْ ۋالىززىىي ذەٌمٕىڭ ئىٍىُ ۋە ِەضىپەرٍىطىگىّۇ ربِبِەْ ئوٍؽۇْ وەٌگەْ.
ٌېىىٓ لۇضئبْ وەضىُ ظېّىٕٕىڭ ـبض ـەوىٍٍىه ئىىۀٍىىي ۋە ئۇٔىڭ ئبٍٍىٕىپ روضىسىؽبٍٔىمىسىٓ
ئىجبضەد ئىٍگىطىىي ئەؼىطزىىي ئىٕؽبٔالض ثبٍمىَبٌّىؽبْ ثبـمب ئىٍىُ ۋە ِەضىپەرٍەضگە ثوٌؽبْ
ئىفبضەرٍەضٔي ھەَ ئۆظ ئىچىگە ئبٌؽبْ ھبٌسا چۈـىەْ .ئبٌالھ ربئبال لۇضئبْ وەضىُ ِۇٔساق زەٍسۇ:
«ئبٌالھٕىڭ وېچىٕي وۈٔسۈظگە ۋە وۈٔسۈظٔي وېچىگە وىطگۈظىسىؽبٍٔىمىٕي ،وۈْ ثىٍەْ ئبٍٕي
ثوٍؽۇٔسۇضىسىؽبٍٔىمىٕي وۆضِەِؽەْ؟ لۇٍبؾ ثىٍەْ ئبٍٕىڭ ھەض ثىطى ِۇئەٍَەْ ِۇززەد ٍۀي
لىَبِەرىىچە ئۆظ پەٌىىىسە ؼەٍط لىٍىسۇ .ئبٌالھ ؼىٍەضٔىڭ لىٍّىفىڭالضزىٓ روٌۇق ذەۋەضزاضزۇض» .
[ؼۈضە ٌولّبْ ]29 -
« ـۈثھىؽىعوي ،پەضۋەضزىگبضىڭالض اﷲ ئبؼّبٔالضٔي ۋە ظېّىٕٕي ئبٌزە وۈٔسە (ٍۀي ئبٌزە زەۋضزە)
ٍبضارزي ،ئبٔسىٓ (ئۆظىٕىڭ ئۇٌۇؼٍۇلىؽب الٍىك ضەۋىفزە) ئەضؾ ئۈؼزىسە لبضاض ئبٌسى ،اﷲ وېچە ثىٍەْ
(وېچىٕىڭ لبضاڭؽۇٌۇلي ثىٍەْ) وۈٔسۈظٔي ٍبپىسۇ ،وېچە ثىٍەْ وۈٔسۈظ ثىط ـ ثىطىٕي لوؼٍىفىسۇ
(ٍۀي زاۋاٍِىك ئوضۇْ ئبٌّىفىپ رۇضىسۇ) :اﷲ لۇٍبؾ ،ئبً ۋە ٍۇٌزۇظالضٔي اﷲٔىڭ ئەِطىگە
ثوٍؽۇٔسۇضۇٌؽۇچي لىٍىپ ٍبضارزيٍ ،بضىزىؿ ۋە ئەِط لىٍىؿ (ٍۀي وبئىٕبرٕي رەؼەضضۇپ لىٍىؿ)
ضاؼزىٕال اﷲٔىڭ ئىٍىىسىسۇض .ئبٌەٍِەضٔىڭ پەضۋەضزىگبضى اﷲٔىڭ زەضىغىؽي وبرزىسۇض[ ».ؼۈضە
ئەئطاپ – ]54
« ئبٌالھ ئبؼّبٔالضٔي ۋە ظېّىٕٕي ھەق ئبؼبؼىسا ٍبضارزي .ئبٌالھ وېچىٕي وۈٔسۈظگە وىطگۈظىسۇ
ۋە وۈٔسۈظٔي وېچىگە وىطگۈظىسۇ ،ئبٌالھ وۈْ ثىٍەْ ئبٍٕي ثۀسىٍەضٔىڭ ِۀپەئەرىگە ثوٍؽۇٔسۇضۇپ
ثەضزى ،ئۇالضٔىڭ ھەض ثىطى ِۇئەٍَەْ ۋالىزمىچە ٍۀي لىَبِەرىىچە ئۆظ ئولىسا ؼەٍط لىٍىسۇ،
ثىٍىڭالضوي ،ئۇ ٍۀي ئبٌالھ ئۆظ ئىفىسا ؼبٌىجزۇض ثۀسىٍىطىٕىڭ گۇٔبھٍىطىٕي روٌىّۇ ِەؼپىطەد
لىٍؽۇچىسۇض[ » .ؼۈضە ظۇِەض ]5 -
ثۇ ئبٍەرٍەض ئىٕؽبٔالضؼب وۈٔسۈظزىٓ وىَىٓ وېچىٕىڭ ،وېچىسىٓ وىَىٓ وۈٔسۈظٔىڭ
وېٍىفىٕىڭ ؼىطىٕي ئېچىپ ثىطىسۇ .ئىٍگىطىىي ئەؼىطٌەضزە ٍبـىؽبْ ھەض ثىط ئىٕؽبْ ثۇ
ھەلىمەرٕي ثىٍەرزي ،ـۇٔىڭ ئۈچۈْ ئۇالض ثۇ ئبٍەرزىٓ ئبٔچە ھەٍطأٍىك ھېػ لىٍّىؽبْ .ئەِّب
ھبظىطلي ئىٕؽبٔالض ثۇ ئبٍەرزە ظېّىٕٕىڭ ئبٍٍىٕىسىؽبٍٔىمي ،ئۇٔىڭ ـبض ـەوىٍٍىه ئىىۀٍىىىسىٓ
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ئىجبضەد ئىٍگىطىىي ئىٕؽبٔالض ثبٍمىَبٌّىؽبْ ئىفبضەرٍەضٔىڭ ثبضٌىمىٕي رؤۇپ ٍەرزي .ئىٕؽبٔالض ثۇ
ھەلىمەرٕي پەلەد ٍېڭي ئەؼىطزىال ثبٍمىسى .ئبٌالھ ربئبالٔىڭ « :وېچە ثىٍەْ وۈٔسۈظ ثىط ثىطىٕي
لوؼٍىفىسۇ » .زېگەْ ؼۆظى وېچە ثىٍەْ وۈٔسۈظٔىڭ ثىطزەِّۇ روذزىّبؼزىٓ ٍبوي ثىط ثىطىگە
ؼبلٍىّبؼزىٓ زاۋاٍِىك ثىط ثىطىٕىڭ وەٍٕىسىٓ لوؼٍىفىپ ِبڭىسىؽبٍٔىمىؽب ئىفبضەد لىٍّبلزب .
ٌېىىٓ ئۇالض لەٍەضگىچە ۋە لبٔساق لوؼٍىفىپ ِبڭىسۇ؟ وېچە ثىٍەْ وۈٔسۈظ ئبذىطىؽي ٍوق،
چەوؽىع ،ئوظۇْ ٍوٌسا ثىط ثىطىٕي لوؼٍىفىپ ِبڭبِسۇ؟ ـۇٔساق پەضەظ لىٍىٕؽبْ ۋالىززب ظېّىٕسا
پەلەد ثىط وېچە ۋە ثىط وۈٔسۈظٔىڭال ئورۈـىگە روؼطا وېٍىسۇ .ۋاھبٌۀىي ثىع وېچە ثىٍەْ
وۈٔسۈظٔىڭ ثىط ذىً ٔىعاِسا ثىط ثىطىٕىڭ وەٍٕىسىٓ لوؼٍىفىپ ِېڭىۋارمبٍٔىمىٕي ،لۇٍبـٕىڭ
ـەضق رەضەپزىٓ چىمىپ ،ؼەضة رەضەپزە ؼبٍىپ ثوٌىۋارمبٍٔىمىٕي وۆضۈپ رۇضۇۋارىّىع .لۇضئبْ
وەض ىّسىىي ثۇ رېرٕىىىٍىه ؼۈضەد ھەلمىسە ئوٍٍۇٔۇپ ،ئۇٔىڭسىٓ وىَىٓ ئبٌالھ ربئبالٔىڭ« :ئبٌالھ
وېچىٕي وۈٔسۈظگە وىطگۈظىسۇ ۋە وۈٔسۈظٔي وېچىگە وىطگۈظىسۇ » .زېگەْ ؼۆظىسىىي ٍۀە ثىط
ؼۈضەرىە ٍۆرىەٌگىٕىّىعزە ،ثۇ ئبٍەرٕىڭ ظېّىٕٕىڭ ھەضىىىزي ۋە ئۇٔىڭ ئبٍٍىٕىپ رۇضىسىؽبٍٔىمي
ھەلمىسە ٔبھبٍىزي ئوچۇق ئىفبضەد ثېطىۋارمبٍٔىمىٕي چۈـۈٔۈپ ٍېزەٌەٍّىع .زېّەن ،وۈٔسۈظٔي
ٍوـۇضۇپ ،وېچىٕي ئىعھبض لىٍىؿ ئۈچۈْ ثۇ ٍەضزە وۈٔسۈظ وېچىٕىڭ ئىچىگە وىطگۈظىٍىسۇ.
وېچىٕي ئۆچۈضۈپ ،وۈٔسۈظٔي ئىعھبض لىٍىؿ ئۈچۈْ وېچە وۈٔسۈظٔىڭ ئىچىگە وىطگۈظىۋېزىٍىسۇ .ثۇ
ئىىىي وى طگۈظۈـٕىڭ ئورزۇضىؽىسا ـبض ـەوىٍٍىه ثىط عىؽىّٕىڭ ھەضىىەد لىٍىسىؽبٍٔىمىٕي
رەؼەۋۋۇض لىٍىّىع ،ئۀە ـۇ عىؽىُ وېچە ثىٍەْ وۈٔسۈظٔي ثىط ثىطىٕىڭ ئىچىگە وىطگۈظىسۇ،
ثىطىٕي ٍۀە ثىطىسىٓ ٍوـۇضىسۇ .ثىطىٕىڭ ٍۀە ثىطىٕي ٍېپىفي ئبزەرزىىي رۈظ ـەوىٍٍىه عىؽىُ
ثىٍەْ ھبؼىً ثوٌّبٍسۇ ،ثۇ پەلەد ـبض ـەوىٍٍىه ثىط عىؽىّٕىڭ ھەضىىىزىسىٓ ھبؼىً ثوٌىسۇ.
زېّەن ،لۇضئبْ وەضىّٕىڭ ئبٍەرٍىطى ٍېڭي زەۋض ئىٍىُ ِەضىپەرٍىطى ئىفىٕىپ ،ثبؾ ئەگىەْ
ئىٍّىٌ ھەلىمەرٍەضٔي ئېچىپ ثېطىپ ،ئۇٔىڭ ئىٍّىٌ ھەلىمەرٍەض ثىٍەْ ھەضگىعِۇ ظىزٍىفىپ
لبٌّبٍسىؽبٍٔىمىٕي ٍۀە ثىط لېزىُ ئىؽپبرالپ ثەضگەْ ثوٌسى.
-7128عۇئبي :لۇسئبْ وەسىّٕىڭ ئىٍّىٌ ِۆجىضىٍىشى ئۈچۈْ جىججىٌ دەٌىٍٍەس
 )1ھەؼەٌٕىڭ ـىپبٌىك ئىىۀٍىىي .ئبٌالھ ربئبال لۇضئبْ وەضىّسە « :ھەؼەي ھەضىؽىٕىڭ
لبضٔىسىٓ ئىٕؽبٔالضؼب ـىپبٌىك ثوٌىسىؽبْ ذىٍّۇ ذىً ضەڭٍىه ئىچىٍّىه ھەؼەي چىمىسۇ .ثۇٔىڭسا
ئبٌالھٕىڭ لۇزضىزىٕىڭ چوڭٍىمىٕي چۈـىٕىسىؽبْ لەۋَ ئۈچۈْ ئىجطەد ثبض[ » .ؼۈضۈ ٔەھٍي ]69 -
زەٍسۇ .ربضىرزىٓ ثىطى ئىٕؽبٔالض ھەؼەٌٕىڭ ـىپبٌىك ئىىۀٍىىىٕي ئۇظۇْ ٍىٍٍىك ئەِەٌىٌ
رەعطىجىٍىطى ثىٍەْ ئىؽپبرٍىؽبْ ثوٌؽىّۇ ،وۈٔىّىعزىىي ظاِبٔىۋىَالـمبْ ِېسىزؽىٕب ئىٍّي
ؼبٍىؽىسا ئۇٔي لەرئىٌ ـەن لوثۇي لىٍّبٍسىؽبْ ئىٍّىٌ ھەلىمەرىە ئبٍالٔسۇضؼبْ .ھەؼەٌٕىڭ
ـىپبٌىك رەضەپٍىطى ٔبھبٍىزي وۆپزۇض .لىؽىمىؽي ،زوذزۇضالض ئۇٔي وۆپٍىگەْ ھەضذىً وېؽەٌٍەضٔىڭ
ئىؽزېّبي لىٍىفىٕي رەۋؼىَە لىٍّبلزب .ھەؼەٌسە ِېىطوثالضؼب لبضـي ِبززىّۇ ثوٌؽبچمب ئۇٔي
وۆٍۈوٍەضگەٍ ،بضىالضؼب ؼۇۋاـٕىڭ پبٍسىٍىك ئىىۀٍىىىٕىّۇ ؼۆظٌىّەوزەِ .ۇٔسىٓ ثبـمب ثۇۋالالضٔىڭ
ئەد ئېٍىفي ۋە ؼبلٍىمىٕي ؼبلٍىفي ئۈچۈّٔۇ ئۇالضؼب ھەؼەي ٍېگۈظۈـٕي رەۋؼىَە لىٍّبلزب.
 ) 2ثۇۋالمب ئبٔب ؼۈرىٕي ئەڭ ئبظ ئىىىي ٍىً ئېّىزىؿ الظىُ ئىىۀٍىىىٕي زەؼٍەپ لىٍىپ
لۇضئبْ ؼۆظٌىگەْ .رېري ٍ 10 - 5ىً ثۇضۇٔال ئۆظٌىطى ٍبؼبپ چىممبْ ؼۈٕٔىٌ ؼۈرٕي ِبذزبپ «
ئەِسى ئبٔب ؼۈرىٕىڭ وېطىىي ٍوق» زەپ زەۋا لىٍؽبْ ٍبۋضوپبٌىمالض ،ئەِسىٍىىزە ،پەْ –
رېرٕىىىٕىڭ ٍبضزىّي ئبضلىؽىسا ثۇ ھەلىمەرٕي چۈـىٕىپ ،ثۇۋالالضؼب ئبٔب ؼۈرىٕي ئەڭ ئبظ زېگۀسە
ٍ 2 - 1ىً ثېطىفٕىڭ ظۆضۈض ئىىۀٍىىىٕي رەوىزٍىّەوزە.
 )3ربظىٍىك ،پبوىعٌىكِ .ۇؼۇٌّبٔالضزا ِىالزىَە  - 6ئەؼىطٔىڭ ثبـٍىطىسىٓ ثىطى ئەڭ
ِۇلەززەغ ؼبٔىٍىپ وەٌگەْ ثىط ئۀئۀە ثوٌؽبٍ ،بۋضوپبزا رېري ٍ - 1800ىٍٍىطىؽب وەٌگىچە
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رەضەرربٔبِ ،ۇٔچب زەٍسىؽبْ ٔەضؼىٍەضٔىڭ ٍوق ئىىۀٍىىي ربضىرالضزىٓ ِەٌۇٍَ - 1500 .ىٍي
ـەضلٕي وەظگەْ ثەظى ٍبۋضوپبٌىمالض ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ربظىٍىممب ئبالھىسە ئەھّىَەد ثېطىسىؽبٍٔىمىٕي
ۋە ھەض ثىط ئۆٍٕىڭ ِەذؽۇغ رەضەرربٔىؽيِ ،ەذؽۇغ ِۇٔچىؽي ثبضٌىمىٕي وۆضۈپ ،ـەضق
روؼطۇٌۇق ئىغبثىٌ ئەؼەضٌەضٔي ٍبظؼبْ ئىىەْ .ئەِ ّب ِۇؼۇٌّبٔالض لۇضئبٕٔىڭ رەضثىَىؽي ثىٍەْ،
پەٍؽەِجىطىّىع ھەظضىزي ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ثبـچىٍىؽىسا ،ئبظ زېگۀسە ھەپزىسە ئىىىي
ئۈچ لېزىُ ِۇٔچىؽب وىطىفٕىڭ ،ؼبلبي ثۇضۇرالضٔي ۋە لوي پۇرالضٔىڭ رىطٔبلٍىطىٕي ھەپزىسە ثېطەض
لېزىُ لىؽمبضرىپ ،ربظىالپ رۇضۇـٕىڭ ،وۈٔ سە ثەؾ ۋاخ ٔبِبظ ئۈچۈْ  5لېزىُ ربھبضەد ئېٍىپ،
ئېؽىع ،ثۇضۇْ ،لوي ،پۇد ۋە ٍۈظٌىطىٕي  5لېزىُ ٍۇٍۇـٕىڭ ،گبھىسا پۈرۈْ ثەزىٕىٕي ٍۇٍۇپ ؼۇؼٍي
لىٍىفٕىڭ ،وىَىُ وؤب ثوٌؽىّۇٍ ،ۇٍۇپ چىطاٍٍىك ،پبوىع وىَىفٕىڭ ،ئبِّىۋىٌ پبئبٌىَەرٍەضگە،
عبِبئەد ثىٍەْ ئولۇٌىسىؽبْ ٔبِبظالضؼب ثېطىفزىٓ ثۇضۇْ ٍۇٍۇٔۇپ ،ئۆظىگە ذۇـپۇضالٍىك ثۇٍۇِالضٔي
چېچىپ ثېطىفٕىڭ ٔەلەزەض ِۇھىُ ئۀئۀە ۋە ئېؽىً ِەزۀىَەد ئىىۀٍىىىٕي ئۆگىٕىپ ۋە ئەِەي
لىٍىپ وەٌگەْ.
 ) 4ھبضالٕىڭ رەْ ؼبلٍىمىؽب ظىَبٍٔىك ئىىۀٍىىىٕي ئەڭ ئبۋۋاي لۇضئبْ ؼۆظٌىگەْ .ھەرزب
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽ ؽبالَ ھبضالٕىڭ ئېعى ۋە وۆپي ثەضىجىط ئوذفبـال ظىَبٍٔىك ئىىۀٍىىىٕي ثبٍبْ
لىٍؽبْ .ھبظىطلي پەْ رەذٕىىىٕىڭ ؼبٍىؽىسا ،ھبضالٕىڭ ظىَىٕي ٔبھبٍىزي ئىٕىك ۋە ـەن لوثۇي
لىٍّبٍسىؽ بْ زەضىغىسە ئىؽپبرالّٔبلزب .ھبضالٕىڭ ھۈعەٍطىٍەضزە ،ذۇؼۇؼەْ ِېڭە ھغەٍطىٍىطىسە
ؼوظۇٌّب ذبضاوزېطٌىه وېؽەٌٍىىٍەضٔي پەٍسا لىٍىسىؽبٍٔىمي ظاِبٔىّىعزا ئىٍّىٌ ھەلىمەرىە
ئبٍالٔؽبْ .ئبظ ِىمساضزا ئىؽزېّبي لىٍىٕؽبْ ھبضالٕىڭّۇ ،رەؼىطى ھبِبْ ثىٍىّٕىگەْ ثىٍەْ ئبؼزب
ئبؼزب ئبزەَ عىؽّىٕي ئبعىعالـزۇضىسىؽبٍٔىمي ۋە ھەضرۈضٌۈن وېؽەٌٍىىٍەضگە ٍوي ئبچىسىؽبٍٔىمىّۇ
ثىط ئىٍّىٌ ھەلىمەرزۇض.
-7121عۇئبي :لۇسئبْ وەسىّٕىڭ ئىٍّىٌ ِۆجىضىٍىشى ئۈچۈْ ئىجحىّبئىٌ دەٌىٍٍەس
 )1ثبٌىالض ھولۇليِ .ىالزىَە  - 6ئەؼىطگە وەٌگۈچىٍىه رۇؼۇٌؽبْ ثۇۋالالضٔىڭ لىع ثوٌۇـي
عىسزىٌ ثىط ئەٍىت ئېسىٍ .بٌؽۇظ ئەضەة ٍېطىُ ئبضىٍىسىال ئەِەغ ،ثەٌىي وۆپىٕچە ئەٌٍەضزە
ـۇٔساق ئېسى .پەلەد ٍېڭي زىٓ ئىؽالَ زىٕىٕىڭ وېٍىفي ثۇ ۋەظىَەرٕي رۈپزىٓ ئۆظگەضرىۋەرزي.
لۇضئبْ وەضىّٕىڭ وۆضؼەرّىؽىگە ئبؼبؼەْ :ثبٌىالض ھۆضزۇض ،لىع ئوؼۇٌالض ھۆضِەرزە ئوذفبؾ
رۇؼۇٌىسۇ ۋە ئوذفبؾ ِۇئبِىٍە لىٍىٕىسۇ .ثبٌىالض ِبي ِۈٌۈن ئىگىؽي ثوالالٍسۇ .ئۇالض ئۈچۈْ
وەٌگەْ ھەزىَەٌەضٍ ،بضزەٍِەض ۋە ئۇالضؼب ئبرىۋېزىٍگەْ ِبي ِۈٌۈوٍەض ئۇالض ثبالؼەرىە ٍېزىپ ئەلىً
ئىسضاومب ئىگە ثوٌؽبٔؽب لەزەض ٍبذفي ِۇھبپىعەد لىٍىٕىپ ؼبلٍىٕىسۇ .وېَىّٕۇ ئۇالضٔىڭ
ضۇذؽىزىؽىع لوٌٍىٕىٍّبٍسۇ .ثبٌىالضؼب گۈظەي ئىؽىّالضٔي لوٍۇؾ وېطە ن .ثبٌىالضٔي ئولۇرۇؾ ۋە
ٍبذفي رەضثىَىٍەؾ ئبرب ئبٔىالضٔىڭ ئۈؼزىسىىي ِۇھىُ پەضظٌەضٔىڭ ثىطى .ثبٌىالضٔي ٍ 10بـمب
وىطگۀگە لەزەض ئۇضۇـمب ثوٌّبٍسۇ .ثبٌىالضٔىڭ ئۆٍٍۈن ئۇچبلٍىك ثوٌؽبٔؽب لەزەض ثبضٌىك چىمىٍّىطى
ئبرىؽىٕىڭ ئۈؼزىگە ٍۈوٍىٕىسۇ .وىچىه ثبٌىالضٔي ِەئىفەرٕىڭ رېطىى چىٍىىٍىطىگە ـېطىه
لىٍىۋېٍىفمب ثوٌّبٍسۇ .ثبٌىالضؼب ظىَبٔىەـٍىه لىٍىّٕبٍسۇ .ثبٌىالض ئۈچۈْ ثەززۇئب لىٍىّٕبٍسۇ .ثبٌىالض
ئبضىؽىسا ئبزاٌەرٍىه ثوٌۇؾ وېطەن ،ثىطىٕي زەپ ثبـمىٍىطىٕي ضۀغىزىفىە ثوٌّبٍسۇ.
 ) 2ئبٍبٌالض ھولۇليِ .ۇٔسىٓ  14ئەؼىط ثۇضۇْ زۇَٔب ربضىرىسا ثىطىٕچي لېزىُ ئبٍ بٌالضٔىڭّۇ
ئەضٌەضگە ئوذفبؾ ھۆض ۋە ھۆضِەرٍىه ئىٕؽبْ ئىىۀٍىىي ،ئۇالضٔىڭ ئەضٌەضگە ئوذفبؾ ھەق
ھولۇلمب ئىگە ئىىۀٍىىي ئېالْ لىٍىٕسى .رېري ِىالزىَۀىڭ ٍ - 1700ىٍٍىطى ـطأؽىَىسە
ئبٍبٌالضٔىڭ ئىٕؽبْ ئىىۀٍىىي ٍبوي ثبـمب ثىط عىٕػ ئىىۀٍىىي روؼطۇٌۇق عىسزىٌ ربالؾ
ربضرىفالض ثوٌۇپ ئۆرىەْ ئىىەْ - 6 .ئەؼىطٔىڭ ـبضائىزىسا ئبٍبٌالض زۇَٔبٔىڭ لبٔسالال ٍېطىسە
ثوٌّىؽۇْ ،لۇي ئوضٔىسا وۆضۈٌەرزيٍ .ەھۇزىٌ زىٕىسا ئبٍبٌالض ـەٍزبٔالضٔىڭ ثىط رۈضى زەپ لبضاٌؽبْ

82

www.uyghurmuslim.com www.fb.com/uighurawazi uighurawazi@yahoo.com
ثوٌؽب ،ثۇززىعِسا ئبٍبٌالض عىٓ ،زەپ لبضىالرزي .ھىٕسىَالضٔىڭ زىٕىسا ثوٌؽب ،ۋاثب ،وېؽەٌٍىه ۋە
ثبـمىّۇ ثەذزؽىعٌىىٍەض ئبٍبٌالضٔىڭ ؼەۋەثىسىٓ ثوٌىسۇ ،زەپ لبضىالرزي .ھىٕسىَالض ئېطى ئۆٌگەْ
ئبٍبٌٕي رېطىه رۇضؼۇظۇپ ئېطى ثىٍەْ ثىطگە وۆٍسۈضەرزي .ھبظىطِۇ ثۇ ئبزەد ئۇالضٔىڭ لىؽّەْ
ِەظھەثٍىطىسە ھۆوۈَ ؼۈضِەوزە .پەلەد ،ئىؽالَ زىٕي ثبضٌىممب وەٌگۀسىٓ وېَىٓ ،لۇضئبٕٔىڭ
ئىغزىّبئىٌ ئىفالض لبٔۇٔىسا ،ئبٍبٌالضٔىڭ ھەق ھولۇلٍىطى ثەٌگىٍىٕىپ ،ئۇالضٔىڭ ـبْ ـەضىپي
وۆرۈضۈٌسى .ـۇ ۋالىزالضٔىڭ ـبضائىزىسا زۇَٔبٔىڭ ھەِّىال ٍېطىسە ،ذۇؼۇؼەْ ئەضەة ٍېطىُ ئبضىٍىسا
ئبٍبٌالض ِىطاغ ئوضٔىسا لوٌٍىٕىالرزي .ئۇالضٔىڭ ئبرب ئبٔىؽي لبٌسۇ ضؼبْ ِبي ِۈٌۈوٍەضزىٓ ِىطاغ
ئېٍىؿ ھولۇلي ٍوق ئېسى .ئەِّب ئىؽالَ زىٕي وەٌگۀسىٓ وېَىٓ ،ئۇالضؼب ِۇٔۇ ھولۇلالضٔي
ثەٌگىٍىسى :ئبٍبٌالضٔىڭ ِىطاغ ئېٍىؿ ۋە ئۆظىٕىڭ ِبي ِۈٌۈوٍىطىٕي ئېطىٕىڭ ضۇذؽىزىؽىع،
ذبٌىؽىٕىچە رەؼەضضۇپ لىٍىؿ ھولۇلي ثبض .ئەضٔىڭ ئىمزىؽبزىٌ ـبضائىزي ٍېزەضٌىه ثوٌؽب ئبٍبٌىؽب
ذىعِەرچي رۇرۇپ ثەضگىٕي ٍبذفي .ئبٍبٌالض لبٔسالال ـبضائىززب ثوٌّىؽۇْ ،ئۇالضٔىڭ ئولۇؾ،
ئۆگىٕىؿ ئەضوىٍٕىىي ثبض .ئبٍبٌالضٔىڭ ئەضٌەضگە ئوذفبؾ ئۆظى ذبٌىؽبْ ثىطؼي ثىٍەْ رۇضِۇؾ
لۇضۇؾ ،ئەگەض ثەذزٍىه ثوالٌّىؽبْ ھبٌەرزە ٍېزەضٌىه ئۆظۈض ثىٍەْ ئبعطىفىؿ ھولۇلي ثبض.
ئبٍبٌالضٔي ئۇضۇپ ،رىٍالـمب ۋە ذوضالـمب ثوٌّبٍسۇ .ئبٍبٌالض رۇؼۇـٕي ذبٌىؽب ،ئۇالضٔي رۇؼۇـزىٓ
ِۀئي لىٍىفمب ثوٌّبٍسۇ .ئبٍبٌالضٔي پۇي رېپىفمب ظوضالـمب ثوٌّبٍسۇ .ئبٍبٌالض ئبئىٍىٕىڭ
ئېھزىَبعٍىطىٕي لبِساـمب ظوضالّٔبٍسۇ.
-7125عۇئبي :لۇسئبْ وەسى ّٕىڭ غەٍجٍەسدىٓ خەۋەس ثېشىؾحىىي ِۆجىضىغي
لۇضئبْ وەضىّٕىڭ ؼەٍجٍەضزىٓ ذەۋەض ثېطىفزىىي ِۆعىعىؽىٕىڭ ثەظىٍىطى رۆۋۀسىىىچە:
 )1زۇَٔبٔىڭ ـۇ ۋالىززىىي ئىىىي چوڭ ئىّپىطاروضٌىطى ثوٌؽبْ ضىٍّىمالض ثىٍەْ ئىطأٍىمالض
ئورزۇضىؽىسا لبرزىك ئۇضۇؾ ثوٌۇپ ،ئىطأٍىمالض ضىٍّىمال ضٔي ٍەڭگۀسىٓ وېَىٓ ،ئەضەة
ِۇـطىىٍىطى ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ئبلىۋىزىٕىڭّۇ ضىٍّىمالضؼب ئوذفبؾ ِەؼٍۇثىَەد ثوٌىسىؽبٍٔىمىٕي
ؼۆظٌەـىە ثبـالٍسۇ .ثۇ ئەھۋاي ِۇؼۇٌّبٔالضٔي ؼەِىىٓ لىٍىسۇ .چۈٔىي ئىطأٍىمالض ئەضەثٍەضگە
ئوذفبؾ ثۇززىؽذ ،ضىٍّىمالض ؼبِبۋىٌ زىٕؽب ئېزىمبز لىٍىسىؽبْ ذطىؽزىئبٔالض ئىسى .ثۇ ۋالىززب
لۇضئبْ ضىٍّىمالضٔىڭ وېَىٕىي ؼەٌىجىؽىسىٓ ذەۋەض ثېطىپ « :ضىٍّىمالض ٍېمىٓ ثىط عبٍس ا
پەٌەؼزىٕسە ٍېڭىٍسى .ئۇالض ٍېڭىٍگۀسىٓ وېَىٓ ثىط لبٔچە ٍىً ئىچىسە ٍېڭىسۇ .ئىٍگىطى ۋە
وېَىٓ ھەِّە ئىؿ ئبٌالھٕىڭ ثبـمۇضىفىسىسۇض ،ثۇ وۈٔسە ِۆِىٍٕەض ئبٌالھٕىڭ ثەضگەْ ٍبضزىّي
ثىٍەْ ذۇـبي ثوٌىسۇ .ئبٌالھ ذبٌىؽبْ وىفىگە ٍبضزەَ ثېطىسۇ[ » .ؼۈضە ضۇَ  ]4 - 1زېگەْ ۋە
ئبضىسىٓ روٌۇق ٍ 7ىً ئۆرىۀسىٓ وېَىٓ ضىٍّىمالض ئىطأٍىمالضٔي ٍەڭگەْ.
ِ ) 2ۇـطىه ئەضەثٍەض ثىٍەْ ٍەھۇزىَالض ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالِٕي ٍوق لىٍىؿ ئۈچۈْ
رۈضٌۈن چبضىٍىطىٕي لوٌٍىٕىسۇ ،وۆپ لېزىُ ؼۈٍمەؼزٍەضٔي پىالٔالٍسۇ .ـۇ ۋالىززب لۇضئبْ ِۇھەِّەز
ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب زۈـّۀٍىطىٕىڭ ظىَبْ ٍەرىۈظەٌّەٍسىؽبٍٔىمىٕي ئېالْ لىٍىپ « :ئي پەٍؽەِجەض!
پەضۋەضزىگبضىڭ رەضىپىسىٓ ؼبڭب چۈـۈضۈٌگەْ ئەھىبِالضٔىڭ ھەِّىؽىٕي ٍەرىۈظگىٓ ،ئەگەض روٌۇق
ٍەرىۈظِىؽەڭ ئبٌالھ ربپفۇضؼبْ ۋەظىپىٕي ئبزا لىٍّىؽبْ ثوٌىؽەْ .ئبٌالھ ؼېٕي وىفىٍەضٔىڭ
ظىَبٔىەـٍىىىسىٓ ؼبلالٍسۇ [ » .ؼۈضە ِبئىسە  ]67 -زېَىؿ ئبضلىٍىك ئبٌالھٕىڭ ِۇھەِّەز
ئەٌەٍھىؽؽبالِٕي لوؼساٍسىؽبٍٔىمىٕي ۋەزە لىٍىسۇ.
ِ)3ۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالَ ثىٍەْ ؼبھبثىٍىطى ِەوىىٕي ِۇـطىىٍەضٔىڭ چبڭگىٍىسىٓ ئبظاد
لىٍىفٕي روٌىّۇ ئبظضۇ لىالرزي .لۇضئبْ ئۇالضؼب ذۇـرەۋەض ثېطىپ « :ئي ِۇھەِّەز ! ؼەْ
ؼبھبثىٍىطىڭ ئبٌالھ ذبٌىؽب زۈـّۀسىٓ ذبرىطعەَ ثوٌؽبْ ھبٌسا ،ثەظىٍىطىڭالض ثبـٍىطىڭالضٔي
چۈـۈضگەْ ۋە ثەظىٍىطىڭالض لىطلىؽبْ ھبٌسا لوضلّبً چولۇَ ِەؼغىسى ھەضەِگە وىطىؽىٍەض» .
[ؼۈضە پەرىھ  ]27 -زېگەْ ۋە ئبضىسىٓ ئۇظۇْ ئۆرّەٍال ئىؽالَ لوـۇٔي ِەوىىٕي رىٕچٍىك ثىٍەْ
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ئبظاد لىٍؽبْ.
 ) 4ئبٌالھ لۇضئبٕٔي ئۆظى ؼبلالٍسىؽبٍٔىمىؽب ۋەزە لىٍىپ « :لۇضئبٕٔي ثىع چۈـۈضزۇق ،ثىع ئۇٔي
چولۇَ لوؼساٍّىع» زېگۀىسى .لۇضئبٕٔىڭ زۇَٔبؼب وەٌگىٕىگە  14ئەؼىط ئۆرىەْ ثوٌؽىّۇ ،لۇضئبْ
ھبظىطؼىچە ثىطەض ھەضپ چبؼٍىك ئۆظگەضرىٍّەؼزىٓ ،ـۇ ۋالىززىىي ھبٌىزي ثوٍىچە زاۋاَ لىٍىپ
وەٌگۀٍىىي لۇضئبٕٔىڭ ھەلىمەرەْ ئبٌالھٕىڭ ؼۆظى ئىىۀٍىىىٕي ئىؽپبرالٍسۇ .لۇضئبٕٔىڭ ِۇٔسىٓ
ثبـمب ؼەٍجزىٓ ثەضگە ْ ۋە ئەِەٌىَەرزە ِەٍسأؽب چىممبْ ذەۋەضٌىطى ئىٕزبٍىٓ وۆپزۇض.
-7128عۇئبيِ :ۇھەِّەد ئەٌەٍھىغغبالِٕىڭ ِۆجىضىغي لۇسئبْ ثوٌغبٍٔىمىٕىڭ عەۋەثي
ِۆعىعىٍەض ئەظەٌسىٓ ھەض ثىط زەۋضٔىڭ ۋە عەِئىَەرٕىڭ ـبضائىزىؽب لبضاپ ،ـۇ ۋالىززىىي ئەڭ
رەضەلمي لىٍؽبْ ٔەضؼىٕىڭ عىٕؽىسىٓ ثوٌۇپ ،ئۇٔي ثېؽىپ چۈـىسىؽبْ ئبالھىسە پەضلٍىك
ئۈؼزۈٍٔىىي ثىٍەْ وەٌگەِْ .بٔب ثۇ ،ئبٌالھٕىڭ پەٍؽەِجەضٌەضگە ِۆعىعە ئبرب لىٍىفزىىي
پطىٕؽىپىسۇض .ئەگەض ثۇٔساق ثوٌّىؽبٔسا ِۆعىعە ئەۋەرىفٕىڭ ھېچجىط ئەھّىَىزي ثوٌّبٍززي .چۈٔىي
ثىط پۀٕي ثىٍّىگەْ ذەٌممە ثبـمب ثىط پەْ ثى ٍەْ زۇئېً ئېالْ لىٍؽبٕٔىڭ ئەھّىَىزي ثوٌّبٍسۇ.
ثەٌىي زۇئېً ئۇالضٔىڭ رەضەلمي لىٍىپ ئەڭ ئۇچىؽب چىممبْ ٔەضؼىؽىٕىڭ عىٕؽىسىٓ ثوٌؽبٔسىال
ئۇٔىڭ لىّّىزي ئورزۇضىؽب چىمىسۇِ .ەؼىٍەْ :پىطئەۋٕٔىڭ ظاِبٔىسا ؼېھىطگەضٌىه ئىٕزبٍىٓ ظوض
زەضىغىسە رەضەلمي لىٍؽبٍٔىمزىٓ ،ئبٌالھ ـۇ ظاِبٕٔىڭ رەلەظظاؼىؽب ِبؼالـزۇضؼبْ ھبٌساِ ،ۇؼب
ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب پۈرۈْ ؼېھىطٌەضٔي ثەضثبد لىٍىپ ،ؼېھىطگەضٌەضٔي ِبد لىٍىسىؽبْ ِۆعىعە ئبرب
لىٍؽبْ .ئىؽب ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ زەۋضى رىججىٌ عە ھەرزە ظوض ئبـمبْ ثىط زەۋض ثوٌؽبٍٔىمزىٓ ،ئبٌالھ
ئىؽب ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب ـۇ زەۋضٔىڭ ئەڭ ئۇؼزب زوذزۇضٌىطىّۇ ؼبلبٍزبٌّىؽبْ ئبق وېؽەٌٕي ،رۇؼّب
ووضٔي ؼبلبٍزىسىؽبْ ئبٌالھٕىڭ ئىعٔي ثىٍەْ ئۆٌۈوٍەضٔىّۇ رىطىٍسۈضىسىؽبْ ِۆعىعىٕي ئبرب لىٍؽبْ.
ئەِّب ھەظضىزي ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ظاِبٔىؽب وەٌگۀسە ،ئەضەثٍەضزە ئەزەثىَبد،
ـېئىطىَەد ٔبھبٍىزي ظوض زەضىغىسە رەضەلمي لىٍؽبٔىسى .ئەضەثٍەض چوڭ وىچىه ھەِّىؽي ثىطزەن
ـېئىط ذۇِبض ذەٌك ئېسى .ئەضەثٍەضٔىڭ ـېئىطىَەرىە ثۇٔچىٍىه ظوض ئەھّىَەد ثېطىفىسىىي
ؼەۋەثٍەضٔىڭ ثىطى :ثىط رەضەپزىٓ ،ئۇالض لۇٍِۇق ؼە ھطاالض ۋە ٍبٍاللالضزا ھبٍبد وەچۈضىسىؽبْ ذەٌك
ثوٌؽبچمب ،رەثىئەرٕىڭ ھەضذ ىً ِۀعىطىٍىطى ئۇالضٔي رەپەوىۇض لىٍىفمب ۋە ؼەظەٌٍەضٔي ئېَزىفمب
ئۈٔسەٍززيٍ .ۀە ثىط رەضەپزىٓ ،ئەضەثٍەضزە ئوِۇِىٌ ثىطٌىه ثوٌّبؼزىٓ ،ئۇالض لەثىٍىٍەضگە ثۆٌۈٔۈپ،
ھەض ثىط لەثىٍە ئۆظىٕىڭ ئبضرۇلچىٍىمٍىطىٕي ـېئىط ۋە ؼەظەٌٍەض ئبضلىٍىك ئىپبزىٍەپ پەذىطٌىٕىؿ ۋە
ـېئىط ثىٍەْ ضەلىجٍىطىٕي ؼۆوۈؾ ،ھەرزب ثۇ ؼەۋەثزىٓ ثىط ثىطىگە لبضـي چوڭ ئۇضۇـالضٔي
ثبـٍىزىؿ لبربضٌىك ِۇززىئبالض ثىٍەْ ئۆِۈض ؼۈضەرزي .ـۇڭب ئۇالض ثبالؼەرٍىه ،ثەزىئىٌ ـېئىطالضؼب ۋە
ربالٔزٍىك ـبئىطالضؼب ظوض ئېھزىَبعٍىك ئېسى .لىؽمىؽي ،ئۇالض ـېئىط ثىٍەْ وۆرۈضىٍەرزيٍ ،ۀە
ـېئىط ثىٍەْ چۈـەرزي .ثەظى ثەزىئىٌ ـېئىطٌىطىٕي وەثىىە ئېؽىؿ ثىٍەْ پەذىطٌىٕەرزي .ـۇٔساق
ثىط ۋەظىَەرزە ،لۇضئبْ وەضىُ ئۆظىٕىڭ پبضالق ٔۇضى ثىٍەْ پۈرۈْ ئىمٍىّالضٔي ٍوضۇرمبْ ،ثبالؼەد،
پبؼبھەد عە ھەرزىىي ثەزىئىٍَىىزە ئەڭ ئۈؼزۈٍٔۈوٕي ئىگىٍىگەْ ھبٌسا ،ئبٌالھ رەضىپىس ىٓ ھەظضىزي
ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب چۈـۈضۈٌىفي ثىٍەْ ئەضەثٍەضٔىڭ ئۆظٌىطىٕي ئەضەة (رىٍي ضاۋاْ ) ثبـمب
ِىٍٍەرٍەضٔي ئەعەَ (رىٍؽىع) زەپ ِەؼطۇضالٔؽبْ ئبربؼٍىك ئەزىجٍىطى ثىٍەْ ربالٔزٍىك ـبئىطٌىطىٕي
ؼەھٕىسىٓ چۈـۈضزى .ثۇ ئەٍٕي ۋالىززب لۇضئبْ وەضىّٕىڭ عىّي ئەضەثٍەضگە زۇئېً ئېالْ لىٍىفي
ئېسى .ئۇالض لۇضئبٕٔىڭ ئبٌسىسا ذۇززى چۈؾ ۋالزىسا لۇٍبـمب رىىىٍىپ لبضىؽبْ وىفىٕىڭ وۆظى
ذىطەٌىفىپ لبٌؽىٕىسەن ،ئەلىٍٍىطى ذىطەٌىفىپ ثبضچە ِبھبضەرٍىطىٕي پۈرۈٍٔەً ٍولبرمبْ ھبٌسا
گبڭگىطاپ لبٌسى.
-7181عۇئبي :لۇسئبْ وەسىُ پۈجۈْ ئىٕغبٔىَەجىە دۇئېً ئېالْ لىٍىذۇ
لۇضئبْ وەضىُ عىّي ئەضەثٍەضگە زۇئېً ئېالْ لىٍؽىٕىسەن ،پۈرۈْ ئىٕؽبٔىَەرىە زۇئېً ئېالْ
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لىٍؽبٔىسى .لۇضئبْ ثۇ ذۇؼۇؼزب ٔۇضؼۇٍٔىؽبْ ئىفالضٔىڭ ثوٌىسىؽبٍٔىمىسىٓ ذەۋەض ثەضگەْ ۋە ثۇ
ئىفالض ئەِەٌىَەرزە ئورزۇضىؽب چىممبِْ .ەؼىٍەْ :لۇضئبْ وەضىُ ضىٍّىمالض ثىٍەْ ئىطأٍىمالض
ئورزۇضىؽىسا لبٍزب ئۇضۇؾ چىمىسىؽبٍٔىمي ۋە ضىٍّىمالضٔىڭ ٍېڭىسىؽبٍٔىمىسىٓ ئبٌسىٓ ذەۋەض
ثەضگۀسەِ ،ۇؼۇٌّبٔالض« ھەق ۋە ضاؼذ» زەپ رەؼزىك لىٍىفزي ،ئەضەة ،ئەعەَ ثۇززىؽزٍىطى ۋە
ئۇالضٔىڭ ٍبٔساـٍىطى ثوٌؽب ثۇ ٍبٌؽبْ گەپ ،وۆضىّىع لېٕي .لبٍؽىّىعٔىڭ وۈرىىٕي « ئەِەٌگە
ئبـىسىىەْ» زېَىفزي ۋە ئىىىي پىطلە ثۇ وېٍەچەوزىىي ئۇضۇـٕي ئىٕزىعاض ثىٍەْ وۈرزي .ئبضىسىٓ
روٌۇق ٍ 7ىً ئۆرىۀسىٓ وېَىٓ ،ضىٍّىمالض ذۇززى لۇضئبٕٔىڭ ئبٌسىٕئبال ذەۋەض ثەضگىٕىسەن
ئىطأٍىمالضٔي ٍەڭسى .ئەگەض ئەھۋاي لۇضئبْ وەضىُ ذەۋەض ثەضگۀسەن ثوٌّبؼزىٓ ئۇٔىڭ ئەوؽىچە
ثوٌۇپ ضىٍّىمالض ٍېڭىٍگەْ ثوٌؽب ٍبوي ئۇضۇؾ ٍۈظ ثەضِىگەْ ثوٌؽب ٔېّە ثوٌّبلچي ئېسى؟
ـەوؽىعوي ،ئەضەثٍەضٔىڭ ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالِٕي ‖ ٍبٌؽبٔسىٓ پەٍؽەِجەضٌىه زەۋاؼي لىٍؽبْ،
ـۇڭب ئۇٔىڭ گەپٍىطى ٍبٌؽبْ چىمزي ― زەپ رۆھّەد لىٍىفي ئۈچۈْ ٍېزەضٌىه ـەضد – ـبضائىذ
ھبظاضالٔؽبْ ثوالرزي .ئىؽالَ زىٕىٕىڭ ئبؼبؼىٌ زەؼزۇضى ۋە ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ
ضاؼزٍىمىٕي ئىؽپبرالٍسىؽبْ لۇضئبْ وەضىُ ٍبٌؽبٔؽب چىمىطىٍؽبٔسىٓ وېَىٓ ،ثۇ ٍېڭي زىٓ ئەعەٌگە
ٍوٌۇلمبْ ثوالرزي .ئەِّب ذەۋەض ثەضگۈچي ئبٌالھ ربئبال ئېسىِ .ۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئەِەغ7 .
ٍىٍسىٓ وېَىٓ ثوٌىسىؽبْ ؼولۇـٕىڭ ٔەرىغىؽىسىٓ ذەۋەض ثېطىؿ ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭال
ئەِەغ ،ھەرزب ھەضثىٌ ئىفالض ئىؽزطاگىَىؽي ؼبھەؼىسە ئەرطاپٍىك ٍېزىفىەْ ھەضثىٌ
لوِبٔسأالضٔىڭّۇ لوٌىسىٓ وەٌّەٍسىؽبْ ئىؿ ئىسى .پەٍؽەِجەضٌەضگە ثېطىٍگەْ ِۆعىعىٍەض رەثىئەد
لبٔۇٔىَەرٍىطىٕي ثۆؼۈپ ئۆرىسىؽبْ ذبضىمي ئبزەد ئىفالض ئېسىِ .ەؼىٍەْ :ئىجطاھىُ
ئەٌەٍھىؽؽبالَ ثۇرالضؼب چولۇٔىسىؽبْ ثىط لەۋِگە ئەۋەرىٍگەْ پەٍؽەِجەض ئېسى .ـۇڭب ئۇالض ئىجطاھىُ
ئەٌەٍھىؽؽبالِٕي وۆٍسۈضۈپ عبظاٌىّبلچي ثوٌؽىٕىسا ،ئۇٔي ئىالھٍىطىٕىڭ ئبٌسىؽب ئېٍىپ وەٌگەْ.
ئۇالضٔىڭ ئېزىمبزى ثوٍىچە ثوٌؽبٔسا ،ئۇالضٔىڭ ئىالھٍىطى ئۆظٌىطىگە ھبلبضەد لىٍؽبْ ئىجطاھىُ
ئەٌەٍھىؽؽبالِٕي عبظاٌىفي ۋە ئۇٔىڭسىٓ ئىٕزىمبَ ئېٍىفي وېطەن ئېسىٌ .ېىىٓ ئىجطاھىُ
ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئورمب ربـالٔؽىٕىسا ،ئود ئۆظىٕىڭ وۆٍسۈضۈؾ ذۇؼۇؼىَىزىٕي ٍولبرزي ،ئۇالضٔىڭ
ئىالھٍىطى ئىجطاھىُ ئەٌەٍھىؽؽبالِسىٓ ئىٕزىمبَ ئبالٌّىؽبٍٔىمزىٓ ئۇالضٔي ِبد لىٍىپ لوٍسى .ـۇ
ئېٕىمىي ،ئىجطاھىُ ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ِۆعىعىؽي ئورزىٓ لۇرۇٌۇپ ئبِبْ لېٍىؿ ئەِەغ ،ثەٌىي
ئورٕىڭ وۆٍسۈضۈؾ لبٔۇٔىَىزىٕي ثېىبض لىٍىؿ ئبضلىٍىك ؼبذزب ئىالھالضٔىڭ عبظاال ـزىٓ ئبعىع
ئىىۀٍىىىٕي ئىؽپبرالؾ ئېسى .ئەگەض ئبٌالھ ربئبال ئىجطاھىُ ئەٌەٍھىؽؽبالِٕي ئورزىٓ لۇرمۇظۇـٕىال
ِەلؽەد لىٍؽبْ ثوٌؽب ئېسى ،لەۋِي ئۇٔي ذۇززى ئىؽب ئەٌەٍھىؽؽبالَ ثىٍەْ ِۇھەِّەز
ئەٌەٍھىؽؽبالِٕي ؼۈٍمەؼزچي لەۋٍِەض رۇربٌّىؽبٔسەن رۇربٌّىؽبْ ٍبوي ٍبِؽۇض ٍېؽىپ ئود ئۆچۈپ
لبٌؽبْ ؼەۋەثٍەض ثىٍۀّۇ ئۇٔي لۇرمۇظاالٍززي .ئەگەض ئىجطاھىُ ئەٌەٍھىؽؽبالَ لېچىپ لۇرۇٌؽبْ ٍبوي
ٍبِؽۇض ٍېؽىپ ئود ئۆچۈپ لبٌؽبْ ثوٌؽب ئېسى ،لەۋِي ‖ ئەگەض ثىع ئىجطاھىّٕي رۇربٌىؽبْ ثوٌؽبق،
ئەٌۋەرزە ئىالھٍىطىّىع ئۇٔىڭسىٓ ئىٕزىمبَ ئبٌؽبْ ۋە ئود ئۆچۈپ لبٌّىؽبْ ثوٌؽب ،ئەٌۋەرزە
وۆٍسۈضۈٌگەْ ثوالرزي― زەپ وۆضەڭٍىفي ِۇِىىٓ ئېسى .ئەِّب ٍبٌمۇٔالپ رۇضؼبْ ئود زۆۋىؽي
ئۇٔىڭؽب ربـالٔؽبْ ئىجطاھىُ ئەٌەٍھىؽؽبالِٕي وۆٍسۈضەٌّىسى ،ئۇالض گۇِبْ لىٍؽبْ ئىالھالض ئۇٔي
عبظاٌىَبٌّىسىٔ .ەرىغىسە ،ئۇالض ‖ ئىالھٍىطىّىع ― زەپ چولۇٔؽبْ ثۇرالضٔىڭ ثىطاۋؼب پبٍسا ٍبوي
ظىَبْ ٍەرىۈظەٌّەٍسىؽبْ ھەرزب ئۆظٌىطىٕىّۇ ظىَبْ – ظەذّەرٍەضزىٓ لوؼسىَبٌّبٍسىؽبْ ھەٍىەٌٍەض
ئىىۀٍىىي ئۆظ وۆظٌىطى ثىٍەْ وۆضزىِ .ۇؼب ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئبٌالھ ربئبالٔىڭ ‖ ھبؼبڭ ثىٍەْ
زېڭىعؼب ئۇض ― زېگەْ ئەِطىگە ئبؼبؼەْ ،ھبؼىؽي ثىٍەْ ئۇضىۋىسى ،زېڭىع ؼۈٍي ذۇززى ئىىىي
چوڭ ربؼسەن ئىىىي رەضەپىە ئبٍطىٍىپ ،ئورزۇضىسىٓ ٍوي ھبؼىً ثوٌسى .ؼۇٔىڭ ثۇٔساق ثوٌىفي
ئۇٔىڭ لبٔۇٔىَىزىگە ظىذ ثىط ئىؿٌ .ېىىٓ ِۆعىعە ئۇٔي ـۇٔساق لىالٌىسى .ثۇ ِۇؼب
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ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ذبؼىَەرٍىه ھبؼىؽىٕىڭ وبضاِىزي ئەِەغ ،ثەٌىي ئۇ ئبضلىسا پىطئەۋْ
لوـۇٍٔىطى ،ئبٌسىسا پبٍبٔؽىع زېڭىع ئىىىىؽىٕىڭ ئورزۇضىؽىسا لېٍىپ ،لۇرۇٌۇـٕىڭ ئىٕؽبٔىٌ
چبضىٍىطى پۈرۈٍٔەً رۈگىگەْ ثىط ۋالىززب ،لۇرۇٌۇـزىٓ روٌۇق ئۈِىسۋاضٌىك ثىٍەْ ئىفٕىڭ
چبضىؽىٕي ئبٌالھ ربئبالؼب ربپفۇضؼبٔىسى .ـۇڭب ئۇٔىڭ لەۋِي ‖ثىع ئەِسى رۈگەـزۇق ― زېگۀسە ،ئۇ
‖ ٍبق ! ئبٌالھ ِېٕىڭ ثىٍەْ ثىٍٍىسۇض .ئۇ ِېٕي ٔىغبرٍىممب ٍېزەوٍەٍسۇ ― زېگەْ ؼۆظٔي روٌۇق
ئىفۀچ ۋە ذبرىطعەٍِىه ثىٍەْ ئېَزىؿ ئبضلىٍىك لۇرۇٌۇؾ ئىفىٕىڭ ئىٕؽبٔىٌ ؼەۋەثٍەضزىٓ
ئبٌالھ ربئبالٔىڭ لۇزضىزىگە ٍۆرىەٌگۀٍىىىٕي عبوبضٌىؽبْ ئېسى.
-7187عۇئبي :لۇسئ بْ وەسىّٕىڭ ثۇسۇٔمي پەٍغەِجەسٌەسٔىڭ ِۆجىضىٍىشىذىٓ
ئبالھىذىٍىىي
پەٍؽەِجەضٌەضگە ثېطىٍگەْ ِۆعىعىٍەض ذبضاوزېط عەھەرزە ئوذفبؾ ثوٌّىؽبٔسەن ،لىّّەد
عەھەرزىّۇ ئوذفبؾ ثوٌّىؽبِْ .ەؼىٍەِْ :ۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالِسىٓ ثبـمب پۈرۈْ
پەٍؽەِجەضٌەضٔىڭ ِۆعىعىٍىطى ھىؽؽىٌ ِۆعىعىٍەضزىٓ ثوٌۇپ ،ـۇ ۋالىززب ئۇٔي وۆضگۀٍەض لبٍىً
ثوٌۇپ ئىفىٕىسىؽبْ ،ئۇٔي وۆضِىگەْ وېَىٕىىٍەض ئۈچۈْ ربضىد ٍبوي لىؽؽە ئوضٔىسا ثوٌۇپ
لبٌؽبٍٔىمزىٓ ،ذبٌىؽبٔالض ئىفىٕىپ ،ذبٌىؽبٔالض ئىفۀّەٍسىؽبْ ئىفالضزۇض .ئەِّب ِۇھەِّەز
ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ِۆعىعىؽي ثوٌؽبْ لۇضئبْ وەضى ُ ظاِبٔالضٔىڭ ئۆرىفي ثىٍەْ وۈچىٕي
ٍولبرّبٍسىؽبْ ِەڭگۈٌۈن ئەلٍىٌ ِۆعىعىسۇض .لۇضئبْ وەضىُ ھەِّىال ٍەضزە ثبض .ئۇٔي ھەضوىُ ‖ ِبٔب
ثۇ ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ِۆعىعىؽي― زەپ وۆضؼىزىپ ثېطەٌەٍسۇ .ثۇضۇٔمي
پەٍؽەِجەضٌەضٔىڭ ِۆعىعىٍىطىگە ٔەظەض ؼبٌؽىٕىّىعزا ،ئۇالضٔىڭ ئبٌالھ ربئبالٔىڭ ـۇ ۋالىززب ضوٍبپمب
چىمبضؼبْ ئىفٍىطى ئىىۀٍىىىٕي ،لۇضئبْ وەضىّٕىڭ ئبٌالھ ربئبالٔىڭ ؼۈپەرٍىطىسىٓ ثىط ؼۈپەد
ئىىۀٍىىىٕي ثبٍمبٍّىع .ئىؿ – ھەضىىەد ثىط ٍبوي ثىط لبٔچە لېزىُ رەوطاضٌىٕىپ ئبذىطٌىفىسۇ .ثۇ
ذۇززى ئود ئىجطاھىُ ئەٌەٍھىؽؽبالَ ربـالٔؽبْ ۋا لىززب ئۇٔي وۆٍسۈضِىگەْ ثوٌؽىّۇ ،وېَىٓ ٍۀە
ئۆظىٕىڭ ئەؼٍي ذۇؼۇؼىَىزىگە لبٍزمبٍٔىمي ثىٍەْ ِۇؼب ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئۆرىۀسە ٍېطىٍؽبْ زېڭىع
ؼۈٍىٕىڭ وېَىٓ ٍۀە ئەؼٍي ذۇؼۇؼىَىزىگە لبٍزمىٕىؽب ئوذفبؾ .ئەِّب ؼۈپەد ئۇٔىڭ ئىگىؽي
زاۋاَ لىٍؽبْ ِۇززەرىىچە ئۇٔىڭ ثىٍەْ ھەِىفە ثىطگە زاۋاَ لىٍىسۇ .ثۇ ذۇززى ئبٌالھ ربئبالٔىڭ وبالَ
ؼۈپىزىٕىڭ ئۇٔىڭ ثىٍەْ ِەڭگۈگە زاۋاَ لىٍؽىٕىؽب ئوذفبؾ.
لۇضئبْ وەضىّٕىڭ ثۇضۇٔمي پەٍؽەِجەضٌەضٔىڭ ِۆعىعىٍىطىسىٓ پەضلىٍىٕىپ رۇضىسىؽبْ ٍۀە ثىط
رەضىپي ـۇوي ،ھەض لبٔساق ثىط پەٍؽەِجەضٔىڭ ِۆعىعىؽي ئبٍطىُ ۋە زەؼزۇضى ئبٍطىُ ئېسى.
ِەؼىٍەِْ :ۇؼب ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ِۆعىعىؽي ھبؼب ثوٌؽب ،زەؼزۇضى رەۋضاد ئېسى .ئىؽب
ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ِۆعىعىؽي ِېسىزؽىٕب ثوٌؽب ،زەؼزۇضى ئىٕغىً ئېسى .ئەِّب ِۇھەِّەز
ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ِۆعىعىؽي ئۇٔىڭ زەؼزۇضىٕىڭ ئۆظىسۇض .ثۇ لۇضئبْ وەضىّسىٓ ئىجبضەد ئۇٌۇغ
زەؼزۇضٔىڭ ِۆعىعە ثىٍەْ لوؼسىٍىپ ِەڭگۈگە زاۋاَ لىٍىفي ۋە ِۆعىعىٕىڭ زەؼزۇضزا ھەِىفە
ثوٌىفي ئۈچۈْ ئېسى .ثۇٔىڭسىٓ ِەٌۇِىي ،ثۇضۇٔمي پەٍؽەِجەضٌەضٔىڭ وىزبثٍىطى ـۇ
پەٍؽەِجەضٌەضٔىڭ ئۇِّەرٍىطىگە ئبِبٔەد لىٍىٕؽبْ ۋە ئۇالض وىزبثٍىطىٕي چىڭ ؼبلالـمب ئەِط
لىٍىٕؽبْ .ئەِّب لۇضئبْ وەضىّٕي ؼبلالؾ ،ئۇٔي ئۆظگەضرىؿ ۋە ثوضِىالـالضزىٓ لوؼساؾ ئىفىٕي
ئبٌالھ ربئبال ئۆظ ئۈؼزىگە ئبٌؽبْ« .لۇضئبٕٔي ھەلىمەرەْ ثىع چۈـۈضزۇق ۋە چولۇَ ئۇٔي لوؼساٍّىع» .
ٔېّە ئۈچۈْ؟ چۈٔىي:
ثىطىٕچىسىٓ ،لۇضئبْ وەضىُ رب لىَبِەرىىچە ِەڭگۈٌۈن عبٍٔىك ِۆعىعىسۇض .ئۇ ِۆعىعە ثوٌؽبْ
ئىىەْ ،ئۇٔىڭ رېىؽزٍىطى ئۆظ پېزىچە زاۋاَ لىٍىفي وېطەن .ئۇٔساق ثوٌّىؽبٔسا ئۇٔىڭ ِۆعىعىٍىىي
ٍولبٌؽبْ ثوٌىسۇ.
ئىىىىٕچىسىٓ ،ئبٌالھ ربئبال ثۀسىٍىطىٕىڭ ثۇضۇٔمي ؼبِبۋىٌ وىزبثالضٔي لوؼساـزىىي
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ئبعىعٌىمٍىطىٕي رەعطىجە لىٍىپ وۆضزى .ئۇالض ِۇلەززەغ وىزبثٍىطىٕىڭ ثەظىؽىٕي ئۇٔۇرزي،
ثەظىؽىٕي ثوضِىٍىسى ،ثەظىؽىٕي ذەٌمزىٓ ٍوـۇضزى .ـۇٔساق لىٍىپ ثۇ ئبِبٔەرٍەضگە ذىَبٔەد
لىٍسى .ـۇ ؼەۋەثزىٓ ئبٌالھ ربئبال لۇضئبْ وەضىّسىٓ ئىجبضەد ئەڭ ئبذىطلي ۋە ِەڭگۈٌۈن زەؼزۇضٔي
لوؼساؾ ئىفىٕي ئۆظ ئۈؼزىگە ئبٌؽبْ.
-7184عۇئبي :لۇسئبْ وەسىّٕي ئبٌالھ عبلٍىّبلحب
ثىع ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ لۇضئبْ وەضىّٕي لوؼساؾ ۋە ئۇٔىڭ وۆضؼەرّىٍىطىگە ئەِەي لىٍىؿ
ئەھۋاٌىؽب ٔەظەض ؼبٌىسىؽبْ ثوٌؽبق ،لۇضئبْ وەضىّٕىڭ وۆضؼەرّىٍىطىگە ئەِەي لىٍىؿ ئىفىٕىڭ
ظاِبْ ئۆرىۀؽېطى ئبعىعالپ ثېطىۋارمبٍٔىمىٕي ۋە ئۇٔي لوؼساؾ ئىفىٕىڭ ظاِبٕٔىڭ ئۇظىطىفي
ثىٍەْ وۈچىَىپ ثبضؼبٍٔىمىٕي وۆضىّىع .ثۇ ٔېّىسىٓ زېطەن ثېطىسۇ؟ ـۈثھىؽىعوي ،لۇضئبْ
وەضىّٕي لوؼساؾ ئىفىٕىڭ ئبٌالھ ربئبالٔىڭ لوٌىسا ئىىۀٍىىىسىٓ زېطەن ثېطىسۇ .ـۇڭب لۇضئبْ
وەضىّٕي ِۇؼۇٌّبٔالض ئبضىؽىسىال ئەِەغ ،ثەٌىي زۇَٔبٔىڭ ھەض لبٍؽي عبٍٍىطىسا ِۇؼۇٌّبْ
ئەِەغ لەۋٍِەض ئبضىؽىسىّۇ ربپمىٍي ثوٌؽىٕىسەنِ ،ۇؼۇٌّبْ ثوٌّىؽبٔالضٔىڭّۇ ئۇٔي لوؼساپ
وېٍىۋارمبٍٔىمىٕي وۆضىّىعٔ .ېّە ئۈچۈْ ٍبپؤىَە ،ئىزبٌىَە ۋە ثبـمىّۇ ِۇؼۇٌّبْ ثوٌّىؽبْ زۆٌەرٍەض
لۇضئبْ وەضىّٕي ئەڭ ئېؽىً ۋە ؼۈپەرٍىه ٔەـىط لىٍىؿ ئۈچۈْ ـۇٔچە وۆپ ذىطاعەد
چىمىطىسۇ؟ ٔېّە ئۈچۈْ گېطِبٔىَىٍىه ِۇؼۇٌّبْ ئەِەغ ثىط ـەذػ لۇضئبْ وەضىّٕي ھۆؼٕرەد
ثىٍەْ ثىط ثەرىە ٍېعىپ چىمىفمب ئبٌسىطاٍسۇ؟ ٔېّە ئۈچۈْ لۇضئبْ وەضىّٕي ٔەـىط لىٍىسىؽبْ
ِۇؼۇٌّبْ ئەِەغ ِىٍٍەرٍەض ئۆظٌىطىٕىڭ ِۇلەززەغ وىزبثٍىطىٕي ئۆظگەرىىٕىسەن لۇضئبْ وەضىّٕي
ثىطەض ھەضپىگە چبؼٍىك ئۆظگەضرەٌّەٍسۇ؟ چۈٔىي ئبٌالھ ربئبال لۇضئبْ وەضىّٕي ـۇٔساق لوؼساـٕي
ذبالٍسۇ ۋە ئۇالضٔي ـۇٔساق لىٍسۇضۇؾ ئبضلىٍىك لۇضئبْ وەضىّٕي ئبٌالھ ربئبال ئۆظى لوؼساپ
وېٍىۋارمبٍٔىمىٕي زەٌٍىٍەٍسۇ .ثۇٔىڭسىٓ ِەٌۇِىي ،لۇضئبْ وەضىّٕي لوؼساپ وەٌگۀٍەض ئىؽالَ
زىٕىؽب ئەِەي لىٍؽۇچىالض ئەِەغ ،ثەٌىي ئبٌالھ ربئبال ئۆظىسۇض !
-7183عۇئبي :لۇسئبْ وەسىُ پۈجۈْ ئىٕغبٔىَەت ئۈچۈْ ِۆجىضە
لۇضئبْ وەضىُ ئەضەثٍەضگىال زۇئېً ئېالْ لىٍىؿ ئۈچۈْ وەٌگەْ ِۆعىعە ئەِەغ ،ثەٌىي ئۇ
پۈرۈْ ئبٌەَ ئۈچۈْ ِۆعىعىسۇض .ئۇ ظاِبْ ۋە ِبوبٔالضٔىڭ روؼبلٍىطىٕي ثۆؼۈپ ربـٍىسى.
 )1لۇضئبْ وەضىّٕىڭ ئۆرّۈؾ ظاِبٔالضٔىڭ روؼبلٍىطىٕي ثۆؼۈپ ئۆرىۀٍىىي .ھەظضىزي
ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالَ ھېچ ئولۇِىؽبْ ۋە ئولۇؾٍ ،ېعىفٕي ئۆگۀّىگەْ ،پەلەرال ئبٌالھٕىڭ
ۋە ھىَؽي ثىٍەْ رەضثىَىٍۀگەْ ثىط ظاد ئېسى .ئۇٔىڭؽب چۈـۈضۈٌگەْ ثۇ لۇضئبٔسا ،ئۇٔىڭسىٓ ثۇضۇْ
ئۆرىۀٍەضٔىڭ ئىٍگىطىىي پەٍؽەِجەضٌەض ثىٍەْ ئۇالضٔىڭ لەۋٍِىطىٕىڭ ئىؿ ئىعٌىطى ،ھەرزب ربضىد
ٍۈظىسىٓ ھېچ ئىعى لبٌّىؽبْ ِىٍٍەرٍەضٔىڭّۇ وەچۇضِىفٍىطى ،ئېزىمبزٌىطى ۋە ئبلىۋەرٍەض رەپؽىٍىٌ
ثبٍبْ لىٍىٕؽبٍْ .ۇلىطىمىالضٔىڭ لىؽؽىٍىطىٕىڭ ثەظىؽىٕي ثىط ئۆِۈض ئىعزۀگەْ
ربضىرفۇٔبـالضزىٓ ِىڭسىٓ ثىطى ثىٍەرزي ٍبوي ثىٍّەٍززي .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ثۇ
لىؽؽىٍەضٔي لۇضئبٕٔىڭ ھىىبٍە لىٍىفي ثوٍىچە ثبٍبْ لىٍىپ ثەضگۀسىٓ وېَىِٓ ،ەظوۇض
لىؽؽىٍەض ئەھٍي وىزبة ٍەھۇزىٌ ،ذىطىؽزىئبْ ئەٌالِىٍىطىٕىڭ لوٌىسىىي ؼبِبۋىٌ وىزبثالضٔىڭ ۋە
ـۇ ظاِبٔالضزىىي ِەـھۇض ربضىرچىالضٔىڭ ھىىبٍە لىٍؽبٍٔىطىٕىڭ ئەٍٕىؽي ثوٌۇپ چىممبْ .ـۇ
ؼەۋەثزىّٕۇ ئەٍٕي ظاِبٔالضزا ئىؽالَ زىٕىؽب وىطگەْ ئەھٍي وىزبة ئبٌىٍّىطى ۋە ثبـمب ئىٍىُ
ئەھٍىٍىطى وۆپ ثوٌؽبْ.
لۇضئبْ وەضىّٕىڭ ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب ذىزبة لىٍىپ ثىط لبٔچ ە ئوضۇٔسا ثبٍبْ لىٍؽبْ
«ؼەْ ئۇالضٔىڭ ٍېٕىسا ٍوق ئىسىڭ» زېگەْ ئبٍەرٍىطى لۇضئبْ وەضىّٕىڭ ئۆرىەْ ظاِبٔالضٔىڭ
روؼبلٍىطىٕي ثۆؼۈپ ئۆرۈـزەن ئۇٌۇغ ِۆعىعىؽىٕي ئىؽپبرالـمب ٍېزەضٌىىزۇض« .ئي ِۇھەِّەز ! ثۇ
ؼبڭب ۋە ھي لىٍىۋارمىٕىّىع ؼەٍىت ذەۋەضٌىطىسىٕسۇضِ .ەضٍەِٕي ئۇالضٔىڭ لبٍؽىؽي رەضثىَؽىگە
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ئېٍىؿ ِەؼىٍىؽىسە چەن ربـالؾ ٍۈظىؽىسىٓ لەٌەٍِىطىٕي ؼۇؼب ربـٍىؽبْ چبؼسا ،ؼەْ
ئۇالضٔىڭ ٍېٕسا ٍوق ئىسىڭِ ،ەضٍەِٕىڭ وىّٕىڭ رەضثىَؽىسە ثوٌۇـىٕي ئۆظ ئبضا عبڭغبي
لىٍىفمبٍٔىطىسا ؼەْ ئۇالضٔىڭ ٍېٕىسا ٍوق ئىسىڭ[ » .ؼۈضە ئبي ئىّطاْ ]44 -
« ئي ِۇھەِّەز! ثىع ؼەضثىٌ ربؼٕىڭ ثىط رەضىپىسە ِۇؼبؼب ۋە ھي ٔبظىً لىٍؽىٕىّىعزا ؼەْ ٍوق
ئىسىڭ ،ثۇٔي ئۆظ وۆظۈڭ ثىٍۀّۇ وۆضِىگەْ ئىسىڭ[ » .ؼۈضە لەؼەغ ]44 -
 ) 2لۇضئبْ وەضىّٕىڭ ِبوبْ روؼبلٍىطىٕي ثۆؼۈپ ربـٍىفي .لۇضئبْ وەضىُ وىفىٍەضٔىڭ
ئىؽالَ زىٕي ثىٍەْ ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالَ رۇؼطۇٌۇق ئۆظ – ئۆظىگە ِەذپي ئېَزمبٍٔىطىسىٓ
ذەۋەض ثېطىفزىٓ ربـمىطى ،وىفىٍەضٔىڭ وۆڭۈٌٍىطىگە وەچۈضگۀٍىطىسىّٕۇ رەپؽٍي ۋە ئېٕىك
ذەۋەض ثەضگەْ.
« پىچىطٌىفىفزىٓ ِۀئي لىٍىٕؽبْ ،ئبٔسىٓ ِۀئي لىٍىٕؽبْ ٔەضؼىگە لبٍزمبْ وىفىٍەضٔي
وۆضِىسىڭّۇ؟ ئۇالض گۇٔبھ ثىٍەْ ،ظۇٌۇَ ثىٍەْ ۋە پەٍؽەِجەضگە لبضـي رۇضۇؾ ثىٍەْ پىچىطٌىفىسۇ،
ئۇالض ؼېٕىڭ ٍېٕىڭؽب وەٌگۀسە ،اﷲ ؼبڭب ؼبالَ لىٍىفزب لوٌالّٔىؽبْ ؼۆظٌەض ثىٍەْ ؼبالَ لىٍىسۇ،
ئۇالض ئۆظ ئىچىسە« :اﷲ ٔېّىفمب ثۇ ؼۆظىّىع ثىٍەْ ثىعٔي عبظاٌىّبٍسۇ!» زەٍسۇ ،زوظاخ ئۇالضؼب
وۇپبٍىسۇض ،ئۇالض زوظاذمب وىطىسۇ ،زوظاخ ٔېّىسېگەْ ٍبِبْ عبً! »[ِۇعبزىٍە ]8 -
لۇضئبْ وەضىُ ثۇ ئبٍەرزە ،ئەضەة ِۇـطىىٍىطىٕىڭ ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب لبضـي ئىچىسە
ئۆظ – ئۆظىگە ؼۆظٌىگۀٍىطىسىٓ ذەۋەض ثەضگەْ .ئەگەض ئۇالض ـۇٔساق ؼۆظٌىّىگەْ ثوٌؽب ،ئەٌۋەرزە
ثۇ ئبٍەرىە لبضـي چىمىپ ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب ‖ ئەً ِۇھەِّەز ! ثىع ئۇٔساق ئوٍٍىؽبْ
ئەِەغ ،ؼەْ ٍبٌؽبٔچىؽەْ ― زەپ ئۇٔىڭ ؼۆظىٕي ٍبٌؽبٔؽب چىمبضؼبْ ثوالرزي .ئەِّب ئۇالض
ئۆظٌىطىٕىڭ ئىچىي ضەظىٍٍىىٍىطىٕي پبؾ لىٍؽبْ ثۇ لۇضئبْ وەضىُ ئبٍىزي ئبٌسىسا الَ ،عىُ
زېَەٌّىسى .ثۇ لۇضئبْ وەضىّٕىڭ و ىفىٍەض وۆڭٍىسە ثوٌۇپ ئۆرىۀٍەضزىٓ ذەۋەض ثېطىفي ثوٌۇپ،
وىفىٍەض رېري وۆڭٍىگە وەچۈضِىگەْ ۋە چولۇَ وەٌزۈضىسىؽبْ ئىفالضزىّٕۇ ذەۋەض ثېطىؿ ئبضلىٍىك
ئۆظىٕىڭ ِۆعىعىؽىٕي ٔبِبٍبْ لىٍؽبْ.
« ثەظى ئەذّەق وىفىٍەض ‖ :ئۇالضٔي ٍۀي پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ثىٍەْ ِۆِىٍٕەضٔي لبضاپ
وېٍىۋارمبْ لىجٍىؽىسىٓ ٍۀي ثەٍزۇٌّۇلەززەؼزىٓ ٔېّە ٍۈظ ئۆضۈگۈظگۀسۇ؟ ― .زەٍسۇ[ » .ؼۈضە ثەلەض
 ]142ثۇ ئبٍەد ،لىجٍە ثەٍزۇٌّۇلەززەؼزىٓ وەثىگە ئۆظگەضرىٍىفزىٓ ثۇضۇْ چۈـىەْ ثوٌۇپٍ ،ېمىٓ
وېٍەچەوزە ئەِەٌگە ئبـىسىؽبْ ثۇ چوڭ ئۆظگىطىفىە وىفىٍەضٔىڭ رۇرىسىؽبْ ِەۋلىئەؼي روؼطۇٌۇق
ئبٌسىٕئبال ذەۋەض ثەضگەْ .وەثە ئۆظگەضگۀسىٓ وېَىٓ ،ئۇالض ضاؼزىٕال ـۇٔساق زېَىفىەْ.
«ئۇالض ٍۀي ِۇٔبپىمالضٔىڭ ٍېٕىؽب لبٍزىپ ثبضؼىٕىڭالضزا ،ئۇالض ؼىٍەضٔىڭ ئۇالضٔي
ئەٍىجٍىّەؼٍىىىڭالض ئۈچۈْ ٍبٌؽبْ ئۆظضىٍەض ثبٍبْ لىٍىپ ،ئبٌالھ ثىٍەْ لەؼەَ لىٍىسۇ ،ئۇالضزىٓ
ٍۈظ ئۆضۈڭالض ٍۀي ئۇالض ثىٍەْ ؼۆظٌەـّەڭالض ۋە ؼبالِالـّبڭالض ،ئۇالض ھەلىمەرەْ ٔىغىؽزۇض،
لىٍّىفٍىطىٕىڭ عبظاؼي ئۈچۈْ ئۇالضٔىڭ ثبضىسىؽبْ عبٍي عەھۀٕەِسۇض[ » .ؼۈضە رەۋثە ]94 -
ثۇ ئبٍەد ،عىھبزرىٓ لېچىپ ئبٍطىٍىپ لبٌؽبْ ِۇٔبپىمالضٔىڭ ِۇؼۇٌّبٔالض عىھبزرىٓ لبٍزىپ
وەٌگۀسە ،ئۇالضٔىڭ ئبٌسىؽب چىم ىپ ٍبٌؽبٔسىٓ ئۆظۈضٌەضٔي ئوٍسۇضۇپ لەؼەَ لىٍىسىؽبٍٔىمىسىٓ
ذەۋەض ثەضگەْ.
 ) 3لۇضئبْ وەضىّٕىڭ وېٍەچەن روؼبلٍىطىٕي ثۆؼۈپ ربـٍىفي.
«ِۇـطىىالض روپي ِەؼٍۇپ لىٍىٕىسۇ ،ئبضلىؽب لبضاپ لبچىسۇ[ » .ؼۈضە لەِەض ]45 -
ثۇ ئبٍەد ِەوىىسە ِۇؼۇٌّبٔالض ؼبْ ۋە وۈچ عە ھەرزە ئىٕزبٍىٓ ئبظٌىمٕي رەـىىً لىٍىسىؽبْ
ثىط ۋالىززب چۈـىەْ .ھەرزب ئۆِەض ئىجٕي ذەرزبة ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ثۇ ئبٍەد چۈـىۀسە «لبٍؽي
روپ ئۇ ثىعزىٓ ِەؼٍۇة ثوٌىسىؽبْ .ثىع ئۆظىّىعٔي لوؼساـزىّٕۇ ئبعىع وېٍىۋارمبْ رۇضؼبق» .
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زېگەْ .ل ۇضئبْ وەضىُ ثۇ ئبٍەد ئبضلىٍىك ثىط لبٔچە ٍىً وېَىٓ ئەِەٌگە ئبـىسىؽبْ ثىط ھەلىمەرزىٓ
ذەۋەض ثەضگەْ.
لۇضئبْ وەضىُ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب عېٕي ثىٍەْ زۈـّۀٍىه وۆضؼەرىەْ ربؼىؽي ئەثۇ
ٌە ھەثٕىڭ وبپىط پېزي ئۆٌىسىؽبٍٔىمىسىٓ ذەۋەض ثېطىسۇ.
«ئەثۇ ٌەھەثٕىڭ ئىىىي لوٌي لۇضۇپ وەرؽۇْ! ئەِەٌسە لۇضۇپ وەرزي .ئۇٔىڭؽب ِبي ِۈٌىي ۋە
ئېطىفىەْ ٔەضؼىٍىطى ئەؼمبرّىسى .ئۇ الۋۇٌساپ رۇضؼبْ ئورمب ٍۀي زوظاذمب وىطىسۇ .ئۇٔىڭ ئورۇْ
روـۇؼۇچي ٍۀي ؼۇذۀچي ذورۇٔىّۇ الۋۇٌساپ رۇضؼبْ ئورمب وىطىسۇ .ئۇٔىڭ ثوٍٕىسا ِەھىەَ
ئېفىٍگەْ ئبضؼبِچب ثوٌىسۇ[ » .ؼۈضە ِەؼەز]

ٍەجحىٕچي ثبپ .لۇسئبٕٔىڭ لىغغىٍىشى

-7182عۇئبي :لىغغىٕىڭ ِۀىغي
لىؽؽە :ئىع لوؼالؾِ ،ۀىؽىسە" .قصصت أثره" ئىعىٕي ئىعٌىسىُ ،زېَىٍىسۇ .لەؼەغ ،پىئىً

رۇِۇضىسۇض .ئبٌالھ ربئبال ِۇٔساق زېگەْ[ :فَ ْارتَدَّا َعلَى آثَا ِرِِهَا

ص] « ئىىىىؽي وەٌگەْ ئىع ى
قَ َ
ص ً
] ٍۀي ،وەٌگەْ ئىعٌىطىٕي ثوٍالپ

ثوٍىچە وەٍٕىگە ٍېٕىفزي[ » .وەھىؿ ؼۈضىؽي64 ،ـ ئبٍەد.
ئبضلىؽىؽب لبٍززي ،زېّەوزۇض.
صِ
ِۇؼب ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئبٔىؽىٕىڭ رىٍىسىٓ ِۇٔساق زېگەْ [:وقَالَ ِ
يو] «
ُختِ ِو قُ ِّ
َ ْ
ت ِل ْ
ئبٔىؽي ِۇؼبٔىڭ ھەِفىطىؽىگە‹ ئۇٔىڭؽب ئەگەـىىٓ› زېسى [ » .لەؼەغ ؼۈضىؽي11 ،ـ ئبٍەد] .
ٍۀي ِۇؼبٔىڭ ئىعىؽب ئەگەـىىٕـسە ،ئۇٔي وىّٕىڭ ئبٌىسىؽبٍٔىمىؽب لبضا ،زېّەوزۇض .لىؽؽىٍەض
ص ا ِْلَ ُّق ] «ـۈثھىؽىعوي ،ثۇ
ِۇـۇٔىڭؽب ئوذفبٍسۇ .ئبٌالھ ربئبال ِۇٔساق زېگەْ [:إِ َّن َى َذا ََلَُو الْ َق َ
ص ُ

ئەٌۋەرزە ضاؼذ لىؽؽىسۇض [» .ئبي ئېّطاْ ؼۈضىؽي62 ،ـ ئبٍەدٍ ] .ۀە ِۇٔساق زېگەْ[ :لَ َق ْد َكا َن
ِِف قَ ِ
ص ِهم ِعْب رةٌ ِِّلُوِِل اِلَلْب ِ
اب ] « ئۇالضٔىڭ لىؽؽىؽىسىٓ ئەلىً ئىگىٍىطى ئەٌۋەرزە ئىجطەد
ص ْ َ ْ
َ
َ
ئبٌىسۇٍ[ » .ۇؼۇؾ ؼۈضىؽي111 ،ـ ئبٍەد ] .لىؽؽە :ۋەلە ،ذەۋەض ،ئەھۋاي ۋە ھبٌەدِ ،ۀىٍىطىسە
وىٍىسۇ.
-7188عۇئبي :لۇسئبٔذىىي لىغغىٍەسٔىڭ جۈسٌىشى
لۇضئبٔسىىي لىؽؽىٍەض ئۈچ رۈضگە ئبٍطىٍىسۇ:
ثىطىٕچي رۈضى ،پەٍؽەِجەضٌەضٔىڭ لىؽؽىٍىطى :ثۇ لىؽىُ ،ئۇالضٔىڭ لەۋٍِىطىگە لىٍؽبْ
زەۋەرٍىطى ،ئبٌالھ ربئبالٔىڭ ئۇالضٔي لوٌالپِ ،ەٍسأؽب وەٌزۈضۈپ ثەضگەْ ِۆعىعىٍىطى،
زۈـّۀٍىطىٕىڭ ئۇالضؼب رۇرمبْ پۇظىزؽىَەٌىطى ،زەۋەرٕىڭ ثبؼمۇچ ۋە رەضەلمىَبرٍىطى ،ئىفۀگۀٍەض
ۋە ئۇٔي ٍبٌؽبٔؽب چىمبضؼبٔالضٔىڭ ئبلىۋەرٍىطىٕي ئۆظ ئىچىگە ئبٌؽبِْ .ەؼىٍۀْ ،ۇھ ،ئىجطاھىُِ ،ۇؼب،
ھبضۇْ ،ئېَؽبِ ،ۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالِالض ۋە ئۇالضزىٓ ثبـمب پەٍؽەِجەضٌەض ،ئەٌچىٍەض (ئۇالضؼب
ئبٌالھٕىڭ ؼبالٍِىطى ثوٌؽۇْ) ٔىڭ لىؽؽىٍىطى ثۇ رۈضگە وىطىسۇ.
ئىىىىٕچي رۈضى ،ئۆرىەْ ۋەلە ۋە پەٍؽەِجەض ؼبٔبٌّىؽبْ وىفىٍەضگە ِۇٔبؼىۋەرٍىه لۇضئبْ
لىؽؽىٍىطىِ :ەؼىٍەِْ ،ىڭالضچە وىفىٕىڭ ئۆٌۈَ ذەۋپي ثىٍەْ ٍۈضرٍىطىسىٓ چىمىطىٍىفي،
ربٌۇد ۋە عبٌۇد ،ئبزەَ ئەٌەٍھىؽؽ بالِٕىڭ ئىىىي ئوؼٍي ھبثىً ۋە لبثىً ،ئەؼھبثۇي وەھىؿ،
ظۇٌمەضٔەٍٓ ،لبضۇْ ،ئەؼھبثۇؼؽەثذِ ،ەضٍەَ ،ئەؼھبثۇي ئۇذسۇز ،پىئىً ئىگىٍىطى ۋە ثبـمىالضؼب
ئباللىساض ذەۋەض ۋە لىؽىٍەضگە ئوذفبؾ.
ئۈچىٕچي رۈضى ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ زەۋضىسە ٍۈظ ثەضگەْ ۋەلەٌەضگە ِۇٔبؼىۋەرٍىه
لىؽؽىٍەضِ :ەؼىٍەْ ،ئبي ئىّطاْ ؼۈضىؽىسىىي ثەزض ۋە ئۇھۇز ؼبظارٍىطى ،رەۋثە ؼۈضىؽىسىىي
ھۇٔەٍٓ ۋە رەثۇن ؼبظارٍىطى ،ئەھعاة ؼۈضىؽىسىىي ئەھعاة ؼبظىزي ،ھىغطەد ،ئىؽطا ۋە ـۇٔىڭؽب
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ئوذفىؽبْ ثبـمب ۋەلەٌەض.

-7188عۇئبي :لۇسئبْ لىغغىٍىشىٕىڭ پبٍذىٍىشى
لۇضئبْ لىؽؽىٍىطىٕىڭ ٔۇضؼۇْ پبٍسىٍىطى ثوٌۇپ ،ئۇٔىڭ ِۇھىٍّىطىٕي رۆۋۀسىىىچە
ٍېؽىٕچبلالٍّىع:
 1ـ ئبٌالھٕىڭ زىٕىؽب چبلىطىفٕىڭ ئبؼبؼٍىطىٕي ئېٕىمالؾ ۋە ثبضٌىك پەٍؽەِجەضٌەض ثىٍەْ
ئەۋەرىٍگەْ ـەضىئەرٍەضٔىڭ ئۇؼۇٌٍىطى (ئەؼٍي) ٔي ثبٍبْ لىٍىؿ(« :ئي ِۇھەِّەز!) ؼۀسىٓ
ئىٍگىطى ئەۋەرىٍگەْ پەٍؽەِجەضٌەضٔىڭ ھەِّىؽىگەِ ‹ :ۀسىٓ ثبـمب ھېچ ِەثۇز (ثەضھەق) ٍولزۇض،
ِبڭىال ئىجبزەد لىٍىڭالض› زەپ ۋەھَي لىٍسۇق [» .ئۀجىَب ؼۈضىؽي25 ،ـ ئبٍەد] .
 2ـ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ۋە ئۈِّەري ِۇھەِّەزىََۀىڭ لەٌىجٍىطىٕي ئبٌالھٕىڭ
زىٕىسا ِۇؼزەھىەَ لىٍىؿِ ،ۆِىٍٕەضٔ ىڭ ئبٌالھ ربئبالٔىڭ ٍبضىسىّىگە ثوٌؽبْ ئىفۀچىؽىٕي
وۈچٍۀسۈضۈؾ ،ثبرىً ۋە ئۇٔىڭ رەضەپساضٌىطىٕي ئوؼبي ئوضۇٔؽب چۈـۈضۈؾ« :وۆڭٍۈڭٕي ذبرىطعەَ
لىٍىؿ ئۈچۈْ ،ؼبڭب پەٍؽەِجەضٌەضٔىڭ لىؽؽىٍىطىٕي ثبٍبْ لىٍىپ ثېطىّىع ،ثۇ لىؽؽىٍەض
ھەلىمەرٕيِ ،ۆِىٍٕەض ئۈچۈْ ۋەظ ـ ٔەؼىھەد ،ئىجطەرٍەضٔي ئۆظ ئىچىگە ئبٌؽبْ [» .ھۇز ؼۈضىؽي،
120ـ ئبٍەد] .
3ـ ئۆرىەْ پەٍؽەِجەضٌەضٔي رەؼزىمالؾ ،ئۇالضٔىڭ ذبرىطٌىطىٕي ٍېڭىالؾ ۋە ئەؼەض (ئىع)
ٌىطىٕي ئەثەزىٍَەـزۈضۈؾ.
 4ـ ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئەؼىطٌەض ۋە ٔەؼىٍٍەض ثوٍىچە ،وىٍىپ وەرىەْ ِىٍٍەرٍەض ۋە
وىفىٍەضٔ ىڭ ئەھۋاٌٍىطى روؼطىؽىسا ثەضگەْ ذەۋەضٌىطى ثىٍەْ زەۋىزىسە روؼطا ئىىۀٍىىىٕي
وۆضؼىزىؿ.
 5ـ لۇضئبٕٔىڭ ئەھٍي وىزبثمب لبضـي پبوىذ ثىٍەْ ِۇعبزىٍە لىٍىفي ،ئۆظگىطىؿ ۋە
ئبٌّىفىفزىٓ ئىٍگىطى وىزبثٍىطىسا ثبض ٔەضؼىٍەض ثىٍەْ ئۇالضؼب ضەزىَە ثىطىؿ .ئبٌالھ ربئبالٔىڭ:
«رەۋضا د ٔبظىً لىٍىٕىفزىٓ ئىٍگىطى ،ئىؽطائىً (ٍۀي ٍەئمۇة ئەٌەٍھىؽؽبالَ) ئۆظىگە ھبضاَ لىٍؽبْ
ٍېّەوٍىىٍەض (ٍۀي رۆگىٕىڭ گۆـي ۋە ؼۈري) زىٓ ثبـمب ٍېّەوٍىىٍەضٔىڭ ھەِّىؽي ئىؽطائىً
ئەۋالزىؽب ھبالي ئىسى( .ئي ِۇھەِّەز!ئۇالضؼب) ئېَزمىٕىي" ،ئەگەض ضاؼزچىً ثوٌؽبڭالض ،رەۋضارٕي
ئېٍىپ وېٍىپ ئولۇپ ثېمىڭالض» [ ئبي ئېّطاْ ؼۈضىؽي93 ،ـ ئبٍەد ] .زېگەْ ؼۆظىسىىىگە
ئوذفبؾ.
6ـ لىؽؽەٌەض ئەزەثىَبرٕىڭ ثىط رۈضى ثوٌۇپ ،لۇاللمب ٍبلىسۇ .ئىجطەرٍىطى ٔەپؽىە
ئوضۇٍٔىفىسۇ « :ئۇالضٔىڭ لىؽؽىؽىسىٓ ئەلىً ئىگىٍىطى ئەٌۋەرزە ئىجطەد ئبٌىسۇٍ[ » .ۇؼۇؾ
ؼۈضىؽي11 ،ـ ئبٍەد] .
-7181عۇئبي :لىغغىٍەسٔىڭ جەوشاسٌىٕىؾي ۋە ئۇٔىڭ ھېىّىحي
لۇضئبْ وەضىُ ئوذفىّىؽبْ ٍەضٌەضزە رەوطاضالٔؽبْ ثىط لبربض لىؽؽىٍەضٔي ئۆظ ئىچىگە ئبٌىسۇ.
ثىط لىؽؽە لۇضئبٔسا ثىط لبٔچە ٍەضزە ظىىىط لىٍىٕىسۇ .ئوڭ ثبٍبْ ،رەرۇض ثبٍبْ ،لىؽمب ثبٍبْ ،ئۇظۇْ
ثبٍبْ ۋە ثۇ ٔىڭؽب ئوذىفؽبْ رۈضٌۈن ـەوىٍٍەضزە ئورزۇضىؽب لوٍىٍىسۇ .ثۇٔىڭ ھېىّەرٍىطىٕىڭ
ثەظىٍىطى ِؤۇالضزىٓ ئىجبضەد:
 1ـ لۇضئبٕٔىڭ ثبالؼىزىٕي ئەڭ ٍۈوؽەن پەٌٍىسە ثبٍبْ لىٍىؿ :ثىط ٍبٌؽۇظ ِۀبٔي رۈضٌۈن
ـەوىٍٍەض ئبضلىٍىك ئورزۇضىؽب لوٍۇؾ ،ثبالؼەرٕىڭ ئبالھىسىٍىىٍىطىسىٓ ثىطى .رەوطاضالٔؽبْ لىؽؽە،
ھەض ٍەضزە ثبـمىؽىسىٓ پەضلٍىك ئۆظگىچە ئۇؼٍۇة ثىٍەْ وېٍىسۇ ،ئۇٔىڭ لېٍىپىسىٓ ثبـمب ثىط
لېٍىپزب رۆوىٍىسۇ .ئىٕؽبْ ئۇٔىڭ رەوطاضٌىٕىفىسىٓ ظېطىىىؿ ھېػ لىٍّبٍسۇ .ثەٌىي ،ثبـمب
ٍەضٌەضزە ئؤي ئولۇؾ ئبضلىٍىك ھبؼىً لىالٌّبٍسىؽبْ ثەظى ِۀبالض ئۇٔىڭ لەٌجىسە ٍېڭىٍىٕىسۇ.
2ـ ِۆعىعىٍىه وۈچي :ئەضەثٍەض ،ثىط ذىً ـەوىٍسە وەٌزۈضۈـزىٓ ئبعىع وەٌگەْ ِۀبالضٔي
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ثىط لبٔچە ذىً ـەوىٍسە وەٌزۈضۈؾِ ،ەزھىَە ئولۇـزىىي ئەڭ گۈظەي ٍوٌالضٔىڭ ثىطى.
 3ـ لىؽؽىٕىڭ ئىجطەرٍىطىٕي لەٌجىە ئوضۇٔالـزۇضۇؾ ئۈچۈْ ئۇٔىڭؽب ئەھّىَەد ثىطىؿ:
چۈٔىي رەوطاضالؾ رەوىزٍەؾ ۋە وۆڭۈي ثوٌگۀٍىىٕي ئىپبزىٍەـٕىڭ ئبالِەرٍىطىسىٓ ثىطىِ .ۇؼب
ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ پىطئەۋْ ثىٍەْ ئېٍىپ ثبضؼبْ ِۇٔبظىطىؽىسىىي ئەھۋاي ِۇـۇٔساق ئىسى.
چۈٔىي ثۇ لىؽؽە ھەق ثىٍەْ ثبرىً ئورزۇضىؽىسىىي وۆضەـىە ئەڭ ِۇوەِّەي ـەوىٍسە ۋەوىٍٍىه
لىٍىسۇ .ثۇٔىڭ ثىٍەْ ثىطگە ،گەضچە لىؽؽە لۇضئبٔسا ٔۇضؼۇْ ٍەضٌەضزە رەوطاضالٔؽىّۇ ،ثىط ؼۈضە
ئىچىسە رەوطاضالّٔبٍسۇ.
 4ـ لىؽؽىٕىڭ چۈـۀسۈضىسىؽبْ ِەلؽىسىٕىڭ پەضلٍىك ثوٌۇـي :ثىط ٍەضزە لىؽؽٕىڭ
ِەلؽەرىە ٍەرىەْ ِۀبٌىطىٕىڭ ثەظىٍىطى ظىىىط لىٍىٕىسۇ .ثەظى ٍەضزە ،ئەھۋإٌىڭ رەلەظظاؼي
پەضلٍىك ثوٌؽبٍٔىمي ئۈچۈْ ،ثبـمب ِۀبالض ئورزۇضىؽب لوٍىٍىسۇ.
-7185عۇئبي :لۇسئبٔذىىي لىغغىٍەس خىَبي ئەِەط ،ھەلىمەجحۇس
ھەلىمىٌ ِۇؼۇٌّبْ ،لۇضئبْ وەضىّٕىڭ ئبٌالھٕىڭ وبالِي ئىىۀٍىىىگە ۋە ئۇٔىڭ ربضىرىٌ
ضىئبٌٍىمٕي وۆظزە رۇرّبٍسىؽبْ رەؼۋىطى ؼۀئەرزىٓ پبوٍىمىؽب ،لۇضئبْ لىؽؽىٍىطىٕىڭ پەلەد
ربٌالٔؽبْ وەٌىّە ۋە ٍبضلىٓ ئۇؼٍۇثالضزىٓ رەضوىپ ربپمبْ گۈظەي ؼۈضەرٍەضگە روٍۇٔؽبْ ربضىرىٌ
ضىئبٌٍىمالض ئىىۀٍىىىگە ئىفۀگەْ وىفىسۇض .چۈٔىي لۇضئبْ ،ھەِّىٕي ثىٍگۈچي ،ھېىّەد ثىٍەْ
ئىؿ لىٍؽۇچي ظاد رەضىپىسىٓ ٔبظىً لىٍىٕؽبْ .ئۇٔىڭ ذەۋەضٌىط ى پەلەد ضىئبٌٍىممب ئوٍؽۇْ ھبٌسا
وەٌگەْ .پەظىٍەرٍىه وىفىٍەض ٍبٌؽبٕٔي رولۇـزىٓ ٍىطاق رۇضىسۇ ۋە ثۇٔي ئىٕؽبٔىَەد ئۈچۈْ ئەڭ
پەغ ضەظىٍٍىه ،زەپ لبضاٍسۇ .ئبٌالھ ربئبالٔىڭ لۇضئبٔسا ثبٍبْ لىٍؽبْ لىؽؽىٍىطى ھەلىمەرزۇض« :ثىع
ؼبڭب ئۇالضٔىڭ ھېىبٍىؽىٕي ضاؼزي ثىٍەْ ئېَزىپ ثېطىّىع [ » .وەھىؿ ؼۈضىؽي13 ،ـ ئبٍەد] .
« ؼبڭب ِۇؼب ۋە پىطئەۋْ لىؽؽىؽىٕي ھەلٍىك ئبؼبؼزب ئولۇپ ثېطىّىع [» .لەؼەغ ؼۈضؼي3 ،ـ
ئبٍەد] .
-7188عۇئبي :جەٌىُ ـ جەسثىَەدە لۇسئبْ لىغغىٍىشىٕىڭ جەعىشى
ـۇٔىڭسا ـۈثھە ٍولىئ ،بظۇن رىً ثىٍەْ چۈـۀسۈضۈٌگەْ لىؽؽىٍەض لواللمب ٍبلىسۇ،
ئىٕؽبٕٔىڭ ضوھي ۋە لەٌجىگە ئبؼبٔال ئوضۇٍٔىفىسۇ .رۇٍؽۇالضؼب زوؼزبٔە ٍېمىٍٕىفىسۇ ،ئۇالضٔي
ظىطىىزۈضِەٍسۇ ،چبضچبرّبٍسۇ .ئەلىً ئۇٔىڭ ئبِىٍٍىطىٕي ئبذزۇضۇپ ،ئېزىعٌىطىسىٓ چېچەن ۋە
ِىۋىٍەضٔي روپالٍسۇ.
لىؽؽەؼىع چۈـۀسۈضۈٌگەْ ٔەؼىھەد ذبضاوزېطٌىه زەضؼٍەض ،ظىطىىىفٕي ِەٍسأؽب
وەٌزۈضىسۇٍ .ېڭي ٍېزىفىەْ ٍبؾ وۆپىٕچە ثۇالضٔي لوؼٍىفىپ ثوالٌّبٍسۇ .زەضؼٍەضٔىڭ
ئبِىٍٍىطىٕي عبپب ـ ِۇـەلمەرزە چۈـىٕەٌّەٍسۇ .ـۇٔىڭ ئۈچۈْ لىؽؽە ئۇؼٍۇثىسا زەضغ
چۈـۀسۈضۈؾ رېرىّۇ ئۆٔۈٍِۈن ۋە پبٍسىٍىك ثوٌىسۇ.
ـۇٔساق ثىط ھەلىمەد ثبضويِ ،ەٍٍي ئۆؼّۈضٌۈ ن زەۋضىسىىي وىچىه ثبٌىالض ثوٌؽۇْ،
چۈـۀسۈضۈٌگەْ ھېىبٍىٍەضٔي ئبڭالـمب ِبٍىً وىٍىسۇ ،ئۇٔىڭؽب لوالق ؼېٍىپ زېممەد ثىٍەْ
ئبڭالٍسۇ ،ذبرىطىؽي ،چۈـۀسۈضۈٌگەْ ٔەضؼىٍەضٔي ٍبزالٍسۇ ۋە ئۇٔي ؼىعگە ئەٍٕەْ ؼۆظٌەپ
ثىطەٌەٍسۇٔ .ەپؽي ۋە رەثىئىٌ ثوٌؽبْ ثۇ ضوـەْ ھەلىمەرزىِٓ ،بئبضىپچىالضٔىڭ رەٌىُ ۋە رەضثىَە
ؼبھەٌىطىسە ،ثوٌۇپّۇ رەٌىّٕىڭ عەۋھىطى ۋە ئبؼبؼي ؼبٔىٍىسىؽبْ زىٕىٌ رەضثىَىسە
پبٍسىٍىٕىفٍىطى الظىُ.
لۇضئبٕٔىڭ لىؽؽىٍىطىسە ،پەٍؽەِجەضٌەضٔىڭ رەضعىّىھبٌٍىطى ،ئۆرىەْ ِىٍٍەرٍەض ۋە
ئىٕؽبٔالضٔىڭ ذەۋەضٌىطى ،عەِئىَەرٍەضٔىڭ ھبٍبرىسىىي ئبٌالھٕىڭ ؼۈٕٔىزي ،ئۈِّەرٍەضٔىڭ
ئەھۋاٌٍىطىسىٓ ئىجبضەدِ ،بئبضىپچىالضٔىڭ ۋەظىپىٍىطىسە ئۇظۇپ چىمىفي ئۈچۈْ ھەِسەَ ثوٌىسىؽبْ
ثىط ِۇٔجەد ظېّىٓ ثبض ثوٌۇپ ،ثۇ ئۇالضٔي رەضثىٍَەؾ الۋاظىّەرٍىطى ثىٍەْ رەِىٍٕەٍسۇ.
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رەضثىٍَىگۈچي وىفي لۇضئبْ وەضىُ لىؽؽىٍىطىٕي ،رەٌىُ رەضثىَە ٔىڭ ھەض لبٍؽي ثبؼمۇچٍىطى
ثۇٍىچە ئۇلۇؼۇچىالضٔىڭ پىىطى ؼەۋىَىؽىگە ئوٍؽۇْ ئۇؼٍۇثزب ئورزۇضىؽب لوٍبالٍسۇ.

عەوىىضىٕچي ثبپ .لۇسئبْ وەسىّذىىي ِۇئّىٍٕەس ئۈچۈْ ٔىذا
ئبٍەجٍىشى

-7181عۇئبي :لۇسئبْ وەسىّذىىي ِۇئّىٍٕەس ئۈچۈْ ٔىذا ئبٍەجٍىشىٕىڭ عبٔي ۋە
ئبعبعي جىّىغي
ئبٌالھ ربئبال لۇضئبْ وەضىّسەِ ،ۇئّىٍٕەض ئۈچۈْ  90ئوضۇٔسا ٔىسا ئبٍىزي ٔبظىً لىٍؽبْ ثوٌۇپ ثۇ
ٔىسا ئبٍەرٍىطى ئبضلىٍىك ئبٌالھ ربئبال ،ئۆظىٕىڭ ِۇئّىٓ ثۀسىٍىطىگە ثوٌؽبْ وۆٍۈِچبٍٔىمٕي
ئىپبزىٍەپ ِۇئّىٍٕەضٔىڭ ثەذىزىە ئىطىفىفي ئۈچۈْ لىٍىفمب رىگىفٍىه ئىفالضٔي ثۇٍطىؽبْ ۋە
زەۋظەذزىٓ ؼبلٍىٕىفي ئۈچۈْ ئۇٔىڭسىٓ ئبگبھالٔسۇضؼبْ.
-7187عۇئبي :لۇسئبْ وەسىّذىىي ِۇئّىٍٕەس ئۈچۈْ ٔىذا ئبٍەجٍىشىذە ئبٌالھ جبئبال
ِۇئّىٍٕەسٔي ٔىّىگە چبلىشغبْ؟
 .1ئبٌالھٕىڭ پەٍؽەِجطىٕي ئەزەپ ثىٍەْ چبلىطىفمب ،ؼۆظىگە لۇالق ؼىٍىفمب چبلىطؼبْ.
ِ .2ۇئّىٍٕەضٔي ؼەۋىط ئبضلىٍىكٔ ،بِبظ ئبضلىٍىك ٍبضزەَ رىٍەـىە چبلىىطىپ ئبٌالھ ربئبالٔىڭ
ؼەۋىط لىٍؽۇچىالض ثىٍەْ ثىٍٍە ئىىۀٍىىىسىٓ ذەۋەض ثەضگەْ.
ِ .3ۇئّىٍٕەضٔي ئبٌالھ ضىعىمالٔسۇضؼبْ پبوىعە ،ھبالي ٔەضؼىٍەضزىٓ ٍىَىفىە ،ئبٌالھٕىڭ
ھەززى ھىؽبپؽىع ٔىئّەرٍىطىگە ـۈوۈض لىٍىفمب ثۇٍطىؽبْ.
 .4ئبزە َ ئۆٌزۈضگەْ لبرىٍسىٓ لىؽبغ ئىٍىفمب ثۇٍطۇؾ ثىٍەْ لىؽبؼٕىڭ ھبٍبرٍىك ئۈچۈْ
پبٍسىؽي ثبضٌىمىٕي وۆضؼەرىەْ.
 .5لبرىٍسىٓ لىؽبغ ئىٍىفٕىڭ ئوضٔىؽب زىَەد رەٌەپ لىٍىفٕىڭّۇ روؼطا ئىىۀٍىىٕي
وۆضؼەرىەْ.
 .6لبرىٍٕي ،زىَەد رەٌەپ لىٍؽۇچىؽب زىَەرٕي چىطاٍٍىمچە ثىطىفىە ثۇٍطىؽبْ.
 ِ .7ۇئّىٍٕەضٔىڭ گۇٔبھزىٓ ؼبلٍىٕىفي ئۈچۈْ ضاِىعاْ ضوظىؽىٕىڭ پەضىع لىٍىٕؽبٍٔىمي ثبٍبْ
لىٍىٕؽبْ.
 .8ئىؽالِؽب وىطگۈچىٍەضٔىڭ ئىؽالَ زىٕىٕىڭ ئەھىبٍِىطىؽب روٌۇق ضىئبٍە لىٍىؿ ئبضلىٍىك
ئىؽالِؽب پۈرۈٍٔەً وىطىفىە چبلىطؼبْ.
 .9ئبٌالھٕىڭ ئىعٔىؽىع ـبپبئەد ثوٌّبٍسىؽبْ وۈْ ٍۀي لىَبِەد وۈٔي ٍىزىپ وىٍىفزىٓ
ثۇضۇْ ئبٌالھ ضىعىك لىٍىپ ثەضگەْ ِبي ِ -ۈٌۈوٍەضزىٓ ٍبذفىٍىك ٍوٌٍىطىؽب ؼەضىپ لىٍفمب
ثۇٍطىؽبْ.
ٔ .10ىؽي ئىٍىُ  -ثىطىُ ئىفٍىطىسا ھۆعغەد ٍىعىؿ ثىٍەْ ثىطگە گۇۋھبچي وەٌزۈضۈـىە
ثۇٍطۇپ ،ثۇٔساق لىٍىفٕىڭ ھەض ئىىىي رەضەپ ئۈچۈْ پبٍسىٍىك ئىىۀٍىىىٕي وۆضؼەرىەْ.
 .11ئبٌالھمب الٍىك ضەۋىفزە رەلۋاٌىك لىٍىفمب ثۇٍطۇپ پۈرۈْ ئۆِطى ثوٍىچە ِۇؼۇٌّبٍٔىك
ھبٌەرزە ٍبـبپ زۇَٔبزىٓ ئۆرۈـىە چبلىطؼبْ.
ِ .12ۇئّىٍٕەضزىٓ ثبـمىالض ثىٍەْ ؼىطزاؾ ثوٌۇـٕىڭ ِۇئّىٍٕەض ئۈچۈْ پبٍسىؽىع
ئىىەٌىىىٕي وۆضؼۈرۈپِ ،ۇئّىٍٕەض ثىٍۀال ؼىطزاؾ ثوٌۇپ ئۆرۈـىە ثۇٍطىؽبْ.
 .13ربئەد ئىجبزەرزە چىساٍِىك ثوٌۇـمب ،ئۇٔىڭ ِۇـەلمەرٍىطىگە ۋە ٍەرىەْ ئېؽىطچىٍىمالضؼب
ؼەۋض لىٍىفمب ،عىھبزلب رەٍَبض رۇضۇـمب ثۇٍطىؽبْ.
 .14ئبٍبٌالضؼب ثىؽىُ ئىفٍىزىفزىٓ ،روٍٍۇلٕي لبٍزۇضۋىٍىفزىٓ روؼۇپ ،ئبٍبٌالض ثىٍەْ
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چىطاٍٍىك ئۆرۈـىەٍ ،بلزۇضِىؽبْ رەلسىطزىّۇ ؼەۋىط لىٍىفمب ثۇٍطىؽبْ.
ِ .15ەغ ٍبوي عۇٔۇپ ھبٌەرزىىي وىفىٕي ٔبِبظؼب ٍىمىٍٕىفىفىزىٓ روؼۇپ ٔبِبظ ئۈچۈْ
ربھبضەد ئىٍىؿ ،ؼۇؼٍي لىٍىؿ ٍبوي ؼۇ ربپبٌّىؽبٔسا ؼزەٍەِّۇَ لىٍىفمب ثۇٍطىؽبْ.
ِ .16ۇئّىٍٕەضٔي اﷲلب ،پەٍؽەِجەضگە ۋە ئۆظٌىطى سىٓ ثوٌؽبْ ئىؿ ئۈؼزىسىىىٍەضگە ئىزبئەد
لىٍىفمب ثۇٍطىؽبْ.
 .17ھەض ۋالىذ عىھبزلب رەٍَبض رۇضۇـمب ۋە ئۇضۇـمب روپ روپ ثوٌۇپ چىمىفمب ثۇٍطىؽبْ.
 .18ذۇزاٌىك ئۈچۈْ گۇۋاھٍىك ثىطىفزە روؼطا ،ئبزىً ثوٌۇـمب ،گۇۋاھٍىمزىٓ ثبؾ ربضىزّبؼٍىممب
ثۇٍطىؽبْ.
 .19ئبٌالھ ربئبال ِۇئّىٍٕەضٔي اﷲلب ،اﷲٔىڭ پەٍؽەِجىطىگە ۋە اﷲ ئۇٔىڭؽب ٔبظىً لىٍؽبْ وىزبثمب
(لۇضئبٔؽب) ،ئبٌالھ ئىٍگىطى ٔبظىً لىٍؽبْ وىزبثالضؼب (ٍۀي لۇضئبٔسىٓ ئىٍگىطى ٔبظىً لىٍىٕؽبْ
ؼبِبۋى وىزبثالضؼب) ئىّبْ وەٌزۈضۈـىە ثۇٍطىؽبْ.
ِ .20ۇئّىٍٕەضٔي ئۆظ ئبضا ئبضىٍىطىسىىي ئەھسىگە ۋاپب لىٍىفمب ثۇٍطىؽبْ.
ٍ .21بذفي ئىفمب ۋە رەلۋازاضٌىممب ٍبض زەٍِىفىفىە ظۇٌۇِؽب ٍبضزەٍِەـّەؼٍىىىە ثۇٍطىؽبْ.
ٔ .22بِبظ ئولۇؾ ئۈچۈْ ربھبضەد ئىٍفمب ،ربھبضەد ئىٍىؿ ئۈچۈْ ٍۈظىٕي ،لوٌىٕي ٍۇٍۇـمب،
ثبـمب ِەؼھي لىٍىفمب ،پۇرىٕي ٍۇٍۇـمب ثۇٍطىؽبْ .عۇٔۇثەد ثوٌؽب ؼۇؼٍي ربھبضەد ئىٍىفمب،
ربھبضەد ئىٍىؿ ئۈچۈْ ؼۇ ربپبٌّىؽبٔسا رەٍەِّۇَ لى ٍىفمب ثۇٍطۇپ ئىؽالَ ـەضىئىزىٕىڭ ِۇئّىٍٕەض
ئۈچۈْ ٔىئّەد ئىىۀٍىىىٕي ثبٍبْ لىٍؽبْ.
 .23ئبٌالھٕىڭ ھەلٍىطىٕي ئبزا لىٍىؿ ئۈچۈْ ھەض لبٔساق ئبزەَ ٍبوي لەۋىّگە ئبزىً ثوٌۇـمب
ثۇٍطۇپ ثۇٔساق لىٍىفٕىڭ رەلۋازاضٌىممب ئەڭ ٍىمىٓ ئىىۀٍىىىٕي ثبٍبْ لىٍؽبْ.
ِ .24ۇؼۇٌّبٔالضٔي وبپىط الضٔىڭ ظىَبٔىەـٍىىىسىٓ لوؼساپ لبٌؽبٍٔىمىٕىڭ ئبٌالھ ربئبالزىٓ
ثىطىٍگەْ ثىط ٔىئّەد ئىىۀٍىىىٕي وۆضؼۈرۈپِ ،ۇئّىٍٕەضٔي ئبٌالھمب رەۋەوىۇي لىٍىفمب ثۇٍطىؽبْ.
ِ .25ەلؽەرىە ئىطىفىؿ ،ئبٌالھمب ٍىمىٕچىٍىك ھبؼىً لىٍىؿ ئۈچۈْ رەلۋازاض ثوٌۇـمب ،ئبٌالھ
ٍوٌىسا عىھبز لىٍىفمب ثۇٍطىؽبْ.
 .26ھەلىمي ِۇئّىٓ ثوٌؽۇچىالضٔي ئبٌالھٕىڭ زىٕي ِەؼرىطە لىٍىسىؽبْ ٍەھۇزىٌ ٔبؼبضاالضٔي
زوؼىذ رۇِبؼٍىممب ثۇٍطىؽبْ.
 .27ئبٌالھ ھبالي لىٍىپ ثەضگەْ پبن ٔەضؼىٍەضٔي ئۆظىگە ھبضاَ لىٍّبؼٍىك ،ئبٌالھ ثەٌگىٍەپ
ثەضگەْ چەوزىٓ ئىفىپ وەرّەؼٍىىىە ثۇٍطۇپ ثۇٔسالالضٔي ئبٌالھٕىڭ زوؼىذ رۇرّبٍسىؽبٍٔىمىٕي
ثبٍبْ لىٍؽبْ.
 .28ھەضەِسە رۇضۇپ ئوۋ ئوۋالـزىٓ چەوٍەـٕىڭ ِۇئّىٍٕەض ئۈچۈْ ئبٌالھٕىڭ ؼىٕمي
ئىىۀٍىىي ثبٍبْ لىٍىٕؽبْ.
 .29ئۆظىٕي گۇٔبھزىٓ ؼبلالپ روؼطا ٍوٌسا ثوٌؽبٔالضؼب ثبـمىالضٔىڭ ئبزاـمىٕىٕىڭ ھىچ ثىط
ظىَبْ ٍەرىۈظەٌّەٍسىؽبٍٔىمىٕي ثبٍبْ لى ٍىؿ ئبضلىٍىك ِۇئّىٍٕەضٔي ئۆظىٕي رۈظۈرۈـىە ثۇٍطىؽبْ.
 .30ۋەؼىَەرزە ئىىىي ئبزىً وىفىٕي گۇۋاھچي لىٍىپ رەٍىٍٕەـىە ۋە گۇۋاھچىٕي روؼطا
گۇۋاھٍىك ثىطىفىە لەؼەَ لىٍسۇضۇـمب ثۇٍطىؽبْ.
 .31ئۇضۇـزب ئبضلىؽب لبچّبؼٍىممب ثۇٍطىؽبْ.
 .32ئبٌالھ ۋە ئۇٔىڭ پەٍؽەِجىطىگە ئىزبئەد لىٍىفمب لۇ ضئبٕٔي ئبڭالپ رۇضۇپ ئۇٔىڭسىٓ ٍۈظ
ئۆضۈِەؼٍىىىە ثۇٍطىؽبْ.
ِ .33ۇئّىٍٕەضٔي ئبٌالھ ۋە ئۇٔىڭ پەٍؽەِجىطىٕىڭ زەۋىزىٕي لوثۇي لىٍىفمب ثۇٍطىؽبْ.
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ِ .34ۇئّىٍٕەضٔي اﷲلب ،پەٍؽەِجەضگە ذىَبٔەد لىٍّبؼٍىممب ،لوٍۇٌؽبْ ئبِبٔەرٍەضگە ثىٍىپ
رۇضۇپ ذىَبٔەد لىٍّبؼٍىممب ثۇٍطىؽبْ.
 .35ئبٌالھٕىڭ ،ئبٌالھزىٓ لوضىممبٔالضٔي ھىساٍەد لىٍىسىؽبٍٔىميِ ،ەؼپىطەد لىٍىسىؽبٍٔىمي
ثبٍبْ لىٍىٕؽبْ.
 .36زۈـّەْ ثىٍەْ ئۇچطاـمبٔسا رەِىىٓ ثوٌۇـمبِ ،ۇۋاپىمىَەد لبظىٕىؿ ئۈچۈْ ئبٌالھٕي
وۆپ ٍبز ئىزىفىە ثۇٍطىؽبْ.

 .37ئبٌالھزىٓ لوضىممۇچىالضٔي ضاؼىذ ؼۆظٌەـىە ،ضاؼچىٍالض ثىٍەْ ثىٍٍە ثوٌۇـمب
ثۇٍطىؽبْ.
 .38عىھبز لىٍىفٕي ٍىمىٕسىىي وبپىطالضؼب لبضـي رۇضۇـزىٓ ثبـالـمب ۋە ئۇالضؼب لبرزىك لوي

ثوٌۇـمب ثۇٍطىؽبْ.
 .39ثەذىزىە ئىطىفىؿ ئۈچۈْ ئىجبزەرٕي رەظەضضۇ ثىٍەْ لىٍىفمبٍ ،ۀي رەھەعغۇز ٔبِىعى
ئولۇـمبٍ ،بذفي ئىفالضٔي لىٍىفمبٍ ،ۀي ؼىٍە ضەھىُ لىٍىفمبٍ ،ىزىٍّەضٔىڭ ثىفىٕي ؼىٍىفمب
ئوذفبؾ ئىفالضٔي لىٍىفمب ثۇٍطىؽبْ.
 .40ثبـمىالضٔىڭ ئۆٍىگە وىطگۀسە ئۆً ئىگىؽىسْ ضۇذؽەد ؼوضاـمب ۋە ئۆً ئىگىؽىگە ؼبالَ
ثىطىپ وىطىفىە ثۇٍطىؽبْ.
ِ .41ۇئّىٍٕەضٔي ٔبِەھطەٍِەضگە رىىىٍىپ لبضىّبؼٍىممب ،ئەۋضەرٍىطىٕي ٔبِەھطەٍِەضگە
وۆضؼەرّەؼٍىه ئۈچۈْ ٌىچەو ٍىطى ثىٍەْ وۆضەوٍىطىٕي ٍىپىپ ئوضىٕىفمب ،ظىٕٕەرٍىطىٕي
ثبـمىالضؼب وۆضؼىزىؿ ؼەضىعى ثىٍەْ ئبٍبؼٍىطىٕي ٍەضگە ئۇضِبؼٍىممب ،ثەذىزىە ئىطىفىؿ ئۈچۈْ
ئبٌالھمب رەۋثە لىٍىفمب ثۇٍطىؽبْ.
 .42ئبئىٍىسى ىي ثبال چبلب ،ذىعِەرىبض لبربضٌىمالضٔىڭ ثبِسارزىٓ ثۇضۇْ ،چۈـزە ،ذۇپزۀسىٓ
وىَ ىٓ ٍۀي چوڭالض ٍفىٕىپ ئۇذالٍسىؽبْ ،ئبضاَ ئبٌىسىؽبْ ۋالىززب ئۇالض رۇضؼبْ ئۆٍگە ضۇذؽەد
ؼوضاپ وىطىؿ الظىٍّىمىٕي ثۇٍطىؽبْ.
 .43ئەھعاؾ ؼبظىزى سىىي ئبٌالھٕىڭ ٍبضزىّىٕىڭ ئبٌالھٕىڭ ِۇئّىٍٕەضگە ثوٌؽبْ ٔىئّىزي
ئىىۀٍىىي ثبٍبْ لىٍىٕؽبْ.
 .44ئەرىگەْ ئبذفبِسا ئبٌالھمب رەؼجىھ ئە ٍزىفٕىڭ پەظىٍىزىٕىڭ ٍۇلىطىٍىمي ثبٍبْ لىٍىٕىپ
ئبٌالھمب وۆپ ظىىىط ئەٍزىفمب ثۇٍطىؽبْ.
ٍ .45ىمىٕچىٍىك لىٍىفزىٓ ثۇضۇْ لوٍۇۋىزىٍگەْ ِۇئّىٓ ئبٍبٌٕىڭ ،ئىسزەد رۇرّبٍسىؽبٍٔىمي ۋە
ئۇٔىڭؽب ئبظ  -روال ٔەضؼە ثىطىپ چىطاٍٍىمچە لوٍۇۋىزىفىە ثۇٍطىؽبْ.
 .46پەٍؽەِجەضٔىڭ ئۆٍىگە وىطىفٕىڭ ،پەٍؽەِجەضٔىڭ ئبٍبٌٍىطى ثىٍەْ ِۇئبِىٍە لىٍىفٕىڭ
ئەزەپٍىطى ثبٍبْ لىٍىٕؽبْ.
 .47ئبٌالھٕىڭ پەٍؽەِجەضگە ضەھّەد ٍوٌالٍسىؽبٍٔىمي ،پەضىفزىٍەضٔىڭ پەٍؽەِجەضگە ِەؼپىطەد
رىٍەٍسىؽبٍٔىمي ثبٍبْ لىٍىٕىپ ِۇئّىٍٕەضٔي پەٍؽەِجەضگە زۇضۇز ئەٍزىفمب ثۇٍطىؽبْ.
 .48ئبٌالھٕىڭ زىٕىؽب ٍبض زەَ ثىطىؿ ئۈچۈْ عىھبزلب ئبرالٔؽبٔالضؼب ئبٌالھٕىڭ ٍبضزەَ ثىطىپ
ئۇضۇؾ ِەٍسأٍىطىسا لەزەٍِىطىٕي ثەضلبضاض لىٍىسىؽبٍٔىمي ثبٍبْ لىٍىٕؽبْ.
ِ .49ۇئّىٍٕەضٔي اﷲلب ئىزبئەد لىٍىفمب ،پەٍؽەِجەضگە ئىزبئەد لىٍىفمب ثۇٍطۇپ ،ئەِەٌٍىطىٕي
وۇـطى ٔىفبق ۋە ضىَب ثىٍەْ ثىىبض لىٍىۋەرّەؼٍىىىە ثۇٍطىؽبْ.
 .50ئبٌالھٕىڭ پەٍؽەِجىطىگە ئەزەپ ثىٍەْ ِۇئبِىٍە لىٍىفمب ،پەٍؽەِجەضٔىڭ ئبٌسىسا پەغ
ئبۋاظزا ؼۆظٌەـىە ثۇٍطۇپ ،ثۇٔساق لىٍّىؽبٔالضٔىڭ ئەِەٌىٕىڭ ثىىبض ثوٌۇپ وىزىسىؽبٍٔىمىٕي ثبٍبْ
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لىٍؽبْ.

 .51پبؼىك ئبزەَ ثىطەض ذەۋەض ئىٍىپ وەٌؽە ،ئۇ ذەۋەضٔىڭ ھەلىمىزىٕي ئىٕىمالپ وۆضۈـىە
ثۇٍطىؽبْ.
 .52ئەھٍي وىزبپزىٓ ئىّبْ ئىَىزمبٔالضؼب ئىىىي ھەؼؽە ؼبۋاپ ثىطىٍىسىؽبٍٔىمي ،ئبٌالھٕىڭ
ئۇالضؼب ِەؼپىطەد لىٍىسىؽبٍٔىمي ثبٍبْ لىٍىٕؽبْ.
 .53ؼوضۇٔسا ثبـمىالضؼب ئوضۇْ چىمىطىپ ثەضگۀٍەضگە ئبٌالھٕىڭ ضەھّىزي ۋە عۀٕىزىٕي
وەڭەٍزىپ ثىطىسىؽبٍٔىميٍ ،ېؽىٍىفٕىڭ ئەزەپ ئەذاللٍىطى ،ئىّبْ ئەٍىزمبْ ۋە ئىٍىُ
ثىطىٍگۀٍەضٔي ثىط لبٔچە زەضىغە ٍۇلىطى وۆرۈضىسىؽبٍٔىمي ثبٍبْ لىٍىٕؽبْ.
ِ .54ۇئّىٍٕەضٔي پەٍؽەِجەض ثىٍەْ ِەذپي ؼۆظٌىفىفز ىٓ ئىٍگىطى ؼەزىمە ثىطىفىە
ثۇٍطۇؼبْ.
 .55ئبٌالھزىٓ لوضلۇـمب ،رەلۋازاضٌىك لىٍىفمب ۋە لىَبِەد وۈٔي ئۈچۈْ رەٍَبضٌىك لىٍىفمب
ثۇٍطۇؼبْ.
ِ .56ۇئّىٍٕەضٔي ئبٌالھٕىڭ زۈـّىٕي ۋە ئۆظٌىطىٕىڭ زۈـّىٕىٕي زوؼىذ رۇرّبؼٍىممب
ثۇٍطىؽبْ.
ِ .57ۇئّىٍٕەضٔي اﷲ ؼب ۋە ئۇٔىڭ پەٍؽەِجىطىگە ھەلىمي ئىّبْ ئېَزىفمب ،اﷲٔىڭ ٍوٌىسا ِېٍي
ۋە عېٕي ثىٍەْ عىھبز لىٍىفمب ثۇٍطىؽبْ.
ِ .58ۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ھەضلبٔ ساق ئەھۋاٌسا زىٕٕىڭ ٍبضزەِچىؽي ئىىۀٍىىي ،ئىّبْ ئېَزمبْ
ربئىپىگە اﷲ ربئبالٔىڭ ٍبضزەَ لىٍىسىؽبٍٔىمي ثبٍبْ لىٍىٕؽبْ.
 .59عۈِە وۈٔي عۈِەگە ئەظاْ ئەٍزىٍؽبٔسىٓ وىَىٓ ئىٍىُ ؼېزىّٕي لوٍۇپ ذۇرجىٕي رىڭفبؾ
ئۈچۈْ عۈِەگە ئبٌسىطاپ ثىطىفمب ثۇٍطىؽبْ.
ِ .60بي زۇَٔب ۋە ثبٌىٍىطىٕي زەپ ئبٌالھٕىڭ ظىىىطىسىٓ ؼبپىً لبٌؽۇچىالضٔىڭ ئبذىطەرزە ظىَبْ
ربضىزمۇچىالضزىٓ ثوٌىسىؽبٍٔىمي ثبٍبْ لىٍىٕؽبْ.
 .61ئبٍبٌالض ۋە ثبٌىالضٔىڭ پىزٕىؽىسىٓ ئىھزىَبد لىٍىپ ئۇالضٔي ئەپۇ لىٍىفٕىڭ ئبالھٕىڭ
ِەؼپىطىزىگە ئىطىفزۈضىسىؽبٍٔىمي ثبٍبْ لىٍىٕؽبْ.
 .62ثبال ـ چبلىالضٔي ئەزەة ـ ئەذالق ۋە زىٓ رەضثىَىؽي ثىٍەْ رەضثىٍَەپ ،ئبذىطەرزە
زوظاذٕىڭ ٍېمىٍؽۇٌىطى سىٓ ثوٌۇپ لبٌّبؼٍىممب ثۇٍطىؽبْ.
 .63اﷲلب ؼەِىّىٌ رەۋثە لىٍ ؽۇچىالضٔىڭ گۇٔبھٍىطىٕي ئبٌالھٕىڭ ئەپۇ لىٍىپ گۇٔبھٍىطىٕي
ٍولمب چىمىطىپ عۀٕەرىە وىطگۈظىسىؽبٍٔىمىسىٓ ذۇؾ ذەۋەض ثىطىٍگەْ.
 .64ئبٌالھ ربئ بالٔىڭ لىَبِەد وۈٔىسە پەٍؽەِجەضٔي ۋە ئۇالض ثىٍەْ ثىٍٍە ثوٌؽبْ ِۇئّىٍٕەضٔي
ضەؼۋا لىٍّبٍسىؽبٍٔىمىسىٓ ذەۋەض ثەضگەْ.
ِ .65ۇئّىٍٕەضٔي « ئي پەضۋەضزىگبضىّىع! ثىعگە ٔۇضىّىعٔي ِۇوەِّەٌٍەـزۈضۈپ ثەضگىٓ ،ثىعگە
ِەؼپىطەد لىٍؽىٓ ،ؼەْ ثوٌؽبڭ ھەلىمەرەْ ھەض ٔەضؼىگە لبزىطؼەْ» زەپ زۇئب لىٍىفمب ثۇٍطىؽبْ.
-7184عۇئبي :لۇسئبْ وەسىّذىىي ِۇئّىٍٕەس ئۈچۈْ ٔىذا ئبٍەجٍىشىذە ئبٌالھ جبئبال
ِۇئّىٍٕەسٔي ٔىّىٍەسدىٓ چەوٍىگەْ؟
 .1ئبٌالھٕىڭ پەٍؽەِجىطىٕي وبپىطالضؼب ئوذفبؾ ئەزەپؽىعٌىه ثىٍەْ وەِؽىزىؿ ثىٍەْ
چبلىطؼۇچىالضٔىڭ ،ؼۆظىگە لۇالق ؼبٌّىؽبٔالضٔىڭ لبرزىك ئبظاپمب زۇچبض ثوٌىسىؽبٍٔىمىسىٓ
ئبگبھالٔسۇضؼبْ.
 .2لبرىٍسىٓ زىَەرٕي لوثۇي لىٍؽبٔسىٓ وىَىٓ چىىىسىٓ ئبـمۇچىالضٔىڭ لبرزىك ئبظاثمب
زۇچبض ثوٌىسىؽبٍٔىمىسىٓ ئبگبھالٔسۇضؼبْ.
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 .3ئىؽالِٕىڭ ثەظى ئەھىبٍِىطىؽب ئەِەي لىٍىپ ثەظى ئەھىبٍِىطىٕي رەضىه ئىزىؿ ثىٍەْ
ـەٍزبٕٔىڭ ٍوٌٍىطىؽب ئەگىفىپ لىٍىفزىٓ ئبگبھالٔسۇضؼبْ.
 .4وۇپطأي ٔىئّەد لىٍؽۇچىالضٔىڭ ئۆظٌىطىگە ظۇٌۇَ لىٍؽۇچي ثوٌۇپ لبٌىسىؽبٍٔىمىسىٓ
ئبگبھالٔسۇضؼبْ.
 .5پۇي ِىٍىٕي وىفىٍەضگە وۆضؼۈرۈؾ ئۈچۈْ ؼەضىپ لىٍسىؽبٔالضٔىڭ ،لىٍؽبْ ؼەزىمىؽىگە
ِىٕٕەد لىٍىسىؽبْ ۋە ئەظىَەد ٍەرىۈظۈزىؽبٔالضٔىڭ ئەِەٌىٕىڭ ثىىبض ثوٌۇپ وىزىسىؽبٍٔىمىٕي
وۆضؼۈرۈپ ِۇئّىٍٕەضٔي ثۇٔساق لىٍىفزىٓ ئبگبھالٔسۇضؼبْ.
 .6ئبٌالھ ضىعىك لىٍىپ ثەضگەْ ٔەضؼىٍەضٔىڭ ٍبذفىٍىطىسىٓ ؼەزىمە لىٍىفمب ثۇٍطۇپ،
ٔبچبض ٔەضؼىٍەضزىٓ ؼەزىمە لىٍؽۇچىالضٔىڭ ؼەزىمىؽىسىٓ ئبٌالھٕىڭ ثىھبعەد ئىىۀٍىىي
ئبگبھالٔسۇضۇٌؽبْ.
 .7ئۆظىٕي ھەلىمي ِۇئّىٓ زەپ لبضاٍسىؽبٔالضٔىڭ عبظأىسىٓ ٍىطاق رۇضۇؾ الظىٍّىمىٕي
ثۇٍطىؽبْ.
ِ .8ۇئّىٍٕەضٔي ئەھٍي وىزبپمب ئىزبئەد لىٍىفزىٓ روؼمبْ.
 .9عبظأىٕىڭ لەرئي ھبضاٍِىمىٕي وۆضؼۈرۈپ عبظأە ٍىَىفزىٓ چەوٍىگەْ.
 .10وبپىطالؼب ئىزبئەد لىٍىؽۇچىالضٔىڭ ظىَ بْ ربضرىسىؽبٍٔىمىٕي وۆضؼۈرۈپ وبپىطالؼب ئىزبئەد
لىٍىفزىٓ روؼمبْ.
 .11ئۆٌۈَ ۋە لبظاٍي لەزەگە رۇرمبْ ِۇئبِىٍىسە وبپىطالضؼب ئوذفبپ لىٍىفزىٓ روؼمبْ.
ِ .12ۇئّىٍٕەضٔي ثىط-ثىطىٕىڭ ِبٌٍىطىٕي ٔبھەق ٍوي ثىٍەْ ٍەۋىٍىفزىٓ روؼمبْ.
 .13ئبٌالھٕىڭ ؼبالِي ئبضلىٍىك ئۆظىٕىڭ ِۇؼۇٌّبْ ئىىۀٍىىىٕي ثىٍسۈضگەْ ئبزەِٕي ئبظؼىٕب
ؼۀىّەد ٍبوي ِۀپەرٕي وۆظٌەپ ئۆٌزۈضۈـزىٓ روؼمبْ.
ِ .14ۇئّىٍٕەضٔىڭ ِۇئّىٍٕەضٔي لوٍۇپ وبپىطالضٔي زوؼىذ رۇرفزىٓ روؼمبْ.
 .15ئىھطاِسا ٍۀي ھەضەِسە ثوٌؽبٔسا ـىىبض لىٍىفزىٓ ٍۀي ئوۋ ئوۋالـزىٓ روؼمبْ.
ٍ .16ەھۇزىٌ ٔبؼبضاالضٔي زوؼىذ رۇرۇـزىٓ ئ بگبھالٔسۇضۇپ ئۇالضٔي زوؼىذ رۇرمۇچىالضٔىڭ
ـۇالضزىٓ ؼبٔىٍىسىؽبٍٔىمىٕي ثبٍبْ لىٍؽبْ.
ِ .17ۇئّىٍٕەضزىٓ وىّىي زىسٔىسىٓ ٍبٔؽب ئبٌالھ ربئبالٔىڭ ئۇالضٔىڭ ئوضٔىؽب اﷲ ئۇالضٔي
زوؼذ رۇرىسىؽبْ ئۇالضِۇ اﷲ ٔي زوؼذ رۇرىسىؽبْ ِۇئّىٍٕەضگە وۆٍۈٔىسىؽبْ وبـىطالضؼب
ـەپمەرؽىع ثوٌىسىؽبْ اﷲ ٔىڭ ٍوٌىسا عىھبز لىٍىسىؽبْ ۋە ِبالِەد لىٍؽۇچىٕىڭ ِبالِىزىسىٓ
لوضلّبٍسىؽبْ ثىط لەۋِٕي وەٌزۈضىسىؽبٍٔىمٕي ثبٍبْ لىٍؽبْ.
 .18لىّبض ،ھبضاق ،پبي لبربضٌىمالضٔىڭ پبؼىىٕب لىٍىك ،ـەٍزبٕٔىڭ ئىفي ئىىۀٍىىىٕي ثبٍبْ
لىٍىپ ِۇئّىٍٕەضٔي ئۇالضزىٓ ٍىطاق رۇضۇـمب ثۇٍطىؽبْ.
 .19ھەضەِسە رۇضۇپ ئوۋ ئوۋٌىؽۇچىالضٔىڭ عبظاٌىٕىسىؽبٍٔىمي ٍۀي وەپپبضەد ثىطىسىؽبٍٔىمي
ثبٍبْ لىٍىٕؽبْ.
 .20ئبٌالھٕىڭ پەٍؽەِجىطىسىٓ پبٍسىؽىع ؼۇئبٌالضٔي ؼوضاـزىٓ چەوٍىگۀٍىىي ثبٍبْ
لىٍىٕؽبْ.
 .21ئۇضۇق  -رۇلمبْ ثوٌؽبْ رەلسىطزىّۇ ِۇـطىىالضٔي زوؼىذ رۇرّبؼٍىممب ثۇٍطۇؾ ثىٍەْ
ئ ۇٔساق لىٍؽۇچىالضٔىڭ ئۆظىگە ظۇٌۇَ لىٍؽۇچىالضزىٓ ثوٌىسىؽبٍٔىمي ثبٍبْ لىٍىٕؽبْ.
ِ .22ۇـطىىالض ٔىغىػ ثوٌؽبٍٔىمي ئۈچۈْ ئۇالضٔي ھەضەَ ِەؼغىسىگە وىطىفزىٓ روؼمبٍٔىمي
ثبٍبْ لىٍىٕؽبْ.
 .23ئبٌزۇْ  -وۈِۈؾ ٍىؽىپ ئۇٔي اﷲ ٔىڭ ٍوٌىسا ؼەضپ لىٍّبٍسىؽبٔالضؼب زەۋظەذزە لبرزىك
ئبظاة ثوٌىسىؽبٍٔىمىسىٓ ثىفبضەد ثەضگەْ.

96

www.uyghurmuslim.com www.fb.com/uighurawazi uighurawazi@yahoo.com
 .24ئۆظ ٍۇضرىسىٓ ئبٍطىٍؽۇؼي وەٌّەً عىھبزلب چىمّىؽبٔالضٔي ئەٍىپٍەؾ ۋە لوضلۇرۇؾ ثىٍەْ
زۇَٔب ھبٍبرىسىٓ ثەھطىّەْ ثوٌۇـٕي ئبذىطەرٕىڭ ٔىئّەرٍىطى ثىٍەْ ؼېٍىفزۇضؼبٔسا ئەضظىّەغ
ٔەضؼىە ئىىۀٍىىي ثبٍبْ لىٍىٕؽبْ.
 .25ئبٌالھٕىڭ ِەضھىّىزىٕي ئەؼٍىزىؿ ثىٍەْ ـەٍزبٕٔىڭ وەٍٕىگە وىطىپ وىزىفزىٓ
ئبگبھالٔسۇضؼبْ.
ِ .26ۇئّىٍٕەضٔىڭ ضەؼۇٌۇٌالھزىٓ وىَىٓ ئۇٔىڭ ئبٍبٌٍىطىٕي ئىٍىفزىٓ ِەڭگۈ
چەوٍۀگۀٍىىي ،ھبضاَ لىٍؽبٍٔىمي ئۇٔساق لىٍىفٕىڭ چوڭ گۇٔبھ ثوٌىىسىؽبٍٔىمي ثبٍبْ لىٍىٕؽبْ.
ِ .27ۇئّىٍٕەضٔي ِۇؼب ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب رۆھّەد لى ٍؽبْ ثۀي ئىؽطائىٍسەن ثوٌّبؼٍىممب
ثۇٍطۇپ ِۇؼب ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئبٌالھٕىڭ زەضگبھىسىىي زەضىغىؽىٕىڭ ٍۇلىطٌىمي ثبٍبْ
لىٍىٕؽبْ.
 .28ئبٌالھ ۋە ئۇٔىڭ پەٍؽەِجىطى ئبٌسىسا ئبٌسىطاڭؽۇٌۇق لىٍىفزىٓ روؼۇپ ،ئبٌالھٕىڭ
پەٍؽەِجىطىّٕي ھۆضِەرٍەـىە ثۇٍطۇؼبْ.
 .29ثىط لەۋىُ ٍۀە ثىط لەۋىّٕي ،ثىط ئبزەَ ٍۀە ثىط ئبزەِٕي ِەؼرى طە لىٍّبؼٍىممب ،ثىط -
ثىطىٕي ئەٍىپٍىّەؼٍىىىەٍ ،بِبْ ٌەلەَ ثىٍەْ چبلىطِبؼٍىممب ثۇٍطىؽبْ.
 .30ئبٍبٌالضٔي ئۆظ ئبضا ثىط-ثىطىٕي ِەؼرىطە لىٍىفّبؼٍىممب ِۇئّىٕٕي پبؼىك زەپ
ئبرىّبؼٍىممب ثۇٍطىؽبْ.
 .31گۇِبٔروضٌۇق لىٍّبؼٍىممبِ ،ۇئّىٍٕەضٔىڭ ئەٍىجىٕي ئىعزىّەؼٍىىىە ،ؼەٍۋەد لىٍّبؼٍىممب
ثۇٍطىؽبْ.
 .32پىچىطالـمبٔسا گۇٔبھ ،ظۇٌۇَ ،پەٍؽەِجەضٔىڭ ئەِطىگە ذىالپٍىك لىٍىؿ روؼىطىؽسا
پىچىطالـّبًٍ ،بذفىٍىك ۋە رەلۋازاضٌىك روؼىطىؽىسا پىچىطٌىفىفمب ثۇٍطىؽبْ.
ِ .33ۇؼۇٌّبْ ئبٍبٌالضٔىڭ ِۇـطن ئەضٌەضگەِ ،ۇـطىه ئبٍبٌالضٔىڭ ِ ۇؼۇٌّبْ ئەضٌەضگە ھبضاَ
ئىىۀٍىىي ثبٍبْ لىٍىپ ھىغطەد لىٍىپ وەٌگەْ ِۇؼۇٌّبْ ئبٍبٌالضٔي ِۇـطىىالضؼب لبٍزۇضۇپ
ثىطىفزىٓ چەوٍىگەْ.
 .34لىٍّبٍسىؽبْ ئىفٕي لىٍىّىع زىَىفٕىڭ ئبٌالھٕىڭ زەضگبھىسا ئەڭ ئۆچ وۆضۈٌىسىؽبْ ئىؿ
ئىىۀٍىىىٕي ثبٍبْ لىٍىپ ِۇئّىٍٕەضٔي ئۇٔساق لىٍىفزىٓ چەوٍىگەْ.

جولمۇصىٕچي ثبپ .ھەدىظ ۋە ھەدىظ ئىٍّىگە ِۇٔبعىۋەجٍىه
ِەعىٍىٍەس

-7183عۇئبي :ھەدىظ ئۇلۇِي
ھەزىػ پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ ؼۆظ ھەضىىەرٍىطى ،رەلطىطٌىطى
(ثبـمىالضٔىڭ ؼۆظ ٍبوي ئىؿ ھەضىىەرٍىطىٕي ِبلۇٌٍىفي)ٔي ثىٍسۈضىسىؽبْ ئوِۇِىٌ ئبربٌؽۇزۇض .
”ھەزىػ “وەٌىّىؽي ٍ -ىڭي ؼۆظ ،ذەۋەض زېگۀسەن ِۀىٍەضگە ئىگە ثوٌۇپ ،ثۇ وەٌىّىسىٓ
رۈضٌىٕىپ چىممبْ ثەظى پېئىٍالض ذەۋەض ثېطىؿٔ ،ەلىً لىٍىؿ ،ؼۆظٌەؾٍ ،ەرىۈظۈؾ ،رەثٍىػ
لىٍىؿ لبربضٌىك ِۀىٍەضٔي ثىٍسۈضىسۇ .ظاِبٕٔىڭ ئۆرۈـي ثىٍەْ ” ،ھەزىػ “وەٌىّىؽي
پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌال ھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِسىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕؽبْ ذەۋەضٌەضٔىڭ ئوِۇِىٌ ٔبِي
ؼۈپىزىسە لوٌٍىٕىٍىفمب ثبـٍىسى .ئۇٔىڭ ئۈؼزىگە ،ثۇ وەٌىّە پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ رەضىپىسىّٕۇ ِۇـۇ ِۀىسە لوٌٍىٕىٍؽبٔىسى.
-7182عۇئبي :ھەدىظ ئىٍّي
ھەزىػ ئىٍّي پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ ھەزىؽٍىطىٕي رەرمىك لىٍىسىؽبْ
پەْ ثوٌۇپ ،ئىؽالَ ئبٌىٍّىطى (ٍۀي ھەزىؽفۇٔبؼالض) ثۇ پۀٕي ھەضذىً ـەوىً ۋە ٔبِالض ثىٍەْ
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رەضىپٍەپ وەٌگەِْ .ەؼىٍەْ ،ئىّبَ ٔەۋەۋى ” :ھەزىػ ئىٍّي ھەزىػ رېىىؽزٍىطىٕىڭ ؼەھىھ،
ھەؼەْ ،ظەئىپِ ،ۇرزەؼىًِ ،ۇضؼەيِ ،ۇٔمەرىئِ ،ۇئعەيِ ،ەلٍۇةِ ،ەـھۇض ،ؼەضة ،ئەظىع،
ِۇرەۋارىط ،ئبھبز ،ـەضزِ ،ەئطۇؾ ،ـبظِ ،ۇٔىەضِ ،ۇئەٌٍەيِ ،ەۋظۇِ ،ۇزضەطٔ ،بؼىد ِ -ۀؽۇخ ،ذبغ،
ئوِۇَِ ،ۇعّەيِ ،ۇثەٍَەِْ ،ۇذزەٌىؿ ۋە ـۇٔىڭؽب ئوذفبؾ رۈضٌىطىٕي ثىط ثىطىسىٓ ئبٍطىؿ ثىٍەْ
ثىطگە ،ؼۀەزىٕىڭ ٍۀي ضاۋىَالضٔىڭ ئەھۋاٌٍىطىٕي (رەضعىّىھبٌىٕي) ،ـۇٔسالال ضاۋىَالضٔىڭ ؼۀەز
ۋە رېىىؽزي ھەلمىسىىي پەضلٍەضٔىڭ ھۆوّىٕي ثىٍىفزىٓ ئىجبضەرزۇض “زېگەْ .ئىعظۇززىٓ ئىجٕي
عەِبئە ثوٌؽب ” :ھەزىػ ئىٍّي ؼۀەز ۋە رېىىؽزٕىڭ ئەھۋاٌىٕي ثىٍسۈضىسىؽبْ لبئىسىٍەضٔي ئۆظ
ئىچىگە ئبٌىسىؽبْ ئىٍىّسىٓ ئىجبضەد “زەپ رەضىپٍىگەْ ثوٌۇپ ،ئۇٔىڭ لبضىفىچە ،ھەزىػ
ئىٍّىٕىڭ ٔىفبٔي ؼۀەز ۋە رېىىؽذ؛ ؼبٍىؽي ثوٌؽب ،ؼەھىھ ھەزىؽٕي ؼەھىھ ثوٌّىؽبْ
ھەزىؽٍەضزىٓ ئبٍطىۋېٍىفزۇض.
-7188عۇئبي :عۈٕٔەت ۋە ھەدىظ
«ؼۈٕٔەد» ؼۆظىٕىڭ ٌۇؼەرزىىي ِۀىؽيٍ :وي زېگۀٍىه .ئەِّب ئۇٔىڭ ـەضىئەد
ئىؽز ېّبٌىسىىي ِۀىؽي :پەٍؽەِجىطىّىع ھەظضىزي ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ؼۆظٌىطى ،ئىؿ -
پبئبٌىَەرٍىطى ۋە ثبـمىالضزىٓ ؼبزىط ثوٌؽبْ ئىفالضزىٓ ـەضىئەرىە ِۇۋاپىك وېٍىسىؽبٍٔىطىٕي عبئىع
ؼبٔىؽبٍٔىطى زېّەوزۇض.
ھەزىػ ِ -ۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ؼۆظٌىطى زېّەوزۇض .ثۇٔىڭؽب ثىٕبئەْ ،ؼۈٕٔەد
ئوِۇٍِۇلٕي ،ھەزىػ ثوٌؽب ذبؼٍىمٕي ئىپبزىٍەٍسۇ .ئەِّب ئىؽالَ ـىمھىفۇٔبغ ئبٌىٍّىطى
«ھەزىػ»ٔي «ؼۈٕٔەد» ثىٍەْ ثىط ِۀىسە ئىؽزېّبي لىٍىسۇ.
-7188عۇئبي :ھەدىغٕىڭ ئىغالَ دىٕىذىىي ئوسٔي
ؼۈٕٔەد(ٍبوي ھەزىػ)  -ئىؽالَ زىٕىٕىڭ ئىىىي ئبؼبؼٍىك زەؼزۇضىٕىڭ ئىىىىٕچىؽي،
ئىؽالَ لبٔۇٔفۇٔبؼٍىمىٕىڭ ئۈچ ئبؼبؼٍىك ِۀجىئىٕىڭ ئىىىىٕچىؽي ۋە لۇضئبْ وەضىّٕىڭ
رەضعىّبٔىسۇض.
ِەٌۇِىي ،ئىؽالَ زىٕىٕىڭ ثىطىٕچي ئبؼبؼٍىك زەؼزۇضى لۇضئبْ ،ئبٔسىٓ ؼۈٕٔەرزۇض .ئىؽالَ
لبٔۇٔفۇٔبؼٍىمىٕىڭ ئبؼبؼىٌ ِۀجەٌىطى  3ثوٌۇپ ،ثىطىٕچىؽي لۇضئبْ وەضىُ ،ئىىىىٕچىؽي
ؼۈٕٔەد (ٍبوي ھەزىػ) ،ئۈچىٕچىؽي ئىغّب (ئوضربق وېڭىفىؿ ئبضلىٍىك لبضاض لىٍىؿ) وېٍىسۇ.
-7181عۇئبي :عۈٕٔەجىە ئەِەي لىٍىؾٕىڭ صۆسۈسٌىىي
ئبٌالھ ربئبال ؼۈٕٔەرىە ئەِەي لىٍىفٕىڭ ظۆضۈضٌىىي روؼطىٍىك ِۇٔساق زەٍسۇ « :اﷲ پەٍؽەِجىطىگە
ؼۀىّەد لىٍىپ ثەضگەْ ئەٌي لۇضا (ٍۀي لۇضەٍعۀ ،ەظىط ،پەزەن ۋە ذەٍجەض وۇـفبضٌىطى) ٔىڭ
ِبٌٍىطىٕي ،ئىچىڭالضزىىي ثبٍالض ئبضىؽىسا لوٌسىٓ لوٌؽب ئۆرۈپ ٍۈضِەؼٍىىي ئۈچۈْ ،اﷲلب،
پەٍؽەِجەضگە ،پەٍؽەِجەضٔىڭ ذىؿ ـ ئەلطىجبٌىطىؽبٍ ،ېزىٍّەضگەِ ،ىؽىىٍٕەضگە ،ئىجٓ ؼەثىٍٍەضگە
ذبغ لىٍسى ،پەٍؽەِجەض ؼىٍەضگە ثەضگۀٕي ئېٍىڭالض ،پەٍؽەِجەض چەوٍىگەْ ٔەضؼىسىٓ
چەوٍىٕىڭالض ،اﷲ رىٓ لوضلۇڭالض ،ھەلىمەرەْ اﷲٔىڭ ئبظاثي لبرزىمزۇض » [ھەـىط ؼۈضىؽي - 7
ئبٍەد].
ئبٌالھ ربئبال پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ؼۈٕٔەرٍىطىگە ئەِەي لىٍىؿ ئبضلىٍىك ئۇٔىڭؽب ئىزبئەد
لىٍىفٕىڭ ئبٌالھمب ئىزبئەد لىٍؽبٍٔىك ئىىۀٍىىىٕي ثبٍبْ لىٍىپ ِۇٔساق زەٍسۇ« :وىّىي
پەٍؽەِجەضگە ئىزبئەد لىٍىسىىەْ ،ئۇ ئبٌالھمب ئىزبئەد لىٍؽبْ ثوٌىسۇ» [ٔىؽب ؼۈضىؽي - 80
ئبٍەد].
ؼۈٕٔەد لۇضئبْ وەضىّسىٓ لبٌؽب ئىؽالَ زىٕىٕىڭ ئىىىىٕچي ئبؼبؼىٌ زەؼزۇضى ،لۇضئبٕٔىڭ
ئەھىبٍِىطىٕي ـەضھٍىگۈچي ۋە ئۇٔىڭ ھەلىمىٌ رەضعىّبٔىسۇض .لۇضئبٔسىىي ـەضىئەد
ئەھىبٍِىطىٕي ـەضھٍەٍسىؽبْ ۋە ثبٍبْ لىٍىپ چۈـۀسۈضۈپ ثېطىسىؽبْ ثىطزىٕجىط ِۀجە
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ؼۈٕٔەرزۇضِ .ەؼىٍەْ :ئبٌالھ ربئبال لۇضئبْ وەضىّسە ِۇؼۇٌّبٔالضؼب ٔبِبظ ئولۇـٕي پەضظ لىٍؽبْ
ثوٌؽىّۇٔ ،بِبظٔي لبٔساق ،لبٔچە ۋاخ ۋە لبٍؽ ي ۋالىزالضزا ئولۇـٕي ثبٍبْ لىٍّىؽبْ .پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئبٌالھٕىڭ ۋەھَىؽىگە ربٍىٕىپ ؼۈٕٔەرٍىطى ئبضلىٍىك لۇضئبٕٔىڭ ِۈعّەٌٍىطىٕي
ئبٍسىڭالـزۇضۇپٔ ،بِبظ ۋە ثبـمب ئەِەي  -ئىجبزەرٍەضٔىڭ لبئىسە رەضرىجٍىطى ،ؼبٔي ۋە ئبزا لىٍىٕىؿ
ۋالىزٍىطىٕي ثېىىزىەْ .ئەگەض ؼۈٕٔەد ثوٌّىؽبْ ثوٌؽب ئىسى ،ثىع ٔبِبظ ۋە ثبـمب ئەِەي -
ئىجبزەرٍەضٔىڭ لبئىسە  -ؼىؽزېّىٍىطىٕي ۋە ۋالىذ  -وەٍپىَبرٍىطىٕي ٔەزىٓ ثىٍەض ئىسۇق؟
لۇضئبٔؽىال ئەِەي لىٍىؿ ئبضلىٍىك ؼۈٕٔەرزىٓ ثىھبعەد ثوٌۇـمب ثوٌىسۇ ،زېگۈچىٍەض رۆۋۀسىىي
ئىىىي ذىً وىفىٕىڭ ثىطىسۇضٍ :بوي زىٓ زۈـّۀٍىطى ٍبوي ئىؽالَ زىٕىٕي چۈـۀّىگەْ
ئەثگبالضزۇض .ئۇالضٔىڭ ثۇ زەۋاؼي لۇضئبْ وەضىّٕىڭ ِۇؼۇٌّبٔالضٔي ؼۈٕٔەرىە ئەگىفىفىە ثۇٍطىؽبْ
وەؼىىٓ ئبٍەرٍىطى ئبضلىٍىك ضەد لىٍىٕىسۇ.
ئبٌالھ ربئبال ؼۈٕٔەرٕىڭ لۇضئبٔسىٓ لبٌؽب ئىؽالَ زىٕىٕىڭ ئىىىىٕچي ئبؼبؼٍىك زەؼزۇضى
ئى ىۀٍىىىٕي ثبٍبْ لىٍىپ ِۇٔساق زەٍسۇ « :ئي ِۆِىٍٕەض! ئبٌالھمب ،پەٍؽەِجەضگە ۋە ئۆظۈڭالضزىٓ
ثوٌؽبْ ئىؿ ئۈؼزىسىىىٍەضگە ئىزبئەد لىٍىڭالض ،ئەگەض ؼىٍەض ثىطەض ئىفزب ئىرزىالپ لىٍىفىپ
لبٌؽبڭالض ،ثۇ روؼطىسا ئبٌالھٕىڭ وىزبثىؽب ۋە پەٍؽەِجەضٔىڭ ؼۈٕٔىزىگە ِۇضاعىئەد لىٍىڭالض ،ئەگەض
ؼىٍەض ئبٌالھمب ۋە ئبذىطەد وۈٔىگە ھەلىمىٌ ئىفىٕىسىؽبْ ثوٌؽبڭالض ثۇ(ٍۀي لۇضئبْ ثىٍەْ
ؼۈٕٔەرىە ِۇضاعىئەد لىٍىؿ)ؼىٍەض ئۈچۈْ پبٍسىٍىمزۇضٔ ،ەرىغە ئېزىجبضى ثىٍەْ گۈظەٌسۇض» [ٔىؽب
ؼۈضىؽي  - 59ئبٍەد].
ئبٌالھ ربئبال ؼۈٕٔەرٕىڭ لۇضئبٕٔي ئوچۇلٍىؽۇچي ۋە ئۇٔىڭ ھەلىمىٌ روؼطا رەضعىّبٔي
ئىىۀٍىىىٕي ثبٍبْ لىٍىپ ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب ذىزبة لىٍىؿ ئبضلىٍىك ِۇٔساق زەٍسۇ:
«ثىع ؼبڭب لۇضئبٕٔي ،ؼېٕىڭ ئىٕؽبٔالضؼب چۈـۈضۈٌگەْ ـەضىئەرٕي ثبٍبْ لىٍىپ ثېطىفىڭ ۋە ئۇالض
(لۇضئبٕٔي) رەپەوىۇض لىٍىپ چۈـىٕىپ (ئۇٔىڭسىٓ ۋەظ ٔ -ەؼىھەد ئېٍىفي) ئۈچۈْ چۈـۈضزۇق»
[ٔەھً ؼۈضىؽي  - 44ئبٍەد] .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئبٌالھ ربئبال رەضىپىسىٓ ئىٕؽبٔالضؼب
چۈـۈضۈٌگەْ ـەضىئەرٕي ثبٍبْ لىٍىپ ثېطىفي پەلەد ئۇٔىڭ ؼۈٕٔەرٍىطى ئبضلىٍىك ئەِەٌگە
ئبـمبْ .ئىىىىٕچي ذەٌىپە ئۆِەض ئىجٕي ذەرزبة ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ِۇ ؼۇٌّبٔالضؼب رەۋؼىَە لىٍىپ:
« وېَىٕچە ؼىٍەضگە ثىط لەۋَ وېٍىپ ؼىٍەض ثىٍەْ لۇضئبٕٔىڭ ِۀىؽي ئوچۇق ثوٌّىؽبْ ئبٍەرٍىطى
روؼطىٍىك ربضرىفىسۇ ،ؼىٍەض لۇضئبٕٔي ؼۈٕٔەد ثىٍەْ چۈـۀسۈضۈڭالض .ھەلىمەرەْ ؼۈٕٔەرٕي
ٍبذفي ثىٍگەْ وىفىٍەض لۇضئبٕٔىڭ ِۀىؽىٕي ئەڭ ٍبذفي ثىٍىسىؽبٔالضزۇض» زېگەْ.
-7185عۇئبي :ھەدىغٕىڭ ئەھّىَىحي
پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ اٌٍە ربئبالزىٓ ئبٌؽبْ ۋەھَىٕي ئىٕؽبٔالضؼب
ٍەرىۈظۈپال لبٌّبً ،ئۇالضٔي چۈـۀسۈضۈپ ثەضگەْ ۋە ئۆظىٕىڭ ئەِەٌىٌ ھبٍبرىؽب رەرجىمالؾ
ئبضلىٍىكِ ،ۇؼۇٌّبٔالضؼب ئۆضٔەن ثوٌؽبٔىسى .ئىؽال َ ئۆٌىّبٌىطى ئوِۇِەْ” :زىٕىٌ رېّىسىىي
ھەزىؽٍەض پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ اٌٍە ربئبال رەضىپىسىٓ ۋەھىٌ لىٍىٕؽبْ “زەپ
لبضاٍسۇ ۋە﴿ «:ئۇ ئۆظ ٔەپؽي ذبھىفي ثوٍىچە ؼۆظٌىّەٍسۇ ،پەلەد ئۇٔىڭؽب ٔبظىً لىٍىٕؽبْ ۋەھَىٕىال
ؼۆظٌەٍسۇ﴾» [ؼۈضە ٔەعىُ –  ]3زېگەْ ئبٍەرٕي زەٌىً لىٍىپ وۆضؼىزىسۇ .ئۇٔسىٓ ثبـمب ،ئۇالض:
« ﴿اٌٍە ِۇئّىٍٕەضگە اٌٍۀىڭ ئبٍەرٍىطىٕي رىالۋەد لىٍىسىؽبْ ،ئۇالضٔي (گۇٔبھالضزىٓ) پبن
لىٍىسىؽبْ ،ئۇالضؼب وىزبثٕي ۋە ھېىّەرٕي (ٍۀي لۇضئبْ ثىٍەْ ؼۈٕٔەرٕي) ئۆگىزىسىؽبْ ئۆظٌىطىسىٓ
ثوٌؽبْ ثىط پەٍؽەِجەض ئەۋەرىپ ئۇالضؼب چوڭ ئېھؽبْ لىٍسى .ھبٌجۇوي ،ئۇالض ثۇضۇْ ئوچۇق
گۇِطاھٍىمزب ئىسى[ » .ؼۈضە ئبي ئىّطاْ - 164 ،ئبٍەد] زېگەْ ئبٍەرزە رىٍؽب ئېٍىٕؽبْ
”ھېىّەد“ وەٌىّىؽىٕىڭ ”ؼۈٕٔەد “ زېگەْ ِۀىٕي ئىپبزىٍەٍسىؽبٍٔىمىٕي ئورزۇضىؽب
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لوٍؽبْ .زەضۋەلە ،پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼ ەٌٍەَ ۋە ئۇٔىڭ ئەؼھبثىسىٓ ٔەلىً لىٍىٕؽبْ
ثەظى ھەزىؽٍەضزە ثۇ ھەلىمەد ئېٕىك ئىپبزىٍۀگەِْ .ەؼىٍەْ ،پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَِ « :بڭب وىزبة (ٍۀي لۇضئبْ) ثىٍەْ ثىطٌىىزە ئۇٔىڭ ئوذفىفي (ٍۀي ؼۈٕٔەد)
ثېطىٍسى » .زېگەْ.
-7188عۇئبي :ھەدىغٕىڭ ئوِوِي ِەصِۇٔي
ھەزىػ ِۇٔساق ئۈچ رۈضٌۈن ِەظِۇٕٔي ئۆظ ئىچىگە ئبٌىسۇ:
ثىطىٕچي ،ثەظى ھەزىؽٍەض لۇضئبْ ئورزۇضىؽب لوٍؽبْ ھۆوۈٍِەضٔي ئۆظ ئەٍٕي ثبٍبْ لىٍىسۇ ۋە
رەوىزٍەٍسۇِ .ەؼىٍەْ ،لۇضئبٔسا ثبٍبْ لىٍىٕؽبْ ٔبِبظ ،ضوظا ،ظاوبد ۋە ھەعٕىڭ پەضىعٌىىي
ھەزىؽزىّۇ :ئىؽالَ ثەؾ ئبؼبغ ئۈ ؼزىگە لۇضۇٌسى زەپ ئەٍٕەْ ثبٍبْ لىٍىٕؽبْ.
ئىىىىٕچي ،ثىط لىؽىُ ھەزىؽٍەض لۇضئبٕٔىڭ ھۆوۈٍِىطىٕي ثبٍبْ لىٍىپ ،ئۇ ھۆوۈٍِەضٔي
روٌۇلٍىؽۇچي ِەٌۇِبرالضٔي ثېطىسۇِ .ەؼىٍەْ ،لۇضئبٔسا ٔبِبظ ئولۇؾ ،ھەط لىٍىؿ ،ظاوبد ثېطىؿ
لبربضٌىمالض ثۇٍطۇٌؽبٌْ ،ېىىٓ ثۇالضٔىڭ لبٔساق ئبز ا لىٍىٕىسىؽبٍٔىمي رەپؽىٍىٌ ثبٍبْ لىٍىّٕىؽبْ
ثوٌۇپ ،ثۇ ئىجبزەرٍەضٔىڭ رەپؽىالرىٕي ھەزىؽٍەضزىٓ ئۆگۀّەوزىّىع.
ئۈچىٕچي ،ثەظى ھەزىؽٍەض لۇضئبٔسا پەلەرال رىٍؽب ئېٍىّٕىؽبْ ِەؼىٍىٍەض ئۈؼزىسە ھۆوۈَ
چىمىطىسۇ .ئۆظ ئبٌسىؽب ھۆوۈَ ِۀجەؼي ثوالالٍسىؽبْ ثۇ ذىً ھەزىؽٍەضگە ،ئۆٍٍۀگۀسىٓ وېَىٓ
ظىٕب لىٍؽبْ وىفىٕي ضەعُ لىٍىؿ ،ئبٍبٌىٕىڭ ھبِّب ئبچىؽىٕي ثىطال ۋالىززب ٔىىبھىؽب ئېٍىؿ
لبربضٌىك ِەؼىٍىٍەضٔي ِىؽبي لىٍىپ وۆضؼىزىفىە ثوٌىسۇِ .بٔب ثۇالضٔىڭ ھەِّىؽي ھەزىػ (ٍۀي
ؼۈٕٔەد)ٔىڭ ئىؽالَ زىٕىسىىي ِۇھىُ ئوضٔىٕي وۆضؼىزىپ ثەضِەوزە.
-7111عۇئبي :پەٍغەِجەسگە ئىحبئەت لىٍغبٍٔىك ئبٌالھمب ئىحبئەت لىٍغبٍٔىمحۇس
زىٕىٌ ٔۇلزىسىٓ ئېٍىپ ئېَزمبٔسا ،لۇضئبٔسىٓ لبٌؽىال ئىىىىٕچي ئوضۇٔسا رۇضىسىؽبْ
ھەزىؽٍەضگە ئەھّىَەد ثېطىؿ ئبضلىٍىك پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ ؼۈٕٔىزىگە
ئەِەي لىٍىؿ ،ھەَ اٌٍە رب ئبال ھەَ پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ رەضىپىسىٓ وەؼىىٓ
ھۆوۈٍِەض ثىٍەْ ئەِىط لىٍىٕؽبْ ثوٌۇپ ،لۇضئبٔسا ثۇ ھەلزە ِۇٔساق زېَىٍگەْ(« :ئي ِۇھەِّەز!
ئۇالضؼب) ئېَزمىٕىي ،ئەگەض ؼىٍەض اٌٍۀي زوؼذ رۇرؽبڭالضِ ،بڭب ئەگىفىڭالضوي ،اٌٍە ؼىٍەضٔي
زوؼذ رۇرىسۇ( ،ئۆرىۀىي) گۇٔبھىڭالضٔي ِەؼپىطەد لىٍىسۇ ،اٌٍە ٔبھبٍىزي ِەؼپىطەد
لىٍؽۇچىسۇضٔ ،بھبٍىزي ِىھطىجبٔسۇض .ئېَزمىٕىي ،اٌٍەلب ۋە پەٍؽەِجەضگە ئىزبئەد لىٍىڭالض .ئەگەض
ئۇالض (ئىزبئەد لىٍىفزىٓ) ٍۈظ ئۆضۈؼە ،اٌٍە وبپىطالضٔي (ٍۀي اٌٍۀىڭ ئبٍەرٍىطىٕي ئىٕىبض لىٍؽبْ ۋە
پەٍؽەِجەضٌىطىگە ئبؼىٍَىك لىٍؽبٔالضٔي) زوؼذ رۇرّبٍسۇ[ » .ؼۈضە ئبي ئىّطاْ - 31 ،ۋە - 32
ئبٍەرٍەض]؛ « ﴿پەٍؽەِجەض ؼىٍەضگە ثەضگۀٕي ئېٍىڭالض ،پەٍؽەِجەض ؼىٍەضٔي چەوٍىگەْ ٔەضؼىسىٓ
چەوٍىٕىڭالض ،اٌٍەرىٓ لوضلۇڭالض ،ھەلىمەرەْ اٌٍۀىڭ ئبظاثي لبرزىمزۇض﴾» [ؼۈضە ھەـط - 7 ،ئبٍەد]
وۆضۈۋېٍىفمب ثوٌىسۇوي ،ثۇ ئبٍەرٍەضزە پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِگە ئىزبئەد لىٍىؿ
اٌٍەلب ئىزبئەد لىٍىؿ ثىٍەْ ثىطگە ظىىىط لىٍىٕؽبْ ،ھەرزب پەٍؽەِجەضگە ئىزبئەد لىٍىفٕىڭ اٌٍەلب
ئىزبئەد لىٍىؿ ثوٌىسىؽبٍٔىمي ئوچۇق ئىپبزىٍۀگەْ .پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِّۇ
ثىط ھەزىؽىسەِ :ېٕىڭ ھەزىؽٍىطىّسىٓ ثىطەضؼي ؼۆظٌەپ ثېطىٍىۋارؽب ،ئېؽىً رۆـەوٍەضگە
ٍۆٌۀگەْ ھبٌسا” :لوٌىّىعزا لۇضئبْ ثبض ،ثىع لۇضئبٔسا ھبالي زېَىٍگۀٕي ھبالي ،ھبضاَ زېَىٍگۀٕي
ھبضاَ زەٍّىع “ زەٍسىؽبْ ثەظى وىفىٍەضٔىڭ وېٍىفىگە ئبظ لبٌسى .ثىٍىڭالضوي ،اٌٍۀىڭ
پەٍؽەِجىطى ھبضاَ لىٍؽبْ ٔەضؼىٍەضِۇ (ھۆوۈَ عەھەرزىٓ) اٌٍە ھبضاَ لىٍؽبْ ٔەضؼىٍەض ثىٍەْ
ئوذفبؾ زېَىؿ ئبضلىٍىك ،زىٕٕي ؼۈٕٔەرزىٓ ئبٍطىپ لبضاـمب ھەضگىع ثوٌّبٍسىؽبٍٔىمىٕي
رەوىزٍىگۀىسى .زەضۋەلە ،پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ثۇ ھەزىؽي ئبضلىٍىك ٍېمىٓ
وەٌگۈؼىسە وېٍىسىؽبٍٔىمىسىٓ ذەۋەض ثەضگەْ وىفىٍەض ِىالزى  - 19ۋە  - 21ئەؼىطٌەضزە
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ـەضلفۇٔبؼالضٔىڭ رەؼىطى ثىٍەْ زەؼٍەپزە ھىٕسىؽزبٔسا ،وېَىٓ ثبـمب ئىؽالَ زۇَٔبؼي ۋە
ؼەضىپ زۇَٔبؼىسا ئورزۇضىؽب چىمزيٌ ،ېىىٓ ثۇالض ھەزىػ ۋە ؼۈٕٔەرىە ھېچمبٔساق ئەوػ رەؼىط
وۆضؼىزەٌّىسى.
-7117عۇئبي :ھەدىغٕىڭ لۇسۇٌّب جەھەجحىىي جۈسى
ھەزىؽٍەضٔىڭ ؼۀەز ۋە ِەرىٓ (رېىىؽذ)زىٓ ئىجبضەد ئىىىي چوڭ لىؽىّسىٓ رەـىىً
ربپمبٍٔىمىٕي وۆضۈۋېٍىفمب ثوٌىسۇ.
-7114عۇئبي :عۀەد ئۇلۇِي
”ؼۀەز“”ئىفىٕىؿ ،ربٍىٕىؿ “زېگەْ ِۀىٍەضگە ئىگە .ھەزىػ ئىٍّىسە
لوٌٍىٕىٍىسىؽبْ ”ؼۀەز “ وەٌىّىؽي ھەزىؽٕىڭ ثېفىسا ثبٍبْ لىٍىٕؽبْ ۋە ثىطى ٍۀە ثىطىسىٓ
ئېٍىؿٔ ،ەلىً لىٍىؿ ئبضلىٍىك ھەزىؽٕي ضىۋاٍەد لىٍؽبْ وىفىٍەضٔىڭ ظۀغىطؼىّبْ ـەوىٍسە
ربوي پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِگىچە ئۇالـمبْ لىؽّىٕي وۆضؼىزىسۇ .ثبـمىچە
لىٍىپ ئېَزمبٔسا ،ؼۀەز ضاۋىَالض ظۀغىطى ثوٌۇپ ،ثۇ ظۀغىط ھەزىؽٕىڭ پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ
ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِسىٓ وىٍّەض ۋە لبٍؽي ٍوٌالض ئبضلىٍىك ثىعگىچە ٍېزىپ وەٌگۀٍىىىٕي
وۆضؼىزىپ ثېطىسۇِ .ەؼىٍەْ :ئولۇٌۇـي :ھەززەؼۀب ئەؼجبد ئىجٕي ٔەؼط ئەي ھەِەزأي
ئەؼؽۇززىٌ ئەْ ؼۇثەٍە ِەۋال ئۇ ِّي ؼەٌەِە ئەْ ظەٍس ئىجٕي ئەضلەَ ئۀٕە ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ
ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ لبٌە زېگەْ ھەزىؽزىىي” :ھەززەؼۀب “زېگەْ وەٌىّە” :ثىعگە ؼۆظٌەپ
ثەضزى ،ضىۋاٍەد لىٍسى “زېگەْ ِۀىٕي؛ ”ئەْ “ضىۋاٍەد ٌەۋظى ثوٌۇپ ”ئۇٔىڭسىٓ “
زېگەْ ِۀىٕي؛ ”لبٌە “وەٌىّىؽي ثوٌؽب ”زېسى ،زېگەْ “ ِۀىٍەضٔي ثىٍسۈضىسۇ .ؼۀەز
وۆپىٕچە ھبٌالضزا ھەزىؽفۇٔبؼالضٔىڭ ثىط ھەزىؽٕىڭ ئىفۀچٍىه ٍبوي ئەِەؼٍىىىٕيٍ ،ۀي ئۇ
ھەزىؽٕىڭ پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِگە ئبئىذ ئىىۀٍىىي ٍبوي ئەِەؼٍىىىٕي
رەوفۈضۈپ ثېىىزىفىسە ِۇھىُ ضوي ئوٍٕبٍسۇ.
-7113عۇئبيِ :ەجىٓ
ِەرىٓ (رېىىؽذ) ثىط ھەزىؽزە ؼۀەز (ضاۋىَالض ظۀغىطى) ئبذىطٌىفىپ ،ـۇالض ٔەلىً
لىٍؽبْ ۋەلە ٍبوي ؼۆظ ھەضىىەد لىؽّىٕي وۆضؼىزىسۇِ .ەؼىٍەْ ،ئىّبَ ثۇذبضى ضىۋاٍەد لىٍؽبْ
ثىط ھەزىؽزە ِۇٔساق وەٌگەِْ :ۇھەِّەز ئىجٕي ثەـفبض ٍەھَب ئىجٕي ؼەئسرىٓ ،ئۇ ـۇئجەزىٓ ،ئۇ
ئەثۇ رەٍَبھزىٓ ،ئۇ ئۀەغ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىپ ؼۆظٌەپ ثېطىفىچە ،پەٍؽەِجەض
ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ :ئبؼبٔالـزۇضۇڭالض ،لىَىٕالـزۇضِبڭالض .ذۇؾ ثېفبضەد ثېطىڭالض،
ٔەپطەرٍۀسۈضِەڭالض! زېگەْ.
-7112عۇئبي :ھەدىغٕىڭ عۀەد جەھەجحىىي جۈسى
ھەزىػ ،ؼۀەز ئېزىجبضى ثىٍەْ ِۇٔساق ئىىىي لىؽىّؽب ثۆٌۈٔىسۇ:
ثىطىٕچىؽيِ ،ۇرەۋارىط :پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِسىٓ ربوي ھەزىؽفۇٔبؼمىچە
ثوٌؽبْ ؼۀەز ظۀغىطىٕىڭ ھەِّىؽىسە ئەڭ ئبظ زېگۀسە ئؤسىٓ  -ئؤسىٓ وىفي ثوٌؽبْ،
ؼبٔىٕىڭ وۆپٍۈوىسىٓ ئۇالضٔىڭ ئبزەرزە ٍبٌؽبْ ؼۆظ ئو ٍسۇضۇپ چىمىفمب رىً ثىطىىزۈضۋېٍىفي
ئەلىٍگە ؼىؽّبٍسىؽبْ ھەزىػ ِۇرەۋارىط زېَىٍىسۇ.
ئىىىىٕچىؽي ،ئبھبز ٍبوي ذەثەضۇٌۋاھىسِ :ۇرەۋارىط ھەزىؽٕىڭ ـەضرٍىطىگە روـّىؽبْ
ھەزىػ ئبھبز ٍبوي ذەثەضۇٌۋاھىس زېَىٍىسۇ.
-7118عۇئبي :ئبھبدٔىڭ جۈسى
ئبھبزِۇ ؼۀەز ئېزىجبضى ثىٍەْ ِۇٔساق ئۈچ رۈضگە ثۆٌۈٔىسۇ:
ثىطىٕچىؽيِ ،ەـھۇض :پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِسىٓ ربوي ھەزىؽفۇٔبؼمىچە
ثوٌؽبْ ؼۀەز ظۀغىطىٕىڭ ھەِّىؽىسە ئۈچ وىفي ئوذفبـال ئۈچ وىفىسىٓ ٍبوي ئۈچزىٓ ئبضرۇق
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وىفىسىٓ ضىۋاٍەد لىٍؽبٌْ ،ېىىٓ ِۇرەۋارىط زەضىغىؽىگە ٍەرّىگەْ ھەزىػ ِەـھۇض زېَىٍىسۇ.
ئىىىىٕچىؽي ،ئەظىع :پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِسىٓ ربوي ھەزىؽفۇٔبؼمىچە
ثوٌؽبْ ؼۀەز ظۀغىطىٕىڭ ھەِّىؽىسە ئىىىي وىفي ئوذفبـال ئىىىي وىفىسىٓ ٍبوي
ئىىىىسىٓ ئبضرۇق وىفىسىٓ ضىۋاٍەد لىٍؽبٌْ ،ېىىٓ ِەـھۇض زەضىغىؽىگە ٍەرّىگەْ ھەزىػ
ئەظىع زېَىٍىسۇ.
ئۈچىٕچىؽي ،ؼەضة :پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِسىٓ ربوي ھەزىؽفۇٔبؼمىچە
ثوٌؽبْ ؼۀەز ظۀغىطىٕىڭ ھەِّىؽىسە ثىط ضاۋىٌ ثىط ضاۋىَسىٓ ضىۋاٍەد لىٍؽبْ ٍبوي ضاۋىَٕىڭ
ؼبٔي ؼۀەز ظۀغىطىٕىڭ ِەٌۇَ لىؽّىسا ثىطگە چۈـۈپ لبٌؽبْ ھەزىػ ؼەضة زېَىٍىسۇ .ؼۀەز
ظۀغىطىٕىڭ ثېفىسىىي ٍبوي ِەٌۇَ لىؽّىسىىي ضاۋىَٕىڭ ؼبٔي ثىطگە چۈـۈپ لېٍىپ ،وېَىٓ
ئبۋۇپ لبٌؽىّۇ ،ئوذفبـال ؼەضة ھەزىػ زېَىٍىسۇ.
-7118عۇئبي :ھەدىظ جۈسٌىشى
ھەزىؽٍەض ئىفۀچٍىه زەضىغىؽىگە ئبؼبؼەْ :ؼەھىھ ،ھەؼەْ ،ظەئىپِ ،ەۋظۇزىٓ ئىجبضەد
رۆد رۈضگە ئبٍطىٍىسۇ.
-7111عۇئبي :عەھىھ ھەدىظ ۋە ئۇٔىڭ ؽەسجي
ؼەھىھ ھەزىػ :ئبزاٌەد ۋە ظەثذ ئىگىؽي ثوٌؽبْ ضاۋىَالضزىٓ ٍۀە ئوذفبؾ ؼۈپەرىە ئىگە
ضاۋىَالض ۋاؼىزىؽي ئبضلىٍىك پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِگىچە ٍېزىپ ثبضىسىؽبْ ثىط
رۇربؾ ؼۀەز ئبضلىٍىك ضىۋاٍەد لىٍىٕؽبْ ،ـبظ ٍبوي ئىٍٍەد ذۇؼۇؼىَىزي ثوٌّىؽبْ ھەزىػ
ثوٌۇپ ،ثۇ رۈضزىىي ھەزىؽٍەضگە ئەِەي لىٍىؿ ۋاعىپ ثوٌىسۇٍ .ۇلىطىمي رەثىطزىٓ وۆضۈۋېٍىفمب
ثوٌىسۇوي ،ثىط ھەزىؽٕىڭ ؼەھىھ ثوٌۇـي ئۈچۈْ رۆۋۀسىىىسەن ـەضرٍەض رېپىٍىفي الظىُ:
 ) 1ھەزىؽٕي ضىۋاٍەد لىٍؽبْ ضاۋىَالض ”ئبزاٌەد “ٌىه ثوٌۇـي الظىُ .ثۇ ٍەضزە رىٍؽب
ئېٍىٕؽبْ ”ئبزاٌەد “وەٌىّىؽي ”ظۇٌۇَ “وەٌىّىؽىٕىڭ ظىذ ِۀىؽىٕي ئەِەغ ،ثەٌىي
”ـېطىه ،ـىؽمي ـۇعۇ ۋە ثىسئەد لبربضٌىك ثبضٌىك چوڭ وىچىه گۇٔبھالضزىٓ ؼبلٍىٕىؿ ،رەلۋازاض
ۋە ؼەِىّىٌ ِۇؼۇٌّبْ ثوٌۇؾ “ِۀىؽىٕي ثىٍسۈضىسۇ .ثۇ ئبالھىسىٍىىٍەضگە ئىگە وىفىٍەض
ھەزىػ ئىٍّىسا ”ئبزىً “زەپ ئبرىٍىسۇ .رەرمىمبد ئۇؼٍۇثىؽب ئۇٍؽۇْ ھبٌسا رەوفۈضۈپ رەرمىك
لىٍىٕؽبْ ثوٌؽىّۇ ،ئبزاٌەد پطىٕؽىپىؽب ظىذ ِۇئبِىٍىٍىطى رۈپەٍٍىسىٓ ”ئبزىً “ئەِەؼٍىىي
ئېٕىمالٔؽبْ (ِەعطۇھ) ضاۋىَالض ثىٍەْ وىُ ئىىۀٍىىي ثىٍىّٕىگەْ ٍبوي رەضعىّىھبٌي ئېٕىك
ثوٌّىؽبٍٔىمي ئۈچۈْ ”ئبزىً“ ئىىۀٍىىي ئىؽپبرالّٔىؽبْ (ِەعھۇي) وىفىٍەض ضىۋاٍەد لىٍؽبْ
ھەزىؽٍەض ؼەھىھ ھەزىػ لبربضىؽب وىطِەٍسۇ.
 ) 2ضاۋىَالض ضىۋاٍەد لىٍّبلچي ثوٌؽبْ ھەزىؽٕي روؼطا ئۆگىٕەٌىگۈزەن ۋە (ئۆگىٕىپ ثوٌۇپ)
ئبضىسىٓ ئۇظۇْ ِەظگىً ئۆرؽىّۇ ،ئەٍٕەْ ذبرىطىٍىَە ٌىگۈزەن زەضىغىسە ظەثذ لىٍىؿ (پىففىك
ئۆگىٕىؿ ۋە ئەؼزە رۇرۇؾ) لبثىٍىَىزىگە ئىگە ثوٌۇـي الظىُ .ئۆگىٕىؿ ۋە ئۆگۀگىٕىٕي ئەؼزە
رۇرۇؾ لبثىٍىَىزىگە ئىگە ثوٌّىؽبْ ضاۋىَالض ٔەلىً لىٍؽبْ ھەزىؽّۇ ؼەھىھ ھەزىػ ؼۈپىزىسە لوثۇي
لىٍىّٕبٍسۇ.
 )3ھەزىؽٕي ضىۋاٍەد لىٍؽبْ ضاۋىَ الضٔىڭ ھەض ثىطى ئۆظىسىٓ ھەزىػ ٔەلىً لىٍؽبٔالض ثىٍەْ
چولۇَ وۆضۈـىەْ ثوٌۇـي ،ئەڭ ثوٌّىؽبٔسا وۆضۈـۈؾ ئىّىبٔىَىزي ٍبوي ئېھزىّبٌىؽب ئىگە،
ظاِبٔساؾ وىفىٍەض ثوٌۇـي وېطەن .ضاۋىَالضٔىڭ ئبضىؽي ئبـىبضا ٍبوي ِەذپىٌ ئۈظۈٌۈپ لبٌؽبْ
ثوٌؽب (ٍۀي ئىعچىً زاۋاِالـّىؽب) ،ھەزى ػ ؼەھىھٍىه زەضىغىؽىگە ٍېزەٌّەٍسۇ.
 )4ھەزىػ ـبظ ثوٌّبؼٍىمي الظىٍُ ،ۀي ئىفۀچٍىه ثىط ضاۋىٌ رەضىپىسىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕؽبْ
ھەزىػ ئۆظىسىٓ رېرىّۇ ئىفۀچٍىه ثبـمب ثىط ٍبوي ثىط لبٔچە ضاۋىَٕىڭ ضىۋاٍىزىگە ظىذ وېٍىپ
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لبٌّبؼٍىمي الظىُ .چۈٔىي ثۇ ئەھۋاي ھەزىؽٕىڭ ؼەھىھٍىه زەضىغىؽىگە ٍېزىفىگە روؼبٌؽۇ
ثوٌىسۇ.
 ) 5ھەزىؽٕىڭ رېىىؽذ ٍبوي ؼۀەزىسە (ھەزىؽٕي) ظەئىپ ئەھۋاٌؽب چۈـۈضۈپ لوٍىسىؽبْ
ھەضلبٔساق لۇؼۇض وۆضۈٌّەؼٍىىي الظىُ .ثۇ ذىٍسىىي ”ئىٍٍەرٍىه “ھەزىؽٍەض ؼەھىھ ھەزىػ
لبربضىؽب ھەضگىع وىطگۈظۈٌّەٍسۇِ .بٔب ثۇ ثەؾ ـەضرٕىڭ ھەِّىؽىگە روـمبْ ھەزىؽٍەض ؼەھىھ
ھەزىػ زەپ لبضىٍىسۇ.
-7115عۇئبي :ھەعەْ ھەدىظ
”ھەؼەْ“ٔىڭ ٌۇؼەد ِۀىؽي ”گۈظەيٍ ،بذفي “ثوٌۇپ ،ھەزىػ رېطِىٕىسا ثۇ ئبربٌؽۇ
ؼەھىھ ھەزىػ ثىٍەْ ظەئىپ ھەزىؽٕىڭ ئورزۇضىؽىسا رۇضىسىؽبٌْ ،ېىىٓ ؼەھىھ ھەزىؽىە رېرىّۇ
ٍېمىٓ ثوٌؽبْ ھەزىػ رۈضى ئۈچۈْ ئىفٍىزىٍىسۇ .رېرىّۇ ئوچۇق لىٍىپ ئېَزمبٔسا ،ؼەھىھ ھەزىػ
ثىٍەْ ھەؼەْ ھەزىػ ئبضىؽىسىىي پەضق ـۇوي ،ھەؼەْ ھەزىؽٕىڭ ضاۋىٍىطى زۇضۇغ ۋە
ئىفۀچٍىه ،ئەِّب ئەؼزە رۇرۇؾ لبثىٍىَىزي عەھەرزە ؼەھىھ ھەزىػ ضاۋىٍَىطىسىٓ ؼەي
رۆۋۀطەن رۇضىسىؽبْ وىفىٍەضزۇض .ثۇ رۈضزىىي ھەزىؽٍەضگىّۇ ئەِەي لىٍىؿ ۋاعىپ ثوٌىسۇ.
-7118عۇئبي :صەئىپ ھەدىظ
 - 3ظەئىپ ھەزىػ” .ظەئىپ ھەزىػ “ؼەھىھ ٍبوي ھەؼەْ ھەزىؽٕىڭ ـەضرٍىطىسىٓ
ثىط ٍبوي ثىط لبٔچىؽي رېپىٍّبٍسىؽبْ ھەزىؽٍەضٔي وۆضؼىزىسۇٔ .ۇضؼۇٍٔىؽبْ رەرمىمبد ۋە
ئىغزىھبزرىٓ وېَىٓ ،ھەزىؽٕىڭ ثۇ ـەضرٍەضگە چۈـىسىؽبْ ٍبوي چۈـّەٍسىؽبٍٔىمىؽب لبضاض
ثېطىٍىسۇِ .ەؼىٍەْ ،ھەزىػ ضاۋىَؽىٕىڭ ”ئبزىً“ ٌىمىسا لۇؼۇض رېپىٍىفي” ،ظەثذ“
(ئەؼزە رۇرۇؾ لبثىٍىَىزي) ٔىڭ رۆۋۀٍىىي ،ؼۀەزىٕىڭ ِۇرزەؼىً (ئىعچىً) ثوٌّبؼٍىمي،
ضاۋىَٕىڭ ئۆظىسىٓ رېرىّۇ ئىفۀچٍىه ضاۋىٌ ٍبوي ضاۋىَالضٔىڭ ضىۋاٍىزىگە ظىذ ِەظِۇٔسا ھەزىػ
ضىۋاٍەد لىٍىفي ...لبربضٌىك ؼەۋەثٍەض رۈپەٍٍىسىٓ ھەزىؽٕىڭ پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەِگە ئبئىذ ئىىۀٍىىي ”ظەئىپ“ زەپ لبضىٍىسۇ.
-7151عۇئبي :صەئىپ ھەدىظ جوغىشىغىذىىي ھەدىغؾۇٔبعالسٔىڭ لبسىؾي
ھەزىؽفۇٔبؼالض ظەئىپ ھەزىؽىە ئەِەي لىٍىؿ ٍبوي لىٍّبؼٍىك ھەلمىسە ِۇٔساق ئۈچ ذىً
لبضاـٕي ئورزۇضىؽب لوٍؽبْ:
 ) 1ھەضلبٔساق ـبضائىززب ظەئىپ ھەزىؽىە ئەِەي لىٍىفمب لەرئىٌ ثوٌّبٍسۇ .ثۇ لبضاؾ ٍەھَب
ئىجٕي ِەئىٕگە ئبئىذ ثوٌۇپ ،ئىّبَ ثۇذبضى ۋە ئىّبَ ِۇؼٍىّسىٓ ثبـمب ،ئىجٕي ھەظىُ ۋە ئەثۇ
ثەوطى ئىجٕي ئەضەثىّۇ ِۇـۇ لبضاـمب لوـۇٌؽبْ.
 ) 2ھەضلبٔساق ـبضائىززب ظەئىپ ھەزىؽىە ئەِەي لىٍىفمب ثوٌىسۇ .ئەھّەز ئىجٕي ھۀجەٌي ۋە
ئەثۇ زاۋۇز” :ظەئىپ ھەزىػ ضەئَي (ٍۀي لىَبغ)زىٓ ٍبذفىطاق “زېگۀٕي ئورزۇضىؽب لوٍۇپ،
ِۇـۇ لبضاـٕي ربٌٍىؽبْ.
 ) 3وۆپچىٍىه ئۆٌىّبالضٔىڭ لبضىفىچە ،ئەِەٌٍەضٔىڭ پەظىٍىزىگە ِۇٔبؼىۋەرٍىه ِەؼىٍىٍەضزە
ثەظى ـەضرٍەضگە چۈـىسىؽبْ ظەئىپ ھەزىؽٍەضگە ئەِەي لىٍىفمب ثوٌىسۇ.
ئىجٕي ھەعەض ئەؼمبالٔي ئۇ ـەضرٍەضٔي ِۇٔساق ثبٍبْ لىٍؽبْ:
 ) 1ھەزىػ ئىٕزبٍىٓ ظەئىپ ثوٌّبؼٍىمي وېطەن.
 ) 2ظەئىپ ھەزىػ لۇضئبْ ۋە ؼۈٕٔەد ئبضلىٍىك ثېىىزىٍگەْ ثىطەض لبئىسە پطىٕؽىپىٕىڭ
زائىطىؽي ئىچىگە وىطىفي وېطەن.
 ) 3ظەئىپ ھەزىؽىە ئەِەي لىٍؽبْ ۋالىززب ،ثۇ ھەزىؽىە ظۆضۈضىَەد رۈپەٍٍىسىٓ ئەِەغ،
ثەٌىي ئېھزىَبد رۈپەٍٍىسىٓ ئەِەي لىٍؽبٍٔىمىّىعٔي ئۇٔزۇِبؼٍىمىّىع الظىُ.
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ِ - 4ەۋظۇٍ :ۀي ئوٍسۇضِب ھەزىؽٍەضِ .ەۋظۇ زەپ ثبھب ثېطى ٍگەْ ھەزىؽٍەضٔي ھەزىػ زەپ
لبضاپ ئەِەي لىٍىؿ ئۇٍبلزب رۇضؼۇْ ،ھەرزب ضىۋاٍەد لىٍىفمىّۇ ثوٌّبٍسۇ .پەلەد ئۇٔىڭ ِەۋظۇ
(رولۇٌّب) ئىىۀٍىىىسىٓ ثبـمىالضٔي ۋالىپالٔسۇضۇؾ ئۈچۈٔال رىٍؽب ئېٍىپ ئۆرۈـىە ثوٌىسۇ.
-7157عۇئبي :ھەدىظ جىىىغحىٕىڭ جەۋەٌىىي ثوٍىچە جۈسٌەسگە ثۆٌۈٔۈؽي
ھەزىؽٍەض رېىىؽزىٕىڭ وىّگە ئبئىذ ئىىۀٍىىىگە لبضاپ ِۇٔساق ئۈچ رۈضگە ثۆٌۈٔىسۇ:
ِ - 1ەضـۇئ :رېىىؽزي پۈرۈٍٔەً پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ئبئىذ ثوٌؽبْ
ھەزىؽٍەض.
ِ - 2ەۋلۇؾ :ؼۆظ ٍبوي ھەضىىەد ؼبھبثىٍەضگە ئبئىذ ثوٌؽبْ ھەزىؽٍەض.
ِ - 3ەلزۇئ :ؼۆظ ٍبوي ھەضىىەد ربثىئىٕالضؼب ئبئىذ ثوٌؽبْ ھەزىؽٍەض .ثىط ھەزىؽٕىڭ ِەضـۇئ
ثوٌۇـي ئۇٔىڭ چولۇَ ؼەھىھ ئىىۀٍىىىٕي ثىٍسۈضِەٍسۇٍ .ۀي ئۇ ِەضـۇئ ھەزىػ ؼەھىھ ،ھەؼەْ
ٍبوي ظەئىپ ثوٌۇـي ِۇِىىٓ.
-7154عۇئبي :ھەدىظ ٌەۋصىٕىڭ جەۋەٌىىي ثوٍىچە جۈسگە ثۆٌۈٔۈؽي
ھەزىؽٍەض ٌەۋظىٕىڭ وىّگە ئبئىذ ثوٌۇـىؽب لبضاپ ھەزىػ لۇززۇؼىٌ ۋە ھەزىػ ٔەۋەۋى زەپ
ئىىىي رۈضگە ئبٍطىٍىسۇ:
ِۀىؽي اٌٍەلبٌ ،ەۋظى پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِگە ئبئىذ ثوٌؽبْ ھەزىؽٍەض
ھەزىػ لۇززۇؼىٌ؛ ِۀىؽي ۋە ٌەۋظى پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِگە ئبئىذ ثوٌؽبْ
ھەزىؽٍەض ھەزىؽي ٔەۋەۋى زەپ ئبرىٍىسۇ.
-7153عۇئبي :ئبٍەت ثىٍەْ ھەدىظ لۇددۇعىَٕىڭ پەسلي
ھەزىػ لۇززۇؼىٌ ِۀىؽىٕىڭ اٌٍەلب ئبئىذ ثوٌۇـي ؼەۋەثىسىٓ لۇززۇؼىٌ(ِۇلەززەغ)؛
پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ رەضىپىسىٓ ئېَزىٍؽبٍٔىمي ئۈچۈْ ”ھەزىػ “زەپ
ئبربٌؽبْ .اٌٍە ربئبال رەضىپىسىٓ ۋەھىٌ لىٍىٕىؿ عەھەرزىٓ ئېٍىپ ئېَزمبٔسا ،لۇضئبْ ئبٍىزي ثىٍەْ
ھەزىػ لۇززۇؼىٌ ئبضىؽىسا ھېچمبٔساق پەضق ٍوقٌ .ېىىٓ ھەزىػ لۇززۇؼىٌ پەلەد ِۀىؽي
عەھەرزىٕال اٌٍە ربئبالؼب ذبغ ،لۇضئبْ ئبٍىزي ھەَ ِۀىؽي ھەَ ٌەۋظى عەھەرزىٓ اٌٍەلب ذبغ.
ـۇڭب ئبٍەد ثىٍ ەْ ھەزىػ لۇززۇؼىٌ ئبضىؽىسا ِۇٔساق پەضلٍەض ثبض:
 ) 1ھەزىػ لۇززۇؼىٌ ٔبِبظزا ئولۇٌّبٍسۇ.
 ) 2ھەزىػ لۇززۇؼىَٕي ربھبضەرؽىع ئولۇؾ ٍبوي رۇرۇـمب ثوٌىسۇ.
ٌ ) 3ەۋظى اٌٍەلب ئبئىذ ثوٌّىؽبٍٔىمي ئۈچۈْ ،ئبٍەرىە ئوذفبؾ ِۆعىعە ھېؽبثالّٔبٍسۇ.
ٌ )4ەۋظىٌ ضىۋاٍىزي ـەضد ئەِەغ ،ـۇڭب ِۀىؽىٕىڭ ضىۋاٍەد لىٍىٕىفي ٍېزەضٌىه .ھەزىػ
لۇززۇؼىَٕىڭ وېٍىؿ ِۀجەؼي اٌٍە ربئبال ثوٌؽبٍٔىمي ۋە ذىزبة ئبؼبؼەْ اٌٍەرىٓ وەٌگۀٍىىي
ئۈچۈْ ،ضىۋاٍەد لىٍىٕؽبٔسا ” :پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِسىٓ ضىۋاٍەد
لىٍىٕىسۇوي ،اٌٍە ربئبال ِۇٔساق زېگەٍْ“ ...بوي ” :پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ اٌٍە
ربئبالزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىسۇ “ ...زېگۀسەن رەٌەپپۇظ ـەوىٍٍىطىسە وېٍىسۇ .ثبـمب
ھەزىؽٍەضگە ٔىؽجەرەْ ئېَزمبٔسا ،ھەزىػ لۇززۇؼىَٕىڭ ؼبٔي ثەوّۇ ئبظ .ھەزىػ ئىٍّىٕىڭ
ِەٍسأؽب وېٍىفي ھەزىؽٕىڭ زىٕسىىي ِۇھىُ ئوضٔي ۋال ىزٕىڭ ئۆرۈـي ثىٍەْ ثۇ ؼبھەزە ِۇؼزەلىً
ثىط ئىٍىّٕىڭ پەٍسا ثوٌۇـىؽب ؼەۋەة ثوٌسى .ھەزىؽفۇٔبؼالض ئىؽالَ زىٕىسا لۇضئبٔسىٓ لبٌؽىال
ئەڭ ِۇھىُ ئوضۇٕٔي ئىگىٍەٍسىؽبْ ثۇ ئىٍىُ ؼبھەؼىٕي” :ؼەھىھ ثوٌؽىٕىٕي ؼەھىھ ثوٌّىؽىٕىسىٓ
ئبٍطىؿ ئۈچۈْ ھەزىؽٕىڭ ؼۀەز ۋە رېىىؽزىٕي رەرمىك لىٍىسىؽبْ ئىٍىُ “زەپ رەضىپٍىّەوزە.
-7152عۇئبي :ھەدىظ ئىٍّىٕىڭ جەجمىمبت عبھەٌىشى
ھەزىػ ئىٍّي ئۈؼزىسە ٍۈضگۈظۈٌگەْ رەرمىمبرالض ٔەرىغىؽىسە ،ثەظى رېّىالض ِۇؼزەلىً
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رەرمىمبد ؼبھەؼىگە ئبٍالٔسى .ثۇ ؼبھەٌەض رۆۋۀسىىىچە:
 ) 1ھەزىػ ضىۋاٍەد لىٍىؿ ئىٍّي :ثۇ ،پەٍؽە ِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ
ھەزىؽٍىطى (ؼۈٕٔىزي)ٔي ٍىؽىسىؽبْٔ ،ەلىً لىٍىسىؽبْ ئىٍىُ .ثبضٌىك ھەزىػ وىزبثٍىطى (ؼەھىھ،
عبِي ،ؼۇٔەِْ ،ۇؼٕەز ) ...ثۇ ئىٍىّٕىڭ ئبؼبؼىٕي رەـىىً لىٍىسۇ.
 ) 2ھەزىؽٕي ئىٕچىىىٍەپ رەرمىك لىٍىؿ ئىٍّي :ثۇ ،ھەزىؽٍەضٔىڭ ئىفۀچٍىه
زەضىغىؽىٕي ئۆٌچەؾ ئۈچۈْ ،ؼۀەز ثىٍەْ رېىىؽزٕي رەرمىك لىٍىسىؽبْ ئىٍىُ.
 ) 3عەضھ ۋە رەئسىً (ئبلالؾ ۋە لبضىالؾ) ئىٍّي :ثۇ ئىٍىّسە ،ؼبھبثىٍەضزىٓ ربضرىپ ،ثبضٌىك
ضاۋىَالضٔىڭ زۇضۇغ ،ئىفۀچٍىه زەضىغىؽىٕي رەرمىك لىٍىسىؽبْ ئىٍىُ ثوٌۇپ ،ضاۋىَالض ئىؽىُ ۋە
وۇَٔەٌىطىگە ئ بؼبؼەْ ئېٍىپجە رەضرىپي ثوٍىچە ضەرىە رىعىٍىسۇ ۋە ھەض ثىطىٕىڭ رەضعىّىھبٌي،
وىٍّەضزىٓ ھەزىػ ئېٍىپ ،وىٍّەضگە ٔەلىً لىٍؽبٍٔىمي ،ضاۋىَالض ئبضىؽىسىىي ئوضٔي ،ئبزاٌەد ۋە
ظەثذ عەھەرزىىي ئەھۋاٌي ،ثبـمىالضٔىڭ ئۇ ضاۋىَؽب ثوٌؽبْ وۆظ لبضاـٍىطى ...لبربضٌىمالض ھەلمىسە
رەرمىمبد ئېٍىپ ثېطىٍىسۇ.
 ) 4ھەزىؽٍەضٔىڭ ئېَزىٍىؿ ؼەۋەثٍىطى ئىٍّي :ثۇ ،ھەزىؽٍەضٔىڭ ٔېّە ؼەۋەثزىٓ
ئېَزىٍؽبٍٔىمىٕي ئېٕىمالٍسىؽبْ ئىٍىُ ثوٌۇپ ،ھەزىؽٍەضٔىڭ رېرىّۇ ٍبذفي چۈـىٕىٍىفىگە
پبٍسىٍىك ثوٌؽبْ ثۇ ؼبھەزە ؼۇٍۇرىٕىڭ ”ئەٌٍۇِەئ “ٔبٍِىك ئەؼىطى ثبض.
 )5ھەزىػ ؼۆظٌۈوٍىطى ئىٍّي :ثۇ ،ھەزىػ رېىىؽزٍىطىسە ئبظ لوٌٍىٕىٍؽبٍٔىمي ٍبوي ئەضەة
رىٍىؽب وېَىٕچە وىطگۀٍىىي ئۈچۈْ چۈـىٕىؿ رەغ ثوٌؽبْ وەٌىّىٍەضٔىڭ ِۀىؽىٕي ٍېفىپ
ثېطىسىؽبْ ئىٍىُ ثوٌۇپ ،ئەثۇ ئۇثەٍسە ۋە ئىجٕي لۇرەٍجۀىڭ ؼەضىَجۇي ھەزىػ ٔبٍِىك ئەؼىطى،
ظەِەذفەضىٕىڭ ئەٌفبئىك ٔبِ ٍىك ئەؼىطى ۋە ئىجٕي ئەؼىطٔىڭ ئۀٕىھبٍە ٔبٍِىك ئەؼىطى ثۇ ئىٍىُ
ؼبھەؼىٕىڭ ِۇھىُ ِۀجەٌىطىسىٓ ھېؽبثٍىٕىسۇ.
 ) 6ھەزىؽزىىي ئىٍٍەرٕي رەرمىك لىٍىؿ ئىٍّي :وۆپىٕچە وىفىٍەض وۆضۈپ ٍېزەٌّەٍسىؽبْ،
ثەٌىي ھەزىؽفۇٔبؼالضال پەضلٍۀسۈضەٌەٍسىؽبْ ۋە ھەزىؽٕىڭ ئىفۀچٍىىٍىىىگە روؼبٌؽۇٌۇق
لىٍىسىؽبْ لۇؼۇضالضٔي رەرمىك لىٍىسىؽبْ ئىٍىُ ؼبھەؼي ثوٌۇپ ،ئەھّەز ئىجٕي ھۀجەٌٕىڭ وىزبثۇي
ئىٍەي ٔبٍِىك ئەؼىطى ثۇ ؼبھۀىڭ رىپىه ٔەِۇٔىؽىسۇض.
 ) 7ھەزىؽزىىي ئىرزىالپٕي رەرمىك لىٍىؿ ئىٍّي :ثۇ ئىٍىُِ ،بھىَەرزە ھېچمبٔساق ئىرزىالپ
ثوٌّىؽىّۇ ،ربـمي عەھەر زىٓ ئبضىٍىطىسا ئىرزىالپ ثبضزەن وۆضۈٔىسىؽبْ ھەزىؽٍەضٔي رەرمىك
لىٍىسۇ ۋە ثۇ ربـمي ئىرزىالپٕي ثىط رەضەپ لىٍىسۇ .ثۇ ؼبھەزە ئىجٕي لۇرەٍجۀىڭ رەئۋىٍۇ
ِۇذزەٌەـىً ھەزىػ ٔبٍِىك ئەؼىطى ثبض.
ٔ ) 8بؼىد ۋە ِۀؽۇخ ئىٍّي :ثىط ثىطىٕىڭ ھۆوّىٕي ئەِەٌسىٓ لبٌسۇضىسىؽبْ ھەزىؽٍەضٔي
رەرمىك لىٍىسىؽبْ ئىٍىُ ؼبھەؼي ثوٌۇپ ،ھبظىّىٕىڭ ئەٌئېزىجبض ٔبٍِىك ئەؼىطى ثۇ ؼبھۀىڭ ئەڭ
ِۇھىُ ِۀجەؼي زەپ لبضىٍىسۇ.
-7158عۇئبي :ھەدىغٍەسٔىڭ ٔەلىً لىٍىٕىؼ جەسٍبٔي
لۇضئبْ ئبٍەرٍىطى ٔبظىً ثوٌؽبْ ھبِبْ ئۇالضٔي ۋەھىٌ وبرىجٍىطىؽب ٍبظزۇضؼبْ .پەٍؽەِجەض
ؼەٌٍ ەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ زەؼٍەپزە ئۆظ ھەزىؽٍىطىٕىڭ ٍېعىٍىفىٕي چەوٍىگەْ ثوٌؽىّۇ،
ؼبھبثىٍەضٔىڭ ھەزىؽٕي ثىط ثىطىگە ٔەلىً لىٍىفىؽب ٍوي لوٍؽبٔىسى .ثۇ چەوٍىّە ،ؼبھبثىٍەضٔىڭ
لۇضئبْ ثىٍەْ ھەزىؽٕي ثىط ثىطىگە ئبضىالـزۇضۇپ لوٍۇؾ ئېھزىّبٌٍىمي ،ئەضەة ٍېعىمىٕىڭ رېري
رەضەلمىٌ لىٍّىؽبٍٔىمي ،ؼبۋارٍىك وىفىٍەضٔىڭ ئبظٌىميٍ ،ېعىك ِبرېطىَبٌٍىطىٕىڭ لىؽٍىمي لبربضٌىك
ؼەۋەثٍەض رۈپەٍٍىسىٓ لوٍۇٌؽبْ ثوٌۇـي ِۇِىىٓ .چۈٔىي ثۇ وەِچىٍىىٍەض روٌۇلالٔؽبٔسىٓ وېَىٓ،
پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ؼبھبثىٍىطىگە ھەزىؽٍەضٔىّۇ ذبرىطىٍەپ ِىڭىفمب
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ضۇذؽەد لىٍؽبِْ .ەؼىٍەْ ،ئەٍٕي ۋالىززب ھەزىػ ذبرىطىٍەپ ِبڭؽبْ  41 - 31ؼبھبثىسىٓ ثىطى
ثوٌؽبْ ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئۆِەض ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ  1111ؼب ٍېمىٓ ھەزىؽٕي ذبرىطىٍىگەْ ۋە ثۇ
ھەزىؽٍەضٔي روپالپ :ؼەھىفە ؼبزىمە (روؼطا ؼەھىپىٍەض) زەپ ٔبَ ثەضگەْ .پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌال ھۇ
ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ھبٍبد ۋالزىسا ٔۇضؼۇٍٔىؽبْ ھەزىؽٕي ئبڭالپ ذبرىطىٍىۋاٌؽبْ ثۇ ؼبھبثە
(پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ۋاپبد ثوٌؽبٔسىٓ وېَىٓ) ٔۇضؼۇٍٔىؽبْ ھەزىؽٍەضٔي
ثبـمىالضؼب ؼۆظٌەپ ثەضگەْ .زېّەن ئۇ ،ھەزىؽٍەضٔي ھەَ ئېؽىعاوي ھەَ ٍېعىك ـەوٍىسە وېَىٕىي
ٔەؼىٍٍەضگە لبٌسۇضؼبٔىسى.
-7158عۇئبي :ھەدىظ جوپالػ خىضِىحي
پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ ۋاپبرىسىٓ وېَىٓ ثبـالٔؽبْ ھەزىػ روپالؾ
ؼەپىطى ۋە ھىغطى  - 1ئەؼىطزىٓ ئېزىجبضەْ ٍوٌؽب لوٍۇٌؽبْ ”رەزۋىٓ “ (ربضلبق ھبٌسىىي
ھەزىػ ِبرېطىَبٌٍىطىٕي ضەرٍەؾ) ذىعِەرٍىطى ،ھىغطى ٍ - 111 ،- 99ىٍٍىطى ذەٌىپە ئۆِەض
ئىجٕي ئبثسۇٌئەظىع زەۋضىسە ھەضلبٍؽي ۋاٌىٍَىمٍىطىؽب چۈـۈضۈٌگەْ پەضِبْ ثىٍەْ ضەؼىّىٍَەـىەْ.
ـۇٔىڭ ثىٍەْ ،ھەزىؽفۇٔبؼالض ھەزىػ روپالـمب وىطىفىەْ ۋە ئۆظٌىطى روپٍىؽبْ ھەزىؽٍەضٔي
رېّىٍىطىؽب وۆضە رۈضٌەضگە ئبٍطىؽبْ .ـۇٔى ّۇ ٔەظەضزىٓ ؼبلىذ لىٍّبؼٍىمىّىع وېطەوىي ،ھەزىػ
روپالؾ ذىعِىزىگە وىطىفىەْ رۇٔغي ھەزىؽفۇٔبؼالض (ثوٌۇپّۇ ثۇذبضى ۋە ِۇؼٍىُ) ھەزىؽٍەضٔي
ئۆظٌىطى ئبڭٍىؽبْ پېزىال ذبرىطىٍەپ ِبڭّبؼزىٓ ،ثەٌىي ـۇ ھەزىؽٕىڭ وىٍّەضزىٓ لبٍؽي
ـەوىٍسە ضىۋاٍەد لىٍىٕؽبٍٔىمي ،ضاۋىَالضٔىڭ رەضعىّىھبٌي ،ئۇالضٔىڭ ئىفۀچٍىه ٍبوي
ئەِەؼٍىىي ھەلمىسە ئىٕچىىىٍەپ رەرمىمبد ئېٍىپ ثبضؼبْٔ .ۆۋىزي وەٌگۀسە ،ثىط ھەزىؽٕىڭ
ِۀجەؼىٕي رەوفۈضۈپ ثېىىزىؿ ئۈچۈْ ئۇالغ ئۈؼزىسە ئبٍالضچە عبپبٌىك ؼەپەض لىٍؽبْ .ھەض ثىط
ھەزىؽٕىڭ ضاؼذ ٍبوي ٍبٌؽبٍٔىمىٕي ئبٍطىؿ ئۈچۈْ ،ھەزىػ ٔەظەضىَىؽي ؼۈظگۈچىسىٓ
ئۆرىۈظۈؾ ٍوٌىسا ظاِبٔىّىع ٍبۋضۇپب ربضىرچىٍىطىٕىڭ لەزىّىي ظاِبْ ربضىرىٕي رەرمىك لىٍىؿ
ٍوٌىسا ؼەضپ لىٍؽبْ وۈچىسىٓ ٔەچچە ئوْ ھەؼؽە وۆپ وۈچ ؼەضپ لىٍؽبْ ثوٌۇپ ،ھەرزب:
” ئىٕؽبٔىَەد لۇزضىزي ٍەرّىگۈزەن زەضىغىسە وۆپ ظېھٕىٌ ۋە عىؽّبٔىٌ وۈچ ؼەضپ لىٍؽبْ “
زېَىفىىّۇ ثوٌىسۇ .ئەگەض ثىع ثۇ ئبٌىّالضٔىڭ ھەض ثىط ھەزىؽٕي رەرمىك لىٍىؿ ٍوٌىسا ربضرمبْ عبپب
ِۇـەلمەرٍىطى ،لوٌالٔؽبْ ئۇؼۇي ۋە ئۇؼٍۇثىٕي رىٍؽب ئېٍىپ ئۆرىسىؽبْ ثوٌؽبق ،ثۇالضٔىڭ ئۆظىال
وىزبثىّىعٔىڭ ھەعّىسىٓ ئېفىپ وېزىفي ِۇِىىٓٔ .ەرىغىسە ،ھىغطى  - 2ئەؼىطٔىڭ
ئورزۇضىٍىطىسىٓ ربضرىپ ھەزىػ وىزبثٍىطى ِەٍسأؽب وېٍىفىە ثبـٍىؽبْ .ثىعگىچە ٍېزىپ وەٌگەْ
ئەڭ وؤب ھەزىػ وىزبثٍىطى ئۀە ـۇ زەۋضٌەضگە ئبئىذ .ثۇ وىزبثالضزىٓ وېَىٓ ،ھىغطى - 3
ئەؼىطزە وۇرۇثۇغ ؼىززە (ئبٌزە چوڭ ئەؼەض) ٔىڭ ِەٍسأؽب وېٍىفي ثىٍەْ ھەزىؽفۇٔبؼٍىك
ذىعِىزي ئبٌزۇْ زەۋضىگە لەزەَ لوٍسى.
ئبٌزە چوڭ ئەؼەض :ثۇذبضىٕىڭ ؼەھىھۇي ثۇذبضى ۋە ِۇؼٍىّٕىڭ ؼەھىھ ِۇؼٍىُ وىزبثٍىطى
ثىٍەْ ئەثۇ زاۋۇز ،رىطِىعىٔ ،ەؼبئي ۋە ئىجٕي ِبعۀىڭ ؼۇٔەْ ٔبٍِىك ئەؼەضٌىطىسىٓ رەضوىت
ربپىسۇ.
-7151عۇئبي :ھەدىغىە ھىٍە ِىىىش ئىؾٍىحىؾىە ئۇسۇٔۇػ
ئەۋ ەٌمي ئەؼىطٌەضزە ھەزىؽٍەض ِەذؽۇغ وىزبپمب ٍىعىپ روپالّٔىؽبْ .ئەؼزە رۇرۇۋىٍىفمىال
لبٔبئەد لىٍىٕؽبْ ۋە پەٍؽەِجەض ئەٌَھىؽؽبالِٕىڭ پەٍؽەِجەضٌىىي زاۋاِىسا لىٍؽبْ ئىفٍىطى ۋە
ؼۆظٌىگەْ ھەزىؽٍىطىٕىڭ ؼبٔىٕي ِۇلىّالـزۇضۇؾ لىَىٓ ثوٌؽبْ ؼەۋەپٍەض ثىٍەْ ثىط ثۆٌۈن
ئبزەٍِەض ئۆظ ذىَبٌىسىٓ ھەزىػ رولۇپ ئۇٔي ٍبٌؽبٔسىٓ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب رەۋە لىٍىپ
لوٍۇـٕي ٍوٌٍۇق وۆضزى .ثەٌىي ثۇ ئىؿ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ھبٍبد ثبض چبؼسىّۇ ٍۈظ
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ثەضگۀٍىىي وۆضۈٔۈپ رۇضىسۇ.
ِۇؼىَطە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ِۇٔساق زېگۀٍىىي ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇِ :ەْ پەٍؽەِجەض
ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌالِٕىڭ ِۇٔساق زېگۀٍىىىٕي ئبڭٍىسىُ :ـۈثھىؽىعويِ ،ېٕىڭ ھەلمىّسە
ٍبٌؽبْ ؼۆظ رولۇؾ ثبـمب ھەض لبٔساق ئبزەَ ھەلمىسە ٍبٌؽبْ ؼۆظ رولۇـمب ئوذفىّبٍسۇ .وىّىي
ِېٕىڭ ھەلمىّسە لەؼزەْ ٍبٌؽبْ ؼۆظ رولۇؼب (ٍۀي لەؼزەْ ٍبٌؽبْ ھەزىػ رولۇؼب) ،زوظاذزب
رۇضىسىؽبْ عبٍىؽب رەٍَبضٌىك وۆضۈپ لوٍؽۇْ( .ثۇذبضى)1291 :
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ثۇ ؼۆظى پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب ٍبٌؽبْ رولۇؼبْ ثىطەض
ھبزىؽىگە ؼۆظٌۀگەْ ثوٌۇـي ئىھزىّبٌؽب ٍىمىٕسۇض .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ۋاپبرىسىٓ وىَىٓ
ثۇ ئىؿ رىرىّۇ ئبؼبٔال ـزي .ئىؽالَ ؼەٌجە لىٍىپ ٍۇضىزالض پەرىھ لىٍىٕؽبٔسىٓ وىَىٓ ۋە پەرىھ
لىٍىٕؽبْ ٍۇضىزالضزا پبضىؽالض ،ضۇٍِۇلالض ،ثەضثەضىٍەضِ ،ىؽىطٌىمالض ۋە ثبـمىالضزىٓ ئىجبضەد
ئبزەٍِەضٔىڭ ؼبٔي ۋە ِىٍٍىزي وۆپەٍگۀٍىىزىٓ ثۇالض ئبضىؽىسا ،ئىَىزمبْ ئىّبٔي رىري ثوؼۇظزىٓ
ئۆرۈپ لەٌجىگ ە ئوضۇٔالـّىؽبٔالضِۇ ثوٌؽبٔچمب پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ٔبِىسىٓ ٍبٌؽبْ ھەزىػ
رولۇؾ وىفىٕي چۆچۈرىىسەن زەضىغىسە وۆپ ثوٌۇپ وەرزي .رولۇٌؽبْ ٍبٌؽبْ ھەزىؽٍەضٔىڭ
ھەِّىؽي ِۇؼۇٌّبٔالضٔي ئىؽالَ ٍوٌىسىٓ ئبظزۇضۇؾ ِەظِۇٔىسا ثوٌۇپ ِەذٍۇلٕي ثەظى ؼۈپەرٍەضزە
ئبٌالھ ربئبالؼب ئوذفىفىزىؿ ۋە ـەضىئەد ھۆوۈٍِىطىٕي ئۆظگەضرىفٕي ِەلؽەد لىٍؽبْ .لبٔچىٍىه
ٍبٌؽبْ ھەزىػ رولۇٌؽىٕىؽب ـۇٔي زەٌىً لىٍىؿ وۇپبٍىىي ،لۇضئبٔؽب رەپؽىط لىٍىؿ ھەلمىسىىي
ھەزىؽٍەض روؼىطىؽىسا ئىّبَ ئەھّەز ئىجٕي ھۀجەي ِۇٔساق زەٍسۇ «:لۇضئبْ رەپؽىطى ھەلمىسىىي
ھەزىؽٍەضزىٓ ثىطەضؼىّۇ ِىٕىڭچە ضاؼىذ ئەِەغ » .ھبٌجۇوي ثۇ ھەزىؽٍەضزىٓ ِىڭالضچىؽي
روپالٔؽبْ .ئىّبَ ثۇذبضىٕىڭ ھەزىػ وىزبۋىٕىڭ ئوِوِي ھەزىؽي  7111ثوٌۇپ ئۈچ ِىڭي
رەوطاضالٔؽبْ ھەزىؽزۇض .ئۆٌىّبالضٔىڭ ئىَزىفىچە ئىّبَ ثۇذبضى ثۇ ھەزىؽٍەضٔي ئۆظ ظاِبٔىسا لوٌسىٓ
لوٌؽب ؼۇٔۇـۇپ ٍۈضگەْ ِ 61ىڭ ھەزىػ ئىچىسىٓ ربٌالپ ئبٌؽبْ.
-7155عۇئبيٍ :بٌغبْ ھەدىظ جولۇٌۇؽٕىڭ عەۋەپٍىشى
ٍبٌؽبْ ھەزىػ رولۇؼۇچىالضٔي ٍبٌؽبْ ھەزىػ رولۇـمب چبلىطؼبْ ثىط لبٔچە ؼەۋەپ ثبض.
ئۇالضزىٓ ِوھىّطالي رۆۋۀسىىىٍەضزۇض.
 - 1ؼىَبؼي ظىسىَەد .ـۇ چبؼسىىي ثىط لىؽىُ گوضۇھالض ئبضىؽىسىىي ئىرىزىالپ ۋە
ظىسىَەد ھەض گوضۇھ ئۆظىٕي لبضـي رەضەپزىٓ ئبضرۇق وۆضؼىزىؿ ۋە لۇۋەرٍەؾ روؼىطىؽىسا ٔۇضؼۇْ
ٍبٌؽبْ ھەزىػ رولۇـمب ؼەۋەپچي ثوٌؽبْ .ھەزىػ رولۇؼۇچىالضٔىڭ ئەضەپ لەثىٍىٍىطىٕي ثىط -
ثىطىسىٓ ئەۋظەي وۆضؼىزىؿ روؼىطىؽىسا رولۇؼبْ ھەزىؽٍىطىّۇ ـۇ لبربضزا .ـۇٔىڭسەن ئەضەپٍەضٔي
ثبـمب ِىٍٍەرزىٓ ئەۋظەي وۆضؼىزىؿ روؼىطىؽىسىّۇ وۆپ ھەزىػ رولۇـمبْ.
ِ - 2ەظھەپٍەض وۆضىفىٕي لوٌالؾ ئۈچۈْ ٍبٌؽبْ ھەزىؽٍەض ئوٍسۇضۇپ چىمىطىٍؽبْ .ئىؽالَ
پەٌەؼەپىؽي ئىرزىالپٍىطى ۋە پىمھي ِەؼىٍىٍەض ئىرزىالپٍىطى ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ٔبِىسىٓ
ٍبٌؽبْ ھەزىػ رولۇـمب ؼەۋەپ ثوٌؽبْ .ثىط ثۆٌۈن وىفىٍەض ئۆظ ِەظھىپىٕي لوٌالپ ھەزىػ رولۇـٕي
ضاۋا وۆضزى .ئىرزىالپ لىٍىٕؽبْ ثىطەض پىمھي ِەؼىٍە ثوٌؽىال ثۇ ِەظھەثٕي لوٌالٍسىؽبْ ثىط
ھەزىػ ،ئۇ ِەظھەثٕي لوٌالٍسىؽبْ ثىط ھەزىػ رولۇٌسى.
ِ - 3وٌٍىٍىمٕىڭ ئبالِىزىٕي ئۆظىگە ٍۈوٍ ىۋاٌؽبْ ثەظى ئبزەٍِەض پبزىفبھ ،ذەٌىپە ۋە ثبـمب
ھۆوۈِەد ئەِەٌساضٌىطىٕىڭ ئبضظۇؼىؽب ئ ەگىفىپ ئۇالضزىٓ وىٍىسىؽبْ ِۀپەرىە لىعىمىپ ئۇالضؼب
ئەضظىَسىؽبْ ھەزىؽٍەضٔي ٍبٌؽبٔسىٓ رولۇزى.
 - 4ثەظى ئبٌىّالضٔىڭ ھبالٌٕي ھبضاَ لىٍىفٕي ٍبوي ھبضإِي ھبالي لىٍىفٕي وەٌزۈضِەٍسىؽبْ
ئەۋظەي ئەِەٌٍەضگە ۋە پەظىٍەرٍىه ئىفالضؼب رەضؼىپ لىٍىؿ روؼىطىؽىسا ؼەي لبضاپ ٍبٌؽبٔسىٓ
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ھەزىػ رولۇـٕي ضاۋا وۆضۈـي ثوٌۇپ ،ئۇالض ـەذىؽٍەضٔىڭ ئۇرۇلٍۇلي ،لۇضئبْ ئبٍەرٍىطى ۋە
ؼۈضىٍىطىٕىڭ پەظىٍەرٍىطى ثىٍەْ ھەزىػ وىزبپٍىطىٕي روـمۇظزى .ئەثۇ ئىؽّەرٕۇھ ئەثۇ ِەضٍەِسىٓ
ضىۋاٍەد لىٍىٕؽبْ ھەزىؽٍەضگە ئوذفبـىي ،ئۇ وىفي لۇضئبٕٔىڭ پەظىٍەرٍىطى ۋە ؼۈضىٍەضٔىڭ
پەظىٍەرٍىطى ھەلمىسە « ھەضوىُ پبالٔي ؼۈضىٕي ئولۇؼب ئۇ وىفىگە ِۇٔساق ؼبۋاپ » زېگەْ ِەظِۇٔسا
ٔۇضؼۇْ ھەزىؽٍەضٔي ئوٍالپ رولۇپ چىممبْ ثوٌۇپ ثۇ ھەزىؽٍەض «رەپؽىطى ثەٍعاۋىٌ»« ،رەپؽىط
ذبظىٓ» الضزا ھەض ؼۈضىٕىڭ ئبذىطىسا ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ.
 .5ثىط لىؽىُ رەلۋازاض وىفىٍەض ٍبذفىٍىممب ثۇٍطۇپ ٍبِبٍٔىمزىٓ روؼۇؾ روؼىطىؽىسىىي
ھەزىؽٍەضٔي ئوٍسۇضۇپ چىمبضؼبْ .ئۇالض ِۇـۇٔساق لىٍىؿ ئبضلىٍىك ئبٌالھٕىڭ ضەھّىزىگە
ئىطىفىّىع زەپ ذبرب گۇِبْ لىٍىفمبْ.
 .6زىٍىىسا ئىؽالِؽب زۈـّۀٍىه ؼبلٍىؽبْ ،ئىؽالِٕي ٍولۇرۇؾ ووٍىسا ٍۈضىسىؽبْ ظىٕسىمالض
رەضىپىسىٓ ئىؽالِؽب ھبلبضەد لىٍىؿ ،ثوھزبْ چبپالؾ ئۈچۈْ ھەزىؽٍەض رولۇٌؽبْ.
 .7زىٕىجٌ لىؽؽە ؼۆظٌەٍسىؽبْ ثىط لىؽىُ وىفىٍەض پۇي رىپىؿ ۋە ؼوزا رىغبضەد ئۈچۈْ
ٍبٌؽبْ ھەزىػ رولۇؼبْ.
ٔ .8بَ ـۆھطەد لبظىٕىؿ ئۈچۈْ ٍبٌؽبْ ھەزىؽٍەضٔي ئوٍسۇضۇپ چىمبضؼبْ.
ـۇٔىڭسەن ئەذالق وىزبپٍىطىسا ،رەؼەۋۋۇپ وىزبپٍىطىسا رەضؼىپ لىٍىؿ ۋە لوضلۇرۇؾ
ِەظِۇٔىسىىي وىزبپالضزىّۇ ٍبٌؽبْ ھەزىؽٍەضٔي وۆضگىٍي ثوٌىسۇِ .ۇـۇٔساق لىٍىپ پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ھەزىؽٍىطىٕىڭ ئبضىؽىؽب ٔۇضؼۇٔ ٍىؽبْ ٍبٌؽبْ رولۇٌّب ھەزىؽٍەض وىطگۈظۈٌسى.
-7158عۇئبي :ھەدىظ وىحبثٍىشىٕىڭ دەسىجىٍىشى
ھەزىػ وىزبثٍىطى ئۆظ ئىچىگە ئبٌؽبْ ھەزىؽٍەضٔىڭ ئىفۀچٍىىٍىىىگە ئبؼبؼەْ ِۇٔساق
زەضىغىٍەضگە ئبٍطىٍىسۇ:
ثىطىٕچي زەضىغەِ :ۇرەۋارىطِ ،ەـھۇض ،ؼەھىھ ۋە ھەؼەْ ھەزىؽٍەضٔي ئۆظ ئىچىگە ئبٌىسۇ.
ثۇذبضى ۋە ِۇؼٍىّٕىڭ ؼەھىھ وىزبثي ثىٍەْ ئىّبَ ِبٌىىٕىڭ ِۇۋەرزب ٔبٍِىك ئەؼىطى ثىطىٕچي
زەضىغىٍىه ئەؼەضٌەض ثوٌۇپ ،ئىفۀچٍىه زەضىغىؽىسە ئبٌسىٕمي لبربضزا رۇضىسۇ.
ئىىىىٕچي زەضىغە :ثىطىٕچي زەضىغىسىىي وىزبثالض ؼەۋىَىؽىگە ٍەرّەٍسىؽبْ ثوٌؽىّۇ،
ٌېىىٓ ھەزى ػ ؼبھەؼىسە ِۆرىۋەض ھەزىؽٍەض روپٍىّىسۇض .رىطِىعىٕىڭ ؼۇٔەْ ،ئەثۇ زاۋۇزٔىڭ
ؼۇٔەْ ،ئەھّەز ئىجٕي ھۀجەٌٕىڭ ِۇؼٕەزٔ ،ەؼبئىٕىڭ ؼۇٔەْ لبربضٌىك ئەؼەضٌىطى ثۇ زەضىغىگە
ِۀؽۇپ.
ئۈچىٕچي زەضىغە :ثۇ زەضىغىسىىي وىزبثالضزا ھەضرۈضٌۈن ھەزىؽٍەض ثبض ثوٌؽبٍٔىمزىٓ،
ئىىىىٕچي زەض ىغىسىىي وىزبثالضزەن ِۆرىۋەض ؼبٔبٌّىؽبْ .ئبثسۇضضاظظالٕىڭ ِۇؼۀٕەؾ ،ثەٍھەلي،
رەثەضأي ۋە رەھبۋىٕىڭ وىزبثٍىطى ِۇـۇ زەضىغىگە ِۀؽۇپ ثوٌۇپ ،ثۇ وىزبثالضزىٓ پەلەد
ھەزىؽفۇٔبؼالضال پبٍسىٍىٕبالٍسۇ.
رۆرىٕچي زەضىغە :ثۇ زەضىغىگە ِۀؽۇپ ئەؼەضٌەض ثۈٍۈن ھەزىؽفۇٔبؼالض ظاِبٔي ۋە
”رەؼٕىؿ (ھەزىؽٍەضٔي ضەرٍەؾ) زەۋضى“زىٓ وېَىٓ ئورزۇضىؽب چىممبْ ،ھەزىػ ئىٍّي ثىٍەْ
ِۇٔبؼىۋىزي ثوٌّىؽبْ ۋە ثۇ ئىفٕي ئۆظىٕىڭ ِۀپەئەد ٍوٌي لىٍىۋاٌؽبْ ٔبئەھٍي وىفىٍەض
رەضىپىسىٓ ٍېعىٍؽبْ ،ئىچي پۈرۈٍٔەً رولۇٌّب ۋە ذۇضاپىٍَىمالض ثىٍەْ روٌۇپ وەرىەْ وىزبثالضزىٓ
ئىجبضەد .ئىجٕي ِۇضزەۋەٍە ،ئىجٕي ـبھىٓ ،ئەثۇ ـەٍد ...لبربضٌىمالضٔىڭ وىزبثٍىطى ِۇـۇ زەضىغىگە
ِۀؽۇپ ثوٌۇپ ،ثۇالضزىٓ ئەِەي لىٍىؿ ِەلؽىزىسە ھەزىػ ئېٍىفمب لەرئىٌ ثوٌّبٍسۇ.
-7181عۇئبي :ھەدىظ ئبجبٌغۇٌىشى ھەلمىذە
 )1ؼۀەز - :ھەزىؽفۇٔبؼزىٓ ربوي ھەزىؽٕىڭ رېىىؽزىە رۇربـمۇچە ئبضىٍىمزىىي ضاۋىَالض
ظۀغىطى ؼۀەز زېَىٍىسۇ.

108

www.uyghurmuslim.com www.fb.com/uighurawazi uighurawazi@yahoo.com
 )2ؼەھىھ - :ثىطىٕچىسىٓ ،ؼۀەزى ِۇرزەؼىً (ثىط ثىطىگە ئىعچىً رۇربـمبْ) ثوٌؽبٍْ ،ۀي
پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِسىٓ ربوي ھەزىؽفۇٔبؼمىچە ثوٌؽبْ ؼۀەز ظۀغىطىٕىڭ
ھەِّىؽىسىىي ضاۋىٌ ِەظوۇض ھەزىؽٕي ئۆظىس ىٓ ثۇضۇٔمي ضاۋىَسىٓ ثىۋاؼىزە ئبٌؽبْ؛
ئىىىىٕچىسىٓ ،ھەِّە ضاۋىٍىطى ثبالؼەرىە ٍەرىەْ ۋە ئەلٍي ھوـي عبٍىسا ،ئىرالؼّەْ ِۇؼۇٌّبْ
ثوٌؽبْ؛ ئۈچىٕچىسىٓ ،ھەِّە ضاۋىٍىطى ھەزىؽٕي پىففىك ٍبز ئېٍىؿ ٍبوي ٍېعىپ لبٌسۇضۇؾ
لبثىٍىَىزىگە ئىگە ثوٌؽبْ؛ رۆرىٕچىسىٓ ،ھەزىػ ـبظ ثوٌّىؽبٍْ ،ۀي ئىفۀچٍىه ثىط ضاۋىَٕىڭ
ھەزىؽي ئۇٔىڭسىّٕۇ ئىفۀچٍىىطەن ٍۀە ثىط ضاۋىَٕىڭ ٍبوي ثىط لبٔچە ضاۋىَٕىڭ ھەزىؽىگە ظىذ
ثوٌّىؽبْ؛ ثەـىٕچىسىٓ ،ھەزىؽٕىڭ ؼەھىھٍىىىگە رەؼىط ٍەرىۈظىسىؽبْ ثىطەض ئىٍٍەد (لۇؼۇض)
ثوٌّىؽبْ (ٍۀي ِەظوۇض ثەؾ ـەضد رېپىٍؽبْ) ھەزىػ ؼەھىھ ز ېَىٍىسۇ (ثۇ رۈضزىىي ھەزىؽىە
ئەِەي لىٍىؿ ۋاعىپ ثوٌىسۇ).
 )3ھەؼەْ -:ؼەھىھ ھەزىؽٕىڭ ثبضٌىك ـەضرٍىطى رېپىٍؽبْ ،پەلەد ئۈچىٕچي ـەضد
ھېؽبثالٔؽبْ ”پىففىك ٍبز ئېٍىؿ لبثىٍىَىزي “ ثىط ئبظ رۆۋەْ ثوٌؽبْ ضاۋىٌ رەضىپىسىٓ ضىۋاٍەد
لىٍىٕؽبْ ھەزىػ ھەؼەْ زېَىٍىسۇ (ثۇ رۈضزىىي ھە زىؽىىّۇ ئەِەي لىٍىؿ ۋاعىپ ثوٌىسۇ) .ؼەھىھ
ۋە ھەؼەْ ئەگەض ھەزىػ ئىىىي ٍبوي ئۇٔىڭسىٓ وۆپ ؼۀەز ثىٍەْ ضىۋاٍەد لىٍىٕؽبْ ثوٌؽب،
ِەظوۇض ھەزىػ ثىط ؼۀەز ئېزىجبضى ثىٍەْ ؼەھىھٍ ،ۀە ثىط ؼۀەز ئېزىجبضى ثىٍەْ ھەؼەْ
زېگۀٍىه ثوٌىسۇ .ـۇڭب ِۇٔساق ھەزىػ ثىطال ۋالىززب ؼەھى ھ ۋە ھەؼەْ زېَىٍىسۇٔ .بۋازا ھەزىؽٕىڭ
ؼۀەزى ثىط ثوٌؽبِ ،ۇٔساق ھەزىػ ثىط لىؽىُ وىفىٍەض رەضىپىسىٓ ؼەھىھٍ ،ۀە ثىط لىؽىُ
وىفىٍەض رەضىپىسىٓ ھەؼەْ زەپ لبضاٌؽبْ زېگۀٍىه ثوٌىسۇ (ثۇ رۈضزىىي ھەزىؽىىّۇ ئەِەي
لىٍىؿ ۋاعىپ ثوٌىسۇ).
 )4ظەئىپ - :ھەؼەْ ھەزىؽٕىڭ ـەضرٍىطىسىٓ ثىطەضؼي رېپىٍّبً لېٍىپ ،ھەؼەْ
زەضىغىؽىگە ٍېزەٌّىگەْ ھەضلبٔساق ھەزىػ ظەئىپ زېَىٍىسۇ.
ظەئىپ ھەزىؽٍەضٔىڭ زەضىغىٍىطى ؼۀەزرىىي ثىطەض ضاۋىَٕىڭ ٍبوي ثىط لبٔچە ضاۋىَٕىڭ
ـەضرىە روٌۇق الٍىك ثوٌّبؼٍىمىؽب ئەگىفىپ پەضلٍىك ثوٌىسۇ( .ثۇ رۈضزىىي ھەزىػ ئىٕزبٍىٓ ظەئىپ
ثوٌّىؽب ،ثىط لىؽىُ ئبٌىّالضٔىڭ لبضىفىچەِ ،ەٌۇَ ـەضد ئبؼزىسا ئەِەي لىٍىفمب ثوٌىسۇ.
رەپؽىالري ئۈچۈْ ھەزىػ ھەلمىسە لىؽمىچە چۈـۀچە زېگەْ رېّىؽب ِۇضاعىئەد لىٍىڭ).
 )5ئىٕزبٍىٓ ظەئىپ -:ھەزىؽٕىڭ ؼۀەزىسە ٍبوي رېىىؽزىسە ئۇٔىڭ ظەئىپٍىىىگە ؼەۋەة
ثوٌىسىؽبْ ثىطلبٔچە ئىٍٍەد رېپىٍؽبِ ،ەظوۇض ھەزىػ ئىٕزبٍىٓ ظەئىپ زېَىٍىسۇ (ثۇ رۈضزىىي
ھەزىؽىە ئەِەي لىٍىّٕبٍسۇ).
 )6ؼۀەزى ؼەھىھ - :ئەؼٍىسە ثىط ھەزىؽفۇٔب غ :ثۇ ھەزىؽٕىڭ ؼۀەزى ؼەھىھ زېگەْ
ثوٌؽب ،ؼەھىھ ھەزىؽٕىڭ ئبٌسىٕمي ئۈچ ـەضرىگە روٌۇق وبپبٌەرٍىه لىٍؽبٍٔىمىٕيٌ ،ېىىٓ ئبذىطلي
ئىىىي ـەضر ٕي ئىؽپبرالـمب وبپبٌەرٍىه لىالٌّىؽبٍٔىمىٕي وۆضؼىزىسۇ .ثىطاق ھەزىػ رەرمىمبد
ئىٍّىسە رؤۇٌؽبْ ثىطەض ھەزىؽفۇٔبغ :ثۇ ھەزىؽٕىڭ ؼۀەزى ؼەھىھ زېگەْ ،ئەِّب ِۇٔساق
زېَىفىٕىڭ ئىٍٍىزىٕي ثبٍبْ لىٍّىؽبْ ثوٌؽب ،ثۇ ھبٌسا ِەظوۇض ھەزىؽٕىڭ رېىىؽزىّۇ ؼەھىھ
ثوٌؽبْ ثوٌىسۇ.
 )7ؼۀەزى ھەؼەْ -ؼۀەزى ؼەھىھ ھەزىؽٕىڭ ؼۀەزىٕىڭ ـەضرٍىطىگە روـّبٍسىؽبْ،
پەلەد ھەؼەْ ھەزىؽٕىڭ ؼۀەزىٕىڭ ـەضرٍىطىگە روـىسىؽبْ ھەزىػ ،ؼۀەزى ھەؼەْ
زېَىٍىسۇ.
 )8ؼۀەزى ظەئىپ  -ھەزىؽٕىڭ ؼۀەزىسە ظەئىپٍىىىگە ؼەۋەة ثوٌىسىؽبْ ثىطەض ئىٍٍەد
رېپىٍؽبِ ،ەظوۇض ھەزىػ ؼۀەزى ظەئىپ زېَىٍىسۇ.
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 )9ؼۀەزى ئىٕزبٍىٓ ظەئىپ  -ھەزىؽٕىڭ ؼۀەزىسە ظەئىپٍىىىگە ؼەۋەة ثوٌىسىؽبْ ثىطلبٔچە
ئىٍٍەد رېپىٍؽبِ ،ەظوۇض ھەزىػ ؼۀەزى ئىٕزبٍىٓ ظەئىپ زېَىٍىسۇ.
ِ )11ۇئەٌٍەق - :ھەزىؽفۇٔبؼزىٓ ربوي پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِگىچە ثوٌؽبْ
ئبضىٍىمزىىي پۈرۈْ ؼ ۀەز ٍبوي ؼبھبثىگىچە ثوٌؽبْ ئبضىٍىمزىىي پۈرۈْ ؼۀەز ۋەٍبوي ربثىئىٕگىچە
ثوٌؽبْ ئبضىٍىمزىىي پۈرۈْ ؼۀەز وۆرۈضۈۋېزىٍىپ ضىۋاٍەد لىٍىٕؽبْ ھەزىػ ِۇئەٌٍەق زېَىٍىسۇ.
(ئەؼٍىسە ثۇ رۈضزىىي ھەزىؽىە ئەِەي لىٍىّٕبٍسۇ ،ئەِّب ثۇذبضى ۋە ِۇؼٍىّسا وەٌگەْ
ِۇئەٌٍەق ھەزىؽٍەضزە” :زېسى...ئېَززي “ ...زېگۀسەن وەؼىىٓ ٌەۋظى ثىٍەْ وەٌؽە ،ؼەھىھ
ھەزىؽٕىڭ ھۆوّي ثېطىٍىسۇ” .زېَىٍسى...ئېَزىٍسى “ ...زېگۀسەن ئېھزىّبٌٍىك ٌەۋظى ثىٍەْ
وەٌؽە ،ئۇٔساق ھەزىػ رەوفۈضۈٌۈپ ،ئبٔسىٓ ثبھب ثېطىٍىسۇ).
ِ )11ۇضؼەي -:ھەزىؽٕىڭ ؼۀەزىسە ربثىئىٕسىٓ ئىٍگىطىىي وىفي (ٍۀي ؼبھبثە) چۈـۈپ
لبٌؽبٍْ ،ۀي ثىطەض ربثىئىٓ ِەظوۇض ھەزىؽٕي ” :پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق
زېگەْ ...زېگىٕىچە ئۆظى ثىۋاؼىزە ثبـالپ وەرىەْ ثوٌؽبِ ،ۇٔساق ھەزىػ ِۇضؼەي زېَىٍىسۇ
(ئەؼٍىسە ثۇ رۈضزىىي ھەزىؽىە ئەِەي لىٍىّٕبٍسۇ ،ئەِّب ثەظى ـەضرٍەض ئبؼزىسا ئەِەي
لىٍىٕىسىؽبْ ِۇضؼەي ھەزىؽٍەضِۇ ثبض).
ِ )12ۇئعەي - :ؼۀەزرە ئىىىي ٍبوي ئۇٔىڭسىٓ وۆپ وىفي ئبضلب  -ئبضلىسىٓ چۈـۈپ لبٌؽبْ
ھەزىػ ِۇئعەي زېَىٍىسۇ (ثۇ رۈضزىىي ھەزىػ ظەئىپ ھەزىؽٍەضٔىڭ ثىط رۈضىسۇض).
ِ )13ۇٔمەرىئ - :ؼۀەز ِەٍٍي ثېفىسىٓ ٍبوي ئورزۇضىؽىسىٓ ۋەٍبوي ئبذىطىسىٓ ثوٌۇـىسىٓ
لەرئىَٕەظەض ئۈظۈٌۈپ لبٌؽبٍ ،ۀي ئبضىسىٓ ثىطەض ضاۋىٌ چۈـۈپ لبٌؽبِ ،ۇٔساق ھەزىػ ِۇٔمەرىئ
زېَىٍىسۇ (ثۇ رۈضزىىي ھەزىػ ظەئىپ ھەزىؽٍەضٔىڭ ثىط رۈضىسۇض).
ِ )14ۇزەٌٍەغ - :ؼۀەزرىىي ثىطەض ئەٍىجٕىڭ ٍوـۇضۇٌۇپ ،ئۇٔىڭ (ؼۀەزٔىڭ) ربـمي
ھبٌىزىٕىڭ چىطاٍٍىك وۆض ؼىزىٍىفي ِۇزەٌٍەغ زېَىٍىسۇ (ثۇ رۈضزىىي ھەزىػ ظەئىپ
ھەزىؽٍەضٔىڭ ثىط رۈضىسۇض).
ِ )15ەرطۇن -:ھەزىؽٕىڭ ؼۀەزىسە ٍبٌؽبْ ئېَزمبٍٔىمي ثبٍمبٌؽبْ ثىطەض ضاۋىٌ ثوٌۇپ لبٌؽب،
ِۇٔساق ھەزىػ ِەرطۇن زېَىٍىسۇ (ثۇ رۈضزىىي ھەزىؽىە ئەِەي لىٍىّٕبٍسۇ).
ِ )16ۇٔىەض - :ھەزىؽٕىڭ ؼۀەزىسە وۆپ ذبربالـمبْ ٍبوي ثىپەضۋاٌىك لىٍؽبْ ۋەٍبوي
پبؼىمٍىمي ئبـىبضىٍىٕىپ لبٌؽبْ ثىطەض ضاۋىٌ ثوٌۇپ لبٌؽبِ ،ۇٔساق ھەزىػ ِۇٔىەض زېَىٍىسۇ.
ئۇٔىڭسىٓ ثبـمب ٍۀە ھەزىؽي ظەئىپ ثىطىٕىڭ ضىۋاٍىزي ئىفۀچٍىه ثىطىٕىڭ ضىۋاٍىزىگە ظىذ
ثوٌۇپ لبٌؽىّۇ ،ئۇٔىڭ ھەزىؽي ِۇٔىەض زېَىٍىسۇ (ثۇ رۈضزىىي ھەزىؽىىّۇ ئەِەي لىٍىّٕبٍسۇ).
ِ )17ۇظرەضىت - :ثىط ثىطىسىٓ پەضلٍىك ثىطلبٔچە ـەوىٍسە ضىۋاٍەد لىٍىٕؽبْ ،ئەِّب زەضىغە
وۈچي عەھەرزە ھەِّە ـەوٍي رەڭٍىفىپ لبٌىسىؽبٌْ ،ېىىٓ ِەظِۇٔي ثىط ثىطىگە ظىذ ثوٌؽبْ،
لبٍؽىؽىٕىڭ لبٍؽىؽىسىٓ وۈچٍۈن ئىىۀٍىىىٕي ئبٍطىؽىٍي ثوٌّبٍسىؽبْ ھەزىػ ِۇظرەضىت
زېَىٍىسۇ (ثۇ رۈضزىىي ھەزىؽٕي رەوفۈضۈپ ،ثىط ضىۋاٍەرٕىڭ ٍۀە ثىطىسىٓ وۈچٍۈن ٍبوي ؼبؼالَ
ئىىۀٍىىي ثىٍىٕؽە ئەِەي لىٍىٕىسۇ ،ثوٌّىؽب ئەِەي لىٍىّٕبٍسۇ).
 )18ـبظ -:ئىفۀچٍىه ثىطىٕىڭ ضىۋاٍەد لىٍؽبْ ھەزىؽي ئۇٔىڭسىّٕۇ ئىفۀچٍىه ثىطىٕىڭ
ھەزىؽىگە ظىذ ثوٌۇپ لبٌؽبِ ،ۇٔساق ھەزىػ ـبظ زېَىٍىسۇ (ثۇ رۈضزىىي ھەزىؽىە ئەِەي
لىٍىّٕبٍسۇ).
 )19لۇززۇؼىٌ- :پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ پەضۋەضزىگبضى اٌٍە ربئبالزىٓ ثىعگە
ضىۋاٍەد لىٍىپ ثەضگەٌْ ،ەۋظى پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِگەِ ،ۀىؽي اٌٍە ربئبالؼب
ئبئىذ ثوٌؽبْ ھەزىػ لۇززۇؼىٌ زېَىٍىسۇ (ثۇ رۈضزىىي ھەزىؽّۇ ھەزىؽٍەضگە ثبھب ثېطىؿ
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لبئىسىؽي ثوٍىچە ؼەھىھ ،ھەؼەْ ،ظەئىپِ ،ەۋظۇ لبربضٌىك رۈضٌەضگە ثۆٌۈٔىسۇ).
ِ )21ەضـۇئ - :پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِگە ئبئىذ ؼۆظ ٍبوي ئىؿ ھەضىىەد
ٍبوي ِبلۇٌٍۇق ۋەٍبوي ثىطەض ؼۈپەد رەؼۋىطٌۀگەْ ھەزىػ ِەضـۇئ زېَىٍىسۇ (ثۇ رۈضزىىي ھەزىؽّۇ
ھەزىؽٍەضگە ثبھب ثېطىؿ لبئىسىؽي ثوٍىچە ؼەھىھ ،ھەؼەْ ،ظەئىپِ ،ەۋظۇ لبربضٌىك رۈضٌەضگە
ثۆٌۈٔىسۇ).
ِ )21ەۋلۇؾ -:ثىطەض ؼبھبثىگە ئبئىذ ؼۆظ ٍبوي ئىؿ ھەضىىەد ۋەٍبوي ِبلۇٌٍۇق رەؼۋىطٌۀگەْ
رېىىؽذ ِەۋلۇؾ زېَىٍىسۇ (ثۇ رۈضزىىي ضىۋاٍەرٍەضِۇ ھەزىؽىە ثبھب ثېطىؿ لبئىسىؽي ثوٍىچە
ؼەھىھ ،ھەؼەْ ،ظەئىپِ ،ەۋظۇ لبربضٌىك رۈضٌەضگە ثۆٌۈٔىسۇ).
ِ)22ەلزۇئ  -ثىطەض ربثىئىٕگە ٍبوي ئۇٔىڭسىٓ وېَىٕىي وىفىگە ئبئىذ ؼۆظ ٍبوي ئىؿ
ھەضىىەد رەؼۋىطٌۀگەْ رېىىؽذ ِەلزۇئ زېَىٍىسۇ (ثۇ رۈضزىىي ضىۋاٍەرٍەض ھەزىؽٍەضگە ثبھب
ثېطىؿ لبئىسىؽي ثوٍىچە ؼەھىھ ،ظەئىپِ ،ەۋظۇ لبربضٌىك رۈضٌەضگە ثۆٌۈٔىسۇ).
ِ )23ۇرزەؼىً - :ؼۀەزى ِەضـۇئ ٍبوي ِەۋلۇؾ ھبٌەرزە رۇربـمبْ ھەزىػ ِۇرزەؼىً زېَىٍىسۇ
(ثۇ رۈضزىىي ھەزىؽّۇ ھەزىؽٍەضگە ثبھب ثېطىؿ لبئىسىؽي ثوٍىچە ؼەھىھ ،ھەؼەْ ،ظەئىپِ ،ەۋظۇ
لبربضٌىك رۈضٌەضگە ثۆٌۈٔىسۇ).
-7187عۇئبي :ھەدىظ ئىٍّي ۋە ئۇٔىڭ غبٍىغي
ھەزىػ ئىٍّي پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ؼۆظٌىطى ،ئىؿ – پبئبٌىَەرٍىطى ،ثبـمىالضٔىڭ
لىٍؽبْ ئىفٍىطىسىٓ ِۇۋاپىك وۆضۈپ رەؼزىمٍىؽبٍٔىطىؽب ئبئىذ ضىۋاٍەرٍەضٔي ۋە ثۇ ضىۋاٍەرٍەضٔي
ؼۆظٌىگۈ چىٍەضٔىڭ ضاؼزچىٍٍىمي ،ئىفۀچٍىىٍىىي ،رەلۋاٌىمي ۋە ثبـمب ؼۈپەرٍىطىٕي ِەٌۇَ ثىط
ئىٍّىٌ ئۇؼۇي ثىٍەْ رەرمىك لىٍىسىؽبْ ئەھّىَەرٍىه ثىط ئىٍىّسۇض.
ھەزىػ ئىٍّىٕىڭ ؼبٍىؽي پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ؼۈٕٔىزىٕي ۋە ئۇٔىڭ ئىؽالَ زىٕىٕي
چۈـىٕىؿ ھەَ رۇضِۇـمب رەرجىمالپ ئەِەٌىٍَەـزۈضۈؾ رەضظىٕي ئەڭ روؼطا ـەوىٍسە ئۆگىٕىپ
ِۇؼۇٌّبٔالضؼب ـۇ ثوٍىچە ثىٍسۈضۈـٕي ؼبٍە ۋە ِەلؽەد لىٍىسۇ.
-7184عۇئبي :ھەدىظ ئىٍّىٕىڭ ثبسٌىممب وىٍىؾي
ھەزىػ ئىٍّي پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِسىٓ وېَىٕال ؼبھبثىالضٔىڭ ظاِبٔىسا ثبضٌىممب وەٌگەْ
ثوٌۇپ ،ؼبھبثىالض پە ٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ھەزىؽٍىطىٕي ضىۋاٍەد لىٍؽۇچىالضٔىڭ
ضاؼزچىٍٍىمي ،رەلۋاٌىمي ،ئىفۀچٍىىٍىىي ۋە پۈرۈْ ئەھۋاٌىٕي ئېٕىك رەوفۈضۈؾ ثىٍەْ ثىطگە
ھەزىؽٕي لبچبْٔ ،ەزە ئبڭٍىؽبٍٔىمي ۋە ھەزىؽٕىڭ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئېَزمبْ ٌەۋظى لبٔساق
ئىىۀٍىىىٕي ئېٕىك ۋە رە پؽىٍي ثىٍىؿ ئۈچۈْ ِەٌۇَ ِېزوز ۋە پطىٕؽىپالضٔي ثەٌگىٍىگەْ .ھىغطىَە
ثىطىٕچي ئەؼىطٔىڭ وېَىٕىي ٍېطىّىسىال ھەزىػ ئىٍّىٕىڭ ئبؼبؼىٌ پطىٕؽىپٍىطى ۋە ئۇؼۇٌٍىطى
ثېىىزىٍگەْ.
-7183عۇئبي :ھەدىظ ئىٍّي جوۈىشٌۇق وىحبپ ٍبصغبٔالس
ھەزىػ ئىٍّي روؼطۇٌۇق رۇٔغي لېزىُ وىزبة ٍبظؼبْ وىفي ِەـھۇض ھەزىؽفۇٔبغ ئبٌىُ
ِۇھەِّەز ئىجٕي ـىھبة ئەي ظۇھطىٌ زېگەْ وىفي ثوٌۇپِ - 720 - 717 ،ىالزىَە ٍىٍٍىطى
ئبضىؽىسا ذەٌىپىٍىه لىٍؽبْ ئۆِەض ئىجٕي ئبثسۇٌئەظىعٔىڭ رەـەثجۇؼي ثىٍەْ ِەظوۇض وىزبثىٕي
ٍبظؼبْ .ئۇٔىڭسىٓ وېَىٓ ،ئىّبَ ئەٌي ئىجٕي ئەي ِەزىَٕي (ِىالزى ٍ - 777ىٍىسىٓ - 848
ٍىٍالضؼىچە ٍبـىؽبْ ) زېگەْ وىفىسۇض .ئىّبَ ثۇذبضىٌ وىزبثىسا ثۇ وىفىسىٓ ھەزىػ ۋە ھەزىػ
ئىٍّي ھەلمىسە وۆپ ٔەضؼىٍەضٔي ئۆگۀگۀٍىىىٕي ٍبظؼبْ .ھەزىػ ئىٍّي ھەلمىسە وىزبة
ٍبظؼبٔالضٔىڭ ئۈچىٕچىؽي ـبـىئىٌ ِەظھىجىٕىڭ لۇضؼۇچىؽي ئىّبَ ـبـىئىَسۇضِ( .ىالزىَە - 767
ٍىٍىسىٓ ٍ - 819ىٍىؽىچە ٍبـىؽبْ)
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-7182عۇئبي :ھەدىغٍەسِۇ ئبٌالھٕىڭ ۋەھىَغىذۇس
 - 1ئبٌالھ ربئبال ِۇٔساق زىگەْ :اﷲ ؼبڭب وىزبثٕي (ٍۀي لۇضئبٕٔي) ۋە ھېىّەرٕي (ٍۀي
ؼۈٕٔەرٕي) ٔبظىً لىٍسى ،ؼبڭب ؼەْ ثىٍّىگەْ ٔەضؼىٍەضٔي (ٍۀي ـەضىئەد ئەھىبٍِىطىٕي ۋە
ؼەٍت ئىفالضٔي) ثىٍسۈضزى .اﷲ ٔىڭ ؼبڭب پەظٌي چوڭسۇض [ؼۈضە ٔىؽب  - 113ئبٍەد].
 - 2ئبٌالھ ربئبال ِۇٔساق زىگەْ :اﷲ ِۆِىٍٕەضگە اﷲ ٔىڭ ئبٍەرٍىطىٕي رىالۋەد لىٍىسىؽبْ،
ئۇالضٔي (گۇٔبھالضزىٓ) پبن لىٍىسىؽبْ ،ئۇالضؼب وىزبثٕي ۋە ھېىّەرٕي (ٍۀي لۇضئبْ ۋە ؼۈٕٔەرٕي)
ئۆگىزىسىؽبْ ،ئۆظٌىطىسىٓ ثوٌؽبْ ثىط پەٍؽەِجەض ئەۋەرىپ ،ئۇالضؼب چوڭ ئېھؽبْ لىٍسى؛ ھبٌجۇوي،
ئۇالض ثۇضۇْ ئوچۇق گۇِطاھٍىمزب ئىسى [ؼۈضە ئبي ئىّطاْ .]164-
 - 3ئبٌالھ ربئبال ِۇٔساق زىگەْ :اﷲ ئۈِّىٍەضگە (ٍۀي ٍېعىفٕي ۋە ئولۇـٕي ئۇلّبٍسىؽبْ
ئەضەثٍەضگە) ئۇالضٔىڭ ئىچىسىٓ ثىط پەٍؽە ِجەضٔي (ٍۀي ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالِٕي) ئەۋەرزي ،ئۇ
(ٍۀي پەٍؽەِجەض) ئۇالضؼب لۇضئبْ ئبٍەرٍىطىٕي ئولۇپ ثېطىسۇ ،ئۇالضٔي (گۇٔبھالضزىٓ) پبن لىٍىسۇ،
ئۇالضؼب وىزبثٕي (ٍۀي لۇضئبٕٔي) ۋە ھېىّەرٕي (ٍۀي ٍۀي پەٍؽەِجەضٔىڭ ؼۈٕٔىزىٕي) ئۆگىزىسۇ،
گەضچە ئۇالض ئىٍگىطى ئوچۇق گۇِطاھٍىمزب ثوٌؽىّۇ [ؼۈضە عۇِۇئە ]2-
-7188عۇئبي :ۋەھىٕىڭ ئبعبعٍىك ٔبصىً ثوٌۇػ ؽەوٍي
ۋەھىَٕىڭ ئبؼبؼٍىك ئۈچ ذىً ـەوٍي ثبض.
 )1پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئوٍؽبق ٍبوي ئۇذالۋارمبْ ۋالزىسا ِەظِۇٔي ئۇٔىڭ لەٌجىگە
ربـالٔؽبْ .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ثۇ ثىٍىٍّەضٔىڭ ئبٌال ھ رەضىپىسىٓ وەٌگۀٍىىىگە چىٓ
پۈرَىەْ ۋەھىٌ.
 )2پەضزىٕىڭ وەٍٕىسە رۇضۇپ ئبٌالھ ثٍەْ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ؼۆظٌىفىفي
 )3پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئوٍؽبق ھبٌىزىسە ٍبوي چۈـىسە ئبٌالھ ربئبال پەضىفزە ئبضلىٍىك
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب ثىٍسۈضِەوچي ثوٌؽبْ ئىٍىّٕي ثىٍسۈضۈـىٕي وۆضؼىزىسۇ.
ۋەھىَٕىڭ ٍۇلىطزا ثبٍبْ لىٍىٕؽبْ ئۈچ ذىً ٔبظىً ثوٌۇؾ ـەوٍي لۇضئبْ وەضىّسە ئىٕىك ثبٍبْ
لىٍىٕؽبْ ثوٌۇپ ئبٌالھ ربئبال ِۇٔساق زىگەْ « :اﷲ ھەض لبٔساق ئبزەِگە پەلەد ۋەھَي ئبضلىٍىك ٍبوي
پەضزە ئبضلىؽىسىٕال ٍبوي ثىط پەٍؽەِجەضٔي ئەۋەرىپ ئۆظ ئىعٔي ثىٍەْ ئۇٔىڭؽب ذبٌىؽبْ ۋەھَىٕي
لىٍىؿ ئبضلىٍىمال ؼۆظ لىٍؽبْ .اﷲ ھەلىمەرەْ (ِەذٍۇلالضٔىڭ ؼۈپەرٍىطىسىٓ) ئۈؼزۈٔسۇض،
ھېىّەد ثىٍەْ ئىؿ لىٍؽۇچىسۇض[ ».ؼۈضە ـۇضا .]51 -
-7188عۇئبي :لۇسئبْ وەسىّٕىڭ ۋەھىَىغي ثىٍەْ ھەدىغٕىڭ ۋەھىَغىٕىڭ پەسلي
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبال ِؽب ٔبظىً لىٍىٕؽبْ ۋەھىٌ ئىىىي ذىٍسۇض .ثىطى رىالۋەد لىٍىٕىسىؽبْ
ۋەھىٌ ٍۀي لۇضئبْ وەضىٍُ .ۀە ثىطى رىالۋەد لىٍىّٕبٍسىؽبْ ۋەھىٌ ٍۀي پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ؼۈٕٔىزىسۇضٍ .ۇلىطلىسەن ئىىىي ذىً ۋەھىٌ ئورزۇضؼىسا ثىط لبٔچە ئبؼبؼٍىك
پەضىمٍەض ثبض.
 )1لۇضئبْ وەضىُ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ پۈرۈٍٔەً ئوٍؽبق ھبٌىزىسە عىجطائىً
ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئبضلىٍىك ٔبظىً لىٍىٕؽبْ ۋەھىَسۇض .لۇضئبْ وەضىُ ئىچىسە پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ چۈـىسە ۋەھىٌ لىٍىٕؽبْ ٍبوي ثبـمب ـەوىٍسە ۋەھىٌ لىٍىٕؽبْ ثىطەضِۇ ئبٍەد
ٍوق .ثۇ ٔولزب ھەزىػ ثىٍەْ ئوذفىّ بٍسۇ  .چۈٔىي ثەظى ھەزىؽٍەض پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب
عىجطائىً ئبضلىٍىك ۋەھىٌ لىٍىٕؽبْ .ثەظى ھەزىؽٍەضٔي پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب ئوٍؽبق ۋالزىسا
ئبٌالھ ۋەھىٌ لىٍؽبْ ،ثەظىٍىطى چۈـىسە ۋەھىٌ لىٍىٕؽبْ.
 )2لۇضئبْ وەضىّٕىڭ رىٍي ۋە ِەظِۇٔىٕىڭ ھەِّىؽي ئبٌالھ ٔبظىً لىٍؽبْ ۋەھىٌ ثوٌۇپ
عىجطائىً ئەٌەٍھىؽؽبالَ ۋە پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ پەلەد ثۇ ۋەھىَٕي لوثۇي لىٍؽبْ،
ٍەرىۈظگگٓ .ئۇٔىڭ ثىط ھەضىپىٕىّۇ ئۆظگەضىزّىگەْ .ئەِّب ھەزىػ ثوٌؽب ئبٌالھ ئۇٔىڭ ِەظِۇٔي ۋە
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ِۀىؽىٕي ٔبظىً لىٍؽبْ ۋەھىٌ ثوٌۇپ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئۇٔي ئۆظ رىٍي ثىٍەْ ِەظِۇٔىٕي
ئىپبزىٍىگەْ.
 )3ئىىىىٕچي ٔولزىسىىي ئوذفىّبؼٍىمالض ؼەۋەثىسىٓ لۇضئبْ وەضىّٕىڭ ٌەثعىٕي ئولۇؾ
ٍۀي ِۀىؽىٕي ثىٍّىؽىّۇ ئىىالغ ثىٍەْ ئولۇؾ ئىجبزەد ھىؽبپٍىٕىسۇ ئەِّب ھەزىؽٕي
ِۀىؽىٕي چۈـۀّەً ٌەثعىٕي ئولۇؾ ئىجبزەد ھىؽبپالّٔبٍسۇ.
 )4لۇضئبْ وەضىُ ئبٌ الھٕىڭ ِۆعىعىؽي ئەِّب ھەزىػ ئبٌالھٕىڭ ِۆعىعىؽي ئەِەغ.
 )5لۇضئبْ وەضىُ روٌۇق ھبٌسا ئۈظۈٌّەً ضىۋاٍەد لىٍىٕىپ ثۈگۈٔىي وۈٔگە لەزەض ربضلىٍىپ
وەٌگەْ .ئۇ پبرىھە ؼۈضىؽي ثىٍەْ ثبـٍىٕىپ ٔبغ ؼۈضىؽي ثىٍەْ ئبذىطٌىفىسۇ .ئۇ ِۇرٍەق
ئىفۀچىٍىىزۇض .ئەِّب ھەزىػ ئىچىسە ثەظى ھەز ىؽٍەضٔىڭ رىىىؽزىال ِۇرٍەق ئىفۀچىٍىىزۇض.
-7181عۇئبي :ھەدىغٕىڭ ؽەسىئەجحىىي ئوسٔي
ئىؽالَ ـەضىئىزىسە ھەزىػ لۇضئبٔسىٓ لبٌؽىال ئىىىىٕچي ِۀجە ھىؽبپٍىٕىسۇ ،ثۇٔىڭ ؼەۋەثي:
 )1ـەن ـۈثھىؽىعوي لۇضئبْ وەضىُ ِۇرەۋارىط ـەوٍىسە ئۈظۈٌّەؼزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕؽبْ
لەرئي زەٌىٍسۇض  .ئەِّب ھەزىػ ئىچىسە ئبھبز (ٍەوىە ) ھەزىؽّۇ ثوٌؽبٍٔىمزىٓ گۇِبٔي زەٌىً
ھىؽبپٍىٕىسۇ.
 )2ھەزىػ لۇضئبٕٔي ـەضھىٍَەٍسۇ ۋە رەپؽىطٌەٍسۇ ٍبوي لۇضئبٕٔي رىىىّۇ روٌۇلالٍسۇ.
ٔ )3ۇضؼۇْ ضىۋاٍەرٍەض ـەضىئەرزىىي زەٌىٍي ٔولزىؽىسىٓ لۇضئبْ وەضىّٕىڭ ،ھەزىؽٕىڭ
ئبٌسىسا رۇضىسىؽبٍٔىمٕي ئىؽپبرٍىؽبْ.
-7185عۇئبي :ھەدىظ ئىٍّي ۋە ئۇٔىڭ جۈسى
ئىؽالَ ئبٌىٍّىطى ھەزىػ ئىٍّىؽب رۆۋۀسىىىسەن ئىىىي ذىً ئىٕىمٍىّب ثەضگەْ:
ثىطىٕچي ،ھەزىػ ئىٍّي ھەزىؽٕىڭ ئۇؼۇي لبئىسىؽي ۋە ئبؼبؼٍىك پىطىٕؽىپٍىطىٕي رەرمىك
لىٍىؿ ئبضلىٍىك ضىۋاٍەرچىٍەضٔىڭ ئەھۋاٌي ۋە ھەزىؽٕىڭ رىىىؽزىٕي لوثۇي لىٍىفمب ثوٌىسىؽبْ
ثوٌّبٍسىؽبٍٔىمىٕي ئىؽپبرالٍسىؽبْ ئىٍىّسۇض.
ئىىىىٕچي ،ھەزىػ ئىٍّي پەلەد ھەزىؽٕىڭ ِەظِۇٔي ھەِسە ھەزىؽزىىي ؼۆظٌەضٔىڭ
ِۀىؽىٕي رەرمىك لىٍىسىؽبْ ئىٍىّسۇض.
ھەزىػ ئىٍّي ئۈچ رۈضگە ثۆٌۈٔىسۇ:
 )1ھەزىػ ضىۋاٍەرچىؽىٕي ثبھبالؾ ئىٍّي.
 )2ھە زىؽزىىي ئەٍىپ ٔولؽبٕٔي رىپىؿ ئىٍّي.
 )3ھەزىؽزىىي ئىرزىالپالضٔي ھەي لىٍىؿ ئىٍّي.
-7188عۇئبي :ھەدىظ جوپالٍِىشى ھەلمىذە لىغمىچە ِەٌۇِبت
ظاِبٔىّىعؼىچە ٔۇضؼۇٍٔىؽبْ ھەزىػ روپالٍِىطى ثبضٌىممب وەٌگەْ ثوٌۇپ ،ئۇالضٔىڭ ئىچىسىٓ
پۈرۈْ ئەھٍي ؼۈٕٔي ِۇؼۇٌّبٔالض رەضىپىسىٓ ؼەھىھ (ئەڭ ئىفۀچٍىه) زەپ ثىطزەن ئېزىطاپ
لىٍىٕؽبٍٔىطىٕىڭ ِەـھۇضٌىطى  6چوڭ ھەزىػ روپٍىّىسۇض .ئۇالض رۆۋۀسىىىچە:
 .3ؼۇٔەْ رىطِىعى.
 .2ؼىھىھ ِۇؼٍىُ.
 .1ؼەھىھۇٌجۇذبضىٌ.
 .6ؼۇٔەْ ٔەؼبئىٌ
 .5ؼۇٔەْ ئەثۇ زاۋۇز
 .4ؼۇٔەْ ئىجٕي ِبعە
-7511عۇئبي :عەھىھۇٌجۇخبسىٌ
« ؼەھىھۇٌجۇذبضىٌ لۇضئبْ وەضىّسىٓ لبٌؽب ِۇؼۇٌّبٔالض ئۈچۈْ ئەڭ ِۆرىۋەض وىزبة ثوٌۇپ،
ئۇٔي ِۇھەِّەز ئىجٕي ئىؽّبئىً ثۇذبضىٌ زېگەْ وىفي روپالپ چىممبْ .ثۇ وىفي ھىغطىَىٕىڭ
ٍ - 194ىٍي (ِ - 809ىالزىَە) ھبظىطلي ئۆظثېىىؽزبٕٔىڭ ثۇذبضا ـەھىطىسە زۇَٔبؼب وېٍىپ،
ھىغطىَىٕىڭ ٍ - 256ىٍي (ِ - 869ىالزىَە) ؼەِەضلۀس ۋىالٍىزىگە لبضاـٍىك ذەضرەڭ زېگەْ
ٍېعىسا زۇَٔبزىٓ ئۆرىەِْ .ۇھەِّەز ئىؽّبئىً ثۇذبضى ھبٍبرىسا ئىٍىُ رەھؽىً لىٍىؿ ئۈچۈْ
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ذۇضاؼبِْ ،ەوىەِ ،ەزىٕەِ ،ىؽىط ،ـبَ ۋە ثبـمب ئىؽالَ ـەھەضٌىطىگە ثېطىپ ئولۇؼبْ .ئۇ ھەزىػ
روپالـمب ثېطىٍىپ ِ 600ىڭسىٓ وۆپطەن ھەزىؽٕي ٍبزىٍىؽبْ .ثۇ ھەزىؽٍەض ئىچىسىٓ ربٌالپ
ؼەھىھۇٌجۇذبضىٌ ٔبٍِىك ئەؼىطىٕي ۋۇعۇزلب چىمبضؼبْ .پۈرۈْ زۇَٔب ِۇؼۇٌّبٍٔىطى ثۇ وىزبثٕىڭ
ضاؼزٍىمىؽب ۋە ھەزىؽٍىطىٕىڭ ئىفۀچٍىىٍىىىگە ثىطزەن ئىمطاض لىٍىسۇ.
ئىؽالَ ئبٌىٍّىطىٕىڭ وۆپ ؼبٔسىىىٍىطى «ؼەھىھۇي ثۇذبضى»ٔي «ؼەھىھۇي ِۇؼٍىُ» ؼب
لبضىؽبٔسا رىرىّۇ ؼەھىھ ۋە ئىفۀچىٍىه زەپ لبضاٍسۇ .چۈٔىي ثۇذبضىٕىڭ ؼەھىھ ھەزىؽىە
لوٍؽبْ ـەضري رىرىّۇ ٍۇلطى ،رىىىّۇ ئوِوىَۈظٌۈن ۋە رىىىّۇ روؼطىسىۇض .ؼەھىھۇي ثۇذبضىؽب عەِي
 9082ھەزىػ ،رەوط اض ھەزىؽٍەضٔي چىمطىۋەرىۀسە عەِي  2602ھەزىػ ثبض.
-7517عۇئبي :عەھىھ ِۇعٍىُ
« ؼەھىھ ِۇؼٍىُ » ٔبٍِىك ثۇ ھەزىػ روپٍىّي ِۇؼٍىُ ئىجٕي ھەعغبط ئەثۇي ھەؼەْ ئەي
لۇـەٍطىٌ زېگەْ وىفىٕىڭ لوٌىسا روپالٔؽبْ ثوٌۇپ ،ئىّبَ ِۇؼٍىُ ھىغطىَىٕىڭ ٍ - 205ىٍي
(ِ -821ىالزىَە ) ھبظى طلي ئىطإٔىڭ ٔىؽبپوض ـەھىطىسە زۇَٔبؼب وېٍىپ ،ھىغطىَىٕىڭ - 271
ٍىٍي (ِ- 875ىالزىَە ) ٔىؽبپۇضزا ئبٌەِسىٓ ئۆرىەْ .ئىّبَ ِۇؼٍىُ ئىٍىُ رەھؽىً لىٍىؿ ٍوٌىسا
ئىطاق ،ھىغبظِ ،ەوىەِ ،ەزىٕە ،ـبَ لبربضٌىك زۆٌەرٍەضگە ثبضؼبْ .ئۇ ئىّبَ ئەھّەز ئىجٕي ھۀجەٌسىٓ
وۆپ ئىٍىُ ئۆگۀگەْ ۋە وۆپ ھەزىؽٍەضٔي ٍبزٌىۋاٌؽبْ .ـۇالضٔىڭ ئىچىسىٓ «ؼەھىھ ِۇؼٍىُ »
ٔبٍِىك ھەزىػ روپٍىّىٕي رۈظۈپ چىممبْ .ئۇ « ؼەھىھۇٌجۇذبضىٌ» زىٓ لبٌؽب ئەڭ ئىفۀچٍىه ۋە
ئەڭ ِۆرىۋەض ھەزىػ وىزبثي ھېؽبثٍىٕىسۇ .ؼەھىھۇي ِۇؼٍىّسا عەِي ِ 12ىڭ ھەزىػ ،رەوطاض
ھەزىؽٕي چىمىطىۋەرىۀ سە عەِي  4000ھەزىػ ثبض.
-7514عۇئبي :عۇٔەْ جىشِىضى
« ؼۇٔەْ رىطِىعى» ِۇھەِّەز ئىجٕي ئىؽب ئەي رىطِىعىٕىڭ ھەزىػ روپٍىّىسۇض « .ئۇ وىفي
ھىغطىَىٕىڭ ٍ - 209ىٍي ( ِىالزىَە ٍ - 824ىٍي) ھبظىطلي ئۆظثېىىؽزبٕٔىڭ رىطِىع ـەھىطىگە
لبضاـٍىك ثوغ ٍېعىؽىسا زۇَٔبؼب وەٌگەْ .ئىّبَ رىطِىعى ئىٍىُ رەھؽىً لىٍىؿ ٍوٌىسا ذۇضاؼبْ،
ئىطاق ،ھىغبظ لبربضٌىك ـەھەضٌەضگە ثبضؼبْ ۋە وۆپ ھەزىؽٍەضٔي روپٍىؽبِْ .بۋاضائۇٕٔھەضى
ـەھەضٌىطىسە ئىّبَ ثۇذبضىسىٓ وېَىِٓ ،ۇؼۇٌّبٔالض رەضىپىسىٓ ئەڭ ظوض ھۆضِەد ۋە ـبْ ـەضەپىە
ئېطىفىەْ ئبٌىُ ثوٌۇپ ،روپٍىؽبْ ھەزىؽٍىطىٕي ِىؽىط ،ھىغبظ ،ئىطاق ۋە ذۇضاؼبْ ئۆٌىّبٌىطىٕىڭ
ئبٌسېسىٓ ئۆرىۈظۈپ ئۇالضٔىڭ رەؼزىمىسىٓ ئۆرىۀسىٓ وېَىٓ ،ئبٔسىٓ ئېالْ لىٍؽبْ .ئۇ وىفي
ھىغطىَىٕىڭ ٍ - 279ىٍي ( ِ - 892ىالزىَە) رىطِىع ـەھىىطىٕىڭ ثوغ ٍېعىؽىسا ئبٌەِسىٓ ئۆرىەْ.
رىطِىعىٕىڭ ھەزىػ روپٍىّي زۇَٔبزىىي ِەـھۇض ئبٌزە ھەزىػ روپٍىّي ئىچىسە ئۈچىٕچي ئوضۇٔسا
رۇضىسۇ.
-7513عۇئبي :عۇٔەْ ئىجٕي ِبجە
« ؼۇٔەْ ئىجٕي ِبعە » ِۇھەِّەز ئىجٕي ٍەظىس ئەي لەظۋىٕىٌ زېگەْ وىفي روپٍىؽبْ ھەزىػ
وىزبثي ثوٌۇپ ،ثۇ وىفي ھىغطىَىٕىڭ ٍ - 209ىٍي ( ِ- 824ىالزىَە ) وبؼپي زېڭىعىٕىڭ عۀۇة
رەضىپىگە عبٍالـمبْ ضاٍؤسا زۇَٔبؼب وەٌگەْ .ئۇ ھىغبظ (ِەوىە ۋە ِەزىٕە ) ـبَ (ؼۈضىَە ۋە
ئېئوضزأىَە)ِ ،ىؽىط ،ئىطاق لبربضٌىك ئەضەة ِەٍِىىەرٍىطىگە ثېطىپ ئىٍىُ رەھؽىً لىٍؽبْ ۋە
وۆپٍىگەْ ھەزىؽٍەضٔي ٍبزٌىؽبْ .ئۆظى ئىعزەپ ٍۈضۈپ روپٍىؽبْ ٔۇضؼۇْ ھەزىؽٍەضزىٓ ربٌالپ
« ؼۇٔەْ ئىجٕي ِبعە» ٔبٍِىك ثۇ ھەزىػ روپٍىّىٕي ثبضٌىممب وەٌزۈضگەْ .ئۇ وىفي ھىغطىَىٕىڭ
ٍ - 273ىٍي ( ِ- 886ىالزىَە) ئبٌەِسىٓ ئۆرىەْ .ئۇٔىڭ ثۇ روپٍىّي ِەـھۇض ئبٌزە ھەزىػ
روپٍىّي ئىچىسە رۆرىٕچي ئوضۇٔسا رۇضىسۇ.
-7512عۇئبي :عۇٔەْ ئەثۇ داۋۇد
« ؼۇٔەْ ئەثۇ زاۋۇز» ؼۇالٍّبْ ئىجٕي ئەـئەغ ئەي ؼىغىؽزبٌٔ زېگەْ وىفىٕىڭ روپٍىّي
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ثوٌۇپ ،ئۇ وىفي ھىغطىَىٕىڭ ٍ – 202ىٍي ( ِ- 817ىالزىَە ) ھبظىطلي ئىطإٔىڭ ؼىؽزبْ
(ئەؼٍىؽي ؼىغىؽزبْ) زېگەْ ٍېطىسە زۇَٔبؼب وەٌگەْ .ھۀجەٌىٌ ِەظھىجىٕىڭ لۇضؼۇچىؽي ئىّبَ
ئەھّەز ئىجٕي ھۀجەٌسە ئولۇؼبْ .ھەزىػ ئۆگىٕىؿ ئۈچۈْ ـبَ ،ئىطاق ،ذۇضاؼبْ ۋە ثبـمب ئەضەة
ـەھەضٌىطىگە ثبضؼبْ .ھىغطىَىٕىڭ ٍ - 275ىٍي (ِ- 888ىالزىَە) ئىطالٕىڭ ثەؼطە ـەھىطىسە
ئبٌەِسىٓ ئۆرىەْ .ئۇٔىڭ ثۇ ھەزىػ روپٍىّي ِەـھۇض ئبٌزە ھەزىػ روپٍىّي ئىچىسىٓ ثەـىٕچي
ئوضۇٔسا رۇضىسۇ .ثۇ روپالِسا عەِي  4800ھ ەزىػ ثبض .روپالِؽب ؼەھىھ ھەزىؽٍەضزىٓ ثبـمب
ظەئىپٍىه ٔولزىؽي ئىعاھالٔؽبْ ثىط ثۆٌۈن ھەزىؽٍەضٔىّۇ وىطگۈظگەْ.
-7518عۇئبي :عۇٔەْ ٔەعبئىٌ
« ؼۇٔەْ ٔەؼبئىٌ» ٔبٍِىك ثۇ روپالَ ئەھّەز ئىجٕي ـۇئەٍت ٔەؼبئي زېگەْ وىفىٕىڭ
روپٍىّي ثوٌۇپ ،ئۇ وىفي ھىغطىَىٕىڭ ٍ - 215ىٍي ( ِ 830ىالزىَە ) ھبظىطلي ذۇضاؼبٕٔىڭ ٔەؼبئ
زېگەْ ٍېطىسە زۇَٔبؼب وەٌگەْ .ئىّبَ ٔەؼبئىٌ ھەزىؽٍەضٔي روپالؾ ئىفىؽب پەۋلۇٌئبززە وۆڭۈي
ثۆٌگەْ ۋە ھەزىؽالضٔي ضاؼذ ۋە ٍبٌؽبٔسىٓ ئبٍطىفزب ٔبھبٍىزي چىڭ ـەضرٍەضٔي لوٍۇپ ،ئىٕزبٍىٓ
ئېھزىَبرچبٍٔىك ثىٍەْ ئىؿ وۆضگەْ ئبٌىُ .ئۇ ِەوىە ِۇوەضضەِە ـەھىطىسە رۇضۇپ ،ئىفۀچٍىه
ھەزىؽٍەضٔي روپٍىؽبْ .ھىغطىَىٕىڭ ٍ - 303ىٍي (ِ -915ىالزىَە ) پەٌەؼزىٕٕىڭ ضەٍِە زېگەْ
ٍېطىسە ئبٌەِسىٓ ئۆرىەْ ،ئۇٔىڭ ثۇ روپٍىّي ِەـھۇض ئبٌزە ھەزىػ روپٍىّي ئىچىسىٓ ئبٌزىٕچي
ئوضۇٔسا رۇضىسۇ.
-7518عۇئبي« :ئبٌحە ھەدىظ جوپٍىّي» ٔىڭ ھەدىظ جوپالٍِىشى ئىچىذىىي ئوسٔي
ھەزىػ روپالٍِىطىٕىڭ رۈضٌىطى وۆپ ،زەضىغىٍىطى ذىٍّۇ –ذىً ثوٌۇپ ئبٌزە ھەزىػ
روپٍىّىٕي ثۇ ھەزىػ روپالٍِىطى ئىچىسىىي ئەڭ ِوھىُ ،وىطگۈظۈٌگەْ ھەزىؽٍەض ئەڭ روٌۇق ۋە
پبٍسىٍىك ھەزىؽٍەض روپٍىّي زىَفىە ثوٌىسۇ .ثۇ ئبٌزە ھەزى ػ روپٍىّىؽب ٔۇضؼۇْ ؼەھىھ ھەزىؽٍەض
عەٍِۀگەْ ثوٌۇپ ثۇالضزىٓ «ؼەھىھۇي ثۇذبضى» ثىٍەْ «ؼەھىھ ِۇؼٍىُ» ٔىڭ ئوضٔي ثبـمب
روپالِالضؼب لبضىؽىبٔسا ٍۇلىطى ثوٌؽىّۇ ئەِّب ثۇ ئبٌزە روپالِٕىڭ ھەض ثىطىٕىڭ ئۆظگىچە
ئبالھىسىٍىىي ثبض .ئەگەض ثىط وىفي ھەزىؽٕي پىمھي ٔولزىؽىسىٓ چۈـۀّەوچي ثوٌؽب «ؼەھىھۇي
ثۇذبضى» ئەڭ ٍبذفي ھىؽبپٍىٕىسۇ .ئەگەض ھەزىؽىە ثىطىٍگەْ ثبھبالضٔي ئبضرۇلچە وۆضِەً زىؽە
«ؼەھىھ ِۇؼٍىُ» ئەڭ ٍبذفي ھىؽبپٍىٕىسۇ .ئەگەض ھەزىػ ضىۋاٍىزٌ ئىٍىّىٕي رىرّۇ چوڭمۇضالپ
چۈـۀّەوچي ثوٌؽب «ؼۇٔۀي رىطِىعى» ٔي ئولۇؼب ثوٌىسۇ .پىمھي ئەھىبِالضٔي ثىٍّەوچي ثوٌؽب
« ؼۇٔۀي ئەثۇ زاۋۇز» ٍبذفىسۇض .ئەگەض پىمھي ثبپالضؼب ئبؼبؼەْ ھەزىػ ئۆگۀّەوچي ثوٌؽب
« ؼۇٔۀي ئىجٕي ِبعە» ئەڭ ٍبذفىسۇض« .ؼۇٔۀي ٔەؼبئي» ٔىڭّۇ ٔۇضؼۇْ ئۆظگىچە
ئبالھىسىٍىىٍىطى ثبض .لىؽمىؽي ثۇ ئبٌزە ھەزىػ روپٍىّي ھەزىػ روپالٍِىطى ئىچىسە ئەڭ ٍبذفي
رۈظۈٌگەْ ،ئەڭ ؼەھىھ ،ذبربٌىمي ئەڭ ئبظ ،ئەڭ ِۀپەرٍىهِ ،ۇھەززىؽٍەض ربضىرزىٓ ثىطى
لەىسضٌەپ وەٌگەْ روپالِالضزۇض.
-7511عۇئبي :سەعۇٌۇٌالھٕىڭ پبن عۈٕٔەجٍىشى لۇسئبْ وەسىّٕىڭ جەپغىشى ۋە ئۇٔىڭ
داۋاِىذۇس
اﷲ ربئبال ِۇٔساق زەٍسۇ « :ثىع ؼبڭب لۇضئبٕٔي ئىٕؽبٔالضؼب چۈـۈضۈٌگەْ ـەضىئەرٕي ثبٍبْ
لىٍىپ ثەضؼۇْ ،ئۇالض پىىىط لىٍىپ (ۋەظ ـ ٔەؼىھەد ئبٌؽۇْ ) زەپ ٔبظىً لىٍسۇق» (ؼۇضە ٔەھً
 - 44ئبٍەد).
اﷲ ربئبال ٍۀە ِۇٔساق زەٍسۇ« :پەٍؽەِجەض ؼىٍەضگە ثەضگۀٕي ئېٍىڭالض ،پەٍؽەِجەض چەوٍىگەْ
ٔەضؼىسىٓ ٍېٕىڭالض » (ھەـط ؼۇضىؽي  7ـ ئبٍەد).
اﷲ ربئبال ٍۀە ِۇٔساق زەٍسۇ « :اﷲ ۋە ئۇٔىڭ پەٍؽەِجىطى ثىطەض ئىفمب ھۆوۈَ چىمبضؼبْ
چبؼسا ،ئەض ـ ئبٍبي ِۆِىٍٕەضٔىڭ ئۆظ ئىرزىَبضٌىمي ثوٌّبٍسۇ» (ئەھعاة ؼۇضىؽي 36 ،ـ ئبٍەد).
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ِىمساَ ئىجٕي ِەئسىىەضىت ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ
ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :زىممەد لىٍىڭالضويِ ،ۀسىٓ ثىطەض ھەزىػ ٍەرؽە ،رەذزىگە
ٍۆٌىٕىپ ئوٌزۇضۇپ ” :ثىع ثىٍەْ ؼىٍەضٔىڭ ئبضاڭالضزا اٌٍۀىڭ وىزبثي ثبض ،اٌٍۀىڭ وىزبثىسا ھبالي
زېگۀٕي ھبالي ،ھبضاَ زېگۀٕي ھبضاَ زەٍّىع “ زەپ ،ھەزىؽٕي وۆظگە ئىٍّبٍسىؽبْ وىفىٍەض پەٍسا
ثوٌىسىؽبْ ظاِبْ ٍېمىٕالـزي .ۋاھبٌۀىي ،اٌٍۀىڭ ئەٌچىؽىٕىڭ (ثىط ٔەضؼە ھەلمىسە) ھبضاَ زەپ
چىمبضؼبْ ھۆوّي اٌٍە ربئبالٔىڭ چىمبضؼبْ ھۆوّي ثىٍەْ ثبضاۋەضزۇض( .رىطِىعى)2664 :
رىطِىعى ۋە ئەثۇ زاۋۇز ٍۀە ثىط ضىۋاٍەرزە :زىممەد لىٍىڭالضويِ ،بڭب لۇضئبْ ثېطىٍسى ،لۇضئبْ
ثىٍەْ ثىطگە (ۋەھىٌ ئىىۀٍىىىسە) لۇضئبٕٔىڭ ئوذفىفي ثېطىٍسى .زىممەد لىٍىڭالضوي ،لوضؼبلٕي
ربظا روٍؽۇظۇپ ،رەذزىگە ٍۆٌىٕىپ ئوٌزۇضۇپِ :ۇٔساقِ ،ۇٔساقِ ،ۇٔساق زەٍسىؽبْ وىفىٕىڭ پەٍسا
ثوٌۇؾ ظاِبٔي ٍېمىٍٕىفىۋارىسۇ زەپٍ ،ۇلىطىمي ثىٍەْ ئوذفبؾ ِەظِۇٔسى ىي ھەزىؽٕي ثبٍبْ
لىٍسى( .ئەثۇ زاۋۇز 4614 :؛ ئەھّەز ۋە ثەظظاض)
ِەظوۇض ھەزىؽزىىيِ « :بڭب لۇضئبْ ثىٍەْ ثىٍٍە ئۇٔىڭؽب رەڭ ٔەضؼىّۇ ثېطىٍسى» زىَىٍگەْ
ؼۆظ ضەؼۇٌۇٌالھؽب لۇضئبْ ئبٍەرٍىطىٕي ثبٍبْ لىٍىپ ئۇٔىڭ ئۇِۇٍِۇق ـ ئبٍطىٍّىك ِۀىٍىطىٕي
ثەٌگىٍىەؾ ،لوـۇِچە ئىعاھال ؾ ۋە لۇضئبٕٔي ـەضىئەرىە ضىئبي رەزثېمالؾ ضۇذؽىزي
ثېطىٍگۀٍىىىٕي وۆضؼىزىسۇٔ .ەرىغىسە ٍۇلۇضلىالضؼب ذۇززى ئېٕىك لۇضئبْ ئبٍەرٍىطىگە ئوذفبـال
چولۇَ ئەِەي لىٍىپ ،ئەگىفىپ ِېڭىؿ الظىُ ثوٌىسۇ .ھەزىؽٍەضٔي لۇضئبٔؽب ؼېٍىفزۇضۇپ
روؼىطالـمب ھبعەد چۈـّەٍسىؽبٍٔىمي ھەلمىسە ھەزىؽٍەضزە زەٌىٍٍەض وەٌگەٍْ ،ۀي ضەؼۇٌۇٌالھزىٓ
ئېٕىك وەٌگەْ ھەزىؽٍەض لبٔۇْ ئبؼبؼي ثوٌۇپ ذىعِەد لىٍىسۇ .ثەظىٍەض ضىۋاٍەد لىٍؽبْ:
« ؼىٍەضگە ھەزىػ وەٌؽە ئۇٔي اﷲٔىڭ وىزبثىؽب روؼىطالپ ثېمىڭالض ،ئۇٔىڭؽب ئۇٍؽۇْ ثوٌؽب ـۇ
ثوٍىچە ئىؿ رۇرۇڭالض ،ئۇٍؽۇْ ثوٌّىؽب ضەد لىٍىڭالض» زېگەْ ھەزىػ ئبؼبؼي ٍوق رولۇٌّىسىٓ
ئىجبضەد .ئېجٕي ِبعە ۋە زاضىّي ِىمساَ ئىجٕي ِەئسوەضىجسىٓ ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ِۇٔساق زېگۀٍىىىٕي
ضىۋاٍەد لىٍؽبْ « :ئوضۇٔسۇلىؽب ٍۆٌىٕۋاٌؽبْ ثىط ئبزەَ ِېٕىڭ ھەزىؽٍىطىّٕي ؼۆظٌەپ رۇضۇپ:
ئبضىّىعزا اﷲٔىڭ وىزبثي رۇضۇپزۇ ،ئۇٔىڭسا ھبالي زىَىٍگۀٍىطىٕي ھبالي ؼبٔبٍّىع ،ئۇٔىڭسا ھبضاَ
زىَىٍگەضٔي ھبضاَ ؼبٔبٍّىع ،زىَفي ِۈِىىٓ .ثىٍىڭالضوي ،اﷲٔىڭ پەٍؽەِجىطى ھبضاَ لىٍؽبْ
ٔەضؼىٍەضِۇ اﷲ ھبضاَ لىٍؽبْ ٔەضؼىٍەضگە ئوذفبـزۇض! » ثۇذبضى ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭٔ « :بِبظ
ئۇلۇۋارمبْ ۋالزىّسا ِېٕي وۆضگىٕىڭالضزەن ٔبِبظ ئولۇڭالض » ۋە « :ئىجبزەد لبئىسٌىطىٕي ِۀسىٓ
ئۆگىٕىڭالض » زېگەْ ھەزىؽٍىطىٕي ضىۋاٍەد لىٍؽبْ.
ئىّطاْ ئىجٕي ھۈؼەٍىٓ ضەظٍەٌالھۇ ئۀھۇ ثىط ئبزەِگە« :اﷲٔىڭ وىزبثىسىٓ پىفىٓ ٔبِىعى
رۆد ضەوئەد ثوٌىسىؽبٍٔىمىٕي ،ئۇٔىڭسا ئبۋاظٌىك لىطائەد لىٍىّٕبٍسىؽبٍٔىمىٕي ربپبالِؽەْ ؟»
زېگەْ ۋە ئۇ ئبزەِگە ٔبِبظ ،ظاوبد ۋە ِۇـۇٔساق ئىفالضزىٓ ثىط روپٕي ؼبٔبپ ثەضگۀسىٓ وېَىٓ؛
ثۇالضٔي اﷲٔىڭ وىزبثىسىٓ رەپؽىٍي ثبٍبٕٔي ربپبالِؽەْ؟ اﷲٔىڭ وىزبثي ثۇالضٔي ئۇِۇِي
عەھەرزىٓ ثبٍبْ لىٍؽبْ ،ؼۇٕٔەد ثۇالضٔي رەپؽىٍي ئىعاھالپ ثېطىسۇ » زېگەْ ئىسى.
ؼەئَس ئىجٕي ِۀؽۇض ئىجٕي ٍۇٔۇؼزىٓ ،ئۇ ئەۋظائىسىٓ ضىۋاٍەد لىٍىپ ،ئۇ ِۇٔساق زېگەْ:
« ؼۇٕٔەرٕىڭ لۇضئبٔىؽب ثوٌؽبْ ئېھزىَبعىؽب لبضىؽبٔسا ،لۇضئبٕٔىڭ ؼۈٕٔەرىە ثوٌؽبْ ئېھزىَبعي
رېرىّۇ وۈچٍۈن ».ئىّبَ ئەھّەز ئىجٕي ھۀجەي ثۇ ؼۆظ روؼطىؽىسا ؼوضاٌؽبٔساِ ،ۇٔساق زېگەْ:
«ثؤساق زېَىفىە ِەْ عۇضئەد لىالٌّبٍّەْ ،ثىطاق ِېٕىڭ زەٍسىؽىٕىُ ـۇوي ،ؼۈٕٔەد لۇضئبٕٔي
رەپؽىط لىٍىپ ثېطىسۇ ۋە ئىعاھالپ ثېطىسۇ ».
-7515عۇئبي :ھەدىغٕي لوثۇي لىٍىؼ ؽەسىحٍىشى
 )1ھەزىػ ؼۀەزى ؼبھبثىٍەض ٍبوي ثبـمب ـەوىً ثىٍەْ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍىھؽؽبالِؽب
رۇرۇـمبْ ثوٌۇؾ.
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 )2ھەزىػ رىىؽزي ۋە ؼۀەزى ِۇذبٌىپٍىك ۋە ھەض لبٔساق ئىٍٍەرزىٓ ذبٌي ثوٌۇؾ.
ؼەھىھ ھەزغ ۋە ھەؼەْ ھەزىػ لوثۇي لىٍىٕىسىؽبْ ھەزىؽٍەضزۇضِ .ۇھەززىؽٍەض ھەزىؽٕىڭ
ئىٕچىىىٍىه زەضىغىؽىگە ھۆوۈَ لىٍىىفزب ثەٌگەْ ثەؾ ـەضىذ ثوٌۇپ ثۇالض ( )1ؼۀەزى
ئۈظۈٌّەً ئۇالٔؽبْ ثوٌۇؾ )2( .ضىۋاٍەر چي زىَبٔەرزە ئبزىً ثوٌؽبْ ثوٌۇؾ ) 3(.ضىۋاٍەرچي ئىٍىّسە
ئىفۀچىٍىه ثوٌۇؾ ) 4( .ھەزىؽٕىڭ رىىىؽزي ۋە ؼۀەزى ِۇذبٌىپٍىمزىٓ ذبٌي ثوٌۇؾ)5( .
ھەزىؽزە ھەض ذىً ئىٍٍەد ۋە ئەٍىپ ٍوـۇضۇّٔبؼٍىمي.
-7518عۇئبي :ھەدىغٕي لوثۇي لىٍّبعٍىمٕىڭ عەۋەپٍىشى
 )1ئەگەض ثىط ھەزىػ ئىٕزبٍىٓ ظەئىپ ثوٌۇپ رەضىه ئەرّىؽە ثوٌّبٍسىؽبْ ثوٌؽب ثۇٔساق
ھەزىػ لوثۇي لىٍىّٕبٍسۇ.
 )2ئەگەض ِەٌۇَ ھەزىػ رولۇٌّب ھەزىػ ثوٌؽب ئۇ ضەد لىٍىٕىسۇ ،ھەرزب ضىۋاٍەد لىٍىىفمىّۇ
ثوٌّبٍسۇ.
 )3ھەزىػ ضىۋاٍەرچىؽىٕىڭ رىٍىٕىڭ ثۇظۇق ئىىۀٍىىيٍ ،بٌؽبٔچىٍىمي ربؼسىٓ ثبؼسىٓ گەپ
لىٍىسىؽبٍٔىمي ،ضىۋاٍەد لىٍؽبْ ھەزىؽىؽسە ئىٍٍەد وۆپ ثوٌۇپ ئبٌىّالض رەضىپىسىٓ ئىٕىبض
لىٍىٕؽبْ ضىۋاٍەرچىٍەضٔىڭ ھەزىؽي لوثۇي لىٍىّٕبٍسۇ.
 )4ضىۋاٍەرچي ھەزىػ ضىۋاٍەد لىٍؽبٔسا زائىُ ذبربٌىفىسىؽبْ ،ئۆظ چۈـۀچىؽىٕي لىزىپ
لوٍىسىؽبٍْ ،بٌؽبٔچىٍىك ٍبوي ثۇظۇق ئىؿ لىٍؽبْ زەپ ئەٍىپٍۀگەْ ئبزەَ ثوٌؽب ئۇٔىڭ ھەزؼي
لوثۇي لىٍىّٕبٍسۇ.
 )5ئەگەض ضىۋاٍەرچي ئۇٔزۇؼبق ئبزەَ ثوٌؽب ھەزؼي لوثۇي لىٍىّٕبٍسۇ.
 )6ضىۋاٍەرچي ئبزەرزىّۇ ٍبٌؽبْ ٍبۋىساق گەپ لىىٍىسىؽبْ ئبزەَ ثوٌؽب ئۇٔىڭ ھەزىؽي لوثۇي
لىٍىّٕبٍسۇ.
 )7ھەزىػ ضىۋاٍەرچىؽي ئبٌىّالضٔىڭ لبرزىك رۀمىسىگە ئۇچىطؼبْ ئبزەَ ثوٌؽب ئۇ رۀمىسٌەض
ضىۋاٍەرچىٕىڭ ظەئىپٍىىىٕي ئىؽپبرالٍسىؽبْ ثوٌؽب ئۇٔىڭ ھەزىؽي لوثۇي لىٍىّٕبٍسۇ.
 )8ئەگەض ھەزىػ ؼۀەزىسە ٍوـۇضۇْ ئىٍٍەد ثوٌؽب ،ؼۀەزٔىڭ ظاھىطى ؼبؼالَ ثوٌؽبْ
رەلسىطىسىّۇ ثۇ ھەزىػ لوثۇي لىٍىّٕبٍسۇ.
 )9ئەگەض ھەزىػ رىىىؽزىسە ٍوـۇضۇْ ئىٍٍەد ثوٌؽب ،ھەزىػ رىىىؽزي لبضىّبلمب ؼبؼبالَ
ثوٌؽبْ رەلسىطزىّۇ ثۇ ھەزىػ لوثۇي لىٍىّٕبٍسۇ.
-7571عۇئبي :ھەدىغٕي خبجىشٌەػ ۋە وىحبپ لىٍىىپ جۈصۈػ ئۇعۇٌٍىشى
 )1پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ۋە ؼبھبثىالض زەۋضىسە ٍىعىپ لبٌسۇضۇٌؽبْ ھەزىػ لوي
ٍبظِىؽىٕىڭ ئەؼٍي ـەوٍي ثوٍىچە رۈظۈؾ.
 )2ثبپبالضؼب ئبؼبؼەْ رۈظۈؾ .ثۇ ئىّبْٔ ،ىىبھٍ ،ىّەن ئىچّەن ،ئەذالق ،ربضىد رەضعىّبي،
ئبٍەرىە ئبٍىذ ھەزىؽٍەضٔي ـۇ ثبپٕىڭ ئبؼزىسا عەِىٍەپ رۈظۈـٕي وۆضؼىزىسۇ.
ِ )3ۇئەرزب ئۇؼٍۇثي  .ثۇٔىڭسا ھەزىؽٍەض ِەظِۇٔىؽب ئبؼبؼەْ ثبپالضؼب ثۆٌۈٔىسۇ .ثۇ ثط لەزەض
پىفمبْ ئۇؼۇي.
ِ )4ۇؼٕ ەز ـەوٍىسە رۈظۈؾ .ثۇ ھەض ثىط ؼبھبثە ضىۋاٍەد لىٍؽبْ ھەزىؽٕي ِەٍٍي ؼەھىھ
ثوٌؽۇْ ،ھەؼەْ ٍبوي ظەئىپ ثوٌؽۇْ ثىط ٍەضگە عەِىٍەؾ ئۇؼۇٌي.
 )5ھەزىػ ِەظِۇٔىؽب ئبؼبؼەْ رۈضگە ئبٍطىپ ِۇؼزەلىً ثبپ ۋە پەؼىً ـەوٍىسە رۈظۈؾ.
 )6ذبغ روپالَ ـەوٍىسە رۈظۈؾ .ثۇ ِەٌۇَ ؼبھبثە ٍبوي ضىۋاٍەرچي ضىۋاٍەد لىٍؽبْ ھەزىؽٕي
عەِىٍەپ ئبٍطىُ روپالَ لىٍىپ رۈظۈـٕي وۆضؼىزىسۇ.
 )7ھبٌمىٍىك ؼۆظ ئبضلىٍىك ھەزىػ ئىعزەؾ ئۇؼۇٌي ثىٍەْ رۈظۈؾ.
 )8ئەؼٍىسىىي ھەزىػ روپالٍِىطىؽب وىطگۈظۈٌّىگەْ ھەىؽٍەضٔي روٌۇلٍىؽبٔسىٓ وىَىٓ
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رۈظۈؾ.

-7577عۇئبي :ھەدىظ جوپالػ خىضِىحىٕىڭ ثەػ ِوھىُ جبسىخي دەۋسى
 )1پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ زەۋضىسىىي ھەزىػ .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ لۇضئبْ وەضىّٕي
ذبرىطٌەـىە وبرىپالضٔي ثەٌگىٍىگەْ ئىسى ئەِّب ھەزىؽٍەضٔي ٍىعىفمب ثۇٍطىّىؽبْ ئىسى .ـۇڭب ثۇ
زەۋىطزە ٍىعىپ ذبرىطٌۀگەْ ھەزىؽٍەض ٔبھبٍزي ئبظ ئىسى.
 )2ھىغىطٍە ثىطىٕچي ئەؼىطزىىي ھەزىػ .ثۇ ئەؼىطٔىڭ ثىفىسا ھەزىػ ثىٍەْ لۇضئبْ
ئبٍەرٍىطىٕىڭ ئبضىٍىفىپ وىزىفىسىٓ ئۀسىفە لىٍىٕؽبٍٔىمي ئۈچۈْ ھەزىؽٍەضٔي ذبرىطٌەـىە
ضۇذؽەد لىٍىّٕىؽبْ ثوٌؽىّۇ ثۇ زەۋىطزضٔىڭ وىَىٕىي ٍىٍٍىطىسا ٔۇضؼۇْ ؼبھبثىالض ۋە ربثىئىٕالض
ھەزىؽٕي ٍىعىپ ذبرىطٌىگەْ ئىسى.
 )3ھىغىطٍە ئىىىىٕچي ئەؼىطزىىي ھەزىػ .ھىغىطٍە ثىطىٕچي ئەؼىطٔىڭ ئبذىطزا
ذبرىطٌۀگەْ ٔۇضؼۇْ لوي ٍبظِب ھەزىؽٍەض وىفىٍەضٔىڭ لوٌٍىطىسا چىچىٍىپ ٍۈضگەْ ثوٌۇپ - 2
ئەؼىطٔىڭ زەؼٍەپمي زەۋضىگە وەٌگۀسە ِۇؼۇٌّبٔالض ئبٔسىٓ ھەزىؽٕي روپالپ ضەؼّي وىزبپ
لىٍىىفمب ثبـٍىسى .ذە ٌىپە ئۆِەض ئىجٕي ئبثسۇي ئەظىع ھەزىؽٍەضٔي روپالـمب پەضِبْ چۈـۈضزى.
 )4ھىغىطٍە ئۈچۈٔچي ئەؼىطزىىي ھەزىػ .ثۇ ئەؼىط ھەزىػ روپالؾ ربضىرىسا ِىؽىٍىؽىع
گۈٌٍۀگەْ ۋە عبٔالٔؽبْ ھەزىػ روپالٍِىطى ئەڭ وۆپ ِەٍسأؽب وەٌگەْ زەۋىط ھىؽبپٍىٕىسۇ .ئبٌزە
چوڭ ھەزىػ روپٍىّىّۇ ِۇـۇ زەۋىطزە ِەٍسأؽب وەٌسى.
 )5ھىغىطٍە رۆرىٕچي ئەؼىطزىىي ھەزىػ .ثۇ ھىغىطٍە ئۈچىٕچي ئەؼىطزىىي ئبٌزۇْ زەۋض
ھەزىؽچىٍىىٕىڭ ئىٍّىٌ ٔەرىغىٍىطىٕي لوؼساؾ زەۋضى ثوٌۇپ ھىؽبپٍىٕىسۇ .ثۇ ئەؼىطزە
ؼبٔبلؽىع ھەزىػ روپالٍِىطى ِەٍسأؽب وەٌگەْ ثوٌۇپ ھەزىؽٍەضٔي ئوِوِي عەھەرزىٓ
رەوفۈضۈپ ،رۈضگە ئبٍطىؿ ،رەرمىك لىٍىؿ ،رۈظۈرۈؾ ذىعِەرٍىطى لبٔبد ٍبٍسۇضۇٌؽبْ ،ربِبِالٔؽبْ
زەۋىطزۇض.
-7574عۇئبي :ھەدىغٕىڭ ِۇوەِّەي عبلٍىٕىؾىذىىي ئىچىي ئبِىٍالس
 )1پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ھەزىؽٕي روؼطا ۋە ِۇۋاپىك ئۇؼۇٌسا ٍەرىۈظگەْ.
 )2پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ؼۆظٌىط ى ئىرچبَ ،ئۆٌچەٍِىه ،ضاۋاْ ھەِسە ِىؽىعٌىك
ئىسى.
 )3ھەزىػ وۆضؼەرّىؽىٕىڭ ئۇٌۇغ ۋە ٍۈوؽەوٍىىي .وىفىٍەض پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ
ھەزىؽٍىطىسە ثىط ذىً ئەڭ ٍۈوؽەن رۈظۈَ ،وىفىٍىه ھبٍبرزىىي ئەڭ ٍۈوؽەن رۇضِۇؾ ئۇؼۇٌىٕىڭ
ئىپبزىٍۀگۀٍىىٕي ثبٍمبٍسۇ .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽب الِٕىڭ ھەزىؽي ؼبھبثىالضٔىڭ زىً
ضىفزىؽىٕي ئۆظىگە ضاَ لىٍؽبْ ثوٌۇپ ؼبھبثالضزىٓ وىَىٓ ربثىئىٕالض ؼبھبثىالضٔىڭ ئۇؼٍۇثي
ثوٍىچە ھەزىؽٕي لوؼسىسى.
-7573عۇئبي :ھەدىغٕىڭ ِۇوەِّەي عبلٍىٕىؾىذىىي جبؽمي ئبِىٍالس
 )1ؼبھبثىالضٔىڭ ئىرالؼّەْ ۋە ؼەِىّىٌ ثوٌۇـي ،ھىپعى لۇۋىزىٕىڭ وۈچٍۈوٍىىي ھەِسە
ئىؽالِؽب ثوٌؽبْ ِۇھەثجىزي.
 )2ضىۋاٍەد ؼۀەزىٕىڭ زۇضۇؼٍىمي ھەِسە ؼبھبثىالضٔىڭ ئۇٔىڭؽب ٍۈوؽەن ئەھّىَەد
ثىطىفي .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ِۇؼۇٌّبٔالضٔي ثىٍىٍّىىٍەضزىٓ ئىٍىُ ئىٍىفمب ھەِسە ئٍىّٕي
وىفىٍەض ئبضىؽىسا ربضلىزىفمب ـۇ ئبضلىٍىك ئىٍىّٕي ِۇھبپىعەد لىٍىفمب ،ئىٍىّٕي رؤۇـمب زىٕىٌ
ئەھىبِالضٔي ثىٍىفىە ھەِسە ئۇٔي ئوِوِىَۈظٌۈن ربضلىزىفمب ضىؽجەرٍۀسۈضگەْ.
 )3ؼبھبثالضٔىڭ زىٕؽب ثوٌؽبْ چەوؽىع ِۇھەثجىزي .ؼبھبثىٍەض ئىؽالِؽب وۆڭۈي ثۆٌەرزي ۋە
ؼۆٍەرزي .عىّي ثەزەٌٍەضٔي رۆٌەـىە لبضىّبؼزىٓ ،ئۇٔي لوؼساٍىززي .ئۇالض زىٓ ئۈچۈْ عىٕي پىسا
لىٍؽبْ ئىسىِ .بٌٍىطىٕي ،ثبال  -چبلىٍىطىٕي ۋە ھبٍبرىٕي ئىؽالَ ئۈچۈْ رەؼەززۇق لىٍؽبْ ئىسى.
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ٍۇلىطزا ثبٍبْ لىٍىٕؽبٔسەن ،ھەزىػ لوؼسىٍىپ ِۇوەِّەي ؼبلالٔسى ،ئبظضالّۇ ٍولىٍىپ
وەرّىسى .ئبظضالّۇ لوـۇٌۇپ لبٌّىسى .ئۇ ئبٌالھ ربئبالٔىڭ « ئىٕؽبٔالضؼب پبٍسىٍىك ٔەضؼە ظىّىٕسا
لىٍىپ لبٌىسۇ [ ».ؼۈضە ضەئىسى  - 17ئبٍەد] زىگىٕىسەن پەٍؽەِجەض ئەٌەٍىھىؽؽبالِؽب ٔبظىً
لىٍٕؽبْ «لۇضئبْ وەضىُ» گە ئوذفبؾ ِۇوەِّەي ؼبلالٔسى.

ئوْ ثەؽىٕچي ثۆٌۈَ .ئبٌالھٕىڭ پەٍغەِجەسٌىشى
ثىشىٕچي ثبپ .ھەصسىحي ئىجشاھىُ ئەٌەٍھىغغبالِذىٓ ثۇسۇٔمي پەٍغەِجەسٌەس
-7572عۇئبي :ھەصسىحي ئبدەَ ئەٌەٍھىغغبالِ ٕىڭ ٍبسىحٍىىؾي

ئۇٌۇغ ئبٌالھ ھەظضىزي ئبزەِٕي ٍبضىزىفٕي ئىطازە لىٍسى .پەضىفزىٍەضگەِ :ەْ ٍەض ٍۈظىسە
ذەٌىپە (ٍۀي ئوضۇٔجبؼبض) ٍبضىزىّەْ زېسى .ئىٕؽبٔالض ،ئبزەِٕىڭ ذەٌىپىٍىىىٕىڭ ِۀىؽي
ھەلمىسە ربالؾ ـ ربضرىؿ لىٍسى .ثەظىٍەض ئۇٔىڭ ٍەض ٍۈظىسىىي ِەٌۇَ ثىط ِەذٍۇلبرٕىڭ ذەٌىپىؽي
ئىىۀٍىىىٕي ئورزۇضىؽب لوٍسى .ثۇ ِەذٍۇلبد ٍەض ٍۈظىسە ثۇظۇلچىٍىك لىالرزي ۋە لبْ رۆوەرزي.
ثەظىٍىطى ثوٌؽب ،ئۇٔىڭ ئۇٌۇغ ئبٌالھٕىڭ ذەٌىپىؽي ئىىۀٍىىىٕي ئورزۇضىؽب لوٍسىٍ .ۀي ،ئۇ
ئبٌالھٕىڭ ھۆو ۈَ ۋە ئەِىطٌىطىٕي ثەعب وەٌزۈضىسىؽبْ ذەٌىپىؽي زەپ لبضىسى .چۈٔىي ئۇٍ ،ەض
ٍۈظىگە ئەۋەرىٍگەْ رۇٔغي ئەٌچىسۇض .ثىع ثۇٔىڭؽب ئىفىٕىّىع.
ئەثۇظەض ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالِسىٓ« :ئۇ پەٍؽەِجەضِۇ؟» زەپ ؼوضىسىِ .ۇھەِّەز
ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئۇٔىڭؽب« :ھەئە» زەپ عبۋاة ثەضزى.
«ٍەض ٍۈظىسە ھېچىىُ ثوٌّىؽب ،وىّگە ئەۋەرىٍگۀىسى؟» زېگەْ ؼوئبي ئورزۇضىؽب لوٍۇٌسى.
«ئبئىٍىؽيٍ ،ۀي ثبال ـ چبلىؽىؽب ئەۋەرىٍگەْ ئەٌچي ئىسى» زەپ عبۋاة ثېطىٍسى.
ئبٌالھ ثىٍەْ پەضىفزىٍىطى ئبضىؽىسىىي ؼەھٕىسە ِەذٍۇلبرالضٔىڭ پەضزىؽي ئېچىۋېزىٍسى.
ئۇٌۇغ ئبٌالھ ثەلەض ؼۈضىؽىسە ِۇٔساق زېگۀىسى:
ئۆظ ۋالزىسا پەضۋەضزىگبضىڭ پەضىفزىٍەضگەِ « :ەْ ٍەض ٍۈظىسە ذەٌىپە (ٍۀي ئوضۇٔجبؼبض)
ٍبضىزىّەْ» زېسى .پەضىفزىٍەضِۇٍ « :ەض ٍۈظىسە ثۇظؼۇٔچىٍىك لىٍىسىؽبْ ۋە لبْ رۆوىسىؽبْ
(ـەذؽٕي) ذەٌىپە لىالِؽەْ؟ ھبٌجۇوي ،ثىع ثوٌؽبق ؼېٕي پبن زەپ ِەزھىَىٍەٍّىعِ ،ۇلەززەغ
زەپ ِەزھىَىٍەٍّىع» زېسى .ئبٌالھِ « :ەْ ھەلىمەرەْ ؼىٍەض ثىٍّەٍسىؽبْ ٔەضؼىٍەضٔي ثىٍىّەْ»
زېسى.
ئۇٌۇغ ئبٌالھ ئۇالضؼب ئۆظىٕىڭ ٍەض ٍۈظىسە ثىط ذەٌىپە ٍبضىزىسىؽبٍٔىمىٕي ،ثۇ ذەٌىپىٕىڭ ٔەؼٍي
وۆپىَىسىؽبٍٔىمىٕي ۋە ئۇٔىڭ ٔەؼٍىسىٓ وەٌگۀٍەضزىٓ ثەظىٍىطىٕىڭ ٍەض ٍۈظىسە ثۇظۇلچىٍىك
لىٍىسىؽبٍٔىمىٕي ،ثەظىٍىطىٕىڭ لبْ رۆوىسىؽبٍٔىمىٕي ئېَززي .پبن پەضىفزىٍەض ھبڭ  -ربڭ ثوٌۇـزي.
ئۆظٌىطى ئبٌالھٕي روذزىّبً ِەزھىَىٍەٍززي ،ئۇٌۇؼالٍززيٍ .بضىزىٍىسىؽبْ ذەٌىپە ثوٌؽب ،ئۇالضزەن
لىٍّبٍززي .ئۇٔسالزب ،ثۇٔىڭ ؼىطى ٔېّە؟ ئبٌالھٕىڭ ثۇ ھەل زىىي ھېىّىزي ٔېّە ئىسى؟
پەضىفزىٍەضٔىڭ ھەٍطأٍىميٍ ،ەض ٍۈظىسىىي ذەٌىپىٕىڭ ـەضىپىگە ثوٌؽبْ رەلەظظاؼي ،ئبزەِٕىڭ ثۇ
ـەضەپىە ٔبئىً لىٍىٕؽبٍٔىمي رۈپەٍٍىسىٓ پەٍسا ثوٌؽبْ زەھفەرٍىه رۇٍؽۇٌىطى ئىٕزبٍىٓ لىؽمب
ۋالىذ ئىچىسىال پەؼىوٍؽب چۈـزي .ئۇالضٔىڭ ئبضىؽىسىىي زىئبٌوگ ؼېىۇٔزٕىڭ ِىٍَؤسىٓ ثىطى
ئبضىٍىمىسىال ثوٌۇپ ئۆرزي .ئۇٌۇغ ئبٌالھٕىڭ ِۇٔۇ ؼۆظٌىطى ئۇالضٔي ِۇرٍەق ئىّبْ ۋە ئىزبئەرىە
ثبـٍىسىِ :ەْ ھەلىمەرەْ ؼىٍەض ثىٍّەٍسىؽبْ ٔەضؼىٍەضٔي ثىٍىّەْ.
ئبٌالھٕىڭ چەوؽىع وەرىەْ ئىٍّي ئبٌسىسا ئۆظٌىطىٕىڭ ٔبھبٍىزي ئبظ ئىٍىّگە ؼبھىت
ئىىۀٍىىىٕي چۈـۀگەْ پەضىفزىٍەض ،ئبٌالھمب لبٍزىسىٓ رەؼٍىُ ثوٌۇپِ ،ۇرٍەق ئىّبْ ۋە ئىزبئەرىە
ٍۈظٌۀسى.
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وۆپ ئۆرّەً ،پەضىفزىٍەض ئبزەِٕىڭ ٍېڭي ثىط ِەذٍۇق رۈضى ئىىۀٍىىىٕي چۈـۀسى .ئبزەَ
ٍبضىزىٍىؿ ؼەۋەثىٕىڭ ئبٌالھٕي ظىىىط لىٍىؿ ۋە رەؼزىمالؾ ئەِەغ ،ثەٌىي ٍەض ٍۈظىسىىي
ھبٍۋأالض ۋە ثبـمب ِەذٍۇلالضٔىڭىىگە ئوذفبـٍىمي عەھەرزىٓ پەضىفزىٍەضزىٓ رۈپزىٓ پەضلٍىٕىپ
رۇضىسۇ .ئەِّب ئۇٔىڭ ٍبضىزىٍىؿ ؼەۋەثي ٍەض ٍۈظىسە ثۇظۇلچىٍىك لىٍىؿ ۋە لبْ رۆوۈـزىٓ ئىجبضەرال
ئەِەغ ـ ئەٌۋەرزە!
پەضىفزىٍەض ئبٌالھٕىڭ ٍەض ٍۈظىسە ثىط ذەٌىپە ٍبضىزىسىؽبٍٔىمىٕي ئۇلزي.
ئۇٌۇغ ئبٌالھ ئۇالضٔىڭ چۈـىٕىفي ئۈچۈْ رەپؽىٍىٌ ئەِط ثەضزى .ئۆظىٕىڭ الٍسىٓ ثىط ئىٕؽبْ
ٍبضىزىسىؽبٍٔىمىٕي ،ئۇٔىڭؽب ـەوىً ثېطىپ عبْ وىطگۈظگۀسىٓ وېَىٓ ،پەضىفزىٍەضٔىڭ ئۇٔىڭؽب
ؼەعسە لىٍىفي وېطەوٍىىىٕي ئېَززي.
ئۇٌۇغ ئبٌالھ ئبق ،لبضا ،ؼېطىك ۋە لىعىً ضەڭٍىه روپىالضٔىڭ ئبضىالـّىؽىسىٓ ثىط ئوچۇَ
ئبٌسى .ـۇڭب ئىٕؽبٔالض ھەضذىً ضەڭٍەضزە ٍبضىزىٍسى .ئبٌالھ روپىؽب ؼۇ ئبضىالـزۇضزى .روپب ؼېؽىع
الٍؽب ئۆظگەضزى ۋە ئەرطاپمب الٍٕىڭ پۇضىمي ربضاٌسى .ـۇ ئەؼٕبزا ،ئۇ ٍەضزىٓ ئۆرۈپ وېزىۋارمبْ
ئىجٍىػ« :ثۇ الً ٔېّىگە ئبٍٍىٕبض؟» زەپ رەئەعغۈپٍۀسى .ئبٌالھ ئبزەِٕي ثۇ الٍسىٓ ٍبضارزي.
ئبٌالھ لوٌي ثىٍەْ ئبزەِٕي ـەوىٍگە وىطگۈظگۀسىٓ وېَىٓ ،ئۇٔىڭؽب ئۆظ ضوھىسىٓ عبْ
ثەضزى .ئبزەِٕىڭ ۋۇعۇزى ھەضىىەرٍۀسى ۋە ھبٍبري ثبـالٔسى...
ئبزەَ وۆظٌىطىٕي ئبچزي ،ئبٌسىسا رۇضؼبٔالضٔىڭ ئىچىسە ثىطىسىٓ ثبـمب ھەِّە پەضىفزىٕىڭ
ئۆظىگە ؼەعسە لىٍؽبٍٔىمىٕي وۆضزى.
ئبزەَ ئۆظىگە ؼەعسە لىٍّىؽبٕٔىڭ وىُ (ٍۀي لبٍؽي رۈضزىٓ) ئىىۀٍىىىٕي ثىٍەٌّىگۀىسى .
ئۇٔىڭ ئىؽّىٕىّۇ ثىٍّەٍززي .ئىجٍىػ گەضچە پەضىفزىٍەضٔىڭ ئبضىؽىسا ثوٌؽىّۇ ،ئۇ پەضىفزە
ئەِەغ ،عىٓ ئىسى .ئۇ پەضىفزىٍەضگە ٔىؽجەرەْ ئبظؼبٍٔىك ثوٌؽبچمب ،پەضىفزىٍەضگە ثېطىٍگەْ
ئەِط ئۇٔىّۇ ئۆظ ئىچىگە ئبالرزي.
ئبزەَ ئەرطاپىسا ثوٌۇۋارمبْ ئىفالضٔي وۆضۈپ رۇضارزي ،ئىچىسە ؼۆٍگۈ ،ئۀسىفە ۋە لوضلۇٔچٍۇق
رۇٍؽۇالض پەٍسا ثوٌسى.
ئىجٍىؽٕىڭ زەٌىٍي ٔېّىسېگەْ ؼەٌىزە؟! ئۇ ئورٕي الٍسىٓ رېرىّۇ ئۈؼزۈْ زەپ ثىٍەرزي .ثۇ
ِەٌۇِبد ئۇٔىڭؽب لەٍەضزىٓ وەٌگۀىسى؟ ثۇ ِەٌۇِبد ئبٌالھزب ثوٌۇـي وېطەن ئىسى .چۈٔىي ،ئورٕي
ھەَ الٍٕي ٍبضارمۇچي ئبٌالھزۇض ،ئۇ ئىىىىؽىسىٓ لبٍؽىؽىٕىڭ رېرىّۇ ئۈؼزۈْ ئىىۀٍىىىٕي
ثىٍىسىؽبّٔۇ ئبٌالھزۇض.
ئبزەَ ثۇ زىئبٌوگالضزىٓ ئىجٍىؽٕىڭ ئىٕىبض لىٍؽۇچي ،پ ەؼىەؾ ۋە ـەضِۀسە ذۇؼۇؼىَەرىە
ئىگە ثىط ِەذٍۇق ئىىۀٍىىىٕي چۈـۀسى .ئۇ ئبٌالھزىٓ ئۆظىگە عبظا وۈٔىگىچە ِۆھٍەد ثېطىفىٕي
رەٌەپ لىٍىۋاربرزيٍ .ۀي ئۇ ئۆٌۈـٕي ذبٌىّبٍززي .ئبٌالھ ئۇٔىڭؽب ـۇ وۈٔگىچە ِۆھٍەد
ثېطىسىؽبٍٔىمىٕي ثىٍسۈضزى .ئۇ ئەعىٍي وەٌگۀگە لەزەض ٍبـبپ ،ئبٔسىٓ ئۆٌەرزي.
ئبزەَ ئبٌالھٕىڭ ئىجٍىؽمب ٌۀەد لىٍؽبٍٔىمىٕي ،ئۆظىٕىڭ ؼەۋەثي ثىٍەْ ئۇٔي ضەھّىزىسىٓ
لوؼٍىؽبٍٔىمىٕي چۈـۀسى .ـۇٔسالال ،ئىجٍىؽٕىڭ ئۆظىگە ثېطىٍگەْ ثۇ عبظأي ِەڭگۈ
ئۇٔزىّبٍسىؽبٍٔىمىٕىّۇ چۈـۀسى .ئىؿ رۈگىسى .ئبزەَ ئەثەزىٌ زۈـّىٕىٕىڭ وىُ ئىىۀٍىىىٕي
ئۇلزي .زۈـّىٕىٕىڭ عبؼبضىزي ۋە ئبٌالھٕىڭ ئۇٔىڭؽب ؼىٍىك ِۇئبِىٍە لىٍىفي ئبزەِٕي ؼەي
ئۀسىفىگە ؼېٍىپ لوٍسى .ئبزەَ ٍبضىزىٍىپ وۆپ ئۆرّەً ،ئبٌالھٕىڭ عبٍٔىمالضؼب ئبرب لىٍؽبْ
ھۆضٌۈوٕىڭ لىّّىزىٕي ئۆظ وۆظى ثىٍەْ وۆضزى .ئىجٍىػ ئبزەِگە ؼەعسە لىٍىفزىٓ ثبؾ ربضرزي.
ئبز ەَ ھۆضٌۈوٕىڭ ئبٌالھ ٍبضارمبْ عبٍٔىمزىىي ئەڭ ئبؼبؼٍىك ئۇٔؽۇض ئىىۀٍىىىٕي چۈـۀسى .ئبٌالھ
ِۇوەٌٍەپ لۇٌٍىطى (ثۀسىٍىطى) ؼب ھۆضٌۈن ثەضگۀسىٓ ؼىطد ،ـۇٔىڭؽب الٍىك ،ئبزىً عبظاؼىٕىّۇ
ثېطىسۇ.
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-7578عۇئبي :ھەصسىحي ئبدەَ ئەٌەٍىھىغغالِٕىڭ ئىٍّي
ھۆضٌۈن زەضؼىسىٓ وېَىٓ...
ئبزەَ ئبٌالھزىٓ ئىىىىٕچي زەضؼٕي ٍۀي ئىٍىّٕي ئۆگۀسى .ئبزەَِ ،ەۋعۇزارالض ئىچىسە
پەضىفزىٍەضٔىڭ ٍبذفىٍىمٕىڭ ؼىّۋوٌي ،ئىجٍىؽٕىڭ ثوٌؽبٍ ،بِبٍٔىمٕىڭ ؼىّۋوٌي ئىىۀٍىىىٕي
چۈـۀگۀىسى .ئەِّب ئۆظىٕي رېري رؤۇِبٍززي .ئبٔسىٓ ئبٌالھ ئۇٔىڭؽب ،ئۇٔىڭ ئەؼٍىٕي (ٍۀي
لبٔساق ـەوىٍٍۀگۀٍىىىٕي) ،ئۇٔي ٍبضىزىفىسىىي ھېىّىزىٕي ۋە ئۇٔىڭؽب ـەضەپ ئبرب لىٍىفىٕىڭ
ؼىطىٕي ئۆگەرزي.
ئبزەَ پۈرۈْ ئىؽىّالضٔي ئۆگۀسى .ثۇ ٍەضزىىي ئىؽىّالض ئىٍىٍُ ،ۀي ِەضىپەد زېگۀٍىىزۇض.
ئبزەَ ـەٍئىٍەضٔىڭ ٔبَ  -ئبربٌؽۇٌىطىٕي ،ئۇالضٔىڭ پبٍسىٍىطىٕي ۋە ئۇالضؼب ِۇٔبؼىۋەرٍىه ثبـمب
ئىٍىٍّەضٔي ئۆگۀگۀسىٓ وېَىٓ ،ئبٌالھ ثۇ ـەٍئىٍەضٔي پەضىفزىٍەضگە وۆضؼىزىپ:
ذەٌىپە ثوٌۇـمب ئبزەِگە لبضىؽبٔسا ثىع ھەلٍىك زەٍسىؽبْ لبضىفىڭالضزا ضاؼزچىً ثوٌؽبڭالض ،ثۇ
ـەٍئىٍەضٔىڭ ٔبٍِىطىٕي ِبڭب ئېَزىپ ثېطىڭالض! ـ زېسى.
پەضىفزىٍەض ئۆظٌىطىگە وۆضؼىزىٍگەْ ـەٍئىٍەضگە لبضىسى ،ئەِّب ئىؽىٍّىطىٕي ثىٍەٌّىسى.
ئبٔسىٓ ئەـَبؼب ئىؽىُ لوٍۇؾ ۋە ئۇالضؼب ؼىّۋوٌٍۇق ئىپبزىٍەضٔي لوٌٍىٕىؿ عەھەرزىىي
ئبعىعٌىمٍىطىٕي ئېزىطاپ لىٍؽبٍٔىمٍىطىٕي ئبٌالھمب ثىٍسۈضزى.
ئبٌالھ ئبزەِگە:ئي ئبزەَ! ئۇالضؼب ثۇ ٔەضؼىٍەضٔىڭ ٔبٍِىطىٕي ئېَزىپ ثەضگىٓ! زېسى .ئبزەَ،
ئبٌالھ پەضىفزىٍەضگە وۆضؼەرىەْ ،ئەِّب ئۇالض ئىؽىٍّىطىٕي ثىٍەٌّىگەْ ثبضٌىك ـەٍئىٕىڭ
ئىؽّىٕي ئېَزىپ ثەضزى.
پەضىفزىٍەض ئبزەِٕىڭ ئبٌىُ (ٍۀي ثىٍگۈچي) ِەذٍۇق ئىىۀٍىىىٕي چۈـۀسى .ثۇٍ ،ۀي
ئۆگىٕىؿ ۋە ثىٍىؿ وۈچىگە ؼبھىت ثوٌۇؾ ئەڭ ـە ضەپٍىه ئىؿ ئىسى .ئبزەَ ھەِّە ـەٍئىٕىڭ
ٔبِىٕي ثىٍەرزي .ثەظىسە پەضىفزىٍەض ثىٍەْ ؼۆھجەرٍىفەرزي .ئەِّب پەضىفزىٍەض پەلەد ئبٌالھمب
ؼەعسە لىٍىؿ ثىٍەْ ِەـؽۇي ثوٌؽبچمب ،ئبزەَ ٍبٌؽۇظؼىطاـمب ثبـٍىسى.
ئبزەَ ثىط وۈٔي ئۇذالپ لبٌسى .ئوٍؽبٔؽبْ ۋالزىسا ،ثبؾ رەضىپىسە ئىٕزبٍىٓ گۈظەي ۋە ئوِبق
وۆظٌىطى ثىٍەْ ئۆظىگە لبضاپ رۇضؼبْ ثىط ئبٍبٌٕي وۆضزى.
ئبزەَِ :ەْ ئۇذالـزىٓ ثۇضۇْ ؼەْ ثۇ ٍەضزە ٍوق ئىسىڭؽۇ؟
ئبٍبي :ـۇٔساق.
ئبزەَ :ئۇٔسالزبِ ،ەْ ئۇذالۋارمبٔسا وەٌسىڭّۇ؟
ئبٍبي :ـۇٔساق.
ئبزۀَ :ەزىٓ وەٌسىڭ؟
ئبٍبي :ؼۀسىٓ وەٌسىُ .ؼەْ ئۇذالۋارمبٔسا ،ئبٌالھ ِېٕي ؼۀسىٓ ٍبضارزي .ؼەْ ئوٍؽبق
ۋالزىڭسا ِېٕي ئۆظەڭگە لبٍزۇضۇـٕي ذبٌىّبِؽەْ؟
ئبزەَ :ئبٌالھ ؼېٕي ٔېّە ئۈچۈْ ٍبضارزي؟
ئبٍبي :ؼېٕىڭ ِەْ ثىٍەْ ھۇظۇضؼب ئېطىفىفىڭ ئۈچۈْ.
ئبزەَ:ـ ئبٌالھمب ھەِسۇؼبٔبالض ئېَزىّەِْ .ەْ ٍبٌؽۇظؼىطاپ لبٌؽبٔىسىُ.
پەضىفزىٍەض ئبزەِسىٓ ئبٍبٌٕىڭ ئىؽّىٕي ؼوضىسى .ئۇ :ئۇٔىڭ ئىؽّي ھەۋۋا - ،زېسى.
پەضىفزىٍەض ئۇٔىڭسىٓٔ :ېّە ئۈچۈْ ئۇٔىڭ ئىؽّىٕي ھەۋۋا لوٍسۇڭ؟  -زەپ ؼوضىسى .ئبزەَ:
چۈٔىي ئۇ ِۀسىٓ ٍبضىزىٍسىِ .ەْ ھبٍبد ثىطى ثوٌىّەْ - ،زەپ عبۋاة ثەضزى.
ئبزەَ ِەضىپەد (ئىٍىُ) ؼۆٍەض ِىغەظٌ ىه ِەذٍۇق ئىسى ۋە ِەضىپىزىٕي ھەۋۋاؼب ئۆگىزەرزي.
ئۆظى ثىٍىسىؽبْ ،ئەِّب ھەۋۋا ثىٍّەٍسىؽبْ ئىٍىٍّەضٔي ھەۋۋاؼب ئۆگەرزي .ھەۋۋا ئۇٔي ٍبلزۇضۇپ
لبٌسى.
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-7578عۇئبي :ھەصسىحي ئبدەَ ئەٌەٍىھغغالِبٔىڭ جۀٕەجىە ِبوبٍٔىىؾىؾي ۋى
جۀٕەجىٓ چىمىشىٍىؾي
ئۇٌۇغ ئبٌالھ ئبزەِگە عۀٕەرىە ِبوبٍٔىفىفٕي ثۇٍطۇزى .ئبزەَ ثىٍەْ ھەۋۋا عۀٕەرىە وىطزى
ۋە ئۇ ٍەضزە پۈرۈْ ئىٕؽبْ رۈضىٕىڭ چۈـىسىىىسەن ھبٍبد وەچۈضزى .ـۇٔسالال ،ئۇالض ئۇ ٍەضزە ئەڭ
ئېؽىط ؼىٕبلزىٓ ئۆرزي.
ئبٌالھ ئۇالضٔي عۀٕەرىە وىطگۈظۈـزىٓ ثۇضۇْ:
ثۇ زەضەذىە ٍېمىٕالـّبڭالض (ٍۀي ِېۋىؽىسىٓ ٍېّەڭالض) ،ثوٌّىؽب (ئۆظەڭالضؼب) ظۇٌۇَ
لىٍؽۇچىالضزىٓ ثوٌۇپ لبٌىؽىٍەض زېگۀىسى.
ئبزەَ ثىٍەْ ھەۋۋا ثۇ زەضەذٕىڭ ِېۋىؽىٕىڭ چەوٍۀگۀٍىىىٕي چۈـۀسى .ئەِّب ھەظضىزي
ئبزەَ ثىط ئىٕؽبْ ئىسى .ئىٕؽبْ ئۇٔزۇؼبلزۇض ،ثەظىسە ئۇٔىڭ لەٌجي ئۆظگىطىسۇ ،ئىطازىؽي ثوـبٍسۇ.
ئىجٍ ىػ ھەظضىزي ئبزەِٕىڭ ئىٕؽبٍٔىمىٕي ؼۇٍىئىؽزېّبي لىٍسى .ئۇٔىڭؽب ثوٌؽبْ ئۆچّۀٍىىي
وۈٔؽېطى وۈچىَىپ ثبضارزي ،ئۇٔي ھەضوۈٔي ۋەؼۋەؼىگە ؼبالرزي:
 ؼبڭب ئەثەزىٍَىه زەضىرىٕي ۋە ِەڭگۈ ظاۋاي ربپّبغ ؼەٌزۀەرٕي وۆضؼىزىپ لوٍبٍّۇ؟ -زەٍززي.
ئبزەَ ئۆظ  -ئۆظىگە ؼوضىسى :ز ەضەذزىٓ ٍەپ ثبلؽبَ ٔېّە ثوالض؟ ثەٌىي ئەثەزىٍَىه زەضىري
ھەلىمەرىە ئبٍٍىٕبض .ئبزەَ ثىٍەْ ھەۋۋا ثىط ٔەچچە وۈٔىٕي ثۇ زەضەذٕىڭ ِېۋىؽىسىٓ ٍەپ ثېمىفٕي
ئوٍالؾ ثىٍەْ ئۆرىۈظزىٔ .ىھبٍەد ثىط وۈٔيٍ ،ەپ ثېمىؿ لبضاضىؽب وەٌسى .ئبٌالھٕىڭ ئۆظٌىطىٕي ئۇ
زەضەذىە ٍېمىٕالـّبؼٍىك روؼطىؽىسا ئبگبھالٔسۇضؼبٍٔىمىٕي ۋە ئىجٍىؽٕىڭ ئۆظٌىطىٕىڭ وؤب
زۈـّىٕي ئىىۀٍىىىٕي ئۇٔۇرزي.
ئبزەَ لوٌىٕي زەضەذىە ئۇظىزىپِ ،ېۋىؽىسىٓ ثىط ربي ئبٌسى ۋە ھەۋۋاؼب ثەضزى .ئىىىىؽي
چەوٍۀگەْ ِېۋىسىٓ ٍېسى.
ئبزەَ ِېۋىٕي ٍەپ ثوٌۇپال ،وۆوؽىٕىڭ ؼىمىٍؽبٍٔىمىٕي ھېػ لىٍسى .ئبظاة ،لبٍؽۇ ۋە ھبٍب
رۇٍؽۇٌىطى پەٍسا ثوٌسى .ئەرطاپىسىىي ِۇھىذ ثىطزىٕال ئۆظگەضزى .ئىچىسىٓ وېٍىۋارمبْ ذۇـٕەؼّە
روذزبپ لبٌسى .ئۆظى ۋە ئبٍبٌىٕىڭ لىپَبٌىڭبچ ئىىۀٍىىىٕي ،ئۆظىٕىڭ ئەض ،ئۇٔىڭ ئبٍبي
ئىىۀٍىىىٕي وۆضزى .ئىىىىؽي ٍبٌىڭبچ ئەۋضەرٍىطىٕي ٍېپىؿ ئۈچۈْ زەضەخ ٍوپۇضِبلٍىطىٕي
ٍۇٌۇـمب ثبـٍىسى .ئبٌالھ ربئبال ئۇٔىڭؽب عۀٕەرزىٓ چۈـۈؾ (چىمىؿ) ئەِطىٕي ثەضزى.
ئبزەَ ثىٍەْ ھەۋۋا ٍەضٍۈظىگە چۈـزيٍ .ۀي عۀٕەرزىٓ چىمزي .ئبزەَ وۆپ لبٍؽۇضزى .ھەۋۋا
ثوٌؽب ،روذزىّبً ٍىؽالٍززي .رۆۋثىٍىطى ثەوّۇ ؼەِىّىٌ ئىسى .ئبٌالھ ئۇالضٔىڭ رۆۋثى ٍىطىٕي لوثۇي
لىٍسى .ئۇالضٔىڭ ئەؼٍي ِبوبٔىٕىڭ ٍەض ٍۈظى ئىىۀٍىىىٕي ،ثۇٔسىٓ وېَىٓ ٍەض ٍۈظىسە ٍبـبپ ،ـۇ
ٍەضزە ئۆٌىسىؽبٍٔىمىٕي ،لبٍزب رىطىٍىؿ وۈٔي (ٍۀي لىَبِەد وۈٔي) ئۇ ٍەضزىٓ چىمىسىؽبٍٔىمىٕي
ثىٍسۈضزى.
-7571عۇئبي :ئبدەَ ئەٌەٍھىغغبالِٕىڭ ٍەس ٍۈصىذىىي ھبٍبجي
ئبزەَ ئۈچىٕچي زەضؼىٕي (ؼبۋالٕي) چۈـۀسى.
ئىجٍىؽٕىڭ زۈـّىٕي ئىىۀٍىىىٕي چۈـۀسى .ھەِسە ئىجٍىؽٕىڭ عۀٕەرزىٓ چىمىطىٍىفىؽب
ۋە عبپب ِ -ۇـەلمەرىە لېٍىفىؽب ؼەۋەثچي ثوٌؽبٍٔىمىٕي ئىٍّىٌ ثىط ـەوىٍسە چۈـۀسى .
ئبٌالھٕىڭ (ئەِطىگە ذىالپٍىك لىٍؽبٔالضٔي) عبظاالٍسىؽبٍٔىمىٕي ۋە عۀٕەرىە وىطىؿ ئۈچۈْ
ئبٌالھمب ئىزبئەد لىٍىؿ وېطەوٍىىىٕي چۈـۀسى .ئبٌالھٕىڭ رۆۋثىٕي لوثۇي لىٍىسىؽبٍٔىمىٕي ،ئەپۇ
لىٍىسىؽبٍٔىمىٕيِ ،ەضھەِەد لىٍىسىؽبٍٔىمىٕي ۋە ربٌالٍسىؽبٍٔىمىٕي چۈـۀسى.
ئۇٌۇغ ئبٌالھ ئۇالضؼب ِۇٔساق زەپ ئىؽزىؽفبض ئېَزىفٕي ئۆگەرزي :پەضۋەضزىگبضىّىع! ثىع
ئۆظىّىعگە ئۆظىّىع ظۇٌۇَ لىٍسۇق .ئەگەض ؼەْ ثىعگە ِەؼپىطەد لىٍّىؽبڭ ،ثىع چولۇَ ظىَبْ
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ربضرمۇچىالضزىٓ ثوٌىّىع( .ؼۈضە ئەئطاؾ  23ـ ئبٍەد)
ئبٌالھ ئۇالضٔىڭ رۆۋثىٍىطىٕي لوثۇي لىٍىپ ،ئەپۇ لىٍسى ۋە ئۇالضٔي ٍەض ٍۈظىگە ئەۋەرزي.
ھەظضىزي ئبزەِٕي ئۆظ ٔەؼٍىگە رۇٔغي پەٍؽەِجەض لىٍىپ ئەۋەرزي .ئبزەِٕىڭ ٍەض ٍۈظىسىىي ھبٍبري
ثبـالٔسى.
ٍەض ٍۈظىگە چۈـۈؾ ئۈچۈْ عۀٕەرزىٓ چىمزي .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ،ئۇ ئۆظىسىٓ وېَىٓ وېٍىسىؽبْ
پەٍؽەِجەضٌەضگە چىمىؿ (ذۇضۇط) ئۇؼۇٌىٕي ثبـالپ ثەضگەْ ثوٌسى .ئبزەَ ئۇ ٍەضزىٍٓ ،ۀي
عۀٕەرزىٓ پەٍؽەِجەض ثوٌۇـزىٓ ثۇضۇْ چىمزي .ثۇ ٍەضزەٍ ،ۀي ٍەض ٍۈظىسە ثوٌؽب ،پەٍؽەِجەضٌەض
ئبؼبؼەْ پەٍؽەِجەضٌىىي ئېالْ لىٍىٕؽبٔسىٓ وېَىٓ لوؼالپ چىمىطىٍىسۇ .ئبزەَ عۀٕەرزىٓ
چىممبٔسىٓ وېَىٓ ،ئۆظىٕىڭ ھۇظۇض ۋە رىٕچٍىمزىٓ ئبٍطىٍؽبٍٔىمىٕي چۈـۀسى...
ئبزەَ ثۇ عبپب ِ -ۇـەلمەرٍەضٔىڭ ئۆ ظىٕىڭ ھبٍبري ثىٍەْ ثىطٌىىزە ثبـالٔؽبٍٔىمىٕي چۈـۀسى.
ئۇٔىڭ لبٍؽۇؼىؽب رەؼەٌٍىٌ ثوٌىسىؽبْ ثىطزىٕجىط ٔەضؼە ،ئۆظىٕىڭ ٍەض ٍۈظىٕىڭ ھۆوۈِساضى
ؼۈپىزىسە ئەۋەرىٍىفي ئىسى .ئۇٔىڭ ٍەض ٍۈظىگە ھۆوۈِطأٍىك لىٍىفي ،ئۇٔي ئبۋارالـزۇضۇـي،
رېطىى چىٍىه لىٍىفي ،ئۇ ٍەضزە ٍېزىفىپ ھ بٍبرٕىڭ ـەوٍىٕي ئۆظگەضرىسىؽبْ ۋە رېرىّۇ ٍبذفي
ھبٌؽب وەٌزۈضىسىؽبْ ٔەؼىٍگە ؼبھىت ثوٌۇـي الظىُ ئىسى.
ھەۋۋا ثىط لېزىّسا ثىط ئوؼۇي ،ثىط لىع؛ ٍۀە ثىط لېزىّسىّۇ ثىط ئوؼۇي ،ثىط لىع زۇَٔبؼب
وەٌزۈضگۀىسى .ثىطىٕچي لېزىّسا رۇؼۇٌؽبْ ئوؼۇي ثىٍەْ ئىىىىٕچي لېزىّسا رۇؼۇٌؽبْ لىعٔىڭ
ئۆٍٍىٕىفي ھبالي ئىسى.
-7575عۇئبيٍ :ەس ٍۈصىذە جۇٔجي لبجىٍٍىمٕىڭ ِەٍذأغب وىٍىىؾي
ئبزەِٕىڭ ثبٌىٍىطى چوڭ ثوٌۇپ ،ثىط  -ثىطىگە ئۆٍٍۀسى ۋە ٍەض ٍۈظىٕي ئبۋارالـزۇضزى .ئبزەَ
ئۇالضٔي ئبٌالھ ٍوٌىؽب زەۋەد لىٍسى .ئبزەِٕىڭ رەلسىطىگە ثبٌىٍىطىسىٓ ثىطىٕىڭ ئىجٍىؽمب ئىزبئەد
لىٍىفىؽب گۇۋاھچي ثوٌىسىؽبٍٔىمي ئوضۇٔالـزۇضۇٌؽبٔىسىٍ .ەض ٍۈظىسە رۇٔغي لبرىٍٍىك ۋەلەؼي
ِەٍسأؽب وەٌسى .ئبزەِٕىڭ ئوؼۇٌٍىطىسىٓ ثىطى ئۆظىٕىڭ لېطىٕسىفىٕي ئۆٌزۈضزى .ئۇٌۇغ ئبٌالھ
ِبئىسە ؼۈضىؽىسە ِۇٔساق زەٍسۇ:
(لبثىً ھبثىٍؽب)ِ« :ەْ ؼېٕي چولۇَ ئۆٌزۈضىّەْ» زېسى( ،ھبثىً) ئېَززي« :ئبٌالھ پەلەد
رەلۋازاضالضٔىڭ (لۇضثبٍٔىمىٕي) لوثۇي لىٍىسۇ .ئەگەض ؼەْ ِېٕي ئۆٌزۈضۈـىە لوٌۇڭٕي ؼوظىسىؽبْ
ثوٌؽبڭِ ،ەْ ؼېٕي ئۆٌزۈضۈـىە لوٌۇِٕي ؼوظِبٍّەِْ ،ەْ ھەلىمەرەْ ئبٌەٍِەضٔىڭ پەضۋەضزىگبضى
ئبٌالھزىٓ لوضلىّەْ».
ئۆٌزۈضۈٌگۈچي (ھبثى ً) رەِىىٓ ھبٌساِ :ەْ ھەلىمەرەْ ؼەْ ثىٍەْ ثوٌؽبْ گۇٔبھٕي (ٍۀي
ِېٕي ئۆٌزۈضگۀٍىه گۇٔبھىڭٕي) ۋە ؼېٕىڭ (ئىٍگىطىىي) گۇٔبھىڭٕي (ٍۀي ئبربڭ ئبزەِٕىڭ
ئەِطىگە ئبؼىٍَىك لىٍؽبٍٔىك گۇٔبھىڭٕي) ئۈؼزۈڭگە ئېٍىپ ئەھٍي زوظاذالضزىٓ ثوٌۇـۇڭٕي
رىٍەٍّەْ( ،وىفىٍەضگە) ظۇٌۇَ لىٍؽ ۇچىالضٔىڭ عبظاؼي ـۇزۇض زېسى .ھبثىٍٕىڭ ؼۆظى
رۈگىگۀسىٓ وېَىٓ ،لبثىً ھبثىٍٕي ربـالپ وەرزي.
ثىط ٔەچچە وۈْ ئۆرزي ...ھبثىً لوٍۇق ئوضِبٍٔىمزب ئۇذالۋاربرزي .ئۇ ئوضِبٔسا لېطى ئېفەوزىٓ
ثىطى ئۆٌگەْ ثوٌۇپ ،عەؼىسى لۇظؼۇٔالض رەضىپىسىٓ پبضچىالٔؽبْ ،لېٕي ٍەضگە ؼىڭىپ
وەرىۀىسى .ئېفەوٕىڭ پەلەد ثبؾ لىؽّىال لبٌؽبٔىسى .لبثىً ئۇٔي لوٌىؽب ئېٍىپ ،ھبثىً رەضەپىە
لبضاپ ِبڭسى .ئېفەوٕىڭ ثېفىٕي ئېگىع وۆرۈضۈپ لبرزىك وۈچەپ ھبثىٍؽب ئۇضزى .لبْ ئېزىٍىپ
چىمىفمب ثبـٍىسى ،ھبثىً چۆچۈپ ئوٍؽبٔسى .ئۇ ئۇٍمۇؼىسا چۈؾ وۆضۈۋاربرزيٌ .ەۋٌىطى
وۈٌۈِؽىطەۋاربرزي ،لبْ ئۇٔىڭ وۈٌۈِؽىطىگەْ ٌەۋٌىطىگە ئېمىپ چۈـزي .لبثىً لېطىٕسىفىؽب ٍۀە
ثىط لېزىُ لبضىؽبٔسىٓ وېَىٓ ،پەؼىوٍؽب چۈـزي .لېطىٕسىفي ثۇ زۇَٔب ثىٍەْ ۋىساالـمبٔىسى.
لبثىً ٍۈظٌىطى ربرىطىپ وەرىەْ ھبٌسا الَ  -عىُ زېّەً ،ئۆٌۈوٕىڭ ئبٌسىسا ئوٌزۇضزى .لبرىً
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لبْ ئىچى سە ٍبرمبْ لېطىٕسىفىٕىڭ ئبٌسىسا ئوٌزۇضزى .ئەگەض ئبرىؽي ؼوضاپ لبٌؽبٔ ،ېّە زەپ
عبۋاة ثېطەرزي؟
ئبزەَ ئىىىىؽىٕىڭ ثىٍٍە چىمىپ وەرىۀٍىىىٕي وۆضگۀىسى .ئەِسى ئۇ ٍبٌؽۇظ لبٍزبرزي .ئەگەض
لېطىٕسىفىٕي ئۆٌزۈضگۀٍىىىٕي ئىٕىبض لىٍؽب ،ئۇٔىڭ عەؼىسىٕي ٔەگە ٍوـۇضىسۇ؟ ٔەگە ئېٍ ىپ
ثبضىسۇ؟
ئۆٌزۈضۈٌگەْ ثۇ لېطىٕساؾٍ ،ەض ٍۈظىسە ئۆٌزۈضۈٌگەْ رۇٔغي ئىٕؽبْ ثوٌؽبچمب ،ئۆٌۈوٍەضٔي ٍەض
ئبؼزىؽب وۆِۈؾ زېگەْ ئۇلۇَ رېري پەٍسا ثوٌّىؽبٔىسى .لبثىً ھبثىٍٕىڭ عەؼىسىٕي ئېٍىپ ،ثىط
رەضەپىە لبضاپ ِېڭىفمب ثبـٍىسى.
ـبِبي ثىط لۇـٕىڭ ئېچىٕىفٍىك چېمىطىؽبْ ئبۋاظىٕي ئېٍىپ وەٌسى .لبثىً ثۇ ئبۋاظزىٓ
چۆچۈپ وەرزي .ئىچىسە ثەوّۇ لوضلۇٔچٍۇق ھېػ  -رۇٍؽۇالض پەٍسا ثوٌسى .لبثىً ئبۋاظ چىممبْ
رەضەپىە لبضىسى .ثىط لبضؼب ٍۀە ثىط ئۆٌۈن لبضؼىٕىڭ ئۈؼزىگە لؤۇۋېٍىپ لبلىٍساۋاربرزي .رېطىه
لبضؼب رۇِفۇق ۋە رىطٔبلٍىطى ثىٍەْ ٍەضٔي لېعىفم ب ثبـٍىسى .رېطىه لبضؼب ئۆٌۈن لبضؼىٕي ؼۆضەپ
وېٍىپ ،ووالٔؽبْ ئبظگبٌؽب ٍبرمۇظزى ،ئبٔسىٓ ئىىىي لېزىُ لبلىٍسىۋېزىپ ،ئۇٔىڭ ئۈؼزىگە روپب
ربـٍىسى .وۆِۈپ ثوٌؽبٔسىٓ وېَىٓ ،ثىط ٔەچچىٕي لبلىٍسىۋېزىپ ،ئۇچۇپ وەرزي.
ئۇ ئۆظىٕىڭ لىٍّىفىؽب لبرزىك پۇـبٍّبْ لىٍسىٔ .بزاِەد ئو ري ئۇٔىڭ پۈرۈْ ثەزىٕىسە
الۋۇٌساپ ٍېٕىفمب ثبـٍىسى .لبرزىك ٍىؽٍىؽبْ لبرىٍٕىڭ ۋۇعۇزى روذزىّبً رىزطەٍززي .ئۇ
رىطٔبلٍىطى ثىٍەْ ٍەضٔي لېعىپ ،لېطىٕسىفي ئۈچۈْ لەثطە ووالـمب ثبـٍىسى.
ثۇ ۋەلەزىٓ ذەۋەض ربپمبْ ھەظضىزي ئبزەَ :ثۇ ـەٍزبٕٔىڭ ئىفىسۇض ،ـۈثھىؽىعوي ،ـەٍزبْ
ئ بظزۇضؼۇچي ئبـىبضا زۈـّۀسۇض زېسى.
ئبزەَ ئىىىي ئوؼٍىسىٓ ئبٍطىٍىپ لبٌؽبٍٔىمي ئۈچۈْ وۆپ لبٍؽۇضزى .ثىطى ئۆٌگەٍْ ،ۀە ثىطى
ـەٍزبٔؽب ئەگىفىپ وەرىۀىسى .ئبزەَ ئۆٌگەْ ئوؼٍي ئۈچۈْ زۇئب لىٍسى ۋە ھبٍبرىٕي
زاۋاِالـزۇضزى .ئۇ ئەِگەوچبْ ۋە ِېھٕەرىەؾ ئىٕؽبْ ئىسى .ثبٌىٍىطى ۋە ٔەۋضىٍىطىگە ۋەظ -
ٔەؼىھەد لىٍىسىؽبْ پەٍؽەِجەض ئىسى .ئۇالضؼب ئبٌالھ روؼطۇٌۇق ۋەظ ئېَزبرزي ۋە ئبٌالھمب زەۋەد
لىالرزي .ئبٔسىٓ ،ئىجٍىؽٕىڭ وىُ ئىىۀٍىىىٕي چۈـۀسۈضەرزي ۋە ئۇٔىڭؽب ٍېمىٕالـّبؼٍىممب
ئبگبھالٔسۇضارزي .ئۇالضؼب ئىجٍىؽٕىڭ ئۆظى ۋە لبرىً ئوؼٍي ثىٍ ەْ ثوٌؽبْ لىؽؽىؽىٕي ؼۆظٌەپ
ثېطەرزي .ئبضىسىٓ ٔۇضؼۇْ ٍىٍالض ئۆرزي ،ئبزەَ ٍبـىٕىپ لبٌسى .ئۇٔىڭ ئەۋالزٌىطى ٍەض ٍۈظىگە
ربضاٌسى.
-7578عۇئبي :ھەصسىحي ئبدەَ ئەٌەٍھىغغبالِٕىڭ دۇَٔبدىٓ لبٍحىؾي
ثىط وېچىؽي ،لبرزىك ثوضاْ چىمىپ وەرزي .ھەظضىزي ئبزەَ رىىىەْ لېطى زەضەذٕىڭ
ٍوپۇضِبلٍىطى ـىٍسىطالـمب ثبـٍىسى .ھەظضىزي ئبزەِٕىڭ ھۇعطىؽي ثەوّۇ ئبززىٌ  -ؼبززا ئىسى.
ئبپئبق ؼبلبي ۋە ٔۇض ٍۈظٌۈن ھەظضىزي ئبزەَ زەضەذٕىڭ ـبخ ۋە ٍوپۇضِبلٍىطىسىٓ لىٍىٕؽبْ رۆـىىىسە
(وبضىۋىزىسا) ٍبربرزي .ثبال  -چبلىٍىطى ئەرطاپىؽب ئوالـمبْ ثوٌۇپ ،ئۇٔىڭ ۋەؼىَىزىٕي وۈرّەوزە
ئىسى .ھەظضىزي ئبزەَ ئېؽىع ئبچزي .ثبٌىٍىطىؽب ئىٕؽبٕٔي لۇرۇٌسۇضىسىؽبْ ثىط وېّە ۋە ئۇٔي ؼەٌىجىگە
ئېطىفزۈضىسىؽبْ ثىطال ٍبضاق (لوضاي) ثبض ئىىۀٍىىىٕي ئېَززي .وېّە ـ ئبٌالھٕىڭ ٍوٌي؛ ٍبضاق ثوٌؽب،
ئبٌالھٕىڭ وەٌىّىٍىطى ئىسى.
ھەظضىزي ئبزەَ ثبٌىٍىطىٕىڭ وۆڭٍىگە رەؼەٌٍىٌ ثېطىؿ ئۈچۈْ ِۇٔساق زېسى« :ئبٌالھ
ئىٕؽبٕٔي ٍەض ٍۈظىگە ٍبٌؽۇظ ربـالپ لوٍّبٍسۇ .ئىٕؽبٕٔي روؼطا ٍوٌؽب ثبـالؾ ۋە ھىساٍەرىە
ئېطىفزۈضۈؾ ئۈچۈْ پەٍؽەِجەضٌەضٔي ئەۋەرىسۇ .پەٍؽەِجەضٌەضٔىڭ ئىؽىٍّىطى ،ؼۈپەرٍىطى ۋە
ِۆعىعىٍىطى پەضلٍىك ثوٌؽىّۇ ،ھەِّىؽىٕىڭ ئوضربق ثىط ٔۇلزىؽي ثوٌىسۇ .ئۇ ثوٌؽىّۇ ،ئىٕؽبٕٔي
ٍبٌؽۇظ ئبٌالھمب ئىزبئەد لىٍىفمب زەۋەد لىٍىؿ » .ھەظضىزي ئبزەِٕىڭ ثبٌىٍىطىؽب لىٍؽبْ ۋەؼىَىزي
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ِبٔب ثۇٔىڭسىٓ ئىجبضەد ئىسى.
ھەظضىزي ئبزەَ ۋەؼىَىزىٕي رۈگىزىپ ،وۆظٌىطىٕي ٍۇِسى .پەضىفزىٍەض ئۇٔىڭ ھۇعطىؽىؽب
وىطىپ ،ئەرطاپىٕي ئوضىسى .ھەظضىزي ئبزەَ ئۇالضٔىڭ ئىچىسىىي ئۆٌۈَ پەضىفزىؽىٕي رؤۇپ ،لەٌجي
ِەڭگۈٌۈن ضاھەد ۋە ھۇظۇضؼب لبضاپ وۈٌۈِؽىطىسى .ضوھىؽب عۀٕەد گۈي  -چېچەوٍىطىٕىڭ ذۇؾ
ھىسى ؼىڭسى.
-7541عۇئبي :ھەصسىحي ٔۇھ ئەٌەٍھىغغبالِٕىڭ دەۋەت وۆسىؾي
ھەظضىزي ئبزەِٕىڭ ئۆٌۈِىسىٓ وېَىٓ ،ذېٍي ٍىٍالض ئۆرۈپ وەرزي.
لەثطىٕىڭ ئەرطاپىسىىي گۈي  -چېچەوٍەض روظۇپ ،زەي  -زەضەخ ۋە ربؾ  -رۇپطالالض چىطىپ
وەرزيٍ .ۇٌزۇظالضٔىڭ ٍېفىؽب ٔۇضؼۇْ ٍبؾ لېزىٍسىٍ ،ەض ٍۈظىسە ٔۇضؼۇٍٔىؽبْ ٔەضؼە ئۆظگىطىؿ
ھبؼىً لىٍسى .ئبزەِٕىڭ ۋەؼىَىزي ئۇٔزۇٌۇپ ،وؤب ذبربٌىك ٍۀە ئورزۇضىؽب چىمزي .ثۇ لېزىّمىٕىڭ
ـەوٍي ثبـمىچە ثوٌؽىّۇ ،ئۇٔزۇؾ ذبربؼي ٍۀە رەوطاضالٔؽبٔىسى.
ٔۇھٕىڭ لەۋِي زۇَٔبؼب وېٍىفزىٓ ثۇضۇْٔ ،ۇھٕىڭ ئەعسازى ئىچىسە ثەؾ ؼبٌىھ وىفي
ٍبـبپ ئۆرىەْ ثوٌۇپ ،ئۇالضٔىڭ ئىؽىٍّىطى :ۋەز ،ؼۇۋائٍ ،ەؼۇغٍ ،ەئۇق ۋە ٔەؼطى ئىسى .ثۇالض
ۋاپبد ثوٌؽبٔسىٓ وېَىٓ ،ئىٕؽبٔالض ئۇالضٔىڭ ـەضىپي ۋە ٍۈظ ذبرىطىؽي ئۈچۈْ ،ئۇالضٔىڭ
ھەٍىەٌٍىطىٕي رىىٍىسىٍ .ىٍالضٔىڭ ئۆرۈـي ثىٍەْ ،ثۇ ھەٍىەٌٍەضٔي رىىٍىگۀٍەض ئۆٌۈپ رۈگىسى.
ئۇالضٔىڭ ثبٌىٍىطى ٍبـىسى ،ئۇالضزىٓ وېَىٓ ٔەۋضىٍىطى وەٌسى .ئەپؽبٔىٍەض ثۇ ھەٍىەٌٍەضٔي
ثىط ِۇٔچىٍىؽبْ ؼبٍىۋىٌ وۈچٍەضگە ٔىؽجەرٍەـزۈضۈپ ،ئۇالض ھەلمىسە ھەضذىً ھېىبٍىٍەض رولۇپ
چىمزي .ثۇ پۇضؼەرٕي ؼۀىّەد ثىٍگەْ ئىجٍىػ ،ئۇالضؼب ثۇ ھەٍىەٌٍەضٔىڭ پبٍسا ِ -ۀپەئەد
ٍەرىۈظىسىؽبٍٔىمىٕي ۋە ئۇالضٔىڭ ٍبِبٍٔىممب لبضـي رۇضىسىؽبْ وۈچٍۈن ئىالھالضٔىڭ ھەٍىەٌٍىطى
ئىىۀٍىىىٕي ئېَزىپ ،ئۇالضٔي ئېعىمزۇضزى ...ـۇٔىڭ ثىٍەْ ،ئىٕؽبٔالض ثۇ ھەٍىەٌٍەضگە چولۇٔۇـمب
ثبـٍىسىِ .بٔب ثۇ ئەھۋاي ئبؼزىسا ،ئبٌالھ ٔۇھٕي ئورزۇضىؽب چىمىطىپ ،لەۋِىگە ئەٌچي لىٍىپ
ئەۋەرزي.
ٔۇھ  -پىىىط ئۆٌچىّىسىٓ ھبٌمىؽبْ ،ئەلىً ئۆٌچىّىٕىڭ ئەڭ ٍۈوؽەن پەٌٍىؽىگە چىممبْ،
پبوٍىك ۋە وۈچ  -لۇزضەرٕىڭ عىؽىّالـمبْ ھبٌي ئىسى.
لىؽمىؽي ،ثۈٍۈوٍۈن ئۆٌچىّي ثوٍىچە ئېٍىپ ئېَزمبٔسأ ،ۇھ ئۆظ زەۋضىٕىڭ ئەڭ ثۈٍۈن
ئىٕؽبٔي ئىسى .ئۇ ٔە لەۋِىٕىڭ ھۆوۈِطأئ ،ە ضەئىؽئ ،ە ئەڭ ثبً وىفىؽي ئەِەغ ئىسىٔ .ۇھ
ئبٌالھٕىڭ ھەظضىزي ئبزەَ ۋە ئۇٔىڭ ئەۋالزٌىطىٕي ٍبضارمبْ ۋالىززب ،ئۇالضزىٓ ئبٌؽبْ ئەھسىٕي ٍبزېسىٓ
چىمبضِىؽبْ ثىطى ثوٌۇپ ،ئۇ رۇؼۇٌۇـزىٕال ئبٌالھمب ئىّبْ ئېَزبرزي .ئبٌالھ ـۈوۈض لىٍؽۇچي
ثۀسىؽىٕي ربٌالپ ،ئۇٔي لەۋِىگە پەٍؽەِجەض لىٍىپ ئەۋەرزئ .ۇھ لەۋِىٕي ئبٌالھمب زەۋەد لىٍىفمب
ثبـٍىسى:
ئي لەۋِىُ! ئ بٌالھمب ئىجبزەد لىٍىڭالض! ؼىٍەضگە ئبٌالھزىٓ ثبـمب ِەثۇز (ثەضھەق) ٍولزۇضِ ،ەْ
ھەلىمەرەْ ؼىٍەضٔىڭ ثۈٍۈن وۈٕٔىڭ (ٍۀي لىَبِەد وۈٔىٕىڭ) ئبظاثىؽب لېٍىفىڭالضزىٓ لوضلىّەْ.
ٔۇھ لەۋِىگە ٍبضارمۇچي ثىط ئبٌالھزىٓ ثبـمب ئىالھٕىڭ ٍوق ئىىۀٍىىىٕي ،ـەٍزبٕٔىڭ
ئۇظۇٔسىٓ ثۇٍ بْ ئۇالضٔي ئبٌساپ وېٍىۋارمبٍٔىمىٕي ۋە ثۇ ئبٌسىٕىفٕىڭ ئبذىطٌىفىؿ ۋالزي
وەٌگۀٍىىىٕي ،ئبٌالھٕىڭ ئىٕؽبٕٔي ـەضەپٍىه لىٍؽبٍٔىمىٕي ،ئۇٔي لبٔساق ٍبضارمبٍٔىمىٕي ،ئۇٔىڭؽب
ضىعىك ،ئەلىً ٔېئّىزي ئبرب لىٍؽبٍٔىمىٕي ،ثۇرالضؼب چولۇٔۇـٕىڭ ئەلىٍٕي ثۇظۇپ ،ئۆظ  -ئۆظىگە
ظۇٌۇَ لىٍىفزىٓ ثبـمب ٔەضؼە ئەِەؼٍىىىٕي ئوچۇق چۈـۀسۈضزى.
ئىٕؽبٔالض ئۇٔىڭ ؼۆظٌىطىٕي لۇالق ؼېٍىپ ئبڭٍىسى .ئۇٔىڭ ؼۆظٌىطى ئۇالضؼب روؼبرزىٕال پەٍسا
ثوٌؽبْ گۈٌسۈضِبِىسەن رۇٍۇٌؽبْ ئىسى .ثۇ ،ذۇززى ئۆضۈٌەً زەپ لبٌؽبْ ربِٕىڭ رۈۋىسە ئۇذالۋارمبْ
ثىط ئبزەِٕىڭ لېفىؽب وېٍىپ ،ئۇٔي روٍۇلؽىع ٔولۇپ ئوٍؽبرؽبڭ ،ؼېٕىڭ ئۇٔي لۇرۇٌسۇضۇٌّبلچي
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ثوٌؽىٕىڭؽب لبضىّبً ،ثەٌىىُ لوضلۇپ وەرىۀٍىىزىٓ ،ؼبڭب ؼەظەپٍۀگەْ ئبزەِٕىڭ ِىؽبٌىؽب
ئوذفبٍززي.
ٍەض ٍۈظىسە ِەۋعۇد ثوٌؽبْ ـەٍزبٔالضِۇ ئۇٔىڭ ؼۆظٌىطىٕي رىڭفىّبلزب ۋە لوضلّبلزب ئىسى.
پەٍؽەِجەضٔىڭ ؼۆظٌىط ىسىٓ وەٌگەْ ثۇ ؼۆٍگۈ ئىجٍىؽٕىڭ رەذزىگە رەھسىذ ؼبٌّبلزب ئىسى.
ٔۇھٕىڭ لەۋِي ،ئۇٔىڭ زەۋىزىسىٓ وېَىٓ ئىىىىگە ثۆٌۈٔسى .زەۋەد ئبعىعالض ،پېمىطالض ۋە
ٍولؽۇٌالضٔىڭ ٍۈضەوٍىطىگە چوڭمۇض رەؼىط لىٍسى .ئۇالضٔىڭ ئبظاة  -ئولۇثەرٍىطىگە رەؼەٌٍي،
عبضاھەرٍىطىگە ِەٌھەَ ثوٌسى .ثبٍالض ،وۈچٍۈوٍەض ،وبرزىالض ۋە ھۆوۈِساضالض زەۋەرزىٓ ـۈثھىٍۀسى.
ھەِّە ٔەضؼىٕىڭ ثۇضۇٔمىسەن لېٍىفي ئۇالضٔىڭ ِۀپەئەري ئۈچۈْ پبٍسىٍىك ثوٌؽبچمبٔ ،ۇھمب لبضـي
رۇضِبلچي ثوٌۇـزي .زەؼٍەپزۀ ،ۇھٕي ئۆظٌىطىگە ئوذفبؾ ئىٕؽبْ زەپ لبضاپ ،رۆھّەد چبپٍىسى.
وبپىطالض ثىٍەْ ٔۇھٕىڭ ئبضىؽىسىىي وۈضەؾ زاۋاِالـزي .زەؼٍىپىسە ،ئۇ زەۋضزىىي
ھبوىّىَەد ٔۇھٕىڭ زەۋاؼىٕىڭ لىؽمب ۋالىذ ئىچىسە ٍولمب چىمىسىؽبٍٔىمىٕي ذىَبي لىٍسى.
زەۋأىڭ پېمىطالضٔي ،ئبعىعالضٔي ۋە ئبززىٌ لوي ھۈٔەضۋۀٍەضٔي ئۆظىگە ربضرىۋارمبٍٔىمىٕي وۆضۈپ،
ئۇٔىڭؽب ثۇ رەضەپزىٓ ھۇعۇَ لىٍىفمب ثبـٍىسى .ـۇٔساق لىٍىپٔ ،ۇھ ثىٍەْ لەۋِىٕىڭ وبرزىٍىطى
ئبضىؽىسىىي وۈضەؾ ضەؼّىٌ ثبـالٔسى.
ٔۇھ لەۋِىٕىڭ وبپىطٌىطىٕىڭ ؼۆظٌىطىگە لۇالق ؼبٌسى ۋە ئۇالضٔىڭ عبھىٍٍىك لىٍىۋارمبٍٔىمىٕي
چۈـۀسى .ـۇٔسالزىّۇ ،ئۇالضؼب ِۇالٍىٍّىك ثىٍەْ عبۋاة لبٍزۇضزى.
ئۇٌۇغ ئبٌالھ ھۇز ؼۈضىؽىسە ِۇٔساق زېگۀىسى:
ٔۇھ ئېَززي « :ئي لەۋِىُ! ئېَزىڭالضچۇ ،ئەگەض ِەْ پەضۋەضزىگبضىُ رەضىپىسىٓ ٔبظىً ثوٌؽبْ
(زەۋىزىّٕىڭ روؼطىٍىمىٕي ئىؽپبرالٍسىؽبْ) ئېٕىك زەٌىٍگە ئبؼبؼالٔؽبَ ۋە ئۇٔىڭ ضەھّىزىگە (ٍۀي
پەٍؽەِجەضٌىىىە) ؼبظاۋەض ثوٌؽبْ ثوٌؽبَ ،ئۇ زەٌىً ؼىٍەض ئۈچۈْ ِەذپىٌ ثوٌؽب ،ؼىٍەض ئۇٔي ٍبِبْ
وۆضؼەڭالض ،ئۇٔي لوثۇي لىٍىفمب ؼىٍەضٔي ِەعجۇضالِسۇق؟ ئي لەۋِىُ! ؼىٍەضگە (زىٕٕي) رەثٍىػ
لىٍؽبٍٔىمىُ ئۈچۈْ ؼىٍەضزىٓ پۇي ـ ِبي رەٌەپ لىٍّبٍّەِْ ،بڭب ئەعىط ثېطىفىٕي پەلەد ئبٌالھ ئۆظ
ئۈؼزىگە ئبٌؽبِْ ،ەْ ئىّبْ ئېَزمبْ وىفى ٍەضٔي (ٍېٕىّسىٓ) لوؼٍىۋەرّەٍّەْ( ،چۈٔىي) ئۇالض،
ـۈثھىؽىعوي ،پەضۋەضزىگبضىؽب ِۇاللبد ثوٌىسۇٌ ،ېىىٓ ِەْ ؼىٍەضٔي ٔبزاْ لەۋَ وۆضىّەْ .ئي
لەۋِىُ! ئەگەض ِەْ ئۇالضٔي لوؼٍىۋەرؽەَ ،ئبٌالھٕىڭ ئبظاثىسىٓ ِېٕي وىُ لۇرمۇظاالٍسۇ؟ ئوٍٍىٕىپ
ثبلّبِؽىٍەض؟ ِەْ ؼىٍەضگەِ :ۀسە ئبٌالھٕىڭ ذەظىٕىٍىطى ثبض ،ـ زېّەٍّەْ ،ؼەٍجٕي ثىٍىّەْ ،ـ
زېّەٍّەِْ ،ەْ ئەٌۋەرزە (ئۆظەِٕي) پەضىفزە زەپّۇ ئېَزبٍّەْ ھەِسە ؼىٍەض وۆظگە ئىٍّبٍسىؽبْ
وىفىٍەضٔي :ئبٌالھ ئۇالضؼب ٍبذفىٍىك ثەضِەٍسۇ ،ـ زېّەٍّەْ ،ئبٌالھ ئۇالضٔىڭ زىٍٍىطىسىىىٕي
ئوثساْ ثىٍىسۇ ،ثوٌّىؽب ِەْ چولۇَ ظاٌىّالضزىٓ ثوٌۇپ لبٌىّەْ».
ٔۇھ ئىٕىبضچىالضٔىڭ زەٌىٍٍىطىگە پەٍؽەِجەضٌەضٔىڭ ِۀزىمي ثىٍەْ عبۋاة ثېطەرزئ .ۇھٕىڭ
لەۋِي ئۇٔىڭ ثىٍەْ ِۇٔبظىطىٍىفىفزىٓ ظېطىىزئ .ۇھ ھەضلبٔساق لبضاضٔي ئبٌالھٕىڭ
ثېطىسىؽبٍٔىمىٕي لوثۇي لىٍؽبٍٔىمي ئۈچۈْ ،ئۇالضٔىڭ ئبظؼۇٍٔۇلىٕي ئبٌالھمب ھبۋاٌە لىٍسىٔ .ۇھ ثىٍەْ
ئۇٔىڭ لەۋِىسىٓ ثوٌؽبْ وبپىطالض ئبضىؽىسىىي ِۇٔبظىطە ئۇظىطاپ وەرزئ .ىھبٍەد ،وبپىطالٔىڭ
پۈرۈْ زەٌىٍٍىطى ٍېڭىٍىپ ،ئېَزمۇزەن ثبـمب ٔەضؼە لبٌّىؽبچمب ،ئۇالض ھەززېسىٓ ئېفىفمب ۋە
ئبٌالھٕىڭ پەٍؽەِجىطىٕي ھبلبضەرٍەـىە ثبـٍىسى.
ٔۇھ لە ۋِىٕي ئبٌالھمب زەۋەد لىٍىفٕي ھەض ؼبئەد ،ھەض وۈْ ۋە ھەض ٍىً زاۋاِالـزۇضزى ۋە ـۇ
رەضىمىسە ثىط ٔەچچە ٍىً ئۆرۈپ وەرزي .وېچە  -وۈٔسۈظ ،ئبـىبضا ِ -ەذپىٌ ھبٌسا ئۇالضؼب رەثٍىػ
لىالرزي ۋە ِىؽبٌالض وەٌزۈضەرزي .ئبٌالھٕىڭ ثبضٌىمىؽب زاالٌەد لىٍىسىؽبْ ٔەضؼىٍەضٔي ۋە ئۇٔىڭ
وبئىٕبرزىىي وۈچ  -لۇزضىزىٕي چۈـۀسۈضەرزي .ئۇالض ھەض لېزىُ ٔۇھزىٓ لبچبرزي .ئبٌالھٕىڭ
ئۇالضٔي ئەپۇ لىٍىفي ئۈچۈْ زەۋەد ئېٍىپ ثبضؼبٔسا ،ثبضِبلٍىطى ثىٍەْ لۇاللٍىطىٕي ئېزىۋاالرزي ۋە
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ھەلٕي ئبڭالـزىٓ لبچبرزي.
ٔۇھ لەۋِىٕي رەۋھىسوە ٍ 950ىً زەۋەد لىٍسى .ئۇ ،وبپىطالضٔىڭ ؼبٔي وۈٔؽېطى
ئېفىۋارمبٍٔىمىٕي ،ئەِّب ِۇئّىٍٕەضٔىڭ وۆپەٍّەٍۋارمبٍٔىمىٕي وۆضزىٔ .ۇھ ثۇ ئەھۋاٌؽب ثەوّۇ
لبٍؽۇضؼبْ ثوٌؽىّۇ ،ئۈِىسىٕي ٍولبرّىسى .لەۋِىٕي زاۋاٍِىك زەۋەد لىالرزي ۋە ئۇالض ثىٍەْ
ِۇٔبظىطىٍىفەرزي .لەۋِىّۇ ئۆظ گېپىسە ،وبپىطٌىك ۋە گۇِطاھٍىمزب چىڭ رۇضۇـٕي لەرئىٌ
زاۋاِالـزۇضزى.
-7547عۇئبئ :ۇھ ئەٌەٍىھىغغبالِٕىڭ لەۋِىگە ثەد دۇئب لىٍىؾي
ھەظضىزي ٔۇھ لەۋِىٕىڭ ھبٌىؽب ئېچىٕسى ،ئەِّب ئۈِىسؼىعٌۀّىسىٍ 950 .ىً ثوٍىچە ئۈِىس
ثىٍەْ ٍبـىسى .ئبٌالھٕىڭ ئۇٔىڭؽب لەۋِىسىٓ ثۇضۇْ ئىّبْ ئېَزمبٔالضزىٓ ثبـمىؽىٕىڭ ئىّبْ
ئېَزّبٍسىؽبٍٔىمىٕي ثىٍسۈضىسىؽبْ وۈْ ٍېزىپ وەٌسى .ئبٌالھ ئۇٔىڭؽب لەۋِىٕىڭ لىٍّىفي
ٍۈظىؽىسىٓ لبٍؽۇضِبؼٍىمىٕي ۋەھَي لىٍسىٔ .ۇھ ئبٌالھٕىڭ وبپىطالضٔي ھبالن لىٍىفىٕي رىٍەپ زۇئب
لىٍسى .ئۇ ِۇٔساق زېسى:
پەضۋەضزىگبضىُ! ٍەض ٍۈظىسە وبپىطالضٔىڭ ثىطىٕىّۇ لوٍّىؽىٓ! ئەِط ثېطىٍسى .ئۇٌۇغ ئبٌالھ
وبپىطالضؼب روپبْ ثبالؼي ئەۋەرىٍىفىٕي ئەِط لىٍسى .ئبٌالھ ثۀسىؽي ٔۇھمب وېّىٕي وۆظ ئوڭىسا ۋە
ۋەھَي ثوٍىچە ٍبؼىفىٕي ثۇٍطىسىٍ .ۀي ٔۇھ وېّىٕي پەضىفزىٍەضٔىڭ ٍبضزىّي ثىٍەْ ،ئبٌالھٕىڭ
ئىٍّي ۋە رەٌىّبري ثوٍىچە ،ئۇٔىڭ وۆظ ئوڭىسا ۋە ۋەھَىسە ثىٍسۈضۈٌگىٕىسەن ٍبؼبٍززي.
ٔۇھ وېّە ٍبؼبؾ ئۈچۈْ زەضەخ رىىزي .ثىط ٔەچچە ٍىً ئۆرىۀسىٓ وېَىٓ ،رىىىەْ
زەضەذٍىطىٕي وېؽىپٍ ،بؼبچچىٍىك لىٍىفمب ثبـٍىسى .ئۇٔىڭ وېّىؽي چوڭ ،ئېگىع ۋە ٔبھبٍىزي
پۇذزب ئىسىٔ .ۇھ وېّىٕي ٍبؼبـمب ثبـٍىسى .وبپىطالض ئۇٔىڭ ٍېٕىسىٓ ئۆرىەچ ،ئۇٔىڭ ٔېّە ئۈچۈْ
ٍبؼىٍىۋارمبٍٔىمىٕي پەضەظ لىٍىفبرزي .لۇضؼبلچىٍىك ئبپىزي ٍۈظ ثەضگەچىە ،ئۇ ئەرطاپزب زەضٍب ٍبوي
زېڭىع ٍوق ئىسى .ـۇڭب ئۇالض « :ئي ٔۇھ! ثۇ وېّەڭ لبٔساق ئۈظىسۇ؟ ظېّىٕٕىڭ ئۈؼزىسە ِبڭبِسۇ ٍب؟
ؼېٕىڭ وېّەڭٕي ِبڭؽۇظؼۇزەن ؼۇ ٔەزە؟ ؼەْ ئبٌغىپؽەْ» زېَىفزي .و بپىطالض ٔۇھٕي ِەؼرىطە
لىٍىپ ،لبلبھالپ وۈٌۈـزي.
وېّە ٍبؼىٍىپ ثوٌسىٔ .ۇھ ئبٌالھٕىڭ ئەِطىٕي وۈرۈـىە ثبـٍىسى .ئبٌالھ ٔۇھمب رؤۇضزىٓ
ئېزىٍىپ چىممبْ ؼۇٔىڭ روپبٕٔىڭ ثبـٍىٕىفىٕىڭ ثېفبضىزي ئىىۀٍىىىٕي ثىٍسۈضزى .لوضلۇٔچٍۇق
وۈْ ٍېزىپ وەٌسىٔ .ۇھٕىڭ ئۆٍىسىىي رؤۇضزىٓ ؼۇ ئېزىٍىپ چىمىفمب ثبـٍىسىٔ .ۇھ وېّىٕي
ئېچىؿ ۋە ئۆظىگە ئىفۀگۀٍەضٔي وېّىگە چىمىطىؿ ئۈچۈْ ٍۈگۈضزى .عىجطىئىً ئەٌەٍھىؽؽبالَ
ٍەض ٍۈظىگە چۈـزي .وېّىگە ھەض ثىط عبٍٔىمزىٓ ثىط عۈپ ؼبٌسىٔ .ۇھ وېّىٕىڭ ئىچىگە ٍىطرمۇچ
ھبٍۋأالضٔي ؼوالٍسىؽبْ لەپەظٌەضٔىّۇ ٍبؼىؽبٔىسى .ع ىجطىئىً ئەٌەٍھىؽؽبالَ ٍەض ٍۈظىسىىي ھبٍۋاْ
ۋە لۇـالضٔىڭ ھەِّە رۈضىسىٓ ثىط چۈپزىٓ ھەٍسەپ وەٌگۀىسى .ثۇ ،روپبْ ؼۈٍىٕىڭ پۈرۈْ ٍەض
ٍۈظىگە ٍېَىٍىسىؽبٍٔىمىٕي ئىپبزىٍەٍززي .ئەگەض ئۇٔساق ثوٌّىؽبْ ثوٌؽب ،ثۇ رۈض لۇؾ ۋە ھبٍۋأالضٔىڭ
وېّىگە چىمىطىٍىفىٕىڭ ھېچمبٔساق ئەھّىَىزي ٍوق ئىسى.
وېّە ٍۇلىطى وۆرۈضۈٌۈـىە ثبـٍىسى .ھبٍۋأالض ،لۇـالض ۋە ھەظضىزي ٔۇھمب ئىّبْ ئېَزمبْ
ِۇئّىٍٕەضِۇ وۆرۈضۈٌسىِ .ۇئّىٍٕەضٔىڭ ؼبٔي ئبظ ئىسىٔ .ۇھٕىڭ ئبٍبٌي ئۇٔىڭؽب ئىّبْ
ئېَزّىؽبٔىسى ،ـۇڭب ئۇ وېّىگە چىمّىسى .ئوؼۇٌٍىطىسىٓ ثىطى وۆضۈٔۈـزە ئىّبْ ئېزمبٔسەن لىٍؽبْ
ثىٍەْ ،ئەِەٌىَەرزە وبپىط ئىسى ۋە ثۇٔي ئبرىؽىسىٓ ٍوـۇضۇپ وەٌگۀىسى .ئۇِۇ وېّىگە چىمّىسى .
لەۋِٕىڭ وۆپىٕچىؽي ئىّبْ ئېَزّىؽبچمب ،ئۇالضِۇ چىمّىسى .وېّىگە پەلەد ئبظؼىٕب ِۇئّىٕال
چىمزي.
ظېّىٕٕىڭ ٍېطىمٍىطىسىٓ ؼۇالض ئېزىٍىپ چىمزي .ؼۇ چىمّىؽبْ ٍېطىك لبٌّىسى .ئبؼّبٔسىٓ
ثۇضۇْ وۆضۈٌۈپ ثبلّىؽبْ ۋە ثۇٔسىٓ وېَىّٕۇ وۆضۈٌّەٍسىؽبْ زەضىغىسە ـىسزەرٍىه ٍبِؽۇض ٍبؼسى.
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ؼۇ ھەَ ئبؼّبٔسىٓ ٍبؼبرزي ھەَ ٍەض ئبؼزىسىٓ چىمبرزي ۋە پەٍسىٕپەً ٍۈوؽىٍەرزي .زېڭىعالضٔىڭ
عىّغىزٍىمي ثۇظۇٌسى ،ـبۋلۇْ  -ؼۈضەْ ؼېٍىپ ،زوٌمۇٍٔىطىٕي لىطؼبلالضؼب ئۇضارزيٍ .ەضٔىڭ
ئىچي ثىٕوضِبي ثىط ـەوىٍسە ھەضىىەرٍىٕەرزي .ئووَبٔالضٔىڭ چوڭمۇض چۆوّىٍىطى ثىطزىٕال ٍۇلىطى
ئۆضٌەـىە ثبـٍىسى .ظېّىٓ ئبؼزب  -ئبؼزب زېڭىع زوٌمۇٍٔىطىٕىڭ ئبؼزىسا لېٍىۋاربرزيٍ .ەضـبضى
رۇٔغي لېزىُ پۈرۈٍٔەً ؼۇ ئبؼزىسا لبٌسى .ؼۇالض ئىٕؽبٔالضٔي ٍۇرۇپ وەرىۈزەن زەضىغىسە
ٍۈوؽەٌسى .ئبؼزب  -ئبؼزب زەي  -زەضەخ ۋە ربؼالضِۇ ؼۇالضٔىڭ ئبؼزىسا لېٍىفمب ثبـٍىسى .روپبْ
ثبالؼي ثبـالٔؽبْ ۋالىززبٔ ،ۇھ ئوؼٍىٕي چبلىطزى.
ئوؼٍي ئۇٔىڭسىٓ ٍىطالزب ئىسىٔ .ۇھ ِۇٔساق زېسى:
ئي ئوؼٍۇَ! ثىع ثىٍەْ وېّىگە چىممىٓ ،وبپىطالض ثىٍەْ ثى ٍٍە ثوٌّىؽىٓ! ئوؼٍي ئبرىؽىؽب
ِۇٔساق زەپ عبۋاة لبٍزۇضزى:
ِېٕي ؼۇزا ؼەضق ثوٌۇـزىٓ ؼبلالپ لبٌىسىؽبْ ثىط ربؼٕىڭ ئۈؼزىگە چىمىۋاٌىّەْ .ئۇالضٔىڭ
ئبضىؽىٕي زوٌمۇْ ئبٍطىۋەرزي  -زە ،ئۇ ؼەضق ثوٌۇپ وەرزي.
روپبْ زاۋاِالـزئ .ۇھٕىڭ وېّىؽي ٌەٍٍەپ وېزىۋەضزى .روپبْ ثبـٍىٕىپ وۆپ ئۆرّەً،
ثبضٌىك وۆظٌەض ٍەضٔىڭ ؼۇ ئبؼزىؽب چۆوۈپ وەرىۀٍىىىٕي وۆضگۀىسىٔ .ۇھٕىڭ وېّىؽىسىىىٍەضزىٓ
ثبـمب عبٍٔىك لبٌّىؽبٔىسىٍ .ەض ٍۈظىسىىي ِۇئّىٍٕەضٔىڭ ھەِّىؽي ۋە ئبالھىسە ئېٍىۋېٍىٕؽبْ ھبٍۋاْ
ۋە لۇؾ رۈضٌىطى ٔۇھٕىڭ وېّىؽىسە ئىسى.
ئبٌالھٕىڭ ئەِطى ثىٍەْ ٍەض ؼىٍىىٕىفزىٓ روذزىسى .ؼۇالض ٍۇرۇٌسى .ظېّىٓ لۇٍبؾ ٔۇضى
ئبؼزىسا لبٍزىسىٓ پبضلىطاپ وۆضۈٔۈـىە ثبـٍىسى .روپبْ ظېّىٕٕي ٍۇٍۇپ ،ربظىٍىۋەرىۀىسى.
روپبٕٔىڭ روذزىفي ثىٍەْ لوضلۇٔچ ،ئۀسىفىّۇ ثېؽىمزي.
ئۇٔىڭ ٍبزىؽب ؼەضق ثوٌؽبْ ئوؼٍي وېٍىۋاٌسىٔ .ۇھ ئوؼٍىٕىڭ وبپىط ئىىۀٍىىىٕي رېري
ثىٍّەٍززي .ئۇٔي ثىط ربؼٕىڭ چولمىؽىؽب چىمىۋېٍىپ ،لۇرۇٌّبلچي ثوٌؽبْ ،عبھىً ِۇئّىٓ زەپ
ئوٍالٍززي .ئبرىٕىڭ ٍۈضىىىسىىي ئبرىٍىك ھېػ  -رۇٍؽۇٌىطى ھەضىىەرىە ئۆرزي.
ئۇٌۇغ ئبٌالھ ئۇٔىڭؽب ئوؼٍىٕىڭ ھەلىمىٌ ئەھۋاٌىٕي ثىٍسۈضۈؾ ئۈچۈْ ِۇٔساق زېسى:
ئي ٔۇھ! ئۇ ( ِەْ ٔىغبد رېپىفٕي ۋەزە لىٍؽبْ) ئبئىٍەڭسىىىٍەضزىٓ ئەِەغ ،ئۇٔىڭ ئەِەٌي
ٍبِبٔسۇض ،ؼەْ ئېٕىك ثىٍّىگەْ ٔەضؼەڭٕي ِۀسىٓ ؼوضىّىؽىِٓ ،ەْ ؼېٕىڭ عبھىٍالضزىٓ
ثوٌّبؼٍىمىڭٕي ٔەؼىھەد لىٍىّۀْ .ۇھ پەضۋەضزىگبضىٕىڭ ِەؼپىطىزىٕي رەٌەپ لىٍسى ۋە رۆۋثە
ئېَززي .ئبٌالھ ئۇٔىڭؽب ِە ضھەِەد لىٍسى ۋە ئۇٔي ئبٌالھٕىڭ ثەضىىىزي ۋە ئبِبٍٔىمي ئبؼزىسا
وېّىسىٓ چۈـۈـىە ثۇٍطىسىٔ .ۇھ وېّىسىٓ چۈـزي .لۇؾ ۋە ھبٍۋأالضٔي لوٍۇپ ثەضزى ،ئۇالض ٍەض
ٍۈظىگە ربضلىٍىپ وەرزي .ئۇٔسىٓ وېَىِٓ ،ۆئّىٍٕەض چۈـزي.
ظېّىٓ (روپبْ ؼەۋەثىسىٓ) رېرىچە ٔەَ ئىسىٔ .ۇھ ٔبِبظ ۋە زۇئبؼىٕي رۈگەرىۀسىٓ وېَىٓ،
ئوضٔىسىٓ رۇضۇپ ئبٌالھ ئۈچۈْ ثۈٍۈن ثىط ئىجبزەرربٔب ثەضپب لىٍىؿ ِەلؽىزىسە ئۇي ووٌىسى.
ِۇئّىٍٕەض گۈٌربْ ٍېمىپ ،ئەرطاپىسا ئوٌزۇضۇـزي .وېّىسە ئود ٍېمىٍىفي چەوٍۀگۀىسى .روپبْ
روذزىؽبْ ثىطىٕچي وۈْ ثوٌؽب ،ئبٌالھمب ـۈوۈض ئېَزىؿ ٍۈظىؽىسىٓ ضوظا رۇرۇٌؽبٔىسى.
لۇضئبٔي وەضىُ روپبْ (ثبالؼي)زىٓ وېَىٓٔ ،ۇھ لىؽؽىؽىٕىڭ پەضزىؽىٕي چۈـۈضزى .ئۇٔىڭ
لەۋِي ثىٍەْ ثوٌؽبْ ئەھۋاٌىٕىڭ لبٔساق ئىىۀٍىىىٕي ثىع ثىٍّەٍّىع .ثىعٔىڭ ثىٍىسىؽىٕىّىع (ٍبوي
رەذّىٓ لىالالٍسىؽىٕىّىع)ٔ ،ۇھٕىڭ ئۆٌۈؾ ئبٌسىسا ئەۋالزٌىطىؽب ٍبٌؽۇظ ئبٌالھمب ئىجبزەد لىٍىؿ
ھەلمىسە ۋەؼىَەد لىٍىفي ئىسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ،ھەظضىزي ٔۇھ ئبٌالھٕىڭ زەضگبھىؽب وەرزي.
-7544عۇئبي :ھەصسىحي ھۇد ئەٌەٍھىغغبالِٕىڭ پەٍغەِجەسٌىه ھبٍبجي
روپبٔسىٓ وېَىٍٓ ،ەض ٍۈظىسە ِۇئّىٍٕەضزىٓ ثبـمب ئىٕؽبْ لبٌّىسى .زۇَٔبزا ئبٌالھٕي ئىٕىبض
لىٍىسىؽبْ پەلەد ثىطال لەٌت ثبض ئىسى .ئۇ ثوٌؽىّۇ ،ئىفؽىعٌىمزىٓ لبٍؽۇضۇـمب ثبـٍىؽبْ ـەٍزبْ
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ئىسىٔ .ۇضؼۇٍٔىؽبْ ٍىٍالض ئۆرزي ،ئبرىالض ۋە ثبٌىالض ئۆٌسى .ئوؼۇٌالضٔىڭ ئوؼۇٌٍىطى وەٌسى.
ئىٕؽبٔالض ٔۇھٕىڭ ۋەؼىَىزىٕي ئۇٔزۇپٍ ،ۀە ثۇرالضؼب چولۇٔسى ۋە ثىط ئبٌالھمب ئىجبزەد لىٍىفٕي
رەضن ئەرزي .ئىؿ ٍۀە ئبٌسىٕمي لېزىّمي ھىٍَە ثىٍەْ ِەٍسأؽب چىمزئ .ۇھ لەۋِىٕىڭ ٔەۋضىٍىطى:
« ئبٌالھ روپبْ ثبالؼىسىٓ لۇرۇٌسۇضۇپ لبٌؽبْ ئبرب  -ثوۋىٍىطىّىعٔي ئۇٔزۇپ لېٍىفٕي ذبٌىّبٍّىع»
زېَىفزي ۋە لۇرۇٌۇپ لبٌؽبٔالضٔىڭ ذبرىطىٍىٕىفي ئۈچۈْ ئۇالضٔىڭ ھەٍىەٌٍىطىٕي ٍبؼىسى.
ھەٍىەٌٍەضگە ثوٌؽبْ ھۈضِەد ٔەؼىٍسىٓ ٔ -ەؼىٍگە ئېفىپ ثبضزى ۋە ئىؿ ئۇالضؼب چولۇٔۇـمب
ئۆظگەضزىٍ .ەض ٍۈظى ٍۀە ظۇٌّەد لبضاڭؽۇٌۇلزىٓ ئېڭطاـمب ثبـٍىسى .ئبٌالھ ؼەٍَىسىّىع ھۇزٔي
لەۋِىگە ئەۋەرزي .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ،ھۇزٔىڭ لەۋِىگە پەٍؽەِجەض ثوٌۇپ ئەۋەرىٍگۀٍىىي ھەلمىسىىي
لىؽؽە ثبـالٔسى.
ھەظضىزي ھۇز «ئبز» ئىؽىٍّىه لەۋِسىٓ ئىسى .ثۇ لەثىٍە ئەھمبؾ زېگەْ ٍەضگە عبٍالـمبْ
ثوٌۇپ ،ئۇ ٍەض زېڭىع ؼبھىٍىسىىي لۇَ ثبضذبٍٔىك چۆي ئىسى .ئۇالض ٔبھبٍىزي ٍوؼبْ ۋە ئېگىع
رۈۋضۈوٍەض ثىٍەْ ٍبؼبٌؽبْ چېسىطالضزا ئوٌزۇضارزي« .ئبز» لەۋِي ظاِبٔىسىىي ئەڭ ثەؼزٍىه ،ئەڭ
ئېگىع ،ئەڭ ؼبؼالَ ۋە ئەڭ وۈچٍۈن ئىٕؽبٔالض ئىسى.
ھەظضىزي ھۇز ئۇالضؼب :ئي لەۋِىُ! ئبٌالھمب ئىجبزەد لىٍىڭالض! ؼىٍەضگە ئبٌالھزىٓ ثبـمب ِەثۇز
(ثەضھەق) ٍولزۇض زېسى .ھۇز ئۇالضؼب ئۆظىٕىڭ ئەعطىٕي ئبٌالھ ثېطىسىؽبٍٔىمىٕي ،ئۇالضزىٓ
ئەلى ٍٍىطىٕي ھەلىمەد ٔۇضٌىطى ثىٍەْ ربظىالـزىٓ ثبـمب ٔەضؼە رەٌەپ لىٍّبٍسىؽبٍٔىمىٕي ئېَززي.
ئۇالضؼب ٍۀە ئبٌالھٕىڭ ئۇالضؼب ثەضگەْ ٔېئّەرٍىطىٕئ ،ۇھزىٓ وېَىٓ ،ئۆظٌىطىٕي ٍەض ٍۈظىٕىڭ
ذەٌىپىؽي لىٍؽبٍٔىمىٕي ،ئۇالضٔىڭ ۋۇعۇزٌىطىؽب ئۈؼزۈٍٔۈن ۋە ھەززېسىٓ ظىَبزە وۈچ  -لۇۋۋەد
ئبرب لىٍؽبٍٔىمىٕي ،ئۇالضؼب ِوي ضىعىك چىمىسىؽبْ ٍەضگە لبٔساق ئېطىفزۈضگۀٍىىىٕي ۋە رۇپطالٕي
ٍبـبضرىسىؽبْ ٍبِؽۇضٔي لبٔساق ئەۋەرىۀٍىىىٕي چۈـۀسۈضزى .ھۇزٔىڭ لەۋِي ئۆظٌىطىٕىڭ ئەرطاپىؽب
ٔەظەض ؼبٌسى ۋە ئۆظٌىطىٕىڭ ئەڭ وۈچٍۈن وىفىٍەض ئىىۀٍىىىٕي ثىٍىۋاٌسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ،
رەوەثجۇضٌۇلي رۇرۇپ ،عبھىٍٍىك لىٍىفمب ثبـٍىسى.
ئۇالض ھۇزرىٓ« :ؼەْ ئبرب  -ثوۋىٍىطىّىع چولۇٔؽبْ ئىالھٍىطىّىعٔي لبٔسالالچە ئىٕىبض
لىٍىؽەْ؟» زەپ ؼوضىسى .ھۇز« :ئبرب  -ثوۋاڭالض ذبرب لىٍؽبٔىسى» زېسى .لەۋِي« :ئي ھۇز! ؼەْ
ثىعٔي ئۆٌۈپ ،ؼۆڭەوٍىطىّىع روپىؽب ئبٍٍىٕىپ وەرىۀسىٓ وېَىٓ ،لبٍزب رىطىٍىسۇ زەپ
ئوٍالِؽەْ؟» زېسى .ھۇز « :ؼىٍەض لىَبِەد وۈٔي لبٍزب رىطىٍسۈضۈٌىؽىٍەض .پەضۋەضزىگبضىڭالض
ھەِّىڭالضزىٓ ھېؽبة ئبٌىسۇ» زېسى .ثۇٔي ئبڭٍىؽبْ لەۋِي لبلبھالپ وۈٌۈپ وەرزي.
ھۇزٔىڭ ؼۆظٌىطىسىٓ ؼەٌىزىٍىه ھېػ لىٍؽبْ وبپىطالض ئۆظئبضا ِۇٔساق زېَىفزي« :ئىٕؽبْ
ئۆٌىسۇ ،ئۆٌگۀسىٓ وېَىٓ عەؼىسى چىطىَسۇ ۋە روپىؽب ئبضىٍىفىپ وېزىسۇ .ئبٔسىٓ ـبِبٌسا ھەض
رەضەپىە لبضاپ ئۇچىسۇ .ثۇ عەؼەد لبٔسالالضچە ئەؼٍىگە لبٍزىسۇ؟!» ئۇٔسىٓ ثبـمب ،لىَبِەد وۈٔي
زېگەْ لبٔساق گەپ؟ ئۆٌگۀٍەض ٔېّە ئۈچۈْ لبٍزب رىطىٍسۈضۈٌىسۇ؟
ھۇز ثۇ ؼوئبٌالضٔىڭ ھەِّىؽىگە ؼەۋض  -ربلەد وۆضؼەرزي .ئبٔسىٓ لەۋِىگە لىَبِەد وۈٔىٕي
چۈـۀسۈضۈـىە ثبـٍىسى .ئەِّب ئۇالض ئۇٔي ئىٕىبض لىٍسى .ھۇزٔىڭ لەۋِي پەٍؽەِجىطىٕي ئۀە
ـۇٔساق ٍبٌؽبٔؽب چىمبضزى .ئۇالض ھۇزلب« :روٌىّۇ ٍىطاق ،روٌىّۇ ٍىطاق!» زېَىفزي .ئبز لەۋِىٕىڭ
وبرزىٍىطى ؼوضىسى « :ثىعٔي وىُ ھبالن لىٍىسۇ؟» ھۇز« :ئبٌالھ» زېسى .وبرزىالض« :ثىعٔي
ئىالھٍىطىّىع لۇرۇٌسۇضىسۇ» زېَىفزي .ھۇز ثىٍەْ لەۋِي ئبضىؽىسىىي ِۇٔبظىطە زاۋاِالـزي.
وۈٍٔەض ئۆرۈپِ ،ۇٔبظىطە وۈچەٍگۀؽېطى ئبز لەۋِىٕىڭ رەوەثجۇضٌۇلي ،عبھىٍٍىمي ،ئبظؼۇٍٔۇلي
ۋە رۆھّەرروضٌۇلي ئېفىپ ثبضزى .ھۇزلب« :ئەلىٍؽىع ،ؼبضاڭ» زېگەْ ثەزٔبِالض چبپالٔسى .ئۇالضٔىڭ
لەٌجىسىىي ئبظؼۇٍٔۇق ھۇزٔي ؼبضاڭؽب چىمبضؼۇزەن زەضىغىسە وۈچىَىپ وەرىۀىسى .ھۇز ئۇالضٔىڭ
ثىٍغىطالـٍىطىؽب لۇالق ؼبٌّىسى .ئۇالضٔىڭ ؼەپؽەرىٍىطى ۋە ثەزٔبٍِىطىؽب لبٍؽۇضۇپ ٍۈضِىسى.
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ئەِّب ئۇالضٔىڭ ـۇ ؼۆظٌىطى ئۇٔىڭ لۇالق رۈۋىسە عبضاڭالٍززي :ؼېٕىڭ ؼۆظۈڭ ثىٍەْ ثىع
ئىالھٍىطىّىعٔي ربـٍىۋەرّەٍّىع.
ھۇزٔىڭ ثۇ ؼۆظٌەضگە الٍىك عبۋاة لبٍزۇضۇؾ ئۈچۈْ ئبٌالھمب ربٍىٕىؿ ۋە ثۇ ٍبٌؽبٔچىالضؼب ئەڭ
ئبذىطلي لېزىُ رەھسىذ ذبضاوزېطٌىه ئبگبھالٔسۇضۇؾ ثېطىفزىٓ ثبـمب چبضىؽي لبٌّىسى .ـۇٔساق
لىٍىپ ،ھۇز ئۆظىٕىڭ ئۇالضزىٓ ۋە ئۇالضٔىڭ ئىالھٍىطىسىٓ ٍىطاق رۇضىسىؽبٍٔىمىٕي عبوبضٌىسى.
ئۆظىٕي ٍبضارمبْ ئبٌالھمب ئىفۀسى .ئبظاثٕىڭ ئۆظ لەۋِي ئىچىسىىي ئىٕىبضچىالضؼب وېٍىسىؽبٍٔىمىٕي
چۈـۀسى .ئبز لەۋِي ئبٌالھٕىڭ ۋەزىؽىٕي وۈرّەوزە ئىسى.
ٍەض ٍۈظىسە لۇضؼبلچىٍىك ئبپىزي ثبـالٔسى .ثىط ربِچىّۇ ٍبِؽۇض ٍبؼّبٍۋاربرزي .ئبز لەۋِي
زەضھبي ھۇزٔىڭ ٍېٕىؽب ٍۈگۈضۈـزي « :ئي ھۇز! ثۇ لۇضؼبلچىٍىمٕىڭ ؼەۋەثي ٔېّە؟» ھۇز« :ئبٌالھ
ؼىٍەضگە ؼەظەثٍۀسى ،ئەگەض ؼىٍەض ئىّبْ ئېَزمبْ ثوٌؽبڭالض ،ئبٌالھ ؼىٍەضزىٓ ِەِٕۇْ ثوالرزي ۋە
ٍبِؽۇض ٍبؼسۇضۇپ ،وۈچۈڭالضؼب وۈچ لبربرزي » .ئبز لەۋِي ٍۀە ھۇزٔي ظاڭٍىك لىٍىفزي .عبھىٍٍىك،
ِەؼرىطە ۋە ئىٕىبضزا چىڭ رۇضۇـزي .لۇضؼبلچىٍىك رېرىّۇ وۈچىَىپ وەرزيٍ .ېفىً زەضەذٍەض
ؼبضؼبٍسى ،ظىطائەرٍەض ؼوالـزي .ثىط وۈٔي ،ئبؼّبٔسا ثىطزىٕال لبپمبضا ثۇٌۇد وۆضۈٔسى .ئبز لەۋِي
چېسىطٌىطىسىٓ ٍۈگۈضۈپ چىمىپ« :ثۇ ثۇٌۇد ثىعگە ٍبِؽۇض ٍبؼسۇضۇپ ثېطىسۇ» زېَىفزي .ھبۋا
ثىطزىٕال ئۆظگىطىفىە ثبـٍىسى .ئورزەن لىعىك ۋە لۇضؼبق ھبۋا لەھطىزبْ ؼوؼۇلمب ئبٍٍىٕىپ،
ـىۋىطؼبْ چىمىفمب ثبـٍىسى .ھەِّە ٔەضؼە رەۋضەپ وەرزي .زەضەذٍەض ،ئۆؼۈٍِۈوٍەض ،ئەضٌەض،
ئبٍبٌالض ،چېسىطالض ،رېطە ،گۆؾ ،ؼۆڭەن ۋە ٍىٍىىٍەض عباللالپ رىزطىسى .ـىۋىطؼبْ وېچە -
وۈٔسۈظ روذزىّىسى .ھبۋا ثبضؼبٔؽېطى ؼوۋۇپ وېزىۋاربرزي .ئبز لەۋِي ئبضلىؽب لبضاپ لبچزي ۋە
چېسىطٌىطىؽب وىطىۋاٌسى .ـىۋىطؼبْ رېرىّۇ وۈچىَىپ ،چېسىطالضٔي ئۆضۈپ ربـٍىسى .ئۇالض چېسىط
ٍوپۇلٍىطىؽب ٍۆگىٕىۋاٌسى .ـىۋىطؼبْ رېرىّۇ وۈچىَىپ ،چېسىط ٍوپۇلٍىطىٕي ئۇچۇضرۇپ وەرزي،
وىَىُ  -وېچەوٍەضٔي ٍىطرىپ ،رېطىٕي پبضچىالپ ،ۋۇعۇزٔي چبن  -چبن ئېزىۋەرزي.
ـىۋىطؼبْ ٍېزىپ ثبضؼبٔال ٍېطىٕي ۋەٍطاْ لىٍىپ ،ئبزەٍِەضٔي ئۆٌزۈضۈپٍ ،ۈضەوٍەضٔي ٍېطىپ،
ئۇالضٔي لۇضۇق ئۇؼزىربٔؽب ئبٍالٔسۇضۇپ لوٍبرزي .زۇَٔبزا ئوذفىفي وۆضۈٌۈپ ثبلّىؽبْ ثۇ
ـىۋىطؼبْ ؼەوىىع وۈٍْ ،ەرزە وېچىگىچە زاۋاِالـمبٔسىٓ وېَىٓ ،پەضۋەضزىگبضىٕىڭ ئەِطى ثىٍەْ
روذزىسى .زېّەن ،ئبز لەۋِىسىٓ ھېچمبٔساق ئەؼەض لبٌّىؽبٔىسى .ھۇز ۋە ئۇٔىڭؽب ئىّبْ ئېَزمبٔالض
لۇرۇٌۇپ لېٍىپ ،ظاٌىّالض ۋە ئبظؼۇٔالض ھبالن ثوٌسى ۋە ھۇز لەۋِي روؼطىؽىسىىي لىؽؽە
ئبٍبؼالـزي.
-7543عۇئبي :ھەصسىحي عبٌىھ ئەٌەٍھىغغبالِٕىڭ پەٍغەِجەسٌىه ھبٍبجي
ئبضىسىٓ ئۇظۇْ ٍىٍالض ئۆرزي ،ثەظىٍەض ئۆٌۈپ ،ثەظىٍەض رۇؼۇٌسى .ئبز لەۋِىسىٓ وېَىٓ ،ؼەِۇز
لەۋِي وەٌسى .ئبظاة ھېىبٍىؽي ؼەِۇز لەۋِىسە ثبـمب ثىط ـەوىٍسە رەوطاضالٔسى .ؼەِۇزِۇ
ثۇرالضؼب چولۇٔىسىؽبْ ثىط لەۋَ ئىسى .ئبٌالھ ئۇالضؼب ھەظىزي ؼبٌىھٕي ئەۋەرزي .ؼبٌىھ لەۋِىگە :ئي
لەۋِىُ! ئبٌالھمب ئىجبزەد لىٍىڭالض ،ؼىٍەضگە ئبٌالھزىٓ ثبـمب ھېچ ِەثۇز (ثەضھەق) ٍولزۇض ،زېسى.
ھەق ئۆظگەضِىگۀسەن ،پەٍؽەِجەضٌەضٔىڭ ئەڭ ئبؼبؼٍىك عۈٍِىؽىّۇ ئۆظگەضِىگۀىسى.
ؼبٌىھٕىڭ ئېَزمبٍٔىطى ،ؼەِۇز لەۋِىٕىڭ وبرزىٍىطى ئۈچۈْ ٍېڭىٍىك ثوٌۇپ رۇٍۇٌسى .ئۇ،
لەۋِىٕىڭ ئىالھٍىطىؽب« :وېطەوؽىع ٔەضؼىٍەض» زەپ ثەزٔبَ چبپٍىؽبٔىسى ۋە لەۋِىٕي ئىالھالضؼب
چولۇٔۇ ـزىٓ روؼۇپ ،ثىط ئبٌالھمب ئىجبزەد لىٍىفمب چبلىطؼبٔىسى .ئۇٔىڭ زەۋىزي ؼەِۇز لەۋِي
ئىچىسە ؼۇٌؽۇال پەٍسا لىٍسى .ؼبٌىھ ئىٍّي ،پبوٍىمي ۋە ٍبذفىٍىمي ثىٍەْ رؤۇٌؽبْ ثىطى ئىسى.
لەۋِي ئۇٔي ،اﷲ ئۇٔىڭؽب ۋەھَي لىٍىفزىٓ ۋە ئۇالضؼب پەٍؽەِجەض لىٍىپ ئەۋەرىفزىٓ ثۇضۇْ
ھۆضِەرٍەٍززي .ؼەِۇز لەۋِي ئۇٔىڭؽب:
ئي ؼبٌىھ! ثۇٔىڭسىٓ ثۇضۇْ ؼەْ ئبضىّىعزا ئۈِىس لىٍىٕؽبْ وىفي ئىسىڭ ،ثىعٔي ئبرب ـ
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ثوۋىٍىطىّىع ئىجبزەد لىٍىپ وەٌگەْ ثۇرالضؼب ئىجبزەد لىٍىفزىٓ روؼۇِؽەْ؟ ـەن -
ـۈثھىؽىعوي ،ھەلىمەرەْ ثىع ؼەْ زەۋەد لىٍؽبْ ئىفمب ظوض گۇِبٔسىّىع ،زېَىفزي.
ئۇالض ؼبٌىھمب ـەذؽىٌ رەضەپزىٓ ٍېمىٕالـّبلزب ئىسى .ثىعٔىڭ ؼۀسىٓ ئۈِىس وۈرىەْ ثەظى
رەضەپٍىّىع ثبض ئىسى .ئىٍّىڭ ،پبوٍىمىڭ ،ئەلٍىڭ ،زۇضۇؼزٍۇلۇڭ رۈپەٍٍىسىٓ ئبضىّىعزا ئۈِىس
لىٍىٕؽبْ وىفي ئىسىڭ .ئەِّب ؼۀسىىي ئۈِىسٌىطىّىع وۆپۈوىە ئبٍالٔسى .ؼەْ ثىعٔي ئبرب -
ثو ۋىٍىطىّىع ئىجبزەد لىٍىپ وەٌگەْ ثۇرالضؼب ئىجبزەد لىٍىفزىٓ روؼۇِؽەْ؟ ثۇ ٔېّە زېگەْ
لبثبھەد؟! ئي ؼبٌىھ! ثىع ؼېٕىڭ ئبرب  -ثوۋىٍىطىّىع ئىجبزەد لىٍىپ وەٌگەْ ثۇرٍىطىّىعٔي
ھبلبضەرٍىفىڭٕي وۈرّىگۀىسۇقِ .بٔب ِۇـۇٔساقٔ ،وضِبي ٔەضؼىٍەض ؼەِۇز لەۋِىگە ؼەٌىزە رۇٍۇٌسى.
ھەظضىزي ؼبٌىھ ئوچۇق  -ئبـىبضا زەۋەد لىٍؽبْ ثوٌؽىّۇ ،لەۋِىٕىڭ ئۇٔىڭؽب
ئىفۀّىگۀٍىىي وۆضۈٌّەوزە .ئۇالض ھەظضىزي ؼبٌىھٕىڭ زەۋىزىسىٓ ٔبضاظى ثوٌۇـزي ۋە ئۇٔىڭ
ؼېھىطٌۀگۀٍىىىٕي پەضەظ لىٍىفزي .ئۇٔىڭسىٓ ئبٌالھٕىڭ ئۇٔي ئۆظٌىطىگە پەٍؽەِجەض لىٍىپ
ئەۋەرىۀٍىىىگە ئىؽپ بد وۆضؼىزىفىٕي رەٌەپ لىٍسى .ئبٌالھ ئۇالضٔىڭ رەٌىپىگە عبۋاة ثەضِەوچي
ثوٌسى.
ؼەِۇزٌۇلالض ربؼالضٔي رېفىپ ،ئۆٍٍەضٔي ٍبؼبٍززي .ربؼسىٓ چىممبْ لۇضاَ ربـالضزىٓ
پبٍسىٍىٕبرزي .ئۇالض ٔبھبٍىزي وۈچزۈڭگۈض ئبزەٍِەض ئىسى .ھەضلبٔساق ئىفزىٓ ئۆظٌىطىٕىڭ ضىعلىٕي
رېپىپ ٍېَەٌەٍززي .ئۇالض ئبز لەۋِىسىٓ وېَىٓ ،ئۇ ٍەضگە ِبوبٍٔىفىپ ئبۋارالـزۇضؼبٔىسى.
ئۇالض ثىط ِۆعىعە وەٌزۈضۈـىٕي رەٌەپ لىٍؽبٔسا ،ھەظضىزي ؼبٌىھ ئۇالضؼب:
ئي لەۋِىُ! ثۇ ئبٌالھ (ثىۋاؼىزە) ٍبضارمبْ چىفي رۆگە ؼىٍەضگە ِېٕىڭ ِۆعىعەِسۇض ،ئۇٔي
ئبٌالھٕىڭ ظېّىٕىؽب لوٍۇۋېزىڭالض ،ئى رزىَبضى ئورٍىؽۇْ ،ئۇٔىڭؽب ظىَبْ  -ظەذّەد ٍەرىۈظِەڭالض،
ثوٌّىؽب ؼىٍەضٔي پبد ئبضىسا وېٍىسىؽبْ ئبظاة ھبالن لىٍىسۇ ،زېسى.
رۆگە ربؼسىىي لۇضاَ ربـٕىڭ ئىچىسىٓ چىممبٔسا ،ؼەِۇز لەۋِي ھبڭ  -ربڭ لبٌسى .ئۇ ثىط
ذبؼىَەرٍىه رۆگە ثوٌۇپ ،ؼۈري ِىڭالضچە ئەض  -ئبٍبي ۋە ثبٌىالضؼب ٍېزىپ ئبـبرزي .ئۇ ثىط ٍەضزە
ٍبرؽب ،ثبـمب ھبٍۋأالض ئۇٔىڭسىٓ ٔېطى لبچبرزي .ئۇٔىڭ ٔوضِبي رۆگە ئەِەغ ،ثەٌىي ئبٌالھٕىڭ
ِۆعىعىؽي ئىىۀٍىىي ِبٔب ِەْ زەپ ثىٍىٕىپال رۇضارزي .ؼبٌىھٕىڭ لەۋِىٕىڭ ثەظىٍىطى ئۇٔىڭؽب
ئىفۀسى ،ئەِّب وۆپىٕچىؽي عبھىٍٍىك ۋە ئىٕىبض لىٍىفزب چىڭ رۇضزى .ئۇالض ؼبٌىھٕي ربـالپ،
رۆگىگە وىطىفىپال لبٌسى .ئۇٔي ٍولىزىفٕىڭ پىالٍٔىطىٕي ؼولۇـمب ثبـٍىسى .ؼۇٍىمەؼزٕىڭ ھەض
ظاِبْ لەۋِٕىڭ وبرزىٍىطى رەضىپىسىٓ پىالٍٔىٕىفي ٔبھبٍىزي ٔوضِبي ئەھۋاي ئىسى.
ؼبٌىھ ِىٍٍىزىگە ثەوّۇ ِۇالٍىٍّىك ثىٍەْ ذىزبة لىالرزي .ئۇالضٔي ٍبٌؽۇظ ئبٌالھمب ئىجبزەد
لىٍىفمب؛ ئبٌالھٕىڭ ئۆظىٕىڭ پەٍؽەِجەض ئىىۀٍىىىٕي ئىؽپبرالؾ ۋە زەۋاؼىٕىڭ زەٌىٍي ثوٌؽۇْ
ئۈچۈْ ِۆعىعەٍ ،ۀي چىفي رۆگە ٍبضارمبٍٔىمىٕي ئوٍالپ وۆضۈـىە چبلىطارزي .ئۇالضزىٓ رۆگىٕىڭ
ئبٌالھٕىڭ ظېّىٕىسا ئىرزىَبضى ئورٍىفىؽب لوٍۇۋېزىفىٕي ئۆرۈٔسى .ئەؼٍىسە پۈرۈْ زۇَٔب ئبٌالھٕىڭ
ئەِەؼّۇ؟ ئۇالضٔي ئۆظٌىطىگە ئبٌالھٕىڭ ئبظاثي وەٌّەؼٍىىي ئۈچۈْ رۆگىگە ظىَبْ  -ظەذّەد
ٍەرىۈظِەؼٍىىىٕي ئبگبھالٔسۇضزى .ئبٔسىٓ ئۇالضٔىڭ زىممىزىٕي ئبٌالھٕىڭ ئۇالضؼب ثەضگەْ
ٔېئّەرٍىطى ئۈؼزىگە ربضرىپ ،ئبز لەۋِىسىٓ وېَىٓ ھىغط ۋا زىؽىؽب ئۇالضٔي ئوضۇٔالـزۇضؼبٍٔىمىٕي،
ربؼالضٔي ئوٍۇپ ئۆً ٍبؼبؾ لۇزضىزىگە ئىگە لىٍؽبٍٔىمىٕئ ،ېئّەد ،ضىعىك ۋە وۈچ  -لۇۋۋەد ئبرب
لىٍؽبٍٔىمىٕي چۈـۀسۈضزى .ؼبٌىھ ـۇٔچە وۆپ چۈـۀسۈضگەْ ثوٌؽىّۇ ،لەۋِي ٍۀىال ئبعبٍىپ -
ؼبضاٍىپ عبۋاثالضٔي ثەضزى .ئۇالض ؼبٌىھٕىڭ ؼۆظٌىطىگە لۇالق ؼبٌّبً ،ئۇٔي رەضن ئەرزي.
ؼبٌىھمب ئىفۀگۀٍەضگە ٍۈظٌىٕىپ ،ئۇالضٔي ِەؼرىطە لىٍؽبْ ھبٌسا ِۇٔساق زەپ ؼوضىسى:
« ؼىٍەض ؼبٌىھٕي ئۇٔىڭ پەضۋەضزىگبضى رەضىپىسىٓ ئەۋەرىٍگەْ پەٍؽەِجەض زەپ ثىٍەِؽىٍەض؟»
ئۇالض رۆگە ِۆعىعىؽىٕي وۆضۈپ رۇضۇپِ ،ەؼرىطىٍىه ؼۆظٌىطى ثىٍەْ ـۇٔساق رۇرطۇلؽىع
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ؼوئبي ؼوضىسى .ؼبٌىھمب ئىفۀگەْ ئبعىع وىفىٍەض« :ثىع ئۇٔىڭ پەٍؽەِجەضٌىىىگە ئەٌۋەرزە
ئىفىٕىّىع» زەپ عبۋاة ثەضزىِ .ۇئّىٍٕەض ئۇالضؼب ئىىىي ثىؽٍىك عبۋاة ثەضزى.
ِۇئّىٍٕەضٔىڭ عبۋاثي لەۋَ چوڭٍىطىٕي رېرىّۇ لىَىٓ ئەھۋاٌؽب چۈـۈضۈپ لوٍسى .وبرزىالض
ؼبٌىھٕىڭ ئبٌالھ رەضىپىسىٓ ئەۋەرىٍگۀٍىىىسىٓ ـۈثھىٍىٕەرزي .ئەِّب ِۇئّىٍٕەض ئۆظٌىطىٕىڭ
ؼبٌىھ ئېٍىپ وەٌگەْ ھەق زەۋاؼىؽب ئىفىٕىسىؽبٍٔىمىٕي ئېَززي .زەي ـۇ ٍەضگە وەٌگۀسە ،لەۋَ
چوڭٍىطى رەوەثجۇضٌۇق لىٍسى ۋە ئۆظٌىطىٕىڭ گۇٔبھ ئۆرىۈظگۀٍىىي ثىٍەْ ِبذزبٔسى .ؼەِۇز
ـەھىطىٕي لبضاڭؽۇٌۇق ثبؼزي.
ربؼالض ئىچىگە ئوٍۇٌؽبْ ئۆٍٍەضٔي لۇچبلٍىؽبْ ھبٌسا لەز وۆرۈضۈپ رىه رۇضارزي .وۆضۈٔۈـزە،
ھېچىىُ ئۇالضؼب ظىَبْ  -ظەذّەد ٍەرىۈظەٌّەٍززي .ربغ ئىچىگە ئوٍۇٌؽبْ ئەڭ چوڭ ئۆٍٍەضزىٓ
ثىطىگە ِەـئەٌٍەض ٍېمىٍسى .ھبٌمىؽىّبْ ثوٌۇپ ئوٌزۇضؼبٔالضؼب ـبضاة ربضرىٍسى .ثۇ ِۇھىُ
ٍىؽىٍىفمب لەۋَ وبرزىٍىطىٕىڭ ھەِّىؽي ئىفزىطان لىٍؽبٔىسىٍ .ىؽىٍىؿ ثبـالٔسى .ـبضاة
لەزەھٍىطى ئبٍٍىٕىۋەضزى .ؼبٌىھ ۋە ئۇٔىڭ رۆگىؽي ھەلمىسىىي پبضاڭ لىعىپ وەرزي.
ـەھەضزە (ٍۀي ھىغطىسە) ٍەض ٍۈظىسە ثۇظؼۇٔچىٍىك لىٍىسىؽبْ ،ئىؽالھ لىٍّبٍسىؽبْ رولمۇظ
ٔەپەض وىفي ثبض ئىسى .ثۇالضٔىڭ ھەِّىؽي لبٔروض ٌۈوچەوٍەض ثوٌۇپ ،ـەھەضٔىڭ ئەڭ ِەـھۇض
عىٕبٍەرچىٍىطى ئىسى .عىٕبٍەرٕىڭ ۋالزي ۋە ئوضٔي ثېىىزىٍسى .وېچە لبظإٔي زۈَ وۆِزۈضۈپ
لوٍؽبٔسەن لبضاڭؽۇ ئىسى .رطاگېسىَە وېچىؽي ٍېزىپ وەٌسى .ذبؼىَەرٍىه رۆگە ثورىٍىمىٕي ثبؼطىؽب
ثبؼمبْ ھبٌسا ٍبربرزي .ثورىالق روڭۇپ وەرىەچىە ،ئبٔىؽىٕىڭ رېٕىؽب ٍېپىفىپ ئىؽىٕىۋاربرزي.
رولمۇظ ٔەپەض ٌۈوچەن لىٍىچ ۋە ئولٍىطىٕي رەٍَبضالپ ،وېچە لبضاڭؽۇٌىمىسا ٍوٌؽب چىمزي .رولمۇظ
ٌۈوچەن رۆگىگە ئېزىٍسى .رۆگە ئوضٔىسىٓ رۇضزى .ثورىاللّۇ لوضلۇپ وېزىپ ئوضٔىسىٓ رۇضزى.
رۆگىٕىڭ لبٍٔىطى ئبلزي ،ثورىٍىمىّۇ ئۆٌزۈضۈٌسى .ھەظضىزي ؼبٌىھ ثۇ ئىفزىٓ ذەۋەض رېپىپ،
زەضؼەظەپ ھبٌسا لەۋِىٕىڭ ٍېٕىؽب ثبضزى .ئۇالضؼبِ « :ەْ ؼىٍەضٔىڭ رۆگىگە ظىَبْ  -ظەذّەد
ٍەرىۈظِەؼٍىىىڭالضٔي ئېَزّىؽبّٔىسىُ؟» زەپ ؼوضىسى .ئۇالض « :ثىع رۆگىٕي ئۆٌزۈضزۇق .ثىعگە
وېٍىسىؽبْ ئبظاثٕي زەضھبي وەٌزۈضگىٓ! ثۇٔىڭؽب وۈچۈڭ ٍەرؽە - ،ئەٌۋەرزە! ؼەْ ئۆظەڭٕىڭ ئبٌالھ
رەضىپىسىٓ ئەۋەرىٍگەْ پەٍؽەِجەض ئىىۀٍىىىڭٕي ئېَزّىؽبّٔىسىڭ؟» زېسى.
ؼبٌىھ لەۋِىگە :ئۆٍۈڭالضزا (ھبٍبرٍىمزىٓ) ئۈچ وۈْ ثەھطىّەْ ثوٌۇۋېٍىڭالض .ثۇ ۋەزە ٍبٌؽبْ
ئەِەغ ،زېسى .ؼبٌىھ لەۋِىٕىڭ ٍېٕىسىٓ ئبٍطىٍسى ،ئىؿ رۈگىسى .ئبٌالھ ئۇٔىڭؽب لەۋِىٕىڭ ئۈچ
وۈٔسىٓ وېَىٓ ھبالن ثوٌىسىؽبٍٔىمىٕي ثىٍسۈضزى .رۆگە ئۆٌزۈضۈٌگەْ ۋالىززب ،ئۈچ لېزىُ چوڭمۇض
ٔەپەغ ئبٌؽبٔىسى.
ؼەِۇز لەۋِي ؼبٌىھٕىڭ ؼۆظٌىطىٕي ِەؼرىطە لىٍؽبْ ۋە ئبظاثٕي وۈرىەْ ھبٌسا ئۈچ وۈٕٔي
ئۆرىۈظزى .رۆرىٕچي وۈٔي ؼەھەضزە ،ئبؼّبْ ٍېطىٍىپ ،ربؼالضٔىڭ ئۈؼزىگە لبرزىك چىطلىطىؽبْ ثىط
ئبۋاظ چۈـزي .ئۇ ٍەضزىىي ھەِّە ٔەضؼە ھبالن ثوٌسىٍ .ەض لبرزىك رەۋضەپ ،ئۈؼزىسىىي ھەِّە
ٔەضؼە لېزىپ لبٌسى .ثۇ ثىط لبرزىك ئبۋاظ ئىسى .ئبۋاظ ثبـٍىٕىپ ئبذىطالـمىچە ،ؼەِۇز لەۋِي
پۈرۈٍٔەً ھبالن ثوٌؽبٔىسى .ئۇالض ٔېّە ئىؿ ثوٌؽبٍٔىمىٕي ئبڭمىطاٌّبٍال ھبالن ثوٌسى .ھەظضىزي
ؼبٌىھمب ئىّبْ ئېَزمبٔالض ثوٌؽب ،ئۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇ ٍەضزىٓ ئبٍطىٍسى ۋە لۇرۇٌۇپ لبٌسى.

ئىىىىٕچي ثبپ .ئىجشاھىُ ئەٌەٍھىغغبالَ ۋە ئۇٔىڭ ثىٍەْ
صاِبٔذاػ ئۆجىەْ پەٍغەِجەسٌەس

-7542عۇئبي :ئىجشاھىُ ئەٌەٍھىغغبالِٕىڭ ؽەسىپي
ھەظضىزي ئىجطاھىُ ئبٌالھمب ٍېمىٓ ثوٌۇؾ ِەضرىۋىؽىگە ئېطىفزي .ـۇڭب ئبٌالھٕىڭ
پەٍؽەِجەضٌىطى ئبضىؽىسا ھەظضىزي ئىجطاھىّٕىڭ ئبالھىسە ئوضٔي ثبض .ئۇ ،ئبٌالھٕىڭ ئۆظٌىطىسىٓ
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ئەھسە ئبٌؽبْ ئىطازىٍىه ثەؾ چوڭ پەٍؽەِجەضٔىڭ ثىطى ثوٌۇپ ،ئۇالض ٔۇھ ،ئىجطاھىُِ ،ۇؼب ،ئىؽب ۋە
ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالَ لبربضٌىمالض .ئبٌالھ ئۇٔي ئوچۇق  -ئبـىبضا ھبٌسا ئىٕؽبْ وۈچي
ٍەرّەٍسىؽبْ ئىفالض ثىٍەْ ؼىٕىسى .ھەظضىزي ئىجطاھىُ ٔبھبٍىزي لىَىٓ ؼىٕبلالضؼب زۇچ وەٌگەْ
ثوٌؽىّۇ ،ۋەزىؽىگە ۋاپب لىٍىؿ ثىٍەْ ثى طگە ٍبذفىٍىك لىٍىفٕي ھېچمبچبْ لوٌسىٓ ثەضِىگەْ
ثۀسە ئىسى .ئۆظىسىٓ وېَىٓ وەٌگەْ ثبضٌىك پەٍؽەِجەضٌەضٔىڭ ئبرىؽي ۋە ثوۋىؽي...
-7548عۇئبي :ئىجشاھىُ ئەٌەٍھىغغبالَ دۇَٔبغب وەٌگەْ ئىجحىّبئي ِوھىث
لۇضئبٔسا ئۇٔىڭ رۇؼۇٌۇـي ،ثبٌىٍىك زەۋضى ۋە لبٍؽي زەۋضزە ٍبـبپ ئۆرىۀ ٍىىي ثىٍەْ
ِۇٔبؼىۋەرٍىه ِەٌۇِبد ٍوق ثوٌۇپ ،پەلەد ئۇٔىڭ زەۋضىسىىي ھبٍبرىٌ ئبرّوؼفېطأي رەؼۋىطٌەپ
ثەضگەْ .ثۇ زەۋضزە ئىٕؽبٔالضٔىڭ ئۈچ ذىً گۇضۇپپىؽب ئبٍطىٍؽبٍٔىمىٕي وۆضۈۋاٌؽىٍي ثوٌىسۇ.
ٍبؼبچ ۋە ربـزىٓ ٍبؼبٌؽبْ ثۇرالضؼب چولۇٔىسىؽبٔالض.
لۇٍبؾ ،ئبً ۋە ٍۇٌزۇظالضؼب چولۇٔىسىؽبٔالض.
پبزىفبھ ۋە ھۆوۈِساضالضؼب چولۇٔىسىؽبٔالض.
ئىجطاھىُ ئۀە ـۇٔساق ِۇھىززب ،ثۇرمب چولۇٔىسىؽبْ ئبئىٍىٍەضٔىڭ ثىطىسە رۇؼۇٌسى .ئۇٔىڭ
ئبئىٍىؽي ئۆظ لوٌي ثىٍەْ ثۇد ٍبؼبپ ،ئۇٔىڭؽب چولۇٔىسىؽبْ وبپىطالضزىٓ ئىسى .ئبئىٍىٕىڭ
ثبـٍىمي ئەڭ چوڭ ثۇرٕي ٍبؼىؽۇچي ثوٌۇپ ،ئۇ ئۆظىٕي پۈرۈٍٔەً ثۇد ٍبؼبـمب ئبرىۋەرىەْ
ؼۀئەرىبض (ھەٍىەٌزبضاؾ) ئىسى .ئبرىٕىڭ وەؼپي ِىٍٍىزي ئبضىؽىسا ئۆظىگە ئبثطۇً ،ئبئىٍىگە
ٍۇلىطى ئىٕبۋەد ئېٍىپ وەٌگۀىسى .ئۇٔىڭ ھبٍبرىٕي ثبٌىٍىمىسىٓ ربضرىپ ثبـالٍٍي! ئۇٔىڭ ظېھٕي
وىچىىىسىٕال ئۆرىۈض ئىسى .ئىجطاھ ىُ وىچىىىسە ئبرىؽىٕىڭ ؼەٌىزە ثۇرالضٔي ٍبؼبۋارمبٍٔىمىٕي
وۆضزى .ثىط وۈٔي ،ئۇ ئبرىؽىٕىڭ ٔېّە ئىؿ لىٍىۋارمبٍٔىمىٕي ؼوضىسى .ئبرىؽي ئۇالضٔىڭ ئىالھ
ھەٍىەٌٍىطى ئىىۀٍىىىٕي ئېَززي .وىچىه ئىجطاھىّٕىڭ ئەلٍي ثۇ ؼۆظٌەضگە ھەٍطاْ ثوٌسى ۋە
لوثۇي لىالٌّىسى .ئۇ ھەضوۈٔي ھەٍىەٌٍەضٔي ئۇٍبق  -ثۇٍبلمب چۆضۈپ ئوٍٕبٍززي ،چوڭالض ئېفەن -
لېچىط ِىٕگۀسەن ئۇالضٔىڭ ئۈؼزىگە ِىٕىۋاالرزي .ثىط وۈٔي ،ئبرىؽي ئۇٔىڭ ِەضزۇخ ھەٍىىٍىٕىڭ
ئۈؼزىگە ِىٕىۋاٌؽبٍٔىمىٕي وۆضۈپ ئبچچىمالٔسى ۋە ثۇ ھەٍىەٌٕي ئوٍٕىّبؼٍىك ھەلمىسە
رۀجىھٍىسى.
ئىجطاھىُ ؼوضىسى - :ئبرب! ثۇ لبٍؽي ھەٍىەي؟ ئۇٔىڭ لۇاللٍىطى ٔېّە ئۈچۈْ ثىعٔىڭىىسىٓ
چوڭ؟
ئبرىؽي ئېَززي - :ئوؼٍۇَ! ثۇ پەضۋەضزىگبضالضٔىڭ پەضۋەضزىگبضى ِەضزۇذزۇض .ثۇ چوڭ لۇاللالض
ئۇٔىڭ ھېىّەد ئىگىؽي ئىىۀٍىىىٕىڭ ئىپبزىؽىسۇض .ئىجطاھىُ ئۆظ ـ ئۆظىگە وۈٌۈپ لوٍسى .ئۇ
رېري ٍەرزە ٍېفىسا ئىسى.
ٍىٍالض ئۆرزي .ئىجطاھىُ لۇضاِىؽب ٍېزىپ لبٌسى .ئبرىؽىٕىڭ ئەذّەلٍىمٍىطى ئۇٔىڭ لەٌجىگە
چوڭمۇض رەؼىط لىٍؽبٔىسى .ھۇؾ  -وبٌٍىؽي عبٍىسا ثىط ئىٕؽبٕٔىڭ ربؾ ٍ -بؼبچزىٓ ثۇد
ٍبؼبپ ،ئۇٔىڭؽب ئىجبزەد لىٍىفىؽب ئەلٍي ٍەرّەٍۋاربرزي .ئىجطاھىُ ثۇ ثۇرالضٔىڭ ٍېّەٍسىؽبْ،
ئىچّەٍسىؽبٍٔىمىٕي ،ؼۆظٌىَەٌّەٍسىؽبٍٔىمىٕي ۋە ثىطى ئۇالضٔي ٍبْ ٍبرمۇظۇپ لوٍؽب،
ئوڭفىالٌّبٍسىؽبٍٔىمىٕي چۈـۀگۀىسى .ثۇ ذىَبي ئىجطاھىّٕىڭ وبٌٍىؽىٕي ذېٍي ثىط ۋالىزمىچە
چۇٌؽىۋاٌسى.
ئىجطاھىّٕىڭ لەۋِىٕىڭ ثۇرالض ثىٍەْ ٌىك روٌسۇضۇٌؽبْ ٔبھبٍىزي چوڭ ئىجبزەرربٔىؽي ثبض
ئىسى .ئىجبزەرربٔىٕىڭ لبق ئورزۇضىؽىؽب ئەڭ چوڭ ثۇد ئوضۇٔالـزۇضۇٌؽبْ ثوٌۇپ ،لبٌؽبٍٔىطى ضەد
 ضېزي ۋە ذىٍي ثىٍەْ ئۇٔىڭ ئەرطاپىؽب رىعىٍؽبٔىسى .ئىجطاھىُ وىچىه ۋالزىسا ،ئبرىؽي ثىٍەْ ثۇئىجبزەرربٔىؽب پبد  -پبد وېٍەرزي .ئەِّب ئۇ ربؾ ۋە ٍبؼبچزىٓ ٍبؼبٌؽبْ ثۇ ٔەض ؼىٍەضٔي پەلەرال
وۆظگە ئىٍّبٍززي .ئەِّب ئەڭ لوضلۇٔچٍۇق رەضىپي ئبزەٍِەضٍ ،ۀي لەۋِي ثوٌۇپ ،ئۇالض ئىجبزەرربٔىؽب
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وىطگۀسە ،ثېفىٕي ئبٌسىؽب ؼبڭگىٍىزىپ ،ثېٍىٕي زۈِچەٍزىپ ِبڭبرزيٍ .ىؽب  -ظاضە لىٍىفىپ،
ذۇززى ثۇرالض ئۆظٌىطىٕىڭ ئبۋاظىٕي ئبڭالۋارمبٔسەن ٍبٌۋۇضۇپ وېزىفەرزي.
زەؼٍەپزە ،ثۇ ِۀعىطە ئىجطاھىّؽب وۈٌىىٍىه رۇٍۇٌسى .ئەِّب ئبؼزب  -ئبؼزب ؼەظەثٍىٕىفىە
ثبـٍىسى .پۈرۈْ لەۋِىٕىڭ ئبٌسىٕىپ ٍۈضىفي ئۇٔىڭؽب ثەوّۇ ؼەٌىزە رۇٍۇٌسى .ئىؿ رېرىّۇ
چىڭىؽب چىمزي .ئىجطاھىّٕىڭ ئبرىؽي ئوؼٍي (ٍۀي ئىجطاھىُ) چوڭ ثوٌؽبٔسا ،ئۇٔىڭ وبھىٓ
ثوٌۇـىٕي ئۈِىس لىالرزي .ئبرىؽي ئوؼٍىٕىڭ ثۇ ثۇرالضؼب ثىھۈضِەرٍىه لىٍّبؼٍىمىٕي رەٌەپ
لىالرزي .ئەِّب ئۇ ئۆظىٕىڭ ثۇرالضٔي ِەڭؽىزّەٍسىؽبٍٔىمىٕي ۋە ئۇالضزىٓ ٔەپطەرٍىٕىسىؽبٍٔىمىٕي
ئوچۇق  -ئبـىبضا ئېالْ لىالرزي.
-7548عۇئبي :ئىجشاھىُ ئەٌەٍھىغغبالِٕىڭ ثۇجپەسەعٍىه ثىٍەْ ثوٌغبْ وۆسۈؽي
ثىط وۈٔي ،ئىجطاھىُ ئبرىؽي ثىٍەْ ثىٍٍە ئىجبزەرربٔىؽب ثبضزى .ثۇرالضٔي ھۈضِەرٍەؾ ِۇضاؼىّي
ئۆرىۈظۈٌۈۋاربرزيِ .ۇضاؼىُ ۋالزىسا ،وبھىٕالضٔىڭ ئەڭ چوڭي ثۇرالضٔىڭ ئەڭ چوڭىٕىڭ ئبٌسىؽب
وېٍىپٔ ،بھبٍىزي ِۇڭٍۇق ثىط ئبۋاظ ثىٍەْ ئۇٔىڭؽب ٍبٌۋۇضزى ۋە ثۇرزىٓ لەۋِىگە ضەھىُ  -ـەپمەد
لىٍىفىٕيِ ،وي ضىعىك ثېطىفىٕي رەٌەپ لىٍسى .ھەِّە رىّزبغ ئىسى .ئىجطاھىّٕىڭ ئبۋاظى ثۇ
رىّزبؼٍىمٕي ثۇظزى .ئۇ ئەڭ چوڭ وبھىٕؽب ِۇٔساق زېسى:
 ئەً وبھىٓ! ئۇ ؼېٕىڭ ئبۋاظىڭٕي ئبڭٍىَبٌّبٍسۇ .ؼەْ ثۇٔي ثىٍّەِؽەْ؟ئەرطاپزىىىٍەضٔىڭ ھەِّىؽي ئۇٔىڭ ؽب لبضىسى ۋە ئىجطاھىُ ئىىۀٍىىىٕي ثىٍسى .چوڭ وبھىٓ
رېطىىىپ وەرزي .ئىجطاھىّٕىڭ ئبرىؽي ٍبٌؽبٔسىٓ ئوؼٍىٕىڭ ئبؼطىپ لبٌؽبچمب ،ئۆظىٕىڭ ٔېّە
زېگۀٍىىىٕىّۇ ثىٍّەٍسىؽبٍٔىمىٕي ثبھبٔە وۆضؼىزىپ ،وۆپچىٍىىزىٓ ئەپۇ ؼوضىسى .ئبٔسىٓ
ئوؼٍىٕي ئېٍىپ ئىجبزەرربٔىسىٓ چىمزي ۋە ئۇزۇي ئۆٍگە ئەوىٍىپٍ ،برمۇظۇپ لوٍؽبٔسىٓ وېَىٓ،
چىمىپ وەرزي.
ئىجطاھىُ ثىط پەغ ٍبرمبٔسىٓ وېَىٓ ،ئوضٔىسىٓ رۇضۇپ ؼىطرمب چىمزي .ئۇ ئبؼطىپ
لبٌّىؽبٔىسى .ئىجطاھىُ ئۆظىٕىڭ ٔبھبٍىزي چوڭ ثىط ئىفمب رۇرۇؾ لىٍؽبٍٔىمىٕي ھېػ لىٍسى .ئبٌالھ -
لەۋِي ٍبؼىۋاٌؽبْ ثۇ ٍبؼبچ ۋە ربؾ ھەٍىەٌٍەض ئەِەغ ئىسى .ئىجطاھىُ ئۆٍسىٓ چىمىپ ،ربغ رەضەپىە
ٍۈضۈپ وەرزي .ربغ ئۆڭىۈضٌىطىسىٓ ثىطىٕىڭ ئبٌسىسا ئوٌزۇضۇپ ،ئبؼّبٔؽب ثبلزي .ئەرىؽي ؼەھەض،
ئىجطاھىُ لەۋِىگە رېرىّۇ ھەٍطاْ لبالضٌىك ؼۆظ لىٍسى .رۈٔۈگۈْ چولۇٔؽبْ ٍۇٌزۇظالض ؼەھەضزە
ٍولبپ وەرىۀىسى .ئىجطاھىُ ٍولبپ وەرىەْ ٔەضؼىٕي ٍبلزۇضِبٍززي .ئىىىىٕچي وۈٔي وەچزە،
ئىجطاھىُ ئبٍٕي ئۆظىٕىڭ پەضۋەضزىگبضى زەپ ئېالْ لىٍسى .لەۋِي ثۇ ئىفٕىڭ ؼىطىؽب ٍېزەٌّىسى.
ئىجطاھىُ ئبٍؽب ئىجبزەد لىٍىفٕىّۇ ضەد لىٍسى .چۈٔىي ،ئبٍّۇ ثبـمب ٍۇٌزۇظالضؼب ئوذفبؾ
وېچىؽي پەٍسا ثوٌۇپ ،وۈٔسۈظى ٍولبپ وېزەرزي .ئەِّب لەۋِي ئۇٔىڭ ِەلؽىزىٕي چۈـۀّىسى.
ـۇٔىڭ ثىٍەْ ،ئىجطاھىُ پىالٔىٕي زاۋاِالـزۇضزى .ئۇٌۇغ ئبٌالھ ِۇٔساق زەٍسۇ:
ئۇ لۇٍبـٕىڭ چىمىۋارمبٍٔىمىٕي وۆضۈپ (ٍۇلىطىمي ئۇؼۇي ثوٍىچە)« :ثۇ ِېٕىڭ
پەضۋەضزىگبضىّسۇض .ثۇ ھەِّىسىٓ (ٍۀي ٍۇٌزۇظ ثىٍەْ ئبٍسىٓ) چوڭسۇض» زېسى .لۇٍبؾ پېزىپ
وېزىۋىسى ،ئۇ ئېَززىىي « :ئي لەۋِىُ! ِەْ ھەلىمەرەْ ؼىٍەض ـېطىه وەٌزۈضگەْ ِەثۇزالضزىٓ ئبزا -
عۇزاِەِْ .ەْ ھەلىمەرەْ ،ثبرىً زىٕالضزىٓ ھەق زىٕؽب ثۇضۇٌۇپ ،ئبؼّبٔالضٔي ،ظېّىٕٕي ٍبضارمبْ
ظارمب ٍۈظٌۀسىُِ .ەْ ِۇـطىىالضزىٓ ئەِەؼّەْ».
ئىجطاھىُ لۇٍبـٕي ئۆظىٕىڭ پەضۋەضزىگبضى زەپ ئېالْ لىٍؽبٔسىٓ وېَىٓ ،لۇٍبؾ پبرمىچە
وۈرۈپ رۇضزى .لۇٍبؾ پبرزي ،ئۇِۇ ثبـمب ِەذٍۇلالضؼب ئوذفبؾ وۆظزىٓ ؼبٍت ثوٌسى.
ئىجطاھىّٕىڭ زەٌىٍي ھەلٕي ئورزۇضىؽب چىمىطاٌىفي ِۇِىىٓ ئىسى .لەۋِي ئۇٔىڭ ثىٍەْ
ِۇٔبظىطىٍىفىفىە ثبـٍىسىٍ .ۇٌزۇظال ضؼب چولۇٔؽۇچىالض ئۇٔىڭ پېَىگە چۈـزي .ئۇالضٔىڭ ھەلمبٔىٌ
وۈضىفي لوضلۇرۇؾ ۋە رەھسىذ ؼېٍىؿ ثىٍەْ ثبـالٔسى.
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ھەظضىزي ئىجطاھىّٕىڭ ٍۇٌزۇظالضؼب چولۇٔؽۇچىالضؼب لبضـي ئېٍىپ ثبضؼبْ وۈضىفي ـۇٔىڭ
ثىٍەْ ئبٍبؼٍىفىپ ،ثۇرالضؼب چولۇٔؽۇچىالضؼب لبضـي ئېٍىپ ثبضؼبْ وۈضىفي ثبـالٔسى .ئىجطاھىُ
لەۋِىٕىڭ لبضـىؽىؽب زەۋەد ثىٍەْ چىمزي .ئىالھ ِەؼىٍىؽي ھەلمىسە لبرزىك ؼەظەپٍۀگەْ
ئىجطاھىُ:
« ؼىٍەض چولۇٔۇۋارمبْ ثۇ ثۇرالض ٔېّە؟ (ٍۀي ٔېّە ئۈچۈْ ثۇ ثۇرالضؼب چولۇٔىؽىٍەض)» زېسى.
ئۇالض« :ئبرب  -ثوۋىٍىطىّىعٔىڭ ئۇالضؼب ئىجبزەد لىٍىپ وېٍىۋارمبٍٔىمى ٕي ثىٍىّىع (ٍۀي ئۇالضؼب ئبرب -
ثوۋىٍىطىّىعؼب رەلٍىذ لىٍىپ چولۇٔىّىع)» زېسى .ئىجطاھىُ« :ؼىٍەضِۇ ،ئبرب  -ثوۋاڭالضِۇ (پبٍسا -
ظىَبْ ٍەرىۈظەٌّەٍسىؽبْ ،ئبڭٍىّبٍسىؽبْ عبٔؽىع ثۇرالضؼب چولۇٔؽبٍٔىمىڭالض ئۈچۈْ) ھەلىمەرەْ
ضوـەْ گۇِطاھٍىمزب ؼىٍەض» زېسى .ئۇالض« :ؼە ْ ضاؼذ زەۋاربِؽەْ ٍبوي چبلچبق لىٍىۋاربِؽەْ؟ »
زېسى .ئىجطاھىُ ئېَززي« :ئۇٔساق ئەِەغ ،ؼىٍەضٔىڭ (ئىجبزەد لىٍىفىڭالضؼب الٍىك)
پەضۋەضزىگبضىڭالض ئبؼّبٔالضٔىڭ ۋە ظېّىٕٕىڭ پەضۋەضزىگبضىسۇض ،ئۇالضٔي ئۇ ٍبضارمبِْ ،ۀّۇ ئۇٔىڭؽب
(لەرئىٌ زەٌىٍٍەض ثىٍەْ) گۇۋاھٍىك لىٍؽۇچىالضزىّٕەْ»
ؼۆظ رۈگىسى .ئىجطاھىُ ثىٍەْ لەۋِي ئبضىؽىسىىي وۈضەؾ ثبـالٔسى .ئۇٔىڭؽب ئەڭ ئەـەززىٌ
لبضـىٍىك وۆضؼەرىىٕي ئبرىؽي ٍبوي ئبرىؽي ئوضٔىسىىي ربؼىؽي ئىسى .ئبرب ثىٍەْ ئوؼۇي عېسەي
لىٍىفمب ثبـٍىسى .پطىٕؽىپ ۋە ئبؼبؼالض ئۇالضٔي ثىط  -ثىطىسىٓ ئبٍطىسى .ئوؼۇي ئبٌالھٕىڭ
ٍېٕىسا ،ئبرب ثوٌؽب ثبرىٍٍىمٕىڭ ٍېٕىسا ٍەض ئبٌسى.
ئبرب ئوؼۇٌؽب ِۇٔساق زېسى « :ئىجطاھىُ! ؼېٕىڭ وبؼبپىزىڭسىٓ ثېفىّؽب ثبال  -لبظا ٍېؽىفمب
ثبـٍىسىِ .ېٕي ذەٌمي  -ئبٌەَ ئبٌسىسا ضەؼۋا لىٍسىڭ ،ؼەْ ِبڭب ئەؼىىٍىه لىٍسىڭ» .
ئىجطاھىُ ئبرىؽىؽب ِۇٔساق زەپ عبۋاة ثەضزى:
ئي ئبرب! ٔېّىفمب ئبڭٍىّبٍسىؽبْ ،وۆضِەٍسىؽبْ ۋە ؼبڭب ھېچ ٔەضؼىگە ئەؼمبرّبٍسىؽبْ
ٔەضؼىٍەضگە چولۇٔىؽەْ؟ ئي ئبرب! ِبڭب ؼەْ ثىٍّەٍسىؽبْ ئىٍىٍّەض ٔبظىً ثوٌسىِ ،بڭب ئەگەـىىٓ،
ؼېٕي روؼطا ٍوٌؽب ثبـالٍّەْ .ئي ئبرب! ـەٍزبٔؽب چولۇّٔىؽىٓ ،ـەٍزبْ ِەضھەِەرٍىه ئبٌال ھمب
ھەلىمەرەْ ئبؼىٍَىك لىٍسى .ئي ئبرب! ؼېٕىڭ ِەضھەِەرٍىه ئبٌالھٕىڭ ئبظاثىؽب لېٍىفىڭسىٓ،
ـەٍزبٕٔىڭ ھەِطاھىؽب ئبٍٍىٕىپ لېٍىفىڭسىٓ لوضلىّەْ
ئبرب ؼەظەپزىٓ ٍېطىٍؽۇزەن ثوٌسى ۋە ئۇٔىڭ ئبٌسىؽب ئېزىٍىپ وېٍىپ ِۇٔساق زېسى:
ئي ئىجطاھىُ! ؼەْ ِېٕىڭ ئىالھٍىطىّسىٓ ٍۈظ ئۆضۈِەوچىّۇؼەْ؟ ئەگەض ؼەْ (ِۇٔساق
لىٍىفزىٓ) ٍبّٔىؽبڭ ،چولۇَ ؼېٕي ربؾ  -وېؽەن لىٍىپ ئۆٌزۈضىّەْ ،ئۇظاق ظاِبْ ِۀسىٓ
ٍىطاق رۇضؼىٓ!
ؼۆظ رۈگىسى .ئىجطاھىُ چبٌّب  -وېؽەن لىٍىپ ئۆٌزۈضۈٌۈؾ رەھسىزي ئبٌؽبٔسىٓ ؼىطد،
ئۆٍسىٓ لوؼالٔسى .ـۇٔساق ثوٌؽىّۇ ،ئىجطاھىُ ئبرىؽى ؽب ئىزبئەرىبض ئوؼۇي ۋە ثۈٍۈن پەٍؽەِجەضٌىه
پوظىزؽىَىؽي ثىٍەْ ِۇئبِىٍە لىٍسى .ئۇ ئبرىؽىؽب پەٍؽەِجەضٌىه ئەذاللي ثىٍەْ ذىزبة لىٍسى.
ئۆظىگە لىٍىٕؽبْ ھبلبضەرٍەض ،رۀمىس ،رەھسىزٍەض ۋە ئۆٍسىٓ لوؼالٔؽبٍٔىمىؽب لبضىّبً ،ئبرىؽىؽب
ِۇٔساق زەپ عبۋاة ثەضزى:
ؼبڭب ئبِبٍٔىك ثوٌؽۇْ ،پەضۋەضزىگبضىّسىٓ ؼبڭب ِەؼپىطەد رىٍەٍّەْ ،ئبٌالھ ِبڭب ھەلىمەرەْ
ِېھطىجبٔسۇض .ؼىٍەضزىٓ ۋە ؼىٍەض ئبٌالھٕي لوٍۇپ چولۇٔۇۋارمبْ ٔەضؼىٍەضزىٓ ٍىطاق ثوٌىّەْ،
پەضۋەضزىگبضىّؽب ئىجبزەد لىٍىّەْ ،پەضۋەضزىگبضىّٕىڭ ئىجبزىزىسىٓ ِەھطۇَ ثوٌۇپ لبٌّبؼٍىمٕي
ئۈِىس لىٍىّەْ( .ؼۈضە ِەضٍەَ  47ـ ۋە  48ـ ئبٍەرٍەض)
ئىجطاھىُ ئبرىؽىٕىڭ ئۆٍىسىٓ چىمزي .لەۋِىٕي ۋە ئۇالضٔىڭ ئبٌالھٕي لوٍۇپ چولۇٔۇۋارمبْ
ٔەضؼىٍىطىٕي رەضن ئەرزي .ثىطزىٕال ،وبٌٍىؽىؽب ثىط ذىَبي وەٌسى .ئۇ ،زەضٍبٔىڭ لبضـي ٍبلىؽىسا
ثبٍطاَ ِۇضاؼىّي ئۆرىۈظۈٌىسىؽبٍٔىمىٕي ۋە ھەِّە ئبزەِٕىڭ ئۇ رەضەپىە وېزىسىؽبٍٔىمىٕي ثىٍەرزي .ئۇ
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ثىط ِەظگىً وۈرزي ،ئبذىطى ِۇضاؼىُ وۈٔي ٍېزىپ وېٍىپ ،ذەٌك ٍبـبۋارمبْ ـەھەض ثوؾ لبٌسى.
ئىجطاھىُ ئىجبزەرربٔىؽب لبضاپ ،ئبؼزب  -ئبؼزب ٍۈضۈپ وەرزي .ئىجبزەرربٔىؽب ثبضىسىؽبْ ٍوٌالضزا
ھېچىىُ وۆضۈّٔەٍززي .ئىجبزەرربٔىسىّۇ ھېچىىُ لبٌّىؽبٔىسى .وىفىٍەضٔىڭ ھەِّىؽي زەضٍبٔىڭ
لبضـي لىطؼىمىسىىي ثبٍطاَ ِۇضاؼىّىؽب وەرىۀىسى .ئىجطاھىُ ئىجبزەرربٔىؽب وىطزىٍ ،ېٕىسا ٔبھبٍىزي
ئۆرىۈض ثىط پبٌزب ثبض ئىسى.
ئۇ ربؾ ۋە ٍبؼبچالضزىٓ ئوٍۇپ ٍبؼبٌؽبْ ھەٍىەٌٍەضگە ۋە ذەٌمٕىڭ ئۇالضٔىڭ ئبٌسىؽب (ٔەظىط
لىٍىپ) رىعىپ لوٍؽبْ ٍېّەن  -ئىچّەوٍەضگە لبضىسى .ئىجطاھىُ لوٌىسىىي پبٌزىٕي ئېگىع
وۆرۈضۈپ ،ثۇرالضٔىڭ ھەِّىؽىٕي پبچبلالپ ربـٍىۋەرزي .ئەڭ ئبذىطىسا ثىط ثۇرٕىڭ ثوٍٕىؽب پبٌزىٕي
ئېؽىپ لوٍسى .ئۆظ لەؼىّىٕي ئەِەٌگە ئبـۇضؼبٍٔىمىؽب چىٕپۈرۈپ ،ربؼمب لبٍززي .ئۇ ِۇـۇٔساق
ئەِىٍىٌ ٍوٌالض ئبضلىٍىك لەۋِىگە ئبٌالھزىٓ ثبـمىؽىؽب چولۇٔۇـٕىڭ ئەذّەلٍىك ئىىۀٍىىىٕي
ثىٍسۈضۈپ لوٍّبلچي ثوٌؽبٔىسى .زەضٍب ثوٍىسىىي ثبٍطاَ ِۇضاؼىّي ئبٍبؼالـزي ،ذەٌك ـەھەضگە
لبٍززي .ئىجبزەرربٔىؽب وىطگەْ رۇٔغي وىفي چىمىطاپ ربـٍىسى .ئۇٔىڭ ئبۋاظىٕي ئبڭٍىؽبٔالض
ئىجبزەرربٔىؽب ٍىؽىٍسى .ثىط ثۇرزىٓ ثبـمب ھەِّىؽي چېمىپ ربـالٔؽبٔىسى .ثۇٔي وىّٕىڭ
لىٍؽبٍٔىمىٕي ئوٍالـمب ثبـٍىسى .ئۇالضٔىڭ ئەلٍىگە ئىجطاھىُ وەٌسى ،چۈٔىي ئۇ ئۆظٌىطىگە ثۇ
ئىفٕىڭ ذبرب ئىىۀٍىىىٕي ئېَزىپ ،ئبٌالھمب ئىجبزەد لىٍىفمب زەۋەد لىٍىۋاربرزي.
ئىجطاھىُ وەٌزۈ ضۈٌۈپ ؼوضاق لىٍىٕىفمب ثبـٍىسى:ئي ئىجطاھىُ! ثۇرٍىطىّىعٔي ِۇـۇٔساق لىٍؽبْ
ؼۀّۇ؟
ئىجطاھىُ وۈٌۈِؽىطىسى ۋە ثوٍٕىؽب پبٌزب ئېؽىؽٍىك چوڭ ثۇرٕي وۆضؼىزىپ رۇضۇپ:
(ٍبق) ثەٌىي ئۇالضٔىڭ ِۇـۇ چوڭي ـۇٔساق لىٍسى ،ئەگەض ئۇالض ؼۆظٌىَەٌىؽە( ،وىّٕىڭ
چبلمبٍٔىمىٕي) ئۇالضٔىڭ ئ ۆظٌىطىسىٓ ؼوضاپ ثېمىڭالض! زېسى .ثبؾ وبھىٓ:
 وىّسىٓ ؼوضاٍّىع؟  -زېسى .ئجىطاھىُ: ئىالھٍىطىڭالضزىٓ ؼوضاڭالض .ؼوضالمب ربضرمۇچي: ؼەْ ثىعٔىڭ ئىالھٍىطىّىعٔىڭ ؼۆظٌىَەٌّەٍسىؽبٍٔىمىٕي ثىٍىؽەْ - ،زېسى .ئىجطاھىُ: ؼۆظٌىَەٌّەٍسىؽبْ ،پبٍسا  -ظىَبْ ٍەرىۈظەٌّەٍ سىؽبْ ٔەضؼىگە لبٔساق ئىجبزەدلىٍىۋارىؽىٍەض؟ ئوٍالپ ثبلزىڭالضِۇ؟ ئەلٍىڭالض ٔەگە وەرزي؟ ئىالھٍىطىڭالضٔىڭ ئەڭ چوڭىٕي
لبضىزىپ لوٍۇپ ،لبٌؽبٍٔىطىٕي پبلبچالپ ربـٍىسىُ .ثۇ ئىالھالض ئۆظٌىطىٕي ظىَبْ  -ظەذّەرزىٓ
ؼبلالپ لبالٌّىسى .ؼىٍەضگە لبٔساق ٍبذفىٍىك لىالٌىؽۇْ؟ ئوٍالپ ثبلزىڭالضِۇ؟ پبٌزىٕي ئەڭ چوڭ
ثۇرٕىڭ ثوٍٕىؽب ئېؽىپ لوٍسۇَ .ثۇدٔ :ېّە ئۈچۈْ ثۇٔساق لىٍىؽەْ؟  -زېَەٌّىسى .ئۇ
ؼۆظٌىَەٌّەٍسۇ ،ئبڭٍىَبٌّبٍسۇ ،ھەضىىەرٍىٕەٌّەٍسۇ ،پبٍسا  -ظىَبْ ٍەرىۈظەٌّەٍسۇ .ئىجطاھىُ
ِۀزىمىٍىك پىىىطٌەض ئبضلىٍىك ئۇالضٔىڭ ئبؼعىٕي رۇۋالٍىسى .ئۇالض ثوٌؽب ،ئۇٔي ئورمب ربـالپ،
وۆظزىٓ ٍولبرّبلچي ثوٌسى .ؼوضالچىالض ئۇٔىڭ ؼۆظٌىطىسىٓ زەضؼەظەة ثوٌسى .ؼوضالزىٓ وېَىٓ،
ئۇٔىڭ ئۈؼزىسىٓ (ئۆٌۈَ عبظاؼىؽب ھۆوۈَ لىٍىٕىفي وېطەن ثوٌؽبْ) ثىطِۇٔچە رۆھّەد رولۇپ
چىمىٍسى .ئۇالض پىىىط ،پطىٕؽىپ ۋە زەٌىً  -ئىؽپبد وۈضىفىس ە ئىجطاھىّؽب ٍېڭىٍىپ لبٌسى.
-7541عۇئبي :ئىجشاھىُ ئەٌەٍھىغغبالِٕىڭ ئوجمب جبؽٍىٕىؾي
ھەظضىزي ئىجطاھىُ لوٌؽب ئېٍىٕسىٍ ،ېمىٍؽۇ رەٍَبضٌىمي ثبـالٔسى .ھەِّەٍٍەْ ئىفمب وىطىفزي.
ئىجطاھىّٕي وۆٍسۈضۈؾ رەٍَبضٌىمي ثبـالٔسى .پۈرۈْ ِەٍِىىەرىە ذەۋەض ثېطىٍسى .ئىٕؽبٔالض
ئىالھٍىطىؽب ھۈضِەرؽىعٌىه لىٍىپ ،ئۇالضٔي چېمىپ ربـٍىؽبْ ۋە گۇٔبھىٕي ثوٍٕىؽب ئېٍىپ،
وبھىٕالضٔي ِەؼرىطە لىٍؽبْ ئبزەِٕىڭ عبظاؼب ربضرىٍىفىٕي وۆضۈؾ ئۈچۈْ ٍېعا  -لىفالق ،ربغ -
ثوؼزبْ ۋە ثبـمب ـەھەضٌەضزىٓ وېٍىفىە ثبـٍىسى.
ذەٌك ثىط ٍەضٔي چوڭمۇض ووالپ ،ئىچىگە زەضەخ ،ربذزبً ،ئورۇٔالضٔي ربـالپ روٌسۇضزى.
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ئبٔسىٓ ئبظگبٌؽب ئود ٍبلزي .ئىجطاھىّٕي ئورٕىڭ ئۈؼزىگە ربـالؾ ئۈچۈْ ِۀچبٔبق رەٍَبضالپ
لوٍۇٌؽبٔىسى .ئىجطاھىّٕىڭ پۇد  -لوٌىٕي ثبؼالپِ ،ۀچبٔبلمب ٍبرمۇظزى .ئود رۇرۇـۇپٍ ،بٌمۇٔي
ئبؼّبْ  -پەٌەن ئۆضٌەـىە ثبـٍىسى .ذەٌك ئورٕىڭ رەپزىگە چىسىَبٌّبً ،ئبظگبٌسىٓ ٔېطى ثېطىپ
رۇضۇـزي .چوڭ وبھىٓ ئىجطاھىّٕي ئورمب ربـالؾ ئەِطىٕي ثەضزى.
عىجطىئً وەٌسى ۋە ئىجطاھىّٕىڭ ثبؾ رەضىپىسە رۇضۇپ ئۇٔىڭسىٓ:
 ئىجطاھىُ! ٍبضزەَ وېطەوّۇ؟  -زەپ ؼوضىسى .ئىجطاھىُ: ٍبق ،ؼېٕىڭ ٍبضزىّىڭ وېطەن ئەِەغ - ،زېسى.ِۀچبٔبق وېطىٍىپ ئېزىٍسى .ئىجطاھىُ پۇالڭالپ ثېطىپ ئورٕىڭ ئۈؼزىگە چۈـزي .ئىجطاھىُ
ئورٕىڭ ئىچىگە ذۇززى پەـزبلالضٔي زەؼؽەپ ٔەِرۇؾ ثىط ثبؼٕىڭ ئىچىگە چۈـىۀسەن
چۈـزي .ئود الۋۇٌساپ وۆٍۈۋاربرزي ،ئەِّب ئۇٔي وۆٍسۈضِەٍززي .ئۇٌۇغ ئبٌالھ ئورمب ئەِط لىٍؽبٔىسى.
ئۇٌۇغ ئبٌالھ ِۇٔساق زەٍسۇ :ثىع ئورمب « :ئي ئود! ئىجطاھىّؽب ؼبٌمىٓ ۋە ئبِبٍٔىك (ثەذؿ
ئېزىسىؽبْ) ثوٌۇپ ثەضگىٓ!» زېسۇق .ئود ئبٌالھٕىڭ ئەِطى ثىٍەْ ئىجطاھىّؽب ؼبٌمىٓ ۋە ئبِبٍٔىك
ثەذؿ ئەرزي .پەلەرال ئۇٔىڭ پۇد  -لوٌي ثبؼالٔؽبْ ٍىپالضٔي وۆٍسۈضۈۋەرزي .ئىجطاھىُ ئورٕىڭ لبق
ئورزۇضىؽىسا ،ذۇززى ثبؼسا ئوٌزۇضؼبٔسەن ئوٌزۇضۇپ ،پەضۋەضزىگبضىؽب ھەِسۇؼبٔب ئېَزبرزي .لەٌجىسە
ئبٌالھ ؼۆٍگۈؼىسىٓ ثبـمب ٔەضؼە ٍوق ئىسى.
ذەٌك روپي ،لەۋَ چوڭٍىطى ۋە وبھىٕالض ئورٕي وۆظىزىپ ٔېطىسا ئوٌزۇضارزي .ئورٕىڭ رەپزىسىٓ
ٍۈظٌىطى الۋۇٌساپ ٍېٕىۋاربرزي .ئود ذېٍي ئۇظۇْ ۋالىزمىچە چبضاؼالپ وۆٍسى .ھەرزب ثەظى
ِۇـطىىالضؼب ئود ِەڭگۈ ئۆچّەٍسىؽبٔسەن ثىٍىٕىپ وەرزي .ئود ئۆچىۀسىٓ وېَىٓ،
ئىجطاھىّٕىڭ وىطىپ وەرىەْ پېزي ٍېٕىپ چىمىۋارمبٍٔىمىٕي وۆضزىِ .ۇـطىىالضٔىڭ ٍۈظٌىطى ئىػ
 رۈرەوزىٓ لبپمبضا ثوٌۇپ وەرىۀىسى ،ئەِّب ئىجطاھىّٕىڭ ٍۈظىسىٓ ٔۇض چبلٕبپ رۇضارزي .ئۇالضٔىڭوىَىٍّىطىٕىڭ ٍېطىّي ئۈؼزىگە چۈـىەْ ئود ئۇچمۇٍٔىطىسا وۆٍۈپ وەرىۀىسى ،ئەِّب
ئىجطاھىّٕىڭ وىَىّي ئۆظ پېزي ئىسى .ئۇالضٔىڭ ئۈؼزي  -ثېفىٕي وۈي ثبؼمبٔىسى ،ئەِّب
ئىجطاھىّٕىڭ ئۈؼزي  -ثېفىسا وۈي ٍبوي ئىػ  -رۈرەوزىٓ ئەؼەض ٍوق ئىسى .ئىجطاھىُ ئورٕىڭ
ئىچىسىٓ ذۇززى ثبؼٕىڭ ئىچىسىٓ چىممبٔسەوال ٍېٕىپ چىممبٔىسى .ئۇالضٔىڭ لىٍّىفي
ِەؼرىطىٍىه ھبٌسا ِەؼٍۇپ ثوٌسى.
ئۇٌۇغ ئبٌالھ ثەلەض ؼۈضىؽىسە ِۇٔساق زەٍسۇ:
پەضۋەضزىگبضى روؼطىؽىسا ئىجطاھىُ ثىٍەْ ِۇٔبظىطىٍەـىەْ ،ئبٌالھٕىڭ ئبرب لىٍؽبْ
پبزىفبھٍىم ي ئۇٔي ئىجطاھىُ ثىٍەْ ِۇٔبظىطىٍىفىفىە ئېٍىپ وەٌگەْ ئبزەَ (ٍۀي ٔەِطۇز)ٔي
وۆضِىسىڭّۇ؟ ئەٍٕي ۋالىززب ئىجطاھىُ (ئبٌالھٕىڭ ثبضٌىمىؽب زەٌىً وۆضؼىزىپ)ِ« :ېٕىڭ
پەضۋەضزىگبضىُ (ئۆٌۈوٕي) رىطىٍسۈضەٌەٍسۇ( ،رېطىىٕي) ئۆٌزۈضەٌەٍسۇ» زېسى .ئۇِ« :ۀّۇ (ئۆٌۈوٕي)
رىطىٍسۈضەٌەٍّەْ( ،رېطىىٕي) ئۆٌزۈضەٌەٍّەْ» زېسى (ٔەِطۇز ئۆٌۈِگە ھۆوۈَ لىٍىٕؽبْ ئىىىي
ئبزەِٕي چبلىطرىپ وېٍىپ ثىطىٕي ئۆٌزۈضزىٍ ،ۀە ثىطىٕي لوٍۇپ ثەضزى) .ئىجطاھىُ (ٔەِطۇزٔىڭ
ثۇٔساق ھبِبلەرٍىىىٕي وۆضۈپ)« :ئبٌالھ ھەلىمەرەْ وۈٕٔي ـەضلزىٓ چىمىطاالٍسۇ( ،ذۇزاٌىك زاۋاؼي
لىٍىسىؽب ْ ثوٌؽبڭ) ؼەْ ئۇٔي ؼەضثزىٓ چىمىطىپ ثبلمىٓ» زېسى( .ثۇٔساق پبوىذ ئبٌسىسا) وبپىط
ئېؽىع ئبچبٌّبً لبٌسى .ئبٌالھ ظاٌىُ لەۋِٕي ھىساٍەد لىٍّبٍسۇ.
پبزىفبھ ئىجطاھىّٕىڭ ؼۆظٌىطىٕي لۇالق ؼېٍىپ ئبڭالۋاربرزي .ئىجطاھىّٕىڭ ئەڭ ئبذىطلي
ؼۆظٌىطىٕي ئبڭالپ رىٍي رۇرۇٌۇپ لبٌسى .ئۆظىٕىڭ ئبعىع ئىىۀٍىىىٕي چۈـىٕىپ ھەٍطاْ لبٌؽبْ
پبزىفبھ ،ئىجطاھىّؽب عبۋاة ثېطەٌّىسى .ئىجطاھىُ ئۇٔىڭ ٍبٌؽبٔچي ئىىۀٍىىىٕي ئىؽپبرٍىؽبٔىسى.
ئىجطاھىُ ئبٌالھٕىڭ لۇٍبـٕي ـەضلزىٓ چىمىطىسىؽبٍٔىمىٕي ئېَززي .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ،پبزىفبھ
ئۆظىٕىڭ ئبعىع ئىىۀٍىىىٕي چۈـۀسى .ئۇ ئىجطاھىّٕىڭ ؼۆظٌىطى ئبٌسىسا زاڭمېزىپ لبٌؽبٔىسى.
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ئۆظىٕىڭ لوٍؽبْ  -رۇرمىٕىٕي ثىٍەٌّەٍززيِ .ۇـطىه پبزىفبھٕىڭ ٍبٌؽبٔچىٍىمىٕي پبؾ لىٍؽبْ
ئىجطاھىُ ؼبضاٍسىٓ چىمىپ وەرزي.
-7545عۇئبي :ئىجشاھىُ ئەٌەٍھىغغبالِٕىڭ ھىجشەت لىٍىؾي
ئىجطاھىّٕىڭ ٔبِي پۈرۈْ ِەٍِىىەرىە پۇض وەرزي .ئىٕؽبٔالض ئۇٔىڭ ِۆعىعىؽي ۋە ئورزىٓ
لۇرۇٌۇپ چىممبٍٔىمىٕي ئېؽىعزىٓ ئېؽىعؼب ؼۆظٌەپ ٍۈضەرزي .ئۇالضٔىڭ ئبضىؽىسا ٍۀە پبزىفبھ ثىٍەْ
ئۇٔىڭ ئبضىؽىسا ثوٌۇپ ئۆرىەْ ِۇٔبظىطىسە ،ئۇٔىڭ پبزىفبھٕي ِبد لىٍؽبٍٔىمي ،پبزىفبھٕىڭ ٔېّە
زېَىفىٕي ثىٍەٌّەً لبٌؽبٍٔىمي ھەلمىسى ىي ؼۆظ  -چۆچەوٍەض ربضلبٌسى .ئىجطاھىُ ذەٌمٕي رەۋھىس
ٍوٌىؽب زەۋەد لىٍىفٕي زاۋاِالـزۇضزى .لەۋِىٕي ھىساٍەرىە ئېطىفزۈضۈؾ ئۈچۈْ وۆپ
رىطىفچبٍٔىك وۆضؼەرزي .ھەضذىً ۋاؼىزىٍەض ئبضلىٍىك ئۇالضٔي لبٍىً لىٍىفمب رىطىفبرزي .ئۇ
لەۋِىگە لبٔچە ٍېمىٕچىٍىك لىٍؽبٔؽېطى ،لەۋِي ئۇٔىڭسىٓ ـۇٔچە ثىعاض ثوالرزي .لەۋِىسىٓ ئۇٔىڭؽب
پەلەد ثىط ئەض ،ثىط ئبٍبٌال ئىّبْ ئېَززي .ئبٍبٌٕىڭ ئىؽّي ؼبضە ثوٌۇپ ،وېَىٕىي ٍىٍٍىطى
ئىجطاھىّؽب ٍبرٍىك ثوٌسى .ئەض ثوٌؽبٌ ،ۇد ئىسى .وېَىٕىي ٍىٍٍىطى ئۇِۇ پەٍؽەِجەض ثوٌسى .ئىجطاھىُ
ئۇ ئىىىىؽىسىٓ ثبـمىؽىٕىڭ ئىّبْ ئېَزّبٍسىؽبٍٔىمىٕي چۈـىٕىپ ٍېزىپ ،ھىغطەد لىٍىؿ
لبضاضىؽب وەٌسى.
ھىغطەد لىٍىفزىٓ ثۇضۇْ ،ئبرىؽىٕي ئىّبٔؽب زەۋەد لىٍسى .ئەِّب ئۇ ئبرىؽىٕىڭ ئبٌالھٕىڭ
زۈـّىٕي ئىىۀٍىىىٕي ۋە ئۇٔىڭ ئىّبْ ئېَزىؿ ٔىَىزىٕىڭ ٍولٍۇلىٕي ثىٍىپ ،ئۇٔىڭسىٓ
ٍىطالالـزي ۋە ِۇٔبؼىۋىزىٕي پۈرۈٍٔەً ئۈظزى.
ھەظضىزي ئىجطاھىُ ٍۇضرىسىٓ ئبٍطىٍىپ ،ھىغطەد ٍوٌىؽب چۈـزي .ئبٌسى ثىٍەْ ،ئۇض ۋە ھبضاْ
زېگەْ ـەھەضٌەضگە ثبضزى .ئبٔسىٓ ئبٍبٌي ثىٍەْ ثىٍٍە پەٌەؼزىٓ رەضەپىە ئۆرۈپ وەرزي .ئبٍبٌي
ئۇٔىڭؽب ئەگەـىەْ ثىطزىٕجىط ئبٍبي ئىسى .ئۇٔىڭؽب ئەگەـىەْ ثىطزىٕجىط ئەض ٌۇد ئۇٔىڭؽب ھەِطاھ
ثوٌسى .ئۇٌۇغ ئبٌالھ ئۀىەثۇد ؼۈضىؽىسە ِۇٔساق زەٍسۇ:
ٌۇد ئىجطاھىّؽب ئىّبْ ئېَززي .ئىجىطاھُ ئېَززيِ « :ەْ چولۇَ پەضۋەضزىگبضىُ رەضىپىگە
ھىغطەد لىٍىّەْ (ٍۀي ئبٌالھٕىڭ ضاظىٍىمىٕي ئىعزەؾ ٍۈظىؽىسىٓ ۋەرىٕىّٕي رەضن ئېزىپ ،ئبٌالھ
ئەِط لىٍؽبْ عبٍؽب ھىغطەد لىٍىپ ثبضىّەْ) .ئبٌالھ ھەلىمەرەْ ؼبٌىجزۇض ،ھېىّەد ثىٍەْ ئىؿ
لىٍؽۇچىسۇض».
ئىجطاھىُ پەٌەؼزىٕسىٓ وېَىِٓ ،ىؽىطؼب ثبضزى .ئۇ ٍوي ثوٍي ئىٕؽبٔالضٔي ئبٌالھمب ئىّبْ
ئېَزىفمب زەۋەد لىالرزي ،ثۇ ٍوٌسا رىطىفچبٍٔىك وۆضؼىزەرزي ،ظەئىپ ۋە ِىؽىىٍٕەضگە ٍبضزەَ
ثېطەرزي ،ئىٕؽب ٔالضؼب ئبزىٍٍىك ثىٍەْ ِۇئبِىٍە لىالرزي ،ئۇالضٔي ھەق ۋە ھەلىمەرىە ٍۈظٌۀسۈضەرزي.
ئبٍبٌي ؼبضەزىٓ پەضظۀزٍىه ثوالٌّىسىِ .ىؽىط پبزىفبھي ئۇٔىڭ ذىعِىزي ئۈچۈْ ِىؽىطٌىك
چۆضىسىٓ ثىطٔي ثەضگۀىسى .ئىجطاھىُ ٍبـىٕىپ لبٌؽبٔىسى .ئبٌالھ ٍوٌىسا ئۆرىەْ ئۆِطى
چبچٍىطىٕي ئبلبضرىپ ،ثېٍىٕي ِۈوچەٍزىپ لوٍؽبٔىسى .ؼبضە ِۇٔساق زەپ ئوٍٍىسى« :ثىع لېطىپ
لبٌؽبْ ثوٌؽبلّۇ ،رېرىچە ٍبٌؽۇظ ٍبـبۋارىّىعِ .ەْ پەضظۀزٍىه ثوالٌّىسىُِ .ىؽىطٌىك چۆضىٕي
ئېطىّگە ئېٍىپ ثەضؼەَ لبٔساق ثوالض؟» ِىؽىطٌىك چۆضىٕىڭ ئىؽّي ھبعەض ئىسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ،
ؼبضە ئىجطاھىّٕي ھبعەضگە ئۆٍٍەپ لوٍسى .ھبعەض ثىط ئوؼۇي پەضظۀزٍىه ثوٌسى .ئبرىؽي ئۇٔىڭؽب
ئىؽّبئىً زەپ ئبد لوٍسى .ھبعەض ئىؽّبئىٍٕي رۇؼمبْ چبؼسا ئىجطاھىُ ٍبـىٕىپ لبٌؽبٔىسى.
ھەظضىزي ئىجطاھىُ ثۇ زۇَٔبزا ئبٌالھمب ئىجبزەد لىٍىپ ،ھەِسۇؼبٔب ئېَزىپ ۋە ئۇٔي ئۇٌۇؼالپ
ئۆرزي .ئىجطاھىّ ٕىڭ ئبٌالھ ضاظىٍىمي ئۈچۈْ ِبڭؽبْ ِۇؼبپىؽىٕىڭ ئۇظۇٍٔۇلىٕي ثىٍّەٍّىع .ئۇ
زاۋاٍِىك رۈضزە ئبٌالھ رەضەپىە لبضاپ ِبڭبرزي .ھبٍبرىٕىڭ ئبذىطلي وۈٍٔىطىسە ،ھەظضىزي ئىجطاھىّٕىڭ
لەٌجي ھۇظۇض ،ؼۆٍگۈ ۋە ئىّبْ ثىٍەْ روٌسى .ثىط وۈٔي ،ئۇ پەضۋەضزىگبضىٕىڭ لوٌىٕىڭ لبٔساق
ئىفٍەٍ سىؽبٍٔىمىٕي ۋە لىَبِەد لبٍىُ ثوٌۇـزىٓ ئىٍگىطى ئۇ وۈٕٔي (ٍۀي لىَبِەد وۈٔىٕي)
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وۆضۈـٕي ئبضظۇ لىٍسى .ئبٌالھ ثۇ ئەھۋاي ھەلمىسە ؼۈضە ثەلەضزە ِۇٔساق زەٍسۇ:
ئۆظ ۋالزىسا ئىجطاھىُ « :پەضۋەضزىگبضىُ! ئۆٌۈوٍەضٔي لبٔساق رىطىٍسۈضىسىؽبٍٔىمىڭٕي ِبڭب
وۆضؼەرىىٓ» زېسى .ئبٌالھ (« :ئۆٌۈوٍەضٔي رىطىٍسۈضەٌەٍسىؽبٍٔىمىّؽب) ئىفۀّىسىڭّۇ؟» زېسى.
ئىجطاھىُ« :ئىفۀسىٌُ ،ېىىٓ وۆڭٍۈَ (رېرىّۇ) لبضاض ربپؽۇْ ئۈچۈْ (وۆضۈـٕي ذبالٍّەْ)» زېسى.
ئبٌالھ ئېَززي« :لۇـزىٓ رۆرٕي ئبٌؽىٓ ،ئۇالضٔي ئۆظەڭگە روپٍىؽىٓ (ٍۀي ئۇالضٔي پبضچىالپ
گۆـٍىطى ثىٍەْ پەٍٍىط ىٕي ئبضىالـزۇضؼىٓ) ،ئبٔسىٓ ھەض ثىط ربؼمب ئۇالضزىٓ ثىط ثۆٌۈوىٕي لوٍؽىٓ،
ئبٔسىٓ ئۇالضٔي چبلىطؼىٓ ،ؼېٕىڭ ئبٌسىڭؽب ئۇالض چبپؽبْ وېٍىسۇ » .ثىٍگىٕىي ،ئبٌالھ ؼبٌىجزۇض،
ھېىّەد ثىٍەْ ئىؿ لىٍؽۇچىسۇض .ئىجطاھىُ ئبٌالھٕىڭ ئەِطى ثوٍىچە لىٍسى .لۇـزىٓ رۆرٕي
پبضچىالپ ،ربؼالضؼب لوٍسى .ئبٌالھٕىڭ ٔبِي ثىٍەْ ئۇالضٔي ئۆظىگە چبلىطزى .پەٍٍەض ئۇچۇپ
وېٍىپ ،لبٔبرالضؼب ٍەضٌەـزي .پووبٔالض ثبـالضٔي ئىعزېسى .لۇـالضٔىڭ پبضچىالٔؽبْ ثەزۀٍىطى ئۀە
ـۇ رەضىمىسە ثىط  -ثىطىٕي ئىعزەپ ھەض رەضەپىە ئۇچۇـمب ثبـٍىسى .لوۋۇضؼب ؼۆڭەوٍىطى ٍۈضەوٍەض
ثىٍەْ ذۇززى ئبـىك ِ -ەـۇلالضزەن ،ثىط  -ثىطىٕي ئوڭبٍال رېپىفزي .پبضچىالٔؽبْ ٍەضٌەض ثىط -
ثىطىگە ٍېپىفزي .ثىط لۇؾ ٔبھبٍىزي رېعٌىه ثىٍەْ ئۇچۇپ وېٍىپ ،ئۆظىٕي ئىجطاھىّٕىڭ لۇچىمىؽب
ئبرزي.
 -7548عۇئبي :ئىجشاھىُ ئەٌەٍھىغغبالِٕىڭ ئوغٍي ئىغّبئىٍٕي ِەوىىگە ٍەسٌەؽحۈسۈؽي
ثىط وۈٔي ،ھەظضىزي ئىجطاھىُ ؼەھەض ئوضٔىسىٓ رۇضۇپ ،ئبٍبٌي ھبعەضگە ئوؼٍي ئىؽّبئىٍٕي
ئېٍىپ ئۇظۇْ ؼەپەضگە ئبرٍىٕىؿ ئۈچۈْ رەٍَبضٌىك لىٍىفىٕي ثۇٍطىسى .ثىط ٔەچچە وۈٔسىٓ
وېَىٓ ،ئىجطاھىُ ئبٍبٌي ھبعەض ثىٍەْ ئوؼٍي ئىؽّبئىٍٕي ئېٍىپ ،ئۇظۇْ ؼەپەضگە ئبرالٔسى.
ئىؽّبئىً رې ري ؼۈرزىٓ ئبٍطىٍّىؽبْ ثوۋاق ئىسى.
ئىجطاھىُ ئېىىٕعاضٌىمالضٔي ئبضىالپ روذزىّبً ِبڭسى ،ئبٔسىٓ چۆٌگە چىمزي ،ئۇٔسىٓ وېَىٓ
ربؼٕي ھبٌمىپ ئۆرۈپ ،ئەضەة ٍېطىُ ئبضىٍي چۆٌٍۈوىگە وىطزى .چۆٌٍۈوزە ٍېّەن  -ئىچّەن ،زەي -
زەضەخ ،ؼۇِ ،ېۋە زېگەْ ٔەضؼىٍەضزىٓ ھېچمبٍؽىؽي وۆضۈّٔەٍززيٍ .ۀي چۆٌٍۈوزە ھبٍبرزىٓ ئەؼەض
ٍوق ئىسى .ئىجطاھىُ ثىط ۋازىؽب ٍېزىپ وەٌسى .ـۇ ٍەضزە ئۇالؼٍىطىسىٓ ٍەضگە چۈـزي .ئىجطاھىُ
ئبٍبٌي ثىٍەْ ئوؼٍىٕىڭ ٍېٕىؽب ئبظضاق ؼۇ ثىٍەْ ثىط ذبٌزىسا ٍېّەوٍىه لوٍۇپ ،ئۆظى ئەرطاپٕي ثىط
ٔەچچە لېزىُ چۆضگىٍىۋەرىۀسىٓ وېَىٓ ،ثىط رەضەپىە لبضاپ ٍۈضۈپ وەرزي .ئۇ لوٍۇپ لوٍؽبْ
ٍېّەن  -ئىچّەن ئىىىي وۈٔگىّۇ ٍەرّەٍززي .ئبٍبٌي ئۇٔىڭ وەٍٕىسىٓ ٍۈگۈضگەْ پېزي« :ئىجطاھىُ!
ٔەگە ِبڭسىڭ؟ ثىعٔي ھېچٕەضؼە ٍوق ِۇـۇ ٍەضگە ربـالپ لوٍبِؽەْ؟» زەپ ۋاضلىطىسى.
ھەظضىزي ئىجطاھىُ ئۇٔىڭؽب عبۋاة ثەضِەً ،ئبٌسىؽب لبضاپ وېزىۋەضزى .ئبٍبٌي لبٍزب ۋاضلىطىسى.
ئۇ ٍۀە عبۋاة ثەضِىسى .وېَىٓ ،ئۇ ثۇٔىڭ ئىجطاھىّٕىڭ ئىٍىىسىىي ئىؿ ئەِەغ ،ثەٌىي
ئبٌالھٕىڭ ئەِطى ئىىۀٍىىىٕي چۈـۀسى .ئبٍبٌي ئۇٔىڭسىٓ« :ئبٌالھ ؼبڭب ـۇٔساق لىٍىفٕي
ثۇٍطىسىّۇ؟» زەپ ؼوضىسى .ئىجطاھىُ« :ھەئە» زېسى .ئىّبٔساض ئبٍبٌي« :ئبٌالھ ؼېٕي ِۇـۇٔساق
لىٍىفمب ثۇٍطۇؼبْ ثوٌؽب ،ئۇ ثىع ثىٍەْ ثىٍٍىسۇض ،ثىع ھەضگىع ظىَبْ ربضرّبٍّىع» زېسى.
ئىجطاھىُ ٍوٌىٕي زاۋاِالـزۇضزى .ئۇ ثىط ربؼٕىڭ ئېزىىىگە ٍېزىپ وەٌگۀسىٓ وېَىٓ،
لوٌٍىطىٕي ٍۇلىطى وۆرۈضۈپ ئبٌالھمب ِۇٔساق زەپ زۇئب لىٍسى:
پەضۋەضزى گبضىّىع! ئەۋالزىّٕىڭ ثىط لىؽّىٕي (ٍۀي ثبالَ ئىؽّبئىً ثىٍەْ ئبٍبٌىُ ھبعەضٔي)
ٔبِبظ ئولۇؼۇْ (ٍۀي ؼبڭب ئىجبزەد لىٍؽۇْ) زەپ ؼېٕىڭ ھۈضِەرٍىه ئۆٍۈڭٕىڭ لېفىسىىي
ئېىىٕؽىع ثىط ۋازىؽب (ٍۀي ِەوىىگە) ئوضۇٔالـزۇضزۇَ.
ئبٌالھٕىڭ ئۆٍي رېري لبٍزب ٍبؼبٌّىؽبٔىسىٍ .ۀي وەئجە رېري ٍبؼبٌّىؽبٔىسى .ثۇ
چۈـىٕىىؽىع ئىفالضزا ئبٌالھٕىڭ ٔبھبٍىزي ثۈٍۈن ھېىّىزي ثبض ئىسى .ئىؽّبئىً وېَىٓ ئبرىؽي
ثىٍەْ ثىٍٍە وەئجىٕي ٍبؼبـمب ِەؼئۇي ثوالرزي .ئبٌالھٕىڭ ھېىّىزي ئىٕؽبٔالضٔىڭ ئبؼزب  -ئبؼزب ثۇ
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ٍەضگە وېٍىپ ِبوبٍٔىفىفي ۋە ثۇ ٍەضزە (ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ئىجبزەرٍىطىسە ٍۈظىٕي ـۇ رەضەپىە
لىٍىسىؽبْ) وەئجىٕىڭ ٍبؼىٍىفىسىٓ ئىجبضەد ئىسى.
ھەظضىزي ئىجطاھىُ ئبٍبٌي ثىٍەْ ئوؼٍىٕي ئۇ ٍەضگە ربـالپ لوٍۇپ ،ئىٕؽبٔالضٔي رەۋھىسوە
زەۋەد لىٍىؿ ئۈچۈْ لبٍزىپ وەرزي .ھبعەض ئىؽّبئىٍٕي ئەِگۈظزى ۋە ئۇؼؽىسى .لۇٍبـٕىڭ
ئورزەن لىعىمي عبٕٔي لبرزىك لىَٕبٍززي .ئىىىي وۈٔسىٓ وېَىٓ ،ؼۇ ۋە ٍېّەوٍىه پۈرۈٍٔەً
رۈگىسى .ھبعەضٔىڭ ؼۈري لۇضىسى .ھەض ئىىىىؽي ئۇؼؽۇظٌۇلزىٓ لىَٕىٍىفمب ثبـٍىسى .ئەھۋاي
ثەوّۇ چبربق ئىسى.
ئىؽّبئىً ئۇؼؽۇظٌۇلزىٓ ٍىؽالـمب ثبـٍىسى .ھبعەض ئۇٔي لوٍۇپ ،ؼۇ ئىعزەـىە ثبـٍىسى.
ٍۈگۈضگەْ پېزي ؼەـب رۆپىٍىىىگە چىمزي .ئۇ ٍەضزە لوٌٍىطىٕي پىفبٔىؽىگە رۇرۇپ ،ئەرطاپزىٓ
لۇزۇق ،ئبزەَ ٍبوي وبضۋأسەن ٔەضؼىٍەضٔي ئىعزېسىٌ .ېىىٓ ۋازىسا ھېچٕېّە وۆضۈّٔەٍززي.
ھبعەض ؼەـب رۆپىٍىىىسىٓ چۈـۈپ ،ۋازىٕي وېؽىپ ئۆرۈپ ،لبضـي رەضەپزىىي ِەضۋە
رۆپىٍىىىگە چىمزي .ئۇ ٍەضزىّۇ ئەرطاپمب لبضىسى ،ئەِّب ٍۀىال ھېچٕېّە ٍوق ئىسى.
ئۇ ٍەضزىٓ لبٍزىپ ،ئوؼٍىٕىڭ ٍېٕىؽب ثبضزى .ئوؼٍي لبرزىك ئۇؼؽبپ وەرىەچىە ،روذزىّبً
ٍىؽالٍززي .ھبعەض ٍۀە ؼەـب رەضەپىە لبضاپ ٍۈگۈضزى .رۆپىٍىىزە ئەرطاپمب ثىط لبضىۋەرىۀسىٓ وېَىٓ،
ِەضۋەگە لبضاپ ٍۈگۈضزى .ئىىىي ر ۆپىٍىه ئبضىؽىسا ٍەرزە لېزىُ ٍۈگۈضۈپ ثېطىپ وەٌسى .ـۇڭب،
ھبعىالض ھبعەض ئبٔب ثىٍەْ ثۈٍۈن پەٍؽەِجەض ئىؽّبئىٍٕىڭ ذبرىطىؽي ئۈچۈْ ئىىىي رۆپىٍىه
ئبضىؽىسا ٍەرزە لېزىُ ثېطىپ وېٍىسۇ.
ھبعەض ٍەرزىٕچي لېزىّسا ھبضؼىٓ ۋە ؼوٌؽۇْ ھبٌەرزە لبٍزىپ وەٌسىٍ .ۈضىىي ئبؼعىؽب
وەپٍىفىپ لبالً زەپ لبٌؽبٔىسىٍ .ىؽب ۋە ئۇؼؽۇظٌۇق زەضزىسە ئىؽّبئىٍٕىڭ ئۈٔىّۇ پۈرۈپ
وەرىۀىسى .ھبعەض ئوؼٍىٕىڭ ٍېٕىسا ئوٌزۇضزى .ئۀە ـۇ ئۈِىسؼىع پەٍززە ،ئۇالضؼب ئبٌالھٕىڭ
ضەھّىزي ٍېزىپ وەٌسى .ئىؽّبئىً ٍىؽالپ پۇرىٕي ٍەضگە ئۇضۇۋىسىٍ ،ەضزىٓ ظەِعەَ ؼۈٍي
ئېزىٍىپ چىمىفمب ثبـٍىسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ،ئىىىىؽىٕىڭ ھبٍبري ذەرەضزىٓ لۇرۇٌسى .ھبعەض
ئبٌالھمب ـۈوۈض ئېَزمبٔسىٓ وېَىٓ ،ؼۇٔي ئوچۇِالپ ئىچزي ۋە ئىؽّبئىٍؽب ئىچۈضزى .ئۇالضٔىڭ
ئەرطاپىسا ھبٍبرٍىك ھەضىىەرٍىٕىفىە ثبـٍىسى .ثەظى وبضۋأالض ثۇ ٍەضگە وېٍىپ ِبوبٍٔىفىفمب
ثبـٍىسى .ظەِعەَ ؼۈٍي ٔۇضؼۇٍٔىؽبْ وىفىٍەضٔي ثۇ ٍەضگە عەٌپ لىٍؽبٔىسى.
-7531عۇئبي :ئىجشاھىُ ئەٌەٍىھغغبالِٕىڭ عىٕىٍىؾي
ئىؽّبئىً لۇضاِىؽب ٍېزىپ لبٌسى .ئىجطاھىّٕىڭ ئەغ ٍ -بزى ئوؼٍىسا ئىسى .ئۇ ٍبـىٕىپ
لبٌؽبْ ۋالىززب پەضظۀذ ٍۈظى وۆضگەْ ثوٌؽىّۇ ،ئوؼٍىٕي ثەوّۇ ٍبذفي وۆضەرزي .ئۇٔىڭ ئوؼٍىؽب
ثوٌؽبْ ؼۆٍگۈؼي ٍۈظىؽىسىٓ ،ئبٌالھ ئىجطاھىّٕي ٔبھبٍىزي چوڭ ؼىٕبق ثىٍەْ ؼىٕىؽبٔىسى.
ھەظضىزي ئىجطاھىُ ٍەض ٍۈظىسىىي ئەڭ ِەضھەِەرٍىه لەٌجٕىڭ ئىگىؽي ثوٌۇپ ،ئۇٔىڭ لەٌجي
ئبٌالھ ؼۆٍگۈؼي ۋە ئۇ ٍبضارمبْ ثۀسىٍەضٔىڭ ؼۆٍگۈؼي ثىٍەْ روٌؽبٔىسى .ئۇ ٍبـىٕىپ لبٌؽبْ ۋە
پەضظۀززىٓ ئۈِىسىٕي ئۈظگەْ پەٍززە ثىط ئوؼۇي پەضظۀزٍىه ثوٌسى .ئۀە ئۇ ئۇٍمۇؼب وەرزي.
ئۇٍمۇؼىساٍ ،ېگبٔە ۋە ٍبپَبؾ ئوؼٍىٕي ثوؼۇظالپ چۈـىسى .ئىجطاھىُ ٔېّىفمب ـۇٔساق ثوٌؽبٍٔىمىٕي
ئوٍٍىسى .ثۇٔىڭ عبۋاثي ـۇ ثوٌسىىي ،ئبٌالھ ئۇٔىڭؽب ـۇٔساق چۈؾ وۆضؼەرىۀىسى.
پەٍؽەِجەضٌەضٔىڭ چۈـي ھەلىمەرزۇض .ئۇ ئۆظ چۈـىسە ٍېگبٔە ئوؼٍىٕي ثوؼۇظٌىؽبٔىسى .ئوؼٍىٕي
ثوؼۇظٌىفي ئبٌالھزىٓ وەٌگەْ ۋەھَي ئىسى.
ئىجطاھىُ ئوؼٍىٕي ئوٍٍىسى .ئوؼٍىٕي ثوؼۇظالؾ ئۈچۈْ ٍەضگە ٍبرمۇظؼبٔسا ،ئۇٔىڭؽب ٔېّە
زەٍززي؟ ئەڭ ٍبذفىؽي ،ئۇٔىڭؽب ئەھۋإٌىڭ ضاؼزىٕي ئېَزىؿ ئىسى .ـۇٔساق لىٍىؿ ،ئۇٔي
ِەعجۇضى ثېؽىپ ثوؼۇظٌىؽبٔسىٓ ٍبذفىطاق ئىسى .ـۇڭب ئۇ ئوؼٍىٕىڭ ئبٌسىؽب ثېطىپ:
ئي ئوؼٍۇَ! ِەْ ؼېٕي ثوؼۇظالپ لۇضثبٍٔىك لىٍىفمب (ئەِط لىٍىٕىپ) چۈـەپزىّەْ ،ئوٍالپ
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ثبلمىٕب! ؼېٕىڭ لبٔساق پىىطىڭ ثبض؟ زېسى .ئوؼٍي ئىؽّبئىً ئۇٔىڭ (ٍۀي ئىجطاھىّٕىڭ)
وۆڭٍىسىىىسەن عبۋاة ثەضزى« :ثۇ ثىط ئەِطزۇض ،ئۇٔي زەضھبي ثەعب وەٌزۈضگىٓ!» ئي ئبرب! ٔېّىگە
ثۇٍطۇٌؽبْ ثوٌؽبڭ ،ـۇٔي ئىغطا لىٍؽىٓ ،ذۇزا ذبٌىؽب (ئۇٔىڭؽب) ِېٕي ؼەۋض لىٍؽۇچي ربپىؽەْ.
ھەظضىزي ئىجطاھىُ پىچبلٕي لوٌىؽب ئبٌسى .ئبٌالھٕىڭ ئەِطىگە ئىزبئەد لىٍىٕؽبٔىسى .ئىىىىؽي
(ئبٌالھٕىڭ ئەِطىگە) ثوٍؽۇٔسى .زەي ـۇ پەٍززەٍ ،ۀي ھەظضىزي ئىجطاھىُ ئەِطٔي ئىغطا لىٍىؿ
ئۈچۈْ لوٌىؽب پىچبلٕي ئبٌؽبْ ۋالىززب ،ئبٌالھ ئىجطاھىّؽب ٔىسا لىٍسى .ھەظضىزي ئىجطاھىّؽب ئېٍىپ
ثېطىٍؽبْ ؼىٕبق ئبذىطالـزي .ئبٌالھ چوڭ ثىط لۇضثبٍٔىمٕي ثېطىؿ ئبضلىٍىك ئىؽّبئىٍٕي
لۇرۇٌسۇضزى .ثۇ پەٍزٍەض ،ثۇ زەلىمىٍەض ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ثبٍطىّي لىٍىٕسى.
ئوؼٍي ئىؽّبئىٍٕي ربـالپ لوٍۇپ ،ئىٕؽبٔالضٔي زوؼزي (ئبٌالھ) ؼب زەۋەد لىٍىؿ ئۈچۈْ ٍەض
ٍۈظىسە ئبٍٍىٕىفمب ثبـٍىسى .وۈٍٔەض ئۆرزي .ھەظضىزي ئىجطاھىُ رۇؼۇٌؽبْ ٍۇضري ثبثىٍسىٓ ئىطالمب
ھىغطەد لىٍسى .ئىئوضزأىَەزىٓ ئۆرۈپ ،چۆٌسىىي وۀئبْ ِەٍِىىىزىگە ِبوبٔالـزي .ئىجطاھىُ ثىط
رەضەپزىٓ زەۋەد ئېٍىپ ثبضؼبٍ ،ۀە ثىط رەضەپزىٓ ٌۇد ثىٍەْ لەۋِي ئبضىؽىسا ثوٌۇپ ئۆرىەْ
ئىفالضٔي ؼۈضۈـزە لىالرزيٌ .ۇد ئۇٔىڭؽب رۇٔغي ثوٌۇپ ئىّبْ ئېَزمبْ وىفي ئىسى .ئبٌالھ ئۇٔي
گ ۇٔبھىبض ۋە ئىؽَبٔىبض ثىط لەۋِگە پەٍؽەِجەض لىٍىپ ئەۋەرىؿ ئبضلىٍىك ِۇوبپبرٍىؽبٔىسى.
ثىط وۈٔي ،چبـىب ِەظگىٍي ئىسى .ئىجطاھىُ چېسىطىٕىڭ ئبٌسىسا ئوٌزۇضۇپ ،ئوؼٍي ئىؽّبئىً
ثىٍەْ وۆضگەْ چۈـىٕي ئوٍالۋاربرزي .زەي ـۇ ۋالىززب ،ئۈچ پەضىفزە ٍەض ٍۈظىگە چۈـزي .ئۇالض
عىجطىئىً ،ئىؽطاـىً ۋە ِىىبئىً لبربضٌىمالض ئىسى .ئۇالض ٔبھبٍىزي وېٍىفىەْ ئۈچ ئبزەِٕىڭ
ـەوٍىگە وىطگۀىسى .ئۇالضٔىڭ ٍەض ٍۈظىسە ئىىىي ۋەظىپىؽي ثبض ئىسى .ثىطى ،ھەظضىزي ئىجطاھىّٕي
ٍولالپ ،ئۇٔىڭؽب پەضظۀذ ذەۋىطىٕي ٍەرىۈظۈؾٍ .ۀە ثىطىٌ ،ۇرٕي ٍولالپ ،ئۇٔىڭ لەۋِىٕىڭ
گۇٔبھٍىطىؽب چەوٍىّە لوٍۇؾ.
ئۈچ پەضىفزە رىۋىؿ چىمبضِبً ثىط ئبظ ِبڭسى .ئبضىسىٓ ثىطى ھەظضىزي ئىجطاھىّٕىڭ ئبٌسىؽب
ثىط ٔەچچە ربي ـېؽىً ربؾ ئبرزي .ھەظضىزي ئىجطاھىُ ثېفىٕي وۆرۈضۈپ ،ئۇالضٔىڭ ٍۈظىگە لبضىسى.
ئۇالضٔىڭ ھېچمبٍؽىؽىٕي رؤۇِبٍززي .پەضىفزىٍەض ئۇٔىڭؽب ؼبالَ ثەضزى .ئىجطاھىّّۇ ؼبالَ لبٍزۇضزى
ۋە ئوضٔىسىٓ رۇضۇپ ئۇالضٔي لبضـي ئبٌسى .ئۇالضٔي ٍبد ئەٌٍەضزىٓ وەٌگەْ ِېھّبْ زەپ ئوٍالپ،
چېسىطىؽب ثبـٍىسى ۋە ئوٌزۇضۇـمب رەوٍىپ لىٍسى .ئۇالضٔىڭ چىطاٍىسىىي ضاھەد ۋە ِەِٕۇٍٔۇلٕي
وۆضۈپ ،وۆڭٍي ئەِىٓ ربپزي ۋە ئۇالضزىٓ ضۇذؽەد ؼوضاپ ،چېسىطزىٓ چىمىپ ئبئىٍىؽىٕىڭ
ٍېٕىؽب ِبڭسى .ؼبضە ئىجطاھىّٕىڭ وېٍىۋارمبٍٔىمىٕي وۆضۈپ ئوضٔىسىٓ رۇضزى .ؼبضە ٍبـىٕىپ،
چبچٍىطى ئبلىطىپ وەرىۀىسى .ئۇٔىڭ وۆظٌىطىسىىي ئىّبْ ٔۇضىٕي ھېؽبثمب ئبٌّىؽبٔساٍ ،بـٍىممب
ئبئىذ ھېچمبٔساق ئەؼەض لبٌّىؽبٔىسى .ئىجطاھىُ ئبٍبٌىؽب:
 ئۈ چ وىفي ثىعگە ِېھّبْ ثوٌۇپ وەٌسى - ،زېسى .ئبٍبٌي: وىٍّەض ئۇ؟  -زەپ ؼوضىسى .ئىجطاھىُ: ٍبد وىفىٍەض ئىىەْ ،ھېچمبٍؽىؽىٕي رؤۇٍبٌّىسىٍُ .ىطاق ٍەضٌەضزىٓ وەٌگۀسەن رۇضىسۇ.ٌېىىٓ ئۈؼزي  -ثېفىسىٓ ئۇالضٔىڭ ٍوٌۇچي ئەِەؼٍىىي چىمىپ رۇضىسۇ .ئۆٍسە ٍېگۈزەن ٔېّە ثبض؟
 زېسى .ؼبضە: لوٍٕىڭ ٍېطىُ گۆـي ثبض - ،زېسى .ؼبضۀىڭ ٍېٕىسىٓ لبٍزّبلچي ثوٌۇپ رۇضؼبْ ئىجطاھىُ: ٍېطىُ لوٍّۇ؟ ثوزالزىىي ِوظإٍي ثوؼۇظالٍٍي .ئۇالض ِېھّبْ ھەَ ٍبد وىفىٍەضٍ .ېٕىسا ٍبئۇاللٍىطىٍ ،ب ٍۈن  -ربلٍىطىٍ ،ېّەن  -ئىچّىىىّۇ ٍوق ئىىەْ .لوضؼبلٍىطى ئېچىپ وەرىۀسۇ،
ثەٌىىُ پېمىط وىفىٍەضزۇض - ،زېسى.
ئىجطاھىُ ؼېّىع ثىط ِوظإٍي رۇرۇپ ،ئۇٔي ؼوٍۇـمب ثۇٍطۇزىِ .وظاً ئبٌالھٕىڭ ٔبِي رىٍؽب
ئېٍىٕىپ ثوؼۇظالٔسى .گۆـي لىعزۇضۇٌؽبْ ربـٕىڭ ئۈؼزىسە پىفۇضۇٌۇـمب ثبـٍىسى .زاؼزىربْ
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رەٍَبضالٔسى .ئىجطاھىُ ِېھّبٔالضٔي ربِبلمب رەوٍىپ لىٍسى .ئبٍبٌي ئۇالضٔي ئوثسأطاق ِېھّبْ
لىٍىؿ ئۈچۈْ وۆپ پبٍپېزەن ثوٌسى .پىفۇضۇٌؽبْ وبال گۆـٍىطى ِېھّبٔالضٔىڭ ئبٌسىؽب لوٍۇٌسى.
ئىجطاھىُ لوٌي ثىٍەْ ئىفبضەد لىٍىپ ،ئۇالضٔي زاؼزىربٔؽب رەوٍىپ لىٍسى .ئۇالضٔىڭ
ربضرىٕىپ لبٌّبؼٍىمي ئۈچۈْ ربِبلٕي ئۆظى ئېٍىپ ثب ـالپ ثەضزى .ئىجطاھىُ ئبٌالھٕىڭ ؼېرىٌ
وىفىٍەضٔي ٍبٌؽۇظ لوٍّبٍسىؽبٍٔىمىٕي ثىٍىسىؽبْ ،لوٌي ئوچۇقِ ،ەضد ئبزەَ ئىسى .ثەٌىىُ ئۇٔىڭ
ئۆٍىسە ِۇـۇ ِوظاٍسىٓ ثبـمب ھبٍۋاْ ٍوق ئىسىِ .ېھّبْ ئبضاْ ئۈچ وىفي ثوٌؽبچمبٍ ،ېطىُ لوٍٕىڭ
گۆـىّۇ ئۇالضؼب ٍېزىپ ئبـبرزيٌ .ېىىٓ ئىجطاھىُ ثەوّۇ ؼېرىٌ وىفي ئىسى.
ئىجطاھىُ وۆظىٕىڭ لىطىسا ِېھّبٔالضؼب لبضىسى .ئۇالض زاؼزىربٔؽب لوي ئۇظارّبً ئوٌزۇضارزي.
ربِبلٕي ئۇالضٔىڭ ئبٌسىؽب ؼۈضۈپٍ« :ېّەِؽىٍەض؟» زېسى ۋە ئۆظى ٍۀە ٍېَىفىە ثبـٍىسى.
ثىطئبظزىٓ وېَىٓ ئۇالضؼب رەوطاض لبضاپ ،ئۇالضٔىڭ ٍۀە ٍېّەً ئوٌزۇضؼبٍٔىمىٕي وۆضزى .ئۇالض
لوٌٍىطىٕي ئۇظارّبً عىُ ئوٌزۇضارزي .ـۇ چبؼسا ،ئىجطاھىُ ئۇالضزىٓ ئۀؽىطىسى .چۈٔىي چۆي
ئۀئۀىؽي ثوٍىچەِ ،ېھّبٕٔىڭ ربِبق ٍېّەؼٍىىي ئۇالضٔىڭ ئۆً ئىگىؽىگە ثىطەض ٍبِبٍٔىك
لىٍّبلچي ثوٌؽبٍٔىمىٕىڭ ئىپبزىؽي ئىسى.
ئىجطاھىُ ئۆظ ئىچىسە ثۇ ِېھّ بٔالضزىىي ؼەٌىزىٍىىٍەضٔي ئوٍالـمب ثبـٍىسى .ئۇالض ئىجطاھىّٕىڭ
ٍېٕىسا رۇٍۇلؽىعال پەٍسا ثوٌۇپ لبٌؽبٔىسى .ئىجطاھىُ ئۇالضٔي ئۆظىٕىڭ ئبٌسىؽب وەٌگۀسە ئبٔسىٓ
وۆضگۀىسى .ئۇالضٔىڭ ٔە ئبد  -ئۇالؼٍىطىٔ ،ە ٍۈن  -ربلٍىطى ٍوق ئىسى .ئىجطاھىّؽب پۈرۈٍٔەً
ٔبرؤۇؾ ثۇ وىفىٍەض ؼەپەضزىٓ وېٍىۋارمبْ ثوٌؽىّۇ ،ئۈؼزي  -ثېفىسا ؼەپەضٔىڭ ئىعٔبؼي
وۆضۈّٔەٍززي .ئىجطاھىُ ئۇالضٔي ربِبلمب رەوٍىپ لىٍؽبٔسا ،ئۇالض زاؼزىربٔؽب ئوٌزۇضزى ،ئەِّب ربِبلمب
لوي ئۇظارّبٍۋاربرزي.
ئىجطاھىُ رېرىّۇ لوضلۇـمب ثبـٍىسى .ثېفىٕي وۆرۈضۈپ ئەرطاپمب لبضىسى ۋە چېسىطٔىڭ ثىط
ثۇٌۇڭىسا ئبٍبٌي ؼبضۀىڭ رۇضؼبٍٔىمىٕي وۆضزى .ئىجطاھىُ وۆظ ئىفبضەرٍىطى ئبضلىٍىك ئبٍبٌىؽب ئۆظىٕىڭ
ِېھّبٔالضزىٓ ئۀسىفە لىٍؽبٍٔىمىٕي ئىپبزىٍىسى .ئەِّب ئبٍبٌي ئۇٔىڭ ٔېّە زېّەوچي ثوٌؽبٍٔىمىٕي
چۈـۀّىسى .ئىجطاھىُ ئۆظىٕىڭ ئبزەٍِىطىٕي ،ذىعِەرچىٍىطىٕي ۋە لەۋ ِىٕي ئوٍٍىسىِ .ېھّبٔالض
ئبضاْ ئۈچ وىفي ئىسى .ئۇالض ئەِسى لۇضاِىؽب ٍەرىەْ ٍبؾ ٍىگىزٍەض ئىسى ،ئىجطاھىُ ثوٌؽب ،لېطى
ثوۋاً ئىسى .پەضىفزىٍەض ئۇٔىڭ ٍۈظ ئىپبزىٍىطى ئبضلىٍىك وۆڭٍىسىٓ وەچىۀٍەضٔىڭ ھەِّىؽىٕي
ثىٍىپ رۇضزى .پەضىفزىٍەضزىٓ ثىطى ئىجطاھىّؽب« :لوضلّىؽىٓ!» زېسى.
ئىجطاھىُ ثېفىٕي وۆرۈضۈپ ،ضاؼزچىٍٍىك ثىٍەْ « :ؼىٍەضزىٓ ضاؼزىٕال لوضلۇۋارىّەْ .ؼىٍەضٔي
ربِبلمب رەوٍىپ لىٍسىُ ،ئەِّب ؼىٍەض لوٌۇڭالضٔي ئۇظارّبً ئوٌزۇضىؽىٍەضِ .بڭب ٍبِبٍٔىك لىٍىفٕي
ئوٍالۋاربِؽىٍەض؟» زېسى .پەضىفزىٍەضزىٓ ثىطى وۈٌۈِؽىطىگەْ ھبٌسا « :ئي ئىجطاھىُ! ثىع ربئبَ
ٍېّەٍّىع .ثىع ئبٌالھٕىڭ (ٌۇرٕىڭ لەۋِىگە ئەۋەرىەْ) پەضىفزىٍىطى ثوٌىّىع» زېسى.
ؼبضە وۈٌۈپ وەرزي ،ثىط چەرزە ئۇالضٔىڭ ؼۆظٌىطىٕي ئبڭالپ رۇضؼبٔىسى .پەضىفزىٍەضزىٓ ثىطى
ئۇٔىڭؽب ثۇضۇٌۇپ ،ئىؽھبق ثىٍەْ ذۇـرەۋەض ثەضزى « :ئبٌالھ ؼبڭب ئىؽھبق ثىٍەْ ذۇؾ ذەۋەض
ثەضزى» زېسى .ثۇ ؼۆظٌەضزىٓ ھەٍطاْ ثوٌؽبْ ؼبضە :ۋىَەً! ِەْ ثىط ِوِبً رۇضؼبَ ،ئېطىُ ثىط
ثوۋاً رۇضؼب ،رۇؼبِسىّەْ؟ ثۇ ھەلىمەرەْ لىعىك ئىفمۇ! زېسى .پەضىفزىٍەضزىٓ ثىطى ئۇٔىڭؽب ٍۀە:
ئىؽھبلزىٓ وېَىٓ ٍەئمۇة ثىٍۀّۇ ذۇـرەۋەض ثېطىّىع زېسىٍ .ۀي ئۇالض ئوؼۇي پەضظۀززىٓ
وېَىٓٔ ،ەۋضە ٍۈظىّۇ وۆضەرزي.
ئىجطاھىُ ثىٍەْ ئبٍبٌي ؼبضۀىڭ لەٌجىسىىي ھېػ  -رۇٍؽۇالض زوٌمۇٍٔىٕىفمب ثبـٍىسى.
چېسىطٔىڭ ئىچي ثىطزەِسىال ثبـمىچە رۈؼىە وىطزى .ئىجطاھىّٕىڭ ٍۈضىىىسىىي لوضلۇٔچٕىڭ
ئوضٔىٕي ؼەٌىزە ھېؽؽىَبرالض ئبٌؽبٔىسى .رۇؼّبغ ئبٍبٌىّۇ ثىط ثۇٌۇڭسا رىزطىگەْ ھبٌسا ئۆضە رۇضارزي.
پەضىفزىٍەضٔىڭ ذۇـرەۋىطى ئۇٔىڭ ئىچىٕي ئبعبٍىپ لىٍىپ لوٍؽبٔىسى .ؼبضە رۇؼّبغ ئىسى،
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ئېطى ئىجطاھىُ ثوٌؽب ،لېطىپ وەرىۀىسى .ثۇ ...ثۇ لبٔساق ِۇِىىٓ ثوٌؽۇْ؟ ھەِّىؽي ثىط پەغ
رېڭىطلبپ لبٌؽبٔىسى.
ھەظضىزي ئىجطاھىُ ئبضىسىىي عىّغىزٍىمٕي ثۇظۇپِ :ەْ لېطىؽبْ رۇضؼبَِ ،بڭب (ثبال ثىٍەْ)
ذۇـرەۋەض ثەضزىڭالضِۇ؟ ِبڭب ٔېّە ثىٍەْ ذۇـرەۋەض ثېطىۋارىؽىٍەض؟ زەپ ؼوضىسى .ئۇ
ذۇـرەۋەضٔي لبٍزب ئبڭٍىّبلچي ثوٌسىّۇ ٍبوي وۆڭٍىٕي ئەِىٓ ربپمۇظۇؾ ۋە ئبٌالھٕىڭ ئىٍزىپبرىٕي
لبٍزب ئبڭٍىّبلچي ثوٌۇپ ـۇٔساق لىٍسىّۇ؟
پەضىفزىٍ ەض ئۇٔىڭؽب ضاؼزىٕال ذۇـرەۋەض ئېٍىپ وەٌگۀٍىىىٕي ئېَزىپ :ثىع ؼبڭب ضاؼذ
ذۇـرەۋەض ثەضزۇقٔ ،بئۈِىس ثوٌّىؽىٓ زېسى .ئىجطاھىُ :پەضۋەضزىگبضىٕىڭ ضەھّىزىسىٓ
گۇِطاھالضزىٓ ثبـمب وىّّۇ ٔبئۈِىس ثوالض؟ زېسى.
پەضىفزىٍەض ئۇٔىڭ ئىٕؽبٔؽب ذبغ ھېػ  -رۇٍؽۇٌىطىٕي چۈـۀّىگەچىە ،ئۇٔي
ئۈِىسؼىعٌىٕىفزىٓ چەوٍىسى .ئۇِۇ ئۇالضؼب ئۆظىٕىڭ ئۈِىسؼىع ئەِەؼٍىىىٕي ثىٍسۈضزى .ثۇ
پەلەد ئۇٔىڭ ؼۆٍگۈؼىسىٓ وېٍىپ چىممبْ ثىط ئىپبزە ئىسى .ؼبضۀىڭ چىطاٍي زەھفەرٍىه
رۈؼىە وىطزى .ئۇ ؼۆظگە لبٍزب ئبضىٍىفىپِ « :ەْ ثىط ِوِبً رۇضؼبَ رۇؼبِسىّەْ؟ لىعىك ئىفمۇ
ثۇ!» زېسى.
پەضىفزىٍەض ئۇٔىڭؽب ِۇٔساق زەپ عبۋاة ثەضزى :ئبٌالھٕىڭ ئەِطىسىٓ (ٍۀي لۇزضىزىسىٓ)
ئەعەٍِىٕەِؽەْ؟ ئبٌالھٕىڭ ضەھّىزي ۋە ثەضىىەرٍىطى ؼىٍەضٔىڭ ئبئىٍەڭالضؼب (ٍۀي ئىجطاھىّٕىڭ
ئبئىٍىؽىسىىىٍەضگە) ٔبظىً ثوٌؽۇْ .ئبٌالھ ھەلىمەرەْ ِەزھىَىٍەـىە الٍىمزۇض ،ئۇٌۇؼالـمب الٍىمزۇض.
ذۇـرەۋەض  -ئىجطاھىُ ثىٍەْ ئبٍبٌي ؼبضۀىڭ ھبٍبري ئۈچۈْ ئبززىٌ ئىؿ ئەِەغ ئىسى.
ئىجطاھىّٕىڭ ثىطال ئوؼٍي (ٍۀي ئىؽّبئىً) ثبض ئىسى ،ئەِّب ئۇٔي ثەوّۇ ٍىطالمب (ٍۀي ئەضەة ٍېطىُ
ئبضىٍىؽب) لوٍۇپ لوٍؽبٔىسى.
ؼبضە ئىجطاھىُ ثىٍەْ ئۇظۇْ ٍىٍالضزىٓ ثېطى ثىٍٍە ٍبـبپ وېٍىۋارمبْ ثوٌؽىّۇ ،پەضظۀذ ٍۈظى
وۆضەٌّىگۀىسى .ـۇڭب ئىجطاھىّؽب چۆضىؽي ھبعەضٔي ئېٍىپ ثەضگۀىسى .ھبعەض ئىؽّبئىٍٕي
زۇَٔبؼب وەٌزۈضگۀىسى .ؼبضۀىڭ ثوٌؽب ،ثبٌىؽي ٍوق ئىسى ،ئەِّب ثبٌىؽي ثوٌۇـىٕي ـۇٔساق ئۈِىس
لىٍؽبٔىسى .ئۇ ئۇظۇْ ٍىٍالضؼىچە ثۇ ئۈِىس ثىٍەْ ٍبـىسى .وېَىٕچە ،ئۇ لېطىپ ِوِبً ثوٌۇپ
وەرىۀسىٓ وېَىٓ ،ثۇ ذىَبٌسىٓ ۋاظ وەچىۀىسى.
ئۇ ،ئبٌالھٕىڭ رەلسىطىگە ثوٍؽۇٔۇـزىٓ ثبـمب ئبِبي ٍوق ئىىۀٍىىىٕي ثىٍەرزي .ئبٌالھ ئىجطاھىُ
ثىٍەْ ھبعەضٔىڭ ھبٍبرىٕي ِۇـۇٔساق ئوضۇٔالـزۇضؼبٔىسىِ .بٔب ئەِسى ،ئۆِطىٕىڭ ئبذىطىسا ئۇالضؼب
ذۇـرەۋەض ثېطىٍىۋاربرزي .ئۇ ثىط ئوؼۇي پەضظۀذ وۆضەرزي .ثۇٔ ،وضِبي ئوؼۇي ئەِەغ ثوٌۇپ،
پەضىفزىٍەض « :ئۇ ئىٍىٍّىه ئوؼۇي ثوٌىسۇ» زېگۀىسى.
ئەِّب ئبٌالھٕىڭ ئىطازىؽي ئۇٔىڭسىىي ئۈِىسؼىعٌىىٕي ؼۈپۈضۈپ ربـٍىسى .ؼبضە
ذۇـبٌٍىمزىٓ وۆظ ٍېفي رۆوۈـىە ثبـٍىسىِ .ېھّبٔ الضٔىڭ ئبٌسىسا چبٔسۇضِبؼٍىك ئۈچۈْ ـۇٔچە
رىطىفمبْ ثوٌؽىّۇ ،ئۆظىگە ھبً ثېطەٌّىسى .ھەظضىزي ئىجطاھىّٕىڭ ھېػ  -رۇٍؽۇٌىطىّۇ زاۋاٌؽۇپ
وەرزي .ئۆظىٕىڭ لبٔساق ـۈوۈض ئېَزىفىٕي ثىٍەٌّەٍسىؽبْ ٍۀە ثىط ٔېئّەرىە ٔبئىً لىٍىٕؽبٍٔىمىٕي
ھېػ لىٍؽبٔىسى.
ئىجطاھىُ ؼەعسە لىٍسى .ئوؼٍي ئىؽّبئىً ٍىطالزب ثوٌؽبچمب ،ئۇٔي وۆضەٌّەٍززي .ئۇ ئبٌالھٕىڭ
ئەِطى ثىٍەْ ئۇ ٍەضزە (ٍۀي ئەضەة ٍېطىُ ئبضىٍىسا) ئىسى .ئبٌالھ ئىجطاھىّؽب (ئۇٔىڭ) ھبعەض ثىٍەْ
ئىؽّبئىٍٕي ئېٍىپ ثېطىپ ،ؼۇؼىع ۋە ئېىىٕؽىع ثىط ۋازىؽب لوٍۇپ لوٍۇـىٕي ثۇٍطىؽبٔىسى .ثۇ،
رەثىطى ٍوق ئەِط ئىسى.
ئىجطاھىُ ئەِطٔي ئىغطا لىٍسى .ئۇ ھبٍبري ثوٍىچە ئىٕؽبٔالضٔي ئبٌالھمب زەۋەد لىٍىپ ئۆرزي .
ئبٌالھ ئۇٔىڭؽب لېطىپ لبٌؽبٔسا ؼبضەزىٓ ئىؽھبلٕىڭ ،ئىؽھبلزىٓ ٍەئمۇثٕىڭ ذۇؾ ذەۋىطىٕي
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ثەضگۀىسى .ئىؿ رۈگىسى .ذۇـرەۋەض ئۇالضؼب ٍەرىۈظۈٌسى .ئىجطاھىُ ؼەعسېسىٓ رۇضزى .وۆظى
ربِبلمب چۈـزي .ھبٍبعبٔسىٓ ربِبق ٍېَەٌّەٍسىؽبٍٔىمىٕي چۈـىٕىپ ،ذىعِەرچىٍىطىگە زاؼزىربٕٔي
ٍىؽىۋېزىفىە ثۇٍطۇپ ،پەضىفزىٍەضگە ثۇضاٌسى.
ئىچىسىىي لوضلۇٔچ ھېؽؽىَبرٍىطى ٍولىٍىپ ،ھبٍبعىٕي ثېؽىٍؽبْ ئىسى .پەضىفزىٍەض ثەضگەْ
ذۇـرەۋەض ئۇٔي پەؼىوٍؽب چۈـۈضزى .ئۇالضٔىڭ لېطىٕسىفي ٌۇرٕىڭ لەۋِي ئۈچۈْ
ئەۋەرىٍگۀٍىىىٕي ٍبزىؽب ئبٌسى .ئىجطاھىُ ئۇالضٔىڭ ٌۇرٕىڭ لەۋِىگە ٔېّە ئۈچۈْ
ئەۋەرىٍىسىؽبٍٔىمىٕي ثىٍەرزي .زېّەنٌ ،ۇرٕىڭ لەۋِىگە لوضلۇٔچٍۇق ئبظاة وېٍەرزي .ئىجطاھىّٕىڭ
ِەضھەِەرٍىه ۋە ـەپمەرىبض رەثىئىزي ثىط لەۋِٕي ئىزبئەد لىٍسۇضۇؾ ئۈچۈْ ،ئۇالضٔي ھبالن
لىٍىۋېزىفىە ٍبض ثەضِەٍززي .ثەٌىىُ ٌۇرٕىڭ لەۋِي ٔىَىزىسىٓ ٍبٔؽبْ ثوٌۇـي ۋە پەٍؽەِجەضٌىطىگە
ئىزبئەد لىٍىۋارمبْ ثوٌۇـي ِۈِىىٓ ئىسى.
ئىجطاھىُ پەضىفزىٍەض ثىٍەْ ٌۇرٕىڭ لەۋِي ھەلمىسە ِۇٔبظىطىٍىفىفىە ثبـٍىسى .ئۇ
پەضىفزىٍەضگە ٌۇرٕىڭ لەۋِىٕىڭ پە ٍؽەِجەضگە ئىّبْ ئېَزىؿ ۋە گۇٔبھزىٓ ۋاظ وېچىؿ
ئېھزىّبٌٍىمي ثبضٌىمىٕي ئېَززي .پەضىفزىٍەضِۇ ئۇٔىڭؽب ئۇالضٔىڭ گۇٔبھىبض لەۋَ ئىىۀٍىىىٕي،
ئبٌالھٕىڭ ئۇالض ئۈچۈْ ِەذؽۇغ ؼبپبي ربـالضٔي چۈـۈضىسىؽبٍٔىمىٕي ۋە ثۇ ۋەظىپىٕىڭ ئۆظٌىطىگە
ربپفۇضۇٌؽبٍٔىمىٕي ئېَززي .پەضىفزىٍەضٔىڭ ؼۆظٌىطىسىٓ وېَىٓ ،ئىجطاھىُ ٌۇرٕىڭ لەۋِىسىىي
ِۇئّىٍٕەض روؼطىؽىسا ئېؽىع ئبچزي ۋە ِۇٔساق زەپ ؼوضىسى« :ئىچىسە ئۈچ ٍۈظگە ٍېمىٓ ِۇئّىٓ
ثبض ثىط ٍېعىٕي پۈرۈٍٔەً ھبالن لىٍىۋېزەِؽىٍەض؟» پەضىفزىٍەضٍ« :بق!» زېسى .ئىجطاھىُ ثىطئبظ
ضاھەرٍىسى ۋە ِۇئّىٍٕەضٔىڭ ؼبٔىٕي ئبظاٍزىپ ،ئۇالضزىٓ ـۇ لەزەض ِۇئّىٓ ثبض ٍېعىٕىڭ
لبٔسالالضچە ھبالن لىٍىٕىسىؽبٍٔىمىٕي ؼوضىؽبٔىسى.
پەضىفزىٍەض ئۇٔىڭؽب « :ثىع ئۇ ٍەضزىىي ِۇئّىٍٕەضٔىڭ ئەھۋاٌىٕي رېرىّۇ ٍبذفي ثىٍىّىع» زەپ
عبۋاة ثېطىفزي .ئبٔسىٓ ئۇالض ئىجطاھىّؽب ئۆظ ۋەظىپىٍىطىٕىڭ ئوضۇٔساٌؽبٍٔىمىٕي ،ئۇٌۇغ ئبٌالھٕىڭ
ئەِطىٕىڭ ثەعب وەٌزۈضۈٌۈـي ۋە ٌۇرٕىڭ لەۋِىٕىڭ ھبالن ثوٌۇـي وېطەوٍىىىٕي چۈـۀسۈضزى.
ئۇٔىڭ ثۇٔساق ِەضھەِەرٍىه ۋە ـەپمەرٍىه ثوٌّبؼٍىمىٕي ،ئۆظٌىطىگە ضەد لىٍىّٕبٍسىؽبْ ۋەظىپە
ربپفۇضۇٌؽبٍٔىمىٕي ،ئۇٔىڭ ِۇٔبظىطىؽىٕىڭ ٌۇرٕىڭ لەۋِىٕي ھبالن لىٍىؿ لبضاضىٕي
ئۆظگەضرەٌّەٍسىؽبٍٔىمىٕي ثىٍسۈضزى .ئىجطاھىُ ھەلىمەرەْ وۆڭٍي  -وۆوؽي وەڭ ،زىٍي ٍۇِفبق،
ھەِّە ئىفزب ئبٌالھمب ِۇضاعىئەد لىٍىسىؽبْ پەٍؽەِجەض ئىسى .پەضىفزىٍەضٔىڭ ؼۆظى
ِۇٔبظىطىٍىفىفٕىڭ ئبذىطالـمبٍٔىمىسىٓ زېطەن ثېطىسۇ .ئىجطاھىُ عىّىسى.
-7537عۇئبيٌ :ۇت ئەٌەٍھىغغبالِ ٕىڭ لەۋِىٕىڭ لەثىھ لىٍّىؾٍىشى
ئۇٌۇغ ئبٌالھ ـۇئەضا ؼۈضىؽىسە ِۇٔساق زەٍسۇٌ :ۇرٕىڭ لەۋِي پەٍؽەِجەضٌىطىٕي ئىٕىبض لىٍسى.
ئۆظ ۋالزىسا ئۇالضؼب لېطىٕسىفي ٌۇد ئېَززي « :ؼىٍەض (ئبٌالھزىٓ) لوضلّبِؽىٍەض؟ ِەْ ھەلىمەرەْ
ؼىٍەضگە ؼبزىك پەٍؽەِجەضِەْ .ؼىٍەض ئبٌالھزىٓ لوضلۇڭالضِ ،بڭب ئىزبئەد لىٍىڭالض».
ٌۇد لەۋِىٕي ئبٌالھمب ئۀە ـۇٔساق ِۇالٍىٍّىك ۋە ِېھطى  -ـەپمەد ثىٍەْ زەۋەد
لىٍؽبٔىسىٌ .ۇد ئۇالضٔي ٍبٌؽۇظ ،ـېطىىي ثوٌّىؽبْ ئبٌالھمب ئىجبزەد لىٍىفمب زەۋەد لىٍىؿ ثىٍەْ
ثىطگە ،ئۇالضٔي ٍبِبْ ئىفالضٔي لىٍىفزىٓ ۋە گۇٔبھ ئىفٍەـزىٓ روؼمبٔىسى .ئۇٔىڭ زەۋىزي ربؾ
ٍۈضەن ،لبرزىك لوي ،لوپبي ِۇئبِىٍە ۋە پەؼىەؾ ئبضظۇ  -ھەۋەؼٍەضگە زۇچ وەٌسىٌ .ۇرٕىڭ لەۋِي
ٔبھبٍىزي لەثىھ گۇٔبھالضٔي ئۆرىۈظەرزي .ثۇالڭچىٍىك لىالرزي ،زوؼزىؽب ذىَبٔەد لىالرزي ،ثىط -
ثىطىگە گۇٔبھ ئۆرىۈظۈـٕي رەۋؼىَە لىالرزي ،ھەض لبٔساق عىٕبٍەرزىٓ ٍبّٔبٍززي .ئۇالضٔىڭ
عىٕبٍەرٍىطىگە زۇَٔبزا ھېچ وۆضۈٌۈپ ثبلّىؽبٍْ ،ېڭي ٍ -ېڭي عىٕبٍەرٍەض لېزىٍىپ رۇضارزي .ئۇالض
ئىٕؽبٔىٌ وۈچ  -لۇۋۋەرٍىطىٕي ۋە رەثىئەرٍىطىسىىي ٍېڭىٍىك ٍبضىزىؿ ضوھىٕي ئىٕؽبٔالض ثۇضۇْ
وۆضۈپ ثبلّىؽبٍْ ،ېڭي عىٕبٍەرٍەضٔي رېپىپ چىمىفمب ذىعِەد لىٍسۇضارزي .ئۇالض ئبٍبٌالضٔي
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لوٍۇپ ،عىٕؽىٌ رەٌىۋىٕي ئەضٌەض ثىٍەْ لبٔسۇضارزي .ئبٌالھ ربئبال ٔەًِ ؼۈضىؽىسە ِۇٔساق زەٍسۇ:
ئەٍٕي ۋالىززب ٌۇد ئۆظىٕىڭ لەۋِىگە ئېَززي « :ؼىٍەض ثىٍىپ رۇضۇپ لەثىھ ئىفالضٔي
لىالِؽىٍەض؟ ؼىٍەض ئبٍبٌالضٔي لوٍۇپ ،عىٕؽىٌ رەٌ ىۋىڭالضٔي ئەضٌەض ثىٍەْ لبٔسۇضاِؽىٍەض؟ ثەٌىي
ؼىٍەض ٔبزاْ لەۋِؽىٍەض».
ئەعىجب ،لەۋِي ئۇٔىڭ ؼەِىّىٌ رەۋؼىَەؼىگە لبٔساق عبۋاة لبٍزۇضؼبٔىسى؟ ئۇالضٔىڭ عبۋاثي
ئۆرىۈظگەْ گۇٔبھٍىطىؽب ئوذفبـال ؼەٌىزە ئىسى:
ئۇالضٔىڭ ثىطزىٕجىط عبۋاثيٌ « :ۇرٕىڭ رەۋەٌىطىٕي ـەھىطىڭالضزىٓ ھەٍسەپ چىمىطىڭالض ،ئۇالض
پبن وىفىٍەضزۇض» زېَىفزىٓ ئىجبضەد ثوٌسى .ئۇالضٔىڭ ئبۋۋاي لوؼٍىّبلچي ثوٌؽبٍٔىمي ،ئبٔسىٓ
ِبذزىؽبٍٔىمي ؼەٌىزىٍىه ئەِەؼّۇ؟ وۆضۈۋېٍىفمب ثوٌىسۇويٌ ،ۇرٕىڭ لەۋِىٕىڭ ئبڭ -
چۈـۀچىؽي پۈرۈٍٔەً رەرۈض ثۇضِىٍىٕىپ وەرىۀىسىٍ .ۀە وۆضۈۋېٍىفمب ثوٌىسۇوي ،ئۇالضٔىڭ
ئۆظٌىطىگە ظۇٌۇَ لىٍىفي ۋە ھەلىمەرٕي ئىٕىبض لىٍىفي وۆظ ئبٌسېسىىي ھەِّە ٔەضؼىٕي رەرۈضىگە
ثۇضىۋەرىۀىسى .ـۇڭب ،ئبٍبٌالضٔىڭ ئوضٔىؽب ئەضٌەضٔي رەٌەپ لىٍىؿ ،پبن ثوٌؽبٔالضٔي ـەھەضزىٓ
لوؼالؾ زېگۀسەن ئىفالض ئۇالض ئۈچۈْ ٔوضِبي ئەھۋاي ئىسى .ئۇالض ـىپبؼب لبضـي رۇضىسىؽبْ ۋە
ئۇٔي ضەد لىٍىسىؽبْ وېؽەي وىفىٍەض ئىسى.
ٌۇد ،لەۋِىٕىڭ ثۇ لىٍّىفٍىطىؽب ثەوّۇ لبٍؽۇضارزي .ئۇالض ھەِّە ئىفٕي ئوچۇق  -ئبـىبضا
لىالرزي .ـەھەضگە ٍبد وىفيٍ ،وٌۇچي ٍبوي ِېھّبْ وېٍىپ لبٌؽب ،ئۇ وىفىٕي ئۇالضٔىڭ لوٌىسىٓ
ھېچىىُ لۇرۇٌسۇضۇپ لبالٌّبٍززي .ئۇالض ٌۇرمب ِۇٔساق زەٍززي « :ؼەْ ئبٍبٌالضٔي ِېھّبْ لىً،
ئەضٌەضٔي ثىعگە لوٍۇۋەد!» ئۇالضٔىڭ ؼېؽىك ٔبِي ھەض ٍەضگە پۇض وەرزيٌ .ۇد ئۇالض ثىٍەْ وۆپ
ئېٍىفزي ،ئۇالضؼب زەٌىً وەٌزۈضزى .وۈٍٔەض ،ئبٍالضٍ ،ىٍالض ئۆرۈپ وەرىەْ ثوٌؽىّۇ ،ئۇٔىڭؽب ھېچىىُ
ئىفۀّىسى .ـۇٔسال زىّۇ ئۇ زەۋىزىٕي زاۋاِالـزۇضزى .ئۇٔىڭؽب ئبئىٍىؽىسىٓ ثبـمب ھېچىىُ ئىّبْ
ئېَزّىؽبٔىسى .ھەرزب ئبئىٍىؽىسىّٕۇ ھەِّىؽي ئىّبْ ئېَزّىؽبٔىسىِ .ەؼىٍەٌْ ،ۇرٕىڭ ئبٍبٌي
ٔۇھٕىڭ ئبٍبٌىؽب ئوذفبؾ پەٍؽەِجەضٔي ئىٕىبض لىٍؽبٔىسى.
ئۆً  -ئىٕؽبْ ئبضاَ ئبٌىسىؽبْ ۋە ضاھەرٍىٕىسىؽبْ ٍەضزۇض .ئەِّب ٌۇد ئۆٍىٕىڭ ئىچىسىّۇ،
ؼىطرىسىّۇ ضاھەد وۆضِەٍززي .ھبٍبري زاۋاٍِىك ظۇٌۇَ ۋە ِۈـىۈٌٍۈن ئىچىسە ئۆرەرزي .لەۋِىٕىڭ
لىٍّىفٍىطىؽب ؼەۋضچبٍٔىك لىالرزي .ئبضىسىٓ ـۇٔچە ٍىً ئۆرىەْ ثوٌؽىّۇ ،ئۇٔىڭؽب ھېچىىُ
ئىفۀّىگۀىسى .ئۇٔىڭ ئۈؼزىگە ،لەۋِي ئۇٔىڭ پەٍؽەِجەضٌىىىٕي ِەؼرىطە لىٍىپِ ،ۇٔساق
زېَىفەرزي:
ئەگەض ؼەْ ضاؼزچىٍالضزىٓ ثوٌؽبڭ ،ثىعگە ئبٌالھٕىڭ ئبظاثىٕي وەٌزۈضگىٓ!
-7534عۇئبيٌ :ۇت ئەٌەٍھىغغبالِٕىڭ دۇئبعىٕىڭ ئىجبثەت ثوٌۇپ لەۋِىٕىڭ ھبالن
ثوٌۇؽي
ـۇٔىڭ ثىٍەٌْ ،ۇد ئۇالضزىٓ ئۈِىسىٕي ئۈظزى ۋە ئبٌالھٕىڭ ئۇالضٔي ھبالن لىٍىپ ،ئۆظىگە
ٍبضزەَ ثېطىفي ئۈچۈْ ٍبٌۋۇضۇپ زۇئب لىٍسى .پەضىفزىٍەض ھەظضىزي ئىجطاھىّٕىڭ ٍېٕىسىٓ
ئبٍطىٍىپٌ ،ۇرٕىڭ لەۋِي رەضەپىە ٍۈظٌۀسى ۋە ئەؼىط ۋالزي ثىٍەْ ئۇ ٍەضگە ٍېزىپ وەٌسى.
ؼەزۇِٕىڭ ؼېپىٍٍىطىؽب ٍېمىٕالپ وەٌسى .ثوؼزبٍٔىك ثىط ٍەضٔىڭ ئورزۇضىسىٓ ثىط ئۆؼزەڭ ئېمىپ
ئۆرەرزيٌ .ۇرٕىڭ لىعى رۇٌۇِؽب ؼۇ ئېٍىؿ ئۈچۈْ ئۆؼزەڭ ثوٍىسا رۇضارزيٌ .ۇرٕىڭ لىعى ثېفىٕي
وۆرۈضۈپ پەضىفزىٍەضٔي وۆضزىٍ .ەض ٍۈظىسە ثۇٔساق وېٍىفىەْ ئەضٌەضٔىڭّۇ ثبضٌىمىٕي وۆضۈپ ھبڭ ـ
ربڭ لبٌسى .ئۈچىسىٓ ثىطى لىعزىٓ ؼوضىسى « :ئي لىعچبق! ثۇ ئۆً ؼىٍەضٔىڭّۇ؟»
لىع (لەۋِىٕي ٍبزىؽب ئېٍىپ)« :ؼىٍەض ـۇ ٍەضزە رۇضۇپ رۇضۇڭالضِ .ەْ ئبربِؽب ذەۋەض ثېطىپ
وەٌگىچە ،ثۇ رەضەپىە ٍېمىٕالـّبڭالض!» زېسى .ئبٔسىٓ رۇٌۇِٕي ئۆؼزەڭ ثوٍىسا لوٍۇپ ،ئبرىؽي
رەضەپىە لبضاپ ٍۈگۈضزى « .ئبرب! ـەھەضٔىڭ وىطىؿ ئېؽىعىسا ثىط ٔەچچە ٍىگىذ ؼېٕي وۈرۈپ

145

www.uyghurmuslim.com www.fb.com/uighurawazi uighurawazi@yahoo.com
رۇضىسۇ .ھبظىطؼىچە ئۇالضزەن ئبزەٍِەضٔي وۆضۈپ ثبلّىسىُ» زېسى.
ٌۇد ئۆظ  -ئۆظىگە « :ثۈگۈْ زىفۋاضچىٍىك وۈٔىسۇض» زېسى ۋە ٍۈگۈضگەْ پېزي ِېھّبٔالضٔىڭ
ٍېٕىؽب ثبضزى .ئۇالضٔي وۆضۈپال عېٕي ؼىمىٍسى ۋە« :ثۈگۈْ زىفۋاضچىٍىك وۈٔىسۇض» زېسى .ئۇالضزىٓ
ٔەزىٓ وەٌگۀٍىىىٕي ،وېٍىؿ ِەلؽىزىٕي ؼوضىسى .ئۇالض عبۋاة ثېطىفٕىڭ ئوضٔىؽب ،ئۇٔىڭسىٓ
ئۆظٌىطىٕي ِېھّبْ لىٍىفىٕي رەٌەپ لىٍسىٌ .ۇد ئۇالضزىٓ ئەٍّۀسى ۋە ئبٌسىؽب چۈـۈپ ِبڭسى.
ثىط ئبظ ِبڭؽبٔسىٓ وېَىٓ روذزبپ ،ئۇالضؼب لبضىسى ۋەٍ « :ەض ٍۈظىسە ثۇ لەۋِسىّٕۇ ئەؼىي ذەٌمٕىڭ
ثبضٌىمىٕي ثىٍّەٍّەْ» زېسى.
ئۇ ،ثۇ ؼۆظٔي ئۇالضٔي وېچىسە ـەھەضزە لېٍىفزىٓ ۋاظ وەچىۈظۈؾ ئۈچۈْ ئېَزمبٔىسى .ئەِّب
ئۇالض ٌۇرٕىڭ ؼۆظىگە پىؽۀذ لىٍىپ وەرّىسى ،عبۋاثّۇ ثەضِىسىٌ .ۇد ٍوٌىٕي زاۋاِالـزۇضزى.
ؼۆظىٕي ئبٍالٔسۇضۇپ ثۇ ـەھەض ذەٌمىٕىڭ لەثىھٍىىىگە ثۇضاٍززي .ئۇالضؼب ـەھەض ذەٌمىٕىڭ
پەؼىە ؾ ۋە ئەذاللؽىع ئىىۀٍىىىٕيِ ،ېھّبٔالضٔي ئوؼبي ئەھۋاٌؽب چۈـۈضۈپ لوٍىسىؽبٍٔىمىٕي،
ئۇالضٔىڭ ٍەض ٍۈظىسە ثۇظۇلچىٍىك لىٍىسىؽبٍٔىمىٕي ؼۆظٌەپ ثەضزى .ئۇٔىڭ ظېھٕىسە ئىىىي
ئبؼبؼٍىك ِەؼىٍە ثبض ئىسى .ثىطىِ ،ېھّبٍٔىطىٕي الٍىمىسا ،چىطاٍٍىمچە وۈرۈۋېٍىؿٍ .ۀە ثىطى،
ئۇالضٔي وېچىسە ثۇ ـەھەضزە لبٌّبًٍ ،وٌىٕي زاۋاِالـزۇضۇـمب لبٍىً لىٍىؿ .ـۇڭب ئۇ وۈچىٕىڭ
ثېطىچە ؼۆظٌىطىٕي ـۇ رەضەپىە ربضرىفمب رىطىفزي.
ئەِّب ِېھّبٔالض ثەوّۇ ٍوچۇْ وىفىٍەض ثوٌۇپ ،ئبؼبؼەْ گەپ  -ؼۆظ لىٍّبً ِبڭبرزيٌ .ۇد
ئۇالضٔىڭ ثۇ وېچىٕي ِۇـۇ ـەھەضزە ئۆرىۈظۈؾ ٔىَىزي ثبضٌىمىٕي ثىٍگۀسىٓ وېَىٓ ،ئۇالضٔي وۈْ
پېزىپ ،ـەھەضگە لبضاڭؽۇٌۇق چۈـىىچە ِۇـۇ ثوؼزبٍٔىمزب رۇرۇپ رۇضِبلچي ثوٌسى .وەچ
وىطگۀسە ،ئۇالضٔي ـەھەض ذەٌمىگە ثىٍسۈضِەٍال ئۆٍگە ئەوىطىۋېٍىپ ،ئەرىؽي ؼەھەض ٍۀە
چبٔسۇضِبً ـەھەض ؼىطرىؽب ئەچىمىپ لوٍۇـٕي ئوٍٍىسىٌ .ۇد روٌىّۇ ؼەِىىٓ وۆضۈٔەرزي .ئۇ
ئىچىسىىي لوضلۇٔچ ۋە لبٍؽۇزىٓ ِېھّبٔالضٔي ربِبلمب رەوٍىپ لىٍىفٕىّۇ ئۇٔزۇپ لبٌؽبٔىسى.
وۈْ پېزىپ ،لبضاڭؽۇ چۈـزيٌ .ۇد ئۈچ ِېھّىٕىٕي ئۆٍىگە ثبـالپ وىطزى .ئۇالضٔي ھېچىىُ
وۆضِىگۀىسى .ئبٍبٌي ِېھّبٔالضٔي وۆضۈپٌ ،ۇرمب زەپ لوٍّبٍال ؼىطرمب چىمىپ وەرزي .ئبٍبي زەضھبي
لەۋِىٕىڭ ٍېٕىؽب ثېطىپ ،ئۇالضٔي ذەۋەضٌۀسۈضزى .ذەۋەض ذۇززى رون ئېمىّىسەن ثىطزەِسىال
پۈرۈْ ـەھەضگە ربضلبٌسى .ذەٌك روپٍىٕىپٌ ،ۇرٕىڭ ئۆٍىگە ؼەٌسەن ئېمىپ وەٌسى.
ٌۇد ئېَززي « :ئي لەۋِىُ! ِېٕىڭ ثۇ لىعٌىطىُ ؼىٍەضگە ئەڭ پبوزۇض ،ئبٌالھزىٓ لوضلۇڭالض،
ِېھّبٍٔىطىُ ئۈؼزىسە ِېٕي ضەؼۋا لىٍّبڭالض ،ئبضاڭالضزا لەثىھ ئىفزىٓ روؼىسىؽبْ ثىطەض وبٌٍىؽي
عبٍىسا ئبزەَ ٍولّۇ؟»
لەۋِي ئۇٔىڭ ؼۆظٌىطى رۈگىگىچە ئبڭالپ رۇضزى ۋە وەٍٕىسىٓ لبلبھالپ وۈٌۈـۈپ وەرزي .
ئۇالض پەلەد ئبضىٍىطىسا وۈٌىىٍىه گەپ چىممبٔسىال ـۇٔساق وۈٌۈـۈپ وېزەرزيٌ .ۇرٕىڭ ؼۆظٌىطى
ثۇظۇق ۋە وېؽەي ذۇٌممب ،ئۆٌۈن ۋە لبرّبي ٍۈضەوىە ،لبؼبۋەد ثېؽىپ وەرىەْ ئەذّەق ئەلىٍگە
رەؼىط لىٍّىسى .ئۇٔىڭ ئۈِىسى پۈرۈٍٔەً ؼۇؼب چىالـزي.
ٌۇد ھبڭ  -ربڭ لبٌسى .ئۆظىٕىڭ لەۋِي ئىچىسە ٍبٌؽۇظ ئىىۀٍىىىٕي ،ئۆظىٕي لوؼسىؽۇزەن
ئۇضۇق  -رۇؼ مىٕي ٍبوي ئوؼۇي ئەۋالرٍىطى ثوٌّىؽبٍٔىمي ئۈچۈْ ئۆظىٕىڭ ثەوّۇ ئبعىع ئىىۀٍىىىٕي
ھېػ لىٍسىٌ .ۇد ئۆٍىٕىڭ ئىفىىىٕي عباللٍىزىپ ٍېپىپ وىطىپ وەرزي .ئىفىه ئبٌسېسىىي
وۈٌىە ئبۋاظٌىطى ۋە ئىفىه لبلمبْ ئبۋاظالض ثبضؼبٔؽېطى ئەۋعىگە چىممىٍي رۇضزى .وؤىطاپ وەرىەْ
ربذزبً ئىف ىه ئۆظىٕىڭ ثەضزاـٍىك ثېطەٌّەٍسىؽبٍٔىمىٕي ثىٍسۈضۈۋارمبٔسەن ،ؼىطىؽالپ رۇضارزي .
ٌۇد ھەَ ذىغىٍٍىك ھەَ ؼەظەپزىٓ الؼىٍساپ رىزطىگەْ ھبٌسا ئىفىه ئبضلىؽىسا رۇضارزي.
ٌۇرٕىڭ ِېھّبٍٔىطى ٔبھبٍىزي رەِىىٍٕىه ثىٍەْ ثىربضاِبْ ئوٌزۇضارزيٌ .ۇد ئۇالضٔىڭ
ثىربضاِبٍٔىمىؽب لبضاپ ھەٍطاْ لبٌسى ۋە ئۀسىفىؽي رېرىّۇ ئبضرىفمب ثبـٍىسى .چۈٔىي ئۇالض ٌۇرمب
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ئىفىٕىپ ،ئۇٔىڭ پبٔبھٍىمىؽب ؼىؽىٕؽبٔىسى .ئۇٔىڭ ئۆظٌىطىٕي لوؼسىَبٌّبٍسىؽبٍٔىمىٕي ثىٍّەٍززي.
لبرزىك ئۈِىسؼىعٌۀگەْ ٌۇد ،ثوؼۇق ئبۋاظى ثىٍەْ ۋاضلىطاـمب ثبـٍىسى:
وبـىي ِېٕىڭ (ؼىٍەضگە لبضـي رۇضىسىؽبْ) وۈچ  -لۇۋۋىزىُ ثوٌؽب ئىسىٍ ،بوي ئىٍزىغب
لىٍىسىؽبْ وۈچٍۈن عەِەرىُ ثوٌؽب ئىسى (چولۇَ ؼىٍەضگە ظەضثە ثەضگەْ ثوالرزىُ).
ئىؿ چىڭىؽب چىمزي ،پەٍؽەِجەضٔىڭ ؼۆظٌىطى ذۇززى روظؼبلزەن روظۇپ وەرزيٌ .ۇد
ئۈِىسؼىعٌىىزە ٔېّە لىالضىٕي ثىٍّەً گبڭگىطاپ لبٌؽبْ ثىط پەٍززەِ ،ېھّبٔالض ئوضۇٍٔىطىسىٓ
رۇضزى ۋە ئۇٔىڭؽب ثبـپبٔبھٍىك لىٍؽۇچي ظارٕىڭ ثەوّۇ وۈچٍۈن ئىىۀٍىىىٕي ئېَززي:
ئي ٌۇد ،لوضلّىؽىٓ! ثىع پەضىفزىٍەضِىع .لەۋِىڭ ؼبڭب ھەضگىعِۇ ظىَبْ ٍەرىۈظەٌّەٍسۇ.
ثىطزىٕال ئىفىه ئىچىگە گۆِۈضۈٌۈپ چۈـۈپ ،لەۋَ ذەٌمي ئۆً ئىچىگە ٍوپۇضۇٌۇپ وىطىفىە
ثبـٍىسى .عىجطىئىً ئوضٔىسىٓ رۇضۇپ ،لوٌىٕي ثىط ـىٍزىۋىسى ،لەۋِٕىڭ وۆظٌىطى ووض ثوٌۇپ
وەرزي .ئۇالض ربِالضٔىڭ ئبضىؽىسا ٔىفبٕٔي پەضق ئېزەٌّەً ،لبالٍّىؽبْ ِېڭىۋەضزى ۋە ئۆٍگە
وىطزۇق - ،زەپ ئوٍالپ ،ؼىطرمب چىمىپ وەرزي .عىجطىئىٍٕىڭ ئىفبضىزي ئۇالضٔىڭ وۆظٌىطىٕي
پۈرۈٍٔەً ووض لىٍىۋەرىۀىسى.
پەضىفزىٍەض ٌۇرمب ثۇضۇٌۇپ ،ئۇٔىڭؽب وېچىسىٓ لبٌّبً ئبئىٍىؽىٕي ئېٍىپ ـەھەضزىٓ چىمىپ
وېزىفىٕي ثۇٍطىسى .چۈٔىي لەۋِىگە لوضلۇٔچٍۇق ئبظاة چۈـەرزي .ئۇالضؼب ربؼالضٔي ظىٍعىٍىگە
وەٌزۈضۈۋېزىسىؽبْ لوضلۇٔچٍۇق ئبۋاظالض ئبڭٍىٕبرزي ،ئەِّب لەۋِ ىٕىڭ ثېفىؽب چۈـىەْ ئبظاثٕىڭ
ئۆظٌىطىگىّۇ چۈـۈپ لبٌّبؼٍىمي ئۈچۈْ ،ئبضلىؽب لبضاـمب ثوٌّبٍززي .ثۇِۇ ثىط ذىً ؼەٌىزە ئبظاة
ئىسى .وىُ ئبضلىؽب لبضاپ لوٍؽب ،لەۋِي ثىٍەْ رەڭ ھبالن ثوالرزيٌ .ۇرمب ئبٍبٌىٕىڭّۇ ھبالن
ثوٌىسىؽبٍٔىمىٕي ئېَززي .چۈٔىي ئۇٔىڭ ئبٍبٌي لەۋِىگە ئوذفبؾ وبپىط ئىسى .ئۇ وبپىطٌىمىسىٓ ۋاظ
وەچّەٍززي ۋە لەۋِي ثىٍەْ رەڭ ھبالن ثوالرزي .ئي ٌۇد ،ـەھەضزىٓ چىك! ضەثجىڭٕىڭ ئەِطى
ٍېزىپ وەٌسىٌ .ۇد پەضىفزىٍەضزىٓ ؼوضىسى« :ئبظاة ھبظىط چۈـەِسۇ؟» پەضىفزىٍەض ئبظاثٕىڭ ربڭ
ٍوضۇؼبْ ۋالىززب چۈـىسىؽبٍٔىمىٕي ثىٍسۈضزى ۋە« :ربڭ ٍېمىٓ ئەِەؼّۇ؟» زېسى.
ٌۇد لىعٌىطى ۋە ئبٍبٌىٕي ئېٍىپ ،وېچىسە ٔبھبٍىزي رېعٌىه ثىٍەْ لەۋِىسىٓ ئبٍطىٍىپ
چىمزي .ؼەھەض ۋالزي ٍېمىٕالپ لبٌؽبٔىسىٌ .ۇد لەۋِىسىٓ ذېٍىال ٍىطالالپ وەرىۀسىٓ وېَىٓ،
ئبٌالھٕىڭ ئەِطى وەٌسى.
ئبٌىّالض ِۇٔساق زەٍسۇ :عىجطىئىً لبٔبرٍىطىٕىڭ ئۇ چي ثىٍەْ ٍەرزە ـەھەضٔي ٍەضزىٓ ثىطالال
ٍۇٌۇپ ئېٍىپ ،ئبؼّبٕٔىڭ لەضىگىچە ئېٍىپ چىمزي (پەضىفزىٍەض ذوضاظالضٔىڭ چىٍٍىؽىٕىٕي ۋە
ئىزالضٔىڭ ھبۋـىؽىٕىٕي ئبڭٍىؽبٔىسى) .ئبٔسىٓ ٍەرزە ـەھەضٔي زۈَ وۆِزۈضۈپٍ ،ەضگە لبضىزىپ
ئبرزي .ـەھەضٌەض ٍەضگە چۈـۈۋارمبٔسا ،ئبؼّبٔسىٓ (ئۇال ضٔىڭ ئۈؼزىگە) ئبٌالھٕىڭ زەضگبھىسا ثەٌگە
ؼېٍىٕؽبْ ؼبپبي ربـالض ئۈؼزي  -ئۈؼزىٍەپ ٍبؼسىٍ .ېؽىؿ ذېٍي ئۇظۇٔؽىچە زاۋاِالـزي.
-7533عۇئبيٌ :ۇت ئەٌەٍھىغغبالِٕىڭ ئبٍبٌىٕىڭ ھبالوىحي
ٌۇرٕىڭ لەۋِي پۈرۈٍٔەً ھبالن ثوٌسى ،ئۇالضزىٓ ھېچىىُ ؼبق لبٌّىؽبٔىسى .ـەھەض رەرۈض
ئۆضۈٌۈپٍ ،ەضگە پبرۇضۇۋېزىٍگۀىسىٍ .ەضزىٓ ئېزىٍىپ چىممبْ ؼۇ ئەرطاپٕي ثېؽىپٌ ،ۇد
لەۋِىٕىڭ ـەھىطى وۆٌگە ئبٍٍىٕىپ وەرزيٌ .ۇرٕىڭ لۇٌىمىؽب لوضلۇٔچٍۇق ئبۋاظالض وېٍىفىە
ثبـٍىسى .ئبضلب رەضەپزىىي ھبۋأىڭ ٍېطىٍؽبٍٔىمىٕي ھېػ لىٍسى ،ئەِّب ئبضلىؽب لبضاپ ؼېٍىفزىٓ
لبرزىك ھەظەض ئەٍٍىسى .ئبٍبٌي ئبۋاظ وەٌگەْ رەضەپىە ثۇضۇٌۇپ لبضىسى ،ئۇٔىڭ ۋۇعۇزى ثىطزىٕال
پبضچىٍىٕىپ ،روپىسەن روظۇپ وەرزي.
-7532عۇئبيٌ :ۇت ئەٌەٍھىغغبالِٕىڭ ،لەۋِىٕىڭ ھبالوىحىذىٓ وىَىٕىي ئەھۋاٌي
ٌۇرٕىڭ لەۋِىٕىڭ ؼەھىپىٍىطى ٍېپىٍسى .ئۇالضٔىڭ ـەھەضٌىطى ۋە ٔبَ  -ئبربلٍىطى ٍەض
ٍۈظىسىٓ ئۆچۈضۈپ ربـالٔسى ،ھبٍبرٕىڭ ۋە عبٍٔىمالضٔىڭ ظېھٕىسىٓ چىمىطىۋېزىٍسى .پىزٕە -
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پبؼبد ؼەھىپىٍىطىسىٓ ٍۀە ثىطى ٍىطرىپ ربـالٔؽبْ ثوٌسىٌ .ۇد رۇٔغي ثوٌۇپ ٍۈظٌۀگەْ
وىفىگەٍ ،ۀي ئىجطاھىّؽب ٍۈظٌۀسى .ئىجطاھىُ ثىٍەْ ٍۈظ وۆضۈـۈپ ،ئۇٔىڭؽب ِىٍٍىزي ھەلمىسى ىي
ۋەلەٌەضٔي ؼۆظٌەپ ثەضزى .ئىجطاھىّٕىڭ ثۇ ۋەلەٌەضٔي ئبٌسىٓ ثىٍسىؽبٍٔىمي ئۇٔي ھبڭ  -ربڭ
لبٌسۇضزى .وۆڭٍي  -وۆوؽي وەڭ ،زىٍي ٍۇِفبق ،ھەض ئىفزب ئبٌالھمب ِۇضاعىئەد لىٍىسىؽبْ
ئىجطاھىُ ۋە ٌۇد ئىىىىؽي وىفىٍەضٔي ئبٌالھمب ،رەۋھىس ئەلىسىؽىگە ،ئىؽالَ زىٕىؽب زەۋەد
لىٍىفٕي زاۋاِالـزۇضزى.
-7538عۇئبي:ئىغّبئىً ئەٌەٍھىغغبالِٕىڭ دۇچ وەٌگەْ عىٕبلٍىشى
ھەظضىزي ئىؽّبئىٍٕىڭ ئبٌالھ ٍوٌىسىىي ؼەضگۈظەـزىؽي ثوۋاق ۋالزىسىٓ ربضرىپال
ثبـالٔؽبٔىسى .ئبٔىؽي ئۇٔي ٍەضگە (ھبظىطلي وەثىسىىي ظەِعەَ ثۇٌىمىٕىڭ ئوضٔىؽب) ٍبرمۇظزى .ئۇ
وۈٍٔەضزە ظەِعەَ ثوٌىمي رېري ٍوق ثوٌۇپ ،وېَىٓ ئىؽّبئىٍٕىڭ ئىىىي ئبٍىمي ئبؼزىسىٓ
ثۇٌسۇلالپ ئېزىٍىپ چىممبْ ئىسى .ئۇ ٍەض پۈرۈٍٔەً چۆي ثوٌۇپ ،ھبۋاؼي رؤۇضزەن ئىؽؽىك،
چەوؽىع وەرىەْ لۇٍِۇق ،ؼۇؼىع ِبوبْ ئىسى .ھبعەض لۇپمۇضۇق ،ئبزىّىعارؽىع ،گىَبھؽىع ۋازىسا
ئوؼٍي ثىٍەْ ٍبٌؽۇظ لبٌؽبٔىسى.
ئىؽّبئىٍٕىڭ ئبٌالھ ٍوٌىسىىي رۇٔغي ھىغطىزي ِبٔب ِۇـۇٔساق ثبـالٔسى .رېري ثوۋاق رۇضۇپال
ؼىٕبلمب زۇچ وەٌسى .ئبرىؽىّۇ ٍبـىٕىپ ،ثىط پۇري گۆضگە ؼبڭگىالپ لبٌؽبْ ۋالىززب ثۇ ئېؽىط ؼىٕبق
ثىٍەْ ؼىٕبٌسى .ئىىىىٕچي ؼىٕبق ،ئۇ لۇضاِىؽب ٍەرىەْ چبؼسا ٍېزىپ وەٌسى.
-7538عۇئبي :ثەٍحۇٌالھٕىڭ ثىٕب لىٍىٕىؾي
ئىؽّبئىً ئۆِطىٕىڭ ئبذىطىؽىچە ئەضەة ٍېطىُ ئبضىٍىسا ٍبـىسى .ئبرالضٔي وۆٔسۈضۈپ
ئىفٍەرزي .ظەِعەَ ؼۈٍي ئۇ ٍەضٔىڭ ئوٌزۇضاق عبٍؽب ئبٍٍىٕىفىٕىڭ ۋە ئبۋارٍىفىفىٕىڭ ئەڭ
ئبؼبؼٍىك ؼەۋەثي ئىسى.
ثەظى وبضۋأالض ۋە لەثىٍىٍەض ثۇ ٍەضگە ِبوبٔالـزي .ئىؽّبئىً ثبالؼەرىە ٍېزىپ ئۆٍٍۀسى.
ھەظضىزي ئىجطاھىُ ئۇٔي ٍولالپ وەٌسى .ئەِّب ئىؽّبئىً ئۆٍسە ٍوق ئىسى .ئىجطاھىُ ئۇٔىڭ
ئبٍبٌىسىٓ ھبي  -وۈٍٔىطىٕىڭ لبٔسالٍىمىٕي ؼوضىسى .ئىؽّبئىٍٕىڭ ئبٍبٌي ئۆظٌىطىٕىڭ ٍولؽۇٌٍۇق
ۋە لىَىٕچىٍىمزب ٍبـبۋارمبٍٔىمىٕي ئېَزىپ ظاضالٔسى .ھەظضىزي ئىجطاھىُ ئۇٔىڭؽب« :ئېطىڭ وەٌگۀسە
ئېَزىپ لوٍؽىٓ ،ئۇ ئۆٍىٕىڭ ئىفىىىٕي ئبٌّبـزۇضۇۋەرؽۇْ!» زېسى .ئىؽّبئىً لبٍزىپ وەٌسى،
ئبٍبٌي ئۇٔىڭؽب ثوٌؽبْ ئىفٕي ۋە وەٌگەْ ئبزەِٕىڭ چىطاً  -ـەوٍىٕي ئېَزىپ ثەضزى .ئىؽّبئىً:
«ئۇ ِېٕىڭ ئبربَ .ئۇ ِېٕىڭ ؼۀسىٓ ئبٍطىٍىفىّٕي ثۇٍطۇپزۇ .ؼەْ ئبئىٍەڭگە لبٍزىپ وەرىىٓ!»
زېسى.
ئىؽّبئىً لبٍزب ئۆٍٍۀسى .ئىجطاھىُ ئۇٔي ٍولالپ وەٌسى ۋە ئۇٔىڭ ئبٍبٌىسىٓ ھبي  -ئەھۋاٌىٕي
ؼوضىسى .ئىؽّبئىٍٕىڭ ئبٍبٌي ئۆظٌىطىٕىڭ ِوي ۋە ثبٍبـبرچىٍىك ئىچىسە ٍبـبۋارمبٍٔىمىٕي ئېَزىپ،
ـۈوطى  -لبٔبئەد ثىٍسۈضزى .ئىجطاھىُ ثۇ وېٍىٕىسىٓ ِەِٕۇْ ثوٌسى.
ئىؽّبئىً ضاۋۇضۇغ پىفىپ ٍېزىٍسى .ئىجطاھىُ ئۇٔي ٍولالپ وەٌسى .ئبٌالھٕىڭ ِەٍسأؽب
وېٍىۋارمبْ چۈـىٕىىؽىع ۋەلەٌەضزىىي ھېىّىزىٕي ئىؽپبرالـٕىڭ زەي ۋالزي ٍېزىپ وەٌگۀىسى.
ئىجطاھىُ ئېَززي « :ئي ئىؽّبئىً! ئبٌالھ ِېٕي ثىط ئىفمب ثۇٍطۇزى» ...
ئىؽّبئىً :ئبٌالھ ؼبڭب ٔېّىٕي ثۇٍطىؽبْ ثوٌؽب ،ـۇٔي لىٍؽىٓ!  -زېسى.
ئىجطاھىُِ :بڭب ٍبضزەَ لىالِؽەْ؟  -زېسى.
ئىؽّبئىًٍ :بضزەَ لىٍىّەْ ،لىٍىّەْ.
ئجىطاھىُ لوٌي ثىٍەْ ٔېطىسىىي رۆپىٍىىٕي ئىفبضەد لىٍىپ رۇضۇپ :ئبٌالھ ِبڭب ثۇ ٍەضزە ثىط
ئۆً ٍبؼبـٕي ثۇٍطىسى - ،زېسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ،ئبٌالھٕىڭ ِۇلەززەغ ئۆٍىٕي ٍبؼبؾ ئەِطى
ثېطىٍسى .ئۇٍ ،ەض ٍۈظىسە ئىٕؽبٔالضٔىڭ پەضۋەضزىگبضىؽب ئىجبزەد لىٍىفي ئۈچۈْ ٍبؼبٌؽبْ رۇٔغي
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ئۆً ئىسى.
ئبزەَ ئبٌالھمب ئىجبزەد لىٍىؿ ئۈچۈْ ثىط چېسىط لۇضزى .ھەظضىزي ئبزەِٕىڭ پەٍؽەِجەض ثوٌۇ ؾ
ؼۈپىزي ثىٍەْ پەضۋەضزىگبضىؽب ئىجبزەد لىٍىؿ ئۈچۈْ ئۆً ٍبؼىفي ٔوضِبي ئەھۋاي ئىسى .ئۇ ٍەضگە
ئبٌالھٕىڭ ضەھّىزي ٍبؼسى .وېَىٓ ھەظضىزي ئبزەَ ۋاپبد ثوٌسى .ئبضىسىٓ ئەؼىطٌەض ،ئۇظۇْ ظاِبٔالض
ئۆرزي .ئۇ ئۆٍسىٓ ئەؼەض لبٌّىسى .ھەظضىزي ئىجطاھىُ ئۇ ئۆٍٕىڭ ئىىىىٕچي لېزىُ ٍبؼىٍىفي
ئۈچۈْ ئەِط ئبٌسى .ثۇ لېزىُ ،ئىٕفبئبٌالھ ،ربوي لىَبِەد وۈٔىگىچە رىه رۇضىسىؽبْ ثىط ئۆً
ٍبؼىالرزي.
وەئجە  -ربـزىٓ ٍبؼبٌؽبْ ِۇؼزەھىەَ ھۇعطا ثوٌۇپ ،ئۇ ھەظضىزي ئىجطاھىُ ثىٍەْ ئىؽّبئىً
لبظؼبْ وؤب ئۇٌٕىڭ چوڭمۇضٌۇلي رۈپەٍٍىسىٓ ٍەض ٍۈظىسە ِەظِۇد رۇضىسۇ .ربضىرزب ثىط لبٔچە لېزىُ
ئۆضۈٌگەْ ثوٌؽىّۇٍ ،ۀە لبٍزب ئىٕفب لىٍىٕسى ۋە ھەظضىزي ئىجطاھىّٕىڭ ظاِبٔىسىٓ ربوي
وۈٔىّىعگىچە ٍەض ٍۈظىسىٓ ٍولبپ وەرّىسىِ .ۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالَ ھەظضىزي ئىجطاھىّٕىڭ
زۇئبؼي ثىٍەْ ٍەض ٍۈظىگە پەٍؽەِجەض لىٍىپ ئەۋەرىٍگەْ ۋالىززب ،وەئجىٕىڭ ئ ەڭ ئبذىطلي لېزىُ
ٍبؼبٌؽبٍٔىمىٕي وۆضگۀىسى .ئۇالض وەئجە ئۈچۈْ وۆپ وۈچ چىمبضِىسى ۋە ئۇٌىٕي ھەظضىزي
ئىجطاھىّسەن چوڭمۇض ووٌىّىسى.
ثۇٔىڭسىٓ وۆضۈۋېٍىفمب ثوٌىسۇوي ،ھەظضىزي ئىجطاھىُ ثىٍەْ ھەظضىزي ئىؽّبئىً وەئجىٕىڭ
لۇضۇٌۇـىؽب ئۆظٌىطى ٍبٌؽۇظ ھبٌسا وۆپ وۈچ ؼەضپ لىٍؽبٔىسى .ئبضىسىٓ ذېٍي ئۇظۇْ ۋالىذ
ئۆرىۀىسى .وەئجىٕىڭ ئىٕفبئبري پۈرزي .ھەظضىزي ئىجطاھىُ ربۋاپٕىڭ ٔەزىٓ ثبـالپٔ ،ەزە
ئبٍبؼالـمبٍٔىمىٕي پەضلٍۀسۈضۈؾ ئۈچۈْ ھەظضىزي ئىؽّبئىٍٕي وەئجە ربـٍىطىسىٓ ثبـمب ضەڭٍىه
ربؾ رېپىپ وېٍىفىە ثۇٍطىسى.
ھەظضىزي ئىؽّبئىً ئىٕؽبْ ثەضز اـٍىك ثېطەٌّىگۈزەن زەضىغىسە وۈچ ؼەضپ لىٍؽبْ ثوٌۇپ،
پۈرۈْ ۋۇعۇزى ئېؽىط ئەِگەوزىٓ پبضچە  -پبضچە ثوٌۇپ وەرىۀىسى .ـۇٔسالزىّۇ ،ئبرىؽىٕىڭ
ئەِطىٕي ثەعب وەٌزۈضۈؾ ئۈچۈْ وۈچي ٍەرىەْ ٍەضگىچە ثبضؼبٔىسى .لبٍزىپ وېٍىپ ،ئبرىؽىٕىڭ
ھەعەض ئەؼۋەز (لبضا ربؾ)ٔي رېپىپ ئوضۇٔال ـزۇضۇپ ثوٌؽبٍٔىمىٕي وۆضزى .رەئەعغۈپٍۀگەْ ھبٌسا:
 ئبرب! ثۇٔي ؼبڭب وىُ ئەوىٍىپ ثەضزى؟  -زەپ ؼوضىسى .ئىجطاھىُ: ئۇٔي عىجطىئىً ئېٍىپ وەٌسى - ،زېسى.ـۇٔىڭ ثىٍەْ ،وەئجىٕىڭ ئىٕفبئبري ئبذىطٌىفىپ ،ثىط ئبٌالھمب ئېزىمبز لىٍؽۇچي
ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ربۋىپي ثبـالٔسى .ھەظضىزي ئىجطاھىُ ثۇضۇْ لىٍؽبْ زۇئبؼىٕي رەوطاضالؾ ئۈچۈْ
ئوضٔىسىٓ رۇضزى.
ثىط لىؽىُ وىفىٍەضٔىڭ زىٍٍىطىٕي ئۇالضؼب ِبٍىً لىٍؽىٓ!
-7531عۇئبي :ئىجشاھىُ ئەٌەٍھىغغبالِٕىڭ ِىٍٍىحي
ئۇٌۇغ ئبٌالھ ھەظضىزي ئىجطاھىُ ثىٍەْ ئىؽّبئىً ھەلمىسە ربالؾ  -ربضرىؿ لىٍىٕؽبْ ۋالىززب
ِۇٔساق زېگۀىسى:
ئىجطاھىُ ٍەھۇزىَّۇ ئەِەغٔ ،بؼبضاِۇ ئەِەغ ۋە ٌېىىٓ روؼطا زىٕؽب ئېزىمبز لىٍؽۇچي ،ئبٌالھمب
ثوٍؽۇٔؽۇچي ئىسىِ ،ۇـطىىالضزىٓ ئەِەغ ئىسى .ئبٌالھ ئۇٔىڭ زۇئبؼىٕي لوثۇي لىٍسى .ھەظضىزي
ئىجطاھىُ ‖ِۇؼۇٌّبْ ― زەپ ئبربٌؽبٔالضٔىڭ رۇٔغىؽي ئىسى.
ئۇٌۇغ ئبٌالھ ھەط ؼۈضىؽىسە ِۇٔساق زەٍسۇ:
ئبٌالھ ؼىٍەضگە زىٕسا ھېچمبٔساق ِۈـىۈٌٍۈوٕي لىٍّىسى (ؼىٍەضٔي ؼىٍەض ربلەد
لىالٌّبٍسىؽبْ ئىفالضٔي لىٍىفمب رەوٍىپ لىٍّىسى)( .ثۇ) ئبربڭالض ئىجطاھىّٕىڭ زىٕىسۇض (ثۇ روؼطا
زىٓ ثوٌؽبٍٔىمي ئۈچۈْ ،ئۇٔي ِەھىەَ ئۇچالڭالض) ،ئبٌالھ ؼىٍەضٔي ئىٍگىطى (ٍۀي لۇضئبٔسىٓ
ئىٍگىطىىي وىزبثالضزا) ِۇؼۇٌّبْ زەپ ئبرىسى .لۇضئبٔسىّۇ ـۇٔساق ئبرىسى.
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-7535عۇئبي :جۇٔجي ثۀي ئىغشائىً پەٍغەِجىەسٌىشىذىٓ ئىغھبق ۋە ٍەئمۇة
ئەٌەٍھىغغالَ
لۇضئبْ وەضىُ ھەظضىزي ئىؽھبق لىؽؽىؽىٕىڭ ئبظ ثىط لىؽّىؽىال ئىفبضەد لىٍىپ ئۆرىەْ.
ئۇٔىڭ رۇؼۇٌۇـي ثىط ِۆعىعە ثوٌۇپ ،ئۇٔىڭ زۇَٔبؼب وېٍىسىؽبٍٔىمي ۋە ٍەئمۇة ئىؽىٍّىه ثىط
ئوؼٍي ثوٌىسىؽبٍٔىمي ھەلمىسىىي ذۇـرەۋەضٔي پەضىفزىٍەض ئېٍىپ وەٌگۀىسى .ئۇ ،وىچىىىسىٓ
ربضرىپال ئبرىؽىسىٓ ئبٍطىُ ٍبـبـمب ِەعجۇض ثوٌؽبْ ئبوىؽي ئىؽّبئىٍسىٓ ثىط ٔەچچە ٍىً وېَىٓ
رۇؼۇٌؽبٔىسى.
ؼبضە ئوؼٍي ئىؽھبق ۋە ٔەۋضىؽي ٍەئمۇة زۇَٔبؼب وەٌگۀٍىىي ئۈچۈْ ئبٌەِچە ذۇـبي ثوٌسى .
ئەِّب ئىؽھبلٕىڭ ھبٍبري ،لەۋِىٕىڭ ئۇٔىڭؽب رۇرمبْ پوظىزؽىَىؽي ھەلمىسە ِەٌۇِبرىّىع ٍوق .ئبٌالھ
ؼبٌىھ (ٍبذفي) پەٍؽەِجەضٌەض لبربضىسا ئۇٔىّۇ ِبذزبپ ئۆرىۀىسىٍ .ەئمۇة ثوٌؽب ،ئۇٔىڭ
ٔەؼٍىسىٓ ثوٌؽبْ رۇٔغي پەٍؽەِجەضزۇض.
ئۇ ئىجطاھىّٕىڭ ئوؼٍي ئىؽھبلٕىڭ ئوؼٍي ٍەئمۇثزۇض .ئىؽّي ئىؽطائىً ثوٌۇپ ،لەۋِىگە
پەٍؽەِجەض لىٍىپ ئەۋەرىٍگۀىسى .ئبٌالھ ئۇٔىڭ لىؽؽىؽىسىٓ ئۈچال ثۆٌۈِٕي رىٍؽب ئبٌؽبْ .ئبٌالھ
ئۇٔي ھەظضىزي ٍۇؼۇـٕىڭ لىؽؽىؽىسە ئىؽّىٕي رىٍؽب ئبٌّبً رۇضۇپ ظىىىط لىٍىسۇ.
ٍەئمۇثٕىڭ ؼەوطارزىىي رەؼۋىطٌىطىسىٓ ئۇٔىڭ ٔەلەزەض رەلۋا ئىٕؽبْ ئىىۀٍىىىٕي
وۆضۈۋاٌؽىٍي ثوٌىسۇ .ئۇٌۇغ ئبٌالھ ثەلەض ؼۈضىؽىسە ِۇٔساق زەٍسۇ:
ٍەئمۇة عبْ ئۈظۈۋارمبْ ۋالزىسا ؼىٍەض ٍېٕىسا ثبضِىسىڭالض؟ ـۇ چبؼسا ٍەئمۇة ئوؼۇٌٍىطىسىٓ:
«ِە ْ ئۆٌگۀسىٓ وېَىٓ ؼىٍەض وىّگە ئىجبزەد لىٍىؽىٍەض؟» زەپ ؼوضىسى .ئۇالض« :ؼېٕىڭ
ئىالھىڭ ۋە ئبرب  -ثوۋىٍىطىڭ  -ئىجطاھىُ ،ئىؽّبئىً ،ئىؽھبلالضٔىڭ ئىالھي ثوٌؽبْ ئبٌالھمب
ئىجبزەد لىٍىّىع ،ثىع ئۇٔىڭؽب ئىزبئەد لىٍؽۇچىّىع» زېسى.
ھەظضىزي ٍەئمۇة ئوؼۇٌٍىطىسىٓ ئېزىمبزٌىطى ھەلمىسىىي عبۋاثىٕي ئېٍىپ ،ذبرىطعەَ ثوٌؽبْ
ھبٌسا وۆظ ٍۇِسى .ئۇ ئۆٌۈِىسىٓ ثۇضۇْ ئوؼٍي ٍۇؼۇؾ ئبضلىٍىك ئېؽىط ؼىٕبلمب زۇچ وەٌگۀىسى .
ٍۇؼۇـّۇ ئبرىؽي ٍەئمۇثمب ئوذفبؾ پەٍؽەِجەض ثوٌۇپ ،ئبٌالھ ربئبال ئۇٔي ِىؽىط ذەٌمىگە
ئەۋەرىۀىسى.

ئۈچىٕچي ثبپ .گۈصەيِ ،ۇوەِّەي لىغغە ثىٍەْ ثبٍبْ لىٍىٕغبْ
پەٍغەِجەسٍ ،ۇعۇف ئەٌەٍھىغغبالَ

-7538عۇئبيٍ :ۇعۇف ئەٌەٍھىغغبالَ لىغغغىٕىڭ ٔبصىً ثوٌۇػ عەۋەثي
ھەظضىزي ٍۇؼۇـٕىڭ لىؽؽىؽي لۇضئبٕٔىڭ روٌۇق ثىط ؼۈضىؽىسە ٍۇؼۇؾ ئىؽّي ثىٍەْ
چۈـۈضۈٌگەْ .ئۇٔىڭ چۈـۈضۈٌۈؾ ؼەۋەثٍىطى روؼطىؽىسا ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇٍ .ەھۇزىَالض
ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالِسىٓ ثۇضۇٔمي پەٍؽەِجەضٌىطىسىٓ ثىطى ثوٌؽبْ ٍۇؼۇؾ ئەٌەٍھىؽؽبالَ
ھەلمىسە ئۆظٌىطىگە ؼۆظٌەپ ثېطىفٕي رەٌەپ لىٍىسۇ .ئۇٔىڭ لىؽؽىؽي لۇضئبٔسا ٔبظۇن ۋە ئىٕچىىە
رەپؽىالرٍىطى ثىٍەْ روٌۇق چۈـۈضۈٌگەْ.
-7521عۇئبيٍ :ۇعۇف ئەٌەٍھىغغبالَ لىغغغىٕىڭ ثبؽٍىٕىؼ ۋە ئبخىشٌىىؾىؾي
لىؽؽە ثىط چۈؾ ثىٍەْ ثبـٍىٕىپ ،ثۇ چۈـٕىڭ ئەِەٌىٍَىفي ثىٍەْ ئبذىطٌىفىسۇ.
ٍۇؼۇـٕىڭ وىچىه ۋالزىسا زازىؽىؽب ؼۆظٌەپ ثەضگەْ چۈـي لۇضئبٔسا ِۇٔساق رەؼۋىطٌىٕىسۇ:
ئۆظ ۋالزىسا ٍۇؼۇؾ ئۆظ ئبرىؽىؽب « :ئي ئبرب! ِەْ ھەلىمەرەْ چۈـۈِسەٍ 11ۇٌزۇظٔىڭ ۋە ئبً
ثىٍەْ وۈٕٔىڭ ِبڭب ؼەعسە لىٍؽبٍٔىمىٕي وۆضزۈَ» زېسى.
ئبرىؽي (ٍۀي ٍەئمۇة ئەٌەٍھىؽبالَ) « :ئي ئوؼٍۇَ! چۈـۈڭٕي لېطىٕساـٍىطىڭؽب ئېَزّىؽىٓ،
ؼبڭب ؼۇٍىمەؼذ لىٍىپ ؼبٌّىؽۇْ ،ـەٍزبْ ئىٕؽبٔؽب ھەلىمەرەْ ئبـىبضا زۈـّۀسۇض» زېسى.
ٍۇؼۇؾ ئۇالضٔىڭ ثىط رۇؼمبْ ئۇوىٍىطى ئەِەغ ثوٌۇپٍ ،ۇؼۇـٕىڭ ئبٔىؽي ئۇالضؼب ئۆگەً
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ئىسى .ئۇ ئبٍبٌسىٓ ٍۇؼۇؾ ۋە ئۇٔىڭ ثىط لېطىٕسىفي رۇؼۇٌؽبٔىسى.
-7527عۇئبيٍ :ۇعۇف ئەٌەٍھىغغبالِٕىڭ ٔەعەثي
ٍۇؼۇؾ ٍەئمۇثٕىڭ ئوؼٍيٍ ،ەئمۇة ئىؽھبلٕىڭ ئوؼٍي ،ئىؽھبق ثوٌؽب ئىجطاھىّٕىڭ ئوؼٍي
ثوٌۇپ ،ثۇالض ثىط پبن ظۀغىطٔىڭ پبن ھبٌمىٍىطى ئىسى.
-7524عۇئبيٍ :ۇعۇف ئەٌەٍھىغغبالِٕىڭ چۈؽىٕىڭ ٍىؾىّي
ٍەئمۇة ئوؼٍىٕىڭ چۈـىسىٓ ئۇٔىڭ ئۆظىگە ھبظىطالٔؽبْ پەٍؽەِجەضٌىه ـبضائىزىٕي ،ئۇٔىڭ
لەٌجىٕىڭ پبوٍىمي ۋە ؼبپٍىمي ؼەۋەثي ثىٍەْ ئۇٔىڭ وەٌگۈؼىسە ئبالھىسە ثىط ـەذؽىە
ئبٍٍىٕىسىؽبٍٔىمىٕي چۈـۀگۀىسى.
زازىؽي ئوؼٍىٕىڭ چۈـىسىٓ ذەۋەض ربپمبٔسىٓ وېَىٓ ،ئۇٔىڭؽب چۈـىٕي لېطىٕساـٍىطىؽب
ئېَزّبؼٍىمىٕي ربپىٍىسىٍ .ۇؼۇؾ زازىؽىٕىڭ ربپىٍىؽىٕي ثوٍىچە وۆضگەْ چۈـىٕي لېطىٕساـٍىطىؽب
ئېَزّىسى .چۈٔىي ئبوىٍىطى ٍۇؼۇـىەٍ ،ۇؼۇؾ ئۇالضؼب ئىفىٕىپ ـەذؽىٌ ِەؼىٍىٍىطىٕي ۋە
چۈـٍىطىٕي زېَىفىە پىزىٕبٌّىؽىسەن زەضىغىسە ئۆچٍۈن لىالرزي.
-7523عۇئبيٍ :ۇعۇف ئەٌەٍھىغغبالِٕىڭ ئبوىٍىشىٕىڭ ٍۇعۇف ئەٌەٍھىغغبالِغب
صىَبٔىەؽٍىه لىٍىؼ پىالٔىٕي جۈصۈؽي
ٍۇؼۇؾ زازىؽىٕىڭ ئەِطى ثوٍىچە ئبوىٍىطىؽب چۈـىٕي ؼۆظٌەپ ثەضِىسى .ـۇٔساق ثوٌؽىّۇ،
ئبوىٍىطى ئۇٔىڭؽب روظاق لۇضۇپ ،ؼۇٍىمەؼذ لىٍىفٕىڭ پىالٍٔىطىٕي رۈظۈـۈۋاربرزي.
ئۇالضزىٓ ثىطى :زازىّىع ٔېّە ئۈچۈْ ٍۇؼۇـٕي ثىعزىٓ ٍبذفي وۆضىسۇ؟  -زەپ ؼوضىسى.
ئىىىىٕچىؽي :ثەٌىي چىطاٍٍىك ثوٌؽبٍٔىمي ئۈچۈْ - ،زېسى.
ئۈچىٕچىؽيٍ :ۇؼۇؾ ثىٍەْ لېطىٕسىفي زازىّىعٔىڭ لەٌجىٕي ئىفؽبي لىٍسى - ،زېسى.
ثىطىٕچىؽي ٍۀە :زازىّىع ئوچۇلزىٓ ـ ئوچۇق ذبربالـزي - ،زېسى.
ۋە ئۇالضزىٓ ثىطى ثۇ ئىفٕي چولۇَ ھەي لىٍىؿ رەوٍىپىٕي ثەضزى:
ـ ٍۇؼۇـٕي ئۆٌزۈضۈڭالض!
ـ ئۇٔي ٔېّە ئۈچۈْ ئۆٌزۈضىّىع؟ ئۇٔي ثۇ ٍەضزىٓ ٍىطاق ٍەضگە ئبپىطىپ ربـٍىۋېزىپ ،وۆظزىٓ
ٍولىزبٍٍي!
ـ ئۇٔي ٔېّىفمب ئۆٌزۈضِەٍّىع؟ ئۇٔي ئۆٌزۈضؼەن ئبٔسْ ذبرىطعەَ ثوٌىّىع .زازىّىع ثىعگە
لېٍىفي وېطەن.
لەٌجي اﷲ رەضىپىسىٓ ِەذپىٌ ثىط ـەپمەد ثىٍەْ ھەضىىەرٍۀسۈضۈٌگەْ ٍبوي ئبزەَ
ئۆٌزۈضۈـزىٓ ٍۈضىىي لبرزىك لوضلۇرۇٌؽبْ ثبـمب ثىطى ِۇٔساق زېسى:
ـ ئۇٔي ٔېّە ؼەۋەث زىٓ ئۆٌزۈضىّىع؟ ؼىٍەض ئۇٔىڭسىٓ لۇرۇٌّبلچي ثوٌۇۋارىؽىٍەض .ثۇ لەثىھ ثىط
ئىؿ .وېٍىڭالض! ئۇٔي وبضۋأالض وېٍىپ روذزبٍسىؽبْ ثىط لۇزۇلمب ربـىٍىۋېزەٍٍي .وبضۋأالض ئۇٔي
رېپىپ ٍىطاق عبٍالضؼب ئېٍىپ وېزىسۇ .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇ زازىؽىٕىڭ وۆظىسىٓ ؼبٍىپ ثوٌىسۇ .ئۇٔي
وۆظزىٓ ٍو لزىؿ پىالٔىّىعِۇ ئەِەٌگە ئبـمبْ ثوٌىسۇ .ئبٔسىٓ ثۇ لىٍّىفىّىعؼب رۆۋثە لىٍىپٍ ،ۀە
ٍبذفي وىفىٍەضزىٓ ثوٌۇۋاٌىّىع.
 -7522عۇئبيٍ :ۇعۇف ئەٌەٍھىغغبالِٕىڭ ئبوىٍىشىٕىڭ ٍۇعۇف ئەٌەٍھىغغبالِٕي
دادىغىذىٓ عوساپ ئىٍىؾي
ٍۇؼۇـٕي لۇزۇلمب ربـالؾ ئبضلىٍىك ئۇٔىڭسىٓ لۇرۇٌۇؾ پىالٔي ۋە ثۇ پىالٕٔىڭ ۋالزي لبضاض
لىٍىٕسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇالض ئبرىؽي ٍەئمۇثٕىڭ ئبٌسىؽب وېٍىپ « :ئي ئبرىّىع! ٔېّىفمب ٍۇؼۇؾ
روؼطىؽىسا ثىعگە ئىفۀّەٍؽەْ؟ ھبٌجۇوي ،ثىع ئۇٔىڭؽب ھەلىمەرەْ ٍبذفي ٔىَەرزىّىع .ئەرە ئۇٔي
ثىعگە لوـۇپ لوٍؽىٍٓ ،ەپ ـ ئىچىپ ،ئوٍٕبپ ـ وۈٌۈپ وىطؼۇْ ،ئۇٔي ثىع چولۇَ ٍبذفي
ِۇھبپىعەد لىٍىّىع» ٍەئمۇة « :ئۇٔي (ٍۀي ٍۇؼۇـٕي) ئېٍىپ وەرؽەڭالض ضاؼزال ذبرىطعەَ
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ثوالٌّبٍّەْ ،ؼىٍەض ؼەپٍەرزە لېٍىپ ،ئۇٔي ثۆضە ٍەپ لوٍۇـزىٓ ئۀؽىطەٍّەْ» زېسى .ئۇالض« :ثىع
(وۈچٍۈن) ثىط عبِبئە رۇضۇلٍۇق ،ئۇٔي ثۆضىگە ٍېگۈظۈپ لوٍؽبق ،ئۇ چبؼسا ثىع ئەٌۋەرزە ،ظىَبْ
ربضرمۇچىالضزىٓ ثوٌىّىع» زېسى.
ـ ٍۇؼۇـٕي ٔېّە ئۈچۈْ ثىعگە ربپفۇضِبٍؽەْ؟
ـ ؼەْ ٍۇؼۇـىە ثىعزىٓ ثىط ظىَبْ وېٍىفزىٓ لوضلؽبڭٍ ،ۇؼۇؾ ئۈچۈْ ثىعگە
ئىفىٕەٌّىؽەڭ ،ئۇ ثىعٔىڭ لېطىٕسىفىّىع ثوالالِسۇ؟
 ثىع ئۇٔي ٍبذفي وۆضىّىع ،ئۇٔي لوؼساٍّىعٔ ،ېّە ئۈچۈْ ئۇٔي ئەرە ثىع ثىٍەْ ثىٍٍە ؼەٍٍەلىٍىفمب (ئوٍٕبپ وېٍىفىە) ئەۋەرّەٍؽەْ؟ ئۇٔىڭ چىمىپ ؼەٍٍە لىٍىفي ،ئەرطاپٕي ئبٍٍىٕىپ ـ
ئوٍٕىفي ئۇٔىڭ ؼبالِەرٍىىي ئۈچۈْ ئەڭ پبٍسىٍىك ،لبضا ئۇٔىڭ ٍۈظىگە! ئۆٍسىٓ ربالؼب چىمّبً
چىطاٍي ؼبضؼىَىپ وېزىپزۇ .ثىچبضە وىچىىىىٕە رۇضۇپ ئوٍۇْ –ھەضىىەد زېگۀٕىٌ
ثىٍّىگەچىە ،چىطاٍىسا لبْ زىساضى لبٌّبپزۇ.
 ثۇ لبٔساق گەپ؟ ثىع ئوْ وىفي رۇضؼبق ،ئۇٔي ئۇٔزۇپ لبالِسۇق؟ ثىع ؼەپٍەرزە لبالِسۇق؟ثۇٔساق ئىؿ ثوٌۇپ لبٌؽب ،ثىعٔىڭ ئەضوەوٍىىىّىعگە ٍبضىفبِسۇ؟ ئۇٔي ثۆضە ٍېَەٌّەٍسۇ؟ ثۇ ھەلزە
ئۀسىفە لىٍىفٕىڭ ھېچمبٔساق ؼەۋەثي ٍوق .زازا ،ثبٌىٍىطىٕىڭ ثېؽىّي ثىٍەْ ثۇٔي لوثۇي لىٍسى.
-7528عۇئبيٍ :ۇعۇف ئەٌەٍھىغغبالِٕىڭ ئبوىٍىشىٕىڭ ٍۇعۇف ئەٌەٍھىغغبالِغب
صىَبٔىەؽٍىه لىٍىؾي
ئەرىؽي ،ئۇالض ٍۇؼۇـٕي ئېٍىپ چۆٌگە لبضاپ ِېڭىفزي ،ھەض لېزىُ ثبضىسىؽبْ ٍەضٌىطىسىّٕۇ
ٍىطالالضؼب ثېطىفزيٍ .ېٕىسىٓ وبضۋاْ وۆپ ئۆرىسىؽبْ ثىط لۇزۇلٕي رېپىفزي ۋە ٍۇؼۇـٕي ئۇٔىڭ
ئىچىگە ربـٍىّبلچي ثوٌۇـزي .اﷲ ٍۇؼۇـىە ئۇٔي لۇرۇٌسۇضىسىؽبٍٔىمىٕي ۋە ـۇڭب ئۇٔىڭ
لوضلّبؼٍىمىٕي ثىٍسۈضزىٍ .ۇؼۇؾ وېَىٕچە ئۇالض ثىٍەْ وۆضۈـۈپ ،ئۇالضٔىڭ لىٍّىفٍىطىٕي
ئۆظٌىطىگە ؼۆظٌەپ ثېطىسىؽبٍٔىمىٕي ثىٍسۈضگەْ ئىسى.
ئۇالضئۇٔىڭؽب وۆٍٕىىىٕي ؼېٍىفٕي ئېَززي ۋە ئۇٔي ٍبٌىڭبچالپ لۇزۇلمب ربـٍىسى .لۇزۇلٕىڭ
ئىچىسە ؼۇ ثبض ئىسىٍ .ۇؼۇـٕىڭ ۋۇعۇزىٕي لوثۇي لىٍسىٍ .ۇؼۇؾ ئۇ ٍەضزە ھېچمبٔساق ٍبِبٍٔىك
وۆضِىسى .ئۆظى ٍبٌؽۇظ لۇزۇلٕىڭ ئىچىسىىي ؼۇزىٓ چولچىَىپ چىمىپ رۇضؼبْ ربـٕىڭ ئۈؼزىسە
ئوٌزۇضزى.
ئۇالض وەچزە ئبرىؽىٕىڭ ئبٌسىؽب ٍىؽالپ وېٍىفزي .ئوْ وىفىٕىڭ ٍىؽىؽي وېچە لبضاڭمۇٌۇلىٕي
ثىط ئبٌسى .زازا ئۆٍىسە ئوٌزۇضارزي .ئوؼۇٌٍىطى ٍېٕىؽب وېطىپ وەٌسى .وېچىٕىڭ لبضاڭؽۇٌۇلي
لەٌجىٍەضٔىڭ لبضاڭؽۇٌۇلي ۋە ثىط ئبظزىٓ ئورزۇضىؽب چىمىسىؽبْ ٍبٌؽبٕٔىڭ لبضاڭؽۇٌۇلىٕي
ٍوـۇضؼبٔىسى.
ٍەئمۇة ؼوضىسىٔ :ېّىگە ٍىؽالٍؽىٍەض؟ لوٍالضؼب ثىط ئىؿ ثوٌسىّۇ؟
ئۇالض رېرىّۇ لبرزىك ٍىؽالـمب ثبـىٍىسى .ئۇالض « :ئي ئبرىّىع! ٍۇؼۇـٕي ٔەضؼىٍىطىّىعٔىڭ
ٍېٕىسا لوٍۇپ ٍۈگۈضۈـىىٍي وېزىپ لېٍىپزۇق ،ئۇٔي ثۆضە ٍەپ وېزىپزۇ ،ضاؼذ گەپ لىٍؽبلّۇ
ؼەْ ثىعگە ئىفۀّەٍؽەْ» زېَىفزي.
ثىع ٍۈگۈضۈـزىٓ لبٍزىپ وەٌگۀسىٓ وېَىٕال ٍۇؼۇـٕىڭ ثۆضىٕىڭ لبضٔىؽب وىطىپ وەرىىٕىسەن
ؼەٌىزىٍىىىە زۇچ وەٌسۇقٍ .ۇؼۇـٕي ربپبٌّىسۇق .ھەض لبٔچە ضاؼذ گەپ لىٍؽبلّۇ ،ؼەْ ثىعگە
ئىفۀّەٍؽەْ .ئەِّب ثىع ٍۀە ؼبڭب ؼۆظٌەـىە ِەعجۇضِىع .ؼبڭب ٍبٌؽبْ ئېَزّىسۇقٍ .ۇؼۇـٕي ثىط
ثۆضە ٍەپ وەرزيِ .بٔب ثۇ ئۇٔىڭ وۆٍٕىىي ،وۆٍٕەوٕي لبٔؽب ِىالٔگەْ ھبٌسا ربپزۇق ،ئەِّب ٍۇؼۇـٕي
ربپبٌّىسۇق .ئۇالض ٍۇؼۇـٕىڭ وۆڭٍىىىٕي ٍبٌؽبٔسىٓ لبٔؽب ثوٍبپ ئېٍىپ وېٍىفىەْ ئىسى.
ئۇالض ثىط لوً ٍبوي عەضۀٕي ثۇؼۇظالپٍ ،ۇؼۇـٕىڭ وۆٍىٕىىىٕي ئۇٔىڭ لېٕىؽب ِىٍىگۀىسى.
عىسزىٍَەـىۀٍىىىسىٓ ٍۇؼۇـٕىڭ وۆٍٕىىىٕي ٍىطرىۋېزىفٕي ئۇٔزۇپ ،وۆٍٕەوٕي ئۆظ پېزي ،ؼبپّۇ
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ؼبق وۆرۈضۈپ وەٌگۀىسى .ئوؼۇٌالضزىٓ ثىطى گۇٔبھؽىعٌىك پبوىزي زەپ ئوٍالـمبْ ٔەضؼىٕي
ئورزۇضىؽب ربـٍىسى.
ٍۇؼۇـٕىڭ وۆٍٕىىىٕي ئوٌزۇضؼبْ زازىؽىٕىڭ ئبٌسىؽب لوٍسىٍ .ەئمۇة ئوؼٍىٕىڭ وۆٍٕىىىٕي
ئېٍىپ ،ئۆٍسىىي ِەـئەٌٕىڭ ٍوضۇلىسا ئۇٔي رەوفۈضزى .ئۆضۈپ چۆضىسى .وۆٍٕەن ٍىطرىٍّىؽبْ،
ؼبق رۇضارزيٍ .ۇؼۇـٕي ٍېگەْ ثۆضە لبٔساق ثۆضە ئىسى؟ ئۇٔىڭ وۆٍٕىىىٕي ٍىطرّبً رۇضۇپ ئىچىسىٓ
ٍېگۀّىسۇ؟
ٍۇؼۇؾ وۆٍٕىىىٕي وىَگەْ ۋە ثۆضە ئۇٔي ٍېگەْ ثوٌؽب ،وۆٍٕەن چولۇَ رىزىٍؽبْ ثوالض ئىسى.
ئەگەض ئبوىٍىطى ثىٍەْ ئوٍٕبؾ ئۈچۈْ وۆٍٕىىىٕي ؼېٍىۋەرىەْ ثوٌؽب ،ئۇٔي وىَّىگەْ ھبٌسا
وۆٍٕەن لبٔساق ثوٌۇپ لبٔؽب ِىٍىٕەرزي؟ ٍەئمۇة ثۇ زەٌىٍسىٓ ۋە ئۆظ ئىچىسىٓ وەٌگەْ ئبۋاظزىٓ،
ـۇٔسالال ثۇ ٍبٌؽبٔچ ٍىمزىٓ ٍۇؼۇـٕي ثۆضە ٍېّىگۀٍىىىٕي چۈـىٕىپ ٍەرىۀىسى .ئۇالضٔىڭ ئىچىسە
لۇرطىؽبْ ئۆچّۀٍىه ۋە ھەؼەد ئۇالضؼب ثۇ ٍبٌؽبٔچىٍىمٕي رولۇپ چىمبضؼۇظؼبْ ئىسى .زازا
ئۇالضٔىڭ ٍبٌؽبْ ئېَزمبٍٔىمىٕي چۈـۀسى ۋە ثۇٔي ثۇ ؼۆظٌىطى ثىٍەْ ئىپبزىٍىسى:
ثۇ ئىفٕي ٔەپؽىڭالض ؼىٍەضگە چىطاٍٍىك وۆضؼىزىپ لىٍؽۇظۇپزۇِ .ەْ پەلەد چىطاٍٍىمچە
ؼەۋض لىٍىّەْ ،ؼىٍەضٔىڭ (ِۇـۇ ٍبٌؽبْ) ؼۆظۈڭالضٔي وۆرۈضۈـۈِگە اﷲ ِەزەرىبضزۇض ،زېسى.
-7528عۇئبيٍ :ۇعۇف ئەٌەٍھىغغبالِٕىڭ لۇي لىٍىپ عىحىٍىؾي
ثۇ ٍەضزىٓ ثىط وبضۋاْ ئۆرزي ،ئۇالض ؼۇچىؽىٕي (ؼۇ ئېٍىپ وېٍىفىە) ئەۋەرزي ،ئۇ
ؼوؼىؽىٕي لۇزۇلمب ربـٍىسى ۋە« :ذۇؾ ذەۋەض! ِبٔب ثىط ئوؼۇي ثبال» زېسى .ئۇالض ئۇٔي رىغبضەد
ِېٍي ؼۈپزىسە ِەذپىٌ رۇرۇـزي ،ئۇالضٔىڭ لىٍّىفٍىطىٕي اﷲ ثىٍىپ رۇضؼۇچىسۇض .ئۇالض ٍۇؼۇـٕي
ؼبٔبلٍىك ثىط لبٔچە رەڭگىگە ئەضظاْ ثبھبزا ؼېزىۋەرزي ،چۈٔىي ئۇالض ٍۇؼۇـىە لىعىمّىؽبْ ئىسى.
ٍۇؼۇؾ لۇٌٍۇق ربٍِىطىٕىڭ ئبضىؽىسا لبٌسى .اﷲ ٍۇؼۇـىە پەٍؽەِجەضٌىىٕي ۋەزە لىٍؽبٔىسى.
ٍۇؼۇـٕي ؼېزىۋاٌؽبْ وىفىگە ئۇٔىڭ ؼۆٍگۈؼىٕي ئبرب لىٍسى .ئۀە ـۇ وىفي ئبٍبٌىؽب« :ئۇٔىڭؽب
ٍبذفي لبضا ،ثەٌىىُ ثىعگە پبٍسىؽي رېگىپ لبالضٍ ،بوي ئۇٔي ثبال لىٍۋاالضِىع» زېسى .ثۇ وىفي
ئبزەرزىىي ثىطى ئەِەغ ثوٌۇپِ ،ىؽىطزىىي ھۆوۈِساضالض رەثىمىؽىسىٓ ئىسى .اﷲ ٍەض ٍۈظىسە
ٍۇؼۇـىە ِبٔب ِۇـۇٔساق ئىّىبْ ٍبضىزىپ ثەضگۀىسىٍ .ۇؼۇؾ ئۆظ ظاِبٔىٕىڭ ئەڭ وېٍىفىەْ
ٍىگىزي ئىسى .ئۇٔىڭ ٍۈظى ئىٕؽبْ گۈظەٌٍىىىٕىڭ ئبعبٍىپ وۈضۈٔۈـىٕىڭ ثىط پبضچىؽي ئىسى .
ٍۈضىىىٕىڭ ؼبپٍىمي ۋە لەٌجىٕىڭ پبوٍىمي ئۇٔىڭ ٍۈظىٕي رېرىّۇ گۈظەٌٍەـزۈضگۀىسى.
-7521عۇئبيٍ :ۇعۇف ئەٌەٍھىغغبالِٕىڭ ثوھحبٔغب لىٍىؾي
وۈٍٔەض ئۆرزيٍ ...ۇؼۇؾ چوڭبٍسى...
ئۇٔىڭؽب ئىفالضؼب روؼطا لبضاض ثېطىؿ ،ھبٍبري ۋە ئۆظ ئەھۋاٌىٕي ثىٍىؿ ئبالھىسىىىٍي ثېطىٍسى.
ؼۆھج ەرٍەـىۀسە ئۆظىٕي رىڭفىؽۇچىٕىڭ لەٌجىٕي ِبٍىً لىٍىسىؽبْ ثىط ئۇؼٍۇة ثېطىٍسى ۋە
ئۇٔىڭؽب لبضـي چىممىٍي ثوٌّبٍسىؽبْ ،ئىٕؽبْ ـەذؽىَىزىگە ئىگە لىٍؽبْ ـەضەپٍىه ،ـەضِي -
ھبٍبٌىك ثوٌۇؾ ئبالھىسىٍىىي ثېطىٍگۀىسى.
ٍۇؼۇـٕىڭ ذوعبٍىٕي اﷲٔىڭ ٍۇؼۇـٕي ئەۋەرىؿ ئبضلىٍىك ئۆظىگە چوڭ ئىٕئبَ ربضرۇق
لىٍؽبٍٔىمىٕيٍ ،ۇؼۇـٕىڭ ئۆظ ھبٍبرىسا وۆضگەْ ئەڭ ئىفۀچىٍىه ،ئەڭ ضاؼزچىً ،ئەڭ ِۇالٍىُ ۋە
ئەڭ ِەضد وىفي ئىىۀٍىىىٕي چۈـۀسى .ئۇ ئبئىٍىؽىٕي ٍۇؼۇـىە ربپفۇضزى ،ئۇٔىڭؽب ئىٕئبِالض
ثەضزى ۋە ئۆظ ئوؼٍىسەن ِۇئبِىٍە لىٍسى.
ئەظىعٔىڭ ئبٍبٌي ھەضوۈٔي ٍۇؼۇـٕي وۆظەرّەوزە ئىسى .ئۇٔىڭ ٍېٕىسا ئوٌزۇضۇپ پبضاڭٍىفبرزي،
وۆظٌىطىٕىڭ ئىچىگە لبضاٍززي ،ئۇٔىڭسىٓ ؼوئبي ؼوضاپ عبۋاثىٕي رىڭفبٍززي ،ئۇٔىڭؽب ثوٌؽبْ
ھەٍطأٍىمي ثبضؼبٔؽېطى ئبـّبلزب ئىسىٔ .ىھبٍەد ،ئۇ ثىط وۈٔي ئۆظىٕىڭ ٍۇؼۇـىە ئبـىك
ثوٌؽبٍٔىمىٕي ئۇلزيٍ ،ۇؼۇـىە ئۆظ ؼۆٍگۈؼىٕي ئبـىبضىالـمب ثبـٍىسى .ئۇٌۇغ اﷲ ِۇٔساق

153

www.uyghurmuslim.com www.fb.com/uighurawazi uighurawazi@yahoo.com
زېگۀىسى:
ٍۇؼۇؾ رۇضۇۋارمبْ ئۆٍسىىي ئبٍبي (ٍۀي ظۈٌەٍرب) ٍۇؼۇـزىٓ ئۆظى ثىٍەْ ِۇٔبؼىۋەد
ئۆرىۈظۈـٕي رەٌەپ لىٍسى ،ئۇ ئىفىىٍەضٔي ربلىۋېزىپ« :ثېطى وەي!» زېسىٍ .ۇؼۇؾ« :ذۇزا پبٔبھ
ثەضؼۇْ! ئۇ (ٍۀي ئېطىڭ) ھەلىمەرەْ ِېٕىڭ ذوعبٍىٕىّسۇض ،ئۇ ِېٕي ٍبذفي وۈرزي .ئۆظىگە ظۇٌۇَ
لىٍؽۇچىالض ھەلىمەرەْ ٔىغبد ربپبٌّبٍسۇ» زېسى .ئۇ (ٍۀي ظۈٌەٍرب) ٍۇؼۇـىە (ٍېمىٕچىٍىك
لىٍىفمب) ثەي ثبؼٍىسى ،پەضۋەضزىگبضىٕىڭ ضوـەْ زەٌىٍىٕي وۆضِىگەْ ثوٌؽبٍ ،ۇؼۇـّۇ ئۇٔىڭؽب
ِبٍىً ثوٌؽبْ ثوالرزي .ثىع ٍۇؼۇـٕي گۇٔبھزىٓ ۋە ؼەد ئىفزىٓ ئۀە ـۇٔساق ؼبلٍىسۇق،
ـۈثھىؽىعويٍ ،ۇؼۇؾ ثىعٔىڭ ؼبزىك ثۀسىٍىطىّىعزىٓ ئىسى.
ئىىىىؽي ثىط ئۆً ،ثىط زەضۋاظا ئىچىسە ثىط لبٔچە ٍىً ثىٍٍە ٍبـىسى.
ئبٍبي ئۇٔي ئۆظىگە ربضرىفمب ،ئۇٔىڭ ـەھۋىزىٕي لوظؼبـمب ۋە ئۇٔي ئبٌساـمب ئۇضۇّٔبلزبٍ .ۇؼۇؾ
رەلۋاٌىمىؽب ،ئبٍبي ھبۋاٍي ـ ٔەپؽىگە ثېطىٍّەوزە ئىسى .ئبذىطلي وۈْ ٍېزىپ وەٌسى.
ئبٍبي زاۋاَ لىٍىپ وېٍىۋارمبْ ثۇ چۈـۀچە ۋە ربضرىٕىفزىٓ ظېطىىىۀىسى ۋە پىالٔىٕي
ئۆظگەضرىفىە لبضاض ثەضزى .ئىّب ـ ئىفبضەرزىٓ ئوچۇلچە ئىعھبض لىٍىفمب ئۆرزي .ئىفىىٍەضٔي ربلىسى .
ھبٍب ِبؼىىؽىٕي ٍىطرىپ ربـٍىسى ،ؼۆٍگۈؼىٕي ئىعھبض لىٍسى ۋە ئۇٔي ئۆظىگە ربضرزي.
ئۇ ئۆظىٕىڭ ٍەئمۇة ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئوؼٍي ٍۇؼۇؾ ئىىۀٍىىىٕيٍ ،ەئمۇثٕىڭ ئىؽھبق
ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئوؼٍي ئىىۀٍىىىٕي ،ئىؽھبلٕىڭ ثوٌؽب ،پەٍؽەِجەضٌەضٔىڭ ثوۋىؽي ۋە اﷲٔىڭ
زوؼزي ئىجطاھىُ ئەٌەٍھىؽؽبال ِٕىڭ ئوؼٍي ئىىۀٍىىىٕي ثىٍەرزي...
ئىىىىؽىٕىڭ ئبضىؽىسىىي ربالؾ ـ ربضرىؿ رەضەلمي لىٍىپ ،ئېؽىعزىٓ لوي ھەضىىىزىگە
ئۆرزي .ئەظىعٔىڭ ئبٍبٌي لوٌٍىطىٕي ئۇٔىڭؽب ئۇظارزي ۋە ئۇٔي لۇچبلالـمب ئۇضۇٔسىٍ .ۇؼۇـٕىڭ
چىطاٍي ربرىطىپ وەرزي .ئۇ ئبضلىؽىؽب ثۇضۇٌۇپ ،ئىفىىە لبضاپ لبچزي .ئۇالضٔىڭ ھەض ئىىىىؽي
(ٍۇؼۇؾ چىمىپ وېزىؿ ئۈچۈْ ،ظۈٌەٍرب ئۇٔي لبٍزۇضۇپ وېٍىؿ ئۈچۈْ) ئىفىىىە لبضاپ
ٍۈگۈضۈـزي( .ثۇ چبؼسا) ئۇ (ٍۀي ظۈٌەٍرب) ٍۇؼۇـٕىڭ وۆڭٍىىىٕي ئبضلىؽىسىٓ (ربضرىپ)
ٍىطرىۋەرزي ،ئىفىه ئبٌسىسا ئۇٔىڭ (ٍۀي ظۈٌەٍربٔىڭ) ئېطى ثىٍەْ زولۇضۇـۇپ لېٍىفزي .ئبـك
ئبٍبي ٍوٌسىفىٕي وۆضۈپال ٔبھبٍىزي رېع ۋە ھىٍَىگەضٌىه ثىٍەْ ھەضىىەرىە ئۆرزي.
ئورزۇضىسا ثىط ئىفالضٔىڭ ٍۈظ ثەضگۀٍىىي ئوچۇق ئىسىٍ .ۇؼۇؾ ئىعازىٓ رىزطەپ وەرىەْ
ئىسى .پىفبٔىؽىسىٓ رەض رەپچىفىە ثبـٍىسى .ئبٍبٌٕىڭ چبچٍىطى چۇۋۇٌؽبِْ ،ەڭعى لىعىطىپ
وەرىۀىسى .رىزطەپ وەرىۀٍىىىسىٓ عبٍىسا رۇضاٌّبٍۋاربرزي .ئەظىع ئەھۋإٌي ؼوضاؾ ئۈچۈْ ئېؽىع
ئېچىپ ثوٌؽىچە ،ئبٍبي زەضھبي ٍۇؼۇـٕي ئەٍىجٍەـىە ثبـٍىسى .ئۇ (ٍۀي ظۈٌەٍرب)« :ؼېٕىڭ
ئەھٍىڭٕي زەپؽۀسە لىٍّبلچي ثوٌؽبْ ئبزەِٕي پەلەد ظىٕسأؽب ربـالؾ ٍبوي لبرزىك لىَٕبؾ ثىٍەْ
عبظاالؾ وېطەن» زېسى .ئبٍبي ٍۇؼۇـٕىڭ ئۆظىٕي ظىٕبؼب ظوضٌىؽبٍٔىمىٕي ۋە ئۇٔىڭ ئۆظىگە ِەعجۇضىٌ
ئىگە ثوٌّبلچي ثوٌؽبٍٔىمىٕي ئېَزىپ ،ئۇٔىڭؽب لبضا چبپٍىسىٍ .ۇؼۇؾ گۇٔبھؽىع ھبٌسا ،ئبؼزب ئۇٔىڭ
ٍۈظىگە لبضىسى .ئۇ ئبٍبٌٕىڭ ؼىطىٕي ؼبلالؾ ٔىَىزىسە ئىسى .ئەِّب ئبٍبي ئۇٔي لبضىٍىؽبچمب ،ئۇِۇ
ئۆظىٕي ئبلالـمب ِەعجۇض ثوٌۇپ لبٌسى.
-7525عۇئبيٍ :ۇعۇف ئەٌەٍھىغغبالِٕىڭ ثوھحبٔذىٓ ئبلٍىٕىؾي
ٍۇؼۇؾ « :ئۇ (ٍۀي ظۈٌەٍرب) ِۀسىٓ ِۇٔبؼىۋەد ئۆرىۈظۈـٕي رەٌەپ لىٍسى» زېسى .ئۇالض ـۇ
رەضىمىسە ربالؾ ـ ربضرىؿ لىٍىفمب ثبـٍىسى .ئەظىع ئبضىؽب وىطزىِ .ىؽطٔىڭ ثبؾ ۋەظىطى ئەظىع
رەِىىٓ لېطىؽبْ ئبزەَ ئىسى .ثبؾ ۋەظىط ئىفٕي ئېٕىمالـمب ثبـٍىسى .ئەھۋإٌي ئبٍبٌي ۋە ٍۇؼۇـزىٓ
ئبٍطىُ ـ ئبٍطىُ ئىگەٌٍىسى .ئبٔسىٓ ئبٍبٌىٕىڭ رۇؼمىٕىٕىڭ پىىطىٕي ئبٌسى.
ئبٍبٌىٕىڭ رۇؼمىٕيِ :ەؼىٍىٕىڭ پبوىزي ٍۇؼۇـٕىڭ وۆٍٕىىىسە ،ئەگەض ٍۇؼۇؾ ئبٍبٌٕي ظوضٌىؽبْ
ثوٌؽب ،وۆٍٕەن ئبٌسى رەضىپىسىٓ ٍىطرىٍؽبْ ثوٌىسۇ ،ئۇٔىڭ ئۆظىٕي لوؼساؾ ئۈچۈْ ٍۇؼۇـٕىڭ
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وۆٍٕىىىٕىڭ ٍىطرىۋېزىفي ٔوضِبي ئەھۋاي - ،زېسى.
ئەظىع :ئەگەض وۆٍٕەن ئبضلىسىٓ ٍىطرىٍؽبْ ثوٌؽىچۇ؟  -زېسى.
ئبٍبٌىٕىڭ رۇؼمىٕي :ئۇٔسالزب ،ئبٍبي ئۆظى ٍۇؼۇـٕي چبلىطؼبْ ثوٌىسۇ - ،زېسى.
ئۇالض وۆٍٕەوٕي لوٌٍىطىؽب ئېٍىپ ،ئۆضۈپ چۆضۈـزي .ئبٍبٌٕىڭ رۇؼمىٕي وۆٍٕەوٕي رەپؽىٍىٌ
وۆظىزىپ چىمزي ۋە ئبضلىسىٓ ٍىطرىٍؽبٍٔىمىٕي ثىٍسى .ئەظىعِۇ وۆٍٕەوىە ئىٕچىىىٍەپ لبضاپ
چىمزي ۋە وۆٍٕەوٕىڭ ئبضلىسىٓ ٍىطرىٍؽبٍٔىمىٕي وۆضزى .گۇٔبھ ئبٍبٌٕىڭ ئۈؼزىگە لبٌسى.
ئەظىع ئبٍبٌىٕىڭ ئۆظىگە ذىَبٔەد لىٍؽبٍٔىمىٕي ئېٕىك ثىٍگەْ ثوٌؽىّۇ ،ئۇٔىڭؽب ۋاضلىطاپ ـ
عبضلىطِىسى .ئەظىع :ثۇ ؼىٍەضٔىڭ ھىٍَەڭالضزۇض - ،زېسى.
ئەظىع ٍۇؼۇؾ رەضەپىە ثۇضۇٌۇپ ِۇٔساق زېسىٍ« :ۇؼۇؾ! ثۇٔي ؼۆظٌەپ ٍۈضِىگىٓ» .
ئەظىع ئبٍبٌي ثىٍەْ ٍۇؼۇـٕىڭ ئبضىؽىٕي ئبچّىسى .ئۇٔىڭ پۈرۈْ ذىَبٌي ثۇ ھەلزىىي ؼۆظ ـ
چۆچەوٕي ٍولمب چىمىطؾ ئىسى .ئەِّب ثۇ ۋەلۀي ثۇٔساق ٍۇلىطى رەثىمىسە ٍولمب چىمبضؼىٍي
ثوٌّبٍززي .ثۇ ۋەلە ٍېَىٍىفمب ثبـٍىؽبٔىسى ۋە ذەۋەض ؼبضاٍسىٓ ھبٌمىپ ،ئۇ زەۋضزىىي ھۆوۈِطاْ
رەثىمىگە ٍبوي ثبـمب ٍۇلىطى رەثىمىسىىىٍەضگە ٍېزىپ ثبضزى .ـەھەضزىىي ؼۆظ ـ چۆچەن وۆپەٍسى:
ـەھەضزىىي ثەظى ئبٍبٌالض « :ئەظىع (ٍۀي ِىؽىطٔىڭ پبزىفبؼي) ٔىڭ ذورۇٔي لۇٌىؽب وۆٍۈپ
لېٍىپ ،ئۇٔىڭ ثىٍەْ ِۇٔبؼىۋەد ئۆرىۈظۈـٕي رەٌەپ لىٍىپزۇ ،ثىع ئۇٔي ،ئەٌۋەرزە ،ئبـىبضا ئبظؼبْ
زەپ لبضاٍّىع» زېَىفزي .ذەۋەض ئېؽىعزىٓ ئېؽىعؼب ،ئۆٍسىٓ ئۆٍگە ربضلىٍىپ ٍۈضۈپ ،ئبذىطىسا
ئەظىعٔىڭ ئبٍبٌىؽب ٍېزىپ وەٌسى .ئبٍبي ثىط ِەظگىً ھۇعطىؽىسىٓ چىمّبً ئوٍالٔسى ۋە ثىط لبضاضؼب
وەٌسى .ئبـپەظٌەضٔي چبلىطزى ،ؼبضاً ئبـپەظٌىطى ٍېزىپ وېٍىفزي.
ئبٍبي ئۇالضؼب ؼبضاٍسا چوڭ ثىط ظىَبپەد ثەضِەوچي ثوٌؽبٍٔىمىٕي ئېَززيٍ .ېّەن ـ
ئېچّەوٍەضٔي ئۆظى ربٌٍىسى .ظىَبپەرزە ثېطىٍىسىؽبْ ئبٌّىالضٔىڭ ٍېٕىؽب ئىززىه پىچبلالضٔي،
ربۋالالضٔىڭ ٍېٕىؽب ئبق ٍبؼٍىمالضٔىڭ ۋە ئۇ زەۋضٔىڭ ـەضق ئۇؼٍۇثىؽب ئبؼبؼەْ ٍبؼزۇق ۋە
ؼېٍىٕچىالضٔىڭ لوٍۇٌۇـىٕي ثۇٍطۇق لىٍسى .ئبٔسىٓ ئۆظى ھەلمىسە ؼۆظ ـ چۆچەن لىٍؽبْ ۋە
ئۆظىٕىڭ ٍۇؼۇـىە ِەپزۇْ ثوٌؽبٍٔىمىٕي ئېَزمبٔالضٔىڭ ھەِّىؽىٕي ظىَبپەرىە چبلىطزى .ظىَبپەد
وۈٔي ٍېزىپ وەٌسىٍ .ۈوؽەن رەثىمىٕىڭ ئبٍبٌٍىطى ثبؾ ۋەظىطٔىڭ ؼبضىَىؽب لبضاپ ئېمىفزي .ئەڭ
چىطاٍٍىك ۋە ئەڭ ٍېڭي وىَىٍّىطىٕي ،ئەڭ لىّّەرٍىه ظىجۇ ـ ظىٕٕەرٍطىٕي وۆظ ـ وۆظ لىٍىفٕىڭ
ئەڭ ٍبذفي پۇضؼىزي وەٌگۀىسى .ظىَبپەرىە پەلەد ئبٍبٌالضال چبلىطىٍؽبٔىسى .ئەضٌەضؼىع لبٔؽۇچە
وۆڭۈي ئبچّبلچي ثوٌۇـزي .ربئبِالض ربضرىٍسى ،ئبٍبٌالض ٍبؼزۇلالضؼب ٍۆٌۀگەْ ھبٌسا ؼېٍىٕچىالضؼب
ئوٌزۇضۇـزي .ظىَبپەد زاۋاِالـزيِ ،ېعىٍىه ربئبِالض ٍېَىٍسى .ؼوؼۇق ئىچىٍّىىٍەض ئىچىٍسى .لبھ
ـ لبھالضٔىڭ ئبۋاظى وۆرۈضۈٌسى ،ؼەٍۋەد ـ ـىىبٍەد لىٍىٕسى .ئەِّب ھېچىىُ ٍۇؼۇؾ روؼطىؽىسا
ئېؽىع ئېچىفٕي ذبٌىّىسى .ۋەلۀي ھەِّىؽي ثىٍەرزي ،ئەِّب ثىط ـ ثىطىسىٓ ٍوـۇضۇۋاربرزي .ـۇڭب
ؼبھىجربٕٔىڭ ثۇ ھەلزە ئېؽىع ئېچىپ لىٍؽبْ ؼۆظٌىطى ئۇالضؼب ثەوّۇ رەؼىط لىٍسى:
ـ ِېٕىڭ ئىجطأي ٍبؾ ٍۇؼۇـىە ِەپزۇْ ثوٌؽبٍٔىمىُ ھەلمىسە گەپ ربضلىزىپ ٍۈضگۀٍەضٔىڭ
ثبضٌىمىٕي ئۇلزۇَ .ؼوضۇْ ثىطزىٕال ؼۈوۈرىە چۆِسىِ ،ېھّبٔالضٔىڭ لوٌٍىطى عىّىسى .ئەظىعٔىڭ
ئبٍبٌي ؼوضۇٕٔي ئۆظ ئىٍىىىگە ئۆرىۈظزى .ئبٌّىالضٔىڭ وەٌزۈضۈٌۈـىٕي ثۇٍط ۇق لىٍؽبْ ھبٌسا ِۇٔساق
زېسى:
ـ ئۇٔىڭ ـۇٔساق عەٌىپ لىالضٌىك ئىىۀٍىىىٕي ئېزىطاپ لىٍىّەْ ،ئۇٔي ٍبذفي
وۆضىسىؽبٍٔىمىّٕي ئىٕىبض لىٍّبٍّەْ .ئۇظۇٔسىٓ ثېطى ئۇٔىڭؽب ئبـك ثوٌۇپ وېٍىۋارىّەْ .ئەظىعٔىڭ
ئبٍبٌىٕىڭ ثۇ ؼۆظٌىطى ثىٍەْ ِېھّبٔالض ئۆظٌىطىٕي ثىط ئبظ ئبظازە ھېػ لىٍىفزي ،وۆڭۈٌٍىطى
ضاھەرٍىٕىپ ،عىّغىذ ئوٌزۇضۇپ ٍۀە ربئبٍِىطىٕي ٍېَىفزي.
ئبٌّىالض ؼوٍۇٌۇـمب ثبـٍىسىِ .ىؽىطزا ِەزۀىَەد ذېٍي رەضەلمىٌ لىٍؽبْ ثوٌۇپ ،ؼبضاٍالضزا
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ھەـەِەرچىٍىه وۆپ ئىسى.
ئەظىعٔىڭ ئبٍبٌىٕىڭ ؼۆظٌىطىسىٓ وېَىٓ ،ؼبضاً لبٍزب عبٍٔىٕىفمب ثبـٍىسى .ئەظ ىعٔىڭ ئبٍبٌي
لوٌي ثىٍەْ ٍۇؼۇـٕىڭ وىطىفىٕي ئىفبضەد لىٍسىٍ .ۇؼۇؾ ذوعبٍىٕىٕىڭ ئەِطى ثىٍەْ ظىَبپەد
ظاٌىؽب وىطزى .ئبٍبٌالض رېرىچە ئبٌّىالضٔي ؼوٍۇـىۋاربرزيٍ .ۇؼۇـٕىڭ ظاٌؽب وىطىفي ثىٍۀال،
ئەظىعٔىڭ ئبٍبٌي ئوٍٍىؽبْ ئىؿ ٍۈظ ثەضزى.
ِېھّبٔالض ثىطزىٕال ھەٍطاْ لېٍىفزيٍ .ۇؼۇـٕىڭ ٍۈظى ئبظ وۆضۈٌىسىؽبْ ئەضٌىه ۋە پەضىفزە
ؼۈپەد ثىط گۈظەٌٍىه ثىٍەْ چبلٕىّبلزب ،وۆظٌىطى ئىٕؽبٕٔىڭ ئۇٔىڭ ضوھىٕىڭ ئەڭ چوڭمۇض
لبرٍىّىسا ٌەپىٍسەۋارمبْ ـەپمەد ثبٍطالٍىطىٕي وۆضۈؾ ئۈچۈْ ئۆچّەغ ثىط ٔۇضٔىڭ ئىپبزىؽىٕي
ئەوػ ئەرزۈضِەوزە ئىسى .ئبٍبٌالض ھەٍطاْ ثوٌۇـزي ،لوٌىسىىي پىچبق ثىٍەْ ئبٌّب وېؽىفٕي
زاۋاِالـزۇضزى .وۆظٌىطى پۈرۈٍٔەً ٍۇؼۇـزە ئىسى .ھېچمبٍؽي پىچبق ثىٍەْ وېؽىۋارمبْ ِېۋىگە
لبضىّىؽبٔىسى .ئبٍبٌالض ئەغ ـ ھۇـىٕي ٍولبرمبْ ۋە ئۆظٌىطىٕي ثىٍّىگەْ ھبٌسا لوٌٍىطىٕي وېؽىفىە
ثبـٍىؽبْ ئىسىٍ .ۇؼۇـٕىڭ وىطىپ وېٍىفي ئ ۇالضؼب ذېٍي ثىط ۋالىزمىچە ئبؼطىك ۋە لبٍٔىطىٕىڭ
ئېمىۋارمبٍٔىمىٕي ھېػ لىالٌّىؽۇزەن زەضىغىسە رەؼىط لىٍؽبٔىسى.
ـ ئەٍىجٍىٕىفىّگە ؼەۋەة ثوٌؽبْ ٔەضؼە ِبٔب ثۇ ،ئۇٔي ئۆظەِگە چبلىطؼبٍٔىمىّٕي ئىٕىبض
لىٍّبٍّەْ .ئبٌسىڭالضزا ٍبضىٍىطىڭالضٔي رېڭىؿ ئۈچۈْ لوٌَبؼٍىمالض ثبضٍ .ۇؼۇؾ ھەِّىڭالضؼب رەؼىط
لىٍسى ،لوٌٍىطىڭالضؼب لبضاپ ثېمىڭالض!  -زېسى.
ئەظىعٔىڭ ئبٍبٌي ِۇٔساق زېسى:
 ِەْ ئۆظەِٕي ئۇٔىڭؽب ثېؽىفٍىسىُ ،ئەِّب ئۇ ئىپپەد ـ ٔوِۇؼزىٓ ِۀسىٓ لبچزي .ئەگەضٍۀە ئەِطىّگە ثوٍؽۇّٔىؽب ،چولۇَ ظىٕسأؽب ربـٍىٕىسۇ ۋە ؼەظەپىە ئۇچطىؽۇچىالضزىٓ ثوٌىسۇ- ،
زېسى.
-7528عۇئبي :ئبٌالھٕىڭ ٍۇعۇف ئەٌەٍھىغغبالِٕىڭ دۇئبعىٕي ئىجبثەت لىٍىپ
ئبٍبٌالسٔىڭ جوصىمىذىٓ لۇجۇٌذۇسغبٍٔىمي
ئبٍبٌالضٔىڭ ثەظىٍىطى چبلچبق لىٍؽبْ ،ثەظىٍىطى لىٍىك چىمبضؼبْ ،ثەظىٍىطى ئىّب ـ ئىفبضەد
لىٍؽبْ ۋە ثەظىٍىطى ئوچۇلزىٓ ئوچۇق ھبٌسا ئۇٔي ئۆظىگە چبلىطؼبْ ئىسىٍ .ۇؼۇؾ اﷲ زىٓ ئۆظىٕي
ئۇالضٔىڭ ھىٍَە ۋە روظالٍىطىسىٓ لۇرۇٌسۇضۇـٕي رىٍىسى .اﷲ ٍۇؼۇـىڭ زۇئبؼىٕي لوثۇي لىٍسى.
وېؽىٍگەْ ۋە لبٔىؽبْ لوٌالض ئبؼطىفمب ثبـٍىسىٍ .ۇؼۇؾ ظاٌسىٓ چىمىپ وەرزي .ئبٍبٌالضٔىڭ
ھەِّىؽي ٍبضىٍىطىٕي رېڭىفمب ،ۋەظىط ئەضٌىطى لوٌٕىڭ ٔېّە ئۈچۈْ ۋە ٔەزە وېؽىٍگۀٍىىىٕي
ؼوضىؽبٔ ،ېّە زەپ ثبھبٔە وۆضؼىزىفٕي ئوٍالـمب ثبـٍىسى .اﷲ ٍۇؼۇـٕي ئبٍبٌالضٔىڭ روظالٍىطىسىٓ
لوؼسېسى.
ئبٍبٌالضٔىڭ لەٌجىگە ٍۇؼۇـىە ثوٌؽبْ ئىفك ـ ِۇھەثجىزي ھەلمىسە ئۈِىسؼىعٌىه چۈـزي.
ئۇالضٔىڭ ٍۇؼۇـىە ثوٌؽبْ ؼۆٍگۈٌىطى ئىّىبٔؽىع ثىط ھبٌؽب وەٌسى .ثۇ ئىّىبٔؽىع ئبضظۇ ـ
ئىؽزەوٍەض ٍۇؼۇـٕىڭ ھەؼطىزىٕي ثۇضۇٔمىسىّٕۇ ثەن ئۇٌؽبٍززي .ئبٍبٌالض ئۇٔىڭسىٓ ،ئۇٔىڭ
رەؼىطىسىٓ ،ۋەلەؼىسىٓ ۋە ئېؽىٍٍىمىسىٓ ؼۆظ لىٍىفمب ثبـٍىسى .ئۇٔي وۆضگۀسە ،لوٌٍىطىٕي
لبٔساق وەؼىۀٍىىٍىطىٕي چۈـۀسۈضۈـىە ثبـٍىسى .ذ ەۋەض ٍۇلىطى رەثىمىسىٓ ذەٌك ئبضىؽىؽب
ٍېَىٍسى .ذەٌك ثبؾ ۋەظىطٔىڭ ئبٍبٌىٕي ضەد لىٍؽبْ ،ثىط وۆضۈٔۈپال پۈرۈْ ۋەظىطٌەضٔىڭ
ئبٍبٌٍىطىٕىڭ لوٌٍىطىٕي وېؽىفىە ؼەۋەة ثوٌؽبْ ئىجطأي ٍبؾ ھەلمىسە ؼۆظ ـ چۆچەن لىٍىفمب
ثبـٍىسى .ثۇ ۋەلە پەلەد ؼبضاً ظاٌٍىطىسا ۋە ھۇعطىٍىطىسا لبٌؽبْ ثوٌؽب ،ھېچىىّٕىڭ وبضى
ثوٌّىؽبْ ثوالرزي .ئەِّب ئىؿ ذەٌك ئبضىؽىؽب ٍېَىٍىپ ثوٌؽبٔىسى .ھۆوۈِطأالض ھەضىىەرٍۀسى ،ئۇ،
ِىٍٍەرٕىڭ ئېؽىعىٕي ثېؽىمزۇضۇؾ ،ئۇٔىڭ ھەلمىسىىي ـۈثھىٕي روٌۇق ئورزۇضىؽب چىمىطىؿ ۋە ثۇ
ۋەلۀي پۈرۈٍٔەً ھەي لىٍىؿ ئۈچۈْ ظىٕسأؽب ربـالٔسى .ئب ٍبٌالض ٍۇؼۇـٕي ئۆظٌىطىگە چبلىطؼبٔسا،
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ئۇ ئۆظى ئۈچۈْ ظىٕسأسا ٍېزىفىٕىڭ رېرىّۇ ٍەڭگىً ئىىۀٍىىىٕي ۋە ئۇالضٔىڭ ئىؽزەوٍىطىسىٓ
رېرىّۇ ٍبذفي ئىىۀٍىىىٕي ئېَزمبٔىسى .زەٌىٍٍەض ٍۇؼۇـٕىڭ گۇٔبھؽىعٌىمىٕي ۋە ثبـمىالضٔىڭ
گۇٔبھىبض ئىىۀٍىىىٕي ئىؽپبرالپ رۇضؼىّۇٍ ،ۇؼۇؾ ٍۀە ظىٕسأؽب ربـالٔؽبٔىسىٍ .ۇؼۇؾ ظىٕسأؽب
رەِىىٓ ،ؼبٌّبق لەزەٍِەض ثىٍەْ ،ھەرزب زىٍي ؼۆٍۈٔگەْ ھبٌسا وىطىپ وەرزي .ئۇٌۇغ اﷲ ثۇ ھەلزە
ِۇٔساق زېگۀىسى:
-7581عۇئبيٍ :ۇعۇف ئەٌەٍھىغغبالِٕىڭ صىٕذأذا ئىىىي وىؾىٕىڭ چۈؽىگە جەثىش
ثىشىؾي
ظىٕسأؽب ٍۇؼۇؾ ثىٍەْ ئىىىي ٍىگىذ ثىٍٍە وىطگەْ ئىسى .ئۇالضٔىڭ ثىطىِ« :ەْ چۈـۈِسە
ئۆظەِٕي ھەلىمەرەْ (ئۈظۈِسىٓ) ھبضاق ؼېزىۋارمبْ وۆضۈپزىّەْ» زېسى .ئىىىىٕچىؽيِ« :ەْ
چۈـۈِسە ئۆظەِٕي ھەلىمەرەْ ثېفىّسا ٔبْ وۆرۈضۈپ رۇضؼبْٔ ،بٕٔي لۇـالض ٍەۋارمبْ وۆضۈپزىّەْ،
رەثىطىٕي ثىعگە ئېَزىپ ثەضؼەڭ ،ثىع ؼېٕي ھەلىمەرەْ ٍبذفىٍىك لىٍؽۇچىالضزىٓ (ٍۀي چۈـىە
رەثىط ثېطەٌەٍسىؽبٔالضزىٓ) زەپ لبضاٍّىع» زېسىٍ .ۇؼۇؾ ئېَززي « :ئىىىىڭالضؼب ؼىطرزىٓ ربِبق
وىطىفزىٓ ثۇضۇْ ،ئۇٔىڭ ٔېّە ئىىۀٍىىىٕي ؼىٍەضگە ئېَزىپ ثېطەٌەٍّەْ ،ثۇ پەضۋەضزىگبضىُ ِبڭب
ثىٍسۈضگەْ ٔەضؼىٍەضزىٕسۇض .ـۈثھىؽىعويِ ،ەْ اﷲ ؼب ئىفۀّەٍسىؽبْ ،ئبذىطەرٕي ئىٕىبض
لىٍىسىؽبْ لەۋِٕىڭ زىٕىٕي ربـٍىسىُِ .ەْ ئەعسازٌىطىُ ،ئىجطاھىُ ،ئىؽھبقٍ ،ەئمۇثالضٔىڭ زىٕىؽب
ئەگەـزىُ ،ھېچمبٔساق ٔەضؼىٕي اﷲ ؼب ـېطىه وەٌزۈضۈؾ ثىعگە الٍىك ئەِەغ ،ثۇ اﷲٔىڭ ثىعگە ۋە
ئىٕؽبٔالضؼب لىٍؽبْ ِەضھەِىزىسۇضٌ ،ېى ىٓ ئىٕؽبٔالضٔىڭ روٌىؽي ـۈوۈض لىٍّبٍسۇ .رۈضِىساؾ
ئبؼىٕىٍەض! ربضلبق وۆپ ِەثۇزالض ٍبذفىّۇ؟ ٍبوي لۇزضەرٍىه ثىط اﷲ ٍبذفىّۇ؟ ؼىٍەضٔىڭ اﷲ ٔي
لوٍۇپ ئىجبزەد لىٍىۋارمىٕىڭالض پەلەد ؼىٍەض ئۆظەڭالض ۋە ئبرب ـ ثوۋاڭالض ئبرىۋاٌؽبْ (ثۇرالضٔىڭ ۋە
ؼەٍطىَٕىڭ) ٔبٍِىطىسىٕال ئىجبضەد ،اﷲ (ئۇالضٔىڭ اﷲٔىڭ ـېطىىي ثوٌۇـي روؼطىؽىسا) ھېچمبٔساق
زەٌىً چۈـۈضگىٕي ٍوق ،ئىجبزەد ۋە زىٓ ثبضىؽىسىىي ثبضچە ھۆوۈٍِەض پەلەد اﷲ ؼىال ِۀؽۇپ،
ئۇ ؼىٍەضٔي پەلەد ئۆظىگىال ئىجبزەد لىٍىفمب ثۇٍطۇؼبْ ،ثۇ روؼطا زىٕسۇضٌ .ېىىٓ وىفىٍەضٔىڭ
روٌىؽي (ثۇٔي) ثىٍّەٍسۇ.
ٍۇؼۇؾ اﷲ ٍوٌىسا لىٍىٕؽبْ ثۇ ؼەِىّىٌ زەۋەرزىٓ وېَىٓ ،ؼوضىؽبٔالضؼب زەٌىٍىٕي
ئىؽپبرٍىؽبٔسىٓ وېَىٓ ،ئۇالضٔىڭ چۈـٍىطىگە رەثىط ثەضزى.
رۈضِىساؾ ئبؼىٕىٍەض! ؼىٍەضٔىڭ ثىطىڭالض (ظىٕسأسىٓ چىمىپ) ذوعبٍىٕىؽب ھبضاق لۇٍۇپ
ثېطىسۇ (ٍۀي ؼبلىٍَىك ۋەظىپىؽىٕي ئۆرەٍسۇ)ٍ ،ۀە ثىطىڭالض زاضؼب ئېؽىٍىسۇ ،وبٌٍىؽىٕي لۇـالض
ٍەٍسۇ ،ؼىٍەض ؼوضىؽبْ ئىفالض ھۆوۈَ لىٍىٕىپ ثوٌسىٍ .ۇؼۇؾ ئۇالضٔىڭ ئىچىسىىي ئۆظىٕىڭ
لۇرۇٌىفىؽب ئىفۀگەْ ثىطؼىگە (ٍۀي ؼبلىَؽب)ِ « :ېٕي ذوعبٍىٕىڭٕىڭ ئبٌسىسا ئەؼٍەپ لوٍؽىٓ »
زېگەْ ئىسى .ذوعبٍىٕىٕىڭ ئبٌسىسا ٍۇؼۇـٕي ئەؼٍەپ لوٍۇـٕي ـەٍزبْ ئۇٔىڭؽب ئۇٔزۇٌسۇضزى،
ٍۇؼۇؾ ظىٕسأسا ثىط ٔەچچە ٍىً ٍېزىپ لبٌسى .ئۇ ثۇ ثىط ٔەچچە ٍىٍٕي ؼەۋض لىٍؽبْ ،ئىچي
ؼىمىٍّىؽبْ ،زۇئب لىٍؽبْ ۋە ئۈِىسۋاض ھبٌسا ئۆرىۈظزى.
-7587عۇئبيٍ :ۇعۇف ئەٌەٍھىغغبالِٕىڭ ھۆوۈِذاسٔىڭ چۈؽىگە جەثىش ثىشىؾي
ھۆوۈِساض ثىط وۈٔي چۈؾ وۆضزى .ئۇ چۈـىسە ٔىً زەضٍبؼىٕىڭ لىطؼىمىسا رۇضارزئ .ىً
زەضٍبؼي ـبضلىطاپ ئبلّبلزب ئىسى .ؼۇ ثىطزىٕال ئۇٌؽىَىفمب ثبـٍىسى ۋە ئبذىطىسا زەضٍب ؼۇؼىع
ؼبٍؽب ئبٍالٔسى .ثېٍىمالض ؼەوطەپ ،ؼەوطەپ زەضٍب الرمىٍىطىٕىڭ ئبضىؽىسا ؼبٍىپ ثوٌسى .زەضٍبزىٓ
ٍەرزە رۇٍبق ؼېّىع وبال ۋە ئۇالضٔىڭ وەٍٕىسىٕال ٍەرزە رۇٍبق ئوضۇق وبال چىمىپ وەٌسى .ئوضۇق
وبٌىالض ؼېّىع وبٌىالضؼب ھۇعۇَ لىٍسى ۋە ۋەھفىٌ ھبٍۋأالضزەن ؼېّىع وبٌىالضٔي ٍۇرۇۋەرزي.
ھۆوۈِساض ئوضۇق وبٌىالض ؼېّىع وبٌىالضٔي ٍۇرۇۋەرىەْ ۋالىززب چىمبضؼبْ ئبۋاظٌىطىٕي لوضلمبْ
ھبٌسا ئبڭٍىسى ،ھەِّە ۋەلۀي وۆضۈپ رۇضزىٔ .ىً زەضٍبؼىٕىڭ ثوٍىسا ٍەرزە زأە ٍېفىً ثبـبق
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ئۈٔسى ۋە زەضھبٌال پبرمبرٕىڭ ئبضىؽىسا ٍولبپ وەرزي .زەي ـۇ ٍەضزىٓ ٍۀە ٍەرزە زأە لۇضۇق ثبـبق
ئۈٔسى .ھۆوۈِساض ئۇٍمىؽىسىٓ چۆچۈگەْ ھبٌسا ئوٍؽبٔسى.
ھۆوۈِساضٔىڭ وۆڭٍي ثۇ چۈـىسىٓ ئىٕزبٍىٓ ذبرىطعەِؽىعٌۀسى .ـۇئبْ ثبؾ ۋەظىطى ۋە
ئوضزا وبھىٍٕىطىٕي چبلىطىپ ،ئۇالضزىٓ ثۇ چۈـٕىڭ رەثىطىٕي ؼوضىسى .وبھىٕالضزىٓ ثىطى :ثۇ
لبالٍّىمبْ چۈـىەْ ،زېسى.
ھۆوۈِساضٔىڭ چۈـي ؼبلىَؽب ئۆظىٕىڭ ظىٕسأسا ٍبرمبْ چېؽىسىىي وۆضگەْ چۈـىٕي ۋە
ٍۇؼۇـٕىڭ ئۇٔىڭ چۈـىگە ثەضگەْ رەثىطىٕي ئەؼٍەرزي .ؼبلىٌ زەضھبي ھۆوۈِساضٔىڭ ٍېٕىؽب
وىطىپ ،ئۇٔىڭؽب ٍۇؼۇـٕىڭ ؼۆظىٕي لىٍسى ۋە ئۇٔىڭؽب :چۈـىڭىعگە رەثىط ثېطەٌەٍسىؽبْ ثىطزىٕجىط
وىفي ٍۇؼۇؾ .ئۇ ِبڭب ئۆظىٕىڭ ئەھۋاٌىٕي ؼىعگە ٍەرىۈظۈـۈِٕي ربپىٍؽبٔىسى ،ئەِّب ِەْ ئۇٔزۇپ
لبپزىّەْ - ،زېسى .ھۆوۈِساض ٍۇؼۇـٕىڭ ئ ەھۋاٌىٕي ثىٍىپ وېٍىؿ ئۈچۈْ ؼبلىَٕي ظىٕسأؽب
ئەۋەرزي .ؼبلىٌ ظىٕسأؽب وەٌسىٍ ،ۇؼۇؾ ؼبلىَؽب ِۇٔساق زېسى:
« ٍەرزە ٍىً ئۈظۈٌسۈضِەً رېطىمچىٍىك لىٍىڭالض ،ئبٌؽبْ ھوؼۇٌۇڭالضزىٓ ٍېَىؿ ئۈچۈْ
ئبظؼىٕىؽىٕي ذبِبْ رەپىۀسىٓ ربـمىطى ،لبٌؽىٕىٕي (ِىزە چۈـۈپ وەرّەؼٍىىي ئۈچۈْ) ثبـىمي
ثىٍەْ لوٍۇڭالض ،ـۇٔىڭسىٓ وېَىٓ لەھەرچىٍىه ثوٌىسىؽبْ ٍەرزە ٍىً وېٍىسۇ( ،ثۇ ٍىٍالضزا)
ئىٍگىطى روپٍىۋاٌؽبْ ئبـٍىمىڭالضزىٓ (ئۇضۇلٍۇق ئۈچۈْ) ؼبلالپ لوٍىٍىسىؽبْ ئبظؼىٕىؽىسىٓ ثبـمب
ھەِّىؽىٕي ٍەپ رۈگىزىؽىٍەض .ـۇٔىڭسىٓ وېَىٓ (ِوٌچىٍىك) ٍىٍالض وېٍىسۇ ،ئۇٔىڭسا ھۆي ـ
ٍېؽىٓ وۆپ ثوٌىسۇ ،وىفىٍەض ِېۋىٍەضزىٓ رۈضٌۈن ئىچىٍّىىٍەضٔي ؼىمىپ چىمىطىسۇ» .
ـۇٔىڭ ثىٍەْ ھۆوۈِساضٔىڭ چۈـىٕىڭ رەثىطى ئبذىطالـزي .ؼبلىٌ ھۆوۈِساضٔىڭ ؼبضىَىؽب
لبٍززي ۋە ٍۇؼۇـٕىڭ ئېَزمبٍٔىطىٕي ھۆوۈِساضؼب ؼۆظٌەپ ثەضزى .ھۆوۈِساض ثەوّۇ ھەٍطاْ لبٌسى.
-7584عۇئبيٍ :ۇعۇف ئەٌەٍھىغغبالِٕىڭ صىٕذأذىٓ چىمشىٍىؾي
ھۆوۈِساض ٍۇؼۇـٕىڭ ظىٕسأسىٓ چىمىطىٍىفىٕي ۋە زەضھبي ئۆظىٕىڭ ٍېٕىؽب وەٌزۈضۈٌۈـىٕي
ئەِىطلىٍسى .ئەٌچي ظىٕسأؽبٍ ،ۇؼۇـٕىڭ ٍېٕىؽب ثبضزى .ئۇٔىڭ ھۆوۈِساض ثىٍەْ وۆضۈـۈـىٕي ۋە
رېعضاق ثوٌۇـىٕي رەٌەپ لىٍسىٍ .ۇؼۇؾ ظىٕسأسىٓ چىمىفٕي ضەد لىٍسى .ئۆظىٕىڭ گۇٔبھؽىعٌىمي
ئېٕىمالٔؽب ،ئبٔسىٓ چىمىسىؽبٍٔىمىٕي ئېَززي .ئەٌچي ؼبضاٍؽب لبٍززي .ھۆوۈِساض ئۇٔي وۆضۈپال:
ٍۇؼۇؾ لېٕي؟  -زەپ ؼوضىسى .ئەٌچي :ظىٕسأسا لبٌسى - ،زېسى .ھۆوۈِساض ئوضٔىسىٓ رۇضۇپ
وەرزي ۋە :ؼبڭب ئۇٔي ئېٍىپ وەي زەپ ٍۇٍطۇق لىٍّىسىّۇ؟!  -زېسى .ئەٌچي :گۇٔبھؽىع ئىىۀٍىىي
ئېٕىمالّٔىؽۇچە ظىٕسأسىٓ چىمىفٕي ضەد لىٍىسىؽبٍٔىمىٕي ئېَززي .لوٌٍىطىٕي وېؽىۋاٌؽبْ ئبٍبٌالض
ِەؼىٍىؽىسە ئۇٔىڭؽب ھەلؽىعٌىك لىٍىٕؽبٔىسى - ،زېسى.
ھۆوۈِساض :ۋەظىطٌەضٔىڭ ئبٍبٌٍىطىٕي چبلىطؼىٓ ،ئەظىعٔىڭ ئبٍبٌىٕي وەٌزۈضۈڭالض ،ھەِّىؽي
زەضھبي وەٌؽۇْ!  -زېسى .ھۆوۈِساض لبرزىك ئبچچىمالٔؽبٔىسى.
ئەظىعٔىڭ ئبٍبٌي ۋە ثبـمب ئبٍبٌالض ؼبضاٍؽب ھبظىط ثوٌسى .ھۆوۈِساض ؼوضالٕي ثبـٍىسى :ثۇ،
ٍۇؼۇؾ ھېىبٍىؽي ظازى لبٔساق گەپ؟ ئۇٔىڭ ھەلمىسە ٔېّىٍەضٔي ثىٍىؽىٍەض؟ ِېٕىڭ ئبڭٍىؽبٍٔىطىُ
ضاؼزّۇ؟
ھۆوۈِ ساضٔىڭ ؼۆظىٕي ئبٍبٌالضزىٓ ثىطىٕىڭ« :ئەؼزبؼفىطۇٌالھ» زېگەْ ئبۋاظى ثۆٌسى.
ٍۀە ثىط ئبٍبي :ئۇٔىڭ ٍبِبْ ئىؿ لىٍىؽىٕىٕي ثىٍّەٍّىع - ،زېسى.
ئۈچىٕچي ثىطى :ئۇ پەضىفزىسەن پبوزۇض - ،زېسى.
وۆظٌەض ئەظىعٔىڭ ئبٍبٌىؽب ثۇضۇٌسى .ئۇٔىڭ ٍۈظى ؼوٌؽۇْ وۆضۈٔەرزي ،ئوضۇلالپ وەر ىۀىسى.
ظىٕسأسىىي ٍۇؼۇـىە ثوٌؽبْ ؼەَ ـ لبٍؽۇؼي ئۇٔي لبرزىك ئبظاثٍىؽبٔىسى ،ئۇٔي ثەوّۇ وۆضگۈؼي
وەٌگۀىسىٍ ،ۇؼۇـٕىڭ ربضرمبْ زەضد ـ ئەٌىّي ئۇٔىڭ ٍۇؼۇـىە ثوٌؽبْ ِۇھەثجىزىٕىڭ ـەوٍىٕي
ئۆظگەضرىۀىسى.
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ئەظىعٔىڭ ئبٍبٌي ئبـىك عبؼبضىزي ثىٍەْ ٍۇؼۇـٕىڭ ضاؼزچىً ،ئۆظىٕىڭ ٍبٌؽبٔچي
ئىىۀٍىىىٕي ئېزىطاپ لىٍسى .ئۆظىٕي ٍۇؼۇـىە ئبرىؽبٍٔىمىٕيٌ ،ېىىٓ ٍۇؼۇـٕىڭ ضەد لىٍؽبٍٔىمىٕي
ئېَززي .ثۇ ؼۆظٌەضٔي ھۆوۈِساضزىٓ ٍبوي ئبٍبٌالضزىٓ لوضلمبٍٔىمىسىٓ ئېَزّىؽبٍٔىمىٕي ئەؼىەضرزي.
ئەِّب ٍۇؼۇؾ ثىٍؽۇٔىيٍ ،ۇؼۇؾ ٍوق ۋالزىسا ئۇٔىڭؽب ثوٌؽبْ ؼۆٍگۈؼىگە ذىَبٔەد لىٍّىؽبٔىسى،
ئۇٔىڭ ئەلٍي ـ ھۇـي زائىُ ٍۇؼۇؾ ثىٍەْ ِەـؽۇي ئىسى ،پەلەد ٍۇؼۇـىىال وۆڭۈي ثۆٌگۀىسى.
ـۇٔساق لىٍىپٍ ،ۇؼۇـٕىڭ گۇٔبھؽىع ئىىۀٍىىي ھەِّەٍٍۀىڭ ئبٌسىسا ئېٕىمالٔؽبٔىسى.
ظۈٌەٍرب ٍىؽالـمب ثبـٍىسى ۋە ِۇٔساق زېسىِ :ەْ ئۇ ئوٍٍىؽبٔسەن ٍبِبْ ثىطى ئەِەؼّەْ.
« ِەْ ئۆظەِٕي ئبلٍىّبٍّۀْ :ەپؽي زېگەْ ٔەضؼە ھەلىمەرەْ ٍبِبْ ئىفالضؼب وۆپ ثۇٍطۇٍسۇ،
پەضۋەضزىگبضىُ ضەھّەد لىٍىپ (ؼبلٍىؽبْ) ئبزەَ ثۇٔىڭسىٓ ِۇؼزەؼٕبِ .ېٕىڭ پەضۋەضزىگبضىُ
ھەلىمەرەْ ِەؼپىطەد لىٍؽۇچىسۇض؛ ٔبھبٍىزي ِېھطىجبٔسۇض» .
پبزىفبھٍ« :ۇؼۇـٕي ئبٌسىّؽب ئېٍىپ وېٍىڭالض ،ئۇٔي ئۆظەِٕىڭ ذبغ ئبزىّىُ لىٍىّەْ»
زېسىٍ .ۇؼۇؾ ئۇٔىڭ ثىٍەْ ؼۆظٌىفىۋارمبٔسا ،ئۇ « : ،ؼەْ ثۈگۈْ ثىعٔىڭ ئبٌسىّىعزا ھەلىمەرەْ
ِەضرىۋىٍىه ،ئىفۀچٍىه ئبزەِؽەْ» زېسىٍ .ۇؼۇؾِ « :ېٕي (ِىؽىط) ظېّىٕىٕىڭ ذەظىٕىٍىطىٕي
ثبـمۇضۇضۇـمب لوٍؽىِٓ ،ەْ ھەلىمەرەْ (ئ ۇٔي ثبـمۇضۇؾ ٍوٌٍىطىٕي) ثىٍىسىؽبْ ،ئوثساْ
ؼبلٍىَبالٍسىؽبْ ئبزەِّەْ» زېسى .ثىع ٍۇؼۇـٕي (ِىؽىط ظېّىٕىسا ذبٌىؽبْ عبٍسا رۇضىسىؽبْ
(ِەٍِىىەرٕي ذبٌىؽبٔچە رەؼەضضۇپ لىٍىسىؽبْ) لىٍىپ ٍەضٌەـزۈضزۇق ،ضەھّىزىّىعٔي ذبٌىؽبْ
ثۀسىٍىطىّىعگە ئېطىفزۈضىّىعٍ ،بذفي ئىؿ لىٍؽۇچىال ضٔىڭ ئەعطىٕي ثىىبض لىٍىۋەرّەٍّىع .ئىّبْ
ئېَزمبْ ۋە رەلۋازاضٌىك لىٍؽبٔالضؼب ئبذىطەرٕىڭ ؼبۋاثي ئەٌۋەرزە( ،ثۇ زۇَٔبٔىڭ ٔېئّەر ٍىطىسىٓ)
ئبضرۇلزۇض.
ثۇ ئبٍەرزىٓ وېَىٓ ،لۇضئبٔسا ئەظىعٔىڭ ئبٍبٌي رىٍؽب ئېٍىّٕبٍسۇ .ثىع ئۇٔىڭ ٍۇؼۇـٕىڭ زىٕىؽب
ئىّبْ ئېَزمبٍٔىمىٕي ثبٍب ْ لىٍؽبْ عەؼۇضأە ئېزىطاپىسىٓ وېَىٕىي ئەھۋإٌي ثىٍّەٍّىع.
-7583عۇئبي :صىٍەٍخبٔىڭ وىَىٕىي ھبٍبجي جوغىشىغىذىىي سىۋاٍەجٍەس
ئۇٔىڭ ھەلمىسىىي ؼۆظٌەض ضىۋاٍەرىە ئبٍالٔسى .ضىۋاٍەرزە ِۇٔساق زېَىٍگۀىسى :ئەظىع ئۆٌسى،
ئۇٔىڭ ئبٍبٌي ٍۇؼۇؾ ثىٍەْ روً لىٍسىٍ .ۇؼۇؾ ئۇٔىڭ رېرىچە لىع ئىىۀٍىىىٕي ثىٍسى ،ئبٍبي
ئۇٔىڭؽب ئېطىٕىڭ ئبٍبٌالضؼب ٍېمىٍٕىفبٌّىؽۇزەن زەضىغىسە لېطىپ وەرىۀٍىىىٕي ؼۆظٌەپ ثەضزى.
ضىۋاٍەرزە ٍۀە ِۇٔساق زېَىٍگۀىسى :ئبٍبي زاۋاٍِىك ٍۇؼۇـٕىڭ پىطالىسا ٍىؽىٍىؽبٍٔىمي ئۈچۈْ
وۆظٌىطى وۆضِەغ ثوٌۇپ لبٌسى .ئۇ ؼبضاٍسىٓ چىمزي ۋە ـەھەض ٍوٌٍىطىسا ؼبٍىت ثوٌسىٍ .ۇؼۇؾ
ثبؾ ۋەظىط ثوٌسى .ثىط وۈٔي ئۇ ِۇضاؼىُ ئەرطىزي ثىٍەْ وېزىۋارمبٔسا ،رىٍەِچىٍىه لىٍىۋارمبْ ثىط
ئبٍبي ئۇٔىڭؽب :ھۆوۈِساضالضٔي گۇٔبھالض ؼەۋەثىسىٓ لۇٌؽب ئبٍالٔسۇضؼبْ ،لۇٌالضٔي ئبٌالھمب ئىزبئەد
لىٍؽبٍٔىمي ؼەۋەثىسىٓ ھۆوۈِساض لىٍؽۇچىؽب رەؼجھ ئېَزىّەْ - ،زېسىٍ .ۇؼۇؾ :ثۇ وىّٕىڭ
ئبۋاظى؟  -زەپ ؼوضىسى ،ئۇٔىڭؽب :ثۇ ئەظىعٔىڭ ئبٍبٌي ئىسى .ھبظىط ِۇـۇ ھبٌؽب لبٌسى - ،زېَىفزي.
ٍۇؼۇؾ ئبٍبٌٕي چبلىطىپ ئەوىٍىپِ :ېٕي ھبظىطِۇ ٍبذفي وۆضەِؽەْ؟ ـ زەپ ؼوضىسى.
ئبٍبي :ؼېٕىڭ ٍۈظۈڭٕي ثىط لېزىُ وۆضۈۋېٍىؿ ِەْ ئۈچۈْ پۈرۈْ زۇَٔبزىّٕۇ ٍبذفىطالزۇض،
ٍۇؼۇؾ! لبِچبڭٕىڭ ئۇچىٕي ِبڭب ئۇظارمىٓ - ،زېسىٍ .ۇؼۇؾ لبِچىؽىٕىڭ ئۇچىٕي ئۇٔىڭؽب
ئۇظارزي .ئبٍبي لبِچىٕىڭ ئۇچىٕي وۆوؽىگە لوٍسىٍ .ۇؼۇـٕىڭ لوٌىسىىي لبِچب ئۇٔىڭ ٍۈضىىىٕىڭ
ؼولۇـىسىٓ لبرزىك رىزطىّەوزە ئىسى.
ثۇٔسىٓ ثبـمب ئە پؽبٔە ـ ضىۋاٍەرٍەضِۇ ثبض .ثۇالضزا ذەٌمٕىڭ ئىسضان وۈچىٕىڭ رەؼىطى وۆپ
وۆضۈٌىسۇ .ئبـىك ئبٍبٌٕىڭ رىٍەِچي ھبٌىؽب چۈـۈـي ثىٍەْ لىؽؽە ئەڭ ٍۈوؽەن پەٌٍىگە چىمزي.
ئەِّب لۇضئبٔسا ئبٍبٌٕىڭ ٍۇؼۇؾ ھەلمىسىىي ئېزىطاپٍىطىسىٓ وېَىٓ ،ئۇٔىڭ ھېىبٍىؽي پەلەرال ثبٍبْ
لىٍىّٕبٍسۇ .ثبٍبْ لىؽؽىسىىي زىٕىٌ ذىعِەرىە ئۆرۈپ وېزىسۇ .لىؽؽە ئبٍبٌٕىڭ لىؽؽىؽي
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ئەِەغ ،ثەٌىي ٍۇؼۇـٕىڭ لىؽؽىؽىسۇض.
-7582عۇئبيٍ :ۇعۇف ئەٌەٍھىغغبالِٕىڭ وىَىٕىي ھبٍبجي ھەلمىذىىي سىۋاٍەجٍەس
ھۆوۈِساض ِۇٔساق زېسى :ئۇٔي وەٌزۈضۈڭالض ،ئۇٔىڭؽب ٍېٕىّسىٓ ئوضۇْ ثېطەًٍ .ۇؼۇؾ
ھۆوۈِساضٔىڭ ٍېٕىؽب وەٌسى .ھۆوۈِساض ٍۇؼۇـىە ئىجطأي رىٍىسا گەپ ثبـٍىسىٍ .ۇؼۇـّۇ ئۇٔىڭؽب
عبۋاة لبٍزۇضزى .ھۆوۈِساض ئىىىىٕچي ثىط رىٍسا ؼۆظٌەـىە ثبـٍىسىٍ ،ۇؼۇؾ ئۇٔىڭؽب ئەضەثچە
عبۋاة ثەضزى .ھۆوۈِساض ئۇٔىڭسىٓ :ثۇ لبٍؽي رىً؟  -زەپ ؼوضىسىٍ .ۇؼۇؾ :ثۇ ،ئەعسازٌىطىُ
ئىجطاھىُ ،ئىؽھبق ۋە ٍەئمۇثٕىڭ رىٍي - ،زەپ عبۋاة ثەضزى .ھۆوۈِساض ثىط لبٔچە رىٍٕي پىففىك
ثىٍەرزي .ئۇ ٍۇؼۇـٕىڭّۇ ثىط لبٔچە رىٍٕي ٍبذفي ثىٍىسىؽبٍٔىمىٕي وۆضزى (ثىٍسى).
ھۆوۈِساض ٍۇؼۇـٕىڭ وەڭ زائىطىٍىه ثىٍىُ ۋە ِەٌۇِبرىؽب ھەٍطاْ لبٌسى .ؼۆھجەد
ھۆوۈِساضٔىڭ چۈـىگە وېٍىپ روذزىسىٍ .ۇؼۇؾ ھۆوۈِساضٔىڭ ئبـٍىمالضٔي روپالپ ؼبلالؾ ۋە
لۇضؼبلچىٍىك ٍىٍٍىطىٕي ؼبالِەد ئۆرىۈظۈؾ ئۈچۈْ ئەڭ ٍبذفي پىالْ ثوٍىچە ھەضىىەرىە ئۆرۈـي
وېطەوٍىىىٕي رەۋؼىَە لىٍسى .ھۆوۈِساضؼب ئبچبضچىٍىمٕىڭ ِىؽىط ۋە ئەرطاپىسىىي زۆٌەرٍەضٔىّۇ
لبپالٍسىؽبٍٔىمىٕي ئېَززيِ .ىؽىط ئۆظى ۋە ئەرطاپىسىىي زۆٌەرٍەضگە لبضىزب پۇذزب رەٍَبضٌىك وۆضۈؾ
وېطەن ئىسى .ھۆوۈِساض پىالٕٔىڭ لبٔساق ٍوٌؽب لوٍۇٌىسىؽبٍٔىمىٕي ؼوضىسى .لۇضرۇثي رەـىؽىطىسە
ثبٍبْ لىٍىٕىفىچە ،ئۇالضٔىڭ ئبضىؽىسىىي ؼۆھجەد ِۇٔساق زاۋاِالـزي:
ـ پۈرۈْ ِىؽىط ذەٌمىٕي ثىط ـ ٍەضگە ٍىؽؽبڭّۇ ،ئۇالضٔىڭ وۈچي ثۇٔىڭؽب ٍەرّەٍسۇ .ثۇ
ِەؼىٍىسە ئۇالضؼب ئىفۀگىٍي ثوٌّبٍسۇ - ،زېسى ھۆوۈِساض.
ٍۇؼۇؾِ :ېٕي ِەٍِىىەد ذەظىٕىٍىطىگە ِەؼئۇي لىٍؽىٓ! ِەْ ئۇٔي لبٔساق لوؼساؾ ۋە
ثبـمۇضۇـٕي ئوثساْ ثىٍىّەْ - ،زېسى.
ئۇ ِىؽىطٔىڭ ذەظىٕىؽي ۋە ئىمزىؽبزىٕىڭ ِەؼئۇٌي ۋە ثبؾ ۋەظىطى ثوٌؽبْ ئىسى .ۋالىزىٕىڭ
ئۆرۈـي ثىٍەْ ِوي ـ ھوؼۇي ٍىٍٍىطى رۈگەپ ،لەھەرچىٍىه ٍىٍٍىطى ثبـالٔسى.
ئەٌمىؽؽە ،ئەٍٕي ظاِبٔسا ٍۇؼۇـٕي لۇزۇلمب ربـٍىؽبْ ئبوىٍىطى چۆٌسىٓ ِىؽىطؼب ئبـٍىك
ؼېزىۋېٍىؿ ئۈچۈْ وەٌسىٍ .ۇؼۇؾ ئەِىط ثەضگۈچيِ ،ۀئىٌ لىٍؽۇچي ِىؽىط ھۆوۈِساضى ثوٌۇؾ
ؼۈپىزي ثىٍەْ ئىٕؽبٔالضؼب ثېطىٍىسىؽبْ ئبـٍىك ئۈؼزىسىٓ ھۆوۈَ چىمىطارزي .ئەرطاپىسا ۋەظىطٌىطى،
ثەگٍىطى ۋە ئەؼىەضٌىطى لوي ثبؼالپ رۇضارزيٍ .ۇؼۇؾ ثىط لبضاپال ئبوىٍىطٔي رؤىؽبْ ثوٌؽىّۇ ،ئۇالض
ٍۇؼۇـٕي رؤىّىسى .ئۇالضٔىڭ ؼبٔي  10ثوٌۇپ 11 ،رۆگە ثىٍەْ وەٌگۀىسىٍ .ۇؼۇؾ ئۇالض ثىٍەْ
ئۆظىٕىڭ رىٍي ثوٌؽبْ ئىجطأي رىٍي ثىٍەْ ؼۆظٌەـّەً ،رەضعىّبْ ۋاؼىزىؽي ثىٍەْ :ثىع ھەض ثىط
وىفىگە ثىط رۆگىٕىڭ ٍۈوي ئېؽىطٌىمىسا ئبـٍىك ثېطىّىع .ؼىٍەض لبٔچە وىفي؟  -زەپ ؼوضىسى.
ئۇالض :ثىع  11وىفي - ،زەپ عبۋاة ثېطىفزيٍ .ۇؼۇؾ رەضعىّبٔي ئبضلىٍىك :ؼىٍەضٔىڭ رىٍىڭالض ۋە
لىَبپىزىڭالض ثىعٔىڭىىگە ئوذفىّبٍسىىەْ .ؼىٍەض عبؼۇؼّۇ لبٔساق؟  -زېسى.
ـ اﷲٔىڭ ٔبِي ثىٍەْ لەؼەِىي ،ثىع عبؼۇغ ئەِەغ ،ثىع ثىط ئبرىٕىڭ ثبٌىٍىطى ،ئبرىّىع
ٍبذفي ثىط ثوۋاً - ،زېَىفزي ئۇالض.
ٍۇؼۇؾ :ثىع  11وىفي زەۋاربرزىڭالض  10وىفي ئىىۀؽىٍەضؼۇ؟  -زېسى.
ئۇالض :ثىع ئەؼٍىسە  12لېطىٕساؾ ئىسۇق ،ثىط لېطىٕسىفىّىع چۆٌسە ئۆٌسىٍ .ۀە ثىط
لېطىٕسىفىّىعٔي ئبرىّىع ثەن ٍبذفي وۆضگەچىە ،ئۇٔىڭسىٓ ئبٍطىٍفمب چىسىّىسى .ئۇٔىڭ ئۇضٔىؽب
رۆگىؽىٕي ئەوەٌسۇق - ،زېَىفزي.
ٍۇؼۇؾ :ضاؼذ ؼۆظٌەۋارمبٍٔىڭالضٔي لبٔساق ثىٍىّەْ؟  -زېسى.
ئۇالض :ؼەْ لبٔساق ذبٌىؽبڭ ،ـۇٔساق لىٍؽىٓ - ،زەپ عبۋاة ثېطىفزي.
 لبئىسىّىع ثوٍىچە ٍوق وىفىگە ئبـٍىك ثېطىٍّەٍسۇ .لېطىٕسىفىڭالضؼىّۇ ئبـٍىك ثېطىفىُئۈچۈْ ئۇٔي ثۇ ٍەضگە ئەوىٍىڭالض ،لبضاڭالض! ؼىٍەضگە ربضاظىٕي (ئۆٌچەوٕي) ئېؽىط رۇرۇۋارىّەْ- ،
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زېسى ٍۇؼۇؾ .ئبذىطىسا ٍۇؼۇؾ ئبوىٍىطى ثىٍەْ پبضاڭٍىفىپ ثۇ لېزىُ ئۆرىۈظىۋىزىسىؽبٍٔىمىٕي،
ئەِّب وېٍەضلېزىُ لېطىٕسىفىٕي ئەوەٌّىؽە ،ئۇالضؼب ئبـٍىك ثەضِەٍسىؽبٍٔىمىٕي ئېَززي .ئبوىٍىطى
ثوٌؽب :ثىع ئۇٔي ئېٍىپ وېٍىؿ ئۈچۈْ ئبرىّىعٔي لبٍىً لىٍىفمب رىطىفىّىع - ،زېَىفزي.
ئەٌمىؽؽە ،لېطىٕساـالض ِىؽىطزىٓ وۀئبٔسىىي ئبرىٍىطىٕىڭ ٍېٕىؽب لبٍزىپ وەٌسى ۋە
رۆگىٍەضزىىي ٍۈوٍەضٔي چۈـۈضِەً رۇضۇپال زازىؽىؽب :ثىعگە ئبـٍىك ثېطىفٕي ِۀئىٌ لىٍسى.
چۈٔىي ؼەْ ئوؼٍۇڭٕي ثىع ثىٍەْ ئەۋەرّىسىڭ .ئۇالضٍ « :وق ئبزەِگە ئبـٍىك ثەضِەٍّىع» زېسى.
ؼەْ ٔېّىفمب ثىعگە ئىفۀّەٍؽەْ؟ ئۇوىّىعٔي ثىع ثىٍەْ ئەۋەرىىٓ ،ثىع ئەٌۋەرزە ئۇٔي
لوؼساٍّىع - ،زېَىفزي .ثۇالض ِۇـۇٔساق زېَىفي ئبضلىٍىك ،زازىؽىٕي ئوڭبٍؽىعالٔسۇضۇپ،
ئۆظٌىطىگە ئبـٍىك ثېطىٍّەؼٍىىٕىڭ ِەؼئۇٌىَىزىٕي ئۇٔىڭؽب ئبضرىپ لوٍّبلچي ثوٌۇـزي .زازا
(ٍەئمۇة) پەٍؽەِجەضٌىه ئەذاللي ث ىٍەْ ئۆظىٕىڭ ثۇضۇْ ٍۇؼۇـٕي ئۇالضؼب ئبِبٔەد لىٍىؽىٕىسەن،
ئەِسى وىچىه ئوؼٍىٕىّۇ ئبِبٔەد لىالٌّبٍسىؽبٍٔىمىٕي ۋە ئۇالضٔىڭ « :ثىع ئەٌۋەرزە ئۇٔي
لوؼساٍّىع» زېگەْ گېپىگە ئبٌسأّبٍسىؽبٍٔىمىٕي ،ئەِّب اﷲٔىڭ ئەڭ ٍبذفي لوؼسىؽۇچي ۋە ئەڭ
ِەضھەِەرٍىه ئىىۀٍىىىٕي ئېَززي.
ئۇالض ٍۈوٍىطىٕي ئبچمبٔساِ ،بي ـ ِۈٌۈوٍىطىٕىڭ ئۆظٌىطىگە لبٍزۇضۇپ ثېطىٍگۀٍىىىٕي وۆضزى.
ئۇالض زەضھبي زازىٍىطىٕىڭ ٍېٕىؽب وىطزى:
ئبرىّىع! ٍۀە ٔېّە رەٌەپ لىٍىّىع؟ ؼبڭب ٍبٌؽبْ ئېَزّىسۇق .ئۇ ئبـٍىك ؼېزىۋېٍىؿ ئۈچۈْ
ئېٍىپ ثبضؼبْ ِبي ـ ِۈٌۈوىّىعٔي لبٍزۇضۇۋېزىپزۇ - ،زېَىفزي.
ئوؼۇٌالض ئۆظٌىطىٕىڭ لوٌٍىطىسىٓ وېٍىفىچە ۋە ئۆظٌىطى ھبالن ثوٌّىؽۇچە ئۇوىٍىطىٕي
لبٍزۇضۇپ وېٍىسىؽبٍٔىمي ھەلمىسە ۋەزە ثېطىفزي .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئبرىٍىطى ئۇالضؼب ِبلۇي ثوٌسى.
ربالؾ ـ ربضرىؿ ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئبذىطالـزيٍ .ەئمۇة اﷲ ؼب ئىفۀگەْ ھبٌسا ئوؼٍىٕي ئۇالضؼب
ربپفۇضزى.
ٍۇؼۇـٕىڭ ئبوىٍىطى ثۇ لېزىُ ئوْ ثىط وىفي ثوٌۇپ ٍېزىپ وېٍىفزي .ئۇالض (ٍۀي ٍەئمۇثٕىڭ
ثبٌىٍىطى) ٍۇؼۇـٕىڭ ئبٌسىؽب وىطگۀسەٍ ،ۇؼۇؾ ئۇوىؽىٕي لۇچبلٍىسى ۋەِ« :ەْ ھەلىمەرەْ ؼېٕىڭ
لېطىٕسىفىڭ ثوٌىّەْ ،ئۇالضٔىڭ ثىعگە لىٍؽبْ ئىفٍىطىسىٓ لبٍؽۇضِىؽىٓ» زېسىٍ .ۇؼۇؾ
ئبوىٍىطىٕي ئوثساْ ِېھّبْ لىٍسىٍ .بذفي وۈرزي .وۈٍٔەض ئۆرزي .ئبٍطىٍىؿ ۋالزي وەٌگۀىسى.
ٍۇؼۇؾ لېطىٕسىفىٕي ئبوىٍىطىسىٓ ئبٍطىپ ئۆظ ٍېٕىسا رۇرۇپ لىٍىؿ ئۈچۈْ ثىط پىالْ رۈظِەوزە
ئىسىٍ .ۇؼۇؾ پىالٔىٕي رۈظۈپ ثوٌسى.
ٍۇؼۇؾ ئبزەٍِىطىگە ھۆوۈِساضٔىڭ ئبٌزۇْ لەزەھىٕ ي ئۇوىؽىٕىڭ ٍۈوي ئىچىگە ؼېٍىپ لوٍۇـمب
ثۇٍطۇق لىٍسى .لەزەھ ئبـٍىك ئۆٌچەؾ ئۈچۈْ لوٌٍىٕىالرزي .لەزەھ ؼبپ ئبٌزۇٔسىٓ ٍبؼبٌؽبٔسىٓ
ؼىطد ،ئېؽىطٌىك عەھەرزىّۇ ثەن لىّّەرٍىه ئىسى.
لەزەھ ثۇَٔبِىٕٕىڭ ٍۈوٍىطىٕىڭ ئىچىگە رىمىپ لوٍۇٌسىٍ .ۇؼۇـٕىڭ ئبوىٍىطى ٍبٍٔىطىؽب
لېطىٕسا ـٍىطىٕي ئېٍىپ ٍۇضرٍىطىؽب لبضاپ ٍوي ئبٌسى .ثىطزىٕال ـەھەض زەضۋاظىٍىطى ربلبٌسى.
عبوبضچي چىمىپ :ـ ئي وبضۋأالض! ؼىٍەض ئوؼطى ئىىۀؽىٍەض - ،زەپ روۋٌىسى.
چېطىىٍەض وبضۋإٔي روذزبرزي .پىالْ ِەذپىٌ ـەوىٍسە ئوضۇٍٔىٕىۋاربرزي ،ذەٌك روپالٔسى.
ھەِّەٍٍەْ ثىطزەن :ـ ٔېّەڭالضٔي ٍولىزىپ لوٍسۇڭالض؟  -زەپ ؼوضىسى.
چېطىىٍەض :پبزىفبھٕىڭ لەزىھىٕي ٍۈرزۈضۈپ لوٍسۇق .ئۇٔي رېپىپ وەٌگەْ وىفىگە ثىط رۆگە
ئبـٍىك ِۇوبپبد ثېطىٍىسۇ - ،زېسى.
ٍۇؼۇـٕىڭ ئبوىٍىطى :ؼىٍەض ثىٍىؽىٍەض ،ثىع ثۇ ٍەضگە ثۇظؼۇٔچىٍىك ۋە ئوؼطىٍىك لىٍىفمب
وەٌّىسۇق - ،زېَىفزي.
چېطىىٍەض ٍۇؼۇـٕىڭ ئۆگەرىىٕي ثوٍىچە ،ئوؼطىٕىڭ لبٔساق عبظاٌىٕىفىٕي ذبالٍؽىٍەض؟ -
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زەپ ؼوضىسى.
ـ ثىعٔىڭ زىٕىّىعزا ئوؼطى ِبٌٕىڭ ئىگىؽىٕىڭ لۇٌي ثوٌىسۇ - ،زېَىفزي ئۇالض.
چىطىىٍەض :ئۇٔسالزب ثىع ئوؼطىٕي ؼىٍەضٔىڭ لبٔۇٔىڭالض ثوٍىچە عبظاالٍٍي - ،زېسى.
ثۇ عبۋاة ئۇٌۇغ اﷲٔىڭ رەزثىطى ھېىّىزي ئىسىٍ .ۇؼۇؾ ئۇالضؼب ـۇٔساق زېَىفىٕي
عېىىٍىگەْ ئىسى .ئەگەض ثۇ ئىالھىٌ ھېىّەد ثوٌّىؽب ئىسىٍ .ۇؼۇـٕىڭ ئۆظ لېطىٕسىفىٕي ئېٍىپ
لېٍىفي ِۇِىىٓ ئەِەؼزي .چۈٔىي ِىؽىطٔىڭ لبٔۇٔىسا ئوؼطىٕي لۇي لىٍىؿ ـەضري ٍوق ئىسى.
ئەٌمىؽؽە ،چېطىىٍەضٔىڭ ثبـٍىمي :ئبذزۇضۇڭالض!  -زەپ ثۇٍطۇق لىٍسىٍ .ۇؼۇؾ ثۇ ئىفالضٔي
رەذزي ئۈؼزىسە ئوٌزۇضۇپ وۆظىزىۋاربرزي ۋە ئبۋۋاي ئبوىٍىطىٕي ئبذزۇضۇـمب ئەِىط لىٍسى.
ئبذزۇضۇؾ ثبـالٔسى .ثىطىٕچىؽي ،ئىىىىٕچىؽي ...ئەڭ ئبذىطى ئؤىٕچىؽي ئبذزۇضۇٌسى .ئەِّب
ھېچٕىّە چىمّىسىٍ .ۇؼۇـٕىڭ ئبوىٍىطى ئوؼطى چىمّىؽبٍٔىمي ئۈچۈْ ذوـبي ثوٌسى ۋە :پەلەرال
ئۇوىّىع لبٌسى - ،زېَىفزي.
ثۇ ئەؼٕبزا ٍۇؼۇؾ ئېؽىع ئېچىپ :ئۇٔي ئبذزۇضۇـٕىڭ الظىّي ٍوق ،ئوؼطىٍىمي چىمىپ
رۇضِبِسۇ؟!  -زېسى.
ئۇٔىڭ ئەـَبٌىطىٕىّۇ ئبذزۇضِىؽبڭالض ،وۆڭٍىّىع ذبرىطعەَ ثوٌّبٍسۇ ،ثىع ٍبذفي ثىط
ثوۋإٍى ڭ ثبٌىٍىطى ،ئوؼطى ئەِەغ - ،زېَىفزي ئبوىٍىطى.
ئەؼىەضٌەض ئۇٔىڭ ئەـَبؼىٕي ئبذزۇضۇپ ،ئبٌزۇْ لەزەھٕي رېپىپ چىمزي .لبٔۇْ ثوٍىچە
ئۇوىؽي (ثۇَٔبِىٓ) ٍۇؼۇـٕىڭ لۇٌىؽب ئبٍالٔسى.
ثۇٔىڭ ثىٍەْ ئەٍىجٍىٕىفزىٓ لۇرۇٌؽبْ ئبوىٍىطى ئۇوىؽىٕي ئەٍىجٍەـىە ثبـٍىسى :ئوؼطىٍىؽب
ئوؼطىٍىؽبٔسۇ ،ثۇٔىڭسىٓ ثۇضۇْ ئۇٔىڭ ئبوىؽىّۇ ئوؼطىٍىك لىٍؽبْ ئىسى.
ٍۇؼۇؾ ئبوىٍىطىٕىڭ ئۆظ ئۇوىؽىٕي ئەٍىجٍىگۀٍىىىٕي ئۆظ لۇٌىمي ثىٍەْ ئبڭالپ رۇضزى ۋە ثۇ
ئىفمب ثەوّۇ ؼەظەثٍۀسى .ئەِّب ئۇ ثۇٔي ثبـمىالضؼب ثىٍسۈضِىسى ۋە ئۆظ ـ ئۆظىگە ِۇٔساق زېسى:
«ئەھۋاٌىڭالض ثەوّۇ چبربق ،لىٍؽبْ ئىفٍىطىڭالضٔي اﷲ ٍبذفي ثىٍىسۇ .ثۇ ثەزٔبٍِىطىڭالض ثىٍەْ
اﷲٔىڭ ٔەظىطىسە ؼىٍەض لبضا چبپالٔؽبْ وىفىسىّٕۇ ثىچبضە ئەھۋاٌسا ؼىٍەض .چۈٔىي ؼىٍەض گەضچە
ئوؼطىٍىك لىٍّىؽبْ ثوٌؽبڭالضِۇ ،ثبـمىالضؼب لبضا چبپٍىسىڭالض .لىٍؽبْ ؼۆظٌىطىڭالضٔي اﷲ ئوثساْ
ثىٍىپ رۇضىسۇ» .
ئبوىٍىطىٕىڭ ئۇ ؼۆظىسىٓ وېَىٓ ھېچىىُ ؼۆظ لىٍّىسى .ئۇالض ئۆظٌىطىٕىڭ لۇرۇٌؽىٕىسىٓ
ذۇـبي ثوالٌّىسى ،چۈٔىي ئۇالضٔىڭ ٍبزىؽب ئبرىٍىطى ٍەئمۇة وەٌگۀىسى .ئبرىٍىطى ئوؼٍىٕي چولۇَ
لبٍزۇضۇپ وېٍىفي ھەلمىسە ئۇالضزىٓ ۋەزە ئبٌؽبٔىسى.
ئۇالض ٍۇؼۇـىە ٍبٌۋۇضۇـمب ثبـٍىسى:
ـ ئي ئەظىع! (ئي ئبٌىَغبٔبة ظاد!)
ـ ئي ھۆوۈِساض!
ـ ئۇٔىڭ ثىط لېطى ئبرىؽي ثبض ،ئۇٔىڭ ئوضٔىؽب ثىعٔىڭ ثىطىّىعٔي ئېٍىپ لبٌؽىٓ ،ثىع ؼېٕي
ھەلىمەرەْ ٍبذفىٍىك لىٍؽۇچىالضزىٓ ھېؽبثالٍّىع.
ٍۇؼۇؾ پەغ ئبۋاظزا :پبزىفبھٕىڭ لەزەھىٕي ئېٍىۋاٌؽبْ وىفىٕي لوٍۇپ ثېطىفىّىعٔي ؼىٍەض
لبٔسالّۇ رەٌەپ لىالالٍؽىٍەض؟ ثىع لبٔساق لىٍىپ ئۇٔىڭ ئوضٔىؽب ثبـمب ثىطىٕي رۇرۇپ لبٌىّىع؟ ثۇ ثىط
ظۇٌۇِسۇض .ثىع ظاٌىُ ئەِەؼّىع؟  -زېسى.
ٍۇؼۇـٕىڭ ئبوىٍىطى ئۇٔىڭؽب ٍبٌۋۇضۇپ ـ ٍىؽالـٕي زاۋاَ لىٍسى.
ئەِّب چېطىىٍەض ِىؽىطٔىڭ ئەظىعى ثوٌؽبْ روؼطا ؼۆظٌۈن ٍۇؼ ۇـٕىڭ ؼۆظٌىطىٕىڭ ئبذىطلي
ھۆوۈَ ئىىۀٍىىىٕي ،ئبوىٍىطىٕىڭ لېطىٕسىفي ثۇَٔبِىٕٕي ٍۇؼۇـىە لۇي لىٍىپ ربـالپ لوٍۇپ
وېزىفي وېطەوٍىىىٕي ئېَززي .ئۇالض ئبِبٌؽىع لبٌسىٍ .ۇضرٍىطىؽب لبضاپ ٍوٌؽب چىمزي .ثبـٍىطىؽب
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وەٌگەْ ثۇ ٍېڭي لبظازىٓ لبٔساق لۇرۇٌۇـٕي ۋە ئبرىٍىطىؽب ثۇ ئى فٕي لبٔساق چۈـۀسۈضۈـٕي
ثىٍّەٍززي .ئۇالضٔىڭ ئەڭ چوڭي ئۇوىٍىطىؽبِ :ەْ ثۇ ٍەضزىٓ ئبٍطىٍّبٍّەْ .ؼىٍەض ثۇضۇْ ٍۇؼۇـىە
ھەلؽىعٌىه لىٍؽبٔىسىڭالضِ ،بٔب ئەِسى ئۇٔىڭ ئۇوىؽىؽب ھەلؽىعٌىه لىٍىۋارىؽىٍەض ،ؼىٍەض
ئبرىّىعٔىڭ ٍېٕىؽب لبٍزىپ ثېطىپ ،ثوٌؽبْ ئەھۋإٌي ئۇٔىڭؽب چۈـۀسۈضۈڭالض!  -زېسى.
ئۇالض چوڭ ۋە وىچىه لېطىٕساـٍىطىٕي ربـالپ لوٍۇپ لبٍزىفمب لبضاض ثەضزى .ئبرىٍىطىٕىڭ
ٍېٕىؽب لبٍزىپ ثبضزى ۋە ئەھۋإٌي ئبرىٍىطىؽب ئېَززي :ـ ئي ئبرىّىع! ئوؼٍۇڭ ئوؼطىٍىك لىٍسى.
ئبرىٍىطى چۆچۈپ وەرزي ۋە لۇٌىمىؽب ئىفۀّىگۀسەنٔ :ېّە زېسىڭالض؟ ـ زەپ ؼوضىسى.
ئۇالض ثوٌؽبْ ۋەلۀي ئۆظ وۆظٌىطى ثىٍەْ وۆضگۀٍىىٍىطىٕي ؼۆظٌەپ ثەضزى .ئەگەض ئىفۀّىؽە،
ئۆظٌىطى ثىٍەْ ثىٍٍە ثبضؼبْ ھەض لبٔساق ثىطىسىٓ ٍبوي ئۆظٌىطى ثىٍەْ ثىٍٍە وەٌگەْ وبضۋأسىٓ
ؼوضاپ ثېمىفىٕي ئېَزىفزي .ثۇ لېزىُ ئۇالض ضاؼذ ؼۆظٌىگۀىسى.
ٍەئمۇة ئۇالضٔ ىڭ ؼۆظٌىطىٕي ئبڭٍىؽبٔسىٓ وېَىٓ ،لبرزىك ئبظاثالٔسى ۋە ٍىؽٍىؽبْ ھبٌسا:
ـ ٔەپؽىڭالض ؼىٍەضگە ثۇ ئىفٕي چىطاٍٍىك لىٍىپ وۆضؼەرزيِ ،ەْ پەلەد چىطاٍٍىمچە ؼەۋض
لىٍىّەْ ،ثەٌىىُ اﷲ ِبڭب ئىىىىؽىٕي ثىطالال لبٍزۇضۇپ ثېطىفي ِۇِىىٓ .چۈٔىي ئۇِ ،ېٕىڭ
ھبٌىّٕي ثىٍىپ رۇضؼۇچىسۇض ،ھېىّەد ثىٍەْ ئىؿ لىٍؽۇچىسۇض - ،زېسى.
ٍەئمۇة ئۇالضؼب ئىفۀّىگۀىسىٍ .ەئمۇة ئۇالضٔي ئۇٔىڭسىٓ ثۇضۇّٔۇ ثىط لېزىُ ؼىٕىؽبْ ئەِّب
ئۇالضزىٓ ثىط ضاؼزچىٍٍىمٕي وۆضەٌّىگەْ ئىسى .ئىؿ ئبٍبؼالـزيٍ .ەئمۇثٕي رېرىّۇ ٍبٌؽۇظٌۇق
ثبؼزي .ثبـمىٍىطىسىٓ ثەوطەن ٍبذفي وۆضىسىؽبْ ئىىىي ئوؼٍىسىٓ ئبٍطىٍىپ لبٌؽبٔىسىٍ .ەئمۇة
ثەوّۇ ٍبـىٕىپ لبٌؽبٔىسى .اﷲ ئۇٔي ٍبـىٕىپ لبٌؽىٕىسا ٍبٌؽۇظٌۇق ثىٍەْ ؼىٕبۋاربرزيٍ .ەئمۇة
ؼەۋض لىٍّبلزب ،ؼەۋض ـ ربلەرىە ربٍىٕىپ ٍبـىّبلزب ،اﷲ زىٓ ئۆظىٕىڭ ؼەۋض ـ ربلىزىٕىڭ وۈچٍۈن
ثوٌۇـىٕي ۋە ئفىٍىطىٕىڭ ذەٍطٌىه ثوٌۇـىٕي رىٍىّەوزە ئىسى....ـۇٔسالال ،اﷲٔىڭ ھەِّە
ثبٌىٍىطىٕي ؼبق ـ ؼبالِەد لبٍزۇضۇپ وېٍىفىٕي ئۈِىس لىالرزي .چۈٔىي اﷲ ئۇٔىڭ ئەھۋاٌىٕي ئەڭ
ٍبذفي ثىٍگۈچي ۋە ھېىّەد ثىٍەْ ئىؿ لىٍؽۇچي ،ئەڭ ِەضھەِەرٍىه ۋە ِېھطىجبْ ئىسى.
ٍەئمۇة ھۇعطىؽىؽب لبضاپ ِبڭسى .ئەِّب ئىىىي لەزەَ ِبڭّبٍال ثۇ ۋەلە ئۇٔىڭ ٍۇؼۇـىە
ثوٌؽبْ ئبھ ـ ظاضىٕي لبٍزب لوظؼىسى .ـ ئېؽىذ ٍۇؼۇؾ!  -زېسى .لەٌجي ئۇٔىڭ ھەؼىطىزىسە رىزطەپ
وەرزي .وۆظٌىطىگە ٍبؾ روٌسى .ؼەَ ـ لبٍؽۇؼي ئبظىَىفٕىڭ ئوضٔىؽب ،رېرىّۇ ئېؽىطٌىفىپ
وەرىۀىسى.
ٍەئمۇة وۆپ ٍىؽٍىؽبچمب ،وۆظٌىطى وۆضِەغ ثوٌۇپ لبٌؽبٔىسىٍ .ىؽالؾ ـ ؼۆٍگۈٔىڭ
زەضىغىٍىطىسىٓ ثىطى ،ـۇٔسالال ،اﷲلب زەضزىٕي رۆوۈـٕىڭ ثىط ذىٍىسۇض.
ٍەئمۇة ،ثۈٍۈن لەٌت ئىگىؽي ثوٌؽبٍٔىمي ئۈچۈْ ٍىؽٍىّبلزب ئىسى ۋە ئۇ اﷲرىٓ ثبـمب
ھېچىىّٕىڭ ئبٌسىسا ٍىؽالپ ثبلّىؽبٔىسى .ئۇالض« :اﷲٔىڭ ٔبِي ثىٍەْ لەؼەِىي ،ؼەْ ٍۇؼۇـٕي
ٍبز ئېزىۋېطىپ (ھەؼطەرزىٓ) ھبالن ثوٌۇـمب ربغ لبٌىسىؽبْ ٍبوي ھبالن ثوٌىسىؽبْ ثوٌسۇڭ» زېسى.
ٍەئمۇة ئېَززيِ « :ەْ لبٍؽۇ ـ ھەؼطىزىّٕي پەلەد اﷲ لىال ئېَزىّەْ ،اﷲٔىڭ ثىٍسۈضىفي ثىٍەْ
ؼىٍەض ثىٍّەٍسىؽبْ ٔەضؼىٕي ثىٍىّەْ» .
ٍەئمۇة ثۇ ؼۆظى ئبضلىٍىك ئۆظىٕىڭ ٍىؽالؾ ؼەۋەثىٕي ئوچۇق ثىٍسۈضگۀىسى .ئۇ پەلەد اﷲ
لىال ٍبٌۋۇضارزي.
ئي ئوؼۇٌٍىطىُ! ثېطىڭالضٍ ،ۇؼۇـٕي ۋە ئۇٔىڭ ئۇوىؽىٕي ئىعزەڭالض ،اﷲٔىڭ ضەھّىزىسىٓ
ٔبئۈِىس ثوٌّبڭالض ،ـۈثھىؽىعوي ،پەلەد وبپىط لەۋِال اﷲٔىڭ ضەھّىزىسىٓ ئۈِىسؼىعٌىٕىسۇ.
وبضۋاْ ِىؽىطؼب لبضاپ ٍۈضۈپ وەرزيٍ .ۇؼۇـٕىڭ ئبوىٍىطىٕىڭ ِبززىٌ ۋە ِۀىۋىٌ ئەھۋاٌٍىطى
ذبضاة ثوٌؽبٔىسىٍ .ولؽۇٌٍۇق ،ئبرىٍىطىٕىڭ زەضد ـ ئەٌىّي ،ھەؼطىزي ئۇالضٔي ثەوّۇ لىَٕىّبلزب
ئىسى .ئۇالض ھېچٕېّىگە ئەضظىّەغ ِبٌٍىطىٕي ئېٍىپ ٍۇؼۇـٕىڭ ٍېٕىؽب وىطىپ وەٌسى .ئۇٌۇغ اﷲ
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ثۇ ھەلزە ِۇٔساق زېگۀىسى:
ئۇالض ٍۇؼۇـٕىڭ لېفىؽب وىطگىٕىسە « :ئي ئبٌىَغبٔبة ظاد! ثىعگە ۋە ئبئىٍىّىعگە ئبچبضچىٍىك
ٍەرزي( ،ئبٌسىڭؽب) ٔبچبض ،ئۆرّەغ ِبٌالض ثىٍەْ وېٍىپ لبٌسۇق ،ثىعگە ٍېزەضٌىه ئبـٍىك ثەضگىٓ،
ثىعگە ؼەزىمە لىٍؽىٓ ،اﷲ ؼەزىمە لىٍؽۇچىالضٔي ھەلىمەرەْ ِۇوبپبرالٍسۇ» زېسى .ئۇالضٔىڭ
ئەھۋاٌي ئۇالضٔ ي ثىچبضە ھبٌؽب وەٌزۈضۈپ لوٍؽبٔىسى.
زەي ـۇ چبؼسا ...لىَىٓ ئەھۋاٌسا رۇضؼبٍٔىطىساٍ ...ۇؼۇؾ ئۇالضؼب رەضعىّبْ ٍبوي ئۈچىٕچي
ـەذىؽىە ئېھزىَبعي ثوٌّىؽبْ ھبٌسا ئۇالضٔىڭ رىٍىسا « :ؼىٍەض ٔبزاْ ۋالزىڭالضزا ٍۇؼۇـىە ۋە
ئۇٔىڭ ئۇوىؽىؽب ٔېّىٍەض لىٍؽبٍٔىمىڭالضٔي ثىٍەِؽىٍەض؟» زېسى .ئۇالض« :ؼەْ ضاؼزال ٍۇؼۇـّۇ؟»
زېسى .ئۇِ« :ەْ ٍۇؼۇؾ ،ثۇ ِېٕىڭ ئىٕىُ .اﷲ ثىعگە ِەضھەِەد لىٍسى .وىّىي ھەلىمەرەْ
رەلۋازاضٌىك لىٍىسىىەْ ،ؼەۋض لىٍىسىىەْ (ٍبذفي ِۇوبپبرمب ئېطىفىسۇ) ،چۈٔىي اﷲ ٍبذفي ئىؿ
لىٍؽۇچىالضٔىڭ ئەعطىٕي ثىىبض لىٍىۋەرّەٍسۇ» زېسى .ئۇالض« :اﷲٔىڭ ٔبِي ثىٍەْ لەؼەِىي ،ا ﷲ
ؼېٕي ھەلىمەرەْ ثىعزىٓ ئبضرۇق لىٍىپزۇ ،ثىع عەظِەْ ذبرب لىٍىپزۇق» زېَىفزي.
ثۈگۈْ ؼىٍەض ئەٍجٍەـىە ئۇچطىّبٍؽىٍەض ،اﷲ ؼىٍەضٔي وەچۈضؼۇْ ،اﷲ ئەڭ ِەضھەِەرٍىه
ظارزۇض .ھېؽبثمب ربضرىؿ ۋە ئەٍىجٍەؾ ٍوق .ـۇٔىڭ ئۈچۈْ ئىؿ پۈرۈٍٔەً رۈگىسى .ئۇ،
لېطىٕساـٍىطىؽب :ؼىٍەضٔي وەچۈضزۈَ - ،زېّىسى .ئەِّب ئۇالضٔىڭ وەچۈضۈٌۈـي ئۈچۈْ اﷲلب زۇئب
لىٍسى.
ٍۇؼۇؾ ثىطزىٕال ئبرىؽي ھەلمىسىىي رېّىؽب ئۆرزي .ئۇ ئبرىؽىٕىڭ وۆظٌىطىگە ئۆظىگە ثوٌؽبْ
ھەؼطىزىسىٓ ئبق چۈـىۀٍىىىٕي ۋە وۆضِەغ ثوٌۇپ لبٌؽبٍٔىمىٕي ثىٍەرزي .ئبرىؽي ھەلمىسە رېري
ھېچمبٔساق گەپ ـ ؼۆظ ثوٌّىؽبٔىسى .ئەِّب ئۇ ثىٍەرزي ،لەٌجي ھېػ لىالرزيٍ .ۇؼۇؾ وۆٍٕىىىٕي
ئۇالضؼب ثېطىپ :ؼىٍەض ِېٕىڭ ثۇ وۆڭٍىىىّٕي ئېٍىپ ثېطىپ ئبربِٕىڭ ٍۈظىگە ربـالڭالض ،وۆظى
ئېچىٍىسۇ ،پۈرۈْ ئبئىٍەڭالضزىىىٍەضٔي ئېٍىپ ِېٕىڭ ٍېٕىّؽب وېٍىڭالض » .وبضۋاْ پەٌەؼزىٕگە
لبضاپ ٍوٌؽب چىمزي.
ٍەئمۇة وۆظٌىطى ووض ھبٌسا ئۆٍسە ئۆظى ٍبٌؽۇظ ئوٌزۇضارزي .وۆظ ٍېفي ٍۈظىسە ئىىىي ؼىعىك
پەٍسا لىٍؽبٔىسى .ئۇ رۇٍۇلؽىعال ئوضٔىسىٓ رۇضۇپ وەرزي .ھەؼىطەرٍىه ئبرىٕىڭ ٍۈظى ثبـمىچە
رۈؼىە وىطزى .ئۇ وىَىٍّىطىٕي ئبٌّبـزۇضۇپ وېٍىٍٕىطىٕىڭ ٍېٕىؽب چىمزي .ھوٍٍىؽب چىمىپ،
ثېفىٕي ٍۇلىطىؽب وۆرۈضزى ۋە چوڭمۇض ثىط ٔەپەغ ئبٌسى .ئىچىٕي ِىؽىطزىٓ وەٌگەْ ـبِبي ثىٍەْ
روٌسۇضزى ،ئبٔسىٓ ھۇعطىؽىؽب وىطىپ وەرزي.
ثۇٔي وۆضگەْ چوڭ وېٍىٓ وىچىىٍىطىگە ِۇٔساق زېسى:
ـ ثۈگۈْ ٍەئمۇة ئبزىزىٕي ثۇظۇپ ؼىطرمب چىمزيٍ .ۈضىىىُ ثىط ٔەضؼىٍەضٔي رۇٍۇۋارىسۇ .ئۇ
ٍبٌؽۇظٌۇلىٕي رەضن ئېزىپ ھوٍٍىؽب چىمزي .ووض رۇضۇپ ئبؼّبٔؽب لبضىسى .لبٔساق لبضىؽبٍٔىمىٕي
ثىٍّەٍّەْ .ئەِّب لەؼەَ لىٍىّۀىيٍ ،ۈظىسە وۈٌىىٕىڭ ئىپبزىٍىطى ثبض ئىسى - ،زېسى.
وىچىه وېٍىٍٕەض ھەٍطاْ ثوٌۇـزي ۋە:
ـ ٍېڭي وىَىُ وىَگۀٍىىىٕي وۆ ضزۈڭّۇ؟ ئۇٔىڭ وۈٌگىٕىٕي وۆضزۈڭّۇ؟  -زەپ ؼوضاـزي.
وېٍىٍٕەض زەضھبي ئۇٔىڭ ٍېٕىؽب وىطىفزيٍ .ەئمۇثٕىڭ ٍۈظىسە وۈٌىىسىٓ ئەؼەض ٍوق ئىسى .چوڭ
وېٍىٕٕىڭ وۆظىگە ـۇٔساق وۆضۈٔگۀّىسى؟
وېٍىٍٕەض ٍەئمۇثزىٓ ؼوضاـزي:
ـ ِۆھزىطەَ ئبرىّىع! ثۈگۈْ ؼبڭب ٔېّە ثوٌسى؟
ٍەئمۇة :ـ ٍۇؼ ۇـٕىڭ ھېسىٕي ئېٍىۋارىّەِْ ،ېٕي ئبٌغىپ لبٌسى زېّەڭالض!  -زېسى .وېٍىٍٕەض
ھبڭ ـ ربڭ ثوٌۇـزي .ئۇالض ٍەئمۇثٕىڭ ٍېٕىسىٓ چىمىپ وېزىۋىزىپ ئۆظ ـ ئبضا ِۇٔساق زېَىفزي:
ـ ثۇ ئبزەِسىٓ ئۈِىس ٍوقٍ .ۇؼۇـٕىڭ ھەؼطىزي ئۇٔي ھبالن لىٍسى.
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ـ ئۇٔىڭ وۆڭٍىىي روؼطىؽىسا ثىط ٔېّە زېسىّۇ؟
ـ ثىٍّەٍّەْ ،ئۇٔىڭ ھىسىٕي ئبٌؽبٍٔىمىٕي ئېَززي.
ـ ٍبـبٔؽبٔالضٔىڭ ئەلٍي ثبضؼبٔؽېطى وبضزىٓ چىمبرزي .ئەِّب ثۇٔىڭ زەي ئەوؽىچە ،رېرىّۇ
ئۆرىۈضٌىفىپ وېزىۋارىسۇ...
ـ ئۇ ۋەلۀي رېرىچە ئۇٔۇربٌّىؽبْ ئوذفبٍسۇ.
ـ ئۇٔىڭ وىَىّىٍىطٔي ئبٌّبـزۇضؼىٕىٕي ئېَزىۋارىؽەْ.
ـ ثەٌىىُ ئۇ ئبٌغىپ لبٌؽبْ ئوذفبٍسۇ.
ـ ثۇالضٔي ئبٌغىپ لبٌؽبٍٔىمي ئۈچۈْ لىٍىۋارىسۇ.
زەي ـۇ چبؼسا ٍەئمۇة ثىط ئىؽزبوبْ ؼۈد ؼوضىسى ،ئەِّب ئۇ ضوظا رۇرۇۋاربرزي .ـۇٔساق
لىٍىپ ،ضوظىؽىٕي ثۇظؼبْ ثوٌسى .رۇٔغي لېزىُ ئۆظ ئبزىزىٕي ثۇظؼبٔىسى .ئبذفبَ ۋالزي ٍۀە
وىَىّىٕي ئبٌّبـزۇضزى .وبضۋاْ ٍۇؼۇـٕىڭ وۆٍٕىىىٕي ئېٍىپ وەٌّەوزە .وۆٍٕەن ثۇؼسإٍىڭ
ئبضىؽىؽب رىمىپ لوٍۇٌؽبٔىسى .ئۇ رۇپطالٕىڭ ،ئېزىع ـ لىطالضٔىڭ پۇضىمىؽب ۋە ثۇؼساٍالضٔي ؼبضؼبٍزمبْ
لۇٍبـٕىڭ ئؽؽىمىؽب ئبضىٍىفىپ وەرىۀىسى.
-7588عۇئبيٍ :ۇعۇف ئەٌەٍھىغغبالِٕىڭ ئبجب-ئبٔىغىٕي ثىٍەْ جەَ ثوٌۇؽي
وبضۋاْ (ِىؽىطزىٓ ـبِؽب لبضاپ) لوظؼبٌؽبْ چبؼسا ،ئۇالضٔىڭ ئبرىؽي (ٍۀي ٍەئمۇة
ئەٌەٍھىؽؽبالَ)ِ « :ەْ چولۇَ ٍۇؼۇـٕىڭ ھىسىٕي ئېٍىۋارىّەْ ،ؼىٍەض ِېٕي ئبٌغىپ لبٌؽبْ
زېّەٍسىؽبْ ثوٌؽبڭالض (ٍۇؼۇـٕي ئەٌۋەرزە ھبٍبد زەٍززىُ)» زېسى .ئۇالض (ٍۀي ٍەئمۇثٕىڭ
ٔەۋضىٍىطى ۋە ٍېٕىسىىي وىفىٍەض)« :اﷲٔىڭ ٔبِي ثىٍەْ لەؼەِىي ،ھەلىمەرەْ ؼەْ رېري ٍۀىال
ثۇضۇٔمي لبٍّۇلۇـۇڭسا ئىىۀؽەْ» زېسى .ذۇؾ ذەۋەضچي وېٍىپ وۆڭٍەوٕي ٍەئمۇثٕىڭ ٍۈظىگە
ربـٍىسى ،ئۇٔىڭ وۆظى ئېچىٍسىٍ ،ەئمۇةِ« :ەْ ؼىٍەضگە ،اﷲٔىڭ ثىٍسۈضۈـي ثىٍەْ ؼىٍەض
ثىٍّىگەْ ٔەضؼىٍەضٔي ثىٍىّەْ ،زېّىگۀّىسىُ» زېسى .ئۇالض« :ئي ئبرىّىع! گۇٔبھٍىطىّىع ئۈچۈْ
ثىعگە ِەؼپىطەد رىٍىگىٓ ،ثىع ھەلىمەرەْ ذبربالـزۇق» زېَىفزيٍ .ەئمۇة« :پەضۋەضزىگبضىّسىٓ
ؼىٍەضگە ِەؼپىطەد رىٍەٍّەْ .اﷲ گۇٔبھالضٔي ھەلىمەرەْ ِەؼپىطەد لىٍؽۇچىسۇض( ،ثۀسىٍىطىگە)
ِېھطىجبٔسۇض» زېسى.
ئۇالض ٍۇؼۇـٕىڭ ئبٌسىؽب وىطگۀسەٍ ،ۇؼۇؾ ئبرب ـ ئبٔىؽىٕي لۇچبلٍىسى ۋە« :ذۇزا ذبٌىؽب،
ِىؽىطؼب ئبِبْ ـ ئېؽەْ وىطىڭالض» زېسى .ئبرب ـ ئبٔىؽٕي رەذزىسە (ٍېٕىسا) ئوٌزۇضؼۇظزى ،ئۇالض
(ـبھالضؼب ربظىُ لىٍىؿ ئبزىزي ثوٍىچە) ٍۇؼۇـىە ؼەعسە لىٍىفزي .ئۇ « :ئي ئبرب! ِبٔب ثۇ ،ثۇضۇْ
(وىچىه ۋالزىّسا) وۆضگەْ چۈـۈِٕىڭ رەثىطىسۇض ،ئۇ چۈـۈِٕي پەضۋەضزىگبضىُ ھەلىمەرەْ ضاؼزمب
چىمبضزى .پەضۋەضزىگبضىُ ِېٕي ظىٕسأسىٓ چىمىطىؿ ثىٍەْ ،لېطىٕساـٍىطىُ ثىٍەْ ِېٕىڭ ئبضإِي
ـەٍزبْ ثۇظؼبٔسىٓ وېَىٓ ،ؼىٍەضٔي ؼەھطازىٓ ثۇ ٍەضگە ئېٍىپ وېٍىؿ ثىٍەْ ِبڭب ئېھؽبْ
لىٍسى ،پەضۋەضزىگبضىُ ذبٌىؽىٕىٕي (ئىفمب ئبـۇضۇـمب) ھەلىمەرەْ رەزثىطٌىىزۇض ،ئۇ ھەلىمەرەْ
ھەِّىٕي ثىٍگۈچىسۇض ،ھېىّەد ثىٍەْ ئىؿ لىٍؽۇچىسۇض .ئۇٔىڭ چۈـي ئەِەٌىَەرىە ئبٍالٔسى ۋە
ئۇ ضەثجىگە زۇئب لىٍّبلزب.
پەضۋەضزىگبضىُ! ِبڭب ھەلىمەرەْ پبزىفبھٍىك ئبرب لىٍسىڭ ،چۈؾ رەثىطىٕي ثىٍسۈضزۈڭ ،ئي
ئبؼّبٔالضٔي ۋە ظېّىٕٕي ئۆضٔەوؽىع ٍبضارمۇچي ظاد! زۇَٔب ۋە ئبذىطەرزە ِېٕىڭ ئىگەِؽەِْ ،ېٕي
ِۇؼۇٌّبْ پېزىّچە لەثعى ضوھ لىٍؽىِٓ ،ېٕي ٍبذفي ثۀسىٍەض لبربضىسا لىٍؽىٓ!» زېسى.
-7588عۇئبيٍ :ۇعۇف ئەٌەٍھىغغبالَ لىغغىغىٕىڭ ھىىّىحي
ھەظضىزي ئىجطاھىّٕىڭ لؽؽىؽىسە لەٌجىٕىڭ پەلەد اﷲلب رەۋە ثوٌۇـي ئۈچۈْ ،لەٌجىسە
ئوؼٍي ئىؽّبئىٍؽب ثوٌؽبْ رۇؼّب ؼۆٍگۈؼىسىٓ ۋاظ وەچزي .ۋەلە ٍۈظ ثەضگەْ چبؼسا ،ئىؽّبئىٍٕي
ثوؼۇظالؾ ھەلمىسە ثۇٍطۇق ئەِەٌسىٓ لبٌسۇضۇٌسى ۋە ئۇٔىڭ ئوضٔىؽب ـىسىَە ئوضٔىزىٍسى.
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ھەظ ضىزي ٍەئمۇثٕىڭ لەٌجىسىّۇ ئوؼٍي ٍۇؼۇـىە لبضىزب ئوذفبؾ ھېػ ـ رۇٍؽۇ ثبض ئىسى .ئۇ
ٍۇؼۇـٕي ٍبذفي وۆضەرزي .ئەِّب ئۇٔي ٍولىزىپ لوٍۇؾ ثىٍەْ ؼىٕبٌسى .ئۇٔىڭ لەٌجي ٍۇؼۇؾ،
ئۇٔىڭ ئۇوىؽي ۋە ثبـمىٍىطىؽب ئەِەغ ،ثەٌىي پەلەد اﷲ لىال رەۋە ثوٌؽبٔسا ،اﷲ ئۇٔىڭؽب ھەض
ئىىىي ئوؼٍىٕي لبٍزۇضۇپ ثەضزى.
ثەزٔبِسىّۇ ئوذفبؾ ۋەلە ٍۈظ ثەضزى .لەٌجٕىڭ پەلەد اﷲ لىال رەۋە ثوٌۇـي ئۈچۈْ ِۇھەِّەز
ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ھەظضىزي ئبئىفەگە ثوٌؽبْ ِەٍٍي وۆرۈضۈۋېزىٍسى .ئبٔسىٓ وېَىٓ ،ئۇٔىڭ
گۇٔبھؽىع ئىىۀٍىىىگە زائىط ئبٍەد چۈـۈضۈٌسى.

جۆجىٕچي ثبپ .لۇسئبٔذا ٔبَ  -ؽەسىپي صىىىش لىٍىٕغبْ ثبؽمب
پەٍغەِجەسٌەس

-7581عۇئبي :ؽۇئەٍت ئەٌەٍھىغغبالِٕىڭ لەۋِىٕي ئىّبٔغب دەۋەت لىٍؾي
اﷲ ربئبال لۇضئبٔسا ِۇٔساق زېگەْ ئىسىِ :ەزٍەْ (ئەھٍي) گە ئۇالضٔىڭ لېطىٕسىفي ـۇئەٍجٕي
(پەٍؽەِجەض لىٍىپ) ئەۋەرزۇق ،ئۇ ئېَززي« :ئي لەۋِىُ! اﷲ ؼب ئىجبزەد لىٍىڭالض ،ؼىٍەضگە اﷲ زىٓ
ثبـمب ھېچ ِەثۇز (ثەضھەق) ٍولزۇض .پۈرۈْ پەٍؽەِجەضٌەضٔىڭ چبلىطىمي ھېچمبچبْ ئۆظگەضِەٍسىؽبْ
ئوذفبؾ چبلىطىمزۇض .ئىّبٕٔىڭ ئبؼبؼي ثۇزۇض .ثۇ ئبؼبؼؽىع ئىّبْ ،ئىّبْ ثوالٌّبٍسۇ».
ـۇئەٍت ثۇ ئبؼبؼٕي چۈـۀسۈضگۀسىٓ وېَىٓ زەۋىزىٕي زاۋاِالـزۇضزى:
ئۆٌچەِسە ۋە ربضاظىسا وەَ ثەضِەڭالضِ ،ەْ ؼىٍەضٔي ھەلىمەرەْ ثبً ھېؽبثالٍّەِْ ،ەْ
ھەلىمەرەْ ؼىٍەضٔىڭ ھەِّىٕي لوضـبپ رۇضؼۇچي وۈْ (ٍۀي لىَبِەد وۈٔي) ٔىڭ ئبظاثىؽب زۇچبض
ثوٌۇـۇڭالضزىٓ لوضلىّەْ.
ـۇئەٍت ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ رەۋھىسىٕىڭ ئبضلىؽىسىٕال وۈٔسىٍىه ئېٍىُ ـ ؼېزىُ ئىفٍىطىٕي،
ئبِبٔەد ۋە ئبزاٌەد ئىفٍىطىٕي (ِەؼىٍىٍىطىٕي) رىٍؽب ئېٍىفىسىىي ؼەۋەة ـۇويِ ،ەزٍەْ
ئبھبٌىؽي ربضاظىسا ھىٍَىگەضٌىه لىالرزي .وىفىٍەضٔىڭ ھەلمىٕي ٍېَفزىٓ لوضلّبٍززيِ .ەزٍەْ
ذەٌمي ٔبِەضد ۋە ٔوِۇؼؽىع ثوٌؽبٔسىٓ ؼىطد ،لەٌت ۋە لوي پبوٍىمىٕي ثۇظىسىؽبْ ثۇ ضەظىً
لىٍّىفىٕي رىغبضەرزىىي ئۇؼزىٍىك ،ئەلىٍٍىمٍىك زەپ ھېؽبثالٍززي .پەٍؽەِجەض ئۇالضٔىڭ ثۇ
لىٍّىفىٕىڭ پەؼىەؾ ثىط ئوؼطىٍىك ئىىۀٍىىىٕي ئېَزىپ ،ئۇالضٔي لىَبِەد وۈٔىٕىڭ ئبظاثىسىٓ
ئبگبھالٔسۇضزى.
ـۇئەٍت روذزىّبؼزىٓ ھەق زىٕؽب زەۋەد لىالرزي .لەۋِٕىڭ وۆڭٍىگە ٍبلّبٍسىؽبْ اﷲٔىڭ
ِۀئي لىٍؽبْ ثۇٍطۇلٍىطىٕي رەثٍىػ لىٍىؿ ثىٍەْ ثىطگە ِۇالٍىٍّىك ثىٍەْ ٔەؼىھەد لىٍىپ
ئۇالضٔىڭ وۆڭٍىٕي ِبٍىً لىٍىفمب رىطىفبرزي .ئۇالضٔي ئۆٌچەِسە ۋە ربضاظىسا زۇضۇغ ثوٌۇـمب،
ثبـمىالضٔىڭ ھەلمىٕي ٍېّەؼٍىىىە زەۋەد لىالرزي.
ٍەض ٍۈظىسە ثۇظؼۇٔچىٍىك لىٍ ىپ پىزٕە ـ پبؼبد رېطىّبڭالض! اﷲ ؼىٍەضگە لبٌسۇضؼبْ ھبالي
ضىعىك (ؼىٍەض ٍىممبْ ھبضاِسىٓ) ٍبذفىسۇض ،ئەگەض ؼىٍەض ِۆِىٓ ثوٌؽبڭالض.
ئبٔسىٓ وېَىٓ ئۇ ئۇالض ثىٍەْ اﷲٔىڭ ئبضىؽىٕي ئوچۇق لوٍۇپ لوٍىسۇ .ئبٔسىٓ ئۆظى ھەلمىسە
روذزىٍىپ ،ئۇالضؼب ئۆظىٕىڭ ئۇالض ئۈچۈْ ھېچمبٔساق ٔەضؼىگە ئىگە ئەِەؼٍىىىٕي ،ـۇٔسالال
ئۇالضٔىڭ ۋەوىٍي ،لوؼسىؽۇچىؽي ۋە ِۇھبپىعەرچىؽي ئەِەؼٍىىىٕي چۈـۀسۈضزى .چۈٔىي ئۇ
پەلەد ضەثجىٕىڭ ئبٍەرٍىطىٕي ئۇالضؼب رەثٍىػ لىٍىسىؽبْ ثىط پەٍؽەِجەضزۇض.
ـۇئەٍت ِبٔب ثۇ ئۇؼٍۇثزب لەۋِىگە ئىفٕىڭ عىسزىٌِ ،ۇھىُ ۋە ئېؽىط ئىىۀٍىىىٕي ثىٍسۈضزى.
ئۇ ئۇالضٔىڭ ثۇظؼۇٔچىٍىمىٕىڭ ئبلىۋىزىٕي ئېٕىك چۈـۀسۈضزى ۋە ئۇالضٔي ئۆظ ئبلىۋىزىگە ربـالپ
لوٍسى.
ـۇئەٍت ؼۆظٌىگۀسە لەۋِي ئۇٔىڭؽب لۇالق ؼبالرزي .ئۇٔىڭ ؼۆظى رۈگىفي ثىٍۀال لەۋِي
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ؼۆظٌەـىە ثبـالٍززي:
ئۇالض « :ئي ـۇئەٍت! ؼېٕىڭ ٔبِىعىڭ (ٍۀي زىٕىڭ) ؼېٕي ئبرب ـ ثوۋىٍىطىّىع ئىجبزەد لىٍىپ
وېٍىۋارمبْ ٔەضؼىٍەضٔي (ٍۀي ثۇرالضٔي) ثىعٔي ربـالرمۇظۇـمب ٍبوي ِبٌٍىطىّىعٔي ذبٌىؽىٕىّىعچە
رەؼەضضۇپ لىٍىفىّىعٔي رەضن ئەرىۈظۈـىە ثۇٍطۇِسۇ؟ ؼەْ ربظىّۇ وۆڭٍي ـ وۆوؽي وەڭ ،ربظىّۇ
روؼطا ٍوي ربپمبْ ئبزەِؽەْ.
ِەزٍەْ ذەٌمي ثۇ الڭچىٍىك لىٍىسىؽبْ ،وبضۋأالضٔي لوضلۇرىسىؽبْ ۋە ئەٍىە ثۇرىؽب
چولۇٔىسىؽبْ ئىٕىبضچىالض ئىسى.
ئۇالض « :ئي ـۇئەٍت! ؼېٕىڭ ٔبِىعىڭ (ٍۀي زىٕىڭ) ؼېٕي ئبرب ـ ثوۋىٍىطىّىع ئىجبزەد لىٍىپ
وېٍىۋارمبْ ٔەضؼىٍەضٔي (ٍۀي ثۇرالضٔي) ثىعٔي ربـالرمۇظۇـمب ...ثۇٍطۇِسۇ؟
ئۇالض ئە ٔە ـۇٔساق ٍەڭگىٍزەوٍىه ۋە ِبظاق لىٍؽبْ پوظىزؽىَە ثىٍەْ ـۇئەٍجٕىڭ ٔبِىعىٕىڭ
ٍوق ٍەضزىٓ ئىؿ رېطىپ ،ئۇٔىڭ ئۆظ لەۋِىگە ئەعسازٌىطى چولۇٔؽبْ ٔەضؼىسىٓ ۋاظ وەچىۈظۈـگە
ثۇٍطۇق لىٍىۋارمبٍٔىمىٕي ذىَبي لىٍىفزيٍ .ۀە ـۇٔساق ِبظاق ـەوٍىسە ِۇٔساق زەپ ؼوضاـزي:
ِبٌٍىطىّىعٔ ي ذبٌىؽىٕىّىعچە رەؼەضضۇپ لىٍىفىّىعٔي رەضن ئەرىۈظۈـىە ثۇٍطۇِسۇ؟ ـ ئي
ـۇئەٍت! ؼېٕىڭ ٔبِىعىڭ ثىعٔىڭ ئىطازىّىعگە ۋە ِبٌٍىطىّىعٔي لبٔساق ئىفٍىزىفىّىعگە
ئبضىٍىفىۋارىسۇ.
اﷲ پەٍؽەِجەضٌەضٔي ٍېڭي ثىط ھبٍبد ٍوٌي ثىٍەْ ئەۋەرىسۇ .ـۇئەٍت لەۋِىٕىڭ زىٕٕىڭ
ئۇالضٔىڭ وۈٔسى ٍىه ھبٍبرىؽب ٔىعاَ ثەٌگىٍىفىگە لبضـي چىممبٍٔىمي ئۈچۈْ ئۆظىٕي ِبظاق
لىٍىۋارمبٍٔىمىٕي ثىٍىپ رۇضؼىّۇ ،ئۇالضٔىڭ ِەؼرىطىٍىطىگە پىؽۀذ لىٍّبً ،ئۆظىگە ئىفۀگەْ
ھبٌسا ئېؽىط ـ ثېؽىمٍىك ثىٍەْ ئۇالضؼب ئۆظىٕىڭ ضوـەْ پبوىذ ثىٍەْ اﷲ رەضىپىسىٓ ئەۋەرىٍگەْ
پەٍؽەِجەض ئىىۀٍىىىٕي ئېَزبرزي .ئۇ ئۆظى ثبـمىالضؼب زېگەْ ؼۆظىٕىڭ رەرۈضىؽىٕي لىٍىفٕي
ذبٌىّبٍززي .ئۇ ھېچٕەضؼىٕي ئۆظىٕىڭ ِۀپەئەري ئۈچۈْ چەوٍىّىگۀىسى .ھەض ٔەضؼىگە ئىگە
ثوٌۇؾ ئۈچۈْ ثبـمىالضٔىڭ ئۆظىگە ئىفىٕىفىٕي ئۈِىس لىٍّبٍززي .ئۇ ثىط پەٍؽەِجەض ئىسى .ئۇ
لەۋِىگە ثبضٌىك پەٍؽەِ جەضٌەضٔىڭ زەۋرٍىطىٕي ـۇ پبؼبھەرٍىه عۈٍِە ثىٍەْ ذۇالؼىٍىسىِ :ەْ
پەلەد (ؼىٍەضٔي) لوٌۇِسىٓ وېٍىفىچە رۈظەـٕىال ذبالٍّەْ.
-7585عۇئبي :لەۋِىٕىڭ ؽۇئەٍىپ ئەٌەٍھغغبالِٕي ٍبٌغبٔچىغب چىمىشىپ دەۋىحىٕي
جىڭؾىّىغبٍٔىمي
ـۇئەٍت ئېَززي« :ئي لەۋِىُ! ئېَزىپ ثېمىڭالضچۇ ،پەضۋە ضزىگبضىُ ِبڭب ضوـەْ پبوىذ (ٍۀي
پەٍؽەِجەضٌىه) ۋە وەڭزبـب ھبالي ضىعىك ئبرب لىٍؽبْ رۇضؼبِ( ،ەْ ـۇٔساق ٔېئّەرٍەضٔي ئبرب لىٍؽبْ
پەضۋەضزىگبضىّٕىڭ ئەِطىگە ذىالپٍىك لىالِسىُ؟) ؼىٍەضگە لىٍىؿ ِۀئي لىٍؽبْ ٔەضؼىٕي ئۆظەِّۇ
لىٍىفٕي ذبٌىّبٍّەِْ ،ەْ پەلەد (ؼىٍەضٔي) لوٌۇ ِسىٓ وېٍىفىچە رۈظەـٕىال ذبالٍّەِْ ،ەْ
پەلەد اﷲٔىڭ ٍبضزىّي ثوٌؽبٔسىال ِۇۋەپپەلىَەد لبظىٕبالٍّەْ( ،ھەِّە ئىفزب) اﷲ ؼب ربٍىٕىّەْ ۋە
ئۇٔىڭؽب ٍۈظٌىٕىّەْ.
ئۇالضؼب ئۆظ ؼبٍىؽىٕي ئېٕىك ئورزۇضىؽب لوٍؽبٔسىٓ ۋە ئۆظ زەۋاؼىٕىڭ ھەلىمىٌ ئەھۋاٌىٕي
ثىٍسۈضگۀسىٓ وېَىٓ ،ئۇالضٔىڭ ئەلىٍٍىطىگە لبٔبد ربلبپ ،ئۇالضٔي ئىٕؽبٔىَەد ربضىري ثىٍەْ
ِۇٔبؼىۋەرٍىه وىزبثٕىڭ ئىچىسە ؼەٍٍە لىٍسۇضۇـمب ثبـٍىسى .ئۇالضؼب ئۆظٌىطىسىٓ ثۇضۇْ ئۆرىەْ
ٔۇھ لەۋِي ،ھۇز لەۋِي ۋە ؼبٌىھ لەۋِىٕىڭ لبٔساق ھبالن ثوٌؽبٍٔىمىٕيٌ ،ۇد لەۋِىٕىڭ زىَبضىٕىڭ
ئۆظٌىطىسىٓ ٍىطالزب ئەِەؼٍىىىٕي ئەؼٍەرزي.
ـۇئەٍت ؼۆظٌىطىٕي ئۇالضٔىڭ عبھىٍٍىمىٕىڭ ئۇالضٔي ئۆظىٕي ٍبٌؽبٔچىؽب چىمىطىفىؽب ۋە لبضـي
چىمىفىؽب ئۈٔسەٍسىؽبٍٔىمىٕي ئبگبھالٔسۇضۇؾ ثىٍەْ ثبـٍىسى .پەٍؽەِجەضٌەضگە لبضـي چىمىؿ
ئېؽىط ئبلىۋەرگە گىطىپزبض لىٍىسۇ .ئۇالضٔي ٍبٌؽبٔچىؽب چىمبضؼبٔالض زائىُ ھبالن ثوٌىسۇ.
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ئي لەۋِىُ! ؼىٍەضٔىڭ ِبڭب لبضـي رۇضؼبٍٔىمىڭالض ؼىٍەضٔي ٔۇھٕىڭ لەۋِي ٍبوي ھۇزٔىڭ
لەۋِي ۋە ٍبوي ؼبٌىھٕىڭ لەۋِي زۇچبض ثوٌؽبْ ئبظاثمب زۇچبض لىٍّىؽۇٌْ .ۇد لەۋِي (ٔىڭ زىَبضى)
ؼىٍەض (ٔىڭ عبٍىڭالض) زىٓ ٍىطاق ئەِەغ ،پەضۋەضزىگبضىڭالضزىٓ ِەؼپىطەد رەٌەپ لىٍىڭالض،
ئبٔسىٓ ئۇٔىڭؽب رەۋثە لىٍىڭالضِ ،ېٕىڭ پەضۋەضزىگبضىُ (رەۋثە لىٍؽۇچىالضؼب) ھەلىمەرەْ
ِەضھەِەرٍىىزۇض( ،ئۇالضٔي) زوؼذ رۇرمۇچىسۇض» .
پەٍؽەِجەض ئۇالضٔي اﷲلب زەۋەد لىٍىپ ،ئىؽالھ ِېزوزىٕي ئورزۇضىؽب لوٍؽبْ ،عبھىٍٍىك
لىٍىفٕي چەوٍىگۀسىٓ ۋە ئۆظٌىطىسىٓ ئىٍگىطى ئىٕىبض لىٍؽۇچىالضٔىڭ ھبالن ثوٌؽبٍٔىمي ثىٍەْ
لوضلۇرمبٔسىٓ وېَىٓ ،ئۇالضؼب رەۋثە ـ ئىؽزىؽفبض ئىفىىٕي وەڭ ئبچزي ۋە ئۇالضٔي ؼىپبٍىٍىك ثىٍەْ
ٔبھبٍىزي ِەضھەِەرٍىه ۋە ِېھطىجبْ اﷲ ؼب ٍۈظٌۀسۈضزى.
ئۇالضٔىڭ لەٌجٍىطىٕىڭ لبرزىمٍىمي ،ھبضاَ ربپبۋەرىە ئبِطالٍىمي ،ـۇ ۋالىززىىي رۈظۈٍِىطىٕي
ٍبلزۇضۇـٍىطى ۋە ـۇئەٍجىە لەرئىٌ لبضـي چىمىفٍىطى لبربضٌىمالض وبپىطالضٔىڭ ـۇئەٍت
ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب رىٍي ثىٍەْ رۆۋۀسىىىسەن عبۋاة ثېطىفىە ئېٍىپ وەٌسى:
ئۇالض « :ئي ـۇئەٍت! ثىع ؼېٕىڭ ئېَزمبٍٔىطىڭٕىڭ ٔۇضؼۇٔىٕي چۈـۀّەٍّىع » زېسى .ؼېٕىڭ
ٔېّە زېگۀٍىىىڭٕي چۈـىٕەٌّىسۇق .ثىع ؼۀسىٓ ثىعاض ثوٌسۇق .ؼەْ چۈـىٕىىؽىع ٔەضؼىٍەضٔي
ؼۆظٌەۋارىؽەْ.
ئۇٔىڭؽب ئىّبْ ئېَزمبٔالض ٍولؽۇي ۋە چبضىؽىع ،ئبعىع وىفىٍەض ھېؽبثٍىٕبرزي .ثبٍالضٍ ،ۇلىطى
رەثىمىٍىىٍەض ۋە ئۇالضٔىڭ لوٌٍىؽۇچىٍىطى ـۇئەٍجىە لبضـي چىممبٔىسى .ؼېٕىڭ لەۋَ ـ
لېطىٕساـٍىطىڭ ثوٌّىؽبٔسا ئىسى ،ثىع ؼېٕي چولۇَ ربؾ ـ وېؽەن لىٍىپ ئۆٌزۈضەرزۇق .ئەگەض
ٍېمىٍٕىطىڭ ،لەۋِىڭ ۋە ؼبڭب ئەگەـىۀٍەض ثوٌّىؽب ئىسى .ثىط ئبظگبي ووالپ ،ؼېٕي چبٌّب ـ
وېؽەن لىٍىپ ئۆٌزۈضەرزۇق.
لەۋِي ئۇٔي ِبظاق لىٍىفزىٓ روذزبپ ،ئۇٔىڭؽب ھۇعۇَ لىٍىفمب ثبـٍىسى .ـۇئەٍت ئۇالضٔىڭ
ئەذّىمبٔە ِبظالٍىطىؽب لبضـي زەٌىً وەٌزۈضگۀىسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ،ئۇالضِۇ ؼۆظ ـەوٍىٕي
ئۆظگەضرزي .ئۇٔىڭ ٔېّە زېگۀٍىىىٕي چۈـۀّىگۀٍىىىٕي ،ئۇٔي وۈچؽىع ۋە پېمىط زەپ
لبضاٍسىؽبٍٔىمىٕي ،ئەگەض ئۇٔىڭ رۇؼمبٍٔىطىسىٓ لوضلّىؽب ٍبوي ئۇٔىڭ رۇؼمبٍٔىطى ئۆظٌىطىگە ثېؽىُ
ئىفٍەرّىؽە ،ئۇٔي ئۆٌزۈضىسىؽبٍٔىمىٕي ئېَززي.
ـۇئەٍت ئۇالضؼب ٍبذفي ِۇئبِىٍە لىٍسى .لەۋِي ـۇئەٍجزىٓ ثىعاض ثوٌۇـمب ثبـٍىؽبٔىسى.
لەۋِٕىڭ رەوەثجۇض چوڭٍىطى روپٍىٕىپ ِۇٔساق زېَىفزي:
« ئي ـۇئەٍت! ؼېٕي چولۇَ ئەگەـىۈچىٍىطىڭ (ٍۀي ؼبڭب ئىّبْ ئېَزمبٔالض) ثىٍەْ لوـۇپ
ـەھىطىّىعزىٓ ھەٍسەپ چىمىطىّىعٍ ،بوي چولۇَ ثىعٔىڭ زىٕىّىعؼب لبٍزىفىڭالض وېطەن» زېسى.
ئۇالض ٍېڭي ثىط رەھسىذ ٍوٌىؽب وىطزى .ئبۋۋاي ئۇٔي ئۆٌزۈضِەوچي ثوٌۇـزيِ ،بٔب ئەِسى
ـەھىطىسىٓ لوؼٍىّبلچي ثوٌۇـزي ،ئۇٔي لوؼٍىٕىؿ ٍبوي ئۆظ زىٍٕىطىؽب ٍۀي زەضەخ ۋە ئود ـ
چۆپٍەضگە چولۇٔىسىؽبْ زىٕؽب لبٍزىفزىٓ ثىطىٕي ربٌٍىۋېٍىفمب ِەعجۇضٌىسى .ـۇئەٍت ثىٍەْ لەۋِي
ئبضىؽىسىىي ربالؾ ـ ربضرىؿ زاۋاِالـزي .ـۇئەٍجّۇ ٍۇضد چوڭٍىطى ۋە وبرزىالضؼب ثوٌؽبْ زەۋىزىٕي
لەرئىٌ زاۋاِالـزۇضزى .ئەِّب ئۇالضزىٓ ئۈِىسى ئۈظۈٌگۀٍىىي ئوچۇق وۆضۈّٔەوزە ئىسى .ئۇالض اﷲ
زىٓ ٍۈظ ئۆضۈگۀىسى ،ئۇٔي رەضن ئەرىۀىسى.
ـۇئەٍت ئېَززي « :ئي لەۋِىُ! ِېٕىڭ لەۋَ لېطىٕساـٍىطىُ ؼىٍەضگە اﷲ زىّٕۇ ئەرىۋاضٌىمّۇ؟
ؼىٍەض اﷲ ٔي ئبضلبڭالضؼب چۆضۈۋەرزىڭالض (ٍۀي اﷲ ؼب ئىزبئەد لىٍّىسىڭالض ۋە اﷲ ٔي
ئۇٌۇؼٍىّىسىڭالض) ،پەضۋەضزىگبضىُ ؼى ٍەضٔىڭ لىٍّىفٍىطىڭالضزىٓ ئەٌۋەرزە روٌۇق ذەۋەضزاضزۇض .ئي
لەۋِىُ! ؼىٍەض ئۆظ ٍوٌۇڭالض ثوٍىچە ھەضىىەد لىٍىڭالضِ ،ۀّۇ ئەٌۋەرزە ئۆظ ٍوٌۇَ ثوٍىچە ھەضىىەد
لىالً! ئۇظالمب لبٌّبً وىّٕىڭ ضەؼۋا لىٍؽۇچي ئبظاثمب زۇچبض ثوٌىسىؽبٍٔىمي ۋە وىّٕىڭ ٍبٌؽبٔچي
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ئىىۀٍىىىٕي ثىٍىؽىٍەض( ،ئىفىڭالضٔىڭ ئبلىۋىزىٕي) وۈرۈڭالض! ـۈثھىؽىعويِ ،ۀّۇ ؼىٍەض ثىٍەْ
ثىٍٍە وۈرىّەْ» .
-7588عۇئبي :ؽۇئەٍىپ ئەٌەٍھمغغبالِٕىڭ لەۋِىگە ئەۋەجىٍگەْ ئبصاپ
ـۇئەٍت ئۇالضزىٓ ۋاظ وەچزي .ئۇالض اﷲ ٔي رەضن ئەرزي ،ئۇٔىڭ پەٍؽەِجىطىٕي ئىٕىبض لىٍسى،
ئۇٔىڭؽب ؼېھىطٌۀگەْ ۋە ٍبٌؽبٔچي زەپ لبضا چبپٍىسى .ھەِّەٍٍەْ ئۆظ ھبٌىؽب لبضىؽۇْ! اﷲٔىڭ
ثۇٍطۇلىٕي وۈرؽۈْ! ئۇالض لبٍزىسىٓ ھەضىىەرٍىٕىپ ئۇٔىڭؽب لبضـي چىمىفمب ئۇضۇٔسى .ئەگەض ئۇ
ضاؼذ ؼۆظٌىگەچىٍەضزىٓ ثوٌؽب ،ئبؼّبٕٔىڭ ثىط پبضچىؽىٕي ئۈؼزىٍىطىگە چۈـۈضۈـىٕي رەٌەپ
لىٍسى .ئۇٔىڭسىٓ اﷲٔىڭ ئبظ اثىٕىڭ وېٍىفىٕي رەٌەپ لىٍىفزي .ئۇالض ئۇٔي ِەؼرىطە لىٍىفزي،
ـۇئەٍت اﷲٔىڭ ئەِطىٕي وۆرّەوزە ئىسى .اﷲ ئۇٔىڭؽب ِۇؼۇٌّبٔالضٔي ئېٍىپ ـەھەضزىٓ چىمىپ
وېزىفٕي ثۇٍطىسى .ـۇئەٍت ـەھەضزىٓ چىمزي .ئۇٌۇغ اﷲٔىڭ ئەِطى وەٌسى.
ثۇ ثىط لبرزىك ئبۋاظ ...ئۇالضؼب ئۈؼزىٍىطىسىىي ثۇٌۇ رزىٓ وەٌگەْ ئبۋاظ .ثەٌىىُ ئۇالض ئۇ ثۇٌۇرزىٓ
ٍبؼىسىؽبْ ٍبِؽۇضزىٓ ذۇـبي ثوٌۇـمبٔىسى .ئەِّب ئۇالض ثىطزىٕال ئۆظٌىطىگە ثۈٍۈن ثىط وۈٕٔىڭ،
ٍۀي ثۈٍۈن ثىط ئبظاثٕىڭ وەٌگۀٍىىىٕي ثىٍسى .ئىؿ ئبٍبؼالـزي .ئۇالضؼب ئۆٍٍىطىسە ئوٌزۇضؼبْ
ٍەضزە لبرۇضۇپ لوٍىسىؽبْ ثىط ئبۋاظ وەٌسى .ثۇ ئبۋاظ عېٕي ثبض ھەض لبٔساق ِەذٍۇلبرٕي ؼولزي .ئۇالض
لىّىطٌىَبٌّىسىٍ ،ۈگۈضەٌّىسىٍ ،وـۇضۇٔبٌّىسى ،ئۆظٌىطىٕي لۇرۇٌسۇضاٌّىسى .ئوٌزۇضؼبْ پېزي
لبرزىك ئبۋاظزىٓ لېزىپ لېٍىفزي.
-7581عۇئبي :ھەصسىحي ئىٍَبط ئەٌەٍھىغغبالَ
ھەظضىزي ئىٍَبؼّۇ اﷲٔىڭ پەٍؽەِجەضٌىطىسىٓ ثىطى ئىسى .ھەظضىزي ئىٍىَبغ ثىٍەْ ئۇٔىڭ
لەۋِي ئبضىؽىسا ثەئەٌي ئىؽىٍّىه ثۇد ؼەۋەثىسىٓ ربالؾ ـ ربضرىؿ چىمزي .ئىٍىَبغ ئۇالضٔي
اﷲلب زەۋەد لىالرزي .ئۇالض ثەئەٌي زېگەْ ثۇرمب چولۇٔۇـٕي زاۋاِالـزۇضىۋەضزى .ئۇٌۇغ اﷲ ؼبـفبد
ؼۈضىؽىسە ِۇٔساق زېگۀىسى :ئىٍَبؼّۇ ھەلىمەرەْ پەٍؽەِجەضٌەضزىٕسۇض .ئۆظ ۋالزىسا ئۇ لەۋِىگە
ئېَززي(« :اﷲ زىٓ) لوضلّبِؽىٍەض؟ ؼىٍەض ٍبضارمۇچىالضٔىڭ ئەڭ ئەۋظىٍي (اﷲ ٔي) رەضن ئېزىپ،
ثەئٍي (ٔبٍِىك ثۇد)گە چولۇٔبِؽىٍەض؟ اﷲ ؼىٍەضٔىڭ پەضۋەضزىگبضىڭالضزۇض ۋە ثۇضۇٔمي ئبرب ـ
ثوۋاڭالضٔىڭ پەضۋەضزىگبضىسۇض» ئۇالض ئۇٔي ئىٕىبض لىٍسى .ـەن ـ ـۈثھىؽىعوي ،ئۇالض (ئبظاثمب) ھبظىط
لىٍىٕىسۇ .پەلەد اﷲٔىڭ ئىرالؼّەْ ثۀسىٍىطى ثۇٔىڭسىٓ ِۇؼزەؼٕب .وېَىٕىىٍەض ئىچىسە
ئۇٔىڭؽب (ٍۀي ئىٍَبؼمب) ٍبذفي ٔبَ لبٌسۇضزۇق .ئىٍَبؼمب (ثىعزىٓ) ؼبالَ ثوٌؽۇْ! ثىع ھەلىمەرەْ
ٍبذفي ئىؿ لىٍؽۇچىالضٔي ِۇـۇٔساق ِۇوبپبرالٍّىع .ھەلىمەرەْ ئۇ ثىعٔىڭ ِۆِىٓ
ثۀسىٍىطىّىعزىٕسۇض.
-7587عۇئبي :ئىذسىظ ئەٌەٍھىغغبالَ
ئۇٌۇغ اﷲ ؼۈضە ِەضٍەِسە ِۇٔساق زەٍسۇ :وىزبثزب (ٍۀي لۇضئبٔسا) ئىسضىػ (لىؽؽىؽي) ٔي
ثبٍبْ لىٍؽىٓ ،ئۇ ھەلىمەرەْ ضاؼزچىً پەٍؽەِجەض ئىسى .ئۇٔي ثىع ٍۇلىطى ئوضۇٔؽب وۆرۈضزۇق.
ھەظضىزي ئىسضىؽٕىڭ لبچبْ ٍبـىؽبٍٔىمىٕي ،لبٍؽي لەۋِگە پەٍؽەِجەض ثوٌۇپ وەٌگۀٍىىىٕي،
اﷲٔىڭ ئۇٔي لبٔساق ٍۈوؽەن ِەضرىۋىگە ئېطىفزۈضگۀٍىىىٕي ثىع ئېٕىك ثىٍّەٍّىع .ضىۋاٍەرٍەضزە
ھەظضىزي ئىسضىؽٕىڭ لەزىّىي ِىؽىط ضىۋاٍەرٍىطىسىىي لەھطىّبْ ئوظىطغ ئىىۀٍىىي ؼۆظٌىٕىسۇ.
لوٌىّىعزا ئىسضىػ ھەلمىسە ئىفۀچىٍىه ِبرېطىَبي ِۀجەؼي ثوٌّىؽبچمب ،ثۇ ھەلزە ئېٕىك ثىط
ِەٌۇِبد ثېطەٌّەٍّىع .ثەٌىي ئىسضىػ ِىؽىطؼب ئەۋەرىٍىپِ ،ەضٍەَ ئوؼٍي ئىؽبؼب ئوذفبؾ اﷲ
رەضىپىسىٓ ئبؼّبٔؽب ئېٍىپ چىمىپ وېزىٍگەْ ثۈٍۈن ثىط پەٍؽەِجەض ثوٌۇـي ۋە ئۇ ئبؼّبٔؽب ئېٍىپ
چىمىٍؽبٔسىٓ وېَىٓ لەۋِي پىزٕە ـ پبؼبد ئوٍسۇضۇپ ،ضىۋاٍەرزىىي ئىالھ لىٍىۋاٌؽبْ ثوٌۇـي
ِۇِىىٓ ،ثەٌىي ۋەلەٌەض پۈرۈٍٔەً ثبـمب ثىط ذىً ثوٌؽبْ ثوٌۇـىّۇ ِۇِىىٓ .اﷲٔىڭ وبالِىسا ثۇ
روؼطىٍىك ھېچمبٔساق ئىعاھ ثېطىٍّىگەْ ،پەلەرال ئۇٔىڭ زۇضۇغ ثىط پەٍؽەِجەض ئىىۀٍىىي ۋە
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اﷲٔىڭ ئۇٔي وبرزب ثىط ِەضرىۋىگە ئېطىفزۈضگۀٍىىي ؼۆظٌۀگەْ.
-7584عۇئبي :ئىٍَەعە ئەٌەٍھىغغبالَ
اﷲ ئىؽىٍّىطىٕي ئبربپ ِبذىزؽبْ ،ئەِّب لىؽؽىٍىطىٕي ثبٍبْ لىٍّىؽبْ پەٍؽەِجەضٌەضزىٓ
ثىطى ـ ھەظضىزي ئىٍَەؼەئ ئەٌەٍھىؽؽبالِسۇض .ئۇٌۇغ اﷲ ؼبز ؼۈضىؽىسە ِۇٔساق زېگەْ ئىسى:
ئىجبزەرزە وۈچٍۈن( ،زىٕسا) ثەؼىطەرٍىه ثۀسىٍىطىّىع ئىجطاھىُ ،ئىؽھبق ۋە ٍەئمۇثٕي
ئەؼٍىگىٓ .ئۇالضٔي ثىع پبن ـ ذىؽٍەرٍىه ،ئبذىطەرٕي ئەؼٍەپ رۇضىسىؽبْ ؼەِىّىٌ وىفىٍەض
لىٍسۇق .ئۇالض ثىعٔىڭ زەضگبھىّىعزا ھەلىمەرەْ ئبالھىسە ربٌالٔؽبْ وىفىٍەضزۇض ،ھەلىمەرەْ ٍبذفي
وىفىٍەضزۇض .ئىؽّبئىٍٕي ،ئىٍَەؼۀي ۋە ظۇٌىىفٍٕي ئەؼٍىگىٓ( ،ئۇالضٔىڭ) ھەِّىؽي
ٍبذفىالضزىٕسۇض.
وۈچٍۈن ثىط ئېھزىّبٌؽب لبضىؽبٔسا ئىٍَەؼەئ رەۋضارزىىي ئىٍَۇـەزۇض .ثەضٔبثب ئىٕغىٍىسە ئۇٔىڭ
ِۆعىعە ؼۈپىزىسە ثىط ئۆٌۈوٕي رىطىٍسۈضگۀٍىىي ظىىىط لىٍىٕىسۇ.
-7583عۇئبي :صۇٌىىفً ئەٌەٍھىغغبالَ
ئۇٌۇغ اﷲ ظۇٌىىفٍٕي ئۆظىٕىڭ ِەضھەِەد زائىطؼىگە وىطگۈظگەْ ،ئۇٔي ؼەۋضچبْ ثىط لۇي
(ثۀسە) ؼۈپىزىسە ِبذزىؽبْ ،ئىؽّىٕي ئىؽّبئىً ۋە ئىسضىؽالض ثىٍەْ ثىطٌىىزە ظىىىط لىٍؽبْ
ئىسى.
ئۇٌۇغ اﷲ ئۀجىَب ؼۈضىؽىسە ِۇٔساق زېگەْ ئىسى:
ئىؽّبئىً ،ئىسضىػ ۋە ظ ۇٌىىفٍالضٔىڭ (لىؽؽىؽىٕي ثبٍبْ لىٍؽىٓ)( .ئۇالضٔىڭ) ھەِّىؽي
ؼەۋضٌىه ئىسى (ٍۀي اﷲلب ئىجبزەد لىٍىفزب چىساٍِىك ئىسى ۋە گۇٔبھالض ئبٌسىسا ئۆظٌىطىٕي
رۇرۇۋاالرزي) ،ئۇالضٔي ضەھّىزىّىع زائىطىؽىگە وىطگۈظزۇق ،ئۇالض ھەلىمەرەْ ٍبذفىالضزىٓ ئىسى.
ئېَزىفالضؼب لبضىؽبٔسا ،ئ ۇ لەۋِىگە ئۇالض ئبضىؽىسا ئبزاٌەد ثىٍەْ ھۆوۈَ چىمىطىپ ،ئۇالضٔىڭ
ئېھزىَبعٍىطىٕي ھەي لىٍىپ ثېطىؿ روؼطىؽىسا وبپبٌەد ثەضگۀٍىىي ۋە ثۇٔي ئوضۇٍٔىؽبٍٔىمي
ئۈچۈْ ظۇٌىىفً (وبپبٌەد لىٍؽۇچي) زەپ ئبربٌؽبْ.
ثەظى ئىالھىٌ ضىۋاٍەرٍەضزە (ِىزوٌوگىَە) ئۇٔىڭ ھەلمىسە ٔۇضؼۇْ ھېىبٍىٍەض رولۇٌؽبْ .ئەِّب
لۇضئبْ وەضىّسە پەلەرال ئۇٔىڭ ئىؽّي ظىىىط لىٍىٕىپ ِبذزبٌؽبٌْ .ېىىٓ لىؽؽىؽي ثبٍبْ
لىٍىّٕىؽبْ ثوٌۇپ ،ھەرزب ئۇٔىڭ لبٍؽي زەۋضزە پەٍؽەِجەض ثوٌۇپ وەٌگۀٍىىىّۇ ئېٕىك ئەِەغ .
ئۇٔىڭ لبٍؽي لەۋِگە ،لبٔساق ئەۋەرىٍگۀٍىىي ۋە لەۋِىٕىڭ لبٔساق عبۋاة لبٍزۇضؼبٍٔىمي ھەلمىسىّۇ
ئېٕىك ِەٌۇِبرمب ئىگە ئەِەؼّىع.
-7582عۇئبيٍ :بعىٓ عۈسىغىذە ئىغّي جىٍغب ئېٍىٕغبْ پەٍغەِجەسٌەس
ئۇٌۇغ اﷲ ٍبؼىٓ ؼۈضؼىسە ِۇٔساق زېگەْ:
ئۇالضؼب (ٍۀي وۇـفبضالضؼب) ـەھەض (ٍۀي ئبٔزبوَب) ئبھبٌىؽىٕي ِىؽبي لىٍىپ وەٌزۈضگىٓ ،ئۆظ
ۋالزىسا ئۇالضؼب پەٍؽەِجەضٌەض وەٌگەْ ئىسى .ئەٍٕي ظاِبٔسا ئۇالضؼب ئىىىي پەٍؽەِجەض ئەۋەرزۇق .ئۇالض
ئۇ ئىىىي پەٍؽەِجەضٔي ئىٕىبض لىٍسى .ئۈچىٕچي پەٍؽەِجەضٔي ئەۋەرىؿ ثىٍەْ (ئۇالضؼب) ٍبضزەَ
لىٍسۇق ،پەٍؽەِجەضٌەض (ئۇالضؼب)« :ثىع ھەلىمەرەْ (اﷲٔىڭ ) ؼىٍەضگە (ٍۀي ؼىٍەضٔي ھىساٍەد
لىٍىفمب) ئەۋەرىٍگەْ ئەٌچىٍىطىّىع» زېسى .ئۇالض « :ؼىٍەض پەلەد ثىعگە ئوذفبؾ ئىٕؽبْ،
ِېھطىجبْ اﷲ ھېچ ٔەضؼە ٔبظىً لىٍؽىٕي ٍوق ،ؼىٍەض پەلەد ٍبٌؽبٔچىؽىٍەض» زېسى .ئەٌچىٍەض:
«پەضۋەضزىگبضىّىع ثىٍىسۇوي ،ثىع ـەن ـ ـۈثھىؽىع ؼىٍەضگە ئەۋەرىٍگەْ ئەٌچىٍەضِىع .ثىعٔىڭ
ِەؼئۇٌىَىز ىّىع پەلەد (ضوـەْ زەٌىٍٍەض ثىٍەْ) چۈـىٕىفٍىه لىٍىپ رەثٍىػ لىٍىفزۇض» زېسى.
ئۇالض (ئەٌچىٍەضگە) « :ثىع ؼىٍەضزىٓ ـۇَ پبي ئبٌسۇق .ئەگەض ؼىٍەض (زەۋىزىڭالضٔي)
روذزبرّىؽبڭالض ،ؼىٍەضٔي چولۇَ ربؾ ـ وېؽەن لىٍىپ ئۆٌزۈضىّىع ۋە ثىعٔىڭ لبرزىك عبظاٍىّىعؼب
ئۇچطاٍؽىٍەض» زېسى .ئەٌچىٍەض (« :وۇـطىڭالض ؼەۋەثىسىٓ) ـۇٍِۇلۇڭالض ئۆظەڭالض ثىٍەْ ثىٍٍىسۇض،
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ؼىٍەضگە ۋەظ ـ ٔەؼىھەد لىٍىٕؽب (ـۇَ پبي ئبالِؽىٍەض؟) ،ھەضگىع ئۇٔساق ئەِەغ (ٍۀي ئىؿ
ؼىٍەض گۇِبْ لىٍؽبٔسەن ئەِەغ) ،ؼىٍەض (اﷲ ؼب ـېطىه وەٌزۈضۈؾ ثىٍەْ) ھەززېسىٓ ئبـمۇچي
لەۋِؽىٍەض» زېسى.
اﷲ ربئبال ثۇ ئبٍەرٍەضزە ئۈچ پەٍؽەِجەضٔىڭ ئىؽّىٕي رىٍؽب ئبٌّبً رۇضۇپ ،ئۇالضٔىڭ
لىؽؽىؽىٕي ثبٍبْ لىٍىسۇ .ثۇ ئبٍەرٍەضزە لەۋٍِەضٔىڭ ئىىىي پەٍؽەِجەضٔي ئىٕىبض لىٍؽبٍٔىمي ۋە
اﷲٔىڭ ئۇ ئىىىىؽىگە ٍبضزەِچي لىٍىپ ئۈچىٕچي ثىط ئەٌچي ئەۋەرىۀٍىىي رەؼۋىطٌۀگەْ.
لۇضئبٔسا ثۇ پەٍؽەِجەضٌەضٔىڭ ئەھۋاٌٍىطى وؤىىطد رەؼۋىطٌۀّىگەْ ،پەلەد ئەٌچىٍەضگە
ئىفۀگەٍْ ،بٌؽۇظ عېٕىؽب ئۇالضؼب ئىّبْ ئېَزمبْ ،ئەِّب ٍبٌؽۇظ ثوٌؽىّۇ ،ئىٕىبضچي وۆپچىٍىىىە
لبضـي رۇضؼبْ ثىطىٕىڭ ئەھۋاٌي ظىىىط لىٍىٕؽبْ.
ئۇٌۇغ اﷲ ِۇٔساق زېگۀىسى:
ـەھەضٔىڭ ٍىطاق عبٍىسىٓ ثى ط وىفي (ٍۀي ھەثىت ٔەعبض) ٍۈگۈضۈپ وېٍىپ ئېَززي« :ئي
لەۋِىُ! پەٍؽەِجەضٌەضگە ئەگىفىڭالض .روؼطا ٍوٌسا ثوٌؽبْ( ،ئىّبٔؽب زەۋەد لىٍؽبٍٔىمىؽب) ؼىٍەضزىٓ
ھەق ؼوضىّبٍسىؽبْ وىفىٍەضگە ئەگىفىڭالضِ .ەْ ٔېّىفمب ِېٕي ٍبضارمبْ ۋە ؼىٍەض (ئۆٌگۀسىٓ
وېَىٓ) زەضگبھىؽب لبٍزىسىؽبْ اﷲ ؼب ئىجبزەد لىٍّبً؟ ِەْ اﷲ زىٓ ؼەٍطىَٕي ئىالھ لىٍىۋاٌىسىؽبْ
ثوٌؽبَ ،ئەگەض ِېھطىجبْ اﷲ ِبڭب ثىطەض ظىَبْ ـ ظەذّەد ٍەرىۈظِەوچي ثوٌؽب ،ئۇالضٔىڭ ـبپبئىزي
ِۀسىٓ ھېچ ٔەضؼىٕي زەپئي لىالٌّبٍسۇ ھەِسە ِېٕي لۇرمۇظاٌّبٍسۇ .ئەگەض ئۇٔساق ثوٌؽب (ٍۀي اﷲ
زىٓ ؼەٍطىَٕي ئىالھ لىٍىۋاٌىسىؽبْ ثوٌؽبَ)ِ ،ەْ ھەلىمەرەْ ئوپئوچۇق گۇِطاھٍىمزب ثوٌىّەِْ .ەْ
ھەلىمەرەْ (ؼىٍەضٔي ٍبضارمبْ) پەضۋەضزىگبضىڭالضؼب ئىّبْ ئېَززىُ( ،ئىّبٔىّؽب) لۇالق ؼېٍىڭالض (ۋە
ئۇٔىڭؽب گۇۋاھ ثوٌۇڭالض)» .
لۇضئبٔسا ئۇٔىڭ ئۆٌزۈضۈٌۈؾ ۋەلەؼي لىؽمىال ثبٍبْ لىٍىٕؽبْ .ئۆٌزۈضۈٌگەْ وىفي ئبذىطلي
ٔەپؽىٕي ثېطىفي ثىٍۀال ئۇٔىڭؽب اﷲٔىڭ ئەِطى وەٌسى :لەۋِي ئۇٔي ئۆٌزۈضۈۋەرىۀسىٓ وېَىٓ،
ئۇٔىڭؽب «عۀٕەرىە وىطگىٓ» زېَىٍسى ،ئۇ « :وبـىي لەۋِىُ پەضۋەضزىگبضىّٕىڭ ِبڭب ِەؼپىطەد
لىٍؽبٍٔىمىٕي ۋە ِېٕي ھۈضِەرٍىىٍەضزىٓ لىٍؽبٍٔىمىٕي ثىٍؽە ئىسى» زېسى.
-7588عۇئبي :ئەٍَۇة ئەٌەٍھىغغبالِٕىڭ خىغٍىحي
ئىٕؽبٔالض ثەوّۇ ؼەۋضچبْ وىفىٍەضٔي« :ئەٍَۇثزەن ؼەۋضچبْ» زېَىفىسۇ .ئەٍَۇة ھەض رىً،
ھەض زىٓ ۋە ھەض ِەزۀىَەرزە ؼەۋض ـ ربلەرٕىڭ ئۆضٔىىي ثوٌؽبٔىسى.
ئۇٌۇغ اﷲ ثۀسىؽي ئەٍَۇثٕي لۇضئبٔسا ِۇٔساق ِبذزىؽبٔىسى:
ثىع ئ ەٍَۇثٕي ھەلىمەرەْ ؼەۋضچبْ ثبٍمىسۇق ،ئۇ ٔېّىسېگەْ ئوثساْ ثۀسە! ھەلىمەرەْ ئۇ (اﷲ
ؼب) رەۋثە ثىٍەْ ٍۈظٌۀگۈچىسۇض.
ئەٍَۇة ظىىىط لىٍىؿ ،ـۈوۈض لىٍىؿ ۋە ؼەۋض لىٍىؿ ئبضلىٍىك زاۋاٍِىك اﷲ ؼب ٍۈظٌىٕەرزي.
ؼەۋض لىٍىفي ئۇٔىڭ لۇرۇٌۇؾ ؼەۋەثي ۋە اﷲٔىڭ ئۇٔي ِبذزىفىٕىڭ ھېىىّىزي ئىسى.
لۇضئبٔسا ئۇٔىڭ ٔېّە وېؽەٌگە گىطىپزبض ثوٌؽبٍٔىمي ثبٍبْ لىٍىّٕبٍسۇ .ئەپؽبٔىٍەضزە ئۇٔىڭ
وېؽىٍي ھەلمىسە ثىط ِۇٔچە ضىۋاٍەرٍەض ثبض .ئۇٔىڭ ئىٕؽبٔالض ؼەؼىىٕىسىؽبْ ۋە ئۇٔىڭسىٓ
لېچىفىؽب ؼەۋەة ثوٌؽبْ ثىط ذىً رېطە وېؽىٍىگە گىطىپزبض ثوٌؽبٍٔىمىّۇ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ.
-7588عۇئبي :ئەٍَۇثٕىڭ وېغىٍي ۋە ئۇٔىڭ عەۋس لىٍغبٍٔىمي ھەلمىذىىي ئەڭ ِەؽھۇس
سىۋاٍەجٍەس
پەضىفزىٍەض ِەذٍۇلبد ۋە ئۇالضٔىڭ ئىجبزەرٍىطى ھەلمىسە ئۆظئبضا پبضاڭالـزي .ئۇالضزىٓ ثىطى:
ـ پۈرۈْ ٍەض ٍۈظىسە ئەٍَۇثزىّٕۇ ٍبذفي ثىطى ٍولزۇض .ئۇ ،ئەڭ ئىّبٍٔىك ،اﷲ ؼب ئەڭ وۆپ
ئىجبزەد لىٍىسىؽبْٔ ،ېئّەر ٍەضگە ئەڭ وۆپ ـۈوطى لىٍىسىؽبْ ۋە ئۇٔىڭؽب وۆپ زۇئب لىٍىسىؽبْ
ِۆئّىٕسۇض.
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ـەٍزبْ لىٍىٕؽبْ ثۇ گەپٍەضٔي ئبڭٍىسى .لىٍىٕؽبْ ؼۆظٌەض ئۇٔي ثىئبضاَ لىٍّىؽبٔىسى .ئۇ
ئەٍَۇثٕي ئبظزۇضۇؾ ِەلؽىزىسە زەضھبي ئۇٔىڭ ٍېٕىؽب ئۇچزيٌ .ېىىٓ ئەٍَۇة ثىط پەٍؽەِجەض ئىسى.
ئۇٔىڭ لەٌجي اﷲلب ِەھىەَ ثبؼالٔؽبْ ۋە ئۇٔىڭ ؼۆٍگۈؼي ثىٍەْ روٌؽبٔىسى .ـەٍزبٕٔىڭ ئۇٔىڭؽب
وۈچي ٍەرّەٍززي .ـەٍزبْ ئەٍَۇثٕي ئبظزۇضۇـزىٓ ئۈِىسىٕي ئۈظۈپ ،اﷲلب ِۇٔساق زېسى:
«ئي اﷲ! ؼبڭب ئىجبزەد لىٍىۋارمبْ ۋە ئۇٌۇؼالۋارمبْ ثۀسەڭ ئەٍَۇة ؼبڭب ؼېٕي ٍبذفي
وۆضگۀٍىىىسىٓ ئەِەغ ،ثەٌىي پەلەد ثەظى ؼبٍىٍىطى ئۈچۈْ ئىجبزەد لىٍىسۇٍ .ۀي ؼەْ ئۇٔىڭؽب
ِبي ـ ثبٍٍىك ۋە ئوؼۇٌالضٔي ثەضگۀٍىىىڭ ئۈچۈْ ؼبڭب ئىجبزەد لىٍىۋارىسۇ .ئۇ ؼېٕىڭ ئۇٔىڭ ِبي ـ
ِۈٌىىٕي ۋە ثبٌىٍىطىٕي لوؼسىفىڭٕي ئۈِىس لىٍىسۇ .ئۇٔىڭ ؼبڭب ثۇٔچە ئىجبزەد لىٍىفىٕىڭ
ؼەۋەثي ؼېٕىڭ ئۇٔىڭؽب ثەضگەْ ئۇٔچە ٔېّىزىڭ ئۈچۈٔسۇض .ئۇ ثۇالضٔىڭ ٍولبپ وېزىفىسىٓ
لوضلىسۇ .ـۇڭب ئۇٔىڭ ئىجبزىزي ئبضظۇ ۋە لوضلۇٔچ ئۈچۈٔسۇض .ئۇٔىڭ ئىجبزىزىگە ئبضظۇ ۋە لوضلۇٔچ
ئبضىٍىفىپ وەرىەْ .ثۇ ،ؼەِىّىٌ ئىجبزەد ۋە ؼەِىّىٌ ؼۆٍگۈ ئەِەغ» .
ضىۋاٍەرزە ِۇٔساق زېَىٍگەْ« :ئۇٌۇغ اﷲ ئىجٍىؽمب :ئەٍَۇة ئىّبٔسا ؼەِىّىٌِ ،ۆئّىٓ ثىط
ثۀسىسۇض .ئۇٔىڭ ئىّبٔي ثىط پبضچە چوغ ثوٌۇپ ،ئۇٔىڭ ؼەۋض ربلىزي ئەڭ ئۇٌۇغ ئۈٌگىسۇض .ئۇٔىڭ
ِبي ـ ِۈٌۈوىٕي ؼبڭب ثەضزىُ .ئۇالضٔي ذبٌىؽىٕىڭچە رەؼەضۇپ لىٍؽىٓ .ئبٔسىٓ ٔەرىغىگە لبضا!»
زەٍسۇ.
ـۇ ٔىڭ ثىٍەْ ـەٍزبٔالض ھەضىىەرٍىٕىپ ئەٍَۇثٕىڭ ٍەض ـ ظېّىٕيِ ،بي ـ ِۈٌىي ،ئبـٍىك ـ
ظىطائىزي ۋە ٔېئّەرٍىطىٕي ۋەٍطاْ لىٍىۋېزىفزي .ئەٍَۇة ثىطزىٕال ِبي ـ زۇَٔب ئىگىؽىسىٓ
ھېچٕېّىؽي ثوٌّىؽبْ ٍولؽۇٌؽب ئبٍالٔسى .ـەٍزبْ ئەٍَۇثٕىڭ ٔېّە لىٍىسىؽبٍٔىمىٕي وۆظىزىفىە
ثبـٍىسى .ئەٍَۇة ِۇٔساق زېسى :ـ اﷲ ئۇالضٔي ِبڭب ئبضىَەرىە ثەضگۀىسى لبٍزۇضۇۋاٌسى .ئۇالض
ِۀسىىي ئبِبٔەد ئىسى .ئۇالضزىٓ ئۇظۇْ ِەظگىً پبٍسىالٔسۇق .ثىعگە ـۇٔچە ٔېئّەرٍەضٔي
ثەضگۀٍىىي ئۈچۈْ اﷲلب ھەِسى ئېَزىّىع .ثۈگۈْ ئۇالضٔي لبٍزۇضۇۋاٌسى .ثەضگۀسە ،ئبٌؽبٔسا،
ذۇـبٌٍىمزب ،ئبظاثزب ،پبٍسىٍىك ۋالىززب ،ظىَبٍٔىك ۋالىززب اﷲ ؼب ھەِسى ئېَزىّىع .ئۇ ِۈٌۈوٕىڭ
ئىگىؽىسۇضِ .ۈٌۈوٕي ذبٌىؽبْ وىفىگە ثېطىسۇ .ذبٌىؽىٕىسىٓ لبٍزۇضۇۋاٌىسۇ .ذبٌىؽبْ وىفىٕي
ئەظىع ،ذبٌىؽىٕىٕي ذبض لىٍىسۇ.
ئبٔسىٓ ئەٍَۇة ؼەعسە لىٍسى .ـەٍزبْ ِبد ثوٌۇپ ھەٍطأٍىك ئىچىسە لبٌسى ۋە اﷲٔىڭ
ٍېٕىؽب لبٍزىپِ ،ۇٔساق زېسى:
ـ ئي اﷲ! ئەٍَۇثٕىڭ ٔېئّەرىە ھەِسى ئېَزىؿ ،ثبال ـ لبظاؼب ؼەۋض لىٍىؿ ثىٍەْ وۈرۈۋاٌؽىٕىؽب
لبضىؽبٔسا ،ئۇ ثبٌىٍىطىؽب ئىفىٕىۋارمبْ ئوذفبٍسۇ .ئۇ ثبٌىٍىطىٕىڭ ٍبضزىّىگە ربٍىٕىپ ِبٌٍىطىٕي
لبٍزۇضۋېٍىفٕي ئوٍالۋارىسۇ .ضىۋاٍە رزە ٍۀە ِۇٔساق زېَىٍگۀىسى:
اﷲ ئەٍَۇثٕىڭ ثبٌىٍىطىٕي ـەٍزبٕٔىڭ ئىٍىىىگە ثەضزى .ـەٍزبْ ئۆٍٕي ئۇالضٔىڭ ئۈؼزىگىال
ثبؼزۇضۇپ ،ھەِّىؽىٕي ئۆٌزۈضۈۋەرزي .ثۇ لېزىُ ئەٍَۇة ضەثجىگە ِۇٔساق زۇئب لىٍسى:
ـ اﷲ ثەضگۀىسىٍ ،ۀە اﷲ ئبٌسى .ثەضگىٕىسە ،ئبٌؽىٕىسا ،ئبظاثزب ،ذۇـبٌٍىمزب ،پبٍسىسا ۋە
ظىَبٔسا ٍۀىال اﷲلب ھەِسى ئېَزىّەْ .ئبٔسىٓ ئەٍَۇة ؼەعسە لىٍسى.
ـەٍزبْ ٍۀە ثىط لېزىُ ِبد ثوٌۇپ ھەٍطأٍىك ئىچىسە لبٌسى ۋە اﷲٔىڭ لېفىؽب ثېطىپ ،اﷲلب:
 چۈٔىي ئەٍَۇثٕىڭ رېٕي ؼبالِەد ثوٌؽبٍٔىمي ئۈچۈْ زاۋاٍِىك ؼەۋض لىٍىۋارىسۇ.ـ ئي اﷲ! ئ ەگەض ِېٕي ئۇٔىڭ ۋۇعۇزىٕي ثىئبضاَ لىٍىفمب ثۇٍطۇؼبڭ ،ئۇ ؼەۋض لىٍىفزىٓ ۋاظ
وەچىەْ ثوالرزي - ،زېسىٍ .ۀە ضىۋاٍەرٍەضگە ئبؼبؼالٔؽبٔسا:
ئۇٌۇغ اﷲ ـەٍزبٕٔىڭ ئەٍَۇثٕىڭ ۋۇعۇزىسا ذبٌىؽبٔچە ھەضىىەد لىٍىفىؽب ضۇذؽەد لىٍسى.
ـەٍزبْ ئەٍَۇثٕىڭ ۋۇعۇزىٕي ئۆرّە ـ رۆـۈن لىٍىۋەرزي .ئەٍَۇة ثەزىٕي ٍىطىڭالپ پبضچە ـ پبضچە
چۈـۈپ وېزىسىؽبْ ثىط ذىً رېطە وېؽىٍىگە گىطىپزبض ثوٌسى .ئۇضۇق ـ رۇؼمبْ ،زوؼذ ـ
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ثۇضازەضٌىطى ئۇٔي ربـالپ وېزىفزي .ئۇٔىڭ ٍېٕىسا پەلەد ئبٍبٌىال لبٌؽبٔىسى.
ئەٍَۇة ؼەۋض لىٍىؿ ۋە اﷲلب ـۈوطى ئېَزىفٕي زاۋاِالـزۇضزى .ؼبالِەد ئۆرىەْ وۈٍٔىطى
ئۈچۈْ اﷲلب ھەِسى ئېَززي .ـۇٔسالال ،اﷲلب وېؽەي ثبالؼي ئۈچۈّٔۇ ھەِسى ئېَززي .ھەض ئىىىي
ھبي ئۇٔىڭ ذبضاوزېطىٕي ئۆظگەضرّىگۀىسى.
ـەٍزبْ ئبچچىمىسىٓ ٍېطىٍىپ وېزەٍال زەپ لبٌسىٔ .ېّە لىٍىفىٕي ثىٍەٌّەً لبٌؽبٔىسى .
ئبذىطى ثوٌّبً ،ـەٍزبٔالض ئبضىؽىسىىي ِەؼٍىھەرچىٍىطىٕي ثىط ٍەضگە ٍىؽىپ ،ئۇالضؼب ئۆظى ثىٍەْ
ئەٍَۇة ئبضىؽىسا ثوٌۇپ ئۆرىەْ ئىفالضٔي ؼۆظٌەپ ثەضزى .ئەٍَۇثٕي ئبظزۇضۇؾ ٍبوي ؼەۋض ـ
ربلىزىسىٓ ،ـۈوۈض ـ لبٔبئىزىسىٓ ۋاظ وەچزۈضۈۈـزىىي ئۈِىسؼىعٌىىىٕي ئورزۇضىؽب لوٍؽبٔسىٓ
وېَىٓ ،ئۇالضٔىڭ ثۇ ھەلزە لبٔساق پىىطى ثبضٌىمىٕي ؼوضىسى .ـەٍزبٔالضزىٓ ثىطى ِۇٔساق زېسى:
 ؼەْ ئىٕؽبٔىَەرٕىڭ ئبرىؽي ثوٌؽبْ ئبزەِٕي عۀٕەرزىٓ چىمبضؼبٔسا ،ئۇٔىڭؽب لبٍؽيرەضەپزىٓ ٍېمىٕالـمبٔىسىڭ؟
ئىجٍىػ :ئبھ ...ؼەْ ھبۋۋأي وۆظزە رۇرۇۋارىؽەْ - ،زېسى .ئىجٍىؽٕىڭ ئەلٍىگە (ئەلٍي ثوٌؽب)
ٍېڭي ثىط پىىىط وەٌسى .ئۇ ئەٍَۇثٕىڭ ئبٍبٌىٕىڭ ٍېٕىؽب ثېطىپ ،ئۇٔىڭ لەٌجىٕي ئۈِىسؼىعٌىه
ثىٍەْ روٌسۇضزى .ئبٍبي ئەٍَۇثٕىڭ ٍېٕىؽب وېٍىپ ِۇٔساق زېسى :اﷲ ثۇ ئبظاثٕي لبچبْ ؼۀسىٓ
وۆرۈضىۋېزىسۇ؟ ِبٌٍىطىڭ ،رۇؼمبٍٔىطىڭ ،زوؼزٍىطىڭ لېٕي؟ ٍبـٍىمىڭ لېٕي؟ ئۇ وۈچزۈڭگۈض ھبٌىڭ
لېٕي؟
ئەٍَۇة ئبٍبٌىؽب :ـەٍزبْ ؼېٕي ئبظزۇضۇپزۇ .ؼەْ ئۆظەڭٕي ٍولىزىپ لوٍؽبْ وۈچۈڭ ۋە ئۆٌۈپ
وەرىەْ ثبالڭ ئۈچۈْ ھەؼىطەد چەوزىڭّۇ؟  -زېسى.
ئبٍبٌئ :ېّە ئۈچۈْ اﷲٔىڭ ؼبڭب ـىپب ثېطىفي ،ئۈؼزۈڭسىٓ ثبالٔي وۆرۈضۈۋېزىفي ۋە زەضد ـ
ئەٌىّىڭٕىڭ رۈگىفي ئۈچۈْ زۇئب لىٍّبٍؽەْ؟  -زەپ ؼوضىسى.
ئەٍَۇة :ضاھەد ـ پبضاؼەرزە ٔەچچە ٍىً ٍبـىسۇق؟ ئبٍبٌيٍ 80 :ىً.
ئەٍَۇة :ثۇ ثبالؼب ِۇپزىال ثوٌؽىٍي ٔەچچە ٍىً ثوٌسى؟ ئبٍبٌيٍ :ەرزە ٍىً ثوٌسى.
ئەٍَۇة :اﷲ زىٓ ِۀسىٓ ثۇ ثبالٔي وۆرۈضۈۋېزىفي ئۈچۈْ زۇئب لىٍىفمب ذىغىً ثوٌۇۋارىّەْ.
ثبال ـ لبظا ئىچىسە ،ضاھەد ـ پبضاؼەد ئىچىسە ٍبـىؽبٔسەن ئۇظۇْ ٍبـىّىسىُ .ؼېٕىڭ ئىّبٔىڭ
ؼۇؼٍىفىپ وەرزي .اﷲٔىڭ رەلسىطىگە ۋاٍؽىسىڭ ،ئەگەض ئەھۋاٌىُ ٍبذفىٍىٕىپ ،ثۇضۇٔمي
وۈچۈِگە وېٍەٌىؽەَ ،ؼېٕي  100زەضضە ئۇضِبٍسىؽبْ ثوٌؽبَ .ثۈگۈٔسىٓ ئېزىجبضەْ ؼېٕىڭ
لوٌۇڭسىٓ ثىط ٔەضؼە ٍېَؿ ـ ئىچىؿ ِبڭب ھبضاَ ثوٌؽ ۇْ! ؼېٕي ھېچمبٔساق ئىفمب ثۇٍطىّبٍّەْ.
ٍېٕىّسىٓ ٍولبي!  -زېسى.
ئبٍبٌي وەرزي ،ئەٍَۇة ٍۀە ؼەۋض لىٍؽبْ ھبٌسا ٍبٌؽۇظ لبٌسى .ئۇ ،ربؼالضِۇ چىسىَبٌّبٍسىؽبْ
ئېؽىط ئبظاثمب چىساۋاربرزي .ئبذىطى ئەٍَۇة ظېطىىىىٕىسىٓ ٍبوي ئبچچىمىسىٓ ئەِەغ ،ثەٌىي
ِەضھەِەد رەٌەپ لىٍؽبْ ھبٌسا اﷲلب زۇئب لىٍسى .اﷲ زىٓ ئۆظىگە ـىپبٌىك ثېطىفىٕي رەٌەپ
لىٍسى .اﷲ ِۇ ئۇٔىڭ زۇئبؼىٕي لوثۇي لىٍسى .اﷲٔىڭ پەٍؽەِجىطى ضەثجىگە زۇئب لىٍىؿ ئۈچۈْ
ربؼالضؼب چىمزي.
ئۇٌۇغ اﷲ ئۇٔىڭؽب ربؼسىىي ثۇاللالضزىٓ ثىطىسە ٍۇٍۇٔۇـٕي ۋە ئۇٔىڭ ؼۈٍىسىٓ ئىچىفٕي
ثۇٍطۇزى .ئەٍَۇة ٍۈگۈضگەْ پېزي ثېطىپ ٍۇٍۇٔسى ۋە ؼۇزىٓ ئىچزي .وۆپ ئۆرّەٍال لىعىزّىؽي
رۆۋۀٍەپ ،وېؽىٍىٕىڭ پۈرۈٍٔەً ؼبلبٍؽبٍٔىمىٕي ۋە ئبؼطىمٕىڭ روذزىؽبٍٔىمىٕي ھېػ لىٍسى .اﷲ
ئەٍَۇثمب ئۇٔىڭ ئبئىٍىؽىٕي ،ـۇٔسالال ئۆظ ضەھّىزىسىٓ ئۇالضؼب ٍۀە ثىط ھەؼؽىٕي لوـۇپ ثەضزى.
ئەٍَۇة ئەِسى ٍبٌؽۇظ ئەِەغ ئىسى.
ئۇظۇْ ِەظگىً زاۋاَ لىٍؽبْ وېؽەٌسىٓ وېَىٓ ؼبالِەرٍىىي ئەؼٍىگە وەٌگۀىسى .ئەٍَۇة اﷲ
ؼب ھەِسى ئېَززي .ئۇ ؼبلبٍؽبٔسىٓ وېَىٓ ئبٍبٌىٕي  100زەضضە ئۇضِبلچي ثوٌؽبٔىسىِ .بٔب ئەِسى
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ؼبلبٍسى .اﷲ ئۇٔىڭ ئبٍبٌىٕي ئۇضۇؾ ِەلؽىزىٕىڭ ٍولٍىمىٕي ثىٍەرزي .اﷲ ئۇٔىڭ لەؼىّىٕىڭ
ثۇظۇٌّبؼٍىمي ۋە ئۇٔىڭ ٍبٌؽبٔچي ثوٌۇپ لبٌّبؼٍىمي ئۈچۈْ ،ئۇٔىڭؽب ئەرطاپزىٓ ٍۈظ زأە ضەٍھبْ
چىۋىمي روپٍىفىٕي ۋە ئۇٔىڭ ثىٍەْ ئبٍبٌىٕي ثىط لېزىُ ئۇضۇـٕي ثۇٍطىسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇ
ؼۆظىگە ئەِەي لىٍؽبْ ۋە ٍبٌؽبْ ئېَزّىؽبْ ثوٌسى.
اﷲ ئەٍَۇثٕي ئۇٔىڭ ؼەۋض ـ ربلىزي ئۈچۈْ ِۇوبپبرٍىسى ۋە لۇضئبٔسا ئۇٔي ِۇٔساق زەپ
ِبذزىسى :ثىع ئەٍَۇثٕي ھەلىمەرەْ ؼەۋضچبْ ثبٍمىسۇق ،ئۇ ٔېّىسېگەْ ئوثساْ ثۀسە! ھەلىمەرەْ ئۇ
(اﷲ ؼب) رەۋثە ثىٍەْ ٍۈظٌۀگۈچىسۇض.
-7581عۇئبيِ :ۇھەِّەد ئەٌەٍىھىغغبالِٕىڭ ٍۇٔۇط ئەٌەٍھىغغبالَ ھەلمىذىىي
ھەدىغي
ئىؽٕبٔالضٔىڭ ذەٌىپىؽي ۋە ئبٌەٍِەضگە ضەذّەد لىٍىپ ئەۋەرىٍگەْ ھەظضىزي ِۇھەِّەز
ئەٌەٍھىؽؽبالَ ثۈٍۈن پەٍؽەِجەض ٍۇٔۇغ ئىجٕي ِەرزب ھەلمىسە ِۇٔساق زېگەْ ئىسىِ « :ېٕي ٍۇٔۇغ
ئىجٕي ِەرزبزىٓ ئۈؼزۈْ وۆضِەڭالض» .
-7585عۇئبيٍ :ۇٔۇط ئەٌەٍھىغغبالِٕىڭ لەِىذىٓ لىچىؾي
ظۇٕٔۇْ ۋە ٍۇٔبْ ئىؽٍّىطى ثىٍۀّۇ ظىىىط لىٍىٕؽبْ ٍۇٔۇغ اﷲ رەضىپىسىٓ ئۆظ لەۋِىگە
ئەۋەرىٍگەْ پەٍؽەِجەض ئىسى .ئۇِۇ لەۋِىگە ۋەظ ـ ٔەؼىھەد لىٍىپ ئۇالضٔي ٍبذفىٍىممب
ٍېزەوٍەٍززي .ئۇالضٔي لىَبِەد وۈٔىسىٓ ،عەھۀٕەِسىٓ ئبگبھالٔسۇضۇپ عۀٕەرىە زەۋەد لىالرزي.
ذەٍطٌىه ئىفالضؼب ،ثىط اﷲ ؼب ئىجبزەد لىٍىفمب ثۇٍطۇٍززي .ظۇٕٔۇْ لەِىگە ئۆظٌۈوؽىع رۇضزە
ٔەؼھەد لىٍؽبْ ثوٌؽىّۇ ،ئۇالضٔىڭ ثىطىّۇ ئىّبْ ئېَزّىسى .لەۋِىٕىڭ ئىّبْ ئېَزّىؽبٍٔىمىسىٓ
ؼەظەپٍۀگەْ ،ئۈِىسىٕي ئۈظگەْ ٍۇٔۇغ وۈٍٔەضٔىڭ ثىطىسە ئۇالضزىٓ ئبٍطىٍىفٕي لبضاض لىٍسى.
ٍۇٔۇؼٕىڭ ئىچىسىىي ـىسزەرٍىه ؼەظەپ ھېؽؽىَبرٕي اﷲرىٓ ثبـمب ھېچىىُ ثىٍّەٍززي.
ٍۇٔۇغ لەۋِىگە لبرزىك ؼەظەپٍۀگەْ ۋە ئبظاثالٔؽبْ ثوٌؽبچمب ثۇ لبضاضؼب وەٌگەْ ئىسى .ئەٌمىؽؽە،
ٍۇٔۇغ وېّە ثىٍەْ ثبـمب ٍەضگە وېزىؿ ئۈچۈْ زېڭىع ثوٍىؽب وەٌسى .اﷲ ئۇٔىڭ لەۋِىٕي ربـالپ
وەرّەؼٍىىىٕي ،ئۇالض زىٓ ئۈِىسىٕي ئۈظِەؼٍىىىٕي ثۇٍطۇؼبْ ئىسى .وۈْ پېزىفمب ٍېمىٓ ثىط وېّە
ثۇ وىچىه ٍۇضرمب ٍېزىپ وەٌسى .زېڭىع زوٌمۇٔي لىطؼبلمب ئۇضۇٌۇپ ،لىَب ربـٍىطىسا ٍېطىالرزي.
ٍۇٔۇغ ٔېّە لىٍىفىٕي ثىٍەٌّىگەْ وىچىه ثىط ثېٍىغبٕٔىڭ زوٌمۇٔؽب لبضـي ئۈظۇۋارمبٍٔىمىٕي
وۆضزى .رۇٍۇلؽىع چ وڭ ثىط زوٌمۇْ وېٍىپ ثېٍىغبٕٔي لىَب ربـمب ئۇضۇپ پبضچىٍىۋەرزي.
ثۇٔي وۆضۈپ ئبظاثالٔؽبْ ٍۇٔۇغ :ئەگەض ثېٍىغبٕٔىڭ ٍېٕىسا چوڭ ثىط ثېٍىك ثوٌؽبْ ثوٌؽب
ئىسى ،ثەٌىىُ لورۇٌۇپ لبالرزي - ،زېسى .ئۇٔىڭؽب لبضاپ ئۆظ ئەھۋاٌىٕي ئەؼٍىسى .لەۋِىسىٓ لبٔساق
ئبٍطىٍؽبٍٔىمىٕي ئەؼٍەپ رېرىّۇ ئبظاثالٔسى ۋە وېّىگە چىمزي .ئۇ اﷲٔىڭ ثىط رەلسىطىسىٓ ٍۀە
ثىط رەلسىطىگە لېچىۋارمبٍٔىمىٕي ثىٍّەٍززي.
ٍېٕىسا ٔە زوؼزٍىطى ٔە ئوظۇق ـ رۈٌۈوي ٍبوي ٍۈن ـ ربلي ھېچٕىّىؽي ٍوق ئىسى .وېّىگە
چىمىۋىسى .وېّىٕىڭ ربذزىؽي وىفىٕىڭ ئىچىٕي پۇـۇضىسىؽبْ ثىط ئبۋاظزا ؼبضاؼالپ وەرزي.
ـ ٔېّە ئىؿ ثىٍەْ وەٌسىڭ؟ ـ زەپ ؼوضىسى ذىعِەد ئۈؼزٍىسىىي وبپىزبْ.
ؼوئبي ٍۇٔۇؼمب چبلّبق رەگىۀسەن رەگسى.
ـ وېّەڭالض ثىٍەْ ؼەپەضگە چىمّبلچي ئىسىُ .لبچبْ ٍوٌؽب چىمىؽىٍەض؟ـ زېسى ھبٍبعبٔالٔؽبْ
ئبۋاظىسىٓ ؼەظەپ ،لوضلۇٔچ ۋە ئۀسىفە چىمىپ رۇضؼبْ ٍۇٔۇغ .وېّە وبپىزبٔي ثېفٕي وۆرۈضۈپ
ٍۇٔۇؼمب زىممەد ثىٍەْ لبضاپ :ربڭ ٍوضۇـي ثىٍەْ رەڭ ٍوٌؽب چىمىّىع - ،زېسىٍ .ۇٔۇغ
ربلەرؽىعٌىٕىپ ئۀسىفە ثىٍەْ :ئەپۀسىُ ئۇٔىڭسىٓ ثۇضۇْ ٍوٌؽب چىمبٌّبِؽىٍەض؟ زەپ ؼوضىسى.
ـ ٍبذفي ٍوٌچىٍىطىّىعٔىڭ ھەِّىؽي ربڭ ٍوضۇـي ثىٍەْ رەڭال ٍوٌؽب چىمىفىّىعزىٓ
ذۇضؼەْ ثوٌىسۇ ،ـ زېسى وبپىزبْ.
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ٍۇٔۇغ وبپىزبٕٔىڭ گۇِبٔىٕي رۈگىزىؿ ئۈچۈْ زەضھبيِ :ەْ ؼىٍەض ثىٍەْ ثىطٌىىزە ٍوٌؽب
چىمّبلچىّەٍْ ،وي چىمىّي ٔەچچە پۇي ثوٌؽب ھبظىطال ثېطەً ،ـ زېسى .ـ پەلەرال ئبٌزۇْ لوثۇي
لىٍىّىع - ،زېسى وبپىزبْ.
ـ ھېچمىؽي ٍوق ـ زېسى ٍۇٔۇغ.
ئەلىٍٍىك ۋە ھۇـَبض وېّە وبپىزبٔي ٍۇٔۇؼمب زىممەد ثٍىەْ لبضاپ ئۇٔىڭ ئىٕؽبٔالضزىٓ
لوضلۇۋارمبٍٔىمىٕي ٍبوي ئۇالضزىٓ ئۀسىفە لىٍؽبٍٔىمي ئۈچۈْ ربلەرؽىعٌىٕىۋارمبٍٔىمىٕي ثىٍىۋاٌؽبْ
ئىسىٔ .ۇضؼۇْ ٍۇضرالضٔي وۆضگەْ ،زۇَٔبٔي ئبٍٍىٕىپ ئۆرىەْ ھبٍبد ئۇٔي وىفىٍەضٔىڭ
ھېؽؽىَبرىٕي پەضەظ لىالالٍسىؽبْ ثىطىگە ئبٍالٔسۇضؼبْ ئىسى .ئۇ ٍۇٔۇؼٕىڭ ثىط ٔەضؼىسىٓ
لېچىۋارمبٍٔىمىؽب لبضاپ ئۇٔي ثىطەض عىٕبٍەد ؼبزىط لىٍؽبْ ثوٌۇـي ِۇِىىٓ زەپ پەضەظ لىٍسى.
وبپىزبْ ٍۇٔۇؼزىٓ ثبـمب ٍوٌچىالضؼب لبضىؽبٔسا ئۈچ ھەؼؽە ئبضرۇق پۇي ؼوضىسىٍ .ۇٔۇغ ثىئبضاَ
ثوٌؽبْ ۋە ذبپب ھبٌسا رۇضارزي .ثۇ ٍۇضرزىٓ رېع چىمىپ وېزىفٕي ذىَبي لىالرزي .ـۇڭب وبپىزبٕٔىڭ
زېگىٕىٕي ثەضزى .وبپىزبْ ئبٌزۇْ رەڭگىٍەضٔي لوٌىؽب ئېٍىپ ،چىفٍىطى ثىٍەْ رەڭگىٍەضٔي ضاؼذ ـ
ؼبذزىٍىمىٕي رەوفۈضۈـىە ثبـٍىسى .رەڭگىٍەض ؼبذزب ئەِەغ ئىسى.
ثۇ ئىفالضؼب لبضاپ ٍۇٔۇؼٕىڭ لبرزىك ئبچچىمي وەٌسى .ئبذىطى وبپىزبْ ئۇٔي وېّىؽىگە
ئبٌسىٍ .ۇٔۇغِ :بڭب ھۇعطإِي وۆضؼىزىپ لوٍؽىِٓ .ەْ ھېطىپ وەرزىُ ،ثىط ئبظ ئبضاَ ئېٍىۋاالً- ،
زېسى.
وبپىزبْ :چىطاٍىڭسىٓ ھبضؼىٍٕىمىڭ چىمىپ رۇضىسۇ .ئۀە ئۇ ؼېٕىڭ ھۇعطاڭ - ،زەپ ثىط
ھۇعطىٕي ئىفبضەد لىٍسى.
ٍۇٔۇغ ئۆظىٕي وىَىٍّىطى ثىٍۀال رۆـەوىە ئبرزي .ئۇذالؾ ئۈچۈْ ـۇٔچە رىطىفىپ ثبلمبْ
ثوٌؽىّۇ ،وىچىه ثېٍىمٕىڭ لىطؼبلالضؼب ئۇضۇٌۇپ پبضچىالٔؽبْ وۆضۈٔۈـي ذىَبٌىسىٓ ھېچ
وەرّەٍززيٍ .ۇٔۇغ ھۇعطىٕىڭ روضىؽي چۆوۈۋارمبٔسەن ،زىّىك ھبۋازا ئىچي ؼىمىٍىپ ،چوڭمۇض ـ
چوڭمۇض ٔەپەغ ئبٌسى.
ھۇعطىٕىڭ رېّىؽب ئېؽىٍؽبْ لۀسەي (ئبؼّب چىطاغ) پىٍسىطالپ ٍېٕىپ رۇضارزي .وېّىگە ٍۈن
وۆپ لبچىالٔؽبچمب ،وېّە ٌىڭفىفي ثىٍەْ چىطاغ ٍبٔزۇ ثوٌۇپ لبٌسى .ھۇعطىسىىي لبٌؽبْ ٔەضؼىٍەض
ھۇعطىؽب ِبؼالـمبْ ھبٌسا ٍبٔزۇ وۆضۈٔەرزي .ئەِەٌىَەرزە ئۇٔساق ئەِەغ ئىسى .ئوڭسىؽىؽب ٍبرمبْ
ٍۇٔۇغ وۆظٌىطىٕي روضۇؼمب رىىزي .ئۀسىفىٍىه وۆظٌىطى ئۆظىٕي ؼىؽسۇضؼىسەن ٍەض ربپبٌّىسى.
ھۇعطىٕىڭ ئبؼزي ـ ئۈؼزي ۋە ٍبٍٔىطى پۈرۈٍٔەً ٍبٔزۇ وۆضۈٔۈۋاربرزيٍ .ۇٔۇغ ئىڭطىؽبْ ھبٌسا
ِۇٔساق زېسى:
ـ ِېٕىڭ ئىچىّسە ۋىغسأىُ ٔەپؽىّگە رۈظ لىٍىپ ئېؽىٍؽبْ .ئۇ ٔۇض چبچّبلزب .ئەِّب ضوھىُ
ئىفؽبي لىٍؽبْ ھۇعطاِّۇ ِۇـۇٔساق ٍبٔزۇ ئىسى.
رۆـەوزە ٍبرمبْ ٍۇٔۇؼٕىڭ ظېھٕىسە ٍەض ئبٌؽبْ ثۇ ئبظاثٍىك ِۇعبزىٍىسىٓ وېَىٓ عېٕىٕي
ؼىممبْ ؼەَ ـ ئۀسىفە ئۇٔي لبرزىك ئۇٍمۇؼب چۆِسۈضزى .ربڭ ؼۈظۈٌسى .وېّە ٍوٌؽب چىمزي.
وېّە ِەٍىٓ ـبِبٌؽب ئەگىفىپ وۈْ ثوٍي ئىٍگىطىٍىسى .وەچ وىطگۀسە ،ثىطزىٕال لبرزىك ثوضاْ
چىمىپ وەرزي .زوٌمۇٔالض ثىطزە ربؼسەن ٍۇلىطى ئۆضٌىؽە ،ثىطزە چوڭمۇض ئبظگبي ھبؼىً لىالرزي.
ثىطزە وېّىٕىڭ ئۈؼزىگە چىمىپ ،وېّىسىىىٍەضٔىڭ وىَىُ ـ وېچەوٍىطىٕي ھۆي لىٍىۋېزەرزي.
-7588عۇئبيٍ :ۇٔۇط ئەٌەٍھىغغبالِٕىڭ دىڭىضغب جبؽٍىٕىؾي
وېّىٕىڭ ئبضلىؽىسا ٍوؼبْ ثىط ثېٍىك ئبؼعىٕي ئبچمبْ ھبٌسا ؼۇالضٔي ٍېطىپ وېٍىۋاربرزي.
اﷲ زېڭىع ئبؼزىسىىي ثېٍىمالضزىٓ ثىطىگە زېڭىعٔىڭ ئۈؼزىگە چىمىفىٕي ثۇٍطىسى .ثېٍىك
ئۆظىگە لىٍىٕؽبْ ثۇٍطۇلمب زەضھبي ثوٍؽۇٔۇپ ،زېڭىع ئۈؼزىگە چىم ىپ وېّىٕىڭ ئبضلىؽىسىٓ
ئەگىفىپ ِبڭسى.
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ثوضاْ روذزىّىسى .وبپىزبْ وېّىسىىي ٍۈوٕي ٍېٕىىٍىزىفىە ثۇٍطىسى .ؼبٔسۇلالض ،ذبٌزب ـ
ربؼبضالض ۋە ووِعەوٍەض ؼۇؼب ربـالٔسى .ثوضاْ رېرىّۇ وۈچىَىفىە ثبـٍىسىٍ .ۇٔۇغ ئوضٔىسىٓ
چبچىطاپ رۇضۇپ وەرزي .ھۇعطىسىىي ھەِّە ٔەضؼە پۇالڭٍىّبلزب ئىسى .ئۆضە رۇضِبلچي ثوٌسى.
ئەِّب رۇضاٌّىسى .ھۇعطىسىٓ چىمىفىؽب ئۇٔي وۆضگەْ وبپىزبٕٔىڭ ئۇٔىڭ ھەلمىسە رۇٍؽبْ
ـۈثھىٍىطى ٍبزىؽب وەٌسى ۋە ِۇٔساق زەپ ۋالىطىسى:
ـ زېڭىعزا رۇٍۇلؽىع ثوضاْ چىممىٕىؽب لبضىؽبٔسا ،وېّىسە گۇٔبھىبض ثىطىٕىڭ ثبضٌىمي ئېٕىك،
ثوٌّىؽب ثوضاْ چىمّبٍززي .ئبضىّىعزا چەن ربـالٍّىع .وىّٕىڭ ئىؽّي چىمؽب ،ـۇٔي زېڭىعؼب
ربـالٍّىع.
ٍۇٔۇغ ثۇ ئىفٕىڭ ثوضاْ چىممبٔسا وېّىسە لىٍىٕىسىؽبْ ئبزەد ئىىۀٍىىىٕي ثىٍەرزي .ثۇ،
ثۇرپەضەؼزٍىىٕىڭ ؼەٌىزە ئبزەرٍىطىسىٓ ثىطى ثوٌۇپِ ،ۇٔساق چبؼالضزىّۇ ٍوٌؽب لوٍۇالرزي.
ٍۇٔۇؼٕىڭ پبالوەري ثبـالٔؽبٔىسى .ثۇ ثۈٍۈن پەٍؽەِجەض زېڭىع ۋە ـبِبٌالضٔي ؼەظەپٍۀگەْ ئىالھالض
زەپ لوثۇي لىٍىسىؽبْ ثۇرپەضەؼزٍەضٔىڭ لبئىسە ـ ٍوؼۇٍٔىطىؽب ثوٍۇْ ئېگىفىە ِەعجۇض ثوٌسى.
ھەِّەٍٍۀٕىڭ ِەِٕۇْ ثوٌۇـي ،روٌۇق لبٔبئەد ھبؼىً لىٍىفي الظىُ ئىسى.
ٍۇٔۇغ ذبٌىّىؽبْ ھبٌسا ئۇالضؼب لوـۇٌۇـمب ِەعجۇض ثوٌسى .ئىؽّىٕي ثبـمب ٍوٌۇچىالضٔىڭ
ئىؽّىٕىڭ ئبضىؽىؽب لوٍسى .چەن ربضرىٍسى ،چەوزىٓ ئۇٔىڭ ئىؽّي چىمزي .ئبزەد ثوٍىچە ،چەن
لبٍزب ربضرىٍسىٍ ،ۀە ٍۇٔۇؼٕىڭ ئىؽّي چىمزي .ئۈچىٕچي لېزىٍّىك چەن لبٌسى .ثۇ لېزىُ وىّٕىڭ
ئىؽّي چىمؽب ،ـۇ زېڭىعؼب ربـٍىٕبرزي .وۆظٌەض ٍۇٔۇؼمب رىىىٍسى ،ـۈثھىٍىه لبضاـالض ئۇٔىڭ
ئەرطاپىٕي ئوضىؽبٔىسى .چەڭ ئۈچىٕچي لېزىُ ربضرىٍسى .وېّە وبپىزبٔي چەوزىىي ئىؽىّٕي
ئولۇۋارمبٔساٍ ،ۇٔۇؼٕىڭ ٍۈضىىي لبضرزىسە لىٍىپ لبٌسى.
ئىؿ رۈگىسىٍ .ۇٔۇؼٕىڭ وېّىسىٓ ئۆظىٕي ئېزىفي لبضاض لىٍىٕسىٍ .ۇٔۇغ وېّىٕىڭ
ضىفبرىىؽىؽب چىمىپ ثوٌۇپ ،ئبچچىمىسىٓ لەۋِىٕي ربـالپ وەرىۀٍىىىٕي ۋە اﷲٔىڭ ثۇٔىڭؽب
عبظا ثەضِەٍسۇ زەپ ئوٍالپ ذبربالـمبٍٔىمىٕي چۈـۀسىٍ .ۇٔۇغ ذبرب لىٍؽبٔىسى .چۈٔىي ئۇ
اﷲٔىڭ ضۇذؽىزىؽع لەۋِىٕي ربـالپ وەرىەْ ئىسىِ .بٔب ئەِسى ،اﷲ ئۇٔي عبظاالۋاربرزيٍ .ۇٔۇغ
و ېّىٕىڭ لىطؼىمىسا ـبۋلۇٍٔۇق زېڭىعؼب ۋە وۈچٍۈن زوٌمۇٔالضؼب لبضاپ رۇضارزي .ۋالىذ وېچە،
ئەرطاپ لبضاڭؽۇ ،ئبٍّۇ ٍوق ئىسىٍ .ۇٌزۇظالض وۆضۈّٔەٍززي .ؼۇ عبٔسىٓ ئۆرىىسەن زەضىغىسە لبرزىك
ؼوؼۇق ئىسى .وبپىزبْ ۋاضلىطىسى :ـ ؼەوطە! ٔبرۇٔۇؾ ٍوٌۇچي! ثوضاْ رېرىّۇ وۈچەٍسىٍ .ۇٔۇغ
وۈچىٕي ٍىؽىپ ،ئۆظىٕىڭ رەڭپۇڭٍۇلىٕي ؼبلالپ لېٍىفمب رىطىفزي .وېّە ذىعِەرچىؽي
ٍۇٔۇؼٕىڭ ھەضىىىزي ئبؼزب زەپ ئوٍالپ ،ئۇٔي رۇرۇپ زېڭىعؼب ئبرزيٍ .ۇٔۇغ زېڭىعؼب ذۇززى ثىط
پبضچە رۆِۈضزەن چۈـزي.
-7511عۇئبيٍ :ۇٔۇط ئەٌەٍھىغغبالِٕىڭ ثىٍىمٕىڭ لبسٔىذا صىىىش ئەٍحىؾي
ثېٍى ك ثىطزىٕال وۆظ ئبٌسىسا ٍۇٔۇؼٕي وۆضزىٍ .ۇٔۇغ زېڭىع زوٌمۇٍٔىطىٕىڭ ئۈؼزىسە ٍبربرزي.
اﷲ ئۇٔىڭؽب وەچٍىه ربئبَ ئەۋەرىۀىسى .ثېٍىك ٍۇٔۇؼٕي ٍۇرزي .ذۇززى ظىٕساْ ئىفىٍىطى
ربلبٌؽبٔسەنٍ ،وؼبْ ئېؽىعىٕي زەضھبي ٍۇِۇپ ،زېڭىع ئبؼزىؽب لبضاپ ـۇڭؽىسى .ئۇٔىڭ لوضؼىمي
روٍؽبٔىسى.
ٍۇٔۇغ ثىطزىٕال ئۆظىٕي ثېٍىمٕىڭ لوضؼىمىسا وۆضزى .ثېٍىك ئۇٔي ئېٍىپ زېڭىعزا ئۈظِەوزە .
زېڭىع ئۇالض ثىٍەْ ثىٍٍە وېچىٕي ئۆرىۈظِەوزە ئىسى .ئۈچ لبضاڭؽۇٌۇق ،ثىطىٕىڭ ئۈؼزىگە ثىطى...
ثېٍىمٕىڭ لبضٔىسىىي لبضاڭؽۇٌۇق ...زېڭىع ئبؼزىسىىي لبضاڭؽۇٌۇق ...وېچىٕىڭ لبضاڭؽۇٌۇلي...
ٍۇٔۇغ ئۆظىٕي ئۆٌسۈَ زەپ ئوٍٍىسى .ئەِّب ئۆظىٕىڭ ھەضىىەد لىٍىۋارمبٍٔىمىٕي ؼەظزى.
زېّەن ئۆٌّىگۀىسىٌ .ېىىٓ ئۇ ئۈچ لبضاڭؽۇٌۇلٕىڭ ئبضىؽىسا لبٌؽبٔىسى.
ٍۇٔۇغ ٍىؽالـمب ۋە اﷲ ٔي ٍبز ئېزىفىە ثبـٍىسى .ئبۋۋاي لەٌجي ،ئبٔسىٓ رىٍي ھەضىىەرٍىٕىپ
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اﷲ ٔي ظىىىط لىٍىفمب ثبـٍىؽبٔىسى.
«( پەضۋەضزىگبضىُ) ؼۀسىٓ ثۆٌەن ھېچ ِەثۇز (ثەضھەق) ٍولزۇض ،ؼەْ (عىّي
وەِچىٍىىٍەضزىٓ) پبوزۇضؼەِْ ،ەْ ھەلىمەرەْ (ئۆظ ٔەپؽىّگە) ظۇٌۇَ لىٍؽۇچىالضزىٓ ثوٌسۇَ»،
«( پەضۋەضزىگبضىُ) ؼۀسىٓ ثۆٌەن ھېچ ِەثۇز (ثەضھەق) ٍولزۇض ،ؼەْ (عىّي وەِچىٍىىٍەضزىٓ)
پبوزۇضؼەِْ ،ەْ ھەلىمەرەْ (ئۆظ ٔەپؽىّگە) ظۇٌۇَ لىٍؽۇچىالضزىٓ ثوٌسۇَ»(« ،پەضۋەضزىگبضىُ)
ؼۀسىٓ ثۆٌەن ھېچ ِەثۇز (ثەضھەق) ٍولزۇض ،ؼەْ (عىّي وەِچىٍىىٍەضزىٓ) پبوزۇضؼەِْ ،ەْ
ھەلىمەرەْ (ئۆظ ٔەپؽىّگە) ظۇٌۇَ لىٍؽۇچىالضزىٓ ثوٌسۇَ» .
ٍۇٔۇغ ثېٍىمٕىڭ لبضٔىسا زۈَ ٍېزىپ ،اﷲ ٔي ر وذزىّبً ظىىىط لىٍّبلزب ئىسى .ثېٍىك
ئۈظىۋېطىپ ھبضزى .زېڭىع ئبؼزىؽب چۆوزي .ۋە ئۇٍمۇؼب وەرزيٍ .ۇٔۇغ روذزىّبً ظىىىط ئېَزبرزي،
ھبٍبعىٕي ثېؽىٍّبٍززيٍ ،ىؽىؽي روذزىّبٍززي ،ھەضىىەرٍۀّەٍززيٍ ،ۇٔۇؼٕىڭ ئوظۇلي رەؼجىھ
ئېزىَؿ ئىسى.
ثېٍىمالض ،ئۆؼۈٍِۈوٍەض ،زېڭىع ئبؼزىسا ٍبـبٍسىؽبْ پۈرۈْ عبٍٔىمالض ٍۇٔۇؼٕىڭ ظىىىطىٕي
ئبڭٍىؽبْ ئىسى .ظىىىط ـ رەؼجھ پەلەد ثۇ ثېٍىمٕىڭ لبضٔىسىٓ چىمىۋاربرزي .عبٍٔىمالضٔىڭ
ھەِّىؽي ثۇ ثېٍىمٕىڭ ئەرطاپىؽب روپالٔسى .ئبٔسىٓ ئۇالضِۇ ظىىىط ئېَزىفمب ثبـٍىسى ،ھەض ثىطى ئۆظ
رىٍي ۋە ئۆظ ئۇؼٍۇثىسا ظىىىط ئېَزّبلزب ئىسى.
ثۇ ظىىىط ئبۋاظٌىطى ٍۇٔۇؼٕي ٍۇرمبْ ثېٍىمٕىّۇ ئوٍؽبرزي .ئۇ زېڭىعزىىي پۈرۈْ ثېٍىمالضٔىڭ،
زېڭىع ھبٍۋأٍىطىٕىڭ ،لىَبٌىمالضٔىڭ ۋە لۇِالضٔىڭ لبٍٕبَ ـ ربـمىٍٕىممب چۆِگۀٍىىىٕي وۆضزى.
ھەِّىؽي اﷲ ؼب رەؼجىھ ئېَزىۋاربرزي .ئۇِۇ رەؼجىھگە لېزىٍسى .ئۆظىٕىڭ ثىط پەٍؽەِجەضٔي
ٍۇرۇۋاٌؽبٍٔىمىٕي ثىٍىپ لۇضلۇپ وەرزي .ئەِّب ٍۀە ئۆظ ـ ئۆظىگە:
ـ ٔېّە ئۈچۈْ لوضلىّەْ؟ ئۇٔي ٍۇرۇـۇِٕي ِبڭب اﷲ ثۇٍطىّىسىّۇ؟ ـ زېسى.
ٍۇٔۇؼٕىڭ ثېٍىمٕىڭ لبضٔىسا لبٔچىٍىه ۋالىذ رۇضؼبٍٔىمي ئېٕىك ئەِەغ .ئۇ زاۋاٍِىك اﷲ ؼب
رەؼجىھ ئېَزّبلزب ،لەٌجي ،رىٍي ۋە وۆظ ٍبـٍىطى ثىٍەْ:
«( پەضۋەضزىگبضىُ) ؼۀسىٓ ثۆٌەن ھېچ ِەثۇز (ثەضھەق) ٍولزۇض ،ؼەْ (عىّي
وەِچىٍىىٍەضزىٓ) پبوزۇضؼەِْ ،ەْ ھەلىمەرەْ (ئۆظ ٔەپؽىّگە) ظۇٌۇَ لىٍؽۇچىالضزىٓ ثوٌسۇَ»
زەپ ٔىسا لىٍسى.
-7517عۇئبي :ئبٌالھٕىڭ ٍۇٔۇط ئەٌەٍھىغغبالِٕىڭ دۇئبعىٕي ئىجبثەت لىٍىؾي
اﷲ ٍۇٔۇؼٕىڭ رەۋثىؽىسىىي ؼەِىّىَىزىٕي وۆضزى .ئۇٔىڭ ثېٍىمٕىڭ لبضٔىسا رۇضۇپ ئېَزمبْ
رەؼجىھىٕي ئبڭٍىسى .ثېٍىممب زېڭىعٔىڭ ٍۈظىگە چىمىپٍ ،ۇٔۇؼٕي ثەٌگىٍۀگەْ ئبضاٌؽب ربـٍىفىٕي
ثۇٍطىسى .ثېٍىك ثۇٍطۇلمب ثىٕبئەْ ئۇٔي ئبضاٌؽب چىمبضزى.
ثېٍىك زېڭىعٔىڭ ثەوّۇ ٍىطاق عبٍ ٍىطىؽب وەرىۀىسى .اﷲ ئۇٔي لبضڭؽۇٌۇلالضٔىڭ ئىچىسە رەۋثە
لىٍؽبْ پەٍؽەِجەضٔىڭ ئبۋاظىٕي ئبڭالپ ثېٍىممب ثۇٍطۇق لىٍسىٍ .ۇٔۇغ زېڭىعٔىڭ ؼوؼۇلي ۋە
لبضاڭؽۇٌۇلىسىٓ لۇرۇٌۇپ ،وۈٕٔىڭ ئىؽؽىمىؽب ۋە ظېّىٕٕىڭ ٔېئّەرٍىطىگە ئېطىفزي.
ٍۇٔۇؼٕىڭ ۋۇعۇزى ثېٍىمٕىڭ ئبـمبظىٕىسىىي ظەض زاپ ؼۇٔىڭ ؼەۋەثىسىٓ ٍبٌٍۇؼٍىٕىپ
وەرىەْ ئىسى .وۈْ چىمزي .وۈْ ٔۇضى ٍىطىڭ ثەزىٕىٕي ئېچىفزۇضىۋەرزي .ئەگەض لبٍزىسىٓ رەؼجىھ
ئېَزّىؽبْ ثوٌؽب ئىسى ،ئبؼطىمزىٓ ۋاضلىطىۋەرىەْ ثوالرزي.
اﷲ ئۇٔىڭؽب وۈْ ٔۇضىسىٓ ؼبلٍىٕىفي ئۈچۈْ ،وبۋا ٍوپۇضِىمىٕي ئۆؼزۈضۈپ ثەضزىٍ .ۇٔۇغ
اﷲٔىڭ ضەھّىزي ثىٍەْ ؼبلبٍسى .اﷲ ئۇٔي ٍۈظ ِىڭ ٍبوي رېرىّۇ وۆپ وىفىگە پەٍؽەِجەض لىٍىپ
ئەۋەرزي .ئەگەض رەؼجىھ ئېَزّىؽبْ ثوٌؽب ،ئۇٔىڭ لىَبِەد وۈٔىگىچە ثېٍىمٕىڭ لبضٔىسا لېٍىپ
لبٌىسىؽبٍٔىمىٕي ثىٍسۈضزى.
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ثەؽىٕچي ثبپِ .ۇعب ،ھبسۇْ ۋە خىضىش ئەٌەٍھىغغبالِالس

- 7514عۇئبيِ :ىغىش خەٌىمىٕىڭ ٍۈعۈف ئەٌەٍىھىغغبالِذىٓ وىَىٕىي
ئەھۋاٌي

ٍەئمۇة ٍبوي ئىؽطائىً ،ئوؼٍي ٍۇؼۇؾ ثىٍەْ وۆضۈـىىٍي ِىؽىطؼب وەٌگۀسىٓ ثېطى ـۇ
ٍەضزە لبٌؽبْ ئىسى .ۋاپبرىسىٓ وېَىٓ پەٌەؼزىٕسىىي رۇؼۇٌؽبْ ٍېطىگە زەپٕە لىٍىٕسى .ئۇٔىڭ
ئوؼۇٌٍىطى ثوٌؽبٍ ،ۇؼۇـٕىڭ ھىّبٍىؽىسە ِىؽىطزا ٍبـبپ لبٌسىِ .ىؽىط ثبٍبـبرچىٍىك،
رۈظٌەڭٍىه ،ھبۋاؼي ٍبذفي ظېّىٓ ثوٌؽبچمب ،ثۇ ٍەضزە لېٍىفٕي ربٌٍىؽبْ ئىسى .ئىؽطائىً ئەۋالزى
ِىؽىطزا ئۇظۇْ ِەظگىً ٍبـبپ ؼبٔي وۆپەٍسىٍ .ىٍالض ئۆرۈپ ٍۇؼۇؾ ئەٌەٍھىؽؽبالَ ۋاپبد ثوٌسى.
ٍۇؼۇؾ ئەٌەٍھىؽؽبالَ ھۆوۈِطأٍىك لىٍؽبْ ِەظگىٍسەِ ،ىؽىط ئىؽالَ زىٕىؽب وىطگەْ ئىسىٍ .ۇؼۇؾ
ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ۋاپبرىسىٓ وېَىِٓ ،ىؽىط رەۋھىسىٕي ربـالپ ،رەوطاض وۆپ ئىالھٍىك زىٕؽب
لبٍززي .پىطئەۋٔگە ثوٍؽۇٔۇؾ ِىؽىط ذەٌمىگە ئبپەد ئېٍىپ وەٌسىِ .ىؽىط ٍۇؼۇؾ
ئەٌەٍھىؽؽبالِ ٕىڭ ظاِبٔىسىىي ِەضىپەرچىٍىه ۋە لىؽمب ِەظگىٍٍىه رەۋھىس زەۋضىسىٓ وېَىٓ،
وۆپ ئىالھٍىك ؼىؽزېّىؽب ئۆرىەْ ئىسى.
-7513عۇئبي :پىشئەۋىٕٕىڭ ثۀي ئىغشائىٍغب ئۆچّۀٍىه لىٍىؾي
ٍەئمۇة (ئىؽطائىً) ٔىڭ ئەۋالزېسىٓ ثەظىٍىطى رەۋھىس ئەلىسىؽىسە لبٌؽبْ ثوٌؽىّۇ،
وۆپىٕچىؽي رەۋھىس ئەلىسىؽىٕي ربـالپِ ،ىؽىطٌىمالضٔىڭ ٍوٌىسا ِبڭسى .ئىؽطائىً ئوؼۇٌٍىطى ثۇ
ٍەضزە وۆپىَىپٔ ،ۇضؼۇْ وەؼىپٍەضٔي ئىگەٌٍەپِ ،ىؽىط ثبظاضٌىطىٕي روٌسۇضزى .وۈٍٔەض ئۆرۈپ
ِىؽىطؼب ِىؽىطٌىمالض ثۇضۇْ چولۇٔؽبْ ظوضاۋاْ ثىط ھۆوۈِساض ھبوىُ ثوٌسى .ثۇ ھۆوۈِساض ئىؽطائىً
ئوؼۇٌٍىطىٕىڭ وۆپەٍگۀٍىىىٕي ۋە ِبي ـ زۇَٔب ؼبھىجي ثوٌؽبٍٔىمىٕي وۆضزى .ھۆوۈِساض ئۇالضٔىڭ
ئىؽطائىً ئوؼۇٌٍىطىسىٓ ثىطىٕىڭ پىطئەۋٕٔي رەذزىسىٓ چۈـۈضىسىؽبٍٔىمي روؼطىؽىسىىي ثىط
ِەذپىٌ ذەۋەضٔي زېَىفىۀٍىىىٕي ئبڭٍىسى .ثۇ گەپ پىطئەۋٕٔىڭ لۇٌىمىؽب ٍەرزي .پىطئەۋْ
ئىؽطائىً ئوؼۇٌٍىطىٕىڭ پەضظۀذ وۆضِەؼٍىىي روؼطىؽىسا ؼەٌىزە ثىط لبٔۇْ چىمبضزى .ھۆوۈَ ٍوٌؽب
لوٍۇٌسى ،ئەِّب وېَىٓ ئىمزىؽبزچىالض پىطئەۋٔگە لېطىالض ئۆظ ئەعىٍىسىٓ ئۆٌۈپ ،ثبٌىالض
ئۆٌزۈضۈٌؽە ،ئىؽطائىً ئەۋالزىٕىڭ ٔەؼٍي لۇضۇپ وېزىسىؽبٍٔىمىٕي ئەؼىەضرزي .ثۇٔساق ثوٌؽبٔسا،
پىطئەۋٔگە ئىفٍەٍسىؽبْ لۇي ۋە پبٍسىٍىٕىسىؽبْ زېسەن لبٌّبٍززي .ئەڭ ٍبذفىؽي ثۇ ھۆوۈِٕي
ئۆظگەضرىپ ثىط ٍىً ئۆٌزۈضۈپ ثىط ٍىً ئۆٌزۈضِەؼٍىه الظىُ ئىسى .پىطئەۋْ ثۇ پىىىطٔىڭ
ئىمزىؽبزىٌ عەھەرزىٓ پبٍسىٍىك ئىىۀٍىىىٕي ھېػ لىٍسى.
-7512عۇئبيِ :ۇعب ئەٌەٍھىغغبالِ ٕىڭ دۇَٔبغب وىٍىؾي ۋە جەسثىَىٍىٕىؾي
ِۇؼبٔىڭ ئبٔىؽي ھبضۇٔؽب ث وۋالالض ئۆٌزۈضۈٌّەٍسىؽبْ ٍىٍسا ھبِىٍە ثوٌسى .ـۇڭب ئۇٔي لوضلّبً
رۇؼسىِ .ۇؼب ثوۋالالضٔىڭ ئۆٌزۈضۈٌىسىؽبْ ٍىٍي رۇؼۇٌسى .ئبٔىؽي ئۇٔي لوضلۇپ ئۀسىفىٍۀگەْ
ھبٌس رۇؼسى .ئۇٔىڭ ئۆٌزۈضۈٌىفىسىٓ لوضلبرزي ،ئۇٔي ِەذپىٌ ئېّىزززيِ ،ۇثبضەن ثىط وېچىسە اﷲ
ئۇٔىڭؽب ِۇٔساق زەپ ۋەھىٌ لىٍسى:
ِۇؼبٔىڭ ئبٔىؽىؽب ئىٍھبَ ثىٍەْ ثىٍسۈضزۇلىيِ« :ۇؼبٔي ئېّىزىىٓ ،ئۇٔىڭ ظىَبٔىەـٍىىىە
ئۇچطىفىسىٓ لوضلؽبڭ ،ئۇٔي (ؼبٔسۇلمب ؼېٍىپ) زەضٍبؼب (ٍۀي ٔىً زەضٍبؼىؽب) ربـٍىؽىٓ ،ئۇٔي
(ھبالن ثوالضِىىىٓ زەپ) لوضلّىؽىٓ( ،ئۇٔىڭ پىطالىسىٓ) لبٍؽۇضِىؽىٓ ،ئۇٔي ؼبڭب چولۇَ
لبٍزۇضىّىع ۋە ئۇٔي پەٍؽەِجەضٌەضزىٓ لىٍىّىع» .
اﷲٔىڭ ۋەھَىؽي رۈگىفىگىالِ ،ۇؼبٔىڭ ئبٔىؽي ثۇ ِەضھەِەرٍىه ۋە ِۇلەززەغ ئبۋاظؼب
ئىزبئەد لىٍسىِ .ۇؼب ئۈچۈْ وىچىه ثىط ؼبٔسۇق ٍبؼىسى .ئۇٔي ئەِگۈظۈپ ؼبٔسۇق ئىچىگە
لوٍۇپٔ ،ىً زەضٍبؼىؽب لوٍۇپ ثەضزى.
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ؼبٔسۇق ٔىً زەضٍبؼىؽب چۈـەض ـ چۈـّەً ،اﷲ زوٌمۇٔالضؼب وەٌگۈؼىسە پەٍؽەِجەض ثوٌىسىؽبْ
ثوۋالٕي ئبؼزب ۋە ؼىٍىك ئېمىزىفٍىطىٕي ئەِط لىٍسى .ئۇٌۇغ اﷲ ٔىً زەضٍبؼىؽب ؼبٔسۇلٕي
پىطئەۋٕٔىڭ لەؼىطىگە لەزەض ئېٍىپ ثېطىفىٕي ئەِط لىٍسى .زوٌمۇٔالض ئۇٔي ربوي ؼبھىٍؽىچە
ئەوىٍىپ لوٍسى.
پىطئەۋٕٔ ىڭ ذبٔىّي ھەض وۈٍٔۈن ئبزىزي ثوٍىچە لەؼىطٔىڭ ثبؼچىؽىسا ؼەٍٍە لىٍىۋاربرزي.
ٔېّە ئۈچۈٔىي ،ثۈگۈٔىي ؼەٍٍە ئۇظۇٔؽب ؼوظۇٌؽبٔسەن وۆضۈٔەرزي .پىطئەۋٕٔىڭ ذبٔىّي پىطئەۋٔسىٓ
وۆپ پەضلٍىك ثوٌۇپ ،پىطئەۋْ وبپىط ،ئۇ ِۆِىٓ ئىسى .پىطئەۋْ ضەھىّؽىع ،ئۇ ـەپمەرٍىه ،پىطئەۋْ
لوپبي ،ئۇ ِۇالٍىٍُ ،بذفي ئىسىٌ .ېىىٓ ئۇ رۇؼّىؽبچمب ثىط ثبٌىؽىٕىڭ ثوٌۇـىٕي ئبضظۇ لىٍىپ
وۆڭٍي ٍېطىُ ثوالرزي .پىطئەۋٕٔىڭ ذبٔىّي گۈي ـ چېچەوٍەضٔىڭ ٍىٕىسا رۇضۇپ ،پۇضالالضزىٓ
ٍبٌؽۇظٌۇلٕىڭ ھەؼىطىزىٕي ھېػ لىٍسى .ثۇ ئەؼٕبزا ،زەضٍبزىٓ ووِعەوٍىطىگە ؼۇ ئېٍىۋارمبْ
زېسەوٍەض پۇرٍىطىٕىڭ ٍېٕىسىىي ؼبٔسۇلٕي وۆضۈپ ،ئۆظ پىزىچە ذبٔىفمب ئېٍىپ وەٌسى ۋە
ذبٔىفٕىڭ ثۇٍطۇلي ثىٍەْ ؼبٔسۇلٕي ئبچزي .ذبٔىؿ ؼبٔسۇلزىىي ِۇؼبٔي وۆضۈپ ،ئۇٔي ذۇززى
ئۆظ ئوؼٍىسەن ھېػ لىٍسى .وۆظ ٍبـٍىطى ئىچىسە ئۇٔي لوٌؽب ئبٌؽبْ ئىسىِ .ۇؼبِۇ ئوٍؽىٕىپ
ٍىؽٍىؽىٍي رۇضزى .ئەرىگۀٍىه ؼۈرىٕي رېري ئەِّىگەچىە ،لوضؼىمي ئبچمبْ ئىسى .پىطئەۋْ
ئەرىگۀٍىه ٔبـزىسا ذبٔىّىٕي ؼبلالپ ـۇٔچە ئوٌزۇضۇپ ثبلؽىّۇ ،وەٌّىگۀٍىىي ئۈچۈْ
ئبچچىمي ثىٍەْ ئۇٔي ئىعزەپ ِبڭسى .ئبٍبٌي رۇٍۇلؽىع لۇچمىسىىي ِۇؼبٔي وۆظ ٍبـٍىطى ثىٍەْ
ؼۆٍۈپ رۇضؼبْ ھبٌسا ئۇٔىڭ ئبٌسىؽب ئۇچطىسى .پىطئەۋْ ثۇ ثبٌىٕىڭ ٔەزىٓ وەٌگۀٍىىىٕي ؼوضىسى .
ئۇٔىڭؽب ؼبھىٍسىىي ثىط ؼبٔسۇلزىٓ رېپىٍؽبٍٔىمىٕي ئېَززئ .ىھبٍەد ذبٔىّىٕىڭ ؼۆظىٕي لوثۇي
لىٍؽبْ پىطئەۋْ ئۇٔىڭ رەٌىپي ثوٍىچە ثوۋالٕىڭ لەؼىطزە چوڭ ثوٌۇـىؽب ئىغبظەد لىٍسى.
پىطئەۋٕٔىڭ ِبلۇي ثوٌؽبٍٔىمىٕي وۆضگەْ ذ بٔىّي ذۇـبٌٍىمىسىٓ ٍۈظى ئېچىٍىپ وۈٌسى .پىطئەۋْ
ثۈگۈٔگىچە ئۇٔىڭ ھەزىَە ،ظىجۇ ـ ظىٕٕەد ۋە زېسەن ثېطىپّۇ ثىط لېزىُ وۈٌگىٕىٕي وۆضەٌّىگۀىسى.
ِۇؼبٔىڭ ئبچٍىمزىٓ ٍىؽالۋارمبٍٔىمىٕي ؼەظگەْ ذبٔىُ پىطئەۋٔگە :وىچىه ئوؼٍۇَ ئبچ - ،زېسى.
پىطئەۋْ :ئۇٔىڭؽب ئېٕىىئبٔب رېپىپ وېٍىڭالض! ـ زەپ ثۇٍطۇق لىٍسى .ؼبضاٍسىٓ ثىط ئېٕىىئبٔب
وېٍىپ ِۇؼبٔي ئېّىزّەوچي ثوٌؽبْ ئىسى .ئەِّب ِۇؼب ئەِّىسى .ئىىىىٕچي ،ئۈچىٕچي ھەرزب
ئؤىٕچىؽي وېٍىپ ِۇؼبٔي ئەِسۈضەٌّىسىِ .ۇؼبٔىڭ ٍىؽىؽىؽب لبضاپ ذبٔىّىّۇ ٔېّە لىٍىفٕي
ثىٍّەً ٍىؽالٍززي.
پىطئەۋٕٔىڭ ذبٔىّىسىٓ ثبـمب ِۇؼبٔىڭ ئۆظ ئبٔىؽىّۇ ئبظاثٍىٕىپ ٍىؽالٍززي .ئۇ ئۆظىٕي
رۇرىۋېٍىپ ،ئوؼٍىٕي اﷲلب ربپفۇضزى ۋە ِۇؼبٔىڭ ئبچىؽىؽب :چبٔسۇضِبً پىطئەۋٕٔىڭ لەؼىطىٕىڭ
ٍېٕىؽب ثبضؼىِٓ ،ۇؼبٔىڭ ٔېّە ثوٌؽبٍٔىمىٕي ثىٍىفىە رىطىفمىٓ - ،زېسى .ئبچىؽي چبٔسۇضِبً
ثېطىپ ۋەلۀي ئبڭٍىسىٍ .ىؽالۋارمبْ ِۇؼبٔي ٍىطالزىٓ وۆضزى .ئۇالضٔىڭ ِۇؼبٔي ئەِسۈضەٌّەً
رىذ ـ رىذ ثوٌۇۋارمبٍٔىمىٕي ثىٍگەْ ئبچىؽي پىطئەۋٕٔىڭ ٍبؼبۋۇٌٍىطىؽب( :ؼىٍەضگە) ئۇٔي ئېّىزىپ
ثبلىسىؽبْ ،ئۇٔىڭ ذىعِىزىٕي لىالالٍسىؽبْ ثىط ئبئىٍىٕي زەپ ثېطەٍّۇ؟  -زېسى .پىطئەۋٕٔىڭ
ئبٍبٌي :ئەگەض ثوۋالٕي ئې ّىزەٌەٍسىؽبْ ثىط ئېٕىىئبٔب رېپىپ وېٍەٌىؽەڭ ،ؼبڭب رىٍىگەْ ٔەضؼەڭٕي
ثېطىّەْ - ،زېسىِ .ۇؼبٔىڭ ئبچىؽي زەضھبي ئبٔىؽىٕي ئەوەٌسى .ثوۋالٕىڭ ئەِگۀٍىىىٕي وۆضگەْ
پىطئەۋٕٔىڭ ئبٍبٌي :ثوۋاق ؼۈرزىٓ ئبٍطىٍؽىچە ؼەْ ثبلمىٓ ،وېَىٓ ثىعگە لبٍزۇضۇپ ئەوىٍىؽەْ،
ئۇٔي ثبلمىٕىڭ ئۈچ ۈْ ؼبڭب وبرزب ئىٕئبَ ثېطىّىع - ،زېسى .ئۇٌۇغ اﷲ ِۇؼبٔىڭ ئبٔىؽىٕىڭ
ذبرىطعەَ ثوٌۇـي ،ئبظاثالّٔبؼٍىمي ئۈچۈْ ِۇؼبٔي ئۇٔىڭؽب لبٍزۇضۇپ ثەضگەْ ئىسى.
ِۇؼبٔىڭ ئبٔىؽي ِۇؼب ؼۈرزىٓ ئبٍطىٍؽبٔسىٓ وېَىٓ ئۇٔي پىطئەۋٕٔىڭ ئبئىٍىؽىگە ربپفۇضزى.
ئۇٔي ھەِّە وىفي ٍبذفي وۆضەرزي .ئۇٔي وۆضگۀال وىفىٕىڭ ئبِطالٍىمي وېٍەرزي .ئۇ ٍەض
ٍۈظىسىىي ؼبضاٍالضٔىڭ ئەڭ وبرزىؽىسا ،اﷲٔىڭ لوؼسىفي ۋە ھىّبٍىؽىسە ئۆؼۈۋاربرزيِ .ۇؼبٔىڭ
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رەضثىَىٍىٕىفي پىطئەۋٕٔىڭ ئۆٍىسىٓ ثبـالٔسى.
ِۇؼبٔىڭ ئەڭ ئۈؼزۈْ زەضىغىسە رەضثىَىٍىٕىفي ،ئەڭ زأىفّەْ وىفىٍەضزىٓ زەضغ
ئېٍىفي( ،ثۇالضٔىڭ ھەِّىؽي) وېَىٓ اﷲٔىڭ ئىطازىؽىٕي ئوضۇٔالؾ ئۈچۈْ ئۇضۇـىسىؽبْ
زۈـّىٕىٕىڭ ئۆٍىسە (ؼبضاٍسا) ئېٍىپ ثېطىٍىفي اﷲٔىڭ ھېىّەرٍىه رەزثىطى ئىسى .ئۆظىٕىڭ
پىطئەۋٕٔىڭ ئوؼٍي ئەِەغ ،ثۀي ئىؽطائىٍسىٓ ثىطى ئىىۀٍىىىٕىّۇ ثىٍىسىؽبْ ِۇؼب پىطئەۋْ
ئبزەٍِىطىٕىڭ ۋە ئۇٔىڭ ٍباللچىٍىطىٕىڭ ثۀي ئىؽطائىً لەۋِىگە لبٔساق ظۇٌۇَ لىٍىۋارمبٍٔىمىٕي ئۆظ
وۆظى ثىٍەْ وۆضۈپ چوڭ ثوٌسى.
-7518عۇئبيِ :ۇعب ئەٌەٍھىغغبالِ ٕىڭ ِىغىشدىٓ چىمىپ وىحىؾي
ئۇ ،ذەٌمىٕىڭ ذەۋىطى ٍوق ثىط چبؼسا ـەھەضگە وىطزى .ئۇ ٍەضزە ئبٍٍىٕىپ ٍۈضەرزي.
رۇٍۇلىؽع پىطئەۋٕٔىڭ ئبزەٍِىطىسىٓ ثىطىٕىڭ ثۀي ئىؽطائىً لەۋِىسىٓ ئوضۇق ،ئبعىع ثىطىٕي
ثوظەن لىٍىۋارمبٍٔىمىٕي وۆضۈپ لبٌسى .ئبعىع وىفىٕىڭ رەٌىپي ثوٍىچە عېسەٌگە ئبضىٍىفىپ ئۇ
ئۆوزەَ وىفىٕي ثىط ئۇضىۋىسى ،ئۇ ئوٍٍىّىؽبْ ٍەضزىٓ ئۆٌۈپ لبٌسىِ .ۇؼب ـۇٔچىٍىه وۈچٍۈن
ئىسىىي ،ضەلىجىٕي ثىط رەضەپ لىٍىؿ ئۈچۈْ لوٌي ثىٍەْ ثىط لېزىُ ئۇضؼىال ٍېزەرزي .ئەِّب
ِۇؼبٔىڭ ِەلؽىزي ئبزەَ ئۆٌزۈضۈؾ ئەِەغ ئىسى ،ئۇ وىفي رۇٍۇلؽىعزىٓ ئۆٌگەْ ئىسى .ئۇٌۇغ اﷲ
ثۇ ھەلزە ِۇٔساق زېگۀىسى:
ِۇؼب ئەرىؽي ئەرىگۀسە لوضلۇٔچ ئىچىسە ئەرطاپىؽب لبضاپ ـەھەض ئبضىالپ ٍۈضەرزئ ،بگبھبْ
رۈٔۈ گۈْ ئۇٔىڭسىٓ ٍبضزەَ رىٍىگەْ ئبزەَ (ثىط لىجزي ثىٍەْ ئۇضۇـۇپ رۇضؼبْ ھبٌسا) ِۇؼبزىٓ ٍۀە
ٍبضزەَ رىٍىسىِ ،ۇؼب ئۇٔىڭؽب « :ؼەْ ھەلىمەرەْ ئبـىبضا گۇِطاھ ئىىۀؽەْ» زېسىِ .ۇؼب
ئىىىىؽىٕىڭ (ئوضربق) زۈـّىٕي ثوٌؽبْ ئبزەَ (ٍۀي لىجزي) گە لوي ئۇظارّبلچي ثوٌؽبٔساٍ ،بضزەَ
رىٍىگەْ ئبزەَ « :ئي ِۇؼب! ؼەْ رۈٔۈگۈْ ثىط ئبزەِٕي ئۆٌزۈضگۀسەن ِېٕي ئۆٌزۈضِەوچىّۇؼەْ،
ؼەْ ظېّىٕسا رۈظىگۈچىٍەضزىٓ ثوٌۇـٕي ذبٌىّبً ،پەلەد ظوِىگەض ثوٌۇـٕىال ذبالٍؽەْ» زېسى.
ثىط ئبزەَ ـەھەضٔىڭ ٍىطاق ٍېطىسىٓ ئبٌسىطاپ وېٍىپ « :ئي ِۇؼب! ـۈثھىؽىعوي ،وبرزىالض ؼېٕي
ئۆٌ زۈضۈـٕي ِەؼٍىھەد لىٍىفىۋارىسۇ( ،ـەھەضزىٓ زەضھبي) چىمىپ وەرىىِٓ ،ەْ ئەٌۋەرزە ؼبڭب
ؼبزىك وىفىٍەضزىّٕەْ» زېسى.
ِىؽىطٔىڭ ِۇھبپىع ثبـٍىمي ِۇؼبٔي ٍبذفي وۆضِەٍززي .ئۇٔىڭ ثۀي ئىؽطائىٍٍىك
ئىىۀٍىىىٕي ثىٍەرزئ .ىھبٍەد پۇضؼەد وەٌگەْ ئىسى .ئبزەٍِەضزىٓ ثىطى رۈٔۈگۈْ ئۆٌگەْ
وىفىٕىڭ لبرىٍىٕىڭ ِۇؼب ئىىۀٍىىىٕي ئۇٔىڭؽب ٍەرىۈظزىِ .ۇؼبٔىڭ ؼبضاٍسىىي زۈـّۀٍىطى
ثۇٔىڭسىٓ ذۇضؼەْ ثوٌسى ۋە ئۇٔىڭ ئۆٌزۈضۈٌىفىٕي ثېىىزي.
ِۇؼب پىطئەۋٕٔىڭ لەؼىطىگە ثبضِبٍال زەضھبي ِىؽىطزىٓ لېچىپ چىمزي .ئۇ وىَىّىٕي
ئبٌّبـزۇضِىؽبٍْ ،وٌؽب چىمىؿ ئۈچۈْ ئۇظۇق ـ رۈٌۈوّۇ ئېٍىۋاٌّىؽبْ ئىسىِ .ىٕىسىؽبْ ئۇٌىمىّۇ ٍوق
ھەَ ئۆظى ٍبٌؽۇظ ثوٌۇپ ،پەلەد ھېٍىمي ِۆِىٓ وىفىٕىڭ رەۋؼىَەؼي ثىٍەْ ئبٌسىطاؾ ٍوٌؽب
چىممبْ ئىسى .ئۇ اﷲلب رەۋەوىۈي لىٍؽبْ ھبٌسا ثبـمىالض ِبڭّىؽبْ ٍوٌؽب ،چۆٌگە لبضاپ ِبڭسىٔ .ەگە
وېزىۋارمبٍٔىمىٕىّۇ ثىٍّەٍززي .چۈٔىي ھەَ ٍبٌؽۇظ ھەَ رۇٔغي لېزىُ چۆي ؼەپىطىگە چىمىۋاربرزي .ئۇ
زاۋاٍِىك لوؼٍىٕىؿ ھېؽؽىَبري ثىٍەْ ِېڭىپ ئبذىطى ثىط ٍەضگە ئۇالـزي ،ثۇ ٍەض ِەزٍەْ ئىسى.
ئۇ ،وىفىٍەض ھبٍۋأٍىطىٕي ؼۇؼىطىسىؽبْ ثىط لۇزۇلٕىڭ ٍېٕىسا ئوٌزۇضۇپ ھبضزۇق ئبٌسى.
ِۇؼب ِەزٍۀگە ثېطىپال ثىط ز ەضەذٕىڭ ئبؼزىؽب ئۆظىٕي ربـالپ ئبضاَ ئبٌسى .ھەَ ئبچ ھەَ
ھبضؼىٓ ئىسىِ .ۇؼب ثەظى پبزىچىالضٔىڭ لوً ـ وبٌىالضٔي ؼۇؼىطىۋارمبٍٔىمىٕي وۆضۈپ ،ئۆظىٕىڭ ھەَ
ئبچ ھەَ ئۇؼؽبپ وەرىۀٍىىىٕي ھېػ لىٍسى ۋە ئۆظ ـ ئۆظىگەٍ « :ېگۈزەن ثىط ٔەضؼە ؼېزىۋېٍىفمب
پۇٌۇَ ثوٌّىؽبٔسىىىٓ ،لوضؼىمىّٕي ؼۇ ثىٍەْ روـمۇظاً» زەپ ؼۇ ثبض رەضەپىە لبضاپ ِبڭسى .لۇزۇق
ٍېٕىسا ِبٌٍىطىٕىڭ ثبـىمىالضٔىڭ ِېٍىؽب ئبضىٍىفىپ وەرّەؼٍىىي ئۈچۈْ روؼۇپ رۇضۇۋارمبْ
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ئىىىي لىعٔي وۆضزىِ .ۇؼب رۇٍۇلؽىع وەٌگەْ ثىط ئىٍھبَ ثىٍەْ ثۇ ئىىىي لىعٔىڭ ٍبضزەِگە
ئېھزىَبعٍىك ئىىۀٍىىىٕي چۈـىٕىپ ،ئۇؼؽىؽبٍٔىمىٕي ئۇٔزۇؼبْ ھبٌسا ئۇالضٔىڭ ٍېٕىؽب ثبضزى ۋە
ٍبضزەِگە ئېھزىَبعىٕىڭ ثبض ـ ٍولٍۇلىٕي ؼوضىۋىسى ،ؼىٍەض ئۈچۈْ ِەْ ؼۇؼۇضۇپ ثېطەً - ،زەپ
ؼۇٔىڭ ثېفىؽب لبضاپ ِبڭسى .ئەِّب پبزىچىالضٔىڭ لۇزۇلٕىڭ ثېفىؽب  10ئەضوىفي ئبضاْ
ِىسىطٌىزبالٍسىؽبْ چوڭ ثىط ذبزا رب ؾ رىىٍەپ لوٍؽبٍٔىمىٕي وۆضزى.
ِۇؼب ئۇٔي لۇزۇق ثېفىسىٓ لۇچبلالپ وۆرىطىپ ئبٌسى .ئۇ وۆرۈضگەْ چېؽىسا لوٌي ۋە ثوٍٕي
رەضگە چۆِسى ،وۈچٍۈن ِۇؼب ِبٌالضٔي ؼۇؼۇضۇپ ثوٌؽبٔسىٓ وېَىٓ ذبزا ربـٕي وۆرۈضۈپ رەوطاض
ئوضٔىؽب ئەوىٍىپ لوٍسى .ئبٔسىٓ ئۇالضزىٓ ئبٍطىٍىپ زەضەذٕىڭ ؼبٍىؽىگە لبٍزىپ وېٍىپ
ئوٌزۇضزى .ـۇ ئەؼٕبزا ؼۇ ئىچىفٕي ئۇٔزۇپ لبٌؽبٍٔىمي ئېؽىگە وەٌسى .ئبچٍىمزىٓ لوضؼىمي
چبپٍىفىپ لبٌؽبْ ئىسى.
ِۇؼب زەضەخ ؼبٍىؽىسە ئوٌزۇضۇپ رۇضؼۇْ ،ثىع ِبٌٍىطىٕي ؼۇؼبضؼبْ ئىىىي لىعؼب وېٍەٍٍي:
لىعالض لېطى زازىؽىٕىڭ ٍېٕىؽب لبٍزىپ وەٌگىٕىسە زازىؽي :ثۈگۈْ ئەعەپ ثبٌسۇض لبٍزىپ
وېٍىپؽىٍەضؼۇ؟  -زەپ ؼوضىسى.
ـ ثۈگۈْ رەٌىَىّىعگە ثىط ٍبذفي وىفي ئۇچطاپ لېٍىپ ،پبزىٍىطىّىعٔي ؼۇؼۇضۇپ ثەضزى
زازا - ،زەپ عبۋاة ثەضزى چوڭ لىع.
ـ ئەٌھەِسۇٌىٍال! ـ زېسى زازىؽي .ـ زازا ئۇ ئۇظۇْ ؼەپەضزىٓ وەٌگۀسەن رۇضىسۇ .لوضؼىمىّۇ
ئبچ ،وۈچٍۈن ثوٌؽىّۇ چىطاٍىسىٓ ھبضؼىٍٕىك چىمىپ رۇضىسۇ - ،زېسى وىچىه لىعى.
زازىؽي :ئۇٔىڭ ٍېٕىؽب ثېطىپ ،زازاَ ثىعٔىڭ چبضۋىٍىطىّىعٔي ؼۇؼۇضۇپ ثەضگۀٍىىىڭ ئۈچۈْ
ؼبڭب ھەق ثەضِەوچي ثوٌۇپ ؼېٕي چبلىطىۋارىسۇ ،زەڭالض ـ زېسى.
لىع ھبٍبعبٍٔىٕىپ ِۇؼبٔىڭ ٍېٕىؽب ٍۈگۈضزى ۋە ِۇؼبٔىڭ ئبٌسىؽب وېٍىپ زازىؽىٕىڭ گېپىٕي
ٍەرىۈظزىِ .ۇؼب وۆظىٕي ٍەضگە رىىىپ ئوضٔىسىٓ رۇضزى ،ئۇ ثۇٔي پۇي ئۈچۈْ ئەِەغ ،پەلەرال ا ﷲ
ضىعاؼي ئۈچۈٔال لىٍؽبْ ئىسى .ئەِّب ئىچىسە (وۆڭٍىسە) پۇرٍىطىٕي ئۆظىٕىڭ ئەِەغ ،اﷲٔىڭ
ثبـمۇضۇۋارمبٍٔىمىٕي ھېػ لىٍسى ۋە ئوضٔىسىٓ رۇضزى.
لىع ٍوي ثبـالپ ِبڭؽبٔسا ـبِبي وېٍىپ وىَىٍّىطىٕي ٍەٌپۈزى .ئۇ لىعؼب :ؼەْ ٍوٌٕي
وۆضؼەرىىِٓ ،ەْ ؼېٕىڭ ئبٌسىڭسا ِبڭبً - ،زېسى .ئۇالض ثوۋإٍىڭ ٍېٕىؽب وەٌسى .ثەظى
ِۇپەؼؽىطٌەض ثۇ ثوۋإٍىڭ ـۇئەٍت ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئىىۀٍىىىٕي ئېَزىپ« :لەۋِىٕىڭ ھبالوىزىسىٓ
وېَىٓ ئۇٔىڭؽب ئۇظۇْ ئۆِۈض ثېطىٍگەْ ئىسى» زېؽەٍ ،ۀە ثەظىٍەض « :ئۇ ـۇئەٍجٕىڭ ئىٕىؽىٕىڭ
ئوؼٍي ٍبوي ربؼىؽىٕىڭ ئوؼٍي» زەٍسۇ « .ئۇ ـۇئەٍجٕىڭ لەۋِىسىٓ ِۆِىٓ ثىط وىفي»
زېگۈچىالضِۇ ثبضٍ .ۀي ئۇٔىڭ ٍبذفي ثوۋاً ئىىۀٍىىي ئېٕىك .ثوۋاً ئۇٔي ربِبق ثىٍەْ ِېھّبْ
لىٍسى ۋە ٔەزىٓ وېٍىپٔ ،ەگە وېزىۋارمبٍٔىمىٕي ؼوضىسىِ .ۇؼب ئۆظىٕىڭ ھېىبٍىؽىٕي ئېَزىپ
ثەضزى.
ثوۋاً :لوضلّب! ظاٌىُ ِىٍٍەرزىٓ لۇرۇٌۇپؽەْ ،ئەِّب ثۇ ِەٍِىىەد ِىؽىطؼب رەۋە ئەِەغ ،ئۇالض
ثۇ ٍەضگە وېٍىپ ؼېٕي ربپبٌّبٍسۇ - ،زېسىِ .ۇؼب ذۇـبي ثوٌسى ۋە وېزىؿ ئۈچۈْ ئوضٔىسىٓ
رۇضزى .ثوۋإٍىڭ لىعى لېطى زازىؽىؽب پىچىطٌىسى :زازا! ئۇٔي ئىفٍەرىىٓ ،ثۇ ؼېٕىڭ
ئىفٍەِچىٍىطىڭ ئىچىسىىي ئەڭ ٍبذفىؽي ،ھەَ ئىفۀچٍىه ھەَ وۈچٍۈن.
ثوۋاً لىعىؽب :وۈچٍۈن ئىىۀٍىىىٕي ؼەْ لبٔساق ثىٍىؽەْ!  -زەپ لبضىسى .ـ ئوْ وىفي
ئبضاْ وۆرۈضەٌەٍسىؽبْ ذبزا ربـٕي ئۆظى ٍبٌؽۇظ وۆرەضزى - ،زېسى لىع .ـ ئۇٔىڭ ئىفۀچٍىه
ئىىۀٍىىىٕي ٔەزىٓ ثىٍىؽەْ؟  -ؼوضىسى ثوۋاً.
ـ ئبضلبِسىٓ ِېڭىفىٕي ذبٌىّىسىِ ،ەْ ِبڭؽبٔسا ِبڭب لبضىّبؼٍىك ئۈچۈْ ِېٕىڭ ئبٌسىّسا
ِبڭسى .ئۇٔىڭؽب گەپ لىٍؽىٕىّسا ئۇٍبٌؽىٕىسىٓ ٍەضگە لبضىۋاٌسى - ،زەپ عبۋاة ثەضزى لىع.
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ثوۋاً ِۇؼبؼب ئۆضۈٌۈ پِ :ۇؼب! ٍېٕىّسا ؼەوىىع ٍىً ئىفٍەپ ثېطىؿ ثەزىٍىڭگە لىعٌىطىّسىٓ
ثىطىٕي ؼبڭب ٔىىبھالپ ثېطىفٕي ذبالٍّەْ .ئەگەض ٍ 10ىٍٕي ربِبٍِىۋەرؽەڭ (روـمۇظىۋەرؽەڭ)
رېرىّۇ ٍبذفي .ؼېٕي عبپبؼب لوٍۇـٕي ذبٌىّبٍّەْ .اﷲ ذبٌىؽبِ ،ېٕىڭ ٍبذفي وىفي
ئىىۀٍىىىّٕي وۆضىؽەْ - ،زېسى.
ِۇؼب  :ثۇ ؼەْ ثىٍەْ ِېٕىڭ ئبضىٍىمىّسىىي روذزبِسۇض ،اﷲ ثىعٔىڭ روذزىّىّىعؼب
گۇۋاھچىسۇضِ .ەْ ِەٍٍي ؼەوىىع ٍىً ٍبوي ئوْ ٍىً ئىفٍەپ ثىطەً ،ئۇٔىڭسىٓ وېَىٓ وېزىؿ
ئەضوىٍٕىىي ِۀسە ثوٌىسۇ - ،زېسى.
ِۇؼبٔىڭ ئىفي ھەضوۈٔي ئەرىگۀسە چىمىپ چبضۋىالضٔي ئورٍىزىؿ ۋە ؼۇؼۇضۇـزىٓ ئىجبضەد
ئىسىِ .ۇؼبٔىڭ ِەزٍۀسە ئۆرىۈظگەْ ٍ 10ىً ۋالزي ،اﷲٔىڭ ئۇٔىڭ ئۈچۈْ ئوضۇٔالـزۇضؼبْ
پىالٔي ئىسىِ .ۇؼب ٍەئمۇثٕىڭ زىٕىسا ئىسىٍ ،ەئمۇة ئۇٔىڭ ئەعسازى ثوٌۇپ ،ئىجطاھىّٕىڭ
ٔەؼٍىسىٓ ئىسىٍ .ۀي ِۇؼب ئىجطاھىّٕىڭ ٔەۋضىٍىطىٕىڭ ٔەؼٍىسىٓ ئىسى .ئىجطاھىّسىٓ وېَىٓ
وەٌگە ْ ھەض پەٍؽەِجەض ئۇٔىڭ ٔەؼىٍسىٓ ئىسى .ثۇٔىڭسىٓ ـۇٔي چۈـىٕىۋاالالٍّىعويِ ،ۇؼب ئبرب ـ
ثوۋىٍىطىٕىڭ زىٕي ثوٌؽبْ ئىؽالَ ۋە رەۋھىس ئېزىمبزىسا ئىسى.
-7518عۇئبيِ :ۇعب ئەٌەٍھىغغبالِٕىڭ ِىغىشغب لبٍحىؾي
ئۇٔىڭؽب ثېطىٍگەْ ِۆھٍەد روـزيِ .ۇؼبٔىڭ ئىچىسە ِىؽىطؼب ٔىؽجەرەْ ٍوـۇضۇْ ثىط
ؼېؽىٕىؿ رۇٍؽۇؼي پەٍسا ثوٌسى .ئۇٔىڭ ِىؽىطؼب لبٍزمۇؼي وەٌگۀىسىِ .ۇؼب لبضاضٌىطىٕي رېع ھەَ
وەؼىىٓ لىالرزي .ئۇ ئبٍبٌىؽب :ـ ئەرە ِىؽىطؼب لبضاپ ٍوٌؽب چىمىّىع - ،زېسى.
ئبٍبٌي ئۆظ ـ ئۆظىگەٍ :وٌسا رېري ثىع ثىٍّەٍسىؽبْ ِىڭالضچە ذەرەض ثبض - ،زېسى .ئەِّب
ِۇؼبٔىڭ زېگىٕىٕي لىٍىفمب ِەعجۇض ئىسى.
ِۇؼب رۇٍۇلؽىعال ئۆظ ـ ئۆظىگە لىٍؽبْ ثۇ لبضاضىٕىڭ ھېىىّىزىٕي ثىٍّەٍززيِ .ۇؼب ئبئىٍىؽي
ثىٍەْ ثىٍٍە ٍوٌؽب چىمزي ...ئبً لېٍىٓ ثوٌۇد پبضچىٍىطىٕىڭ ئبضلىؽىؽب ِۆوۈٔگۀىسى .ئەرطاپ
لبضاڭؽۇ ،ثىطزىٕال چبلّبق چىمىپ ،ھبۋا گۈٌسۈضٌەپ وەرزي ۋە ئبضلىسىٕال ٍبِؽۇض ٍېؽىفمب ثبـٍىسى.
ھبۋا رېرىّۇ ؼوؼۇق ،رېرىّۇ لبضاڭؽۇالـزيِ .ۇؼب ٍوٌسىٓ ئېعىمىپ وەرزي .لبٍبلمب وېزىۋارمبٍٔىمىٕي
ثىٍىؿ ئۈچۈْ ٍوٌسىٓ ئىىىي زأە ربؾ رېپىپ ،ثىط ـ ثىطىگە ئۇضۇپ ئود ٍبلّبلچي ثوٌسىٌ .ېىىٓ
ثوٌّىسى ،وۈچٍۈن ـبِبي ربـالضٔىڭ ئب ضىؽىسىٓ چىممبْ ئبعىع ئۇچمۇٕٔي زەضھبٌال ئۆچۈضىۋېزەرزي.
ِۇؼب ٔېّە لىٍىفىٕي ثىٍەٌّەً ،رىزىطەپ رۇضارزي .ئبٔسىٓ ثېفىٕي وۆرۈضىۋېسىٍ ،ىطالزب الۋۇٌساپ
ٍېٕىۋارمبْ ئورٕي وۆضزى.
ِۇؼب ثىطزىٕال ؼۆٍۈٔۈپ وەرزي .ئۇ ئبئىٍىؽىگە :ئۇ ٍەضزە ثىط ئود وۆضزۈَِ ،ەْ ئۇ ٍەضگە
ثېطىپ وەٌگىچە ؼىٍەض ِۇـۇ ٍەضزىٓ ٍۆرىەٌّەً ئوٌزۇضۇپ رۇضۇڭالض!  -زېسى .ئبئىٍىؽي ِۇؼب
وۆضؼەرىەْ ئورمب لبضىسى ،ئەِّب ھېچٕىّە وۆضەٌّىسى .ـۇٔسالزىّۇ ،ئۇٔىڭ گېپي ثوٍىچە ئۇ ٍەضزە
رۇضۇپ رۇضِبلچي ثوٌۇـزيِ .ۇؼب ئود ثبض رەضەپىە لبضاپ ٍۈضۈپ وەرزي.
-7511عۇئبيِ :ۇعب ئەٌەٍھىغغبالِ ٕىڭ ئبٌالھ جبئبال ثىٍەْ ثىۋاعحە عۆصٌىؾىؾي
ِۇؼب ِۇظالپ وەرىەچىە ،ئۇ ٍەضگە ثبضؼىچە ئۆظىٕي ئىؽىزىؿ ئۈچۈْ ٍۈگۈضۈـىە ثبـٍىسى،
ئوڭ لوٌىسا ھبؼىؽي ثبض ئىسى .پۈرۈْ ثەزىٕي ٍبِؽۇضزىٓ چىٍىك ـ چىٍىك ھۆي ثوٌۇپ وەرىۀىسى.
ِبڭە ـ ِبڭۀ ،ىھبٍەد ‖رۇۋا ―زېگەْ عىٍؽىؽب ٍېزىپ وەٌسى .ئۇ عىٍؽب ئىچىسە ثىط ئبظ ؼەٌىزىٍىه
ھېػ لىٍسى .عىٍؽب ئىچىسە ٔە ؼوؼۇقٔ ،ە ـبِبي ٍوق ثوٌۇپ ،ئەرطاپ عىّغىذ ،ؼۈوۈرىە
چۆِگەْ ئىسىِ .ۇؼب ئورمب ٍېمىٕالـزي .ئۇ ئورمب ٍېمىٕالپ وېٍىفىگە ،ثىطزىٕال ِۇٔساق ئبۋاظ
وەٌسى:
«اﷲ ئورٕىڭ ٍېٕىسىىي وىفىٕي ۋە ئورٕىڭ ئەرطاپىسىىىٍەضٔي ِۇثبضەن لىٍسى .ئبٌەٍِەضٔىڭ
پەضۋەضزىگبضى اﷲ پبوزۇض» ِۇؼب چۆچۈپ رۇضۇپ لبٌسى .رېٕي ـۈضوىٕىپ وەرزي .ئبۋاظ ِەٌۇَ ثىط
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ٍەضزىٓ ئەِەغ ،ثەٌىي ھەِّە ٍەضزىٓ وېٍىۋاربرزي.
ِۇؼب ئورمب ئىٕچىىٍەپ لبضىسى ،رېٕي لبٍزىسىٓ ـۈضوىٕىپ وەرزي ،ئورٕىڭ ئبضىؽىسا ٍېفىً
ئۆؼىەْ ،رىىۀٍىه ثىط زەضەخ رۇضارزي .ئود لبٔچە وۈچەٍگۀؽېطى ،زەضەذّۇ ـۇٔچە ٍېفىً
رۈؼىە وىطەرزي .ئبزەرزە ٍبؼبچ وۆٍؽە ،لبضىساپ وېزەرزي ،ئەِّب ثۇ ئود وۈچەٍگۀؽېطى ئۇ زەضەخ
رېرىّۇ ٍبـىطىپ وېزىۋاربرزيِ .ۇؼب ـۇٔچە ئىؽؽىپ رەضٌەپ وەرىەْ ثوٌؽىّۇٍ ،ۀە روذزىّبً
رىزطىّەوزە ئىسى .زەضەخ ِۇؼبٔىڭ ئوڭ رەضىپىسىىي ؼەضثىە لبضاپ ؼوظۇٌؽبْ ربؼسا ئىسىِ .ۇؼب
ثوٌؽب ،رۇۋا عىٍؽىؽىسا رۇضارزيِ ،ۇؼب وۈچٍۈن ٔۇضٔىڭ وۆظٌىطىگە ظىَبْ لىٍىفىسىٓ لوضلۇپ،
لوٌٍىطى ثىٍەْ وۆظٌىطىٕي ئېزىۋاٌسى ۋە ئۆظ ـ ئۆظىگە ؼوضىسى :ـ ثۇ ئورّۇ ٍبوي ٔۇضِۇ؟ ثىطزىٕال ٍەض
ئىزبئەد ۋە لوضلۇٔچزىٓ رەۋضەپ وەرزي .ئەظىع ۋە ئۇٌۇغ اﷲ ِۇٔساق زېسى:
«ئي ِۇؼب! ِۇؼب ثېفىٕي وۆرۈضۈپ :ـۇٔساقِ ،ەْ ِۇؼب - ،زېسى.
ئەظىع ۋە ئۇٌۇغ اﷲِ :ەْ ھەلىمەرەْ ؼېٕىڭ پەضۋەضزىگبضىڭسۇضِەْ ،زېسى.
ِۇؼب رېرىّۇ رىزطىگەْ ھبٌسا :ـۇٔساق ،ؼەْ ضەثجىُ - ،زېسى.
ئەظىع ۋە ئۇٌۇغ اﷲ ئۇٔىڭؽب ِۇٔساق زېسى:
وەـىڭٕي ؼبٌؽىٓ ،ؼەْ ھەلىمەرەْ ِۇلەززەغ ۋازى ثوٌؽبْ رۇۋازا ؼەْ.
ِۇؼب پۈرۈْ ۋۇعۇزى رىزطىگەْ ھبٌسا ئېگىٍسى ۋە وەـىٕي ؼبٌسى.
ئۇٌۇغ اﷲ ئۇٔىڭؽب ٍۀە ِۇٔساق زېسى:
ِەْ ؼېٕي (پەٍؽەِجەضٌىىىە) ربٌٍىسىُ ،ؼەْ ۋەھَىگە لۇالق ؼبٌؽىِٓ .ەْ ھەلىمەرەْ
(ئىجبزەرىە الٍىك) اﷲ زۇضِەِْ ،ۀسىٓ ثبـمب ھېچ ِەثۇز (ثەضھەق) ٍوقٍ( ،بٌؽۇظ) ِبڭب ئىجبزەد
لىٍؽىِٓ ،ېٕي ظىىطى لىٍىؿ ئۈچۈْ ٔبِبظ ئولۇؼىٓ ،لىَبِەرٕىڭ ثوٌۇـي ِۇھەلمەلزۇض ،ھەض ئبزەَ
ئۆظىٕىڭ ئەِەٌىگە ٍبضىفب ِۇوبپبرٍىٕىفي ئۈچۈْ ،ئۇٔي (ٍۀي ئۇٔىڭ لبچبْ ث وٌۇـىٕي) ِەذپىٌ
رۇرزۇَ .لىَبِەرىە ئىفۀّەٍسىؽبْ ۋە ٔەپؽي ذبھىفٍىطىؽب ئەگەـىەْ ئبزەَ ؼېٕي ئۇٔىڭسىٓ (ٍۀي
لىَبِەرىە رەٍَبضٌىك لىٍىفزىٓ ۋە ئۇٔي رەؼزىك لىٍىفزىٓ) روؼّىؽۇْ ،ئۇٔسالزب ئۆظەڭ ھبالن
ثوٌۇؼەْ (چۈٔىي ئبذىطەرزىٓ ؼبپىً ثوٌۇؾ ،ھبالوەرىە ئېٍىپ ثبضىسۇ).
ِۇ ؼبٔىڭ ثەزىٕي ئىالھىٌ ۋەھَىٕي ئېٍىۋارمبٔسا ،ضەثجىٕىڭ ؼۆظىٕي ئبڭالۋارمبٔسا ۋە ضەثجي
ثىٍەْ ؼۆظٌىفىۋارمبٔسا رېرىّۇ لبرزىك رىزطەپ وەرزي.
ِېھطىجبْ ۋە ـەپمەرٍىه اﷲ ئۇٔىڭؽب ِۇٔساق زېسى:
ئي ِۇؼب! ئوڭ لوٌۇڭسىىي ٔېّە ئۇ؟.
ِۇؼبٔىڭ ھەٍطأٍىمي رېرىّۇ ئبـزي .چۈٔىي ئۇٔ ىڭ ثىٍەْ ؼۆظٌىفىۋارمىٕي ئۇٌۇغ اﷲ ئىسى.
اﷲ ِۇؼبٔىڭ لوٌىسا ھبؼب ربٍبق رۇرۇۋاٌؽبٍٔىمىٕي ِۇؼبزىّٕۇ ٍبذفي ثىٍەرزي .ئۇٔسالزبٍ ،ۀە ٔېّە
ئۈچۈْ ئۇٔىڭسىٓ ؼوضىؽبٔسۇ؟ ـۈثھىؽىعوي ،ثۇٔىڭسا چوڭ ثىط ھېىّەد ثبض ئىسى.
ِۇؼب ئبۋاظى رىزطىگەْ ھبٌسا ئېَززي « :ئۇ ِېٕىڭ ھبؼبَ ،ئۇٔىڭؽب ربٍىٕىّەْ ،ئۇٔىڭ ثىٍەْ
لوٍٍىطىّؽب ؼبظاڭ لېمىپ ثېطىّەْ ،ئۇٔىڭسا ِېٕىڭ ٍۀە ثبـمب ئېھزىَبعٍىطىّّۇ ثبض» .
ئەظىع ۋە ئۇٌۇغ اﷲ « :ئي ِۇؼب! ئۇٔي (ٍەضگە) ربـٍىؽىٓ» زېسى.
ِۇؼب ئبعبٍىپ لوضلۇپ وەرىۀىسى .ئۇ لوٌىسىىي ھبؼىٕي ٍەضگە ربـٍىسى .ھبؼب ثىطزىٕال
ٔبھبٍىزي ٍوؼبْ ۋە لوضلۇٔچٍىك ثىط ٍىالٔؽب ئبٍٍىٕىپ ،ئۇٍبق ـ ثۇٍبلمب ھەضىىەرٍىٕىفىە ثبـٍىسى.
ِۇؼب لوضلمىٕىسىٓ ھوـىسىٓ وەرىىٍي ربؼال لبٌسى .ۋۇعۇزى لبرزىك ؼىٍىىٕىپ وەرزي .ئۇ
وەٍٕىگە ثۇضۇٌۇپ لېچىفمب رەِفەٌسى .ئىىىي لەزەَ ئېٍىپ رۇضۇـىؽب اﷲٔىڭ ئبۋاظى وەٌسى« :ئي
ِۇؼب! لوضلّىؽىِٓ ،ېٕىڭ ھۇظۇضۇِسا پەٍؽەِجەضٌەض ئەٌۋەرزە لوضلّبٍسۇ» .
ئبٌسىڭؽب ِبڭؽىٓ ،لوضلّىؽىٓ ،ؼەْ ھەلىمەرەْ (لۇضلۇٔچزىٓ) ئەِىٓ ثوٌؽۇچىالضزىٕؽەْ.
ِۇؼب روذزبپ لبٌسىٍ .ىالْ رېرىچە لىّىطالپ رۇضارزي.
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ئۇٌۇغ اﷲ ِۇؼبؼب« :ئۇٔي رۇرۇۋاٌؽىٓ ،لوضلّىؽىٓ ،ئۇٔي زەؼٍەپىي (ٍۀي ھبؼىٍىك) ھبٌىزىگە
لبٍزۇضىّىع» .
ِۇؼب رىزىطەپ رۇضؼبْ لوٌٍىطىٕي ٍىالٔؽب ئۇظارزي .لوٌي ٍىالٔؽب رېگىفي ثىٍۀالٍ ،ۀە ھبؼىؽب
ئبٍٍىٕىپ لبٌسى .اﷲ ئۇٔىڭؽب لبٍزب ئەِىط ثەضزى :لوٌۇڭٕي لوٍٕۇڭؽب ؼبٌؽىٓ ،ئۇ ھېچمبٔساق
ئىٍٍەرؽىع (ثىط پبضچە ئبٍسەن پبضالپ) ئبپئبق ثوٌۇپ چىمىسۇ ،لوضلۇٔچٕي زەپئي لىٍىؿ ئۈچۈْ،
لوٌۇڭٕي ٍىؽىۋاٌؽىٓ (ٍۀي لوٍٕۇڭؽب ؼېٍىۋاٌؽىٓ).
ِۇؼب لوٌىٕي لوٍٕىؽب رىمىپ چىمبضؼىٕىسا ،لوٌىٕىڭ ئبٍسەن ٍوضۇپ وەرىۀٍىىىٕي وۆضزى.
ِۇؼب ثۇ ثوٌؽبٔالضزىٓ ٔبھبٍىزي ھبٍبعبٔالٔؽبْ ئىسى .لوٌىٕي اﷲٔىڭ ثۇٍطۇلي ثوٍىچە ٍۈضىىىٕىڭ
ئۈؼزىگە لوٍۇۋېسى ،ئۇٔىڭ لوضلۇٔچي پۈرۈٍٔەً رۈگىسى.
ِۇؼبٔىڭ ٍۈضىىي عبٍىؽب چۈـزي .اﷲ ھبؼب ۋە لوٌٕىڭ ِۆعىعىؽىسىٓ وېَىٓ ئۇٔىڭؽب ثىط
ئەِىط ثەضزى .ئۇٔىڭ پىطئەۋٕٔىڭ لېفىؽب ثېطىپ ،ئۇٔي ـ چىطاٍٍىمچە اﷲ ؼب زەۋەد لىٍىفىٕي ۋە
ثۀي ئىؽطائىٍٕي ِىؽىطزىٓ ئېٍىپ چىمىپ وېزىفىٕي ثۇٍطىسىِ .ۇؼب ئۆظىٕىڭ پىطئەۋٔسىٓ
لوضلىسىؽبٍٔىمىٕي ثىٍسۈضزىِ .ۇؼب ئۇالضزىٓ ثىطىٕي ئۆٌزۈضۈپ لوٍؽبٍٔىمي ئۈچۈْ ،ئۇالضٔىڭّۇ
ئۆظىٕي ئۆٌزۈضۈۋېزىفىسىٓ لوضلبرزي.
ِۇؼب اﷲلب لېطىٕسىفي ھبضۇٕٔي ئۆظى ثىٍەْ ثىٍٍە ئەۋەرىفىٕي ؼوضاپ ٍبٌۋۇضزى .اﷲ
ئۆظىٕىڭ ھەضلبچبْ ئۇالض ثىٍەْ ثىٍٍە ثوٌىسىؽبٍٔىمىٕي ثىٍسۈضۈپِ ،ۇؼبؼب ِەزەد ثەضزى .پىطئەۋْ
ھەضلبٔچە ئەـەززىٌ ۋە لوپبي ثوٌؽىّۇ ،ئۇالضؼب ظىَبْ ٍەرىۈظۈٌّەٍززي .اﷲ ئۆظىٕىڭ پىطئەۋٕٔىڭ
ئۈؼزىسىٓ ؼبٌىپ وېٍىسىؽبٍٔىمىٕي ِۇؼبؼب ثىٍسۈضزىِ .ۇؼب اﷲٔىڭ ئۆظىگە ِەزەد ثېطىفىٕي،
ئىفىٕي ئبؼبٔالـزۇضۇپ ثېطىفى ٕي ۋە زەۋىزي ئۈچۈْ وۈچ ـ لۇۋۋەد ئبرب لىٍىفىٕي رىٍەپ
ٍبٌۋۇضزىِ .ۇؼب ،اﷲ زىٓ ئۆظىٕىڭ پىطئەۋٕٔىڭ لېفىؽب ثېطىفي ھەلمىسىىي ثۇٍطۇلىٕي ئبٌؽبٔسىٓ
وېَىٓ ،ئبئىٍىؽىٕىڭ ٍېٕىؽب لبٍززي ۋە ئبئىٍىؽي ثىٍەْ ثىطٌىىزە ِىؽىطؼب لبضاپ ٍوٌؽب چىمزي.
-7515عۇئبي :ئبٌالھ جبئبالٔىڭ ِۇعب ۋە ھبسۇْ ئەٌەٍھىغغبالِالسغب ئەٌچىٍىه ۋەصىپىغىٕي
جبپؾۇسۇؽي
ئۇٌۇغ اﷲ ِۇؼب ۋە ھبضۇٔؽب ِۇٔساق زېسى :ؼىٍەض پىطئەۋٕٔىڭ ٍېٕىؽب ثېطىپ« :ثىع ئىىىىّىع
پەضۋەضزىگبضىڭٕىڭ ئەٌچىؽي ثوٌىّىع ،ئىؽطائىً ئەۋالزىٕي لوٍۇۋەرىىٓ ،ثىع ثىٍەْ وەرؽۇْ،
ئۇالضٔي لىَٕىّىؽىٓ» زەڭالضِ .ۇؼب اﷲٔىڭ ثۇٍطۇلىؽب ثىٕبئەْ ،پىطئەۋْ ثىٍەْ ٔبھبٍىزي ؼىپبٍىٍىك
ثىٍەْ وۆضۈـزي (ئۇچطاـزي).
ئۇٔىڭؽب اﷲ ٔي ،اﷲٔىڭ ضەھىّىزىٕي ،عۀٕىزىٕي ،ثىط اﷲلب ئىفىٕىؿ ۋە ئۇٔىڭؽب ئىجبزەد
لىٍىفٕىڭ وېطەوٍىه ئىىۀٍىىىٕي چۈـۀسۈضگىٓ...
ئۇٔىڭ ثىٍەْ ؼۆظٌەـىۀسە ،ئۇٔىڭ ئىٕؽبٔىٌ رەضەپٍىطىٕي ئوٍؽىزىفمب رىطىفمىٓ .ئۇٔىڭ
ِىؽىطٔىڭ ھۆوۈِساضى ئىىۀٍىىىٕي ئەؼٍەرىىٓ .ذبٌىؽب ،ئۇٔىڭ عۀٕەرىە ئېطىفەٌەٍسىؽبٍٔىمىٕي
ۋە عۀٕەرىە ئېطىفىؿ ئۈچۈْ پەلەد اﷲ زىٓ لوضلۇؾ وېطەوٍىىىٕي ئېَزمىٓ...
-7518عۇئبيِ :ۇعب ئەٌەٍھىغغبالَ ثىٍەْ پىشئەۋىٓ ئوجحۇسعىذىىي وۆسەػ
پىطئەۋْ ِۇؼبٔىڭ ؼۆظٌىطىٕي ِەؼرىطە لىٍؽبْ ھبٌسا رىڭفىسى .ئۇٔي ئۆظىٕىڭ ئۇٌۇغ
رەذزىگە وۆظ رىىىەْ ؼبضاڭ زەپ ئوٍٍىسى ۋە لوٌىٕي وۆرۈضۈپ:
ـ ؼەْ ٔېّە زېّەوچي؟ ئېَزە! ٔېّە زېّەوچىؽەْ! روال گەپ لىٍّبً زەضھبي ئېَذ!
ِۇؼب :ئىؽطائىً ئەۋالزىٍىٕىڭ ثىع ثىٍەْ ثىٍٍە ِى ؽىطزىٓ چىمىپ وېزىفىگە ضۇذؽەد
لىٍىفىڭٕي ؼوضاٍّەْ - ،زېسى.
پىطئەۋْ :ئۇالض ِېٕىڭ لۇٌٍىطىُ رۇضؼبٔ ،ېّە ئۈچۈْ ئۇالضٔىڭ ِىؽىطزىٓ چىمىپ وېزىفىگە
ضۇذؽەد لىٍؽۇزەوّەْ؟  -زېسى.
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ِۇؼب :ئۇالض ئبٌەٍِەضٔىڭ ضەثجي ثوٌؽبْ اﷲٔىڭ لۇٌٍىطىسۇض - ،زېسى.
پىطئەۋْ ِبظاق لىٍىپ :ؼەْ ئىؽّىڭٕىڭ ِۇؼب ئىىۀٍىىىٕي ئېَزّىسىڭّۇ؟  -زېسى.
ِۇؼب :ـۇٔساق ،ئىؽّىُ ِۇؼب - ،زېسى.
پىطئەۋْ :ئەً ِۇؼب! ؼەْ ـۇٔساق وىچىه ۋە ئبعىع ۋالزىڭسا ،ثىع ٔىً زەضٍبؼىسىٓ
ؼۈظۈۋاٌؽبْ ِۇؼب ئەِەؼّۇ؟ ؼەْ ثىعٔىڭ ؼبضاٍسا چوڭ ثوٌؽبْ ،ثىعٔىڭ ربِىمىّىعٔي ٍېگەْ،
ؼۈٍىّىعٔي ئىچىۀْ ،ېئّەد ۋە ٍبذفىٍىمٍىطىّىعزىٓ روٌۇق پبٍسىالٔؽبْ ِۇؼب ئەِەؼّۇ؟ ئەگەض
ئۇٔۇرّىؽبْ ثوٌؽبَِ ،ىؽىطٌىك ثىطىٕي ئۆٌزۈضۈپ لوٍۇپ ،لېچىپ وەرىەْ ِۇؼب ئەِەؼّۇ؟ ؼەْ
ئبزەَ ئۆٌزۈضۈـٕىڭ وۇـطىٍىك ئىىۀٍىىىٕي ئېَزىۋارىؽەْ .ئۇٔسالزب ،ؼۀّۇ وبـىط ؼەْ،
ئۆٌزۈضۈٌۈـىە الٍىمؽەْ؟ ئەً ِۇؼب! ؼەْ ِىؽىط لبٔۇٔىسىٍٓ ،ۀي ئبزاٌەرزىٓ لبچمبْ ِۇؼب
ئەِەؼّۇ؟ ئەِسى وېٍىپ ِەْ ثىٍەْ ربوبٌٍىفىۋاربِؽەْ؟ ِەْ ثىٍەْ ٔېّە ھەلمىسە
ربوبٌٍىفىۋارؽەْ؟
ِۇؼب پىطئەۋٕٔىڭ ئۆظىگە ئۆرّۈـٕي ،ئۆظىٕي ثېمىپ چوڭ لىٍؽبٍٔىمىٕي ۋە ئۆظىگە لىٍؽبْ
ٍبذفىٍىمٍىطىٕي ئەؼٍەرىۀٍىىىٕي ،ـۇٔسالال ،ئۇٔىڭ ئۆظىگە ثۇضۇْ ئبزەَ ئۆٌزۈضۈپ لوٍؽبْ
ۋەلەؼي ثىٍەْ رەھسىذ ؼېٍىۋارمبٍٔىمىٕي چۈـۀسى.
ِۇؼب پىطئەۋٕٔىڭ رەھسىزىگە پىؽۀذ لىٍّىسى ۋە ئۆظىٕىڭ ئۇ ِىؽىطٌىمٕي ئۆٌزۈضگەْ
چبؼسىّۇ وبپىط ئەِەؼٍىىىٕي ،ثەٌىي ئۆظىٕىڭ اﷲ ۋەھَي لىٍّىؽبْ ثىط ٍوٌسا ئېعىپ لبٌؽبْ ثىطؼي
ئىىۀٍىىىٕي چۈـۀسۈضزى.
ئۇٔي لەؼزەْ ئەِەغ ،ثەٌىي ئېھزىَبرؽىعٌىمزىٓ ئۆٌزۈضۈپ لوٍؽبْ ثوٌؽىّۇ ،ئۆظىسىٓ ثۇٔىڭ
ئۆچي ئېٍىٕىسىؽبٍٔىمىسىٓ لوضلۇپ ِىؽىطزىٓ لبچمبٍٔىمىٕي ،وېَىٕچە اﷲٔىڭ ئۆظىگە ھېىّەد
ثەضگۀٍىىىٕي ۋە پەٍؽەِجەضٌىطىسىٓ ثىطى لىٍؽبٍٔىمىٕي ئېَززي.
ِۇؼبٔىڭ ؼەۋضؼىع ِىغەظى لوظؼىٍىفمب ثبـٍىسى .پىطئەۋٕٔىڭ لىٍؽبْ ـ ئەرىۀٍىطىٕي
ؼۆظٌەپٍ ،بذفىٍىمٍىطىٕي ِىٕٕەد لىٍىفي ئۇٔىڭ ؼەۋضؼىع ذبضاوزېطىٕي ئورزۇضىؽب چىمبضزى.
ـۇڭب ِۇؼب پىطئەۋٔگە زەضھبٌال ِۇٔساق عبۋاة ثەضزى:
ؼەْ ئىؽطائىً ئەۋالزىٕي لۇي لىٍسىڭ ،ؼېٕىڭ ِبڭ ب ِىٕٕەد لىٍؽبْ ٔېّىزىڭ ئۀە ـۇزۇض .
ِەؼىٍىٕي ِەْ ئۆظ ئىچىّسىٓ چىمىطىپ ئورزۇضىؽب لوٍّىسىُ ٍبوي ِەْ ئىؽطائىً ئوؼۇٌٍىطىٕىڭ
ئەٌچىؽي ئەِەؼّەْ .ئۆظەِگە ئەٌچي ثوٌۇپّۇ وەٌّىسىُِ .ەْ پەلەد اﷲٔىڭ ئەٌچىؽي،
ئبٌەٍِەضٔىڭ پەضۋەضزىگبضىٕىڭ پەٍؽەِجىطىّەْ...
زەي ـۇ چبؼسا ،پىطئەۋْ ئۇٔىڭ ؼۆظىٕي ثۆٌسى « :ئبٌەٍِەضٔىڭ پەضۋەضزىگبضى زېگەْ ٔېّە؟».
ِۇؼب ئۇٔىڭؽب ِۇٔساق عبۋاة ثەضزى« :ئۇ ئبؼّبٔالضٔىڭ ،ظېّىٕٕىڭ ۋە ئۇالضٔىڭ ئبضىؽىسىىي
پۈرۈْ ِەذٍۇلبرالضٔىڭ پەضۋەضزىگبضىسۇض .ئەگەض ؼىٍەض ھەلىمىٌ ئىفىٕىسىؽبْ ثوٌؽبڭالض» .
پىطئەۋْ ِۇؼب ثىٍەْ ثى طٌىىزە وەٌگەْ ئىؽطائىً ئوؼۇٌٍىطىؽب لبضاپ « :ؼىٍەضگە ئەۋەرىٍگەْ
(ثۇ) ئەٌچي ئەٌۋەرزە ِەعٕۇٔسۇض» .
ـۇٔىڭ ثىٍەِْ ،ۇؼب ھەَ ذۇؾ ذەۋەضچي ھەَ ئبگبھالٔسۇضؼۇچي ثوٌۇپ ئەۋەرىٍگۀىسى .ئەِّب
پىطئەۋْ ثۇ ئبگبھالٔسۇضؼۇچىؽب پىؽۀذ لىٍّىسى .ئۇالضٔىڭ ئبضىؽىسىىي ربالؾ ـ ربضرىؿ
ثبضؼبٔؽېطى وۈچىَىپ ،ـىسزەرٍىه رۈغ ئبٌؽىٍي رۇضزى .ئبضىسا ثوٌۇۋارمبْ لبرزىك گەپ ـ ؼۆظٌەض
ۋەظىَەرٕي ئۆظگەضرزي .ربالؾ ـ ربضرىفٕىڭ ـەوٍي ئۆظگىطىپ عېسەٌگە ئبٍٍىٕىفمب ثبـٍىسىِ .ۇؼب
پىطئەۋٔگە ئەلٍىٌ زەٌىٍٍەضٔي وەٌزۈضزى .ئەِّب پىطئەۋْ ثۇ ِۀزىمىٍىك ؼۆھجەرزىٓ چەرٕەپٍ ،ېڭي
ـ ٍېڭيِ ،ۇؼب ربضرىفبٌّبٍسىؽبْ رېّىالضؼب ئۆظگەضرەرزيِ .ۇؼبؼب ھۇعۇَ لىالرزي ،ئۇٔىڭؽب رەھسىذ
ؼبالرزي ،ھبلبضەد لىالرزي ۋە رىٍؽب ئبٌؽۇؼىع گەپٍەضٔي لىالرزي.
ِۇؼب ،ئەلٍىٌ زەٌىٍەضٔىڭ ٔەرىغە ثەضِەٍسىؽبٍٔىمىٕي ھېػ لىٍسى .رېٕچ ثبـالٔؽبْ ِۇٔبظىطە
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ئبۋۋاي ِەؼرىطىگە ،وېَىٓ لوپبٌٍىك ۋە ھبلبضەرىە ،ئبذىطىسا ظىٕساْ رەھسىزىگە ئبٍالٔؽبْ ئىسى.
ِۇؼب ِۆعىعە وۆضؼىزىؿ ۋالزىٕىڭ وەٌگۀٍىىىٕي چۈـۀسىِ .ۇؼب پىطئەۋٔگە لبضـي وۆوطەن
وېطىپ ِەٍسأؽب چىمزي ،پىطئەۋّٔۇ ئۇٔىڭؽب لبضـىٍىك ثىٍسۈضزى .پىطئەۋْ ِۇؼبٔىڭ ِۆعىعە
وۆضؼىزىؿ ئبضلىٍىك ئۇٔىڭ ئۆظىٕىڭ ضاؼزچىٍٍىمىٕي ئىؽپبرٍىفىٕي رەٌەپ لىٍسىِ .ۇؼب
ھبؼىؽىٕي ؼبضإٍىڭ چوڭ ظاٌىؽب ربـٍىسى.
ھەِّەٍٍۀٕىڭ وۆظى ِەضِەضزىٓ ٍبؼبٌؽبْ ظاٌؽب ربـالٔؽبْ ھبؼىؽب رىىىٍسى .ھبؼب ٍەضگە
چۈـۈپالٔ ،بھبٍىزي رېع ھەضىىەرٍىٕىسىؽبْ ٍوؼبْ ٍىالٔؽب ئبٍالٔسى .ۋەھفىٌ ٍىالْ پىطئەۋٔگە لبضاپ
ھەضىىەرٍۀسى .لوضلۇپ وەرىەْ پىطئەۋٕٔىڭ ٍۈظى ربرىطىپ ،رەذزىسە رۈگۈٌۈپ لبٌسى ۋە
ثبـمىالضٔىڭ ٍىالٕٔي ئۆظىسىٓ ٍىطالالـزۇضۇـي ئۈچۈْ ۋاضلىطىسىِ .ۇؼب لوٌىٕي ٍىالٔؽب ئۇظارزي،
ٍىالْ رەوطاض ھبؼىؽب ئبٍالٔسى .ثۇ ِۇعىعىٕي وۆضگەْ ھەِّەٍٍۀٕىڭ رىٍي رۇرۇٌسى ،ظاي ؼۈوۈرىە
چۆِگۀىسىِ .ۇؼب ھەِّەٍٍۀىڭ وۆظ ئبٌسىسا ئىىىىٕچي ِۆعىعىٕي وۆضؼىزىؿ ئۈچۈْ لوٌىٕي
لوٍٕىؽب رىمىپ چىمبضزى .ئۇٔىڭ لوٌي ئبً ٔۇضىسەن ٍوضۇپ وەرزي ،ؼبضإٍىڭ الِپب ۋە ـبٍِىطى ثۇ
ٍوضۇلٍۇلزب وۆضۈّٔەٍال لبٌسى .پىطئەۋٕٔىڭ ٍۈظى لوضلمىٕىسىٓ وۆوىطىپ وەرىۀىسى .ؼبضاً
عىّغىزٍىممب چۆِسى .ھەض ئىىىي ِۆعىعە ھەِّەٍٍۀگە لبرزىك رەؼىط لىٍؽبٔىسىِ .ۇؼب لوٌىٕي
رەوطاض لوٍٕىؽب رىمزي ،لوٌي ئەؼٍىگە لبٍززي .ئىىىىٕچي ِۆعىعە ربضلبرمبْ ٔۇض پۈرۈْ ئەرطاپمب
ٍېَىٍؽبٔىسى .پىطئەۋْ ٍۈظى ؼوٌؽۇْ ھبٌسا :ـ ھەِّىڭالض چىمىڭالض! وېَىٕچە لبٍزب وۆضۈـىّىع- ،
زېسىِ .ۇؼب ؼبضاٍسىٓ لبٍزىپ چىمزي.
پىطئەۋْ ٔېّە لىالضىٕي ثىٍّەٌّەً لبٌؽبٔىسى .پىطئەۋْ ثۇ ئىىىي ِۆعىعە لبضـىؽىسا
زاڭمېزىپ لبٌؽبٔىسىِ .ۇؼب ئۇٔىڭ ؼبضىَىسىٓ چىمىفي ثىٍۀال ،ثۇ ھەٍطأٍىك ۋە لوضلۇٔچ ئبچچىك
ؼەظەپىە ئبٍالٔسى ،ؼەظىپىٕي ئەرطاپىسا رۇضؼبْ ۋەظىط ـ ۋۇظضاٌىطىسىٓ ئبٌسى .ئۇالضؼب لبرزىك ِۇئبِىٍە
لىٍىفمب ثبـٍىسى ،ئۇالضٔىڭ ئۆظىٕي ٍبٌؽۇظ لوٍۇـىٕي ثۇٍطىسى .ئۇ ثۇ ِەؼٍىٕي رېٕچ ئوٌزۇضۇپ
ئوٍالـمب رىطىفزي .ئبٔسىٓ پۈرۈْ ِىؽىطزىىي ۋەظىط ،لوِبٔساْ ۋە ِەؼئۇي ذبزىّالضٔي روپالپ،
چوڭ ٍىؽىٍىؿ ئۆرىۈظۈـىە لبضاض ثە ضزى ۋە ثبؾ ۋەظىطى ھبِبٔؽب ٍىؽىٍىفمب ـەذؽەْ ئۆظىٕىڭ
ٍېزەوچىٍىه لىٍىسىؽبٍٔىمىٕي ئېَززي .پىطئەۋٕٔىڭ لەۋِىٕىڭ وبرزىٍىطى ٍىؽىٍسى.
پىطئەۋْ ثبؾ ۋەظىطى ھبِبٔؽب لبضىسى .ربضىرىٌ ٍىؽىٍىؿ ثبـالٔسى ،پىطئەۋْ ئۆظىٕي ئبؼّبٔؽب
ئېٍىپ چىمبالٍسىؽبْ زەضىغىسە ئېگىع ثىط ـورىٕىڭ ٍبؼىٍىفىٕي ثۇٍطىسى .پىطئەۋٕٔىڭ ثۇ ثۇٍطۇلي
ِىؽىط ِەزۀىَىزىگە ۋە ئۇالضٔىڭ ثىٕبوبضٌىممب ثوٌؽبْ لىعىمىفىسىٓ وېٍىپ چىممبٔىسى .ھبِبْ
ِۇٔساق ثىط ٔەضؼىٕي ٍبؼبپ چىمىفٕىڭ ِۇِىىٓ ئەِەؼٍىىىٕي ثىٍىپ رۇضۇپ ،پىطئەۋٔگە
ضىَبوبضٌىك ثىٍەْ عبۋاة ثەضزى:
ـ ِەْ ئۇٔىڭ زەضھبي ٍبؼىٍىفي ئۈچۈْ ثۇٍطۇق لىٍىّەْ .ئەِّب ،ھۆضِەرٍىه پبزىفبھىُ!
رۇٔغي لېزىُ ـەذؽىَىزىڭگە ئېزىطاظ ثىٍسۈضۈـىّگە ضۇذؽەد لىٍؽىٓ! ؼەْ ئبؼّبٔسىٓ
ھېچٕەضؼە ربپبٌّبٍؽەْ ،ؼۀسىٓ ثبـمب ئىالھ ٍوق.
ِەؼٍىھەرچىٍەض لوضلمبٍٔىمي ۋە پىطئەۋٔگە لىٍؽبْ ئىىىي ٍۈظٌىّىچىٍىه ِۇئبِىٍىٍىطىسىٓ
وېَىٓ الَ ـ عىُ زېَىفّىسى .پىطئەۋْ ٍۀە ثىط رەضەپزىٓ ِۇؼبٔي چبلىطىپ ،ئۇٔي لوضلىزىفمب ۋە
رەھسىذ ؼېٍىفمب رىطىفمبْ ثوٌؽىّۇِ ،ۇؼب ھېچ ئىؿ ثوٌّىؽبٔسەن ذبرىطعەَ ٍۈضىۋەضزى .پىطئەۋْ
ِۇؼبؼب:
ـ ئەً ِۇؼب! ؼەْ ثىط ؼېھىطگەضؼەْ ،ؼېٕي ِىؽىط ذەٌمىٕىڭ ئبٌسىسا ِەٍسأؽب چىمىطىفمب
لبضاض ثەضزىُ .ثىط ٔەچچە وۈٔگىچە ثبـمب ؼېھىطگەضٌەض ٍېزىپ وېٍىسۇ - ،زېسى.
ِۇؼب پىطئەۋٕٔىڭ ئبذىطلي ؼۆظٌىطىٕي ئبڭٍىّبؼٍىممب ؼېٍىۋېٍىپ:
ـ ئۇٔسالزب ،ـۇ وۈٔي وۆضۈـۈؾ ئۈچۈْ وېٍىفزۇق ،وۆضۈـۈؾ وۈٔي ؼىٍەضٔىڭ ثبٍطاَ
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وۈٔىڭالض ،ھەِّەٍٍەْ ٍىؽىٍؽبْ ئەرىگەْ ۋالزىسا ثوٌؽۇْ - ،زېسىِ .ۇؼب ذبرىطعەَ ۋە رەِىىٓ
ھبٌسا ِېڭىپ وەرزي .ؼېھىطگەضٌەض پىطئەۋٕٔىڭ ؼبضىَىؽب ٍىؽىٍىفمب ثبـٍىسى.
پىطئەۋٕٔىڭ ؼۆظى رۈگىگۀىسى .ؼېھىطگەضٌەضٔىڭ چىمىپ وەرؽە ثوٌىسىؽبٍٔىمىٕي ئىفبضەد
لىٍسى ،ئەِّب ئۇالض رېرىچە ئۆظ ئوضۇٍٔىطىسا رۇضۇـبرزي .پىطئەۋْ وۈٌۈپ رۇضۇپ:
ـ ؼىٍەضٔي چولۇَ ضاظى لىٍىّەْ ،ؼىٍەض ئەڭ ئەرىۋاٌىك وىفىٍەضگە ئبٍٍىٕىؽىٍەض ،ؼبضاٍسا
ؼېھىطگەضٌەض ئۈچۈْ ٍېڭي ۋەظىپىٍەض رەٍىٓ لىٍىّىع ،ثۇ ھەلزە ؼىٍەض ھەضگىع ئۀسىفە لىٍّبڭالض! -
زېسى .پىطئەۋْ ؼېھىطگەضٌەضٔىڭ ئۆظٌىطىگە ئىفۀگۀٍىىىٕي وۆضۈپ وۈٌۈِؽىطىسى .ئۇالضٔىڭ
چىمىفىؽب ئىفبضەد لىٍىپ ،ئۆظى ربئبَ ٍېَىؿ ئۈچۈْ ئوٌزۇضزى .پىطئەۋٕٔىڭ وۆڭٍي وۆرۈضۈٌۈپ
لبٌؽبٔىسى.
ثبٍطاَ وۈٔي ٍېزىپ وەٌسى .پىطئەۋْ ۋە ؼېھىطگەضٌەضٔىڭ ٍېزىپ وېٍىفي ثىٍەْ ذەٌك
ھبٍبعبٍٔىٕىفمب ثبـٍىسىِ .ۇؼب ثىٍەْ ھبضۇْ وەٌگۀسە ،ئەرطاپ ؼۈوۈرىە چۆِگۀىسىِ .ۇؼب
ثېفىٕي رىه رۇرۇپ اﷲ ٔي ظىىىط لىٍؽبْ ھبٌسا رۇضارزي .ئەرطاپ پۈرۈٍٔەً عىّىسى ،ؼېھىطگەضٌەض
ِۇؼبؼب ٍېمىٍٕىفىپ وېٍىپ :ئەً ِۇؼب! ؼەْ ثبـزب ھۇٔىطىڭٕي وۆضؼىزەِؽەْ ٍبوي ثىع
وۆضؼىزەٍٍىّۇ؟  -زەپ ؼوضاـزي.
ِۇؼب :ـ ؼىٍەض ثبـزب وۆضؼىزىڭالض - ،زېسى.
ؼېھىطگەضٌەض :ـ پىطئەۋٕٔىڭ وۈچ ـ لۇۋۋىزي ثىٍەْ ثىع ؼېٕي ٍېڭىّىع - ،زېَىفزي.
ِۇؼب :ـ ؼىٍەضٔىڭ ھبٌىڭالضؼب ۋاً! ٍبٌؽبْ ئېَزىپ اﷲلب رۆھّەد چبپٍىّبڭالض! اﷲ ؼىٍەضٔي
ئۆظ ئبظاثي ثىٍەْ ھبالن لىٍىۋېزىسۇ - ،زېسى.
ؼېھىطگەضٌەض وبٌزەن ۋە ٍىپٍىطىٕي ِەٍسأؽب ربـٍىسىِ .ەٍساْ ثىطزىٕال ٍىالٔؽب روـۇپ وەرزي.
ئۇالض وىفىٍەضٔىڭ وۆظٌىطىٕي ثبؼالپ ،ئۇالضٔي لوضلۇرىۋەرزي ،ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇالض چوڭ ثىط ؼېھىط
وۆضؼەرىەْ ثوٌسى.
«لوضلّىؽىٓ ،ؼەْ چولۇَ ئۈؼزۈٍٔۈن لبظىٕىؽەْ .لوٌۇڭسىىىٕي ربـٍىؽىٓ ،ئۇ ئۇالضٔىڭ
وۆضؼەرىەْ ؼېھىطٌىطىٕي زەَ ربضرىپ ٍۇرۇۋېزىسۇ ،ئۇالضٔىڭ وۆضؼەرىىٕي ؼېھىطگەضٌەضٔىڭ
ھىٍَىؽىسۇض ،ؼېھىطگەضٌەض لەٍەضگە ثبضؼب ِۇۋەپپەلىَەد لبظىٕبٌّبٍسۇ» .
ِۇؼب اﷲٔىڭ ئۆظىگە رەؼەٌٍىٌ ثېطىۋارمبٍٔىمىٕي ثىٍىپ ،ذبرىطعەَ ثوٌسى .ئۇ ھبؼىٕي
وۆرۈضۈپ ثىطزىٕال ٍەضگە ربـٍىسىِ ،ۇؼبٔىڭ ھبؼىؽي ٍەضگە چۈـەض ـ چۈـّەٍال ِۆعىعە ِەٍسأؽب
وەٌسىِ .ۇؼبٔىڭ ھبؼىؽي ٍەضگە چۈـۈپال ٔبھبٍىزي ٍوؼبْ ۋە وۈچٍۈن ثىط ٍىالٔؽب ئبٍالٔسى .ثۇ
ٍىالْ ؼېھىطگەضٌەضٔىڭ ھەضىىەرٍىٕىۋارمبْ ٍىپ ۋە وبٌزەوٍىطىٕي ثىط ـ ثىطٌەپ ۋە ٔبھبٍىزي رېع
ؼۈضئەرزە ٍۇرۇـمب ثبـٍىسىِ .ۇؼبٔىڭ ھبؼىؽي ئۇالضٔىڭ ھەِّىؽىٕي ٍۇرۇۋەرزيٍ .ىالْ ِۇؼبؼب
لبضاپ ھەضىىەرٍۀسىِ .ۇؼب لوٌىٕي ٍىالٔؽب ئۇظارزيٍ ،ىالْ زەضھبٌال ھبؼىؽب ئبٍالٔسى ،ؼېھىطگەضٌەض
ئۆظٌىطىٕىڭ ثىط ؼېھىطگەضٔىڭ لبضـىؽىسا ئەِەؼٍىىىٕي ثىٍىفزي .ئۇالض ئەڭ ئۇؼزب ؼېھىطگەض ۋە
ظاِبٔىٕىڭ ئەڭ ثىٍىٍّىه وىفىٍىطى ئىسى .ؼېھىطگەضٌەض ؼەعسە لىٍىؿ ئ ۈچۈْ ئۆظٌىطىٕي ٍەضگە
ئېزىفزي ۋە :ثىع ئبٌەٍِەضٔىڭ پەضۋەضزىگبضىؽبِ ،ۇؼب ۋە ھبضۇٕٔىڭ ضەثجىگە ئىّبْ ئېَززۇق- ،
زېَىفزي.
ِىؽىطٌىمالض ۋە ئىؽطائىً ئەۋالزى لەۋِي ثۇ ِۆعىعىٕي ۋە ؼېھىطگەضٌەضٔىڭ ِۇؼب ثىٍەْ
ھبضۇٔؽب ؼەعسە لىٍؽبٍٔىمىٕي وۆضۈپ رۇضزى .پىطئەۋْ پۈرۈْ ؼېھىطگەضٌەضٔىڭ ئېؽىٍىفىٕي ئەِىط
لىٍسى .ؼېھىطگەضٌەض ِۇؼبٔىڭ زىٕي ثوٌؽبْ ئىؽالِؽب وىطزى .اﷲلب ئىّبْ ئېَززي .ئۇالضٔي
ئېؽىؿ ۋە پۇد ـ لوٌٍىطىٕي وېؽىؿ ئۈچۈْ ذوضِب وۆرەوٍىطىگە چىمىطىفزي ،ثەضىجىط ئۇالضِۇ
اﷲٔىڭ ئۆظٌىطىٕي ِۇؼۇٌّبْ پېزي ئۆظ زەضگبھىؽب ئېٍىفىٕي رىٍىگۀىسىٔ .بِبظزىگەض ۋالزي رېري
وىطِىگۀىسى .ؼېھىطگەضٌەضٍ ،ۀي ِىؽىطٔىڭ ئبٌىُ ـ ئۆٌىّبٌىطىٕىڭ لبٍٔىطى ،پىطئەۋْ
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ئەؼىەضٌىطى ئوق ئبرمبْ ثەزۀٍىطىسىٓ ثۇٌسۇلالپ ئېزىٍىپ چىمزي.
پىطئەۋٕٔىڭ ئبزەٍِىطى ئىؽطائىً ئوؼۇٌٍىطىٕي ئۆٌزۈضۈپ ،لىعٌىطىٕي رۇرۇـمب ٔبضاظىٍىك
لىٍؽبٔالضٔي ظىٕسأؽب ربـالـمب ثبـٍىسى.
ِۇؼب ثۇ ئىفالضؼب ئبضىٍىفبٌّبً ٍبوي رىٕغىزبٌّبً وۆظىزەرزي .پەلەرال ِىٍٍىزىگە (لەۋِىگە)
ؼەۋض لىٍىفٕي ئېَزبرزي .ئۇالضٔىڭ اﷲرىٓ ٍبضزەَ رىٍىفىٕي ،ثبال ـ لبظاؼب ؼەۋض لىٍىفىٕي ثۇٍطۇق
لىالرزي .اﷲ ئۈچۈْ ۋاٍؽىّبؼزىٓ ربلەد ۋە ؼەۋضچبٍٔىك وۆضؼەرىەْ ِىؽىطٌىك ؼېھىطگەضٌەضٔي
ئۈٌگە وۆضؼىزەرزي .ئۇالضؼب پىطئەۋْ ئەؼىەضٌىطى زۇَٔب ثىعگە رەئەٌٍۇق زەپ ئوٍالٍسىؽبٍٔىمىٕي،
ئەِّب ثۇٔىڭ روؼطا ئەِەؼٍىىىٕي چۈـۀسۈضەرزي .چۈٔىي ثۇ زۇَٔبؼب اﷲرىٓ لوضلۇپ ئۆظىٕي پبن
رۇرمبٔالض ۋاضىػ ثوالالٍززي.
ِۇؼب لىَىٓ ئەھۋاٌسا لبٌؽبٔىسى .ئۇ ثىط رەضەپزىٓ پىطئەۋٕٔىڭ ؼەظەپ ۋە ؼۇٍىمەؼزٍىطىگە زۇچ
وەٌؽەٍ ،ۀە ثىط رەضەپزىٓ ئۆظ لەۋِىٕىڭ ئەضظ ـ ـىىبٍەرٍىطىگە زۇچ وەٌّەوزە ئىسى .زەي ـۇ
پەٍززە ،لبضۇْ چىمىپ وەٌسى .لبضۇْ ثۀي ئىؽطائىٍسىٍٓ ،ۀي ِۇؼبٔىڭ لەۋِىسىٓ ئىسى .ئەِّب ئۇ
ئۆظ لەۋِىگە ِۇـزۇِعوضٌۇق لىالرزي ،ئۇٔىڭ ِبي ـ ثبٍٍىمي ۋە ئەۋظەي ـبضائىزي ئۇٔي پىطئەۋٔگە
رېرىّۇ ٍېمىٓ لىٍؽبٔىسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ لبضۇْ ِۇؼبٔي ثىط رەضەپ لىٍىؿ ئۈچۈْ پىطئەۋْ ثىٍەْ
وېٍىفزي .پىطئەۋْ ثىٍەْ لبضۇٕٔىڭ ِەؼٍىھەري پۈرزي.
لبضۇْ ھەٍۋەد ثىٍەْ لەۋِىٕىڭ ئبٌسىؽب چىمزيِ ،ۇؼب ھەلىمەرەْ ئېؽىط ئەھۋاٌؽب زۇچ
وەٌگۀىسى .ئۇٔىڭ ئۈؼزىگە ،لبضۇْ ِۇؼبؼب لبضـي چىممبٔىسىِ .ۇؼب ثىط پەٍؽەِجەض ثوٌۇؾ ؼۈپىزي
ثىٍەْ ثەوّۇ ٔوِۇؼچبْ ئىسى .لبضۇْ ِۇؼبٔي ئۇٔىڭؽب ئەگەـىۈچىٍەضٔىڭ ٔەظىطىسىٓ چۈـۈضۈؾ
ئۈچۈِْ ،ۇؼبٔىڭ ٔوِۇؼىؽب رېگىسىؽبْ ٍبٌؽبْ رۆھّەرزىٓ ثىطٔي ئوٍسۇضۇپ چىمىؿ ھەلمىسە
پىطئەۋْ ثىٍەْ وېٍىفزي.
ِۇؼب لبضۇٔؽب ثەززۇئب لىٍسىِ ...ۆعىعە ِەٍسأؽب وەٌسى .لبضۇٕٔىڭ ئۆً ـ ِۆٌۈنِ ،بي ـ ثېؽبد،
پۈرۈْ ذەظىٕىٍىطىٕي ٍەض ٍۇرۇپ وەرزي .لبضۇْ ھەٍۋەد ثىٍەْ لەۋِىٕىڭ ئبٌسىؽب چىممبٔىسى.
رۇٍۇلؽىعال ٍەض ٍېطىٍىپ لبضۇٕٔي ٍۇرۇۋەرزيٍ .ە ض لبضۇْ ثىٍەْ ثىطٌىىزە ئۇٔىڭؽب رەۋە ؼبضاً ـ ئۆً،
ھبٍۋأالض ،ئبٌزۇْ ـ وۈِۈؾ ،ئۈٔچە ـ ِەضۋاٍىذ ۋە ئبزەٍِىطىٕىّۇ ٍۇرۇپ وەرزي .لبضۇٕٔي ٍەض ٍۇرۇـي
ثىٍەْ ذەٌمٕىڭ وۆظى ِۇؼبؼب ثۇضاٌسى ۋە ئۇالضٔىڭ لەٌجىٕي ئۇظۇٔسىٓ ثېطى ئىگەٌٍىۋاٌؽبْ
گۇِبٍٔىك لبضاـالض ثىطزىٕال ؼبٍىت ثوٌسى.
ِىؽىطٌىمالض ۋە ثۀي ئىؽطائىً ثۇ ِۆعىعىٕي ئۆظ وۆظٌىطى ثىٍەْ وۆضگۀىسىِ .ۇؼب ثىٍەْ
پىطئەۋٕٔىڭ ئبضىؽىسىىي ِۇعبزىٍە لبٍزىسىٓ ٍۈوؽەن پەٌٍىگە چىمزي .پىطئەۋْ ِۇؼبٔىڭ ئۆظ
رەذزىگە وۆظ رىىىۀٍىىىگە روٌۇق ئىفۀچ لىٍسى.
پىطئەۋىٕٕىڭ ئبزەٍِىطىٕىڭ ئبضىؽىسا ثىط ِۇئّىٓ وىفي ثبض ئىسى .ئۇ ئەؼٍىسە ئىّبٕٔي
ٍوـۇضۇپ ٍۈضەرزي ،ئۇ پىطئەۋٕٔىڭ ِۇؼبٔي ئۆٌزۈضۈؾ ھەلمىسىىي رەوٍىپىٕي ثەضگەْ ٍىؽىٍىفزب
ؼۆظ لىٍىپ ،ثۇ رەوٍىپٕىڭ ثەوّۇ ئبززىٌ ئىىۀٍىىىٕي ۋە ٔەرىغىگە ئېطىفىىٍي ثوٌّبٍسىؽبٍٔىمىٕي
ئىؽپبرالپ چىمزي ،ئۇ ِۇؼبٔىڭ اﷲٔىڭ ئۆظىٕىڭ ضەثجي ئىىۀٍىىىسىٓ ثبـمب ثىط ٔەضؼە
زېّىگۀٍىىىٕي ئېَززي .ئبٔسىٓ ِۇؼبٔىڭ پەٍؽەِجەض ئىىۀٍىىىگە زائىط ئوچۇق زەٌىٍٍەضٔي
وەٌزۈضزى .ئۇٔىڭ ئېَزىفىچەِ ،ۇؼب ثىط ٍبٌؽبٔچي ٍبوي ضاؼزچىً ئىسى .ئۇ ِۇٔساق زېسى« :ئەگەض
ئۇ ٍبٌؽبٔچي ثوٌؽب ،ئۇٔىڭ ٍبٌؽىٕي پەلەد ئۆظىگىال ئبئىذ ثوٌۇپ ،ئۇ ئۆٌزۈضۈٌگىسەن زەضىغىسە ثىط
ٔەضؼە زېّىسى ٍبوي ثىط ئىؿ لىٍّىسى .ئەگەض ِۇؼب ضاؼزچىً ثوٌؽب ۋە ثىع ئۇٔي ئۆٌزۈضۈۋەرؽەن،
ئۇ ثىعگە رەھسىذ لىٍىپ ئېَزمبْ ئبظاثزىٓ ئۆظىّىعٔي لبٔساق لۇرۇٌسۇضىّىع؟ رېري رۈٔۈگۈْ لبضۇْ
ثبً ۋە وۈچٍۈن ئىسى .ثۈگۈْ ثېفىؽب وەٌگەْ ثبالٔي ھەِّەٍٍەْ ثىٍسۇق .ثىعِۇ ثۈگۈْ ھۆوۈِطاْ ۋە
وۈچٍۈن ئەھۋاٌسا رۇضىۋارىّىع ،ئەگەض اﷲٔىڭ ؼەظىپي وېٍىپ لبٌؽب ،وىُ ثىعگە ٍبضزەَ لىٍىسۇ .وىُ
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ثىعٔي ئۇٔىڭ عبظاؼىسىٓ لۇرۇٌسۇضىسۇ؟ ثىعٔىڭ ثۇٔچىۋاال لىٍىپ وېزىفىّىع ۋە ٍبٌؽبْ ؼۆظٌىطىّىع
ثىعٔي چولۇَ ظىَبٔؽب ئۇچطىزىسۇ » ...ئۇٔىڭ ؼۆظٌىطى ھەِّەٍٍۀٕي لبٍىً لىٍسى.
پىطئەۋٕٔىڭ ِۇؼبٔي ئۆٌزۈضۈؾ رەوٍىپي لوثۇي لىٍىّٕىؽبْ ۋە ِۆِىٓ وىفي ئۇٔي لوضلۇرمبْ
ثوٌؽىّۇ ،پىطئەۋْ ئۆظىسىٓ وېَىٓ وېٍىسىؽبْ ثبضٌىك ئبظؼۇٔالضؼب ئۆضٔەن ثوٌىسىؽبْ ـۇ ربضىرىٌ
ؼۆظٌەضٔي لىٍسىِ« :ەْ ؼىٍەضگە پەلەد ٔېّىٕي روؼطا زەپ لبضىؽبَ ،ـۇٔي ِەؼٍىھەد ثېطىّەْ.
ؼىٍەضٔي ِەْ پەلەد روؼطا ٍوٌؽب ثبـالٍّەْ» .
-7551عۇئبي :ئبٌالھٕىڭ پىشئەۋىٓ لەۋِىگە ئبصاپالسٔي ٍۈصٌۀذۈسۈؽي
ربالؾ ـ ربضرىؿ ثۇٔىڭ ثىٍەْ رۈگىّىسى .پىطئەۋْ ھەضلبٔچە ؼۆظٌەپّۇ ئۇ ِۆِىٓ وىفىٕي
لبٍىً لىالٌّىسىِ .ۆِىٓ وىف ي ٍۀە گەپ لىٍىفمب ثبـٍىسى :ثۇ ئىٍىٍّىه ِۆِىٓ وىفىٕىڭ
ؼۆظٌىطىسە ٔۇضؼۇٍٔىؽبْ لوضلۇٔچٍۇق ئبگبھالٔسۇضۇؾ ثبض ئىسى .پىطئەۋْ ثۇ ئبزەِٕىڭ وبؼبپىزىسىٓ
ِۇؼب ثىٍەْ ھەپىٍىفىفٕي ثىط ِەظگىً ربـالپ لوٍسىِ .ۆِىٓ وىفي پىطئەۋٕٔىڭ ئۆظ عەِەرىسىٓ
ثوٌۇپ ،ئۇٔىڭ ٍېمىٍٕىطىسىٓ ۋە ِۇھىُ ئبزەٍِىطىسىٓ ثىطى ئىسى .ئۇٔىڭ ئىّبْ ئېَزىفي پىطئەۋْ
ؼبضىَىٕىڭ ِۇؼب رەضىپىسىٓ پبضچىالٔؽبٍٔىمىٕىڭ ئىپبزىؽي ئىسىٍ .ۀي ثۇ ِۇؼبٔىڭ ثۈٍۈن
ؼەٌىجىؽي ئىسى .ئۇ ئۆٌزۈضۈٌؽەِ ،ىؽىطٌىك ئۆٌىّبالض ئوضۇٍٔىطىسىٓ لوظؼىٍىپ وېزىپ ،پىطئەۋْ
ئېؽىط ئەھۋاٌؽب چۈـۈپ لبالرزي .ئۇٔي ئۆٌزۈضؼىّۇ ،ئۆٌزۈضِەً ؼبق لوٍؽىّۇ ذەرەضٌىه ئىسى .ـۇڭب
ئۇٔىڭؽب لبضـي ثىط پىالْ رۈظۈـىە ثبـٍىسى .زەي ـۇ چبؼسا ،اﷲٔىڭ ٍبضزىّي ٍېزىپ وەٌسى :اﷲ
ئۇٔي پىطئەۋْ عبِبئەؼىٕىڭ ؼۇٍىمەؼزٍىطىسىٓ ؼبلٍىسى .پىطئەۋْ عبِبئەؼىگە ئەڭ ٍبِبْ ئبظاة
ٔبظىً ثوٌسى.
اﷲ ربئبال ؼىٕب ؾ ،لوضلۇرۇؾِ ،ۇؼب ۋە ِۆئّىٍٕەضگە ٍبِبٍٔىك لىٍىفٕي چەوٍەؾ ،ـۇٔسالال
ِۇؼبٔىڭ پەٍؽەِجەضٌىىىٕي ۋە روؼطىٍىمىٕي ئىؽپبرالؾ ئۈچۈْ پىطئەۋْ ئبئىٍىؽىگە رېرىّۇ لبرزىك
ِۇئبِىٍە لىٍسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ِىؽىطزا لەھەرچىٍىه ۋە لۇضؼبلچىٍىك ٍىٍٍىطى ثبـالٔسىٍ .بِؽۇض
ٍبؼّىسىٔ ،ىٍٕى ڭ ؼۇٌىطى ئبظىَىپ ھوؼۇي وېّەٍسىِ .بي ثبھبؼي ئۆضٌەپ ،ئىٕؽبٔالض
ئبچبضچىٍىمزب ئۆٌۈـىە ثبـٍىسى .ئىّبٔؽىعٌىمٕىڭ ،ئېزىمبزؼىعٌىمٕىڭ ئىٕؽبٔالضٔىڭ ثېفىؽب زائىُ
ثۇ عبظاالضٔي ئېٍىپ وېٍىسىؽبٍٔىمي ئېٕىك ئىسى.
وىفىٕي ئېچىٕسۇضىسىؽىٕي ـۇوي ،پىطئەۋٕٔىڭ لەۋِي ثۇ ثبالٍي ـ ئبپەرٍەضٔي ؼەٌىزە ثىط
ؼەۋەثىە ثبؼٍىسى .ئۇالضٔىڭ لبضىفىچەِ ،ۇؼبٔىڭ رۈپەٍٍىسىٓ ئۇالضٔىڭ ثېفىؽب ئبچٍىك ـ
ٍولؽۇٌٍۇق ۋە لەھەرچىٍىه وېٍىۋاربرزي .ئۇالض ٔبِطارالـزي ۋە ھەلزىٓ رېرىّۇ ئۇظالالـزي .ئۇالض
ـۇٔچىٍىه ئەذّەق ئىسىىي ،ثۇ ئبپەرٍەضٔىڭ ؼەۋەثي ،ھەرزب ٍبِؽۇضٔىڭ ٍبؼّبؼٍىمىٕي ِۇؼبٔىڭ
ؼېھىطگەضٌىىي ئۈچۈْ وۆضؼەرىەْ ِۆعىعىؽي زەپ ثىٍەرزي.
اﷲ پىطئەۋْ ثبـچىٍىمىسىىي ِىؽىطٌىمالضٔي ثەٌىي ئىّبْ ئېَزىپ ثۀي ئىؽطائىٍٕي ِۇؼب
ثىٍەْ لوٍۇپ ثېطەض ،زەپ ئۇالضؼب ذىٍّۇذىً ئۇؼۇٌسا ثېؽىُ ۋە لىَىٕچىٍىك پەٍسا لىٍسى .ئۇالضٔي
ؼۇ ئبپىزىگە زۇچبض لىٍسى .ئۇظۇْ ِەظگىٍٍىه لۇضؼبلچىٍىمزىٓ وېَىٓٔ ،ىً زەضٍبؼىؽب ؼبپّۇؼبق
ثىط ٍىً وەٌىۈْ وەٌسى .ئېزىعالضٔي ؼۇ ثېؽىپ ،زېھمبٔچىٍىك ۋەٍطاْ ثوٌسى .ثبـزب ئبپەد ۋە
ئبچٍىك ؼۇؼىعٌىمزىٓ پەٍسا ثوٌؽبْ ثوٌؽب ،ثۇ لېزىُ وەٌىۈٔسىٓ ،ؼۇٔىڭ عىمٍىمىسىٓ وېٍىپ
چىمزي .ئۇالض ِۇؼبؼب لبضاپ ٍۈگۈضۈـزيِ ...ەؼىٍىگە ئۇٔىڭ ئبضىٍىفىفي وېطەن ئىسى.
ئۇالض « :ئي ِۇؼب! پەضۋەضزىگبضىڭؽب ئۆظىٕىڭ ؼبڭب ئبرب لىٍؽبْ ئەھسى ثىٍەْ (ٍۀي ؼبڭب ثەضگەْ
پەٍؽەِجەضٌىىٕىڭ ھەلىمىٌ ھۆضِىزي ثىٍەْ ثىعزىٓ ثبالٔي وۆرۈضۈۋېزىفىە) زۇئب لىٍؽبڭ ،اﷲلب
لەؼەِىي ،ئەگەض ثىعزىٓ ثبالٔي وۆرۈضۈۋەرؽەڭ ،ؼبڭب چولۇَ ئىّبْ ئېَزىّىع ،ئىؽطائىً ئەۋالزىٕي
چولۇَ ؼەْ ثىٍەْ ثىٍٍە لوٍۇپ ثېطىّىع» زېگەْ ئىسى.
ِۇؼب ضەثجىگە زۇئب لىٍىپ ؼۇٔىڭ ئۆضٌىفىٕي روذزبرزي .ؼۇالض ٍەضگە ؼىڭىپ ِۇٔجەد
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رۇپطالالض پەٍسا ثوٌسىِ ،ۇؼب ئۇالضٔىڭ ثۀي ئىؽطائىٍٕي لوٍۇپ ثېطىفىە زا ئىط ثەضگەْ ۋەزىؽىگە
ئەِەي لىٍىفىٕي رەٌەپ لىٍسى ،ئەِّب عبۋاة ئبالٌّىسى.
ئبضلىسىٕال چېىەرىە ِۆعىعىؽي (ئبپىزي) ِەٍسأؽب وەٌسى .اﷲ ظىطائەد ۋە ِېۋىٍەضٔي
ٍەٍسىؽبْ چېىەرىە روپٍىطىٕي ئەۋەرزي ،چېىەرىىٍەض ظىطائەدِ ،ېۋىٍەضٔي ٍەپ رۈگەرزي.
چېىەرىىٍەض ثبضؼبٍٔىىي ٍەضزە ِىؽىطٌىمالضٔىڭ ِېۋىٍىطىسىٓ ئەؼىطِۇ لبٌّبٍززيِ ،ىؽىطٌىمالض ٍۀە
ِۇؼبٔىڭ ئبٌسىؽب وېٍىفزي .ثۇ لېزىُ ئىؽطائىً ئەۋالزىٕي لوٍۇپ ثېطىسىؽبْ ثوٌسىِ ،ۇؼب ضەثجىگە
زۇئب لىٍىپ ثۇ ئبپەرٕي ٍوق لىٍسى .چېىەرىىٍەض وەٌگەْ ٍېطىگە لبٍززي .زېھمبٔچىٍىك لبٍزب
ثبـالٔسىِ ،ۇؼب ٍۀە ثۀي ئىؽطائىٍٕىڭ لوٍۇپ ثېطىٍىفىٕي ؼوضىسى .ئۇالض ٍۀە گەپ ئوٍٕىزىفمب
ثبـٍىسى .زېّەوىي ،ثەضگەْ ۋەزىؽىسە ضاؼزچىً ئەِەغ ئىسى .ثۇٔىڭ ثىٍەْ ،ثۇ لېزىُ پىذ
ئبپىزي ِەٍسأؽب وەٌسى .پىزٍەض وېؽەي ربضلبرزيِ .ىؽىطٌىمالض ٍۀە ِۇؼبٔىڭ ئبٌسىؽب وېٍىفىپ
رەوطاض ۋەزە لىٍىفزيِ ،ۇؼب ٍۀە زۇئب لىٍسىٌ .ېىىٓ ئۇالض ٍۀە ۋەزىؽىسە رۇضِىسى .وېَىٓ پبلب
ئبپىزي ِەٍسأؽب وەٌسى .ثىطزىٕال ھەِّە ٍەض پبلىالض ثىٍەْ روٌسى .ئۇالض ِىؽىطٌىمالضٔىڭ ٍېّەوٍىطى
ئۈؼزىسە ؼەوطەپ ،ئۆٍٍىطىگە وىطىۋېٍىپ ئۇالضٔي ئبۋاضە لىٍسى .ئۇالض ٍۀە ِۇؼبؼب ۋەزە ثەضزى ۋە
ٍۀە ۋەزىؽىسە رۇضِىسى .ئبذىطىسا لبْ ِۆعىعىؽي ِەٍسأؽب وەٌسىٔ .ىً ؼۈٍي ھېچىىُ
ئىچەٌّەٍسىؽبْ لبٔؽب ئبٍالٔسى.
ٔىً زەضٍبؼىٕىڭ لبٔؽب ئبٍٍىٕىفي پەلەرال ِىؽىطٌىمالضؼىال ثوٌۇپِ ،ۇؼب ۋە لەۋِىگە ٔوضِبي ؼۇ
ھبٌىزىسە ئىسى .ئەِّب ھەضلبٔساق ثىط ِىؽىطٌىك ئىچىؿ ئۈچۈْ لبچىٍىطىؽب ؼۇ ئبٌؽبٔسا ،لبچىٕىڭ
لبٔؽب روٌؽبٍٔىمىٕي وۆضەرزي .ثۇ ٍېڭي ۋە لوضلۇٔچٍۇق ِۆعىعە ئبٌسىسا پىطئەۋْ ۋە ؼبضىَىسىىىٍەض
ثىٍەْ رەڭ ِىؽىطٌىمالضِۇ لبرزىك چۆچىسىٍ .ۀە ِۇؼبٔىڭ ئبٌسىؽب وېٍىفزي ۋە ثۇضۇٔمىسەوال ۋەزە
ثەضزىِ .ۇؼب ٍۀە پەضۋەضزىگبضىؽب زۇئب لىٍىپ ئبپەرٕي وۆرۈضۈۋەرزي ،ـۇٔساق ثوٌؽىّۇ ،پىطئەۋٕٔىڭ
ئوضزىؽي ِۇؼبٔىڭ لەۋِىٕي ئېٍىپ وېزىفىگە ئىغبظەد ثەضِىسى .زەي ئەوؽىچە ،پىطئەۋْ رېرىّۇ
رەٌۋىٍىفىپ ذەٌمىگە ئۆظىٕىڭ ئىالھ ئىىۀٍىىىٕي عبوبضٌىسى .ئۇ ِۇؼبٔي ؼېھىطگەضٍ ،بٌؽبٔچي ۋە
ثىطەضربٌّۇ ئبٌزۇْ ثىٍەٍعۈوي ٍوق ٔبِطاد زەپ وۆضؼەرزي.
پىطئەۋْ ِىٍٍىزىٕي (لەۋِىٕي) وۆظگە ئىٍّىؽىّۇ ،ئۇالض ٍۀە ئۇٔىڭؽب ئىزبئەد لىٍسى .ئۇالضٔىڭ
ئەلٍىٕي ،ئەضوىٍٕىىىٕي ،وەٌگۈؼىٕي ۋە ئىٕؽبٍٔىمىٕي ِۀؽىزّىؽىّۇ ،ئۇالض ٍۀە پىطئەۋٔگە
ئىزبئەد لىٍىفزي .پىطئەۋٕٔىڭ ِۇؼبؼب ئىزبئەد لىٍّبٍسىؽبٍٔىمي ئېٕىك ثوٌسى ،ئۇ ثۀي ئىؽطائىٍٕي
لىَٕبـزىِٓ ،ىٍٍىزىگە (لەۋِىگە) ِەؼئۇٌىَەرؽىعٌىه لىٍىفزىٓ ۋاظ وەچّىسى .ثۇ ۋالىززبِ ،ۇؼب
ثىٍەْ ھبضۇْ پىطئەۋٔگە ثەرسۇئب لىٍسىِ .ۇؼبؼب ِىؽىطزىٓ چىمىفمب ضۇذؽەد ثېطىٍسىِ ،ۇؼب
لەۋِٕي ئبٌسى .ؼەٌىزە ٍېطى ،ئۇالضٔىڭ ثەظىٍىطى رېرىچە ئىّبْ ئېَزّىؽبْ ئىسى.
-7557عۇئبيِ :ۇعب ئەٌەٍھىغغبالِ ٕىڭ ثۀي ئىغشائىٍٕي ثبؽالپ ِىغىشدىٓ چىمىىپ
وىحىؾي
ِۇؼبؼب چىمىؿ ئىغبظىزي ثېطىٍگۀسىٓ وېَىٓ ،ئىؽطائىً ئەۋالزى ثىط ثبٍطإِي رەثطىىٍەؾ
ئۈچۈْ پىطئەۋٔسىٓ ضۇذؽەد ؼوضىسى .پىطئەۋْ ذبٌىّىؽىّۇ ٍۀىال ئىغبظەد ثەضزى .ئىؽطائىً
ئەۋالزى چىمىؿ ئۈچۈْ رەٍَبضٌىك لىٍىفزي ،ئۇالض ظىجۇ ظىٕٕەرٍىطىٕي روپٍىسىِ ،ىؽىطٌىمالضزىّٕۇ
ٔۇضؼۇْ ئبٌزۇْ ،ظىجۇ ظىٕٕەد ئبضىَەد ئبٌسى .وېچىؽي ِۇؼب وېٍىپ ،ئۇالضٔي ـبَ زىَبضىؽب ئېٍىپ
وېزىؿ ئۈچۈْ لىعىً زېڭىعؼب لبضاپ ٍوٌؽب چىمزي ،پىطئەۋٔىڭ ئبزەٍِىطى ۋە عبؼۇؼٍىطى
ھەضىىەرزە ئىسى .پىطئەۋٔگە ِۇؼبٔىڭ لەۋِىٕي ئېٍىپ ِبڭؽبٍٔىمىٕي ذەۋەض لىٍفزي .پىطئەۋْ چوڭ
لوـۇٕٔىڭ ٍىؽىٍىفي ئۈچۈْ پۈرۈْ ـەھەضٌەضگە ثۇٍطۇق چۈـۈضزى ،پىطئەۋْ لوـۇٔي لوظؼىٍىپ
ِۇؼبٔىڭ ئبضلىؽىسىٓ لوؼالپ ِبڭسى.
ِۇؼب لىعىً زېڭىعؼب وېٍىپ روذزىسىٍ ،ىطالزىٓ ثىط ثۇٌۇد وۆرىطىٍىپ پىطئەۋْ لوـۇٔىٕىڭ
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ٍېمىٕالپ وەٌگۀٍىىىٕي ثېفبضەد لىٍسى .ئبضلىسىٕال لوـۇٕٔىڭ ثبٍطالٍىطى وۆضۈٔسىِ .ۇؼبٔىڭ
لەۋِي لوضلۇـمب ثبـٍىسى ،ئەھۋاي ِۇضەوىەپ ۋە ذەرەضٌىه ئىسى ،ئبٌسىسا زېڭىع ئبضلىؽىسا
زۈـّەْ ثوٌؽبچمب عەڭ لىٍىفزىٓ ثبـمب چبضىؽي ٍوق ئىسى .چۈٔىي ئۇالض ثبٌىالض ،ئبٍبٌالض ۋە
لوضاٌؽىع ئەضٌەضزىٓ رەضوىپ ربپمبچمب ،پىطئەۋٕٔىڭ ئۇالضٔي لىطىپ ربـٍىفي ئېٕىك ئىسى.
لەۋِٕىڭ ئىچىسىٓ ثەظىٍىطى :پىطئەۋْ ثىعگە ٍېزىفىۋاٌسىؽبْ ثوٌسى - ،زېَىفىپ ۋاضلىطؼىٍي
رۇضزى.
ـ ٍبق ،ھەضگىع ئۇٔساق ثوٌّبٍسۇ! ضەثجىُ ِەْ ثىٍەْ ثىٍٍە ،ئۇ ِېٕي لۇرمۇظىسۇ - ،زېسى ِۇؼب.
ئەِّب ثۇ ئىفۀچ ثىٍەْ اﷲلب ٍۈظٌىٕىفي ثىٍەْ رەڭال اﷲ ئۇٔىڭؽب ھبؼىؽىٕي زېڭىعؼب ئۇضۇـمب
ئەِىط لىٍسىِ .ۇؼب ھبؼؽىٕي ٍۇلىطىؽب وۆرەضگىٕىسە ،عىجطىئىً ئەٌەٍھىؽؽبالَ زەضھبي ظېّىٕؽب
چۈـزيِ .ۇؼب ھبؼىؽي ثىٍەْ زېڭىعؼب ئۇضزى ۋە زېڭىع ئىىىىگە ئبٍطىٍىپ ،ئوڭ ـ ؼوي رەضىپىسە
زېڭىع زوٌمۇٍٔىطى ثوٌؽبْ ،لبرزىك ۋە لۇضۇق ثىط ٍوي ئېچىٍسىِ .ۇؼب ۋە لەۋِي ِېڭىپ زېڭىعزىٓ
ئۆرزيِ .ۆعىعە لوضلۇٔۇچٍۇق ئىسى .زېڭىع زوٌمۇٔي ثىط پەؼىَىپ ثىط ئۆضٌەٍززي ،ئۇالض ئېچىٍؽبْ
ٍوٌسا ِېڭىۋارمبٔسا گوٍب ثىط ؼىطٌىك لوي ئۇالضٔي ؼەضق ثوٌۇـزىٓ ٍبوي ھۆي ثوٌۇپ وېزىفىسىٓ
لوؼساۋاربرزي .ئىؽطائىً ئەۋالزى زېڭىعزىٓ ئۆرۈپ ثوٌسى.
-7554عۇئبي :پىشئەۋىٕٕىڭ ھبالن ثوٌۇؽي
ثۇ چبؼسا ،پىطئەۋْ زېڭىعؼب ٍېزىپ وەٌسىِ .ۆعىعىٕي ،زېڭىعٔىڭ ئورزۇضىؽىسا ئېچىٍؽبْ
لۇضۇق ٍوٌٕي وۆضزى .لوضلمبْ ثوٌؽىّۇ ،عبھىٍٍىك ثىٍەْ ئۇضۇؾ ھبضۋىؽىىٕىڭ ھبضۋىىىفىگە
ئىٍگىطىٍەـٕي ثۇٍطىسى .لوـۇْ ئبضلىؽىسىٓ ِبڭسى.
ِۇؼب زېڭىعزىٓ ئۆرۈپ ثوٌۇپ ،زېڭىعٔىڭ ثۇضۇٔمي ھبٌىؽب لبٍزىفي ئۈچۈْ ھبؼىؽي ثىٍەْ
زېڭىعٔي ئۇضِبلچي ثوٌىۋىسى .اﷲ زېڭىعٔىڭ ـۇ پېزي لېٍىفىٕي ثۇٍطىسىِ .ۇؼب لەۋِىٕىڭ
لۇرۇٌۇؾ ئۈچۈْ زېڭىع ثىٍەْ پىطئەۋٔسىٓ ئبٍطىٍىفىٕي ئۈِىس لىٍؽبْ ئىسى .ئەگەض ھبؼىؽي ثىٍەْ
زېڭىعؼب ئۇضۇپ ،زېڭىع ئەؼٍىگە لبٍزمبْ ثوٌؽب ئىسىِ .ۇؼبِۇ لۇرۇالرزي ،پىطئەۋّٔۇ لۇرۇٌؽبْ
ثوالرزي .ئەِّب اﷲ ربئبال پىطئەۋٕٔىڭ ؼۇزا ؼەضق ثوٌۇـىٕي ذبٌىسى ،ـۇڭب ِۇؼبؼب زېڭىعؼب
چېمىٍّبؼٍىمىٕي ثىٍسۈضزى.
پىطئەۋْ لوـۇٔي ثىٍەْ زېڭىعٔىڭ ئورزۇضىؽب وەٌسى ،ئۇالض لبضـي لىطؼبلمب ٍېمىٍٕىؽبٔسا ئۇٌۇغ
اﷲ عىجطىئىٍؽب زېڭىع زوٌمۇٍٔىطىٕىڭ لوـۇٌۇـىٕي ئەِىط لىٍسى .عىجطىئىً ثەعب وەٌزۈضزى .زېڭىع
زوٌمۇٔي لوـۇٌۇپ ،پىطئەۋْ ۋە لوـۇٔىٕي لوٍٕىؽب ئبٌسى .پىطئەۋْ ۋە لوـۇٔي ؼەضق ثوٌسى.
عبھىٍٍىك ؼەضق ثوٌۇپ ،ئىّبْ ؼەٌىجە لىٍؽبْ ئىسى.
پىطئەۋْ ؼۇزا رۇٔغىمىۋارمبْ چبؼسا ،ئۆظىٕىڭ زوظاذزىىي ئوضٔىٕي وۆضزى .عېٕي روِفۇلىؽب
وېٍىپ ،پەضزىٍۀگەْ وۆظى ئىچىٍؽىٕىساِ ،ۇؼبٔىڭ روؼطىٍىمىٕي ،ئۆظىٕىڭ ئۇٔىڭؽب لبضـي ئۇضۇؾ
لىٍىپ ذبرب لىٍؽبٍٔىمىٕي چۈـىٕىپ ئىّبْ ئېَززي .ئە ِسى لىٍؽبْ رۆۋثىٕىڭ پبٍسىؽي ٍوق ثوٌۇپ
لوثۇي لىٍىّٕبٍززي .ثۇ ئبظاثٕي وۆضگەْ ۋە ؼەوطارمب چۈـىۀسە لىٍىٕؽبْ رۆۋثە ئىسى .عىجطىئىً
زېسى :ئەِسى رۆۋثىگە ٍەض ٍوق ،ؼبڭب ثېطىٍگەْ رەۋثە لىٍىؿ ۋالزي ئبذىطالـزي ،ئىؿ رۈگىسى.
ئەِسى ؼبڭب لۇرۇٌۇؾ ٍوق .پەلەرال عەؼىزىڭ لۇرۇٌىسۇ ...ؼەْ ئۆٌىؽەْ .ؼۀسىٓ وېَىٕىىٍەضگە
ئىجطەد ثوٌؽۇْ ئۈچۈْ زېڭىع زوٌمۇٔي عەؼىزىڭٕي لىطؼبلمب چىمىطىپ لوٍىسۇ .گۇِطاھ پىطئەۋْ
ئۈؼزىگە پەضزە ٍېپىٍسى .زوٌمۇٔالض ئۇٔىڭ عەؼىزىٕي لىطؼبلمب ئبرزي.
-7553عۇئبيِ :ۇعب ئەٌەٍھىغغبالِ ٕىڭ ثۀي ئىغشائىً لەۋِي ثىٍەْ ثوٌغبْ وۆسەؽٍىشى
پىطئەۋْ ئىؽطائىً لەۋِىٕي اﷲ زىٓ ثبـمىؽىؽب ثوٍۇْ ئېگىفىە وۆٔسۈضىۋەرىۀىسىٍ .ۀي
ئۇالضٔىڭ ضوھٍىطىٕي ثۇظؼۇٔچىٍىممب ئۇچطارزي .ئۇالض رەضؼبٌىك ۋە ٔبزأٍىك ثىٍەْ ِۇؼبؼب وۆپ
ئەظىَەد ٍەرىۈظزى .ثۀي ئىؽطائىً لەۋِي ثۇ ثۇرپەضەغ لەۋِٕىڭ ئىٍىىگە ئۆرىۀسىٓ ثېطى
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ٔۇضؼۇٍٔىؽبْ پبالوەرىە زۇچ وەٌسى .ئۇالضٔىڭ ئىچىسە ثۇرالضؼب چولۇٔۇؾ ھەۋىؽي رۇؼۇٌسى ۋە
ِۇؼبزىٓ ثۇد رەٌەپ لىٍىفزيِ .ۇؼب ئۇالضٔىڭ ثەوّۇ ٔبزاْ ئىىۀٍىىىٕي ئېَززيِ .ۇؼب لەۋِىٕي
ثبـالپ ؼىٕب چۆٌىگە وەٌسى .چۆٌسە ٔە زەضەخٔ ،ە ٍېگۈزەن ـ ئىچىۈزەن ثىط ٔەضؼە ٍوق ئىسى .اﷲ
ئۇالضؼب ضەھّەد لىٍىپ رەضۀغىجىٓ ۋە ثۆزۈٔىٕي چۈـۈضۈپ ثەضزى .ثۇٌۇرالضٔي ئۇالضؼب ؼبٍىۋەْ
لىٍىپ ئەۋەرزي .رەضۀغىجىٓ ثەظى ِېۋىٍىه زەضەذٍەضزىٓ ئېمىپ چىمىسىؽبْ ربرٍىك ِبززا ثوٌۇپ،
ـبِبٌالض ثۇ ِبززىالضٔي ٍبپطالالضٔىڭ ئىچىگە لوٍۇپ ئېٍىپ وەٌگۀىسى .ثۆزۈٔە ثوٌؽب ،لۇؾ
رۈضٌىطىسىٓ ثىطى ئىسى .ئۇالض لبرزىك ئۇؼؽبپ وەرزيِ ،ۇؼب ھبؼىؽي ثىٍەْ ثىط ربـمب ئۇضىۋىسى.
ربـزىٓ  12ثۇالق ئېزىٍىپ چىمزي .ئىؽطائىً لەۋِي  12لەثىٍىگە ثۆٌۈٔگەْ ثوٌۇپ ،اﷲ ئۇالضٔىڭ
ھەض ثىطىگە ثىطزىٓ ثۇالق چىمىطىپ ثەضزى .ـۇٔساق ثوٌؽىّۇ ،ئۇالضٔىڭ ئىچىگە ؼىڭىپ وەرىەْ
ئۇ لۇرطارمۇٌۇق رۇٍؽۇٌىطى عىُ رۇضِىسى .ئۇالض ِۇؼبزىٓ ثۇ ٍېّەوٍەضزىٓ ظېطىىىۀٍىىىٕي،
ئۆظٌىطىٕىڭ پىَبظ ،ؼبِؽبق ،پۇضچبقٍ ،ېؽىّۇلالضٔي ٍېگۈٌىطى وەٌگۀٍىىىٕي ئېَززي .ثۇالض
ِىؽىطٔىڭ ئۀئۀىۋىٌ ئوظۇلٍۇلي ئىسى .ـۇڭب ثۀي ئىؽطائىً لەۋِي ِۇؼبٔىڭ ثۇالضٔي رۇپطالزىٓ
چىمىطىپ ثېطىفي ئۈچۈْ اﷲلب زۇئب لىٍىفىٕي رەٌەپ لىٍسىِ .ۇؼب ئۇالضٔىڭ ئۆظٌىطىگە ظۇٌۇَ
لىٍىۋارمبٍٔىمىٕي ۋە ِىؽىطزىىي ئۇ ضەظىً وۈٍٔىطىٕي ؼېؽىٕىپ وەرىۀٍىىىٕيٍ ،ېّەن ـ
ئىچّەوٕىڭ ئەڭ ٍبذفىؽي ثېطىٍؽە ،ھەززېسىٓ ئېفىپ ،ئۇالضٔىڭ ئوضٔىؽب ئەڭ ٔبچبضٌىطىٕي
رەٌەپ لىٍىۋارمبٍٔىمىٕي لبٍزب ئبگبھالٔسۇضۇپ لوٍسى.
ِۇؼب لەۋِىٕي لۇززۇغ رەضەپىە ثبـالپ ِبڭسى ۋە لەۋِىگە لۇززۇؼمب ثبضؼبٔسا ،ئۇ
ٍەضزىىىٍەضٔي لوؼالپ چىمىطىؿ ئۈچۈْ ،ئۇالض ثىٍەْ ئۇضۇـىفٕي ثۇٍطىسىِ .بٔب ثۇ ،ئۇالضؼب
لىٍىٕؽبْ ئبذىطلي ؼىٕبق ئىسى .ئۆظٌىطىگە وەٌگەْ ئۇ ِۆعىعىٍەضزىٓ وېَىٓ (ِۆِىٓ ثوٌؽبٍٔىمي
ئۈچۈْ) ،ثۇرالضؼب چولۇٔىسىؽبْ ثىط لەۋَ ثىٍەْ ئۇضۇـىفٕىڭ ۋالزي ـ ؼبئىزي وەٌگۀىسى .ئەِّب
ِۇؼبٔىڭ لەۋِي ئۇ ِۇلەززەغ ٍەضگە وىطىفٕي ضەد لىٍسى .پۈرۈْ لەۋِسىٓ پەلەد ئىىىي وىفىال
ِۇؼب ثىٍەْ ھبضۇٔؽب لېزىٍسى .ربضىرىٌ ِەٌۇِبرالضؼب ئبؼبؼالٔؽبٔسا ،ئۇالضٔىڭ ؼبٔي ِ 600ىڭ
وىفي ئىسى .ئەِّب ِۇؼب ئۇالضٔىڭ ئبضىؽىسىٓ ئۇضۇـزىٓ لوضلّبٍسىؽبْ ئىىىىال وىفىٕي ربپبٌىسى.
ثۇ ئىىىي وىفي ِۇلەززەغ ظېّىٕؽب وىطىپ ئۇضۇؾ لىٍىؿ ئۈچۈْ لەۋِىٕي لبٍىً لىٍىفمب
رىطىفزي .ئۆظٌىطىٕىڭ پەلەد ـەھەض زەضۋاظىؽىسىٓ وىطؼىال ؼەٌجىگە ئېطىفەٌەٍسىؽبٍٔىمىٕي
ئېَززي .ئەِّب ئىؽطائىً لەۋِي لوضلۇٔچزىٓ رىزطەپ رۇضۇـبرزي.
ئىؽطائىً لەۋِي ثۇرمب چولۇٔىسىؽبْ لەۋِٕي وۆضۈپال وؤب ذۇٍٍىطىؽب لبٍزمىٍي رۇضزى .ئۇالضٔىڭ
ذبضاوزېطى ثۇظۇٌۇپ وەرىەْ ثوٌۇپ ،ضەظىٍٍىه ۋە پەؼىەـٍىه ئۇالضٔىڭ لبْ ـ لېٕىؽب ؼىڭىپ
وەرىۀىسى .ئۇالض اﷲلب ۋە ئۇٔىڭ پەٍؽەِجىطى ِۇؼبؼب زاۋاٍِىك ٍوٌؽىعٌىك لىٍىپ ،ئۇضۇـۇـمب
لەرئىٌ لوـۇٌّىسىٔ .ىھبٍەد ،ئىؽطائىً لەۋِي ِۇؼبؼب ِۇٔۇ ِەـھۇض ؼۆظٔي لىٍسى« :ؼەْ
پەضۋەضزىگبضىڭ ثىٍەْ ثىٍٍە ثېطىپ ئىىىىڭالض ئۇضۇـۇڭالض ،ثىع ثۇ ٍەضزە ئوٌزۇضۇپ رۇضاٍٍي!»
زېسى .ئۇالض ثۇ ؼۆظٔي لىٍچە رەپزبضرّبً ،ئوپئوچۇق زېگۀىسى.
ِۇؼب ئۆظ لەۋِىٕي لبٍىً لىالٌّبٍسىؽبٍٔىمىٕي چۈـۀسى .گەضچە پىطئەۋْ ئۆٌگەْ ثوٌؽىّۇ،
ئىؽطائىً لەۋِىسە ذېٍي ثىط ۋالىزالضؼىچە ئۆچّەٍسىؽبْ رەؼىط لبٌسۇضؼبٔىسىِ .ۇؼب
پەضۋەضزىگبضىؽب پەلەد ئۆظى لېطىٕسىفىسىٓ ثبـمىالضٔي لبٍىً لىالٌّبٍسىؽبٍٔىمىٕي ئېَززي ۋە
اﷲٔىڭ ئۆظى ثىٍەْ لەۋِىٕي ئبٍطىۋېزىفىٕي رىٍەپ زۇئب لىٍسى.
-7552عۇئبي :ئبٌالھٕىڭ ثۀي ئىغشائىً لەۋِىٕي جبصاٌىؾي
اﷲ رەثىئىزي ثۇظۇٌؽبْ ئىؽطائىً لەۋِىگە ئۆظ ھۆوّىٕي چۈـۈضزىٍ .ۀي ئۇالضٔي ٍ 40ىً،
ربوي ئۆٌۈپ رۈگىگىچە ٍبوي لېطىپ ھب ٌىسىٓ وەرىۈچە ؼىٕب چۆٌىسە ئېعىپ ٍۈضۈـىە ِەھىۇَ
لىٍسى .ثۇ ٔەؼىً رۈگىگۀسىٓ وېَىٓ ،ئوضٔىؽب ثبـمب ثىط ٔەؼىً ،ھېچىىّگە ٍېڭىٍّەٍسىؽبْ،

192

www.uyghurmuslim.com www.fb.com/uighurawazi uighurawazi@yahoo.com
ئۇضۇـۇپ ظەپەض لبظىٕىسىؽبْ ثىط ٔەؼىً ۋۇعۇرمب وېٍەرزي .ئۇالض ئېعىمىپ ٍۈضۈـىە ثبـٍىسى .ثىط
ٍەضزىٓ ٍۈضۈـىە ثبـالپ ثىط ٍەضزە روذزبٍززي ،روذزىؽبْ ٍەضزىٓ ٍۀە ٍۈضۈپ ئبۋۋاي ثبـٍىؽبْ
ٍەضگە ثېطىپ روذزبٍززي .ئۇالض ثۇ رەضىمىسە وېچە ـ وۈٔسۈظ ،ئەرىگەْ ـ ئبذفىّي روذزىّبً ٍۈضۈپ،
ؼىٕب چۆٌىگە وىطىپ وەرزي.
-7558عۇئبيِ :ۇعب ئەٌەٍھىغغبالِ ٕىڭ ئىىىىٕچي لىحىُ جۇس جىغىذا ئبٌالھ ثىٍەْ
عۆصٌىؾىؾي
ِۇؼب رۇٔغي لېزىُ اﷲ ثىٍەْ ؼۆظٌەـىەْ ٍەضگە لبضاپ ِبڭسى .ئىؽطائىً لەۋِي رۇض رېؽىٕىڭ
لېفىؽب وېٍىپ چۈـىۈْ لىٍسىِ .ۇؼب ئۆظى ٍبٌؽۇظ ربؼمب چىمىپ پەضۋەضزىگبضى ثىٍەْ ؼۆظٌەـزي.
ئۇ ٍەضزە ِۇؼبؼب رەۋضاد چۈـۈضۈٌسىِ .ۇؼب اﷲ ثىٍەْ ؼۆظٌەـىىٍي ِېڭىفزىٓ ثۇضۇْ،
لېطىٕسىفي ھبضۇٕٔي لەۋِىگە ثبؾ لىٍىپ لوٍؽبٔىسى.
-7558عۇئبيِ :ۇعب ئەٌەٍھىغغبالِغب ثىشىٍگەْ ئوْ ۋەعىَەت
ضىۋاٍەرٍەضزە ِۇٔساق زېَىٍىسۇِ :ۇؼب وېچە ـ وۈٔسۈظ ھېچٕىّە ٍېّەً ؼبق  30وۈْ ضوظا
رۇرزي .وېَىٓ اﷲ ثىٍەْ ؼۆظٌەـىۀسە ،ئبؼعىٕىڭ پۇضاپ لېٍىفىسىٓ ئۀؽىطەپٍ ،وٌسا
وېزىۋېزىپ ئبؼعىؽب ثىط ٍۇپۇضِبلٕي ؼېٍىۋاٌسى .اﷲ ئۇٔىڭسىٓٔ :ېّە ئۈچۈْ ضوظاڭٕي ثۇظزۇڭ؟ -
زەپ ؼوضىسى .ئەؼٍىسە اﷲ ئۇٔىڭ ؼەۋەثىٕي ھەِّىسىٓ ٍبذفي ثىٍگۈچىسۇضِ .ۇؼب :ئي ضەثجىُ؟
ؼەْ ثىٍەْ ؼۆظٌەـىۀسە ،ئبؼعىّٕىڭ پۇضاپ لېٍىفىسىٓ لوضلزۇَ - ،زېسى.
اﷲ :ئي ِۇؼب! ِەْ ئۈچۈْ ضوظا رۇرمبْ وىفىٕىڭ ئبؼعى ئۀجەضزىّٕۇ ذۇؾ پۇضاٍسۇ .ؼەْ
لبٍزىپٍ ،ۀە ئوْ وۈْ ضوظا رۇرمبٔسىٓ وېَىٓ لبٍزب وەي!  -زېسىِ .ۇؼب اﷲٔىڭ زېگىٕىٕي لىٍسى.
ِۇؼبٔىڭ ٔېّە ئۈچۈْ ئورزۇظٔىڭ ئوضٔىؽب لىطىك وۈْ ضوظا رۇرمبٍٔىمي ثىعگە ٔبِەٌۇَ .ثىعگە ِەٌۇَ
ثوٌؽىٕي ،پەلەد اﷲٔىڭ ئوْ وۈٕٔي لوـۇپ لوٍۇـي ۋە ِۇؼبؼب رەۋضارٕي ٔبظىً لىٍىفي ئىسى.
ِۇؼبؼب رۆۋۀسىىىسەن ئوْ رۈضٌۈن ۋەؼىَەد ثېطىٍسى:
 1ـ ٍبٌؽۇظ ۋە ـېطىىي ثوٌّىؽبْ اﷲلب ئىجبزەد لىٍىؿ.
 2ـ اﷲٔىڭ ئىؽّي ثىٍەْ ٍبٌؽبٔسىٓ لەؼەَ ئىچّەؼٍىه.
 3ـ ـۀجە وۈٔىسىىي ئبزىزىٕي زاۋاِالـزۇضۇؾ (ـۀجە وۈٔىٕي ئىجبزەد ثىٍەْ ئۆرىۈظۈؾ).
 4ـ ئبرب ـ ئبٔىؽب ٍبذفىٍىك لىٍىؿ.
 5ـ ئىٕئبَ ۋە ئىىطاَ لىٍؽۇچىٕىڭ پەلەد اﷲ ئىىۀٍىىىٕي ثىٍىؿ.
 6ـ ئبزەَ ئۆٌزۈضِەؼٍىه.
 7ـ ربضاظىسا ھىٍَە ئىفٍەرّەؼٍىه.
 8ـ ئوؼطىٍىك لىٍّبؼٍىك.
 9ـ ٍبٌؽبْ گۇۋاھٍىك ثەضِەؼٍىه.
 10ـ زوؼذ ـ ثۇضازىطىٕىڭ ئۆٍىگە ،ئبٍبٌىؽب ۋە ِېٍىؽب (لۇي ـ چۆضىؽي ،ئۆوۈظ ۋە ئېفىىىگە)
وۆظ رىىّەؼٍىه.
-7551عۇئبي :سوصا جۇجۇؽٕىڭ ثۀذىٕي ئبٌالھمب ٍىمىٕالؽحۇسۇؽحىىي ھىىّىحي
ئۇٌۇغ اﷲ ِۇؼبٔىڭ پەضۋەضزىگبضى ثىٍەْ ؼۆظٌىفىؿ ئۈچۈْ ربؼمب چىممبْ چبؼسىىي
ئەھۋاٌىٕيٍ ،ۀي ئۇٔىڭ لىطىك وۈْ ضوظا رۇرۇؾ ئبضلىٍىك ضەثجىگە رېرىّۇ ٍېمىٕالـمبٍٔىمىٕي ۋە
پەضۋەضزىگبضىٕىڭ ئۆظى ثىٍەْ ؼۆظٌەـىۀٍىىىسىٓ زىٍي ٍبٍطاپ ،پەضۋەضزىگبضىؽب ثوٌؽبْ
ؼۆٍگۈؼىٕىڭ رېرىّۇ ئبـمبٍٔىمىٕي ثبٍبْ لىٍىپ ثەضزى.
-7555عۇئبيِ :ۇعب ئەٌەٍھىغغبالِ ٕىڭ جۇس جىغىذىٓ لبٍىحمبٔذىٓ وىَىٕىي لەۋِي
ئىچىذىىي ثۇجپەسەعٍىىىە لبسؽي ئىٍىپ ثبسغبْ وۆسەؽٍىشى
ِۇؼب رەۋضاد ٌەۋھەٌىطىٕي ئېٍىپ ربغ چولمىؽىسىٓ ٔەپطەد ۋە ئبظاة ثىٍەْ پەؼىە ـ لەۋِىگە
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لبضاپ ِېڭىۋارمبٔسا ،ئۇٔىڭ لبرزىك ؼەظەپٍۀگۀٍىىىٕي ثىٍىۋېٍىؿ رەغ ئەِەغ ئىسىِ .ۇؼب ضەثجي
ثىٍەْ ئۇچطىفىؿ ئۈچۈْ لەۋِىسىٓ ئبٍطىٍىپ رۇضىفىؽب ؼبِىط پىزٕە  -رېطىسى .ھبضۇْ
ئەٌەٍھىؽؽبالَ ثىط وۈٔي لەۋِىٕىڭ ثىط ِوظاٍؽب چولۇٔىۋارمبٍٔىمىٕي ثبٍمىسى.
لەۋَ ،ثۇٔىڭ لبِالـّىؽبْ ثىط ئىؿ ئىىۀٍىىىٕي چۈـۀگەْ ئبظ ؼبٔسىىي وىفىٍەض ۋە
ثۇرالضؼب چولۇٔۇؾ ئبضظۇؼىسىىي وۆپ ؼبٔسىىىٍەضزىٓ ئىجبضەد ئىىىىگە ئبٍطىٍسى.
ھبضۇْ لەۋِىگە ٔەؼىھەد لىٍىفمب ثبـٍىسى« :ؼىٍەض ثۇٔىڭ ثىٍەْ ؼىٕىٍىۋارىؽىٍەض ،ثۇ ثىط
پىزٕەزۇض ،ؼبِىطى ؼىٍەضٔىڭ ثىٍىّىؽعٌىىىڭالضزىٓ پبٍسىٍىٕىپ ِوظاً ثىٍەْ ؼىٍەضٔي ئبٌسېسى،
ثۇ ٔە ؼىٍەضٔىڭٔ ،ە ِۇؼبٔىڭ ئىالھي ئەِەغ!» ؼىٍەضٔىڭ پەضۋەضزىگبضىڭالض ِەضھەِەرٍىه اﷲ زۇ ض،
ِبڭب ثوٍؽۇٔۇڭالض ،ثۇٍطۇلىّؽب ئىزبئەد لىٍىڭالض!» زېسى.
ِوظاٍؽب چولۇٔؽۇچىالض ھبضۇٕٔىڭ ٔەؼىھىزىگە لۇالق ؼبٌّىسى .ئۇالض ئۆضزەوىە ؼۇ ٍۇلّىؽبٔسەن
ٔەؼىھەد رەؼىط لىٍّبٍسىؽبْ عبھىٍالض ئىسى .ھبضۇْ ئۇالضؼب رەوطاض ٔەؼىھەد لىٍىپ ،اﷲٔىڭ
ئۇالضٔي لۇرمۇظؼبْ ِۆعىعىٍىطىٕيِ ،ەضھەِەرٍىطىٕي ،ئۇالضٔي لوؼسىؽبٍٔىمىٕي ئەؼٍەرزي .ئۇالض
لۇاللٍىطىٕي ئېزىۋېٍىپ ئبڭٍىؽىٍي ئۇٔىّىسى .ھەرزب ئۇٔي ئبعىع وۆضۈپ ئۆٌزۈضۈۋەرىىٍي ربغ
لبٌسى.
ھبضۇْ ِۇؼب لبٍزمىچە ثۇ روؼطىسا ِۇٔبظىطە لىٍىفٕي ذبٌىّىسى .ھبضۇْ ِۇؼبزىٓ ِۇالٍىُ
ئىسى .ـۇٔساق ثوٌؽبچمب ،ئۇالض ئۇٔىڭسىٓ لوضلّبٍززي .ھبضۇْ لەۋِي ئىچىسە رېرىّۇ ثەن
لبالٍّىمبٔچىٍىك پەٍسا ثوٌۇـزىٓ ئۀؽىطەپ ،وۈچ ئىفٍىزىپ ئۇالضٔىڭ ھەٍىىٍىٕي
پبضچىٍىۋەرّىسى .ئىچىي ئۇضۇـزىٓ ؼبلٍىٕىؿ ئۈچۈْ ِۇؼبٔىڭ لبٍزىپ وېٍىفىٕي وۈرزي .ئۇ
وۈچٍۈن ِۇؼبٔىڭ ثۇ پىزٕىٕي لبْ رۆوّەؼزىٓ ھەي لىالال ٍسىؽبٍٔىمىٕي ثىٍەرزي.
ذەٌك ِوظإٍىڭ ئەرطاپىسا زاۋاٍِىك ئوٍۇْ ـ ربِبـب لىٍىفزي.
ِۇؼب لەۋِىگە لبٍزىؿ ئۈچۈْ وېزىۋېزىپ ،لەۋِىٕىڭ ِوظاً ئەرطاپىسا ؼەوطەپ ،ئۇؼؽۇي
ئوٍٕبپ ،ۋاضاڭ ـ چۇضۇڭ لىٍؽبْ ئبۋاظىٕي ئبڭٍىسىِ .ۇؼبٔي وۆضگەْ لەۋِي روذزبپ عىّىسى.
ِۇؼب ۋاضلىطزى :لەۋِىگەِ « :ەْ ٍوق چبؼسا (ِوظاٍؽب چولۇٔۇپ) ٔەلەزەض ٍبِبْ ئىؿ لىٍسىڭالض
ـ ھە!ِ .ۇؼب رەۋضاد ٌەۋھەٌىطىٕي ٍەضگە ئېزىپ ،ؼەظەپٍۀگەْ ھبٌسا ھبضۇٕٔىڭ ئبٌسىؽب وەٌسى.
لوٌٍىطى ثىٍەْ ھبضۇٕٔىڭ چبچ ـ ؼبلىٍىسىٓ رۇرۇپ ،ئبٌسىؽب ربضرىپ ،ؼەظەپزىٓ رىزطىگەْ ھبٌسا:
«ئي ھبضۇْ! ئ ۇالضٔىڭ ئبظؼبٍٔىمىٕي وۆضگەْ چېؽىڭسا (ذۇزاٌىك ئۈچۈْ ؼەظەپٍىٕىفزە) ِبڭب
ئەگىفىفزىٓ ؼبڭب ٔېّە روؼبٌؽۇ ثوٌسى؟ ِېٕىڭ ثۇٍطۇلىّؽب ذىالپٍىك لىٍسىڭّۇ؟» زېسى.
ِۇؼب ھبضۇٕٔىڭ ئۆظىٕىڭ ئەِطىگە لبضـي چىمىپ ،ثۇ پىزٕە ئبٌسىسا ٔېّە ئۈچۈْ گەپ لىٍّبً
رۇضؼبٍٔىمىٕي ،ئۇالضزىٓ ئبٍطىٍىپ چىمىپ وەرّەً ،ئۇالض ثىٍەْ ثىٍٍە رۇضۇـمب لبٔساق ضاظى
ثوٌؽبٍٔىمىٕي ،ئۇالض ثىٍەْ ٔېّىفمب ئېٍىفّىؽبٍٔىمىٕي ؼوضىسى.
ئەرطاپ ِۇؼبٔىڭ ؼەظەپٍىه ئبۋاظى ثىٍەْ رېرىّۇ عىّغىزٍىممب چۆِسى .ھبضۇْ ِۇؼب ثىٍەْ
ؼۆظٌەـزي .ثىط ئبٔىٕىڭ ثبٌىٍىطى ثوٌؽبٍٔىمي ھەلمي ئۈچۈْ ئۇٔىڭ چبچ ـ ؼبلبٌٍىطىٕي لوٍۇپ
ثېطىفىٕي ئۆرۈٔسى .ئۇٔىڭ ئىچىسىىي ِەضھەِەد رۇٍؽۇؼىٕي لوظؼبؾ ئۈچۈْ ئبرىٍىطىٕي ئەِەغ،
ئبٔىٍىطىٕي ظىىىط لىٍسى.
ھبضۇْ ئېَززي :ئي لېطىٕسىفىُ! ِېٕىڭ ؼبلىٍىّٕي ۋە چېچىّٕي ربضرّىؽىٓ .ئۇٔىڭؽب
ِەؼىٍىٕىڭ لبضـي چىمىؿ ٍبوي ِوظاٍؽب چولۇٔؽبٔال ضؼب ضاظىٍىك ثىٍسۈضۈؾ ئەِەؼٍىىىٕي ،پەلەد
ئۇالضٔي ربـالپ وېزىفزىٓ لوضلمبٍٔىمىٕي چۈـۀسۈضزى.
ِۇؼب ئۇٔي ئۇالضؼب ِەؼئۇي لىٍىپ وەرىۀسىٓ وېَىٓ ،ثۇ ئەھۋاٌسا ئۇالضٔىڭ ئبضىؽىسا لبٔساق
رۇضؼبٍٔىمىٕي ؼوضىسى .ئۇ ئەگەض ئۇالضؼب ـىسزەد ثىٍەْ لبضـي چىممبْ رەلسىطزە ئبضىؽىسا
رولۇٔۇؾ وېٍىپ چىمىفىسىٓ لوضلمبْ ئىسىِ .ۇؼب ئۇٔىڭسىٓ ئۆظىٕىڭ لبٍزىفىٕي ؼبلٍىّبً
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ئبضىٍىطىسا لبٔساق ئبٍطىّچىٍىك چىممبٍٔىمىٕي ؼوضىسىِ .ەْ ھەلىمەرەْ ؼېٕىڭ ،ئىؽطائىً
ئەۋالزىٕي ثۆٌۈۋېزىپؽەْ ،ؼۆظۈِگە زىممەد لىٍّبپؽەْ ،زېَىفىڭسىٓ لوضلزۇَ.
ھبضۇْ لېطىٕسىفي ِۇؼبؼب ِۇالٍىٍّىمي ؼەۋەثىسىٓ لەۋِىٕىڭ ئۆظىٕي وەِؽىزىۀٍىىىٕي،
ئۇالضؼب لبضـىٍىك لىٍؽىٕىسا ئۇالضٔىڭ ئۇٔي ئۆٌزۈضۋەرىىٍي ربغ لبٌؽبٍٔىمىٕي ئېَزىپ ،زۈـّۀٍىطىگە
ربِبـب ثوٌّبؼٍىمي ۋە لەۋِىٕىڭ ئۆظىٕي رېرىّۇ وۆظگە ئىٍّبً لبٌّبؼٍىمي ئۈچۈْ چبچ ـ ؼبلىٍىٕي
لوٍۇپ ثېطىفىٕي ؼوضىسى .ئۇالضٔىڭ ظۇٌۇٍِىطىؽب لبضـي چىمبٌّىؽبْ ثوٌؽىّۇ ،ئۇالضزىٓ ثىطى
ثوٌّىؽبٍٔىمىٕي ئېَززي.
ِۇؼب اﷲ ٔي لىعؼىٕىپ ۋە ھەلىە ثوٌؽبْ ؼۆٍگۈؼىسىٓ وېٍىپ چىممبْ ؼەظەپ رۈپەٍٍىسىٓ
ھبضۇٔؽب ھەلؽىعٌىك لىٍؽبٍٔىمىٕي چۈـۀسى .ھبضۇٕٔىڭ ثۇ ـەضرٍىطىسە ئىّىبٔىَەرٕىڭ ثبضىچە ئەڭ
روؼطا ئىؿ لىٍؽبٍٔىمىٕي ئۇلزي .ئۇٔىڭ چبچ  -ؼبلبٌٍىطىٕي لوٍۇپ ثېطىپ ،ئۆظى ۋە لېطىٕسىفي
ئۈچۈْ اﷲلب ئىؽزىؽفبض ئېَززي ۋە ئبضلىسىٓ لەۋِىگە ئۆضۈٌۈپ ؼەظەپزىٓ رىزطىگەْ ئبۋاظى ثىٍەْ
ؼوضىسى:
« ؼىٍەضگە پەضۋەضزىگبضىڭالض چىطاٍٍىك ۋەزە لىٍّىؽبّٔىسى؟ (ؼىٍەض ئەھسىٕي ئۇٔزۇؼۇزەن)
ۋالىذ ـۇٔچە ئۇظۇْ ثوٌۇپ وەرزىّۇ؟ ٍبوي ؼىٍەض ئۆظەڭالضؼب پەضۋەضزىگبضىڭالضٔىڭ ؼەظىپي
چۈـۈـىٕي ئىطازە لىٍسىڭالضِۇ؟ ـۇٔىڭ ئۈچۈْ ؼىٍەضٔىڭ ِبڭب ثەضگەْ ۋەزەڭالضؼب ذىالپٍىك
لىٍسىڭالضِۇ؟» .
ِۇؼب ئۇالضؼب لبرزىك رەگسى ۋە ئۇالضٔي پەضىفبْ لىٍىپ ،لىٍّىفٍىطىٕىڭ ئەذّەلٍىك
ئىىۀٍىىىٕي وۆضؼەرزيِ ،ۇؼب ؼەظەپٍۀگەْ ئبۋاظزا ٍۀە ِۇٔساق ۋاضلىطزى:
ـۈثھىؽىعويِ ،وظإٍي ِەثۇز لىٍىۋاٌؽبٔالض پەضۋەضزىگبضىٕىڭ ؼەظىپىگە ئۇچطاٍسۇ ،ثۇ زۇَٔبزا
ذبضٌىممب لبٌىسۇ( ،اﷲ ؼب) ثوھزبْ لىٍؽۇچىالضؼب ثىع ِۇـۇٔساق عبظا ثېطىّىع .ؼەظەپٍىه ئبۋاظٔىڭ
ربؼالضزىىي ئەوػ ؼبزاؼي ئبڭالٔؽبٔسا ،ئۇالض ثېفىٕي ئېگىپ ذبربٌىمٍىطىٕي چۈـۀسى .ئۇالض ِۇؼب
ئەوەٌگەْ ھەق ٍوٌؽب لبضا چبپٍىؽبْ ئىسى.
ِۇؼب ھبضۇْ ثىٍەْ ؼۆظٌىفىپ ثوٌؽبٔسىٓ وېَىٓ ؼبِىطىگە لبضىسى .ھبضۇْ ِۇؼبٔىڭ ٍوق
ۋالزىسا ذەٌممە ِەؼئۇي ثۇٌۇؾ ۋەظىپىؽىسە گۇٔبھؽىع ئىىۀٍى ىىٕي ئىؽپبرٍىؽبْ ئىسى .ذەٌك
ِۇؼبٔىڭ ؼەظىپي ئبٌسىسا ثبـٍىطىٕي ئېگىفزي .ئەِسى پەلەرال پىزٕىٕي رېطىؽبْ ؼبِىطى لبٌؽبْ
ئىسىِ .ۇؼب ئۇٔىڭ ثىٍەْ ِۇٔبظىطىٍىفىپ ٍۈضِىسى ،پەلەرال ھەلٕىڭ ھۆوۈِىٕي ئۇٔىڭ ٍۈظىگە
ئۇضزىِ .ۇؼب ئۇٔىڭ زۇَٔبزا ٍبٌؽۇظ لېٍىفىٕي ھۆوۈَ لىٍسى .ؼبِى طى ھېچ ٔەضؼىگە رېگەٌّەً
ھېچجىط وىفىگە ٍېمىٓ وېٍەٌّەً ،ھېچمبٔساق ثىط ِەذٍۇلمب ٍېمىٍٕىفبٌّبً ،ھبلبضەد ئىچىسە
ٍبٌؽۇظ ٍبـىسى .ئۇ ئۇٔىڭ ثۇ زۇَٔبزىىي عبظاؼي ئىسى .لىَبِەد وۈٔي ئۇٔىڭ چېىىسىؽبْ
ئىىىىٕچي ئبظاثي ثبض ئىسى.
ِۇؼب ؼبِىطىٕىڭ ئىفىٕي رۈگەرىۀسىٓ وېَىٓ ،ئبٌزۇْ ِوظإٍي ئېٍىپ ئورمب ربـٍىسى .ئۇ
ثۇٔىڭ ثىٍۀال لبٌّبً ،لەۋِىٕىڭ ھوزۇلمبْ وۆظٌىطى ئبٌسىسا ئۇٔي ئبپىطىپ زېڭىعؼب پېمىطىزىپ
ربـٍىسى .چولۇٔۇٌؽۇچي (ئىالھ) چولۇٔؽۇچىٍىطىٕىڭ وۆظى ئبٌسىسا زېڭىعزا ٌەٍٍىگەْ وۈٌٍەضگە
ئبٍالٔسىِ .ۇؼبٔىڭ ئبۋاظى ٍۈوؽەٌسى.
ؼىٍەضٔىڭ ئىالھىڭالض ثىط اﷲ رۇض ،ئۇٔىڭسىٓ ثبـمب ھېچ ِەثۇز (ثەضھەق) ٍولزۇض ،ئۇ ھەض
ٔەضؼىٕي روٌۇق ثىٍگۈچىسۇض .ئىالھىڭالض پەلەد ثىط اﷲرۇض .ئۆظىگە ٔە پبٍسأ ،ە ظىَبْ
ٍەرىۈظەٌّەٍسىؽبْ ثۇد ئەِەغ!
-7558عۇئبيِ :ۇعب ئەٌەٍھىغغبالِ ٕىڭ ئبصغبْ لەۋِي جوغىشىغىذا چىمبسغبْ ھۆوۈِي
ِۇؼب ثۇرٕىڭ ۋە ئەؼٍي گۇٔبھىبضٔىڭ ئىفىٕي رۈگەرىۀسىٓ وېَىٓ ،لەۋِىگە ٍۈظٌىٕىپ پۈرۈْ
ِەؼىٍە ھەلمىسە ئوِۇِىٌ ھۆوۈَ چىمبضزى .ئۇالضٔىڭ ئۆظٌىطىگە ئۆظٌىطى ظۇٌۇَ لىٍؽبٍٔىمىٕيِ ،وظاٍؽب
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چولۇٔؽبٔالضٔىڭ رەۋثە لىٍىفي ئۈچۈْ ثىط پۇضؼەد ثېطىٍگۀٍىىىٕي ئېَززي .ثۇ پۇضؼەدِ ،ۇظاٍؽب
چولۇٔؽبٔالضٔىڭ ئۆظىٕي ئۆٌزۈضۈؾ پۇضؼىزي ئىسى .عبظاِۇ گۇٔبھمب ئبؼبؼەْ ثېطىٍگەْ ئىسى .ئۇ
لبرزىك ۋە ضەھىّؽىع ھبٌسا وەٌگەْ ئىسى .وېَىٓ اﷲ ِەضھەِەد لىٍىپ ئۇالضٔىڭ رەۋثىؽىٕي لوثۇي
لىٍسى .ئۇ رەۋثىٍەضٔي لوثۇي لىٍؽۇچي ۋە ِەضھەِّەرٍىىزۇضِ .ۇؼبٔىڭ ؼەظىپي ئبذىطى پەؼەٍسى.
ِۇؼبٔىڭ اﷲ ٍوٌىسا وەٌگەْ ئبچچىمي ئەِسى ٍولبٌسى .ثۇ ئبچچىك ـ ؼەظەپٍەض ئىچىسىىي ئەڭ
وۈچٍۈن ۋە ھۆضِەرىە ئەڭ الٍىك ثوٌؽىٕي ئىسى .ؼەظىپي پەؼەٍگەْ ِۇؼب ئەؼٍي ۋەظىپىگە لبٍززي.
رەۋضاد ٌەۋھەٌىطىٕي ثىط ثۇٌۇڭؽب لوٍؽبٍٔىمي ئېؽىگە وېٍىپ ،ئۇالضٔي لبٍزب لوٌىؽب ئبٌسى ۋە رەثٍىػ
لىٍىفمب ثبـٍىسى .ئۇٌۇغ اﷲ ِۇٔساق زېگۀىسى:
ِۇؼب ؼەظىپي ثېؽىٍؽبٔسىٓ وېَىٓ (ٍەضزە ٍبرمبْ رەۋضاد) ربذزىٍىطىٕي ئبٌسى .ئۇٔىڭسا
پەضۋەضزىگبضىسىٓ لوضلمۇچىالضؼب ھىساٍەد لىٍىٕىسۇ ۋە ضەھّەد لىٍىٕىسۇ ،زەپ ٍېعىٍؽبْ ئىسى.
لبٔسالال ثوٌۇـىسىٓ لەرئىَٕەظەض ،ؼەظىپي ثېؽىٍؽبْ ِۇؼب اﷲ ٍوٌىسىىي عىھبزىٕي لبٍزىسىٓ
ثبـالپ رەۋضاد ٌەۋھەٌىطىٕي لەۋِىگە ئولۇپ ثەضزى .زەؼٍىپىسە ئۇالضٔىڭ لەرئىٌ ھبٌسا ئۇٔىڭ
(رەۋضارٕىڭ) ھۆوۈِىگە ئەِەي لىٍىفىٕي ئەِىط لىٍسى .ھەٍطاْ لبالضٌىمي ،لەۋِي ئۇٔىڭ ثىٍەْ ھەق
روؼطىؽىسا ؼوزىالـزي .ئۇالض ِۇٔساق زېَىفزي :ـ ٌەۋھەٌەضٔي ئبٌسىّىعؼب لوٍؽىٓ ،ئەگەض ثۇٍطۇق ۋە
لبٔۇٔالض ئبؼبْ ثوٌؽب لوثۇي لىالٍٍي.
ِۇؼبٍ :بق! ئۇالضٔىڭ ئىچىسىىىٍەضىٕي (ٌەۋھەٌەضزە ٍېعىٍؽبٔالضٔي) لوثۇي لىٍىڭالض - ،زېسى.
ئۇالض عبھىٍٍىك لىٍىۋىسى ،ئۇٌۇغ اﷲ پەضىفزىٍەضگە ثۇٍطۇق لىٍىپ ربؼٕي ئۇالضٔىڭ ثېفىؽب
ئەوەٌسى .ربغ ئۇالضٔىڭ ئۈؼزىسە ذۇززى ثىط ثۇٌۇرزەن رۇضارزي.
ئۇالضؼبٌ :ەۋھەٌەضزە ٍېعىٍؽبٕٔي لوثۇي لىٍّىؽبڭالض ،ثۇ ربغ ئۈؼزۈڭٍەضگە چۈـىسۇ - ،زېَىٍسى.
ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇالض لوثۇي لىٍىفزي .ؼەعسە لىٍىفي ئەِط لىٍىٕسى ۋە ئۇالض ؼەعسە لىٍسى.
ئېڭەوٍىطىٕي ٍەضگە چبپ الپ لوضلمبْ ھبٌسا ئۈؼزىسىىي ربؼمب لبضاـزي .ـۇٔساق لىٍىپِ ،ۇؼبٔىڭ
لەۋِىٕىڭ لەٌجىگە لوضلۇٔچ ؼېٍىٕىپ ،پۇرٍىطى ثۇ لوضلۇٔچٕىڭ رەؼىطى ثىٍەْ ؼەعسىگە
ٍىمىٍىپ ،ثوٍۇٍٔىطى پبضالق ثىط ِۆعىعە ئبٌسىسا پۈوۈٌگۀسە رەؼٍىُ ثوٌؽبٍٔىمي ئىؽپبرالٔسى.
ِوظاٍؽب چولۇٔۇؾ گۇٔبھي پۈرۈٍٔەً ٍولبٌّىؽبْ ئىسى.
-7581عۇئبيِ :ۇعب ئەٌەٍھىغغبالِٕىڭ ئبخىشلي ِۆجىضىغي
ِۇؼب ثۀي ئىؽطائىٍٕىڭ ئبٌىُ ۋە ربٌالٔؽبْ وىفىٍىطىٕىڭ اﷲرىٓ ِەؼپىطەد رىٍەپ رەۋثە
لىٍىفىٕي ثۇٍطۇزى .ئۇالضزىٓ  70وىفىٕي ربٌالپ :اﷲلب ثېطىڭالض ،لىٍؽبْ گۇٔبھى ڭالض ئۈچۈْ
ئۇٔىڭؽب رەۋثە لىٍىڭالض ،ئۇٔىڭسىٓ ئبضلبڭالضزىىي لەۋِىڭالضٔىڭ رەۋثىٍىطىٕىڭ لوثۇي لىٍىفىٕي
ؼوضاڭالض ،ضوظا رۇرۇپ پبن ثوٌۇڭالض ،وىَىٍّىطىڭالضٔىّۇ پبن رۇرۇڭالض!  -زېسى.
ِۇؼب ربٌالٔؽبْ  70وىفي ثىٍەْ ثىٍٍە اﷲٔىڭ ئۇٔىڭؽب ئوضۇٔالـزۇضؼبْ ئۇچطىفىفي ئۈچۈْ
ٍوٌؽب چىمزيِ .ۇؼب ربؼمب ٍېمىٕالـمبٔسا ،ئۇالض وۆظٌىطىگە ئىفۀّەً لبٌسى .ثىط ثۇٌۇد پۈرۈْ ربؼٕي
لبپٍىؽبْ ئىسىِ .ۇؼب ثۇٌۇرٕىڭ ئىچىگە وىطىپ لەۋِىگەٍ :ېمىٓ وېٍىڭالض!  -زېسى .ئۇالض
ٍېمىٕالـزي .ئۇٌۇغ اﷲ ِۇؼب ثىٍەْ ؼۆظٌەـزيِ .ۇؼب اﷲ ثىٍەْ ؼۆظٌىفىۋارمبٔسا ئبٌسىؽب ئىٕؽبْ
ثبٌىؽىسىٓ ھېچجىط وىفي لبض ىَبٌّبٍسىؽبْ ۋە ٍبوي ربلەد لىالٌّبٍسىؽبْ پبضالق ثىط ٔۇض وېٍەرزي.
ِۇؼب ضەثجي ثىٍەْ ؼۆظٌەـىۀسە ،ئبضىؽىسا پەضزە پەٍسا ثوٌسىِ .ۇؼب ربٌٍىؽبْ  70وىفي ئۇٔىڭ
ضەثجي ثىٍەْ ؼۆظٌەـىۀٍىطىٕي ئبڭالپ رۇضزى .ثەٌىي ثۇ ِۆعىعىٍەضٔىڭ ئبذىطلىؽي ئىسى.
ئۇالضٔىڭ ھبٍبري ثوٍىچە ئى ّبٔي ثىٍەْ ٍبـىفىؽب ٍېزەضٌىه ئىسى .ـۇٔسالزىّۇ ربٌالٔؽبْ ثۇ 70
وىفي ئبڭٍىؽبْ ِۆعىعىگە لبٔبئەد لىٍّبً ،اﷲ ٔي وۆضۈـٕي رەٌەپ لىٍىفزي .چېىىسىٓ ئبـمبْ
ثۇ رەٌەپىە چبلّبق رېعٌىىىسە ثىط عبظا ثېطىٍسى .ؼېىؤذ ئىچىسە ِەٍسأؽب وەٌگەْ ظىٍعىٍە (ٍەض
رەۋضەؾ) ئۇالضٔىڭ ضوھ ۋە ثەزۀٍىطىٕي پبضچىالپ ربـٍىسى .ئۇالض ئۆٌسى...
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ِۇؼب ربٌالٔؽبْ  70وىفىٕىڭ لىٍّىفىٕي وۆضۈپ لبرزىك ئبظاثالٔسى .ضەثجىگە زۇئب لىٍىپ،
ئۇالضؼب ِەؼپىطەد ۋە ِەضھەِەد لىٍىفىٕي رىٍەؾ ئۈچۈْ ئوضٔىسىٓ رۇضزى .ئۇٌۇغ اﷲ ِۇٔساق
زېگۀىسى:
ِۇؼب ،ثىع ثەٌگىٍەپ ثەضگەْ ۋالىززب ئېٍىپ وېٍىؿ ئۈچۈْ ،ئۆظ لەۋِىسىٓ  70وىفىٕي
ربٌٍىسى :ئۇالضؼب ظىٍعىٍە ٍۈظٌۀگۀسەِ ،ۇؼب « :پەضۋەضزىگبضىُ! ذبٌىؽبْ ثوٌؽبڭ ئۇالضٔي ۋە ِېٕي
ثۇضۇٔال ھبالن لىٍؽبْ ثوالرزىڭ .ئبضىّىعزىىي ئەذّەلٍەضٔىڭ لىٍّىفي رۈپەٍٍىسىٓ ثىعٔي ھبالن
لىالِؽەْ؟ ثۇ پەلەد ؼېٕىڭ ؼىٕىمىڭسۇض ،ـۇ ئبضلىٍىك ذبٌىؽبْ ثۀسەڭٕي ئبظزۇضىؽەْ ،ذبٌىؽبْ
ثۀسەڭٕي ھىساٍەد لىٍىؽەْ ،ؼەْ ثىعٔىڭ ئىگىّىعؼەْ ،ثىعگە ِەؼپىطەد لىٍؽىٓ ،ضەھىُ
لىٍؽىٓ ،ؼەْ ئەڭ ٍبذفي ِەؼپىطەد لىٍؽۇچىؽەْ .ثىعگە ثۇ زۇَٔبزا ۋە ئبذىطەرزە رېگىفٍىه
ٍبذفىٍىك لىٍؽىٓ ،ثىع ھەلىمەرەْ ؼبڭب رەۋثە لىٍسۇق» زېسى.
ثۇ ِۇؼبٔىڭ ضەثجىگە زۇئب لىٍىپ ،ئۇٔىڭ ضىعاؼىٕي رىٍەۋارمبٔسا ئېَزمبْ ؼۆظٌىطى ئىسى.
اﷲ ئۇٔىڭؽب ضەھىُ لىٍىپ ،لەۋِىٕي ئەپۇ لىٍسى .ئۆٌگۀسىٓ وېَىٓ ئۇالضٔي لبٍزب رىطىٍسۈضزى.
ربٌالٔؽبْ وىفىٍەض اﷲ ثىٍەْ ِۇؼب ؼۆظٌىفىۋارمبْ ثۇ گۈظەي ۋالىزالضزا ھبٍبرٕىڭ ثبـٍىٕىفىسىٓ
ربوي ھەظضىزي ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالَ پەٍؽەِجەض ثوٌۇپ وەٌگىچە ثوٌؽبْ ؼۆظٌەضٔي ئبڭالـمب
ِۇٍەؼؽەض ثوٌسى.
-7587عۇئبيِ :ۇعب ئەٌەٍھىغغبالِغب ئبخىشلي پەٍغەِجەسٔىڭ خۇػ خەۋىشى
ثىشىٍگۀٍىىي
ـۇٔساق پەضەظ لىٍىّىعوي ،ثۇ ذۇـرەۋەض ِۇؼبٔىڭ ضەثجي ثىٍەْ ئۇچطىفىؿ ئۈچۈْ
ئىؽطائىً ئەۋالزىٕىڭ ئبٌىُ ـ ئۆٌىّبٌىطىسىٓ ثوٌؽبْ  70وىفي ثىٍەْ ثىٍٍە وەٌگەْ وۈٔي وەٌسى.
وبرزب ِۆعىعە وۆضؼىزىٍگۀٍىىي ئۈچۈْ ِۇھىٍّىمي ثىٍىٕگەْ ثۇ وۈٔسە ئبذىطلي پەٍؽەِجەضٔىڭ
ذۇـرەۋىطى وەٌگەْ ئىسى .ئىجٕي وەؼىطٔىڭ « لەؼؽەؼۇي ئۀجىَب (پەٍؽەِجەضٌەضٔىڭ
لىؽؽىؽي)» ٔبٍِىك وىزبثىسا لەربزەزىٓ ٔەلىً وەٌزۈضۈپ ِۇٔساق زەٍسۇِ‖ :ۇؼب پەضۋەضزىگبضىؽب:
ِەْ ٌەۋھەٌەضزىٓ ئىٕؽبٔالض ئۈچۈْ ِەٍسأؽب وەٌزۈضۈٌگەْ ئەڭ ذەٍطٌىه ٍبذفىٍىممب ثۇٍطۇپ،
ٍبِبٍٔىمٕي چەوٍەٍسىؽبْ ثىط ئۈِّەد وۆضزۈَ .پەضۋەضزىگبضىُ! ئۇالضٔي ِېٕىڭ ئۈِّىزىُ لىٍؽىٓ! -
زېسى.
ئۇٌۇغ اﷲ :ئۇ ِۇھەِّەزٔىڭ ئۈِّىزىسۇض - ،زېسى.
ـ پەضۋەضزىگبضىُ! ٌەۋھەٌەضزە وىزبثىٕي لەٌجىسە ئولۇؼبْ ثىط ئۈِّەرٕي وۆضزۈَ .ئۇالضزىٓ
ئبۋۋاٌمىٍىطى وىزبثالضؼب لبضاپ ئولۇٍززي .وىزبثٕي لوٍؽبٔسىٓ وېَىٓ ھېچجىط ٔەضؼە ئېؽىسە
لبٌّبٍززي .اﷲ ثۇ ئۈِّەرىە ثبـمب ھې چجىط لەۋِگە ثېطىٍّىگەْ ٍبزالؾ لبثىٍىَىزىٕي ثېطىپزۇ.
پەضۋەضزىگبضىُ! ئۇالضٔي ِېٕىڭ ئۈِّىزىُ لىٍؽىٓ!  -زېسى ِۇؼب.
ئۇٌۇغ اﷲ :ئۇ ِۇھەِّەزٔىڭ ئۈِّىزىسۇض - ،زېسى.
ِۇؼب :ئي پەضۋەضزىگبضىُ! ٌەۋھەٌەضزە زەؼٍەپىي ۋە ئبذىطلي وىزبثالضؼب ئىفۀگەْ ۋە
گۇِطاھٍىممب چۈـىۀٍە ض ثىٍەْ عەڭ لىٍؽبْ ثىط ئۈِّەد وۆضزۈَ ،ئۇالضٔي ِېٕىڭ ئۈِّىزىُ لىٍؽىٓ!
 زېسى.ئۇٌۇغ اﷲ زېسى :ئۇ ئەھّەزٔىڭ ئۈِّىزىسۇض.
ِۇؼب :ئي پەضۋەضزىگبضىُ! ٌەۋھەٌەضزە ؼەزىمە ثېطىسىؽبْ ۋە ثەضگەْ ؼەزىمىٍىطىٕي ئۇالضٔىڭ
پېمىطٌىطى ٍېَەٌەٍسىؽبْ ،ثۇٔىڭ ثىٍەْ ؼەزىمە ثەضگۈچىگە ئەعىط ثېطىٍىسىؽبْ ثىط ئۈِّەرٕي
وۆضزۈَ .ئۇالضزىٓ ئبۋۋاٌمي لەۋٍِەضزىٓ (ئۈِّەرٍەضزىٓ) ثىطى ؼەزىمە ثەضؼە ۋە ئۇ ؼەزىمە لوثۇي
لىٍىٕؽب ،اﷲ ئۇ ؼەزىمىگە ثىط ئود ئەۋەرەرزي ،ئود ؼەزىمىٕي ٍەۋىزەرزي ،ؼەزىمە لوثۇي
لىٍىّٕىؽب ،ئود ئۇٔي وۆٍسۈضِەً ربـٍىٕىپ لېٍىٕبرزي ،ئۇٔي ٍىطرمۇچ ھبٍۋاْ ۋە لۇـالض ٍەپ
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رۈگىزەرزي .پەضۋەضزىگبضىُ! ئۇالضٔي ِېٕىڭ ئۈِّىزىُ لىٍؽىٓ!  -زېسى.
ئۇٌۇغ اﷲ :ئۇ ِۇھەِّەزٔىڭ ئۈِّىزىسۇض - ،زېسى.
ِۇؼب :ئي پەضۋەضزىگبضىُ! ٌەۋھەٌەضزە ثىط وىفي ثىط ٍبذفىٍىممب ٔىَەد لىٍىپ ئۇٔي
ئوضۇٍٔىؽىٕىسا ،ئۇٔىڭؽب  10ھەؼؽىسىٓ  700ھ ەؼؽىگىچە ؼبۋاة ٍېعىٍىسىؽبْ ثىط ئۈِّەرٕي
وۆضزۈَ .پەضۋەضزىگبضىُ! ئۇالضٔي ِېٕىڭ ئۈِّىزىّسىٓ لىٍؽىٓ!  -زېسى.
ئۇٌۇغ اﷲ زېسى‖ :ئۇ ِۇھەِّەزٔىڭ ئۈِّىزىسۇض― .
-7584عۇئبي :وبال ھىىبٍىغىٕىڭ ئەعٍي عىشى
ِۇؼب ،اﷲلب زەۋەد لىٍىؿ ئۈچۈْ ئۇالضٔىڭ ئبضىؽىسا ئۇظۇْ ٍىٍالض ٍبـىسى .وۆضۈپ
ئۆرىىٕىّىعزەن ،ئۇالض پبد ـ پبد ٍوٌسىٓ چىمبرزي .وبال ۋەلەؼىسىٓ ئۇالضٔىڭ عبھىٍٍىمىٕي
ربـٍىّؽبٍٔىمىٕي ثىٍەٌەٍّىع .چۈٔىي ئىؿ وىفىٕي ؼەظەپٍۀسۇضىسىؽبْ ۋە لىَىٓ ئەھۋاٌؽب لوٍؽبْ
ھەَ ؼوئبي ؼوضاـٕي رەٌەپ لىٍؽبٔسەن ،ئۇالضٔىڭ ِۇؼب ثىٍەْ ِۇٔبظىطە لىٍىفىٕىڭّۇ ئەھّىَىزي
ٍوق ئىسى .وبال ھېىبٍىؽىٕىڭ ئەؼٍي ِۇٔساق ئىسى :ثىط وۈٔي ئىؽطائىً ئەۋالزى ئىچىسىىي ثىط
ثبً وىفىٕىڭ ئۆٌزۈضۈٌگەْ عەؼىزي رېپىٍسى .ئبئىٍىؽي زەۋا لىٍؽبْ ثوٌؽىّۇ ،لبرىٍي رېپىٍّىسى.
ئۆٌگەْ وىفي ئىؽطائىً ئەۋالزى ئىچىسە ٔوپۇظٌۇق ثىطى ثوٌؽبچمب ،ئۇٔىڭ رۇٍۇلؽىع ِەذپىٌ
ئۆٌزۈضۈٌىفي وىفىگە ثىط پىزٕە رۇٍؽۇؼي ثېطەرزي .ئۇالض ئبِبٌؽىعٌىمزىٓ ِۇؼبٔىڭ اﷲلب
ِۇضاعىئەد لىٍىفي ئۈچۈْ ئۇٔىڭ ئبٌسىؽب وەٌسىِ .ۇؼب ضەثجىگە ِۇضاعىئەد لىٍسى .اﷲ ئۇالضٔىڭ
ثىط وبال ثوؼۇظٌىفىٕي ثۇٍطىسى .پەلەرال ذەٌممە ئۇچطىؽبْ رۇٔغي وبال ثوٌۇـي ـەضد لىٍىٕسى .
ئەپؽۇؼىي ،ئۇالض ِۇؼب ثىعٔي ِەؼرىطە لىٍىۋارىسۇ ،زەپ ئوٍالپ ئۇٔىڭ ثىٍەْ ربضرىفىفمب
ثبـٍىسى .ئبذىطىساِ ،ۇؼب ئۇالضؼب زېگۀٍىطىسە ضاؼزچىً ئىىۀٍىىىٕي ئېَززي ۋە ثىط وبال
ثوؼۇظٌىفىٕي ثۇٍطىسىٌ .ېىىٓ ئىؽطائىً ئەۋالزى ؼبذزب رەثئىزي ثىٍەْ عبھىٍٍىك لىٍىپ ٍوٌسىٓ
چىمىفمب ثبـٍىسى .زېسىىي :ثۇ ثىع ثىٍىسىؽبْ ٔوضِبي وبٌىّۇ ٍبوي ثىط ئبالھىسىٍىىي ثوٌؽبْ ثبـمب
ثىط ذىً ِەذٍۇلّۇ؟ ِۇؼب ضەثجىگە لبٍزب زۇئب لىٍىپ ،وبٌىٕىڭ رەضىپىٕي ؼوضىسى ۋە ثبـزىىىسىٓ
ئەرطاپٍىك ئىپبزىٍۀسى .ئۇ لېطىّۇ ئەِەغٍ ،بـّۇ ئەِەغ ،ئورزۇضا ٍبؾ وبال ثوٌۇـي وېطەن ئىسى.
ئەؼٍىسەِ ،ۇـۇ ٍەضزە روذزبپ لبٌؽب ثوالرزيٌ .ېىىٓ ئۇالض ؼوضاـٕي زاۋاِالـزۇضزى.
ئۇالض لبالٍّىمبْ ؼوئبٌٍىطىٕي ٍبؼسۇضىۋەرزي .ثۇ وبٌىٕىڭ ضەڭگىٕىڭ لبٔسالٍىمي ؼوضاٌسى.
ِۇؼب ثۇٔي ثىٍىؿ ئۈچۈْ ضەثجىگە زۇئب لىٍسى .اﷲلب ۋە پەٍؽەِجىطىگە ھۆضِەد ۋە ئەزەة
ثىٍەْ ِۇئبِىٍە لىٍىٕىفٕىڭ ئوضٔىؽب ثۇٔىڭسەن عبھىٍٍىك لىٍىفٕىڭ ۋە چبٌۋالبـٕىڭ ھېچ الظىّي
ٍوق ئبززىٌ ثىط ئىفٕي رەوطاض ـ رەوطاض ِۇؼبزىٓ ؼوضاـزىٓ ذىغىً ثوٌۇؾ وېطەن ئەِەؼّىسى؟
ِۇؼب زۇئبزىٓ وېَىٓ ئۇالضؼب ئۇٔىڭ لبضىؽۇچىالضٔي ظولالٔسۇضىسىؽبْ ،ئوچۇق پبضلىطاق ،ؼبپؽېطىك
ضەڭٍىه وبال ئىىۀٍىىىٕي ئېَززي.
ـۇٔىڭ ثىٍەْ وبٌىٕىڭ ضەڭگي ثېىىزىٍسىِ .ەؼىٍىٕىڭ ـۇٔچىٍىه ئېٕىك ثوٌۇـمب لبضىّبً،
ئۇالض رەوطاض ئەظۋەٍٍەپ ؼوضاـمب ثبـٍىسى .ئۇالض پەٍؽەِجىطىگە لىَىٕالـزۇضؼبٔؽېطى ،اﷲ ِۇ
ئۇالضٔىڭ ئىفىٕي لىَىٕالـزۇضزى .ئۇالض ِۇؼبزىٓ ئۇٔىڭ لبٔساق رىپزىىي وبال ئىىۀٍىىىٕي
ؼوضاـزي .چۈٔىي ئۇالضؼب ٔىؽجەرەْ وبٌىالض ثىط ـ ثىطىگە ثەن ئوذفبٍززي.
ِۇؼب ئۇالضؼب ئۇٔىڭ ٍەض ھەٍسەپ ،ئېزىع ؼۇؼىطىپ وۈٔسۈضۈٌّىگەْ ،لۇؼۇضؼىع ،ئبٌىؽي ٍوق،
ؼېطىك وبال ثوٌۇـي وېطەوٍىىىٕي ئېَززي .عبھىٍٍىك ئۇالضٔي عبپبؼب لوٍسى .ئۇالض ثۇ
ئبالھىسىٍىىزىىي وبٌىٕي ئىعزەـىە ثبـٍىسى .ئبذىطى ،ثىط ٍېزىّٕىڭ چبضۋىچىٍىك ِەٍسأىسىٓ
رېپىپ وېٍىپ ثوؼۇظالـزيِ .ۇؼب وبٌىٕىڭ لۇٍطۇلىٕي ئېٍىپ ئۆٌگەْ وىفىٕي ئۇضۇۋىسى ،ئۆٌۈن
رىطىٍسىِ .ۇؼب ئۇٔىڭسىٓ ئۇٔي وىّٕىڭ ئۆٌزۈضۈٌگۀٍىىىٕي ؼوضىسى ،ئۇ ئېَزىپ ثېطىپ ثوٌۇپ
رەوطاض ئۆٌسى.
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ئىؽطائىً ئەۋالزى ئۆٌۈوٕي رىطىٍسۈضۈؾ ِۆعىعىؽىٕي ئۆظ وۆظٌىطى ثىٍەْ وۆضۈپ ،لبرىٍىٕىڭ
ئىؽّىٕي ئۆظ لۇٌىمي ثىٍەْ ئبڭٍىسى .ثۇٔىڭ ثىٍەْ عبھىٍٍىمٍىطى ۋە لبالٍّىمبْ ؼوئبٌٍىطى
رۈپەٍٍىسىٓ ئۇظۇْ ثىط ِەظگىٍگىچە چۈـٕەٌّەً لبٌؽبْ ؼىط ئبـىبضىالٔؽبْ ثوٌسى.
-7583عۇئبيِ :ۇعب ۋە ھبسۇْ ئەٌەٍھىغغبالِالسٔىڭ ۋاپبجي
ِۇؼب لەۋِىسىٓ وۆپ ئەظىَەد چەوىەْ ثوٌؽىّۇ ،پەٍؽەِجەضٌىه ۋەظىپىؽىٕي ئبزا لىٍىؿ
ئۈچۈْ ؼەۋض لىٍسى .ئۇالض ِۇؼبؼب لبضـي چىمىؿ ،ئەذّەلٍىك ،عبھىٍٍىك ،عبھبٌەد ۋە ثۇرالضؼب
چولۇٔۇؾ ثىٍەْ ئبظاضالپال لبٌّبؼزىٓ ،ھەرزب ئۇٔىڭ ـەذؽىَىزىگىّۇ ئەظىَەد ۋە ٍبِبٍٔىك لىالرزي.
ٍ 40ىً چۆٌسە رېڭىطلبـزىٓ وېَىٓ ثۇ ٍېڭي ئەۋالز زۇَٔبؼب وەٌسى ...ثۇ وېَىٕىي ٔەؼىٍٕي
وۆضۈؾ ِۇؼبؼب ٔېؽىپ ثوٌّىسى .ھەظضىزي ِۇؼب ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئىؽطائىً ئەۋالزى اﷲ وىطىفىٕي
رەلسىط لىٍؽبْ ٍەضگە وىطىفزىٓ ئبۋۋاي ۋاپبد ثوٌؽبٔىسى .ھەظضىزي ھبضۇْ ئەٌەٍھىؽؽبالَ ِۇؼبٔىڭ
ۋاپبرىسىٓ لىؽمب ثىط ۋالىذ ئبۋۋي ئبٌەِسىٓ ئۆرىەْ ئىسى.
ھەظضىزي ِۇؼبٔىڭ ئەعىٍي ٍېمىٕالـمبٔسا ،ئۇ رېرىچە چۆٌسە ئىسى .ضەثجىگە ِۇٔساق زەپ زۇئب
لىٍسى « :ئي ضەثجىُ! ِېٕي ِۇلەززەغ ٍەضگە ئېزىٍؽبْ ثىط ربـٕىڭ ِۇؼبپىؽىؽىچىٍىه
ٍېمىٕالـزۇضؼىٓ» .
ئۇ ھىغطەد لىٍؽبْ ٍەضٔىڭ ٍېمىٓ ثىط ٍېطىسە ئۆٌۈـٕي ئوٍٍىسى .لەۋِىٕي ئۇ ٍەضگە ثېطىفمب
رەـۋىك لىٍؽبْ ئىسى .ئەِّب ئۇالض ئۇٔىّىسى .چۆٌسە ۋاپبد ثوٌؽبْ وېچىؽي ٍەض ٍۈظىٕىڭ ئبذىطلي
پەٍؽەِجىطى ئېَزمبٔسەن ثىط لىعىً لۇَ رۆپىٍىىىگە زەپٕە لىٍىٕسى.
ِۇؼب ئەٌ ەٍھىؽؽبالَ ٍبذفي ثىط ئۆٌۈَ ثىٍەْ وەرزي .ئېھزىّبي ئۇ اﷲ ٔي وۆضۈـىە ئىٕزىعاض
ثوٌؽبْ ئىسى .ؼۆٍگۈ ئۇٔي ھبٍبد چېؽىسا اﷲ ٔي وۆضۈـىە ئىٍھبِالٔسۇضؼبْ ئىسىِ .بٔب ئەِسى
ئۆٌگۀسىٓ وېَىٓ ئۇ ئبٌەِسە ثۇٔىڭؽب پۇضؼەد وۆپ ئىسى .اﷲ ثىٍەْ ؼۆظٌەـىەْ ِۇؼب ئۆٌۈِىٕي
ٍوضۇق ثىط وۆڭۈي ،ھۇظۇضالٔؽبْ ثىط لەٌت ،ھەلىە ئېٕزىٍگەْ ،ئۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇچطىفىفمب
ئبٌسىطىؽبْ ۋە ؼۆٍۈٔگەْ ثىط ضوھ ثىٍەْ وۈرىۋاٌسى .زۇضۇد ۋە ؼبالَ ئۇٔىڭؽب ثوٌؽۇْ!
-7582عۇئبي  :خىضىش ئەٌەٍھىغغبالِٕىڭ لىغىغي
اﷲ رەضىپىسىٓ ِەضھەِەد ۋە ئىٍىُ ثېطىٍگەْ ثۇ ثۀسىٕىڭ لىؽؽىؽي لۇضئبْ لىؽؽىٍىطىٕىڭ
ئىچىسىىي ئەڭ ٍوـۇضۇْ ۋە ئەڭ ھەٍطاْ لبالضٌىمىسىٕسۇض .لىؽؽە وەھؿ ؼۈضىؽىسە رىٍؽب ئېٍىٕىپ،
ِۇؼبٔىڭ ٔىَىزىٕي ثىٍسۈضگەْ رۆۋۀسىىي ئبٍەد ثىٍەْ ثبـٍىٕىسۇ:
ئۆظ ۋالزىسا ِۇؼب ٍبؾ ذبزىّىؽب (ٍۀي ٍۇـەئ ئىجٕي ٔۇٔؽب)« :ئىىىي زەضٍبٔىڭ لوـۇٌىسىؽبْ
عبٍىؽب ٍەرّ ىگىچە ِېڭىفىّٕي روذزبرّبٍّەْ( ،ـۇ عبٍؽب ٍەرىۀگە لەزەض) ئۇظالمىچە
ِېڭىۋېطىّەْ» زېسى.
ثۇ ٍوـۇضۇْ ؼۆظٌىفىؿِ ،ۇؼبٔىڭ ئىىىي زېڭىعٔىڭ لوـۇٌؽبْ عبٍىؽب ٍەرّىگىچە ٍىٍالض
ثوٍي ِېڭىفمب لبضاض لىٍؽبٍٔىمىسىٓ زېطەن ثېطەرزي .ئىىىي زېڭىعٔىڭ لوـۇٌىسىؽبْ عبٍىسا
ِۇؼبٔىڭ ثىط ِۇھىُ ئۇچطىفىفي ثبض ئىسى.
ئۇٌۇغ اﷲ ئۇٔي ثۇ ؼۆظٌەض ثىٍەْ رەضىپٍەٍسۇ :ثىعٔىڭ ثۀسىطىٍىطىّىعزىٓ چوڭ
ِەضھىّىزىّىعگە ئېطىفىەْ ۋە ثىعٔىڭ ئۆظىّىعگە ذبغ ئىٍّىّىعٔي (ٍۀي ئىٍّىً ؼەٍجٕي) ثىع
ثىٍسۈضگەْ ثىط ثۀسە.
لۇضئبْ ئىؽّىٕي ئبـىبضىٍىّىؽبْ ثۇ ثۀسە ِۇؼب ئىٍىُ رەھٍىً لىٍىؿ ئۈچۈْ ئىعزېگەْ
وىفىسۇض .ثىع ئۇٔىڭ ذىعىط ئىىۀٍىىىٕي ھەزىؽزىٓ ثىٍسۇقِ .ۇؼب ثىع ثىٍىسىؽبْ ئىٍىُ ئېٍىؿ
ٍوٌٍىطى ثىٍەْ ئەِەغ ،ثەٌىي اﷲ رەضىپىسىٓ ئىٍىُ ثېطىٍگەْ ثۀسە ثىٍەْ ثىٍٍە ٍۈضزى.
زەؼٍىپىسە ،ذىعىط ئۇٔىڭ لىٍؽبْ ئىفٍىطىؽب ِۇؼبٔىڭ ؼەۋض لىالٌّبٍسىؽبٍٔىمىٕي ئېَززي ،ئبٔسىٓ ئۇ
ئۆظى ؼۆظٌەپ ثەضِىگىچە ِۇؼبٔىڭ ھېچٕەضؼە ؼوضىّبؼٍىمىٕي ـەضد لىٍىپ ئۇٔىڭ ثىٍەْ
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زوؼذ ثوٌۇـمب ِبلۇي ثوٌسى .ذىعىط وۆپ گەپ لىٍّبٍسىؽبْ ،ؼىطٌىك ئبزەَ ثوٌۇپ ،ئۇٔىڭ ئىؿ
ھەضىىەرٍىطى ِۇؼبؼب ثەوّۇ ؼىطٌىك رۇٍۇالرزي.
ذىعىط ثەظەْ ِۇؼبؼب ٔىؽجەرە ْ لۇضلۇٔچٍۇق عىٕبٍەد ؼبزىط لىٍؽب ،ثەظەْ وۆضۈٔۈـزە
ِۀىؽىع ئىفالضٔي لىالرزيِ .ۇؼب ئىٍىٍّىه ۋە ِەضرىۋىٍىه ثوٌؽىّۇ ،اﷲ رەضىپىسىٓ ئبالھىسە ئىٍىُ
ثېطىٍگەْ ثۇ ظارٕىڭ ئىؿ  -ھەضىىەرٍىطىگە ھەٍطاْ لبٌؽبْ ۋە ئېزىطاظ ثىٍسۈضگەْ ئىسى .ـەضىئەد
ئىٍّىگە ئىگە ثوٌؽبْ ِۇؼب ھ ەلىمەد ئىٍّىگە ئىگە ثوٌؽبْ ذىعىطؼب ھەٍطاْ لبٌؽبْ ئىسى .گوٍبوي
ـەضىئەد ئىٍّي ھەلىمەد ئىٍّىٕىڭ ثىط پبضچىؽي ثوٌۇپ ،ھەلىمەد ئىٍّي ثەظۀسە
پەٍؽەِجەضٌەضگىّۇ چۈـىٕىؿ لىَىٓ ،ؼىطٌىك ئىفالضزەن رۇٍۇالرزي.
لۇضئبٔسىىي ثۇ لىؽؽىسە وۆضۈٌگەْ ؼىطٌىك ئىفالضزىٓ ئىؽالِسىىي پۈرۈْ رەؼەۋۋۇپ
ِەظھەپٍىطى ئۆظ ٔېؽىۋىؽىٕي ئبٌؽبْ ئىسى .ثۇٔىڭ ثىٍەْ پەٍؽەِجەضِۇ ئەِەغ ،ـېھىزّۇ ئەِەغ،
ئەِّب پەٍؽەِجەض ،ـېھىزٍەضٔىڭ ئىٍّىگە ظولٍىٕىسىؽبْ ثەظى ظارالضٔىڭ ثبضٌىمىؽب زائىط ثەظى
ئېزىمبزالض پەٍسا ثوٌسى .ثۇ ئىفىٕىؿ ثۇ لىؽؽىسىٓ وېٍىپ چىممبْ ئىسى.
ئۆٌىّ بالض ذىعىط ھەلمىسە ئىرىزىالپ لىٍىفزي .ثەظىٍىطى ئۇٔي ئەۋٌىَب زېؽە ،ثەظىٍىطى
پەٍؽەِجەض زېَىفزي .ئۇٔىڭ ھبظىطِۇ ھبٍبد ئىىۀٍىىىٕي ۋە لىَبِەرىىچە ٍبـبٍسىؽبٍٔىمىٕي
ئېَزىفزي.
-7588عۇئبيِ :ۇعب ئەٌەٍھىغغبالِ ٕىڭ خىضىش ئەٌەٍھىغغبالَ ثىٍەْ ئۇچشىؾىؼ
ِۇؼب ئىؽطائىً ئەۋال زىؽب ذىزبة لىٍىؿ ئۈچۈْ ئوضٔىسىٓ رۇضؼبٔسا لەۋِىٕي اﷲلب زەۋەد
لىالرزي .ئۇ ـۇٔچىٍىه پبؼبھبرٍىه ؼۆظٌەٍسىؽبْ ۋە ٔبرىمٍىك ثىٍەْ ئېَزمبْ ؼۆظٌىطى ثىٍەْ گوٍب
زۇَٔب ھېىّىزىٕي ٍىؽىٕچبلالٍززي .ؼۆظى رۈگىگۀسىٓ وېَىٓ ،ئبڭٍىؽۇچىالض ئبضىؽىسىىي ثۀي
ئىؽطائىٍسىٓ ثىطى :ئي اﷲٔىڭ پەٍؽەِجىطى! ٍەض ٍۈظىسە ؼۀسىّٕۇ ثىٍىٍّىىطەن ثىطى ثبضِۇ؟ -
زەپ ؼوضىسى.
ِۇؼب زەضھبيٍ :بق!  -زەپ عبۋاة ثەضزى.
ثۇ ھەلزىىي ئىٍىّٕي« :اﷲ ئبٌىُ ،اﷲ رېرىّۇ ٍبذفي ثىٍىسۇ» زەپ اﷲلب ھبۋاٌە لىٍّىؽبٍٔىمي
ئۈچۈْ ،اﷲ ئۇٔي ئەٍىجٍەپ عىجطىئىً ئەٌەٍھىؽؽبالِٕي ئەۋەرىپ ؼوضىسى:
ـ ئي ِۇؼب! اﷲٔىڭ ئىٍىّٕي ٔەگە لوٍىسىؽبٍٔىمىٕي ؼەْ لبٔساق ثىٍىؽەْ؟
ِۇؼب ئبٌسىطالؽبٍٔىك لىٍؽبٍٔىمىٕي چۈـۀسى .عىجطىئىً ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئۇٔىڭؽب رەوطاض
ِۇٔساق زېسى:
ـ ئىىىي زېڭىعٔىڭ ثىطٌەـىەْ ٍېطىسە اﷲٔىڭ ؼۀسىٓ ثىٍىٍّىه ثىط لۇٌي ثبض.
ِۇؼب وۆڭٍىسە ئىٍّىٕي ثېَىزىفٕي ئوٍٍىسى .ئۇ ئىٍىٍّىه ثۀسە ثىٍەْ زوؼذ ثوٌۇؾ ئۈچۈْ
ؼەپەضگە چىمّبلچي ثوٌۇپ ،ئۇٔىڭ ٔەزىٍىىىٕي ؼوضىسى .ئۇٔىڭ ؼەپەضگە چىمىفي ۋە ئىچىسە ثىط
ثېٍىك ثوٌؽبْ وىچىه ؼېۋەرٕي ئېٍىۋېٍىفي ئەِط لىٍىٕسى .ثۇ ثېٍىك رىطىٍىپ زېڭىعؼب وىطىسىؽبْ
ٍەضزە ئۇ ئىٍىٍّىه ثۀسىٕي ئۇچطىزبالٍززي .ئىٍىُ ئىعزېگەْ (ئولۇؼۇچي) ِۇؼب ٍوٌؽب چىمزي .
ٍېٕىسىىي ٍبؾ ھەِطاھي ئىچىگە ثېٍىك ؼېٍىٕؽبْ ؼېۋەرٕي وۆرىطىۋاٌؽبْ ئىسى .ئۇالض ئىٍىٍّىه،
ٍبذفي ثۀسىٕي ئىعزەـىە چىممبْ ئىسى.
ئەِّب ئۇٔي ٔەزىٓ رېپىفٕي ثىٍّەٍززيِ .ەؼىٍە ؼېۋەد ئىچىسىىي ثېٍىمٕىڭ رىطىٍىپ
زېڭىعؼب لېچىفىؽب ثبؼٍىك ئىسى .ھەضٔەضؼە ؼىطٌىك ۋە ٍوـۇضۇْ ثوٌؽىّۇِ ،ۇؼب ٍىٍالض ثوٍي ٍوي
ٍۈضۈـزىٓ لەرئىَٕەظەض ثۇ ئىٍىٍّىه ظارٕي رېپىفمب ثەي ثبؼٍىؽبْ ئىسى.
ئۆظ ۋالزىسا ِۇؼب ٍبؾ ذبزىّىؽب (ٍۀي ٍۇـەئ ئىجٕي ٔۇٔؽب)« :ئىىىي زەضٍبٔىڭ لوـۇٌىسىؽبْ
عبٍىؽب ٍەر ّىگىچە ِېڭىفىّٕي روذزبرّبٍّەْ( ،ـۇ عبٍؽب ٍەرىۀگە لەزەض) ئۇظالمىچە
ِېڭىۋېطىّەْ» زېسى.
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ِۇؼب ٍبؾ ھەِطاھىؽب :ـەضد پەلەد ـۇوي ،ؼەْ ثېٍىمٕىڭ ؼۀسىٓ ئبٍطىٍؽبْ ٍېطىٕي
وۆضؼىزىپ ثېطىؽەْ - ،زېسىٍ .بؾ ھەِطاھي ئۇٔىڭؽب :ؼەْ ئېؽىط ـەضد لوٍسۇڭ - ،زېسى.
ئۇالض زېڭىع لىطؼ ىمىسىىي لۇضاَ ربـٕىڭ ٍېٕىؽب وېٍىپ روذزىسىِ .ۇؼب ٍېزىپال ئۇذالپ
لبٌسى .ھەِطاھي ئۇذٍىّىؽبْ ئىسى .ـبِبي زېڭىع زوٌمۇٔىٕي لىطؼبلمب ئۇضؼىٕىسا ،ؼۇ ربِچىٍىطى
ثېٍىممب چبچطىسى ۋە ثېٍىك عبٍٔىٕىپ زېڭىعؼب ؼەوطىسى .ثېٍىمٕىڭ زېڭىعؼب ؼەوطىفي ،اﷲٔىڭ
ِۇؼبٔىڭ ئىٍىُ ئېٍىؿ ئۈچ ۈْ ئىعزېگەْ وىفىؽي ثىٍەْ ئۇچطىفىسىؽبْ ٍەضٔي ثىٍىۋېٍىفي
ئۈچۈْ وۆضؼەرىەْ ئبالِىزي ئىسىِ .ۇؼب ئۇٍمىؽىسىٓ ئوٍؽبٔسىٌ ،ېىىٓ ثېٍىمٕىڭ زېڭىعؼب
وىطىپ وەرىۀٍىىىٕي ئۇلّىسىٍ .بؾ ھەِطاھي ثوٌؽبْ ئىفالضٔي ِۇؼبؼب ئېَزىفٕي ئۇٔزۇپ لبٌسى.
ئۇالض ثېٍىمٕي ئۇٔزۇپ ٍوٌىٕي زاۋاِال ـزۇضزى.
ِۇؼب لوضؼىمي ئېچىپ ،ھبضؼبٍٔىمىٕي ھېػ لىٍسى ۋە ھەِطاھىؽبٍ :ېّەوٍەضٔي چىمبضؼىٓ،
ھەلىمەرەْ وۆپ ٍوي ٍۈضزۇق - ،زېسى .ثۇ چبؼسا زېڭىعؼب وىطىپ وەرىەْ ثېٍىمٕي رۇٍۇلؽىع
ئېؽىگە ئبٌؽبْ ٍبؾ ثبال ،ثېٍىمٕىڭ لبٔساق زېڭىعؼب ؼەوطىگۀٍىىىٕي وۆضگۀٍىىىٕي ،ئەِّب ِۇؼبؼب
زېَىفٕي ـەٍزبٕٔىڭ ئۇٔزۇٌسۇضؼبٍٔىمىٕي ئېَزىپ ِۇؼبزىٓ ئەپۇ ؼوضىسىِ .ۇؼبٔىڭ ٍبؾ ھەِطاھي
ئبعبٍىپ ثىط ئىفٕي وۆضگەْ ئىسىىي ،ثېٍىك زېڭىعؼب ذۇززى لۇِسا ِبڭؽبْ ٍىالٔسەن رېعٌىىزە
ـۇڭؽۇپ (ؼەٌىزە ثىط ـەوىٍسە) وىطىپ وەرىەْ ئىسى.
ِۇؼب ثۇٔي ئبڭالپ ذۇضؼەْ ثوٌؽبْ ھبٌسا :ثىعِۇ ثۇٔي وۈرۈۋارمبْ ئىسۇق - ،زېسى .ئۇالض
زەضھبي وەٌگەْ ئىعٔي ثوٍالپ ئبضلىؽب لبٍززي .ئبذىطىساِ ،ۇؼب ثېٍىمٕىڭ زېڭىعؼب وىطىپ وەرىەْ
ٍېطىسىىي لۇضاَ ربـمب ٍېزىپ وەٌسى .ئۇ ٍەضزە ثىط ئبزەَ رۇضارزي.
ئۇٔىڭ ئىؽّىٕي ،ـەوٍىٕي ۋە لبٔساق وىَىٕگۀٍىىىٕيٍ ،ېفىٕي ۋە ثبـمب ئبالِەرٍىطىٕي
ثىٍّەٍّىع؟ ثىٍىسىؽىٕىّىع پەلەرال لۇضئبٕٔىڭ ئۇٔىڭ ھەلمىسە ئېَزمبْ رۆۋۀسىىي ئىپبزىؽىسۇض:
ئۇ ئىىىىؽي (ثېٍىمٕي ئۇٔزۇؼبْ چوڭ ربـٕىڭ ٍېٕىسا) ثىعٔىڭ ثۀسىٍىطىّىعزىٓ چوڭ
ِەضھەِىزىّىعگە ئېطىفىەْ ۋە ثىعٔىڭ ئۆظىّىعگە ذبغ ئىٍّىّىعٔي (ٍۀي ئىٍّىٌ ؼەٍ جٕي) ثىع
ثىٍسۈضگەْ ثىط ثۀسىٕي (ٍۀي ذىعىط ئەٌەٍھىؽؽبالِٕي) ئۇچطارزي.
-7588عۇئبيِ :ۇعب ئەٌەٍھىغغبالَ ثىٍەْ خىضىش ئەٌەٍىھىغغبالَ ئوجحۇسعىذوي ۋەلەٌەس
ثۇذبضىٕىڭ ضىۋاٍىزىگە لبضىؽبٔساِ :ۇؼب ثىٍەْ ٍبؾ ذبزىّي ذىعىطٔي چەوؽىع زېڭىع
لىطؼىمىساٍ ،ېفىً گىٍەَ ئۈؼزىسە وىَىٍّىطىگە ٍۆگىٕىۋاٌؽبْ ـەوىٍسە وۆضىسۇ .وىَىّٕىڭ ثىط
ئۇچي پۇرٕىڭ ئۇچىسا ثىط ئۇچي (ثېفىٕىڭ) ثوٍٕىسا ئىسىِ .ۇؼب ئۇٔىڭؽب ؼبالَ ثېطىسۇ .ئۇ ٍۈظىٕي
ئېچىپ:
ـ ؼېٕىڭ ِەٍِىىىزىڭسىّۇ ؼبالَ ثبضِۇ؟ ؼەْ وىُ؟  -زەپ ؼوضاٍسۇ.
ِۇؼبِ :ەْ ِۇؼب ثوٌىّەْ - ،زەٍسۇ.
ـ ئىؽطائى ً ئەۋالزى (ثۀي ئىؽطائىً) ٔىڭ ِۇؼبؼىّۇ؟ ۋەئەٌەٍىۇَ ئەؼؽبالَ! (ؼبالَ ؼبڭب
ثوٌؽۇْ!) ثۀي ئىؽطائىً پەٍؽەِجىطى - ،زەٍسۇ ذىعىط.
ـ ِېٕي لبٔسالچە ثىٍىۋاٌسىڭ؟  -ؼوضاٍسۇ ِۇؼب.
ـ ِېٕي ؼبڭب ثىٍسۈضگەْ ۋە وۆضؼەرىەْ ظاد ثىٍسۈضزى...
ئي ِۇؼب! ٔېّە ئىؿ ثىٍەْ وەٌسىڭ؟  -زەٍسۇ ذىعىط.
ـ اﷲ ؼبڭب ثىٍسۈضگەْ روؼطا ئىٍىّٕي ِبڭب ئۆگىزىفىڭ ئۈچۈْ ؼبڭب ئەگەـؽەَ ثوالِسۇ؟ -
زەپ ؼوضىسى ِۇؼب ئېھزىطاَ ثىٍەْ .ذىعىط :لۇٌۇڭسىىي رەۋضاد ۋە وېٍىسىؽبْ ۋەھَىٍەض ؼبڭب
ٍەرّەِسۇ؟ ؼەْ لىٍىسىؽبْ ئىفٍطىّؽب ؼەۋض ـ ربلەد لىالٌّبٍؽەْ - ،زېسىِ .ۇپەؼؽىطٌەض ِۇٔساق
زەٍسۇ ‖ :ذىعىط ِۇؼبؼب ِۇٔساق زېسىِ :ېٕىڭ ئىٍّىّٕي ؼەْ چۈـىٕەٌّەٍؽەْ ۋە ربلەد
لىالٌّبٍؽەْ .چۈٔىي ؼەْ ِېٕىڭ ئىٍّىّٕي چۈـۀّەٍؽەْ ،وۆضۈٔۈـزە ؼبڭب ٍبِبْ وۆضۈٔگەْ ۋە
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ؼەۋەثىٕي ثىٍّەٍسىؽبْ ئىفالضٔي وۆضىؽەْ .ـۇڭب ،ئي ِۇؼب! ؼەْ ِەْ ثىٍگۀگە ربلەد
لىالٌّبٍؽەْ.
ِۇؼب ،ثۇ روڭ ۋە لوپبي ضەد ؼۆظٌىطىگە چىساپ ،ئۇٔىڭسىٓ لبٍزب ـ لبٍزب ھەِطاھ ثوٌۇـٕي ۋە
ئىٍىُ ئۆگىٕىفىە پۇضؼەد ثېطىفىٕي ئۆرۈٔىسۇ ۋە ئۇٔىڭؽب اﷲ ذبٌىؽب ؼەۋض لىٍىسىؽبٍٔىمىٕي ۋە
ھەضلبٔساق ئىفمب لبضـي چىمّبٍسىؽبٍٔىمىٕي ئېَزىسۇ.
-7581عۇئبي :خىضىش ئەٌەٍھىغغبالِ ٕىڭ ِۇعب ئەٌەٍىھغغبالَ ثىٍەْ لىٍغبْ ئۈچ ئىؾي ۋە
ئۇٔىڭ ھىىّىحي
لۇضئبٔسا ئىؽّي ظىىىط لىٍىّٕىؽبْ اﷲٔىڭ ثۇ ثۀسىؽيِ ،ۇؼبٔي ھەِطاھ لىٍىۋېٍىؿ ۋە
ئۇٔىڭؽب ئىٍىُ ئۆگىزىؿ ئۈچۈْ ثىط ـەضد لوٍسىِ .ۇؼب ؼوضىۋىسى ،ئۇ ـەضرٕىڭ اﷲٔىڭ ثۀسىؽي
(ذىعىط) ؼۆظٌەپ ثەضِىگىچەِ ،ۇؼبٔىڭ ھېچٕېّە ؼوضىّبؼٍىمي ئىىۀٍىىىٕي ئېَززيِ .ۇؼب ِبلۇي
ثوٌسى ۋە ئۇالض ٍوٌؽب چىمزي .ئۇالض زېڭىع لىطؼىمىسا وېزىۋاربرزي .ئبٌسىٍىطىؽب ثىط وېّە ئۇچطىسى .
ئۇالض ئۆظٌىطىٕي وېّىگە چىمىطىۋېٍىفىٕي ؼوضىسى .وېّە ذوعبٍىٍٕىطى ذىعىطٔي رؤۇپ ،ئۇٔىڭ
ھۆضِىزي ئۈچۈْ ئۇٔي ۋە ِۇؼبٔي وېّىگە ھەلؽىع ئېٍىۋاٌسى .ئۇٌۇغ اﷲ ِۇٔساق زېگۀىسى:
ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇ ئىىىىؽي ثىطٌىىزە ِېڭىپ وېٍىپ ثىط وېّىگە چىمىفزي( ،ذىعىط) وېّىٕي
رېفىۋەرزي (ٍۀي وېّىٕىڭ ثىط ربذزىؽىٕي ؼۇؼۇضۇۋەرزي)ِ ،ۇؼب (ئۇٔىڭؽب)« :وېّىسىىىٍەضٔي
ؼەضق ثوٌۇپ وەرؽۇْ زەپ وېّىٕي رەـزىڭّۇ؟ ؼ ەْ ھەلىمەرەْ (لوضلۇٔچٍۇق) چوڭ ثىط ئىفٕي
لىٍسىڭ» زېسى( .ذىعىط) ؼەْ ھەلىمەرەْ ِەْ ثىٍەْ ثىٍٍە ثوٌۇـزب ؼەۋض ـ ربلەد لىٍىپ
رۇضاٌّبٍؽەْ زېّىسىّّۇ؟» زېسىِ .ۇؼب ئېَىززي « :ئەھسىٕي ئۇٔزۇپ لبٌؽبٍٔىمىّؽب ِېٕي ئەٍىجٍىّە،
ؼەْ ثىٍەْ ثىٍٍە ثوٌۇـزب ِېٕي لىَىٓ ھبٌؽب چۈـۈضۈپ لوٍّب» .
ئۇ ئىىىىؽي ٍۀي ثىطٌىىزە ِبڭسى ،ئۇالض ثىط ثبٌىٕي ئۇچطارزي( ،ذىعىط) ئۇٔي ئۆٌزۈضۈپ
لوٍسىِ .ۇؼب « :ؼەْ ثىط ثىگۇٔبھ عبٕٔي ٔبھەق ئۆٌزۈضزۈڭ ،ؼەْ ھەلىمەرەْ ٍبۋۇظ ئىفٕي لىٍسىڭ»
زېسى( .ذىعىط) ئېَززي « :ؼبڭب ِەْ ھەلىمەرەْ ِەْ ثىٍەْ ثىٍٍە ثوٌۇـمب ؼەۋض ـ ربلەد لىٍىپ
رۇضاٌّبٍؽەْ زېّىسىّّۇ؟ِ » .ۇؼب ئېَززي « :ثۇٔىڭسىٓ وېَىٓ ٍۀە ؼۀسىٓ ثىطەض ئىؿ روؼطۇٌۇق
ؼوضىؽبَ (ٍۀي لىٍؽبْ ئىفىڭؽب ئېزطاظ ثىٍسۈضؼەَ)ِ ،ېٕي ئۆظەڭگە ھەِطاھ لىٍّىؽىٓ( ،ؼبڭب
ثەضگەْ ۋەزەِگە ئۈچ لېزىُ ذىالپٍىك لىٍؽبٍٔىمىُ ئۈچۈْ) ِېٕىڭ ئبٌسىّسا (ِبڭب ھەِطاھ
ثوٌّبؼٍىمزب) ِەظۇضؼەْ» .
ئۇ ئىىىىؽي ٍۀە ثىٍٍە ِېڭىپ ثىط ـەھەضگە ٍېزىپ وەٌسى ،ـەھەض ئبھبٌىؽىسىٓ ربِبق
ؼوضىسى ،ـەھەض ئبھبٌىؽي ئۇالضٔي ِېھّبْ لىٍىفزىٓ ثبؾ ربضرزي ،ئۇالض ثۇ ـەھەضزە ئۆضۈٌۈپ
چۈـەً زەپ لبٌؽبْ ثىط ربِٕي ئۇچطارزي ،ئۇٔي (ذىعىط لوٌي ثىٍەْ ؼىالپ) رۈظٌەپ لوٍسىِ .ۇؼب
ئېَززي « :ئەگەض ذبٌىؽبڭ ثۇ ئىؿ ئۈچۈْ ئەٌۋەرزە ئىؿ ھەلمي ئبٌؽبْ ثوالرزىڭ( » .ذىعىط) ئېَززي:
«ثۇ ،ؼەْ ثىٍەْ ِېٕىڭ ئبٍطىٍىؿ (ۋالزىّىع) ،ؼەْ ؼەۋض ـ ربلەد لىٍىپ رۇضاٌّىؽبْ (ٍۇلىطىمي
ئۈچ ئىفٕىڭ) ھەلىمىزىٕي ؼبڭب چۈـۀسۈضۈپ ثېطەً .وېّىگە وەٌؽەن ،ئۇ زېڭىعزا ئىفٍەٍسىؽبْ
ثىطلبٔچە ٔەپەض وەِجەؼەٌٕىڭ وېّىؽي ئىسىِ ،ەْ ئۇٔي (رېفىپ) ئەٍىجٕبن لىٍّبلچي ثوٌسۇَ،
(چۈٔىي) ئۇالضٔىڭ ئبٌسىسا (ٍۀي ثبضىسىؽبْ ٍوٌٍىطىسا) ھەضلبٔساق ؼبق وېّىٕي ئىگىؽىسىٓ (ظوضٌۇق
ثىٍەْ) ربضرىۋاٌىسىؽبْ ثىط پبزىفبھ ثبض ئىسى( .ئۆٌزۈضۈٌگەْ) ثبٌىؽب وەٌؽەن ،ئۇٔىڭ ئبرب ـ ئبٔىؽي
ِۆِىٓ ئىسى( .ئۇ ئەؼٍىسە وبپىط ٍبضىزىٍؽبٍٔىمزىٓ ،چوڭ ثوٌؽبٔسا) ئۇٔىڭ گۇِطاھٍىك ثىٍەْ
وۇـطىٕي ئبرب ـ ئبٔىؽىؽب رېڭىفىسىٓ لوضلزۇق .ـۇٔىڭ ئۈچۈْ ثىع ئۇالضٔىڭ پەضۋەضزىگبضىٕىڭ ئۇالضؼب
ئۇ ثبٌىؽب لبضىؽبٔسا پبن ۋە وۆٍۈٍِۈن پەضظۀذ ئبرب لىٍىفىٕي ئىطازە لىٍسۇق .ربِؽب وەٌؽەن ،ئۇ
ـەھەضزىىي ئىىىي ٍېزىُ ثبٌىٕىڭ ئىسى ،ربَ ئبؼزىسا ئۇالضٔىڭ (ھەلمي ثوٌؽبْ) ذەظىٕىؽي ثبض
ئىسى (ربَ ئۆضۈٌۈپ وەرؽە ،ذەظىٕىؽي ئېچىٍىپ لېٍىپ وىفىٍەض ئۇٔي ئېٍىپ وېزەرزي)،
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ئۇالضٔىڭ ئبرب ـ ئبٔىؽي ٍبذفي ئبزەَ ئىسى .پەضۋەضز ىگبضىڭ ئۇالضٔىڭ چوڭ ثوٌؽبٔسا ربَ ئبؼزىسىىي
ذەظىٕىؽىٕي چىمىطىۋېٍىفىٕي ئىطازە لىٍسى ،ثۇ پەضۋەضزىگبضىڭٕىڭ (ئۇالضؼب لىٍؽبْ) ضەھّىزىسۇض،
ئۇٔي (ٍۀي ٍۇلىطىسىىي ئۈچ ئىفٕي) ِەْ ئۆظ ذبھىفىُ ثوٍىچە لىٍؽىٕىُ ٍوق (ثەٌىي ئۇٔي اﷲٔىڭ
ئەِطى ۋە ئىٍھبِي ثىٍەْ لىٍسىُ) ،ؼەْ ؼ ەۋض ـ ربلەد لىٍىپ رۇضاٌّىؽبْ ٔەضؼىٍەضٔىڭ ھەلىمىزي
ئۀە ـۇ» .
اﷲٔىڭ ثۀسىؽي (ذىعىط) ِۇؼبؼب ثىطال ۋالىززب ئىىىي ٔەضؼىٕي ئۆگەرزي .ثىطى ،ئىٍىّٕىڭ
(ٍۀي ِۇؼبٔىڭ ئىٍّٕىڭ) چەوٍىه ئىىۀٍىىىٕيٍ ،ۀە ثىطىٍ ،ەض ٍۈظىسە ِەٍسأؽب وەٌگەْ ٔۇضؼۇْ
ثبالٍي ـ ئبپەرٕىڭ ئبضلىؽىؽ ب ثۈٍۈن ثىط ضەھّەرٕىڭ ٍوـۇضۇٔؽبٍٔىمىٕي...
-7585عۇئبيِ :ۇعب ئەٌەٍھىغغبالِ ٕىڭ خىضىش ئەٌەٍىھغغبالَ ثىٍەْ ئۇچشاؽمبٔذىٓ
وىَىٓ ئىشىؾىەْ ھەلىمەجٍىشى
ِۇؼب ئىؽطائىً ئەۋالزىٕىڭ ٍېٕىؽب لبٍزىؿ ئۈچۈْ ٍبؾ ذبزىّىٕىڭ ٍېٕىؽب وەٌسى .ئەِسى
ِۇؼبزا ئبٌىّالضٔىڭ ؼبٌّبلٍىمي ٍېزىٍگەْ ئىسى .ئۇ ئىىىي ٔەضؼە ئۆگۀگەْ ئىسىىي ،ثۇٔىڭ ثىطى،
ـەضىئەد ئىٍّي ثىٍەْ پەذىطٌۀّەؼٍىه .چۈٔىي ئۇٔسىٓ ثبـمب ھەلىمەد ئىٍّىّۇ ثبض ئىسىٍ .ۀە
ثىطى ،ئىٕؽبٔالضٔىڭ ثېفىؽب وەٌگەْ ِۇؼىجەرٍەضگە ثەن وۆپ ئبظاثٍىٕىپ وەرّەؼٍىه ئىسى.
چۈٔىي ٍبضارمۇچيِ ،ەضھەِەد ۋە لۇرۇظۇـٕىڭ ،ئبظاة ۋە ئۆٌۈِٕىڭ ئبضلىؽىسىىي ؼۆٍۈٔسۈضۈـٕىڭ
ؼىطىٕي ٍوـۇضۇۋارمبْ ثوٌۇـي ِۇِىىٓ.
ثۇ اﷲٔىڭ ئەٌچىؽي وەٌىّۇٌالھ ِۇؼبٔىڭ ثۇ ؼىطٌىك ثۀسېسىٓ (ذىعىطزىٓ) ئبٌؽبْ زەضؼي
ئىسى.
ثۇ ظارٕىڭ ـەذؽىَىزي لبٔساق ؼىطٌىك ئورزۇضىؽب چىممبْ ثوٌؽب ،ـۇٔساق ؼىطٌىك ؼبٍىت
ثوٌسى .ذىعىط وەرىىٕىسەِ ،ۇؼب اﷲٔىڭ پەٍؽەِجەضٌىطى ئىچىەْ ـەضىئەد زېڭىعزىٓ ثبـمب ثىط
ئىٍىُ زېڭىعىٕي ثبٍمىؽبْ ئىسى .ثۇ ،ھەلىمەد زېڭىعى ئۇٌۇغ رەلسىط ئىٍّي ئىسى.
ثۇ ،ئىٕؽبٔؽب ذبغ ئەلىً ۋە ٍبوي ئىٍىٍّەضگە ئبؼبؼەْ ِۀزىمە ٍوٌي ثىٍەْ چۈـۀگىٍي
ثوٌىسىؽبْ ئىٍىُ ئەِەغ ٍ .ەض ٍۈظىسە ثىع ثىٍىسىؽبْ رەعىطىجىگە ئبؼبؼالٔؽبْ ئىٍىّّۇ ئەِەغ،
ـۇٔسالال اﷲ ئەٌچىٍىطىگە ثىٍسۈضگەْ ۋەھَي ئىٍّىّۇ ئەِەغ ،پۈرۈٍٔەً ثبـمب ثىط ذىً ئىٍىّسۇض.

ئبٌحىٕچي ثبپِ .ۇعب ئەٌەٍھىغغبالِذىٓ وېَىٓ وەٌگەْ
ئىغشائىً ئەۋالدىغب ِۀغۇپ پەٍغەِجەسٌەس
- 7588عۇئبيٍ :ۇؽەئ ئىجٕي ٔۇٕٔىڭ لىغىغىغي

ِۇؼب ثىٍەْ ثىٍٍە ثوٌؽبٔالض (ئىىىي وىفىسىٓ ثبـمىؽي) چۆٌسىٓ چىمّىسى ...ئۇ ئىىىي
وىفي ،ئىؽطائىً ئەۋالزى ئىچىسىىي ظوضاۋأالضٔىڭ ـەھطىگە وىطىفٕي رەۋؼىَە لىٍؽبْ
وىفىٍەضزۇضِ .ۇپەؼؽىطٌەض ئۇالضٔىڭ ثىطىٕىڭ ٍۇـەئ ئىجٕي ٔۇْ ئىىۀٍىىىٕي ئېَزىفىسۇ.
ثۇِ ،ۇؼب ثىٍەْ ذىعىطٔىڭ لىؽؽىؽىسىىي ٍبؾ ثوٌۇپ ،ئۇ ئەِسى ئىؽطائىً ئەۋالزىٕىڭ
پەٍؽەِجەضٌىطىسىٓ ثىطى ۋە اﷲ وىطىفٕي ثۇٍطىؽبْ ٍەضگە وىطگەْ لوـۇٕٔىڭ لوِبٔسأي ثوٌؽبْ
ئىسى .اﷲ ِۇؼبؼب ئىؽطائىً ئەۋالزېسىٓ ئەؼىەض ئېٍىفٕي ۋە ئۇالضؼب ؼەضوەضزە لوٍۇـٕي ئەِط
لىٍؽبْ ئىسى.
ـۇٔساق لىٍىپ ،ۋەزىٕىڭ اﷲلب ثەضگەْ ئەھسىٍىطىگە ئۇٍؽۇْ ثوٌۇـىٕي ،ئۇضۇـزىٓ
لبچّبؼٍىمٕئ ،بِبظ ئۆرەپ ،ظاوبد ثېطىفٕي ۋە اﷲ رەۋضاد چۈـۈضۈپ ثەضگەْ ِۇؼبزىٓ ثبـالپ،
رەۋضارزب اﷲ ذۇؾ ذەۋضىٕي ثەضگەْ ِۇھەِّەزوىچە پۈرۈْ پەٍؽەِجەضٌەضگە ئىفىٕىفٕي ـەضد
لىٍؽبْ ئىسى .رە ۋضاد ئۇ ظاِبٔسا ئۆظگەضرىٍىپ ثۇظۇٌّىؽبْ ،ھەلىمىٌ ،ئەؼٍي ھبٌىزىسە ئىسى.
ٍۇـەئ ئىجٕي ٔۇْ ئىؽطائىً ئەۋالزىٕي چۆٌسىٓ چىمىطىپِ ،ۇلەززەغ رۇپطالمب لبضاپ ئېٍىپ
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ِبڭسى .ئۇالضٔي ئىئوضزاْ زەضٍبؼىسىٓ ئۆرىۈظۈپ ئەضىھب ـەھطىگە ئېٍىپ وەٌسى .ئەضىھب
ؼېپىٍٍىطى ِۇؼزەھىەَ ،ؼبضا ٍٍىطى ئېگىع ۋە ٔوپۇؼي وۆپ ـەھەضٌەضزىٓ ثىطى ئىسى .ثۇ ٍەضٔي
ئبٌزە ئبً وبٔبً چېٍىپ رۇضۇپ لوضـىؽبْ ئىسى .ثىط وۈٔي ؼېپىٍؽب زەظ وېزىپ ئۆضۈٌۈپ چۈـزي .
رۇٔغي لېزىٍّىك ئۇضۇـىسا لوٌالٔؽبْ ئۇؼۇٌٕىڭ ھەٍطاْ لبالضٌىك زەضىغىسە ئىٍؽبض ئىىۀٍىىىٕي،
ٍۀي رۇٔغي لېزىُ ئۇضۇـزب ئبۋاظ وۈچىسىٓ پبٍسىالٔؽبٍٔىمىٕي وۆضۈۋارىّىع .وبٔبٍالضزىٓ چىممبْ
ئبۋاظ ثىٍەْ ـەھەض ؼېپىٍي رەۋضىٕىپ ئۆضۈٌگەْ ئىسىٍ .ۇـەئ ئىجٕي ٔۇٕٔىڭ ثۇٔساق لىٍىفىٕي اﷲ
ۋەھَي لىٍؽبّٔۇ ٍبوي ئۇٔىڭ ئۆظىٕىڭ پىىطىّۇ ۋە ٍبوي ربؼبزىپىٌ ثوٌؽبّٔۇ ثۇٔي ثىٍّەٍّىع .ئۇالض
ئبٌزە ئبٍؽىچە زاۋاٍِىك وبٔبً چېٍىپ لوضـىؽبچمب ،ثىط وۈٔي ؼېپىٍٕىڭ ئۆضۈٌۈـىٕي وەٌزۈضۈپ
چىمبضزى.
اﷲ ئىؽطائىً ئەۋالزىؽب ـەھەضگە ؼەعسە لىٍؽبْ ھبٌسا وىطىفىٕي ثۇٍطىسىٍ .ۀي ،ؼەٌىجىٕي
ٔېؽىپ لىٍؽبٍٔىمي ئۈچۈْ اﷲلب ـۈوطى لىٍىپ ثبـٍىطىٕي ئەگىەْ ھبٌسا وىطىفٕي ئەِط لىٍسى.
ئۇالضؼب وىطىؿ ۋالزىسا‖ :گۇٔبھىّىعٔي وەچۈضگىٓ! ―ٍۀي‖ :ثىعٔىڭ ثۇضۇٔمي (ئۆرىەْ)
گۇٔبھٍىطىّىعٔي وەچۈضگىٓ ۋە ثىعٔي ئۆرىەْ ئبرىٍىطىّىعٔىڭ لىٍّىفٍىطىسىٓ ٍىطاق لىٍؽىٓ ―
زېَىفي ثۇٍطۇٌسى.
ئىؽطائىً ئەۋالزى ھەَ ؼۆظى ھەَ ھەضىىىزي ثىٍەْ ثۇٍطۇلمب لبضـي چىمزي .ـەھەض
زەضۋاظىؽىسىٓ ھبوبۋۇضٌۇق ۋە وىجىط ثىٍەْ وىطىفزي .زېَىفىە ثۇٍطۇٌؽبْ ؼۆظٔي ثبـمب ؼۆظگە
ئۆظگەضرىۋەرزي .ثۇ لىٍّىفي ؼەۋەثي ثىٍەْ اﷲٔىڭ ئبظاثي چۈـزي .ئبرىٍىطىٕىڭ گۇٔبھي
لوضلۇٔچبلٍىك ثوٌؽب ،ئوؼۇٌٍىطىٕىڭ گۇٔبھي وىجىطٌىه ۋە رۆھّەرروضٌۇق ئىسى.
ثۇ ،ئىؽطائىً ئەۋالزىٕىڭ لىٍؽبْ گۇٔبھىٕىڭ رۇٔغىؽىّۇ ئەِەغ ،ئبذىطلىؽىّۇ ئەِەغ ئىسى.
ئۇالض ِۇؼبزىٓ وېَىٕىي پەٍؽەِجەضٌىطىگە وۆپ ئەظىَەد ثەضگەْ ثوٌۇپ ،لوٌٍىطىسىىي رەۋضارٕىڭ
ئبظضاق ثىط لىؽّىٕي ئبـىبضىالپ ،وۆپ لىؽّىٕي ٍوـۇضۇۋاٌؽبْ ئىسى .ثۇ ئوٍۇٔالض ئېزىمبزٌىطىؽىچە
ٍېزىپ ثبضؼبْ ئىسى .لۇضئبٔسا ئۇالض ھەلمىسە ِۇٔساق زېَىٍگەْ:
ئۇالض اﷲ ٔي ھەلىمىٌ ضەۋىفزە رؤۇِىسى .ئۇالض (ٍۀي ٍەھۇزىَالض) ئۆظ ۋالزىسا« :اﷲ ھېچ
وىفىگە ھېچ ٔەضؼە ٔبظىً لىٍّىسى» زېسى (ٍۀي ۋەھَىٕي ۋە پەٍؽەِجەضٌەضٔي ئىٕىبض لىٍسى)( .ئي
ِۇھەِّەز!) ئېَزمىٕىيِ « ،ۇؼب ئېٍىپ وەٌگەْ ۋە وىفىٍەضگە ٔۇض ،ھىساٍەد ثوٌؽبْ وىزبثٕي وىُ
ٔبظىً لىٍسى؟ ئۇ وىزبثٕي پبضچە ـ پبضچە لەؼەظٌەضگە وۆچۈضۈپ ،ثىط لىؽّىٕي ئبـىبضىالپ ،وۆپ
لىؽّىٕي ٍوـۇضىؽىٍەض( .ئي ٍەھۇزىَالض!) ؼىٍەضگە ئۆظەڭالض ۋە ئبرب ـ ثوۋاڭالض ثىٍّىگەْ ٔەضؼىٍەض
ثىٍسۈضۈٌسى( ،ثۇ لۇضئبٕٔي) اﷲ (ٔبظىً لىٍسى) » .ئبٔسىٓ ئۇالضٔي رەضن ئەرىىٕىي ،ئۇالض ثبرىٍٍىطىسا
(ٍۀي لبالٍّىمبْ ؼۆظٌىطىسە) ئوٍٕبپ ٍۈضؼۇْ.
ذىزبة ئەضەة ٍېطىُ ئبضىٍىسا ٍبـىؽبْ ئىؽطائىً ئەۋالزىؽب ئۇٍؽۇْ وېٍەرزي .ئىؽطائىً ئەۋالزى
ثۇضۇٔسىٓ ربضرىپ ئەھۋاٌؽب لبضاپ ،ئبظؼىٕە ِۀپەئەد ئۈچۈْ ثەظىٍىطىٕي ٍوـۇضۇپ ،ثەظىٍىطىٕي
ئبـىبضىٍىؽبچمب ،رەۋضاد ئۆظگەضرىٍىفزىٓ لۇرۇالٌّىؽبْ ئىسى .ثۇ ئىٕىبضچىٍىك ثۀي ئىؽطائىٍٕىڭ
ثېفىؽب وەٌگەْ عبظاالضٔىڭ ؼەۋەثچىؽي ئىسى.
ئىؽطائىً ئەۋالزى ئۆظٌىطىگە رەوطاض ظۇٌۇَ لىٍىفمب ثبـٍىسى .ئۇالض ئۆظٌىطىٕي اﷲٔىڭ ربٌالٔؽبْ
لەۋِي زەپ ھېؽبثٍىفىپ ،ھەضلبٔساق ئىفٕي لىٍىفزىٓ لوضلّبٍسىؽبْ ثوٌۇۋېٍىفزي .ذبربٌىطى ۋە
گۇٔبھي ئېؽىطالـزي .گۇٔبھالض وىزبثزىٓ وېَىٓ ،پەٍؽەِجەضٌەضگە ھۇعۇَ لىٍىفمب ئۆرۈپ،
پەٍؽەِجەضٌەضزىٓ ثەظىٍىطىٕي ئۆٌزۈضزى.
اﷲ ئۇالضؼب پەٍؽەِجەضٌەضٔىڭ ضەھّىزىسىٓ وېَىٓ ،ظوضاۋاْ (ظاٌىُ) ھۆوۈِساضالضٔىڭ ئبظاثىٕي
ئەۋەرزي .ئۇ ھۆوۈِساضالض ئىؽطائىً ئەۋالزىؽب ظۇٌۇَ ؼبالرزي ۋە لبٍٔىطىٕي رۆوەرزي .اﷲ ئۇالضؼب
زۈـّۀٍىطىٕي ئەۋەرزي ۋە زۈـّۀٍىطى ئۇالضٔىڭ ئبزەَ ۋە ِبٌٍىطىٕي لوٌؽب چۈـۈضزى.
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ئۇالضٔىڭ ٍېٕىسا ِىؽبق (ۋەزە ،ئەھسە) ؼبٔسۇلي (ربئۇد ؼبٔسۇلي) ثوٌۇپ ،ثۇ ِۇؼب ۋە
ھبضۇٔسىٓ ِىطاغ لبٌؽبْ ٔەضؼىٍەض ؼبلالٔؽبْ ؼبٔسۇق ئىسى .ئېَزىفالضؼب لبضىؽبٔساِ ،ۇؼبؼب
چۈـۈضۈٌگەْ رەۋضاد ٌەۋھەٌىطىٕىڭ ئۆظ پېزىچە ؼبلٍىٕىپ لبٌؽبْ ثەظى ٔۇؼرىٍىطىّۇ ثۇ ؼبٔسۇلزب
ئىسى .ثۇ ؼبٔسۇق ئۇالضؼب ھبٍبرزب ۋە عەڭٍەضزە ثەضىىەد ئبرب لىالرزي .عەڭٍەضزە ثۇ ؼبٔسۇق
ئۇالضٔىڭ ٍېٕىسا ثوٌؽب ،ئۇالضٔي ھۇظۇض ۋە عەڭگىۋاض ضوھمب ئىگە لىٍىپ ؼەٌىجىگە ٍېزەوٍەٍززي.
ٌېىىٓ ئۇالض ئۆظٌىطىگە ظۇٌۇَ لىٍىپ رەۋضارٕىڭ ئۆظىسىٓ چەرٕەپ وەرىەچىە ،ئەِسى ئۇٔىڭ
ٍبٍٔىطىسا ثوٌۇـىٕىڭ (ئۇٔي ٍبٍٔىطىسا رۇرۇـٕىڭ) لىٍچە ئەھّىَىزي ٍوق ئىسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ
ِىؽبن ؼبٔسۇلىٕي ربضرمۇظۇپ لوٍۇـزي .ئۇ ثىط عەڭسە ِەؼٍۇپ ثوٌؽبٍٔىطىسا ؼبٍىت ثوٌؽبْ ئىسى.
لىٍؽبْ گۇٔبھٍىطى ،وىفىٕي ؼەظەپٍۀسۈضىسىؽبْ ؼوئبي ؼوضاـٍىطى ۋە ئۆظٌىطىگە لىٍؽبْ
ظۇٌۇٍِىطى ؼەۋەثىسىٓ ئىؽطائىً ئەۋالزىٕىڭ ئەھۋاٌي ٍبِبٔالـزي.
ئبضىسىٓ ظاِبٔالض ئۆرزي ...ئۇالضٔي ثۈٍۈن ( ئېؽىط) گۇٔبھالض ؼەۋەثىسىٓ چۈـۈپ وەرىەْ
چوڭمۇض ئبظگبٌسىٓ ربضرىپ چىمىطىسىؽبْ ثىط پەٍؽەِجەضٔىڭ ِەٍسأؽب وېٍىفىگە ثوٌؽبْ ئبضظۇ ـ
ئېھزىَبط ھەؼؽىٍەپ ئبـزي...
-7811عۇئبي :جبٌۇت ثىٍەْ جبٌۇجٕىڭ ھىىبٍىغي
ِۇؼب ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ۋاپبرىسىٓ وېَىٓ وۆپ ٍىٍالض ئۆرزي .ثۇ ۋالىززب ثەظى پەٍؽەِجەضٌەض
وەٌسى ۋە ئۇالضِۇ ۋاپبد ثوٌۇپ وەرزيِ .ۇؼبزىٓ وېَىٕىي ئىؽطائىً ئەۋالزى ٍېڭىٍسى .رەۋضاد
ظېھىٍٕەضزىٓ وۆرۈضۈٌۈپ لوٌؽب ئېٍىّٕىؽبچمبِ ،ۇلەززەغ وىزبثي رەۋضارٕي ٍوق لىٍىپ لوٍۇـزي.
زۈـّۀٍەض ِىؽبن (ئەھسە) ؼبٔسۇلىٕي ربضرىۋاٌؽبْ ئىسى .ئۇٔىڭ ئىچىسە ِۇؼب ۋە ھبضۇْ
ئبئىٍىؽىسىٓ لبٌؽبْ ٔەضؼىٍەض ثبض ئىسى .ئىؽطائىً ئەۋالزى پەضىفبْ ھبٌسا ٍۇضرٍىطىسىٓ ۋە
رۇپطالٍىطىسىٓ لوؼالٔسى ،ۋەٍطأە ثوٌسى .الۋى عەِەرىسىٓ پەٍؽەِجەضٌىه ئۈظۈٌسى .ثۇ ٔەؼىٍسىٓ
پەلەد ثىط ئبٍبٌال ھبِىٍساض ئىسى .ئۇ ثىط ئوؼۇي رىٍەپ اﷲلب ٍبٌۋۇضزى .ثىط ئوؼۇي رۇؼسى ۋە
ئەـّۇئىً ئىؽّىٕي لوٍسى .ثۇ ئىجطأىَچە ‖ئىؽّبئىً ―ٍۀي‖ :اﷲ زۇئبٍىّٕي لوثۇي لىٍسى ―
زېگۀٍىه ئىسى ...ثبال چوڭ ثوٌؽبٔسا ئۇٔي ئىجبزەرربٔىؽب ئبپىطىپٍ ،بذفىٍىمٕي ۋە ثۀسىٍىىٕي
ئۆگىٕىفي ئۈچۈْ ٍبذفي ثىط ئبزەِگە ربپفۇضزى.
ثبال ئۇٔىڭ ٍېٕىسا لبٌ سى ۋە ـۇ ٍەضزە ثبالؼەرىە ٍەرزي .ثىط وېچىؽي ئۇذالۋىزىپ،
ئىجبزەرربٔىٕىڭ ثىط رەضىپىسىٓ وەٌگەْ ئبۋاظٔي ئبڭٍىسى .چۆچۈپ ئوٍؽىٕىپ‖ ،ـەٍد چبلىطؼبْ
ثوٌۇـي ِۇِىىٓ ―زەپ ئوٍالپ ،ئۇٔىڭ ٍېٕىؽب ٍۈگۈضزى.
ـ ِېٕي چبلىطزىڭىعِۇ؟ ـەٍد ئۇٔىڭ لوضلۇـىٕي ذبٌىّىؽبچمب :ھەئە ،ھەئە ....زەپال لبٍزب ٍبرزي.
ئبۋاظ ئۇٔىڭؽب ئىىىىٕچي ۋە ئۈچىٕچي لېزىُ ئبڭالٔسى .زىممەد لىٍىپ ثىٍسىىي ،ئۇٔي عىجطىئىً
ئەٌەٍھىؽؽبالَ چبلىطىۋاربرزي:
ـ ضەثجىڭ لەۋِىڭگە ؼېٕي ئەۋەرزي.
ئىؽطائىً ئەۋالزى ثىط وۈٔي:
ـ ثىعٔي ثىط ثبٍطاق ئبؼزىؽب روپالٍسىؽبْ ثىط پەٍؽەِجەض ئەۋەرىٍؽە ،اﷲ ٍوٌىسا ئۇضۇـۇپ،
رۇپطالٍىطىّىعٔي ۋە ؼۇضۇضىّىعٔي لبٍزۇضۋاالرزۇق - ،زېَىفزي.
ئۇالضٔي ٍبذفي چۈـىٕىسىؽبْ پەٍؽەِجىطى:
ـ ؼىٍەضگە عىھبز لىٍىؿ ثۇٍطۇٌؽب ،ضاؼزىٕال عەڭ لىالِؽىٍەض؟  -زېسى.
ـ اﷲ ٍوٌىسا ٔېّىفمب ئۇضۇـّبٍٍي؟ ٔېّىفمب ئۇضۇـّبٍسىىۀّىع؟ ثىعٔي ٍۇضرىّىعزىٓ
لوؼٍىسى .ثبٌىٍىطىّىع پەضىفبْ ثوٌسى ۋە ئەھۋاٌىّىع ٍبِبٔالـزي - ،زېَىفزي ئۇالض.
ـ اﷲ ؼىٍەضگە ربٌۇرٕي پبزىفبھ لىٍىپ ئەۋەرزي - ،زېسى پەٍؽەِجەض.
ئۇٌۇغ اﷲ ِۇٔساق زېگۀىسى:
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ؼبڭب ِۇؼب (ۋاپبري) زىٓ وېَىٓ ئىؽطائىً ئەۋالزېسىٓ ثوٌؽبْ ثىط عبِبئۀىڭ ذەۋىطى
ٍەرّىسىّۇ؟ ئۇالض ئۆظ ۋالزىسا ئۆظٌىطىٕىڭ پەٍؽەِجىطىگە « :ثىعگە پبزىفبھ رىىٍەپ ثەضگىٓ( ،ئۇٔىڭ
ثىٍەْ زۈـّۀٍەضگە لبضـي) اﷲٔىڭ ٍوٌىسا عىھبز لىالٍٍي» زېَىفزي .پەٍؽەِجەض « :ؼىٍەضگە عىھبز
پەضظ لىٍىٕؽب عىھبز لىٍّبً لبالضؼىٍەضِۇ؟» زېسى .ئۇالضٍ« :ۇضرٍىطىّىعزىٓ ھەٍ سەپ چىمىطىٍؽبْ
ۋە ئوؼۇٌٍىطىّىعزىٓ عۇزا لىٍىٕؽبْ رۇضؼبق لبٔسالّۇ اﷲٔىڭ ٍوٌىسا عىھبز لىٍّبٍٍي؟» زېسى.
ئۇالضؼب عىھبز پەضظ لىٍىٕؽبْ چبؼسا ،ئبظؼىٕىؽىسىٓ ثبـمب ھەِّىؽي عىھبزرىٓ ثبؾ ربضرزي .اﷲ
ظاٌىّالضٔي ئوثساْ ثىٍگۈچىسۇض .پەٍؽەِجىطى ئۇالضؼب« :اﷲ ھەلىمەرەْ ؼىٍەضگە ربٌۇرٕي پبزىفبھ
لىٍىپ ئەۋەرزي» زېسى .ئۇالض (پەٍؽەِجىطىگە ئېزىطاظ ثىٍسۈضۈپ)« :ئۇ لبٔسالّۇ ثىعگە پبزىفبھ
ثوٌىسۇ( .ئبضىّىعزا پبزىفبھ ئەۋالرٍىطى ثوٌؽبٍٔىمزىٓ) پبزىفبھٍىممب ثىع ئۇٔىڭسىٓ ھەلٍىمّىع ،ئۇٔىڭ
ئۈؼزىگە ئۇٔىڭ ِبي ـ ِۈٌىي وۆپ ثوٌّىؽبْ رۇضؼب» زېسى ،پەٍؽەِجەض« :اﷲ ھەلىمەرەْ ؼىٍەضگە
(پبزىفبھ لىٍىفمب) ئۇٔي ئىرزىَبض لىٍسى ،ئۇٔىڭ ئىٍّىٕي ظىَبزە ۋە ثەزىٕىٕي لبثىً لىٍسى ،اﷲ
ؼەٌزۀەرٕي ذبٌىؽبْ ئبزەِگە ثېطىسۇ .اﷲ (ٔىڭ پەظٌي) وەڭسۇض( ،ئۇٔىڭؽب وىّٕىڭ الٍىك
ثوٌىسىؽبٍٔىمىٕي) ئوثساْ ثىٍىسۇ» زېسى .ئۇالضؼب پەٍؽەِجىطى ئېَززىىي « ،ئۇٔىڭ پبزىفبھٍىمىٕىڭ
ئبالِىزي ـۇوي ،ؼىٍەضگە ثىط ؼبٔسۇق وېٍىسۇ ،ئۇٔىڭسا ضەثجىڭالض رەضىپىسىٓ ؼىٍەضٔي رەؼىىٓ
ربپمۇظىسىؽبْ ٔەضؼە ۋە ِۇؼبٔىڭ ،ھبضۇٕٔىڭ رەۋەٌىطى لبٌسۇضۇپ وەرىەْ ٔەضؼىٍەض (ٍۀي ِۇؼبٔىڭ
ھبؼىؽي ،وىَىّي ۋە رەۋضاد ٍېعىٍؽبْ ثەظى ربذزىالض) لبچىالٔؽبْ ثوٌىسۇ ،ئۇٔي پەضىفزىٍەض
وۆرۈضۈپ وېٍىسۇ .ئەگەض (اﷲ ؼب ۋە ئبذىطەد وۈٔىگە ئىفىٕىسىؽبْ) ثوٌؽبڭالض ،ثۇٔىڭسا (ٍۀي
ربثۇرٕىڭ ٔبظىً ثوٌۇـىسا اﷲٔىڭ ربٌۇرٕي ؼىٍەضگە پبزىفبھٍىممب ربٌٍىؽبٍٔىمىؽب) ئەٌۋەرزە ؼىٍەض
ئۈچۈْ (ضوـەْ) ئبالِەد ثبض » .ربٌۇد ئەؼىەضٌىطى ثىٍە ْ (ثەٍزۇٌّۇلەززەؼزىٓ) ئبٍطىٍؽبْ چبؼسا:
«اﷲ ؼىٍەضٔي ثىط زەضٍب ثىٍەْ ؼىٕبٍسۇ ،وىّىي ئۇٔىڭسىٓ ئىچىسىىەْ ،ئۇ ِبڭب رەۋە ئەِەغ،
وىّىي زەضٍب ؼۈٍىٕي رېزىّبٍسىىەْ ،ئۇ ھەلىمەرەْ ِبڭب رەۋەزۇض ،ئۇٔىڭسىٓ (ئۇؼؽۇظٌۇلىٕي ثىطئبظ
ثېؽىؿ ئۈچۈْ) ئىچىەْ ئبزەَ (ثۇٍطۇلمب ذىالپٍىك لىٍؽبْ ثوٌّبٍسۇ)» زېسى .ئۇالضٔىڭ ئىچىسىىي
ئبظؼىٕب وىفىسىٓ ثبـمب ھەِّىؽي ئۇٔىڭسىٓ ئىچزي .ربٌۇد ۋە ئۇٔىڭؽب ئىّبْ ئېَزمبْ وىفىٍەض
زەضٍبزىٓ ئۆرىەْ چبؼسا (زۈـّۀٕىڭ وۆپٍۈوىٕي وۆضۈپ لوضلۇٔچمب چۈـۈپ ،ئۇالضٔىڭ ثىط
پىطلىؽي) « :ثۈگۈْ ثىع عبٌۇد ۋە ئۇٔىڭ ئەؼىەضٌىطى ثى ٍەْ ئۇضۇـۇـمب ربلەد وەٌزۈضەٌّەٍّىع»
زېسى( .ربٌۇرٕىڭ رەۋەٌىطىسىٓ) اﷲلب ِۇاللبد ثوٌۇـمب ئېزىمبز لىٍىسىؽبٔالض« :اﷲٔىڭ ئىطازىؽي
ثىٍەْ ئبظ عبِبئە وۆپ عبِبئە ئۈؼزىسىٓ ؼەٌىجە لىٍىسۇ» زېسى .اﷲ چىساٍِىك وۆضؼەرىۈچىٍەض
ثىٍەْ ثىٍٍىسۇض.
عبٌۇد رۆِۈض ؼبۋۇد وىَگەْ ھبٌسا ئورزۇضىؽب چىمزي .لىٍىچ ،پبٌزب ۋە ذۀغەض ثىٍەْ
لوضاٌالٔؽبْ عبٌۇد ئۆظى ثىٍەْ زوئىٍؽب چۈـىىسەن ثىطىٕي ئىعزەـىە ثبـٍىسى .ربٌۇد
ئەؼىەضٌىطىٕىڭ ھەِّىؽي ئۇٔىڭسىٓ لوضلبرزي .ثۇ چبؼسا ئەؼىەضٌەض ئىچىسىٓ ٍبؾ ثىط پبزىچي
زوئىٍؽب چىمزي.
زاۋۇز ،اﷲلب ئىفىٕەرزي .ئۇ اﷲ ئېزىم بزىٕىڭ ثۇ وبئىٕبرزىىي ھەلىمىٌ وۈچ ئىىۀٍىىىٕي
ثىٍەرزي .زاۋۇز ھۆوۈِساضى ربٌۇرزىٓ ئۆظىٕىڭ عبٌۇد ثىٍەْ زوئىٍؽب چۈـۈـي ئۈچۈْ ئىغبظەد
ؼوضاپ وەٌسى.
ھۆوۈِساض رۇٔغي وۈٔي ضۇذؽەد ثەضِىسى .زاۋۇز ثىط ئەؼىەض ئەِەغ ،پەلەرال ثىط پبزىچي
ئىسى .ئۇضۇؾ رەعطىجىؽي ،ھەرزب ٍېٕىسا لىٍىچىّۇ ٍوق ئىسى .لوضاٌي پەلەد پبزىٍىطىؽب
زەضەذٍەضزىٓ ؼبظاڭ ؼىٍىىپ ثېطىسىؽبْ ربٍىمي (چىۋىك) ئىسى .ـۇٔساق ثوٌۇـىؽب لبضىّبً ،زاۋۇز
اﷲٔىڭ ثۇ زۇَٔبزىىي ھەلىمىٌ لۇۋۋەرىٕىڭ ِۀجەؼي ئىىۀٍىىىٕي ثىٍگەْ ۋە اﷲلب ئىفۀگۀٍىىي
ئۈچۈْ عبٌۇرزىٓ رېرىّۇ وۈچٍۈن ئىسى .ئىىىىٕچي وۈٔي ،زاۋۇز ٍۀە ئىغبظەد ؼوضىسى.
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ھۆوۈِساض ثۇ لېزىُ ئۇٔىڭؽب ئىغبظەد ثېطىپ ،ئەگەض ئۇٔي ئۆٌزۈضؼەڭ ،لوـۇٔؽب لوِبٔساْ ثوٌىؽەْ ۋە
لىعىّؽب ئۆٍٍىٕىؽەْ - ،زېسى.
زاۋۇز ثۇ رەۋؼىَىگە ثەن لىعىمىپ وەرّەٍززي ،ئۇ پەلەد عبٌۇرٕي ئۆٌزۈضۈـٕي ٔىَەد لىٍؽبْ
ئىسى .چۈٔىي عبٌۇد ظوضاۋاْ ،ظاٌىُ زۈـّەْ ۋە اﷲلب ئىفۀّەٍسىؽبْ ثىطى ئىسى .ـۇٔساق
لىٍىپ ،ھۆوۈِساض زاۋۇزلب ئىغبظەد ثەضزى .زاۋۇز ربٍىمي ،ثەؾ ربي ربؾ ۋە ؼبٌؽب ثىٍەْ عەڭگە
چىمزي .لوضاٌٍىك ۋە ؼبۋۇد وىَگەْ عبٌۇد ثۇٔي وۆضۈپ ،زاۋۇزٔي وەِؽىزىپ ِەؼرىطە لىٍسى.
ئۇٔىڭ ٔبِطارٍىمىؽب ۋە ئبعىعٌىمىؽب وۈٌسى .زاۋۇز ؼبٌؽىؽىؽب ربؾ لوٍۇپ ،ھبۋازا ثىط ٔەچچە لېزىُ
چۆضگىٍەرىۀسىٓ وېَىٓ ،ئۇٔىڭؽب لبضىزىپ ئبرزي .ـبِبٌالض اﷲ ٔي ؼۆٍىسىؽبْ زاۋۇزٔىڭ زوؼزي
ئىسى .ـبِبي ربـٕي ئۇچۇضرۇپ عبٌۇرٕىڭ پىفبٔىؽىگە ئۇضزى .لوضاٌٍىك عبٌۇد ٍەضگە چۈـۈپ
ئۆٌسىٍ .بؾ پبزىچي زاۋۇز ئۇٔىڭ ٍېٕىؽب وېٍىپ لىٍىچىٕي ئبٌسى ،ئىىىي لوـۇْ عەڭگە ئبرالٔسى.
ثۇ ،ؼەضوەضزىؽي ئۆٌزۈضۈٌگەْ ۋە لەٌجىگە لوضلۇٔچ چۈـىەْ لوـۇْ ثىٍەْ ئبززىٌ ثىط پبزىچي
لوِبٍٔىمىسىىي لوـۇْ ئورزۇضىؽىسىىي عەڭ ئىسى.
-7817عۇئبي :داۋۇد ئەٌەٍھىغغبالِغب ثىشىٍگەة ِۆجىضىٍەس
زاۋۇز عب ٌۇرٕي ئۆٌزۈضگۀسىٓ وېَىٓ ،لەۋِىٕىڭ ئىچىسە رېعال ـۆھطەد ،لبظىٕىپ ئىؽطائىً
ئەۋالزىٕىڭ ئىچىسە ئەڭ ِەـھۇض وىفىگە ئبٍالٔسى .لوـۇْ لوِبٔسأي ۋە ھۆوۈِساضٔىڭ وۈٍئوؼٍي
ثوٌسىٌ .ېىىٓ زاۋۇز ثۇالضؼب لىعىمّبٍززي .ـۆھطەد ،ـەضەپِ ،ۀؽەپىە ثېطىٍّىسى .ئۇ اﷲ
ؼۆٍگۈؼىٕىڭ لۇٌي ئىسى .زاۋۇزلب پەۋلۇٌئبززە گۈظەي ثىط ئبۋاظ ثېطىٍگەْ ئىسى .زاۋۇز ربرٍىك ۋە
ِۆعىعە ثوٌؽبْ ئبۋاظى ثىٍەْ اﷲلب رەؼجھ ئېَزبرزي.
ـۇٔىڭ ثىٍەْ ،عبٌۇرٕىڭ ٍېڭىٍىفىسىٓ وېَىٓ ،زاۋۇز ؼبٍىت ثوٌۇپ رەثىئەد لوٍٕىؽب لبٍزىپ
وەرزي .ئۇ ٍەضزە ،ؼبپ رەثىئەرٕىڭ لۇچىمىسا ٍبٌؽۇظ ھبٌسا اﷲلب ئىجبزەد لىٍىپ ،وېچىٍەضٔي
ئۇٍمۇؼىع ئۆرىۈظەرزي.
ئۇٌۇغ اﷲ ِۇٔساق زېگۀىسى :ثىع زاۋۇزلب زەضگبھىّىعزىٓ ھەلىمەرەْ پەظي (ٍۀي
پەٍؽەِجەضٌىه ،ظەثۇض ،ربؼالضٔىڭ ۋە لۇـالضٔىڭ ثوٍؽۇٔۇـي ،رۆِۈضٔىڭ ٍۇِفبق ثوٌۇپ ثېطىفي،
ؼبۋۇد ٍبؼبـٕي ثىٍسۈضۈـٍەض) ئبرب لىٍسۇق« .ئي ربؼالض! ئي لۇـالض! زاۋۇز ثىٍەْ ثىطٌىىزە رەؼجىھ
ئېَزىڭالض» (زېسۇق) .رۆِۈضٔي زاۋۇزلب ٍۇِفبق لىٍىپ ثەضزۇق( .ثىع ئۇٔىڭؽب ئېَززۇق) « ِۇوەِّەي
ؼبۋۇرالضٔي ٍبؼىؽىٓ ،ؼبۋۇرالضٔي ٍبؼبـزب (ھبٌمىٍىطىٕي ثىط ـ ثىطىگە) رەوفي لىٍؽىٓ( ،ئي زاۋۇز
ئبئىٍىؽىسىىىٍەض!) ٍبذفي ئىؿ لى ٍىڭالضِ ،ەْ ھەلىمەرەْ ؼىٍەضٔىڭ ئەِەٌٍىطىڭالضٔي وۆضۈپ
رۇضؼۇچىّەْ» .
ئۇٌۇغ اﷲ ئۀجىَب ؼۈضىؽىسە ِۇٔساق زېگۀىسى :ربؼالضٔي ،لۇـالضٔي زاۋۇز ثىٍەْ رەؼجىھ
ئېَزىفمب ِۇؼەذرەض لىٍسۇق( ،ـۇٔساق لىٍىفمب) ثىع لبزىط ئىسۇق .عەڭٍەضزە ؼىٍەضٔي (ٍبضىساض
ثوٌۇـزىٓ) ؼبلالؾ ِەلؽىزىسە ،زاۋۇزلب ؼىٍەض ئۈچۈْ ؼبۋۇد ٍبؼبـٕي ئۆگەرزۇق ،ؼىٍەض
(ثۇٔىڭؽب) ـۈوۈض لىالِؽىٍەض؟ (ٍۀي ـۈوۈض لىٍىڭالض ۋە ٔېئّەرٕىڭ لەزضىٕي ثىٍىڭالض).
زەضەذٍەضزىٓ لبٍٕبپ چىممبْ ـەضثەرٍەض ئۇٔىڭ ذۇؾ ئبۋاظٌىك رەؼجىھىگە عبۋاة ثېطەرزي.
ربؼالض ئۇٔىڭ رەؼجىھ ئبۋاظىسىٓ رىزطەٍززي .ئىٕؽبْ ۋىغسأي ثىٍەْ لۇـالض ،ۋەھفىٌ ھبٍۋأالض ۋە
ربؼالضٔىڭ لىَبٌىطى ئبضىؽىسىىي پەضزە وۆرۈضۈٌگەْ ئىسى .اﷲ زاۋۇزٔي پەٍؽەِجەض لىٍىپ ربٌٍىسى .
ئۇٔىڭؽب ظەثۇضٔي ثەضزى .ئۇٌۇغ اﷲ ِۇٔساق زېگۀىسى :زاۋۇزلب ظەثۇضٔي ئبرب لىٍسۇق .ظەثۇض رەۋضارمب
ئوذفبؾ ِۇلەززەغ وىزبثزۇض .زاۋۇز اﷲٔىڭ وىزبثىٕي ئولۇپ ،اﷲلب رەؼجىھ ئېَزؽب ،ربؼالضِۇ
ثىطٌىىزە رەؼجىھ ئېَزبرزي .لۇـالضِۇ ئۇٔىڭ ئۈچۈْ روپٍىٕبرزي.
ئۇٌۇغ اﷲ ِۇٔساق زېگۀىسى( :زىٕسا) وۈچٍۈن ثۀسىّىع زاۋۇزٔي ئەؼٍىگىٓ ،ئۇ ھەلىمەرەْ
اﷲلب ئىزبئەد لىٍؽۇچي ئىسى .ثىع ھەلىمەرەْ ربؼالضٔي (زا ۋۇزلب) ثوٍؽۇٔسۇضۇپ ثەضزۇق ،ئۇالض زاۋۇز
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ثىٍەْ ئەرىگىٕي ـ ئبذفىّي رەؼجىھ ئېَزبرزي .لۇـالضٔىّۇ ئۇٔىڭؽب ثوٍؽۇٔسۇضۇپ ثەضزۇق ،ئۇالضِۇ
(رەضەپ ـ رەضەپزىٓ) روپٍىٕىپ ،زاۋۇز ثىٍەْ ثىٍٍە رەؼجىھ ئېَزبرزي( ،ربؼالضٔىڭ ،لۇـالضٔىڭ)
ھەِّىؽي اﷲ ؼب ئىزبئەد لىٍؽۇچىسۇض .زاۋۇزٔى ڭ ؼەٌزۀىزىٕي وۈچەٍززۇق ،ئۇٔىڭؽب ھېىّەد ۋە
(ھەِّە ئبزەَ چۈـىٕىسىؽبْ) ضوـەْ ؼۆظ ـ ئىجبضىٍەضٔي ئبرب لىٍسۇق.
ِبٔب زاۋۇزٔىڭ ضوظا رۇرىسىؽبْ وۈٔي وەٌسى .پبزىفبھ ثوٌؽبْ پەٍؽەِجەض ثىط وۈٔي ضوظى رۇرۇپ
ثىط وۈٔي رۇرّبٍززي .ثۇ‖ ،ظاِبٕٔىڭ ضوظىؽي ―زېَىٍىسىؽبْ ضوظىسۇض .ئۇ ،ظەثۇضزىٓ ئبٍەرٍەض ئولۇؼب،
ئۇٔىڭ ثىٍەْ ثىٍٍە ربؼالضِۇ رەؼجىھ ئېَزبرزي .ئۇٔىڭ ئبۋاظىٕىڭ ئەوؽي ئۇٔىڭ ئبڭٍىؽۇچىؽي
ثوٌّبؼزىٓ ،زەي ئۇ ئبۋاظىٕىڭ ئەوػ ؼبزاؼىسىٓ ئىجبضەد ئىسى .ثەظىسە زاۋۇز روذزىؽب ،ربؼالض
رەؼجىھٕي ربِبِالٍززي .ربؼالضال ئەِەغ ،لۇـالضِۇ رەڭ رەؼجىھ ئېَزبرزي .زاۋۇز ِۇلەززەغ وىزبثٕي
ئولۇـمب ثبـٍىؽب .لۇـالض ،ۋەھفىٌ ھبٍۋأالض ۋە زەضەذٍەض ئۇٔىڭ ئەرطاپىؽب روپٍىٕبرزي .ربؼالض
رەؼجىھىە عۆض ثوالرزي.
ربؼالضٔىڭ ۋەٍبوي لۇـالضٔىڭ ئۇٔىڭ ثىٍەْ ثىطٌىىزە رەؼجىھ ئېَزىفىٕىڭ ثىطزىٕجىط ؼەۋەثي
زاۋۇزٔىڭ زۇضۇؼزٍىمىسىٕال ئەِەغ ئىسى .ھەَ ثبـمب ِەذٍۇلالضٔىڭ ئۇٔىڭ ثىٍەْ ثىطٌىىزە رەؼجىھ
ئېَزىفىٕىڭ ثىطزىٕجىط ؼەۋەثىّۇ ئۇٔىڭ ئبۋاظىٕىڭ ٍېمىٍّىمٍىمي ثوٌّبؼزىٓ ،اﷲلب ئىرالغ
ثبؼٍىؽبْ ثۇ ثۈٍۈن پەٍؽەِجەضگە اﷲ رەضىپىسىٓ ثېطىٍگەْ ِۆعىعە ئىسى.
ثۇٔىڭسىٓ ثبـمب ،اﷲ ئۇٔىڭؽب لۇـالضٔىڭ ۋە ھبٍۋأالضٔىڭ رىٍىٕي چۈـىٕىؿ لبثىٍىَىزىٕىّۇ
ثەضگەْ ئىسى .ئۇ ،ثىط وۈٔي ئوٍٍىٕىپ ئوٌزۇضۇپ ،ئىىىي لۇـمبچٕىڭ ثىط ـ ثىطى ثىٍەْ
ؼۆظٌىفىۋارمبٍٔىمىٕي ئبڭٍىسى ۋە ئۇالضٔىڭ ٔېّە زېَىفىۋارمبٍٔىمىٕي چۈـۀسى .اﷲ ئۇٔىڭ لەٌجىگە
لۇـالضٔىڭ ۋە ھبٍۋأالضٔىڭ رىٍىٕي چۈـىٕىسىؽبْ ٔۇض ؼبٌؽبْ ئىسى .زاۋۇز ھبٍۋأالضٔي ۋە لۇـالضٔي
ؼۆٍەرزي ،وۆٍۈٔەرزي .ئۇالضٔي ثبلبرزي ،وېؽەي ثوٌۇپ لبٌؽبٍٔىطىٕي زاۋاالٍززي .لۇـالض ۋە ھبٍۋأالضِۇ
ئۇٔي ؼۆٍەرزي ۋە ئۇٔىڭؽب ئەگىفەرزي .اﷲ زاۋۇزلب لۇـالضٔىڭ رىٍىٕي ئۆگىزىفزىٓ ثبـمب
ھېىّەرٕىّۇ ئۈگەرىەْ ئىسى .اﷲ زاۋۇزلب ثى ط ٔەضؼە ئۆگەرىىٕىسە ٍبوي ئۇٔىڭؽب ثىط ِۆعىعە
ثەضگىٕىسە ،زاۋۇزٔىڭ اﷲلب ثوٌؽبْ ؼۆٍگۈؼي ،ـۈوطى ،ئىّبٔي ۋە ئىجبزىزي وۈچىَىپ ثبضارزي .
ئبذىطىسا ،ئۇ ثىط وۈْ ضوظا رۇرۇپ ،ثىط وۈْ رۇرّبٍسىؽبْ ھبٌؽب وەٌسى.
اﷲ زاۋۇزٔي ؼۆٍسى ۋە ئۇٔىڭؽب ثۈٍۈن ھۆوۈِساضٌىك ئبرب لىٍسى .ئۇ زەۋضزىىي عەڭٍەضٔىڭ
وۆپٍۈوي لەۋِىٕىڭ ئەڭ چوڭ ِەؼىٍىٍىطىسىٓ ثىطى ثوٌۇپ ،رۆِۈضچىٍەض ٍبؼىؽبْ رۆِۈض ؼبۋۇرالض
ثەن ئېؽىط ثوٌؽبچمب ،عەڭچىٍەضٔىڭ ئەضوىٓ ھەضىىەد لىٍىفىؽب ٍبوي عەڭ لىٍىفىؽب ثىئەپ ئىسى.
ئېَزىفالضؼب لبضىؽبٔسا ،ثىط وۈٔي زاۋۇز ثۇ ِەؼىٍىٕي ئوٍٍىؽبچ ئبٌسېسىىي رۆِۈض پبضچىؽىٕي
لوٌي ثىٍەْ ئوٍٕبپ ئوٌزۇضارزي ،وېَىٓ لبضىؽۇزەن ثوٌؽب ،لوٌي رۆِۈضگە پېزىپ وېزىۋاربرزي .اﷲ
ئۇٔىڭ ئۈچۈْ رۆِۈضٔي ٍۇِفىزىپ ثەضگەْ ئىسى .ئۇ زەضھبي رۆِۈضٔي وېؽىپ ئۇٔىڭسىٓ ثىط ـ
ثىطىگە ئۇٌىٕىسىؽبْ وىچىه ـەوىٍٍەض ٍبؼبـمب ثبـٍىسى .پۈرىۀسىٓ وېَىٓ ئبٌسىسا رۆِۈضزىٓ
ٍبؼبٌؽبْ ٍېڭي ثىط ؼبۋۇد پەٍسا ثوٌسى .ثۇ ـۇٔساق ثىط رۆِۈض ؼبۋۇد ئىسىىي ،ئۇٔي وىَگەْ
عەڭچي ئەضوىٓ ھەضىىەد لىالالٍززي .ۋۇعۇزىٕي لىٍىچ ،پبٌزب ۋە ذۀغەضٌەضزىٓ لوؼسىَبالٍززي.
ثۇ ،ئۇ ظاِبٔسىىي ِەۋعۇد ؼبۋۇرالضٔىڭ ئەڭ ئىٍؽبضى ثوٌۇپ ،رۆِۈض ھبٌمىالضز ىٓ ٍبؼبٌؽبْ ئىسى .ثۇ
ھەلزە ِۇٔساق زېَىٍگەْ« :اﷲ ئۇٔىڭ ئۈچۈْ رۆِۈضٔي ٍۇِفبرزي » .رۆِۈضٔىڭ ئورزب
ئېطىَسىؽبٍٔىمىٕي ۋە ئۇٔىڭسىٓ ِىڭالضچە ـەوىً ٍبؼىؽىٍي ثوٌىسىؽبٍٔىمىٕي رۇٔغي وەـىپ
لىٍؽبْ وىفي زاۋۇز ئەٌەٍھىؽؽبالِسۇض.
زاۋۇز اﷲلب ـۈوۈض لىٍىپ ؼەعسىگە ثېفىٕي لوٍسى .ـۇٔىڭ ثىٍەٍْ ،ېڭي ؼبۋۇرالض وۆپٍەپ
ٍبؼىٍىفمب ثبـالٔسى .ثۇ ؼبۋۇرالضٔي وىَگەْ زاۋۇزٔىڭ ئەؼىەضٌىطى ظەضەض وۆضِىسى .زاۋۇزٔىڭ
زۈـّۀٍىطى (زۈـّەْ ئەؼىەضٌىطى) لىٍىچالضٔىڭ ثۇ ؼبۋۇرالضؼب ئۆرّەٍۋارمبٍٔىمىٕي ،ئۆظٌىطىٕىڭ
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ؼبۋۇرٍىطىٕىڭ ئېؽىط ثوٌؽبٕٔىڭ ئۈؼزىگە لىٍچالضٔي روؼۇپ لبالٌّبٍۋارمبٍٔىمىٕي ھېػ لىٍىفزي.
زاۋۇز لوـۇٔي زۈـّۀٍىطى ثىٍەْ لىٍؽبْ ھەض عەڭسە ؼەٌىجە لىالرزي .زاۋۇز ثۇ ؼەٌىجىٍەضٔىڭ
اﷲٔىڭ ئىطازىؽي ئىىۀٍىىىٕي ثىٍگەچىە ،اﷲلب ثوٌؽبْ ـۈوطى رەؼجىھ ۋە ؼۆٍگۈؼي رېرىّۇ
ئېفىپ ثبضارزي .اﷲ پەٍؽەِجەضٌىطىسىٓ ۋەٍبوي ثۀسىٍىط ىسىٓ ثىطىٕي ؼۆٍؽە ،ئۇٔي ئىٕؽبٔالضؼب
ؼۆٍسۈضەرزي ۋە ئۇٔي ٍەض ٍۈظىسە ئبثطۇٍٍۇق لىالرزي .لۇـالضٔىڭ ،ھبٍۋأالضٔىڭ ۋە ربؼالضٔىڭ
ؼۆٍگۈٔىگە ئوذفبؾ ،ئىٕؽبٔالضِۇ زاۋۇزٔي ؼۆٍەرزيٍ .ۀي زاۋۇز ئۇ ظاِبٔسىىي ئىٕؽبٔالض ،لۇـالض
ۋە ربؼالض ئەڭ ٍبذفي وۆضىسىؽبْ ثۀسە ئىسى .ثۇال ضٔي وۆضگەْ ھۆوۈِساضٔىڭ ئىچىسە ھەؼەد ئوري
پەٍسا ثوٌۇـمب ثبـٍىسى .زاۋۇزلب ٍبِبٍٔىك لىٍىپ ،ئۇٔي ئۆٌزۈضۈؾ ئۈچۈْ لوـۇْ روپٍىسى .زاۋۇز
ھۆوۈِساضٔىڭ ھەؼەرروضٌۇق لىٍىۋارمبٍٔىمىٕي ثىٍىپ ،ئۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇضۇـّىسى .پەلەد ثىط
وېچىؽي ئۇذالۋارمبْ ھۆوۈِساضٔىڭ لىٍىچىٕي ئېٍىپ وىَّىٕىڭ ثىط پبضچىؽىٕي وەؼزي ـ زە،
ھۆوۈِساضٔي ئوٍؽىزىپ :ـ ئي ھۆوۈِساض! ؼەْ ِېٕي ئۆٌزۈضِەوچي ثوٌسۇڭٌ .ېىىٓ ِەْ ؼبڭب ئۆچ
ئەِەغ ھەَ ؼېٕي ئۆٌزۈضِەوچىّۇ ئەِەغ ،ئەگەض ؼېٕي ئۆٌزۈضۈؾ ٔىَىزىُ ثوٌؽب ،ؼەْ
ئۇذالۋارمبٔسا ثۇٔي لىالالٍزىُ .ؼەْ ئۇذالۋارمبْ چبؼسا ثۇ وۆضگەْ وىَىُ پبضچىؽىٕي وىَىّىڭسىٓ
وېؽىۋاٌسىُ .ئۇٔىڭ ئوضٔىؽب ؼېٕىڭ ثوٍٕۇڭٕي وېؽەٌەٍززىُ ،ئەِّب ئۇٔساق لىٍّىسىُِ .ەْ
ھېچىىّگە ٍبِبٍٔىك لىٍىفٕي ذبٌىّبٍّەِْ .ەْ ٔەپطەد ئەِەغ ،ؼۆٍگۈ ئەٌچىؽىّەْ - ،زېسى.
ھۆوۈِساض ذبربٌىمىٕي چۈـىٕىپ ،زاۋۇزرىٓ ئەپۇ ؼوضىسى .زاۋۇز ئۇٔي ربـالپ وەرزي .وۈٍٔەض
ئۆرۈپ ،ثۇ ھۆوۈِساض زاۋۇز لبرٕبـّىؽبْ ثىط عەڭسە ئۆٌزۈضۈٌسى .چۈٔىي ثۇ وىفي زاۋۇزلب ھەؼەد
لىٍىپ ،ئۇٔىڭ ٍبضزىّىٕي لوثۇي لىٍّىؽبْ ئىسى.
-7814عۇئبي :داۋۇد ئەٌەٍھىغغبالِٕىڭ ھۆوۈِذاس ثوٌۇؽي
ـۇٔىڭسىٓ وېَىٓ زاۋۇز ھۆوۈِساض ثوٌسى .وىفىٍەض ئۇٔىڭ رۆھپىٍىطىٕيٍ ،بذفىٍىمٍىطىٕي
ئەؼٍىفىپ ،ئۇٔي ئۆظٌىطىگە پبزىفبھ ؼبٍٍىسى .ـۇٔساق لىٍىپ ،زاۋۇز ھەَ اﷲٔىڭ ئەٌچىؽي ھەَ
پبزىفبھ ثوٌسى .زاۋۇزٔىڭ اﷲلب ثوٌؽبْ ـۈوطى ،ئىجبزىزي ۋە ذەٍط ـ ئېھؽبْ ؼۆٍگۈؼي،
ٍولؽۇٌالضؼب ِەضھەِىزي ،ئىٕؽبٔالضٔىڭ ثبٍبـبرٍىمي ئۈچۈْ وۆضؼەرىەْ رىطىفچبٍٔىمي
ھەؼؽىٍەپ ئبـزي .اﷲ ئۇٔىڭ ھۆوۈِساضٌىمىٕي لۇۋۋەرٍۀسۈضزى .ئۇٔي زائىُ زۈـّۀٍىطىسىٓ
ئۈؼزۈْ لىٍسى .ئۇٔىڭ ھۆوۈِساضٌىمي ـۇٔچىٍىه وۈچٍۈن ئىسىىي ،زۈـّۀٍىطى ئۇضۇـّبً رۇضۇپ
ئۇٔىڭسىٓ لوضلۇـبرزي.
اﷲ ئۇٔىڭؽب ٔېئّەرٍىطىٕي ئبـۇضۇپ ثەضزى .ئۇٔىڭؽب ھېىّەد ۋە وەؼىىٓ ھۆوۈَ لىٍىؿ
ؼبالھىَىزي ثەضزى .ئۇٔىڭؽب پەٍؽەِجەضٌىه ۋە پبزىفبھٍىك ثىٍەْ ثىطٌىىزە ھېىّەد ،ھەق ـ ٔبھەلٕي
ئبٍطىؿ ،ھەلٕي رؤۇؾ ۋە ئۇٔىڭؽب ٍبضزەَ لىٍىؿ وۈچىٕي ثەضگەْ ئىسى .زاۋۇزٔىڭ ؼۇٌەٍّبْ
ئىؽٍّىه ثىط ئوؼٍي ثوٌۇپ ،ئۇ وىچىىىسىٕال ئەلىٍٍىك ئىسى .رۆۋۀسىىي ۋەلە ِەٍسأؽب وەٌگۀسە،
ؼۇٌەٍّبْ رېري ٍ 11بـزب ئىسى.
ثىط وۈٔي ،زاۋۇز ئبزىزي ثوٍىچە ذەٌمٕىڭ ـىىبٍەرٍىطىگە ھۆوۈَ چىمىطىؿ ئۈچۈْ ئوٌزۇضارزي .
ثىط زېھمبْ ثىٍەْ ثىط چبضۋىچي وېٍىپ ئەضظ ؼۇٔۇـزي .زېھمبْ زېسى:
ـ ئي پەٍؽەِجەض! ثۇ وىفىٕىڭ پبزىٍىطى وېچىؽي ِېٕىڭ ثېؽىّؽب وىطىپ ،ثبؼسىىي پۈرۈْ
ئۈظۈَ ؼبپٍىطىٕي ٍەپ رۈگەرزيِ .بڭب رۆٌەَ رۆٌەپ ثېطىفىگە ھۆوۈَ لىٍىفىڭ ئۈچۈْ ؼبڭب وەٌسىُ.
زاۋۇز پبزىچىؽب :ؼېٕىڭ پبزىٍىطىڭٕىڭ ثۇ ئبزەِٕىڭ ثېؽىسىىي ثبضٌىك ئۈظۈَ ؼبپٍىطىٕي ٍېگىٕي
ضاؼزّۇ؟  -زېسى.
ـ ھەئە ،پبزىفبھىُ! ـ عبۋاة ثەضزى پبزىچي.
زاۋۇز :ـ ٍېَىٍگەْ ئۈظۈَ ؼبپٍىطى ئۈچۈْ ئۇٔىڭؽب پبزىٍىطىڭٕي رۆٌەَ لىٍىپ ثېطىفىڭٕي
ثۇٍطۇٍّەْ - ،زېسى.
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زازىؽىٕىڭ ٍېٕىسا ۋەلۀي ئبڭالپ رۇضؼبْ ،اﷲ ھېىّەد ثەضگەْ ؼۇٌەٍّبْ ِۇٔساق زېسى :ـ
ئي ئبرب! ِېٕىڭ ثبـمىچىطەن ھۆوّۈَ ثبض.
ـ لېٕي ئېَزمىٓ!  -زېسى زاۋۇز.
ؼۇٌەٍّبْ ِۇٔساق زېسى :ـ پبزىچىٕىڭ ثبؼسىىي ئۈظۈٍِەضٔي پەضۋىؿ لىٍىپ ٍېزىفزۈضۈـي
ئۈچۈْ ثبؼٕي پبزىچىؽب ثېطىفٕي ھۆوۈَ لىٍىّەْ .ثبغ ؼبھىجىٕىڭ پبزىٕىڭ ٍۇڭىسىٓ ۋە ؼۈد ـ
گۆـٍىطىسىٓ پبٍسىٍىٕىفي ئۈچۈْ پبزىالضٔىڭ ثبغ ؼبھىجىگە ثېطىٍىفىٕي ھۆوۈَ لىٍىّەْ .ئۈظۈٍِەض
ٍېزىفىپ ،ثبغ ثۇضۇٔمي ھبٌىؽب وەٌگۀسە ،ثبغ ؼبھىجي ثېؽىٕي ئبٌؽۇْ ،پبزىچي پبزىؽىٕي ئبٌؽۇْ.
زاۋۇز :ئي ؼۇٌەٍّبْ! ثۇ ھەلىمەرەْ وبرزب ثىط ھۆوۈَ ،ؼبڭب ثۇ ھېىّەرٕي ثەضگەْ اﷲلب
ـۈوۈضٌەض ثوٌؽۇْ! ؼەْ ھەلىمەرەْ ھبوىُ (ھېىّەد ئىگىؽي ثوٌؽبْ) ؼۇٌەٍّبْ ئىىۀؽەْ- ،
زېسى.
زاۋۇز اﷲلب ـۇٔچە ٍېمىٓ ثوٌۇـي ۋە اﷲٔىڭ ئۇٔي ؼۆٍىفىگە لبضىّبً ،زاۋاٍِىك اﷲرىٓ
ئۆگىٕەرزي .اﷲ ثىط وۈٔي ئۇٔىڭؽب ھەض ئىىىي رەضەپ زەۋاچىٕىڭ پىىطىٕي ئبڭٍىّبً رۇضۇپ ،ئەؼال
ھۆوۈَ چىمبضِبؼٍىمىٕي ئۆگەرىەْ ئىسى .زاۋۇز ھۇعطىؽىؽب وىطگۀسە ،لبضاۋۇٌالضؼب ٍېٕىؽب ثىطىٕىڭ
وىطِەؼٍىىىٕي ٍ بوي ئىجبزەد لىٍؽبٔسا ِبالي لىٍىّٕبؼٍىمىٕي ئەِط لىالرزي .ثىط وۈٔي ،اﷲلب
ئىجبزەد لىٍىسىؽبْ ِېھطاپزب ئىىىي وىفي رۇٍۇلؽىع ئبٌسىؽب چىمزي .زاۋۇز ئۇالضزىٓ لوضلزي.
چۈٔىي زاۋۇز ٍېٕىؽب ھېچمبٔساق وىفىٕىڭ وىطِەؼٍىىىٕي ئەِط لىٍؽبْ ئىسى .زاۋۇز ئۇالضزىٓ
ؼوضىسى :ؼىٍەض وىُ؟
ـ ـبھىُ! لوضلّىؽىٓ .ثۇ وىفي ثىٍەْ ِېٕىڭ ئورزۇضاِسا ثىط زەۋا ثبض .ئبضىّىعزا ئبزىٍٍىك
ثىٍەْ ھۆوۈَ چىمىطىفىڭ ئۈچۈْ ئبٌسىڭؽب وەٌسۇق - ،زېسى ئىچىسىٓ ثىطى.
ـ ٔېّە ئىؿ ثوٌسى؟  -زەپ ؼوضىسى زاۋۇز.
ثىطىٕچىؽي ِۇٔساق زېسى :ـ ثۇ وىفي ِېٕىڭ لېطىٕسىفىُ ثوٌىسۇ .ئۇٔىڭ  99لوٍي ثبض.
ِېٕىڭ ثىطال لوٍۇَ ثبض .لېطىٕسىفىُ :ثۇ ثىط لوٍٕىّۇ ِبڭب ثەض - ،زەپ ِۀسىٓ ئېٍىۋاٌسى.
زاۋۇز ٍۀە ثىطىٕىڭ پىىطىٕي ۋە زەٌىٍىٕي (ئىؽپبرىٕي) ئبڭٍىّبٍال:
ـ ئۇ ؼېٕىڭ لوٍۇڭٕي ئۆظىٕىڭ لوٍٍىطىؽب لوـۇۋېٍىپ ھەلؽىعٌىك لىٍىپزۇ .وۆپ لىؽىُ
ـېطىىٍەض ثىط ـ ثىطىگە ھەلؽىعٌىك لىٍىفىسۇ .پەلەد ئىّبْ ئىگىٍىطى ثۇٔىڭسىٓ ِۇؼزەؼٕبزۇض- ،
زېسى .ثۇ ئىىىي ئبزەَ زاۋۇزٔىڭ وۆظ ئبٌسىسا ذۇززى ھبۋازا پبضالٔؽبْ ثۇٌۇرزەن رۇٍۇلؽىع ؼبٍىت
ثوٌسى.
زاۋۇز ثۇالضٔىڭ ئۆظىگە زەضغ ثېطىؿ ئۈچۈْ اﷲ رەضىپىسىٓ ئەۋەرىٍگەْ پەضىفزە
ئىىۀٍىىىٕي چۈـۀسى .ئۇ ئەِسى پۈرۈْ ؼۆظٌەضٔي روٌۇق ئبڭٍىّبً رۇضۇپ زەۋاؼب ھۆوۈَ
چىمبضِبؼٍىمي وېطەن ئىسى .چۈٔىي ثەٌىي  99لوٍي ثبض وىفي ھەلٍىك ثوٌۇـي ِۇِىىٓ ئىسى.
زاۋۇز زەضھبي ئېگىٍىپ ؼەعسە لىٍسى ۋە ضەثجىسىٓ ئەپۇ ؼوضىسى.
زاۋۇز ۋاپبد ثوٌؽىچە اﷲلب ئىجبزەد لىٍىپ ۋە ئۇٔىڭؽب رەؼجىھ ئېَزىپ ٍبـىسى .ئۇ ثىط وۈْ
ضوظا رۇرۇپ ،ثىط وۈٔي رۇرّبٍززي .پەٍؽەِجىطىّىع ھەظضىزي ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالَ زاۋۇز
ئەٌەٍھىؽؽبالَ ھەلمىسە ِۇٔساق زېگۀىسى« :ئەڭ ٍبذفي ضوظا زاۋۇزٔىڭ ضوظىؽىسۇض .ئۇ ثىط وۈٔي
ضوظا رۇرؽبٍ ،ۀە ثىط وۈٔي رۇرّبٍززي .ظەثۇضٔي  70ذىً ئبۋاظ ثىٍەْ ئولۇٍززي .وېچىٍىطى ـۇٔساق
ٔبِبظ ئولۇٍززىىي ،ئۇ ٔبِبظزا ٍىؽالپ وېزەرزي .ئۇٔىڭ ثىٍەْ رەڭ ھەض ٔەضؼە ٍىؽالٍززي .زەضرّۀٍەض
ۋە وېؽەٌٍەض ئۇٔىڭ ئبۋاظىسىٓ ـىپب ربپبرزي» .
ضىۋاٍەرٍەضگە لبضىؽبٔسا زاۋۇز ئەٌەٍھىؽؽبالَ رۇٍۇلىؽع ۋاپبد ثوٌؽبْ ئىسى .ئۇٔىڭ عىٕبظىؽىؽب
ئۀئۀىۋىٌ وىَىٍّەض وىَگەْ ِ 40ىڭ وىفي ۋە ئۇالضزىٓ ثبـمب ِىڭالضچە ئىٕؽبْ لبرٕبـمبْ
ئىسىِ .ۇؼب ۋە ھبضۇٔسىٓ وېَىٓ ،ئىؽطائىً ئەۋالزى ھېچىىّٕىڭ ۋاپبرىؽب ثۇٔچىٍىه ئبظاثالّٔىؽبْ
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ئىسى .لۇٍبؾ ئىٕؽبٔالضٔي لىعزۇضىۋېسى .ؼۇٌەٍّبْ لۇـالضٔي چبلىطىپ:
ـ زاۋۇزلب ؼبٍە ثوٌۇڭالض! ـ زېسى .لۇـالض ئۇٔىڭؽب ـۇٔساق ؼبٍە ثوٌسىىي ،زۇَٔب لبپمبضاڭؽۇ
ثوٌسى .ـبِبي روذزىسى .ؼۇٌەٍّبْ لۇـالضؼب:
لۇٍبؾ وەٌگەْ رەضەپزىٓ ئىٕؽبٔالضؼب ؼبٍە چۈـۈضۈڭالض ،ـبِبي وەٌگەْ رەضەپزىٓ ئبٍطىٍڭالض!
 زېسى .ثۇ ،وىفىٍەضٔىڭ ؼۇٌەٍّبْ ھۆوۈِساضٌىمىسا وۆضگەْ رۇٔغي ۋەلە ئىسى.-7813عۇئبي :عۇٌەٍّبْ ئەٌەٍھىغغبالِٕىڭ ئبٌالھمب ئىٍحىجبعي
ـۇٔىؽي ئېٕىمىي ،ؼۇٌەٍّبْ زاۋۇز ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ۋاضىؽي ئىسى .ئۇٌۇغ اﷲ ئۇٔي
ئىؽطائىً ئەۋالزىؽب پەٍؽەِجەض لىٍىپ ربٌٍىسىٍ .ۀە اﷲ ئۇٔي ثۀي ئىؽطائىٍؽب ھۆوۈِساض لىٍسى .
ؼۇٌەٍّبٕٔىڭ زاۋۇزرىٓ ئبٌؽبْ ئەڭ ِۇھىُ ِىطاؼي ثەٌىي زاۋۇز ئوِۇِالـزۇضؼبْ ئەؼىىطىٌ ئۀئۀە
ئىسى .زاۋۇزرىٓ لبٌؽبْ ثۇ ئىٍؽبضٌىممب ؼۇٌەٍّبْ ۋاضىؽٍىك لىٍسى .زاۋۇز ئەؼٍىسە وەِجەؼەي ثىط
پبزىچي ثوٌۇپ ،وېَىٓ ئەؼىىطى لوِبٔسأؽب ئبٍالٔؽبْ ئىسى .ثۇ ئۆظگىطىؿ اﷲٔىڭ ئىٍھبِي،
ٍبضزىّي ۋە ِەزىزي ثىٍەْ ئەِەٌگە ئبـمبْ ئىسى.
زاۋۇز ثۇضۇٔال وبئىٕبرمب ھبوىُ ھەلىمىٌ لۇۋۋەرٕىڭ ئۇٌۇغ اﷲٔىڭ وۈچي ئىىۀٍىىىٕي
چۈـىٕەرزي .لوٌىٕي ربؾ پبضچىؽىؽب ئۇظارمىٕىسا ۋە ؼبٌؽب ثىٍەْ عبٌۇرمب ئبرمىٕىسا ،وۈچ
رەڭپۇڭٍىمىٕىڭ ئۆظگەضگۀٍىىىٕي ،زۈـّۀٍىطىٕىڭ ئبٌسىسا رەضەپ ـ رەضەپىە لبچىسىؽبْ ثۀي
ئىؽطائىً لوـۇٔىٕىڭ ھەلىمىٌ وۈچٍۈن لوـۇٔؽب ئبٍالٔؽبٍٔىمىٕي ئېالْ لىٍؽبْ ئىسى.
زاۋۇز ٔۇضؼۇْ عەڭٍەضگە لبرٕبـزي .ثۇالض لۇضئبٔسا رەپؽىٍىٌ ثبٍبْ لىٍىّٕىؽبْ .چۈٔىي لۇضئبْ
ربضىرىٌ ثبٍبْ وىزبثي ثوٌّبؼزىٓ ،اﷲلب زەۋەد وىزبثىسۇض .لۇضئبٔسا ثۇ ھەلزە پەلەرال :زاۋۇزٔىڭ
ؼەٌزۀىزىٕي وۈچەٍززۇق ،زېَىٍىسۇ.
ثۇٔىڭ ِۀىؽي ـۇوي :ئۇ ھېچجىط عەڭسە ِەؼٍۇة ثوٌّىؽبْ ئىسى .ـۇٔسالال ،اﷲلب
ٍۈظٌۀگەْ زاۋۇز ئەٌەٍھىؽؽبالَ ِۇۋاھھىسٌەض (ٍۀي ثىط اﷲلب ئېزىمبز لىٍؽۇچىالض) زىٓ ثوٌؽبچمب،
اﷲ زاۋۇزلب ،لوـۇٔىؽب ۋە ذەٌمىگە ھىّبٍىچيٍ ،بضزەِچي ثوٌؽبْ ئىسى .ئۇٌۇغ اﷲ زاۋۇزٔىڭ
لوـۇٔىؽب ئۆظ ظاِبٔىسىىي ثبـمب لوـۇٔالضؼب لبضـي پەۋلۇٌئبززە ئۈؼزۈٍٔۈوىە ئېطىفزۈضىسىؽبْ
ئبالھىسە ٔەضؼىٍەضٔي ثەضگەْ ئىسى .اﷲٔىڭ زاۋۇزلب ۋە لوـۇٔىؽب ئبرب لىٍؽبْ ثۇ ئىٍؽبضٌىك ؼۇٌەٍّبْ
ھۆوۈِطأٍىمىسىّۇ زاۋاَ لىٍسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ،ؼۇٌەٍّبْ زۇَٔبزىىي ئەڭ ئىٍؽبض لوـۇٔؽب ھەِسە
وۈچٍۈن زۆٌەرىە ۋاضىؽٍىك لىٍؽبْ ئىسى .اﷲ ؼۇٌەٍّبٔؽب رېرىّۇ وۆپ ٔېئّەد ثەضزى.
ؼۇٌەٍّبْ زاۋۇزرىٓ ِىطاغ لىٍىپ ئبٌؽبٍٔىطى ثىٍەْ ثوٌسى لىٍّىسى .ذبٍٔىك ضوھي ئۇٔي
رېرىّۇ ئۈؼزۈْ ثوٌۇـمب ٍېزەوٍەٍززي .ثىط وۈٔي لوٌىٕي وۆرۈضۈپ ئبٌالھمب زۇئب لىٍسى .ؼۇٌەٍّبْ
زۇئبؼىسا ِۇٔساق زېسى« :پەضۋەضزىگبضىُ! ِبڭب ِەؼپىطەد لىٍؽىِٓ ،بڭب ِۀسىٓ وېَىٓ (ِۀسىٓ
ثبـمب) ھېچ ئبزەِگە ِۇٍەؼؽەض ثوٌّبٍسىؽبْ پبزىفبھٍىمٕي ئبرب لىٍؽىٓ ،ؼەْ ھەلىمەرەْ وۆپ ئبرب
لىٍؽۇچىؽەْ » .ؼۇٌەٍّبْ اﷲرىٓ ئۇٔىڭسىٓ وېَىٓ ھېچىىّگە ثېطىٍّەٍسىؽبْ ھۆوۈِساضٌىك
رىٍىگەْ ئىسى .اﷲ ربئبال ثۀسىؽي ؼۇٌەٍّبٕٔىڭ زۇئبؼىٕي لوثۇي لىٍىپ ،ثۇ ھۆوۈِساضٌىمٕي
ثەضزى .ؼۇٌەٍّبْ پۈرۈْ ئبثطۇٍىٕي ۋە ؼەٌزۀىزىٕي اﷲلب زەۋەد لىٍىفمب ۋە ئىؽالِٕي ٍېَىفمب
ئبرىؽبْ ئىسى.
-7812عۇئبي :عۇٌەٍّبْ ئەٌەٍھىغغبالِٕىڭ ِۆجىضىغي
ئەٌمىؽؽە ،ؼۇٌەٍّبْ پەٍؽەِجەضٌىه ،ھۆوۈِساضٌىك ۋە ھېىّەرزە زاۋۇزلب ۋاضىؽٍىك لىٍؽبٔسىٓ
وېَىٓ ،ئىٕؽبٔالض ئۇٔىڭؽب « ھېىىُ ؼۇٌەٍّبْ» ٔبِىٕي ثەضزى .ؼۇٌەٍّبٕٔىڭ ھېىّىزي ئىٕؽبٔالض
ئبضىؽىسا ئبزىً ثوٌۇؾ ،ئۇالضؼب ِەضھەِەد لىٍىؿ ۋە ئۇالضٔىڭ ِەؼىٍىٍىطىٕي ئبزاٌەد ثىٍەْ ھەي
لىٍىفزىٓ ثبـمب ،ئىٕؽبٔىَەد زۇَٔبؼىسىٓ ئېفىپ ،لۇـالض ۋە ھبٍۋأالض زۇَٔبؼىؽىچە ئۆظ ئىچىگە
ئبٌؽبْ ئىسى .زاۋۇز پەلەد لۇـالضٔىڭ رىٍىٕي ثىٍەرزي .ئەِّب ؼۇٌەٍّبْ لۇـالض ثىٍەْ ؼۆظٌىفىپ
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ئۇالضؼب ۋەظىپە ثېطەرزي .زاۋۇز رەؼجىھ ئېَزمبٔسا ،ربؼالض ،ۋەھفىٌ ھبٍۋا ٔالض ۋە لۇـالضِۇ ئۇٔىڭ
ثىٍەْ ثىٍٍە رەؼجىھ ئېَزبرزي .ثۇ ثۈٍۈن رەؼجىھٕي ئبڭالؾ ئۈچۈْ ـبِبٌالض روذزبپ لبالرزي .اﷲ
ؼۇٌەٍّبٔؽب ثۇٔىڭسىٓ ئبضرۇلطاق لىٍىپ ۋەھفىٌ ھبٍۋأالضٔي ،لۇـالضٔي ۋە ـبِبٌٕي ئۇٔىڭ ئەِطىگە
ثوٍؽۇٔسۇضۇپ ثەضگەْ ئىسى.
ؼۇالٍّبْ چۆِۈٌىٍەضٔىڭ پىچىطٌى فىفىٕي ئبڭٍىَبالٍززي .ـۇٔسالال ئۇالضؼب ئەِط ثېطەٌەٍززي.
چۆِۈٌىٍەضِۇ ئۇٔىڭ ثۇٍطىمىؽب ثوٍؽۇٔبرزي .ؼۇٌەٍّبٕٔىڭ لوـۇٔي زۇَٔبزىىي لوـۇٔالضٔي لوضلۇرمبْ
ئىسى .زۇَٔب ثۇٔساق وۈچٍۈن لوـۇٕٔي ئەؼال وۆضِىگەْ ئىسى .ئبزەرزە لوـۇٔالض ئەؼىەضٌىطىٕىڭ
ئوذفبـٍىمي (ثىط ذىٍٍىمي) ثىٍەْ وۈچٍۈن وۆضۈٔەرزي .ئەِّب ؼۇٌەٍّبٕٔىڭ لوـۇٔي
ئەؼىەضٌىطىٕىڭ ذىٍّۇ  -ذىٍٍىمي ثىٍەْ وىفىٕي ھەٍطاْ لبٌسۇضارزي .ثۇ لوـۇْ ئبعبٍىپ
ثىطٌەـّىسىٓ رەـىىً ربپمبْ ،چېىىٕسۈضگىٍي ثوٌّبٍسىؽبْ لوـۇْ ئىسىىي ،رەضوىجىسە ئىٕؽبٔالض،
عىٕالض ۋە لۇـالض ثبض ئىسى .ثىٍگىٕىّىعزەن ،عىٕالض اﷲٔىڭ ٍبضارمبْ ِەذٍۇلبرىسۇض .ؼۇٌەٍّبْ
عىٕالضٔي ئۇضۇؾ ۋالزىسا ئەؼىەض ،رېٕچ ظاِبٔالضزا ئىفچي لىٍىپ ئىفٍىزەرزي .عىٕالض وۆضگىٍي
ثوٌّبٍسىؽبْ ِەذٍۇلبرالضزۇض .ثۇٔسىٓ ثبـمب ثۇ لوـۇٔسىىي لۇـالض ھبظىطلي ظاِبٔسىىي ذەۋەضٌەـّە
ۋە ئبذجبضاد روپالؾ ئۈؼىۈٔىٍىطىٕىڭ ضوٌىٕي ئوٍٕبٍززي .ئۇالض ئۇچۇپ ثېطىپ ،زۈـّەْ ئەھۋاٌىٕي
ئىگەٌٍەٍززي ۋە ؼۇٌەٍّبٔؽب ذەۋەض ٍەرىۈظەرزي .ئۇ ـبِبٌالضؼب ثۇٍطۇق لىٍىپ ،ذۇززى ھبظىطلي
ئبٍطۇپىالٕٔىڭ ئىچىسە ئۇچمبٔسەوال ...ئۇٔىڭ ئۈؼزىگە ئەؼىەضٌىطى ثىٍەْ ِىٕەٌەٍززي .ؼۇٌەٍّبْ
لوـۇٔىسا ئۇچىسىؽبْ ئەؼىەضٌەض ثبض ئىسى .ثەٌىي ؼۇٌەٍّبٕٔىڭ ئەؼىىطىٌ ـۆھطىزىٕىڭ ِۀجەؼي
اﷲٔىڭ ثۇ ِۆعىعىؽي ئىسىىي ،ثۇٔىڭ ثىٍەْ ؼۇٌەٍّبْ لوـۇٔي رەڭساـؽىع ھبٌؽب وەٌگەْ ئىسى.
ئۇٌۇغ اﷲ ِۇٔساق زېگۀىسى:
ؼۇٌەٍّبْ اﷲ ضىعاؼي ئۈچۈْ ئبرالضٔي ئىفٍىزىفزىٓ ٍبٌزبٍؽبْ ثوٌؽبچمب ،اﷲ ئۇٔىڭؽب
ئبرالضٔىڭ ئ وضٔىؽب زۆٌەرٕىڭ ھەض لبٔساق ٍېطىگە ثبضاالٍسىؽبْ ـبِبٌٕي ثەضزى .اﷲ ؼۇٌەٍّبٔؽب ثۇ
ئۇچۇؾ لوضاٌىسىٓ ثبـمب ٍۀە پەٍؽەِجەضٌەضٔىڭ ھېچمبٍؽىؽىؽب ثەضِىگەْ ثىط وۈچ ئبرب لىٍسى .ثۇ،
ـەٍزبٔالضٔي رىعگىٍٕەؾ وۈچي ئىسى .ـەٍزبٔالض عىٕالضٔىڭ ئەؼىي رۈضى ثوٌؽبچمب ،ئىٕؽبٔالض
ئۇٍبلزب رۇضؼۇْ ،ھەرزب ٍبذفي عىٕالضِۇ ئۇالضٔي ثبـمۇضاٌّبٍززي .اﷲ ؼۇٌەٍّبٔؽب ـەٍزبٔالضٔي
ثبـمۇضۇؾ ،ئۇالضٔي ئىفٍىزىؿ ،لبضـىٍىك لىٍؽبٔالضٔي ظۀغىط ثىٍەْ ثبؼالؾ ۋە عبظاالؾ ھولۇلىٕي
ثەضگەْ ئىسى .ـەٍزبٔالض ئۇٔىڭ ثۇٍطىمي ثىٍەْ ؼبضاٍالض ،ئۆٍٍەض ،لبظأالض ،ھەٍىەٌٍەض ۋە
ِېھطاپالضٔي ٍبؼبٍززي .ئۇٔىڭ ئۈچۈْ زېڭىعالضٔىڭ ئبؼزىؽب وىطىپ ،ئۈٔچە ـ ِبضعبْ ۋە ٍبلۇد
ؼۈظۈپ چىمبرزي .ـەٍزبٔالضٔىڭ ئىزبئەد لىٍّىؽبٍٔىطى ؼۇٌەٍّبٕٔىڭ ـۆھطىزي ۋە ِەذٍۇلبرالضؼب
ھۆوۈِطأٍىك وۈچىٕي وۆضؼىزىؿ ئۈچۈْ رۆِۈض ظۀغىطٌەضگە ثبؼٍىٕبرزي .ثۇ وۈچ اﷲٔىڭ ئىعٔي
ثى ٍەْ ئۇٔىڭؽب ِۆعىعە لىٍىپ ثېطىٍگەْ ئىسى.
-7818عۇئبي :عۇٌەٍّبْ ئەٌەٍھىغغبالِٕىڭ ھۆوۈِشأٍىمي
ئۇ ظاِبٕٔىڭ زۇَٔب ھۆوۈِطأي ـۈثھىؽىع ھەظضىزي ؼۇٌەٍّبْ ئىسى .ؼۇٌەٍّبْ اﷲٔىڭ
ـۇٔچىٍىه ٔېئّەرٍىطىگە ئېطىفىەْ ثوٌؽىّۇ ،لىٍچە ِەؼطۇضالّٔىسى .زەي ئەوؽىچە ،ئۇ
ظاِبٔىٕىڭ ئەڭ رەلۋازاض ۋە اﷲلب ئەڭ وۆپ ـۈوطى لىٍىسىؽبْ وىفىؽي ئىسى .ئۇ اﷲلب ٔبِبظ ،ضوظا،
رەؼجىھ ،وۆظ ٍېفي ،ئىؽزىؽپبض ۋە ؼۆٍگۈ ثىٍەْ ٍۈظٌىٕەرزئ .بِبظ ۋالزي ؼۇٌەٍّبٔؽب ٔىؽجەرەْ
ھېچمبٔساق ٔەضؼە روؼمۇٍٔۇق لىالٌّبٍسىؽبْ ِۇھىُ ئىجبزەد ۋالزي ئىسى.
ثىط وۈٔي ،ؼۇٌەٍّبْ ِۇھىُ ثىط عەڭ رەٍَبضٌىمي ثىٍەْ ِەـؽۇي ئىسىٔ .بِبظزىگەض ۋالزي
ثوٌؽبٔسا ،ئەؼىەض ۋە ؼەضوەضزىٍىطىٕىڭ ئبرٍىطىٕي رەوفۈضزى .ئبرالض لوـۇٔىٕىڭ ِۇھىُ لوضاٌي
ئىسى .ؼۇٌەٍّبْ ئبرالضٔي رەوفۈضۈۋېزىپ ،ئەؼىط ٔبِىعىٕي ئۇٔزۇپ لبٌؽىٍي ربؼال لبٌسى.
ؼۇٌەٍّبْ زەضھبي ؼەعسە لىٍىپ ٔبِىعىٕي ئولۇزى ،ـۇٔسىٓ وېَىٓ ،ؼۇٌەٍّبْ لوـۇٔىسا ئبد
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ئىفٍىزىفزىٓ ۋاظ وەچزي .اﷲ ئبرالضٔىڭ ئوضٔىؽب ئۇٔي ۋە ئەؼىەضٌىطىٕي ذبٌىؽبْ ٍەضگە
ئبپىطاالٍسىؽبْ ـبِبٌٕي ثوٍؽۇٔسۇضۇپ ثەضزى .ؼۇٌەٍّبْ ئبرالضٔىڭ وېؽەٌٍىىٍىطىٕي ثىٍەرزي.
ئۇالضٔىڭ رىٍي ثىٍەْ ؼۆظٌىفەٌەٍززي ،ھبٍۋأالضِۇ ئۇٔىڭ ئەِطىگە ئىزبئەد لىالرزي .ئۇٌۇغ ا ﷲ
ؼۇٌەٍّبٔؽب ثۇٔىڭسىٓ ثبـمب ٍۀە ثىط ٔېئّەد ثەضگەْ ئىسى.
اﷲ زاۋۇزلب رۆِۈضٔي ٍۇِفىزىؿ ۋە ئۇٔي لبٔساق ئېطىزىؿ ٔېّىزىٕي ئۆگەرىىٕىسەن،
ؼۇٌەٍّبٔؽىّۇ ئۇضۇـزب ۋە رېٕچ ظاِبٔالضزا ئېطىگەْ ِىؽٕي لبٔساق لوٌٍىٕىفٕي ئۆگەرىەْ ئىسى .ئۇ
ِىػ ثىٍەْ رۆِۈضٔي ئبضىالـزۇضۇپ رۇچ پەٍسا لىالرزي ۋە ئۇٔىڭسىٓ عەڭٍەضزە لوٌٍىٕىسىؽبْ ٔەٍعە،
لىٍىچ ،ؼبۋۇد ۋە ذۀغەضگە ئوذفبؾ لوضاٌالضٔي ٍبؼبٍززي .ثۇ لوضاٌالض ،ئۇ ظاِبٕٔىڭ ئەڭ ٍبذفي
لوضاٌٍىطى ئىسى .رېٕچ ظاِبٔالضزا ِىؽٕي ثىٕب لۇضۇٌۇـي ،ھەٍىەي ٍبؼبؾ ۋە ثبـمب ئىفالضؼب
لوٌٍىٕبرزي.
-7818عۇئبي :عۇٌەٍّبْ ئەٌەٍھىغغبالِٕىڭ عىٕىٍىؾي
اﷲ ربئبال ؼۇٌەٍّبٔؽب ثۇ ثۈٍۈن ۋە ئبالھىسە ٔېئّەرٍەضٔي ثەضگۀسىٓ ؼىطد ،ئۇٔي ٔۇضؼۇٍٔىؽبْ
ؼىٕبلالضزىٓ ئۆرىۈظگۀىسى.
ثۈٍۈن ثۀسىٍەض ثۈٍۈن ؼىٕبلالضؼب زۇچ وېٍىسۇ .اﷲ ؼۇٌەٍّبٕٔي وېؽەي ثىٍەْ ؼىٕىسى .ئۇٌۇغ
اﷲ ثۇ ھەلزە ِۇٔساق زېگۀىسى :ثىع ھەلىمەرەْ ؼۇٌەٍّبٕٔي ؼىٕىسۇق ،ئۇٔىڭ رەذزي ئۈؼزىگە ثىط
عەؼەرٕي ربـٍىسۇق ،ئبٔسىٓ ئۇ (ثۇٔىڭ ؼىٕبق ئىىۀٍىىىٕي ثىٍىپ) رەۋثە لىٍسى .ؼۇٌەٍّبْ
ئېَىززي« :پەضۋەضزىگبضىُ! ِبڭب ِەؼپىطەد لىٍؽىِٓ ،بڭب ِۀسىٓ وېَىٓ (ِۀسىٓ ثبـمب) ھېچ
ئبزەِگە ِۇٍەؼؽەض ثوٌّبٍسىؽبْ پبزىفبھٍىمٕي ئبرب لىٍؽىٓ ،ؼەْ ھەلىمەرەْ وۆپ ئبرب
لىٍؽۇچىؽەْ » .ثىع ؼۇٌەٍّبٔؽب ـبِبٌٕي ثوٍؽۇٔسۇضۇپ ثەضزۇق .ـبِبي ؼۇٌەٍّبٕٔىڭ ثۇٍطۇلي
ثوٍىچە ئۇ ذبٌىؽبْ رەضەپىە ٌەضظاْ ِبڭبرزي .ھەِسە ئۇٔىڭؽب (وبرزب ثىٕبالضٔي ؼبالالٍسىؽبْ)
لۇضؼۇچي ۋە (زېڭىعالضؼب چۆوۈپ ئۈٔچە ـ ِبضعبٔالضٔي ئېٍىپ چىمبالٍسىؽبْ) ؼەۋۋاغ ـەٍزبٔالضٔي
ثوٍؽۇٔسۇضۇپ ثەضزۇق.
ھەلىمىٌ ھېىبٍىٕي ـەذطۇززىٓ ضاظى ِۇٔساق ثبٍبْ لىٍىسۇ :ؼۇٌەٍّبْ ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئىٕؽبْ
ۋە عىٓ رىۋىپالض زاۋاٌىَبٌّبٍسىؽبْ ئېؽىط وېؽەٌگە گىطىپزبض ثوٌؽبْ ئىسى .لۇـالض ئۇٔىڭؽب
ھەضرەضەپزىٓ پبٍسىٍىك ئورالضٔي ئەوەٌگەْ ثوٌؽىّۇ ؼبلىَبٌّىسى .وېؽىٍي وۈٔسىٓ ـ وۈٔگە
ئېؽىطٌىفىۋاربرزي ،ئبذىطى ؼۇٌەٍّبْ رەذزىگە ذۇززى ضوھؽىع عەؼەرزەن ئوٌزۇضىسىؽبْ
وېؽەٌٍىىزىٓ ئۆٌەض ھبٌؽب وەٌسى .ثۇ وېؽەٌٍىه ؼبلبٍؽىچە ھەضظىزي ؼۇٌەٍّبْ اﷲ ٔي ظىىطى
لىٍىفزىٓ ،ئۇٔىڭسىٓ ـىپب رىٍەـزىٓ ،ئۇٔىڭؽب ئىؽزىؽپبض ئېَزىفزىٓ ۋە ئىچ –ئىچىسىٓ
ؼۆٍۈٔۈـزىٓ ۋاظ وەچّىسى .ئۇٌۇغ اﷲٔىڭ ثۀسىؽي ؼۇٌەٍّبٔؽب لىٍؽبْ ؼىٕىمي ئبذىطالـزي،
ؼۇٌەٍّبْ ؼبلبٍسى .اﷲ ٔېؽپ لىٍّىؽب ،پۈرۈْ ـۆھطىزي ،ؼەٌزۀىزي ۋە ھۆوۈِطأٍىمىٕىڭ
وېؽىٍىگە ـپبٌىك ثېطەٌّەٍسىؽبٍٔىمىٕي چۈـۀگەْ ؼۇٌەٍّبْ رەوطاض ؼبؼالَ ھبٌؽب وەٌسى .ثۇ،
ثىعٔي لبٍىً لىٍىسىؽبْ ،ؼۇٌەٍّبٔسەن ھبوىُ ۋە ثۈٍۈن ثىط پەٍؽەِجەضٔىڭ پەظىٍىزىگە الٍىك ثوٌؽبْ
لبضاـزۇض.
ئبٔسىٓ ئۇ (ثۇٔىڭ ؼىٕبق ئىىۀٍىىىٕي ثىٍىپ) رەۋثە لىٍسىٍ .ۀي ؼبالِەرٍىگي ئەؼٍىگە
وەٌسى .اﷲرىٓ ضەھّەد رىٍىسى .اﷲ ئۇٔىڭؽب ِەضھەِەد لىٍىپ ،وېؽىٍىگە ـىپبٌىك ثەضزى.
-7811عۇئبي :عۇٌەٍّبْ ئەٌەٍھىغغبالِٕىڭ ِەعجىذ ثىٕب لىٍىؾي
ؼۇٌەٍّبْ ئىٕؽبٔالضٔىڭ اﷲلب ئىجبزەد لىٍىفي ئۈچۈْ ثىط ِەؼغىس ٍبوي ئىجبزەرربٔب
ؼبٌسۇضزى .ثۇ لۇضۇٌۇؾ ،ثىٕبوبضٌىك ۋە ھەٍى ەٌزبضاـٍىك ؼۀئىزىٕىڭ عەۋھەضٌىطىسىٓ ثىطى ئىسى .
رۆِۈضچىٍەضٔىڭ ثبظؼبٍٔىطى روذزىّبؼزىٓ ئۇضۇالرزيِ .ىزبي ئېطىزىؿ ئىفچىٍىطى  24ؼبئەد
روذزىّبؼزىٓ ئىفٍەٍززي .ؼۇٌەٍّبْ ِەؼغىسىگە ثبضىسىؽبْ ٍوٌٕىڭ ئىىىي رەضىپىٕي
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ظىٕٕەرٍەٍسىؽبْ زەضۋاظا ،زېطىعە ،ـىطٍ ،وٌۋاغ ۋە لۇؾ ھەٍ ىەٌٍىطىٕىڭ ـەوٍىگە وىطىؿ ئۈچۈْ
ئېطىزىٍگەْ رۇچالض ٍۈظٌەضچە لبٔبٌالضزىٓ لۇِالضٔىڭ ئىچىگە ئېمىزىالرزي .ثۇ لۇضۇٌۇـزب ئوْ
ِىڭالضچە وىفي ئىفٍەٍززي .ئۇالضٔىڭ ثەظىٍىطى ِېزبي ئېطىزؽە ،ثەظىٍىطى ربؾ ٍۇٔبرزي .ثەظىٍىطى
ربؾ چبلؽب ،ثەظىٍىطى زەضەخ وېؽەرزي .ثەظىٍىطى ٌىۋأس ىٓ ؼەضۋى زەضىري ئەوەٌؽە ،ثەظىٍىطى
ئبٌزۇْ ئېطىزىپ ،ئۇٔىڭسىٓ رەذزٍەضٔي ۋە ربِالضٔي ثېعەٍسىؽبْ ئبٌزۇْ ثېعەوٍەضٔي ٍبؼبٍززي.
-7815عۇئبي :ثبسٌىك ِەخٍۇلالسٔىڭ عۇٌەٍّبْ ئەٌەٍھىغغبالِغب ئىحبئەت لىٍىؾي
عىٕالضِۇ ؼۇٌەٍّبٕٔىڭ ثۇٍطۇلي ثوٍىچە ھەٍىەٌٍەض ،ئەؼىەضٌەض ۋە ئىف چىالضٔىڭ ربِىمىٕي
پىفۇضىسىؽبْ ربؼسەن چوڭٍۇلزىىي ئېؽىط لبظأالضٔي ،وۆٌٍەضزەن چوڭ لبچىالضٔي ٍبؼبٍززي.
ؼۇٌەٍّبْ ئىفچىٍىطىٕي ۋە ذەٌمىٕي ٔبظاضەد لىٍىپ ،ئۇالضٔىڭ ِەؼىٍىٍىطىگە لۇالق ؼبالرزي ،ھەي
لىالرزي .ثۇٔسىٓ ثبـمب ھبٍۋاْ ۋە لۇـالضزىٓ رەـىىً ربپمبْ لوـۇٕٔي ٍولالپ ،ئۇالضٔىڭ
لبٍؽىؽىٕىڭ وەٌّىگۀٍىىىٕئ ،ەگە وەرىۀٍىىىٕي ۋە ٔېّىفمب ٍولبپ وەرىۀٍىىىٕي ئېٕىمالٍززي.
ؼۇٌەٍّبْ ئىٕؽبْ ۋە لۇـالضزىٓ رەـىىً ربپمبْ لوـۇٔؽىال ئەِەغ ،چۆِۈٌىٍەضگىّۇ وۆٍۈٔەرزي.
ئۇالضٔىڭ ؼۆظٌىطىٕي رىڭفبٍززي .ئۇالضٔي زەؼؽىّەٍززي .ؼۇٌەٍّبْ وەِزەض ،وى چىه پېئىً
ثوٌؽبچمب ،زاۋاٍِىك ٍەضگە لبضىؽبْ ۋە اﷲلب ـۈوطى لىٍؽبْ ھبٌسا ٍوي ٍۈضەرزي .ثىط وۈٔي ،ؼۇالٍّبْ
لوـۇٔىٕىڭ ئبٌسىسا وېزىۋاربرزي .ـبِسىىي چۈِۈٌىٍەض ۋازىؽىؽب وەٌگۀسە ،ثىط چۈِۈٌىٕىڭ ثبـمب
چۈِۈٌىٍەضگە ِۇٔساق زەۋارمبٍٔىمىٕي ئبڭٍىسى « :ئي چۈِۈٌىٍەض! ئۇۋىٍىطىڭالضؼب وىطىپ وېزىڭالض،
ؼۇٌەٍّبْ ۋە ئۇٔىڭ لوـۇٔي ئۇلّبؼزىٓ ؼىٍەضٔي ٍۀچىۋەرّىؽۇْ» ؼۇٌەٍّبْ چۈِۈٌىٕىڭ
ؼۆظىسىٓ رەثەؼؽۇَ لىٍىپ وۈٌسى ۋە ئېَززي « :پەضۋەضزىگبضىُ! ؼەْ ِېٕي ِبڭب ۋە ئبرب ـ ئبٔبِؽب
ثەضگەْ ٔېّىزىڭگە ـۈوۈض لىٍىفمب ،ؼەْ ضاظى ثوٌىسىؽبْ ٍبذفي ئەِەٌٕي لىٍىفمب ِۇۋەپپەق
لىٍؽىٓ ،ضەھّىزىڭ ثىٍەْ ِېٕي ٍبذفي ثۀسىٍىطىڭ لبربضىؽب وىطگۈظگىٓ » .ئۇ ئۆظىٕىڭ ۋە
لوـۇٔىٕىڭ ثۈٍۈوٍىگىگە لبضىّبً ،چۆِۈٌىٍەضگە ضەھىُ لىالرزي .ئۇالضٔىڭ ؼۆظٌىطىٕي ئبڭالپ،
ئۇالضٔي زەؼؽەپ ؼبٌّبؼٍىك ئۈچۈْ ھەض زائىُ ٍوٌؽب زىممەد لىٍىپ ِبڭبرزي .ؼۇٌەٍّب ْ
زۇَٔبزىىي ئەڭ ثبً وىفي ئىسى .ؼبضاٍٍىطىٕىڭ ثەظىؽىٕىڭ ٍەضٌىطى (ئبؼزي) ذۇؾ پۇضالٍىك
ؼۀسەي ٍبؼىچىسىٓ ،ثەظىٍىطىٕىڭ ئبٌزۇٔسىٓ ،ثەظىٍىطىٕىڭىي ثوٌؽب ذطۇؼزبٌسىٓ ٍبؼبٌؽبْ
ئىسى .ئۇٔىڭ ئبٌزۇْ ۋە لىّّەرٍىه ربـالضزىٓ ٍبؼبٌؽبْ ثىط رەذزي ثبض ئىسى .زۇَٔبزىىي ئەڭ چوڭ
ؼبضاٍالض ئۇٔىڭ ؼبضاٍٍىطى ئىسى .ئۇ ئبٌزۇْ ـ ِەضۋاٍزىالضزىٓ ظىٕٕەرٍۀگەْ وىَىٍّەضٔي وىَەرزي.
ـۇٔساق ثوٌؽىّۇ ،ؼۇٌەٍّبْ اﷲلب ۋە ئىٕؽبٔالضؼب ھەضگىعِۇ رەوەثجۇضٌۇق لىٍّبٍززي .ئبٌزۇْ
وىَىٍّىطىٕي وىَىپ ،ئىٕؽبٔالض ئبٌسىؽب چىممىٕىسا:
ـ ھەضلبٔساق ربغ گۈٌي ِەْ (ھۆوۈِساض ؼۇٌەٍّبْ) زىّٕٕۇ چىطاٍٍىك وىَىٕىسۇ - ،زەٍززي.
وىچىه پېئىً ھۆوۈِساض ،پەٍؽەِجەض ؼۇٌەٍّبْ اﷲلب ؼەعسە لىٍؽبٔسا ئۀە ـۇٔساق زەٍززي.
ئبرىؽىٕىڭ اﷲلب رەؼجىھ ئېَزمىٕىسەن ،ئۇِۇ ئىالھىٌ ؼۆٍگۈٔي ِەزھىَىٍەٍززي...
-7818عۇئبي :عۇٌەٍّبْ ئەٌەٍھىغغبالِٕىڭ ِەٌىىە ثىٍمىظ ثىٍەْ ئۇچشىؾىؾي
وۈٍٔەضٔىڭ ثىطىسە ،ؼۇٌەٍّبْ لوـۇٔىٕىڭ رەٍَبضٌىٕىفىٕي ثۇٍطۇزى .ئۇٔىڭسىٓ وېَىٓ
لوـۇٔىٕي رەپزىؿ لىٍىؿ ئۈچۈْ چىمزي .ئبۋۋاي ئىٕؽبٔالضزىٓ رەـىىٍٍۀگەْ لوـۇٕٔي وۆظزىٓ
وەچۈضزى .لوِبٔساْ ،ؼەضوەضزە ۋە ئەؼىەضٌەض ثىٍەْ ٍىؽىٓ ئېچىپ ،ئۇالضؼب ثۇٍطۇلٍىطىٕي ثەضزى.
ئۇالضزىٓ وېَىٓ عىٓ ئەؼىەضٌىطىٕىڭ ئبٌسىؽب ئۆرۈپ ،رېگىفٍىه رەٌىّبرالضٔي ثەضزى .ئىچىسىىي
ئېعىٍەڭگۈٌۈن لىٍؽبْ ثىط عىٕٕي ظىٕسأؽب ربـٍىسى .ئۇٔسىٓ وېَىٓ ھبٍۋأالضٔىڭ ٍېٕىؽب وېٍىپ،
ئۇالضزىٓ ئبچ ـ رولٍىمىٕيٍ ،بذفي ئۇذٍىؽبْ ـ ئۇذٍىّىؽبٍٔىمىٕي ،ربِىمىٕىڭ ۋالزىسا ثېطىٍىۋارمبْ
ٍبوي ثېطىٍّەٍۋارمبٍٔىمىٕي ،وېؽەي ٍبوي ؼبلٍىمىٕي ؼوضىسى .ھەِّە ٔەضؼىسىٓ ذبرىطعەَ
ثوٌؽبٔسىٓ وېَىٓ ،لۇـالضٔىڭ چېسىطىؽب وىطزى .چېسىطؼب وىطىپال ھۆپۈپٕىڭ ٍولٍۇلىٕي ثبٍمىسى.
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ئەؼٍىسە ھۆپۈپ ،چىسىطٔىڭ ئۈؼزىسىىي ثەٌگىٍۀگەْ ٍېطىسە ثوٌۇـي (رۇضىفي) وېطەن
ئىسى .ئەِّب ئۇ ئۇ ٍەضزە ٍوق ئىسى .ئۇ لۇـالضٔي وۆظزىٓ وەچۈضگۀسىٓ وېَىٓ ئېَززيِ« :بڭب ٔېّە
ثوٌسى؟ ھۆپۈپٕي وۆضِەٍّۀؽۇ! ،زېسى.
ثبـٍىمىٕىڭ ؼۆظىگە ھۆضِەد لىٍىؿ ئۈچۈْ ،ثبـمب لۇـالض عبۋاة ثەضِىسى .ؼۇٌەٍّبْ
لۇـالضؼب زىممەد لىٍىپ ،ئۇالضٔىڭ وۆظٌىطىسىٓ ھۆپۈپٕىڭ ٍ ولٍۇلىٕي ثىٍسىٔ .ەگە وەرىۀٍىىىّۇ
ئېٕىك ئەِەغ ئىسى .ؼۇٌەٍّبْ ؼەظەپٍۀگە ھبٌساٍ :ب ئۇ ٍولبپ وەرزىّۇ ،زېسى .ئىچىسىٓ وىچىه
ثىط لۇؾ عۈضئەد لىٍىپ ؼۇٌەٍّبٔؽب:
ـ ئي ثۈٍۈن! ئەؼٍىسە رۈٔۈگۈٔىي ئبذجبضاد روپالؾ ۋەظىپىؽىسە (ذىعِىزىسە) ئۇ ِەْ ثىٍەْ
ثىٍٍە ثوٌۇـي وېطەن ئىسى .ھۆپۈپ ثېطىٍگەْ ۋەظىپىٕىڭ ِەؼئۇٌي ئىسى .ئەِّب وەٌّىسى .ـۇڭب
ِۀّۇ ثبضِىسىُ - ،زېسى .لۇؾ لوضلمىٕىسىٓ رىزطەٍززي .ؼۇالٍّبْ ھەِّەٍٍۀٕىڭ ھۆپۈپزىٓ
ذەۋەضؼىع ئىىۀٍىىىٕي ،ئۇٔىڭ ھېچىىّٕىڭ ضۇذؽىزىٕي ئبٌّبؼزىٓ ھەَ ئۆظىٕىڭ لەٍەضزە
ئىىۀٍىىىٕي زەپّۇ لوٍّبؼزىٓ ٍولبپ وەرىۀٍىىىٕي چۈـۀسى.
ؼۇٌەٍّبْ ذبپب ثوٌۇپ :ئۇٔي چولۇَ لبرزىك عبظاالٍّەٍْ ،ب ئۇٔي چولۇَ ثوؼۇظالٍّەٍْ ،ب چولۇَ
(ٍولبپ وەرىۀٍىىىٕي ئبلالٍسىؽبْ) ثىط ضوـەْ زەٌىً وەٌزۈضىسۇ» زېسى .لۇـالض ؼۇٌەٍّبٕٔىڭ
ؼەظەپٍۀگۀٍىىىٕي چۈـۀسى .ؼۇٌەٍّبٕٔىڭ ؼەظىپي لەٌجٍەضگە لو ضلۇٔچ ؼبالرزي ،چۈٔىي ئۇ
ِەضھەِەرٍىه ثوٌؽىّۇ ،ؼەظەپٍىٕىفي ھەلٍىك ۋە ئبزاٌەرٍىه ئىسى .ئۇٔىڭ ئۈؼزىگە ،زېگىٕىٕي
ئبؼبٔال ئەِەٌگە ئبـۇضارزي .لۇؾ ؼۇٌەٍّبٕٔىڭ ؼەظىپىسىٓ لوضلۇپ رىزطەپ وەرزي ،ؼۇٌەٍّبْ
لوٌىٕي ئۇظىزىپ لۇـٕىڭ ثېفىٕي ؼىٍىسى ،لۇـٕىڭ لوضلۇٔچي ئۆرۈپ وەرزي .ؼۇٌەٍّبْ
لۇـالضٔىڭ چېسىطىسىٓ چىمىپ ؼبضىَىؽب لبٍززي ،ئۇ ھۆپۈپٕي ئوٍالۋاربرزي .ئبضىسىٓ ذېٍي
ئۆرىۀسىٓ وېَىٓ ،ھۆپۈپ لۇـالضٔىڭ چېسىطىؽب لبٍزىپ وەٌسى.
لۇـالض ئۇٔىڭؽب :ـ ؼېٕىڭ وەٌگىٕىڭسىٓ ذەۋەض رېپىفىزىٓ ثۇضۇْ زەضھبي ؼۇٌەٍّبٕٔىڭ ٍېٕىؽب
ثبضؼىٓ - ،زېَىفزي .ھۆپۈپ ربِبق ٍەپ ئوٌزۇضؼبْ ؼۇٌەٍّبٕٔىڭ ٍېٕىؽب وەٌسى .ھۆپۈپ ثىط ئبظ
ؼبلٍىؽبٔسىٓ وېَىٓ ،ؼۇٌەٍّبٕٔىڭ ئۇٔىڭ ٔەگە وەرىۀٍىىىٕي ؼوضىفىسىٓ ئبۋۋاي ئۆظىٕىڭ
گۇٔبھؽىعٌىمىٕي ئىؽپبرالؾ ئۈچۈْ ؼۆظٌەـىە ٔىَەد لىٍسى.
ئۇ ِۇٔساق زېسىِ :ەْ ؼەْ ثىٍّىگەْ ئىفٕي ثىٍىپ (وەٌسىُ) ،ؼبڭب ِەْ ؼەثەزىٓ (ٍۀي
ٍەِۀسىىي ؼەثە ـەھىطىسىٓ) ثىط ِۇھىُ ذەۋەض ئېٍىپ وەٌسىُ .ؼۇٌەٍّبْ گەپ لىٍّبؼزىٓ
ھۆپۈپٕىڭ ؼۆظىٕىڭ رۈگىفىٕي وۈرزي .ھۆپۈپ زېسى:
ِەْ ھەلىمەرەْ ئۇالضؼب (ٍۀي ؼەثە ئبھبٌىؽىگە) ثىط ئبٍبٌٕىڭ (ٍۀي ثىٍمىؽٕىڭ) پبزىفبھٍىك
لىٍىۋارمبٍٔىمىٕي وۆضزۈَ ،ئۇٔ ىڭؽب (ئۆظىگە ۋە ؼەٌزۀىزىگە وېطەوٍىه) ھەِّە ٔەضؼە ثېطىٍگەْ
ئىىەْ ،ئۇ چوڭ ئەضـىە ئىگە ئىىەْ .ئۇٔىڭ ۋە لەۋِىٕىڭ اﷲ ٔي لوٍۇپ لۇٍبـمب
چولۇٔىسىؽبٍٔىمىٕي ثبٍمىسىُ ،ـەٍزبْ ئۇالضؼب لىٍّىفٍىطىٕي (ٍۀي اﷲ ٔي لوٍۇپ ،لۇٍبـمب
چولۇٔؽبٍٔىمٍىطىٕي) چىطاٍٍىك وۆضؼەرزي ،ئۇالضٔي روؼطا ٍوٌسىٓ روؼزي ،ئۇالض ھىساٍەد ربپّبٍسۇ.
ھۆپۈپ ثىط پەغ عىّىسى ،ؼۇٌەٍّبْ ھۆپۈپٕىڭ پۈرۈْ ٔۇرۇق لبثىٍىَىزىٕي ئىفمب ؼېٍىپ ،ئەڭ
ٍبذفي ؼۆظٌەض ثىٍەْ ؼۆظٌەۋارمبٍٔىمىٕي ثىٍىپ رۇضارزي .ھۆپۈپ ؼۇٌەٍّبٕٔىڭ ئىٕؽبٔالض ۋە
لۇـالضؼب زېگەْ ؼۆظٌىطىٕي رەوطاضٌىسى:
«ئۇالض ئبؼّبٔالضزىىي ۋە ظېّىٕسىىي ؼىطٌەضٔي ئبـىبضىٍىؽۇچي ،ؼىٍەضٔىڭ ٍوـۇضۇْ ۋە
ئبـىبضا ئىفىڭالضٔي ثىٍىپ رۇضؼۇچي اﷲلب ؼەعسە لىٍّبٍسۇ .اﷲ زىٓ ثبـمب ھېچ ئىالھ ٍولزۇض ،ئۇ
ثۈٍۈن ئەضـٕىڭ پەضۋەضزىگبضىسۇض » .ھۆپۈپٕىڭ ئبذىطىسا ؼۇٌەٍّبٕٔىڭ ضەھىُ لىٍىفىؽب ئېطىفىفي
ۋە ئۇٔي ل بٍىً لىٍىؿ ئۈچۈْ ؼۇالٍّبٔؽب ئۆظىٕىڭ ؼۆظىٕي رەوطاضالپ ثەضگۀٍىىي ئېٕىك ئىسى.
پىؽىڭڭىسە ثىط وۈٌۈِؽىطىگەْ ؼۇٌەٍّبْ :ؼەْ ضاؼذ زەۋاربِؽەْ ٍب ٍبٌؽبّٔۇ؟ لبضاٍّىع.
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ھۆپۈپ :ئي پەٍؽەِجەض! ِەْ ٍبٌؽبْ ؼۆظٌىّىسىُ - ،زېّەوچي ثوٌسىَۇ ،ؼۇٌەٍّبٕٔىڭ گەپ
لىٍّبؼٍىمي ئۇٔي لوضلۇرمبچمب ئۈْ چىمّىسى .ؼۇٌەٍّبْ عىّغىذ ئوٌزۇضۇپ ئوٍٍىٕىۋاربرزي،
ئبذىطىسا ثىط لبضاضؼب وېٍىپ ثېفىٕي وۆرۈضۈپ لەؼەظ ـ لەٌەَ ئەوېٍىفىٕي ثۇٍطىسى .زەضھبي ثىط
لىؽمب ِەوزۇپ ٍېعىپ ،ھۆپۈپىە ربپفۇضزى ۋە رەٌىّبد ثېطىپ :ثۇ ذېزىّٕي ئېٍىپ ثېطىپ ئۇالضؼب
ربـٍىؽىٓ ،ئبٔسىٓ ئۇال ضزىٓ ٔېطىطاق (عبٍسا ٍوـۇضۇٔۇپ) رۇض ،ئۇالضٔىڭ لبٔساق عبۋاة
لبٍزۇضىسىؽبٍٔىمىؽب لبضىؽىٓ» زېسى.
لۇضئبْ وەضىُ ٔەًِ ؼۈضىؽىسە ھۆپۈپٕىڭ ِەوزۇپٕي ٍەرىۈظۈؾ ئىفٍىطىٕي لىؽمبضرىپ ،ئوضزا
ِەؼٍىھەرچىٍىطى ثىٍەْ ئبچمبْ ٍىؽىٕساٍ ،ۇضد وبرزىٍىطىؽب ۋە ۋەظىطٌىطىگە ؼۇٌەٍّبٕٔىڭ ذېزىٕي
ئولۇؼبْ ِەٌىىىگە ئۆرىسۇ.
ئۇ (ٍۀي ثىٍمىػ) ئېَززي « :ئي ئۇٌۇؼالض! ِبڭب ھەلىمەرەْ ؼۇٌەٍّبٔسىٓ ثىط پبضچە لىّّەرٍىه
ذەد وەٌسى( .ئۇٔىڭ ِەظِۇٔي ـۇوي) ٔبھبٍىزي ـەپمەرٍىه ۋە ِېھطىجبْ اﷲٔىڭ ئىؽّي ثىٍەْ
ثبـالٍّەْ .ؼىٍەض ِبڭب ھبوبۋۇضٌۇق لىٍّبڭالضِ ،ېٕىڭ ئبٌسىّؽب ِۇؼۇٌّبْ ثوٌؽبْ ھبٌسا وېٍىڭالض» .
ِبٔب ثۇ ،ھۆوۈِساض ؼۇٌەٍّبٕٔىڭ ؼەثە ِەٌىىىؽىگە ٍبظؼبْ ذېزىٕىڭ رېىىؽزي ئىسى.
ِەٌىىە ِەوزۇپٕي ٍۇضد وبرزىٍىطىٕىڭ ئبٌسىؽب لوٍۇپ « :ئي ئۇٌۇؼالض! ِېٕىڭ (ثۇ) ئىفىّسا
ِەؼٍىھەد ثېطىڭالض ،ؼىٍەضٔي ئۈؼزىسە لوٍّبً رۇضۇپ ھېچ ئىفٕي ثېىىزىىٕىُ ٍوق» زېسى .
وبرزىالضٔىڭ ئىٕىبؼي لبضـىٍىك لىٍىؿ ثوٌسى...
ِەوزۇپٕىڭ ؼىٍىك ئىپبزىٍىطى ئۇالضٔىڭ ؼۇضۇضىٕي ۋە ئۆظ وۈچىگە ئىفىٕىؿ ھېؽؽىَبرىٕي
لوظؼىسى .ئۇالض ئۆظٌىطىگە ھۇعۇَ لىٍّبلچي ثوٌؽبٔالضٔىڭ (ؼۇٌەٍّبٕٔىڭ) ئۇضۇـزب ِەؼٍۇپ
ثوٌىسىؽبٍٔىمىٕي ،ـۇڭب ٍېڭىٍىفزىٓ ئبۋۋاي ـەضرٍەضٔي لوثۇي لىٍسۇضۋاٌّبلچي ئىىۀٍىىىٕي
رەؼەۋۇض لىٍىفزي .ئۇالض ئېَززي« :ثىع وۈچٍۈن ۋە عەڭگىۋاضِىع ،ئىؿ ؼېٕىڭ ئىرزىَبضىڭسىسۇض،
(ثىعٔي) ٔېّىگە ثۇٍطۇٍسىؽبٍٔىمىڭٕي (ئوٍالپ) وۆضگىٓ» .
ٍۇضد وبرزىٍىطىٕىڭ زېّەوچي ثوٌؽىٕي :ثىع عەڭ لىٍىفمب رەٍَبض!  -زېگ ۀسىٓ ئىجبضەد ئىسى.
ئەِّب ِەٌىىە ٍۇضد وبرزىٍىطىسىٓ وۆپ ئەلىٍٍىك ۋە ھېىّەد ؼبھىجي ئىسى .ؼۇٌەٍّبٕٔىڭ ذېزي
ئۇٔي ئۇضۇؾ لىٍىفمب چبلىطىفزىٓ ئبۋۋاي ئوٍٍىٕىفمب ِەعجۇض لىٍسى.
ِەٌىىە ؼۇٌەٍّبٕٔىڭ ِەوزۇثىٕي ئۇظۇٔؽىچە ئوٍٍىسى .ئۇٔىڭ ئۈچۈْ ؼۇٌەٍّبٕٔىڭ ئىؽّي
ٔبرۇٔۇؾ ثوٌۇپ ،ئۇٔي ثۇٔسىٓ ثۇضۇْ ھېچ ئبڭالپ ثبلّىؽبْ ئىسى .ئۇٔىڭ ئۈؼزىگە ،ئۇٔىڭ وۈچي
ھەلمىسە ھېچ ٔەضؼە ثىٍّەٍززي .وىُ ثىٍىسۇ؟ ثەٌىي ثۇ ؼۇٌەٍّبْ ئۇٔىڭ زۆٌىزي ثىٍەْ عەڭ
لىالٌىؽىسەن ،ھەرزب ٍېڭەٌىگىسەن زەضىغىسە وۈچٍۈن ثىطىّۇ؟ ِەٌىىە ئەرطاپمب لبضاپ ،ذەٌمىٕىڭ
ِەزۀىَەرٍىه ۋە ثبً ئىىۀٍىىىٕي وۆضزى .ئۇ ئۇضۇؾ ؼەۋەثىسىٓ ثۇ ِەزۀىَەد ۋە
ثبٍبـبرچىٍىمٕىڭ ۋەٍطاْ ثوٌۇـىسىٓ لوضلزي .ؼەظەپٕىڭ (ئېھزىَبرؽىعٌىمىٕىڭ) ئوضٔىؽب ھېىّەرٕي
ربٌٍىسى.
ؼىٍىك ـ ؼىپبٍىٍىك ثىٍەْ ئۇٔىڭؽب ھەزىَە ئەۋەرىفٕي لبضاض لىٍسى .ئۇ ئۆظ ئىچىسە :ؼۇالٍّبْ
ثەٌىي زۆٌىزىّٕىڭ ثبٍٍىمىؽب وۆظ رىىىەْ ثوٌۇـي ِۇِىىٓ - ،زەپ رەھٍىً لىٍىپ ،ئۇٔىڭ ثىٍەْ
ؼۈٌىھ رۈظۈـىە ۋە ؼوۋؼب  -ؼبالَ ثىٍەْ رېٕچٍىمٕي ؼېزىۋېٍىفمب ٔىَەد لىٍسى .ئۇ ِۇٔساق
ئوٍٍىؽبْ ئىسى :ئۇٔىڭؽب ؼوۋؼب  -ؼبالَ ئەۋەرىۀسە ،ؼوۋؼىٕي ئبپبضؼبْ ئبزەٍِىطى ؼۇٌەٍّبٕٔىڭ
ِەٍِىىىزىٕ ىڭ ئىچىسىٓ ئۆرۈؾ ئىّىبٔىؽب ئېطىفەٌەٍززي .ثۇٔىڭ ثىٍەْ ئبزەٍِىطى عبؼۇؼٍىك
لىٍىپ ،ثۇ ِەٍِىىەرٕىڭ ذەٌمي ثىٍەْ لوـۇٔي ھەلمىسە ذەۋەض روپالٍززي ۋە ثۇٔىڭ ٔەرىغىؽىسە
ؼۇٌەٍّبْ ھەلمىسىىي ھەلىمىٌ ئەھۋاٌسىٓ روٌۇق ذەۋەضزاض ثوالالٍززي.
ِەٌىىە وۆڭٍىسە ئوٍٍىؽبٍٔىطىٕي ِەذپىٌ رۇرزيٍ .ۇضد وبرزىٍىطىؽب ؼوۋؼب  -ؼبالَ ئەۋەرىؿ
ئبضلىٍىك ھۆوۈِساض ؼۇٌەٍّبٕٔىڭ ھەلىمىٌ ٔىَىزىٕي ثىٍّەوچي ئىىۀٍىىىٕي ئېَززي .ئۇ ثۇالضٔي
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عەڭ لىٍىؿ پىىطىسىٓ ۋالىزٍىك ٍبٔسۇضۇؾ ئۈچۈْ لبٍىً لىٍىفمب رىطىفزي .چۈٔىي ھۆوۈِساضالض
ثىط ـەھەضگە وىطگۀسە ،ئۇ ـەھەضٔي ۋەٍطاْ لىٍىپ ،ـەھەض وبرزىٍىطىٕي ذبض  -ظەثۇْ ھبٌەرىە
چۈـۈضۈپ لوٍىسۇِ .ەٌىىە ٍۇضد ِۆرىۋەضٌىطىگە ثۇ ذەۋپٍەضٔي چۈـۀسۈضگۀسىٓ وېَىٓ ئۇالض لبٍىً
ثوٌۇـزي.
ئۇ (ٍۀي ثىٍمىػ) ئېَززي« :ـۈثھىؽىعوي ،پبزىفبھالض ثىطەض ـەھەضگە ھۇعۇَ لىٍىپ وىطؼە،
ئۇٔي ذبضاة لىٍىسۇ ،ـەھەضٔىڭ ِۆرىۋەض ئبزەٍِىطىٕي (ئۆٌزۈضۈؾ ،ئەؼىطگە ئېٍىؿ ۋە ؼۈضگۈْ
لىٍىؿ ثىٍەْ) ذبض لىٍىسۇ ،ئۇالضِۇ ـۇٔساق لىٍىسۇِ .ەْ چولۇَ ئۇالضؼب ؼوۋؼب ئەۋەرىّەْ،
ئەٌچىٍەضٔىڭ ٔېّە ذەۋەض ئېٍىپ وېٍىسىؽبٍٔىمىؽب لبضاٍّەْ» .
ِەٌىىە ثىٍمىؽٕىڭ ؼوۋؼىؽي ھۆوۈِساض پەٍؽەِجەض ؼۇٌەٍّبٔؽب ٍەرىۈظۈٌسى .ؼۇٌەٍّبٕٔىڭ
ئبذجبضاد روپالؾ رەـىىالري ثىٍمىؽٕىڭ ئبزەٍِىطىٕىڭ ؼوۋؼب ئەوەٌگەْ ذەۋىطىٕي ٍەرىۈظزى.
ؼۇٌەٍّبْ زەضھبٌال ِەٌىىىٕىڭ وۈچي ھەلمىسە ِەٌۇِبرمب ئېطىفىپ ،روؼطا لبضاض چىمىطىؿ
ِەلؽىزىسە ثۇ ئبزەٍِەضٔي ئەۋەرىۀٍىىىٕي چۈـۀسى.
ؼۇٌەٍّبْ لوـۇٕٔىڭ زەضھ بي ٍىؽىٍىفي ئۈچۈْ پۈرۈْ ِەٍِىىەرىە ثۇٍطۇق چىمبضزى.
ثىٍمىؽٕىڭ ئبزەٍِىطى لوضاٌٍىك ھبٌسا لوٍۇق ثىط ئوضِبٕٔىڭ ئىچىگە وىطزى .لبضىؽۇزەن ثوٌؽب،
ئۆظٌىطىٕىڭ پۈرۈْ ثبٍٍىمٍىطى ۋە ئىٍؽبضٌىمٍىطى ؼۇٌەٍّبْ ِەٍِىىىزىٕىڭ ئبٌسىسا وىفىٕي ذىغىً
لىٍىسىؽبْ لبلبغ ثىط ٍەضزەن وۆضۈٔەرزي .ئەوەٌگەْ ؼوۋؼىٍىطى وۆظٌىطىگە ئەضظىّەغ ٔەضؼىسەن
وۆضۈٔسى .ھبٌجۇوي ،ؼوۋؼىالض ئبٌزۇْ ئىسى .ئەِّب ئۇالض ھۆوۈِساض ؼۇٌەٍّبٕٔىڭ ٍەضگە ئبٌزۇْ ثىٍەْ
لبپالٔؽبْ ؼۀسەي ٍبؼبچٍىطى ٍبرمۇظۇٌؽبْ ؼبضاٍٍىطىسا ِېڭىۋاربرزي.
لوـۇْ ؼەپ رۈظۈپ ثوٌؽبٔسىٓ وېَىٓ ،ثىٍمىؽٕىڭ ئب زەٍِىطى ؼۇٌەٍّبٕٔىڭ ٍېٕىسا رۇضزى.
ئۇالض وبٌٍىؽىسا ئەؼىەضٌەضٔىڭ ؼبٔىٕي ،رۈضٌىطىٕي ھېؽبثالـمب ثبـٍىسى .لوـۇٔسىىي ٍوٌۋاغ،
لۇؾ ۋە ئۇچبالٍسىؽبْ ئەؼىەضٌەضٔي وۆضگەْ ثىٍمىؽٕىڭ ئەٌچىٍىطى لوضلمىٕىسىٓ ٍۈضىىي ئبؼعىؽب
وېٍىپ ،ثۇ لوـۇٕٔىڭ رەڭساـؽىع زەضىغىسە وۈچٍۈن ئىىۀٍىىىٕي چۈـۀسى .لوـۇْ وۆظزىٓ
وەچۈضۈؾ ئبذىطالـمبٔسىٓ وېَىِٓ ،ەٌىىىٕىڭ ئەٌچىٍىطى ؼۇٌەٍّبٕٔىڭ چۈـٍۈن ربِبق
ظىَبپىزىگە چبلىطىٍسى .ئەٌچىٍەض زۇَٔبٔىڭ ھەض لبٍؽي عبٍٍىطىٕىڭ ربِبلٍىطىٕي وۆضزى.
زاؼزىربٔسا زۆٌىزىٕىڭ ئەڭ ِەـھۇض ربِبلٍىطى رېپىالرزيٌ .ېىىٓ ئۇالض ربِبلالضٔىڭ رەِىٕىڭ
ئوذفىّبٍسىؽبٍٔىمىٕي ھېػ لىٍىفزي .ربِبق ٍېگەْ لبچىٍىطى ئبٌزۇٔسىٓ ٍبؼبٌؽبْ ثوٌۇپ ،ئۇالضؼب
ھەرزب ِەٌىىىّۇ ربلىَبٌّبٍسىؽبْ ئبٌزۇْ ظىجۇ ظىٕٕەرٍەض ربلىؽبْ ذىعِەرچىٍەض ذىعِەد لىٍىۋاربرزي.
زاؼزىربٔسا لۇـالض ،زېڭىع ثېٍىمٍىطى ۋە ٔبِەٌۇَ ھبٍۋاْ گۆـٍىطى ثبض ئىسى .ؼۇٌەٍّبْ ثۇ
ربِبلالضٔي ٍېّەؼزىٓ ،ثىط ٍبؼبچ ربۋالزب لۇضۇق ٔبٕٔي ٍبؼؽب ِىٍەپ ٍەۋاربرزي .ثۇ ،ئۇٔىڭ ربٌٍىؽبْ
ربِىمي ئىسى .ؼۇٌەٍّبْ ئۈْ ـ رىٕؽىع ئوٌزۇضۇپ ،ئۇالض ثىٍەْ ثىطٌىىزە ربِبق ٍېسى .ئۇالض
ؼۇٌەٍّبٕٔىڭ وۈچٍۈن ۋە ھەٍطاْ لبالضٌىك زەضىغىسە ئېؽىط ـ ثېؽىك ئىىۀٍىىىٕي ثبٍمىسى.
ربِبلزىٓ وېَىٓ ،ئەٌچىٍەض ذىغىً ثوٌؽبْ ھبٌسا ثىٍمىؽٕىڭ ؼوۋؼىؽىٕي ؼۇٌەٍّبٔؽب ؼۇٔسى.
ؼوۋؼب ئبٌزۇٔسىٓ ٍبؼبٌؽبْ ثوٌۇپ ،ئۇالضؼب ٔىؽجەرەْ لىّّەرٍىه ثىط ؼوۋؼب ئىسى .ئەِّب ثۇ
ٍەضزىىي وىفىٕي ھبڭ ـ ربڭ لبٌسۇضىسىؽبْ ؼەٌزۀەد ۋە ثبٍٍىمٕىڭ ئبٌسىسا ئبززىٌ ۋە ئەضظىّەغ
وۆضۈٔەرزي .ؼۇٌەٍّبْ ِەٌىىىٕىڭ ؼوۋؼىؽىٕي وۆضگۀسىٓ وېَىٓ ئۇالضؼب لبضاپ ِۇٔساق زېسى:
« ؼىٍەض ِبڭب ِبي ثىٍەْ ٍبضزەَ لىٍّبلچىّۇ؟ اﷲٔىڭ ِبڭب ثەضگۀٍىطى ؼىٍەضٔىڭ
ثەضگۀٍىطىڭالضزىٓ ٍبذفىسۇض ،ثەٌىي ؼىٍەض ؼوۋؼبڭالض ثىٍەْ وۆضەڭٍەپ وېزىؽىٍەض .ھۆوۈِساض
ؼۇٌەٍّبْ ثۇ لىؽمب ؼۆظى ثىٍەْ ئۇالضٔىڭ ؼوۋؼىؽىٕي ضەد لىٍسى ۋە ئەٌچىٍەضٔي ئوؼبي ئەھۋاٌؽب
چۈـۈضۈپ لوٍسى .ئۇالضؼب ئۆظ ضاظىٍىمىٕىڭ پۇي ثىٍەْ ؼېزىۋاٌؽىٍي ثوٌّبٍسىؽبٍٔىمىٕي ثىٍسۈضزى.
ئۇالض ؼۇٌەٍّبٕٔىڭ وۆڭٍىٕي ثبـمب ٔەضؼە ثىٍەْ ئبالٌىفي ِۇِىىٓ ئىسى.
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«ؼىٍەض ِبڭب ھبوبۋۇضٌۇق لىٍّبڭالضِ ،ېٕىڭ ئبٌسىّؽب ِۇؼۇٌّبْ ثوٌؽبْ ھبٌسا وېٍىڭالض» .
ؼۇالٍّبْ زەؼٍەپىي ِەوزۇثىؽب ٍۈظٌۀسى ۋە رەوطاض زېسى .ؼەْ لبٍزىپ وەرىىٓ ،ئۇالضٔىڭ
ئۈؼزىگە ئۇالض ربلبثىً رۇضاٌّبٍسىؽبْ ثىط لوـۇْ ثىٍەْ چولۇَ ثبضىّىع ،ئۇالضٔي ٍۇضرىسىٓ ذبض،
وەِؽىزىٍگەْ ھبٌسا چولۇَ چىمىطىۋېزىّىع .ھۆوۈِساض وەؼىىٓ ۋە لوضلۇٔچٍۇق رەھسىزىٓ وېَىٓ،
ِەٌىىىٕىڭ ئەٌچىٍىطىٕي لبٍزۇضۇۋەرزي .ثىٍمىؽٕىڭ ئەٌچىٍىطى ؼۇٌەٍّبٔسىٓ ثىٍمىؽٕىڭ ئۇٔي
(ٍۀي ؼۇٌەٍّبٕٔي) ظىَبضەد لىٍىپ وېٍىفي ئۈچۈْ ئىغبظەد ؼوضىسى.
ِەٍِىىىزىگە لبٍزىپ وەٌگەْ ئەٌچىٍەض زەضھبي ِەٌىىىٕىڭ ھۇظۇضىؽب وېٍىپ ،زۆٌىزىٕىڭ
ذەۋپ ئىچىسە ئىىۀٍىىىٕي ذەۋەض لىٍسى ۋە ؼۇٌەٍّبٕٔىڭ ئىٕزبٍىٓ وۈچٍۈوٍىىي ،لوـۇٔىٕىڭ
رەڭساـؽىع لۇزەضرٍىه ئىىۀٍىىىٕي ئېَززي .ئۇٔىڭ ؼۇٌەٍّبٕٔي ظىَبضەد لىٍىپ ذۇضؼەْ لىٍىفي
وېطەوٍىىىٕي ثىٍسۈضۈـزيِ .ەٌىىە ثۇ ِەؼٍىھەد ثوٍىچە رەٍَبضٌىك لىٍىپ ،ؼۇٌەٍّبْ
ِەٍِىىىزىگە لبضاپ ٍوٌؽب چىمزي .ؼۇٌەٍّبْ ئوضزىؽىسا ثەگ ـ ۋەظىطٌىطى ،لوِبٔسأٍىطى ۋە
ئۆٌىّبٌىطى ثىٍەْ ثىطٌىىزە ئوٌزۇضارزي .ئۇ ثىٍمىؽٕي ئوٍالۋاربرزي .ئۇٔىڭ وېٍىۋارمبٍٔىمىٕي ،ئەِّب
ئۆظى ذبالپ ئەِەغ ،لوضلمىٕىسىٓ وېٍىفىە ِەعجۇض ثوٌؽبٍٔىمىٕي ثىٍەرزي .ؼۇٌەٍّبْ ِەٌىىىٕىڭ
ئىؽالِٕي لوثۇي لىٍىفي ئۈچۈْ ئىؽالِٕىڭ ھەلىمىٌ ئىٍؽبضٌىمىٕي ۋە ھەلىمىٌ وۈچىە ئىگە
ئىىۀٍىىىٕي چۈـۀسۈضۈؾ ۋە ئۇالضٔىڭ لۇٍبـمب چولۇٔۇپ ئېطىفىەْ رېرٕىىب ،ؼۀئەد ۋە ئىٍىُ
ثىٍەْ ئۆظٌىطىٕىڭ ئىؽالِؽب ئېزىمبز لىٍىپ ٍەرىەْ ئىٍؽبض ٌىمٕي ؼېٍىفزۇضۇؾ ئبضلىٍىك ئۇٔي ھبڭ ـ
ربڭ لبٌسۇضِبلچي ثوٌسى .ھۆوۈِساض ؼۇٌەٍّبٕٔىڭ ذەۋەضچىٍىطى ؼەثە ِەٍِىىىزىسىىي ئەڭ
ھەـەِەرٍىه ٔەضؼىٕىڭ ثىٍمىؽٕىڭ رەذزي ئىىۀٍىىىٕي ذەۋەض لىٍىفزي.
رەذذ ئبٌزۇْ ۋە لىّّەرٍىه ربـالضزىٓ ٍبؼبٌؽبْ ثوٌۇپ ،رەذذ ۋە رەذذ لوٍۇٌؽبْ ئۆٍّۇ
ٔەلمبـٍىك ؼۀئەرٕىڭ ٔبِبٍۀسىؽي ئىسى .لبضاۋۇٌالض ئۇٔىڭسىٓ ھەض ۋالىذ وۆظٌىطىٕي ئبٍطىّبٍززي.
ئۇٔساق ثوٌؽب ...ؼۇٌەٍّبْ ئىچىسە ثىٍمىؽٕي ِۇؼۇٌّبْ لىٍىؿ ئۈچۈْ ،ئۇ وەٌگۀسە ئۇٔىڭ ثۇ
رەذزي ئۈؼزىسە ئوٌزۇضۇپ لبضـي ئېٍىپ ،ئۇٔي لۇزضىزي ثىٍەْ ھبڭ ـ ربڭ لبٌسۇضِبلچي ثوٌسى.
ثېفىٕي وۆرىطىپ ئبزەٍِىطىگە:
« ئي ئۇٌۇؼالض! ئۇالضِېٕىڭ لېفىّؽب ِۇؼۇٌّبْ ثوٌۇپ وېٍىفزىٓ ثۇضۇْ( ،ؼىٍەضزىٓ) وىُ
ئۇٔىڭ رەذزىٕي ئېٍىپ وېٍىسۇ » .اﷲ ؼۇٌەٍّبٔؽب ثوٍؽۇٔسۇضۇپ ثەضگەْ عىٕالضزىٓ ثىطى ثوٌؽبْ
ئىفطىذ رۇٔغي ثوٌۇپِ « :ەْ ئۇٔي ئوضٔۇڭسىٓ رۇضۇـزىٓ ثۇضۇْ ؼبڭب ئېٍىپ وېٍىّەِْ ،ەْ ئۇٔي
ئېٍىپ وېٍىفىە ئەٌۋەرزە لبزىطِەْ ،ئىفۀچٍىىّەْ» زېسى.
ؼۇٌەٍّبْ ثىط ٍبوي ئىىىي ؼبئەرزىٓ وېَىٓ ئوضٔىسىٓ رۇضارزي .عىٓ رەذزٕي ثۇٔىڭسىٓ
ئبۋۋاي ئەوىٍەٌەٍسىؽبٍٔىمىٕي ئېَززي .ؼۇٌەٍّبٕٔىڭ ئوضزىؽي پەٌەؼزىٕسە ثوٌۇپ ،ثىٍمىؽٕىڭ
رەذزي ثوٌؽب ٍەِۀسە ئىسى .رەذذ ثىٍەْ ئوضزىٕىڭ ئبضىؽىسا ِىڭالضچە ِىً ِۇؼبپە ثبض ئىسى.
ؼۇٌەٍّبْ ئىفطىزٕىڭ ؼۆظىگە عبۋاة ثەضِىسى .زېّەوىي ،ئۇ ثىٍمىؽٕىڭ رەذزىٕي ئۇٔىڭسىّٕۇ
رېعضاق ئەوىٍەٌەٍسىؽبْ ثىط رەوٍىپ وۈرۈۋاربرزي .ؼبٍىسە ئوٌزۇضؼبْ ئبؼەؾ ئىجٕي ثۇضذىَب (ئۇ ٔبظىً
ثوٌؽبْ وىزبثٕي چوڭمۇض ثىٍىسىؽبْ ظاد ئىسى) ؼۇٌەٍّبٔؽب لبضاپ« :ئۇٔي ِەْ ؼبڭب وۆظۈڭٕي ٍۇِۇپ
ئبچمۇچە ئېٍىپ وېٍىّەْ» زېسى (ئۇ زۇئب لىٍىۋىسى ،رەذذ زەضھبي ئبٌسىسا ھبظىط ثوٌسى).
ؼۇٌەٍّبْ رەذزٕىڭ ٍېٕىسا رۇضؼبٍٔىمىٕي وۆضگۀسە« :ثۇ پەضۋەضزىگبضىّٕىڭ (ِبڭب لىٍؽبْ)
ئېھؽبٔىسۇض ،ئۇ ـۈوۈض لىالِسىٍُ ،ب رۇظووضٌۇق لىالِسىُ ،ثۇٔىڭ ثىٍەْ ِېٕي ؼىٕىسى ،وىّىي
ـۈوۈض لىٍىسىىەْ ،ئۇ ئۆظىٕىڭ پبٍسىؽي ئۈچۈْ ـۈوۈض لىٍىسۇ ،وىّىي رۇظووضٌۇق لىٍىسىىەْ،
(ثىٍىؿ وېطەوىي) ھەلىمەرەْ پەضۋەضزىگبضىُ (ئۇٔىڭ ـۈوۈض لىٍىفىسىٓ ثىھبعەرزۇض)( ،اﷲٔىڭ)
وەضەِي وەڭسۇض» زېسى.
« وىزبثٕىڭ ھېىّىزىگە ئېطىفىەْ» وىفىٕىڭ ؼۆظى ئبٍبلالـّبً رۇضۇپال ،رەذذ
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ؼۇٌەٍّبٕٔىڭ ٍېٕىؽب وېٍىپ ثوٌسى ،لۇضئبْ ئۇٔىڭ عىٓ ٍبوي ئىٕؽبْ ۋە ٍبوي پەضىفزە ئىىۀٍىىي
روؼطىؽىسا ھېچٕېّە زېّەٍسۇ .ؼۇٌەٍّبْ اﷲ ؼب ـۈوطى لىٍؽبٔسىٓ وېَىٓ ِەٌىىىٕىڭ رەذزىگە
لبضىسى .رەذذ گەضچە ثىط ؼۀئەد ِۆعىعؼي ثوٌؽىّۇٌ ،ېىىٓ ؼۇٌەٍّبْ ِەٍِىىىزىسىىي
ئىٕؽبْ ۋە عىٕالضٔىڭ ٍبؼىؽبٍٔىطى ئبٌسىسا ئبززىٌ وۆضۈٔەرزي .ؼۇٌەٍّبْ ِەٌىىىٕىڭ رەذزىگە
ئىٕچىىىٍەپ لبضىؽبٔسىٓ وېَىٓ ،رەذزٕىڭ ئۆظگەضرىٍىفىٕي ثۇٍطىسى .رەذزٕىڭ ثەظى ٍەضٌىطى
ئۆظگەضرىٍسى .چۈٔىي ؼۇٌەٍّبْ ثىٍمىػ وەٌگۀسە ،ئۇٔىڭ ئۆظىٕىڭ رەذزىٕي رؤۇٍسىؽبْ ٍبوي
رؤىّبٍسىؽبٍٔىمىٕي ؼىٕبپ ثبلّبلچي ئىسى.
ؼۇٌەٍّبْ ثىٍمىؽٕي لبضـي ئېٍىؿ ئۈچۈْ ئبٍطىُ ثىط ؼبضاً ؼېٍىفٕي ئەِط لىٍسى .زېڭىع
لىطؼىمىسىٓ ثىط ٍەض ربٌالٔسى .ؼۇٌەٍّبْ ؼبضإٍىڭ وۆپ لىؽّىٕىڭ زېڭىع ؼۇٌىطى ئۈؼزىسە
ثوٌۇـىٕي ،ؼبضإٍىڭ ئبؼزىٕىڭ ئىٕزبٍىٓ ِۇؼزەھىەَ ۋە لىّّەرٍىه ،ـۇٔسالال ٔبھبٍىزي ؼۈظۈن
ئەٍٕەوزىٓ ٍبؼىٍىفىٕي ثۇٍطىسى .ؼبضإٍىڭ رېگىسە ئۈظۈۋارمبْ ھەض ذىً ضەڭٍىه ثېٍىمالض ۋە
ھەضىىەد لىٍىۋارمبْ زېڭىع ٍوؼۇٍٔىطى ئېٕىك وۆضۈٔۈپ رۇضىسىؽبْ ثوٌۇـي وېطەن ئىسى .ؼبضاً
پۈرزي .ؼبضإٍىڭ ئبؼزىؽب ٍبرمۇظۇٌؽبْ ئەٍٕەن زەضىغىسىٓ ربـمىطى ؼۈظۈن ثوٌؽبچمب ،ؼبضإٍىڭ
زېڭىع ئۈؼزىسىىي لىؽىّىٕىڭ رېگي ٍولزەوال وۆضۈٔەرزي .ھۆپۈپ ؼۇٌەٍّبٔؽب ثىٍمىؽٕىڭ
زۆٌىزىٕىڭ ئېگىع ٍەضٌىطىگە (ؼېپىٍٍىطىؽب) ٍېزىپ وەٌگۀٍىىىٕي ذەۋەض لىٍسى .ثىٍمىػ ئبذىطى
وەٌسى.
ثىٍمىػ لبضىؽۇزەن ثوٌؽب ،رەذذ ثىط رۇضۇپ ئۆظىٕىڭ رەذزىگە ئوذفبٍززي ،ثىط رۇضۇپ
ئوذفىّبٍسىؽبٔسەن وۆضۈٔەرزي .ئەگەض رەذذ ئۆظىٕىڭ رەذزي ثوٌؽب ،ئۇ لبٔسالالضچە ثىٍمىؽزىٓ
ثۇضۇْ ثۇ ٍەضگە وېٍىۋاالالٍسۇ؟ ئەگەض ئۆظىٕىڭ رەذزي ثوٌّىؽب ،ثۇٔچىٍىه ئىٕچىىە رەلٍىس
لىٍىٕىفي ِۇ ِىىّٕۇ؟ ثىٍمىؽٕىڭ رەذزٕي زىممەد ثىٍەْ وۆظىزىۋارمبٍٔىمىٕي وۆضگەْ ؼۇٌەٍّبْ:
ـ ؼېٕىڭ رەذزىڭ ِۇـۇٔسالّۇ؟ ـ زەپ ؼوضىسى.
ـ ـۇزەوال رۇضىسۇ - ،زېسى ھەٍطاْ لبٌؽبْ ثىٍمىػ.
ـ ثىعگە ثۇضۇْ ئىٍىُ ثېطىٍگەْ ۋە ثىع رەؼٍىُ ثوٌؽبْ ئىسۇق (ٍۀي ِۇؼۇٌّبْ ثوٌسۇق)- ،
زېسى ؼۇٌەٍّبْ.
ثىٍمىػ ثۇٔىڭ ئۆظىٕىڭ رەذزي ئىىۀٍىىىٕي ثىٍسى .رەذذ ئۇٔىڭسىٓ ثۇضۇْ ثۇ ٍەضگە
وەٌزۈضۈٌۈپ ،ثەظى لىؽىٍّىطى ئۆظگەضرىٍگەْ ئىسى .ثۇ ،پەٍؽەِجەض ۋە ھۆوۈِساض ؼۇٌەٍّبٕٔىڭ
وۈچي لبٔساق وۈچ ثوٌؽىَسى؟ ثىٍمىػ ؼۇٌەٍّبٕٔىڭ ھۈٔەض ـ ؼۀئەد ،رېرٕىىب ۋە ثبـمب ئىٍىٍّەضزە
ٍەرىەْ ؼەۋىَىؽىگىال ئەِەغ ،ئۇٔىڭ ئىّبٔىؽب ۋە اﷲلب ثوٌؽبْ رەلۋازاضٌىمىؽىّۇ ھەٍطاْ لبٌسى.
ٍۀي ئۇ ؼۇٌەٍّبٕٔىڭ ِۇؼۇٌّبٍٔىمي ثىٍەْ ئىٍىُ ـ ھېىّىزي ئبضىؽىسىىي ثۇ چوڭمۇض ِۇٔبؼىۋەرزىٓ
ھبڭ ـ ربڭ لبٌؽبْ ئىسى.
ذۇالؼە وبالَ .وبٌٍىسا ؼبٔؽىعٌىؽبْ ِەؼىٍىٍەض پەٍسا ثوٌسى .ئۆظ ئېزىمبزىٕىڭ ثۇ ٍەضزە،
ؼۇٌەٍّبٕٔىڭ ئبٌسىسا گۇِطاْ ثوٌؽبٍٔىمىٕي وۆضزى .ئۇالض چولۇٔؽبْ لۇٍبؾ پەلەد اﷲٔىڭ
ثۀسىٍىطىٕىڭ پبٍسىٍىٕىفي ئۈچۈْ ٍبضارمبْ ِەذٍۇلبري ئىسى .لۇٍبؾ ثىٍمىؽٕىڭ لەٌجىسە رۇٔغي
لېزىُ رۇرۇٌسى .ئۇٔىڭ لەٌجىٕي لۇٍبـزەن پېزىپ ٍولبٌّبٍسىؽبْ ٍېڭي ثىط ٔۇض ٍوضۇرزي .ئۇٔىڭ ثۇ
ئىّبٔىٕي ئېالْ لىٍىفي پەلەد ۋالىذ ِەؼىٍىؽىسىٕال ئىجبضەد ئىسى .ثىٍمىػ ِۇؼۇٌّبٍٔىمىٕي
ئېالْ لىٍىسىؽبْ ۋالىزٕي ٍبذفي ربٌٍىسى.
ثىٍمىؽمب :ؼبضاٍؽب وىطگىٓ - ،زېَىٍسى .ثىٍمىػ ؼبضإٍىڭ ئەٍٕەوزىٓ ٍبؼبٌؽبٍٔىمىٕي
ثبٍمىَبٌّىسى .ؼۇٔي وۆضگەْ ثىٍمىػ زېڭىعؼب وىطىسىؽبْ ئوذفبٍّەْ زەپ وۆڭٍىىىٕي وۆرەضزى.
ؼۇٌەٍّبْ ئۇٔىڭؽب وۆڭٍىىىٕىڭ ھۆي ثوٌۇـىسىٓ لوضلّبؼٍىمىٕي ئېَززي .ئۇ ٍەضزە ؼۇ ٍوق ئىسى.
چۈٔىي ؼبضاً ؼۈظۈن ئەٍٕەوزە ٍبؼبٌؽبْ ئىسى .ثىٍمىػ ِۇؼۇٌّبْ ثوٌؽبٍٔىمىٕي ئېالْ لىٍىؿ
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ئۈچۈْ ثۇ ۋالىزٕي ربٌٍىسى .ئۆظىگە ظۇٌۇَ لىٍؽبٍٔىمىٕي ئېزىطاپ لىٍىپ ،ؼۇٌەٍّبٕٔىڭ ٍېٕىسا
ئبٌەٍِەضٔىڭ پەضۋەضزىگبضى اﷲلب ثوٍؽۇٔسى .ئۇٔىڭ ئبضلىؽىسىٓ لەۋِىّۇ ِۇؼۇٌّبْ ثوٌسى .ئۇ
ؼۇٌەٍّبٕٔىڭ زۇَٔبٔىڭ ئەڭ چوڭ ھۆوۈِساضى ۋە اﷲٔىڭ پەٍؽەِجەضٌىطىسىٓ ثىطى ئىىۀٍىىىٕي
چۈـۀگەْ ئىسى.
ؼۇٌەٍّبٕٔىڭ ٍۈظى ثىٍمىؽٕىڭ وەٌگىٕىسىٓ ثېطى رۇٔغي لېزىُ ذۇضؼەْ ثوٌؽبْ ھبٌسا
وۈٌۈِؽىطىسى .ئۇ ِبٔب ئەِسى ھەلىمىٌ ۋەظىپىٕي ئوضۇٍٔىؽبٍْ ،ەض ٍۈظىسە ئىؽالِٕىڭ ٔۇضىٕي
ثبٍمىؽبْ ئىسى.
-7871عۇئبي :عۇٌەٍّبْ ئەٌەٍھىغغبالِٕىڭ وىَىٕىي ھبٍبجي
لۇضئبْ ثىٍمىؽٕىڭ ِۇؼۇٌّبٍٔىمىسىٓ وېَىٕىي ئىفٍىطىٕي رىٍؽب ئبٌّبٍسۇِ .ۇپەؼؽىطٌەض
وېَىٓ ئۇٔىڭ ؼۇٌەٍّبْ ثىٍەْ روً لىٍؽبٍٔىمىٕي ئېَزىفىسۇ .ؼۇٌەٍّبٕٔىڭ ئبزەٍِىطىسىٓ ثىطى
ثىٍەْ روً لىٍؽبْ زېگۀٍەضِۇ ثبض .ثىٍمىػ ئۇٔي ٍبذفي وۆضۈپ ،ئۇٔىڭؽب ٍبرٍىك ثوٌؽبْ ئىسى .
ھەثەـىؽزبْ ھۆوۈِساضٌىطىسىٓ ثەظىٍىطىٕىڭ ئۇالضٔىڭ ئەۋالزى ئىىۀٍىىي ؼۆظٌىٕىسۇ .ثىع
ثۇالضٔىڭ روؼطا  -ذبربٌىمىٕي ثىٍّەٍّىع.
ؼۇٌەٍّبْ زۇَٔبٔي ثوٍؽۇٔسۇضؼبْ ـەضەپٍىه ھبٍبد ٍبـىؽبْ ئىسى .ئبذىطىسا ،اﷲ ئۇٔىڭؽب
ئۆٌۈِٕي رەلسىط لىٍسى ۋە ؼۇٌەٍّبْ ۋاپبد ثوٌسى .ذۇززى ئۇٔىڭ ھبٍبري ئبعبٍىت ـ ؼبضاٍىجٍىمالض
ۋە رىٍؽىّبرالض ثىٍەْ روٌؽبْ ۋە ـۆھطەرزە ،ؼەٌزۀەرزە ئەڭ ٍۇلىطى پەٌٍىگە ٍەرىۀسەن ،ئۇٔىڭ
ئۆٌۈِىّۇ اﷲٔىڭ ئبعبٍىت ـ ؼبضاٍىجالضؼب روٌؽبْ ئبالِەرٍىطىسىٓ ثىطى ئىسى .زېّەن ،ئۇٔىڭ ئۆٌۈِي
ھبٍبرىؽب ۋە ؼەٌزۀىزىگە ئۇٍؽۇْ ھبٌسا وەٌگەْ ئىسى .رەڭساـؽىع ۋە ِۇھىُ ھبٍبرىؽب رەڭساـؽىع ثىط
ئۆٌۈَ وەٌسى.
ئۇٌۇغ اﷲ ؼەثەئ ؼۈضىؽىسە ؼۇٌەٍّبٕٔىڭ ۋاپبري ھەلمىسە ِۇٔساق زېگۀىسى:
ؼۇٌەٍّبٕٔىڭ ۋاپبرىٕي ھۆوۈَ لىٍؽىٕىّىعزا (ٍۀي ئۇٔي ۋاپبد لىٍسۇضؼىٕىّىعزا) ؼۇٌەٍّبٕٔىڭ
ئۆٌگۀٍىىىسىٓ عىٕالضٔي پەلەد ئۇٔىڭ ھبؼىؽىٕي ٍېگەْ لۇضۇرالض ذەۋەضزاض لىٍسى .ؼۇٌەٍّبْ
(ھب ؼىؽىٕي لۇضۇد ٍەپ) ٍىمىٍؽبْ چبؼسا عىٕالضؼب ئېٕىك ثوٌسىىي ،ئەگەض ئۇالض ؼەٍجٕي ثىٍىسىؽبْ
ثوٌؽب ئىسى ،ذبض لىٍؽۇچي ئبظاثزب (ٍۀي ـۇٔچە ئۇظاق ۋالىذ ئېؽىط ئەِگەوزە) لبٌّىؽبْ ثوالرزي.
ئۇٌۇغ اﷲ ؼۇٌەٍّبٕٔىڭ ئۆٌۈِي ثىٍەْ ثۇ پىىىطٔيٍ ،ۀي عىٕالضٔىڭ ؼەٍجٕي ثىٍىسىؽبٍٔى مي
ھەلمىسىىي پىزٕىٕي ٍوق لىٍىفٕي ئىطازە لىٍسى .عىٕالض ؼۇٌەٍّبْ ئۆٌگىچە ئۇٔىڭ ئۈچۈْ
ئىفٍەٍززي .ئۇ ئۆٌؽە ،ئۇٔىڭ ثۇٍطىمىؽب ثوٍؽۇٔۇؾ ۋە ئۇٔىڭ ئۈچۈْ ئىفٍەؾ ِەؼئۇٌىَىزي
رۈگەٍززي.
ؼۇٌەٍّبٕٔىڭ ئۆٌگىٕىٕي ثىٍّىگەْ عىٕالض ئۇٔىڭ ئۈچۈْ ئىفٍەـٕي ۋە ذىعِەد لىٍىفٕي
زاۋاِالـزۇضزى .ؼۇٌەٍّبْ ئېزىىبؾ ،ئىجبزەد ۋە ٔبِبظ ئۈچۈْ ِېھطاپىؽب (ٍۀي ھۇعطىؽىؽب) وىطزى.
ِېھطاپزب رۇضؼبْ چبؼسا ئۇٔىڭ ٍېٕىؽب ھېچىىُ وىطىفىە عۈضئەد لىالٌّبٍززيِ .ېھطاپ ثىط ربؼٕىڭ
چولمىؽىسا ثوٌۇپ ،ربٍِىطى ئبضلىؽىسىىىٍەضٔي وۆضؼىزىپ رۇضىسىؽبْ ئەٍٕەوٍەضزىٓ ٍبؼبٌؽبْ
ئىسى .ثىط وۈٔي ،ؼۇٌەٍّبْ ھبؼىؽىؽب ربٍبٔؽب ھبٌسا ئوٍؽب چۆِسى .ئۇٌۇغ اﷲلب ظىىىط لىٍىفمب
ثبـٍىسى .ثىط ئبظزىٓ وېَىٓ ئۇٍمىؽي وەٌسى .ثىط ئبظزىٓ وېَىٓ ئەظضائىً ئۇٔىڭ ِېھطاپىسىٓ
چىمزي .ؼۇٌەٍّبْ ۋاپبد ثوٌؽبْ ئىسى .ئۇ ھبؼىؽب ربٍبٔؽبْ ھبٌسا ئوٌزۇضارزي .ثۇٔي وۆضگەْ عىٕالض
ئۇٔي زۇئب لىٍىۋارىسۇ زەپ پەضەظ لىٍىفىپ ،ئىفٍىطىٕي زاۋاِالـزۇضزىٔ .ۇضؼۇْ وۈٍٔەض ئۆرزي...
ئبذىطى ،ثىط زەضەخ لۇضري وېٍىپ ،ؼۇٌەٍّبٕٔىڭ ھبؼىؽىٕي ٍېَفىە ثبـٍىسى .لۇضرٕىڭ
لوضؼىمي ئبچ ثوٌؽبچمب ،ھبؼىٕىڭ ثىطلىؽّىٕي ٍەپ رۈگەرزي .زەضەخ لۇضري ھبؼىٕي ثىط لبٔچە
وۈٔگىچە روذزىّبً ٍېسى .لۇضد ھبؼىٕىڭ ٍەضگە رېگىپ رۇضؼبْ لىؽّىٕي ٍەٍزي .ھبؼىٕىڭ رېگي
ٍېَىٍىپ رۈگىگۀسە ،ؼۇٌەٍّبٕٔىڭ لوٌي ھبؼىسىٓ ؼېطىٍسى ـ زە ،عەؼىزىٕىڭ رەڭپۇڭٍىمي
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ثۇظۇٌۇپ ٍەضگە ٍىمىٍىپ چۈـزي .ئىٕؽبٔالض ٍەضگە ٍىمىٍؽبْ عەؼەرٕىڭ ٍېٕىؽب ٍۈگۈضۈپ وېٍىفزي.
ئۇالض ؼۇٌە ٍّبٕٔىڭ ثۇضۇٔال ئۆٌگۀٍىىىٕي ھېػ لىٍىفزي .عىٕالضِۇ ؼەٍجٕي ثىٍّەٍسىؽبٍٔىمىٕي
چۈـىٕىفزي .ثۇ ھەلىمەرٕي ئىٕؽبٔالضِۇ چۈـۀسى.
ـۇٔساق لىٍىپ ،اﷲٔىڭ پەٍؽەِجىطى ؼۇٌەٍّبْ ِېھطاپزب ئوٌزۇضۇپ ،اﷲ ٔي ظىىىط لىٍؽبْ
ھبٌسا ۋاپبد ثوٌسى .ثۇ ذەۋەض چبلّبق رېعٌىىىسە زۇَٔبؼب ربضلبٌسى .ھۆوۈِساض پەٍؽەِجەض
ؼۇٌەٍّبٕٔىڭ عىٕبظىؽىؽب (ئۆٌۈِىگە) ئىٕؽبٔالض ،لۇـالض ۋە ۋەھفىٌ ھبٍۋأالض لبرٕبـمبْ ئىسى.
ئۇٔىڭ ربۋۇرىؽب وۆظ ٍبـٍىطى رۆوىەْ ِىڭٍىؽبْ لۇـالض ؼبٍە چۈـۈضەرزي .زەپٕە ِۇضاؼىّىسا
ٍىطرمۇچ ھبٍۋأالض ٍۇۋاـالپِ ،ۇالٍىٍّىك ثىٍەْ ِېڭىفزي .لۇـالض ؼۇٌەٍّبْ ئۈچۈْ ٍىؽالـزي .
ئىؿ رۈگىسى .ئەِسى ٍەض ٍۈظىسە ھېچ وىفي لۇـالضٔىڭ رىٍىٕي ثىٍەٌّەٍززي .لۇـالضٔىڭ رىٍىٕي
ثىٍىسىؽبْ وىفي ۋاپبد ثوٌؽبْ ئىسى.
-7877عۇئبي :عۇٌەٍّبْ ئەٌەٍھىغغبالِٕىڭ ئىجبدەجخبٔىغي
ؼۇٌەٍّبْ ئىجبزەرربٔىؽي (ِەئجەز) ٍەھۇزىَالضٔىڭ ئىجبزەد ِەضوىعىٍ ،ەھۇزىٌ ربضىرىٕىڭ
ؼىّۋوٌي ۋە ئۇالضٔىڭ ئىپزىربض ِۀجەؼي ثوٌؽبْ ئېطۇؼبٌىّسا ئىسى .ئۇٔي ھۆوۈِساض ؼۇٌەٍّبْ
ؼبٌسۇضؼبْ ثوٌۇپ ،لۇضۇٌۇـمب ۋە ثېعەـىە ٔۇضؼۇْ چىمىُ ؼەضپ لىٍىٕسى .ثۇ لۇضۇٌۇـمب لبرٕبـمبْ
ئىفچىالضٔىڭ ؼبٔي ِ 180ىڭسىٓ ئبضرۇق ئىسى ؼۇٌەٍّبْ ثۇ ئىجبزەر ربٔب ئۈچۈْ رەضـىفزىٓ
ئبٌزۇٌْ ،ىۋأسىٓ زەضەخ (ٍبؼبچ)ٍ ،ەِۀسىٓ لىّّەرٍىه ربؾ ئەوەٌگۈظگەْ ثوٌۇپ ،ئىجبزەرربٔىٕىڭ
لۇضۇٌۇـي ٍەرزە ٍىً روذزىّبً ئىفٍەؾ ٔەرىغىؽىسە ربِبِالٔؽبٔسى .ثۇ ،ئۇ زەۋضزىىي زۇَٔب
ِۆعىعىٍىطىسىٓ ثىطى ئىسى.
ئىجبزەرربٔب ٔۇضؼۇْ لېزىُ ۋەٍطاْ لىٍىٕسى .زۈـّۀٍەضٔىڭ ۋە ئبچىۆظٌەضٔىڭ ھۇعۇَ ٔىفبٔىؽب
ئبٍالٔسى .ئۇالض ئۇٔىڭ ئىچىسىىي ؼەظىٕىٍەضٔي ثۇالپ ربالٍززي ۋە ئۇٔىڭ ذبضاة ثوٌؽبٍٔىمىٕي ؼۆظ ـ
چۆچەن لىٍىفبرزي .وېَىٍٕەضزە ھۆوۈِساضالضٔىڭ ثىطى ٍەھۇزىَالضؼب زوؼزٍۇق لوٌىٕي ئۇظىزىپ
ئىجبزەرربٔىٕي ٍېڭىسىٓ ٍبؼبرزي .ثۇ لېزىُ ئىجبزەرربٔىٕىڭ لۇضۇٌۇـي ٍ 46ىً ؼۈضزى .ئبذىطىسا
ئۈچ رەضىپي ھەٍۋەرٍىه ؼېپىٍسىٓ لوضـبٌؽبْ ھەـەِەرٍىه ثىط لەؼىط ِەٍسأؽب وەٌسى .ئىجبزەرربٔب
ئىچىىطىىي ۋە ربـمىطىمىسىٓ ئىجبضەد ئىىىي لىؽّىؽب ثۆٌۈٔەرزي.
ئىچ لىؽّي ِەضِەضزىٓ ٍبؼبٌؽبْ لوؾ رۈۋضۈوٍەض وۆرۈضۈپ رۇضؼبْ ئېگىع ضاۋالالض ثىٍەْ
لوضـبٌؽبْ ثوٌۇپ ،ضاۋالالضٔىڭ روضۇؼٍىطى (ٌەِپىٍىطى) لىّّەرٍىه ؼەزىط زەضىرىسىٓ ٍبؼبٌؽبْ
ئىسى .ئىجبزەرربٔىٕىڭ عۀۇثىٌ رەضىپىسىىي ضاۋالالضٔي  162زأە رۈۋضۈن وۆرۈضۈپ رۇضارزي .ثۇ
رۈۋضۈوٍەض ئبظ زېگۀسىّۇ ئۈچ ئبزەِٕىڭ ؼۇٌىچي ٍەرّىگۈزەن ٍوؼبٍٔىمزب ئىسى.
ئىجبزەرربٔىٕىڭ ربـمىطى لىؽّىسا ئبٌزۇْ ثىٍەْ لبپالٔؽبْ رولمۇظ چوڭ زەضۋاظا ثوٌۇپ،
ئؤىٕچىؽي ٍوؼبْ ثوٌۇـىؽب لبضىّبً ،پۈرۈٍٔەً ووضٔىؽوغ ِىؽىسىٓ لۇٍۇٌؽبْ ئىسى .پۈرۈْ
زەضۋاظىالضٔىڭ ئۈؼزي ؼبپ ئبٌزۇٔسىٓ ٍبؼبٌؽبْ ئۈظۈَ ؼبپبلٍىطى ثىٍەْ ظىٕٕەرٍۀگەْ ئىسى.
ھۆوۈِساضالض ئىجبزەرربٔب ۋەٍطاْ ثوٌؽبٔؽب لەزەض ذەٍط –ؼبذبۋەد لىٍسى .ئىجبزەرربٔب رەڭساـؽىع
ذەظىٕىٍەضگە روٌؽبْ ئىسى.
ؼۇٌەٍّبْ ئىجبزەرربٔىؽىٕىڭ ؼېٍىٕىفىسىىي ئەؼٍي ِەلؽەد اﷲلب ئىجبزەد لىٍىؿ ثوٌۇپ،
ثىط اﷲ ؼب ئېزىمبز لىٍىسىؽبْ ئىّبْ ئىگىٍىطىٕىڭ ِەؼغىسى ئىسى .ؼۇٌەٍّبْ ئۇٔي ؼبٌسۇضؼبْ
چبؼسا ئۇٔىڭ وۆضوەٍِىىي ۋە وبرزىٍىمي ھەضگىعِۇ ئىٕؽبٔالضٔىڭ اﷲلب ئىجبزەد لىٍىفىؽب ۋە
ؼۇٌەٍّبٕٔىڭ اﷲلب زەۋەد لىٍىفىؽب روؼمۇٍٔۇق لىٍّبٍززي .چۈٔىي ئۇٔىڭ ھەـەِەرٍىه ٍبؼىٍىفي
ثەٌىي زۆٌەرٕىڭ وۈچىٕىڭ ۋە ئېزىمبزىٕىڭ ِۇؼزەھىەٍِىىىٕىڭ ٔبِبٍۀسىؽي ئىسى.
ئۇظۇْ ٍىٍالض ئۆرزي .ئىجبزەرربٔب ئىچ  -ئىچىسىٓ ٍەھۇزىٌ زىٕىٕىڭ ظاۋاٌٍىممب ٍۈظ رۇرمبٍٔىمىٕي
ٍوـۇضؼبْ ئبٌزۇْ ـبوبٌؽب ئبٍٍىٕىپ لبٌسىٍ .ەھۇزىَالض ئىجبزەرربٔىٕىڭ ِۇلەززەؼٍىىىٕي ثۇظزى.
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ئۇٔىڭ چبلٕبپ رۇضىسىؽبْ ٔۇضٌۇق وۆضۈٔۈـىٕي ذۈٔۈوٍەـزۈضزى .ئۇٔي ثبظاض ٍېطىگە ئبٍالٔسۇضۋاٌسى .
لوً ـ وبال ،وەپزەض ؼبرمۇچىٍىطى ضاۋالالضؼب روٌۇپ ،ئۇ ٍەضٔي گوٍب ھبٍۋاْ ئېؽىٍىؽب ئوذفىزىپ
لوٍۇـزي .ئىجبزەرربٔىٕىڭ وىطىؿ ئېؽىعٌىطىٕي ئىچي ئىٕؽبٔالضٔىڭ پۇي رېگىفىپ ؼوزىالـمبْ
ئبۋاظٌىطى ثىٍەْ پۇٌالضٔىڭ ـبضالٍىؽبْ ئبۋاظى روٌؽبْ عبظأىر والضٔىڭ ئىفربٔىٍىطى لبپٍىؽبْ
ئىسىٍ .ەھۇزىَالض ِبي ـ زۇَٔبؼب ئىٕزبٍىٓ ئەھّىَەد ثېطەرزي .لەٌجٕىڭ لبؼبۋەرٍىفىپ وېزىفي ۋە
ئبذىطەد وۈٔىگە ئىفۀّەؼٍىه ثۇ لەۋِٕىڭ ِبززىٌ زۇَٔبؼب ٍۈظٌىٕىفىٕي وەٌزۈضۈپ چىمبضزى .ثۇ،
ھەرزب ئۇالضٔىڭ ئىجبزىزىگىّۇ رەؼىط لىٍسى .ئۇالضؼب ٔىؽجەرەْ ئىجبزەرربٔىسىٓ ؼېزىۋېٍىٕؽبْ
ھبٍۋأالضٔي لۇضثبٍٔىك لىٍىؿ ِەؼپىطەرىە ئېطىفىفٕىڭ ثىطزىٕجىط ٍوٌي ئىسى .ئىجبزەرربٔب ھەلىمىٌ
لىّّىزىٕي ٍولىزىپ ،ثبظاضؼب ئبٍالٔؽبٔسىٓ وېَىٓ ،اﷲ ئۇ زىَبضٔي ۋە ئۇ زىَبض ثىٍەْ ثىطٌىىزە
ئىجبزەرربٔىٕى ّۇ ٍەض ثىٍەْ ٍەوؽبْ لىٍؽۇچىالضٔي ئەۋەرزي .ئۇٌۇغ اﷲ لۇززۇؼٕىڭ ۋەٍطاْ
لىٍىٕىفي ۋە ؼۇٌەٍّبْ ئىجبزەرربٔىؽىٕىڭ ٍىمىٍىفي ھەلمىسە ِۇٔساق زېگۀىسى:
ئىؽطائىً ئەۋالزىؽب وىزبثزب (ٍۀي رەۋضارزب) « :پەٌەؼزىٓ ظېّىٕىسا چولۇَ ئىىىي لېزىُ
ثۇظؼۇٔچىٍىك لىٍىؽىٍەض ۋە ظۇٌۇَ لىٍىؿ ثىٍەْ ،اﷲ چەوٍىگەْ ئىفالضٔي لىٍىؿ ثىٍەْ روٌىّۇ
ھەززىڭالضزىٓ ئېفىپ وېزىؽىٍەض» زەپ ۋەھَي لىٍسۇق .ثىطىٕچي لېزىٍّىك ثۇظؼۇٔچىٍىمٕىڭ
(عبظاؼي) ۋەزە لىٍىٕؽبْ ۋالىذ وەٌگۀسە( ،ؼىٍەضٔي عبظاالؾ ئۈچۈْ) ؼىٍەضگە وۈچٍۈن
ثۀسىٍىطىّىعٔي ئەۋەرزۇق( ،ئۇالض ؼىٍەضٔي ئۆٌزۈضۈؾ ،ثۇالڭ ـ ربالڭ لىٍىؿ ئۈچۈْ) ئۆٍٍەضٔي
ئبذزۇضزى( .ؼىٍەضگە زۈـّۀٕي ِۇؼەٌٍەد لىٍىؿ) چولۇَ ئىفمب ئبـىسىؽبْ ۋەزە ئىسى .ئبٔسىٓ
(ٍۀي رەۋثە لىٍؽىٕىڭالضزىٓ) وېَىٓ ؼىٍەضٔىڭ ئۇالضزىٓ ئۈؼزۈٍٔۈوۈڭالضٔي ئەؼٍىگە وەٌزۈضزۇق
(ٍۀي زۈـّىٕىڭالضٔي ھبالن لىٍسۇق ،ؼىٍەضٔي ئۇٔىڭ ئۈؼزىسىٓ ؼبٌىت لىٍسۇق) ،ؼىٍەضگە
ٔۇضؼۇْ ِبي ۋە ئەۋالزالض ئبرب لىٍسۇق ،ؼبٔىڭالضٔي وۆپ لىٍسۇق( .ئي ئؽطائىً ئەۋالزى!) ئەگەض
ٍبذفىٍىك لىٍؽبڭالضٍ ،بذفىٍىمىڭالض ئۆظەڭالض ئۈچۈٔسۇضٍ ،بِبٍٔىك لىٍؽبڭالضِۇ ئۆظەڭالض
ئۈچۈٔسۇض ،ئىىىىٕچي لېزىٍّىك ثۇظؼۇٔچىٍىك (عبظاؼىٕىڭ) ۋەزە لىٍىٕؽبْ ۋالزي وەٌگۀسە،
(زۈـّۀٍەضٔىڭ ذبض لىٍىفي ثىٍەْ) ٍۈظۈڭالضزا لبٍؽۇٔىڭ ئبالِەرٍىطى وۆضۈٌۈـي ئۈچۈْ ،ئۇالضٔىڭ
ثەٍزۇٌّۇلەززەؼىە زەؼٍەپىي لېزىّسا وىطگۀسەن وىطىپ (ئۇٔي ذبضاة لىٍىفي) ئۈچۈْ ،ئىفؽبي
لىٍؽبٍٔىىي ٍەضٔي ۋەٍطاْ لىٍىفي ئۈچۈْ (ئۇالضٔي ثىع ئەۋەرزۇق)( .ئەگەض رەۋثە لىٍؽبڭالض)
پەضۋەضزىگبضىڭالضٔىڭ ؼىٍەضگە ضەھىُ لىٍىفي ِۇھەلمەق ٍېمىٕسۇض ،ئەگەض ؼىٍەض لبٍزؽبڭالض (ٍۀي
لبٍزب ثۇظؼۇٔچىٍىك لىٍؽبڭالض) ،ثىع لبٍزىّىع (ٍۀي ثىع ؼىٍەضٔي لبٍزب عبظاالٍّىع) .ثىع
عەھۀٕەِٕي وبپىطالض ئۈچۈْ ظىٕساْ لىٍسۇق.
ِۇپەؼؽىطٌەض ؼۇٌەٍّبْ ئىجبزەرربٔىؽىٕىڭ ٍىمىٍىفي ۋە لۇززۇؼٕىڭ ۋەٍطاْ ثوٌۇـي ھەلمىسە
ِۇٔساق زېَىفىسۇ :ئۇٌۇغ اﷲ لەۋَ ئىچىسە گۇٔبھ ۋە ئىؽَبْ وۆپەٍگۀسە ئىؽطائىً ئەۋالزېسىٓ
ئەضِىَب ئىؽٍّىه ثىط پەٍؽەِجەضگە ِۇٔساق ۋەھَي لىٍسى :لەۋِىڭ ئبضىؽىسا زەؼذ رۇضزە ،ئۇالضٔىڭ
لەٌجى ٍىطىٕىڭ ھەلٕي چۈـۀّەٍسىؽبٍٔىمىٕي ،وۆظٌىطىٕىڭ ھەلٕي وۆضِەٍسىؽبْ ،لۇاللٍىطىٕىڭ
ھەلٕي ئبڭٍىّبٍسىؽبْ لەۋَ ئىىۀٍىىىٕي ثىٍسۈضگىٓ.
ئەضِىَبٔىڭ ئبگبھالٔسۇضۇـي زاۋاَ لىٍسى .ئۇ لەۋِىگە ئۇٌۇغ اﷲٔىڭ ئۇالضٔىڭ ئوٍؽىٕىفي،
روؼطا زىٕؽب لبٍزىفي ۋە ثىط اﷲلب ئېزىمبز لىٍىؿ ئۈچۈْ ئبذىطلي ثىط پۇضؼەد ثەضگۀٍىىىٕي
ئېَززي (ثىٍسۈضزى) .ئۇٔساق لىٍّىؽبْ رەلسىطزە ،اﷲ ئۇالضؼب ئەؼىەضٌىطى لبضا لوٍۇٔسەن ِېڭىپ
ثبٍبـبد ٍەضٌەضٔي ذبضاثىگە ،ـەھەضٌەضٔي چۆٌگە ئبٍالٔسۇضىسىؽبْ ثىط ظوضاۋاْ ھۆوۈِساض ئەۋەرەرزي.
ئىٍَب لەۋِىگە پەٍؽەِجەضٌىىىٕي ثىٍسۈضۈپ ،ئۇالضٔي اﷲ ؼب زەۋەد لىٍسى .ئۇالضٔي وەڭ ـ
وۆٌەٍِىه ئبپەد ثىٍەْ ئبگبھالٔسۇضزىٍ .ەھۇزىَالض ئۇٔي ئىٕىبض ـ ئىؽَبْ ثىٍەْ چەرىە لبلزي .ئۇٔي
ٍبٌؽبٔچىؽب چىمبضزى .ئۇٔىڭؽب :ؼەْ ٔېّىفمب ٍبٌؽبْ ؼۆظٌەٍؽەْ؟ اﷲ ٍېطىٕي ۋە ِەؼغىسٌىطىٕي
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لبٔساق ربـٍىۋېزىسۇ؟ ٍەض ٍۈظىسە ئىجبزەد لىٍىسىؽبْ وىفي لبٌّىؽبِ ،ەؼغىس ۋە وىزبة لبٌّىؽب،
ئۇٔىڭؽب وىُ ئىجبزەد لىٍىسۇ؟  -زېَىفزي.
ئىٍَب ثىٍەْ لەۋِي ئورزۇضىؽسىىي وۈضەؾ ئىٍَبٔىڭ ظىٕسأؽب چۈـىفي ثىٍەْ ئبذىطالـزي.
زەي ثۇ چبؼسا ...ثۇذزۇٕٔەؼطى ئۇالضؼب لبضاپ ئىٍگىطىٍەۋاربرزي .ثىط وۈٔيٍ ،ەھۇزىالض ئبرالضٔىڭ
رۇٍبق ئبۋاظى ،ئولالضٔىڭ ئبۋ اظى ۋە وۆٍۈن پۇضالٍىطى ثىٍەْ چۆچۈپ ئوٍؽبٔسى .ھۇعۇَ لىٍؽۇچىالض
ـەھەض ؼېپىٍٍىطىٕي لوضـبپ ،زەضۋاظىالضٔي ثىط ـ ثىطٌەپ لوٌؽب چۈـۈضۈپ ،ـەھەض ٍ -ېعىالضؼب
وىطزى.
ئۆٍٍەضٔىڭ ئەرطاپىٕي لوضـبپ ھەِّە ٍەضٔي ئبذزۇضۇـمب ثبـٍىسى .ربعبۋۇظچي (ھۇعۇِچي)
لوـۇٕٔىڭ لوِبٔسأي ٍە ھۇزىَالضٔي ِەعجۇضىٌ لوٌؽب ئېٍىفىٕي ثۇٍطۇزى .ئۇالضٔىڭ ئۈچزىٓ ثىطىٕي
ئۆٌزۈضزى ،ئۈچزىٓ ثىطىٕي ئەؼىط ئبٌسى ،ئبعىع لېطىالضٔي ئبرمب زەؼؽىزىپ ئۆٌزۈضۈۋەرزي.
ثەٍزۇٌّۇلەززەغ ۋە ئىجبزەرربٔىٕي ئۆضۈپ ربـٍىسى .ئەضٌەضٔي ئۆٌزۈضۈپ ،لەٌئەٌەضٔي ۋەٍطاْ
لىٍسى .ئىجبزەرربٔىالضٔي چبلزي ،رەۋضارٕي وۆٍسۈضزى .ئبٌىُ ۋە ـىمھفۇٔبؼالضزىٓ ثىطٔىّۇ لوٍّبً
لىطىپ ربـٍىسى .ثەٍزۇٌّۇلەززەؼٕىڭ ئىچىگە ٔىغبؼەد ئبرزي ،چوـمب ثوؼۇظٌىسى .ھەِّە
ٔەضؼىگە ئود لوٍؽبٔسىٓ وېَىٓ ،ئەؼىطٌەضٔي ئېٍىپ لبٍزىپ وەرزيٍ .ۈظ ِىڭالضچە ئبٍبي ۋە
ثبٌىالضٔي ئۆظٌىطى ثىٍەْ ثىطگە ئېٍىپ وېزىفزي .پۈرۈْ ٍەضٔي ۋەٍطاْ لىٍىپ ذبضاثىگە
ئبٍالٔسۇضزىٍ .بـىؽۇؼىع ھبٌؽب چۈـۈپ لبٌؽبْ ٍەھۇزىٌ ئۆٍٍىطىال لبٌؽبْ ئىسى .ئىؽطائىً ئەۋالزى
ِەٍِىىەرٕىڭ رەضەپ ـ رەضەپٍەضگە لېچىفزي .ثۇ ٍەضزە ئۇظۇْ ِەظگىٍگىچە ھېچىىُ ٍبـىّىسى.
ئبذىطىسا ،اﷲ ربئبال لەۋِٕىڭ ئەۋال زٌىطىسىٓ لېٍىپ لبٌؽبٍٔىطىٕىڭ لبٍزىفىؽب ئىغبظەد ثەضزى ۋە
ئۇالض ثۇ ٍەضٌەضگە لبٍزىپ وېٍىفزي .ثۇ لبٍٔىك ۋەلەٌەض ٍۈظ ثېطىۋارمبٔسا ،ئۇظەٍط ئۇذالۋاربرزي.
وۆضگەْ وىفي ئۇٔي ئۆٌۈن ھېؽبثالٍززي .ئۇ ،رەۋضارٕي ٍبزلب ثىٍىسىؽبْ ثىطزىٕجىط وىفي ئىسى.
-7874عۇئبي :ئۇصەٍش ئەٌەٍھىغغبالِٕىڭ لىغغىغي
ئۇٌۇغ اﷲ ثەلەض ؼۈضىؽىسە ِۇٔساق زېگۀىسىٍ :بوي ؼەْ ربَ ،ئۆگعىٍىطى ٍىمىٍىپ ۋەٍطاْ
ثوٌؽبْ (ذبضاثە) ـەھەض (ٍۀي ثەٍزۇٌّۇلەززەغ) زىٓ ئۆرىەْ وىفىٕي (ٍۀي ئۇظەٍطٔي)
وۆضِىسىڭّۇ؟ ئۇ (ئەعەثٍىٕىپ)« :اﷲ ثۇ ـەھەضٔىڭ ئۆٌگەْ ئبھبٌىؽىٕي لبٔساق رىطىٍسۈضەض؟ »
زېسى .اﷲ ئۇٔي ٍۈظ ٍىً ئۆٌۈن ھبٌىزىسە رۇضؼۇظۇپ ئبٔسىٓ (وبِبٌي لۇزضىزىٕي وۆضؼىزىؿ ئۈچۈْ)
رىطىٍسۇضزى .اﷲ (پەضىفزە ئبضلىٍىك) ئۇٔىڭسىٓ (« :ثۇھبٌەرزە) لبٔچىٍىه رۇضزۇڭ؟» زەپ ؼوضىسى.
ئۇ « :ثىطوۈْ ٍبوي ثىط وۈٔگە ٍەرّەٍسىؽبْ ۋالىذ رۇضزۇَ» زېسى .اﷲ ئېَززي« :ئۇٔساق ئەِەغ
(روٌۇق) ٍ 100ىً رۇضزۇڭ! ٍېّەن ئىچّىىىڭگە لبضىؽىٕىي ،ثۇظۇٌّىؽبْ؛ ئېفىىىڭگە لبضىؽىٕىي
(ئۇٔىڭ ؼۆڭەوٍىطى چىطىپ وەرىەْ)( .ؼبڭب ٍۇلىطىمىسەن ئبزەرزىٓ ربـمىطى ئىفالضٔي
لىٍؽبٍٔىمىّىع) ؼېٕي ثىع وىفىٍەضگە (لۇزضىزىّىعٔىڭ) زەٌىٍي لىٍىؿ ئۈچۈٔسۇض .ثۇ ؼۆڭەوٍەضگە
لبضىؽىٕىي ،ئۇٔي لبٔساق لۇضاـزۇضىّىع ،ئبٔسىٓ ئۇٔىڭؽب گۆؾ لؤسۇضىّىعٍ( .ۇلىطىمي ئىفالض)
ئۇٔىڭؽب ئېٕىك ثوٌؽبْ چبؼسا (ٍۀي ئۇ ضوـەْ ِۆعىعىٍەضٔي وۆضگەْ چبؼسا) ،ئۇِ« :ەْ اﷲٔىڭ
ھەِّە ٔەضؼىگە لبزىط ئىىۀٍىىىٕي ثىٍسىُ» زېسى.
ئۆرّۈـزىىىٍەض ۋە وېَىٕىىٍەضگە ئبٍبٔىي ،ئۇٌۇغ اﷲ ثبٍبْ لىٍؽبْ ثۇ لىؽؽىٕىڭ لەھطىّبٔي
ئۇظەٍطزۇض .ئۇظەٍطٔىڭ ئىؽطائىً ئەۋالزى پەٍؽەِجەضٌىطىسىٓ ثىطى ئىىۀٍىىي ؼۆظٌىٕىسۇ .ئۇ،
رەۋضارٕي ٍبزلب ئبٌؽبْ ئىسى .وېَىٕچە ئۇٔىڭ ثېفىؽب ئبعبٍىپ ثىط ۋەلە وەٌسى .اﷲ ئۇٔي لەثعى ضوھ
لىٍىپٍ 100 ،ىً ئۆرىۀسىٓ وېَىٓ لبٍزب رىطىٍسۈضزى .ئۇظەٍط ئۇذٍىؽبْ ثۇ ٍ 100ىً زاۋاِىسا،
رەۋضاد وۆٍسۈضۈٌۈپ ،ثەظىٍەضٔىڭ ٍبزىسا ئبظضاق لېٍىپ لبٌؽبْ ۋە ثۇذزۇٕٔەؼطى ئۇضۇـي ثوٌۇپ
ئۆرىەْ ئىسى .ئۇظەٍط ِۆعىعىؽي لەۋِي ئۈچۈْ ئېٕىمال ثىط پىزٕە ِۀجەؼي ثوالرزي.
ھبۋا لبرزىك ئىؽؽىپ وەرىەچىە ،عىّي عبٍٔىك چبڭمبپ وەرىۀىسى .ئۇظەٍط عىّغىذ
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ٍېعىؽىسا رېٕچ ثىط وۈٕٔي ئۆرىۈظۈۋاربرزي .ئۇ ثېؽىٕي ؼۇؼۇضۇـٕي ئوٍٍىسى .ئەِّب ثبغ ٍىطاق،
ثبضىسىؽبْ ٍوٌّۇ عبپبٌىك ئىسى .ثۇ ٍوي ئبضىٍىمىسا ئۆرّۈـزە ئىٕؽبٔالض ٍبـىؽبْ ،وېَىٓ ئۆٌۈَ
وېٍىپ ِبظاضٌىممب ئبٍالٔؽبْ ثىط ـەھەض ثبض ئىسى .ثۇ ٍەض زە ھبٍبرٍىمٕىڭ ۋاضاڭ ـ چۇضۇڭٍىطى ٍولبپ،
ئوضٔىٕي لەثطىٍەضٔىڭ عىّغىزٍىمي ئبٌؽبْ ئىسى.
ئۇظەٍط وۆڭٍىسە ثبؼسىىي زەضەذٍەضٔىڭ ؼۇؼىطاپ وەرىۀٍىىىٕي ئوٍالپ ،ئۇالضٔي ؼۇؼىطىؿ
ئۈچۈْ ثبؼمب ثېطىفٕي لبضاض لىٍسى .ئىؽطائىً ئەۋالزى پەٍؽەِجىطىسىٓ ثىطى ثوٌؽبْ ھبوىُ
(ھېىّەد ئىگىؽي) ۋە ؼبٌىھ (ٍبذفي) لۇي ،وۈْ چىمىؿ ثىٍەْ رەڭ ئېفىىىگە ِىٕىپ
ٍېعىؽىسىٓ ؼەپەضگە چىمزي .روذزىّبؼزىٓ ٍوي ٍۈضۈپ ،ئبذىطى ثبؼؽب لبٍزىپ وەٌسى.
زەضەذٍەضٔىڭ لبؼغىطاپ ،رۇپطالٕىڭ ؼۇؼىعٌىمزىٓ ٍېطىٍىپ وەرىۀٍىىىٕي وۆضۈپ ،زەضھبي ثبؼٕي
ؼۇؼبضزى .ئبٔسىٓ ئبظضاق ئۀغۈض ،ئۈظۈَ ئۈظۈپ ،ئۀغۈضٔي ثىط ؼىۋەرىە ،ئۈظۈِٕي ثىط ؼىۋەرىە
ؼېٍىپ ،ثبؼسىٓ چىمزي.
ئۇظەٍط ئىؽؽىمزب ئېفەن ئۈؼزىسە وېزىۋارمبچ ئەرە لىٍىسىؽبْ ئىفٍىطىٕي ئوٍٍىسى .رۇٔغي
ثوٌۇپ رەۋضارٕي ٍوـۇضۇٌؽبْ ٍەضزىٓ ئېٍىپ چىمىپ ئىجبزەرربٔىؽب لوٍّبلچي ثوٌسى .ئبٔسىٓ
وبٌىالضؼب ٍەَ ـ ذەـەن ئەوېٍىؿ وېطەوٍىىىٕي ئوٍٍىسى .زازىؽىٕي وۆضگۀسە ربرٍىك
وۈٌۈِؽطەٍسىؽبْ وىچىه ئوؼٍي ئېؽىگە وەٌسى ۋە رېع ِېڭىفمب ثبـٍىسىٍ .وٌٕىڭ ٍېطىّي
رۈگىگۀسە لەثطىؽزبٍٔىممب ٍېزىپ وەٌسى .ئىؽؽمزب روال ٍوي ٍۈضۈپ ھېطىپ وەرىەْ ئېفەوٕىڭ
رېٕىسىىي رەضٌەض لۇٍبؾ ٔۇضىسا پبضلىطاٍززي .ئىفەن ذۇززى ؼۇزىٓ چىممبٔسەن چىٍىك ـ چىٍىك
ثوٌۇپ وەرىەْ ئىسى .ئېفەن لەثطىؽزبٍٔىممب وەٌگۀسە ِېڭىفٕي ئبؼزىالرزي .ئۇظەٍط وۆڭٍىسە :ثىط
ئبظ زەَ ئېٍىپ ،چۈـٍۈن ربِىمىّٕي ٍەۋاالً ،ئېفەوٕىّۇ زەَ ئبٌسۇضاً!  -زەپ ئوٍٍىسى.
ئۇظەٍط ۋەٍطاْ ثوٌؽبْ ثىط لەثطىٕىڭ ٍېٕىسا روذزبپ چۈـزي .پۈرۈْ ـەھەض ذبضاثىٍىممب
ئبٍالٔؽبْ لەثطىؽزبٍٔىمزىٓ ئىجبضەد ئىسى .ئۇ ئېفەوٕي ٍبٔسىىي ثىط ربِؽب ثبؼالپ لوٍۇپ ،ئۆظى
ؼبٍىساق ٍەضگە وېٍىپ ئوٌزۇضزى ۋە ٍېٕىسىىي ربۋالٕي چىمىطىپ ئۈظۈَ ؼىمزي .ئبٔسىٓ لۇضۇق
ٔبٕٔي ئۈظۈَ ؼۈٍىگە چىٍىسى.
ٔبٕٔىڭ ئۈظۈَ ؼۈٍ ىسە ٍۇِفىفىٕي ؼبلالپ ئوٌزۇضؼبچ ئەرطاپٕي ربِبـب لىٍسى ۋە
لەثطىؽزبٍٔىممب لبضاپ ذىَبٌؽب چۆِسى .پۈرۈْ ئەرطاپ عىّغىذ ئۆٌۈن ۋە ذبضاثىٍىىزىٓ ئىجبضەد
ثوٌۇپ ،ئۆٍٍەضٔىڭ وۆپ لىؽّي ئۆضۈٌگەٍْ ،ېطىٍؽبْ رۈضۈوٍەض ئبؼزىسا لبٌؽبْ ئىسى .ئەرطاپزب
وۆضۈٔگەْ ثىط لبٔچە زەضەخ ؼۇؼىعٌىمزىٓ لبؼغىطاپ وەرىەْ ئىسى.
ثۇ ٍەضگە زەپٕە لىٍىٕؽبْ عەؼەرٍەضٔىڭ ؼۆڭەوٍىطى رۇپطالمب ئوذفبٍسىؽبْ ٔەضؼىٍەضگە
ئبٍالٔؽبْ ثوٌۇپ ،لەثطىؽزبٍٔىك رىپ ـ رېٕچ ،ئەرطاپزب عىّغىزٍىك ھۆوۈَ ؼۈضەرزي .ئۇظەٍط
ئۆٌۈِٕىڭ زەھفەرٍىىىٕي ۋە ثۇ ذبٔىۋەٍطأٍىمٕي وۆضۈپ ئۆظ ـ ئۆظىسىٓ ؼوضىسى« :اﷲ ثۇ
ـەھەضٔىڭ ئۆٌگەْ ئبھبٌىؽىٕي لبٔساق رىطىٍسۈضەض؟» .
اﷲ ئۆٌگۀٍەضٔىڭ ؼۆڭەوٍىطىٕي لبٔساق رىطىٍسۇضەض؟  -زەپ ؼوضىسى .ئۇظەٍط اﷲٔىڭ ثۇ
ؼۆڭەوٍەضٔي رىطىٍسۈضۈزىؽبٍٔىمىسىٓ ـۈثىھٍۀّەٍززي .ئۇ پەلەد ثۇ ئىفمب ھەٍطاْ ثوٌؽبٍٔىمي ۋە
ئەلٍي ٍەرّىگۀٍىىي ئۈچۈْ ـۇٔساق زېگەْ ئىسى .ئۇظەٍط ثۇ ؼۆظٔي لىالض  -لىٍّبٍال ئۆٌسى.
اﷲ ئۇٔىڭؽب ئۆٌۈَ پەضىفزىؽىٕي ئەۋەرزي .ئۇ ئۇظەٍطٔىڭ ضوھىٕي ئبٌسى .ئىگىؽىٕىڭ ئۈٔؽىع ۋە
ھەضىىەرؽىع عەؼىزىٕي وۆضگەْ ئېفەوّۇ رۇضؼبْ ٍېطىسە ؼۇظۇٌۇپ ٍبرزي .ئەرؽي ،ئېفەن
ئوضٔىسىٓ رۇضۇپ ،وەرّەوچي ثوٌسى .ئە ِّب ثبؼاللٍىك ثوٌؽبچمب رۇضؼبْ ٍېطىسىٓ ِىسىطٌىَبٌّىسى ـ
زە ،ئبذىطى ئبچٍىمزىٓ ئۆٌسى .ئېفەن ئىگىؽىٕىڭ ٍېٕىساٍ ،ەضزە ؼۇظۇٌۇپ ٍبرمبْ ھبٌسا لبٌسى.
ـەھەض ذەٌمي ئۇظەٍطٔىڭ لبٍزىپ وەٌّىگۀٍىىىٕي وۆضۈپ ،ئۇٔي ئىعزەـىە ثبـٍىسى .ثېؽىؽب
ثېطىپ ،ئۇ ٍەضزىٓ ربپبٌّبً لبٍزىفزي .ئۇٔىڭؽب ئبئىذ ھېچٕەضؼە رېپىٍّىسى .ئۇالض ئۇٔي ئىعزەؾ

224

www.uyghurmuslim.com www.fb.com/uighurawazi uighurawazi@yahoo.com
ئۈچۈْ گۇضۇپپىالض رەؼىػ لىٍسى .ثۇ گۇضۇپپىالض ھەض رەضەپٕي ئىعزېگەْ ثوٌؽىّۇٔ ،ە ئۇظەٍطٔي ٔە
ئۇٔىڭ ئېفىىىٕي ربپبٌّىسى .گۇضۇپپىالض ئۇظەٍط ٍبرمبْ ِبظاضٔىڭ ٍېٕىسىٓ ئۆرىەْ ثوٌؽىّۇ ،ئەِّب
ثۇ ٍەضزە روذزىّىسى .لەثطىؽزبٍٔىك عىّغىذ ۋە ؼۈضٌۈن ئىسى .ئەگەض ئۇظەٍط ثۇ ٍەضزە ثوٌؽب،
ئۇٔىڭ ئبۋاظىٕي ئبڭٍىؽىٍي ثوالرزي .ئۇٔىڭ ئۈؼزىگە ،ئۇالض لەثطىؽزبٍٔىمزىٓ لوضلمبٔىسى .ـۇڭب ثۇ
ٍەضزە رەپؽىٍىٌ رەوفۈضۈؾ ئېٍىپ ثبضِىسى .وۈٍٔەض ئۆرزي ،ئىٕؽبٔالض ئۇظەٍطٔىڭ لبٍزىپ
وېٍىفىسىٓ ئۈِىسىٕي ئۈظۈـزي .ثبٌىٍىطى ئۇٔي لبٍزب وۆضۈٌّەٍسىؽبٍٔىمىؽب ئىفۀسى .ئبٍبٌي ئەِسى
ثبٌىٍىطىٕىڭ ئبرىؽىع ،ئۆظىٕىڭ رۇي لبٌؽبٍٔىمىٕي چۈـىٕىپ ئوٌزۇضۇپ ئۇظۇٔسىٓ ـ ئۇظۇٔؽب ٍىؽٍىسى.
ئەِّب ۋالىزٕىڭ ئۆرۈـي ثىٍەْ ئبظاثالض ٍېٕىىٍەپ ،وۆظ ٍبـٍىطى روذزىسى .ئىٕؽبٔالض ئۇظەٍطٔي
ئۇٔزۇپ ،وۈ ٍٔىه ھبٍبد ِەؼىٍىٍىطى ثىٍەْ ِەـؽۇي ثوٌۇـزي.
ٍىٍالض ئۆرزي ،ئەڭ وىچىه ئوؼٍي ۋە ئۆٍىسە ئىفٍەٍسىؽبْ ثىط ئبٍبٌسىٓ ثبـمب ھەِّە وىفي
ئۇظەٍطٔي ئۇٔۇرزي .ئۇظەٍط ئۇ ئبٍبٌؽب ـەپمەد لىالرزي .ئۇظەٍط ـەھەضزىٓ چىممبْ چبؼسا ،ئۇ ئبٍبي
ٍ 20بـزب ئىسىٍ 10 .ىًٍ 20 ،ىًٍ 80 ،ىًٍ 90 ،ىً ئۆرزي .ھەرزب ثىط ئەؼىطٍ ،ۀي ٍ 100ىً
ئۆرزي .ئۇٌۇغ اﷲ ئۇظەٍطٔىڭ ئوٍؽىٕىفىٕي ئىطازە لىٍسى.
ئۇٌۇغ اﷲ ئۇٔىڭؽب اﷲٔىڭ ئۆٌۈوٍەضٔي لبٔساق رىطىٍسۈضىسىؽبٍٔىمىٕي وۆضؼىزىپ لوٍۇؾ
ئۈچۈْ ،لەٌىجىسىىي ٔۇضٔي ٍوضۇرىسىؽبْ ثىط پەضىفزە ئەۋەرزي .ئۇظەٍط ئۆٌگىٍي ٍۈظ ٍىً ثوٌؽبْ
ئىسى .ـۇٔساق ثوٌۇـىؽب لبضىّبً ،ئۇ ھبظىط رۇپطالزىٓ ،ؼۆڭەن ،گۆؾ ۋە رېطىگە ئۆظگەضزى .ئبٔسىٓ
اﷲ ئۇٔىڭ رىطىٍىفىٕي ثۇٍطىسى .ئۇ ٍبرمبْ ٍېطىسىٓ زەغ رۇضزىٍ 100 .ىً زاۋاَ لىٍؽبْ
ئۇٍمىؽىسىٓ ئوٍؽىٕىپ وۆظٌىطىٕي ئۇۋىٍىسى .ئەرطاپمب لبضىۋىسى ،چۆضىؽىسىىي لەثطىٍەضٔي وۆضزى.
ئۇ ئۆظىٕىڭ ئۇذالپ لبٌؽبٍٔىمىٕي ئېؽىگە ئبٌسى .ۋاھ (ئبھ)! ثبؼسىٓ ـەھەضگە لبٍزىۋاربرزي.
لەثطىؽزبٍٔىمزب ئبضاَ ئېٍىپ ٍبرزي .روؼطا ...پۈرۈْ ثوٌؽبْ ئىؿ ثۇ ئىسى.
وۈْ پېزىۋاربرزي .ئۇ چۈـزىىي ئىؽؽىمزب ئبضاَ ئبٌؽبٍٔىمىٕي ئەؼٍەپ ئۆظ  -ئۆظىگە:
ـ لبضىؽبٔسا چۈـ زىٓ ربوي وۈْ پبرمىچە ئۇذالپ وەرىەْ ئوذفبٍّەْ - ،زېسى .ئۇظەٍطٔي
ئوٍؽىزىؿ ئۈچۈْ اﷲ رەضىپىسىٓ ئەۋەرىٍگەْ پەضىفزە ؼوضىسى(« :ثۇھبٌەرزە) لبٔچىٍىه رۇضزۇڭ؟ »
زەپ ؼوضىسى .پەضىفزە ئۇٔىڭ لبٔچە ؼبئەد ئۇذٍىؽبٍٔىمىٕي ؼوضىۋىسى ،ئۇ عبۋاثەْ« :ثىطوۈْ
ٍبوي ثىط وۈٔگە ٍەرّەٍسىؽبْ ۋالىذ رۇضزۇَ» زېسى.
پەضىفزە ئۇٔىڭؽب« :ئۇٔساق ئەِەغ (روٌۇق) ٍ 100ىً رۇضزۇڭ! زېسى.
ؼەْ ٍۈظ ٍىٍسىٓ ثېطى ئۇذٍىسىڭٍ ...ۈظ ٍىٍسىٓ ثېطى ئۆٌۈوزۈڭ ،اﷲ ؼېٕي ئۆٌزۈضزى ۋە
ئۆٌۈوٍەضٔىڭ رىطىٍىفىؽب ھەٍطاْ لېٍىپ ،زەھفەرىە چۈـىىٕىڭسە ؼوضىؽبْ ؼوئبٌىڭٕىڭ عبۋاثىٕي
ثىٍىفىڭ ئۈچۈْ لبٍزب رىطىٍسۈضزى.
ئۇظەٍط ئۆظىٕي ٍولبرمبْ ،ھەِسە ٍبضارمۇچىٕىڭ وۈچىگە چوڭمۇض ئىّبْ ئېَزمبْ ھبٌسا ئىسى.
پەضىفزە ئۇظەٍطگە ربِىمىٕي وۆضؼىزىپٍ :ېّەن ئىچّىىىڭگە لبضىؽىٕىي ،ثۇظۇٌّىؽبْ زېسى.
ئۇظەٍط ئۀغۈضگە لبضىۋېسى .ئۇٔىڭ ئۆظ پىزىچە رۇضؼبٍٔىمىٕي وۆضزى .ضەڭگي ۋە رەِىّۇ ئۆظ
پېزىچە ئىسى .ئبٔسىٓ ئۈظۈَ ؼۈٍىٕي ؼىمىپ ئۈؼزىگە ٔبْ چىٍىؽبْ ربۋىمىؽب لبضىسى .ئۇِۇ ئۆظ پېزي
رۇضارزي .ئۈظۈَ ؼۈٍىٕي ھبظىطِۇ ئىچىىٍي ثوالرزيٍ .ۇِفىؽۇْ زەپ چىالپ لوٍؽبْ ٔېٕىّۇ ئۈظۈِگە
چىاللٍىك پېزي رۇضارزيٍ 100 .ىً ئۆرىەْ ثوٌؽىّۇ ٍېّەوٍەض ئۆظ پېزي لبٌؽبْ ئىسى .ئۇظەٍط
لوضلۇـمب ثبـٍىسى.
ئۈظۈَ ؼۈٍي ئبضىسىٓ ٍۈظ ٍىً ئۆرىەْ رۇضۇلٍۇق لبٔسالالضچە ثۇضۇٔمي پېزىسە رۇضىسۇ؟ ھبٌجۇوي،
ٔوضِبٌسا ئۈظۈَ ؼۈٍي ثىط ٔەچچە ؼبئەرزە ئۆظگىطىپ ،ثۇظۇٌۇپ لبالرزي.
ئۇظەٍط پەضىفزىٕىڭ ؼۆظىگە ئىفۀّىگۀسەن رېڭىطلبپ لبٌسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ،پەضىفزە
ئۇظەٍطگە ئىفبضەد لىٍسى :ئېفىىىڭگە لبضىؽىٕىي (ئۇٔىڭ ؼۆڭەوٍىطى چىطىپ وەرىەْ).
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ئۇظەٍط ئېفىىىگە لبضىۋىسى ،ئېفىىىٕىڭ ؼۆڭىىىٕىڭ روپىؽىسىٓ ثبـمب ھېچٕەضؼە
وۆضۈّٔىسى .پەضىفزە ئۇٔىڭؽب:
ـ اﷲٔىڭ ئۆٌۈوٍەضٔي لبٔساق رىطىٍسۈضىسىؽبٍٔىمىٕي وۆضۈـٕي ذبالِؽەْ؟ ٍەضگە لبضا ،ثۇضۇْ
ؼېٕىڭ ئېفىىىڭ ثبؼالٔؽبْ ٍەضزىىي روپب  -چبڭؽب لبضا!  -زېسى.
پەضىفزە ئېفەوٕىڭ ؼۆڭەوٍىطىگە ثۇٍطۇق لىٍسى .رۇپطاق ظەضضىچىٍىطى ھەض رەضەپزىٓ
ٍۈگۈضۈپ وېٍىپ روپالٔسى .ئبذىطىسا ،ؼۆڭەوٍەض پەٍسا ثوٌسى .پەضىفزە روِۇض ،پەً ،گۆـٍەضٔىڭ
ۋۇعۇرمب وېٍى فىٕي ثۇٍطۇزى .گۆـٍەض ئېفەوٕىڭ ؼۆڭەوٍىطىگە وەٍسۈضۈٌسى .ئۇظەٍط ثۇالضٔي
وۆضۈپ رۇضۇۋاربرزي.
گۆؾ ۋۇعۇرمب وېٍىپ ثوٌؽبٔسىٓ وېَىٓ ،ئۈؼزي رېطە ۋە ٍۇڭالض ثىٍەْ لبپالٔسى .ئېفەن
ئۆٌگەْ چبؼسىىي ھبٌىزىگە وەٌسى .ھبظىط ئۇ ضوھؽىع عەؼەرىە ئبٍالٔؽبْ ئىسى .پەضىفزە
ئېفەوٕىڭ ض وھىؽب عەؼەرىە لبٍزىپ وېٍىفىٕي ثۇٍطىسى .ضوھ عەؼەرىە لبٍززي .ئېفەن ئوضٔىسىٓ
رۇضۇپ ،لۇٍطۇلىٕي ـىپبڭفىزىپ ھبڭطىؽىٍي رۇضزى .ئېفەن ئېچىطلبپ وەرىەْ ئىسى.
ئۇظەٍط ئبٌسىسا ِەٍسأؽب وەٌگەْ ثۇ ثۈٍۈن ِۆعىعىٕي وۆضزى .ؼۆڭەن رۇپطالمب ئبٍالٔؽبٔسىٓ
وېَىٓ ،اﷲٔىڭ ئۆٌۈوٍەضٔي لبٔساق رىطىٍسۈضىسىؽبٍٔىمي ِۆعىعىؽىٕي ئۆظ وۆظى ثىٍەْ وۆضزى .وۆظ
ئبٌسىسا ِەٍسأؽب وەٌگەْ ِۆعىعىسىٓ وېَىٓ ،ئۇظەٍطِ« :ەْ اﷲٔىڭ ھەِّە ٔەضؼىگە لبزىط
ئىىۀٍىىىٕي ثىٍسىُ» زېسى.
ئۇظەٍط ،ئوضٔىسىٓ رۇضۇپ ،ئېفىىىگە ِىٕىپ ،ـەھەضگە لبٍزىؿ ئۈچۈْ ٍوٌؽب چىمزي .ا ﷲ
ئۇظەٍطٔي ئىٕؽبٔالض ئۈچۈْ ِۆعىعەٍ ،ۀي لبٍزب رىطىٍىفٕىڭ ھەلٍىمي ۋە ئۆٌۈوٍەضٔىڭ
لەثطىٍەضىسىٓ رەوطاض چىمىسىؽبٍٔىمىٕي ئىؽپبرالٍسىؽبْ رېطىه ثىط ِۆعىعە لىٍىفٕي ئىطازە لىٍسى.
ئۇظەٍط ـەھەضگە وەچمۇضۇْ ٍېزىپ وەٌسى .ثۇ ٍەضزە ِەٍسأؽب وەٌگەْ ئۆظگىطىفٍەضگە ھبڭ ـ
ربڭ لبٌسى .ئۆٍٍەض ،ووچىالض ،ئىٕؽبٔالضٔىڭ چىطاٍٍىطى ۋە ثبٌىالض ،ھەِّە ٔەضؼە ئۆظگىطىپ
وەرىەْ ئىسى .ئۇ ھېچىىّٕي رؤۇِبٍززي ھەَ ھېچىىّّۇ ئۇٔي رؤىّبٍززي .ئۇظەٍط ـەھەضزىٓ
ئبٍطىٍؽبٔسا ٍ 40بـزب ئىسى .لبٍزمبٔسىّۇ ٍۀە ٍ 40بـزب ثوٌۇپ ،لبٔساق وەرىەْ ثوٌؽب ،ـۇ پېزي
لبٍزىپ وەٌگەْ ئىسى.
اﷲ ئۇٔي ئۆٌگەْ چبؼسىىىسەن ٍ 40ېفىسا رىطىٍسۈضگەْ ئىسى .ئەِّب ـەھىطىٍ ،ۈظ ٍىً
ٍبـىؽبْ ئۆٍٍەض ئۆضۈٌۈپ ،ووچىالض ۋە وۆضۈٔۈـٍەض ئۆظگىطىپ وەرىەْ ئىسى .ئۇظەٍط وۆڭٍىسەِ :ېٕي
ئەؼٍىَەٌەٍسىؽبْ لېطى ثىط ثوۋاً ٍبوي ِوِبً ئىعزەپ ثبلبً!  -زەپ ئوٍٍىسى.
ئۇ ئبذىطى ٍ 20بؾ چېؽىسا لېٍىپ لبٌؽبْ ذىعِەرچي ئبٍبٌٕي ربپزي .ھبظىط ئۇ ئبٍبي 120
ٍبـزب ثوٌۇپ ،ئبعىعٌىفىپ چىفٍىطى رۆوۈٌگەْ ،وۆظٌىطى وۆضِەٍسىؽبْ ،ئوضۇلالپ ثىط رېطە ،ثىط
ئۇؼزىربْ ثوٌۇپ لبٌؽبٔىسى .ئۇظەٍط ئۇٔىڭسىٓ ؼوضىسى :ـ ئي ٍبذفي ِوِبً! ئۇظەٍطٔىڭ ئۆٍي
ٔەزە؟
ـ ھبظىط ئۇٔي ھېچىىُ ئېؽىگە ئبالٌّبٍسۇ .ئۇ ٍ 100ىً ئبۋۋاي وېزىپ لبٍزىپ وەٌّىسى .اﷲ
ئۇٔىڭؽب ضەھّەد لىٍؽۇْ! ـ زېسى ِوِبً ٍىؽالپ رۇضۇپ.
ـ ِەْ ئۇظەٍط ثوٌىّەِْ ،ېٕي رؤۇزىڭىعِۇ؟ اﷲ ِېٕي ئۆٌزۈضۈپٍ ،ۈظ ٍىٍسىٓ وېَىٓ لبٍزب
رىطىٍسۈضزى - ،زېسى ئۇظەٍط ِوِبٍؽبِ .ۇِبً ئۇٔىڭؽب ئىفۀّىگەْ ھبٌسا:
ـ ئۇظەٍط زۇئبؼي ئىغبثەد ثوٌىسىؽبْ وىفي ئىسى .وۆظٌىطىّٕىڭ ئېچىٍىفي ۋە ِبڭبٌىفىُ
ئۈچۈْ اﷲلب زۇئب لىٍؽىٓ ،ؼېٕي وۆضۈپ رؤىۋاالً - ،زېسى .ئۇظەٍط ِوِبٍٕىڭ ِبڭبٌىفي ۋە
وۆظٌىطىٕىڭ وۆضىفي ئۈچۈْ اﷲلب زۇئب لىٍسى .اﷲ زۇئبٔي ئىغبثەد لىٍسىِ .وِبً ئۇٔىڭ ئۇظەٍط
ئىىۀٍىىىٕي ثىٍسى ۋە زەضھبي ـەھەضگە لبضاپ ٍۈگۈضزى.
ـەھەضزە« :ئۇظەٍط لبٍزىپ وەٌسى!» زەپ ۋالىطاـمب ثبـٍىسى .ھەٍطاْ لبٌؽبْ ذەٌك ئۇٔي
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ئېٍىفىپ لبپزۇ زەپ ئوٍالـزي .وېَىٓ ھبوىُ ۋە ئبٌىّالض ٍىؽىٍىفزي .ئۇالضٔىڭ ئبضىؽىسا ئۇظەٍطٔىڭ
ٔەۋضىؽىّۇ ثبض ثوٌۇپ ،زازىؽي ئۆٌگەْ ،ئۆظى ٍ 70بـمب وىطگەْ ئىسى .ھبٌجۇوي ،ثوۋىؽي ئۇظەٍط
ثوٌؽبٍ 40 ،بـزب ئىسى.
ئبٌىُ ۋە ھبوىّالض ٍىؽىٍىپ ،ئۇظەٍط ۋەلەؼىٕي رىڭفىسى .ئۇالض ئۇٔىڭؽب ئىفىٕىؿ ـ
ئىفۀّەؼٍىىىٕي ثىٍەٌّىسى .ئبذىطى ،ھبوىّالضزىٓ ثىطى ِۇٔۇ ؼوئبٌٕي ؼوضىسى:
ـ ئبرب ـ ثوۋىٍىطىّىعزىٓ ئۇظەٍطٔىڭ پەٍؽەِجەضٌىىىٕي ،رەۋضارٕىڭ ثۇذزۇٕٔەؼطى ھۇعۇِىسا
ٍولبپ وەرىۀٍىىىٕي ،ئۇ رەۋضارٕي وۆٍسۈضۈپ ،ئبٌىّالضٔي ۋە ربٌىجالضٔي ئۆٌزۈضۈۋەرىەْ ثوٌؽىّۇ،
ئۇظەٍطٔىڭ رەۋضارٕي ٍبزلب ثىٍىسىؽبٍٔىمىٕي ئبڭٍىؽبْ ئىسۇق .ثۇ ئىفالض ؼەْ ‖ئۆٌسۈَ ―ۋەٍبوي
‖ئۇذٍىسىُ ―زېگەْ ٍ 100ىً ئىچىسە ثوٌؽبْ ،ئەگەض رەۋضارٕىڭ ضاؼزىٕي ٍبزٌىَبٌىؽبڭ ،ؼېٕىڭ
ئۇظەٍط ئىىۀٍىىىڭگە ئىفىٕىّىع ،ـۇٔساق لىالالِؽەْ؟
ئۇظەٍط ئىؽطائىً ئەۋالزى ئىچىسە رەۋضارٕي ٍبزلب ثىٍىسىؽبْ ثىطىٕىڭ لبٌّىؽبٍٔىمىٕي ،ئۇٔىڭ
ئېؽىعزىٓ ـ ئېؽىعؼب وۆچۈـٕىڭ ئۈظۈٌۈپ لبٌؽبٍٔىمىٕي چۈـۀسى .ئ ۇظەٍط ئۇٔي زۈـّۀٍەضزىٓ
لوؼساؾ ئۈچۈْ ٍوـۇضۇپ لوٍؽبْ ئىسى .ئۇظەٍط ثىط زەضەذٕىڭ ؼبٍىؽىگە وېٍىپ ،ئىؽطائىً
ئەۋالزىٕي چۆضىؽىگە ٍىؽسى ،ئبٔسىٓ رەۋضارٕي ثىطِۇ ثىط ،روٌۇق ٍبظزىٍ .ېعىپ ثوٌؽبٔسْ وېَىٓ،
ئۇظەٍط ئۆظ وۆڭٍىسە :ئەِسى ثۇ ٍبظؼبٍٔىطىُ ثىٍەْ ؼېٍفزۇضۇؾ ئۈچۈْ وۆِۈپ لوٍؽبْ رەۋضارٕي
چىمىطاً - ،زەپ ئوٍالپ وۆِۈپ لوٍؽبْ ٍەضگە ثېطىپ ،رەۋضارٕي چىمبضزى .ۋاضالالض چۈضۈپ،
ٍىطرىٍىپ وەرىەْ ئىسى .اﷲٔىڭ ئۆظىٕي ٔېّە ئۈچۈْ ئۆٌزۈضۈپٍ ،ۈظ ٍىٍسىٓ وېَىٓ
رىطىٍسۈضگۀٍىىىٕي چۈـۀسى .ئۇظەٍط ِۆعىعىؽىگە ِۇٔبؼىۋەرٍىه ذەۋەض ئىؽطائىً ئەۋالزى
ئبضىؽىسا ربضلىٍىؿ ثىٍەْ رەڭال ٔبھبٍىزي چوڭ پىزٕە پەٍسا ثوٌسى .لەۋِسىىي ثەظى وىفىٍەض
ئۇظەٍطٔي :اﷲٔىڭ ئوؼٍي!  -زەپ ئېالْ لىٍىفزي .زەؼٍىپىسە ئۇظەٍط ثىٍەْ ِۇؼبٔي ؼېٍفزۇضۇپ:
ـ ِۇؼب ثىعگە رەۋضارٕي ثىط وىزبثٕىڭ ئىچىسە ئېٍىپ وەٌگەْ ئىسى .ئۇظەٍط ثوٌؽب ،رەۋضارٕي
وىزبثؽىعِۇ ٍەرىۈظەٌىسى - ،زېَىفزي .ثۇ ٔبھەق ؼېٍىفزۇضۇـزىٓ وېَىٓ ،ذبرب ذۇالؼە
چىمىطىفىپ ،پەٍؽەِجىطىٕي اﷲٔىڭ ئوؼٍي زەۋاٌسى.

ٍەجحىٕچي ثبپ .صەوەسىَبٍ ،ەھَب ،ئىغب ئەٌەٍھىغغبالَ

-7873عۇئبي :ھەصسىحي ِەسٍەِٕىڭ جۇغۇٌۇؽي
لەزىّىي زەۋضىسە ،ثىط پەٍؽەِجەض ثىٍەْ ئىٕؽبٔالضؼ ب ٔبِبظ لىٍسۇضىسىؽبْ ثىط ئبٌىُ ثبض ئىسى.
پەٍؽەِجەضٔىڭ ئىؽّي ظەوەضىَب (ئەٌەٍھىؽؽبالَ) ،ئبٌىّٕىڭ (اﷲ وىفىٍەضٔىڭ ٔبِبظ ٍېزەوچىؽي
لىٍىپ ربٌٍىؽبْ وىفىٕىڭ) ئىؽّي ثوٌؽب ئىّطاْ ئىسى.
ئىّطإٔىڭ ئبٍبٌي پەضظۀذ وۆضۈـٕي ئبضظۇ لىالرزي .ثىط وۈٔي ،ربڭ ؼەھەضزە ئىّطإٔىڭ ئبٍبٌي
لۇـالضؼب ٍەَ ثېطىؿ ئۈچۈْ چىمىپ ،ئۇٔي ئوٍالٔسۇضۇپ لوٍىسىؽبْ ثىط ِۀعىطىٕي وۆضزى.
ثبچىىؽىؽب ئوظۇق ۋە ؼۇ ثېطىسىؽبْ ثىط لۇؾ ثبض ئىسى .لۇؾ ثبچىىؽىٕىڭ ِۇظالپ وەرّەؼٍىىي
ئۈچۈْ ئۇٔي لبٔىزىٕىڭ ئىچىگە ئېٍىۋاٌؽبْ ئىسى .ثۇ ئەھۋاي ئبٍبٌؽب ئۆظىٕي ئەؼٍەرزي .ئۇ لوٌىٕي
وۆرۈضۈپ ،اﷲٔىڭ ثىط پەضظۀذ ئبرب لىٍىفي ئۈچۈْ زۇئب لىٍسى .اﷲٔىڭ ضەھّىزي ئۇٔىڭؽب عبۋاة
ثەضزى .ئۇ ثىط وۈٔي ھبِىٍە ئىىۀٍىىىٕي ھېػ لىٍىپ ،ؼۆٍۈٔگەْ ھبٌسا اﷲلب ـۈوۈض لىٍسى،
ثبٌىٕي اﷲٔىڭ ذىعِىزىگە ئبرىسى.
ئۆظ ۋالزىسا ئىّطإٔىڭ ئبٍبٌي ئېَززي« :پەضۋەضزىگبضىُ! ِەْ لوضؼىمىّسىىي پەضظۀزىّٕي (زۇَٔب
ئىفٍىطىسىٓ) ئبظاز لىٍىٕؽبْ ھبٌسا چولۇَ ؼېٕىڭ ذىعِىزىڭگە ئبرىسىُ( ،ثۇ ٔەظضەِٕي) لوثۇي
لىٍؽىٓ ،ؼەْ ھەلىمەرەْ (زۇئبٍىّٕي) ئبڭالپ رۇضؼۇچىؽۀْ( ،ىَىزىّٕي) ثىٍىپ رۇضؼۇچىؽەْ» .
رۇؼۇد ۋالزي ٍېمىٕالـزي ،ئىّطإٔىڭ ئبٍبٌي ثىط لىع رۇؼسى .ئبٔب ھەٍطاْ لبٌسى .چۈٔىي ئۇ
ِەؼغىسوە ذىعِەد لىٍىسىؽبْ ۋە ئىجبزەد لىٍىسىؽبْ ثىط ئوؼۇي ئبضظۇ لىٍؽبْ ئىسى .ثبال لىع
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رۇؼۇٌؽبٔسىٓ وېَىٓ ،ئبٔب لىع ـ ئەضوەوىە ئوذفبؾ ثوٌّىؽىّۇٔ ،ەظضىؽىٕي ثەعب وەٌزۈضۈـٕي لبضاض
لىٍسى .اﷲ ئىّطإٔىڭ ئبٍبٌىٕىڭ ئۆظىسىٓ ئىؽّىٕي ِەضٍەَ لوٍؽبْ ثۇ لىعٔي ۋە ٔەؼٍىٕي
لوؼالٔؽبْ ـەٍزبٔسىٓ لوؼسىفىٕي رىٍىگۀٍىىىٕي ئبڭٍىسى.
-7872عۇئبي :ھەصسىحي ِەسٍەِٕىڭ صەوەسىَب ئەٌەٍھىغغبالِٕىڭ جەسثىَىغىگە ئۆجۈؽي
ئۇٌۇغ اﷲ ئىّطإٔىڭ ئبٍبٌىٕىڭ زۇئبؼىٕي لوثۇي لىٍسى .اﷲ ِەضٍەِٕي ِەِٕۇٍٔۇق ثىٍەْ
لوثۇي لىٍسى .ئۇ ٔي گۈظەي ثىط گۈٌسەن پەضۋىؿ لىٍسى .ئىّطاْ لىعى ِەضٍەِٕىڭ روؼۇٌۇـي ثىٍەْ
وىچىه ثىط ِەؼىٍە پەٍسا ثوٌسى .ئىّطاْ ِەضٍەَ رۇؼۇٌۇـزىٓ ئبۋۋاي ئبٌەِسىٓ ئۆرىەْ ئىسى.
ـۇٔىڭ ثىٍەْ ،ئۇ ظاِبٕٔىڭ ئبٌىٍّىطى ۋە ـەٍرٍەضِ ،ەضٍەِٕي ھىّبٍىؽىگە ئېٍىفٕي رەٌەپ
لىٍىفزي .ئۇالض ثۇ ـەضەپىە ئېطىفىؿ ئۈچۈٍْ ،ۀي ٔبِبظزا ئۆظٌىطىگە ئىّبِەرچىٍىه لىٍؽبْ ثۈٍۈن
ئبٌىّٕىڭ لىعىٕي ثېمىؿ ئۈچۈْ ثەغ ِ -ۇٔبظىطىگە چۈـزي .ظەوەضىَب :ئۇٔىڭؽب ِەْ لبضاٍّەْ ،ئۇ
ِېٕىڭ رۇؼمۇٔۇَ ،ئبٍبٌىُ ئۇٔىڭ ھبِّىؽي ثوٌىسۇ .ئۇٔىڭ ئۈؼزىگەِ ،ەْ ثۇ لەۋِٕىڭ پەٍؽەِجىطى،
ـۇڭب ِەْ ئ ۇٔىڭؽب لبضاـمب ئەڭ الٍىك!  -زېسى.
عەن ربضرىؿ ثبـالٔسى .ثوۋاق ِەضٍەَ ٍەضگە لوٍۇٌسى ،ئۇٔي ھىّبٍىؽىگە ئبٌّبلچي
ثوٌؽبٔالضٔىڭ چووىٍىطى ئۇٔىڭ ٍېٕىؽب لوٍۇٌسى .وىچىه ثىط ثبٌىٕي ئەوەٌسى .ثبال ظەوەضىَبٔىڭ
چووىؽىٕي ربضرزي .ئىىىىٕچي لېزىٍّىك چەن ربضرىؿ ئۈچۈْ ئوٍالـزي .ھەضثىط ئىؽىُ ثىطزىٓ
چووىؽب ئوٍۇٌسى .ئبٔسىٓ ِۇٔساق زېَىٍسى :چووىٍىطىّىعٔي زەضٍبؼب ئبرىّىع ،وىّٕىڭ چووىؽي
زەضٍب ئېمىٕىؽب لبضـي ئبلؽب ،ئۇ ئۇرمبْ (ؼەٌىجە لىٍؽبْ) ثوٌىسۇ.
ئۇالض چووىٍىطىٕي زەضٍبؼب ئېزىفزي .ظەوەضىَبٔىڭ چووىؽىسىٓ ثبـمىٍىطىٕىڭ ھەِّىؽي
ئېمىٕؽب لو ـۇٌۇپ وەرزي .پەلەرال ئۇٔىڭ چووىؽي ئېمىٕؽب رەرۈض ِبڭسى .ظەوەضىَب ئۇالضٔي لبٍىً
ثوٌسى زەپ ئوٍٍىسى .ئەِّب ئۇالض چەوٕي ئۈچ لېزىُ ربـالـزب چىڭ رۇضزى.
ئۇالض :چووىالضٔي زەضٍبؼب ئبربٍٍي ،وىّٕىڭ چووىؽي ٍبٌؽۇظ ئېمىٓ ثىٍەْ ثىٍٍە وەرؽە ،ئۇ
ِەضٍەِٕي ھىّبٍىؽىگە ئبٌؽۇْ - ،زېَىفزي .چووىالض ئېزىٍسى :ظەوەضىَبٔىڭ چووىؽىسىٓ
ثبـمىٍىطىٕىڭ ھەِّىؽي زەضٍب ئېمىٕىؽب لبضـي ئبلزي .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ِەضٍەَ ظەوەضىَبٔىڭ
ھىّبٍىؽىگە ثېطىٍسى .ظەوەضىَب ِەضٍەِگە ذىعِەد لىٍىفمب ،ئۇٔي رەضثىَىٍەـىە ۋە ئۇٔىڭؽب
وۆٍۈٔىفىە ثبـٍىسىٔ .ىھبٍەد ِەضٍەَ چوڭ ثوٌسىِ .ەضٍەِٕىڭ ِەؼغىس ئىچىسە رۇضىسىؽبْ ثىط
ئۆٍي ثوٌۇپ ،ئىچىسە ئىجبزەد لىٍىسىؽبْ وىچىه ھۇعطىؽي ثبض ئىسى .وۆپىٕچە ۋالزىٕي ـۇ ٍەضزە
ئىجبزەد ،ظىىىط ،ـۈوۈض ۋە اﷲ ٔي ِەزھىَىٍەؾ ثىٍەْ ئۆرىۈظەرزي.
ظەوەضىَب ئۇٔي ٍولالپ رۇضارزي .ظەوەضىَب ھەض لېزىُ ئۇٔىڭ ٍېٕىؽب وىطگۀسە ،ئىٕزبٍىٓ ھەٍطاْ
لبالضٌىك ئىفالضٔي وۆضەرزيٍ .بظ وۈٍٔىطى ،ئۇٔىڭ ٍېٕىسا لىؿ پەؼٍىٕىڭ ِېۋىٍىطى پەٍسا ثوالرزي.
لىفزب ثوٌؽبٍ ،بظٌىك ِېۋىٍەض پەٍسا ثوالرزي .ظەوەضىَب ئۇٔىڭسىٓ ثۇ ٍېّەوٍەضٔىڭ (ِېۋىٍەضٔىڭ)
ٔەزىٓ وەٌگۀٍىىىٕي ؼوضىؽبِ ،ەضٍەَ :اﷲ رەضىپىسىٓ وەٌسى - ،زەپ عبۋاة ثېطەرزي .ثۇ ئىؿ
وۆپ لېزىُ رەوطاضالٔؽبْ ئىسى.
ظەوەضىَب لېطىپ وەرىەْ ئىسى .ئۇ ئۆِطىٕىڭ ئبظ لبٌؽبٍٔىمىٕي ھېػ لىٍسىِ .ەضٍەِٕىڭ
ھبِّىؽي ثوٌؽبْ ئبٍبٌىّۇ ئۆظىسەوال لېطى ئىسى .ئۇ رۇؼّبغ ثوٌؽبچمب ،ھېچ پەضظۀذ ٍۈظى
وۆضِىگەْ ئىسى .ظەوەضىَب ئىٍىُ ئۆگىزىسىؽبْ ،پەٍؽەِجەض ثوٌىسىؽبْ ،لەۋِىٕي روؼطا ٍوٌؽب
ٍېزەوٍەٍسىؽبْ ،ئۇالضٔي اﷲٔىڭ وىزبثىؽب ۋە ِەؼپىطىزىگە زەۋەد لىٍىسىؽبْ ثىط ئوؼۇي ٍۈظى
وۆضۈـٕي ئبضظۇ لىالرزي .ظەوەضىَب ثۇ ئبضظۇؼىٕي ھېچىىّگە ،ھەرزب ئبٍبٌىؽىّۇ ئېَزّىؽبْ ثوٌؽىّۇ،
ئەِّب اﷲ ربئبال ئۇٔىڭ ثۇ ئبضظۇؼىٕي ئۆظىگە زېّەؼزىٓ ثۇضۇٔال ثۇٔي ثىٍەرزي .ظەوەضىَب ِەضٍەِٕىڭ
ٍېٕىسا ٍۀە ثبـمب ِەۋؼۈِگە رەۋە ِېۋە وۆضزى.
ظەوەضىَب ؼوضىسى« :ئي ِەضٍەَ! ثۇ ؼبڭب لەٍەضزىٓ وەٌسى؟» زەٍززيِ ،ەضٍەَ« :ثۇ اﷲ

228

www.uyghurmuslim.com www.fb.com/uighurawazi uighurawazi@yahoo.com
رەضىپىسىٓ وەٌسى» زەٍززي .اﷲ ھەلىمەرەْ ذبٌىؽبْ ئبزەِگە (عبپب ِۇـەلمەرؽىعال) ھېؽبثؽىع
ضىعق ثېطىسۇ .ـۇ ۋالىززب (ٍۀي ِەضٍەِٕىڭ وبضاِىزىٕي وۆضگەْ چبؼسا) ظەوەضىَب پەضۋەضزىگبضىؽب زۇئب
لىٍسى.
-7878عۇئبي :صەوەسىَب ئەٌەٍھىغغبالِٕىڭ پەسصۀىث جەٌەپ لىٍىپ ئبٌالھمب ئىٍحىجب
لىٍىؾي
ظەوەضىَب ئۆظ ـ ئۆظىگە :اﷲ پبوزۇض ،ئۇ ھەض ٔەضؼىگە لبزىطزۇض - ،زېسى ۋە لەٌجىگە ھەؼطەد
روٌۇپ پەضظۀذ رىٍىسى .اﷲ ظەوەضىَبؼب ضەھّەد لىٍسى ،ظەوەضىَب ضەثجىگە زۇئب لىٍسى.
ثۇ ،پەضۋەضزىگبضىڭٕىڭ ثۀسىؽي ظەوەضىَبؼب لىٍؽبْ ِەضھەِىزىٕىڭ ثبٍبٔىسۇض .ئۇ ئۆظ ۋالزىسا
پەضۋەضزىگبضىؽب پەغ ئبۋاظزا ِۇٔبعبد لىٍسى .ئۇ ئېَززي« :پەضۋەضزىگبضىُ! ِەْ ھەلىمەرەْ وۈچ ـ
لۇۋۋىزىّسىٓ وەرزىُ ،چېچىُ ئبلبضزى .پەضۋەضزىگبضىُ! ؼبڭب زۇئب لىٍىپ ئۈِىسؼىع ثوٌۇپ لبٌؽىٕىُ
ٍوقِ .ەْ ربؼىٍىطىّٕىڭ ثبٌىٍىطىٕىڭ ئوضٔۇِٕي ثبؼبٌّبؼٍىمٍىطىسىٓ (ٍۀي زىٕٕي لوٌسىٓ ثېطىپ
لوٍۇـٍىطىسىٓ) ھەلىمەرەْ ئۀؽىطەٍّەِْ ،ېٕىڭ ئبٍبٌىُ رۇؼّبؼزۇض( ،پەظٌىڭسىٓ) ِبڭب ثىط
(ٍبذفي) پەضظۀذ ئبرب لىٍؽىٓ .ئۇ ِبڭب ۋاضىػ ثوٌؽبً ۋە ٍەئمۇة ئەۋالزىؽب ۋاضىػ ثوٌؽبً،
پەضۋەضزىگبضىُ! ئۇٔي ؼېٕىڭ ضاظىٍىمىڭؽب ئېطىفىسىؽبْ لىٍؽىٓ» .
ئۇٌۇغ اﷲ ظەوەضىَبٔىڭ زۇئبؼىٕي لوثۇي لىٍسى .ظەوەضىَب ئىچىسە اﷲلب زۇئب لىٍؽبْ ھبٌسا
ِېھطاپزب ٔبِبظ لىٍىؿ ئۈچۈْ رۇضؼبٔسا ،پەضىفزىٍەض ئۇٔىڭؽب ذىزبة لىٍسى .اﷲٔىڭ ضەھّىزي
ئۇٔىڭؽب ذىزبة لىٍسى « :ئي ظەوەضىَب! ثىع ھەلىمەرەْ ؼبڭب (پەضىفزىٍەض ئبضلىٍىك) ٍەھَب ئىؽىٍّىه
ثىط ئوؼۇي ثىٍەْ ذۇؾ ذەۋەض ثېطىّىع ،ئىٍگىطى ھېچ ئبزەِٕي ئۇٔىڭؽب ئىؽىّساؾ لىٍّىسۇق» .
ظەوەضى َب ثۇٔىڭسىٓ ئىٍگىطىىي ھېچىىّگە ئوذفىّبٍسىؽبْ ثىط پەضظۀذ ذوؾ ذەۋىطىٕي
ئبڭٍىسى .ذوـبٌٍىمزىٓ رىزطەپ وەرىەْ ظەوەضىَب ھەٍطأٍىك ثىٍەْ ؼوضىسى .ظەوەضىَب ئېَززي:
«ئبٍبٌىُ رۇؼّبغ رۇضؼبِ ،ەْ لېطىپ ِۈوچىَىپ وەرىەْ رۇضؼبَِ ،ېٕىڭ لبٔسالّۇ ئوؼٍۇَ
ثوٌؽۇْ؟» .
ظەوەضىَب ئۆظى لېطى ،ئبٍبٌي رۇؼّبغ رۇضۇلٍۇق پەضظۀذ وۆضىسىؽبٍٔىمىٕي ئبڭالپ ھبڭ ـ ربڭ
لبٌؽبْ ئىسى .پەضىفزىٍەض ئۇٔىڭؽب ثۇٔىڭ اﷲٔىڭ ئىطازىؽي ئىىۀٍىىىٕي ،اﷲٔىڭ ئىطازىؽىٕىڭ
لەرئىٌ ئەِەٌگە ئبـىسىؽبٍٔىمىٕي ،اﷲلب لىَىٓ ئىؿ ٍوق ئىىۀٍىىىٕي ،ثىط ٔەضؼىٕىڭ ثوٌۇـىٕي
ذبٌىؽب ،ئۇٔى ڭ ثوٌىسىؽبٍٔىمىٕي ،ئۆظىٕىڭ ثۇضۇْ ٍوق چبؼسا ،اﷲٔىڭ ئۇٔي ٍبضىزىسىؽبٍٔىمىٕي ۋە
اﷲٔىڭ ھەض ٔەضؼىٕي پەلەرال ئىطازىؽي ۋە ذبٌىفي ثىٍەْ ٍبضىزىسىؽبٍٔىمىٕي چۈـۀسۈضزى.
ظەوەضىَب اﷲلب ـۈوۈض ۋە ھەِسۇ ـ ؼبٔب ئېَزمبٔسىٓ وېَىٓ ،اﷲ زىٓ ئۆظىگە ثىط ئبالِەد ثېطىفىٕي
رىٍىسى.
ظەوەضىَب ئېَززي « :پەضۋەضزىگبضىُ! (ئبٍبٌىّٕىڭ ھبِىٍساض ثوٌؽبٍٔىمىؽب) ِبڭب ثىط ئبالِەد لىٍىپ
ثەضؼەڭ » .اﷲ ئېَززي « :ؼېٕىڭ ئبالِىزىڭ (ـۇوي) ؼبق رۇضۇپ ئۈچ وېچە ـ وۈٔسۈظ وىفىٍەضگە
ؼۆظ لىالٌّبٍؽەْ » .ظەوەضىَب ٔبِبظگبھىسىٓ لەۋِىٕىڭ ئبٌسىؽب چىمىپ ،ئۇالضٔي ئەرىگەْ ـ
ئبذفبِسا رەؼجىھ ئېَزىفمب ئىفبضەد لىٍسى .ذۇـبٌٍىمي چەوؽىع ئىسى .پەضىفزىٍەض ئۇٔىڭؽب
ٍەھَب ئىؽىٍّىه ثىط ئوؼۇٌٕىڭ ذۇؾ ذەۋىطىٕي ٍەرىۈظگەْ ئىسى.
رۇٔغي لېزىُ ئىؽّىٕي زازىؽي لوٍّىؽبْ ،ئبٔىؽىّۇ ربٌٍىّىؽبْ ثىط ئوؼۇٌٕىڭ ئىؽّىٕي
ئبڭالۋارىّىع ،ئۇٔىڭ ئىؽّىٕي ئبٌەٍِەضٔىڭ پەضۋەضزىگبضى اﷲ لوٍؽبْ ئىسى .ثۇ ثۈٍۈن ـەضەپ ۋە
ئىٕئبَ ثىٍەْ ثىطٌىىزە ،ئۇٌۇغ اﷲ ظەوەضىَبؼب ئوؼٍي ٍەھَبٔىڭ اﷲٔىڭ ثۇٍطۇلي ثىٍەْ (ۋۇعۇرمب
وەٌگەْ ئىؽبٔي) رەؼزىك لىٍىسىؽبٍٔىمىٕي ،ئۇٔىڭ ئبثطۇٍٍۇق ،پبن ،ثۈٍۈنٍ ،بذفي پەٍؽەِجەض
ثوٌىسىؽبٍٔىمىٕي ذۇؾ ذەۋەض لىٍسى.
ظ ەوەضىَب ذۇـبٌٍىمىسىٓ رىزطەۋاربرزي .وۆظ ٍبـٍىطى لوضۇق ثبؼمبْ ٍۈظىگە ئېمىپ چۈـزي .

229

www.uyghurmuslim.com www.fb.com/uighurawazi uighurawazi@yahoo.com
زۇئبؼىٕي لوثۇي لىٍؽبٍٔىمي ۋە ئۆظىگە ٍەھَبٔي ئبرب لىٍؽبٍٔىمي ئۈچۈْ ـۈوۈض ٔبِىعىٕي لىٍىۋارمبٔسا،
ئبق ؼبلبٌٍىطى ٔەٍِۀگەْ ئىسىٍ .ەھَبٔىڭ زۇَٔبؼب وېٍىفىگە وۆپ ۋالىذ لبٌّىؽبْ ئىسى.
-7878عۇئبيٍ :ەھَب ئەٌەٍھىغغبالِٕىڭ لىغغىغي
ھەظضىزي ٍەھَبٔىڭ رۇؼۇٌۇـي ثىط ِۆعىعە ئىسى .ئۇ ،زازىؽي ظەوەضىَب ئۇظۇْ ئۆِۈض
وۆضگۀسىٓ وېَىٓ ،ھەرزب پەضظۀذ وۆضۈؾ ئۈِىسىٕي ئۈظگۀسىٓ وېَىٓ زۇَٔبؼب وەٌگەْ ئىسى .ئۇ،
پەٍؽەِجەض ظەوەضىَبٔىڭ لەٌجىٕي رىزطەرىەْ پبن زۇئبؼىسىٓ وېَىٓ وەٌگەْ ئىسى .گۇِطاھٍىمٕىڭ
ٍۈوؽەوٍىىىسىٓ پبوٍىمّۇ ٍۈوؽەٌگەْ ثىط زەۋضزە زۇَٔبؼب وەٌسى.
ٍەھَب ئەٌەٍھىؽؽبالَ رۇؼۇٌسى ،ئۇٔىڭ ثبٌىٍىمي ،ثبـمب ثبٌىالضٔىڭىىسىٓ پەضلٍىك ئۆرىەْ
ئىسى .وۆپ لىؽىُ ثبٌىالض ۋالزىٕي ئوٍٕبپ ئۆرىۈظەرزيٍ .ەھَب ثوٌؽب ،ئېؽىع ـ ثېؽىك ئىسى .ثەظى
ثبٌىالض ھبٍۋأالضٔي ثوظەن لىٍىپ ئوٍٕىؽبٍ ،ەھَب ئىچ ئبؼطىزمبٍٔىمي ئۈچۈْ ،ئۆظىٕىڭ ربِىمي ثىٍەْ
ھبٍۋاْ ۋە لۇـالضٔي ثبلبرزي .ئۆظىگە ٍېگۈزەن ٔەضؼە لبٌّىؽبٔسا ،زەضەخ ٍۇپۇضِبلٍىطى ۋە ِېۋىٍىطىٕي
ٍەٍززيٍ .ەھَب چوڭ ثوٌؽبٔؽىطى ٍۈظى ٔۇضؼب ،لەٌجي ھېىّەد ،اﷲ ؼۆٍگۈؼيِ ،ەضىپەد ۋە
ذبرىطعەٍِىه ثىٍەْ روٌۇۋاربرزيٍ .ەھَب ئولۇـٕي ٍبذفي وۆضەرزي .وىچىىىسىٕال ئىٍىّگە
لىعىمبرزي .ئۇ رېري ثبال چېؽىسا ،اﷲٔىڭ ضەھّىزي ئۇٔىڭؽب ِۇٔساق ذىزبة لىٍسى« :ئي ٍەھَب!
وىزبثٕي (ٍۀي رەۋضارٕي) رىطىفىپ ئولۇؼىٓ» (زېسۇق) .ئۇٔىڭؽب ثبٌىٍىك چېؽىسىال ئەلىً ـ
پبضاؼەد ئبرب لىٍسۇقٍ .ەھَبؼب ثبٌىٍىك چېؽىسىال وىزبثٕي پىفىفىك ئۆگىٕىؿٍ ،ۀي ـەضىئەد
وىزبثىسىىي ھۆوۈٍِەضٔي ئىگەٌٍەؾ ئەِط لىٍىٕسى .اﷲ ئۇٔىڭ ـەضىئەرٕي ئۆگىٕىفىٕي ۋە ثبٌىٍىك
چېؽىسىال ئىٕؽبٔالض ئبضىؽىسا ھۆوۈَ چىمىطىفىٕي ئىطازە لىٍسى .ئۇ ،ظاِبٔىٕىڭ ئ ەڭ ثىٍىٍّىه
وىفىؽي ۋە ھېىّەد ؼبھىجي ثوٌۇپ ،ـەضىئەرٕي ئىٕزبٍىٓ پىففىك ئۆگۀگەْ ئىسى .ـۇڭب اﷲ
ئۇٔىڭؽب ثبٌىٍىك چېؽىسىال ھېىّەرٍەض ثەضگەْ ئىسى.
ئۇ ئىٕؽبٔالض ئبضىؽىسا ھۆوۈَ چىمىطارزي ،ئۇالضؼب زىٕٕىڭ ؼىطٌىطىٕي چۈـۀسۈضۈپ ،روؼطا
ٍوٌٕي وۆضؼىزىپ ،گۇِطاھٍىمزىٓ ؼبلالٍززيٍ .ەھَب چوڭ ثوٌۇپ ،ئىٍّي ـ ِەضھەِىزي ئبضرزي .ئبرب ـ
ئبٔىؽىؽب ئىٕؽبٔالضؼبِ ،ەذٍۇلبرالضؼب ،لۇـالضؼب ،ھبٍۋأالضؼب ۋە زەضەذٍەضگە ـەپمىزي ئبضرزي ،ھەرزب
ـەپمىزي زۇَٔبٔي ئىچىگە ئبٌسى ۋە زۇَٔب ِەضھەِەري ثىٍەْ روٌسى.
ئۇ ئىٕؽبٔالضٔي گۇٔبھٍىطىؽب رەثە لىٍىفمب چبلىطارزي .وېَىٕچە گۇٔبھزىٓ پبوٍىٕىؿ ئۈچۈْ
ئۇالضٔي ئىئوضزأىَە زەضٍبؼىسا ٍۇٍبرزي ،ئۇالض ئۈچۈْ اﷲلب زۇئب لىالرزيٍ .ەھَبٔي ٍبذفي
وۆضِەٍسىؽبْ ۋەٍبوي ئۇٔىڭؽب ظىَبْ ٍەرىۈظىسىؽبْ ھېچىىُ ٍوق ئىسى.
ئۇ ،ـەپمەرٍىه ۋە پبن ،رەلۋازاض ،ئىٍىٍّىه ۋە پەظىٍەرٍىه ثوٌؽبچمب ثبـمىالض ئۇٔي ؼۆٍەرزي .
ٍەھَب ثۇالضؼب ٍۀە ئىجبزەرٕي لوـزي .ئۇ ربؼالضؼب ،چەد ٍ -بلىالضؼب ۋە چۆٌگە وېزىپ ،ئۇ ٍەضٌەضزە
اﷲلب ئىجبزەد لىٍؽبْ ،اﷲ ھۇظۇضىسا ٍىؽالپ ئۇٔىڭ ئۈچۈْ ٔبِبظ لىٍؽبْ ھبٌسا ثىط ٔەچچە ئبٍٕي
ئۆرىۈظەرزي.
چۆٌسە ٍبٌؽۇظٌۇق ھېػ لىٍّبٍززيٍ .ېّەن ـ ئىچ ّەوزىٓ ئۀؽىطەپ وەرّەٍززي ،ثەظىسە
ٍوپۇضِبق ،ثەظىسە چېىەرىە ۋە ثەظىسە ئورالضٔي ٍەٍززي .ربؼسا ئۇچطىؽبْ ثىط ؼبضزا ٍبوي ئبٌسىؽب
ئۇچطىؽبْ ئبظگبٌسا ئۇذالٍززي .گبھىسا ربؼسىىي ؼبضالضؼب وىطگۀسە ،ئۇ ٍەضزە ۋەھفىٌ ھبٍۋأالض،
ـىطٍ ،وٌۋاغ ۋە ثۆضىٍەضٔي ئۇچطىزبرزي .پۈرۈْ ۋالزي اﷲ ٔي ظىىىط لىٍىؿ ۋە ٔبِبظ ئولۇؾ ثىٍەْ
ِەـؽۇي ثوٌؽبچمب ثۆضەٍ ،وٌۋاؼالضؼب ئۆضۈٌۈپ لبضىّبٍززي .ھبٍۋأالض ئۇٔىڭؽب لبضاپ ،ئۇٔىڭ
ِەذٍۇلبرالضٔي ضەھّسىًِ ،ېھطى ثىٍەْ ئىؽؽىزىسىؽبْ ۋە ئىٍّي ثىٍەْ ئبضىؽىسا ھۆوۈَ
چىمىطىسىؽبْ (اﷲٔىڭ پەٍؽەِجىطى) ٍەھَب ئىىۀٍىىىٕ ي رؤۇپ ثبـٍىطىٕي ئېگىفەرزي ۋە ٍەھَبؼب
رۇٍسۇضِبؼزىٓ ئۇ ٍەضزىٓ ئبؼزبؼىٕە چىمىپ وېزەرزي.
ٍەھَب ۋەھفىٌ ھبٍۋأالضؼب وۆٍۈٔگەچىە ،ئۇالضٔىڭ لوضؼىمىٕي روٍؽۇظۇپ ،ئۆظى وېچىٕي ئبچ
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ئۆرىۈظەرزي .ئۇ رېٕىسىٓ ثەوطەن ضوھىٕىڭ ئوظۇلي ثوٌؽبْ ٔبِبظ ۋە ظىىىطگە ئەھّىَەد ثېطەرزي.
زەضەخ ٍوپۇضِبلٍىطىٕي ٍېگەچ ،وۆظٌىطى ٔەٍِۀگەْ ،زىٍىسا ظىىىط لىٍؽبْ ،اﷲلب ؼۆٍگۈؼىٕي
وۆضؼەرىەْ ئۇٔىڭ ٔېّىزىگە ـۈوۈض ۋە ِەضھەِىزىگە ھەِسۇؼبٔب ئېَزمبْ ھبٌسا رۈٔەٍززي.
ٍەھَب ئىٕؽبٔالضٔي اﷲلب زەۋەد لىٍؽىٕىسا ،ؼەۋضچبٍٔىمي ۋە ِېھطىجبٍٔىمي ثىٍەْ ئۇالضٔي
ٍىؽٍىزىۋېزەرزي .ؼۆظٌىطى ؼەِىّىٌ ۋە اﷲٔىڭ ؼۆظىگە ٍېمىٓ ثوٌؽبچمب ،ئۇالضٔي رەؼىطٌۀسۈضەرزي.
ٍەھَبٔىڭ ئىٕؽبٔالضٔىڭ ئبٌسىؽب چىمىسىؽبْ ۋالزي (ؼەھەض) ٍېزىپ وەٌسىِ .ەؼغىس ئىٕؽبٔالض
ثىٍەْ روٌؽبٔسا ،ظەوەضىَبٔىڭ ئوؼٍي ٍەھَب ئوضٔىسىٓ رۇضۇپ ؼۆظٌەـىە ثبـٍىسى .ئۇ ِۇٔساق زېسى:
«اﷲ ربئبال ِەْ ئەِەٌسە لىٍىسىؽبْ ؼۆظٌەضٔي ئەِط لىٍسى .ؼىٍەضٔىڭ ئۇالضؼب ثوٍؽۇٔۇـىڭالضٔي،
ثىط ۋە ـېطىىي ثوٌّىؽبْ اﷲلب ئىجبزەد لىٍىفىڭالضٔي ثۇٍطۇٍّەْ .وىُ اﷲ ؼب ـېطىه لوـؽب ۋە
ئۇٔىڭسىٓ ثبـمىؽىؽب ئىجبزەد لىٍؽب ،ئۇ ذۇززى ذوعبٍىٕي رەضىپىسىٓ ؼېزىۋېٍىٕؽبْ رۇضۇلٍۇق،
ئ ىفٍەپ ربپمىٕىٕي ثبـمب ذوعبٍىٕىؽب ثەضگەْ لۇٌؽب ئوذفبٍسۇ ،وىُ لۇٌىٕىڭ ثۇٔساق لىٍىفىٕي
ذبالٍسۇ؟! ؼىٍەضگە ٔبِبظٔي ثۇٍطۇٍّەْ ،چۈٔىي اﷲ ٔبِبظ لىٍؽۇچي ٔبِىعىسىٓ روذزبپ لبٌؽىچە
ئۇٔىڭ ٔبِبظ لىٍىفىؽب لبضاپ رۇضىسۇٔ .بِبظٔي ئىرالغ ثىٍەْ ئبزا لىٍىڭالض .ؼىٍەضگە ضوظىٕي
ثۇٍطۇٍّەْ .ئۇ ،ئۆظىسىٓ ذۇـجۇً پۇضاپ رۇضىسىؽبْ ثىط ئبزەِٕىڭ ھبٌىزىگە ئوذفبٍسۇ .ئۇ ئبزەَ
ِبڭؽبٔؽېطى ئۇٔىڭسىٓ ٔبھبٍىزي ذۇـجۇً پۇضالالض وېٍىپ رۇضىسۇ .ؼىٍەضٔىڭ اﷲ ٔي وۆپ ظىىىط
لىٍىفىڭالضٔي ثۇٍطۇٍّەْ .ثۇ ،زۈـّۀٍىطى لوؼٍىؽبْ ثىط ئبزەِٕىڭ ِۇؼزەھىەَ ثىط لەٌئەگە
لېچ ىپ وىطىۋاٌؽىٕىؽب ئوذفبٍسۇ .لەٌئەٌەضٔىڭ ئەڭ چوڭي (ٍۀي ئەڭ ٍبذفىؽي) اﷲ ٔي ظىىىط
لىٍىفزۇض .ثۇ لەٌئەؼىع لۇرۇٌۇؾ ِۇِىىٓ ئەِەغٍ .ەھَب ؼۆظىٕي رۈگەرىۀسىٓ وېَىٓ ِۇٔجەضزىٓ
چۈـۈپ چۆٌگە لبضاپ ٍوٌؽب چىمزي.
چەوؽىع وەرىەْ چۆي لۇِي ئۇپۇلمىچە ؼوظۇٌۇپ ٍبربرزيٍ .ەھَب ئۇ ٍەضزە ثوـٍۇلٕىڭ
ئورزۇضىؽىسا رۇضۇپ ٔبِىعىٕي ئولۇـمب ۋە ٍىؽالـمب ثبـٍىسى .ثۇ ِەظگىٍسەٍ ،ەھَب ثىٍەْ ھولۇلساضالض
ئبضىؽىسا ثىط رولۇٔۇؾ پەٍسا ثوٌسى .ئۇ ظاِبٕٔىڭ ھۆوۈِساضٌىطىسىٓ ثىطى گۇِطاھٔ ،ەظەض زائىطؼي
ربض ،ھبِبلەد ۋە ِۇؼزەثىذ ئىسى .ؼبضىَىسا ثۇظۇلچىٍىك ئەۋط ئبٌؽبْ ئىسىٍ .ەھَب ھەلمىسىىي
ذەۋەضٌەض ئۇٔي زەھفەرىە چۈـۈضەرزي .چۈٔىي ئىٕؽبٔالض ٔوضِبٌسا ثىطى ھەَ ھۆوۈِساض ھەِسە
ثۇٔچىٍىه ؼەۋىَىسە ثوٌؽب ،ئۇٔي ؼۆٍەرزيٌ ،ېىىٓ لېطىفمبٔسەن ئۇٔي ھېچىىُ ٍبذفي
وۆضِەٍززي.
ثۇ ھۆوۈِساض ،ئۆظ لېطىٕسىفىٕىڭ ئبٍبٌىٕي ِەعجۇضىٌ ربضرىۋاٌّبلچي ئىسى .ئۇ ئبٍبٌٕىڭ
ئۇؼؽۇي ئوٍٕبـزب زاڭمي چىممبْ ثىط لىعى ثبض ثوٌۇپ ،ئېَزىفالضؼب لبضىؽبٔسا ،ئۇ ٍەرزە لبد وىَىُ
وىَىپ ئۇؼۇي ئوٍٕبٍززي .ھەض ئۇؼؽۇٌىسا ثىط لبد وىَىّٕي ؼېٍىۋىزەرزي .ئبذىطلي ئۇؼؽۇٌٕي
ٍبٌىڭبچ ئوٍٕبٍززي .ھۆوۈِساض ٍەھَبزىٓ ئۆظىٕىڭ لېطىٕسىفىٕىڭ ئبٍبٌي ثىٍەْ ئۆٍٍۀؽە ،ثوٌىسىؽبْ
ٍبوي ثوٌّبٍسىؽبٍٔىمي ھەلمىسە ؼوضىسىٍ .ەھَب ئەٌەٍھىؽؽبالَ :عبئىع ئەِەغ ،زەپ عبۋاة ثەضزى.
ھۆوۈِساضٍ :ەھَبؼب ئۆظىٕىڭ ئۇ ئبٍبي ثىٍەْ ئۆٍٍۀّەوچي ئىىۀٍىىىٕيٍ ،ەھَبٔىڭ ئۇٔي ضاظى
لىٍؽۇزەن ثىط پەرىۋا ثېطىفي وېطەوٍىىىٕي چۈـۀسۈضۈـىە ثبـٍىسىٍ .ەھَب ئۇٔىڭ ئبضظۇؼىٕي
ئۇٍؽۇْ وۆضِەً ضەد لىٍسى .ھۆوۈِساضؼب ـەضىئەرٕىڭ ھۆوّىٕي ثىٍسۈضۈپ ،ئۇٔي ربـالپ چىمىپ
وەرزي .ھۆوۈِساض ٍەھَبؼب ؼەظەپٍىٕىپ ،ئۇٔىڭ ظىٕسأؽب ربـٍىٕىفىٕي ثۇٍطىسى .ھۆوۈِساض
لېطىٕسىفىٕىڭ ئبٍبٌىٕي ِەعجۇضىٌ ئبٌسى .ئۇ ئبٍبٌٕىڭ ئۇؼؽۇٌچي لىع ى ٍەھَبٔي ھۆوۈِساض ثىٍەْ
ؼۆظٌەـىۀسە وۆضگەْ ئىسى .ئۇ ٍەھَبٔىڭ ئېؽىً ،ئبلىۆڭۈي ۋە ئبالھىسە ثىطى ئىىۀٍىىىٕي
ثىٍىپ ،ئۇٔي ٍبذفي وۆضۈپ لبٌسى ۋە ئۇٔي ئىعزەپ ظىٕسأؽب وەٌسى .ئۇٔىڭ ٔبِبظ ۋە ٍىؽىؽب
چۆوىۀٍىٍىىىٕي وۆضۈپٔ ،بِىعىٕي رۈگەرىىچە ئۇٔي وۆظىزىپ رۇضزى .ئبٔسىٓ وېَىٓ ،ئۆظىٕي
ٍەھَبٔىڭ پۇرىؽب ئېزىپٍ ،ەھَبٔىڭّۇ ئۇٔي ئۆظىگە ئوذفبؾ ؼۆٍۈـىٕي رەٌەپ لىٍسى.
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ٍەھَب :لەٌجىّسە اﷲرىٓ ثبـمىؽىٕىڭ ؼۆٍگۈؼىگە ٍەض ٍوق - ،زېسى .ئبٍبي ئۈِىسؼىعٌۀگەْ
ھبٌسا ئوضٔىسىٓ رۇضۇپ وېزىپ لبٌسى .لەٌجي ئۇٔىڭؽب ثوٌؽبْ ٔەپطەد ثىٍەْ روٌؽبْ ھبٌسا
ھۆوۈِساضٔىڭ ؼبضىَىؽب لبٍززي .ئبٍبي ئۇؼؽۇٌىٕي ثبـٍىسىِ .ۇظىىىالض چېٍىٕسى .ئبٍبي ٍەرزىٕچي
ئۇؼؽۇٌؽب وەٌگۀسە روذزبپٍ ،ۈظىٕي ئبچزي ۋە ھۆوۈِساضؼب:
ـ ظەوەضىَبٔىڭ ئوؼٍي ٍەھَبٔىڭ ثېفىٕي رەٌەپ لىٍىّەْ - ،زېسى.
ھۆوۈِساض  44ـ لەزەھٕي ئىچىۋېزىپ :ـ ظەوەضىَبٔىڭ ئوؼٍي ٍەھَبٔي ئۆٌزۈضۈڭالض!  -زېسى.
ٍبؼبۋۇي ثېگي لوي ئبؼزىسىىىٍەضگە ثۇٍطۇق لىٍسى .ئەؼىەضٌەض زەضھبي لىٍىچ ـ ذۀغەضٌىطىگە
ئېؽىٍىفزئ .بپبن لوٌالض لىٍىچالضٔي وۆرۈضۈپ ،پبن ثوٍۇٕٔي چېپىپ ربـٍىسى .ئۇ ـېھىزٍىه
ِەضرىۋىؽىگە ئېطىفىۋارمبٔسا ،لىَب ربـالضٔىڭ لەٌجي ثۈٍۈن پەٍؽەِجەضگە ثوٌؽبْ ـەپمىزي
رۈپەٍٍىسىٓ پبضە ـ پبضە ثوٌؽبْ ئىسى.
-7871عۇئبي :ھەصسىحي ِەسٍەِگە ئىغب ئەٌەٍھىغغبالِٕىڭ دۇَٔبغب وىٍىؾىذىٓ
خۇؽخەۋەس ثىشىٍىؾي
لۇٍبؾ پېزىفمب ٍۈظٌۀگەْ ئىسى .ـبِبٌالض ئبٌّب ۋە پوضربوبي چېچەوٍىطىٕىڭ ذۇؾ
پۇضالٍىطىٕي ئۇچۇضۇپ ئەرطاپمب ٍبٍسى .چې چەوٍەضٔىڭ ذۇؾ ھىسى ـبِبٌالض ثىٍەْ ثىطٌىىزە
ِەضٍەِٕىڭ ٔبِبظگبھىٕىڭ زەضىعىٍەضىسىٓ وىطىپ ،ئىرالغ ثىٍەْ ئۈْ ـ رىٕؽىع ٔبِبظ لىٍىۋارمبْ
لىعچبق (ِەضٍەَ) ٔىڭ ئەرطاپىٕي لبپٍىسىِ .ەضٍەَ ثىطزىٕال ھبۋأىڭ ذۇـجوً پۇضاق ثىٍەْ
روٌؽبٍٔىمىٕي ھېػ لىٍسى .ئۇ رەثىئەرٕىڭ ذەۋىطىگە وۈٌۈِؽىطىسى ـ زە ،رەوطاض اﷲلب ـۈوۈض
لىٍىپ ئىرالغ ثىٍەْ ٔبِىعىٕي زاۋاِالـزۇضزى .رۇٍۇلؽىع ٔبِبظگبھىٕىڭ پۀغىطىؽىگە ثىط روضؼبً
وېٍىپ لؤسى .روضؼبً وۈْ رەضەپىە لبضاپ رۇِفۇلىٕي ئېگىع وۆرۈضۈپ لبٔبرٍىطىٕي ئبچزي ۋە ھۆي
ثوٌۇپ وەرىەْ رۈوٍىطىٕي لۇضۇرۇؾ ئۈچۈْ ؼىٍىىٕسى .ثۇ ؼىٍىىٕىفزىٓ چبچطىؽبْ ئۇـفبق ؼۇ
ربِچىٍىطى ِەضٍەِگە ثىطزىٕال ِەؼغىسٔىڭ رېفىسىىي ئىىىي لوضاَ ربـٕىڭ ئبضىؽىسا ئۆؼىەْ
گۈٌگە ؼۇ لۇٍّىؽبٍٔىمىٕي ئېؽىگە ؼبٌسىِ ...ەضٍەَ ٔبِىعىٕي رۈگىزىپ ،گۈٌگە ؼۇ لوٍۇؾ ئۈچۈْ،
ھۇعطىؽىسىٓ چىمبً زەپ رۇضىفىؽب ،پەضىفزىٍەض ئۇٔىڭؽب ِۇٔساق زەپ ذىزبة لىٍسى:
«ئي ِەضٍەَ! اﷲ ھەلىمەرەْ ؼېٕي (پۈرۈْ ئبٍبٌالض ئىچىسىٓ) ربٌٍىسى ،ؼېٕي پبن لىٍسى،
ؼېٕي پۈرۈْ عبھبْ ئبٍبٌٍىطىسىٓ ئبضرۇق لىٍسىِ .ەضٍەَ چۆچۈپ ،عبٍىسا روذزبپ لبٌسى.
پەضىفىزىٍەض ٍۀە ِۇٔساق زېسى :ئي ِەضٍەَ! پەضۋەضزىگبضىڭؽب ئىزبئەد لىً ،ؼ ەعسە لىً ۋە ضۇوۇ
لىٍؽۇچىالض ثىٍەْ ثىٍٍە ضۇوۇ لىً» .
ذۇؾ ذەۋەضزىٓ وېَىٕىي ثۇٍطۇق ئۇٔىڭ اﷲلب ثوٌؽبْ ئىرالؼىٕي ،ؼەعسىؽىٕي ۋە
ضۇوۇؼىٕي ئبـۇضارزيِ .ەضٍەَ گۈٌٕي ئۇٔزۇپ لبٍزب ٔبِبظٔي ثبـٍىسى .ئۇ ئەِسى ئۆظىٕي وىچىه،
ئبعىع ۋە ٔبِبظگبھزب ٍبٌؽۇظ زەپ ھېػ لىٍّبٍززي ِ .ەضٍەَ ٔبِبظ ئولۇۋېطىپ ٍېطىُ وېچە ثوٌؽبٍٔىمىٕي
ؼەظِەً لبٌسىٔ .بِىعىٕي رۈگەرىۀسىٓ وېَىٍٓ ،بزىؽب ٍۀە گۈي وەٌسى .چېٍەوىە ئبظضاق ؼۇ
ئېٍىپ ،گۈي ؼۇؼىطىفمب چىمزيِ .ەضٍەَ گۈٌگە ؼۇ لۇٍسى ،ئبٔسىٓ چىٍەوٕي ٍەضگە لوٍۇپ ،ئىىىي
وېچىسە ثىط ھەؼؽە ئۇظىطىؽبْ گۈٌگە زىممەد ثىٍەْ لبضىسىِ .ەضٍەَ ئۇـزۇِزۇد ٍېمىٕال ٍەضزە
روذزىؽبْ ئبٍبق رىۋىفىٕي ئبڭٍىسى .ثۇِ ،ېڭىۋارمبْ ئبٍبلٕىڭ رىۋىفي ئەِەغ ئىسى...
ثۇ ،ـېؽىٍالضٔىڭ ،لۇِالضٔىڭ ۋە رۇپطالٕىڭ ئۈؼزىسە رۇضؼبْ ئبٍبلٕىڭ رىۋىفي ئىسىِ ،ەضٍەَ
ئۆظىٕىڭ ٍبٌؽۇظ ئىىۀٍىىىٕي ھېػ لىٍىپ لوضلزي .ئەرطا پٕي زىممەد ثىٍەْ وۆظەرىەْ ثوٌؽىّۇ،
ھېچٕەضؼە وۆضۈّٔىسى .ئبضلىسىٕال پبضٌىؽبْ ٔۇض ثىٍەْ ئۇٔىڭ ٔېطىسا رۇضؼبٍٔىمىٕي وۆضزىِ .ەضٍەَ
چۆچۈپ ثېفىٕي ئەگسى .ثۇ ئەھۋاي ئۇٔىڭؽب ئبعبٍىپ ثىط چۈـزەن ثىٍىٕسى ،گوٍب ئۆظى ئبً
ٔۇضىٕىڭ ئىچىسە رۇضؼبٔسەن ئىسى .ئەِّب ثۇ چۈؾ ئەِەغ ئىسى .ئۇٔىڭ ِەضٍەِگە ـۇٔساق ثىط
لبضىفي ِەضٍەِٕىڭ وۆڭٍىگە ئۀسىفە ؼبٌسىٍ .ۈظى ٔبرۇٔۇؾ ثوٌۇپِ ،ەضٍەَ ئۇٔي ثۇضۇْ وۆضۈپ
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ثبلّىؽبْ ئىسى .پىفبٔىؽي ئبٍسىّٕۇ پبضلىطاق ئىسى .وۆظٌىطى ؼۈضٌۈن وۆضۈٔؽىّۇ ،چىطاٍىسىٓ
ِۇالٍىٍّىك چىمىپ رۇضارزيِ .ەضٍەَ ئۇٔىڭؽب لبضىۋىسى ،ئۇٔىڭ ٍۈظى ِىٍَؤالضچە ٍىٍسىٓ ثېطى
اﷲلب ئىجبزەد لىٍؽبْ وىفىٕىڭ ـەضەپٍىه ٍۈظىسەن وۆضۈٔسىِ .ەضٍەَ اﷲ زىٓ پبٔبھٍىك رىٍىسى.
ئۇٔىڭ اﷲ ٔي رؤۇٍسىؽبْ ۋە رەلۋازاض ٍبوي ئەِەؼٍىىىٕي ؼوضىۋىسى ،ئۇ ٍەضزە رۇضؼبْ وىفي (ٍۀي
عىجطىئىً) ئىٍٍىك وۈٌۈِؽىطگەْ ھبٌساِ« :ەْ ؼبڭب ثىط پبن ئوؼۇي ثېطىؿ ئۈچۈْ ئەۋەرىٍگەْ
پەضۋەضزىگبضىڭٕىڭ ئەٌچىؽىّەْ» زېسى.
ِەضٍەَ ھبٍبعبٍٔىٕىپ ،رىزطىگەْ ھبٌسا ثېفىٕي وۆرەضزى .ضۇھۇي ئەِىٓ ئىٕؽبْ ؼۈضىزىسە
ئبٌسىسا رۇضارزيِ .ەضٍەَ ئۇٔىڭ پېفبٔىؽىٕىڭ پبضاللٍىمىٕيٍ ،ۈظىٕىڭ ؼۈظۈوٍىىىٕي ۋە وۆظىٕىڭ
ؼۈظٌۈوٍىىىٕي ھېػ لىٍسى .ئۇٔىڭسا ِىٍَؤالضچە ٍىً اﷲلب ئىجبزەد لىٍؽبْ وىفىٕىڭ ـەضىپي ثبض
ئىسىِ .ەضٍەَ ئۆظىٕىڭ رېري لىع ئىىۀٍىىىٕي ،ئۆظىگە ھېچمبٔساق وىفىٕىڭ لوٌي
رەگّىگۀٍىىىٕيٍ ،برٍىك ثوٌّىؽبٍٔىمىٕي ،ھېچمبٔساق وىفىگە ٍېمىٕالـّىؽبٍٔىمىٕي ئوٍٍىسى.
ٍبرٍىك ثوٌّبً رۇضۇپ ثبال رۇؼۇؾ ِۇِىىّٕۇ؟
ثۇالضٔي ئوٍٍىؽبْ ِەضٍەَ ضۇھۇي ئەِىٕگە ِۇٔساق زېسىِ « :بڭب وىفي ٍېمىٕالـّىؽبْ رۇضؼب،
ِەْ پبھىفە لىٍّىؽبْ رۇضؼبَ ،لبٔسالّۇ ِېٕىڭ ئوؼۇي ثبالَ ثوٌؽۇْ؟» .
عىجطىئىً« :ئەِەٌىَەد ؼەْ زېگۀسەوزۇضٌ( ،ېىىٓ پەضۋەضزىگبضىڭ ئېَززي :ئۇ ِبڭب ئبؼبٔسۇض.
ئۇٔي وىفىٍەضگە لۇزضىزىّىعٔي وۆضؼىزىسىؽبْ) زەٌىً ۋە ثىع رەضەپزىٓ ثوٌؽبْ ِەضھەِەد لىٍسۇق،
ثۇ رەلسىط لىٍىٕىپ ثوٌؽبْ ئىفزۇضِ » .ەضٍەِٕىڭ ئەلٍي ضۇھۇي ئەِىٕٕىڭ ؼۆظٌىطىٕي لوثۇي لىٍسى.
عىجطىئىً رەوطاض ِۇٔساق زېسى :اﷲ ؼبڭب (ئبرىٕىڭ ۋاؼىزىؽىؽىع) اﷲٔىڭ ثىط وەٌىّىؽي
(زىٓ رۆضەٌگەْ ثىط ثوۋاق) ثىٍەْ ذۇؾ ذەۋەض ثېطىسۇوي ،ئۇٔىڭ ئىؽّي ِەؼىھ ِەضٍەَ ئوؼٍي
ئىؽبزۇض ،ئۇ زۇَٔب ۋە ئبذىطەرزە ئبثطۇٍٍۇق ۋە اﷲلب ٍېمىٕالضزىٓ ثوٌىسۇ .ئۇ ثۆـۈوزىّۇ (ٍۀي
ثوۋالٍىك چېؽىسىّۇ) ،ئورزۇضا ٍبؾ ثوٌؽبٔسىّۇ وىفىٍەضگە (پەٍؽەِجەضٌەضٔىڭ ؼۆظىٕي) ؼۆظٌەٍسۇ ۋە
(رەلۋازاضٌ ىمزب وبِىً) ٍبذفي ئبزەٍِەضزىٓ ثوٌىسۇ» .
-7875عۇئبي :ئىغب ئەٌەٍھىغغبالِٕىڭ دۇَٔبغب وىٍىؾي
رېري ھبِىٍساض ثوٌّبً رۇضۇپال ئوؼٍىٕىڭ ئىؽّىٕي ئبڭٍىؽبْ ِەضٍەَ رېرىّۇ لبرزىك چۆچىسى.
ِەضٍەَ ٍۀە ثبـمب ؼوئبي ؼوضاؾ ئۈچۈْ ئېؽىع ئبچبً زەپ رۇضۇـىؽب ،ضۇھۇي ئەِىٓ لوٌىٕي
و ۆرۈضۈپ ھبۋأي ِەضٍەَ رەضەپىە ئىززىطىسى .ھبۋا ِەضٍەَ ثۇضۇْ وۆضۈپ ثبلّىؽبْ ثىط ٔۇض ثىٍەْ
ٍوضىؽبْ ھبٌسا وەٌسى .ثۇ ٔۇض ِەضٍەِٕىڭ ۋۇعۇزىؽب وىطىپ ،ثىطزەِسىال ئۇٔىڭ ئىچىگە روٌسى.
ِەضٍەَ ثبـمب ؼوئبي ؼوضىؽىچە ،عىجطىئىً عىّغىزال ؼبٍىت ثوٌؽبْ ئىسى .ؼوؼۇق ـبِبي چىمىپ،
ِەضٍەِگە رىزطەن ئوالـزي ،ذۇززى ئەلٍىٕي ٍولىزىپ لوٍىسىؽبٔسەن ھېػ لىٍسى .زەضھبي
ھۇعطىؽىؽب ٍۈگۈضزى .ھۇعطىؽىٕىڭ ئىفىىىٕي چىڭ ربلبپٔ ،بِبظؼب چۆوۈپ ٍىؽالپ وەرزي.
ئۇ ھەَ ذۇـبٌٍىمزىٓ ھبٍبعبٔالٔؽبْ ھەَ لوضلمبْ ،ھەَ ئىچىسىٓ ربرٍىك ثىط ھۇظۇض ھېػ لىٍؽبْ
ئىسىِ .ەضٍەَ ئۇ وېچىؽي ؼەھەضگىچە ـۇٔساق ـېطىٓ ئۇذٍىسى .ئۇ وۆظٌىطىٕي ئېچىپال،
ھۇعطىؽىٕىڭ پەؼٍي ئۆرىەْ ِېۋىٍەض ثىٍەْ روٌؽبٍٔىمىٕي وۆضزىِ .ېۋىٍەض ثۇضۇٔمىسىّٕۇ رېرىّۇ
وۆپ ئىسىِ .ەضٍەَ ٍېَىفىە ثبـٍىسى.
وۈٍٔەض ئۆرزي ...ئۇٔىڭ ھبِىٍساضٌىمي ثبـمب ئبٍبٌالضٔىڭىىگە ئوذفىّبٍززي .ئۇ ئبؼطىپ
لبٌّبٍززي ،ئېؽىطٌىك ھېػ لىٍّبٍززي ،ھېچمبٔساق ئۆظگىطىؿ ھېؽؽىّۇ ٍوق ئىسى .ھەرزب لوضؼىمىّۇ
ثبـمب ئبٍبٌالضٔىڭىىسەن ٍوؼىٕىّىؽبْ ئىسى .ئۇٔىڭ ھبِىٍساضٌىمي ٍبذفي ثىط ٔېئّەد ئىسى.
رولمۇظ ئبً ثوٌسىِ .ەضٍەَ زەَ ئېٍىؿ ئۈچۈْ ثىط رۈپ ئېگىع ۋە ٍوؼبْ ذوضِب زەضى رىٕىڭ
ئبؼزىسا ئوٌزۇضزى .ئۇ ئبؼطىك ھېػ لىٍىۋاربرزي ،ئبؼطىك وۈچىَىفىە ۋە پبد ـ پبرال وېٍىفىە
ثبـٍىسىِ .ەضٍەَ رۇؼۇد ئۈؼزىسە ئىسى .روٌؽبلٕىڭ لبرزىمٍىمي ئۇٔي (ٍۆٌىٕىۋېٍىؿ ئۈچۈْ) ثىط
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ذوضِب زەضىرىٕىڭ ٍېٕىؽب وېٍىۋېٍىفمب ِەعجۇض لىٍسى .زەي ـۇ چبؼسا ،اﷲٔىڭ رەلسىطى ثىٍەْ
ئىٕؽبٔالضٔىڭ ئبظاثٍىطىٕي لەٌجىگە ٍۈوٍىگەْ وىفي رۇؼۇٌسى.
عىجطىئىً ئۇٔىڭؽب ذوضِب زەضىرىٕىڭ ئبؼزىسىٓ ٔىسا لىٍسى« :ؼەَ لىٍّىؽىٓ ،پەضۋەضزىگبضىڭ
ؼېٕىڭ ئبؼزىڭسىٓ (ئېمىپ رۇضىسىؽبْ) ثىط ئېطىمٕي پەٍسا لىٍسى .ذوضِب زەضىرىٕي ئۆظ رەضىپىڭگە
ئىطؼىزمىٓ ،ئبٌسىڭؽب پىفمبْ ٍېڭي ذوضِىالض رۆوۈٌىسۇ( .ثۇ ـېطىٓ ذوضِىسىٓ) ٍېگىٓ( ،ثۇ ربرٍىك
ؼۇزىٓ) ئىچىىٓ ۋە ذۇضؼەْ ثوٌؽىٓ ،ثىطەض ئبزەِٕي وۆضؼەڭ (ئۇ ثبال روؼطۇٌۇق ؼوضىؽب)ِ :ەْ
ھەلىمەرەْ ِەضھەِەرٍىه اﷲ ؼب ۋەزە ثەضزىُ ،ثۈگۈْ ھېچ ئبزەِگە ؼۆظ لىٍّبٍّەْ ،زېگىٓ» .
ِەضٍەَ ِەؼىھىە لبضىسى ،ئۇٔىڭ ٍۈظى ئىٕزبٍىٓ ؼۆٍۈٍِۈن ئىسىِ .ەڭعىٍىطى لىپمىعىً،
چبچٍىطى رۈظ ،رېٕي ٍۇِفبق ۋە ؼۈظۈن ثوٌۇپ ،پبوٍىك ۋە ؼۆٍگۈ ثىٍەْ روٌؽبْ ئىسى .ئۇٔىڭسىٓ
ٌەظظەرٍىه ِېۋىٍەضٔىڭ ٍەضگە رۆوۈٌۈـي ئۈچۈْ ،ذوضِب زەضىرىٕي ؼىٍىىفي رەٌەپ لىٍىٕؽبٔىسى،
ـۇٔىڭ ثىٍەْ ،ئۇ ـېطىٓ ذوضِب ۋە ربرٍىك ؼۇالضزىٓ ئېؽىع رېگىپ ،لەٌجي ھۇظۇضؼب روٌۇپ ،وۆڭٍي
ئبضاِؽب چۈـزي.
ِەضٍەَ ذوضِب زەضىرىگە لوٌىٕي ئۇظارزي .لوٌي رېگەض ـ رەگّەٍال ئبٌسىؽب پبوىعە ،ربرٍىك
ذوضِىالض رۆوۈٌسىِ .ەضٍەَ لوضؼىمىٕي روٍؽۇظؼبٔسىٓ وېَىٓ ثوۋالٕي وىَىّي ثىٍەْ ٍۆگەپ،
لۇچىمىؽب ئېٍىپ ،ربر ٍىك ئۇٍمىؽب وەرزي.
-7878عۇئبي :ئىغب ئەٌەٍھىغغبالِٕىڭ ثوۋالٍىمىذا گەپ لىٍىؾي
ِەضٍەَ لبٍزمىٕىسا (لبٍزىپ وەٌگىٕىسە) ،ئەؼىط ۋالزي ثوٌؽبْ ئىسىِ .ەؼغىسوە ثبضىسىؽبْ
ٍوٌسىىي چوڭ ثبظاض ،ؼوزا ـ ؼېزىمٕي رۈگىزىپ ؼەٍۋەد ـ ـىىبٍەد لىٍىؿ ۋە ـبضاپ ئىچىؿ
ئۈچۈْ ئوٌزۇضؼبْ وىفىٍەض ثىٍەْ روٌؽبْ ئىسىِ .ەضٍەَ ثبظاضٔىڭ ئورزۇضىؽب وېٍەض  -وەٌّەٍال،
ئىٕؽبٔالض ئۇٔىڭ ثىط ثوۋاق وۆرۈضۈۋاٌؽبٍٔىمىٕي ،ئۇٔي ثبؼطىؽب ثبؼمبْ ھبٌسا ئبؼزب وېٍىۋارمبٍٔىمىٕي
وۆضزى.
ِەضٍەَ ؼوئبي ٍبِؽۇضىؽب رۇرۇٌسىِ :ەضٍەَ! ثۇ وىّٕىڭ ثبٌىؽي؟ ٔېّىفمب عبۋاة ثەضِەٍؽەْ؟ ثۇ
ھەلىمەرەْ ؼېٕىڭ ثبالڭّۇ؟ ؼەْ لىع رۇضؼبڭ ،ثۇ ثبال ٔەزىٓ وەٌسى؟...
ئۇالض پبن ِەضٍەِٕي روذزىّبً لبضىٍىّبلزب ئىسى .ئۇٔىڭ وۆظٌىطى ؼۇضۇض ۋە ئبٔىٍىك ھېؽؽىَبري
ثىٍەْ چبلٕبٍززيٍ ،ۈظىسە ئىفۀچ ٔۇضى پبضالٍززي .ئۇ ثەوّۇ چبضىؽىع ئىسى .ؼوئبٌالض وۆپەٍگىٍي
رۇضزى ،ئەِ ّب ئۇ ھېچىىّگە عبۋاة ثېطەٌّەٍززي .ئبذىطى ئۇ اﷲلب رەۋەوىۈي لىٍىپ ،ثوۋالٕي
ئىفبضەد لىٍسىٍ ،ۀي لوٌي ثىٍەْ ئىؽبٔي ئىفبضەد لىٍسى.
ئىؽب ِۇٔساق زېسىِ« :ەْ ھەلىمەرەْ اﷲٔىڭ ثۀسىؽىّەِْ ،بڭب وىزبثٕي ثەضزى (ٍۀي
ئىٕغىٍٕي ثېطىسۇ) ۋە ِېٕي پەٍؽەِجەض لىٍسى (ٍۀي لىٍىسۇ) .لەٍەضزە ثوالً ِېٕي ثەضىىەرٍىه
لىٍسى ،ھبٍبرال ثوٌىسىىۀّەِْ ،بڭب ٔبِبظٔي ،ظاوبرٕي ئبزا لىٍىفٕي رەۋؼىَە لىٍسىِ .ېٕي ئبٔبِؽب
وۆٍۈِچبْ لىٍسىِ ،ېٕي ِۇرەوەثجىط ،ـەلي لىٍّىسىِ .ەْ رۇؼۇٌؽبْ وۈٔۈِسە ،ۋاپبد ثوٌؽبْ
وۈٔۈِسە ،رىطىٍىپ لەثطەِسىٓ رۇضؼۇظۇٌؽبْ وۈٔۈِسە (اﷲ ربئبال رەضىپىسىٓ ثوٌؽبْ) ئبِبٍٔىممب
ئېطىفىّەْ» .
وبھىٕالضٔىڭ ۋە ٍەھۇزىٌ ئبٌىٍّىطىٕىڭ ٍۈظٌىطى ئىؽبٔىڭ ؼۆظى رۈگەض ـ رۈگىّەٍال ؼبؼىطىپ
ربرىطىپ وەرزي .وۆظٌىطىٕىڭ ئبٌسىسا ئوچۇلزىٓ ئوچۇق ثىط ِۆعىعىگە ـبھىذ ثوٌۇۋاربرزي.
ٍەھۇزىٌ وبھىٍٕىطى ثۇ ثبٌىٕىڭ رۇؼۇٌۇـي ثى ٍەْ ئۆظٌىطىگە وەٌگەْ ـەذؽىٌ رىطاگېسىَىٕي ھېػ
لىٍىفزي .ھۆوۈِطاْ لوِبٔسأٍىطىٕىڭ چوڭي ثۇ ھېىبٍىٕي وۆضگەْ  -ئبڭٍىؽبٔالضٔىڭ ھەِّىؽىٕي
رۇرۇـٕي ،ثبال رۇؼمبْ پبن لىعٔي ئىعزەپ رېپىفٕي ،ثۇ ِەظگىٍسە رۇؼۇٌؽبْ ثبضٌىك ثوۋالالضٔىڭ
ئۆٌزۈضۈٌۈـىٕي ثۇٍطىسى.
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-7841عۇئبي :ھ ەصسىحي ِەسٍەِٕىڭ پەٌەعحىٕذىٓ وىحىؾي ۋە لبٍحىپ وىٍىؾي
ِەضٍەَ پەٌەؼزىٕسىٓ ِىؽىطؼب وېزىفىە ِەعجۇض ثوٌسىِ .ەضٍەَ ِىؽىطؼب لبضاپ ٍوٌؽب چىمزي.
ئۇِ ،ىؽىطؼب ِبڭؽبْ ثىط وبضۋاْ ثىٍەْ ثىطٌىىزە ؼىٕب چۆٌىسىٓ ئۆرزي .ئۇ ئىؽبٔي وۆرۈضگەْ ھبٌسا،
ئۇٔىڭسىٓ ئبۋۋاي ِۇلەززەغ ئود وۆضۈٔۈپ ،رۇض رېؽىٕىڭ ئوڭ رەضىپىسىٓ چىممبْ ئبۋاظؼب لبضاپ
ِبڭؽبْ ِۇؼبٔىڭ ٍوٌي ثىٍەْ ِبڭسى .ئۇظۇْ ۋە عبپبٌىك ؼەپەضزىٓ وېَىٓ ِىؽىطؼب ٍېزىپ وەٌسى.
ِىؽىط زۆٌىزىٕىڭ ثبٍبـبرچىٍىمي ،ذەٌمىٕىڭ ِېھّبٔسوؼزٍىمي ،لەزىّىٌ ِەزۀىَىزي ۋە ؼبپ
ھبۋاؼي ثىٍەْ ئىؽبٔىڭ ئۆؼۈپ ٍ -ېزىٍىفىگە ئەڭ ِۇۋاپىك ٍەض ئىسى.
ئىؽب ثوۋالٍىك ۋە ئۆؼّۈضٌۈن زەۋضىٕي ِىؽىطزا ئۆرىۈظزى ،وېَىٓ ِەضٍەِگە پەٌەؼزىٕسىٓ
ئبٍطىٍىفىٕي ثۇٍطىؽبْ ھېٍىمي ٔبرؤۇؾ وىفي ٍۀە وېٍىپ ،ثۇ لېزىُ پەٌەؼزىٕگە لبٍزىفٕي
ثۇٍطىسىِ .ەضٍەَ لبٍززي .ۋالىذ ئىئوضزاْ زەضٍبؼىٕىڭ ؼۈٍىسەن ئېمىپ ،ئىؽب ٍبؾ ٍىگىزىە
ئبٍالٔسى .ئىؽب ٍەھۇزىٌ ئىجبزەرربٔىؽىؽب ثېطىؿ ئۈچۈْ ئۆٍسىٓ چىمزي .ئىؽب ئىجبزەرربٔىؽب لبضاپ
ِبڭسى.
ئەرطاپزىىي ئىٕؽبٔالض ووچىالضزا ضەڭساض ،ئېؽىً وىَىٍّىطىٕي وىَىفىپ ِەؼطۇض ٍۈضۈـەرزي.
ئىؽب ثوٌؽب ،ئبق ٍۇڭسىٓ رولۇٌؽبْ وىَىُ ثىٍەْ وېزىۋاربرزيِ .ۈضىؽىگە چۈـۈپ رۇضؼبْ ٍۇِفبق
چبچٍىطى ؼىُ ـ ؼىُ ٍبِؽۇض ؼۈٍىسە ٔەِسەٌگۀسەن وۆضۈٔەرزي .ثبؼمبْ ئىعٌىطىسىٓ ِېعىٍىه
پۇضاق وېٍەرزي .لوپبي ٍۇڭسىٓ رولۇٌؽبْ وىَىّي ضىُ ھۆوۈِطأٍىطىٕىڭ ۋە ئىجبزەرربٔىسىىي
وبھىٕالضٔىڭ وىَىّىسىّٕۇ چىطاٍٍىك وۆضۈٔەرزي .ئۇ وۈٔي گەضچە ـۀجە وۈٔي ثوٌؽىّۇ ،ئىؽب ثىط
ثبؼچىٕىڭ ِېۋىؽىسىٓ ئىىىي ربي ئۈظۈپ ،لوضؼىمي ئبچٍ ،ولؽۇي ثىط ثبٌىؽب ثەضزى .ثۇ ئىؿ
ٍەھۇزىَالض ئۈچۈْ ئۇالضٔىڭ ئېزىمبزىؽب لبضـي چىمىؿ ھېؽبثٍىٕبرزي .ئىؽب ئىجبزەرربٔىؽب وىطىپ،
ئىچىگە ٔەظەض ربـٍىسى.
ئىؽب ثۇ ٍەضزىىي ٍېگبٔە ٔۇضؼب ئوذفبٍززي .ئىؽب ئەرطاپمب لبضاپ ،وبھىٕالضٔىڭ لۇضثبٍٔىك
ؼېزىۋاالٌّىؽبْ ٔبِطارالضؼب لبٔساق ِۇئبِىٍە لىٍىۋارمبٍٔىمىٕي ،ئۇالضٔي زەؼؽەپ چەٍٍەۋارمبٍٔىمىٕي
وۆضزى .لۇضثبٍٔىك لىٍىٕىسىؽبْ ٍەضٔىڭ رېفىسا ئبچٍىمزىٓ ئۆٌۈپ وېزىۋارمبْ ِىڭالضچە ٔبِطارالض ثبض
ئىسى .ئىؽب ئىجبزەرربٔىسىٓ چىمىپ ،ـەھەض ؼىطرىسىىي ربؼمب لبضاپ ٍۈضۈپ وەرزي .ئۇٔىڭ
ٍۈضىىي ھەلىمەد ئۈچۈْ ئود ثوٌۇپ ٍېٕىۋاربرزي .ئىؽبٔ ،بؼىطا رۆپىٍىىىسە رۇضۇپ ٔبِبظ ئولىسى .ثۇ
ِۇثبضەن وېچىسە ئىىىي ِۇثبضەن پەٍؽەِجەضٔىڭ ضوھٍىطى زۇَٔبزىٓ ئېٍىٕسى .ثۇالض ٍەھَب ثىٍەْ
ظەوەضىَب ئىسى .ئۇالضٔ ىڭ ھەض ئىىىىؽي ھۆوۈِطأالض رەضىپىسىٓ ئۆٌزۈضۈٌگەْ ئىسى .ئۇالضٔىڭ
ضوھٍىطى ئېٍىٕىفي ثىٍەْ زۇَٔب ٔۇضؼۇْ ذەٍطٌىه ئىفالضزىٓ ِەھطۇَ لىٍىٕسى .زەي ثۇ وېچىسە
ِەضٍەَ ئوؼٍي ئىؽبؼب ۋەھَي وەٌسى .ئۇٌۇغ اﷲ ؼەٍت ئبٌىّىگە زەۋەد ثبـالـٕي ثۇٍطىسىِ .ەضٍەَ
ئوؼٍي ئىؽب ھبٍبرٕىڭ ٍ ۇِفبق ثەرٍىطىسىٓ رەپەوىۇض ۋە ئىجبزەد ثبثٍىطىؽب ئۆرزي .ئبظاثٍىك ۋە عبپب
ثىٍەْ روٌؽبْ ؼەپەضگە لەزەَ ربـٍىسى.
-7847عۇئبي :ئىغب ئەٌەٍھىغغبالِٕىڭ پەصىٍىحي ۋە ِۆجىضىغي
ئىؽب لەۋِىٕي ـەضىئەرٕىڭ ئەؼٍي ؼبٍىؽىگە ،ئۇٔىڭ ھەلىمىٌ ھېىّىزىگە ٍۈظٌۀسۈضزى.
ئۇالضٔي ؼۆٍگۈگە ٍۈظٌۀسۈضزى (چبلىطزى) .ئىؽب ئەرطاپىسىىي وىفىٍەضگە ِۇھىُ ثىط ٔەضؼىٕي
ئىؽپبرٍىّبلچي ،ئۇالضؼب ـەضىئەرٕىڭ ئۆظى ئۈچۈْ ئىٕزىمبَ ئېٍىؿ ئەِەؼٍىىىٕي ،ھەلىمىٌ
ـەضىئەرٕىڭ ِېھطىجبٍٔىك ،ئەپۇ لىٍىؿ ۋە ؼۆٍگۈ ئىىۀٍىىىٕي چۈـۀسۈضِەوچي ئىسىٍ .ۈظەوي
لبضىؽىٕىّىعزا ئىؽبٔىڭ زەۋىزيِ ،ۇؼبٔىڭ ـەضىئىزىگە ظىززەن وۆضۈٔىسۇ ...ئەؼٍىسە ئىؽبٔىڭ
زەۋىزي ـىطىؽىَىٍٕەض ۋە ؼبززۇلىالضٔىڭ ِۇؼبٔىڭ ـەضىئىزىگە وېَىٓ لوـۇۋاٌؽبْ ٔەضؼىٍىطىگە
لبضـي وەٌگەْ ئىسىِ .ۇؼبٔىڭ زەۋىزىٕىڭ ھەلىمىزىٕي ۋە ئۇٔىڭ ئبٌىٌ ٔىفبٔىٕي رىطىٍسۈضۈؾ
ئۈچۈْ ئىسى .ثۇ زەۋض ِبي ـ زۇَٔبؼب ئىٕزبٍىٓ ئەھّىَەد ثېطىٍگەْ ،ضاھەرپەضەغ ۋە ِبرېطىَبٌىؽذ
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ثىط زەۋض ئىسى .ئىؽبٔىڭ چبلىطىمي پۇٌؽب چۇلۇٔۇٌؽبْ ،ضەھىّؽىعٌىه ،ئبچىۆظٌۈن لبپٍىؽبْ،
ـەوىٍۋاظٌىك ئۇچىؽب چىممبْ ثىط زۇَٔبزا ؼبٍىۋىٌ ،پبن ٍوٌٕىڭ چبلىطىمي ؼۈپىزىسە ئورزۇضىؽب
چىمزي .ئىؽب ئىٕؽبْ ضوھىٕي ئوٍؽىزىپ ،ئۇٔي ٍبضارمۇچىٕىڭ ٔۇضىؽب ٍۈظٌۀسۈضۈـٕي ئۈِىس لىالرزي،
ـۇڭب ئۇ ضوھۇي لۇززۇغ (عىجطىئىً) ثىٍەْ وۈچٍۀسۈضۈٌگەْ ھبٌسا وەٌسى .ئىؽبٔىڭ ھبٍبرىسا
پەضىفزىٍەضگە ذبغ ثىط ئبالھىسىٍىه ثبض ئىسى .ئىؽب ئبٍبٌالضؼىّۇ ٍېمىٕالـّبٍززي .اﷲ ئۇٔي
ئبؼّبٔؽب ئېٍىپ چىمىپ وەر ىىچە ،ھېچجىط ئبٍبي ثىٍەْ ٍېمىٕالـّىؽبْ ،روً لىٍّىؽبْ ئىسى .ثۇِۇ
پەضىفزىٍەضگە ذبغ ؼۈپەد ئىسى .ثۇ ثۇٔسىٓ ثۇضۇٔمي پەٍؽەِجەضٌەضگە ثېطىٍّىگەْ ثىط ٔېئّەرزۇض.
ئۇٌۇغ اﷲ ِبئىسە ؼۈضىؽىسە ِۇٔساق زەٍسۇ :ئۆظ ۋالزىسا اﷲ ئېَززي :ئي ِەضٍەَ ئوؼٍي ئىؽب!
ؼبڭب ۋە ؼېٕىڭ ئبٔبڭؽب ثەضگەْ ٔېّىزىّٕي ئەؼٍىگىٓ ،ئەٍٕي ظاِبٔسا ؼبڭب ضوھۇٌمۇزۇغ (ٍۀي
عىجطىئىً) ثىٍەْ ِەزەد ثەضزىُ( ،وىچىىىڭسە) ثۆـۈوزە ۋە (پەٍؽەِجەض ثوٌؽبْ) ئورزۇضا ٍبؾ
ۋالزىڭسا وىفىٍەضگە ؼۆظٌەٍززىڭ ،ئەٍٕي ظاِبٔسا ؼبڭب وىزبثٕي ،ھېىّەرٕي ،رەۋضارٕي ۋە ئىٕغىٍٕي
ئۆگەرزىُ ،ئەٍٕي ظاِبٔسا ِېٕىڭ ئىعٔىُ ثىٍەْ الٍسىٓ لۇـٕىڭ ـەوٍىسە ثىط ٔەضؼە ٍبؼبٍززىڭ،
ئۇٔي پۈۋٌىؽەڭ ئىعٔىُ ثىٍەْ ئۇچىسىؽبْ لۇؾ ثوالرزي .ئەٍٕي ظاِبٔسا ِېٕىڭ ئىعٔىُ ثىٍەْ رۇؼّب
ووضٔي ،ثەضەغ وېؽىٍىٕي ؼبلبٍزبرزىڭ ،ئەٍٕي ظاِبٔساِ ،ېٕىڭ ئىعٔىُ ثىٍەْ ئۆٌۈوٍەضٔي
(رىطىٍسۈضۈپ لەثطىٍىطىسىٓ) چىمىطارزىڭ ،ئەٍٕي ظاِبٔسا ثۀي ئىؽطائىٍٕي ؼبڭب چېمىٍىفزىٓ
روؼزۇَ ،ؼەْ ئۇالضؼب ِۆعىعىٍەض ثىٍەْ وەٌگەْ چىؽىڭسا ،ئۇالضٔىڭ ئىچىسىىي وبپىطالض« :ثۇ
پەلەد ضوـەْ ؼېھطىسۇض» زېسى .ئەٍٕي ظاِبٔسا ِەْ ھەۋاضىالضؼبِ « :بڭب ۋە ِېٕىڭ پەٍؽەِجىطىّگە
ئىّبْ ئېَزىڭالض» زەپ ۋەھىٌ لىٍسىُ .ئۇالض « :ثىع ئىّبْ ئېَززۇق ،گۇۋاھ ثوٌؽىٕىي ،ثىع (ئەِطىڭگە)
ثوٍؽۇٔؽۇچىالضِىع» زېسى.
ٍۇلىطىسىىي ئبٍەرٍەضزە ئىؽبٔىڭ ثەؾ ِۆعىعىؽي رىٍؽب ئېٍىٕؽبْ .ثىطىٕچىؽي :ئۇٔىڭ
ثۆـۈوىزىىي چېؽىسىال ئىٕؽبٔالض ثىٍەْ ؼۆظٌىفىفي.
ئىىىىٕچىؽي :رەۋضارٕي ئۆگىزىؿِ ...ۇؼبؼب چۈـۈضۈٌگەْ رەۋضارٕي ٍەھۇزىٌ
لىمھفۇٔبؼٍىؽطى (ِوٌٍىٍىطى) لبالٍّىمبْ ئۆظگەضرىؿ وىطگۈظۈپ ،پەرىۋا ثېطىپ ٍولىزىۋەرىەْ
ئىسى.
ئۈچىٕچىؽي :لۇؾ ـەوٍىسىىي الٍؽب پۈۋٌەپ ئۇٔي ضاؼذ لۇـمب ئبٍالٔسۇضۇـي.
رۆرىٕچىؽي :ئۆٌۈوٍەضٔي رىطىٍسۈضۈـي.
ثەـىٕچىؽي :رۇؼّب ووض ۋە ئبق وېؽىٍىٕي ؼبلبٍزىفي.
لۇضئبْ وەضىّٕىڭ ِبئىسە ؼۈضىؽىسە ئۇٔىڭ ئبٌزىٕچي ِۆعىعىؽىّۇ رىٍؽب ئېٍىٕؽبْ .ئبٌزىٕچي
ِۆعىعە ھەۋاضىَؤالضٔىڭ ئبضظۇؼي ثىٍەْ ئبؼّبٔسىٓ چۈـۈضۈٌگەْ زەؼزىربْ ِۆعىعىؽىسۇض.
ئبي ئىّطاْ ؼۈضىؽىسە ٍەرزىٕچي ثىط ِۆعىعە ظىىىط لىٍؽبْ .ثۇ ھەظضىزي ئىؽبٔىڭ ئۆظى
ئبڭٍىّىؽبْ ،وۆضِىگەْ ٔەضؼىٍەض ھەلمىسە ذەۋەض ثېطىفىسۇض .ثۇالض ھەظضىزي ئىؽبٔىڭ ٍەرزە
ِۆعىعىؽىسۇضِ .ۆعىعىٍەضٔىڭ رۇٔغىؽي ئۇٔىڭ ئبرىؽىع رۇؼۇٌىفىسۇض .ئبذىطلىؽي ثوٌؽب،
ظاِبٔىٕىڭ ھۆوۈِطأٍىطى ئۇٔي وىطىؽزمب ِىرٍىّبلچي ثوٌؽبٔسا ،ئۇٔىڭ ئبؼّبٔؽب چىمىپ وېزىؿ
ِۆعىعىؽىسۇض.
-7844عۇئبي :ئىغب ئەٌەٍھىغغبالِٕىڭ ثۀي ئىغشائىً ثىٍەْ ثوٌغبْ دەۋەت وۆسىؾي
ھەظضىزي ئىؽب ھبٍبرىٕىڭ رېٕچ چبؼٍىطىٕي رۈگىزىپ ضوھۇي لۇززۇغ (عىجطىئىً) ۋە وۆظ
لبِبـزۇضىسىؽبْ ِۆعىعىٍىطىٕىڭ ٍبضزىّي ثىٍەْ اﷲلب زەۋەد لىٍىؿ ۋەظىپىؽىٕي ثبـٍىسى.
ـ ِېٕىڭ ۋە ؼىٍەضٔىڭ ضەثجىڭالض ثوٌؽبْ اﷲ لىال ئىجبزەد لىٍىڭالض! ھەظضىزي ئىؽب اﷲلب
زەۋەد لىٍىفمب ثبـٍىسى .ھەظضىزي ئىؽب ئىٕؽبٔالضٔي ھېچ ـېطىىي ثوٌّىؽبْ ٍبٌؽۇظ اﷲلب زەۋەد
لىٍىپال لبٌّبؼزىٓ ،ئۇالضٔي ٍۀە ضوھي ۋە لەٌجٍىطىٕي پبوالـمب ،ۋىغسأٍىك ثوٌۇـمب ،ضوھىٌ ئبٌىّىگە
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ٍۈوؽىٍىفىە زەۋەد لىٍىفٕىّۇ زاۋاِالـزۇضزى.
ئۇٔىڭ زەۋىزي ٍەھۇزىٌ وبھىٍٕىطىٕي ؼەظەپٍۀسۈضزى .ئىؽبٔىڭ ھەض ثىط ؼۆظى ئۇالضٔىڭ
ٍۈضىىىگە ذۀغەضزەن ؼبٔغىالرزي .ئىىىي ٍۈظٌىّىچىٍىىىٕي ئورزۇضىؽب چىمىطارزي .ئۇالض عەڭ
ئېالْ لىٍىپ ،ئىؽبؼب ھەضذىً رۇظاق لۇضۇـمب ثبـٍىسى .ئۇٔى ڭ ِۇؼبٔىڭ ـەضىئىزىٕي ٍولبرّبلچي
ئىىۀٍىىىٕي ئىؽپبرالپ ،لىَىٓ ئەھۋاٌؽب چۈـۈضۈپ لوٍّبلچي ثوٌۇـزيِ .ۇؼبٔىڭ ـەضىئىزىسە ظىٕب
لىٍؽبْ ئبٍبي چبٌّب وېؽەن لىٍىپ ئۆٌزۈضۈٌۈـىە ثۇٍطۇالرزي.
ٍەھۇزىَالض (وبھىٕالض) چبٌّب وېؽەن لىٍىٕىفي وېطەن ثوٌؽبْ ثىط ئبٍبٌٕي ئىؽبٔىڭ ئبٌسىؽب
ئېٍىپ وېٍىپ ؼوزا لىٍىفزي ۋە :ـەضىئەد گۇٔبھىبض ئبٍبٌٕي چبٌّب ـ وېؽەن لىٍىفمب ثۇٍطۇِسۇ؟ -
زەپ ؼوضاـزي.
 ھەئە - ،زېسى ئىؽب. ئۇٔسالزب ،ثۇ ئبٍبي گۇٔبھىبض - ،زېَىفزي ئۇالض .ئىؽب ثىط وبھىٕالضؼب ،ثىط ئۇ ئبٍبٌؽب لبضىسى.ئۇ وبھىٕالضٔىڭ ئۇ ئبٍبٌسىٓ ثەوطەن گۇٔبھىبض ئىىۀٍىىىٕي ثىٍەرزي .وبھىٕالض ئۇٔىڭ عبۋاثىٕي
وۈرۈپ رۇضزى .ئەگەض ئۇ ئبٍبٌٕىڭ ئۆٌزۈضۈٌۈـىٕىڭ روؼطا ئەِەؼٍىىىٕي ئېَزؽبِ ،ۇؼبٔىڭ
ـەضىئىزىگە لبضـي چىممبْ ثوالرزي ،ئەگەض ئۇ ئبٍبٌٕىڭ ئۆٌزۈضۈٌىفىٕي ثۇٍطىؽب ،ئۆظى زەۋەد
لىٍىپ وېٍىۋارمبْ ؼۆٍگۈ ۋە ـەپمەد ـەض ىئىزىگە ئۆظى لبضـي چىممبْ ثوالرزي.
ئىؽب ئۇالضٔىڭ ئۆظىگە رۇظاق لۇضۇۋارمبٍٔىمىٕي چۈـۀسى .وۈٌۈِؽىطەپ رۇضىسىؽبْ ٔۇضٌۇق
ٍۈظى ثىٍەْ ئۇ ئبٍبٌؽب لبضىسى ۋە ئۇالضؼب :ئبضاڭالضزا وىُ ئەڭ پبن ۋە گۇٔبھؽىع ثوٌؽب ،ـۇ ربؾ
ئبرؽۇْ!  -زېسى .ئۇٔىڭ ؼۆظى گۇٔبھ روؼطىؽىسا ھۆوۈَ لىٍىؿ ئۈچۈْ ٍېڭي ثىط لبٔۇْ ؼۈپىزىسە
ئىجبزەرربٔب ئىچىسە ٍبڭطىسى .ئۇ ٍۀە :گۇٔبھي ثوٌّىؽبْ وىفي گۇٔبھ ھەلمىسە ھۆوۈَ چىمبضؼۇْ!
گۇٔبھؽىع ئىٕؽبٕٔىڭ ھېچجىطى ثبـمب ئىٕؽبٔؽب ثوٍۇْ ئېگىفىە ۋە ئۇٔىڭ ئبٌسىسا ِەھىۇَ ثوٌۇـمب
ِەعجۇض ئەِەغ ،پەلەد ئۇٌۇغ اﷲال ئەڭ ٍبذفي ھۆوۈَ چىمبضؼۇچىسۇض ،ئۇ ِەضھەِەد
لىٍؽۇچىالضٔىڭ ئەڭ ِەضھەِەرٍىىىسۇض - ،زېسى.
ئىؽب ئىجبزەرربٔىسىٓ لبٍزىپ چىمزي .ئبٍبي ئۇٔىڭ ئبضلىؽىسىٓ ٍۈگۈضۈپ وېٍىپٍ ،ېٕىسىٓ
لىّّەرٍىه ذۇؾ پۇضاق لۇرىؽىٕي چىمبضزى .ئبٔسىٓ ئۇٔىڭ پۇرٍىطىٕي ؼۆٍۈپ ،وۆظ ٍبـٍىطى ۋە
ذۇؾ پۇضاق ٔەضؼە ثىٍە ْ ٍۇٍۇؾ ئۈچۈْ ٍەضگە ئۆظىٕي ئبرزي .ئبٔسىٓ وېَىٓ چبچٍىطى ثىٍەْ
پۇرٍىطىٕي لۇضۇرزي.
ئىؽب ئۆضۈٌۈپ ئبٍبٌٕي ئوضٔىسىٓ رۇضۇـمب ثۇٍطىسى ۋە ِۇٔساق زېسى :ئي پەضۋەضزىگبضىُ! ئۇٔىڭ
گۇٔبھٍىطىٕي ئەپۇ لىً!
ئىؽب اﷲٔىڭ ئۆظ لەۋِىگە ضەھىُ لىٍىفىٕي ،ئۇالضٔىڭ ئۆظٌىطىگە ـەپمەد لى ٍىفي ۋە اﷲلب
ئىّبْ ئېَزىفي ئۈچۈْ زۇئب لىالرزي .ئۇٔىڭ ھبٍبري رەلۋازاضٌىك لىٍىؿ ۋە ئىجبزەد ثىٍەْ ئۆرىەْ
ھبٍبد ئىسى .ئىؽب چبلىطىمىٕي اﷲٔىڭ ِۆعىعىٍىطى ثىٍەْ زاۋاِالـزۇضزى.
ذەٌمٕىڭ ئبٌسىسا الٍٕي لۇؾ ـەوٍىسە ٍبؼبپ ،ئبٔسىٓ ئۇٔي پۈۋٌەٍززي ـ زە ،ئۇ لۇـمب
ئبٍٍىٕىپ ئۇچبرزي .ئبززىٌ ۋە پبوىع وىَىّىٕىڭ ثېفي ،ثىط وېؽەٌگە رەگؽە ،ئۇ وېؽەي ؼبلىَىپ
وېزەرزي ،لوٌٍىطىٕي ثىط ووضٔىڭ ٍبوي ثەضەغ وېؽىٍىٕىڭ رېٕىگە لوٍؽب ،ئۇ زەضھبي ؼبلىَبرزي،
ئۇٔىڭ ٍۀە ئبالھىسە ثىط ِۆعىعىؽي ثبض ئىسىىي ،ئۇ ثوٌؽىّۇ ،ئۆٌۈوٍەضٔي لەثطىٍىطىسىٓ چبلىطىؿ
ئىسى .ئۆٌۈوٍەض اﷲٔىڭ ئىعٔي ثىٍەْ رىطىالرزي.
ِۇپەؼؽىطٌەض ئىؽبٔىڭ رۆد وىفىٕي رىطىٍسۈضگۀٍىىىٕي ئېَزىفىسۇ .زوؼزي ئبظەضٔي ،ثىط
ئەض ـ ئبٍبٌٕىڭ ئوؼٍىٕي ،ثىط ئبٍبٌٕىڭ ٍبٌؽۇظ لىعىٕي ،ثۇ ئۈچ وىفي ئۇٔىڭ ظاِبٔىسا ئۆٌگەْ ئىسى.
ثۇٔي وۆضگەْ ٍەھۇزىَالض :ؼەْ ٍېمىٕسا ئۆٌگۀٍە ضٔي رىطىٍسۈضزىڭ ،ثەٌىي ئۇالض ئۆٌّەً ٍۈضىىي
روذزبپ لبٌؽبٔالض ثوٌۇـي ِۇِىىٓ - ،زېَىفىپ ،ئۇٔىڭسىٓ ٔۇھٕىڭ ئوؼٍي ؼبِٕي رىٍسۈضۈـٕي

237

www.uyghurmuslim.com www.fb.com/uighurawazi uighurawazi@yahoo.com
رەٌەپ لىٍىفزي.
ِۇپەؼؽىطٌەض ِۇٔساق زەٍسۇ :ئىؽب ٍەھۇزىَالضؼب ٔۇھٕىڭ ئوؼٍي ؼبِٕىڭ لەثطىؽىٕي
وۆضؼىزىفٕي ثۇٍطىسى .ئىؽب ئۇالض ثىٍەْ ثىطٌىىزە ؼبِٕىڭ لەثطىؽىگە ٍېزىپ وەٌسى .ئۇ اﷲلب
زۇئب لىٍىۋىسى ،ؼبَ چبچٍىطى ئبلبضؼبْ ھبٌسا لەثطىؽىسىٓ چىمزي.
ئىؽب ئۇٔىڭؽب :ؼىٍەضٔىڭ ظاِبٔىڭالضزا چبچ ئبلىطىؿ ثوٌّىؽب ،ؼېٕىڭ چېچىڭ ٔېّىفمب
ئبلىطىپ وەرزي؟  -زېسى.
ـ ئي اﷲٔىڭ ضوھي ئىؽب! ؼەْ ِېٕي چبلىطؼبٔسا :اﷲٔىڭ ضوھىؽب عبۋاة ثەض!  -زېگەْ ثىط
ئبۋاظٔي ئبڭٍىسىُ .لىَبِەد لبٍىُ ثوٌؽبْ ئوذفبٍسۇ زەپ ئوٍالپ ،زەھفەرٍىه لوضلۇٔچزىٓ چېچىُ
ئبلىطىپ وەرزي - ،زېسى ؼبَ.
ئىؽب ضوھٕىڭ زەؼزۇضى ثوٌؽبْ ھەض ٔەضؼىٕي ئۇالضؼب چۈـۀسۈضەرزي .ئىؽب ربؼمب چىمىپ
ئەرطاپىؽب ٍىؽىٍؽبٔالضؼب ثىط لۇض وۆظ ٍۈگۈضرزي .ثۇ وىفىٍەض ٔبِطارالض ،ـوضپىفبٔىٍەضِ ،ىؽىىٍٕەض ۋە
ضوھىٌ چۈـىۈْ ئىٕؽبٔالض ئىسى .ئۇالضٔىڭ ؼبٔىّۇ ثبـمب پەٍؽەِجەضگە ئىزبئەد لىٍؽبٔالضؼب
ئوذفبـال ئبظ ئىسى .ـۇڭب ،ئىؽب ئۆظىگە ئەگەـىۀٍەضگە ،ئۇالضٔىڭ پبوٍىمىؽب ثەن زىممەد لىالرزي.
ئۇالضؼب ئۆظٌىطىٕىڭ ھبٍبرٕىڭ ِۀىؽيٍ ،ەض ٍۈظىٕىڭ رۇظى ۋە ِەۋعۇزىَەرٕىڭ ٌەظظىزي ئىىۀٍىىىٕي
چۈـۀسۈضزى .ئۇالض ِۇؼۇٌّبٔالض ئىسى ،ئۇالض ٍبذفىٍىممب ۋەوىٍٍىه لىالرزي.
ئىؽب ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئۆظىٕىڭ وۈضەؾ ئۈچۈْ وەٌگەْ عەڭچي ئىىۀٍىىىٕي ئېَززي .ئۇٔىڭ
پەلەد ؼۆظٌىطىال عەِئىَەرٕي ئبؼبؼىسىٓ ئبؼسۇضۇپ ربـالؾ ِۀىؽىسە ئىسى .ئىؽب ظاِبٔىسا
عەِئىَەد ـېطىهٍ ،بٌؽبْ ،ئىىىي ٍۈظٌىّىچىٍىهِ ،برېطىَبٌىؽذ ،ضىَب ،ـەوىٍۋاظٌىك ،ظۇٌۇَ ۋە
ئبؼبضەد ئىچىسە روٌؽىٕبرزي.
ئىؽب ؼۆظٌىطى ثىٍەْ ثۇالضٔىڭ ھەِّىؽىٕي ئبؼسۇضۇپ ربـٍىسى .ئىؽب لەۋِىگە اﷲ
زەۋىزىٕىڭ ِبھىَەرزە رېٕچٍ ىممب لىٍىٕؽبْ زەۋەد ثوٌّبؼزىٓ ،وۈضەـىە لىٍىٕسىؽبْ زەۋەد
ئىىۀٍىىىٕي چۈـۀسۈضزى .ـۇٔىڭ ثىٍەٍْ ،ەھۇزىٌ عەِئىَىزي ئىىىىگە ثۆٌۈٔسىٔ :بِطارالض،
ئبعىعالض ۋە پبن لەٌجٍىه وىفىٍەض ئىؽب رەضەپزە ،ئىٕىبضچي ثوٌؽبْ وۆپ ؼبٍٔىمالض ئىؽبؼب لبضـي
رەضەپزە رۇضزى .ئۇالض (ئىٕىبض لىٍؽۇچىالض) ئىؽبؼب وۆپ وۈٌپەد چەوزۈضزى.
اﷲٔىڭ ئىؽبؼب ثەضگەْ ِۆعىعىٍىطىٕىڭ پەۋلۇٌئبززە ثۈٍۈوٍىىي وېَىٕىي لەۋَ ئۈچۈْ پىزٕىگە
ؼەۋەة ثوٌسى .ئۇالض ئىؽبٔي ئىالھ زەپ لبضاـزي .ئۇٔىڭ ِۆعىعىٍىه ھېىّىزىٕي چۈـىٕەٌّەً
پىزٕە ـ پبؼبد ئىرزىالپىؽب چۈـزي.
ئەٌمىؽؽە ،ئىؽب زەۋىزىٕي زاۋاِالـزۇضزى .ضەظىٍٍىه ئۆظ رەذزىٕىڭ گۇِطاھ ثوٌۇـي ذەۋپىگە
زۇچ وېٍىۋارمبٍٔىمىٕي چۈـۀسى .گۇٔبھ وۈچٍىطى ئۇٔىڭؽب لبضـي ھۇعۇِؽب ئۆرزيٍ .ەھۇزىَالض
ئۇٔىڭؽب زۈـّۀٍەضچە ِۇئبِىٍە لىٍىفمب ثبـٍىسى .ئۇٔي ؼېھىطگەض ۋە ـەضىئەرٕي ثۇظِبلچي زەپ
ئەٍىجٍەـزي .ئۇٔىڭ ؽب :ـەٍزبٔالضٔىڭ ٍبضزىّي ثىٍەْ زەضىغىسىٓ ربـمىطى وۈچىە ئېطىفىەْ- ،
زەپ رۆھّەد لىٍىفزي .ئەِّب ٔبِطارالضٔىڭ ئۇٔىڭ ئەرطاپىسا روپالٔؽبٍٔىمىٕي وۆضۈپ،
ئبِبٌؽىعٌىمزىٓ ئۇٔىڭؽب ِەذپىٌ رۇظاق لۇضۇـمب ،ئۇٔي ضىُ ھۆوۈِطأٍىمىؽب ٍبِبْ وۆضؼىزىفىە
ثبـٍىسى .زەؼٍىپىسە ،ضىُ ھ ۆوۈِىزي ٍەھۇزىَالضٔىڭ ئۆظ ئىچىسىىي ثۇ ئىرزىالپٍىطىٕىڭ ئۆظٌىطىگە
پبٍسىٍىك ئىىۀٍىىىٕي ئوٍالپ ثۇ ئىفمب ئبضىالـّىسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ؼبٔھەزضىٓ ئىؽبؼب لبضـي
پىالْ رۈظۈؾ ئۈچۈْ رەوطاض ٍىؽىٓ چبلىطزى .ئۇالض ٍېڭي ثىط پىالْ رۈظۈـزي.
-7843عۇئبيٍ :ەھۇدىَالسٔىڭ ئىغب ئەٌەٍھىغغبالِٕي ئۆٌحۈسِەوچي ثوٌغبٍٔىمي
ٍەھۇزىَالض ئىؽبؼب ئبِبي لىالٌّبً ،ئبذىطى ئۇٔي ئۆٌزۈضِەوچي ثوٌسى .وبھىٕالضٔىڭ
ثبـٍىمٍىطى ھېچىىّگە رۇٍسۇضِبؼزىٓ ،ئىؽبٔي رۇرۇؾ ٍوٌىٕي ِەذپىٌ وېڭەـزي .زەي ثۇ ئەؼٕبزا
ئىؽبٔىڭ  12ـبگىطرىسىٓ ثىطى ثوٌؽبْ ٍەھۇظا ئىؽىبضٍود زېگەْ وىفي ئۇالضٔىڭ لېفىؽب وېٍىپ
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ِۇٔساق زېسى :ئەگەض ئۇٔي ؼىٍەضگە رۇرۇپ ثەضؼەَ ،ؼىٍەض ِبڭب ٔېّە ثېطىؽىٍەض؟ زېّەن ،ئۇ ذبئىٓ
ۋە ئىٕىبضچىالضٔىڭ ؼېپىگە لوـۇٌسىٍ .ەھۇظا وبھىٕالضٔىڭ ثبـٍىمٍىطى ثىٍەْ ؼوزىالـزي ..ـۇٔساق
لىٍىپ ،ئىؽبٔي رۇرۇپ ئۆٌزۈضۈؾ لبضاض لىٍىٕسى.
لۇضئبْ وەضىُ اﷲ ربئبالٔىڭ ئىؽطائىً ئەۋالزىٕىڭ ئىؽبٔي ئۆٌزۈضۈـىە ۋە ٍبوي وطىؽزمب
ِىرٍىفىؽب ٍوي لوٍّىؽبٍٔىمىٕي وۆضؼىزىسۇ .اﷲ ئىؽبٔي ئۇالضٔىڭ ئىٕىبضضىسىٓ لۇرمۇظۇپ ،ئۇٔي
زەضگبھىؽب ئېٍىپ چىممبْ .ئۇالضٔىڭ ئىؽبٔي ئۆٌزۈضگىٕي ٍبوي وطىؽزمب ِىرٍىؽىٕي ٍوقٌ .ېىىٓ
ئۇالضؼب ـۇٔساق وۆضۈٔسى  -ذبالغ .ئۇٌۇغ اﷲ ٔىؽب ؼۈضىؽىسە ِۇٔساق زەٍسۇٍ :ۀە اﷲٔىڭ ضەؼۇٌي
ئىؽب ئجٕي ِەضٍەِٕي ھەلىمەرەْ ئۆٌزۈضزۇق زېگۀٍىىٍىطى ئۈچۈْ (ئۇالضؼب ٌۀەد لىٍسۇق).
ۋەھبٌۀىي ،ئۇالضٔىڭ ئىؽبٔي ئۆٌزۈضگىٕىّۇ ٍوق ،زاضؼب ئبؼمىٕىّۇ ٍوق ۋە ٌېىىٓ ئۇالضؼب ـۈثھە
ؼېٍىٕسى( ،ئىؽب ٔي ئبؼزۇق زەپ گۇِبْ لىٍىپ ،ئىؽب ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب ئوذفبپ لبٌؽبْ ثبـمب
ثىطؼىٕي ئبؼزي) ،ئىؽب روؼطىؽىسا ئىرزىالپ لىٍىفمبٔالض ھەلىمەرەْ ئۇٔىڭ ئۆٌزۈضۈٌگۀٍىىي
(ِەؼىٍىؽي) زە ـۈثھىسىسۇض .ئۇالض ثۇ (ئىفٕىڭ ھەلىمىزي) ٔي ثىٍّەٍسۇ ،گۇِبٔؽىال ئبؼبؼٍىٕىسۇ،
ئۇالض ئىؽبٔي عەظِەْ ئۆٌزۈضِىسى .ثەٌىي اﷲ ئۇٔي ئۆظ رەضىپىگە وۆرۈضزى.
ئىؽب ئىٕؽبٔالضؼب ٔېّىسىٓ ٍىطگىٕىؿ وېطەوٍىىىٕي ۋە ِەذٍۇلبرالضٔىڭ ئىچىسىىي
گۈظەٌٍىىٕي لبٔساق ثبٍمبؾ وېطەوٍىىىٕي ئۆگىزىۋاربرزي .ئۇٔىڭ زەۋاؼي ضوھىٌ پبوٍىمٕي ،ئۇٌۇؼۋاض
ؼبٍىٕيٍ ،بِبٍٔىك ۋە ٍىطگىٕىچٍىك ٔەضؼىٍە ضزىٓ پبن گۈظەٌٍىىٕي ئورزۇضىؽب چىمىطىفٕي ئەڭ ئۇٌۇغ
ٔىفبْ لىٍؽبْ زەۋاالضزىٓ ثىطى ئىسى.
 -7842عۇئبيِ :ۇھەِّەد ئەٌەٍىھىغغالِٕىڭ ئىغب ئەٌەٍھىغغبالِٕىڭ لبٍحب وىٍىؾذىٓ
ثەسگەْ ثىؾبسىحي
پەٍؽەِجىطىّىع ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالَ ِۇٔساق زېگەْ ئىسى« :پۈرۈْ پەٍؽەِجەضٌەض
لېطىٕساـزۇض .ئۇالضٔىڭ زىٍٕىطى ثىط ،ئبٔىٍىطى ثبـمب ـ ثبـمىسۇضِ .ەْ ئىٕؽبٔالض ئىچىسە ِەضٍەَ
ئوؼٍي ئىؽبؼب ئەڭ ٍېمىٓ ثوٌؽىٕي ِەْ .چۈٔىي ِەْ ثىٍەْ ئۇٔىڭ ئبضىؽىسا ثبـمب ثىط پەٍؽەِجەض
ٍولزۇض » .ھەزىؽٍەض ھەظضىزي ئىؽبٔىڭ ئبذىط ظاِبٔسا رەوطاض وېٍىسىؽبٍٔىمىٕي ظىىىط لىٍىسۇ .ئىؽالَ
ئىؽبٔي ئىطازىٍىه پەٍؽەِجەضٌەض لبربضىسا ھۆضِەد ثىٍەْ رىٍؽب ئبٌىسۇ .ئىؽالَ ئۇٔي ‖اﷲٔىڭ
ئەٌچىؽي―‖ ،اﷲٔىڭ وەٌىّىؽي―‖ ،اﷲ رەضىپىسىٓ وەٌگەْ ضوھ ―زەپ ئبربٍسۇ.

ئوْ ئبٌحىٕچي ثۆٌۈَِ .ۇھەِّەد ئەٌەٍھىغغبالِٕىڭ
ؽبٍٔىك ھبٍبجي

ثىشىٕچي ثبپ .پەٍغەِجىشىّىض ِۇھەِّەد ئەٌەٍھىغغبالِٕىڭ
ھبٍبجىٕي ئۆگىٕىؼ ئىّبْ ۋە ئەلىذىٕىڭ جەلەصصاعي

-7848عۇئبي :پەٍغەِجەس ئەٌەٍھىغغبالِٕىڭ ھبٍبجىٕي ئۆگىٕىؾٕىڭ ئەھّىَىحي
ئبٌالھ ربئبال ئىٕؽبٔالضٔي ٍەض ٍۈظىگە پەٍسا لىٍىپال لبٌّبؼزىٓ ،ئۇالضٔىڭ زۇَٔبزا ثەذزٍىه
ھبٍبد وەچۈضىفي ۋە وېَىٓ ئبٌالھٕىڭ زەضگبھىسىّۇ ٍبذفي ئبلىۋەرٍەضگە ئېطىفىپ،
ؼبئبزەرّۀٍەضزىٓ ثوٌىفي ئۈچۈْ ئۇالضٔي روؼطا ٍوٌؽب ٍېزەوٍەؾ ئۈچۈْ ئىٕؽبٔالضٔىڭ ئۆظ
عىٕؽىسىٓ ئەٌچىٍىطىٕي ئەۋەرزي .ئبزەَ ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئىٕؽبٔالضٔىڭ رۇٔغي ئبرىؽي ثوٌؽىٕىسەن،
ئەٍٕي ۋالىززب ئۇالضؼب ئەۋەرىٍگەْ رۇٔغي پەٍؽەِجەض ئىسى .ئبزەَ ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ زىٕىّۇ
وىفىٍەضٔي ئبٌالھمب ئىجبزەد لىٍىفمب چبلىطىسىؽبْ ھەق زىٓ ئىسى .ظاِبٔالضٔىڭ ئۆرۈـي ثىٍەْ
ئىٕؽبٔالض ثىط ظاِبٔالض ھەق زىٕٕىڭ ضوھىسىٓ پۈرۈٍٔەً ٍىطالٍىفىپ ،وۇپطى ،ظاالٌەرٕىڭ
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لبضاڭؽۇٌۇلٍىطىسا رىڭىطلىؽبْ ثوٌؽىّۇ ،ئبٌال ربئبالٔىڭ ئبضلب ئبضلىسىٓ پەٍؽەِجەضٌەضٔي ئەۋەرىفي
ٔەرىغىؽىسە ،ئۇالض ٍۀە ھەق زىٕؽب لبٍزىپ وەٌسى .ئبٌالھ ربئبال ئىٕؽبٔالض عەِئىَىزىٕىڭ
رەضەلمىَبرىؽب ئەگەـزۈضۈپ ،زىٕٕىّۇ رەزضىغىٌ ھبٌسا ربوبِۇٌالـزۇضۇپ وەٌسى ۋە ئۇٔي
ئىٕؽبٔالضٔىڭ ؼەضذىٍي ،پەٍؽەِجەضٌەضٔىڭ ئبذىطلىؽي ۋە ئىؽالَ زىٕىٕىڭ پەٍؽەِجىطى ھەظضىزي
ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب ٍېزپ وېٍىفي ثىٍەْ ئەڭ ئبذىطلي وبِبٌىؽب ٍەرىۈظزى « .ثۈگۈْ
ؼىٍەضٔىڭ زىٕىڭالضٔي پۈرۈْ لىٍسىُ .ؼىٍەضگە ٔېّىزىّٕي ربِبٍِىسىُ .ئىؽالَ زىٕىٕي ؼىٍەضٔىڭ
زىٕىڭالض ثوٌۇـمب ربٌٍىسىُ[ » .ؼۈضە ِبئىسە  - 3ئبٍەد]
پەٍؽەِجىطىّىعٔىڭ ھبٍبرىٕي ،ئىؿ ئىعٌىطىٕي ،ئبٌالھ ربئبالٔىڭ ئۇٌۇغ زىٕىٕي ئىٕؽبٔالضؼب
ٍەرىۈظۈؾ ٍوٌىسا ئېٍىپ ثبضؼبْ عبپبٌىك وۈضەـٍىطىٕي روٌۇق ئۆگىٕىپ ،ئۇٔىڭؽب ھەلىمىٌ ضەۋىفزە
ئەگىفىؿ ۋە ئۇٔىڭؽب چىٓ وۆڭۈٌسىٓ ِۇھەثجەد ثبؼالپ ،ؼەِىّىٌ ؼۆٍۈؾ « ِەْ ِۇؼۇٌّبّٔەْ»
زېگەْ ھەض ثىط وىفي ئۈچۈْ ئبٌسىٕمي پەضظٌەضٔىڭ ثىطى .چۈٔىي پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب
ئىّبْ وەٌزۈضۈؾ ئىّبٕٔىڭ ِۇھىُ ثىط ئبؼبؼي .پەٍؽەِجىطىّىع ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالَ
ئىٕؽبٔىَەرٕىڭ ئىپزىربضٌىك ئۈٌگىؽي ،ئۇٔىڭ ھبٍبري پۈرۈْ ئىٕؽبٔىَەد ھبٍبرىٕى ڭ ئۈٌگىٍىه
ئوثطاظى ،ئىؽالَ زىٕي ۋە لۇضئبْ وەضىّٕىڭ عبٍٔىك رەضعىّىؽي ،وىفىٍەضگە ئىؽالِٕىڭ زاؼساَ
ٍوٌىٕي وۆضىؽىزىپ ثېطىسىؽبْ ٔۇضٌۇق چىطاق .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئبٌالھٕىڭ
ئىٕؽبٔالضؼب ئەۋەرىەْ ئەٌچىؽي ئىىۀٍىىىگە چىٓ ئىفىٕىؿ ئىّبٕٔىڭ ثىط پبضچىؽي ،ئۇٔي
ؼۆٍۈؾ ۋە ئۇٔىڭ ٍوٌىؽب ئەگىفىؿ پەضظزۇض.
-7848عۇئبي :پەٍغەِجەس ئەٌەٍھىغغبالِٕىڭ ھبٍبجىٕي ئۆگىٕىؼ ئىّبٕٔىڭ جەلەصصاعي
ئىّبٕٔىڭ ئبؼبؼي « الاٌە االاٌٍە ِحّس ضؼوي اٌٍە» ٍۀي ئبٌالھزىٓ ثبـمب ھېچ ِەثۇز ثەضھەق
ٍوقِ ،ۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئبٌالھٕىڭ ثۀسىؽي ۋە ثەضھەق پەٍؽەِجىطىسۇض زېگەْ رەۋھىس
وەٌىّىؽىٕىڭ ِەظِۇٔىؽب چىٓ ٍۈضەوزىٓ ئىفىٕىفزۇض .ـۈثھىؽىعوي ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب
ئىّبْ ئېَزىىؿ زېگۀٍىه ئۇٔىڭ ئبٌالھٕىڭ ثەضھەق پەٍؽەِجىطى ئىىۀٍىىىٕي ٍۈضەوزىٓ
رەؼزىمالپ ،ئۇٔىڭ گۈظەي ئەزەپ ئەذاللٍىطىٕي ،ئېؽىً پەظىٍىزىٕي ،ثبـمب پۈرۈْ ِەذٍۇلبرالضزىٓ
ئۈؼزۈٍٔىىىٕي ،ئبٌالھ ربئبالٔىڭ ئۇٔىڭؽب ئبرب لىٍؽبْ وبِىً ٔېئّەرٍىطىٕي ،ثبـمىالضؼب لەرئىٌ لىَبغ
لىٍؽىٍي ثوٌّبٍسىؽبْ ربالٔذ ۋە پبضاؼەرٍىطىٕي ثىٍىفٕي رەٌەة لىٍىسۇ .ـۇٔىڭ ئۈچۈْ پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ھبٍبرىٕي ئۆگىٕىؿ روٌىّۇ ظۆضۈضزۇض.
-7841عۇئبي :پەٍغەِج ەس ئەٌەٍھىغغبالِٕىڭ ھبٍبجىٕي ئۆگىٕىؼ ،ئۇٔىڭ ٍوٌىغب
ئەگىؾىؾٕىڭ ِۇلەددىّىغي
ئبٌالھ ربئبال ِۇؼۇٌّبٔالضؼب پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب ئەگىفىفٕي پەضظ لىٍسى ۋە پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب ئەگىفىفٕي ئبٌالھٕىڭ ؼۆٍگۈؼىگە ئېطىفىفىٕىڭ ـەضري لىٍىپ ثېىىززي .ـۇڭب
ئبٌالھ ربئبالٔي ؼۆٍىسىؽبٍٔىمىٕي زەۋا لىٍىسىؽبْ ھەض لبٔساق ئبزەِٕىڭ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب
ھەلىمىٌ ضەۋىفزە ئەگىفىفي ـەضد .ئبٌالھ ربئبال ِۇٔساق زەٍسۇ « :ئي ِۇھەِّەز ! ئېَزمىٕىي" :
ئەگەض ئبٌالھٕي ؼۆٍؽەڭالض ِبڭب ئەگىفىڭالض ،ئبٌالھّۇ ؼىٍەضٔي ؼۆٍىسۇ ۋە گۇٔبھىڭالضٔي
ِەؼپىطەد لىٍىسۇ "» [ؼۈضە ئبي ئىّطاْ  - 31ئبٍەد]
ئەگىفىؿ  -پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئەِط پەضِبٍٔىطىؽب ئەِەي لىٍؽبٕٔىڭ ؼىطرىسا،
ھبٍبرىّىعٔىڭ ثبضٌىك ؼبھەٌىطىسە ئۇٔىڭ ٍوٌىسىٓ ِېڭىؿ ،ئۇٔىڭ لىٍؽبْ ئىفٍىطىٕي لىٍىؿ ،ئۇٔىڭ
ؼۈٕٔەرٍىطىگە ئەِەي لىٍىؿ ،ؼۆظىّىعزە ،ئىؿ ھەضىىەرٍىطىّىعزە ئۇٔي ئۆظىّىعگە ئۈٌگە لىٍىؿ
ثىٍەْ ثوٌىسۇ .ثۇ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئىفٍىطىٕي ،ؼۆظٌىطىٕي ۋە ثبضٌىك ئەھۋاٌىٕي
ئۆگىٕىفٕي ،ئۇٔىڭ ذىؽٍەرٍىطىٕي ،ئېؽىً ؼۈپەرٍىطىٕي ،گۈظەي ئەذاللٍىطىٕي ۋە ئبزەرٍىطىٕي
ثىٍىفٕي رەلەظظا لىٍىسۇ ،ئەٌۋەرزە .ؼبھبثە وىطاِالض پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب ئەگىفىؿ ،ئۇٔىڭ
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ؼۆظ ،ئىؿ ۋە ئەزەپ ئەذاللٍىطىٕي ئۆگىٕىفىە ئىٕزبٍىٓ ھېطىؽّەْ ئىسى .ئەڭ ئبززى ئىفالضزىّۇ
ضەؼۇٌۇٌالھ لىٍؽبْ ئىفالضٔي لىٍىفمب رىطىفبرزي .ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئوٌزۇضۇؾ لوپۇؾِ ،ېڭىؿ
رۇضۇؾ ،ؼۆظٌەؾ ۋە ؼۇوۇد لىٍىؿ لبربضٌىك ثبضٌىك ھەضىىەرٍىطىٕي ٔبھبٍىزي زىممەد ثىٍەْ
وۈظىزىپ ،ئۇٔىڭؽب ئەگىفەرزي .ھەرزب ئۇالض ئبزەرزىىي ئىفالضزىّۇ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ
ٍبذفي وۆضگەْ ٔەضؼىٕي ٍبذفي وۆضەرزي ۋە ضەؼۇٌۇٌالھ ٍبلزۇضِىؽبْ ٔەضؼىٕي ٍبِبْ وۆضەرزي.
ھەظضىزي ئۀەغ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىسۇ « :ثىط وۈٔي ثىط ئبزەَ ضەؼۇٌۇٌالھٕي
ربِبلمب چبلىطىۋىسى ،ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇٔىڭ ئۆٍىگە ثبضزى .ؼبھىجربْ ئۇٔىڭ ئبٌسىؽب ئبضپب ٔېٕي ثىٍەْ
وبۋا روؼطاٌؽبْ ـوضپب لوٍسى .ثۇ زاؼزىربٔسا ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ وۆپطەن وبۋا ٍېگۀٍىىىٕي وۆضۈپ
لېٍىپ ،ـۇٔسىٓ ثېطى وبۋىٕي ٍبذفي وۆضىسىؽبْ ثوٌسۇَ » .ثۇ ِىؽبي پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ظاِبٔىسىىي ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕي ٔەلەزەض
ؼۆٍىسىؽبٍٔىمي ۋە ئۇٔىڭ لىٍؽبٍٔىطىٕي لىٍىفمب لبٔچىٍىه ھېطىؽّەْ ئىىۀٍىىىٕي ئىپبزىٍەـىە
ٍېزەضٌىىزۇض .ئىؽالَ ربضىرىسا ثۇٔساق ِىؽبٌالض ؼبٔبپ رۈگەرىۈؼىع وۆپ .ـۇڭالـمب ئىٕؽبٔىَەد
ربضىرىسا پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِسەن رۇؼۇٌؽبْ وۈٔىسىٓ ربوي ۋاپبرىؽىچە ثوٌؽبْ چوڭ وىچىه
ثبضٌىك ئىؿ ھەضىىەرٍىطى ثىطِۇثىط ضىۋاٍەد لىٍىٕىپٍ ،ېعىپ لبٌسۇضۇٌؽبْ ئىىىىٕچي ثىط
ـەذؽٕي وۆضؼىزىؿ ِۇِىىٓ ئەِەغٍ .ىؽىپ ئېَزمبٔسا پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب ئەگىفىؿ
ئبٌالھ ربئبالٔىڭ ئەِطى ثوٌؽبٍٔىمي ئېزىجبضى ثىٍەْ ثىط پەضظ ،ئۇٔىڭؽب ئەگىفىؿ ئۈچۈْ ئۇٔىڭ
ھبٍبرىٕي ۋە ثبضٌىك ئىؿ ئىعٌىطىٕي ئۆگىٕىؿ ٍۀە ثىط پەضظزۇض .چۈٔىي ،پەضظ ئۇٔىڭؽىع ئبزا
ثوٌّبٍسىؽبْ ٔەضؼىٕىڭ ئۆظىّۇ پەضظزۇض .ذۇززى ٔبِبظ ئۈچۈْ ربھبضەد پەضظ ثوٌؽبٔسەن.
-7845عۇئبي :پەٍغەِجەس ئەٌەٍھىغغبالِٕىڭ ھبٍبجىٕي ئۆگىٕىؼ ئۇٔي عۆٍۈؽٕىڭ ٍوٌي
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕي ؼۆٍۈؾ پەضظزۇض .ئبٌالھ ربئبال ِۆِىٍٕەضگە پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالِٕي ھەضلبٔچە ؼۆٍۈٍِۈن ٔەضؼىؽىسىّٕۇ ثەوطەن ٍبذفي وۆضۈپ ؼۆٍۈـىە
ثۇٍطىؽبْ .پ ەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕي ؼۆٍّىگۀٍەضٔي لبرزىك ئبظاثالٍسىؽبٍٔىمي ثىٍەْ
ئبگبھالٔسۇضؼبْ .ئبٌالھ ربئبال ِۇٔساق زەٍسۇ« :ئي ِۇھەِّەز ! ئېَزمىٕىي ‖ ،ئەگەض ؼىٍەضٔىڭ
ئبربڭالض ،ئوؼۇٌٍىطىڭالض ،لېطىٕسىفىڭالض ،ذبرۇٍٔىطىڭالض ،ئۇضۇق رۇؼمبٍٔىطىڭالض ،ھەِسە ئۇالضزىٓ
ثبـمىالض ،ربپمبْ پۇي ِبٌٍىطىڭالض ،ئبلّبً لېٍىفىسىٓ لوضلمبْ رىغبضىزىڭالضٍ ،بذفي وۆضىسىؽبْ
ئۆٍٍىطىڭالض ؼىٍەض ئۈچۈْ ئبٌالھزىٓ ،ئبٌالھٕىڭ پەٍؽەِجىطىسىٓ ۋە ئبٌالھ ٍوٌىسا عىھبز لىٍىفزىّٕۇ
ؼۆٍۈٍِۈن ثوٌؽب ،ئۇ ھبٌسا ؼىٍەض ئبٌالھٕىڭ ئبظاثىٕي وۈرۈڭالض .ئبٌالھ پبؼىك لەۋِٕي ھىساٍەد
لىٍّبٍسۇ[ » .ؼۈضە رەۋثە  - 24ئبٍەد] ئبٌالھ ربئبال ٍۀە ِۇٔساق زەٍسۇ « :پەٍؽەِجەض ِۆِىٍٕەضگە
ئۇالضٔىڭ ئۆظ عبٍٔىطىسىّٕۇ چبضىسۇض[ » .ؼۈضە ئەھعاپ  - 6ئبٍەد]
ِۇھەثجەد ۋە ؼۆٍگۈ ،ؼۆٍۈٌگەْ وىفىٕىڭ گۈظەي ئەذاللىٕي ،ئېؽىً ؼۈپەرٍىطىٕي ۋە ھەِّە
رەضەپٍىطىٕي ئېٕىك ثىٍىؿ ثىٍەْ ثوٌىسۇِ .ەھجۇثي ھەلمىسە ِەٌۇِبري ئبظ وىفىٕىڭ ِۇھەثجىزىّۇ
ٍۈظەوي ِۇھەثجەد ثوٌۇپ ،چىٓ لەٌجىسىٓ ئوضۇْ ئبٌّبٍسۇ .وىفي ثىطاۋٔي ٍبذفي وۆضؼە ،ئۇٔىڭ
ؼبذبۋەرٍىه ثوٌؽبٍٔىمي ٍبوي ـىغبئەرٍىه ،لەھطىّبْ ثوٌؽبٍٔىمي ٍبوي ٍبۋاؾ ٍۇِفبق ثوٌؽبٍٔىمي
ٍبوي وەِزەض ثوٌؽبٍٔىمي ٍبوي ثىٍىٍّىه ئبٌىُ ثوٌؽبٍٔىمي ٍبوي وۆپ ئىجبزەد لىٍىسىؽبْ ؼبٌى ھ
ثوٌؽبٍٔىمي ئۈچۈْ ٍبذفي وۆضىسۇٍ .ۇلىطىسىىي ؼۈپەرٍەضٔىڭ ھەِّىؽىٕي ئەڭ ِۇوەِّەي
زەضىغىسە ئۆظىگە ِۇعەؼؽەَ لىٍؽبْ ظاد ھەظضىزي ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالِٕي ھەلىمىٌ
ِۇؼۇٌّبْ ئبزەِٕىڭ ھەض لبٔسا ق ثىط ِۇھەثجەرٕي ثېؽىپ چۈـىسىؽبْ زەضىغىسە ؼۆٍّەؼٍىىىٕي
رەؼەۋۋۇض لىٍؽىٍي ثوالِسۇ؟! ِۇؼۇٌّبْ ئبزەَ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ گۈظەي ئەذاللىٕي،
ئېؽىً ؼۈپەرٍىطىٕي ،پبن وۆڭٍىٕي لبٔچىٍىه وۆپ ثىٍؽە ،ئۇٔىڭؽب ثوٌؽبْ ِۇھەثجىزي ،ؼۆٍگۈؼي،
ئىرالؼي ـۇٔچىٍىه وۈچٍىٕىسۇ ۋە لەٌجي ئۇٔىڭؽب ـۈٔچىٍىه وۈچٍۈن ثبؼٍىٕىسۇ.
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پەٍؽەِجەضئەٌەٍھىؽؽبالِٕي وۆپ ٍبز ئېزىپ ئۇٔي رؤىؽبٔؽېطى ئۇٔىڭ پەٍؽەِجەضئەٌەٍھىؽؽبالِؽب
ثوٌؽبْ ِۇھەثجىزي چوڭمۇضٌىفىپ ،رۆۋۀسىىي ھەزىؽزە ئېَزىٍؽبْ ھەلىمي ؼۆٍگۈ زەضىغىؽىگە
ئېطىفىسۇ .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ِۇٔساق زەٍسۇ« :ؼىٍەضٔىڭ ھېچجىطىڭالض ِېٕي ئبرب
ئبٔىؽىسىٓ ،ثبال چبلىؽىسىٓ ۋە ثبـمب ثبضٌىك وىفىٍىطىسىٓ ثەوطەن ٍبذفي وۆضِىگىچە وبِىً
ِۆِىٓ ثوالٌّبٍسۇ » .زېّەن ،پەٍؽەِجەضئەٌەٍھىؽؽبالِٕي ؼۆٍۈؾ ئىّبٕٔىڭ وبِىً ثوٌۇـي ئۈچۈْ
ظۆضۈض ثوٌۇپ ،ؼەي لبضاـمب ثوٌىسىؽبْ ئبضرۇلچە ئىؿ ئەِەغ .ثۇ ِۇھەثجەرٕىڭ ھەلىمەرىە چىمىفي
ئۈچۈْ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕي ثبضٌىك رەضەپٍىطى ثىٍەْ ثىٍىؿ الظىُ .ـۇڭب پەٍؽەضِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالِٕي رؤۇؾ ھەض ثىط ِۇؼۇٌّبٔؽب پەضظزۇض.
-7848عۇئبي :پەٍغەِجەس ئەٌەٍھىغغبالِٕىڭ ھبٍبجىٕي ئۆگىٕىؼ دىٕٕي ِۇداپىئە
لىٍىؾٕىڭ ٍوٌي
ظاِبٔىّىعزا زىٓ زۈـّۀٍىطى ئۆظ رەضەپزبضٌىطى ثىٍەْ ثىطٌىفىپ ھەض رۈضٌۈن ئۇؼۇٌالض
ئبضلىٍىك ِۇؼۇٌّبْ ٍبؾ ئۆؼّۈضٌەضٔىڭ ئەلىسىؽىٕي رەـۋىفىە ؼېٍىپ ،ھەلىمەرٕي ثوضِىالپ
ئۇالضٔي ئىؽالِسىٓ ٍىطالالـزۇضۇـمب ئۇضىٕىۋارىسۇ .ئەِەٌىَەرزە وۆپٍىگەْ ٍبـالضٔىڭ ئىؽالِؽب
ثوٌؽبْ چۈـۀچىؽي ئبعىعٌىفىپ ،ھەض ذىً ٍبد پىىىطٌەضٔي ئۆظىٍىطىگە ئۆظٌەـزۈضِەوزە .ثۇ
ئەھۋاي ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕي رؤۇـي ۋە ثبـمىالضؼب رؤۇرۇـىٕي پەضظ
لىٍىسۇِ .ۇؼۇٌّبْ ٍبـالض پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ وىفىٍىىىٕي ،ئىٕؽبٔالضٔي ئبظؼۇٍٔۇق ۋە
عبھبٌەرٕىڭ لبضاڭؽۇٌۇلٍىطىسىٓ ئىّبْ ھىساٍەرٕىڭ ٔۇضىؽب ،ئىٕؽبٕٔي ئۆظىگە ئوذفبؾ ئىٕؽبٔؽب
چولۇٔۇـزىٓ ئبظاد لىٍىپ ،ئەلٍىٕي ۋە ئىمزىساضىٕي ھۆضِەرٍەٍسىؽبْ ئىؽالِٕىڭ زاؼساَ ٍوٌىؽب
ئېٍىپ چىمىؿ ئۈچۈْ ربضرمبْ عبپب ِۇـەلمەرٍىطىٕي ،ثۇ ٍوٌسا ثېفىؽب وەٌگەْ ِىؽٍىؽىع ئبظاة
ئولۇثەرٍەضگە لبٔساق ثەضزاـٍىك ثەضگۀٍىىىٕي ،وىفىٍەضٔي ئبٌالھٕىڭ زىٕىؽب زەۋەد لىٍىفزىٓ
ئىجبضەد ئۇٌۇؼۋاض ؼبٍىؽي ئۈچۈْ زۇَٔبٌىمىسىٓ پۈرۈٍٔەً ۋاظوەچىۀٍىىىٕي ،زۈـّۀٍىطىگە لبضـي
ٍېڭىٍّەغ عبؼبضەد ۋە ـىغبئىزىٕي ،ؼەٌىجە لىٍؽبٔسىٓ وېَىٕىي وەڭ لوضؼبق ۋە
وەچۈضۈِچبٍٔىمىٕي ،ئبٌالھ ربئبالٔىڭ ئەِطىگە ذىالپ وەٌّەٍسىؽبْ ئىفالضزا ئۆظىگە وەٌگەْ
ئەظىَەرٍەضگە ھەضگىعِۇ ئبچچىمالّٔبٍسىؽبٍٔىمىٕي ،ئبعىعالضؼب ،وەِجەؼەٌٍەضگە ،وىچىه ثبٌىالضؼب ۋە
ئبٍبٌالضؼب چەوؽىع ِىھطىجبٍٔىمىٕي رؤۇپ ٍېزىفىە ئىٕزبٍىٓ ِوھزبط .چۈٔىي ثۇ ِەٌۇِبرالض
ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ئىّبٔىٕي ِۇؼزەھىەٍِەٍسۇ ۋە ئۇالضٔىڭ لەٌجىٕي ؼەپٍەرزىٓ ئوٍؽىزىپ ھەضىىەرىە
وەٌزۈضىسۇ .ئۆظٌىطىٕىڭ پەٍؽەِجىطىٕي ھەض عە ھەرزىٓ ٍبذفي رؤىؽبْ ٍبـالض زۈـّۀٍەضٔىڭ ھەض
رۈضٌۈن ئىؽۋاٌىطى ،پىزٕە پبؼبرٍىطى ۋە ـەن ـۈثھىٍىطى ئبٌسىسا لىٍچە رەۋضۀّەؼزىٓ زىٕىسا
ِۇؼزەھىەَ پۇد رىطەپ رۇضاالٍسۇ.
-7831عۇئبيِ :ۇعۇٌّبٔالسٔىڭ ئۆص پەٍغەِجىشىٕىڭ ھبٍبجىٕي ثىٍّەعٍىىي چوڭ
ٍېحەسعىضٌىه
«ئەـھەزۇ ئەْ ال ئىالھە ئىٍٍەٌالھ ۋە ئەـھەزۇ ئۀٕە ِۇھەِّەزەْ ئەثسۇھۇ ۋە ضەؼۇٌۇھ ۇ»
[ ئبٌالھزىٓ ثبـمب ثەضھەق ئىالھ ٍوٌىمىؽب ۋە ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئبٌالھٕىڭ ثۀسىؽي ۋە
ثەضھەق ئەٌچىؽي ئىىۀٍىىىىە گۇۋاھٍىك ثېطىّەْ] زېگەْ ـبھبزەد وەٌىّىؽىٕي زىٍىسىٓ
رەؼزىمالپِ ‖ ،ەْ ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئۇِّىزىّەْ ― زەٍسىؽبْ ھەض ثىط ِۇؼۇٌّبْ
ؼۆٍۈٍِۈن پەٍؽەِجىطىّىعٔىڭ ئىؿ ئىعٌىطىٕي ئۆگىٕىپ ،ئۆظىٕىڭ ثبضٌىك ئىؿ ھەضىىەرٍىطىٕي
ئۇٔىڭ گۈظەي ئىؿ ئىعٌىطى ثىٍەْ ثېعىفي وېطەن .ـۇٔساق لىٍؽبٔسىال ِۇؼۇٌّبٔالض ئۆظٌىطىٕىڭ
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب ئۇِّەد ثوٌؽبٍٔىمىسىٓ پەذىطٌىٕىپ ثېفىٕي ئۈؼزۈْ وۆرۈضەٌەٍسۇ.
ئۆظىٕىڭ ثۇ ئۇٌۇغ ثۇ پەٍؽەِجەضگە ئۇِّەد ثوٌؽبٍٔىمىسىٓ ئىٕزبٍىٓ ؼۆٍۈٔۈپ ،ذۇززى ئەھّەز
ٍەؼەۋىسەن «ثۇ زۆٌەد ـبْ ـەضەپ ثىعگە ٍەرّەؼّۇ ،ثىعٔي ِۇھەِّەز ئۇِّىزي لىٍسى ئەِەؼّۇ»
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زەٍسىؽبْ لبٔبئەرىە وېٍەٌەٍسۇٌ .ېىىٓ ِۇؼۇٌّبٔالض ئبِّىؽي ثۇ ھەلىمەرٍەضزىٓ پۈرۈٍٔەً ٍىطاق.
زۇَٔبزا ثىط ٍېطىُ ِىٍَبضزلب ٍېمىٓ ِۇؼۇٌّبْ ثبضٌىمي ِەٌۇٌَ .ېىىٓ ئەـۇ ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ لبٔچە
پىطؼۀزي ؼۆٍۈٍِۈن پەٍؽەِجىطىٕىڭ ھبٍبرىٕي ثىٍىسۇ؟ لبٔچە پىطؼۀزي پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ثىع ئۇِّەد ئۈچۈْ ربضرمبْ عبپب ِۇـەلمەرٍىطىٕي ئېَزىپ ثېطەٌەٍسۇ؟ ثۇ
ؼوئبٌٕي ثىعٔىڭ ئۇٍؽۇض ِۇؼۇٌّبٍٔىطىّىعزىٓ ؼوضىؽبق ئەھۋاي رېرىّۇ ئېچىٕىفٍىك ثوٌىسۇ.
لىؽىمؽيِ ،ۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ئەۋالزٌىطى ھوٌٍېۋۇز وىٕو ئبضرىؽٍىطىٕىڭٍ ،بۋضۇپب روپچىٍىطىٕىڭ
ئىؽىٍّىطىٕي ثىط ثىطىٍەپ ئېَزىپ ثېطەٌەٍسۇٌ .ېىىٓ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ لبٔچە ئوؼٍي
ثبض ئىسى؟ زەپ ؼوضىؽب ،رۇضۇپ لبٌىسۇ .ثۇ ھەلىمەرەْ ئېچىٕىفٍىك ۋەظىَەد .رۈضوٍەضٔىڭ
ثبـالٔؽۇچ ِەوزەپ ئولۇؼۇچىٍىطى رۈضوىَە عۇِھۇضىَىزىٕىڭ لۇضؼۇچىؽي ِۇؼزبـب وبِبي
ئبربرۈضوٕي ۋە ئۇٔىڭ پۈرۈْ ئىؿ ئىعٌىطىٕي ،پبوىؽزبٍٔىك ئۆؼّۈضٌەض پبوىؽزبْ ئىؽالَ
عۇِھۇ ضىَىزىٕىڭ لۇضؼۇچىؽي لبئىس ئەظەِٕىڭ ھبٍبرىٕي ،ھىٕسىؽزبٍٔىمالضٔىڭ ثبٌىٍىطى گۀسىٕىڭ
ئىؿ ئىعٌىطىٕي روذزبپ لبٌّ بؼزىٓ ٍبزىؽىؽب ئېَزىپ ثېطەٌىگەْ ٍەضزە ،وبئىٕبرٕىڭ پەذطى،
ئىٕؽبٔىَەرٕىڭ ئىپزىربضٌىك ئۈٌگىؽي ثوٌؽبْ ھەظضىزي ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ
رەضعىّىھبٌىٕي ثىٍّىؽە ثۇ ئېچىٕىفٍىك ئەِەؼّۇ؟! ھبظىطلي ظاِبٔسا ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ثېفىؽب
وەٌگەْ ِۇؼىجەرٍەضٔىڭ ھەِّىؽىٕي ِۇؼۇٌّبٔال ضٔىڭ ئۆظ پەٍؽەِجىطىٕي ٍبذفي رؤۇِىؽبٍٔىمىسىٓ
وۆضۈؾ ِۇثبٌىؽە لىٍؽبٍٔىك ثوٌّىؽب وېطەن .چۈٔىي ثۇ زىٕٕي ئېٍىپ وەٌگەْ ۋە ئۇٔي رەٌەثىە الٍىك
ھبٌسا ٍبـىزىپ ۋاٍىؽب ٍەرىۈظگەْ ٍوٌجبـچىؽىٕي رؤۇِىؽبْ ئبزەَ ثۇ زىٕٕىڭ ذبضاوزېطىٕي
ثىٍّەٍسۇ ،ئۆظى ئېزىمبز لىٍىۋارمبْ زىٕٕ ىڭ ذبضاوزېطىٕي ثىٍّىگەْ ئبزەَ ئۇٔي رۇضِۇـىسا
ٍبـىزبٌّبٍسۇ ،زۇَٔب ۋە ئبذىطەرٍىه ثەذذ ؼبئبزىزىگە وېپىٍٍىه لىٍؽبْ زىٕىٕي رۇضِۇـىسا
ٍبـىزبٌّىؽبْ ئبزەِٕىڭ ثۇ زىٕٕىڭ ٍبذفىٍىمٍىطىسىٓ ِەھطۇَ لېٍىپ ،ثەذؽىعٌىىىە
ئۇچطاٍسىؽبٍٔىمي ئېٕىك.
-7837عۇئبي :جبسىخ ثىٍەْ ِۇھەِّەد ئەٌەٍھىغغبالِٕىڭ جەسجىّىھبٌىٕىڭ پەسلي
ربضىري ئەؼەضٌەض ئولۇؾ ۋە ئىجطەد ئېٍىؿ ثىٍۀال وۇپبٍىٍىٕىسۇ .ئەِّب پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ رەضعىّىھبٌىٕي ٍبذفي ئولۇپ ،ئۇٔىڭ ئىؿ – ئىعٌىطىٕي ئۆظىگە ئۈٌگە لىٍىؿ
ھەض لبٔساق ثىط ِۇؼۇٌّبٕٔىڭ ثۇضچىسۇضِ .ۇھەِّەز ئەٌەٍھى ؽؽبالِٕىڭ رەضعىّىھبٌي ربضىرزىٓ ثىط
پبضچە ثوٌؽىّۇ ،ئۇ ربضىرمب ئوذفىّبٍسىؽبْ ذبؼٍىممب ئىگە .ـۇڭب ئۇٔي ئولۇپ ،ئىجطەد ئېٍىپال
ئۆرۈپ وېزىفىە ثوٌّبٍسۇ .ثەٌىي ئۇٔىڭ ئبضلىؽىسىٓ ٍۈضۈؾ ،ئۇٔىڭ ِەظِۇٔىٕي زىٓ ۋە زۇَٔبٌىك
پۈرۈْ ئىفالضزا ِىعاْ لىٍىؿ رەٌەة لىٍىٕىسۇ .ئۈٌگىٍىه ؼبھبثىالضٔىڭ رەضعىّىھبٌٍىطىّۇ ـۇٔساق.
-7834عۇئبيِ :ۇھەِّەد ئەٌەٍھىغغبالِٕىڭ جەسجىّىھبٌىٕي ئۆگىٕىؾىە ئەھّىَەت
ثېشىؾٕىڭ عەۋەثي
ِ .1ۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ رەضعىّىھبٌي ربضىرٕىڭ ئەوؽىچەِ ،ۇھەِّەز
ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب ئەگىفىفٕىڭ ،ئۇٔي ئۈٌگە لىٍىفٕىڭ ۋاؼىزىؽىسۇضِ .ۇؼۇٌّبٔالض پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالِٕي پۈرۈْ ئىفٍىطىسا ئۈٌگە لىٍىفمب ثۇٍطۇٌؽبْ .ئۇٔي ئۈٌگە لىٍىفٕىڭ ٍوٌي ئۇٔىڭ
ھبٍبرىٕي ۋە پۈرۈْ ئىؿ – ئىعٌىطىٕي ئۆگىٕىفزۇض .ؼىٍەضگە ئبٌالھٕي ،ئبذىطەد وۈٔىٕي ئۈِىس
لىٍؽبْ ۋە ئبٌالھٕي وۆپ ٍبز ئەرىۀٍەضگە ضەؼۇٌۇٌال ئەٌۋەرزە ٍبذفي ئۈٌگىسۇض.
 .2پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ رەضعىّىھبٌىٕي ئۆگىٕىؿ لۇضئبْ وەضىّٕي روؼطا
چۈـىٕىفٕىڭ ٍوٌي ثوٌۇپ ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ رەضعىّىھبٌي لۇضئبْ وەضىّٕىڭ عبٍٔىك
رەضعىّىؽىسۇض.
 .3پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ رەضعىّىھبٌىٕي ئۆگىٕىؿ گۈظەي ئەذاللالضٔي ئۆگىٕىفٕىڭ
ٍوٌىسۇض.
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ئىىىىٕچي ثبپ .ئەسەپٍەسٔىڭ جۇغشاپىَەٌىه ئوسٔي ۋە
ئىجحىّبئي ،ئىمحىغبدى ئەھۋاٌٍىشى

-7833عۇئبي :ئەسەثٍەسٔىڭ جۇغشاپىَىٍىه ئوسٔي
ئەضەة زېگەْ ثۇ ؼۆظ ٌېىؽىىىٍىك ِۀبزا ،ؼەھطا ،چۆي ،زەـزي  -ثبٍبۋاْ ،ؼۇ ۋە ئود -
چۆپزىٓ ذبٌىٌ ظېّىٓ زېگۀٕي ثىٍسۈضىسۇ .ثۇ ٔبَ ئەڭ لەزىّمي زەۋضٌەضزىٓ ثۇٍبْ ئەضەة ٍېطىُ
ئبضىٍىٕىڭ ۋە ثۇ ئبضاٌسا ئەعسارزىٓ ئەۋالزلب ٍبـبپ وەٌگەْ ٍبوي ؼىطرزىٓ وۆچۈپ وېٍىپ ثۇ ٍەضزە
ِبوبٍٔىفىپ لبٌؽبْ ذەٌمٍەضٔىڭ ٔبَ ئبربٌؽۇؼي ثوٌۇپ لبٌؽبْ.
ئەضەة ٍېطىُ ئبضىٍي ؼەضثزە لىعىً زېڭىع ۋە ؼىٕبئ ئبضىٍي ثىٍەْ ،ـەضلزە پبضىػ لوٌزۇلي
زېڭىعى ۋە ئىطاق ظېّىٕىٕىڭ عۀۇثىٌ لىؽّي ثىٍەْ چېگطاٌىٕىسۇ .عۀۇثزب ھىٕسى ئووَبٔؽب رۇربؾ
ئەضەة زېڭىعى ثىٍەْ ،ـىّبٌسا ـبَ (ؼۈضىَە) ۋە لىؽّەْ ئىرزىالپالضٔي ٔەظەضگە ئبٌّىؽبٔسا
ئىطالٕىڭ ـىّبٌىٌ لىؽّي ثىٍەْ چېگطاٌىٕىسۇ .ئبضإٌىڭ ئوِۇِىٌ ٍەض وۆٌىّي ِ 1ىٍَوْ وۋازضاد
وىٍوِېزىطزىٓ ِ 1ىٍَوْ ِ 300ىڭ وۋازضاد وىٍوِېزىطؼىچە ِۆٌچەضٌۀّەوزە.
-7832عۇئبي :ئەسەثٍەسٔىڭ چوڭ ثوۋىغي
ئەضەثٍەضٔىڭ چوڭ ثوۋىؽي (ئبرىّىع ئىجطاھىُ ئەٌەٍـھىؽؽبالَ) ئىطالٕىڭ وۇـە ـەھىطىگە
ٍېمىٓ ثوٌؽبْ پۇضاد زەضٍبؼىٕىڭ ؼەضثىٌ لىطؼىمىسىىي لەزىّي ـەھەض «ئبض» زىٓ ئىسىِ .ەٌۇَ
ثوٌۇـىچە ،ئىجطاھىُ ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ثۇ ٍەضزىٓ ھبضاْ ٍبوي ھىطأؽب ھىغطەد لىٍؽبْ ،وېَىٓ ثۇ
ٍەضزىٓ پەٌەؼزىٕگە ٍۆرىىٍىپ پەٌەؼزىٕٕي ئۆظىٕىڭ زەۋەد ثبظىؽي لىٍىپ ِۇـۇ ئەرطاپزىىي
ضاٍؤالضزا زىٕىٌ زەۋەد ئېٍىپ ثبضؼبْ .ئۇ ثىط لېزىُ ِىؽىطؼب ثبضؼبْ .ثۇ چبؼسا ِىؽىط پبزىفبھي
ـىطئەۋْ ئىجطاھىُ ئەٌەٍـھىؽؽبالِٕىڭ ئبٍبٌي ؼبضەگە ٍبِبْ ٔىَەرزە ثوٌؽبٌْ .ېىىٓ ،ئبٌالھ ثۇ
پبزىفبھٕىڭ ٍبِبْ ٔىَىزىٕي ئۆظ لۇزضىزي ثىٍەْ ئەِەٌگە ئبـۇضِىؽبچمب ،ئۇ ؼبضۀىڭ ئبٌالھ ثىٍەْ
ثوٌؽبْ وۈچٍۈن ِۇٔبؼىۋىزىٕي رو ٔۇپ ئۇٔىڭ پەظٌىٕي ئېزىطاپ لىٍىؿ ٍۈظىؽىسىٓ لىعى ھبعەضٔي
ذىعِەرىبضٌىممب رۇرۇپ ثەضگەْ .وېَىٓ ؼبضە ثۇ لىعٔي ئىجطاھىُ ئەٌەٍـھىؽؽبالِؽب ٔىىبھالپ
لوٍؽبْ .ئىجطاھىُ ئەٌەٍـھىؽؽبالَ پەٌەؼزىٕگە لبٍزىپ وەٌگۀسىٓ وېَىٓ ،ئبٌالھ ئىجطاھىُ
ئەٌەٍـھىؽؽبالِؽب ھبعەضزىٓ ئىؽّبئىٍٕي ضىعىك لىٍىپ ثەضزى.
ئبٌالھ ئىؽّبئىً ئەٌەٍـھىؽؽبالِؽب ِەظاظٔىڭ لىعىسىٓ  12ئوؼۇي پەضظۀذ ئبرب لىٍسى .ئۇالض
ٔبثىذ ،لەٍساض ،ئەزثبئىًِ ،ىَفبَِ ،ىفّبئ ،زۇِبِ ،ىَفب ،ھەزەزٍ ،ەرّبٍ ،ەرۇضٔ ،ەـىػ ۋە
لەٍسِبٔالض ئىسى ،ثۇالضزىٓ  12لەثىٍە ثبضٌىممب وەٌسى ۋە ھەِّىؽي زېگۈزەن ثىط ِەھەي ِەوىىسە
ئوٌزۇضالالـزي .ئۇالض ئبؼبؼٍىمي ٍەِۀسىٓ ـبِؽب ،ـبِسىٓ ِىؽىطؼب رىغبضەد ۋە ؼوزا  -ؼېزىك
لىٍىؿ ثىٍەْ وۈْ وەچۈضەرزي .ئبٔسىٓ ثۇ لەثىٍىٍەض ئبضاٌىٕىڭ ھەض لبٍؽي عبٍٍىطىؽب ،ھەرزب
ئبضإٌىڭ ؼىطرٍىطىؽىچە ربضاپ وۆچۈپ وېزىفزي .ـۇٔىڭسىٓ وېَىٓ ٔبثىذ ۋە لەٍساض
ئەۋالزٌىطىسىٓ ثبـمب ئەۋالزالضٔىڭ ئەھۋاٌي عبھبٕٔىڭ لبضاڭؽۇ گۇٍِىطىسا ئبؼزب  -ئبؼزب ؼبٍىت
ثوٌۇپ وەرزي.
-7838عۇئبي :ئەسەثٍەسٔىڭ ئەعٍي ٔەعەثي ۋە لەثىٍەٌىشى
ٔبثىزٕىڭ ئەۋالزېسىٓ ثوٌؽبْ ئۀجبرالض ھىغبظٔىڭ ـىّبٌىسا گۈٌٍەپ ٍبـٕىسى ۋە ثەرطائٕي
پبٍزەذذ لىٍىپ ،لۇزضەرٍىه ثىط زۆٌەد لۇضۇپ ،ئەرطاپزىىي ئەٌٍەضٔي ثوٍؽۇٔسۇضؼبٔىسى .ئەِّب،
ئىؽّبئىً (ئەٌەٍـھىؽؽبالَ)ٔىڭ ئوؼٍي لەٍساضٔىڭ ئەۋالزٌىطى ِەوىىسە زاۋاٍِىك لېٍىپ ِۇـۇ
ظېّىٕسا وۆپەٍسى ۋە گۈٌٍەپ ٍبـٕىسى .ئبذىطى ئۇٔىڭ ٔەؼٍىسىٓ ئەزٔبْ ۋە ئەزٔبٕٔىڭ ئوؼٍي
ِەئسى زۇَٔبؼب وەٌسى .ئەزٔبْ ئەضەثٍىطى (ئەضەثۇٌّۇؼزەئطىجە)ٍ ،ۀي ئەضەثٍەـىەْ ئەضەثٍەض
ئۆظىٕىڭ ٔەؼەة ـەعەضىؽىٕي زەي ِۇـۇ وىفىسىٓ ثبـالپٍ ،بزلب ئېٍىپ ،ئېؽىسىٓ چىمبضِبً
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ؼبلالپ وەٌگەْ .ئەزٔبْ زېگەْ ثۇ وىفي پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالِٕىڭ ٔەؼەة ـەعەضىؽىسىىي
 - 21ئبرب ھېؽبثٍىٕىسۇ.
ِەئسىٕىڭ ئەۋالزٌىطى ،ثوٌۇپّۇ ئۇٔىڭ ئوؼٍي ٔەظاض رۆد ثبٌىٍىك ثوٌؽبْ .ثۇ رۆد ئەۋالزرىٓ
چوڭ رۆد لەثىٍە ثبضٌىممب وەٌگەْ .ئۇالض ئەٍبز ،ئۀّبض ،ضەثىَئە ۋە ِۇظەضٌەض ئىسى .ضەثىَئە ثىٍەْ
ِۇظەضٔىڭ ئبٍّبق ۋە عەِەرٍىطى وۆپەٍسى .ضەثىَئەزىٓ ئەؼەز ئىجٕي ضەثىَئە ،ئۀىَعە،
ئبثسۇٌمەٍػ ،ۋائىٍٕىڭ ئىىىي ئوؼٍي (ثەوطى ۋە رەؼٍىت) ،ثۀي ھۀىَفە ۋە ثبـمب لەثىٍىٍەض ثبضٌىممب
وەٌسى.
ِۇظەضٔىڭ ئەۋالزٌىطى چوڭ ئىىىي لەثىٍىگە ثۆٌۈٔسى .ئۇالض لەٍػ ئېَالْ ئىجٕي ِۇظەض ۋە
ئىٍَبغ ئىجٕي ِۇظەض ئىسى .لەٍػ ئېَالٔسىٓ ثۀي ؼۇٌەٍُ ،ثۀي ھەۋاظىٓ ۋە ثۀي ؼەرپبْ لبربضٌىك
لەثىٍىٍەض ثبضٌىممب وەٌسى .ؼەرپبْ لەثىٍىؽىسىٓ ئەثەغ ،ظەثَبْ ،ئەـغەئە ۋە ؼىٕەثٕو ئەئؽوض
ئبٍّبلٍىطى ـبذٍىٕىپ چىمزي.
-7838عۇئبي :لۇسەٍىؾٕىڭ ٔەعەثي ۋە لەثىٍىٍىشى
ئىٍَبغ ئىجٕي ِۇظەضزىٓ رەِىَُ ئىجٕي ِۇضضە ،ھۇظەًٍ ئىجٕي ِۇزضىىە ،ئەؼەز ئىجٕي ذوظەٍّە
عەِەرٍىطى ۋە وۀبٔە ئىجٕي ذوظەٍّە ئبٍّبلٍىطى ثبضٌىممب وەٌسى .وۀبٔە ئىجٕي ذوظەٍّىسىٓ
لۇضەٍؿ لەثىٍىؽي ـەوىٍٍۀسى .ثوٌۇپّۇ ـىھطى ئىجٕي ِبٌىه ئىجٕي ٔەظضى ئىجٕي وۀبٔۀىڭ
ئەۋالزٌىطى لۇضەٍؿ زەپ ئبربٌسى.
لۇضەٍفّۇ ٍۀە ٔۇضؼۇْ لەثىٍىٍەضگە ثۆٌۈٔسى .ثۇ لەثىٍى ٍەض ئىچىسىٓ ئەڭ ِەـھۇض ثوٌؽبٍٔىطى
عۈِەھ ،ؼەھّيِ ،ەذعۇَ ،رەٍُ ،ظوھطە ۋە لۇؼەً ئىجٕي وىالة لەثىٍىٍىطىسۇض.
لۇؼەً ئىجٕي والة لەثىٍىؽىٕىڭ ئبٍّبلٍىطى ئبثسۇززاض ئىجٕي لۇؼەً ،ئەؼەز ئجىٕي
ئبثسۇٌئۇظظا ئىجٕي لۇؼەً ۋە ئبثسۇِبٔبؾ ئىجٕي لۇؼەٍٍەضزۇض.
ئبثسۇِبٔبـٕىڭ رۆد ئوؼۇي پەضظۀزي ثوٌؽبْ ئىسى .ئۇالض ئبثسۇـەِػٔ ،ەۋـەيِ ،ۇرەٌٍىپ ۋە
ھبـىّالضزۇض .ھبـىُ ئبئىٍىؽىسىٓ ئبٌالھ ؼەٍَىسىّىع ِۇھەِّەز ئىجٕي ئبثسۇٌالھ ئىجٕي
ئبثسۇٌّۇرەٌٍىپ ئىجٕي ھبـىّٕي پەٍؽەِجەضٌىىىە ربٌٍىسى.
ـۇٔساق لىٍىپ ئەزٔبْ ئەۋالزٌىطى ئبۋۇپ  -وۆپەٍگۀسىٓ وېَىٓ ئود  -چۆپ لوؼٍىفىپ،
ئەضەة ظېّىٍٕىطىٕىڭ ھەض لبٍؽي ثۇٌۇڭ  -پۇچمبلٍىطىؽب ربضاپ وېزىفزي.
ئبثسۇٌمەٍػ عەِەري ،ثەوطى ئىجٕي ۋائىٍٕىڭ ئبٍّبلٍىطى ۋە رەِىَُ لەثىٍىؽىٕىڭ لىؽّەْ
ئبٍّبلٍىطى ثەھطەٍٕگە وۆچۈپ ثېطىپ ،ـۇ ٍەضزە ِبوبٔالـزي.
ثۀۇ ھۀىَفە لەثىٍىؽي ٍەِبِىگە وۆچۈپ چىمىپٍ ،ەِبِە رەۋەؼىسىىي ھىغطى زېگەْ ٍەضگە
چۈـزي .ثەوطى ئىجٕي ۋائىٍٕىڭ لبٌسۇق ئبھبٌىؽي ٍەِبِەزىٓ ثەھطەٍٕؽىچە ۋە ؼەٍفي وبظىّسىٓ
زېڭىعىؽىچە ثوٌؽبْ ئبضىٍىمزىىي ئىطاق ظېّىٕي ۋە ئۇٔىڭ ئەرطاپىسىىي ئەثىٍٍە ۋە ھەٍذ لبربضٌىك
وەڭ ظېّىٕالضؼب ئوضۇٔالـزي.
رەؼٍىپ لە ثىٍىؽي پۇضاد ئبضاٌٍىطىسا ِبوبْ رۇرزيٍ .ۀە لىؽّەْ ئبٍّبلٍىطى ثۀي ثەوطى
ئبٍّبلٍىطى ثىٍەْ ؼىؽىفىپ ئوٌزۇضالالـزي .ثۀۇ رەٍىُ ذەٌمي ثەؼطە رۈظٌەڭٍىىىگە ٍەضٌەـزي.
ثۀۇ ؼۇٌەٍُ لەثىٍىؽي ِەزىٕىگە ٍېمىٓ عبٍسا ۋازىٍمۇضازىٓ ذەٍجەضؼىچە ِەزىٕىٕىڭ
ـەضلىسىٓ لوـزبغ چېگطا ؼي ۋە ھەضضە ربـٍىمىؽىچە ثوٌؽبْ ئبضىٍىمزب ِبوبْ رۇرزي.
ؼەلىؿ لەثىٍىؽي ربئىفزب ،ھەۋاظىٓ ِەوىىٕىڭ ـەضلىسە ئەۋربغ ئەرطاپىؽب ئوضۇٔالـزي .ئەۋربغ
ۋازىؽي ِەوىە ثىٍەْ ثەؼطە ئورزۇضىؽىؽب روؼطا وېٍىسۇ.
ثۀي ئەؼەز لەثىٍىؽي رەٍّبئٕىڭ ـەضلىٌ ،وۇـۀىڭ ؼەضثىگە ئۇضۇٔالـزي .ثۀي ئەؼەز
لەثىٍىؽي ثىٍەْ رەٍّب ئورزۇضىؽىسا رەً لەثىٍىؽىٕىڭ ثەھزەض ئەۋالزٌىطى عبٍالـمبْ ثوٌۇپ ،ئۇالض
ثىٍەْ وۇـە ئبضىٍىمي ثەؾ وۈٍٔۈن ِۇؼبپە وېٍىسۇ.

245

www.uyghurmuslim.com www.fb.com/uighurawazi uighurawazi@yahoo.com
ظەثىَبْ لەثىٍىؽي رەٍّب ثىٍەْ ھوضأؽىچە ثوٌؽبْ عبٍالضزا رۇضۇپ لبٌسى .رەھبِە رۈظٌەڭٍىىىسە
وۀبٔە لەثىٍىؽىٕىڭ لىؽّەْ ئبٍّبلٍىطى؛ ِەوىە ۋە ِەوىە ئەرطاپىسا ثوٌؽب لۇضەٍؿ لەثىٍىؽىٕىڭ
ھەض لبٍؽي ئبٍّبلٍىطى ربضلبق ئوٌزۇضالالـزي .ئۇالض ؼىَبؼي عەھەرزە ئىٕزبٍىٓ چېچىالڭؽۇ ثوٌۇپ،
ھېچمبٔساق ثىط وۈچ ئۇالضٔي ثىطٌەـزۈضەٌّىگۀىسى .ئبذىطى ئۇالضزىٓ لۇؼەً ئىجٕي وىالة زۇَٔبؼب
وېٍىپ ،لۇضەٍؿ لەثىٍىٍىطىٕي ثىطٌەـزۈضزى ۋە ئۇالضٔىڭ ـەضىپىٕي ھەَ ئىٕؽبٔىٌ ھولۇلىٕي
لوؼساٍسىؽبْ ثىطٌىه ضوھىؽب ئىگە لىٍسى.
-7831عۇئبي :جۇسھۇِالسٔىڭ وىَىٕىي ئەھۋاٌي
ئىؽّبئىً (ئەٌەٍـھىؽؽبالَ) پۈرۈْ ثىط ئۆِۈض ِەوىە ذەٌمىگە ضەھجەضٌىه لىٍىؿ ۋە
ثەٍزۇٌالھٕىڭ ذىعِىزىٕي لىٍىؿ ثىٍەْ ٍ 137بـمب وىطىپ ئبٌەِسىٓ ئۆرزي .ئۇٔىڭسىٓ وېَىٓ
ئۇٔىڭ ئىفٍىطىؽب ٔبثىذ ،ئبٔسىٓ لەٍساض ۋاضىؽٍىك لىٍسى .ثۇ ئىىىىؽىسىٓ وېَىٓ ئۇالضٔىڭ
ثوۋىؽي ِەظاظ ئىجٕي ئەِطى عوضھۇِي ھولۇق رۇرزي .ثۇٔىڭ ثىٍەْ ِەوىىٕىڭ ؼىَبؼىٌ ھولۇلي
عوضھۇٍِۇلالضؼب ئۆرۈپ وېزىپ ،ـۇالضٔى ڭ لوٌىسا زاۋاَ لىٍسى.
ئبٍالض ٍىٍالض ئۆرۈۋەضزى ،ئىؽّبئىً (ئەٌەٍـھىؽؽبالَ)ٔىڭ ئەۋالزٌىطىٕىڭ ئەھۋاٌي ثبضؼبٔؽېطى
ئبعىعالپ ربوي ثۇذزي ٔەؼىط ثبؾ وۆرۈضۈـزىٓ ؼەي ئىٍگىطىىي ِەظگىٍٍەضگىچە ؼىَبؼىٌ
ؼەھٕىسە رىٍؽب ئېٍىّٕبٍسىؽبْ ثوٌۇپ لبٌسى ۋە ـۇ ِەظگىٍسىٓ ثبـالپ عوضھۇِالضٔىڭ ئەھۋاٌي
ؼەي ظەئىپٍىفىپ ،ئەزٔبْ عەِەرىٕىڭ ؼىَبؼىٌ چوٌپىٕي ِەوىە ئبؼّىٕىسا ؼىً  -پبي چبلٕبـمب
ثبـٍىسى.
ـۇٔىڭسىٓ وېَىٓ ِەوىىسە عوضھۇِالضٔىڭ ئەھۋاٌي وۈٔؽبٍىٓ ٍبِبٔالـزي .رۇضِۇؾ
لىَىٍٕىفىپ وەرزئ .ەرىغىسە ئۇالض ِەوىىگە ھەعگە وەٌگەْ  -وەرىۀٍەضٔي ثۇالپ  -ربٌىسى.
وەئجىٕىڭ ِبي ِ -ۈٌۈوىٕي ذبٌىؽبٔچە رەؼەضضۇپ لىٍىفزيِ .بٔب ثۇ ئەھۋاي ئەزٔبْ رەضەپٕىڭ
ؼەظىپىٕي لوظؼبپ ،عوضھۇٍِۇلالضؼب ثوٌؽبْ ئۆچّۀٍىىٕي وۈچەٍزىۋەرزي .ـۇڭب ،ذوظائە لەثىٍىؽي
ِەضضىعەھطأگب وۆچۈپ وەٌگۀسىٓ وېَىٓ ئەزٔبٔالضٔىڭ عوضھۇِالضؼب ثوٌؽبْ ئۆچّۀٍىىىسىٓ
پبٍسىٍىٕىپ ئەزٔبٔالضزىٓ ثەظى ئبٍّبلالضٔىڭ ٍبضزىّي ثىٍەْ عوضھۇِالضٔي لوؼالپ چىمىطىپ،
ِەوىىٕىڭ ھولۇلىٕي لوٌؽب وىطگۈظۈۋاٌسى .عوضھوِالض ِەوىىسىٓ چىمىپ وېزىفىە ِەعجۇض
ثوٌؽبٔسا ،ظەِعەَ لۇزۇلىؽب ثىط لبٔچە ئەرىۋاضٌىك ٔەضؼىٕي ربـالپ رۇٔسۇضۇپ لۇزۇلٕىڭ ئىعٔبؼىٕي
ٍولىزىۋەرىۀسىٓ وېَىٓ ئبٔسىٓ چىمىپ وېزىفزي.
-7835عۇئبي :ئەسەثٍەسٔىڭ دىَبٔىحي
ئەضەثٍەضٔىڭ ِۇرٍەق وۆپ لىؽّي ئىؽّبئىً ئەٌەٍـھىؽؽبالَ (ئۇالضٔي ئبرىؽي ئىجطاھىُ
ئەٌەٍـھىؽؽبالِٕىڭ زىٕؽب زەۋەد لىٍؽبٔسا)ٔىڭ زەۋىزىٕي لوثۇي لىٍؽبٔىسى .ـۇڭب ،ئۇالض ئۆظ ۋالزىسا
ئبٌالھٕي ثىط ثىٍەرزي .ئبٌالھمىال ئىجبزەد لىالرزي ۋە ئبٌالھٕىڭ زىٕىسا چىڭ رۇضارزي .ظاِبٕٔىڭ
ئۆرۈـىگە ئەگىفىپ ،ئۇالض ؼەپٍەد ئۇٍمۇؼىؽب ؼەضق ثوٌۇپ ،ئەؼزە ؼبلالـمب رېگىفٍىه زىٕىٌ
لبئىسە ٍ -وؼۇٔالضٔي ئبؼبؼىٌ عەھەرزىٓ ئۇٔزۇپ وەرىەْ ثوٌؽىّۇ ،ئۇالضزا رەۋھىس ئەلىسىؽي ۋە
ئ ىجطاھىُ ئەٌەٍـھىؽؽبالِٕىڭ زىٕىسىٓ ثىط لبٔچە زىٕىٌ لبئىسە ٍۇؼۇٔالض ٍۀىال لېپمبٌؽبٔىسى.
ئبذىطى ذۇظائە لەثىٍىؽىٕىڭ ثبـٍىمي ئەِطى ئىجٕي ٌوھەً زۇَٔبؼب وەٌسى .ئۇ ٍبذفي ئىفالضٔي
وۆپ لىٍىؿ ،ذەٍطى  -ؼبذبۋەرٕي وەؼىپ لىٍىؿ ۋە زىٕىٌ ئىفالضؼب لىعؼىٓ ثوٌۇؾ لبربضٌىك
ئبال ھىسە پەظىٍەد ثىٍەْ ئۆؼۈپ ٍېزىٍسى .ـۇڭب ،ئۇ ئەي ئبضىؽىسا ھەِّە ؼۆٍىسىؽبْ ـەذؽىە
ئبٍالٔسى ۋە ئۇٔي وبرزب ئۆٌىّب ۋە ئۇٌۇغ ئەۋٌىَب زەپ ثىٍىپٍ ،ۇضد چوڭي لىٍىپ رىىٍىۋېٍىفزي .ئۇ
لەثىٍە ثبـٍىمي ثوٌؽبٔسىٓ وېَىٓ ،ثىط ٔۆۋەد ـبِؽب ظىَبضەرىە چىمزي .ئۇ ظىَبضەد زاۋاِىسا
ـبٍِىمالضٔىڭ ثۇرالضٔىڭ ئبٌسىؽب وېٍىپ ،ئۇٔىڭؽب چولۇٔۇپ ئىجبزەد لىٍىۋارمبٍٔىمىٕي وۆضۈپ ،ثۇٔي
ٍبلزۇضۇپ لبٌسى ۋە ِۇـۇ روؼطا ،چۈٔىي ـبَ پەٍؽەِجەضٌەضٔىڭ ِبوبٔي ۋە ئىالھي وىزبثالضٔىڭ
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ربضلىٍىؿ ئوضٔي زەپ ئوٍالپٍ ،ېٕىفىسا ھۇثۇي زېگەْ ثۇرٕي ثىطگە ئبٌؽبچ وەٌسى ۋە وەئجىٕىڭ
ئىچىگە ئەوىطىپ ئوضۇٔالـزۇضۇپ ِەوىە ئبھبٌىؽىٕي ئبٌالھمب ـېطىه وەٌزۈضۈـىە چبلىطزى ئۇٔىڭ
چبلىطىمىؽب ئبۋۋاي ِەوىىٍىىٍەض ئبۋاظ لوـزي .ئبٔسىٓ ئۇظۇْ ئۆرّەً ھىغبظ ئبھبٌىؽي ئەگەـزي.
چۈٔىيِ ،ەوىىٍىىٍەض ئۇالضٔىڭ ٔەظەضىسە ثەٍزۇٌالھٕىڭ ثبـمۇضؼۇچىٍىطى ۋە ھەضەَ ئەھٍىَىؽي
ئىسى.
ِبٔب ِۇـۇٔىڭؽب ئوذفبؾ ـېطىه ئەلىسە ۋە ثۇرپەضەؼٍىه ئۆظٌىطىٕي ئىجطاھىُ
ئەٌەٍـھىؽؽبالِٕىڭ زىٕىسا زەۋاٌؽبْ ،عبھىٍىَەد ئبھبٌىؽىٕىڭ زىٕىٌ ئەھۋاٌي ئىسى .ئۇالضٔىڭ
ثۇرالضؼب لىٍىسىؽبْ ئىجبزەرٍىطىسە ثىط لبٔچە رۈضٌۈن رەلٍسىٌ ئبزەد ۋە ئۆظىگە ذبغ ئۇؼٍۇثٍىطى
ثبض ثوٌۇپ ،ثۇ ئىفالضٔىڭ وۆپىٕچىؽىٕي ئەِطى ئىجٕي ٌۇھەً ئىغبز لىٍؽبْ .ئۇالض ئەِطى ٍوٌؽب
لوٍؽبْ ھەض لبٔساق ئىفٕي «ثىسئەد ھەؼۀە»ٍ ،ۀي ٍبذفي ٍېڭىٍىك ،ثۇ ھەضگىعِۇ ئىجطاھىُ
ئەٌەٍـھىؽؽبالِٕىڭ زىٕىؽب ئۆظگەضرىؿ وىطگۈظگۀٍىه ئەِەغ ،زەپ لبضاٍززي.
عبھىٍىَەد ئبھبٌىؽىٕي ئۀە ـۇٔساق ثۇظۇق ئەلىسە ۋە ئەۋھبَ ،ذۇضاپبرالض لبپالپ وەرىەْ
ثوٌؽىّۇ ،ئۇالضزا ئىجطاھىُ ئەٌەٍـھىؽؽبالِٕىڭ زىٕىسىٓ ِەٌۇَ پبئبٌىَەرٍەض ٍۀىال لېٍىپ لبٌؽبْ
ئىسىِ .ەؼىٍەْ ،ثەٍزۇٌالھٕي ئۇٌۇؼالؾ ۋە ئۇٔي ربۋاپ لىٍىؿ ،ھەط لىٍىؿ ،ئۆِطە لىٍىؿ،
ئەضاـبرمب چىمىؿ ۋە ِۇظزەٌىفىسە لؤۇؾ ،ثەٍزۇٌالھمب رۆگە ھەزىَە لىٍىؿ لبربضٌىمالض .ثىطاق ،ئۇالض ثۇ
پبئبٌىَەرٍەضگە ٔۇضؼۇْ ثىسئەرٍەضٔي لوـۇۋېٍىپ ،ئىجطاھىُ ئەٌەٍـھىؽؽبالِٕىڭ ئوثطاظىٕي
ذۇٔۇوٍەـزۈضۋەرىۀىسى.
-7838عۇئبي :ئەسەثٍەسٔىڭ دىٕي ئەھۋاٌي
ٍۇلىطىسا ثىع رىٍؽب ئېٍىپ ئۆرىەْ زىٕال ض ئىؽالَ زىٕي ثبضٌىممب وېٍىؿ ھبضپىؽىسا ئەضەثٍەض
ئېزىمبز لىٍىپ وېٍىۋارمبْ زىٕالض ثوٌۇپ ،ثۇ زىٕالضٔىڭ ھەِّىؽي ھەض عەھەرزىٓ ٍىّىطىٍىؿ ۋە
ٍولىٍىؿ گىطزاثىؽب ثېطىپ لبٌؽبٔىسى .ئۆظٌىطىٕي ئىجطاھىُ ئەٌەٍـھىؽؽبالِٕىڭ زىٕىسا ،زەپ زاۋا
لىٍىپ وېٍىۋارمبْ ِۇـطىىالضٔي ئبٌىسىؽبْ ثوٌؽبق ،ئۇالض ئىجطاھىُ ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ئېٍىپ وەٌگەْ
زىٓ  -ـەضىئەد ئەھىبٍِىطىٕىڭ ئەِطى  -پەضِبْٔ ،ەھَي ِ -ۇٔىەض ثەٌگىٍىّىٍىطىسىٓ وۆپ ٍىطاق
ئىسى ۋە ئىجطاھىُ ئەٌەٍـھىؽؽبالِٕىڭ ـەضىئىزىسە وۆضؼىزىٍگەْ ئېؽىً ئەذاللالض ؼەي لبضىٍىپ،
گۇٔبھ ِ -ەئؽىَەرٍەض وۆپىَ ىپ وەرىۀىسى ۋە ظاِبٕٔىڭ ئۆرۈـىگە ئەگىفىپ ،ئۇالضٔىڭ زىٕىٌ
پبئبٌىَەرٍىطىسە ثۇززىؽزالضٔىڭىىگە ئوذفبؾ ـېطىه ،ذۇضاپي ئۆضپ  -ئبزەرٍەض ئبضلب  -ئبضلىسىٓ
پەٍسا ثوٌسى .ھەرزب ،ثۇ ذۇضاپبرالض ئۇالضٔىڭ ئىغزىّبئىٌ ،ؼىَبؼىٌ ۋە زىٕىٌ ھبٍبرىؽب ظوض زەضىغىسە
رەؼىط وۆضؼەرىۀىسى.
ٍەھۇزى زىٕىٕي ئبٌؽبق ،ئۇ ثەئەٍٕي وۆظ ثوٍبِچىٍىك ۋە لۇضۇق زەۋا زەؼزۇضؼب ئبٍٍىٕىپ
لبٌؽبٔىسى .زىٕىٌ ئۆٌىّبٌىطى ئۆظٌىطىٕي ئىىىىٕچي ذۇزا زەپ زەۋا لىٍىپ ،ذەٌك ئبضىؽىسا ئۆظ
ذبھىفٍىطى ثوٍىچە ھۆوۈَ چىمىطارزي ۋە ئبۋاَ ذەٌمزىٓ وۆڭۈٌسىٓ وەچىەْ ئوً  -ذىَبٌٍىطى ۋە
رىً  -ئېؽىعٌىطىٕي ِىسىطالرمبْ ھەضىىەرٍىطىسىّٕۇ ھېؽبة ئبالرزي .ئۇالضؼب ٔىؽجەرەْ زىٓ
زەپؽۀسە ثوٌۇپ وەرؽىّۇ ،ذۇزاؼىعٌىك ۋە وۇـطى ئېمىّي ٍبِطاپ وەرؽىّۇ ھەرزب ئبٌالھ رەضؼىپ
لىٍؽبْ ئىالھي رەٌىّبرالض ؼەي لبضاٌؽىّۇ ِەٍٍي ئىسىىي ،لوٌىسىىي ھولۇق ۋە ِبززىٌ ِۀپەئەرزىٓ
ئبٍطىٍىپ لبٌّىؽىال ثوالرزي.
ذطىؽزىئبْ زىٕي  -ثۇ زىّٕۇ چۈـۀّەن لىَىٓ ثوٌؽبْ ثىط ذىً ثۇرپەضەؼٍىىىە ئبٍٍىٕىپ
لبٌؽبْ ثوٌۇپ ،ئبٌالھ ثىٍەْ ثۀسە ئورزۇضىؽىسا ئبعبٍىپ ِۈعّەي ثىط ذىً ؼەٌىزە ِۇٔبؼىۋەرٕي
پەٍسا لىٍىۋاٌؽبٔىسى .ئۇٔىڭ رەٌىّبرٍىطى ئەضەة ئېزىمبزچىٍىطىٕىڭ وۆٔگەْ رۇضِۇؾ ئبزىزىسىٓ
ٍىطاق ثوٌؽبچمب ،ئۇالضٔىڭ زىٍىسا ثۇ زىٕسىٓ ھەلىمىٌ ضاظىّۀٍىه ۋە لبٔبئەرٍىٕىؿ ٍوق ئىسى.
ئەِّب ،ئۇٔىڭسىٓ ۋاظ وېچىفىىّۇ ھەَ پېزىٕبٌّبٍززي .ئەِّب ،ئەضەثٍەضٔىڭ ثبـمب زىٍٕىطىٕىڭ
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ئېزىمبزچىٍىطىٕىڭ ئەھۋاٌىّۇ ِۇـطىىالضٔىڭ ئەھۋاٌىؽب ئوپ  -ئوذفبٍززي .ئۇالض گوٍب ثىط لېٍىپزب
لوٍۇٌؽبٔسەن ،ثىط عبِسىٓ ؼۇ ئىچىۀسەن ئۆضپ  -ئبزەد ،پؽرىىب ۋە ئەلىسە عەھەرٍەضزە ثىط -
ثىطىسىٓ وۆپ پەضلٍىٕىپ وەرّەٍززي.
-7821عۇئبي :جبھىٍىَەت دەۋسىذىىي ئەسەة جەِئىَىحىٕىڭ ئىجحىّبئىٌ ئەھۋاٌي
ئەضەة عەِئىَىزىسە ئەھۋاٌي ثىط  -ث ىطىگە ئوذفىّبٍسىؽبْ ئىغزىّبئىٌ رەثىمىٍەض ِەۋعۇد
ئىسى .ئبلؽۆڭەوٍەض رەثىمىؽىسىىي ئەضٌەضٔىڭ ئبئىٍىسىىي ئوضٔي ٔبھبٍىزي ئۈؼزۈْ ثوٌۇپال لبٌّبً،
ھەرزب ،ثۇ رەثىمىٕىڭ ذورۇْ  -لىعٌىطىّۇ روٌۇق ربٌالؾ ئەضوىٍٕىىي ۋە ؼۆظ ئەضوىٍٕىىىگە ئىگە
ئىسى .ثۇ رەثىمىٕىڭ لىع  -ذورۇٍٔ ىطى لبرزىك ھۆضِەرٍىٕەرزي ۋە ئۇالضٔىڭ ئىپپەد ٔوِۇؼي ئۈچۈْ
لىٍىچٍەض ـىٍىزىٍىپ ،لبٔالض رۆوۈٌەرزي .ثىط ئبزەَ ئەضەثٍەضٔىڭ ٔەظەضىسە ٍۈوؽەن ئوضۇٔؽب ئىگە
ثوٌؽۇؼي ،ؼبذبۋەد ۋە ـىغبئەد پەظىٍىزي ثىٍەْ ِبذزبٌؽۇؼي وەٌؽە ،وۆپىٕچە ھبٌالضزا لىع -
ذورۇٔالضٔىڭ رىٍىؽب ِۇضاعىئەد لىالرزي .ئبٍبٌالض ذبٌىؽب لەثىٍىٍەضٔي رىٕچٍىممب ئېطىفزۈضەرزي،
ذبٌىؽب لەثىٍىٍەض ئبضا ئۇضۇؾ  -عېسەي ئورٍىطىٕي ٍبلبرزي .ـۇٔسالزىّۇ ئەضٌەض ٍۀىال ئبئىٍىٕىڭ
روٌۇق ھولۇلٍۇق ثبـٍىمي ۋە ئبئىٍىٕىڭ لبٔۇٔىٌ ِەؼئۇٌي ھېؽبثٍىٕبرزي .ئەض  -ذورۇٍٔۇق ِۇٔبؼىۋەد
ئبزەرزە ئبئ ىٍە ثبـٍىمىٕىڭ لوـۇٌىفي ثىٍەْ روً ِۇضاؼىّي ئۆرىۈظۈٌگۀسىٓ وېَىٓ وۈچىە ئىگە
ثوالرزي .لىع  -ذورۇٔالض ئۆظ ثېفىّچىٍىك لىٍىپ ئىگە چبلىٍىطىٕىڭ گېپىٕي ٍىطىۋېزەٌّەٍززي.
ٍۇلىطى ئبق ؼۆڭەوٍەض رەثىمىؽىٕىڭ ئىغزىّبئىٌ ئەھۋاٌي ِبٔب ِۇـۇٔساق ثوٌۇۋارمبْ ثىط پەٍززە
رۆۋەْ ۋە ئورزۇضا رەثىمىسىىي ئەض  -ئبٍبٌالض ئبضىؽىسا ثىط لىؽىُ پەؼىەؾ وىفىٍەضِۇ ثبض ئىسى ،ثىع
ئۇٔسالالضٔىڭ ئىغزىّبئىٌ ئەھۋاٌىٕي پەلەد ـبٌاللٍىك ،ھبٍبؼىعٌىك ۋە ثۇظۇق  -پبھىفىۋاظٌىك
ذبالغ ،زېَىفزىٓ ثبـمب ؼۆظ ثىٍەْ ئىپبزىٍىَەٌّەٍّىع.
لىؽمىؽي ،ظىٕبذوضٌۇلزىٓ ئىجبضەد ث ۇ پەؼىەؾ لىٍىك ھەض لبٍؽي رەثىمىٍەضزە ئوِۇٍِىفىپ
وەرىۀىسى .ثىع ثۇ پبھىفىۋاظٌىك ۋە پەؼىەؾ لىٍىمالضزىٓ ؼەؼىىٕىسىؽبْ ئبٍطىُ رېگي پبوىع ئەض
ۋە ئبٍبٌالضزىٓ ثبـمب ھېچمبٍؽي ثىط رەثىمە ۋە ثىط ؼىٕىپٕي ثۇ ضەظىٍٍىىىە چۈـۈپ لبٌّىؽبْ زەپ
ئىؽزىؽٕب لىالٌّبٍّىع .عبھىٍىَەرزە ٍۀە ئبرب  -ثبٌىالض ِۇٔبؼىۋىزىّۇ وۆپ ذىً ئىسى .ئۇالضٔىڭ
ثەظىٍىطى ثبٌىٍىطىٕي ئەرىۋاضٌىؽبٍ ،ۀە ثەظىٍىطى لىعالضٔىڭ ٔوِۇغ وەٌزۈضۈـىسىٓ ۋە وۆپ
چىمىّساض لىٍىفىسىٓ لوضلۇپ ،ئۇالضٔي رېطىه ھبٌەرزە وۆِۈۋېزىسىؽبٍٔىطىٍ ،ولؽۇٌٍۇق ۋە
ٔبِطارٍىمزىٓ لوضلۇپ ثبٌىٍىطىٕي وى چىه ھبٌىزىسە وۆِىۋېزىسىؽبٍٔىطىّۇ ثبض ئىسى.
ئەِّب ئۇالضٔىڭ لېطىٕساـالض ئبضا ِۇٔبؼىۋىزي ربؼىٕىڭ ثبٌىٍىطى (ئىىىي رۇؼمبْ) ثىٍەْ ثوٌؽبْ
ِۇٔبؼىۋىزي ئۆظ عەِەري ئىچىسىىي ئۇضۇغ  -رۇؼمبٔچىٍىك ِۇٔبؼىۋىزي ئىٕزبٍىٓ ِۇؼزەھىەَ ۋە
لوٍۇق ئىسى .ئۇالض ئىٕزبٍىٓ لەثىٍىۋاظ ثوٌۇپ ،ئۆظ لەثىٍىؽي ئۈچۈْ ئۆٌۈپ رىطىٍەرزي .ثىط لەثىٍە
ئىچىسە ئۈؼزۈٍٔۈوٕي ئىگەٌٍىگەْ ثىطٌىه ضوھىؽب رەئەؼؽۇثىَەد (رەضەپجبظٌىك) ضوھي لوـۇٌۇپ،
ئىغزىّبئىٌ رەضرىپٕىڭ ئبؼبؼي ئۇضۇلساـٍىك ۋە ئۇضۇغ  -رۇؼمبٔچىٍىك رەئەؼؽۇثىَىزي ئۈؼزىگە
لۇضۇٌؽبٔىسى.
ثىطاق ،ھولۇق ِ -ۀؽەپ ضىمبثىزي وۆپ ھبٌالضزا ثىط ئبرىٕىڭ ٔەؼٍىسىٓ وۆپىَىپ ـبذٍىؽبْ
لەثىٍىٍەض ئبضا ئۇضۇؾ ِ -بعىطأي وەٌزۈضۈپ چىمىطارزي .ئەۋغ  -ذەظضەط ،ئەثەغ  -ظەثىَبْ ۋە
ثەوطى  -رەؼٍىت لبربضٌىك لەثىٍىٍەض ئبضىؽىسا ٍۈظ ثەضگەْ لبٍٔىك رولۇٔۇـالض ثۇٔىڭ عبٍٔىك
ِىؽبٌىسۇض.
گەپٕىڭ ذۇالؼىؽي ،ئەضەثٍەضٔىڭ ئىغزىّبئىٌ ئەھۋاٌي ئىٕزبٍىٓ لبالق ،رۆۋەْ زەضىغىسە
ثوٌۇپ ،عبھبٌەد رۇِبٍٔىطى ثېؽىپ وەرىۀىسى .ذۇضاپبد ئۈچۈْ ِەٍساْ وەڭ ھبظىطالٔؽبْ،
ثىسئەد ،ذۇضاپبد ۋە ئبظؼۇْ پىىىط  -لبضاـٍىطى ئەضوىٓ پەضۋاظ لىٍّبلزب ،ئبزەٍِەض ھبٍۋاْ وەثي
ٍبـبٍززي .ئبٍبٌالض ِبي ِ -بربٔىڭ ئوضٔىسا ئېٍىپ ؼېزىالرزي ،پۈرۈْ ثىط ِىٍٍەد ئورزۇضىؽىسىىي
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ئۆظئبضا ثىطٌىه ضىفزىؽي پۈرۈٍٔەً ئۈظۈٌگەْ ثوٌۇپ ،ثبض زېَىٍگەْ ھۆوۈِەرٍەضٔىڭ ثبضٌىك ئەغ -
ٍبزى پۇلطأي ثۇالپ ،ئۆظ چۆٔزىىىٕي روٌسۇضۇؾ ٍبوي لبضـي ضەلىجٍەضگە ئۇضۇؾ لوظؼبؾ ؼېّىسە
رىپىطالؾ ئىسى .ئەضەثٍەضٔىڭ ئىمزىؽبزىٌ ئەھۋاٌي ئىغزىّبئىٌ ئەھۋاٌىسىٓ عىك پەضلٍۀّەٍززي.
ئبضإٌىڭ ئىچىي لىؽّىسا پەلەد زېھمبٔچىٍىك ،ثبؼۋۀچىٍىه ۋە چبضۋىچىٍىممب ربٍىٕبرزي .ئەضەة
ئبٍبٌٍىطى ثوٌؽب ٍىپ ئىگىطىؿ ثىٍەْ ـۇؼۇٌٍىٕبرزيٌ .ېىىٓ ،ثۇ ئبٍبٌالض ِىڭ عبپبزا ئىگىطىپ
رولۇؼبْ ٍىپ ِ -بربٌىطى ھەضثىٌ ھبظىطٌىممب ٍەرّەٍززئ .بِطارٍىك ۋە ئبچ ٍ -بٌىڭبچٍىك عەِئىَەرزە
ئوِۇِىٌ ٍۈظٌۈن ثبالٍي  -ئبپەرىە ئبٍالٔؽبٔىسى.
-7827عۇئبي :جبھىٍىَەت دەۋسىذىىي ئەسەة جەِئىَىحىٕىڭ ئىجحىّبئىٌ ئەخالق
عبھىٍىَەد ئەضەثٍىطىسە ؼبؼالَ ئەلىً ۋە پبن ۋىغساْ ضاۋا وۆضِەٍسىؽبْ ٔبچبض ۋە ضەظىً
ئىفالضٔىڭ ثبضٌىمىٕي ئىٕىبض لىٍّبٍّىعٌ ،ېىىٓ ئۇالضزا وىفىٕي ئۆظىگە عەٌپ لىٍىسىؽبْ ۋە ھەٍطاْ
لبٌسۇضىسىؽبْ ۋە ئۈٌگە ئېٍىفمب ئەضظىَسىؽبْ ئبعبٍىپ ئېؽىً ئەذاللالضِۇ ثبض ئىسى ،ئەٌۋەرزە
 .1ؼبذبۋەد :ئەضەثٍەض وەڭموٌٍۇلزب ثەؼٍىفەرزي ۋە ذەٍط ؼبذبۋەد ثىٍەْ پەذىطٌىٕەرزي.
ئۇالضٔىڭ ؼبذبۋەد ثىٍەْ ِبذزىٕىؿ ۋە ؼېرىَالضؼب ِەزھىَە ئولۇؾ ئۈچۈْ ئىغبز لىٍؽبْ
ـېئىطٌىطى ئەضەة ـېئىطٌىطىٕىڭ ٍېطىّىٕي ئىگىٍەٍسۇ .ئۇالضزىىي ئبٌىَغبٔبپ پەظىٍەرٍەضزىٓ ثىطى
ـۇوي ،ئۇالض ھەززى  -ھېؽبثؽىع ئېؽىط زىَەد (رۆٌەَ) ۋە ئىمزىؽبزىٌ ٍۈوٍەضٔي ئۈؼزىگە ئېٍىفمب
ضاظى ئىسىىي ،لبْ رۆوۈٌۈؾ ۋە ثىط ئىٕؽبٕٔىڭ عېٕىٕىڭ ٔبھەق ظاٍب ثوٌۇپ وېزىفىگە ؼۈوۈد
لىٍىپ رۇضِبٍززي.
 .2ئۇالضٔىڭ ؼېري وەڭ لوٌٍۇق ذىؽٍەرٍىطىسىٓ ثىطى ئۇالض ھبضاق  -ـبضاة ئىچىؿ ثىٍەْ
ِبذزىٕبرزيٍ .ۀە ئەضەثٍەضٔىڭ ؼبذبۋەد ٍوٌٍىطىسىٓ ثىطى ،لىّبضۋاظٌىك ئىسى .ئۇالض لىّبضٔي
ؼبذبۋەد ئۇؼۇٌٍىطىسىٓ ثىطذىً ئۇؼۇي زەپ لبضاٍززي .چۈٔىي ئۇالض لىّبضزىٓ ئبٌؽبْ پبٍسىٕي
ٍبوي رەلؽىّبرزىٓ ئبـمىٕىٕي پۈرۈٍٔەً ئبعىع ِ -ىؽىىٍٕەضگە ٍىگۈظەرزي .ئەضەپٍەضٔىڭ ئەڭ چوڭ
ئبالھىسىٍىىي –ئەھسىگە ۋاپب لىٍىؿ .ئەھسى ئۇالضٔىڭ ٔەظەضىسە چىڭ ئېؽىٍىفمب رېگىفٍىه زىٓ
ئىسى .ئەھسىگە ۋاپب لىٍىؿ ئۈچۈْ عبْ  -عىگەض پەضظۀزٍىطىٕىڭ ئۆٌزۈضۈٌۈـي ۋە ذبٔىۋەٍطاْ
ثوٌۇـي لبربضٌىك ئېؽىطچىٍىمالض ھېچٕېّە ئىسى.
« .3ئىعظەرۇٕٔەـىػ»ٍ ،ۀي ئۆظ  -ئۆظىٕي لەزىطٌەؾ .ظۇٌۇَ  -ؼىزەِگە رېع پۈوّەؼٍىه ۋە
ذوضٌۇلمب ثبؾ ئەگّەؼٍىه ضوھي .ئۇالضزىىي لبضاَ ـىغبئەد ،لەٍؽەض ئىطازە ۋە زەضھبي ھەضىىەرىە
وېٍىؿ ؼەٍطىزي لبربضٌىمالضٔي ئبـۇ ئەذاللالضٔىڭ وۆظى زېَىفىە ثوٌىسۇ ،چۈٔىي ئۇالض ئىعا -
ئبھبٔەد ۋە ذوضٌۇلٕىڭ پۇضىمي چىمىسىؽبْ ھەض لبٔساق ثىط گەپ  -ؼۆظٔي ئبڭٍىؽىال ،لوٌٍىطىؽب
لىٍىچ ٔ -ەٍعىٍەضٔي ئېٍىپ ،ئۇضۇؾ ِبضـىٕي ٍبڭطىزبرزي ۋە ثۇ ٍوٌسا لبٔچىٍىه لۇضثبٔالضٔي
ثېطىفزىٓ پەضۋا لىٍّبٍززي.
 .4لىَىٓ ئىفالضؼب لەزەَ ثېؽىؿ .ئۇالض «ـبْ  -ـەضەپ وەٌزۈضىسۇ» ،زەپ لبضىؽبْ ھەض
لبٔساق ثىط ئىفمب ئىطازە ثبؼٍىؽب ،ئۇٔي ھېچٕەضؼە روؼىَبٌّبٍززي .ثەٌىي ،ئۇالض ذەۋپ  -ذەرەضگە
لبضىّبً ،ئۆظىٕي ئبـۇ ئىفمب ئبربٍززي.
« .5ھەٌىٍّىك»ٍ ،ۀي ِۇالٍىٍّىك ،ئۆظ  -ئۆظىٕي ئىساضە لىٍىؿ ۋە رەِىىٍٕىه پەظىٍەرٍىطىسۇض.
ئۇالض ثۇ ئەذاللالض ثىٍەْ ِبذزبٔؽىّۇ ،ثىطاق ئۇالضزىىي لبضاَ ـىغبئەد ۋە عەڭگىۋاضٌىك لەٍؽىطأە
ضوھي ئۆظ  -ئۆظىٕي لەزىطٌەؾ ضوھىٕي ئبـۇضۇۋەرىۀىسى.
 .6ؼەھطاٌىممب ذبغ ؼبززىٍىك ،ـەھەض ِەزۀىَىزىٕىڭ وىط  -زاؼٍىطى ۋە ھىٍَىگەض -
ٔەٍطەڭۋاظٌىمٍىطى ثىٍەْ ثۇٌؽبّٔبؼٍىك .ئۇالضٔىڭ رەثىئىزىسىىي ؼەِىّىٌ ،ؼبزالەرّۀٍىه،
ئبِبٔەرىە ۋاپب لىٍىؿ ۋە ئبٌساِچىٍىكِ ،ەوىبضٌىمزىٓ ٔەپطەرٍىٕىؿ لبربضٌىك ئبٌىَغبٔبپ پەظىٍەرٍەض
ـۇ ئەذاللالضٔىڭ عۈٍِىؽىسىٕسۇض.
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ثىع ثۇ لىّّەرٍىه ئېؽىً ئەذاللالض ئەضەة ٍېطىُ ئبضىٍىٕىڭ پۈرۈْ زۇَٔبؼب ؼېٍىفزۇضؼبٔسىىي
ِۇھىُ عۇؼطاپىَىٍىه عبٍٍىفىؿ ئبالھىسىٍىىي ثىٍەْ لوـمبٔسا ،ئۇالضٔىڭ ثبؾ ئەٌچىٍىه ٍۈوىٕي
ۋە ئىٕؽبٔىَەد ِىٍٍەرٍىطىگە ،ئىٕؽبٔىَەد عەِئىَىزىگە ضەھجەضٌىه لىٍىؿ ۋەظىپىؽىٕي ئۈؼزىگە
ئېٍىفمب ربٌالٔؽبٍٔىمىٕىڭ ثىطزىٕجىط ؼەۋەثي ثوٌؽبْ ثوٌۇـي ِۇِىىٓ زېَىفىە ھەلٍىمّىع .چۈٔىي،
ثۇ ئەذاللالضٔىڭ لىؽّۀٍىطى لبضىّبلمب ٍبِبٍٔىممب ئېٍىپ ثبضىسىؽبٔسەن ۋە ئېؽىط ئبلىۋەرٍەضٔي
وەٌزۈضىسىؽبٔسەن وۆضۈٔؽىّۇٌ ،ېىىٓ ئۇ ئبظضاق ئىؽالھ لىٍىٕؽىال ئىٕؽبٔىَەد عەِئىَزىگە ظوض
ِۀپەئەد ئېٍىپ وېٍىسىؽبْ ثىجبھب گۆھەضٌەضزۇضِ .بٔب ثۇ ئىؽالھبرٕي ئىؽالَ زىٕي ھەلىمىٌ
ضەۋىفزە ئېٍىپ ثبضزى .ثىع ثۇٔىڭسىٓ ،ئىٕؽبْ ضوھىسىىي ٍبذفيٍ ،بِبْ رەضەپٍەضگە ئبٌالھمب
ثبؼالٔؽبْ ثىط ئېزىمبز ٍېزەوچىٍىه لىٍّىؽب ،ئۇ ٍبذفي رەضەپٍەضٔىڭّۇ ئۈظۈي  -وېؽىً ٍبذفي
ثوالٌّبًٔ ،ىؽپىٌ ،ئۆظگىطىفچبْ ذبضاوزېط ئېٍىپ لبٌىسىؽبٍٔىمىٕي وۆضەٌەٍّىع.
ئەضەثٍەضزىىي ئېؽىً ئەذاللالض ئىچىسە ۋەزىگە ۋاپب لىٍىفزىٓ لبٌؽب ،ئەڭ لىّّەرٍىه ۋە
پبٍسىؽي ئەڭ ظوض ثوٌؽىٕي ئۆظ لەزضى  -لىّّىزىٕي ثىٍىؿ ،ذەرەضٌىه ئىفالضؼب عۈضئەد لىٍىؿ ۋە
وۆرۈضەڭگۈ ضوھٍۇق ثوٌۇؾ پەظىٍىزي ثوٌؽب وېطەن .چۈٔىيٍ ،بِبْ ئىٍٍەد ۋە ٍبِبْ ئىفالضٔي
چەوٍەؾ ۋە ئبزىً رەضرىپ ئوضٔىزىؿ زەي ِۇـۇٔساق لەرئىٌ ئىطازە ،وەؼىىٓ ِەٍساْ ۋە لەٍؽىطأە
ضوھ ثىٍەْ ۋۇعۇرمب چىمىسۇ ،ئەٌۋەرزە.

ئۈچىٕچي ثبپ .پەٍغەِجەس ئەٌەٍھىغغبالِٕىڭ ٔەعىجي ،ئبئىٍە
وېٍىپ چىمىؾي ۋە پەٍغەِجەسٌىىحىٓ ثۇسۇٔمي ھبٍبجي

-7824عۇئبي :پەٍغەِجەس ئەٌەٍـھىغغبالِٕىڭ ٔەعىجي
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالِٕىڭ ٔەؼىجي ئۈچ لىؽىّؽب ثۆٌۈٔىسۇ:
ثىط لىؽّىٕىڭ ئېٕىك ھبٌسا ئىفۀچىٍىه ٔەؼەثٕبِە ئى ىۀٍىىىگە ربضىرفۇٔبغ ۋە
ٔەؼەثفۇٔبؼالض روٌۇق لبٍىً .ئۇ ثوٌؽىّۇ ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالِسىٓ ئەزٔبٔؽىچە ثوٌؽبْ
ئبضىٍىمزىىي ٔەؼەة ـەعەضىؽىسۇض.
ئىىىىٕچي لىؽىُ ٔەؼەة ـەعەضىؽي ھەلمىسە ثەظىٍەض ؼۈوۈد لىٍؽبٍ ،ۀە ثەظىٍەض ئېؽىع
ئبچىسۇ .ھەض ھبٌسا ئىرزىالپ ثبضٌىمي ئېٕىك .ثۇ لىؽىُ ئەزٔبٔسىٓ ئىجطاھىُ ئەٌەٍـھىؽؽبالِؽىچە
ثوٌؽبْ ئبضىٍىمزىىي ٔەؼەة ـەعەضىؽىسۇض.
ئۈچىٕچي لىؽىُ ٔەؼەة ـەعەضىؽي ھەلمىسە ثىعِۇ ئۇٔىڭ ضەد رەضرىپىسە روؼطا ثوٌّىؽبْ
رەضەپٍەضٔىڭ ثبضٌىمىؽب ئىٕىبض لىٍّبٍّىع .ئۇ ثوٌؽىّۇ ئىجطاھىُ ئەٌەٍـھىؽؽبالِسىٓ ئبزەَ ئبرىؽىچە
ثوٌؽبْ ئبضىٍىمزىىي ٔەؼەة ـەعەضىؽىسۇضٍ .ۇلىطىسا ثۇ ٔۇلزىؽب ھەَ ئىفبضەد ثەضگۀىسۇقِ .ەظوۇض
ئۈچ لىؽىُ ٔەؼەثٕبِىٕىڭ رەپؽىالري رۆۋۀسىىىچە:
 .1پەٍؽەِجىطىّىع ِۇھەِّەز ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ئبثسۇٌالھٕىڭ ئوؼٍي ،ئبثسۇٌالھ ئبثسۇٌّۇرەٌٍىپ
(ئەؼٍي ئىؽّي ـەٍجە) ٔىڭ ئوؼٍي ،ئبثسۇٌّۇرەٌٍىپ ھبـىُ (ئەؼٍي ئىؽّي ئەِطى) ٔىڭ
ئوؼٍىسۇض ،ھبـىّٕىڭ ئبرىؽي ئبثسۇِبٔبؾ (ئەؼٍي ئىؽّي ِۇؼىَطە) لۇؼەً (ئەؼٍي ئىؽّي
ظەٍس)ٔىڭ ئوؼٍىسۇض ،لۇؼەً وىالثٕىڭ ئوؼٍي ،وىالة ِۇضضۀىڭ ئوؼٍيِ ،ۇضضۀىڭ ئبرىؽي وەئەة
ٌوئەٍٕىڭ ئوؼٍيٌ ،وئەٍٕىڭ ئبرىؽي ؼبٌىت ـىھطىٕىڭ ئوؼٍىسۇض .ـىھطى لۇضەٍؿ زەپ ئبربٌؽبْ ۋە
ئۇٔىڭ عەِەرىّۇ ـۇ ٔبَ ثىٍەْ رؤۇٌؽبْ .ـىھطى ِبٌىىٕىڭ ئوؼٍيِ ،بٌىه ٔەظضى (ئەؼٍي ئىؽّي
لەٍػ)ٔىڭ ئوؼٍئ ،ەظضى وۀبٔۀىڭ ئوؼٍي ،وۀبٔە ذۇظەٍّۀىڭ ئوؼٍي ذۇظەٍّە ِۇزضىىە (ئەؼٍي
ئىؽّي ئبِىط)ٔىڭ ئوؼٍيِ ،ۇزضىىە ئىٍَبؼٕىڭ ئوؼٍي ،ئىٍَبؼٕىڭ ئبرىؽي ِوظەض ٔەظاضىٕىڭ
ئوؼٍئ ،ەظاض ِەئسىٕىڭ ئوؼٍي ِەئسى ئەزٔبٕٔىڭ ئوؼٍىسۇض.
 .2ئەزٔبٕٔىڭ ٍۇلىطىؽي :ئەزٔبْ ئەززىٕىڭ ئوؼٍي ،ئەززى ھۇِەٍؽىئۀىڭ ئوؼٍي ،ھۇِەٍؽىئە
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ؼىَالِبٕٔىڭ ئوؼٍي ،ؼىَالِبٕٔىڭ ئبرىؽي ئىۋەغ ثۇظٔىڭ ئوؼٍي ،ثۇظ لىّۋإٌىڭ ئوؼٍي،
لىّ ۋإٌىڭ ئبرىؽي ئۇثەً ئبۋإِىڭ ئوؼٍي ،ئبۋاَ ٔبـىسٔىڭ ئوؼٍئ ،بـىس ھبظأىڭ ئوؼٍي ،ھبظأىڭ
ئبرىؽي ثەٌساغ ٍەزالـٕىڭ ئوؼٍىسۇضٍ ،ەزالـٕىڭ ئبرىؽي ربثىد عبھىّٕىڭ ئوؼٍي ،عبھىُ
ِبذىَٕىڭ ئوؼٍيِ ،بذي ئەٍعٔىڭ ئوؼٍي ،ئەٍع ئەثمەضٔىڭ ئوؼٍي ،ئەثمەض ئۇثەٍسىٕىڭ ئوؼٍي،
ئۇثەٍسە ئەزئبٔىڭ ئوؼٍي ،ئەزئب ھەِىسإٔىڭ ئوؼٍي ،ھەِىسإٔىڭ ئبرىؽي ؼىجەض ٍەؼطەثٕىڭ
ئوؼٍيٍ ،ەؼطەة ٍەھعۇٕٔىڭ ئوؼٍيٍ ،ەھعۇْ ئەضئەۋأىڭ ئوؼٍي ،ئەضئەۋا ئەٍعٔىڭ ئوؼٍي ،ئەٍع
زەٍفبٕٔىڭ ئوؼٍي ،زەٍفبْ ئەٍؽۇضٔىڭ ئوؼٍي ،ئەٍؽۇض ئەـٕبزٔىڭ ئوؼٍي ،ئەـٕبز ئەٍھبِٕىڭ
ئوؼٍي ،ئەٍھبَ ِۇلؽىطٔىڭ ئوؼٍي ئۇٔبھىؽٕىڭ ئوؼٍئ ،بھىػ ظاضىھٕىڭ ئوؼٍي ،ظاضىھ ؼۇِەٍٕىڭ
ئوؼٍي ،ؼۇِەً ِەظٍىٕىڭ ئوؼٍي ِەظىَي ئىۋەظٔىڭ ئوؼٍي ،ئىۋەظ ئبضإِىڭ ئوؼٍي ،ئبضاَ لەٍساضٔىڭ
ئوؼٍي ،لەٍساض ئىؽّبئىً ئەٌەٍـھىؽؽبالِٕىڭ ئوؼٍىسۇض.
 .3ئىؽّبئىً (ئەٌەٍـھىؽؽبالَ)ٔىڭ ٍۇلىطىؽي .ئىؽ ّبئىً (ئەٌەٍـھىؽؽبالَ) ئىجطاھىُ
ئەٌەٍـھؽؽبالِٕىڭ ئوؼٍي ،ئىجطاھىُ ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ربضىد (ئەؼٍي ئىؽّي ئبظاض)ٔىڭ ئوؼٍي ،ربضىد
ٔبذوضٔىڭ ئوؼٍئ ،بذوض ؼبضوئ (ٍبوي ؼبضوغ)ٔىڭ ئوؼٍي ؼبضوغ ضائؤىڭ ئوؼٍي ،ضائو ـبٌەذٕىڭ
ئوؼٍي ،ـبٌەخ ئبثىطٔىڭ ئوؼٍي ،ئبثىط ـبٌەذٕىڭ ئوؼٍي ،ـبٌەخ ئەضـەذەـەزٔىڭ ئوؼٍي،
ئەضـەذەـەز ؼبِٕىڭ ئوؼٍي ،ؼبَ ٔۇھ ئەٌەٍـھىؽؽبالِٕىڭ ئوؼٍىسۇضٔ ،ۇھ ئەٌەٍـھىؽؽبالَ
الِىىٕىڭ ئوؼٍي ،الِىه ِۇرەۋەـٍىرٕىڭ ئوؼٍيِ ،ۇرەۋەـٍىد ئوذٕوذٕىڭ ئوؼٍىسۇض .ئېَزىفالضؼب
لبضىؽبٔسا ،ئوذٕوخ ئىسضىػ ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ئىىەْ .ئوذٕوذٕىڭ ئبرى ؽي ثبضىس ِەھالئىٍىٕىڭ
ئوؼٍيِ ،ەھالئىً لەٍٕبٕٔىڭ ئوؼٍي ،لەٍٕبْ ئبٔوـۀىڭ ئوؼٍي ،ئبٔوـە ـىػ ئەٌەٍـھىؽؽبالِٕىڭ
ئوؼٍي ،ـىػ ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ئبزەَ ئبرب (ئەٌەٍـھىؽؽبالَ)ٔىڭ ئوؼٍىسۇض.
-7823عۇئبي :پەٍغەِجەس ئەٌەٍـھىغغبالِٕىڭ ئبئىٍە وېٍىپ چىمىؾي
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھؽىؽبالِٕىڭ ئبئىٍە  -عەِەري (چوڭ ثوۋىؽي ھبـىُ ئىجٕي ئبثسۇِبٔبـمب
ِۀؽۇپ لىٍىٕىپ) ھبـىُ عەِەري زەپ ئبرىالرزي .ھبـىُ ،لۇضەٍؿ لەثىٍىؽي ئىچىسە ئەڭ
ئبثطوٍٍۇق ۋە ثبً ـەذػ ثوٌۇپ رۇٔغي لېزىُ ِەوىىسە ھبعىالضؼب ـوضپب ٔبْ ثىٍەْ ظىَبپەد
ثەضگەْ .ئۇٔىڭ ئەؼٍي ئىؽّي ئەِطى ئىسى ،ئۇ ھبعىالضؼب وۆپٍەپ ظىَبپەد ثەضگۀٍىىي ئۈچۈْ
«ِېھّبٔالضؼب ٔبْ ئۇـبرمۇچي» ،زېگەْ ِۀىسە ھبـىُ (ئۇـبرمۇچي) زەپ ئبربٌؽبٍْ .ۀە ئۇ
لۇضەٍفٍەضٔىڭ ٍبظٌىك ،لىفٍىك ئىىىي ؼەپىطىٕىڭ ٍوٌىٕي رۇٔغي ثوٌۇپ ئبچمبْ وىفىسۇض.
ئبثسۇِبٔبـٕىڭ ئوؼٍي ھبـىُ رىغبضەد ثىٍەْ ـبِؽب چىمىپ ،لبٍزىفزب ِەزىٕىگە چۈـىەْ ۋە ثۇ
ٍەضزە ئەزىٌ ئىجٕي ٔەعغبض عەِەرىسىٓ ئەِطى ئىؽىٍّىه ثىط وىفىٕىڭ ؼەٌّب زېگەْ لىعىؽب
ئۆٍٍىٕىپ ،ثىط ِەظگىً رۇضؼبٔسىٓ وېَىٓ ،ئۇٔي ئبرب  -ئبٔىؽىٕىڭ ٍېٕىسا لبٌسۇضۇپ ،رىغبضەد
ثىٍەْ ٍۀە ـبِؽب لبٍزمبْ ثۇ چبؼسا ؼەٌّب ئبثسۇٌّۇرەٌٍىپىە ئېؽىط ٍبلٍىك ئىسى .ئەپؽۇؼىي ،ھبـىُ
ثۇ لېزىّمي ؼەپىطىسە پەٌەؼزىٕٕىڭ ؼۇظظە (ھبظىطلي گبظا ضاٍؤي) زېگەْ ٍېطىسە ثەذزىە لبضـي
ئۆٌۈپ وەرىەِْ .ىالزىَە ٍ - 497ىٍي ؼەٌّب ،ؼبق  -ؼبالِەد ٍەڭگىپ ئوؼٍىٕي «ئبلچبچ» زېگەْ
ِۀىسە «ـەٍجە» ،زەپ ئبرىؽبْ .چۈٔىي ،ئۇ رۇؼۇٌؽب ْ ۋالزىسا ثېفىسا ِەٌۇَ ِىمساضزا ئبلچبچ ثبض
ئىسى .ـەٍجە ،ثوۋىؽي ئەِطىٕىڭ رەضثىَىؽىسە ٍەؼطەة (ِەزىٕىٕىڭ لەزىّمي ٔبِي)رە چوڭ
ثوٌسى .ھبـىّٕىڭ ِەوىىسە ئەؼەز ،ئەثۇ ؼەٍفئ ،ەظٌە لبربضٌىك ئوؼۇٌٍىطى ۋە ـىفب ،ذبٌىسە،
ظەئىَفە ،ضۇلىَە ۋە ذۀٕە لبربضٌىك لىعٌىطى ثبض ثوٌؽىّۇٌ ،ېىىٓ ئۇالض ئبرىؽىٕىڭ ٍەؼطەثزە ٍۀە ثىط
ئوؼٍىٕىڭ ثبضٌىمىٕي ثىٍّەٍززي .ھبعىالضٔي ؼۇؼۇضۇؾ ۋە ئۇالضٔي ئوظۇق ثىٍەْ رەِىٍٕەؾ ھولۇلي
ھبـىُ ئۆٌۈپ وەرىۀسىٓ وېَىٓ ،ئۇٔىڭ لېطىٕسىفي ِۇرەٌٍىپ ئىجٕي ئبثسۇِبٔبـمب لبٌؽبٔىسى ۋە ثۇ
ِۇرەٌٍىپّۇ لېطىٕسىفي ھبـىّؽب ئوذفب ـال لەۋِي  -عبِبئەد ئىچىسە ٍۇلىطى ِەضرىۋىگە ئىگە،
ٔوپۇظٌۇق ـەذؽىە ئبٍالٔؽبٔىسى .لۇضەٍفٍەض ئۇٔي ئۇٔىڭ وەڭ لوٌٍۇلي ئۈچۈْ «ـەٍَبظ» (وەٌىۈْ)
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زەپ ئبرىۋېٍىفمبٔىسى .ـەٍجە چوڭ ثوٌۇپ ثبالؼەرىە ٍېزىؿ ئبٌسىسا رۇضؼبٔسا ِۇرەٌٍىپ ئۆظ
لېطىٕسىفي ھبـىّٕىڭ ٍەؼطەثزە ـەٍجە ئى ؽىٍّىه ٍۀە ثىط ئوؼٍىٕىڭ ثبضٌىمىٕي ئبڭالپ ،زىساض
وۆضۈـّەن ئۈچۈْ ِەزىٕىگە وەٌسىِ .ۇرەٌٍىپ لېطىٕسىفىٕىڭ ثۇ ئبؼطأسى ئوؼٍىٕي وۆضۈپ،
ئۆظىٕي رۇرۇۋاالٌّبً ٍىؽالپ ربـٍىسى ۋە ئۇٔي لۇچبلالپ ثبؼطىؽب ئېٍىپ ،ئۇالؼمب ِىٕسۈضِەوچي
ثوٌۇۋىسى ،ئۇ« :ئبٔبَ ضۇذؽەد لىٍّىؽب ثبضِبٍّەْ» ،زەپ رۇضۇۋاٌسىِ .ۇرەٌٍىپ ئۇٔىڭ ئبٔىؽىسىٓ
ئۇٔي ئۆظى ثىٍەْ ثىطگە ِەوىىگە ٍوٌؽب ؼېٍىپ لوٍۇـٕي ئۆرۈٔگۀىسى ،ئۇٔىڭ ئبٔىؽي ثۇ ئۇِبق
عىگەض پبضىؽىسىٓ ئبٍطىالٌّبٍسىؽبٍٔىمىٕي ثىٍسۈضزى .ثۇ چبؼسا ِۇرەٌٍىپ ئۇٔىڭؽب« :ثۇ ئبرىؽىٕىڭ
ِەوىىسىىي ھولۇلىٕي لوٌؽب ئبٌؽىٍي ثبضىسۇ ،ئبٌالھٕىڭ ھەضىّىگە ثبضىسۇ» ،زەپ ئۇٔي ثىطگە ئېٍىپ
وېزىفٕىڭ ؼەۋەثىٕي ثبٍبْ لىٍؽبٔسىٓ وېَىٓ ؼەٌّب ئۇٔىڭؽب ضۇذؽەد لىٍسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ
ِۇرەٌٍىپ لېطىٕسىفىٕىڭ وۀغي ئوؼٍىٕي رۆگىؽىٕىڭ وەٍٕىگە ِىٕسۈضۈپِ ،ەوىىگە ئېٍىپ
وەٌسىِ .ۇرەٌٍىپٕىڭ وەٍٕىسە ٔبرؤۇؾ ثىط ئو ؼۇٌٕىڭ ثبضٌىمىٕي وۆضگەْ ِەوىە ئبھبٌىؽي
ِۇرەٌٍىپ ،ؼېزىۋېٍىپ ئېٍىپ وەٌگەْ لوي  -چبوىطى چېؽي ،زەپ ئوٍالپ ِۇرەٌٍىپٕىڭ چبوىطى
زېگەْ ِۀىسە «ئبثسۇٌّۇرەٌٍىپ» ،زەپ چبلىطىفزيِ .ۇرەٌٍىپ« :ئەٍَۇھۀٕبغ! ثۇ زېگەْ
لېطىٕسىفىُ ھبـىّٕىڭ ئوؼٍي ،ثوۋاَ ئبثسۇِبٔبـٕىڭ پۇـزي ،ئۇٔىڭ ئىؽّي ـەٍجە» ،زەپ
رؤۇـزۇضؼبْ ثوٌؽىّۇ ثۇ ٔبَ ئبؼبٍٔىمچە ئۆظگەضِىسى .ـۇٔىڭسىٓ ئېزىجبضەْ ـەٍجە ربؼىؽي
ِۇرەٌٍىپٕىڭ رەضثىَىؽىسە چوڭ ثوٌسى .ثىط ِەھەٌسىٓ وېَىِٓ ،ۇرەٌٍىپ ٍەِۀٕىڭ ضەزِبْ زېگەْ
ٍېطىسە روٍۇلؽىع ۋاپبد ثوٌۇپ وەرزىسە ،لۇضەٍفٍەض ئبضىؽىسا ئبثسۇٌّۇرەٌٍىپ ٔبِي ثىٍەْ رۇٔۇٌؽبْ
ـەٍجە ربؼىؽي ِۇرەٌٍىپٕىڭ ثبضٌىك ئىّزىَبظٌىطىؽب ۋاضىؽٍىك لىٍسى ۋە لەۋِي  -عبِبئەد ئىچىسە
ئەعسازٌىطى عبضى لىٍسۇضؼبْ ٍبذفي ئىفالضٔي ئبـۇضۇپ ئوضۇٔالپ ،ئەعسازٌىطى ٍېزەٌّىگەْ
ئىٕبۋەد ۋە ئبثطۇٍالضؼب ئېطىفىپِ ،ەوىە رەۋەؼىسە ئۇٔىڭ ٔوپۇظى ئبالھىسە رىىٍۀسى ۋە ِەوىە
عەِئىَىزىسەِ ،ۇھىُ ثىط ـەذؽىە ئبٍٍىٕىپ لبٌسى.
ئبثسۇٌّۇرەٌٍىپىە ثەٍزۇٌالھمب ِۇٔبؼىۋەرٍىه ِۇٔساق ئىىىي چوڭ ئىؿ ئۇزۇي وېٍىپ لبٌسى .
ثىطى ظەِعەَ لۇزۇلىٕىڭ لېعىٍىفيٍ ،ۀە ثىطى پىً ۋەلەؼىٕىڭ ٍۈظ ثېطىفي.
-7822عۇئبي :صەَ-صەَ لۇدۇلىٕىڭ لىضىٍىؼ جەسٍبٔي
ظەِعەَ لۇزۇلىٕىڭ لېعىٍىؿ عەضٍبٔي ِۇٔساق ثوٌسى :ئبثسۇٌّۇرەٌٍىپ ثىط وۈٔي چۈـىسە
ظەِعەَ لوزۇلىٕىڭ ئوضٔي وۆضؼىزىٍىپ ۋە ئۇٔي لېعىفمب ئەِطى لىٍىٕىپ ،چۈؾ وۆضزى .ـۇٔىڭ
ثىٍەْ ئبثسۇٌّۇرەٌٍىپ زەضھبي ئبرٍىٕىپ ،لۇزۇلٕي لېعىفمب وىطىفزي .لۇزۇلٕي لبظؼبٔسىٓ وېَىٓ،
لۇزۇلٕىڭ ئوضٔىسىٓ عۇضھۇِالض ِەوىىسىٓ چىمىپ وېزىفىە ِەعجۇضالٔؽبٔسا لۇزۇلمب ربـالپ،
وۆِۈۋەرىەْ لىٍىچ ،ؼبۋۇد ۋە ئىىىي زأە ئبٌزۇْ وىَىىٕي رېپىۋاٌسى .ئبثسۇٌّۇرەٌٍىپ ھېٍىمي
ٔەضؼىٍەضٔي ووالپ ئېٍىپ ،وىَىىٕي ئېطىزىپ ،وەئجىگە زەضۋاظا ؼولزۇضزى .لىٍىچٕي ھېٍىمي
زەضۋاظىؽب گىطەٌەـّە ـەوىٍىسە لىَب لىٍىپ لېمىپ لوٍسى ۋە ظەِعەَ لوزۇلي ثىٍەْ ھبعىالضٔىڭ ؼۇ
ِەؼىٍىؽىٕي ھەي لىٍسى .ظەِعەَ لۇزۇلي ضەؼّىٌ ؼۇ ثىٍەْ رەِىٍٕەـىە ثبـٍىؽبٔسا لۇضەٍفٍەض
ئۇٔىڭؽب« :لۇزۇلٕي رەڭ ثبـمۇضاٍٍي» ،زېَىفزي .ئبثسۇٌّۇرەٌٍىپ « :ثۇ ِبڭب ذبغ ئىؿِ ،ەْ ئۇٔساق
لىالٌّبٍّەْ» ،زەپ رۇضۇۋاٌسى .لۇضەٍفٍەضِۇ ئۆظ پىىطىسە چىڭ رۇضۇپ ،ئبذىطى ئۇٔي ثۀي ؼەئەز
لەثىٍىؽىسىىي ثىط وبھىٕٕىڭ لېفىؽب زەۋاٌىفىپ ئېٍىپ چىمىفزي .ئۇالض رېري لبٍزّبً رۇضۇپ،
ئبٌالھ ئۇالضؼب ٍوي ئۈؼزىسىال ثىط ِۆعىعە وۆضؼىزىپ ئبثسۇٌّۇرەٌٍىپٕىڭ ظەِعەِٕي ٍبٌؽۇظ
ثبـمۇضۇـمب ھەلٍىك ئىىۀٍىىىٕي ئىؽپبرٍىسىِ .ۇـۇ چبؼسا ئبثسۇٌّۇرەٌٍىپ« :ئبٌالھ ِبڭب ئوْ
ئۇؼۇي پەضظۀىذ ئبرب لىٍىپ ،ئۇالض ِبڭب ئبضلب رېطەن (ٍۆٌۀچۈن) ثوٌؽۇزەن ثوٌؽب ،ئۇالضٔىڭ ثىطىٕي
وەئجىٕىڭ ئبٌسىسا لۇضثبٍٔىك لىٍىّەْ» زەپ ٔەظض لىٍسى.
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-7828عۇئبي :پىً ۋەلەعي
پىً ۋەلەؼي :ئۇٔىڭ عەضٍبٔي ـۇوي ،ھەثەـىؽزبْ پبزىفبھي ٔەعبـىَٕىڭ ٍەِۀسە رۇضۇـٍۇق
ۋاٌىَؽي ئەثطەھەرۇؼؽەثجبھ ئەضەثٍەضٔىڭ ِەوىىگە ھەعگە ثېطىۋارمبٍٔىمىٕي وۆضۈپ ؼۀئبؼب چوڭ
ثىط چېطوبۋ ؼبٌسۇضزى ۋە ئەضەة ھبعىٍىطىٕي ِۇـۇ چېطوبۋٔي ربۋاپ لىٍىفمب ٍۈظٌۀسۇضِەوچي
ثوٌسى .ثۇٔي ئەضەثٍەضٔىڭ وۀبٔە لەثىٍىؽىسىٓ ثىط وىفي ئبڭالپ وېچىٍەپ ثېطىپ چېطوبۋؼب
وىطىپ چوڭ رەضەد لىٍىپ پىفەپٕي چىطوبۋٔىڭ ِىھطاثٍىطىؽب ؼۇۋاپ لوٍۇپ لېچىپ وەرزي.
ئەثطەھە ثۇٔي ئبڭالپ لبرزىك زەضؼەظەپ ثوٌسى ۋە ظوض لوـۇْ (ِ 60ىڭ وىفىٍىه) ثىٍەْ وەئجىٕي
ٍىمىزپ ربـالـمب ئبرالٔسى .ئەثطەھە لوـۇٔىسىىي رولمۇظ ٍبوي ئوْ ئۈچ عەڭ پىٍىسىٓ ئەڭ
چوڭىسىٓ ثىطىگە ئۆظى ِىٕسى ۋە رېع ؼۈضئەد ثىٍەْ ٍوي ٍۈضۈپ ئبذىطى ِەوىىٕىڭ ؼىطرىسىىي
ِۇؼەِّەغ زېگەْ عبٍؽب وېٍىپ چۈـزي .ثۇ ٍەضزە لوـۇٕٔي لبٍزب ضەرىە ؼېٍىپ پىً لوـۇٔىٕي
ھەضثىٌ ھبٌەرىە ئۆرىۈظۈپ ،ئبٌسىٕمي ؼەپىە رىعزى ۋە ِەوىىگە ثبؼزۇضۇپ وىطىفىە رەٍَبضالٔسى.
زۈـّەْ لۇـۇٔي ِۇظزەٌىفە ثىٍەْ ِىٕب رېؽي ئبضىٍىمىسىىي ۋازى ِۇھەؼؽەض زېگەْ عبٍؽب
وەٌگۀسە ،ئەثطەھە ئوٌزۇضؼبْ چوڭ پىً ٍېزىۋاٌسى ،ئۇالض ئۇٔي لوپبضؼب وەئجە رەضەپىە ثىط لەزەِّۇ
ئبٌّبٍززي .عۀۇة ـىّب ي ۋە ٍبوي ـەضىك رەضەپىە لبضارؽب ئوضٔىسىٓ زەغ رۇضۇپ ٍۈگۈضەٍززيٍ ،ۀە
وەئجە رەضەپىە لبضارؽب زەضھبي ٍېزىۋاالرزي .ئەثطەھە رەضەپ پىٍالض ثىٍەْ ھەپىٍىفىپ رۇضۇۋارمبْ
پەٍززە ئبٌالھ ئۇالضٔىڭ ئۈؼزىگە روپ  -روپ لۇـالضٔي ئەۋەرزي .لۇـالض ئۇالضؼب ؼبپبي ربـالضٔي
ربـالپ ئۇ الضٔي چبٍٕىۋېزىٍگەْ ؼبِبٔسەن لىٍىۋەرزي .ثۇ لۇـالض ذۇززى لبضٌىؽبچ ۋە ؼۇٔسۇوالضؼب
ئوذفبٍززي .ھەض ثىط لۇؾ رۇِفۇلىسا ثىط ربي ،ئىىىي پۇرىسا ثىط ربٌسىٓ ئىىىي ربي پۇضچبق
چوڭٍىمىسا ؼبپبي ربـالضٔي وۆرۈضۈپ وېٍىپ ئۇالضٔىڭ ثبـٍىطىؽب ربـالـمب ثبـٍىسى ،ربؾ رەوىۀال
وىفىٕىڭ پۈرۈْ ئەظاٌىطى ٌەذفە ٌ -ەذفە ئبعطاپ چۈـۈپ ھبالن ثوالرزي .ئۇالضٔىڭ ھەِّىؽي
ثىطالال ،رۈگەـىەْ ثوٌّبؼزىٓ ثەٌىي ئۇالض لبرزىك پبرپبضالچىٍىمزب لېچىپ ٍۈضۈپ ،ھەض لبٍؽي ٍوي
ئېؽىعٌىطى ۋە ؼۇ ثوٍٍىطىسا روپب چىفٍەـىەْ ،زېَىٍىسۇ.
ئەِّب ئەثطەھەگە ئبٌالھ ثىط ذىً وېؽە ي ؼېٍىپ ِۇـۇ وېؽەي ثىٍەْ ئۇٔىڭ ئۇگە ثبضِبلٍىطى
ئبعطاپ چۈـۈـىە ثبـٍىؽبْ ،ئۇ ؼۀئبؼب ٍېزىپ ثبضؼبٔسا ھەِّە ئەظاٌىطىسىٓ ئبٍطىٍىپ ،ئەِسىال
رۇذۇِٕىڭ ئىچىسىٓ چىممبْ چۈعىگە ئوذفبؾ ثوٌۇپ لبٌؽبْ ئىسى ئبذىطى ئۇ وۆوطىىي
ٍېطىٍىپ ٍۈضىىي ؼبڭگىالپ لېٍىپ ئۆٌسى .ثۇ چبؼسا لۇ ضەٍؿ ذەٌمي زۈـّەْ لۇـۇٔىٕىڭ ئبٍبغ
ئبؼزي لىٍىفىسىٓ لوضلۇپ ،ربغ چولمىٍىطى ۋە عىٍؽب  -عىطاالضؼب ِۆوۈٔۈۋېٍىفمبٔىسى .ئۇالض
ئەثطەھە لوـۇٔىٕىڭ وۈرۈٌّىگەْ ربالپەرىە ٍوٌۇلمبٍٔىمىٕي ئۇلمبٔسىٓ وېَىٓ ،ئبٔسىٓ ِەوىىگە
لبٍزىپ وىطىفزي .ثۇ ۋەلە پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ رۇؼ ۇٌۇـزىٓ ئەٌٍىه ٍبوي ئەٌٍىه ثەؾ وۈْ
(وۆپ ؼبٔسىىىٍەضٔىڭ لبضىفىسا ئەٌٍىه ثەؾ وۈْ) ئىٍگىطى ِۇھەضضەَ ( - 1ئبً)زا ٍۈظ ثەضگەْ
ثوٌۇپِ ،ىالزىَە ٍ - 571ىٍي  - 2ئبٍٕىڭ ئبذىطىٍىطى ۋە  - 3ئبٍٕىڭ ثبـٍىطىؽب روؼطا وېٍىسۇ.
ِەظوۇض ۋەلۀىڭ ذەۋىطى ـۇ زەۋضزىىي رەضەلمىٌ ربپمبْ ئەٌٍەضگە رېعزىٓ ربضاٌسى.
-7828عۇئبي :ئبثذۇٌّۇجەٌىجٕىڭ ئبئىٍە جبۋاثبجٍىشى
ئبٌالھ ئبثسۇٌّۇرەٌٍىپىە ئوْ ئوؼۇي پەضظۀذ ئبرب لىٍسى .ئۇالض ھبضغ ،ظۇثەٍط ،ئەثۇ ربٌىت،
ئبثسۇٌالھ ،ھەِعە ،ئەثۇ ٌەھەپ ،ؼەٍساقِ ،ىموەَ ،ؼىَفبض ۋە ئبثجبغ لبربضٌىمالض .لىعٌىطى :ئۇِّي
ھەوىُ (ئۇ ثەٍعا زەپ ئبرىالرزي) ،ثەضضە ،ئبرىىە ،ؼەـىَە ،ئەضۋا ۋە ئۇِەٍّەٌەزۇض .ئبثسۇٌالھ
ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئبرىؽي ئبثسۇٌّۇرەٌٍىپٕىڭ ثبٌىٍىطى ئىچىسە ھەِّىسىٓ چىطاٍٍىك ھەَ ئوڭٍۇق
چوڭ ثوٌؽبچمب ،ئبثسۇٌّۇرەٌٍىپىە ثەن ٍېمىٓ رۇضارزي .ئۇٔىڭ ظەثىَھ (لۇضثبٍٔىك) زېگەْ ٔبِي ثبض
ثوٌۇپ ،ئۇٔىڭ عەضٍبٔي ِۇٔساق ثوٌؽبْ :ئبثسۇٌّۇرەٌٍىپٕىڭ ئوؼۇي پەضظۀزي ئؤؽب ٍېزىپ ئۇٔىڭ
وەٍٕىسە لبربض رۇضؼىسەن ثوٌۇۋىسى ،ئۇ ثبٌىٍىطىؽب ئۆظىٕىڭ ثۇضۇٔمي ٔەظضىؽىٕي ئۇلزۇضزى ،ئوؼۇٌالض
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ثىطزەن« :ئەٌھۆوّۇٌالھي» ،زېَىفىپ رەلسىطگە ثوٍؽۇٔىسىؽبٍٔىمىٕي ثىٍسۈضۈـزي .ـۇٔىڭ ثىٍەْ
ئبثسۇٌّۇرەٌٍىپ ئوؼۇٌٍىطىٕىڭ ئىؽىٍّىىىٕي ئىؿ ؼوضاؾ ئولىؽب ٍېعىپ ،ھۇثەي زېگەْ ثۇرٕىڭ
ـەٍرىؽب ثەضزى .ـەٍد ضاھىت ئولالضٔي ثىط ئۆضۈپ ئېٍىۋىسى ،لۇضثبٍٔىمٕي وۆضؼىزىسىؽبْ ئوق
ئبثسۇٌالھٕىڭ ٔبِىؽب چىمزي .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئبثسۇٌّۇرەٌٍىپ لوٌىؽب پىچبلٕي ئېٍىپ ئبثسۇٌالٔي
لۇضثبٍٔىك لىٍىؿ ئۈچۈْ وەئجە رەضەپىە لبضاپ ئېٍىپ ِبڭسى .لۇضەٍفٍەض ئبثسۇٌّۇرەٌٍىپٕي روؼزي.
ثوٌۇپّۇ ئبثسۇٌالھٕىڭ ثۀي ِەذعۇَ عەِەرىسىٓ ثوٌؽبْ ئبٔب ربؼىٍىطى ۋە ثىط لوضؼبق لېطىٕسىفي
ئەثۇ ربٌىت لبرزىك رىىىٍىپ رۇضۇۋاٌسى .ثۇ چبؼسا ئبثسۇٌّۇرەٌٍىپ« :ئۇٔسالزب ِ ەْ ٔەظضەِٕي لبٔساق
لىٍىّەْ؟» ،زېگۀىسى ،ئۇالض ئبثسۇٌّۇرەٌٍىپىە ئەضضاـٕىڭ لېفىؽب ثېطىپ ِەؼٍەھەد ؼوضاپ
ثېمىفٕي ئېَززي .ئبثسۇٌّۇرەٌٍىپ ئەضضاـٕىڭ ٍېٕىؽب وېٍىپ ئەھۋإٌي ثبٍبْ لىٍىۋىسى ،ئەضضاؾ
ئۇٔىڭؽب ئبثسۇٌالھ ثىٍەْ ئوْ رۆگە ئورزۇضىؽىسا چەن ربـالپ وۆضۈـٕئ ،بۋازا لۇضثبٍٔىك ئبثسۇٌالھؽب
چىمىپ لبٌؽب ،رۆگىسىٓ ٍۀە ئؤٕي لوـۇپ ربوي رەڭطى ضاظى ثوٌؽبٔؽب لەزەض ئؤسىٕال لوـۇپ چەن
ئۆضۈـٕي ،چەن رۆگىگە چىممبٔسا ،ئبٔسىٓ رۆگىٕي لۇضثبٍٔىك لىٍىفٕي ثۇٍطىسى .ئبثسۇٌّۇرەٌٍىپ
لبٍزىپ وېٍىپ ئبثسۇٌالھ ثىٍەْ ئوْ رۆگە ئورزۇضؼىسا چەن ربـالپ وۆضۈۋىسى ،چەن ئبثسۇٌالھمب
چىمىپ لبٌسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئبثسۇٌّۇرەٌٍىپ ھەض لېزىّسا ئؤسىٕال لېزىپ چەن ئۆضۈـىە
ثبـٍىسى ،ئەِّب چەن زاۋاٍِىك ئبثسۇٌالھمىال چىمبرزي .ئبذىط ئؤىٕچي لېزىّسا ئبٔسىٓ چەن
رۆگىگە چىمزي .ئبثسۇٌّۇرەٌٍىپ ـۇ ھبِبْ ھېٍىمي رۆگىٍەضٔي لۇضثبٍٔىك ئۈچۈْ ظەثھي لىٍسى ۋە
ئۇٔىڭ گۆـىٕي ِەٍٍي ئبزىّىعاد ِەٍٍي گۆـروض ھبٍۋأبد ھېچمبٍؽىؽىسىٓ روؼّىسى .لبْ
زىَىزي (رۆٌىّي) لۇضەٍؿ ئىچىسە ،ثەٌىي ثبضٌىك ئەضەة ذەٌمٍىطى ئبضىؽىسا پەلەد ئوْ رۆگىال
ثوالرزيِ .ۇـۇ ۋەلەزىٓ وېَىٓ  100رۆگە رۆٌەَ ئېٍىؿ عبضى ثوٌسى .ثۇٔي ئىؽالَ زىٕىّۇ ـۇ
ثوٍىچە ٍوٌؽب لوٍسى .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالِسىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕؽبْ ثىط ھەزىؽزە ِۇٔساق
زېَىٍگەِْ « :ەْ ئىىىي لۇضثبٍٔىمٕىڭ ئوؼٍىسۇضِەْ»ٍ ،ۀي ئىؽّبئىً(ئەٌەٍـھىؽؽبالَ)ثىٍەْ
ئبرىؽي ئبثسۇٌالٔي زېّەوچي.
-7821عۇئبي :پەٍغەِجەس ئەٌەٍھىغغبالِٕىڭ ئبجب -ئبٔىغي
ئبثسۇٌّۇرەٌٍىپ ثىط ئۆٌۈِسىٓ لبٌؽبْ ثۇ رەۋەضضۈن ئوؼٍىؽب ۋەھەة ئىجٕي ئبثسۇِبٔبـٕىڭ لىعى
ئبِىٕۀي عۆضىٍىىىە ربٌٍىسى .ۋەھەة ئبثسىّبٔبـٕىڭ ئوؼٍي ئىسى .ئبثسۇِبٔبـٕىڭ ئبرىؽي ظۆھطە
وىالثٕىڭ ئوؼٍي ئىسى .ئبِىٕە ـۇ ۋالىززب لۇضەٍؿ لەثىٍىٍىطى ئىچىسە ٔەؼەة ۋە ئىغزىّبئىٌ
ئوضۇْ عەھەرزە ئەڭ ـبظىً ۋە ئېؽىً ئبٍبي ثوٌۇپ ،ئبرىؽي ۋەھەة ثۀي ظۆھطە لەثىٍىؽىٕىڭ
ٔەؼەة ۋە ِۀؽەپ ربعىساضى ئىسى .ئبثسۇٌالھ ئبِىٕىگە ئۆٍٍىٕىپ ئۇظاق ئۆرّەً ،ئبرىؽي
ئبثسۇٌّۇرەٌٍىپ ئۇٔي ِەزىٕىگە ئبـٍىك ئېٍىپ وېٍىفىە ئەۋەرزي ۋە ـۇ ؼەپىطىسە ئۆٌۈپ وەرزي .
ئۇ ثۇ چبؼسا ٍ 25بـزب ثوٌۇپ ،ضەؼۇٌۇٌالھّۇ رېري رۇؼۇٌّىؽبٔىسى .ئبثسۇٌال لوٍۇپ وەرىەْ ِبي -
زۇَٔبٔىڭ عىّىؽي ثەؾ رۆگە ثىط ٔەچچە ربي لوً ۋە ثەضىطە ئىؽىٍّىه ثىط ٔېگىط چبوبض لىع ئىسى.
ئۇٔىڭ وؤىَزي (رەذەٌٍۇغ ئىؽّي) ئوِّۇ ئەٍّەْ ثوٌۇپ ،ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ وىچىه ۋالزىسىىي
ثبلمۇچىؽي ثوٌؽبْ.
-7825عۇئبي :سەعۇٌۇٌالھٕىڭ دۇَٔبغب وېٍىؾي
عىّي پەٍؽەِجەضٌەضٔىڭ ؼەضزاضى ؼەٍَىسىّىع ِۇھەِّەزۇْ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍـھي ۋەؼەٌٍەَ
ئىطاْ ـبھي ٔوـىطۋاْ ھبوىّىَىزىٕىڭ ٍ - 40ىٍيِ ،ەوىىسە ٍۈظ ثەضگەْ پىً ۋەلەؼىٕىڭ - 1
ٍىٍي ،ضەثىئۇٌئەۋۋەي ( - 3ئبً) ٔىڭ  - 9وۈٔي ؼەھەضزە ِەوىىسىىي ثۀي ھبـىُ ووچىؽىسا ٍوضۇق
زۇَٔبؼب وۆظ ئبچزي .ثۇ ئبً ۋە وۈٍٔەض ِىالزىَە ٍ - 571ىٍي  - 4ئبٍٕىڭ  - 20وۈٔي ٍبوي - 22
وۈٔىگە روؼطا وېٍىسىىەْ.
ئىجٕي ؼەئەزٔىڭ ضىۋاٍىزىسە ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئبٔىؽي ِۇٔساق زېگەِْ « :ەْ ئۇ (ِۇھەِّەز)ٔي
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رۇؼمبٔسا لوض ؼىمىّسىٓ ثىط ٔۇض چىممبٔسەن ِەٌۇَ ثوٌسى ،ئۇ ٔۇض ثىٍەْ ـبَ لەؼىطٌىطى ٍوضۇپ
وەرزي» .ئىّبَ ئەھّەزِۇ ـۇٔىڭؽب ٍېمىٓ ثىط ھەزىؽٕي ضىۋاٍەد لىٍؽبْ.
ضىۋاٍەرٍەضٔىڭ ذۇالؼىؽىسىٓ لبضىؽبٔسا ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ رۇؼۇٌؽبْ وۈٔي ئۇٔىڭ
پەٍؽەِجەضٌىه ئبٌسىٓ ثىفبضەرٍىطى ئبضلب  -ئبضلىسىٓ ٔبِبٍەْ ثوٌؽبْ؛ ئىطاْ ذبْ ئوضزىؽىٕىڭ
پىفبٍۋىٕىسىٓ  14وۆظ زەضىعە چۈـۈپ وەرىەِْ .ەعۇؼي (ئورپەضەغ)ٌەض ئىجبزەد لىٍىۋارمبْ
(ئبربٌّىؿ ِۇلەززەغ) ئود روؼبرزىٓ ئۆچۈپ لبٌؽبْ .ؼبۋە وۆٌىٕىڭ ئەرطاپىسىىي چېطوبۋالض
ٍېمىٍىپ زۈَ وۆِزۈضۈٌۈپ وەرىەْ ۋە ئبضلىسىٕال وۆٌٕىڭ ؼۈٍي عىّىپ وەرىەْ .ثۇٔي ثەٍھەلي
ضىۋاٍەد لىٍسى.
ضەؼۇٌۇٌالھ رۇؼۇٌؽبْ ھبِبْ ثوۋىؽي ئبثسۇٌّۇرەٌٍىپىە ذەۋەض لىٍىٕسى .ئبثسۇٌّۇرەٌٍىپ
ئىٕزبٍىٓ ذۇـبي ثوٌؽبْ ھبٌسا وېٍىپ ئۇ (ضەؼۇٌۇٌالھ)ٔي وەئجىٕىڭ ئىچىگە ئېٍىپ وىطزى .ئۇ
وەئجە ئىچىسە ئبٌالھمب زۇئب لىٍسى ۋە ـۇوطى ؼۀب ئېَززي ۋە «ِۇھەِّەز» زېگەْ ئىؽىّٕي ربٌالپ
ئبد لوٍسى (ثۇ ئىؽىُ ئەضەثٍەضزە ٍوق زىَەضٌىه ئىؽىُ ئىسى) ۋە ئەضەثٍەضٔىڭ ئبزىزي ثوٍىچە
ٍەرزىٕچي وۈٔي ذەرٕە لىٍسۇضۇۋەرزي.
-7828عۇئبي :سەعۇٌۇٌالھٕىڭ ئىٕىه ئبٔىغي
ضەؼۇٌۇٌالھٕي (ئۆظ ئبٔىؽىسىٓ لبٌؽب) رۇٔغي ثوٌۇپ ئېّىزىەْ ئىٕىه ئبٔب ئەثۇ ٌەھەثٕىڭ
ئبظازگەضزە(ئبظاز لىٍىۋەرىەْ) زېسىىي ؼۇۋەٍجە ثوٌسى .ئۇ ضەؼۇٌۇٌالھٕي ِەؼطۇھ ئىؽىٍّىه ثىط
ئوؼٍىٕىڭ ؼۈري ثىٍەْ ئېّىزىەْ ئىسى .ئۇٔىڭ ئبٌسىسا ئۇ ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ربؼىؽي ھەِعە ئىجٕي
ئبثسۇٌّۇرەٌٍىپٕىّۇ ئېّىزىەْ .ضەؼۇٌۇٌالھزىٓ وېَىٓ ،ثۀي ِەذعۇَ عەِەرىسىٓ ئەثۇ ؼەٌەِە
ئىجٕي ئبثسۇٌؽەئەزٔي ئېّىززي.
ئەۋالزٌىطىٕىڭ ـەھەض ثبٌىٍىطىسا وۆضۈٌىسىؽبْ ھوضۇٍٔۇق ،رەٍَبض ربپٍىك ئىٍٍەرٍىطىسىٓ ذبٌي،
ثەزىٕي رىّەْ ،ئەد ِ -ۇؼىۇٌٍىطى چىڭ ،وىچىىىسىٕال ئەضەثچىگە رىٍي پىففىك چوڭ ثوٌۇـي
ئۈچۈْ ثوۋالٍىطىؽب ؼە ھطاالضزىٓ ئىٕىه ئبٔب رېپىپ ثېطىؿ ئەضەة ـەھەض ئبھبٌىٍىطىٕىڭ ئۀئۀىۋى
ئبزىزي ئىسى .ـۇڭب ئبثسۇٌّۇرەٌٍىپّۇ ضەؼۇٌۇٌالھ ئۈچۈْ ئېٕىه ئبٔب ئىعزېسى ۋە ثۀي ؼەئەز
لەثىٍىؽىسىٓ ثىط ذورۇْ (ئۇ ھەٌىّە ثىٕزي ئەثي ظۇئەٍت)ؼب ئېّىزىپ ثېطىفىە ثەضزى .ھەٌىّۀىڭ
ئېطى ھبضىػ ئىجٕ ي ئبثسۇٌئۇظظا ئەثۇ وەثىفە زېگەْ رەذەٌٍۇغ ثىٍەْ ِەـھۇض ئىسى.
-7881عۇئبي :سەعۇٌۇٌالھٕىڭ ئىّىٍذەؽٍىشى
ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ثۀي ؼەئەز لەثىٍىؽىسىىي ئېّىٍسەؾ ثىط رۇؼمبٍٔىطىسىٓ ئبثسۇٌال ئىجٕي
ھبضىػ ،ئۀؽىَە ثىٕزي ھبضىػ ،ھۇظاـە ٍبوي عۇظاِە ثىٕزي ھبضىػ ۋە ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ربؼىؽي
ھبضىػ ئىجٕي ئبثسۇٌّۇرەٌٍىپٕىڭ ئوؼٍي ئەثۇؼوـىَبْ ئىجٕي ھبضىػ لبربضٌىمالض ثبض.
ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ربؼىؽي ھەِعە ئىجٕي ئبثسۇٌّۇرەٌٍىپّۇ ثۀي ؼەئەز لەثىٍىؽىسە ئىّىزىفىە
ثېطىٍگۀسە ،ضەؼۇٌۇٌالھ ھەٌىّۀىڭ ٍېٕىسىىي ۋاذزىسا ھەِعۀىڭ ئىٕىه ئبٔىؽي ئۇٔي ثىط وۈْ
ِىمساضى ئېّىزىپ ثەضگەْ .ـۇ عەھەرزىٓ ھەِعە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ضەؼۇٌۇٌالھمب ئىىىي رەضەپزىٓ،
ثىطى ئەثۇ ٌەھەثٕىڭ زېسىىي ؼوۋەٍجە رەضىپىسىٍٓ ،ۀە ثىطى ثۀي ؼەئەزٌىه ئىٕىه ئبٔىؽي
رەضىپىسىٓ ئېّىٍسەؾ وېٍىسۇ .ھەٌىّە ضەؼۇٌۇٌالھٕي ئېّىزىپ ثېطىفىە ئبٌؽبٔسىٓ وېَىٓ،
ئبعبٍىپ  -ؼبضاٍىپ ثەضىىەرٍەضٔي وۆضگەْ.
-7887عۇئبي :سەعۇٌۇٌالھٕىڭ وۆوشىىىٕىڭ ٍىشىٍىؼ ۋەلەعي
ِبٔب ِۇـۇٔساق لىٍىپ ضەؼۇٌۇٌالھ ثۀي ؼەئەز زىَبضىسا رۇضۇپ لبٌسى .ھەرزب ٍ 5 - 4بـالضؼب
وىطىۋىسى ،ئۇـزۇِزۇد ئۇٔىڭ وۆوطىىي ٍېطىٍىؿ ۋەلەؼي ٍۈظ ثەضزى .ئىّبَ ِۇؼٍىُ ئۀەغ
ضەظىَەٌال ھۇ ئۀھۇزىٓ ٔەلىً لىٍؽبْ ھەزىؽزە ِۇٔساق زېَىٍگەْ :ضەؼۇٌۇٌالھ ثىط وۈٔي ثبٌىالض ثىٍەْ
ئوٍٕبۋاربرزي ،عىجطىئىً (ئەٌەٍـھىؽؽبالَ) وېٍىپ ضەؼۇٌۇٌالھٕي رۇرمبٔچە ٍېمىززي ۋە وۆوطىىىٕي

255

www.uyghurmuslim.com www.fb.com/uighurawazi uighurawazi@yahoo.com
ٍېطىپ ٍۈضىىىٕي ؼىطرمب ئبٌسى ۋە ئۇٔىڭسىٓ وبٌٍەن ٌەذزە لبٔالضٔي چىمىطىپ ربـٍىۋېزىپ« :ثۇ
ؼۀسىىي ـەٍزبٕٔىڭ ٔېؽىۋىؽي ئىسى» ،زېسى .ئبٔسىٓ ئۇٔي ئبٌزۇْ زاؼمب ؼېٍىپ ،ظەِعەَ ؼۈٍي
ثىٍەْ ٍۇؼبٔسىٓ وېَىٓ ئۆظ عبٍىؽب لبٍزۇضۇپ ھىٍّىۋەرزي .ثۇٔي وۆضگەْ ثبٌىالض ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ
(ئىٕىه) ئبٔىؽىٕىڭ لېفىؽب ٍۈگۈضۈـۈپ وېٍىپِ « :ۇھەِّەزٔي ثىطؼي ئۆٌزۈضۈۋەرزي» ،زەپ ذەۋەض
لىٍىفزي .ئۇالض ئۇچمبٔسەن ٍۈگۈضۈـۈپ وەٌؽە ،ضەؼۇٌۇٌالھ ئبٌٍىمبچبْ ھوـىسىٓ وەرىەْ ھبٌسا
ضەڭگي  -ضوٍي ؼبِبٔسەن ؼبضؼىَىپ ٍبربرزي.
 -7884عۇئبي :سەعۇٌۇٌالھٕىڭ ئبٔىغي ئبِىٕۀىڭ جەسثىَەعىذە ثوٌۇؽي ۋە ئبٔىغىٕىڭ
ۋاپبجي
ِۇـۇ ۋەلەزىٓ وېَىٓ ھەٌىّە ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ وۈرۈٌ ّىگەْ ھبزىؽىگە ئۇچطاپ لېٍىپ ،ئبٔىؽي
ئبٌسىسا ٍۈظ وېٍەٌّەؼٍىىىسىٓ ئۀؽىطەپِ ،ەوىىگە ئەوىطىپ ئبٔىؽىؽب ربپفۇضۇپ ثەضزى .ـۇٔىڭ
ثىٍەْ ضەؼۇٌۇٌالھ ئبٌزە ٍبـمب وىطگۀگە لەزەض ئبٔىؽىٕىڭ رەضثىَىؽىسە ثوٌسى .ـۇ وۈٍٔەضزە
ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئبٔىؽي ئبِىٕە ئبذىطەرىە ؼەپەض لىٍؽبْ ِەضھۇَ ئېطىٕىڭ ضوھىٕي ئەؼٍەپ ئۇٔىڭ
ٍەؼطەثزىىي رۇپطاق ثېفىٕي ظىَبضەد لىٍىپ وەٌّەوچي ثوٌسى .ـۇڭب ،ئۇ ٍېزىُ ئوؼٍي (ِۇھەِّەز
ئەٌەٍـھىؽؽبالَ)ٔي ۋە زېسىىي ئۇِّۇ ئەٍّۀٕي ئۆظىگە ھەِطاھ لىٍىپ  500وىٍوِېزىطزەن
ِۇؼبپىٕي ٔىفبٔالپ ِەوىىسىٓ ٍوٌؽب چىمزي .ئبثسۇٌّۇرەٌٍىپ ّۇ ثۇ زىٍي ؼۇٔۇق وېٍىٕىگە ِەھطەَ
ثوٌۇپ ثىطگە چىممبٔىسى .ئبِىٕە ِەزىٕىسە ثىط ئبً رۇضؼبٔسىٓ وېَىٓ لبٍزىؿ رەضەززۇرىسا رۇضؼبٔسا،
ئۇٔىڭؽب ئۇـزۇِزۇد ئېؽىط وېؽەي رەگسى .ئۇ ٍوٌؽب چىممبٔسىٓ وېَىٓ ،وېؽىٍي ثبضؼبٔؽېطى
ئېؽىطالپ ِەوىە ثىٍەْ ِەزىٕە ئبضىٍىمىسىىي ئەثۋا زېگ ەْ ٍەضگە وەٌگۀسە ئبذىطى ثوالٌّبً ئۆٌۈپ
وەرزي.
-7883عۇئبي :سەعۇٌۇٌالھٕىڭ جبغىغي ئەثۇ جبٌىجٕىڭ وىپىٍىىىگە ئۆجۈؽي
ئبِىٕۀي ئەثۋاؼب زەپٕە لىٍىپ لوٍؽبٔسىٓ وېَىٓ ،ئبثسۇٌّۇرەٌٍىپ ضەؼۇٌۇٌالھٕي ئېٍىپ
ِەوىىگە لبٍزىپ وەٌسى .ئۇٔىڭ وۆڭٍىسە لەٌت عبضاھىزي لبٍزب ٍېڭىالٔؽبْ ثۇ ِۇؼىجەرساض
ٔەۋضىؽىگە ٔىؽجەرەْ ھېؽساـٍىك ۋە ئىچ ئبؼطىزىؿ رۇٍؽۇؼي ھەؼؽىٍەپ ئبـّبلزب ئىسى ،ـۇڭب ئۇ
ئوؼۇٌٍىطىٕىڭ ھېچمبٍؽىؽىگە وۆضؼەرّىگەْ ئىٍٍىمٍىمٕي ِۇـۇ ٔەۋضىؽىگە ٍەرىۈظەرزي ۋە ئۇٔي
پىفبٔىؽىگە پۈرۈٌگەْ ٍبٌؽۇظٌۇلىؽب ربـٍىۋەرّەؼزىٓ ،ثەٌىي ھەِّە ثبٌىٍىطىسىٓ ٍۇلىطى ئوضۇٔؽب
لوٍبرزي .ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەوىىع ٍبـمب وىطىپ ئىىىي ئبً ئوْ وۈْ روـۇۋىسى ،ثوۋىؽي
ئبثسۇٌّۇرەٌٍىپ ِەوىىسە ئبٌەِسىٓ ئۆرزي ۋە عبْ ئۈظۈؾ ئبٌسىسا ثۇ ٔەۋضىؽىگە ئۇٔىڭ زازىؽىٕىڭ
لبْ لېطىٕسىفي ئەثۇ ربٌىجٕىڭ وېپىً ثوٌۇـٕي رەۋؼىَە لىٍىپ وۆظ ٍۇِسى .ئەثۇ ربٌىت ئۆظ
لېطىٕسىفىٕىڭ ئوؼٍىٕىڭ ھەلمىٕي ھەلىمىٌ ضەۋىفزە ئبزا لىٍسى .ئەثۇ ربٌىت ئۇٔي ئۆظ ثبٌىٍىطىؽب
لوـۇۋاٌسى .ثەٌىي رېري ئۇٔي ئۆظ ثبٌىٍىطىسىّٕۇ چبضىطاق وۆضزى .ئۇ ضەؼۇٌۇٌالھٕي ئبالھىسە
ھۆضِەرٍەٍززي ۋە لەزىطٌەٍززيٍ 40 .ىٍسىٓ وۆپطەن ۋالىززب ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ پىفىٕي وۆرۈضۈپ ۋە
ئۇٔىڭؽب ھىّبٍە رؤىٕي ٍېپىپ ،ثبـمىالض ثىٍەْ ضەؼۇٌۇٌالھ ئۈچۈْ زوؼزٍىفىپ ،ضەؼۇٌۇٌالھ
ئۈچۈْ ئبزاۋەرٍىفىپ وەٌسى.
-7882عۇئبي :سەعۇٌۇٌالھٕىڭ ؽبِغب لىٍغبْ جىجبسەت عەپىشى
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ٍ 12بـمب وىطگۀسە ئەثۇ ربٌىت ئۇٔي ـبِؽب رىغبضەرىە ثىٍٍە ئېٍىپ
چىمىپ ،ثۇؼطا زېگەْ عبٍؽىچە ئبپبضزى ۋە ثۇ ـەھەضزە ثۇھەٍطا ٔبِي ثىٍەْ ِەـھۇض عىطعىػ
ئىؽىٍّىه ثىط ضاھىت ثبض ئىسى .رىغبضەد وبضۋىٕي ـەھەضگە چۈـىۀسىٓ وېَىٓ ضاھىت
وبضۋإٔىڭ ئبٌسىؽب چىمىپ وۈرۈۋاٌسى ،ئۇٔىڭسىٓ ئىٍگىطى ثۇ ضاھىت ربال  -رۈظٌەضگە ئبٔچە چىمىپ
لبٌّبٍززي ،ئۇ وبۋأسىىىٍەضٔي ئبضىالپ ٍۈضۈپ ضەؼۇٌۇٌالھمب ؼەپؽېٍىپ لبضىسى ۋە ئۇٔي ئۆظىٕىڭ
وىزبثىسىىي رؤۇـزۇضۇـٍىطىؽب ؼېٍىفزۇضۇپ رؤۇۋاٌؽبٔسىٓ وېَىٓ ،ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ لوٌىٕي چىڭ
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ؼىمىپ رۇضۇپ« :ثۇ (ثبال) پۈرۈْ ئبٌەٍِەضٔىڭ ذوعىؽىسۇض .ثۇٔي ئبٌالھ ئبزەٍِەضگە پەٍؽەِجەض
لىٍىپ ئەۋەرىسۇ» ،زېسى .ئەثۇ ربٌىت« :ثۇٔي لبٔساق ثىٍىؽەْ؟» زېۋىسى ،ضاھىت« :ؼىٍەض
زاۋأسىٓ ئبـمبٔسىٓ ربضرىپ ثىطِۇ ربؾ  -رىىەْ لبٌّبً ھەِّىؽي ؼەعسىگە ثبؾ لوٍسى ،ثۇٔساق
ِەضرىۋە پەلەد پەٍؽەِجەضگىال ئىٍزىپبد لىٍىٕىسۇ .ئۇٔىڭ ئۈؼزىگە ِەْ ئۇٔي لوٌىٕىڭ ئوذطەن
وۆِۈضچى ىىٕىڭ ئبؼزىسىىي پەٍؽەِجەضٌىه ِۆھۈضىسىٓ رؤۇۋاٌسىُ .ثىعٔىڭ وىزبثٍىطىّىعزا ئۀە
ـۇٔساق رؤۇـزۇضۇٌؽبْ» ،زېسى ۋە ئەثۇ ربٌىجزىٓ ضەؼۇٌۇٌالھٕي ـبِؽب ئبپبضِبؼٍىمٕي ،ئۇٔىڭؽب
ٍەھۇزىَالضزىٓ ھېعىٌ ثوٌۇـٕي ئۆرۈٔسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئەثۇ ربٌىت ضەؼۇٌۇٌالھمب چبوبضٌىطىسىٓ
ثىطٔي لېزىپ ِەوىىگە ٍوٌؽب ؼېٍىۋەرزي.
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ٍ 15بـمب وىطگەْ ٍىٍي لۇضەٍؿ ۋە وۀبٔە لەثىٍىٍىطى ثىٍەْ
لەٍىػ ئېَالْ لەثىٍىٍىطى ئورزۇضىؽىسا ئۇضۇؾ پبضرٍىسى ،ئۇضۇـمب لۇضەٍؿ ۋە وۀبٔە رەضەپزىٓ
پىفمەزەَ ٔوپۇظٌۇق ـەذىػ ھەضة ئىجٕي ئوِەٍَە لوِبٔسأٍىك لىٍؽبٔىسى .پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍـھىؽؽبالِّۇ ثۇ ئۇضۇـمب لبرٕبـمبْ ۋە ربؼىٍىطىؽب ئوق ضاؼالپ ثەضگەْ ئىسى.
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ٍبـٍىك زەۋضىٕىڭ زەؼٍەپىي ِەظگىٍٍىطىسە ثىطەض وەؼىپ ۋەٍبوي
ِۇلىُ ثىط ھۈٔەض ثىٍەْ ـۇؼۇٌالٔؽبْ ئەِەغ ،ثىطاق ئۇٔىڭ ثبٌىٍىك زەۋضىسە ثۀي ؼەئەز
لەثىٍىؽىسە ،وېَىٕچە ِەوىىسە ثىط لبٔچە لىطاد پۇٌؽب ئىغبضىگە لوً ثېمىپ ثەضگۀٍىىي
رۈؼطىؽىسا ھەزىػ ثبض .ئۇ ٍ 25بـمب وىطگۀسە ذەزىچە (ذۇۋەٍٍىسٔىڭ لىعى)ٔىڭ ِېٍي ثىٍەْ
ـبِؽب رىغبضەرىە چىممبْ .ئىجٕي ئىؽھبق ِۇٔساق زەٍسۇ« :ذەزىچە ثىٕزي ذۇۋەٍٍىس ِەوىە
رەۋەؼىسە ٍۇلىطى ئبثطۇٍؽب ئىگە ظەضزاض ذورۇْ ئىسى .ئۇ رىغبضەرىە ئېپي ثبض وىفىٍەضٔي ٍبٌالپ
ئىفٍىزەرزي ۋە ـېطىه رىغبضەرّۇ لىالرزي ،زېّىؽىّۇ لۇضەٍفٍەض ئوِۇَِۈظٌۈن رىغبضەد ثىٍەْ
رۇضِۇؾ وەچۈضىسىؽبْ ذەٌك ئىسى .ثۇ ئبٍبي ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ضاؼزچىً ،ؼەِىّىٌ ،ئبق وۆڭۈي ۋە
ئېؽىً ئەذالل ٍىك وىفي ئىىۀٍىىىٕي ئبڭالپ ،ئۇٔىڭؽب ئبزەَ ئەۋەرزي ۋە« :ئۆظىٕىڭ چبوىطى
ِەٍؽەض ثىٍەْ ـبِؽب ِبي ئبچىمىپ ؼوزا  -ؼېزىك لىٍىپ وىطؼە ،ئۇٔىڭؽب ثبـمىالضؼب ثەضگۀسىٓ
وۆپطەن ھەق ثەضؼەَ» ،زېگەْ رەوٍىپىٕي ثەضزى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ضەؼۇٌۇٌالھ ثۇ ئبٍبٌٕىڭ رەوٍىپٕي
لوثۇي لىٍىپ ،ئۇٔىڭ ِەٍؽەض ئىؽىٍّىه چبوىطى ثىٍەْ ٔۇضؼۇْ ِبي ِ -ۈٌۈوٍىطىٕي ئېٍىپ
رىغبضەد ثىٍەْ ـبِؽىچە ثېطىپ وەٌسى.
-7888عۇئبي :سەعۇٌۇٌالھٕىڭ خەدىچە سەصىَەٌالھۇ ئۀھبغب ئۆٍٍىٕىؾي
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ـبَ ؼەپىطىسىٓ لبٍزىپ وېٍىۋىسى ذەزىچە ئەۋەرىەْ ِبٌٍىطىٕىڭ
ئبٌسىٕمي لېزىّسىىىٍەضگە لبضىؽبٔسا ھەَ ثىرەرەض ھەَ پبٍسىؽي وۆپ ثوٌؽبٍٔىمىٕي وۆضۈپ ۋە
ضەؼۇٌۇٌالھمب لېزىپ لوٍؽبْ چبوىطى ِەٍؽەضەزىٓ ٍوي ثوٍي ضەؼۇٌۇٌالھزىٓ ؼەظگەْ ذۇـرۇً
ِىغەظٌىه ،گۈظەي ئەذاللٍىك ،پىىطى ئۆرىۈض ،گەپ  -ؼۆظى ئوضۇٍٔۇق ۋە روؼطا ٍوي ربٌالـزەن
ئبٌىٌ عبٔبپ پەظ ىٍىزي ۋە پەۋلۇٌئبززە ئىمزىساض ئىگىؽي ئىىۀٍىىىٕي ئبڭالپ ،گوٍب ئۇظۇٔسىٓ ثېطى
ٍولىزىپ لوٍؽبْ ٔەضؼىؽىٕي روؼبرزىٓ رېپىۋاٌؽبٔسەوال ثوٌۇپ لبٌسى ۋە ثىط ذىً ـېطىٓ ئوً
ذىَبٌؽب پبرزي ،ـۇڭب ئۇ وۆڭٍىسىىي ثۇ ئوٍىٕي ٍېمىٓ زوؼزي ٔەـىؽە ثىٕزي ِۀىَىگە ئېَززي.
ٔەـىؽە وېٍىپ ضەؼۇٌۇٌالھمب ذەزىچە ثىٍەْ رۇضِۇؾ لۇضۇؾ روؼطىؽىسا گەپ ئبچزي ،ضەؼۇٌۇٌالھ
ثۇٔىڭؽب لوـۇٌىسىؽبٍٔىمىٕي ئېَززي ۋە ربؼىٍىطىٕي ذەۋەضٌۀسۈضزى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ
ربؼىٍىطى ذەزىچىٕىڭ ربؼىٍىطى ٍېٕىؽب ثېطىپ ذېطىساضٌىك لىٍسى .ئبضلىسىٕال روً ِۇضاؼىّي
ئۆرىۈظۈٌسى ِ .ۇضاؼىّؽب ثۀي ھبـىُ عەِەري ۋە ِۇظەض عەِەري ئبٍّىمىٕىڭ وبرزىٍىطى ھەِّىؽي
لبرٕبـزي .روً ضەؼۇٌۇٌالھ ـبِسىٓ لبٍزىپ وېٍىپ ئىىىي ئبٍسىٓ وېَىٓ ئۆرىۈظۈٌگۀىسى.
ضەؼۇٌۇٌالھ ٍىگىطِە رۆگىٕي روٍٍۇق ِەھطىگە ئبرىسى .ثۇ چبؼسا ذەزىچە ٍ 40بـالض چبِّىؽىسا
ثوٌۇپ ئۆظ لەۋِي عبِ بئىزىٕىڭ ئبٍبٌٍىطى ئبضىؽىسا ئېؽىً ٔەؼەة ،ئىمزىؽبزىٌ ئەھۋاي ۋە ئەلىً -
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پبضاؼەد عەھەرزە ھەِّىسىٓ ئۈؼزۈْ رۇضىسىؽبْ ذورۇْ ئىسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇ ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ
رۇٔغي ٔىىبھىؽب ئبٌؽبْ ئبٍبٌي ثوٌۇپ لبٌسى ۋە ربوي ذەزىچە ئبٌەِسىٓ ئۆرىۀگە لەزەض ضەؼۇٌۇٌالھ
ئۇٔىڭ ئۈؼزىگ ە ٍۀە ثىط ذورۇْ ئېٍىپ لوؾ ٔىىبھٍىك ثوٌّىسى .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالِٕىڭ
ثبٌىٍىطىٕىڭ ئىجطاھىّسىٓ ثبـمىؽي ذەزىچىسىٓ زۇَٔبؼب وەٌگەْ .ذەزىچە ئبۋۋاي ضەؼۇٌۇٌالھمب
لبؼىُ زېگەْ ئوؼٍىٕي رۇؼۇپ ثەضگۀىسى( .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ئبـۇ ثبٌىؽىٕىڭ ئىؽىّي
ثىٍەْ «ئەثۇٌمبؼىُ» زەپ رەذەٌٍۇغ لوٌالٔؽبْ ئىسى) ئبٔسىٓ وېَىٓ ،ظەٍٕەة ،ضۇلىَە ،ئۇِّي
وۇٌؽۇَ ،ـبرىّە ۋە ئبثسۇٌالھٕي رۇؼۇپ ثەضزى .ئبثسۇٌالھ «رەٍَىت» (ئوثساْ ،ثەٌەْ) ۋە «ربھىط»
(پبوىع) زەپ ئبرىالرزي .ئوؼۇٌٍىطىٕىڭ ھەِّىؽي وىچىه ھبٌىزىسە ئۆٌۈپ وەرىەْ .ئەِّب لىع
پەضظۀزٍىطى ئ ىؽالَ زەۋضىگە ِۇـەضضەؾ ثوٌؽبْ ۋە ِۇؼۇٌّبْ ثوٌؽبْ ثوٌۇپ ،ثبـمب ِۇؼۇٌّبٔالض
ثىٍەْ ثىٍٍە ھىغطەد لىٍؽبْ ،ئەپؽۇؼىي ئۇالضٔىڭ ھەِّىؽي ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ھبٍبد ۋالزىسىال
ئبٌەِسىٓ وېزىپ لبٌسى ،پەلەد ـبرىّىال ضەؼۇٌۇٌالھزىٓ لېٍىپ ئبٌزە ئبٍسىٓ وېَىٓ ئۆٌۈپ وەرزي.
-7888عۇئبي :وەئجىٕىڭ ئىغالھ لىٍىٕىؾي ۋە ٍبساؽحۇسۇػ ِەعىٍىغي
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ٍ 35بـمب وىطگەْ ٍىٍي لۇضەٍفٍەض وەئجىٕي ٍېڭىالپ ؼبٌّبلچي
ثوٌسى .چۈٔىي ئۇ ئىؽّبئىً ئەٌەٍـھىؽؽبالِٕىڭ ظاِبٔىسىٓ ربضرىپ ئۈؼزي ئوچۇق ،ئبزەَ ثوٍىسىٓ
ئېگىعضەن ،رەذّىٕەْ رولمۇظ گەظ ئېگىعٌى ىزە لوپۇضۇپ لوٍۇٌؽبْ ثوٌؽبچمب ،وۆپ لېزىُ ئوؼطى -
ٍبٌؽبٔالض ئۇٔىڭ ئىچىسىىي ِبي ِ -ۈٌۈوٍەضگە ؼوؼۇق لوي رەگىۈظۈؾ ئەھۋاٌٍىطى وۆضۈٌگەْ ئىسى،
ـۇٔىڭ ثىٍەْ ثىٍٍە ٍۀە وەئجە لەزىّىٌ لوضۇٌۇؾ ثوٌؽبچمب ،وەٌىۈْ ۋە ثوضاْ  -چبپمۇْ لبربضٌىك
رەثىئىٌ ئبپەرٍەضٔىڭ ھۇعۇِىؽب ئۇچطاپ ،ھەض عەھەرزىٓ وؤىطاپ ،ربٍِىطى چبن وېزىفىە
ثبـٍىؽبْ ،ثوٌۇپّۇ ِۇـۇ ٍىٍي ِەوىىسە چوڭ وەٌىۈْ ئبپىزي ٍۈظ ثېطىپ ،وەٌىۈْ وەئجىگە ئۇزۇي
وېٍىپ ئۈؼىەْ ثوٌؽبچمب ،وەئجە ٍېمىٍىپ چۈـىىٍي ربؼال لبٌسى .ـۇڭب لۇضەٍفٍەض وەئجىٕىڭ
وىفىٍەض لەٌجىسىىي ئوضٔىٕي وۆظزە رۇرۇپ ،ئۇٔي ٍېڭىالپ ؼېٍىفمب ثەي ثبؼٍىسى ۋە ئۇٔىڭ
لۇضۇٌۇـىؽب ھبالي ٍوي ثىٍەْ ربپمبْ ِبٌالضٔي ؼەضپ لىٍىؿ ،ظىٕب ،ھبضاَ ،عبظأەذوضٌۇق ۋە
وىفىٍەضگە ظۇٌۇَ ؼېٍىؿ ٍوٌي ثىٍەْ لوٌؽب وەٌگەْ ِبٌالضٔي لەرئىٌ ٍېمىٓ وەٌزۈضِەؼٍىىىە
وېٍىفزي .ئۇالض وەئجىٕي ٍىمىفزىٓ ئەٍّىٕىپ ،ھېچىىُ ئبۋۋاي لوي رەگىۈظۈـىە ئۇٔىّىسى.
ئبذىطى ثوٌّبً ثۀي ِەذعۇَ عەِەرىسىٓ ۋەٌىس ئىجٕي ِۇؼىَطە زەؼٍەپ لىٍىپ ٍىمىزىفٕي
ثبـالپ ثەضزى .ئبٔسىٓ ئۇٔىڭ ؼەٍطى ئەھۋاٌؽب ٍوٌۇلّىؽبٍٔىمىٕي وۆضۈپ ثبـمىالضِۇ ٍىمىزىفمب
وىطىفزي ،ـۇٔساق لېٍىپ ئۇالض وەئجىٕي ئبذىطى ئىجطاھىُ ئەٌەٍـ ھىؽؽبالَ رۇرمبْ ھۇٌؽىچە
ٍىمىززي ،ئبٔسىٓ لۇضۇٌۇـمب رۇرۇؾ لېٍىپ ،وەئجە ربٍِىطىٕي ثۆٌۈـۈپ لەثىٍىٍەض ئبضا ئبٍطىۋېٍىفزي.
ٔەرىغىسە ھەض ثىط لەثىٍە ئبٍطىُ  -ئبٍطىُ ربؾ ٍىؽىپ لۇضۇٌۇؾ لىٍىفمب وىطىفزي .لۇضۇٌۇـٕىڭ
رېرٕىه ئىفٍىطىٕي ضۇٍِۇق «ثبلۇَ» ئىؽىٍّىه ثىط لۇضۇٌۇـچي ثبـمۇضزى ،لۇضۇٌۇـٕىڭ رېّي
وۆرۈضۈٌۈپ «ھەعەضۇٌئەؼۋەز» ٔىڭ ئوضٔىؽب چىمىۋىسى ئۇالض « ھەعەضۇٌئەؼۋەز» ٔي ئۆظ ئوضٔىؽب
ئېٍىپ لوٍۇؾ ـەضىپىٕي ربٌىفىپ ئىرزىالپٍىفىپ لبٌسى ،ربالؾ  -ربضرىؿ رۆد وۈْ
زاۋاٍِىفىپ ٍۇلىطى پەٌٍىگە وۆرۈضۈٌسى .ھەرزب لبٍٔىك رولۇٔۇـمب ئبٍٍىٕىپ ھەضەَ ظېّىٕىٕي
ثۇٌؽىؽىٍي ربؼال لبٌسى ،ثىطاق ِەذعۇَ عەِەرىسىٓ ئەثۇ ئۇِەٍَە ئىجٕي ِۇؼىَطە ئۇالض
ئىرزىالپٍىفىۋارمبْ وۈٍٔەضٔىڭ ثىطىسە « :ھبظىط ِۇـۇ ھبٌەرزە ِەؼغىس زەضۋاظىؽىسىٓ وىُ
ثىطىٕچي ثوٌۇپ وىطؼە ،ئبـۇ ئبٍطىپ لوٍؽب لبٔساق؟» زېگەْ رەوٍىپٕي ئېَزىۋىسى ،ثۇٔىڭؽب
ھەِّەٍٍەْ لوـۇٌسى .ئبٌالھٕىڭ ئىطازىؽي ـۇٔساق ثوٌؽب وېطەنِ ،ەؼغىس زەضۋاظىؽىسىٓ رۇٔغي
ثوٌۇپ وىطىسىؽبْ وىفىٕىڭ ِۇھەِّەز ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ثوٌۇپ لېٍىفىٕي وىّّۇ ثىٍؽۇْ؟! ئۇالض
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالِٕي وۆضۈپ« :ثۇ زېگەْ ئەِىٓ ،ئۇٔىڭؽب ثىع ضاظى ... ،ھوً ِۇھەِّەز
وەٌسى» ،زەپ روۋٌىفىپ وەرزي .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ئۇالضٔىڭ ٍېٕىؽب وېٍىپ ،ئەھۋإٌي

258

www.uyghurmuslim.com www.fb.com/uighurawazi uighurawazi@yahoo.com
ئۇلمبٔسىٓ وېَىٓ ثىط زأە «ضىسا» ٔي ربپزىسە« ،ھەعەضۇٌئەؼۋەز» ٔي ئۇٔىڭ ئورزۇضىؽىؽب لوٍسى،
ئبٔسىٓ ربالؾ  -ربضرىؿ لىٍىفىۋارمبْ لەثىٍىٍەضٔىڭ ثبـٍىمٍىطىٕي ضىسأىڭ ئەرطاپىٕي رۇرمۇظۇپ
وۆرۈضۈـىە ثۇٍطۇزى .ئۇالض ٔبھبٍىزي ضاظىّۀٍىه ئىٍىىسە «ھەعەضۇٌئەؼۋەز» ٔي ئەؼٍي ئوضٔىؽب
ئبپبضزى ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ئۇٔي ئۆظ لوٌي ثىٍەْ ھبظىطلي عبٍىؽب ئېٍىپ لوٍسىِ .ۇـۇٔساق
لىٍىپ ِەؼىٍە عبِبئەرچىٍىىٕىڭ وۆڭٍىسىىىسەن ھەي ثوٌسى.
لۇضۇٌۇؾ زاۋاِىسا لۇضەٍفٍ ەض روپٍىؽبْ پبوىع ِەثٍەغ وەٍِەپ لبٌؽبچمب ،ئۇالض وەئجىٕىڭ
ـىّبٌىٌ رەضىپىسىٓ ئبٌزە گەظزەن ٍەضٔي ربِٕىڭ ؼىطرىسا ربـالپ لوٍۇـزي (ثۇ ٍەض ھىغطى روؼبق،
ۋە ھەرىُ ،ؼولّب ربَ زەپ ئبربٌسى) ۋە وىفىٍەضٔىڭ ذبٌىؽبٔچە وىطىپ چىمىپ ٍۈضِەؼٍىىي ئۈچۈْ
وەئجە ثىٕبؼىٕىڭ زەضۋاظىؽى ٕي ٍەضزىٓ ئۈؼزىٓ لىٍىپ ئوضٔىزىفزي ۋە لۇضۇٌۇـٕىڭ ئېگىعٌىىي 15
گەظگە ٍېزىۋىسى ،ئىچىگە ئبٌزە رۈۋضۇن ئوضٔىزىپ ئۈؼزىٕي ٍبپزي .ـۇٔىڭ ثىٍەْ وەئجە رەذّىٕەْ
 15گەظ ئېگىعٌىىزە رىه رۆد ثۇٌۇڭ ـەوٍىسە پۈرۈپ چىمزي« .ھەعەضۇٌئەؼۋەز» ئوضۇٔالـزۇضۇٌؽبْ
ربَ ثىٍەْ ئۇٔىڭ لبضـي رەضىپىسىىي ربِٕىڭ ئۇظۇٍٔۇلي ِ 10ېزىطزىٓ ثوٌسى« .ھەعەضۇٌئەؼۋەز»
ربۋاپگبھ ظېّىٕسىٓ ثىط ِېزىط  50ؼبٔزىّېزىط ئېگىعگە ئوضۇٔالـزۇضۇٌسى ۋە زەضۋاظا ئوضٔىزىٍؽبْ ربَ
ثىٍەْ ئۇٔىڭ وەٍٕىسىىي ربِٕىڭ ئۇظۇٍٔۇلي ِ 12ېزىطزىٓ پۈرۈپ چىمزي .زەضۋاظا ٍەض ٍۈظىسىٓ
ئىىىي ِېزىط ئىگىعٌىىىە ثېىىزىٍسى ،ثىٕبٔىڭ ؼىطرىسىٓ رۆۋۀىي رەضىپىٕىڭ ئېگىعٌىىي 25
ؼبٔزېّېزىط ،وەڭٍىىي  30ؼبٔزىّېزىط وېٍىسىؽبْ ثىٕب ھۇٌي پەـزىمي ئوضاپ رۇضزى ،ثۇ عبً ھبظىط
«ـبظىطۋاْ» (ٍۀي پۀغىطە) زەپ ئبرىٍىسۇ ،ثۇِۇ ھەَ ثەٍزۇٌالھٕىڭ ئەؼٍي ھۇٌي ئىسىٌ .ېىىٓ،
لۇضەٍفٍەض ئۇ ٍەض ٔي ربـالپ لوٍۇپ ثىٕب رېّىٕي ٔېپىعضەن لىٍىپ ئىفٍىگەْ.
-7881عۇئبي :سەعۇٌۇٌالھٕىڭ پەٍغەِجەس ثوٌۇؽحىٓ ئىٍگىشىىي ھبٍبجىذىٓ ئوِۇِىٌ
خوالعە
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ وىچىىىسىٕال ئىٕؽبٔالضزا ثوٌىسىؽبْ ئبالھىسە ٍبذفي
پەظىٍەرٍەضٔىڭ ھەِّىؽىٕي ئۆظ ۋۇعۇزىؽب ِۇعەؼؽەٍِەـزۈضگۀىسى .ئۇ پىىطىٕىڭ ئۆرىۈضٌىىي ۋە
ٔەظەضىَىؽىٕىڭ ئىٍّىٍىىي ،ئەلىً  -پبضاؼىزىٕىڭ چوڭمۇضٌۇلي ،رەپەوىۇضىٕىڭ روؼطىٍىمي ۋە
رەزثىطىٕىڭ زأبٌىمي ثىٍەْ ھەِّە عەھەرٍەضزە ئۈٌگە ثوٌۇـمب ئەضظىَززي .ئۇ ئۆظىٕىڭ عىّؽۇض ،وەَ
ؼۆظ وەٍپىَبرىٕي ،پىىىط لىٍىؿ ،ذىَبي ؼۈضۈؾ ،رەپەوىۇضىٕي چوڭمۇضالـزۇضۇؾ ۋە
ِەۋعۇزىَەرٕىڭ ھەلىمىٌ ِبھىَىزىٕي رەھمىمٍەـىە ئىفٍىزەرزي .ئۇ ٍۀە ئۆظىٕىڭ پەَ  -پبضاؼىزي ۋە
ئوچۇق ٍوضۇق رەثىئىزي ثىٍەْ ھبٍبد ؼەھىپىٍىطىٕي ۋە ئبۋاَ ذەٌمٕىڭ ئەھۋاٌىٕي ئىٕچىىىٍەپ
وۆظىزىپ ،ئۇالضٔىڭ ؼبؼالَ ثوٌّىؽبْ ٍبِبْ ئبزەرٍىطىسىٓ لوي ئۈظگۀىسى ۋە ئۆظىٕي ربضرمبٔىسى .ئۇ
ئۆظىٕي رۇرۇۋاٌؽبْ ئبؼبؼزب ئەي عبِبئەرچىٍىه ثىٍەْ ئبضىٍىفىپٍ ،بذفي ئىؿٍ ،بذفي پبئبٌىَەد
ثوٌؽب ئبوزىپ لبرٕىفبرزي .ثوٌّىؽب ئۆظىٕىڭ ٍبٌؽۇظٌۇق لوضؼىٕىؽب لبٍزىپ وىطىپ ٍبِبْ،
ئەذاللؽىع ئىفالضزىٓ ِۇزاپىئەٌىٕەرزي .ـۇڭب ئۇ ھبضاق ئىچّەٍززي ،ثۇرالضؼب ئبربپ ظەثھي لىٍىٕؽبْ
ھبٍۋأالضٔىڭ گۆـىٕي ٍېّەٍززي ،ثۇد ھەٍىەٌٍەض ئۈچۈْ ئۇٍۇـزۇضۇٌؽبْ ھېَذ  -ثبٍطاَ ۋە
ِۇضاؼىّالضؼب لبرٕبـّبٍززي ،ثەٌىي ئۇ وىچىىىسىٕال ثۇ ٍبٌؽبْ ئىالھالضزىٓ ٔەپطەرٍىٕەرزي ،ھەرزب
ئۇٔىڭؽب ِۇـۇ ثۇرالضزىّٕۇ ئۆچ وۆضۈٔىسىؽبْ ثىطەض ـەٍئي ٍولزەن لىالرزي ،ھەرزب ئۇٔىڭ «الد»،
«ئۇظظا» ٔىڭ ٔبِي ثىٍەْ لىٍىٕؽبْ لەؼەٍِەضٔي ئبڭالپ لېٍىفمىّۇ ضاظىٍىمي ٍوق ئىسى.
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ لەۋِي عبِبئىزي ئىچىسە ذۇؾ پېئىٍٍىمي ،ئەذالق پەظىٍىزي ۋە
ئېؽىً ئبزەرٍىطى ثىٍەْ رؤۇٌؽبٔىسى .ئۇ ئبزەِگەضچىٍىىي ٍبذفي ،ئەذاللي گۈظەي،
لوـٕىساضچىٍىمي ثەٌەِْ ،ىغەظى ٍېمىٍّىك ،رىٍي ربرٍىك ،وۆڭٍي رۈظ ،رەثىئىزي ِۇالٍىُ ،ئىپپەد -
ٔوِۇؼٍۇق ،وەڭ لويٍ ،بذفي ئىفالضٔي وۆپ لىٍىفمب ئبِطاق ،ئەھسىؽىسە رۇضىسىؽبْ ،ئبِبٔەرىە
ۋاپب لىٍىسىؽبْ وبرزب ظاد ئىسى .ھەرزب ئۇالض پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالِسىىي ٍبذفي ئبزەرٍەضٔي ۋە
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ضاظى ثوٌۇـمب رېگىفٍىه ذىؽٍەرٍەضٔي ئىپبزىٍەؾ ٍۈظىؽىسىٓ ئۇٔي «ئەِىٓ» (ئىفۀچىگە
ٍبضاٍسىؽبْ) ،زەپ ئبرىۋېٍىفمبْ ئىسى .لىؽمىؽي ضەؼۇٌۇٌالھ ِۇئّىٍٕەضٔىڭ ئبٔىؽي ذەزىچە
ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ئېَزمبٔسەن ئېؽىطچىٍىمالضؼب ثەضزاـٍىك ثېطەرزيٍ ،ولؽۇٌالضؼب ٍبضزەَ لىالرزي،
ِېھّبٕٔي ٍبذفي وۈرەرزي ۋە ظۇٌۇِؽب ئۇچطىؽبٔالضٔىڭ ھەلمىٕي ئېٍىفىپ ثېطەرزي.
-7885عۇئبي :ھىَشا ئۆڭىۈسى
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالِٕىڭ ٍېفي  40لب ٍېمىٕالـمبٔؽىطى ،ئۇٔىڭ ئۆرىۀىي رەئەِّوالد
(ئوً  -پىىىط)ٌىطى ئۇٔىڭ ثىٍەْ لەۋِي ئۆرزۇضؼىسىىي ِۀىۋىٌ ھبڭٕي چوڭبٍزىۋەرىۀىسى ،ئۇ
ِۇـۇ وۈٍٔەضزە وۆپ ھبٌالضزا ٍبٌؽۇظٌۇلٕي ذبالٍسىؽبْ ثوٌۇپ لبٌؽبٔىسى .ـۇڭب ئۇ ؼۇ ۋە ربٌمبْ
لبربضٌىك الظىّەرٍىىٍەضٔي ئېٍىپ ِەوىىسىٓ ئىىىي ِىً (رەذّىٕەْ ئۈچ وېٍوِېزېط) ٍىطالٍىمزىىي
ٔۇض رېؽىؽب عبٍالـمبْ ھىَطا ئۆڭىۈضىگە چىمىپ وېزەرزي .ئۇٔىڭ ئبئىٍىؽىّۇ ئۇٔىڭؽب ٍېمىٓ ثىط
ٍەضزە رۇضارزي .ضەؼۇٌۇٌالھ ھېٍىمي ئۆڭىۈضزە ضاِىعاْ ئېَىسا ثىط ئبً رۇضۇپ ئۆرىەْ  -وەچىەْ
ئبعىع ِىؽىىٍٕەضگە ئبؾ  -ربِبق ثېطىؿ ،ئىؽزىمبِەد لىٍىؿ ۋە ئەرطاپىسىىي وبئىٕبرٕىڭ زەٌىً -
پبوىزٍىطىؽب ۋە وبئىٕبد ئبضلىؽى سىىي ٍبضارمۇچىٕىڭ ظوض وۈچ لۇزضىزىگە رەپەوىۇض ٍۈضگۈظۈؾ ثىٍەْ
ۋالزىٕي ئۆرىۈظەرزي .عبٔبثي ئبٌالھ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالِٕي ئبـۇ ئۇٌۇغ ئبِبٔەرٕي ئۈؼزىگە
ئبالالٍسىؽبٍْ ،ەض ـبضى ۋەظىَىزىٕي ئبٌالھٕىڭ ئىطازىؽىگە الٍىك ئوڭفىَبالٍسىؽبْ ۋە ربضىرىٌ
ئېمىّٕي ئۆظگەضرىفى ە لبثىً ئىؽزېسارٍىك لىٍىپ ٍېزىفزۈضۈپ چىمىؿ ئۈچۈْ ِبٔب ـۇٔساق
ئوضۇٔالـزۇضؼبٔىسى .ئبٌالھ ئۇٔىڭؽب ثۇ ذىٍۋەد ذۇِبضٌىمٕي پەٍؽەِجەضٌىىىە رەوٍىپ لىٍىفزىٓ
ئۈچ ٍىً ئىٍگىطىؽىسىٓ ثبـالپ ؼبٌؽبٔىسى .ئۇ ثۇ ثىط ئبٍٍىك ٍبٌؽۇظٌۇق ھبٌىزىسە ِەۋعۇزىَەد
ضوھي ثىٍەْ ئەضوىٓ ئبظازە پەضۋاظ لىٍىپ ،ئبٌالھ ئىعٔي لىٍؽب ئبـۇ ؼەٍجي ئبٌەَ ثىٍەْ ثبضزى -
وەٌسى لىٍىؿ ئوڭبً ثوٌؽۇْ ئۈچۈِْ ،ۇـۇ زۇَٔبٔىڭ وەٍٕىسىىي ؼبٍىت ئبٌەَ ھەلمىسە وەڭ
وۇـبزە رەپەوىۇض ِ -ۇالھىعە ٍۈضگۈظەرزي.

جۆجىٕچي ثبپ .پەٍغەِجەس ئەٌەٍھىغغبالِٕىڭ ِەوىىذىىي
پەٍغەِجەسٌىه ھبٍبجي

-7888عۇئبي :جىجشىئىً ئەٌەٍـھىغغبالِٕىڭ ۋەھي ئېٍىپ وېٍىؾي
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالِٕىڭ ٍېفي  40لب روـۇۋىسى ،پەٍؽەِجەضٌىه ئبٌسىٓ ثېفبضەرٍىطى
ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ھبٍبد ؼەھىپىٍىطىٕىڭ ھەض لبٍؽي ثەرٍىطىسە ؼىً  -پبي وۆظگە چېٍىمىفمب ثبـٍىسى
ۋە ثۇ ثېفبضەرٍەض ئبۋاي ضاؼذ چۈـٍەضزىٓ ثبـالٔسى .ـۇڭب ئۇ چۈؾ وۆضؼىال گوٍب ربڭ ٔۇضىسەن
ضوـەْ ،ئېٕىك وۆضەرزي .ثۇ ھبٌەد ئبٌزە ئبٍسەن زاۋاِالـزي .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ئبضىالپ -
ئبضىالپ ھىَطا ئۆڭىۈضىسە ذىٍۋەرزە رۇضۇۋارمبْ ِەظگىٍٕىڭ ئۈچىٕچي ٍىٍي ضاِىعاْ ئېَىسا ئبٌالھ ٍەض
ـبضى ئبھبٌىؽىٕي ئۆظ ضەھّىزي ثىٍەْ ربضرۇلالـٕي ئىطازە لىٍسى چېؽي ،ئۇ ضەؼۇٌۇٌالھمب
پەٍؽەِجەضٌىىٕي ۋەھَي لىٍسى ۋە عىجطىئىً ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ئبضلىٍىك ئۇٔىڭؽب لۇضئبٔسىٓ ثىط لبٔچە
ئبٍەرٕي ٔبظىً لىٍسى.
ِۇٔبؼىۋەرٍىه ِبرېطىَبٌالضؼب ٔەظەض ؼېٍىپ وۆضگىٕىّىعزە ،ثۇ ۋالىزٕي ضاِىعإٔىڭ  - 21وۈٔي
زۈـۀجە وېچە ئىسى ،زەپ ثېىىزىفىە ثوٌىسۇ .ثۇ ِىالزىَە ٍ - 601ىٍي  - 8ئبٍٕىڭ  - 10وۈٔىگە
روؼطا وېٍىسۇ .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالِٕىڭ ٍېفي ـۇ ۋالىززب لەِەضىَە وبٌىٕساضى ثوٍىچە 40
ٍبـمب روـۇپ ئبٌزە ئبً  12وۈْ ئبـمبٔىسى .ـەِؽىَە وبٌىٕساضى ثوٍىچە ٍ 39بـزىٓ  3ئبً 12
وۈْ ئبـمبْ ثوٌىسۇ.
ثۇ لېزىُ ضەؼۇٌۇٌالھ ھېٍىمي ؼبضزىىي ئىؽزىمبِىزىٕي ئبٍبؼالـزۇضۇپ ِەوىىگە لبٍزىپ
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وېٍىۋىسى ،ئۇٔي ۋەضەلە ئىعٌەپ وەٌسى ۋە ئۇٔىڭ ئبؼعىسىٓ ثەظى ئەھۋاٌالضٔي ئبڭالپ« :ئبٌالھ
ثىٍەْ لەؼەِىي ،ؼىع چولۇَ ِۇـۇ ئۇِّەرٕىڭ پەٍؽەِجىطى ثوٌؽۇزەوؽىع ،ؼىعگە ِۇؼب
ئەٌەٍـھىؽؽبالِؽب وەٌگەْ ـەضىئەد وەپزۇ» ،زېسى.
ئىجٕي ؼەئەز ئبثسۇٌال ئىجٕي ئبثجبغ (ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ)رىٓ ۋەھىَٕىڭ ئۈظۈٌۈپ لبٌؽبْ
ۋالزىٕىڭ پەلەد ثىط لبٔچە وۈٔال زاۋاِالـمبٍٔىمىٕي ٔەلىً لىٍىسۇ .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ۋەھىٌ
ئۈظۈٌۈپ لبٌؽبْ ِەظگىٍ ٍەضزە لبرزىك ثىئبضاٍِىك ۋە ؼەَ ئۀسىفە ھېػ لىالرزي .ئۇٔي ھەض رەضەپزىٓ
ھەٍطأٍىك ۋە لوضلۇٔچ ثبؼبرزي .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالِٕىڭ ئېڭىسىٓ رېڭىطلبؾ لبضا رۇِبٍٔىطى
ئبؼزب  -ئبؼزب ظاٍىً ثوٌۇپ ،ھەلىمەد زاؼساَ ٍوٌٍىطى ضوـەْ ،ئېٕىك وۆضۈٔۈـىە ثبـٍىۋىسى ،ئۇ
ئۆظىٕىڭ ر ەڭساـؽىع ثۈٍۈن ئبٌالھٕىڭ پەٍؽەِجىطى ثوٌىسىؽبٍٔىمىٕي ۋە ئۆظىگە ئبؼّبْ ذەۋىطىٕي
ٍەرىۈظىسىؽبْ پەضىفزىٕىڭ ۋەھىٌ ئەٌچىؽي ئىىۀٍىىىٕي رؤۇپ ٍەرزي .ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ۋەھىَٕي
ؼېؽىٕىفي ئۇٔىڭ ۋۇعۇزىسا ِۇـۇ ٍوٌسا زۇچ وېٍىسىؽبْ لىَىٕچىٍىمالضؼب لبضىزب ؼبثىذ
ثەضلەزەٍِىه رۇٍؽۇؼي ۋە ِۇؼزەھىەَ ئىطازە رىىٍىسى ،ـۇٔىڭسىٓ وېَىٓ ئۇٔىڭؽب عىجطىئىً
ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ئىىىىٕچي لېزىُ ۋەھىٌ ئېٍىپ وەٌسى.
-7881عۇئبي :ئىالھي چبلىشىك
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ئبٌالھ ربئبالزىٓ « ئي (ۋەھىٌ ٔبظىً ثوٌؽبْ چبؼسا) وىَىّگە
چۈِىىٍىۋاٌؽۇچي (پەٍؽەِجەض!) رۇض ! ئىٕؽبٔالضٔي ئبٌالھٕىڭ ئبظاثىسىٓ ئبگبھالٔسۇض.
پەضۋەضزىگبضىڭٕي ئۇٌۇؼال ،وىَىّىڭٕي پبن رۇد .ئبظاثزىٓ (ٍۀي ئبظاثمب زۇچبض لىٍىسىؽبْ
ئىفالضزىٓ) ٍىطاق ثوي .وۆپ ئېٍىؿ ٔىَىزىسە ثەضِە (ٍۀي وىفىگە ثىطەض ٔەضؼە ؼوۋؼب لىٍؽبڭ،
ئۇٔىڭسىٓ وۆپطەن ئېٍىفٕي رەِە لىٍّب) ،پەض ۋەضزىگبضىڭ ئۈچۈْ (لەۋِىڭسىٓ ٍەرىەْ
ئەظىَەرٍەضگە) ؼەثطى لىً» ،زېگەْ ِەظِۇٔسا ثىط ٔەچچە ئىالھىٌ چبلىطىمالضٔي ربپفۇضۇۋاٌسى .ثۇ
چبلىطىمالض گەضچە لبضىّبلمب ئبززىٌٍ ،ۈظەوىسەن رۇٍۇٌؽىّۇ ،ئىٕچىىىٍەپ رەھٍىً لىٍؽبٔسا ِۀىؽي
چوڭمۇضٔ ،ىفبٔي ئېٕىك ،رەؼىطچبٍٔىمي وۈچٍۈن ،ضېئبي ئەِەٌىَەرچبٍٔىممب ئىگە ،زأب ثۇٍطۇلالضزۇض.
ِبٔب ثۇ لەرئىٌ ھەَ وەؼىىٓ ثۇٍطۇق پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالِٕي ئبئىٍە ـبزٌىمىسىٓ،
ضاھەرٍىه ،ئىٍٍىك وۆضپىؽىسىٓ ۋە رىٕچ  -ذبرىطعەَ رۇضِۇـزىٓ ؼۆضەپ ربضرىپ چىمىپ،
وىفىٍەضٔىڭ ئىسىَىۋى ئەھۋاٌي ۋە رۇضِۇؾ ئەِەٌىَىزىسىىي ِەۋلەؼىعٌىه ،ذۇضاپبرٍىك ۋە ثوٌّىؽۇض
ٔبھبلچىٍىمالض ئبضىؽىؽب ئىرزىَبضؼىع ئىززىطىپ ئەوىطزى.
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ثۇ ثۇٍطۇلمب ثىٕبئەْ ئوضٔىسىٓ زەغ رۇضزى ،ئۇ ـۇ رۇضؼبٔچە 20
ٍىٍسىٓ وۆپطەن ۋالىذ ئىعچىً ِۇؼزەھىەَ ،ؼبثىذ ثەضلەزەَ رۇضزى .ئۇھ ،...زەپ ضاھەد
ؼېؽىٕىپ ئوٌزۇضِىسى .ھېطىپ روذزبپ لبٌّىسى .ئەِسى ثوٌسى لىالً زېّىسى ،ئۆظ ـەذؽىَىزي
ۋە ٍبوي ئبئىٍە ربۋاثىئبرٍىطى ئۈچۈٔال ٍبـىّىسى.
ئۇ ٍەض ـبضىسىىي ئەڭ ئېؽىط ٍۈن ،چوڭ ئبِۀەد ٍۈوىٕي ،ئىٕؽبٔىَەرٕىڭ ئەلىسە ٍۈوىٕي ۋە
ھەض لبٍؽي ِەٍسأالضزىىي عەڭ ۋە عىھبز ٍۈوىٕي ئ ۆظ ظىّّىؽىگە ئېٍىپ ھبضِبً  -ربٌّبً ئىعچىً
ئبٌالھٕىڭ زىٕىؽب زەۋەد لىٍىپ ٍ 20ىٍسىٓ وۆپطەن ھبٍبرىٕي وۈضەؾ ِەٍسأىسا ئۆرىۈظزى .ئۇ ثۇ
ئىالھىٌ چبلىطىمٕي ربپفۇضۇۋېٍىپ پەٍؽەِجەضٌىه ۋەظىپىؽىٕي ئۈؼزىگە ئبٌؽبٔسىٓ ثوٍبْ ثىط
ئىفٕي ٍۀە ثىط ئىفمب رولۇٔۇـزۇضۇپ لوٍّىسى ،ثىط ئىفٕي زەپ ٍۀە ثىط ئىفٕي ئبلؽىزىپ
لوٍّىسى.
-7887عۇئبي :دەۋەت ِەصگىٍىٕىڭ ثىشىٕچي ثبعمۇچي  -دەۋەت وۈسىؾي
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ثۇ زىٕٕي ئبۋۋاي ئۆظ ئبئىٍىؽي ۋە ِۇٔبؼىۋىزي ٍېمىٓ زوؼذ -
ثۇضازەضٌىطىگە رەڭٍىفي ِۇِىىٓ ئىسى .ـۇڭب ،ئۇ رۇٔغي ثوٌۇپِ ،ۇٔبؼىۋەرٍىه وىفىٍەضٔيٍ ،ۀي
ئۆظ ئبئىٍىؽىٕي ۋە ٍېمىٓ زوؼذ  -ثۇضازەضٌىطىٕي ،ـۇٔىڭسەن رؤۇؾ ثىٍىفٍىطى ،ثوٌۇپّۇ ئۇالض
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ئىچىسىٓ «ھەق ؼۆٍەضٍ ،بذفي رەثىئەرٍىگٍىىي» ثىٍەْ رؤۇٌؽبْ ،ئۇالضِۇ ضەؼۇٌۇٌالھٕي،
«ضاؼزچىً ھەلىمەد ٍبلٍىؽۇچي» ،زەپ ثىٍىسىؽبْ« ،ۋۇعۇزىسا ٍبذفىٍىمٕىڭ ئەؼىطى ثبض ثىط
لىؽىُ وىفىٍەضٔي ربٌالپ ئىؽالِؽب چبلىطزىٔ .ەرىغىسە ،ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئبٌىَغبٔبپٍىمي،
ـەذؽىَەرؽىعٌىىي ۋە ضاؼزچىٍٍىمىؽب ـەوٍۀّەٍسىؽبْ ثىط رۈضوۈَ وىفىٍەض ثۇ زەۋەرىە رۇٔغي
ثوٌۇپ ئبۋاظ لوـزي ،ئۇالض ئىؽالَ ربضىرىسا «رۇٔغي ئەۋالز ِۇؼۇٌّبٔالض» ،زەپ ئبربٌسى .ئۇالضٔىڭ
زەؼٍەپ ئىپزىگبضىسا ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئبٍبٌي ذەزىچە ثىٕزي ذۇۋەٍٍىس ،ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئبظاز
لىٍىۋەرىەْ لۇٌي ظەٍس ئىجٕي ھبضىػ ئىجٕي ـۇضەھجىً وەٌجي ،ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ربؼىؽىٕىڭ ئوؼٍي
ئەٌي ئىجٕي ئەثۇ ربٌىت ۋە ٍېمىٓ زوؼزي ئەثۇ ثەوطى ؼىسزىمٍەض ِۇؼۇٌّبْ ثوٌسى .ثۇالض زەۋەد
ثبـالٔؽبْ ثىطىٕچي وۈٔىال ِۇؼۇٌّبْ ثوٌؽبٔىسى .ـۇٔىڭسىٓ وېَىٓ ئەثۇ ثەوطىّۇ زەۋەرىە
وىطىفىپ وەرزي .ئۇ ذۇؾ پېئىً ،ئبؼىٕىساضچىٍىمي ٍبذفي ،چىمىفمبق رەثىئەد ،ئەذاللٍىك،
وەڭ لوي ئبزەَ ئىسى .ئۇٔىڭ ئۈؼزىگە ئۇٔىڭ پبضاؼەرٍىىٍىىي ،رىغبضەرزىىي ئېپي ۋە ـېطىٓ
ؼۆھج ەد ئبالھىسىٍىىي ،ئۇٔىڭ لەۋِي  -عبِبئىزي ئورزۇضىؽىسىىي ثبضزى  -وەٌسى ِۇٔبؼىۋىزىٕي
لوٍۇلالـزۇضؼبٔىسى ۋە ئەي ئبضىؽىسىىي رەؼىطىٕي ظوضاٍزمبٔىسى .ـۇڭب ،ئۇ ئۆظىٕىڭ ؼۆھجىزىگە
ھبظىطٌىك لىٍىسىؽبْ لەۋِي  -لېطىٕساـٍىطىسىٓ ئىفۀچ لىالالٍسىؽبٍٔىطىٕي ئىؽالِؽب زەۋەد
لىٍسىٔ .ەرىغىسە ،ئۇٔىڭ ِەؼٍەوساـٍىطىسىٓ ئوؼّبْ ئىجٕي ئەـفبْ ئۇِەۋى ،ظۇثەٍط ئىجٕي ئەۋۋاَ
ئەؼەزى ،ئبثسۇضاھّبْ ئىجٕي ئەۋؾ ظۇھطى ،ؼەئس ئىجٕي ئەثي ۋەلمبغ ظوھطى ۋە رەٌھە ئىجٓ
ئوثەٍسۇٌال رەٍّي لبربضٌىمالض ِۇؼۇٌّبْ ثوٌسى .ھەِّىسىٓ ثۇضۇْ ِۇؼۇٌّبْ ثوٌؽبْ ثۇ ؼەوىىع
ـەذػ ر بضىرزب ئىؽالَ ئبۋأگبضرٍىطى (ٍۀي رۇٔغي ئەۋالز ِۇؼۇٌّبٔالض) ثوٌۇپ لبٌسى.
زەؼٍەپ ِۇؼۇٌّبْ ثوٌؽبٔالضزىٓ ٍۀە ثىالي ئىجٕي ئەثي ضەثبھ ھەثەـىَّۇ ثبض .ئۇٔىڭسىٓ
وېَىٓ ثۇالضؼب ئەگىفىپ ،ئىؽالَ ئۇِّىزىٕىڭ ئىفۀچىٍىه ئبزىّي ئەثۇ ئۇثەٍسە ئبِىط ئىجٕي
عەضضاھ (ثۀي ھبضىػ عەِەرىسىٓ) ،ئەثۇ ؼەٌىّە ئىجٕي ئبثسۇٌئەؼەز (ثۀي ِەذعۇَ عەِەرىسىٓ)،
ئەضلەَ ئىجٕي ئەثىٍئەضلەَ (ثۀي ِەذعۇَ عەِەرىسىٓ) ،ئوؼّبْ ئىجٕي ِەظئۇْ ۋە ئۇٔىڭ ئىىىي
لېطىٕسىفي لۇزاِە ۋە ئبثسۇٌالھ ،ـۇٔىڭسەن ئۇثەٍسە ئىجٕي ھبضىػ ئىجٕي ِۇرەٌٍىپ( ،ئىجٕي
ئبثسۇِبٔبؾ) ۋە ؼەئە ز ئىجٕي ظەٍس (ثۀي ئەزى عەِەرىسىٓ) ۋە ئۇٔىڭ ئبٍبٌي ـبرىّە ثىٕزي ذەرزبة
(ئۆِەض ئىجٕي ذەرزبة ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ھەِفىطىؽي) ،ذەثجبة ئىجٕي ئەضەد ،ثۀي ھۇظەًٍ
عەِەرىسىٓ ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ِەؼئۇز ۋە ئۇالضزىٓ ثبـمب ثىط ثۆٌۈن وىفىٍەض ِۇؼۇٌّبْ ثوٌسى .ئۀە
ـۇالض لۇضە ٍؿ لەثىٍىؽىٕىڭ ھەض لبٍؽي ئبٍّبلٍىطىسىٓ ئەڭ زەؼٍەپ ِۇؼۇٌّبْ ثوٌؽبٔالضزۇض.
ئىجٕي ھىفبَ« :ثۇالضٔىڭ ؼبٔىٕي  40وىفي ئىسى» ،زەپ ھېؽبثٍىسى .ئىجٕي ئىؽھبق ِۇٔساق
زەٍسۇ « :ـۇٔىڭسىٓ وېَىٓ وىفىٍەض ئەض  -ئبٍبي ،روپ  -روپ ثوٌۇپ ئىؽالِؽب وىطىفىە ثبـٍىسى.
ِەوىىسە ئىؽالَ روؼطۇٌۇق گەپ  -ؼۆظٌەض ربضلبٌسى .ثبضا  -ثبضا ئىؽالَ ھەلمىسىىي پبضاڭ
وىفىٍەضٔىڭ ؼۆظ رېّىؽىؽب ئبٍالٔسى.
ٍۇلبضلىالضٔىڭ ھەِّىؽي ٍوـۇضۇْ ِۇؼۇٌّبْ ثوٌؽبٔىسى .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالِّۇ ئۇالض
ثىٍەْ ِەذپىٌ ئۇچطىفىپ ،زىٕىٌ ئەھىبِالضٔي ٍوـۇضۇْ ئۆگىزىپ رۇضارزي .چۈٔىي ،زەۋەد
رېرىچە ئبٍطىُ  -ئبٍطىُ ـەذؽٍەض ثوٍىچە ٍوـۇضۇْ ئېٍىپ ثېطىٍىۋاربرزي.
ؼۈضە ِۇززەؼؽىطٔىڭ ثبؾ لىؽّي ٔبظىً ثوٌۇپ ثوٌؽبٔسىٓ وېَىٓ ،ۋەھىٌ ئبضلىّۇئبضلب ٔبظىً
ثوٌۇـمب ثبـٍىسى .ـۇ ِەظگىٍٍەضزە ٔبظىً ثوٌؽبْ ئبٍەرٍەض ۋە ؼۈضە ثۆٌەوٍىطى ئەٍٕي زەۋضٔىڭ رىٕچ
ۋەظىَىزىگە ِبغ وېٍىسىؽبْ ،عۈٍِە ثۆٌەوٍىطى لىؽمبِ ،ۇڭٍۇق ئبٍطىُ پبؼىٍؽب ئىگە ،رەؼىطٌىه ۋە
عەظثىساضٌىممب ئىگە ئبٍەرٍەض ثوٌۇپ ،ثۇ ئبٍەرٍەض ئىٕؽبْ ٔەپؽىٕي پبوالؾ ،زۇَٔبزىىي
ؼەرچىٍىىٍەضگە چېزىٍىپ لېٍىفزىٓ ؼەؼىۀسۈضۈؾ ،عۀٕەد ۋە زوظاذٍەضٔي گوٍب وۆظ ثىٍەْ
وۆضگۀسەن رەؼۋى طٌەؾ لبربضٌىمالضٔي ِەظِۇْ لىٍؽبْ ثوٌۇپِ ،ۇئّىٓ ِ -ۇؼۇٌّبٔالضٔي ئۇالض
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ٍبـبۋارمبْ ئبـۇ عەِئىَەرزىٓ ثبـمب ثىط ِۇھىزمب ثبـالپ ثبضارزي.
زەؼٍەپ ٔبظىً ثوٌؽبْ ئبٍەرٍەضزە ٔبِبظ ئولۇـمب ثۇٍطۇٌؽبْ ئەِىط  -پەضِبٔالض ثبض ئىسى« .ربضىد
ئىجٕي ھىفبَ» زېگەْ وىزبثزب« :پەٍؽە ِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ۋە ؼبھبثىٍەض ٔبِبظ ۋالزي وىطگۀسە ،ربغ
عىٍؽىٍىطىؽب ثېطىپ ،ئەي وۆظىسىٓ ٍىطاق عبٍالضزا ٔبِبظٌىطىٕي ٍوـۇضۇْ ئولۇـۇپ وېٍەرزي .ئەٍٕي
چبؼسىىي ۋەلەٌىىٍەضٔىڭ ھەض لبٍؽي رەضەپٍىطىگە ٔەظەض ؼبٌؽىٕىّىعزاِ( ،ۇـۇ ِەظگىٍسە) زەۋەد
گەضچە ِەذپىٌ ئبٍطىُ  -ئبٍطىُ ـەذؽٍەض ثوٍىچە ٍوـۇضۇْ ئېٍىپ ثېطىٍىۋارمبْ ثوٌؽىّۇ ،لۇضەٍؿ
زائىطىٍىطى ثۇٔي ئۇلّبً لبٌّىؽبْ .ثىطاق ،ئۇالض ثۇٔىڭؽب ئبضرۇلچە پەضۋا لىٍىپ وەرّىگۀىسى.
ھەؾ  -پەؾ زېگۈچە ئۈچ ٍىً ئۆرۈپ وەرزي .ئىؽالَ زەۋىزي گەضچە ـەذؽٍەض ئبضا ٍوـۇضۇْ
ئېٍىپ ثېطىٍىۋارمبْ ثوٌؽىّۇ ،ـۇٔىڭ ِبثەٍٕىسە ،ئىؽالِي لېطىٕساـٍىك ۋە ئۆظئبضا ھەِىبضٌىك
ئبؼبؼىسا ئەٌچىٍىىٕي ٍەرىۈظۈؾ ۋە ئۇٔي ئۆظ عبٍىؽب لبضاض ربپمۇظۇؾ ۋەظىپىؽىٕي ئبزا لىالالٍسىؽبْ
ثىط رۈضوۈَ ؼبزىك ِۇئّىٍٕەض ثبضٌىممب وېٍىپ ثوٌؽبٔىسى .ـۇٔىڭسىٓ وېَىٓ پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍـھىؽؽبالِٕي ئبـىبضا زەۋەرىە ئۆرۈـىە ،ثبرىً ئىفالضؼب لوضلّبً لبضـي رۇضۇـمب ۋە
ثۇرپەضەؼٍىىىە لبضـي زازىً ھۇعۇَ لىٍىفمب رەوٍىپ لىٍىٕىپ ،ۋەھىٍَەض ٔبظىً ثوٌسى.
-7884عۇئبي :دەۋەت ِەصگىٍىٕىڭ ثىشىٕچي ثبعمۇچي  -ئبؽىبسا دەۋەجىە ئۆجۈػ
ئبـىبضا زەۋەرىە ئۆرۈؾ ھەلمىسە رۇٔغي ثوٌۇپ ئبٌالھٕىڭ «ٍېمىٓ ذىؿ  -ئەلطىجبٌىطىڭٕي
ئبگبھالٔسۇضؼىٓ»«( ،لۇضئبْ وەضىُ» ؼۈضە ـۇئەضا  - 214ئبٍەد)زېگەْ ئبٍىزي ٔبظىً ثوٌسىِ .ەظوۇض
ئبٍەد ٔبظىً ثوٌؽبٔسىٓ وېَىٓ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ئبۋۋاي ثۀي ھبـىُ عەِەرىٕي چبلىطزى.
ـۇئبْ ئۇالضِۇ ھبظىط ثوٌۇـزي .ئۇالضؼب ثۀي ِۇر ەٌٍىپ ئىجٕي ئبثسۇِبٔبؾ عەِەرىسىٓ ثىط لبٔچە
ئبزەَ لوـۇٌۇپ ٍېؽىٍؽبٔىسىٍ .ىؽىٓ لبرٕبـچىٍىطىٕىڭ ؼبٔي  45وىفىگە ٍەرزي .ئۇالض روٌۇلٍىٕىپ
ثوٌّبً رۇضۇپال ئەثۇ ٌەھەة ؼوضۇٕٔىڭ وەٍپىَبرىٕي ثۇظزى .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ عبۋاة
لبٍزۇضِبً عىُ رۇضزى ۋە ؼوضۇْ ئەھٍىّۇ ربضلبپ وېزىفزي.
ـۇٔىڭسىٓ وېَىٓ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ھېٍىمي عەِەرساـٍىطىٕي ٍۀە ثىط لېزىُ لبٍزب
چبلىطىپ ؼۆظ لىٍسى .ثۇٔىڭؽب لبضىزب ئەثۇ ربٌىت ٔبھبٍىزي ٍبذفي پوظىزؽىَە ثىٍسۈضزى .ئۇٔىڭ
وەٍٕىسىٓ ئەثۇ ٌەھەة ٍۀە ئېؽىع ئېچىپٍ« :بئبٌالھ!! ثۇ ؼەرچىٍىىٕي؟! ئۇٔي ثبـمىالضٔىڭ
روؼىؽىٕىسىٓ وۆضە ،ئۆظەڭالض روؼؽبڭالض ثوٌّبِسۇ؟!» زېسى .ثۇٔىڭؽب عبۋاثەْ ئەثۇ ربٌىت« :ئبٌالھ
ثىٍەْ لەؼەَ لىٍىّىعوي ،ثىع ھبٍبرال ثوٌىسىىۀّىع ،ئۇٔي عبْ رىىىپ لوؼساٍّىع» ،زېسى .ؼوضۇْ
ئەھٍي ؼۇٌؽۇال ئىچىسە ربضلبپ وېزىفزي.
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ئبـى بضا زەۋەرىە ئۆرىەْ ئەھۋاٌسا ربؼىؽي ئەثۇ ربٌىت ئۇٔي لبٔبد
ئبؼزىؽب ئېٍىپ ھىّبٍە لىٍىسىؽبٍٔىمىؽب روٌۇق ئىفۀچ لىٍؽبٔسىٓ وېَىٓ ،ئۇ ثىط وۈٔي ؼبپب رېؽىؽب
چىمىپٍ« :ب ؼەثبھبھ » ،زەپ روۋٌىسى .ثۇ ؼبزأي ئبڭٍىؽبْ لۇضەٍؿ ئبٍّبلٍىطى رەضەپ  -رەضەپزىٓ
ٍىؽىٍىپ وەٌسى .ـۇٔى ڭ ثىٍەْ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ئۇالضٔي رەۋھىس (ثىط ذۇزاٌىك
ئەلىسىؽي)گە ۋە ئۆظىٕىڭ ئبٌالھٕىڭ پەٍؽەِجىطى ئىىۀٍىىىگە ئىّبْ وەٌزۈضۈـىە ۋە لىَبِەد
وۈٔىٕىڭ ثەضھەلٍىىىگە ئىفىٕىفىە چبلىطزى« .ثۇ ئبٍەد «ٍېمىٓ ذىؿ  -ئەلطىجبٌىطىڭىٕي
ئبگبھالٔسۇضؼىٓ» ،زېگەْ ئبٍەد ٔبظ ىً ثوٌؽبٔسىٓ وېَىٓ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ـەذؽٍەض
ثوٍىچە ۋە ووٌٍىىزىپٍەض ثوٍىچە چبلىطىپ« :ئي لۇضەٍؿ عبِبئەؼي! ئۆظ  -ئۆظۈڭالضٔي زوظاخ
ئبظاثىسىٓ لۇرمۇظۇڭالض! ئي ئىجٕي وەئىت عەِەري! ؼىٍەضِۇ ئۆظ  -ئۆظەڭالضٔي زوظاخ ئبظاثىسىٓ
لۇرمۇظۇڭالض! ئي لىعىُ ـبرىّە! ؼۀّ ۇ ئۆظەڭٕي ئبٌالھٕىڭ ئبظاثىسىٓ لۇرمبظؼىٓ! ئبٌالھ ثىٍەْ
لەؼەِىيِ ،ەْ ؼىٍەضگە ئبٌالھٕىڭ ئبظاثىسىٓ ھېچ ٔەضؼىگە ئبضا رۇضاٌّبٍّەْ ،ئبضىّىعزىىي ئۇضۇغ
 رۇؼمبٔچىٍىك ِۇٔبؼىۋىزي ئۆظ ٍوٌىسا ئېٍىپ ثېطىٍىسۇ» ،زېسى.ِبٔب ثۇ ئەڭ ٍۇلىطى پەٌٍىگە ٍەرىەْ عبضاڭٍىك رەثٍىػ ؼبزاؼي ئىسى .پەٍؽەِجەض
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ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ثۇ ؼبزا ئبضلىٍىك ئۆظىٕىڭ ئەڭ ٍېمىٓ ئۇضۇغ  -رۇؼمبٍٔىطىؽب « :ئىالھي ئەٌچىٍىىٕي
ضاؼذ زەپ چىٓ پۈرۈؾ ،ئورزۇضىّىعزىىي ئۇضۇغ  -رۇؼمبٔچىٍىك ِۇٔبؼىۋىزىٕىڭ ِۇھىُ
ھبٌمىؽىسۇض ،ئەضەثٍەضزە ھبظىط چېڭؽب چىممبْ ئەؼەثىَىٍىه (رەضەثجبظٌىك) ئبٌالھٕىڭ زەضگبھىسىٓ
ٔبظىً ثوٌؽبْ ئبگبھالٔسۇضۇؾ ھبضاضىزىسە ئېطىپ رۈگىسى» ،زېگۀٕي عبوبضٌىؽبٔىسى.
ھەق ئبۋاظىٕىڭ عبضاڭٍىك ؼبزاؼي ِەوىە رەۋەؼىسە زاۋاٍِىك ٍبڭطىّبلزب ئىسى .ئبذىطى
ئبٌالھٕىڭ « ؼبڭب ثۇٍطۇٌؽبٕٔي (ٍۀي پەضۋەضزىگبضىڭٕىڭ ئەِطىٕي) ئبـىبضا ئورزۇضىؽب لوٍؽىٓ،
ِۇـطىىالضٔىڭ ِەؼرىطىٍىطىگە پەضۋا لىٍّىؽىٓ» ،زېگەْ ئبٍىزي ٔبظىً ثوٌسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ئۇالضٔىڭ ـېطىه  -ذۇضاپبرٍىطىٕىڭ ۋە ئۇٔىڭ ئبؼبؼؽىع
ئەپؽبٔىٍىطىٕىڭ ئەپزە  -ثەـىطىؽىٕي ئېچىپ ربـالـمب وىطىفزي ۋە ثۇد  -ھەٍىەٌٍەضٔىڭ
ھەلىمىٌ ِبھىَىزىٕي ۋە ئۇٔىڭ ٔەلەزەض لەزضى  -لىّّەرؽىع ٔەضؼە ئىىۀٍىىىٕي ئوچۇق ئبـىبضا
ئورزۇضىؽب لوٍۇپ ،ثورالضٔىڭ ئبعىع ،وېطەوؽىع ثىط ٔېّە ئىىۀٍىىىٕي ئەِەٌىٌ ِىؽبٌالض ثىٍەْ
چۈـۀسۈضزى .ثۇرالضؼب ؼېؽىٕىؿ ۋە ثۇرالضؼب چولۇٔۇـٕي ئۆظى ثىٍەْ ذۇزا ئورزۇضىؽىسا ۋاؼىزە
لىٍىۋاٌؽبٔالضٔىڭ ئبپ  -ئبـىبضا ئبظؼۇٍٔۇلزب ئىىۀٍىىىٕي ضوـەْ زەٌىً  -پبوىزالض ثىٍەْ ثبٍبْ
لىٍسى.
گوٍب چبلّبق گۈٌسۈضِبِىؽي رىٕچ ھبۋا ثوـٍۇلىٕي ظىٍعىٍىگە وەٌزۈضگۀسەنِ ،ۇـطىىالضٔىڭ
ئبظؼۇٍٔۇلىٕي ۋە ثۇرمب چولۇٔۇـٕىڭ ھبِبلەرٍىىٍىىىٕي ئبـىبضا عبوبضالؾ ِەوىىٍىىٍەضٔىڭ ؼەظەپ
ئ ورىٕي الۋۇٌسىزىۋەرزي ۋە ئۇالض ثۇٔىڭسىٓ ثەوال ربؼبزىپىٍَىك ۋە ؼەٍطىٍىه ھېػ لىٍىفىپ،
ئوِۇَِۈظٌۈن ئىٕىبض لىٍىفمب ثبـٍىسى.
لۇضەٍفٍەض ئۇـزۇِزۇد ٍۈظ ثەضگەْ ثۇ ٍېڭي ثۇضۇٌۇـٕي روؼىّبلچي ثوٌسى .چۈٔىي ،ثۇٔساق
لىٍّىؽبٔسا ،ئۇالضٔىڭ وؤب ئۀئۀىۋى ِىطاؼٍىطى ذەۋپىە ئۇچ طاٍززي لۇضەٍفٍەض رەزثىط لوٌالّٔبلچي
ثوٌسى .ئۇالض ئۇٍبْ ئوٍالپ ،ثۇٍبْ ئوٍالپ ،وۆپ رەپەوىۇض لىٍؽبٔسىٓ وېَىٓ ئبذىطى
ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ربؼىؽي ئەثۇ ربٌىجٕىڭ لېفىؽب وېٍىپ ،ئۇٔىڭسىٓ عىَەْ ئىٕىؽىٕىڭ ھەضىىىزىٕي
چەوٍەـٕي رەٌەپ لىٍّبلزىٓ ثبـمب ٍوي ٍوق ئىىۀٍىىىٕي رؤۇپ ٍەرزي .ـۇئبْ رەـىىٍٍىٕىپ،
ئەثۇ ربٌىجٕىڭ لوضۇؼىؽب وەٌسى .ئەثۇ ربٌىت ئەٌچىٍەضگە چىطاٍٍىك گەپٍەض ثىٍەْ ئۆظضەذبھٍىك
ئېَزىپ ٍبٔسۇضزى .ئۇالضِۇ لبٍزىپ لېٍىفزي .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالِّۇ ئبٌالھٕىڭ زىٕىٕي
رەـۋىك لىٍىؿ ۋە رەۋھىَس زەۋىزىٕي لبٔبد ٍبٍسۇضۇـٕي ثۇضۇٔمىسەو ال زاۋاِالـزۇضۇۋەضزى.
ِۇـۇ وۈٍٔەضزە لۇضەٍؿ زائىطىٍىطى ثبـمىچە ثىط ؼەِگە پبرزي .ؼەۋەثي ،پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ئبـىبضا ،زەۋەرىە ئۆرىىٕىگە ثىط لبٔچە ئبً ثوٌّبٍال ،ھەط ِەۋؼۇِي ٍېمىٕالپ
وەٌگۀىسى .لۇضەٍفٍەض ھەض لبٍؽي ئەضەة لەثىٍىٍىطىٕىڭ ھەط ئۆِەوٍىطى پبد ئبضىسا ِەوىىگە
ٍېزىپ وېٍىسىؽبٍٔىمىٕي ثىٍەرزي .ـۇڭب ،ئۇالضِ « :ۇھەِّەز (ئەٌەٍـھىؽؽبالَ) ھەلمىسە ِۇۋاپىك ثىط
پىزٕە  -ئىؽۋا ؼۆظ رېّىؽي ربضلىزىپ ثۇ زەۋەرٕىڭ ھبعىالض ئبضلىٍىك پۈرۈْ ئەضەثٍەضگە ربضاپ
وېزىفىٕىڭ ئبٌسىٕي ئېٍىؿ وېطەن ،زەپ لبضىسى» ،ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇالض ِۇـۇ ؼۆظىسە ثىطٌىىىە
وېٍىۋېٍىؿ ئۈچۈْ ۋەٌىس ئىجٕي ِۇؼىَطۀىڭ ئۆٍىگە عەَ ثوٌۇـزي .ۋەٌىس ئۇالضؼب« :ثۇ ھەلزە
ھەِّىڭالض ثىط پىىىطگە وېٍىڭالض ،گېپڭالض ثىط ٍەضزىٓ چىمؽۇْ ،ثىطىڭالض ٍۀە ثىطىڭالضٔي ٍبٌؽبٔؽب
چىمىطىسىؽبْ ٍبوي ثىطىڭالضٔىڭ ؼۆظىٕي ٍۀە ثىطىڭالض ضەد لىٍىسىؽبْ ئىؿ ثوٌّىؽۇْ» ،زېسى.
ئۇالض« :ؼەْ زېگىٓ» ،زېَفزي .ۋەٌىسٍ« :بق ،ئۆظەڭالض زەڭالضِ ،ەْ ئبڭالپ ثبلبً» ،زەپ
رۇضىۋاٌسى .ئۇالض« :وبھىٓ (چىطاؼچي) زەٍٍىّىىىٓ» ،زېۋىسى ،ۋەٌىسٍ« :بق ،ئبٌالھ ثىٍەْ
لەؼەِىي ،ئۇ وبھىٓ ئەِەغ ،ثىع وبھىٕالضٔي عىك وۆضگەْ ،ئۇٔىڭ زېگۀٍىطى وبھىٕالضٔىڭ
لېٍىپالـمبْ ؼۆظ ئىجبضىٍىطى ۋە ؼەعئي لبپىَىٍىطىگە ھەضگىع ئوذفىّبٍسۇ» ،زېسى .ئۇالض ئۇٔسالزب:
«ؼبضاڭ» زەٍٍي زېَىفىۀىسى ،ۋەٌىسٍ« :بق ئۇ ؼبضاڭ ئەِەغ .ثىع ؼبضاڭ ِەعٕۇْ ثوٌؽبٔالضٔي
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وۆضگەْ ،ؼبضاڭالضٔىڭ ضوھي ھبٌىزىٕىڭ لبٔساق ثوٌىسىؽبٍٔىمىٕي ثىٍىّىعِ ،ۇھەِّەز ؼبضاڭالضزەن
ثوؼۇٌۇپ ،ئېگىع  -پەغ ؼۆظٌەپ ٍۈضِەٍسۇ» زېسى .ئۇالض« :ئەِىؽە ـبئىط زەٍٍي» ،زېۋىسى ،ۋەٌىس:
« ٔەزە ـبئىط ثوٌؽۇْ! ثىع ـېئىط رۈضٌىطىٕىڭ لوـبق ،لبپىٌ ،ؼەظەئ ،ەؼىط ،ئبززى ۋە ِۇضەوىەپ
ۋەظىٍٕىطىٕىڭ ھەِّىؽىٕي ثىٍىّىع ،ئۇٔىڭ زېگۀٍىطى ھەضگىع ـېئىط ئەِەغ» ،زېسى .ئۇالض:
«ؼبھىط زەٍٍي» ،زېۋىسى ،ۋەٌىس« :ئۇ زېگەْ ؼبھىطِۇ ئەِەغ ،ثىع وۆپٍىگەْ ؼبھىطالضٔي ۋە
ئۇالضٔىڭ ؼېھطى ئوٍۇٍٔىطىٕي وۆضگەِْ ،ۇھەِّەزٔىڭ ئىفي ئۇالضٔىڭ زەَ ؼېٍىفي ۋە ثۀذ
لىٍىفٍىطىؽب ھەضگىع ئوذفىّبٍسۇ» ،زېسى .ئۇالض« :ئەِىؽە ٔېّە زەٍّىع؟» زېگۀىسى ،ۋەٌىس:
«ئبٌالھ ثىٍەْ لەؼەَ لىٍىّۀىي ،ئۇٔىڭ گېپىٕىڭ ثىط ذىً ھوظۇض  -ھبالۋىزي ثبض ،ئۇٔىڭ ئەؼٍي
ٍىٍزىعى ثىط .ربضِبق ـبذچىٍىطى گوٍب ثبؼٕىڭ ثبضالؽبْ ٔورىٍىطىسۇض .ئۇٔىڭ ھەلمىسە ٔېّىال
زېّەڭالض ھبِبْ چېٕىپ لبٌىسۇ ،ـۇڭب ئۇٔىڭؽب ثىط ئبظ ٍېمىٓ وېٍىسىؽبْ ؼۆظ >ؼبھىط< ،زەڭالض ،ئۇ
ؼېھىطگەضگە ئوذفبؾ ئبرب  -ثبال ،ئەض  -ئبٍبي ،لبْ  -لېطىٕساؾ ۋە ٍۇضد ِ -ەھەٌٍە ئبضىؽىؽب ٔىعا -
ئبضاظٌىك ؼبٌىسىؽبْ گەپ ؼۆظٌەضٔي ئېٍىپ وەٌسى» ،زېسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ؼوضۇْ لبرٕبـچىٍىطى
ـۇ ثوٍىچە ئىؿ وۆضۈزىؽبْ ثوٌۇپ ربضلىٍىفزي.
ٍىؽىٓ ثۇ لبضاضٔي ِبلۇٌٍىؽبٔسىٓ وېَىٓ زەضھبي ئىغطا لىٍىفمب وىطىفزي .ـۇٔىڭ ثىٍەْ
لۇضەٍؿ زائىطىٍىطى ھبعىالض وېٍىسىؽبْ ھەض لبٍؽي ٍوي ئېؽىعٌىطىؽب چبظا  -روؼبلالضٔي لۇضۇپ
ئۆرىەْ  -وەچىۀٍەضٔىڭ ھەِّىؽىٕي روذزىزىپ ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالِسىٓ ھېعىٌ ثوٌۇـٕي
ربپىٍىسى ۋە ئۇٔىڭ ئىؿ  -ھەضىىەرٍىطىٕي ؼەٌجىٌ رىٍالض ثىٍەْ رؤۇـزۇضزى .ثۇ ذىعِەرٕي
ِەؼئۇي ثوٌۇپ ئىفٍىگۈچي ٍۀىال ئەثۇ ٌەھەة ئىسى .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ئبزەرزە ھەط
ِەۋؼۇٍِىطىسا ،ئۇوبظ ۋە ِەعىٕٕە ثبظاضٌىطىسا ھەض لبٍؽي لەثىٍە ۋە ئبٍّبلالضٔىڭ ٍبربق -
ئۆرەڭٍىطىگە ثېطىپ ،ئۇالضٔي ئبٌالھ رە ضىپىگە چبلىطارزي ۋە ئۇالضؼب لۇضئبْ ئولۇپ ثېطەرزي.
ِۇـۇٔىڭ ھەِّىؽىسە ئەثۇ ٌەھەة ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ وەٍٕىسە (الٌّب ئىززەن ؼۆضۈٌۈپ) ٍۈضۈپ:
«ثۇٔىڭ گېپىگە وىطِەڭالض ،ثۇ زېگەْ ئۆظ زىٕىسىٓ ۋاظ وەچىەْ ئبظؼۇْ ،وەظظاپ» ،زەپ ئېؽىعىٕي
پوق لىٍىپ ٍۈضەرزي .زەي ِۇـۇ ئەھۋاي ئەض ەثٍەضٔىڭ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ۋە ئىؽالَ زىٕي
روؼطۇٌۇق ئبڭٍىؽبْ  -ئۇلمبٍٔىطىٕي ئۆظ ٍۇضرٍىطىؽب ئېٍىپ وېزىفىە رۈضرىە ثوٌسىسۀ ،ەرىغىسە
ئۇظۇْ ئۆرّەً ثۇ روؼطىسىىي گەپ  -ؼۆظٌەض پۈرۈْ ئەضەة زۇَٔبؼىؽب پۇض وەرزي.
-7883عۇئبي :لۇسەٍىؾٕىڭ دەۋەجٕي چەوٍەػ ئۈچۈْ لوٌالٔغبْ چبسە جەدثىشٌىشى
لۇضەٍؿ زائىطٌىطى ِۇھەِّەز ئەٌەٍـھىؽؽبالِٕي ئىؽالَ زەۋىزىسىٓ ٍبوي ئۇٔساق ٍبوي ِۇٔساق
ئىفالضٔىڭ ھېچمبٍؽىؽي روؼبٌّبٍسىؽبٍٔىمىٕي رؤۇپ ٍېزىپ ،ثۇ ھەلزە لبٍزب ئوٍٍىفىپ وۆضۈـزي
ۋە ثۇ زەۋەرٕي رۈپ ٍىٍزىعىسىٓ چەوٍەؾ ئۈچۈْ رۆۋۀسىىىسەن چبضە  -رەزثىطٌەضٔي رۈظۈپ
چىمزي.
ِ .1ەؼرىطە لىٍىؿٍ ،ۀي ظاڭٍىك لىٍىؿ ،ھبلبضەرٍەؾِ ،بظاق لىٍىؿٍ ،بٌؽبٔؽب چىمىطىپ
ئىٕىبض لىٍىؿ ۋە وۈٌىىگە ئبٍالٔسۇضۇپ رەؼىطىٕي ٍولۇرۇؾ لبربضٌىمالض .ئۇالض ثۇ ئبضلىٍىك
ِۇؼۇٌّبٔالضٔي ٍېزىُ لبٌسۇضِبلچي ۋە ئۇالضٔىڭ ِۀىۋى ئىطازىؽىٕي ئبعىعال ـزۇضِبلچي ثوٌسى .
ـۇڭب ،ئۇالض ضەؼۇٌۇٌالھمب ئوضۇٔؽىع رۆھّەرٍەضٔي چبپالپ ،ئۇٔي ؼەد رىٍالض ثىٍەْ رىٍٍىسى.
 .2ئىؽالَ رەٌىّبرٍىطىٕي ذۇٔۇوٍەـزۈضۈپ ،گۇِبْ ۋە ـەن  -ـۈثھە پەٍسا لىٍىؿٍ ،بٌؽبْ
رەـۋىمبد ربضلىزىپ ئبؼبؼؽىع زاۋٌىالضٔي ئوٍسۇضۇپ چىمىطىؿ ۋە ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ـەذؽىَىزي
روؼطۇٌۇق رۆھّەد ۋە پىزٕە  -ئىؽۋاالضٔي ربضلىزىپ ،ئبِّىؽب ئۇٔىڭ زەۋىزىٕىڭ ِەظِۇٔىٕي ِۇالھىعە
لىٍىفمب پۇضؼەد ثەضِەؼٍىه.
« .3لۇضئبْ وەضىُ»گە ثۇضۇٔمىالضٔىڭ ؼۆظ  -چۆچەوٍىطى ۋە ئەپؽبٔىٍىطى ثىٍەْ ربلبثىً
رۇضۇؾ ۋە ذبالٍىمٕي ئبـۇ ھېىبٍە  -ئەپؽبٔىٍەض ثىٍەْ «لۇضئبْ وەضىُ»گە ثېطىٍىپ وېزىفزىٓ
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روؼۇؾ ئىسى.
 .4ؼوزىٍىفىؿ .ئۇالض ثۇ ئوٍۇْ ئبضلىٍىك ِۇـطىىالضِۇ ثەظى ذۇضاپبرٍىمٍىطىٕي ربـالؾ،
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالِّۇ زەۋەد ِبززىٍىطىٕىڭ ثەظىٍىطىٕي ئەِەٌسىٓ لبٌسۇضۇؾ ثەزىٍىگە
ئىؽالَ زىٕي ثىٍەْ وۇـطى عبھبٌىزىٕي ربض ٍوٌسا ئۇچطاـزۇضۇپ ،وۆضۈـزۈضِەوچي ثوٌسى.
-7882عۇئبي :لۇسەٍحىؼ ِۇؽشىىٍىشىٕىڭ سەعۇٌۇٌالھمب ۋە ِۇعۇٌّبٔالسغب عبٌغبْ
صۇٌۇٍِىشى
ِۇـطىىالض ٍۇلىطىمي رەزثىط ۋە ۋاؼىزىٍەضٔي ٔەثۇۋەرٕىڭ ٍ - 4ىٍي ٍىً ثېفىسا ئىؽالَ زەۋىزي
ٍوـۇضۇْ ھبٌەرزىٓ ئبـىبضا زەۋەرىە ئۆرىۀسىٓ وېَىٓ زەۋەرٕي روؼۇؾ ئۈچۈْ ثىط  -ثىطٌەپ ٍوٌؽب
لوٍؽبٔىسى .ۋەظىَەد ـۇ ثوٍىچە ثىط لبٔچە ھەپزە ھەرزب ثىط لبٔچە ئبً زاۋاِالـزيِ .ۇـطىىالض ئبـۇ
ۋاؼىزىٍەض ثىٍۀال چەوٍىٕىپ ثىطەض ئبزەِگە زىىزبرۇضا ٍۈضگۈظۈؾ ٍبوي ئبظاثالپ لىَٕبؾ
زەضىغىؽىگە ٍەرّىگۀىسىٌ .ېىىٓ ،ئۇالض ثۇ ۋاؼىزى ٍەضٔىڭ ئىؽالَ زەۋىزىٕي روؼۇـزب ئۆٔۈَ
ثەضِەٍۋارمبٍٔىمىٕي وۆضۈپ لبٍزب ٍىؽىٓ چبلىطزىٍ .ىؽىٕسا لۇضەٍؿ وبرزىۋاـٍىطىسىٓ  25وىفىسىٓ
رەضوىپ ربپمبْ ثىط ووِىزېذ رەـىىً لىٍىٕسى .ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ربؼىؽي ئەثۇ ٌەھەة ثۇ
ووِىزېزٕىڭ ضەئىؽٍىىىگە ؼبٍالٔسىٍ .ىؽىٕسا ووِىزېذ ئەظاٌىطى چوڭمۇض ثەغ ِ -ۇٔبظىطە ۋە
ئەرطاپٍىك پىىىط ٍۈضگۈظگۀسىٓ وېَىٓ ضەؼۇٌۇٌالھ ۋە ئۇٔىڭ ؼبھبثىٍىطىؽب لبضىزب لەرئىٌ ،وەؼىىٓ
ثوٌۇؾ روؼطىؽىسا ِۇٔساق ثىط لبضاض ِبلۇٌٍىسى« :ھەض لبٍؽي لەثىٍە  -ئبٍّبلالض ،ئىؽالَ زىٕىؽب
لبضـي وۈضەؾ لىٍىؿ ۋە ئۇٔىڭ پەٍؽەِجىطىگە ئىعا  -ئ بھبٔەد لىٍىفزب ئوضربق وۈچ چىمىطىؿ،
ئىؽالَ زىٕىؽب وىطگەْ ۋە ئۇٔي لوٌٍىؽبٔالضٔي رۈضٌۈن ۋاؼىزىٍەض ثىٍەْ ئبظاثالپ لىَٕبؾ ،عىؽّبٔىٌ
عبظاؼب ربضرىؿ ،ضەھىّسىٍٍىك لىٍّبؼٍىك وېطەن» زەپ ،وۆضؼىزىٍسى.
ئۇالض ثۇ لبضاضٔي ِبلۇٌٍىؽبٔسىٓ وېَىٓ ئىغطا لىٍىؿ روؼطىؽىسا ثبؾ لبرۇضۇـزي .چۈٔىي ،ثۇ
لبضاضٔي ئىغطا لىٍىؿ ِۇؼۇٌّبٔالضؼب ٔىؽجەرەْ ئوڭبً گەپ ئىسى .ئەِّب ،ضەؼۇٌۇٌالھمىچۇ؟ ئۇ
زوؼذ  -زۈـّۀٍەض ئبضىؽىسا ٍۇلىطى ئبثطوٍؽب ئىگە پەۋلۇٌئبززە ـەذػ .ئۇٔي ھەِّە ئبزەَ
ھۆضِەرٍەٍسۇ ،ئبٍطىُ ٍۈظؼىع وىفىٍەضزىٓ ثبـمب ئبق  -لبضىٕي پەضق ئېزەٌەٍسىؽبٔالض ثۇٔساق ٔوپۇظٌۇق
ئەضثبثالضؼب رىً رەگىۈظۈؾ ۋە ئىعا  -ئبھبٔەد لىٍىفٕي ئبض ٔ -وِۇغ زەپ ثىٍىسۇ .ئۇٔىڭ ئۈؼزىگە
ئۇٔي ربؼىؽي ئەثۇ ربٌىت لبٔبد ئبؼزىؽب ئېٍىپ ،لبرزىك ھىّبٍە لىٍّبلزب .ثۇٔساق چوڭ پبٍسا  -ظىَبْ
رولۇٔۇـي ئبٌسىسا چىؿ ٌەۋٌىطىٕي ِەھىەَ چىفٍەپ ،ؼەثطى لبچىٍىطىٕي چېمىفزي.
ضەؼۇٌۇٌالھمب لبضىزب ئوضۇٔؽىع چېمىٍىپ ٍوٌؽىعٌىك لىٍىؿ ئەھۋاٌٍىطى وۆضۈٌۈـىە ثبـٍىسى.
ئۇالضٔىڭ ثبـالِجېفي ٍۀىال (ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ربؼىؽي) ئەثۇ ٌەھەة ثوٌسى .ئەثۇ ٌەھەة ضەؼۇٌۇٌالھ
ئەٌەٍـھىؽؽؽبالَ پەٍؽەِجەض ثوٌۇـزىٓ ئىٍگىطى ئىىىي ئوؼٍي ئۇرجە ۋە ئۇرەٍجەٌەضگە
ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ لىعى ضۇلىَە ۋە ئۇِّۇ وۇٌؽۇٍِەضٔي وېٍىٓ لىٍىۋاٌؽبٔىسى .ضەؼۇٌۇٌالھ پەٍؽەِجەض
ثوٌؽبٔسىٓ وېَىٓ ئۇ ئىىىي ئوؼٍىؽب ثېؽىُ ئىفٍىزىپ ،ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ لىعٌىطىٕي ربالق
لىٍؽۇظۇۋەرزي( .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالِٕىڭ ئىىىىٕچي ئوؼٍي) ئبثسۇٌالھ ئۆٌۈپ لېٍىۋىسى ،ئەثۇ
ٌەھەة ذۇؾ ثوٌؽىٕىسىٓ ِىَىمىسا وۈٌۈپِ ،ەؼٍەوساؾ ـېطىىٍىطىگە «ِۇھەِّەزٔىڭ ٔەؼٍي
لۇضىسى» ،زەپ ذۇـرەۋەض ٍەرىۈظزى.
ئەثۇ ٌەھەثٕىڭ ئبٍبٌي ئۇِّۇ عەِىً (روٌۇق ئىؽّي ئەضۋا ھەضة ئىجٕي ئۇِەٍَىٕىڭ لىعى ئەثۇ
ؼۇـَبْ ئىجٕي ھەضثٕىڭ ھەِفىطىؽي)ِۇ ضەؼۇٌۇٌالھ مب ئۆچّۀٍىه لىٍىفزب ئېطىسىٓ ھەضگىع
لېٍىفّبٍسىؽبْ ھبظاظۇي ذورۇْ ئىسى .ئۇ ـۇذب  -رىىۀٍىه ـبذالضٔي ئبالٍىزەْ ٍۈزۈپ ئەوىٍىپ،
وېچىؽي ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئىفىه زەضۋاظىٍىطىٕي چىزالپ لوٍبرزي ۋە ئىفىه ئبٌسى ٍوٌٍىطىؽب
چبچبرزي .ئۇ لبرزىك ٍۈظؼىع ذورۇْ ثوٌۇپ ؼەۋەثؽىعال ضەؼۇٌۇٌالھمب رىً ؼبالرزيٍ ،بٌؽبْ ؼۆظ -
چۆچەن ربضلىزىپ ،پىزٕە  -پبؼبد ئوچىمىؽب ئود ٍبلبرزي ۋە ضەؼۇٌۇٌالھمب لبضىزب وەڭ وۆٌەٍِىه
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ئۇضۇؾ لوظؼبؾ ووٍىسا ٍۈضەرزي .ئەثۇ ٌەھەة ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئۆظ ربؼىؽي ۋە ربَ ئېٍىفّب لوـٕىؽي
رۇضۇلٍۇق ٍبد لوـٕىٍىطىؽب ئوذفبـال ئۀە ـۇٔساق ئەظىَەرٍەضٔي لىالرزي.
ئۇلجە ئىجٕي ِۇئەٍذ ـبلبۋەد ۋە ثەزثەذزٍىىزە ئىٕزبٍىٓ ھەززېسىٓ ئبـمبْ ِەٌئۇْ ئىسى.
ئۇِەٍَە ئىجٕي ذەٌەؾ ضەؼۇٌۇٌالھٕي وۆضؼىال ِبظاق لىٍىپ ،وۆظ لىؽبرزي ۋە ِەؼرىطە لىالرزي.
ِەظوۇض ئۇِەٍَىٕىڭ لېطىٕسىفي ئۇثەً ئىجٕي ذەٌەؾ ۋە ئۇلجە ئىجٕي ئەثي ِۇئەٍزٍەض ثەئەٍٕي ثىط
عبڭگبٌٕىڭ ثۆضىٍىطى ئىسى .ثىط لېزىُ ئۇلجە ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ِەعٍىؽىسە لېٍىپ ،ئۇٔىڭ ۋەظ -
ٔەؼىھەرٍىطىگە لۇالق ؼېٍىپ ئوٌزۇضۇپ لبٌسى .ثۇٔي ئۇثەً ئۇلمبٔسىٓ وېَىٓ ئۇلجەگە لبرزىك ربپب -
رۀە لىٍىپ ئبچچىمالٔسى ۋە ئۇٔىڭسىٓ ِۇھەِّەزٔىڭ ٍۈظىگە ِىفمىطىپ ،رۈوۈضِىگىچە ئەپ
ئۆرّەٍسىؽبٍٔىمىٕي ئېَززي .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇلجە ئۇثەٍٕىڭ زېگىٕىسەن لىٍسىِ .ۇـۇ ثەزثەخ ٍۀە
ثىط وۈٔي چىطىپ وەرىەْ وؤب ثىط ئۇؼزىربٕٔي وۆرۈضۈپ وېٍىپ ئۇۋاپ ،ـبِبي ٍۆٔىٍىفىگە
لبضىزىپ ضەؼۇٌالھمب چبچزي .ئەذٕەغ ئىجٕي ـۇضەٍمّۇ ضەؼۇٌۇٌالھمب ئوضۇٔؽىع چېمىٍىپ،
ئەظىَەد لىٍىسىؽبٔالضزىٓ ئىسى .ئەثۇ عەھىً ثەظىسە ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ لېفىؽب وېٍىپ لۇضئبْ
رىالۋىزىٕي ئبڭالپ وېزەرزيٌ .ېىىٓ ،ئۇٔىڭسا ئىّبْ ،ئىزبئەد ،ئەزەپ  -ئەذالق رەٌىُ ئېٍىؿ ۋە
لىٍچە ئەٍّىٕىؿ پەٍسا ثوٌّبؼزىٓ ،ثەٌىي ضەؼۇٌۇٌالھمب ئبھبٔەد لىٍىپ ئۇٔي زەۋەد ٍوٌىسىٓ
روؼبرزي .ھەرزب ،ئۇ ھەززېسىٓ ئېفىپ ،عەِئىَەرىە ئۇٌۇؼۋاض ثىط رۆھپىٕي لوـۇۋارمبٔسەن،
لىٍىۋارمبْ عىٕبٍي لىٍّىفىسىٓ ِەؼطۇضٌىٕىپ پەذىطٌىٕەرزي.
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالِؽب ھەض رەضەپزىٓ ثېؽىُ ۋە ئىعا  -ئبھبٔەرٍەض ٍېؽىۋارمبْ ـۇ وۈٍٔەضزە
ھەض ثىط لەثىٍە ئۆظ رەۋەؼىسىٓ ئىؽالَ زىٕىؽب وىطگەْ ٍبوي ِبٍىً ثوٌؽبٔالضٔي ؼەظگەْ ھبِبْ
رۈضٌۈن لەثىھ ۋاؼىزىٍەض ثىٍەْ لىَٕبپ عبظا ٍۈضگۈظزى .لەثىٍە رەۋەٌىىي ثوٌّىؽبٔالضٔي عەِئىَەد
زاـمبٌٍىطى ۋە لۇٌساض ذوعبٍىٕالض ئۆظٌىطى ذبٌىؽبٔچە عبظاالپ ،لىَىٓ  -لىؽزبلمب ئبٌسى ،ثۇٔساق
ۋەھفىَبٔ ە ئېچىٕىفٍىك عەضٍبٔالض ٔي ٔ -ي ربؾ ٍۈضەن ئبزەٍِەضٔىّۇ ئېچىٕسۇضىسۇ ۋە رېٕىٕي
ـۈضوۀسۈضىسۇ.
ئەثۇ عەھىً ئۆظ رەۋەؼىسە ٔوپۇظٌۇلطاق ٍبوي ھىّبرچىٍىطى وۈچٍۈوطەن وىفىٍەضٔىڭ
ِۇؼۇٌّبْ ثوٌؽىٕىٕي ئبڭٍىؽب ،ثېطىپ ئبگبھالٔسۇضۇؾ ثېطەرزي ٍبوي ئۇٔىڭ ثىٍەْ ِۇٔبؼىۋەرٕي
ئۈظۈپ ،ئۇٔىڭؽب ئىمزىؽبزىٌ ۋە ئىغزىّبئىٌ عەھەرزە ظوض ظىَبْ ٍېزىسىؽبٍٔىمىٕي ئۇلزۇضارزئ .بۋازا
عەِئىَەرزە ئوضٔي ٍوق ،ئبعىع وىفي ِۇؼۇٌّبْ ثوٌؽب ،ئۇٔىڭؽب وەٌگىٕىچە لوي ؼېٍىپ ئۇضارزي ۋە
ثبـمىالضٔي ئۇالضٔي ئبظاثالـمب وۈـىۈضرەرزي.
ئوؼّبْ ئىجٕي ئەـفبٕٔي ئۇٔىڭ ربؼىؽي ذو ضِب ـبذٍىطىسىٓ ٍبؼبٌؽبْ چىػ پبالظؼب ٍۆگەپ
ئبؼزىسىٓ ئىػ لوٍۇپ ثېطىپ ئبظاثٍىسىِ .ۇؼئەة ئىجٕي ئۇِەٍطٔىڭ ئبٔىؽي ئۇٔىڭ ِۇؼۇٌّبْ
ثوٌؽبٍٔىمىٕي ئۇلمبٔسىٓ وېَىٓ ئۇٔىڭؽب ٔبْ ثەضِەً ٔەچچە وۈْ ئبچ لوٍسى ۋە ئۆٍسىٓ لوؼالپ
چىمىطىپ ؼەضگەضزأٍىك ٍوٌىؽب ھەٍسىۋەرزي .ـۇٔىڭ ثى ٍەْ ئۇ ئبچٍىك ۋە زاال رۇضِۇـىٕىڭ
زەؼزىسىٍٓ ،ىالْ رېطە ربـٍىؽبٔسەن ثىط لبد رېطىؽىٕي ربـٍىسى .ھبٌجۇوي ،ئۇٔىڭ ئبئىٍىؽي
ذېٍي ٍۇلىطى ھبٌٍىك ئبئىٍە ئىسى.
ثىالي (ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ) ئەؼٍىسە ئۇِەٍَە ئىجٕي ذەٌەـٕىڭ لۇٌي ئىسى .ئۇ ِۇؼۇٌّبْ
ثوٌؽبٔسىٓ وېَىٓ ئۇِەٍَە ئۇٔىڭ ثوٍٕىؽب ئبضؼبِچب ؼېٍىپ ثبؼالپ ،وىچىه گۆزەن ثبٌىالضؼب رۇرۇپ
ثەضزى .وىچىه وەپؽىع ثبٌىالض ثىالٌٕي ِەوىىٕىڭ ربؼٍىطىسا ؼۆضەپ ٍۈضۈپ ثوٍۇٍٔىطىٕي ظىسە
لىٍىپ لبٔىزىۋېزەرزي .وەچٍىىي ثبٌىالض ظېطىىىپ لبٍزىپ وەٌؽە ،ئۇٔي ِەھىەَ ثبؼٍىۋېزىپ ئۆظى
ھبضؼىچە ئۇضارزي .ثەظىسە وۈٕٔىڭ ئبپزبپ روِۇظىسا ئوٌزۇضؼۇظۇپ ،ئبپزبپمب لبلالپ لىَٕىؽبٍ ،ۀە
ثەظىسە لوضؼىمىؽب ٔبْ ثەضِەً« ،ئىّبٔسىٓ ٍبٔؽبڭٔ ،بْ ٍەٍؽەْ» ،زەپ رۇضۇۋاالرزي .ئۇٔىڭسىّٕۇ
ئېچىٕىفٍىك ثوٌؽىٕي ـۇوي ،ئۇ ھەض وۈٔي وۈْ ضاؼب لىعىؽبٔسا ،ثىالٌٕي ثبؼالپِ ،ەوىىٕىڭ ؼېَىؽب
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ئبچىمىپٍ ،بر مۇظۇپ ِەٍسىؽىگە لبرزىك لىعىؽبْ لوضاَ ربـالضٔي ئېٍىپ لوٍۇپ« :ئەظثىطاٍي ذۇزا،
ؼەْ ثۈگۈْ ٍبوي ِۇھەِّەزٔي ئىٕىبض لىٍىپ ،الد ِ -بٔبرمب ثبؾ لوٍىؽەْ ٍبوي ِۇـۇ پېزىڭ
ئۆٌىؽەْ» ،زەٍززي .ثىالي ِۇـۇٔساق ئېؽىط ئبظاة ئىچىسە« :ئەھەز( ،ثىط) ئبٌالھ ثىط» ،زەپ رۇضارزي.
ثىالي ـۇٔساق ئبظاة چېىىۋارمبْ ھبٌەرٍەضٔىڭ ثىطىسە ئەثۇ ثەوطى (ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ) ئۆرۈپ
وېزىۋېزىپ ،ئۇٔىڭ ثۇ ھبٌىزىٕي وۆضۈپ لبٌسى  -زە ،ئۇٔي ئۆظىٕىڭ ئبئىٍىؽىٕىڭ ثىط ئوثساْ
ذىعِىزىٕي لىٍىۋارمبْ ثىط لبضا لۇٌؽب رېگىفىپ ئبظاز لىٍىۋەرزي .ئەثۇ ثەوطى ثىالٌٕي ٍەرزە ئۇلىَە
ٍبوي ثەؾ ؼەض وۈِۈؾ رەڭگىٕي ٔەخ ؼبٔبپ ثېطىپ ؼېزىۋېٍىپ ،ئبظاز لىٍىۋەرىەْ» زېگەْ ؼۆظِۇ
ثبض.
ئەِّبض ئىجٕي ٍبؼىط ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ (ئبٌالھ ئۇٔىڭسىٓ ضاظى ثوٌؽۇْ) ثۀي ِەذعۇَ
عەِەرىسە ثىط وىفىٕىڭ ئبظارگەضزىؽي (ؼېزۋېٍىپ ئبظاد لىٍىۋەرىەْ لۇٌي) ثوٌۇپ ،ئەِّبض،
ئەِّ بضٔىڭ ئبرىؽي ۋە ئبٔىؽي ثىط ئبئىٍە وىفىٍىطىٕىڭ ھەِّىؽي ِۇؼۇٌّبْ ثوٌؽبٔىسىِ .ۇـطىىالض
(ثوٌۇپّۇ ئۇالضٔىڭ وبرزىۋېفي ئەثۇ عەھىً) ثۇ ئۈچ وىفىٕي ِەوىىٕىڭ ؼىطرىسىىي ربـٍىممب
ھەٍسەپ ئېٍىپ چىمىپ ،ؼبٍٕىڭ ربـٍىطى ضاؼب لىعىؽبٔساٍ ،بٌىڭبچالپ ربـمب ٍبرمۇظۇپ ئبظاثالـمب
ثب ـٍىسى ۋە لىعىؽبْ ربـالضٔي ئەوېٍىپ ئۇالضٔىڭ رۆپىؽىگە زۆۋىٍەپ لوٍسى .ئۇالض ِۇـۇٔساق
ئبظاثٍىٕىۋارمبْ ۋالىزٍىطىٕىڭ ثىطىسە پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ثۇ ٍەضزىٓ ئۆرۈپ وېزىۋېزىپ:
«ؼەۋضى لىٍىڭالضٍ ،بؼىط ئبئىٍىؽي! عۀٕەد ؼىٍەضٔي وۈرّەوزە» ،زېسى .ضاؼذ زېگۀسەن
ٍبؼىط ئ بـۇ ئبظاة ئىچىسە ئۆٌۈپ وەرزي .لىَٕبپ ئۆٌزۈضۈـزە عېٕي چىمّبً لبٌؽبْ ؼۇِەٍَە
(ئەِّبضٔىڭ ئبٔىؽي)ٔىڭ ئەۋضىزىگە ئەثۇ عەھىً ٔەٍعە ئۇضۇپ ئۆٌزۈضۈۋەرزي .ثۇ ئىؽالَ زىٕي
ِەٍسأؽب وەٌگۀسىٓ وېَىٕىي رۇٔغي ـەھىسە (ئبٍبي ـېھىس) ھېؽبثٍىٕىسۇِ .ۇـطىىالض ئەِّبضٔي
ثىط زەَ ئبپ زبپمب ؼېٍىپ وۈْ ٔۇضىسا لىعىؽبْ ربـالضٔي ئۈؼزىگە زۆۋىٍەپ لوٍۇپ ئبظاثٍىؽبٍ ،ۀە ثىط
زەَ ؼۇؼب پىفىپ زېّىمزۇضۇپ ئبظاثالٍززي .ثىط لېزىُ ئۇالض« :ثۈگۈْ ثىع ؼېٕي ٍبوي ِۇھەِّەزٔي
رىٍالپ ئەٍىجٍىّىگۈچە ٍبوي الد ،ئۇظظا ھەلمىسە ِەزھىَە ئولۇِىؽىچە لوٍۇۋەرّەٍّىع،
ئۆٌزۈضۈۋېزىّىع» ،زېَىفزي .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئەِّبض ِەعجۇضىٌ ھبٌسا ضەؼۇٌۇٌالھٕي ئەٍىجٍەـىە
لوـۇٌسى ۋە ئۇالضٔىڭ لوٌىسىٓ لۇرۇٌۇپال ئۇزۇي ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئبٌسىؽب ٍىؽٍىؽبْ پېزي ئۆظضە ئېَزىپ
وەٌسى .ئبٌالھ ربئبال ثۇ ھەلزە « وىّىي ئبٌالھمب ئىّبْ ئېَزمبٔسىٓ وېَىٓ ئىّبٔىسىٓ ٍېٕۋاٌؽب،
(لەٌجي ئىّبْ ثىٍەْ ِۇؼزەھىەَ رۇضؼىّۇِ ،ەعجۇضالؾ ئبؼزىسا (ئبؼعىسىال) ئىّبٔىسىٓ
ٍبٔؽبٍٔىمىٕي ثىٍسۈضگۀٍەض ثۇٔىڭسىٓ ِۇؼزەؼزب ) ،وۇـطى ثىٍەْ وۆڭٍي ئبظازە ثوٌؽب (ٍۀي
ئىرزىَبضى ٍۇؼۇٔسا ِۇضرەز ثوٌؽب) ئۇ ئبٌالھٕىڭ ؼەظىپىگە زۇچبض ثوٌىسۇ ۋە چوڭ ئبظاثمب لبٌىسۇ».
(ؼۈضە ٔەھً - 106ئبٍەد) .زېگەْ ئبٍەرٕي ٔبظىً لىٍسى.
ئەثۇ ـۇوەٍھە (روٌۇق ئىؽّي ئەـٍەھ) ئبثسۇززاض عەِەرىسىىىٍەضٔىڭ ئبظازگەضزىؽي ئىسى .ئۇالض
ئەـٍەھٕي پۇرىسىٓ ثبؼالپ ئبرمب ؼۆضىزىپ ئبظاثالٍززي .ذەثجبة ئىجٕي ئەضەد ئۇِّي ئۀّبض ثىٕزي
ؼىجبئ ذۇظائىٕىڭ لۇٌي ئىسىِ .ۇـطىىالض ئۇٔي رۈضٌۈن لەثىھ ۋاؼىزىٍەض ثىٍەْ ئبظاثالٍززي .ئۇالض
ذەثجبثٕىڭ چېچىسىٓ رۇرۇپ ،ؼۆضەٍززي ۋە ئبٌسى  -وەٍٕىگە ئىززىطىپ زۈـىەٌٍەپ لىَٕبٍززي.
ئۇٔي ٔەچچە لېزىُ لىعىك لولبؼمب ئوٌزۇضؼۇظۇپ ،ئۈؼزىگە وۆرۈضۈپ لوپبٌّىؽۇزەن ئېؽىط ربـالضٔي
ئبضرىپ لوٍؽبٔىسى.
ئەثۇ ثەوطى (ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ) ثىالي ۋە ئبِىط ئىجٕي ـۇھەٍطەٌەضٔي ؼېزىۋېٍىپ ،ئبظاد
لىٍىۋەرىىٕىسەنِ ،ەظوۇض چۆضە  -لىعالضٔىّۇ ؼېزىۋېٍىپ ،ئبظاز لىٍىۋەرزيِ .ۇـطىىالض ثەظى
ؼبھبثىٍەضٔي رۆگە رېطىؽي ۋە وبال رېطىؽىگە ٍۆگەپ وۈٕٔىڭ لىعىمىؽب ربـالپ لوٍبرزي ۋە
ثەظىٍىطىگە رۆِۈض ؼبۋۇرالضٔي وىَگۈظۈپ ،پبژ  -پبژ لىعىؽبْ ربـالض ئۈؼزىسە ٍبرمۇظۇپ لىَٕبٍززي.
ذۇزا ٍوٌىسا ئبظاثالٔؽبٔالضٔىڭ ؼبٔي وۆپ ،ئەھۋاٌي ئېچىٕىفٍىك .چۈٔىيِ ،ۇـطىىالض وىّٕىڭ
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ِۇؼۇٌّبْ ثوٌؽبٍٔىمىٕي ئۇلؽب ،ئۇٔي رۇرۇپ عبظاؼب ربضربرزي ۋە ئەظىَەد ،وۈٌپەد ٍەرىۈظەرزي.
پەٍؽەِ جەض ئەٌەٍـھىؽؽبالِٕىڭ ثۇ لبرّۇ  -لبد ظۇٌۇَ  -ؼىزەٍِەض ئبٌسىسا ِۇؼۇٌّبٔالضٔي ؼۆظ
ٍبوي ھەضىىەد ئبضلىٍىك ئۆظٌىطىٕىڭ زىٕىٌ ئېزىمبزىٕي ئبـىبضىالـزىٓ روؼۇـي ۋە ئۇالض ثىٍەْ
ِەذپىٌ ضەۋىفزە ئۇچطىفىفي ئىٕزبٍىٓ زأب رەزثىط ثوٌؽبٔىسىٔ .ەثۇۋەرٕىڭ ٍ - 4ىٍي ئۀە ـۇٔساق
ئەھۋاٌالض ھەلىمەرەْ ٍۈظ ثەضزى .ؼبھبثىالض ربغ  -عىطاالضؼب ٍىؽىٍىپِ ،ۇـطىىالضٔىڭ وۆظىسىٓ
ٍىطاق ٍەضٌەضزە ٔبِبظ ئولۇٍززي .ثىط وۈٔي لۇضەٍؿ وبپىطٌىطىسىٓ ثىط ثۆٌۈن وىفىٍەض ئۇالضٔي وۆضۈپ
لېٍىپ ،لبرزىك ھبلبضەرٍىسى ۋە ِۇـذ وۆرۈضۈپ ئۇضۇـزي .ئۇضۇؾ  -ربالؾ عەضٍبٔىسا ؼەئەز ئىجٕي
ئەثي ۋەلمبغ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ (ئبٌالھ ئۇٔىڭسىٓ ضاظى ثوٌؽۇْ) ِۇـطىىالضزىٓ ثىط وىفىٕي
ئۇضۇپ ٍبضىالٔسۇضۇپ لوٍسى .ـۇ لېزىّمي ئۇضۇـزب ئبلمبْ لبْ ئىؽالَ ربضىرىسا لبضـي رەضەپزىٓ
رۆوۈٌگەْ رۇٔغي لبْ ھېؽبثٍىٕىسۇ.
ـۇٔىؽي ئېٕىمىئ ،بۋازا ثۇٔساق رولۇٔۇؾ ۋە ئۇ ضۇـالض وۆپ لېزىُ ٍۈظ ثەضؼە ٍبوي ئۇظۇٔؽب
ؼوظۇٌؽبِ ،ۇـطىىالضٔىڭ ِۇؼۇٌّبٔالضٔي لبرزىك ثبؼزۇضۇـي ۋە رەٌزۆوۈغ ٍولىزىپ ،لەرٍي ئبَ
لىٍىۋېزىفي ربِبِەْ ِۇِىىٓ ئىسى .ـۇڭبٍ ،وـۇضۇْ پبئبٌىَەد ئېٍىپ ثېطىؿ ھەض ھبٌسا زأبٌىك
ثوالرزي .ـۇٔىڭ ئۈچۈْ وۆپٍىگەْ ؼبھبثىٍەض ئۆظٌىطىٕىڭ ئىؽالِي ئىجبزىزىٕي ،زۇئب -
رىالۋەرٍىطىٕي ۋە ٍىؽىٍىؿ پبئبٌىَەرٍىطىٕي ِەذپىٌ رۇربرزي .ئەِّب ،ضەؼۇٌۇٌالھچۇ؟ ئۇ ِۇـطىىالض
ٍىؽىٍؽبْ ؼوضۇٔالضزا ئبـىبضا زەۋەد ئېٍىپ ثېطىۋېطەرزي ۋە ئبـىبضا ئىجبزەد لىٍىۋېطەرزي .ئۇٔي ثۇ
ئىفىسىٓ ھېچىىُ روؼبٌّبٍززيٌ .ېىىٓ ،ئۇ ِۇؼ ۇٌّبٔالضٔىڭ ۋە ئىؽالَ زىٕىٕىڭ وەٌگۈؼي
ئىؽزىمجبٌىٕي ٔەظەضزە رۇرۇپ ،ئبـۇ ِۇؼۇٌّبٔالض ثىٍەْ ئىٕزبٍىٓ ِەذپىٌ ضەۋىفزە ئۇچطىفبرزي.
ئەضلەَ ئىجٕي ئەثىٍئەضلەَ ِەذعۇِىَٕىڭ لوضۇؼي ،ؼەپب رېؽىٕىڭ وەٍٕىگە عبٍالـمبْ ثوٌۇپ ،ظاٌىُ
عبٌالرالضٔىڭ وۆظىسىٓ ۋە ئۇالضٔىڭ ٍىؽىٍىؿ ؼوضۇٍٔىطىسىٓ ثىط لەزەض ٍىطاق ئىسى .ـۇڭب،
ضەؼۇٌۇٌالھ ثۇ ٍەضٔي ثىئؽەد (ٍۀي پەٍؽەِجەضٌىه ٔبظىً ثوٌؽبْ ٍىٍي)ٔىڭ ٍ - 5ىٍىسىٓ ثبـالپ،
ئۆظىٕىڭ زەۋەد ثبظىؽي ۋە ِۇؼۇٌّبٔالض ثىٍەْ ئۇچطىفىؿ ِەضوىعى لىٍسى.
-7888عۇئبي :ھەثەؽىغحبٔغب لىٍىٕغبْ جۇٔجي ھىجشەت
ِۇـطىىالضٔىڭ ِ ۇؼۇٌّبٔالضٔي ٔبھەق عبظاالپ لىَٕبـٍىطى ثىئؽەرٕىڭ ٍ - 4ىٍىٕىڭ
ئورزۇضىٍىطىسىٓ ثبـالپ ٍوٌؽب لوٍۇٌۇپ ،ـۇٔىڭسىٓ وېَىٓ وۈٔسىٓ وۈٔگە ،ئبٍسىٓ ئبٍؽب رەزضىغىٌ
وۈچىَىپٍ - 5 ،ىٍٕىڭ ئورزۇضىٍىطىؽب ثبضؼبٔسا ،ضەؼّىٌ چېىىسىٓ ئبـزي .ۋەظىَەرزە چىساپ
رۇضؼۇؼىع ھبٌەد ـەوىٍٍۀسى .ھەرزب ِەوىىسە رۇضۇؾ ِۇِىىٓ ثوٌّبً لبٌسىٔ .ەرىغىسە،
ِۇؼۇٌّبٔالضٔي ثۇ ئېؽىط ئبظاثزىٓ لۇرمۇظىسىؽبْ ثىط چبضە  -رەزثىط رېپىفمب روؼطا وەٌسىِ .بٔب
ِۇـۇٔساق ظۇٌۇَ لبپالپ وەرىەْ لىَىٓ ثىط پەٍززە ِۇـطىىالضٔىڭ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالِؽب
ربـٍىؽبْ ؼوئبٌٍىطىؽب عبۋاثەْ ؼۈضە وەھؿ ٔبظىً ثوٌسى .ثۇ ؼۈضە ئبظ زېگۀسىّۇ ئۈچ لىؽؽىٕي ئۆظ
ئىچىگە ئبٌسى .ثۇ لىؽؽىٍەضزە ئبٌالھ ربئبال رەضىپىسىٓ ِۇئّىٓ ثۀسىٍەضگە چوڭمۇض رەضثىَە ۋە
چىمىؿ ٍوٌي ٍوـۇضۇْ ئىفبضەرٍەض ثىٍەْ وۆضؼۈرۈپ ثېطىٍگەْ .ؼۈضىسىىي ئەؼھبثۇٌىەھؿ
لىؽؽىؽيِ :ۇئّىٓ ئبزەَ ئۆظ زىٕىٕىڭ پىزٕە  -پبؼبرمب ئۇچطىفىسىٓ لوضلؽب ،ئبٌالھ ربئبالؼب
رەۋەوىۇي لىٍىپ ،وۇـطى ۋە ظۇٌۇَ  -ؼىزەَ ئەۋط ئبٌؽبْ عبٍالضٔي ربـالپ ،ھىغطەد لىٍىپ
چىمىپ وېزىفىە ئىفبضەد لىٍىسۇ (« .ئي ٍىگىزٍەض!) ؼىٍەض ئۇالضزىٓ ۋە ئۇالضٔىڭ ئبٌالھزىٓ ثبـمب
ئىجبزەد لىٍىسىؽبْ ثۇرٍىطىسىٓ ئبٍطىٍؽبْ ئىىۀؽىٍەض ،ؼبضٔي پبٔب عبً لىٍىڭالض ،پەضۋەضزىگبضىڭالض
ؼىٍەضگە وەڭ ضەھّەد لىٍىسۇ ،ئبٌالھ ؼىٍەضٔىڭ ئىفٍىطىڭالضٔي ئبؼبٔالـزۇضۇپ ثېطىسۇ».
(«لۇضئبْ وەضىُ  - 18ؼۈضە  - 16ئبٍەد) زەٍسۇ.
ؼۈضە وەھفىٕىڭ ئبضلىؽىسىٕال ھىغطەد لىٍىفمب ئىفبضەد ثېطىپ ۋە ئبٌالھٕىڭ ظېّىٕىٕىڭ ربض
ئەِەؼٍىىىٕي ئۇلزۇضۇپ ؼۈضە ظۇِەض ٔبظىً ثوٌسى ...« .ثۇ زۇَٔبزا ٍبذفي ئىؿ لىٍؽبٔالض
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(ئبذىطەرزە) ٍبذفىٍىممب (ٍۀي عۀٕەرىە) ئېطىفىسۇ .ئبٌالھٕىڭ ٍېطى وەڭسۇض (وۇـفبضالض
ئبضىؽىسىٓ ـۇ ٍەضگە ھىغطەد لىٍىڭالض) ،پەلەد ؼەثطى لىٍؽۇچىالضؼب ئۇالضٔىڭ ئەعطى
ھېؽبثؽىع ثېطىٍىسۇ»«( .لۇضئبْ وەضىُ» ؼۈضە ظۇِەض  - 10ئبٍەرٕىڭ ثىط لىؽّي).
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ھەثەـىؽزبْ پبزىفبھي ئەؼھەِەرۇٕٔەعبـىٕىڭ ئبزىً پبزىفبھ
ئىىۀٍىىىٕي ،ئۇٔىڭ رەۋەٌىىىسە ھەض لبٔساق ثىط زىٕؽب ئېزىمبز لىٍؽۇچي ثوظەن لىٍىّٕبٍسىؽبٍٔىمىٕي
ئبڭٍىؽبٔىسى .ـۇڭب ،ئۇ ِۇؼۇٌّبٔالضٔي ئۆظ زىٕىٕي پىزٕە  -پبؼبد ،ظۇٌۇَ ۋە ثېؽىّىسىٓ ذبٌىٌ
ؼبلالؾ ئۈچۈْ ھەثەـىؽزبٔؽب ھىغطەد لىٍىفمب ثۇٍطىسى.
ثىئؽۀزٕىڭ ٍ - 5ىٍي ضەعەپ ( - 7ئبً) ئېَىسا ٔ 12ەپەض ئەض ۋە رۆد ٔەپەض ئبٍبٌسىٓ رەضوىپ
ربپمبْ رۇٔغي ثىط رۈضوۈَ ؼبھبثىٍەض ھەثەـىؽزبٔؽب ھىغطەد لىٍسى .ئۇالضؼب ئوؼّبْ ئىجٕي ئەـفبْ
ِەؼئۇي ثوٌسى .ئۇٔىڭ ثىٍەْ ثىٍٍە ئبٍبٌي ضۇلىَە (ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ لىعى) ثىطگە ھىغطەد
لىٍؽبٔىسى .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ثۇ ئىىىىٍَەْ ھەلمىسە« :ثۇ ئەض  -ذورۇْ ئىىىىؽي ئىجطاھىُ
ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ۋە ٌۇد ئەٌەٍـھىؽؽبالِسىٓ لبٌؽب ،رۇٔغي لېزىُ ذۇزا ٍوٌىسا ھىغطەد لىٍؽبْ ثىط
ئبئىٍىٍىه وىفىٍەضزۇض» ،زېسى.
ثۇالض لۇضەٍفٍەضگە رۇٍسۇضۇپ لوٍّبؼٍىك ئۈچۈْ رۈْ ٔىؽپىسە ـەپە چىمبضِبً ؼۇؼۇضۇٌۇپ
چىمىپ وېزىپ لىعىً زېڭىع ثوٍىسىىي ثىط ذەٌك پوضرىؽب ٍېزىپ ثبضزى .ئبٌالھٕىڭ رەلسىطى
ـۇٔساق ثوٌؽب وېطەن ،ثۇ ِۇھبعىطالضؼب ئىىىي زأە رىغبضەد وېّىؽي ئۇچطاپ لېٍىپ ،ئۇالضٔي
ھەثەـىؽزبٔؽب ئۆرىۈظۈپ لوٍسىِ .ۇھبعىطالض ئوٍٍىؽىٕىسەن لۇضەٍؿ زائىطىٍىطى ئەھۋإٌي ئۇلۇپ
لېٍىپ ئۇالضٔىڭ وەٍٕىسىٓ لوؼالپ چىمزيٌ .ېىىٓ ،ئۇالض زېڭىع ثوٍىؽب ثبضؼبٔساِ ،ۇھبعىطالض
ئبٌٍىمبچبْ زېڭىع ؼب ھىٍىسىٓ ئبٍطىٍىپ ثوٌؽبٔىسىِ .ۇؼۇٌّبٔالض ھەثەـىؽزبٔسا ٔبھبٍىزي ٍبذفي
وۈرۈۋېٍىٕسى ۋە ثىط ئوثساْ رۇضۇپ لبٌسى.
ـۇ ٍىٍي ضاِىعاْ ئېَىسا ِۇٔساق ثىط ۋەلە ٍۈظ ثەضزى .ضەؼۇٌۇٌالھ ثىط وۈٔي ھەضەِگە
چىممبٔىسى .ثۇ ٍەضزە ٔۇضؼۇْ وىفىٍەض ٍىؽىٍىپ ،ؼوضۇْ رۈظۈپ ئوٌزۇضۇۋاربرزي .ئۇالضٔىڭ ئىچىسە
چوڭ  -چوڭ ئەضثبثالض ۋە لەثىٍە ئبلؽبلبٌٍىطىّۇ ثبض ئىسى .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ئورزۇضىؽب
چىمىپال ،ؼۈضە ٔەعّىٕي رىالۋەد لىٍىفمب ثبـٍىسىِ .ۇـطىىالض « :ثۇ لۇضئبٔؽب لۇالق ؼبٌّبڭالض،
ئۇٔي ئېٍىفزۇضىۋېزىڭالض ،ؼىٍەض ؼەٌىجە لىٍىفىڭالض ِۇِىىٓ» (لۇ ضئبْ وەضىُ ؼۈضە ـۇؼؽىٍەد،
 - 26ئبٍەد) زېگەْ ٔەظەضىَىؽي ثوٍىچە ئۇالض ئۆظئبضا پۈرۈـۈۋاٌؽبْ ئەھسىٍىطىگە ئبؼبؼەْ ثۇٔىڭ
ئبٌسىسا ثۇ لۇضئبٕٔي ظەڭ ؼېٍىپ رىڭفبپ ثبلّىؽبٔىسى .ثۇ لېزىُ ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇالضؼب ئۇـزۇِزۇد ثۇ
ؼۈضىٕي ئولۇپ ثېطىۋىسى( ،رىً گۈظەٌٍىىي ۋە ـېطىٓ ظاث بٍٔىمىٕي رەؼۋىطٌەپ ثوٌّبٍسىؽبْ)
وۈچٍۈن عەظثىساضٌىممب ئىگە ثۇ ئىالھىٌ وبالَ ئۇالضٔىڭ لۇاللٍىطىسىٓ ثىئىرزىَبض ھبٌسا وىطىپ ،زىً
ربضىٍىطىٕي چەوزي چېؽي ،ئۇالض ئۆظٌىطىچە ذۇزىٕي ٍولىزىپ ،ثۇ ِۇڭٍۇق رىالۋەرىە لۇالق ؼېٍىپ
زاڭ لېزىپ لېٍىفزي .ئۇالضٔىڭ وۆڭٍىگە لۇضئبْ ِ ەظِۇٔىسىٓ ثبـمب ھېچٕەضؼە وىطِەٍززي.
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ؼۈضىٕىڭ ئبذىطىسىىي «ئبٌالھمب ؼەعسە لىٍىڭالض ۋە ئىجبزەد لىٍىڭالض»،
زېگەْ ئبٍەرٕي رىالۋەد لىٍىپ ثوٌۇپال ،ؼەعسىگە ثبؾ لوٍۇۋىسى ،ھەِّەٍٍەْ ضەؼۇٌۇٌالھمب
ئەگىفىپ ئىرزىَبضؼىع ھبٌسا ؼەعسىگە وېزىفزي.
ئەؼ ٍىسە ثۇالضٔىڭ ئىرزىَبضؼىع ؼەعىسىگە وېزىفي رېگي  -رەوزىسىٓ ئبٌؽبٔسا ،ھەلىمەد
وۈچىٕىڭ ھبوبۋۇضِ ،ەؼرىطىچي ،ذۇِؽىَالضٔىڭ وۆڭٍىسىىي ثۇٍۇٔزبۋٌىك رۇؼبٔىٕي پبچبلالپ
ربـٍىؽبٍٔىمي ئىسى .ـۇڭب ،ئۇالضٔىڭ ھېچمبٍؽىؽي ئۆظىٕي رۇرۇۋاالٌّبً ثىئىرزىَبض ھبٌسا ؼەعسىگە
وېزىفىۀىسى.
ثۇ ذەۋەض ھەثەـىؽزبْ ِۇھبعىطٌىطىؽب ئبڭالٔسىٌ .ېىىٓ ،ئۇ زەي ئەوؽىچە« :لۇضەٍفٍەض ثىط
پۈرۈْ ِۇؼۇٌّبْ ثوٌۇپ وېزىپزۇ» ،زېگەْ ِەظِۇٔسا ئبڭالٔؽبٔىسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ھەثەـىؽزبٔسىىي
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ِۇھبعىطالض ِۇـۇ ٍىٍي ـەۋۋاي ئېَي ( - 10ئبً)زا ِەوىىگە لبٍزىپ وەٌسى .ئۇالض ِەوىىگە
وىطگىٍي ثىطەض ؼبئەرٍىه ٍوي لبٌؽبٔسا ،ھەلىمىٌ ئەھۋإٌي ئۇلۇپ ،وەٍٕىگە ئۆضۈٌگىٕىچە
ھەثەـىؽزبٔؽب لبٍززي .ئبظ ثىط لىؽّي ٍوـۇضۇْ ھبٌەرزە ٍبوي لۇضەٍفٍەضزىٓ ثىطەض وىفىٕىڭ
ھىّبٍىؽىسە ئبٔسىٓ ِەوىىگە وىطەٌىسى.
ـۇٔىڭسىٓ وېَىٓ لۇضەٍفٍەضٔىڭ ھەثەـىؽزبٔسىٓ لبٍزىپ وەٌگۀ ٍەضگە ٍبوي ِەوىىسە ِۇلىُ
رۇضؼبٔالضؼب ثوٌؽۇْ عبظا ٍۈضگۈظۈپ ،لىَىٓ لىؽزبلمب ئېٍىفي رېرىّۇ ئەـەززىٍَىفىپ وەرزي ۋە
ھەض لبٍؽي لەثىٍە ،ئبٍّبلالض ئۆظ رەۋەؼىسىٓ ِۇؼۇٌّبْ ثوٌؽبٔالضٔي ئىؽىۀغىگە ئبٌسى .ئەؼٍىسە،
ھەثەـىؽزبْ پبزىفبھي ٔەعبـىٕىڭ ِۇؼۇٌّبْ ِۇھبعىطٌىطىٕي لىعؼىٓ وۈرۈۋېٍىپٍ ،بذفي
ئوضۇٔالـزۇضؼبٍٔىمي لۇضەٍؿ زائىطىٍىطىؽب لبرزىك ئەٌەَ لىٍؽبٔىسى .ثۇ چبؼسا ضەؼۇٌۇٌالھ
ؼبھبثىٍەضگە ھەثەـىؽزبٔؽب لبٍزب ھىغطەد لىٍىفزىٓ ثبـمب چبضە ٍولٍۇلىٕي ئېَززيٌ .ېىىٓ ،ثۇ
لېزىّمي ھىغطەد ئبٌسىٕمي لېزىّسىىىسەن ئوڭبٍؽب روذزىّىسى .لۇضەٍؿ زائىطىٍىطى
ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ھىغطەد پىالٔىٕي ؼېعىپ لېٍىپ ،ئۇٔي ئەِەٌسىٓ لبٌسۇضۇـٕي لبضاض
لىٍىفمبٔىسى .ثىطاق ِۇؼۇٌّبٔالضِۇ ثوؾ وەٌّەً چبپؽبْ رەٍَبضٌىٕىپ ،ئۆظ ٍوٌىؽب ضاۋاْ ثوٌۇـزي
ۋە ئبٌالھٕىڭ ئۇالضٔىڭ ؼەپىطىٕي ئبؼبْ لىٍىفي ثىٍەْ ھېچجىط رۇؼبٌؽۇؼىع ھەثەـىؽزبٔؽب ٍېزىپ
ثېطىۋېٍىفزي .ثۇ لېزىّسا ئەضٌەضزىٓ  83وىفي ،ئبٍبٌالضزىٓ ٍ 18بوي  19وىفي ھىغطەد لىٍسى.
ِۇھبعىط ِ -ۇؼۇٌّبٔالض ئۆظٌىطىٕىڭ عىؽّبٔىٌ ثىرەرەضٌىىي ۋە زىٕي ئۈچۈْ رىٕچ -
ذبرىطعەَ ثىط ِبوبْ رېپىۋاٌؽبٍٔىمي ِۇـطىه وبپىطالضٔىڭ ئوؼۇظىٕي ئېچىززي ۋە ئۇالضؼب لبرزىك
ئەٌەَ لىٍسى .ـۇڭب ئۇالض ئەلىً  -پبضاؼەرٍىه ،عەؼۇض ئىىىي ٍىگىزٕي (ئۇالض ئەِطى ئىجٕي ئبغ ۋە
ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ضەثىئە ثوٌۇپ ،ثۇ ئۇالضٔىڭ رېري ِۇؼۇٌّبْ ثوٌّىؽبْ چبؼٍىطى ئىسى) ربٌٍىسى.
ئۇالضزىٓ ٔەعبـي ۋە ئۇٔىڭ ۋەظىط  -ۋۇظوضاٌىطى ۋە زۆٌەد ئەضوبٍٔىطىؽب ٔبھبٍىزي ئېؽىً ؼوۋؼب -
ؼبالِالضٔي ٍوٌٍىسى .ئەٌچىٍەض ئبۋۋاي ۋەظىط ئەضوبٔالض ثىٍەْ وۆضۈـۈپ ،ؼوؼب ربضرۇلالضٔي
ربپفۇضۇپ ثەضزى ھەِسە ئۇالضٔي ِۇؼۇٌّبٔالضٔي لوؼالپ چىمىطىفٕىڭ ھەلٍىك ئىىۀٍىىي
روؼطىؽىسا زەٌىً  -پبوىزالض ثىٍەْ رەِىٍٕىسى ۋە ئۇالضٔي پبزىفبھمب ِۇؼۇٌّبٔالضٔي لوؼالپ
چىمىطىؿ روؼطىؽىسا رەوٍىپ ثېطىفىە لبٍىً لىٍىپ ثوٌؽبٔسىٓ وېَىٓ ئىىىىؽي ٔەعبـىٕىڭ
ؼەٍٕبؼىسا ھبظىطال ٍېزىپ وەٌگەْ لىَبپەرزە پەٍسا ثوٌۇپ ،ئۇٔىڭؽب ِەوىىسىٓ ئېٍىپ وەٌگەْ ؼوؼب
 ؼبالَ ۋە ھەزىَە  -ربضرۇلالضٔي رەلسىُ لىٍسى .ئبٔسىٓ پبزىفبھمب ؼۆظ ئېچىپ ِۇٔساق زېَىفزي:پبزىفبھ ئبٌىٍَىطى! ؼىٍىٕىڭ زۆٌەرٍىطىگە ثىط لىؽىُ ٍبِبْ ؼەضەظٌىه ئبزەٍِەض وېٍىۋاپزۇ .ئۇالض ئۆظ
لەۋِي ئېزىمبز لىٍىپ وېٍىۋارمبْ ئۀئۀىۋى زىٕٕي ربـٍىؽبٔالضزۇض .ؼىٍٕىڭ زىٍٕىطىؽىّۇ ھەَ
وىطِەٍسۇ .ئۇالض ـۇٔساق ٍۇچۇٔال ثىط زىٕٕي وۆرۈضۈپ چىمزىىي ،ئۇٔىڭ رەٌىّبرىٕي ثىعِۇ
ئۇلّبٍّىع ،ؼىٍىّۇ ئۇلّبٍال! ثىعٔي ئۇالضٔىڭ ئبرب  -ئبٔب ،ئۇضۇغ  -رۇؼمبٍٔىطى ،لەثىٍە ئبلؽبلبٌٍىطى
ۋە ئەي ٍۇضد ِۆرىۋەضٌىطى لبٍزۇضۇپ وېٍىفىە ئەۋەرزي .ئەٌۋەرزە ،چوڭالض ٍىطالٕي وۆظٌەٍسۇ ۋە
ثۇالضٔىڭ ثىعگە لوٍؽبْ ئەٍىجٍىطىٕي ۋە چىمىفبٌّىؽبْ رەضەپٍىطىٕي ئبـۇالض ئوثساْ ثىٍىسۇ .ـۇڭب،
ثۇالضٔي ثىع ثىٍەْ لبٍزۇضۇۋېزىفٍىطىٕي ئبٌىٌ ئېھزىطاَ ثىٍەْ ئىٍزىّبغ لىٍىّىع!».
ٌېىىٓٔ ،ەعبـي ئېٕىمالپ ،ئەرطاپٍىمطاق ئبڭالپ ثېمىؿ وېطەوٍىىىٕي ظۆضۈض زەپ لبضىسى
چېؽيِ ،ۇؼۇٌّبٔالضؼب ئبزەَ ئەۋەرىپ چبلىطرىپ وەٌسىِ .ۇؼۇٌّبٔالض ِەٍسأؽب ھبظىط لىٍىٕسى.
ئۇالض ئۆظئبضا پىىىطٌىفىپ« :لبٔسالال ثوٌّىؽۇْ ،ضاؼذ گەپ لىالٍٍي» ،زېگەْ لبضاضؼب وەٌگۀىسى.
ٔەعبـي ِۇؼۇٌّبٔالضزىٓ« :ئۆظۈڭالضٔىڭ لەۋِي  -عبِبئىزي ۋە ٍۇضد ِ -ەھەٌٍىؽىسىٓ
ئبٍطىٍىپ رۇضۇپٍ ،ب ِېٕىڭ زىٕىّگە وىطِەًٍ ،ب ثبـمب ِىٍٍەرٍەضٔىڭ زىٕىؽب وىطِەً ،ئېزىمبز
لىٍىۋارمىٕىڭالض لبٍؽي زىٓ ئۇ؟» زەپ ؼوضىسى.
ـۇٔىڭ ثىٍەْ عەئفەض ئىجٕي ئەثۇ ربٌىت ِۇؼۇٌّبٔالضؼب ۋاوبٌىزەْ ؼۆظ لىٍىپ ِۇٔساق زېسى:
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 پبزىفبھ ئبٌىٍَىطى! ثىع عبھبٌەد پبرمىمىؽب پېزىپ وەرىەْ ٔبزاْ ذەٌك ئىسۇق ،ثۇرمبچولۇٔبرزۇق ،ئۆظى ئۆٌگەْ ِبٌالضٔىّۇ ٍەٍززۇق .ظىٕب  -پبھىفىگە ئۆظىّىعٔي ئۇضارزۇق .ئۇضۇق -
رۇؼمبٔالض ئبضا ؼىٍە  -ضەھىّٕي ئۈظۈپ لوـٕىساضچىٍىمىّىع ٍبِبٔالـمبٔىسى .وۈچٍۈوٍەض
ئبعىعٌىطىّىعٔي ٍەٍززي .ثىع ِۇـۇٔساق ٔبھەلچىٍىممب روـمبْ عەِئىَەرزە ٍبـبۋارمبْ ثىط پەٍززە
ئبٌالھ ثىعگە ئۆظ ئىچىّىعزىٓ ثىط پەٍؽەِجەضٔي ئەۋەرزي .ثىع ئۇٔىڭ ضاؼزچىً ،ؼەِىّىٌ ،پبن
ٔەؼەثٍىه ئبزەَ ئىىۀٍىىىٕي ثىٍىّىع .ئۇ ثىعٔي ئبٌالھٕي ٍەوىە ٍېگبٔە ثىٍىفىە ،ئبٌالھمىال
ئىجبزەد لىٍىفمب ،ثىع ۋە ثىعٔىڭ ئبرب  -ثوۋىٍىطىّىع ئۇظالزىٓ ثىطى لبضىؽۇالضچە چولۇٔۇپ
وېٍىۋارمبْ ٍبؼبچ  -ربؾ (ثۇد)الضٔي وۆظى ّىعزىٓ ؼېٍىپ ربـالـمب چبلىطزى ۋە ثىعٔي ضاؼذ
ؼۆظٌەؾ ،ئبِبٔەرٕي ئۆظ عبٍىؽب لبضاض ربپمۇظۇؾ ،ؼىٍە  -ضەھىُ لىٍىؿ ،لوٌۇَ  -لوـٕىالضؼب
ٍبذفىٍىك لىٍىؿ ،ھبضاِروضٌۇق ۋە ٔبھەق لبْ رۆوۈـزىٓ لەرئىٌ ؼبلٍىٕىفمب ثۇٍطىسى.
پبھىفىۋاظٌىكٍ ،بٌؽبٔچىٍىكٍ ،ېزىُ ٍ -ىؽىطالضٔىڭ ِېٍى ٕي ٍەۋېٍىؿ ۋە ئىپپەرٍىه ئبٍبٌالضؼب ثوھزبْ
لىٍىفالضزىٓ روؼزئ .بِبظ ئولۇؾ ،ظاوبد ثېطىؿ ،ضوظا رۇرۇـمب ثۇٍطىسى ... ،ثىع ئۇٔي
رەؼزىمٍىسۇق .ؼۆظىگە ئىفىٕىپ ،ئۇ ئېٍىپ وەٌگەْ روؼطا زىٕؽب وىطزۇق ۋە ئبٌالھٕي ثىط ثىٍىپ،
ئۇٔىڭؽب ئىجبزەد لىٍسۇق .ئبٌالھمب ـېطىه وەٌزۈضِى سۇق .ثىع ھبضاَ لىٍىٕؽبْ ـەٍئىٍەضٔي ھبضاَ،
ھبالي لىٍىٕؽبْ ـەٍئىٍەضٔي ھبالي زەپ ئېزىمبز لىٍسۇق ثىعٔىڭ لەۋِي  -عبِبئىزىّىع ِۇـۇٔىڭ
ئۈچۈٔال ثىعگە ئبچچىمالٔسى .ثىعٔي ٍوٌؽىع ئبظاثٍىسى .ئۇالض ثىعٔي ئبٌالھمب ئىجبزەد لىٍىفٕىڭ
ئوضٔىؽب ثۇد  -ھەٍىەٌٍەضگە چولۇٔسۇضۇپ ،ئىٍگىطى ضاۋا وۆضگەْ ضەظىً لىٍىمالضٔي ٍۀە ضاۋا
وۆضىسىؽبْ ئىسىَىگە ئەوېٍىپ ،ثىعٔي ثۇ زىٕىّىعزىٓ ٍبٔسۇضِبلچي ثوٌۇـزي .ئۇالض ثىعگە
چىسىؽۇؼىع ظۇٌۇَ ؼېٍىپ ھەض عەھەرزىٓ ؼىمىپ ،زىٕىٌ ئىفٍىطىّىعٔي ئەضوىٓ ئېٍىپ ثبضؼىٍي
لوٍّىؽبٔسىٓ وېَىٓ عبٔبثٍىطىٕىڭ زۆٌىزىگە پبٔبھ ئ ىعٌەپ وەٌسۇق ۋە ئۆظٌىطىٕي ثبـمىالضزىٓ ئەال
ثىٍىپ ،ئبرىساضچىٍىك لىٍىپ لوٍۇـٍىطىؽب ضىؽجەد لىٍىپزۇق .پبزىفبھ ئبٌىٍَىطى! ئۆظٌىطىٕىڭ
ؼبٍىٍىطىسا ظۇٌۇِؽب ئۇچطىّبؼٍىمىّىعٔي ئۈِىس لىٍىّىع» ،زەپ گېپىٕي رۈگەرزي.
ثۇ چبؼسا ٔەعبـي ئۇٔىڭؽب« :ئۇ پەٍؽەِجىطىڭالض ئبٌالھٕىڭ زەضگبھىسىٓ ئېٍىپ وەٌگەْ ھېٍىمي
زىٕٕىڭ ۋەؼىمىٍىطىسىٓ ؼۀسە ثىطەض ٔەضؼە ثبضِۇ؟» زەپ ؼوضىسى عەئپەض« :ھەئە ،ثبض» زېسى.
ٔەعبـي « :ئۇٔساق ثوٌؽب ئۇٔي ِبڭب ئولۇپ ثەضگىٓ» ،زېسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ عەئفەض ئىجٕي ئەثۇ
ربٌىت ٔەعبـىؽب ؼۈضە ِەضٍەِٕىڭ ثبؾ لىؽّىٕي ئولۇپ ثىطىۋىسى ،ئەظثىطاٍي ذۇزأ ،ەعبـي
ٍىؽالپ وەرزي .ھەرزب ،ؼبلىٍىٕي ھۆي لىٍىۋەرزي ،ئۇٔىڭ ئەرطاپىسا ئىٕغىً رىالۋىزي ثىٍەْ ِەـؽۇي
ثوٌۇۋارمبْ ثبؾ ضوھبٔىَالضِۇ عەئفەض رىالۋەد لىٍؽبْ لۇضئبٕٔىڭ ِەظِۇٔىسىٓ رەؼىطٌىٕىپ
ثۇلۇٌساپ ٍىؽٍىفىپ وەرزي .ھەرزب ،ئبٌسېسىىي ئىٕغىً ۋاضالٍىطىٕي ھۆي لىٍىۋەرزي .ثىط ھبظا
ٍېؽىسىٓ وېَىٓ ٔەعبـي ئەِط ئىجٕي ئبغ ثىٍەْ ئۇٔىڭ ھەِطىَىؽب ذىزبپ لىٍىپ« :ثۇ ئبٍەرٍەض
ثىٍەْ ئەٍؽب ئېٍىپ وەٌگەْ ئبٍەرٍەض چولۇَ ثىط ِۀجەزىٓ وەپزۇ ،ؼىٍەض ئىىىىڭالض چىمىپ
وېزىڭالضِ ،ەْ ئۇالضٔي ؼىٍەضگە لەرئىٌ لبٍزۇضۇپ ثەضِەٍّەْ» ،زېسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئىىىي
ئەٌچي رۇٔغي لېزىٍّىك ؼۆھجەرزە ِەؼٍۇپ ثوٌۇپ ،ئوضزېسىٓ زەوىىؽىٕي ٍېگەْ ھبٌسا ؼبٌپىَىپ
چىمىپ وېزىفزي ،چىمىپ وېزىۋېزىپ ئەِطى ئىجٕي ئبغ ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ضەثىئەگە« :ئەظثىطاٍي
ذۇزاِ ،ەْ ئەرە ئەرىگەْ وىطىپ ثۇ لبچمۇٔالضٔي رۈپ ٍىٍزىعىسىٓ لۇضۇرۇپ ربـالٍسىؽبْ ثىط
زەۋأي ئورزۇضىؽب لوٍىّەْ» ،زېگۀىسى ،ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ضەثىئە« :ئۇٔساق لىٍّبٍٍي ،ئۇالضٔىڭ ثىع
ثىٍەْ گەضچە زىٕي ئىرزىالپي ثوٌؽىّۇٍ ،ۀىال ئۇضۇغ  -رۇؼمبٔچىٍىمىّىع ثبض» ،زېسىٌ .ېىىٓ،
ئەِطى ئىجٕي ئبغ ئۆظ پىىطىسە چىڭ رۇضۇۋاٌسى ۋە ئەرىؽي ئەرىگەْ ٔەعبـىٕىڭ ئوضزىؽىؽب وەٌسى
ۋە « :پبزىفبھ ئبٌىٍَىطى! ثۇ وىفىٍەض رېري ئىَؽب پەٍؽەِجەض ھەلمىسە ئبزەَ رىٍؽب ئبٌؽىٍي
ثوٌّبٍسىؽبْ لوپبي گەپ  -ؼۆظٌەضٔي لىٍىفىسۇ ئەِەؼّۇ؟» زېسى .ثۇٔي ئبڭٍىؽبْ ٔەعبـي
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ِۇؼۇٌّبٔالضؼب ئىَؽب ئەٌەٍـھىؽؽبالِؽب لبٔساق لبضاٍسىؽبٍٔىمىٕي ؼوضاپ ئبزەَ ئەۋەرزيِ .ۇؼۇٌّبٔالض
زەِبٌٍىمچە ثىط ئبظ لوضلۇـزي .ثىطاقٔ ،ېّىال ثوٌؽۇْ ،ضاؼذ گەپ لىالٍٍي ،زېگەْ لبضاضؼب وېٍىپ،
پبزىفبھٕىڭ ھوظۇضىؽب وىطىپ وېٍىۋىسى ،پبزىفبھ ئۇالضزىٓ ھېٍىمي ِەؼىٍىٕي ؼوضىسى .عەئفەض
ٍۀە عبۋاة ثېطىپ « :ثىع ئىَؽب ھەلمىسە پەٍؽەِجىطىّىع ٔېّە زەپ چۈ ـۀچە ثەضگەْ ثوٌؽب ـۇٔي
زەٍّىعوي :ئۇ ئبٌالھٕىڭ ثۀسىؽي ،ئبٌالھٕىڭ پەٍؽەِجىطى ۋە ضوھي ،ـۇٔسالال ئبٌالھٕىڭ ٍبرٍىك
ثوٌۇـزىٓ ۋاظ وەچىەْ ِەضٍەَ ئبٔىؽب ئىٍمب (ربـالؾ) لىٍؽبْ وەٌىَّىؽىسۇض » ،زېسى.
ثۇ چبؼسا ٔەعبـي لوٌىؽب ھبؼىٕي ئېٍىپ« :ئبٌالھ ثىٍەْ لەؼەِىي ،ؼېٕىڭ زېگۀٍىطىڭ
ئىَؽبٔىڭ ئەھۋاٌىؽب ِۇـۇ ھبؼىسا چىٕىگۀسەن وەٌسى» ،زېسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇٔىڭ ۋەظىط -
ۋۇظۇضاٌىطى ثىط  -ثىطىگە لبضىفىپ ،عىّىپ لېٍىفزئ .ەعبـي ئۇالضؼب« :ئبٌالھ ثىٍەْ لەؼەِىي،
گەضچە ؼىٍەضٔىڭ ئىسىَەڭالضزىٓ ئۆرّىؽىّۇ ـۇٔساق» ،زېسى .ئبٔسىٓ ِۇؼۇٌّبٔالضؼب لبضاپ:
«لبٍزىڭالض ،ؼىٍەض ِېٕىڭ زۆٌىزىّسە ئبِبْ  -ئىؽۀسۇضؼىعٌەض ،ؼىٍەضگە ئبظاض ثەضگۀٍەض
عبظاٌىٕىسۇ ،ؼىٍەضگە ئبظاض ثەضگۀٍەض عبظاٌىٕىسۇ ،ؼىٍەضگە ئبظاض ثەضگۀٍەض عبظاٌىٕىسۇ ،ؼىٍەضزىٓ
ثىط وىفىگە ئەظىَەد ٍېزىؿ ثەزىٍىگە ثىط ربؼسەن ئبٌزۇٕٔىڭ ِېٕىڭ ثوٌۇپ لېٍىفىٕي
ذبٌىّبٍّەْ» ،زېسى.
ثۇ لؽىؽىٕي ؼۆظٌەپ ثەضگەْ ئۇِّۇ ؼەٌىَّە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب ؼۆظىٕي ِۇـۇ ٍەضزە
ئبذىطالـزۇضۇپ « :ـۇٔىڭ ثىٍەْ ثۇ ئىىىي ئەٌچي ئېٍىپ وەٌگەْ ٔەضؼىٍەضٔي وۆرۈضۈـۈپ
پبزىفبھ ئوضزىؽىسىٓ ئىٕزبٍىٓ ئوؼبي ئەھۋاٌسا چىمىپ وېزىفزي .ثىعٌەض ٔەعبـىَٕىڭ ئىعظەد -
ھۆضِىزىگە ٔبئىً ثوٌۇپٔ ،بھبٍىزي ئوثساْ رۇضۇپ لبٌسۇق» ،زەٍسۇ.
 -7888عۇئبي :لۇسەٍىؼ ِۇؽشىىٍىشىٕىڭ سەعۇٌۇٌالھٕىڭ دەۋىحىٕي جىخىّۇ لبجحىك
چەوٍىؾي ۋە سەعۇٌۇٌالھٕي ئۇجۇلحۇسۋەجّەوچي ثوٌغبٍٔىمي
ھبؼىً وبالَ ،ثۇ لېزىُ ِۇـطىىالضٔىڭ ھىٍَىؽي پۈرۈٍٔەً ِەؼٍۇپ ثوٌۇپ ،ؼۇٍىمەؼزي
ثەضثبد ثوٌسى .ئۇالض پەلەد ئۆظٌىطىٕىڭ ھۆوۈِطأٍىك زائىطىؽي ئىچىسىال ئۆچّۀٍىه ٔەـزىطىٕي
ؼبٔغىَبالٍسىؽبٍٔىمىٕي رؤۇپ ٍەرزي ۋە ـۇٔىڭسىٓ وېَىٓ ئۇالضزا ئبزەِٕي چۆچىزىسىؽبْ ثىط ذىً
ٍبِبْ ئوً  -پىىىط پەٍسا ثوٌسى .ئۇ ثوٌؽىّۇ ثۇ «ثبالٍي ئبپەد»رىٓ لۇرۇٌۇؾ ،پەلەد ِۇھەِّەز
ئەٌەٍـھىؽؽبالِٕي زەۋەرزىٓ ئۈظۈي  -وېؽىً چەوٍەؾ ٍبوي ئۇٔي ئۇعۇلزۇضۇۋېزىؿ ئبضلىٍىك
ئبٔسىٓ ِۇِىىٓ ئىىەْ ،زېگەْ ئوً  -پىىىطٌەضئىسىٌ .ېىىٓ ،ثۇ ذبَ  -ذىَبٌالضٔي ئەِەٌگە
ئبـۇضۇؾ ِۇِىىّٕۇ؟ ھبٌجۇوي ،ئۇٔىڭ ربؼىؽي ئەثۇ ربٌىت ئۇٔي پۈرۈْ ۋۇعۇزى ثىٍەْ لوؼسىّبلزب
ۋە ئۇالض ئۈچۈْ چوڭ ثىط روؼبٌؽۇ ثوٌۇپ رۇضِبلزب .ئۇالض ثۇ روؼطىسا ئەثۇ ربٌىت ثىٍەْ ٍۈظ رۇضأە
وۆضۈـۈپ ؼۆظٌىفىپ ثبلّبلچي ثوٌسى.
لۇضەٍؿ وبرزىۋاـٍىطى ئەثۇ ربٌىجٕىڭ لېفىؽب وېٍىفزي ۋە ئۇٔىڭؽب« :ئەً ئەثۇ ربٌىت! ؼەْ
ئبضىّىعزىىي پىفمەزۀَ ،وپۇظٌۇق ۋە ئوضۇْ ِەضرىۋىؽي ٍۇلىطى ـەذػ .ثىع ؼبڭب ئۆظ
لېطىٕسىفىڭٕىڭ ئوؼٍىٕي ثۇ ئىفىسىٓ روؼمىٓ ،زەپ ثىط لبٔچە لېزىُ ئېَزمبْ ثوٌؽبلّۇ ،ؼەْ
ئۇٔي روؼّىسىڭ .ئەِسى ثىع ئەظثىطاٍي ذۇزا ،ئۇٔىڭ ئەعسازٌىطىّىعٔي رىٍالپ ،ثىعٔي ئەلىٍؽىع،
ھبِبلەرىە چىمىطىپ ،ئىالھٍىطىّىعٔي ئەٍىجٍىفىگە چىساپ رۇضاٌّبٍّىع .ؼەْ ئۇٔي ثىع ثىٍەْ
ئۆچەوىفىفزىٓ روؼمىٓ ٍبوي ثىع ثىط رەضەپ ،ؼىٍەض ئىىىىڭالض ثىط رەضەپ ثوٌۇپ ،ئىىىي
رەضەپٕىڭ ثىطؼي رۈگەـىۀگە لەزەض ئۇضۇـىّىع» ،زەپ رەھسىذ ؼبٌسى.
ئەثۇ ربٌىجمب ئۇالضٔىڭ ثۇ ھەٍۋىؽي ۋە ٍۈظؼىعٌەضچە رەھسىذ ؼېٍىفٍىطى لبرزىك ئېؽىط وەٌسى
چېؽي ،ئۇ ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ لېفىؽب ئبزەَ ئەۋەرىپ چبلىطرىپ وەٌسى ۋە ئۇٔىڭؽب« :ئي
لېطىٕسىفىّٕىڭ ئوؼٍي! ثۈگۈْ لەۋِي  -عبِبئەرٍەض ٍېٕىّؽب وېٍىپ ،پبالْ  -پۇؼزبْ گەپٍەضٔي
لىٍسى .ـۇڭب ،ؼىع ِېٕىّۇ ،ئۆظىڭىعٔىّۇ ئبؼطىؽىڭىع ،لوٌۇِسىٓ وەٌّەٍسىؽبْ ئىفالضؼب ِېٕي

273

www.uyghurmuslim.com www.fb.com/uighurawazi uighurawazi@yahoo.com
رەڭٍىىىە ؼبٌّىؽىڭىع» ،زېسى .ثۇ چبؼسا ضەؼۇٌۇٌالھ ربؼبِّۇ ھبِىٍَىمزىٓ ۋاظ وېچىسىؽبْ
ئوذفبٍسۇ ،ئۇ ِبڭب ٍبضزەَ لىٍىفزىٓ ئبعىع وەٌگەْ چېؽي ،زەپ ئوٍالپ « :ئي ربؼب! ئبٌالھ ثىٍەْ
لەؼەِىي ،ئۇالض ِبڭب ِۇـۇ ئىفٕي ربـالؾ ثەزىٍىگە ئوڭ لوٌۇِؽب لۇٍبـٕي ،ؼوي لوٌۇِؽب ئبٍٕي
رۇرمۇظؼىّۇ ئبٌالھ ثۇ ئىفٕيٍ( ،ۀي ئىؽالَ زىٕىٕي) ئۈؼزۈٍٔۈوىە ئىگە لىٍّىؽۇچە ٍبوي ِەْ ِۇـۇ
ٍوٌسا ھبالن ثوٌۇپ رۈگىّىگىچە ھەضگىع ربـٍىّبٍّەْ» ،زېسىَۇ وۆظٌىطىسىٓ ربضاَ  -ربضاَ ٍبـالض
رۆوۈٌۈپ ٍىؽٍىؽبْ پېزي چىمىپ وېزىپ لبٌسى .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ئۇٔىڭ ٍېٕىسىٓ چىمىپ
رېري ٍىطالمب ثبضِىؽبٔىسى .ئەثۇ ربٌىت ئۇٔي ٍۀە چبلىطزى .ضەؼۇٌۇٌالھ وەٍٕىگە ثۇضۇٌۇپ
وېٍىۋىسى ،ئەثۇ ربٌىت« :ثبضؼىٓ ئوؼٍۇَ! ذبٌىؽىٕىڭٕي رەـۋىك لىٍؽىٓ ،ئىفىڭٕي
زاۋاِالـزۇضؼىٓ ،ئبٌالھ ثىٍەْ لەؼەِىيِ ،ەْ ھەض لبٔساق ئەھۋاٌسا ؼېٕي لەرئىٌ
ربـٍىۋەرّەٍّەْ» ،زېسى.
لۇ ضەٍؿ زائىطىٍىطى پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالِٕىڭ ئۆظ ئىفىٕي لىٍچە ثوـبـزۇضِبً ئېٍىپ
ثېطىۋارمبٍٔىمىٕي وۆضۈپ ئەثۇ ربٌىجٕىڭ ئۇٔي ربـٍىۋەرىۈؼي وەٌّىگۀٍىىىٕي ۋە ئۇٔىڭ ِۇـۇ ئىؿ
ئۈچۈٔال لۇضەٍفٍەضزىٓ ِۇٔبؼىۋەرٕي ئۈظۈـىە ۋە ئبزاۋەرٍىفىفىە ثەي ثبؼٍىؽبٍٔىمىٕي رؤۇپ
ٍەرزي .ـۇڭب ،ئۇالض ۋەٌىس ئىجٕي ِۇؼىَطىٕىڭ ئوؼٍي ئەِّبض ئىجٕي ۋەٌىسٔي ئېٍىپ ئەثۇ ربٌىجٕىڭ
لېفىؽب وەٌسى ۋە « :ئي ئەثۇ ربٌىت! ثۇ ٍىگىذ لۇضەٍؿ ئىچىسە ٔبھبٍىزي ئوڭٍۇق ھەَ وېٍىفىەْ
ٍىگىذ ،ؼەْ ئۇٔي ئەپمېٍىپ ثبال لىٍىپ ثېمىۋاٌؽىٓ ،ئۇ ئۆظىٕىڭ ئەلىً  -پبضاؼىزي ۋە ٍېمىٕسىٓ
ھەِسەِسە ثوٌۇـي ثىٍەْ ؼېٕي ضاظى لىٍىسۇ .ثىعگە ِبۋۇ ؼېٕىڭ ۋە ئەعسازٌىطىڭٕىڭ ئۀئۀىۋى
زىٕىسىٓ ئبٍطىٍؽبْ ۋە عبِبئەرچىٍىىٕىڭ ثىطٌىىىٕي ثۇظۇپ ،ئبضىؽب رەپطىمچىٍىه ؼبٌؽبْ
لېطىٕسىفىڭٕىڭ ئوؼٍىٕي ثىعگە ربپفۇضۇپ ثەضگىٓ ،ثىع ئۇٔي ٍولىزىۋېزەٍٍي! ؼبڭب ظىَبْ ٍوق.
چۈٔىي ،ؼەْ ئوؼۇٌؽىع لبٌّبٍؽەْ» ،زېَىفزي .ئەثۇ ربٌىت ئۇالضؼب عبۋاة ثېطىپ« :ئەظثىطاٍي
ذۇزا ،ثۇ ٔېّە زېگەْ ٍوٌؽىعٌىك ،ؼىٍەض ِبڭب ثبالڭالضٔي ثېطىؽىٍەضِ ،ەْ ئۇٔىڭؽب ئبؾ  -گۆؾ
ثېطىپ ثبلىّەِْ ،ەْ ؼىٍەضگە ثبالِٕي رۇرۇپ ثېطىّەْ ،ؼىٍەض ئۇٔي ئۆٌزۈضۈۋېزىؽىٍەض؟ ئبٌالھ
ثىٍەْ لەؼەَ ،ثۇ ِۇِىىٓ ئەِەغِ ،ەڭگۈ ِۇِىىٓ ئەِەغ» ،زېسى .ثۇ چبؼسا ِۇرئىُ ئىجٕي ئەزى
(ٔەۋـەي ئىجٕي ئبثسۇِبٔبـٕىڭ ئوؼٍي) « :ئي ئەثۇ ربٌىت! لەۋِي  -عبِبئەد ؼبڭب ئىٕؽبپ ثىٍەْ
رەوٍىپ ثەضزى ۋە ؼبڭىّۇ ٍبلّبٍسىؽبْ ئبـۇٔساق ئىفالضزىٓ لۇرۇٌۇـٕي ئوٍٍىسىٔ .ېّە زەپ ؼەْ
ئۇالض ٔىڭ رەوٍىپىٕىڭ ھېچ لبٍؽىؽىٕي لوثۇي لىٍّبٍؽەْ؟ زېۋىسى ،ئەثۇ ربٌىت« :ئەظثىطاٍي ذۇزا،
ؼىٍەض لەرئىٌ ئىٕؽبپ لىٍّىسىڭالضٌ ،ېىىٓ ؼۀّۇ گېپىڭسىٓ لبضىؽبٔسا ِۀسىٓ ٍۈظ ئۆضۈپ،
ئبـۇالضؼب ثوٌۇـّبلچي ثوٌؽبٔسەن لىٍىؽەْ ،ئىرزىَبضىڭ ،لوٌۇڭسىٓ وەٌگىٕىٕي لىٍؽىٓ» ،زېسى -
زە ،گەپٕي ئۈظۈۋەرزي.
-7881عۇئبيِ :ۇؽشىىالسٔىڭ سەعۇٌۇٌالھٕي ئۆٌحۈسۈۋېحىؼ ووٍىذا ثوٌغبٍٔىمي
لۇضەٍؿ زائىطىٍىطى ٍۇلىطىمي ئىىىي لېزىٍّىك ئۇچطىفىفزب وۆظٌىگەْ ِەلؽىزىگە
ٍېزەٌّىگۀسىٓ وېَىٓ ٍۀىال ئۆظٌىطىٕىڭ لبرزىك عبظاالؾ ۋە لىَىٓ لىؽزبلمب ئېٍىؿ
ھەضىىەرٍىطىٕي ثۇضۇٔم ىسىٓ ثەوطەن ئەـەززىٍَەـزۈضزى ۋە ِۇـۇ عەضٍبٔسا ئۇالضٔىڭ ئىچىسىىي
ثىط لىؽىُ چېىىسىٓ ئبـمبْ لبضا ٔىَەد ثەزثەذزٍەضزە ضەؼۇٌۇٌالھٕي ثبـمب ثىط ٍوي ثىٍەْ
ئۇعۇلزۇضۇۋېزىؿ رۇٍؽۇؼي پەٍسا ثوٌسىِ .بٔب ثۇ ذبَ  -ذىَبي ۋە چېىىسىٓ ئبـمبْ لبرزىك لوٌٍۇق
ِەوىە ئەظىّەرٍىطىسىٓ ئ ىىىي ئەظىّەرٕىڭ ِۇؼۇٌّبْ ثوٌۇـىٕي وەٌزۈضۈپ چىمىطىپ ،ئىؽالَ
زىٕىٕىڭ رېرىّۇ وۈچىَىفىگە ؼەۋەة ثوٌۇپ لبٌسى .ثۇ ئىىىي ئەظىّەد ھەِعە ئىجٕي
ئبثسۇٌّۇرەٌٍىپ ۋە ئۆِەض ئىجٕي ذەرزبة ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇِب (ئبٌالھ ثۇ ئىىىىٍَۀسىٓ ضاظى
ثوٌؽۇْ)الض ئىسى.
لۇضەٍؿ وبپىطٌىطىٕىڭ ئبـۇ وۈٍٔەضزىىي چېىىسىٓ ئبـمبْ ظوضاۋأٍىمٍىطىسىٓ ثىطى ـۇوي،
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ئۇرەٍجە (ئەثۇ ٌەھەثٕىڭ چوڭ ئوؼٍي) ثىط وۈٔي ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئبٌسىؽب وېٍىپ :ضەؼۇٌۇٌالھمب لوي
ـىٍزىپ ئبھبٔەد لىٍسى ئبٔسىٓ ئۇٔىڭ ٍبلىؽىسىٓ ئېٍىپ گۈـۈپ ،وۆٍٕىىىٕي ٍىطرىۋەرزي .
ئۇرەٍجە ٍۀە رېرىّۇ ئەظۋەٍٍەپ ،ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ چىطاٍٍىطىؽب رۈوۈضۈپِ ،ىفمىطؼبْ ثوٌؽىّۇ،
ثىطاق ئۇٔىڭ ٔىغىػ رۈوطۈوٍىطى ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ چىطاٍىؽب چۈـّەٍۋاربرزي .ـۇ چبؼسا ضەؼۇٌۇٌالھ
ئۇٔىڭؽب زۇئبٍي ثەز لىٍىپ « :ئي ئبٌالھ! ئۇٔىڭؽب ؼېٕىڭ ئىزٍىطىڭسىٓ ثىط ئىزٕي ِۇؼەٌٍەد
لىٍؽىٓ» ،زېسى .ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ثۇ زۇئبؼىّۇ ھەلىمەرەْ ئىغبۋەد ثوٌؽبٔىسى ،ئۇ ـۇٔىڭسىٓ
ئبظضاق وېَىٓ لۇضەٍفٍەضٔىڭ وبضىۋىٕي ثىٍەْ ـبَ (ؼۈضىَە)ؼب رىغبضەرىە چىمىپ ،ظەضلبئ زېگەْ
ٍەضگە چۈـىۀسە ،وېچىؽي ثىط ٍوٌۋاغ ئۇالضٔىڭ ئەرطاپىٕي چۆگىٍەپ وېزەٌّەً لبٌسى .ـۇٔىڭ
ثىٍەْ ئۇرەٍجە« :ۋاً ئىؽذ! لېطىٕساـٍىطىُ! ئەظثىطاٍي ذۇزا ،ئۇ ٍوٌۋاغ ِېٕي چولۇَ ٍەۋېزىسىؽبْ
ثوٌسىِ ،ۇھەِّەز ِبڭب ـۇٔساق زۇئب لىٍؽبٔىسى ،ئەظثىطاٍي ذۇزا ،ئۇ ِەوىىسە رۇضۇپِ ،ېٕي ـبِسا
ئۆٌزۈضۈۋېزىسىؽبْ ثوٌسى» ،زەپ ئۀؽىطەـىە ثبـٍىسى .زېگۀسەن ـۇ وېچىؽي ٍوٌۋاغ ٔۇضؼۇْ
ئبزەٍِەض ئبضىؽىسىٓ ئبـۇٔي رېپىپ ،ثېفىٕي ئۈظۈپ ربـٍىۋەرزي.
ِۇـطىىالضٔىڭ ٔىَىزي ثۇظۇٌؽبٍٔىمىٕىڭ ئىپبزىؽىسىٓ ثىطى ـۇوي ،ئۇلجە ئىجٕي ئەثي ِۇئەٍذ
ضەؼۇٌۇٌالھ ٔبِبظزا ؼەعسىگە ثبضؼبٔسا ئۇٔىڭ ِۇثبضەن گەعگىٍىطىگە زەؼؽەپ رۇضۇۋاٌؽبْ .ھەرزب
ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئىىىي وۆظى چبچطاپ چىمىپ وەرىىٍي ربؼال لبٌؽبْ.
ٍۀە ئۇالضٔىڭ ظاٌىُ وبرزىۋاـٍىطىٕىڭ ضەؼۇٌۇٌالھٕي ئۆٌزۈضۈۋېزىؿ لەؼزىسە ثوٌؽبٍٔىمىٕي
وۆضؼىزىسىؽبْ پبوىزالضزىٓ ثىطى ئىجٕي ئىؽھبق ئۇظۇْ ثىط ھەزىؽزە ظىىطى لىٍؽبْ ِۇٔساق ثىط
ۋەلەٌىىزۇض ،ئۇ ِۇٔساق زېگەْ « :ثىط وۈٔي ئەثۇ عەھىً ؼۆظ لىٍىپ :ئي لۇضەٍؿ عبِبئەؼي! وۆضۈپ
رۇضۇۋارىؽىٍەضِ ،ۇھەِّەز زىٕىّىعٔي ئەٍىجٍەؾ ،ئەعسازٌىطىّىعٔي رىٍالپ ؼۆوۈؾ ،ثىعٌەضٔي
ئەلىٍؽىع ھبِبلەرٍەضگە چىمىطىؿ ۋە ئىالھٍىطىّىعٔي ٍولمب چىمىطىؿ لىٍّىفٍىطىسىٓ ٍبٔؽىٍي
ئۇٔىّبٍۋارىسۇِ ،ەْ ئبٌالھمب ئەھسى ثېطىّۀىي ،لوٌۇِؽب چوڭ ربـزىٓ ثىطٔي ئېٍىپ ،ئۇٔي
وۈرىّەْ ،ئۇ ٔبِبظزا ؼەعسىگە ثبؾ لوٍؽبْ ھبِبْ ربؾ ثىٍەْ ئۇٔىڭ وبٌٍىؽىٕي ِىغىَّەْ.
ـۇٔىڭسىٓ وېَىٓ ِېٕي ئبثسۇِبٔبؾ عەِەرىگە رۇرۇپ ثېطەِؽىٍەض ٍبوي ِېٕي لوؼساِؽىٍەض ،ئۆظ
ئىرزىَبضىڭالض ،ـۇ چبؼسا ئبثسۇِبٔبؾ عەِەري لوٌىسىٓ وەٌگىٕىٕي لىٍؽۇْ ،زېسى .ئۇالض :ۋا،ً ...
ھەضگىع ئۇٔساق ئىؿ ثوٌّبٍسۇ ،ئبٌالھ ثىٍەْ لەؼەِىي ،ثىع ؼېٕي ئۇ عەِەرٕىڭ ئبزەٍِىطىگە ِەڭگۈ
ٍوالرّبٍّىعٍ ،بذفي ئوٍالپؽەْ ،ئەِەٌسە وۆضؼەرىىٓ ،زېَىفزي.
ئەثۇ عەھىً ئەرىؽي ئەرىگەْ ئبٌسىٕمي وۈٔي ئورزۇضىؽب لوٍؽىٕي ثوٍىچە لوٌىؽب ضاؼب چوڭ
ربـزىٓ ثىطٔي ئېٍىپ ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالِٕي وۈرۈپ ئوٌزۇضزى .ضەؼۇٌۇٌالھّۇ ئبزىزي
ثوٍىچە ئەرىؽي ئەرىگەْ ِەؼىغىسىٍھەضاِؽب وېٍىپٔ ،بِبظؼب رۇضزى .لۇضەٍفٍەضِۇ ئەرىگەْ
ٍىؽىٍىپ ،ئەثۇ عەھىٍٕىڭ ٔېّە لىالضىٕي وۈرۈپ ئوٌزۈضزى .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ٔبِبظزا
ؼەعسىگە ثېطىۋىسى ،ئەثۇ عەھىً ھېٍىمي ربـٕي وۆرۈضۈپ ئوضٔىسىٓ رۇضزى  -زە ،ضەؼۇٌۇٌالھ
رەضەپىە ِەؼطۇضأە لەزەَ ربـٍىسى .ثىط چبؼسا ئۇ ضەؼۇٌۇٌالھمب ٍېمىٕالپ ثبضؼبٔسەن لىالرزي.
ئۇـزۇِزۇد ،وۆظٔي ٍۇِۇپ ئبچمۇچە ،ضەڭگي  -ضوٍي ربرىطىپ ،ھبٌؽىطىؽبْ پېزي وەٍٕىچىٍەپ
لبٍزىپ وەٌسى .ئۇ لوٌىسىىي ربـٕي ربـٍىۋېزىف ىىّۇ ئەلٍي ثبضِىؽبٔسەن لىالرزي .ئۇ ربـٕي ئەِسى
ربـٍىۋەرزي .ثۇٔي وۆضگەْ لۇضەٍؿ وىفىٍىطى :ئي ئەثۇٌھەوەَ( ،ئەثۇ عەھىٍٕىڭ وؤىَىزي) ؼبڭب
ٔېّە ثوٌسى؟ ؼبڭب ٔېّە ثوٌسى زېَىفىپ ،ئوضٔىسىٓ رۇضۇـزي .ئەثۇ عەھىًِ :ەْ ؼىٍەضگە رۈٔۈگۈْ
زېگۀٍىطىّٕي ئىغطا لىالً ،زەپ ِۇھەِّەزوە ٍېمىٕالپ ثېطىۋىسىُ ،ئەظثىطاٍي ذۇزا ثىط زأە چوڭ
ٔبض رۆگە پەٍسا ثوٌۇپِ ،بڭب ئېزىٍسىٍ .بق ...ئەظثىطاٍي ذۇزاِ ،ەْ ئۇٔساق ٍوؼبٔجبؾ ،ئۇظۇْ
ِەگۀٍىه ،چبٌۋا رۆگىٕي وۆضِىگۀىسىُ ،ئۇ ِېٕي ٍەۋەرىىٍي ربؼال لبٌسى ،زېسى» .ئىجٕي ئىؽھبق
ِۇٔساق زەٍسۇ« :ئېَزىٍىفىچە ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ :ئۇٔىڭ وۆضگىٕي عىجطىئىً
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ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ئىسى ،ئەگەض ئۇ ٍېمىٕالپ وېٍىۋەضگەْ ثوٌؽب ،عىجطىئىً (ئەٌەٍـھىؽؽبالَ) ئۇٔي
ھبالن لىٍىۋېزەرزي ،زېگەْ».
ـۇٔىڭسىٓ وېَىٓ ئەثۇ عەھىً پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالِؽب ھەِعە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ
ِۇؼۇٌّبْ ثوٌ ۇـىٕي وەٌزۈضۈپ چىمبضؼبْ لەثىھ ثىط ئەؼىىٍىىٕي لىٍسى .ئۇٔىڭسىٓ ثبـمب لۇضەٍؿ
ِۇؼزەثىزٍىطىٕىڭ ھەِّىؽىٕىڭ لەٌجىسە ضەؼۇٌۇٌالھٕي ٍولىزىۋېزىؿ ئوٍي زاۋاٍِىك ٍىطىڭساپ
ربـّبلزب ئىسى.
ئىجٕي ئىؽھبق ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئەِطى ئىجٕي ئبؼزىٓ ھەزىػ ثبٍبْ لىٍىپ ِۇٔساق زەٍسۇ:
«ِە ْ ثىط لېزىُ لۇضەٍفٍەضٔىڭ ھىغطى (وەئجىٕىڭ ٍۇلىطى رېّىؽب ثوٍٍىزىپ ٍېطىُ لوپۇضۇٌؽبْ ربَ)
زىىي ٍىؽىٍىفىؽب لبرٕبـمبٔىسىُ .ئۇالض ضەؼۇٌۇٌالھٕي رىٍؽب ئېٍىپ ،ؼبعبـمب ثبـٍىسى .ئۇالض رەضەپ
 رەضەپزىٓ ؼۆظ لېزىپ :ثىع ثۇ ئبزەِٕىڭ لىٍّىفىؽب ؼەثطى لىٍؽبٔسەن ھېچمبٔساق ثىط ئىفمبئۇٔچە وۆپ ؼەثطى لىٍىپ وۈرّىگۀىسۇق .ثىع ئۇٔىڭؽب پەۋلۇٌئبززە چوڭ ثىط ئىفزب ؼەثطى
لىٍسۇق ،زېَىفىپ رۇضارزي ،روؼبرزىٓ ضەؼۇٌۇٌالھ پەٍسا ثوٌۇپ وەٌسى .ئۇ ئۇزۇي ثېطىپ ئبۋۋاي
ضۇوٕىٕي ثوؼە لىٍسى ،ئبٔسىٓ ثەٍزۇٌالھٕىڭ ئەرطاپىٕي ربۋاپ لىٍؽبچ ئۇالضٔىڭ ٍېٕىسىٓ ئۆرىۋىسى،
ئۇالض ضەؼۇٌۇٌالھمب ثەظى ثوٌّىؽۇض گەپٍەض ثىٍەْ رىً ئۇظارزي .ثۇ چبؼسا ِەْ ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ لبرزىك
ئبھبٔەد ربضرمبٍٔىمىٕي ؼەظزىُ ،ضەؼۇٌۇٌالھ ئبٍٍىٕىپ ئىىىىٕچي لېزىُ وېٍىۋىسى ،ئۇالض ٍۀە
ـۇٔساق لىٍىفزي .ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ چىطاٍي ٍۀە ـۇٔساق ئۆظگەضزى ،ئبٔسىٓ ئۈچىٕ چي لېزىُ
ئبٍٍىٕىپ وېٍىۋىسى ،ئۇالض ٍۀە ـۇٔساق ئبھبٔەد لىٍىفزي .ـۇٔىڭ ثىٍەْ پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍـھىؽؽبالَ روذزبپ رۇضۇپ :ئي لۇضەٍؿ عبِبئەؼي! ئبڭالۋاربِؽىٍەض؟ ئبگبھ ثوٌۇڭالضويِ ،ەْ
ئەظثىطاٍي ذۇزا چولۇَ ٍب ئۆٌۈٍَ ،ب وۆضۈِٕي ئېٍىپ وەٌسىُ ،زېسى .ئېھزىّبي وۆپچىٍىىىە ئۇٔىڭ
ؼۆظى رەؼىط لىٍؽبْ ثوٌؽب وېطەن ،ھەِّىؽي ثىطالال گوٍب ثېفىسا ئۇچبض  -لۇؾ لؤۇپ رۇضؼبٔسەن
عىّىپ لېٍىفزي ،ھەرزب ئۇالضٔىڭ ئەڭ ئەـەززىٌ ثەزثېفىٍىطىّۇ ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ وۆڭٍىٕي ٍبؼبپ،
ئىؽؽىمچىٍىك لىٍىفمب رىطىفزي ۋە :ئي ئەثۇٌمبؼىُ (ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ وؤىَزي) ؼەْ ھەضگىع
ٔبزأالضچە ؼۆظٌىّەٍؽەْ ،زېَىفزي .ئەرىؽي ئۇالض ئبٌسىٕمي وۈٔگە ئوذفبـال ثىط ٍەضگە عەَ
ثوٌۇپٍ ،ۀە ضەؼۇٌۇٌالھٕي ؼبعىفىۋاربرزي ،ئۇـزۇِزۇد ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇ ٍەضگە ٍۀە پەٍسا ثوٌۇپ
لبٌسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇالض ھۇضضا ،زېَىفىپ لوپمىٕىچە ضەؼۇٌۇٌالھٕي ئبضىؽب ئېٍىپ
لوضـىۋېٍىفزيِ .ەْ ئۇالضزىٓ ثىطؼىٕىڭ ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ٍبلىؽىؽب ئېؽىٍىۋاٌؽبٍٔىمىٕي وۆضزۈَ.
ئەثۇ ثەوطى ئورزۇضىؽب چۈـۈپٍ ،ىؽٍىؽبْ ھبٌسا :ھبً ... ،ؼىٍەضٔي ،ھبً ،ثىط ئبزەِٕي
پەضۋەضزىگبضىُ ئبٌالھ زېگۀگە ئۆٌزۈضِەوچىّۇؼىٍەض ،زېسى .ثىطزەِسىٓ وېَىٓ ئۇالض ضەؼۇٌۇٌالھٕي
ربـالپ ربضلىٍىپ وېزىفزي» .ضاۋىٌ ئىجٕي ئەِطى ِۇٔساق زەٍسۇ« :ئبـۇ ۋەلە ِەْ وۆضگەْ ۋەلەٌەض
ئىچىسە لۇضەٍفٍەضٔىڭ ضەؼۇٌۇٌالھمب ئەڭ لبرزىك رەگىەْ ثىط لېزىٍّىك ٍوٌؽىع لىٍّىفىسۇض».
ئىّبَ ثۇذبضى ئۇضۋە ئىجٕي ظۇثەٍط ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ٔەلىً لىٍؽبْ ھەزىؽزە ئۇضۋە ِۇٔساق
زەٍسۇِ « :ەْ ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئەِط ئىجٕي ئبؼزىٓ ِۇـطىىالضٔىڭ ضەؼۇٌۇٌالھمب ؼبٌؽبْ
ظۇٌۇٍِىطىٕىڭ ئەڭ لەثىھ ثوٌؽبٍٔىطىٕي ؼۆظٌەپ ثېطىفىٕي ئۆرۈٔگۀىسىُ .ئۇ ِۇٔساق زېسى :ثىط
وۈٔي ضەؼۇٌۇٌالھ وەئجىٕىڭ ھىغطى زېگەْ ٍېطىسە ٔبِبظ ئولۇۋاربرزي ،رۇؼبرزىٓ ئۇلجە ئىجٕي ئەثۇ
ِۇئەٍذ پەٍسا ثوٌۇپ ،ئۈؼزىسىىي وىَىّىٕي ؼېٍىپ ،ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ثوٍٕىؽب ؼېٍىپ ،ئۇٔىڭ
گېٍىٕي ٔبھبٍىزي لبرزىك ثوؼسى .ئەثۇ ثەوطى ٍۈگۈضۈپ وېٍىپ ،ئۇلجۀىڭ گەعگىؽىسىٓ ربضرىپ
ئبضلىؽب ئىززىطىۋەرزي ۋە :ثىط ئبزەِٕي پەضۋەضزىگبضىُ ئبٌال زېگۀٍىىي ئۈچۈٔال ئۆٌزۈضگەْ ثبضِۇ؟،
زېسى».
-7885عۇئبي :ھەِضە سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ِۇعۇٌّبْ ثوٌۇؽي
ِەوىە ئبؼّىٕي ظۇٌۇَ  -ؼىزەَ لبضا ثۇٌۇرٍىطى ثىٍەْ لبپٍىٕىپ وەرىەْ ئبـۇ ظۇٌّەرٍىه
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وۈٍٔەضٔىڭ ثىطىسە ظۇٌۇِؽب ئۇچطىؽۇچىالضٔىڭ ٍوٌىٕي ٍوضۇرۇپ ،ثىط چبلّبق چبلٕىسى .ئۇ ثوٌؽىّۇ
ھەِعە ئىجٕي ئبثسۇٌّۇرەٌٍىپ (ض ەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ)ٔىڭ ِۇؼۇٌّبْ ثوٌۇـي ثىٍەْ ؼېطىت ثىچبضىٍەض
لەٌجىسە چبلٕىؽبْ ـبزٌىك چبلّىمي ئىسى .ھەِعە ثىئؽەرٕىڭ ٍ - 6ىٍىٕىڭ ئبذىطٌىطىسا ِۇؼۇٌّبْ
ثوٌسى .ئۇٔىڭ ـۇ ٍىٍي ظۇٌھەعغە ئېَىسا ِۇؼۇٌّبْ ثوٌؽبٍٔىمي روؼطىطاق .ئۇٔىڭ ِۇؼۇٌّبْ ثوٌۇؾ
عەضٍبٔي ِۇٔساق ثوٌسى :ثىط وۈٔي ئەثۇ عەھىً ؼەـب رېؽىسا ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ٍېٕىسىٓ ئۆرۈپ
وېزىۋېزىپ ،ئۇٔي ٔبھبٍىزي ؼەد رىٍالض ثىٍەْ ھبلبضەرٍىسى .ثۇٔىڭؽب لبضىزب ضەؼۇٌۇٌالھ گەپ لىٍّبً
عىُ رۇضؼبٔىسى ،ئۇ رېرىّۇ ئەظۋەٍٍەپ ،لوٌىؽب ثىط ربي ربـٕي ئېٍىپ ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ثېفىؽب
ھېٍىمي ربؾ ثىٍەْ ئۇضۇپ ،ئۇٔىڭ ثېفىٕي ٍېطىۋەرزي .ھەرزب ـۇضلىطاپ لبْ ئېمىپ وەرزي ،ئبٔسىٓ
ئۇ وەئجە ٍېٕىسىىي لۇضەٍفٍەضٔىڭ ِەعٍىػ ؼوضۇٔىؽب لبٍزىپ ،ئبـۇالض ثىٍەْ ثىطگە ئوٌزۇضزى.
ئبثسۇٌالھ ئىجٕي عەزئبٕٔىڭ ثىط زېسىىي ؼەـب رېؽىسىىي رۇضاٌؽۇؼىسا ٍۇلىطىمي ئەھۋاٌالضٔي ثبـزىٓ
ئبذىط وۆضۈپ رۇضؼبٔىسى .ھەِعە ئولَب ٍ -بضاؼٍىطىٕي رەرۈض ئېؽىپ ،ئوۋزىٓ لبٍزىپ وېٍىۋارمبٔسا،
ھېٍىمي زېسەن ھەِعىگە ئەثۇ عەھىٍٕىڭ ضەؼۇٌۇٌالھمب لىٍؽبْ ٔبھەق ٍوٌؽىعٌىمٍىطىٕي وۆضگەْ پېزي
ئېَزىپ ثەضزى .ثۇٔي ئبڭالپ ،ھەِعىٕىڭ لبرزىك ؼەظىپي ئۆضٌىسى  -زە ،ئەثۇ عەھىٍٕي ئىعزەپ
ٍۈگۈضگەْ پېزي وېزىپ لبٌسى( .ئۇ لۇضەٍؿ ئىچىسە ؼۇضۇضى ئەڭ وۈچٍۈن ئەظىّەد ئىسى) ئۇ ھېچ
ثىطاۋؼىّۇ روذزىّىسى ،لبضىؽبٔسا ،ئۇ ئەثۇ عەھىٍٕي ئۇچطارؽب ،ھېٍي لوي ؼبٌىسىؽبٔسەن لىالرزي .ئۇ
ِەؼغىسوە وىطگەْ پېزي ئەثۇ عەھىٍٕىڭ ٍېٕىؽب وېٍىپ روذزىسى ۋە ئۇٔىڭؽب « :ئي عىگسىچي
لېطىٕى ڭ ثبٌىؽي! رېري ؼەْ ِېٕىڭ لېطىٕسىفىّٕىڭ ئوؼٍىٕي رىٍالۋاربِؽەْ ،ھبٌجۇوي ِەْ
ئۇٔىڭ زىٕىسا رۇضؼبَ» ،زېسى ،ئبٔسىٓ ئۇٔىڭ وبٌٍىؽىؽب ئولَب ثىٍەْ ئۇضۇپ ،ئۇٔىڭ وبٌٍىؽىٕي
ٍېطىۋەرزئ .ەرىغىسە ثۀي ِەذعۇَ (ئەثۇ عەھىٍٕىڭ لەثىٍىؽي) وىفىٍىطى ثىٍەْ ثۀي ھبـىُ
(ھەِعە ضەظىَە ٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ لەثىٍىؽي) وىفىٍىطى لوظؼىٍىپ وەرزي .ثۇ چبؼسا ئەثۇ عەھىً:
« ئەثۇ ئەِّبضؼب (ھەِعىٕىڭ وؤىَزي) چېمىٍّبڭالضِ ،ۀّۇ ئۇٔىڭ لېطىٕسىفىٕىڭ ئوؼٍىٕي
ئۇضؼبٔىسىُ» ،زېسى .ھەِعىٕىڭ ِۇؼۇٌّبْ ثوٌۇـي زەؼٍەپزە ،ئۆظ پۇـزىسىٓ ثىط وىفىٕىڭ
ذوضٌىٕىفىؽب چىسىّىؽبٍٔىمىسىٓ ثوٌؽبٔىسى .وېَىٓ ئبٌالھ ئۇٔىڭ لەٌجىٕي ئىؽالَ ٔۇضى ثىٍەْ
ٍوضۇرۇۋەرزي .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇ ئۈظۈٌّەغ ئبضلبٔؽب چىڭ ئېؽىٍسى  -زە ،ئۇٔىڭ ثىٍەْ ِۇؼۇٌّبٔالض
ظوض زەضىغىسە ئىعظەد ۋە وۈچ  -لۇۋۋەد ربپزي.
-7888عۇئبي :ئۆِەس ئىجٕي خەجحبة سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ِۇعۇٌّبْ ثوٌۇؽي
ئبـۇ لبرّۇ  -لبد ظۇٌۇَ  -ؼىزەَ رۇِبٍٔىطى ثىٍەْ ذىطەٌىفىپ وەرىەْ ِەوىە ئبؼّىٕىسا
روؼبرزىٓ ٍۀە ثىط چبلّبق چبلٕىسى .ئۇٔىڭ ٔۇضى ئبۋۋاٌمىسىٓ ٔۇضأە ھەَ وۈچٍۈوزەن لىالرزي .ئۇ
ثوٌؽىّۇ ئۆِەض ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ئىجٕي ذەرزبثٕىڭِ« :ەْ ِۇؼۇٌّبْ ثوٌسۇَ» ،زېگەْ ؼۆظىٕىڭ
ئەوىػ ؼبزاؼىسىٓ ئۇضۇٌؽبْ چبلّبق ٔۇضى ئىسى .ئۇ ثىئؽەرٕىڭ ٍ - 6ىٍي ظۇٌھەعغە ئېَىسا
ھەِعە (ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ)زىٓ ئۈچ وۈْ وېَىٓ ِۇؼۇٌّبْ ثوٌسى .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ئۇٔىڭ
ھىساٍەد رېپىفىؽب زۇئب لىٍؽبٔىسى.
ئۆِەض ئىجٕي ذەرزبة (ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ)ٔىڭ ِۇؼۇٌّ بْ ثوٌۇـي روؼطىؽىسىىي ھەزىؽٍەضٔىڭ
ذۇالؼىؽي ـۇوي ،ئۇ ثىط وۈٔي ئۆٍگە لبٍزّبً ،ؼىطرزب لؤۇپ لېٍىفمب روؼطا وېٍىپ ،ھەضەِگە
وەٌسى ۋە وەئجىٕىڭ ٍوپۇلي ئىچىگە وىطىپ ذىَبي ؼۈضۈپ ئوٌزۇضزى .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ
ئۇٔىڭؽب ذېٍي ٍېمىٓ عبٍسا ئۆضە رۇضۇپ ٔبِبظ ئولۇۋاربرزئ .بِبظزا ؼۈضە «ھبلمە»ٔي رىالۋەد
لىٍؽبٔىسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئۆِەض ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ «لۇضئبْ»ٔي رىڭفبپ ،ئۇٔىڭ گۈظەي
پبؼبھىزىسىٓ ظوق ئېٍىفمب ثبـٍىسىِ .بٔب ثۇ ئىؽالَ ٔۇضىٕىڭ ئۆِەض ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ لەٌجىگە
رۇٔغي لېزىُ ثىد ئۇضۇپ وىطىفي ئىسىٌ .ېىىٓ ،ئۇٔىڭسىىي عب ھىٍىَەد ئېمىّىؽب ثوٌؽبْ ِبٍىٍٍىك،
وؤب ئۀئۀىگە ثوٌؽبْ ئەلىسە ۋە ئەعسازالضٔىڭ ٍوٌىؽب ۋاضىؽٍىك لىٍىؿ ئىسىَىؽىٕىڭ لبضا
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وۆٌەڭگىٍىطى ئۇٔىڭ لەٌجىسە ئۆضرەۋارمبْ ھەلمبٔىَەد ٍبٌمۇٔىٕي ٍېپىۋاٌؽبٍٔىمزىٓ ،ئۇ ثۇ لبضا وۆٌەڭگە
ئبضلىؽىؽب ٍۆگۈٌۈپ لبٌؽبْ پبن ھېػ  -رۇٍؽۇال ضؼب پەضۋا لىٍّبؼزىٓ ئىؽالِؽب لبضـي ھەضىىىزىٕي
زاۋاِالـزۇضۇۋەضگۀىسى.
ئۆِەض ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ رەثىئىزىٕىڭ ئىززىىٍىىي ۋە ضەؼۇٌۇٌالھمب ثوٌؽبْ ئۆچّۀٍىىىٕىڭ
لبرزىك وۈچٍۈوٍىىىسىٓ ثىط وۈٔي لىٍىچىٕي لىٕىسىٓ ؼۇؼۇضۇپ ،ضەؼۇٌۇٌالھٕي ئۆٌزۈضۈۋېزىفٕي
وۆڭٍىگە پۈوۈپ ئۆٍسىٓ چىمزيٍ .وٌسا ئۇٔىڭؽب ٔۇئەٍُ ئىجٕي ئبثسۇٌالھ ٔەھھبَ (ثۀي ئەزىٌ
عەِەرىسىٓ) ٍبوي ثۀي ظوھطەزىّٕۇ ٍبوي ثۀي ِەذعۇِسىّٕۇ ثىط وىفي ٍوٌۇلۇپ« :لەٍەضگە
ِېڭىۋارىؽەْ ،ئي ئۆِەض!» ،زەپ ؼوضاپ لبٌسى .ئۆِەض ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇِ« :ۇھەِّەزٔي
ئۆٌزۈضۈۋېزەً ،زەپ ِبڭسىُ» ،زېسى .ئۇ وىفيِ « :ۇھەِّەزٔي ئۆٌزۈضۈپ لوٍؽبڭ ،ثۀي ھبـىُ
عەِەري ثىٍەْ ثۀي ظوھطە عەِەري ؼېٕىّۇ ئبِبْ لوٍّبؼّىىىٓ» ،زېۋىسى ،ئۆِەض ضەظىَەٌالھۇ
ئۀھۇ « :ؼۀّۇ ئۆظ زىٕىڭٕي ربـالپ ِۇضرەز ثوٌؽبٔؽب ئوذفىّبِؽەْ ،ھەعەپ ِۇھەِّەزٔىڭ
ئېطىمىٕي ٍبلىالپ لبٌسىڭؽۇ؟» ،زېسىٔ .ۇئەٍُ« :ئۇٔساق ثوٌؽبِ ،ەْ ؼېٕي ثۇٔىڭسىّٕۇ
ئەعەثٍىٕەضٌىه ثىط ئىفمب ثبـالپ ثبضِبٍّۇ؟ ؼېٕىڭ ھەِفىطەڭ ۋە وۈٍئوؼٍۇڭ ئىىىىٍىؽي ٍېڭي
زىٕٕي لوثۇي لىٍىپ ،ؼېٕىڭ زىٕىڭٕي ربـٍىۋېزىفزي» ،زېسى .ثۇٔي ئبڭالپ ئۆِەض ضەظىَەٌالھۇ
ئۀھۇ ئۇچمبٔسەن ئۇالضٔىڭ ئۆٍىگە ثبضزى .ثۇ چبؼسا ئۇ الضٔىڭ ئۆٍىسە ذەثجبة ئىجٕي ئەضەد لوٌىسا
ؼۈضە «ربھب» پۈرۈٌگەْ لەؼەظٔي رۇرۇلٍۇق ھبٌسا ،ئۇالضؼب لۇضئبْ رىالۋەد لىٍىپ ثېطىپ ئوٌزۇضارزي.
ئۇ ذېٍىسىٓ ثېطى ِۇـۇ ئۆٍگە وېٍىپ ،ئۇالضؼب «لۇضئبْ» ئۆگىزىپ لوٍۇپ وېزەرزي .ذەثجبة ئۆِەض
ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ئبٍبغ رىۋىفىٕي ئ بڭالپال ئۆٍٕىڭ ثىط ثۇٌۇڭىؽب ِۆوۈٔۈۋاٌسى .ـبرىّە (ئۆِەض
ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ھەِفىطىؽي) ھېٍىمي ؼۈضە «ربھب» پۈرۈٌگەْ ۋەضەلىٕي پبالؼٕىڭ ئبؼزىؽب
رىمىۋەرزي .ئۆِەض ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ئۆٍگە ٍېمىٕالپ وەٌگۀسە ،ئۇ ٍەضزە ذەثجبثٕىڭ لىطائەد
لىٍىۋارمبْ ئبۋاظىٕي ئبڭٍىؽبٔىسى .ـۇڭب ،ئۇ ئۆٍگە وىطىپالِ « :ەْ ثبٍبَ ٍېٕىڭالضزىٓ ئبڭٍىؽىٕىُ
وىّٕىڭ ئبۋاظى ئۇ؟» ،زەپ ؼوضاق لىٍىفمب ثبـٍىسى .ئەض  -ذورۇْ ئىىىىٍىؽيِ« :ۇـۇ
ئىىىىّىعٔىڭ پبضىڭي ،ذبالغ .ثبـمب ئبۋاظ ئبڭٍىّىسۇق» ،زەپ عبۋاة ثېطىفزي .ئۆِەض ضەظىَەٌالھۇ
ئۀھۇ« :ئەھۋاٌسىٓ لبضىؽبٔسا ؼىٍەض ئىىىىٍَەْ ئۆظ زىٕىڭالضٔي ربـالپِ ،ۇضرەز ثوٌؽبْ
ئوذفبٍؽىٍەض؟» ،زېسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇٔىڭ وۈٍئوؼٍي « :ئي ئۆِەض! ئەگەض ھەلىمەد ؼېٕىڭ
زىٕىڭٕىڭ ؼەٍطىسە ثوٌؽب ،لبٔساق لبضاٍؽەْ؟» ،زېۋىسى ،ئۆِەض ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ؼەظەة ثىٍەْ
ئېزىٍىپ ثېطىپ ،وىَئوؼٍىٕي ٍېمىزىپ ئبؼزىؽب ثېؽىۋېٍىپ ،پۈرۈْ وۈچي ثىٍەْ ِۇـزٍىؽىٍي
رۇضزى .ثۇ چبؼسا ئۇٔىڭ ھەِفىطىؽي ـبرىّە وېٍىپ ،ئۆِەض ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔي ئېطىٕىڭ
ئۈؼزىسىٓ ئىززىطىۋەرزي ،ئۆِەض ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ئۇٔىڭ ٍۈظىگە رەرۈض ِۇـذ ثىٍەْ ثىطٔي لوٍۇپ
ئېزىٍسۇضۇۋەرزي ،ئۇٔىڭ ئېؽىع  -ثۇضۇٍٔىطىسىٓ لبْ ئېمىفمب ثبـٍىسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇ زەضؼەظەة
ثوٌۇپ « :ئي ئۆِەض! ئەگەض ھەلىمەد ؼېٕىڭ زىٕىڭٕىڭ ؼەٍطىسە ثوٌؽىچۇ؟ «ِەْ ئبٌالھزىٓ ثبـمب
ئىالھ ٍوقِ ،ۇھەِّەز ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ئبٌالھٕىڭ ثۀسىؽي ۋە پەٍؽەِجىطىسۇض ،زەپ گۇۋاھٍىك
ثېطىّەْ» ،زېسى.
ئۆِەض ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ثۇالضٔىڭ ِۇؼۇٌّبْ ثوٌؽبٍٔىمىٕي عەظىٍّەـزۈضزى ۋە ؼىڭٍىؽىٕىڭ
چىطاٍىسىٓ ئېمىۋارمبْ لبٔالضٔي وۆضۈپ ،لبرزىك پۇـبٍّبْ لىٍسى ۋە ذىغبٌەد ھېػ لىٍىپ:
«ھېٍىمي ۋاضىمىڭالضٔي ئېٍىڭالضِ ،ەْ ئولۇپ وۆضەً» ،زېسى .ـبرىّە ئۇٔىڭؽب ٍىؽٍىؽبْ ھبٌسا« :ؼەْ
زېگەْ ثىزبھبضەدٔ ،ىغىؽزۇضؼەْ ،ئۇٔي ذبٌىؽبٔچە رۇرۇـمب ثوٌّبٍسۇ ،ـۇڭب ئبۋۋاي ؼۇؼٍي ربھبضەد
ئېٍىپ وەٌگىٓ ،ئبٔسىٓ ،» ...زېسى .ئۆِەض ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ئوضٔىسىٓ رۇضۇپ ،ثېطىپ ؼۇؼٍي
ربھبضەد ئېٍىپ وەٌسى .ئبٔسىٓ ھېٍىمي ۋەضەلٕي لوٌىؽب ئېٍىپ ئولۇـمب ثبـٍىسىٔ« .بھبٍىزي
ـەپمەرٍىه ۋە ِېھطىجبْ ئ بٌالھٕىڭ ئىؽىّي ثىٍەْ (ثبـالٍّەْ)» ئۆِەض ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ثۇٔي
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ئولۇپٔ« :بھبٍىزي ٍبذفي گۈظەي ئىؽىّالضؼۇ!!» ،زېسى .ئبٔسىٓ ﴿ربھب ﴾ ...زەپ ؼۈضە «ربھبٔي»
ئولۇـمب ثبـٍىسى .ھەرزب ئۇ ئبٌالھٕىڭ « ِەْ ھەلىمەرەْ (ئىجبزەرىە الٍىك) ئبٌالھسۇضِەِْ ،ۀسىٓ
ثبـمب ھېچ ِەئجۇز (ثەضھەق) ٍولسۇضٍ( ،بٌؽۇظ) ِبڭب ئىجبزەد لىٍؽىِٓ ،ېٕي ظىىطى لىٍىؿ ئۈچۈْ
ٔبِبظ ئولۇؼىٓ» («لۇضئبْ وەضىُ»  - 20ؼۈضە  - 14ئبٍەد) زېگەْ ٍەضگە وېٍىۋىسى« :ثۇ ٔېّە
زېگەْ ٌەظىع ،ـېطىٓ وبالَ! ثۇ ٔېّە زېگەْ ئۇٌۇغ ؼۆظ! ِېٕي ِۇھەِّەزٔىڭ لېفىؽب ثبـالپ
ثېطىڭالض» ،زەۋەرزي.
ذەثجبة ئۆِەض ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ھېٍىمي ؼۆظىٕي ئبڭالپ ،ئبؼزب لەزەَ ثىٍەْ ئۆٍسىٓ
چىمزي ۋە « :ذۇؾ ذەۋەض ئي ئۆِەض! ِەْ ؼېٕىڭ ضەؼۇٌۇٌالھ پەٍفۀجە وېچىؽي ئي ئبٌالھ!
ئىؽالِٕي ئۆِەض ئىجٕي ذەرزبة ٍبوي ئەثۇ عەھىً ئىجٕي ھىفبَ ثىٍەْ ئەظىعٌىگىٓ زېگەْ
زۇئبؼىٕىڭ ئىغبث ىزي ثوٌۇپ لېٍىفىڭٕي ئۈِىس لىٍىّەْ ،ضەؼۇٌۇٌالھ ھبظىط ؼەـب رېؽىٕىڭ ٍېٕىسا
ثىط لوضۇزا» ،زېسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئۆِەض ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ لوٌىسىىي ٍبالڭ لىٍىچٕي ؼىالپمب
ؼېٍىپٍ ،ېٕىؽب ئبؼزي .ئبٔسىٓ ذەثجبة ئېَزىپ ثەضگەْ ھېٍىمي لوضۇؼب لبضاپ ٍۈضۈپ وەرزي .ئۇ
ثىط ھبظازىٓ و ېَىٓ ھېٍىمي لوضۇٔي ئىعزەپ رېپىپ زەضۋاظىٕي چەوزي .ثىطەٍٍەْ زەضۋاظىٕىڭ
ٍوچۇلىسىٓ لبضاپ ،ئۆِەض ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ لىٍىچ ئبؼمبْ ھبٌسا زەضۋاظا ئبٌسىسا رۇضؼبٍٔىمىٕي
وۆضزى  -زە ،زەضھبي لبٍزىپ وىطىپ ،ضەؼۇٌۇٌالھمب ذەۋەض لىٍسى .لوضۇ ئىچىسە ئبظازە
ئوٌزۇضۇـمبٔالضِۇ گۈضضىسە عەَ ثوٌسى .ھەِعە (ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ) ثۇ ربضاق  -رۇضۇلٕي وۆضۈپ:
« ؼىٍەضگە ٔېّە ثوٌسى؟» زەپ ؼوضىۋىسى ،ئۇالض« :ئۆِەض وەپزۇ ،ئۆِەض وەپزۇ» ،زېَىفزي .ھەِعە:
«ئۆِەض وەٌؽە ٔېّە ثوپزۇ ،ئىفىىٕي ئېچىڭالض ،ئەگەض ٍبذفي ٔىَەرزە وەٌگەْ ثوٌؽب ،ثىعِۇ
ٍبذفىٍىك لىٍىّىعٔ ،بۋازا ٍبِبْ ٔىَەد ثىٍەْ وەٌگەْ ثوٌؽب ،ئۆظ لىٍىچي ثىٍەْ ئۆظىٕي
ئۇظىزىّىع» ،زېسى .ثۇ چبؼسا ضەؼۇٌۇٌالھمب ۋەھىٌ ٔبظىً ثوٌۇۋارمبْ ثوٌۇپ ،ئۆٍٕىڭ ئىچىىطىؽىسە
ئىسى .ئۇ ئۆِەض ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ئبٌسىؽب چىمىپ ئۇٔىڭ ثىٍەْ ربـمىطىمي ئۆٍسە ئۇچطاـزي ۋە
ئۇٔىڭ لىٍىچ ئبؼىسىؽبْ ثەي ربؼّىؽىسىٓ رۇرۇپ لبرزىك گۈـىسى ۋە ِۇٔساق زېسى« :ئي ئۆِەض!
ئبٌالھ ؼېٕىڭ ھەلمىڭسە ۋەٌىس ئىجٕي ِۇؼىَطە ھەلمىسە ٔبظىً لىٍؽبٔسەن ؼېٕي ضەؼۋا لىٍىسىؽبْ
ئبظاة ئولۇثەد ئبٍىزي ٔبظىً لىٍّىؽۇچە ثۇ ٍبِبْ پەٍٍىڭسىٓ ٍبّٔبِؽەْ؟ ئي ئبٌالھ! ِبٔب ثۇ ئۆِەض
ئىجٕي ذەرزبة ،ئي ئبٌالھ ئىؽالَ زىٕىٕي ئۆِەض ئىجٕي ذەرزبة ثىٍەْ ئەظىعٌىگىٓ» ،زېسى .ـۇٔىڭ
ثىٍەْ ئۆِەض ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇِ « :ەْ ئبٌالھزىٓ ثبـمب ئىالھ ٍوقِ ،ۇھەِّەز ئەٌەٍـھىؽؽبالَ
ئبٌالھٕىڭ ثۀسىؽي ۋە پەٍؽەِجىطىسۇض ،زەپ گۇۋاھٍىك ثېطىّەْ» ،زەپ ِۇؼۇٌّبْ ثوٌسى.
لوضۇزىىىٍەض ثۇٔي ئبڭالپ ،ھبٍبعىٕىٕي ثبؼبٌّبً «ئبٌالھۇ ئەوجەض» ،زەپ روۋٌىۋەرزي ،ثۇ ئبۋاظٔي
وەئجە ئەرطاپىسا ٍىؽىٍىفىپ ئوٌزۇضؼبْ ِۇـطىىالضِۇ ئبڭٍىسى .ئۆِەض (ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ) ؼۇضۇضى
وۈچٍۈن ،وەؼىىٓ ئبزەَ ئىسى .ـۇڭب ،ئۇٔىڭ ِۇؼۇٌّبْ ثوٌۇـي ِۇـطىىالض ئبضىؽىسا ئېؽىط
ذۇ ضؼىٕىؿ ۋە ئوڭبٍؽىعٌىٕىؿ وەٍپىَبري پەٍسا لىٍسىِ .ۇؼۇٌّبٔالضؼب ثوٌؽب ئىعظەد  -ھۆضِەد
ۋە ـبز  -ذۇضاٍِىك ٌىجبؼىٕي وىَسۈضزى.
-7811عۇئبي :لۇسەٍؼ ۋەوىٍي سەعۇٌۇٌالھ ثىٍەْ عۆھجەجٍەؽحي
لۇضەٍؿ ئىچىسە رەؼىطى ظوض ثۇ ئىىىي ئەظىّەد (ئۆِەض ئىجٕي ذەرزبة ۋە ھەِعە ئىجٕي
ئبثسۇٌّۇرەٌٍىپ ئبٌالھ ئۇالضزىٓ ضاظى ثوٌؽۇْ ) ِۇؼۇٌّبْ ثوٌؽبٔسىٓ وېَىٓ ِەوىە ئبؼّىٕىسىىي
ظۇٌۇَ  -ؼىزەَ لبضا رۇِبٍٔىطى ئبؼزب  -ئبؼزب ربضلىٍىپ ،ھبۋا ئېچىٍىفمب ثبـٍىسىِ .ۇـطىىالضِۇ
ئۆظٌىطىٕىڭ ِۇؼۇٌّبٔالضٔي ٔبھەق ئبظاثالپ ،لىَٕبؾ ۋە ظىَبٔىەـٍىه لىٍىؿ «ِەؼزٍىه»ىسىٓ ثىط
ئبظ ٍېفىٍىپ ،ھۇـىؽب وېٍىفىە ثبـٍىسى ۋە ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ھەض لبٔساق رەٌىپي ثوٌؽبِ ،ۇِىىٓ
لەزەض ئوضۇٔالپ ئۇٔىڭ ثەزىٍىگە ضەؼۇٌۇٌالھ ثىٍەْ زىٕىٌ زەۋەرٕي روذزۇرۇؾ ھەلمىسە
ؼوزىٍىفىفمب ئوضۇٔسى .ثۇ (پۇي ِ -بٌٕىڭ لۇٌي ،ثىچبضە) ِىؽىىٍٕەض ،لۇٍبؾ ٔۇضىسىٓ ثەھىط
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ئبٌىس ىؽبْ ھەض لبٔساق ٔەضؼە ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ زەۋىزي ئبٌسىسا پبـىٕىڭ لبٔىزىچىٍىه روؼبٌؽۇ
ثوالٌّبٍسىؽبٍٔىمىٕي ثىٍّىگۀىسى .ـۇڭب ،ئۇالض وۆظٌىگەْ ٔىفبٔؽب ٍېزەٌّەٍال لبٌّبؼزىٓ ،ثەٌىي
رۇِفۇلىؽب ٍېسى.
ئىجٕي ئىؽھبق ٍەظىس ئىجٕي ظىَبزرىٓ ،ئۇ ِۇھەِّەز ئىجٕي وەئجىٍمۇضەظىسىٓ ضىۋاٍەد لىٍىپ
ِۇٔساق زەٍسۇ « :ئۇرجە ئىجٕي ضەثىَئە لۇضەٍؿ ئىچىسە رەؼىطى ثىط لەزەض ظوض ـەذػ ئىسى ،ئۇ ثىط
وۈٔي لۇضەٍفٍەضٔىڭ ؼوضۇٔىسا ؼۆظ لىٍىپ (ضەؼۇٌۇٌالھ ثۇ چبؼسا ِەؼغىسرە ئۆظى ٍبٌؽۇظ
ئوٌزۇضۇۋاربرزي) ِۇٔساق زېسى :ئي لۇضەٍؿ عبِبئەؼي! ِەْ ِۇھەِّەزٔىڭ ٍېٕىؽب ثېطىپ،
ؼۆظٌىفىپ ثبلبً ۋە ثىط لبٔچە رۈضٌۈن ئىفٕي ئۇٔىڭ ئبٌسىؽب ؼبالً ،ئۇ ثۇالضٔىڭ ثىطىٕي ثوٌؽىّۇ
لوثۇي لىٍىپ لبالض ،ثىع ئۇٔىڭ رەٌىپىٕي لبٔسۇضؼبق ،ئبٔسىٓ ئۇِۇ ثۇ زەۋىزىسىٓ روذزبض ،زېسى .ثۇ
ھەِعە ِۇؼۇٌّبْ ثوٌؽبٔسىٓ وېَىٓ ئىؽالِٕي لوثۇي لىٍؽۇچىالض وۈٔؽېطى وۆپىَىۋارمبْ ثىط
ِەظگىً ئىسى .ئۇالض :ثوٌىسۇ ،ئي ئەثۇ ۋەٌىس (ئۇرجۀىڭ وؤىَزي) ئوضٔۇڭسىٓ رۇض ،ثېطىپ
ؼۆظٌىفىپ وەٌگىٓ ،زېَىفزي .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇرجە ئوضٔىسىٓ رۇضۇپ ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ لېفىؽب
وېٍىپٍ ،ۈوۈٔۈپ ئەزەة ثىٍەْ ئوٌزۇضزى ۋە :ئي لېطىٕسىفىّٕىڭ ئوؼٍي! ؼىع ثىٍىؽىع ،لەثىٍە
ئىچىسە ئىٕبۋەد ۋە ئوضٔىڭىع ئبالھىسە ٍۇلىطى ،ھەؼەة ٔ -ەؼىجىڭىعِۇ ئۈؼزۈْ ،ؼىع لەۋِي -
لېطىٕساـٍىطىڭىعؼب ـۇٔساق ثىط ئىفٕي ئېٍىپ وەٌسىڭىعوي ،ئۇٔىڭ ثىٍەْ عبِبئەرچىٍىىٕىڭ
ثىطٌىىىٕي ثۇظزىڭىع ،ئۇالضٔىڭ ئىالھٍىطىٕي ،ئېزىمبز لىٍىپ وەٌگەْ زىٕىٕي ئەٍىجٍىسىڭىع ،ئبرب -
ث وۋىٍىطىٕىڭ لىٍؽبْ ئىفٍىطىٕي وۇـطىٍىك زېسىڭىع ،لۇالق ؼېٍىپ ئوٌزۇضۇڭِ ،ەْ ثىط لبٔچە
رۈضٌۈن ئىفٕي ئبٌسىڭىعزا لوٍبً ،لبضاپ ثېمىڭ ،ثىطەضؼي ؼىعگە ٍېمىپ لبالض ،زېسى .پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍـھىؽؽبالَ :ئېَزىڭ ،ئي ئەثۇ ۋەٌىس! لۇٌىمىُ ؼىعزە ،زېۋىسى ،ئۇرجە :ئي لېطىٕسىفىّٕىڭ
ئوؼٍي! ئەگەض ؼىع ثۇ ئىفالضٔي ِبي  -زۇَٔبٔي زەپ لىٍؽبْ ثوٌؽىڭىع ،ثىع ؼىعگە وۆپٍەپ ِبي -
زۇَٔب ٍىؽىپ ثېطىپ ،ئبضىّىعزىىي ئەڭ ثبٍالضزىٓ لىٍىۋېزەٍٍي ،ئەگەض ئوضٔىڭىعٔي ٍۇلىطى
وۆرۈضۈـٕي ِەلؽەد لىٍؽبْ ثوٌؽىڭىع ،ؼىعٔي ثبـٍىك لىٍىۋاالٍٍي ،ؼىعٔىڭ پىىطىڭىعٔي ئبٌّبً
ئىؿ ثېغىطِەٍٍي ،پبزىفبھ ثوٌؽۇڭىع ثوٌؽب ،ربط وىَسۈضۈپ ،پبزىفبھ لىالٍٍئ ،بۋازا ؼىعزىىي
ئىٍٍەد عىٓ  -ـەٍزبٔالضٔىڭ ئبپىزىسىٓ ثوٌؽبْ ثوٌؽب ،ثىع عىٕىەؾ رەوٍىپ لىٍىپ ،ؼىعگە
ظىّبد لىٍسۈضاٍٍي .ؼىع ؼبالِەد ثوٌؽۇچە لبٔچىٍىه ثەزەي رۆٌىؽەن ئەضظىَسۇٔ ،ۇضؼۇْ وىفىٍەض
ِۇـۇ ذىٍسىىي وېؽەٌسىٓ زاۋاٌىٕىپ لۇرۇٌؽبْ ،زېسى .ئۇرجە ؼۆظىٕي ئبٍبؼالـزۇضۇپ
روذزىۋىسى ،ضەؼۇٌۇٌالھ :گېپىڭىع رۈگىسىّۇ؟ ،زەپ ؼوضىسى .ئۇرجە :ھەئە ،رۈگىسى ،زېۋىسى.
ضەؼۇٌۇٌالھ :ئەِسى ِېٕىڭ گېپىّٕي ئبڭالڭ ،زېسى .ئۇرجە :ئەٌۋەرزە ئبڭالٍّەْ ،زېۋىسى،
ضەؼۇٌۇٌالھ ٔ« :بھبٍىزي ـەپمەرٍىه ۋە ِېھطىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىؽّي ثىٍەْ ثبـالٍّەْ ○ھبِىُ ○ثۇ
ٔبھبٍىزي ـەپمەرٍىهِ ،ېھطىجبْ ئبٌالھ رەضىپىسىٓ ٔبظىً لىٍىٕؽبْ (ۋەھىَسۇض) ○ئبٍەرٍىطى ئوچۇق
ثبٍبْ لىٍىٕؽبْ وىزبثزۇض ،ثىٍىسىؽبْ لەۋَ ئۈچۈْ ٔبظىً ثوٌؽبْ ئەضەثچە لۇضئبٔسۇض ( ○ِۇئّىٍٕەضگە
عۀٕەد ثىٍەْ ) ذۇؾ ذەۋەض ثەضگۈچىسۇض( ،وبپىطالضٔي زوظاخ ثىٍەْ) ئبگبھالٔسۇضؼۇچىسۇض ،ئۇالض
(ٍۀي ِۇـطىىالض)ٔىڭ روٌىؽي (ئۇٔىڭ ئبٍەرٍىطىٕي پىىىط لىٍىفزىٓ) ٍۈظ ئۆضىسى ،ئۇالض ئۇٔىڭؽب
لۇالق ؼبٌّبٍسۇ ○ .ئۇالض (پەٍؽەِجەضگە) :ثىعٔىڭ زىٍٍىطىّىع ؼەْ ثىعٔي زەۋەد لىٍؽبْ
ٔەضؼىٍەضزىٓ پەضزىٍۀگەْ ،لۇاللٍىطىّىع ئېؽىط ،ؼەْ ثىٍەْ ثىعٔىڭ ئبضىّىعزا پەضزە (ٍۀي زىٕىٌ
عەھەرزە ئوذفىّبؼٍىك) ثبض ،ؼەْ ئۆظ ئىفىڭٕي لىً ،ثىعِۇ ئۆظ ئىفىّىعٔي لىالٍٍي ،زەٍسۇ» ...
زېگەْ ئبٍەرٕي ئولۇزى ،ئبٔسىٓ ؼۈضە ؼەعسىٕىڭ ثبؾ لىؽّىٕي ئولۇپ ثېطىفىە ثبـٍىسى .ئۇرجە
ضە ؼۇٌۇٌالھٕىڭ رىالۋىزىٕي ئبڭالپ ،عىّغىزٍىممب چۆِۈپ وەرزي .ئۇ ئىىىي لوٌي ثىٍەْ وەٍٕىگە
ربٍىٕىپ ،لىطائەرٕىڭ ھۇظۇض  -ھبالۋىزىسە زاڭ لېزىپ لبٌؽبٔىسى .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ِۇـۇ
ؼۈضىسىىي ؼەعسە ئبٍىزىگە ثېطىپ ،ؼەعسە لىٍسى ،ئبٔسىٓ :ئبڭٍىسىڭّۇ ،ئي ئەثۇ ۋەٌىس،
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ئبڭ ٍىؽبْ ثوٌؽبڭ ئەھۋاي ِبٔب ِۇـۇ ،زېسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇرجە ئوضٔىسىٓ رۇضۇپ ئۆظ ئبزەٍِىطىٕىڭ
لېفىؽب ِبڭسى ،ئۇٔىڭؽىچە ئۇالض ثىط  -ثىطىگە :لەؼەَ لىالالٍّىعوي ،ئەثۇ ۋەٌىس چولۇَ ئۆظگىطىپ
وەٌسى ،زېَىفىپ ئوٌزۇضۇـمبٔىسى .ئۇرجە وېٍىپ ئوٌزۇضۇۋىسى ،ئۇالض :لبٔساق ذۇؾ ذەۋەض
وۆرۈضۈپ وەٌسىڭ؟ ئي ئەثۇ ۋەٌىس ئېَزمىٓ ،زېگىٍي رۇضزى ،ئۇرجەِ :ېٕىڭ ئېٍىپ وەٌگىٕىُ،
ئەظثىطاٍي ذۇزا ،لەرئىٌ ئبڭالپ ثبلّىؽبْ ثىط ذىً رەؼىطٌىه ؼۆظٌەض .ئەظثىطاٍي ذۇزا ،ئۇ ـېئىطِۇ
ئەِەغ ،ؼېھىطِۇ ئەِەغ ۋە عىٕىەـٍىىّۇ ئەِەغ ،ئي لۇضەٍؿ ذەٌمي ِېٕىڭ گېپىّگە ئۇٔبڭالض،
ِبڭب ئىزبئەد لىٍىڭالض ،ثۇ ئبزەِٕىڭ ئىفىؽب ئبضىالـّبڭالض ،ئۇٔىڭ ثىٍەْ وبضىڭالض ثوٌّىؽۇْ ،ئبٌالھ
ثىٍەْ لەؼەِىيِ ،ەْ ثبٍبَ ئۇٔىڭسىٓ ئبڭٍىؽبْ ؼۆظٌەض چولۇَ ظوض ثىط ۋەلە پەٍسا لىٍىسىىەْ،
ئەگەض ئۇٔي ثبـمىالض ثىط رەضەپ لىٍىۋەرؽە ،ذوپ ٍبذفي ئىؿ ،ئىؿ ثبـمىالضٔىڭ لوٌي ئبضلىٍىك
ثېغىطىٍىسۇ ،ؼىٍەضٔىڭ ثېفىڭالض ؼبلىَىسۇٔ ،بۋازا ئۇ پۈرۈْ ئەضەثٍەضگە ثبؾ ثوٌۇپ لبٌؽب ،ئۇٔىڭ
ؼەٌىجىؽي ؼىٍەضٔىڭ ؼەٌىجەڭالض ۋە ئۇٔىڭ ئىعظىزي ؼىٍەضٔىڭ ئىعظەد  -ئبثطۇٍىڭالض ،رېري ؼىٍەض
ئبـۇ وىفىٕىڭ ؼەۋەثي ثىٍەْ ئەڭ ؼبئبزەرّۀٍەضزىٓ ثوٌۇپ وېزەِؽىٍەض ،ئۇٔي وىفي ثىٍّەٍسۇ،
زېۋىسى ،ئۇالض :ئەظثىطاٍي ذۇزاِ ،ۇھەِّەز ؼېٕي رىٍي ثىٍەْ ئۆظىگە ثۀذ لىٍىۋېزىپزۇ ،زېَىفزي.
ئۇرجە ئۇالضؼب :ثۇ ِېٕىڭ لبضىفىُ ،ؼىٍەضٔىڭ ئۆظ ئىرزىَبضىڭالضٔ ،ېّە لىٍؽبڭالض ،ئۆظ ئىفىڭالض،
ِېٕىڭ وبضىُ ٍوق ،زېسى.
ۋەظىَەد ثىط ئبظ ٍبذفىٍىٕىپ ،ـەضد  -ـبضائىذ ٍبذفىٍىٕىفمب لبضاپ ٍۈظٌۀگەْ ثوٌؽىّۇ،
ٌېىىٓ ئەثۇ ربٌىت ٍۀىال ئۆظ لېطىٕسىفىٕىڭ ئوؼٍىسىٓ ذبرىطعەَ ثوالٌّبٍۋاربرزي .ئۇ لۇضەٍؿ
زائىطىٍىطىٕىڭ ئۆظ لېطىٕسىفىٕىڭ ئوؼٍىؽب لبضـي عبِبئەد پىىطى روپالپ ،لبضا وۈچ ثوٌۇپ
ئۇٍۇـۇۋارمبٍٔىمىٕي وۆضۈپ ،چوڭ ثوۋىؽي ئب ثسۇِبٔبـٕىڭ ئىىىي ئوؼٍىٕىڭ ئەۋالزٌىطى ثوٌؽبْ ثۀي
ھبـىُ عەِەري ثىٍەْ ثۀي ِۇرەٌٍىپ عەِەرىٕي ٍىؽىپ ؼۆظ لىٍسى ۋە ئۇالضٔي ئۇ ھبظىط زۇچ
وەٌگەْ لېطىٕسىفىٕىڭ ئوؼٍي ِۇھەِّەز (ئەٌەٍـھىؽؽبالَ)ٔي لوؼساؾ ۋە ئۇٔىڭؽب ذەۋپ  -ذەرەض
ٍېزىپ لېٍىفىٕىڭ ئبٌسىٕي ئېٍىؿ ئۈچۈْ ئوضربق وۈچ چىمىطىفمب چبلىطزىٔ .ەرىغىسە ئۇٔىڭ
چبلىطىمىؽب ثۇ ئىىىي عەِەرٕىڭ ِۇؼۇٌّبٍٔىطىّۇ ،وبپىطٌىطىّۇ ،ئەضەة ئۇضۇلساـٍىمي ۋە
رەضەپجبظٌىك ئەؼەثىَىزي ثىٍەْ ئبۋاظ لوـزي .ثۇالضٔىڭ ئىچىسىٓ پەلەد ئەثۇ ٌەھەثال ثۇ رەوٍىپىە
لوـۇٌّبً لۇضەٍؿ رەضەپزە رۇضزى.
ِۇـۇ ثىط ٔەچ چە ھەپزە ئىچىسە ِۇـطىىالضؼب ٔىؽجەرەْ ظوض ۋەلەٌەضزىٓ ئبضلب  -ئبلطىسىٓ
ِۇٔساق رۆد ۋەلە ٍۈظ ثەضزى .ھەِعە ِۇؼۇٌّبْ ثوٌۇۋاٌسى ،ئبضلىسىٕال ئۆِەض ِۇؼۇٌّبْ ثوٌۇپ
وەرزي .ضەؼۇٌۇٌالھ ثوٌؽب ئۇالضٔىڭ رەوٍىپ الٍىھىؽىگە لوـۇٌّبً ؼوزىٍىفىفٕي ضەد لىٍسى.
ئەِسىٍىىزە ثوٌؽب ،ث ۀي ھبـىُ عەِەري ثىٍەْ ثۀي ِۇرەٌٍىپ عەِەري ِۇؼۇٌّبْ ٍبوي ؼەٍطى
ِۇؼۇٌّبْ زەپ ئبٍطىٍّبً ھەِّىؽي ِۇھەِّەز (ئەٌەٍـھىؽؽبالَ)ٔي ھىّبٍە لىٍىؿ ۋە ئۇٔي عبْ
رىىىپ لوؼساـمب لەؼەَِبز لىٍىفزيِ .ۇـطىىالض ثۇ رەضەلمىَبرالضزىٓ ھەٍطاْ لېٍىفزي.
ھەلىمەرۀّۇ ھەٍطاْ لېٍىفمب رېگىفٍىه ئىؿ ثوٌسى .چۈٔىي ،ئۇالض ٔبۋازا ِۇھەِّەز
ئەٌەٍـھىؽؽبالِٕي ئۆٌزۈضۈپ لوٍؽبِ ،ەوىە ۋازىؽي لبٔؽب روٌۇپ ئبلىسىؽبٍٔىمىٕي ،ثەٌىي ئۇالض ھەض
ئىىىي رەضەپ ثىط  -ثىطىٕي رۈپ ٍىٍزىعىسىٓ لۇضۇرۇپ ،رۈگىفىؿ ِۇِىىٕچىٍىىىٕي رؤۇپ
ٍەرزي .ـۇڭب ،ئۇالض ثۇ ئبلىۋەرٍەضٔي ئوٍال پ ثىۋاؼىزە لبٍٔىك ئۇضۇـۇؾ ئبضلىٍىك ئەِەغ ،ثەٌىي
ثبـمىچە ثىط ذىً ئۇؼۇي ثىٍەْ عبظاالـمب رۇرۇؾ لىٍسىٌ .ېىىٓ ،ئۇالضٔىڭ ثۇ ئۇؼۇٌي
ئىٍگىطىىىسىٓ لەثىھ ھەَ ضەظىً ئىسى.
-7817عۇئبي :سەعۇٌۇٌالھ ۋە ِۇعۇٌّبٔالسٔىڭ ئەثۇ جبٌىپ جىٍغىغىغب لبِبي لىٍىٕىؾي
لۇضەٍؿ زائىطىٍىطى ۋازى ِەھەؼؽەة (ٍەض ٔبِي) رىىي ثۀي وۀبٔە ٍىؽىٓ ِەضوىعىگە
ٍىؽىٍىپ ،ثۀي ھبـىُ ۋە ثۀي ِۇرەٌٍىپ عەِەرٍىطى ِۇھەِّەز(ئەٌەٍـھىؽؽبالَ)ٔي ثىعگە ئۆٌۈِگە
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رۇرۇپ ثەضِىگىچە ،ثۇ ئىىىي عەِەد ثىٍەْ روٍالـّبؼٍىك ،ؼوزا  -ؼېزىك لىٍّبؼٍىك ،ئۆظئبضا
ئۇچطىفىپ ئبضىالـّبؼٍىك ،ثبضزى  -وەٌسى لىٍّبؼٍىك ۋە ئۆٍٍىطىگە وىطىپ چىمّبؼٍىك ،ھەرزب
ؼبالَ  -ؼىھەد لىٍّبؼٍىممب لەؼەَِبز لىٍىفزي ۋە ِۇـۇ ھەلزە ِەذؽۇغ ثىط ئەھسىٕبِە
ِبلۇٌالپ ،ثۀي ھبـىُ عەِەرىسىٓ لەرئي ؼۈٌھي (ٍبضىفىؿ) لوثۇي لىٍّبٍّىع ۋە
ِۇھەِّەز(ئەٌەٍـھىؽؽبالَ)ٔي ضاظىّۀٍىه ثىٍەْ ئۆٌۈ ِگە ربپفۇضِىؽۇچە ئۇالضؼب ئىچ ئبؼطىزّبٍّىع،
زەپ ھۆعغەد ئىّعاالـزيِ .ەظوۇض روذزبِٕبِە ئىّعاالٔؽبٔسىٓ وېَىٓ وەئجىٕىڭ ئىچىسىىي ثىط
رۈۋضۈوىە ئېؽىپ لوٍۇٌسى ۋە ـۇ وۈٔي ٍۀي ثىئؽەرٕىڭ ٍ - 7ىٍي ِۇھەضضەَ ئېَي وۆضۈٔگەْ
وېچىؽي ثۀي ھبـىُ عەِەري ثىٍەْ ثۀي ِۇرەٌٍىپ عەِ ەرىٕىڭ ئبزەٍِىطى ِۇؼۇٌّبْ وبپىط
ھەِّىؽي (ئەثۇ ٌەھەثزىٓ ثبـمىؽي)ئبٍطىٍىپِ ،ەوىىسىىي ئەثۇ ربٌىت عىٍؽىؽىؽب لبِبي
لىٍىٕسى.
لبِبي لىٍىؿ لبرزىك وۈچىَىپ وەرزي .ئۇالضزىٓ ئبـٍىك ۋە ثبـمب ئوظۇق  -رۈٌۈوٍەض ئۈظۈپ
ربـالٔسىِ .ۇـطىىالض ِەوىىگە وىطگەْ ئبـٍىك ۋە ثبـمب ِبززىٌ ئەـَبالضٔي لوٍّبً
ؼېزىۋاٌؽبٍٔىمزىٓ ،لىَىٕچىٍىك ـۇ زەضىغىگە ثېطىپ ٍەرزىىي ،ئۇالض زەضەذٍەضٔىڭ ٍوپۇضِبق -
ؼبظاڭٍىطىٕي ۋە رېطە  -وىطگەرٍەضٔي ٍېَىفىە ِەعجۇض ثوٌسى ھەرزب لىع  -ذورۇٔالضٔىڭ ۋە ٔبضەؼىسە
ثوۋالالضٔىڭ ئبچٍىمزىٓ ٔبٌە  -پەضٍبز لىٍىفٍىطى عىٍؽىٕىڭ وەٍٕىسىٓ ئبڭٍىٕىپ رۇضارزي .ئۇالضؼب
ٍەرىۈظىٍىسىؽبْ رۇضِۇؾ الظىّەرٍىىٍىطى ،ذىؿ  -ئەلطىجبالض ٍبوي ئىٕؽبٔپەضۋەض وىفىٍەض
رەضىپىسىٓ ئىٕزبٍىٓ ِەذپىٌ ضەۋىفزە ٍەرىۈظۈٌەرزيِ .ۇھبؼىطىگە ئېٍىٕؽبٔالض ثوٌؽب ئېھزىَبعٍىك
ٔەضؼە  -وېطەوٍەضٔي ؼېزىۋېٍىؿ ئۈچۈْ پەلەد ھبضاَ ئبٍالضزىال لبِبٌسىٓ ثوـىٕبپ چىمبالٍززي.
چىممبٔسىّۇ ِەوىىٕىڭ ؼىطرىؽب چىمىپ ؼېزىۋېٍىفمب روؼطا وېٍەرزي .چۈٔىيِ ،ۇـطىىالض ِەوىە
ئىچىسە ِۇـۇ ئىىىي عەِەرزىٓ ثىط وىفي ٔەضؼە ؼېزىۋاٌّبلچي ثوٌؽب ،ئۇالضٔي ئبٌسۇضِبؼٍىك
ئۈچۈْ ؼوزىؽىؽب رۆپىٍەپ پۇي لېزىپِ ،بربٔىڭ ثبھبؼىٕي ئۆضٌىزىۋېزەرزي.
ھەوىُ ئىجٕي ھىعاَ ھبِّبچىؽي ذەزىچە (ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب)گە پبد  -پبد ئبٔچە ِ -ۇٔچە
ثۇؼساً لبربضٌىك ٍېّەوٍىىٍەضٔي ٍەرىۈظۈپ ثېطىپ رۇضارزي .ثىط لېزىُ ئەثۇ عەھىً ئۇچطاپ لېٍىپ
ئۇٔىڭؽب ئېؽىٍىۋاٌسى ۋە ئۇٔي ثۇ ئىفزىٓ چەوٍىّەوچي ثوٌؽبٔىسى ،ئەثۇٌجەذزەضى زېگەْ وىفي
ئبضىؽب چۈـۈپِ ،ىڭزەؼٍىىزە ھەوىّٕي ھېٍىمي ثۇؼسإٍي ھبِّبچىؽىؽب ٍەرىۈظۈپ ثېطىفىە
ئىّىبٔىَەد ٍبضىزىپ ثەضزى .ئەثۇ ربٌىت ٍۇلىطىمي ئبظاة  -ئولۇثەرٍەضٔي ربضرىۋارمبٔسىٓ ؼىطد
ضەؼۇٌۇٌالھزىٓ ذبرىطعەَ ثوالٌّبٍۋاربرزي .ئۇ ھەض وۈٔي وەچ وىطىپ وىفىٍەض ئۆظ وەپىٍىطىسىٓ
ئوضۇْ ئېٍىفمب ثبـٍىؽبٔسا (ضەؼۇٌۇٌالھمب ؼۇٍىمەؼذ لىٍىؿ ِەلؽىزي ثبضالضٔي ثبپالؾ ئۈچۈْ)
ئۇٔي ئۆظ ئوضٔىؽب ثېطىپ ٍېزىپ لېٍىفمب ثۇٍطۇٍززي .لبضاڭؽۇ چۈـۈپ ئەٌئبٍىؽي عىّىممبٔسا ثوٌؽب
ئوؼۇٌٍىطىسىٓ ثىطٔي ٍبوي ئۆظ لېطىٕساـٍىطىسىٓ ثىطٔي ۋە ٍبوي ثىط ٔەۋضە ئىٕىٍىطىسىٓ ثىطٔي
ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئوضٔىسا ٍبرمۇظۇپ لوٍۇپ ،ضەؼۇٌۇٌالھٕي ئۇٔىڭ ئوضٔىؽب ثېطىپ ٍېزىفمب ثۇٍطۇٍززي.
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ۋە ئۇٔىڭ ثىٍەْ ثىٍٍە ِۇھبؼىطىگە ئېٍىٕؽبْ ِۇؼۇٌّبٔالض ھەط
ِەۋؼۇِي ِەظگىٍٍىطىسە لبِبٌسىٓ ثوـىٕىپ چىمبالٍززي ۋە ـۇٔسىال ئبٔسىٓ وىفىٍەض ثىٍەْ
ئۇچطىفىپ ئۇالضٔي ئىؽالِؽب زەۋەد لىالالٍززي.
روٌۇق ئۈچ ٍىً ئۆرۈپ وەرزي .ۋەظىَەد ٍۀىال ِۇؼۇٌّبٔالضؼب پبٍسىؽىع ھبٌسا زاۋاِالـّبلزب
ئىسى .ثىئؽەرٕىڭ ٍ - 10ىٍي ِۇھەضضەَ ئېَىسا ھېٍىمي رەڭؽىع ئەھسىٕبِە ھۈعغىزي ثىطزىٕال
ٍىطرىپ ربـٍىٕىپ ،ئىززىپبق ثۇظۇٌسى .ئ ۇٔىڭ عەضٍبٔي ِۇٔساق ثوٌسى :لۇضەٍؿ ذەٌمي ئىچىسە
ِەظوۇض ـەضرٕبِىگە ٔىؽجەرەْ ضاظى ثوٌؽۇچىالضِۇٔ ،بضاظى ثوٌؽۇچىالضِۇ ثبض ئىسى .ئۇالضٔىڭ
ئىچىسىىي ٔبضاظى ثوٌؽۇچىالض ِەظوۇض ھۆعغەرٕي ئەِەٌسىٓ لبٌسۇضۇپ ،ئۇٔىڭؽب لوي لوٍؽۇچي
«ئىززىپبق» ٔي ثۇظۇپ ربـالؾ ئۈچۈْ ٍوي ِبڭسى .ثۇ ئىفٕي ثبؾ ثوٌۇپ ۋۇعۇزلب چىمبضؼۇچي
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ئبِىط ئىجٕي ٌۇئەً عەِەرىسىٓ ھىفبَ ئىجٕي ئەِط زېگەْ وىفي ئىسى .ئۇ ثىط وۈٔي ظۇھەٍط ئىجٕي
ئەثۇ ئۇِەٍَە ِەذعۇِي (ئۇٔىڭ ئبٔىؽي ئبرىىە ئەثۇ ربٌىجٕىڭ ھەِفىطىؽي ئىسى)ٔىڭ لېفىؽب
ثېطىپ« :ئي ظۇھەٍط ،ؼەْ روٍؽۇچە ٍەپ ،لبٔؽۇچە ئىچىپ ئۆرۈـىە ضاظىّۇ ،ھبٌجۇوي ؼېٕىڭ
ربؼىٍىطىڭٕىڭ ئەھۋاٌي ئبـۇٔساق رۇضؼب؟!» زېسى .ظۇھەٍط ئۇٔىڭؽب« :ھەً ؼېٕيِ ،ەْ ٔېّە
لىالالٍززىُِ ،ەْ زېگەْ ثىط ئبزەَ رۇضؼبَ؟ ئەِّب ِەْ ثىٍەْ ٍۀە ثىط ئبزەَ ثىٍٍە ثوٌؽبْ ثوٌؽب،
ئەظثىطاٍي ذۇزا چولۇَ ئبـۇ رەڭؽىع ـەضرٕبِىٕي ثىىبض لىٍىفمب رىطىفىپ وۆضەرزىُ» ،زېسى.
ھىفبَ« :ئۇٔساق ثوٌؽب ،ؼەْ ثىٍەْ ثىٍٍە رۇضىسىؽبْ ئبزەِٕي رېپىپ ثوٌسۇڭ» ،زېسى ،ظۇھەٍط« :ئۇ
وىُ؟» زەپ ؼوضىسى .ھىفبَ« :ئۇ ِەْ» ،زەپ عبۋاة ثەضزى .ظۇھەٍط ئۇٔىڭؽب ِەِٕۇْ ثوٌؽبْ ھبٌسا:
«ٍۀە ثىط ئبزەَ ئىعٌەپ ربپمىٓ» ،زېسى .ـۇٔىڭ ثىٍە ْ ھىفبَ ِۇرئىُ ئىجٕي ئەزىَٕىڭ لېفىؽب
ئبضلىسىٓ ئەثۇٌجەذزەضى ئىجٕي ھىفبِٕىڭ ۋە ھىفبَ ظەِئە ئىجٕي ئەؼۋەزٌەضٔىڭ لېفىؽب ثبضزى ۋە
ئۇالض ؼىّۇ ِۇرئىّؽب زېگۀسەن گەپٍەضٔي لىٍسى .ئەرىؽي ئەرىگۀسە ھەِّەٍٍەْ لۇضەٍؿ وىفىٍىطى
ثىٍەْ ئبزەرزىىىسەن ئۆظ ؼوضۇٍٔىطىؽب عەَ ثوٌۇـزي .ظۇھەٍط ئۇچىؽىؽب ئېؽىً ثىط رؤىٕي وىَىپ
وېٍىپ ،ثەٍزۇٌالھ (وەئجە) ٔي ٍەرزە لېزىُ ربۋاؾ لىٍسى ،ئبٔسىٓ روپمب لبضاپ « :ئي ِەوىە ذەٌمي!
ثىع لوضؼىمىّىع روق ،وىَىّىّىع پۈرۈْ ٍۈضۈۋارىّىع ،ثۀي ھبـىُ عەِەري ئىرزىَبضى ھبٌسا ٍب
ئبالٌّبًٍ ،ب ؼبربٌّبً ھبالن ثوٌۇپ وېزىۋارىسۇ؟ ئبٌالھ ثىٍەْ لەؼەِىيِ ،ەْ ثۈگۈْ ئبـۇ ٔبھەق
ٍوٌؽىع ـەضرٕبِە ٍىطرىٍىپ ،ئەِەٌسىٓ لبٌسۇضۇٌّىؽۇچە ؼوضۇٔۇڭالضزا ئوٌزۇضِبٍّەْ» ،زېسى.
ئەثۇ عەھىً (ِەؼغىسٔىڭ ثىط ثۇٌۇڭىسا ئوٌزۇضۇۋاربرزي) ظۇھەٍطىٕىڭ گېپىٕي ئبڭالپٍ« :بٌؽبْ،
وبپفىّب! ئەظثىطاٍي ذۇزا ،ئۇٔي ھەضگىع ٍىطرىپ ربـالـمب ثوٌّبٍسۇ» ،زېسى .ظەِئە ئىجٕي ئەؼۋەز
ئوضٔىسىٓ رۇضۇپ« :ؼەْ وبپفىّب ،ثىع ثبـزىٓ ئبذىط ئۇٔىڭ پۈرۈٌىفىگە ٔبضاظى ئىسۇق» ،زېسى.
ئەثۇٌجەذزەضى ٍۀە ثىط رەضەپزىٓ لوپۇپ« :ظەِئە ضاؼذ ئېَزىسۇ ،ثىع ئۇٔىڭؽب ٔبضاظى ھەَ لەرئىٌ
لوـۇٌّبٍّىع» ،زېسىِ .ۇرئىُ ئىجٕي ئەزىٌ ٍۀە ثىط ثۇٌۇڭسىٓ ئبۋاظ وۆرۈضۈپ« :ؼىٍەض
ئىىىىڭالضٔىڭ زېگىٕي روؼطا ،ؼەٍطى لبضاـزب ثوٌؽبٔالض ٍبٌؽبْ ئېَزىسۇ ،ثىع ثۇ ـەضرٕبِە ۋە ئۇٔىڭ
ِبززىٍىطىؽىچە رؤۇِبٍّىع ،ذۇزا ئبٌسېسىّۇ چىىبضىگە ثوٌىّىع» ،زېسى ۋە ھىفبَ ئىجٕي ئەِطِۇ
ـۇٔىڭؽب ئوذفبؾ ثىط گەپٍەضٔي لىٍىپ ،رەضەپ  -رەضەپزىٓ ئبۋاظ چىمىپ وەرزي .ـۇٔىڭ ثىٍەْ
ئەثۇ عەھىً ھەٍطاْ لېٍىپ « :ثۇ چولۇَ ِەذپىٌ ئوضۇٔالـزۇضۇٌؽبْ رەـىىٍٍىه ئىؿ ئىىەْ»،
زېسى .ثۇ چبؼسا ئەثۇ ربٌىجّۇ ِەؼغىسٔىڭ ثىط چېزىسە ئوٌزۇضارزي .ـۇ وۈٍٔەضزە ئبٌالھ ربئبال
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالِؽب ـەضرٕبِە ھۆعغىزي روؼطىٍىك ۋەھىٌ ٔبظىً لىٍىپ ،ھۆعغەرٕىڭ
لەؼىعىگە لۇضد چۈـۈضۈپ« ،ئبٌالھ» زېگەْ ذەرزىٓ ثبـمب ظوضاۋأٍىك ،ظىَبٔىەـٍىه ۋە
ٔبھەلچىٍىه ِبززىٍىطىٕىڭ ھەِّىؽىٕي ئوٍؽبٔسەوال ٍەۋەرىۀٍىىىٕي ثىٍسۈضگەْ ،ثۇٔي پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ربؼىؽي ئەثۇ ربٌىجمب ئېَزمبٔىسى .ـۇڭب ،ئۇ ثۇ ذەۋەضٔي لبٔساق لىٍىپ ِەٍسأؽب
چىمىطىؿ ئوٍىسا ثۇ ٍەضگە وەٌگەْ .ئەثۇ ربٌىت ثۇ گەپٍەضٔي ئبڭالپال ،لۇضەٍفٍەضٔىڭ ئبٌسىؽب چىمزي
ۋەِ « :ېٕىڭ لېطىٕسىفىّٕىڭ ئوؼٍي ِبڭب ِۇٔساق ثىط ذەۋەضٔي ٍەرىۈظزى ،ئەگەض ئۇ ٍبٌؽبْ
ؼۆظٌىگەْ ثوٌؽب ،ثىع ئۇٔي ؼىٍەض(ٔىڭ «ئۆٌۈَ عبظا»ؼي ثېطىفىڭالضؼب) ربپفۇضىّىعٔ ،بۋازا ضاؼذ
چىمؽب ،ثىعگە ٍۈضگۈظۈۋارمبْ عبظأي ثىىبض لىٍىؽىٍەض ،لبٔساق؟» زېسى .لۇضەـٍەضِۇ روؼطا زېسىڭ،
ئىٕؽبپ ثىٍەْ گەپ لىٍسىڭ» ،زېَىفزي .ئەثۇ عەھىً ثىٍەْ ھېٍىمي وىفىٍەض ئورزۇضىؽىسا ثىط لۇض
ربالؾ  -ربضرىفالض ثوٌؽبٔ سىٓ وېَىٓ ِۇرئىُ ئىجٕي ئەزىٌ ئوضٔىسىٓ رۇضۇپ ،ھېٍىمي ـەضرٕبِە
لەؼىعىٕي لوٌىؽب ئېٍىۋىسى ،لۇضرٕىڭ ھۆعغەرزىىي «بسمك اللهم» «ئي ئبٌالھ! ؼېٕىڭ ئىؽّىڭ
ثىٍەْ ثبـالٍّەْ» زېگەْ وەٌىّە ۋە ئبٌالھٕىڭ ئىؽّىسىٓ ثبـمب ذەد ئىعٔبؼي لوٍّبً ھەِّە
ٍەضٔي ٍەۋەرىۀٍىىي ثبٍمبٌسىٔ .ەرىغىسە ِۇـۇ وۈٔسىٓ ئىزىجبضەْ ھۆعغەد ئەِەٌسىٓ لبٌسى .
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ۋە ئۇٔىڭ عىٍؽىؽب لبِبٌؽبْ ئىىىي عەِەد وىفىٍىطى ئەضوىٍٕىىىە
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چىمزيِ .ۇـطىىالض ِۇـۇ ِۇٔبؼىۋەد ثىٍەْ ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ «پەٍؽەِجەضٌىه» ئبالِەرٍىطىسىٓ ئەڭ
وبرزب ثىط ِۆعىعىٕي وۆضزىٌ ،ېىىٓ ئۇالض ئبٌالھ ربئبال «لۇضئبْ وەضىُ»زە ئېَزمبٔسەن(« ،لۇضەٍؿ
وۇـفبضٌىطى ثىطەض ِۆعىعىٕي وۆضؼىال (ئىّبٔسىٓ) ٍۈظ ئۆضۈپ ،ثۇ زاۋاِالـمۇچي ؼېھىطزۇض،
زېَىفىسۇ»«( .لۇضئبْ وەضىُ» ؼۈضە لەِەض  - 2ئبٍەد) زەپ ذەۋەض لىٍؽىٕىسەن ،ثۇ ِۆعىعىسىّٕۇ
ٍۈظ ئۆضۈـزي .ثۇ ۋەلەزىٓ وېَىٓ «ؼوؼۇق ؼۇ ٍۀە ئۆظ ئەوؽىٕي ربضرزي» ،ئۇالضٔىڭ وؤب وېؽىٍي
ئەزەپ ،وۇـطى ئۈؼزىگە وۇـطى لوـۇٌۇپ ،چېىىسىٓ ئبـمبْ وبپىطالضزىٓ ثوٌۇپ ٍۈضىۋەضزى.
 -7814عۇئبي :سەعۇٌۇٌالھٕىڭ لبِبٌذىٓ ثوؽىٕىپ چىممبٔذىٓ وىَىٕىي ئىٍىپ ثبسغبْ
دەۋەت وۆسىؾي
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ لبِبٌس ىٓ ثوـىٕىپ چىمزي ۋە ثۇضۇٔمي ئبزىزي ثوٍىچە زەۋەد
ئىفىٕي ثبـٍىۋەرزي .لۇضەٍؿ رەضەپ گەضچە عبظأي ثىىبض لىٍؽبْ ثوٌؽىّۇٌ ،ېىىٓ ئۇالض
ِۇؼۇٌّبٔالضؼب ثېؽىُ ئىفٍىزىؿ ۋە زىٕسىٓ چەوٍەؾ ظوِىگەضٌىىىٕي ثۇضۇٔمىسەوال
زاۋاِالـزۇضۇۋاربرزي .ئەِّب ،ئەثۇ ربٌىت ئۆظ لېطىٕسىفىٕىڭ ئوؼٍىٕي گوٍب وۆظ لبضچۇؼىٕي
لوؼسىؽبٔسەن لوؼساۋارمبْ ثوٌؽىّۇٌ ،ېىىٓ ئۇٔىڭ ٍېفي ؼەوؽۀسىٓ ھبٌمىؽبٔىسى ۋە ِۇـۇ ثىط
ٔەچچە ٍىٍسىٓ ثېطى ئۇٔىڭ ثېفىؽب ئبضلىّۇئبضلب وەٌگەْ چوڭ  -وىچىه زەضد ئەٌەٍِەض (ثوٌۇپّۇ
عىٍؽب ِۇھبؼىطىؽي) ئۇٔىڭ ثەزىٕىٕي ئبعىعالـزۇضۇپ ،ثېٍىٕي ضۇؼٍىَبٌّبٍسىؽبْ لىٍىپ
لوٍؽبٔىسى .ـۇڭب ،ئۇ عىٍؽب ِۇھبؼىطىؽىسىٓ ثوـبٔؽىٍي ثىط لبٔچە ئبً ثوٌّبٍال ،ئۇـزۇِزۇد
وېؽەي رېگىپ ،ئۇضۇْ رۇرۇپ ٍېزىپ لبٌسى ۋە ثبضا  -ثبضا ئېؽىطٌىفىفمب ثبـٍىسى .ثۇ چبؼسا
ِۇـطىىالضٔ « :بۋازا ئەثۇ ربٌىت ئۆٌۈپ وەرىۀسىٓ وېَىٓ ئۇٔىڭ عىَەْ ئوؼٍىؽب ثىط ئىؿ ثوٌۇپ
لبٌؽب ،ئەضەثٍەض ئبضىؽىسا ؼەد ٔبَ وۆرۈضۈپ ٍۈضۈـزىٓ لوضلۇپ ،ئەثۇ ربٌىجٕىڭ وۆظ ئبٌسىسا
ضەؼۇٌۇٌالھ ثىٍەْ ٍۀە ثىط لېزىُ ؼۆھجەرٍىفىفىە ئۇضۇٔسى ۋە ئىٍگىطى لبٍىً ثوٌّبً وەٌگەْ
ثەظى ِەؼىٍىٍەضزە ٍوي لوٍّبلچي ثوٌۇـزي ،ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇالض ئەڭ ئبذىطلي ثىط لېزىٍّىك
«ئەٌچىٍەض ئۆِىىي» رەـىىٍٍەپ ،ئەثۇ ربٌىجٕىڭ لېفىؽب وىطگۈظزى .ئۇرجە ئىجٕي ضەثىئە ،ـەٍجە
ئىجٕي ضەثىَئە ،ئەثۇ عەھىً ئىجٕي ھىفبَ ،ئۇِەٍَە ئىجٕي ذەٌەؾ ۋە ئەثۇ ؼۇـَبْ ئىجٕي ھەضة
لبربضٌىك چوڭ وبرزىۋاـالض ۋە لەثىٍە ئبلؽبلبٌٍىطىسىٓ ثوٌۇپٔ ،ەچچە ئوْ وىفي (ئۇالض رەذّىٕەْ
 25رەن ئبزەَ ئىسى) ئەثۇ ربٌىجٕىڭ لېفىؽب وىطىپ گەپ رەـزي « :ئي ئەثۇ ربٌىت! ھەِّىّىعگە
ِەٌۇَ ،ؼەْ ثىعٔىڭ پىفمەزەَ ئەضثبثىّىع ،ؼبڭب ثۇ ضەھىّؽىع وېؽەي چبڭگبي ؼبپزۇ ،ؼېٕىڭسىٓ
ئۀؽىطەپ لېٍىۋارىّىع ،عىَەْ ئوؼٍۇڭ ثىٍەْ ثىعٔىڭ ئورزۇضىّىعزىىي ئىرزىالپٕي ؼەْ
ثىٍىؽەْ ،ـۇڭب ؼەْ ئۇٔي چبلىطرىپ ،ثىعزە ثوٌؽب ئوچۇق رۈظىزىپ لوٍؽىٓ ،ثىع رۈظىزەٍٍي،
ئۇٔىڭسا ثوٌؽب ئۇ رۈظەرؽۇْ ،ئۇِۇ ثىعگە چېمىٍّىؽۇْ! ثىعِۇ ئۇٔىڭؽب چېمىٍّبٍٍي! ئۇِۇ ثىعٔىڭ
زىٕىّىعٔي ئەٍىجٍىّىؽۇْ ،ثىعِۇ ئۇٔىڭ زىٕي ثىٍەْ وبضىّىع ثوٌّبٍٍي» ،زېسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئەثۇ
ربٌىت ضەؼۇٌۇٌالھمب ئبزەَ ئەۋەرىپ ،چبلىطرىپ وەٌسى ۋە ئۇٔىڭؽب« :ئي لېطىٕسىفىّٕىڭ ئوؼٍي!
ثىٍىؽىع ،ئوٌزۇضؼبٔالض ئۆظ لەۋِي  -عبِبئىزىّىعٔىڭ وبرزىٍىطى ،ئۇالض ثەظى ئىفالضزا ؼىعگە ٍوي
لوٍّبلچي ۋە ثەظى ئىفالضزا ؼىعٔي روؼىّبلچي ثوٌۇپ وەپزۇ» ،زېسى .ئبٔسىٓ ئۇٔىڭؽب لۇضەٍؿ
ئەٌچىٍىطى ئۇ وېٍىفٕىڭ ئبٌسىسا ئېَزمبٍٔىطىٕي ۋە ھەض ئىىىي رەضەپ ثىط  -ثىطىگە چېمىٍّبؼٍىك
رەوٍىپىٕي ئورزۇضىؽب لوٍؽبٍٔىمىٕي ئېَززي .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئۇالضٔىڭ رەوٍىپىٕي
ئۆظىگە لبٍزۇضۇپ وەؼىىٓ عبۋاپ ثىطىفي ثٍىەْ لۇضەٍىؿ ئەٌچىٍىطى ثىطەض ٔەرىغىگە
ئىطىفەٌّەً لبٍزىفزي.
-7813عۇئبي :ئەثۇ جبٌىپ ۋە خەدىچە سەصىَەٌالھۇ ئۀھبٔىڭ ۋاپبت ثوٌۇؽي
ئەثۇ ربٌىجٕىڭ وېؽىٍي وۈٔؽبٍىٓ ئېؽىطٌىفىپ ،ئۇظاق ئۆرّەً ثۇ زۇَٔبزىٓ ۋىساالـزي .ئۇٔىڭ
ۋاپبري ثىئؽەرٕىڭ ٍ - 10ىٍي ضەعەپ ئېَىسا ِۇھبؼىطىسىٓ چىمىپ ئبٌزە ئبٍسىٓ وېَىٓ ٍۈظ
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ثەضزىٍ .ۀە ثىط ضىۋاٍەرزە ،ـۇ ٍىٍي ضاِىعاْ ئېَىسا ذەزىچە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھبزىٓ ئۈچ وۈْ
ئىٍگىطى ۋاپبد ثوٌؽبْ زېَىٍىسۇ .ئەثۇ ربٌىجٕىڭ ضەؼۇٌۇٌالھٕي لبٔبد ئبؼزىؽب ئېٍىپ ِۇھبپىعەد
لىٍىؿ ۋە لوؼساؾ عەضٍبٔىٕي «ئۇٔساق لوؼسىؽبْ»ِ« ،ۇٔساق ِۇھبپىعەد لىٍؽبْ» ،زەپ ؼۆظٌەپ
ئوٌزۇضۇـٕىڭ ھبعىزي ٍوق .لىؽمىؽي ئۇ ئىؽالَ زەۋىزىٕىڭ ظاٌىُ ِۇؼزەثىزٍەض ۋە ئەذّەق -
ٔبزأالضٔىڭ ھۇعۇِىسىٓ لوؼسىٕىسىؽبْ ِۇؼزەھىەَ ثىط پوالد لوضؼىٕىؽب ئبٍالٔؽبٔىسىٌ .ېىىٓ ،ئۇ
ئەعسازٌىطىٕىڭ ٍوٌىؽب ۋاضىؽٍىك لىٍىؿ ئىسىَىؽىسە لېپمبٌؽبْ ثوٌؽبچمب ئۈظۈي  -وېؽىً ٔىغبرٍىك
ربپبٌّىسى .ئەثۇ ؼەئس ذۇزضىََي ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕؽبْ ثىط ھەزىؽزە،
ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ٍېٕىسا ربؼىؽىٕىڭ گېپي ثوٌؽبٔسا ئۇٔىڭ ِۇٔساق زېگۀٍىىىٕي ئبڭٍىؽبْ« :ئېھزىّبي
لىَبِەد وۈٔي ئۇٔىڭؽب ِېٕىڭ ـبپبئىزىُ رېگىپ ،زوظاذٕىڭ ئەڭ ئۈظە ٍېطىسە ھوـۇلىؽب چىممۇزەن
ئورزب ئبظاة لىٍىٕىفي ِۇِىىٓ».
ئەثۇ ربٌىت ۋاپبد ثوٌۇپ ،ئىىىي ئبٍسىٓ وېَىٓ ٍبوي (ٍۇلىطىمي ئىرزىالپي ضىۋاٍەرىە
ئبؼبؼەْ) ئۈچ وۈٔسىٓ وېَىٓ ِۇئّىٍٕەضٔىڭ ئبٔىؽي ذەزىچە وۇثطا (ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب) ئبٌالھٕىڭ
زەضگبھىؽب وەرزي .ذەزىچە ثىئؽەد (ضەؼۇٌۇٌالھ پەٍؽەِجەض ثوٌؽبْ ٍىٍي)ٔىڭ ٍ - 10ىٍي ضاِىعاْ
ئېَىسا ٍ 65ېفىسا ئبٌەِسىٓ ئۆرزي .ضەؼۇٌۇٌالھ ثۇ چبؼسا ٍ 50بـزب ئىسى .ـەن ـۈثھىؽىعوي،
ذەزىچە (ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب) ئبٌالھ ربئبالٔىڭ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالِؽب ئبرب لىٍؽبْ وبرزب
ٔىئّەرٍىطىٕىڭ ثىطى ئىسى .ئۇ ضەؼۇٌۇٌالھ ثىٍەْ ٍ 25ىٍسەن ثىطگە ٍبـبپ ،ئۇٔىڭ ئۀؽىعٌىه
ؼبئەرٍىطىسە وۆڭٍىٕي ٍبؼبپ ھېؽساـٍىك لىٍسى .لىَىٓ ،ھبٌمىٍىك پەٍزٍەضزە لوٌالپ ،لۇۋۋەرٍىسى.
ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئەٌچىٍىه ۋەظىپىؽىٕي ئىغطا لىٍىفىؽب ٍبضزەٍِەـزي .عبھبٕٔىڭ ئبچچىك -
چۈچۈن ثەزەٌٍىطىٕي رەڭ رۆٌىسى ۋە ئۇٔىڭؽب ئۆظىٕ ىڭ ھبٍبري ۋە ئىمزىؽبزىٕي ئبرىسى .ضەؼۇٌۇٌالھ
ئۇٔىڭ ھەلمىسە « :ھەِّە ئبزەَ ِبڭب وبپىط ثوٌؽبٔسا ئۇ ذەزىچە ِبڭب ئىفۀگەْ ،ھەِّە ئبزەَ
ِبٌٍىطىٕي ِۀسىٓ لبچۇضۇپ ،ئبٍىؽبٔسا ،ئۇ ِېٕي ئۆظ ِېٍىؽب ـېطىه لىٍؽبْ .ئبٌالھ ِبڭب ئۇٔىڭسىٓ
ثىط لبٔچە پەضظۀذ ئبرب لىٍسى .ئۇٔىڭس ىٓ ثبـمب ئبٍبٌالضزىٓ پەضظۀذ ٍۈظى وۆضِىسىُ» ،زېگەْ.
لبٍؽۇٌۇق ثۇ ئىىىي ئىؿ ثىط لبٔچە وۈْ ئىچىسىال ٍۈظ ثەضگۀٍىىزىٓ ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ لەٌجىسە
زەضد ئەٌەَ رۇٍؽۇٌىطى ئىرزىَبضؼىع ٍبٌمۇٔغبپ وەرزي .ئۇٔىڭ ئۈؼزىگە لەۋِي عبِبئەد
رەضىپىسىّٕۇ لبرّۇلبد ئەظىَەد وۈٌپەرٍەض وې ٍىفىە ثبـٍىسى .ئۇالض ضەؼۇٌۇٌالھمب ئەثۇ ربٌىت ھبٍبد
ۋالزىسا لىٍىفمب پېزىٕبٌّىؽبْ ئەؼىىٍىىٍەضگە ئەِسى عۈضئەد لىٍىسىؽبْ ۋە ٍوٌؽىع ئىعا  -ئبھبٔەد
لىٍىفزىٓ رەپ ربضرّبٍسىؽبْ ثوٌۇپ لبٌسى .ـۇڭب ،ئۇ ؼەَ ئۈؼزىگە ؼەَ ربضرىپ ،ئبذىطى ئۇالضزىٓ
ئۈِىسىٕي ئۈظزى ۋە ربئىؿ ئب ھبٌىؽي زەۋىزىّگە ئبۋاظ لوـبض ٍبوي ِبڭب ئوضۇْ ثېطىپ ثۇالضٔىڭ
ئۈؼزىسىٓ ٍبضزەِسە ثوالض ،زېگەْ ئۈِىسرە ربئىفمب چىمزيٌ .ېىىٓ ئۇالضزىّٕۇ ضەؼۇٌۇٌالھمب پبٔبھٍىك
ثېطىسىؽبْ ٍبوي ٍبضزەَ لىٍىسىؽبْ ئبزەَ چىمّىسى .ثەٌىي ،ئۇالض ضەؼۇٌۇٌالھمب لۇضەٍفٍەض لىٍّىؽبْ
ئەؼىىٍىىٍەض ٔي لىٍىپ لبرزىك زەـٕبَ ثەضزىِ .ەوىە ِۇـطىىٍىطىٕىڭ ظۇٌۇٍِىطى ضەؼۇٌۇٌالھمب
لبضىزب ِۇـۇٔساق وۈچەٍگىٕىگە ئوذفبؾ ،ؼبھبثىٍەضگىّۇ وۈچەٍگۀىسى .ھەرزب ئەثۇ ثەوطى
(ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ)ِۇ ِەوىىسىٓ ھىغطەد لىٍىپ چىمىپ وېزىفىە ِەعجۇض ثوٌسى .ئۇ
ھەثەـىؽزبٔؽب ثبضِبلچي ثوٌۇپ ،ثەضووٌؽىّبز زېگەْ ٍەضگە ثبضؼبٔسا ئىجٕي زەؼٕي زېگەْ وىفي
پبٔبھٍىمىؽب ئېٍىپِ ،ەوىىگە لبٍزۇضۇپ وەٌسى.
ئىجٕي ئىؽھبق ِۇٔساق زەٍسۇ« :ئەثۇ ربٌىت ئۆٌۈپ وېزىۋىسى ،لۇضەٍفٍەض ضەؼۇٌۇٌالھمب ئەثۇ
ربٌىت ھبٍبد ۋالزىسا لىٍىفمب عۈضئەد لىالٌّىؽبْ ٍبِبٍٔىمالضٔي لىٍىفمب پېزىٕسى .ھەرزب ثىط
ثەزثەذذ ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ٍۈظىگە ئۇضۇچالپ رۇپب چبچزي .ضەؼۇٌۇٌالھ ٍۈظ  -وۆظٌىطى روپىؽب
ِىٍۀگەْ ھبٌسا ئۆٍگە وىطگۀىسى ،لىعٌىطىسىٓ ثىطؼي ٍىؽٍىؽبچ ئبرىؽىٕىڭ ثېفىسىىي چبڭ -
روظاْ ۋە روپب  -رۇِبٔالضٔي ٍۇٍۇپ لوٍسى .ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇٔىڭؽبٍ« :ىؽٍىّبڭالض ،لىعٌىطىُ! ئبٌالھ ربئبال
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ئبربڭالضٔي ئۆظ پبٔبھىسا ؼبلالٍسۇ» ،زەٍززي .ئۇ ٍۀە ئبضىالپ« :ئەثۇ ربٌىت ۋاپبد ثوٌؽبٔؽب لەزەض
لۇضەٍفٍەض ِبڭب ِۇٔساق ئەؼىىٍىىٍەضٔي لىالٌّىؽبْ» ،زەٍززي.
ثۇ ٍىٍي ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ثېفىؽب ئۀە ـۇٔساق زەضد  -ئەٌەٍِەض لبرّۇلبد ٍبؼمبٍٔىمي ئۈچۈْ ئۇ
ثۇ ٍىٍٕي «لبٍؽۇ  -ئەٌەَ» ٍىٍي زەپ ئبرىسى .ثۇ ٍىً ربضىرزب ھەَ ِۇـۇ ٔبَ ثىٍەْ رؤۇٌسى.
ضەؼۇٌۇٌالھ ِۇـۇ ٍىٍي (ثىئؽەرٕىڭ ٍ - 10ىٍي) ـەۋۋاي ئېَىسا ظەِئىٕىڭ لىعى ؼەۋزىگە
ئۆٍٍۀسى .ؼەۋزە ئەڭ زەؼٍەپ ِۇؼۇٌّبْ ثوٌؽبْ ئبٍبٌالضزىٓ ثوٌۇپ ،ھەثەـىؽزبٔؽب لىٍىٕؽبْ
ئىىى ىٕچي لېزىٍّىك ھىغطەرىە لبرٕبـمبْ .ئۇٔىڭ ثۇضۇٔمي ئېطى ؼەوطاْ ئىجٕي ئەِطىّۇ
ِۇؼۇٌّبْ ثوٌؽبٔىسى .ئۇالض ئەض  -ذورۇْ ثىطگە ھىغطەد لىٍىپ چىمىپ ،وېَىٓ ئۇٔىڭ ئېطى
ھەثەؾ ظېّىٕىسا ٍبوي ِەوىىگە لبٍزىپ وەٌگۀسىٓ وېَىّٕۇ لبظا لىٍىپ وەرىەْ .ئۇٔىڭ ئىسزىزي
چىممبٔسىٓ وېَىٓ ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇٔىڭؽب ذېطىساضٌىك لىٍىپ ،ئەِطىگە ئبٌسى .ئۇ ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ
ذەزىچىسىٓ وېَىٓ ،رۇٔغي ٔىىبھىؽب ئبٌؽبْ ذورۇٔىسۇض.
-7812عۇئبيِ :ۇعۇٌّبٔالسٔىڭ لۇسەٍىؼ ِۇؽشىىٍىشىٕىڭ لبجّۇ لبت صۇٌۇٍِىشىغب عەثىش
لىٍىؾىٕىڭ عەۋەپ ئبِىٍٍىشى
ِۇـۇ ٍەضگە وەٌگۀسە ھەض لبٔچە وەڭ لوضؼبق ،ؼەۋضچبْ ئبزەِّۇ ھەٍطاْ ثوٌّبً لبٌّبٍسۇ ۋە
ھەض لبٔچە وبرزب ثىٍىٍّىه زأىفّۀٍەضِۇ « ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ؼەۋضچبْ ،چىساٍِىمٍىمىٕي ِۇٔچە
ٍۇلىطى پەٌٍىگە وۆرۈضگەْ ظازى لبٍؽي ئبِىٍسۇ؟ ئۇالض ئبڭٍىؽبْ ئبزەَ رېٕي عۇؼۇٌساپٍ ،ۈضەوٍىطى
ظەضزە ثوٌىسىؽبْ ثۇ ظۇٌۇَ  -ؼىزەٍِەضگە لبٔساق ؼەثطى لىٍؽبٔسۇ؟» زەپ ؼوضىفىپ لبٌىسۇ،
ئەٌۋەرزە .ئبزەِٕىڭ وۆڭٍىسىٓ چىمّبٍسىؽبْ ئبـۇ ؼوئبٌالضٔي ٔەظەضزە رۇرۇپ ،ثۇ ؼەثطى -
ؼۇثبرٍىك ۋە ئبعبٍىپ چىساٍِىمٕىڭ ؼەۋەة  -ئبِىٍٍىطىٕي ئبززىٌ لىٍىپ رؤۇـزۇضۇپ
ئۆرّەوچىّىع.
 .1ثۇٔىڭسىىي ئبؼبؼىٌ ؼەۋەة ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ئبٌالھٕىڭ ثىط ۋە ثبضٌىمىؽب وەٌزۈضگەْ
ئىّبٕٔىڭ وۈچٍۈوٍۈوي ،ئبٌالھمب ثوٌؽبْ رؤۇـىٕىڭ ھەلىمەرەْ چوڭمۇضٌىمىسا ئىسى .چۈٔىي،
ِۇوەِّەي ئىّبْ وىفىٍەض لەٌجىگە ؼىڭىپ وىطؼە ،ربؼٕىّۇ وۆرۈضۈپ وېزەٌەٍسۇ ،ھەضگىع
ٍەڭگىٍٍىه ۋە رۀزەوٍىه لىٍّبٍسۇ .ثۇٔساق وۈچٍۈن ئىّبْ ۋە ِۇؼزەھىەَ ئىطازە زۇَٔبٔىڭ عبپب -
ِۇـەلمەرٍىطى ِەٍٍي لبٔچىٍىه ئېؽىط ،چىسىؽۇؼىعِ ،ۈـىۈي ،لوضلۇٔچٍۇق ثوٌؽبْ رەلسىطزىّۇ
(ئۆظىٕىڭ ِۇؼزەھىەَ ئىّبٔي ئبٌسىسا) ئۇالضٔىڭ ھەِّىؽىٕي ِەظِۇد لوپۇضۇٌؽبْ روؼبْ ۋە ثېزوْ
لەٌئەٌەضٔي ٍېمىزىؿ ئۈچۈْ وەٌگەْ وەٌىۈْ ئۈؼزىسىىي وۆپۈن ۋە الۋا ٌ -ەـزىٓ ئىجبضەد زەپ
لبضاٍسۇ ،ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇ ئۆظى ٌەظظەرٍۀگەْ ئىّبْ ھبالۋىزي ،ئىؽالَ ئىفزىَبلي ۋە ِۇؼزەھىەَ
ئىطازە ئىؽزىھىبِي ئبٌسىسا ئبـۇ لىَىٕچىٍىمالضٔىڭ ھېچمبٍؽىؽىؽب پەضۋا لىٍّبٍسىؽبْ ثوٌىسۇ.
 .2ئۇٍۇـزۇضۇؾ وۈچىگە ئىگە روؼطا ضەھجەضٌى ه( :ئىؽالَ ئۇِّەرٍىطىٕىڭ ثەٌىي پۈرىۈي
ئىٕؽبٔىَەرٕىڭ ئبٌىٌ ضەھجىطى) ِۇھەِّەز ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ٍبذفي ئبزەد ،پؽىرىه وبِبٌەد،
ِەوبضىُ ئەذالق ،ئېؽىً پەظىٍەد ۋە ئبٌىَغبٔبپ ذىؽٍەرٍەضٔي ـۇ زەضىغىسە ئۆظٌەـزۈضگۀىسىىي،
ئۇ ثبضٌىك ھەق ؼۆٍەض لەٌجٍەضٔي ئۆظىگە ِبگٕىززەن عەٌىت لىٍىۋاٌؽبٔىسى .وىفىٍەض ئۇٔىڭ ئۈچۈْ
عبْ پىسا لىٍىفمب رەٍَبض ئىسى .ضەؼۇٌۇٌالھمب ثېطىٍگەْ ٍۇلىطى وبِبٌەد ئۇٔىڭسىٓ ثبـمب
ھېچمبٔساق ثىط ئىٕؽبٔؽب ِۇۋەپپەق ثوٌؽبْ ئەِەغ .ئۇ ئىٕبۋەد ،ئبثطۇً ،زەثسەثە ،ھەٍۋەد ،ذەٍطى
 ذبھٍىك ۋە ئېؽىً  -پەظىٍەرٍەضزە رەڭساـؽىع ئىسى .ئىپپەدٔ ،وِۇؼچبٍٔىك ،پبن زىَبٔەرٍىه،ۋاپبزاضٌىك ۋە ضاؼزچىً ،ؼەِىّىَەرٍىه ،ذەٍطىَەد ٍوٌٍىطىٕىڭ عىّىؽىسە ھەِّىسىٓ ئبٌسىٓ
لبربضزا ثوٌۇپ ،زوؼزٍىطى ،ئەي  -ئبؼىٕىٍىطى ،ؼەپساـٍىطىال ئەِەغ ،ھەرزب ئۇٔي ئۆچ وۆضىسىؽبْ
زۈـّۀٍىطىّۇ ئۇٔىڭ ثۇ پەظىٍىگە لبٍىً ئىسى .ئۇال ض ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئېؽىعىسىٓ چىممبْ ھەض لبٔساق
ؼۆظٔىڭ ئەِەٌسە ضاؼذ ثوٌىسىؽبٍٔىمىؽب عەظَ لىٍىفبرزي.
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ٍ .3ۈوؽەن ِەؼئۇٌىَەرچبٍٔىك رۇٍؽۇؼي .ؼبھبثە وىطاِالض ئىٕؽبٔىَەرٕىڭ ظىّّىؽىگە
ٍۈوٍۀگەْ ثۇ ِەؼئۇٌىَەرٕىڭ ٔەلەزەض ئېؽىط ھەَ ئۇٌۇؼۋاض ِەؼئۇٌىَەد ئىىۀٍىىىٕي ،زەي ِۇـۇ
ِەؼئۇٌىَەرٕىڭ ئۇالضٔىڭ وۈضەؾ ٔىفبٔي ئىىۀٍىىىٕي ۋە ثۇ ِەؼئۇٌىَەرزىٓ ثبؾ ربضرىؿ ۋە
ئۆظىٕي لبچۇضۇـمب لەرئىٌ ثوٌّبٍسىؽبٍٔىمىٕيِ ،ەؼئۇٌىَەرزىٓ لبچمبٔسىىي ئبلىۋەد ھبظىطلي ظۇٌۇَ
 ؼىزەٍِەضگە ؼېٍىفزۇضؼبٔسا ظىَىٕي ئىٕزبٍىٓ وۆپ ،ئبلىۋىزي روٌىّۇ ذەرەضٌىه ثوٌىسىؽبٍٔىمىٕي،ھەرزب ئۇ ِەؼئۇٌىَەرزىٓ لېچىفٕىڭ ٍبِبْ ئبلىۋىزىسىٓ ِۇؼۇٌّبٔالضؼب (ثەٌىي پۈرىۈي
ئىٕؽبٔىَەرىە) ٍېزىسىؽبْ ظىَبٕٔىڭ ثۇ ِەؼئۇٌىَەرٕي ئۈؼزىگە ئېٍىپ ئبزا لىٍىؿ ٍوٌىسا ربضرمبْ
عبپب ِ -ۇـەلمەرٍەضگە ھەضگىع ؼېٍىفزۇضؼىٍي ثوٌّبٍسىؽبٍٔىمىٕي روٌۇق رؤۇپ ٍەرىۀىسى.
 .4لىَبِەد وۈٔىگە ثوٌؽبْ وبِىً ئىّبْ( .ثۇِۇ ئبـۇ ِەؼئۇٌىَەرچبٍٔىك رۇٍؽۇؼىٕي
وۈچەٍزىسىؽبْ ئبِىٍالضٔىڭ ثىطى ،ئەٌۋەرزە ) .ؼبھبثە (ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇِالض) ئۆظٌىطىٕىڭ ئبٌالھۇ
ضەثجىٍئبٌەِىَٓ (پۈرۈْ ئبٌەٍِەضٔىڭ پەضۋەضزىگبضى)ٔىڭ ئبٌسىؽب چولۇَ ،عەظِەْ ثبضىسىؽبٍٔىمىؽب ،ئۇ
ٍەضزە ئۇٌۇغ  -ئۇـفبق ،چوڭ  -وىچىه ٔبَ  -ئەِەٌٍىطىٕىڭ عىّىؽىسىٓ ھېؽبة ثېطىپ ٍب
ِەڭگۈٌۈن ضاھەد  -پبضاؼەد (عۀٕەد)وە ٍبوي ئەثەزىٍئەثەز ئبظاة ئولۇثەد (عەھۀٕەَ) وە
لبٌىسىؽبٍٔىمىؽب ِۇوەِّەي ئىفۀچ ثىٍەْ عەظَ لىالرزي .ـۇڭب ،ئۇالض ھبٍبرىٕي ذەۋپ ۋە ضىغب
(ئۈِىس ۋە لوضلۇٔچ) ئىچىسە ئۆرىۈظەرزي .ئبٌالھٕىڭ ضەھّىزىسىٓ ئۈِىسۋاض ثوالرزي ۋە ئبظاثىسىٓ
لوضلبرزي.
« .5لۇضئبْ وەضىُ» ئبـۇ لبضا ظۇٌّەرٍىه ۋە ثبالٍي ئبپەرٍىه ٍىٍالضزا ٔبظىً ثوٌؽبْ ئبٍەد ۋە
ؼۈضىٍەض (زەۋەرٕىڭ ئبؼبؼي رېّىؽي ثوٌؽبْ) ئىؽالَ زىٕىٌ ئەلىسە پطىٕؽىپٍىطىٕي پوالرزەن
پبوىذ ۋە لبٍىً لىالضٌىك زەٌىً  -ھۆعغەرٍەض ثىٍەْ رەِىٓ ئېزىپِ ،ۇؼۇٌّبٔالضٔي زۇَٔبزىىي ئەڭ
ئۇٌۇغ ۋە ئەڭ ئىٍؽبض ثىط عەِئىَەد لۇضۇـٕىڭ (ئۇ ِۇؼۇٌّبٔالض عەِئىَىزىسۇض) ئىغزىّبئىٌ
ئبؼبؼٍىطىؽب ٍىزەوٍەٍززي ،ـۇٔسالال ئۇالضٔىڭ عبؼبضىزىٕي لوظؼبپ ،ؼەثطىٍىه ،عەؼۇض ثوٌۇـمب
ئىٍھبِالٔسۇضارزي ۋە ثۇٔىڭ ئۈچۈْ ئەِەٌىٌ ِىؽبٌالضٔي وەٌزۈضۈپ ئۇٔىڭسىىي ھېىّەد ۋە
ٔىفبٔالضٔي ثبٍبْ لىالرزي.
 .6ؼەٌىجە ثىفبضەرٍىطىٍ :ۇلىطىمي ئبِىٍالضزىٓ ثبـمب ٍۀە ِۇؼۇٌّبٔالض لىَىٓ  -لىؽزبلمب
ئۇچطاپ ،چەرىە لېمىٍؽبْ وۈٕٔىڭ زەؼٍىۋىسىٓ ثبـالپ (ثەٌىي ئۇٔىڭسىٓ ذېٍىال ئىٍگىطىسىٓ
ثبـالپ) ئىؽالَ زىٕىؽب ئېزىمبز لىٍىؿ زېگۀٍىه ئۆظىگە ثىھۇزە ذبپىٍىك رېپىۋېٍىؿ ٍبوي ٔبھەق
ثبالٍي لبظاؼب ئۆظىٕي ٔىفبْ لىٍىؿ زېگۀٍىه ثوٌّبؼزىٓ ،ثەٌىي ئىؽالَ زەۋىزي ئۇ ٍوٌؽب لوٍۇٌؽبْ
رۇٔغي وۈٔسىٓ ئېزىجبضەْ عبھىٍىَەرٕىڭ لبالق لىَبپىزىٕي ئۆظگەضرىفٕي ۋە ئۇٔىڭ ظوِىگەضٌىه
رۈظۈِىٕي ٍولىزىفٕي ِەلؽەد لىٍىسىؽبٍٔىمىٕي ،ئوچۇلطاق لىٍىپ ئېَزمبٔسا ،ئىؽالَ زەۋىزىٕىڭ
ئبؼبؼي ٔىفبٔي ٍەض ـبضى ِىمَبؼىسا ثۇ زىٕٕىڭ ٔوپۇظىٕي رىىٍەپ ۋە ؼىَبؼىٌ لۇضۇٌّىؽىٕي ثەضپب
لىٍىپ ،زۇَٔب ؼىَبؼىٌ ؼەھٕىؽىسە ئۆظ ضوٌىٕي ٍبذفي عبضى لىٍسۇضۇپ ،ھەض لبٍؽي
ِىٍٍەرٍەضٔي ،ثەٌىي پۈرىۈي ئىٕؽبٔىَەد عەِئىَىزىٕي ئبٌالھٕىڭ ضاظىٍىمىؽب ٍېزەوٍەؾ ۋە ئۇالضٔي
ئۆظ عىٕؽىؽب چولۇٔۇـزىٍٓ ،بضارمۇچي ثىط ئبٌالھمب ئىجبزەد لىٍىفمب ٍۈظٌۀسۈضۈـزىٓ ئىجبضەد
ئىىۀٍىىىٕي ٔبھبٍىزي ئېٕىك چۈـىٕەرزي .ـۇٔىڭ ثى ٍەْ ثىط ۋالىززب ضەؼۇٌۇٌال ٍۀە ِۇؼۇٌّبْ
لېطىٕساـالضٔىڭ لەٌت چوؼىٕي ٍبٔسۇضۇپ ،ئۇالضٔي عبھبٌەرٕىڭ لبضاڭؽۇ ظۇٌّىزىسىٓ «ئىّبْ
ٔۇضى»ٔىڭ ئوچۇق ٍوضۇلٍۇلىؽب ثبـالپ چىمبرزي .ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇالضٔي ئەظىَەد وۈٌپەرٍەضگە ؼەثطى
لىٍىؿ ،ئۆچ ئېٍىفمب لبزىط رۇضۇلٍۇق ئەپۇ لىٍىؿ ،ئۆظ ٔەپؽىگە چوغ ربضرىفزىٓ ؼبلٍىٕىؿ،
ئبزەٍِەضزە ثوٌىسىؽبْ ئبچىۆظٌۈن رەثىئىزىگە ذبرىّە ثېطىؿ لبربضٌىك رەضەپٍەضزە چىڭ رۇربرزي.
ـۇڭب ،ئۇالض زىٕسا ِۇؼزەھىەَ ،ـەھۋەرپەضەؼٍىىزىٓ لوي ئۈظگەْ ،ھەلمبٔىَەد ٍوٌىسا پىساوبض،
عۀٕەد  -ثېھىفىە ِۇـزبق ،ئىٍىُ ِەضىپەرىە رەـٕب ،زىٓ ئۆگىٕىفىە لىعؼىٓ ،ئۆظ ئۆظىسىٓ
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ھېؽبة وىزبة لىٍىپ رۇضىسىؽبْ ،ثوٌّىؽۇض ئوً  -ذىَبي ۋە ٍبِبْ رەثىئىزىٕي رىعگىٍٕىَەٌەٍسىؽبْ،
ھېؽؽىَبري ئۈؼزىسىٓ ؼبٌىت وېٍەٌەٍسىؽبْ ،ھەض ذىً ئېگىع  -پەغ زاۋاٌؽۇؾ ۋە زوٌمۇٔالضزا
ئۆظىٕي وؤزطوي لىالالٍسىؽبْ ،ؼەثطىٍىه ،ئېؽىط  -ثېؽىك ،رەِىىٓ ئبزەٍِەضزىٓ ثوٌۇپ ٍېزىفىپ
چىممبٔىسى.
-7818عۇئبي :دەۋەت وۆسىؾىٕىڭ ئۈچىٕچي ثبعمۇچي ِ -ەوىە عىشجىذىىي ئىغالَ
دەۋىحي
ثىئؽەد (پەٍؽەِجەضٌىه وەٌگەْ ٍىٍي)ٔىڭ ٍ - 10ىٍي ـەۋۋاي ئېَي (ِىالزىَە ٍ - 619ىٍي 5
 ئبٍٕڭ ئبذىطٌىطى  - 6ئبٍٕىڭ ثبـٍىطىؽب روؼطا وېٍىسۇ)زا ضەؼۇٌۇٌالھ ربئىفمب چىمزي .ربئىؿِەوىىسىٓ  100وىٍوِېزىطزەن وېٍەرزي .ضەؼۇٌۇٌالھ ثۇ ٍوٌٕي ئبظازوەضزىؽي ظەٍس ئىجٕي ھبضىػ
ثىٍەْ ثىٍٍە ثبـزىٓ ئبذىط پىَبزە ثبؼزي .ئۇ ٍوي ئۈؼزىسە ھەض ثىط لەثىٍە ِۀعىٍىسىٓ ئۆرؽە،
ئۇالضٔي ئىؽالِؽب زەۋەد لىالرزي .ئەِّب ،ئۇال ضزىٓ ثىطِۇ وىفىسىٓ لوثۇي لىٍىؿ ئەؼىطى
وۆضۈٌّىسى .ضەؼۇٌۇٌالھ ثۇ ؼەپىطىٕىڭ ئبذىطلي ٔۇلزىؽىسا ربئىفمب ٍېزىپ ثېطىپ ،ؼەلىؿ
لەثىٍىؽىٕىڭ ؼبثىك ثبـٍىمي ئەِطى ئىجٕي ئۇِەٍطٔىڭ ئوؼۇٌٍىطى (ربئىفٕىڭ ھبظىطلي
وبرزىۋاـٍىطى) ئەثسىَبٌەًٍِ ،ەؼئۇز ۋە ھەثىَجالض ثىٍەْ وۆضۈـزي ۋە ئۇالض ثىٍەْ ؼۆھجەرٍىفىپ،
ئۇالضٔي ئبٌالھمب ئىّبْ وەٌزۈضۈـىە چبلىطزى .ثۇ چبؼسا ئۇالضٔىڭ ثىطى« :ئبٌالھ ؼېٕي پەٍؽەِجەض
لىٍىپ ئەۋەرىەْ ثوٌؽبِ ،بٔب وۆضگىٓ» ،زەپ لوٌىسىىي وەئجىٕىڭ ٍوپۇق پبضچىؽىٕي ٍىطرىپ
ربـٍىۋەرزيٍ .ۀە ثىطؼي« :ئبٌالھ پەٍؽەِجەض لىٍىفمب ؼۀسىٓ ث ۆٌەن ئبزەَ ربپبٌّىؽبّٔىسۇ؟» زېسى.
ئۈچىٕچىؽي« :ئبٌالھ ثىٍەْ لەؼەِىيِ ،ېٕىڭ ؼبڭب گەپ لىٍىسىؽبْ ئېؽىعىُ ٍوق ،ئەگەض ؼەْ
ضاؼذ پەٍؽەِجەض ثوٌؽبڭ ،ؼبڭب عبۋاة لبٍزۇضۇؾ ِەْ ئۈچۈْ ذەرەضٌىهٔ .بۋازا ٍبٌؽبٔچي ثوٌؽبڭ،
ِېٕىڭ ؼبڭب گەپ لىٍىپ ٍۈضۈـۈِٕىڭ ھبعىزي ٍوق» ،زېسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇالض ثىٍەْ
ؼۆھجەرٕي روذزۇرۇپ ،ئوضٔىسىٓ رۇضزى ۋە ئۇالضزىٓ ثۇ ئىفٕي ِەوىىٍىىٍەضزىٓ ؼىط رۇرۇـٕي
ئۆرۈٔۈپ لوٍۇپ ،ثۇ ٍەضزىٓ چىمىپ وەرزي.
ضەؼۇٌۇٌالھ ربئىفزب ئوْ وۈٔسەن رۇضزى .ئۇ ثۇ عەضٍبٔسا ربئىفٍىمالضٔىڭ ٔوپۇظٌۇق ئبزىّي زەپ
لبضاٌؽبْ ئبزەٍِ ەضٔىڭ ھەِّىؽي ثىٍەْ ئۇچطاـزي ۋە ئۇٔىڭؽب ئىؽالَ روؼطىٍىك ؼۆظٌىسى .
ئەپؽۇؼىي ،ئۇالضٔىڭ ھەِّىؽي ثىطزەنٍ « :ۇضرىّىعزىٓ چىمىپ وەد!» زېَىفىپ ،ضەؼۇٌۇٌالھمب
لوپبي ضەززىَە لىٍسى ۋە ئۇٔىڭؽب ثىط ئۇچۇَ ٍبالڭزۆؾ ئبوزىپالضٔي وۈـىۈضرۈپ لوٍسى .ضەؼۇٌۇٌالھ
ربئىفزىٓ چىمىپ وەرّەوچي ثوٌۇۋىسى ،ثۇ ٍبالڭزۆؾ ،ئەؼىىٍەض ۋە ٍۈظؼىع لۇي  -چۆضە ،زاـمبٌالض
ئۇٔىڭ وەٍٕىگە وىطىۋېٍىپ ،چۇلبْ ؼېٍىفىپ ،رىٍالـمب ثبـٍىسى .ھەرزب رېرىّۇ ئەؼەثىٍَىفىپ،
ٍوٌٕىڭ ئىىىي چېزىگە وىفىٍەض ئۇلۇپ ٍبوي ئۇلّبً ٍىؽىٍىپ ،ؼەپ ربضرىپ رۇضۇـۇپ ،ئۇزۇٌىؽب
وەٌگىٕي ثىط رەضەپز ىٓ ربؾ وېؽەوٍەضٔي ئېزىپ ،ئېؽىعزىٓ چىممۇؼىع ؼەد گەپٍەضٔي لىٍىپ،
ضەؼۇٌۇٌالھمب ھبلبضەد لىٍسى .ئۇالض ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ پۇد ئىعاڭگۇٌىمىؽب ربؾ  -رولّبلالضٔي ئېزىپ
ٍېطىۋەرزي .ھەرزب ،ئۇٔىڭ وەـي لبٔؽب روٌسى .ظەٍس ئىجٕي ھبضىػ ضەؼۇٌۇٌالھمب لبٍبٔسىٓ ظەضثە
وەٌؽە ،ـۇ رەضەپىە ئۆرۈپ ،ئۆظىٕي لبٌمبْ لىٍىپ ،ضەؼۇٌۇٌالھٕي لوؼساٍززي .ھەرزب ،ئۇٔىڭّۇ وبٌال
 ثبـٍىطى ٍېطىٍىپٔ ،ەچچە ٍېطى ئېزىٍىپ وەرزي .ثۇ ئەلىٍؽىع ثەزثەذزٍەض زاۋاٍِىك ـۇٔساقذۇِؽىٍىك لىٍىپ ،ربئىفزىٓ  4وىٍوِېزىط ٍىطالٍىمزىىي ئۇرجە ۋە ـەٍجەٌەض (ِەوىىٍىه ضەثىئە
زېگەْ وىفىٕى ڭ ئوؼۇٌٍىطى)ٔىڭ ثېؽىؽىچە لوؼالپ وەٌسى .ضەؼۇٌۇٌالھ ٔبھبٍىزي رەؼٍىىزە زېّي
ئۈظۈٌۈپ لبالً ،زېگۀسە ثۇ ثبؼمب وىطىۋاٌسى .ضەؼۇٌۇٌالھ ِەوىىٍىىٍەضٔىڭ ئىگىٍىه زائىطىؽىگە
وىطىۋاٌؽبٔسىٓ وېَىٓ ،ئبٔسىٓ ثۇ ٔبئەھٍي ـۇَ پىفبٔىٍەض لبٍزىپ وېزىفزي .ضەؼۇٌۇٌالھ ثۇ ثبؼمب
ئۆظىٕي ئېٍىپ ربَ رۈۋىگە وېٍىپ ،ثىط رۈپ ربي ؼبٍىؽىسا ھبٌؽىطىؽبْ پېزي ئۆظىٕي ربـٍىسى ۋە
ربِؽب ٍۆٌىٕىپ ئوٌزۇضۇپٔ ،ەپؽي ئبظضاق عبٍىؽب چۈـۈۋىسى ،ربضرمبْ عەۋضى  -عبپبٌىطىؽب ئىچي
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ؼىمىٍؽبٍٔىمىٕي ۋە ئۇٔىڭ ئۈؼزىگە ثىطِۇ ئبزەَ ئىّبْ ئېَزىپٔ ،ەرىغە لبظىٕبٌّىؽبٍٔىمىؽب زىٍي
ل برزىك ئبھبٔەد ربضرمبٍٔىمىٕي ئىعھبض لىٍىپ ِەـھۇض زۇئبؼىٕي ئولۇزى « :ئي ئبٌالھ! ِەْ ؼبڭب
ئۆظۈِٕىڭ وۈچ لۇۋۋەرؽىع ،ئبعىعٌىمىّٕي ،ئبِبٌؽىع لبٌؽبٍٔىمىّٕي ۋە ذەٌمٍەض ئبضىؽىسا ذبضۇ  -ظاض
ثوٌؽبٍٔىمىّٕي ـىىبٍەد لىٍىّەْ ،ئي ِېھطىجبْ ئبٌالھ! ؼەْ ئبعىعالضٔىڭ پەضۋەضزىگبضىسۇضؼەْ ۋە
ِېٕىڭّۇ پەضۋەضزىگبضىّسۇضؼەِْ ،ېٕي وىّگە ربپفۇضىؽەْ؟ ِېٕي ٍىطاق (ٍۀي ٔبرۇٔۇؾ ٍبد)لىّۇ؟
ٍبوي ِېٕىڭ ئىفىّؽب چبڭ ؼېٍىۋاٌؽبْ زۈـّۀگىّۇ؟ ئەگەض ؼېٕىڭ ِبڭب ؼەظىۋىڭ ثوٌّىؽىال ،ھېچ
ۋەلەؼي ٍوقٌ .ېىىٓ ،ؼېٕىڭ رىٕچ ئبِبٍٔىك ئبرب لىٍىفىڭ ِبڭب ھەِّىسىٓ چوڭ وەڭچىٍىىزۇض.
لبضاڭؽۇ ظۇٌّەرٍەضٔي ٍوضۇرمبْ زۇَٔب ئبذىطەرٕىڭ ئىفٍىطىٕي ثبـمۇضؼبْ ئۇٌۇغ ظارىڭٕىڭ ٔۇضى
ثىٍەْ ِبڭب ؼەظىۋىڭ رېگىفىسىٓ ٍبوي ِەْ ؼېٕىڭ عبظاٌىفىڭؽب ئۇچطاپ لېٍىفىّسىٓ پبٔبھ
رىٍەٍّەٍْ .بِبْ ئىفالضزىٓ ؼبلٍىٕىؿٍ ،بذفي ئىفالضؼب ِۇۋەپپەق ثوٌۇؾ پەلەد ؼېٕىڭ
ٍبضزىّىڭ ثىٍۀال ِۇِىىٕسۇض ،ئي ئبٌالھ!».
ثبغ ئىگىٍىطى ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئەھۋاٌىٕي وۆضۈپ ئىچي ؼېطىٍسى ۋە ئەززاغ ئىؽىٍّىه ثىط
ذطىؽزىئبْ چبوىطىٕي چبلىطىزىپ ،ضەؼۇٌۇٌالھمب ثىط ؼبپ ئۈظۈَ ئبپىطىپ ثېطىفىە ثۇٍطۇزى .
ئەززاغ ئۈظۈِٕي ئۈظۈپ وېٍىپ ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئبٌسىسا لوٍۇۋىسى ،ضەؼۇٌۇٌالھ ئۈظۈِگە «ثؽُ
اﷲ» ،زەپ لوي ئۇظارزي ۋە ئبٔسىٓ ٍېَىفىە ثبـٍىسى .ثۇٔي ئبڭٍىؽبْ ئەززاغ « :ثۇ وەٌىّە (ؼۆظ)ٔي
ثۇ ٍەضٔىڭ ئبزەٍِىطى زېّەٍسۇ؟» ،زېگۀىسى ،ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇٔىڭسىٓ « :ؼٕېىڭ ٍۇضرۇڭ لەٍەض؟
لبٍؽي زىٕؽب ئېزىمبز لىٍىؽەْ؟» زەپ ؼوضىسى .ئەززاغِ« :ەْ ئۆظۈَ ذطىؽزىئبّٔۀْ ،ەٍٕۋازىٓ»،
زەپ عبۋاة ثەضزى .ضەؼۇٌۇٌالھ « :ؼبٌىھ ثۀسە ٍۇٔۇغ ئىجٕي ِەرزبٔىڭ ٍۇضرىسىٓ ئىىۀؽەْ»،
زېۋىسى ،ئەززاغٍ« :ۇٔۇغ ئىجٕي ِەرزبٔي لبٔساق ثىٍىؽەْ؟» زەپ ؼوضىسى .ضەؼۇٌۇٌالھ« :ئۇ
زېگەْ ِېٕىڭ ِەؼٍەوساؾ لېطىٕسىفىُ ثوٌىسۇ ،ئۇِۇ پەٍؽەِجەض ثوٌؽبِْ ،ۀّۇ پەٍؽەِجەض» ،زەپ
عبۋاة ثەضزى .ئەززاغ ثۇٔي ئبڭالپ ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ثوٍٕىؽب ئېؽىٍىپ ،ئۈؼزي ثبـٍىطىؽب ؼۆٍۈپ
وەرزي ،ئبٍىؽىؽب ٍېمىٍىپ ،پۇرٍىطىٕي لۇچبلالپ ئۆظىٕىڭ چوڭمۇض ھۆضِەد رۇٍؽۇؼىٕي ثىٍسۈضزى.
ثۇ چبؼسا ضەثىئۀىڭ ئوؼۇٌٍىطى ثىط  -ثىطىگە لبضىفىپِ« :بٔب لبضا ،ئۇ چبوىطىڭٕي ثۇظۇپ
ثەضگىٍي لوپزي» زېَىفزي .ئەززاغ لبٍزىپ وېٍىۋىسى ،ئۇالض ئەززاؼمب« :لوٍە ؼېٕي ،ثۇ ٔېّە
لىٍؽىٕىڭ؟» زەپ ئبچچىمالٔسى .ئەززاغ ئۇالضؼب چۈـۀسۈضۈپ« :ذوعىساض! ٍەض ٍۈظىسە ثۇ
ئبزەِسىٓ ئۇٌۇغ وىفي ٍوق ،ئۇ ِبڭب پەٍؽەِجەضزىٓ ئۆظگە ئبزەَ ثىٍّەٍسىؽبْ ثىط ئىفٕي ذەۋەض
لىٍسى» ،زېسى .ئۇالض ئەززاؼمب « :ئي ئەززاغ! ئۇ ؼېٕي ئۆظ زىٕىڭسىٓ ٍۈظ ئۆضۈرۈپ لوٍّىؽۇْ ،ھەض
لبچبْ ؼېٕىڭ زىٕىڭ ئۇٔىڭ زىٕىسىٓ ٍبذفي» ،زەپ ٔەؼىھەد لىٍىفزي.
ضەؼۇٌۇٌالھ ثبؼسىٓ چىمىپ ِەوىىگە لبضاپ ضاۋاْ ثوٌسى .ئۇ ٔبھبٍىزي زىٍي ؼۇٔۇق ،ؼەِىىٓ،
پەضىفبْ ئىسى .ئۇ ثىط چبؼسا لەضٔۇٌّۀبظىً زېگەْ ٍەضگە ٍېزىپ وېٍىۋىسى ،ئبٌالھ ئۇٔىڭؽب
عىجطىئىً ئەٌەٍـھىؽؽبالِٕي ربغ ِۇئەوىىٍي پەضىفزىؽي ثىٍەْ ِەوىىٍىىٍەضٔي «ئەذفەثەٍٓ»
گە ثبؼزۇضۇۋېزىفىە ِەؼٍىھەد ؼېٍىفمب ئەۋەرزي .ثۇ چبؼسا ضەؼۇٌۇٌالھ لبٍزب ھۇـىؽب وەٌگۀسەن
ثوٌسى ۋە ثىط ئبظ ئۈِىسۋاضٌىممب چۆِسى ٍەرزە لبد ئبؼّبٕٔىڭ ئۈؼزىسىٓ وەٌگەْ ثۇ ؼەٍجي ٍبضزەَ
ۋە ِەزەرٍەض ثىٍەْ ئۇٔىڭ لەٌجي ذېٍىال رەؼىىٓ رېپىپ لبٌسى .ئۇ ِەوىىگە لبضاپ ٍوي ئبٌسى ،ثىط
چبؼسا ۋازى ٔەذٍىگە ٍېزىپ وېٍىپ ،ئۇ ٍەضزە ثىط ٔەچچە وۈْ رۇضزى .ۋازى ٔەذٍىسە ئىمبِەد
لى ٍىفمب ئەپٍىه ئىىىي عبً (ثىطى چوڭ ئېمىٓ ثوٍي ۋە ٍۀە ثىطى ظەٍّە زېگەْ عبً) ثبض ئىسى.
چۈٔىي ،ثۇ ئىىىي عبٍسا ؼۇ ۋە ئود  -چۆپٍەض ذېٍي ِوي ثوٌۇپ ،ضەؼۇٌۇٌالھ ۋازى ٔەذٍىسە
ئىمبِەد لىٍىپ رۇضؼبْ ِەظگىٍسە ئبٌالھ ئۇٔىڭؽب ثىط لبٔچە ٔەپەض عىٕٕي ئۆظ لەۋٍِىطىگە ۋاوبٌىزەْ
ئەٌچىٍىىىە ئەۋەرزي .ثۇ ۋەلە ئبٌالھ ئۆظىٕىڭ ؼبئىپ لوـۇٍٔىطى ئبضلىٍىك ضەؼۇٌۇٌالھمب لىٍؽبْ ظوض
ٍبضزىّي ۋە ِەزەزى ھېؽبثٍىٕىسۇ.
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ِبٔب ثۇ ثېفبضەرٍەض ئبٌسىسا (ضەؼۇٌۇٌالھ ربئىفزىٓ لوؼالپ چىمىطىٍؽبٔسىٓ ثېطى) ئۇٔىڭ وۆڭۈي
ئبؼّىٕىٕي لبرّۇلبد لبپٍىۋاٌؽبْ لبضا رۇِبٔالض ئبؼزب  -ئبؼزب ظاٍىً ثوٌۇـمب ثبـٍىسى .ئۇ وۆپ
ئىىىىٍۀگۀسىٓ وېَىٓ ئبذىطى ِەوىىگە لبٍزىپ ئىؽالَ زەۋىزىٕي ئەؼٍىسىىي ٍۆٔىٍىؿ ثوٍىچە
لبٍزب ثبـالؾ ۋە ئبٌالھٕىڭ ئەثەزىٍىه ئەٌچىٍىىىٕي ذەٌمي ئبٌەِگە ٍەرىۈظۈؾ ئىفىٕي ٍېپَېڭي
عۇـمۇْ ضوھ ثىٍەْ رېرىّۇ ٍبذفي عبٔالٔسۇضۇؾ لبضاضىؽب وەٌسى .ثۇ چبؼسا ئۇٔىڭؽب ظەٍس ئىجٕي
ھبضىػ « :ئي ضەؼۇٌۇٌالھ! ئۇالضٔىڭ لېفىؽب لبٔساق وىطەٌەٍؽەْ؟ ئۇالض (ٍۀي لۇضەٍفٍەض) ؼېٕي
چىمطىپ ربـٍىؽبْ رۇضؼب؟» زېۋىسى ،ضەؼۇٌۇٌالھ « :ئي ظەٍس! ئبٌالھ ربئبال ؼبڭب ِۈـىۈي وۆضۈٔگەْ
ثۇ ئىفالضؼب چولۇَ چىمىؿ ٍوٌي ئبرب لى ٍىسۇ ،ئبٌالھ چولۇَ ئۆظ زىٕىٕي ؼبٌىت لىٍىسۇ ۋە ئۆظ
پەٍؽەِجىطىگە ٍبضزەَ ثېطىسۇ» ،زېسى ۋە ِۇرئىُ ئىجٕي ئەزىَٕىڭ پبٔبھٍىمىؽب ئېٍىفي ثىٍەْ
ضەؼۇٌۇٌالھ ظەٍس ئىجٕي ھبضىػ ثىٍەْ ثىٍٍە ِەوىىگە وىطزى .ئۇ ثەٍزۇٌالھمب ٍېمىٕالپ وەٌگۀسە،
ِۇرئىُ رۆگىؽىگە ِىٕىپ ،پۈرۈْ وۈچي ثىٍەْ روۋالپ« :ئي لۇضەٍؿ ذەٌمي! ِەْ ِۇھەِّەزوە
ثبـپبٔبھ ثوٌسۇَ ،ھېچىىُ ئۇٔىڭؽب چېمىٍّىؽۇْ» ،زەپ ئېالْ لىٍسى .ضەؼۇٌۇٌالھ ضۇوٕي
(ثەٍزۇٌالھٕىڭ ثوؼۇؼب رېّي)ؼب ٍېزىپ ثېطىپ ،ئۇٔي ثۇؼە لىٍسى ۋە ئىىىي ضەوئەد ٔبِبظ
ئولۇؼبٔسىٓ وېَىٓ ئۆٍىگە لبٍزىپ وەٌسىِ .ۇرئىُ ئىجٕي ئەزىٌ ۋە ئۇٔىڭ ئەۋالزٌىطى
ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئەرطاپىٕي لوضاٌٍىك لوضـبپ ،ھەرزب ئۆٍىگە لەزەض ثىٍٍە ئبپىطىپ لوٍسى .ضەؼۇٌۇٌالھ
ِۇرئىُ ئىجٕي ئەزىَٕىڭ ثۇ ٍبذفىٍىمىٕىڭ رۇظىٕي ؼبلٍىؽبْ .ـۇڭب ،ئۇ ثەزضىسە ئەؼىط ئېٍىٕؽبٔالض
ھەلمىسە « :ئەگەض ِۇرئىُ ئىجٕي ئەزىٌ ھبٍبد ثوٌۇپ ثۇ ؼېؽىمالض ھەلمىسە ِبڭب گەپ لىٍؽبْ ثوٌؽب
ئىسى ،ثۇالضٔي ئبـۇٔىڭ ٍۈظىسىٓ ثوٌؽىّۇ ئەٌۋەرزە لوٍۇۋېزەرزىُ» ،زېگەْ.
ثىئؽەرٕىڭ ٍ - 10ىٍي ظۇٌمەئسە ئېَي (ِىالزىَە ٍ - 619ىٍي  - 6ئبٍٕىڭ ئبذىطى - 7
ئبٍٕىڭ ثبـٍىطى)زا ضەؼۇٌۇٌالھ ئىؽالَ زەۋىزىٕي ٍېڭىجبـزىٓ لبٍزب عبٔالٔسۇضۇؾ ۋە ئۇٔي لەثىٍىٍەض
ۋە ـەذؽٍەضگىچە وېڭەٍزىؿ ِەلؽىزىسە ِەوىىگە لبٍزىپ وەٌسى .ھەط ِەۋؼۇِي ٍېمىٕالپ
وەٌگەْ ثوٌؽبچمب ،وىفىٍەض ِەذؽۇغ پەضۋىؿ لىٍىپ ئوضۇلٍىزىٍؽبْ رۆگىٍىطىگە ِىٕىفىپ،
رەضەپ رەضەپزىٓ ھەط پەضظىٕي ئبزا لىٍىؿ ۋە ئۆظٌىطىگە پبٍسىٍىك ئىفالضؼب لبرٕىفىؿ ۋە ثەٌگىٍىه
وۈٍٔەضزە ئبٌالھمب ظىىطى ئېَزىؿ ئۈچۈْ روپ  -روپ ثوٌۇپ ِەوىىگە وېٍەرزي .ـۇڭب ضەؼۇٌۇٌالھ ثۇ
پۇضؼەرٕي چىڭ رۇرۇپ ،ھەض لبٍؽي لەثىٍە ھبعىٍىطى چۈـىەْ ئۆرەڭٍەضگە ثىطِۇثىط ثېطىپ
ثىئؽەرٕىڭ ٍ - 4ىٍىسىٓ وېَىٕىي ئبزىزي ثوٍىچە ئۇالضؼب ئىؽالَ زىٕىٕي رؤۇـزۇضِبلچي ۋە زەۋەد
زائىطؼىٕي وەڭەٍزّەوچي ثوٌسى .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ئىؽالَ زەۋىزىٕي ھەض لبٍؽي لەثىٍە ۋە
ئبٍّبق ئۆِەوٍىطىگە رەـۋىك لىٍىپ وۆضگىٕىگە ئوذفبؾ ذوؼۇؼىٌ ئەضثبثالض ۋە ئبٍطىُ
ـەذىؽٍەضگىّۇ ٍەرىۈظۈپ رؤۇـزۇضۇپ وۆضزى .ئۇالضٔىڭ ثەظىٍىطىسىٓ چىطاٍٍىك عبۋاثالضؼب
ئېطىفزي ۋە ثەظىٍىطى ِۇـۇ ِەۋؼۇِسىٓ ئبظضالزىٓ وېَىٕال ِۇؼۇٌّبْ ثوٌۇپ وەٌسى.
ثىئؽەرٕىڭ ٍ - 11ىٍي (ِىالزىَە ٍ - 620ىٍي ئىَۇي ئبٍٍىطى) ھەط ِەۋؼۇِىسا ئىؽالَ زەۋىزي
ٔبھبٍىزي ٍبذفي ثىط ذىً ئېؽىً ئۇضۇلالض ثىٍەْ ئۇچطاـزي ،ثۇ ئۇضۇلالض رېعال ثۈن  -ثبضالؽبْ
ِېۋىٍىه زەضەذٍەضگە ئبٍٍىٕىپِ ،ۇؼۇٌّبٔالض ثۇ زەضەذٍەضٔىڭ ؼبٍىؽىسا ٔەچچە ٍىً زاۋاِالـمبْ
ظۇٌۇَ  -ؼىزەَ ۋە ئېعىؿ  -ئېعىٍىفٍەضٔىڭ الۋۇٌساپ رۇضؼبْ ٍبٌمۇٍٔىطىٕىڭ ظەھەضٌىه زەپزىسىٓ
ئۆظىٕي زاٌسىؽب ئبالٌىسى .ـۇ ِەظگىٍٍەضزە ِەوىىٍىىٍەضٔىڭ ضەؼۇٌۇٌالھٕي ٍبٌؽبٔؽب چىمىطىؿ ۋە
ئبٌالھٕىڭ ٍوٌىسىٓ روؼۇؾ لبربضٌىك ظىَبٔىەـٍىىٍىطىگە لبضىزب ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ لوٌالٔؽبْ زأب
رەزثىطٌىطىسىٓ ثىطى ،ئۇ ِۇـطىىالض ثىٍىپ لبٌؽب ،روؼبٌؽۇ ثوٌّىؽۇْ ئۈچۈْ زەۋەد لىٍّبلچي
ثوٌؽبْ لەثىٍىٍەض چۈـىەْ ِۀعىٍگە رۈْ لبضاڭؽۇؼىسا چىمبرزي .ئۇ ثىط وېچىؽي رۈْ ٔىؽپىٌ
ثوٌؽبٔسا ،ئەثۇ ثەوطى ۋە ئەٌي ئىىىىٍَەْ ثىٍەْ ـۇ ِەلؽەرزە ،ظۇھەي ۋە ـەٍجبْ ئىجٕي ؼۇئٍەثە
لەثىٍىٍىطىٕىڭ ثبضگبھٍىطىؽب ثبضزى ۋە ئۇالض ثىٍەْ ئىؽالَ روؼطىٍىك ؼۆظٌەـزي ۋە ئەثۇ ثەوطى ثىٍەْ
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ظەھەي لەثىٍىؽىسىٓ ثىط ئبزەَ ئورزۇضىؽىسا لىعؼىٓ ئىغبثىٌ ؼوئبي  -عبۋاثال ض ئېٍىپ ثېطىٍسى.
ثۀۇ ـەٍجبْ لەثىٍىؽىسىٓ وەٌگۀٍەض وىفىٕي ئۈِىسۋاض لىٍىسىؽبْ عبۋاثالضٔي ثەضگەْ ثوٌؽىّۇ،
ٌېىىٓ ئۇالض ئىؽالِٕي لوثۇي لىٍىفزىٓ ھبظىطچە روذزبپ رۇضىسىؽبٍٔىمىٕي ئېَززي .ئبٔسىٓ
ضەؼۇٌۇٌالھ ِىٕب رېؽي زاۋىٕىٕي ثوٍالپ ِبڭسى ۋە ـۇ ئەرطاپزب ثىط ٔەچچەٍٍۀٕىڭ «گۇزۇڭ -
گۇزۇڭ» ئبۋاظىٕي ئبڭٍىسى ۋە ئۇالضٔىڭ لېفىؽب ثېطىپ« :ؼىٍەض وىٍّەض؟» زەپ ؼوضىسى .ئۇالض:
«ثىع ذەظضەط لەثىٍىؽىسىٓ» ،زەپ عبۋاة ثېطىفزي ،ضەؼۇٌۇٌالھٍ« :ەھۇزىَالضٔىڭ ئېّىٍسەـٍىطى،
ٍۀي ئىززىپبلساـٍىطى!» زەپ لوـۇپ لوٍسى .ئۇالض« :ھەئە ،ـۇٔساق» ،زېَىفزي .پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍـھىؽؽبالَ« :ئوٌزۇضِبِؽىٍەض ،ؼىٍەضگە گەپ لىالً!» زېۋىسى ،ئۇالض« :ثوٌىسۇ» ،زېَىفىپ
ئوٌزۇضۇـزي .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇالضؼب ئىؽالِٕىڭ ِبھىَىزىٕي ـەضھىٍىسى ۋە ئۆظىٕىڭ
زەۋەد ٔىفبٔىٕي ئورزۇضىؽب لوٍۇپ ،ئۇالضٔي ئبٌالھ رەضىپىگە چبلىطزى ۋە «لۇضئبْ وەضىُ»زىٓ
رىالۋەد لىٍىپ ثەضزى .ـۇئبْ ئۇالض ثىط  -ثىطىگە « :ثىٍەِؽىٍەض ئي لەۋِساـالض! ئبٌالھ ثىٍەْ
لەؼەِىي ،ثۇ چولۇَ ٍەھۇزىَالض ثىعگە رەھسىذ ؼبٌؽبْ پەٍؽەِجەض ـۇ ،ـۇڭب ئۇالض ثۇ پەٍؽەِجەض
ثىٍەْ ثىعزىٓ ثۇضۇْ ئۇچطىفىۋاٌّبؼٍىمي وېطەن» ،زېَىفزي ۋە ئۇٔىڭ زەۋىزىگە رېعال ئبۋاظ لوـۇپ
ئۆظٌىطىٕىڭ ِۇؼۇٌّبْ ثوٌۇؾ ضىؽجىزي ثبضٌىمىٕي ثىٍسۈضزى.
ئۇالض ٍەؼطەثٕىڭ ٍىطالٕي وۆضەض ئبلىٍٍىطىسىٓ ثوٌۇپ ،ئەِسىال ئبٍبؼالـمبْ ،ئەِّب ٍۀىال
ٍبِطاؾ ئېھزىّبٌي ثوٌؽبْ ئىچىي ئۇضۇؾ ئوري ٍەؼطەة ذەٌمىٕي لبرزىك عۇزىزىۋەرىەْ ثوٌؽبچمب،
ئۇالض ضەؼۇٌۇٌ الھٕىڭ ثۇ زەۋىزىٕىڭ ئۇضۇـٕىڭ رەٌزۆوۈغ ئبذىطٌىفىفٕىڭ ؼەۋەثي ثوٌۇپ
لېٍىفىٕي ئۈِىس لىٍىفزي .ـۇڭب ئۇالض ضەؼۇٌۇٌالھمب « :ئي ضەؼۇٌۇٌالھ! ثىع ھبظىط ذەٌمىّىعٔي
ربـالپ ثۇ ٍەضگە وەٌسۇق ،ئۇالضٔىڭ ئبضىؽىسىىي ئۆچ  -ئبزاۋەد ۋە ٍبِبٍٔىمالض ھېچمبٔساق ثىط لەۋَ
ئبضىؽىسا ثوٌّبغ ،ئۈِىسوي ئبٌالھ ؼېٕىڭ ؼەۋەثىڭ ثىٍەْ ئۇالضٔي ثىطٌەـزۈضۈۋەرؽە ئەعەة
ئەِەغ .ثىع لبٍزىپ ئۇالضٔي ثۇ ئىفمب زەۋەد لىٍىّىع ۋە ثىع لوثۇي لىٍؽبْ ثۇ زىٕٕي ئۇالضؼىّۇ
رؤۇـزۇضىّىع .ئەگەض ئبٌالھ ئۇالضٔي ؼەْ ئبضلىٍىك ثىطٌەـزۈضۈۋەرؽە ،ئۇ چبؼسا ؼۀسىٓ ئېعىع ئبزەَ
ثوٌّبٍسۇ» زېسى .ئۇالض ِەزىٕىگە لبٍزىپ ثبضؼبٔسىٓ وېَىٓ ِەزىٕىسە ئىؽالَ زەۋىزىٕي ٍەرىۈظزى،
ٔەرىغىسە ِەزىٕە رەۋەؼىسە ئۀؽبض ئبئىٍىٍىطىٕىڭ ھەِّىؽىسە ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ گېپىسىٓ ثبـمب گەپ
ثوٌّبٍسىؽبْ ثوٌسىِ .ۇـۇ ٍىٍي (ثىئؽەرٕىڭ ٍ - 11ىٍي) ـەۋۋاي ئېَىسا ضەؼۇٌۇٌالھ ئبئىفە
ؼى سزىك (ضاؼزچىً)لب ئۆٍٍۀسى .ئبئىفە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب ثۇ چبؼسا ئبٌزە ٍبـمب وىطگۀىسى ۋە
ئۇٔىڭ ثىٍەْ ھىغطىَىٕىڭ ٍ - 1ىٍي ـەۋۋاي ئېَىسا ثىط رەوىَسە ثبؾ لوٍسى .ئۇ ثۇ چبؼسا رولمۇظ
ٍبـمب روـمبٔىسى.
-7818عۇئبي :سەعۇٌۇٌالھٕىڭ ثەٍحۇٌّۇلەددەعىە عەپەس لىٍىؾي
پەٍؽەِج ەض ئەٌەٍـھىؽؽبالِٕىڭ زەۋىزي ِۇـطىىالضٔىڭ ظۇٌۇَ ۋە ظىَبٔىەـٍىىٍىطى رۈپەٍٍي
ؼەٌىجە ۋە ِەؼٍۇثىَەد ئورزۇضىؽىسا لەزضى ئەھۋاي ٍوي ئېچىپ ئىٍگىطىٍەۋارمبْ ۋە ٍىطاق ئۇپۇلالضزا
ؼەٌىجە ٍۇٌزۇظٌىطى ؼىً  -پبي ٔۇض چېچىپ وۆضۈٔۈۋارمبْ ثىط پەٍززە ،ضەؼۇٌۇٌالھمب ثەٍزۇٌھەضەِسىٓ
ثەٍزۇٌّۇلەززەؼىە ؼەٍط لىٍىؿ ۋە ئۇ ٍەضزىٓ ئبٌالھٕىڭ زەضگبھىؽب ِىئطاعؽب چىمىؿ ـەضىپي
ِۇۋەپپەق لىٍىٕسى.
-7811عۇئبي :سەعۇٌۇٌالھٕىڭ ِىئشاجي
ِىئطاعٕىڭ ۋالزىٕي ِۇلىُ ثىط ۋالىزمب رەٍىٓ لىٍىؿ روؼطىؽىسا ئوذفىّىؽبْ لبضاـالض
ِەۋعۇد :ؼۈضە ئىؽطأىڭ ؼىَبلىسىٓ لبضىؽبٔساِ ،ىئطاط ھىغطەرىە ٔبھبٍىزي ٍېمىٓ ئبضىٍىمزب ٍۈظ
ثەضگۀٍىىي ِەٌۇَ .ھەزىؽفۇٔبغ ئبٌىّالض ۋەلۀىڭ رەپؽىالرىٕي رۆۋۀسىىىسەن ثبٍبْ لىٍسى.
ئىجٕي لەٍَۇَ ِۇٔساق زەٍسۇ « :پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ (ؼەھىھ ضىۋاٍەرىە ئبؼبؼالٔسا) ئبـۇ
ِۇثبضەن رېٕي ثىٍەْ ثۇضالمب ِىٕىپ عىجط ىئىً (ئەٌەٍـھىؽؽبالَ)ٔىڭ ھەِطاھٍىمىسا
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ِەؼغىسىٍھەضاِسىٓ ثەٍزۇٌّۇلەززەؼىە ؼەٍط لىٍسۇضۇٌسى ۋە ئۇ ٍەضزە چۈـۈپ پەٍؽەِجەضٌەضگە
ئىّبَ ثوٌۇپ ٔبِبظ ئولۇزى ۋە ثۇضالٕي ِەؼغىس زەضۋاظىؽىٕىڭ ثىط ھبٌمىؽىؽب ثبؼالپ لوٍسى .ئبٔسىٓ
ـۇ وېچىؽي ثەٍزۇٌّۇلەززەؼزىٓ ثىطىٕچي ئبؼّبٔؽب ئۆضٌىزىٍسى ۋە عىجطىئىً (ئەٌەٍـھىؽؽبالَ)
ضەؼۇٌۇٌالھ ئۈچۈْ ئبؼّبٕٔىڭ زەضۋاظىؽىٕي ئېچىفٕي رەٌەپ لىٍؽبٔىسى ،ئبؼّبْ زەضۋاظىؽي
ئېچىٍسى .ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇ ٍەضزە ئبزەَ ئبرىٕي وۆضزى ۋە ئۇٔىڭؽب ؼبالَ ثەضزى .ئبزەَ ئبرب ضەؼۇٌۇٌالھٕي
لىعؼىٓ لبضـي ئبٌسى ۋە ئۇٔىڭ ؼبٌىّىؽب «ئەٌەٍىە» ٍبٔسۇضزى ۋە ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ پەٍؽەِجەض
ثوٌؽبٍٔىمىٕي رەثطىىٍىسى.
ئبٌالھ ضەؼۇٌۇٌالھمب ـەھىسٌەضٔىڭ ئەضۋاھ (عبْ)ٌىطىٕي ئوڭ ٍبٔسىٓ ۋە ـەلىٌ ٔبوەؼٍەضٔىڭ
ئەضۋاھ (عبْ)ٌىطىٕي ؼوي ٍبٔسىٓ وۆضؼەرزي .ئبٔسىٓ ئۇ ئىىىىٕچي ئبؼّبٔؽب ئۆضٌىزىٍىسى ۋە
ئىىىىٕچي ئبؼّبْ زەضۋاظىؽىّۇ ئېچىٍسى .ئۇ ٍەضزە ٍەھَب ئىجٕي ظەوەضىَب ۋە ئىَؽب ئىجٕي ِەضٍەَ
(ئەٌەٍـھىؽؽبالَ)ٌەضٔي وۆضزى ۋە ئۇالض ثىٍەْ ِۇاللبد ثوٌۇپ ،ئۇالضؼب ؼبالَ ثەضزى .ئۇالضِۇ
ضەؼۇٌۇٌالھمب ؼبالَ لبٍزۇضزى ۋە ئۇٔىڭ ِىئطاعىٕي لىعؼىٓ لبضـي ئبٌسى ۋە پەٍؽەِجەض ثوٌؽبٍٔىمىٕي
رەثطىىٍەـزي.
ئبٔسىٓ ئۈچىٕچي ئبؼّبٔؽب ئۆضٌىزىٍسى .ئۇ ٍەضزە ٍۈؼۈؾ ئىجٕي ٍەئمۇپ (ئەٌەٍـھىؽؽبالَ)ٔي
وۆضزى ۋە ئۇٔىڭؽب ؼبالَ لىٍسىٍ .ۈؼۈؾ (ئەٌەٍـھىؽؽبالَ) ضەؼۇٌۇٌالھمب «ئەٌەٍىە» ٍبٔسۇضزى ۋە
ئۇٔي لىعؼىٓ لبضـي ئېٍىپ ،ئۇٔىڭ پەٍؽەِجەض ثوٌؽبٍٔىمىٕي رەثطىىٍىسى.
ئبٔسىٓ رۆرىٕچي ئبؼّبٔؽب ئۆضٌىزىٍسى .ئۇ ٍەضزە ئىسضىػ ئەٌەٍـھىؽؽبالِٕي وۆضزى ۋە ئۇٔىڭؽب
ؼبالَ ثەضزى .ئىسضىػ ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ضەؼۇٌۇٌالھٕي لبضـي ئېٍىپ ،ئۇٔىڭ پەٍؽەِجەض ثوٌؽبٍٔىمىٕي
رەثطىىٍىسى.
ئۇٔىڭسىٓ وېَىٓ ثەـىٕچي ئبؼّبٔؽب ئۆضٌىزىٍسى .ثەـىٕچي ئبؼّبٔسا ھبضۇْ ئىجٕي ئىّطاْ
(ئەٌەٍـھىؽؽبالَ)ٔي وۆضزى .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ئۇٔىڭؽب ؼبالَ لىٍسى ،ھبضۇْ
ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ئۇٔي لبضـي ئبٌسى ۋە ئۇٔىڭ پەٍؽەِجەضٌىىىٕي رەثطىىٍىسى.
ئۇٔىڭسىٓ وېَىٓ ئبٌزىٕچي ئبؼّبٔؽب ئۆضٌىزىٍسى .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ئۇ ٍەضزە ِۇؼب
ئەٌەٍـھىؽؽبالِؽب ئۇچطا ـزي ۋە ئۇٔىڭؽب ؼبالَ لىٍسىِ ،ۇؼب ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ضەؼۇٌۇٌالھٕي لىعؼىٓ
لبضـي ئبٌسى ۋە ئۇٔىڭ پەٍؽەِجەض ثوٌؽبٍٔىمىٕي رەثطىىٍىسى .ضەؼۇٌۇٌالھ ِۇؼب ئەٌەٍـھىؽؽبالِٕىڭ
لېفىسىٓ ئبظضاق ئۆرۈۋىسىِ ،ۇؼب ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ٍىؽالپ ربـٍىسى .ئۇٔىڭؽبٔ« :ېّىفمب
ٍىؽالٍؽەْ؟» زېَىٍگۀىسى ،ئۇ « :ثىط ئوؼالْ ِۀسىٓ وېَىٓ پەٍؽەِجەضٌىىىە ئەۋەرىٍسى ۋە ئۇٔىڭ
ئۇِّىزىسىٓ عۀٕەرىە وىطىسىؽبٔالض ِېٕىڭ ئۇِّىزىّسىٓ عۀٕەرىە وىطىسىؽبٔالضزىٓ وۆپ
ثوٌؽبٍٔىمي ئۈچۈْ ٍىؽالٍّەْ» ،زېسى.
ئبٔسىٓ ٍەرزىٕچي ئبؼّبٔؽب ئۆضٌىزىٍسى .ئۇ ٍەضزە ئىجطاھىُ ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ثىٍەْ ئۇچطاـزي
ۋە ئۇٔىڭؽب ؼبالَ لىٍسى .ئىجطاھىُ ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ضەؼۇٌۇٌالھٕي لىعؼىٓ لبضـي ئبٌسى ۋە ئۇٔىڭ
پەٍؽەِجەضٌىىىٕي رەثطىىٍىسى .ئبٔسىٓ ضەؼۇٌۇٌالھ «ؼىسضەرۇٌّۇٔزەھب» ؼب وۆرۈضۈٌسى .ئۇٔىڭسىٓ
وېَىٓ ثەٍزۇٌّەئّۇض ؼب ئۆضٌىزىٍسى ۋە ئۇ ٍەضزىٓ ضەؼۇٌۇٌالھٕي عەثجبض ربئبال (ثۀسىٍىطىگە
ذبٌىؽبٕٔي لىٍسۇضۇالٍسىؽبْ ئەظەِەرٍىه رەڭطى ربئبال)ٔىڭ زەضگبھىؽب ئۆضٌىزىٍسى ۋە ئۇٔىڭؽب
ٍېمىٍٕىفىپ ،ھەرزب ثىط ئىىىي ئوق ِىمساضى ٍبوي ئۇٔىڭسىّٕۇ ٍېمىٓ ئبضىٍىمزب رۇضزى .ثۇ چبؼسا
ئبٌالھ ربئبال ئۆظ ثۀسىؽي (ضەؼۇٌۇٌالھمب) گە ثىط لبربض ۋەھىٍَەضٔي لىٍسى ۋە ئۇٔىڭؽب  50ۋاق ٔبِبظٔي
پەضظ لىٍسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ضەؼۇٌۇٌالھ ئبٌالھٕىڭ زەضگبھىسىٓ لبٍزىپ ِۇؼب ئەٌەٍـھىؽؽبالِٕىڭ
لېفىسىٓ ئۆرۈۋىسىِ ،ۇؼب ئەٌەٍـھىؽؽبالَ« :ئبٌالھ ؼېٕي ٔېّىگە ثۇٍطۇزى» ،زېسى .پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍـھىؽؽبالَ 50« :ۋاق ٔبِبظؼب» ،زەپ عبۋاة ثەضزىِ .ۇؼب ئەٌەٍـھىؽؽبالَ« :ؼېٕىڭ ئۇِّىزىڭ
ثۇٔىڭؽب ربلەد وەٌزۈضەٌّەٍسۇ ،ؼەْ ئبٌالھٕىڭ زەضگبھىؽب لبٍزىپ ئۇٔىڭسىٓ ئۇِّىزىڭگە
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ٍەڭگىٍٍىزىپ ثېطىفٕي رىٍىگىٓ» ،زېسى .ضەؼۇٌۇٌالھ عىجطىئىً (ئەٌەٍـھىؽؽبالَ)ؼب ِەؼٍىھەد
ؼبٌؽبٔسەن لىٍىپ لبضىۋىسى ،عىجطىئىً ئەٌەٍـھىؽؽبالَ« :ھەئە ،ذبٌىؽىڭىع» ،زەپ ئىفبضەد
لىٍسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ عىجطىئىً ضەؼۇٌۇٌالھٕي ٍۇلىطىؽب ئۆضٌىزىپ عەثجبض ربئبالٔىڭ زەضگبھىؽب
ئېٍىپ چىمزي .ۋەھبٌۀىي ،ئبٌالھ ئۆظىگە ذبغ ِبوبٔسا ئىسى( .ثۇ ئىّبَ ثۇذبضىٕىڭ ثەظى
ٌەثعىسىىي ئىجبضىؽي) ئبٌالھ ئۇٔىڭسىٓ ئوْ ۋالٕي وۆرۈضۈۋېزىپ ثەضزى .ئبٔسىٓ رۆۋەْ چۈـزي.
ِۇؼب ئەٌەٍـھىؽؽبالِٕىڭ لېفىسىٓ ئۆرۈپ ،ئۇٔىڭؽب ذەۋەض لىٍسىِ .ۇؼب ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ٍۀە:
« پەضۋەضزىگبضىڭٕىڭ زەضگبھىؽب لبٍزىپ ٍۀىّۇ ٍېٕىىٍىزىپ ثېطىفٕي رىٍىگىٓ» ،زېسى .ـۇٔىڭ
ثىٍەْ ضەؼۇٌۇٌالھ ِۇؼب ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ثىٍەْ ئبٌالھٕىڭ زەضگبھي ئبضىٍىمىسا ثېطىپ وېٍىپ ٍۈضۈپ
ئبذىط ئبٌالھ ئۇٔي ثەؾ ٔبِبظؼب لبٌسۇضۇپ ثەضزى ۋە ـۇ چبؼسىّۇ ٍۀە ِۇؼب (ئەٌەٍـھىؽؽبالَ)
ضەؼۇٌۇٌالھٕي ئبٌالھٕىڭ زەضگبھىؽب لبٍزىپٍ ،ۀىال ٍەڭگىٍٍىزىپ ثېطىفٕي رەٌەپ لىٍىفمب
ثۇٍطىؽبٔىسى ،ضەؼۇٌۇٌالھ« :چولۇِىيِ ،ەْ پەضۋەضزىگبضىّسىٓ ھبٍب لىٍسىُ ،ئەِسى ِەْ ئۇٔىڭ
لىؽّزىگە ضاظى ثوٌىّەْ ۋە ئۇٔىڭ پەضظىگە رەؼٍىُ ثوٌىّەْ» ،زېسى .ضەؼۇٌۇٌالھ ِۇؼب
ئەٌەٍـھىؽؽبالِٕىڭ لېفىسىٓ ٍىطالالپ ِېڭىۋىسى ؼبٍىجزىٓ« :پەضظىّٕي ثېىىزىۋەرزىُ ۋە
ثۀسىٍىطىّسىٓ وۆپ ٍېٕىىٍەرزىُ» زەپ ٔىسا وەٌسى.
-7815عۇئبيِ :ىئشاج جوغىشىغىذىىي جبالػ جبسجىؾالس
ِۇـۇ ٍەضگىچە ثبٍبْ لىٍىٕؽبٔسىٓ وېَىٓ ئىجٕي لەٍَۇَ ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئبٌالھ رەثبضەن ۋە
ربئبالٔي ئۆظ وۆظى ثىٍەْ وۆضگۀٍىىي روؼطىؽىسا ئىرزىالپ (ئوذفىّىؽبْ لبضاـالض) ثبضٌىمىٕي
ئېَززي ۋە ئىجٕي رەٍّىٕىڭ ِۇـۇ ھەلزىىي ؼۆظىٕي رىٍؽب ئبٌسى .رەوفۈضۈپ رەرمىك لىٍىفٕىڭ
ٔەرىغىؽي ـۇ ثوٌسىىي ،وۆظ ثىٍەْ وۆضۈؾ ضەؼۇٌۇٌالھمب ئەؼال ِۇٍەؼؽەض ثوٌؽبْ ئەِەغ ھەَ
ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئۆظ وۆظى ثىٍەْ وۆضگەْ زېگۀٕي ھېچمبٍؽي ثىط ؼبھبثە زېّىگەْ .ئىجٕي ئبثجبغ
(ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ)زىٓ ٔەلىً لىٍىٕؽبْ « ضەؼۇٌۇٌالھ ئبٌالھٕي وۆضزى» ۋە «ضەؼۇٌۇٌالھ ئبٌالھٕي
زىٍي ثىٍەْ وۆضزى» ،زېگەْ ھەزىؽٍەض ثىط  -ثىطىگە ظىذ ئەِەغ.
ئىجٕي لەٍَۇَ ٍۀە ِۇٔساق زېسى« :ئەِّب ،ئبٌالھ ربئبالٔىڭ ؼۈضە ٔەعّىسىىي ﴿مث دنا فتدىل﴾
رەضعىّىؽي« :ئبٔسىٓ ئۇ ئبؼزب  -ئبؼزب ٍېمىٍٕىفىپ ،رۆۋۀگە ؼبڭگىٍىسى»«( .لۇضئبْ وەضىُ »
ؼۈضە ٔەعىُ  - 8ئبٍەد) زېگەْ ؼۆظىسىىي ٍېمىٍٕىفىؿ ِىئطاط لىؽؽىؽىسە ظىىطى لىٍىٕؽبْ
ٍېمىٍٕىفىؿ ثىٍەْ ثىط ئەِەغ .ؼۈضە ٔەعىّسە ظىىطى لىٍىٕؽبْ ٍېمىٍٕىفىؿ ثوٌؽب،
عىجطىئىٍٕىڭ ٍېمىٍٕىفىفي ۋە ئۇٔىڭ رۆۋەْ چۈـۈـىسۇض .ئبئىفە ۋە ئىجٕي ِەؼئۇز (ضەظىَەٌالھۇ
ئۇٔھۇِب)الضِۇ ھەَ ـۇ لبضا ـزب .ئبٍەرٕىڭ ؼىَبلىّۇ ھەَ ـۇٔي وۆضؼىزىسۇ .ئەِّبِ ،ىئطاط ھەزىؽىسە
ظىىطى لىٍىٕؽبْ « ٍېمىٍٕىفىؿ ۋە رۆۋەْ چۈـۈؾ» زېگۀٍەض ئبٌالھۇ رەثبضەن ۋە ربئبالٔىڭ رۆۋەْ
چۈـۈـي ۋە ئۇٔىڭ ٍېمىٍٕىفىفي ئىىۀٍىىي ٔبھبٍىزي ئېٕىك .ؼۈضە ٔەعىّسە ظىىطى لىٍىٕؽبْ
«رۆۋەْ چۈـۈؾ» ثىٍەْ رەئبضۇظ (ظىذ) وەٌّەٍسۇ .چۈٔىي ،ؼۈضە ٔەعىّسىىي « ئۇ (ضەؼۇٌۇٌالھ)
ئۇٔي ؼىسضەرۇٌّۇٔزەھبٔىڭ ٍېٕىسا ٍۀە ثىط لېزىُ وۆضزى» ،زېگىٕي ،ئۇ چولۇَ عىجطىئىٍٕي وۆضزى،
زېگەْ ثوٌىسۇ .چۈٔىي ،ضەؼۇٌۇٌالھ عىجطىئىٍٕي ئەؼٍي ؼۈضىزىسە ،ئىىىي لېزىُ وۆضگەْ .ثىط
لېزىُ ِۇـۇ ظېّىٕساٍ ،ۀە ثىط لېزىُ ِىئطاعسا  -ؼىسضەرۇٌّۇٔزەھبٔىڭ لېفىسا وۆضگەْ .ئبٌالھ ربئبال
ھەِّىسىٓ ثەوطەن ئبٌىّسۇض.
-7818عۇئبي :سەعۇٌۇٌالھٕىڭ ئىىىىٕچي لىحىُ وۆوشىىي ٍىشىٍىؾي ۋە ِىئشاجذا دۇچ
وەٌگەْ ئىؾالس
ِۇـۇ لېزىُ ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ وۆوطىىي ٍېطىٍىؿ ۋەلەؼي ٍۈظ ثەضزى ھەِسە ظىَبضەد زاۋاِىسا
رۆۋۀسىىي ثىط لبٔچە ئىفالضؼب زۇچ وەٌسى.
ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئبٌسىؽب ؼۈد ۋە ھبضاق وەٌزۈضۈٌسى .ضەؼۇٌۇٌالھ ئىىىىٍۀّەؼزىٓ ؼۈرٕي
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ربٌٍىؽبٔىسى ،ئۇٔىڭؽب « :روؼطا ٍوٌؽب ھىساٍەد لىٍىٕسىڭ» ۋە ٍبوي «روؼطا ٍوٌٕي ربپزىڭٔ ،بۋازا ؼەْ
ھبضالٕي ئبٌؽبْ ثوٌؽبڭ ،ئۇِّىزىڭ ئېعىپ وەرىەْ ثوالرزي» ،زېَىٍسى .عۀٕەرزە رۆد زەضٍبٔي
وۆضزى .ئىىىىؽي ئبـىبضا ۋە ئىىىىؽي ٍوـۇضۇْ ئىسى .ئبـىبضا ئىىىي زەضٍب ٔىً زەضٍبؼي ۋە
پۇضاد زەضٍبؼي زەپ رؤۇـزۇضۇٌسى .ثۇٔىڭ ِۀىؽي  -ضەؼۇٌۇٌالھٕىىڭ ئەٌچىٍىىي ٔىً ۋە پۇضاد
زەضٍبؼي ۋازىٍىطىسىىي وەڭ ِۇٔجەد ظې ّىٕالضزا ٍىٍزىع ربضرىپ ،ئۇٔىڭ ئبھبٌىؽىٕىڭ لەٌجىسىٓ
چوڭمۇض ئۇضۇْ ئبٌىسۇ ۋە ثۇ عبٍالضٔىڭ ئبھبٌىؽي ٍېمىٓ وەٌگۈؼىسىٓ ثبـالپ ئەۋالزِۇئەۋالز ئىؽالَ
رۇؼىٕي ئېگىع وۆرۈضگۈچىٍەضزىٓ ثوٌىسۇ ،زېگەْ ثوالرزي ،ئەوؽىچە ثۇ زەضٍبالضٔىڭ وېٍىؿ ِۀجىئي
عۀٕەرزىٓ وېٍىسۇ ،زېگەْ ثوٌّبٍززي.
ظىَبضەد زاۋاِىسا ضەؼۇٌۇٌالھ زوظاذٕىڭ ِبٌىىي (ٍۀي ثبؾ گؤسىپبً)ٔي وۆضزى .ئۇ لەرئىٌ
وۈٌّەٍززي ۋە ئۇٔىڭ چىطاٍىسا رەثەؼؽۇَ ۋە ذۇـرۇٍٍۇلزىٓ لىٍچە ئەؼەض ٍوق ئىسى .ـۇٔىڭسەن
ضەؼۇٌۇٌالھ ٍۀە عۀٕەد ۋە زوظاذٕىڭ رەپؽىالرىسىٓ ذەۋەضزاض ثوٌسى.
ئۇ ٍۀە ٍېزىٍّەضٔىڭ ِبي ِ -ۈٌۈوىٕي ٔبھەق ٍەۋاٌؽبٔالضٔىڭ ئېؽىع ،ثۇضۇٌْ ،ەۋٌىطىٕي رۆگىٕىڭ
(وبِفۇوٍىطى)گە ئوذفبؾ لوپبي ،وۆضۈِؽىع ھبٌەرزە وۆضزى .ئۇالضٔىڭ ئېؽىع ،ثۇضۇٍٔىطىؽب ھبۋأچب
ربـٍىطىسەن چوغ پبضچەٌىطى رۆپە  -رۆپىٍەپ رىمىالرزي .ئبٔسىٓ ئۇ ربـالض ـۇ ھبِبْ ئۇالضٔىڭ ئبضلب
ِەلئەرٍىطىسىٓ ئېزىٍىپ چىمبرزي.
ضەؼۇٌۇٌالھ عبظأىروضالضٔىڭ لوضؼبلٍىطى ٍوؼىٕبپ ،رۇٌۇَ لوضؼبق ثوٌۇپ وەرىۀٍىىىٕي
وۆضزى .ئۇالضٔىڭ لوضؼبلٍىطى ثەن چوڭىَىپ وەرىۀٍىىزىٓ ئۇالض ئۆظ ئوضۇٍٔىطىسىٓ
رەِفىٍەٌّەٍززي ۋە ٍۆرىىٍىفىىّۇ ِبعبٌي ٍەرّەٍززي .ـىطئەۋْ عەِەري ۋە ئۇٔىڭ ئبئىٍە
ربۋاثىئبرٍىطى زوظاذمب لبلٍىٕىؿ ئۈچۈْ ئېٍىپ چىمىٍؽبٔسا ،ھېٍىمي عبظأىروضالضٔىڭ ئۈؼزىسىٓ
ئۆرۈپ ،ئۇالضٔي زەؼؽەپ ئبٍبغ ئبؼزي لىٍىپ ِبڭبرزي.
ظىٕبذوض  -پبھىفىۋاظالضٔىڭ ئبٌسىسا ِەظظىٍىه ،پۇضالٍىك ،ؼېّىع گۆؾ لوضۇِىٍىطى رۇضِبلزب،
ٍۀە ثىط چەرزە ـەٌٍەد ،ئوضۇق ،ثەرجۇً ،ؼېؽىكِ ،ەٍٕەد گۆـٍەض رۇضِبلزب .ۋەھبٌۀىي ،ئۇالض
ئبٌسېسىىي ِەظظىٍىه ،ھىس پۇضالٍىك گۆـٍەضٔي ربـالپ لوٍۇپٍ ،ېٕىسىىي ِەٍٕەد ،پبؼىىٕب
گۆـٍەضٔي ِبوىٍسىزىپ ،چبٍٕبپ رۇضۇۋارمبٍٔىمىٕي وۆضزى.
ضەؼۇٌۇٌالھ ٍۀە ِەھطەٍِىه ؼبالھىَىزي ثوٌّىؽبْ ئەضٌەض ثىٍەْ ربضرىّٕبؼزىٓ ئبضىٍىفىپ
ٍۈضىسىؽبْ ـبٌالق ذورۇْ  -لىعالضٔىڭ ئەِچەوٍىطىسىٓ ئېؽىپ لوٍۇٌؽبٍٔىمىٕي وۆضزى.
-7851عۇئبي :سەعۇٌۇٌالھٕىڭ ِىئشاجىٕي ئىغپبجالٍذىغبْ ِبددى پبوىحالس ۋە
لۇسەٍىؾٍەسگە ِىئشاج ۋەلەعىٕي ثبٍبْ لىٍىؾي
ضەؼۇٌۇٌالھ ٍۀە ثەٍزۇٌّۇلەززەؼىە ثېطىؿ  -وېٍى فزىىي ئىىىىال لېزىّسا ِەوىىٍىىٍەضٔىڭ
ـبَ رەضەپزىٓ وېٍىۋارمبْ ثىط رىغبضەد وبضۋىٕىٕي وۆضزى ۋە ئۇالضٔىڭ روپزىٓ ئبٍطىٍىپ ئېعىپ
لبٌؽبْ ثىط رۆگىؽىٕي وۆضؼىزىپ لوٍسى ۋە ئۇالض ئۇذالپ لبٌؽبٔسا ،ئبؼعى ئېزىپ لوٍۇٌؽبْ ثىط
رۇڭسىٓ ؼۇ ئىچىپ ،ئبٔسىٓ لبچىٕي ئۆظ پېزىچە ِەھىەَ ئېزىپ لوٍسى .زەي ِۇـۇ ئىؿ
ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ِىئطاط وېچىؽىٕىڭ ئەرىگىٕي ئۇٔىڭ ؼۆظىٕىڭ ضاؼزٍىمىٕي ئىؽپبرالٍسىؽبْ
ثىطزىٕجىط ِبززىٌ پبوىذ ثوٌۇپ لبٌسى.
ئىجٕي لەٍَۇَ ِۇٔساق زەٍسۇ « :ئەرىؽي ئەرىگەْ ضەؼۇٌۇٌالھ لۇضەٍؿ ذەٌمىگە ئبٌالھ ئۇٔىڭؽب
وۆضؼەرىەْ ثۇ وبرزب ِۆعىعىٕي ثبٍبْ لىٍىپ ثېطىۋىسى ،ئۇالضٔىڭ ضەؼۇٌۇٌالھمب ثوٌؽبْ گۇِبٔي
رېرىّۇ وۈچەٍسى .ئەظىَەد وۈٌپەد ٍەرىۈظۈؾ ۋە ظىَبْ  -ظەذّەد ؼېٍىفي ئېفىپ ثبضزى.
ئۇالض ضەؼۇٌۇٌالھزىٓ ثەٍزۇٌّۇلەززەؼٕي رەؼۋىطٌەپ ثېطىفٕي رەٌەپ لىٍؽبٔىسى .ئۇ
ثەٍزۇٌّۇلەززەؼٕي وۆظ ئبٌسىسا وۆضۈپ رۇضؼبٔسەن ِۇھىُ عبٍٍىطىٕي ئېٕىك ۋە ئەٍٕەْ رؤۇـزۇضۇپ
ثېطىفىە ثبـٍىسى .ئۇالض ضەؼۇٌۇٌالھمب ضەززىَە لبٍزۇضاٌّبً زاڭ لېزىپ لېٍىفزي .ضەؼۇٌۇٌالھ ٍۀە
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ئۇالضٔىڭ وبضۋىٕىٕىڭ ؼەپەض ٍۆٔىٍىفىٕي ۋە لبٍزىپ وېٍىۋارمبٍٔىمىٕي ذەۋەض لىٍسى .ثوٌۇپّۇ
وبضۋإٔىڭ ٍېزىپ وېٍىسىؽبْ ۋالزىٕي ذەۋەض لىٍسى .ھەرزب وبضۋإٔىڭ ئەڭ ئبٌسىسا ِېڭىپ
وېٍىۋارمبْ رۆگىٕىّۇ ئېَزىپ ثەضزى .ئەِەٌىَەرّۇ ضەؼۇٌۇٌالھ زېگۀسەن چىمزيٌ ،ېىىٓ ثۇ ئۇالضٔىڭ
ٔەپطىزىٕي ئبـۇضۇۋەرزي ۋە وبپىط ظاٌىّالض وۇـطىٕىڭ ؼەٍطىگە ئېَجب لىٍىفزي.
ئېَزىفالضؼب لبضىؽبٔسا ،ئەثۇ ثەوطىٕي «ؼىسزىك» (ض اؼزچىً) زەپ ئبرىٍىفي ئۇٔىڭ ثۇ ۋەلۀي
ھەِّە ئبزەَ ٍبٌؽبْ زەپ زەضگۇِبْ ثوٌؽبٔسا ئۇ ئىىىىٍۀّەؼزىٓ ،ضاؼذ زەپ رەؼزىمٍىؽبٍٔىمي
ئۈچۈْ ئىىەْ.
ذوؾ ...ئەِسى ثۇ ؼەپەض ٔېّە ئۈچۈْ ئوضۇٔالـزۇضۇٌؽبْ؟ زېگەْ ؼوئبٌؽب ثىطىٍگەْ ئەڭ لبٍىً
لىالضٌىك ۋە ئىرچبَ عبۋاپ ئبٌالھ ربئبالٔىڭ﴿ :لنريو من اياتنا﴾ «ئۇٔىڭؽب ثىعٔىڭ لۇزضەد
ئبالِەرٍىطىّىعٔي وۆضؼىزىؿ ئۈچۈْ« ،» ...لۇضئبْ وەضىُ» (ؼۈضە ئىؽطا  - 1ئبٍەد) زېگەْ
ئبٍىزىسۇض .ئبٌالھ ئۆظ زەضگبھىٕي ظىَبضەد لىٍسۇضۇؾ ئىفي ئبٌالھٕىڭ عىّي پەٍؽەِجەضٌىطىگە ٍوٌؽب
لوٍؽبْ لبٔۇٔىسۇض.
-7857عۇئبي :جۇٔجي ئەلەثە ثەٍئىحي
ٍۇلىطىسا ثىع ٍەؼطەثٍىه ئبٌزە ٔەپەض وىفي ثىئؽەرٕىڭ ٍ - 11ىٍي ھەط ِەۋؼۇِىسا ِۇؼۇٌّبْ
ثوٌۇپ ،ئۇالض ضەؼۇٌۇٌالھمب ثۇ ئەٌچىٍىىٕي ئۆظ لەۋٍِىطىگە چولۇَ ٍەرىۈظۈـىە ۋەزە ثېطىفىۀىسى،
زېگۀىسۇق .ثۇٔىڭ ٔەرىغىؽىسە وېٍەض ٍىٍي ھەط ِەۋؼۇِي (ثىئؽەرٕىڭ ٍ - 12ىٍي ِىالزىَە 621
 ٍىٍي ئىَۇي)زا ٍەؼطەثزىٓ  12ئبزەَ ھەعىە وەٌسى .ئۇالضٔىڭ ثەـي ئبٌسىٕمي ٍىٍي ضەؼۇٌۇٌالھثىٍەْ وۆضۈـىۀٍەض (ثۇ ٍىً وېٍەٌّىگەْ ثىط وىفي عبثىط ئىجٕي ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ضىئبة ئىسى)،
لبٌؽبْ ٍەرزىؽي ٍېڭىسا لوـۇٌۇپ وەٌگۀٍەض ئىسى.
ئۇالض ضەؼۇٌۇٌالھ ثىٍەْ ِىٕب رېؽىسىىي ئەلەثە زېگەْ عبٍسا ئۇچطىفىپ ،ئبٍبٌالض ثەٍئەد
لىٍؽبٔسەن ثەٍئەد ثەضزى .ئىّبَ ثۇذبضى ئۇثبزە ئىجٕي ؼبِىذ (ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ)رىٓ ضىۋاٍەد
لىٍىٕؽبْ ھەزىؽزە« :ضەؼۇٌۇٌالھ ثىعگە :وېٍىڭالض! ِبڭب ئبٌالھمب ھېچٕەضؼىٕي ـېطىه
وەٌزۈضِەؼٍىىىە ،ئوؼطىٍىك لىٍّبؼٍىممب ،ظىٕب  -پبھىفە لىٍّبؼٍىممب ،ثبٌىٍىطىڭالضٔي
(وەِجەؼەٌچىٍىىزىٓ لوضلۇپ) ئۆٌزۈضِەؼٍىىىە ،ئۆظ ئبٌسىڭالضؼب ثۆھزبْ ئوٍسۇضۇپ چىمّبؼٍىممب ۋە
ٍبذفي ئىفزب ِبڭب ئبؼىٍَىك لىٍّبؼٍىممب ثەٍئەد ثېطىڭالض ،وىّىي ئۆظ ۋەزىؽىگە ۋاپب لىٍؽب،
ئۇٔىڭ ئەعطىٕي ئبٌالھ ثېطىسۇ ۋە وىّىي ـۇ ئىفالضٔىڭ ثىطەضؼىگە چېزىٍىپ لبٌؽب ،ـۇ
ؼەۋەثزىٓ زۇَٔبزا عبظاالٔؽب ،ئۇ عبظا ئۇٔىڭؽب وەـبضەد ثوٌىسۇ ۋە وىّىي ـۇ ئىفالضزىٓ ثىطەضؼىٕي
ؼبزىط لىٍىپ لوٍۇپ ،ئبٌالھ ئۇٔىڭ ثۇ ئەٍىجىٕي ٍبپؽب ،ئۇٔىڭ ئىفي ئبٌالھٕىڭ ئىٍىىسە ثوٌىسۇ .
ذبٌىؽب ئبظاثالٍسۇ ،ذبٌىؽب ئۇٔي وەچۈضۈَ لىٍىسۇ» ،زېسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ِەْ (ٍۀە ثىط ٔۇؼرىسا
ثىع) ضەؼۇٌۇٌالھمب ئبـۇ ِبززىالضٔىڭ ھەِّىؽىگە ثەٍئەد لىٍسىُ (ٍبوي لىٍسۇق) ،زېَىٍگەْ.
ثەٍئەد ربِبَ ثوٌۇپ ،ھەط پبئبٌىَەرٍىطىّۇ ئبذىطٌىفىپ ،ھبعىالض ئۆظ ۋەرۀٍىطىگە لبٍزىفمب
ثبـٍىۋىسى ،پەٍؽەِجەض ئە ٌەٍـھىؽؽبالَ ٍەؼطەثزىىي ِۇؼۇٌّبٔالضؼب ئىؽالَ ـەضىئىزىٕي ئۆگىزىؿ،
زىٕي ئەھىبِالضٔي چۈـۀسۈضۈؾ ۋە ـۇ ٍەضزە رېرىچە ـېطىه ئەلىسىؽي ثىٍەْ رۇضۇۋارمبْ
ئبزەٍِەض ئبضىؽىسا ئىؽالَ زەۋىزي ئېٍىپ ثېطىؿ ئۈچۈْ ئۆظىٕىڭ رۇٔغي ئەٌچىؽىٕي ئبـۇالضؼب
لېزىپ ِەزىٕىگە ئەۋەرّەوچي ثوٌسى .ضەؼۇٌۇٌالھ ثۇ ئەٌچىٍىىىە ئەڭ زەؼٍەپ ِۇؼۇٌّبْ ثوٌؽبْ
ئىؽالَ ٍبؾ ئبۋأگبضرٍىطىسىٓ ثىطى ثوٌؽبْ ِۇؼئەة ئىجٕي ئۇِەٍط (ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ)ٔي ربٌٍىسى.
ِۇؼئەة ئىجٕي ئۇِەٍط ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ئەؼئەز ئىجٕي ظوضاضۀىڭ ئۆٍىگە چۈـزي ۋە ئۇ ئىىىىؽي
ثىطٌىىزە ٍەؼطەة ئبھب ٌىؽىؽب روٌۇپ ربـمبْ لىعؼىٍٕىك ثىٍەْ ئىؽالَ زىٕىٕي رەـۋىك لىٍىفمب
ثبـٍىسىِ .ۇؼئەة ئۇظاق ئۆرّەً ٍەؼطەة ذەٌمي ئبضىؽىسا « ِۇلطىئۇْ» (لۇضئبْ ئۆگەرىۈچي)
زېگەْ ٔبَ ثىٍەْ رؤۇٌسى.
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ِۇؼئەة ئىجٕي ئۇِەٍط ئەؼئەز ئىجٕي ظۇضاضىٕىڭ ئۆٍىسە رۇضۇپ وىفىٍەضٔي ئىؽالِؽب زەۋەد
لىٍسى .ھەرزب ِەزىٕىسە ئۀؽبض ئبٍّبلٍىطىسىٓ ِۇؼۇٌّبْ ثوٌّىؽبْ ثىطِۇ ئۆً ٍبوي ئبئىٍە لبٌّىسى .
ھەِّىؽىسە ِۇؼۇٌّبْ ئەض  -ئبٍبٌالض ثبض ثوٌسى .پەلەد ثۀي ئۇِەٍَە ئىجٕي ظەٍس ،ذەرىَّە ۋە ۋائىً
ِەھەٌٍىؽىسە ثىط لبٔچە ئبئىٍىال لېپمبٌسى .ئۇالضٔىڭ ئىچىسە لەٍػ ئىجٕي ئەؼٍەد ئىؽىٍّىه ثىط
ـبئىط (ئۇالض ئۇٔىڭؽب ئىزبئەد لىالرزي) ثبض ئىسى .ئۇ ئۆظ لەۋِي ثىٍەْ ئىؽالِٕي لوثۇي لىٍىفٕي
وېچىىزۈضۈپ ،ربوي ھىغىطىَىٕىڭ ثەـىٕچي ٍىٍي ذۀسەن ئۇضۇـي ئبٌسىسا ِۇؼۇٌّبْ ثوٌسى.
وېٍەض ٍىٍي (ٍۀي ثىئؽەرٕىڭ ٍ - 13ىٍي) ھەط ِەۋؼۇِي ٍېزىپ وېٍىفزىٓ ثۇضۇِْ ،ۇؼئەة
ئىجٕي ئۇِەٍط ؼەٌىجە ذۇؾ ثېفبضەرٍىطىٕي ئېٍىپ ِەوىىگە لبٍزىپ وەٌسى .ئۇ ضەؼۇٌۇٌالھمب
ٍەؼطەة لەثىٍىٍىطىٕىڭ ذەۋەضٌىطىٕي ۋە ئۇ ذەٌمزىىي ٍوـۇضۇٍْ ،بذفي ذىؽٍەد ئىمزىساضالضٔي
ۋە ئۇالضزىىي ئۆظ  -ئۆظىٕي لەزىطٌەؾ ۋە ذوضٌۇلمب ثبؾ ئەگّەؼٍىىزەن پەظىٍەرٍىطىٕي ؼۆظٌ ەپ
ثەضزى.
-7854عۇئبي :ئىىىىٕچي ئەلەثە ثەٍئىحي
ثىئؽەد (ضەؼۇٌۇٌالھ پەٍؽەِجەض ثوٌؽبْ)ٔىڭ ٍ - 13ىٍي (ِىالزىَە ٍ - 622ىٍي ئىَۇٔسا) ھەط
ِەۋؼۇِىسا ٍەؼطەثٍىه ِۇؼۇٌّبٔالضزىٓ ٍەرّىؿ ٔەچچە وىفي ھەط پبئبٌىَىزىٕي ئبزا لىٍىؿ
ئۈچۈْ ِەوىىگە وەٌسى .ئۇالض ٍەؼطەثزىىي رېرىچە ِۇؼۇٌّبْ ثوٌّىؽبْ ِۇـطىه ھبعىالض ثىٍەْ
ثىٍٍە وەٌگۀىسى .ئۇالض ٍەؼطەثزىىي چبؼٍىطىسا ثوٌّىؽۇْ ٍبوي ٍوٌسا وېٍىۋارمبٔسا ثوٌّىؽۇْ
ئىعچىً « :ثىع ضەؼۇٌۇٌالھٕي ِەوىە ربؼٍىطىسا لبچبٔؽىچە لوؼالٔسى ثوٌۇپ ،زەوىە  -زۈوىە ئىچىسە
ٍۈضۈـىگە ربـالپ لوٍىّىع؟» زەپ ؼوئبي لوٍىفبرزي .ئۇالض ِەوىىگە وەٌگۀسىٓ وېَىٓ،
ضەؼۇٌۇٌالھ ثىٍەْ ٍوـۇضۇْ ئباللىٍىفىپ ئىىىي رەضەپ رەـطىك وۈٍٔىطىٕىڭ ئورزۇضىٍىطىساِ ،ىٕب
رېؽىٕىڭ عەِطرۇٌئوالزىىي ئەلەثە عىٍؽىؽي ئىچىسە ئۇچطىفىفمب ،ئۇچطىفىفٕي رۈْ لبضاڭؽۇؼىسا
ِەذپىٌ ئېٍىپ ثېطىفمب وېٍىفزي.
وەئت ئىجٕي ِبٌىه ئۀؽبضى (ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ) ِۇٔساق زەٍسۇ« :ثىع ِەوىىگە ھەعگە ثبضزۇق
ۋە ضەؼۇٌۇٌالھ ثىٍەْ رەـطىك وۈٍٔىطىٕىڭ ئورزۇضىٍىطىسا ئەلەثەزە ئۇچطىفىفمب ۋەزىٍەـزۇق .ثىع
ثىٍەْ عەِەرىّىعٔىڭ ثبـٍىمي ئبثطۇٍٍۇق ظاد ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئەِطى ئىجٕي ھەضاَ ثىطگە ثبض ئىسى.
ثىع ئۇٔي ھەعگە ثىٍٍە ئېٍىپ وەٌگۀىسۇق .ثىع ِۇـطىه ؼەپەضزاـٍىطىّىعزىٓ ثۇ ئۇچطىفىفٕي
ثبـزىٓ  -ئبذىطى ؼىط رۇرۇپ وەٌگۀىسۇق .ـۇڭب ،ثىع ئۇٔىڭؽب گەپ لىٍسۇق ۋە «ئي ئەثۇ عبثىط!
(ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئەِىطٔىڭ وؤىَزي) ؼەْ ثىعٔىڭ ثبـٍىمىّىع ۋە عەِەرىّىعٔىڭ ٔوپۇظٌۇق ئەضثبثي.
ؼەْ ِۇـۇ پېزي ؼەپٍەرزە وېزىۋېطىپ ،ئبذىط زوظاذمب ٍەَ ثوٌۇپ وېزىفىڭگە چىساپ رۇضاٌّبٍّىع»،
زېسۇق .ئبٔسىٓ ئۇٔي ئىؽالِؽب زەۋەد لىٍسۇق ۋە ئۇٔىڭؽب ضەؼۇٌۇٌالھ ثىٍەْ ئەلەثەزە
ئۇچطىفىسىؽبٍٔىمىّىعٔي ئۇلزۇضزۇق .ئۇ ِۇٔساق زېگەْ « :ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئبثسۇٌالھ ھېچ لبضىفّبٍال
ِۇؼۇٌّ بْ ثوٌسى ۋە ثىع ثىٍەْ ئەلەثە ئۇچطىفىفىؽب لبرٕىفىپ عەِەرىّىعٔىڭ ۋەوىٍي ثوٌۇپ
ؼبٍالٔسى.
وەئت ِۇٔساق زەٍسۇ « :ـۇٔىڭ ثىٍەْ ثىع ٍەؼطەثزىٓ ثىٍٍە وەٌگەْ ِۇـطىه ؼەپەضزاـالض
ثىٍەْ ٍبربلٍىطىّىعؼب وىطىپ ئۇذالپ لبٌسۇق .وېچىٕىڭ ئۈچزىٓ ثىطى ئۆرۈۋىسىٍ ،برمبْ
عبٍٍىطىّىعزىٓ ھېچىىفىگە رۇٍسۇضِبً ـىپىط  -ـىپىط ؼۇؼۇضۇٌۇپ چىمىپ ،ئەلەثەزىىي ھېٍىمي
عىٍؽىؽب روپالٔسۇق .ثىع  73ئەض ۋە ئىىىي ئبٍبي (ٔەؼىَجە  -وەئجٕىڭ لىعى ،ثۀي ِبظىٓ
عەِەرىسىٓ .ئەؼّب  -ئەِطىٕىڭ لىعى ،ثۀي ؼەٌىّە عەِەرىسىٓ) ئىسۇق.
ئۇ ٍۀە ِۇٔساق زېسى :ثىع عىٍؽىؽب ٍىؽىٍىپ ،ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ وېٍىفىٕي وۈرۈپ ئوٌزۇضزۇق.
ئۇظاق ئۆرّەً ضەؼۇٌۇٌالھّۇ ٍېزىپ وەٌسى .ئۇٔىڭ ثىٍەْ (ربؼىؽي) ئبثجبغ ئىجٕي ئبثسۇٌّۇرەٌٍىپ
ثىٍٍە وەپزۇ( .ئۇ ئبـۇ وۈٍٔەضزە رېري ِۇؼۇٌّبْ ثوٌّىؽبْ ثوٌؽىّۇ) ،ثىطاق ئۇ ئۆظ لېطىٕسىفىٕىڭ
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ئوؼٍىٕىڭ ثۇ ئىفىؽب لبرٕىفىپ ،ئۇٔىڭ ئۈچۈْ ئەھسۇپەٍّبْ ئېٍىپ ،ئىفٕي پۇذزىالؾ ئۈچۈْ
وەٌگۀىىەٍْ .ىؽىٕؽب لبرٕىفىفمب رېگىفٍىىٍەض روٌۇق وېٍىپ ثوٌؽبٔسىٓ وېَىٓ ،زىٕي ۋە ؼىَبؼىٌ
ئەھسىٍەضٔي ئېٍىؿ ئۈچۈْ ؼۆظٌىفىؿ ثبـالٔسى .ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ربؼىؽي ئبثجبغ ئىجٕي
ئبثسۇٌّۇرەٌٍىپ زەؼٍەپ لىٍىپ ؼۆظ لىٍسى .ئۇ وۆپچىٍىىىە ثۇ ئىززىپبق ئەھسىؽىٕي رۈظگۀسىٓ
وېَىٓ ،ئۇالضٔىڭ ظىّّىؽىگە ٍۈوٍىٕىسىؽبْ ِەؼئۇٌىَەرٕىڭ ئېؽىطٌىمىٕي (ئوچۇق) ئورزۇضىؽب لوٍۇپ
ِۇٔساق زېسى « :ئي ذەظضەط ذەٌمي! (ئەضەثٍەض ئەۋغ ،ذەظضەط ئىىىي لەثىٍىٕي «ذەظضەط» زەپال
ئبربٍززي) (ِۇھەِّەز)ٔىڭ عەِەرىّىعزىىي ئوضٔىٕي ثىٍىؽىٍەض ،گەضچە ثىع ئۇٔىڭ زىٕىسا
ثوٌّىؽبلّۇ ،ئۇٔىڭؽب ئۆچّۀٍىه لىٍؽۇچي ِۇذبٌىپ وۈچٍەضزىٓ ئۇٔي لوؼساپ وېٍىۋارىّىع،
ھېٍىھەَ لېفىّىعزا رۇضؼب زاۋاٍِىك ئەظىعٌىٕىسۇ ۋە پىساوبضٌىك ثىٍەْ لوؼسىٍىسۇ .ئۇ ؼىٍەضگە
لېزىٍىپ ـۇ رەضەپٍەضگە وەرّەوچي ثوٌۇۋارىسۇ .ـۇڭب ،ؼىٍ ەض ئۇٔىڭؽب ثەضگەْ ۋەزەڭالضؼب ئەِەي
لىٍؽبڭالض ۋە ئۇٔي زۈـّۀٍىطىسىٓ لوؼسىَبٌىؽبڭالض ثبضؼب ثبضؼۇْٔ ،بۋازا ؼىٍەض ئۇٔي ئۆظ
ٍۇضرىسىٓ ئېٍىپ چىمىپ ثوٌؽبٔسىٓ وېَىٓ ،ربـٍىۋېزىپ زۈـّۀٍىطىگە پۇضؼەد ٍبضىزىپ
ثېطىسىؽبٔسەن ثوٌؽبڭالض ِبٔب ھبظىطزىٓ ثبـالپ لېپمبٌؽۇْ .ئۇ ئۆظ عەِەري ۋە ئۆظ ۋەرىٕىسە ئوثساْ
ئەظىعٌىٕىسۇ ۋە لوؼسىٍىسۇ».
وەئت ِۇٔساق زەٍسۇ « :ـۇٔىڭ ثىٍەْ ثىع ئۇٔىڭؽب :ؼېٕىڭ گېپىڭٕي ئبڭٍىسۇق ،ئەِسى ؼەْ
ثىط گەپ لىٍىپ ثبلمىٓ ئي ضەؼۇٌۇٌالھ! ۋە ئۆظۈڭ ئۈچۈْ پەضۋەضزىگبضىڭ ئۈچۈْ لبٔساق ـەضرٍىطىڭ
ثوٌؽب ئورزۇضىؽب لوٍؽىٓ! زېسۇق».
ِبٔب ثۇ عبۋاة ئۇالضٔىڭ ثۇ ئۇٌۇغ ِەؼئۇٌىَەرٕي ئبزا لىٍىفزب ۋە ثۇ ِەؼئۇٌىَەرٕىڭ ذەرەضٌىه
ئبلىۋەرٍىطىٕي ئۈؼزىگە ئېٍىفزب ٍۈوؽەن ئىطازە ،لەرئىٌ ٔىَەد ،ثبرۇضأە عبؼبضەد ۋە وبِىً
ئىّبٔؽب ئىگە ئىىۀٍىىىٕي وۆضؼىزەرزي .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالِّۇ ئۆظىٕىڭ زېّەوچي
ثوٌؽبٍٔىطىٕي ئورزۇضىؽب لوٍسى .ئبٔسىٓ ثەٍئەد ربِبَ ثوٌسى.
ئىّبَ ئەھّەز ۋەلۀىڭ رەپؽىالرىٕي عبثىط ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍسى ،عبثىط
ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ِۇٔساق زېسى« :ثىع ضەؼۇٌۇٌالھمب :ئي ضەؼۇٌۇٌالھ! ثىع ؼبڭب ٔېّىگە ثەٍئەد
لىٍىّىع؟ زېگۀىسۇق .ضەؼۇٌۇٌال ھ :ؼىٍەض:
ِ .1ەٍٍي ضوھىڭالض وۆرۈضەڭگۈ ،عۇـمۇْ ھبٌەرزە ثوٌؽۇْ ۋەٍبوي ضوھؽىع ،ثوـبڭ ھبٌەرزە
ثوٌۇڭالض ،گېپىّٕي ئبڭالـمب ۋە ئىزبئەد لىٍىفمب؛
ِ .2ەٍٍي لىَىٕچىٍىك ۋە ِەٍٍي وەڭطىچىٍىه ِەظگىٍٍىطى ثوٌؽۇْ ھەِّىؽىسە پۇي -
ِبٌٍىطىڭالضٔي ئبٍىّبؼٍىممب؛
ٍ .3بذفي ئىفالضؼب ثۇٍطۇـمبٍ ،بِبْ ئىفالضزىٓ روؼۇـمب؛
 .4ئبٌالھ ٍوٌىسا ؼبثىذ ثەض لەزەَ ثوٌۇـمب ۋە ئبٌالھ ئۈچۈْ ھەض لبٔساق ربپب ِ -بالِەد ،عبپب -
ِۇـەلمەرزىٓ لوضلّبؼٍىممب؛
ِ .5ەْ ئۇ ٍەضگە ثبضؼىٕىّسا ِبڭب ٍبضزەَ لىٍىفمب ،ۋە ِېٕي ئۆظ ٔەپؽىڭالضٔي ،ذورۇْ -
لىعٌىطىڭالضٔي ۋە ثبال  -چبلبڭالضٔي لوؼسىؽبٔسەن لوؼساـمب ثەٍئەد لىٍىؽىٍەض ۋە ئۇٔىڭ ثەزىٍىگە
ؼىٍەضگە عۀٕەد ثبض ،زېسى».
ثەٍئەد ِبززىٍىطى ثېىىزىٍىپ لبٍزب  -لبٍزب رەوىزٍۀگۀسىٓ وېَىٓ ،لوي ئېٍىفىپ
وۆضۈـۈؾ ئۇؼۇٌي ئبضلىٍىك ثەٍئەد ثبـالٔسى .ثەٍئەد لىٍىؿ پبئبٌىَىزىگە لبرٕبـمبْ ئىىىي ئبٍبي
ئبؼعاوي ثەٍئەد لىٍسى .ثەٍئەد ئبٍبؼالـمبٔسىٓ وېَىٓ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ئۇالضزىٓ
ثەٍئەد ِبززىٍىطىٕي ئىغطا لىٍىفزب ئۆظ لەۋٍِىطىگە ِەؼئۇي ثوالالٍسىؽبْ ٔوپۇظٌۇق وىفىسىٓ ئوْ
ئىىىي وىفىٕي ۋەوىً لىٍىپ وۆضؼىزىپ ثېطىفٕي رەٌەپ لىٍسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ زەضھبٌال
ئۇالضٔىڭ ٔبِعاري وۆضؼىزىٍىپ ،ۋەوىٍٍەض ؼبٍالپ چىمىٍسى .ئۇالض ذەظضەط لەثىٍىؽىسىٓ رولمۇظ،

297

www.uyghurmuslim.com www.fb.com/uighurawazi uighurawazi@yahoo.com
ئەۋغ لەثىٍىؽىسىٓ ئۈچ وىفي ئىسى.
ِەظوۇض ۋەوىٍٍەض ؼبٍالپ چىمىٍؽبٔسىٓ وېَىٓ ،ضەؼۇٌۇٌالھ ثۇ ۋەوىٍٍەضٔىڭ ِەؼئۇي ثبـٍىمي
ثوٌۇؾ ؼۈپىزي ثىٍەْ ئۇالضزىٓ لبٍزب ئەھسۇپەٍّبْ ئېٍىپ ِۇٔساق زېسى« :ھەۋاضىَۇْ (ئىَؽب
ئەٌەٍـھىؽؽبالِٕىڭ ٍبضزەِچىٍىطى)الض ئۆظ لەۋٍِىطىگە وېپىً ثوٌؽىٕىسەن ،ؼىٍەضِۇ ئۆظ
لەۋِىڭالضؼب وېپىًِ ،ۀّۇ ئۆظ لەۋِىُ (ٍۀي ِۇؼۇٌّبٔالضؼب)گە وېپىً .ۋەوىٍٍەض« :ئەٌۋەرزە»
زېَىفزي .ئەھسىٕبِىٕي چىڭىزىؿ ئىفي ئبٍبؼٍىفىپ ثەٍئەرچىٍەض ربضلىٍىؿ ئبٌسىسا رۇضؼبٔسا،
ـەٍزبٕٔىڭ ثىطى ثۇ ٍىؽىٍىفٕي پبؾ لىٍىپ لوٍسى .ـەٍزبْ ِەٌئۇٕٔىڭ ئبۋاظى لۇضەٍفٍەضگە
ئبڭٍىٕىۋىسى ،ئۇالضٔىڭ ئىچىسە رەـۋىؿ ۋە ئۀؽىعٌىه وەٍپىَبري رۇؼۇٌسى .چۈٔىي ،ئۇالض ثۇٔساق
ثەٍئەرٕىڭ ئبلىۋىزىٕي ئۆظٌىطىٕىڭ ھبٍبري ۋە ِبي ِ -ۈٌۈوىٕىڭ ثىر ەرەضٌىىىگە ٔىؽجەرەْ لبٔچىٍىه
ئېؽىط ذەۋپ ثوٌىسىؽبٍٔىمىٕي ئوثساْ ثىٍەرزي .ـۇڭب ،ئۇالض ئەرىؽي ربڭ ؼۈظۈٌىفي ثىٍەْ رەڭ ثىط
لىؽىُ ئود لۇٍطۇلي ئەِەٌساضالضزىٓ ثىط گۇضۇپپب رەـىىٍٍەپ ھېٍىمي روذزبِؽب ٔبضاظىٍىك ثىٍسۈضۈؾ
ئۈچۈْ ٍەؼطەثٍىىٍەض چۈـىەْ ِۀعىٍگە وەٌسى ۋە «ئي ذەظضەط ذەٌمي! ئولۇـىّىعچە ،ؼىٍەض
ثىعٔىڭ ھېٍىمي ئبزىّىّىعٔىڭ ٍېٕىؽب وېٍىپ ئۇٔي ثۇ ٍەضزىٓ ئېٍىپ چىمىپ وەرّەوچي
ثوٌۇۋېزىپؽىٍەض ۋە ئۇٔىڭ ئۈچۈْ ثىع ثىٍەْ ئۇضۇـۇـمب ،ئۆٌۈِگە ئەھسى ثېطىپؽىٍەض ،ئەظثىطاٍي
ذۇزا ،ھەض لبٔساق ثىط ئەضەة لەثىٍؽىگە ؼېٍىفزۇضؼبٔسا ؼىٍەض ثىٍەْ لىٍىچ رەڭٍىفىؿ
وۆڭٍىّىعگە ٍبلّبٍززي» ،زېَىفزي.
ثەٍئەد رۈْ ٔىؽپىسە ئىٕزبٍىٓ ِەذپىٌ ضەۋىفزە ئېٍىپ ثېطىٍؽبچمب ھەط ئۆِىىي ئىچىسىىي
ِۇـطىىالض ثۇٔىڭسىٓ لىٍچە ذەۋەضؼىع ئىسى .ـۇڭب ،ثۇ ِۇـطىىالض ھبڭ  -ربڭ ثوٌۇـۇپ« :ثۇ ٔېّە
گەپ ،ثۇ ٍەضزە ھېچ ئىؿ ثوٌّىسى» ،زېَىفىپ لەؼەَ ئىچىپ ثېطىفزي .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇالض
ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئۇثەً ئىجٕي ؼەٌۇٌٕىڭ لېفىؽب وەٌسى ،ئۇ وۆپچىٍىىٕىڭ ئبٌسىؽب چىمىپ« :ثۇ
زېگەْ ٍبٌؽبْ گەپ ،ثىعزە ثۇٔساق ئىؿ ثوٌّىسىِ ،ېٕىڭ لەۋِىُ ثۇ ٍەضزە ئەِەغ ،ھەرزب
ٍەؼطەثزىىي چبؼسىّۇ ِۀسىٓ ثىؽوضاق ئىؿ لىٍّبٍززي» ،زېسىِ .ۇؼۇٌّبٔالض ثىط  -ثىطىگە
ِۀىٍىه لبضىفىپ لوٍۇپ ،ثىطؼىّۇ ئېؽىع ئېچىپ « ـۇٔساق» ٍبوي «ئەِەغ» ،زېّەً عىُ -
عىذ رۇضۇـزي .لۇضەٍؿ رەضەپ ثوٌؽب ئبـۇ ِۇـطىىالضٔىڭ گېپىگە ئىفىٕىفىە ِەعجۇض ثوٌۇپ،
ئبِبٌؽىع لبٍزىپ وېزىفزي.
لۇضەٍؿ ۋەوىٍٍىطى ھېٍىمي چبؼسا ذەۋەضٔىڭ (ضاؼذ) ٍبٌؽبٍٔىمىٕي عەظٍِەـزۈضەٌّەً
لبٍزمبٔىسىٌ .ېىىٓ ،ئۇالض ِەوىىگە لبٍزىپ وىطگۀسىٓ وېَىٓ زاۋاٍِىك ؼۈضۈـزۈضۈپ ٍۈضۈپ
ئبذىط ذەۋەضٔىڭ ضاؼذ ئىىۀٍىىىٕي ،ثەٍئەرٕىڭ ھەلىمەرەْ پۈرۈـۈٌۈپ ربِبِالٔؽبٍٔىمىٕي
ئىؽپبرٍىسى .ثۇ چبؼسا ھبعىالض ئبٌٍىجۇضۇْ ِەوىىسىٓ ئبٍطىٍىپ ثوٌؽبٔىسى.
ِبٔب ثۇ ثەٍئەد (ربضىرزب چوڭ ئەلەثە ثەٍئىزي زەپ ئبربٌؽبْ) ئەلەثە ئىىىىٕچي (چوڭ)
ثەٍئىزىسۇض .ئۇ ربضلبق ھبٌەرزە ٍبـبۋارمبْ ِۇئّىٍٕەض ئورزۇضىؽىسا زوؼزٍۇق ،ئىگىساضچىٍىك ۋە ئۆظئبضا
ٍبضزەِسە ثوٌۇؾ ئەھسىٕبِىؽي ئوضٔبرمبْ ۋە روٌۇپ ربـمبْ ئىفۀچِ ،بززىٌ ۋە ِۀىۋى عبؼبضەد
ئبرب لىٍؽبِْ ،ۇـۇ ٍوٌسا ثبضٌىمىٕي ئبربؾ ئىطازىؽىٕي رىىٍىگەْ ئەھّىَەرٍىه چوڭ ثىط ثەٍئەد
ثوٌؽبْ ئىسى.
-7853عۇئبي :ھىجشەت پىؾۋاٌىشى
ئىىىىٕچي ئەلەثە ثەٍئىزي ِۇۋەپپەلىَەرٍىه ئۆرىۈظۈٌۈپ ،ئىؽالَ زىٕي وۇـطى ۋە عبھبٌەد
زوٌمۇٔىسا ِەۋط ئۇضۇۋارمبْ ئبـ ۇ ؼەھطأىڭ لبپ ئورزۇضىؽىسىٓ ئۆظىگە ِۇؼزەلىً ثىط ۋەرەْ رۇرۇؾ
ئىّىبٔىَىزىگە ئىگە ثوٌۇۋىسى( ،ئەِەٌىَەرزىّۇ ثۇ ثەٍئەد ئىؽالِي زەۋەد ئېٍىپ ثېطىٍىۋارمبٔسىٓ
ثۇٍبْ لوٌؽب وەٌزۈضۈٌگەْ ئەڭ ظوض ِۇۋەپپەلىَەد ئىسى) پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ِۇؼۇٌّبٔالضؼب
ِۇـۇ ٍېڭي ۋەرۀگە ھىغطەد لىٍىفمب ئىغبظەد لىٍسى.
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ھىغطەد لىٍىؿ زېگۀٍىه ِبززىٌ ِۀپەئەرزىٓ ۋاظ وېچىؿِ ،بي ِ -ۈٌۈن ۋە پبضاۋاْ
رۇضِۇـٕي لۇضثبْ ثېطىپ ،ئۆظ عېٕىٕي عبٍالپ چىمىپ وېزىؿ ،زېگۀٍىىىال ثوٌّبؼزىٓ ثەٌىي،
ھىغطەد لىٍؽبْ وىفىٕىڭ ِبي ِ -ۈٌىي ربالْ  -ربضاط لىٍىٕىفي ،ھەرزب ھبالن ثوٌۇپ وېزىفي
ِۇِىىٓ .ئۇ وەٌگۈؼي ئىؽزىمجبٌي رېرىچە ٔبِەٌۇَ ثىط ٔىفبٔؽب لبضاپ ٍوي ئبٌسى .ثۇ ٍوٌسا
لبٔچىٍىه وۆڭۈٌؽىعٌىىٍەض ۋە عبپب ِ -ۇـەلمەرٍەض ،ئبظاة  -ئولۇثەد ،زىفۋاضچىٍىمالض ثبض .ئۇٔي
وىفي ثىٍّەٍسۇ زېگۀٕي ئۇلزۇضارزي.
ِۇؼۇٌّبٔالض ِبٔب ِۇـۇالضٔىڭ ھەِ ّىؽىٕي ثىٍىپ ،ئۇلۇپ رۇضۇپ ،ھىغطەد لىٍىفمب
ثبـٍىسىِ .ۇـطىىالض ثۇ زوٌمۇٕٔىڭ وېَىٕىي ذەرىطى ۋە رەھسىزىٕي ٔەظەضزە رۇرۇپ ،ئۇالضٔي
ھىغطەرزىٓ روؼۇـمب ثبـٍىسى.
 .1ئەڭ زەؼٍەپ ھىغطەد لىٍؽبٔالضزىٓ ثىطى ئەثۇ ؼەٌىّە ئىسى (ئىجٕي ئىؽھبلٕىڭ
ضىۋاٍىزىسە ئۇ ئىىىىٕچي ئەلەثە ثەٍئىزىسىٓ ثىط ٍىً ثۇضۇْ ھىغطەد لىٍؽبْ زېَىٍىسۇ) .ئۇ ئبٍبٌي
ۋە ئوؼٍي ئۈچ وىفي ثىطٌىىزە ھىغطەد لىٍّبلچي ثوٌؽبْ ئىسى .ئۇالض رەٍَبضٌىٕىپ ٍوٌؽب چىمىؿ
ئبٌسىسا ،ئۇٔىڭ لېَٕي ئبؼىٍىطى ئۇٔىڭ ئبٌسىٕي روؼۇپ« :ئۆظۈڭ ٍبٌؽۇظ چىمىپ وەد ،ثىع
ھەِفىطىّىعٔي ھەضگىع ِبڭسۇضِبٍّىع ،ئۇٔي ٔەٌەضزە ؼۆضەپ ٍۈضۈٍؽەْ» ،زەپ ئۇٔىڭ ئبٍبٌىٕي
ؼبٌسۇضۇۋاٌسى .ئەثۇ ؼەٌىّۀىڭ عەِەري ئۇٔىڭ ئبٍبٌي ۋە ئوؼٍىسىٓ ئبٍطىٍىپ لبٌؽبٍٔىمىسىٓ
ؼەظەثٍىٕىپ « :ؼىٍەض (ئبٍبي رەضەپىە) ؼبھىجىّىعزىٓ ئۇٔىڭ ئبٍبٌىٕي ؼبٌسۇضۇۋاٌؽبٔسىٓ وېَىٓ،
ئۇٔىڭ ئوؼٍىسا ٔېّە ھەلمىڭالض ثبض؟» زەپ ثبٌىٕي ربضرىفىپ ٍۈضۈپ ،ئۇٔىڭ لۇٌىٕي چىمىطىۋەرزي ۋە
ئەثۇ ؼەٌەِۀىڭ رۇلمبٍٔىطى ثبٌىٕي ئېٍىپ وەرزي .ئەثۇ ؼەٌىّە ثوٌؽب ئۆظى رۀھب ِەزىٕىگە لبضاپ
ٍوي ئبٌسى.
 .2ؼۇھەٍت ئىجٕي ؼىٕبْ ضۇِي .ؼۇھەٍت ِەوىىسىٓ ھىغطەد لىٍىپ چىمىپ وەرّەوچي
ثوٌؽبٔسا ،لۇضەٍؿ وبپىطٌىطى ئۇٔىڭؽب وۆظ لىعاضرزي ۋە « :ؼەْ ٍۇضرىّىعؼب ھېچٕەضؼىؽي ٍوق پەٍسا
ثوٌؽبٔىسىڭ ،ثىعٔىڭ لوٌالپ ،ئبضىؽب ئېٍىفىّىع ثىٍەْ پۇيِ ،بٌٍىك ثوٌسۇڭ ،ئىٕبۋەد ئبثطۇٍؽب
ئېطىفزىڭ ،ئەِسىٍىىزە ؼەْ ھەِّە ٔەضؼەڭٕي ئېٍىپ ثۇ ٍەضزىٓ چىمىپ وەرّەوچي
ثوٌۇۋاربِؽەْ؟ ٍبق ،ئەظثىطاٍي ذۇزا ،ھەضگىع ئۇٔساق ئىؿ ثوٌّبٍسۇ» زەپ ئبٌسىٕي روؼزي .ثۇ چبؼسا
ؼۇھەٍت ئۇالضؼبِ« :بي  -زۇَٔبٌىطىّٕي ؼىٍەضگە ربـالپ چىمىپ وەرؽەٍَ ،وٌۇِٕي
ثوـىزبِؽىٍەض؟» زېگۀىسى ،ئۇالض« :ـۇٔساق» ،زېَىفزي .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ؼۇھەٍت« :ئۇٔساق ثوٌؽب،
ِەْ ِبٌٍىطىّٕي ؼىٍەضگە لبٌسۇضۇپ چىمىپ وېزەً» ،زېسى .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ثۇٔي
ئبڭالپ« :ؼۇھەٍت (ثۇ ؼوزىسا) پبٍسا ئبٌسى ،ؼۇھەٍت (ثۇ ؼوزىسا) پبٍسا ئبٌسى» ،زەپ
رەوطاضٌىسى.
 .3ئۆِەض ئىجٕي ذەرزبة ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ثىٍەْ ئىَبؾ ئىجٕي ضەثىَئە ۋە ھىفبَ ئىجٕي ئبغ
(ئىجٕي ۋائىً) لبربضٌىمالض ِەوىە ؼىطرىسىىي ثىط عبٍسا لؤۇپ ،ئەرىؽي ـۇ ٍەضزىٓ ئۇزۇي
ِەزىٕىگە لبضاپ ٍۈضۈپ وېزىفىە ۋەزىٍەـىۀىسى .ضاؼذ زېگۀسەن ،وەچزە ئۆِەض ضەظىَەٌالھۇ
ئۀھۇ ثىٍەْ ئىَبؾ وېٍەٌىسى ،ھىفبَ وېٍەٌّىسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ثۇ ئىىىىٍَەْ ِەزىٕىگە وېٍىپ
لۇثب زېگەْ وۀزىە چۈـۈپ رۇضؼبٔسا ،ئەثۇ عەھىً ثىٍەْ ئۇٔىڭ لېطىٕسىفي ھبضىػ ،ئىَبـٕىڭ
(ثۇالضٔىڭ ئبٔىؽي ثىط ئىسى) وەٍٕىسىٓ ئىع ثېؽىپ لوؼالپ وېٍىپ« :ئبٔىّىع ؼېٕي وۆضِىگۈچە
ثېفىؽب ربؼبق ؼبٌّبؼٍىمٕي ،ئىؽؽىمزىٓ ؼبٍىسىّبؼٍىمٕي ئۆظىگە ٔەظض لىٍىپ رۇضۇۋاٌسى ،ـۇڭب
لبٍزىپ وېزەٍٍي زەپ رۇضۇۋاٌسى .ئىَبـٕىڭ ئبٔىؽىؽب ئىچي ئبؼطىپ وېزىپ ،لبٍزىؿ لبضاضىؽب
وەٌسى .ثۇ چبؼسا ئۆِەض ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ئۇٔىڭؽب « :ئي ئىَبؾ! ئبٌالھ ثىٍەْ لەؼەِىي ،ئۇالض
ھەضلبچبْ ؼېٕي زىٕىڭسىٓ ٍبٔسۇضِبلچىّىىىٓ ،زەٍّەْ ،ـۇڭب ئۇالضزىٓ ھېعى ثوٌؽىٓ ،لەؼەَ
لىٍىّۀىي ،ئبٔبڭٕىڭ وبٌٍىؽىٕي پىذ ثوؼؽب ،چولۇَ ثې فىؽب ربؼبق ؼبٌىسۇِ .ەوىىٕىڭ ئبپزىپىسا
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وۆٍؽە ،ئەٌۋەرزە ؼبٍىساٍسۇ» ،زېگەْ ثوٌؽىّۇ ،ئىَبؾ ئۇالض ثىٍەْ لبٍزىپ وېزىپ ئبٔىؽىٕىڭ
لەؼىّي ئەِەٌگە ئبـمبٔسىٓ وېَىٍٓ ،ۀە وېٍىسىؽبٍٔىمىٕي ئېَزىپ ،ئۆِەض ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ
گېپىگە ئۇٔىّىسى .ئۆِەض ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ئۇٔىڭؽب« :ئۇٔسالزب ،زېگىٕىّٕي لىٍىّەْ زەپ
رۇضۇۋاٌؽبڭِ ،بۋۇ رۆگەِٕي ئېٍىۋاي ،ثۇ ٍۇۋاؾ ،ئبٍىؽي ئىززىه ،ئوثساْ رۆگە ،ئىالعي ثبض رۆگىسىٓ
چۈـّىگىٓٔ ،بۋازا ثۇالضزىٓ ؼەي ؼەٍطىٍىه ؼەظؼەڭ ئۇٔىڭ ثىٍەْ عېٕىڭٕي عبٍٍىؽىٓ» ،زېسى.
ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئىَبؾ ئۆِەض ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ رۆگىؽىگە ِىٕىپ ،ئۇالض ثىٍەْ ٍوٌؽب
چىمزي .ھەرزب ثىط ٍەضگە وەٌگۀسە ،ئەثۇ عەھىً ئۇٔىڭؽب« :ئي لېطىٕسىفىُ! ِەْ ثۇ رۆگەِگە ثەوّۇ
عبپب ؼېٍىۋەرزىُِ ،ېٕي وەٍٕىڭگە ِىٕسۈضۈۋاٌؽبڭ؟» زېۋىسى ،ئىَبؾ« :ثوٌىسۇ» ،زېسى .ـۇٔىڭ
ثىٍەْ ئۇ رۆگىؽىٕي چۆوزۈضزى .ئەثۇ عەھىً ثىٍەْ ھبضىؽّۇ رەڭ چۆوزۈضزى .ئۇالض ٍەضگە چۈـۈپ،
ھەِّىؽي رۆگىسىٓ ئبٍطىٍىۋىسى ،ئەثۇ عەھىً ثىٍەْ ھبضىػ ئىَبـمب رەڭ ئېزىٍىپ ثېطىپ ،ئۇٔي
ٍبرمۇظۇپ چەِجەضچەغ ثبؼٍىۋەرزي .ئبٔسىٓ ـۇ پېزي رۆگىگە چېزىپ ،ھەٍسەپ وۈپ  -وۈٔسۈظزە
ِەوىىگە ئەوىطزى ۋە «ئەٍَۇھۀٕبغ» چبلىطىپ« :ئي ذبالٍىك! ِەوىە ئەھٍي! روؼطا  -ذبربٔي
ئبٍطىَبٌّبٍسىؽبْ ئەذّەلٍەضٔي ِبٔب ِۇـۇٔساق لىٍؽۇٌۇق ،ؼىٍەضِۇ ِۇـۇٔساق لىٍىڭالض» ،زەپ ئەٌگە
ئىجطەد لىٍسى.
ِبٔب ثۇ ئۈچ ئىؿ ِۇـطىىالضٔىڭ ھىغطەد لىٍّبلچي ثوٌؽبٔالضٔي ثىٍىپ لبٌؽب لوٌٍىٕىسىؽبْ
ۋاؼىزىٍىطىٕىڭ ِىؽبٌٍىطىسۇضٌ .ېىىٓ ،و ىفىٍەض ٍۀىال ئبضلىّۇئبضلب ِەوىىسىٓ چىمىپ وېزىفزي.
ئەلەثە چوڭ ثەٍئىزي ئۆرىۈظۈٌۈپ ،ئىىىي ئبٍسىٓ وېَىِٓ ،ەوىىسە ضەؼۇٌۇٌالھ ئەثۇ ثەوطى ۋە ئەٌي
(ثۇ ئىىىىٍَەْ ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئەِطى ثىٍەْ روذزبپ رۇضؼبٔىسى) ۋە ٍۀە ِۇـطىىالض ِەعجۇضىٌ
رۇرۇپ لبٌؽبٔالضزىٓ ثبـمب ھېچىىُ لبٌّىسى .ضەؼۇٌۇٌالھّۇ ئبٌالھ رەضىپىسىٓ ھىغطەد ثۇٍطۇلىٕي
وۈرۈپ ؼەپەض رەٍَبضٌىمىٕي رەي لىٍىپ رۇضزى ۋە ئەثۇ ثەوطىّۇ ھەَ ـۇٔساق لىٍسى.
ئىّبَ ثۇذبضى ئبئىفە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب زىٓ ضىۋاٍەد لىٍؽبْ ھەزىؽزە ِۇٔساق زېَىٍىسۇ:
«ضەؼۇٌۇٌالھ ِۇؼۇٌّبٔالضؼبِ :بڭب ؼىٍەضٔىڭ ھىغطەد زىَبضىڭالض ئىىىي ربـٍىك ئورزۇضىؽىسىىي
ثىط ذوضِىعاضٌىك ظېّىٕي ئىىۀٍىىي وۆضؼىزىٍسى» ،زېگۀىسى .ـۇڭب ،ھىغطەد لىٍّبلچي
ثوٌؽبٔالض ِەزىٕە رەضەپىە ھىغطەد لىٍسى .چۈٔىي ِەزىٕىٕىڭ ئىىىي رەضىپىسە ربـٍىك ظېّىٓ
ئىسى .ھەثەـىؽزبٔؽب ھىغطەد لىٍؽبٔالضٔىڭ وۆپىٕچىؽي ِەزىٕىگە لبٍزىپ وەٌسى .ئەثۇ ثەوطىّۇ
ِەزىٕىگە ھىغطەد لىٍىفمب رەٍَبض ثوٌؽبٔىسى .ئەِّب ،ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇٔىڭؽب« :روذزبپ رۇضؼىِٓ ،ۀّۇ
ئبٌالھٕىڭ ئىغبظىزىٕي وۈرۈۋارىّەْ» ،زېسى .ئەثۇ ثەوطى « :ـۇٔسالّۇ؟ ئي ضەؼۇٌۇٌالھ! ؼۀّۇ
ھىغطەرٕي ئۈِىس لىالِؽەْ؟ ؼبڭب ئبرب  -ئبٔبَ پىسازۇض» ،زېسى .ضەؼۇٌۇٌالھ« :ھەئە» ،زەپ عبۋاة
ثەضزى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئەثۇ ثەوطى ضەؼۇٌۇٌالھمب ھەِطاھ ثوٌۇؾ ئۈچۈْ روذزبپ رۇضزى ۋە ئۆظىٕىڭ
ئىىىي رۆگىؽىگە رۆد ئبٍسەن ؼۇِطى زەضىرىٕىڭ ؼبظىڭىٕي ثېطىپ ثبلزي.
ِۇـطىىالض پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالِٕىڭ ؼبھبثىٍىطىٕىڭ وېچە  -وۈٔسۈظٌەپ رەٍَبضٌىك
لىٍىپ ِبي  -زۇَٔب ۋە ثبال  -چبلىٍىطىٕي ئېٍىپ ئەۋغ ،ذەظضەط لەثىٍىٍىطىگە وۆچۈپ
وېزىۋارمبٍٔىمىٕي وۆضۈپ ،ثىط ذىً لوضلۇٔچ ۋە ؼەَ ئۀسىفىگە پبرزي ۋە ثۇٔي چوڭ ـۇٍِۇلٕىڭ
ثېفبضىزي زەپ ثىٍسى .ئۀؽىعٌىه ۋە ؼبضاؼىّە ئۇالضؼب ِىؽٍىؽىع ۋەھىّە ثىٍەْ زېۋەٍٍەپ
وەٌّەوزە ئىسى .لىؽمىؽي ،ئۇالضٔىڭ زىٕي ۋە ئىمزىؽبزىٌ ِەۋعۇزىَىزىگە رەھسىذ ؼېٍىۋارمبْ
ھەلىمىٌ چوڭ ثىط ذەۋپ  -ذەرەض وۈٌەڭگۈؼي ئۇالضٔىڭ وۆظ ئبٌسىسا ٔبِبٍەْ ثوٌۇـمب ثبـٍىسى.
ِۇـطىىالض ئۆظٌىطىٕىڭ ِەۋعۇزىَىزىگە رەھسىذ ؼېٍىۋارمبْ چوڭ ثىط ذەۋپ  -ذەرەضٔىڭ ئىع
ث ېؽىپ وېٍىۋارمبٍٔىمىٕي ھېػ لىٍىفزي ۋە ئىؽالَ زەۋىزىٕىڭ ٍوي ثبـچىؽي ِۇھەِّەزۇْ
ؼەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِسىٓ ئىجبضەد ثۇ چوڭ ذەۋپ  -ذەرەضٔىڭ ئەرطاپمب ربضاپ ٍىٍزىع ربضرىپ
وەرّەؼٍىىي ئۈچۈْ ئەڭ ئۈٔۈٍِۈن ثىط چبضە  -رەزثىط ئىعزەـىە ثبـٍىسىٔ .ەثۇۋەد (ثىئؽەد
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زەپّۇ ئبرىٍىسۇ)ٔىڭ ٍ - 14ىٍي ؼەپەض ئېَي ( - 2ئبً)ٔىڭ  - 20وۈٔيِ ،ىالزىَە ٍ - 622ىٍي
ؼىٕزەثىط ( - 9ئبً)ٔىڭ  - 12وۈٔىگە روؼطا وېٍىسۇٍ( .ۀي ئەلەثە چوڭ ثەٍئىزىسىٓ ئىىىي ٍېطىُ
ئبٍسىٓ وېَىٓ) پەٍفۀجە ئەرىگۀسە لۇضەٍؿ پبضالِېٕزي (زاضۇٕٔەزۇۋەد) ئىؽالَ زەۋىزىٕىڭ ٍوي
ثبـچىؽ ي ِۇھەِّەز (ئەٌەٍـھىؽؽبالَ)ٔي ٔۇلزىٍىك ِۇظاوىطە لىٍىپ ،ئۇٔي رېعزىٓ ثىط رەضەپ
لىٍىفمب وبپبٌەرٍىه لىٍؽىٍي ثوٌىسىؽبْ ۋە ئۇ ربضلبرمبْ زەۋەد ٔۇضىٕي ٍەض ٍۈظىسىٓ رەٌزۈوۈغ
ئۆچۈضەٌەٍسىؽبْ وەؼىىٓ ثىط رەزثىط رېپىؿ ئۈچۈْ ئۆظ ربضىرىسىىي ئەڭ لبثبھەرٍىه ثىط ٍىؽىٕٕي
چبلىطزىٍ .ىؽىٕؽب لۇضەٍؿ لەثىٍىؽىگە رەۋە ھەض لبٍؽي عەِەد ۋە ئۇضۇلساؾ ئبٍّبلالضٔىڭ
ۋەوىٍٍىه ذبضاوزېطىگە ئىگە وىفىٍىطى لبرٕبـزي .ۋەوىٍٍەض لىعؼىٓ ِۇظاوىطە ئېٍىپ ثېطىپ
ضەؼۇٌۇٌالھٕي لەرٍي لىٍىفٕي لبضاض لىٍسى ۋە ھەض لبٍؽي لەثىٍە ۋەوىٍٍىطى ئۆٍٍىطىگە لبٍزىپ ثۇ
لبضاضٔي ر ېعزىٓ ئىغطا لىٍىفمب رەٍَبضٌىك وۆضۈـىە رۇرۇؾ لىٍىپ وەرزي.
-7852عۇئبي :پەٍغەِجەس ئەٌەٍھىغغبالِٕىڭ ھىجشەت لىٍىؾي
لۇضەٍؿ ۋەوىٍٍىطى زاضۇْ ٔەزۇۋەرزە ضەؼۇٌۇٌالھٕي لەؼزٍەپ ئۆٌزۈضۈۋېزىؿ لبضاضىٕي
ِبلۇٌالۋارمبْ پەٍززە ،عىجطىئىً ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ئبٌالھٕىڭ زەضگبھىسىٓ ۋە ھىٌ ئېٍىپ وېٍىپ،
لۇضەٍفٍەضٔىڭ ضەؼۇٌۇٌالھمب ؼۈٍىمەؼذ پىالٔالۋارمبٍٔىمىٕي ۋە ئبٌالھۇ (ئەظظە ۋە عەٌٍە)ٔىڭ ئۇٔىڭؽب
ِەوىىسىٓ چىمىپ وېزىفىە ضۇذؽەد لىٍؽبٍٔىمىٕي ئۇلزۇضزى ۋە« :ثۈگۈْ وېچە ئبزەرزىىي
ئوضٔۇڭسا ٍبرّىؽىٓ» ،زەپ ھىغطەد ۋالزىٕىّۇ ثەٌگىٍەپ ثەضزى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ضەؼۇٌۇٌالھ ـۇ
ھبِبْ چبـگبھ ۋالزىسىال ؼەپەض پىالٔىؽب ثبؾ لوـۇۋېٍىؿ ئۈچۈْ ئەثۇ ثەوطىٕىڭ ئۆٍىگە ثبضزى.
ئبئىفە (ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب) ِۇٔساق زەٍسۇ « :ـۇ وۈٔي چبـگبھ ۋالزىسا ئۆٍسە ئەثۇ ثەوطى (ئبربَ)ٔىڭ
ٍېٕىسا ئوٌزۇضۋاربرزۇق .ثۇ چبؼسا ھبۋا ئىٕزبٍىٓ لىعىپ وەرىۀىسى .روؼبرزىٓ ثىطؼي« :ضەؼۇٌۇٌالھ
ھېچمبچبْ وەٌّەٍسىؽبْ ؼبئەد ،ۋالىززب وېٍىۋارىسۇ ،رېري ثېفىٕىّۇ ئوضۇۋاپزۇ» ،زېسى .ئەثۇ
ثەوطى« :ئۇٔىڭؽب ئبرب  -ئبٔبَ پىسازۇض .ئۇ ثۇٔساق ؼەٍطى ۋالىززب چولۇَ ِۇھىُ ثىط ئىؿ ثىٍەْ
وەٌسى ،زېسى» .ئۇ (ئبئىفە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب) ِۇٔساق زەٍسۇ « :ھبٍبي ئۆرّەً ضەؼۇٌۇٌالھ وىطىپ
وەٌسى ۋە ئۆٍگە وىطىفىە ضۇذؽەد ؼوضىسى .ئەثۇ ثەوطى ئىغبظەد لىٍىۋىسى ،ضەؼۇٌۇٌالھ ئۆٍگە
وىطزى ۋە ئەثۇ ثەوطىگە « :لېفىڭسىىي ئبزەٍِەضٔي ؼىطرمب چىمىطىۋەرىىِٓ ،ۇھىُ گەپ ثبض»،
زېسى .ئەثۇ ثەوطى «:ئي ضەؼۇٌۇٌالھ! ؼبڭب ئبربَ پىسازۇض ،ثۇالض ئۆظ ئەھٍىٍىطىڭ» زېگۀىسى.
ضەؼۇٌۇٌالھِ « :بڭب ثۈگۈْ چولۇَ چىمىپ وېزىفىە ضۇذؽەد لىٍىٕسى» ،زېسى .ئەثۇ ثەوطىِ :بڭب
ھەِطاھ ثوٌؽىٓ ،زېّەوچىّۇؼىٍە ،ئي ضەؼۇٌۇٌالھ! ؼەْ ئۈچۈْ ئبرب  -ئبٔبَ پىسازۇض ،زېگۀىسى،
ضەؼۇٌۇٌالھ« :ھەئە ،ـۇٔساق» ،زېسى ۋە ئىىىىٍَەْ ھىغطەد پىالٔىٕي پۈرۈـۈپ ثوٌؽبٔسىٓ وېَىٓ
ضەؼۇٌۇٌالھ لبضاڭؽۇ چۈـۈـٕي وۈرۈپ ئۆٍگە لبٍززي.
لۇضەٍؿ وبپىطٌىطىٕىڭ ِەظوۇض وبرزىجبـٍىطى ٍىؽىٕسىٓ لبٍزمبٔسىٓ وېَىٓ پۈرۈْ ثىط وۈٕٔي،
ِەوىە پبضالِېٕزي (زاضۇٕٔەزوۋەد ئەظاٌىطى) ثۈگۈْ ئەرىگەْ ِبلۇٌٍىؽبْ ۋەھفىَبٔە پىالٕٔي
ِۇۋەپپەلى َەرٍىه ئوضۇٔالؾ ئۈچۈْ رەٍَبضٌىك وۆضۈؾ ثىٍەْ ئۆرىۈظزى ۋە ثۇ ۋەظىپىٕي ئبزا لىٍىفمب
ھېٍىمي ٍبۋۇظ وبرزىۋاـالضزىٓ  11وىفي ربٌالپ چىمىٍسى.
ئىجٕي ئىؽھبق ِۇٔساق زېگەْ « :ـۇ وۈٔي وېچىسىٓ ثىط ِەھەي ئۆرىۀسەِ ،ەظوۇض  11لبضا
ٔىَەد ئەثٍەخ ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئۆٍىٕىڭ ئىفىىي ئ بٌسىسا پەٍسا ثوٌۇپ ،لبچبٔىي ئۇذالپ لبٌؽب
ئبٔسىٓ ثبؼزۇضۇپ وىطەٍٍي ،زەپ پبٍالپ رۇضزى .ئۇالض ثۇ ضەظىً ؼۈٍىمەؼزٕىڭ چولۇَ ئەِەٌگە
ئبـىسىؽبٍٔىمىؽب روٌۇق ئىفۀچ لىالرزيِ .ەظوۇض ؼۈٍىمەؼزىە لوي ؼېٍىؿ ۋالزي وېچىٕىڭ
وېَىٕىي ٍېطىّىؽب ئوضۇٔالـزۇضۇٌؽبْ ثوٌؽبچمب ،ئۇالض ؼبئەد ٔۆٌٕي وۈرۈپ وېچىٕي ثىساض
ئۆرىۈظزىِ .ەظوۇض لبضا ٔىَەرٍەض ثۇ ضەظىً پىالٔىٕي ئەِەٌگە ئبـۇضۇؾ ئۈچۈْ ٔبھبٍىزي پۇذزب
رەٍَبضٌىك ثىٍەْ رۇضۇۋارمبْ ثوٌؽىّۇٌ ،ېىىٓ ئۇالض ئىٕزبٍىٓ ٔوِۇؼؽىعالضچە ِەؼٍۇپ ثوٌسى.
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ضەؼۇٌۇٌالھ ثۇ چبؼسا ئەٌي ئىجٕي ئەثۇ ربٌىجمب «ؼەْ ِېٕىڭ (ھەظضەِي) ٍېفىً رؤۇِٕي ٍېپىٕىپ
ئوضٔۇِسا ئۇذالپ رۇضؼىٓ ،ئۇالض ؼبڭب ھەضگىع ٍبِبٍٔىك ٍەرىۈظەٌّەٍسۇ» ،زەپ لوٍۇپ (ضەؼۇٌۇٌالھ
ئۇذٍىؽبٔسا ئبـۇ ٍېفىً رؤىٕي ٍېپىٕىپ ئۇذالٍزي) لوٌىؽب ثىط ؼىمىُ روپب ئېٍىپ ئۇالضٔىڭ ئۈؼزي
ثبـٍىطىؽب چېچىۋېزىپ ؼەپٍىطىٕي ئبضىالپ ئۆرۈپ چىمىپ وەرزي .ئۇ ئبٌالھٕىڭ ﴿وجعلنا من بني
ايديهم س ّدا و من خلفهم س ّدا فاغشيناىم فهم َل يبصرون﴾ « ئۇالضٔىڭ ئبٌسىؽب ثىط روؼۇق ،وەٍٕىگە ثىط
روؼۇق لىٍسۇق ،ئۇالضٔىڭ وۆظٌىطىٕي پەضزىٍىسۇق ،ـۇٔىڭ ئۈچۈْ ئۇالض (ئىّبٕٔىڭ ٍوٌٍىطى
روؼۇٌۇپ وەرىۀٍىىزىٓ) ھېچ ٔەضؼىٕي وۆضەٌّەٍسۇ» ،زېگەْ ئبٍىزىٕي روذزىّبً رىالۋەد لىٍىپ
ِبڭبرزي .ھەلىمەرۀّۇ ئبٌالھ ِۇـطىىالضٔىڭ وۆظٌىطىٕي ثۀىذ لىٍىۋەرىەْ ئىسى ،ـۇڭب ئۇالض
ضەؼۇٌۇٌالھٕي وۆضەٌّىسى ،ھبٌجۇوي ئۇٔىڭ چبچمبْ روپب چبڭٍىطى ئۇالضٔىڭ ئۈؼزي ثبـٍىطىٕي
روٌۇق پۇض ئبٌؽبٔىسى .ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇالضٔىڭ ؼەپ ٍىطىسىٓ ؼۇؼۇضۇٌۇپ چىممىٕىچە ئۇزۇي ئەثۇ
ثەوطىٕىڭ ئۆٍىگە ثبضزى .ئبٔسىٓ ئۇ ٍەضزىٓ ئىىىەٍٍەْ ثىطٌىىزە لوضۇٔىڭ ئبضلب ئىفىىي ثىٍەْ
چىمىپ وەرزي .ئۇالض وېچىٍەپ ٍوي ٍۈضۈپ ئبذىطى ٍەِەْ (ِەوىىٕىڭ عۀۇثي) رەضەپزىىي «ؼۇض»
ئۆڭىۈضىگە ثېطىپ ئوضۇٔالـزي.
ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئۆٍ ىٕي لوضـبپ رۇضؼبْ ِۇھبؼىطچىالض ثەٌگىٍۀگەْ ۋالىذ ؼبئەد ٔۆٌٕي
وۈرۈپ زاۋاٍِىك ثىساض رۇضزى .ئەِّب ؼبئەد ٔۆي ثوٌۇـٕىڭ ؼەي ئبٌسېسىطاق ئۇالض ئۆظٌىطىٕىڭ
ئىٕزبٍىٓ ؼەد زەضىغىسە ِەؼٍۇة ثوٌؽبٍٔىمىٕي ۋە لۇضۇق ئبۋاضە ثوٌۇپ ٍۈضگۀٍىىىٕي ثبٍمبـزي.
ھەلىمىٌ ئەھۋاي ِۇٔساق ئ بـىبضا ثوٌۇپ لبٌسى :ئۇالضٔىڭ ٍېٕىسىٓ ثۇ ئىؿ ثىٍەْ ئباللىؽي ثوٌّىؽبْ
ثىط وىفي ئۆرۈپ وېزىۋېزىپ ثىط لبٔچەٍٍۀٕىڭ ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئۆٍىٕىڭ ئەرطاپىٕي پبٍالپ
ٍۈضگۀٍىىىٕي وۆضزى ۋە ئۇ وىفئ « :ېّىگە ئىٕزىعاض ثوٌۇپ ٍۈضۈؼىٍەض؟» زەپ ؼوضىسى ،ئۇالض:
«ِۇھەِّەز»گە زېَىفىۀىسى ،ھېٍىمي ئبزەَ « :ئۇٔساق ثوٌؽب ؼىٍەض ظىَبْ ربضرىپؽىٍەض ۋە لۇضۇق
ئبۋاضە ثوٌۇپؽىٍەض ،ئەظثىطاٍي ذۇزا ،ئۇ ھبظىط ِۇـۇ ٍەضزىٓ ئۆرۈپ وەرزي ،ئۇ رېري ئۈؼزي -
ثبـٍىطىڭالضٔي روپب  -چبڭالض ثىٍەْ وۆِۈۋېزىپزۇ ،ئۇ ھبظىط ئۆظ ٍوٌىؽب ضاۋاْ ثوٌۇپ ثوٌسى» ،زېسى.
ئۇالض« :ئەظثىطاٍي ذۇزا ،ئەعەثب ثىع ئۇٔي وۆضِەپزۇلمۇ؟» زېَىفىپ ئوضٔىسىٓ رۇضؼبٔىسى ،روپب -
چبڭالض ئۇالضٔىڭ ئۈؼزي  -ثبـٍىطىسىٓ ثۇذؽۇپ چۈـزيٌ .ېىىٓ ئۇالض ئىفىىٕىڭ ٍوچۇلىسىٓ
لبضاپ ثىط وىفىٕىڭ ٍېفىً رؤٕي ٍېپىٕىپ ٍېزىۋارمبٍٔىمىٕي وۆضزى ۋە «ئبٌالھ ثىٍەْ لەؼەِىي،
ئۀە ـۇ چولۇَ ِۇھەِّەز ،ئۇ ھبظىط ئۇذالۋارىسۇ ،ئۈؼزىسىىي ئۇٔىڭ ئبزەرزە ٍېپىٕىپ ٍبرىسىؽبْ
رؤي» ،زېَىفزي .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇالض ثىطؼي «ـۇ »ٍ..ۀە ثىطؼي «ئەِەغ» زېگەْ گەپٍەض ثىٍەْ
ذېٍي ئۇظۇْ ۋالىزٕي ئۆرىۈظۈۋەرزي .ئەرىؽي ؼەھەضزە ھېٍىمي ئبزەَ ئوضٔىسىٓ رۇضۇۋىسى ،ئۇٔىڭ
ئەٌي ئىجٕي ئەثۇ ربٌىت ئىىۀٍىىي ئبـىبضا ثوٌسى .ثۇ چبؼسا ئۇالض لوٌٍىطىٕي چىفٍىفىپ
ئۇٔىڭسىٓ ضەؼۇٌۇٌالھٕي ؼوضىؽبٔىسى ،ئۇ« :ئۇلّبٍّەِْ ،بڭب زەپ ثەضِىسى» ،زېسى.
ثىئؽەد(ضەؼۇٌۇٌالھ پەٍؽەِجەضٌىه ـەضىپىگە ئېطىفىەْ ٍېٍي)ٔىڭ ٍ - 14ىٍي ؼەپەض (- 2
ئبً)ٔىڭ  - 27وۈٔيِ ،ىالزىَە ٍ - 622ېٍي ؼېٕزەثىط ( - 9ئبً)ٔىڭ ٍ - 12بوي  - 13وۈٔي
وېچىسە ضۇؼۇٌۇٌالھ ئۆٍىسىٓ ئبٍطىٍىپ ئۆظىٕىڭ ؼەپسىفي ئەثۇ ثەوطىٕىڭ ئۆٍىگە وەٌسى .ئبٔسىٓ
ئىىىىٍَەْ ثىطٌىىزە وېچىٕىڭ ئبذىطلي ِەظگىٍىسە ،ربڭ ئېزىفزىٓ ثۇضۇْ ِەوىىسىٓ چىمىپ
وېزىؿ ِەلؽىزىسە ئبٌسىطاپ ئەثۇ ثەوطىٕىڭ لوضۇؼىٕىڭ ئبضلب ئىفىىىسىٓ چىمىپ وېزىفزي.
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ لۇضەٍؿ زائىطٌىطىٕىڭ لبرزىك ئىع لوؼالٍسىؽبٍٔىمىٕي ۋە
پبٍاللچىالضٔىڭ ٔەظىطى ئبٌسى ثىٍەْ ِەوىىٕىڭ ـىّبٌىؽب ِبڭىسىؽبْ ِەزىٕە ٍوٌىؽب
چۈـىسىؽبٍٔىمىٕي ثىٍگەْ ثوٌؽبچمب ،ئۇ ئەؼٍي ٔىفبٕٔىڭ ربِبِەْ ئە وؽي رەضىپىگە ٍوي ئبٌسى .ئۇ
ثوٌؽىّۇ ِەوىىٕىڭ عۀۇثىؽب ؼوظۇٌؽبْ ِەوىە ٍ -ەِەْ چوڭ ٍوٌي ئىسى .ضەؼۇٌۇٌالھ ثۇ ٍوي ثىٍەْ
ثەؾ وېٍوِېزىطزەن عۀۇثمب لبضاپ ِېڭىپ «ؼۇض» رېؽي زەپ ئبرىٍىسىؽبْ ثىط ربؼمب ٍېزىپ ثبضزى.
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ثۇ ربغ ئۆظى ئېگىعٍ ،وٌٍىطى ئەگطى  -رولبً ،رىه لىَب ربغ ثوٌۇپ ،ئەرطاپي پۈرۈٍٔەً لوضاَ ربـالض
ثىٍەْ ئوضاٌؽبْ ،لەزەَ ئېٍىپ ِېڭىؿ روٌىّۇ لىَىٓ ئىسى .ـۇڭب ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئىىىي پۇرىسىٓ
ثىط لبٔچە ٍەضٔي ئۇچٍۇق ربـالض ٍىطرىۋەرزي .لبٔسالال ثوٌّىؽۇْ ربؼمب ٍېمىٓ لبٌؽبٔسا ئەثۇ ثەوطى
ضەؼۇٌۇٌالھٕي ھبپبـالپ ٍۈزۈپ ،وۈچىٕىڭ ثبضىچە ٍۈگۈضۈپ ،ربغ چولمىؽىسىىي ئۆڭىۈضگە
ئەوىطىۋاٌسى .ثۇ ربغ ربضىرزب «ؼبضى ؼۇض»ٍ ،ۀي ،ؼۇض رېؽي ئۆڭىۈضى زەپ ئبربٌسى.
ئىىىىٍَەْ ؼبضؼب ٍېزىپ ثېطىۋىسى ،ئەثۇ ثەوطى « :ئي ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەْ وىطِەً رۇضؼىٓ،
ئبۋۋاي ِەْ وىطىپ چىمبً ،ئەگەض ظىَبٔساؾ ھبـبضەرٍەض ثوٌؽب ؼۀسىٓ وۆضە ِبڭب رەگىىٕي
ٍبذفي» ،زېسى .ئبٔسىٓ ؼبضؼب وىطىپِ ،ەٌۇَ ٍەضٔي ؼېطىپ  -ؼۈپۈضزى .ئۇٔىڭ ثىط ثۇٌۇڭىسىىي
رۆـۈوىە وۆٍٕىىىٕي ٍىطرىپ رىمىپ لوٍسىٍ ،ۀە ثىط چەرزىىي ئىىىي رۆـۈوىە ئىىىي پۇرىٕي
رىمىپ ئۇٔي ئەرزي .ئبٔسىٓ ضەؼۇٌۇٌالھٕي وىطىفىە رەوٍىپ لىٍسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ضەؼۇٌۇٌالھ
ؼبضؼب وىطزى ۋە لبرزىك ھېطىپ چبضچبپ وەرىۀٍىىىسىٓ ثېفىٕي ئەثۇ ثەوطىٕىڭ لۇچىمىسا لوٍسى
 زە ،وۆظى ئۇٍمۇؼب وەرزي .ثۇ چبؼسا ئەثۇ ثەوطىٕىڭ رۆـۈوىە رىمىپ رۇضؼبْ پۇرىٕي ٍىالْچېمىۋاٌسىٌ ،ېىىٓ ئۇ ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئوٍؽىٕىپ وېزىفىسىٓ ئۀؽىطەپ چىساپ ِىسىطٌىّب ً
رۇضؼبْ ئىسى ،ئەِّب ئۇٔىڭ وۆظٌىطىسىٓ ئبؼطىك ئبظاثي رۈپەٍٍي رۆوۈٌگەْ ٍبؾ ربِچىٍىطى
ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ِەڭعىگە رېّىپ ئۇٔي ئوٍؽىزىۋەرزي ۋە ئۇٔىڭسىٓ « ٔېّە ثوٌسۇڭ؟ ئي ئەثۇ ثەوطى!»
زەپ ؼوضىسى .ئەثۇ ثەوطىٍ« :ىالْ چېمىۋاٌسى ،ھېچ ۋەلەؼي ٍوق ؼەْ ئۈچۈْ ئبرب  -ئبٔبَ
پىسازۇض» ،زېسى ،ـۇٔىڭ ثىٍەْ ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇضٔىسىٓ رۇضۇپ ئۇٔىڭ پۇرىؽب رۈوۈضۈپ لوٍۇۋېسى،
ئۇٔىڭ پۇرىسىىي ئبؼطىك پەؼەٍسى .ئۇالض ؼبضزا عۈِە ،ـۀجەٍ ،ەوفۀجە وۈٍٔىطى ئۈچ وۈْ
ٍوـۇضۇٔۇپ رۇضزى .ثۇ عەضٍبٔسا ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئەثي ثەوطى ئۇالضٔىڭ لېفىؽب ھەض وېچە وېٍىپ -
وېزىپ رۇضزى.
ئەِّب لۇضەٍؿ زائىطٌىطى ھېٍىمي لبثبھەرٍىه پىالٕٔي ئىغطا لىٍىسىؽبْ ئەرىگىٕي ،ئۇٔىڭ
لېچىپ وەرىۀٍىىىٕي ئۇلمبٔسىٓ وېَىٓ ؼبضاڭٕىڭ ئۆظى ثوٌۇپ وەرزي .ئۇالض ئبۋۋاي ثېطىپ ئەٌي
ئىجٕي ئەثي ربٌىپٕي ئۇضزى ۋە ئۇٔي وەئجىٕىڭ ٍېٕىؽب ؼۆضەپ ئەوىٍىپ ،ثىطەض ٍىپ ئۇچىؽب
ئېطىفىپ لبالضِىع زەپ ثىط ؼبئەد ؼوالپ لوٍۇـزي ئبذىطى ئەٌىسىّٕۇ ھېچ لبٔساق عبۋاثمب
ئېطىفەٌّىگۀسىٓ وېَىٓ ،ھەِّىؽي روپٍىفىپ ئەثۇ ثەوطىٕىڭ ئۆٍىگە ثبضزى ،ئۇٔىڭ ئىفىىىٕي
لېمىۋىسى ،ئۇالضٔىڭ ئبٌسىؽب ئەثي ثەوطىٕىڭ لىعى ئەؼّب چىمزي .ئۇالض ئەؼّبزىٓ لوپبٌٍىك ثىٍەْ:
«ئبربڭ ٔەزە؟» زەپ ؼوضىؽبٔىسى .ئەؼّبئ« :ئبٌالھ ثىٍەْ لەؼەِىيِ ،ەْ ئبربِٕىڭ ٔەزىٍىىىٕي
ثىٍّەٍّەْ» زېسى .ثۇ چبؼسا ئەثۇ عەھىً لوٌىٕي ـىٍىزىپ ،ئەؼّبٔىڭ ِەڭعىگە ثىط وبچبد
ئۇضۇپ ئۇٔىڭ لۇٌىمىسىىي ِۇٔچىمىٕي ئۇچۇضۇۋەرزي.
ئبضلىسىٕال لۇضەٍفٍەض عىسزىٌ ٍىؽىٓ چبلىطىپ ِەظوۇض ئىىىي وىفىٕي لوٌؽب چۈـۈضۈؾ
ئۈچۈْ رېعزىٓ ھەضىىەرىە وېٍىپِ ،ۇِىىٓ ثوٌؽبْ ثبضٌىك ۋاؼزىٍەضٔي لوٌٍىٕىفٕي لبضاض لىٍسى.
ـۇٔىڭ ثىٍەْ ِەوىىگە وىطىپ چىمىسىؽبْ ثبضٌىك ٍوي ئېؽىعٌىطىٕي لوضاٌٍىك رەوفۈضۈپ ،لبرزىك
ٔبظاضەد ئبؼزىؽب ئېٍىٕسى .ـۇٔسالال ثۇ ئىىىىٍَۀٕىڭ لبٍؽي ثىطؼىٕىڭ ِەٍٍي ئۆٌۈنِ ،ەٍٍي
رېطىى ىٕي لۇضەٍؿ رەضەپىە ربپفۇضۇپ ثەضگۀٍەضگە ٍۈظ رۆگە ِۇوبپبد ثېطىسىؽبٍٔىمىٕي ئېالْ
لىٍسى .ثۇ چبؼسا پۇي ئۈچۈْ ھەض ٔەضؼىسىٓ وېچىسىؽبْ ثىط ثۆٌۈن ئبرٍىك چەۋأساظالض ۋە پىَبزە
ئىع لوؼٍىؽۇچىالض ئۇالضٔي ئىعٌەـىە ثبـٍىسى .ئۇالض ربؼٕي ئېگىع ،ئوٍّبٕٔي چوڭمۇض ،ؼەھطأي
ٍېطاق ،ـەھەضٔي لىؽزبڭ زېّەً پىذ ربضىؽبٔسەن ربضاپ ،پىزطاپ وېزىفزيٌ .ېىىٓ ھېچ ثىط ٍبلزىٓ
« ِبٔب ِەْ ربپزىُ ٍبوي وۆضزۈَ» ،زېگەْ ؼبزا ئبڭالّٔبٍززي.
ثىط وۈٔي چبضٌىؽۇچي لوـۇْ ؼبضٔىڭ ئېؽىعىؽب ٍېزىپ ثبضزىٌ ،ېىىٓ ئبٌالھ ئۆظ ئىفىؽب ھبِبْ
ؼبٌىجزۇضوي ،ئۇالضؼب ضەؼۇٌۇٌالھٕي وۆضؼەرّىسى .ئىّبَ ثۇذبضى ئۀەغ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ،ئۇ
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ئەثۇ ثەوطىسىٓ ضىۋاٍەد لىٍؽبْ ھەزىؽزە ِۇٔساق زېَىٍگەِْ :ەْ ضەؼۇٌۇٌالھ ثىٍەْ ؼبضزا
رۇضۇۋاربرزىُ ثېفىّٕي ئبظضاق وۆرۈضۈپ لبضىؽبَ ،ثىط ِۇٔچە ئبزەٍِەضٔىڭ پۇد  -پبچبلٍىطىٕي
وۆضزۈَ .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ضەؼۇٌۇٌالھمب« :ئي ضەؼۇٌۇٌالھ ،ئەگەض ئۇالضٔىڭ ثىطؼي ئۆظىٕىڭ ثېفىٕي
ـۇٔساق رۆۋەْ لىٍؽىال ثىعٔي چولۇَ وۆضۈپ لبٌىسۇ» زېسىُ ،ضەؼۇٌۇٌالھ ِبڭب «عىُ رۇضؼىٓ ،ئي
ئەثۇ ثەوطى ،ثىع ئىىىي ،ئبٌالھ ثوٌؽب ئۈچىٕچىّىعزۇض» ،زېسى ٍۀە ثىط ئىجبضىسە «ئي ئەثۇ ثەوطى
ئبٌالھ ئۈچىٕچىؽي ثوٌؽبْ ئىىىەٍٍۀسىّٕۇ ئۀؽىطەِؽەْ؟» زېسى .ثۇ ھەلىمەرۀّۇ وبرزب ثىط
ِۆعىعە ثوٌؽبٔىسى ،ئبٌالھ ئۇٔىڭ ثىٍەْ ئۆظ پەٍؽەِجىطىٕي ئەظىعٌىسى .چبضٌىؽۇچىالض ثىٍەْ
ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئبضىٍىمىسا پەلەد ثىط لبٔچە لەزەَ ٍەض لبٌؽبٔسا ئۇالض لبٍزىپ وېزىفزي.
-7858عۇئبيِ :ەدىٕە ٍوٌىذىىي جەٍَبسٌىمالس
ئۈچ وۈٔسىٓ ثىطى عىسزىٌ ئىع لوؼالؾ ئبضلىٍىمّۇ ھېچ لبٔساق ٔەرىغىگە ئېطىفەٌّىگەْ
لۇضەٍؿ زائىطٌىطىٕىڭ ئبچچىمي ثىط ئبظ پەؼىۇٍؽب چۈـۈپ ،ئىع  -ئىعزەؾ ٔىؽجەرەْ ثېؽىمىپ،
ٔۆۋەد ئبٌّىفىپ چبضالؾ ،رەوفۈضۈؾ ھەضىىەرٍىطى ئبظ  -روال روذزىؽبٔسەن لىٍىۋىسى،
ضەؼۇٌۇٌالھ ثىٍەْ ئەثۇ ثەوطى ِەزىٕىگە لبضاپ ٍوي ئېٍىفمب رەٍَبضالٔسى.
ئۇالض ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئۇضەٍمىزٕي ٍوي ثبـالؾ ئۈچۈْ ٍبٌٍىسى .ئبثسۇٌالھ ئۇؼزب ٍوي
ثبـٍىؽۇچي ثوٌۇپ ،گەضچە ئۇ لۇضەٍفٍىىٍەضٔىڭ زىٕىسا ثوٌؽىّۇ ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇٔىڭؽب ئىفۀگۀىسى
ۋە ئۈچ وۈٔسىٓ وېَىٓ ؼۇض رېؽىٕىڭ ئۆڭىۈضىسە ئۇچطىفىفمب ۋەزىٍىفىپ ئۇٔىڭؽب ئۇالؼٍىطىٕي
ربپفۇضۇپ ثېطىپ چىممبْ ئىسى .ضاؼذ زېگۀسەن زۈـۀجە وۈٔي ربڭ ؼەھەضزە (ٍۀي
ھىغىطىَٕىڭ ٍ - 1ىٍي ضەثىئۇٌئەۋۋەي ( - 3ئبً) ئېَىٕىڭ ثىطىٕچي وۈٔي ِىالزىَە ٍ - 622ىٍي
ؼىٕزەثىط ( - 9ئبٍٕىڭ  - 16وۈٔي) ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئۇضەٍمىذ ئىىىي رۆگىٕي ٍېزىٍەپ ؼۇض
رېؽىٕىڭ ٍېٕىسا پەٍسا ثوٌسى .ثۇ چبؼسا ئەثۇ ثەوطى ضەؼۇٌۇٌالھمب« :ؼبڭب ئبربَ پىسازۇض ئي
ضەؼۇٌۇٌالھ ،ثۇ ئىىىي رۆگىٕىڭ ثىطىٕي ربٌٍىؽىٓ» ،زېسى ۋە ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئبٌسىؽب ئۇ ئىىىي
رۆگىٕىڭ ئېؽىٍطەوىٕي رەڭٍىسى ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇٔىڭؽب «ثوٌىسۇ ،پۇٌؽب ئبالً» ،زېسى
ئەؼّب ثىٕزي ئەثي ثەوطى ئبرىؽي ثىٍەْ ضەؼۇٌۇٌالھمب ئۇالضٔىڭ ؼەپەض رەٍَبضٌىمىٕي ئېٍىپ
چىممبٔىسى .ثىطاق ،ئۇ ئوظۇلٍۇق ؼېٍىپ چىممبْ لبچىؽب ثبؼالٔچب ثېىېزىفٕي ئۇٔزۇپ لبپزۇ ،ئۇالض
ِبڭؽىٍي رەِفەٌگۀسە ئوظۇلٍۇق ثبض ثولچىٕي ٍۈن  -ربلب ئېؽىپ لوٍّبلچي ثوٌۇۋىسىِ ،ۇِىىٓ
ثوٌّبً لبٌسى .ـۇڭب ،ئۇ زەضھبي ثېفىسىىي ئۆضۈِە چېچىٕي ئىىىىگە ئبٍطىپ ثىطٔي وېؽىپال
ئوظۇلٍۇق لبچىؽىٕي رۆگىگە ئېؽىپ ثەضزى ۋە ٍۀە ثىطٔي ئۆظ عبٍىؽب ئۆضۈپ لوٍسى .ـۇٔسىٓ
ئېزىجبضەْ ئۇ «ظارۇٕٔىزبلەٍىٓ» لوؾ وووۇٌٍىك زەپ ئبربٌسى .ئبٔسىٓ ئۇالض ٍۈضۈپ وەرزي ۋە ئۇالض
ثىٍەْ ئبِىط ئىجٕي ـوھەٍطِۇ ثىٍٍە ٍوٌؽب چىمزيٍ .وي ثبـٍىؽۇچي (ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئۇضەٍمىذ)
ئۇالضٔي زېڭىع ؼبھىٍي رەضەپىە ثبـالپ ِبڭسى .ئبثسۇٌال ئىجٕي ئوضەٍمىزٕىڭ ئۇالضٔي ؼبضزىٓ
چىمىپال ئۇزۇي ثبـالپ ِبڭؽبْ ٍوٌي  -ئۇ ئبۋۋاي عۀۇثمب لبضاپ ٍەِەْ رەضەپىە زاۋاٍِىك
ئىٍگىطٌىسى ،ئبٔسىٓ ؼەضثىە ثۇضۇٌۇپ زېڭىع ؼبھىٍىؽب لبضاپ ِبڭسى ،ھەرزب ثىط چبؼسا وىفىٍەض
ئبٔچە ثىٍىپ وەرّەٍسىؽبْ ثىط ٍوٌؽب ٍېزىپ ثېطىۋىسى ،لىعىً زېڭىع ثوٍىؽب ٍېمىٓ ثىط ٍەضزىٓ
ـىّبٌؽب ثۇضۇٌسى ۋە ئۇ ٍ ەضزە ئبزەٍِەض وەِسىٓ وەَ ِبڭىسىؽبْ ثىط ٍوٌالضزىٓ ثبـالپ ِبڭسى.
-7858عۇئبيِ :ەدىٕە ٍوٌي ئۈعحىذە ٍۈص ثەسگەْ ۋەلەٌەس
ئىّبَ ثۇذبضى ئەثۇ ثەوطى ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ٔەلىً لىٍؽبْ ھەزىؽٍەضٔىڭ ِەظِۇٔىسا
ِۇٔساق ثبٍبْ لىٍىٕؽبْ « .ثىع پۈرۈْ ثىط وېچە ئەرىؽي ئەرىگۀسىٓ ربوي ئبٌەَ چۈؾ ثوٌؽبٔؽب لەزەض
ٍوي ٍۈضزۇق ،ھەرزب ثىط چبؼسا وۈْ رىه چۈؾ ثوٌۇپٍ ،وٌالض رىٕچٍىٕىپ روال  -رېطىُ ئبزەَ
ئۇچطىّبٍسىؽبْ ثوٌىۋىسى ،ـۇ ئەؼٕبزا ثىعگە ٍىطالزىٓ چوڭ ثىط ربؾ وۆضۈٔسى ،ثىع ئۇٔىڭ ؼبٍە
ربـٍىؽبْ رەضىپىگە ئۆرۈپ چۈـزۇقِ ،ەْ ضەؼۇٌۇٌالھمب ئۆظ لوٌۇَ ثىٍەْ ئبضاَ ئبٌىسىؽبْ عبً
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ضاؼٍىسىُ .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇذالپ لبٌسىِ ،ەْ رۇضۇپ ئەرطاپٕي وۆظەرزىُ .ثىط چبؼسا
ثىط پبزىچي ثبال لوٍىٕي ثىع رەضەپىە ئۇزۇي ھەٍسەپ وەٌسى .ئەؼٍىسە ئۇِۇ ثىعگە ئوذفبؾ
ؼبٍىساؾ ئۈچۈْ وەٌگەْ ئىىەْ ،ئۇ ٍېٕىسىىي ثىط ربؾ لبچىؽب ئبظضا ق ؼۈد ؼېؽىپ ثەضزىِ .ۀسە
ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ربھبضەد ئېٍىفي ۋە ؼۇ ئىچىفي ئۈچۈْ ئېٍىۋاٌؽبْ ثىط لبچب ثبض ئىسى .ؼۈرٕي ـۇ
لبچىؽب لۇٍۇپ ئېٍىپ وەٌسىُِ .ەْ ئۇٔي ربرٍىك ئۇٍمۇؼىسىٓ ئوٍؽىزىفٕي ذبٌىّبٍززىٌُ .ېىىٓ ،ئۇ
ِېٕىڭ وېٍىفىّگىال ئوٍؽبٔسى .ضەؼۇٌۇٌالھ ؼۈرٕي لوٌۇِسىٓ ئې ٍىپ ئىچزي ،ـۇٔىڭ ثىٍەْ ٍۀە ثۇ
ٍەضزىٓ لوظؼىٍىپ ٍوٌىّىعؼب ضاۋاْ ثوٌسۇقٍ .وٌسا ثۇالضؼب ؼۇضالە ئىجٕي ِبٌىه ٍېزىفىۋاٌؽىٍي ربغ
لبٌسى « .ثىع ٍوٌؽب چىمىۋەضزۇق ،ھبٌجۇوي ِۇـطىىالض ثىعٔي لبرزىك ئىعزەۋەربرزي ،ـۇٔسالزىّۇ ثىعٔي
ؼۇضالە ئىجٕي ِبٌىىزىٓ ثبـمب ھېچىىُ ثبٍمىَبٌّىسى .ئۈ ثىعگە ئبد ثىٍەْ ٍېزىفىۋاٌسى ،ثۇ چبؼسا
ِەْ « ئي ضەؼۇٌۇٌالھ ِبٔب ئىع لوؼٍىؽۇچىالض ثىعگە ٍېزىفىۋاٌسى» زېگۀىسىُ ،ضەؼۇٌۇٌالھ
«ذبرىطعەَ ثوٌؽىٓ ئبٌالھ ثىع ثىٍەْ ثىٍٍە» زېسى .ؼۇضالە لبٍزىپ وەرزي .ئۇ وىفىٍەضٔىڭ
روذزىّبً ئىعزەۋارمبٍٔىمىٕي وۆضۈپِ« :ەْ ؼىٍەض گە ۋاوبٌىزەْ ذەۋەضٔىڭ ضاؼذ ٍبٌؽبٍٔىمىٕي
ئېٕىمالپ وەٌسىُ .ثۇ ئەرطاپزب ھېچ گەپ ٍوق» ،زەپ وىفىٍەضٔي ئىعزەـزىٓ ٍبٔسۇضۇـمب ثبـٍىسى .
ؼۇضالە ،ئۇ وۈٕٔىڭ ئەرىگىٕي ضەؼۇٌۇٌالھ ۋە ئەثۇ ثەوطىگە لبضـي وۈضەؾ لىٍؽۇچىالضزىٓ ئىسى.
وەچٍىىي ثۇ ئىىىەٍٍۀٕي لوؼساٍسىؽبْ پبؼىجبٔؽب ئبٍالٔسى.
ضەؼۇٌۇٌالھ ـۇ پېزي ٍوي ٍۈضۈپ ھەرزب ثىط چبؼسا ذۇظائە لەثىٍىؽىسىٓ ئۇِّي ِەئجەز
ئىؽىٍّىه ثىط ئبٍبٌٕىڭ وەپىؽىٕىڭ ٍېٕىسىٓ ئۆرزي .ئۇ چىساِچبْ ،ئبٌىغبٔبپ ئبٍبي ثوٌۇپ ،ئبـۇ
ؼەھطازىىي وەپىؽىسە رېطىى چىٍىه لىٍىپ ئۆرەرزي .ئۆرىەْ  -وەچىۀٍەضگە ئبؾ  -ربِبق ۋە
ئۇؼؽۇٌۇق ثېطىپ ٍوٌؽب ؼبالرزي .ـۇ ٍىٍي ھەلىمەرەْ لۇضؼبلچىٍىك ۋە لەھەرچىٍىه ٍۈظ ثەضگەْ
ٍىً ثوٌؽبْ ئىسى .ئۇِّي ِەئجەزٔىڭ لوٍٍى طى ثەن ئوضۇق ثوٌۇپ ؼۈد چىمىسىؽبٔسەن ئەِەغ
ئىسى .ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇ لوٍٕىڭ ئەِچىىىٕي لوٌي ثىٍەْ ؼىَالپٔ« :بھبٍىزي ـەپمەرٍىه ۋە ِىھطىجبْ
ئبٌالھٕىڭ ئىؽّي ثىٍەْ ثبـالٍّەْ» ،زەپ زۇئب لىٍىۋىسى ،ـۇئبْ ھېٍىمي لوٍٕىڭ ئەِچىىىسىٓ
ؼۈد ئېزىٍىپ چىمىپ لوٌىؽب رۆوۈٌۈـىە ثبـٍىسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ضەؼۇٌۇٌالھ ثىط لبٔچە ئبزەِگە
ربئبَ ؼىؽىسىؽبْ ثىط ئبضا لبچىٕي ئەوىٍىپ ،ئۇ لوٍٕي ؼېؽىفمب ثبـٍىسى .ثىطزەِسىال لبچىٕىڭ
ٍۈظىگە لبٍّبلالض ٌەٍٍىسى .ضەؼۇٌۇٌالھ ؼۈرٕي ئبٌسى ثىٍەْ ھېٍىمي ئبٍبٌؽب ؼۇٔسى .ئۇ ئبٍبي ئىچىپ
لبٔسى .ئبٔسىٓ ٍېٕىسىىي ھەِطاھٍىطىٕي ؼۇؼبضزى .ئۇالضِۇ ئىچىپ لېٕىفزي .ئەڭ ئبذطىسا ئۆظى
ئىچزيٍ .ۀە ؼېؽىپ لبچىٕي ٌىمّۇٌىك روـمۇظۇۋەرزي ۋە ئۇ ؼۈرٕي ھېٍىمي ئبٍبٌٕىڭ ٍېٕىؽب لوٍۇپ
ٍوٌؽب ضاۋاْ ثوٌسى.
ئۇظاق ئورّەً ،ئۇ ذورۇٕٔىڭ ئېطى (ئەثۇ ِەئجەز) ئوضۇلٍۇلىسىٓ لەزەَ ئېٍىفمب ِبعبٌي
لبٌّىؽبْ ثىط لبٔچە ربي ـبذپبً ؼبؼٍىمٕي ھەٍسەپ پەٍسا ثوٌسى .ئۇ ئۆٍىسىىي ؼۈرٕي وۆضۈپ
ھەٍطاْ لبٌسى .ئۇِّي ِەئجەز ثوٌؽبْ ئىفالضٔي زەپ ضەؼۇٌۇٌالھٕي ثىط لۇض رؤۇـزۇضۇۋىسى ،ئەثۇ
ِەئجەز« :ئبٌالھ ثىٍەْ لەؼەِىي ،لۇضەٍفٍەض گېپىٕي لىٍىپ ٍۈضگەْ وىفي چولۇَ ـۇ ئىىەِْ ،ەْ
ئۇٔىڭؽب ھەِؽۆھجەد ثوالً زېگۀىسىُ ،پۇضؼەد ثوٌؽب چولۇَ ـۇٔساق لىٍىّەْ» ،زېسى .ؼەپەض
زاۋاِىسا ضەؼۇٌۇٌالھ ئەثۇ ثۇضەٍسىگە ٍوٌۇلزي .ئۇ لەۋِي  -عبِبئىزي ئىچىسە وبرزب ئبثطوٍٍۇق وىفي
ئىسى .ئۇ ثۇ لېزىُ لۇضەٍؿ زائىطٌىطى ئېالْ لىٍؽبْ ظوض ِىمساضزىىي ِۇوبپبرٕي لوٌؽب وەٌزۈضۇؾ
رەِەؼىسە ضەؼۇٌۇٌالھ ۋە ئەثۇ ثەوطىٕي ئىعزەپ چىممبْ .ئۇ ضەؼۇٌۇٌالھ ثىٍەْ ٍۈظ رۇضأە وۆضۈـۈپ
پىىىطٌەـىۀسىٓ وېَىٓ ـۇ ٍەضٔىڭ ئۆظىسىال ثىٍٍە چىممبْ ٍەرّىؿ وىفي ثىٍەْ ِۇؼۇٌّبْ
ثوٌؽبٍٔىمىٕي ئېالْ لىٍسى ۋە زەضھبي ثېفىسىىي ؼەٌٍىؽىٕي ئېٍىپ ٔەٍعىؽىگە چىگىپ ئەِىٍٕىه
ۋە رىٕىچٍىك ئەٌچىؽي عبھبٕٔي ئەزٌي  -ئبزاٌەرىە روـمۇظۇؾ ئۈچۈْ وەٌسى ،زېگۀٕي
ثىٍسۈضىسىؽبْ ئەٌەَ لىٍىپ وۆرۈضۈۋاٌسىِ .ەزىٕىگە ثبضؼۇچە ثوٌؽبْ ئبضىٍىمزب ٍۀە ضەؼۇٌۇٌالھ

305

www.uyghurmuslim.com www.fb.com/uighurawazi uighurawazi@yahoo.com
ظۇثەٍط ئىجٕي ئەۋۋاَ ثىٍەْ ئۇچطاـزي .ئۇ ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ـبِسىٓ لبٍزىپ وېٍىۋارمبْ رىغبضەد
وبضۋىٕي ثىٍەْ ثىٍٍە ئىسى .ئۇ ضەؼۇٌۇٌالھ ۋە ئەثۇ ثەوطىگە ثىطزىٓ ئبق ضەذززە روْ وەٍگۈظۈپ
ٍوٌؽب ؼبٌسى.
-7851عۇئبي :لۇثب وۀحىذە ؽبدٌىك
ثىئؽەد (ضەؼۇٌ ۇٌالھ پەٍؽەِجەضٌىه ـەضىپىگە ئېطىفىەْ ٍىٍي)ٔىڭ ٍ - 14ىٍي (ثۇ،
ھىغىطىَٕىڭ ثىطىٕچي ٍىٍي ھېؽبثٍىٕىسۇ) ضەثىۇٌئەۋۋەي ( - 3ئبً)ٔىڭ  - 8وۈٔي (ِىالزىَە - 622
ٍىٍي ؼىٕزەثىط (9ئبً)ٔىڭ  - 23وۈٔي) زۈـۀجە ضەؼۇٌۇٌالھ لۇثب وۀزىگە ٍېزىپ وەٌسى.
ئىجٕي لەٍَۇَ ِۇٔساق زەٍسۇ « :ذۇـبٌٍىك ؼبزاؼي ۋە رەوجىط ئبۋاظى ثۀي ئەِطى ئىجٕي ئەۋؾ
ِەھەٌٍىؽىسە ٍبڭطىسىِ .ۇؼۇٌّبٔالض ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ؼبق  -ؼبالِەد ٍېزىپ وەٌگۀٍىىىگە ذۇـبي
ثوٌۇپ رەوجىط ئېَزبرزي .وىفىٍەض رەضەپ  -رەضەپزىٓ ئۇٔىڭ ثىٍەْ وۆضۈـۈؾ ئۈچۈْ وەٌّەوزە
ئىسى .ئۇالض ضەؼۇٌۇٌالھ ثىٍەْ و ۆضۈـۈپ ضەؼۇٌۇٌالھمب لىعؼىٓ ؼبالَ ثىطەرزي ۋە ئۇٔىڭؽب
پەٍؽەِجەضٌىه ئېھزىطاِىٕي ثىٍسۈضەرزي .ئۇالض ئەرطاپٕي ئوضۇۋېٍىپ عوِجبق  -عوِجبق ثوٌۇپ
ِېڭىفبرزي .رەِىىٍٕىه ئۇٔىڭؽب روٌىّۇ ٍبضاـمبٔىسى ۋە ئبٌالھٕىڭ﴿ :فان اهلل ىو موَله و جرييل و صاحل
املؤمنني واملَلئكة بعد ذالك َهري﴾« ھەلىمەرەْ ئبٌالھ ئۇٔىڭ ِەزەرىبضىسۇض ،عىجطىئىٍّۇ ئۇٔىڭ
ِەزەرىبضىسۇض ،ئۇالضزىٓ ثبـمب پەضىفزىٍەضِۇ (ئؤىڭؽب) ٍۆٌۀچۈوزۇض» («لۇضئبْ وەضىُ» ؼۈضە
رەھطىُ  - 4ئبٍەد) زېگەْ ئبٍىزي ٔبظىً ثوٌّبلزب ئىسى.
ئۇضۋە ئىجٕي ظۇثەٍط ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ٍۀە ِۇٔساق زېگەْ « :ئۇالض ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئبٌسىؽب
چىمىفزي .ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇالض ثىٍەْ ئوڭ رەضەپىە ثۇضۇٌۇپ ِېڭىپ ،ثۀي ئەِطى ئىجٕي ئەۋؾ
ِەھەٌٍىؽىگە ثېطىپ چۈـزي .ثۇ وۈْ ضەثىئۇٌئەۋۋەي ئېَىٕىڭ زۈـۀجە وۈٔي ئىسى .ئەثۇ ثەوطى
ئۆضە رۇضۇپ وىفىٍەضٔي لوثۇي لىٍىۋاربرزي .ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇٔىڭ ٍېٕىسا عىُ ئوٌزۇضارزي .ـۇڭب
ضەؼۇٌۇٌالھٕي لبضـي ئېٍىؿ ئۈچۈْ چىممبْ ئۀؽبضالضزىٓ ثۇضۇْ ئۇٔي وۆضِىگۀٍەض ئۇزۇي ئەثۇ
ثەوطىٕىڭ ئبٌسىؽب وېٍىپ ؼبالَ ثېطىفىە ثبـٍىسى .ثىط چبؼسا ضەؼۇٌۇٌالھ ئوٌزۇضؼبْ ٍەضگە ئبپزبپ
چۈـۈپ لېٍىۋىسى ،ئەثۇ ثەوطى ئۈؼزىسىىي ضىساؼىٕي ؼېٍىپ ئۇٔىڭؽب ؼبٍىۋەْ لىٍىپ
ؼبٍىسىزىپ رۇضزى ،ـۇئبْ وىفىٍەض ضەؼۇٌۇٌالھٕي رؤۇۋېٍىفزي.
پۈرۈْ ِەزىٕە ئبھبٌىؽي لىعؼىٓ وەٍپىَبرمب چۆِسى .چوڭ  -وىچىه ھەِّىؽي ضەؼۇٌۇٌالھٕي
وۈرۈۋېٍىؿ ئۈچۈْ چىممبٔىسى .ثۇ وۈْ ِەزىٕە ربضىرىسا ِىؽٍىؽىع ـبزٌىممب روٌؽبْ ثىط وۈْ
ثوٌسى .ضەؼۇٌۇٌال ھ لۇثبزا وۇٌؽۇَ ئىجٕي ھەزەَ زېگەْ وىفىٕىڭ ئۆٍىگە چۈـزي .ئەٌي ئىجٕي ئەثي
ربٌىپ ضەؼۇٌۇٌالھزىٓ ئبٍطىٍىپ ِەوىىسە ئۈچ وۈْ رۇضۇپ وىفىٍەضٔىڭ ضەؼۇٌۇٌالھزىىي ئبٌؽۇ -
ثەضگۈٌىطىٕي ئۆظ عبٍىؽب لبضاض ربپمۇظۇۋېزىپ ،پىَبزە ٍوٌؽب چىمزي .ئبذىطى ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ
وەٍٕىسىٓ لۇثبزا ٍېزىپ وۇٌؽۇَ ئىجٕي ھەزەِٕىڭ ئۆٍىسە ئۇچطاـزي.
ضەؼۇٌۇٌالھ لۇثبزا زۈـۀجە ،ؼەٍفۀجە ،چبضـۀجە ۋە پەٍفۀجە رۆد وۈْ رۇضزى ۋە ثۇ
عەضٍبٔىسا لۇثب ِەؼغىسىٕي رەؼىػ لىٍىپ ،ئۇٔىڭسا ٔبِبظ ئولىسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ثۇ ِەؼغىس
ثىئؽەد (ضەؼۇٌۇٌالھ پەٍؽەِجەض ثوٌؽبْ)زىٓ وېَىٓ رەل ۋازاضٌىك ئبؼبؼىسا ثىٕب لىٍىٕؽبْ رۇٔغي
ِەؼغىس ثوٌۇپ لبٌسى .ثەـىٕچي وۈٔي (عۈِە وۈٔي) ثوٌۇۋىسى ،ضەؼۇٌۇٌالھ ئبٌالھٕىڭ ئەِطى
ثىٍەْ رۆگىؽىگە ِىٕسى ۋە رۆگىؽىٕي ثۀي ٔەعغبض (ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئبٔب رەضەپ ربؼىٍىطى)
ِەھەٌٍىؽي رەضەپىە ھەٍسېسى .ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇالضٔي چبلىطىؿ ئ ۈچۈْ ئبزەَ ئەۋەرىۀىسى .ـۇڭب،
ئۇالض لىٍىچٍىطىٕي ئېؽىپٔ ،ەٍعىٍىطىٕي وۆرۈضۈپ (ھۆضِەد لبضاۋۇٌٍىطى ؼۈپىزىسە)،
ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئبٌسىؽب وەٌسى .ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇالضٔي ئەگەـزۈضۈپ ِەزىٕە رەضەپىە لبضاپ
ئىٍگىطٌىسى ،ثۀي ئەِطى ئىجٕي ئەۋؾ ِەھەٌٍىؽىگە وەٌگۀسە عۈِە ٔبِىعىٕىڭ ۋالزي ثوٌسى.
ـۇٔىڭ ثىٍەْ ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇالض ثىٍەْ (ھبظىطلي) ثەرٕي ۋازى زېگەْ عبٍسىىي ِەؼغىسٔىڭ ئوضٔىسا
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عۈِە ٔبِىعىٕي ئولۇزى .ئۇالض ٍۈظزەن ئبزەَ ئىسى.
-7855عۇئبي :سەعۇٌۇٌالھٕىڭ ِەدىٕىگە وىشىؾي
عۈِە ٔبِىعىسىٓ وېَىٓ ضەؼۇٌۇٌالھ ِەزىٕىگە وىطزى (ـۇ وۈٔسىٓ ئېزىجبضەْ ٍەؼطەپ زەپ
ئبرىٍىسىؽبْ ثۇ لەزىّي ـەھەض «ِەزىٕەرۇٕٔەثەۋىََە»ٍ ،ۀي «پەٍؽەِجەض ـەھىطى» زەپ ئبربٌسى .
رۆۋۀسە ثۇٔي لىؽمبضرىپ ِەزىٕە ـەھەض زەپال ئبربٍّىع) .ضەؼۇٌۇٌالھ ِەزىٕىگە لەزەَ رەـطىپ
لىٍؽبْ ثۇ وۈْ ربضىري ئەھّىَەرىە ئىگە ،چوڭ  -وىچىه ـبز  -ذۇضاٍِىممب چۆِگەْ ئۇٔزۇٌؽۇؼىع
ثىط وۈْ ثوٌسى ،ئۆٍٍەض ،ھوٍال  -ئبضاِالض ،ووچب ووٍالض ۋە ضەؼزە  -زولّۇـالض لىعؼىٓ ِەزھىَە
ـوئبضٌىطى ۋە رەثطىه  -ئبٌمىؿ ؼبزاٌىطى ثىٍەْ ظىٍعىٍىگە وەٌسى .ئۀؽبضالضٔىڭ لىعٌىطى ـبزٌىك
ۋە ذۇـبٌٍىك رۀزۀىؽىگە ِبغ وەٌزۈضۈپ ئۇؼۇي ئوٍٕبپ ،رۆۋۀسىىي ِىؽطاالضٔي ئولۇٍززي.
ضەؼۇٌۇٌالھ رۇٌۇْ ئبٍسەن چېچىپ ٔۇض،
چىمىپ وەٌسى ؼۀَەرۇٌۋىسازىٓ.
ذۇزاؼب ـۇوطى لىٍّبق ثىعگە الظىُ،
ثىطەض ئبزەَ لوي ئۈظِىؽىال زۇئبزىٓ.
ِۇؼۇٌّبٔالضؼب ِەلجۇي ئۇـجۇ زىٕٕي،
ضەؼۇٌۇٌالھ ئېٍىپ وەٌسى ذۇزازىٓ
ئۀؽبضالضٔىڭ ھەِّىؽي گەضچە ئۆً  -ئبضاٍِىطى ئبظازە ،زۆٌەرّەْ ظەضزاض وىفىٍەض
ثوٌّىؽىّۇٌ ،ېىىٓ ئۇالضٔىڭ ھەض لبٔسىؽي ضەؼۇٌۇٌالھٕي ئۆظ ئۆٍىگە چۈـۈضۈـٕىڭ ووٍىسا ئېسى.
ـۇڭب ضەؼۇٌۇٌالھ ھەضثىط ووچب ھەض ثىط لوضۇٔىڭ ئبٌسېسىٓ ئۆرؽە ،رۆگىؽىٕىڭ چۇٌۋۇضىٕي
رۇرۇۋېٍىپ ھەؾ  -پەؾ زېگۈچە ذبٌزب  -ذوضعۇْ ،لوضاي ٍ -بضاغ ،ئەؼۋاپ  -ؼەضاِغبٔالضٔي
ربضرىپ ثوالرزي .ثۇ چبؼسا ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇالضؼب« :رۆگىٕي ئۆظ ئىرزىَبضىؽب لوٍۇۋېزىڭالض ،ئۇ ئبٌالھٕىڭ
ئەِطى ثىٍەْ ِبڭؽۇچىسۇض» زەٍززي .ـۇٔىڭ ثىٍەْ رۆگە ئىرزىَبضى ھبٌسا ِبڭؽىٍي رۇضزى .ھەرزب ثىط
چبؼسا ھبظىطلي پەٍؽەِجەض ِەؼغىسىٕىڭ ئوضٔىؽب ٍېزىپ وېٍىۋىسى ،رۆگە ربلال چۆوۈپ ٍبرزي.
ضەؼۇٌۇٌالھ رېري رۆگىؽىسىٓ چۈـىىچە ثوٌّىؽبْ ئىسى ،رۆگە ٍۀە لوظؼۇٌۇپ ئبظضاق ِېڭىپ
روذزىسى .ئبٔسىٓ ئىىىي ٍېٕگە ثىط لبضىۋېزىپ وەٍٕىگە ثۇضۇٌۇپ وېٍىپ زەؼٍەپىي ئوضٔىؽب
چۆوۈپ ٍبرزي .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ضەؼۇٌۇٌالھ رۆگىسىٓ چۈـزي .ثۇ عبً (ضەؼۇٌۇٌالھٕڭ ربؼىٍىطى)
ثۀي ٔەعغبض عەِەرىٕىڭ رەۋەٌىىي ثوٌۇپ ،رۆگىٕىڭ ثۇ ٍەضگە وېٍىپ روذزىفي ئبٌالھٕىڭ
ئوضۇٔالـزۇضۇـي ثىٍەْ ثوٌؽبْ ئىسى .ضەؼۇٌۇٌالھ ثبـزىال ئۆظ ربؼىٍىطىٕىڭىىگە چۈـۈپ ،ثۇ
ئبضلىٍىك ئۇالضٔي ھۆضِەرٍىگۈؼي ثبض ئىسى .ثۇ چبؼسا ھەِّە ئبزەَ ضەؼۇٌۇٌالھٕي ثىعٔىڭىىگە
ثبضاٍٍي! ثىعٔىڭىىگە ثبضاٍٍي! زەپ ئبئىٍىؽىگە رەوٍىپ لىٍىؿ ثىٍەْ لبٌسى .ئبضىسىٓ ئەثۇ ئەٍَۇة
ئۀؽبضى ئبٌٍىجۇضۇْ ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ٍۈن  -ربلٍىطىٕي ئېٍىپ ئۆٍىگە ئەوىطىپ ثوٌسى .ـۇڭب
ضەؼۇٌۇٌالھ« :ئبزەَ ئۆظىٕىڭ ٍۈن  -ربلٍىطى ثىٍەْ ثىٍٍە ثوٌىسۇ» ،زېسى ۋە ئەؼئەز ئىجٕي ظوضاضە
وېٍىپ ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ رۆگىؽىٕىڭ چوٌۋۇضىٕي رۇرمىٕىچە ئۆٍىگە ٍېزىٍەپ وەرزي ،ـۇٔىڭ ثىٍەْ
رۆگە ئۇٔىڭىىسە رۇضزى.
ثىط لبٔچە وۈٔسىٓ وېَىٓ ،ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئبٍبٌي ؼەۋزە ،لىعٌىطىسىٓ ـبرىّە ،ئۇِّي گۇٌؽۇَ،
(ثېمىۋاٌؽبْ ئوؼٍي) ئۇؼبِە ئىجٕ ي ظەٍس ۋە ئۇِّي ئەٍّۀٍەض ِەزىٕىگە ٍېزىپ وەٌسى .ئۇالض ثىٍەْ
ثىٍٍە ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئەثي ثەوطى ئبرىؽىٕىڭ ثبال  -چبلىٍىطىٕي ثىٍٍە ئېٍىپ وەٌگۀىسى.
ئۇالضٔىڭ ئىچىسە ئبئىفىّۇ ثبض ئىسى .ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ٍۀە ثىط لىعى ظەٍٕەة ئېطى ئەثۇٌئبؼٕىڭ
ٍېٕىسا لېٍىپ لبٌسى .ئۇ ثۇ لېزىُ ھىغطەد لىالٌّىسى .ثەزضى ئۇضۇـىسىٓ وېَىٓ ئبٔسىٓ ھىغطەد
لىٍىپ چىمزي.
ئبئىفە (ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب) ِۇٔساق زېگەْ :ضەؼۇٌۇٌالھ ۋە ئۇٔىڭ ؼبھبثىٍىطى ِەزىٕىگە
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وەٌگۀسىٓ وېَىٓ ثىزبپ ،ثەرھبٌٍىك وېؽىٍىگە گىطىپزبض ثوٌۇپ لبٌسى .ـۇ لبربضزا ئەثۇ ثەوطى ۋە
ثىالٌالضِۇ ثۇ وېؽەٌگە گىطىپزبض ثوٌسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ِەْ ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ لېفىؽب وېٍىپ ئەھۋإٌي
زېۋىسىُ ،ضەؼۇٌۇٌالھ « :ئي ئبٌالھ! ثىع ِەوىىٕي ٍبذفي وۆضگىٕىّىعزەن ِەزىٕىٕىّۇ ٍبذفي
وۆضؼەرىىٍٓ ،ب ئۇٔىڭسىّٕۇ ثەوطەن ٍبذفي وۆضؼەرىىِٓ ،ەزىٕىٕي وېؽەٌٍىىٍەضزىٓ ذبٌىٌ
لىٍؽىِٓ ،ەزىٕىٕىڭ ئۆٌچەَ  -ربضاظىٍىطىؽب ثەضىىەد ثەضگىٓ ۋە ئۇٔىڭسىٓ رەپ وېؽەٌٍىىىٕي
عۆھفىگە ٍۆرىىۋەرىىٓ» ،زەپ زۇئب لىٍسىِ .بٔب ِۇـۇ ٍەضگىچە ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ھبٍبرىٕىڭ ثىط
لىؽّي ئبٍبؼالـزي ۋە ئىؽالَ زەۋىزىٕىڭ ِەوىە زەۋضى ئبؼبؼىٌ عەھەرزىٓ ئبٍبؼالـزي.

ثەؽىٕچي ثبپ .پەٍغەِجەس ئەٌەٍھىغغبالِٕىڭ ِەدىٕىذىىي
ھبٍبجي

-7858عۇئبي :سەعۇٌۇٌالھٕىڭ ِەدىٕىذىىي ھبٍبجىٕىڭ ئۈچ ثبعمۇچي
ِ )1ەزىٕىسە پبضاوۀسىچىٍىه ۋە لبالٍّىمبْ پىزٕە  -پبؼبرالض ٍبِطاپ ،ئىچىي عەھەرزە ھەض
ذىً لبالٍّىمبٔچىٍىمالض ٍۈظ ثەضگەْ ،ربـمي عەھەرزە زۈـّەْ وۈچٍەض ِەزىٕىگە ربعبۋۇظ لىٍىپ
وېٍىپِ ،ۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ھبٍبري ۋە ِبي ِ -ۈٌىي ئېؽىط ذەۋپ ئبؼزىسا لبٌؽبْ ئۆرىۈٔچي زەۋض
ثبؼمۇچي .ثۇ ئۀؽىع ثبؼمۇچ ھىغىطىَىٕىڭ ٍ - 6ىٍي ظوٌمەئسە ( - 11ئبً) ئېَىسا « ھۇزەٍجىَە
ـەضرٕبِىؽي» ٔىڭ ئىّعاٌىٕىفي ثىٍەْ ئبٍبؼالـزي.
 )2ثۇززىؽزالض ثىٍەْ رىٕچٍىك وېٍىفىّي ئوضٔىزىؿ ثبؼمۇچي .ثۇ ثبؼمۇچ ھىغطىَىٕىڭ - 8
ٍىٍي ضاِىعاْ ئېَىسا ِەوىە ئىفؽبي لىٍىٕىؿ ثىٍەْ ئبذىطالـزي ھەَ ثۇ زەۋض ھەض لبٍؽي ئەي
پبزىفبھٍىطىٕي ئىؽالِؽب زەۋەد لىٍىؿ ثبؼمۇچي ثوٌۇپ ھېؽبثٍىٕىسۇ.
 )3عىّي ذبالٍىمالض روپ  -روپ ثوٌۇپ ئبٌالھٕىڭ زىٕىؽب وىطىؿ ثبؼمۇچي .ثۇ ھەض لبٍؽي
لەثىٍە  -ئبٍّبلالض ۋە لەۋَ  -عبِبئەرٍەضٔىڭ ِەزىٕىگە ئەي ثوٌۇپ ئەٌچي ئەۋەرىؿ زوٌمۇٔي ٍۇلىطى
پەٌٍىگە وۆرۈضۈٌگەْ ثبؼمۇچ .ثۇ ثبؼمۇچ ھىغىطىَىٕىڭ ٍ - 11ىٍي ضەثىئۇي ئەۋۋەي ( - 3ئبً) ئېَىسا
ضەؼۇٌۇٌالھ ۋاپبد ربپمبٔؽب لەزەض زاۋاِالـزي.
-7881عۇئبيِ :ەدىٕە ھبٍبجىٕىڭ ثىشىٕچي ثبعمۇچي ِ -ەدىٕىٕىڭ ھىجشەت ِەصگىٍىذىىي
ۋەصىَىحي
ھىغطەد لىٍىؿ زېگۀٍىه  -ھەضذىً پىزٕە  -پبؼبد ۋە ِەؼرىطە ِبظالالضزىٓ لۇرۇٌۇؾ
زېگەْ ِۀىٕىال ئىپبزىٍەپ لبٌّبؼزىٓ ،ثەٌىي ھىغطەد ٍۇلبضلي ئۇلۇَ ۋە ِەظِۇٔالضٔي ئۆظ ئىچىگە
ئېٍىؿ ثىٍەْ ثىٍٍە ٍۀە رٕچ  -ئبِبْ ـەھەضزە ٍېڭي ثىط عەِئىَەد ثەضپب لىٍىفمب ئوضربق وۈچ
چىمىطىؿ زېگۀٍىه ثوالرزي .ـۇڭب ثۇ ٍېڭي ۋەرۀٕي لۇضۇـمب لۇزضىزىٕىڭ ٍېزىفىچە وۈچ
چىمىطاالٍسىؽبْ ۋە ئۇٔىڭ لۇضۇٌۇؾ ئىفٍىطىٕي ِۇؼزەھىەٍِەؾ ۋە ـبٔۇ  -ـەۋوىزىٕي ٍۇلىطى
وۆرىطىفىە رېگىفٍىه ھەؼؽى ٕي لوـبالٍسىؽبْ ھەض لبٔساق ثىط ِۇئّىٓ ِۇؼۇٌّبٔؽب ھىغطەد
لىٍىؿ پەضظ لىٍىپ ثېىىزىٍسى .ـەن ـۈثھىؽىعوي ضەؼۇٌۇٌالھ ثۇ ٍېڭي عەِئىَەد لۇضۇـزب
وۆپچىٍىىٕىڭ زىٕي زاھىَؽي ،ھەضثىٌ لوِبٔسأي ۋە ؼىَبؼىٌ ٍېزەوچي ضەھجىطى ثوٌسى ،ثبضٌىك
ھولۇق ئۇٔىڭ لوٌىؽب ٔىعاؼىع ِەضوەظٌەـزي.
ضەؼۇٌۇٌالھ ِەزىٕىسە ئەھۋاٌي ثىط  -ثىطىگە رۈپزىٓ ئوذفىّبٍسىؽبْ ِۇٔساق ئۈچ ذىً
ؼىٕىپزىىي ئبزەٍِەض ثىٍەْ روؼطا ،ئبزىً ِۇٔبؼىۋەد ئوضٔىزىفمب روؼطا وەٌسى .ھەض ثىط ؼىٕىپزىىي
وىفىٍەضزىٓ ذبضاوزېطى ئوذفىّبٍسىؽبْ رۈضٌۈن ِەؼىٍىٍەضگە زۇچ وەٌسى .ئۇالض رۆۋۀسىىي
ؼىٕىپالض ئىسى:
 .1ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئبق وۆڭۈي ،ؼبپ زىً ؼبھبثىٍىطى (ئبٌالھ ئۇالضزىٓ ضاظى ثوٌؽۇْ).
 .2رېرىؽىچە ئىّبْ ئېَزّبً رۇضۇۋارمبْ ِۇـطىىالض .ئۇالض ِەزىٕىسىىي ٍەضٌىه لەثىٍىٍەضٔىڭ
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پۇـزىسىٓ ثوٌؽبْ ٔبزاْ ذەٌمٍەض.
ٍ .3ەھۇزىَالض (ئۇالض ئەضەثٍەضگە ٔىؽجەرەْ ٍبد ِىٍٍەد ئىسى).
-7887عۇئبيِ :ەدىٕىذىىي ِۇعۇٌّبٔالسٔىڭ ئوِي ئەھۋاٌي
ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئەؼھبثىٍىطى (ثوٌۇپّۇ ِۇھبعىطالض) روؼطىٍىك زۇچ وەٌگەْ ِەؼىٍىٍىطى
ـۇويِ ،ەزىٕىٕىڭ ـبضائىزي ئۇالضؼب ٔىؽجەرەْ ئۇالض ِەوىىسە ثېفىسىٓ ئۆرىۈظگەْ ـبضائىززىٓ ظوض
پەضلٍىٕەرزي .ئەِّب ِەزىٕىسە ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ھولۇلي ثبـزىٓ ئبذىط ئۆظىٕىڭ لوٌىسا ثوٌسى.
ھېچىىفي ئۇالضٔىڭ ئۈؼزىسىٓ ھۆوۈِطأٍىك لبِچىؽىٕي ئوٍٕىزبٌّىسى .ئەِسى ئۇالضؼب
ٍۈوؽىٍىؿ ،رەضەلمىَبد ،رۇضِۇـٕي ٍبذفىالؾ ،ئىگىٍىه رىىٍەؾ ،ؼىَبؼەد ثەٌگىٍەؾ،
ھۆوۈِەد رەـىىً لىٍىؿ ،رىٕچٍىك ئوضٔىزىؿ ۋە رىٕچ ٍىك ئوضٔىزىؿ ئۈچۈْ وۆضەؾ لىٍىؿ،
ھبالي  -ھبضاَ ،ربئەد  -ئىجبزەد ،ئەزەپ  -ئەذالق زېگۀگە ئوذفبؾ ھبٍبرىٌ زۇَٔبٔىڭ ئىفٍىطىٕي
ئىٕچىىىٍەپ ثېىىزىپ رەضرىپىە ؼېٍىؿ ۋە ئوڭفبؾ ئۈچۈْ ثبضٌىمي ثىٍەْ ئبرٍىٕىؿ پۇضؼىزي ۋە
ئۆظئبضا ھەِىبضٌىفىپ ،ھەض لبٍؽي عەھەرزە عبھىٍىَەد عە ِئىَزىگە ِۇرٍەق ئوذفىّبٍسىؽبْ،
ئىٕؽبٔىَەد زۇَٔبؼىسىىي ھەض لبٔساق ثىط ئىٍؽبض عەِئىَەرزىٓ ئبالھىسە ئۈؼزۈْ رۇضىسىؽبْ ۋە ئوْ
ٍىً ِبثەٍٕىسە ِۇؼۇٌّبٔالض ربضرمبْ ئبـۇ ِىؽٍىؽىع عبپب ِ -ۇـەلمەد ثەزىٍگە وەٌگەْ ثۇ
زەۋەرٕىڭ ۋەوىٍٍىه ِەھؽۇٌي ثوالالٍسىؽبْ ٍېڭىچە ئبالھىسە ثىط ئىؽالِي عەِئىَەد لۇضۇپ
چىمىفٕىڭ ۋالزي  -ؼبئىزي ٍېزىپ وەٌگۀىسى.
ؼبھبثە  -وىطاِالض (ئبٌالھ ئۇالضزىٓ ضاظى ثوٌؽۇْ) «لۇضئبْ وەضىُ»گە پۈرۈْ ۋۇعۇزى ثىٍەْ
ٍۈظٌۀسى .ئۇالض «لۇضئبْ وەضىُ»ٔىڭ ئەھىبَ ،ئەِىط  -پەضِبٍٔىطىٕي ئۆظٌەـزۈضۈـىە ئبٌسىطاٍززي ۋە
ھەض لبٔسا ق ثىط ئەھىبَ ٔبظىً ثوٌؽب ذۇـبٌٍىك ثىٍەْ لوثۇي لىالرزيِ .بٔب ثۇ ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ
ِۇؼۇٌّبٔالضؼب ٔىؽجەرەْ ھەِّىسىٓ ئبۋۋاي ھەي لىٍىفمب رېگىفٍىه ئىفي ئىسى .ـۇٔسالال ئىؽالَ
زەۋىزي ۋە ئىالھىٌ ئەٌچىٍىىىٕىڭ ئبؼبؼىٌ ِەلؽىزي ئىسىٌ ،ېىىٓ ئۇ ھبظىطچە ثەن عىسزىٌ
ِەؼىٍە ثوٌّبؼزىٓ ثۇ ٍەضزە عىسزىٌ ھەي لىٍىفمب رېگىفٍىه ثبـمب ثىط لبٔچە ِەؼىٍىّۇ ِەۋعۇد
ئىسى.
ـۇ ِەظگىٍسە ِەزىَٕىسىىي ِۇؼۇٌّبٔالض ئىىىي لىؽىّؽب ثۆٌۈٔەرزي :ثىطى ئۆظىٕىڭ روؼۇٌۇپ
ئۆؼىەْ ِبوبٔي ،ئبٔب ٍۇضري ۋە ِبي  -زۇَٔبؼي ئىچىسە ئبِبْ  -ئېؽەْ ،ؼەِؽىع ٍبـبۋارمبٔالض
ثوٌۇپ ،ئۇالضٔىڭ وۈٔسىٍىه رۇضِۇؾ الظىّەرٍىىٍىطىسىٓ ئۆظگە ؼەَ ئۀسىفىؽي ٍوق ،ئۇالض
ئۀؽبضالض ئىسى .ئۇالضٔىڭ ٍېٕىسا ٍۀە ثىط ثۆٌۈن ِۇؼۇٌّبٔالض ثبض ئىسى (ئۇالض ِۇھبعىطالضزۇض).
ئۇالضٔىڭ ھەِّە ٔەضؼىؽي ٍولبٌؽبْ ،ئۇالض ِەزىٕىگە ئبضأال عېٕىٕي عبٍالپ چىمىۋېٍىفمبْٔ ،ە
ئۇالضٔىڭ پبٔبگبھئ ،ە رۇضِۇـىٕي لبِساؾ ئۈچۈْ ئىفٍەٍسىؽبْ ئىؿ ئوضٔئ ،ە ئۇالضٔىڭ
عبھبٔساضچىٍىك لىٍىپ رۇضؼىسەن ِەثٍىؽي ٍوق ئىسى .ثۇ ِۇؼبپىطالضٔىڭ ؼبٔىّۇ ئبظ ئەِەغ ،ثەٌىي
رېري وۈٔسىٓ  -وۈٔگە وۆپىَىۋاربرزي .چۈٔىي ،ئبٌالھمب ۋە ئبٌالھٕىڭ ضەؼۇٌىؽب ئىّبْ وەٌزۈضگەْ
ھە ض لبٔساق ثىط وىفٕىڭ ھىغطەد لىٍىپ چىمىفي پەضظ لىٍىپ ثېىىزىٍگۀىسىِ .ەزىٕە ئۇٔچە ثبً
ـەھەض ئەِەغ ئىسى .ـۇڭب ئۇٔىڭ ئىمزىؽبزى ۋەظىَىزي رېعال زاۋاٌؽۇـمب ئۇچطىسى ۋە ِۇـۇٔساق
لىَىٕچىٍىك پەٍزىسە ئىؽالَ زىٕىؽب ئۆچّۀٍىه لىٍؽۇچي زۈـّەْ وۈچٍەض ِەزىٕىگە لبضىزب ٍېطىُ
ئىمزىؽبزىٌ عبظا ٍۈضگۈظگۀٍىىزىِٓ ،ەزىٕىٕىڭ ؼىطرزىٓ وىطىسىؽبْ ربۋاض ِىمساضى ئبظالپ
وېزىپ ،ذەٌمٕىڭ رۇضِۇـي رىعال ئېؽىط زەضىغىسە زەذٍىگە ئۇچطىسى.
-7884عۇئبيِ :ەدىٕە ِۇؽشىىٍىشىٕىڭ ئەھۋاٌي
ـۇ ِەظگىٍسە ِەزىٕىسىىي ٍەضٌىه ذەٌمٍەض ئبضىؽىسىىي رېرىؽىچە ِۇؼۇٌّبْ ثوٌّبً
رۇضۇۋارمبْ ثىط لىؽىُ ِۇـطىىالض ثبض ثوٌۇپ ،ئۇالضٔىڭ ِۇؼۇٌّبٔالض ثىٍەْ ھۆوۈِطأٍىك ربالـمۇزەن
وۈچ ِ -بزاضى ٍوق ئىسى .ئۇالضٔىڭ ئىچىسىىي ثىط لىؽىّالض ثۇ ٍېڭي زىٕؽب ٔىؽجەرەْ زەض گۇِبْ
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ثوٌۇپ ئەعسازٌىطىٕىڭ رۇرمبْ ٍوٌىٕي ربـٍىؽۇؼي وەٌّەً ،ئىىىىٍىٕىپ ٍۈضۇۋارمبْ ثوٌؽىّۇ،
ٌېىىٓ ئىؽالَ زىٕىؽب ۋە ِۇؼۇٌّبٔالضؼب لبضىزب زىٍٍىطىسا ئبزاۋەد ۋە ؼۈٍمەؼذ پىالٔالپ ٍۈضِەٍززي.
ئۇٔسالالض ئۇظاق ئۆرّەٍال ھىساٍەد رېپىپ ئىرالؼّەْ ِۇئّىٍٕەضزىٓ ثوٌۇپ وەرزي .ئۇالضٔىڭ
ئىچىسە ٍۀە ضەؼۇٌۇٌالھمب ۋە ِۇؼۇٌّبٔالضؼب لبضىزب وۆڭٍىسە لبرزىك ئۆچّۀٍىه ۋە ئېؽىط ئبزاۋەد
ؼبلالپ ٍۈضىسىؽبْ ثىط ثۆٌۈن وىفىٍەضِۇ ثبض ئىسىٌ .ېىىٓ ئۇالض ِۇؼۇٌّبٔالضؼب ئبـىبضا عەڭ ئېالْ
لىالٌّبٍززي ،ثەٌىي رېري ظاِبٕٔىڭ ـەضد  -ـبضائىزىؽب ثېمىپِ ،ۇؼۇٌّبٔالضؼب لبضىزب ٔبئىالط
زوؼزٍۇق ۋە ؼبزالەد ئىعھبض لىٍىپ ٍۈضەرزي .ثۇالضٔىڭ وبرزىۋ ېفي ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئۇثەً ئىجٕي
ؼەٌۇي زېگەْ وىفي ثوٌۇپ ،ئەۋغ ۋە ذەظضەط لەثىٍىٍىطى ثۇئبغ ئۇضۇـىسىٓ وېَىٕال ئۇٔي
ئۆظٌىطىگە ؼەضزاض  -پبزىفبھ لىٍىپ رىىٍىۋاٌّبلچي ثوٌؽبْ .ئۇـزۇِزۇد ِەزىٕىگە ضەؼۇٌۇٌالھ
وېٍىپ لېٍىپ وىفٍەض ئۇٔىڭسىٓ ٍۈظ ئۆضۈپ ضەؼۇٌۇٌالھمب ٍۈظٌىٕىپ وەرزي .ـۇٔساق ثوٌّىؽبْ
ثوٌؽب ئۇ ِەزىٕە ذەٌمىگە پبزىفبھ ثوالً زەپ لبٌؽبٔىسى .ـۇڭب ئۇ ضەؼۇٌۇٌالھٕي ِېٕىڭ ثوٌؽۇؼي
ذبٍٔىك ئوضٔۇِٕي ربضرىۋاٌسى زەپ لبضاٍززي ۋە ضەؼۇٌۇٌالھمب ئبؼزىطرزىٓ ئۆچّۀٍىه ؼبلالپ
ٍۈضەرزي .ئەِّب ،ئۇ ثەزضى ئۇضۇـىسىٓ وېَىٓ ۋەظىَەرٕىڭ ئۇٔىڭ ئۈچ ۈْ پبٍسىؽىع رەضەپىە
ٍۈظٌىٕىۋارمبٍٔىمىٕي ۋە ِۇـۇٔساق ـېطىه ئەلىسىؽي ثىٍەْ رۇضۇۋەضؼە زۇَٔبۋى ِۀپەئەرٍەضزىٓ،
ٔۇضؼۇْ ٔەپزىٓ لۇضۇق لبٌىسىؽبٍٔىمىٕي ٔەظەضزە رۇرۇپ ،ئۆظىٕىڭ ِۇؼۇٌّبْ ثوٌؽبٍٔىمىٕي ئبؼعاوي
عبوبضالپ لوٍسى.
-7883عۇئبيِ :ەدىٕە ٍەھۇدىٍَىشىٕىڭ ئەھۋاٌي
ٍەھۇزىَالض ٍۇلىطىسا ؼۆظٌەپ ئۆرىىٕىّىعزەن ھىغبظ رەۋەٌىىىگە «ئبـۇضى»ٌەض ۋە
ضۇٍِۇلالضٔىڭ ظۇٌۇِىسىٓ لېچىپ وېٍىپ لبٌؽبْ ذەٌك ئىسى .ئۇالض ئەؼٍىسە ئىجطاْ ِىٍٍىزىگە رەۋە
ذەٌك ثوٌؽىّۇٌ ،ېىىٓ ئۇالض ھىغبظؼب وۆچۈپ وەٌگۀسىٓ وېَىٓ ،وىَىُ  -وېچەن ،رىً ۋە
ِەزۀىَەد لبرب ضٌىك عەھەرٍەضزە ربِبِەْ ئەضەثٍىفىپ وەرىۀىسى .ھەرزب ئۇالضٔىڭ لەثىٍە ٔبٍِىطى
ۋە ـەذؽٍەضٔىڭ ئىؽىٍّىطىّۇ ئەضەثچە ئبربٌؽبٔىسى .ھەرزب ئۇالض ثىٍەْ ئەضەثٍەض ئبضىؽىسا لۇزا -
ثبعىٍىك ۋە وۈٍئوؼۇٌٍۇق ِۇٔبؼىۋەرٍىطىّۇ ثبضٌىممب وەٌگۀىسىٌ .ېىىٓ ،ئۇالض ئۆظٌىطىٕىڭ ِىٍٍەد،
ئىطق رەۋەٌىىىٕي لەرئىٌ ئېؽىسىٓ چىمبضِبً ،ئەضەثٍەضگە ِۇرٍەق لوـۇٌۇپ وەرّىگۀىسى .ثەٌىي،
ئۆظٌىطىٕىڭ ئىؽطائىً (ٍەھۇزىٌ) ِىٍٍىزي ثوٌؽبٍٔىمىسىٓ پەذىطٌىٕەرزي .ئەضەثٍەضٔي ثوٌؽب ئەڭ
رۆۋەْ زەضىغىسە ھەلىط وۆضەرزي .ئۇالضٔىڭ زىٕي ؼەضِبٍىؽىٕىڭ ثبض ٍ -ولي پەلەد پبٌچىٍى ك،
ؼېھىطگەضٌىه ،زەِىەـٍىه ،زۇئبذۇٍٔۇق ،ۋەھبوبظاالض ثوٌۇپ ،ئۇالض ـۇ ٔەضؼىٍەض ئبضلىٍىك
ئۆظٌىطىٕي ثىٍىٍّىه ،ـبظىً ،ضوھىٌ ٍېزەوچىٍەض زەپ لبضاٍززي.
ٍەھۇزىَالض ھۈٔەضۋۀچىٍىه ،رىغبضەد وەؼپيِ ،ەئىفەد پۀٍىطىسە ِبھىط ذەٌك ئىسى .ـۇڭب
ئبـٍىك  -زاٍْ ،ەي ٍ -ېّىؿ ،ـېىەض  -ھبضاق ۋە وىَىُ  -وېچەن لبربضٌىك رىغبضەرٍەض ئبؼبؼٍىمي
ـۇالضٔىڭ لوٌىسىٓ چىمبرزي .ئۇالض ئبـٍىك ،ضەذذ ۋە ھبضاق  -ـبضاثالضٔي ؼىطرزىٓ وىطگۈظۈپ،
ذوضِب لبربضٌىك ٍەضٌىه ِەھؽۇالرالضٔي ؼىطرمب چىمىطارزي .ثۇٔىڭسىٓ ثبـمب ٍۀە ٔۇضؼۇْ پۇي رېپىؿ
ئۇؼۇٌٍىطى ۋە چبضە ئبِبٌٍىطى ثبض ثوٌۇپ ،ثۇٔىڭ ثىٍەْ ئەضەة ئبِّىؽىسىٓ ھەؼؽىٍەپ پبٍسا
ئبالرزي .ئۇالض ٍۀە ثۇٔىڭ ثىٍۀال لبٔبئەرٍىٕىپ لبٌّبً ،عبظأىروضٌۇق ثىٍۀّۇ ـۇؼۇٌٍىٕبرزي .ئۇالض
ئەضەة پېفىۋاٌىطى ۋە ٍۇضد ئبلؽبلبٌٍىطىٕىڭ ،ـبئىطالضٔىڭ ِەزھىَىٍىطىگە ئېطىفىۋېٍىؿ ۋە
ذبالٍىك ئبضىؽىسا ٍبذفي ٔبَ لبظىٕىۋېٍىفمب ؼەضپ لىٍىؿ ئۈچۈْ ئۇظۇْ ِ -ۇززەرٍىه لەضظ ثېطىپ
رۇضۇپ ،ئۇالضٔىڭ ٍەض  -ظېّىٓ ،ثبغ  -ۋاضاْ ،زەي  -زەضەذٍىطىٕىڭ ھەِّىؽىٕي گۆضۆگە رۇربرزي،
ھەرزب ئبؼزب  -ئبؼزب ئۇالضٔىڭ ٍەض  -ظېّىٍٕىطىٕىڭ ھەِّىؽىٕي ئۆظٌىطىٕىڭ ِۈٌۈن  -ظېّىٕىؽب
ئبٍالٔسۇضۇۋاالرزي.
ٍەھۇزىَالض ھىٍَىگەض ،لبضا ٔىَەد ،ؼۈٍمەؼزچي ،پىزٕىروض ،ئبٌساِچي ِىٍٍەد ثوٌۇپ،
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ھەزېؽىال لوـٕب ئەضەة لەثىٍىٍىطى ئبضىؽىسا ئبزاۋەد ۋە ئۆچّۀٍىه ئۇضۇلىٕي چبچبرزي ۋە ثۇ
لەثىٍىٍەضگە ؼەظزۈضِەؼزىٓ ئۆظٌىطىٕىڭ ٍوـۇضۇْ ھىٍَە ٔ -ەٍطەڭٍىطىٕي ئىفمب ؼېٍىپ ،ئۇالضٔي
ئۆظئبضا چۇلۇـزۇضارزي .ـۇڭب ئۇالضؼب لوـٕب ئەضەة لەثىٍىٍىطى ٔەچچە ئەۋالز زاۋاَ لىٍؽبْ لبٍٔىك
ئۇضۇؾ لبرىالڭچىٍىمٍىطىسا زاۋاٍِىك عىسزىٌ ھبٌەرزە ئۆرىۀىسى .لبچبٔىي ثۇ ئۇضۇـالضٔىڭ
ئورٍىطى ئۆچۈپ ،ئىػ  -رۈرەوٍىطى ربضلىٍىفمب ثبـٍىؽبٍ ،ەھۇزىَالضٔىڭ ظەھەضٌىه لوٌي ٍۀە
وۆؼەً ثوٌۇپ ،ئورزۇضىؽب چىمىپ ئۇضۇؾ ظېسىٍىطىٕي لبٍزب ربرىالٍززي .ئەضەة لەثىٍىٍىطىٕي ضاؼب
وۈـىۈضرۇپ لوٍؽبٔسىٓ وېَىٓ ،زەضھبي ئۆظٌىطىٕي چەرىە ئېٍىپ ثۇ ثىچبضىٍەضگە وەٌگەْ
وەٌّىفٍەضٔي ربِبـب لىٍىپ لبضاپ ئوٌزۇضارزي.
ھىغطەد ِەظگىٍىسە ٍەؼطەة (ِەزىٕە)رە ئبؼبؼٍىمي ثۀي لەٍٕۇلب ،ثۀي ٔەظىط ،ثۀي لۇضەٍعە
لبربضٌىك ئۈچ چوڭ ٍەھۇزىٌ لەثىٍىؽي ثبض ئىسىِ .بٔب ثۇ ئۈچ پۇرٍۇق ٍەھۇزىالض ئوچىمي ئەۋغ،
ذەظضەط لەثىٍىٍىطى ئورزۇضىؽىسا ئۇظاق ظاِبٔالضزىٓ ثېطى ئۇضۇؾ ئورٍىطىٕي ٍبٌمۇٔغىزىپ،
پەؼىَىپ لبٌؽب لوظؼبپ وەٌسى .ھەرزب رېري ثۇئبغ ئۇضۇ ـىسا ھەض لبٍؽي ٍەھۇزىٌ لەثىٍىٍىطى
ئۆظٌىطىٕىڭ ئىززىپبلساـٍىطى ثىٍەْ ثىط رەضەپ ثوٌۇپ ثىۋاؼىزە عەڭگىّۇ لبرٕبـزيٍ .ەھۇزىَالض
ئىؽالَ زەۋىزي ٍەؼطەپزە ئوِۇٍِىفىفمب ثبـٍىؽبٔسىٓ ثېطىٍ ،بِبْ ٔىَەرٍىطىٕي زەِبٌٍىمچە
ئبـىبضىٍىَبٌّىؽبْ ثوٌؽىّۇٌ ،ېىىٓ ئىؽالَ زىٕىؽب ۋە ضە ؼۇٌۇٌالھمب لبضىزب ئۇ ِەزىٕىگە وەٌگەْ
رۇٔغي وۈٔسىٓ ئېزىجبضەْ ٔبھبٍىزي لبرزىك ئۆچّۀٍىه ؼبلالپ وەٌسى.
-7882عۇئبيِ:ەدىٕە ِۇعۇٌّبٍٔىشى ئۈچۈْ پبٍذىغىض ثوٌغبْ جبؽمي ئبِىٍالس
زېّەن ،ثۇالضٔىڭ ھەِّىؽي ئىچىي عەھەرزىىي پبٍسىؽىع ئبِىٍالض ئىسى .ئەِّب ربـمي
عەھەرزە ٍۀ ىال ئىؽالَ زىٕىٕىڭ ئەڭ ئەـەززىٌ زۈـّىٕي لۇضەٍؿ وبپىطٌىطى ئىسى .ئۇالض ئوْ ٍىً
ِبثەٍٕىسە ِۇؼۇٌّبٔالضؼب لوضلۇرۇؾ ،رەھسىذ ؼېٍىؿ ،ھەض عەھەرزىٓ لىؽىؿ ،ئبچ لوٍۇؾ ۋە
عبظاالؾ ؼىَبؼەرٍىطىٕي ٍۈضگۈظۈپ ،چىسىؽۇؼىع ئبظاپ  -ئولۇثەرٍەضٔي رېزىززي ۋە ئۇالضؼب
رەضرىپٍىهٔ ،ىفبٍٔىك رەـۋىمبد ئېٍىپ ثېطىپ ،ئەعەٌٍىه ئىسىَە ئۇضۇـي لوظؼىسى .ئبٔسىٓ
ِۇؼۇٌّبٔالض ِەزىٕىگە ھىغطەد لىٍّبلچي ثوٌىۋېسى ،ئۇالضٔىڭ ِبي ِ -ۈٌۈن ،ئۆً  -ثىؽبد ۋە ٍەض
 ظېّىٍٕىطىٕي ِۇؼبزىطە لىٍىۋاٌسى .ئۇالضٔي ثبال  -چبلب ،ذورۇْ  -لىعٌىطىسىٓ ئبٍطىۋەرزي .ثەٌىيرېري لوٌىؽب چۈـۈپال لبٌؽبٔالضٔي ھەپؽىگە ئبٌسى ۋە لىَٕبپ ئبظاثٍىسى .ئبٔسىٓ ئۇالض ثۇٔىڭٍىك
ثىٍۀال چەوٍۀّەً ،زەۋەد ٍېزەوچىؽي (ِۇھەِّەز ئەٌەٍـھىؽؽبالَ)ٔي ئۆٌزۈضۈپ ،ئۇٔي ۋە ئۇٔىڭ
زەۋىزىٕي ثىطالال ٍولىزىؿ ؼۈٍمەؼزىٕي پىالٔالـزي .ثۇ ؼۈٍمەؼزٕي ئىغطا لىٍىفزب لىٍچە
رەپزبضرّىسى .لوٌسىٓ وېٍىسىؽبْ ثبضٌىك رىطىفچبٍٔىمالضٔي وۆضؼەرزي ۋە ِۇـۇ ئىفالضزىٓ وېَىٓ
ِۇؼۇٌّبٔالض  500وىٍوِېزىط ٍېطالٍىمزىىي ثىط ظېّىٕؽب عېٕىٕي عبٍالپ ثېطىۋىٍىۋىسى ،ئۇالض ٍۀە
ئۆظىٕىڭ ھەضەَ ئبھبٌىؽي ،ثەٍزۇٌالھٕىڭ ذىعِەرچي ذبزىٍّىطى ثوٌۇؾ ؼۈپىزي ثىٍەْ ئەضەثٍەض
ئبضىؽ ىسىىي زىٕىٌ ۋە ؼىَبؼىٌ ئوضٔىسىٓ پبٍسىٍىٕىپ وەڭ وۆٌەِسە ؼىَبؼىٌ ھۇعۇَ لوظؼبپ،
ئەضەة ٍېطىُ ئبضىٍىٕىڭ ھەض لبٍؽي ثوٌۇڭ  -پۇچمبلٍىطىسىىي ئەضەة ِۇـطىىٍىطىٕي ِەزىٕىگە
لبضـي رۇضۇـمب وۈـىۈضرۈپِ ،ەزىٕىٕي ٍېطىُ ئىمزىؽبزىٌ عبظا ٍۈگۈظۈٌۈؾ ھبٌىزىگە لىؽزبپ
وەٌسىٔ .ەرىغىسە ،ثۇ ٍەضگە پبٔبھٍىٕىپ وېٍىۋارمبْ ِۇؼبپىطالضٔىڭ ؼبٔي وۈٔسىٓ  -وۈٔگە
ئېفىۋارمبْ ثىط پەٍززە ،ئۇٔىڭ ؼىطرزىٓ وىطىسىؽبْ وىطىُ ِىمساضى ثبضؼبٔؽېطى ئبظالپ وەرزيِ .بٔب
ثۇالض ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئبٌالھٕىڭ ئەٌچىؽي ،ئۇِّەرٕىڭ زىٕي ضەھجىطى ۋە لوـۇٕٔىڭ لوِبٔسأي
ثوٌۇؾ ؼۈپىزي ثىٍەْ ِەزىٕىگە لەزەَ رەـطىپ لىٍؽبْ زەؼٍەپىي ِەظگىٍسە زۇچ وەٌگەْ ھەي
لىٍىؿ ظۆضۈض ثوٌؽبْ ِەؼىٍىٍەض ئىسى.
ھەلىمەرەْ ،ضەؼۇٌۇٌالھ ِەزىٕىسە ئۆظىٕىڭ پەٍؽەِجەضٌىه ضۇٌىٕي ئوثساْ عبضى لىٍسۇضزى ۋە
ھەض ثىط لەۋِگە ئۆظىگە الٍىك ِېھطى  -ـەپمەد ِۇوبپبرىٕي ٍەرىۈظزى ۋەٍبوي عبظا ـبضاثىٕي
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ئىچىۈظزى .وەڭ لوٌٍۇق ،ئەپۇچبٍٔىكِ ،ەضھەِەرٍەض ،ئۆچ ئېٍىؿ ۋە لبرزىك لوٌٍۇلزىٓ ھەِىفە
ؼبٌىت وەٌسى .ئبذىطى ثىط لبٔچە ٍىً ئىچىسىال ٍېطىُ ئبضإٌىڭ ؼىَبؼىٌ ھولۇلي ئىؽالَ زىٕىٕىڭ
ۋە ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ لوٌىؽب ئۆرزي.
-7888عۇئبيِ :ەدىٕەدىىي ٍېڭي جەِئىَەت لۇسۇٌۇؽي
ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ـۇٔىڭسىٓ وېَىٓ ثبؼمبْ رۇٔغي لەزىّي ِەؼغىسۇٕٔەثەۋىٕي ثىٕب لىٍىؿ
ثوٌسى .ئۇ رۆگىؽي لبٍزب  -لبٍزب ئىىىي لېزىُ چۆوۈۋاٌؽبْ ھېٍىمي ٍەضٔي ئىىىي ٍېزىُ ثبٌىسىٓ
ؼېزىۋېٍىپ ،ئۇ ٍەضگە ِەؼغىس ثىٕب لىٍىفمب ثۇٍطىسى .ضەؼۇٌۇٌالھ ِەؼغىس لۇضۇٌۇـىؽب ئۆظى
ثىۋاؼىزە لبرٕبـزيِ .ەؼغىس پۈرىۀسىٓ وېَىٓ ئۇٔىڭ ٍبْ رەضىپىگە ذبَ ذىفالض ثىٍەْ ثىط لبٔچە
وىچىه  -وىچىه ئۆٍٍەض ؼېٍىٕىپ ،ئۈؼزىگە ذوضِىٕىڭ ـبخ  -ـۇِجىٍىطى ٍېپىٍسى .ئۇ
ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئبٍبٌٍىطى ئۈچۈْ ؼېٍىٕؽبْ ھۇعطىٍىطى ئىسى .ھۇعطىالض پۈرىۀسىٓ وېَىٓ
ضەؼۇٌۇٌالھ ئ ەثي ئەٍَۇثٕىڭ ئۆٍىسىٓ ئۇٔىڭؽب وۆچۈپ وەٌسى.
ثۇ ِەؼغىس ٔبِبظ ئبزا لىٍىؿ ئۈچۈْ ؼېٍىٕؽبْ ذبٔىمب ثوٌۇپال لبٌّبؼزىٓ ،ثەٌىي ئۇ
ِۇؼۇٌّبٔالضؼب ئىؽالَ زىٕي رەٌىّبرٍىطى ۋە ئەِىط  -پەضِبٍٔىطى ٍەرىۈظۈٌىسىؽبْ ؼوضۇْ ،ئەزەپ -
ئەذالق ئۆگىٕىسىؽبْ ئبٌىٌ ثىٍىُ ٍۇضري؛ ئۇظاق ظ اِبٔالضزىٓ ثېطى عبھىٍىَەد ۋە ئىچىي ئۇضۇـالض
ٍىطالالـزۇضۋەرىەْ ثىط  -ثىطىگە ئۆچّۀٍىىي ثبض لەثىٍىٍەضٔىڭ ئۇچطىفىپ ئۆظئبضا چۈـىٕىؿ ۋە
ئۆظئبضا ئۈٌپەد ھبؼىً لىٍىسىؽبْ ٍىؽىٓ ِەضوىعى؛ ئىغزىّبئىٌ ئىفالضٔي ثىط رەضەپ لىٍىسىؽبْ،
زۈـّۀگە لبضـي لوـۇْ رەـىىٍٍەٍسىؽبْ ھەضثىٌ ثبظا؛ ـۇٔسالال ِەؼٍىھەد ،وېڭەؾ ؼوضۇٔي ۋە
ئىغطائىَە ِەعٍىؽٍىطىٕي ئۆرىۈظىسىؽبْ پبضالِېٕذ (لۇضۇٌزبً) ئوضگىٕي ثوٌؽبْ ئىسى .ـۇٔىڭ
ثىٍەْ ثىط ۋالىززب ثۇ ِەؼغىس ٍۇضد ِ -بوبٍٔىطىسىِٓ ،بي  -زۇَٔبٌىطىسىٓ ۋە ئبئىٍە -
ربۋاثىئبرٍىطىسىٓ ئبٍطىٍىپ ِۇؼبپىط ثوٌۇپ وەٌگەْ ظوض ثىط رۈضوۈَ وەِجەؼەي ِۇھبعىطالضٔىڭ
رۇضاٌؽۇ عبٍىّۇ ثوٌؽبٔىسى.
ھىغطەرٕىڭ زەؼٍەپىي ِەظگىٍٍىطىسە ھەض وۈٔي ثەؾ لېزىُ ئولۇٌۇپ ،عبھبٕٔي ٌەضظىگە
ؼبٌىسىؽبْ ِۇڭٍۇق ٍبڭطاق ؼبزا «ئەظاْ» روۋالؾ ٍوٌؽب لوٍۇٌسى.
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ٍىؽىٍىؿ ۋە ثىطٌىفىؿ ِەضوىعى (ِەؼغىس)ٔىڭ لۇضۇٌۇـىٕي
ئېٍىپ ثىطىؿ ثىٍەْ ثىطگە ٍۀە ِۇھىُ ربضىرىٌ ئەھّىَەرىە ئىگە ،ئۇٌۇؼۋاض ،ھەِسە ئبعبٍىپ
ذبؼىَەرٍىه ِۇٔساق ثىط ئىفٕي ئېٍىپ ثبضزى .ئۇ ثوٌؽىّۇ ِۇھبعىطالض ثىٍەْ ئۀؽبضالض
ئورزۇضىؽىسا لېطىٕساـٍىك ِۇٔبؼىۋىزي ئوضٔىزىؿ ئىفي ئىسى.
ثۇ لېطىٕساـٍىمٕ ىڭ ٔىفبٔي (ئىّبَ ؼەظظاٌي ئېَزمىٕىسەن) عبھىٍىَەرچە ئەؼەثىٍَىىٕي
رۈگىزىؿ ۋە وىفىٕىڭ لەزضى  -لىّّىزي ۋە ٍبوي ذبض  -ظەثۇٍٔىمي ئۇٔىڭ ئىسىَە ئەذاللي ۋە
رەلۋازاضٌىمي ثىٍەْ ظىچ ثىطٌەـزۈضۈؾ ،ئۆظ رەضەپساضىٕي پەلەد ئىؽالَ ئۈچۈٔال ھىّبٍە لىٍىؿ ۋە
لوؼساؾٔ ،ەؼەة ،ئېطق ۋ ە ٍۇضد پەضلٍىطىٕي پۈرۈٍٔەً رۈگىزىؿ زېگەْ ثوالرزي.
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ؼبھبثىٍىطى ئبضىؽىسا ئوضٔبرمبْ ثۇ لېطىٕساـٍىك ِۇٔبؼىۋىزىٕي
ئېؽىعزىٓ چۈـۈضِەً روۋالٍسىؽبْ لۇضۇق ـوئبضؼب ئەِەغ ،ثەٌىي وۈچٍۈن ئەھسۇ  -پەٍّبٔؽب ،عبٔؽب
ۋە ِبٌؽب چېزىٍىسىؽبْ ئەِەٌىٌ ھەضىىەرىە ئبٍالٔسۇضؼبٔىسى .ئۆظ ِۀپەئەرىسىٓ ثبـمىالضٔىڭ
ِۀپەرىٕي ئەال ثىٍىؿ ،ئۆظئبضا وۆٍۈٔۈؾ ۋە ئۆظئبضا ئۈٔؽي ئۈٌپەد ۋە چىمىفمبلٍىك ثۇ
لېطىٕساـٍىممب ـۇٔساق چوڭمۇض ؼىڭگەْ ئىسىىي ئۇ ئىفالض ثۇ ٍېڭي عەِئىَەرٕي ئبعبٍىپ
رەؼىطٌىه ئىؿ  -ئىعالض ثىٍەْ روـمۇظۇۋەرىۀىسى.
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ِۇئّىٓ ِ -ۇؼۇٌّبٔالض ئبضىؽىسا لبْ  -لېطىٕساـٍىك ِۇٔبؼىۋىزي
ئوضٔبرمبٔسەن ،ئۇالض ئبضىؽىسا ٍۀە ئىؽالِي ئىززىپبلساـٍىك ئەھسىٕبِىؽي ئوضٔبرزي .ئۇ ثۇ ئبضلىٍىك
ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ۋۇعۇزىسا لېپمبٌؽبْ عبھىٍىَەرٕىڭ وؤب ئەؼەثىٌ لبضاـٍىطىٕي ۋە لەثىٍە ربالؾ -
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ربضرىفٍىطىٕي رۈگەرزي .عبھىٍىَەرٕىڭ لبالق ئۀئۀىٍىطىگە ذبرىّە ثەضزى.
-7888عۇئبي :سوھىٌ جەسثىَىٕىڭ ئىجحىّبئي جەعىشى
ِبٔب ِۇـۇٔساق ھېىّەرٍىه ،زأب رەزثىط ۋە پۇذزب ئبؼبؼالض ثىٍەْ ضەؼۇٌۇٌالھ ثۇ ٍېڭي
عەِئىَەرٕىڭ ھۇي  -ئبؼبؼىٕي رۇضؼۇظزى .ثۇ ثۈٍۈن ٍ ۈظٌىٕىؿ ِبھىَەرزە ،ئبـۇ ئۇٌۇغ
ؼبھبثىٍەضٔىڭ ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ِەضىپەرٍىه ؼۆھجەد ثۇٌىمىسىٓ ئبٌؽبْ ضوھي ئوظۇلىٕىڭ ئەِەٌىٌ
رەؼىطى ئىسى .ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇالضؼب ئەرە  -ئبذفىّي ،ئىٍىُ  -ثىٍىُ ئۆگەرزي ،رەٌىُ  -رەضثىَە
ئېٍىپ ثېطىپ ضوھىَىزىٕي پبوالپ ۋە ئېؽىً ئەذاللالضؼب رەض ؼىپ لىٍىپ رۇضارزي ۋە ئۇالضؼب
لېطىٕساـٍىك ،ئەذالق  -پەظىٍەرٍىه ،ربئەد  -ئىجبزەرٍىه ثوٌۇـٕىڭ لبئىسە ٍ -وؼۇٍٔىطىٕي
ئۆگىزەرزي .ضەؼۇٌۇٌالھ ٍۀە ٍوٌالضزىٓ ظىَبٍٔىك ٔەضؼىٍەضٔي ٍولىزىفٕي ،ؼەزىمە لىٍؽبٔؽب ثبضاۋەض
زەٍززي ۋە ئۇٔي ئىّبٕٔىڭ ثىط ربضِىمي زەپ ھېؽبثالٍززي .ئۇ ٍۀە ِۇئّىٓ ِ -ۇؼۇٌّبٔالضٔي ذەٍطى
 ؼبذبۋەد لىٍىفمب رەضؼىپ لىٍىپ ،ؼەزىمە ۋە ؼبذبۋەرٕىڭ پەظىٍەرٍىطى روؼطىؽىسا ئبزەِٕىڭزىٍي ئېطىگىسەن ٍبذفي گەپٍەضٔي لىٍىپ ثىطەرزي .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ثىط ۋالىززب ضەؼۇٌۇٌالھ ٍۀە
رىٍەِچىٍىه لىٍىؿ ۋە ثبـمىالضٔىڭ لوٌىؽب لبضاٍسىؽبْ رەٍَبض ربپ ثوٌۇپ لېٍىفزىٓ لبرزىك
ؼبلٍىٕىفمب ثۇٍطىَززي ۋە ؼەۋضچبْ ،لبٔبئەرچبْ ثوٌۇـٕىڭ پەظىٍەرٍىطىٕي چۈـۀسۈضەرزي .ئۇ ٍۀە
ؼبھبثىٍەضگە ئبٌالھ رەضىپىسىٓ ئىجبزەرىە ثېطىٍىسىؽبْ وبرزب ئەعىط  -ؼبۋاثالضٔي ؼۆظٌەپ ثېطىؿ
ثىٍەْ ثىٍٍە ئۆظىگە ٔبظىً ثوٌؽبْ ۋەھىٍَەضٔي ئ ولۇپ ثېطىپ ئۇالضٔىڭ ۋەھي ئىالھي ثىٍەْ ثوٌؽبْ
ِۇٔبؼىۋىزىٕي چىڭىزبرزي .ئۇالضِۇ وۈٍٔۈن ۋەھىَٕي ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئبٌسىسا ئولۇۋېٍىؿ ئبضلىٍىك
ئۆظٌىطىٕىڭ ئىالھي ۋەھىَگە ثوٌؽبْ رؤۇـىٕي ئوؼزۈضەرزي .ثۇذىً زەضغ ِۇظاوىطە ئۇالضؼب ئۇالضٔىڭ
چۈـۀچىؽىٕي ئبـۇضۇپ ثىٍىّٕي چوڭمۇضالـزۇضارزي ۋە ئۇالضؼب ئىؽالِىٌ زەۋەرٕىڭ رەٌىۋى ۋە
ئىالھىٌ ئەٌچىٍىىٕىڭ ِەؼئۇٌىَزىٕي رۇٔۇربرزي.
ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ِبٔب ِۇـۇٔساق ِۇوەِّەي رەضثىَىؽي ئبؼزىسا ،ؼبھبثىٍەضٔڭ پۈرىۈي ضوھىٌ
زۇَٔبؼي ئەذالق  -ضەۋـٍىطى پۈرۈٍٔەً ئىؽالِىٌ ئبڭ ۋە ئىؽالِىٌ ئىسىَە ئبؼبؼىؽب لۇضۇٌۇپ،
ئۇالض ئۆظٌىطى ئىزمبز لىٍؽبْ ۋە ثەٍئەد ثەضگەْ ثۇ زىٕٕىڭ ِبھىَىزي ۋە ئبذىطلي ٔىفبٔىٕي
ِۇوەِّەي ضەۋىفزە چۈـۀسى ،ئۇالض ھبٍبرٍىمزىىي ھەضلبٔساق ھبزىؽىگە ئىؽالِىٌ ئبڭ ۋە
ئىؽالِىٌ ٔۇلزىسىٓ لبضاپ ـەٍئىٍەضٔىڭ لىّّىزىٕي پەلەد ئىؽالِىٌ ئۆٌچەَ ثىٍەْ ئۆٌچەٍسىؽبْ
ثوٌسى .ضەؼۇٌۇٌالھ ٍۀە ؼبھبثەوىطاٍِەضٔىڭ ۋۇعۇزىسا ِۀىۋى ِەزۀىَەد پەظىٍىزىٕي ۋە گۈظەي
ئەذالق ؼەۋىَىؽىٕي ٍۇلىطى وۆرۈضزى ۋە ئۇالضٔي وىفىٍىه لەزضى  -لىّّەد لبضىفي ،زۇَٔب
لبضىفي ۋە ٍۇلىطى ئۆٌگە رىىٍەؾ لبضىفي ثىٍەْ رەضثىَىٍەپ ،ئبذىط ئۇالضٔي ئىٕؽبٔىَەد ربضىرىسا
پەٍؽەِجەضٌەضزىٓ لبٌؽب وبِبٌەرٕىڭ ٍۇلىطى پەٌٍىؽىسىىي ئەڭ الٍىك ئۆگىٕىؿ ئۆٌگىٍىطىسىٓ
لىٍىپ ٍېزىفزۈضۈپ چىمزي.
ئەڭ ِۇھىّي ِۇـۇ ئۇِّەرٕىڭ ئەڭ ئبٌىٌ ٍوٌجبـچىؽي ثوٌؽبْ ضەؼۇٌۇٌالھ ٍۈوؽەن وبِبٌەد،
رەثىئي ئىمزىساض ،ئبٌىَغبٔبپ ضوھ ،ئېؽىً پەظىٍەد ،گۈظەي ئەذالق ۋە ثۈٍۈن ذىؽٍەرٍەضٔي
وىفىٕىڭ لەٌجىٕي ِەھٍىَب لىٍؽۇزەن ۋە عبْ پىسا لىٍىفمب ئەضظىگۈزەن زەضىغىسە ئۆظٌەـزۈضگەْ
ئىسى .ـۇڭب ،ئۇ ھەض لبٔساق ثىط گەپٕي لىٍؽب ؼبھبثىٍەض ئۇٔي ئوضۇٔساـمب ئبٌسىطاٍززي ثىطەض
ذىعِەد ٍبوي ثىطەض ئىفىٕي ئوضۇٔالـزۇضؼب ئۇٔي ثەغ  -ثەؼزە ئەِىٍىٍەـزۈضەرزيِ .بٔب ِۇـۇٔساق
ئەرطاپٍىك رۇرۇؾ ۋە رەضثىَىٍەؾ ئبضلىٍىك ضەؼۇٌۇٌالھ ثۇ ٍېڭي ۋەرۀسە ئىٕؽبٔىَەد ربضىرىسىىي
ئەڭ گۈظەي ئەڭ ثەذذ ؼبئبزەرٍىه ۋە ئەڭ ئىٕبق ثىط عەِئىَەرٕي ثەضپب لىٍىپ لۇضۇپ چىمزي ۋە
ئىٕؽبٔىَەد ٍىطاق ئۆرّۈؾ ۋە ٍبوي ٍېمىٓ وەٌگۈؼىسە ثوٌّىؽۇْ ھەي لىٍىفمب لبزىط ثوالٌّىؽبْ
(ئەِەٌىَەرزە لبزىط ثوالالٍسىؽبْ) ٔۇضؼۇْ ِەؼىٍە ۋە ِۈـىىالرالضؼب ھەي لىٍىؿ ئبؼبؼىٕي
رۇضؼۇظزى.
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ضەؼۇٌۇٌالھ ِۇـۇٔساق ٍۈوؽەن ِۀىۋى رەٌىُ  -رەضثىَە ئبضلىٍىك ظاِبٕٔىڭ ھەضذىً
زوٌمۇٍٔىطىؽب زۇچ وەٌگەْ ثۇ ٍېڭي عەِئىَەرٕىڭ ئبؼبؼىٕي پەٍسىٓ  -پەً ربوبِۇٌالـزۇضزى ،ھەرزب
ئۇ (ظاِبْ)ٔىڭ رەرۈض ئېمىٕىٕي ئوڭؽب ثۇضىَبٌىسى ،ربضىد ۋە پەٌەن گىطزىفىٕي ٍېڭي ٍۆٔىٍىفىە
لبضاپ ٍۈظٌۀسۈضەٌىسى.
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ِەزىٕىگە ھىغطەد لىٍىپ وېٍىپِ ،ۇؼۇٌّبٔالض ئبضىؽىسا
ئېزىمبزىٌ ۋە ؼىَبؼىٌ ثىطٌىه ھەَ ئىغزىّبئىٌ ر ەضرىپ ئوضٔىزىؿ ئبضلىٍىك ثۇ ٍېڭي ئىؽالِىٌ
عەِئىَەرٕىڭ ئبؼبؼىٕي ِۇؼزەھىەٍِىۋاٌؽبٔسىٓ وېَىٓ ،ؼەٍطى ِۇؼۇٌّبْ ذەٌمٍەض ثىٍەْ ثوٌؽبْ
ؼىَبؼىٌ ۋە ئىغزىّبئىٌ ئباللىٍەضٔي ضەرىە ؼېٍىؿ لبضاضىؽب وەٌسى .ئۇٔىڭسىٓ ِەلؽەد ِەزىٕە ۋە
ئۇٔىڭ ئەرطاپىسىىي ضاٍؤالضزا ئىٕبق ذوـٕىسا ضچىٍىك ِۇٔبؼىۋىزي ئوضٔىزىؿ ئبضلىٍىك رىٕچٍىمٕي
ئىفمب ئبـۇضۇپ ،ئىؽالِىٌ زەئۋەرٕىڭ پۇذزب ئبؼبؼىٕي رۇضؼۇظۇؾ ،ـۇٔسالال پۈرىۈي ئىٕؽبٔىَەد
ئۈچۈْ ثىرەرەض ،رىٕچ ،ثەذذ  -ؼبئبزەرٍىه ،ئىٍٍىك روضِۇؾ ِۇھىزي ٍبضىزىفزىٓ ئىجبضەد ئىسى .
ضەؼۇٌۇٌالھ ثۇ ھەلزە ـۇٔساق وەڭ لۇضؼبق ،ـۇٔساق ٍوي لۇٍۇؾ ؼىَبؼىزىٕي ٍوٌؽب لوٍسىىي ،ئېؽىط
رەئەؼؽۇثىَەد ۋە چېىىسىٓ ئبـۇضۇپ عبظاالؾ ـۇئبضى ثىٍەْ روـۇپ وەرىەْ ئبـۇ عبھبٔسا
ئۇٔساق زأب ؼىَبؼەد ھەضگىع رېپىٍّبٍززي.
ؼەٍطى ِۇؼۇٌّبٔالضزىٓ ِەزىٕىگە ئەڭ ٍېمىٓ عبٍسا ئوٌزۇضالالـمبٔالض (ٍۇلىطىسا ؼۆظٌەپ
ئۆرىىٕىّىعزەن) ٍەھۇزىَالض ئىسى .گەضچە ئۇالض ِۇؼۇٌّبٔالضؼب ٍۇـۇضۇْ ئۆچّۀٍىه ؼبلالپ
ٍۈضۈۋارمبْ ثوٌىؽىّۇٌ ،ېىىٓ ئۇالضزىٓ ھبظىطؼىچە ھېچمبٔساق لبضـىٍىك ٍبوي ئەِەٌىٌ
زۇـّۀٍىفىؿ ئبالِەرٍىطى وۆضۈٌّىسى .ـۇڭب ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇالض ثىٍەْ زىٕي ئىزمبز ۋە ِبي ِ -ۈٌۈن
ئىگىساضچىٍ ىك عەھەرزە ِۇرٍەق ئەضوىٍٕىه ثېطىٍگەْ ثىط وېٍىفىُ ئىّعاٌىسى .ثۇ وېٍىفىُ
وەِؽىزىؿٔ ،بھەلچىٍىك ،ھولۇلىسىٓ ِەھطۇَ لىٍىؿ ۋە ثېؽىُ ئىفٍىزىؿ لبربضٌىمالضزىٓ ربِبِەْ
ذبٌىٌ ثوٌسى .وېٍىفىّٕبِىٕىڭ ئىّعاٌىٕىفي ثىٍەْ ِەزىٕە ۋە ئۇٔىڭ ئەرطاپ ضاٍؤٍىطى ثىطٌىىىە
وەٌگەْ ِۇؼزەلىً ثىط زۆٌەرىە ئبٍالٔسى.
-7881عۇئبي:ھىجشەجحىٓ وىَىٕىي جۇٔجي لبٍٔىك جولۇٔۇؽالس
ئبٌسىٕمي ثبپالضزا ثىع ِەوىە ِۇـطىىٍىطىٕىڭ ِۇؼۇٌّبٔالضؼب ؼبٌؽبْ ظۇٌۇٍِىطىٕي ۋە
پبعىئەٌىه لىَٕبـٍىطىٕي ،ثوٌۇپّۇ ئۇالضٔىڭ ھىغطەد ِەظگىٍىسە ِۇؼۇٌّبٔالضؼب لىٍّىؽبْ
ۋەھفىٍَىىٍىطى لبٌّىؽبٍٔىمىٕي ،ثۇٔىڭ ئۈچۈْ ئۇالضِۇ ئۆٌزۈضۈٌۈـىە ۋە ِبي ِۈٌىي ِۇؼبزىطە
لىٍىٕىفمب ھەلٍىك ئىىۀٍىىىٕي لەٍذ لىٍىپ ئۆرىۀىسۇقٌ .ېىىٓ ،ئۇالض ثۇٔىڭٍىك ثىٍەْ ئەغ -
ھوـىٕي ٍىؽىۋېٍىپ ،ربعبۋۇظچىٍىك ھەضىىەرٍىطىٕي روذزبرّبؼزىٓ ،ثەٌىي رېري ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ
ئۇالضٔىڭ ثبـمۇضۇ ؾ زائىطىؽىسىٓ چىمىپ وەرىۀٍىىىگە ۋە ئۆظٌىطى ئۈچۈْ ِەزىٕىسە ثىرەرەض،
رىٕچ ِبوبْ رېپىۋاٌؽبٍٔىمىؽب چىسىّبً وەرزي.
ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئۇثەً ئۆظ ئبزەٍِىطىٕىڭ وۈٔؽبٍىٓ ھىساٍەد رېپىپ ِۇؼۇٌّبٔالض ؼېپىگە
لوـۇٌۇپ وېزىۋارمبٍٔىمىٕي وۆضۈپ ضەؼۇٌۇٌالھ ثىٍەْ ئۇضۇـۇؾ ٔىَىزىس ىٓ ٍبٔؽبْ ثوٌؽىّۇٌ ،ېىىٓ
ئۇٔىڭ ٍۈضىىي ٍۀىال لۇضەٍفٍەضٔىڭ ٍۈضىىي ثىٍەْ رەڭ ؼولبرزي .ـۇڭب ئۇ پۇضؼەد ربپؽىال
ِۇؼۇٌّبٔالض ثىٍەْ ِۇـطىىالض ئورزۇضىؽىؽب ؼوؼۇلچىٍىك ؼېٍىپ ۋەلە پەٍسا لىٍىفمب ئۇضۇٔبرزي ۋە
ثۇظؼۇٔچىٍىك ھەضىىەرٍىطى ئۈچۈْ ٍەھۇزىَالضٔي ئۆظ ثېمىٕؽب لىؽىۋاٌؽبٔىسىٌ ،ېىىٓ
ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئبـۇ زأب رەزثىطٌىطى ئۇالضٔىڭ ٍبِبٍٔىك ئورٍىطىؽب ؼوؼۇق ؼۇ ؼېپىپ ،لبٍٕىؽبْ
لبظأٍىطىٕي روذزىزىپ لوٍۇۋاربرزي.
ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ِەزىٕىسىىي ِەۋعۇزىَىزىگە ئېؽىط رەھسىزٍەض وېٍىۋارمبْ ۋە لۇضەٍفٍەض
ظوِىگەضٌىه ،ظوضاۋأٍىك پەٍٍىسىٓ ٍبّٔب ٍۋارمبْ ئبـۇ پەٍززە ئبٌالھ ِۇؼۇٌّبٔالضؼب ظۇٌۇِؽب لبضـي
وۈضەؾ لىٍىفمب ضۇذؽەد لىٍسىٌ .ېىىٓ ،ئۇٔي پەضظ لىٍىپ ثېىىزّىسى .ئېَززىىيِ(« :ەعجۇضىٌ)
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ئۇضۇؾ رېڭىٍؽبٔالضؼب ظۇٌۇِؽب ئۇچطىؽبٍٔىمٍىطى ئۈچۈْ (لبضـىٍىك وۆضؼىزىفىە) ضۇذؽەد
لىٍىٕسى .ئبٌالھ ئۇالضؼب ٍبضزەَ ثېطىفىە ئەٌۋەرزە لبزىطزۇض»«( .لۇضئبْ وەضىُ»  - 22ؼۈضە - 39
ئبٍەرٕىڭ ثىط لىؽّي)
ِەظوۇض ئبٍەرزە لبضـىٍىك وۆضؼىزىفىە ضۇذؽەد لىٍىٕىفٕىڭ ؼەۋەثي ،پەلەد ٔبروؼطا ئىؿ -
ھەضىىەرٍەضٔي چەوٍەؾ ۋە ئبٌالھٕىڭ ـەضىئەد  -ئەھىبٍِىطىٕي ئبزىً ئىغطا لىٍىفٕي ِەلؽەد
لىٍىؿ وېطەن ،زېگەْ ِەظِۇٔسىىي ئبٍەرٍەض لبربضىسا ٔبظىً لىٍىٕسى .ئبٌالھ ئېَززىىي(« :ئبٌالھٕىڭ
ٍبضزىّىگە ئېطىفىفىە ھەلٍىك ثوٌؽبٔالض) ـۇٔساق وىفىٍەضوي ،ئەگەض ئۇالضٔي ٍەض ٍۈظىسە
ئۈؼزۈٍٔۈوىە ئىگە لىٍؽبق ٔبِبظٔي ئبزا لىٍىسۇ .ظاوبد ثېطىسۇٍ .بذفي ئىفالضؼب ثۇٍطۇٍسۇٍ ،بِبْ
ئىفالضزىٓ روؼۇٍسۇ»«( .لۇضئبْ وەضىُ»  - 22ؼۈضە  - 41ئبٍەد).
ھەض ھبٌسا ،ظۇٌۇِؽب لبضـي ئۇضۇؾ لىٍىفمب ضۇذؽەد لىٍىٕسى .ئەٌۋەرزە ،ثۇٔساق ـبضائىززب
لۇضەٍؿ زائىطٌىطىٕىڭ ؼىَبؼىٌ ۋە ئىمزىؽبزىٌ وۈچي ئۇالضٔىڭ وۆضەڭٍىفي ۋە ربعبۋۇظ لىٍىفىؽب
ئبؼبؼىٌ ؼەۋەة ثوٌۇۋارمبْ ثوٌؽبچمبِ ،ۇؼۇٌّبٔالض لۇضەٍفٍەض ِەوىىسىٓ ـبِؽب لبرٕبٍسىؽبْ
رىغبضەد ٍوٌىٕي ئۈظۈپ ربـٍىفي ئەڭ ئبلىالٔە رەزثىط ثوالرزي.
ظۇٌۇِؽب لبضـي ئۇضۇؾ لىٍىفمب ضۇذؽەد لىٍىٕؽبٔسىٓ وېَىِٓ ،ۇؼۇٌّبٔالض ئبضىؽىسا ھەضثىٌ
پبئبٌىَەرٍەض ثبـٍىٕىپ وەرزي .ئۇالض (ھبظىطلي ظاِبٔسىىي) چبضالپ وۆظىزىؿ پبئبٌىَەرٍىطىگە
ئوذفبؾ ثىطرۈضٌۈن ھەضثىٌ ھەضىىەرٍەضٔي ئېٍىپ ثبضزى .ثۇٔىڭسىٓ ِەلؽەد ثىع وۆضؼىزىپ
ئۆرىىٕىّىعزەن (ِەوىە  -ـبَ) ئبؼبؼٍىك ٍوٌىٕي وۆظىزىؿ ۋە ِەزىٕە ئەرطاپىسىىي چوڭ  -وىچىه
ٍوٌالض ۋە ِەزىٕىسىٓ ِەوىىگە ثبضىسىؽبْ ٍوٌالضٔىڭ (عۇؼطاپىَىٍىه) ٍۆٔىٍىفىٕي رؤۇۋېٍىؿ ۋە
ِۇـۇ ٍوي ثوٍٍىطىؽب عبٍالـمبْ لەثىٍىٍەض ثىٍەْ ِۇٔبؼىۋەرٍىه ئەھسىٕبِىٍەضٔي ئوضٔىزىؿ ئىسى.
رۆۋۀسە ِۇـۇ ِەلؽەرزە ئەۋەرىٍگەْ لوـۇٔالضٔىڭ ئەھۋاٌىٕي لىؽمىچە رؤۇـزۇضىّىع.
 .1ؼەٍفۇٌجەھطى لوـۇٔي .ھىغىطىَىٕىڭ ٍ - 1ىٍي ضاِىعاْ ( - 9ئبً) ئېَىسا (ِىالزىَە 623
 ٍىٍي  - 4ئبٍؽب روؼطا وېٍىسۇ) زا ضەؼۇٌۇٌالھ ِەذؽۇغ ِۇھبعىطالضزىٓ رەـىىٍٍۀگەْ 30وىفىٍىه ثىط لوـۇٔؽب ھەِعە ئىجٕي ئبثسۇٌّۇرەٌٍىپٕي ئەِىط لىٍىپ لۇضەٍفٍەضٔىڭ ـبِسىٓ
وېٍىۋارمبْ ثىط رىغبضەد وبضۋىٕىٕي روؼۇـمب ئەۋەرزي .وبضۋأسا ئەثۇ عەھىً ئىجٕي ھىفبَ
ثبـچىٍىمىسا  300ئبزەَ ثبض ئىسى .لوـۇْ ئېَىػ رەۋەٌىىىسىٓ ،ؼەٍفۇٌجەھطى زېگەْ عبٍؽب
ٍېزىپ ثېطىپ وبضۋاْ ثىٍەْ ئۇچطاـزي ۋە ھەض ئىىىي رەضەپ ؼەپ ربضرىپ عەڭگە رەٍَبض
ثوٌؽبٔساِ ،ەعسى ئىجٕي ئەِطى (ئۇ ھەض ئىىىىٍي رەضەپٕىڭ ئىززىپبلسىفي ثوٌۇؾ ؼۈپىزي ثىٍەْ)
ئبضىؽب چۈـۈپ ئۇالضٔي ئۇضۇـزىٓ روؼۇپ لبٌسى .ھەِعە ثبـچىٍىمىسىىي ثۇ لوـۇٕٔىڭ ئەٌىّي
ضەؼۇٌۇٌالھ ئۆظ لوٌي ثىٍەْ لبزىؽبْ رۇٔغي ئەٌەَ ثوٌۇپ ضەڭگي ئبق ئىسى.
 .2ضاثىػ لوـۇٔي .ھىغىطىَىٕىڭ ٍ - 1ىٍي ـەۋۋاي ( - 10ئبً) ئېَي (ِىالزىَە ٍ - 623ىٍي 4
 ئبً)زا ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇثەٍسە ئىجٕي ھبضى ػ ئىجٕي ِۇرەٌٍىپٕي ِۇھبعىطالضزىٓ رەـىىٍٍۀگەْ 60وىفىٍىه ثىط ئبرٍىك لوـۇٔؽب ثبؾ لىٍىپ ثەرٕي ضاثىػ زېگەْ عبٍؽب ئەۋەرزي .ئەثۇ ئۇثەٍسە ثەرٕي
ضاثىؽسا ئەثۇ ؼۇـَبْ (ئۇ ئىىىي ٍۈظ ئبزەَ ثىٍەْ ثىٍٍە ئىسى) ثىٍەْ ئۇچطاـزي ۋە ئىىىي رەضەپ
ٍىطالزىٓ وۈچ وۆضؼىزىپ ئبٔچە ِ -ۇٔچە ئوق ئېزىفزي .ئەِەٌىٌ عەڭ ثوٌّىسى.
 .3ذەضاض لوـۇٔي .ھىغىطىَىٕىڭ ٍ - 1ىٍي ظۇٌمەئسە ( - 11ئبً) (ِىالزىَە ٍ - 623ىٍي - 5
ئبً) ئېَىسا ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەئەز ئىجٕي ئەثي ۋەلمبغ ثبـچىٍىمىسا  20وىفىٍىه ئبرٍىك لوـۇٔىٕي
لۇضەٍفٍەضٔىڭ ثىط وبضۋىٕىٕي روؼۇـمب ئەۋەرزي ۋە ؼەئەزوە ذەضاضزىٓ ئۆرۈپ وەرّەؼٍىىٕي
ئبالھىسە ربپىٍىسى .لوـۇْ ئۇالؼٍىك ۋە پىَبزىٍىه ٍوٌؽب چىمىپ وۈٔسۈظى ٍوـۇضۇٔۇپ ،وېچىؽي
ٍوي ٍۈضۈپ ثەـىٕچي وۈٔي ؼەھەضزە ذەضاضؼب ٍېزىپ ثبضزى .ئۇالض ئەرىؽي ئەرىگىٕي وبضۋإٔىڭ ثۇ
ٍەضزىٓ ئبٌسىٕمي وۈٔي ئۆرۈپ وەرىۀٍىىىسىٓ ذەۋەض ربپزي .ؼەئەزٔىڭ ئەٌىّىّۇ ئبق ضەڭسە ثوٌۇپ
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ِىمساز ئىجٕي ئەِطى وۆرۈضگۀىسى.
 .4ئەثۋائ ٍبوي ۋەززاْ ؼبظىزي .ھىغىطىَىٕىڭ ٍ - 2ىٍي ؼەپەض ( - 2ئبً) (ِىالزىَە - 623
ٍىٍي ئبۋؼۇؼذ) ئېَىسا ضەؼۇٌۇٌالھ ِەزىٕىسە ئۆظ ئوضٔىؽب ؼەئەز ئىجٕي ئۇثبزىٕي لبٌسۇضۇپ
ِەذؽۇغ ِۇھبعىطالضزىٓ رەـىىٍٍۀگەْ 70 ،وىفىٍىه لوـۇْ ثىٍەْ لۇضەٍفٍەضٔىڭ ثىط
وبضۋىٕىٕي روؼۇؾ ئۈچۈْ چىمزي .ھەرزب ۋەززاْ زېگەْ ٍەضگىچە ثبضزى .ثۇ لېزىّّۇ ئۇضۇؾ
ثوٌّىسى .ثۇ ؼبظارزب ضەؼۇٌۇٌالھ ئەِطى ئىجٕي ِەذفي ئەٌعەِەضى ثىٍەْ ئىززىپبلساـٍىك وېٍىفىّي
ئىّعاٌىسى .ئەِطى ـۇ چبؼسا ثۀي ظەِطە لەثىٍىؽىٕىڭ ثبـٍىمي ئىسى.
 .5ثەۋاد ؼبظىزي .ھىغىطىَىٕىڭ ٍ - 2ىٍي ضەثىئۇٌئەۋۋەي ( - 3ئبً) (ِىالزىَە ٍ - 623ىٍي 9
 ئبً) ئېَىسا ضەؼۇٌۇٌالھ ؼبھبثىٍەضزىٓ  200وىفىٕي ئەگەـزۈضۈپ لۇضەٍفٍەضٔىڭ ثىط وبضۋىٕىٕيروؼۇؾ ئۈچۈْ چىمزي .وبضۋأسا ئۇِەٍَە ئىجٕي ذەٌەؾ عۇِەھي ۋە ٍۀە  100زەن ئبەزَ ۋە ِبي
ھېؽبۋىسا  2500رۆگە ثبض ئىسى .ضەؼۇٌۇٌالھ لوـۇْ ثىٍەْ ضىعۋا رەۋەٌىىىسىٓ ثەۋاد زېگەْ
ٍەضگىچە ٍېزىپ ثبضزى .ئەِّب ،ئۇالضٔي ئۇچطىزبٌّىسى .ئۇ ثۇ لېزىُ ِەزىٕىسە ئۆظ ئوضٔىؽب ؼەئەز
ئىجٕي ِەئبظٔي لبٌسۇضزى ۋە ئبق ضەڭٍىه ئەٌەِٕي ؼەئەز ئىجٕي ئەثي ۋەلمبؼمب رۇرمۇظؼبٔىسى.
 .6ؼەـۋاْ ؼبظىزي .ھىغىطىَىٕىڭ ٍ - 2ىٍي (ضەثىئۇٌئەۋۋەٌسە) (ِىالزىَە ٍ - 623ىٍي - 9
ئبً) ووضظ ئىجٕي عبثىطىٍفىھطى ِۇـطىىالضزىٓ ثىط لبٔچە لبضالچي ثىٍەْ ِەزىٕە ٍبٍٍىمىؽب ھۇعۇَ
لىٍىپ ثىط ثۆٌۈن چبضۋا ۋە لوً رۆگىٍەضٔي ثۇالپ وەرزي .ضەؼۇٌۇٌالھ ثۇٔىڭسىٓ ذەۋەض ربپمبٔسىٓ
وېَىٓ ؼبھبثىٍەضزىٓ  70وىفي ثىٍەْ ئۇٔي لوؼالـمب ئبرالٔسى .ھەرزب ثەزضى رەۋەٌىىىسىٓ ؼەـۋاْ
زېگەْ ٍەضگىچە لوؼالپ ثبضزىٌ .ېىىٓ ،ئۇ ووضظ ۋە ئۇٔىڭ ئبزٍِىطىٕي لوٌؽب چۈـۈضەٌّەً لبٍزىپ
وەٌسى .ثۇ ؼبظاد ثىطىٕچي ثەزضى ؼبظىزي زەپّۇ ئبرىٍىسۇ .ثۇ لېزىّمي ؼبظارزب ِەزىٕىسە ئۆظ ئوضٔىؽب
ظەٍس ئىجٕي ھبضىؽٕي لبٌسۇضۇپ لوٍسى ۋە ئەٌەِٕىڭ ضەڭگي ئبق ثوٌۇپ ،ئەٌي ئىجٕي ئەثي ربٌىپمب
رۇرمۇظؼبٔىسى.
 .7ئۇـەٍطە ؼبظىزي .ـۇ ٍىٍي عەِبزىَەٌئەۋۋەي ٍبوي عەِبزىَەٌئۇذطا (ٍ - 5بوي  - 6ئبً)
(ِىالزىَە ٍ - 623ىٍي ٍ - 11بوي  - 12ئبً) ئېَىسا ضەؼۇٌۇٌالھ ِۇھبعىطالضزىٓ رەـىىٍٍۀگەْ
 150وىفي ( 200ئىسى زەپّۇ لبضىٍىسۇ) ثىٍەْ  30رۆگىگە ٔۆۋەرٍىفىپ ِىٕىپ ،لۇضەٍفٍەضٔىڭ
ـبِؽب ِبڭؽبْ ثىط وبضۋىٕىٕي روؼۇـمب ئبرالٔسى .چىمىؿ ٍبوي چىمّبؼٍىمٕي ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ
ئىرزىَبضىؽب لوٍسى ضەؼۇٌۇٌال ھ وبضۋإٔىڭ ٔۇضؼۇْ ِبٌالضٔي ئېٍىپ ِەوىىسىٓ ٍوٌؽب چىممبٍٔىمي
روؼطىؽىسا ِەٌۇِبد ربپفۇضۇۋاٌؽبٔىسى .ـۇڭب ،ئۇ عىسزىٌ ٍوي ٍۈضۈپ ظىٍئۇـەٍطە زېگەْ ٍەضگە
ٍېزىپ ثبضزىٌ ،ېىىٓ وبضۋإٔىڭ ثىط لبٔچە وۈْ ئىٍگىطى ثۇ ٍەضزىٓ ئۆرۈپ وەرىۀٍىىي ِەٌۇَ
ثوٌسى .ثۇ ؼبظارزب ضەؼۇٌۇٌال ھ ثۀي ِۇزٌىظ لەثىٍىؽي ۋە ئۇالضٔىڭ ئىززىپبلساـٍىطى ثوٌؽبْ ثۀي
ظەِعە لەثىٍىٍىطى ثىٍەْ ئۆظئبضا ربعبۋۇظ لىٍىفّبؼٍىك وېٍىفىّي ئىّعاٌىسى .ئۆظ ئوضٔىؽب ِەزىٕىسە
ئەثۇ ؼەٌىّە ئىجٕي ئبثسۇٌئەؼەزٔي لبٌسۇضؼبٔىسى .ثۇ ؼبظارزىىي ئەٌەِّۇ ئبق ضەڭٍىه ثوٌۇپ ،ھەِعە
ئىجٕي ئبثسۇٌّۇرەٌٍىپ وۆرۈضگۀىسى.
ٔ .8ەذٍە لوـۇٔي .ھىغىطىَىٕىڭ ٍ - 2ىٍي ضەعەپ ( - 7ئبً) (ِىالزىَە ٍ - 624ىٍي - 1
ئبٍؽب روؼطا وېٍىسۇ) ئېَىسا ضەؼۇٌۇٌالھ ئبثسۇٌالھ ئىجٕي عەھفٕي ِۇھبعىطالضزىٓ  12وىفي ثىٍەْ
ٔەذٍە زېگەْ عبٍؽب ئەۋەرزي .ئۇالض ھەض ئىىىي وىفي ثىط رۆگىگە ٔۆۋەرٍىفىپ ِىٕىپ ِبڭسىٍ .وي
زاۋاِىسا ؼەئەز ئىجٕي ئەثي ۋەلمبغ ثىٍەْ ئۇرجە ئىجٕي ؼەظۋأالض ٔۆۋەرٍىفىپ ِىٕگەْ رۆگىؽىٕي
ٍۈرزۈضۈپ لوٍۇپ ،ئىىىىٍَەْ ئبـۇ رۆگىٕي ئىعٌەپ لوـۇٔسىٓ وېچىىىپ ئبٍطىٍىپ لبٌسى.
ئبثسۇٌالھ ئىجٕي عەھىؿ ھەِطاھٍىطى ثىٍەْ روذزىّبً ٍوي ٍۈضۈپ ئبذىط ٔەذٍە زېگەْ عبٍؽب
وېٍىپ چۈـزي .ـۇ ئەؼٕبزا ثۇ ٍەضزىٓ لۇضەٍفٍەضٔىڭ لۇضۇق ئۈظۈَ ،ئبـٍىك ۋە رىغبضەد ِبٌٍىطى
لبچىالٔؽبْ ثىط وبضۋىٕي ئۆرزيِ .ۇؼۇٌّبٔالض ِەؼٍىھەرٍىفىپ ِۇٔساق زىَىفزي« :ثۈگۈْ ضەعەپ
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(ھبضاَ) ئېَىٕىڭ ئبذىطلي وۈٔي .ئۇالضؼب رېگىؿ لىٍؽبق ھبضاَ ئبٍٕىڭ ھۆضِىزىٕي ثۇظؼبْ ثوٌىّىع،
ئەگەض لوٍۇۋەرؽەن ،ئۇالض ثۈگۈْ وېچە ھەضەَ ظېّىٕىؽب وىطىۋاٌىسۇ» .ئۇالض ـۇٔساق زېَىفىپ،
ئبذىطى لوي ؼېٍىؿ لبضاضىؽب وەٌسى  -زە ،ثىطؼي ئولَب ثىٍەْ ئەِطى ئىجٕي ھەضظىّٕي ئېزىپ
ئۆٌزۈضزى ۋە ئوؼّبْ ثىٍەْ ھەوەِٕي ئەؼىط ئبٌسىٔ .ەۋـەي لېچىپ وەرزي .ئبٔسىٓ وبضۋأسىىي
ثبضٌىك ِبي ِ -ۈٌۈن ۋە ئىىىي ئەؼىطٔي ھەٍسەپ ِەزىٕىگە ئېٍىپ وەٌسى .ئۇالض ثۇ ؼۀىّەرزىٓ
ثەـزىٓ ثىطىٕي ئبٍطىفزي .ثۇ ئىؽالَ زىٕي پبضٌىؽبٔسىٓ ثۇٍبٔمي رۇٔغي لېزىُ ثەـزىٓ ثىطى
ئبٍطىٍؽبْ ؼۀىّەد ،رۇٔغي ئۆٌزۈضۈٌگەْ ِەلزۇي ۋە رۇٔغي ئەؼىط ئېٍىٕؽبْ ئەؼىطٌەض ثوٌۇپ
لبٌسى .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ لوـۇٕٔىڭ ثۇ رەضىمىسە ھەضىىەد لوٌالٔؽبٍٔىمىسىٓ ٔبضاظى ثوٌسى
ۋەِ « :ەْ ؼىٍەضٔي ھبضاَ ئبٍالضزا ئۇضۇؾ لىٍىفمب ثۇٍطىّىؽبْ ئىسىّؽۇ؟» زەپ وبٍىسى ۋە ئېٍىپ
وېٍىٕگەْ ِبي ۋە ئەؼىطٌەضٔي رەؼەضضۇپ لىٍىفزىٓ روذزىزىپ لوٍسىِ .ۇـطىىالض ثۇ ۋەلەزىٓ
وېَىٓ ِۇؼۇٌّبٔالضٔي « :ذۇزا ھبضاَ لىٍؽبْ ئبً وۈٍٔەضٔىڭ ھۆضِىزىٕي زەپؽۀسە لىٍسى» ،زەپ
عبِبئەد پىىطى روپالـمب ثىط ئوثساْ پۇضؼەد ربپزي ۋە ثۇ ھەلزە ھەض ذىً ؼۆظ  -چۆچەوٍەضٔي
ربضلبرزي .ئبذىط ئبٌالھٕىڭ زەضگبھىسىٓ ۋەھىٌ ٔبظىً ثوٌۇپِ ،ۇـطىىالضٔىڭ لىٍؽبْ
ئەؼىىٍىىٍىطىٕىڭ ِۇؼۇٌّبٔالض ؼبزىط لىٍؽبْ ؼەۋۀٍىىىە لبضىؽبٔسا ،ذبضاوزېطى ئېؽىط ،ئبلىۋىزي
ٍبِبْ لىٍّىؿ ئىىۀٍىىىٕي ِۇئەٍَۀٍەـزۈضۈپ ،ھېٍىمي پىزٕە  -ئىؽۋا ئۆؼەن ؼۆظٌەضگە وەؼىىٓ
ضەززىَە ثەضزى(« :ئي ِۇھەِّەز!) ئۇالض ؼۀسىٓ« :ھبضاَ لىٍىٕؽبْ ئبٍسا ئۇضۇؾ لى ٍىفمب ثوالِسۇ،
زەپ ؼوضاٍسۇ .ئېَزمىٕىي ،ثۇ ئبٍسا ئۇضۇؾ لىٍىؿ چوڭ گۇٔبھزۇض ،ئبٌالھٕىڭ ٍوٌىسىٓ روؼۇؾ،
ئبٌالھمب وۇـطىٍىك لىٍىؿِ ،ەؼغىسى ھەضاِسا (ئىجبزەد لىٍىفزىٓ) روؼۇؾ ۋە ِەؼغىسى
ھەضاِسىىي ئبھبٌىٕي ھەٍسەپ چىمىطىؿ ئبٌالھٕىڭ زەضگبھىسا رېرىّۇ چوڭ گۇٔبھزۇض ،پىزٕە (ٍۀي
ِۇئّىٍٕەضگە ظىَبٔىەـٍىه لىٍىؿ) ئبزەَ ئۆٌزۈضۈـزىّٕۇ لبرزىك گۇٔبھزۇض«( .» ...لۇضئبْ وەضىُ»
ؼۈضە ثەلەض  - 217ئبٍەرٕىڭ ثىط لىؽّي) ـۇٔىڭسىٓ وېَىٓ ضەؼۇٌۇٌالھ ھېٍىمي ئىىىي ئەؼىطٔي
لوٍۇۋەرزي ۋە ِەلزۇٌٕىڭ ئىگە  -چبلىٍىطىؽب زىَەد رۆٌىّي (ذۇْ پۇٌي)ٔي رۆٌەپ ثەضزى.
ِبٔب ثۇالض ثەزضى ئۇضۇـىسىٓ ئىٍگىطىىي لوـۇْ ئەۋەرىؿ ھەضىىەرٍىطى ۋە ئېٍىپ ثېطىٍؽبْ
ؼبظارالضزۇض .ھېچمبٍؽىؽىسا ِۇؼۇٌّبٔالض رەضىپىسىٓ (ٍىطالزىٓ ھەٍۋە وۆضؼىزىپ ئبگبھالٔسۇضۇؾ
ثېطىفزىٓ ثبـمب) ِۇـطىىالضٔىڭ ِبٌٍىطىٕي ثۇالپِ ،ۇؼبزىطە لىٍىۋېٍىؿ ۋە ئەضٌىطىٕي ئۆٌزۈضۈپ
ئەؼىط ئېٍىؿ ھبزىؽىؽي ؼبزىط ثوٌّىسىٔ .ەذٍە ۋەلەؼي ثوٌؽب ِۇـطىىالض عبثىط ئىجٕي ـىھطى
ثبـچىٍىمىسا ِەزىٕىگە ھۇعۇَ لىٍىپ ثۇالڭ  -ربالڭ لىٍؽبٔسىٓ وېَىٓ ئبٔسىٓ ـۇٔىڭؽب لبضىزب ئبظضاق
رەگىۈظۈپ لوٍۇؾ ثوٌسى ،ذبالغ.
ئبثسۇٌالھ ئىجٕي عەھىؿ لوـۇٔىسا ٍۈظ ثەضگەْ ۋەلەزىٓ وېَىٓ ِۇـطىىالضٔىڭ ؼەَ
ئۀسىفىؽي ئەِەٌىٌ ذەۋپىە ئبٍالٔسى .ئۇالضٔىڭ وۆظ ئبٌسىسا چوڭ ثىط ذەرەض وۆٌەڭگىؽي
پۇالڭالـمب ثبـٍىسى ۋە ئۇالض ٍۈظ ثېطىؿ ئېھزىّبٌىسىٓ لوضلۇپ رۇضۇۋارمبْ ئىؿ ھەلىمەرەْ ٍۈظ
ثەضزى .ئۇالض ثۇٔىڭسىٓ ِەزىٕە رەضەپّۇ ئۇذالپ ٍبرّىؽبٍٔىمىٕي ،ئۇالضٔڭ ئىٕزبٍىٓ ؼەگەوٍىه
ثىٍەْ ئۆظٌىطىٕىڭ ھەضىىەد ،رىۋىفٍىطىٕي روٍۇپ رۇضؼبٍٔىمىٕي ،ۋە رەذّىٕەْ 300
وىٍوِېزىطزەن ٍەضگىچە ثبؼزۇضۇپ وېٍىپ ئۇالضٔىڭ ئبزەٍِىطىٕي ئۆٌزۈضۈپِ ،بٌٍىطىٕي ِۇؼبزىطە
لىٍىپٍ ،ۀە ئبِبْ  -ئېؽەْ لبٍزىپ وېزەٌىگۈزەن زەضىغىسە عبؼبضەرىە ئىگە ثوٌۇپ لبٌؽبٍٔىمىٕي
ثىٍىۋېٍىفزي ۋە ئۆظٌىطىٕىڭ ـبَ ثىٍەْ ثوٌىسىؽبْ ؼوزا  -رىغبضىزىٕىڭ زاۋاٍِىك ذەۋپىە
ئۇچطاٍسىؽبٍٔىمىٕي عەظىٍّەـزۈضۈۋېىٍفزيٌ .ېىىٓ ،ئۇالض ِۇؼەِجەضِ ،ۇـزۇِعوضٌىمزىٓ ھۇـىٕي
ٍىؽىپ رىٕچ ئىززىپبق ٍبوي ئۆظئبضا ئېزىطاپ لېٍىؿ ئبؼبؼىسا ٍوي رۇرّىسى .ثەٌىي ،رېرىّۇ
ھەززېسىٓ ئېفىپ ئۆچّۀٍىه ۋە ئبزاۋەد ئورىسا روٌؽىٕىفمب ثبـٍىسى .ھەرزب ئۇالضٔىڭ وبرزىۋاؾ
ئەِەٌساضٌىطى ثۇضۇْ ِۇؼۇٌّبٔالضٔي « ئۆظ ِەھەٌٍىؽىگە ثېطىپ لىطىپ ربـالٍّىع» ،زېگەْ
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رەھسىذ ـوئبضىٕي ئەِسىٍىىزە ئەِەٌىَەرزە ئوضۇٔساؾ لبضاضىؽب وېٍىفزيِ .بٔب ثۇ وۆضەڭٍىه ئۇالضٔي
ئبذىط ثەزضىگە ؼۆضەپ چىممبٔىسى .ئەِّب ،ئبثسۇٌالھ ئىجٕي عەھىؿ لوـۇٔي ۋەلەؼىسىٓ وېَىٓ
ٍۀي ھىغىطىَىٕىڭ ٍ - 2ىٍي ضاِىعاْ ( - 9ئبً) ئېَىسا ئبٌالھ ِۇؼۇٌّبٔالضؼب عىھبز لىٍىفٕي پەضظ
لىٍىپ ثېىىززي ۋە ِۇـۇ ھەلزە ضوـەْ ئبٍەرٍەضٔي ٔبظىً لىٍسى« :ؼىٍەضگە ئۇضۇؾ ئبچمبْ
ئبزەٍِەضگە لبضـي ئبٌالھ ٍوٌىسا عىھبز لىٍىڭالض ،ربعبۋۇظ لىٍّبڭالض ،ربعبۋۇظ لىٍؽۇچىالضٔي ئبٌالھ
ھەلىمەرەْ زوؼذ رۇرّبٍسۇ .ئۇالضٔي (ٍۀي ِۇـطىىالضٔي) ئۇالض ھەضەِسە ثوٌؽۇْ ،ثبـمب ٍەضزە
ثوٌؽۇْ ،ئۇضۇؾ ھبضاَ لىٍىٕؽبْ ئبٍالضزا ثوٌؽۇْ) ئۇچطارمبْ ٍەضزە ئۆٌزۈضۈڭالض ،ؼىٍەضٔي
ٍۇضرۇڭالضزىٓ (ٍۀي ِەوىىسىٓ) چىمىطىۋەرىۀسەن ،ؼىٍەضِۇ ئۇالضٔي ٍۇضرىسىٓ چىمىطىۋېزىڭالض،
ظىَبٔىەـٍىه لىٍىؿ ئۇضۇـزىّٕۇ ٍبِبٔسۇض .ربوي ئۇالض ئۆظٌىطى ئۇضۇؾ ئبچّىؽۇچە ِەؼغىسى
ھەضاَ ئەرطاپىسا ئۇالض ثىٍەْ ئۇضۇؾ لىٍّبڭالض ،ئەگەض ئۇالض (ِەؼغىسى ھەضاَ ئەرطاپىسا) ئۆظٌىطى
ئۇضۇؾ ئبچؽب ،ئۇالضٔي ئۆٌزۈضۈۋېزىڭالض ،وبـىطالضٔىڭ عبظاؼي ـۇٔساق ثوٌىسۇ .ئەگەض ئۇالض ئۇضۇـٕي
روذزبرؽب (ؼىٍەضِۇ ئۇضۇـزىٓ لوي ٍىؽىڭالض) ،ئبٌالھ (رەۋثە لىٍؽۇچىالضؼب) ھەلىمەرەْ ِەؼپىطەد
لىٍؽۇچىسۇضٔ ،بھبٍىزي ِېھطىجبٔسۇض ،ربوي ظىَبٔىەـٍىه رۆگىگەْ ۋە ئبٌالھٕىڭ زىٕي ٍوٌؽب
لوٍۇٌؽبٔؽب لەزەض ئۇالض ثىٍەْ ئۇضۇـۇڭالض ،ئەگەض ئۇالض ئۇضۇـٕي روذزبرؽب ،ظۇٌۇَ لىٍؽۇچىالضزىٓ
ثبـمىالضؼب زۈـّۀٍىه لىٍىفمب ثوٌّبٍسۇ»«( .لۇضئبْ وەضىُ» ؼۈضە ثەلەض  - 193 - 190ئبٍەد)
ثۇ ئبٍەرٍەض ٔبظىً ثوٌۇپ ئۇظۇْ ئۆرّەً ئبٌالھ ٍۀە ثب ـمىچە ئۇؼٍۇثزب ئبٍەد ٔبظىً لىٍىپ،
عىھبز لىٍىؿ ٍوٌٍىطىٕي ئۆگەرزي ۋە ۋە عىھبزلب رەضؼىپ لىٍسى ھەِسە عىھبزلب ئبئىذ ثەظى
ئەھىبِالضٔي ثبٍبْ لىٍسى .ئېَززىىي « :ؼىٍەض وۇـفبضالضؼب (عەڭ ِەٍسأىسا) ئۇچطاـمبْ
چېؽىڭالضزا ،ئۇالضٔي ئۆٌزۈضۈڭالض ،ؼىٍەض ئۇالضٔي لىطىپ (ِەؼٍۇپ لىٍىپ ،ئۇالضزا ؼىٍەضگە
لبضـىٍىك وۆضؼىزىسىؽبْ وۈچ لبٌّىؽبْ چبؼسا ،ئۇالضٔي ئۆٌزۈضۈـزىٓ روذزبپ) ،ئۇالضٔي ئەؼىط
ئېٍىڭالض ،ئبٔسىٓ ئۇالضٔي ئېھؽبْ لىٍىؿ ٍۈظىؽىسىٓ لوٍۇپ ثېطىڭالضٍ ،بوي ـىسىَە ئېٍىپ لوٍۇپ
ثېطىڭالض ،ربوي ئۇضۇؾ ئۆظىٕىڭ ئېؽىط ٍۈوىٕي ربـٍىؽبٔؽب لەزەض (ٍۀي ئۇضۇؾ روذزىؽبٔؽب لەزەض)
ئىؿ ِبٔب ـۇٔسالزۇض .ئەگەض ئبٌالھ ذبٌىؽب ئەٌۋەرزە( ،ؼىٍەضٔي ئۇضۇـمب رەوٍىپ لىٍّبؼزىٕال)
ئۇالضٔي عبظاٌىؽبْ ثوالرزيٌ .ېىىٓ ئبٌالھ ثەظىڭالضٔي ثەظىڭالض ثىٍەْ ؼىٕبؾ ئۈچۈْ (ٍۀي
ئىّبٔىڭالضٔي ؼىٕبؾ ئۈچۈْ عىھبزلب ئەِىط لىٍسى) ،ئبٌالھٕى ڭ ٍوٌىسا ئۆٌزۈضۈٌگۀٍەضٔي (ٍۀي
ـېھىزٍەضٔىڭ) ئەِەٌٍىطىٕي ئبٌالھ ثىىبض لىٍىۋەرّەٍسۇ .ئبٌالھ ئۇالضٔي ھىساٍەد لىٍىسۇ ۋە ھبٌىٕي
ٍبذفىالٍسۇ .ئبٌالھ ئۇالضٔي عۀٕەرىە وىطگۈظىسۇ ،ئبٌالھ ئۇٔي ئۇالضؼب رؤۇرزي (ٍۀي عۀٕەرىە
وىطگەْ ئبزەَ ئۆظىٕىڭ ئۇ ٍەضزىىي عبٍىٕي ئىٍگىطى وۆضگۀسەوال ثىٍىسۇ) .ئي ِۇئّىٍٕەض! ؼىٍەض
ئبٌالھمب (ٍۀي ئبٌالھٕىڭ زىٕىؽب ٍبضزەَ ثەضؼەڭالض ،ئبٌالھ ؼىٍەضگە (زۈـّىٕىڭالضؼب لبضـي) ٍبضزەَ
ثېطىسۇ ،لەزىّىڭالضٔي (ئۇضۇؾ ِەٍسأٍىطىسا) ثەضلبضاض لىٍىسۇ»«( .لۇضئب وەضىُ»  - 47ؼۈضە - 7 - 4
ئبٍەرٍەض)
ـۇٔىڭسىٓ وېَىٓ ئبٌالھ ئۇضۇؾ پەضِبٔىٕي ئبڭٍىؽب ،لوضلۇپٍ ،ۈضىىي ئېؽىپ ،ضەڭگي  -ضوھي
ربرىطىپ وېزىسىؽبْ لوضلۇٔچبقٔ ،بربۋاْ ٍبضىّبؼالضٔي ئەٍىجٍەپ ِۇٔساق زېسىِ « :ۇئّىٍٕەض
(عىھبزٔي رەٌەپ لىٍىؿ ٍۈظىؽىسىٓ)ٔ :ېّىفمب (عىھبزلب ئەِطى لىٍىٕؽبْ) ثىطەض ؼۈضە ٔبظىً
لىٍىّٕىسى؟ زەٍسۇ .عىھ بز ظىىطى لىٍىٕؽبْ ئېٕىك ؼۈضە ٔبظىً لىٍىٕؽبٔسا ،زىٍٍىطىسا وېؽەي ثبضالض
(ٍۀي ِۇٔبپىمالض)ٔىڭ ؼبڭب ئۆٌۈَ ئبٌسىسا (ئۆٌۈِسىٓ لوضلۇپ) ئبٍٍىٕىپ وەرىەْ ئبزەِسەن
لبضاۋارمبٍٔىمىٕي وۆضىؽەْ( ،ئي ِۇھەِّەز!) (ئۇالضٔىڭ ؼبڭب) ئىزبئەد لىٍىفي ۋە چىطاٍٍىك ؼۆظ
لىٍىفي ئۇالض ئۈچۈْ ئەٌۋەرزە ٍبذفي ئىسى ،ئۇضۇؾ لبضاض لىٍىٕؽبْ چبؼسا ،ئۇالض ئبٌالھمب ؼبزىك
ثوٌۇـؽب ،ئەٌۋەرزە ئۇالض ئۈچۈْ ٍبذفي ئىسى»«( .لۇضئبْ وەضىُ»  - 47ؼۈضە  - 21 ،- 20ئبٍەد)
ظۇٌۇِؽب لبضـي ئۇضۇؾ لىٍىؿ پەضِبٔي ثبٍبْ لىٍىٕؽبْ ئبٍەرٍەضٔىڭ عەضٍبٔسىٓ لبضىؽبٔسا،
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لبٍٔىك ئۇضۇـال ضٔىڭ ٍۈظ ثېطىؿ ئېھزىّبٌي ٔبھبٍىزي ٍېمىٓ لبٌؽبٍٔىمىسىٓٔ ،ۇؼطەد ۋە ؼەٌجىٕىڭ
ئبذىطلي ھېؽبثزب ِۇؼۇٌّبٔالضؼب ِۀؽۇپ ثوٌىسىؽبٍٔىمىسىٓ زېطەن ثېطەرزي.
-7885عۇئبي :لىجٍىٕىڭ ئۆصگەسجىٍىؾي
زەي ِۇـۇ وۈٍٔەضزە (ٍۀي ھىغىطىَىٕىڭ ٍ - 2ىٍي ـەئجبٔسا) (ِىالزىَە ٍ - 624ىٍي - 2
ئبٍالضزا) ئبٌالھ ِەؼغىسۇٕٔەثەۋىَٕىڭ لىجٍىؽىٕي ثەٍزۇٌّۇلەززەغ رەضەپزىٓ ِەؼغىس ھەضەَ
(وەئىجە) رەضەپىە ئۆظگەضرىفىە ثۇٍطىسىٔ .ەرىغىسە ِۇؼۇٌّبٔالض ؼېپىگە ِبٌىّبٔچىٍىك،
پبضاوۀسىچىٍىه ؼېٍىؿ ِەلؽىزىسە ؼولۇٔۇپ وىطىۋاٌؽبْ ئىّبٔي ئبعىعالض ۋە ٍەھۇزىٌ ِۇٔبپىمالض
ِۇ ؼۇٌّبٔالض ؼېپىسىٓ ئبٍطىٍىپ ئەؼٍي ٔەؼٍىگە لبٍززي .ثۇٔىڭ ثىٍەْ ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ھەضثىٌ
ؼەپٍىطى ٔۇضؼۇٍٔىؽبْ ئبٌساِچي ذىَبٔەرىبض وۈـۀسىٍەضزىٓ ربظىالٔسى .لىجٍىٕىڭ ئۆظگەضرىٍىفي
ِۇؼۇٌّبٔالض ربوي ِۇـۇ ٍېڭي لىجٍىٕي ئىفؽبي لىٍؽبٔؽب لەزەض ،زاۋاٍِىفىسىؽبْ ٍېڭي ثىط زەۋض
ثبؼمۇچىٕىڭ ثبـالٔؽبٍٔىمىسىٓ زېطەن ثېطەرزي.
-7888عۇئبي :چوڭ ثەدسى غبصىحي  -ئىغالَ جبسىخىذىىي جۇٔجي ھەي لىٍغۇچ جەڭ
ِەٍذأي
ئبٌسىٕمي ثبپزب ئۇـەٍطە ؼبظىزي ھەلمىسە ؼۆظ لىٍؽبٔساِ ،ەوىىسىٓ ـبِؽب وېزىۋارمبْ لۇضەٍؿ
وبضۋىٕي پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالِٕىڭ لوٌىؽب چۈـّە ً لېچىپ لۇرۇٌۇۋاٌؽبْ ،زېگۀىسۇق .ثۇ
وبضۋإٔىڭ ـبِسىٓ ِەوىىگە لبٍزىؿ ۋالزي ٍېمىٕالپ وەٌگۀسە ضەؼۇٌۇٌالھ ـىّبي رەضەپىە رەٌھە
ئىجٕي ئۇثەٍسۇٌالھ ثىٍەْ ؼەئىس ئىجٕي ظەٍسٔي وبضۋإٔىڭ ذەۋىطىٕي ئېٍىفمب ئەۋەرزي .ئۇالض ھۇضائ
زېگەْ ٍەضگىچە ثېطىپ وبضۋإٔىڭ ٍوٌىٕي وۈظىزىپ رۇضزى .ثىط چبؼسا ئەثۇ ؼۇـَبْ وبضۋإٔي
ثبـالپ ،ـبَ رەضەپزىٓ وىطىپ وېٍىۋىسى ،ئۇالض ئۇچمبٔسەن ٍوي ٍۈضۈپِ ،ەزىٕىگە لبٍزىپ وېٍىپ
ضەؼۇٌۇٌالھمب ئەھۋإٌي ِەٌۇَ لىٍسى.
وبضۋاْ ِەوىىٍىىٍەضٔىڭ ِىڭ رۆگىگە لبچىالٔؽبْ ظوض ِىمساضزىىي ِبي ِ -ۈٌۈوٍىطىٕي ئېٍىپ
وېٍىۋاربرزي .ئۇٔىڭ ئۇِۇِىٌ لىّّىزي وەَ زېگۀسەِ 50 ،ىڭ زىٕبض ئبٌزۇٔسىٓ ئبـبرزي .وبضۋأسا
پەلەد  40رەن ئبزەَ ثىٍٍە ئىسى .ثۇ ِەزىٕە رەضەپ ئۈچۈْ ئېَزمبٔسا ئبٌزۇْ پۇضؼەدِ ،ۇـطىىالض
ئۈچۈْ ئېَزمبٔسا ِۇـۇ ِبٌٕي لوٌسىٓ ثېطىپ لوٍؽب ھەضثىٌ ،ؼىَبؼىٌ ۋە ئىمزىؽبزىٌ عەھەرزە
لبلفبرمۇچ ظەضثىگە ئۇچطىؽبٍٔىك ھېؽبثٍىٕبرزي .ـۇڭب ،ضەؼۇٌۇٌالھ ِۇؼۇٌّبٔالض ئبِّىؽىٕي چبلىطىك
لىٍىپ « :ئي ذبالٍىك! ِبٔب ثۇ لۇضەٍؿ وبضۋىٕي عىّي ِبي ِ -ۈٌۈوٍىطىٕي ئېٍىپ وەپزۇ ،ئۇٔىڭ
ئبٌسىؽب چىمىڭالض ،ئۈِىسوي ،ئبٌالھ ئۇٔي ؼىٍەضگە ئىٍزىپبد لىٍىۋەرؽە ئەعەپ ئەِەغ» ،زېسى.
ضەؼۇٌۇٌالھ ثۇ چبلىطىمٕي ئېالْ لىٍؽبْ چبؼسا ثەزضىسە (وبضۋإٔىڭ ثەزىٍىگە) لۇضەٍؿ لوـۇٔي
ثىٍەْ ثۇٔچە لبرزىك رۇرۇـۇپ لبالضىٕي ئوٍٍىّىؽبٔىسى .ـۇڭب ،ئۇ ھېچ وىفىٕي چىمىفمب
ظوضٌىّىسى .ثەٌىي ،چىمىؿ  -چىمّبؼٍىك ئىفىٕي ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ئەضوىٓ ئىرزىَبضىؽب
لوٍۇۋەرزي .ـۇٔساق ثوٌؽبچمب ،ؼبھبثە وىطاِالضٔىڭ وۆپىٕچىؽي ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ثۇ لېزىّمي
ٍۈضۈـىٕي ئبٌسىٕمي لېزىّسىىي ٍۈضۈـٍەضزىٓ پەضلٍۀّەٍسۇ ،زەپ لبضاپ ِەزىٕىسە لېپمبٌسى،
ـۇٔىڭ ئۈچۈْ ھېچ وىفي ثۇ ؼبظارمب لبرٕبـّىسى ،زەپ ئەٍىجٍۀّىسى.
ضەؼۇٌۇٌالھ ِەزىٕىسىٓ ٍوٌؽب چىمزي ۋە ئۇٔىڭ ثىٍەْ (ٍ 313بوي  314ۋە ٍبوي  )319وىفي
ثىطگە ئبرالٔؽبٔىسىٍ 82 .بوي  83ۋە ٍبوي  86ؼي ِۇھبعىطالضزىٓ 61 ،ؼي ئەۋغ لەثىٍىؽىسىٓ ۋە
170ى ذەظضەط لەثىٍىؽىسىٓ ئىسىِ .ۇؼۇٌّبٔالض ثۇ لېزىّمي ٍۈضۈـىە ئبٔچە چوڭ ھەـەَ لىٍىپ
وەرّىسى .ـۇڭب ،ئۇالضزا پەلەد ئىىىىال ئبد ثبض ئىسى .ثىطى ظۇثەٍط ئىجٕي ئەۋإِىڭٍ ،ۀە ثىطى
ِىمساز ئىجٕي ئەؼۋەز وىٕسىٕىڭ ئىسى ۋە ٍۀە  70رۆگە ثبض ثوٌۇپ ،ئىىىي ،ئۈچ ئبزەَ ثىط رۆگىگە
ٔۆۋەرٍىفىپ ِىٕىفەرزي .ضەؼۇٌۇٌالھ ،ئەٌي ئىجٕي ئەثي ربٌىپ ۋە ِىطؼەز ئىجٕي ِىطؼەز
ؼۀەۋىٍەض ثىٍەْ ثىط رۆگىٕي ٔۆۋەرٍىفىپ ِىٕسى.
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ِە زىٕىسە ئۆظ ئوضٔىؽب ۋە ٔبِبظ ئولۇپ ثېطىفىە ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئۇِّۇ ِەوزۇِٕي لبٌسۇضزى.
ضەؼۇٌۇٌالھ ئبرٍىٕىپ ضەۋھب زېگەْ ٍەضگە چىممبٔسا ،ئەثۇٌۇثبثە ئىجٕي ئبثسۇٌّۇٔعىطٔي لبٍزۇضۇپ ئۆظ
ئوضٔىسا ِەزىٕىسە ئىؿ ثبـمۇضۇـمب ثەٌگىٍىسى .ثبؾ لوِبٔسأٍىك ئەٌىّىٕي ِۇؼئەة ئىجٕي ئۇِەٍط
(لۇضەٍؿ لەثىٍىؽي ئبثسۇززاض عەِەرىسىٓ) گە رۇرمۇظزى .ئەٌەَ ئبق ضەڭسە ئىسى .لوـۇٕٔي ئىىىي
«لىؽىُ»ؼب ثۆٌسى:
ِ .1ۇھبعىطالض لىؽّي .ئۇٔىڭ ئەٌىّىٕي ئەٌي ئىجٕي ئەثۇ ربٌىجمب رۇرمۇظزى.
 .2ئۀؽبضالض لىؽّي .ئۇٔىڭ ئەٌىّىٕي ؼەئەز ئىجٕي ِەئبظؼب رۇرمۇظزى.
لوـۇٕٔ ىڭ ئوڭ لبٔبد ضەھجەضٌىىىگە ظۇثەٍط ئىجٕي ئبۋإِي ،ؼوي لبٔبد ضەھجەضٌىىىگە ِىمساز
ئىجٕي ئەؼۋەزٔي ِەؼئۇي لىٍسى( .چۈٔىي ثۇالض ٍۇلىطىسا ئېَزمىٕىّىعزەن لوـۇٔسىىي ثىطزىٕجىط
ئبرٍىمالض ئىسى) .ئبضلب ؼەپ ِۇزاپىئەؼىگە لەٍػ ئىجٕي ئەثۇ ؼەئؽەئۀي ثەٌگىٍىسى ۋە ضەؼۇٌۇٌالھ
ئب ضِىَىٕىڭ ئبٌىٌ ثبؾ لوِبٔسأي ثوٌۇؾ ؼۈپىزي ثىٍەْ ِەضوىعى ثبؾ لۇِبٔسأٍىك ئۇٔىڭ لوٌىسا
لبٌسى.
ضەؼۇٌۇٌالھ ؼبھبثىٍەضٔىڭ روٌۇق رەٍَبضٌىك لىٍىۋېٍىفىٕي وۈرۈپ ئوٌزۇضِبٍال ٍوٌؽب چىمزي .ئۇ
ِەزىٕە ربغ ٍوٌي ثىٍەْ ئبرٍىٕىپ ،ربوي ثىئطى ضەۋھب زېگەْ ٍەضگە ثبضؼىچە ِەوىىگە ثبضىسىؽبْ
چوڭ ٍوٌٕي ثوٍالپ عۀۇپمب لبضاپ ِبڭسى .ثىئطى ضەۋھبزىٓ لوظؼبٌؽبٔساِ ،ەوىە ٍوٌىٕي ؼوٌؽب
ربـالپ ٔبظىَە رەضەپىە (ئوڭؽب) ثۇضۇٌۇپ (ثەزضىگە لبضاپ) ٔبظىَٕىڭ ثىط چېزىسىٓ ٍوي ئبٌسى ۋە
ٔبظىَە ثىٍەْ ؼەپطا عىٍؽىؽي زېگەْ ٍەضٔىڭ ئورزۇضىؽىسىىي ضەھمبْ زەپ ئبرىٍىسىؽبْ ثىط ۋازىٕي
وېؽىپ ئۆرزي .ئبٔسىٓ ثىط ربض عىٍؽىسىٓ ئۆرۈپ رۆۋۀگە لبضاپ ِېڭىپ ،ؼەپطا زېگەْ ٍەضگە
ٍېمىٕالـزي ۋە ِۇـۇ ٍەضزە روذزبپ ثۇؼەٍػ ئىجٕي ئەِطىٍغوھۀي ثىٍەْ ئەزىٌ ئىجٕي ظەؼجب
ئۇٌغوھۀٕىٕي ثەزضى وۀزىگە وبضۋإٔىڭ ئەھۋاٌىٕي ِەذپىٌ ضاظۋىذ لىٍىفمب ئەۋەرزي.
ئەِّب ،وبضۋإٔىڭ ئەھۋاٌي ِۇٔساق ثوٌسى .ئەثۇ ؼۇـَبْ ثۇ وبضۋإٔىڭ ثبؾ ِەؼئۇٌي ثوٌۇؾ
ؼۈپىزي ثىٍەْ ئىٕزبٍىٓ پەذەغ ۋە ئېھزىَبرچبٍٔىك ثىٍەْ ٍوي رۇرزي .ئۇ ِەوىە  -ـبَ ٍوٌىٕىڭ
ذەۋپ  -ذەرەضزىٓ ذبٌىٌ ئەِەؼٍىىىٕي ثىٍگەچىە ،وبضۋإٔىڭ ئبٌسىسا پبٍاللچي ۋە
ذەۋەضچىٍەضٔ ي ئەۋەرىپ ئەھۋاي ئىگەٌٍەپ ِبڭسى ۋە ئۆرىەْ  -وەچىەْ ٍوٌۇچىالضزىٓ ؼوضاپ
رۇضزى .ئۇظۇْ ئۆرّەً ئۇٔىڭ پبٍاللچىٍىطىِ « :ۇھەِّەز وبضۋأؽب رېگىؿ لىٍىؿ ئۈچۈْ
ئبزەٍِىطىٕي ثبـالپ چىمىپزۇ» ،زېگەْ ئبذجبضارٕي ٍەرىۈظزى .ثۇ چبؼسا ئەثۇ ؼۇـَبْ ظەِعەَ ئىجٕي
ئەِطىٍؽىفبضىٕي ؼېزىۋېٍىپِ ،ەوىىگە لۇضەٍفٍەض وبضۋأسىىي ِبٌٍىطىٕي ۋە ئبزەٍِىطىٕي لوؼساؾ
ئۈچۈْ ئەؼىەض چىمىطىفمب چبلىطىك لىٍؽىٍي ئەۋەرزي .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ظەِعەَ ئىٕزبٍىٓ رېع
ؼۈضئەرزە ٍوي ٍۈضۈپ ئبذىط ِەوىىگە ٍېزىپ وەٌسى ۋە ثەرٕي ۋازىٌ زېگەْ ٍەضزە روذزبپ،
رۆگىؽىٕىڭ ثۇضٔىٕي وېؽىپ ،رولۇِىٕي رەرۈض ئۆضۈپ ،ئۈؼزىسىىي وىَىّىٕي ٍىطرىپ ربـالپ
(ثۇٔساق لىٍىؿ ذەۋەض لىٍّبلچي ثوٌؽبْ ئىفٕىڭ عىسزىٍَىىىٕي ثىٍسۈضەرزي) رۆگىسىٓ چۈـّەً
رۇضۇپ ئبٌال روۋا چبلىطؼىٍي رۇضزى.
ِەوىىٍىىٍەض چبلّبق رېعٌىىىسە ھەضىىەرىە وەٌسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇالض ثىط ئۆٍسە ئىىىي ئەض
ثوٌؽب ،چولۇَ ھەض ئىىىىٍىؽي ئبرالٔسى ۋە ٍبوي ئىىىىٕىڭ ثىطؼي ئبرىٍىٕىپٍ ،ۀە ثىطى ئوضٔىؽب
ئبزەَ ٍبٌالپ ئەۋەرزي .وىفىٍەضٔىڭ چىمىؿ  -چىمّبؼٍىك ئىرزىَبضى ثوٌّىسى .ھەِّە ئبزەِٕىڭ
چولۇَ ئبرٍىٕىفي رەٌەپ لىٍىٕسى .ـۇڭبِ ،ەوىە ِۆرىۋەضٌىطىسىٓ ئەثۇ ٌەھەثزىٓ ثبـمب ثىطِۇ ئبزەَ
ئبٍطىٍىپ لبالٌّىسى .ئەثۇ ٌەھەة ظىّّىؽىسە لەضظى ثبض ثىط وىفىٕي لەضظىٕي وۆرۈضۈۋېزىؿ ـەضري
ثىٍەْ ئۆظ ئوضٔىؽب ؼەپٍەپ چىمبضرزيِ .ەوىىٍىىٍەض ئۆظ ئەرطاپىسىىي ئەضەة لەثىٍىٍىطىٕىّۇ
ؼەپەضۋەض لىٍؽبٔىسى .ئۇالضزىّٕۇ لۇضەٍؿ عەِەرىگە رەۋە ثىطِۇ لەثىٍە ۋە ٍبوي ئبٍّبق ئبٍطىٍىپ
لبالٌّىسى .پەلەد ثۀي ئەزىٌ عەِەرىال ئبزەَ لبرٕبـزۇضِىسى.
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ثۇ لېزىُ ِەوىە لوـۇٔىٕىڭ ٍوٌؽب چىمىؿ ئبٌسېسىىي ھەضثىٌ ظاپبغ وۈچي 1300 ،وىفي
ئەرطاپىسا رەـىىٍٍۀسى .ثۇٔىڭ ئىچىسە  100ئبد 600 ،ؼبۋۇد ،ؼبٔي ئېٕىك ثوٌّىؽبْ ٔۇضؼۇْ
رۆگە ربٍاللالض ثبض ئىسى .لوـ ۇٕٔىڭ ثبؾ لوِبٔسأي ئەثۇ عەھىً ئىجٕي ھىفبَ ثوٌسى ،لوـۇٕٔىڭ
ئوظۇق  -رۈٌۈن رەِىٕبرىٕي لۇضەٍؿ ثبٍٍىطىسىٓ رولمۇظ وىفي ئۈؼزىگە ئبٌسى .لوـۇْ ثىط وۈْ
رولمۇظ رۆگە ٍۀە ثىط وۈْ ئوْ رۆگە ؼوٍۇپ ئوظۇلٍىٕىپ ِبڭبرزي.
ئۇالض ـىّبي رەضەپزە ثەزضىگە لبضاپ ئىٕزبٍىٓ ٍۇلىطى ؼۈضئەد ثىٍەْ لەزەَ ثېؽىۋاربرزيٍ .وي
ٍۈضۈپ ،ۋازى ئوؼۈپبْ ،لەزىَس ،ئبٔسىٓ عۇھفەٌەضٔي ثېؽىپ ئۆرزي ۋە عۇھفەگە ثبضؼبٔسا ئەثۇ
ؼۇـَبٕٔىڭ ئۇالضؼب ٍېڭىسىٓ ٍوٌٍىؽبْ ئبذجبضارىٕي ربپفۇضۇۋاٌسى .ئبذجبضارزب « :ؼىٍەض وبضۋأسىىي
ئبزەَ ۋە ِبي ِ -ۈٌۈوٍەضٔي لوؼساؾ ئۈچۈْ چىممبْ ئىىۀؽىٍەض ،ئبٌالھ ئۇٔي ئۆظ پبٔبھىسا ؼبلٍىسى،
ـۇڭب لبٍزىڭالض ،ۋەؼؽبالَ» ،زېَىٍگۀىسى.
ِەوىە لوـۇٔي ئەثۇ ؼۇـَبٕٔىڭ ٍېڭي ئبذجبضارىٕي ربپفۇضۇۋاٌؽبٔسىٓ وېَىٓ لبٍزىپ وېزىؿ
ئىطازىؽىگە وەٌسىٌ .ېىىٓ ،ثبؾ عىٕبٍەرچيِ ،ۇؼزەثىذ ئەثۇ عەھىً ئىجٕي ھىفبَ ھبوبۋۇضٌۇق
ثىٍەْ ئورزۇضىؽب چىمىپ پۈرۈْ ئەضەثٍەضگە ثىعٔىڭ لوـۇْ ربضرمبٍٔىمىّىعٔي ۋە ھەضثىٌ وۈچ
لۇۋۋىزىّىعٔي وۆضؼىزىپ لوٍّبً لبٍزّبٍّىع .ـۇٔساق لىٍؽبٔسا ئبٔسىٓ ئۇالض ثىعزىٓ ِەڭگۈ
رەپزبضرىسىؽبْ ثوٌىسۇ زېسىٌ .ېىىٓ ئەذٕەغ ئىجٕي ـۇضەٍك ئەثۇ عەھىٍٕىڭ گېپىگە لبضىّبً ثۀي
ظۆھطە لەثىٍىؽىٕي ثبـالپ لبٍزىپ وەرزي .ـۇٔسىٓ وَىٓ ِىڭسەن لوضاٌٍىك لوـۇْ ثەزضىٕي
ٔىفبٔالپ ٍوٌؽب چىمزي .ئۇالض زاۋاٍِىك ئبٌؽب ئىٍگىطىٍەپ ،ئبذىط ثەزضىگە ٍېمىٓ عبٍؽب وېٍىپ
چۈـزي.
ِەزىٕە لوـۇٔىٕىڭ ئبذجبضارچىٍىطى ضەؼۇٌۇٌالھمب وبضۋإٔىڭ لېچىپ وەرىۀٍىىي ۋە
ِەوىىسىٓ ظوض وۆ ٌەِسە لوـۇْ رەـىىٍٍىٕىپ چىممبٍٔىمي روؼطىؽىسا ِەٌۇِبد ٍەرىۈظگۀىسى.
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ئبضلب  -ئبضلىسىٓ ربپفۇضۇۋاٌؽبْ ثۇ ِەٌۇِبرالضٔي ئەرطاپٍىك رەھٍىً لىٍىؿ
ئبضلىٍىك ثۇ لېزىُ ھبِبْ لبٍٔىك رولۇٔۇـزىٓ ؼبلالٔؽىٍي ثوٌّبٍسىؽبٍٔىمىٕي ،ئۇٔىڭ ئۈچۈْ چولۇَ
عبؼب ضەد ۋە ـىغبئەد ثىٍەْ ٍۈضەوٍىه ھبٌسا زازىً لەزەَ ربـالپ ئبٌؽب ئىٍگىطىٍەـٕىڭ ظۆضۈض
ئىىۀٍىىىٕي عەظٍِەـزۈضگۀىسى.
ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇـزۇِزۇد ئۆظگىطىۋارمبْ ثۇ ذەرەضٌىه ۋەظىَەرٕىڭ رەضەلمىَبرىٕي ٔەظەضزە رۇرۇپ،
لوـۇْ ئىچىسە وېڭەٍزىٍگەْ ھەضثىٌ ِەؼٍىھەد وېڭەؾ ٍىؽىٕي چبلىطزىٍ .ىؽىٕسا لوـۇٔؽب
ھبظىطلي ۋەظىَەرٕي رؤۇـزۇضزى ۋە لوـۇٔسىىي ثبضٌىك عەڭچي ۋە لوِبٔسأالض ثىٍەْ پىىىط
ئبٌّبـزۇضزى .زەي ِۇـۇ چبؼسا ئبظ ؼبٔسىىي ثىط لىؽىُ وىفىٍەض لوضلۇپ لبٍٔىك رولۇٔۇـزىٓ
ئۀؽىطىسى .ئەِّب لوـۇْ ضەھجەضٌىطىسىٓ ئەثۇ ثەوطى ؼىسزىك ئوضٔىسىٓ رۇضۇپ ٔبھبٍىزي ٍبذفي
ؼۆظ لىٍسى .ئبضلىسىٓ ئۆِەض ئىجٕي ذەرزبة ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ۋە ِىمساز ئىجٕي ئەِطى رۇضۇپ
ئىپبزە ثىٍسۈضزى ۋە ٍبذفي پىىىط ثەضزى.
ثۇ ئۈچ ضەھجەض ِۇھبعىطالضزىٓ ئىسى .ھبٌجۇويِ ،ۇھبعىطالض لوـۇٔسا ئبظ ؼبٍٔىمٕي
ئىگەٌٍەٍززي .ـۇڭب ضەؼۇٌۇٌالھ ئۀؽبض ضەھجە ضٌىطىٕىڭ پىىىطىٕي ئېٍىپ ثبلّبلچي ثوٌسى .ـۇڭب ،ئۇ
ثۇ ئۈچ ضەھجەضٔىڭ ؼۆظىٕي ئبڭالپ ثوٌؽبٔسىٓ وېَىٓ ،ئۀؽبضالضؼب لبضىزىپ « :ئي ذبالٍىك! روؼطا
ِەؼٍىھەرىڭالض ثوٌؽب ثېطىڭالض» ،زېسى .ثۇٔي ؼەظگەْ ئۀؽبضالض لىؽّىٕىڭ لوِبٔسأي ؼەئەز
ئىجٕي ِەئبظ« :ئەظثىطاٍي ذۇزا ،ثىعٔي زېّەوچىّۇؼەْ ئي ضەؼۇٌۇٌالھ!» زېسى .ضەؼۇٌۇٌالھ« :ھەئە،
ـۇٔساق» ،زېگۀىسى.
ؼەئەز « :ثىع ؼبڭب ئىّبْ وەٌزۈضزۇق ،ؼېٕي ضاؼذ پەٍؽەِجەض زەپ چىٓ پۇرزۇق ،ؼەْ ئېٍىپ
وەٌگەْ زىٕٕىڭ ھەلٍىمىگە گۇۋاھٍىك ثەضزۇق ۋە ثۇٔىڭ ئۈچۈْ ؼۆظۈڭٕي ئبڭالـمب ۋە ئەِطىڭگە
ئىزبئەد لىٍىفمب ئەھسۇپەٍّبْ ثەضزۇق .ئي ضەؼۇٌۇٌال! ئىطازەڭ ثوٍىچە ئىؿ لىٍؽىٓ ،ؼېٕي ھەق
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زىٓ ثىٍەْ ئەۋەرىەْ ئبٌالھ ثىٍەْ لەؼەِىي ،ئەگەض ؼەْ ثىعٔي ِۇـۇ (لىعىً) زېڭىعؼب وىطىفىە
ثۇٍطىؽبڭ ،چولۇَ ثبؾ ربضرّبً وىطىّىع ،ثىطؼىّىعِۇ ئبٍطىٍىپ لبٌّبٍّىع ،ئەرىٍىىزە زۈـّەْ
ثىٍەْ رۇرۇـۇپ لې ٍىفٕي ھەضگىعِۇ ٍبِبْ وۆضِەٍّىع ،ثىع چىساِچبْ ،ؼۇثبرٍىك وىفىٍەضزۇضِىع،
ئىٕفبئبٌالھ ثىعٌەضزىٓ ِەِٕۇْ ثوٌىسىؽبْ ئىفالضٔي وۆضىؽەْ .ـۇڭب ،ئبٌالھمب ربپفۇضۇپ ٍوٌۇڭٕي
زاۋاِالـزۇضؼىٓ» ،زېسى.
ؼەئەزٔىڭ ؼۆظى ضەؼۇٌۇٌالھمب ظوض ئىٍھبَ ثوٌسى چېؽي ،ئۇ ثۇ گەپزىٓ ٔبھبٍىزي ِەِٕۇْ
ثوٌسى .ئۇ ِۇٔساق زېسى« :ئبٌؽب ئىٍگىطىٍەٍٍي ،ئۈِىسۋاض ثوالٍٍي ،ئبٌالھ ِبڭب ئىىىي ربئىپىٕىڭ
ثىطىٕي ۋەزە لىٍسى ،لەؼەَ لىٍىّۀىي ،گوٍب ِەْ ـۇ ربپزب ِۇـطىىالضٔىڭ ِەٌەلزەن ٍبرمبْ
ئۆٌۈوٍىطىٕي وۆضگۀسەن ثوٌۇۋارىّەْ».
ٍىؽىٓ ئبٍبؼالـمبٔسىٓ وېَىٓ ضەؼۇٌۇٌالھ ظەـطأسىٓ ٍوٌؽب چىمىپ ،ئەؼبـىط زەپ ئبرىٍىسىؽبْ
ثىط زاۋأسىٓ ئبـزي .ئۇ ٍەضزىٓ زەٍَە زەپ ئبرىٍىسىؽبْ وىچىه ثىط وۀزىە چۈـزي ۋە ھۀبْ
(چوڭ ربؼسىٓ لېٍىفّبٍسىؽبْ ثىط زۆڭٍۈن)ٔي ئوڭؽب ربـالپ ِېڭىپ ،ثەزضىگە ٍېمىٓ ثىط ٍەضگە
وېٍىپ ئوضۇٔالـزيِ .ۇـۇ ٍەضزە ضەؼۇٌۇٌالھ ھىغ طەد ؼەپەضزىفي ۋە ؼبضزىىي ھەِطاھي ئەثۇ
ثەوطى ؼىسزىك ثىٍەْ ثىٍٍە ئۆظى ثىۋاؼىزە چبضالؾ ئېٍىپ ثبضزى.
ـۇ وۈٔي وەچزە ضەؼۇٌۇٌالھ ٍېڭىسىٓ ضاظۋېزچىىالضٔي رەٍىٍٕەپ زۈـّەْ ئەھۋاٌىٕي
ئىگىٍەـىە ئەۋەرزي .ثۇ ۋەظىپىٕي ِۇھبعىطالضٔىڭ پېفىۋاٌىطىسىٓ ئەٌي ئىجٕي ئەثۇ ربٌىت ،ظۇثەٍط
ئىجٕي ئبۋاَ ۋە ؼەئەز ئىجٕي ئەثي ۋەلمبغ لبربضٌىك ئۈچ وىفي ئۆظ ئۈؼزىگە ئبٌؽبٔىسى .ئۇالض ثەزضى
وۀزىٕىڭ ؼۇ ئېمىٕي ثوٍىؽب ثېطىۋىسىِ ،ەوىە لوـۇٔىٕىڭ ؼۇ روـۇؼۇچي ئىىىي ئبزىّىٕي
ئۇچطىزىپ لبٌسى ،ضاظۋېزچىىالض زەضھبي ئۇالضٔي رۇرۇپ ،ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ٍېٕىؽب ھەٍسەپ وەٌسى .ثۇ
چبؼسا ضەؼۇٌۇٌالھ ٔبِبظ ئولۇۋاربرزي ،ثبـمىالض ئبٌسىطاپ ئۇالضٔي ؼوضاق لىٍىفمب ثبـٍىسى.
ئۇٔىڭؽىچە ضەؼۇٌۇٌالھّۇ ٔبِبظزىٓ ـبضىػ ثوٌسى ۋە ئۇالضٔي ئۆظى ثىۋاؼىزە ؼوضاق لىٍسى .ؼوضالزىٓ
وېَىٓ ضەؼۇٌۇٌالھ لوـۇٔسا ؼۆظ لىٍىپِ « :ەوىە ؼىٍەضگە عىگەض پبضىٍىطىٕي چىمبضرىپزۇ» ،زېسى.
ـۇ وېچىؽي ئبؼّبْ ثۇٌۇرٍىٕىپٍ ،بِؽۇض ٍبؼسى .ئبٌالھ ٍبِؽۇضٔي ِۇـطىىالض چۈـىەْ
عبٍالضؼب وۆپ ٍبؼسۇضۇۋەرىۀٍىىزىٓ ،ئۇالضٔي ئبٌؽب ئىٍگىطىٍەـزىٓ روؼۇپ لوٍسى.
ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ئۈؼزىگە ؼىُ  -ؼىُ ٍبِؽۇض ٍبؼسى ،ثۇ ئۇالضٔي پبوٍىسى ۋە ـەٍزبٕٔىڭ پبؼىىٕب
ِەٍٕەرچىٍىىٍىطىٕي وەرىۈظزىٍ .ەض لبرزي ،لۇِالض چىڭسىٍىپ ،ئبزەَ ۋە ھبٍۋأالضٔىڭ لەزىّي
پېزىپ وەرّەٍسىؽبْ ثوٌسى ۋە چېسىط  -ثبضىگبھالضٔي رىىىفىە ـبضائىذ ھبظىطٌىٕىپ لوـۇٕٔىڭ
زىٍي رەؼىىٓ ربپزي.
ضەؼۇٌۇٌالھ ثەزضى ؼۈٍىگە ِۇـطىىالضزىٓ ثۇضۇْ ثېطىپ ئوضۇٍٔىفىۋېٍىؿ ۋە ئۇالضٔىڭ ثۇ
ئوضۇٕٔي ئبٌسىٓ ئىگەٌٍىۋېٍىفىٕىڭ ئبٌسىٕي ئېٍىؿ ئۈچۈْ ،لوـۇٕٔي لوظؼىسى ۋە عىسزىٌ ٍوي
ٍۈضۈپ ئبذفىّي ثىط ِەھەٌٍىسە ثەزضى ؼۇ ِۀجەٌىطىسىٓ ثىطىٕىڭ ٍېٕىؽب وېٍىپ چۈـزي .ثۇ
چبؼسا ھۇثبة ئىجٕي ِۇٔعىط گوٍب ثىط ھەضثىٌ ِۇرەذەؼؽىؽزەن ئوضٔىسىٓ رۇضۇپ« :ئي ضەؼۇٌۇٌالھ!
ثۇ ٍەضگە ئبٌالھٕىڭ ثۇٍطۇلي ثىٍەْ چۈـزۈڭّۇ؟ ٍبوي عەڭ رەزثىطى ئۈچۈْ ئۆظ ضاٍىڭ ثىٍەْ
چۈـزۈڭّۇ؟» زەپ ؼوضىسى .ضەؼۇٌۇٌالھ « :عەڭ رەزثىطى ئۈچۈْ ئۆظ ضاٍىُ ثىٍەْ چۈـزۈَ»،
زېسى .ھۇثبة « :ئي ضەؼۇٌۇٌالھ! ثۇ ٍەضگە چۈـۈؾ ِۇۋاپىك ئەِەغ ،لوـۇٔؽب ثۇٍطۇق لىٍؽىٓ ،ثىع
ثۇ ٍەضزىٓ لوظؼىٍىپ ثەزضى ؼۇٌىطىسىٓ ِۇـطىىالضؼب ئەڭ ٍېمىٓ ثىط ؼۇٔىڭ ٍېٕىؽب ثېطىپ
ئوضۇٍٔىفىپ ،ثىط وۆي ٍبؼبپ ؼۇ چىڭمىۋاالٍٍي ،ئبٔسىٓ ثبـمب لۇزۇق ۋە وۆٌٍەضٔي وۆِۈۋېزەٍٍي،
ـۇٔىڭسىٓ وېَىٓ ئۇضۇؾ لىٍؽبق ،ثىع ؼۇ لىَىٕچىٍىمي ربضرّبٍّىع ،زۈـّەْ ؼۇ ئىچەٌّەً
لىَٕىٍىسۇ» ،زېسى .ضەؼۇٌۇٌالھ« :روؼطا ئېَززىڭ» ،زېسى  -زە ،لوـۇٕٔي رېعزىٓ
ھەضىىەرٍۀسۈضۈپ ،زۈـّەْ لوـۇٔىؽب ئبٔچە ٍىطاق ثوٌّىؽبْ ثىط ؼۇ ثوٍىؽب رۈْ ٔىؽپىسە وېٍىپ
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چۈـزي ،ئبٔسىٓ وۆي ووالپ ،ؼۇ چىڭمىۋېٍىپ ئۇٔىڭسىٓ ثبـمب وبرەن ۋە وۆٌٍەضٔي رىٕسۇضۇۋەرزي.
ِۇؼۇٌّبٔالض ؼۇ ثوٍىؽب وېٍىپ ئوضۇٍٔىفىپ ثوٌؽبٔسىٓ وېَىٓ ؼەئەز ئىجٕي ِەئبظ
ضەؼۇٌۇٌالھمب وۈرۈٌّىگەْ ئەھۋإٌىڭ ٍۈظ ثېطىؿ ئېھزىّبٌىؽب لبضىزب ئبٌسىٓ رەٍَبضٌىك وۆضۈؾ ۋە
ؼەٌىجە لىٍىفزىٓ ثۇضۇْ ِەؼٍۇثىَەرٕىّۇ ئوٍالپ لوٍۇؾ ٔۇلزىٕەظىطى ثوٍىچە ِۇؼۇٌّبٔالض
ضەؼۇٌۇٌالھ ئۈچۈْ ِەذؽۇغ ثىط لوِبٔسا ٍٔىك ئۆٍي رەؼىػ لىٍىپ ثېطىؿ رەوٍىۋىٕي ثەضزى.
ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەئەزٔىڭ ؼۆظىگە ئبپىطىٓ ئولۇزى ۋە ئۇٔىڭؽب ذەٍطٌىه ثىٍەْ زۇئب لىٍسى  .ـۇ ھبِبْ
ِۇؼۇٌّبٔالض ھەضىىەرٍىٕىپ ئۇضۇؾ ِەٍسأىٕىڭ ـەضلىٌ ـىّبي رەضىپىگە عبٍالـمبْ ئېگىع ثىط
زۆۋە ئۈؼزىگە عەڭ ِەٍسأىؽب لبضىزىپ ٍبؼ بچ لوضـبَ ثىٍەْ ثىط ئۆً ثىٕب لىٍسى .ـۇٔسالال ؼەئەز
ئىجٕي ِەئبظ ثبـچىٍىمىسا ئۀؽبض ٍبـٍىطىسىٓ ثىط لبٔچە ئەظىّەرٕي ربٌالپِ ،ەذؽۇغ
ضەؼۇٌۇٌالھٕي لوؼساؾ ئۈچۈْ لوِبٔسأٍىك ـىزبة ئەرطاپىؽب ئوضۇٔالـزۇضۇٌسى.
ـىزبة پۈرىۀسىٓ وېَىٓ ضەؼۇٌۇٌالھ لوـۇٕٔي ؼەپەضۋەض لىٍسى .ئۇ عەڭ ِەٍسأىسا ؼبٌّبق
لەزەَ ربـالپ ِېڭىپ « :ئىٕفبئبٌالھ ئەرە ِبۋۇ پبالٔي ئۆٌزۈضۈٌۈزىؽبْ عبً ،ئبۋۇ ئىٕفبئبٌالھ پبالٔي
ثېفىٕي ٍەٍسىؽبْ عبً » ...زەپ لوٌي ثىٍەْ وۆضؼىزىفىە ثبـٍىسى .ئبٔسىٓ ـۇ ٍەضزىٓ ثىط رۈپ
زەضەخ رۈۋىگە ثېطىپ ٔبِبظ ئولۇؾ ثىٍەْ وېچىٕي ثىساض ئۆرىۈظزىِ .ۇؼۇٌّبٔالض وۆڭۈٌٍىطى
ذبرىطعەَ ،ئوچۇق ٍ -وضۇق ۋە روٌۇپ ربـمبْ ئىفۀچ ثىٍەٍْ ،ۈضەوٍىطىٕي روذزبرمبْ ھبٌسا
ضاھەرٍىه ئۇذٍىۋاٌسى.
ثۇ ھىغىطىَىٕىڭ ٍ - 2ىٍي ضاِىعاْ ( - 9ئبً)ٔىڭ  - 17وۈٔي عۈِە وېچىؽي ئىسى.
ضەؼۇٌۇٌالھ ِۇـۇ ئبٍٕىڭ ٍ - 8بوي  - 12وۈٔي ٍوٌؽب چىمىپ ،پەٍفۀجە وەچ ِۇـۇ ٍەضگە ٍېزىپ
وەٌگۀىسى.
ئەِّب ،لۇضەٍؿ رەضەپ ثەزضى ۋازىؽىٕىڭ ِەزىٕىگە ٍىطاق چېزىسىىي ھەضثىٌ گبظاضِىؽىسا
وېچىٕي ثىربضاِبْ ئۇذالپ ئۆرىۈظزى .ئەرىؽي ئەرىگەْ لوـۇٍٔىطىٕي رەضرىپىە ؼېٍىپٔ ،بؼطا -
ؼۇٔبً ،زالب  -زۇِجبلٍىطىٕي چېٍىپ ،زۆڭٍۈن رە ضەپزىٓ ھەٍۋە ثىٍەْ ثەزضى ۋازىؽىؽب لبضاپ
چۈـزي ۋە ئۇالضٔىڭ ئىچىسىٓ ثىط لبٔچە وىفي ئۇزۇي ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ وۆٌىگە لبضاپ ئۆظىٕي ئبرزي.
ثۇ چبؼسا ضەؼۇٌۇٌالھ « :ئۇالضٔي ؼۇ ئىچىىٍي لوٍۇڭالض» ،زېسى ئۇالض وېٍىپ ٔبھبٍىزي ئبٌّبٔغۇپ
ؼۇ ئىچىفزي .ـۇ وۈٔي ئبـۇ وۆٌسىٓ ؼۇ ئىچىۀٍەضٔىڭ ثىطؼىّۇ ئبِبْ لبٌّىسى .پەلەد ھەوەَ
ئىجٕي ھىعاَ لورۇٌۇپ لېٍىپ ،وېَىٓ ِۇؼۇٌّبْ ثوٌسى ۋە ئۇٔىڭ ِۇؼۇٌّبٔساضچىٍىمىّۇ ٔبھبٍىزي
ٍبذفي ثوٌۇپ وەرزي .لۇضەٍؿ لوـۇٔي رۆۋۀگە چۈـۈپ روذزىؽبٔسىٓ وېَىٓ ،ئۇالض ئۇِەٍط ئىجٕي
ۋەھەة عۇِەھىٕي ِەزىٕە رەضەپٕىڭ وۈچ  -لۇۋۋىزىٕي ۋە ؼبْ  -ؼۈپىزىٕي ئىگىٍەـىە ئەۋەرزي.
ئۇِەٍط ئېزىؽب ِىٕىپ ،لوـۇٕٔىڭ ئەرطاپىٕي ٍىطالزىٓ ثىط ئبٍٍىٕىپ چىممبٔسىٓ وېَىٓ لبٍزىپ
ثېطىپ« :رەذّىٕەْ  300ئبزەَ ئىىەْ ،ثەٌىىُ ئبظضاق وەَ ٍبوي ظىَبزە چىمىسۇ .ئۇٔىڭسىٓ عىك
ئەِەغ زېسى ،ئۇضۇـّبً لبٍزىؿ رەوٍىپىٕي ثەضزى .ثۇ چبؼسا ثبـزىٓ  -ئبذىط ئۇضۇؾ لىٍىؿ
پىىطىسە چىڭ رۇضۇپ وەٌگەْ ئەثۇ عەھىً ئىجٕي ھىفبِؽب لبضـي ،لوـۇٕٔي لبٍزۇضۇپ وېزىفٕي
رەـەثجۇغ لىٍىسىؽبْ ٍۀە ثىط لبضـىٍىك پىىىط ئېمىّي پەٍسا ثوٌسى .ئۇالض ثىط ھبظا ربالؾ ربضرىؿ
لىٍفمبٔسىٓ وىَىٓ ٔىَەرٍىطى ثۇظۇٌسى ۋە ئۇرجە رە ـەثجۇغ لىٍؽبْ ئبلىالٔە رەزثىط چۆضۈپ
ربـالٔسى .لىؽمىؽي ،ـۇٔساق لىٍىپ رۀزەوٍىه رەزثىط ئۈؼزىسىٓ ؼبٌىت وەٌسى ۋە رىٕچٍىك
ئۈچۈْ وۆضؼىزىٍگەْ ثۇ ثىط ِەٍساْ رىطىفچبٍٔىك ،ھىٍَە ِ -ىىىط ثىٍەْ ثېؽىمزۇضۇۋېزىٍسى.
ِۇـطىىالض ھەٍۋە ثىٍەْ زۆڭ رەضەپزىٓ چۈـۈپ وېٍىپ ئىىىي رەضەپ ثىط  -ثىطىگە
وۆضۈٔۈۋىسى ،ضەؼۇٌۇٌالھ « :ئي ئبٌالھ! ِبٔب ثۇ لۇضەٍؿ ئۆظىٕىڭ رەوەثجۇضٌىمي ۋە چوڭچىٍىمي ثىٍەْ
ؼبڭب لبضـىالـمىٍي ۋە ؼېٕىڭ پەٍؽەِجىطىڭٕي ئىٕىبض لىٍؽىٍي وەٌسى ،ئي ئبٌالھ ،ؼەْ ِبڭب ۋەزە
لىٍؽبْ ٍبضزىّىڭٕي ٔبظىً لىٍؽىٓ ،ئي ئبٌالھ! ئۇالضٔي ھبظىطال ھبالن لىٍؽىٓ» ،زەپ زۇئب لىٍسى ۋە
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ٍۀە ضەؼۇٌۇٌالھ زۈـّەْ لوـۇٔي ئىچىسە لىعىً رۆگىگە ِىٕىۋاٌؽبْ ئۇرجە ئىجٕي ضەثىئۀي وۆضۈپ:
« ئۇالضٔىڭ ئبضىؽىسا ٍبذفىٍىك ثبض زېَىٍؽە چولۇَ لىعىً رۆگىٍىه وىفىسە ثبض ئىسى ،ئۇالض ـۇٔىڭ
گېپىگە ئۇٔىؽبْ ثوٌؽب روؼطا لىٍؽبْ ثوالرزي» ،زېسى.
ضەؼۇٌۇٌالھ ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ؼەپٍىطىٕي رەضرىپىە ؼبٌسى .ؼەپٍەضٔي رۈظەپ ثوٌؽبٔسىٓ وېَىٓ
لوـۇٔؽب ئۇالض ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئەڭ ئبذىطلي ثۇٍطۇلىٕي ربپفۇضۇپ ئبٌّىؽۇچە ،زۈـّۀگە ھۇعۇَ
لىٍّبؼٍىك روؼطىؽىسا ثۇٍطۇق چۈـۈضزى .ئبٔسىٓ ئۇالضؼب عەڭ لىٍىؿ ئۇؼۇٌي روؼطىؽىسا ئبالھىسە
ٍوٌَوضۇق ثېطىپ « :زۈـّەْ ثبؼزۇضۇپ وەٌؽە ٍۀي ئوِۇِىَۈظٌۈن ھۇعۇَ لىٍؽبٍ ،ەض ثېؽىطٌىزىپ
ئوق ئۇظۇڭالض ،ئبرمبٔسىّۇ ئبضلب  -ئبضلىسىٓ ئبضاَ ثەضِەً ئېزىڭالض ۋە ئۈؼزۈڭالضؼب ثېؽىپ
وەٌّىگىچە لىٍىچ ؼۇؼبضِبڭالض» ،زېسى ،ئبٔسىٓ ئەثۇ ثەوطى ثىٍەْ ثىٍٍە لوِبٔسأٍىك ـىزبثىؽب
لبٍززي .ؼەئەز ئىجٕي ِەئبظ لوؼسىؽۇچي ئەظىّەرٍەضٔي ثبـالپ ،ـىزبة زەضۋاظىؽي ئبٌسىسا
لىٍىچٍىطىٕي ـىّبٍالپ عەڭگىۋاض ھبٌەرزە رۇضزى.
عەڭ پىٍىىىگە رۇٔغي ثوٌۇپ ئود ٍبلمۇچي ِۇـطىىالض رەضەپزىٓ ئەؼۋەز ئىجٕي ئبثسۇٌئەؼەز
ِەذعۇِي ثوٌسى .ئۇ ِەٍسأؽب چۈـۈۋىسى ،ثۇ رە ضەپزىٓ ھەِعە ئىجٕي ئبثسۇٌّۇرەٌٍىپ چۈـزي.
ئىىىىٍَەْ ثىط ئىىىىچە لىٍىچ ؼولۇـزۇضزى  -زە ،ھەِعە ثىط ئۇضۇپال ئۇٔىڭ ثىط پبچىمىٕي
ئۈظۈۋەرزي .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇ ئوڭسىؽىؽب ٍىمىٍىپ چۈـزي .ئۇٔىڭ وېؽىٍگەْ پۇري عىطد  -عىطد
لبْ رۆوّەوزە ئىسى .ئۇ ٍېمىٍؽبْ ئۇضۇْ وۆٌسىٓ ذېٍي ٍىطاق ثوٌؽىّۇ ،ثىطاق ئۇ لەؼىّىٕي
ئوضۇٔالؾ ئۈچۈْ ،ئۈچ پۇرٍۇق ثوٌۇپ وۆي رەضەپىە ئۆِىٍەپ ٍۈگۈضۈپ وېٍىپ ،وۆٌگە ئۆظىٕي ئبرزي.
ٌېىىٓ ھەِعە ئۇٔىڭؽب ئبِبْ ثەضِەً لوؼالپ ثېطىپ ،ئبذىطى وۆٌٕىڭ ئىچىسە لىٍىچٍىۋەرزي.
ئەؼۋەز ئىجٕي ئبثسۇٌئەؼەزٔىڭ ئۆٌزۈضۈٌۈـي ئود ئېٍىؿ ئبٌ سىسا رۇضؼبْ عەڭ پىٍىىىگە
چبلّبق چبلزي .ـۇٔىڭ ثىٍەْ لۇضەٍؿ چەۋأساظٌىطىسىٓ ئۈچ وىفي ِەٍسأؽب چۈـۈپ وەٌسى.
ئۇالضٔىڭ ھەِّىؽي ثىط ئبئىٍىٍىه وىفىٍەض ثوٌۇپ ،ئۇرجە ۋە ئۇٔىڭ لېطىٕسىفي ـەٍجە ۋە ئۇرجۀىڭ
ئوؼٍي ۋەٌىس لبربضٌىمالض ئىسى .ئۇالض ؼەپزىٓ ئېزىٍىپ چىمىپال ٍەوّۇٍەن ئېٍىفىفٕي رەٌەپ
لىٍسى .ثۇ چبؼسا ئۇالضؼب ئۀؽبض ٍبـٍىطىسىٓ ئۈچ ٍىگىذ  -ئەۋؾِ ،ۇئەۋۋىع (ھبضىؽٕىڭ ئىىىي
ئوؼٍي) ۋە ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ضەۋاھىٍَەض ِەٍسأؽب چۈـىۀىسىِ .ۇـطىىالض ثىعگە لۇضەٍفزىٓ
ئۆظىّىعگە الٍىك رەڭ زېّەرٍىطىّىعٔي چىمىطىپ ثەضگىٓ ،زەپ چۇلبْ وۆرۈضۈـزي .ـۇڭب،
ضەؼۇٌۇٌالھ « :ئي ئەثۇ ئەثەٍسە ئىجٕي ھبضىػ ،رۇض! ئي ھەِعە رۇض! ئي ئەٌي رۇض!» زېسى .ئۇالض
ؼەپزىٓ ئبٍطىٍىپ ِۇـطىىالضٔىڭ ئبٌسىؽب ٍېمىٕالپ ثېطىپ وۆظٔي ٍۇِۇپ ئبچمۇچە رۇرۇـۇپ
وېزىفزي .ئەثۇ ئۇثەٍسە (ئۇ ھەِّىسىٓ پېفمەزەَ ٍبـبٔؽبْ وىفي ئىسى) ئۇرجە ئىجٕي ضەثىئە ثىٍەْ
رۇرۇـزي .ھەِعە ـەٍجە ثىٍەْ رۇرۇـزي ،ئەٌي ۋەٌىس ئىجٕي ئۇرجە ثىٍەْ رۇرۇـزي .ھەِعە ثىٍەْ
ئەٌي ئۆظ ضەلىجٍىطىگە ئبِبٕٔي ظاِبٔؽب ثەضِەً ،لىٍىچ ئۇضۇپ ثىطزەِسىال رۇپب چىفٍىزىۋەرزي .ئەِّب،
ئۇثەٍسە ضەلىجي ئۇرجە ثىٍەْ لبرزىك ئېٍىفىپ ،ھەض ئىىىىٍىؽي ثىط  -ثىطىٕي ئېؽىط ٍبضىالٔسۇضۇپ
ھبٌؽىعٌىٕىپ وەرزي .ـۇڭب ،ھەِعە ثىٍەْ ئەٌي ئۇرجەگە ھۇعۇَ لىٍىپ ،ئۇٔي عەھۀٕەِگە ئۇظارزي،
ئبٔسىٓ ئۇثەٍسۀي وۆرۈضۈپ ِەٍسأسىٓ لبٍزىپ وىطزى .ئۇٔىڭ ثىط پۇري ئۈظۈۋېزىٍگۀىسى ،ـۇڭب ئۇ
ثەزضى ئۇضۇـي ئبٍبؼٍىفىپ  5 - 4وۈٔسىٓ وېَىٓ ِۇؼۇٌّبٔالض ِەزىٕىگە لبٍزىفزب ؼەپطا زېگەْ
ٍەضگە وەٌگۀسە عبْ ئۈظزى .ئۇ ـۇٔىڭؽىچە ثىط ئېؽىع زەضز  -ئەٌەَ ـىىبٍىزي لىٍّىؽبٔىسى.
ثۇ ثىط ِەٍساْ ٍەوّۇٍەن ئېٍىفىفٕىڭ ٔەرىغىؽي ِۇـطىىالضؼب ٔىؽجەرەْ ربالپەرٍىه
ثبـٍىٕىؿ ثوٌسى .ئۇالض ئەڭ ٍبذفي ِبھىط چەۋأساظٌىطىسىٓ ۋە لبثىً لوِبٔسأٍىطىسىٓ ثىطالال ئۈچ
وىفىسىٓ ئبٍطىٍىپ لبٌسى ،ـۇڭب ئۇالض ؼەظەپ ئورىسا ٍبٔسى ۋە ِۇؼۇٌّبٔالضؼب وەڭ وۆٌەِسە
ئوِۇِىٌ ھۇعۇَ لوظؼىسى .ئەِّبِ ،ۇؼۇٌّبٔالض ئبٌالھمب ؼېؽىٕىپ ئىٍزىغب لىٍىپٍ ،بضزەَ ۋە ِەزەد
رىٍەپ ئۆظ ئوضۇٍٔىطىسىٓ لوظؼبٌّبً ِۇزاپىئەزە رۇضۇپ زۈـّۀٕي ئېؽىط چىمىّؽب ئۇچطارزي.
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ضەؼۇٌۇٌالھ لوـۇٕٔىڭ ؼەپٍىطىٕي ضەرىە ؼېٍىپ عەڭ ئىفٍىطىؽب ئبئىذ رەٌەپٍەضٔي ئورزۇضىؽب
لوٍۇپ ثوٌۇپ ،لوِبٔسأٍىك ـىزبثمب لبٍزىپال ،ئبٌالھٕىڭ ئۇٔىڭؽب ۋەزە لىٍؽبْ ٍبضزەَ ۋە
ٔۇؼطەرٍىطىٕي رىٍەـٕي ثبـٍىۋەرزي .ثىط چبؼسا عەڭ ضاؼب لىعىپ وەؼىىٍٕىفىفىە ثبـٍىۋىسى،
ضەؼۇٌۇٌالھ ٍۀە لوي وۆرۈضۈپ « :ئي ئبٌالھ! ثۈگۈْ ِۇـۇالضٔىڭ ھبالوىزىٕي ذبٌىؽبڭ ،ظېّىٕسا ؼبڭب
ئىجبزەد لىٍؽۇچىالض رۆگەٍسۇ» ،زېسى .ھەرزب ،ئىٍزىغبؼب ؼەضق ثوٌۇپ وەرىۀٍىىزىٓ،
ئۆـٕىؽىسىىي ضىساِۇ چۈـۈپ وەرزي .ئەثۇ ثەوطى ضىسأي ٍەضزىٓ ئېٍىپ ٍېپىٕسۇضۇپ لوٍۇپ:
«ئي ضەؼۇٌۇٌالھ! ئەِسى وۇپبٍە لىٍؽىال ،پەضۋەضزىگبضىّىعؼب وۆپ ئىٍزىغب لىٍسىال» ،زېسى.
ئبٌالھ ئۆظىٕىڭ پەضىفزىٍىطىگە ۋەھىٌ لىٍىپ ...﴿ :اّن معكم فثبتوا الذين امنوا سألقي ِف قلوب
الذين كفرو الرعبِ « ﴾ ...ەْ ؼىٍەض ثىٍەْ ثىٍٍە ِۇئّىٍٕەضٔي (ئۇضۇؾ ِەٍسأٍىطىسا) ؼۇثبرٍىك
لىٍىّەْ ،وبـىطالضٔىڭ زىٍٍىطىؽب لوضلۇٔچ ؼبٌىّەْ»«( ،لۇضئبْ وەضىُ» ؼۈضە ئۀفبي  - 12ئبٍەرٕىڭ
ثىط لىؽّي) زېسى ۋە ضەؼۇٌۇٌالھمب ۋەھىٌ لىٍىپ﴿ :أّن ممدكم ٍ
بالف من املَلئكة مردفني﴾ «ِەْ
ؼىٍەضگە ئبضلىّۇئبضلب (چۈـىسىؽبْ)  1000پەضىفزە ثىٍەْ ٍبضزەَ ثېطىّەْ» ،زېسى.
ـۇئبْ ضەؼۇٌۇٌالھ وۆظىٕي ٍۇِۇپ ،زەلىمە ِىمساضى ؼۈوۈرىە چۆِسى ،ئبٔسىٓ ثېفىٕي
وۆرۈضۈپ« :ذۇؾ ذەۋەض ،ئي ئەثۇ ثەوطى! ِبٔب عىجطىئىً چبڭ  -روظاڭ ئۆضٌىزىپ وېٍىۋارىسۇ»،
زېسى .ئبٔسىٓ وەپىسىٓ ؼبۋۇرىٕي لوـالپ وىَىپِ « :ۇـطىىالض روپي ِەؼٍۇپ لىٍىٕىپ ،ئبضلىؽب
چىىىٕسۈضۈٌسى»«( ،لۇضئبْ وەضىُ»  - 54ؼۈضە  - 45ئبٍەد) زېگەچ ؼەوطەپ چىمزي ۋە ٍەضزىٓ
ثىط ؼىمىُ ـېؽىً رۇپىٕي ئېٍىپ لۇضەٍفٍەضگە لبضىزىپ« :ئبٌالھ ذبض لىٍؽبً» ،زەپ ئبرمبٔىسى،
وۆظ ،ثۇضۇْ ،لۇاللٍىطىؽب روپب وىطِىگەْ ثىطِۇ ِۇـطىه لبٌّىسى .ئبٌالھ ثۇ ھەلزە« :ئي ِۇھەِّەز!
ثىط ؼىمىُ روپىٕي ِۇـطىىالضؼب ئبرمىٕىڭسا ؼەْ ئبرّىسىڭ ،ثەٌىي ئەِەٌسە ئۇٔي (ِۇـطىىالضٔىڭ
وۆظٌىطىگە) ئبٌالھ ئبرزي»«( ،لۇضئبْ وەضىُ» ؼۈضە ئۀفبي  - 17ئبٍەد) زەٍسۇ.
زەي ِۇـۇ چبؼسا ضەؼۇٌۇٌالھ لوـۇٔؽب لبٍزۇضِب ھۇعۇِؽب ئۆرۈؾ روؼطىؽىسا ئەڭ ئبذىطلي
ثۇٍطۇلٕي چىمىطىپ« :ئبٌؽب ،»! ...زەپ روۋٌىسى ۋە ئۇالضٔي عەڭگە ضىؽجەرٍۀسۈضۈپ« :ئبٌالھ ثىٍەْ
لەؼەِىي ،ثۈگۈْ ِۇـطىىالضؼب لبضـي چېىىّٕەً ؼۇثبرٍىك ثىٍەْ عەڭ لىٍؽبْ ئبزەِگە ئبٌالھ
عۀٕەرٕي ئبرب لىٍىسۇ» ،زېسى .ئۇ ٍۀە لوـۇٔؽب ئىٍھبَ ثېطىپ « :وەڭٍىىي ئبؼّبْ  -ظېّىٕچە
وېٍىسىؽبْ عۀٕەرىە ئبرٍىٕىڭالض» ،زېسى .ئۇِەٍط ئىجٕي ھۇِبَ رۇضۇپ « :ھەثجەٌٍي ،ھەثجەٌٍي»،
زەپ وەرزي .ضەؼۇٌۇٌالھٔ« :ېّە زەپ ھەثجەٌٍي ،ھەثجەٌٍي زەٍؽەْ؟» زېۋىسى .ئۇِەٍط« :ئي
ضەؼۇٌۇٌالھ! ِەْ ئبـۇ عۀٕەد ئەھٍىسىٓ ثوالضِۀّىىىٓ زەپ ِۇـۇٔساق زېسىُ» ،زېۋىسى.
ضەؼۇٌۇٌالھ« :ؼەْ چولۇَ عۀٕەد ئەھٍىسىٓ» ،زېسى .ئۇِەٍط ٍېٕىسىىي روضؼىسىٓ ثىط لبٔچە
ذوضِب لېمىٕي ئېٍىپ ئبؼعىؽب ؼبٌسى .ئبٔسىٓ « :ئەگەض ِەْ ِۇـۇالضٔي ٍەپ ٍبـبۋېطىسىؽبْ ثوٌؽبَ،
ثۇ روٌىّۇ ئۇظۇْ ھبٍبد ثوٌۇپ وەرىۈزەن» ،زېسى  -زە ،لوٌىسا لبٌؽبٍٔىطىٕي ٍەضگە پون لىٍىپ
ربـٍىۋېزىپ ،گى طەٌەـّە عەڭگە وىطىپ وەرزي .ئۇ زۈـّەْ ثىٍەْ ئۇضۇـۇپ  -ئۇضۇـۇپ ،ئبذىطى
ـېھىذ ثوٌۇپ وەرزي.
ضەؼۇٌۇٌالھ لوـۇٔؽب لبٍزۇضِب ھۇعۇِؽب ئۆرۈؾ ثۇٍطۇلىٕي چىمبضؼبٔسا ِۇـطىىالضٔىڭ ـىسزىزي
ئبٌٍىمبچبْ ثوـبپ ھۇعۇَ لىٍىؿ لىعؼىٍٕىمي ٍولبٌؽبٔىسى .ـۇڭب ،ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ثۇ رەزثىطٌىه
پىالٔىٕىڭ ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ عەڭ ِەٍسأىسا ئۈؼزۈٍٔۈوىٕي ئىگەٌٍىفىگە ئىٕزبٍىٓ ظوض ضوٌي ثوٌسى.
چۈٔىي ،ئۇالض ھۇعۇِؽب ئۆرۈؾ ثۇٍطۇلىٕي ربپفۇضۇۋاٌؽبْ ھبِبْ زەھفەد ٍۇلىطى عبؼبضەد ثىٍەْ
ھۇعۇَ لوظؼىسىىي ،زۈـّەْ ؼەپٍىطىٕي ئوڭزەً  -روڭزەً لىٍىپ ،ئۇالضٔىڭ ثبـٍىطىٕي وېؽ ىپ
ؼۈض رولبً لىٍىفمب ثبـٍىسى ۋە ضەؼۇٌۇٌالھّۇ ئۈؼزىگە ؼبۋۇرىٕي لوـالپ وېَىپ روٌۇپ ربـمبْ
ئىفۀچ ۋە ئۈٍٔۈن ئبۋاظزا « ِۇـطىىالض روپي ِەؼٍۇپ لىٍىٕىسۇ ۋە چولۇَ چېىىٕسۈضىٍىسۇ» ،زەپ
لوِبٔسأٍىك ـىزبثزىٓ ئېزىٍىپ چىممبٍٔىمي لوـۇٕٔىڭ عەڭگىۋاضٌىمىٕي ھەؼؽىٍەپ ئبـۇضۇۋەرزي .
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ٔەرىغىسە ِۇؼۇٌّبٔالضِۇ ٍوٌۋاؼزەن ئېزىٍىپ ،رەڭساـؽىع عبؼبضەد ثىٍەْ عەڭ لىٍسى ۋە
پەضىفزىٍەضِۇ ھەِسەِگە وەٌسىِ .ۇـطىىالضٔىڭ ؼەپٍىطىسە پبضچىٍىٕىؿ ۋە ٍىّىطىٍىؿ
ئبالِەرٍىطى وۆضۈٌۈـىە ثبـٍىسى .ئۇالض ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ـىسزەرٍىه ھۇعۇِي ئبٌسىسا ثەضزاـٍىك
ثېطەٌّىسى .ئۇضۇؾ ئبذىطٌىفبً زەپ لبٌؽبٔىسىِ ،ۇـطىىالض روپي رەضەپ  -رەضەپىە عېٕىٕي
ئېٍىپ رىىىۋېزىفىە ثبـٍىسىِ ،ۇؼۇٌّبٔالض ئۇالضٔىڭ وەٍٕىسىٓ لوؼالپ ٍۈضۈپ ،رەؼٍىُ
ثوٌؽبٔالضٔي ئەؼىط ئېٍىپ ،لبضـىٍىك وۆضؼەرىۀٍىطىٕي ئۆٌزۈضۈپ ،ئۇالضٔي ئبذىطى رەٌزۆوۈغ
ِەؼٍۇپ لىٍسى .ئەِّب ،ثۇ لېزىّمي ئۇضۇـٕىڭ ثبؾ عىٕبٍەرچىؽي ،عبٌالد ئەثۇ عەھىً ئىجٕي
ھىفبَ ئۆظ لوـۇٔىٕىڭ ؼەپٍىطىسىىي ٍىّىطىٍىؿ ۋە پبرىپبضالچىٍىك ئبالِەرٍىطىٕي وۆضۈپ ،ثۇ ذىً
پبٍسىؽىع ئېمىّىٕىڭ ئبٌسىٕي ئبٌّبلچي ثوٌسىٌ .ېىىٓ ئۇٔىڭؽب ِۇؼەِجەضٌىىٕىڭ ،وۆضەڭٍىىٕىڭ
ھەلىمىٌ ئەپزي ثەـىطىؽي ر ېعال ئبـىبضىٍىٕىپ لبٌسى .ئۇظاق ئۆرّەً ئۇٔىڭ وۆپ ؼبٍٔىك لوـۇٔي
ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ـىسزەرٍىه ھۇعۇِي ئبٌسىسا پبضچىٍىٕىفمب ثبـٍىسى ۋە ئۇٔىڭ روپىسا
پبرىپبضالچىٍىك ٍۈظ ثەضزى .ئۇٔىڭ ٍېٕىسا پەلەد ثىط لبٔچە ِۇـطىىال لېپمبٌؽبْ ثوٌۇپ ،ئۇٔىڭ
ئەرطاپىؽب لىٍىچ ٔ -ەٍعىٍەض ثىٍ ەْ ِۇؼزەھىەَ ثىط لوضؼبْ ـەوىٍٍۀسۈضگۀىسىٌ .ېىىٓ
ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ـىسزەرٍىه ھۇعۇِىٕىڭ ثىھەٍۋەد زوٌمۇٔي ئبٌسىسا ثۇ لوضؼبٔالضِۇ ثۇظۇۋېزىٍسى
ۋە ٔەٍعە ،لىٍىچٍىطى پبچبلالپ ربـٍىۋېزىٍسى .زەي ِۇـۇ چبؼسا ثۇ لبٔروض ،عبٌالد روپ ئبضىؽىسا
ئبق رۆگىسەن ئېچىٍىپ لبٌسىِ .ۇؼۇ ٌّبٔالض ئۇٔىڭ ئبد ئۈؼزىسە چېپىپ ٍۈضگىٕىٕي وۆضزى.
ۋەھبٌۀىي ،ئۆٌۈَ ئىىىي ئۀؽبضى ئەظىّەرٕىڭ لوٌي ثىٍەْ ئۇٔىڭ لېٕىٕي ئىچىفىە ئىٕزىعاض ئىسى.
ئبثسۇضەھّبْ ئىجٕي ئەۋؾ ِۇٔساق زېگەْ« :ثەزضى وۈٔي ِەْ ؼەپزە رۇضۇۋاربرزىُ ،ـۇٔساق
لبضىؽبَ ئوڭ ٍېٕىّسا ثىط ،ؼوي ٍېٕىّسا ثىط ،ئىىىي ئۀؽبض ٍىگىزي پەٍسا ثوٌسى ،گوٍب ِەْ ثۇالضؼب
ئىفۀّەً لبٌسىُ .روؼبرزىٓ ئۇالضٔىڭ ثىطؼي ٍۀە ثىطؼىسىٓ ٍوـۇضؼبٔسەن لىٍىپ« :ئي ربؼب!
ِبڭب ئەثۇ عەھىً زېگۀٕي وۆضؼىزىپ لوٍؽبْ ثوٌؽىڭىع» ،زېسىِ ،ەْ ئۇٔىڭؽب « :ئىٕىُ! ئۇٔي ٔېّە
لىٍىؽەْ؟» زېؽەَ ،ئۇ« :ئبڭٍىفىّچە ،ئۇ ضەؼۇٌۇٌالھمب لبرزىك ئەظىَەد لىالضوۀسۇق ،ذەپ...
ثۈگۈْ ئۇٔي وۆضۈپال لبٌىسىؽبْ ثوٌؽبَ ئىىىىّىعٔىڭ ثىطؼي ئۆٌۈَ ـبضاثىٕي رېزىّىؽۇچە ئۇٔي
لبچۇضۇپ لوٍّبٍّەْ» ،زېسىِ .ەْ ثۇٔىڭ عبؼبضىزىگە ضاؼزىٕال ئەعەپٍۀسىُ ،ـۇٔساق رۇضارزىُ،
ِېٕي ٍۀە ثىطى ٔولۇزى ۋە ئبٌس ىٕمىؽب ئوذفبؾ ثىط گەپٕي لىٍسى ،ئۇظاق ئۆرّەً ئەثۇ عەھىٍٕىڭ
زۇـّەْ روپي ئىچىسە ئوڭ  -ؼوٌؽب لبرىطاپ ٍۈضگۀٍىىىٕي وۆضزۈَ  -زە ،ھېٍىمي ئىىىي ٍىگىزىە
« وۆضزۇڭالضِۇ؟ ئۀە ئبۋۇ ؼىٍەض ئىعزىّەوچي ثوٌؽبْ ئبزەَ ـۇ» ،زەپ ئەثۇ عەھىٍٕي وۆضؼىزىپ
لوٍسۇَ .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇالض ل ىٍىچٍىطىٕي ئوٍٕىزىپ ئەثۇ عەھىً ثبض رەضەپىە ئۇچمبٔسەن ٍۈضۈپ
وەرزي .ھەض ئىىىىٍَەْ ئۇٔي رەڭال ئۇضۇپ ٍىمىززي ،ئبٔسىٓ لبٍزىپ وېٍىپ ضەؼۇٌۇٌالھمب ِەٌۇَ
لىٍىفزي.
ئۇضۇؾ ئبذىطالـمبٔسىٓ وىَىٓ ضەؼۇٌۇٌالھ « :ئەثۇ عەھىٍٕىڭ لبٔساق ثوٌؽبٍٔىمىؽب وىُ لبضاپ
ثبلىسۇ؟» زېسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ وىفىٍەض ئۇٔي ئىعٌەپ رەضەپ  -رەضەپىە ربضىسى .ثىط چبؼسا ئۇٔي
ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ِەؼئۇز رېپىۋاٌسى ،ھبٌجۇوي ئۇ ئبذىطلي ٔەپەؼٍىطىسە عبْ ربٌىفىۋاربرزي .ئبثسۇٌال
ئىجٕي ِەؼئۇز لىٍىچ ثىٍەْ گبچ لوٍۇپ ئەثۇ عەھىٍٕىڭ ثېفىٕي ئۈظۈۋاٌسى ۋە ئۇٔي ؼبلىٍىسىٓ
وۆرۈضۈپ ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئبٌسىؽب ئېٍىپ وېٍىپ « :ئي ضەؼۇٌۇٌالھ ِبٔب ثۇ ئبٌالھٕىڭ زۈـّىٕي ئەثۇ
عەھىً ئىجٕي ھىفبِٕىڭ وبٌٍىؽي» ،زەپ پووىىسە ٍەضگە ربـٍىسى .ضەؼۇٌۇٌالھ« :ئبٌالھ ٍەوىە -
ٍېگبٔىسۇض ،ئۇٔىڭسىٓ ثبـمب ھېچ ئىالھ ٍولزۇض» ،زەپ ئۈچ لېزىُ رەوطاضٌىسى .ئبٔسىٓ رەـەوىۇض
ئېَزىپ« :ئبٌالھۇئەوجەض(ئبٌالھ ئۇٌۇؼسۇض) ،گۈظەي ِەزھىَە ۋە ھەِسۇؼبٔب ئبٌالھمب ذبؼزۇض ،ئۇ
ۋەزىؽىٕي ئىفمب ئبـۇضزى .ئۇ ثۀسىؽىگە ٍبضزەَ ثەضزى .وۈچٍۈن لوـۇٕٔي ئبٌالھ ئۆظى ِەؼٍۇپ
لىٍسىٍ ،ۈض ئۇٔي ِبڭب وۆضؼەرىىٓ» ،زېسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ِەْ ضەؼۇٌۇٌالھ ثىٍەْ ثىٍٍە ثېطىپ
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ئۇٔي وۆضؼىزىپ لوٍۇۋېسىُ ضەؼۇٌۇٌالھ « :ثۇ ئەثٍەخ ِۇـۇ ئۇِّەرٕىڭ پىطئەۋىٕي ئىسى» ،زېسى.
ضەؼۇٌۇٌالھ ِۇـطىىالضٔىڭ عەؼەد  -ربپىٍىطىٕي لۇزۇق  -ئوضەوٍىطىگە ربـٍىۋېزىفىە ثۇٍطىسى.
ئۇضۇؾ ِۇـطىىالضٔىڭ پبعىئەٌىه ِەؼٍۇثىَزي ۋە ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ِۇرٍەق ئۈؼزۈٍٔۈوٕي
ئىگىٍەپ ؼەٌىجە لىٍىفي ثىٍەْ ئبذىطالـزيِ .ۇؼۇٌّبٔالضزىٓ ئوْ رۆد ئبزەَ ـېھىس ثوٌسى،
ئۇالضٔىڭ ئبٌزىؽي ِۇھبعىط ،ؼەوىىعى ئۀؽبضى ئىسى .ئەِّب ِۇـطىىالض ئەڭ ظوض چىمىُ ربضرزي.
ئۇالضزىٓ  70وىفي ئۆٌزۈضۈٌۈپ 70 ،وىفي ئەؼىطگە ئېٍىٕسى .ئۇالضٔىڭ روٌىؽي ھەضثي لوِبٔساْ
ۋە وبرزىۋاـالض ئىسى.
ِۇـطىىالض ثەزضىسىٓ پىزطاپ وەرىەْ پبرىسەن ئىٕزبٍىٓ چبۋاٌچبق ۋە رەضرىپؽىع ،ھبٌەرزە
لبچمبٔىسى ،ئۇالض چوڭمۇض ئوٍّبٍٔىك ٍبوي ربغ عىٍؽىٍىطىؽب لبضاپ ،ئەلٍي  -ھۇـىٕي ٍولبرمبْ ھبٌسا
ثۆضىسىٓ ئۇوىەْ ربغ ئۆچىىٍىطىسەن گبھىسا روپٍىفىپ گبھىسا پبرپبضاق ثوٌۇپ عۀۇة رەضەپىە
ِبڭسى .ئۇالض ٔوِۇؼزىٓ ِەوىىگە لبٔساق وىطىفٕي ثىٍّەٍززيِ .ەوىىٍىىٍەض ثەزضى عەڭ
ِەٍسأىسىىي پبعىئەٌىه ِەؼٍۇثىَەد ذەۋىطىٕي ِبٔب ِۇـۇٔساق ذوضٌۇق ۋە لبٍؽۇ  -ئەٌەَ ئىچىسە
ربپفۇضۇۋاٌسى ۋە ثۇ ئىؿ ئۇالضؼب ئىٕزبٍىٓ ئېؽىط وەٌسى .ھەرزب ئۇالض ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ذوـبي ثوٌۇپ
وۈٌّەؼٍىىي ئۈچۈْ ئۆٌۈوٍىطىگە ٍېؽالـٕي ۋە ِەضؼىَە ئولۇـٕي چەوٍىسى.
ئۇضۇؾ ؼەٌىجىٍىه ئبٍبؼالـمبٔسىٓ وېَىٓ ضەؼۇٌۇٌالھ ِەزىٕە ذەٌمىگە ئبٌسىٓ ذۇـرەۋەض
ٍەرىۈظۈپ لوٍۇؾ ئۈچۈْ ئىىىي ثېفبضەرچىٕي ٍوٌؽب ؼبٌسى .ئۇالضٔىڭ ثىطى ئبثسۇٌالھ ئىجٕي
ضەۋاھە ِەزىٕىٕىڭ ٍۇلىطى رەضىپىگەٍ ،ۀە ثىطى ظەٍس ئىجٕي ھبضىػ ِەزىٕىٕىڭ رۆۋەْ رەضىپىگە
ئەۋەرىٍسى .ئەٌچىٍەض ٍېزىپ وېٍىۋىسىِ ،ۇؼۇٌّبٔالض ئۇالضٔي ئبضىؽب ئېٍىۋېٍىپ ،ذۇـرەۋەضٌەضٔي
ئېؽىع  -ئېؽىعؼب رېگىفّەً ئبڭالـمب ثبـٍىسى .ئبڭٍىؽبٔالض ئبڭٍىّىؽبٔالضؼب ٍەرىۈظەرزي ،ئبذىط
ئۇالضٔىڭ وۆڭٍي رىٕسى ،ئبِّب ـبز  -ذۇضاٍِىممب چۆِسى ۋە ِەزىٕە ووچىٍىطىٕىڭ ھەِّە ٍېطىسە
رەوجىط ؼبزاؼي ۋە رەھٍىً ؼبزاؼي ٍبڭطىسى.
عەڭ ئبذىطالـمبٔسىٓ وېَىٓ ضەؼۇٌۇٌالھ ثەزضىسە ئۈچ وۈْ رۇضۇپ ،رۆرىٕچي وۈٔي ئەرىگەْ
لوظؼبٌّبلچي ثوٌۇۋىسىٍ ،وٌؽب چىمىؿ ئبٌسىسا لوـۇْ ئىچىسە ؼۀىّ ەد روؼطىٍىك ئىرزىالپ ٍۈظ
ثەضزى .ثۇ ئىرزىالپ ثبضؼبٔؽېطى وۈچەٍگىٍي رۇضزى ،ضەؼۇٌۇٌالھ لوـۇٔؽب لوٌٍىطىسىىي ثبضٌىك
ؼۀىّەرٍەضٔي ئوِۇِؽب ربپفۇضۇپ ثېطىفىە ثۇٍطىسى .ئۇالض ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ زېگىٕىسەن لىٍسى،
ئبٔسىٓ ثۇ ھەلزە ۋەھىٌ ٔبظىً ثوٌسى.
ص
ج
﴿يسئلونك عن االنفال ط قل االنفال هلل والرسول فاتقوا اهلل واصلحوا ذات بينكم واطيعوا اهلل
ورسوله ان كنتم مؤمنين﴾ «( ئي ِۇھەِّەز! ؼبھبثىٍىطىڭ) ؼۀىّەرٍەض (ٔي لبٔساق رەلؽىُ لىٍىفىڭ)
روؼطىٍىك ؼۀسىٓ ؼوضىفىسۇ( .ئۇالضؼب) ئېَزمىٕىي :ؼۀىّەرٍەض (روؼطىؽىسا ھۆوۈَ چىمىطىؿ)
ئبٌالھمب ۋە ئۇٔىڭ پەٍؽەِجىطىگە ذبؼزۇض ،ئبٌالھزىٓ لوضلۇڭالض (ئىرزىالپ لىٍىفّبً ئىززىپبق
ثوٌۇپ) ئبضاڭالضٔي رۈظەڭالض ،ئەگەض ؼىٍەض ِۇئّىٓ ثوٌؽبڭالض ،ئبٌالھمب ۋە ئبٌالھٕىڭ پەٍؽەِجىطىگە
ئىزبئەد لىٍىڭالض»«( ،لۇضئبْ وەضىُ» ؼۈضە ئۀفبي  - 1ئبٍەد) ـۇٔىڭ ثىٍەْ ضەؼۇٌۇٌالھ
ؼۀىّەرٍەضٔي ٍىؽىۋېٍىپ ِۇؼۇٌّبٔالضؼب ئبٌالھٕىڭ وۆضؼەرّىؽي ثوٍىچە رەلؽىُ لىٍىپ ثەضزى.
ثەزضىسە ئۈچ وۈْ رۇضؼبٔسىٓ وېَىٓ لوـۇْ ِەزىٕىگە لبضاپ لوظؼبٌسى .ئەؼىطٌەض ٍبٔسا ٍبالپ
ثىطگە ئېٍىپ ِېڭىٍسى ۋە ِۇـطىىالضزىٓ ربضرىۋېٍىٕؽبْ ؼۀىّەرٍەضگە ئبثسۇٌالھ ئىجٕي وەئىت
ِەؼئۇي لىٍىٕسى .ضەؼۇٌۇٌالھ ثەزضى ۋازىؽىسىٓ چىمىپ ؼەـطا عىٍؽىؽىسىٓ ئۆرۈپ ؼەپطا ثىٍەْ
ٔبظىَە ئورزۇضىؽىسىىي رۈظٌەڭٍىىىە چۈـۈۋىسى ،ثۇ ٍەضزە ؼۀىّەرٍەضزىٓ ثەـزىٓ ثىطىٕي
ئبٍطىۋېٍىپِ ،ۇعبھىسالضؼب ثبپجبضاۋەض رەڭفەپ رەلؽىُ لىٍىپ ثەضزى.
ؼەـطائؽب ٍېزىپ ثبضؼبٔسا ضەؼۇٌۇٌالھ ٔەظضى ئىجٕي ھبضىؽٕي ئۆٌۈِگە ثۇٍطىسىٔ( .ەظضى ئىجٕي
ھبضىػ ثۇ لېزىّمي ئۇضۇـزب ِۇـطىىالض لوـۇٔىٕىڭ ئەٌەِساضى ۋە لۇضەٍؿ وبـىطٌىطىٕىڭ وبرزىۋېفي
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ثوٌؽبٕٔىڭ ئۈؼزىگە ،ئىٍگىطى ئىؽالَ زىٕىؽب ۋە ضەؼۇٌۇٌالھمب ئىٕزبٍىٓ ئېؽىط وۈٌپەد ٍەرىۈظگەْ ۋە
ئەـەززى زۈـّۀٍىه لىٍؽبْ ئىسى) .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇٔي ئەٌي ئىجٕي ئەثۇ ربٌىت ؼۆضەپ ئېٍىپ
چىمىپ لىٍىچ ثىٍەْ چېپىپ ئىغطا لىٍسى .ئبٔسىٓ ٍوٌىٕي زاۋاِالـزۇضۇپ ئىطلي ظەثَە زېگەْ
عبٍؽب ٍېزىپ وېٍىۋىسى ضەؼۇٌۇٌال لوـۇٕٔي روذزىزىپ ئۇلجە ئىجٕي ئەثي ِۇئەٍزٕي ئۆٌۈِگە
ثۇٍطىسى .ھەِّىگە ِەٌۇِىي ( ئبٌسىٕمي ثبثال ضزا رىٍؽب ئېٍىپ ئۆرىىٕىّىعزەن) ئۇلجە ئىجٕي
ئۇِەٍزٕىڭ ضەؼۇٌۇٌالھ ئەٌەٍـھىؽبالِؽب لىٍؽبْ ئەظىَەد  -وۈٌپەرٍىطى ھەززى  -ھېؽبثؽىع ئىسى.
ئۇٔي ؼبثىذ ئىجٕي ئبؼىُ ئۆٌزۈضزىٍ .ۀە ثىط ؼۆظزە ئەٌي ئىجٕي ئەثۇ ربٌىت ئۆٌزۈضگەْ ،زېَىٍىسۇ.
ثۇ ئىىىي عىٕبٍەرچىگە ئۆٌۈَ عبظاؼ ي ثېطىؿ ھەضثىٌ ئىٕزىعاَ ٔۇلزىؽىسىٓ ئېٍىپ ئېَزمبٔسا،
روٌىّۇ ظۆضۈض ثوٌۇپ لبٌؽبٔىسى .چۈٔىي ،ئۇالض ئەؼىطٌەض لبربضىسىىي ئىىىي ئەؼىطال ئەِەغ ،ثەٌىي
ھبظىطلي ظاِبْ ئبربٌؽۇؼي ثوٍىچە ئېَزمبٔسىّۇ ثۇ لېزىّمي ئۇضۇـزىىي ئۇضۇؾ عىٕبٍەرچىٍىطىٕىڭ
ئەڭ چوڭ وبرزىۋاـٍىطىسىٓ ئىسى.
ضەؼۇٌۇٌالھ ضەۋھبؼب ٍېزىپ وەٌگۀسە ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ئەٌچىٍىطىگە ٍوٌۇلزي .ئۇالض ضەؼۇٌۇٌالھ
ئۈچۈْ لىعؼىٓ رەثطىه ؼبزاٌىطىٕي ٍبڭطارزي .ئبٔسىٓ ٍوٌىٕي زاۋاِالـزۇضۇپ ِەزىٕىگە ؼەٌىجە
لىٍؽبْ ۋە ظەپەض لۇچمبْ ھبٌسا وىطىپ وەٌسى .ثۇ چبؼسا ئۇٔىڭسىٓ ِەزىٕە ئىچي ۋە ؼىطرىسىىي
زۈـّەْ وۈچٍەض لوضلۇپ ئەٍّىٕىسىؽبْ ثوٌسىِ .ەزىٕە ئبھبٌىؽىسىٓ ٔۇضؼۇْ وىفىٍەض ئۆظٌىطىٕىڭ
ِۇؼۇٌّبْ ثوٌؽبٍٔىمىٕي عبوبضٌىسى .ھەرزب ـۇ وۈٔي ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئۇثەً ۋە ئۇٔىڭ ٍبْ
ربٍبلٍىطىّۇ وۆضۈٔۈـزە ِۇؼۇٌّبْ ثوٌؽبْ ثوٌۇپ لوٍسى .ضەؼۇٌۇٌالھ ِەزىٕىگە ٍېزىپ وەٌگەْ
وۈٕٔىڭ ئەرىؽي ئەؼىطٌەضِۇ ئېٍىپ وېٍىٕسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇالضٔي ؼبھبثىٍەضگە
ربضلىزىپ ثەضزى ۋە ئۇالضؼب ٍبذفي ِۇئبِىٍە لىٍىفٕي رەۋؼىَە لىٍسى .ثۇٔىڭ ثىٍەْ ؼبھبثىٍەض
ئۆظى ذوضِبِ ،ېۋە  -چىۋىٍەضٔي ٍەپ ئەؼىطٌەضگە ئبؾ ٔ -بْ ثېطىپ ثبلزي.
ضەؼۇٌۇٌالھ ِەزىٕىگ ە ٍېزىپ وەٌگۀسىٓ وېَىٓ ؼبھبثىٍەضگە ئەؼىطٌەض روؼطىؽىسا ِەؼٍىھەد
ؼبٌسى .ئەثۇ ثەوطى ِۇٔساق زېسى « :ئي ضەؼۇٌۇٌالھ! ثۇالض ئۆظ ربؼىٍىطىّىع ۋە ئۆظ لەۋِي -
لېطىٕساـٍىطىّىعِ ،ېٕىڭچە ئۇالضزىٓ رۆٌەَ ئېٍىپ لوٍۇۋەرؽەوّىىىٓ ،ئۇ ثىع ئۈچۈْ ثىط ئوثساْ
ِەثٍەغ ثوٌۇپ لبٌؽۇزەن ،وۈچىّىعٔي روٌۇلٍىۋاٌؽۇزەوّىع .ثۇالضٔىّۇ ئبٌالھ ھىساٍەد لىٍىپ ٍبذفي
ئبزەَ ثوٌۇپ وەرؽە ئەعەپ ئەِەغ».
ضەؼۇٌۇٌالھ ئۆِەض ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇگە لبضاپ « :ؼەْ لبٔساق لبضاٍؽەْ؟ ئي ئىجٕي ذەرزبة!»
زەپ ؼوضىسى .ئۆِەض ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ِۇٔساق زەٍسۇ « :ـۇٔىڭ ثىٍەْ ِەْ رۇضۇپ :ئي ضەؼۇٌۇٌالھ!
ئبٌالھ ثىٍەْ لەؼەِىيِ ،ەْ ئەثۇ ثەوطىسەن لبضىّبٍّەِْ ،ەْ ـۇٔساق لبضاٍّۀىيِ ،بڭب پبالٔىٕي
ثەضگىٓ (ئۇ ئۆظۈِٕىڭ ٍېمىٓ ثىط رۇؼمىٕي ئىسى) ،ئۇٔي ئۆظۈَ ئۆٌزۈضەً ،ئەٌىَؽب ئۇلەًٍ ئىجٕي ئەثۇ
ربٌىجٕي ثەضگىٓ ،ئۇٔي ئەٌي ئۆٌزۈضؼۇْ ،ھەِعىگە ئۇٔىڭ لېطىٕ سىفي پبالٔىٕي (ئبثجبؼٕي زېّەوچي)
ثەضگىٓ ،ئۇٔي ھەِعە ئۆٌزۈضؼۇْ .ـۇٔساق لىٍؽبٔسا ،ئبٔسىٓ ئبٌالھٕىڭ ئبٌسىسا ثىعٔىڭ زىٍىّىعزا
ِۇـطىىالضؼب لبضىزب لىٍچە ٍوي لوٍۇؾ ِەۋعۇد ئەِەؼٍىىي ئىؽپبرٍىٕىسۇ ،ئۇٔىڭ ئۈؼزىگە ثۇ
عىٕبٍەرچىٍەضٔىڭ ھەِّىؽي زېگۈزەن وبرزىۋاؾ ئەِەٌساضالض ۋە ئبٌسى پەؾ ،ئود لۇٍطۇلالض زېسىُ.
ـۇٔسالزىّۇ ضەؼۇٌۇٌالھ ئەثۇ ثەوطىٕىڭ پىىطىگە ِبٍىً ثوٌۇپِ ،ېٕىڭ پىىىطىّٕي لوٌٍىّىسى
ۋە ئۇالضزىٓ رۆٌەَ رۆٌىزىپ ئبٌسى .ئەرىؽي ئەرىگەْ ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ٍېٕىؽب ثبضؼبَ ئۇ ئەثۇ ثەوطى
ثىٍەْ ٍىؽالۋېزىپزۇ .ثۇ چبؼسا ِەْ« :ئي ضەؼۇٌۇٌ الھ! ئىىىىڭالض ٔېّىفمب ٍىؽالٍؽىٍەض؟ ِبڭب
ئېَزىپ ثېطىڭالضٍ ،ىؽٍىؽۇزەن ثوٌؽب ِۀّۇ ٍىؽالضِەٍْ ،ىؽب ربپبٌّىؽبَ ،وۆظۈِٕي ٍىؽىؽب
ظوضالضِەْ» ،زىؽەَ ،ضەؼۇٌۇٌالھِ « :بڭب ؼېٕىڭ ئبـۇ ؼەپساـٍىطىڭ ئەؼىطٌەضزىٓ رۆٌەَ ئبٌؽبٍٔىمي
ؼەۋەثىسىٓ وۆضؼىزىٍگەْ وۆضۈٔۈـٍەض ئۈچۈْ ٍىؽالٍّىعِ ،بڭب ئۇالضٔىڭ ئبظاة لىٍىٕىۋارمبٍٔىمي
ِۇـۇ زەضەذزىٓ ٍېمىٓ ٍەضزە وۆضؼىزىٍسى» ،زېسى.
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ثۇ ھەلزە ئبٌالھ ربئبال رۆۋۀسىىي ئبٍەرٕي ٔبظىً لىٍسى« :پەٍؽەِجەضگە ظېّىٕسا زۈـّۀٕي
وۆپطەن ئۆٌزۈضِەً رۇضۇپ (ٍۀي ِۇـطىىالضٔىڭ ھەٍۋىؽىٕي ٍولۇرۇپ ،ئىؽالِؽب لۇۋۋەد ثەضِە ً
رۇضۇپ) ئەؼىطٌەضزىٓ ـىسىَە ئېٍىؿ الٍىك ئەِەغ ئىسى( .ئي ِۇئّىٍٕەض! ؼىٍەض ـىسىَە ئېٍىؿ
ثىٍەْ) زۇَٔب ِۀپەئەرىٕي وۆظٌەٍؽىٍەض ،ئبٌالھ ؼىٍەضگە ئبذىطەرٕي (ٍۀي ئبذىطەرٕىڭ ؼبۋاثىٕي)
رىٍەٍسۇ .ئبٌالھ ؼبٌىجزۇض .ھېىّەد ثىٍەْ ئىؿ لىٍؽۇچىسۇض .ئبٌالھٕىڭ (ئوچۇق چەوٍىّىگەْ
ئىفٕي لىٍؽبٔالضٔي عبظاٌىّبؼٍىك زېگەْ) ھۆوّي ئەظەٌىؽي ثوٌّىؽب ئىسى (ئەؼىطٌەضزىٓ) ـىسىَە
ئبٌؽبٍٔىمىڭالض ئۈچۈْ ئەٌۋەرزە ظوض ئبظاثمب زۇچبض ثوالرزىڭالض»«( .لۇضئبْ وەضىُ» ؼۈضە ئۀفبي ،- 68
 - 69ئبٍەرٍەض)
زېّەن ئبذىطلي وېڭەؾ ٔەرىغىؽي ئەثۇ ثەوطىٕىڭ ضاٍىؽب لبضاض ربپزي .ـۇٔىڭ ثىٍەْ
ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇالضزىٓ ـىسىَە ئېٍىپ لوٍۇۋەرزي .ـىسىَە ِىمساضى ِ 4ىڭ زەضھەِسىٓ ِ 3ىڭ زەضھەَ
ئبضىٍىمىسا ثوٌسى .ئەڭ رۆۋەْ ثوٌؽبٔسا  1000زەضھەَ رۈٌىسىِ .ەوىىٍىىٍەض ذەد ٍبظاالٍززي .ـۇڭب
ئەؼىطٌەض ئىچىسىٓ رۆٌەَ رۆٌەـىە ئىمزىؽبزى ٍەرّەٍسىؽبٔالض ِە زىٕىٍىىٍەضٔىڭ ئەۋالزٌىطىسىٓ ھەض
ثىطىگە ئوْ ئۆؼّۈضٔي رۇرمۇظۇپ ثېطىٍىپ ،ئۇالض ئبـۇ ئۆؼّۈضٌەضگە ذەد ٍېعىؿ ۋە ئولۇـٕي
پىففىك ئىگىٍەرىۀسىٓ وېَىٓ لوٍۇۋېزىٍسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ثىٍٍە ضەؼۇٌۇٌالھ ٍۀە ثىط لبٔچە
ئەؼىطگە ئبالھىسە وەچۈضۈَ ئىٍزىپبد لىٍىپ ،رۆٌەِؽىع لوٍۇۋەرزي .ئۇالضٔىڭ ئىچىسە ِۇرەٌٍىپ
ئىجٕي ھۀىزەپ ،ؼەٍفي ئىجٕي ئەثۇ ضىفبئە ۋە ئوھۇز ئۇضۇـىسا ٍۀە ئەؼىطگە چۈـۈپ ،ئۆٌۈَ
عبظاؼىؽب ھۆوۈَ لىٍىٕؽبْ ئەثۇٌئىعظە عۇِەھىٍەضِۇ ثبض ئىسى.
ضەؼۇٌۇٌالھ ٍۀە وۈٍئوؼٍي ئەثۇٌئبؼمب ظەٍٕەثٕىڭ ٍوٌىٕي ثوـىزىپ لوٍۇؾ ـەضري ثىٍەْ
وەچۈضۈَ لىٍسى .ظەٍٕەة ئېطىٕىڭ ـىسىَە ھەلمىٕي رۆٌەؾ ئۈچۈْ ِەٌۇَ ِىمساضزا ِبي ِ -برب
ئەۋەرىۀىسى .ئۇ ئەۋەرىەْ ِبٌالض ئىچىسە ئۇٔىڭ روً وۈٔي ئبٔىؽي ذەزىچە ثوٍٕىؽب ئېؽىپ
لوٍؽبْ ثىط ربي ِؤچبلّۇ ثبض ئىسى .ضەؼۇٌۇٌالھ ثۇ ِؤچبلٕي وۆضۈپ ،لبرزىك ئىچي ؼېطىٍسى ۋە
ؼبھبثىٍەضزىٓ ئەثۇٌئبؼٕي ـىسىَىؽىع لوٍۇۋېزىفٕي ئۆرۈٔسى .ؼبھبثىٍەض لوـۇٌؽبٔسىٓ وېَىٓ ئۇٔي
ظەٍٕەثٕي ِەزىٕىگە ٍوٌؽب ؼېٍىۋېزىؿ ـەضري ثىٍەْ لوٍۇۋەرزي .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئەثۇٌئبغ ِەوىىگە
ثېطىپال ظەٍٕەثٕي ٍوٌؽب ؼېٍىۋەرزي .ظەٍٕەة ھىغطەد لىٍىپ چىمزي .ضەؼۇٌۇٌالھ ظەٍس ئىجٕي
ھبضىػ ثىٍەْ ئۀؽبضالضزىٓ ثىط ئبزەِٕي ظەٍٕەثٕىڭ ئبٌسىؽب چىمبضرزي ئۇالض ئۇٔي ِەزىٕىگە ئېٍىپ
وەٌسىٌ .ېىىٓ ،ظەٍٕەثٕڭ ؼەپەض عەضٍبٔي لىَىٓ ھەَ ِۈـىۈي ثوٌسى.
-4111عۇئبي :ساِىضاْ سوصىغىٕىڭ پەسص لىٍٕىؾي
ٍۀە ـۇ ٍىٍي ٍۀي ھىغىطىَىٕىڭ ٍ - 2ىٍي ضاِىعاْ ئېَىسا ضوظا رۇرۇؾ پەضظ لىٍىٕسى ۋە
پىزطى ؼەزىمىؽىٕي ئبزا لىٍىؿ ثەٌگىٍۀسى ھەِسە ثبـمب پەضظ  -ظاوبرالضٔىڭ ئۆٌچەَ -
ئۀسىعىٍىطى ئېالْ لىٍىٕسى .ثۇ ؼەزىمە پىزطى ۋە ثبـمب پەضظ ظاوبد لبربضٌىك ِەعجۇضىٌ ۋە ٍېطىُ
ِەعجۇضىٌ ئىمزىؽبزىٌ ۋەظىپىٍەضٔىڭ ٍوٌؽب لوٍۇٌۇـي رىغبضەد ۋە وەؼىپ لىٍىفمب لۇضث ي
ٍەرّىگەْ ٔۇضؼۇْ وەِجەؼەي ِۇھبعىطالض ۋە ِۇؼبپىطالضٔىڭ رۇضِۇؾ لىَىٕچىٍىمٕي ٍەڭگىٍٍەرزي.
-4117عۇئبي :ثۀۇ عۇٌەٍُ غبصىحي
ضەؼۇٌۇٌالھ ثەزضى ؼبظىزىسىٓ لبٍزىپ وېٍىپ - ،ؼەرەـپبْ لەثىٍىؽىٕىڭ ثۀۇ ؼۇٌەٍُ
عەِەرىٕىڭ ھۇعۇَ لىٍىؿ ئۈچۈْ وۈچ رەـىىٍٍەۋارمبٍٔىمىسىٓ ذەۋەض ربپزي .ـۇٔىڭ ثىٍەْ
ضەؼۇٌۇٌالھ  200ئبرٍىك لوـۇْ ثىٍەْ ئۇالض روپٍىٕىۋارمبْ ٍەضگە ئۇـزۇِزۇد ثبؼزۇضۇپ ثبضزى ۋە
وىسض زېگەْ عبٍسىىي لبضاضگبھمىچە ئىچىىطىٍەپ وىطزى .ثۇ چبؼسا ثۀۇ ؼۇٌەٍُ ذەٌمي ٍبٍاللزىىي
 500زەن رۆگە  -چبضۋىٍىطىٕي ربـالپ ،ئبٌٍىجۇضۇْ عېٕىٕي عبٍالپ رىىىۋېزىفىۀىسى .ـۇٔىڭ
ثىٍەْ ثۇ ِبٌالضؼب ِەزىٕە رەضەپ ئىگىساضچىٍىك لىٍسى ۋە ئۇٔىڭسىٓ ثەـزىٓ ثىطىٕي ئبٍطىپ
ثوٌؽبٔسىٓ وېَىٓ لوـۇْ ئىچىسە رەلؽىُ لىٍىپ ثېطىٍسى .ھەض ثىط عەڭچىگە ئىىىىسىٓ رۆگە

329

www.uyghurmuslim.com www.fb.com/uighurawazi uighurawazi@yahoo.com
رەگىۀىسى .ضەؼۇٌۇٌالھمب ٍەؼبض ئىؽىٍّىه ثىط لۇي رەلؽىُ ثوٌؽبْ ثوٌۇپ ،ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇٔي ئبظاز
لىٍىۋەرزي .ضەؼۇٌۇٌالھ ثۇ ٍەضزە ئۈچ وۈْ رۇضؼبٔسىٓ وېَىٓ ،ئبٔسىٓ ِەزىٕىگە لبٍززي .ثۇ ؼبظاد
ھىغطىَىٕىڭ ٍ - 2ىٍي ـەۋۋاي ( - 10ئبً) ئېَىسا ئېٍىپ ثېطىٍؽبْ ثوٌۇپ ،ثەزضى ئۇضۇـىسىٓ
لبٍزىپ وىطىپ ٍەرزە وۈٔىسىٓ وېَىٓ ثوٌؽبٔىسى .ضەؼۇٌۇٌالھ ئۆظ ئوضٔىؽب ِەزىٕىسە ؼىجبئ ئىجٕي
ئەضـەرۀي لبٌسۇضؼبْ.
-4114عۇئبي :ثۀي لەٍٕۇلب غبصىحي
ضەؼۇٌۇٌالھ ِەزىٕىگە لەزەَ رەـطىپ لىٍؽبٔسىٓ وېَىٕال ٍەھۇزىَالض ثىٍەْ رۈظگەْ
وېٍىفىّٕبِىسىىي پطىٕؽىپالضؼب ثبـزىٓ  -ئبذىط لەرئىٌ ئەِەي لىٍىپ وەٌسىِ .ۇؼۇٌّبٔالض
رەضەپزىٓ ثۇ وېٍىفىّگە ذىالپ ثىطِۇ ؼەٍطى ئەھۋاي وۆضۈٌّىسىٌ .ېىىٓ ،ئۆظ ربضىرىٕي
ئبٌساِچىٍىك ،ذىَبٔەرىبضٌىك ۋە ئۆظ لوٌي ثىٍەْ رۈظگەْ ئەھسى  -پەٍّبٍٔىطىؽب ئۆظ ئىرزىَبضى ثىٍەْ
ذىالپٍىك لىٍىؿ عىٕبٍەرٍىطى ثىٍەْ روـمۇظۇۋەرىەْ ،ثۇ ٍەھۇزىَالض ئۇظاق ئۆرّەً «ئەؼىي ،ربظ
ووالؼي»ٔي لبٍزب وىَ ىپ لوپزي ۋە ئىچىەْ ؼوؼۇق ؼۇٌىطى ئبؼبٔال ئۆظ ئەوؽىٕي ربضرىپ ٍۀە
ؼۈٍمەؼذ ،ھىٍَە ِ -ىىىط ،ئىؽۋاگەضچىٍىه ۋە لۇرطارمۇٌۇق ٍوٌىٕي رۇرزي ۋە ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ
ثىطٌىه ؼېپىگە ثۇظؼۇٔچىٍىك ؼېٍىفمب ثبـٍىسىٍ .ەھۇزىَالض ٍوٌؽىعٌىمالضٔىڭ ھەِّىؽىٕي
ضەؼۇٌۇٌالھ ثىٍەْ ئىّعاالـمبْ وېٍىفىّگە ذىالپ ھبٌسا ثەزضى ؼبظىزىٕىڭ ئبٌسى  -وەٍٕىسە
لىٍىۋەضگۀىسى .ضەؼۇٌۇٌالھ ۋە ؼبھبثە  -وىطاِالض ثۇالضٔىڭ ھبِبْ ثىط وۈٔي ھىساٍەد رېپىفىؽب
ئۈِىس ثبؼالپ ۋە ِەزىٕە ضاٍؤىٕىڭ ِۇلىٍّىمي ،رىٕچٍىمىٕي وۆظٌەپ چىفىٕي چىفٍەپ ؼەثطى
لىٍىپ وەٌسىٌ .ېىىٓ ٍەھۇزىَالض ِ ۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ثەزضى ِەٍسأىسا ِۇرٍەق ئۈؼزۈٍٔۈن ثىٍەْ
ؼەٌىجە لىٍؽبٍٔىمي ۋە ٍىطاق ٍ -ېمىٓ ھەِّىٕىڭ زىٍىسا ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ئىعظەد  -ھۆضِىزي ،ـبٔۇ -
ـەۋوىزي ئوضۇْ ئبٌؽبٍٔىمىٕي وۆضۈپ ،ھەؼەد ئورىسا ئىچ  -ثبؼطى وۆٍۈپ وۆي ثوٌۇپ وەرزي.
ئۇالضٔىڭ ئۆچّۀٍىىي ھەؼؽىٍەپ ئېفىپ ،ئبـىبضا زۈـّۀٍىفىؿ ِەٍسأىؽب ئۆرزي ۋە
لبالٍّىمبٔچىٍىك رۇؼسۇضۇؾ ،پبضاوۀسىچىٍىه ؼېٍىفمب ئۇضۇٔسى.
لەثىٍىٍەضزىٓ ئۈچ ربئىپە ٍەھۇزىَالض ئىچىسە ثۀي لەٍٕولب ٍەھۇزىٍَىطىٕىڭ ؼبٌغىطٌىمي ئەڭ
ٍبِبْ ثوٌسى .ثۀي لەٍٕولب ٍەھۇزىٍَىطى ِەزىٕە ئىچىسە (لەٍٕولب ِەھەٌٍىؽىسە) ئوٌزۇضالالـمبْ
ثوٌۇپ ،ئۇالضٔىڭ وۆپ لىؽّي ظەضگەضچىٍىه ،رۆِۈضچىٍىه ۋە لبچب  -لۇچب ،چبق  -چۇق ؼبٔبئىزي
ثىٍەْ ـوؼۇٌٍىٕبرزي ۋە ـۇ رۈپەٍٍي ئۇالضٔىڭ ھەض لبٔسىمي ٍېٕىسا لىٍىچٔ ،ەٍعەٍ ،بچبق ،زوثۇٌؽب -
ؼبۋۇد ۋە ِىػ لبٌپبق زېگۀسەن ھەض ذىً لوضاٌالضٔي روٌۇق ئېؽىپ ٍۈضەرزي .ئۆظضىؽىع عەڭگە
لبرٕىفبالٍسىؽبْ ِۇٔزىعىُ ٌەـىىطىٕىڭ ؼبٔي 700زىٓ ئبـبرزي .ئۇالض ِەزىٕە ٍەھۇزىٍَىطى
ئىچىسە ئەڭ عەؼۇض ،ئەڭ ـىغبئەرٍىه لوـۇٔؽب ئىگە لەثىٍە ئىسى .ـۇڭب ئۇالض ٍەھۇزىَالض ئىچىسە
ئەھسىٕبِىٕي رۇٔغي ثوٌۇپ ثۇظۇپ ئۆظ پۇرىؽب ئۆظى پبٌزب ؼبٌؽبْ ٔبوەؼٍەض ثوٌسى.
ئبٌالھ ثەزضىسە ِۇؼۇٌّبٔالضٔي ؼبٌىت لىٍىپ ،ئۇالضٔىڭ ئىٕبۋەد  -ھۆضِىزىٕي ٍۇلىطى
وۆرۈضۈۋىسى ،ثۇ ٍەھۇزىَالضٔىڭ ئەؼەثىٍَىىي رېرىّۇ ئېفىپ ،وەڭ وۆٌەِسە وۈـىۈضرۈؾ ۋە
ئىؽۋاگەضچىٍىه ھەضىىەرٍىطى ثىٍەْ ـۇؼۇٌالٔسى .ھەزىؽىال لبالٍّىمبٔچىٍىك ۋە پبضاوۀسى چىٍىه
رۇؼسۇضۇپٍ ،بٌؽۇظ ِبڭؽبْ ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ئبٌسىٕي روؼۇپِ ،ەؼرىطەِ ،بظاق لىٍىپ ثوظەن
ئەرزيِ .ۇؼۇٌّبٔالض ئۇالضٔىڭ ثبظىطىؽب ؼوزا  -ؼېزىك ثىٍەْ وېٍىپ لبٌؽب ،ئۇالضؼب ئەظىَەد
ٍەرىۈظزى ۋە چەرىە لبلزي .ھەرزب رېرىّۇ چېىىسىٓ ئېفىپ ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ لىع  -ذورۇٍٔىطىؽب
چېمىٍىفمب ئۇضۇٔسى .ئۇالضٔىڭ ئەؼىىٍىىي ۋاٍىؽب ٍېزىپ ،ثۇ ذىً عىٕبٍەرٍىطىگە چىساپ رۇضؼىٍي
ثوٌّىؽبٔسا ،ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇالضٔي ٍىؽىپ چىطاٍٍىمچە ٔەؼىھەد لىٍسى .رىٕچ ثوٌۇؾ ۋە روؼطا ٍوٌسا
ِېڭىفمب چبلىطزى .ئۇالضٔي لبضـىٍىفىؿ ۋە زۈـّۀٍىفىفٕىڭ ٍبِبْ ئبلىۋىزىسىٓ ھەظەض
ئەٍٍەرزيٌ .ېىىٓ ،ثۇ ٍبذفي ٔەؼىھەرٍەض ئۇالضؼب ئەوىػ رەؼىط ثېطىپ ،ئۇالضٔىڭ ئود
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لۇٍطۇلٍۇلىٕي ۋە ِۇؼەِجەضٌىىىٕي ئبـۇضۇۋەرزي .ئىؿ ِۇـۇ ٍەضگە ٍەرىۀسە ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭّۇ
ؼەثطى لبچىؽي ربـزي ۋە ئەِسىىي ؼەثطىٕي ئۆٌۈِسىٓ لوضلمبٍٔىك ۋە ذوضٌۇلمب ِبلۇي ثوٌؽبٍٔىك
زەپ ثىٍسى .ـۇڭب ،ئۇ ِەزىٕىسە ئۆظ ئوضٔىسا ئەثۇ ٌۇثبثە ئىجٕي ئبثسۇٌّۇٔعىطٔي لبٌسۇضۇپ ،ئبٌالھٕىڭ
لوـۇٔىٕي ثبـالپ ثۀي لەٍٕۇلب ٍەھۇزىٍَىطىؽب ھۇعۇَ لوظؼىسىِ .ۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ئەٌىّىٕي ھەِعە
ئىجٕي ئبثسۇٌّۇرەٌٍىپىە رۇرمۇظزىٍ .ەھۇزىَالض ِۇؼۇٌّبٔالضٔي وۆضۈپ زەضھبي ؼېپىً  -لوضؼبٍٔىطىؽب
وىطىپِ ،ۇزاپىئەزە رۇضۇۋاٌسىِ .ۇھبؼىطە  15وۈْ زاۋاِالـزي .ئۇالض ھىغىطىَىٕىڭ ٍ - 2ىٍي
ـەۋۋاي ئېَىٕىڭ  - 15وۈٔي ِۇھبؼىطىگە ئېٍىٕؽبٔىسى .ظۇٌمەئسىٕىڭ ٍېڭي ئېَي وۆضۈٔگۀگە لەزەض
ؼوظۇٌسى .ئبذىط ئبٌالھ ئۇالضٔىڭ زىٍىؽب (ثىطەض لەۋِٕي ھبالن لىٍّبلچي ثوٌؽبٔسا ۋە ٍبوي
ِەؼٍۇثىَەرىە ٍۈظٌۀسۈضگۀسە ربـالٍسىؽبْ) لوضلۇٔچٕي ؼبٌسىٔ .ەرىغىسە ئۇالض ئۆظٌىطىٕىڭ
ھبٍبريِ ،بي ِ -ۈٌۈوي ۋە ذورۇْ ،ثبال  -چبلىٍىطى ھەلمىسە ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ھۆوۈَ چىمىطىفىؽب
لبٍىً ثوٌىسىؽبْ ثوٌۇـزي .ضەؼۇٌۇٌالھ ثۇٍطۇق چۈـۈضۈپ ئۇالضٔىڭ ھەِّىؽىٕي ثبؼالپ
لوضاٌؽىعالٔسۇضزى .ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇالضٔىڭ ِبي ِ -ۈٌۈن ،لوضاي ٍ -بضاؼٍىطىٕي ٍىؽىۋاٌسى ۋە ئۇٔىڭسىٓ
ئۆظىگە ئۈچ زأە ئولَب ،ئىىىي ؼبۋۇد ،ئۈچ لىٍىچ ۋە ئۈچ زأە ٔەٍعە ئېٍىپ لبٌسى .ؼۀىّەرٍەضٔي
لوـۇْ ئىچىسە رەلؽىُ لىٍىپ ثۆٌۈپ ثەضزى .ؼۀىّەرٍەضٔي عۇؼالؾ ۋە رىعىّؽب ئېٍىؿ ئىفٍىطىؽب
ِۇھەِّەز ئىجٕي ِەؼٍەِە ِەؼئۇي ثوٌؽبٔىسى.
-4113عۇئبي :صىئەِشى غبصىحي
ظىئەِطى ؼبظىزي ئۇھۇز ؼبظىزىسىٓ ئىٍگىطى ضەؼۇٌۇٌالھ ئۆظى ثىۋاؼىزە ضەھجەضٌىه لىٍؽبْ ثىط
لېزىٍّىك چوڭ ھەضثىٌ ھەضىىەد ثوٌۇپ ،ھىغطىَىٕىڭ ٍ - 3ىٍي ِۇھەضضەَ ( - 1ئبً) زا ئېٍىپ
ثېطىٍؽبٔىسى .ۋەلۀىڭ ؼەۋەثي ِۇٔساقِ :ەزىٕە ئبذجبضارچىٍىطى ضەؼۇٌۇٌالھمب « :ثۀي ؼۇئٍەثە ۋە
ِۇھبضىؿ لەثىٍىٍىطىسىٓ ظوض ثىط رۈضوۈَ وىفىٍەض روپٍىٕىپ ِەزىٕە ئەرطاپي ضاٍؤٍىطىؽب ھۇعۇَ
لىٍّبلچي ثوٌۇۋېزىپزۇ» ،زېگەْ ِەٌۇِبرٕي ٍەرىۈظزى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ضەؼۇٌۇٌالھ ِۇؼۇٌّبٔالضٔي
ؼ بظارمب چبلىطزى ۋە ئبرٍىك ۋە پىَبزىٍىه ثوٌۇپ 450 ،وىفىٍىه لوـۇٕٔي ثبـالپ ،زۈـّۀٕي
ئۇۋىؽىسىال رۇٔغۇلزۇضۇۋېزىفىە ئبرالٔسى .ئۆظ ئوضٔىسا ِەزىٕىسە ئوؼّبْ ئىجٕي ئەـفبٕٔي لبٌسۇضزى .
زۈـّەْ ِەزىٕە لوـۇٔىٕىڭ ٍوٌؽب چىممبٍٔىمىٕي ئبڭالپال ،ربغ  -لىطالضؼب ربضاپ ،ئۆظىٕي چەرىە
ئېٍىۋېٍىفزي .ئەِّب ،ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇالض روپالٔؽبْ ظىئەِطى زېگەْ ؼۇ ثوٍىؽب ٍېزىپ ثېطىپ (ـۇ
ٍىٍي) ؼەپەض ئېَىسا ؼبق ثىط ئبً (ٍبوي ئبظضاق وەَ) رۇضۇپ ثەززۋىٍەضگە ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ھەضثىٌ
وۈچىٕي وۆضؼىزىپ لوٍسى ۋە ئۇالضٔىڭ ھەٍۋىؽىٕي ٍەضگە ئۇضۇپ ،زىٍٍىطىؽب لوضلۇٔچ ئۇضۇلىٕي
رېطىپ لوٍؽبٔسىٓ وېَىٓ ظەپەض ثىٍەْ ِەزىٕىگە لبٍززي.
-4112عۇئبي :ثوھشاْ غبصىحي
ثوھطاْ ؼبظىزي ھىغىطىَىٕىڭ ٍ - 3ىٍي ضەثىئۇٌئبذىط ( - 4ئبً) ئېَىسا ،ضەؼۇٌۇٌالھ ئۆظى
ثىۋاؼىزە لوِبٔسأٍىك لىٍؽبْ  300وىفىٍىه چوڭ ثىط ھەضثىٌ ٍۈضۈؾ ثوٌۇپ ،ضەؼۇٌۇٌالھ ثوھطاْ
(ھىغبظٔىڭ ؼەضثي رەضىپىسىىي ثىط وبْ چىمىسىؽبْ عبً)زا ضەثىئۇٌئبذىط ( - 4ئبً) ئېَي ،ئبٔسىٓ
عۇِبزىَەٌئەۋۋەي ( - 5ئبً) ئبٍٍىطىسا رۇضۇپ لبٍزىپ وىطزى .ئۇضۇـمب زۇچ وەٌّىسى.
-4118عۇئبي :صەٍذ ئىجٕي ھبسىظ لوؽۇٔي
ثۇ ِۇؼۇٌّبٔالض ئوھۇز ئۇضۇـىٕىڭ ئبٌسىسا لوظؼىؽبْ ئەڭ ِۇۋەپپەلىَەرٍىه ظەضثىساضٌىمي ئەڭ
ظوض ثىط لېزىٍّىك ھەضثىٌ ھەضىىەد ثوٌۇپ ،ھىغىطىَىٕىڭ ٍ - 3ىٍي عۇِبزىَەي ئبذىط ( - 6ئبً)
ئېَىسا ئەۋەرىٍگەْ.
لۇضەٍؿ زائىطٌىطى ثەزضى پبعىئەؼىسىٓ وېَىٓ لبرزىك زەضز ئەٌەِگە ؼەضق ثوٌۇپ ،ئىچي لبْ
ئىسىٍ .بظ وېٍىپ ئۇالضٔىڭ ـبِؽب لىٍىسى ؽبْ ٍبظٌىك ؼەپەض ۋالزي ٍېزىپ وېٍىۋىسى ،ئۇالضٔي لبٍزب
ؼەَ ثبؼزي .ثۇ ھەلزە لىعؼىٓ ِۇظاوىطە ئېٍىپ ثېطىٍسى ۋە ؼۇٌؽۇال لىٍىٕسى .ئبذىطزا ئەؼۋەز ئىجٕي
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ئبثسۇٌّۇرەٌٍىپ ؼەـۋاْ ئىجٕي ئۇِەٍَەگە ٍوي وۆضؼىزىپ ثۀي ثەوطى لەثىٍىؽىسىٓ ـۇضاد ئىجٕي
ھەثجبٕٔي ٍوي ثبـٍىؽۇچىٍىممب ئېٍىۋېٍىفمب وۆضؼەرزي .ـۇٔىڭ ثىٍەْ لۇضەٍؿ وبضۋىٕي ئۇالضٔىڭ ِبي
 ِۈٌۈوٍىطىٕي لبچىالپ ئىطاق ٍوٌىٕي ٔىفبٔالپ ـەضلىٌ ـىّبي رەضەپ ثىٍەْ ئبؼزبؼىٕب ٍوٌؽبچىمزيٌ .ېىىٓ ثۇ وبضۋاْ ۋە ئۇٔىڭ ٍۆٔىٍىفي ھەلمىسىىي ِەٌۇِبد ئبٌٍىمبچبْ ِەزىٕىگە ئۇچۇپ
وېٍىپ ثوٌؽبٔىسى .ضەؼۇٌ ۇٌالھ ثۇٔي ئۇلمبٔسىٓ وېَىٓ زەضھبي ظەٍس ئىجٕي ھبضىػ وەٌجي
ثبـچىٍىمىسا  100وىفىٍىه لوـۇْ رەـىىٍٍەپ ٍوٌؽب ؼبٌسى .ظەٍس ئىٕزبٍىٓ عىسزىٌ ٍوي ٍۈضۈپ
ئبذىط وبضۋإٔىڭ ٔەعسە ظېّىٕىسا «لەضزە» زەپ ئبرىٍىسىؽبْ ثىط ؼۇ ثوٍىسا ئىىۀٍىىىٕي ثبٍمىسى -
زە ،ئۇالضؼب ئۇـزۇِزۇد ھۇعۇَ لىٍىپ ،وبضۋإٔي پۈرۈٍٔەً لوٌؽب چۈـۈضزى .ؼەـۋاْ لبربضٌىك
وبضۋإٔىڭ ئىگىٍىطى ھېچمبٔساق لبضـىٍىك وۆضؼەرّەٍال رىىىۋەرزي .لەضزە ۋەلەؼي لۇضەٍؿ رەضەپ
ئۈچۈْ ئېَزمبٔسا ،ثەزضى پبعىئەؼىسىٓ لبٌؽب ئەڭ ئېؽىط ،ئەڭ ربالپەرٍىه ثىط لېزىٍّىك ٍولىزىؿ
ثوٌسى .ثۇ ۋەلەزىٓ لۇضەٍفٍەض لبرزىك چۆچۈزى ۋە لبٍؽۇ  -ئەٌەِگە پبرزي .ئۇالضٔىڭ لىؽبغ ئېٍىؿ
لىعؼىٍٕىمي وۈٔؽبٍىٓ ئېفىپِ ،ۇؼۇٌّبٔالض ثىٍەْ لبرزىك ثىط ئېٍىفىؿ ۋە ئۇالضٔىڭ زىَبضىؽب
ثبؼزۇضۇپ ثېطىپ ،پۈرۈٍٔەً ذبٔىۋەٍطاْ لىٍىۋېزىؿ ئىطازىؽي رېرىّۇ وۈچەٍسى.
-4118عۇئبي :ئوھۇد غبصىحي
ِەوىە ذەٌمي ثەزضى ۋەلەؼىسىىي ئېؽىط ربالپەرزىٓ ذۇضؼىٕىپ ِۇؼۇٌّبٔالضؼب لبضىزب
ئۆچەٍِىىي لبرزىك وۈچىَىپ وەرزي ،ثوٌۇپّۇ ٍۇلىطى زەضىغىٍىه ئەِەٌساض ۋە ئەٌەِساضٌىطىسىٓ
ۋالىزؽىع ئبٍطىٍىپ لبٌؽىٕىؽب لبٍؽۇضۇپ رۇضؼبٔسا لەضزە ۋەلەؼي ئۇالضٔي گوٍب لولبؼمب وۆِگۀسەن
ثىئبضاَ لىٍىۋەرزي .ـۇٔساق لىٍىپ ئۇالض ئۇظاق ئۆرّەً ِۇؼۇٌّبٔالضؼب لبضـي وەڭ وۆٌەٍِىه ئۇضۇؾ
لوظؼبپ ئبچچىمىٕي چىمىطىۋېٍىؿ ۋە ئۀزىٕي ئېٍىۋېٍىؿ لبضاضىؽب وېٍىفزي ۋە ثۇ ئۇضۇؾ ئۈچۈْ
وەڭ وۆٌەِسە رەٍَبضٌىك لىٍىفمب وىطىفزي.
ثەزضى پبعىئەؼىگە ؼبق ثىط ٍىً روـمبْ وۈٍٔەضزە ِەوىە زائىطٌىطىّۇ ئبٌٍىمبچبْ
رەٍَبضٌىمٍىطىٕي پۈرىۈظۈپ ،ھەضثىٌ ھبظىطٌىمالضٔي رەي لىٍىپ ثوٌؽبٔىسىِ .ەوىە رەۋەؼىسىىي ھەض
لبٍؽي لۇضەٍؿ لەثىٍىٍىطى ئۇالضٔىڭ ئىززىپبلساـٍىطى ھەِسە ئبلمۇْ ھەثەـٍەضزىٓ ثوٌۇپ ئۈچ
ِىڭ ِۇـطىه ضەؼّىٌ ؼەپىە رىعىٍىپ ئبرٍىٕىؿ ثۇٍطۇلىٕي وۈرۈپ رۇضزى .لۇضەٍفٍەض،
ئەؼىەضٌەض ئۆظٌىطىٕىڭ ئبض ٔ -وِۇؼىٕي ۋە ئىعظەد  -ھۆضِىزىٕي لوؼساؾ ئۈچۈْ ثوٌؽىّۇ ،عبْ
پىسا لىٍىپ ئۇضۇـؽۇْ ئۈچۈْ ئبٍبٌالضزىّٕۇ عەڭگە لبرٕىفىفٕي ذبالٍسىؽبٔالضٔي ثىطگە
ئېٍىۋېٍىفٕي ِۇۋاپىك وۆضزى .ثۇٔىڭ ثىٍەْ  15ئبٍبي ؼەپىە لېزىٍسى .لوـۇٕٔىڭ لبرٕبؾ لوضاٌي
ئۈچۈْ  3000رۆگە عەَ لىٍىٕسى .ئبرٍىمالض لوـۇٔي ئۈچۈْ  200ئبد ھبظىطالٔسى .ئۇالض ثۇ
ئبرالضٔي ٍوي ثوٍي چوڭ لوـۇٔىؽب لبرّبً ثبـمب ٍوٌالض ثىٍەْ ئبٍطىُ ئېٍىپ ِبڭسىِ .ۇزاپىئە
لوضاٌىسىٓ  700ؼبۋۇد رەلٍۀسى.
ِەضوىعى ثبؾ لوِبٔسأٍىك ئەثۇ ؼۇـَبْ ئىجٕي ھەضثىە ِەضوەظٌەـزي .ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىس
ئبرٍىمالض لوـۇٔىٕىڭ لوِبٔسأي ،ئىىطەِە ئىجٕي ئەثۇ عەھىً ِۇئبۋىٓ ثبؾ لوِبٔساْ ثوٌسى .ئەٌەَ
ٍۀىال ئبثسۇززاض عەِەرىگە رۇرمۇظۇٌسىِ .ەوىە لوـۇٔي ِبٔب ِۇـۇٔساق روٌۇق رەٍَبضٌىك ۋە ھەضثىٌ
ھبظىطٌىمالض ثىٍەْ ِەزىٕىگە لبضاپ ٍوٌؽب چىمزي .ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ربؼىؽي ئبثجبغ ئىجٕي
ئبثسۇٌّۇرەٌٍىپ زۈـّەْ (لۇضەٍؿ)ٔىڭ ثبضٌىك ھەضىىەرٍىطىٕي ۋە ھەضثىٌ رەٍَبضٌىمٍىطىٕي ثبـزىٓ
 ئبذىط وۆظىزىپ رۇضؼبٔىسى .زۈـّەْ ِەوىىسىٓ لوظؼىٍىپ ٍوٌؽب چىممبْ ھبِبْ ئبثجبغضەؼۇٌۇٌالھمب عىسزىٌ ِەوزۇپ ٍوٌالپ ،زۈـّەْ ئەھۋاٌىٕي رەپؽىٍىٌ ذەۋەض لىٍسى.
ئبثجبغ (ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ)ٔىڭ ئبِبٔىزىٕي ربپفۇضۇپ ئبٌؽبْ ئەٌچىّۇ ِەؼىٍىگە عىسزىٌ
لبضاپ ،ئىٕزبٍىٓ رېع ؼۈضئەد ثىٍەْ ٍوي ٍۈضۈپِ ،ەوىە ثىٍەْ ِەزىٕە ئورزۇضىؽىسىىي (500
وىٍوِېزىطزەن ِۇؼبپە)ٔي ئۈچ وۈٔسە ثېؽىپ ،ئبِبٔەرٕي ضەؼۇٌۇٌالھمب ؼبق  -ؼبالِەد ٍەرىۈظۈپ
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ثەضزى .ضەؼۇٌۇٌالھ ثۇ چبؼسا لۇثب ِەؼغىسىسە ئىسى .ضەؼۇٌۇٌالھ ذەرٕي ربپفۇضۇپ ئبٌؽبٔسىٓ
وېَىٓ ئۇثەً ئىجٕي وەئەثىە ئولۇرمۇظۇپ ِەظِۇٔىسىٓ ۋالىپالٔسى ۋە ئۇٔي ھېچ وىفىگە
رىّٕبؼٍىمٕي ربپىالپ لوٍۇپ ئبٌسىطاپ ِەزىٕىگە لبٍززيِ .ۇھبعىط ۋە ئۀؽبضالضٔىڭ پىفمەزەٍِىطى
ثىٍەْ ثۇ ھەلزە پىىىطٌەـزي ۋە ِۇظاوىطە ئېٍىپ ثبضزى.
پۈرۈْ ِەزىٕە ئوِۇِىَۈظٌۈن ھەضثىٌ ھبٌەرىە ئۆرزي .ئەضٌەض وېچە  -وۈٔسۈظ لوضاٌٍىك ٍۈضزى.
ھەرزبوي ،رۇٍۇلؽىع ثىطەض ۋەلە ٍۈظ ثېطىپ لېٍىفٕىڭ ئېھزىّبٌىؽب لبضىزب ٔبِبظالضزىّۇ لوضاٌسىٓ
ئبٍطىٍّىسى .ئۀؽبضالضزى ٓ ثىط ثۆٌۈن وىفىٍەض (ئۇالضٔىڭ ئىچىسە ؼەئەز ئىجٕي ِەئبظ ،ئۇؼەٍس
ئىجٕي ھۇظەٍط ۋە ؼەئىس ئىجٕي ئۇثبزىٍەضِۇ ثبض ئىسى) رەـىىٍٍىٕىپ ،ضەؼۇٌۇٌالھٕي لوؼساؾ
ۋەظىپىؽىٕي ئۆرىسى .ئۇالض وېچىٍىطى ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئىفىه رۈۋىسە لوضاٌٍىك رۇضۇپ
ِۇھبپىعەرچىٍىه لىالرزيٍ .ۀە زۈـّە ٕٔىڭ ئۇـزۇِزۇد ثبؼزۇضۇپ وىطىپ ِەزىٕىسە ۋەلە پەٍسا
لىٍىفىسىٓ ئۀؽىطەپِ ،ەزىٕىٕىڭ ھەض لبٍؽي وىطىؿ ئېؽىعٌىطىؽب ۋە چىؽىط ٍوٌالضؼب چبضٌىؽۇچي
ۋە ِۇھبپىعەرچىٍەض لوٍۇٌسىِ .ۇؼۇٌّبٔالض چبضٌىؽۇچي لىؽّي (زۈـّەْ ھەضىىىزىٕي وۆظىزىؿ
ئۈچۈْ) ِۇـطىىالض ِەزىٕىگە ھۇعۇَ لىٍىپ لبٌؽبْ رەلسىطزە ِېڭىؿ ئېھزىّبٌي ثوٌؽبْ ثبضٌىك
ٍوٌالضٔي ٔۆۋەد ثىٍەْ ئبٍٍىٕىپ چبضالپ رۇضزى.
ِەوىە لوـۇٔي ئەؼٍىسىىي ؼەضثي چوڭ ٍوٌٕي ثوٍالپ ِېڭىپ زاۋاٍِىك ئبٌؽب ئىٍگىطىٍەپ،
«ئەثۋا» زېگەْ ٍەضگە ٍېزىپ وېٍىۋىسى ،ھىٕسى ثىٕزي ئۇرجە (ئەثۇ ؼۇـَبْ ئىجٕي ھەضثٕىڭ ئبٍبٌي)
ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئبٔىؽىٕىڭ لەثطىؽىٕي ئېچىپ عەؼەرٍەضٔي ربـٍىۋېزىؿ رەوٍىۋىٕي ئورزۇضىؽب
لوٍسى .ثىطاق لوـۇْ ضەھجەضٌىطى ثۇ رەوٍىپٕي ضەد لىٍسى .ثۇٔساق لىٍؽبٔسا ئۆظٌىطىگە ٍبِبْ
ئبلىۋەرٍەضٔىڭ وېٍىپ چىمىفىسىٓ ئۀؽىطەپ ،ئبٔسىٓ ٍۀە ٍوٌىٕي زاۋاِالـزۇضۇپ ِەزىٕىگە
ٍېمىٕالپ وەٌسى .ثۇ ٍەضزە ئەلىك ۋازىؽىسىٓ ئۆرۈپال ئوڭؽب ثۇضۇٌۇپ ِېڭىپ ،ئوھۇز رېؽىؽب ٍېمىٓ
(ِەزىٕىٕىڭ ـىّبٌىسىىي) رۈظٌەڭ ـوضٌۇق ظېّىٕٕىڭ «ئەٍٕەٍٓ» زەپ ئبرىٍىسىؽبْ ثىط ٍېطىگە
وېٍىپ چۈـزي ھەِسە ِۇـۇ ٍەضگە ھەضثىٌ ثبضىگبھٕي رىىىپ ئوضۇٔالـزي .ثۇ ھىغىطىَىٕىڭ - 3
ٍىٍي ـەۋۋاي ئېَىٕىڭ ئبٌزىٕچي وۈٔي عۈِە ئىسى.
ِەزىٕە ئبذجبضارچىٍىطى ِەوىە لوـۇٔي روؼطىٍىك ئبضلىّۇئبضلب ذەۋەض ٍەرىۈظۈپ رۇضزى .ثۇ
چبؼسا ضەؼۇٌۇٌالھ ؼبھبثىٍەض ئىچىسە ٍۇلىطى زەضىغىٍىىٍەض ھەضثىٌ وېڭەؾ ٍىؽىٕي چبلىطزى.
ٍىؽىٕسا زۈـّۀٕىڭ ثۇ لېزىّمي ربعبۋۇظچىٍىك ھەضىىىزى گە لبضىزب لبٔساق ربلبثىً رۇضۇؾ ھەلمىسە
ٍىؽىٓ لبرٕبـچىٍىطى ثىٍەْ پىىىط ئبٌّبـزۇضزى.
ثەزضى ئۇضۇـىسا عەڭگە لبرٕىفىؿ پۇضؼىزىسىٓ ِەھطۇَ لبٌؽبْ ثىط ثۆٌۈن پبظىً ؼبھبثىٍەض
ضەؼۇٌۇٌالھمب زۈـّۀٕىڭ ئبٌسىؽب چىمىپ ئۇضۇـۇؾ رەوٍىۋىٕي ثېطىپ ،لبرزىك چىڭ رۇضزى .
ِۇـطىىالضٔىڭ ئبٌسىؽب چىمىپٔ ،ەخ ِەٍسإٔىڭ ئۆظىسە ثىط رەضەپ ثوٌۇـٕي لىعؼىٓ ئبضظۇ
لىٍىسىؽبْ عەڭ ذۇِبض ئەظىّەد ثبرۇضالض ئىچىسە ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ربؼىؽي ھەِعە ئىجٕي
ئبثسۇٌّۇرەٌٍىپّۇ ثبض ئىسى .ضەؼۇٌۇٌالھ وۆپ ؼبٍٔىك عبِبئەرٕىڭ پىىىطى ئبٌسىسا ئۆظ ضاٍىٕي
ئىعاھالپ ئوٌزۇضِىسىٔ ،ەر ىغىسە ئەڭ ئبذىطلي لبضاض ِەزىٕىسە زۈـّۀٕىڭ رېگىؿ لىٍىفٕي
وۈرۈپ ئوٌزۇضِبً ٔەخ ِەٍسأؽب چىمىپ ،رىؽّۇ  -رىػ ئېٍىفىپ ِەضزأە ثىط رەضەپ ثوٌۇـمب رەٍىٓ
ربپزي.
ـۇ وۈٔي ضەؼۇٌۇٌالھ ؼبھبثىٍەض ثىٍەْ ئۇضۇؾ ۋە ئۇٔىڭ ئىؽزطارېگىَىٍىه رەزثىطٌىطى
ئۈؼزىسە ئبٔچە ِ -ۇٔچە ثبؾ لوـۇۋاٌؽبٔسىٓ وېَىٓ ِەزىٕە ذەٌمي ثىٍەْ عۈِە ٔبِىعىٕي ثىطگە
ئولۇزى .ئۇ عۈِە ذۇرجىؽىسا عبِبئەرچىٍىىىە ٔۇرۇق ؼۆظٌەپ ۋەظ ٔ -ەؼىھەد لىٍسى .ئوِۇِىٌ
ذەٌمٕي ؼەپەضۋەضٌىىىە وېٍىپ ،عەڭگىۋاض ۋە عىسزىٌ ھبٌەرزە رۇضۇـمب چبلىطزىِ .ۇؼۇٌّبٔالضؼب
ئۇالض ؼەثطىٍىه ،ؼۇثبرٍىك ۋە ئىطازىٍىه ثوٌؽىال ،ؼەٌىجە ٔ -ۇؼطەد ِۀؽۇپ ثوٌىسىؽبٍٔىمىٕي
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ئۇلزۇضزى ھەِسە ھەِّەٍٍەْ ثىطٌىىزە ربعبۋۇظچىالضٔىڭ ئەزىجىٕي ثېطىفىە چبلىطزى .وۆپچىٍىه
ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ثۇ چبلىطىمىسىٓ ِەِٕۇْ ثوٌۇپ ،وۆظ ٍېفي لىٍىفزي ۋە ذۇـٕۇز ثوٌؽبٍٔىمىٕي
ثىٍسۈضۈـزي.
عۈِە ٔبِىعىسىٓ وېَىٓ وىفىٍەض روپ  -روپ ثوٌۇپ ٍىؽىٍىفمب ثبـٍىسىِ .ەزىٕىٕىڭ ٍۇلىطى
رەضىپىسىىي ئبھبٌىالضِۇ وېٍىپ ثوٌسى .ئۇٔىڭؽب لەزەض ٔبِبظ ئەؼىطٔىڭ ۋالزىّۇ وىطىپ لبٌسى.
ضەؼۇٌۇٌالھ ِۇؼۇٌّبٔالض ثىٍەْ ئەؼىط ٔبِىعىٕي ئولۇزى .ئبٔسىٓ ئەثۇ ثەوطى ۋە ئۆِەض ضەظىَەٌالھۇ
ئۀھۇٔي ثبـالپ ئۆٍگە وىطىپ وەرزي .ئۇالض ئۆٍسە ضەؼۇٌۇٌالھمب ؼەٌٍە ۋە عەڭ وىَىٍّىطىٕي
وىَگۈظزى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ضەؼۇٌۇٌالھ ئىىىي ؼبۋۇرٕي لوـالپ وىَىپ ،لىٍىچىٕي ٍبٔؽب ئېؽىپ،
روٌۇق لوضاٌالٔؽبْ ھبٌسا ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ئبٌسىؽب چىمزي.
ثۇٔىڭؽىچە وىفىٍەض ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ رېعضاق چىمىفىٕي ر ەلەظظاضٌىك ثىٍەْ وۈرۈپ رۇضۇۋاربرزي.
ضەؼۇٌۇٌالھ ھۇعطىؽىسىٓ ئىىىي ؼبھبثىؽىٕي ئەگەـزۈضۈپ ،روٌۇق لوضاٌالٔؽبْ ھبٌسا چىمىپ
وېٍىۋىسى ،ئۇالض « :ئي ضەؼۇٌۇٌالھ! ؼېٕىڭ پىىطىڭگە لوـۇٌّبؼٍىممب ھەززىّىع ئەِەغ ئىىەْ،
ـۇڭب ئۆظۈڭ چبؼالپ ثۇٍطۇق لىٍؽىٓ ،ئەگەض ِەزىٕىسە رۇضۇـٕي ٍبلزۇضؼبڭ ،ـۇٔساق لىالٍٍي»،
زېَىفزي .ثۇ چبؼسا ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇالضؼب « :پەٍؽەِجەض ثوٌؽبْ وىفي ئۇضۇؾ وىَىّىٕي وىَىپ
ثوٌؽبٔسىٓ وېَىٓ ئبٌال ئۇٔىڭ ثىٍەْ زۈـّەْ ئورزۇضىؽىٕي ثىط رەضەپ لىٍّىؽۇچە ئۇٔي ؼېٍىپ
ربـالـمب ثوٌّبٍسۇ» ،زېسى .ئبٔسىٓ لوـۇٕٔي ضەرىە ؼېٍىپ ،ئۇالضٔي ئۈچ لىؽىّؽب ثۆٌسى.
ِ .1ۇھبعىطالض لىؽىّي .ثۇالضٔىڭ ئەٌىّىٕي ِۇؼئەة ئىجٕي ئۇِەٍط (ئبثسۇززاض عەِەرىسىٓ)
گە رۇرمۇظزى.
 .2ئەۋغ ئۀؽبضالض لىؽّي .ثۇالضٔىڭ ئەٌىّىٕي ئۇؼەٍس ئىجٕي ھۇظەٍطگە رۇرمۇظزى.
 .3ذەظضەط ئۀؽبضالض لىؽىّي .ثۇالضٔىڭ ئەٌىّىٕي ھۇثبة ئىجٕي ِۇٔعى طگە رۇرمۇظزى.
لوـۇْ ظەثەضزەغ  1000وىفىسىٓ رەضوىپ ربپزي .ئۇالضٔىڭ ئىچىسە  100ؼبۋۇرٍۇق (رۆِۈض
وىَىٍّىه) ۋە  50ئبرٍىك ثبض ئىسىِ .ەزىٕىسە ئۆظ ئوضٔىسا عبِبئەرچىٍىىىە ٔبِبظ ئولۇپ ثىطـىە ۋە
ـەھەض ِەِۇضىَىزىگە ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئۇِّي ِەوزۇِٕي ثەٌگىٍىسى .ئبٔسىٓ لوـۇٔؽب لوظؼىٍىفمب
ثۇٍطۇق ثەضزى ،لوـۇْ ـىّبي رەضەپىە لبضاپ ٍوٌؽب چىمزي .ؼەئەز ئىجٕي ئوثبزە ثىٍەْ ؼەئەز ئىجٕي
ِەئبظ ئىىىىؽي روٌۇق لوضاٌٍىٕىپ ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ٍېٕىسا ھەٍۋەد ثىٍەْ لەزەَ ربـالپ وېزىپ
ثبضارزي.
لوـۇْ ِەزىٕە ووچىٍىطىسىٓ ئبٍطىٍىپ ؼۀَەرۇٌۋىسا زېگەْ عبٍسىٓ ئۆرۈۋىسى ،ذېٍي
ٍىطالزب ئىؽالَ لوـۇٔىسىٓ ئبٍطىُ ؼەضذىً ثىط لۇـۇٕٔىڭ ـۇ ٍۆٔۈٌۈـزە لبضا وۆضۈٔۈؾ
وېٍىۋارمبٍٔىمي ِەٌۇَ ثوٌسى .ضەؼۇٌۇٌالھ« :ثۇ وىٍّەض؟» زەپ ؼوضىۋىسى ،ئۇالض ذەظضەط
لەثىٍىؽىٕىڭ ئىززىپبلساـٍىطى ثوٌؽبْ ٍەھۇزىَالض ئىىۀٍىىيِ ،ۇـطىىالضؼب لبضـي ئۇضۇـمب
لبرٕىفىفمب چىممبٍٔىمي ذەۋەض لىٍىٕسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ضەؼۇٌۇٌالھ« :ئۇالض ِۇؼۇٌّبْ ثوپزىّۇ؟ »
زەپ ؼوضىسى .ؼبھبثىالضٍ« :بق ،ئۇالض ِۇؼۇٌّبْ ثوٌؽىٕي ٍوق» ،زېَىٍىۋىسى ضەؼۇٌۇٌالھ:
« وبـىطالضزىٓ ِۇـطىىالضؼب لبضـي ٍبضزەَ ؼوضاـمب ثوٌّبٍسۇ» ،زەپ ئۇالضٔىڭ ثۇ ؼەپىە لېزىٍىفىؽب
ضۇذؽەد لىٍّىسى.
ضەؼۇٌۇٌالھ ٍەھۇزىَالض لوـۇٔي ِەؼىٍىؽىٕي ثىط رەضەپ لىٍىپ ثوٌؽبٔسىٓ وىَىٓ ٍوٌٕي
زاۋاِالـزۇضۇپ« ،ـىَربْ» زەپ ئبرىٍىسىؽبْ ثىط ٍەضگە ثبضؼبٔسا لوـۇٕٔي روذزۇرۇپ ،لبٍزب ضەرىە
ؼېٍىپ وۆظزىٓ وەچۈضزىٍ .ېفي وىچىه عەڭ ِەٍسأىٕىڭ عبپبٌىطىؽب ربلەد لىالٌّبٍسۇ ،زەپ
لبضىؽبٍٔىطىٕي لبٍزۇضۇۋەرزيِ .ۇـۇ ٍەضزە وەچ وىطىپ گۇگۇَ چۈـۈپ لبٌسى .ضەؼۇٌۇٌالھ لۇـۇْ
ثىٍەْ ٔبِبظ ـبِٕي ئولۇزى .ئبضلىسىٓ ذۇپزەْ ٔبِىعىٕي ئولۇپ ،ـۇ عبٍسا لؤۇپ لبٌسى ۋە 50
وىفىٕي ربٌالپ لوـۇْ چۈـىەْ ثبضىگبھ ئەرطاپىٕي لوؼساـمب لوٍسى .ئۇالض ـۇ ئەرطاپزب ئبٍٍىٕىپ
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ٍۈضۈپ لبضاۋۇٌٍۇق لىٍسى .ثۇالضؼب ِۇھەِّەز ئىجٕي ِەؼٍەِە ِەؼئۇي لىٍىٕسى ۋە ظەوۋاْ ئىجٕي
لەٍػ ِەذؽۇغ ضەؼۇٌۇٌالھٕي لوؼساـمب ِەؼئۇي ثوٌسى.
ضەؼۇٌۇٌالھ ربڭ ٍوضۇـزىٓ ؼەي ئىٍگىطى لوظؼىٍىپ ثىط ِەھەي ٍوي ٍۈضزى ،ثىط چبؼسا
«ـەۋد» زېگەْ ثىط ٍەضگە ٍېزىپ ثېطىۋېسى ،ربڭ ٍوضۇپ ثبِساد ٔبِىعىٕىڭ ۋالزي ثوٌسى .ـۇٔىڭ
ثىٍەْ ئۇ ثۇ ٍەضزە روذزبپ ثبِساد ٔبِىعىٕي ئولۇزى .ثۇ چبؼسا ضەؼۇٌۇٌالھ زۈـّۀگە ذېٍي ٍېمىٓ
عبٍؽب وېٍىپ لبٌؽبْ ثوٌۇپ ،ھەض ئىىىي رەضەپ ثىط  -ثىطىٕي ئېٕىك وۆضەٌەٍززي .زەي ِۇـۇ ٍەضزە
ِۇٔبپىك ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئۇثەً ِۇؼۇٌّبٔالضؼب ئبؼىٍَىك لىٍسىٍ .ولىالڭ ثبھبٔە  -ؼەۋەپٍەضٔي
وۆضؼىزىپ ئەؼىەضٌەضٔىڭ ئۈچزىٓ ثىط لىؽّىٕي (ئۈچ ٍۈظزەن عەڭگە ٍبضاٍسىؽبْ وىفىٕي)
لبٍزۇضۇپ وەرزي.
ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئۇثەً ثبـچىٍىمىسىىي ِۇٔبپىمالض گۇضۇھي ِۇؼۇٌّبٔالضؼب لىَىٓ پەٍززە
ئبؼىٍَىك لىٍىپ ،عەڭ ِەٍسأىسىٓ چېىىٕىپ وەرىۀسْ وىَىٓ ،ضەؼۇٌۇٌال لبٌؽبٔالض ثىٍەْ
زۈـّەْ رەضەپىە لبضاپ ٍوٌٕي زاۋاِالـزۇضزىِ .ۇـطىىالض لوـۇٔىٕىڭ ثىط لبٔچە عبٍسىىي ھەضثىٌ
ثبضىگبھٍىطى ضەؼۇٌۇٌالھ ثىٍەْ ئوھۇز رېؽي ئبضىٍىمىٕي رۇؼۇپ رۇضارزي .ضەؼۇٌۇٌالھ لوـۇْ ثىٍەْ ثۇ
ٍەضزىٓ ئۆرۈ پ ۋازىٕىڭ ِەزىٕىگە ٍىطاق چېزىسىىي ئوھۇز رېؽي ثبؼطىؽب ثېطىپ چۈـزئ .ەرىغىسە
زۈـّەْ لوـۇٔي ِۇؼۇٌّبٔالض ثىٍەْ ِەزىٕە ئورزۇضىؽىسا پبؼىً ثوٌۇپ رۇضزى.
ثۇٍەضزە ضەؼۇٌۇٌالھ لوـۇٕٔي ؼەپەضۋەض لىٍسى ۋە ئۇالضٔي ؼەپىە رىعىپ عەڭگە رەٍَبض
رۇضؼۇظزى .ئبٔسىٓ  50زەن ئولَبچي ِەضگۀٕي ربٌالپ ،ئولَبچي لىؽىّي رەـىىٍٍىسى ۋە
ئبٌسىٕمي ٍىٍي ثەزضى ئۇضۇـىؽب لبرٕبـمبْ ئبثسۇٌالھ ئىجٕي عۇثەٍط ئىجٕي ٔۇئّبْ ئۀؽبضىٕي ثۇ
لىؽىّٕىڭ لوِبٔسأي لىٍىپ رەٍىٍٕىسى .ئبٔسىٓ ئۇالضٔي لۀبد ۋازىؽىٕىڭ عۀۇپ لىطؼىمىؽب –
ِۇؼۇٌّبٔالض لوـۇٔي لوِبٔسأٍىك ـىزبث ىٕىڭ ـەضلي عۀۇثىؽب رەذّىٕەْ ِ 150ىزېط ٍىطالٍىمزىىي
ربغ (رۆۋۀسە ثۇ ربغ ئولَبچىالض رېؽي زەپ ئبرىٍىسۇ) ئۈؼزىسىٓ ئوضۇْ ئېٍىفمب ثۇٍطىسى .ضەؼۇٌۇٌالھ
ثۇ لىؽّٕىڭ لوِبٔسأي ئبثسۇٌالھ ئىجٕي عۇثەٍطگە ئبالھىسە ربپىالپ « :ثىعٔي ئولَب وۈچي ئبضلىٍىك
زۈـّەْ ئبرٍىك لوـۇٔىٕىڭ ئبضلىسىٓ ظەضثە ثېطىفىسىٓ لوؼسىؽىٓ ،ئۇالض ئبضلب رەضىپىّىعزىٓ
وېٍەٌّىؽۇِْ ،ەٍٍي ؼەٌىجە لىالٍٍيِ ،ەٍٍي ِەؼٍۇپ ثوالٍٍي ،ؼەْ ئوضٔۇڭسىٓ ئبٍطىٍّىؽىٓ ،ثىع
ثۇ رەضەپزىٓ ذبرىطعەَ ثوالٍٍي!» زېسى .ئبٔسىٓ لبٌؽبٔالضٔي لىؽىّؽب ثۆٌۈپ ،ئوڭ لبٔبد لىؽىّؽب
ِۇٔعىط ئىجٕي ئەِطىٕي ،ؼوي لبٔبد لىؽىّؽب ظۇثەٍط ئىجٕي ئبۋۋإِي لوِبٔساْ لىٍىپ رەٍىٍٕىسى.
ِىمساز ئىجٕي ئەؼۋەزٔي ظۇثەٍط ئىجٕي ئەۋۋاِؽب ٍبضزەِچي لىٍىپ ثەضزى .ظۇثەٍط ئىجٕي ئەۋۋاَ
ثبـچىٍىمىسىىي لىؽىّؽب ،ئبؼبؼٍىمي ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىس ثبـچىٍىمىسىىي زۈـّەْ ئبرٍىك
لوـۇٔىؽب ربلبثىً رۇ ضۇؾ ۋەظىپىؽي ربپفۇضۇٌسى .لوـۇْ ئىچىسىٓ ثىط ثۆٌۈن ثبرۇض  -ئەظىّەرٍەضٔي
ربٌالپ ،ئبٌسىٕمي ؼەپىە ئوضۇٔالـزۇضزى .ثۇ ھەلىمەرۀّۇ روؼطا ۋە ئىٕچىىە ئوضۇٔالـزۇضۇؾ
ثوٌؽبٔىسىىي ،ثۇٔىڭسا ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ھەضثىٌ ئىفالضؼب ٍېزەوچىٍىه لىٍىفزىىي لبثىٍىَىزي ٍۀە
ثىط لېزىُ ٔبِبٍەْ ثوٌسى .ـۇٔسالال لوـۇٔىٕىڭ ئەؼىىطى عەھەرزىىي ئبظٌىمىٕي ؼبھبثىٍەض
ئىچىسىىي ٍبضاٍِىك ،ثبرۇض ئەظىّەرٍەضزىٓ ثىط ثۆٌۈن وىفىٍەضٔي ربٌالپ ئبٌسىٕمي ؼەپىە
ئوضۇٔالـزۇضۇؾ ئبضلىٍىك روٌۇلٍىسىِ .بٔب ِۇـۇٔساق لىٍىپ ،ھىغىطىَىٕىڭ ٍ - 3ىٍي ـەۋۋاي (10
 ئبً)ٔىڭ  - 7وۈٔي ـ ۀجە ؼەھەض ِەزىٕە لوـۇٔىٕىڭ عەڭ رەٍَبضٌىمي ئبؼبؼىٌ عەھەرزىٓپۈرزي .ضەؼۇٌۇٌالھ لوـۇٕٔي ربوي ئۆظى ثۇٍطۇق چۈـۈضِىگۈچە ئبٌسىطاپ لوي ؼېٍىفزىٓ روؼزي.
ئۈؼزىگە ئىىىي ؼبۋۇرٕي لوـالپ وىَىپ ،عەڭگىۋاض لىَبپەد ثىٍەْ ئۇالضٔىڭ ئبٌسىؽب چىمىپ
ئۇضۇـمب ضىؽجەرٍۀسۈضزى ۋە ئەِەٌىٌ وۈچ چىمىطىپ ،زۈـّۀگە ٍوٌۇلمبٔسا لەرئىٌ ؼۇثبرٍىك ۋە
عبؼبضەد وۆضؼىزىفٕي رەٌەپ لىٍسى.
ئەِّبِ ،ۇـطىىالض رەضەپّۇ لوـۇٍٔىطىٕي ھەضثىٌ ئىٕزىعاَ ثوٍىچە ئوضۇٔالـزۇضزى .ئەثۇ ؼۇـَبْ
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لوـۇٕٔىڭ ئبٌىٌ ثبؾ لوِبٔسأي ثوٌسى .ئوڭ لبٔبد لىؽىّؽب ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىس (ثۇ چبؼسا ئۇ رېري
ِۇـطىه ئىسى) ،ؼوي لبٔبد لىؽىّؽب ئىىطەِە ئىجٕي ئەثۇ عەھىً ،پىَبزىٍىىٍەضگە ؼەـۋاْ ئىجٕي
ئۇِەٍَە ،ئولَبچىالض لىؽّىؽب ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ضەثىَئەٌەض ِەؼئۇي لوِبٔساْ ثوٌسى .ئەٌەَ ئبثسۇززاض
عەِەرىسىٓ ؼۇثبرٍىك زەپ رؤۇٌؽبْ ثىط رۈضوۈَ وىفىٍەضگە ربپفۇضۇٌسى.
عەڭ چبلّىمي چېمىٍىؿ ئبٌسىسا لۇضەٍؿ زائىطىٍىطى ِۇؼۇٌّبٔالض لوـۇٔىٕىڭ ثىطٌىىىٕي
پبضچىالؾ ۋە ئۇالضٔىڭ ؼېپىسە ثۆٌگۈٔچىٍىه ۋە ئىززىپبلؽىعٌىك رۇؼسۇضۇؾ ئۈچۈْ ثىط ِەٍساْ
ؼىَبؼىٌ ھۇعۇَ لوظؼىسى.
لۇضەٍؿ ئبٍبي ئەؼىەضٌىطى ثۇ لېزىّمي ھەضىىەرزە ئۆظ ضوٌىٕي روٌۇق عبضى لىٍسۇضزى .ئەثۇ
ؼۇـَبٕٔىڭ ئبٍبٌي ھىٕسى ثىٕزي ئۇرجە ثۇالضؼب ٍېزەوچىٍىه لىالرزي .ئۇالض عەڭ ؼەپٍىطىٕي ئبضىالپ
ٍۈضۈپ ،ؼەظەي ئېَزىپ ،ئۇؼۇي ئوٍٕبپ ،زاپ چېٍىپ ،ئەؼىەضٌەضٔىڭ عەڭگىۋاضٌىك ئىطازىؽىٕي
ٍۇلىطى وۆرۈضزى ۋە ئۇضۇـمب لىعىمزۇضۇپ ،لبضاَ رەٌۋىٍەضٔىڭ لەھط  -ؼەظىپىٕي ،لىٍىچۋاظ ۋە ِۇثبضىع
چىالضٔىڭ لېٕىٕي لىعىززي.
ئىىىي رەضەپ زېۋەٍٍەپ وېٍىپ ،ئبضىٍىك ٍېمىٍٕىفىۋىسى ،ھەض ئىىىىٍىؽي لبربض ؼەپ
ربضرىپ رۇضۇـزي .زەي ِۇـۇ پەٍززە ؼبئەرٕىڭ ؼىزىطېٍىىؽي ئۇضۇؾ پەٍزىگە لەزەَ لوٍسى  -زە،
ِۇـطىىالضٔىڭ ئەٌەِساضى رەٌھە ئىجٕي ئەثي رەٌھە ِە ٍسأؽب ؼەوطەپ چىمىپ رۇٔغي ثوٌۇپ عەڭ
پىٍىىىگە ئود ٍبلزي .ئۇ لۇضەٍؿ چەۋأساظٌىطى ئىچىسە ئەڭ لبضاَ ،ئەڭ ثبرۇض زېگەْ ٔبَ ثىٍەْ
رؤۇٌؽبٔىسىِ .ۇؼۇٌّبٔالض ئۇٔي لوـۇْ ؼەضوىؽي زەپ ئبربٍززي .رەٌھە ضاؼب وېٍىفىەْ ثىط ٔبض
رۆگىگە ِېٕىپِ ،ۇثبضىعە رەٌەپ لىٍىپ ِەٍسأؽب چۈـزي .وىفٍەض ئۇٔىڭ ٍۇلىطى ـىغبئىزىٕي
ثىٍگەچىە ثىط ئبظ رەپزبضرمبْ چېؽي ،ؼەپ رىّزبؼٍىممب چۆِسىٌ .ېىىٓ ؼەپٍەضٔي ئبضىالپ ئبٌسىؽب
چىممبْ ظۇثەٍط ئىجٕي ئەۋۋاَ ثۇ عىّغىزٍىمٕي ثۇظزى .ئۇ رەٌھەگە لبضـي ِەٍسأؽب چۈـۈپال،
ٍۈگۈضگەْ پېزي ٍوٌۋاؼزەن ؼەوطەپ ثېطىپ ،ئۇٔىڭ وەٍٕىگە ِىٕىۋاٌسى ،ئبٔسىٓ ئۇٔي ھەؾ  -پەؾ
زېگۈچە پوِىسالالپ ٍەضگە ٍىمىزىپ ،لىٍىچ ثىٍەْ گبچ لوٍۇپ ئۇٔىڭ وبٌٍىؽىٕي ئۈظۈپ
ربـٍىۋەرزي .ضەؼۇٌۇٌالھ ثۇ ئبعبٍىپ ئېٍىفىفٕي وۆضۈپ« :ئبٌالھۇ ئەوجەض» ،زەپ روۋٌىۋەرزي.
ِۇؼۇٌّبٔالضِۇ رەڭ« :ئبٌالھۇ ئەوجەض» ،زەپ روۋالـزيِ .ەٍسأسا پەٌەوىە ٍەرىەْ ٍبڭطاق ئەوىػ
ؼبزا پەٍسا ثوٌسى .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ظۇثەٍطٔىڭ ثۇ ھىّّىزىگە ئبپطىٓ ئولۇپ« :ھەضثىط
پەٍؽەِجەضٔىڭ لوؼسىؽۇچىؽي ثوٌىسۇِ ،ېٕىڭ لوؼسىؽۇچىُ ظۇثەٍط ئىجٕي ئەۋۋاَ» ،زېسى.
رەٌھۀىڭ ئۆٌزۈضۈٌۈـي ثىٍەْ رەڭ ئۇضۇؾ ئوري ٍبِطاپ وەرزي .عەڭ ِەٍسأىٕىڭ ھەِّە
ٍېطىسە ئىىىي رەضەپ وەؼىىٓ رۇرۇـۇپ لېٍىفزي .ئۇضۇـٕىڭ ئۆٌۈؾ ۋە ئۆٌزۈضۈؾ چبلي
ِۇـطىىالض ئەٌىّىٕىڭ ئەرطاپىسا وۆپطەن ئبٍالٔسى .ئبثسۇززاض عەِەرىٕىڭ ئبزەٍِىطى ئۆظٌىطىٕىڭ
ثبؾ ؼەضوەضزىؽي رەٌھە ئىجٕي ئەثي رەٌھە ئۆٌزۈضۈٌگۀسىٓ وېَىٓ ئبضلب  -ئبضلىسىٓ ِەٍسأؽب
چۈـۈپ ،ئەٌەِٕي ٍىمىزّبً وۆرۈضۈپ ،ئۆظ ثۇضچىٕي ئبزا لىٍسى .ئەٌەِٕي رەٌھەزىٓ وېَىٓ ئۇٔىڭ
لېطىٕسىفي ئوؼّبْ ئىجٕي ئەثۇ رەٌھە وۆرۈضزى.
ئۇٔىڭؽب لبضـي ھەِعە ئىجٕي ئبثسۇٌّۇرەٌٍىپ ِەٍسأؽب چۈـۈپ ،ھەؾ  -پەؾ زېگۈچە ئۇٔىڭ
ثىط لوٌىٕي ثىط لبٔچە ٍبْ لوۋۇضؼىؽي ثىٍەْ ثولۇضۇۋەرزئ .ەرىغىسە ئۇٔىڭ ٍەي ذبٌزىؽي ۋە
عىگەض ،ربٌٍىطى ئبـىبضا وۆضۈٔۈپ لبٌسى .ئبٔسىٓ ئەٌەِٕي ئەثۇ ؼەئەز ئىجٕي ئەثۇ رەٌھە لوٌىؽب
ئېٍىپ ،ئېگىع وۆرۈضۈپ پۇالڭالرمىٍي رۇضزى ،ؼەئەز ئىجٕي ئەثي ۋەلمبغ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ضاؼب
چۀٍەپ ثىط پبً ئوق ئېزىۋىسى ،ئوق ئۇٔىڭ گەعگىؽىگە ٔەق رېگىپ ،ئۇٔىڭ رىٍىٕي چىمىطىۋەرزي.
ئۇ ئوضٔىسىٓ لوظؼىالٌّبٍال عبْ ئۈظزى .ئەثۇ ؼەئەز ئىجٕي ئەثۇ رەٌھە ٍەض چىفٍىگۀسىٓ وېَىٓ
ئەٌەِٕي ِۇؼبـىئ ئىجٕي رەٌھە ئىجٕي ئەثۇ رەٌھە وۆرۈضزى .ئۇ ئەٌەِٕي لوٌىؽب ئېٍىفىؽىال ئبؼىُ
ئىجٕي ؼبثىذ ثىط پبً ئوق ئۈظۈپ ،ئۇٔىڭ پوض رېطىىىٕي ٍبچبق ئولي ثىٍەْ ـبذٍىزىپ لوٍسى .ئۇ
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«گۈپ» لىٍىپ ٍىمىٍسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇ ٍىمىٍؽبْ ھبِبْ ئەٌەِٕي ئۇٔىڭ لېطىٕسىفي وىالة
ئىجٕي ئەثي رەٌھە وۆرۈضزى .ئۇٔىڭؽب ظۇثەٍط ئىجٕي ئەۋۋاَ چىممبٔىسى ،ئىىىىٍَەْ ئبظضاق
رىطوىفىپ ،ئبذىط ظۇثەٍط ؼبٌىت وەٌس ى ۋە ئۇٔىڭ ثېفىٕي ئۈظۈۋەرزي .ئبٔسىٓ ئەٌەِٕي ِەظوۇض
ئىىىىٍَۀٕىڭ ئۈچىٕچي لېطىٕسىفي عەٌالغ ئىجٕي رەٌھە وۆرۈضگۀىسى ،ئۇٔىڭؽب ِۇؼۇٌّبٔالضزىٓ
رەٌھە ئىجٕي ئۇثەٍسۇٌالھ ثىط ٔەٍعە ئۇضۇپ عېٕىسىٓ عۇزا لىٍسىِ .بٔب ثۇ ئبٌزە ٔەپەض ئەٌەِساض ثىط
ئبئىٍە وىفىٍىطى ثوٌۇپ ،ھەِ ّىؽي ئەثي رەٌھۀىڭ ئەۋالزٌىطى ئىسى .ئۇالض ِۇـطىىالضٔىڭ ئەٌىّي
ئەرطاپىسا لبربض ٍبرمۇظۇۋېزىٍسى .ثۇ ثىط ئبئىٍە وىفىٍىطى روٌۇق رۈگىگۀسىٓ وېَىٓ ئەٌەِٕي
ئبثسۇززاض عەِەرىسىٓ ئەضرەئە ئىجٕي ـۇضەھجىً وۆرۈضزى .ئۇٔي ئەٌي ئىجٕي ئەثۇ ربٌىت ئۆٌزۈضزى.
ئبٔسىٓ ئەٌەِٕي ـۇضە ٍـھ ئىجٕي لبضىع وۆرۈضگۀىسى ،ئۇٔي لەظِبْ ئۆٌزۈضزى .ئۇٔىڭسىٓ وېَىٓ
ئەٌەِٕي ئەثۇ ظەٍس لوٌىؽب ئېٍىۋىسى ،ئۇٔىّۇ لەظِبْ ئۆٌزۈضۈپ ربـٍىسى .ئبٔسىٓ ئەٌەِٕي ـۇضەھجىً
ئىجٕي ھبـىُ (ئەثسەضىَٕىڭ ٍۀە ثىط ئوؼٍي) وۆرۈضگۀىسى ،ئۇٔىّۇ لەظِبْ ئۆٌزۈضزىِ .بٔب ثۇ
ئەٌەِساضالض ع ەِەرىسىٓ ثوٌؽبْ ئوْ وىفي ثىطؼىّۇ لبٌسۇضۇٌّبً روٌۇق ٍولىزىٍؽبچمب ،ئەٌەِٕي
وۆرۈضىسىؽبٔؽب ثۇ عەِەرزىٓ ئبزەَ چىمّىسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ِۇـۇ عەِەد وىفىٍىطىٕىڭ
ثىطؼىٕىڭ ؼەۋۋاپ ئىؽىٍّىه ثىط ٔېگىط لۇٌي ئبٌسىؽب چىمىپ ،ئەٌەِٕي رىه وۆرۈضزى .ئۇ ـۇٔساق
عبؼبضەد ۋە ـىغبئەد وۆ ضؼەرزىىي ،ئۇٔىڭسىٓ ئىٍگىطى ئۆٌزۈضۈٌگەْ ئەٌەِساض ذوعبٍىٍٕىطىٕىڭ
ھېچمبٍؽىؽي ثۇٔىڭسەن ؼۇثبرٍىك ۋە چىساِچبٍٔىك وۆضؼەرّىگۀىسى .ئۇ ئەٌەِٕي وۆرۈضۈپ،
زاۋاٍِىك ئۇضۇـزي .ھەرزب ثىط چبؼسا لوٌي وېؽىپ ربـٍىٕىۋىسى ،ئەٌەَ ذبزىؽىٕي ثوٍٕي ثىٍەْ
ِۆضىؽىگە لىؽىپ ،ئەٌەِٕي ٍىمى ٍىفزىٓ لوؼساپ رۇضزى .ـۇٔسالزىّۇ ئەعەي لىٍىچي ئبذىط ئۇٔي
ئبضظۇؼىؽب ٍەرىۈظِىسى .ئەٌەَ ذبزىؽي ئۇٔىڭ ثوٍٕىسىٓ ئبعىطاپ ٍىمىٍسى .ؼەۋۋاپ
ئۆٌزۈضۈٌگۀسىٓ وېَىٓ ئەٌەَ ٍەضگە ربـٍىٕىپ لبٌسى .ئۇٔي وۆرۈضىسىؽبٔؽب ئبزەَ چىمّىؽبچمب ،روپىؽب
پۇچىٍىٕىپ ،پبرپبضالچىٍىمزب زەؼؽىٍىپ لبٌسى.
ئۇضۇؾ چبلي ِۇـطىىالضٔىڭ ئەٌىّي ئەرطاپىسا ئۆٌۈؾ  -ئۆٌزۈضۈؾ ثىٍەْ عىسزىٌ
ئبٍٍىٕىۋارمبْ ثىط پەٍززە ،عەڭ ِەٍسأىٕىڭ ھەض لبٍؽي ئوضۇٍٔىطىسا وەؼىىٓ ھەَ زەھفەرٍىه
ئۇضۇـالض ثوٌۇۋاربرزي .ئىّبْ ضوھي ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ھەض لبٍؽي ؼەپٍىطىسە ھەلىمىٌ وۈچىٕي
ٔبِبٍەْ لىٍىپ ،وۇـطى لوـۇٔىٕي ـۇٔساق ؼۈض رولبً لىٍسىىي ،ئۇٌۇغ وەٌىۈٔگە روؼبْ وبض
لىٍّىؽبٔسەن ،ئۇالضٔىڭ ـىسزەرٍىه ھۇعۇِي ئبٌسىسا زۈـّەْ ؼەپٍىطى لبالٍّىمبٍٔىفىپ وەرزي.
ئبـۇ لىعىك ٔۇلزىالضٔىڭ ثىطىسە ئەثۇ زۇعبٔە (ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ) ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ لىٍىچىٕي
لوٌىؽب ئېٍىپ ،ئۇٔىڭ ھەلمىٕي ئبزا لىٍىفمب ھەلىمىٌ ئىطازە ثبؼٍىؽبْ ھبٌسا عەڭ ِەٍسأىؽب وىطىپ
وەٌسى .ئۇ زۈـّەْ ثىٍەْ ثبرۇضٌۇق ثىٍەْ ئۇضۇـۇپ ،ھەرزب ئۇالضٔىڭ ؼەپٍىطىگە ئىچىىطىٍەپ
وىطىپ وەرزي .ئۇ ئبٌسىؽب وەٌگۀال ِۇـطىىٕي ئۆٌزۈضۈپِ ،ۇـطىىالض ؼېپىٕي پبرپبضاق لىٍىۋەرزي.
ِۇـط ىىالض لوـۇٔىسا ثىعٔىڭ ٍبضىساضٌىطىّىعؼىّۇ ضەھىُ لىٍّبً لىٍىچ ئۇضۇپ وېزىۋارمبْ ثىط وىفي
وۆظگە چېٍىمزي .وەؼىىٓ عەڭ زاۋاِىسا ثۇ ئىىىي وىفي ثىط  -ثىطىگە ٍېمىٕالپ لبٌسى .ثۇ
ئىىىىٍَەْ رۇرۇـۇپ لبٌسى  -زە ،ثىط  -ثىطىگە ثىط  -ئىىىىسىٓ لىٍىچ ئۇضۇـزيِ .ۇـطىه وىفي
ئەثۇ زۇعبٔىگە لىٍىچ ئۇضؼبٔىسى .ئەثۇ زۇعبٔە لبٌمبْ ثىٍەْ لوؼسأسىٔ .ەرىغىسە لبٌمبْ ئۇٔىڭ
لىٍىچىٕي چىفٍىۋېٍىپ ،ئەثۇ زۇعبٔىگە پۇضؼەد ٍبضىزىٍسى ،ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئەثۇ زۇعبٔە ئۇٔىڭؽب
ثىط لىٍىچ ئۇضۇپ ئۇٔي عەھۀٕەِگە ئۇظۇرىۋەرزي .ئبٔسىٓ زۈـّەْ پىَبزىٍىىٍەض لىؽّىٕىڭ ئىچىي
لىؽّىؽب لىٍىچ ئۇضۇپ ئىچىىطىٍەپ وىطىپ وەرزي.
ھەِعە ئىجٕي ئبثسۇٌّۇرەٌٍىپ (ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ)ِۇ گوٍب زەضؼەظەة ثوٌؽبْ ٍوٌۋاؼزەن،
رەڭساـؽىع عبؼبضەد ثىٍەْ ئۇضۇـزي .ئۇ ِۇـطىىالض لوـۇٔىٕىڭ ئورزۇضىؽىال ؼەوطەپ وىطىپ،
ئبعبٍىپ لبضاَ ،ئبعبٍىپ ثبرۇضٌۇق ثىٍەْ ئۇضۇـزىىي ،عەڭسە ئۇٔىڭ ثىٍەْ رۇرۇـۇپ لبٌؽبْ ذېٍي
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 ذېٍي ثبرۇضالضٔىڭ ثېفىّۇ ئۇٔىڭ ئبٌسىسا گوٍب ئۈـفۈن رەگىەْ ؼبظاڭسەن رۆوۈٌەرزي .ئۇِۇـطىىالضٔىڭ ئەٌەِساضٌىطىٕي ٍولۇرۇپ ،زۈـّۀٕىڭ ھەٍۋىؽىٕي ٍەضگە ئۇضؼبٔسىٓ ؼىطد،
ئۇالضٔىڭ ثبـمب ٔۇلزىٍىطىسىىي ؼەضوەضزە ثبرۇضٌىطىؽىّۇ لبلف برمۇچ ظەضثىٍەضٔي ثېطىۋارمبْ ھبٌەرزە
ٍىمىٍسى .ھبٌجۇوي ،ثۇ چبؼسا ئۇ ِۇثبضىعچىالضٔىڭ ئبٌسىٕمي لبربضىسا ئۇضۇؾ لىٍىۋاربرزي .ئۇ عەڭ
ِەٍسأىسا رىؽّۇ  -رىػ ئېٍىفىپ ،ضەلىجي رەضىپىسىٓ ٍېمىزىٍؽبْ ثوٌّبؼزىٓ ،ثەٌىي لەؼزٍەپ
ئۆٌزۈضۈٌسى.
ئبٌالھٕىڭ ٍوٌۋىؽي ھەِعە ئىجٕي ئبث سۇٌّۇرەٌٍىپٕىڭ ـېھىذ لىٍىٕىفي ِۇؼۇٌّبٔالضؼب لبضىزب
ظوض ٍولىزىؿ ثوٌؽبْ ثوٌؽىّۇ ،ئەِّب ِۇؼۇٌّبٔالض ٍۀىال ؼەظەپٕي وۈچىە ئبٍالٔسۇضۇپ ،عەڭ
لىٍىپ ۋەظىَەرٕي ربِبِەْ وؤزطوي لىٍسى .ـۇ وۈٔي ئەثۇ ثەوطى ،ئۆِەض ئىجٕي ذەرزبة ،ئەٌي
ئىجٕي ئەثۇ ربٌىت ،ظۇثەٍط ئىجٕي ئەۋۋاَِ ،ۇؼئەة ئىجٕي ئۇِەٍط ،رەٌھە ئىجٕي ئۇثەٍسۇٌالھ،
ئبثسۇٌالھ ئىجٕي عەھفي ،ؼەئەز ئىجٕي ِەئبظ ،ؼەئەز ئىجٕي ئۇثبزە ،ؼەئەز ئىجٕي ضەثىَئە ۋە ئۀەغ
ئىجٕي ٔەظضى لبربضٌىك وبرزب ؼبھبثىٍەض ـۇٔساق لبرزىك ،ـۇٔساق ثبرۇضأە عەڭ لىٍسىىي ،ئۇالضٔىڭ
عبؼبضىزي ئبٌسىسا ِۇـطىىالضٔىڭ عەڭگىۋاضٌىمي ؼۇٔۇپ ،ئىطازىؽي ثوـبپ وەرزي.
ـۇ وۈٔي ئۆظىٕىڭ ھبٍبري ۋە ِبِبري ثىٍەْ لىٍچە ھېؽبثالـّبً لەھطىّبٍٔىك ثىٍەْ عەڭ
لىٍؽبْ ٍبضاٍِىك ئوؼالٔالض ئىچىسە (پەضىفزىٍەض ؼۇؼٍي لىٍسۇضؼبْ) ھۀعەٌە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇِۇ ثبض
ئىسى .ـۇ وۈٍٔەضزە ھۀعەٌە رېري ٍېڭىال ئۆٍٍۀگەْ ثوٌۇپ ،ئەِسىال ئبٍبٌي ثىٍەْ ثىط رەوىَگە ثبؾ
لوٍؽبٔىسى .ئۇ عەڭ ربضاڭ  -رۇضۇڭٍىطىٕي ئبڭالپ ،ئبٍبٌىٕىڭ لوٍٕىسىٓ ؼۇؼۇضۇٌۇپ چىمىپ ،عەڭ
ِەٍسأىؽب ئبد چبپزۇضزى .ئۇ عەڭ ِەٍسأىسا ِۇـطىىالض ثىٍەْ لبرزىك ئۇضۇـۇپ ،ؼەپٍەضٔي
ثۆؼۈپٍ ،وي ئېچىپ ئىٍگىطىٍەپ ،ئبذى طى ثىط چبؼسا ِۇـطىىالضٔىڭ ئبٌىٌ ثبؾ لوِبٔسأي ئەثۇ
ؼۇـَبْ ئىجٕي ھەضثٕىڭ لېفىؽب ثېطىپ لبٌسى ۋە ئۇٔي ئۆٌزۈضۈـىە ئبظ لبٌؽبٔسا ،ئبٌالھ ئۇٔىڭؽب
ـېھىزٍىه ِەضرىۋىؽي ئبرب لىٍسى .ئۇ ئەثۇ ؼۇـَبٔؽب ھۇعۇَ لىٍىپ ،ھەض رەضەپزىٓ لىؽزبپ ئبذىط
ثبؾ ئەگسۈضەً زېگۀسە ،ئۇٔي ـەز زاز ئىجٕي ئەؼۋەز (ِۇـطىىالضٔىڭ رەٌۋە پبٌۋىٕي) وۆضۈپ
لېٍىپ ،ئۇٔىڭؽب لىٍىچ ئۇضۇپ ئۆٌزۈضۈۋەرزي.
ضەؼۇٌۇٌالھ ربغ ئۈؼزىگە ئوضۇٔالـزۇضؼبْ ھېٍىمي ئولَبچي ئەظىّەرٍەضٔىڭ رۆھپىؽي ئىٕزبٍىٓ
ظوض ثوٌسى .ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىس ،ذبئىٓ ئەثۇ ئبِىط ثبـچىٍىمىسىىي زۈـّەْ ئبرٍىك لوـۇٔي ئىؽالَ
لوـۇٔىٕىڭ ؼوي لبٔبد لىؽّىٕي ثىزچىذ لىٍىپ ،ئۇالضٔىڭ وەٍٕي رەضىپىگە ئۆرۈپ،
ِۇؼۇٌّبٔالضٔي لوضـبپ ٍولىزىؿ ـبضائىزي ھبظىطالؾ ئۈچۈْ ئبضلب  -ئبضلىسىٓ ئۇزا ئۈچ لېزىُ
ھۇعۇَ لوظؼىسىٌ .ېىىٓ ثۇ ِەضگەْ ئەظىّەرٍەض ئۇالضؼب لبض ٍ -بِؽۇضزەن ئوق ٍبؼسۇضۇپ ،ئۇالضٔىڭ
ئۈچ لېزىٍّىك ھۇعۇِىٕي ئۈٔۈٍِۈن روؼۇپ ،ئۇالضٔي ِەلؽىزىگە ٍەرىۈظِىسى.
ـىسزەرٍىه ئۇضۇؾ چبلي ِبٔب ِۇـۇٔساق عىسزى ھەَ وەؼىىٓ ئبٍالّٔبلزب ئىسى .ؼبٔي ئبظ،
ئبززىٌ لوضاٌالض ثىٍەْ لوضاٌالٔؽبْ ئىؽالَ لوـۇٔي وۈچٍۈن ئېزىمبز ،ئىالھىٌ ئىسىَە ثىٍەْ عەڭ
ِەٍسأىسا ئبؼبؼىٌ عەھەرزىٓ ئۈؼزۈٍٔۈوٕي ئىگىٍەپ ،ئۇالضٔىڭ ؼەٌىجە لىٍىؿ ِۇِىىٕچىٍىىي
ِۇلەضضەضٌىفىپ لبٌسى .زۈـّەْ لوـۇٔىٕىڭ لەھطىّبْ  -پبٌۋأٍىطىّۇ ئىطازىؽي ثوـبپ ،عبْ
لۇرمۇظۇپ ،لېچىؿ ووٍىؽب چۈـزي .ئۇالضٔىڭ ئبضىٕىڭ چىفىسەن لبربض رىعىٍؽبْ عەڭ ؼەپٍىطى
ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ـىسزەرٍىه ھۇعۇِي ئبٌسىسا ئوڭ  -ؼوي ،ئبٌسى  -وەٍٕي ھەِّە رەضەپزىٓ
ئوذفبؾ ثوٌّىؽبْ زەضىغىسە ٍىّىطىٍىپ 3000 ،زىٓ ئبضرۇق ِۇـطىه لوـۇٔي ٔەچچە ٍۈظ
ِۇؼۇٌّبْ ثىٍەْ ئەِەغ ،ثەٌىي گوٍب ِ 30ىڭ ِۇؼۇٌّبْ لوـۇٔي ثىٍەْ عەڭ لىٍىۋارمبٔسەن
ھبٌؽىطاپ وەرزيِ .ۇؼۇٌّبٔالض ئۇالضٔىڭ وۆظىگە عبھبٔسا رەڭسىفي ٍوق ثبرۇض  -ئەظىّەرٍەض
ؼۈپىزىسە وۆضۈٔسى.
لۇضەٍؿ لوـۇٔي ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ؼەٌسەن وېٍىۋارمبْ ھۇعۇِىٕي روؼۇؾ ئۈچۈْ ثبضٌىك
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رىطىفچبٍٔىمالضٔي وۆضؼەرىەْ ثوٌؽىّۇ ،ئبذىط رەڭ وېٍەٌّەٍسىؽبٍٔىمىٕي ،ئبزەٍِىطىٕىڭ
ئىطازىؽي ثوـىفىپ وەرىۀٍىىىٕي ھېػ لىٍىپ چېىى ٕىفىە ثبـٍىسى ۋە عبْ لۇرمۇظۇپ
لېچىفمب ِەعجۇض ثوٌسى .ئۇظۇٔسىٓ ثېطى ئۇالضٔىڭ زىٍٍىطىسا ٍبٌمۇٔغبۋارمبْ لىؽبغ ئورٍىطى
ثىطزىٕال ئۆچۈپٍ ،ولبٌؽبْ ـبْ  -ـەضەپ ۋە ئىعظەد ھۆضِىزىٕي لبٍزب رىىٍەؾ ـېطىٓ ذىَبٌٍىطى
لبؼب  -لۇظؼۇْ ثوٌۇپ ،ئۇچّبلزب ئىسى.
ؼبْ ۋە ؼۈپەد عەھەرز ە ضەلىجٍىطىسىٓ وۆپ رۆۋەْ رۇضىسىؽبْ ئىؽالَ ؼبظارچي لوـۇٔي
ِەوىە لوـۇٔي ئۈؼزىسىٓ ِۇرٍەق ئۈؼزۈٍٔۈن ثىٍەْ ؼەٌىجە لىٍىپ ،ثەزضى وۈٔىسىىىسىٓ
ؼەٌىجىؽي ظوض ،رەؼىطى رېرىّۇ چوڭ ٍۀە ثىط ؼەٌىجىٕي ربضىد ثېزىگە پۈرەً ،زەپ رۇضؼبٔسا
ئولَبچىالض لىؽىّىسىىي وۆپ ؼبٍٔىك وىفىٍە ض ئىٕزبٍىٓ ئېؽىط ثىط ؼەۋۀٍىه ؼبزىط لىٍىپ،
ۋەظىَەرٕي ربِبِەْ ئۆظگەضرىۋەرزي ۋە ِۇؼۇٌّبٔالضؼب ئۇٔزۇٌؽۇؼىع ئېؽىط ِۇؼىجەرٍەضٔي وەٌزۈضزى،
ھەرزب عبٔبثىٌ ضەؼۇٌۇٌالھ ئەٌەٍـھىؽەالرۇ ۋەؼؽەٌٍەِٕىڭ ھبٍبري ذەۋپىە ئۇچطىؽىٍي ربؼال لبٌسى،
ثەزضى ؼەٌىجىؽىسىٓ وېَىٓ ِۇؼۇٌّبٔال ض لوٌؽب وەٌزۈضگەْ ؼىَبؼىٌ ئوضۇٔؽب ئىٕزبٍىٓ ٍبِبْ رەؼىط
وۆضؼەرزي.
ئەپؽۇؼٍىٕبضٌىمي ،ئۇالض ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ زۈـّەْ ِبي ِ -ۈٌۈوٍىطىٕي ؼۀىّەد
ئېٍىۋارمبٍٔىمىٕي وۆضۈپ ،ثۇ ئەِط  -پەضِبٔالضؼب ؼەي لبضاپ ،زۇَٔب ئولەد روپالؾ لىعؼىٍٕىمىؽب
ئەؼىط ثوٌۇپ وەرزي .ئەِّب ،ئول َبچىالض لوِبٔسأي ئبثسۇٌالھ ئىجٕي عۇثەٍط ئۇالضؼب ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ
ثۇٍطۇلىٕي ئەؼٍىەرىەْ ثوٌؽىّۇ وۆپ ؼبٔسىىي وىفىٍەض لوِبٔسإٔىڭ ثۇ ئەؼٍەرّىؽىگە لۇالق
ؼبٌّبً 40 ،وىفي ربؼسىٓ چۈـۈپ لوـۇٔؽب لوـۇٌۇۋاٌسى .ـۇٔساق لىٍىپ ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ئبضلب
ؼېپي ِۇزاپىئەؼىع لبٌسى .ئب ضلب ؼەپزە ئبثسۇٌالھ ئىجٕي عۇثەٍط ثبـٍىك ٔ 10ەپەض ئبزەَ ئبذىطلي
ٔەپەؼىىچە ضەؼۇٌۇٌالھ ثەٌگىٍىگەْ ئوضۇٔسىٓ ئبٍطىٍّبٍسىؽبٍٔىمىٕي ثىٍسۈضۈـۈپِ ،ۇؼزەھىەَ
رۇضزى.
زۈـّەْ ئبرٍىك لوـۇٔىٕىڭ ثبؾ لوِبٔسأي ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىس ثۇ ئبٌزۇْ پۇضؼەرٕي ؼۀىّەد
ثىٍسى  -زە ،وۆظٔي ٍۇِۇپ  -ئبچمۇچە ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ئبضلب ؼېپىگە ئبرٍىطىٕي ئۇچۇرزي .ئۇٔىڭ
ئبرٍىك چبپبضِۀٍىطى ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ وەٍٕىسىٓ ٍېزىپ وېٍىپ ثىط چۇلبْ وۆرۈضۈۋىسى ،عبْ
لۇرمۇظۇپ لېچىۋارمبْ ِۇـطىه ئەؼىەضٌىطى ئۆظگىچە ٍېڭي ثىط ثۇضۇٌۇؾ ثوٌؽبٍٔىمىٕي ھېػ
لىٍىفىپ ،ئبضلىؽب ثۇضۇٌۇپال وەٍٕىسىٓ لوؼالپ وېٍىۋارمبْ ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ئبٌسىٕي روؼۇپ ،لىٍىچ
رەڭٍىسى .ئۇـزۇِزۇد ٍۈظ ثەضگەْ ثۇ لبالٍّىمبٔچىٍىمزىٓ پبٍسىٍىٕىپِ ،ۇـطىه ئبٍبي
ئەؼىەضٌىطىسىٓ ثىطى ئبٌّبْ  -ربٌّبْ ٍۈگۈضۈپ ثېطىپِ ،ۇـطىىالضٔىڭ ئبٍبغ  -ئبؼزىسا
زەؼؽىٍىپ روپىؽب ِىٍىٕىپ وەرىەْ ئەٌە ِىٕي وۆرۈضۈپ پۇالڭٍىزىفمب ثبـٍىسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ
لېچىپ وېزىۋارمبْ ٍبوي ۋەظىَەرزىٓ ذەۋەضزاض ثوٌۇپ لبٍزمبْ ثىط لبٔچە ِۇـطىه ئەؼىىطى ئەٌەَ
ئەرطاپىؽب عەَ ثوٌسى ۋە ثىطٌىفىپ وۈچ ئۇٍۇـزۇضزى .ئۆظئبضا چبلىطىفىپ ،ؼەپ رەـىىٍٍىسى.
ھەرزب وۆظٔي ٍۇِۇپ ئبچمۇچە ثوٌؽبْ ئبضىٍى مزب ذېٍي ظوض ثىط روپ ِۇـطىه لوـۇٔي رەـىىٍٍىٕىپ،
ِۇؼۇٌّبٔالضؼب لبٍزۇضِب ظەضثە ثېطىفىە ئۆرزئ .ەرىغىسە ِۇؼۇٌّبٔالض ئبٌسى  -وەٍٕي ھەض ئىىىىٍي
رەضەپزىٓ لوضـىٍىپ ئىىىي ربؾ ئبضىٍىمىسا ؼولۇٌۇـمب ثبـٍىسى.
ضەؼۇٌۇٌالھ ثۇ چبؼسا ثىط لبٔچە وىفي (رولمۇظ ؼبھبثە) ثىٍەْ لوـۇٕٔىڭ وەٍٕىسىطەن ثوٌۇپ،
ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ عەڭ ئەھۋاٌي ۋە ئۇالضٔىڭ ِۇـطىىالضٔي لوؼالپ ٍولىزىؿ ئەھۋاٌىٕي
وۆظىزىۋارمبٔىسى .ئۇـزۇِزۇد ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىس ئبرٍىك لوـۇٔي ثېؽىپ وەٌسى.
ِبٔب ِۇـۇٔساق ھبٍبد ِ -بِبرٍىك عىسزىٌ پەٍززە ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئبٌالھزىٓ ئۆظگە
ھېچٕېّىسىٓ لوضلّبغ ،عەؼۇض لىَبپىزي ۋە رەڭساـؽىع ثبرۇضأە ـىغبئىزي ئىٕزبٍىٓ رەؼىطٌىه
ضەۋىفزە ٍۀە ثىط لېزىُ ٔبِبٍەْ ثوٌسى .ئۇ پۈرۈْ وۈچي ثىٍەْ :ئي ِۇؼۇٌّبْ لېطىٕساـالض! ئي
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ِۇئّىٓ لېطىٕساـالض! ،زەپ روۋٌىسى .ھبٌجۇوي ،ئۇٔىڭ ثۇ ئبۋاظىٕي ِۇؼۇٌّبٔالض ئبڭالپ ثوٌؽۇچە،
ِۇ ـطىىالضٔىڭ ئبڭالپ لبٌىسىؽبٍٔىمىٕي ئبٌٍىمبچبْ ثىٍەرزيٌ .ېىىٓ ئۇ ِۇـۇٔساق عىسزىٌ ھەَ
ھبٌمىٍىك پەٍززە ذەرەضگە رەۋەوىۈي لىٍسى ۋە ئۇالضٔي چبلىطىپ ،وۈچ رەـىىٍٍەؾ ۋە لبپؽىٍىپ
لبٌؽبٔالضٔي لۇرمۇظۇـمب ئبرالٔسى .ضاؼذ زېگۀسەن ِۇـطىىالض ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئبۋاظىٕي رؤۇپ
لېٍىپِ ،ۇؼۇٌّبٔالض ئبڭالپ ٍېزىپ وەٌگۈچە ئبٌٍىجۇضۇْ ثبؼزۇضۇپ وېٍىپ ثوٌسى.
ئەِّبِ ،ۇؼۇٌّبٔالض لوـۇٔي زۈـّەْ لوـۇٔىٕىڭ لوضـبۋىؽب چۈـۈپ لبٌؽبٔسىٓ وېَىٓ لبرزىك
گبڭگىطاپ لبٌسى .ثىط ثۆٌۈوٍىطىٕىڭ ئەلٍي  -ھۇـي ئۇچزي .ئۇالضٔىڭ ئەغ ٍ -بزى پەلەد ئۆظ
عېٕىٕي ِۇھبپىعەد لىٍىفال ثوٌۇپ ،عەڭ ِەٍسأىٕي ربـالپ رىىىۋېزىؿ ئوٍىسا ثوٌسى .
ثۇٔسالالضٔىڭ ثىط لىؽّي ئۇزۇي ِەزىٕىگە لبضاپ رىىىۋېزىفزي .ھەرزب ِەزىٕىگە وىطىپ ئبٔسىٓ
روذزىسىٍ .ۀە ثىط لىؽىٍّىطى زەضھبي ربؼمب ئۆظىٕي ئېٍىپ پبٔبھالٔسى .ئۈچىٕچي ثىط رۈضوۈٍِىطى
ثوٌؽب ِۇـطىىالض لوـۇٔىؽب ئبضٌىفىپ وەرزئ .ەرىغىسە ئىىىي رەضەپ لبالٍّىمبٍٔىفىپ
وەرىۀٍىىزىٓ ِۇؼۇٌّبْ وبپىطٔي ئبٍطىؽىٍي ثوٌّىسى .ثۇٔىڭ ثىٍەْ ِۇؼۇٌّبٔالض ئبضىؽىسا ئبٔچە -
ِۇٔچە ثىط  -ثىطىٕي ئۆٌزۈضۈپ ؼېٍىؿ ھبزىؽىؽىّۇ وۆضۈٌسى .زېّەن ،ثۇ ٍەضزە لبپؽىٍپ لبٌؽبْ
ثىط ثۆٌۈن ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ئى چىي لىؽّىسا لبرزىك چبۋاٌچبلٍىك ٍۈظ ثەضزى .لبالٍّىمبٔچىٍىك
ٍۇلىطى پەٌٍىگە وۆرۈضۈٌگەْ ثوٌؽبچمبٔ ،ۇضؼۇٍٔىطى ئەغ  -ھۇـىٕي ٍولىزىپ ٔېّە لىالضىٕي
ثىٍەٌّىسى .ئەھۋاي ِۇـۇٔساق ذەرەضٌىه رۇضۇۋارمبْ ثىط پەٍززەِ« :ۇھەِّەز ئۆٌسى» ،زەپ روۋٌىؽبْ
ثىط ئبۋاظ ئبڭالٔسى ،ثۇٔىڭ ثىٍەْ ثەظىٍەضٔىڭ چىمبٌّبً لبٌؽبْ عېٕي ٔەچچە ئېٍىٕىپ ،ضوھي
لۇۋۋىزي ؼۇٔسى ٍبوي ٍولىٍىؿ گىطزاثىؽب ثېطىپ لبٌسى .ھەرزب ئۇالضٔىڭ ئىچىسە ئبٍطىُ ثىط
لىؽىٍّىطى ئۇضۇؾ لىٍىؿ ٔىَىزىسىٓ ٍېٕىپ لوضاٌىٕي ربـالپ ثىچبضە ثوٌۇپ ئوٌزۇضزىٍ .ۀە
ثەظىجىط لىؽىّالض زەضھبي ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئۇثەً ثىٍەْ ئباللىٍىفىپ ،ئەثۇ ؼۇـَبٔسىٓ ئبِبٍٔىك
ئېٍىپ ثېطىفىە ؼۆظٌىفىفٕي ئوٍٍىسى.
ـۇٔساق رۇضۇۋارمبْ ثىط پەٍززە ،ثۇالضٔىڭ ٍېٕىؽب ئۀەغ ئىجٕي ٔەظضى وېٍىپ لبٌسى ۋە
ئۇالضٔىڭ لوضاٌؽىع ثىچبضە رۇضۇۋارمىٕىٕي وۆضۈپٔ« :ېّىگە لبضاپ رۇضىؽىٍەض؟» زېسى ،ئۇالض:
«ضەؼۇٌۇٌالھ ئۆٌزۈضۈٌۈپزۇ» ،زېَىفزي .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئۀەغ ئىجٕي ٔەظىط ئۇالضؼب « :ضەؼۇٌۇٌالھزىٓ
وېَىٓ ھبٍبد لېٍىپ ٔېّە لىٍىؽٍەض؟ رۇضۇڭالض ضەؼۇٌۇٌالھ ئۆٌگەْ ٍوٌسا ؼىٍەضِۇ ئۆٌۈڭالض» ،زېسى.
ئبٔسىٓ ئىٍگىطىٍەپ وەرزي ۋە ثبؼزۇضۇپ زېۋەٍٍەپ وېٍىۋارمبْ زۈـّۀٍەضٔىڭ ئبٌسىٕي روؼۇپ،
ئۇضۇـۇپ  -ئۇضۇـۇپ ئبذىط ـېھىذ لىٍىۋېزىٍسى.
ؼبثىذ ئىجٕي زەھساھ ئۆظ لەۋِىٕي عەڭگە چبلىطىپ« :ئي ئۀؽبضالض عبِبئەؼي! ئەگەض
ِۇھەِّەز (ئەٌەٍھىؽؽبالَ) ئۆٌۈپ وەرىەْ ثوٌؽب ،ئبٌالھ رېطىه ،ھەضگىع ئۆٌّەٍسۇ ،ؼىٍەض زىٕىڭالض
ئۈچۈْ عەڭ لىٍىفىڭالض وېطەن ،ئبٌالھ ؼى ٍەضٔي چولۇَ ظەپەض ربپمۇظؼۇؼي ۋە ؼىٍەضگە ؼەٌىجە -
ٔۇؼطەد ئبرب لىٍؽۇؼي» ،زېسى .ثۇٔىڭ ثىٍەْ ئۀؽبضالضزىٓ ثىط لبٔچە ئەظىّەد ئبۋاظ لوـۇپ
ِەٍسأؽب چىمزي .ؼبثىذ ثۇالض ثىٍەْ ثىطٌىىزە ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىسٔىڭ ئبرٍىك لوـۇٔىؽب ھۇعۇَ
لىٍىپ ،ئۇضۇـۇپ  -ئۇضۇـۇپ ئبذىط ئۇٔىڭؽب ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىس ٔەٍعە ئۇضۇپ ئۆٌزۈضۋەرزي ۋە
ئۇٔىڭ ھەِطاھٍىطىٕىّۇ ثىط  -ثىطىٍەپ ـېھىذ لىٍىۋەرزي.
ِبٔب ِۇـۇٔساق ئۆٌۈِگە پىؽۀذ لىٍّبٍسىؽبْ ئىطازە ۋە روٌۇپ ربـمبْ عبؼبضەد ثىٍەْ
ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ضوھىٌ لۇۋۋىزي ئەؼٍىگە وەٌسى ۋە ئەلٍي ھۇـي عبٍىؽب چۈـۈپ ئۆظىگە ثوٌؽبْ
ئىفۀچىؽي لبٍزب رىىٍۀسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇالض رەؼٍىُ ثوٌۇؾ ٍبوي ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئۇثەً
ثىٍەْ ئباللىٍىفىؿ ئوٍىسىٓ ۋاظ وېچىپ لوٌٍىطىؽب لوضاي ئبٌسى ۋە ِۇـطىىالض روپىؽب ھۇعۇَ
لىٍىفمب ثبـٍىسى.
ئۇالض لوِبٔسأٍىك ـىزبة رەضىپىگە ٍوي ئېچىپ ئىٍگىطىٍەـىە ئۇضۇٔۇۋارمبْ پەٍززە
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«ضەؼۇٌۇٌالھ ئۆٌۈپزۇ» ،زېگەْ ذەۋەضٔىڭ ٍبٌؽبْ ئىؽۋا ئىىۀٍىىي ِەٌۇَ ثوٌسى .ثۇ ذەۋەض ئۇالضٔىڭ
وۈچىگە وۈچ لوـزي چېؽي ،ئۇالض ِىؽٍىؽىع ثبرۇضٌۇق ،ئبعبٍىپ عبؼبضەد ثىٍەْ لبْ وېچىپ
ئۇضۇـۇپ ئبذىطى ِۇۋەپپەلىَەرٍىه ھبٌسا لۇضـبۋزىٓ لۇرۇٌۇپ ۋە ثبؾ لوِبٔساْ (ٍۀي،
ضەؼۇٌۇٌالھ) ئەرطاپىؽب روپٍىٕىؿ ھەضىىىزىسە روٌۇق ِۇۋەپپەلىَەد لبظأسى.
ثۇ ٍەضزە پۈرۈْ ئەغ ٍ -بزى پەلەد ضەؼۇٌۇٌالھزب لبٌؽبْ ئۈچىٕچي ثىط رۈضوۈَ وىفىٍەضِۇ ثبض
ئىسى .ئۇالض زۈـّۀٕىڭ لوضـبپ ٍولىزىؿ ھەضىىىزي ؼېعىٍگەْ ھبِبْ ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ لېفىؽب
لبٍزمبْ .ثۇالض ٔىڭ ئبٌسىٓ لبربضىسا ٍۀىال ئەثۇ ثەوطى ؼىسزىك ،ئۆِەض ئىجٕي ذەرزبة ضەظىَەٌالھۇ
ئۀھۇ ،ئەٌي ئىجٕي ئەثۇ ربٌىت لبربضٌىمالض ثبض ئىسى .ئۇالض ئەؼٍىسە ئبٌسىٕمي ؼەپزە زۈـّۀگە
لوؼالپ ظەضثە ثېطىۋارمبْ ئبٌسىٓ لبربضزىىي ئەظىّەرٍەضزىٓ ئىسى .ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ھبٍبري ذەرەضگە
ئۇچطاؾ ذەۋپي رۇؼۇٌىۋىسى ،ئۇالض زەضھبي ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ لېفىؽب لبٍزىپ ِۇؼزەھىەَ ِۇزاپىئە
لوضؼىٕي ـەوىٍٍۀسۈضزى.
ھەض لبٍؽي ئوضۇٔالضزا عەڭ لىٍىۋارمبْ ِۇھبعىطالض زۈـّۀٕىڭ لوضـبپ ٍولىزىؿ ؼىطرّىمىسا
ثوؼۇٌۇپ ،ئبرٍىك ۋە پىَبزىٍىه ھۇعۇِٕىڭ لوؾ رۈگّىٕىسە ئېعىٍىۋارمبْ ثىط پەٍززە ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ
ئەرطاپىسا عەڭ ئەڭ ـىسزەرٍىه ۋە ئەڭ وەؼىىٓ ثوٌسى.
ٍۇلىطىسا ِۇـطىىالض ِۇؼۇٌّبٔالضٔي لوضـبۋؼب ئبٌؽبٔسا ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ٍېٕىسا پەلەد رولمۇظ
ٔەپەض وىفىال ثبض ئىسى ،زېگۀىسۇق .ضەؼۇٌۇٌالھ ِۇؼۇٌّبٔالضٔي « :ثۇٍبلمب وېٍىڭالض! ِەْ ئبٌالھٕىڭ
پەٍؽەِجىطى ِۇھەِّەز ثۇ ٍەضزە» ،زەپ روۋٌىۋىسى ،ئۇٔىڭ ثۇ ئبۋاظىٕي ِۇـطىىالض ئبۋاي ئبڭالپ
لبٌسى  -زە ،زەضھبي ئبرٍىطىٕىڭ رىعگىٕىٕي ئبۋاظ رەضەپىە ثۇضاپ ،ھۇعۇَ لوظؼىسى .ئۇالض ؼبھبثىٍەض
ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئەرطاپىؽب عەَ ثوٌۇپ ثوٌؽۇچە ئىفٕي رۈگىزىؿ ئۈچۈْ ئوِۇِىَۈظٌۈن ثبؼزۇضۇپ
وەٌسىٔ .ەرىغىسە ِۇـطىىالض ثىٍەْ ثۇ رولمۇظ ٔەپەض ؼبھبثە ئورزۇضىؽىسا ـۇٔساق لبرزىك ،ـۇٔساق
زەھفەد ئۇضۇؾ ثوٌسىىي ،ثۇ ئۇضۇـزب ؼبھبثىٍەضٔىڭ ضەؼۇٌۇٌالھٕي ٔەلەزەض ؼۆٍىسىؽبٍٔىمي ،ئۇٔىڭ
ئۈچۈْ لبٔچىٍىه عبْ پىسا لىٍىسىؽبٍٔىمي ۋە ثۇ ھەلزە لبٔچىٍىه عبؼبضەد ۋە ـىغبئەد
وۆضؼىزىسىؽبٍٔىمي ٍۀە ثىط لېزىُ ئوچۇق ئبـىبضا ٔبِبٍەْ ثوٌسى.
ثۇ ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ھبٍبرىسىىي ئەڭ ذەرەضٌىه پەٍذ ۋە ِۇـطىىالضؼب ٔىؽجەرەْ ئەڭ
لىّّەرٍىه ئبٌزۇْ پۇضؼەد ثوٌۇپ ھېؽبثٍىٕىسۇ .ئەِەٌىَەرزىّۇ ِۇـطىىالض ثۇ پۇضؼەرٕي چىڭ
رۇرۇـزب ھەضگىع ثىپەضۋاٌىك لىٍّىسى .ئۇالض ئوِۇِىَۈظٌۈن ھۇعۇَ لىٍىپ ثبضٌىك وۈچي ثىٍەْ
ضەؼۇٌۇٌالھٕي ٍولىزىفٕي ٔىفبْ لىٍسى .ئۇرجە ئىجٕي ئەثي ۋەلمبغ ضەؼۇٌۇٌالھمب ربؾ ئېزىپ ئۇٔي
ٍىمىزىۋەرزي ۋە ئۇٔىڭ ئبؼزي ئۇزۇي چىفىٕي ؼۇٔسۇضۇۋەرزي .ئبؼزي ئېڭىىي ٍېطىٍىپ وەرزي.
ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ـىھبة ظوھطى ضەؼۇٌۇٌ الھمب ھۇعۇَ لىٍىپ ئۇٔىڭ پىفبٔىؽىٕي ٍېطىۋەرزي.
ِۇـطىىالض ئبرٍىك لوـۇٔىٕىڭ ئەڭ لبضاَ رەٌۋە ؼەضوىؽي ئبثسۇٌالھ ئىجٕي لەِىئە ٍىطالزىٓ ـىسزەد
ثىٍەْ ئبد چبپزۇضۇپ وېٍىپ ،ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ِۆضىؽىگە لبرزىك ثىط لىٍىچ ئۇضؼبٔىسى ،ضەؼۇٌۇٌالھ
ثۇٔىڭ زەضزىٕي ثىط ئبٍسىٓ وۆپطەن ربضرزي .ئىجٕي لەِىئە ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ٍۈظىگە ٍۀە لبرزىك ثىط
لىٍىچ ئۇضؼبْ ئىسى ،ئۇٔىڭ ثېفىسىىي ِػ لبٌپبلٕىڭ ئىىىي ھبٌمب ِېري ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ِەڭعىگە
پېزىپ وەرزي.
ـەن  -ـۈثھىؽىعويِ ،ۇـطىىالض ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ھبٍبرىٕي ِۇـۇ ٍەضزە ئبذىطالـزۇضۇـٕي
ِەلؽەد لىٍؽبْ ثوٌؽىّۇٌ ،ېىىٓ ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ لۇضەٍفٍىه ھېٍىمي ئىىىي ؼبھبثىؽي (ؼەئەز
ئىجٕي ئەثي ۋەلمبغ ۋە رەٌھە ئىجٕي ئۇثەٍسۇٌالھ) ـۇٔساق ئبعبٍىپ لەھطىّبٍٔىمالضٔي وۆضؼەرزي ۋە
ـۇٔساق ِىؽٍىؽىع عبؼبضەد ۋە ـىغبئەد ثىٍەْ ئۇضۇؾ لىٍسىىي ،ئۇالض (پەلەد ئىىىىال ئبزەَ
رۇضۇپ) ِۇـطىىالضٔىڭ ِ ەلؽىزىٕي ذبَ  -ذىَبٌؽب ئبٍالٔسۇضزى .ثۇ ئىىىي ئەظىّەد ئەڭ ِبھىط
ِەضگۀٍەضزىٓ ثوٌؽبچمب ِۇـطىىالضؼب ئۈظۈٌسۈضِەً ئوق ٍبؼسۇضۇپ ،ئبذىطى ئۇالضٔي
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ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئەرطاپىسىٓ چېىىٕسۈضزى.
ؼەئەز ئىجٕي ئەثي ۋەلمبؼٕىڭ ئبٌسىؽب ضەؼۇٌۇٌالھ ئۆظ ؼبزىمىٕي ربـالپ ثېطىپ« :ئبرە ؼەئەز!
ؼبڭب ئبرب  -ئبٔبَ پىسازۇض» ،زەٍززي .ثۇ ئۇٔىڭ ٔەلەزەض ربالٔزٍىك ٍېزىفىەْ ِەضگەْ ئىىۀٍىىىٕي
وۆضؼىزىسۇ .چۈٔىي ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەئەزرىٓ ئۆظگە ھېچىىفىگە ئبرب  -ئبٔىؽىٕي عەٍِەپ پىسا
ثوٌؽۇْ ،زېّىگۀىسى.
ٍۇلىطىمي لبثبھەرٍىه ئۆظگىطىفٍەض وۆظ ٍۇِۇپ ئبچمۇچە ٔبھبٍىز ي رېع ؼۈضئەرزە ٍۈظ ثېطىپ
ثوٌسى .ھبٌجۇوي ،ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ (ئبٌسىٕمي ؼەپزە عەڭ لىٍىۋارمبْ) ؼبپ زىً ،ؼەِىّىٌ
ؼبزالەرٍىه ؼبھبثىٍىطى ۋەظىَەرٕىڭ رەرۈض رەضەلمىَبرىٕي وۆضگۀّۇ (پەٍِىگۀّۇ)؟ ٍبوي
ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئبۋاظىٕي ئبڭٍىؽبّٔۇ؟ ھەض ھبٌسا ئۇالض ضەؼۇٌۇٌالھمب ثىطەض پېفىەٌٍىه ٍوٌۇلۇپ
لېٍىفزىٓ ئۀؽىطەپ ،زەضھبي ئۇٔىڭ ثبض ٍېطىگە ٍېىزپ وەٌگۀىسى .ثىطاق ،ئۇالض ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ
لېفىؽب ٍېزىپ وەٌگۀسە ئۇٔىڭ ٍبضىٍىٕىسىؽبْ ٍەضٌىطى ئبٌٍىمبچبْ ٍبضىٍىٕىپ ،ئۀؽبضالضزىٓ ئبٌزە
وىفي ـېھىذ ثوٌۇپ لبربض ٍبربرزيٍ ،ەرزىٕچىؽىّۇ لبرزىك ٍبضىٍىٕىپ ئۆظ لېٕىؽب ِىٍىٕىپ ثىھۇؾ
ٍبربرزي .ؼەئەز ئىجٕي ئەثي ۋەلمبغ ثىٍەْ رەٌھە ئىجٕي ئۇثەٍسىٍالھ ِۇـطىىالض ثىٍەْ عبْ رىىىپ
ئېٍىفىۋاربرزي .ئۇالض ٍېزىپ وەٌگۀسىٓ وېَىٓ ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئەرطاپىؽب ئۆظىٕىڭ رېٕي ۋە لوضاي -
ٍبضالٍىطى ثىٍەْ ِۇؼزەھىەَ ثىط ِۇزاپىئە لوضؼىٕي ـەوىٍٍۀسۈضزى ۋە ضەؼۇٌۇٌالھٕي زۈـّۀٕىڭ
ظەضثىؽىسىٓ لوؼساؾ ،ئۇالضٔىڭ ھۇعۇِىٕي روؼۇـزب ِىؽٍىؽىع پىساوبضٌىمالضٔي وۆضؼەرزي.
ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ٍېٕىؽب رۇٔغي ثوٌۇپ ٍېزىپ وەٌگەْ وىفي ٍۀىال ئۇٔىڭ ؼبضزىىي ھەِطاؼي،
ھىغطەد ؼەپسىفي ئەثۇ ثەوطى ؼىسزىك ثوٌسى.
ِۇـۇ عىسزى ،پەٍزز ە ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئەرطاپىؽب ثىط ثۆٌۈن ِۇؼۇٌّبْ ئەظىّەرٍەض روپالٔسى:
ئەثۇ زۇعبٔەِ ،ۇؼئەة ئىجٕي ئۇِەٍط ،ئەٌي ئىجٕي ئەثي ربٌىپ ،ؼەھً ئىجٕي ھۇٔەٍؿِ ،بٌىه ئىجٕي
ؼىٕبْ ،ئۇِّۇ ئەِّبضە ،لەربزە ئىجٕي ٔۇئّبْ ،ئۆِەض ئىجٕي ذەرزبة ،ھبرەة ئىجٕي ئەثي ثەٌزەئە ۋە
ئەثۇ رەٌھە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇَ لبربضٌىمالض...
ِۇـطىىالضٔىڭ ؼبٔي ئبضلب  -ئبضلىسىٓ وۆپىَىفىگە ئەگىفىپ ،ئۇالضٔىڭ ھۇعۇٍِىطىّۇ
وۈچەٍسى ۋە ثبضؼبٔؽېطى ِۇؼۇٌّبٔالضٔي لىؽزبپ وەٌسى .ھەرزب ثىط چبؼسا ضەؼۇٌۇٌالھ لبچمۇْ
ئەثۇ ئبِىط پبؼىك ووالپ ئۈؼزىٕي ٍېپىپ لوٍؽبْ ئوضەن (لبپمبْ)گە چۈـۈپ وېزىپ ،رىعى
لېمىٍىپ ثەضزى .ثۇٔي وۆضۈپ ،ئەٌي زەضھبي ئۇٔىڭ لوٌىسىٓ ربضرزي .رەٌھە ئىجٕي ئۇثەٍسۇٌالھ
ثېمىٕىسىٓ ٍۆٌىسى .ـۇٔساق لىٍىپ ئۇٔي ئوضٔىسىٓ رۇضؼۇظۇپ ئېٍىپ ِبڭسى.
ٍۀە ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ـىھبة ظوھطىَٕىڭ ـۇ وۈٔيِ « :ۇھەِّەز ٔەزە؟ ئۇٔي ربپىسىؽبْ
ثوٌؽبٍَ ...ب ئۇ ئۆٌىسۇٍ ،ب ِەْ ،» ...زەپ چولبْ وۆرۈضۈپ ٍۈضزى .ۋەھبٌۀىي ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇٔىڭ
ٍېٕىسىال ئۆظى ٍبٌؽۇظ رۇضۇۋاربرزي .ئۇ ـۇٔساق زېگەچ ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ٍېٕىسىٓ ئۆرۈپ وەرزي .وېَىٓ
ؼەـۋاْ ئىجٕي ئۇِەٍَە ئۇٔىڭؽب ربپب ِ -بالِەد لىٍؽبٔىسى ،ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ـىھبة« :ئەظثىطاٍي
ذۇزا! ئۇٔي چولۇَ وۆضِىسىُ ،ئەظثىطاٍي ذۇزا ،ئۇ ثۈگۈْ ئبِبْ لبٌىسىؽبْ ئوذفبٍسۇ ،ثىع رۆد ٔەپەض
وىفي ِەذؽۇغ ئۇٔي ئۆٌزۈضۈـىە ئەھسى لىٍىفىپ چىممبْ رۇضۇلٍۇق ِەلؽىزىّىعگە
ٍېزەٌّەپزۇق» ،زېسى.
عەڭ ِەٍسأىٕىڭ رەضەلمىَبري زەي ِۇـۇ ٍەضگە ٍەرىۀسەِ ،ۇؼۇٌّبٔالض ئبعبٍىپ عبؼبضەد ۋە
ئبعبٍىپ لەھطىّبٍٔىمالضٔي وۆضؼەرزي ۋە ثەغ  -ثەؼزە ـۇٔساق لۇضثبٔالضٔي ثەضزىىي ،ئىٕؽبٔىَەد
ربضىرىسا ئۇٔساق ئۆظىٕي ئۇٔزۇپ ثبـمىالض ئۈچۈْ عبْ پىسا لىٍىؿ ضوھي رېري ھبظىطؼىچە
وۆضۈٌۈپ ثبلّىسى .ئەثۇ رەٌھە ضەؼۇٌۇٌالھٕي زۈـّۀٕىڭ ئولىسىٓ ؼبلالؾ ئۈچۈْ وۆوطەن وېطىپ
ئبٌسىؽب چىمىپ ،ضەؼۇٌۇٌالھمب لبٌمبْ ثوٌۇپ رۇضزى .ئەثۇ زۇعبٔە ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئبٌسىسا رىه رۇضۇپ
ئۆظىٕىڭ زۈِجىؽىٕي لبٌمبْ لىٍىپ ،ضەؼۇٌۇٌالھٕي زۈـّۀٕىڭ ئولىسىٓ لوؼسىؽبْ .ئوق ئۇٔىڭ
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ئۈؼزي  -ثبـٍىطىؽب لبض ٍ -بِؽۇضزەن ٍېؽىۋارمبْ ثوٌؽىّۇ ،ئۇ ِىسىطٌىّبً چىڭ رۇضارزي.
ھبرىت ئىجٕي ئەثي ثەٌزەئە ئۇرجە ئىجٕي ئەثي ۋەلمبغ (ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ِۇثبضەن چىفٍىطىٕي
رۆوۈۋەرىەْ)ٔي لوؼالپ ٍۈضۈپ ئبذىط ئۇٔي وېٍىفزۈضۈپ ثىط لىٍىچ ئۇضۇپال وبٌٍىؽىٕي
زوِىٍىزىۋەرزي .ئبٔسىٓ ئۇٔىڭ ئېزي ۋە لىٍىچىٕي ؼۀىّەد ئېٍىپ ،لبٍزىپ وەٌسى .ؼەئەز ئىجٕي
ئەثي ۋەلمبغ ئۆظىٕىڭ ثۇ لېطىٕسىفىٕىڭ وبٌٍىؽىٕي ئۆظ لوٌي ثىٍەْ ثەوّۇ ئبٌؽۇؼي ثبض ئىسى .
ثىطاق ئۇ ثۇ ئبضظۇؼىؽب ٍېزەٌّىسى .ثەٌىي ئۇٔىڭ ِەلؽىزىٕي ھبرىپ ئىجٕي ئەثۇ رەٌھە ئەِەٌگە
ئبـۇضزى .ؼەھً ئىجٕي ھۇٔەٍىپّۇ وۆظگە وۆضۈٔگەْ ثبرۇض  -ئەظىّەرٍەضٔىڭ ثىطى ئىسى .ئۇ
ض ەؼۇٌۇٌالھمب رب ئۆٌگۈچە ئېٍىفېفمب لوي ثەضگەْ ثوٌۇپ ،ثۇ لېزىُ ِۇـطىىالضٔىڭ ھۇعۇِىٕي
روؼۇـزب پەۋلۇٌئبززە لەھطىّبٍٔىك وۆضؼەرزي .ئبـۇ عىسزىٌ ئېٍىفىؿ ثوٌۇۋارمبْ پەٍززە،
ضەؼۇٌۇٌالھّۇ لوٌىؽب لوضاي ئېٍىپ ،زۈـّۀٕي ئولمب رۇرزي .ـۇ وۈٔي ٍۀە ئبثسۇضاھّبْ ئىجٕي ئەۋؾ
ئى ٕزبٍىٓ عەؼۇضٌۇق ثىٍەْ ئۇضۇـۇپ ،ھەرزب ئۈؼزي ثبـٍىطى ئېؽىط ٍبضىٍىٕىپ ،چىفٍىطى
رۆوۈٌۈپ ووِبن ثوٌۇپ لبٌسى .ثەزىٕىٕىڭ ٔ 20ەچچە ٍېطى ٍبضىالٔسى ،پۇري ئېؽىطضاق
ظەذّىٍۀگەچىە ،وېَىٓ ئبلؽبق (رووۇض) ثوٌۇپ ؼبلبٍسى .ئەثۇ ؼەئىس ذۇزضىَٕىڭ ئبرىؽي ِبٌىه
ئىجٕي ؼىٕبْ ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ِەڭعىسىىي لبٔالضٔي ـوضاپ ،ربظىٍىؽبٔىسى .ئۇ ثۇ لبٔالضٔي
ٍۇرۇۋاٌّبلچي ثوٌسى .ثۇ چبؼسا ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇٔىڭؽب« :رۈوۈض! رۈوۈض!» زېۋىسىِ ،بٌىه ئىجٕي ؼىٕبْ:
«ئبٌالھ ثىٍەْ لەؼەَ ،ھەضگىع رۈوۈضۈۋەرّەٍّەْ» ،زېسى ۋە ئوضٔىسىٓ رۇضؼبٔچە عەڭ لبٍٕىّىؽب
ئۆظىٕي ئبرزي .ثۇ ٔي وۆضۈپ ضەؼۇٌۇٌالھ « :ھەض وىُ ئەھٍي عۀٕەرزىٓ ثىط وىفىٕي وۆضۈـٕي
ذبٌىؽبِ ،بٌىىٕي وۆضؼۇْ» ،زېسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇ ئبٌالھ ٍوٌىسا ـېھىذ ثوٌۇپ ٍىمىٍسى .ئۇِّۇ
ئەِّبضە (ئبٍبي) ثىط روپ ِۇؼۇٌّبْ ئەؼىەضٌەض ثىٍەْ ثىطٌىىزە ِەٌئۇْ ئىجٕي لەِىئە ثىٍەْ
رۇرۇـۇپ لبٌسى .ئىجٕي لەِئە ثۇ ئبٍبٌٕىڭ ِۆضىؽىگە لىٍىچ ئۇضۇپ ،عبضاھەرٕىڭ وبرەن ئىعٌىطىٕي
لبٌسۇضزى .ئۇِّي ئەِّبضە ئىجٕي لەِىئۀي ثىط ٔەچچە لىٍىچ ئۇضؼبْ ثوٌؽىّۇٌ ،ېىىٓ ئۇ لوؾ
ؼبۋۇد وىَىۋاٌؽبچمب لىٍىچ ئۆرّىسى .ئۇِّۇ ئەِّبضە ٍۀە زاۋاٍِىك ئۇضۇـۇپ ،ثەزىٕىٕىڭ ٍ 12ېطى
ئېؽىط ٍبضىالٔسى.
ِۇؼئەة ئىجٕي ئۇِەٍطِۇ ضەؼۇٌۇٌالھٕي ئىجٕي لەِئە ۋە ئۇٔىڭ ئبزەٍِىطىٕىڭ ھۇعۇِىسىٓ
لوؼساپِ ،ىؽٍىؽىع عبؼبضەد ثىٍەْ ئۇضۇـزيِ .ۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ئەٌىّي ئۇٔىڭ لوٌىسا ئىسى .ئۇالض
ئۇٔىڭ ئوڭ لوٌىؽب ئۇضۇپ ئۇٔي وېؽىۋەرزي .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇ ئەٌەِٕي ؼوي لوٌي ثىٍەْ وۆرۈضۈپ،
ر بوي ئۇِۇ وېؽىٍىپ ربـالٔؽب لەزەض وبپىطالضٔىڭ ئبٌسىسا پوالرزەن ِۇؼزەھىەَ رۇضزى .ئبٔسىٓ ئۇ
رىعٌىٕىپ ٍېزىپ ،ئەٌەَ ذبزىؽىٕي ِۆضىؽي ثىٍەْ ثوٍٕىؽب لىؽىپ ،لەز وۆرۈضرۈپ رۇضزىٌ .ېىىٓ،
ئبذىط ـېھىذ لىٍىۋېزىٍسى .ئۇٔي ئىجٕي لەِىئە ئۆٌزۈضگۀىسى .ئۇ ِۇؼئەة ئىجٕي ئۇِەٍطٔي
« ضەؼۇٌۇٌالھ (ئۇ ضەؼۇٌۇٌالھمب ثەئەٍٕي ئوذفبٍززي)ٔي ئۆٌزۈضزۈَ» ،زەپ ئوٍٍىؽبٔىسى .ـۇڭب ئۇ
ِۇؼئەة ئىجٕي ئۇِەٍطٔي ئۆٌزۈضۈپ ثوٌۇپالِ ،ۇـطىىالض روپىؽب لبٍزىپِ« :ۇھەِّەز ئۆٌسى،» ...
زەپ روۋٌىسى.
ئىجٕي لەِىئە رۀزەوٍىه ثىٍەْ ھېٍىمىسەن عبض ؼېٍىپ ،ثىط ٔەچچە زەلىمە ئۆرّەٍال
«ضەؼۇٌۇٌالھ ئۆٌزۈضۈٌۈپزۇ» ،زېگەْ ذەۋەض ِۇـطىهِ ،ۇؼۇٌّبْ ھەِّەٍٍۀٕىڭ ئبضىؽىسا پۇض وەرزي.
ِبٔب ِۇـۇ پەٍززە ضەؼۇٌۇٌالھزىٓ ثىط ئبظ ٍىطاق عبٍالضزا لوضـبۋزا لبٌؽبْ ؼبھبثىالضزىٓ
ٔۇضؼۇٍٔىطىٕىڭ ئىطازىؽي ثوـبپِ ،ۀىۋى ضوھي ٍىّىطىٍسى .عەڭگىۋاضٌىمي ؼوۋۇزى .ھەرزب
ئۇالضٔىڭ ئىچىي لىؽّىسا لبرزىك لبالٍّىمبٔچىٍىك ٍۈظ ثېطىپ ،ئۇِۇِىَۈظٌۈن زاۋاٌؽۇؾ وۆضۈٌسى ۋە
ؼەپٍەض لبالٍّىمبٔالـزي .ثىطاق ،ثىطال ذۇـبٌٍىٕبضٌىك ٍېطى ـۇوي ،ئىجٕي لەِىئۀىڭ ثۇ ئېالٔىٕىڭ
لىؽّەْ ئىغبثىٌ ضوٌىّۇ ثوٌسىِ .ۇـطىىالضِ« :ەلؽىزىّىعگە ٍەرزۇق» ،زەپ ئوٍالپ ،ھۇعۇَ
ؼۈضئىزىٕي ئبؼزىٍىزىپٔ ،ۇضؼۇٍٔىطى لوضاي ٍ -بضالٍىطىٕىڭ رىػ ئۇچچىٕي ِۇؼۇٌّبْ ـېھىزٍەضٔىڭ
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عەؼەرٍىطىٕي چېپىپ ،پبضچىالـمب لبضارزي.
ِۇؼئەة ئىجٕي ئۇِەٍط ِۇؼىجەرىە ئۇچطىؽبٔسىٓ وېَىٓ ضەؼۇٌۇٌالھ ثبٍطالٕي ئەٌي ئىجٕي ئەثۇ
ربٌىجمب ربپفۇضزى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇ ئب عبٍىپ عبؼبضەد ۋە ـىغبئەد ثىٍەْ ئۇضۇـزي ۋە
ئەرطاپزىىي ثبـمب ؼبھبثىٍەضِۇ رەڭساـؽىع لەھطىّبٍٔىمالضٔي وۆضؼەرزي ۋە لبٍزۇضِب ظەضثە ثەضزى.
ٔەرىغىسە ،ضەؼۇٌۇٌالھ ٍېمىٓ ٍەضزە لبپؽىٍىپ لبٌؽبْ لوـۇٕٔىڭ ٍېٕىؽب ٍوي ئېچىپ
ئىٍگىطىٍىَەٌىسى .ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇالضٔىڭ لېفىؽب ٍېزىپ ثېطىۋىسى ،ئۇٔي (رۇٔغي لېزىُ) وەئىت
ئىجٕي ِبٌىه (ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ) وۆضۈپ رؤۇزى  -زە ،ذۇـبٌٍىمىٕي ثبؼبٌّبً « :ئي ِۇؼۇٌّبٔالض!
ذۇـرەۋەضِ ...بٔب ضەؼۇٌۇٌالھ ھبٍبد ئىىەْ» ،زەپ روۋٌىۋەرزي .ثۇ چبؼسا ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇٔىڭؽب عىُ
رۇضۇـٕي ئىفبضەد لىٍسى .ئەِّب ثۇ ئبۋاظ ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ھەِّىؽىگە ٍەرزئ ،ەرىغىسە ئۇٔىڭ
ئەرطاپىؽب ِۇؼۇٌّبٔالض رەضەپ  -رەضەپزىٓ ٍىؽىٍىفمب ثبـٍىسى .وۆظٔي ٍۇِۇپ ئبچمۇچە 30زەن
ؼبھبثە روپالٔسى .ثۇالض روپٍىٕىپ ثوٌؽبٔسىٓ وېَىٓ ضەؼۇٌۇٌالھ ِۇٔزىعىُ ،رەضرىپٍىه ھبٌسا ربغ
ثبؼطىؽب چېىىٕىفىە ثبـٍىسى .ئۇ چېىىٕىؿ زاۋاِىسا ِۇـطىىالضٔىڭ لوضـبپ ظەضثە ثەضگۈچي
لىؽّىٕىڭ ئورزۇضىؽىسىٓ ٍوي ئېچىپ ئىٍگىطىٍىسى .ثۇ چبؼسا ِۇـطىىالض ھۇعۇِٕي وۈچەٍزىپ،
چېىىٕىؿ ٍوٌىٕي لبرزىك روؼىؽبْ ثوٌؽىّۇٌ ،ېىىٓ ئۇالض ِۇؼۇٌّبٔالض لوـۇٔىٕىڭ ٍوٌۋاؼزەن
عەؼۇض ثبرۇضٌىمي ئبٌسىسا وەٌىۈٔگە ئۇچطىؽبْ ئەذٍەرزەن ؼۈپۈضۈٌۈپ وەرزيِ .ۇـۇٔساق عىسزى
ئۇضۇؾ ثوٌۇۋارمبْ ئەؼٕبزا «لۇضئبْ وەضىُ» زە وۆضؼىزىٍگۀسەن ِۇؼۇٌّبٔالضٔي ئبٌالھٕىڭ
ئەِىٍٕىىي ثوٌؽبْ ئۇٍمۇ (ِۈگسەن) رۇرزيِ .بٔب ِۇـۇٔساق ـىط وەثي عبؼبضەد ۋە ئۆٌۈِسىٓ
لوضلّبغ ـىغبئەد ثىٍەْ ثۇ ئبظؼىٕە لوـۇْ (ٔبھبٍىزي ِۇٔزىعىُ ۋە رەضرىپٍىه چېىىٕىؿ
ئبضلىٍىك) ربغ عىٍؽىؽىؽب ٍېزىپ ثېطىۋاٌسى ۋە رېڭىطلبؾ ئىچىسە لبٌؽبٔالض ئۈچۈْ ثۇ ثىرەرەض
ِبوبٔؽب ٍوي ئېچىٍسىٔ .ەرىغىسە ،ذېٍي وۆپ وىفي ثۇ عبٍؽب ئۆظىٕي ئېٍىپ عېٕىٕي عبٍٍىۋاٌسى.
لىؽمىؽي ،ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىسٔىڭ عەڭ ربوزىىىؽي ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ زأب ھەضثىٌ ئىمزىساضى ئبٌسىسا
ثەضثبد ثوٌسى.
ئىجٕي ئىؽھبق ِۇٔساق زەٍسۇ :ضەؼۇٌۇٌالھ ئۆظىٕي ربغ ثبؼطىؽب ئېٍىۋاٌؽبٔسىٓ وېَىٓ ئۇثەً
ئىجٕي ذەٌەؾِ « :ۇھەِّەز لېٕي؟ ثۈگۈْ ٍب ئۇ ئۆٌىسۇٍ ،ب ِەْ ئۆٌىّەْ» ،زەپ لبرزىك ئەظۋەٍٍەپ
لوؼالپ وەٌسى .ثۇ چبؼسا وىفىٍەض« :ئي ضەؼۇٌۇٌال ھ! ئۇٔىڭؽب ثىطىّىع چۈـەٍٍىّۇ؟» زېگۀىسى.
ضەؼۇٌۇٌالھ« :روذزبڭالض ،ئۇٔي ِبڭب لوٍۇڭالض» ،زېسى .ئۇثەً ئىجٕي ذەٌەؾ رېرىّۇ ئەظۋەٍٍەپ
ٍېمىٕالپ وېٍىۋىسى ،ضەؼۇٌۇٌالھ ھبضىػ ئىجٕي ؼىّّەرٕىڭ ٔەٍعىؽىگە لوي ئۇظارزي ۋە ئۇٔي لوٌىؽب
ئېٍىپ لبرزىك ثىط ؼىٍىىٕىپ لوظؼبٌسىىي ،ئە رطاپزب ٍېمىٕطاق رۇضؼبٔالضِۇ گوٍب رۆگە گۈپفۈٔؽە،
ٍۇڭ ئۇچمبٔسەن روظۇپ وېزىفزي .ئبٔسىٓ ئۇٔىڭ ئبٌسىؽب ثېطىپ ئۇ وىَىۋاٌؽبْ ؼبۋۇد (رۆِۈض
وىَىُ) ثىٍەْ ثبؾ لبٌپىمي ئبضىٍىمىسىىي ٍوچۇلزىٓ ئۇٔىڭ ثوٍۇْ ؼۆڭىىي زەي وۆضۈٔسى .ـۇڭب
ضەؼۇٌۇٌالھ ھېٍىمي ثوـٍۇلمب ئۇزۇٌالپ ثىطال ٔەٍعە ئۇضۇۋىسى ،ئۇ ثۇ ٔەٍعىٕىڭ ظەضثىؽىسىٓ ئېزىسىٓ
ٔەچچە زوِىالپ ٍىمىٍىپ ٔەچچە ئوضٔىسىٓ رۇضۇپٔ ،بھبٍىزي ئباللعازىٍىه ئىٍىىسە عېٕىٕي
عبٍالپ لبچزي .ئۇ ٍوي ثوٍي وبٌىسەن ِۆڭطەپ ،ئبٌال  -روۋا چبلىطىپ ،ئەظثىطاٍي ذۇزا ،ئەگەض
ِېٕىڭ ھبظىطلي زەضز  -ئەٌەٍِىطىُ ظىٍّەع بظ ئەھٍىگە ربـالٔؽب ،ئۇالضٔىڭ ھەِّىؽي عبْ ثەضگەْ
ثوالرزي ،زېگىٕىچە ِبڭسى .زەضھەلىمەد ئبٌالھٕىڭ زۈـّىٕي ثۇ ِەٌئۇْ (ئوثەً) ئۇضۇـزىٓ
لبٍزىفزب «ؼەضة» زېگەْ ٍەضگە وەٌگۀسە ھبالن ثوٌۇپ ٍىمىٍسى.
ضەؼۇٌۇٌالھ ربغ عىٍؽىؽىؽب چېىىٕىؿ زاۋاِىسا چوڭ ثىط لوضاَ ربؾ ئۇٔىڭ ٍوٌىؽب روؼطا
رۇضۇۋاٌسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ضەؼۇٌۇٌالھ ربـزىٓ ئبرالپ ئۆرّەوچي ثوٌۇۋىسى ،ئەِّب ِبعبٌي
ٍەرّىسى .چۈٔىي ئۇ ـۇ ِەظگىٍٍەضزە ثىط ئبظ ؼەِطىپ ،ئۇؼزىربٍٔىطى ئېؽىطٌىفىپ لبٌؽبٔىسى.
ئۇٔىڭ ئۈؼزىگە ئۇ لوؾ ؼبۋۇد وىَىۋاٌؽبْ ثوٌؽبچمب ،ثۇٔىڭ ثىٍۀّۇ ضاؼب لوٌۇـبٌّبٍۋاربرزي .ئەڭ
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ٍبِبْ ثوٌؽىٕي ئۇ ئىجٕي لەِىئۀىڭ ھۇعۇِىسا ذېٍي ئېؽىط ٍبضىالٔؽبٔىسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ رەٌھە
ئىجٕي ئۇثەٍسۇٌالھ زەضھبي وېٍىپ ئۇٔىڭ ئبٌسىسا رىعٌىٕىپ ئوٌزۇضۇپ ثەضزى  -زە ،ضەؼۇٌۇٌالھ
ئۇٔىڭ زوٌىؽىؽب زەؼؽىگۀچە ربؾ ئۈؼزىگە چىمىپ ئبرالپ ئۆرۈپ وەرزي ۋە« :رەٌھەگە (عۀٕەد)
ۋاعىپ ثوٌسى ،رەٌھەگە (عۀٕەد) ۋاعىپ ثوٌسى» ،زەٍززي.
ضەؼۇٌۇٌالھ ربغ عىٍؽىؽىسىىي لوِبٔسأٍىك ـىزبثمب ٍېزىپ ثېطىۋاٌؽبٔسىٓ وېَىٓ ِۇـطىىالض
ئەڭ ئبذىطلي ثىط لېزىُ وەڭ وۆٌەٍِىه ھۇعۇَ لوظؼبپِ ،ۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ لبٌسۇق وۈچٍىطىٕي
ربظىالپ ٍولبرّبلچي ثوٌسى .ثۇ الضؼب لبضـي ئۆِەض ئىجٕي ذەرزبة ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ۋە
ِۇھبعىطالضزىٓ ثىط ثۆٌۈن وىفىٍەض ھۇعۇَ لوظؼبپ ،ئبذىطى ئۇالضٔي ربؼسىٓ لوؼالپ چۈـۈضزى.
ٍۇلىطىمىؽي ِۇـطىىالضٔىڭ ضەؼۇٌۇٌالھٕي ٍولىزىؿ ئۈچۈْ لوظؼىؽبْ ئەڭ ئبذىطلي ثىط لېزىٍّىك
ھۇعۇِي ئىسى .ئۇالض ضەؼۇٌۇٌالھ روؼطى ٍىك ھېچمبٔساق ِەٌۇِبرمب ئېطىفەٌّىگەچىە لبضاضگبھىؽب
لبٍزىپ ٍېٕىؿ رەٍَبضٌىمىؽب رۇرۇؾ لىٍىپ وەرزي .ئۇالضٔىڭ ثىط ئۇچۇٍِىطى (ثوٌۇپّۇ ئۇالضٔىڭ
ئىچىسىىي ئبٍبي ئەؼىەضٌىطى) ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ـېھىزٍىطىٕي ِۇؼٍە (ئەظاٌىطىٕي وېؽىپ
ربـالؾ) لىٍىفمب ثبـٍىسى .ئۇالض ـېھىزٍەضٔىڭ لوالق  -ثۇضۇٍٔىطىٕي ،ھەرزب عىٕؽىٌ ئەظاٌىطىٕي
وېؽىپ ،لوضؼبلٍىطىٕي ٍېطىپٍ ،ۈضەوٍىطىٕي ٍۇٌىۋېٍىفمب ثبـٍىسى .ھىٕسى ثىٕزۇ ئۇرجە ھەِعە
ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ وۆوطىىىٕي ٍېطىپ ،ئۇٔىڭ ٍۈضىىىٕي ئېٍىپ ،چبٍٕبپ ٍۇربٌّبً رۆوۈضۈۋەرزي
ۋە لوي  -پۇرٍىطىؽب ـېھىزٍەضٔىڭ لوالق ،ثۇضۇْ ۋە ثبـمب ئەظاٌىطىٕي ظىطە ِ -ؤغبق ۋە ثوالپىىالضؼب
رەلٍىس لىٍىپ ئېؽىۋاٌسى.
ئۇضۇؾ ئبذىطالـمبٔسىٓ وېَىٓ ثىط ِۇٔچە ِۇؼۇٌّبْ ئبٍبٌالض عەڭ ِەٍسأىؽب ٍېزىپ وەٌسى.
ئۀەغ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇِ « :ەْ ئبئىفە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب (ئەثۇ ثەوطىٕىڭ لىعى) ۋە ئۇِّۇ
ؼۇٌەٍٍّەضٔىڭ پۇد  -لوٌٍىطىٕي ـىّبٍالپ (ھەرزب پۇرٍىطىٕىڭ ھبٌمب ِ -ؤغبلٍىطىّۇ ئېچىٍىپ
لبٌؽبٔىسى) ،ؼۇ رۇٌۇٍِىطىٕي ٍۈزۈپ ،ؼۇ ئەوېٍىپ ٍبضىالٔؽبْ ۋە ھبٌىسىٓ وەرىۀٍەضٔىڭ ئېؽىعىؽب
ؼۇ رېّىزىۋارمبٍٔىمىٕي ،ؼۇ رۈگىؽە ٍۀە ثېطىپ ئەوېٍىپ ئەؼىەضٌەضٔي ؼۇؼۇضىۋارمبٍٔىمىٕي
وۆضزۈَ» ،زېگەِْ .بٔب ثۇ ثبرۇض ئبٔىالض ئىچىسە ئۇِّۇ ئەٍّۀّۇ ثبض ئىسى .ئۇ ئەؼٍىسە ِەزىٕىسە
لبٌؽبْ ثوٌۇپ ،لىؽّەْ ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ِەزىٕىگە لېچىپ وىطىۋارمبٍٔىمىٕي وۆضۈپ لبرزىك
ئېچىٕسى .ئبٔسىٓ ئۇ ئىٕزبٍىٓ رېع ؼۈضئەد ثىٍەْ ٍوي ٍۈضۈپ ئوھۇز رېؽي عەڭ ِەٍسأىؽب ٍېزىپ
وەٌگە ٔىسى ۋە ِۇؼۇٌّبْ ئبٍبٌالض ثىٍەْ ثىطٌىىزە ٍبضىساض ۋە ھبٌؽىعالضٔي ؼۇؼۇضۇؾ ئىفىٕي
ثبـٍىۋەرىۀىسى .ئۇـزۇِزۇد ئۇٔىڭؽب ھىججبْ ئىجٕي ئەضلە ئىؽىٍّىه ثىط (وبپىط) ئەثٍەخ ئوق
ئېزىپ ٍىمىزىۋەرزي ۋە وىَىّىسىٓ ئبٍطىٍىپ ٍبٌىڭبچٍىٕىپ لبٌسى .ذۇزأىڭ زۈـّىٕي ھىججبْ
ثۇٔي وۆضۈپ وۈٌۈپ ،ۋاٌىمي ٍېطىٍىپ وەرزي .ئۇٔىڭ ٍوٌؽىعٌىمي ضەؼۇٌۇٌالھمب لبرزىك ئېؽىط وەٌگەْ
چېؽي ،ئۇ ٍېٕىسىٓ ثىط ربي رىؽؽىع ئولٕي ؼەئەزوە ئۇظىزىپِ « :بٔب! ثۇٔي ئبۋۇ ئەثٍەذىە ئبد!»
زېسى .ئۇٔي ؼەئەز لوٌىؽب ئېٍىپ ئبرمبٔىسى .ئوق ھىججبٔىڭ ٍۈضىىىگە ٔەخ رېگىپ ،ئۇٔي ٍىمىززي ۋە
ئۇٍبْ  -ثۇٍبْ پۇچىٍىٕىپ ِوظاٍسەن ٍبٌىڭبچٍىٕىپ لبٌسى .ثۇٔي وۆضۈپ ضەؼۇٌۇٌالھّۇ وۈٌۈپ
وەرزي .وۈٌگۀسىّۇ لبلبلالپ وۈٌسى .ئبٔسىٍٓ « :بضاٍؽەْ ؼەئەز! ئۇٔىڭ لىؽبؼىٕي ئېٍىپ
ثەضزىڭ ،ئبٌالھ زۇئبٍىڭٕي ئىغبثەد لىٍؽۇْ» زېسى.
ضەؼۇٌۇٌالھ ربغ عىٍؽىؽىسىىي ثبضىگبھمب لبٍزىپ ثبضؼبٔسىٓ وېَىٓ ئەٌي ئىجٕي ئەثۇ ربٌىت
چىمىپ ثېفىسىىي زوثۇٌؽب ثىٍەْ ِىھطاغ (چوڭ ربؾ لبچب ٍۀە ثىط ؼۆظزە ئوھۇز عىٍؽىؽىسىىي
ؼۇٔىڭ ٔبِي)زىٓ ئۇٔىڭ ئىچىفي ئۈچۈْ ؼۇ وەٌزۈضزى .ضەؼۇٌۇٌالھ ؼۇٔي لوٌىؽب ئېٍىپ
ئىچّەوچي ثوٌؽبٔىسى ،ؼۇٔىڭ ثەزثوً پۇضىمي ئۇٔي ؼەؼىىٕسۈضۈپ لوٍؽبْ چېؽي ،ؼۇٔي ئىچّەً
ٍبٔسۇضۇۋەرزي ۋە ئۇ ؼۇ ثىٍەْ چىطاٍىسىىي لبٕٔىڭ لبٌسۇلٍىطىٕي ۋە ثېفىٕي ٍۇٍىۋېزىپ« :ئۆظ
پەٍؽەِجىطىٕىڭ ثبؾ  -وۆظٌىطىٕي لبٔؽب ثوٍىؽبْ وىفىٍەضگە ئبٌالھٕىڭ ؼەظىپي لبرزىك ثوٌؽۇْ»،
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زېسى.
ؼەھً ِۇٔساق زېگەْ :لەؼەَ لىٍىپ ئېَزىّۀىيِ ،ەْ ضەؼۇٌۇ ٌالھٕىڭ ثېفىسىىي لبٔالضٔي
وىّٕىڭ ٍۇؼبٍٔىمىٕي ،وىّٕىڭ ؼۇ لۇٍۇپ ثەضگۀٍىىىٕي ۋە ٔېّە ثىٍەْ زوضىالٔؽبٍٔىمىٕي ئوثساْ
ثىٍىّەْ .ـبرىّە ٍۇؼبٔىسى ،ئەٌي ئىجٕۇ ئەثي ربٌىپ ثېفىسىىي زۇثۇٌؽىؽي ثىٍەْ ؼۇ ئەوېٍىپ
لۇٍۇپ ثەضزى .ـبرىّە ٍۇؼبٔؽېطى عبضاھەرٕىڭ لبٔؽىطاۋارمبٍٔىمىٕي وۆضۈپ ،ثوضىسىٓ ئبظضاق ئېٍىپ
وۆٍسۈضۈپ ،عبضاھەرىە ثبؼزي .ـۇٔىڭ ثىٍەْ لبْ روذزىسى .ـۇ ئبضىٍىمزب ِۇھەِّەز ئىجٕي
ِەؼٍەِە ثېطىپ ربرٍىك ،ؼوؼۇق ؼۇزىٓ رېپىپ وەٌگۀىسى ،ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇ ؼۇزىٓ ئىچىپ
ِۇھەِّەز ئىجٕي ِەؼٍەِىگە ذەٍطٌىه زۇئب لىٍسى .ئبٔسىٓ ئۇٔىڭ ٍبضىالٔؽبْ ئەظاٌىطى لبرزىك
ئبؼطىپ وەرىۀٍىىزىٓ ،پىفىٓ ٔبِىعىٕي ئوٌزۇضۇپ ئولۇزى ۋە ِۇؼۇٌّبٔالضِۇ ئوٌزۇضۇپ ئىمزىسا
لىٍسى.
لۇضەٍؿ وبپىطٌىطى ئوھۇز زائىطىؽىسىٓ چىمىپ وەرىۀسىٓ وېَىٓ ِۇؼۇٌّبٔالض ـېھىزٍەض ۋە
ٍبضىساضالضٔىڭ ئىع  -زېطىىىٕي ئېٍىفمب ثبـٍىسى .ظەٍس ئىجٕي ؼبثىذ ِۇٔساق زەٍسۇ :ـۇ وۈٔي
ضەؼۇٌۇٌالھ ِېٕي ؼەئەز ئىجٕي ضەثىئٕي ئىعٌەـىە ئەۋەرزيِ .ەْ عەؼەرٍەض ئبضىؽىٕي ئبضىالپ
ٍۈضۈپ ئبذىط ئۇٔي ربپزىُ .ۋەھبٌۀىي ،ئۇ ئبذىطلي ٔەپەؼىە چۈـۈپ لبٌؽبٔىىەْ .ئۇٔىڭ ثەزىٕىسە
ٔەٍعە ئۇضۇٌؽبْ ،لىٍىچ وەؼىەْ ۋە ئوق رەگىەْ عبضاھەد ثوٌۇپ ،ثەزىٕىٕىڭ ٔ 70ەچچە ٍېطى
ئوذفىّىؽبْ زەضىغىسە ٍبضىالٔؽبٔىىەْ .ئۇ ـۇ ھبِبْ عبْ ئۈظزى.
ضەؼۇٌۇٌالھ ـېھزٍەضٔىڭ لېفىؽب وېٍىپ ثبـزىٓ  -ئبذىط ثىط  -ثىطٌەپ لبضاپ چىمزي.
ئبٔسىٓ ِۇٔساق زېسىِ« :ەْ ثۇالضؼب گۇۋاھّەْ ،وىّىي ئبٌالھٕىڭ ٍوٌىسا ٍبضىٍىٕىسىىەْ ،ئبٌالھ
ئۇٔي لىَبِەد وۈٔي ٍبضىؽي لبْ رۆوىەْ ھبٌسا رىطىٍسۈضىسۇ .لبٕٔىڭ ضەڭگي لىعىً ،ئەِّب ئىپبضٔىڭ
ھىسىسا ثوٌىسۇ» .ؼبھبثىالضٔىڭ ثەظىؽي ثەذزؽىعٌىىىە ئۇچطىؽبْ ئۇضۇغ  -رۇؼمبْ ٍبض -
ثۇضازەضٌىطىٕي ِەزىٕىگە ٍۆرىەپ وەرىۀىسى .ضەؼۇٌۇٌالھ ـېھىزٍەضٔي ئۆظ عبٍىؽب لبٍزۇضۇپ ،رېطە -
رۆِۈض زېگ ۀسەن لوـۇِچە وىَىٍّىطىٕي ؼبٌسۇضۇۋېزىپ ،ئەؼٍي وىَىّي ثىٍۀالٍ ،ۇِبً ٍىمىٍؽبْ
ٍېطىگە زەپٕە لىٍىفمب ثۇٍطىسى .ئىىىي  -ئۈچ وىفي ثىط لەثطىگە لوٍۇٌسى .ھەرزب ثىط وېپۀگە
ئىىىي وىفىٕي ئېٍىفمىّۇ روؼطا وەٌسى.
ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ِەؼئۇز ِۇٔساق زېگەْ« :ثىع ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ربؼىؽي ھەِعە ئىجٕۇ
ئبثسۇٌّۇرەٌٍىپىە ٍېؽٍىؽىٕىسەن ثىطاۋؼب ٍىؽٍىؽىٕىٕي وۆضِىگۀىسۇق ،ئۇ ھەِعىٕي لىجٍىگە لوٍۇپ،
عەؼەرٕىڭ ئبٌسىسا رۇضۇپ ثۇلۇٌساپ ٍىؽالپ وەرزي ،ھەرزبوي ھۆڭطەپ ربـٍىسى».
ـېھىزٍەضٔىڭ لبربض ٍبرمبْ وۆضۈٔۈـي ئىٕزبٍىٓ ئېچىٕىفٍىك ھەَ پبعىئەٌىه ثوٌۇپٍ ،ۈضەوٕي
ئېعەرزي .ضەؼۇٌۇٌالھ ـېھىزٍەضٔي زەپٕە لىٍىؿ ۋە ئبٌالھمب ھەِسۇؼبٔب ئېَزىفالضزىٓ پبضىػ
ثوٌؽبٔسىٓ وېَىٓ ِەزىٕىگە لبضاپ ٍوي ئبٌسى .ئۇ عەڭ ِەٍسأىسا ِۇؼۇٌّبْ ئەظىّەرٍەضزىٓ
ئبعبٍىپ ؼبزالەد ۋە ِىؽٍىؽىع پىساوبضٌىمالضٔي وۆضگىٕىسەن ِەزىٕىگە ٍېزىپ وەٌگىٕىسە
ؼەِىّىٌ ،ؼبزىك ِۇؼۇٌّبْ ئبٍبٌالضزىٓ ئىٕؽبٔالض رەثىئىزىسە وەَ وۆضۈٌىسىؽبْ ِېھطى -
ِۇھەثجەد ۋە ئۆظىٕي ئۇٔزۇؼبْ پىساوبضٌىك ضوھىٕي ھېػ لىٍسى.
ھەِىٕە ثىٕزي عەھىؿ ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئبٌسىؽب ھبي ؼوضاپ چىممبٔىسىٍ .وي ئۈؼزىسە ئۇٔىڭؽب
ئۇٔىڭ لېطىٕسىفي ئبثسۇٌالھ ئىجٕي عەھىف ٕىڭ ِۇؼىجەد ذەۋىطى ئۇلزۇضۇٌسى .ھەِىٕە ثۇٔي
ئبڭالپ ئىؽزىطعب (قالوا انا هلل و انا اليو راجعون ) (ٍۀي ،ثىع ئبٌالھٕىڭ ئىٍىىسىسۇضِىع ،ئبٌالھٕىڭ
زەضگبھىؽب لبٍزىّىع) ئېَززي ۋە ئىؽزىؽپبض رىٍىسى .ئبضلىسىٓ ئۇٔىڭؽب ئۇٔىڭ (ئبٔب رەضەپ) ربؼىؽي
ھەِعە ئىجٕي ئبثسۇٌّۇرەٌٍىپٕىڭ ئۆٌۈِي ذەۋەض لىٍىٕىۋىسىٍ ،ۀە ئىؽزىطعب ئېَززي ۋە ئىؽزىؽپبض
رىٍىسى .ئبٔسىٓ ئۇٔىڭؽب ئۇٔىڭ ئېطى ِۇؼئەة ئىجٕي ئۇِەٍطٔىڭّۇ ثەذزؽىعٌىىىە ئۇچطىؽبٍٔىمي
ٍەرىۈظۈٌۈۋېسى ،ھەِٕە روۋالپ ربـٍىسى ۋە ئۈْ ؼېٍىپ ٍىؽالپ وەرزي .ثۇ چبؼسا ضەؼۇٌۇٌالھ:
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«ئبٍبي وىفي زېگۀٕىڭ ئېط ى ئۇٔىڭ لەٌجىسە چوڭمۇض ئوضۇْ ئبٌؽبْ ثوٌىسۇ ھە!» زېسى.
ثۀي زىٕبض عەِەرىسىٓ ثىط ئبٍبي ِۇعبھىسالضٔىڭ ئبٌسىؽب چىممبٔىسى .ثۇ لېزىّمي ئۇضۇـزب
ئۇٔىڭ ئېطى ،ثىط رۇؼمبْ لېطىٕسىفي ھەِسە ئبرىؽي لبربض ـېھىذ ثوٌۇپ ٍىمىٍؽبٔىسى .ثۇ ئبٍبي
ئەھۋإٌي ئۇلمبٔسىٓ وېَىٓ« :ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئەھۋاٌي لبٔساق ثوٌسى؟» زەپ ؼوضىسى .وىفىٍەض
ئۇٔىڭؽبٍ« :بذفي ،ئي ھەِفىطەَ! اِلمد هلل ،ئۇ ؼىع ئبضظۇ لىٍؽىٕىڭىعزەن ٍبذفي رۇضۇۋارىسۇ»،
زېگۀىسى ،ئۇ « :ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ٍېٕىؽب ِېٕي ثبـالپ ثېطىڭالضِ ،ەْ ئۇٔي ئۆظ وۆظۈَ ثىٍەْ ثىط
وۆضەً» ،زېسى .ئۇٔىڭؽب ضەؼۇٌۇٌال ھ وۆضؼۈرۈپ لوٍۇٌىۋىسى ،ئۇ« :ؼەْ ھبٍبد ثوٌؽبڭال ،ھەض لبٔچە
ِۇؼىجەد ھېچمبٔچە (ٍۀي ِۇؼىجەد ئەِەغ زېّەوچي)زۇض» ،زېسى.
ضەؼۇٌۇٌالھ ِەزىٕىگە لبٍزىپ وېٍىۋىسى ،ؼەئەز ئىجٕي ِەئبظٔىڭ ئبٔىؽي ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ
ئبٌسىؽب ٍۈگۈضۈپ چىمزي .ثۇ چبؼسا ؼەئەز ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئېزىٕىڭ چۇٌۋىطىٕي رۇرۇپ وېزىۋاربرزي.
ؼەئەز ئبٔىؽىٕي وۆضۈپ« :ئي ضەؼۇٌۇٌالھ! ئبٔبَ» ،زېۋىسى ،ضەؼۇٌۇٌالھ « :ئۇٔي لبضـي ئبٌىّىع»،
زېسى ۋە ئۇٔىڭؽب روذزبپ رۇضزى .ئۇ ذورۇْ ٍېمىٕالپ وېٍىۋىسى ،ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇٔىڭؽب ئوؼٍي ئەِطى
ئىجٕي ِۇئبظ روؼطىٍىك رەؼەٌٍي ثەضزى .ئۇ ذورۇْ« :ئي ضەؼۇٌۇٌالھ! ؼېٕىڭ ؼبق  -ؼبالِەد
لبٍزىپ وەٌگىٕىڭٕي وۆضۈپ ثبضٌىك ِۇؼىجەرٕي ھېچٕېّە ؼبٔىّىسىُ» ،زېسى .ئبٔسىٓ ضەؼۇٌۇٌالھ
ئوھۇز عەڭ ِەٍسأىسا ـېھىذ ثوٌؽبٔالضٔىڭ ئبئىٍە ربۋاثىئبرٍىطىؽب زۇئب لىٍسى .ئۇ ِۇٔساق زېسى:
« ئي ؼەئەزٔىڭ ئبپىؽي! ؼىعگە ۋە ثبضٌىك ـېھىزٍەضٔىڭ ئەھٍي ئەۋالزٌىطىؽب ذۇـرەۋەضوي،
ئۇالضٔىڭ ِۇؼىجەرىە ئۇچطىؽبْ لېطىٕساـٍىطى ھەِّىؽي ثىط ٍەضگە عەَ ثوٌۇـزي ۋە ھەِّىؽي ئۆظ
ئەھٍىگە ـبپبئەد لىٍىسىؽبْ ِەضرىۋىگە ئېطىفزي» .ؼەئەزٔىڭ ئبپىؽي ثۇٔي ئبڭالپ« :ثىع ضاظى
ثوٌسۇق ،ئي ضەؼۇٌۇٌالھ! ثۇٔي ئبڭالپ رۇضۇپ ئۇالضؼب ٍۀە وىّّۇ ٍىؽٍىؽۇْ؟» زېسى .ئبٔسىٓ ئۇ
ٍۀە « :ئي ضەؼۇٌۇٌالھ! ـېھىزٍەضٔىڭ ئەھٍي ثبال  -چبلىٍىطىؽب زۇئب لىٍؽىال» ،زېگۀىسى،
ضەؼۇٌۇٌالھ « :ئي ئبٌالھ! ِۇؼىجەد ئىگىٍىطىٕىڭ لەٌجىسىٓ ؼەَ  -لبٍؽۇٌىطىٕي وەرىۈظگىٓ ،ئۇالضٔىڭ
ِۇؼىجەد ،زەضز  -ئەٌىّىٕي ٍېٕىىٍەرىىٓ ،ۋاضىؽٍىطىؽب ٍبذفي ئىع ثبؼبض ئبرب لىٍؽىٓ» ،زېسى.
ضەؼۇٌۇٌالھ ـۇ وۈٔي (ھىغطەرٕىڭ ٍ - 3ىٍي ـەۋۋاي ٍۀي  - 10ئبٍٕىڭ ٍەرزىٕچي وۈٔي
ـۀجە) وەچ ظاۋاي ثىٍەْ ِەزىٕىگە ٍېزىپ وەٌسى .ئۇ ئۆٍىگە ٍېزىپ وېٍىپال لىعى ـبرىّىگە
لىٍىچٕي ئۇظىزىپ « :لىعىُ! ثۇٔىڭسىىي لبٔالضٔي ٍۇٍۇۋەد ،ئۇ ثۈگۈْ ِبڭب ثەن ئەؼمبرزي» ،زېسى.
ئۇٔىڭؽب ٍۀە ئەٌي ئىجٕۇ ئەثي ربٌىپّۇ لىٍىچٕي ئۇظىزىپ« :ثۇٔي ھەَ ٍۇٍۇۋېزىڭ ،ئەظثىطاٍي ذۇزا ثۇ
ِبڭب ثۈگۈْ ثەن ئەؼمبرزي» ،زېگۀىسى .ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇٔىڭؽب« :ؼەْ ثۈگۈْ ئۇضۇـزب ؼۇثبرٍىك ثىٍەْ
عەڭ لىٍىپ ئەؼمبرمىٕىڭسەن ؼەھً ئىجٕۇ ھۇٔەٍؿ ۋە ئەثۇ زۇعبٔىٍەضِۇ ثەن ئەؼمبرزي» ،زېسى.
ئوھۇز ؼبظىزىؽب ئبئىذ ضىۋاٍەرٍەضٔىڭ ھەِّىؽي ـۇٔىڭؽب ثىطٌىىىە وەٌسىىي ،ثۇ ؼبظارزب
ِۇؼۇٌّبٔالض رەضەپزىٓ چىمىُ ثوٌؽبٔالضٔىڭ ئوِۇِي ؼبٔي  70وىفي ثوٌۇپِ ،ۇرٍەق وۆپ لىؽّي
ئۀؽبضالضزىٓ ئىسى .ئۇالضٔىڭ ئىچىسىىي  65وىفىسىٓ  41وىفي ذەظضەط ئۀؽبضٌىطىسىٓ24 ،
وىفي ئەۋغ (لەثىٍىؽي) ئۀؽبضٌىطىسىٓ ،ثىط وىفي ٍەھۇزىَالضزىٓ ،رۆد وىفي ِۇھبعىطالضزىٓ
ئىسى .ئەِّب ِۇـطىىالض رەضەپزىٓ ئۆٌگۀٍەضٔىڭ ؼبٔي (ئىجٕي ئىؽھبلٕىڭ ظىىطى لىٍىفىچە)
پەلەد  22ال ئبزەَ ئىىەٌْ .ېىىٓ ئىٕچىىىٍەپ ؼىزبؼزىىىٍىؽبٔسا ئۇالضزىٓ ئۆٌگۀٍەضٔىڭ ؼبٔي
 22ئەِەغ ،ثەٌىي  35وىفي ئىىۀٍىىي ِەٌۇَ.
ِۇؼۇٌّبٔالض ِەزىٕىگە لبٍزىپ وېٍىپ ـۇ وېچىٕي (ٍۀي ھىغىطىَىٕىڭ ٍ - 3ىٍي ـەۋۋإٌىڭ
ؼەوىىعىٕچي وۈٔي ٍەوفۀجە ٍۇضۇؾ وېچىؽىٕي) عىسزىٌ ھبٌەرزە ئۆرىۈظزى .ئۇالض پۈرۈْ ثىط
وېچە ئۆظٌىطىٕىڭ لبرزىك چب ضچبپ ھبضؼبٍٔىمٍىطىؽب ،عبضاھەد ۋە ٍبضىٍىطىٕىڭ ربلەرؽىع
ئبؼطىۋارمبٍٔىمٍىطىؽب لبضىّبً ِەزىٕە ٍوي ئېؽىعٌىطى ۋە وىطىؿ ئۆرەڭٍىطىسە لبضاۋۇٌٍۇلزب رۇضۇپ
چىمزي .ثوٌۇپّۇ ئبٌي ثبؾ لوِبٔسأىّىع ِۇھەِّەزۇْ ضەؼۇٌۇٌالھٕي لوؼساپ ،ثىساض ھبٌەرزە رۇضۇپ
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لبضاۋۇٌٍۇق لىٍسى .چۈٔىي ،ثۈگۈْ ھەض ذىً ئېھزىّبٌٍىمالضٔىڭ ٍۈظ ثېطىفىٕي چەرىە لبلمىٍي
ثوٌّبٍززي.
-4111عۇئبي :ھەِشائۇٌئەعەد غبصىحي
ضەؼۇٌۇٌالھ گەضچە ئۆٍىگە وىطىپ ئبضاَ ئېٍىۋارمبْ ثوٌؽىّۇٌ ،ېىىٓ ئۇ وېچىچە ھبظىطلي
ۋەظىَەد روؼطىؽىسا ئوٍٍىٕىپ ،ربوي ؼەھەضگە لەزەض وىطپىه لبلّىؽبٔىسى .ئۇ وېچىسىٓ ثىطى
« ٔبۋازا ِۇـطىىالض عەڭ ِەٍسأىسا لوٌؽب وەٌزۈضگەْ ؼەٌىجە ۋە ئۈؼزۈٍٔۈوىسىٓ روٌۇق
پبٍسىٍىٕبٌّىؽبٍٔىمىٕي ھېػ لىٍىفىپ ،ئبٌسىطاپ ِەوىىگە لبٍزمبٍٔىمىؽب پۇـبٍّبْ لىٍىپ لبٌؽب،
ِەزىٕىگە لبٍزب ھۇعۇَ لىٍىؿ ئۈچۈْ ٍوٌسىٓ ٍېٕىپ وېٍىفي ِۇِىىٓ» ،زېگەْ روؼطىٍىك
ئوٍٍىٕبرزي .ـۇڭب ،ئۇ وۆپ ئوٍٍىٕىپ ،ئبذىط ِەوىە لوـۇٔىؽب لبضىزب «لوؼالپ ظەضثە ثېطىؿ
ھەضىىىزي» لوظؼبؾ لبضاضىؽب وەٌسى.
ربضىرفۇٔبؼالض ـۇٔساق ذۇالؼىٍىسىىي ،ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ـۇ وۈٔي ئەرزىگەْ ربڭ ؼەھەضزە
(ٍۀي ھىغىطىَىٕىڭ ٍ - 3ىٍي ـەۋۋإٌىڭ ؼەوىىعىٕچي وۈٔي ئوھۇزرىٓ لبٍزىپ وىطىپ ئەرىؽي
ٍەوفۀجە ربڭ ؼەھەضزە) ِۇؼۇٌّبٔالضؼب ئوِۇِىَۈظٌۈن ئۇلزۇضۇؾ چىمىطىپ ئېالْ لىٍؽۇظزى ۋە
ئۇالضٔي زۈـّۀگە لوؼالپ ظەضثە ثېطىفىە ئبرٍىٕىفمب چبلىطزى .پەلەد ئوھۇز ئۇضۇـىؽب
لبرٕبـمبٔالضٔىڭال چىمىفىٕي ثۇٍطىسىِ .ۇؼۇٌّبٔالض ئوِۇِىَۈظٌۈن ھەضىىەرىە وېٍىپٍ ،بضا -
عبضاھەرٍىطىٕي رېڭىپ ،ھەض رەضەپزىٓ ٍېؽىۋارمبْ ذەۋپ  -ذەرەض ۋەھىّىؽىگە پىؽۀذ لىٍّبً
ئۇٔىڭ چبلىطىمىؽب ئبۋاظ لوـزي .ئبٔسىٓ ضەؼۇٌۇٌالھ ِۇؼۇٌّبٔالضٔي ثبـالپ ِەزىٕىسىٓ ٍۈضۈپ
وەرزي .ئۇالض زاۋاٍِىك ئبٌؽب ئىٍگىطىٍەپ ھەرزب ثىط چبؼسا ھەِطائۇٌئەؼەز (ِەزىٕىسىٓ 15
وىٍوِېزىطزىٓ وۆپطەن وېٍىسۇ) زېگەْ عبٍؽب ثېطىپ چۈـۈپ ِۇـۇ ٍەضگە لبضاضگبھٕي رىىزي ۋە
گبظاضِب رەؼىػ لىٍىسى.
زەي ِۇـۇ پەٍززە ،ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ لېفىؽب ِەئجەز ئىجٕي ئەثۇ ِەئجەز ذۇظائي وېٍىپ
ِۇؼۇٌّبْ ثوٌسى ۋە« :ئي ِۇھەِّەز! ئبٌالھ ثىٍەْ لەؼەِىي ،ؼبڭب وەٌگەْ ثۇ وۆڭۈٌؽىعٌىه ثىعگە
ثەوّۇ ئېؽىط وەٌسى .ئبٌالھ ؼبق  -ؼبالِەرٍىه ئبرب لىٍؽىچۇ؟ زەپ لبٌسۇق» ،زېسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ
ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇٔي ئەثۇ ؼۇـَبٕٔىڭ وەٍٕىسىٓ ٍېزىپ ،ئۇٔىڭؽب ؼىَبؼىٌ ھۇعۇَ لوظؼبپ لوضلۇرۇپ
ئۈضوۈرۈـىە ثۇٍطىسى.
ـۇٔساق ...ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ِۇـطىىالض لوـۇٔي ٍوٌسىٓ ٍېٕىپ وېٍىپ ِەزىٕىگە ھۇعۇَ
لىٍىؿ ذىَبٌىسا ثوٌۇـىسىٓ ئۀؽىطىگىٕي ھەضگىعِۇ ئبضرۇلچە ئوٍالپ وەرىۀٍىه ئەِەغ ئىسى.
ھەلىمەرۀّۇ ئۇالض ِەزىٕىسىٓ ِ 36ىً ( 58وىٍوِېزطزەن) ٍوي ٍۈضۈپ «ضەۋھب» زېگەْ عبٍؽب
چۈـىۀسىٓ وېَىٓ ،ئۆظئبضا ربپب ِ -بالِەد لىٍىفىپ ۋە ٍۇلىطى  -رۆۋەْ ؼورۇٌسىفىپ« :ھىچ
ئىؿ لىالٌّبً وەٌسۇق .پەلەد ـبٔۇ  -ـەۋوىزىٕىال ٍەضگە ئۇضاٌىسۇق ،ذبالغ .ئبٔسىٓ ربـالپ
وەٌسۇق .ھبٌجۇوي ،ئۇالضٔىڭ ئبضىؽىسا ثىعگە لبضـي ئبزەَ روپٍىَبٌىؽۇزەن وىفىٍەض ٍۀە لېٍىپ
لبٌسى .ـۇڭب لبٍزىفىّىع وېطەن ۋە ئۇالضٔي رەٌزۆوۈغ ٍولىزىفىّىع وېطەن» ،زەپ زاۋضاڭ
ؼېٍىفزي.
ٔەرىغىسە ِەوىە لوـۇٔي ضەۋھبزىٓ ئبٍطىٍىپ ِەزىٕىگە ھۇعۇَ لىٍىؿ ئۈچۈْ ئبرٍىٕىفمب
رەٍَبض ثوٌسىٌ .ېىىٓ ،ئەثۇ ؼۇـَبْ ئبرٍىٕىؿ ثۇٍطۇلي چىمىطىؿ ئبٌسىسا ئۇـزۇِزۇد ِەئجەز ئىجٕي
ئەثۇ ِەئجەز ذۇظائي پەٍسا ثوٌۇپ لبٌسى .ئەثۇ ؼۇـَبْ ِەئجەزٔىڭ ِۇؼۇٌّبْ ثوٌؽبٍٔىمىٕي
ئۇلّبٍززي .ـۇڭب ،ئۇ ئبززىَال ؼبالَ  -ؼىھەرزىٓ وېَىٓ « :ئي ِەئجەز! ٍوٌسا ثىطەض ؼەٍطى ئەھۋاي
ئۇچطارزىڭّۇ؟» زەپ ؼوضىسى .ثۇ چبؼسا ِەئجەز ئۇٔىڭؽب (ؼىَبؼىٌ ھۇعۇَ لوظؼبپ)ِ :ۇھەِّەزٔي
ئۇچطارزىُ ،ئۇ ؼىٍەضٔي لوؼالپ ـۇٔساق وۆپ لوـۇْ ثىٍەْ چىمىپزۇويِ ،ەْ ئۇٔساق لوـۇٕٔي
وۆضِىگۀىسىُ .ئۇالضٔىڭ وۆظٌىطىسىٓ لىؽبغ ئوري چبلّبق چېمىۋېزىپزۇ ،زەپ عبۋاة ثەضزى ،ئەثۇ
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ؼۇـَبْ ،چۆچۈپ وەرزيِ .ەوىە ئبضِىَىؽىٕىڭ ئىطازىؽي ثوـبپ ،ثەزۀٍىطىٕي رىزطەن ثبؼزي.
ٍۈضەوٍىطى عىؽىٍساپ ،پۇرٍىطى ؼىمىطاـمب ثبـٍىسى .ـۇڭب ،ئۇالض و ۆپ ثبؾ لبرۇضۇپ ئوٌزۇضِبٍال
« ذبرىطعەٍِىه پەلەد ِەوىىگە لبضاپ زاۋاٍِىك لوـۇْ چېىىٕسۈضگۀسىال ھبؼىً ثوٌىسىىەْ»،
زېگۀٕي رؤۇپ ٍەرزيٌ .ېىىٓ ،ئەثۇ ؼۇـَبّٔۇ ئىؽالَ لوـۇٔىؽب لبضىزب ؼىَبؼىٌ ھۇعۇَ لوظؼبپ،
ئۇالضٔىڭ لوؼالپ ظەضثە ثېطىؿ ھەضىىىزىٕي روؼىؽىٍي ثوٌّىؽبٔسىّۇ لبٍٔىك رولۇٔۇـمب رەۋەوىۈي
لىٍىفزىٓ ؼبلٍىٕىفمب زەۋەد لىٍّبلچي ثوٌسى.
ضەؼۇٌۇٌالھ ھەِطائۇٌئەؼەزرە ئۈچ وۈْ (ٍەوفۀجە وېٍىپ ،زۈـۀجە ،ؼەٍفۀجە ۋە چبضـۀجە،
ٍۀي ھىغىطىَىٕىڭ ٍ - 3ىٍي ـەۋۋإٌىڭ  - 11 ،- 10 ،- 9وۈٍٔىطى) رۇضۇپ ،ئبٔسىٓ ِەزىٕىگە
لبٍززي.
-4115عۇئبي :ئوھۇد غبصىحي ثىٍەْ ئەھضاة غبصىحي ئبسىٍىمىذىىي ھەسثىٌ ھەسىىەجٍەس
ئوھۇز ؼبظىزىسىىي ِەؼٍۇثىَەرٕىڭ ؼىَبؼىٌ ۋە ئىغزىّبئىٌ رەؼىطى ِۇؼۇٌّبٔالضؼب ٔىؽجەرەْ
ئىٕزبٍىٓ ٍبِبْ ثوٌسى .ئۇالضٔىڭ ضەلىجٍەض ٔەظىطىسىىي ؼبٌىت وۈچي ئېزىجبضزىٓ ؼبلىذ ثوٌسى ۋە
ئەي لەٌجىسىىي زەثسەثە  -ھەٍۋىزي لۇضۇق زەۋاؼب ئبٍٍىٕىپ لبالً زېسى .ئىچىي  -ربـمي
لىَىٕچىٍىمالض وۈٔؽېطى ئېفىپ ثبضزىِ .ەزىٕە ـەھىطى ذەۋپ  -ذەرەض ئىچىسە لبٌسى .ثۇ ۋالىزمب
لەزەض ئۇۋىؽىسا عىُ ٍبرمبْ ٍەھۇزىٌ ٍىالْ  -چبٍبٍٔىطى ۋە (ئۇالضٔىڭ ـبٍىىٍىطى ثوٌؽبْ)
ِۇٔبپىمالض ھەرزب ثەزەۋى ( لبضالچي) ئەضەثٍەض ئبـىبضا زۈـّۀٍىفىؿ ِەٍسأىؽب ئۆرزي ۋە ھەض
لبٍؽىؽي ئۆظ ئبٌسىؽب ھەضىىەد لىٍىپِ ،ۇؼۇٌّبٔالضؼب رېگىؿ لىٍّبلچي ثوٌسى .ھەرزب
ثەظىٍىطىٕىڭ رېرىّۇ ذوضىىي ئۆؼۈپِ ،ۇئّىٓ ِ -ۇؼۇٌّبٔالضٔي رەٌزۆوۈغ ٍولبرّبلچي ۋە رۈپ
ٍىٍزىعىسىٓ لۇضۇرّبلچي ثوٌۇـزي.
ثۇ ئۇضۇـمب ئىىىي ئبً ثوٌّبً رۇضۇپ ثۀي ئەؼەز لەثىٍىؽي ِەزىٕىگە ھۇعۇَ لوظؼبؾ ووٍىسا
ثوٌسى .ئبضلىسىٕال ئەظٌي ،لبضە لبربضٌىك لەثىٍىٍەض رىً ثىطىىزۈضۈپ ھىغىطىَىٕىڭ ٍ - 4ىٍي ؼەپەض
ئېَىسا ثىط ؼۈٍمەؼذ پىالٔالپ ،ؼبھبثىٍەضزىٓ ئوْ وىفىٕىڭ ئۆٌزۈضۈٌىفىگە ؼەۋەة ثوٌسىِ .ۇـۇ
ئبٍٕىڭ ئۆظىسە ٍۀە ثۀۇ ئبِىط لەثىٍىؽي چوڭ ثىط ؼۈٍمەؼزچىٍىه ھەضىىىزي ئېٍىپ ثېطىپ،
ثىطالال  70ؼبھبثىٕىڭ پبعىئەٌىه ئۆٌزۈضۈٌىفىٕي وەٌزۈضۈپ چىمبضزى .ثۇ ۋەلە ربضىرزب «ثىئطى
ِەئؤە پبعىئەؼي» زەپ ئبربٌسى .ثۀي ٔەظىط ٍەھۇزىٍَىطى ِۇـۇ عەضٍبٔسا ئىعچىً ئبزاۋەرٍىفىپ
ۋە ئۆچەوىفىپ رۇضزى .ھەرزب ـۇ ٍىٍي ضەثىئۇٌئەۋۋەٌسە ضەؼۇٌۇٌالھٕي ئۆٌزۈضۈـٕي ِەلؽەد لىٍؽبْ
ثىط ؼۈٍمەؼذ پىالٍٔىسى .ثۀۇ ؼەپزبْ لەثىٍىؽىٕىڭ ذوضىىي ئۆؼۈپِ ،ۇـۇ ٍىٍي (ٍۀي
ھىغىطىَىٕىڭ ٍ - 4ىٍي) عۇِبزىَەي ئەۋۋەٌسە ِەزىٕىگە ھۇعۇَ لىٍىفمب رەٍَبض ثوٌسى.
ٌېىىٓ ئۇٌۇغ ٍوٌجبـچىّىع ِۇھەِّەزۇْ ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ ثۇ
عىسزىٍَىفىپ وەرىەْ ثۇ ۋەظىَەرىە لوٌالٔؽبْ زأب رەزثىطٌىطى ۋە ٍۈضگۈظگەْ روؼطا ؼىَبؼەرٍىطى
ـۇ ذەۋپ  -ذەرەض زوٌمۇٍٔىطىٕىڭ ثەھەٍۋەد زاۋاٌؽۇـٍىطىٕي لبٍٕىؽبْ لبظأؽب ؼۇ لۇٍؽبٔسەوال
پەؼەٍزّەوزە ۋ ە ِۇؼۇٌّبٔالضؼب لبٍزىسىٓ ئۈؼزۈٍٔۈن ۋە ؼەٌىجە ٔۇؼطەد ئبرب لىٍّبلزب ئىسى.
ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ثۇ ھەلزە ئبٌؽبْ رۇٔغي لەزىّي ھەِطائۇٌئەؼەزوە لوظؼىؽبْ «لوؼالپ ظەضثە ثېطىؿ
ھەضىىىزي» ثوٌؽبٔىسى .ئۇ ثۇ ھەضىىەد ئبضلىٍىك ئىؽالَ لوـۇٔىٕىڭ ٔبَ  -ـۆھطىزىٕي ظوض زەضىغىسە
لوؼساپ لبٌسى ۋە ئۇالض ٔىڭ ؼىَبؼىٌ ھەٍۋىزىٕي ئبؼبؼىٌ عەھەرزىٓ ئەؼٍىگە وەٌزۈضۈپ،
ٍەھۇزىَالض ۋە ِۇٔبپىمالضٔي ؼبضاؼىّىسە لبٌسۇضزى .ئبضلىسىٕال ثىط لبٔچە ھەضثىٌ ھەضىىەرٍەضٔي
لوظؼبپِ ،ۇؼۇٌّبٔالٔىڭ ـبٔۇ  -ـەۋوىزىٕي لبٍزىسىٓ رىىٍىسى .ثەٌىي رېري ئىٍگىطىىىسىٓ ظوض
زەضىغىسە ٍۇلىطى وۆرۈضزى.
ئوھۇز ئۇضۇـي رطاگېسىَىؽىسىٓ وېَىٓ ِۇؼۇٌّبٔالضؼب لبضـي ھەضىىەد ئېٍىپ ثبضؼبٔالضٔىڭ
رۇٔغىؽي ئەؼەز ئىجٕي ذۇظەٍّە عەِەري ثوٌسىِ .ەزىٕە رەضەپ ئىگەٌٍىگەْ ئبذجبضارزىٓ لبضىؽبٔسا
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ذۇۋەٍٍىسٔىڭ ئىىىي ئوؼٍي رەٌھە ۋە ؼەٌىّەٌەض ئۆظ عەِەري ئەؼەز ئىجٕي ذۇظەٍ ّەزىٓ ۋە ثبـمب
عەِەرٍەضزىٓ ئبزەَ رەـىىٍٍەپ ،ضەؼۇٌۇٌالھمب لبضـي ئبرالٔؽبٍٔىمي ِەٌۇَ ثوٌسى .ـۇڭب ،ضەؼۇٌۇٌالھ
زەضھبي ھەضىىەرىە وېٍىپِ ،ۇھبعىط ۋە ئۀؽبضالضزىٓ ثوٌۇپ  150وىفىٍىه لوـۇْ رەـىىٍٍىسى.
لوـۇٔؽب ئەثۇ ؼەٌىّىٕي ئەِىط لىٍىپ رەٍىٍٕەپ ئۇٔىڭؽب ثىط رۇغ لبزاپ ثەضزى .ئەثۇ ؼەٌىّە
لوـۇٔي ثۀي ئەؼەز لەثىٍىؽي ئۆظ رەۋەٌىىىسىٓ لوظؼبٌؽۇچە ثبؼزۇضۇپ ثېطىپ ،ھۇعۇَ لوظؼىسى .
ثۀي ئەؼەز ذەٌمي رۇٌۇِسىٓ رولّبق چىممبٔسەن ئۇـزۇِزۇد ٍۈظ ثەضگەْ ثۇ ثبالٍي  -ئبپەرزىٓ
ئباللعازە ثوٌۇپ ،رېڭىطلبپ رەضەپ  -رەضەپىە چېچىٍىپ وەرزيِ .ۇؼۇٌّبٔالض ئۇالضٔىڭ ٔۇضؼۇْ
رۆگە ،لوً ،چبضۋىٍىطىٕي ؼۀىّەد ئېٍىپ ،ئبِبْ  -ئېؽەْ ِەزىٕىگە لبٍززي .ئبضىسا ئۇضۇؾ ٍۈظ
ثەضِىسى .ثۇ لوـۇْ ھىغىطىَىٕىڭ ٍ - 4ىٍي ِۇھەضضەِٕىڭ ھىالي (ٍېڭي) ئېَي وۆضۈٔگەْ وۈٍٔەضزە
ئەۋەرىٍگۀىسى .لوـۇْ لبٍزىپ وەٌگۀسىٓ وېَىٓ ئەثۇ ؼەٌىّۀىڭ ئوھۇز ئۇضۇـىسا ٍبضىالٔؽبْ
عبضاھىزي ٍبِبٍٔىفىپ وېزىپ ئۇظاق ئۆرّەً ئبٌەِسىٓ ئۆرزي.
ِۇـۇ ئبٍٕىڭ (ٍۀي ھىغىطىَىٕىڭ ٍ - 4ىٍي ِۇھەضضەَ ئبٍٕىڭ)  - 5وۈٔي ذبٌىس ئىجٕۇ ؼۇـَبْ
ھۇظەٌىَٕىڭ ِۇؼۇٌّبٔالضؼب لبضـي لوـۇْ روپالۋارمبٍٔىمي روؼطىؽىسىىي ذەۋەض ِەزىٕىگە ٍېزىپ
وەٌسى .ـۇڭب ،ضەؼۇٌۇٌالھ ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئۀىَؽٕي ئۇٔي ئۇعۇلزۇضۇۋېزىفىە ئەۋەرزي .ئبثسۇٌالھ
ئىجٕۇ ئۀىَػ ٍوٌؽب چىمىپ  18وۈٔسىٓ وېَىٓ ِۇھەضضەِٕىڭ  - 23وۈٔي ـۀجە ِەزىٕىگە لبٍزىپ
وەٌسى .ئۇ ۋەظىپىؽىٕي ِۇۋەپپەلىَەرٍىه ئوضۇٔالپ ،ذبٌىسٔي ئۆٌزۈضۈپ وبٌٍىؽىٕي وېؽىپ ثىطگە
ئېٍىپ وەٌگۀىسى.
ِۇـۇ ٍىٍي (ٍۀي ھىغىطىَىٕىڭ ٍ - 4ىٍي) ؼەپەض ئېَىسا ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ٍېٕىؽب ئەضەثٍەضٔىڭ
ئۇظەي ۋە لبضە لەثىٍىٍىطىسىٓ ثوٌۇپ ،ثىط رۈضوۈَ وىفىٍەض وەٌسى .ئۇالض ئۆظٌىطىٕىڭ ِۇؼۇٌّبْ
ثوٌؽبٍٔىمىٕي ثىٍسۈضۈـۈپ ضەؼۇٌۇٌالھزىٓ ئۇالضؼب زىٕي رەٌىُ ثېطىسىؽبْ ۋە لۇ ضئبْ ئولۇـٕي
ئۈگىزىسىؽبْ ئبزەَ لوـۇپ لوٍۇـٕي ئۆرۈٔسى .ـۇڭب ،ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇالضؼب ئبٌزە ٔەپەض وىفىٕي
لوـۇپ لوٍسى ۋە ئۇالضؼب ِىطؼەز ئىجٕي ئەثۇ ِىطؼەز ؼۀەۋىٕي ثبؾ ئەِىط لىٍىپ رەٍىٍٕىسى.
ئۇالض ِەظوۇض زەۋەد پىسائىٍَىطىٕي ئېٍىپ ٍوٌؽب چىمىپ ،ضەعىئ زېگەْ ٍەضگە ثبضؼبٔسا ثىطزىٕال
ٔىَىزىٕي ثۇظۇپ ،ھۇظەًٍ لەثىٍىؽىٕىڭ ثۀي ٌىھَبْ ئبٍّىمىٕي ثۇالضٔي ئۆٌزۈضۈـىە چبلىطزى.
ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇالضزىٓ ٍۈظزەن لوضاٌٍىك ئبزەَ چىمىپ ،پىسائىَالضٔىڭ ئىعىؽب چۈـزي ۋە ئۇالضٔىڭ
ئبضلىؽىسىٓ ئىع لوؼالپ چېپىپ ئبذىطى ٍېزىفىۋېٍىپ ،لوضـىۋاٌسى (پىسائىَالض ثۇ چبؼسا ئېگىع
ثىط لىَبؼب چىمىۋاٌؽبٔىسى) ۋە ھىٍَە ئىفٍىزىپ« :ئەگەض رەؼٍىُ ثوٌۇپ ،لىطزىٓ چۈـؽەڭالض
ؼىٍەضزىٓ ثىطِۇ ئبزەِٕي ئۆٌزۈضِەؼٍىىىە ئەھسى  -پەٍّبْ ثېطىّىع» ،زېَىفزي .ثۇ چبؼسا
پىسائىَالض ثبـٍىمي ئبؼىُ ئىجٕۇ ؼبثىذ وبپىطالضٔىڭ ئەھسىؽىگە ئەي ثوٌۇپ لىطزىٓ چۈـّەً
لبضـىٍىك ثىٍسۈضگۀىسى ،ئۇالض لىطٔي ئولمب رۇرۇپِ ،ۇؼۇٌّبٔالضزىٓ ٍەرزە وىفىٕي ـېىھذ
لىٍىۋەرزي .پەلەد ذۇثەٍت ،ظەٍس ئىجٕي زەؼىٕە ۋە ٍۀە ثىط ئبزەِال لېپمبٌسى .زۈـّۀٍەض ٍۀە ثىط
لېزىُ ٔەٍطەڭۋاظٌىك لىٍىپ ،ئۇالضؼب لبرزىك ئەھسى  -پەٍّبْ ثەضگۀىسى .ثۇ ئۈچ وىفي ئۇالضٔىڭ
ئبٌسىؽب چۈـزيٌ .ېىىٓ ثۇ وبـىطالض ئۇالضؼب ثەضگەْ ئەھسى  -پەٍّبٍٔىطىٕي چۆضۈپ ربـالپال لبرزىك
ضەھىّؽىعٌىه ثىٍەْ ئۇالضٔي ئۇضۇپ ثبؼالپ ؼۆضەپ ِېڭىفزي .وىَىٓ ئۇالضٔىّۇ ئۆٌزۈضىۋەرزي.
ضەعىئ ۋەلەؼي ٍۈظ ثەضگەْ ئبٍٕىڭ ئۆظىسە ئۇٔىڭسىٓ ئېؽىط ،ئۇٔىڭسىٓ ئې چىٕىفٍىك ٍۀە ثىط
پبعىئە ٍۈظ ثەضزى .ئۇ ربضىرزب ثىئطى ِەئؤە پبعىئەؼي زەپ ئبربٌسى.
ۋەلە ِۇٔساق ٍۈظ ثەضزى « :ـۇ وۈٍٔەضزە ٍۀە «ٔەٍعىۋاظالض پبزىفبھي» زېگەْ ٔبِي ثبض ئەثۇ
ثەضضائ ِەزىٕىگە وېٍىپ ،ضەؼۇٌۇٌالھ ثىٍەْ وۆضۈـزي .وۆضۈـۈؾ زاۋاِىسا ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇٔي
ِۇؼۇٌّب ْ ثوٌۇـمب زەۋەد لىٍؽبٔىسى .ئۇ ھبظىطچە ِۇؼۇٌّبْ ثوٌّبٍسىؽبٍٔىمىٕي ،ئەِّب ئۇٔي
چەرىىّۇ لبلّبٍسىؽبٍٔىمىٕي ثىٍسۈضۈپ « :ئي ضەؼۇٌۇٌالھ! ئەؼھبثىٍىطىڭٕي ٔەعسە رەضەپىە
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ئەۋەرىەْ ثوٌؽبڭ ،ئۇالض ئەھٍي ٔەعسٔي زىٕىڭؽب زەۋەد لىٍؽبْ ثوٌؽب ،ئۇالضٔىڭ ِۇؼۇٌّبْ
ثوٌۇـىسا ئۈِىس ثبض ئىسى» ،زەپ ضەؼۇٌۇٌالھمب رەوٍىپ ثەضگەْ وىفي ثوٌسى .ضەؼۇٌۇٌالھِ« :ەْ
ئۇالضؼب ٔەعسە ئبھبٌىؽىٕىڭ ٍبِبٍٔىك لىٍىفىسىٓ لوضلىّەْ» ،زېۋىسى ،ئەثۇ ثەضضائ« :ذبرىطعەَ
ثوٌؽىِٓ ،ەْ ئۇالضؼب ثبؾ پبٔبھ ثوٌىّەْ» ،زېسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇٔىڭؽب ( 40ئىجٕي
ئىؽھبلٕىڭ ضى ۋاٍىزىسە ۋە ؼەھىھۇٌجۇذبضىسا ٍەرّىؿ) ئبزەِٕي لېزىپ ٍوٌؽب ؼبٌسى ۋە ئۇالضؼب ثۀي
ؼبئىسە ئبٍّىمىٕىڭ ثبـٍىمي ِۇٔعىط ئىجٕي ئەِطىٕي ئەِىط لىٍىپ رەٍىٍٕىسى .ئۇالض
ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ئەڭ ٍبذفىٍىطى ،پبظىً ؼبٌىھٍىطى ۋە ئەڭ زىَبٔەرٍىه لبضى لۇضئبٍٔىطىسىٓ
رەضوىپ ربپمبٔىسى .ئ ۇالض ٍوٌؽب چىمىپ وۈٔسۈظى ئورۇْ رىطىپ ؼېزىپ ،ئەھٍي ؼۇـفۀىڭ
ٍېّەوٍىىٍىطىٕي ؼەٍِىؽە ،وېچىؽي «لۇضئبْ وەضىُ» ٔي زەضغ ِۇظاوىطە لىٍىفبرزي ۋە ٔبِبظزا لىَبَ
رۇضارزي .ئۇالض ـۇ ضەۋىفزە ٍوي ٍۈضۈپ ،ئبذىط ثىط وۈٔي ثىئطى ِەئۇٔەگە وېٍىپ چۈـزي .ئبٔسىٓ
ئۇالض ھەضاَ ئىجٕي ِىٍ ھبْ (ئۇِّۇ ؼۇٌەٍّٕىڭ لېطىٕسىفي)زىٓ ذۇزأىڭ زۈـّىٕي ئبِىط ئىجٕي
رۇـەٍٍگە ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ِەوزۇثىٕي ئەۋەرزي .ذۇزأىڭ زۈـّىٕي ِەٌئۇْ ئبِىط ئىجٕي رۇـەًٍ
ذەرىە لبضاپّۇ لوٍّبً ثىط ئبزەِٕي ثۇٍطۇپ ،ھەضإِىڭ وەٍٕي رەضىپىسىٓ ٔەٍعە ئۇضؼۇظزى .ھەضاَ
وەٍٕىسىٓ ئۇضۇٌؽبْ ٔەٍ عىٕىڭ ئبٌسى رەضىپىسىٓ لبْ ثىٍەْ رىفىپ چىممبٍٔىمىٕي وۆضۈپ« :ئبٌالھۇ
ئەوجەض ،وەئجىٕىڭ ضەثجي ثىٍەْ لەؼەِىيِ ،ەْ ئبضظۇٍۇِؽب ٍەرزىُ» ،زېسىَۇ ،ؼىَىطىٍىپ ٍىمىٍسى.
ذۇزأىڭ زۈـّىٕي ئبِىط ھەضاَ ئىجٕي ِىٍھبٕٔي ـېھىذ لىٍىۋەرىۀسىٓ وېَىٓ زەضھبي
چىمىپ ،ثۀي ئبِىط ذەٌمى ٕي ھەضإِىڭ ھەِطاھٍىطى ثىٍەْ ئۇضۇـۇـمب چبلىطزىٌ .ېىىٓ ئۇالض ـۇ
عەِەرزىٓ ثوٌؽبْ ئەثۇ ثەضضائىٕىڭ پبٔبھٍىمىٕي وۆظزە رۇرۇپ ،ئۇٔىڭ چبلىطىمىؽب ئبۋاظ لوـّىسى.
ِەٌئۇْ ئبِىط ثۇٔىڭ ثىٍەْ روذزىّبً ثۀي ؼۇٌەٍّٕي عەڭگە (ٍبضزەِگە) چبلىطؼبٔىسى .ئۇالضزىٓ
ئۇؼەٍَە ،ضەئٍي ۋە ظەوۋاْ ئبٍّبلٍىطى لوظؼىٍىپ وېٍىپ ،زەۋەد ئۆِىىىٕي لۇضـىۋاٌسى ۋە ئۇالضٔي
ئۇضۇـمب ِەعجۇضالپ ،لبرزىك عەڭ ثوٌسىِ .ۇؼۇٌّبٔالض رەضەپزىٓ پەلەد وەئەة ئىجٕي ظەٍس ئىجٕي
ٔەعغبضزىٓ ثبـمىؽي پۈرۈٍٔەً ـېھىذ لىٍىۋېزىٍسى .وەئەة ئۆٌۈوٍەض ئبضىؽىسا ھبٍبد لبٌؽبْ
ثوٌۇپ ،ذېٍي ئۇ ظاق ئۆِۈض وۆضگۀسىٓ وېَىٓ ذۀسەن ئۇضۇـىسا ـېھىذ ثوٌۇپ وەرزي.
ضەؼۇٌۇٌالھ ِۇـۇ ثىط لبٔچە وۈْ ئىچىسە ئبضلب  -ئبضلىسىٓ ٍۈظ ثەضگەْ ضەعىئ ۋە ثىئطى ِەٌئۇٔە
پبعىئەٌىطى ئۈچۈْ لبرزىك لبٍؽۇضزى ۋە ئېؽىط ئبظاة ربضرزي .ھەرزب ثىط لبٔچە وۈْ ئىچ پۇـۇلىٕي
ثبؼبٌّبً ،ئۆظ ئەؼ ھبثىٍىطىگە ؼۈٍمەؼذ لىٍؽبْ ۋە ئبٌساپ ٍولبرمبْ ئبـۇ لەثىٍە ۋە ئبٍّبلالضؼب
زۇئبٍي ثەز لىٍسى.
-4118عۇئبي :ثۀي ٔەصىش غبصىحي
ٍەھۇزىَالض ئىؽالَ زىٕىٕىڭ ِەزىٕە رۇپطىمىسا ٍىٍزىع ربضرمبٍٔىمىؽب ۋە ِۇھبعىط ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ
ثۇ ٍەضزە ٍەضٌىفىپ لبٌؽبٍٔىمىؽب لبرزىك ئبچچىك ؼبلالپ وەٌسى .ئۇالض ِۇؼۇٌّبٔالضؼب ـۇٔچە ئۆچ
ثوٌؽىّۇٌ ،ېىىٓ ئۇالضزا ِۇؼۇٌّبٔالض ثىٍەْ لبضـىالـمۇزەن ٍۈضەن ۋە عبؼبضەرٕىڭ ٍولٍۇلىسىٓ،
ٍوـۇضۇْ ئبزاۋەد ظەھەضٌىطىٕي چېچىفمب ئۇضۇٔبرزي ۋە ثۇ ئبضلىٍىك وۆڭٍىٕي رەؼىىٓ ربپمۇظارزي.
ٌېىىٓ ئوھۇز ئۇضۇـي ۋەلەؼىسىٓ وېَىٓ ئۇالض ثىطزىٕال ذوضىىي ئۆؼۈپ ،ئوچۇلزىٓ  -ئوچۇق
ِۇؼۇٌّبٔالض ثىٍەْ ئۆچەوىفىفىە ثبـٍىسى .ئبذىط ئۆظ پۇرىؽب ئۆظٌىطى پبٌزب ؼېٍىپ،
ضەؼۇٌۇٌالھٕي لەؼزٍەپ ئۆٌزۈضۈؾ ؼۈٍمەؼزىٕي پىالٍٔىسىٌ .ېىىٓ ئوٍٍىّىؽبْ ٍەضزىٓ ئىؿ پبؾ
ثوٌۇپ لبٌسى .عىجطىئىً ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ئبٌالھٕىڭ زەضگبھىسىٓ ۋەھىٌ ئېٍىپ وېٍىپ،
ضەؼۇٌۇٌالھمب ئۇالضٔىڭ ؼۈٍمەؼزىٕي ئۇلزۇضۇپ لوٍسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇالضؼب ِۇھەِّەز
ئىجٕۇ ِەؼٍەِۀي ئەۋەرىپ « :ثۀي ٔەظىط ٍەھۇزىٍَىطى ئوْ وۈْ ئىچىسە ِەزىٕىسىٓ چىمىپ
وەرؽۇْ ،ؼۀٍەضٔىڭ ثۇ عبٍسا ئوٌزۇضالٍىفىفىڭالضؼب لەرئىٌ ٍوي لوٍۇٌّبٍسۇ ،ئوْ وۈٔسىٓ وېَىٓ
ئۇچطىزىٍؽبٔالضٔىڭ وبٌٍىؽي ئېٍىٕىسۇ» ،زەپ ئۇٌزىّبرۇَ ربپفۇضزىٍ .ەھۇزىَالضِۇ چىمىپ
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وەرّەوزىٓ ثبـمب ئبِبي ربپبٌّبً ،ثىط ٔەچچە وۈْ وۆچۈؾ رەٍَبضٌىمىٕي لىٍىپ رۇضؼبٔسا
ِۇٔبپىمالضٔىڭ وبرزىجېفي ئبثسۇٌالھ ئىجٕۇ ئۇثەً ئۇالضؼب ٍەي ثېطىپ لوٍسى .ثۇٔي ئبڭالپ
ٍەھۇزىَالضٔىڭ ئىفۀچىؽي ئېفىپ ،ئبٌٍىمبچبْ ؼۇٔؽبْ ئىطازىؽىگە عبْ وىطىپ لبٌسى .ثۇٔىڭ
ثىٍەْ ئۇالض ،عبْ رىىىپ ئېٍىفىؿ لبضاضىؽب وېٍىفزيٍ .ەھۇزىَالضٔىڭ ثبـٍىمي ھۇٍەً ئىجٕۇ
ئەذزەپ ئبثسۇٌالھ ئىجٕۇ ئۇثەٍٕىڭ لۇرطارمۇٌىمىؽب ئىفىٕىپ وېزىپ ،ضەؼۇٌۇٌالھمب ئوچۇلزىٓ
ئوچۇق« :ثىع ٍۇضد ِ -بوبٍٔىطىّىعٔي ؼبڭب ربـالپ چىمىپ وەرّەٍّىع ،لوٌۇڭسىٓ وەٌگىٕىٕي
لىٍؽىٓ ،ثىع رەٍَبض» ،زەپ ذەۋەض وىطگۈظزى.
ـۇڭب ِۇؼۇٌّبٔالض ئبلىۋەرٕىڭ لبٔساق ثوٌۇـىسىٓ لەرئىَٕەظەض ثۀي ٔەظىط ٍەھۇزىٍَىطى
ضەؼۇٌۇٌالھٕي لەؼزٍەپ ئۆٌزۈضۈـٕي پىالٍٔىؽبٔىىەْ ،ئۇالض ثىٍەْ رىؽّۇرىػ ئېٍىفىپ ،ئۆظ
پەٍؽەِجىطىگە ؼۈٍمەؼذ لىٍىؿ ٔىَىزىسە ثوٌؽبٔالضٔىڭ ئەزەة  -عبظاؼىٕي ثېطىؿ لبضاضىؽب وەٌسى.
ئبٔسىٓ ئۇالض ثىٍەْ ٔەخ ِەٍسأسا ئېٍىفىپ ،ئبـىبضا ثىط رەضەپ ثوٌۇؾ ئۈچۈْ ئبرالٔسى .ضەؼۇٌۇٌال
ئۆظ ئوضٔىسا ِەزىٕىسە ئبثسۇٌالھ ئىجٕۇ ئۇِّۇ ِەوزۇِٕي لبٌسۇضزى .ئەٌەِٕي ئەٌي ئىجٕي ئەثۇ ربٌىجمب
رۇرمۇظزى .ئبٔسىٓ ٍوٌؽب چىمىپ ،ثۀي ٔەظىط ِەھەٌٍىؽىگە ٍېزىپ ثېطىپال ئۇالضٔي ِۇھبؼىطىگە
ئېٍىۋەرزي .ثۀي ٔەظىط ٍەھۇزىٍَىطى ئبـىبضا ئېٍىفىفزىٓ لوضلۇپ ،لەٌئە ۋە لوضؼبٍٔىطىؽب
چىمىۋېٍىپِ ،ۇؼۇٌّبٔالضؼب ئوق ۋە ربـالضٔي ئېزىپ ،لبضـىٍىك وۆضؼىزىفىە ثبـٍىسى .لەٌئە
ئەرطاپىؽب عبٍالـمبْ ذوضِىعاضٌىك ۋە ئۈظۈِعاضٌىمالض ئۇالضٔىڭ لبضـىٍىك وۆضؼىزىفىگە لوالٍٍىك
ـبضائىذ ٍ -بضىزىپ ثەضگەْ ثوٌؽبچمب ،ضەؼۇٌۇٌالھ ثۇ ذوضِب ۋە ئۈظۈَ ربٌٍىطىٕي وېؽىپ ربـالـمب
ثۇٍطىسى.
ثۀي ٔەظىط ٍەھۇز ىٍَىطىٕىڭ ثېفىؽب وۈْ چۈـىۀسە ثۀي لۇضەٍعە ٍەھۇزىٍَىطىّۇ ئۆظىٕي
چەرىە ئبٌسىِ .ۇٔبپىك ،ذبئىٓ ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئۇثەٍّۇ ۋە ؼەرفبٍٔىك ئىززىپبلساـٍىطىّۇ ۋەزىؽىگە
ئەِەي لىٍّىسى .لىؽمىؽي ،ھېچىىفي ئۇالضؼب ٍبذفىٍىك لىٍىؿ ٍبوي ٍبِبٍٔىمزىٓ ِۇزاپىئە
لىٍىفمب پېزىٕبٌّىسىِ .ۇھبؼىطە ئۇظۇٔؽب ؼوظۇٌّبٍال (پەلەد ئبٌزە وۈْ زاۋاَ لىٍؽبٍْ ،ۀە ثىط
ضىۋاٍەرزە  15وۈْ زاۋاِالـمبْ زېَىٍگەْ) ئبٌالھ ئۇالضٔىڭ زىٍٍىطىؽب لوضلۇٔچ ربـٍىؽبْ چېؽي ،ئۇالض
ئۆظىچىال ثوـىفىپ ،لوضاي ربـالپ رەؼٍىُ ثوٌۇـمب رەٍَبض ثوٌسى ۋە ضەؼۇٌۇٌالھمب ئەٌچي ئەۋەرىپ:
«ث ىع ِەزىٕىسىٓ وۆچۈپ وېزىّىع ،ئۇضۇـٕي روذزبرؽبڭ» ،زېسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ضەؼۇٌۇٌالھ
ئۇالضؼب ئۆظىٕي ۋە ذورۇْ  -ثبال  -چبلىٍىطىٕي (لۇضاي ٍ -بضالٍىطىسىٓ ثبـمب) ۋە رۆگىگە لبچىٍىؽىٍي
ثوٌىسىؽبْ ٔەضؼە  -وېطەوٍىطىٕي ئېٍىپ چىمىپ وېزىؿ ـەضري ثىٍەْ ؼېپىً زەضۋاظىؽىٕي
ثوـىزىس ىؽبٍٔىمىٕي ئېَززي ،ئۇالض ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ـەضرىگە وۆٔۈپ لەٌئەزىٓ چۈـزي ۋە وېفەن ۋە
زېطىعە عبھبظٌىطىٕي ئېٍىپ چىمىپ وەرّەن ئۈچۈْ ئۆظٌىطىٕىڭ ئۆٍٍىطىٕي ئۆظ لوٌٍىطى ثىٍەْ
ٍېمىزىپ ،ثۇظۇـمب ثبـٍىسى .ھەرزب ثەظىٍىطى ئۆٍٍىطىٕىڭ ؼىٕغىٌ  -ثبالٌىطىؽىچە وۆرۈضۈۋېٍىفزي.
ئبٔسىٓ ذورۇْ  -ثبال  -چبلىٍىطىٕي وۆرۈضۈپ 600 ،رۆگىگە ٔەضؼە وېطەوٍىطىٕي ئبضرىپ
ِەزىٕىسىٓ چىمىپ وەرزي .ئۇالضٔىڭ وۆپ لىؽّي ،ثوٌۇپّۇ ھۇٍەً ئىجٕۇ ئەذزەپ ۋە ؼەالَ ئىجٕۇ
ِىفىەَ لبربضٌىك وبرزىۋاـٍىطى ذەٍجەضگە وۆچزي .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ثۀي ٔەظىط
ٍەھۇزىٍَىطىٕىڭ ثبضٌىك لوضاي ٍ -بضاؼٍىطىٕي ٍىؽىۋاٌسى ۋە ِبي ِ -ۈٌۈن ،ئۆً  -ئىّبضەرٍىطىٕي
ئۆرىۈظۈۋاٌسىٔ .ەرىغىسە ھەضثىٌ ئەؼٍىھە لبربضىسا  50زأە ؼبۋۇد 50 ،زأە ِىػ لبٌپىمي ۋە 340
زأە ٔەٍعە  -لىٍىچ لوٌؽب چۈـزي.
ثۀي ٔەظىط ٍەھۇزىٍَىطىسىٓ ربضرىۋېٍىٕؽبْ ِبٌالضٍ ،ەض  -ظېّىٓ ،ئۆً  -ئىّبضەرٍەضٔىڭ
ھەِّىؽي ِەذؽۇغ ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ثبـمۇضۇـىسا ثوٌسى .ثۀي ٔەظىط ؼبظىزي ھىغىطىَىٕىڭ - 4
ٍىٍي ضەثىئۇٌئەۋۋەي ( - 4ئبً)زە (ِىالزىَە ٍ - 626ىٍي ئبۋؼۇؼززب) ئېٍىپ ثېطىٍسى.
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-4171عۇئبئ :ەجذى غبصىحي
ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ثۇ لېزىّمي (ثۀي ٔەظىط) ؼبظىزىسا ئب ضرۇلچە ثەزەي رۆٌىّەٍال لوٌؽب وەٌزۈضگەْ
ؼەٌىجىؽي ئبضلىٍىك ئۇالضٔىڭ ِەزىٕە ۋە ئۇٔىڭ ئەرطاپىسىىي ؼىَبؼىٌ ئوضٔي لبٍزب رىىٍۀسى،
ِۇٔبپىمالض ئبـىبضا گەپ ٍوضؼىٍىزىؿ ۋە ئىؽۋاگەضچىٍىه عىٕبٍي ھەضىىەرٍىطىسىٓ ۋالزىٕچە
روذزىسى .ئوھۇز ئۇضۇـىسىٓ وېَىٓ ِۇؼۇٌّبٔالضؼب لبضـي ھەضىىەرزە ثوٌؽبْ ،ھەرزب ئىؽالَ زەۋىزي
پىسائىٍَىطىؽب ضەظىً ۋاؼىزىٍەضٔي لوٌٍىٕىپ ،ئۇالضٔي ۋەھفىٍَەضچە لەؼزٍەپ ئۆٌزۈضگەْ ،ثەٌىي
رېري ٍۈضىىىٕي لبپزەن لىٍىپِ ،ەزىٕىگە ھۇعۇَ لىٍىؿ ذبَ  -ذىَبٌىسا ثوٌؽبْ ئبـۇ ثەزەۋى
لبضالچي ئەضەة ئوؼطىٍىطىٕىڭ ئەزىجىٕي ثېطىؿ پۇضؼىزي ئەِسى پىفىپ ٍېزىٍگۀىسى.
ضەؼۇٌۇٌالھ ئبـۇ لبضا ٍۈظ ئبٌساِچىالضٔىڭ ئەزىجىٕي ثېطىفىە ئبرٍىٕىؿ ئبٌسىسا رۇضؼبٔسا
ؼەرفبْ لەثىٍىؽىٕىڭ ثۀي ِۇھبضىپ ۋە ثۀي ؼۆئٍەثە ئبٍّبلٍىطىسىٓ ،ثىط روپ لبضالچي ثەزەۋىٍەض
روپٍىٕىپِ ،ەزىٕىگە ھۇعۇَ لىٍىؿ ووٍىسا ثوٌۇۋارمبٍٔىك ذەۋىطى ئبڭالٔسى .ـۇڭب ،ضەؼۇٌۇٌالھ
زەضھبي ھەضىىەرٍىٕىپ ،ثۇ لبضا لوضؼبق روِپبً ؼەھطاٌىمالضٔىڭ ٍوٌؽىع لىٍّىفٍىطىٕىڭ لبٍزب
رەوطاضالّٔبؼٍىمي ئۈچۈْ ٔەعسى ؼەھطاؼىٕي ئبضىالپ ئبد چبپزۇضۇپ ،ربظىالؾ ئېٍىپ ثېطىپ،
ئۇالضٔىڭ زىٍىؽب لوضلۇٔچ ئۇضۇؼىٕي رېطىپ لوٍۇپ وەٌّەوچي ثوٌسى.
«ربؼسا ٍوٌۋاغ ثوٌّىؽبِ ،بٍّۇْ پبزىفبھ» ،زېگۀسەن لبضالچىٍىك ۋە ثۇالڭچىٍىك وەؼپىگە
ئبزەرٍىٕىپ وەرىەْ ثۇ ٍبۋاٍىالض ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ئبرٍىطىٕىڭ وىفٕىگەْ ئبۋاظىٕي ئبڭالپال ،لوضلۇپ
ٍۈضىىي لېپىسىٓ چىمزي .ربغ لىطٌىطى ۋە ئېىىٕعاضٌىمالضؼب ِۆوۈٔۈپ پبٔبھٍىٕىۋاٌسى .ثۇ ئبضلىٍىك
ِۇؼۇٌّبٔالض ِەزىٕىگە پبضاوۀسىچىٍىه ؼېٍىؿ ئېھزىّبٌي ثوٌؽبْ ئبـۇ لەثىٍىٍەضگە رۀجىھ ثەضزى
ۋە ئۇالضٔىڭ ھېػ  -رۇٍؽۇٌىطىؽب ۋەھىّە ذۇضۇچٍىطىٕي ئبضىالـزۇضۇپ ،ئەوؽىَەرچىٍىىٕىڭ ٍبِبْ
ئبلىۋىزىسىٓ ئبگبھالٔسۇضۇؾ ؼىگٕبٌي ثەضگۀسىٓ وېَىٓ ئبِبْ  -ئېؽەْ ِەزىٕىگە لبٍزىپ وەٌسى.
-4177عۇئبي :ئىىىىٕچي لېحىٍّىك ثەدسى غبصىحي
ِۇؼۇٌّبٔالض ئەرطاپزىىي لبضالچي ۋە ثۇالڭچي ثەزەۋى ثبٔسىزالضٔىڭ ھەٍۋىؽىٕي ٍەضگە ئۇضۇپ،
ئۇالضٔىڭ پبضاوۀسىچىٍىه ؼېٍىؿ ھەضىىەرٍىطىٕي چەوٍىگۀسىٓ وېَىٓ چوڭ زۈـّىٕي ثىٍەْ
ثوٌىسىؽبْ ئۇضۇـمب رەٍَبضٌىك لىٍىفمب وىطىفىپ وەرزيٍ .ېڭي ٍىً وىطىپ ،لۇضەٍؿ رەضەپ ثىٍەْ
(ئبٌسىٕمي ٍىٍي ئوھۇز ؼبظىزىسا) پۈرۈـىەْ ِۇززەد وۈٔؽبٍىٓ ٍېمىٕالپ وەٌگۀىسى .ـۇڭب،
ضەؼۇٌۇٌالھ ھىغىطىَىٕىڭ ٍ - 4ىٍي ـەئجبْ ئېَىسا (ِىالزىَە ٍ - 626ىٍي ٍبٔۋاض) زا ئۆظىٕىڭ
ۋەزىؽىگە ئبؼبؼەْ  1500وىفىٍىه ل وـۇْ ثىٍەْ ثەزضىگە لبضاپ ٍوي ئبٌسى .لوـۇٔسا پەلەد ئوْ
زأە ئبرٍىك ثبض ئىسى .ئەٌەِٕي ئەٌي ئىجٕي ئەثۇ ربٌىت وۆرۈضزى ۋە ئۆظ ئوضٔىسا ِەزىٕىسە ئبثسۇٌالھ
ئىجٕي ضەۋاھۀي لبٌسۇضزى .ضەؼۇٌۇٌالھ لوـۇٕٔي ثبـالپ ،ثەزضىگە ٍېزىپ ثېطىپِ ،ۇـطىىالضٔىڭ
ٍېزىپ وېٍىفىٕي وۈرۈپ ؼ بلالپ رۇضزى.
ئەِّب ،ئەثۇ ؼۇـَبْ ِەوىە ِۇـطىىٍىطىسىٓ ئىىىي ِىڭ ئەؼىەضٔي ئەگەـزۈضۈپ (ئۇالضٔىڭ
ئىچىسە  50ئبرٍىك ثبض ئىسى) چىمىپِ ،ەوىىسىٓ ثىط وۈٍٔۈن ٍىطالٍىمزىىي «ِەضضىعەھطاْ»زا
ِەعىٕٕە زەپ ئبرىٍىسىؽبْ ثىط ؼۇ ثوٍىؽب چۈـزي .ئەثۇ ؼۇـَبْ ِەوىىسىٓ ٍوٌؽب چىممبٔسىٓ ثېطى،
لوضلۇٔچ ثېؽىپ ،ثىط ذىٍال ۋەھىّە ثىٍەْ عۇؼۇٌساپ رىزطەٍززي .ئۇ ِەضضىعەھطأؽب چۈـىۀسىٓ
وېَىٓ رېرىّۇ ؼۈض ثېؽىپ ،وەٍپىَبري ٍبِبٔالـزي ۋە ئىطازىؽي ثوـبپ ،ثىط ئبِبي لىٍىپ،
لبٍزىفٕىڭ چبضىؽىٕي ئىعزېسى .ئۇالض ئەثۇ ؼۇـَبٕٔىڭ ئبـۇ پىىىطى ثىٍەْ لبٍزىپ ِېڭىفزي.
ئەِّبِ ،ۇؼۇٌّبٔالض رەضەپ ثەزضىسە ؼەوىىع وۈْ رۇضۇپ ،زۈـّۀٕىڭ ٍېزىپ وېٍىفىٕي
وۈرزي .ـۇ عەضٍبٔسا رىغبضەد ئۈچۈْ ثىطگە ئېٍىۋاٌؽبْ ِبٌٍىطىٕي ؼېزىپ ،وۆپ پبٍسا ئبٌسى.
ئبٔسىٓ ِەزىٕىگە لبٍززي .ئۇالض ثۇ لېزىّمي ھەضىىەد ئبضلىٍىك ،ئەھۋاي ؼېعىٍگەْ ھبِبْ ھەضىىەرىە
ئۆرۈؾ ،ثبؾ وۆرۈضگەْ ھبِبْ ِۇـذ ئېزىفزەن ؼىَبؼىٌ ئۈؼزۈٍٔۈوٕي لوٌؽب وەٌزۈضۈۋاٌسى.
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وىفىٍەض لەٌجىسىىي ـبْ  -ـەۋوىزي ِەظِۇد ثېىىسى ۋە ۋەظىَەرٕي وؤزطوي لىٍىفزب ِۇزاپىئەزە
رۇضۇـزىٓ ِۇھبؼىطىگە ئۆرۈؾ زەضىغىؽىگە رەضەلمىٌ لىٍسى .ثۇ ؼبظاد ربضىرزب «ثەزضى وېٍىفىّي
ؼبظىزي» ٍبوي « ئىىىىٕچي ثەزضى ؼبظىزي» ۋە «ثەزضى وىچىه ؼبظىزي» زېگەْ ٔبِالض ثىٍەْ
ئبربٌسى.
ضەؼۇٌۇٌالھ ثەزضىسىٓ لبٍزىپ وەٌسى .ثۇ چبؼسا ِەزىٕە ۋە ئۇٔىڭ ئەرطاپىسىىي ضاٍؤٍىطىسا
رىٕچٍىكِ ،ۇلىٍّىك ئوِۇٍِىفىپٍ ،بذفي ثىط ئىغزىّبئىٌ وەٍپىَبد ثبضٌىممب وەٌگۀىسى .پۈرۈْ
رەۋەٌىه ذبرىطعەَ ئىسى .ثۇٔىڭ ثىٍەْ ضەؼۇٌۇٌالھمب ئەضەة ظېّىٕي چېگطاؼىٕىڭ ئەڭ ٍىطاق چەد
عبٍٍىطىؽىچە لوـۇْ ربضرىپ ثېطىپِ ،ۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ۋەظىَەرٕي رېرىّۇ ٍبذفي وؤزطوي لىٍىپ،
ئىؽالَ زەۋىزي ئۈچۈْ ٍبذفي ِۇھىذ ـبضائىذ ثەضپب لىٍىؿ ۋە ثۇٔي ٍىطاق ٍ -ېمىٓ زوؼذ -
زۈـّۀٍە ضٔىڭ ھەِّىؽىگە ئۇلزۇضۇپ لوٍۇـمب ئوثساْ ثىط پۇضؼەد ٍبضىزىٍسى .ئۇ ثەزضىسىٓ
لبٍزىپ وېٍىپِ ،ەزىٕىسە ئبٌزە ئبً رۇضؼبٔسىٓ وېَىٓ « زۇِەرۇي عۀسەي» ئەرطاپىسىىي لەثىٍىٍەض
ٍوٌٕي روؼۇپ ،ئۆرىەْ  -وەچىۀٍەضٔي ثوالپ  -ربالپٍ ،وٌۇچىالضؼب عەۋضى  -ظۇٌۇَ ؼبپزۇ ۋە ٍۀە
ِەزىٕىگە ٍۈضۈؾ لىٍىؿ ِەلؽىزىسە عىسزىٌ وۈچ روپالۋېزىپزۇ ،زېگەْ ذەۋەض ئبڭالٔسى .ـۇٔىڭ
ثىٍەْ ضەؼۇٌۇٌالھ ئۆظ ئوضٔىسا ِەزىٕىسە ؼىجبئ ئىجٕي ئەضـەرەرۇٌؽىفبضىٕي لبٌسۇضۇپ ،ھىغىطىَىٕىڭ
ٍ - 5ىٍي ضەثىئوٌئەۋۋەٌٕىڭ  - 25وۈٔي ِۇؼۇٌّبٔالضزىٓ  1000وىفي ثىٍەْ ٍوٌؽب چىمزي ۋە ثۀي
ئۆظضە لەثىٍىؽىسىٓ ثىط وىفىٕي ٍوٌجبـٍىؽۇچىٍىممب ئېٍىۋاٌسى .لوـۇْ زۈـّۀگە روٍۇلؽىع ظەضثە
ثېطىؿ ئۈچۈْ وۈٔسۈظى ٍوـۇضۇٔۇپ ،وېچىؽي ٍوي ٍ -ۈضۈپ ِېڭىپ ،ھەرزب ثىط چبؼسا ئۇالضٔىڭ
رەۋەٌىىىگە ٍېمىٕالپ ثېطىۋىسى ،ئۇالضزىٓ ھېچىىفي ئۇچطىّىسى .ـۇڭب ،ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇالٔىڭ
چبضۋا ِ -بٌٍىطىؽب ۋە لوٍچي  -پبزىچىٍىطىؽب ھۇعۇَ لىٍسى .ئۇالضٔىڭ ثەظىؽي لوٌؽب چۈـزي.
ثەظىؽي لېچىپ وەرزي .ئەِّب زۇِەرۇٌغۀسەي ئبھبٌىؽي ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ وەٌگىٕىٕي ئبڭالپ،
رەضەپ  -رەضەپىە رىىىۋەرىۀىسىِ .ۇؼۇٌّبٔالض ئۇالضٔىڭ ِۀعىٍىگە ٍېزىپ ثبضؼبٔسا ،ئۇالضٔىڭ
لبضىؽى ّۇ وۆضۈّٔىسى .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ئۇ ٍەضزە ثىط لبٔچە وۈْ رۇضۇپ رەضەپ  -رەضەپىە
چبضٌىؽۇچىالضٔي ئەۋەرىپ ۋە ئبضلىّۇ  -ئبضلب لوـۇٔالضٔي چىمىطىپ ،ئبذزۇضۇپ وۆضگەْ ثوٌؽىّۇ،
ثىطِۇ ئبزەَ ئۇچطىزىٍّىسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇ ِەزىٕىگە لبٍززي .لبٍزىؿ ؼەپىطىسە ئۇٍەٍٕە ئىجٕي
ھىؽٕي ثىٍەْ (ِۇٔبؼىۋەرٍىه) وېٍىفىٍّەضٔي ئىّعاالـزي.
ضەؼۇٌۇٌالھ ِبٔب ِۇـۇٔساق چبپؽبْ ،ھەَ عىسزىٌ ھەضثىٌ ٍۈضۈـٍەضٔي لوظؼبؾ ۋە ِۇـۇٔساق
زأب ھەَ پۇذزب رەزثىطٌەضٔي لوٌٍىٕىؿ ئبضلىٍىك ضاٍوْ رەۋەٌىىىٕىڭ رىٕچِ ،ۇلىُ ثوٌۇـىٕي،
ۋەظىَەرٕي وؤزطوي لىٍىپ ،زەۋىط چبل ىٕي ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ِۀپەئەرىگە ئۇٍؽۇْ ئبٍٍىٕىفىٕي،
ھەِسە ِۇـۇ ثىط ٍىً ِبثەٍٕىسە ِۇؼۇٌّبٔالضٔي ئبضلب  -ئبضلىسىٓ ربالپەرىە ئۇچطىزىپ ،ھەض
رەضەپزىٓ ئؽىىۀغىگە ئېٍىۋاٌؽبْ ئىچىي  -ربـمي لىَىٕچىٍىمالضٔي ظوض زەضىغىسە ٍېٕىىٍىزىفزەن
ٔەرىغە ۋە ِۇۋەپپەلىَەرٍەضٔي لوٌؽب وەٌزۈضزى .ثۇٔىڭ ثىٍەْ ِۇؼۇٌّبٔالضؼب زەئۋەري ئىؽالِىَۀي
لبٔبد ٍبٍسۇضۇؾ ۋە پۈرۈْ ئبٌەٍِەضٔىڭ پەضۋەضزىگبضىٕىڭ ئەٌچىٍىىىٕي ئۆظ الٍىمىسا ٍەرىۈظۈؾ
ئۈچۈْ ِۇۋاپىك ـەضد  -ـبضائىذ ھبظىطالٔسى.
-4174عۇئبي :ئەھضاة غبصىحي
ئۆرىەْ ثىط ٍىٍسىٓ وۆپطەن ۋالىززىٓ ثېطى ئېٍىپ ثېطىٍؽبْ ھەضثىٌ ھەضىىەرٍەضزە
لوٌٍىٕىٍؽبْ ِبززىٌ ۋە ِۀىۋى چبضە  -رەزثىطٌەض ئبضلىٍىك ئبضإٌىڭ ۋەظىَىزي ذېٍي ئوثساْ
رىٕچٍىٕىپ لبٌؽبٔىسى .ئەِىٍٕىه ۋە ذبرىطىغەٍِىه ئبؼبؼىٌ عەھەرزىٓ ئۈؼزۈٍٔۈوٕي
ئىگىٍىگۀىسى .ئەپؽۇؼىيٍ ،ەھۇزىَالض ئبظؼۇٍٔۇق ئۇٍمۇؼىسىٓ ٍۀىال ئوٍؽبّٔىسى .ئۇالضؼب
ٍبذفىٍىك ٍبضاـّىسى ،ئۇالض ئبٌساِچىٍىك ۋە ؼۈٍمەؼذ پىالٔالؾ ؼەۋەثىسىٓ ربضرمبْ ئبظاة -
ئۇلۇثەرٍىطىسىٓ ئبچچىك ؼبۋاق ۋە ئىجطەد ئبٌّىسىٍ .ەھۇزىَالض ئەِسى ِۇؼۇٌّبٔالض ثىٍەْ
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ثىۋاؼىزە لبضـىٍىفىفمب ِبزاضى ٍەرّەٍسىؽبْ ثوٌؽبچمب ،ئۇالض ئبـۇ ضەظىً ِەلؽىزي ئۈچۈْ ئبعبٍىپ
لوضلۇٔچٍۇق ئبعبٍىپ لەثىھ ِۇٔساق ثىط پىالٕٔي رۈظۈپ چىمزي.
ذەٍجەضٌىه ٍەھۇزىَالضٔىڭ وبرزىۋاـٍىطى ۋە ثۀي ٔەظىط ٍۇلىطى لبرالَ ئەِەٌساضٌىطىسىٓ
ثوٌۇپٍ ،ىگىطِىسەن ئبزەَ رەـىىٍٍىٕىپ ِەوىىگە ثبضزى .ئۇالض ِەوىە ِۇـطىىٍىطىٕي
ضەؼۇٌۇٌالھمب لبضـي ئۇضۇؾ لوظؼبـمب چبلىطزى ۋە ئۇالض ثىٍەْ ِۇـۇ ھەلزە ؼىَبؼىٌ زوؼزٍۇق ۋە
ھەِىبضٌىك ئوضٔىزىپ ،ئۆظٌىطىّۇ ثىۋاؼىزە عەڭگە لبرٕىفىسىؽبٍٔىمىٕي ۋەزە لىٍسى .لۇضەٍؿ رەضەپ
زەضھبي ِبلۇي ثوٌسى .ئۆرىەْ ٍىٍي ثەزضىسە ئۇچطىفىؿ ۋەزىؽىگە ذىالپٍىك لىٍؽبْ لۇضەٍؿ
زائىطٌىطى ثۇ لېزىّمي ظەض ثىسە وۆپطەن ضوي ئوٍٕبؾ ئبضلىٍىك ـۇ چبؼسا زەذٍىگە ئۇچطىؽبْ ئبض -
ٔوِۇؼىٕي ئبلٍىّبلچي ثوٌسى.
ئۆِەن ئەظاٌىطى لۇضەٍؿ زائىطٌىطىٕي ئىٕسەوىە وەٌزۈضۈپ ثوٌؽبٔسىٓ وېَىٓ ئۇزۇي ؼەرفبْ
لەثىٍىؽىگە چىمزي .ئۇالضٔىّۇ ِۇـۇ ٔىفبٔؽب ئۈٔسېگۀىسى .ؼەرفبْ رەضەپ ذۇـبٌٍىك ثىٍەْ لوثۇي
لىٍسى .ئبٔسىٓ ثۇ ئۆِەن ِۇـۇ ئەرطاپزىىي ئەضەة لەثىٍىٍىطىسە رەضەپ  -رەضەپىە چېپىپٍ ،ۇلىطى
 رۆۋەْ لبرىطاپ ٍۈضۈپِ ،ۇؼۇٌّبٔالضؼب لبضـي عبِبئەد پىىىطى روپٍىسى ۋە ئوذفبؾلبضاـزىىىٍەض رەڭ زوؼذ ربضرىفىپ ،رۈٌىە  -ثۆضىٍەض ئېؽىع  -ثۇضۇْ ٍبالـزي .لىؽمىؽيِ ،بٔب
ِۇـۇٔساق لىٍىپٍ ،ەھۇزىٌ ؼىَبؼىَؤٍىطى ۋە لوِبٔساْ ئەِەٌساضٌىطى وۇـطى وۈچٍىطىٕي
ضەؼۇٌۇٌالھمب لبضـي ثىطٌەـزۈضۈپ ،رەـىىٍٍەـزە ِۇۋەپپەلىَەد لبظأسى.
ئۇظاق ئۆرّەً ھەض لبٍؽي رەضەپ ۋەزىؽىگە ئبؼبؼەْ ِەزىٕىگە لبضاپ ٍوٌؽب چىمزي .لۇضەٍؿ
ۋە وۀبٔە لەثىٍىٍىطى ھەِسە ئۇال ضٔىڭ ئىززىپبلساـٍىطى (ئەثۇ ؼۇـَبٕٔىڭ لوِبٔسأٍىمىسا) 4000
وىفي ثىٍەْ عۀۇثزىٓ ـىّبٌؽب لبضاپ ئبرالٔسى .ئۇالض ِەضضىعەھطأؽب وەٌگۀسە ،ثۀي ؼۇٌەٍُ
لەثىٍىؽي لوـۇٌسى .ـەضلزىٓ ؼەرفبْ لەثىٍىٍىطىسىٓ ثۀي ـەظاضە (ئوٍەٍٕە ئىجٕي ھىؽٕي
ثبـچىٍىمىسا) ،ثۀي ِۇضضە (ھبضىػ ئىجٕي ئەۋؾ ثبـچىٍىمىسا) ،ثۀي ئەـغەئە (ِىؽئەض ئىجٕي
ضەذىٍَە ثبـچىٍىمىسا) عەِەد ۋە ئبٍّبلٍىطى ؼەضثىە لبضاپ ِبڭسى .ـۇٔىڭسەن ثۀي ئەؼەز ۋە
ثبـمىالضِۇ لوظؼبٌسى .ـۇٔساق لىٍىپ ،ھەض لبٍؽي لەثىٍە ۋە ئبٍّبلالضٔىڭ لوـۇٍٔىطى روپ  -روپ
ثوٌۇپ ،ثەٌگىٍۀگەْ ِۇززەد ثوٍىچە ِەزىٕىگە لبضاپ ٍوي ئبٌسى .ئەِسىىي ئىؿ ِەزىٕىسە
لبٌؽبٔىسى .ثىط لبٔچە وۈٔسىٓ وېَىٓ ِەزىٕە ئەرطاپىسا ِەزىٕە ئبھبٌىؽىٕىڭ (چوڭ  -وىچىه ،ئەض -
ئبٍبي ،لېطى ٍ -بؾ) ئوِۇِي ؼبٔىسىٓ ئۈچ ھەؼؽە ئېفىپ وېزىسىؽبْ ِ 12ىڭسىٓ وۆپطەن (ـۇ
زەۋضگە ٔىؽجەرەْ) ٔبھبٍىزي ظوض لوضاٌٍى ك لوـۇْ لبضا چۆِۈٌە وەثي ِىؽىٍساپ پەٍسا ثوالرزئ .بۋازا
ثۇ ثىطٌەـّە لوـۇْ ِەزىٕە رەۋەؼىگە رۇٍۇلؽىع ٍېزىپ وېٍىسىؽبْ ثوٌؽبِ ،ۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ثۇ
ٍەضزىىي ِەۋعۇزىَىزىگە ِۆٌچەضزىىىسىٓ وۆپ ذەۋپ  -ذەرەض وەٌزۈضەرزي ۋە ئۇالضٔىڭ ھەِّىؽي
چوڭ  -وىچىه ،لېطى ٍ -بؾ لىطؼىٓ لىٍىٕىپٍ ،ۇضد ِ -بوبْ ۋە ثبغ  -ۋاضأٍىطى رەٌزۆوۈغ
ذبٔىۋەٍطاْ ثوٌۇپ وېزىفىّۇ ئېھزىّبٌؽب ٔبھبٍىزي ٍېمىٓ ئىسى .ثىطاقِ ،ەزىٕە ضەھجەضٌىه لبرٍىّىّۇ
ؼەگەن ھەَ ٍىــطالٕي وۆضەض ضەھجەضٌىــه ثوٌؽبچمب ،ئۆظىٕىڭ ٍۇِـطاْ ئۈگە ثبضِبلٍىطى ثىٍەْ
زۈـّۀٕىڭ روِۇضىٕي ؼەگەوٍىه ثىٍەْ رۇرۇپ ،وېؽەٌگە روؼطا زىئبگٕوظ لوٍۇپ ،ۋەظىَەرٕي
ئبٌسىٓ ِۆٌچەضٌەپ ،ئەرطاپٕي زىممەد ثىٍەْ وۆظىزىپ رۇضۇۋاربرزي .ـۇڭب ،ثۇ عبھبٌەد ـبٍىىٍىطى
ئۆظ ِبوبٍٔىطىسىٓ رېري لوظؼبٌّبؼزب ِەزىٕە لوِبٔسأٍىك ـىزبثي ئۆظ ئبذجبضارچىٍىطى ئبضلىٍىك ثۇ
ِىؽٍىؽىع ذەۋپ  -ذەرەض روؼ طىٍىك عسزىٌ ِەٌۇِبد ربپفۇضۇۋاٌؽبٔىسى .ضەؼۇٌۇٌالھ ئبذجبضارٕي
ربپفۇضۇۋاٌؽبٔسىٓ وېَىٓ زەضھبي ٍۇلىطى زەضىغىٍىىٍەض وېڭەٍزىٍگەْ ھەضثىٌ وېڭەؾ ٍىؽىٕي
چبلىطزى .ئبذىطزا ٍىـؽىٓ لبرٕبـچىـٍىطى ثىٍەْ ضەھجەضٌىه لبرٍىّي ئورزۇضىؽىسا عىسزىٌ
ِۇظاوىطە ۋە لىعؼىٓ ؼۇٌؽۇال لىٍىؿ ئبضلىٍىك وبرزب ؼبھبثە ؼەٌّبْ ـبضىؽي (ئبٌالھ ئۇٔىڭسىٓ ضاظى
ثوٌؽۇْ) ئورزۇضىؽب لوٍؽبْ رەوٍىپ  -الٍىھىؽي ِبلۇٌالٔسىِ .ۇؼۇٌّبٔالض لوي  -لوٌچۀ ،بھبٍىزي
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لىعؼىٓ وەٍپىَبد ثىٍەْ ذۀسەن ووالـمب وىطىفىپ وەرزي .ضەؼۇٌۇٌالھّۇ ئۇالضؼب ئىٍھبَ ۋە
ِۀىۋى ِەزەد ثېطىپ ئۇالضٔى ڭ ذۀسەن ووالؾ ھەضىىىزىگە ثبـزىٓ  -ئبذىط ئۆظى ثىۋاؼىزە
لبرٕبـزي.
ِەزىٕىٕىڭ ـىّبٌي لىؽّىسىٓ ثبـمب ھەِّە ٍبلىؽىٕي ئەؼىي چبرمبٌٍىك ربغ ئىسىطٌىك
ثوؼزبٍٔىك ۋە ذوضِىعاٌىمالض ئوضاپ رۇضؼبْ ثوٌؽبچمب ،ضەؼۇٌۇٌالھ گوٍب ٍېزىفىەْ ھەضثىٌ ئبٌىّسەن:
«ثۇٔساق ظوض لوـۇٕٔىڭ ِ ەزىٕىگە ثىطالال ھۇعۇَ لىٍىپ ثبؼزۇضۇپ وىطەٌىفي پەلەد ـىّبي
رەضەپزىٕال ِۇِىىٓ» زېگۀٕي پەضەظ لىٍسى  -زە ،ـۇڭب ئۇ ذۀسەن ئوضٔىٕي ِەزىٕىٕىڭ ـىّبٌي
لىؽىّىؽب ووالـٕي ثېىىزىۀىسىِ .ۇؼۇٌّبٔالض ذۀسەن لېعىؿ ئىفىٕي ٔبھبٍىزي عىسزى ئېٍىپ
ثبضزى .ئۇالض پۈرۈْ ثىط وۈْ روپب لېعىپ ،روـۇپ ،وەچ وىطگۀسە ئبٔسىٓ ئۆٍٍىطىگە لبٍزبرزي.
ـۇٔساق لىٍىپ ئبـۇ ِىؽٍىؽىع ظوض لوـۇْ ِەزىٕە رەۋەؼىگە لەزەَ ثبؼمۇچە ذۀسەن لۇضۇٌىفىّۇ
ئەؼٍىسىىي رەٌەپ ثوٍىچە پۈرۈپ چىمزي.
زەي ـۇ وۈٍٔەضزە لۇضەٍؿ زائىطٌىطى رۆد ِىڭ ِۇـطىه لوـۇٔىٕي ثبـالپ وېٍىپ ظىئبثە
ث ىٍەْ عبضىؿ ئبضىٍىؽىسىىي ؼەي وۆٌچىىي ثوٍىسىٓ ضوِە زېگەْ ٍەضگە چۈـزي .ؼەرپبْ ۋە ئۇالضؼب
رەۋە لەثىٍىٍەضزىٓ ِ 6000ۇـطىه ٔەعسە رەضەپزىٓ ؼەٌسەن ئېمىپ وېٍىپ ئوھۇز رېؽي
رەۋەؼىسىٓ «ٔىمّب لۇٍطۇلي» زېگەْ ٍەضگە ئوضۇٔالـزي.
ضەؼۇٌۇٌالھ ِۇؼۇٌّبٔالضزىٓ ِ 3ىڭ وىفي ثىٍەْ چ ىمىپ ؼەٌئي رېؽي ثبؼطىؽب چۈـۈپ
ِۇزاپىئەزە رۇضزى .ذۀسەن ئبووپي ضەؼۇٌۇٌالھ ثىٍەْ زإـّەْ ئورزۇضىؽىٕي ئبٍطىپ رۇضارزي.
ئۇالضٔىڭ عەڭ ِبضىفي « زۈـّەْ ھبِبْ ِەؼٍۇپ ثوٌىسۇ!» ئىسى .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ئۆظ
ئوضٔىسا ِەزىٕىسە ئبثسۇٌال ئىجٕي ئۇِّۇ ِەوزۇِٕي لبٌسۇضۇپ ئ بٍبٌالض ۋە ثبٌىالضٔي ـەھەض لەٌئەؼىگە
ٍىؽىۋېزىفىە ثۇٍطىؽبٔىسى.
ِۇـطىىالض ئبٌسى  -وەٍٕي ٍىؽىٍىپ ِۇؼۇٌّبٔالضؼب ئوِۇِي ٍۈظٌۈن ھۇعۇَ لوظؼبپ ِەزىٕىگە
ثبؼزۇضۇپ وىطِەوچي ثوٌۇپ زېۋەٍٍەپ وېٍىفىۋىسى رۈپزۈظ ھەَ رىه وەرىەْ ذۀسەن ئبووپي گوٍب
وەٌگۀٕي ـوضاپ وېزىسىؽبْ ؼۈضٌۈ ن ئەعسىھبزەن ئبؼعىٕي چوڭ ئېچىپ رۇضؼبْ ھبٌەرزە
وۆضۈٔسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇالض ِۇؼۇٌّبٔالضٔي ِۇھبؼىطىگە ئېٍىپ ٍبرّبلزىٓ ثبـمب ئبِبي ربپبٌّىسى،
چۈٔىي ئۇالض ئۆظ ِبوبٍٔىطىسىٓ ٍوٌؽب چىممبٔسا ثۇ ذىً عەڭ ربوزىىىؽىؽب لبضىزب رەٍَبضٌىمؽىع
چىممبٔىسى ،ثۇٔساق عەڭ ربوزىى ىؽىٕي ئەضەثٍەض ثۇٔسىٓ ثۇضۇْ وۆضۈپ ثبلّىؽبچمب ئۇٔىڭ چبضە -
رەزثىطٌىطىٕي عەڭ ھېؽبۋىؽب وىطگۈظۈپّۇ لوٍّىؽبٔىسى .ئۇالض ذۀسەن رؤىٍىسىٓ ثۆؼۇپ
ئۆرّەوچي ثوٌۇپ ئبعىع ھبٌمىالضٔي پبٍالپ ٍۈضۈپ ذۀسەن ثوٍىسا ئبد چبپزۇضۇـمب ثبـٍىسى.
ِۇؼۇٌّبٔالض ئۇالضٔىڭ ھەضىىەد ٔىفبٔىٕ ي زىممەد ثىٍەْ وۆظىزىپ لبٍؽي رەضەپىە ئبد چبپزۇضؼب
ـۇ رەضەپىە ٍېزىپ ثېطىپ ِۇـطىىالضٔىڭ ذۀسەوزىٓ ثۆؼۈپ ئۆرـّەؼٍىىي ٍبوي ذۀسەوىە روپب
روـمۇظۇپ ٍوي ٍبؼىۋاٌّبؼٍىمي ئۈچۈْ لبض ٍ -بِؽۇزەن ئوق ٍبؼسۇضۇپ ئۇالضٔي ذۀسەن ٌېۋىگە
ٍېمىٓ وەٌزۈضِىسى .ئبذىطى لۇضەٍؿ چەۋۀسا ظٌىطىسىٓ ثىط ثۆٌۈوٍەض ِۇھبؼىطە ٔەرىغىؽىٕي
عىّغىزٍىك ثىٍەْ وۈرۈپ رۇضۇـٕي ذبٌىّىؽبْ چېؽي ،ئۇالضزىٓ ثىط رۈضوـــۈَ رەٌۋىٍەض ئبد
چبپزۇضۇـمب ثبـٍىسى ،ئۇالضٔىڭ ئىچىسە ئەِطى ئىجٕي ئەثسى ۋۇز ،ئىىطەِە ئىجٕي ئەثي عەھىً ۋە
ظىطاض ئىجٕي ذەرزبة لبربضٌىك ثبرۇض  -پبٌۋأالض ِۇ ثبض ئىسى .ئۇالض ذۀسەوزىٓ ؼەي ربضضاق لېعىٍؽبْ
ثىط ٍەضگە ئبرٍىطىٕي چبپزۇضۇپ وېٍىپ ئۇچۇضرۇپ ئۆرىۈظۈپ ؼەٌئي رېؽي ثىٍەْ ذۀسەن
ئبضىٍىمىسىىي رۈظٌەڭ ٍىىزە ئبد چبپزۇضۇپ عەۋالْ لىٍىپ وۈچ وۆضؼىزىفىە ثبـٍىسى .ثۇ چبؼسا
ئۇالضؼب لبضـي ئەٌي ئىجٕۇ ئەثي ربٌىپ ِۇؼۇٌّبٔال ضزىٓ ثىط ٔەچچە ٔەپەض ئەظىّەرٕي ثبـالپ
چىمىپ ئۇالضٔي ھەض رەضەپزىٓ لوضـبپ ئبذىطى ئۆظٌىطى ئبد ؼەوطىزىپ ئۆرىەْ ربض ٔۇلزىؽب
لىؽزبپ ئبپبضزى .ثۇ ٍەضزە ِۇـطىىالض رەضەپزىٓ ئەِطى ئىجٕي ئەثەزۋۇز ِۇؼۇٌّبٔالضؼب ٍەوّۇ ٍ -ەن
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ئېٍىفىؿ رەٌىپىٕي لوٍؽبٔىسى ،ئۇٔىڭؽب لبضـي ئەٌي ئىجٕۇ ئەثي ربٌىپ ِەٍسأؽب چۈـۈپ ئەِىطٔىڭ
ئۇؼۇظىٕي ئېچىفزۇضىسىؽبْ ثىط گەپٕي لىٍسى  -زە ،ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇ ئېزىسىٓ ؼەوطەپ چۈـۈپ
لىٍىچىٕي لىٕىسىٓ ؼۇؼبضؼبٔچە ئبرٕىڭ پۇد  -لوٌىٕي چېپىپ ثوٍٕىٕي ئۈظۈۋەرزي .ئبٔسىٓ ئەٌىؽب
پەـۋا ئبرزي ۋە لىٍىچالـزي .ئبذىطى ئەٌي ضەلىجىٕي ؼەپٍەرزە لبٌسۇضۇپ ئۇٔي لىٍىچ ثىٍەْ ئۇضۇپ
ٍىمىززي .ثبـمىالض چېىىٕگەْ پېزي لېچىپ ذۀسەوىە ئۆظىٕي ئېزىفزي .ئۇالضٔىڭ لوضلۇٔچىؽي
ـۇ زەضىغىگە ٍەرزىىي ،ثبؾ ؼەضوەضزە ئىىطەِە ئىجٕۇ ئەثي عەھىً ئەِط ئىجٕۇ ئەثسى ۋۇزٔىڭ
وبٌٍىؽىٕىڭ ئبٌسىؽب زۇِۇالپ وەٌگۀٍىىىٕي وۆضۈپ ٔەٍعىؽىٕي ئېٍىۋېٍىفمىّۇ ئۈٌگۈضەٌّەً
لېچىپ ئۆظىٕي ذۀسەوىە ئبرزيِ .ۇـطىىالض ِۇھبؼىطىٕي ضاؼب وۈچەٍزىەْ ئبـۇ وۈٍٔەضزە،
ذۀسەوزىٓ ثۆؼۈپ ئۆرۈؾ ٍبوي روپب روـمۇظۇپ ٍوي ثەضپب لىٍىفمب وۆپ لېزىُ ئۇضۇٔۇپ وۆضزى،
ٌېىىٓ ِۇؼۇٌّبٔالضِۇ ثوؾ وەٌّەً لەھطىّبٔالضچە وۈضەؾ لىٍىپ ،ئۇالضؼب لبض ٍ -بِؽۇضزەن ئوق
ٍبؼسۇضۇپ ۋە لبضـىٍىك وۆضؼىزىپ ،ئبذىط ئۇالضٔي ِەلؽىزىگە ٍەرىۈظِىسى.
ِۇـۇٔساق عىسزىٌ ۋە وەؼىىٓ عەڭ ثىٍەْ ثوٌۇپ وەرىۀٍىىزىٓ ،ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ۋە ثبـمب
ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ثىط لبٔچە ۋالىذ ٔبِىعى لبظا ثوٌۇپ وەرزيِ .ۇـۇٔىڭسىٓ ِەٌۇَ ثوٌسىىي،
ِۇـطىىالضٔىڭ ذۀسەوزىٓ ثۆؼۈپ ئورۈـىە ئۇضۇٔۇـي ۋە ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ئۆظٌۈوؽىع لبضـىٍىك
وۆضؼىزىپ ئۇالضؼب لبٍزبضِب ظەضثە ثىطىفي ثىط لبٔچە وۈْ زاۋاِالـمبٌْ ،ېىىٓ ذۀسەن رؤىٍي
ئورزۇضىسا پبؼىً ثوٌۇپ ،ئىىىي رەضەپٕي ثىط  -ثىطىسىٓ ئبٍطىپ رۇضؼبچمب ئبضىسا ثىۋاؼزە ئۇ ضۇؾ ۋە
لبٍٔىك رولۇٔۇؾ ٍۈظ ثەضِىگەْ ،ثەٌىي ئىىىي رەضەپ ثىط  -ثىطىٕي ٍىطالزىٓ ئولمب رۇرۇؾ ،وۈچ
وۆضؼىزىؿ ،ھەٍۋە لىٍىؿ ثىٍۀال چەوٍۀگەْ .زۇضۇغ ،ثۇ لېزىّمي ئېزىفىفزب ھەض ئىىىي
رەضەپزىٓ ثبضِبق ثىٍەْ ؼبٔىؽىٍي ثوٌىسىؽبْ ثىط لبٔچە وىفي چىمىُ ثوٌسىِ .ۇؼۇٌّبٔالض رەضەپزىٓ
ئبٌزە وىفي ـېھىس ثوٌسىِ ،ۇـطىىالض رەضەپزىٓ ئوْ وىفي ٍەض چىفٍىزىٍسى .ئۇالضٔىڭ ئىچىسە
ثىط ٍبوي ئىىىي وىفىال لىٍىچ ثىٍەْ ثىط رەضەپ لىٍىٕسى .ئبـۇٔساق رىطوىفىؿ زاۋاِىسا ؼەئەز
ئىجٕي ِەئبظ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇؼب ئوق رېگىپ ئۇٔىڭ وۆن لبْ رۇِۇضى ئۈظۈۋېزىٍسى.
ِۇؼ ۇٌّبٔالض عەڭ ِەٍسأىٕىڭ ئبٌسىٕمي ؼېپىسا ِبٔب ِۇـۇٔساق ئېؽىط ھەَ عىسزىٌ
لېَىٕچىٍىمالضؼب ثەضزاـٍىك ثېطىپ ھبٍبد ِ -بِبرٍىك ئېٍىفىۋارمبْ ھبٌمىٍىك پەٍزٍەضزە
ؼۈٍمەؼزچي ِەوىبض ٍەھۇزىٌ ٍىالْ  -چبٍبٍٔىطى ئۆظٌىطىٕىڭ ئۇۋا  -وبِىطٌىطىسا ربلەرؽىع
رىپىطالپ ،ظەھەض ٔەـزەض ٌىطىٕي ئۆظ رېٕىگە ئۇضۇـٕىڭ ووٍىسا روذزىّبً ھەضىىەد لىٍىۋاربرزي.
ئبذىطى ،وەئەة ئىجٕي ئەؼەز ضەؼۇٌۇٌالھ ثىٍەْ رۈظگەْ ئەھسى ۋە وېٍىفىٍّەضٔي ٍىطرىپ ربـالپ
ِۇؼۇٌّبٔالض ثىٍەْ ثوٌؽبْ ِۇٔبؼىۋەرٕي ئۈظۈپ ،لبضـىالـّبلچي ۋە ِۇـطىىالض ثىٍەْ ثىٍٍە ئۇضۇؾ
ؼېپىگە لېزىٍّبلچي ثوٌسى .ثۀي لۇضەٍعە ٍەھۇزىٍَىطى ئۇضۇؾ ئبٌسېسىىي رەٍَبضٌىك
ذىعِەرٍىطىٕي ئەِەٌىٌ ئىفٍىسى.
ٍەھۇزىَالضٔىڭ ئەھسىٕي ثۇظؼبٍٔىمي روؼطىؽىسىىي ذەۋەض ضەؼۇٌۇٌالھمب ئبڭالٔسى .ـۇٔىڭ
ثىٍەْ ِۇؼۇٌّبٔالض ئىٕزبٍىٓ لېَىٓ ،عىسزىٌ پەٍزىە زۇچ وېٍىپ لبٌسى .ئۇالضٔىڭ ئبٌسىسا ؼبْ -
ؼبٔبلؽىع زۈـّەْ لوـۇٔي چۈِۈٌە وەثي ِىؽىٍساپ رۇضۇۋارمبْ ،ئەِّب ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ئۇالضٔي
ربـالپ لبٍزىپ وىطىؿ ئىّىبٔىَىزي ثوٌّىؽبْ ئەھۋاي ئبؼزىسا ئەگەض ثۀي لۇضەٍعە ٍەھۇزىٍَىطى
ئبضلىسىٓ ظەضثە ثېطىپ لبٌؽب ،ئۇالضٔىڭ ھۇعۇِىٕي روؼبٍسىؽبْ ھېچمبٔساق ِۇزاپىئە روؼۇلي ٍوق
ئىسى .ئۇٔىڭ ئۈؼزىگە ئبٍبٌالض ۋە ثبٌىالض ئبـۇ ۋاپبؼىع ئبٌساِچي ِەوىبضالضؼب ٍېمىٓ عبٍسا
ھېچمبٔساق ِۇزاپىئەؼىع ۋە ِۇھبپىعەرچىؽىع ھبٌەرزە لېٍىپ لبٌؽبٔىسى .ثۇ چبؼسا ثەظى
ِۇٔبپىمالضٔىڭ وېؽىٍي ئبـىبضىٍىٕىفمب ثبـٍىسى.
ئەِّب ،ضەؼۇٌۇٌالھ ثۀي لۇضەٍعە ٍەھۇزىٍَى طىٕىڭ ئەھسىٕي ثۇظۇپ ئەھعاة لوـۇٔىؽب
لوـۇٌىۋاٌؽبٍٔىمي روؼطىؽىسىىي ذەۋەضٔي ئبڭٍىؽبْ ھبِبْ ثېفىٕي ٍۆگەپ ثىطزەَ ٍېٕي ٍبرزي،
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ھەرزب وىفىٍەض ئبضىؽىسا ھەضذىً پىزٕە  -ئىؽۋا ۋە ؼۇٌؽۇٌىالض وۆپەٍسى .ئبٔسىٓ ثىط چبؼسا ئۇٔىڭسا
ثىط ئبظ ئۈِىس رۇؼۇٌسى چېؽي ،ئوضٔىسىٓ زەغ رۇضۇپ« :ئبٌالھۇئەوجەض (ئبٌالھ ھەِّىسىٓ
ئۇٌۇؼسۇض)! ئي ِۇؼۇٌّبٔالض عبِبئەؼي! ؼىٍەضگە ئبٌالھٕىڭ ؼەٌىجە ۋە ٔۇؼطەد ئبرب لىٍىسىؽبٍٔىمي
ثىٍەْ ذۇؾ ذەۋەض ثىطىٍسى» ،زېسى .ئبٔسىٓ ئۇ ھبظىطلي ئۆرىۈٔچي ۋەظىَەرىە لبٔساق ربلبثىً
رۇضۇؾ ئۈؼزىسە پىالْ  -رەزثىط رۈظۈـىە وىطىفزي ۋە ِۇـۇ پىالٕٔىڭ ثىط لىؽىّي ؼۈپىزىسە
ِەزىٕىگە ثىط ِۇھبپىعەرچي لىؽىُ ئەۋەرىپ ئۇ ٍەضزىىي ئبٍبٌالض ۋە ثبٌىالضٔىڭ زۈـّۀٕىڭ
ئۇـزۇِزۇد ظەضثىؽىگە ئۇچطاپ وېزىفىٕىڭ ئبٌسىٕي ئبٌسىٌ ،ېىىٓ ضەؼۇٌۇٌالھ ئۈچۈْ ئېَزمبٔسا
چولۇَ وەؼىىٓ ثىط رەزثىط لوٌٍىٕىپ ئەھعاة لوـۇٔىٕي ئىچ ىي عەھەرزىٓ پبضچىالپ
ربـالٍسىؽبٕٔىڭ چبضە  -ئبِبٌىٕي ئىعٌەؾ روٌىّۇ ظۆضۈض ئىسى .ـۇٔىڭسىٓ ئبظؼىٕىسىٓ وېَىٓ
ئبٌالھۇ ئەظظە ۋە عەٌٍە ئۆظ زەضگبھىسىٓ ـۇٔساق ئەپچىً ،ـۇٔساق زأب ثىط رەزثىطٔي ئوضۇٔالـزۇضۇپ
ئەۋەرزىىي ،ئۇٔىڭ ثىٍەْ زۈـّۀٍەض روپي ِبد لىٍىٕسى .ثىطٌىىي پبضچىالٔسى ئۇضۇؾ لىعؼىٍٕىمي
ؼوۋۇپ عەڭگىۋاضٌىمي ٍولبٌسى.
ئبٌالھ ئۆظ پەٍؽەِجىطىٕىڭ ۋە ِۇئّىٓ ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ زۇئبؼىٕي ھەلىمەرەْ ئىغبثەد لىٍسى.
ِۇـطىىالض ؼېپىگە رەپطىمە ۋە ظىسزىَەد ئۇچمۇٔي رۇرۇـۇپ ،ئۆظئبضا پبضچىٍىٕىؿ رېعٌەـزي.
ئۇٔىڭ ئۈؼزىگە ئبٌالھ ئۇالضؼب ـبِبي  -ثوضأسىٓ ئىجبضەد ئۆظىٕىڭ ؼبٍىت لوـۇٔىٕي ئەۋەرىپ،
ـىسزەرٍىه ثوضاْ  -چبپمۇْ ئۇالضٔىڭ چېسىط  -ثبضىگبھىٕي ئۆضۈپ ربـالپ ،لبظاْ  -لوِۇچٍىطىٕي
زۇَ وۆِزۈضۈۋەرزي .ربٔبپ ئبضلبٍٔىطىٕي ئۈظۈپ ،ئۇالضٔىڭ چىسىط  -ثبضىگبھٍىطىٕي لۇضۇپ رۇضۇـمب
ئىّىبٔىَەد لوٍّىسىٍ .ۀە ثى ط رەضەپزىٓ ئبٌالھ ئۇالضؼب پەضىفزىٍەضٔي ئەۋەرىپ ،لەٌجٍىطىگە
لوضلۇٔچ ۋە ۋەھىّە ؼبٌسى .ضەؼۇٌۇٌالھ ؼوؼۇق لبرزىك ثوٌؽبْ ئبـۇ ثىط وېچىؽي زۈـّۀٕىڭ
ئەھۋاٌىٕي ئۇلۇپ وېٍىؿ ئۈچۈْ ھۇظەٍفە ئىجٕي ٍەِبٔىَٕي ئەۋەرىۀىسى ،ئۇ ثېطىپ زۈـّۀٕىڭ
ٔبھبٍىزي ثىئبضاٍِىك ئىچىسە لبٍز ىؿ رەٍَبضٌىمي لىٍىۋارمبٍٔىمىٕي ثبٍمىسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇ زەضھبي
لبٍزىپ وېٍىپ ،ضەؼۇٌۇٌالھٕي ۋالىپالٔسۇضۇۋىسى ،ئۇ ثۇ ذەۋەضزىٓ ئىٕزبٍىٓ ذۇـٕۇز ثوٌؽبْ ھبٌسا
وېچىٕي ثىساض ئۆرىۈظزى .ئەرىؽي ئەرىگەْ لبضىؽب ئبٌالھ زۈـّۀٍەضٔي ھېچمبٔساق ٔەرىغىؽىعال
وەٌگەْ ٍوٌي ثىٍەْ لبٍزۇضۇۋېزىپزۇ .ضەؼۇٌۇٌالھٕي لبٍٔىك رولۇٔۇـزىٓ ؼبلالپزۇ .زېّەن ئبٌالھ ئۆظ
ۋەزىؽىٕي ئىفمب ئبـۇضؼبٔىسى .ئبٌالھ ئۆظىٕىڭ ئىالھىٌ لوـۇٔىٕي ؼبٌىت لىٍسى .ثۀسىؽي
(ِۇھەِّەزۇْ ضەؼۇٌۇٌالھ)لب ٍبضزەَ لىٍسى .ئەھعاة لوـۇٔىٕي ئۆظى ٍبٌؽۇظ ربضِبض لىٍسى.
ٔەرىغىسە ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ؼەِسىٓ ذبالغ ثوٌۇپِ ،ەزىٕىگە لبٍززي.
ئەھعاة ئۇضۇـي (ؼەھىھ ضىۋاٍەرىە ئبؼبؼالٔؽبٔسا) ھىغطىَىٕىڭ ٍ - 5ىٍي ـەۋۋاٌسا ٍۈظ
ثەضگەِْ .ۇـطىىالض ِۇؼۇٌّبٔالضٔي ثىط ٍېطىُ ئبً چبِىؽىسا ِۇھبؼىطىگە ئېٍىپ رۇضؼبْ .ربضىري
ِۀجەٌەضٔىڭ ھەض لبٍؽي رەضەپٍىطىٕي ثىطٌەـزۈضۈپ وۆضگىٕىّىعزەِ ،ۇھبؼىطە ـۇ ٍىٍي ـەۋۋاٌسا
ثبـٍىٕىپ ،ظۇٌمەئسىسە ئبذىطالـمبْ .ئىجٕي ؼەئەزٔىڭ ضىۋاٍىزىسە ،ضەؼۇٌۇٌالھ ذۀسەن عەڭ
ِەٍسأىسىٓ ظۇٌمەئسىٕىڭ  - 23وۈٔي چبضـۀجە لبٍزىپ وىطگەْ ،زېَىٍگەْ.
-4173عۇئبي :ثۀي لۇسەٍضە غبصىحي
ئىؽالَ لوـۇٔي ِەزىٕىگە ل بٍزىپ وىطگەْ وۈٔي چۈـزىٓ وېَىٓ ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇِّۇ ؼەٌىّە
(ِۇئّىٍٕەضٔىڭ ئبٔىؽي)ٔىڭ ئۆٍىسە ٍۇٍۇٔۇۋاربرزي .عىجطىئىً ئەٌەٍـھىؽؽبالَ وېٍىپ(« :ئي
ِۇھەِّەز!) لوضاي ٍ -بضالٍىطىڭىعٔي لوٍسىڭىعِۇ؟ پەضىفزە ِ -ەالئىىىٍەض رېري ٍبضالٍىطىٕي
لوٍؽىٕي ٍوقِ ،ەْ ھبظىط ـۇ (ِۇـطىه)الضٔي لوؼالپ ظەضثە ثېطىپ وېٍىفىُ ،ـۇڭب ؼىع زەضھبي
ِۇؼۇٌّبٔالضٔي ثبـالپ ثۀي لۇضەٍعەگە ٍۈضۈؾ لىٍىڭِ ،ەْ ئبٌسىڭىعزا ثېطىپ ئۇالضٔىڭ لوضؼبْ -
لەٌئەٌىطى ئىچىسە رەۋضىٕىؿ پەٍسا لىٍىپ ،زىٍٍىطىؽب لوضلۇٔچ  -ۋەھىّە ؼېٍىپ رۇضىّەْ» ،زېسى
ۋە ئۆظ لوـۇٔىٕيٍ ،ۀي پەضىفزىٍەضٔي ثبـالپ ٍۈضۈپ وەرزي .ـۇڭب ،ضەؼۇٌۇٌالھ پەضِبْ چىمىطىپ:
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«وىّىي ئبڭٍىك ۋە ئىزبئەرّەْ ِۇؼۇٌّبّٔەْ ،زەٍسىىۀْ ،بِبظ ئەؼىط (ٔبِبظ زىگەض)ٔي ثۀي
لۇضەٍعە ِەھەٌٍىؽىسە ئولۇؼۇْ» زېسى .ئبٔسىٓ ئەٌەِٕي ئەٌي ئىجٕي ئەثي ربٌىجمب رۇرمۇظۇپ ،ثۀي
لۇضەٍعىگە ئبٌسىٓ ِبڭسۇضۇۋەرزيِ .ەزىٕىسە ئۆظ ئوضٔىؽب ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئۇِّۇ ِەوزۇِٕي لبٌسۇضزى.
ئەٌي ئىجٕي ئەثي ربٌىت ثىط ثۆٌۈن لوـۇْ ثىٍەْ ئبرٍىٕىپ ئۇالضٔىڭ لەٌئەؼىگە ٍېمىٓ ثىط عبٍؽب
وېىٍپ چۈـۈۋىسى ئۇالض رەضەپزىٓ ِۇؼۇٌّبٔالضٔي ھبلبضەرٍەٍسىؽبْ لەثىھ رىً  -ئبھبٔەرٍەض
ئبڭالٔسى.
ئبضلىس ىٕال ضەؼۇٌۇٌالھ ِۇھبعىط ۋە ئۀؽبضالضزىٓ رەـىىٍٍۀگەْ لوـۇٕٔي ثبـالپ ثۀي
لۇضەٍعە ِەھەٌٍىؽىگە ٍېزىپ چىمىپ ،ـۇ رەۋەٌىىزىىي « ئب׳ٔب (عانا) » زەپ ئبرىٍىسىؽبْ ثىط لۇزۇق
ثوٍىؽب چۈـزي .ثۇ لېزىُ ِۇؼۇٌّبٔالض ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ پەضِبٔىٕي ثىغب وەٌزۈضۈـىە ھەلىمەرەْ
ئبٌسىطىؽبٔىسى ،ئۇالض ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ عەڭ چبلىطىمىٕي ئبڭٍىؽبْ ھبِبْ ھېچٕېّىگە لبضىّبً زەضھبي
لۇضەٍعە رەضەپىە لبضاپ ئبلزي .ھەرزب ثىط ثۆٌۈن وىفىٍەض ٔبِبظ ئەؼىطٔىڭ ۋالزي ٍوي ئۈؼزىسە وىطىپ
لبٌؽبْ ثوٌؽىّۇ ،ئۇالض « :ئەؼىط ٔبِىعىٕي ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ثۇٍطۇلي ثوٍىچە ثۀي لۇضەٍعىسە
ئولۇـىّىع وىطەن» ،زەپ زاۋاٍِىك ٍوي ٍۈضۈپ ،ئبذىطى ذۇپزەْ ٔبِىعىسىٓ وېَىٓ ئبٔسىٓ
ئولۇزىٍ .ۀە ثەظىٍەض « :ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ زېّەوچي ثوٌؽىٕي ثۇ ئەِەغ ئۇ پەلەد رېع ٍېزىپ
چىمىفٕي ،ھەضگىع ؼەي لبضىّبؼٍىمٕي ِەلؽەد لىٍؽبْ» زېَىفىپ ٔبِبظٌىطىٕي ۋالزىسا ئولۇپ
ِبڭسى .ضەؼۇٌۇٌالھ ثۇالضٔىڭ ھېچمبٍؽىؽىٕي ئەٍىپىە ثۇٍطىّىسىِ .بٔب ِۇـۇٔساق لىٍىپ ئىؽالَ
لوـۇٔي روپ  -روپ ثوٌۇپ ئبرٍىٕىپ ،ضەؼۇٌۇالھ ثىٍەْ ثۀي لۇضەٍعە ِەھەٌٍىؽىسە ئۇچطاـزي.
ئۇالضٔىڭ ؼبٔي ئۈچ ِىڭگە ٍېزەرزي .ئۇالضٔىڭ ئىچىسە ئبرٍىمالض ئورزۇظ ئىسى .لوـۇْ ٍېزىپ
وەٌگۀىسىٓ وېَ ىٓ ثۀي لۇضەٍعە ٍەھۇزىٍَىطىٕي لەٌئەزىٓ چۈـۈـىە لىؽزبپ ئۇالضٔي لبرزىك
ِۇھبؼىطىگە ئبٌسىِ .ۇھبؼىطە ضاؼب وۈچەٍزىٍگۀىسىٓ وېَىٓ ٍەھۇزىَالضٔىڭ وبرزىۋېفي وەئەة
ئىجٕي ئەؼەز ئۇالضٔي ؼەھٕىگە ٍىؽىپ ئۈچ ذىً رەوٍىپٕي ئورزۇضىؽب لوٍسىٍ .ەھۇزىَالض ِەظوۇض ئۈچ
ذىً رەوٍىپٕىڭ ھېچمبٍؽىؽىؽب ضاٍي ثبضِىؽبٔسىٓ وېَىٓ ،ئۇالضؼب لوضاي ربـالپ لەٌئەزىٓ چۈـۈپ
ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ھۆوۈِىٕي وۈرّەوزىٓ ثبـمب ٍوي لبٌّىؽبٔىسى .لۇضەٍعە ٍەھۇزىٍَىطى،
ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئۇالضٔىڭ ئۈؼزىسىٓ لبٔساق ھۆوۈَ چىمىطىسىؽبٍٔىمىٕي ثىط وۆضۈپ ثبلّبق ئۈچۈْ
ئۇٔىڭ ھۆوۈِىگە ضاظى ثوٌۇـىٕي لبضاض لىٍىفزي .ۋەھبٌۀىي ،ئۇالضٔىڭ لەٌئە  -لوضؼبٍٔىطى ئبظازە
ھەَ پۇذزب ،ھەَ ِۇؼزەھىەَ ثوٌۇپ ،ؼۇ ،ئبؾ  -ئوظۇلالض ـۇٔىڭ ئىچىسە ثوٌؽبچمب ذېٍي ئۇظۇْ
ِۇززەرٍىه ِۇھبؼىطىگىّۇ ثەضزاـٍىك ثېطەٌەٍززي .ئەوؽىچە ِۇؼۇٌّبٔالض ئەھعاة ئۇضۇـي
ثبـالٔؽبٔسىٓ ثېطى ئىعچىً زاالزا ۋەظىپە ئۆرەۋارمبْ ثوٌؽبچمب ،لەھطىزبْ ؼوؼۇق ۋە ئبچٍىك
زەضزېسىٓ ھبٌؽىطىّبلزب ئىسى.
ثىطاق ،ثۀي لۇضەٍعە ئۇضۇـىّۇ ٍۀىال ئىسىَىۋى ؼىَبؼىٌ ئۇضۇؾ ثوٌؽبْ ثوٌؽبچمب ،ئبٌالھٕىڭ
ئۇالضٔىڭ لەٌجىگە لوضلۇٔچ ۋە ۋەھىّە ؼېٍىفي ثىٍەْ ئۇالضٔىڭ ئىطازىؽي ئبٌٍىمبچبْ ثوـبپ
ٍىّىطىٍىپ ثوٌؽبٔىسى .ھەرزب ،ئۇالضٔىڭ ضوھي ـۇ زەضىغىسە چۈـىۈٍٔىفىپ وەرىۀىسىىي،
ِۇؼۇٌّبٔالضزىٓ ئەٌي ئىجٕي ئەثي ربٌىت ثىٍەْ ظۇثەٍط ئىجٕي ئبۋاَ لوـۇْ ئبٌسىؽب ئۆرۈپ« :ئي
ئىّبْ لوـۇٔي! ئبٌالھ ثىٍەْ لەؼەِىيِ ،ەْ ربؼبَ ھەِعە رېزىؽبْ ئۆٌۈَ ـبضاثٕي رېزىَّەْ ٍبوي
ئۇالضٔىڭ لەٌئەؼىٕي ـەرىھ لىٍىّەْ» ،زەپ ،لەؼەَ ٍبز ثىٍسۈضگۀىسىٍ ،ەھۇزىَالض ثۇٔي ئبڭالپ
زەضھبي ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئۇالض ئۈؼزىسىٓ ھۆوۈَ چىمىطىفمب ضاظى ثوٌىسىؽبٍٔىمىٕي ثىٍسۈضۈپ ،لوضاي
ربـالپ لەٌئەزىٓ چۈـۈـىە ثبـٍىسى .ثۇ چبؼسا ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇالضٔىڭ ئەضٌىطىٕي روٌۇق
ٔەظەضثۀزىە ئېٍىفمب ثۇٍطىسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇالضٔىڭ ئەضٌىطى ئبٍطىٍىپ ِۇھەِّەز ئىجٕي
ِەؼٍەِە (ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ)ٔىڭ ٔبظاضەرچىٍىىىسە ھەِّىؽىٕىڭ پۇد  -لوٌٍىطىؽب ئبضؼبِچب وىفەْ
ؼېٍىٕسى .ئبٍبٌالض ۋە ثبٌىالض ئەضٌەضزىٓ ئبٍطىۋېزىٍسى.
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ثۇ چبؼسا ئەۋغ لەثىٍىؽىٕىڭ عبِبئەرٍىطى ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئبٌسىؽب وېٍىپ « :ئي ضەؼۇٌۇٌالھ!
لەٍٕۇلب ٍەھۇزىٍَىطى لېطىٕساؾ لەثىٍە ذەظضەعىٍەضٔىڭ ئىززىپبلساـٍىطى ئىسى .ئۇالضؼىّۇ ِۇۋاپىك
عبظا لوٌالٔؽبٔىسىڭ ،ثۇالض ثوٌؽب ثىعٔىڭ ئىززىپبلساـٍىطىّىع ئىسى .ثۇالضؼىّۇ ثەن ئېؽىط عبظا ھۆوۈَ
لىٍّىؽبڭ» ،زەپ ٍبٌۋۇضۇـمب ثبـٍىسى .ـۇڭب ،ضەؼۇٌۇٌالھ « :ئۇٔساق ثوٌؽب ثۇ ھۆوۈِٕي ئۆظ
ئىچىڭالضزىٓ ثىط وىفي چىمبضؼب ضاظى ثوالِؽىٍەض؟» زەپ ؼوضىسى .ئۇالض« :ئەٌۋەرزە ضاظى
ثوٌىّىع» ،زېَىفزي .ـۇڭب ضەؼۇٌۇٌالھ « :ئۇٔسالزب ئۇ ھۆوۈِٕي ؼەئەز ئىجٕي ِەئبظؼب لبٌسۇضضاٍٍي»،
زېسى .ئۇالضِۇ ضاظى ث وٌۇپ ـۇٔساق لىالٍٍي ؼەئەز ھۆوۈَ چىمبضؼب ضاظىّىع» زېَىفزي.
ـۇٔىڭ ثىٍەْ ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەئەز ئىجٕي ِەئبظؼب ئۇٔي ئبٌؽىٍي ئبزەَ ئەۋەرزي .ئەؼٍىسە
ؼەئەزٔىڭ ئەھعاة ئۇضۇـىسا ٍبضىالٔؽبْ عبضاھىزي ئېؽىطٌىفىپ وەرىۀٍىىزىٓ لۇضەٍعە ئۇضۇـىؽب
چىمبٌّىؽبٔىسى .ـۇڭب ضەؼۇٌۇٌالھ ئ ەۋرىەْ ئبزەَ ؼەئەزٔي ئېفەوىە ِىٕسۈضۈپ ئېٍىپ وەٌگۀىسى،
ؼەئەز ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ثبضىگبھىؽب وەٌگىچە ئۇٔىڭ لەۋِي  -عبِبئەرٍىطى ئۇٔي ٍوي ئۈؼزىسە
روؼىۋېٍىپ« :ئي ؼەئەز ،ئىززىپبلساـٍىطىّىعؼب ٍبذفىٍىك لىٍؽىٓ ،زوؼزٍىطىّىعؼب ٍبذفىٍىك
لىٍؽىٓ ،ضەؼۇٌۇٌالھ ؼېٕي ئۇالضؼب ٍبذفىٍىك لىٍىپ ھۆوۈَ چىمبضؼۇْ ئۈچۈْ ،ثۇ ھولۇلٕي ؼبڭب
ثەضزى» ،زېَىفزي .ؼەئەز ئۇالضؼب الَ  -عىُ زېّەً وېزىۋاربرزي ،ئۇالض ؼەئەزوە وۆپ ٍبٌۋۇضۇپ
وېزىفزي ،ؼەئەزِ « :ەْ ؼەئەزوە ئبٌالھٕىڭ ھۆوۈِىٕي ئېالْ لىٍىفزب ھېچ وىفىٕىڭ ربپب -
رۀىؽىسىٓ لوضلّبؼٍىمٕىڭ ۋالزي ٍېزىپ وەٌسى» ،زەپ لوٍسى .ئۇالضٔىڭ ثەظىٍىطى ؼەئەزٔىڭ ثۇ
گېپىٕي ئبڭالپِ « :ەزىٕىگە لبٍزىپ عبِبئەرچىٍىىىە لۇضەٍعە ٍەھۇزىٍَىطىٕىڭ ئۆٌۈَ ذەۋىطىٕي
ٍەرىۈظزى».
ؼەئەز ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ثبضىگبھىؽب ٍېمىٕالپ وېٍىۋىسى ،ضەؼۇٌۇٌالھ ؼبھبثىٍەضگە« :ثبـٍىمىڭالض
ئۈچۈْ ئوضٔۇڭالضزىٓ رۇضۇڭالض» ،زېسى .ئۇالض ؼەئەزٔي چۈـۈضۈپ « :ئي ؼەئەز! ثۇ لەۋٍِەض ؼېٕىڭ
ھۆوۈَ چىمىطىفىڭؽب ِبلۇي ثوٌۇـزي» ،زېگۀىسى ،ؼەئەز« :ئۇالض ئۈؼزىسىٓ ھۆوۈَ چىمبضؼبَ
ضاؼزىٕال وۈچىە ئىگە ثوالِسۇ؟» زەپ ؼوضىسى ،ئۇالض « :ھەئە» ،زەپ عبۋاة ثېطىفىۋىسى ،ؼەئەز
ٍۀەِ« :ۇؼۇٌّبٔالضؼىچۇ؟ زەپ ؼوضىسى .وىفىٍەض« :ثىعگىّۇ ـۇٔساق» ،زېۋىسى ،ئۇ« :ثۇ
ٍەضزىىىٍەضگىچۇ» ،زېسى (ضەؼۇٌۇٌالھ ثبض رەضەپٕي وۆضؼىزىپ) .ضەؼۇٌۇٌالھ ثۇٔي چۈـىٕىپ:
«ِبڭىّۇ ـۇٔساق» ،زېسى .ؼەئەز « :ئۇٔساق ثوٌؽب ِەْ ئۇالضٔىڭ ئەضٌىطىٕي ئۆٌزۈضۈـىە ،ئبٍبٌٍىطىٕي
ۋە ثبٌىٍىطىٕي ئەؼىط ئېٍىپ لۇي لىٍىفمبِ ،بي ِ -ۈٌۈن ئۆً  -ظېّىٍٕىطىٕي ِۇؼبزىطە لىٍىپ
ؼۀىّەد ئېٍىفمب ،ھۆوۈَ لىٍىّەْ» ،زېسى .ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇٔىڭ چىمبضؼبْ ھۆوۈِىسىٓ ؼۆٍۈٔۈپ:
« ئي ؼەئەز! ؼەْ ئۇالض ئۈؼزىسىٓ ٍەرزە لبد ئبؼّبْ ئۈؼزىسىىي ئبٌالھٕىڭ ھۆوۈِي ثىٍەْ
ئوذفبؾ ھۆوۈَ چىمبضزىڭ» ،زېسى.
ؼەئەز ئىج ٕي ِەئبظٔىڭ ثۀي لۇضەٍعە ٍەھۇزىٍَىطى ئۈؼزىسىٓ چىمبضؼبْ ھۆوۈِي ئىٕزبٍىٓ
ئبزىً ،ئۆظ عبٍىسا ئىٕؽبپ ثىٍەْ چىمىطىٍؽبْ ھۆوۈِٕبِە ثوٌؽبٔىسى .چۈٔىي ئۇالض ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ
ثېفىؽب لبرّۇلبد ئېؽىطچىٍىمالض ٍۈظٌۀگەْ لىَىٓ پەٍززە ِۇؼۇٌّبٔالضزىٓ ٔوِۇؼؽىعالضچە ٍۈظ
ئۆضۈپ وېٍ ىفىّٕي ثۇظۇپ زۈـّەْ رەضەپىە ئۆرىۋاٌسىٍ .ۀە ثىط عەھەرزىٓ ٍوـۇضۇْ ھەضىىەد
پىالٔالپ ِۇؼۇٌّبٔالض ثىٍەْ ئۇضۇـۇؾ ئۈچۈْ ثىط ِىڭ ثەؾ ٍۈظ زأە لىٍىچ ،ئىىىي ِىڭ زأە
ٔەٍعە ،ئۈچ ِىڭ زأە ؼبۋۇد ۋە ثەؾ ٍۈظ زأە زوثۇٌؽب لبربضٌىك ھەضثىٌ ھبظىطٌىمالضٔي
رەٍَبضٌىؽبٔىىەْ .ئۇ الض رەؼٍىُ ثوٌؽبٔسىٓ وېَىٓ ِۇؼۇٌّبٔالض ثۇ ئەؼٍىھەٌەضٔي روٌۇق ٍىؽىۋاٌسى.
ھۆوۈَ ئېالْ لىٍىٕىپ ثوٌؽبٔسىٓ وېَىٓ ضەؼۇٌۇٌالھ ثۀي لۇضەٍعە ٍەھۇزىٍَىطىٕي ثۀي
ٔەعغبض ئبٍّىمىسىٓ ثىٕزي ھبضغ زېَىٍىسىؽبْ ثىط ذورۇٕٔىڭ لوضۇؼىؽب لبِبپ لوٍۇـمب ثۇٍطىسى ۋە
ِەزىٕە ثبظىطىؽب ئوضا  -ذۀسەن ووالرمۇظزى .ئبٔسىٓ پەضِبْ لىٍىپ ئۇالضٔي ثۆٌەن  -ثۆٌەوٍەضگە
ثۆٌۈپ ِەزىٕىگە ٍبالپ ئېٍىپ وېٍىپ لىٍىچ ثىٍەْ ثېفي ئېٍىٕؽبٔسىٓ وېَىٓ ،ئبوۇپ  -گوزاڭالضؼب
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زوِىٍىزىۋېزىٍسى .ثۀي لۇضەٍعە ٍەھۇزىٍَىطى  600زىٓ 700گە لەزەض ئىسى .ئۇالضٔىڭ ھەِّىؽي
روٌۇق ئۆٌزۈضۈٌسى.
ذوؾِ ،بٔب ِۇـۇٔساق لىٍىپ ؼۇٍىمەؼىذ ،ئبٌساِچىٍىك ۋە ذىَبٔەرىبضٌىمٕىڭ ٍىالْ -
چبٍبٍٔىطى رۈپ ٍىٍزىعىسىٓ لۇضۇرۇپ ربـالٔسى .ئۇالض ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ھبٍبرىسىىي ئەڭ لىَىٓ
ؼبئەد ِ -ىٕۇرالضزا ئورزۇضىسىىي ٔبھبٍىزي پۇذزب رۈظۈٌگەْ ئەھسى  -پەٍّبٔالضٔي ٍىطرىپ ربـالپ
ئەھعاة (زۇـّەْ ئىزىپبلساؾ) لوـۇٔىؽب ؼېزىٍؽبْ ثەزثەذٍەضزۇض .ئۇالض ثۇ لىٍّىفٍىطى ئۈچۈْ
ئۆٌۈَ عبظاؼىؽب رېگىفٍىه ئۇضۇؾ عىٕبٍەرچىٍىطىٕىڭ ئبؼبؼٍىك وبرزىۋاـٍىطى ثوٌۇپ لبٌؽبٔىسى.
ضەؼۇٌۇٌالھ لۇضەٍعە ٍەھۇزىٌ ثبٌىٍىطىسىٓ ئەۋضىزىگە رۈن چىممبٔالضٔي ئۆٌزۈضۈـىە ،رۈن
چىمّىؽبٔالضٔي لبٌسۇضۇـمب ثۇٍطىؽبٔىسى .ثۇ لېزىّمي رەوفۈضۈـزە رۈن ئۈّٔىگۀٍىىزىٓ
لبٌسۇضۇٌؽبٔالض ئىچىسە ئەرىَەرۇٌمۇضەٍعىّۇ ثبض ثوٌۇپ ،ئۇ وېَىٓ ِۇؼۇٌّبْ ثوٌؽبْ ۋە ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ
ؼۆھجىزىگە ٔبئىً ثوٌؽبْ.
ٍەھۇزىَالض رەؼٍىُ ثوٌۇپ لەٌئەزىٓ رۆۋەْ چۈـۈـٕىڭ ئبٌسىٕمي و ېچىؽي ئۇالضزىٓ ثىط
ثۆٌۈن وىفىٍەض ِۇؼۇٌّبْ ثوٌؽبٔىسى ،ئۇالض ثۇٔىڭ ثىٍەْ ئۆظٌىطىٕىڭ ھبٍبري ۋە ِبي ِ -ۈٌىىٕي
ثىرەرەض ؼبلالپ لبٌسى .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ٍەھۇزىٌ ئۇضۇؾ عىٕبٍەرچىٍىطىٕي ثىط رەضەپ
لىٍىپ ثوٌؽبٔسىٓ وېَىٓ ئۇالضٔىڭ ِبٌٍىطىٕي ثىط رەضەپ لىٍسى ،ؼۀىّەرٍەضٔىڭ ثەؾ
ھەؼىؽىسىٓ ثىط ھەؼؽىؽىٕي ئبٍطىۋاٌؽبٔسىٓ وېَىٓ ِۇؼۇٌّبٔالضؼب ثۆٌۈپ ثەضزىٔ ،ەرىغىسە
ئبرٍىمالضؼب ئۈچ ئۆٌۈؾ ،ئۇٔىڭ ئىىىي ئۆٌۈـي ئبرمب ،ثىط ئۆٌۈـي ئبد ئىگىؽىگە ثېطىٍسى .پىَبزىٍەض
ئۈچۈْ ثىط ئۆٌۈـال رەلؽىُ لىٍسى ،ئەؼىطٌەضزىٓ ثىط ثۆٌۈوىٕي ؼەئەز ئىجٕي ظەٍىس ئۀؽبضىٕىڭ
ٍىزەوچىٍىىىسە ٔەعسە ثبظىطىؽب ئەۋەرىپ ؼبرزۇضۇپ پۇٌىؽب ئبد ۋە ھەضثىٌ لوضاي ٍ -بضالالضٔي
ؼېزىۋاٌسى.
لۇضەٍعە ٍەھۇزىٍَىطىٕىڭ ئىفٍىطى ثىط لۇض ئبٍبؼالـمبْ وۈٍٔەضزە ؼبٌىھ (ٍبذفي) ثۀسە ؼەئەز
ئىجٕي ِەئبظٔىڭ (ئەھعاة ؼبظىزىسا ظىىطى لىٍىٕؽبْ) زۇئبؼي ئىغبۋەد ثوٌسى .لۇضەٍعە
ٍەھۇزىٍَىطىٕىڭ ئىفٍىطى ربِبَ ثوٌؽبْ ھبِبْ ،ئۇٔىڭ عبضاھىزي ئېؽىع ئېٍىپ روذزىّبً لبٔبـمب
ثبـٍىسى .ؼەئەزٔىڭ عبضاھىزي ٍىطىڭساپ لبٔبپ ئۇ ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئۆٌۈپ وەرزي .ثۀي لۇضەٍعە
ؼبظىزي ھىغطىَىٕىڭ ٍ - 5ىٍي ظۇٌمەئسە ئېَىسا ئېٍىپ ثېطىٍسىِ .ۇھبؼىطە  25وۈْ زاۋاِالـزي.
-4172عۇئبي :ئەھضاپ ۋە ثۀي لۇسەٍضە غبصىحىذىٓ وېَىٕىي ھەسثىٌ پبئبٌىَەجٍەس
ضەؼۇٌۇٌالھ ئەھعاة لوـۇٔي ئۇضۇـي ۋە ثۀي لۇضەٍعە ٍەھۇزىٍَىطىٕىڭ ئىفٍىطىسىٓ پبضىػ
ثوٌۇپ ،ـۇ عەضٍبٔسىىي ئۇضۇؾ عىٕبٍەرچىٍىطىسىٓ ثىط لۇض ئىٕزىمبَ ئېىٍپ ثوٌۇۋىسىٍ ،بذفىٍىك
ٍبضاـّبٍسىؽبْ« :ئبظاض ٍېؽە ،ؼىعا ٍېگۀسەن» ثوٌىسىؽبْ ئبـۇ ئبظ ؼبٔسىىي لەثىٍىٍەض ۋە ثەزەۋى
لبضالچىالضؼب رېزىؽۇزەن ئەزەپ عبظاؼي ٍۈضۈـي لوظؼبـمب ثبـٍىسى.
ِۇھەِّەز ئىجٕي ِەؼٍەِە لوـۇٔي ئەھعاة ۋە ثۀي لۇضەٍعە ؼبظارٍىطى ئبٍبؼالـمبٔسىٓ وېَىٓ
رۇٔغي رەـىېً لىٍىٕؽبْ لوـۇْ ثوٌۇپ ئورزۇظ ئبرٍىك چەۋۀساظزىٓ رەضوىت ربپمبْ .لوـۇْ
ٔەعسى ظېّىٕىٕىڭ وىطىؿ ئېؽىعى ثوٌؽبْ ظەضىََە رەۋەٌىىىسىىي «لەضربئ» زېگەْ عبٍٕي
ٔىفبٔالپ ٍوٌؽب چىمزي .ظەضىََە ثىٍەْ ِەزىٕە ئبضىٍىمي ٍەرزە وۈٍٔۈن ِۇؼبپە ثوٌۇپ ،ئۇالض
ِەزىٕىسىٓ ھىغىطىَٕىڭ ٍ - 6ىٍي ِۇھەضضەَ ( - 1ئبً)ٔىڭ  - 10وۈٔي لوظؼىٍىپ ،عىسزىٌ ٍوي
ٍۈضۈپ ثۀي ثەوطى ئىجٕي وىالة لەثىٍىؽىٕىڭ ثىط ئبٍّىمي ئوٌزۇضۇـٍۇق عبٍؽب ٍېزىپ ثېطىپ
ئۇالضؼب ئۇـزۇِزۇد ھۇعۇَ لوظؼىسى .ئۇالض ثەزەض رىىىۋەرزي ،ـۇٔىڭ ثىٍەْ ِۇؼۇٌّبٔالض ئۇالضٔىڭ
ٔۇضؼۇْ رۆگە ۋە لوً  -چبضۋى ٍىطىٕي ؼۀىّەد ئېىٍىپ ِۇھەضضەَ ( - 1ئبً)ٔىڭ ئبذىطلي وۈٍٔىطى
ِەزىٕىگە لبٍزىپ وەٌسى.
ثۀي ٌىھَبْ ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ؼبھبثىٍىطىسىٓ ئوْ وىفىٕي ئبٌساپ ئبپىطىپ ضەعئە زېگەْ
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عبٍسا ئۆٌزۈضىٍىفىگە ؼەۋەة ثوٌؽبْ لەثىٍىسۇضٌ .ېىىٓ ئۇالضٔىڭ عۇؼطاپىَىٍىه ئوضٔي ھىغبظ
رەۋەٌىىىٕى ڭ ِەوىىگە ٍېمىٓ چېزىگە عبٍالـمبْ ثوٌؽبچمب ھەَ ِۇؼۇٌّبٔالض ثىٍەْ لۇضەٍؿ
زائىطىٍىطى ئورزۇضىؽىسا ھەَ لبضالچي ثەزەۋىٍەض ئورزۇضىؽىسا وەؼىىٓ رىطوىفىفٍەض ثوٌۇپ
رۇضؼبچمب ،ئۇالض ربھبظىطؼب لەزەض ئىٕزىمبَ روضىسىٓ چۈـۈپ لېٍىۋاربرزي .ضەؼۇٌۇٌالھ ثۀي ٌىھَبْ
ذەٌمىسىٓ ضەع ىئ زېگەْ عبٍسا ثىگۇٔبھ ئۆٌزۈضۈٌگەْ ئەؼھبثىٍىطىٕىڭ لىؽبؼىٕي ئبٌىسىؽبْ
پۇضؼەد ٍېزپ وەٌسى زەپ لبضىسى ،ـۇڭب ئۇ ھىغىطىَٕىڭ ئبٌزىٕچي ٍىٍي ضەثىئۇي ئەۋۋەي (- 3
ئبً) ٍبوي عۇِبزىَەي ئەۋۋەي ( - 5ئبً)الضٔىڭ ثىطىسە ِۇؼۇٌّبٔالضزىٓ  200وىفي ثىٍەْ عىھبزلب
ئبرالٔسى .ئۆظ ئو ضٔىسا ِەزىٕىسە ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئۇِّۇ ِەوزۇِٕي لبٌسۈضزى .ئۇ ِەزىٕىسىٓ ٍوٌؽب
چىممبٔسا ـبَ رەضەپىە ٍۈضۈؾ لىٍؽبْ ثوٌۇپ ـىّبي رەضەپىە لبضاپ ٍوي ئېٍىپ ِەٌۇَ ِۇؼبپىٕي
ثبؼمبٔسىٓ وېَىٓ عۀۇپمب ثۇضۇٌۇپ ؼۈضئەرٕي رېعٌىزىپ عىسزىٌ ٍوي ٍۈضۈپ ئەِەط ثىٍەْ ئوؼپبْ
ئبضىٍىمىسى ىي ِەظوۇض ؼبھبثىٍەض ـەھىس لىٍىٕؽبْ عبً ثەرٕي ؼەضضأؽب ٍېزىپ ثبضزى .ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇ
ٍەضزە ؼبھبثىٍىطىگە ضەھّەد رىٍىسى ۋە زۇئب لىٍسى .ثۇٔىڭسىٓ ذەۋەض ربپمبْ ثۀي ٌىھَبْ ذەٌمي
ربغ  -لىَبالضؼب ۋە چۆي  -عىطاالؼب لېچىپ وەرزي .ئۇالضزىٓ ثىطِۇ ئبزەَ لوٌؽب چۈـّىسى .ثۇ چبؼسا
ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇالضٔىڭ ظېّىٕىسا ئىىىي وۈْ رۇضۇپ ِەزىٕىگە لبٍززي .ثۇ لېزىُ ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ
ِەزىٕىسىٓ ئبٍطىٍؽبْ ۋالزي  14وۈْ ثوٌسى.
-4178عۇئبي :لوؽۇْ ئەۋەجىؼ ۋە ھەسثىٌ ٍۈسۈؽٍەسٔىڭ جېضٌىحىٍىؾي
ضەؼۇٌۇٌالھ ثۀي ٌىھَبْ ؼبظىزىسىٓ لبٍزىپ وەٌگۀىسىٓ وېَىٓ لوـۇْ ۋە پىسائىَالضٔي
ئەۋەرىؿ ئىفىٕي رېعٌەرزي .رۆۋۀسىىي لۇضالض ئبـۇ ھەضىىەرٍەضٔىڭ وىچىىٍىزىٍگەْ
رەؼۋىطٌىطىسۇض.
 .1ئووبـە ئىجٕي ِېھؽەْ لوـۇٔي :ھىغىطىَىٕىڭ ٍ - 6ىٍي ضەثئوٌئەۋۋەي ( - 3ئبً) ٍبوي
ضەثىئوؼؽبٔي ( - 4ئبً)زا ؼوِطى زېگەْ عبٍؽب ئەۋەرىٍگەْ .ئووبـە لىطىك ئبزەَ ثىٍەْ(ثۀي
ئەؼەزٔىڭ ؼۈٍي) ؼوِطى زېگەْ عبٍؽب ٍېزىپ ثبضزى .ثۇ چبؼسا زۈـّەْ ئبٌٍىجۇضۇْ لېچىپ
وەرىۀىسى ـۇٔىڭ ثىٍەْ ِۇؼۇٌّبٔالض زۈـّۀٕىڭ ئىىىي ٍۈظ رۆگىؽىٕي ؼۀىّەد ئېٍىپ
ِەزىٕىگە لبٍزىپ وەٌسى.
ِ .2ۇھەِّەز ئىجٕي ِەؼٍەِە لوـۇٔيِ :ۇـۇ ئىىىي ئبٍٕىڭ ثىطىسە ظىٍم ەؼؽە زېگەْ عبٍؽب
ئەۋەرىٍسىِ .ۇھەِّەز ئىجٕي ِەؼٍەِە ِۇؼۇٌّبٔالضزىٓ ئوْ وىفي ثىٍەْ ٍوٌؽب چىمىپ ثۀي
ؼۆئٍەثۀىڭ زىَبضى ظىٍمەؼؽە زېگەْ عبٍؽب ٍېزىپ ثبضزى ثۇ چبؼسا زۈـّەْ رەضەپ
ِۆوۈٔىۋاٌؽبٔىسى( ،ئۇالض ٍۈظ وىفي ئىسى) ئىجٕي ِەؼٍّە لوـۇٔي ئۇذالپ لېٍىۋىسى زۈـّەْ
ثبؼ زۇضۇپ وېٍىپ ئىجٕي ِەؼٍىّىسىٓ ثبـمب ھەِّىٕي ئۆٌزۈضۈۋەرزي ئىجٕي ِەؼٍّە ئېؽىط
ٍبضىالٔؽبْ ثوٌؽىّۇ لېچىپ لۇرۇٌسى.
 .3ئەثۇ ئۇثەٍسە ئىجٕي عەضضاھ لوـۇٔيِ :ۇـۇ ٍىٍي ٍۀە ضەثئوؼؽبٔي ( - 4ئبً)زا
ظىٍمەؼؽىگە ئەۋەرىٍسى .ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇٔي ِۇھەِّەز ئىجٕي ِەؼٍەِۀىڭ ئبزەٍِىطى
ئۆٌزۈضۈٌگۀٍىه ذەۋىطىٕي ئبڭالپ ٍوٌؽب ؼبٌؽبٔىسى .ئەثۇ ئوثەٍسە لىطىك وىفي ثىٍەْ ٍوٌؽب چىمىپ
ئىجٕي ِەؼٍەِە لوـۇٔي ثەذىزؽىعٌىىىە ئۇچطىؽبْ عبٍؽب لبضاپ ِبڭسى ،ئۇالض وېچىٍەپ پىَبزە
ٍوي ٍۈضۈپ ربڭ ئېزىؿ ثىٍەْ رەڭ ثۀي ؼۇئٍەثە زىَبضىؽب ٍېزىپ ثبضزى  -زە ـۇ ھبِبْ ھۇعۇِٕي
ثبـٍىۋەرزي زۈـّەْ ربغ  -لىطالضؼب لېچىۋېٍىپ لوـۇٕٔي ئوڭبٍؽىع ئەھۋاٌؽب چۈـۈضۈپ لوٍسى،
ـۇٔسالزىّۇ ئۇالض ثىط ئبزِٕي ئەؼىط ئبٌؽبْ ئىسى ،ئۇ ِۇؼۇٌّبْ ثوٌسى ۋە ٔۇضؼۇْ لوً -
چبضۋىالضٔي ؼۀىّەد ئېٍىپ لبٍزىپ وەٌسى.
 .4ظەٍىس ئىجٕي ھبضىؽە لوـۇٔي :ھىغىطىَىٕىڭ ٍ - 6ىٍي ضەثىئوٌؽبٔي ( - 4ئبً)زا عەِۇِؽب
ئەۋەرىٍسى .ظەٍىس عەِۇِؽب ٍېزىپ ثېطىپ ِۇظەٍٕە لەثىٍىؽىسىٓ ھەٌىّە ئىؽىٍّىه ثىط ئبٍبٌٕي
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رۇرۇۋاٌؽبْ ئىسى ،ثۇ ئبٍبي ئۇالضٔي ثۀي ؼۇٌەٍّىٕىڭ ئبزەٍِىطى ثبض عبٍؽب ثبـالپ ثبضزى ،ئۇ ٍەضزە
ِۇؼۇٌّبٔالض ٔۇضؼۇْ رۆگە ،لوً  -چبضۋىالضٔي ۋە ئەؼىط  -ئوٌغىالضٔي لوٌؽب چۈـۈضزى ،ظەٍس
ؼۀىّەد ئبٌؽبْ ِبٌالضٔي ھەٍسەپ ِەزىٕىگە لبٍزىپ وېٍىۋىسى ،ضەؼۇٌۇٌالھ ھېٍىمي ِۇظەٍٕىٍىه
ئبٍبٌؽب ئۆظىٕىڭ ۋە ئىطىٕىڭ ھۆضٌىىىٕي ئىٍزىپبد لىٍسى.
ٍ .5ۀە ظەٍس ئىجٕي ھبضغ لوـۇٔي :ھىغىطىَىٕىڭ ٍ - 6ىٍي عەِبزىَەٌئوال ( - 5ئبً)زا ثىط
ٍۈظ ٍەرّىؿ وىفي ثىٍەْ ئىَىػ زېگەْ عبٍؽب لۇضەٍفٍەضٔىڭ رىغبضەد وبضۋىٕىٕي روؼۇـمب
ئەۋەرىٍسى .ثۇ لېزىّمي ٍۈضۈـزە لۇضەٍؿ رەضەپٕىڭ وبضۋأسىىي رىغبضەد ؼەضِبٍىؽي پۈرۈٍٔەً
ئوٌغب ئېٍىٕسى.
ٍ .6ۀىال ظەٍس ئىجٕي ھبضغ لوـۇٔي« :ھىغىطىَٕىڭ ٍ - 6ىٍي عەِبزىَەٌئبذىط( - 6ئبً)زا
رەضەؾ(ِۇ؟) ٍبوي رەضەق(ِۇ؟) زېگەْ عبٍؽب ئەۋەرىٍسى .ظەٍس ئىجٕي ھبضغ  15ئبزەَ ثىٍەْ
ئبرٍىٕىپ ثۀي ؼۆئٍەثە زىَبضىؽب ٍېزىپ ثبضؼبٔسا ثۇ ٍەضزىىي ثەزۋىٍەض ثەزەض رىىىۋەرزي ،ئۇالض
ضەؼۇٌۇٌالھ ئۆظى لوـۇْ ربضرىپ وەٌگەْ ثوٌۇـي ِۇِىىٓ زەپ لوضلۇـۇپ وەرىەْ ئىسى.
ٔەرىغىسە ظەٍىس ئىجٕي ھبضغ ئۇالضٔىڭ  20رۆگىؽىٕي ؼۀىّەد ئېٍىپ رۆد وۈٔسىٓ وېَىٓ
لبٍزىپ وەٌسى.
ٍ .7ۀىال ظەٍىس ئىجٕي ھبضغ لوـۇٔي :ھىغىطىَٕىڭ ئبٌزىٕچي ٍىٍي ضەعەپ ئېَي( - 7ئبً)زا
ۋازىموضاؼب ئەۋەرىٍگەْ .ظەٍىس  12ئبزەَ ثىٍەْ ۋازٌموضاؼب زۈـّۀٕىڭ ھەضىىىزىٕي وۆظىزىؿ ئۈچۈْ
ئەۋەرىٍسى .ئۇالض ئبرٍىٕىپ ۋازىمۇضاؼب ٍېزىپ ثبضؼبٔسا ۋازىموضا ئبھبٌىؽي ئۇالضؼب ھۇعۇَ لىٍىپ
رولمۇظ وىفىٕي ئۆٌزۈضۈۋەرزي ئۈچ وىفي لېچىپ لۇرۇٌىۋاٌسى ،ئۇالضٔىڭ ثىطؼي ظەٍس ئىجٕي ھبضغ
ئىسى.
-4178عۇئبي :ثۀي ِۇعحەٌەق غبصىحي
ھىغىطىَٕىڭ ٍ - 6ىٍي ـەئجبْ .ثۇ ؼبظاد گەضچە زائىطىؽي وەڭ ،ئۇضۇؾ ِۇـەلمىزي ئېؽىط،
ھەضثىٌ عەھەرزىىي ئوضۇٔالـزۇضىٍىفي وەڭ وۆٌەٍِىه چوڭ ؼبظاد ثوٌّىؽىّۇ ٌېىىٓ ثۇ ؼبظاد
ِۇؼۇٌّبٔالض عەِىئىَزىسە زاۋاٌؽۇؾ ۋە ِۇلىّؽىعٌىك پەٍسا لىٍؽبْ ِۇٔبپىمالضٔىڭ ـەضِۀسىٍەضچە
ضەؼۋاٌىمٕي ئبـىبضىالپ ِۇؼۇٌّب ٔالض عەِئىَىزىگە ئبٌىٌ عبٔبپ پەظىٍەد ،وىفىٍىه لەزضى -
لىّّەد ۋە ئبلىۆڭۈٌٍۈوزىٓ ئىجبضەد ئبالھىسە ذىؽٍەد ئبرب لىٍؽبْ ھەِسە رەئعىط (عىٕبٍي ئىفالض
چبضىؽي)ٔىڭ ٍوٌؽب لوٍۇٌىفىؽب ؼەۋەة ثوٌؽبْ ۋەلەٌىىي عىسزىٌ پەۋلۇالززە ئەھّىَەرٍىه ؼبظارزۇض.
«ثۀي ِۇؼزەٌەق لەثىٍىؽ ىٕىڭ ثبـٍىمي ھبضغ ئىجٕي ظىطاضٔىڭ پۈرۈْ لەثىٍىسىىىٍەضٔي
ـۇٔىڭسەن ثبـمب لېطىٕساؾ لەثىٍىٍەضزىٓ ئۇٔي لوٌالٍسىؽبٔالضٔي ثىطٌەـزۈضۈپ ِەزىٕىگە ھۇعۇَ
لىٍّبلچي ثوٌۇۋېزىپزۇ» زېگەْ ذەۋەض ضەؼۇٌۇٌالھمب ئبڭالٔسى .ـۇڭب ضەؼۇٌۇٌالھ ثۇ ذەۋەضٔي
ئېٕىمالؾ ئۈچۈْ ثۇضەٍسە ئىجٕي ھەؼىپ ئەؼٍەِىَٕي ئەۋەرزي ،ثۇضەٍسە ئۇ ٍەضگە ثېطىپ ھبضغ
ئىجٕي ظىطاض ثىٍەْ وۆضۈـزي ۋە ئەھۋإٌي ئۇلمبٔسىٓ وېَىٓ لبٍزىپ وېٍىپ ضەؼۇٌۇٌالھمب ِەٌۇَ
لىٍسى .ثۇٔىڭ ثىٍەْ ضەؼۇٌۇٌالھ ثۀي ِۇؼزەٌەق ذەٌمي ھەلمىسىىي ذەۋەضٔىڭ ھەلىمەرەْ ـۇٔساق
ئىىۀٍىىىٕي عەظَ لىٍؽبٔسىٓ وېَىٓ ؼبھبثىٍەضگە عىسزىٌ ئۇضۇؾ چبلىطىمي چىمىطىپ ِۇـۇ
ئبً(ـەئجبْ)ٔىڭ  - 2وۈٔي ِەزىٕىسىٓ ٍوٌؽب چىمزي .ثۇ لېزىُ ثۇضۇٔمي ؼبظارالضؼب لبرٕبـّىؽبْ ثىط
ثۆٌۈن ِۇٔبپىمالضِۇ چىممبٔىسىِ ،ەزىٕىسە ئۆظ ئوضٔىسا ظەٍىس ئىجٕي ھبضؼٕي لبٌسۇضزى.
ِۇـۇ ئەؼٕبزا ھبضغ ئىجٕي ظىطاض ِۇؼۇٌّبٔالض لوـۇٔىٕىڭ ئەھۋاٌىٕي ئىگەٌٍەؾ ئۈچۈْ ثىط
عبؼۇؼٕي پبٍاللچىٍىممب ئەۋەرىەْ ئىىەِْ .ۇؼۇٌّبٔالض ئۇٔي رۇرۇۋېٍىپ عەھۀٕەِگە ٍوٌؽب
ؼېٍىۋەرزي .ھبضغ ئىجٕي ظىطاض ۋە ئۇٔىڭ ئبزەٍِىطى ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ لوـۇْ ربضرىپ وەٌگۀٍىىىٕي
ۋە ئۇٔىڭ عبؼۇؼٍۇلمب ئەۋەرىەْ ئبزىّىٕىڭ ئۆٌزۈضۈٌگۀٍىىىٕي ئبڭالپ لبرزىك ؼبضاؼىّگە چۈـزي،
ئەرطاپزىىي لەثىٍىٍەضزىٓ روپالٔؽبْ ٍبٌالّٔب لوـۇٕٔىڭ ئەظاٌىطى ثىط  -ثىطٌەپ ربضاپ وېزىفىزي .
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ضەؼۇٌۇٌالھ ِۇضەٍىؽئ زېگەْ عبٍؽب ٍېزىپ ثېطىۋىسى زۈـّەْ عەڭگىۋاض ھبٌەرىە ئۆرۇپ ئۇضۇـمب
رەٍَبضالٔسى ،ـۇڭب ضەؼۇٌۇٌالھّۇ ِۇؼۇ ٌّبٔالضٔىڭ ؼەپٍىطىٕي رۈظۈپ ئۇضۇـمب رەٍَبضالٔسى.
ِۇھبعىط ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ئەٌىّي ئەثي ثەوطىگە ،ئۀؽبضالضٔىڭ ئەٌىّي ؼەئەز ئىجٕي ئوثبزىگە
رۇرمۇظۇٌسى ،ئىىىي رەضەپ ثىطزەَ ئوق ئېزىفىپ ثىط  -ثىطىگە ھەٍۋە وۆضؼىزىفزي ئبضلىسىٓ
ِۇؼۇٌّبٔالض ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ثۇٍطۇلي ثىٍەْ ر ەڭال ھۇعۇَ لىٍىپ ئۈؼزۈٍٔۇوٕي ئىگەٌٍىسى،
ِۇـطىىالض ِەؼٍۇپ ثوٌۇپ ٔۇضؼۇْ ئبزىّىسىٓ ئبٍطىٍىپ لبٌسى ،ضەؼۇٌۇٌالھ ٔۇضؼۇٍٔىؽبْ ئبٍبٌالض،
ثبٌىالض ،رۆگە ۋە لوٍالضٔي ؼۀىّەد ئبٌسى .ئەؼىطٌەض ئىچىسە ثۀي ِۇؼزەٌەق لەثىٍىؽىٕىڭ ثبـٍىمي
ھبضغ ئىجٕي ظىطاضٔىڭ لىعى عۇۋەٍطىَەِۇ ثبض ثوٌۇپ ئۇ ؼبثىذ ئىجٕي لەٍىؽىە رەلؽىُ ثوٌؽبٔىسى،
ؼبثىذ ئۇٔىڭ ثىٍەْ رۆٌەَ رۆٌەپ لۇرۇٌۇـمب ذەد  -چەن پۇرۇـزي .ضەؼۇٌۇٌالھ ثۇٔي ئۇلۇپ ئۇٔىڭ
ظىّّىؽىسىىي رۆٌەِٕي ئبزا لىٍىپ ئۇٔي ئەِطىگە ئبٌسى.
ٍەھۇزىَالضِ ،ۇٔبپىمالض ۋە ِۇـطىىالضزىٓ ئىجبضەد ئىؽالَ زۈـّۀٍىطىٕىڭ ھەِّىؽي ئىؽالَ
زىٕىٕىڭ رەؼىط زائىطؼىٕىڭ ثۇٔساق رېع وېڭىَىپ ثۇ رەۋەٌىىزە ئبؼبٔال ھۆوۈِطاْ ئوضۇٔؽب چىمىپ
لىٍىفي ھەضگىع ئۇٔىڭ ِبززىٌ عەھەرزىىي ئۈؼزۈٍٔىىي ،لوضاي ٍ -بضالٍىطىٕىڭ ؼەضذىٍٍىمي ۋە
لوـۇٔىٕىڭ ؼبٔي ۋە ؼۈپىزىٕىڭ وۆپ ھەَ ئىٍؽبض ثوٌؽبٍٔىمىسا ئەِەغ ثەٌىي ئۇٔىڭسىىي ثىطزىٓ -
ثىط ؼەۋەة ئىؽالَ زىٕىٕىڭ ھەلىمي ِبھىَىزي ،رەـەثجۇؼي ،ثۇ زىٕٕىڭ ِەلؽىزي ،ـۇٔسالال ثۇ
زىٕسىىي ئۆظگىچە ذىؽٍەد ،ئبضرۇلچىٍىمالض ثىٍەْ ِۇٔبؼىۋەرٍىه ئىىۀٍىىىٕي ئۇثساْ ثىٍەرزي.
ئۇالض ٍۀە ئىؽالَ زىٕىسىىي ثۇ ئبضرۇلچىٍىمالضٔىڭ ثبؾ ِۀجىئي ۋە ئبـۇ گۈظەي ئەذاللي
پەظىٍەرٍەضٔىڭ ئەِەٌىَەرزىىي (ئەڭ ئبٌىٌ) ئۈٌگىؽي ِۇھەِّەز ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ
ئىىۀٍىىىٕىّۇ ئوثساْ ثىٍەرزي ،ثوٌۇپّۇ ئۇالض ئۆرىەْ ثەؾ ٍىً ِبثەٍٕىسىىي عەڭ ِەٍسأٍىطىٕي
ثىط لۇض ئەؼٍىگۀىسىٓ وېَىٓ ثۇ زىٕٕي ۋە ئۇٔىڭ ئىزىمبزچىٍىطىٕي لوضاي وۈچي ئبضلىٍىك
ٍولۇرۇـٕىڭ لەرئىٌ ِۇِىىٓ ثوٌّبٍسىؽبٍٔىمىٕي رۇٔۇپ ٍەرزي  -زە ،ثۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇالض ئبـۇ
ِەلؽىزي ئۈچۈْ ئىغزىّبئىٌ ئەذالق ۋ ئۆضپ  -ئبزەد ئۀئۀىٍىطىٕي زەؼزەن لىٍىپ رۇضۇپ ثۇ
زىٕؽب لبضـي وەڭ وۆٌەٍِىه رەـۋىمبد ،ئىسىئوٌوگىَە(ؼىَبؼي) ئۇضۇـي لوظؼبـٕي ۋە ثۇ
ئۇضۇـٕىڭ ئبؼبؼٍىك ئۇثَېىزىٕي ٍۀىال ضەؼۇٌۇٌالھ ئەٌەٍـھىؽؽبالِٕىڭ ـەذؽىَزي لىٍىفٕي
لبضاض لىٍىفزيِ ،ۇٔبپىمالض ِۇؼۇٌّبٔالض ؼېپىسە ثوٌؽبٍٔىمي ،ثوٌۇپّۇ ِەزىٕىگە ٍەضٌىه ثوٌؽبٍٔىمي
ئۈچۈْ ِۇئّىٓ ِ -ۇؼۇٌّبٔالض ثىٍەْ وەڭ  -وۇـبزە ،ثىّبالي ئبضىٍىفبالٍززي ۋە ئۇالضٔىڭ
ھېؽؽىَبرىٕي لوظؼبپ ئېؽۋا ربضلىزبالٍززي .ـۇٔساق ثوٌؽبٍٔىمي ئۈچۈْ ِەظوۇض رەرۈض رەـۋىمبد
ئۇضۇـي ھەضىىىزي ۋەظىپىؽىٕي ِۇـۇ ِۇٔبپىمالض ئۈؼزىگە ئبٌسى ئۇالضٔىڭ ثبؾ ِەؼئۇٌي ٍۀىال
ئبثسۇٌال ئىجٕي ئۇثەً ئىجٕي ؼەٌۇي ئىسى.
زىٓ زۈـّۀٍىطىٕىڭ ثۇ پىالٔي ئەھعاة ؼبظىزىسىٓ وېَىٓ ِۇئّىٍٕەضٔىڭ ئبٔىؽي ظەٍٕەة
ثىٕزي عەھىؿ( ثۇضۇٔمي ئېطى) ظەٍس ئىجٕي ھبضغ(ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ثېمىۋاٌؽبْ ئوؼٍي)زىٓ
ئبعطىفىپ وەرىۀسىٓ وېَىٓ ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇٔي ٔىىبھىؽب ئبٌؽبٔسا رېرىّۇ ضوـەْ ئىپبزىٍۀسى.
ئەضەثٍەضٔىڭ ئۀئۀىۋى ئۆضپ  -ئبزىزي ثوٍىچە ثبلّب ئوؼۇٌٕي ٔەؼٍي ئوؼۇي ثىٍەْ ئوپ  -ئوذفبؾ
زەپ لبضاٍززي ،ـۇڭب ثبلّب ئوؼۇٌٕىڭ ٔىىبھىؽب ئېٍىپ لوٍۇۋەرىەْ ذورۇٔىّۇ ثېمىۋاٌؽۇچي وىفي
ئۈچۈْ لەرئىٌ ھبضاَ ئىسى ،ضەؼۇٌۇٌالھ ظەٍٕەة ثىٕزي عەھفىٕي ئبٌالھٕىڭ ئەِطى ثىٍەْ ٔىىبھىؽب
ئېٍىۋېسىِ ،ۇٔبپىمالض ضەؼۇٌۇٌالھ ئۈؼزىسىٓ پىزٕە  -ئىؽۋا ربضلىزىپ ئۇٔىڭ ذەٌمي ئبٌەَ ئبٌسېسىىي
ٍۈظىٕي چۈـۈضۈؾ ئۈچۈْ ثۇ ئىفٕي زەؼزەن لىٍىپ وۆرۈضۈپ چىمزي.
ئۇالض ثۇ ھەلزە ٔۇضؼۇْ رەرۇض رەـۋىمبرالضٔي ۋە ؼۆظ  -چۆچەوٍەضٔي رولۇپِ« :ۇھەِّەز
(ضەؼۇٌۇٌالھ ئەٌەٍـھىؽؽبالَ) ظەٍٕەثٕي ئۇ زىممەرؽىع رۇضؼبْ ھبٌىزىسە وۆضۈپ لېٍىپ ئۇٔىڭ
ٔبظاوەرٍىه گۈظەي لبِىزي ۋە ھۆؼٕي عبِبٌىسىٓ ذۇزىٕي ٍولىزىپ ئۇٔىڭؽب ئبـىمي ثىمبضاض ثوٌۇپ
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لبپزۇ .لەٌجي ثىزبة ۋە ربلىزي ربق ثوٌۇپ وېزىپزۇ ئۇٔىڭ (ثېمىۋاٌؽبْ) ئوؼٍي ظەٍىس ئىجٕي ھبضغ ثۇ
ئەھۋإٌي ئۇلۇپ ئبرىؽي ئۈچۈْ ئبٍبٌىسىٓ چۈـۈپ ثېطىپزۇ» ،زېگۀسەن ضەظىً ئەپؽبٔىٕي
ئوٍسۇضۇپ ربضلبرزي ،ئۇالض ثۇ ئوٍسۇضِب ئەپؽبٔىؽىٕي ـۇ زەضىغىسە وۈچەپ ربضلبرمبچمب ثۇ رەـۋىمبد
ثەظى ئىّبٔي ئبعىع وىفىٍەضٔىڭ ئېڭىؽب ذېٍي ِەھىەَ ؼىڭىپ ،لىؽّەْ رەپؽىط ۋە ھەزىػ
وىزبثٍىطىسا رب ھبظىطلي زەۋضىّىعگە لەزەض ؼبلٍىٕىپ وەٌّەوزە .ئبذىطى ئبٌالھ لۇضئبْ وەضىّسە
ضوـەْ ئبٍەرٍەضٔي ٔبظىً لىٍىپ وىفىٍەضٔىڭ زىٍٍىطىسىىي ـەن  -ـۈثھي وېؽەٌٍىطىٕي
زاۋاالٍسىؽبْ ـىپبٌىك ضېزؽىپالضٔي ثبٍبْ لىٍسى.
ئبٌالھ ثۇ ذىً پىزٕە ئىىؽۋا ؼۆظ  -چۆچەوٍىطىٕىڭ ٔبھبٍىزي وەڭ زائىطىسە ربضلبٌؽبٍٔىمىٕي
ئېالْ لىٍىپ ؼۈضە ئەھعاثٕي رۆۋۀسىىي ؼۆظى «ئي پەٍؽەِجەض!اﷲ ؼب رەلۋازاضٌىك لىٍىفٕي
(زاۋاِالـزۇضؼىٓ) ،وبـىطالضؼب ۋە ِۇٔبپىمالضؼب ئىزبئەد لىٍّىؽىٓ ،اﷲ ھەلىمەرەْ (ثۀسىٍەضٔىڭ
ئەِەٌٍىطىٕي) ثىٍىپ رۇضؼۇچىسۇض( ،ئۇالض ٔىڭ ئىفٍىطىٕي)ھېىّەد ثىٍەْ ثبـمۇضؼۇچىسۇض» (ؼۈضە
ئەھعاة  - 1ئبٍەد) ثىٍەْ ثبـٍىسى.
-4171عۇئبيِ :ۇٔبپىمالسٔىڭ ثۀي ِۇعحەٌەق غبصىحىذا ئوٍٕىغبْ سوٌي
ثۀي ِۇؼزەٌەق ؼبظىزي ٍۈضۈـىسە ِۇٔبپىمالض ئبٌالھ ئېَزمبٔسەن « ئەگەض ئۇالض ؼىٍەض ثىٍەْ
ثىطٌىىزە چىممبْ ثوٌؽب ،ئبضاڭالضزا پەلەد پىزٕە  -پبؼبرٕي وۆپەٍزەرزي ،ئبضاڭالضؼب ثۆٌگۈٔچىٍىه
ؼېٍىؿ ئۈچۈْ چولۇَ ؼۇذۀچىٍىه ثىٍەْ ـۇؼۇٌٍىٕبرزي» (ؼۈضە رەۋثە  - 47ئبٍەرٕىڭ ثىط
لىؽىّي)زېگەْ ِەلؽەرزە ِۇؼۇٌّبٔالض ؼېپىگە لوـۇٌۇپ ثىطگە چىممبٔىسى .ئۇالض ثۇ ؼبظاد
عەضٍبٔىسا ئۆظٌىطىٕىڭ ظەھەضٌىه ؼېؽىك ٔەپەؼٍىطىٕي چېچىپ ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ئىچىي لىؽّىسا
ئېؽىط رولۇٔۇؾ پەٍسا لىٍسى ۋە ٍو لىالڭ ئېؽۋاالضٔي ربضلىزىپ ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئوثطاظىؽب ئېؽىط
ِبالِەد وەٌزۈضۈپ « ِەزىٕىگە لبٍزؽبق ،ئەڭ ئەظىع ئبزەَ ( ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئوثەً ۋە ِۇٔبپىمالضٔىڭ
ئۆظٌىطىٕي زېّەوچي) ئەڭ ذبض ئبزەِٕي( ضەؼۇٌۇٌالھٕي ۋە ِۇئّىٍٕەضٔي) ِەزىٕىسىٓ چىمىطىۋېزىسۇ،
زېسى .ظەٍىس ئىجٕي ئەضلەَ ثۇ گەپٕي ربؼىؽىؽب ئېَززي ،ربؼىؽي وېٍىپ ضەؼۇٌۇٌالھٕي
ۋالىپالٔسۇضزى ،ثۇ چبؼسا ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ٍېٕىسا ئۆِەض ئىجٕي ذەرزبپّۇ ثبض ئىسى .ثۇٔي ئبڭالپ
ئۆِەض ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ « :ئي ضەؼۇٌۇٌالھ! ئوثجبز ئىجٕي ثىفىطٔي ثۇٍطىؽىٓ ثۇ ِۇٔبپىمٕي
ٍۇؼۇـزۇضۋەرؽۇْ» زېگۀىسى ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ « :وىفىٍەض ؼۆظ ربضلىزىپ ِۇھەِّەز ئۆظ
ئبزەٍِىطىٕي ئۆٌزۈضۈپزۇ» زېؽە لبٔساق ثوٌىسۇ .ئي ئۆِەض؟! ھەضگىع ئۇٔساق لىٍؽىٍي ثوٌّبٍسۇٌ ،ېىىٓ
ؼەْ زەضھبي لوظؼىٍىؿ ثۇٍطۇلي ئېالْ لىٍؽىٓ» زېسى .ثۇ ئبزەرزە ٍوي ٍۈضۈؾ ٔبھبٍىزي ثىئەپ
ۋالىذ ئىسى .پەضِبٔ ؽب ئبؼبؼەْ لوـۇْ ٔبئىالط لوظؼىٍىپ ٍوٌؽب چىمزي .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ضەؼۇٌۇٌالھ
لوـۇْ ثىٍەْ ـۇ وۇٔي پۇرۇْ ثىط وۈْ ۋە وېچىؽي روذزىّبً ٍوي ٍۈضزى ،ھەرزب ئەرىؽي وۈْ
وۆرۈضۈٌگۀىسىٓ وېَىٓ ئبٔسىٓ ثىط ِۀعىٍگە چۈـۈۋىسى لوـۇْ عىُ  -عىذ ئۇٍمۇؼب وېزىفزي،
ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ثۇٔساق ل ىٍىفي وىفىٍەضگە ثىىبض پبضاڭ ؼېٍىفمب ئوضۇْ ثەضِەؼٍىه ئۈچۈْ ئىسى.
ئەِّب ئبثسۇٌال ئىجٕي ئۇثەً ئۆظ گىپىٕىڭ ظەٍس ئىجٕي ئەضلەَ ئبضلىٍىك ضەؼۇٌۇٌالھمب ئبڭٍىٕىپ
لبٌؽبٍٔىمىٕي ئۇلۇپ ئۇٔىڭ ئبٌسىؽب وەٌسى ۋەِ « :ۇٔساق گەپٍەضٔي لىٍؽۇچي ثوٌّىسىُ ،ھەرزب
وۆڭٍۈِگىّۇ وەٌزۈضِىسىُ» زەپ ئبٌالھٕي ئبضىؽب ؼېٍىپ لەؼەَ ئىچزي .ئۇٔىڭ ثىٍەْ ثىٍٍە وەٌگەْ
ئۀؽبضالض ئۇٔىڭ لەؼىّىٕي لۇۋۋەرٍىسى .ثۇٔىڭ ثىٍەْ ضەؼۇٌۇٌالھ ئبثسۇٌال ئىجٕي ئۇثەٍٕىڭ گېپىگە
ِبلۇي ثوٌۇپ ئۇٔىڭ ئۆظضىؽىٕي لوثۇي لىٍسى.
ظەٍىس ئىجٕي ئەضلەَ ِۇٔساق زەٍسۇ :ثۇ چبؼسا ِبڭب ٍەرّىگەْ ئوً  -ذىَبٌالض ٍېزىپ ئېؽىط ؼەَ
َّ ِ
ين يَ ُقولُو َن ََل تُ ِنف ُقوا َعلَى َم ْن
ثېؽىۋاٌسى ،ھەرزب ئۆٍسىّٕۇ چىمّىسىُ .ـۇ ھبٌەرزە ئبٌالھُ ﴿ :ى ُم الذ َ

ِع َند رس ِ
ضوا﴾ « ضەؼۇٌۇاٌٍۀىڭ ٍېٕىسىىي وىفىٍەضٔي رەِىٍٕىّبڭالض ،ئۇالض ربضاپ
ول اللَّ ِو َح ََّّت يَن َف ُّ
َُ
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وەرؽۇْ ،زەٍسۇ» (ؼۈضە ِۇٔبـىمۇْ  - 7ئبٍەرٕىڭ ثىط لىؽىّي)زېگەْ ئبٍەرزىٓ ﴿ يَ ُقولُو َن لَئِن َّر َج ْعنَا
ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ
إِ َىل الْم ِدينَ ِة لَيخ ِرج َّن ْاِل ِ
ني ﴾ «ئۇالض (ٍۀي ِۇٔبپىمالض):
َ
َعُّز مْن َها ْاِلَ َذ َّل َوللَّو الْعَّزةُ َولَر ُسولو َول ْل ُم ْؤمن َ
ُْ َ
َ

«ِەزىٕىگە لبٍزؽبق ،ئەڭ ئەظى ع ئبزەَ (ٍۀي ئبثسۇٌال ئىجٓ ئۇثەً ۋە ِۇٔبپىمالض ئۆظٌىطىٕي زىّەوچي)
ئەڭ ذبض ئبزەِٕي (ٍۀي ضەؼۇٌۇاٌٍۀيِ ،ۆِىٍٕەضٔي زىّەوچي) ِەزىٕىسىٓ چىمىطىۋىزىسۇ،
زېَىفىسۇ» (ؼۈضە ِۇٔبـىمۇْ  - 8ئبٍەرٕىڭ ثىط لىؽىّي)زېگەْ ئبٍەرٍەضؼىچە ٔبظىً لىٍسى ۋە ـۇ
ھبِبْ ضەؼۇٌۇٌالھ ِبڭب ئبزەَ ئەۋەرىپ ٍۇلىطىمي ئبٍەرٍەضٔي رىالۋەد لىٍىپ ثېطىپ« :ئبٌالھ ؼېٕي
ضاؼزمب چىمبضزى» زېسى.
ثۇ ِۇٔبپىمٕىڭ ئوؼٍي(ئبثسۇٌال ئىجٕي ئبثسۇٌال ئىجٕي ئوثەً) ؼەِىّىٌ ،ئبق وۆڭۈيٍ ،بذفي
ؼبھبثىٍەضزىٓ ئىسى ،ئۇ ثۇ لېزىُ ئبرىؽىسىٓ «ئبرب  -ثبٌىٍىك» رىٓ ۋاظ وېچىپ لىٍىچٕي ثىٍەپ
ِەزىٕە ٍوي ئېؽىعىسا رۇضۇۋاٌسى ،لوـۇْ ِەزىٕىگە ٍېزپ وېٍىپ ئبرىؽي ئبثسۇٌال ئىجٕي ئۇثەً
وىطىپ وېٍىۋىسى ئۇٔىڭؽب لىٍىچ رەڭٍەپ « :ئبٌالھ ثىٍەْ لەؼەَ لىٍىّۀىي ،ضەؼۇٌۇٌالھ ؼېٕي
ِەزىٕىگە وىطىفىە ضۇذؽەد لىٍّىؽۇچەِ ،ەْ ؼېٕي وىطگۈظِەٍّەْ .چۈٔىي ضەؼۇٌۇٌالھ ئەظىع،
ؼەْ ثوٌؽبڭ ھەلىمي ذبض» زەپ ئۇٔي روذزىزىپ رۇضزى .ضەؼۇٌۇٌالھ وېٍىۋىسى ،ئۇٔىڭؽب ئىعٔي
لىٍسى ۋە ئبٔسىٓ ِەزىٕىگە وىطەٌىسى .ئبثسۇٌال ئىجٕي ئوثەٍٕىڭ ثۇ ئوؼٍي « :ئي ضەؼۇٌۇٌالھ! ٔبۋازا
ئۇٔىڭ ئۆٌزۈضۈٌىفىٕي ذبالپ لبٌؽبڭ ِېٕي ثۇٍطىؽىٓ ،ئەظثىطاٍي ذۇزا! ئۇٔىڭ ثېفىٕي ئبٌسىڭؽب
ئۆظۈَ ئېٍىپ وېٍىّەْ» زېسى.
-4175عۇئبي :ئبئىؾىە سەصىَەٌالھۇ ئۀھبغب چبپالٔغبْ جۆھّەت
ثۀي ِۇؼزەٌەق ؼبظىزي عەضٍبٔىسا ٍۀە ئبئىفە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھبؼب رۆھّەد چبپالؾ ۋەلەؼي
ٍۈظ ثەضزى .ۋەلۀىڭ رەپؽىالري ِۇٔساق :ضەؼۇٌۇٌالھ ثۇ ؼبظارزب چەن ربـالؾ ئبضلىٍىك ئبٍبٌٍىطىسىٓ
ئبئىفە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب ثىٕزي ئەثۇثەوطىٕي ثىٍٍە ئېٍىپ چىممبٔىسى ،ضەؼۇٌۇٌالھ ثۇٔىڭ ئبٌسېسىّۇ
ـۇٔساق لىالرزي .لوـۇْ ؼبظارزىٓ لبٍزىپ وېٍىۋېزىپ ثىط عبٍسا وېچىٍىه لۇٔبٌؽۇؼب چۈـىەْ
ئىسى .ھەظضىزي ئبئىفە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب ھبعەد ئبزا لىٍىؿ ئۈچۈْ وبعۋىؽىسىٓ چىمىپ
لبٍزىفىسا ھەِفىطؼىسىٓ ئبضىَەد ئبٌؽبْ ثىط ِۇٔچىمىٕي ٍۈرزۈضۈپ لوٍسى ،ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇ
ھېٍىمي ِۇٔچبلٕي ئىعٌەـىە وىطىفىپ وەرزي .ثىط چبؼسا ئۇٔىڭ وبعۋىؽىٕي وۆرۈضىسىؽبٔالض
ئبئىفىٕي «وبعۋىسا ثبض» زەپ ئوٍالپ وبعۋىٕي رۆگىگە ئبضرزي  -زە لوـۇْ ثىٍەْ ٍۈضۈپ وەرزي،
ئۇٔىڭ ٍېٕىىٍىىىسىٓ وبعۋىٕىڭ ئىچىسە ثبض ٍ -ولٍۇلي ئۇالضٔىڭ ذىَبٌىؽىّۇ وەٌّىگۀىسى،
چۈٔىي ئبئىفە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب ئۇ چبؼالضزا رېري وېچىه ئوضۇق لىعچبق ثوٌۇپ ئېؽىطٌىمي ِەٌۇَ
ثوٌّىؽبْ ئىسى .ئبئىفە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب ِۇٔچىمىٕي رېپىپ لوـۇْ چۈـىەْ عبٍؽب وەٌؽە
لوـۇٕٔىڭ ؼبٍىؽىّۇ وۆضۈّٔىسى .ئبئىفە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب« :ئۇالض ِېٕي پبد پۇضؼەرزە چولۇَ
ئىعٌەپ وېٍىسىؽۇ» زەپ ئوٍالپ لوـۇْ چۈـىەْ عبٍسا ئوٌزۇضۇپ رۈضزى ،ئبئىفە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب
ئوٌزۇضۇپ  -ئوٌزۇضۇپ ثىط چبؼسا ئۇٍمۇؼب ئەؼىط ثوٌۇپ وۆظى ٍوِۇٌسى  -زە ،ثىط چبؼسا ؼەـۋاْ
ئىجٕي ِوئەرزەٌٕىڭ﴿ :إِنَّا لِلّ ِو َوإِنَّا إِلَْي ِو َر ِاجعو َن ﴾ «ثىع ئبٌالھ ئىٍىىسە رۇضىّىعٍ ،ۀە ئبٌالھٕىڭ
زەضگبھىؽب لبٍزىپ ثبضىّىع» («لۇضئبْ وەضىُ» ؼۈضە ثەلەض  - 156ئبٍەد) زەپ « ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ
ئبٍبٌىؽۇ ثۇ؟» زېگەْ ئبۋاظى ثىٍەْ رەڭ ئوٍؽبٔسى.
ئۇ ئبئىفىٕي ِەؼزۇضە ثوٌۇـٕىڭ ئبٌسىسا وۆضگەْ ثوٌؽبچمب ٍىطالزىٓ ثىط وۆضۈپال رؤۇۋاٌسى -
زە﴿ :إِنَّا لِلّ ِو َوإِنَّا إِلَْي ِو َر ِاجعو َن ﴾ زەپ رۀجىھ ثەضزى ،ئبٔسىٓ رۆگىؽىٕي چۆوزۇضۇپ ئبئىفىگە ئىفبضەد
لىٍسى .ؼەپۋاْ ئبئىفىگە ثىط ئېؽىعِۇ گەپ لىٍّىسى ،ئبئىفىّۇ ؼەـۋإٔىڭ ﴿إِنَّا لِلّ ِو َوإِنَّا إِلَْي ِو َر ِاجعو َن
﴾ زېگەْ ؼۆظىٕىال ئبڭٍىسى ،ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئبئىفە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب ؼەپۋإٔىڭ رۆگىؽىگە
ِىٕسى .ؼەـۋاْ رۆگىؽىٕي ٍېزىٍەپ ٍوٌؽب ضاۋاْ ثوٌسى .ئبذىطى ثىط چبؼسا لوـۇٕٔىڭ وەٍٕىسىٓ
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ٍېزىپ وېٍىۋىسى ثۇ چبؼسا لوـۇْ چۈـٍۇن زەَ ئېٍىفمب لۇٍۇۋېزىٍگەْ ئىسى .وۆپچىٍىه ئەھۋإٌي
وۆضۈپ ھبڭ  -ربڭ لېٍىفزي .ثىجبن ثەرمىٍىمالض ھەض لبٍؽىؽي ئۆظىگە ِۇٔبؼىپ گەپ لىٍسى ۋە
ئېؽىعىؽب وەٌگۀچە وورۇٌسىؽىٍي رۇضزى .زەي ثۇ چبؼسا پەؼىەؾ ِەٌئۇْ ئبثسۇٌال ئىجٕي ئوثەٍٕىڭ
ووڭٍي  -وۆوؽي ٍبٍطاپ ،گۈي لەلەٌىطى ئېچىٍىپ وەرزي ،ئىچ  -ئەظاٌىطىٕي ئۆضرەپ ِۇٔبپىمٍىمٕىڭ
ثۇغ  -ثۇذبضاٌىطى وەڭ  -وۇـبزە ئۆضٌەپ ،لوـۇٕٔىڭ ؼبپ ِۇھىزىٕي ثوٌؽىۋەرزي ۋە ثەزٔبِٕي
وۆظى وۆضگۀسەن رۇلۇپ ثىطگە ئؤٕي لۇـۇپ ٍېَىفمب ثبـٍىسى ،لوـۇْ ِەزىٕىگە ٍېزىپ
وەٌگۀىسىٓ وېَىٓ ئۇالض ثۇ ٍبٌؽبْ ٍ -بۋىساق ؼۆظ  -چۆچەوٍەضٔي ِەزىٕىگە پۇض لىٍىۋەرزي.
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ئۆظىٕي رۇرۇۋېٍىپ ؼەثطى لىٍىپ ثىط لبٔچە وۈٕٔي ئۆرىۈظزى ،ئبٔسىٓ
وېَىٓ(ۋەھىٌ روذزبپ لبٌؽبچمب) ؼبھبثىٍەضزىٓ ثىط لبٔچە وىفىگە ئبئىفىسىٓ ئبٍطىٍىپ وېزىؿ
روؼطىؽىسا ِەؼٍەھەد ؼبٌسى .ئەٌي ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ئۇٔىڭسىٓ ئبٍطىٍىپ وېىزىپ ثبـمىسىٓ
ئۆٍٍىٕىفىە گەپ ئەگىزىپطاق ِەؼٍەھەد ثەضزى ،ئەِّب ئۇچۇق ئېچىپ زېّىسى ،ئۇؼبِە ۋە
ثبـمىالض ئبئىفىٕي ؼبلالۋېطىفٕي ،زۈـّۀٕىڭ ئىؽۋاؼىؽب لۇالق ؼبٌّبؼٍىمىٕي ئېَززي.
ئەِّب ئبئىفە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب ؼەپەضزىٓ لبٍزىپ وىطىپال ئبؼطىپ ٍېزىپ لبٌؽبٔىسى ۋە
ئۇٔىڭ وېؽىٍي ثىط ئبٍؽىچە ؼوظۇٌسى .ئبئىفىٕىڭ ئەھۋاٌي ئۀە ـۇٔساق لبٍؽۇ  -ئەٌەَ ئىٍىىسە
ئۆرۈۋارمبْ وۈٍٔەضٔىڭ ثىطىسە ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇٔي ٍولالپ ثېطىپ ئبئىفىٕىڭ ٍېٕىسا ئوٌزۇضۇپ:
رەـەھھۇز(ھەِسۇ  -ؼۀب ۋە ـبھبزەد) ئولىسى ۋە ِۇٔساق زېسى « :ئي ئبئىفە! ؼەْ روؼطى ٍىك
رۈضٌۈن ؼۆظ  -چۆچەوٍەضٔي ئبڭٍىسىُ ،ئەگەض ؼەْ ثۇ ئىفزىٓ پبن ثوٌؽبڭ ئبٌال ؼېٕي چولۇَ
ئبلالٍسۇ ،ئەگەض گۇِبٍٔىك ثوٌؽبڭ رەۋثە لىٍىؽىٓ ،ئىٕؽبْ گۇٔبھىٕي رؤۇؼب ۋە رەۋثە لىٍؽب ئبٌالھ
گۇٔبھىٕي ِەؼپىطەد لىٍىسۇ» ،زېسى .گەپ ِۇـۇ ٍەضگە وەٌگۀسە ئبئىفىٕىڭ ٍېؽىؽي روذزبپ،
ضەؼۇٌۇٌالھمب ِەْ ئۈچۈْ عبۋاة ثېطىڭالض زېگۀسەن لىٍىپ ئبرب  -ئبٔىؽىؽب لبضىسى ،ئبئىفىٕىڭ
ئبرب  -ئبٔىؽىّۇ ٔېّە زېَىفٕي ثىٍەٌّەً رېڭىطلبپ لېٍىفزي ،ثۇ چبؼسا ئبئىفە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب:
ِ
يل َواللّوُ الْ ُم ْستَ َعا ُن
ِەْ ئۆظ  -ئۆظەِگە رەؼەٌٍي ثېطىؿ ئۈچۈْ ٍبلۇپ ئەٌەٍـھىؽؽبالِٕىڭ﴿ :فَ َ
صْب ٌر َج ٌ
علَى ما تَ ِ
ص ُفو َن﴾ « ِەْ پەلەد چىطاٍٍىمچە ؼەثطى لىٍىّەْ ،ؼىٍەضٔىڭ ؼۆظ  -ھەضىىىزىڭالضؼب
َ َ
لبضىزب ئبٌالھزىٓ ِەزەد رىٍەٍّەْ» («لۇضئبْ وەضىُ» ؼۈضە ٍۈؼۈؾ  - 18ئبٍەرٕىڭ ثىط لىؽّي)
زېگەْ ؼۆظزىٓ ثبـمب ؼۆظ ربپبٌّبٍّەْ ،زەپال ئۆضۈٌۈپ ئۇ ٍبلمب لبضاپ ٍېزىۋاٌسى .زەي ـۇ زەلىمىسە
ضەؼۇٌۇٌالھمب ۋەھي ٔبظىً ثوٌۇـمب ثبـٍىسى ۋە ثىطزەِسىٓ وېَىٓ ئۇٔىڭسىٓ ۋەھىٌ ؼۈضى وۆرۈضٌۈپ
چىطاٍىسا وۆٌىە پەٍسا ثوٌسى ۋە « :ئي ئبئىفە! ذوؾ ذەۋەض ،ئبٌالھ ؼېٕي ئبلٍىسى ،ثىٍگىٕىي ئبٌالھ
ؼېٕي ئبلٍىسى» زېسى .ثۇٔي ئبڭالپ ئبئىفىٕىڭ ئبٔىؽي ئۇٔىڭؽب« :رۇضە ئوضٔۇڭسىٓ رۇضۇپ
ضەؼۇٌٍالھمب ضەھّەد ئېَزمىٓ» زېگۀىسى ،ئبئىفە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب (« :ئۆظىٕىڭ پبوٍىمىؽب
ٔبظٌىٕىپ ۋە ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئۇٔي چىٓ ؼۆٍىسىؽبٍٔىمىؽب ئىفۀىچ لىٍىپ) ٍبق ئەظاثىطاٍي ذۇزا
ِەْ پەلەد ئبٌالؼىال رەظىُ ثەعب وەٌزۈضىّەْ ۋە ئبٌالؼىال رەـەوىۇض ئېَزىّەْ» زېسى .ئبٌالھ
ئبئىفىگە چبپالٔؽبْ رۆھّەد ھەلمىسە رۆۋۀسىىي ﴿الَّ ِذين ج ُاؤوا بِ ِْ ِ
صبَةٌ ِّمن ُك ْم﴾ «ؼۇثھىؽىعوي
اْلفْك عُ ْ
َ َ
ؼىٍەضزىٓ ثىط گوضوھ ئبزەَ(ئبئىفىگە) ثوھزبْ چبپٍىسى» لبربضٌىك ؼۈضە ٔۇضزىٓ ٔ 10ەچچە ئبٍەرٕي
ٔبظىً لىٍسى .ثۇ لې زىُ ئبئىفىگە رۆھّەد چبپٍىؽۇچىالضزىٓ ِىؽزەھ ئىجٕي ئوؼبؼە ،ھەؼؽبْ
ئىجٕي ؼبثىذ ۋە ھەِٕە(ئبٍبي)ثىٕزي عەھفٍەض ھەض ثىطىگە ؼەوؽۀسىٓ زەضضە ئۇضۇٌسى.
ـۇٔساق لىٍىپ ِەزىٕە ئبؼّىٕىٕي ثىط ئبٍسەن لبپٍىۋاٌؽبْ پىزٕە  -پبؼبز ،ؼەٌٍە  -ؼەۋؼب ۋە
ئۆؼەن ؼۆظ  -چوچەن لبضا رۇِبٍٔىطى رەضەپ  -رەضەپىە ربضاپ ،ھبۋا ئېچىٍىپ وۆڭۈٌٍەض رەؼىىٓ
ربپزيِ .ۇٔبپىمالضٔىڭ وبرزىۋېفي ئبثسۇٌال ئىجٕي ئۇثەً ـۇٔساق ضەؼۋا ثوٌسىىي ئۇٔىڭسىٓ وېَىٓ
ئەي ئبضىؽىسا پەلەد ثېفىٕي وۆرۈضەٌّەٍسىؽبْ ثوٌۇپ لبٌسى.
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-4178عۇئبيِ :ۇسەٍغىئە غبصىحىذىٓ وېَىٓ ئەۋەجىٍگەْ لوؽۇْ ۋە ھەسثىٌ ٍۈسۈؽٍەس
 .1ئبثسۇضاھّبْ ئىجٕي ئەۋؾ لوـۇٔي :ھىغىطىَٕىڭ ٍ - 6ىٍي ـەئىجبْ ( - 8ئبً)زا
زەۋِەرۇٌغۀسەٌسىىي ثۀي وەٌىت ذەٌمىٕي ئىؽالِؽب زەۋەد لىٍىفمب ئەۋەرىٍسى .پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍـھىؽؽبالَ لوـۇْ ٍوٌؽب چىمىؿ ئبٌسىسا ئبثسۇضەھّبْ ئىجٕي ئەۋـٕي ئبٌسىؽب ئەوىٍىپ
ئوٌزۇضؼۇظۇپ ئۆظ لوٌي ثىٍەْ ئۇٔىڭؽب ؼەٌال ئوضاپ وەٍگۈظزى ،ئبٔسىٓ ئۇٔىڭؽب ھەضثىٌ ئىفالضزىىي
ئەڭ ئبزىً رەضرىپٍەضٔي ربپىالپ « :ئەگەض ئۇالض ؼبڭب لبضـىٍىمؽىع ئىزبئەد ثوٍۇٍٔىطىٕي ئەگؽە،
ئۇالضٔىڭ ثبـٍىمىٕىڭ لىعىؽب ئۆٍٍۀگىٓ»زېسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئبثسۇضاھّبْ ئۇ ٍەضگە ٍېزىپ ثېطىپ
ئۈچ وۈْ رۇضۇپ ئۇالضٔي ئىؽالِؽب زەۋەد لىٍؽبٔىسى ،ئۇالض ثىطزەن ِۇؼۇٌّبْ ثوٌۇپ ئىزبئەد
لوٌٍىطىٕي ؼۇٔسى ،ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئبثسۇضەھّبْ رۇِبظىط ثىٕزي ئەؼجەغ(ئۇالض ٔىڭ لەثىٍە
ثبـٍىمىٕىڭ لىعى)گە ئۆٍٍۀسى .ئۇ ئەثي ؼەٌەِە ئىجٕي ئبثسۇضەھّبٕٔىڭ ئبٔىؽىسۇض .روِبضىعٔىڭ
ئبرىؽي ئەؼجەغ ئۇالضٔىڭ ئىچىسىىي روٌۇق ھولۇلٍۇق ؼەضزاض ئىسى.
 .2ئەٌي ئىجٕي ئەثي ربٌىت لوـۇٔي :ھىغىطىَٕىڭ ٍ - 6ىٍي ـەئجبٔسا ـەزەوزىىي ثۀي
ؼەئەز(ئىجٕي ثەوطى) لەثىٍىؽىگە ئەۋەرىٍسى .ؼەۋەثي « :ئۇ ٍەضزە ثىط ثۆٌۈن وىفىٍەض
ِۇؼۇٌّبٔالضؼب لبضـي ٍەھۇزىَالضؼب ھەِسەِسە ثوٌۇۋېزىپزۇ» زېگەْ ذەۋەض ضەؼۇٌۇٌالھمب
ئبڭالٔؽبٔىسى .ـۇڭب ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇالضؼب ئەٌي (ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ) ثبـچىٍىؽىسا ئىىىي ٍۈظ وىفىٕي
ئەۋەرزي ثۇ لوـۇْ وېچىؽي ٍوي ٍۈضۈپ وۈٔسۈظى ٍۇـۇضۇٔۇپ ِېڭىپ ئبذىطى ٍوي ئۈؼزىسە
ئۇالضٔىڭ ثىط عبؼۇؼىٕي لوٌؽب چۈـۈضزى ،ئۇٔىڭ ئبـىبضىٍىفىچە ثۀي ؼەئەز ذەٌمي ئۇٔي
ذەٍجەضگە ذەٍجەض ذوضِىؽىسىٓ ِەٌۇَ ئۈٌۈـىە ئېطىفىؿ ـەضري ثىٍەْ ِۇؼۇٌّبٔالضؼب لبضـي
ئۇالضؼب ھەِسەِسە ثوٌۇؾ رەوٍىپىٕي ثەضگىٍي ئەۋەرىەْ ئىىەْ .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇ ِۇؼۇٌّبٔالضٔي
زۈـّەْ روپالـمبْ ئوضۇٔؽب ثبـالپ ثېطىۋىسى ،ئەٌي ئۇالض ؼب ئۇـزۇِزۇد ھۇعۇَ لوظؼبپ  500رۆگە
 2000لوٍٕي لوٌؽب چۈـۈضزى ثۀي ؼەئەز ذەٌمي پۈرۈٍٔەً لېچىۋاٌسى .ئۇالضٔىڭ ثبـٍىمي ۋەثسە
ئىجٕي ئەٌىُ زېگەْ وىفي ئىسى.
 .3ئەثي ثەوطى ؼىسزىك ٍبوي ظەٍس ئىجٕي ھبضغ لوـۇٔي :ھىغىطىَىٕىڭ ٍ - 6ىٍي ضاِىعاْ(9
 ئبً)زا ۋازىٍمۇضاؼب ئەۋەرىٍسى .ئۇ ٍەضزىىي ثۀي پەظاضە ئبٍىّىمي پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالِٕيلەؼزٍەپ ئۆٌزۈضۈـٕي پىالٍٔىؽبْ ئىسى .ـۇڭب ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇالضؼب ئەثۇ ثەوطى ؼىسزىمٕي ئەۋەرزي.
ئوِّي لىطـە (ئبٍبي) ضەؼۇٌۇٌالھٕي لەؼزٍەپ ئۆٌزۈضۈـىە رەٍَبضٌىك لىٍىۋارمبْ ۋە ِۇـۇ ِەلؽەرزە
ئۆظ عەِەرىسىٓ  30وىفىٕي لوضاي ٍ -بضاق ۋە ثبـمب رەِىٕبد ثىٍەْ رەِىٍٕىگەْ رەضؼب ،ـەٍزبْ
ذورۇْ ئىسى .ـۇڭب ئۇ ثۇ لېزىُ رېگىفٍىه عبعىؽىٕي ٍېسى 30 ،ئبزىّىّۇ ؼبق لبٌّىسى.
 .4وۇضىع ئىجٕي عبثىطىٍفىھطى لوـۇٔي :ثۇ لوـۇْ ِۇـۇ ٍىٍي ـەۋۋاي( - 10ئبً)زا
ئوضەٍٕە(لەثىٍە)ٌىه ثىط ئوچۇ َ وىفىٍەضگە لوؼالپ ظەضثە ثېطىفىە ئەۋەرىٍسى.
ِبٔب ثۇالض ئەھعاة ؼبظىزي ۋە ثۀي لۇضەٍعە ؼبظىزىسىٓ وېَىٓ ئەۋەرىٍگەْ لوـۇٔالض ۋە ئېٍىپ
ثېطىٍؽبْ ھەضثىٌ پبئبٌىَەرٍەضٔىڭ رەپؽىالرىسۇض .ھېچ لبٍؽىؽىسا ئېؽىط ئۆٌۈَ ٍ -ېزىُ ٍبوي لوضاٌٍىك
ئېٍىفىؿ ثوٌّىؽبٍْ ،ۈظ ثەضگۀٍىط ىّۇ ئبززى رىطوىفىفٍەض ئىسى.
-4141عۇئبي :ھۇدەٍجىَە ۋەلەعي
ھىغىطىَٕىڭ ٍ - 6ىٍي ظۇٌمەئسە ( - 11ئبً).
ئەضەة ٍېطىُ ئبضىٍىسىىي ؼبٍەد ظوض ئۆظگۈضۈـٍەض ،ثوٌۇپّۇ ٍېمىٕسىٓ ثۇٍبٔمي ئىٍگىطىٍەـٍەض
رۈپەٍٍىسىٓ ئبضإٌىڭ ئوِۇِي ۋەظىَىزي ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ِۀپەئەرىگە پبٍسىٍىك رەضەپىە لبضاپ
ئۆظگىطىفىەِ ،ۇؼۇٌّبٔالضؼب پەرھي ثىفبضەرٍىطى وۆضۈٔۈـىە ،ئىؽالِي زەۋەرٕىڭ ؼەٌىجە ِېۋىٍىطى
ھۇؼۇي ثېطىفىە ۋە ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ئبٌزە ٍىً ِبثەٍٕىسە ِۇـطىىالض رەضىپىسىٓ چەوٍەپ لوٍۇٌؽبْ
زىٕىٌ ئىجبزەرٍەضٔي ِەؼچىسىٍھەضاَ(وەئىجە ـەضىؿ)زا ئبزا لىٍىؿ ھولۇل ىٕي لبٍزب ئەؼٍىگە
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وەٌزۈضۈؾ ـەضد  -ـبضائىزي پىفىپ ٍېزىٍىفىە ثبـٍىؽبٔىسى .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ثىط
وۈٔي ِەزىٕىسە چۈؾ وۆضزى ،ئۇ چۈـىسە ئەؼھبثىٍىطى ثىٍەْ ثىطٌىىزە ِەؼچىزۇٌھەضاِؽب وىطىپ
وەئىجىٕىڭ ئبچمۇچىٕي لوٌؽب ئبٌسى ۋە ھەِّەٍٍەْ ثىٍٍە ثەٍزۇٌٍالھٕي ربۋاپ لىٍىپ ئۆِطە ھەط
لىٍىفزي ۋە ئۆظئبضا ثبـٍىطىٕي چۈـۈضۈپ ئېھطاِسىٓ چىمزي .ضەؼۇٌۇٌالھ ثۇ چۈـٕي ؼبھبثىٍەضگە
ئۆضۈپ ثېطىۋىسى ،ئۇالض ذۇـبي ثوٌۇپ وەرزي ۋە ثۇ ٍىً چولۇَ ِەوىىگە وىطەٌەٍسىىۀّىع زەپ
ئوٍٍىسى .ضەؼۇٌۇٌالھ ؼبھبثىٍەضگە ئۆظىٕىڭ ئۆِطىگە چىمىسىؽبٍٔىمىٕي ئۇلزۇضۇۋىسى ،وىفىٍەض
عىسزىٌ ؼەپەض رەٍَبضٌىمىؽب وىطىفىپ وەرزي.
ضەؼۇٌۇٌالھ ِەزىٕە ۋە ِەزىٕە ئەرطاپىسىىي ٍېعا  -لىفالق ئبھبٌىٍىطىٕي ھەعىە چىمىفمب
چبلىطزى .ؼەھطا ثەزەۋىٍىطىٕىڭ وۆپىٕچىؽي ۋالزىسا ئۈٌگۈضۈپ وېٍەٌّىگۀٍىىي ئۈچۈْ ،ئۇالضؼب
ؼبلٍىّبً وىَىُ  -وېچەوٍىطىٕي ٍۇٍۇپ رەٍَبضالپِ ،ەزىٕىسە ئۆظ ئوضٔىسا ئبثسۇٌال ئۇِّۇ
ِەوزۇِٕي(ٍۀي ثىط ضىۋاٍەرزە ٔوِەٍٍە روٌٍەٍؽىٕي) لبٌسۇضۇپ ھىغىطىَٕىڭ ٍ - 6ىٍي ظۇٌمەئەز(11
 ئبً)ٔىڭ ثىطىٕچي وۈٔي زۇـۀجە ؼەھەض ٍ 1400بوي  1500ؼبھبثە ثىٍەْ ِەزىٕىسىٓ ٍوٌؽبچىمزي .ئبٍبٌٍىطىسىٓ ئۇِّي ؼەٌىّۀي ئېٍىۋاٌسى ،ئبزەرزە ِۇؼبپىط ؼەپەضزە وۈرۈٌّىگەْ ۋەلەزىٓ
ؼبلٍىٕىؿ ئۈچۈْ ئېٍىۋاٌىسىؽبْ لىٕىؽب ؼېٍىٕؽبْ لىٍىچزىٓ ثبـمب ھېچ لبٔساق ٍبضاق ئبٌّىسى.
لۇضەٍؿ رەضەپ ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ِەوىىگە لبضاپ ٍوٌؽب چىممبٍٔىمىٕي ئبڭٍىؽبٔسىٓ وېَىٓ
عىسزىٌ ِەؼٍەھەد ٍىؽىٕي چبلىطىپ ِۇؼۇٌّبٔ الضٔي ِۇِىىٓ لەزەض ِەوىىگە وىطگۈظِەؼٍىىٕي
لبضاض لىٍىفمبْ ئىسى .ثۇ چبؼسا ضەؼۇٌۇٌالھ ذبٌىس روؼۇۋاٌؽبْ ھېٍىمي رۀئىُ ئبضلىٍىك ئۇزۇي
ِەوىىگە وىطگىٍي ثوٌىسىؽبْ چوڭ ٍوٌٕي ؼوي رەضەپىە ربـالپ ئوڭؽب ثۇضۇٌۇپ ربغ عىٍؽىٍىطى
ئبضىؽىسىىي ئەگطى  -رۇلبً ئېگىع  -پەغ ٍوٌالض ثىٍەْ ِۇؼۇٌّبٔالضٔي ثبـالپ ؼۀَەرۇٌّىطاض
ٍوٌىسىىي ظەھطوٌھەِىؿ(زېگەْ عبً)ٔىڭ ئورزۇضىؽىسىٓ وېؽىپ ئۆرۈپ ِەوىىٕىڭ رۆۋەْ
رەضىپىسىىي ھۇزەٍجىَە رۈظٌەڭٍىىىگە ثبضىسىؽبْ ثىط چىؽىط ٍوٌٕي ثوٍالپ ِبڭسى .ذبٌىس ئىجٕي
ۋەٌىس ئىؽالَ ٌەـىەضٌىطىٕىڭ ٍۈٔىٍىفىٕي ئۆظگەضرىپ ئبٌؽب ئىٍگىطٌەۋەضگۀٍىىىٕي وۆضۈپ
لۇضەٍفٍەضٔي ئبگبھالٔسۇضۇؾ ئۈچۈْ ِەوىىگە لبضاپ ئبد چبپزۇضزى.
ضەؼۇٌۇٌالھ زاۋاٍِىك ٍوي ٍۈضۈپ ؼۀىَەروٌّىطاضؼب ثبضؼبٔسا رۇٍۇلؽىع ئۇٔىڭ رۆگىؽي
چۆوىۋاٌسى .وىفىٍەض لبٔچە ٔولۇپ ھەٍسەپ ثبلمبْ ثوٌؽىّۇ رۆگە ئوضٔىسىٓ رۇضؼىٍي ئۇٔىّىسى.
پەٍؽە ِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ھۇزەٍجىَەگە چۈـۈپ ثىطئبظ ئبضاَ ئبٌؽبٔسىٓ وېَىٓ ذۇظائە لەثىٍىؽىسىٓ
ثۇزەٍىً ئىجٕي ۋەضلب ثىط لبٔچە ئبزەِٕي ثبـالپ وەٌسى .ذۇظائە لەثىٍىؽي رىھبِە ئبھبٌىٍىطى
ئىچىسە ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ؼبزىك ئىززىپبلساـٍىطى ئىسى .ئۇ ِۇٔساق زېسى« :وەئەة ئىجٕي ٌوئەً
عەِەري ھەضذىً ئېؽىطٍ ،ىٕىه لوضاٌالضٔي ئېٍىپ ھۇزەٍجىَە ؼۈٍىٕىڭ ئۇ چېزىگە چۈـزي ،ئۇالض
ؼەْ ثىٍەْ ئېٍىفىپ ثەٍزۇٌالؼب وىطىفڭٕي روؼّبلچي» .ثۇ چبؼسا ضەؼۇٌۇٌالھ« :ثىع ئۇضۇـمىٍي
وەٌّىسۇق ،ئۆِطە لىٍؽىٍي وەٌسۇق .لۇضەٍفٍەضٔي ثوٌؽب ٔەچچە ٍىٍٍىك ئۇضۇؾ ذوضىزىۋەرزي .ئۇالض
ئېؽىط ظىَبْ ربضرزي .ـۇڭب ئۇالض ِەْ ثىٍەْ ئەھسى  -وېٍىفىُ رۈظۈـٕي ذبٌىؽب وېٍىفىُ رۈظىّەْ،
ثبـمىالض(ٍۀي ثبـمب ئەضەة لەثىٍىٍىطى)ٔىڭ ئىفي ئبٍطىُ ئىؿ ،وېَىٕچە ئۇالض ذبٌىؽب ثبـمىالض
وىطگەْ زىٕؽب ئۇالضِۇ وىطەض ٍبوي وىطِەغ .ئەِّب ئۇالض ِبڭب ظوضالپ ئۇضۇؾ ربڭؽب ،ئەظثىطاٍي
ذۇزاِ ،ەْ ئۇالض ثىٍەْ عېٕىّسىٓ عۇزا ثوٌؽۇچە ٍبوي ئبٌالھ ئۆظ ئىفىٕي ؼبٌىت لىٍؽۇچە
ئۇضۇـىّەْ» زېسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ثۇزەٍىً ئۇالضؼب ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئېَمبٍٔىطىٕي ئەٍٕەْ ٍەرىۈظزى،
ثۇٔي ئبڭالپ لۇضەٍؿ زائىطٌىطى ئىفٕىڭ رىگي  -رەوزىٕي ئۇلۇؾ ئۈچۈْ ِىىطەظ ئىجٕي ھەپؽىٕي
ئەۋەرزيِ .ىىطەظ وېٍىپ ضەؼۇٌۇٌالھ ثىٍەْ ؼۆھجەرٍەـزي .ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇٔىڭؽب ثۇزەٍٍىگە
زېگۀٍىطىٕي ئەٍٕەْ رەوطاضٌىسىِ .ىىطەظ ثېطىپ لۇضەٍؿ زائىطٌىطىٕي ۋالىپالٔسۇضزىِ .ىىطەظ
ئىجٕي ھەپىؽسىٓ وىَىٓ ھەٌَػ ئىجٕي ئەٌمەِە ،ئۇضۋە ئىجٕي ِەؼئۇز ؼەلەـىٍەض ئبضلىّۇ ئبضلبزىٓ
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وىٍىپ ضەؼۇٌۇٌال ثىٍەْ وۆضۈـۈپ ؼۆھجەرٍىفىپ ضەؼۇٌۇٌال ۋە ؼبھبثىالضٔىڭ ِەلؽىسىٕي
ئۇلمبٔسى وىَىٓ لۇضەٍىفٍەضگە ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ رەوٍىپىٕي لوثۇي لىٍىفٕي ئەٍىززي.
لۇضەٍؿ رەضەپزىٓ ئۇضۇؾ ذۇِبض ثىط لبٔچە ئەؼەثي رۀزەن ٍبؾ ثبـٍىمٍىطىٕىڭ ؼۈٌھي
رۈظۈـىە ِبٍىً ثوٌۇۋارمبٍٔىمىٕي وۆضۈپ ،ؼۈٌھي وېٍىفىّىٕىڭ ئىّعاٌىٕىفىؽب روؼبٌؽۇ پەٍسا
لىٍىسىؽبْ ِۇۋاپىك ثىط رەزثىط ئۈؼزىسە ئوٍالٔسى ،ئبذىطى ئۇالض وىچىٍەپ چىمىپ ِۇؼۇٌّبٔالض
ثبضىگبھىؽب ھۇعۇَ لىٍىپ ئۇضۇؾ پىٍىىىگە ئود ٍېمىؿ ئىطازىؽىگە وەٌسى ۋە ِۇـۇ ِەلؽەرزە
ئۇالضزىٓ ٍەرّىؿ ؼەوؽۀس ەن ٍبؾ رەـىىٍٍىٕىپ رۀئىُ رېؽىٕي ثوٍالپ وېٍىپ ِەذپي
ضەۋىفزە ِۇؼۇٌّبٔالض ثبضىگبھىؽب رېگىؿ لىٍّبلچي ثوٌسى ،ثىطاق ئۇالض ئوٍٍىّىؽبْ ٍەضزىٓ
ِۇؼۇٌّبٔالض ِۇھبپىعەرچي لوـۇٕٔىڭ لوِبٔسأي ِۇھەِّەز ئىجٕي ِەؼٍەِە رەضىپىسىٓ ؼېعىٍىپ
لېٍىپ ئۇالضٔىڭ ثىطىّۇ لبٌّبً لوٌؽب چۈ ـزي ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ثۇٔىڭسىٓ ذەۋەض
ربپمبٔسىٓ وېَىٓ ؼۈٌھي وىٍىفىُ ئىفٍىطىؽب روؼبٌؽۇ ثوٌّىؽۇْ ئۈچۈْ ئۇالضٔىڭ گۇٔبھىٕي
وەچۈضۈَ لىٍىپ ئۆظ ٍوٌؽب لوٍۇۋەرزي .ئبٌالھ ربئبال ثۇ ھەلزە« :اﷲ ئۇالضٔي ؼىٍەضگە لوي ؼېٍىفزىٓ
روؼزي ھەِسە ئۇالض ئۈؼزىسىٓ ؼەٌىجە لىٍؽىٕىڭالضزىٓ وېَىِٓ ،ەوىىٕىڭ ئىچىسە (ٍۀي
ھۇزەٍجىَىسە) ؼىٍەضٔي ئۇالضؼب لوي ؼېٍىفىڭالضزىٓ روؼزي ،اﷲ لىٍؽبْ ئىفىڭالضٔي وۆضۈپ
رۇضؼۇچىسۇض» زەپ ؼۈضە ـەرھىٕىڭ  - 24ئبٍىزىٕي ٔبظىً لىٍسى.
ثۇ چبؼسا ضەؼۇٌۇٌالھ لۇضەٍؿ رەضەپىە ئۆظىٕىڭ ِەٍسأىٕي ۋە ثۇ لېزىّمي ؼەپىطىٕىڭ
ئبؼبؼىٌ ٔىفبٔىٕي ئۇلزۇضۇپ لوٍۇؾ ئۈچۈْ ِەوىىگە ثىط ئەٌچي وىطگۈظۈـٕي ئوٍٍىسى .ـۇڭب ئۇ
ئۆِەض ئىجٕي ذەرزبة ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔي چبلىطىپ ِەوىىگە ئەٌچي وىطگۈظِەوچي ثوٌؽبٔ ٍىمىٕي
زىسى ،ـۇٔىڭ ثىٍەْ ضەؼۇٌۇٌالھ ئوؼّبٕٔي چبلىطىپ ئۇٔي لۇضەٍؿ رەضەپىە ئەٌچىٍىىىە
ئەۋەرىسىؽبٍٔىمىٕي ئۇلزۇضزى ۋە« :لۇضەٍؿ رەضەپىە ثىعٔىڭ ئۇضۇـمىٍي وەٌّىگۀٍىىىّىعٔي ،پەلەد
ئۆِطە ھەط لىٍىؿ ئۈچۈٔال وەٌگۀٍىىىّىعٔي ئۇلزۇضؼىٓ ۋە ئۇالضٔي ئىؽالِؽب چبلىطؼىٓ» زېسى
ھەِسە ئۇٔي ِەوىىسىىي ثبضٌىك ِۇئّىٓ ئەض  -ئبٍبٌالض ثىٍەْ وۆضۈـۈپ ئۇالضؼب پەرھي ثىفبضىزىٕي
ٍ ەرىۈظۇـىە ۋە ئۇ ٍەضزىىي وىفىٍەض ئىّبٔىٕي ٍوـۇضۇپ ٍۈضِىؽۇْ ئۈچۈْ ئۇالضؼب ئبٌالھ ثۇ زىٕٕي
ِەوىە رۇپطىمىسا ھبِبْ ئۈؼزۈٍٔۈوىە ئىگە لىٍىسىؽبٍٔىمىٕي ذەۋەض لىٍىفمب ثۇٍطىسى .ـۇٔساق
لىٍىپ ئوؼّبْ ِەوىىگە وېٍىپ لۇضەٍؿ زائىطٌىطىگە ئەٌچىٍىىٕي ٍەرىۈظزى ۋە ئۆظ ۋەظىپىؽىٕي
ئبزا لىٍىپ ثوٌؽبٔسىٓ وېَىٓ لۇضەٍؿ رەضەپ ئۇٔي ثەٍزۇٌالٔي ربۋاپ لىٍىپ لبٍزىفمب رەوٍىپ
لىٍؽبٔىسى .ئۇ ضەؼۇٌۇٌالھ ربۋاپ لىٍىؿ پۇضؼىزىگە ئېطىفّۈگۈچە ئۆظى ٍبٌؽۇظ ربۋاپ
لىٍّبٍسىؽبٍٔىمىٕي ئېَزىپ ،ثەٍزۇٌالھٕي ٍبٌؽۇظ ربۋاپ لىٍىفمب ئۇٔىّىسى.
لۇضەٍؿ رەضەپ ئوؼّبْ ئىجٕي ئەـفبٕٔي ثىط ئبظ ؼبلٍىزىپ لوٍسى .ئۇ ِوٌچەضزىىىسىٓ ظىَبزە
وېچىىىپ لبٌسى ،ۋالىذ ئۇظاضؼبٔؽىطى ِۇؼۇٌّبٔالض ئبضىؽىسا ئوؼّبْ ئۆٌزۈضۈٌۇپزۇ زېگەْ ذەۋەض
ربضلبٌسى ،ضەؼۇٌۇٌالھ ثۇ ذەۋەضٔي ئبڭالپ« :ثىع ئۇالض ثىٍەْ رېؽّۇ  -رىػ ئېٍىفّىؽۇچە ھەضگىع
لبٍزّبٍّىع» زېسى ئبٔسى ٓ ؼبھبثىٍەضٔي چبلىطىپ ھەِّەٍٍەْ ثەٍئەد(ھبٍبد ِ -بِبرٍىك ئەھسى)
ثېطىفىە چبلىطزى ،ـۇٔىڭ ثىٍەْ ضەؼۇٌۇٌالھمب ثەٍئەد ثېطىؿ ھەضىىىزي لوظؼىٍىپ وەرزي.
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ثۇ ثەٍئەرٕي ـۇ ٍەضزىىي ثىط رۇپ زەضەخ رۇۋىسە ئبٌؽبٔىسى .ئۆِەض
ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ پەٍؽەِجە ض ئەٌەٍـھىؽؽبالِٕىڭ لوٌىٕي رۇرۇپ رۇضۇۋاربرزيِ ،ەئمەي ئىجٕي ٍەؼبض
ـۇ زەضەذٕىڭ ثىط ٔورىؽىٕي رۇرۇپ وىفىٍەضٔىڭ ثەٍئىزىٕي ضەؼۇٌۇٌالھمب ٍەرىۈظەرزيِ ،بٔب ثۇ
ِِ
ِ
َّجَرةِ﴾ «اﷲ ِۆ ِىٍٕەضزىٓ ھەلىمەرەْ
ني إِ ْذ يُبَايِعُونَ َ
ئبٌالھ رۆۋۀسىىي ﴿لََق ْد َرض َي اللَّوُ َع ِن الْ ُم ْؤمن َ
ك ََتْ َ
ت الش َ
ضاظى ثوٌسى( ،ئي ِۇھەِّەز!) ئۆظ ۋالزىسا ئۇالض (ھۇزەٍجىَىسە) زەضەخ (ؼبٍىؽي) ئبؼزىسا ؼبڭب
ثەٍئەد لىٍسى» (ؼۈضە ـەرىھ  - 18ئبٍەرٕىڭ ثىط لىؽىّي) زىگەْ ئبٍەرٕي ٔبظىً لىٍسى .ـۇ
لېزىّمي ھەلمىسە ئبٍەد ٔبظىً ثوٌؽبْ ثەٍئەد ،ضىعۋاْ ثەٍئىزىسۇض.
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ئوؼّب ْ ئىجٕي ئەـفبٕٔىڭ ئەٌچىٍىىسىٓ لۇضەٍؿ رەضەپ ۋەظىَەرٕىڭ عىسزىٍَىىىٕي رؤۇپ
ٍەرزي چېؽي ،ئۇالض زەضھبي ؼوھەًٍ ئىجٕي ئەِىطٔي ؼۈٌھي وېٍىفىُ رۈظۈـىە ئەۋەرزي .ؼۇھەٍىً
ٍېزىپ وېٍىپ ضەؼۇٌۇٌالھ ثىٍەْ ئۇظۇْ ؼۆھجەرٍەـزي ؼۆھجەرزىٓ وېَىٓ ئىىىي رەضەپ ؼۈٌھي
وېٍىفىّٕىڭ رۆۋۀس ىىي ِبززىٍىطىؽب ئوضربق ثىطٌىىىە وېٍىفزي.
 - 1ضەؼۇٌۇٌالھ (رەضەپ) ثۇ ٍىً ِەوىىگە وىطِەً لبٍزىسۇ ،وېٍەض ٍىٍي لبٍزب وېٍىپ ِەوىىسە
پەلەد ئۈچ وۈٔال رۇضىسۇ .ھەضەِگە ِۇؼبپىطالض ھەِطا لىٍىسىؽبْ ٍبضاق ۋە لىٕىؽب ؼېٍىٕؽبْ
لىٍىچزىٓ ثبـمب ھەض لبٔساق لوضاي ٍ -بضاق ئېٍىپ وىطِەٍسۇ ،لۇضەٍؿ رەضەپ ثۇالضٔىڭ ھەط ربۋاپ
ئىفٍىطىؽب ھېچمبٔساق روؼبٌؽۇ ۋە زەذٍي  -رەضۇظ ٍەرىۈظِەٍسۇ.
 - 2ئىىىي رەضەپ ئورزۇضىؽىسا ئوْ ٍىً ئۇضۇؾ روذزىزىٍىسۇ ،ثۇ ِۇززەرزە ئىىىي رەضەپ
ذەٌمٍىطى ثىط  -ثىطىسىٓ ئەِىٓ ثوٌىسۇ ۋە وؤب ئبزاۋەد ۋە ظىسزىَەرٍىطىٕي ووالـّبٍسۇ.
 - 3ھەض لبٍؽي ئەضەة لەثىٍىٍىطىٕىڭ ِەٍٍي ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ھىّبٍىؽىگە وىطىفي ٍبوي
لۇضەٍؿ رەضەپٕىڭ ھىّبٍىؽىگە وىطىفي ـۇ ذەٌمٕىڭ ئۆظ ئىرزىَبضٌىمي ثىٍەْ ربٌٍىفىؽب لوٍىٍىسۇ.
ئەِّب ئىىىي رەضەپٕىڭ لبٍؽي ثىطؼىٕىڭ ھىّبٍىؽىگە وىطگەْ لەثىٍە ذەٌمي ـۇ رەضەپٕىڭ
ئبٍطىٍّبغ ثىط لىؽّي ھېؽبثٍىٕىسۇ .ئۇٔىڭسىٓ وېَىٓ ئبـۇ لەثىٍىگە لىٍىٕؽبْ ھەض لبٔساق
ٍوٌؽىعٌىك ـۇ رەضەپىە لىٍىٕؽبْ ربعبۋۇظچىٍىك ھېؽبثٍىٕىسۇ.
 - 4لۇضەٍؿ رەضەپزىٓ ئىگە  -چبلىٍىطىٕىڭ ضۇذؽىزىؽىع(لېچىپ) وەٌگەْ ھەض لبٔساق ثىط
ئەض لۇضەٍؿ رەضەپىە ـەضرؽىع لبٍزۇضىٍىسۇ ،ئ ەِّب ِۇؼۇٌّبٔالض رەضەپزىٓ ئۇالض رەضەپىە لېچىپ
ثبضؼب ئۇالض ئۇٔي لبٍزۇضۇپ ثەضِەٍسۇ.
وېٍىفىّٕبِىٕىڭ ِبززىٍىطىؽب ئىىىي رەضەپ ئوضربق ثىطٌىىىە وېٍىپ ثوٌؽبٔسىٓ وېَىٓ
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ئەٌي ئىجٕي ئەثي ربٌىجٕي چبلىطىپ ـەضرٕبِىٕي ٍېعىفمب ثۇٍطىسى.
ؼۇٌھي ھۆعغى زي پۈرۈٌۈۋارمبْ پەٍززە لۇضەٍؿ ۋەوىٍي ؼوھەٍىً ئىجٕي ئەِىطٔىڭ ئوؼٍي ئەثۇ
عۀسەي ووٍعا  -وىفۀٍىطىٕي ؼۆضەپ ِەوىىٕىڭ رۆۋەْ رەضىپىسىٓ چىمىپ وېٍىپ ِۇؼۇٌّبٔالض
ئبضىؽىؽب ئۆظىٕي ئبرزي ئەِّب وىٍىفىُ ثوٍىچە ئبرىؽي ئۇٔي لبٍزۇضۇپ ثىٍٍە ئىٍىپ وەرزي.
ؼۇٌھي ھۆعغىزي ئىّعا ٌىٕىپ ثوٌؽبٔسىٓ وېَىٓ ضەؼۇٌۇٌالھ ؼبھبثىٍەضگە« :رۇضۇڭالض
لۇضثبٍٔىك رۆگىٍىطىڭالضٔي ظەثھي لىٍىڭالض» زېسى .ئەظثىطاٍي ذۇزا ضەؼۇٌۇٌالھ ثۇ ؼۆظٔي ئۈچ لېزىُ
رەوطاضٌىؽبْ ثوٌؽىّۇ ،ثىطِۇ ئبزەَ ئىغطا لىٍىفمب رەِفەٌّىسى ،ضەؼۇٌۇٌالھ ثۇ عىّغىزٍىمٕي
وۆضۈپ ئبٍبٌي ئوِّي ؼەٌى ّە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھبٔىڭ لېفىؽب وىطىپ ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ گەپ
ئبڭٍىّىؽبٍٔىمىؽب وبٍىسى ،ئۇِّي ؼەٌىّە « :ئي ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇالضٔىڭ ئەِطىڭگە ئىزبئەد لىٍىفىٕي
ذبالِؽەْ؟ ئۇٔسالزب ئبٌسى ثىٍەْ ئۆظەڭ چىمىپ لۇضثبٍٔىمىڭٕي ظەثھي لىٍؽىٓ ۋە ؼبرىطاچٕي
چبلىطىپ چبچٍىطىڭٕي ئبٌسۇضۇپ ئېھطاِسىٓ چىممىٓ زېسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ضەؼۇٌۇٌالھ ئوِّي
ؼەٌىّۀىڭ ٍېٕىسىٓ چىممبْ پېزي ھېچ وىّگە لبضىّبً ثېطىپ لۇضثبٍٔىمىٕي ظەثھي لىٍسى ۋە
ؼبرىطاچٕي چبلىطىپ چېچىٕي ئبٌسۇضزى .ؼبھبثىالض ثۇٔي وۆضۈپ لۇضثبٍٔىمٍىطىٕي ثەغ  -ثەؼزە
ظەثھي لىٍسى ۋە ئۆظئبضا چبچٍىطىٕي ئبٌسۇضۇـزي .ئۇالض لبرزىك زەضز  -ئەٌەَ چىىىۋارمبٔسەن لىالرزي.
رۆگە وبٌىالضٔي ئوذفبـال ٍەرزە ئبزەَ ثىط رۆگە ٍبوي ثىط وبال لۇضثبٍٔىك لىٍسى .ضەؼۇٌۇٌالھ
چبچٍىطىٕي چۈـۈضگۈچىٍەضگە ئۈچ لېزىُ ،لىطلىزمبٔالضؼب ثىط لېزىُ ِەؼپىطەد رىٍىسىِ .ۇـۇ
ؼەپەضزە ٍۀە ئبٌالھ وەئەة ئىجٕ ي ئۇعطە لبربضٌىك ِەٌۇَ ئىٍٍەد رۈپەٍٍي چېچىٕي ِۇززەرزىٓ
ثۇضۇْ ئبٌسۇضؼبٔالضؼب ضوظا رۇرۇؾ ؼەزىمە ثېطىؿ ۋە ٍبوي ثبـمب پبئبٌىَەرٍەضٔي لوـۇپ ئبزا لىٍىؿ
ثىٍەْ وبپبضەد رۆٌەـٕي ٔبظىً لىٍسى .ئبضلىسىٕال ثىط لبٔچە ِۇئّىٓ ئبٍبي ٍېزىپ وەٌسى ،ئۇالضٔىڭ
وەٍٕىسىٓ ئۇالضٔىڭ ئىگە  -چبلىٍىطى وېٍىپ ھۇزەٍجىَە ـەضرٕبِىؽىگە ئبؼبؼەْ ثۇ ذورۇْ -
لىعالضٔي ئۆظ ئىگىٍىطىگە لبٍزۇضۇپ ثىطىفٕي رەٌەپ لىٍسىٌ ،ېىىٓ ئۇالضٔىڭ ثۇ رەوٍىۋى
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ـەضرٕبِىٕىڭ ِۇـۇ روؼطىؽىسىىي ِبززىؽىسا« ثىع رەضەپزىٓ ھەض لبٔساق ثىط ئەض ؼىٍەض رەضەپىە
لېچىپ ثبضؼب ،گەضچە ِۇؼۇٌّبْ ثوٌؽىّۇ ئۇٔي ـەضرؽىع لبٍزۇضۇپ ثېطىؽىٍەض» زەپ ئېٕىك
ثەٌگىٍۀگەْ .ثۇ ٍەضزە ئبٍبي وىفي لەرئي رىٍؽب ئېٍىّٕىؽبْ ،زېگەْ پبوىذ ثىٍەْ ضەد
لىٍىۋېزىٍسى .ئبٌالھ ثۇ ھەلزە « :ئي ِۇئّىٍٕەض! ؼىٍەضگە ِۇئّىٓ ئبٍبٌالض ھىغطەد لىٍىپ وەٌؽە،
ئۇالضٔي ؼىٕبپ وۆضۈڭالض ،ئۇالضٔىڭ ئىّبٔىٕي اﷲ ئوثساْ ثىٍىسۇ ،ئەگەض ئۇالضٔي (ؼىٕىؽبٔسىٓ
وېَىٓ ھەلىمىٌ) ِۇئّىٕە زەپ رؤۇؼبڭالض ،ئۇالضٔي وبپىطالضؼب لبٍزۇضۇپ ثەضِەڭالض ،ئۇالض وبپىطالضؼب
ھبالي ئەِەغ ،وبپىطالضِۇ ئۇالضؼب ھبالي ئەِەغ ،وبپىط ئەضٌىطىٕىڭ ئۇالضؼب ثەضگەْ ِەھطىٕي
لبٍزۇضۇپ ثېطىڭالض ،ئۇالضٔ ىڭ ِەھطىٍىطىٕي ثېطىپ ٔىىبھىڭالضؼب ئبٌؽبڭالض ؼىٍەضگە ھېچ گۇٔبھ
ثوٌّبٍسۇ ،وبپىط ئبٍبٌالضٔي ئەِطىڭالضزا ؼبلٍىّبڭالض« ؼۈضە ِۇِزەھىٕە»(ؼۈضە ِۇِزەھىٕە - 10
ئبٍەرٕىڭ ثىط لىؽّي)زېگەْ ئبٍەرىىچە ٔبظىً لىٍسىِ .ۇؼۇٌّبٔالض ٍۇلىطىمي ئبٍەرٕىڭ ھۆوۈِي
ثوٍىچە ٔىىبھىسىىي وبپىط ذورۇٍٔىطىٕي ربالق لىٍىۋەرزي .ئۆِەض ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇِۇ ـۇ وۈٔي
ـېطىه ھبٌەرزە رۇضۇۋارمبْ ئىىىي ذورۇٕٔي لوٍۇۋەرىەْ ،ئۇالضٔىڭ ثىطىٕي ِۇئبۋىَەٍ ،ۀە ثىطىٕي
ؼەپۋاْ ئىجٕي ئوِەٍَە ٔىىبھىؽب ئبٌؽبْ.
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ِەزىٕىگە لبٍزىپ وېٍىپ ثىط لبٔچە وۈْ ئۆرىۀىسىِ ،ەوىىسىىي
ِۇؼۇٌّبٔالضزىٓ ثىط وىفي ِەزىٕىگە لېچىپ وەٌسى .ئۇ وىفىٕىڭ ئىؽىّي ئەثۇ ثەؼىط (ؼەلىؿ
لەثىٍىؽىسىٓ) ثوٌۇپ ،لۇضەٍفٍەضٔىڭ ئىززىپبلسىفي ئىسى .ئۇالض ئۇٔي لبٍزۇضۇپ وېزىؿ ئۈچۈْ
ئىىىي ئبزەِٕي ئەۋەرىپ ئبزىّىٕي ئەوەرّەوچي ثوٌسى ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ئەثۇ ثەؼىطٔي
ھېٍىمي ئىىىي ئەٌچىگە ربپفۇضۇپ ثەضزى .ئەثۇ ثەؼىط ٍوٌسا ئۇالضزىٓ ثىطٔي ئۆٌزۈضزى ،ثىطؼي
لىچىپ وەرزي .ئەثۇ ثەؼىط وېٍىپ « :ئي ضەؼۇٌۇٌالھ! ئبٌالھ ؼېٕي ۋەزەڭگە ۋاپب لىٍسۇضزى ،ؼەْ
ِېٕي ئۇالضؼب ربپفۇضۇپ ثەضزىڭ ،ئبٔسىٓ ئبٌالھ ِىٕىّۇ لۇرمبظزى» زېسى .پەٍؽەِجەض ئەٌَھىؽؽبالَ
ئۇٔىڭؽب « :ۋاً ۋاثبي رەوىۈض! ٍۀە ثىط ئبزىّي ثوٌؽبْ ثوٌؽب ئۇضۇؾ لوظؼبض ئىىەْ» زېسى.
ئەثۇ ثەؼىط ثۇٔي ئبڭٍىؽبٔسىٓ وېَىٓ « ضەؼۇٌۇٌالھ ِېٕي ئۇالضؼب ھبِبْ لبٍزۇضۇپ ثېطىسىىەْ»
زەپ لبضاپ ِەزىٕىسىٓ چىمىپ وەرزي ۋە لىعىً زىڭىع ثوٍىسىٓ ؼەٍفۇي ثەھطى زېگەْ ٍەضگە
وېٍىپ چۈـزي ئبضلىسىٕال ئەثۇ عۀسەي ئىجٕي ؼوھەٍىً لېچىپ چىمىپ ئەثۇ ثەؼىطگە لوـۇٌسى،
ـۇٔساق لىٍىپ ِەوىىسىٓ ِۇؼۇٌّبْ ثوٌۇپ لېچىپ چىممبٔال وىفي ئەثۇ ثەؼىطٔىڭ ؼېپىگە
لېزىٍىپ ئبذىطى ئۇ ٍەضزە وۈچي ذېٍي ظوض ثىط لوـۇْ رەـىىٍٍىٕىپ لبٌسى ،ئۇالض ِەوىىسىٓ
ـبِؽب ِبڭؽبْ لۇضەٍؿ وبضۋىٕي ثبٍمبٌؽىال ئبٌسىٕي روؼۇپ ئبزەٍِىطىٕي ئۆٌزۈضۈپ ِبٌٍىطىٕي ثوالپ
ربٌىؽىٍي ثبـٍىسى ،ـۇٔىڭ ثىٍەْ لۇضەٍفٍەض ضەؼۇٌۇٌالھمب ئبٌالھٕي ۋە رۇلمبٍٔىك ؼىٍەض  -ضەھىّٕي
ئبضىؽب ؼېٍىپ رۇضۇپ « :ؼېٕىڭ ٍېٕىڭؽب ثبضؼبْ ھەض لبٔساق وىفي ئبِبْ ثوٌؽب» زەپ ذەد ٍبظزى.
ـۇڭب ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇالضؼب ئبزەَ ئەۋەرىپ ِەزىٕىگە لبٍزۇضۇپ وەٌسى.
ھۇزەٍجىَە ؼۈٌھىؽىسىٓ وېَىٓ ھىغىطىَٕىڭ ٍ - 7ىٍي ٍىٍٕىڭ ثېفىسىال ئەِطى ئىجٕي ئبغ،
ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىس ۋە ئوؼّبْ ئىجٕي رەٌھە لبربضٌىك لۇضەٍفٍىه ئۈچ ئەظىّەد ِۇؼۇٌّبْ ثوٌۇپ
وەٌسى .ئۇالض ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئبٌسىؽب ھبظىط ثوٌۇۋىسى ،ضەؼۇٌۇٌالھِ « :ەوىە ثىعگە ٍۈضەن پبضىٍىطىٕي
ربـالپ ثېطىپزۇ» زېسى.
-4147عۇئبيِ :ەدىٕەدىىي ئىغالَ دوٌىحي لۇسۇٌۇؽىٕىڭ ئىىىىٕچي ثبعمۇچي ٍ -ېڭي
ثۇسۇٌۇػ
ھۇزەٍجىَە ؼۈٌھىؽي ِۇؼۇٌّبٔالض ربضىرىسىىي ٍېڭي ثىط ثوضۇٌۇـٕىڭ ثبـٍىٕىفي ثوٌۇپ
لبٌسى .ئبالٍٍي ،لۇضەٍؿ ِۇـطىىٍىطى ئىؽالَ زىٕىؽب لبضىزب ئەڭ وۈچٍۈن ،ئەڭ ٍبۋۇظ ،ئەڭ
ئەـەززى زۈـّەْ ئىسى .ئۇالضٔىڭ عەڭ ِەٍسأىسىٓ چىىىٕىفي ثىٍەْ زۈـّەْ ئۈچ
ثىطٌەـّە(ٍۀي لۇضەٍؿ ،ؼەرپبْ ۋە ٍەھۇزىَالض) لوـۇٔىٕىڭ لبٔىزىسىٓ ئەڭ وۈچٍۈن ثىط لبٔبد
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ؼۇٔۇپ وېطەوزى ٓ چىمزي ۋە ٍۀە لۇضەٍفٍەض ثۇززىعىّٕىڭ(ثۇرپەضەؼٍىه) ئەضەة ٍېطىُ
ئبضىٍىسىىي ۋەوىٍٍىطى ۋە پۈرۈْ ثۇرپەضەؼٍەضٔىڭ زىٕي زاھىٍَىطى ثوٌؽبچمب ثىطزىٕال
ثۇززىؽزالضٔىڭ ذوضىىي عىّىپ ربعبۋۇظچىٍىك ۋە ظوضاۋأٍىك لىعؼىٍٕىمي ظوض زەضىغىسە ؼوۋۇپ
وەرزي .ـۇڭب ؼەرپبْ ثەزەۋى لبضال چىٍىطىٕىڭ ِۇـۇ ؼۈٌھي (وېٍىفىّٕبِە) ئىّعاالٔؽبٔسىٓ وېَىٓ
چوڭ ِبٌىّبٔچىٍىك پەٍسا لىٍىؿ ئەھۋاٌي وۆضۈٌّىسى .ـۇٔىڭسىٓ وېَىٓ زۈـّەْ وۈچٍەض ؼبزىط
لىٍؽبْ ئەوؽىَەرچىٍىه ھەضىىەرٍىطىٕىڭ ھەِّىؽي پەلەد ٍەھۇزىَالضٔىڭ وۇـىۇضرىفىسىٓ
وېٍىپ چىمزي ،ذبالغ.
ٍەھۇزىَالض ٍەؼطەپ (ِەزىٕە ِۇٔەۋۋەض)زىٓ ؼۈضگۈْ لىٍىٕؽبٔسىٓ وېَىٓ ئۆظٌىطىگە ذەٍجەضٔي
ئىؽۋاگەضچىٍىه ۋە ؼۇٍمەؼزچىٍىه ئۇۋىؽي لىٍىپ ثېىىزىۀىسى .ئۇالضٔىڭ چوڭ وبرزىۋاؾ
ـەٍزبٍٔىطى ثۇ ِەوىبضٌىك ئۇۋىؽىسا لۇضرالپ ،ھەضىسەن ربضلىٍىپ ،چبٍبٔسەن ظەھەض چېچىپ،
ِەزىٕە ئەرطاپىسىىي ثەزىۋى ئەضەث ٍەضٔي ضەؼۇٌۇٌالھٕي ۋە ِۇؼۇٌّبٔالضٔي ٍولىزىفمب ِۇِىىٓ
ثوٌّىؽبٔسىّۇ ئۇالضٔي ئېؽىط ربالپەرىە ئۇچطىزىفمب وۈـىۈضرۈپ ،وىچىٕي وۈٔسۈظگە ئۇالپ ،رىّٕبً
رىپىطٌىّبلزب ئىسى .ـۇڭب پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالِٕىڭ ھۇزەٍجىَە ؼۈٌھىؽىٕي ئىّعاالپ لبٍزىپ
وەٌگۀىسىٓ وېَىٕال ،ثبؼمبْ رۇٔغي لەزىّي ئبـۇ ثەزۋىٍەضٔىڭ پەضزە ئبضلىؽىسىىي
(پىالٍٔىؽۇچىؽي ثوٌؽبْ) ٍەھۇزىٌ ئۇۋىؽىؽب ظەضثە ثېطىپ ،ئۇٔي چۇۋۇپ ربـالـزىٓ ئىجبضەد
ثوٌسى.
ھبؼىً وبالَ ،ھۇزەٍجىَە ؼۈٌھىؽىسىٓ وېَىٓ ثبـالٔؽبْ ثۇ زەۋض ذبضاوزىطٌىه ٍېڭي ثۇضۇٌۇؾ،
ِۇؼۇٌّبٔالضٔي ئىؽالَ زەۋىزىٕي وەڭ لبٔبد ٍبٍسۇضۇپ ،ربضلىزىؿ ۋە وەڭ وۇـبزە ٍەرىۈظۈؾ
ئۈچۈْ ٍبذفي ثىط پۇضؼەد ثىٍەْ رەِىٍٕىسىٔ .ەرىغىسەِ ،ۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ئىؽالَ زەۋىزىٕي
ٍەرىۈظۈؾ لىعؼىٍٕىمي ٍېڭي ثىط وەٍپىَبرمب وۆرۈضۈٌسى.
ـۇڭب ثىع ثۇ ٍېڭي ثۇضۇٌۇؾ زەۋضى ثبؼمۇچىٕي ِۇٔساق ئىىىي لىؽىّؽب ثۆٌۈـىّىع ِۇِىىٓ.
 .1زىٕي زەۋەد ؼبھەؼىسىىي عبٍٔىٕىؿ ٍۀي پبزىفبھ ۋە ئەِىطٌەضگە ِەوزۇپ ٍوٌالؾ
زەۋضى ثبؼمۇچي.
 .2ھەضثىٌ ھەضىىەرٍەضٔي لبٍزب عبٔالٔسۇضۇؾ ثبؼمۇچي.
ئەِسى ثىع ئبـۇ ٍېڭي ثبؼمۇچزب عبٔالٔؽبْ ھەضثىٌ ھەضىىەرٍەضٔىڭ رەپؽىالرىٕي ثبٍبْ
لىٍىفٕىڭ ئبٌسىسا ئەرطاپزىىي پبزىفبھ  -ئەِىطٌەضگە ِەوزۇپ ٍوٌالؾ ِبۋظۇٌىطىؽب ٔەظەض ؼېٍىپ
ثبلبٍٍي .چۈٔىي ئىؽالَ زىٕىسا زەۋەد ھەِّىٕي ثېؽىپ چۈـىسۇ ،ئىؽالَ زەۋىزي ئۈچۈْ
ِۇؼۇٌّبٔالض ٔۇضؼۇْ عەۋضى  -عبپبالضٔي چەوىەِْ .ۇـەلمەرٍىه ئۇضۇؾ ،زاۋاٌؽۇؾ ۋە
ِبٌىّبٔچىٍىمالضٔي ثبـزىٓ وەچۈضگەْ.
ھىغطىَە ٍ - 6ىٍىٕىڭ ئبذىطٌىطى ئىسى ،ضەؼۇٌۇٌالھ ھۇزەٍجىَىسىٓ لبٍزىپ وېٍىپال
ئەرطاپزىىي لوـٕب ئەٌٍەضٔىڭ پبزىفبھ ۋە ئەِىطٌىطىگە ِەوزۇپ ٍوٌالپ ئۇالضٔي ئىؽالِؽب زەۋەد
لىٍىؿ ئىفىٕي ثبـٍىۋەرزي .ضەؼۇٌۇٌالھ ِەوزۇپ ٍوٌٍىّبلچي ثوٌؽبٔسا پبزىفبھ  -ئەِىطٌەضٔىڭ
ِۆھۈض ثېؽىٍّىؽبْ ِەوزۇپالضٔي لوثۇي لىٍّبٍسىؽبٍٔىمي ئورزۇضؼب لوٍۇٌسى ،ـۇڭب ئۇ وۈِۈـزىٓ ثىط
ِۆھۈض ٍبؼىزىپ ئۇٔىڭؽب «حممد رسول اهلل» (ئبٌالھٕىڭ پەٍؽەِجىطى ِۇھەِّەز) زېگەْ ذەرٕي
ئوٍسۇضزىِ .ۆھۈضٔىڭ ذېزي رۆۋۀسىٓ ٍۇلىطىؽب ئۈچ لبربض لىٍىپ ٍېعىٍؽبْ ثوٌۇپ« ،حممد» زېگەْ
ذەد ِۆھۈضٔىڭ رۆۋەْ لۇضىؽب« ،ضؼوي» زېگەْ ذەد ِۆھۈض ٍۈظىٕىڭ ئورزۇض لۇضىؽب ۋە «ئبٌالھ »
زېگەْ ذەد ِۆھۈض ٍۈظىٕىڭ ئەڭ ٍۇلۇضى لۇضىؽب رۆۋۀسىىىسەن ـەوىٍسە ئوٍۇٌؽبٔىسى.
ھەِسە ِۇـۇ ِەلؽەرزە ضەؼۇٌۇٌالھ ؼبھبثىٍەضزىٓ ثىٍىٍّىه ھەَ پەَ  -پبضاؼەرٍىه ثىط رۈضوۈَ
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وىفىٍەضٔي ربٌالپ ئب ـۇ پبزىفبھالضؼب ئەٌچىٍىىىە ئەۋەرزي .ئەٌالِە ِۀؽۇضـوضى« :پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ثۇ ئەٌچىٍەضٔي ذەٍجەض ؼبظىزىؽب ئبرٍىٕىفٕىڭ ئبٌسىسا ھىغىطىَىٕىڭ ٍ - 7ىٍي
ِۇھەضضەَ ( - 1ئبً)ٔىڭ ثېفىساٍوٌؽب ؼبٌؽبْ» ،زەپ عەظَ لىٍسى.
 )1ھەثەـىؽزبْ پبزىفبھي ٔەعبـىؽب ِەوزۇپ ٍوٌال ؾ
ٔەعبـىٕىڭ ئەؼٍي ئىؽّي ئەؼھەِە ئىجٕي ئەثغەض ئىسى .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ئۇٔىڭؽب
ھىغطىَە ٍ - 6ىٍٕىڭ ئبذىطٌىطى ٍبوي ٍ - 7ىٍي ِۇھەضضەِٕىڭ ثېفىسا ئەِطى ئىجٕي ئوِەٍَە
روظظەِەضىسىٓ ِەوزۇپ ٍوٌٍىسى .ئەٌچي ئەِطى ئىجٕي ئوِەٍَە ظەِەضى پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍـھىؽؽبالِٕىڭ ٔەعبـىؽب ٍوٌٍىؽبْ ِەوزۇثىٕي ؼبق  -ؼبالِەد ئبپىطىپ ربپفۇضۇپ
ثېطىۋىسىٔ ،ەعبـي ئۇٔي ٔبھبٍزي ئبٌىٌ ئىھزىطاَ ثىٍەْ لوٌىؽب ئېٍىپ وۆظىگە ؼۇضرزي ۋە رەذزىسىٓ
چۈـۈپ ھۆضِەد ثەعب وەٌزۈضزى .ئبٔسىٓ عەئفەض ئىجٕي ئەثي ربٌىجٕىڭ لوٌىسا ِۇؼۇٌّبْ ثوٌۇپ
ضەؼۇٌۇٌالھمب ئۆظىٕىڭ ِ ۇؼۇٌّبْ ثوٌؽبٍٔىمىٕي ئۇلزۇضۇپ ذەد ٍبظزى.
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ٔەعبـىسىٓ عەئفەض ۋە ئۇٔىڭ ـۇ ٍەضزىىي ھەِطاھٍىطىٕي
ِەزىٕىگە ٍوٌؽب ؼېٍىپ لوٍۇـٕي رەٌەپ لىٍؽبٔىسىٔ ،ەعبـي ئۇالضٔي ئەِطى ئىجٕي ئوِەٍَە ظەِەضى
ثىٍەْ ِەذؽۇغ ئىىىي وېّە رەٍَبضالپ ٍوٌؽب ؼېٍىپ لوٍسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئەِطى ئۇالضٔي
ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ لېفىؽب ثبـالپ وەٌسى .ثۇ چبؼسا ضەؼۇٌۇٌالھ ذەٍجەضزە ئىسىِ .ەظوۇض ٔەعبـي
ھىغىطىَىٕىڭ ٍ - 9ىٍي ضەعەپ ( - 7ئبً)زا رەثۇن ؼبظىزىسىٓ وېَىٕال ئبٌەِسىٓ ئۆرىەْ.
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ئۇ ۋاپبد لىٍؽبْ وۈٔي ئەؼھبثىٍەضگە ذەۋەض لىٍؽبٔىسى ۋە ئۇٔىڭؽب
ؼبئىجبٔە ٔبِىعىٕي چۈـۈضگۀىسىٔ .ەعبـي ئبٌەِسىٓ ئۆرىۀسىٓ وېَىٓ ئۇٔىڭ ئوضٔىؽب ثبـمب ثىط
پبزىفبھ رەذىزىە چىمىۋىسى ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ئۇٔىڭؽب ٍۀە لبٍزب ِەوزۇپ ٍوٌٍىسى .ئۇ
ِۇؼۇٌّبْ ثوٌسىّۇ ٍوق ،ئۇ ثىعگە ٔبِەٌۇِسۇض.
ِ )2ىؽىط پبزىفبھي ِۇلەۋلىؽمب ِەوزۇپ ٍوٌالؾ
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ٍۀە ِىؽىط ۋە ئىؽىۀسەضىَۀىڭ پبزىفبھي ِۇلەۋلىؽمب (رۇٌۇق
ئىؽىّي عەضەىظ ئىجٕي ِەرزب) ؼب ِەوزۇپ ٍوٌٍىسى .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ثۇ ِەوزۇپٕي
ٍەرىۈظۈـىە ھبرەة ئىجٕي ئەثي ثەٌزەئۀي ربٌٍىسى ۋە ثۇ ذەرٕي ئۇٔىڭسىٓ ٍوٌؽب ؼبٌسى .ھبرەة
ئىجٕي ئەثي ثەٌزەئە ِىؽىطؼب ثېطىپ ِۇلەۋلىػ ثىٍەْ وۆضۈـزي .ئۇ ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ِەوزۇپىٕي
لوٌىؽب ئېٍىپ پىً ؼۆڭىىىسىٓ ٍبؼبٌؽبْ ئېؽىً ثىط لبچىؽب ؼېٍىپ ئبؼعىٕي ئىزىپ ٍېٕىسىىي ثىط
چۆضىگە ثەضزى ۋە ئەضەثچە ٍبظاالٍسىؽبْ ثىط ِىطظىٕي چبلىطىزىپ ضەؼۇٌۇٌالھمب ِەوزۇپ ٍبظزى ۋە
ؼوۋؼ ب ؼبالَ ثىٍەْ ئەٌچىٕي ٍوٌؽب ؼبٌسى .ئۇ ثۇٔىڭسىٓ ئبضرۇق ئىپبزە ثىٍسۈضِىسى ھەَ ِۇؼۇٌّبْ
ثوٌؽبٍٔىمىٕىّۇ ئىېالْ لىٍّىسى .ئۇٔىڭ ئەۋەرىەْ ئىىىي وىٕىعىىي ثىطى ِبضىَە ٍۀە ثىطى ؼَطىٓ
ئىسى .ذېچىط ثوٌؽب ضەؼۇٌۇٌالھ ئۆظى ئەرىۋاضالپ ِىٕگەْ زۇٌسۇي ـۇ ثوٌۇپ ھەظضىزي ِۇئبۋىَۀىڭ
ظاِبٔىؽىچە ھبٍبد ئىسىِ .بضىَۀي پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ئەِطىگە ئېٍىپ ِۆئّىٍٕەضٔىڭ
ئبٔىؽىٍىك ـەضىپىگە ئېطىفىەْ ۋە ضەؼۇٌۇٌالھمب ئىجطاھىُ زېگەْ ئوؼٍىٕي رۇؼۇپ ثەضگەْ ،ئەِّب
ؼىَطىٓ زېگەْ وېٕىعەوٕي ھەؼؽبْ ئىجٕي ؼبثىزمب ثېطىۋەرىەْ.
 )3پبضىػ(ئىطاْ) ـبھي وىؽطاؼب ِەوزۇپ ٍوٌالؾ
ضەؼۇٌۇٌالھ ثۇ ِەوزۇپٕي ئەۋەرىؿ ئۈچۈْ ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ھۇظاـە ؼەھّىٕي ربٌٍىسى .ئبثسۇٌالھ
ثۇ ِەوزۇپٕي ئبپىطىپ ثەھطەٍىٕٕىڭ چوڭىؽب ربپفۇضۇپ ثەضزى .ئۇ ِەوزۇپٕي ٍىطرىپ ربـٍىسى.
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ وىؽطأىڭ ث ۇ ِەوزۇپمب رۇرمبْ پوظىزؽىَەؼىٕي ئبڭالپ« :ئبٌالھ ئۇٔىڭ
ذبٔسأٍىمىٕي ۋەٍطاْ لىٍىۋەرؽۇْ!» زېگۀىسى ،ئۇٔىڭ ؼەٌزۀىزي ضاؼزال گۇِطاْ ثوٌسى.
وىؽطأىڭ ئوؼٍي ـىطۋەٍىھ ئبرىؽىؽب لبضـي ؼىَبؼىٌ ئۆظگىطىؿ لوظؼبپ ئۇٔي ئۆٌزۈضۇپ ثبضٌىك
ھولۇق ۋە ؼەٌزۀىزىٕي لوٌىؽب وىطگۈظۈۋاٌسى .ثۇ ئەھۋاي ھىغىطىَىٕىڭ ٍ - 7ىٍي عەِەزىَەٌئوال (- 5
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ئبً)ٔىڭ  - 10وۈٔي ؼەٍفۀجە وېچە ٍۈظ ثەضزى.
 )4ضۇَ پبزىفبھي لەٍؽەضگە ِەوزۇپ ٍوٌالؾ
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ثۇ ِەوزۇپٕي ٍەرىۈظۈپ ثىطىفىە زىھَە ئىجٕي ذوٌەٍفەرۇٌىەٌىجٕي
ربٌٍىسى ۋە ئۇٔي ئبۋۋاي ِەوزۇپٕي ثۇؼطا ۋاٌىَؽىؽب ربپفۇضۇپ ثىطىفىە ،ثۇؼطأىڭ ۋاٌىَؽىٕي
لەٍؽەضگە ٍەرىۈظۈپ ثىطىفىە ھبۋاٌە لىٍىپ لوٍۇـمب ثۇٍطىسى .ثۇ ِەوزۇة لەٍؽەضزە ٍبذفي
رەؼىطارالضٔي لبٌسۇضؼبٍٔىمزىٓ ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ِەوزۇثىٕي ئېٍىپ ثبضؼبْ ،ئەٌچي زىھَە ئىجٕي
ذوٌەٍفىٕي ٔۇضؼۇْ ِبيِ ،برب ۋە وىَىُ  -وى چەن لبربضٌىك ؼوۋؼب  -ؼبالِالض ثىٍەْ ربضرۇلٍىسى،
ئەپؽۇغ زىھَە لبٍزىفىسا ھەؼّب زېگەْ ٍەضگە وەٌگۀسە عوظاَ لەثىٍىؽىسىٓ ثىط ثۆٌۈن وىفىٍەض
ئۇٔىڭ ئبٌسىٕي روؼۇپ ئۇٔىڭ ٍېٕىسىىي عىّي ٔەضؼىٕي ثوٌىۋاٌسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ زىھَەرۇٌىەٌىجي
ئۆٍىگە وىطِەً ،ئۇزۇي ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ل ېفىؽب وېٍىپ ئەھۋإٌي ِەٌۇَ لىٍىۋىسى ،ضەؼۇٌۇٌالھ
زەضھبي ظەٍس ئىجٕي ھبضؼٕي ھەؼّب (ۋازٌموضأىڭ چەد رەضىپىسىىي عبً)ؼب ثەؾ ٍۈظ وىفي ثىٍەْ
عبظا ٍۈضۈـي لىٍىفمب ئەۋەرزي .ظەٍس ئىجٕي ھبضغ ھەؼّبزىىي ثۇ لبضالچىالضؼب رۇٍۇلىؽىع ھۇعۇَ
لىٍىپ ٔۇضؼۇْ ئبزەِٕي ئۆٌزۈضزى ۋە ِىڭ رۆگە ،ثەؾ ٍۈظ لوً ؼۀىّەد ئبٌسى ،ئبٍبٌالض ۋە
ثبٌىالضزىٓ ٍۈظ ئەؼىط ئېٍىپ ِەزىٕىگە ٍبالپ ئېٍىپ وەٌسى.
ِ )5ۇٔعىط ئىجٕي ؼبۋىؽب ِەوزۇپ ٍوٌالؾ
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ثەھطەٍىٕٕىڭ ثبؾ ۋاٌىَؽي ِؤعىط ئىجٕي ؼبۋىؽب ِەوزۇپ ٍوٌالپ
ِەوزۇپزب ئۇٔي ئىؽالِؽب زەۋەد لىٍسى ۋە ثۇ ِەوزۇپٕي ئەالئ ئىجٕي ھەظضەِىسىٓ ئەۋەرزيِ .ؤعىط
ِەوزۇپٕي ربپفۇضۇپ ئبٌؽبٔسىٓ وېَىٓ ضەؼۇٌۇٌالھمب عبۋاثٕبِە ٍېعىپ« :ئي ضەؼۇٌۇٌالھ!
ِەوزۇثىڭٕي ربپفۇضۇپ ئېٍىپ ثەھطەٍىٓ ذەٌمىگە ئۇلۇپ ثەضزىُ ،ئۇالضٔىڭ ثىط لىؽىّي ثۇ
چبلىطىممب ئبۋاظ لوـۇپ ِۇؼۇٌّبْ ثوٌسىٍ ،ۀە ثىط لىؽّىٕىڭ ئىسىَىؽي ھەي ثوٌّىسىِ .ېٕىڭ
رەۋەٌىىىّسە ِەعۇؼي(ئبرەـپەضەغ)الض ۋە ٍەھۇزىَالض ثبض ،ثۇالض روؼطؼىسا ٔېّە لىٍىفىّٕي
ثۇٍطۇٍؽەْ» زېگۀىسى .ـۇڭب ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇٔىڭؽب« :ؼەْ ثىعگە ؼبزىك ثوٌؽبڭال ،ؼېٕي
ئەِىٍىڭسىٓ ئېٍىپ ربـٍىّبٍّىع ،ئۆظ زىٕىسا لبٌؽبْ ٍەھۇ زىٌ ۋە ِەعۇؼىٍەضزىٓ عىعٍە (لوؼساؾ
وبپبٌەد ھەلمي) ئېٍىٕؽب ثوٌىسۇ » .زەپ ٍبظزى.
ٍ )6ەِۀٕىڭ ثبؾ ۋاٌىَؽي ھەۋظە ئىجٕي ئەٌىگە ِەوزۇپ ٍوٌالؾ
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ثۇ ِەوزۇپٕي ٍەرىۈظۈؾ ئۈچۈْ ؼەٌذ ئىجٕي ئەِطٔي ربٌٍىسى،
ؼەٌذ ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ِۆھۈضى ثېؽىٍؽبْ ثۇ ِەوزۇپٕي ئبپىطىپ ھەۋظىگە ربپفۇضۇپ ثېطىۋىسى،
ھەۋظە ئۇٔي لىعؼىٓ لبضـي ئېٍىپ ئۆظ الٍىمىسا ئىعظەد ئىىطاَ لىٍسى ۋە ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ِەوزۇثىٕي
ئولۇرۇپ ئبڭٍىسى ،ئبٔسىٓ ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ِەوزۇثىؽب عبۋاة لبٍزۇضۇپ« :ؼېٕىڭ زەۋەد
لىٍؽبٍٔىطىڭ ٔبھبٍىزي ئەھّىَەرٍىهٍ ،بذفي ئىفالض ئىىەْ .پۈرۈْ ئەضەة ِۀسىٓ رەپزبضرىسۇ،
ـۇڭب ِېٕي ئىفىڭؽب ـېطىه لىٍؽبڭ ؼبڭب ئەگىفىّەْ» زەپ ٍبظزى ،ھەِسە ٔۇضؼۇْ ؼوؼب  -ؼبالَ
ۋە ھەعەضزە ئىفٍۀگەْ ضەذذ ثىٍەْ ربضرۇلٍىسى.
ؼەٌىذ ھېٍىمي ٔەضؼە  -وىطەوٍەضٔي ئېٍىپ ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ لېىفؽب وېٍىپ ئەھۋإٌي
ٍەرىۈظۈۋىسى ضەؼۇ ٌۇٌالھ ئۇٔىڭ ذېزىٕي ئولۇپ وۆضۈپ« :ئۇ ِۀسىٓ ثىط پبضچە ٍەض ؼوضؼىّۇ
ثەضِەٍّەْ ،ئۇٔىڭ ئۆظىّۇ ۋە ھبوىّىَىزىّۇ ۋەٍطاْ ثوٌىسۇ» زېسى .ـۇٔىڭسىٓ ذېٍي وېَىٓ
ضەؼۇٌۇٌالھ ِەوىە پەرھىؽىسىٓ لبٍزىپ وەٌگەْ چېؽي ئىسى ،عىجطىئىً ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ئۇٔىڭؽب
ھەۋظۀىڭ ئۆٌگۀٍىه ذەۋىطىٕي ٍەرىۈظزى ،ـۇ چبؼسا پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالٍَ« :ېمىٕسا
ٍەِبِىسە پەٍؽەِجەضٌىه زەۋاؼي لىٍىسىؽبْ ثىط وەظظاپ ِەٍسأؽب وېٍىسۇ ،ئبٔسىٓ ئۇ ِەْ ئبٌەِسىٓ
ئۆرىۀسىٓ وېَىٓ ٍولىزىٍىسۇ» زېسى .ثىطەٍٍەْ « :ئي ضەؼۇٌۇٌالھ! ئۇٔي وىُ ئۆٌزۈضىسۇ؟ زەپ
ؼوضىؽبْ ئىسى ،ضەؼۇٌۇٌالھ« :ؼەْ ۋە ؼېٕىڭ ھەِطاھٍىطىڭ» زەپ عبۋاة ثەضزى وېَىٓ ضاؼذ
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ـۇٔساق ثوٌسى.
 )7زەِەـىمٕىڭ ۋاٌىَؽي ھبضغ ئىجٕي ئەثي ـىّّىطگە ِەوزۇپ ٍوٌالؾ
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ثۇ ِەوزۇپٕي ٍەرىۈظۈپ ثىطىفىە ئەؼەز ئىجٕي ذۇظەٍّە
لەثىٍىؽىسىٓ ـوعبئ ئىجٕي ۋەھەثٕي ربٌٍىسى .ـۇعبئ ِەو زۇپٕي ئېٍىپ ثېطىپ ھبضىؽمب ربپفۇضۇپ
ثېطىۋىسى ئۇِ « :ېٕىڭ ۋاٌىٍىمىّٕي وىُ ربضرىۋاالالٍسىىەْ؟ ئۇٔىڭ ثىٍەْ ِەْ چولۇَ ئەؼىەض
ربضرىپ ثېطىپ ئۇضۇـىّەْ» زېسى ۋە ِۇؼۇٌّبْ ثوٌّبً لېٍىۋەضزى.
 )8ئوِّبْ پبزىفبھىؽب ِەوزۇپ ٍوٌالؾ
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ئوِّبٕٔىڭ پبزىفبھي عەٍفەض ۋە ئۇٔىڭ لېطىٕسىفي
ئەثسى(عوٌۀسىٕىڭ ئىىىي ئوؼٍي)گە ِەوزۇپ ٍوٌٍىسى .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽالَ ثۇ ِەوزۇپٕي
ٍەرىۈظۈؾ ۋەظىپىؽىٕي ئەِطى ئىجٕي ئبؼمب ربپفۇضزى.
ئەِطى ئىجٕي ئبغ ِۇٔساق زەٍسۇِ « :ەْ ِەوزۇپٕي ئېٍىپ چىمىپ ئبذىطى ئوِّبٔؽب ٍېزىپ
ثبضزىُِ .ەْ ئۇ ٍە ضگە ٍېزىپ ثېطىپ ئبۋۋاي ئەثسى ثىٍەْ وۆضۈـزۈَ (ئەثسى عەٍفەض ٔىؽجەرەْ
ِىغەظ  -ذۇٌمي رەِىىٓ ئبزەَ ئىسى) ۋە ئۇٔىڭؽبِ « :ەْ ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ؼەْ ۋە ؼٕىڭ
لېطىٕسىفىڭ عەٍفەضگە ِەذؽۇغ ئەۋەرىەْ ئەٌچىؽىسۇضِەْ» زېسىُ .ئۇ ِبڭب« :لېطىٕسىفىُ
عەٍفەض ٍبـزب ۋە ھولۇلزب ِۀسىٓ چوڭ رۇضىسۇ ،ـۇڭب ِەْ ؼېٕي ئۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇچطاـزۇضاً.
ِەوزۇپىڭٕي ئۇ ئۆظى ئولۇپ وۆضؼۇْ» زېسىِ .ەْ ئۇٔىڭؽب ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ِۆھۈضى ثېؽىٍؽبْ
ِەوزۇثىٕي ئۇظاضرىۋىسىُ عەٍفەض ِەوزۇپٕبِىٕي ئېچىپ ئولۇپ ئبذىطالـزۇضۇپ لېطٔسىفىؽب ثەضزى،
ئۇِۇ ِەوزۇپٕي ئېٍىپ ئولۇزى ،ئىىىىؽىٕىڭ پەضلي ـۇ ثوٌسىىي ،ئۇٔىڭ لېطىٕسىفي ذېٍىال
رەِىىٓ وۆضۈٔەرزي.
ئەِىط ئىجٕي ئبغ ،ئۇالض ثىٍەْ ؼۆھجەرٍىفىپ ؼوضىؽبْ ؼۇئبٌٍىطىؽب عبۋاپ ثەضزى ۋە
لبٍىزّبلچي ثوٌؽبٍٔىمىٕي ئەٍىززي .ئۇالض ئەِىط ئىجٕي ئبؼٕىڭ ضاؼال لبٍزّبلچي ثوٌؽبٍٔىمىٕي عەظَ
لىٍؽبٔسىٓ وېَىٓ پىىىطٌىفىپ ئبوب  -ئۇوب ئىىىىٍىؽي ئىؽالَ زىٕىٕي لۇثۇي لىٍىسىؽبٍٔىمٍىطىٕي
ثىٍسۈضۈپ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالِٕي رەؼزىمٍىسى.
ِبٔب ِۇـۇ ِەوزۇپالضٔي ئەۋەرىؿ ئبضلىٍىك ضەؼۇٌۇٌالھ ئۆظىٕىڭ زەۋەد ؼبزاؼىٕي ِۇـۇ
ِەظگىٍسىىي عبھبْ پبزىفبھٍىطىٕىڭ وۆپ لىؽّىؽب ٍەرىۈظزى .ئۇالضٔىڭ ئىچىسە ئىّبْ ئېَزىپ
ِۇؼۇٌّبْ ثوٌؽبٍٔىطىّۇ ،ثوٍۇْ روٌؽبپ وبپىط ھبٌەرزە لبٌؽبٍٔىطىّۇ ثوٌسىٌ .ېىىٓ ،ؼبزا ئبـۇ وبپىط
ثەرجەذٍەضٔىڭ پۈرۈْ ئەغ ٍ -بزىٕي چىطِىۋاٌسى ۋە ئۇالضؼب ئۆظىٕىڭ ٔبِي  -ـەضىپىٕي ،زىٕي
ِەؼٍەن ٔىفبٔىٕي رؤۇرۇپ لوٍسى.
-4144عۇئبي :ھۇدەٍجىَە عۈٌھىغىذىٓ وېَىٕىي ھەسثىٌ پبئبٌىَەجٍەس -غبثە غبصىحي ٍبوي
صىمەسەد غبصىحي
ثۇ ؼبظاد ضەؼۇٌۇٌالھ ثىٍەْ لبضـىٍىفىؿ ِەٍسأىسا چىڭ رۇضۇپ ،ثۇالڭچىٍىك ۋە لبضالچىٍىك
عىٕبٍەرٍىطى ثىٍەْ ـۇؼۇٌٍىٕۋارمبْ ثۀي ـەظاضىٍىه ثىط ئوچۇَ عىٕبٍەرچىٍەض گۇضۇھىؽب لبضـي
ئېٍىپ ثېطىٍؽبْ لوؼالپ ظەضثە ثېطىؿ ھەضىىىزىسۇض .ثۇ ؼبظاد ھۇزەٍجىَە ؼۈٌھىؽىسىٓ وېَىٓ،
ذەٍجەض ؼبظىزىسىٓ ئىٍگىطى ئېٍىپ ثېطىٍؽبْ.
-4143عۇئبي :خەٍجەس ۋە ۋادٌموسا غبصىحي
(ھىغىطىَىٕىڭ ٍ - 7ىٍي ِۇھەضضەَ) ذەٍجەض ِەزىٕە ِۇٔەۋۋەضٔىڭ ـىّبٌىسىٓ ئبرّىؿ ٍبوي
ؼەوؽەْ ِىً (ثىط ِىً ِ 1650ېزىط) ٍىطالٍى ممب عبٍالـمبْ لەٌئە ۋە ئىؽزىھىبِالضؼب ئىگە
زېھمبٔچىٍىك ۋە ثبؼۋۀچىٍىىٕي ئبؼبغ لىٍؽبْ چوڭ ـەھەض ئىسى .ئبٌسىٕمي ٍىٍي ھۇزەٍجىَە
ؼبظىزىسا ِۇٔبپىمالض ۋە ئىّبٔي ئبعىع وىفىٍەض ضەؼۇٌۇٌالھ ثىٍەْ ثىٍٍە چىمّبً ٍېزىۋاٌؽبْ ثوٌؽبچمب،
ضەؼۇٌۇٌالھمب ئبٌالھ رەضىپىسىٓ ِۇٔساق پەضِبْ ثوٌؽبٔىسى( :ھۇزەٍجىَىگە چىمّبً) لىٍىپ لبٌؽبٔالض
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ؼۀىّەد ئېٍىؿ ئۈچۈْ چىممبْ ۋالزىڭالضزا :ثىع ؼىٍەض ثىٍەْ چىمبٍٍي ،زەٍسۇ .ئۇالض ئبٌالھٕىڭ
(ذەٍجەض ؼۀىّىزىٕي ھۇزەٍجىگە چىممبٔالضؼب ذبغ لىٍؽبٍٔىمىسىٓ) ئىجبضەد ،ؼۆظىٕي
ئۆظگەضرّەوچي ثوٌىسۇ( .ئۇالضؼب) ئېَز مىٕىي :ثىع ثىٍەْ چىمىفىڭالضؼب ھەضگىع ثوٌّبٍسۇ ،ئبٌالھ
ئىٍگىطى ِۇـۇٔساق زېگەْ ئۇالض :ئۇٔساق ئەِەغ (ٍۀي ئبٌالھ ئۇٔساق زېگەْ ٍوق) ثەٌىي ؼىٍەض
ثىعگە ھەؼەد لىٍىۋارىؽىٍەض زەٍسۇ .ئۇٔساق ئەِەغ ،ئۇالض (ئبٌالھٕىڭ وبالِىٕي) پەلەد ٍۈظەگىٕە
چۈـىٕىسۇ«( .لۇضئبْ وەضىُ» ؼۈضە ـەرھ  - 15ئبٍەد).
ـۇڭب پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ذەٍجەضگە ئبرٍىٕىؿ ئبٌسىساِ :ەْ ثىٍەْ پەلەد عىھبزلب
لىعىمىسىؽبٔالضال ثىٍٍە چىمؽۇْ ،زەپ ئېالْ لىٍسى .ـۇڭب ثۇ لېزىُ ئەؼھبثۇـفەعەض (ھۇزەٍجىَسە
زەضەخ رۈۋىسە ضەؼۇٌۇٌالھمب ئۆٌۈِگە ئەھسى ثەضگۀٍەض)ال ئبرالٔسى .ئۇالض  1400وىفي ئىسى.
ضەؼۇٌۇٌالھ ئۆظ ئوضٔىؽب ِەزىٕىسە ؼىجبئ ئىجٕي ئەپەرەرۇٌؽىفبضىٕي لبٌسۇضزىِ .ۇٔبپىمالض ٍۀە
ٍەھۇزىَالض ئۈچۈْ وەرّەْ چېپىفمب ثبـٍىسىِ .ۇٔبپىمالضٔىڭ وبرزىۋېفي ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئۇثەً
ذەٍجەض ٍەھۇزىٍَىطىؽب ٍوـۇضۇْ ئبذجبضاد ٍوٌٍىسى .ذەٍجەضٌىىٍەض ئبذجبضارٕي ربپفۇضۇپ ئبٌؽبٔسىٓ
وېَىٓ زەضھبي ھەضىىەرٍىٕىپ وۀبٔە ئىجٕي ئەثىٍھۇلەٍك ثىٍەْ ھەۋظە ئىجٕي لەٍؽىٕي ؼەرپبْ
لەثىٍىؽىگە ٍبضزەَ ؼوضاـمب ئەۋەرزي ،چۈٔىي ئۇالض ذەٍجەض ٍەھۇزىٍَىطىٕىڭ لەزىٕبغ ئىززىپبلسىفي
ۋە ِۇؼۇٌّبٔالضؼب لبضـي ئېؽىع  -ثۇضۇْ ٍبٌىفىسىؽبْ ٍباللچي زوؼزٍىطى ئىسى .ئۇالض :ثۇ لېزىُ
ِۇؼۇٌّبٔالض ئۈؼزىسىٓ ؼبٌىت وېٍەٌىؽە ،ذەٍجەض ِېۋە ِەھؽۇالرىٕىڭ ٍېطىّىٕي ؼەرپبْ
لەثىٍىؽىگە ربپفۇضۇـٕي ـەضد لىٍىفزي.
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ذەٍجەض ؼەپىطىسە ئىؽؽىط (ٍۀە ثىط ؼۆظزە ئەؼىط) ربغ
رىعٍِىطىٕي ثوٍالپ ِېڭىپ ؼەھجبئ (عبً ٔبِي)زىٓ ئۆرۈپ ضەعىَئ (عبً ٔبِي)گە وېٍىپ
چۈـزي ،ثۇ ٍەض ثىٍەْ ؼەرپبٍٔىمالضٔىڭ ئورزۇضىؽىسا عەِئىٌ ثىط وېچە  -وۈٔسۈظزەن ٍوي لبالرزي.
زەي ـۇ وۈٍٔەضزە ؼەرپبٍٔىمالضِۇ عەڭ رەٍَبضٌىمٍىطىٕي پۈرىۈظۈپ ٍەھۇزىَالضؼب ٍبضزەَ ثېطىؿ
ئۈچۈْ ذەٍجەضگە لبضاپ وېٍىۋاربرزي .ئۇالض ئورزۇضا ٍوٌؽب وەٌگۀسە وەٍٕي رەضەپزە ئۇـزۇِزۇد
چۇلبْ  -ؼۆضەْ ئبڭالٔسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇالض ثۇ ئبۋاظٔي ِۇؼۇٌّبٔالض ئبئىٍە ربۋاثىئبرٍىطىّىعؼب ۋە
ِبي ِ -ۈٌۈوٍىطىّىعگە ھۇعۇَ لىپزۇ ،زەپ ئوٍالپ زەضھبي وەٍٕىگە ٍېٕىپ ئۆظ ِەھەٌٍىؽىٕي
لوؼساـٕىڭ ووٍىسا ثوٌسى ۋە ض ەؼۇٌۇٌالھ ثىٍەْ ذەٍجەضٌىىٍەضٔىڭ ئىفىؽب ئبضىالـّبؼٍىمىٕي لبضاض
لىٍسى .ئبٔسىٓ ضەؼۇٌۇٌالھ لوـۇٔؽب ٍوي ثبـالپ ِېڭىۋارمبْ ئىىىي ٍوي ثبـٍىؽۇچي (ئۇالضٔىڭ
ثىطىٕىڭ ئىؽّي ھەؼىً ئىسى)ٔي چبلىطرىپ ئۇالضزىٓ ذەٍجەضگە ـىّبي (ٍۀي ـبَ) رەضەپزىٓ
وىطگىٍي ثوٌىسىؽبْ ئەڭ ِۇۋاپى ك ٍوي ثىٍەْ ثبـالپ ِېڭىفٕي رەٌەپ لىٍسى ،ـۇٔساق لىٍؽبٔسا
ؼەرپبٍٔىمالضٔىڭ ذەٍجەض ئىفىؽب ئبضىٍىفىفٕىڭ ئبٌسىٕي ئبٌؽىٍي ثوالرزي ھەِسە ذەٍجەض
ٍەھۇزىٍَىطىٕىڭ ـبِؽب لېچىۋېٍىفىٕي روؼۇپ لبٌؽىٍىّۇ ثوالرزي.
ِۇؼۇٌّبٔالض ئەرىؽي ئەرىگەْ ئۇضۇؾ ثبـٍىٕىسىؽبْ ئبذىطلي وېچىٕي ذەٍجەضگە ٍېمىٓ ثىط
عبٍسا ئۆرىۈظزىٍ ،ەھۇزىَالض ثۇٔي ؼەظِەٍززي ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ثىطەض لەۋِٕىڭ ٍۇضرىؽب
وېچە ثېطىپ لبٌؽب ،ربڭ ئبرّىؽۇچە رېگىؿ لىٍّبٍززيِ ،ۇؼۇٌّبٔالض ئەرىؽي ربڭ ئبرمبْ ھبِبْ
ثبِسازٔي ثۇضۇٔطاق ئولۇپ ذەٍجەضگە لبضاپ ئبرالٔسى ،ثىط زەِسىٓ وېَىٓ ربڭ ؼۈظۈٌۈپ ئبٌەَ
ٍوضۇۋىسى ،ذەٍجەض ئبھبٌىٍىطى پبٌزب  -وەرّەْ ،ربؼبض  -ظەِجىٍٍىطىٕي وۆرۈضۈـۈپ ئېزىع -
ئېطىمٍىطىؽب چىمىفزي ،ۋەھبٌۀىي ئۇالض ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ثېؽىپ وەٌگۀٍىىىسىٓ لىٍچە
ذەۋەضؼىعزەن لىالرزي .ـۇڭب ئۇالض ِۇؼۇٌّبٔالض لوـۇٔىٕي وۆضۈپِ :ۇھەِّەز ،ئەظثىطاٍي ذۇزا
ِۇھەِّەز لوـۇٔي ثىٍەْ ثىٍٍە وەپزۇ ،زېَىفىپ ئباللعازىٍىه ئىٍىىسە ـەھەضگە لبضاپ لېچىفزي،
ثۇ چبؼسا پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ :ئبٌالھۇ ئەوجەض! ذەٍجەض ذبضاة ثوٌسى ،ثىع ثىطەض لەۋِىٕىڭ
ِەھەٌٍىؽىگە چۈـؽەن (ئبٌسىٓ) ئبگبھالٔسۇضۇؾ ثېطىٍگۀٍەضٔىڭ ئەرىگۀٍىىىگە ۋاً! زېسى.
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پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ذەٍجەضگە وىطىپ ثىط ِۀعىٍٕي ھەضثىٌ گبظاضِب (ٍۀي ھەضثىٌ ثبضگبھ)
لىٍىفمب ربٌٍىؽبْ ئىسى .ھۇثبة ئىجٕي ِۇٔعىط (ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ) ئۇٔىڭ ئبٌسىؽب وېٍىپ :ثۇ ٍەضٔىڭ
ِۇۋاپىك ئەِەؼٍىىي ھەلمىسە رەوٍىپ ثەضزى .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھ ىؽؽبالَ ئۇٔىڭ ؼۆظىٕي ئبڭالپ:
روؼطا رەوٍىپ ثەضزىڭ ،زېسى  -زە ،لوـۇٕٔي ثبـمب ثىط عبٍؽب ٍۆرىەپ وەرزي .پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ذەٍجەضگە ٍېمىٕالپ وېٍىپ ـەھەض لەٌئەٌىطى ٍىطالزىٓ ؼىٍپبي وۆضۈٔىۋىسى،
لوـۇٔؽب :روذزبڭالض ،زېسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ لوـۇْ ھەضلبٍؽىؽي ئۆظ ئوضۇٍٔىطىسا روذزىۋىسى.
ضەؼۇٌۇٌالھ زۇئبؼب لوي وۆرۈضۈپ « :ئي ئبٌالھ! ٍەرزە لبد ئبؼّبٕٔىڭ ۋە ئۇٔىڭسىىي ـەٍئىٍەضٔىڭ
پەضۋەضزىگبضىسۇضؼەْ ۋە ٍەرزە لبد ظېّىٓ ۋە ئۇٔىڭ ئۈؼزىسىىي ـەٍئىٍەضٔىڭ
پەضۋەضزىگبضىسۇضؼەْ! ـەٍزبٔالضٔىڭ ۋە ئۇالض رەضىپىسىٓ ئبظزۇضۇٌؽبٔالضٔىڭ پەضۋەضزىگبضىسۇضؼەْ،
ؼۀسىٓ ثۇ ٍۇضرٕىڭ ٍبذفىٍىمىٕي ۋە ثۇ وۀذ ئبھبٌىؽىٕىڭ ٍبذفىٍىمىٕي ۋەٍۇضرزىىي ثبضٌىك
ـەٍئىٍەضٔىڭ ٍبذفىٍىمىٕي رىٍەٍّىع ۋە ؼېٕىڭسىٓ ثۇ ٍۇضرٕىڭ ٍبِبٍٔىمىسىٓ ،وۀذ ئبھبٌىؽىٕىڭ
ٍبِبٍٔىمىسىٓ ۋە ٍۇضرزىىي عىّي ـەٍئىٍەضٔىڭ ٍبِبٍٔىمىسىٓ پبٔبھ رىٍەٍّىع ،زېسى .ئبٔسىٓ
ثىؽّىٍالھ ثىٍەْ ئبٌؽب لبضاپ ِېڭىڭالض! زېسى.
-4142عۇئبي :جەڭ جەٍَبسٌىغي ۋە خەٍجەس لەٌئەٌىشى
ئەرىؽي ئەرىگەْ رېگىؿ لىٍىّىع زېگەْ وۈٔي وەچٍىىي ضەؼۇٌۇٌالھ ؼۆظ لىٍىپِ :ەْ ئەرە
ئەٌەِٕي ـۇٔساق ثىط وىفىگە رۇرمۇظىّۀىي ،ئۇ ئبٌالھٕي ۋە ئبٌالھٕىڭ پەٍؽەِجىطىٕي ؼۆٍىسۇ،
ئبٌالھ ۋە ئبٌالھٕىڭ پەٍؽەِجىطىّۇ ئۇٔي ؼۆٍىسۇ ،زېسى ئەرىؽي ربڭ ئېزىفي ثىٍەْ رەڭ ھەِّە
وىفي ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئەرطاپىسا چۆگىٍەپ لېٍىفزي .ھەِّە ئبزەَ ـۇ وىفي ثوٌۇـٕي ئبضظۇ
لىالرزي ،ئۇـزۇِزۇد پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ :ئەٌي ئىجٕي ئەثي ربٌىت لېٕي؟ زەپ لبٌسى.
وىفىٍەض :ئۇٔىڭ وۆظى ئبؼطىپ لبپزۇ زېَىفىەْ ئىسى ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ« :ئۇٔي رېپىپ
وېٍىڭالض» ،زېسى .ئەٌي وېٍىۋىسى ،ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇٔىڭ وۆظىگە رۈوۈضۈپ لوٍسى ۋە ئۇٔىڭ ئۈچۈْ
زۇئب لىٍسىٔ .ەرىغىسە ئۇٔىڭ وۆظى ؼەٌٍىّبظا ؼبلىَىپ لۇؼۇضؼىع ثوٌۇپ وەرزي ،ئبٔسىٓ
ضەؼۇٌۇٌالھ ئەٌەِٕي ئۇٔىڭؽب ثېطىۋىسى ،ئۇ :ئي ضەؼۇٌۇٌالھ! ِەْ ئۇالض ثىٍەْ ربوي ئۇالض ثىعزەن
(ِۇؼۇٌّبْ) ثوٌؽبٔؽب لەزەض ئۇضۇـىّەْ ،زېسى .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھؽؽبالَ :ئۇٔساق ثوٌؽب ،ؼەْ ـۇ
پېزي ثېطىپ ئۇالضٔىڭ ِۀعىٍىگە چۈـىىٓ ،ئبٔسىٓ ئۇالضٔي ئىؽالِؽب زەۋەد لىٍؽىٓ ۋە ئۇالضٔىڭ
ظىّّىؽىگە ۋاعىپ ثوٌؽبْ ئبٌالھٕىڭ ھەلٍىطىٕي ئۇلزۇضۇپ لوٍؽىٓ ،لەؼەَ لىٍىّۀىي ،ئبٌالھٕىڭ
ؼەْ ئبضلىٍىك ثىطەض ئبزەِگە ھىساٍەد لىٍؽىٕي ؼەْ ئۈچۈْ ٔەچچە ِىڭ لىعىً رۆگىسىٓ ٍبذفي،
زېسى.
ذەٍجەض چوڭ عەھەرزىٓ ئىىىي ثۆٌەوىە ثۆٌۈٔگەْ ثوٌۇپ ،ثىط ثۆٌىىىسە ثەؾ لوضؼبْ ثبض
ئىسى .ئبۋۋاٌمي ئۈچ لوضؼبْ ذەٍجەضٔىڭ ٔەربد ضاٍؤىؽب ،وېَٕىي ئىىىي لوضؼبْ ـىَىك ضاٍؤىؽب
عبٍالـمبٔىسى ،ئەِّب ئىىىىٕچي ثۆٌىىي وەرىَجە ( ھەضثىٌ ضاٍوْ) زەپ ئبربٌؽبْ ثوٌۇپ ئۇٔىڭؽب ئۈچ
لوضؼبْ عبٍالـمبٔىسى .ذەٍجەضزە ٍۀە ثۇ ؼەوىىع لوضؼبٔسىٓ ثبـمب چوڭ  -وىچىه لەٌئە ۋە
لوضؼبٔالض ثبض ثوٌۇپ ،ھەضثىٌ وۈچي ۋە ِۇزاپىئە ئىؽزىھىبِي عەھەرزە ئبٌسىٕمي ؼەوىىع لوضؼبٔؽب
ٍەرّەٍززي ،ـۇڭب ئۇضۇـٕىڭ ئېؽىط چبلي لوضؼبٕٔىڭ ثىطىٕچي ثۆٌىىىسە وۆپطەن ئبٍالٔسى ،ئەِّب
ئىىىىٕچي ثۆٌىىىسىىي ئۈچ لوضؼبْ ھەضثىٌ لىؽىّالض وۆپ ۋە ِۇزاپىئەؼي وۈچٍۈن ثوٌؽىّۇ
لبضـىٍىك وۆضؼەرّەٍال رەؼٍىُ ثوٌسى.
ثۇ لوضؼبٔالض ئىچىسە ِۇؼۇٌّبٔالض رۇٔغي رېگىؿ لىٍؽبْ لوضؼبْ ٔبئىُ لوضؼىٕي ثوٌسىِ .ەظوۇض
لوضؼبٕٔىڭ ھەضثىٌ ئىؽزطارېگىٍَىه ئوضٔي ئىٕزبٍىٓ ِۇھىُ ثوٌؽبچمب ٍەھۇزىَالض ئۇٔي عبْ رىىىپ
لوؼسېسى .ـۇٔسالال ثۇ لوضؼبْ ٍۀە ٍەھۇزى َالضٔىڭ ِىڭگە رېزىَسىؽبْ ثبرۇض زېگەْ ٔبِي ثبض ِىٍٍي
لەھطىّبٔي ِەضھەة پبٌۋإٔىڭ ثبـمۇضىفىسىىي لوضؼبْ ئىسى .ئەٌي ئىجٕي ئەثي ربٌىت ضەظىَەٌالھۇ
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ئۀھۇ لوـۇٕٔي ثبـالپ ثۇ لوضؼبٕٔي ِۇھبؼىطىگە ئبٌسى ۋە ئۇالضٔي ِۇؼۇٌّبْ ثوٌۇؾ (ٍۀي رەؼٍىُ
ثوٌۇؾ)لب چبلىطزىٍ .ەھۇزىَال ض ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ زەۋىزىٕي وەؼىىٓ ضەد لىٍىپِ ،ۇؼەِجەضٌىه
ثىٍەْ ِەٍسأؽب چىمىفزي .ئۇالض ثىٍەْ ثىٍٍە ئۇالضٔىڭ ثبؾ ؼەضوەضزىؽي ِەضھەة پبٌۋأّۇ ثبض
ئىسىِ .ەضھەة عەڭ ِەٍسأىؽب چىمىپ ٍەوّۇ ٍ -ەن ئېٍىفىفٕي رەٌەپ لىٍسى .ئۇٔىڭؽب لبضـي
ئبِىط ِەٍسأؽب چۈـزي .ئىىىىؽي ثى ط ئىىىىسىٓ لىٍىچ ؼولۇـزۇضزى  -زە ،ئۇـزۇِزۇد
ِەضھەثٕىڭ لىٍىچي ئبِىطٔىڭ لبٌمىٕىؽب رەگسى ،ئبِىط لبٌمبٔؽب رېگىسىٓ لىٍىچ ئۇظىزىپ ٍەھۇزىَٕڭ
پۇرىؽب ؼبٌّبلچي ثوٌۇۋىسى ،ئۇٔىڭ لىٍىچي ٍەھۇزىَٕىڭ پۇرىؽب رەگّەً ،ئبٍٍىٕىپ وېٍىپ ئۆظ
پۇرىٕىڭ رىع ٌىپىىىگە رېگىپ وەرزي ،ئبذىطى ـېھىس ثوٌسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇٔىڭؽب لبضـي ئەٌي
ئىجٕي ئەثي ربٌىت چۈـزي ۋە ِەٍسأؽب چۈـىەْ پېزي ِەضھەثٕىڭ ثېفىؽب ثىط لىٍىچ ئۇضۇپال ،ئۇٔي
عەھۀٕەِگە ئۇظىزىۋەرزي .ئبٔسىٓ ئۇٔىڭ لوِبٔسأٍىمىسا ٔبئىُ لوضؼىٕي پەرھي لىٍىٕسى .ئەٌي
ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ئۇالضٔىڭ لەٌئەؼىٕي ِۇھبؼىطىگە ئېٍىۋىسىٔ ،بئىُ لوضؼىٕي ئەرطاپىسا ئبعبٍىپ
زەھفەد ؼولۇـالض ثوٌسىىي ،ثۇ ٍەضزە ٍەھۇزىَالضٔىڭ ٍۇلىطى زەضىغىٍىه ؼەضزاض پەھٍىۋأٍىطىٕىڭ
وۆپ لىؽّي ٍولىزىٍسىٔ .ەرىغىسە ،ئۇالضٔىڭ لبضـىٍىك وۆضؼىزىؿ لىعؼىٍٕىمي ٍولىٍىپ،
عەڭگىۋاضٌىمي ئبعىعٌىفىپ ھەرزب ِۇؼۇٌ ّبٔالضٔىڭ ھۇعۇِىٕي روؼۇۋېٍىفمب ِبزاضى ٍەرّەٍسىؽبْ
ثوٌۇپ لبٌسى .ربضىري ِبرېطىَبٌالضزىٓ لبضىؽبٔسأ ،بئىُ لوضؼىٕي ئەرطاپىسا ئۇضۇؾ ثىط لبٔچە وۈْ
زاۋاِالـمبْ ثوٌۇپٍ ،ەھۇزىَالض لبرزىك لبضـىٍىك وۆضؼەرىەْ ثوٌؽىّۇٌ ،ېىىٓ ئۇالض
ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ـىسزەرٍىه ھۇعۇِي ئبٌسىسا لبضـىٍىك ٔەرىغىؽىسىٓ ئۈِىسؼىعٌىٕىپ ،ئبؼزب -
ئبؼزب ؼەئىت لوضؼىٕىؽب چېىىٕگۀْ .ەرىغىسەِ ،ۇؼۇٌّبٔالض ٔبئىُ لوضؼىٕىؽب ثېؽىپ وىطىپ ئۇٔي
ئىگىٍىگەْ.
ؼەئىت ئىجٓ ِبئبظ لوضؼىٕي ٔبئىُ لوضؼىٕىسىٓ لبٌؽب ھەضثىٌ وۈچي ۋە ِۇزاپىئە ئىؽزىھىبِي
عەھەرزە ِۇھىُ ئوضۇٔسا رۇضىسىؽبْ ئىؽزېطارىگىَىٍىه لوضؼبْ ئىسىِ .ۇؼۇٌّبٔالض ثۇ لوضؼبٔؽب
ھۇثبة ئىجٕي ِۇٔعىط ئۀؽبضىٕىڭ لوِبٔسأٍىمىسا ھۇعۇَ لوظؼىسىِ .ۇؼۇٌّبٔالض ئۇالضٔي ئۇزا ئۈچ
وۈْ ِۇھبؼىطىگە ئېٍىپ ھېچ ٔەرىغىگە ئېطىفەٌّىسى .ئۈچىٕچي وۈٔي ثوٌؽبٔسا ضەؼۇٌۇٌالھ ِۇـۇ
لوضؼبٕٔىڭ پەرھي لىٍىٕىفي ئۈچۈْ ئبالٍىزەْ زۇئب لىٍسى .زېگۀسەن ئەرىؽي ئەرىگۀٍىه
ھۇعۇِسىال ؼەئەة لوضؼىٕي پەرھي لىٍىٕسىٔ .بئىُ ۋە ؼەئەة لوضؼبٍٔىطى ئىفؽبي لىٍىؽبٔسىٓ
وېَىٓ ٔەربد ضاٍؤي لوضؼبٍٔىطىسىىي ٍەھۇزىَالضٔىڭ ھەِّىؽي ظۇثەٍط لەٌئەؼىگە ثېىىٕىۋاٌسى .ثۇ
لەٌئە ربغ چولمىؽىؽب عبٍالـمبْ ِۇؼزەھىەَ ثىط لوضؼبْ ثوٌۇپ ،لوضؼبْ ئەرطاپي ِۇؼۇٌّبٔالضؼب
ٔىؽجەرەْ ھۇعۇَ لىٍىفمب ثىئەپ ،زۈـّۀگە ٔىؽجەرەْ ِۇزاپىئەٌىٕىؿ ـبضائىزي ٍبذفي ئىسى.
ِەٍٍي ئبرٍىكِ ،ەٍٍي پىَبزىٍىه ھېچىىُ ئۇٔىڭؽب ٍېمىٓ ثبضاٌّبٍززي .ضەؼۇٌۇٌال ثۇ لەٌئۀي
ِۇھبؼىطىگە ئېٍىپ ئۈچ وۈْ رۇضزى .ئۈچ وۈٔسىٓ وېَىٓ ثىط ٍەھۇزىٌ ئەي ثوٌۇپ وېٍىپ :ئي
ِۇھەِّەز! ؼەْ ئۇالضٔي ثىط ئبً ِۇھبؼىطىگە ئېٍىپ ٍبرؽبڭّۇ پەضۋا لىٍىفّبٍسۇ ،چۈٔىي ئۇالضٔىڭ
ٍەض ئبؼزي ؼۈٍي ۋە ثۇاللٍىطى ثبض .ئۇالض وېچىؽي چىمىپ ؼۇ لبچىالپ ئەوىطىۋېٍىپ لەٌئەزە
ثېىىٕىپ ٍېزىۋىطىسۇ ،ئەگەض ئۇالضٔ ىڭ ؼۇ ٍوٌىٕي ئۈظۈپ ربـٍىَبٌىؽبڭ ،ئبٔسىٓ ئۇالض ؼىطرمب
چىمىسۇ ،زېسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ئۇالضٔىڭ ئىچىٍّىه ؼۈٍىٕي ئۈظۈپ
ربـٍىؽبٔىسىٍ ،ەھۇزىَالض لەٌئەزىٓ چۈـۈپ لبرزىك رەضؼبٌىك ثىٍەْ لبضـىٍىك وۆضؼەرزي.
ٔەرىغىسەِ ،ۇؼۇٌّبٔالض رەضەپزىٓ ثىط لبٔچە وىفي لبظا لىٍسى ،ئؤؽب ٍېمىٓ ٍەھۇزىٌ عەھۀٕەِگە
ئۇظىزىٍسى ،ئبذىطى لەٌئە پەرھي لىٍىٕسى.
ظۇثەٍط لەٌئەؼي ئىفؽبي لىٍىٕؽبٔسىٓ وېَىٓ ٍەھۇزىَالض ئۇثەً لەٌئەؼىگە ٍۆرىىٍىپ ثۇ ٍەضزە
ِۇزاپىئەزە رۇضۇۋاٌسىِ ،ۇؼۇٌّبٔالض ئۇالضٔي لبرزىك ِۇھبؼىطىگە ئېٍىپ چۈـۈـىە لىؽزىؽبٔىسى،
ثۇالضزىٓ ئىىىي ؼەضۋاظ ٔوچي ئبضلب  -ئبضلىسىٓ ِەٍسأؽب چۈـۈپ ٍەوّۇ ٍ -ەن ئېٍىفىفٕي رەٌەپ
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لىٍسى .ئەِّب ثبرۇض ِۇؼۇٌّبْ ئەظىّەرٍەض ئۇالضؼب ئبِبٍٔىك ثەضِەى ئۇضۇـۇپ ،ئۇالضٔي عەھۀٕەِگە
ٍوٌؽب ؼېٍىۋەرزيٍ .ەھۇزىَالضزىٓ ئىىىىٕچي لېزىُ ِەٍسأؽب چۈـىەْ زۈـّۀٕىڭ ئەزىجىٕي
ثەضگەْ وىفي ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ئبربؼٍىك لەھطىّبٔي لىعىً ؼەٌٍىٍىه ثبرۇض ئەثۇزۇعبٔە (ٍۀي،
ؼىّبن ئىجٕي ذەضـۀەروٌىئۀؽبضى) ئىسى .ئۇ ِەظوۇض ِۇثبضىعىچىٕي ثىط رەضەپ لىٍىپ ثوٌۇپال
ٍوٌۋاؼزەن ئېزىٍىپ لەٌئەگە ثېؽىپ وىطزى .ئۇٔىڭؽب ئەگىفىپ ثبـمب ِۇؼۇٌّبٔالضِۇ ثېؽىپ
وىطزىٔ .ەرىغىسە ،لوضؼبْ ئىچىسە ثىطەض ؼبئەرزەن وەؼىىٓ عەڭ ثوٌؽبٔسىٓ وېَٓ ٍەھۇزىَالض ثۇ
لەٌئۀي ربـالپ ثىط  -ثىطٌەپ ؼۇؼۇضۇٌۇپ چېىىٕىپ چىمىپِ ،ۇـۇ ضاٍؤٕىڭ ئەڭ وەٍٕىسىىي
لەٌئە ٔەظاض لەٌئەؼىگە ٍۆرىىٍىپ ِۇزاپىئەزە رۇضزى.
ٔەظاض لوضؼىٕي ِۇـۇ رەۋەٌىىزىىي لوضؼبٔالض ئىچىسە ھەِّىسىٓ ِۇؼزەھىەَ ،ھەِّىسىٓ پۇذزب
ثىٕب لىٍىٕؽبْ لوضؼبْ ئىسى .ـۇڭب ئۇالض ِۇؼۇٌّبٔالضٔي :ثۇ لەٌئەگە ھەضلبٔچە لىٍؽىّۇ وىطەٌّەٍسۇ،
زەپ لبضاپ ،ئبؼبؼٍىك چوڭ لەٌئەٌىطى لوٌسىٓ وەرىەْ ثوٌؽىّۇ ،ئبٍبٌالض ۋە ثبٌىالضٔي ِۇـۇ
لەٌئەگە ٍىؽىپ ِۇزاپىئەزە رۇضؼبٔىسىِ .ۇؼۇٌّبٔالض ثۇ لەٌئۀي لبرزىك ِۇھبؼىطىگە ئبٌسى ۋە
ھەضرەضەپزىٓ ثېؽىّٕي وۈچەٍززيٌ .ېىىٓ لوضؼبٕٔىڭ ربغ ئۈؼزىگە عبٍٍىفىفزەن ئبالھىسىٍىىي
ِۇؼۇٌّبٔالضٔي ثبؼزۇضۇپ وىطىفزٓ روؼۇپ لوٍؽبٔىسىٍ .ەھۇزىَالضِۇ لبرّۇ  -لبد ِۇھبؼىطىٕي
ثۆؼۈپ چېمىفمب پېزىٕبٌّىسىِ .ۇؼۇٌّبٔالضٔي ئولمب رۇرۇپ ،ربؾ ئېزىپ لبضـىٍىك وۆضؼىزىپ
رۇضزى .زېّەن ٔەظاض لوضؼىٕىٕي ئېٍىؿ لىَىٓ ئەھۋاٌؽب چۈـۈپ لبٌؽبٍٔىمزىٓ ،پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ِۇؼۇٌّبٔالضٔي ِۀچۀىك ۋە زەثجبثە (ئىچىگە وىطىپ ثېطىپ لوضؼبٕٔي رېفىسىؽبْ
ۋە ٍبوي لوضؼبْ زەضۋاظىؽىؽب ئود لۇٍىسىؽبْ ھ ەضثىٌ ئەؼٍىھە) لبربضٌىك ئېؽىط رىپزىىي لوضاٌالضٔي
ئىفمب ؼېٍىفمب ثۇٍطۇزى .ئبضـىبضىٍىٕىفچەِ ،ۇؼۇٌّبٔالض ثۇ ئەؼٍىھەٌەض ثىٍەْ زۈـّەْ
ئىؽزىھىبٍِىطىٕي روپمب رۇرۇپِ ،ەظوۇض لوضؼبٕٔىڭ ربَ  -روضۇؼٍىطىسىٓ چوڭ  -وىچىه ـوضا -
ؼۈڭگۈچٍەضٔي ئبچمبْ ۋە ـۇ ٍەضزىٓ ثبؼزۇضۇپ وىط ىپ لوضؼبْ ئىچىسە وەؼىىٓ عەڭ لىٍؽبْ.
ئبذىطى زۈـّەْ رەضەپ پبعىئەٌىه ِەؼٍۇپ ثوٌۇپ رەؼٍىُ ثوٌؽبْ .چۈٔىي ،ئۇالض ئبٌسىٕمي
ؼېپىٍالضزىٓ ذورۇْ  -ثبٌىٍىطىٕي ثىطگە ئېٍىپ ئبؼزب  -ئبؼزب چېىىٕىپ لېچىۋاٌؽىٕىؽب ئوذفبؾ،
ثۇ لەٌئەزىٓ ئۇٔساق ئبؼبْ لېچىۋاالٌّىؽبْ ،لبچمبٔالضِۇ ذورۇْ  -ثبٌىٍىطىٕي ِۇؼۇٌّبٔالضؼب
ربـالپ ،عېٕىٕي ئېٍىپ لبچمبِْ .ۇزاپىئەٌىٕىؿ ـبضائىزي ھەِّىسىٓ ِۇؼزەھىەَ ثوٌؽبْ ثۇ
لوضؼبٕٔىڭ ئىفؽبي لىٍىٕىفي ثىٍەْ ذەٍجەض ـەھىطىٕىڭ ثىطىٕچي چوڭ ثۆٌىىي پۈرۈٍٔەً
ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ لوٌىؽب ئۆرزي .ثۇ چوڭ ثۆٌەن ٔەربد ۋە ـەٍك ضاٍؤي ثۆٌىىي ئىسى .ثۇ ثۆٌەوزە ٍۀە
ٍۇلىطىمي لوضؼبٔالضزىٓ ثبـمب چوڭ  -وىچىه ثىط لبٔچە لوضؼبْ ۋە ئىؽزىھىبِالض ثبض ئىسى .ثىطاق،
ٍەھۇزىَالض ئەڭ ِۇؼزەھىەَ ۋە ئەڭ ثىرەرەض ثۇ لوضؼبٍٔىطىٕىڭ لوٌسىٓ وېزىفي ثىٍەْ ثبـمب
لوضؼبٔالضٔي ئۆظٌىىىسىٓ ثوـىزىپ ثېطىپ ،ذەٍجەض ـەھىطى ئىىىٕچي ثۆٌەن ضاٍؤىؽب لېچىپ
ثېطىۋاٌسى.
ذەٍجەض  - 1ثۆٌەنٍ ،ۀي ٔەربد ۋە ـەٍىك ضاٍؤي ئىفؽبي لىٍىٕىپ ثوٌؽبٔسىٓ وېَىٓ،
ضەؼۇٌۇٌالھ لوـۇٔىٕي ذەٍجەضٔىڭ  - 2ثۆٌەن ضاٍؤيٍ ،ۀي وەرىَجە (ھەضثىٌ ضاٍوْ) لوضؼىٕي،
ۋەرىَھە (ؼبً ضاٍؤي لوضؼىٕي) ۋە ؼبالٌىُ (ثۀي ٔەظىطٔىڭ وبرزىؽي ئەثىٍھولەٍمٕىڭ لوضؼىٕي)
رەضەپىە ٍۆرىىسى .ثۇ ٍەضگە ٔەربد ۋە ـەٍك ضاٍؤٍىطىسا زەوىىؽىٕي ٍەپ عبْ لۇرمۇظۇپ
وېٍىۋاٌؽبْ لبچمۇْ ٍەھۇزىَالضٔىڭ ھەِّىؽي ٍىؽىٍىپ ِۇؼزەھىەَ ثىط ِۇزاپىئە روضى
ـەوىٍٍۀسۈضگۀىسى ،ضەؼۇٌۇٌالھ لوـۇٕٔي ثۇ رەضەپ (وەرىَجە)وە ٍۆرىەپ وەٌگۀىسىٓ وېَىٓ ،ثۇ
ٍەضٔي لبرزىك ِۇھبؼىطىگە ئبٌسىِ .ۇھبؼىطە  14وۈٔگە ؼوظۇٌسىٍ .ەھۇزىَالض لوضؼبٍٔىطىسىٓ
چىمّبً ٍېزىۋەضزى .ئبذىط ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇالضؼب ِۀچۀىك رىىٍەپ روپمب رۇرّبلچي ثوٌۇۋىسى ،ئۇالض
ئۆظٌىطىٕىڭ پۈرۈٍٔەً ھبالن ثوٌۇپ وېزىفىگە عەظىُ لىٍىپ ضەؼۇٌۇٌالھمب ؼ ۈٌھي رۈظۈؾ رەوٍىۋىٕي
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ؼۇٔسى.
ئەھۋاي ِۇـۇ ٍەضگە ٍەرىۀسە ،ئىجٕي ئەثىٍھولەٍىك ضەؼۇٌۇٌالھمب ئەٌچي ئەۋەرىپ ؼۆظٌىفىپ
وۆضۈـۈؾ ئوٍىٕىڭ ثبضٌىمىٕي ئېَززي .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ثۇٔي ِبلۇي وۆضۈپ ئۇٔىڭ ثىٍەْ
ئۇچطاـزي ۋە ئۇٔىڭ ثىٍەْ لوضؼبْ ئىچىسىىي چوڭ  -وىچىه ثبضٌىك ٍەھۇزىَالضٔىڭ ھبٍبرىٕىڭ
ثىرەرەضٌىىىگە وبپبٌەرٍىه لىٍىؿ ثەزىٍىگە ئۇالض ئۆظٌىطىٕىڭ ِبي ِ -ۈٌۈنٍ ،ەض  -ظېّىٓ ،ئبٌزۇْ -
وۈِۈؾ ،لوً  -وبال ۋە ئۈؼزىگە وەٍگەْ وىَىّىسىٓ ثبـمب ثبضٌىك ٔەضؼىٍىطىٕي ھەرزب ظىجۇ -
ظىٕٕەد ھبٌمىٍىطىؽىچە ِۇؼۇٌّبٔالضؼب لبٌسۇضۇپ ،ثبال  -چبلب ذورۇْ  -لىعٌىطىٕي ئېٍىپ
ذەٍجەضزىٓ چىمىپ وېزىفىە وېٍىفزي .وېٍىفىّگە ئىّعا لوٍۇؾ ئبٌسىسا ضەؼۇٌۇٌالھ ئىجٕي
ئەثىٍھولەٍمىىە ئەگەض ِۀسىٓ ھەضلبٔساق ثىطٔەضؼىٕي ٍوـۇضؼبڭالض ،ؼىٍەضزىٓ ئبٌالھٕىڭ ۋە
ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ؼىٍەضگە ثەضگەْ ئەھسىؽي ئۈظىٍىسۇ ،زەپ ئبگبھالٔسۇضزى .ئۇالض ـەضرٍەضٔىڭ
ھەِّىؽىگە وۆٔۈپ وېٍىفىّگە ئىّعا لوٍسى ۋە ثۇ وېٍىفىّٕىڭ ئىّعاٌىٕىفي ثىٍەْ ذەٍجەض
لوضؼبٍٔىطىٕىڭ ئىگىٍىه ھولۇلي ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ لوٌىؽب ئۆرزي .ثۇٔىڭ ثىٍەْ ذەٍجەضٔي ئىفؽبي
لىٍىؿ ؼەٌىجىٍىه ربِبِالٔسى.
وېٍىفىّٕبِىسە ٍۇلىطىمىسەن ؼەِىّىٌ  -ؼبزىك ثوٌۇؾ لبرزىك رەوىزٍۀگەْ ثوٌؽىّۇ،
ئەثىٍھۇلەٍمٕىڭ ئىىىي ئوؼٍي ٔۇضؼۇْ ِبي ِۈٌۈوٕي ٍوـۇضۇۋاٌسى ،ئۇٔىڭ ئىچىسە ھوٍەً ئىجٕي
ئەذزەپٕىڭ ثۀي ٔەظىط ٍەھۇزىٍَىطى ِەزىٕىسىٓ ؼۈضگۈْ لىٍىٕؽبٔسا ،ذەٍجەضگە ٍۆرىەپ وەٌگەْ
ئەرىۋاضٌىك ظىجۇ  -ظىٕٕەد ،ئبٌزۇْ  -وۈِۈـٍىطىّۇ ثبض ئىسى .ضەؼۇٌۇٌالھ ئەثىٍھولەٍمٕىڭ ئىىىي
ئوؼٍىؽب ئۆٌۈَ عبظاؼي ثەضزى .چۈٔىي ،ئۇالضٔىڭ ئەھسىگە ذىَبٔەد لىٍؽبٍٔىمىٕي وۀبٔۀىڭ ثىط
ٔەۋضە رۇلمىٕي (ٍۀي ئۇٔىڭ ربؼىؽىٕىڭ ئوؼٍي) ئىمطاض لىٍؽبْ .ضەؼۇٌۇٌالھ ٍۀە ھوٍەً ئىجٕي
ئەذزەپٕىڭ لىعى ؼەپىََۀي ئوٌغب ئبٌسى .ئۇ ئەثىٍھ ولەٍمٕىڭ ئوؼٍي وۀبٔۀىڭ لوٌىسا ثوٌۇپ،
ئۇالض ئەِسىال ثىط رەوىَىگە ثبؾ لوٍؽبٔالض ئىسى.
ضەؼۇٌۇٌالھ ذەٍجەض ٍەھۇزىٍَىطىٕي ثۇ ٍەضزىٓ ؼۈضگۈْ لىٍىۋىزىپ ،ئبٔسىٓ ذەٍجەض ظېّىٕي ۋە
ئوٌغىٍىطىٕي ثىطالال رەلؽىُ لىٍىؿ ئىطازىؽىگە وەٌگۀىسىٍ .ەھۇزىَالض :ثىعٔي ِۇـۇ ظېّىٕسا
لبٌسۇضؼبڭ ،ثىع ئۇٔي رېطىپ  -رىىىپ گۈٌٍۀسۈضؼەن ،زېھمبٔچىٍىك ئىفٍىطىٕي ثىع ئوثساْ
ثىٍىّىع ،زەپ ٍبٌۋۇضۇپ رۇضۇۋاٌسى .ئەِەٌىَەرزىّۇ ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ۋە ؼبھبثە وىطاِالضٔىڭ ئۇ
ٍەضٌەضٔي رېطىپ  -رىىىپ ثبـمۇضۇپ ثېطىسىؽبْ ِۇالظىُ  -چبوبضٌىطى ٍوق ئىسى .ئۇالضٔىڭ
ئۆظٌىطى ّۇ ثۇ ئىفالضؼب ئېفىٕبٌّبٍززي .ـۇڭب پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ئۇالضؼب ذەٍجەض ظېّىٕسىٓ
چىممبْ ِەھؽۇالرٕىڭ ٍېطىّىٕي ِۇؼۇٌّبٔالضؼب ربپفۇضۇـمب وېٍىفزي .ئۇالض ضەؼۇٌۇٌالھ ذبٌىؽبْ
ِۇززەرىىچە رۇضۇپ رۇضۇـمب ِبلۇي ثوٌسى .ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ضەۋاھە ئۇالضؼب ذەٍجەض ظېّىٍٕىطىٕي
رەذّىٕي ثبھبالپ ثېىىزىپ ثېطىفىە ِەؼئۇي ثوٌسى .ذەٍجەض ظېّىٕي ( 36ئورزۇظ ئبٌزە) ثۆٌەوىە
ثۆٌۈٔسى .ھەض ثىط ثۆٌەن ٍۈظ ئۈٌۈؾ ھوؼۇٌٍۇق ئېزىعؼب ئبٍطىٍسىٔ .ەرىغىسە ،ذەٍجەض عەِئىٌ
( 3600ئۈچ ِىڭ ئبٌزە ٍۈظ) ئۈٌۈـٍۈن ھوؼۇي ئېزىعى لىٍىپ ثىىىزىٍسىِ .ەزىٕە رەضەپىە 1800
(ثىطِىڭ ؼەوىىع ٍۈظ) ئۈٌۈؾ ھوؼۇي لبٌسى .ضەؼۇٌۇٌالھّۇ ئبۋاَ ِۇؼۇٌّبٔالض لبربضىسا ثىطوىفىٍىه
ٔېؽىۋە ئبٌسى .چۈٔىي ،ذەٍجەض ؼۀىّەرٍىطى  1800ئۈٌۈؾ لىٍىپ رەلؽىُ لىٍىٕؽبٔىسىِ .ۇٔساق
ثوٌۇـي ثۇ ؼۀىَّەرٍەض ئبٌالھٕىڭ ھۇزەٍجىَە ؼبظىزىؽب لبرٕبـمبْ ِۇعبھىس ِۇؼۇٌّبٔالضؼب ئىٍزىپبد
لىٍؽبْ ھەزىَەؼي ثوٌۇپ ،ئۇالضزىٓ ثۇ لېزىّمي عەڭگە لبرٕبـمبْ ٍبوي لبرٕبـّىؽبٍٔىطى ثوٌؽۇْ،
ھەِّىؽىگە ٔېؽىۋە رېگىفي وېطەن ئىسى .ھۇزەٍجىَە ِۇعبھىسٌىطى  1400وىفي ثوٌۇپ ،ئىىىي
ٍۈظ ئبرٍىك ثبض ئىسى .ـۇڭب ھەض ثىط ئبرمب ئىىىي ئۈٌۈؾ ،ئىگىؽىگە ثىط ئۈٌۈؾ عەِئىٌ ھەضثىط
ئبرٍىك ئۈچ ئۈٌۈؾ ٔېؽىۋە ئبٌسى .لبٌؽبٔالض ثىط ئۈٌۈـزىٕال ٔىؽىۋىگە ئىگە ثوٌسى .ضەؼۇٌۇٌالھ
ذەٍجەضزىٓ لبٍزىپ وەٌگۀىسىٓ وېَىٓ ،ئۀؽبضالض ِۇھبعىطالضؼب ثۇضۇْ ئۆرۈٔۈپ ثەضگەْ
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ذوضِىٍىك ۋە ثبؼۋاضأٍىطىٕي لبٍزۇضۇپ ثەضزى .چۈٔىي ،ئەِسى ِۇھبعىطالضٔىڭّۇ ٍەض  -ظېّىٍٕىطى
ثبض ثوٌؽبٔىسى.
ثۇ ؼبظارٕىڭ ؼۀىّەرٍىطىٕي رەلؽىُ لىٍىؿ ھبضپىؽىسا ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ربؼىؽي (ئەثۇ
ربٌىت)ٔىڭ ئوؼٍي عەئفەض ۋە ئۇٔىڭ ھەِطاھٍىطى ھەثەـىؽزبٔسىٓ لبٍزىپ وەٌسى .ئۇٔىڭ ثىٍەْ
ثىٍٍە ئەثۇ ِۇؼب ۋە ئۇٔىڭ ثبـمب ئەـئەضى ھەِطاھٍىطىّۇ ثبضئىسى .ئۇالضؼىّۇ ثىط ئۈٌۈؾ ؼۀىّەد
ثۆٌۈپ ثەضزى .ئەِّب ،ئۇالض زىٓ ثبـمب ذەٍجەض پەرھىؽىگە لبرٕبـّىؽبْ ثىطِۇ ئبزەِگە ثىط رىَىٓ
ثەضِىسى .ـۇٔساق لىٍىپ عەئفەض ۋە ئۇٔىڭ ھەِطاھٍىطى ٍېزىپ وېٍىۋىسى ،ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇٔىڭ
ئبٌسىؽب ٍۈگۈضۈپ ثېطىپ ئۇٔىڭ ثىٍەْ لۇچبلٍىفىپ وۆضۈـزي ۋە ئۇٔي ؼۆٍۈپ وەرزي ۋە ِۇٔساق
زېسى :ئەظثىطاٍي ذۇزا! ٔېّىگە ذۇـبي ثوٌۇـىّٕي ثىٍّەً لېٍىۋارىّەْ ،ذەٍجەضٔىڭ
ئېٍىٕؽىٕىؽىّۇ؟ ٍبوي عەئفەضٔىڭ ؼبق  -ؼبالِەد لبٍزىپ وەٌگىٕىگىّۇ؟ ئۇالض ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ
ئەِطى ئىجٕي ئوِەٍَە ظەِەضى ئبضلىٍىك ِۇھبعىطالضٔي لبٍزۇضۇپ وېٍىؿ روؼطىٍىك ٔەعبـىؽب
ٍ وٌٍىؽبْ ِەوزۇثي ٍېزىپ ثبضؼبٔسىٓ وېَىٓ ٍوٌؽب چىممبٔىسىٔ .ەعبـي ئۇالضٔي ئىىىي وېّە ثىٍەْ
ٍوٌؽب ؼبٌسى .ئۇ ٍەضزىىي ِۇھبعىطالض عەِئىٌ  16وىفي ثوٌۇپ ،ثبال  -چبلىٍىطى ثىطگە وەٌگەْ
ئىسى .ئۇالضزىٓ ثبـمب ِۇھبعىطالض ذېٍي ثۇضۇٔال ثىطزىٓ  -ئىىىىسىٓ ِەزىٕىگە لبٍزىپ وېٍىپ
ثوٌؽبٔىسى.
-4148عۇئبي :سەعۇٌۇٌالھٕىڭ عەفىَەگە ئۆٍٍىٕؾي
ئەؼىطٌەض ثىط ٍەضگە عەٍِىٕىپ رەلؽىُ لىٍىٕىؿ ئبٌسىسا رۇضۇۋاربرزي .زىھَە ئىجٕي
ذوٌەٍفەروٌىەٌجي (ٔوپۇظٌۇق ثىط ؼبھبثە) وېٍىپ :ئي ضەؼۇٌۇٌالھ! ِبڭب ئەؼىطٌەضزىٓ ثىط چۆضە
(ئبٍبي لۇي) ئىٍزىپبد لىٍؽبڭ ،زېسى .پ ەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ئۇٔىڭؽب :ثبضؼىٓ ئۆظۈڭ ذبالپ
ثىطٔي ئېٍىپ وەد ،زېگۀىسى .ئۇ ثېطىپال ؼەـىَۀي ربٌالپ ئېٍىپ ِبڭسى .ثۇ چبؼسا ثىط وىفي:
ئي ضەؼۇٌۇٌالھ! ؼەْ زىھَەروٌىەٌىجىَگە ثۀي لۇضەٍعە ۋە ثۀي ٔەظىط ٍەھۇزىٍَىطىٕىڭ ؼەضزاضى
ھۇٍەٍٕىڭ لىعى  -ئەڭ ثەٌەْ ئبٍبٌٕي ئىٍزىپبد لىٍىۋەرزىڭ ،ئۇ زېگەْ ؼبڭىال الٍىك وېٍەرزي،
زېسى .ـۇڭب ،ضەؼۇٌۇٌالھ :زىھَۀي چبلىطىڭالض ،زېسى .زىھَە ؼەـىَۀي ئېٍىپ وېٍىۋىسى،
ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇٔي وۆضۈپ :ثبضؼىٓ ئۇٔىڭسىٓ ثبـمب ثىطؼىٕي ربٌٍىؽىٓ ،زېسى .ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇٔي
ِۇؼۇٌّبْ ثوٌۇـمب زەۋەد لىٍؽبٔىسى .ئۇ ئىّبْ ئېَزىپ ِۇؼۇٌّبْ ثوٌسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ
ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇٔي ئبظاد لىٍىۋېزىپ ،ئۇٔىڭ ھۆضٌىىىٕي ئۇٔىڭؽب روٍٍۇق لىٍىپ ثېطىپ ئۇٔي ئەِطىگە
ئبٌسى .لبٍزىفزب ؼەززوؼەھجب زېگەْ ٍەضگە وەٌگۀسە ،ئىسزىزي چىمىپ ھبالي ثوٌۇۋىسى ،ئوِّي
ؼۇٌەٍىُ ئۇٔي ٍبؼبٔسۇضۇپ ضەؼۇٌۇٌالھمب لېزىپ لوٍسى .ضەؼۇٌۇٌالھ ـۇ وېچىؽي ؼەـىَە ثىٍەْ ثىط
رەوىَگە ثبؾ لوٍسى .ئەرىؽي ئەرىگەْ عبِبئەرچىٍىىىە ذوضِب ھبٌۋىؽي لىٍىپ روً ظىَبپىزي
ثەضزى ۋە ٍوي ثوٍي ئۈچ وېچىٕي ؼەـىَە ثىٍەْ ثىطگە ئۆرىۈظزى .ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەـىَۀىڭ چىطاٍىسا
ربٍبق ظەضثىؽىسىٓ ثوٌؽبْ وۆوٕي وۆضۈپ :ئۇ ٔېّە ئىففىك؟ زەپ ؼوضىؽبٔىسى ،ؼەـىَە« :ئي
ضەؼۇٌۇٌالھ! ؼىٍەض ثىعگە ھۇعۇَ لىٍىؿ ھبضپىؽىسا ثىط چۈؾ وۆضزۈَ ،چۈـۈِسە ئبؼّبٔسىىي ئبً
ئوضٔىسىٓ لوظؼىٍىپ وېٍىپ ِەْ ثىٍەْ ثىط رەوىىَگە ثبؾ لوٍؽۇزەن .ئەظثىطاٍي ذۇزاِ ،ەْ ثۇ
چۈـۈِٕىڭ ھبظىطلي ؼەْ ثوٌۇپ لېٍىفىڭٕي ھەضگىع ئوٍٍىّىؽبٔىسىُِ ،ەْ ئۇ چۈـٕي ئېطىُ
وۀبٔىگە ئېَزىپ ثېطىۋىسىُ ،ئۇِ :ەزىَٕىسە ثبؾ وۆرۈضگەْ ئبـۇ پبزىفبھٕي ئبضظۇ لىٍىپ ـۇٔساق
چۈؾ ٍبؼىسىڭ ،زەپ ِېٕي ئۇضؼبْ» ،زېسى.
 -4148عۇئبي :سەعۇٌۇٌالھٕي صەھەسٌەؽىە ئۇسۇسٔۇػ ۋەلەعي ۋە خەثەسٔىڭ پەجىھ لىٍىٕىؼ
ضەؼۇٌۇٌالھ ذەٍجە ضٔي ئىفؽبي لىٍىپ ھەضثىٌ ھەضىىەرٍەضزىٓ ذبرىطعەَ ثوٌۇپ ئوٌزۇضؼبْ
وۈٍٔەضٔىڭ ثىطىسە ؼەالَ ئىجٕي ِۇـىەِٕىڭ ئبٍبٌي ظەٍٕەة (ھبضىؽٕىڭ لىعى) ثىط لوٍٕي
ظەھەضٌەپ پىفۇضۇپ ھەزىَە زەپ وۆرۈضۈپ وەٌسى .ئۇ ذورۇْ ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ لوً ؼېٕىؽب ئبِطاق
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ئىىۀٍىىىٕي ؼوضاپ ئولۇپ ،ـۇ ٍە ضگە ظەھەضٔي وۆپطەن ؼېٍىپ ۋە ثبـمب ٍەضٌىطىٕىّۇ ظەھەضٌەپ
ئېٍىپ وەٌگۀىىەْ .لوً ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئبٌسىسا لوٍۇٌىۋىسى ،ئۇ لوٍٕىڭ ؼېٕىٕي ئبعطىزىۋېٍىپ
ئېؽعىؽب ثىط چىفٍەَ ؼېٍىپال ئبظضاق چبٍٕبپ رۈوۈضۈپ ربـٍىسى ۋە :ثۇ ئۇؼزىربْ ِبڭب ئۆظىٕىڭ
ظەھەضٌۀگۀٍىىىٕي ذەۋەض لىٍسى ،زېسى .ئبٔسىٓ ئۇٔي چبلىطرىپ ؼوضاق لىٍؽبٔىسى ،ئۇ ئېزىطاپ
لىٍسى .ضەؼۇٌۇٌالھ :ثۇٔي ٔېّە ئۈچۈْ لىٍسىڭ؟ زېگۀىسى ئۇ :ئەگەض پبزىفبھ ثوٌؽب ئۆٌىسۇ ،ئبضاَ
ربپىّىعٔ ،بۋازا ھەلىمىٌ پەٍؽەِجەض ثوٌؽب رەؼىط لىٍّبٍسۇ ،ئەگىفىّىع زەپ لىٍؽبْ ،زەپ
رۇضۇۋاٌسى .ـۇڭب ،ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇٔىڭ گۇٔبھىسىٓ ئۆرزي .ضەؼۇٌۇٌالھ ثىٍەْ ثىٍٍە ھېٍىمي گۆـزىٓ
ٍېگۀٍەض ئىچىسە ثەضضائ ئىجٕي ِەئطوضٔىڭ ئوؼٍي ثىفطى ثبض ئىسى .ئۇ ثىط چىفٍەَ ٍۇرۇپ
ؼبٌؽبٍٔىمي ئۈچۈْ ئۆٌۈپ وەرزي .ضەؼۇٌۇٌالھ ئبۋۋاي وەچۈضۈَ لىٍؽبٔىسى ،وېَىٓ ثىفطى ئۆٌۈپ
وەرىۀسىٓ وېَىٓ لىؽبغ ئۈچۈْ ئۇ ئبٍبٌٕي ئۆٌزۈضزى .ذەٍجەض عەڭ ِەٍسأىسا ِۇؼۇٌّبٔالضزىٓ
ـەھىس ثوٌۇپ وەرىۀٍەضٔىڭ ئوِۇِي ؼبٔي  16وىفىگە ٍەرزي .ئەِّب ٍەھۇزىَالضزىٓ ئۆٌگۀٍەضٔىڭ
ؼبٔي ( 93رولؽبْ ئۈچ) وىفىسۇض.
ضەؼۇٌۇٌالھ ذەٍجەضگە ٍېزىپ ثېطىپال ِەھىَؽە ئىجٕي ِەؼئۇزٔي ـەزەن ٍەھۇزىٍَىطىٕي
ئؽالِؽب زەۋەد لىٍىفمب ئبٌسىٓ ئەۋەرىۀىسى ،ئەِّب ئۇالض زەضھبي گەپىە وىطِەً ٍبوي عبۋاة
لبٍزۇضِبً ۋالىزٕي ئۆرىۈظۈـزي .ئبٌالھ ذەٍجەضٔي ِۇؼۇٌّبٔالضؼب ئىٍزىپبد لىٍىۋىسى ،ئۇالضٔىڭ
زىٍٍىطىؽب لۇضلۇٔچ چۈـۈپ ،ضەؼۇٌۇٌالھمب ئەٌچي ئەۋەرىپ ذەٍجەضٌىىٍەضگە ئوذفبـال ـەزەن
ِەھؽۇال رىٕىڭ ٍېطىّىٕي ربپفۇضىسىؽبٍٔىمىٕي ئېَززي .ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇالضٔىڭ ئىٍزىّبؼىٕي لۇثۇي
لىٍىپ ئۇالض ثىٍەْ وېٍىفىُ ئىّعاٌىسىِ .ۇؼۇٌّبٔالض ـەزەوٕي ئۇضۇؾ لىٍّبً ئبٌؽبْ ثوٌؽبچمب،
ئۇٔىڭ وىطىّي ِەذؽۇغ ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئىساضە لىٍىفىسا ثوٌسى .ئۇٔي ضەؼۇٌۇٌالھ ئۆظ ئبئىٍىؽي
ۋە ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ئوِۇِىٌ ئىفٍىطى ئۈچۈْ ئىفٍەرزي.
ضەؼۇٌۇٌالھ ذەٍجەضٔىڭ ئىفٍىطىسىٓ ثوـىٕىپال ۋازٌمۇضاؼب ٍۈضۈپ وەرزي .چۈٔىي ،ئۇ ٍەضزىّۇ
ثىط ثۆٌۈن ٍەھۇزىَالض ۋە لىؽّەْ ئەضەثٍەض ئوٌزۇضالالـمبْ ثوٌۇپ ئۇالض ئۆظئبضا ئېؽىع  -ثۇضۇْ
ٍبٌىفىپ ،ئۆظىٕىڭ وۇپطأي ِەٍسأسا عبْ  -عەھٍي ثىٍەْ چىڭ رۇضۇۋاربرزي .ـۇڭب ِۇؼۇٌّبٔالض ئۇ
ٍەضگە ٍېزىپ ثىطىۋىسى ،زۈـّەْ رەضەپ روٌۇق رەٍَبضٌىك ثىٍەْ رۇضؼبچمب ِۇؼۇٌّبٔالضٔي لبضا -
ٍبِؽۇضزەن ئولمب رۇرۇـزي .ئبٔسىٓ ضەؼۇٌۇٌالھ لوـۇٕٔي عەڭگە ؼەپەضۋەض لىٍىسى ۋە لىؽىّالضؼب
ثۆٌۈپ ؼەپ رۈظزى .عەڭ رۇؼىٕي ؼەئەز ئىجٕي ئۇثبزىگە رۇرمۇظزى .لىؽىّالضٔىڭ ئەٌەٍِىطىسىٓ
ثىطٔي ھۇثبة ئىجٕي ِۇٔعىطگەٍ ،ۀە ثىطٔي ؼەھً ئىجٕي ھۀىفىە ۋە ٍۀە ثىطٔي ئبثجبز ئىجٕي
ثىفطىگە ثەضزى .ئبٔسىٓ ھەضىىەرىە ئۆرۈپ ئۇالضٔي ئىؽالِؽب (ٍۀي رەؼٍىُ ثۇٌۇـمب) چبلىطزى.
ئۇالض رەوٍىپٕي ضەد لىٍىپ ٍەوّۇ ٍ -ەن ئېٍىفىفمب ئبزەَ چىمبضزى .ئۇٔىڭؽب لبضـي ثىع رەضەپزىٓ
ظۇثەٍط ئىجٕي ئەۋۋاَ چىمىپ ھبٍبي لىٍّبً ئۆظ ضەلىجىٕي ئۆٌزۈضۈپ ربـٍىۋەرزيٍ .ۀە ثىطەٍٍەْ
ؼەوطەپ چىممبٔىسى ،ئۇٔىّۇ ئەپچىٍٍىه ثىٍەْ ئۇعۇلزۇضۇپ لوٍسى .ئبضلىسىٓ ٍۀە ثىط ٍەھۇزىٌ
چىممبٔىسى ئۇٔىڭؽب لبضىز ب ئەٌي ئىجٕي ئەثي ربٌىت چىمىپ لوؼالپ ٍۈضۈپ چېپىۋەرزي .ئەٌي
ِەٍسأؽب ثىط چىممبٔچە ئۇالضزىٓ ئبضلب  -ئبضلىسىٓ چۈـىەْ ئوْ ثىط ئبزەِٕي لىٍىچالپ ٍولبرزي .ئۇ
ھەض ثىط ٍەھۇزىَٕي ئۇ ئبٌەِگە ئۇظارؽب وېَىٕىىٍىطىٕي ھەلىمەرىە رەْ ثېطىپ رەؼٍىُ ثوٌۇـمب
چبلىطارزي .ـۇ وۈٔي ھەض ٔبِبظٔىڭ ۋالزي وىطؼە ،ضەؼۇٌۇٌالھ ؼبھبثىٍەض ثىٍەْ عبِبئەد ثوٌۇپ
ٔبِبظ ئولۇۋېزىپ ثبظىؽب لبٍزبرزي  -زە ،ئبٔسىٓ ئۇالضٔي رەؼٍىُ ثوٌۇـمب زەۋەد لىٍىپ ھەرزب وەچ
وىطگۀگە لەزەض عەڭ لىالرزي .ثىط وۈٔي ئبذفىّي ھۇعۇِٕي ثۇضۇٔطاق روذزۇرۇپ ئەرىؽي ئەرىگەْ
وۈْ چىمىفٕىڭ ئبٌسىسا ئۇالضؼب ھۇعۇَ لوظؼىؽبٔىسى ،ئۇالض لوٌٍىطىسىىي ثبضٌىك ٔەضؼە -
وېطەوٍىطىٕي ربپفۇضۇپ رەؼٍىُ ثوٌؽبٍٔىمىٕي عبوبضٌىسى .ضەؼۇٌۇٌالھ ۋازٌمۇضأي ؼبٌىت ھەضثىٌ
وۈچ ثىٍەْ ئىگەٌٍەپ ،ئۇالضٔىڭ ِبٌٍىطىٕي ؼۀىَّەد ئبٌسى .ئبٌالھ ضەؼۇٌۇٌالھٕي ٔۇضؼۇْ ئۆً
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ؼەضەِغبْ ۋە ضەخ ِ -بربالضؼب ئىگە لىٍسى .ۋازىٍمۇضا ئىفؽبي لىٍىٕؽبٔسىٓ وېَىٓ ،ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇ
ٍەضزە رۆد وۈْ رۇضۇپ ؼبھبثىٍەضگە ؼۀىّەرٍەضٔي رەلؽىُ لىٍىپ ثەضزىٍ .ەض  -ظېّىٓ زەي -
زەضەخ ۋە ئۈظۈَ  -ذوضِىالضٔي ٍەضٌىه ئبھبٌىالضؼب (ذەٍجەضٌىىٍەض ثىٍەْ وېٍىفىۀسەن) رەڭ
ـېطىىٍىىىە ثىطىۋەرزي.
رەٍّبئ ٍەھۇزىٍَىطى ،ئبۋۋاي ذەٍجەضٌىىٍەضٔىڭ ئبضلىسىٓ ـەزەن ۋە ۋازٌمۇضاٌىمالضٔىڭ ثىط -
ثىطٌەپ رەؼٍىُ ثوٌۇـمبٍٔىمٍىطىٕي ئبڭالپ ،ئۆظٌىىىسىٓ ِۇؼۇٌّبٔالضؼب ئەٌچي ئەۋەرىپ ،ؼۈٌھي
رەٌەپ لىٍىفزي .ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇالضٔىڭ ئىٍزىّبؼىٕي لوثۇي وۈضۈپ ،ئۇالضٔىڭ ِبي ِ -ۈٌۈن ٍۇضد
ِەھەٌٍىؽىگە رېگىؿ لىٍّىسى.
ؼۈٌھىسىٓ وېَىٓ ضەؼۇٌۇٌالھ ِەزىٕىگە لبضاپ ٍوي ئبٌسى .ذەٍجەض ؼبظىزٕىڭ رەپؽىالرىؽب
ئىٕچىىىٍەپ ٔەظەض ؼبٌؽىٕىّىعزا ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ثۇ ؼبظارزىٓ ھىغىطىَىٕىڭ ٍ - 7ىٍي
ؼەپەض ( - 2ئبً) ٔىڭ ئبذىطٌىطى ضەثىَئوٌئەۋۋەي ( - 3ئبً) ٔىڭ ثبـٍىطى لبٍزىپ وەٌگۀٍىىي
ِەٌۇَ ثوٌىسۇ.
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ثەزەۋى ئەضەثٍەض ئۆظٌىطىٕىڭ ثۇالڭچىٍىك ۋە لبضالچىٍىك
ھەضىىەرٍىطى ئۈچۈِْ ،ۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ثىرۇزٌىفىفىٕي وۈرۈپ ِەزىٕە ئەرطاپىسا پبٍپبؼالپ
ٍۈضۈۋارمبْ ثىط پەٍززە ،ھەضەَ ئبٍٍىطى ئۆرۈپ وەرى ۀسىٓ وېَىّٕۇ ٍۀىال ثىپەضۋاٌىك لىٍىپ
ِەزىٕىٕي ئەؼىىطىٌ وۈچىزىٓ ئبٍطىۋىزىؿ ھەضگىع ئبلىالٔىٍىه ثوٌّبٍسىؽبٍٔىمىٕي ھەضلبٔساق ثىط
ھەضثىٌ ِۇرەذەؼؽىؽزىّٕۇ ئوثسأطاق ثىٍەرزي .ـۇڭب ئۇ ذەٍجەضگە ٍېزىپ ثبضؼبْ ھبِبْ ٔەعسى
رەضەپزىىي ثۇالڭچىٍىك ۋە لبضالچىٍىممب ئبزەرٍۀگ ەْ لىط ئەضەثٍىطىگە ظەضثە ثېطىؿ ئۈچۈْ ئەثجبْ
ئىجٕي ؼەئەز ثبـچىٍىؽىسا لوـۇْ ئەۋەرىۀىسى .ئەثجبْ ئۆظ ۋەظىپىؽٕ ي ِۇۋەپپىمىَەرٍىه ئبزا
لىٍىپ ،ئۇزۇي ذەٍجەضگە لبٍزىپ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ثىٍەْ ـۇ ٍەضزە ئۇچطاـزي.
-4141عۇئبي :غبصاجالس ۋە ئەۋەجىٍگەْ لوؽۇٔالس
پەٍ ؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ زۈـّەْ ئۈچ ثىطٌەـّە لبٔىزىسىٓ ئەڭ وۈچٍۈن ۋە ئەڭ عبھىً
(ٍۀي لۇضەٍؿ ِۇـىطىىٍىطى ۋە ذەٍجەضٔي ثبظا لىٍؽبْ ٍەھۇزىٌ ِەوىبضٌىطى لبربضٌىك) لبٔبرزىٓ
ئىىىي چوڭ لبٔبرٕي رەٌزۆوۈغ ؼۇٔسۇضۇپ ربـٍىؽبٔسىٓ وېَىٓ ،ئۈچىٕچي ؼوي لبٔبد زۈـّۀگە،
ٍۀي ٔەعسى رۈظٌەڭٍىىىسە چېپىپ ٍۈضۈپ پۇضؼەد ربپؽىال لبضالچىٍىك ،ثۇالڭچىٍىك ۋە ئوؼطىٍىك
عىٕبٍەرٍىطى ثىٍەْ ـۇؼۇٌٍىٕىۋارمبْ لبضا لوضؼبق ثەزەۋىٍَەضٔىڭ ئەزىجىٕي ثېطىفىە ئبرالٔسى .ثۇ
ھەضىىەد ربضىرزب ظاروضضىمبئ ؼبظىزي زەپ ئبربٌسى .ربضىرچىالضٔىڭ وۆپ لىؽّي ثۇ ؼبظاد
ھىغىطىَىٕىڭ ٍ - 4ىٍي ئېٍىپ ثېطىٍؽبْ زەٍسۇٌ .ېىىٓ ،ئەثۇ ِۇؼب ئەـئەضى ۋە ئەثۇ ھۇضەٍطە
(ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ)الضٔىڭ ثۇ ؼبظارمب لبرٕبـمبٍٔىميِ ،ەظوۇض ؼبظارٕىڭ ذەٍجەض ؼبظىزىسىٓ وېَىٓ
ئېٍىپ ثېطىٍؽبٍٔىمىٕي وۆضؼىزىسۇ .ثۇ ؼبظارٕىڭ ھىغىطىَىٕىڭ ٍ - 7ىٍي ضەثىئوٌئەۋۋەٌسە ئېٍىپ
ثېطىٍؽبٍٔىمي ئېھزىّبٌؽب وۆپ ٍېمىٓ.
ؼبظاد ھەلمىسىىي ضىۋاٍەرٍەضٔىڭ ذۇالؼىؽي ـۇوي ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ؼەرپبْ
لەثىٍىؽىسىٓ ئۀّبض ،ثۀي ؼۆئٍەثە ۋە ثۀي ِۇھبضىجە ئبٍّبلٍىطى روپٍىفىپ ئۆظئبضا رىً
ثىطىىزۈضۈپ ِەزىٕىگە لبضىزب رەِە وۆظىٕي رىىىۋارمبٍٔىمىٕي ئبڭالپِ ،ۇؼۇٌّبٔالضزىٓ ٍ 400بوي
 700وىفىٕي رەـىىٍٍىسى ۋە ئۆظ ئوضٔىسا ِەزىٕىسە ئەثۇ ظەضٔيٍ ،ۀە ثىط ؼۆظزە ئوؼّبْ ئىجٕي
ئەـفبٕٔي لبٌسۇضۇپ ،ئۇالض رەضەپىە ئبرالٔسى .ضەؼۇٌۇٌالھ ٔبھبٍىزي عىسزىٌ ٍوي ٍۈضۈپ ئۇالضٔىڭ
زىَبضىؽب ئىچىىطٌەپ وىطزى .ھەرزب ِەزىٕىسىٓ ئىىىي وۈٍٔۈن ٍىطالٍىمزىىي ٔەذٍي زەپ
ئبرىٍىسىؽبْ ثىط عبٍؽب ٍېزىپ ثبضزى ۋە ئۇ ٍەضزە ؼەرپبٍٔىمالضزىٓ ثىط روپ وىفىٍەض ثىٍەْ
ئۇچطاـزي .ئەِّب ،ئۇالض ثىٍەْ وېٍىفىپ ئبضىسا ئۇضۇؾ ثوٌّىسىِ .بٔب ـۇٔساق لىٍىپ ئەھعاة
(زۈـّەْ ثىطٌەـّە لوـۇٔي) ئۇضۇـي ِەظگىٍىسە ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ وۆظ ئبٌسىسا زېۋەٍٍەپ رۇضؼبْ
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زۈـّۀٕىڭ ئۈچ چوڭ لبٔىزىٕىڭ ئۈچىٍىؽىٕي ؼۇٔسۇضۇؾ ئىفي ثىط  -ثىطٌەپ ٔبھبٍىزي
ؼەٌىجىٍىه ھبٌسا ربِبِالٔسى .ئەرطاپي ئبٌەَ رىٕغىپ ِۇلىٍّىك ۋە رىٕچٍىك ھۆوۈَ ؼۈضزى .ثۇ
ؼبظارزىٓ لبٍزىپ وېٍىپ ضەؼۇٌۇٌالھ ـۇ ٍىٍي ـەۋۋاي ئېَىؽب لەزەض ِەزىٕىسە رۇضۇپ ،ثى ط لبٔچە
لوـۇٕٔي رەـىىٍٍەپ ظۆضۈض ثوٌؽبْ عبٍالضؼب ئەۋەرزي.
 ) 1ؼبٌىت ئىجٕي ئبثسۇٌال ٌەٍؽي لوـۇٔي :ھىغىطىَىٕىڭ ٍ - 7ىٍي ؼەپەض ئېَىسا لەزىس
زېگەْ عبٍسىىي ثۀي ِۇٌەۋۋەھە لەثىٍىؽىگە ھۇعۇَ لىٍىفمب ئەۋەرىٍسى.
 )2ھەؼّي لوـۇٔي :ھىغطىَۀىڭ ٍ - 7ىٍي عۇِبزىَەٌؽبٔي ( - 6ئبً)زا ئەۋەرىٍسى.
 ) 3ئۆِەض ئىجٕي ذەرزبة ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ لوـۇٔي :ھىغىطىَىٕىڭ ٍ - 7ىٍي ـەئجبْ ئېَىسا
رۇضثە زېگەْ عبٍؽب ئەۋەرىٍسى.
 ) 4ثىفطى ئىجٕي ؼەئەز ئۀؽبضى لوـۇٔي :ھىغىطىَىٕىڭ ٍ - 7ىٍي ـەئجبْ ئېَىسا ـەزەن
رەۋەٌىىىسىىي ثۀي ِۇضضە ئبٍّىمىؽب رېگىؿ لىٍىؿ ئۈچۈْ  30ئبزەَ ثىٍەْ ئەۋەرىٍسى.
 ) 5ؼبٌىت ئىجٕي ئبثسۇٌال ٌەٍؽي لوـۇٔي :ھىغطىَۀىڭ ٍ - 7ىٍي ضاِىعاْ ئَېىسا ِەٍفىَئە
زېگەْ عبٍسىىي ثۀي ئەۋۋاي ۋە ثۀي ؼوئٍەثە لەثىٍىٍىطىگە رېگىؿ لىٍىؿ ئۈچۈْ  130ئبزەَ
ثىٍەْ ئەۋەرىٍسى.
 ) 6ئبثسۇٌال ئىجٕي ضەۋاھ لوـۇٔيِ :ۇـۇ ٍىٍي ـەۋۋاي ئېَىسا  30ئبرٍىك لوـۇْ ثىٍەْ
ذەٍجەضگە ئەۋەرىٍسى.
 ) 7ثەـىط ئىجٕي ؼەئەز ئۀؽبضى لوـۇٔي :ھىغىطىَىٕىڭ ٍ - 7ىٍي ـەۋۋاي ئېَىسا ٍۇِٕي ۋە
عۇثبض زېگەْ عبٍؽبِ ،ەزىٕگە ھۇعۇَ لىٍىؿ ئۈچۈْ روپالٔؽبْ ثىط روپ لبضالچىالضٔىڭ ئەزىجىٕي
ثېطىؿ ئۈچۈْ  30وىفي ثىٍەْ ئەۋەرىٍسى.
 ) 8ئەثي ھەزضەزىٍئەؼٍەِي لوـۇٔيِ :ۇـۇ ٍىٍي ِەٌۇَ ثىط ئبٍسا ؼبثە زېگەْ عبٍؽب ئەۋەرىٍسى.
-4145عۇئبي :ھۇدەٍجىَە ئۆِشىغىٕىڭ لبصاعي
ـۇ ٍىٍي ٍۀي ھىغىطىَىٕىڭ ٍ - 7ىٍي ظوٌمەئسە ( - 11ئبً)وىطىپ وېٍىۋىسى ،ضەؼۇٌۇٌالھ
ؼبھبثە وىطاِالضٔي ئبٌسىٕمي ٍىٍسىىي ھەط ئۆِطىٕىڭ لبظاؼىٕي لىٍىفمب ثۇٍطىسى ۋە ھۇزەٍجىَگە
لبرٕبـمبْ ھەضلبٔساق ئبزەَ لېپمبٌّبؼٍىمٕي ربپىٍىسى .ـۇڭب ،ؼبھبثىالضزىٓ ھبظىطؼب لەزەض ـەھىس
ثوٌۇپ وەرىۀٍەضزىٓ ثبـمب ھەِّىؽي ئبرالٔسى .ـۇٔىڭسەن ٍۀە ئۆِطە لىٍؽۇؼي ثبضالضِۇ ثىطگە
چىمزئ .ەرىغىسە ِۇؼۇٌّبٔالضٔ ىڭ ؼبٔي ئبٍبٌالض ۋە ثبٌىالضٔي ئېٍىۋەرىۀسە ( 2000ئىىىي ِىڭ)ؼب
ٍەرزيِ .ەزىٕىسە ئۆظ ئوضٔىؽب ئۇۋەٍؿ ئىجٕي ئەثبضەھىُ ؼىپبضىٕي لبٌسۇضزى .لۇضثبٍٔىك ئۈچۈْ 60
رۆگە ئېٍىۋاٌسى ،ئۇٔىڭؽب ٔبعىجە ئىجٕي عۇٔسوپ ئەؼٍەِىٕي ِەؼئۇي لىٍسى ،ۋە ظۇٌھۇٌەٍفىگە
چىمىپال ئۆِطىگە ئېھطا َ ثبؼالپ ٌەثجەٍىە ئېَزىپ رەوجىط ؼبزاؼىٕي ٍبڭطارزيِ .ۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ
عبضاڭٍىك ھەَ ِۇڭٍۇق رەوجىط ئبۋاظى وەڭ عبھبٕٔي ٌەضظىگە ؼبالرزي .ضەؼۇٌۇٌالھ لۇضەٍؿ
وبپىطٌىطىٕىڭ ئەھسىگە ذىَبٔەد لىٍىپ ؼۇٍىمەؼذ پىالٍٔىفسىٓ ئۀؽىطەپ لوضاي ٍ -بضاق ۋە
عەڭ ئەؼٍىھەٌىطىٕي روٌۇق ئېٍىۋاٌؽبٔىسىٍ .ەئغىظ زېگەْ ٍەضگە ثبضؼبٔسا لبٌمبْ ،زۇثۇٌؽب ،ئوق ٍ -ب،
ٔەٍعە لبربضٌىك عەڭ ئەؼٍىھەٌىطىٕي لبٌسۇضۇپ ،ئۇٔىڭؽب ئەۋغ ئىجٕي ذەۋٌي ئۀؽبضىٕي ِەؼئۇي
لىٍىپ ئىىىي ٍۈظ ئبزەَ ثىٍەْ لبٌسۇضزىِ .ەوىىگە ئبزەرزە ِۇؼبپىطالض ثىطگە ئېٍىپ ِېڭىفمب
ثوٌىسىؽبْ لىٍىچٕي ؼىالپ ثىٍەْ ،پىچبق  -ذۀغەضٌەضٔي لبپچۇلٍىطى ثىٍەْ ثىطگە ئېٍىپ
وىطزى .ضەؼۇٌۇٌالھ ِەوىىگە وىطگۀسە لەؼۋا زېگەْ رۆگىؽىگە ِىٕىپ ِبڭؽبٔىسىِ .ۇؼۇٌّبٔالض
لىٍىچٍىطىٕي ئېؽىپ ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئەرطاپىٕي ھىُ ٍ -ېمىٓ ئوضاپٍ ،بڭطاق ئبۋاظزا رەوجىط ئېَزىپ
ِبڭبرزيِ .ۇـطىىالض ِ ۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ھەضىىىزىٕي وۆظىزىؿ ئۈچۈْ ِەوىىٕىڭ ـىّبٌىسىىي
لەئَمىئبْ رېؽىؽب چىمىپ لبضاپ رۇضۇـزي .ئۇالض ئۆظئبضا :ثۈگۈْ ٍەؼطەپ (ِەزىٕە)ٔىڭ رۆۋەْ
ھبۋاؼىسا رېٕي ئبعىعالپ ظەئىپٍىفىپ وەرىەْ ئبزەٍِەضٔىڭ ربۋاة ئەھۋاٌىٕي وۆضىّىع،
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زېَىفىۀىسى .ـۇڭب ،ضەؼۇٌۇٌالھ ؼبھبث ىٍەضٔي ئبٌسىٕمي ئۈچ لېزىّسا رېع ٍۈگۈضۈپ ِېڭىفمب،
ئىىىي ضۇوٕي ئورزۇضىؽىسا ئۆظ ھەٌٍىؽىسە ِېڭىفمب ثۇٍطىسى .ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ؼبھبثىٍەضٔي
ربۋاپٕىڭ ھەِّىؽىٕي رېع ٍۈگۈضۈپ ئبزا لىٍىفمب ثۇٍطىّبؼٍىمي ئوِۇِٕىڭ ئەھۋاٌىٕي ٔەظەضزە
رۇرمبٍٔىمي ئىسى .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ثۇ ئبضلىٍىك ِۇـطىىالضؼب ئۆظىٕىڭ وۈچ  -لۇۋۋەد،
عبؼبضىزىٕي وۆضؼىزىپ لوٍّبلچي ثوٌسى .ـۇٔىڭسەن ٍۀە ئىؽزىجبغ لىٍىفمبٍ ،ۀي ئوڭ
ِۆضىؽىٕي ئوچۇق لوٍۇپ ضىسأىڭ ئىىىي رەضىپىٕي ؼوي ِۆضىؽىسىٓ چىمىطىپ ربـالپ ِېڭىفمب
ثۇٍطىسى .ثۇ ئۀئۀىۋى ٍوؼۇٔسا ھەط ربۋاپ لىٍؽبٍٔىمىٕي ثىٍسۈضەرزي .ضەؼۇٌۇٌالھ ِەوىىگە ھەعۇْ
زېگەْ عبٍٕىڭ ئۇزۇٌىسىىي زاۋأسىٓ ھەٍۋەد ثىٍەْ وىطىپ وەٌسى .ثۇچبؼسا ِۇـطىىٍەض ٍوٌىٕىڭ
ئىىىي لبؼٕىمىسا لبربض رىعىٍىپ رۇضۇپ ھەط لوـۇٔىٕي وۆظىزىۋاربرزي .لوـۇْ روذزىّبً رەٌجىَە
ئېَزىپ ِبڭسى .ئبذىطى ضەؼۇٌۇٌالھ لوٌىسىىي ھبؼب ثىٍەْ ثەٍزۇٌالھٕىڭ ضۇوٕىٕي ثۇؼە
لىٍسى(ؼۆٍسى) ۋە ربۋاپ لىٍسىِ .ۇؼۇٌّبٔالضِۇ ربۋاة لىٍسى .ضەؼۇٌۇٌالھ ربۋاپزىٓ پبضىػ
ثوٌؽبٔسىٓ وېَىٓ ؼەـب ِەضۋە ئورزۇضىؽىسا ؼەئَي (ٍۈگۈضۈؾ) لىٍسى .ؼەئَىسىٓ وېَىٓ ھەزىَە
(لۇضثبٍٔىك)ٔي ِەضۋە ٍېٕىسا روذزۇرۇپ ثوؼۇظٌىسى ۋە ثېفىٕي چۈـۈضزىِ .ۇؼۇٌّبٔالضِۇ ـۇٔساق
لىٍىفزي ،ئبٔسىٓ ثىط ثۆٌۈن وىفٍەضٔي ھېٍىمي ٍەئغىظ زېگەْ عبٍسىىي لوضاي ٍ -بضالالضٔي
ؼبلالـمب ئەۋەرزي .ئۇ ٍەضزىىىٍەض ِەوىىگە وېٍىپ ئۆِطە لىٍىۋاٌسى .ضەؼۇٌۇٌالھ ِەوىىسە ئۈچ وۈْ
رۇضزى ،رۆرىٕچي وۈٔي ئەرىگۀسە ِۇـطىىالض ئەٌي ئىجٕي ئەثي ربٌىجٕىڭ لېفىؽب وېٍىپ :ثۇ ئبزەِگە
ئېَزمىٓ ،چىمىپ وەرؽۇْ ،ۋالىذ روـزي ،زېَىفزي .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ضەؼۇٌۇٌالھ ِەوىىسىٓ
چىمىپ وىزىپ ،ؼەضؾ زېگەْ عبٍؽب چىمىپ ـۇٍەضزە رۇضزى .ئۇ ِەوىىسىٓ چىمىپ وەرّەوچي
ثوٌۇۋىسى ،ھەِعىٕىڭ لىعى ئۇالضؼب ئەضگىفىپ« :ربؼب..ربؼب » ...زەپ روۋٌىؽىٍي رۇضزى .ـۇٔىڭ
ثىٍەْ ئۇٔي ئەٌي لوٌىؽب ئبٌؽبٔىسى ،ئۇٔي ربٌىفىپ عەئفەض ،ظەٍس ۋە ئەٌي رىطوىفىپ لبٌسى .ـۇڭب،
ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇٔي عەئفەضگە ثۇٍطۇپ ثەضزى .چۈٔىي ،ئۇٔىڭ ھبِّىؽي عەئپەضٔىڭ ئەِطىسە ئىسى.
ِۇـۇ لېزىّمي ئۆِطىسە ضەؼۇٌۇٌالھ ھبضىؽىٍئبِىطٔىڭ لىعى ِەٍّۇٔەگە ئۆٍٍۀسى .ضەؼۇٌۇٌالھ
ِەوىىگە وىطىفٕىڭ ئبٌسىسا عەئفەض ئىجٕي ئەثي ربٌىجٕي ِەٍّۇٔۀىڭ لېفىؽب ئەۋەرىپ ئۇٔىڭؽب
ذېطىساضٌىك لىٍؽبٔىسىِ .ەٍّۇٔە ئۆظىٕىڭ ئىگىساضٌىمىٕي ئبثجبؼمب ربپفۇضزى .چۈٔىي ،ئۇٔىڭ
ھەِفىطؼي ئبثجبؼٕىڭ ئبٍبٌي ئىسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئبثجبغ ئۇٔي ضەؼۇٌۇٌالھمب ٍبرٍىك لىٍسى.
ضەؼۇٌۇٌالھ ِەوىىسىٓ چىمىپ وەرّەوچي ثوٌؽبٔسا ،ئەثي ضاـىئٕي لبٌسۇضۇپ ِەٍّۇٔۀي وەٍٕىسىٓ
ئېٍىپ چىمىفمب ثۇٍطىسى ۋە ئۇٔىڭ ثىٍەْ ؼەضؾ زېگەْ عبٍسا ثىط رەوىَىگە ثبؾ لوٍسى .ثۇ ئۆِطە
لبظا ئۆِطىؽي زەپ ئبربٌسى .چۈٔىي ،ئۇ ئبٌسىٕمي ٍىٍىسىىي ھۇزەٍجىَە ئۆِطىؽىٕىڭ لبظاؼي ئىسى.
ٍۀە ثەظىٍەض :ثۇ ئۆِطىٕي وېٍىفىُ ئۆِطىؽي زەپ ئبرىسى .چۈٔىي ،ثۇ ئبٌسىٕمي ٍىٍي ھۇزەٍجىَەزە
رۈظۈٌگەْ وېٍىفىُ ئەھسىٕبِىؽىگە ئبؼبؼەْ ئېٍىپ ثېطىٍؽبْ ئۆِطە ھەط ئىسى ،زېَىفىسۇٍ .ۀە
ثۇ ئۆِطە ؼۈٌھي ئۆِطىؽي ۋە لىؽبغ ئۆِطىؽي زېگەْ ٔبِالض ثىٍۀّۇ ئبرىٍىسۇ.
-4148عۇئبي :ھۇدەٍجىَە ئۆِشىغي ٍىٍي ئەۋەجىٍگەْ لوؽۇٔالس
 ) 1ئىجٕي ئەثىٍئەۋعب لوـۇٔي :ضەؼۇٌۇٌالھ ھىغطىَٕىڭ ٍ - 7ىٍي ظۇٌھەعغىسە ئەٌٍىه ئبزەَ
ثىٍەْ ثۀي ؼوٌەىُ ذەٌمىٕي ئىؽالِؽب چبلىطىؿ ئۈچۈْ ئەۋەرىۀىسى.
 ) 2ؼبٌىت ئىجٕي ئبثسۇٌال لوـۇٔي :ھىغطىَىٕىڭ ٍ - 8ىٍي ؼەپەضئَېىسا ئىىىي ٍۈظ ئبزەَ
ثىٍەْ ـەزەوزىىي (ئبٌسىٕمي ٍىٍي) ثىفطى ئىجٕي ؼەئەز لوـۇٔي ثەذىزؽىعٌىىىە ئۇچطىؽبْ عبٍؽب
ئەۋەرىٍسى.
 ) 3ظاري ئەرٍەھ لوـۇٔي :ھىغىطىَٕىڭ ٍ - 8ىٍي ضەثىَئۇي ئەۋۋەٌسە ثۀي لۇظائە ذەٌمي
ِۇؼۇٌّبٔالضؼب ھۇعۇَ لىٍىؿ ئۈچۈْ لوـۇْ روپالۋارمبٍٔىمي ئبڭالٔؽبٔىسى .ـۇڭب ،ضەؼۇٌۇٌالھ
ئوالضؼب وەئەة ئىجٕي ئوِەٍطٔي  15ئبزەَ ثىٍەْ ئەۋەرزي .لوـۇْ زۈـّەْ ثىٍەْ ئۇچطىفىپ
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ئۇالضٔي ئىؽالِؽب چبلىطؼبٔىسى ،ئۇالض ئىؽالِؽب ئبۋاظ لوـّبٍال لبٌّبً ،ثەٌىي ئوق ئېزىپ لوـۇْ
ئەظاٌىطىٕي پۈرۈٍٔەً ـېھىذ لىٍىۋەرزي .پەلەد ثىطال وىفي ئۆٌۈوٍەض ئبضىؽىسا ھبٍبد لبٌسى.
 )4ظاري ئىطلي لوـۇٔي :ھىغىطىَىٕىڭ ٍ - 8ىٍي ضەثىَئۇي ئەۋۋەٌسە ثۀي ھەۋاظىٓ ذەٌمىگە
لوـۇْ ئەۋەرىٍسى.
-4131عۇئبيِ :ۇئحە ئۇسۇؽي
ثۇ ئۇضۇؾ ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ضەؼۇٌۇٌالھ ھبٍبد ۋالزىسا ئېٍىپ ثبضؼبْ ئەڭ چوڭ لوضاٌٍىك
ئېٍىفىفي ۋە ئەڭ ئېؽىط لبٍٔىك رولۇٔۇـي ھېؽبثٍىٕىسۇ .ـۇٔسالال زۇَٔب ذطىؽزىئبْ
ِەٍِىىەرٍىطىٕي پەرھي لىٍىفٕىڭ ئبٌسىٕمي رەٍَبضٌىمي ۋە ثېفبضەد ؼىگٕبٌي ھېؽبثٍىٕىسۇ .ۋەلە
ھىغطىَۀىڭ ٍ - 8ىٍي عۇِبزىَەٌئەۋۋەي (ِىالزى ٍ - 629ىٍي  - 8ئبً ٍبوي  - 9ئبٍالض ؼب روؼطا
وېٍىسۇ)زە ٍۈظ ثەضگەْ.
ِۇئزە ـبِٕىڭ ثەٌمب زېگەْ ٍېطىگە ٍېمىٓ وۀذ ثوٌۇپِ ،ۇئزە ثىٍەْ ثەٍزۇي ِۇلەززەؼٕىڭ
ئبضىٍىمي ئىىىي وۈٍٔۈن ؼەپەض زەپ لبضىٍىسۇِ .ۇئزە ئۇضۇـٕىڭ ٍۈظ ثېطىؿ ؼەۋەثي ِۇٔساق
ثوٌؽبْ :پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ئۆظىٕىڭ ثۇؼطا ۋاٌىَؽىؽب ٍوٌٍىؽبْ ِەوزۇپىٕي ھبضىػ ئىجٕي
ئۇِەٍط ئەظزېسىٓ ئەۋەرىۀىسى .ئەٌچي ـبَ ظېّىٕؽب لەزەَ ثبؼمبْ وۈٔي ـۇضەھجىً ئىجٕي
ئەِىطىٍؽىپبضى ئۇٔىڭ ئبٌسىٕي روؼۇپ چەِجەضچەغ ثبؼٍىۋەرزي ۋە ئۆظ لوٌي ثىٍەْ چېپىپ
ربـٍىسى .ثۇ ذەۋەض ضەؼۇٌۇٌالھمب ئبڭٍىٕىۋىسى ،ئۇ ئىٕزبٍىٓ لبٍؽۇضزى ۋە ؼەِگە پبرزي .ـۇڭب ئۇ
زەض ھبي ئۈچ ِىڭ وىفىٍىه لوـۇْ رەـىىٍٍەپ ،ئۇضۇؾ رەٍَبضٌىمىٕي پۈرىۈظزى .ثۇ ئەھعاة
ئۇضۇـىسىٓ وېَىٓ رەـىىٍٍۀگەْ ئەڭ چوڭ ئىؽالَ لوـۇٔي ھېؽبثٍىٕىسۇ.
ضەؼۇٌۇٌالھ ثۇ لوـۇٔؽب ظەٍس ئىجٕي ھبضىؽٕي ئەِىط لىٍىپ رەٍىٍٕىسى ۋە ،ظەٍس ئۆٌۈپ وەرؽە
عەئفەض ئەِىط ثوٌؽۇْ ،عەئفەضِۇ ئ ۆٌۈپ وەرؽە ئبثسۇٌال ئىجٕي ضەۋاھە ئەِىط ٌەـىەض ثوٌؽۇْ،
زېسى ۋە ئۆظ لوٌي ثىٍەْ رۇغ لبزاپ ظەٍس ئىجٕي ھبضىؽىە رۇرمۇظزى .ئەٌەِٕىڭ ضەڭگي ئبق ئىسى .
لوـۇْ ٍوٌؽب چىمىؿ ئبٌسىسا ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇالضؼب :ئبٌالھٕىڭ ئىؽّي ثىٍەْ ئبٌالھ ٍوٌىسا ئبٌالھمب
ئىٕىبض لىٍؽبٔالض ثىٍەْ ئۇضۇؾ لىٍىڭالض ،ئەھسىگە ذىَبٔەد لىٍّبڭالض ،ئۆٌۈوٍەضٔي پبضچىالپ
ربـٍىّبڭالض ،ثبٌىالض ،ئبٍبٌالض ۋە ھبٌىسىٓ وەرىەْ لېطى  -چۆضىٍەضٔي ،چېطوبۋالضزا ئىجبزەد ثىٍەْ
ِەـؽۇي ثوٌۇۋارمبْ ئبثىس  -ظاھىسالضٔي ئۆٌزۈضِەڭالضِ .ېۋىٍىه زەي  -زەضەذٍەضٔي وەؼّەڭالض ،لەٌئە
ۋە لۇضۇٌۇـالضٔي ثۇظۇپ چبلّبڭالض ،زېسى.
لوـۇْ ٍوٌؽب چىمىؿ ئبٌسىسا پۈرۈْ ِەزىٕە ئبھبٌىؽي عەَ ثوٌۇپ ،لوـۇْ ؼەضوەضزىٍىطىگە
ذەٍطىٍىه ثىٍەْ زۇئب لىٍىفزي ۋە ئۇالضؼب ؼبالَ  -ؼىھھەد رىٍىسى .لوـۇْ ِەزىٕىسىٓ
لوظؼىٍىپ چىمىۋىسى ،ضەؼۇٌۇٌالھّۇ ئۇالضٔي ئۇظىزىپ ؼۀىَەروٌۋىسا زېگەْ ٍەضگىچە چىمزي ۋە
ِۇـۇ ٍەضزە روذزبپ لوـۇْ ثىٍەْ ذوـالـزي .لوـۇْ ـىّبٌؽب لبضاپ زاۋاٍِىك ئبٌؽب ئىٍگىطٌەپ
ھىغبظٔىڭ ـىّبي لىؽّىؽب رۇرىفىسىؽبْ ـبَ (ؼۈضىَە) ظېّىٕىسىٓ ِەئبْ زېگەْ ٍەضگە چۈـزي ۋە
ثۇ ٍەضزە ئىگىٍىگەْ ئبذجبضارزىٓ ِەٌۇَ ثوٌسىىي ،ضۇَ پبزىفبھي ھىطەلٍي ٍۈظ ِىڭ وىفىٍىه لوـۇْ
ثىٍەْ ضۇِسىٓ ثەٌمبئٕىڭ ِەئبة زېگەْ ٍېطىگە وېٍىپ چۈـۈپزۇ ۋە ٍەضٌىه ٌەذّي ،عوظاَ،
ثەٌمىٓ ،ثەھطاَ ،ۋە ثەٌٍي لبربضٌىك ئەضەة لەثىٍىٍىطىسىٓ ٍۀە ٍۈظ ِىڭ وىفىٍىه ٍبٌالّٔب لوـۇْ
لوـۇٌۇپزۇ ،زېگەْ ذەۋەض عەظىٍّەـزي.
ِۇؼۇٌّبٔالض ثۇ ٍىطاق ئەٌسە ِۇٔچە وۆپ ؼبْ  -ؼبٔبلؽىع زۈـّەْ ثىٍەْ ئۇـزۇِزۇد
رورۇـۇپ لبالضىٕي ئۆظىٕىڭ ھەضثىٌ ئىؽزطارېگىَە پىالٔىؽب وىطگۈظِىگۀىسىِ .ۇؼۇٌّبٔالض ٔېّە
لىالضىٕي ثىٍەٌّەً ِەئبٔسا ئىىىي وۈْ رۇضۇپ ،وۆظ ئبٌسېسىىي ئەھۋاٌالضٔي ِۇظاوىطە لىٍسى ۋە
ئۇضۇـٕىڭ وېَىٕىي ئبلىۋىزىٕي رەؼەۋۋۇض لىٍسىِ .ۇؼۇٌّبٔالض لوـۇٔي ِەئبٔسا ئىىىي وۈْ
رۇضؼبٔسىٓ وېَىٓ ٍۀە لوظؼىٍىپ ـىّبٌؽب لبضاپ ئىٍگىطٌىسى ۋە ثەٌمب چېگطاؼىؽب ثبضؼبٔسا،
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ھىطەلٍي لوـۇٔي ثىٍەْ ئۇچطاـزي .زۈـّەْ رەضەپ ٔبھبٍىزي لبرزىك ھەٍۋە ثىٍەْ زېۋەٍٍەپ
وەٌّەوزە ئىسىِ .ۇؼۇٌّبٔالض زەضھبي ِۇئزىگە لبٍ زىپ ئۇ ٍەضزە ھەضثىٌ گبظاضِب رەؼىػ لىٍسى ۋە
عىسزى ئۇضۇؾ رەٍَبضٌىمىٕي پۇذزىٍىسى .لوـۇٕٔي لبٍزب ضەرىە ؼېٍىپ ئوڭ لبٔبرمب لۇرجە ئىجٕي
لەربزە ئۆظضىٕي ،ؼوي لبٔبرمب ئوثبزە ئىجٕي ِبٌىه ئۀؽبضٔي لوِبٔساْ لىٍىپ رەٍىٍٕىسى.
ِۇـۇ ٍەضزە ٍۀي ِۇئزە زېگەْ ٍەضزە ئىىىي رەضەپ رۇرۇـۇپ لبٌسى .ھەؾ  -پەؾ زىگۈچە
ـىسزەرٍىه گىطەٌەـّە عەڭ ثبـٍىٕىپ وەرزيِ .ۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ  3000وىفىٍىه لوـۇٔي
ھىطەلٍىٕىڭ ئىىىي ٍۈظِىڭ وىفىٍىه ِۇٔزىعىُ لوـۇٔؽب ربلبثىً رۇضۇـمب روؼطا وەٌگۀىسى.
ئەٌەِٕي رۇٔغي لېزىٍّىك ئۇضۇـزب ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئبِطاق ئبزىّي ظەٍس ئىجٕي ھبضىػ وۆرۈضۈپ
ئىٕزبٍىٓ عەؼۇضٌۇق ۋە ِەضزأەٌىه ثىٍەْ ئوضۇؾ لىٍسىىي ،ھېچ لبٔساق ثىط پبٌۋاْ ٍبوي ثبرۇض
ئەظىّەرزە ئۇٔساق لەھطىّبٍٔىك عبؼبضىزي رېپىٍّبٍززي .ئۇ ئۇضۇـۇپ  -ئۇضۇـۇپ ئبذىط ئۇٔىڭ
پۈرۈْ ثەزىٕىگە زۈـّەْ ٔەٍعىٍىطى گوٍب رىىۀسەن ؼبٔچىٍىپ وەرىۀسىٓ وېَىٓ ئبٔسىٓ
ٍېمىٍسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئەٌەِٕي عەئفەض ئىجٕي ئەثي ربٌىت لوٌىؽب ئېٍىپ رەڭساـؽىع ثبرۇضٌۇق ۋە
ِىؽٍىؽىع ـىغبئەد ثىٍەْ ئۇضۇـزىىي ،عەڭ ضاؼب لىعىپ ٍۇلىطى پەٌٍىگە وۆرۈضۈٌگۀسە ،ئۇ
ِىٕىۋارمبْ لىعىً ئېزىسىٓ ؼەوطەپ چۈـۈپ ئۇٔىڭ ثوٍٕىٕي ئۈظۈۋەرزي .ئبٔسىٓ عەڭ لبٍٕىّىؽب
وىطىپ ئۇضۇـۇپ  -ئوضۇـۇپ ئبذىط ئەٌەَ وۆرۈضگەْ ئوڭ لوٌي وېؽىٍىپ وەرزي .ثۇ چبؼسا ئۇ
ئەٌەِٕي زەضھبي ؼوي لوٌىؽب ئېٍىپ چىڭ رۇرۇپ لەز وۆرۈضرۈپ رۇضزى .ئبذىطى ؼوي لوٌىّۇ
وېؽىپ ربـالٔسى ،ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇ ئەٌەَ ذبزىؽىٕي ثوٍٕي ثىٍەْ لىؽىپ ئۇٔي لەز وۆرەضرىپ
رۇضؼبٔىسى ،ئبذىطى ثېفىّۇ ئۈظۈۋېزىٍسى .عەئفەض ئىجٕي ئەثي ربٌىت ِبٔب ِۇـۇٔساق ـىغبئەد ۋە
عەڭگىۋاضٌىك ضوھي ثىٍەْ ئۇضۇـۇپ ئبذىطى ـەھىس ثوٌۇپ وەرىۀسْ وېَىٓ ئەٌەِٕي ئبثسۇٌال
ئىجٕي ضەۋاھ لوٌىؽب ئېٍىپ ئېزىؽب ِىٕسى  -زە ،زۈـّەْ رەضەپىە ئېزىٍسى .ئۇ ئبرزٓ چۈـۈـىە ثىط
رەِفىٍىپ ثوٌۇپٍ ،ۀە ثىط ئبظ ئىىىىٍۀسى ،ئبٔسىٓ ئۇ ئبرزىٓ چۈـزي .لوـۇٔسا ئبثسۇٌالھٕىڭ
ثىط ٔەۋضە رۇلمىٕي ثبض ئىسى .ئۇ ثىط پبضچە پىففىك گۆـٕي رەڭٍەپ :لېطىٕسىفىُ ،ئبي! ثۇ گۆـٕي
ٍەۋاي ،ثىط لبٔچە وۈٔسىٓ ثىطى ؼەْ ئبچ لبٌسىڭ ،زېگۀىسى ،ئبثسۇٌال ئۇٔىڭ لوٌىسىٓ گۆـٕي
ئېٍىپ ثىط  -ئىىىٕي چىفٍىسى  -زە ،پبق لىٍىپ ٍەضگە ئېزىۋىزىپ ،ـەِفەضٔي پۇالڭٍىزىپ
زۈـّەْ رەضەپىە ئېزىٍسى ۋە ئبعبٍىپ ثبرۇضٌۇق ثىٍەْ ئۇضۇـۇپ ئبذىطى ـەھىس ثوٌسى.
ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ضەۋاھە ٍېمىٍؽبٔسىٓ وېَىٓ ئەٌەِٕي ثۀي ئەعالْ لەثىٍىؽىسىٓ ؼبثىذ
ئىجٕي لەٍػ ئىؽىٍّىه ثىط وىفي ئېٍىپ ئېگىع وۆرۈضزى ۋە :ئي ِۇؼۇٌّبٔالض! ئبضاڭالضزىٓ ثىط
وىفىٕي لوِبٔسأٍىممب وۆضؼىزىڭالض ،زېسى .لوـۇْ ئەھٍي :ؼەْ لوِبٔساْ ثوٌؽىٓ ،زېگۀىسى،
ؼبثىذِ :ەْ ئەپٍەـزۈضەٌّەٍّەْ ،زەپ رۇضۇۋاٌسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ِۇؼۇٌّبٔالض ذبٌىس ئىجٕي
ۋەٌىسٔي لوِبٔسأٍىممب ؼبٍالپ چىمزي .ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىس ئەٌەِٕي لوٌؽب ئبٌؽبٔسىٓ وېَىٓ لوـۇٕٔي
لبٍزب ضەرىە ؼېٍىپ لوـۇٕٔىڭ عەڭگىۋاضٌىمىٕي ئبـۇضۇپ ،زۈـّۀگە لبلفبرمۇچ ظەضثىٍەضٔي ثەضزى.
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ِۇئزە ئۇضۇـىٕڭ ئەھۋاٌىٕي عەڭ ِەٍسأىسىٓ ذەۋەض ٍېزىپ وېٍىفزىٓ
ثۇضۇٔال ۋەھىٌ ئبضلىٍىك ئەي عبِبئەرىە ئۇلزۇضزى ،ئۇ ِۇٔساق زېسى :ئەٌەِٕي ظەٍس رۇرمبٔىسى،
ـەھىس ثوٌسى ،ئبٔسىٓ عەئفەض رۇرمبٔىسى ،ئۇِۇ ـەھىس لىٍىۋېزىٍسى .ئبذىطىسا ئبثسۇٌالھ ئىجٕي
ضەۋاھ رۇرمبٔىسى ،ئۇِۇ ـەھىس لىٍىۋىزىٍسى .ضەؼۇٌۇٌالھ ِۇـۇالضٔي زەۋېزىپ وۆظٌىطىسىٓ ربضاَ -
ربضاَ ٍبؾ رۆوەرزي .ئبٔسىٓ :ئەٌەِٕي ئبٌالھٕىڭ لىٍىچٍىطىسىٓ ثىط لىٍىچ لوٌىؽب ئبٌؽبٔىسى ،ئبٌالھ
ئۇٔىڭ ثىٍەْ لوـۇٔؽب ٔۇؼطەد ئبرب لىٍسى ،زېسى.
ِۇؼۇٌّبٔالض ئۀە ـۇٔساق عبؼبضەد ۋە زەضىغىسىٓ ربـمىطى لەھطىّبٍٔىك ثىٍەْ عبْ پىسا
لىٍىپ ئۇضۇـمبْ رەلسىطزىّۇ ؼبٔىٕىڭ چەوٍىىٍىىي رۈپەٍٍي زۈـّۀٕىڭ ئبزەَ زېڭىعىٕي رەـىىً
لىٍؽبْ ظوض لوـۇٕٔىڭ ھۇعۇَ زوٌمۇٔي ئبٌسىسا ثەضزاـٍىك ثېطەٌىفي ۋە ٍبوي ئۇالضٔىڭ چبڭگىٍىسىٓ
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ثىرەرەض لۇرۇٌۇپ چىمبٌىفي ٔبربٍىٓ ئىسى .زەي ِۇـۇٔساق ھبٌمىٍىك پەٍززە ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ثۇ
ٍېڭي لوِبٔسأي ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىس ِۇؼۇٌّبٔ الضٔي ئۆظٌىطى وەرىۈظۈپ لوٍؽبْ ئبعىعٌىك
ٔولزىؽىسىٓ لۇرۇٌسۇضۇـزب ئۆظىٕىڭ ٍۇلىطى عەڭ ِبھبضىزىٕي ۋە ٍېزىفىەْ ھەضثىٌ ئىمزىساضىٕي
عبضى لىٍسۇضزى.
ثۇ لېزىُ لبٍزب رەـىىٍٍۀگەْ لوـۇْ لبٔساق ئۇؼۇٌسا ئۇضۇؾ لىٍؽبٍٔىمي روؼطىؽىسا ئېٕىك ثىط
ِەٌۇِبد ٍوق ،ثىطاق ثۇ ھەلزىىي ضىۋاٍەرٍەضٔىڭ رەپؽىالرىؽب ئىٕچىىىٍەپ ٔەظەض ؼبٌؽىّىعزا ـۇ
ِەٌۇَ ثوٌسىىي ،ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىس لوِبٔساْ ثوٌؽبْ رۇٔغي وۈٔي ضۇَ لوـۇٔىٕىڭ ـىسزەرٍىه
ھۇعۇِي ئبٌسىسا لەٍؽەضٌىه ثىٍەْ عەڭ لىٍىپ ذېٍي ٍبذفي ئۈٔۈَ لبظأؽبْ ثوٌؽىّۇ ،ئۇٔىڭ
پۈرۈْ ئەغ ٍبزى لبٔساق لىٍىپ ِۇؼۇٌّبٔالضٔي ؼبق  -ؼبالِەد لبٍزۇضۇپ وېزىؿ ئۈچۈْ
ضۇٍِۇلالضٔىڭ لەٌجىگە ۋەھىّە ربـالپ ،ئۇالضٔىڭ لوؼالپ ظەضثە ثېطىفىٕىڭ ئبٌسىٕي ئبٌؽىٍي
ثوٌىسىؽبْ ئۈٔۈٍِۈن ثىط چبضە  -رەزثىط ئۈؼزىسە عىسزىٌ ئىعزىٕىۋاربرزي .چۈٔىي ،زۈـّەْ رەضەپ
زاۋاٍِىك لوؼالپ ظەضثە ثەضگەْ ئەھۋاٌسا ِۇ ؼۇٌّبٔالض لوـۇٕٔىڭ زۈـّۀٕىڭ چبڭگىٍىسىٓ لۇرۇٌۇپ
چىمبٌىفي رەؼىە روذزبٍززي .ـۇڭب ئۇ ئىىىىٕچي وۈٔي ؼەھەضزە لوـۇٕٔي لبٍزب رەـىىٍٍەپ
ئۇالضٔي لبٍزب ؼەپەضۋەضٌىىىە چبلىطزى .لوـۇٕٔىڭ ئبضلب ؼەپ ِۇزاپىئە لىؽّىٕي ئبٌسىٕمي ؼەپىە،
ئوڭ لبٔبد لىؽّىٕي ؼوٌؽب لبٔبرمب ئبٌّبـزۇضۇپ لوـۇٕٔي ٍېڭي ثىط رۈؼىە وىطگۈظزى .زۈـّەْ
رەضەپ ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ھەض لبٍؽي ؼەپٍىطىسىىي ثۇ ٍېڭي ِۇٔزىعىُ عەڭگىۋاض لوـۇٕٔي وۆضۈپ
ھبڭ  -ربڭ لېٍىفزي ۋەِ :ۇؼۇٌّبٔالضؼب ٍبضزەَ وەپزۇ ،زەپ ئوٍالپ ،ئۆظئبضا ؼبضاؼىّىگە چۈـزي ۋە
پۇد  -لوٌٍىطىٕي رىزطەن ثبؼزي .ثۈگۈْ ئە رىگۀىي ئۇضۇـزب ئىىىي رەضەپ ثىطەض ؼبئەرزەن
ئۇضۇـمبٔسىٓ وېَىٓ ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىس لوـۇٕٔي عەڭ ؼېپي ئىٕزىعاِىٕي ثۇظِىؽبْ ھبٌەرزە ئبؼزب
 ئبؼزب ئبضلىؽب چېىىٕىفىە ثۇٍطىسى .ضۇَ زائىطٌىطى ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ئىٕزىعاَ ثىٍەْچېىىٕىۋارمبٍٔىمىٕي وۆضۈپ :ئۇالض ثىعگە ھىٍَە ئىفٍىزىۋارىسۇ ،ثىعٔي چۆٌگە ئەگەـزۈضۈپ ئبچىمىپ
ھەض رەضەپزىٓ لوضـبپ ٍولىزىفٕي پىالٔالۋارىسۇ ،زەپ ئوٍالپ ئبضلىسىٓ لوؼالـٕي روذزبرزيِ .بٔب
ِۇـۇٔساق لىٍىپ ضۇَ زائىطٌىطى ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ وەٍٕىسىٓ لوؼالـزىٓ ئەٍّىٕىپ ئۆظ عبٍىسا
روذزبپ لېٍىفزيِ .ۇؼۇٌّبٔالض ثوٌؽب زاۋاٍِ ىك ثىرەرەض چېىىٕىپ ئبذىطى ِەزىٕىگە لبٍزىپ
وېٍىفزي.
ِۇئزە عەڭ ِەٍسأىسا رۇٔغي ئۇضۇـزب ِۇؼۇٌّبٔالض رەضەپزىٓ  12ئبزەَ ـەھىس ثوٌۇپ وەرزي.
ئەِّب ،زۈـّەْ رەضەپزىٓ ئۆٌگۀٍەضٔىڭ ؼبٔي ئېٕىك ئەِەغ .ثىطاق ،عەڭٕىڭ رەپؽىالرىؽب چوڭمۇض
ٔەظەض ؼېٍىپ وۆضگىٕىّىعزە ئۇالضزىٓ ئۆٌگۀٍەضٔىڭ ؼبٔي ذېٍي وۆپزەن لىٍىسۇ.
ِۇؼۇٌّبٔالض ثۇ لېزىّمي ئۇضۇـزب گەضچە ئېؽىط ثەزەي رۆٌەپ رۇضۇپ ،وۆظٌىگەْ ئىٕزىمبَ ئېٍىؿ
ِەلؽىزىگە ٍېزەٌّىگەْ ثوٌؽىّۇٌ ،ېىىٓ ،ثۇ ئۇضۇؾ ِۇؼۇٌّبٔالضؼب ٍۈوؽەن ئبثطۇًٍ ،بذفي ٔبَ
ئېٍىپ وەٌسى .ثۇ ئۇضۇؾ پۈرۈْ ئەضەثٍەضٔي ھەٍطأٍىممب ؼبٌسى .چۈٔىي ،ئەٍٕي زەۋىطزە ضۇَ زۆٌىزي
ٍەض ـبضىسىىي زەضىغىسىٓ ربـمىطى عبھبٔگىط ۋە ئەڭ وۈچٍۈن ظوِىگەض ِەٍِىىەد ئىسى .ئەضەثٍەض
ضۇٍِۇلالض ثىٍەْ پۇد رېپىفىؿ ئۆظ پۇرىؽب ئۆظى پبٌزب ؼبٌؽبٍٔىك ۋە ئۆظىٕي ئۆظى ئۆٌۈِگە رۇرۇپ
ثەضگۀٍىه ،زەپ لبضاٍززي .ـۇڭب ،ثۇ ئۈچ ِىڭ وىفىٍىه لوـۇٕٔىڭ گوٍب ئبزەَ زېڭىعىٕي
ـەوىٍٍۀسۈضگەْ ئىىىي ٍۈظِىڭ عەڭچىؽي ثبض ثىط لوـۇٔؽب عەڭ ئېالْ لىٍىپ ،ثىطلبٔچە ِەٍساْ
رۇرۇـۇپ ،ئبٔسىٓ ٍۀە رىٍؽب ئبٌؽۇزەن ئېؽىط چىمىُ ربضرّبً ئبِبْ  -ئېؽەْ لبٍزىپ وەٌگۀٍىىي
عبھبْ ئبعبٍىجبرٍىطىسىٓ ثىط ِۆعىعە ھېؽبثٍىٕبرزي.
ثۇ ئۇضۇؾ ٍۀە ذەٌمي ئبٌەِگەِ :ۇؼۇٌّبٔالض پۈرۈْ ئەضەثٍەض ۋە عبھبْ ذەٌمي رؤۇٍسىؽبْ
ھبٌەرزىٓ ثبـمب ثىط ذىً ذىؽٍەرىە ئىگە ذەٌك ئىىەْ ،ئۇالضؼب ئبٌالھٕىڭ زەضگبھىسىٓ ھەلىمەرەْ
ظوض ٍبضزەَ ۋە ِەزەد وىٍىسىىەْ ۋە ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ضەھجىطى ِۇھەِّەز ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ثەضھەق
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ئبٌالھٕىڭ پەٍؽەِجىطى ئىىەْ ،زېگۀٕي عبوبضٌىسى .ـۇڭب ثىع ثۇٔىڭسىٓ ئىٍگىطى ِۇؼۇٌّبٔالضؼب
لبضـي ئىؽَبْ وۆرۈضۈپال ٍۈضىسىؽبْ ئبٍطىُ عىسەٌروض ،ئۆوزەَ لەثىٍە ۋە ئبٍّبلالضٔىڭ ثۇ ئۇضۇـزىٓ
وېَىٓ ئۆظٌۈوىسىٓ ئىؽالِؽب ِبٍىً ثوٌؽبٍٔىمىٕئ ،ەرىغىسە ثۀي ؼوٌەٍىُ ،ئەـغەئە ،ؼەرپبْ،
ظەثَبْ ۋە ـەظاضە لبربضٌىك لەثىٍىٍەضٔىڭ ثىط پۈرۈْ ئىؽالِٕي لوثۇي لىٍىپِ ،ەزىٕىگە ئەي
ثوٌؽبٍٔىمىٕي وۆضىّىع .ـۇٔىڭسەن ثۇ ئۇضۇؾ ٍۀە ضۇٍِۇلالض ثىٍەْ ثوٌىسىؽبْ لبٍٔىك رولۇٔۇـٕىڭ
رۇٔغي ِۇلەززىّىؽيِ ،ۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ضۇَ ِەٍِىىەرٍىطىٕي پەرھي لىٍىپ وەٌگۈؼىسە ٍىطاق -
ٍىطاق ئەٌٍەضٔىّۇ ثوٍؽۇٔسۇضىسىؽبٍٔىمىٕىڭ ِۇلەززىّىؽي ۋە ئبٌسىٓ رەٍَبضٌىك ذىعِىزي ثوٌۇپ
لبٌسى.
-4137عۇئبي :صاجۇعغەالعىً لوؽۇٔي
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ـبَ رەۋەٌىىي چېگطا ثوٍٍىطىسا ئوٌزۇضۇـٍۇق ئەضەة لەثىٍىٍىطىٕىڭ
ِۇئزە ئۇضۇـىسا ضۇَ زائىطٌ ىطى ثىٍەْ ثىط ربَ رۇضۇپ ِۇؼۇٌّبٔالضؼب لبضـي عەڭگە لبرٕبـمبٍٔىمىسەن
ضەظىً ِەٍسأىٕي ئۇلمبٔسىٓ وېَىٓ ،ثۇٔساق ظوض لوـۇٕٔىڭ لبٍزب روپالّٔبؼٍىمي ئۈچۈْ ضۇٍِۇلالض
ثىٍەْ ئۇالض ئورزۇضىؽىسا ؼوؼۇق ِۇٔبؼىۋەد پەٍسا لىٍىسىؽبْ ،ئەوؽىچە ئۇالض ثىٍەْ ِۇؼۇٌّبٔالض
ئورزۇضىؽىسا زوؼزٍۇق ضىفزىؽي ئوضٔىزىسىؽبْ ئەپٍىه چبضە  -رەزثىط لوٌٍىٕىفٕىڭ ظۆضۈضٌىىىٕي
ھېػ لىٍسى .ـۇڭب ئۇ ِۇئزە ئۇضۇـي ئبٍبؼٍىفىپ ئوظاق ئۆرّەًٍ ،ۀي ھىغىطىَىٕىڭ ٍ - 8ىٍي
عبِبزىَەٌئۇذطا ( - 6ئبً)زا ٍۇلىطىمي پىالٔىٕي ئوضۇٔالؾ ئۈچۈْ ئەِط ئىجٕي ئبؼٕي ربٌٍىسى.
ضەؼۇٌۇٌالھ ئ ەِطى ئىجٕي ئبؼمب ثىط زأە ئبق ئەٌەَ ۋە ئۇٔىڭؽب ٍبٔساـزۇضۇپ ٍۀە ثىط زأە لبضا
ئەٌەِٕي رۇرمۇظۇپ ِۇھبعىط ۋە ئۀؽبضالضٔىڭ پېفمەزەٍِىطىسىٓ  300وىفي ثىٍەْ ٍوٌؽب ؼبٌسى.
لوـۇٔسا  30ئبرٍىك ثبض ئىسى .ضەؼۇٌۇٌالھ ئەِطٔي ئۇ ثېؽىپ ئۆرىسىؽبْ ٍوي ثوٍىسىىي ثەٌٍي ،ئۆظضە
ۋە ثەٌمىَٓ ئبھبٌىٍىطىٕي ٍبضزەِگە چبلىطىفمب ثۇٍطىسى .ئەِطى ٍوي ثوٍي وېچىؽي ٍوي ٍۈضۈپ،
وۈٔسۈظى ٍوـۇضٔۇپ ِېڭىپ زۈـّۀگە ٍېمىٕالپ وەٌگۀسە ،ئۇالضٔىڭ ؼبٔىٕىڭ وۆپ ئىىۀٍىىىٕي
ئۇلزي .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇ ضاـىئە ئىجٕي ِەوىػ عۇھۀىَٕي وەٍٕىگە ٍبٔسۇضۇپ ضەؼۇٌۇٌالھسىٓ
ٍبضزەَ ؼوضاـمب ئەۋەرزي .ثۇٔىڭؽب ئبؼبؼەْ ضەؼۇٌۇٌالھ ئەثۇ ئۇثەٍسە ئىجٕي عەضضاھٕي ٍ 200ۈظ
وىفىگە ثبؾ لىٍىپ ئەِط ئىجٕي ئبؼمب ٍبضزەِگە ئەۋەرزي .ثۇ لوـۇٔؽب ضەؼۇٌۇٌالھ ِۇھبعىط ۋە
ئۀؽبضالضٔىڭ پېفمەزەٍِىطىٕي ،عۈٍِىسىٓ ئەثۇثەوطى ۋە ئۆِەض ئىجٕي ذەرزبة ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ
لبربضٌىك ؼبھبثىٍەضٔي ؼەپٍەپ ثەضزى .لوـۇْ ٍوٌؽب چىمىؿ ئبٌسىسا ضەؼۇٌۇٌالھ ئەثۇ ئۇثەٍسىگە
ربپىالپ :رېع ٍوي ٍۈضۈپ ئەِطگە ٍىزىفىۋىٍىپ ،ئىىىەٍٍەْ ثىط ٔىَەد ثىط ِەلؽەرزە عەڭ
لىٍىڭالض ،ئىرزىالپالـّبڭالض ،زېسى .ئەثۇ ئۇثەٍسە ئەِطىگە ٍېزىفىۋاٌؽبٔسىٓ وېَىٓ ثىط ٔبِبظزا
ئىّبَ ثوٌّبلچي ثوٌۇۋىسىٌ ،ېىىٓ ئەِط ئىجٕي ئبغ ئۇٔىڭؽب :ؼەْ زېگەْ ِبڭب ٍبضزەِگە وەٌگەْ،
لوـۇٕٔىڭ ِەؼئۇٌي ِەْ ،ـۇڭب ؼەْ ِبڭب ئىمزىسا لىٍىفىڭ وېطەن ،زېگۀىسى ،ئەثۇ ئۇثەٍسە ِبلۇي
ثوٌسى .ئۇٔىڭسىٓ وېَىٓ لوـۇٔؽب ئەِطى ئىجٕي ئبغ ٔبِبظ ثبـالپ ئولۇپ ثەضزىٍ .بضزەِچي
لو ـۇْ ٍېزىپ وېٍىپ لوـۇْ رەـىىٍٍىٕىپ ثوٌۇۋىسى ،ئەِط لوـۇٕٔي ثبـالپ زاۋاٍِىك ئبٌؽب
ئىٍگىطٌەپ لوظائە لەثىٍىؽىٕىڭ ظېّىٕىؽىچە ثبؼزۇضۇپ ثېطىپٍ ،ەضٌىه ئبھبٌىٍەضٔي
ثوٍؽۇٔسۇضۇپ ،ئۇالضٔىڭ ظېّىٕىٕىڭ ئەڭ چەد ٍىطاق عبٍٍىطىؽىچە ئبد چبپزۇضزى .ـۇ عەضٍبٔىسا
ئۇ ثىط روپ ؼبٍبق لوـۇْ ثىٍەْ رۇرۇـۇپ لېٍىپ ثىطال ھۇعۇَ ثىٍەْ ئۇالضٔي ربضِبض لىٍسى ۋە ئەۋؾ
ئىجٕي ِبٌىه ئەـغەئىَٕي ضەؼۇٌۇٌالھمب ذەۋەض ٍەرىۈظۈؾ ئۈچۈْ ِەزىٕىگە ٍوٌؽب ؼبٌسى .ئەۋؾ
ٔبھبٍىزي رېع ٍوي ٍۈضۈپ ضەؼۇٌۇٌالھمب لوـۇٕٔىڭ ؼبق  -ؼبالِەد لبٍزمبٍٔىمىٕي ۋە عەڭ
ؼەٌىجىؽىٕي ٍەرىۈظۈپ ،ئۇٔي ذبرىطعەَ لىٍسى .ظارۇؼؽەالؼىً ۋازىٍمۇضأىڭ ئۇ چېزىگە
عبٍالـمبْ ثىط عبً ثوٌۇپِ ،ەزىٕە ثىٍەْ ثوٌؽبْ ئبضىٍىمي  10وۈٍٔۈن ِۇؼبپە ئىسى ،ئىجٕي
ئىؽھبقِ :ۇؼۇٌّبٔالض ثۇ لېزىّمي ٍۈضۈـزە عوظاَ لەثىٍىؽىٕىڭ ؼەالؼىً زەپ ئبرىٍىسىؽبْ ثىط ؼۇ
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ثوٍىؽب چۈـۈپ ثبضىگبھ رىىىەْ ثوٌؽبچمب ،ثۇ لوـۇْ (ؼەالؼىً ئىگىٍىطى زېگەْ ِۀىسە)
ظاروؼؽەالؼىً ،زەپ ئبربٌؽبْ ،زېسى
-4134عۇئبي :ئەثۇ لەجبدە لوؽۇٔي
ذۇظضە زېگەْ عبٍؽب ئەۋەرىٍگەْ ثۇ لوـۇْ ھىغىطىَىٕىڭ ٍ - 8ىٍي ـەئجبْ ( - 8ئبً) زا
ئەۋەرىٍگۀىسى .ؼەۋەثي ثۀي ؼەرپبْ لەثىٍىؽىسىٓ ثىط روپ وىفىٍەضٔىڭ ذۇظضە (ٔەعسە
رەۋەٌىىىسە ثۀي ِۇھبضىپ لەثىٍىؽىٕىڭ ظېّىٕي) گە روپٍىٕىۋارمبٍٔىمي ئبڭالٔسى .ـۇڭب ضەؼۇٌۇٌالھ
ئەثۇلەربزە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔي  15وىفىگە ثبؾ لىٍىپ ئۇالضٔي ربضلىزىۋېزىفىە ئەۋەرزي .ئەثۇ
لەربزە ثەٌگىٍۀگەْ عبٍؽب ٍېزىپ ثېطىپ لبضـىٍىك وۆضؼەرىۀٍەضٔي ئۆٌزۈضۈپ ،رەؼٍىُ ثوٌؽبٔالضٔي
لبٌسۇضۇپ ٔۇضؼۇْ ئوٌغب ۋە ؼۀىّەرٍەضگە ئېطىفزيِ .ەزىٕىسىٓ ئبٍطىٍىپ  - 15وۈٔي ؼبق -
ؼبالِەد لبٍزىپ وەٌسى.
-4133عۇئبيِ :ەوىە پەجھىغي
لۇضەٍىؿ ِۇـطىىٍىطى ھىغىطىَىٕىڭ ٍ - 6ىٍىسىىي ھۇزەٍجىَە ـەضرٕبِىؽىؽب ذىالپٍىك
لىٍىپ ـەضرٕبِىٕي ثۇظؼبٔسىٓ وىَىٓ ئۆظىٕىڭ وېٍىفىّٕبِىؽب ذىالپٍىك لىٍؽبٍٔىك ۋە ھبٍبد -
ِبِبرمب ربلىٍىسىؽبْ چوڭ ئەھسى  -پەٍّبٔؽب ئوچۇق  -ئبـىبضا ذىَبٔەد لىٍؽبٍٔىمزەن ثۇ عىٕبٍي
لىٍّىفىٕي ھېچمبٔساق ثىط ئۆظضە ٍبوي ثبھبٔە وۆضؼىزىپ ئبلٍىَبٌّبٍززي .ـۇٔساق ثوٌؽبچمب لۇضەٍؿ
زائىطٌىطى ئۆظٌىطىٕىڭ رەوٍىپي ثىٍەْ رۈظۈٌگەْ ثۇ وېٍىفىّٕبِىٕي ئۆظٌىطىٕڭ ثۇظؼبٍٔىمىٕي ھېػ
لىٍىفىپ ،ذىَبٔەرٕىڭ ٍبِبْ ئبلىۋىزىسىٓ ئۀؽىطزى .ـۇڭب ئۇالض زەضھبي وېڭەٍزىٍگەْ
ِەؼٍىھەد ٍىؽىٕي چبلىطزىٍ .ىؽىٕسا ئۇالض ئۆظٌىطىٕىڭ ثبـٍىمي ئەثۇ ؼۇـَبْ ئىجٕي ھەضثٕي
وېٍىفىّٕبِىٕي ٍې ڭىالپ لبٍزب رۈظۈپ وېٍىفىە ۋەوىٍٍىىىە ئەۋەرىفٕي لبضاض لىٍسى .ئەثۇ ؼوپىَبْ
ِەزىٕىگە وىٍىپ ضەؼۇٌۇٌال ثىٍەْ وۆضۈـۈپ ثىطەض ئىؽىعِۇ گەپ ئبڭٍىَبٌّىؽبٔسىٓ وىَىٓ ئبضىؽب
چۈـۈپ ضەؼۇٌۇٌالؼب گەپ لىٍىپ ثىطىؿ ئۈچۈْ ئۇٔىڭ ثۇٔىڭؽب ٍبٌۋۇضۇپ ئۆرۈٔۈپ ثىمىپ ھىچ ثىط
ٔەرىغىگە ئىطىفەٌّەً ئبذىطى عىسزىٌ ٍوي ٍۈضۈپ ِەوىىگە ٍېزىپ وەٌسى.
لۇضەٍؿ ذەٌمي ئۇٔىڭ ئبٌسىؽب چىمىپ :ئي ئەثۇ ؼۇـَبْ ؼەپەضٔىڭ ٔەرىغىؽي لبٔساق ثوٌسى؟
زەپ ؼوضاـمبْ ئىسى ،ئۇِ :ەْ ِۇھەِّەز ثىٍەْ وۆضۈـزۈَ ،ئەظثىطاٍي ذۇزا ،ئۇ ِبڭب ثىط ئېؽىعِۇ
گەپ لىٍّىسى .ئبٔسىٓ ئەثۇ ثەوطى ثىٍەْ ئۇچطاـزىُ ،ئۇٔىڭسىّٕۇ ٍبذفىٍىك وەٌّىسى .ئبضلىسىٓ
ئۆِەض ئىجٕي ذەرزبة ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ثىٍەْ وۆضۈـزۈَ ،ئۇ ھەِّىسىٓ ثەن زۈـّۀٍىه ثىٍەْ
عبۋاة لبٍزۇضزى .ئبذىطزا ئەٌي ئىجٕي ئەثي ربٌىجٕىڭ ٍېٕىؽب ثبضؼبٔىسىُ ،ئۇ ذېٍي ٍۇِفبق ِۇئبِىٍە
لىٍسىِ .ەْ ـۇٔىڭ زېگىٕىسە ن لىٍىپ لوٍۇپ لبٍزىپ وەٌسىُ .ئبٌالھ ثىٍەْ لەؼەِىي ،ثۇ ئىفىُ
وبض لىٍسىّۇٍ ،وق؟ ثىٍّەٍّەْ ،زېسى .ئۇالض :ئەٌي ؼېٕي ٔېّىگە ثۇٍطىؽبٔىسى؟ زەپ ؼوضىفىۋىسى،
ئەثۇ ؼۇـَبْ :ئۇ ِېٕي ئەي ئبضىؽىسا ثبـپبٔبھ ثوٌۇـمب ثوٍطىؽبٔىسىِ ،ەْ ـۇٔساق لىٍسىُ ،زېسى.
ئۇالض :ئۇٔي ِۇھەِّە ز ئېزىطاپ لىٍسىّۇ؟ زېَفىۋىسى ،ئەثۇ ؼۇـَبٍْ :بق ،زېسى .ئۇالض :ۋاً! ؼېٕي
ئەذّەق لىٍؽىٕىٕي ،ئۇ ئبزەَ ؼبڭب چبلچبق لىٍىپزۇ ،ذبالغ ،زېَفزي .ئەثۇ ؼۇـَبٍْ :بق ،ئۇٔساق
لىٍّىسى .ئبٌالھ ثىٍەْ لەؼەِىي ،ئۇٔىڭسىٓ ثبـمب ٍوٌٕي ِۀّۇ ربپبٌّىسىُ ،زەپ گەپٕي رۈگەرزي.
ئىّبَ ر ەثەضأي ٔەلىً لىٍؽبْ ھەزىؽٍەضزىٓ ِەٌۇَ ثوٌىفىچە ،ضەؼۇٌۇٌالھ ئبئىفىگە (ئۇٔىڭؽب
لۇضەٍؿ زائىطٌىطىٕىڭ ھۇزەٍجىَە ئەھسىٕبِىؽىٕي ثۇظؼبٍٔىك ذەۋىطى ٍېزىپ وېٍىفزىٓ ئۈچ وۈْ
ئىٍگىطى) ؼەپەض رەٍَبضٌىمي ووٍىؽب وىطىپ لوٍۇـمب ۋە ئۇٔي ِەذپي رۇرۇـمب ثۇٍطىؽبِْ .ۇـۇ گەپ
ثوٌۇپ ئۈچىٕچي وۈٔي ئەرىگۀسە ئەِطى ئىجٕي ؼبٌىُ ذۇظائي لىطىك ئبرٍىك وىفي ثىٍەْ ِەزىٕىگە
ٍېزىپ وېٍىپ ،رەـەثجۇؼٕبِە ِەظِۇٔسىىي ئىىىي ِىؽطا ـىطٔي ئولۇؼبْ .ـۇ چبؼسا وىفىٍەض
ئبٔسىٓ ئىىىي رەضەپ ئورزۇضىؽىسىىي وېٍىفىّٕىڭ ثۇظۇٌؽبٍٔىمىٕي ئۇلمبْ .ئەِطى وېٍىپ ثىط
ئىىىي وۈٔسىٓ وېَىٓ ثۇزەًٍ ئىجٕي ۋەضلب ذۇظائي وەٌگەْ .ئبضلىسىٓ ئەثۇ ؼۇـَبْ وەٌگەْ.
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ٔەرىغىسەِ ،ۇؼۇٌّبٔالض ذەۋەضٔىڭ ضاؼزٍىمىٕي عەظىٍّەـزۈضگەْ .ضەؼۇٌۇٌالھ ِۇؼۇٌّبٔالضؼب
ؼبظاد رەٍَبضٌىمي وۆضۈپ لوٍۇـمب ثۇٍطىسى ۋە ِەوىىگە ٍۈضۈؾ لىٍىسىؽبٍٔىمىٕي ئوچۇق ئۇلزۇضۇپ:
ئي ئبٌالھ! ثىع ِەوىىگە ثبؼزۇضۇپ وىطِىگۈچە عبؼۇؼالضٔىڭ لۇضەٍفٍەضگە ذەۋەض ٍەرىۈظۈپ
لوٍۇـىسىٓ ؼبلٍىؽىٓ» ،زەپ رىٍىسى.
ؼىطرمب لبضىزب ئىفٕي رېرىّۇ ِەذپي ،رېرىّۇ ؼىط رۇرۇؾ ۋە زۈـّۀٕىڭ زىممىزىٕي ثبـمب
ٍبلمب ثۇضۇۋېزىؿ ئۈچۈْ ضەؼۇٌۇٌالھ ئەثۇ لەربزە ئىجٕي ضەثىئي ثبـچىٍىمىسا ؼەوىىع وىفىٍىه
پىسائىَالض لوـۇٔي رەـىىٍٍەپِ ،ۇـۇ ٍىٍيٍ ،ۀي ھىغىطىَىٕىڭ ٍ - 8ىٍي ضاِىعإٔىڭ ثېفىسىال
ثەرٕي ئىعەَ زېگەْ عبٍؽب وۆظەرچىٍىه ۋەظىپىؽٕي ئۆرەـىە ئەۋەرزيِ .ەلؽەد ِەزىٕە رەضەپٕىڭ
ھەضثىٌ ھەضىىىزىگە زىممەد لىٍىسىؽبْ پبٍاللچي وۆظٌەض ضەؼۇٌۇٌالھٕي ـۇ رەضەپٍە ضگە ٍۈضۈؾ
لىٍّبلچي ئوذفبٍسۇ زەپ لبٌؽۇْ ھەِسە ـۇٔساق ذەۋەض ربضلبٌؽۇْ ئۈچۈْ ئىسى.
ِەظوۇض لوـۇْ ثۇٍطۇلمب ثىٕبئەْ زاۋاٍِىك ٍوي ٍۈضۈپ ،ئبذىط ثەٌگىٍۀگەْ ٔىفبٔؽب ٍېزىپ
ثبضؼبٔسا ،ضەؼۇٌۇٌالھ ِەوىىگە لوـۇْ ربضرىپ ٍۈضۈپ وەرىۀٍىىي ئبڭالٔسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇالض
ئبرٕىڭ رىعگىٕىٕي ِەوىە رەضەپىە ثۇضاپ ،رېع ٍوي ٍۈضۈپ چوڭ لوـۇٕٔىڭ وەٍٕىسىٓ ٍىزىفىۋاٌسى.
ـۇ ئبضىسا ھبرەة ئىجٕي ئەثي ثەٌزەئە (ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ) زېگەْ ؼبھبثە لۇضەٍؿ ذەٌمىگە
ذەد ٍېعىپ ،ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئۇالضؼب لوـۇْ ربضرّبلچي ثوٌۇۋارمبٍٔىمىٕي ذەۋەض لىٍىؿ ئبضلىٍىك
ئۆظىٕىڭ ِەوىىسە رۇضۇۋارمبْ ثبال  -چبلىٍىطىٕي لوؼسىّبلچي ثوٌسى ۋە ثۇ ذەرٕي ـۇ رەضەپىە
ِبڭؽبْ ثىط ئبٍبٌؽب رۇرمۇظۇپٔ ،بۋازا ذەرٕي ؼبق  -ؼبالِەد ئۆظ عبٍىؽب ربپفۇضۇپ ثېطەٌىؽە ِۇۋاپىك
ؼۆٍۈٔچي ثېطىسىؽبٍٔىمىٕي ئېَززي .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ھېٍىمي ذورۇْ ذەرٕي ئۆضۈَ چېچىٕىڭ ئبضىؽىؽب
ئېٍىپ ِەوىىگە لبضاپ ٍوي ئبٌسى ...ـۇ ھبِبْ ضەؼۇٌۇٌالھمب ئبٌالھ رەضىپىسىٓ ۋەھىٌ ٔبظىً ثوٌۇپ
ھبرەثٕىڭ ئىفي ذەۋەض لىٍىٕسى .ـۇڭب ئۇ ئەٌي ئىجٕي ئەثي ربٌىپ ۋە ِىمسازٔي ئبرٍىك ٍوٌؽب ؼبٌسى
ۋە ئۇالضؼب :ؼىٍەض ئىىىىڭالض ضەۋظەري ذبخ زېگەْ عبٍؽب ثېطىپ ئۇ ٍەضزە ِەوىىگە وېزىۋارمبْ ثىط
ئبٍبٌٕي وۈرۈڭالض ،ئۇٔىڭسا ِەوىىٍىىٍەضگە ٍوٌالٔؽبْ ثىطپبضچە ذەد ثبض ،ئۇٔي ئېٍىپ وېٍىڭالض،
زېسى .ئۇالض ئبرٍىطىٕي چبپزۇضۇپ ھېٍىمي عبٍؽب ٍېزىپ ثبضؼب ضاؼذ زېگۀسەن ئۇ ٍەضزە ِەوىىگە
وېزىۋارمبْ ثىط ذورۇٕٔي ئۇچطارزي ،ئۇالض ھېٍىمي ذورۇٕٔي ئۇالؼسىٓ چۈـۈضۈپ :ذەرٕي چىمبض!
زېگۀىسى .ئۇ ذورۇِْ :ۀسە ذەد ٍوق ،زەپ لەرئىٌ ربٔسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇالض ئۇ ذورۇٕٔىڭ ٍۈن
ربلٍىطىٕي ثىط ثىطٌەپ ئبذزۇضۇپّۇ ذەرٕي ربپبٌّىسى .ـۇڭب ،ئەٌي ئۇٔىڭؽب :ئبٌالھ ثىٍەْ لەؼەِىي،
ضەؼۇٌۇٌالھ ٍبٌؽبْ ؼۆظٌىّەٍسۇ ،ثىعِۇ ھەَ ؼبڭب ٍبٌؽبٔسىٓ رۆھّەد لىٍؽىٕىّىع ٍوق ،ؼەْ چولۇَ
ذەرٕي چىمبض ،ثوٌّىؽب وىَىّىٍىطىڭٕي ؼبٌسۇضۇپ ئبذزۇضۇِىع ،زېۋىسى ثۇ ذورۇْ ئىفٕىڭ
چبربلٍىمىٕي پەٍِىسى ثوٌؽبً ،ئەٌىگە :ئەِىؽە ئۇٍبلمب لبضاپ رۇض زېسى .ئەٌي ثبـمب ٍبلمب لبضاپ
رۇضؼبْ ئىسى ،ئۇ ثېفىسىٓ ثىط ئۆضۇَ چبچٕي چۇۋۇپ ئبضىؽىسىٓ ذەرٕي چىمىطىپ ئەٌىگە
ؼۇٔسى .ئەٌي ۋە ِىمسازالض زەضھبي ِەزىٕىگە لبٍزىپ ذەرٕي ضەؼۇٌۇٌالھمب ربپفۇضزى .ئۇ ذېزىسە
ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ِەوىىگە لوـۇْ ربضرّبلچي ثوٌۇۋارمبٍٔىمٕي ذەۋەض لىٍؽبٔىسى ،ضەؼۇٌۇٌالھ ھبرەثٕي
چبلىطرىپ :ثۇ ٔېّە ئىؿ؟ ئي ھبرەة! زېگۀىسى ،ھبرەة :ئي ضەؼۇٌۇٌالھ! ئبٌسىطىّىؽىال ،لەؼەَ
لىٍىّۀىيِ ،ېٕىڭ ئبٌالھمب ۋە ئبٌالھٕىڭ پەٍؽەِجىطىگە ثوٌؽبْ ئىّبٔىُ وبِىًِ ،ەْ ثۇ ئىفٕي
ِۇضرەز ثوٌۇپ زىٕسىٓ ٍبٔؽبٍٔىمىُ ئۈچۈْ ۋە ٍبوي زىٕٕي زۇَٔبؼب ؼبرمبٍٔىمىُ ئۈچۈْ لىٍؽىٕىُ ٍوق،
پەلەد ِەْ ئەؼٍي لۇضەٍفٍىه ثوٌّبؼزىٓ ئۇ ٍەضگە وۆچّەْ ئبزەِّەِْ ،ېٕىڭ ئۇ ٍەضزە ثبال -
چبلىٍىطىُ ،ئوضۇق  -رۇلمبْ ،ئەھٍي ئەۋالزٌىطىُ ثبض ،ئۇالض ھىّبرچىؽىع لبٌسى ،ثبـمب ِۇھبعىطالضٔىڭ
ئەھٍي  -ئەۋالزٌىطىٕي ِۇھبپىعەد لىٍىسىؽبْ رۇلمبٍٔىطى (ھىّبرچىٍىطى) ثبض ،ـۇڭب ِەْ ثۇ ذەرٕي
ٍوٌالؾ ئبضلىٍىك ئۇالض ئبضىؽىسىىي ثبال چبلىٍىطىّٕي لوؼساٍسىؽبْ ثىط ئەھسى ثەضپب لىٍّبلچي
ثوٌؽبٔىسىُ ،ذبالغ .ثبـمب ِەلؽەد ٍوق ،زېسى .ثۇ چبؼسا ئۆِەض ئىجٕي ذەرزبة ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ
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لىٍىچىٕي ؼۇؼۇضۇپ :ئي ضەؼۇٌۇٌالھ! ضۇذؽەد لىٍؽىالِ ،ەْ ثۇ ِۇٔبپىمٕىڭ وبٌٍىؽىٕي ئبالً ،ئۇ
ئبٌالھمب ۋە ئبٌالھٕىڭ پەٍؽەِجىطىگە ئبؼىٍَىك لىٍىپزۇ ،ئۇ ِۇٔبپىك ثوپزۇ؟ زېگىٍي رۇضؼبٔىسى،
ضەؼۇٌۇٌالھ :ئۆظۈڭٕي ثېؽىۋاي ،ئي ئۆِەض! ئۇ زېگەْ ثەزضى ئۇضۇـىؽب لبرٕبـمبْ ،ؼەْ ثىٍەِؽەْ،
ئبٌالھ ثەزضىگە لبرٕبـمبٔالضؼب ئىٍزىپبد لىٍىپ :ذبٌىؽىٕىڭالضٔي لىٍىڭالضِ ،ەْ ؼىٍەضگە ِەؼپىطەد
لىٍىۋەرزىُ زېگەْ ،زېسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئۆِەض ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ وۆظ ٍېفي لىٍىپ« :ئبٌالھ ۋە
ئبٌالھٕىڭ پەٍؽەِجىطى ئوثساْ ثىٍگۈچىسۇض» ،زېسىِ .بٔب ِۇـۇٔساق لىٍىپ ئبٌالھ عبؼۇغ -
پبٍاللچىالضٔىڭ ٍوٌٍىطىٕي ئەرزي  -زە ،لۇضەٍؿ رەضەپ ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ھەضىىەد پىالٔي ۋە ئۇضۇؾ
رەٍَبضٌىك ھەضى ىەرٍىطىسىٓ لىٍچە ذەۋەضؼىع لبٌسى.
ھىغطٍىٕىڭ ٍ - 8ىٍي ضاِىعاْ ( - 9ئبً)ٔىڭ  - 10وۈٔي ضەؼۇٌۇٌالھ ِەزىٕىسە ئۆظ ئوضٔىسا
ئەثۇ ضەھّىٍؽىپبضىٕي لبٌسۇضۇپ ،ئوْ ِىڭ ؼبھبثە (ئبٌالھ ئۇالضزىٓ ضاظى ثوٌؽۇْ) ثىٍەْ ِەوىىگە
لبضاپ ٍۈضۈپ وەرزي .ضەؼۇٌۇٌالھ عۆھپىگە ٍىزىپ وىٍىۋىسى ،ربؼىؽي ئبثجبغ ئىجٕي
ئبثسۇٌّۇرزەٌٍىت ٍوٌۇلزي .ئۇ ثبال  -چبلىٍىطىٕي ئېٍىپ ،ئۆظىٕىڭ ِۇؼۇٌّبْ ثوٌؽبٍٔىمىٕي
عبوبضالپ ھىغطەد لىٍىپ ِەوىىسىٓ لبٍزىپ چىممبْ ئىسى .ئبٔسىٓ ٍۀە ئەثۋائ زېگەْ ٍەضگە
ثبضؼبٔسا ٍۀە ثىط ربؼىؽي ھبضىؽٕىڭ ئوؼٍي ئەثۇ ؼۇـَبْ ئىجٕي ھبضىػ ۋە ھبِّىؽىٕىڭ ئوؼٍي
ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئەثي ئۇِەٍَىگە ٍوٌۇلزي .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ئىٍگىطى ثۇالضزىٓ وۆپ
ئەظىَەد ربضرمبْ ۋە ئبھبٔەد ٍېگەْ ثوٌؽبچمب ،ثۇالضؼب لبضاپّۇ لوٍّىسى .ئۇالض ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئبٌسىؽب
ئۆرؽە ئۇ ٍۈظىٕي ثبـمب ٍبلمب ثۇضىۋاالرزي ،ثۇچبؼسا ئۇِّي ؼەٌىَّە« :ئي ضەؼۇٌۇٌالھ! ئۆظ ربؼبڭ ۋە
ھبِّبچبڭٕىڭ ثبٌىٍىطى ؼېٕىڭ ئۇالضٔي ِەئعۇض رۇرّبؼٍىمىڭ ثىٍەْ ـەلي (ثىزەٌەً
ثەرجەذزٍەضزىٓ) ثوٌۇپ وەرّىؽۇْ ٍۀە ،زېسى .ئۇٔىڭؽىچە ئەٌي ئىجٕي ئەثي ربٌىپّۇ ئەثۇ ؼۇـَبْ
ئىجٕي ھبضىػ (ئەٌىَٕىڭ ثىط ٔەۋضە ئىٕىؽي) ؼب ئىؿ ئۆگىزىپ :ؼەْ ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئبٌسىؽب
ثېطىپ ٍۈؼۈؾ (ئەٌەٍـھىؽؽبالَ)ٔىڭ لېطىٕساـٍىطىٕىڭ ٍۈؼۈؾ (ئەٌەٍـھىؽؽبالَ)ؼب زېگۀسەن:
ِِ
ِ
ني﴾ ئۇالض :ئبٌالھٕىڭ ٔبِي ثىٍەْ لەؼەِىي ،ئبٌالھ
﴿قَالُواْ تَاللّو لَ َق ْد آثََرَك اللّوُ َعلَْي نَا َوإِن ُكنَّا َْلَاطئ َ
ؼېٕي ھەلىمەرەْ ثىعزىٓ ئبضرۇق لىٍىپزۇ ،ثىع عەظِەْ ذبرب لىٍىپزۇق زېَىفزي ( ،لۇضئبْ وەضىُ
ؼۈضە ٍۈؼۈؾ  - 91ئبٍەد) ،زېگىٓ .ئۇ چبؼسا ؼبڭب ضەؼۇٌۇٌالھزىّٕۇ ٍېمىٍّىك ؼۆظ لىٍىسىؽبْ
وىفي ثوٌّبٍسۇ ،زېسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئەثۇ ؼۇـَبْ ئىجٕي ھبضىػ ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئبٌسىؽب وېٍىپ
ئەٌي ئۆگەرىۀسەن زېۋىسى ،ضەؼۇٌۇٌالھ ٍۈؼۈؾ ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ثىط رۇلمبْ  -لېطىٕساـٍىطىؽب
يب َعلَْي ُك ُم الْيَ ْوَم يَ ْغ ِف ُر اللّوُ لَ ُك ْم َوُى َو
لبٍزۇضؼبْ ِۇٔۇ عبۋاپٕي ٔەلىً لىٍىپ ئولىسى﴿ :قَ َ
ال َلَ تَثْ َر َ

أَرحم َّ ِِ
ني ﴾ ثۈگۈْ ؼىٍەض ئەٍىجٍەـىە ئۇچىطِبٍؽىٍەض ،ئبٌالھ ؼىٍەضٔي وەچۈضؼۇْ! ئبٌالھ ئەڭ
الراِح َ
َُْ
ِەضھەِەرٍىه ظارزۇضِ .ۇـۇ ٍەضگە وەٌگۀسە پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ئۇٔىڭ ِەٍسىؽىگە لبرزىك
ثىطٔي ئۇضۇپ :ئبـۇ ِېٕي لوؼالٔسى لىٍؽبٔالضٔىڭ ثىطؼي ؼەْ ئىسىڭ ،زېسى.
ضەؼۇٌۇٌالھ ئىؽالَ لوـۇٔي ثىٍەْ ٍوي ثوٍي ضوظىساض ھبٌەرزە ٍوي ٍۈضۈپ ئبذىطى وۇزەٍس زېگەْ
ٍەضگە ٍېزىپ ثبضؼبٔسا ئىپزبض لىٍىۋەرزيِ .ۇؼۇٌّبٔالضِۇ ئىپزبض لىٍسى ،ئبٔسىٓ ٍۀە ئبرٍىٕىپ ـۇ
وۈٔي وەچىە ِەضضى ظەھطأؽب ٍېزىپ ثبضزى .ئبٔسىٓ لوـۇٔؽب ثۇٍطۇق چۈـۈضۈپ ھەض ثىط ئبزەَ
ئبٍطىُ  -ئبٍطىُ ٍەضگە ئود لبالـمب پەضِبْ لىٍسىٔ .ەرىغىسەِ ،ەضضى ظەھطاْ ۋازىؽىسا ئوْ ِىڭ
ٍەضگە ئود ٍېمىٍسى .ضەؼۇٌۇٌالھ ثۈگۈٔىي ِۇھبپىعەرچىٍىىىە ئۆِەض ئىجٕي ذەرزبة ضەظىَەٌالھۇ
ئۀھۇٔي ِەؼئۇي لىٍسى.
لوـۇْ ِەضضى ظەھطأؽب چۈـىۀسىٓ وېَىٓ ئبثجبغ (ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ) ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئبق
ذېچىطىؽب ِىٕىپ ئورۇٔچي ٍبوي ثىطەض ئبزەَ رېپىپ لۇضەٍفٍەضگە ذەۋەض ٍەرىۈظۈپ ئۇالض
ِۇؼۇٌّبٔالض ِەوىىگە ثبؼزۇضۇپ وىطگىچە ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئبٌسىؽب چىمىپ ئبِبٍٔىك رىٍىۋاٌؽب ،زەپ
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ثىط ھبظا ٍوي ٍۈضزى .ئبٌالھ لۇضەٍفٍەضزىٓ ھەضلبٔساق ذەۋەضٔي ئۈظۈۋەرىەْ ثوٌۇپ ،ئۇالض لوضلۇٔچىسا
ئەرطاپىٕي وۆظىزىپال ٍۈضەرزي .ثوٌۇپّۇ ،ئەثۇؼۇـَبْ ئىجٕي ھەضة ئۆظىٕىڭ لۇضەٍفٍەضٔىڭ ِەؼئۇٌي
ثوٌۇؾ ؼۈپىزي ثىٍەْ پبد  -پبد ِەوىىٕىڭ ؼىطرىؽب چىمىپ وېچىٕي لبضاڭؽۇ ،وۈٔسۈظٔي ئىؽؽىك
زېّەً ذەۋەض رىّىؽمالپ وۆڭٍي زەوىۈ  -زۈوىىسە ئۆرۈۋاربرزي .ئۇ ثۈگۈْ ئبذفبِّۇ ھەوىُ ئىجٕي
ھىعاَ ،ثۇزەًٍ ئىجٕي ۋەضلبئالض ثىٍەْ ئۆظئبضا ِۇڭساـمبچ ذەۋەض رىّىؽمالپ چىممبٔىسى .ئبثجبغ
ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ئەثۇ ؼوپىَبْ ثىٍەْ ئۇچطۇـۇپ لىٍىپ ئۇٔي ذىچىطٔىڭ وەٍٕىگە ِىٕسۈضۈپ
ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ لىفىؽب ئىٍىپ ثبضزى .ئۆِەض ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ئەثۇ ؼوپىَبٕٔي ئوٌزۈضۈـٕي رەٌەپ
لىٍسى .ثۇ چبؼسا ئبثجبغ :ھە ،ً ...ؼېٕي ئەثۇؼۇـَبْ ،روال ۋااللفىّبً ثوٍٕۇڭؽب لىٍىچ چۈـۈپ
ثوٌؽۇچە ـەھبزەد ئېَزىپ ِۇؼۇٌّبْ ثوٌؽبڭچۇ؟! زېسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇ :ثىط ئبٌالھسىٓ ثبـمب
ئىالھ ٍوقِ ،ۇھەِّەز (ئەٌەٍـھىؽؽبالَ) ئبٌالھٕىڭ ثەضھەق پەٍؽەِجىطى ،زەپ ـبھبزەد (گۇۋاھٍىك)
ئېَزىپ ِۇؼۇٌّبْ ثوٌسى.
ئبثجبغ ِۇٔساق زېسى :ئي ضەؼۇٌۇٌالھ! ئەثۇ ؼۇـَبْ ھولولپەضەغ ئبزەَ ،ـۇڭب ئۇٔىڭؽب ئبظضاق
ئىّزىَبظ ئىٍزىپبد لىٍؽبْ ثوٌؽبڭ ،ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇٔىڭ رەوٍىپىگە لوـۇٌسى ۋە :وىّىي ئەثۇ
ؼۇـَبٕٔىڭ لوضۇؼىؽب وىطىۋاٌؽب ئبِبْ ثوٌىسۇ ،وىّىي ئۆظ لوضۇؼىسىٓ چىمّىؽب ئبِبْ ثوٌىسۇ ۋە
وىّىي ِەؼغىسىٍھەضاِؽب وىطىۋاٌؽب ئبِبْ ثوٌىسۇ ،زېسى.
ـۇ وۈٔي ئەرىگەٍْ ،ۀي ھىغطىَۀىڭ ٍ - 8ىٍي ضاِىعإٔىڭ  - 17وۈٔي چبضـۀجە ؼەھەضزە
ضەؼۇٌۇٌالھ لوـۇٕٔي ثبـالپ ِەضضى ظەھطأسىٓ ِەوىىگە لبضاپ ٍوٌؽب چىمزي ۋە ئبثجبؼمب ئەثۇ
ؼۇـَبٕٔي (ئۇ ٌەـىىطى ئىؽالِٕي ثىط  -ثىطٌەپ وۆضؼۈْ ئۈچ ۈْ) ۋازىٕىڭ رۆۋەْ رەضىپىسىىي ربغ
ٍوٌي ئېؽىعىسا روذزىزىپ رۇضۇـٕي ربپىٍىسى .ئبثجبغ ئەثۇ ؼۇـَبٕٔي ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ زېگىٕىسەن
ربغ ٍوٌي ئېؽىعىسا روذزىزىپ رۇضؼبٔىسى .ئۇ ٍەضزىٓ ھەضلبٍؽي لەثىٍە ۋە ئبٍّبلالض ئەٌەٍِىطىٕي
ٌەپىٍسىزىپ ئۆرۈـىە ثبـٍىسى .ئەثۇ ؼۇـَبٕٔىڭ ئبٌسې سىٓ ھەض ثىط لەثىٍە ٍبوي ئبٍّبق ئۆرؽە :ئي
ئبثجبغ! ثۇالض وىٍّەض؟ زەپ ؼوضاٍززي .ئبذىطى ھەِّە لەثىٍە ۋە ئبٍّبلالض ئۆرۈپ ثوٌسى .ئبذىطى
ثىط چبؼسا ضەؼۇٌۇٌالھ ِۇھبعىط ۋە ئۀؽبضالضزىٓ رەضوىت ربپمبْ ٍبپ ٍ -ېفىً وىَىٍّىه ؼەضذىً
ثىط لوـۇْ ثىٍەْ ٍېزىپ وېٍىۋىسى ،ئۇالض ثىط پۈرۈْ ؼبۋۇد وىَىُ وىَىۋاٌؽبچمب ،ئۇالضٔىڭ وۆظ
لبضىچۇلىسىٓ ئۆظگە ٍېطى وۆضۈّٔەٍززي .ئەثۇؼۇـَبْ چۆچىگەْ ھبٌسا :ؼۇثھبٔەٌالھ ،ئي ئبثجبغ!
ثۇالض وىٍّەض؟ زەپ ؼوضىسى ،ئبثجبغ :ثۇالض ضەؼۇٌۇٌالھِ ،ۇھبعىط ۋە ئۀؽبضالض زېگۀىسى ،ئەثۇ
ؼۇـَبْ « :ثۇالضؼب ھېچىىفىٕىڭ وۈچي ٍەرّىگۈزەن» ،زېسى ،ئبٔسىٓ ئۇ ٍۀە :ئي ئبثجبغ! ثۈگۈْ
لېطىٕسىفىڭٕىڭ ئوؼٍىٕىڭ ؼەٌزۀىزي ھەلىمەرەْ وبرزب ثوٌۇپ وېزىپزۇ ،زېگۀىسى ،ئبثجبغ :ئي
ئەثۇ ؼۇـَبْ! ئۇ زېگەْ ؼەٌزۀەد ئەِەغ ،ثەٌىي ئۇ زېگەْ پەٍؽەِجەضٌىه (ٍۀي ئىالھىٌ
ھبوىّىَەد)» زېۋىسى ،ئەثۇ ؼۇـَبْ :ئۇٔساق زىؽەڭّۇ ِەٍٍي ئەِىؽە ،زېسى.
ضەؼۇٌۇٌالھ ئەثۇ ؼۇـَبٕٔىڭ ٍېٕىسىٓ ئۆرۈپ وەرىەْ ھبِبْ ئبثجبغ ئۇٔىڭؽب :رېع ثوٌؽىٓ ،ؼەْ
ذەٌمىڭگە ذەۋەض ٍەرىۈظگىٓ ،زېسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئەثۇ ؼۇـَبْ لوـۇٔسىٓ ئىٍگىطٌەپ ئۇچمبٔسەن
ئبد چبپزۇضۇپ ِەوىىگە وىطزى ۋە پۈرۈْ ئبۋاظى ثىٍەْ :ئي لۇضە ٍؿ ذەٌمي! ِبٔب ھبظىط ِۇھەِّەز
ربلبثىً رۇضؼىٍي ثوٌّبٍسىؽبْ ظوض لوـۇْ ثىٍەْ ٍېزىپ وەٌسى .زەضھبي لېچىڭالض! وىّىي ئەثۇ
ؼۇـَبْ لوضۇؼىؽب وىطىۋاٌؽب ئبِبْ ثوٌىسۇ ،زەپ روۋٌىؽىٍي رۇضزى .ئۇالض :ئي ۋاثبي رەوىۈض! ؼېٕىڭ
ھوٍالڭ ٔېّىگە وبض لىالرزي ،زېَىفزي .ـۇڭب ئۇ :ئۆظ ھ وٍٍىؽىؽب وىطىپ زەضۋاظىؽىٕي ربلىۋاٌؽبٔالضِۇ
ئبِبْ لبٌىسۇِ ،ەؼغىسىٍھەضاِؽب وىطىۋاٌؽبٔالضِۇ ئبِبْ لبٌىسۇ ،زېسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ وىفىٍەض ئۆظ
ئۆٍىگە ۋە ِەؼغىسىٍھەضەَ رەضەپىە ٍۈگۈضۈـزي .ـۇ ئەؼٕبزا ئۇالضٔىڭ ئىچىسىىي ثىط ثۆٌۈن
وىفىٍەض ٍبرالض ئۈچۈْ عبْ ثېطىفٕي ـەضەپ ثىٍىسىؽبْ ھەثەـٍىه ئەذّەق ٔ -بزأالضٔي ٍبٌالپ
رەـىىٍٍەپ ِۇؼۇٌّبٔالضؼب لبضـي ئۇٍۇـزۇضزى .ئۇالضٔىڭچە ئىؿ ئوڭسىٓ وېٍىپ لۇضەٍؿ ؼەٌىجە
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لىٍؽب ھەِّەٍٍەْ لوظؼىٍىپ عەڭ لىٍّبلچئ ،بۋازا ئىؿ ئەپٍەـّىؽە ،ئبٔسىٓ ئەثۇ ؼۇـَبٕٔىڭ
چبلىطىمىؽب ئبۋاظ لوـّبلچي ئىسىٔ .ەرىغىسە ئىىطەِە ئىجٕي ئەثي عەھىً ،ؼەپۋاْ ئىجٕي ئوِەٍَە
ۋە ؼوھەًٍ ئىجٕي ئەِطىٕىڭ ثبـچىٍىمىسا لۇضەٍؿ ۋە ئۇٔىڭ ئىززىپبلساـٍىطىسىٓ ثوٌۇپ ثىط ئوچۇَ
ئەلىٍؽىع ٍبالڭزۆـٍەض ۋە ئبق  -لبضىٕي پەضق ئېزەٌّەٍسىؽبْ رەٌۋىٍەض ذۀسەِە زېگەْ عبٍؽب
روپٍىٕىپ ِۇؼۇٌّبٔالضٔي روؼۇؾ ئۈچۈْ رەٍَبضالٔسى.
ئەِّب ضەؼۇٌۇٌالھ رەضەپ زاۋاٍِىك ئبٌؽب ئىٍگىطٌەپ ظىزىۋەْ زېگەْ عبٍؽب ٍېزىپ وېٍىپ ،ئۇ
ٍەضزە روذزبپ لوـۇٕٔي لىؽىّالضؼب ثۆٌسى .ضەؼۇٌۇٌالھ ِۇـۇ ٍەضگە وەٌگۀگە لەزەض ئبٌالھٕىڭ
ئۇٔي ِەوىە پەرھىؽي ثىٍەْ ربضرۇلٍىؽىٕىؽب رەـەوىۈض ئېَزىؿ ٍۈظىؽىسىٓ ثېفىٕي رۆۋەْ ؼېٍىپ
ئېڭىفىپ ِبڭؽبٔىسى ،ئۇٔىڭ ِۇثبضەن ؼبلبي ِ -وٍٍىطى ئبد ئىگىطىٕىڭ ئبٌسى پبٍٕىىىگە رېگىپ
لبٌؽبٔىسى .ئۇ ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىسٔي ئوڭ لبٔبد لىؽىّؽب ئەِىط لىٍىپ رەٍىٍٕىسى .ثۇ لىؽىّؽب ثۀي
ئەؼٍەَ ،ثۀي ؼۇٌەٍىُ ،ثۀي ؼىفبضِ ،ۇظەٍٕە ،عۇھەٍٕە ۋە ثىطلبٔچە ئەضەة لە ثىٍىٍىطىٕي ئبٍطىسى
ۋە ئۇٔي ِەوىىٕىڭ رۆۋەْ رەضىپىسىٓ وىطىفىە ثۇٍطۇق ثېطىپ :ؼىٍەض ِەْ ثىٍەْ ؼەپب رېؽىسا
ئۇچطاـمبٔؽب لەزەض لبضـىٍىك وۆضؼەرىۀٍەضٔي لىطىپ ربـالڭالض ،زېسى .ئبٔسىٓ ئبضِىَٕىڭ ؼوي
لبٔبد لىؽّىٕي رەـىىً لىٍىپ ظوثەٍط ئىجٕي ئەۋۋإِي ئەِىط ٌەـىەض لىٍىپ رەٍىٍٕىسى ۋە
ئۇٔىڭؽب ضەؼۇٌۇٌالھ ئۆظىٕىڭ ئەٌىّىٕي رۇرمۇظزى .ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇٔي ِەوىىٕىڭ ئۈؼزي رەضىپىسىٓ
(ٍۀي ووزەً)زىٓ وىطىفىە ۋە ِەظوۇض ئەٌەِٕي ھەعۇْ رۆپىٍىىىگە لبزاپ ،ضەؼۇٌۇٌالھ ٍېزىپ
ثبضؼبٔؽب لەزەض ھەعؤسىٓ ئبٍطىٍّبً رۇضۇـمب ثۇٍطىسى .پىَبزىٍىىٍەض ثىٍەْ ِۇھ بؼىطچي لىؽىُ
(ٍۀي لوضاي ٍ -بضالؽىعالض)ؼب ئەثۇ ئۇثەٍسە ئەِىط ٌەـىەض لىٍىٕسى .ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇٔي ثەرٕي
ۋازىؽىٕىڭ ئورزۇضىؽىسىٓ ٍوي ئېٍىپ ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئبٌسىسا ئۇزۇي ِەوىىگە وىطىفىە ثۇٍطىسى.
ئىؽالَ ئبضِىَىؽىٕىڭ ھەضلبٍؽي لىؽىُ ۋە لوـۇٍٔىطى ثەٌگىٍۀگەْ ٌىٕىَە ثوٍىچە ٍوي ئبٌسى.
ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىس ثبـچىٍىؽىسىىي لوـۇْ ئبٌسىؽب ئۇچطىؽبٔال ِۇـطىىٕي ِەڭگۈٌۈن ئۇٍمۇؼب ؼەضق
لىٍىۋېزىپٔ ،ىفبٔؽب لبضاپ ئىٍگىطٌىسى .ئۇٔىڭ ئبزەٍِىطىسىٓ پەلەد ووضظى ئىجٕي عبثىطىٍفىھطى
ثىٍەْ ذؤەٍىػ ئىجٕي ذبٌىس ئىجٕي ضەثىَئە ثەذىزؽىعٌىىىە ٍوٌۇلزي .ؼەۋەثي ثۇالض لوـۇٔسىٓ
ئبٍطىٍىپ لېٍىپ ثبـمب ثىط ٍوٌؽب وىطىپ لبٌؽبٍٔىمزىٓ ِۇـطىىالضٔىڭ رۇٍۇلؽىع ھۇعۇِىؽب ئۇچطاپ
ئۆٌزۈضۈٌسى.
ئەِّب ،ھېٍىمي ِۇـطىىالض رەضەپزىٓ روپالٔؽبْ ٔبزاْ وىفىٍەض ذۀسەِەزە ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىس
ۋە ئۇٔىڭ لوـۇٔىٕىڭ ئبٌسىٕي روؼۇپ رىطوەـزي .ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىس لوـۇٔي ئۇالضٔي رېعال
ؼۈضگۈْ  -رولبً لىٍىپ  12ئبزەِٕي ئۆٌزۈضزىٔ .ەرىغىسەِ ،ۇـطىىالضٔىڭ ھەِّىؽي رىىىۋەرزي.
ذبٌىس ِەوىە ووچىٍىطىسا ؼبٌىت ھبٌسا ئبٍٍىٕىپ ٍۈضۈپ ئبذىطى ضەؼۇٌۇٌالھ ثىٍەْ ؼەپب رېؽىسا
ئۇچطاـزي .ظۇثەٍط ئجٕي ئەۋۋاَ ٔىفبٔؽب رېعال ئىٍگىطٌەپ ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئەٌىّىٕي ـەرھي
زەضۋاظىؽي ٍېٕىسىىي ھەعؤؽب لبزاؾ ۋەظىپىؽىٕي ئوضۇٔسېسى ۋە ضەؼۇٌۇٌالھمب ـۇ ٍەضزە ثىط چىسىط
رىىىپ ئۇٔىڭ وېٍىفىٕي وۈرۈپ رۇضزى.
ضەؼۇٌۇٌالھ ظۇثەٍط لىؽّي ثىٍەْ ئۇچطاـمبٔسىٓ وېَىٓ ثەٍزۇٌالھمب لبضاپ ِبڭسىِ .ۇھبعىط
ۋە ئۀؽبضالض ئۇٔىڭ ئەر طاپىسا ئۇٔي ئوضاپ وېٍىۋاربرزي .ئۇ ئۇزۇي ثېطىپ ھەضەِگە (ٍۀي
ِەؼغىسىٍھەضەَ)گە وىطزى ۋە ھەعەضۇٌئەؼۋەزٔىڭ لېفىؽب ثېطىپ ئۇٔي ثۇؼە لىٍسى .ئبٔسىٓ
وەئىجىٕي ربۋاپ لىٍسى .ثۇ چبؼسا وەئجە ئەرطاپىسا  360زأە ثۇد رىىٍەگٍىه ئىسى .ضەؼۇٌۇٌالھ
لوٌىسا ثىط ربي ٍبچبق ئولٕي وۆرۈضۈۋاٌؽبْ ثوٌۇپ ،ئۇ ھېٍىمي ئوق ثىٍەْ ثۇرالضٔي ئۇضۇپ پبچبلالپ
اطل إِ َّن اْلب ِ
ِ
اط َل َكا َن َزُىوقًا﴾ « ھەلىمەد (ٍۀي
ربـالـمب ثبـٍىسى .ئۇَ ﴿ :وقُ ْل َجاء ْ
َ
اِلَ ُّق َوَزَى َق اْلبَ ُ
ئىؽالَ) وەٌسى ،ثبرىً (ثىطەض ِەذٍۇلٕي) پەٍسا لىالٌّبٍسۇ ۋە (ٍولبٌؽبْ ثىطەض ِەذٍۇلٕي)ئەؼٍىگە
وەٌزۈضەٌّەٍسۇ ،زېگىٓ»«( .لۇضئبْ وەضىُ» ؼۈضە ثۀي ئىؽطائىً  - 81ئبٍەد) ٔي ئولۇپ ِبڭبرزي.
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ثۇرالض زوِىالپ ٍىمىٍىپ چۈـۈۋاربرزي .ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ربۋاپي ئۇالغ ئۈؼزىسە ثوٌسى .ئۇ ـۇ وۈٔي
ِۇھطىُ (ئىھطاَ ثبؼالؼٍىك) ئەِەغ ئىسى .ـۇڭب ئۇ وەئىجىٕي ربۋاپ لىٍىؿ ثىٍۀال وۇپبٍىٍۀسى.
ربۋاپزىٓ وېَىٓ ئوؼّبْ ئىجٕي رەٌھۀي چبلىطرىپ ئۇٔىڭسىٓ وەئىجٕىڭ ئبچمۇچىٕي ئېٍىپ
وەئىجٕي ئېچىپ ئۇٔىڭ ئىچىگە وىطزى .ضەؼۇٌۇٌالھ وەئىجٕىڭ ئىچىسە ٔۇضؼۇْ ضەؼىُ ۋە
ؼۈضەرٍەضٔي وۆضزى .ضەؼىٍّەض ئىچىسە ئىجطاھىُ (ئەٌەٍـھىؽؽبالَ) ۋە ئىؽّبئىً
(ئەٌەٍـھى ؽؽبالِالض)ٔىڭ لوٌٍىطىسا پبي ئولٍىطىٕي رۇرۇپ پبي ؼېٍىۋارمبْ ھبٌەرزىىي ذىَبٌي ؼىعِب
ضەؼىٍّىطى ثبض ئىسى .ضەؼۇٌۇٌالھِ :ۇـطىىالضؼب ئبٌالھ ٌۀەد لىٍؽۇْ! ئبٌالھ ثىٍەْ لەؼەَ ،ئۇالض
ھەضگىع پبي ؼبٌؽبْ ئەِەغ ،زېسى ۋە وەئىجٕىڭ ٍۀە ثىط ثۇٌۇڭىسا ٍبؼبچزىٓ ئوٍۇٌؽبْ وەپزەضٔىڭ
ھەٍىىٍىٕي وۆضۈپ ئۇٔي ئۆظ لوٌي ثىٍەْ ؼۇٔسۇضۇۋەرزي .ئبٔسىٓ ھېٍىمي ضەؼىُ ۋە ؼۈضەرٍەضٔي
ثۇٍطۇپ ئۆچۈضرۈۋەرزي.
وەئجە ئىچىسىىي ؼۈضەرٍەض ئۆچۈضۈۋېزىٍگۀسىٓ وېَىٓ وەئجٕىڭ زەضۋاظىؽي ربلىۋېزىٍسى.
ئۇٔىڭ ئىچىسە ضەؼۇٌۇٌالھ ثىٍەْ ئەٌي ئىجٕي ئەثي ربٌىپ ۋە ئۇؼبِە ئىجٕي ظەٍسال لبٌؽبٔىسى .
ضەؼۇٌۇٌالھ وەئجە ئىچىسە ئوڭ رەضەپزىٓ ثىط ،ؼوي رەضەپزىٓ ئىىىي ،وەٍٕىسىٓ ئۈچ رۈۋضۈوٕي
ربـالپ (ـۇ ۋالىززب وەئجە ئبٌزە رۈۋضۈوٍۈن ئىسى) زەضۋاظا ئوضٔىزىٍؽبْ ربِٕىڭ ئۇزۇي رەضىپىسىىي
(ئبضلب) ربِؽب ئبٌسىٕي لىٍىپ ربَ ثىٍەْ ئۆظى ئبضىٍىمىسا ئۈچ گەظ (رەذّىٕەْ ئىىىي ِېزىطزىٓ
ئبظضاق) ٍەض لبٌسۇضۇپ ٔبِبظ ئولۇزىٔ .بِبظزىٓ پبضىػ ثوٌؽبٔسىٓ وېَىٓ وەئىجٕىڭ ھەِّە ثۇٌۇڭىٕي
ئبٍٍىٕىپ چىمزي .ئۇ ھەض ثىط ثۇٌۇڭىسا رەگجىط ئېَزىپ ﴿َل حول وَل قوة اَل باهلل العلي العظيم﴾
رەضعىّىؽيٍ « :بِبٍٔىمزىٓ ؼبلٍىٕىؿ ۋە ٍبذفىٍىممب ِۇۋەپپەق ثوٌۇؾ پەلەد ئوٌۇغ ئبٌالھٕىڭ
ٍبضزىّي ثىٍەْ ِۇِىىٕسۇض ،زەپ ِبڭبرزي .ئبٔسىٓ زەضۋاظىٕي ئبچزي .ثۇ چبؼسا لۇضەٍفٍەض ؼەپ -
ؼەپ ثوٌۇپ رۇضؼبْ ثۇٌۇپِ ،ەؼغىس روـۇپ وەرىۀىسى .ئۇالض پەؼزە ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ٔېّە
لىالضىٕي وۈرۈپ رۇضۇۋاربرزي .ضەؼۇٌۇٌالھ زەضۋاظىٕي ئېچىپ ئىىىي لوٌىسا زەضۋاظىٕىڭ ئىىىي
لبؼىمىٕي رۇرۇپ رۇضۇپ ِۇٔساق زېسىٍ :ەوىە ٍ -ېگبٔە ثىط ئبٌالھسىٓ ثبـمب ھېچ ثىط ئىالھ ٍولزۇض،
ئبٌالھٕىڭ ـېطىىي ٍولزۇض ،ئبٌالھ ئۆظ ۋەزىؽىٕي ئەِەٌگە ئبـۇضزى ،ئۆظ ثۀسىؽىگە ٍبضزەَ ثەضزى.
وۆپ لوـۇٕٔي ئۆظى ٍبٌؽۇظ ِەؼٍۇپ لىٍسى .ئبگبھ ثو ٌۇڭالضوي ھەضلبٔساق ئىّزىَبظ ،ئبٌۋاْ  -ؼېٍىك
ۋە ٍبوي وؤب لىؽبغ لبٔالضٔىڭ ھەِّىؽي ثۈگۈٔسىٓ ئېزىجبضەْ لەرئىٌ ثىىبض لىٍىٕىسۇ .پەلەد
ثەٍزۇٌالھؽب لبضاؾ ھولۇلي ۋە ھبعىالضٔي ؼۇؼۇضۇؾ ئىفي ثۇٔىڭسىٓ ِۇؼزەؼٕبزۇض .ثىٍىفىڭالض
وېطەوىي ،ؼەھۋۀٍىه ثىٍەْ ئبزەَ ئۆٌزۈضۈؾ لەؼزەْ (ربٍبق ۋە لبِچب لبربضٌىمالض ـۇٔىڭ ئىچىسە)
ئۆٌزۈضگەْ ثىٍەْ ثبضاۋەض .ئۇٔىڭسا زىَەد (رۆٌەَ) ئېؽىطٌىزىپ ٍۈظ رۆگە رۆٌىزىٍىسۇ .ثۇٔىڭ
ئىچىسىىي لىطىك رۆگە ثوؼبظ ثوٌۇـي ـەضد .ئي لۇضەٍؿ عبِبِەؼي! ئبٌالھ ؼىٍەضزىٓ
عبھىٍىَەرٕىڭ ِۇؼەِجەضٌىىىٕي ۋە ئەعسازٌىطى ثىٍەْ پە ذىطٌىٕىسىؽبْ ئىٍٍەرٍۀي وەرىۈظزى.
ئىٕؽبٔالضٔىڭ ھەِّىؽي ئبزەَ ئبرىٕىڭ ثبٌىٍىطى ،ئبزەَ ئبرب رۇپطالزىٓ ٍبضاٌؽبْ» .ئبٔسىٓ ِۇٔۇ
ئبٍەرٕي ربالۋەد لىٍسى :ئي ئىٕؽبٔالض! ثىع ؼىٍەضٔي ثىط ئەض ۋە ثىط ھەلىمەرەْ ئەڭ رەلۋازاض
ثوٌؽبٍٔىطىڭالض ئبٌالھٕىڭ زەضگبھىسا ئەڭ ھۆضِەرٍىه ھېؽبثٍىٕىؽىٍەض (ٍۀي وىفىٍەضٔىڭ ثىط -
ثىطىسىٓ ئبضرۇق ثوٌۇـي ٔەؼەپ ثىٍەْ ئەِەغ ،رەلۋىساضٌىك ثىٍەْ ثوٌىسۇ ) .ئبٌالھ ھەِّىٕي
ثىٍگۈچىسۇض ،ھەِّىسىٓ ذەۋەضزاضزۇض.
ضەؼۇٌۇٌالھ ٍۇلىطىمي ثبٍبٔبٔالضٔي ؼۆظٌىگۀسىٓ وېَىٓ ِەؼغىسگە وىطىپ ئوٌزۇضزى.
ثەٍزۇٌالھ (وەئجە)ٔىڭ ئبچمۇچي رېرىچە ئۇٔىڭ لوٌىسا ئىسى .ئەٌي ئوضٔىسىٓ رۇضۇپ :ئي
ضەؼۇٌۇٌالھ! ثىعگە (ٍۀي ثۀي ھبـىُ عەِەرىگە زېّەوچي - .د) ھىغبثەد (وەئىجىە ٍوپۇق ٍېپىؿ
ۋە ئۇٔىڭؽب لبضاؾ)ٔي ؼىمبٍەد (ھبعىالضٔي ؼۇؼۇضۇؾ ۋە ھەط زاۋاِىسىىي ئىفٍىطىؽب ٍبضؼبظٌىك
لىٍىؿ) ثىٍەْ عەٍِەپ ثەضگىٓ ،ئبٌالھ ؼبڭب ضەھّەد لىٍؽبً ،زېسىٍ .ۀە ثىط ؼۆظزە ثۇ گەپٕي
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زېگۈچي ئبثجبغ ئىسى ،زېَىٍگەْ .ثۇ چبؼسا ضەؼۇٌۇٌالھ :ئوؼّبْ ئىجٕي رەٌھە ٔەزە؟ زەپ
ؼوضىسى .ئوؼّبْ چبلىطىپ وېٍىٕىۋىسى ،ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇٔىڭؽبِ :ەھ! ئبچمۇچٕي لوٌۇڭؽب ئبي ،ئي
ئوؼّبْ! ثۈگۈْ ٍبذفىٍىك ۋە ۋاپبزاضٌىك وۈٔىسۇض ،زېسى.
ٔبِبظ ۋالزي وىطىۋىسى ،ضەؼۇٌۇٌالھ ثىالٌٕي وەئجە ئۈؼزىگە چىمىپ ئەظاْ روۋالـمب ثۇٍطۇزى.
ثۇ چبؼسا ئەثۇ ؼۇـَبْ ئىجٕي ھەضة ،ئەرزبپ ئىجٕي ئەؼىس ۋە ھبضىػ ئىجٕي ھىفبَ لبربضٌىمالض
ِەؼغىسىٍىھەضەَ ؼەٍٕبؼىسا ثبـٍىطىٕي رۆۋەْ ؼېٍىفىپ ئوٌزۇضىفبرزي .ئ ەرزبپ ٍېٕىسىىىٍەضگە
پىچىطالپ :ئبٌالھ ئەؼسٔي زەضگبھىؽب ئېٍىپ وېزىپ ئۇٔي ھۆضِەرٍەپزىىەْ ،ئۇ ثۇ ئبۋاظٔي ئبڭٍىؽب
وۆپ ثىئبضاَ ثوالض ئىسى ،زېسى .ھبضىػ پىچىطالپ :ئەِّبِ ،ەْ ئبٌالھ ثىٍەْ لەؼەَ لىٍىّۀىي،
ئەگەض ثۇ زىٕٕىڭ ھەق (روؼطا) زىٓ ئىىۀٍىىىٕي ثىٍؽەَ ئىسىُ ،ئەٌۋەرزە ئەگەـىەْ ثوالرزىُ،
زېسى .ئەِّب ئەثۇ ؼۇـَبْ ئىجٕي ھەضة لوضۇٔؽبْ ھبٌسا :ئەِّب ِەْ ثۇ روؼطىسا ثىط ٔېّە زېّەٍّەْ،
ئەگەض زەپ لوٍؽبِال ِۇـۇ ربؾ  -ـېؽىٍالضِۇ ئۇٔىڭؽب ذەۋەض لىٍىپ لوٍىسىىەْ ،زېسى .ـۇ
ئەؼٕبزا ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇالضٔىڭ ٍېٕىؽب ثېطىپِ :ەْ ؼىٍەضٔىڭ ثبٍبَ زېگۀٍىطىڭالضزىٓ ذەۋەض ربپزىُ،
زېسى ۋە ئۇالضٔىڭ زېگۀٍىطىٕي ثىط  -ثىطٌەپ ئېَزىپ ثىطىۋىسى ،ئەرزبپ ثىٍەْ ھبضىػ :ئي
ضەؼۇٌۇٌالھ! ثىع ؼېٕىڭ ئبٌالھٕىڭ پەٍؽەِجىطى ئىىۀٍىىىڭگە گۇۋاھٍىك ثىطىّىع ،ثۇ گەپٍەضٔي ثىع
ئۈچ وىفىسىٓ ثبـمب ھېچ وىفي ئبڭٍىّىؽبٔىسى ،ثوٌّىؽب ثىع :ثىطؼي ئۇٔىڭؽب ئېَزىپ لوٍۇپزۇ ،زەض
ئىسۇق ،زېَىفزي.
ضەؼۇٌۇٌالھ ـۇ وۈٔي پەضِبْ چىمىطىپ عىٕبٍەرچىٍەضٔىڭ وبرزىۋاـٍىطىسىٓ رولمۇظ وىفىگە
ئۆٌۈَ عبظاؼي ئېالْ لىٍسى ۋە ئۇالضٔي ربپمبْ ٍەضزە ئۆٌزۈضۈـٕي ،گەضچە وەئىجٕىڭ ٍوپۇلي ثىٍەْ
پبٔبھٍىٕىۋاٌؽىّۇ ضەھىُ لىٍّبؼٍىمٕي ثۇٍطىسى .ئۇالض ئبثسۇٌئۇظظا ئىجٕي ذەرەي ،ئبثسۇٌالھ ئىجٕي
ئەثي ؼەضھي ،ئىىطەِە ئىجٕي ئەثي عەھً ،ھبضىػ ئىجٕي ٔۇپەًٍ ئىجٕي ۋەھەةِ ،ەلىَىػ ئىجٕي
ؼەثبثە ،ھۇثبض ئىجٕي ئەؼۋەز ۋە ئىجٕي ذەرەٌٕىڭ ٔبذفىچي ئىىىي زېسىىي لبربضٌىمالض ئىسى .ثۇ
ئىىىي زېسەن ِەوىە ووچىٍىطى سا ضەؼۇٌۇٌالھٕي ھەعۋى لىٍىپ ؼەٍَبضە ٔبذفب ئېَزىپ ئۇؼۇي
ئوٍٕبٍززي .ئەِّب ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئەثي ؼەضھٕي ئوؼّبْ ئىجٕي ئەـفبْ ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئبٌسىؽب
ئېٍىپ وېٍىپ ئۇٔىڭؽب پبٔبھٍىك ثېطىپ رۇضۇۋاٌؽبٔىسى .ضەؼۇٌۇٌالھ ؼبھبثىٍەضزىٓ ثىطى وېٍىپ
ئۇٔىڭ ثېفىٕي ئېٍىۋېزەض زېگەْ ئۈِىسرە ئوؼّبٕٔىڭ ؼۆظىگە لۇالق ؼبٌّبً ٍۈظىٕي ثبـمب ٍبلمب
ٔەچچە لېزىُ ثۇضىۋاٌؽبٔسىٓ وېَىٓ ٔبئىالط ئۇٔىڭ ئىؽالِىٕي لوثۇي لىٍىپ لېٕىٕي رۆوۈؾ
ثۇٍطۇلىٕي ثىىبض لىٍسى .ئۇ ذېٍي ثۇضۇٔال ِۇؼۇٌّبْ ثوٌۇپ ِەزىٕىگە ھىغطەد لىٍىپ ثبضؼبْ،
ئبٔسىٓ ٍۀە «ؼۇؼۇق ؼۇ ئۆظ ئەوؽىٕي ربضرىپزۇ» زېگۀسەن ِۇضرەز ثوٌۇپ ِەوىىگە لېچىپ
وېٍىۋاٌؽبْ ئىسى.
ئىىطەِە ئىجٕي ئەثي عەھىً ثوٌؽب ٍەِەْ رەضەپىە لبچزي .ئۇٔىڭ ئۈچۈْ ئبٍبٌي
ضەؼۇٌۇٌالھزىٓ ئبِبٍٔىك ؼوضىسى .ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇٔىڭ ئبِبٍٔىمىٕي لوثۇي لىٍؽبٔسىٓ وېَىٓ ئۇ
ئېطىٕىڭ وەٍٕىسىٓ ئىعٌەپ چىمىپ ئۇٔي عىسزېسىٓ وېّىگە چىممىٍي لوپمبْ ٍېطىسىٓ ٍبٔسۇضۇپ
ئەوىطزى .ئۇ ـۇٔىڭسىٓ وېَىٓ ئىؽالِؽب وىطىپ ٔبھبٍىزي رەلۋازاضٍ ،بذفي ِۇؼۇٌّبٔالضزىٓ
ثوٌۇپ وەرزي.
ئىجٕي ذەرەي وەئجىٕىڭ ٍوپۇلىؽب ئېؽىٍىپ پبٔبھالّٔبلچي ثوٌؽبٔىسى ،ثىط ئبزەَ وېٍىپ :ئي
ضەؼۇٌۇٌالھ! ئىجٕي ذەرەي وەئجىٕىڭ ٍوپۇلىؽب ئېؽٍىۋاپزۇ ،زېگۀىسى ،ضەؼۇٌۇٌالھ :ئۇٔي
ئۆٌزۈضۈۋەرىىٓ ،زەپ ثۇٍطۇق لىٍسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ھېٍىمي ئبزەَ ثېطىپ ئىجٕي ذەرەٌٕي
ئۆٌزۈضۋەرزي .ئەِّب ِەلىػ ئىجٕي ؼەثبثىٕي ٔۇِەٍٍي ئىجٕي ئبثسۇٌال ئۆٌزۈضزى .ئۇ ذېٍي ثۇضۇْ
ِۇؼۇٌّبْ ثوٌۇپ ِەزىٕىگە ھىغطەد لىٍؽبْ ۋە ئۇ ٍەضزە ئۀؽبضالضزىٓ ثىط ئبزەِگە ٍوٌؽىعٌىك
لىٍىپ عىسەٌٍىفىپ ئۇٔي ئۆٌزۈضۈۋەرىەْ ،ئبٔسىٓ ِۇضرەز ثوٌۇپ ِەوىىگە لېچىپ وەرىەْ ئىسى.
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ھبضىػ ئىجٕي ٔۇپەًٍ ضەؼۇٌۇٌالھمب ئۇ ِەوىىسىىي ۋالزىسا روٌىّۇ ئەظىَەد ٍەرىۈظگۀىسى .ـۇڭب
ئۇٔي ئەٌي ئۆٌزۈضزى .ھۇثبض ئىجٕي ئەؼۋەز زېگەْ وىفي ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ لىعى ظەٍٕەة ھىغطەد
لىٍّبلچي ثوٌۇپ چىممبٔسا ئۇٔىڭ ٍوٌىٕي روؼۇپ رۆگىؽىٕي ئۈضوۈرىۀْ .ەرىغىسە ،ظەٍٕەة
رۆگىسىٓ ٍىمىٍىپ لوضؼىمىسىىي ثبٌىؽي چۈـۈپ وەرىەْ .ھۇثبض ِەوىە ئىفؽبي لىٍىٕؽبْ وۈٔي
لېچىپ وەرزي .وېَىٕىي وۈٍٔەضزە ئىؽالِٕي لوثۇي لىٍىپ ٍبذفي ِۇؼۇٌّبٔالضزىٓ ثوٌۇپ وەرزي.
ئەِّب ،ئىجٕي ذەرەٌٕىڭ ھېٍىمي ئىىىي ٔبذفىچي زېسىىىٕىڭ ثىطىگە ئۆٌۈَ عبظاؼي
ثېطىٍىپ ٔەخ ِەٍسأسا ئىغطا لىٍىٕسىٍ .ۀە ثىطىگە ئبِبٍٔىك رىٍۀگەْ ثوٌؽبچمب لبٌسۇضۇپ
لوٍۇٌسى .وېَىٓ ئۇ ِۇؼۇٌّبْ ثوٌسى.
ؼەپۋاْ ئىجٕي ئۇِەٍَە ئۆٌۈَ ع بظاؼي ثېطىٍگەْ عىٕبٍەرچىٍەض ئىچىسىىي ئبزەرزىىي ثىط
عىٕبٍەرچي ثوٌّبؼزىٓ ثەٌىي ِەوىە وبرزىۋاـٍىطىٕىڭ چوڭي ثوٌؽبچمب ئۆظىسىٓ ئۆظىگە لوضلۇپ
لېچىپ وەرىەْ .ـۇڭب ئۇٔىڭؽب ئۇِەٍط ئىجٕي ۋەھەة عۈِەھي ضەؼۇٌۇٌالھسىٓ ئبِبٍٔىك
رىٍىگۀىسى .ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇٔىڭؽب ئبِبٍٔىك ثەضزى ۋە ئۇٔىڭؽب ئۆظىٕىڭ ِەوىىگە ٍۈضۈؾ لىٍؽبٔسا
وىَگەْ ؼەٌٍىؽىٕي ثەٌگە لىٍىپ ثەضزى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇِەٍط ئۇٔىڭ وەٍٕىسىٓ ئىع لوؼالپ
چىمىپ عىسزىسە وىّە ثىٍەْ ٍەِۀگە لبچّبلچي ثوٌؽبْ ٍىطىسىٓ لبٍزۇضۇپ وىطزى .پۇظاٌە ئىجٕي
ئۇِەٍطگە وەٌؽەن ئۇ ٔبھبٍىزي ٍۈضەوٍىه ،عەؼۇض ئبزەَ ئىسى .ئۇ ـۇ وۈٔي ضەؼۇٌۇٌالھ ربۋاپ
لىٍىۋارمبٔسا پىچبق ئۇضۇپ ضەؼۇٌۇٌالھٕي ئۆٌزۈضِەوچي ثوٌۇپ پۇضؼەد پبٍالپ ٍۈضزى .ثىط چبؼسا
ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇٔي ئۇـزۇِزۇد ٍېٕىؽب چبلىطىپ ئۇٔىڭ ٔېّە ِەلؽەرٍەضٔي لىٍىپ ٍۈضۈۋارمبٍٔىمىٕي
ئېَزمبْ ئىسى .ئۇ ـۇئبْ ـبھبزەد ئېَزىپ ِۇؼۇٌّبْ ثوٌسىِ .ەوىە ئىفؽبي لىٍىٕؽبٕٔىڭ ئەرىؽي
ضەؼۇٌۇٌالھ وۆپچىٍىىىە ٍۀە ؼۆظ لىٍسىِ .ەوىە پەرھىؽي ؼەٌىجىٍىه ئبٍبؼٍىفىۋىسى ،ئۀؽبضالضزا
ِۇٔساق ثىط ذىً ئۀؽىطەؾ وەٍپىَبري پەٍسا ثوٌسى .ئۇالض ئۆظئبضا :لبضاڭالض ،ئبٌالھ ضەؼۇٌۇٌالھمب ئۆظ
ظېّىٕىٕي ،ئبٔب ٍۇضرىٕي پەرھي لىٍىپ ثەضزى ،ئەِسى ئۇ ثۇ ٍەضزە لېپمبالضِۇ؟ زىَىفزي .ئۇ زۇئبزىٓ
پبضىػ ثوٌؽبٔسىٓ وېَىٓ ئۀؽبضالضؼب :ثبٍبَ ٔېّىٍەضٔي زېَىفزىڭالض؟ زېسى ،ئۇالض :ھېچ ٔېّە
زېّىسۇق ،ئي ضەؼۇٌۇٌالھ! زەپ رۇضۇۋاٌسى ،ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇالضزىٓ ووچىالپ ؼوضىؽبٔىسى ،ئبذىطى
ئۇالض وۆڭٍىسە زەوىە  -زۈوىىسە لبٌؽبٍٔىمٍىطىٕي ئېَزىفزي .ـۇڭب ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇالضؼب :ئۇٔساق
لىٍىفزىٓ ذۇزا ؼبلالضٍ ،بـىؽبِّۇ ؼىٍەض ثىٍەْ ٍبـبٍّەْ ،ئۆٌؽەِّۇ ؼىٍەض ثىٍەْ ئۆٌىّەْ،
زېسى.
ئبٌالھ ِەوىىٕي ضەؼۇٌۇٌالھمب ۋە ِۇؼۇٌّبٔالضؼب پەرھي لىٍىپ ثەضگۀسىٓ وېَىٓ
ِەوىىٍىىٍەضگە ئىؿ ئبٍبْ ث وٌسى ۋە ئۇالضٔىڭ ٔەظىطىسە ھەق ۋە ٔبھەق ئبٍسىڭٍىفىپ ِۇؼۇٌّبْ
ثوٌّبلزىٓ ثبـمب چىمىؿ ٍوٌي ٍولٍۇلىٕي رؤۇپ ٍەرزي .ـۇڭب ئۇالض ئۆظۈٌىىىسىٓ عەَ ثوٌۇپ
ضەؼۇٌۇٌالھمب ثەٍئەد (ئەھسى) ثېطىپ ثوٍؽۇٔىسىؽبٍٔىمٍىطىٕي ثىٍسۈضزى .ثۇ چبؼسا ضەؼۇٌۇٌالھ
ؼەپبؼب چىمىپ ئوٌزۇضۇپ وىفىٍ ەضزىٓ ثەٍئەد (ئەھسى) ئېٍىفمب ثبـٍىسى .ئۆِەض ئىجٕي ذەرزبة
ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ؼەي رۆۋىٕىسىطەن رۇضۇپ ضەؼۇٌۇٌالھمب ۋاوبٌىزەْ ئەھسى ئبٌسى.
وىفىٍەض ضەؼۇٌۇٌالھمب لۇزضىزىٕىڭ ٍېزىفىچە گېپىٕي ئبڭالـمب ۋە ئىزبئەد لىٍىفمب ثەٍئەد (ئەھسى
 پەٍّبْ) ثېطىفزي .ھىٕسى ثىزٕي ئۇرجە ثەٍئەرزىٓ وېَىٓ ئۆٍىگە لبٍزىپ ثۇرٍىطىٕي ئۆظ لوٌيثىٍەْ چېمىفمب ثبـٍىسى .ئۇ :ثىع ؼبڭب روٌىّۇ ئبٌسىٕىپ ئۆرۈپزىىۀّىع ،زەٍززي.
ضەؼۇٌۇٌالھ ِەوىىسە ئوْ رولمۇظ وۈْ رۇضۇپ ،ـەھەضٔىڭ ئىؽالِي ثەٌگە ئبالِەرٍىطىٕي
ٍېڭىٍىسى .ذەٌىمىٕي ھىساٍەرىە ۋە رەلۋازاضٌىممب ٍېزەوٍىسى .ئۇ ِۇـۇ عەضٍبٔسا ئەثۇ ئۇؼەٍس
ذۇظائىٕي ثۇٍطۇپ ،ھەضەِٕىڭ ِۇٔبضٌىطىٕي ٍېڭىالرمۇظزى .ئىؽالَ زەۋىزىٕي لبٔبد ٍبٍسۇضۇؾ
ئۈچۈْ ئەرطاپمب لوـۇٔالضٔي ئەۋەرزي ۋە ِەوىە ئەرطاپىسىىي ضاٍؤالضزا ثبض ثوٌؽبْ ثۇد -
ھەٍىەٌٍەضٔي پبچبلالپ ربـالؾ ئۈچۈْ ئبٍطى ُ لوـۇْ ۋە پىسائىَالضٔي ئەۋەرىپ ثۇرالضٔىڭ
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ھەِّىؽىٕي چبلمۇظۇۋەرزيِ .ەوىە ووچىٍىطىؽب عبوبضچىالضٔي چىمبضرىپ :وىّىي ئبٌالھمب ۋە
لىَبِەد وۈٔىگە ئىّبْ ئېَزىسىىەْ ئۆٍىسە ثۇرٕىڭ ؼۇٔىمىٕىّۇ لوٍّبً چېمىۋەرؽۇْ ،زەپ ئېالْ
لىٍؽۇظزى.
ضەؼۇٌۇٌالھ ِەوىىٕي پەرھي لىٍىفزىٓ ذ برىطعەَ ثوٌۇپال ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىسٔي ضاِىعإٔىڭ
 - 25وۈٔي (ھىغطىَۀىڭ ٍ - 8ىٍي) ئۇظظا زېگەْ ثۇرٕي چېمىۋىزىفىە ئەۋەرزي .ئۇٔىڭ وەٍٕىسىٕال
ضەؼۇٌۇٌالھ ِۇـۇ ئبٍٕىڭ ئۆظىسە ؼۇۋائ زېگەْ ثۇرٕي چېمىۋىزىؿ ئۈچۈْ ئەِىطى ئىجٕي ئبؼٕي
ٍوٌؽب ؼبٌسىِ .ۇـۇ ئبٍٕىڭ ئۆظىسە ٍۀە ض ەؼۇٌۇٌالھ ؼەئەز ئىجٕي ظەٍس ئەـھەٌىَٕي ٍىگىطِە ئبرٍىك
ثىٍەْ ِبٔبد زېگەْ ثۇرٕي چېمىۋىزفىە ئەۋەرزي.
ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىس ئۇظظا زېگەْ ثۇرٕي چېمىۋىزىپ وەٌگۀسىٓ وېَىٓ ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇٔي
ـەۋۋاي ( - 10ئبً) زا ثۀي عوظەٍّە ذەٌمىگە ئۇالضٔي ئىؽالِؽب چبلىطىفمب عەڭ لىٍؽۇچي لىؽىُ
لىٍىپ ئەِەغ ،ثەٌىي زەۋەرچي لىٍىپ ئەۋەرىۀىسى .ئۇ ِۇھبعىط ئۀؽبض ۋە ثۀي ؼۇٌەٍّسىٓ
ثوٌۇپ 350 ،ئبزەَ ثىٍەْ ٍوٌؽب چىمزي .ذبٌىس ئۇالضٔىڭ ِەھەٌٍىؽىگە ٍېزىپ ثېطىپ ئۇالضٔي
ئىؽالِؽب زەۋەد لىٍؽبٔىسى ،ئۇالض ئەؼٍەِٕبٍ ،ۀي ِۇؼۇٌّبْ ثوٌسۇق ،زېگەْ گەپٕي زېَەٌّەً
ؼەثەئٕب ؼەثەئٕب ٍۀي ،وؤب زىٕسىٓ ٍېڭي زىٕؽب چىمزۇق ،زېگىٍي رۇضزى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ذبٌىس
ئۇالضٔي ئۆٌزۈضۈپ ئەؼىط ئبٌؽىٍي رۇضزى ۋە ھەض ئبزەِگە ثىطزىٓ ئەؼىطٔي رۇرمۇظۇپ ثەضزى .ئبٔسىٓ
ثىط وۈٔي رۇضۇپ ھەِّەٍٍۀٕي لوٌىسىىي ئەؼىطٌەضٔي ئۆٌزۈضۈۋېزفىە ثۇٍطىسى .ثۇ چبؼسا ئىجٕي
ئۆِەض ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ۋە ئۇٔىڭ ھەِطاھٍىطى ئەؼىطٌەضٔي ئۆٌزۈضۋېزىفىە لوـۇٌّىسى ۋە لبٍزىپ
وەٌگۀسە ضەؼۇٌۇٌالھمب ئەھۋإٌي ئېَزمبٔىسى ،ضەؼۇٌۇٌالھ زۇئبؼب لوي وۆرۈضۈپ :ئي ئبٌالھ ! ِەْ
ذبٌىسٔىڭ ئىفٍىطىسىٓ ئبزا  -عۇزا زۇضِەْ زەپ ئىىىي لېزىُ رەوطاضٌىسى .ثۇ لېزىُ ذبٌىسٔىڭ
ثۇٍطۇلي ثىٍەْ ِۇھبعىط ۋە ئۀؽبضالضزىٓ ثبـمب ثۀي ؼۇٌەٍىُ ذەٌمي لوٌٍىطىسىىي ئەؼىطٌەضٔي
روٌۇق ئۆٌزۈضۈۋەرىۀىسى .ضەؼۇٌۇٌالھ ئەٌىٕي ئەۋەرىپ ئۇالضزىٓ ئۆٌزۈضۈٌگۀٍەضگە لبْ پۇٌي
رۆٌىّىٕي رۆٌەپ ثەضزى ۋە ئىمزىؽبزى ظىَٕىٕي روٌسۇضۇپ ثەضزى.
ِبٔب ثۇالض ِەوىە پەرھىؽي ؼبظىزىٕىڭ رەپؽىالرىسۇض .ثۇ ؼبظاد ثۇرپەضەؼٍىىٕىڭ ئەضەة ٍېطىُ
ئبضاي رۇپطىمىسىىي ِەۋعۇزىَىزىگە ٍوچۇق ٍبوي ئوضۇْ لبٌسۇضِبً ئۇٔي رەٌزۆوۈغ ٍولبرمبْ ۋە
ئۇٔىڭ ھۆوۈِطأٍىمىؽب ِەڭگۈٌۈن ذبرىّە ثەضگەْ ربضىري ئەھّىَەرىە ئىگە ،ھەي لىٍؽۇچ پەرھي
ئۇضۇـي ثوٌسى .ھۇزەٍجىَە ـەضرٕبِىؽىٕىڭ رۈظۈٌىفي ثىٍەْ ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ِۀپەئەرىگە لبضاپ
ٍۈظٌۀگەْ ثۇ زەۋضىٌ ثبؼمۇچ ِەوىە پەرھىؽي ثىٍەْ روٌۇلالٔسى ۋە پۇذزىالٔسى .ثۇٔىڭسىٓ وېَىٓ
ربِبِەْ ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ِۀپەئەرىگە لبضاپ ٍۈظٌۀگەْ ،ۋەظىَەرٕي پۈرۈٍٔەً ِۇؼۇٌّبٔالض وؤزىطوي
لىٍؽبْ ،ئەضەة لەۋٍِىطىگە ضەؼۇٌۇٌالھمب ئەي ثوٌۇپ وېٍىپ ئىؽالِٕي لوثۇي لىٍىؿ ۋە ئىؽالَ
زەۋىزىٕي زۇَٔبؼب ٍۈظٌۀسۈضۈؾ ۋەظىپىؽىٕي ظىّّىؽىگە ئېٍىفزىٓ ثبـمب چىمىؿ ٍوٌي لبٌّىؽبْ
ٍېڭي ثىط زەۋض ثبـالٔسى ۋە ئۇالضٔي ثۇ ۋەظىپىٍەضگە الٍىك لىٍىپ ٍېزىفزۈضۈؾ ئىفي وېَىٕىي
ئىىىي ٍىٍسا ربِبِالٔسى.
-4132عۇئبيِ :ەدىٕە ئىغالَ دۆٌىحي لۇسۇٌۇؽىٕىڭ ئۈچىٕچي ثبعمۇچي  -دەئۋەت
عەِەسىٍىشى
ئۈچىٕچي ثبؼمۇچ ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ھبٍبد ِۇؼبپىؽىٕىڭ ئبذىطلي ثىط ثبؼمۇچي ثوٌۇپ ،ثۇ
ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ٍىگىطِە ٔەچچە ٍىً ِبثەٍٕىسە ئېٍىپ ثبضؼبْ ئۇظاق ِۇززەرٍىه وەؼىىٓ ؼىَبؼي
وۈضەـٍەض ۋە ثېفىسىٓ ئۆرىۈظگەْ ئېؽىط ِ -ۇـەلمەد ،پىزٕە  -پبؼبد ،زاۋاٌؽۇـالضٔىڭ
ٔەرىغىٍىطى وۆضۈٌىسىؽبْ ثبؼمۇچ ثوٌسى.
ِەوىە پەرھىؽي ِ -ۇؼۇٌّبٔالض ٍېمىٕمي ٍىٍالضزىٓ ثىطى لوٌؽب وەٌزۈضگەْ ئەڭ ظوض ئەڭ
ِۇۋەپپىمىَەرٍىه ثىط لېزىٍّىك چوڭ ؼەٌىجە ثوٌۇپ لبٌسىِ .ەوىە پەرھىؽي ئۆرّۈؾ ثىٍەْ
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وەٌگۈؼىٕي ئبٍطىَسىؽبْ وەؼىىٓ ثىط پبؼىٍي ثوٌسى.
ثۇ ثبؼمۇچٕىّۇ ٍۀە ِۇٔساق ئىىىي عەضٍبٔؽب ثۆٌىفىّىع ِۇِىىٓ:
ٍ )1ۀىال عىھبز ،وۆضەؾ لىٍىؿ عەضٍبٔي.
 ) 2ھەض لبٍؽي ذەٌك ۋە ئبٍّبلالضٔىڭ ثەغ  -ثەغ ثىٍەْ ئىؽالِٕي لوثۇي لىٍىپ ِۇؼۇٌّبْ
ثوٌۇپ وېزىؿ عەضٍبٔي.
-4138عۇئبي :ھۇٔەٍٓ غبصىحي
ِەوىە پەرھىؽي ئۇـزۇِزۇد ئېٍىپ ثېطىٍىپ ،گوٍب چبلّبق رېعٌىىىسە لوٌؽب وەٌگەْ ثوٌؽبچمب
پۈرۈْ ئەضەثٍەض ئۆظ لۇاللٍىطىؽب ئىفۀّەً لبٌسى .ئەرطاپزىىي لوـٕب لەثىٍىٍەض ھەؾ  -پەؾ زېگۈچە
ٍۈظ ثەضگەْ ،ئەِّب روؼۇپ لبٌؽىٍي ثوٌّبٍسىؽبْ ثۇ ئۆظگۈضۈـٍەضزىٓ ھبڭ  -ربڭ لىٍىفزي .ـۇڭب
ئۇالض ئىرزىَبضىٌ ۋەٍبوي ئبِبٌؽىعٌىمزىٓ رەؼٍىُ ثوٌّبً ثوٌّىسى .ثىطاق ،ثۇ ٍەضزە ئىٕزبٍىٓ ئبظ
ؼبٔسىىي ئۆظىٕي وۈچٍۈن چبؼالٍسىؽبْ ھبوبۋاۋۇض لەثىٍە ۋە ئبٍّبلالضٔي ٍوق زېگىٍي ثوٌّبٍززي .
ھەۋاظىٓ ۋە ؼەلىؿ لەثىٍىٍىطى ئۆظٌىطىگە ثۀي ٔەؼىط ،ثۀي عەـەَ ثۀي ؼەئەز ئىجٕي ثەوطى
عەِەري ۋە ثۀي ھىالي ئبٍّىمىسىٓ ثىط ثۆٌۈن وىفىٍەضٔي ئەگەـزۈضۈپ ِۇؼۇٌّبٔالضؼب لبضـي
روپالٔسى .ثۇ ئبٍّبق ۋە لەثىٍىٍەض ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ؼەٌىجىؽىگە رۀزۀە لىٍىپ ثوٍؽۇٔۇـٕي
ئۆظٌىطى ئۈچۈْ ئبثطوٍىٕي چۈـۈضگۀٍىه ،زەپ لبضاپ ٔەؼىط ئبٍّىمىسىٓ ِبٌىه ئىجٕي ئەۋؾ
ٔەؼطى زېگەْ وىفىٕىڭ ئەرطاپىؽب ئۇٍۇـۇپ ،ئۇٔىڭ لوِبٔسأٍىمىسا ِۇؼۇٌّبٔالضؼب لبضـي ٍۈضۈؾ
لىٍىفمب ثەٌجبؼٍىسى.
ثبؾ لوِبٔساْ ِبٌىه ئىجٕي ئەۋؾ ِۇؼۇٌّبٔالضؼب لبضـي لوـۇْ ربضرىپ ئبرالّٔبلچي
ثوٌۇۋىسى ،ئۇ لوـۇٕٔي ثبضٌىك ِبي ِ -ۈٌىي ۋە ذورۇْ  -ثبال چبلىٍىطى ثىٍەْ ثىطگە ھەٍسەپ
ِبڭسى .ئۇ زاۋاٍِىك ئىٍگىطٌەپ ئبذىطى ئەۋربغ ۋازىؽىؽب وېٍىپ چۈـزيِ .بٌىه ،ئەۋربغ
ۋازىؽىؽب وېٍىپ چۈـىۀسە ،لوـۇٕٔىڭ ثبؾ ئبذىطى عەَ ثوٌسىِ .بٌىىٕىڭ ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ
ئەھۋاٌىٕي ئىگىٍەپ وېٍىفىە ئەۋەرىەْ پبٍاللچىٍىطى لبٍزىپ وەٌسى .ۋەھبٌۀىي ،ئۇالضٔىڭ ضوھىٌ
ھبٌىزي روٌىّۇ ؼەِىىٓ ۋە ئباللعازە وۆضۈٔەرزي .ضەؼۇٌۇٌالھ ئىگىٍىگەْ ئبذجبضارٍىطىسىٓ زۈـّۀٕىڭ
ئبرالٔؽبٍٔىمي ِەٌۇَ ثوٌؽبٔىسى .ـۇڭب ئۇ ھەزضەزىٍئەؼٍەِىَٕي ئەۋەرىپ زۈـّۀٕىڭ ئىچىي
لىؽّىؽب ؼولۇٔۇپ وىطىپ ،ئۇ ٍەضزە ِۇۋاپىك ِۇززەد رۇضۇپ ،ئەھۋاي ئىگىٍەپ وىٍىفىە ثۇٍطىسى.
ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇ ٍوٌؽب چىمىپ ۋەظىپىٕي ئىغطا لىٍىپ لبٍزىپ وەٌسى.
ـۀجە (ھىغطىَىٕىڭ ٍ - 8ىٍي ـەۋۋاي ئېَىٕىڭ ) - 6وۈٔي ؼەھەضزە ضەؼۇٌۇٌالھ ِەوىىسىٓ
ئبٍطىٍىپ (ثۇ ِەوىىٕي ئىفؽبي لىٍؽبٕٔىڭ  - 19وۈٔىگە روؼطا وىٍەرزي) ِ 12ىڭ ؼبھبثە ثىٍەْ
ئبرالٔسى .ثۇالضٔىڭ ِ 10ىڭي ِەزىٕىسىٓ وەٌگۀٍەض ،ئىىىي ِىڭي ِەوىىسە ٍېڭىسىٓ ِۇؼۇٌّبْ
ثوٌؽبٔالض ئىسى .ضەؼۇٌۇٌالھ ثۇ ؼبظاد ئۈچۈْ ؼەـۋاْ ئىجٕي ئۇِەٍَەزىٓ 100زأە ؼبۋۇرٕي ثىط
ٍۈضۈؾ ئەؼٍىھەٌىطى ثىٍەْ ئبضىَەد ئبٌسى ۋە ئەرزبپ ئىجٕي ئەؼىَسٔي ِەوىىگە ۋاٌىٌ لىٍىپ
رەٍىٍٕىسى.
ئىؽالَ لوـۇٔي ھۇٔەٍٕگە ـەۋۋإٌىڭ  - 20وۈٔي ؼەٍفۀجە وېچە ٍېزىپ ثبضزىِ .بٌىه ئىجٕي
ئەۋؾ ثۇ ٍەضگە ئبٌٍىجۇضۇْ ٍېزىپ وېٍىپ ثوٌؽبْ ثوٌۇپ ،ئۇ ثۇ رەضەپٍەضزىىي ئىؽزىطارېگىَىٍىه
ئۇضۇٔالضؼب لوـۇٍٔىطىٕي ئوضۇٔالـزۇضۇۋاٌؽبٔىسىٍ .وـۇضۇٔۇؾ ِۇِىىٓ ثوٌؽبْ ٍوي ئېؽىعى ،عىٍؽب،
ربضچۇق ،لىَب چولمب ۋە وىطىؿ ئېؽىعٌىطىؽب ثۆوزۈضِە لوـۇْ ربضلىزىپ ِۇؼۇٌّبٔالض وۆضۈٔگەْ ھبِبْ
ئوق ثىٍەْ ظەضثە ثېطىفىە ،ئبٔسىٓ ثىطالال لوظؼىٍىپ ٍەض ٍۈظى ھۇعۇِي لوظؼبـمب ثۇٍطۇق
ثەضگۀىسى .ئەرىؽي ربڭ ؼەھەضزە ضەؼۇٌۇٌالھ لوـۇٕٔي ضەرىە ؼبٌسى ۋە رۇغ  -ئەٌەٍِەضٔي
ھەضلبٍؽي لىؽىّالضؼب ربضلىزىپ ثەضزى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ِۇؼۇٌّبٔالض ؼەھەض ئبال لبضاڭؽۇزا ھۇٔەٍٓ
ۋازىؽىؽب لبضاپ رۆۋەْ چۈـۈـىە ثبـٍىسى .ئۇالض ثۇ ٍوٌالضزا ۋە عىٍؽىالضزا زۈـّەْ ثۆوزۈضِە
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لوـۇٔي ثبضٌىمىٕي ثىٍّەٍززي .ئۇالض ـۇٔساق رىعٌىه ثىٍ ەْ ئىٍگطىٍەۋارمبْ ثىط پەٍززە ئۇـزۇِزۇد
ئۈؼزي  -ثبـٍىطىؽب لبض ٍ -بِؽۇضزەن ئولالض ٍېؽىپ وەرزي .ئبٌسى رەضەپزىٓ زۈـّۀٍەض چۇلبْ
ؼېٍىپ زىۋەٍٍەپ وەٌسى .ثۇ چبؼسا ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ؼەپٍىطى چۇۋاٌچبلٍىفىپ ،رەضرىپؽىع ھبٌسا
لېچىفمب ثبـٍىسى .ھېچ وىفي ھېچ وىفىگە ثبلّبٍززي .ثۇ ئۇـزۇِزۇد ثېطىٍگەْ ظەضثە ئبعبٍىپ
ربالپەد ثوٌسىىي ،ھەرزب ئەثۇ ؼۇـَبْ ئىجٕي ھەضة ئۇالضٔىڭ ئبذىطلي ِەؼٍۇثىَىزي لىعىً زېڭىع
ثوٍىسا ئبذىطالـمۇزەن ،زېسى .ئەِّب ضەؼۇٌۇٌالھ لېچىۋارمبٔالضزىٓ ئۆظىٕي چەرىە ئېٍىپ
ئەؼٍىسىىي ئوضٔىسىٓ رەۋضۀّەً رۇضزى ۋە :ئي ذبالٍىك! ثۇ ٍبلمب وېٍىڭالضِ ،بٔب ِەْ ضەؼۇٌۇٌالھ ثۇ
ٍەضزەِ ،بٔب ِەْ ِۇھەِّەز ئىجٕي ئبثسۇٌال ثۇ ٍەضزە ،زەپ روۋالٍززي .ثۇچبؼسا ئۇٔىڭ ٍېٕىسا
ِۇھبعىطالض ۋە ئۆظ ئبئىٍە ربۋاثىئبرٍىطىسىٓ ثوٌۇپ ،ؼبٔبلٍىك ثىط لبٔچە وىفىال لبٌؽبٔىسىِ .بٔب ِۇـۇ
ٍەضزە ضؼۇٌۇٌالھٕىڭ رەڭساـؽىع عەؼ ۇض لىَبپىزي ۋە ھېچٕىّىسىٓ لوضلّبغ ثبرۇض ذىؽٍىزي
ھەلىمىٌ ضەۋىفزە ٔبِبٍەْ ثوٌسى .ئۇ ھەزەپ ذېچىطىٕي زۈـّەْ رەضەپىە زىۋىزىپ ھەٍسەٍززي.
ثىطاق ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ذېچىطىٕىڭ رىعگىٕىٕي ئۇٔىڭ ثىط ٔەۋضە ئىٕىؽي ئەثۇ ؼۇـَبْ ئىجٕي ھبضىػ
ۋە ئۇٔىڭ ئىگەض ئۈظەڭگىؽىٕي ربؼىؽي ئبثج بغ ئىجٕي ئبثسۇٌّۇرەٌٍىپ چىڭ رۇرىۋاٌؽبْ ثوٌؽبچمب،
ذېچىطٔي ِبڭؽىٍي لوٍّبٍۋاربرزي .ئبٔسىٓ ضەؼۇٌۇٌالھ ئبرزىٓ چۈـۈپ پەضۋەضزىگبض ربئبالزىٓ :ئي
ئبٌالھ! ٍبضزىّىڭٕي ٔبظىً لىٍؽىٓ ،زەپ ِەزەد رىٍىسى.
ضەؼۇٌۇٌالھ ربؼىؽي ئبثجبغ (ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ)ٔي ثۇٍطۇپ ،ؼبھبثىٍەضٔي روۋالرمۇظزى (ئۇ
ئبۋاظى ٍۇلىطى وىفي ئىسى) .ئبثجبغ ِۇٔساق زەٍسۇ :ـۇٔىڭ ثىٍەْ ِەْ پۈرۈْ ئبۋاظىُ ثىٍەْ:
ضىعۋاْ ثەٍئىزىگە لبرٕبـمبٔالض ٔەزە؟! زەپ روۋٌىسىُ .لەؼەَ لىالالٍّۀىي ،ئۇالض ِىٕىڭ ئبۋاظىّٕي
ئبڭالپٌ :ەثجەًٌ ،ەثجەً ِبٔب ثىعِ ،بٔب ثىع ،زىَىفىپ ،ئۇچمبٔسەن ٍۈگۈضۈپ وېٍىفزي .ثىط ئبزەَ
رۆگە ثىٍەْ لېچىۋارمبْ ثوٌؽب ثۇ ئبۋاظٔي ئبڭالپال ،رۆگىٕي ئبۋاظ رەضەپىە ثۇضاٍززي ،ئەِّب ئۇٔىڭ
رۆگىٕي لبٍزۇضۇـمب ِبزاضى ٍەرّەٍززىسە ،ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇؼبۋۇد ۋە لىٍىچٔ ،ەٍعە لبربضٌىك عەڭ
لوضاٌٍىطىٕي لوٌىؽب ئېٍىپ رۆگىسىٓ ؼەوطەپ ئبۋاظ رەضەپىە چبپبرزي .رۆگىؽي ثىط ھبظاؼىچە
چېپىپ ھبضؼبٔسا روذزبٍززي .ـۇٔساق لىٍىپ ئبذىطى ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ٍېٕىسا ٍۈظزەن ئبزەَ عەَ
ثوٌىۋىسى ،ئۇالض ؼەپ ربضرىپ زۈـّەْ روپىٕىڭ ئبٌسىٕي روؼۇپ ئۇالض ثىٍەْ لبرزىك ئېٍىفزي .
ئۇٔىڭسىٓ وېَىٓ زەئۋەد ئۀؽبضالضؼب لبضىزىٍسى« :ئي ئۀؽبض عبِبئەؼي! ئي ئۀؽبضالض! » زەپ
چبلىطىٍسى .ئبٔسىٓ ثۀي ھبضىػ ئىجٕي ذەظضەط (ئۀؽبضالضٔىڭ ثىط ئبٍّىمي)گە ئبالھىسە لبضىزىٍىپ
چبلىطىٍسى .گوٍب ئۈضوۈرۈٌگەْ عەضۀسەن لېچىۋارمبْ ِۇؼۇٌّبٔالض ثۇ ئبۋاظٔي ئبڭالپ ئوۋؼب
ئېزىٍؽبْ ٍوٌۋاؼزەن ئېزىٍىپ وېٍىفزئ .ەرىغىسە ،ھەض ئى ىىي رەضەپ ئبعبٍىپ عبؼبضەد،
ئبعبٍىپ لەھطىّبٍٔىك ثىٍەْ ئېٍىفزي ضەؼۇٌۇٌالھ عەڭ ِبٔب ئەِسى لىعىسى ،زېسى .ئبٔسىٓ
ٍەضزىٓ ثىط چبڭگبي روپىٕي ئېٍىپ :زۈـّۀٍەض ذبض ثوٌؽۇْ! زەپ ئۇالض رەضەپىە چبچمبٔىسى،
ئۇالضٔىڭ ھەِّىؽىٕىڭ وۆظٌىطى روپىؽب روـۇپ وەرزي .ثۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇالضٔىڭ عەڭگىۋاضٌىمي
ثوـىفىپ ،ؼەپ  -رەضرىپٍىطى چبۋاٌچبلالـزي ،ئىفٍىطى وەٍٕىگە چېىىٕسى.
ضەؼۇٌۇٌالھ ھېٍىمي ثىط ؼىمىُ رۇپطالٕي چېچىپ ئوظاق ئۆرّەٍال زـّەْ رەضەپىە ئېؽىط
ِەؼٍۇثىَەد ٍۈظٌۀسى .ؼەلىؿ لەثٍىؽىسىٕال ٍەرّىفىە ٍېمىٓ ِۇـطىه عەڭگىط ئۆٌزۈضۈٌسى.
ِۇؼۇٌّبٔالض ئۇالضٔىڭ ھەٍسەپ وەٌگەْ ِبي ِ -ۈٌۈن ،لوضاي ٍ -بضاق ۋە ذورۇْ  -لىعٌىطىٕي ٍېؽىپ
ئۆرىۈظىۋاٌسى .ئبٌالھ لۇضئبٔسا ثۇ ئۆظگۈضۈـٍەضگە ئىفبضەد ثېطىپ ِۇٔساق زەٍسۇ :ھۇٔەٍٓ وۈٔسە
(ھۇٔەٍٓ عېڭىسە) ئەٍٕي ۋالىززب ؼبٔىڭالضٔىڭ وۆپٍۈوىسىٓ ذۇـبٌٍىٕىپ وەرزىڭالضٍ( ،ۀي ثۈگۈْ
ثىعٔىڭ ؼبٔىّىع وۆپِ ،ەؼٍۇپ ثوٌّبٍّىع زېسىڭالض ثۇ چبؼسا ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ؼبٔي ِ 12ىڭ،
ِۇـطىىالض ٔىڭ ؼبٔي  4000ئىسى) ؼبٔىڭالضٔىڭ وۆپٍۈوي ؼىٍەضگە لىٍچە ئەؼمبرّىسى( ،لبرزىك
لوضلمىٕىڭالضزىٓ) وەڭ ظېّىٓ ؼىٍەضگە ربض رۇٍۇٌسى ،ئبٔسىٓ (ِەؼٍۇپ ثوٌۇپ ضەؼۇٌۇٌالھٕي
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ئبظؼىٕب ِۇئّ ىٍٕەض ثىٍەْ ربـالپ) ئبضلبڭالضؼب لبضاپ لبچزىڭالض ،ئبٔسىٓ ئبٌالھ پەٍؽەِجىطىگە ۋە
ِۇئّىٍٕەضگە ِەضھەِەد لىٍىپ ذبرىطعەٍِىه ثېؽىفٍىسى .ؼىٍەضگە لوـۇٔالضٔي (ٍۀي ؼىٍەضگە
ٍبضىسەِگە پەضىفزىٍەضٔي) چۈـۈضزى .ئۇالضٔي ؼىٍەض وۆضِىسىڭالض (ـۇٔىڭ ثىٍەْ ؼىٍەض ؼەٌىجە
لىٍسىڭالض) ،ئبٌالھ وبـىطالضٔي ئۆٌزۈضۈؾ ۋە ئەؼىط ئېٍىٕىؿ ثىٍەْ) ئبظاثٍىسى .وبـىطالضٔىڭ
عبظاؼي ئۀە ـۇزۇض» («لۇضئبْ وەضىُ»  - 9ؼۈضە  - 26 ،- 25ئبٍەرٍەض).
زۈـّەْ رەضەپ عەڭ ِەٍسأىسا ئېؽىط ـىىەؼزە ٍېگۀسىٓ وېَىٓ ئۇالضٔىڭ ثىط ثۆٌىىي ربئىؿ
رەضەپىەٍ ،ۀە ثىط ثۆٌىىي ٔەذٍي زېگەْ عبٍؽب ،ئۈچىٕچي ثىط ثۆٌىىي ئەۋربؼمب لبضاپ
رىىىۋىزىفزي .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ضەؼۇٌۇٌالھ ئەۋربؼمب ئەثۇ ئبِىط ئەـئەضى ثبـچىٍىمىسا ثىط رۈضوۈَ
لوؼالپ ظەضثە ثەضگۈچي لىؽىّٕي ئەۋەرىۀىسى .ئۇالض زۈـّەْ ثىٍەْ ئبظضاق رىطوىفپ ،ئبذىط
زۈـّۀٕي ِەؼٍۇپ لىٍسى .ـۇ لېزىّمي رىطو ىفىفزە لىؽىُ لوِبٔسأي ئەثۇ ئبِىط ئەـئەضى ـەھىس
ثوٌۇپ وەرزي.
ٍۀە ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ئبرٍىك چەۋۀساظٌىطىسىٓ ثىط ثۆٌۈن وىفىٍەض ٔەذٍىگە لبچمبْ ِۇـطىه
لبچبق لوـۇٔىٕي لوؼالپ ظەضثە ثەضزى .لبچمۇٔالض ئىچىسە زۇضەٍس ئىجٕي ؼەِەد لوٌؽب چۈـىەْ
ثوٌۇپ ،ئۇٔي ضەثىئە ئىجٕي ضەـَىئ ئۆٌزۈضزى .ئەِّبِ ،ۇـطىىالضٔىڭ ِۇرٍەق وۆپ ؼبٔسىىي لبچبق
لوـۇٔي ربئىفمب وىطىپ پبٔبھٍىٕىۋاٌؽبْ ئىسى .ضەؼۇٌۇٌالھ ؼۀىّەرٍەضٔي عەٍِەپ ثوٌؽبٔسىٓ وېَىٓ
ثۇالضؼب ئۆظى ثىۋاؼىزە لوـۇْ ربضرىپ عبظا ٍۈضۈـي لوظؼىسى.
ثۇ لېزىُ لوٌؽب چۈـىەْ ؼۀىّەرٍەضٔي رۈض ثوٍىچە ھېؽبثٍىؽبٔسا ئبٌزە ِىڭ ئبزەَِ 24 ،ىڭ
رۆگەِ 40 ،ىڭسىٓ وۆپطەن لوً ،رۆد ِىڭ ئولۇٍە (ثىط ئولىَە  4 .37گىطاِؽب رەڭ) وۈِۈؾ
لبربضٌىمالض ئىسى .ضەؼۇٌۇٌالھ ثۇ ؼۀىّەرٍەضٔي عەٍِەپ عىئىطضأە زېگەْ عبٍسا روذزىزىپ
رۇضۇـمب ِەؼئۇز ئىجٕي ئەِطىٍؽىپبضٔي ِەؼئۇي لىٍسى ۋە ربئىؿ ؼبظىزىسىٓ پبضىػ ثوٌؽبٔؽب لەزەض ثۇ
ؼۀىّەرٍەضٔي رەلؽىُ لىٍّىسى .ئەؼىطٌەض ئىچىسە ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئېّىٍسەؾ ھەِفىطىؽي ـەٍّب
ثىٕزي ھبضىػ ؼەئەزىّۇ ثبض ئىسى .ئۇ ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئبٌسىؽب وېٍىپ ئۆظىٕي ضەؼۇٌۇٌالھمب
رؤۇـزۇضؼبٔىسى ،ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇٔي ئۇٔىڭسىىي ِەٌۇَ ثىط ثەٌگە ثىٍەْ رؤۇۋېٍىپ ٔبھبٍىزي ذۇؾ
ثوٌسى ۋە ئۇٔىڭؽب ئۈؼزىسىىي ضىساؼىٕي ؼېٍىپ ئوٌزۇضۇـمب رەوٍىپ لىٍسى ،ئبٔسىٓ ئۇٔىڭؽب
ئىٍزىپبد لىٍىپ لوٍۇۋەرزي.
-4138عۇئبي :جبئىف غبصىحي
ثۇ ؼبظاد رېگي  -رەوزىسىٓ ئبٌؽبٔسا ھۇٔەٍٓ ؼبظىزىٕىڭ زاۋاِىسۇض ،چۈٔىي ،ھۇٔەٍٓ عەڭ
ِەٍسأىسا ِەؼ ٍۇپ ثوٌؽبْ ھەۋاظىٓ ۋە ؼەلىؿ لبچبق لوـۇٔي ثبؾ لوِبٔساْ (ِبٌىه ئىجٕي ئەۋؾ)
ثىٍەْ ثىٍٍە ربئىؿ لوضؼىٕىؽب وىطىپ ِۇزاپىئەٌىٕىۋاٌؽبٔىسى .ضەؼۇٌۇٌالھ ھۇٔەٍٕسىىي ؼۀىّەرٍەضٔي
ٍىؽىپ عىئطضأىگە ئوضۇٔالـزۇضۇـزىٓ پبضىػ ثوٌۇپالِ ،ۇـۇ ئبً (ٍۀي ـەۋۋاي)ٔىڭ ئۆظىسە ربئىفمب
عبظا ٍۈضۈؾ لىٍسى .ئۇ ٍوٌؽب چىمىفزىٓ ثۇضۇْ ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىسٔي ِىڭ وىفي ثىٍەْ لوـۇٕٔىڭ
وۆظەرچىٍىطى ؼۈپىزىسە ئبٌسىٓ ٍوٌؽب ؼېٍىۋەرىۀىسى .ئبٔسىٓ ئۇ چوڭ لوـۇٕٔي ثبـالپ ئۆظى
ثىۋاؼىزە ئبرالٔسى .ئۇ ٍوي ئۈؼزىسە ٔەذٍيٍ ،بِبٔىَە ئبٔسىٓ لەضٔۇٌّۀبظىٍٕي ثېؽىپ ئۆرۈپ ٌەٍَە
زەپ ئبرىٍىسىؽبْ ثىط عبٍؽب ٍېزىپ وەٌسى .ئۇ ٍەضزە ِبٌىه ئىجٕي ئەۋـٕىڭ ثىط لەٌئەؼي ثبض ئىسى.
ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇٔي چېمىپ رۈظٌىۋېزىفىە ثۇٍطىسى .ئبٔسىٓ زاۋاٍِىك ئىٍگىطىٍەپ ثىط چبؼسا ربئىفمب
ٍېزىپ ثېطىپ ربئىؿ لەٌئەؼىگە ٍېمىٓ ثىط عبٍؽب چۈـۈپ ـۇ ٍەضگە ثبضىگبھ لۇضزى ۋە لەٌئۀي
ِۇھبؼىطگە ئبٌسى.
ِۇھبؼىطە ذېٍي ئۇظۇْ زاۋاِالـزيِ .ۇؼۇٌّبٔالض ئۇالضٔي ِۇھبؼىطىگە ئبٌؽبْ رۇٔغي وۈٔي
زۈـّەْ رەضەپ ئۇالضؼب لەٌئە ئۈؼزىسىٓ لبض ٍ -بِؽۇضزەن ئوق ٍبؼسۇضۇپِ ،ۇؼۇٌّبٔالضزىٓ ٔۇضؼۇْ
ئبزەَ ٍبضىالٔؽبْ ۋە ئوْ ئىىىي ئبزەَ (ـەھىس ثوٌۇپ وەرىەْ)ٔ .ەرىغىسەِ ،ۇؼۇٌّبٔالض ثبضىگبھٕي
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ئەؼٍىسىىي ئوضٔىسىٓ ھبظىطلي ربئىؿ عبِەؼىٕىڭ ئوضٔىؽب ٍۆرىەـىە ِەعجۇض ثوٌؽبْ ۋە ِۇـۇ ٍەضٔي
ثبظا لىٍىپ ئۇضۇـٕي زاۋاِالـزۇضؼبْ.
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ربئىؿ وۈچٍىطىگە ِۀچبٔبق رىىٍەپ ئۇالضٔي روپمب رۇرمبٔىسى ،ثۇ
رەزىجىط ثىط ئبظ ئىفٍەپ لبٌسىِ .ۀچۀىمزب ئېزىٍؽبْ ربـالض لەٌئە رېّىسا چوڭ  -وىچىه چبن ۋە
ـۇضا ٍ -وچۇلالضٔي پەٍسا لىٍسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ثىط رۈضوۈَ وىفىٍەض زەثجبثە (ھبظىطلي ظاِبٔسىىي
ربٔىب)ٔىڭ ئىچىگە وىطىپ ربِٕي رىفىؿ ئۈچۈْ لەٌئە رۈۋىگە ثبضؼبٔىسى ،زۈـّەْ ثۇالضؼب لىپ -
لىعىً ل ىعىزىٍؽبْ رۆِۈض ظىرالضٔي ئېزىپ زەثجبثەگە ئود لوٍىۋەرزي .ئۇٔىڭ رېگىسىىىٍەض لبٍزىپ
چىمىۋىسى ،ئۈؼزىسىٓ ئوق ٍبؼسۇضۇپ ثىط لبٔچە وىفىٕي ـەھىس لىٍىۋەرزي .پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ٍۀە زۈـّۀٕي رەؼٍىُ ثوٌۇـمب ِەعجۇضالؾ ئۈچۈْ عەڭ رەزىجىطى ؼۈپىزىسە
ربئىؿ ئۈظۈِعاضٌىم ىٕي وېؽىپ ربـالؾ ۋە ثبغ  -ثوؼزبٍٔىطىؽب ئود لوٍۇـمب ثۇٍطىؽبٔىسى،
ِۇؼۇٌّبٔالض ثىط ثۆٌۈن ٍەضٌەضٔىڭ ربٌٍىمىٕي ۋەٍطاْ لىٍسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ؼەـىك ذەٌمي
ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئبٌسىؽب وېٍىپ ئبٌالھٕىڭ ۋە ؼىٍَە  -ضەھىّٕىڭ ھۆضِىزي ئۈچۈْ ئود لوٍۇـٕي
روذزبرؽبڭ ،زەپ ٍبٌۋۇضۇـزي .ض ەؼۇٌۇٌالھ ئۇٔي ئبٌالھٕىڭ ۋە ؼىٍَە  -ضەھىّٕىڭ ھۆضِىزي ئۈچۈْ
زەپ لبٌسۇضۇپ لوٍسى ،ئبضلىسىٓ عبوبضچي چىمىطىپ :وىّىي لەٌئەزىٓ ئەي ثوٌۇپ چۈـؽە ،ئۇ
ھۆض زەپ ئېالْ لىٍؽۇظزى .ثۇ رەزثىطِۇ ثەٌگىٍىه ضوي ئوٍٕىسىٔ .ەرىغىسە ٍىگىطِە ئۈچ ئبزەَ
ھەضذىً ٍوٌالض ثىٍەْ لەٌئەزىٓ چۈـۈپ وەٌسى .ثۇالضٔىڭ ئىچىسە ثىط وىفي ربئىؿ لەٌئەؼي
ئىچىسىىي ثىط ؼۇ ربضرىؿ ئەؼۋاثىٕىڭ ئبضؼبِچىؽي ثىٍەْ لەٌئە ئۈؼزىسىٓ ؼىَىطىٍىپ
چۈـىۀىسى .ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇٔي ـۇ ِۀبٔي ئىپبزىٍەٍسىؽبْ ئەثۇ ثەوطەرە (ئبضلبٔچي) زەپ ئبربپ
لوٍسى ۋە ئۇالضٔىڭ ھەِّىؽىٕي وەچۈضۈَ لىٍسى .ث ۇالضٔىڭ رەِىٕبرىٕي ِۇؼۇٌّبٔالضؼب ٍۈوٍىسى .ثۇ
ئىؿ لەٌئەزىىي ِۇـطىىالض ئۈچۈْ ئېَزمبٔسا ٔبھبٍىزي لبرزىك ظەضثە ثوٌسى.
ِۇھبؼىطىٕىڭ ۋالزي ئۇظۇٔؽب ؼوظۇٌؽبٔؽېطى زۈـّۀٕىڭ لبضـىٍىك وۆضؼىزىؿ رەزثىطٌىطى
وۈچەٍسىِ .ۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ئىچىسە ِۇـطىىالضٔىڭ ئوق ظەضثىؽي ۋە لىعىزىپ ربـٍىؽبْ رۆِۈض
پبضچىٍىطىٕىڭ ظەضثىؽىسىٓ ئۆٌۈَ ٍ -ېزىُ ۋە ٍبضىساض ثوٌۇؾ ئەھۋاٌي ئېفىپ ثبضزى .ئەؼٍىسە
زۈـّەْ رەضەپ لوضؼبْ ئىچىگە ثىط ٍىً ٍەرىۈزەن رەِىٕبد ۋە ئوظۇق  -رۈٌۈن روپٍىۋاٌؽبٔىسى.
ِۇؼۇٌّبٔالض ربئىؿ ِۇھبؼىطىؽىٕي ثوـىزىپ لبٍزىؿ ئۈچۈْ ٍوٌؽب چىمىۋىسى ،ثىط وىفي :ئي
ضەؼۇٌۇٌالھ! ؼەلىؿ ذەٌمىگە زۇئبٍي ثەز لىٍؽبڭ زېۋىسى ،ضەؼۇٌۇٌالھ :ئي ئبٌالھ! ؼەلىؿ ذەٌمىٕي
ھىساٍەد لىٍؽىٓ ۋە ئۇالضٔي روؼطا ٍوٌؽب ثبـٍىؽىٓ ،زېسى.
ضەؼۇٌۇٌالھ ربئىفزىىي ِۇھبؼىطٔي ثوـىزىپ عىئطضأىگە لبٍزىپ وەٌگۀسىٓ وېَىٓ ،ھەۋاظىٓ
ذەٌمي رەۋثە (پۇـبٍّبْ) لىٍىپِ ،بي ِ -ۈٌۈن ۋە ئەؼىطٌىطىٕي رىٍەپ ئېٍىۋىٍىؿ ئۈچۈْ ئەٌچي
وېٍىپ لبالض زېگەْ ئۈِىسرە ؼۀىّەرٍەضٔي رەلؽىُ لىٍّبً ،ئوْ ٔەچچە وۈْ وۈرۈپ رۇضزى.
ٌېىىٓ ،ئۇالض رەضەپزىٓ ھېچىىُ وەٌّىسى .ـۇڭب ،ضەؼۇٌۇٌالھ پۈرۈْ ئەغ ٍ -بزى ؼۀىّەد ۋە
رەلؽىّبرزب لبٌؽبْ ئبٍطىُ ـەذىؽٍەض ،لەثىٍە ئبلؽبلبٌٍىطى ۋە ِەوىە وبرزىۋاـٍىطىٕىڭ وۆڭٍىٕي
رىٕسۇضۇپ لوٍۇؾ ئۈچۈْ ؼۀىّەرٍەضٔي رەلؽىُ لىٍىفمب وىطىفزي .وۆڭٍىٕي ئىؽالِؽب ِبٍىً
لىٍىؿ ئوثَېىزٍىطى ھەِّىسىٓ ئەۋۋەي ثەھطىّەْ لىٍىٕسى ۋە ئبالھىسە ٔىؽىۋىگە ئىگە ثوٌسى.
ضەؼۇٌۇٌالھ ئەڭ ئبۋاي ئەثۇ ؼ ۇـَبْ ئىجٕي ھەضثىە لىطىك ئولىَە (ثىطوىٍوؼب ٍېمىٓ) ئبٌزۇْ ۋە ٍۈظزأە
رۆگە ثىطىۋەرزي .ئەثۇ ؼۇـَبْ :ئوؼٍۇَ ٍەظىسوىچۇ؟ زېگۀىسى ،ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇٔىڭؽىّۇ ـۇٔچىٍىه
ِىمساضزا ِبي زۇَٔب ثەضزى .ئەثۇ ؼۇـَبْ ٍۀە :ئوؼٍۇَ ِۇئبۋىَىگىچۇ؟ زېگۀىسى ،ئۇٔىڭؽىّۇ ٍۀە
ئبرىؽىٕىڭىىگە ئوذفبؾ ِىمساضزا ِبي  -زۇَٔب ئىٍزىپبد لىٍسى .ھەوىُ ئىجٕي ھىعاِؽب ٍۈظ زأە رۆگە
ثەضگۀىسى ،ھەوىُ ٍۀە ٍۈظ رۆگە ئىٍزىپبد لىٍىفٕي ؼوضىسى .ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇٔىڭؽب ٍۀە ٍۈظ رۆگە
ثۇٍطۇزى .ئۇٔىڭسىٓ وېَىٓ ؼەپۋاْ ئىجٕي ئوِەٍَىگە ٍۈظ رۆگە ثەضگۀىسى ،ئوِۇ ئبلب  -ئبضلىسىٓ
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ؼوضاپ ئۈچ ٍۈظ رۆگىگە ئىگە ثوٌسى .ھبضىػ ئىجٕي ھبضىػ ئىجٕي وەٌسىگە ٍۈظ رۆگە ثەضزى.
ـۇٔىڭسەن لۇضەٍؿ وبرزىۋاـٍىطى ۋە ثبـمب لەثىٍە ئبلؽبلبٌٍىطىسىٓ ثىط لبٔچە وىفىگە ٍۈظزىٓ -
ٍۈظزىٓ رۆگە ئىٍزىپبد لىٍسىٍ .ۀە ثىط لىؽىٍّىطىؽب ئەٌٍىىزىٓ لىطىمزىٓ ثەضزى .ھەرزب ئەي
ئ بضىؽىسا ِۇھەِّەز رۆگەپ وېزىفىسىٓ لوضلّبً ثېطىسىىەْ ،زېگەْ ذەۋەض ربضلبٌسىٔ .ەرىغىسە،
ـۇ ئەرطاپزىىي ئەئطاثي (ثەزەۋى) ٌەض ضەؼۇٌۇٌالھسىٓ ِبي رەٌەپ لىٍىپ روپ  -روپ وېٍىپ ،ھەرزب
ئۇٔي ِەٍسإٔىڭ ئەڭ چېزىسىىي ثىط زەضەخ رۈۋىگىچە لىؽزبپ ئبپبضزى .زەضەخ ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ
ضىساؼي (ٍەوزەن)ٔي ئىٍىۋاٌسى ،ثۇ چبؼسا ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇالضؼب :ئي ذبالٍىك! ضىساٍىّٕي ؼۇٔۇپ
ثىطىڭالض ،ئبٌالھ ثىٍەْ لەؼەِىي ،ئەگەض ھبظىط ٍېٕىّسا رەھبِە زەضەذٍىطىٕىڭ ؼبٔىچە ِبي ِۈٌۈوىُ
ثوٌؽب ،ئۇٔىڭسىٓ ئۆظۈِگە ئبظضالّۇ لبٌسۇضِبً ،ھەِّىٕي ؼىٍەضگە ثېطىۋەرىەْ ثوالرزىُِ .ەْ
ئۇٔساق ثېرىً ،وۆظى وىچىه ،لوضلۇٔچبق وبظظاپالضزىٓ ئەِەؼّەْ ،زېسى .ئبٔسىٓ ئۇ رۆگىؽىٕىڭ
ٍېٕىؽب ثېطىپ ،رۆگىؽٕىڭ ٌووىؽىسْ ثىط ربي ٍۇڭٕي ٍوٌۇپ ئبٌسى  -زەِ ،ۇٔساق زېسى :ؼىٍەضٔىڭ
ثۇ ئوٌغب  -پوٌغب زېگەْ ثىط ٔېّىٍىطىڭالضزىٓ ِبڭب ِۇـۇٔچىٍىىّۇ لبٌّبٍسۇ ،پەلەد ثەـزىٓ ثىطى
لبٌىسۇ ،ئۇ ثەـزىٓ ثىطىّۇ ٍۀە ؼىٍەضگە لبٍزۇضىٍىسۇ.
ئىؽالَ زىٕىؽب ِبٍىً لىٍىؿ ئوثَىزٍىطىؽب ضەؼۇٌۇٌالھ ئۆظى چبؼالپ ثېطىپ ثوٌؽبٔسىٓ وېَىٓ،
ظەٍس ئىجٕي ؼبثىزٕي لبٌؽبْ ؼۀىّەرٍەض ثىٍەْ ئەؼىطٌەضٔىڭ ؼبٔىٕي ئېٍىفمب ثۇٍطىسى .ئبٔسىٓ
ئۇٔي لوـۇٕٔىڭ وىفي ثېفىؽ ب چبچمبٔىسى .ھەض ثىط ئبزەِگە رۆد رۆگە ،لىطىك زأە لوً رەلؽىُ
ثوٌسىٔ .بۋازا ئبرٍىك ثوٌؽب ئوْ ئىىىي رۆگە ۋە ٍۈظ ٍىگىطِە لوٍؽب ئىگە ثوٌسى .ثۇ رەلؽىّبد
ٔبھبٍىزي وۈچٍۈن ؼىَبؼىَىۋىٍىىىە ئىگە ئىٕزبٍىٓ زأب رەلؽىّبد ثوٌؽبٔىسى .چۈٔىي ،زۇَٔبزا
ـۇٔساق ثىط لىؽىُ وىفىٍەض ثبضوي ،ئۇالضٔي ھەلىمبٔىَەد لبٍٕىّىؽب ئەلىٍٍىطى ۋە رەپەوىۇض ،ئبڭ -
ئىسضاوٍىطى ئەِەغ ،ثەٌىي گبي  -لوضؼبلٍىطى ؼۆضەپ ئەوىطىسۇ ،ثۇ ذۇززى ئۈضۈوىەن ،ئبؼبۋ
ھبٍۋأالضٔي ٍەَ  -ذەـەوىە ئبٌساپ لوربٔؽب ئبِبْ  -ئىؽەْ ؼوٌىۋاٌؽبٔؽب ئوذفبٍسۇ .ثۇٔسالالضِۇ
ئىّبْ  -ئىؽالِؽ ب ِبٍىً لىٍىٕىفي ئۈچۈْ ھەضذىً لىعىمزۇضۇؾ ۋە عەٌپ لىٍىؿ ۋاؼزىٍىطىگە
ِۇھزبط ،ئەٌۋەرزە.
ثۇ ؼىَبؼەرٕي زەؼٍەپزە ئبٔچە ٍبذفي چۈـىٕىپ وەرّىسى .ـۇڭب ھەضذىً ئۆؼەن گەپ -
ؼۆظٌەض پەٍسا ثوٌسى .ئۀؽبضالض ئبـۇ ؼىَبؼەرٕىڭ ظىَٕىٕي ئەڭ وۆپ ربضرزي .ئۇالض ھۇٔەٍٓ ھەزىَە
ؼوۋؼىٍىطىسىٓ پۈرۈٍٔەً ِەھطۇَ لبٌؽبٔىسى .ۋەھبٌۀىي ،لىَىٓ پەٍززە چبلىطىٍؽبٔسا ئۇچمبٔسەن
وېٍىپ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ثىٍەْ ِۆضىٕي ِ -ۆضىگە رىطەپ عەڭ لىٍىپ لوـۇٕٔىڭ
چېىىٕىؿ ھبٌىزىٕي ؼەٌىجە ۋە ظەپەض ھبٌىزىگە ئۆظگەضرىۀٍەض زەي ئۀؽبضالض ئىسى .ئەِسىٍىىزە
ثوٌؽب عەڭٕىڭ ربضاق  -رۇضۇلىٕي ئبڭالپال لۇٍطۇلىٕي ذبزا لىٍىپ رىىىۋەرىۀٍەض لوٌٍىطىؽب
ئۇچۇِالپ ئبٌزۇْ  -وۈِۈـٍەضٔي ئېٍىپ ،ذۇـبٌٍىمىسىٓ وۆظٌىطى ئبالق  -عبالق ثوٌۇپ وەرزي .
ئەِّب ،ئۇالضچۇ رېري ثىط لوٍٕىڭ ثوٍٕىؽب ئبضؼبِچب ؼېٍىپ ثبلّىسى .ئىجٕي ئىؽھبق ئەثۇ ؼەئىسىً
ذۇزضىََ ي (ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ) زىٓ ٔەلىً لىٍؽبْ ثىط ھەزىؽزە ِۇٔساق زەٍسۇ :ضەؼۇٌۇٌالھ ،ثۇ
ؼۀىّەرٍەضزىٓ لۇضەٍفٍەضگە ۋە ثبـمب ئەضەة لەثىٍىٍىطىگە وۆپٍەپ ثېطىپ ئۀؽبضالضؼب ھېچ ٔەضؼە
رەگّىگۀسىٓ وىَٓ ،ثۇ وىفىٍەض ئۆظ ئىچىسە ذبپب ثوٌۇپ ثەظى گەپٍەضٔي لىٍسى .ھەرزب ئبچچىمىؽب
پبٍٍىّىؽبْ ثىطؼي :ئەظثىطاٍي ذۇزا! ضەؼۇٌۇٌالھ ئەِسى ئۆظ لەۋَ  -عبِبئەرٍىطىٕي رېپىۋىٍىپ
ثوٌسى ،زېسى .ؼەئەز ئىجٕي ئۇثبزە ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ٍېٕىؽب وىطىپ :ئي ضەؼۇٌۇٌالھ! ؼەْ ئۆظ لەۋَ -
لېطىٕساـٍىطىڭؽب ۋە ثبـمب لەثىٍە ئبلؽبلبٌٍىطىؽب ظوض ِىمساضزا ؼوۋؼب ۋە ھەزىَەٌەضٔي رۆوۈپ ثېطىپ،
ئۀؽبضالضزىٓ ئىجبضەد ثۇ ثىط عەِەد وىفىٍەضگە ھېچ ٔەضؼە ثەضِىگۀىسىٓ وېَىٓ ئۇالض ؼۀسىٓ
ذبپب ثوٌۇپزۇ ،زېۋىسى ،ضەؼۇٌۇٌالھ :ؼۀّۇ ذبپب ثوٌسىڭّۇ؟ زەپ ؼوضىسى ،ؼەئەز ئىجٕي ئوثبزە :ئي
ضەؼۇٌۇٌالھ! ِۀّۇ ـۇالضٔىڭ ثىطى  -زە ،ئەٌۋەرزە ،زېسى .ضەؼۇٌۇٌالھ :ئۇٔساق ثوٌؽب لەۋِىڭٕي ِۇٔۇ
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ئىھبرە ئىچىگە ٍىؽمىٓ ،زېسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ؼەئەز ئۀؽبضالضٔىڭ لېفىؽب چىمىپ ئۇالضٔي ھېٍىمي
ئىھبرە ئىچىگە ٍىؽسىِ .ۇھبعىطالضزىٓ ثىط ثۆٌۈن وىفىٍەض وەٌگۀىسى .ئۇالضٔي وىطگىٍي لوٍسى.
ئبٔسىٓ ٍۀە ثىط ثۆٌۈوٍەض وەٌگۀىسى ،ئۇالضٔي وىطگۈظِىسى .ئۇالض روٌۇق ٍىؽىٍىپ ثوٌۇۋىسى ،ؼەئەز
چىمىپ ضەؼۇٌۇٌالھمب :ئۀؽبضالض ٍىؽىٍىپ ثوٌسى ،زەپ ذەۋەض لىٍسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ضەؼۇٌۇٌالھ
ئۇالضٔىڭ ٍېٕىؽب وىطىپ ئبۋۋاي ئبٌالھمب ھەِسۇؼبٔب ئېَززي ،ئبٔسىٓ ِۇٔساق زېسى :ئي ئۀؽبضالض
عبِبئەؼي! ِبڭب ؼىٍەض رەضىپىسىٓ ئبڭالٔؽىٕي لب ٔساق گەپ؟! ئۇ ؼىٍەضٔىڭ وۆڭٍۈڭٍەضزە ِبڭب
ئبچچىمڭالض وەٌگىٕىّۇ؟! ِەْ ؼىٍەضٔىڭ لېفىڭالضؼب ثېطىفٕىڭ ئبٌسىسا ؼىٍەض ئبظؼۇْ  -گۇِطاھ
ذەٌك ئەِەؼّىسىڭالض ،ئبٌالھ ؼىٍەضٔي ِېٕىڭ ؼەۋەثىُ ثىٍەْ ھىساٍەد لىٍّىسىّۇ؟ وەِجەؼەي -
ٔبِطاد ئىسىڭالض ،ئبٌالھ ؼىٍەضٔي ثبً لىٍّىسىّۇ ؟ ئۆظئبضا ئبزاۋەرٍىه زۈـّۀٍەضزىٓ ئىسىڭالض،
ئبٌالھ لەٌجىڭالضٔي ثىطٌەـزۈضۈپ ؼىٍەضٔي ٍبضاـزۇضِىسىّۇ؟ ئۀؽبضالض :ـۇٔساق ،ئبٌالھ ۋە ئبٌالھٕىڭ
پەٍؽەِجىطىٕىڭ ٍبذفىٍىمي وۆپزۇض ۋە ئەۋظەٌسۇض ،زېَىفزي .ضەؼۇٌۇٌالھ ٍۀە :ئي ئۀؽبضالض
عبِبئەؼي! عبۋاة ثىطىڭالضچۇ؟ زېگۀىسى ،ئۀؽبضالضٔ :ېّىسەپ عبۋاة ثېطەضِىع ئي ضەؼۇٌۇٌالھ!
ٍبذفىٍىك ئبٌالھمب ۋە ئبٌالھٕىڭ پەٍؽەِجىطىگە ِۀؽۇپ ،زەپ رۇضۇۋاٌسى .ضەؼۇٌۇٌالھ :ئەگەض
ذبٌىؽبڭالض :ؼېٕي ثبـمىالض ٍبٌؽبٔؽب چىمىطىپزىىەْ ،ثىع ضاؼذ زەپ ئېزىطاپ لىٍسۇق ،ئەي
ربـٍىۋىزىپزىىەْ ،ثىع لوٌٍىسۇق ،لوؼٍىۋىزىپزىىەْ ،ثىع ئبضىّىعؼب ئبٌسۇقٔ ،بِطاد ٍولؽوٌىۀؽەْ،
ؼەِروضٌۇق لىٍسۇق ،زېَفىڭالض ِۇِىىٓ ،ئەٌۋەرزە ضاؼذ زەٍؽىٍەض .ئي ئۀؽبضالض! ثەظى
ئبزەٍِەضٔي ِۇؼۇٌّبْ ثوٌؽۇْ ئۈچۈْ زۇَٔبٔىڭ ٍولىالڭ ٔەضؼىٍىطى ثىٍەْ ثەھطىّەْ لىٍىپ،
ؼىٍەضٔي ئىّبٔىڭالضؼب ربپفۇضؼبَ ـۇٔىڭؽب ئ بچچىمىڭالض وەٌسىّۇ؟ ئي ئۀؽبضالض! ثبـمىالض لوً -
وبٌىالضٔي ھەٍسەپ وەرؽە ،ؼىٍەض ٍۇضرۇڭالضؼب ضەؼۇٌۇٌالھٕي ئېٍىپ لبٍزىفمب ضاظى ثوٌّبِؽىٍەض؟
ئبٌالھ ثىٍەْ لەؼەِىي ،ئەگەض ھىغىطەد ثوٌّىؽبْ ثوٌؽب ِەْ ئۀؽبضالضزىٓ ئەۋەرىٍگەْ ثوالرزىُ .
عىّي ئبزەٍِەض ثىط ٍوٌسا ِېڭىپ ،ئۀؽبضالض ٍۀە ثىط ٍوٌؽب ِبڭؽب ِەْ چولۇَ ئۀؽبضالض ِبڭؽبْ
ٍوٌٕي رۇرمبْ ثوالرزىُ .ئي ئبٌالھ! ئۀؽبضالضؼب ضەھّەد لىٍؽىٓ ،ئۀؽبضىال ضٔىڭ ثبٌىٍىطىؽب ضەھّەد
لىٍؽىٓ ۋە ئۇالضٔىڭ ٔەۋضە  -چەۋضىٍىطىگە ضەھّەد لىٍؽىٓ ،زېسى .ثۇ چبؼسا ئۀؽبضالض وۆظ ٍېفي
لىٍىفىپ وەرزي ،ھەرزب ؼبلبٌٍىطى ھۆي ثوٌۇپ وەرزي .ئۇالض ِۇٔساق زېسى :ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ
رەلؽىّبرىؽب ضاظى ثوٌسۇق ۋە ٔېؽىۋىّىعٔىڭ ضەؼۇٌۇٌالھ ثوٌىفىؽب ضاظى ثوٌسۇق ،ئبٔسىٓ
ضەؼۇٌۇٌالھّۇ لبٍززي ۋە ئۇالضِۇ ربضلىٍىفزي.
-4131عۇئبي :ھەۋاصىٓ ئەٌچىٍىشىٕىڭ وىٍىؾي
ؼۀىّەرٍەض رەلؽىُ لىٍىٕىپ ث وٌؽبٔسىٓ وېَىٓ ھەۋاظىٓ ئەٌچىٍىطى ئۆظٌىطىٕىڭ ِۇؼۇٌّبْ
ثوٌؽبٍٔىمىٕي ثىٍسۈضۈپ وەٌسى .ئۇالض ظۇھەٍط ئىجٕي ؼەضزا ثبـچىٍىؽىسا ئوْ رۆد ئبزەَ ئىسى.
ئەٌچىٍەض ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئىّىٍساؾ ربؼىؽي ئەثۇ ثەضلبٕٔىّۇ ئېٍىپ وەٌگۀىسى .ئەٌچىٍەض
ضەؼۇٌۇٌالھزىٓ ئۇالضؼب ٍبذفىٍىك لىٍىؿ ٍۈظىؽىسىٓ ئەؼىط ۋە ِبي ِ -ۈٌۈوٍىطىٕي لبٍزۇضۇپ
ثېطىفٕي رىٍىسى .ئۇالض ضەؼۇٌۇٌالھمب وىفىٕىڭ زىٍىٕي ئېطىزىسىؽبْ ـىطىٓ  -ربرٍىك گەپٍەضٔي
لىٍؽبٔىسى ،ضەؼۇٌۇٌالھ :وۆضۈپ رۇضۇپؽىٍەضِ ،ەْ ٍبٌؽۇظ ئەِەؼّەْ ضاؼذ گەپ لىٍىفٕي ٍبذفي
وۆضىّەْ ،ؼىٍەض ربٌالڭالض ئوؼۇٌٍىطڭالض ۋە ذورۇْ  -لىعٌىطىڭالضؼب رۇضاِؽىٍەض ٍبوي ِبي -
زۇَٔبٌىطىڭالضؼىّۇ؟ زېسى .ئۇالض ثىطزەنٔ :ەؼٍىّىعگە ھېچ ٔەضؼىٕي رەڭ لىٍّبٍّىع،
زىَىفىۀىسى ،ضەؼۇٌۇٌالھ « :ئۇٔساق ثوٌؽب ؼىٍەض پىفىٓ ٔبِىعىسىٓ وېَىٓ ئوضٔۇڭالضزىٓ رۇضۇپ:
ضەؼۇٌۇٌالھٕي ِۇئّىٍٕەضگە (ئبضىؽب ؼېٍىپ) وەٌزۈض ۈپ ۋە ِۇئّىٍٕەضٔي ضەؼۇٌۇٌالھمب ـىپي
وەٌزۈضۈپ ئەؼىطٌىطىّىعٔي لبٍزۇضۇپ ثېطىفىڭالضٔي ؼوضاٍّىع ،زەڭالض ،زېسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇالض
ضەؼۇٌۇٌالھ پىفىٓ ٔبِىعىسىٓ پبضىػ ثوٌؽبْ ھبِبْ ئوضۇٍٔىطىسىٓ رۇضۇپ ـۇٔساق لىٍؽبٔىسى،
ضەؼۇٌۇٌالھِ :ەْ ِېٕىڭ لوٌۇِسىىي ۋە ثۀي ئبثسۇٌّۇرەٌٍىپ عەِەرىٕىڭ لوٌىسىىي ثبضٌىك
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ئەؼىطٌەضٔي چولۇَ لبٍزۇضۇپ ثىطىّەْ ھەِسە ثبـمىالضٔىڭّۇ لبٍزۇضۇپ ثېطىفىگە ھەٍسەوچىٍىه
لىٍىّەْ ،زېسى .ثۇ چبؼسا ثبضٌىك ِۇھبعىطالض ۋە ئۀؽبضالض ئىپبزە ثىٍسۈضۈپ :ثىعٔىڭ
ٔىؽىۋىٍىطىّىعِۇ ضەؼۇٌۇٌالھمب رەئەٌٍۇق زېَىفزي .ئەلطەئ ئىجٕي ھبثىػِ :ەْ ۋە ثۀورەِىَىُ
ذەٌمي لبٍزۇضۇپ ثەضِەٍّىع ،زېسى .ئوٍەٍٕە ئىجىٕي ھىَؽٕىّۇِ :ەْ ۋە ثۀي پەظاضە ذەٌمي
لبٍزۇضۇپ ثەضِەٍّىع ،زېسى .ئبثجبغ ئىجٕي ِەضزاؼّۇ ئىپبزە ثىٍسۈضۈپِ :ەْ ۋە ثۀي ؼوٌەٍىُ
ذەٌمىّۇ لبٍزۇضِبٍّىع ،زېگۀىسى ،ئۇٔىڭ ذەٌمي ثىطزەن :ثىعگە رەگّىؿ ثوٌؽىٕي ضەؼۇٌۇٌالھمب
ِۀؽۇپ ،زەۋەرزي .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇِ :ېٕي ٍەضگە لبضارزىڭالض ،زەپ عىّىپ لبٌسى .ضەؼۇٌۇٌالھ
ِۇٔساق زېسى :ثۇ ئبزەٍِەض ِۇؼۇٌّبْ ثوٌۇپ رەۋثە لىٍىپ وەپزۇ .ـۇٔىڭ ئۈچۈّٔۇ ِەْ ئۇالضٔىڭ
(ئەؼىطٌىطٔي) رەلؽىُ لىٍّبً ثىط لبٔچە وۈْ ؼبلٍىؽبٔىسىُ ،ئەِسى ِەْ ئۇالضٔي ئىرزىَبضىؽب
لوٍۇۋىسىُ ،ئۇالض ئۆظٌىطىٕىڭ ٔەؼىجىگە ھېچ ٔەضؼىٕي رەڭ لىٍّبٍسىىەْ ،ـۇڭب ٍېٕىسا ئەؼىط ثبضالض
لبٍزۇضۇپ ثىطىفىە ضاظى ثوٌؽب لبٍزۇضۇپ ثەضؼۇْ ،لبچبْ ئۆظ ٔىؽىۋىؽىٕي چىڭ رۇرىّەْ
زېگۈچىٍەض ثوٌؽىّۇ ،ثۇ لېزىّمي ئەؼىطٌەضٔي ھبظىط ئەٌچىٍەضگە چولۇَ لبٍزۇضۇپ ثەضؼۇْ .ئۇٔىڭ
ئوضٔىؽب وېَىٓ ئبٌالھ ثىعگە ؼۀىّەد ئبرب لىٍؽبٔسا رۇٔغي ثوٌۇپ ـۇالض ثىطگە ئبٌزە ھەؼؽە
وۆپەٍزىپ ؼۀىّەد ئبٌؽۇْ .عبِبئەرچىٍىه ثىطزەن لىٍىپ :ضاظى ثوٌسۇق ،ئي ضەؼۇٌۇٌالھ!
زېَىفزي .ضەؼۇٌۇٌالھ :ثىع ھبظىط ئبضاڭالضزىٓ وىّٕىڭ ضاظى ثوٌؽبٍٔىمىٕي ،وىّٕىڭ ٔبضاظى
ثوٌؽبٍٔىمىٕي ئۇلّبٍّىع ،ـۇڭب ھەِّىڭالض ٍبربلٍىطىڭالضؼب لبٍزىپ ،ۋەوىٍٍىطىڭالض پىىىطىڭالضٔي
ٍەرىۈظؼۇْ ،زېسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ِۇؼۇٌّبٔالض ھەۋظاىٓ ئەٌچىٍىطىگە ثەغ  -ثەغ ثىٍەْ
ئبؼبضەرزىىي ذورۇْ  -لىعٌىطىٕي ۋە ئوؼۇي ثبال چبلىٍىطىٕي لبٍزۇضۇپ ثىطىفزي .پەلەد ئوٍەٍٕە
ئىجٕي ھىؽٕي ئۇٔىڭؽب رەگّىؿ ثوٌؽبْ لوٌىسىىي ثىط لېطى ذورۇٕٔي لبٍزۇضۇپ ثەضگىٍي ئۇٔىّبً
وېَىٕطەن لبٍزۇضۇپ ثەضزى .ضەؼۇٌۇٌالھ ئەؼىطٌەض لبٍزىؿ ئبٌسىسا ھەِّىؽىٕي ِىؽىطزا ئىفٍۀگەْ
ثىطزىٓ وىَىُ  -وېچەوٍەض ثىٍەْ ربضرۇلالپ ٍوٌؽب ؼبٌسى.
-4135عۇئبي :ئۆِشە ھەج لىٍىپ ِەدىٕىگە لبٍحىؼ
ضەؼۇٌۇٌالھ عىئطأىسىىي رەلؽىّبد ۋە ئەؼىطٌەضٔي لبٍزۇضۇؾ ئىفٍىطىسىٓ پبضىػ ثوٌؽبٔسىٓ
وېَىٓ ،ـۇ ٍەضزىٓ ئۆِطە ھەعگە ئېھطاَ ثبؼالپ ھەضەِگە وىطىپ ئۆِطە ئبزا لىٍسى ۋە ِەوىىگە
ئەرزبپ ئىجٕي ئەؼىَسٔي ثبؾ ِەئّۇض (ۋاٌىٌ) لىٍىپ رەٍىٍٕەپ لوٍؽبٔسىٓ وېَىٓ ِەزىٕىگە
لبٍززي .ئۇ ِەزىٕىگە ـۇ ٍىٍي (ھىغىطىَىٕىڭ ٍ - 8ىٍي) ظۇٌمەئس ( - 11ئبً)ٔىڭ  - 24وۈٔي
لبٍزىپ وەٌسىِ .ۇھەِّەد ؼەظظاٌي (ئبٌالھ ئۇٔىڭؽب ضەھّەد لىٍؽۇْ) ِۇٔساق زېگەْ :ئبٌالھمب ِىڭ
ـۈوطىىي ،ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ثۇ لېزىُ ِەوىىسىٓ چوڭ ؼەٌىجە ربعىؽىٕي وىَىپ ،ظەپەض لۇچۇپ
ِەزىٕىگە لبٍزىپ وېٍىفي ثىٍەْ ثۇ ئۇٌۇغ ـەھەض (ٍۀي ِەزىٕە ِۇٔەۋۋەض)گە ِۇـۇٔىڭسىٓ ؼەوىىع
ٍىً ئىٍگىطى لەزەَ رەـطىپ لىٍىؿ ئورزۇضؼىسىىي پەضق ٔېّە زېگەْ ظوض! ٔېّە زېگەْ چوڭ! ئۇ
ثۇ چبؼسا پبٔبھٍىك ئىعٌەپ ؼېطىپ ِ -ۇؼبپىط ثوٌۇپ وەٌگۀىسى .ھېؽساـٍىك ۋە ٍبضزەِگە ِۇھزبط
ئىسى .ثۇ چبؼسا ِەزىٕە ذەٌمي ئۇٔي ھۆضِەرٍىسىٍ ،ۇلىطى ئوضۇْ ثەضزى ،ئبضىؽب ئېٍىپ ٍبضزەَ
لىٍسى .ئۇٔىڭؽب ٔبظىً لىٍىٕؽبْ ٔۇض (لۇضئبْ)ؼب ئەگەـزي .ضەؼۇٌۇٌالھ ئۈچۈْ عىّىٌ ئبزەٍِەضٔىڭ
زۈـّۀٍىه لېٍىفىؽب ،چەرىە لېمىفىؽب ئۇچطىسى .ئەٍٕي ۋالىززب ئۇ لېچىپ ِۇھبعىط ثوٌۇپ
وەٌگەْ چېؽىسا لىعؼىٓ لبضـي ئبٌؽبْ ئبق وۆڭۈي ِەزىٕە ذەٌمي ِبٔب ئەِسى ئۇٔي ؼەوىىع ٍىٍسىٓ
وېَىٓ ٍۀە ثىطلېزىُ لبضـي ئېٍىؿ ئبٌسىسا رۇضۇۋاربرزي .ۋەھبٌۀىي ،ئەِسى ئۇٔىڭؽب ِەوىىّۇ
ثوٍؽۇٔسى .ئۇ ئۆظىٕىڭ ظوِىگەض رەوەثجۇضٌۇلىٕي ۋە عبھىً رەضؼبٌىمىٕي چۆضۈپ ربـالپ ئۇٔىڭ
ئبٌسىسا ثىچبضە ھبٌەرزە لوي لوۋۇـزۇضۇپ رۇضؼبٔىسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇٔي ئىؽالِٕىڭ
ئىعظەد  -ھۆضِىزي ثىٍەْ ھۆضِەرٍەپ ئۇٔي ئوضٔىسىٓ زەغ رۇضؼۇظزى ۋە ئۇٔىڭؽب ـەضەپ ٌىجبؼىٕي
وەٍگۈظزى .ئۆرّۈـزىىي ثبضٌىك ذبربٌىمٍىطىٕي ۋە وەچۈضگۈؼىع گۇٔبھٍىطىٕي ئەپۇ لىٍسى« :وىّىي
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ھەلىمىٌ رەلۋازاضٌىك لىٍىسىىەْ ؼەثطى لىٍىسىىەْ (ٍبذفي ِۇوبپبرمب ئېطىفىسۇ) ،چۈٔىي ئبٌالھ
ٍبذفي ئىؿ لىٍؽۇچىالضٔىڭ ئەعطىٕي ثىىبض لىٍىۋەرّەٍسۇ» (ؼۈضە ٍۈؼۈؾ  - 90ئبٍەرٕىڭ ثىط
لىؽّي).
-4138عۇئبيِ :ەوىە ئىؾغبٌىَحىذىٓ وېَىٓ ئەۋەجىٍگەْ لوؽۇْ ۋە پىذائىَالس
ضەؼۇٌۇٌالھ ثۇ لېزىُ روٌۇق ظەپەض لۇچۇپ لبٍزىپ وەٌگۀسىٓ وېَىٓ ،ثىط ِەھەي ِەزىٕىسە
ِۇلىُ رۇضۇپ ئەٌچىٍەضٔي وۈرزي (لوثۇي لىٍسى) .ئبؼبؼىٌ لبرالَ ِەئّۇضٌىطىٕي رەٍىٍٕىسى .زىٕىٌ
زەۋەرچىٍەضٔي ئەۋەرزي ۋە ئبٌالھٕىڭ زىٕىؽب وىطىفزىٓ ثبؾ ربضرىپ ئەضەة عەِئَزىٕىڭ ھبظىطلي
ٍۈظٌىٕىؿ رەلسىطىگە رەْ ثەضِەٍۋارمبْ ثىط لىؽىّالضٔي عىّىمزۇضۇپ لوٍۇؾ ئۈچۈْ لوـۇٔالضٔي
ٍوٌؽب ؼبٌسى .ظەضثىساضالضٔي رەـىىٍٍىسى .ضەؼۇٌۇٌالھ ِەزىٕىگە لبٍزىپ وەٌگۀسىٓ وىَىٓ ئۇظاق
ئۆرّەً ھىغطىَۀىڭ ٍ - 9ىٍي ِۇھەضضەَ ( - 1ئبً) ٔىڭ ھىالي ئىېَي ِەزىٕە ئبؼّىٕىسا عۇالٌىؽبْ
ئبضىٍىمزب ھەضلبٍؽي لەثىٍىٍەضگە ِۇؼەززىك (ظاوبد ٍىؽىؿ ئىفٍىطىؽب ِەؼئۇي ئەِەٌساض)الضٔي
ئەۋەرزي .ھەض لبٍؽي لەثىٍە ۋە ئبٍّبلالضؼب ِۇؼەززىك (ظاوبد ٍىؽمۇچي ئەِەٌساض)الض
ئەۋەرىٍگىٕىسەن ،ئبضاي رەۋەٌىىىسە ئوِۇِىَۈظٌۈن رىٕىچٍىمٕي ئىفمب ئبـۇضۇؾ ئۈچۈْ ثەظى
عبٍالضؼب لوضاٌٍىك لوـۇْ رەـىىٍٍەپ ئەۋەرىفىە روؼطا وەٌسى.
ئۇثەٍسە ئىجٕي ھىؽٕي ئەٌپەضاظى لوـۇٔي :ھىغطىَىٕىڭ ٍ - 9ىٍي ِۇھەضضەَ ( - 1ئبً) زا
ئەٌٍىه ئبرٍىك ثىٍەْ ثۀي رەِىُ لەثىٍىؽىگە عبظا ٍۈضۈؾ لىٍىفمب ئەۋەرىٍسى .لوـۇْ وۈٔسۈظى
ٍوـۇضۇٔۇپ ،وېچىؽي ٍوي ٍۈ ضۈپ ئبذىطى ئۇالضؼب ؼەھەضزە ھۇعۇَ لوظؼىسى .زۈـّەْ رەضەپ
لېچىپ وەرزي .لوـۇْ ئۇالضزىٓ  11ئەض  21ئبٍبي ۋە ٔ 30بضؼىسە ثبٌىٕي لوٌؽب چۈـۈضۈپ
ِەزىٕىگە ھەٍسەپ وەٌسى ۋە ضەٍِە ثىٕزي ھبضىؽٕىڭ لوضۇؼىؽب ئوضۇٔالـزۇضۇٌسى .ئۇالضٔىڭ
وەٍٕىسىٓ ـۇ لەثىٍىٕىڭ وبرزىٍىطىسىٓ ئوْ وى في ِەزىٕىگە وېٍىپ ضەؼۇٌۇٌالھمب ٍېپىفىۋىٍىپ
ٍبٌۋۇضزى ،ئبٔسىٓ ئۇالض ِۇؼۇٌّبْ ثوٌۇـزي .ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇالضٔي ٔبھبٍىزي ٍبذفي وۈرۈۋاٌسى ۋە
ئۇالضؼب ذۇرۇْ ثبٌٍىطٔي لبٍزۇضۇپ ثەضزى.
لۇرجە ئىجٕي ئبِىط لوـۇٔيِ :ۇـۇ ٍىٍي ؼەپەض ئېَىسا رەثبٌە رەۋەٌىىىسىٓ رۇضثىگە ٍېمىٓ عبٍسا
ئوٌزۇضالالـمبْ ذەؼئەَ لەثىٍىؽىٕىڭ ثىط ئبٍّىمىؽب ئەۋەرىٍسى .لۇرجە ثبـچىٍىؽىسىىي لوـۇْ
ٍىگىطِە ئبزەِسىٓ رەـىىٍٍۀگەْ ثوٌۇپ ،ھەض ئىىىىؽي ثىطزىٓ رۆگىگە ٔۆۋەرٍىفىپ ِىٕىپ
ِبڭسى .لوـۇْ زۈـّۀگە ئۇـزۇِزۇد ھۇعۇَ لىٍىپ ،ئىىىي رەضەپ وەؼىىٓ ئېٍىفزي.
ٔەرىغىسە ھەض ئى ىىي رەضەپزىٓ ذېٍي وۆپ وىفي ٍبضىساض ثوٌسى .لوـۇْ ئەِىط ٌەـىىطى لۇرجە ۋە
ٍۀە ثىط لبٔچە وىفي ـەھىس ثوٌۇپ وەرزي .ئبذىطى ِۇؼۇٌّبٔالض ؼەٌىجە لىٍىپ زۈـّۀٕىڭ لوً -
چبضۋا ۋە لىع  -ذورۇٍٔىطىٕي ِەزىٕىگە ھەٍسەپ وەٌسى.
ظەھھبن ئىجٕي ؼۇـَبْ ئەٌىىالثي لوـۇٔي :ثۇ لوـۇْ ِۇـۇ ٍىٍي ضەثىئۇي ئەۋۋەٌسە ثۀي والة
ذەٌمىٕي ئىؽالِؽب زەۋەد لىٍىؿ ئۈچۈْ ئەۋەرىٍگەْ ئىسى .ثۀي وىالة ذەٌمي زەۋەرىە لبٍىً
ثوٌّبً ئبضىسا ئۇضۇؾ ٍۈظ ثەضزى .ئۇضۇـزب ِۇؼۇٌّبٔالضئۈؼزۈٍٔۈوٕي ئىگىٍەپ ،زۈـّەْ رەضەپزىٓ
ثىط ئبزەَ ئۆٌسى.
ئەٌمەِە ئىجٕي ِۇعەظظىع ِۇزەٌٍىغ ي لوـۇٔي :ثۇ لوـۇْ ِۇـۇ ٍىٍي ضەثىئۇي ئبذىط( - 4ئبً)زا
ئەٌمەِە ثبـچىٍىمىسا ئۈچ ٍۈظ ئبزەَ ثىٍەْ عىسزە زېڭىع ؼبھىٍىؽب ئەۋەرىٍسى .ؼەۋەثي
ھەثەـٍەضزىٓ ثىط رۈضوۈَ وىفىٍەض عىسزە ؼبھىٍىؽب روپٍىٕىپِ ،ەوىىٍىىٍەضگە لبضـي لبضالچىٍىك
ۋە ثۇالڭچىٍىك ھەضىىەرٍىطى ثىٍەْ ـۇؼۇٌٍۇٔۇـٕي پىالٍٔىؽبْ ئىسى .ئەٌمەِە عىسزىگە ٍېزىپ
ثېطىپ زېڭىعؼب ئىچىىطٌەپ وىطىپ ثىط ئبضاٌؽب ئۆرىۀىسى ،ئۇالض ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ظەضثىؽىسىٓ
لوضلۇپ ربضاپ وېزىفزي.
ئەٌي ئىجٕي ئەثي ربٌىپ لوـۇٔيِ :ەظوۇض لوـۇْ ِۇـۇ ٍىٍي ضەثىئۇي ئەۋۋەٌسە رەً
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لەثىٍىؽٕىڭ لەٌەغ ٔبٍِىك ثۇ رىٕي چېمىۋىزىفىە ئەۋەرىٍسى .ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇٔي  150ئبزەَ100 ،
رۆگە ۋە  50ئبد ثىٍەْ ٍوٌؽب ؼبٌسى .ئۇٔىڭؽب ثىطزأە لبضا ثبٍطاق ۋە ثىط زأە ئبق ضەڭٍىه رۇغ لبزاپ
ثەضزى .لوـۇْ ھبرەِٕىڭ ِەھەٌٍىؽىگە ٍېزىپ ثېطىپ ربڭ ؼەھەضزە ھۇعۇِٕي ثبـٍىۋەرزي .ئۇالض
عبھبْ ٍوضىؽۇچە لەٌەغ ثۇرىٕي چېمىپ ربـالپٔ ،ۇضؼۇْ وىفىٍەضٔي ئەؼىط ئېٍىپ ،لوً -
وبٌىالضٔي ٍىؽىپ ثىط ٍبلٍىك لىٍىپ ثوٌؽبٔىسى .ئەؼىطٌەض ئىچىسە ئەزىٌ ئىجٕي ھبرەِٕىڭ
ھەِفىطىؽىّۇ ثبض ئىسى .ئەزىٌ ئىجٕي ھبرەَ ـبِؽب لېچىپ وەرىەْ ئىسىِ .ۇؼۇٌّبٔالض لەٌەغ
ثۇرىٕىڭ ئبِجىطىسا ئۈچ زأە لىٍىچ ۋە ئۈچ زأە ؼبۋۇرٕي ثبٍمىسى .ئۇالض ئورزۇضا ٍوٌؽب وەٌگۀسە
ؼۀىّەرٍەضٔي رەلؽىُ لىٍىپ ثۆٌۈۋېٍىفزي .چبپؽبْ وەٌّەً لبٌؽبْ ؼۀىّەرٍەضٔي ضەؼۇٌۇٌالھمب
ئبربپ ئبٍطىپ لوٍۇـزي .ـۇ لبربضزا ئەزىٌ ئىجٕي ھبرەِٕىڭ ئبئىٍە ربۋاثبرٍىطىٕىّۇ رەلؽىُ
لىٍىفّىؽبٔىسى .ئەؼىطٌەض ِەز ىٕىگە ئېٍىپ وىٍىٕگۀسىٓ وېَىٓ ئەزىٌ ئىجٕي ھبرەِٕىڭ
ھەِفىطىؽي ضەؼۇٌۇٌالھمب ٍبٌۋۇضۇپ ئەضوىٍٕىىىە ئىطىفزي ۋە ثىط رۆگە ؼوضاپ ئەزىَٕي ئىعزەپ
ِبڭسى .ئەزىَٕىڭ ھەِفىطىؽي ِەزىٕىسىٓ چىمىپ ئۇزۇي ـبِؽب -لېطىٕسىفي ئەزىٌ ئىجٕي
ھبرەِٕىڭ ٍېٕىؽب ثبضزى .ئۇ لېطىٕسىفىؽب« :ضەؼ ۇٌۇٌالھ ئبربڭ لىٍّىؽبْ ئىفٕي لىٍسى ،ـۇڭب ؼەْ
ِەٍٍي ضىؽجىزىڭ ثوٌؽۇْ ٍبوي ثوٌّىؽۇْ ئۇٔىڭ ھۇظۇضىؽب ثبضؼىٓ» ،زېسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئەزىٌ
ھېچمبٔساق پبٔبھٍىمي ٍبوي ئبِبٍٔىك ئەھسىؽي ثوٌّىؽبْ ئەھۋاٌسا ٍوٌؽب چىمىپ ِەزىٕىگە وەٌسى ۋە
ئۇزۇٌال ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئىفىه رۈۋىسە روذزىسى .ئۇ ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئبٌسىسا ٍۈوۈٔۈپ ئوٌزۇضۇۋىسى،
ضەؼۇٌۇٌالھ ئبٌالھمب ھەِسۇؼبٔب ئېَزىپٔ :ېّە زەپ لبچزىڭ؟ ال ئىالھە ئىٍٍەٌالھ زېَىفزىٓ
لبچزىڭّۇ؟ ثىط ئبٌالھزىٓ ثبـمب ئىالھٕىڭ ثبضٌىمىٕي ثىٍەِؽەْ ٍە؟ زەپ ؼوضىسى .ئەزىٌٍ :بق،
زەپ عبۋاپ ثەضزى .ضەؼۇٌۇٌالھ ٍۀە ثىط ھبظا گەپ لىٍؽبٔسىٓ وېَىٓ ٍۀە« :ئبٌالھۇ ئەوجەض
زېَىٍگۀگە لبچبِؽەْ؟ ٍبوي ئبٌالھزىّٕۇ ئۇٌۇغ ثىط ـەٍئىٕي ثىٍەِؽەْ؟ زېسى .ئەزىٌٍ« :بق»،
زەپ عبۋاپ ثەضزى .ضەؼۇٌۇٌالھٍ « :ەھۇزىَالض ئبٌالھٕىڭ ؼەظىپىگە ئۇچطىؽبٔالضزۇضٔ ،بؼبضاالض ثوٌؽب
ئبظؼۇْ ِىٍٍەرزۇض» زېگەْ ئىسى ،ئەزىٌِ :ەْ ھەلىمەد ٍبلٍىؽۇچي ِۇؼۇٌّبٔسۇضِەْ ،زېسى .ثۇ
چبؼسا ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ چىطاٍي ذۇـبٌٍىمىسىٓ عىٍۋىٍۀسى ۋە ئۇٔي ئۀؽبضالضزىٓ ثىط وىفىٕىڭ
ئۆٍىگە ئوضۇٔالـزۇضزى .ئۇ ضەؼۇٌۇٌالھ ثىٍەْ ئەرە ئبذفبَ وۆضۈـۈپ رۇضزى.
-4121عۇئبي :جەثۇن غبصىحي
ھىغطىَۀىڭ ٍ - 9ىٍي ضەعەپ ( - 7ئبً) .ـۇٔىؽي ئېٕىمىيِ ،ەوىە پەرھىؽىسىٓ وىَىٓ
وىفىٍەض ئبٌالھٕىڭ زىٕىؽب روپ  -روپ ثوٌۇپ وىطىفىە ثبـٍىسىٌ .ېىىٓ ،ثۇ ٍەضزە ِۇؼۇٌّبٔالضؼب
رەھسىذ ثوٌۇپ رۇضؼبْ ثىط زۈـّەْ وۈچي ثبض ثوٌۇپ ئۇ ثوٌؽىّۇ (ئەٍٕي زەۋضزىىي ٍەض ـبضى
ثوٍىچە ھەضثىٌ وۈچي ئەڭ ظوض) ضۇَ ذبٔسأٍىك ئىسى .لەٍؽەض(ضۇَ ذبٔسأي) ِۇئزە ئۇضۇـىٕىڭ
ِۇؼۇٌّبٔالض ئۈچۈْ وەٌزۈضگەْ ئىغبثىٌ رەؼىطٌىطىٕي ۋە ئۆظ ِۇؼزەٍِىىىؽي ئبؼزىسىىي ئەضەة
لەثىٍىٍىطىٕىڭ ضۇٍِۇلالضٔىڭ ئبؼبضىزىسىٓ لۇرۇٌۇپ چىمىپ ِۇؼۇٌّبٔالضؼب ئەي ثوٌۇؾ ووٍىسا
ثوٌۇۋارمبٍٔىمىٕي ثۇ ذىً ئىسىَىۋى ثۇضۇٌۇؾ ئۇٔىڭ چېگطىؽي ئىچىگە لەزەِّۇ  -لەزەَ ئىچىىطٌەپ
ئەضەة ـبَ چېگطىؽىؽب رەھسىذ ؼېٍىۋارمبْ ثىطزىٓ  -ثىط چوڭ ذەۋپ  -ذەرەض ثوٌۇپ
لبٌؽبٍٔىمىٕي رؤۇپ ٍەرزيِ .ۇـۇ ئەھۋاٌالؼب ئبؼبؼەْ ِوئزە ئۇضۇـىؽب روٌۇق ثىط ٍىً ثوٌّبً رۇضۇپال
لەٍؽەض(ضۇَ ذبٔىسأي) ضۇٍِۇلالض ۋە ضۇِؽب لبضاـٍىك ؼەؼؽبْ ئەضەثٍىطى ۋە ثبـمب ئەضەة
لەثىٍىٍىطىسىٓ لوـۇْ رەـىىٍٍەـىە وىطىفزي ۋە چوڭ لبٍٔىك رۇلۇٔۇـمب رەٍَبضٌىك وۆضزى.
ضۇٍِۇلالضٔىڭ ِۇؼۇٌّبٔالضؼب لبضىزب وەڭ  -وۆٌەِسە ئۇضۇؾ لوظؼبؾ ئۈچۈْ عىسزى رەٍَبضٌىك
وۆضۈۋارمبٍٔىمي ھەلمىسىىي ذەۋەض ِەزىٕىگە ھەض رەضەپزىٓ ئۇچۇپ وېٍىفىە ثبـٍىسى.
ِۇـۇ ٍىٍي(ھىغىطىَىٕىڭ ٍ - 9ىٍي) ِەٌۇَ ثىط ئبٍسا ضەؼۇٌۇٌالھ ئبٍبٌٍىطىؽب ثىط ئبً ٍېمىٓ
ثبضِبؼٍىممب لەؼەَ لىٍؽبْ ثوٌۇپ ،ئۇ ئۆٍٕىڭ ئۈؼزىسىىي ثبٌىربٔىؽب چىمىۋېٍىپ ئۇالض(ٍۀي
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ئبٍبٌٍىطى)زىٓ ئبٍطىٍىپ رۇضؼبٔىسى .ؼبھبثە وىطاِالض زەؼٍەپزە ئىفٕىڭ رېگىٕي ئۇلّبً،
ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇالضٔىڭ ھەِّىؽىٕي ثىطالال ربالق لىٍىۋەرىەْ چېؽي ،ـۇڭب ھېچمبٍؽي ئبٍبٌي ثىٍەْ
ئبضاٍىؿ لىٍّبٍسىؽبْ چېؽي زەپ ئوٍالپ ؼەِگە پبرزي ۋە لبرزىك ثىئبضاَ ثوٌۇـزي .ئۇٔىڭ ئۈؼزىگە
ضۇٍِۇلالضٔىڭ ئۇضۇؾ رەٍَبضٌىمي ھەلمىسىىي ذەۋەضٌەض ِەزىٕىگە ٍېزىپ وېٍىفي ثىٍەْ رەڭ
ِەزىٕىسىىي ٍەضٌىه ِۇٔبپىمالضٔىڭ ئىؽۋاگەضچىٍىه ھەضىىەرٍىطى ۋەظىَەرٕي رېرىّۇ
وەؼىىٍٕەـزۇضۋەرىەْ .ثۇ ِۇٔبپىمالض ،ئىؽالَ زىٕىؽب ۋە ِۇؼۇٌّبٔالضؼب لبضىزب رۆد وۈظى ثىٍەْ
وۈرىەْ ٍبِبٍٔىمالضٔىڭ ضىئبٌٍىممب ئبٍٍىٕىفىسىٓ ئۈِىسىٕي رېرىچە ئۈظِىگۀىسى ،ـۇڭب ئۇالض ثۇ
لېزىُ ٔبھبٍىزي ھبٍبعبٍٔىٕىپ وەرزي ۋە ھەضىىىزىٕي رېعٌەرزي.
ئۇالض ثۇ لېزىُ ئۆظٌىطىٕىڭ ئبـۇ ضەظىً ئبضظۇ  -ئبضِبٍٔىطىٕىڭ ئەِەٌگە ئېفىؿ ۋالزي ٍېمىٕالپ
وەٌسى ،زەپ لبضاپ ِەزىٕىسە ؼۇٍىمەؼىذ پىالٔالؾ ۋە زۈـّەْ وۈچٍەض ثىٍەْ رىً ثىطىىزۈضۈؾ
ِەلؽىزىسەِ ،ەؼغىس ٔبِىسا ضەظىٍٍىه ئۇۋىؽىسىٓ ثىطٔي رەؼىػ لىٍسى .ئۇ ثوٌؽىّۇ ربضىرزىىي
ظىطاض ِەؼغىسى (ٍۀي ظىَبٍٔىك ِەؼغىس)ئىسى .ئۇالض ئۇ ِەؼغىسٔي وۇـطىٕي لبٍزب ثبؾ
وۆرۈضگۈظۈؾِ ،ۆئىّىٓ ِۇؼوٌّبٔالض ئبضىؽىؽب پبضاوۀسىچىٍىه ؼېٍىؿ ،ئۇالضٔىڭ ثىطٌىىىٕي
پبضچىالؾ ۋە ئبٌالھمب ،ئبٌالھٕىڭ ضەؼۇٌىؽب لبضـي رۇضؼۇچىالض(ئەثۇ ئبِىط ضاھىجمب ئوذفبؾ) ئۈچۈْ
ربٍبٔچ ثبظا رەؼىػ لىٍىفٕي ِەلؽەد لىٍؽبٔىسى .ئۇالض رېري ضەؼۇٌۇٌالھٕي ثۇ ِەؼغىسرە
رەثەضۇوەْ ٔبِبظ ئولۇپ ثىطىفىە رەوٍىپ لىٍؽبْ ئىسىٌ .ېىىٓ ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇضۇؾ ئىفي ثىٍەْ
ئبٌسىطاؾ ثوٌؽبچ مب ٔبِبظ ئۇلۇپ ثىطىؿ ئىفىٕي (ؼبظارزىٓ لبٍزىپ وەٌگۀسىٓ وېَىٕگە) وەٍٕىگە
ؼۇضزىٔ ،ەرىغىسە ئۇالض ِەلؽىزىٕي ئەِەٌگە ئبـۇضاٌّبٍال لبٌّبؼزىٓ ثەٌىي ؼۇٍىمەؼزي پبؾ
ثوٌۇپ لېٍىپ ئەي ئبضىؽىسا ضەؼۋا ثوٌسى .وېَىٓ ضەؼۇٌۇٌالھ ؼبظارزىٓ لبٍزىپ وېٍىپ ٔبِبظ ئولۇپ
ثىطىفٕىڭ ئوض ٔىؽب لۇضاٌٍىك لوـۇْ ئەۋەرىپ ھېٍىمي ِەؼغىس ٔبِىسىىي ئۇۋىٕي چۇۋۇۋەرزي.
ٍۇلىطىمىالض ِۇؼۇٌّبٔالض زۇچ وەٌگەْ ئەھۋاٌالض ۋە ربپفۇضۇۋاٌؽبْ ئبذجبضارالض ئىسى .ـۇ ئەؼٕبزا
ئۇـزۇِزۇد ـبِسىٓ ِەزىٕىگە ٍبغ ئېٍىپ وېٍىسىؽبْ ئۀجبد لەثىٍىؽىگە رەۋە ئەضەة
ؼوزىگەضٌىطى وەٌسى ،ئۇالضٔىڭ ئېَزىفىچە « ھىطەلٍي» (ضۇَ پبزىفبھي) لىطىك ِىڭ وىفىٍىه
لوـۇْ رەـىىٍٍەپ ئۇٔىڭ لوِبٔسأٍىمىٕي ضۇٍِۇلالضٔىڭ پۇـزىسىٓ ثوٌؽبْ ثىط وىفىگە رۇرمۇظؼبْ.
ئۇ ٍۀە ثۇ ئۇضۇـمب ئەضەة ذىطىؽزىئبٍٔىطىسىٓ ٌەذّي ،عۇظاَ ۋە ثبـمب لەثىٍىٍەضٔي لبرٕىفىفمب
چبلىطؼبْ .لوـۇٕٔىڭ ئبٌسى ثەٌمب(ِۇؼۇٌّبٔالض ثىٍەْ چىگىطىٍىٕىسىؽبْ ـبِؽب رەۋە ـەھەضٔىڭ
ٔبِي)ؼب وىٍىپ ئوضۇٔالـمبْ ۋەھبوبظاالض ثوٌسى .ثۇٔىڭ ثىٍەْ ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ وۆظ ئبٌسىسا
ئبعبٍىپ چوڭ ثىط ذەۋپ  -ذەرەضٔىڭ لبضا ووٌەڭگىؽي پۇالڭالـمب ثبـٍىسى.
ثۇ ذەۋەض ِەزىٕىٕىڭ ؼىَبؼىٌ ۋەظىَىزىٕي رېرىّۇ عىسزىٍَەـزۈضۈۋەرزي ،چۈٔىي ئبزەٍِەض
ٔبِطاد لىَىٕچىٍىمي ئېؽىط ،ئۇالغ  -ئىٍّەوىٍىطى ٍوٌؽب ٍبضىّبٍززي .ئۇٔىڭ ئۈؼزىگە ِەزىٕە
ذوضِىٍىطى ِىٍىك ِ -ىٍىك پىفمبْ ِەظگىٍگە روؼطا وېٍىپ لبٌؽبْ ثوٌؽبچمب ،ئبزەٍِەض ثبغ -
ۋاضأٍىطىسىٓ ۋە ؼبٍى ٍىك زەضەذٍىطىٕىڭ رۈۋىسىٓ ئبٍطىٍؽۇؼي وەٌّەٍززي ،لىؽمىؽي ثۇٔساق
ثىئەپ چبؼسا ؼەپەضگە چىمىفٕي ھېچىىُ ٍبلزۇضِبٍززي .ثۇٔي ئبظ زەپ ِۇؼبپە ئۇظاقٍ ،وي ٍۈضۇؾ
عبپبٌىك ،لىَىٕچىٍىك ئېؽىط ئىسى .پبٍسىؽىع ئبِىٍالض ٔۇضؼۇْ ئەِەٌىٌ ئەھۋاٌالض ئۀە ـۇٔساق
ِۇضەوىەپ ،ـبضائىذ لىَىٓ ثوٌۇۋارمبْ ثوٌؽىّۇٌ ،ې ىىٓ ضەؼۇٌۇٌالھ زەۋض ـبضائىزي ۋە ۋەظىَەد
رەضەلمىَبرىؽب ھەِّىسىٓ ئىٕچىىە ۋە ھەِّىسىٓ ثەن ٍىطالٕي وۆضەضٌىه ثىٍەْ ٔەظەض ؼېٍىپ
رۇضۇۋاربرزي .ـۇڭب ئۇ زۈـّەْ رەضەپٕىڭ چېگطا رەۋەٌىىىگە وەڭ وۆٌەٍِىه ؼبظاد لوظؼبپ ئۇالضٔىڭ
ئىؽالَ زىَبضىؽب ثبؼزۇضۇپ وىطىفٕىڭ لەرئي ئبٌسىٕي ئېٍىفٕي لبضاض لىٍسى.
ضەؼۇٌۇٌالھ ۋەظىَەرٕي ِبٔب ِۇـۇٔساق روؼطا ِۆٌچەضٌىگۀسىٓ وېَىٓ ؼبھبثە وىطاِالضؼب ئۇضۇؾ
رەٍَبضٌىمي وۆضۈـىە چبلىطىك لىٍسىِ .ەوىە ۋە ثبـمب ئەضەة لەثىٍىٍىطىگە ئبزەَ ئەۋەرىپ
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وىفىٍەضٔي ؼەپەضۋەض لىٍسى .ئىٍگىطوي ؼبظارالضزا زۈـّۀگە رۇٍسۇضِبؼٍىك ٍۈظىؽىسىٓ ؼبظاد
ٔىفبٔىٕي ئبـىبضىٍىّبٍززيٌ ،ېىىٓ ثۇ لېزىُ ئەھۋإٌىڭ عىسزىٍَىىي ۋە ذەۋپ  -ذەرەضٔىڭ
ئېؽىطٌىمىٕي ٔەظەضزە رۇرۇپ ضۇٍِۇلالضؼب لبضـي ئۇضۇؾ لوظؼبٍسىؽبٍٔىمىٕي ئۇلزۇضزى ۋە روٌۇق
رەٍَبضٌىك وۆضۈۋاٌؽۇْ ئۈچۈْ ئەھۋإٌي ئىٕىك زەپ ئوِۇِىٌ ِۇؼۇٌّبٔالضٔي عىھبزلب چبلىطزى.
ِۇؼۇٌّبٔالض پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالِٕىڭ ضۇِؽب لبضـي ئۇضۇؾ چبلىطىمىٕي ئبڭٍىؽبْ ھبِبْ ثەغ
 ثەؼزە ئبۋاظ لوـزي .ئۇالض لوي  -لوٌچە رەٍَبضٌىك وۆضۈپ ٔبھبٍىزي رېعٌىىزە ِەزىٕىگە ھبظىطثوٌۇـزي .ھەؾ  -پەؾ زىگۈچە ھەض لبٍؽي ئبٍّبلالضزىٓ ئوضۇق  -ؼېّىع رۆگە  -ربٍاللالضؼب ِىٕىپ،
ھەض لبٍؽي ووچب  -چىؽىطالضزىٓ ِەزىٕىگە ئېمىفمب ثبـٍىسى.
ثۇ ؼبظارزىٓ زىٍىسا ِۇٔبپىمٍىك وېؽىٍي ثبضالضزىٓ ثبـمب ثىطِۇ ئبزەَ ئبٍطىٍىپ لېٍىفمب وۆڭٍي
ئۇٔىّىسى .ھەرزب ٔبِطاد وەِجەؼەي وىفىٍەض ذىطاعەرزىٓ لىؽىٍؽبٍٔىمزىٓ ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئبٌسىؽب
وېٍىپ ئۇالضٔي ئۇالؼمب ئوضۇٔالـزۇضۇپ لوٍۇـٕي ئۇالضٔىڭّۇ ضۇَ ثىٍەْ ثوٌىسىؽبْ ئۇضۇـمب
لبرٕىفىؿ ئىطازىؽىٕىڭ ثبضٌىمىٕي ئېَزمبٔسا ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇالضؼبِ « :ېٕىڭ ؼىٍەضٔي رەِىٍٕەٍسىؽبْ
ئۇالؼٍىطىُ ٍوق» ،زېؽە « ئۇالض(عىھبزالب چىمىفمب) ؼەضپ لىٍىسىؽبْ ٔەضؼە ربپبٌّىؽبٍٔىمٍىطى
ئۈچۈْ ؼەِىىٓ ثوٌۇپ وۆظٌىطىسىٓ ٍبؾ رۆوىەْ ھبٌسا لبٍزىفبرزي» ؼۇضە ثەضائەد  - 92ئبٍەد.
ـۇٔىڭسەن ِۇؼۇٌّبٔالض ٍۀە ثەغ  -ثەغ ثىٍەْ پۇي ِبي ئىئبٔە لىٍسى .ؼەزىمە ثەضزى ۋە
ذەٍطى ؼبذبۋەد لوٌٍىطىٕي وەڭ ئېچىۋەرزي .ئوؼّبْ ئىجٕي ئەـفبْ ـۇ وۈٍٔەضزە  200رۆگىٕي
رولب َ ربضرۇلٍىطى ثىٍەْ ۋە  200ئولَە(ثىط ئولَە  12زەضھەَ ٍبوي  4 .37گىطاَ ئبٌزۇٔؽب رەڭ) ٔەق
پۇٌٕي رىغبضەد وبضۋىٕي رەـىىٍٍەپ ـبِؽب ٍوٌؽب ؼبٌّبلچي ثوٌۇۋاربرزي .ئۇ ثۇ ِبٌالضٔىڭ
ھەِّىؽىٕي ذۇزا ٍوٌىسا ؼەزىمە ثىطىۋەرزي ،ئبضلىسىٓ ٍۀە  100رۆگىٕي ئىگەض عبثسۇلٍىطى ثىٍەْ
ئىئبٔە لىٍسى ،ئۇٔىڭ وەٍٕىسىٓ ِىڭ زىٕبض(رىٍال)ٔي وۆرۈضۈپ وېٍىپ ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئىزىىىگە
رووىۀىسى ضەؼۇٌۇٌالھ زىٕبضالضٔي ـبضالٍىزىپ ئوڭ لوٌىسىٓ ؼوي لوٌىؽب رۆوۈپ« :ثۈگۈٔسىٓ
ئىزىۋاضەْ ئوؼّبْ لىٍىپ ؼبٌؽبْ ئىفالضٔىڭ ئۇٔىڭؽب ھېچ ظىَٕي ثوٌّبٍسۇ» زەٍززي .ئبٔسىٓ
ئوؼّبْ ٍۀە ئبضلب  -ئبضلىسىٓ ئەوىٍىپ رۆوىەْ ئىئبٔىٍىطىٕىڭ ئوِۇِىٌ ؼوِّىؽي ٔەق زىٕبضزىٓ
ثبـمب رولمۇظ ٍۈظ رۆگە ۋە ٍۈظ زأە ئبد (ئىگەض عبثسۇلٍىطى ثىٍەْ)لب ٍەرزي.
ئبثسۇضەھّبْ ئىجٕي ئەۋؾ ئىىىىَۈظ ئولَە ئىئبٔە لىٍسى .ئەثۇ ثەوطى ؼىسزىك ِبي -
زۇَٔبؼىٕىڭ عىّىؽىٕي ئېٍىپ وەٌسى ،ئۇ ثۇ ئۇضۇـمب رۇٔغي ثوٌۇپ ئىئبٔە ئېٍىپ وەٌگەْ وىفي
ثوٌۇپ « :ئبئىٍەِگە ئبٌالھ ۋە ئۇٔىڭ ضەؼۇٌىٕي لبٌسۇضزۇَ » زېسى .ئۇ رۆد ِىڭ زەضھەَ ئىسى.
ئۆِەض ئىجٕي ذەرزبپ ئىمزىؽبزىٕىڭ ثېطىّىٕي ثۆٌۇپ ئېٍىپ وەٌسى .ئبثجبؼّۇ ٔۇضؼۇْ ِبي -
زۇَٔبٔي ئەوىٍىپ ربـٍىسى .رەٌھە ،ؼەئەز ئىجٕي ئوثبزە ۋە ِۇھەِّەز ئىجٕي ِەؼٍەِەٌەضِۇ ٔۇضؼۇْ
ِبي ئىئبٔە لىٍسى .ئبؼىُ ئىجٕي ئەزٍي  90ۋەؼەق(ثىط ۋەؼەق  150وىٍوگىطاِؽب رەڭ) ذوضِب ئىئبٔە
لىٍسى .ثىط لبٔچە وۈٔسىٓ ثىطى ئىئبٔە لىٍؽۇچىالٔىڭ ئبٍىؽي ئۈظۈٌّىسى ھەِّە ئبزەَ ئبظزۇض -
وۆپزۇض ؼەزىمە ۋە ئىئبٔىٍىطىٕي ئېٍىپ وەٌسى ،ھەرزب ئۇالضٔىڭ ئىچىسە ھېچ ٔەضؼە ربپبٌّىؽب ثىط
ِۇز(ئۆٌچەَ ثىطٌىىي ثوٌۇپ ھبظىطلي ٌ 18ىزىطؼب رەڭ) ٍبوي ئىىىي ِۇز ثوٌؽىّۇ ثىط ٔەضؼىٍەضٔي
وۆرۈضۈپ وېٍەرزيِ .ۇؼۇٌّبْ ئبٍبٌالضِۇ لبضاپ رۇضِىسى .ئۇالض لۇزضىزىٕىڭ ٍىزىفىچە ثىٍەٍعۈن،
ِۇٔچبق ،ذبٌ ربي(پۇرمب ؼبٌىسىؽبْ ظىٕٕەد ثۇٍۇِي) ھبٌمب ،ظىطە ۋە ئۈظۈن چبؼٍىك ثىط ٔەضؼىٍىطىٕي
ئەۋەرىپ ؼبظارٕي لوٌٍىسى.
لىؽمىؽي ثۇ لېزىُ ھېچ وىُ لوي لوـزۇضۇپ رۇضِىسى .ھەِّە ئبزەَ ئبظزۇض  -وۆپزۇض ئىئبٔە
لىٍسى ،پەلەد ئىٕزبٍىٓ ئبظ ؼبٔسىىي رەثىئىزي ضەظىٍٍىه ثىٍەْ ٍۇؼۇضۇٌؽبْ ِۇٔبپىك ثەرجەذٍەضال
پۇي ِبٌٍىطىؽب وۆظ لىعاضرىپ ثىىبضؼب ثىطىفىە چىسىّىسى .ئۇالض رېري «ِۆئىّىٍٕەضٔىڭ ئىچىسىىي
ِەضزٌىه ثىٍەْ ؼەزىمە لىٍؽۇچىالضٔي ،ربلىزىٕىڭ ٍىزىفىچە ئبظ ؼەزىمە لىٍؽۇچىالضٔي ئەٍىجٍەٍززي
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ۋە ِەؼرىطە لىالرزي» ؼۇضە رەۋثە  - 79ئبٍەد.
ِۇؼۇٌّبٔالض ِۇ ـۇٔساق عىسزى رۇرۇـۇپ ئۇضۇؾ رەٍَبضٌىمىٕي پۈرزۈضگۀسىٓ وېَىٓ،
ضەؼۇٌۇٌالھ ِەزىٕىگە ئۆظ ئوضٔىسا ِۇھەِّەز ئىجٕي ِەؼٍەِۀي لبٌسۇضۇپ ٍوٌؽب چىمزي .ئۇ ٍوٌؽب
چىمىؿ ئبٌسىسا ئەٌي ئىجٕي ئەثي ربٌىپٕي لبٌسۇضۇپ ئۇٔي ِەذؽۇغ ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئبئىٍىؽىگە
لبضاـمب ثۇٍطىسى .ضەؼۇٌۇٌ الھ ٍۈضۈپ وەرىۀسىٓ وېَىٓ ِۇٔبپىمالض ئەٌىٕي ئەٍىپٍەپ ،ئۇٔىڭ
ئۈؼزىسە گەپ ربپمبٍٔىمزىٓ ئۇ زەضؼەظەپ ثوٌۇپ ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ وەٍٕىسىٓ ٍىزىفىۋاٌسى.
ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇٔي ِەزىٕىگە ٍۀە لبٍزۇضۇپ « :ؼەْ ثىٍەْ ِەْ ھبضۇْ ثىٍەْ ِۇؼبؼب ئوذفبؾ
ثوٌؽبق ضاظى ثوٌّبِؽەْ؟ ثىطال ِۀسىٓ وېَىٓ پەٍؽەِجەض وەٌّەٍسۇ ذبالغ» زېسى.
ضەؼۇٌۇٌالھ ئەٌىٕي ِەزىٕىگە لبٍزۇضۇۋەرىۀسىٓ وېَىٓ رەثۇومب لبضاپ ئىٍگىطىٍىسىٌ .ېىىٓ
لوـۇٕٔىڭ ؼبٔي وۆپ ثوٌؽبچمبِ 30( ،ىڭ وىفي ثوٌۇپ ِۇؼۇٌّبٔالض ثۇٔىڭ ئبٌسىسا ثۇٔساق ظوض
وۆٌەِسە رەـىىٍٍىٕىپ ثبلّىؽبْ ئىسى) ِۇؼۇٌّبٔالض گەضچە ئىئبٔە لوٌٍىطىٕي وەڭ ئېچىۋەرىەْ
ثوٌؽىّۇ ،روٌۇق رەٍَبضٌىك لىالٌّىؽبْ ثوٌؽبچمبٍ ،ۀىال لوـۇٔسا ئۇظۇلٍۇق ۋە ئۇالغ ِەؼىٍىؽىسە ظوض
لىَىٕچىٍىك وۆضۈٌسى 18 .ؼەوىىع ئبزەَ ثىط رۆگىگە ٔۆۋەرٍىفىپ ِىٕەرزي ،ثەظىسە ئۇالض زەي -
زەضەذٍەضٔىڭ ؼبظاڭ ٍ -وپۇضِبلىٍىطىٕي ٍېَىفىە ِەعجۇض ثوٌؽبْ ثوٌۇپ ،ئېؽىع ۋە ٌەۋٌىطى
ئىففىپ زوزىَىپ وەرزي .رۆگە ئۇالؼالض ِىٕگىٍي ٍىزىفّەٍۋارمبٕٔىڭ ئۈؼزىگە ئۇؼؽۇظٌۇق
ئبظاثىؽب چىسىّبً رۆگىٍەضٔي ئۆٌزۈضۈپ ئۇالضٔىڭ ؼۇ ذبٌزىؽىسىىي ؼۇالضٔي ئىچىفىە ِەعجۇض
ثوٌسى .ـۇ ؼەۋەپزىّٕۇ ثۇ لېزىّمي ؼبظارمب «عەٍفۇٌئوؼطە» ٍۀي «لىَىٕچىٍىك ؼبظىزي» زەپ ٔبَ
ثىطىٍسى.
لوـۇْ ـىّبٌؽب ٍۇضۇؾ ؼەپىطىسە ھىغطى (ٍۀي ربضىرزىىي ؼەِۇز ذەٌمىٕىڭ ربؾ ئوٍۇپ
ثىٕب لوپبضؼبْ عبٍي ۋازاٌموضا)زىٓ ئورزي .وىفىٍەض ئۇ ٍەضٔىڭ لۇزۇلٍىطىسىٓ ؼۇ ربضرىپ
ئىچّەوچي ثوٌۇپ ئبٌسىطاـمبٔىسى ضەؼۇٌۇٌالھ« :ئۇ ٍەضٔىڭ لۇزۇلٍىطىسىٓ ؼۇ ئىچّەڭالض،
ربھبضەرّۇ ئبٌّبڭالض ،ئۇٔىڭ ؼۇٍي ثىٍەْ ٍۇؼۇضۇٌؽبْ ذېّىطٔي رۆگە ئۇالؼالضؼب ھەٌەپ لىٍىپ
ثىطىۋېزىڭالض ،ئبظضالّۇ ٍەپ ؼبٌّبڭالض» زېسى ۋە ئۇالضٔي پەٍؽەِجەض ؼبٌىھ (ئەٌەٍـھىؽؽبالَ)ٔىڭ
رۆگىؽي ؼۇ ئىچىسىؽبْ لۇزۇلزىٓ ؼۇ ربضرىپ ئىچىفىە ثۇٍطىسى.
ؼەھىھۇٌجۇذبضى ثىٍەْ ؼەھىھۇٌّۇؼٍىّسا ئىجٕي ئۆِەض ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ٔەلىً لىٍىٕؽبْ
ثىط ھەزىؽزە ِۇٔساق زېَىٍگەْ « :ضەؼۇٌۇٌالھ ھىغطىسىٓ ئۆرىۀسە« :ئۆظٌىطىگە ئۆظٌىطى ظۇٌۇَ
لىٍؽبٔالضٔىڭ ِەھەٌٍىؽىگە ٍىؽب  -ظاض ثىٍەْ وىطىڭالض ،ـۇٔساق لىٍؽبٔسا ئۇالضؼب وەٌگەْ ئبظ اپ
ئۇلىجەرٍەض ؼىٍەضگە وەٌّىؽە وېطەن» زېسى ،ئبٔسىٓ ثېفىٕي ِەھىەَ ئوضاپ ئۇالؼٕي رىعٌىزىپ
ئبذىطى ھېٍىمي ۋازېسىٓ ئورۈپ وەرزيٍ .وي ئۈؼزىسە لوـۇٕٔىڭ ؼۇؼب ثوٌؽبْ ئىھزىَبعي ثەوّۇ
ئېفىپ وېزىپ ،ئبذىطى ضەؼۇٌۇٌالھمب ئۇؼؽۇٌۇلزىٓ ـىىبٍەد لىٍىفزي .ثۇ چبؼسا ضەؼۇٌۇٌالھ
ئبٌ الھؽب زۇئب لىٍؽبٔىسى ئبٌالھ ـۇئبْ ثىط پبضچە ثۇٌۇرٕي ئەۋەرىپ ٍبِؽۇض ٍبؼسۇضۇپ ثەضزى،
ٔەرىغىسە ھەِّە ئبزەَ ؼۇؼب لبٔسى ھەرزب لبچىٍىطىٕىّۇ روـمۇظۇۋېٍىفزي.
ضەؼۇٌۇٌالھ رەثۇومب ٍېمىٕالپ وېٍىۋىسى ئۇ لوـۇٔؽب ؼۆظ لىٍىپ« :ؼىٍەض ئبٌالھ ذبٌىؽب ئەرە
رەثۇومب ٍىزىپ ثبضىؽىٍەض ،ؼىٍەض ثەٌىىُ وۈْ ضاؼب لىعىؽبٔسا ئبٔسىٓ ٍېزىپ ثېطىفىڭالض ِۇِىىٓ.
ئۇ ٍەضگە ثۇضۇْ ٍىزىپ ثبضؼبٔالض ئۇ ٍەضٔىڭ ؼۇٍىگەِ ،ەْ ثبضؼۇچە لوي رەوىۈظِىؽۇْ» زېسى .ثۇ
ھەزىؽىٕي ٔەلىً لىٍؽۇچي ِبئبظ (ئبٌالھ ئۇٔىڭسىٓ ضاظى ثوٌؽۇْ) ِۇٔساق زەٍسۇ « :ـۇٔىڭ ثىٍەْ
ثىع ئەرىؽي رەثۇن وۀزىگە ٍېزىپ ثبضزۇق ،ئۇ ٍەضزىىي ثىط ثۇاللمب ئبٌٍىمبچبْ ئىىىي ئبزەَ ٍىزىپ
ثېطىپ ثوٌۇپزۇ .ثۇاللٕىڭ ؼۈٍىّۇ ٔبھبٍىزي ئبظ ؼىطؼىپ رۇضىسىىەْ ،ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇالضزىٓ:
«ثۇاللٕىڭ ؼۈٍىگە لوي رەوىۈظزۇڭالضِۇ؟»زەپ ؼوضىؽبْ ئىسى ،ئۇالض :ھەئە ،زەپ عبۋاة ثەضزى
ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇالضؼب ئبظضاق وبٍىسى ،ئبٔسىٓ ھېٍىمي ثۇاللزىٓ ئبظ  -ئبظزىٓ ئۇچۇِالپ ئېٍىپ ثىط -
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ئىىىي ئبزەِٕىڭ ئىچىفىگە ٍەرىىسەن ؼۇ ٍىؽىٍسى ،ضەؼۇٌۇٌالھ ثۇ ؼۇ ثىٍەْ ٍۈظ  -وۆظىٕي ۋە
لوٌىٕي ٍۇؼبٔسىٓ وېَىٓ ھېٍىمي ثۇاللمب رۆوىۀىسى ثۇالق ـۇ ئبْ ثۇٌسۇلالپ ئبلمىٍي رۇضزى،
ئبزەٍِەض ھەِّىؽي ئىچىپ لبٔسى ؼۇ روذزىّبً ئېمىۋاربرزي ،ئبٔسىٓ ضەؼۇٌۇٌالھ ِۇٔساق زېسى:
« ئي ِەئبظ! ئۆِطۈڭ ثوٌؽب ِۇـۇ ٍەضٌەضٔىڭ ثبؼۇ  -ثوؼزبٍٔىممب ئبٍٍىٕىپ وەرىۀٍىىىٕي ئۆظ وۆظۈڭ
ثىٍەْ وۆضىؽەْ».
ثىط وۈٔي ٍوي ئۈؼزىسە ضەؼۇٌۇٌالھ« :ثۈگۈْ وېچە لبرزىك ثوضاْ چىمىسۇ ،ھېچىىُ ئوضٔىسىٓ
رۇضۇپ ھەضىىەد لىٍّىؽۇْ ،رۆگىؽي ثبضالض رۆگىؽېٕىڭ پۇرىٕي ِەھىەَ چېزىۋەرؽۇْ» زېسى
ضاؼزىٕال ـۇ وېچىؽي لبرزىك ثوضاْ چىمىپ ،ثىط ئبزەَ ئوضٔىسىٓ رۇضؼبٔىىەْ ثۇضاْ ئۇٔي ئۈچۈضۇپ
رەً رېؽي رەضەپىە ئبپىطىپ ربـٍىۋەرزي .ضەؼۇٌۇٌالھ ثۇ لېزىّمي ؼەپەضزە ٍوي ثوٍي ٔبِبظالضٔي
پىفىٓ ثىٍەْ ئەؼىطٔي ،ـبَ ثىٍەْ ذۇپزۀٕي عەِئي رەلسىُ(ٍۀي ثىطٔي ئبظضاق وىچىىزۇضۇپ
ٍۀە ثىطىٕي ئبظضاق ئبٌسىؽب ؼۇضۇپ ثىطٌەـزۇضۇپ ئۇلۇؾ) ئۇؼۇٌي ثۇٍىچە ئبزا لىٍىپ ِبڭسى.
ئۇظاق ِۇؼبپىٕي ثېؽىپ رەثۇن وۀزىگە ٍېزىپ وەٌگەْ ئىؽالَ لوـۇٔي زۈـّۀٕىڭ ئبٌسىٕي
ر وؼۇؾ ئۈچۈْ ـۇ ٍەضگە ثبضىگبھ لۇضۇپ ئۇضۇـمب رەٍَبضٌىك وۆضزى .ثۇ چبؼسا ضەؼۇٌۇٌالھ لوـۇٔؽب
ٔۇرۇق ؼۆظٌەپ ئبعبٍىپ پبؼبھەرٍىهٌ ،ەثعى ئىرچبَ ِەظِۇٔي ِوي ؼۆظ ئىجبضىٍەضٔي ئىفٍىزىپ
لوـۇٕٔي ئىىىي زۇَٔبٌىك ثەذىذ  -ؼبئبزەرٕىڭ ھۇٌي ثوٌؽبْ عىھبزٔىڭ ؼەٌجىؽىٕي لوٌؽب
وەٌزۈضۈـىە چبلىطزى .ئۇ لوضلۇٔچبلٍىمٕىڭ ٔۇِۇؼٍۇق ئبلىۋىزىسىٓ ھەظەض ئەٍٍەرزي ۋە ئۇ
زۇَٔبزىىي ـەضِۀسىچىٍىىىزىٓ ئبگبھالٔسۇضزى .عەؼۇض ثبرۇض ثوٌۇـمب ئۇٔسېسى .ئۇ ٍۀە عبؼبضەد
ثىٍەْ ـېھىس ثوٌؽبٔالضؼب ئبذىطەرزە ثوٌىسىؽبْ ئبالھىسە ئىٍزىپبرالض ثىٍەْ ذۇؾ ثىفبضەد ثەضزى.
ثۇٔى ڭ ثىٍەْ لوـۇٕٔىڭ ھبضؼىٍٕىمي چىمىپ ضوھي وۆرۈضۈٌۈپ ئۇظۇق  -رۈٌۈن ٍىزىفّەؼٍىه،
ھەضثىٌ ئەؼٍىھەٌەض وەِچىً ثوٌۇؾٍ ،ەض ـبضائىزي ثىٍەْ رؤۇـّبؼٍىك ؼەۋەپٍەض رۈپەٍٍي وىٍىپ
چىممبْ ؼەَ  -ئۀسىفىٍەض ظاٍىً ثوٌسى .ھەِّەٍٍەْ ضوھىٌ عۇـمۇْ ،عەڭگىۋاض لىَبپەرىە وىطزى،
ئۇضۇؾ لىعؼىٍٕىمي وۈچەٍسى .ئۇالضٔىڭ ھەضثىطى ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ؼۆظى ئبٍبؼالـّبً رۇضۇپال:
« عەڭ ِەٍسأي ھبظىط ثوٌؽب ـۇ پېزي ئۇضۇـۇپ ،ـېھىس ثوٌؽبق» زەپ وېزىفزي.
ئەِّب ضۇَ زائىطٌىطى ۋە ئۇالضٔىڭ ٍبٌالّٔب ئىززىپبلساـٍىطى پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالِٕىڭ
لوـۇْ ربضرىپ وەٌگۀٍىىىٕي ئبڭٍىؽبٔسىٓ وېَىٓ رۀٍىطىگە لوضلۇٔچ ،رىزطەن ئوٌىفىپ
ؼەضاؼىّىگە چۈـزي ،ئۇالض ثبؼزۇضۇپ وېٍىؿ ئۇٍبلزب رۇضؼۇْ لبٔساق چىىىٕىؿ ئوٍىؽب پبرزي ۋە
وەٌگەْ پېزي ربضلبپ وېزىؿ لبضاضىٕي لىٍىفىپ ئبؼزبؼىٕب ربضلىٍىپ وېزىفزي.
ثۇٔىڭ ثىٍەْ رەثۇن ؼبظىزي ئبؼبؼىٌ عەھەرزىٓ ئبذىطالـزي .ئەِّب ثۇ ؼبظاد
ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ئبضإٌىڭ ئىچي ؼىطرىسىىي ـبْ  -ـەۋوىزىٕي ئىٍگىطوىسىٓ ھەؼؽىٍەپ
ئبـۇضزى .ئەِسى ھەض لبٔساق ثىط زۈـّەْ وۈچ ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ھەضثىٌ وۈچىٕي ؼەي
چبؼٍىّبٍسىؽبْ ثوٌسىِ .ۇؼۇٌّبٔالض ثۇ لېزىّمي رىٕىچ ئۇضۇؾ ثىٍەْ لبٍٔىك ئېٍىفىمبٔسا لوٌؽب
وېٍىفي رەؼىە روذزبٍسىؽبْ ؼبٍەد ظوض ؼىَبؼىٌ ۋە ئىغزىّبئىٌ ِۇۋەپپەلەٍەرٍەضگە ئېطىفزي.
عۇٍِىسىٓ ئەٍٍە ھبوىّي ٍۇھۀٕب ئىجٕي ضوثە ئۆظ ئىرزىَبضٌىمي ثىٍەْ وېٍىپ ضەؼۇٌۇٌالھ ثىٍەْ ثبط
ذىطاط ربپفۇضۇؾ ۋە ئەؼٍي ئوضٔىٕي ؼبلالپ لېٍىؿ روذزبِي ئىّعاٌىسى ،ئبضلىسىٕال عەضثب ۋە
ئەظضوھ ۋەوىٍٍىطى وېٍىپ ضەؼۇٌۇٌالھمب ثبط ذىطاط ربپفۇضىسىؽبٍٔىمىٕي ثىٍسۈضۈـزي .ضەؼۇٌۇٌالھ
ثىط پبضچە ِەوزۇپ ٍېعىپ ثىط ٔۇؼرىؽىٕي ئۇالضٔىڭ لوٌىسا لبٌسۇضزى.
ضەؼۇٌۇٌالھ رەثۇوزب رۇضۇۋارمبْ ِەظگىٍسە ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىسٔي  420ئبرٍىك ثىٍەْ
زۇِەروٌغۀسەٌٕىڭ ھبوىّ ي ئۇوەٍسىط زېگەْ وىفىٕي رۇرۇپ وېٍىفىە ئەۋەرزي ،ضەؼۇٌۇٌالھ
ذبٌىسلب « :ؼەْ ئۇٔي ئوۋ ئوۋالۋارمبْ ٍېطىسىٓ ربپىؽەْ» زېگۀىسى .ذبٌىس ٍېزىپ وېٍىپ ئۇٔىڭ
لوضؼىٕىسىٓ وۆظ ٍىزىُ ِىمساضى ٍىطالٍىمزب وۆظىزىپ رۇضزى .ثىط چبؼسا ثىط زأە ٍبۋا وبال وېٍىپ
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ئۇٔىڭ لەؼىطىٕىڭ زەضۋاظ ىؽىؽب ئۈؼۈـىە ثبـٍىسى ،ئووەٍسىط ثۇٔي رۇٍۇپ وبٌىٕي ئوۋٌىؽىٍي
چىمزي ،وېچە ثەوّۇ ٍوضۇق ئبٍسىڭ ئىسى ،ـۇٔىڭ ثىٍەْ ذبٌىس ئۇٔي رۇرۇۋېٍىپ ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ
ئبٌسىؽب ئېٍىپ وەٌسى .ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇٔىڭ لېٕىسىٓ وەچزي ۋە ئۇٔىڭ ثىٍەْ ئىىىي ِىڭ رۆگە
ؼەوىىع ٍۈظ رۇٍبق لوً ،رۆد ٍۈظ ؼبۋۇد ۋە رۆرَۈظ ٔەٍعە ربپفۇضۇؾ ثوٍىچە وېٍىفىُ ئىّعاٌىسى.
ئۇوەٍسىط ثبط ربپفۇضۇـمب لبٍىً ثوٌسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇٔىڭؽب ٍوھۀٕبؼب ٍېعىپ
ثەضگۀسەن زوِە ،رەثۇن ئەٍٍە ۋە رەٍّب لبربضىسا ئبِبٍٔىك ِەوزۇپٕبِىؽي ٍېعىپ ثەضزى.
ئىؽالَ لوـۇٔي رەثۇوزب ٔۇؼطەد لبظىٕىپ ظەپەض ثىٍەْ ِەزىٕىگە لبٍززي ،ئۇالض ھېچمبٔساق
پىفىەٌٍىىىە ٍوٌۇلّىسى .ئبٌالھ ِۆئىّىٓ ِۇؼۇٌّبٔالضٔي لبٍٔىك رولۇٔۇـزىٓ ؼبلٍىسى .لبٍىزؿ
ٍوٌىسا ثىط زاۋاْ ثوٍىؽب وەٌگۀسە ِۇٔبپىمالضزىٓ ئوْ ئىىىي وىفي ضەؼۇٌۇٌالھٕي لەؼزٍەپ
ئۆٌزۈضۈؾ ؼۇٍىمەؼزىٕي پىالٍٔىؽبْ ثوٌؽىّۇ ئەِەٌگە ئبـّىسى .ضەؼۇٌۇٌالھ ھوظەٍفەگە ئۇالٔىڭ
ئىؽىٍّىىىٕي ۋە پىالٍٔىؽبْ ؼۇٍمەؼزىٕي ئېَزىپ ثەضگۀىسى .ـۇڭب ھۇظەٍفە ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ
ِەذپىَەرٍىىىٕي ؼبلٍىؽۇچىؽي زەپ ئبربٌسى.
ِەزىٕە ذەٌمي ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ لبٍزىپ وەٌگۀٍىىىٕي ئبڭالپ لوظؼىٍىپ وەرزي .ئبٍبٌالض،
ثبٌىال ض ۋە لۇي چۆضىٍەض لىعؼىٓ ئبٌمىؿ ؼبزاٌىطىٕي ٍبڭطىزىپ ئىؽالَ لوـۇٔىٕي لبضـي ئېٍىؿ
ئۈچۈْ چىمزي .ضەؼۇٌۇٌالھ رەثۇومب ضەعەپ ( - 7ئبً)زا ئبرالٔؽبْ ئىسى ،ضاِىعاْ( - 9ئبً)زا
لبٍزىپ وەٌسى .ثۇ ؼبظارمب ئەٌٍىه وۈٔسەن ۋالىذ ؼەضپ ثوٌسى ،ثۇٔىڭسىٓ  20وۈْ رەثۇوزب ئۆرزي،
ثىط ئبٍسەن ۋالىذ ثېطىؿ  -وېٍىفىە وەرزي .رەثۇن ؼبظىزي ضەؼۇٌۇٌالھ لبرٕبـمبْ ئەڭ ئبذىطلي
ؼبظاد ثوٌۇپ لبٌسى.
رەثۇن ؼبظىزي ئۆظىٕىڭ ئۆظگىچە لىَىٓ ـەضد  -ـبضائىزي ثىٍەْ ئبٌالھٕىڭ ثىط لېزىٍّىك
چوڭ ئىّزىھبْ ؼىٕىمي ثوٌسى .ثۇ ؼبظارزب ھەلىمىٌ ،ؼەِىّىٌ ؼبزىك ِۆئىّىٓ ِۇؼۇٌّبٔالض ثىٍەْ
ـەوٍي ِۇؼۇٌّبٔالض ئبٍطىٍسىِ .بٔب ِۇـۇٔساق ـبضائىززب ؼىٕبؾ ئبٌالھٕىڭ ئىطازىؽي ثوٌۇپ ئبٌالھ
ِۇٔساق زەٍسۇ « :ئبٌالھ ٍبِبٕٔي(ٍۀي ِۇٔبپىمٕي ) ٍبذفىسىٓ (ٍۀي ِۆِىٕسىٓ) ئبٍطىّىؽۇچە
ِۆئىّىٍٕەضٔي(ٍۀي ؼىٍەضٔي) ھبظىطلي پېزىڭالضزا لوٍّبٍسۇ» (ؼۇضە ئبي ئىّطاْ  - 179ئبٍەرٕىڭ
ثىط لىؽىّي ) .زېّەن ثۇ ؼبظارمب ھەلىمىٌ ِۇؼۇٌّبْ ثوٌؽبْ وىفىٍەضال ئبرالٔسى ،ھەرزب ثۇ ؼبظارزىٓ
ؼۇؼۇضۇٌۇۋېٍىؿ ـۇ وىفىٕىڭ ِۇٔبپىمٍىمىٕىڭ ثەٌگىؽي ثوٌۇپ لبٌسى .ـۇڭب ثۇ لېزىُ ضاؼزىٕال
ئۆظضىؽي (ئەِەٌىٌ لىَىٕچىٍىمي) ثبضالض ٍبوي ئبٌالھ ۋە ئبٌالھٕ ىڭ پەٍؽەِجىطىگە ٍبٌؽبْ ئېَزىپ
ٍبٌؽبٔسىٓ ثبھبٔە ؼەۋەپ وۆضؼىزىپ لېپمىٍىفمب ضۇذؽەد ؼوضىؽبٔالض ۋە ٍبوي ثبـزىٓ ئبذىط
پەلەرال ضۇذؽەرّۇ ؼوضىّبً ئۆٍىگە وىطىپ ٍېزىۋاٌؽبْ ٍۈظى لېٍىٓ ِۇٔبپىمالضال لېپمبٌسى .ثۇ ٍەضزە
ٍۀە ھېچمبٔساق ثبھبٔىؽي ثوٌّىؽبْ ئەھۋاي ئبؼزىسا ٍۀىال لېپمبٌؽبْ ؼەِىّىٌ ٍبذفي
ِۇؼۇٌّبٔالضزىٓ پەلەد ئۈچ ٔەپەض وىفي(ئۇالض وەئەة ئىجٕي ِبٌىهِ ،ۇضاضە ئىجٕي ضەثىئە ۋە ھىالي
ئىجٕي ئوِەٍَەٌەض ئىسى) ثبض ثوٌۇپ ،ئبٌالھ ئۇالضٔي لبرزىك ئىّزىھبْ لىٍىپ ؼىٕؽبٔسىٓ وېَىٓ ٍۀە
رەۋثە ئبرب لىٍسى.
ثۇ ؼبظاد ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ رەؼى ط زائىطىؽىٕىڭ وېڭىَىفي ۋە ئۇالضٔىڭ ئەضەة ظېّىٕىؽب
ھووۆِىطأٍىك ٔوپوظىٕي رىىٍىفي ئۈچۈْ ٔبھبٍزي ٍبذفي رەؼىطى ثوٌسى .وىفٍەضٔىڭ ٔەظىطىسە
ئەِسى ئەضەة ظېّىٕىسا ئىؽالَ وۈچٍىطىسىٓ ثبـمب ھېچمبٔساق ثىط وۈچٕىڭ ِەۋعۇد ثوٌۇپ
رۇضاٌىفي ِۇِىىٓ ئەِەغ ئىىەْ ،زېگەْ لبضاؾ ـەوىٍٍۀسى .لبٌسۇق ِۇٔبپىك عبھىٍالضٔىڭ
لەٌجىسىىي ضەظىً ئبضظۇ  -ئبضِبٍٔىطى وۆپۆوىە ئبٍالٔسى ،ثۇ ؼبظارٕىڭ رەؼىط زائىطىؽىىڭ ٔەلەزەض
چوڭ ثوٌؽبٍٔىمىٕي ـۇٔىڭسىٓ وۆضۈۋاٌؽىٍي ثوٌىسۇوي ئەضەثٍەض ِەوىە ئىفؽبٌىَزىٕىڭ ئبٌسى -
وەٍٕىسە ضەؼۇٌۇٌالھمب ئبٔچە ِۇٔچە ئەٌچي ٍوٌالپ ئەي ثوٌۇؾ ٍوٌىٕي رۇرمبْ ثوٌؽىّۇ ثىطاق
ئبؼبؼٍىك ئەٌچي ٍوٌالؾ زوٌمۇٔي ِۇـۇ (رەثۇن) ؼبظىزىسىٓ وېَىٓ ئەڭ ٍۇلىطى پەٌٍىگە
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وۆرۈضۈٌسى .ھەرزب ثىط ِەظگىً ِەزىٕە ووچىٍىطى ئەٌچىٍەض ثىٍەْ ئبۋارٍىفىپ وەرزي.
-4127عۇئبي :جەثۇن غبصىحي ثوٌغبْ ٍىٍي ٍۈص ثەسگەْ ِۇھىُ ۋەلەٌەس
 .1ضەؼۇٌۇٌالھ رەثۇوزىٓ لبٍزىپ وەٌگۀسىٓ وېَىٓ ِەزىٕىسە ئوۋەٍّىط ئەعالٔي ثىٍەْ ئۇٔىڭ
ئبٍبٌي ئورزۇضىؽىسا ٌۀەد ئېَزىفىؿ ۋەلەؼي ٍۈظ ثەضزى.
 .2ئۆظىٕىڭ ظىٕب  -پبھىفە ئۆرىۈظگۀٍىىىٕي ئېزىطاپ لىٍىپ وەٌگەْ ؼبِىَس لەثىٍىٍىه
ھېٍىمي ئبٍبي ثبٌىؽىٕي ئەِچەوزىٓ ئبٍطىپ وەٌگۀسىٓ وېَىٓ ،ربؾ  -وېؽەن لىٍىپ
ئۆٌزۈضۈٌسى.
 .3ھەثەـىزبْ پبزىفبھي ئەؼھەِە ٔەعبـي ۋاپبد ثوٌسى .ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇٔىڭؽب ؼبئىجبٔە ِىَذ
ٔبِىعى ئولۇزى.
 .4ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئوؼّبْ ئىجٕي ئەـفبٔسىىي لىعى ئۇِّي وۇٌؽۇَ ۋاپبد ثوٌسى .ضەؼۇٌۇٌالھ
ئۇٔىڭؽب لبرزىك لبٍؽۇضزى ۋە ئوؼّبٔؽب « :ئەگەض ٍېٕىّسا ئۈچىٕچي ثىط لىعىُ ثوٌؽبْ ثوٌؽب ئۇٔي
ئەٌۋەرزە ٍۀە ؼبڭب ٍبرٍىك لىٍؽبْ ثوالرزىُ» زېسى.
 .5ضەؼۇٌۇٌالھ رەثۇوزىٓ لبٍزىپ وەٌگۀسىٓ وېَىٓ ِۇٔبپىمالضٔىڭ وبرزىۋېفي ئبثسۇٌالھ ئىجٕي
ئۇثەً ئىجٕي ؼەٌۇي ئۆٌسى .ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇٔىڭؽب ئىؽزىؽپبض رىٍى سى ۋە ئۆِەض ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ
روؼۇپ لبضـي رۇضۇـىؽب لبضىّبً ئۇٔىڭ ِېَىذ ٔبِىعىٕي چۈـۈضگۀىسى وېَىٓ لۇضئبٔسا ئۆِەض
ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ئىطازىؽىٕي لوٌالپ ئبٍەد ٔبظىً ثوٌسى.
-4124عۇئبي :ئەثۇ ثەوشى سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ھەج لىٍىؾي
ـۇ ٍىٍي (ھىغىطىَىٕىڭ ٍ - 9ىٍي) ظۇٌمەئسە ( - 11ئبً) ٍبوي ظۇٌھەعغىسە ( - 12ئبً)
ضەؼۇٌۇٌالھ ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ھەط پبئبٌىَزىگە ٍىزەوچىٍىه لىٍىؿ ئۈچۈْ ئەثۇ ثەوطىٕي ھەط ئەِىطى
لىٍىپ ئەۋەرزي .ئەثۇ ثەوطى ٍوٌؽب چىمىپ ثوٌؽبٔسىٓ وېَىٓ ِۇـطىىالض ثىٍەْ ثوٌؽبْ ثبضٌىك
ئەھسى وېٍىفىٍّەضٔي ئەِەٌسىٓ لبٌ سۇضۇؾ ۋە ئۇٔي وەڭ ذەٌك ئبِّىؽىؽب ئبـىبضا عبوبضالؾ
روؼطىؽىسا ؼۇضە ثبضائبرٕىڭ ثبؾ لىؽّي ٔبظىً ثوٌؽبْ ثوٌؽبٔچمب ضەؼۇٌۇٌالھ ئەضەثٍەضٔىڭ ئۀئۀىۋى
ئبزىزي ثوٍىچە ـۇ عەِەرزىٓ ثىط وىفي ثىۋاؼىزە ٍەرىۈظۈپ لوٍۇؾ لبئىسىؽي ثوٍىچە ئەٌي ئىجٕي
ئەثي ربٌىپٕي ثۇ عبوبضٔبِىٕي ٍەرىۈظۈـىە ئەۋەرزي .ئەٌي ثۇٍطۇلمب ثىٕبئەْ ئبرٍىٕىپ ئەضەط ٍبوي
ظەعٕبْ زېگەْ عبٍسا ئەثۇ ثەوطى ثىٍەْ ئۇچطاـزي .ئەثۇ ثەوطى« :ئەِىطِۇ؟ ٍبوي ِەئّۇضِۇ؟ زەپ
ؼوضىؽبْ ئىسى ئەٌيٍ« :ولؽۇ ئەٌۋەرزە ِەئّوض» زېسى .ئبٔسىٓ ئىىىەٍٍەْ ثىطٌىىزە ِەوىىگە
وەٌسى ،ئەثۇ ثەوطى وىفىٍە ضٔىڭ ھەط ئجبزىزىگە ٍىزەوچىٍىه لىٍسىٔ .ەھط وۈٔي(ظۇٌھەعغٕىڭ
 - 10وۈٔي ٍۀي ھېَذ وۈٔي  -د) ثوٌۇۋىسى ئەٌي ِىٕبزىىي عەِطاد ٍېٕىسا رۇضۇپ وىفىٍەضگە
ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ پەضِبٔىٕي عبوبضٌىسى ۋە ئبضىسا ئەھسىٕبِە ثبض رەضەپٍەضگە ِۇؼۇٌّبٔالض ثىٍەْ
پۈرۈٌگەْ ئەھسى  -وېٍىفىّٕىڭ ئەِەٌسىٓ لبٌسۇضۇٌؽبٍٔىمىٕي ئۇلزۇضزى ھەِسە ئۇالضؼب رۆد ئبً
ِوھٍەد ثەضزى .ـۇٔىڭسەن ئبضىسا ئەھسى  -وېٍىفىُ ثوٌّىؽبٔالضؼىّۇ رۆد ئبً ِۆھٍەد ثىطىٍسى.
ئەِّب ِۇؼۇٌّبٔالض ثىٍەْ رۈظگەْ وېٍىفىٍّىطىگە ئەِەي لىٍؽبْ ۋە ِۇؼۇٌّبٔالضؼب لبضـي زۈـّەْ
وۈچٍەضٔي لوٌالؾ رەضەپساضى ثوٌّىؽبٔالضٔىڭ ئەھسى  -وېٍىفىٍّىطىٕي ئەؼٍي ثەٌگىٍۀگەْ
ِۇززەرىە لەزەض وۈچىە ئىگە لىٍىپ لبٌسۇضزى.
ئەثۇ ثەوطى ٍۀە ِەذؽۇغ عبوبضچىالضٔي ئەۋەرىپ وىفىٍەض ئبضىؽىسا « :ثۇ ٍىٍسىٓ ئىزىجبضەْ
ِۇـطىىالضٔىڭ ھەط لىٍىفي ۋە ٍبٌىڭبچالضٔىڭ ثەٍزۇٌالھٕي ربۋاپ لىٍىفي لەرئي ِ ۀئي لىٍىٕىسۇ»
زەپ عبوبضالرمۇظزى .ثۇ عبوبضٔبِە ئەضەة ٍېطىُ ئبضىٍىسا ثۇد پەضەؼٍىىىە ذبرىّە ثىطىٍگۀٍىىىٕي
ۋە ئۇٔىڭ ئەِسى لبٍزب وەٌّەؼىە وەرىۀٍىىىٕي ئۇلزۇضزى.
-4123عۇئبي :ئەٌچىٍەس ئۆِەوٍىشى
ربضىرچىالض ٍېعىپ لبٌسۇضؼبْ ئەٌچىٍەض ئۆِەوٍىطىٕىڭ لېزىُ ؼبٔي ٍەرّىفزىٓ ئبـىسۇ.
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 ) 1ئبثسۇٌمەٍىػ ئەٌچىٍىطى :ثۇ لەثىٍىٕىڭ ئەٌچىٍىطى ئىىىي لېزىُ وەٌگەْ .ثىطىٕچي لېزىُ
ھىغطىَۀىڭ ٍ - 5ىٍي ٍبوي ئۇٔىڭ ؼەي ئبٌسېسىطاق وەٌگەْ .ئىىىىٕچي لېزىُ ئەٌچي ئەۋەرىەْ
ۋالزي وېَىٕىي ئەٌچىٍەض ٍىٍي(ٍۀي ھىغىطىَٕىڭ ٍ - 10ىٍي) ثوٌؽبْ ،ئۇالضٔىڭ ثۇ لېزىُ ئەۋەرىەْ
ئەٌچىٍىطىٕىڭ ؼبٔي لىطىك ئبزەَ ئىسى.
 ) 2زەۋغ ئەٌچىٍىطى :ثۇ لەثىٍىٕىڭ ضەؼّي ئەي ثوٌۇپ ئەٌچي ئەۋەرىەْ ۋالزي ھىغىطىَىٕىڭ
ٍ - 7ىٍي ٍىً ثېفىسا ضەؼۇٌۇٌالھ ذەٍجەضزىىي ۋالىزىؽب روؼطا وەٌسى.
 ) 3ـەضۋە ئىجٕي ئەِطى ئەٌغوظاِي ئەٌچىٍىطى :ـەضۋە زېگەْ ثۇ و ىفي ـبِٕىڭ ِەئبْ زېگەْ
ٍىطىسىٓ ثوٌۇپ ضۇَ لوـۇٔي ئىچىسىىي ثىطزىٓ ثىط ئەضەپ لوِبٔسأي ئىسى .لۇـۇِچە ضۇَ
ئىفؽبٌىَىزىسىىي ئەضەة ظېّىٕىؽب لوضچبق ثبؾ ِەئّۇض ئىسى .ئۇ ئبٌسىٕمي لېزىُ ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ
(ھىغىطىَٕىڭ ٍ - 8ىٍىسىىي) ِۇئزە ئۇضۇـىسا وۆضؼەرىەْ ئبعبٍىپ لەھطىّبٍٔىمٍىطى ۋە ئۆٌۈِسىٓ
لوضلّبغ عبؼبضىزىٕي ئۆظ وۆظى ثىٍەْ وۆضۈپ لبرزىك رەؼىطٌۀگەْ ۋە ِۇؼۇٌّبْ ثوٌؽبٔىسى .ئۇ
ضەؼۇٌۇٌالھمب ئۆظىٕىڭ ِۇؼۇٌّبْ ثوٌؽبٍٔىمىٕي ٍەرىۈظۈـىە ثىط ئەٌچىٍەض ئۆِىىي رەـىىٍٍەپ
ِەزىٕىگە ٍوٌؽب ؼبٌسى.
 ) 4ؼەزائ ئەٌچىٍىطى :ثۇ ئەٌچىٍەض ئۆِىىي ھىغىطىَٕىڭ ٍ - 8ىٍي ضەؼۇٌۇٌالھ عىئىَطضأە
ئۇضۇـىسىٓ لبٍزىپ وەٌگۀسىٓ وىَٕال ِەزىٕىسە پەٍسا ثوٌسى.
 ) 5وەئەة ئىجٕي ظۇھەٍط ئىجٕي ئەثي ؼەٌّبٔىڭ ئەي ثوٌۇپ وېٍىفي :وەئەة ئىجٕي ظۇھەٍط
ئەزىت ۋە ـبئىط ئبئىٍىؽىسە زۇَٔبؼب وەٌگەْ ثوٌۇپ ،ئەضەة ـبئىطٌىطى ئىچىسە ئەڭ ٍىزىفىەْ
لبثىً ـبئىط ئىسى .ئۇ ضەؼۇٌۇٌالھٕي ھەعۋى لىٍىسىؽبْ ـىئىط  -لۇـبلالضٔي وۆپ رولىؽبْ.
ھىغىطىَٕىڭ ٍ - 8ىٍي ضەؼۇٌۇٌالھ ربئىؿ ؼبظىزىسىٓ لبٍزمبٔسا وەئەثٕىڭ لېطىٕسىفي ثۇعەٍىط ئىجٕي
ظۇھەٍىط ئۇٔىڭؽب ذەد ٍېعىپ ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ثۇ لېزىُ ِەوىىسە ئىٍگىطى  -وېَىٓ ثوٌۇپ ئۇٔىڭؽب
ئبظاض ثەضگەْ ۋە ھەعۋى ـېئىط رولۇپ ئەٌٕي لبٍّۇلزۇضؼبْ ثىط لىؽىُ وىفىٍەضگە ئۆٌۈَ عبظاؼي
ثەضگۀٍىىىٕي ،ثىط لىؽىُ لۇضەٍؿ ـبئىطٌىطىٕىڭ لېچىپ وەرىۀٍىىىٕي ذەۋەض لىٍسى .وەئەة
ِۇؼۇٌّبْ ثوٌسىِ ،ۇؼۇٌّبْ ثوٌؽبٔسىّۇ ٔبھبٍىزي رەلۋازاض ٍبذفي ِۇؼۇٌّبٔالضزىٓ ثوٌۇپ وەرزي.
وېَىٕىي وۈٍٔەضزە ئۇ ئۀؽبضالضٔي ِەزھىَىٍەپ ئەـئبض ٍېعىپ ئىٍگىطىىي ذبربٌىمىسىٓ ئەپۇ
ؼوضىسى.
 ) 6ثۀي ئوظضە ئەٌچىٍىطىِ :ەظوۇض ئەٌچىٍەض ئۆِىىي ھىغىطىَىٕىڭ ٍ - 9ىٍي ؼەپەض(- 2
ئبً)زا وەٌگەْ ثوٌۇپ ئۇالض  12ئبزەَ ئىسى .ئەٌچىٍەض ئىّبْ ئېَزىپ ئىؽالَ لبئىسىٍىطىٕي ئۆگۈٔۈپ
لبٍزىفزي.
 ) 7ثەٌٍي ئەٌچىٍىطى :ثەٌٍي ئەٌچىٍىطى ھىغىطىَىٕىڭ ٍ - 9ىٍي ضەثجۇٌئەۋۋەي ( - 3ئبً)زا
وېٍىپ ِۇؼۇٌّبْ ثوٌؽبْ ۋە ِەزىٕىسە ئۈچ وۈْ رۇضۇپ ِۇؼۇٌّبٔساضچىٍىمزب ظوضۇض ثوٌؽبْ
ِەؼىٍىٍەضٔي ؼوضاپ ئۆگىٕىۋاٌؽبْ.
 ) 8ؼەلىؿ ئەٌچىٍىطى :ؼەلىؿ ئەٌچىٍىطى ھىغىطىَٕىڭ ٍ - 9ىٍي ضاِىعاْ( - 9ئبً) زا
ضەؼۇٌۇٌالھ رەثۇن ؼبظىزىسىٓ لبٍزىپ وەٌگۀسىٓ وىَٕال ٍېزىپ وەٌگەْ .ئۇالضٔىڭ ِۇؼۇٌّبْ
ثوٌۇؾ عەضٍبٔي روٌىّۇ ئەگطى  -رولبً ثوٌؽبْ .ئەٌچىٍەض ِەزىٕىگە ٍېزىپ وېٍىۋىسى ،ضەؼۇٌۇٌالھ
ئۇالضؼب لۇضئبْ ئبڭٍىؽۇْ ۋە وىفىٍەضٔىڭ ٔبِبظ ئولۇ ؼىٕىٕي وۆضؼۇْ ئۈچۈْ ِەؼغىسٔىڭ ثىط
چېزىسىٓ ئبالھىسە ثىط چىسىط رەٍَبضالپ ثەضزى .ئۇالض ضەؼۇٌۇٌالھ ثىٍەْ ئەرزىگەْ ئبذفبِسا
ئۇچطىفىپ رۇضزى .ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇالض ثىٍەْ ھەض لېزىُ ئۇچطاـؽب ئۇالضٔي ِۇؼۇٌّبْ ثوٌۇـمب زەۋەد
لىالرزي .ئبذىطى ئۇالض ضەؼۇٌۇٌالھمب رەؼٍىُ ثوٌّبل زىٓ ثبـمب چىمىؿ ٍوٌي ٍولٍىمىٕي ھېػ
لىٍىفىپ ئۆظٌىطىٕىڭ ِۇؼۇٌّبْ ثوٌىسىؽبٍٔىمٍىطىٕي ثىٍسۇضۇـزي.
ٍ ) 9ەِەْ پبزىفبھ عەِەرىٕىڭ ِەوزۇپ ئەۋەرىفي :ضەؼۇٌۇٌالھ رەثۇوزىٓ لبٍزىپ وەٌگۀسىٓ
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وېَىٓ ٍەِەْ ھىّىَەض پبزىفبھ عەِەرىٕىڭ ئەي ثوٌۇؾ ِەوزۇپٕبِىؽىٕي ربپفۇضۇۋاٌسى.
 ) 10ھەِساْ ئەٌچىٍىطى :ھەِساْ ئەٌچىٍىطى ھىغىطىَىٕىڭ ٍ - 9ىٍي رەثۇن ؼبظىزىسىٓ
وېَىٓ وەٌگەْ ،ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇالضؼب ثىط پبضچە ِەوزۇپ ٍېعىپ ثەضزىِ .ەوزۇپزب ئۇالضٔىڭ ٍوٌؽىع
رەٌەپٍىطىٕي لەرئي چەوٍىگۀىسى ۋە ئۇالضؼب ِبٌىه ئىجٕي ٔەِۀٕي ئەِىط لىٍىپ رەٍىٍٕىسى .ئۇ
ـۇالض ئىچىسىىي ِۇؼۇٌّبْ ثوٌؽبٔالضؼب ِەؼئۇي ثوٌؽبْ ئىسى ،لبٌؽبٍٔىطىؽب ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىسٔي
ئىؽالِؽب زەۋەد لىٍىفمب ئەۋرزي .ذبٌىس ئۇ ٍەضزە ئبٌزە ئبً رۇضۇپ ئۇالضؼب زەۋەد ئېٍىپ ثبضؼبْ
ثوٌؽىّۇ ئۇالضزا ھېچمبٔساق ئىٍگىطٌەؾ ثوٌّىسى .ـۇڭب ضەؼۇٌۇٌالھ ھەِسأؽب ئەٌي ئىجٕي ئەثي
ربٌىپٕي ئەۋەرىپ ئۇٔىڭؽب ذبٌىسٔي لبٍزۇضۋېزىفٕي ثۇٍطىسى .ئەٌي ئۇ ٍەضگە ثېطىپ ئۇالضؼب
ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ذېزىٕي ئولۇپ ثەضزى ۋە ئۇالضٔي ِۇؼۇٌّبْ ثوٌۇـمب چبلىطۋىسى ،ئۇالضٔىڭ وۆپ
ؼبٔسىىىٍىطى ِۇؼۇٌّبْ ثوٌسى.
 ) 11ثۀي ـەظاضە ئەٌچىٍىطى :ثۀي پەظاضە ئەٌچىٍىطى ھىغىطىَٕىڭ ٍ - 9ىٍي ضەؼۇٌۇٌالھ
رەثۇوزىٓ لبٍزىپ وەٌگۀسىٓ وېَىٓ ٍېزىپ وەٌگەْ ثۇ ئۆِەوزە ئوْ ٔەچچە ئبزەَ ثبض ثوٌۇپ ،ئۇالض
ئۆظٌىطىٕىڭ ِۇؼۇٌّبْ ئىىۀٍىىىٕي ثىٍسۈضگەْ ۋە ضەؼۇٌۇٌالھمب ٍۇضد ِ -بوبٍٔىطىٕىڭ
لۇضؼبلچىٍىك ۋە لەھەرچىٍىىزە ئىىۀٍىىىٕي ـىىبٍەد لىٍىفمبْ.
ٔ )12ە عطاْ ئەٌچىٍىطىٔ :ەعطاْ ِەوىىٕىڭ عۀۇثىسىٓ ٍەرزە وۈٍٔۈن وېٍىسىؽبْ چوڭ
ـەھەض ثوٌۇپٍ ،ەرّىؿ ئىىىي ٍېعا  -وۀزىؽي ثبض ئىسى .ئبرٍىك ثىط وۈٔسە ئبٍٍىٕىپ ثوٌؽىٍي
ثوالرزيٍ ،ۈظ ِىڭ وىفٍىه ِۇٔزىعىُ لوـۇٔي ثبض ئىسى .ئبھبٌىؽىٕىڭ ِۇرٍەق وۆپ لىؽّي
ذطىؽزىئبْ زىٕىؽب ئېزىمبز لىالرزئ .ەعطإٔىڭ ئەٌچىٍىطىّۇ ھىغىطىَىٕىڭ ٍ - 9ىٍي وەٌگەْ.
ئەٌچىٍەض ئبرّىفزەن ئبزەِسىٓ رەضوىپ ربپمبْ ثوٌۇپ ،ئۇالضٔىڭ ئىچىسە  24وىفي ئەـطەپ
ئەوبثىطٌەضزىٓ ئىسى .ئۈچ وىفي ٔەعطإٔىڭ ئەڭ ئبٌىٌ ضەھجەضٌىطى ئىسى.
ئەٌچىٍەض ِەزىٕىگە وېٍىپ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ثىٍەْ ئۇچطاـزي ۋە ئۆظئبضا ؼۇئبي -
عبۋاپ ربـٍىفىپ پىىىط ئبٌّبـزۇضزى .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ئۇالضٔي ئىؽالِؽب زەۋەد لىٍسى
ۋە لۇضئبْ ئولۇپ ثەضزى ئەِّب ئۇالض ثۇ رەوٍىپٕي لوثۇي لىٍّبً ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئىَؽب
(ئەٌەٍـھىؽؽبالَ)ؼب لبضىزب ٔېّە زەٍسىؽبٍٔىمىٕي ؼوضىسى ،ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇالضٔىڭ ثۇ ؼۇئبٌىؽب ـۇ
وۈٔي عبۋاة ثەضِەً وەٍٕىگە ؼۈضزى ،ئبذىط ئۇٔىڭؽب ؼۈضە ئبي ئىّطإٔىڭ  - 61- 59ئبٍەرىىچە
ٔبظىً لىٍىٕسى .ئەرىؽي ئەرزىگەْ ضەؼۇٌۇٌالھ ئەٌچىٍەض ثىٍەْ وۆضۈـۈپ ٍۇلىطىمي ئبٍەد
وەضىّٕىڭ ضوھىٌ ثۇٍىچە ئىَؽب (ئەٌەٍـھىؽؽبالَ) ھەلمىسىىي ئۆظىٕىڭ وۆظ لبضـىٕي ئورزۇضىؽب
لوٍسى ۋە ئۇالضٔي ئوثساْ ئوٍٍىٕىپ وېٍىفىە لوٍىۋەرزي .ئېَزىفالضؼب لبضىؽبٔسا ؼەٍىس ۋە ئبلىت
لبربضٌىك ئبٌىٌ ضەھجەضٌەضِۇ ٔەعطأؽب لبٍزمبٔسىٓ وېَىٓ ِۇؼۇٌّبْ ثوٌؽبْ.
 ) 13ثۀي ھۀىفە ئەٌچىٍىطى :ثۇ لەثىٍىٕىڭ ئەٌچىٍىطىّۇ ھىغىطىَٕىڭ ٍ - 9ىٍي وەٌگەْ .
ئەٌچىٍەض  17وىفىسىٓ رەضوىٓ ربپمبْ ثوٌۇپ ئۇالضٔىڭ ئىچىسە وەظظاة ِۇؼەٍٍىّەِۇ ثبض ئىسى.
ئۇالض ئۀؽبضالضزىٓ ثىط وىفىٕىڭ ئۆٍىگە چۈـۈپ ئبٔسىٓ ضەؼۇٌۇٌالھ ثىٍەْ ئۈچطىفىپ ِۇؼۇٌّبْ
ثوٌۇـزي .وەظظاپ ِوؼەٍٍىّە ثبـزىٕال ِۇؼۇٌّبْ ثوٌۇـزىٓ ثبؾ ربضرىپ ھولۇق ِۀؽەپ
رەِەؼىسە ثوٍۇْ روٌؽبپ ٍۈضگەْ ھەرزب ضەؼۇٌۇٌالھ ثىٍەْ ئۇچطىفىفزىّٕۇ ئۆظىٕي لبچۇضۇپ ئۆِەن
ئەظاٌىطى ثىٍەْ ؼۆھجەرىە لبرٕبـّىؽبْ.
ِۇؼەٍٍىّە ٍەِبِىگە لبٍزمبٔسىٓ وىَىٓ ئۇٍبْ ئوٍالپ ثۇٍبْ ئوٍالپ ئبذىطى ئۇ ئۆظىٕىڭ
ضەؼۇٌۇٌالھ ثىٍەْ رەڭ زەضىغىٍىه پەٍؽەِجەض ثو ٌؽبٍٔىمي زەۋاؼىٕي وۆرۈضۈپ چىمزيِ .ۇؼەٍٍىّە
پەٍؽەِجەضٌىه زەۋاؼي لىٍىپ چىممبْ ۋالىذ ھىغىطىَٕىڭ ٍ - 10ىٍي ئىسى .ئۇ ئەثۇ ثەوطى
ذەٌپىٍىىىٕىڭ ٍ - 1ىٍيٍ ،ۀي ھىغىطىَىٕىڭ ٍ - 12ىٍي ضەثجىئۇٌئەۋۋەٌسە ٍەِبِە ئۇضۇـىسا
ئۆٌزۈضۈٌسى .ئۇٔي ھەِعە (ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ)ٔىڭ لبرى ٍي ۋەھفي ئىجٕي ھەضة ئۆٌزۈضگۀىسى.
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 ) 14ثۀي ئبِىط ئىجٕي ؼەئؽەئە ئەٌچىٍىطى :ثۀي ئبِىط ئەٌىچىٍىطى ئىچىسە ئبٌالھٕىڭ
زۇـّىٕي ئبِىط ئىجٕي رۇپەٍىً ئەضثەز ئىجٕي لەٍىػ ذبٌىس ئجٕي عەئپەض ۋە عبپپبض ئىجٕي
ئەؼٍەٍِەض ثبض ئىسى .ئۇالض ـۇ لەثىٍىٕڭ ثبـٍىك ،وبرزىۋاـٍىطى ۋە ئود لۇٍطۇلي ـەٍزبٍٔىطى
ثوٌۇپ ئۇالضٔىڭ ئبِىط ئىجٕي رۇپەًٍ زېگەْ ثەرجەخ ثىئطى ِەئؤە پبعىئەؼٕىڭ پىالٍٔىؽۇچىؽي
ئىسى .ثۇ ئۆِەن ِەزىٕىگە لەزەَ ثېؽىؿ ئبٌسىسا ئبِىط ثىٍەْ ئەضثەز ٍۀە ؼۇٍمەؼذ پىالٔالپ
ضەؼۇٌۇٌالھٕي رۇٍسۇضِبً ئۆٌزۈضۋەرّەوچي ثوٌسى .ئەٌچىٍەض وىٍىپ ضە ؼۇٌۇٌالھ ثىٍەْ وۆضۈـزي
ئبِىط ضەؼۇٌۇٌالھٕي گەپىە ؼېٍىپ گوي لىٍّبلچي ثوٌسى ،ـۇئبْ ئەضثەز ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ وەٍٕىگە
ئۆرۇپ ـبضد لىٍىپ لىٍىچٕي ثىط ؼېطىچ ؼۇؼبضؼبٔىسى ،ئبٌالھ ئۇٔىڭ لوٌىٕي ھەضىىەرزىٓ
روذزبرزي ،ئۇٔىڭ لىٍىچىٕي ؼېٍىپىؽب وىطگۈظىۋېزىفىىّۇ ِبزاضى ٍەرّىسى .ئبٌالھ ئۆظ پەٍؽەِجىطىٕي
ئۀە ـۇٔساق ِۇھبپىعەد لىٍؽبٔىسى .ضەؼۇٌۇٌالھ ثۇ ئىىىىؽىگە زۇئب لىٍسى ،ئۇالض لبٍزمبٔسىٓ
وېَىٓ ئبٌالھ ئەضثەزوە ثىط چبلّبق ئەۋەرىپ ئۇٔي رۆگىؽي ثىٍەْ لۇـۇپ وۆٍسۈضۈۋەرزي.
ٔ ) 15ەعىت ئەٌچىٍىطىٔ :ەعىت ئەٌچىٍەض ئۆِىىي  13ئبزەِسىٓ رەضوىپ ربپمبْ ثوٌۇپ
ئۇالض ِبٌٍىطىٕىڭ ظاوىزىسىٓ ٔبِطارالضؼب ثېطىپ ئبـمىٕىٕي ثىٍٍە ئېٍىپ وەٌگۀىسى .ثۇ ئۆِەوٕىڭ
ثبـمىالضؼب ئوذفىّبٍسىؽبْ ٍىطى ـۇوي ئۇالض وەٌگەْ پېزي لۇضئبْ ئۆگۈٔۈـىە وىطىفىپ وەرىەْ،
ئۇالض ضەؼۇٌۇٌالھزىٓ ٔۇضؼۇْ ٔەضؼىٍەضٔي ؼوضىسى ،ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇالضٔىڭ ؼوضىؽب ْ ؼۇئبٌٍىطىؽب
ٍبظِب عبۋاثٕبِە پۈرۈپ ثەضزى ،ئەٌچىٍەض ئۇظاق رۇضِبً لبٍزّبلچي ثوٌۇۋىسى ،ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇالضؼب
ٍوٌٍۇق رۇرۇپ ئۇظىزىپ لوٍسى.
 .16رەً ئەٌچىٍىطى :ئۇالض ضەؼۇٌۇٌالھ ثىٍەْ ئۇچطىفىپ ؼۆھجەرٍەـزي .ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇالضٔي
ِۇؼۇٌّبْ ثوٌۇـمب زاالٌەد لىٍىۋىسى ،ئۇالض ِۇؼۇٌّبْ ثوٌسى .ئۇالضٔىڭ ِۇؼۇٌّبٔساضچىٍىمىّۇ
ٍبذفي ثوٌۇپ وەرزي
ِبٔب ِۇـۇٔساق لىٍىپ ھىغىطىَىٕىڭ  - 9ۋە ٍ - 10ىٍٍىطى ھەض لبٍؽي لەثىٍە ،پبزىفبھٍىك،
ۋە ذەٌىفىٍىىٍەضٔىڭ ئەٌچي ۋە ئۆِەوٍىطى ِەزىٕىگە ئۈظۈٌّەً وېٍىپ ئىزبئەد ثوٍۇٍٔىطىٕي
ئەگسى.
-4122عۇئبي :ۋىذاٌىؾىؼ ھەججي
ئبٌالھ ربئبال ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ِەوىىسە ھەض لبٍؽي ئەضەة لەثىٍە ذەٌمٍطى ۋە ئۇالضٔىڭ
ۋەوىٍٍىطى ثىٍەْ ئۇچطۈـۈپ ضەؼۇٌۇٌالھسىٓ زىٓ  -ـەضىئەد ئەھىبٍِىطىٕي ئۆگۈٔۈپ ضەؼۇٌۇٌالھ
ئۇالضزىٓ ئۆظىٕىڭ ئبِبٔەرٕي ٍەرىۈظگۀٍىىىگە ،ئەٌچىٍىىٕي ئبزا لىٍؽبٍٔىمىؽب ۋە ِىٍٍەرى ە ؼەِىّىٌ
ٔەؼىھەد لىٍؽبٍٔىمىؽب گۈۋاھٍىك ئېٍىپ ٍىگىطِە ٔەچچە ٍىً ِبثەٍٕىسە عەۋضى  -عبپبؼىٕي
ربضرمبْ زەۋەرٕىڭ ؼەِەضىؽىٕي ئۆظ وۆظى ثىٍەْ وۆضۈپ وېٍىفٕي ئىطازە لىٍسى .ـۇڭب ضەؼۇٌۇٌالھ،
ثۇ ٍىً ئۆظىٕىڭ ثۇ ھۆعغەد ذبضاوزېطٌىه چوڭ ھەعىە ئىطازە لىٍؽبٍٔىمىٕي ئېالْ لىٍسى.
ٔەرىغىسە ضەؼۇٌۇٌالھ ثىٍەْ ثىطگە ھەط لىٍىؿ ِەلؽىزىسە ِەزىٕىگە ٔۇضؼۇْ ئبزەٍِەض عەَ ثوٌسى
ۋە ظۇٌمەئىس( - 11ئبً)ٔىڭ  - 26وۈٔي ـۀجە ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەپەض رەٍَبضٌىمىٕي پۈرزۈضزى.
ئۇ ثېفىٕي ربضاپ ٍبؼالٔسى (ئۇالٔسى) ئىفزبْ ۋە ضىساؼىٕي وەٍسى .لۇضثبٍٔىك رۆگىؽىگە
ثەٌگ ە ئېؽىپ پىفىٓ ٔبِىعىسىٓ وېَىٓ عۀۇپمب لبضاپ ٍۈضۈپ وەرزي .ئۇ ئەؼىط ۋالزىسىٓ ثۇضۇٔطاق
ظۇٌھۇٌەٍؽىگە ٍىزىپ ثبضزى ۋە ئۇ ٍەضزە ئەؼىط ٔبِىعىٕي ئىىىي ضەوئەد لىٍىپ لەؼىط ئولۇزى.
ئبٔسىٓ ـۇ ٍەضزە لؤۇپ لبٌسى .ئەرىؽي پىفىٓ ٔبِىعىٕىڭ ئبٌسىسا ئىھطاَ ئۈچۈْ ؼۇؼٍي ربھبضەد
ئبٌسى .ئبٔسىٓ ئۇٔىڭ ثبؾ ۋە ثەزۀٍىطىگە ئبئىفە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب ئۆظ لوٌي ثىٍەْ ئىپبض ئۀجەض
لېزىٍؽبْ ذۇؾ پۇضاق ذۇضۇچٍىطىٕي ؼۇۋاپ لوٍسى .ھەرزب ذوؾ  -پۇضاق ِەٌھىّېٕىڭ ٔۇضى ئۇٔىڭ
چبچ ؼبلبٌٍىطىسا عىٍۋىٍىٕەرزي .ئبٔسىٓ ئۇٔي ـۇ پېزي لوٍۇپ ٍۇٍۇۋەرّىسى .ئبضلىسىٓ ئى فزبْ ۋە
ضىساؼىٕي وىَىپ پىفىٓ ٔبِىعىٕي ئىىىي ضەوئەد ئولۇپ ـۇ ئوضٔىسىال ھەط ۋە ئۆِطىگە ثىطالال
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رەوجىط ئېَزىپ ھەط لىطأؽب ئىھطاَ ثبؼٍىسى .ئبٔسىٓ چىمىپ لەؼۋا(رۆگىؽېٕىڭ ئىؽّي)ؼب ِىٕىپ
رۇضۇپ رەوجىط ئولۇزى ئبٔسىٓ رۈظٌەڭٍىىىە چىممبٔسا ٍۀە روذزبپ رەوجىط ئولىسى.
ئ ۇ ؼەپەضٔي زاۋاِالـزۇضۇپ ثىط چبؼسا ِەوىىگە ٍېمىٓ وېٍىۋىسى «ظىززىۋەْ» زېگەْ عبٍسا
لؤۇپ لبٌسى ،ئەرىؽي ھىغىطىَىٕىڭ ٍ - 10ىٍي ظۇٌھەعغٕىڭ( - 12ئبً)ٔىڭ  - 4وۈٔي
ٍەوفۀجە ؼەھەضزە ؼۇؼٍي ربھبضەد ئېٍىپ لوپۇپ ثبِساز ٔبِىعىٕي ئولۇؼبٔسىٓ وېَىٓ ِەوىىگە
وىطزى ٍوٌسا ؼەوىىع وۈٔىٕي ئورىۈظزى ،ثۇ ئورزۇضاھبي ؼۈضئەد ھېؽبثٍىٕبرزي.
ضەؼۇٌۇٌالھ ِەؼغىسۇٌھەضەِگە وىطىپ ئبۋاي ثەٍزۇٌالھٕي ربۋاپ لىٍسى ،ؼبـب ِ -ەضۋۀىڭ
ئورزۇضىؽىسا ؼەئىَە لىٍسى ۋە ئىھطاِسىٓ چىمىپ ھبالي ثوٌّىسى .چۈٔىي ئۇ ھەط لىطأؽب ئېھطاَ
ثبؼٍىؽبْ ثوٌۇپ ئۆظى ثىٍەْ ثىٍٍە لۇ ضثبٍٔىممب رۆگە ھەٍسەپ وەٌگۀىسى .ئبٔسىٓ ِەوىىٕىڭ ئۈؼزي
رەضىپىسىىي ھەعۇْ زېگەْ عبٍؽب چىمىپ ئوضۇٍٔىفىپ ـۇ ٍەضزە رۇضزى ۋە ھەط ربۋاپىسىٓ ثبـمب
لبٍزب ربۋاپمب وىطِىسى .ؼبھبثىٍەضزىٓ ھەزىَە (لۇضثبٍٔىك رۆگە) ئېٍىپ وەٌّىگۀٍەضٔي ئىھطإِي
ئۆِطە ھەعىگە ئۆظگەضرىۋېزىفىە ،ئۇالض ثەٍزۇٌالھٕي ربۋاپ لىٍىپ ؼبـب ۋە ِەضۋىسە ؼەئىَە لىٍىپ
ثوٌؽبٔسىٓ وىَىٓ روٌۇق ھبالي ثوٌۇـمب ثۇٍطىسى.
ئۇ ظۇٌھەط ( - 12ئبً)ٔىڭ  - 8وۈٔي (ئۇٔي رەضۋىَە ٍۀي لۇضثبٍٔىك ِبٌالضٔي ؼۇؼب لبٔسۇضۇؾ
وۈٔي زەپّۇ ئبرىٍىسۇ) ثبِسازرىٓ وېَىٕال ِىٕبؼب چىمزي ئۇ ٍەضزە پىفىٓ ،ئەؼىط ،ـبَ ،ذۇپزەْ ۋە
ئەرىؽي ثبِساد (ثەؾ ۋاق ٔبِبظ)ٔي ئولۇزى ،ئبٔسىٓ ثىط ئبظ رۇضۇپ وۈْ چىممبٔسىٓ وىَىٓ
ئەضاپبرمب لبضاپ ٍوي ئبٌسى .ضەؼۇٌۇٌالھ ئەضاپبرمب ٍىزپ ثېطىپ ئۇ ٍەضزە ئۇٔىڭؽب ئبربپ ٍبؼبٌؽبْ ثىط
چىسىطؼب چۈـزي ثىط چبؼسا لۇٍبؾ لبٍطىٍىپ وۈْ چۈـزىٓ ئۆرۈۋىسى ضەؼۇٌۇٌالھ
لەؼۋا(رۆگىؽېٕىڭ ئىؽّي)ٔي رەٍَبضالـمب ثۇٍطۇزى ،ئۇالغ رەٍَبضالٔسى .ضەؼۇٌۇٌالھ لەؼۋاؼب ِىٕىپ
ثەرٕي ۋازى (ئەضاپبد رېؽىٕىڭ رۆۋۀىي رۈظٌەڭٍىه)ؼب وەٌسى .ثۇ چبؼسا ئۇٔىڭ ئەرطاپىؽب ثىط ٍۈظ
لىطىك رۆرّىڭ وىفي عەَ ثوٌؽبٔىسى .ضەؼۇٌۇٌالھ ثۇ ٍەضزە ئۇالضؼب رۆۋۀٕىىي ھۆعغەد
ذبضاوزېطٌىه ٔۇرۇلٕي ؼۆظٌىسى .ئۇ ِۇٔساق زېسى:
ئەٍَۇھۀٕبغ! ئىؽىّەئۇ لەۋٌي! (ئي ذبالٍىك! گىپىّگە لوالق ؼېٍىڭالض!) ِەْ ثىٍّەٍّەْ،
ئېھزىّبي ِەْ ثۇ ٍىٍسىٓ وېَىٓ ؼىٍەض ثىٍەْ ثۇ ٍەضزە ِەڭگۈ ئۇچطىفبٌّبؼٍىمىُ ِۇِىىٓ.
چولۇِىي ؼىٍەضٔىڭ عېٕىڭالض ۋە ِبي ِ -ۈٌىىڭالض ذۇززى ِۇـۇ ئبً ِۇـۇ عبٍسا ؼىٍەضٔىڭ ِۇـۇ
وۈٔۈڭالض ھبضاَ ثوٌؽىٕىؽب ئوذفبؾ ؼىٍەضگە ھبضاِسۇض .ئبگبھ ثوٌۇڭالضوي! عبھىٍىَەد زەۋا
زەؼزۇضىسىٓ ھەض لبٔساق ثىط ئىؿ ھبظىطزىٓ ثبـالپ ثىىبض لىٍىٕىسۇ .عبھىٍىَەد (وؤب) لبْ
لەضىعٌىطىٕىڭ ھەِّىؽي ـەضرؽىع ثىىبض لىٍىٕىسۇِ .ەْ ئبۋۋاي عەِەرىّىعٔىڭ لبْ
لەضىعٌىطىّىعزىٓ ئىجٕي ضەثىئە ئىجٕي ھبضؼٕىڭ لبْ لەضظىٕي ثىىبض لىٍىّەْ .ئۇ ثۀي ؼەئەز
لەثىٍىؽىسە ئېّىزىفىە ثىطىٍگۀىسى .ئۇٔي ھۈظەٍىً لەثىٍىؽىسىىىٍەض ئۆٌزۈضۋەرىەْ عبھىٍىَەد
عبظأىروضٌۇلٍىطىّۇ رۈپزىٓ ثىىبض لىٍىٕىسۇِ ،ەْ ثى ىبض لىٍىسىؽبْ عبظأىٕىڭ رۇٔغىؽي ربؼبَ
ئبثجبغ ئىجٕي ئبثسۇٌّۇرەٌٍىپٕىڭ عبظأىٍىطىسۇض .ئۇٔىڭ ثبضٌىك عبظأە  -ئۆؼۈِىەـٍىه ئىفٍىطى
لەرئي ئەِەٌسىٓ لبٌسۇضىٍىسۇ.
ئەٍَۇھۀٕبغ! ئبٍبٌالض ِەؼىٍىؽىسە ئبٌالھزىٓ لوضلۇڭالض ،ئۇالضٔي ئبٌالھٕىڭ ئبِبٔىزي ثىٍەْ
ئبٌسىڭالض ئبٌال ھٕىڭ وەٌىّىؽي (ٍۀي ٔىىبھ) ثىٍەْ ھبالي (ٍۀي ذورۇْ) لىٍسىڭالض ،ؼىٍەضٔىڭ
ئبٍبٌٍىطىڭالضٔىڭ ظىّّىؽىسە ھەلمىڭالض ثبض .ئۇالض ؼىٍەضٔىڭ چۈـەوٍىطىڭالضؼب ؼەٍطى ئبزەٍِەضٔي
زەؼؽەرّىؽۇْٔ ،بۋازا ئۇالض ـۇٔساق لىٍىپ ؼبٌؽب ئۇالضٔي ظەذّىٍۀّىگۈزەن ئۇضۇڭالض ،ئۇالضٔىڭّۇ
ؼىٍەضٔىڭ ظىّّىڭالضزا ھەلمي ثبض .ئۇالضٔىڭ ٍىّەن  -ئىچّەن ضىعلي ۋە ربلەد ِىمساضى وىَىُ -
وېچىىي لبربضٌىمالض.
ِەْ ؼىٍەضگە ـۇٔساق ثىط ٔەضؼىٕي لبٌسۇضزۇِىي ئۇٔىڭؽب چىڭ ئېؽىٍىڭالض ،ھەضگىع

418

www.uyghurmuslim.com www.fb.com/uighurawazi uighurawazi@yahoo.com
ئبظِبٍؽىٍەض ئۇ ئبٌالھٕىڭ وىزبثي(لۇضئبْ)زۇض.
ئەٍَۇھبٕٔبغ!( ئي ذبالٍىك!) ِۀسىٓ وېَىٓ پەٍؽەِجەض وەٌّەٍسۇ ،ؼىٍەضزىٓ ثبـمب ئۇِّەد
ثوٌّبٍسۇ .ئبگبھ ثوٌۇڭالضوي ؼىٍەض ثىط ئبٌالھمب ئىجبزەد لىٍىڭالض ،ثەؾ ۋالىذ ٔبِىعىڭالضٔي
ئولۇڭالض ،ضاِىعاْ(ئېَىڭالضٔىڭ) ضوظىؽىٕي رۇرۇڭالضِ .بٌٍىطىڭالضٔىڭ ظاوىزىٕي ضاظىّۀٍىه ثىٍەْ
ئبزا لىٍىڭالض ،پەضۋەضزىگبضىڭالضٔىڭ ثەٍزىٕي ربۋاپ لىٍىڭالض ،ئىؿ ئىگىٍىطىڭالض (ٍۀي ھبوىّىَەد
ثېفىسىىىٍەض)ؼب ئىزبئەد لىٍىڭالض! پەضۋەضزىگبضىڭالضٔىڭ عۀٕىزىگە ئبِبْ  -ئېؽەْ
وىطەٌەٍؽىٍەض».
ضەؼۇٌۇٌالھ :ؼىٍەض ِەْ روؼطىٍىك ؼوضاق لىٍىٕىؽٍەض .ؼىٍەض ٔېّە زەٍؽىٍەض؟ زېگۀىسى ئۇالض:
«ئەٌچىٍىىٕي ٍەرىۈظگۀٍىىىڭگە ،ئبِبٔەرٕي ئبزا لىٍؽبٍٔىمىڭؽب گۈۋاھٍىك ثىطىّىع» ،زېَىفزي .ثۇ
چبؼسا ضەؼۇٌۇٌالھ وۆضؼەرىۈچ ثبضِىمىٕي ئبؼّبْ رەضەپىە وورۈضۈپ وىفىٍەض رەضىپىگە ثىط ٔولۇپ:
«ئي ئبٌالھ! گۇۋاھ ثوٌؽىٓ» ،زەپ ئۈچ لېزىُ رەوطاضٌىسى.
ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئەضاپبرزىىي ثۇ ٔۇرمىٕي ضەثىئە ئىجٕي ئوِەٍَە ئىجٕي ذەٌەپ وىفىٍەضگە ؼۆظِۇ
 ؼۆظ عبوبضالپ ٍۇلىطى ئبۋاظ ثىٍەْ ٍەرىۈظۈپ رۇضارزي .ضەؼۇٌۇٌالھ ٔۇرۇلزىٓ پبضىػ ثوٌؽبٔسىٓوېَىٓ ئۇٔىڭؽب ئبٌالھٕىڭ ِۇٔۇ ئبٍىزي ٔبظىً ثوٌسى :ؼىٍەضگە ئۆظى ئۆٌۈپ لبٌؽبْ ھبٍۋاْ ،لبْ،
چوـمب گۆـي ،ئبٌالھسىٓ ؼەٍطىَٕىڭ (ٍۀي ثۇرالضٔىڭ) ٔبِي رىٍؽب ئېٍىٕىپ ثوؼۇظالٔؽبْ ھبٍۋاْ،
ثوؼۇپ ئۆٌزۈضۈٌگەْ ھبٍۋاْ ،ئۇضۇپ ئۆٌزۈضۈٌگەْ ھبٍۋاْ( ،ئېگىعزىٓ) ٍىمىٍىپ ئۆٌگەْ ھبٍۋاْ،
(ھبٍۋأالض رەضىپىسىٓ) ئۈؼۈپ ئۆٌزۈضۈٌگەْ ھبٍۋاٍْ ،ىطرمۇچ ھبٍۋأالض ٍېطىپ ئۆٌزۈضۈپ ٍېگەْ
ھبٍۋاْ (ٔىڭ گۆـىٕي ٍېَىؿ) ھبضاَ لىٍىٕسىٌ .ېىىٓ (ٍۇلىطىمي ثەؾ رۈضٌۈن ھبٍۋأسىٓ عېٕي
چىمّىؽبْ چبؼسا) ثوؼۇظٌىؽبٍٔىطىڭالض ھبالي ثوٌىسۇ ھەِسە ثۇرالضؼب ئېٍىپ ثېطىٍىپ ئۇٔىڭ ٍېٕىسا
ثوؼۇظالٔؽبْ ھبٍۋأالض ھبضاَ لىٍىٕسى .ئەظالَ (ٍۀي عبھىٍىَەد زەۋضىسە پبي ئۈچۈْ ئىفٍىزىسىؽبْ
ئۈچ پبضچە ٍبؼبچ) ثىٍەْ پبي ؼېٍىفىڭالض ھبضاَ لىٍىٕسى ،ثۇ گۇٔبھزۇض ،وبـىطالض ثۈگۈْ ؼىٍەضٔىڭ
زىٕىڭالض (ٔي ٍولىزىؿ) زىٓ ئۈِىسىٕي ئۈظزى ،ئۇالضزىٓ لوضلّبڭالضِ ،ۀسىٓ لوضلۇڭالض .ثۈگۈْ
ؼىٍەضٔىڭ زىٕىڭالضٔي پۈرۈْ لىٍسىُ ،ؼىٍەضگە ٔېّىزىّٕي ربِبٍِىسىُ ،ئىؽالَ زىٕىٕي ؼىٍەضٔىڭ
زىٕىڭالض ثوٌۇـمب ربٌٍىسىُ ،وىّىي ئبچٍىمزب ئىالعىؽىعٌىمزىٓ ،گۇٔبھٕي ِەلؽەد لىٍّبؼزىٓ
(ھبضاَ لىٍىٕؽبْ ٔەضؼىٍەضٔي ٍېؽە گۇٔبھ ثوٌّبٍسۇ) ،ئبٌال ِەؼپىطەد لىٍؽۇچىسۇض ،ثۀسىٍىطىگە
ٔبھبٍىزي ِېھطىجبٔسۇض» ( «لۇضئبْ وەضىُ» ؼۈضە ِبئىسە  - 3ئبٍەد) ثۇ ئبٍەرٕي ئبڭالپ ئۆِەض ئىجٕي
ذەرزبپ ٍىؽالپ وەرزي ،ئۇٔىڭؽب ٔېّىفمب ٍىؽالٍؽەْ زىَىٍگۀىسى ئۇ« :ھەض لبٔساق ئىؿ
ربوبِۇٌالـؽب ئۇٔىڭؽب ٔۇلؽبْ ئەگىفىسۇ» ،زېسى.
ٔۇرۇلزىٓ وېَىٓ ثىالي ئەظاْ روۋٌىسى ۋە رەوجىط ئېَززي ـۇٔىڭ ثىٍەْ ضەؼۇٌۇٌالھ ئبزەٍِەض
ثىٍەْ ثىٍٍە پىفىٓ ٔبِىعىٕي ئولۇزى ،ئبضلىسىٓ ثىالي ٍۀە رەوجىط ئېَززي ضەؼۇٌۇٌالھ ئوضٔىسىٓ
رۇضۇپ ئەؼىط ٔبِىعىٕي ئولۇزى ثۇ ئىىىي ٔبِبظٔىڭ ئورزۇضىؽىسا ثبـمب ٔبِبظ ئولىّىسىٔ .بِبظزىٓ
وېَىٓ رۆگىؽىگە ِىٕىپ ِەۋلەؾ(ھبعىالض ئەضاپبرزب ۋۇلۇؾ لىٍىسىؽبْ عبً)ؼب وەٌسى ۋە ئۇ ٍەضزە
لەؼۋأي لۇضاَ ربـالض ئۈؼزىگە چۆوزۈضزى پى َبزىٍىىٍەض ٍوٌىٕي ئبٌسىسا لبٌسۇضۇپ لىجٍىگە لبضاپ
وۈْ وىطىپ وەرىۀگە لەزەض ۋولۇؾ لىٍىپ رۇضزى .وۈٕٔىڭ ـەوٍي ؼبٍىپ ثوٌۇپ ؼېطىمٍىك ئبظضاق
ٍولىٍىۋىسى ،ئۇؼبِە ئىجٕي ظەٍسٔي وەٍٕىگە ِىٕسۈضۈپ ئەضاپبرزىٓ لبٍززي ۋە ذېٍي ثىط چبغ
ثوٌؽبٔسا ِۇظزەٌىفەگە ٍېزىپ وېٍىپ ،ئۇ ٍە ضزە ٔبِبظ ـبَ ۋە ذۇپزۀٕي ثىط ئبظاْ ئىىىي رەوجىط
ثىٍەْ ئبزا لىٍسى ۋە ثۇ ئىىىي ٔبِبظ ئبضىٍىمىسا ھېچ ٔېّە ئولۇِىسى .ئبٔسىٓ ٍېىزپ لبٌسى ھەرزب
ربڭ ئبرزي ،ئبٔسىٓ ئوضٔىسىٓ رۇضۇپ ثبِساد ٔبِىعىٕي ربڭ ضوـەْ ؼۈظۈٌگۀسىٓ وېَىٓ ثىط ئەظاْ
ۋە ثىط رەوجىط ثىٍەْ ئولۇزى .ئب ٔسىٓ ٍۀە رۆگىؽىگە ِىٕسى ۋە ِەـئەضىٍھەضاَ (عبً ٔبِي)ؼب
وېٍىپ لىجٍىگە لبضاپ زۇئب لىٍسى ،رەوجىط ئېَززي ،رەٌجىَە ۋە رەھٍىً ئېَززي .ضەؼۇٌۇٌالھ ِۇـۇ
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ھبٌەرزە رۇضۇپ عبھبْ ذېٍي ئوثساْ ٍوضىسى.
ئبٔسىٓ وۈْ چىمىفٕىڭ ئبٌسىساضاق ِۇظزەٌىەـەزىٓ ِىٕبؼب لبضاپ ٍوي ئبٌسى ۋە پەظٌي ئىجٕي
ئبثجبؼٕي وەٍٕىگە ِىٕسۈضۈۋاٌسى ئۇ ثەرٕي ِۇھەؼؽەض زېگەْ عبٍؽب وەٌگۀسە ئبظضاق رېع ِبڭسى.
ئبٔسىٓ عەِطەروٌىۇثطاؼب چىمىسىؽبْ ۋازىٕىڭ ئورزۇضىؽىسىىي ثىط ٍوٌؽب ئەگىپ ِبڭسى ۋە ئۇ
ٍەضزىٓ ئۇزۇي چوڭ زەضەخ ٍېٕىسىىي عەِطەگە ٍېزىپ ثبضزى .ضەؼۇٌۇٌالھ ثۇ عەِطەگە ٍەرزە زأە
ربؾ ئبرزي ،ئۇ ھەض ثىط ربـٕي ئبرمبٔسا رەوجىط ئېَزبرزي ،ربـالض ؼبپبي پبضچىٍىطىؽب ئوذفبؾ ثوٌۇپ
ئۇٔي ثەرٕي ۋازېسىٓ ئېٍىۋاٌؽبْ ئىسى .ئبٔسىٓ ِۀھەض(لۇضثبٍٔىك لىٍىسىؽبْ عبً)گە لبٍززي ۋە
ئبرّىؿ ئۈچ رۆگىٕي ئۆظ لوٌي ثىٍەْ ثوؼۇظٌىسى ئبٔسىٓ پىچبلٕي ئەٌي ئى جٕي ئەثي ربٌىپمب
ثەضگۀىسى ئۇ ٍۀە لبٌؽبْ (ئورزۇظ ٍەرزە رۆگە)ٔي ثوؼۇظالپ ٍۈظ لىٍىۋەرزي ۋە ئۇٔي (ٍۀي ئەٌىٕي)
لۇضثبٍٔىمىؽب ـېطىه لىٍسى ،ئبٔسىٓ ھەض ثىط رۆگىسىٓ ئبظضالزىٓ گۆؾ ئەوېٍىپ لبظأؽب ؼېٍىپ
پۇـۇضۇـمب ثۇٍطىسى .گۆؾ پىفىۋىسى ئىىىەٍٍەْ ئۇٔىڭ گۆـىسىٓ ٍېسى ۋە ـوضپىٍىطىسىٓ
ئىچزي.
ربِبلزىٓ وېَىٓ ضەؼۇٌۇٌالھ رۆگىؽىگە ِىٕىپ ثەٍزۇٌالؼب لبضاپ ٍوي ئبٌسى ،ئۇ ِەوىىسە
پىفىٓ ٔبِىعىٕي ئولۇپ ئبثسۇٌّۇرەٌٍىپ عەِەرىٕىڭ ظەِعەَ لۇزۇلىسىٓ ؼۇ ربضرىپ ھبعىالضٔي
ؼۇؼۇضۇۋارمبْ ٍەضىگە ثبضزى ۋە« :ربضرىڭالض ،ئبثسۇٌّۇرەٌٍىپ ئوؼۇٌٍىطى! ئەگەض ِەْ ثبـمىالضٔىڭ
ثۇؼىمبٍەد (ھبعالضٔي ؼۇؼۇضۇؾ)ٔي ؼىٍەضٔسىٓ ربضرىۋېٍىفىسىٓ لوضلّىؽبَ ئىسىُِ ،ۀّۇ
ئەٌۋەرزە ؼىٍەض ثىٍەْ ثىٍٍە ؼۇ ربضرمبْ ثوالرزىُ» ،زېسى .ئۇالض ضەؼۇٌۇٌالھمب ثىط چىٍەن ؼۇ ربضرىپ
ؼۇٔۇپ ثەضگەْ ئىسى ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇٔىڭسىٓ ئىچزي.
ٔەھطى وۈٔي (ٍۀي ظۇٌھەعٕىڭ  - 10وۈٔي) لۇٍبؾ ذېٍي وۆرۈضۈٌگۀسە ضەؼۇٌۇٌالھ ٍۀە
ٔۇرۇق ؼۆظٌىسى .ئۇ ثىط ئبق ذېچىطؼب ِىٕىۋاٌؽبٔىسى ،ئەٌي پۈرۈْ ئبۋاظى ثىٍەْ وۆپچىٍىىىە
ٍەرىۈظۈپ رۇضارزي .ئبزەٍِەضٔىڭ ثەظىؽي ئوٌزۇضۇلٍۇق ،ثەظىؽي ئۆضە رۇضۇپ ئبڭالۋاربرزي .ئۇ
ٔۇرىمىسا ئبٌسىٕمي وۈٔي ؼۆظٌىگەْ ثەظى ِەظِۇٔالضٔي لبٍزب رەوطاضٌىسى.
ضەؼۇٌۇٌالھ رەـطىك (ظۇٌھەعٕىڭ  - 13 ،- 12 ،- 11وۈٍٔىطى) وۈٍٔىطى ِىٕبزا رۇضۇپ ھەط
پبئبٌىَەرٍىطىٕي ئبزا لىٍسى .ـەضىئەد ئەھىبٍِىطىٕي رەٌىُ ثەضزى ،ئبٌالھمب ظىىطى ئېَززي ،ئىجطاھىُ
ئەٌەٍـھىؽؽبالِسىٓ لبٌؽبْ ھىساٍەد ثەٌگە(ٍوي)ٌىطىٕي ئەؼٍىگە وەٌزۈضزى .ـېطىىٕىڭ رەؼىطى ۋە
ئۇٔىڭ ٔبِي ٔىفبٍٔىطىٕي ئۆچۈضزى.
ٔەۋەضٔىڭ (ٍۀي ھەضەِگە وىطىپ ربۋاپ لىٍىپ لبٍزىپ چىمىؿ وۈٔىٕىڭ) ئىىىىٕچي
وۈٔي(ٍۀي ظۇٌھەعغٕىڭ  - 13وۈٔي) ضەؼۇٌۇٌالھ ِىٕبزىٓ لبٍزىپ وېٍىپ ِەوىە ۋازىؽىؽب «ثۀي
وۀبٔە ِۀعىٍي» زەپ ئبرىٍىسىؽبْ ثىط عبٍؽب چۈـزي ،ئۇ ثۇ وۈٕٔي ۋە ثۇ وۈٕٔىڭ وېچىؽىٕي ـۇ
ٍەضزە ئۆرىۈظزى .ثۇ ٍەضە پىفىٓ ،ئەؼىط ،ـبَ ،ذۇپزەْ ٔبِبظٌىطىٕي ئولۇى .ذۇپزەْ ٔبِىعىسىٓ
وېَىٓ ثىط زەَ ئۇذٍىسى ،ئبٔسىٓ ثەٍزۇٌالھمب وىطىپ ئۇٔىڭسا ۋىساٌىفىؿ ربۋاپىٕي لىٍسى.
ضەؼۇٌۇٌالھ ھەط پبئبٌى َەرٍىطىٕي ئبٍبؼالـزۇضۇپالِ ،ەزىٕە ِۇٔەۋۋەضگە لبٍزىفمب ئبٌسىطىسى .ئۇ ضاھەد
ۋە ئبضاَ ئېٍىؿ ئۈچۈْ ئەِەغ ثەٌىي ذۇزا ٍوٌىسىىي عبپبٌىك وۈضەـٍەضٔي لبٍزىسىٓ ثبـالؾ ۋە
عبٔالٔسۇضۇؾ ئۈچۈْ ئىسى.
-4128عۇئبي :ئەڭ ئبخىشىمي لوؽۇْ
ضۇَ زائىطٌىطىٕىڭ ِۇؼەِجەض  -چوڭچىٍىمي ـۇ زەضىغىگە ثېطىپ ٍەرىۀىسىىي ،ئۇالضٔىڭ
ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ٍبـبؾ ھولۇلىؽىّۇ چىسىؽۇؼي وەٌّەٍسىؽبٔسەن ثوٌۇپ لىٍىفمبٔىسى .ئۇالض
ئۆظٌىطىگە ثېمىٕؽبْ ئەضەثٍەضزىٓ ِۇؼۇٌّبْ ثوٌؽبٔالضٔي ئۆٌزۈضۈـزي .ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇالضٔىڭ ثۇ ذىً
ِۇؼەِجەضٌىىىٕي ۋە چېىىسىٓ ئبـمبْ ظوضاۋأٍىمىٕي ٔەظەضزە رۇرۇپ ھىغىطىَىٕىڭ ٍ - 11ىٍي
ؼەپەض( - 2ئبً)زا ثىط لوـۇْ رەـىىىٍٍەـىە وىطىفزي ۋە ثۇ لوـۇٔؽب ئۇؼبِە ئىجٕي ظەٍسٔي ئەِىط
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ٌەـىەض لىٍىپ رەٍىٍٕىسى .ئۇٔي ثۇ لوـۇْ ثىٍەْ پەٌەؼزىٕٕىڭ ثەٌمبئ ۋە زاضۇَ چېگطاٌىطىؽب ھۇعۇَ
لىٍىفمب ثۇٍطىسى.
ثەظىٍەض ثۇ لوـۇٕٔىڭ لۇِبٔسأي ھەلمىسەٍ « :ېفي وىچىه رەعىطىجىؽىع» زەپ گەپ ربپزي ۋە
ئۇٔي ٍوٌؽب ؼېٍىفٕي وىچىىزۈضزى .ـۇڭب ضەؼۇٌۇٌالھ« :ئۇٔىڭ لوِبٔساْ ثوٌۇـىؽب رەئٕە لىٍىفمبْ
ثوٌؽبڭالض ،ثۇٔىڭسىٓ ثۇضۇّٔۇ ئۇٔىڭ ئبرىؽىٕىڭ لوِبٔساْ ثوٌىفىؽىّۇ ـۇٔساق لىٍىفمبْ ئىسىڭالض،
ئبٌالھ ثىٍەْ لەؼەِىي ئۇ چولۇَ ئەِىطٌىىىە الٍىمزۇض .ئۇٔىڭ ئبرىؽي ئبزەٍِەض ئىچىسە ِبڭب ئەڭ
ؼۆٍۈٍِۈن ئىسى .ثۇِۇ ئۇٔىڭسىٓ لبٌؽب ِبڭب ئەڭ ؼۆٍۈٍِۈن وىفىسۇض» ،زېسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ
وىفىٍەض ئۇؼبِە ئەرطاپىؽب ئۇٍۇـۇپ ئۇٔىڭ لوـۇٔىؽب رىعىٍسى ۋە ِەزىٕىسىٓ ثىط پەضؼەخ (24 .6
وىٍوِېزېطؼب رەڭ) ٍىط الٍىمزىىي عەضٍىؿ زېگەْ عبٍؽب چىمىپ پەضِبْ وۈرۈپ رۇضزى .ثىطاق،
ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ وېؽىٍي ھەلمىسىىي لوضلۇٔۇـٍۇق ذەۋەض ئۇالضٔي وېؽەي ثىط رەضەپ ثوٌؽۇچە
رەذىط لىٍىپ رۇضۇـمب ِەعجۇضٌىسى .ثەٌىىُ ئبٌالھ ثۇ لوـۇٕٔي ئەثۇثەوطىٕىڭ ذىالپىزىسە ٍوٌؽب
ؼېٍىٕىسىؽبْ رۇٔغي لوـۇْ ثوٌۇـىٕي ئىطازە لىٍؽبْ چېؽي ئىسى.
-4128عۇئبي :ئبٌالھٕىڭ دەسگبھىغب عەپەس
زەۋەد ئىفٍىطى ربوبِۇٌٍىفىپ ،ۋەظىَەرٕي ئىؽالَ ھۆوۈِطأٍىمي روٌۇق ئىگەٌٍىۋىسى ،ثۇ
زۇَٔبزىٓ ذوـٍىفىؿ ثىفبضەرٍىطى ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ چىھطىسىٓ ؼىٍپبي وۆضۈٔۈـىە ثبـٍىسى ۋە
ئۇٔىڭ ئىؿ ھەضىىەد ۋە ؼۆظ  -ئىجبضىٍىطىسە ئبـىبضا ئىپبزىٍۀسى.
ئۇ ئبٌسىٕمي ٍىٍي(ھىغىطىَٕىڭ ٍ - 10ىٍي) ضاِىعاْ( - 9ئبً)زا  20وۈْ ئېزىىبـزب ئوٌزۇضزى.
ئەِّب ئۇ ثۇٔىڭسىٓ ئىٍگىطىىي ٍىٍالضزا پەلەد ئوْ وۈٔال ئېزىىبؾ لىالرزي ،ثۇ لېزىّمي ئېزىىبـزب
عىجطىئىً ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ئۇٔىڭؽب لۇضئبٕٔي ئىىىي لېزىُ زەضغ ِۇظاوىطە لىٍىپ ثەضزى .ئۇ
ھەعغەرۇٌۋىسازا ِۇؼۇٌّبٔالضؼب ؼۆظ لىٍؽبٔساِ« :ەْ ثىٍّەٍّەْ ،ئىېھزىّبي ِەْ ثۇ ٍىٍسىٓ وېَىٓ
ؼىٍەض ثىٍەْ ثۇ ٍەضزەٍ ،ۈظ وۆضۈـەٌّەؼٍىىىُ ِۇِىىٓ» زېسىٍ .ۀە عەِطى ئەلەثە(ِىٕبزا
ـەٍزبٔؽب ربؾ ئبرىسىؽبْ عبً)زا« :ئي ذبالٍىك! ِ ۀسىٓ ھەط ئىجبزىزىڭالضٔي ئۆگىٕىۋېٍىڭالض،
ئىھزىّبي ِەْ ثۇ ٍىٍسىٓ وېَىٓ ھەط لىالٌّبؼٍىمىُ ِۇِىىٓ» زېسى .رەـطىك وۈٍٔىطىٕىڭ
ئورزۇضىٍىطىسا ضەؼۇٌۇٌالھمب ؼۈضە ٔەؼطى ٔبظىً لىٍىٕؽبٔىسى .ثۇٔىڭسىٓ ئۇٔىڭ ۋىساٌىفىؿ (ثۇ
عبھبٔسىٓ ذوـٍىؿ) ھەعغي ئىىۀٍىىي ۋە ضەؼۇٌۇٌالھمب ئۆٌۈَ ذەۋىطى ٍەرىۈظۈٌگۀٍىىي ِەٌۇَ
ثوٌسى.
ھىغىطىَىٕىڭ ٍ - 11ىٍي ؼەپەض ئېَىٕىڭ ِەٌۇَ ثىط وۈٔي ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇھۇز رېؽىؽب چىمزي ۋە
ئۇ ٍەضزە ئۆٌۈن ۋە رېطىه ھەِّىؽي ثىٍەْ ذوـٍىفىسىؽبٔسەن ـەھىسٌەضگە زۇئب لىٍسى .ئبٔسىٓ
لبٍزىپ وىطىپ ِۇٔجەضزە ؼۆظ لىٍسى ،ئۇ ِۇٔساق زېسىِ « :ەْ ؼىٍەضزىٓ ثۇضۇٔطاق وېزىسىؽبٔسەن
رۇضىّەِْ ،ەْ ؼىٍەضگە گۇۋاھچي ثوٌىّەْ .ئبٌالھ ثىٍەْ لەؼەِىي ِەْ ـۇ ربپزب ھەۋظى وەۋؼەضٔي
وۆضۈپ رۇضۇۋارىّەِْ .بڭب ٍەض  -ظېّىٓ ذەظىٕەٌىطىٕىڭ ئبچمۇچٍىطى ئبرب لىٍىٕسى .ئبٌالھ ثىٍەْ
لەؼەَ! ِەْ ؼىٍەضٔىڭ ِۀسىٓ وېَىٓ ِۇـطىه ث وٌۇپ ئېؽىپ وېزىفىڭالضزىٓ لوضلّبٍّەْ ،ثىطاق
ِەْ ؼىٍەضٔىڭ ِبي  -زۇَٔب ،ثبٍٍىمالضؼب ثېطىٍىپ وېزىفىڭالضزىٓ لوضلىّەْ»ٍ .ۀە ثىط وۈٔي
وېچىسە ضەؼۇٌۇٌالھ ثەلىئەگە چىمىپ ئۇالضؼب ِەؼپىطەد رىٍىسى ۋە« :ئەؼؽەالِۇئەٌەٍىۇَ ئي
ِەلجەضە ئەھٍي! ؼىٍەضٔىڭ ئەھۋاٌىڭالض ھبٍبرالضٔىڭىسىٓ وۆپ ٍبذفي .پىزٕە  -پبؼبز رۈْ
لبضاڭؽۇؼىسەن ثېؽىپ وەٌسى .ثۇ پىزٕە  -پبؼبزالض ثىط  -ثىطىسىٓ ٍبِبٔسۇض» زېسى .ئبٔسىٓ ئۇالضؼب
ثىفبضەد ثەضگۀسەن « :ثىعِۇ چولۇَ ؼىٍەضگە لوـۇٌىّىع» زېسى.
ھىغىطىَىٕىڭ ٍ - 11ىٍي ؼەپەض( - 2ئبً) ئېَىٕىڭ  - 29وۈٔي(زۇـۀجە) ضەؼۇٌۇٌالھ ثەلىئ
لەثطىؽزبٍٔىمىسا ثىط ِېَىذ ٔبِىعىؽب ھبظىطٌىك لىٍؽبْ ئىسىِ .ەلجەضەزىٓ لبٍزىۋېزىپ ٍوٌسا
ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ثېفىؽب ئبؼطىك رەگسى ۋە ئۇـزۇِزۇد ثەزىٕىٕىڭ ھبضاضىزي ئۆضٌەپ ،ھەرزب ئۇٔىڭ
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لىعىزّب ر ەپزىٕي ئۇٔىڭ ثېفي رېڭىٍؽبْ رېڭىمي ئۈؼزىسىّٕۇ ثجىٍىٕىسىؽبْ ثوٌۇپ لبٌسى .پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍـھىؽؽبالِؽب وېؽەي رېگىپ 11وۈْ عبِبئەد ثىٍەْ ثىٍٍە ٔبِبظ ئولۇزى ،ئۇٔىڭ وېؽەي
ربضرمبْ عىّي وۈٍٔىطى ٍ13بوي  14وۈْ ئىسى.
ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ وېؽىٍي وۈٔؽىطى ئېؽىطالـزي ،ئۇ ھەض وۈٔي ئبٍبٌٍىطىسىٓ« :ئەرە ِەْ ٔەزە؟
ئەرە ِەْ ٔەزە؟» زەپ ؼوضاٍززي .ضەؼۇٌ ۇٌالھٕىڭ ئبٍبٌٍىطى ئۇٔىڭ ِەلؽىزىٕي چۈـىٕىپ ئۇٔىڭ
ذبٌىؽبْ ٍەضزە ثېمىٍىفمب ضۇذؽەد لىٍىفزي ،ـۇٔىڭ ثىٍەْ پەظٌي ئىجٕي ئبثجبغ ۋە ئەٌي ئىجٕي
ئەثۇ ربٌىت ئىىىىٍَۀٕىڭ ئورزۇضىؽىسا ثېفي رېڭىمٍىك ھبٌسا ٍۆٌەپ ِبڭؽۇظۇٌۇپ ئبئىفە
ضەظىَەٌالھۇ ئۀھبٔىڭ ئۆٍىگە ٍۆرىەپ وېٍىٕسى .ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئىىىي لەزىّي ٍەضٔي عىغىپ
ِبڭبرزئ ،ەرىغىسە ضەؼۇٌۇٌالھ ھبٍبرىٕىڭ ئەڭ ئبذىطىمي ثىط ھەپزىؽىٕي ئبئىفە ضەظىَەٌالھۇ
ئۀھبٔىڭ ئۆٍىسە ئۆرىۈظزى .ئبئىفە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب ضەؼۇٌۇٌالھزىٓ ٍبزٌىۋاٌؽبْ ِوئەۋۋىعاد (پبٔبھ
رىٍەؾ ِەظِۇٔىسىىي ئبٍەرٍەض) ۋە ذبؼى َەرٍىه زۇئبالضٔي ئولۇپ ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ثەزىٕىگە ھۈضۈپ
لوٍبرزي ۋە ئبٍەرٍەضزىٓ رەثەضۇن ئىعزەپ ضەؼۇٌۇٌالھٕي ؼىالپ رۇرۇپ لوٍبرزي.
ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ۋاپبرىسىٓ ثەؾ وۈْ ئىٍگىطى چبضـۀجە وۈٔي ئىسى .ئۇٔىڭ ثەزىٕىسىىي
وېؽەي ھبضاضىزي ٍبٌمۇٔغبپ وەرزي .ئبؼطىك وۈچىَىپ ضەؼۇٌۇٌالھ ھۇـؽىعالٔسى .ئۇ« :ثبـمب -
ثبـمب لۇزۇلزىٓ ٍەرزە رۇٌۇَ ؼۇ وەٌزۈضۈپ ئۈؼزي ثېفىّؽب لۇٍۇڭالضِ ،ەْ ئۇالضٔىڭ لېفىؽب چىمىپ
ۋەؼىَەد لىٍىۋاالً» زېسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇالض ضەؼۇٌۇٌالھٕي چوڭ ثىط رەڭٍە لبچىسا
ئوٌزۇضؼۇظۇپ ئۈؼزىگە ؼۇ لۇٍسى ،ھەرزب ثىط چبؼسا« :ثوٌسى ،ثوٌسى» زەپ ھۇـىؽب وەٌسى.
ثۇ چبؼسا ضەؼۇٌۇٌالھ ئۆظىٕي ثىط ئبظ ٍېٕىىٍىگۀسەن ھېػ لىٍسى ئۇ (ثېفي رېڭىمٍىك ھبٌسا)
ِەؼغىسوە وىطىپ ِۇٔجەضگە چىمىپ ئوٌزۇضزى ۋە ئبزەٍِەضگە ؼۆظ لىٍسى ،وىفىٍەض ئۇٔىڭ
ئەرطاپىٕي ئوضىۋېٍىفمبٔىسى .ئۇ ِۇٔساق زېسى« :ئبٌالھٕىڭ ٌۀىزي ٍەھۇزىَالضؼب ۋە
ٔبؼبضا(ذىطىؽزئبْ)الضؼب ثوٌؽۇْ ئۇالض پەٍؽەِجەضٌىطىٕىڭ لەثطىٍىطىٕي ِەؼغىس(ئىجبزەرربٔب
لىجٍىگبھ) لىٍىۋېٍىفزي» زېسى ،ئۇ ٍۀەِ « :ېٕىڭ لەثطەِٕي ِەئجۇز لىٍىۋاٌّبڭالض» زېسى.
ضەؼۇٌۇٌالھ ٍۀە ئۆظىٕي لىؽبغ(ئىٕزىمبَ ۋە ئۀزىٕي ئېٍىۋېٍىؿ)لب رەڭٍەپِ« :ەْ ثىط وىفٕىڭ
ئۇچىؽىؽب ئۇضۇپ ؼبٌؽبْ ثوٌؽبَ ِبٔب ثۇ ِېٕىڭ ئۇچبَِ ،ۀسىٓ ئىٕزىمبِىٕي ئېٍىۋاٌؽۇْ ۋە
وىّٕىىي رىٍالپ ئبثطوٍىٕي رووىەْ ثوٌؽبَ ِبٔب ِېٕي رىٍالپ ئۀزىٕي ئېٍىۋاٌؽۇْ» زېسى .ئبٔسىٓ
ِۇٔجەضزىٓ چۈـۈپ پىفىٓ ٔبِىعىٕي ئولىسى ،پىفىٓ ٔبِىعىسىٓ وېَىٓ ِۇٔجەضگە ٍۀە چىمىپ
ھېٍىمي ئۆچ  -ئبزاۋەد ۋە ئۀزي لىؽبغ ھەلمىسىىي گەپٍىطىٕي لبٍزب رەوطاضٌىسى .ثۇ چبؼسا ثىط
ئبزەَ « :ئۆظٌىطىسە ِېٕىڭ ئۈچ زەضھەَ پۇٌۇَ ثبض ئىسى» زېگۀىسى ،ضەؼۇٌۇٌالھ « :ئي ـەظٌي ئۇٔىڭ
پۇٌىٕي ثېطىۋەد» زەپ ثۇٍطىسى .ئبٔسىٓ ئۀؽبضالضؼب ٍبذفىٍىك لىٍىؿ روؼىطىٍىك ۋەؼىَەد
لى ٍىپ ِۇٔساق زېسىِ « :ەْ ؼىٍەضگە ئۀؽبضالضؼب ٍبذفي ِۇئبِىٍە لىٍىفمب رەۋؼىَە لىٍىّەْ،
ئۇالض ِېٕىڭ ئۆظ ثبؼطىُ ۋە ؼىطزاـٍىطىّسۇض ،ئۇالض ظىّّىؽىسىىي ِەعجۇضىَىزىٕي ئبزا لىٍىپ
ثوٌسى ،ئەِسى ئۇالضؼب لبٍزۇضۇـمب رىگىفٍىه ھەلٍىطى لېپمبٌسى ،ـۇڭب ئۇالضٔىڭ ٍبذفي ئىؿ -
ھەضىىەرٍىطىٕي لوٌالڭالض ،وەِچىٍىه ۋە ذبربٌىمٍىطىٕي ئەپۇ لىٍىڭالض».
ئبٔسىٓ ئۇ « :ئبٌالھ ثىط ثۀسىؽىگە ثۇ زۇَٔبزا لېٍىؿ ٍبوي ئۇ زۇَٔبؼب وېزىفٕىڭ ثىطىٕي
ربٌالؾ ئىرزىَبضٌىمىٕي ثەضگەْ ئىسى ،ئۇ ثۀسە ئۇ زۇَٔبؼب وېزىفٕي ئىرزىَبض لىٍسى» زېسى .ئەثۇ
ؼەئىس ذۇزضى ِۇٔساق زەٍسۇ « :ثۇ ؼۆظٔي ئبڭالپ ئەثۇ ثەوطى ٍىؽالپ وەرزي ۋە ئبرب  -ئبٔىّىع ؼبڭب
پىسا ثوٌؽۇْ» زېسى ،ثىع ھەٍطاْ ثوٌسۇق ،ثەظىٍەض« :لبضاڭالض ثۇ ـەٍرگە ضەؼۇٌۇٌالھ ثۇ زۇَٔبزا
لېٍىؿ ٍبوي ئۇ زۇَٔبؼب وېزىؿ ئىرزىَبضٌىمىسا لوٍۇٌؽبْ ثىط ثۀسە ھەلمىسە ذەۋەض ثېطىۋارؽب ئۇٔىڭ
ئبرب  -ئبٔىّىع ؼبڭب پىسا ثوٌؽۇْ زەۋارمىٕىٕي» زېَىفزي .ئەؼٍىسە ئىرزىَبضزا لوٍۇٌؽۇچي
ضەؼۇٌۇٌالھ ئىسى .ئەثۇثەوطى ثۇٔي ھەِّىّىعزىٓ ثۇضۇْ چۈـۀگۀىىەْ .ضەؼۇٌۇٌالھ ٍۀە ِۇٔساق
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زېسىِ « :ەْ ئەثۇثەوطىٕىڭ ؼۆھجىزىگە ئوذفبؾ ھېچجىط ؼۆھجەد وۆضِىسىُِ .ەْ ئۇٔىڭسىٓ
ضاظى ،ئەگەض ِ ەْ پەضۋەضزىگبضىّسىٓ ئۆظگە ؼىطزاؾ زوغ رۇرىسىؽبْ ثوٌؽبَ ئەٌۋەرزە ئەثۇ ثەوطىٕي
ؼىطزاؾ رۇربرزىٌُ .ېىىٓ ئىؽالَ لېطىٕساـٍىمي ۋە ئىؽالِي زوؼٍۇق وۇپبٍە لىٍىسۇِ .ەؼغىسگە
ئېچىٍؽبْ ئىفىىٍەضزىٓ ئەثۇثەوطىٕىڭ ئىفىىىسىٓ ثبـمىؽي لوٍّبً ربلىۋېزىٍؽۇْ.
ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ۋاپبرىسىٓ رۆد وۈْ ئىٍگىطىٍ ،ۀي پەٍفۀجە ئۇٔىڭ وېؽىٍي لبرزىك
وۈچىَىپ وەرىەْ ئىسى .ئۇِ« :بڭب لەؼەظ  -لەٌەَ وەٌزۈضۈڭالضِ ،ەْ ؼىٍەضگە ۋەؼىَەد لبٌسۇضاً،
ئېعىپ وەرّەٍؽىٍەض» ،زېسى .ئۆٍسە ئۆِەض ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ لبربضٌىك ثىط لبٔچە وىفي ثبض ئىسى.
ئۆِەض ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ « :ضەؼۇٌۇٌالھمب ئبؼطىك زەضزىٕي ربضرمىٍي لوٍبٍٍي ،لوٌىّىعزا لۇضئبْ ثبض،
ئبٌالھٕىڭ وىزبثي ۋەؼىَەرىە وۇپبٍە» ،زېسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئۆٍسىىىٍەض ربالؾ  -ربضرىؿ لىٍىفزي
ۋە عبڭغبٌٍىفىپ وەرزي .ثەظىٍىطى « :ضەؼۇٌۇٌالھ زېگەْ ئىىەْ ،لەؼەظ  -لەٌەَ وەٌزۈضەٍٍي،
ٍېعىپ ثەضؼۇْ» ،زەٍززيٍ .ۀە ثەظىٍىطى ئۆِەض ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پىىىطىٕي لوٌالٍزي ،ھەرزب
ثىھۇزە گەپ ۋە ٔبِۇۋاپىك پىىىطٌەض ئېفىپ وېزىۋىسى ،ضەؼۇٌۇٌالھ ٍېٕىّسىٓ چىمىپ رۇضۇڭالض،
زېسى.
ـۇ وۈٔي ضەؼۇٌۇٌالھ ِۇٔساق ئۈچ ذىً رەۋؼىَٕي عىىىٍىسى« :ئەضەة ئبضىٍىسىٓ
ٍەھۇزىَالضٔئ ،بؼبضا (ذىطىؽزىئبْ)الضٔي ۋە ِۇـطىىالضٔي چىمىطىپ ربـالـمب رەۋؼىَە لىٍسى.
ئەٌچىٍەضٔي ضەؼۇٌۇٌالھ وۈرۈۋاٌؽبٔسەن ضەۋىفزە وۈرىۋېٍىفٕي رەۋؼىَە لىٍسى .پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍـھىؽؽبالِٕىڭ وېؽىٍي ئېؽىطٌىفىپ لبرزىك زەضز  -ئەٌەَ ربضرىۋارمبْ ثوٌؽىّۇٔ ،بِبظٌىطىٕىڭ
ھەِّىؽىٕي ِۇؼۇٌّبٔال ض ثىٍەْ ثىطٌىىزە ِەؼغىسرە ئولۇپ وەٌگۀىسى .ھەرزب ،ـۇ وۈٔىّۇ ٔبِبظ
ـبِٕي ِۇؼۇٌّبٔالض ثىٍەْ ثىٍٍە ئولۇپ ِۇضؼەالد ؼۈضىؽىٕي لىطائەد لىٍؽبْ ئىسى ،ذۇپزەْ
ۋالزىسا ئۇٔىڭ وېؽىٍي ِەؼغىسوە چىمبٌّىؽۇزەن زەضىغىسە ئۆظگىطىۋاٌسى.
ـۀجە ٍبوي ٍەوفۀجە وۈٔي ئىسى ،ضەؼۇٌۇٌالھ ثىط ئبظ ٍىٕىىٍىگۀسەن ثوٌسى چېؽي،
ئىىىەٍٍۀٕىڭ ٍۆٌىفي ثىٍەْ پىفىٓ ٔبِىعىؽب چىمزي .ثۇ چبؼسا ئەثۇ ثەوطى وىفىٍەض ثىٍەْ ٔبِبظ
ئولۇۋاربرزي .ئەثۇ ثەوطى ضەؼۇٌۇٌالھٕي وۆضۈپ وەٍٕىسىىي ؼەپىە لبٍزّبلچي ثوٌىۋىسى ،ضەؼۇٌۇٌالھ
ئۇٔىڭؽب ئىفبضەد لىٍىپ ٍبّٔبؼٍىممب ثۇٍطىسى ۋەِ « :ېٕي ئۇٔىڭ ٍېٕىؽب ئوٌزۇضؼۇظۇڭالض» ،زېسى.
ھېٍىمي ئىىىەٍٍەْ ضەؼۇٌۇٌالھٕي ئەثۇ ثەوطىٕىڭ لېفىؽب ئبپىطىپ ئوٌزۇضؼۇظزى ،ـۇٔىڭ ثىٍەْ
ئەثۇ ثەوطى ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ٔبِىعىؽب ئىمزىسا لىٍسى ۋە وىفىٍەضگە رەوجىطٔي ئبڭالرزي.
ۋاپبرىسىٓ ثىط وۈْ ئىٍگىطى ٍەوفۀجە پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ثبضٌىك لۇي  -چۆضىٍىطىٕي
ئبظاد لىٍىۋەرزيٍ ،ېٕىسىىي ٍەرزە زىٕبض پۇٌٕي ؼەزىمە ثەضزى ۋە لۇضاي ٍ -بضاغ ئەؼٍىھەٌىطىٕي
ِۇؼۇٌّبٔالضؼب ھەزىَە لىٍىۋەرزي .ۋەھبٌۀىي ،ئبئىفە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب ـۇ وېچىؽىسىىي چىطاغ
ٍېؽىٕي لوـٕىؽىسىٓ ئۆرٕە ئېٍىپ ٍبٔسۇضؼبٔىسى ۋە ٍۀە ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ؼبۋۇري ئورزۇظ ؼبئ ئبضپب
ئۈچۈْ ثىط ٍەھۇزىَٕىڭ ئۆٍىسە ضۀىگە لوٍۇؼٍۇق ئىسى.
ئۀەغ ئىجٕي ِبٌىه ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىسۇ « :زۈـۀجە وۈٔي ؼەھەض ِۇؼۇٌّبٔالض ثبِساد
ٔبِىعىسا ئىسى ،ئەثۇثەوطى ٔبِبظ ثبـالپ ئولۇۋاربرزي ،ئۇـزۇِزۇد ضەؼۇٌۇٌالھ ئبئىفە ضەظىَەٌالھۇ
ئۀھب ٔىڭ ھۇعىطا ئىفىىىٕىڭ پەضزىؽىٕي ئېچىپ ئۇالضؼب لبضاپ رەثەؼؽۇَ لىٍسى .ئەثۇ ثەوطى
ضەؼۇٌۇٌالھٕي ٔبِبظؼب چىمزي زەپ ئوٍالپ ئبضلىؽىسىىي ؼەپىە چىىىٕسىِ .ۇؼۇٌّبٔالض ٔبِبظزا
رۇضۇپ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالِٕي وۆضۈپ ذۇـبٌٍىمىسىٓ پبرپبضاق ثوٌۇؾ ئبٌسىسا رۇضؼبٔسا
ضەؼۇٌۇٌالھ لوٌي ثىٍەْ ئۇالضؼب ٔبِبظٔي ئولۇۋېطىفىە ئىفبضەد لىٍىپ لوٍۇپ ،ھۇعىطىؽىؽب وىطىپ
(پەضزە) ٔي لوٍىۋەرزي .ئۇٔىڭسىٓ وېَىٓ ٍۀە ثىط ٔبِبظٔىڭ ۋالزي وىطگىچە ثۇ زۇَٔب ثىٍەْ ِەڭگۈگە
ذوـالـزي.
ـۇ وۈٔي لۇٍبؾ وۆرۈضۈٌۇپ چبـگبھ ۋالزي ثوٌؽبٔسا پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ لىعى پبرىّۀي
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چبلىطرىپ ئۇٔىڭ لۇٌىمىؽب گەپ لىٍسى ،پبرىّە ٍىؽالپ وەرزي ،ئبٔسىٓ ٍۀە ثىط ٔېّىٍەضٔي زېۋىسى،
پبرىّە وۈٌسى .ئبئىفە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب ِۇٔساق زەٍسۇ :ثىع پبرىّەزىٓ(ٍۀي وېَىٓ) ـۇ ئىفٕي
ؼوضىسۇق ،ئۇ :ضەؼۇٌۇٌالھ ِبڭبِ« :ۇـۇ لېزىّمي وېؽى ٍىسە ۋاپبد ثوٌۇپ وېزىسىؽبٍٔىمىٕي ئېَززي،
ِەْ ٍىؽٍىسىُ ئبضلىسىٓ ِبڭب ئۇٔىڭ ئبئىٍىؽىسىٓ رۇٔغي ثوٌۇپ ِېٕىڭ ئۇٔىڭؽب لوـۇٌۇپ
ثبضىسىؽبٍٔىمىّٕي ئېَززي ،ـۇڭب ِەْ وۈٌگۀىسىُ» ،زېسى ،ـۇ وۈٔي ضەؼۇٌۇٌالھ پبرىّىگە ئۇٔىڭ
عىّي ئبٍبٌالضٔىڭ ؼەضۋىطى (ئۇٌۇغ پىفىۋاؼي) ثوٌىسىؽبٍٔىمىٕي ثېفبضەد ثەضزى.
پبرىّە ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ زەضز  -ئەٌىّىٕي وۆضۈپ« :ۋاً زازإِىڭ زەضزى» زېگۀىسى ،پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍـھىؽؽبالَ « :زازىڭىعؼب ثۈگۈٔسىٓ وېَىٓ زەضز  -ئەٌەَ ثوٌّبٍسۇ» ،زېسى .ھەؼەْ ثىٍەْ
ھۇؼەٍىٕٕي چبلىطرىپ ئۇالضٔي ؼۆٍۈپ لوٍسى ۋە ٍبذفىٍىممب ۋەؼىَەد لىٍسى .ئبٔسىٓ
ئەھٍىٍىطىٕي چبلىطرىپ ئۇالضؼب ٔەؼىھەد لىٍسى ۋە ئەؼٍەرّە ثەضزى.
زەضز  -ئەٌەَ ثبضؼبٔؽېطى وۈچىَىۋاربرزي ذەٍجەضزە ٍەپ ؼبٌؽبْ ھېٍىمي ظەھەضٔىڭ رەؼىطى
ئېٕىك ئبـىبضا وۆضۈٌۈـىە ثبـٍىسى .ئۇ وىفىٍەضگە رەۋؼىَە لىٍىپٔ« :بِبظٔي لوٌسىٓ ثەضِەڭالض،
ٔبِبظٔي لوٌسىٓ ثەضِەڭالض» زېسى .ثۇ گەپٕي ثىط لبٔچە لېزىُ رەوطاضٌىسى.
عبْ رەٌىپىعى ثبـالٔسى ئبئىفە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب ضەؼۇٌۇٌالھٕي ئۆظىگە ٍۆٌەپ ئوٌزۇضؼۇظزى.
ئبئىفە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب ِۇٔساق زەٍززي « :ئبٌالھٕىڭ ِبڭب ثەضگەْ ٔىئّەرٍىطىسىٓ ثىطى ـۇوي
ضەؼۇٌۇٌالھ ِېٕىڭ ئۆٍۈِسە ِېٕىڭ وؤۇِسە ِېٕىڭ ٍۈضۈوۈَ ثىٍەْ وۆوطىىىّٕىڭ ئورزۇضىؽىسا عبْ
ئۈظزى ۋە ٍۀە ضەؼۇٌۇٌالھ ۋاپبد ثوٌۇؾ ئبٌسىسا ،ئبٌالھ ِېٕىڭ ثىٍەْ ئۇٔىڭ رۈوطۈن ؼۈٍىّىعٔي
ثىطٌەـزۈضزى .ئبثسۇضەھّبْ(ئەثۇ ثەوطىٕىڭ ئوؼٍي) ئۆٍگە وىطىپ وەٌسى ئۇٔىڭ لوٌىسا ِىؽۋان ثبض
ئىسىِ .ەْ ضەؼۇٌۇٌ الھٕي ٍۆٌەپ ئوٌزۇضۋاربرزىُ ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ھېٍىمي ِىؽۋاومب وۆظ -
ٍۈگۈضرۈۋارمبٍٔىمىٕي ؼەظزىُ  -زە ئۇٔىڭ ِىؽۋان لىٍىفٕي ٍبذفي وۆضۈزىؽبٍٔىمىٕي ثىٍگەچىە:
«ئۇٔي ؼىعگە ئېٍىپ ثىطەٍّۇ؟» زېسىُ ضەؼۇٌۇٌالھ« :ھەئە» ،زەپ ثېفىٕي ٌىڭفىززي .ـۇٔىڭ
ثىٍەْ ِەْ ئۇ ِىؽۋاوٕي ئبثسۇضاھّبٔسىٓ ئېٍىپ ثەضزىُِ ،ىؽۋان لبرزىك وېٍىپ لبٌسىِ ،ەْ:
«ئۇٔي چبٍٕبپ ٍۇِفىزىپ ثىطەٍّۇ؟» زېسىُ ضەؼۇٌۇٌالھ ثېفي ثىٍەْ ِبلۇي زەپ ئىفبضەد لىٍسى
ِەْ ئۇٔي چبٍٕبپ ٍۇِفىزىپ ثەضزىُ ضەؼۇٌۇٌالھ ِىؽۋاوٕي لوٌىؽب ئېٍىپ ئېؽىعىؽب ؼۈضوىسى.
ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئبٌسىسا ثىط لبچىسا ؼۇ ثبض ئىسى ،لوٌىٕي ؼۇؼب چىالپ ٍۈظىٕي ؼىالٍززي ۋە
«ئبٌالھزىٓ ثبـمب ئىالھ ٍوق ،ھەلىمەرۀّۇ ئۆٌۈِٕىڭ ؼەوطاري ثبض» زەٍززي.
ضەؼۇٌۇٌالھ ِىؽۋاوزىٓ پبضىػ ثوٌّبً رۇضۇپال لوٌىٕي وۆرۈضۈپ لبٌسى ،وۆظى ئبؼّبْ رەضەپىە
چەوچىَىپ وەرزي ۋە ٌەۋٌىطى ِىسىطالپ ثىط ٔىّىٍەضٔي زە ٍززي ئبئىفە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب لۇٌىمىٕي
ٍېمىٓ ئەوىٍىپ رىڭفىؽبْ ئىسى ضەؼۇٌۇٌالھ« :ئي ئبٌالھ ،ؼەْ ئىٕئبَ لىٍؽبْ پەٍؽەِجەضٌەض،
ؼىسزىك (ضاؼچىً)ٌەض ،ـېھىسٌەض ۋە ؼبٌىھ (ٍبذفي)الض ثىٍەْ ثىٍٍە لىٍؽىٓ ۋە زەضگبھي ھەلىە
ئېٍىپ وەرىىٓ ،ئي ئبٌالھ ِېٕي زەضگبھي ھەلىە ئېٍىپ وەرىىٓ» زېسى ۋە ئبذىطىمي ئىىىي
وەٌىّە ؼۆظٔي ئۈچ لېزىُ رەوطاضٌىسى ۋە لوٌي ثوـبپ ٌىىىىسەن چۈـۈپ وەرزي« .ثىع ئبٌالھٕىڭ
ثۀسىٍىطىّىع ،ئبٌالھٕىڭ زەضگبھىؽب لبٍزمۇچىّىع» ثۇ ۋەلە ھىغىطىَىٕىڭ ٍ - 11ىٍي ضەثىئۇي
ئەۋۋەي( - 3ئبً)ٔىڭ  - 12وۈٔي زۈـۀجە چبـگبھ ۋالزي ثوٌؽ بٔسا ٍۈظ ثەضزى ثۇ چبؼسا ضەؼۇٌۇٌالھ
ئبرّىؿ ئۈچ ٍبـمب وىطىپ ئوْ وۈْ ئبـمبْ ئىسى.
-4121عۇئبي :عبھبثىٍەسٔي غەَ ثبعحي
ثۇ لوضلۇٔۇچٍۇق ذەۋەض رېعال ربضلبٌسىِ .ەزىٕە ئەھٍىگە ئەرطاپي ئبٌەَ لبضاڭؽۇٌۇق رۇٍۇٌسى.
عبھبْ ؼۇۋازەن وۆضۈٔەرزي .ئەثۇ ثەوطى ؼۇٔھي زېگەْ ِەھەٌٍىسىىي رۇضاٌؽۇؼىسىٓ ئبد ثىٍەْ
ٍىزىپ وەٌسى .ئۇ ئبرزىٓ چۈـۈپال ِەؼغىسوە وىطزى ۋە ھېچ وىفىگە گەپّۇ لىٍّبً ئبئىفىٕىڭ
ئۆٍىگە وىطىپ ئۇزۇي ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ لېفىؽب ثبضزى .ضەؼۇٌۇٌالھمب ٍوٌٍۇق ضەذىذ ٍېپىپ ٍبرمۇظۇپ
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لوٍۇٌؽبْ ئىسى .ئەثۇ ثەوطى ضەذىزىٕي ئۆضۈپ ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ٍۈظىٕي ئبچزي ۋە ئىڭىفىپ ئۇٔي
لۇچبلالپ ؼۆٍسى ۋە وۆظ ٍېفي لىٍسى .ئبٔسىٓ ِەؼغىسوە چىمزي ئۆِەض ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ٍۀىال
وىفىٍەضگە ؼۆظ لىٍىۋاربرزي ،ئەثۇ ثەوطى« :ئوٌزۇضؼىٓ ئۆِەض!» زېسى ئۆِەض ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ
ئوٌزۇضؼىٍي ئۇٔىّىسى .وىفىٍەض ئۇٔي ربـالپ ئەثۇ ثەوطىٕىڭ ئەرطاپىؽب ئۇالـزي ،ئەثۇ ثەوطى
ِۇٔساق زېسى « :ئبضاڭالضزىٓ وىّىي ِۇھەِّەز (ئەٌەٍـھىؽؽبالَ)وە ئىجبزەد لىٍىسىؽبْ ثوٌؽب
ئەِسى ئۇ ئۆٌسى ،وىّىي ئبٌالؼب ئىجبزەد لىٍؽب چولۇَ ئبٌالھ رېطىىزۇض ئۆٌّەٍسۇ ،ئبٌالھ :
« ِۇھەِّەز پەلەد ثىط پەٍؽەِجەضزۇض ،ئۇٔىڭسىٓ ثۇضۇْ وۆپ پەٍؽەِجەضٌەض ئۆرزي (ئۇالضٔىڭ
ثەظىٍىطى ئۆظ ئەعىٍي ثىٍەْ ئۆٌگەْ ،ثەظىٍىطى ثبـمىالض رەضىپىسىٓ ئۆٌزۈضۈٌگەْ)؛ ئۇ ۋاپبد ثوٌؽب
ٍبوي ئۆٌزۈضۈٌؽە ،ئبضلبڭالضؼب ٍېٕىۋاالِؽىٍەض؟ (ٍۀي ئىّبٔسىٓ ٍېٕىپ ِۇضرەز ثوالِؽىٍەض؟) وىّىي
ئبضلىؽىؽب ٍېٕىۋاٌىسىىەْ (ٍۀي ِۇضرەز ثوٌىسىىەْ) ،ئۇ ئبٌالؼب لىٍچە ظىَبْ ٍەرىۈظەٌّەٍسۇ .ئبٌال
ـۈوۈض لىٍؽۇچىالضٔي ِۇوبپبرالٍسۇ» (ؼۈضە ئبي ئىّطاْ  - 144ئبٍەد) زېگەْ ،زېسى.
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالِٕىڭ ِۇثبضەن عەؼىزىٕي وىپۀٍەپ ٍەضٌىىىسە لوٍۇؾ ئىفىٕي
ئېٍىپ ثېطىفزىٓ ثۇضۇْ ذىالپەد (ذەٌىفە ثەٌگىٍەؾ) ِەؼىٍىؽىسە ئىرزىالپ وۆضۈٌسى .ـۇٔىڭ
ثىٍەْ ثۀي ؼبئىسە ھوٍٍىؽىسا ئۀؽبضالض ثىٍەْ ِۇھبعىطالض ئورزۇضىؽىسا ِۇظاوىطە ۋە ِۇٔبظىطٌەض
ثوٌۇپ ئۆرىۀسىٓ وېَىٓ ،ھەِّەٍٍەْ ئەثۇ ثەوطىٕىڭ ذەٌىپە ثوٌۇـىؽب ثىطٌىىىە وېٍىفزي.
زۈـۀجە وۈٔي ربوي وېچىگە لەزەض ِۇؼۇٌّبٔالض ِۇـۇ ئىؿ ثىٍەْ ثوٌۇپ وېزىپ ،ضەؼۇٌۇٌالھٕي
ٍەضٌىىىسە لوٍۇؾ ئىفىؽب ئېفٕبٌّىسى .ھەرزب ؼەٍفۀجە ٍوضۇٍسىؽبْ وېچە ربڭ ؼەھەض ۋالزي ثوٌۇپ
لبٌسى ،ـۇٔىڭؽىچە ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ پبن رىٕي ـىطاؾ ئۈؼزىسە ھېٍىمي ٍوٌٍۇق ضەذىذ ثىٍەْ
ٍېپىمٍىك ھبٌەرزە رۇضۇپ رۇضىسى .ئۇٔىڭ ئەھٍىٍىطى ئىفىىىٕي ئىچىسىٓ ئېزىۋاٌؽبٔىسى.
ؼەٍفۀجە وۈٔي پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ئىچ وىَىّي ثىٍەْ رۇضؼۇظۇپال ٍۇٍۇٌسىٍ .ۇؼۇچىالض
ئبثجبغ ،ئەٌي ،پەظٌي ۋە لەؼەَ (ئبثجبؼٕىڭ ئىىىي ئوؼٍي) ـەلطاْ (ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئبظاد
لىٍىۋەرىەْ لۇٌي) ئۇؼبِە ئىجٕي ظەٍس ۋە ئەۋغ ئىجٕي ذەۋٌە لبربضٌىمالض ئىسى .ئبثجبغ ـەظٌي
لەؼەٍِەض ضەؼۇٌۇٌالھٕي ئۆضۈپ  -چۆضۈپ ثەضگۀىسى ئۇؼبِە ۋە ـەلىطأالض ؼۇ لۇٍۇپ ثەضزى. ،
ئەٌي ئۇٔي ٍۇزى ئەۋغ ئىجٕي ذەۋٌە ضەؼۇٌۇٌالھٕي وۆوطىىىگە ئېٍىپ ٍوٌەپ ٍبضزەٍِەـزي .ئۇالض
ضەؼۇٌۇٌالھٕي ٍۇٍۇپ ثوٌؽبٔسىٓ وېَىٓ پبذزىسىٓ رولۇٌؽبْ ئبق ضەذىذ ثىٍەْ ئۈچ لبد
وىپۀٍىسى .وۆٍٕەن ۋە ؼەٌٍە ثۇٔىڭ ئىچىسە ئەِەغ ئىسى .ضەؼۇٌۇٌالھ ضەذىزىە ھىُ ٍۆگەٌسى.
ئبذىطىسا ِۇؼۇٌّبٔالض ضەؼۇٌۇٌالھٕي زەپٕە لىٍىسىؽبْ ئۇضۇْ ِەؼىٍىؽىسە ئىرزىالپٍىفىپ
لبٌسى ،ئەثۇ ثەوطىِ :ەْ ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ « :ھەض لبٔساق ثىط پەٍؽەِجەض لەثعە ضوھ (ٍۀي ٔەپەغ
ئۈظگەْ) ثوٌؽبْ عبٍسا زەپٕە لىٍىٕؽبْ» زېگۀٍىىىٕي ئبڭٍىؽبٔىسىُ زېسى ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئەثۇ رەٌھە
ضەؼۇٌۇٌالھ ٔەپەغ ئۈظگەْ ئوضۇٔسىىي پىطاـٕي ئۆضۈۋېزىپ ئۇ ٍەضگە ئوضاْ وۆٌىسى ۋە لەثطە
ٌەھەز(ئىچ ئوضأٍىك) لىٍىپ ٍبؼبٌسى.
ئبٔسىٓ ئبزەٍِەض ئؤسىٓ ئؤسىٓ ثىط عبِبئەد ثوٌ ۇپ ھۇعطىؽب وىطىپ ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ
ٔبِىعىٕي ئولۇزى ،ھېچ وىفي ٍۀە ثبـمب ثىطوؼب ئىّبَ ثوٌّىسى .زەؼٍەپ ئبئىٍە ربۋاثبرٍىطى ئبٔسىٓ
ِۇھبعىطالض ئۇٔىڭسىٓ وېَىٓ ئۀؽبضالض وىطىپ ئولىسى ئبٍبٌالض ئەضٌەضزىٓ وېَىٓ ،ئەڭ ئبذىطىسا
ضەؼىَسە ئۆؼّۈض ثبٌىالض وىطىپ ئولۇزى.
ِۇـۇ ئى ؿ ثىٍەْ ؼەٍفۀجە پۈرۈْ ثىط وۈْ ئورزي ،ھەرزب چبـۀجە ٍۇضىسىؽبْ وېچە وىطىپ
لبٌسى .ئبئىفە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب ِۇٔساق زەٍسۇ « :ثىع چبضـۀجە ٍوضۇٍسىؽبْ وېچە ھۇعطىسىٓ
وەرّەْ گۈضعەوٍەضٔىڭ ئبۋاظىٕي ئبڭٍىؽبٔؽب لەزەض ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ زەپٕە لىٍىٕىپ ثوٌؽبٍٔىمي ٍبوي
لىٍىّٕىؽ بٍٔىمىٕي ئۇلبٌّىؽبٔىسۇق».
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ئبٌحىٕچي ثبپ .پەٍغەِجەس ئەٌەٍھىغغبالِٕىڭ ئبئىٍىغي ۋە
عۈپەجٍىشى

-4125عۇئبي :پەٍغەِجەس ئەٌەٍھىغغبالِٕىڭ ئبئىٍىغي
ھەِّىگە ِەٌۇِىي ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ٔۇضؼۇْ ٍبذفي ؼەضەظٌەض ۋە ئبٌىٌ ِۇززىئب،
ِەلؽەرٍەض ئۈچۈْ رۆرزىٓ ظىَبزە ذورۇْ ئبٌؽب ثوٌىسىؽبْ ئىّزىَبظؼب ئىگە ئىسى ،ـۇڭب ئۇ ئبٌؽبْ
ئبٍبٌٍىطىٕىڭ ئوِۇِي ؼبٔي  13وە ٍەرزي .رولمۇظ ذورۇٔي ئىٍىىسە ثبض ھبٌەرزە زۇَٔبزىٓ وەرزي.
ئۇالضزىٓ ئىىىىؽي ضەؼۇٌۇٌالھ ھبٍبد چېؽىسىال ۋاپبد رېپىپ وەرىەْ .ئۇٔىڭ ثىطى ذەزىچە
ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب ٍۀە ثىطى «ِىؽىىٍٕەضٔىڭ ئبٔىؽي» زەپ ئبربٌؽبْ ظەٍٕەة ثىٕزي ذۇظەٍّە
ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب ئىسى .لبٌؽبْ ئىىىىؽىٕي ضەؼۇٌۇٌالھ ئەِطىگە ئبٌؽبْ ٌېىىٓ ئۇالضؼب زوذۇي(ثىط
رەوىىَسە ثبؾ لوٍۇؾ) لىٍّىؽبْ .رۆۋۀسە ئۇالضٔىڭ ٔبِي ـېطىپٍىطىٕي ۋە ئۀسەن رەئىطىپبرىٕي
ؼۆظٌەپ ئۆرّەوچىّىع.
 )1ذەزىچە ثىٕزي ذۇۋەٍٍىس ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب  -پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالِٕىڭ ھىغطەرزىٓ
ئىٍگىطى ِەوىىسە لۇضؼبْ ئبئىٍىؽي ئۆظى ۋە ئبٍبٌي ذەزىچە ثىٕزي ذۇۋەٍٍىس ضەظىَەٌالھۇ ئۀھبزىٓ
رەضوىپ ربپمبٔىسى .ضەؼۇٌۇٌالھ ذەزىچىگە ئۆٍٍۀگەْ چېؽىسا ٍ 25بـمب ذەزىچە ٍ 40بـمب
وىطگۀىسى .ضەؼۇٌۇٌالھ ربوي ذەزىچە ۋاپبد ربپمبٔؽب لەزەض ٍۀە ثىط ذۇرۇٔىٕي ئەِطىگە ئبٌؽبْ
ئەِەغ ،ئۇٔىڭسىٓ ثىط لبٔچە ئوؼۇي ۋە لىع پەضظۀىذ ٍۈظى وۆضگەْ .ئوؼۇٌٍىطىسىٓ ثىطىّۇ
رۇضِىؽبٍْ( ،ۀي وىچىىىسىال ئۆٌۈپ وەرىەْ) لىعٌىطىسىٓ ظەٍٕەة ،ضۇلىَە ،ئوِّي وۇٌؽۇَ ۋە
پبرىّە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھبٌەض چوڭ ثوٌؽبْ .ظەٍٕەة ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب ھىغطەرزىٓ ئىٍگىطى ئۆظىٕىڭ
ثىط ٔەۋضە رۇلمىٕي (ٍۀي ظەٍٕەثٕىڭ ھبِّبچىؽېٕىڭ ئوؼٍي) ئەثوٌئبغ ئىجٕي ضەثىَئگە ٍبرٍىك
ثوٌؽبْ .ضۇلىَە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب ثىٍەْ ئۇِّي وۇٌؽۇَ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب ثىطؼي ئۆٌۈپ وەرىۀسىٓ
وېَىٓ ٍۀە ثىطٔي وەٍٕي وەٍٕىسىٓ ئوؼّبْ ئىجٕي ئەپپبٔؽب ٍبرٍىك لىٍىٕؽبْ ،ئەِّب پبرىّە
ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب ثەزضى ئۇضۇـي ثىٍەْ ئوھۇز ئۇضۇـي ئبضىٍىؽىسا ئەٌي ئىجٕي ئەثۇ ربٌىجمب ٍبرٍىك
لىٍىٕؽبْ ثوٌۇپ ئۇٔىڭسىٓ ھەؼەْ ،ھۇؼەٍىٓ ،ظەٍٕەة ۋە ئۇِّي گۈٌؽۇَ لبربضٌىك رۆد پەضظۀزي
ثوٌؽبْ.
 )2ؼەۋزە ثىٕزي ظەِئە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب  -ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇٔىڭ ثىٍەْ ٔەثۇۋەد (ضەؼۇٌۇٌالھؽب
پەٍؽەِجەضٌىه وەٌگەْ)ٔىڭ ٍ - 10ىٍي ـەۋۋاي( - 10ئبً) ئبٍسا ،ذەزىچە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب ئۆٌۈپ
وېزىپ ثىط لبٔچە وۈٔسىٓ وېَىٓ ئۆٍٍۀگەْ .ئۇ ئىٍگىطى ؼەوطاْ ئىجٕي ئەِطى ئىؽىٍّىه ثىط
ٔەۋضە رۇلمىٕىسا ئىسى .ؼەوطاْ ئۆٌۈپ وىزىپ ؼەۋزە رۇي لبٌؽبْ.
 )3ئبئىفە ثىٕزي ئەثي ثەوطى ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب  -ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇٔي ٔەثۇۋەد (پەٍؽەِجەضٌىه
وەٌگەْ ٍىٍي)ٔىڭ ٍ - 11ىٍي ؼەۋز ە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھبؼب ئۆٍٍىٕىپ ثىط ٍىٍسىٓ وېَىٓ
ھىغىطەرزىٓ ئىىىي ٍى ً ۋە ثەؾ ئبً ئىٍگىطى ئبٌزە ٍېفىسا ِەوىىسە ئەِطىگە ئبٌؽبْ ھىغطەرزىٓ
ٍەرزە ئبً وېَىٓ ـەۋۋاي ( - 10ئبً)زا ِەزىٕىسە ئۇٔىڭ ثىٍەْ ثىط رەوىَسە ثبؾ لوٍؽبْ .ئۇ ثۇ
چبؼسا رولمۇظ ٍبـمب روـمبٔىسى .ئبئىفە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب ضەؼۇٌۇٌالھ ٔىىبھىؽب ئبٌؽبْ رۇٔغي لىع
ذورۇٔي ثوٌۇپ ،ئۇ ثۇٔىڭسىٓ ثبـمب لىع ذورۇْ ئبٌّىؽبْ .ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇٔىىڭؽب روٌىّۇ ئبِطاق ئىسى.
ئبئىفە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب ِۇؼۇٌّبْ ئبٍبٌٍىطى ئىچىسىىي ئەڭ وبرزب ـەلىھ(زىٕىٌ ئبٌىّە) ۋە ئەڭ
ثىٍىٍّىه ـەذىػ ھىؽبثٍىٕىسۇ.
 ) 4ھەـؽە ثىٕزي ئۆِەض ئىجٕي ذەرزبپ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب  -ئۇٔىڭ ثۇضۇٔمي ئىطى ذۇٔەٍؽە
ئىجٓ ھۇظاـە رۇؼؽەھّي ثەزضى ؼبظىزي ثىٍەْ ئۇھۇز ؼبظىزي ئبضىٍىؽىسا ۋاپبد رېپىپ وىزىپ رۇي
لبٌؽبْ .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇٔي ھىغىطىَٕىڭ ٍ - 3ىٍي ٔىىبھىؽب ئبٌؽبٔىسى.
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 )5ظەٍٕەة ثىٕزي ذوظەٍّە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب -ثۀي ھىالي ئىجٕي ئبِىط عەِەرىسىٓ ،ئۇ ٍېزىُ
 ٍەؼىطالضؼب ثەن وۆٍۈٔگۀٍىىي ۋە ئۇالضزىٓ ِىھطى ـەپمىزىٕي  -ئبٍّىؽبٍٔىمي ئۈچۈْئۇِّۇٌّەؼبوىٓ (ِىؽىىٓ ،ئبعىع ٍ -ېؽطالضٔىڭ ئبٔىؽي) زەپ ئبربٌؽبْ .ظەٍٕەة ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب
ئەؼٍىسە ئبثسۇٌال ئىجٕي عەھفىٕىڭ ٔىىبھىسا ئىسى ،ئبثسۇٌال ئۇھۇز ئۇضۇـىسا ـەھىس ثوٌۇپ
وەرىەْ ـۇٔىڭ ثىٍەْ ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇٔي ھىغىطىَٕىڭ ٍ - 5ىٍي ئەِطىگە ئبٌسى .ئۇ ضەؼۇٌۇٌالؼب
ٍبرٍىك ثوٌۇپ ئىىىي ئبً ٍبوي ئۈچ ئبٍسىٓ وېَىٓ ۋاپبد رېپىپ وەرىەْ.
 )6ئوِّۇ ؼەٌىَّە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب (روٌۇق ئىؽّي ھىٕسى ثىٕزي ئەثي ئۇِەٍَە)  -ئۇ ئىٍگىطى
ئەثي ؼەٌىَّۀىڭ ٔىىبھىسا ئىسى .ئەثي ؼەٌىّە ھىغىطىَٕىڭ ٍ - 4ىٍي عەِبزىَەي ئۇذطا(- 6
ئبً)زا ئۆٌۈپ وەوۀسىٓ وېَىٓ ،ـۇ ٍىٍي ـەۋۋاي ( - 10ئبً)زا ضەؼۇٌۇٌالھمب ٍبرٍىك ثوٌسى.
 )7ظەٍٕەة ثىٕزي عەھىؿ ئىجٕي ضەٍبة ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب  -ثۀي ئەؼەز ئىجٕي ذۇظەٍّە
عەِەرىسىٓ ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ زازا رەضەپ ھبِّىؽىٕىڭ لىعى .ئۇ ثۇضۇْ ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئوؼٍي زەپ
ئبربٌؽبْ ظەٍس ئىجٕي ھبضىؽمب ٍبرٍىك لىٍىٕؽبْ ئىسى .ئۇالض چىمىفبٌّبً ظەٍس ئۇٔىڭ ربٌىمىٕي ثېطىپ
ئبٍطىٍىپ وەرىەْ ،ثۇ چبؼسا ئبٌالھ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالِؽب ذىزبة لىٍىپ« :ظەٍٕەثٕي ظەٍس
لوٍۇۋەرىۀسىٓ وېَىٓ ؼبڭب ٔىىبھالپ ثەضزۇق»ؼۈضە ئەھعاة ( - 37ئبٍەرٕىڭ ثىط لىؽىّي) زېسى.
ـۇٔىڭ ثىٍەْ ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇٔي ھىغىطىَىٕىڭ ٍ - 5ىٍي ظۇٌمەئسە( - 11ئبٍسا) ئۆظ ئەِطىگە ئبٌسى.
 )8عۇۋەٍطىَە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب  -ذۇظائە لەثىٍىؽي ثۀي ِۇؼزەٌەق عەِەرىٕىڭ ثبـٍىمي
ھبضىؽٕىڭ لىعى  -ئۇ ثۀي ِۇؼزەٌەق ؼبظىزىسا ئەؼىط چۈـىەْ ثوٌۇپ ؼبثىذ ئىجٕي لەٍىػ ئىجٕي
ـىّبؼمب رەلؽىُ لىٍىٕؽبْ .ؼبثىذ ئۇٔىڭ ثىٍەْ ِۇوبرەپ (لەضەٌٍىه پۇي ربپفۇضۇپ ئۆظىٕي ئبظاد
لىٍىؿ) روذزىّي ئىّعاٌىؽبْ .ضەؼۇٌۇٌالھ ثۇٔي ئۇلمبٔسىٓ وېَىٓ ئۇٔىڭ ظىّّىؽىسىىي ھەلٕي
ؼبثىزمب رۆٌەپ ثېطىپ ئۇٔي ھىغىطىَىٕىڭ ٍ - 6ىٍي ظۇٌمەئسە( - 11ئبً)زە ٔىىبھىؽب ئبٌؽبٔىسى.
 )9ئۇِّي ھەثىجە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب (روٌۇق ئىؽّي ضەٍِە)  -ئەثۇ ؼۇـَبٕٔىڭ لىعى .ئۇ ثۇضۇْ
ئۇثەٍسۇٌال ئىجٕي عەھەـٕىڭ ٔىىبھىسا ئىسى .ئۇ ئېطى ئۇثەٍسۇٌال ثىٍەْ ثىٍٍە ھەثەـىؽىزبٔؽب
ھىغطە لىٍؽبْ ،ئوثەٍسۇٌالھ ئۇ ٍەضگە ثبضؼبٔسىٓ وېَىٓ ِۇضرەز ثوٌۇپ(ئىؽالَ زىٕىسىٓ ٍىٕىپ)
ذىطىؽزىئبْ زىٕىؽب وىطىپ وەرىەْ ۋە ـۇ ٍەضزە ئۇظاق ئۆرّەً ئۆٌۈپ وەرىەْ .ئوِّي ھەثىجە
ثوٌؽب ئۆظ ئەلسىؽىسە چىڭ رۇضۇپ ھىغطەد ٔىفبٔىٕي ئىفمب ئبـۇضؼبْ .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ
ھىغىطىَٕىڭ ٍ - 7ىٍي ِۇھەضضەَ ( - 11ئبً)زە ئەِطى ئىجٕي ئوِەٍَە ظەِەضىسىٓ ٔەعبـي
(ھەثەـىؽىزبْ پبزىفبھي)ؼب ِەوزۇپ ئەۋەرىۀسە ،ئۇ ئەِطى ئبضلىٍىك ضەؼۇٌۇٌالھمب ذىطىساضٌىك
لىٍؽبْ .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئەِطى ضەؼۇٌۇٌالھمب ئۇٔىڭ ٔىىبھىٕي چىگىپ لوٍۇپ ،ئۇٔي ـۇضەھجىً
ئىجٕي ھەؼۀەگە لېزىپ ِەزىٕىگە ٍوٌؽب ؼېٍىۋەرىەْ.
 )10ؼەـىَە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب  -ھۇٍەً ئىجٕي ئەذزەپٕىڭ لىعى ثۀي ئىؽطائىً
(ٍەھۇزىٌ)الضزىٓ ذەٍجەض ئۇضۇـىسا ئەؼىط چۈـىەْ .ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇٔي ئۆظىگە ربٌالپ ئېٍىپ
لىٍىپ ئبظاد لىٍىۋەرىەْ ۋە ـۇ ٍىٍي(ٍ - 7ىٍي) ئۇضۇـزىٓ وىَىٕال ئۇٔي ٔىىبھىؽب ئبٌؽبْ.
ِ )11ەٍّۇٔە ثٕزي ھبضىػ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب -ئوِّي پەظٌي (ئبثجبؼٕىڭ ئبٍبٌي)ٔىڭ
ھەِفىطىؽي .ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇٔي ھىغىطىَىٕىڭ ٍ - 7ىٍي ظىٍمەئسە( - 11ئبً)زە ئبٌسىٕمي ٍىٍسىىي
ھۇزەٍجىَە ئوِطە(ھەط) ؼېٕىڭ لبظاؼىٕي لىٍؽىٍي ثبضؼبٔسا(ؼەھىھ ضىۋاٍەرىە ئبؼبؼالٔؽبٔسا) ئۆِطە
ئىھطاِسىٓ ھبالي ثوٌؽبٔسىٓ وېَىٓ ٔىىبھىؽب ئبٌؽبِْ .بٔب ثۇالض ضەؼۇٌۇٌالھ ئۆظ ٔىىبھىؽب ٔىىبھ
ئەھسىؽىٕي ثېطىپ ئبٌؽبْ ۋە ثىط رەوىَىگە ثبؾ لوٍؽبْ ئوْ ثىط پبظىً لىع  -ئبٍبٌالضزۇض .ئۇالضٔىڭ
ئىچىسە ئىىىىؽي ضەؼۇٌۇٌالھ ھبٍبد ۋالزىسىال ئبٌەِسىٓ ئۆرىەْ ،ئۇال ضٔىڭ رولمۇظى ضەؼۇٌۇٌالھ
ۋاپبد ربپمبٔسا رېري ھبٍبد ئىسى.
ئەِّب لۇي  -چۆضىٍەضزىٓ ِەٌۇَ ثوٌىفىچە ،ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇالضزىٓ ئىىىي چۆضىؽي ثىٍەْ ثبضزى
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 وەٌسى لىٍؽبْ .ثىطى ِبضىَە لېجزي (ِىؽىطٌىك) ِىؽط پبزىفبھي ِۇلەۋلىػ ضەؼۇٌۇٌالھمب ھەزىَەلىٍؽبْ ،ئۇ ضەؼۇٌۇٌالھمب ئوؼٍي ئىجطاھىّٕي رۇؼۇپ ثەضگەْ .ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ثۇ ئوؼٍي
ھىغىطىَىٕىڭ ٍ - 10ىٍي ـەۋۋەي ( - 10ئبً)ٔىڭ  - 28وۈٔي ٍبوي  - 29وۈٔي ِىالزى - 632
ٍىٍي ٍ - 27بٔۋاض ثوۋاق چېؽىسىال ئۆٌۈپ وەرىەْ ئىسى.
ئىىىىٕچي چۆضىؽي ضەٍھبٔە ثىٕزي ظەٍس(ثۀي ٔەظىط ٍبوي ثۀي لۇضەٍعە لەثىٍىؽىسىٓ) ثۀي
لۇضەٍعە ئۇضۇـىسا ئەؼىط چۈـىەْ ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇٔي ئۆظىگە لبٌسۇضؼبْ.
 -4128عۇئبي :سەعۇٌۇٌالھٕىڭ ثىش لبٔچە ئبٍبٌغب ئۆٍٍىٕىؾىٕىڭ عەۋەثي ھەَ ھىىّىحي
زىّەن ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالِٕىڭ ھبٍبرىؽب ٔەظەض ؼبٌؽبْ ھەض لبٔساق ثىط وىفي ـۇٔي
ئوثساْ ثىٍىۋاٌىسۇوي ،ئۆ ظىٕىڭ ئورزۇظ ٍىٍسەن ٍبـٍىك ئۆِطىٕي ثوٌۇپّۇ ئەڭ گۈظەي ٍبـٍىك ثبھبضى
ئۇضؼۇپ رۇضىسىؽبْ چبؼٍىطىٕي ،ئورزۇضا ٍبـٍىك (ئەۋۋەي ذەزىچە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب ئبٔسىٓ ؼەۋزە
ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب گە ئوذفبؾ) ثىط ذورۇْ ثىٍۀال ئۆرىۈظۈپ ،ئبٔسىٓ ئۆِطىٕىڭ ئبذىطىسا ِۇٔچە
وۆپ ذبرۇٔالضؼب ئۆٍٍۈٔۈپ لېٍىفي ،ئۇـزۇِزۇد ئۇٔىڭ ۋۇعۇزىسا ِۇـۇٔساق وۆپ ذورۇْ ثوٌّىؽب
لبٔسۇضۇپ ثوٌؽىٍي ثوٌّبٍسىؽبْ ثىط ذىً ـەھۋأي ئىفمىۋاظٌىك وېؽىٍي رەؼبززىپىٌ ئېفىپ
وەرىۀٍىىىسىٓ ثوٌّبؼزىٓ ثەٌىي ثۇ ٍەضزە عىّىىي ئۆٍٍىٕىؿ ۋە ٍبرٍىك ثوٌۇـٍىطىسا ئبؼبؼٌ
ٔىفبْ لىٍىسىؽبْ ِۇز زىئب ۋە ِەلؽەرٍىطىسىٓ رېرىّۇ ئۇٌۇؼۋاض رېرىّۇ ٍۈوؽەن ثبـمب ثىط ؼەظەض ۋە
ٔىفبٔالضٔىڭ ثبضٌىمىٕي چۈـىٕەٌەٍسۇ .ئبالٍٍي ،ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئبئىفە ۋە ھەـؽە ضەظىَەٌالھۇ
ئۀھب گە ئۆٍٍۈٔۈپ ئەثۇثەوطى ۋە ئۆِەض ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٌەض ثىٍەْ لۇزىٍىفىفمب ٍۈظٌىٕىفي
ـۇٔىڭسەن لىعى ـبرىّە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب ٔي ئەٌي ئىجٕي ئەثي ربٌىپمب ۋە ضۇلىَە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب
ئبٔسىٓ ئۇِّي گۇٌؽۇَ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب الضٔي ئوؼّبْ ئىجٕي ئەـفبٔؽب ٍبرٍىك لىٍىفي ئۇٔىڭ ئۇظاق
ؼىٕبلالضزىٓ ئۆرىەْ لىَىٓ وۈٍٔەضزە ئىؽالَ ئۈچۈْ پىساوبضٌىك وۆضؼەرىەْ ئبـۇ ِەـھۇض رۆد
ـە ذىػ ثىٍەْ ثوٌؽبْ ِۇٔبؼىۋىزىٕي رېرىّۇ وۈچەٍزىفٕي ِەلؽەد لىٍؽبٍٔىمىٕي ثىٍىۋاٌؽىٍي
ثوٌىسۇ.
ئەضەثٍەضٔىڭ ئۀئۀىۋى ئۆضپ  -ئبزەرٍىطىسە لۇزا  -ثبعىٍىك ِۇٔبؼىۋەرىە لبرزىك ھۆضِەد
لىٍىٕبرزي .ئۇالض وۈٍئوؼۇٌٍۇق ِۇٔبؼىۋەد ئوضٔۇرۇؾ لبضـىٍىفىۋارمبْ ئبٍّبق عەِەرٍەض ئبضىؽىٕي
ئىززىپبلالـزۇضۇؾ زەضۋاظىؽىٕي ئبچمبٍٔىك زەپ ثىٍەرزي ۋە لۇزا وۈٍَئوؼۇٌالض ثىٍەْ رىطوىفىپ
لبْ رۆوۈـٕي ئۆظٌىطى ئۈچۈْ ئبض ٔ -ۇِۇغ ۋە رۆۋەْ ذەؼزٍىه زەپ لبضاٍززي .ـۇڭب ضەؼۇٌۇٌالھ
ِۆئىّىٍەضٔىڭ ئبٔىٍىطى ثوٌؽبْ ئبـۇ ثىط لبٔچە ئبٍبٌٕي ئەِطىگە ئېٍىؿ ئبضلىٍىك ئبٍطىُ لەثىٍە ۋە
ئبٍّبلالضٔىڭ ئىؽالِؽب ثوٌؽبْ ئۆچّۀٍىىٕي پەؼەٍزىفىٕي ۋە ئىؽالِؽب لبضـي لوظؼىؽبْ ئۇضۇؾ
ئورٍىطىٕي ئۆچۈضۈـٕي ئىطازە لىٍسى.
ِۇئىّىٍٕەضٔىڭ ئبٔىؽي ئوِّي ؼەٌىّە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب (ئەثي عەھىً ئىجٕي ھىفبَ ۋە ذبٌىس
ئىجٕي ۋەٌىسٌەضٔىڭ لەثىٍىؽي ثوٌؽبْ) ثە ٔي ِەذعۇَ لەثىٍىؽىسىٓ ئىسى .ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇِّي
ؼەٌىّە ثىٍەْ روٍٍىفىۋىسى ذبٌىس ِۇؼۇٌّبٔالضؼب لبضىزب ئۇھۇز ئۇضۇـىسا رۇرمبْ پوظىزؽَەؼىٕي
ئۆظگەضرىپال لبٌّبً ئەوؽىچە رېري ئۇظاق ئۆرّەً ئۆظٌىگىسىٓ ِۇؼۇٌّبْ ثوٌۇپ ئۆظ ئىرزىَبضٌىمي
ثىٍەْ ھىغطەد لىٍىپ وەٌسى .ـۇٔىڭسەن ئ ەثۇ ؼۇپىَبّٔۇ لىعى ئۇِّي ھەثىجە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب
ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئەِطىگە ئۆرۈۋىسى ،ئۇٔىڭ ثىٍەْ ٍۈظِۇ ٍ -ۈظ رىطوىفىفىە عۈضئەد لىالٌّىسى.
ٍۀە ِۇـۇٔىڭؽب ئوذفبؾ ضەؼۇٌۇٌالھ عۇۋەٍطىَە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب ۋە ؼەـىَە ضەظىَەٌالھۇ
ئۀھبٌەضگە ئۆٍٍۀگۀسىٓ وېَىٓ ،ثۀي ِۇ ؼزەٌەق ۋە ثۀي ٔەظىط لەثىٍىٍىطىسىّٕۇ ھېچمبٔساق
ئىؽۋاگەضچىٍىه ئبـىبضا زۈـّۀٍىفىؿ ھەضىىەرٍىطى وۆضۈٌّىسى .ئەڭ ِۇھىّي رېري عۇۋەٍطىَە
ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب ئۆظ ذەٌمىگە ٔىؽجەرەْ ئەڭ ثەضىىەرٍىه ۋە ئىپزىربضٌىك ئبٍبي ثوٌۇپ لبٌسى.
ضەؼۇٌۇٌالھ عوۋەٍىطىَە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھبٔي ئەِطىگە ئېٍىۋىسى ،ؼبھبثىالض ثۀي ِۇؼزەٌەق
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ئەؼىطٌىطىسىٓ ٍۈظ ئبئىٍىٍىه ئەؼىطٔي « :ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ لىَٕبؼب ۋە لىَٕبرىٍىطى» زەپ لوٍۇۋەرزي.
ثۇ ٍبذفىٍىمٕىڭ ئبـۇ وىفىٍەضٔىڭ لەٌجىگە لبٔچىٍىه رەؼىط وۆضؼىزىسىؽبٍٔىمي ھەِّىگە ئبٍبْ.
ئۇالض (ٍۀي ِۆئىّىٍٕەضٔىڭ ئبٔىٍىط ى)ٔىڭ وېَىٕىي وۈٍٔەضزە ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئبئىٍە ئەھۋاٌي ۋە
ذۇؼۇؼىٌ ئىفٍىطىٕي وەڭ ِۇؼۇٌّبٔالض ئبِّىؽىؽب ٔەلىً لىٍىپ رؤۇـزۇضۇـزب ئبعبٍىپ چوڭ
رۆھپىؽي ثوٌسى ،ثوٌۇپّۇ ئۇظالطاق ئۆِۈض وۆضگەْ ئبئىفە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب ئبٔىّىعؼب ئوذفبؾ
ئبٍبي ئبٌىّەٌەض ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ٔۇض ؼۇْ ئىؿ ئىعٌىطىٕي ۋە ؼۆظ ھەضىىەرٍىطىٕي ئەٍٕەْ رؤۇـزۇضۇپ
ثەضزى.
ثۇ ٍەضزە ٍۀە عبھىٍىَەد ئىٕؽبٍٔىطىٕىڭ لبْ  -روِۇضىؽب ؼىڭىپ وەرىەْ وؤب ئۀئۀىۋى
لبئىسە ٍوؼۇٔالضٔي ثۇظۇپ ربـالؾ ئۈچۈْ ٍوٌؽب لوٍۇٌؽبْ ِۇٔساق ثىط ذىً ٔىىبھّۇ ثبض .ئۇ لبئىسە
ثوٌؽب ثبال ثېمىۋېٍىؿ لبئىسىؽي ئىسى .ـۇڭب ،ئبـۇ ٔبروؼطا ئبڭٕي ئۆظگەضرىؿ ئۈچۈْ ئبٌالھ
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالِٕي ئۆظ ھبِّىؽىٕىڭ لىعى ظەٍٕەة ثىٕزي عەھفىٕي ٔىىبھىؽب ئېٍىفمب
ثۇٍطىسى .ثۇ ٔىىبھزىٓ وېَىٓ ِۇٔبپىمالض ٔۇضؼۇْ ئىؽۋاالضٔي ربضلبرزي ،ئۇالض ثۇ ٔىىبھ روؼطىؽىسا
وەڭ وۆٌەِسە رەرۈ ض رەـۋىمبد ئېٍىپ ثېطىپ ثەظى ئىّبٔي ئبعىع ِۇؼۇٌّبٔالضؼب لىؽّەْ ٍبِبْ
رەؼىطٌەضٔي وۆضؼەرزي ،ثوٌۇپّۇ ظەٍٕەة ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ثەـىٕچي ئبٍبٌي ثوٌۇپ لبٌسى ،ۋەھبٌۀىي
ِۇؼۇٌّبٔالض ثىط ئەض رۆرزىٓ ظىَبزە ذورۇٍٔۇق ثوٌۇـٕىڭ ھبالي(ضاۋا)ٌىمىٕي لەرئي ثىٍّەٍززي .
ئبٌالھٕىڭ ضەؼ ۇٌۇٌالھمب ئۇٔىڭ ئبالھىسە ئۇٌۇؼۋاض ٔىفبٍٔىطىٕي ئەِەٌگە ئبـۇضۇؾ ئۈچۈْ
ِۇؼۇٌّبٔالض ئبِّىؽؽب ضۇذؽەد لىٍىّٕىؽبْ رۆرزىٓ ظىَبزە ئۆٍٍىٕىؿ ئىّزىَبظىٕي ثەضگۀٍىىىٕي
ثىٍىۋاٌسى.
ذوؾ ...ضەؼۇٌۇٌالھ ئبـۇ ئوِّۇھبرىٍّۇئّىٕىَٓ (ِۆئىّىٍٕەضٔىڭ ئبٔىٍىطى) ثىٍەْ ؼەِىّىٌ،
وۆٍۈِچبٍٔىك ،ھبٍب  -ھۆضِەد ،ئېؽىٍٍىه ،ئبٌىٌ عبٔبپٍىك ۋە ذۇؾ  -ذۇٍٍۇق ثىٍەْ چىمىفىپ
ئۆرىەْ .ـۇٔىڭسەن ئۇالضِۇ ضەؼۇٌۇٌالھٕي ئىعظەرٍەؾ ،لبٔبئەد لىٍىؿ ،ؼەثطىچبٍٔىك،
وەِزەضٌىه ،ئۆظ ثۇضچىٕي ئبزا لىٍىؿ ۋە ئەض  -ذۇرۇٍٔۇق ھەلٍىطىٕي ئۈؼزىگە ئېٍىؿ عەھەرٍەضزە
ئەڭ ٍۇلىطى زەضى غىسە رۇضارزي ،ھبٌجۇوي ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ رۇضِۇـي وىفي ربلەد لىالٌّىؽۇزەن
ضەۋىفزە لىؽىٍچىٍىك ۋە ٔبِطارچىٍىمزب ئۆرىۀىسى .ئۀەغ ِۇٔساق زەٍسۇِ« :ەْ ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ
ربوي ئبٌالھٕىڭ زەضگبھىؽب ضىھٍەد (ؼەپەض) لىٍؽبٔؽب لەزەض ئبق ٔبْ وۆضگىٕىٕي ۋە ثىط پۈرۈْ وبۋاپ
لىٍىٕؽبْ ل وٍٕي وۆضگىٕىٕي ثىٍّەٍّەْ» ،زېگەْ .ئبئىفە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب « :ثىع ئىىىي ئبً ئۆرۈپ
ئۈچىٕچي ٍېڭي ئبٍٕي وۆضەرزۇق ،ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ھېچ لبٍؽي ئۆٍٍىطىسە ئۆد لبالّٔبٍززي» زېگەْ.
ئۇضۋە (ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ) ئۇٔىڭسىٓ« :ؼىٍەضٔىڭ رۇضِۇـىڭالض ٔېّە ئىسى؟» زەپ ؼوضىؽبٔسا ،ئۇ« :
ئىىىي لبضا ٍېّەوٍىه ٍۀي ؼۇ ۋە ذوضِب ئىسى» ،زەپ عبۋاة ثەضگەْ .ثۇ ھەلزىىي ھەزىؽٍەض
ٔبھبٍزي وۆپ.
ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئبئىٍە رۇضِۇـي ِۇـۇٔساق ؼوضىگىً ۋە ٔبِطارٍىمزب ئۆرىەْ ثوٌؽىّۇ ثۇ
ئبٍبٌالضزىٓ رۀمىسٌەـىە رىگىفٍىه چوڭ ثىط لبٔەئەرؽىعٌىه ذبربٌىمي ؼبزىط ثوٌؽبْ ئەِەغ،
ثىطاق ئۇالضِۇ ئىٕؽبْ ثوٌؽبٍٔىمي ئۈچۈْ ئەڭ ِۇھىّي ـەضىئەد ئەھىبِىٕي رۇضؼۇظۇـمب ؼەۋەة
ثوٌؽۇْ ئۈچۈْ پەلەد ثىطال لېزىُ ٍۈظ ثەضگەْ .ثۇ چبؼسا ئبٌالھ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالِؽب
ئىرزىَبض ،لوٍۇؾ ئبٍىزىٕي ٔبظىً لىٍىپ « :ئي پەٍؽەِجەض! (ئبضرۇق ذىطاعەد ؼوضاپ ؼېٕي
ضۀغىزىەْ) ئبٍبٌٍىطىڭؽب ئېَزمىٕىي ،ئەگەض ؼىٍەض زۇَٔب رېطىىچىٍىىىٕي (ٍۀي پبضاۋاْ رۇضِۇـٕي)
ۋە زۇَٔبٔىڭ ظىجۇ ظىٕٕەرٍىطىٕي وۆظٌىؽەڭالض ،وېٍىڭالض ،ؼىٍەضگە ثىط ئبظ ٔەضؼە ثېطەً ،ؼىٍەضٔي
چىطاٍٍىمچە لوٍۇپ ثېطەً﴿ .﴾28ئەگەض ؼىٍەض ئبٌالھٕي ۋە ئبٌالھٕىڭ پەٍؽەِجىطىٕي ،ئبذىطەد
ٍۇضرىٕي ئىرزىَبض لىٍؽبڭالض ،ئبٌالھ ھەلىمەرەْ ئىچىڭالضزىىي ٍبذفي ئىؿ لىٍؽۇچىالضؼب چوڭ
ؼبۋاثٕي (ٍۀي وۆظ وۆضِىگەْ ،لۇالق ئبڭٍىّىؽبْ ۋە ئىٕؽبٕٔىڭ وۆڭٍىگە وەٌّىگەْ ٔبظۇ ٔېئّەرٍەض
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ثبض عۀٕەرٕي )رەٍَبض لىٍسى» (ؼۈضە ئەھعاة  - 29 - 28ئبٍەرٍەض) زېسى.
ئەِ ەٌىَەرزىّۇ ثۇ ئبٍبٌالض ئۆظٌىطىٕىڭ ئىؽىً ٔەؼەة پبوىعٌىمي ۋە ئبٌىٌ عبٔبة
پەظىٍەرٍىىٍىىي رۈپەٍٍىسىٓ ھېچ وىفىگە ِەؼٍىھەد ؼبٌّبؼزىٓ ،ئبٌالھٕي ۋە ئبٌالھٕىڭ
پەٍؽەِجىطىٕي ئىرزىَبض لىٍىفزي .ئۇالضٔىڭ ثىطىّۇ زۇَٔبٔي(ٍۀي ثۇ زۇَٔبٔىڭ پبضاۋاْ رۇضِۇـٕي)
ربٌالـمب ِبٍىً ثوٌۇپ وەرّىسى.
ـۇٔسالال ئۇالض ـۇٔچە وۆپ رۇضۇلٍۇق ،ئبزەرزە ( وۈٔسەـٍەض) ئبضىؽىسا ٍۈظ ثىطىسىؽبْ
وۈٔسەـٍىه ؼەٌۋە  -ؼۇزۇضٌىطى ٍۈظ ثەضِىسى .پەلەد ئىٕؽبْ ثوٌۇؾ ؼۈپىزي ثىٍەْ ئبٍطىُ
ثەظىٍىطىسىٓ لىؽّەْ گەپ ؼۆظٌەض ثوٌۇپ ئۆرىەْ ثوٌۇپ ئبٌالھ ثۇٔىڭؽب رۀمىس ثەضگۀسىٓ وېَىٓ
لبٍزب رەوطاضالّٔىسى.
-4181عۇئبي :پەٍغەِجەس ئەٌەٍھىغغبالِٕىڭ عۈپەجٍىشى
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ئۆظىٕىڭ گۈظەي ئەذاللي پەظىٍىزي ۋە ِۇوەِّەي ثەزەْ لۇضۇٌۇـي
ؼۈپەرٍىطى ثىٍەْ رىً رەۋؼىپٍەـزىٓ ئبعىع وېٍىسىؽبْ زەضىغىسە ئبالھىسە ئىسى .ئۇٔىڭ ثۇ
ئبالھىسىٍىىي ئ ۈچۈْ رۈِەْ ِىڭ لەٌجٍەض ئۇٔي ئۇٌۇؼالؾ ۋە رەۋؼىپٍەؾ ثىٍەْ وۆٍسىٔ .ئ ...ي
ئەظىّەرٍەض ئۇٔي لوؼساؾ ۋە ئۇٔي ئۇٌۇؼالؾ ٍوٌىسا زۇَٔب ربضىرىسا ئىىىىٕچي ثىط وىفىگە
وۆضؼىزىٍّىگەْ پىساوبضٌىمالضٔي وۆضؼەرزي ،ئۇٔىڭ ثىٍەْ ئبضىٍىفىپ ئۆرىۀٍەض ئۇٔىڭؽب گۇٍب
ئبـىك ثوٌۇپ لبٌؽبٔسەن زوؼذ رۇرۇپ لبالرزي .ئۇالض ثېفي وېزىفىە ضاظى ئىسىىي ،ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ
رىطٔىمي ٍېطىٍىفمب وۆظى لىَّبٍززي .ئۇالضٔىڭ ضەؼۇٌۇٌالھٕي ـۇ زەضىغىسە ٍبذفي وۆضۈپ ئۇٔىڭؽب
ِۇھەثجەد ثبؼٍىفىسىىي ثىطزىٓ ثىط ؼىط ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ۋۇعۇزىسا ثبـمب ثىط ئىٕؽبٔسا
رېپىٍّبٍسىؽبْ وبِبٌ ي پەظىٍەرٍەضٔىڭ ثبض ثوٌؽبٍٔىمىسا ئەٌجەرزە.
ئەٌي ئىجٕي ئەثي ربٌىپ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالِٕي ؼۈپەرٍەپ ِۇٔساق زېگەْ « :ضەؼۇٌۇٌالھ
ثەن ئېگىع ذبزا ثوٍّۇ ئەِەغ ،ثەن پبوبض پىؽزەوّۇ ئەِەغ ،ئورزۇضا ثوً وىفي ئىسى .چبچٍىطى
گىَسە  -ثۇزضىّۇ ئەِەغ ،عبٔؽىع ئۆٌۈوّۇ ئەِەغ ،ئەرٍىه ٍبضىفىٍّىك ئىسىٍ .ۈظى گۆـٍۈن،
ؼىّىعِۇ ئەِەغ ،ئوضۇلّۇ ئەِەغٍ ،ۈظى ٍۇِىالق ضەڭگي ضوٍي ئبق ،وۆظىٕىڭ لبضچۇؼي لبپ  -لبضا
وىطپىىٍىطى لوٍۇق وۆوطىىي وەڭ ،ؼوٌٍۇق ِەٍسىؽىسە رۆۋۀگە ؼوظۇٌؽبْ ٍۇِطاْ رۈوٍەض ثبض ئىسى.
پۇد  -لوٌٍىطىٕىڭ ئبٌمبٍٔىطى وەڭ ئىسى ِبڭؽب ئىگىعزىٓ چۈـىۋارمبٔسەن ؼبٌّبق ِبڭبرزي ،لبضىؽب
ربِبِەْ ثۇضۇٌۇپ لبضاٍززي ،ؼوٌىسا پەٍؽەِجەضٌىه ِۆھۈضى ثبض ئىسى .لوٌي وەڭ(ٍۀي ؼىري)
ٍۈضەوٍىه(لوضلّبغ) ضاؼزچىً ،ۋاپبزاض ،رەثىئىزي ئوڭٍۇق چىمىفمبق ئىسى .پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍـھىؽؽبالِٕي زەؼٍەپ وۆضگەْ ئبزەِگە ؼۇضٌۇن رۇٍۇالرزي ،ئۇٔىڭ ثىٍەْ ئبضىٍىفىپ
رۇٔۇـمبْ ئبزەَ ئۇٔي زوؼذ رۇرۇپ لبالرزي .ضەؼۇٌۇٌالھٕي رەضىپٍىگۈچىٍەض« :پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍـھىؽؽبالِسەن ئبزەِٕي ثۇضۇّٔۇ ۋە وېَىّٕۇ وۆضِىسىُ» زېَىفىسۇ.
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ؼەظەپٍۀؽە چىطاٍي لىعىطىپ گوٍبوي ئۇٔىڭ ِەڭعىگە ئبٔبضٔىڭ
زأچىٍىطى ؼىمىٍؽبٔسەن ثوٌۇپ وىزەرزي .ئۇٔىڭ ثوٍٕي وىَىىٕىڭ ثوٍٕىسەن وېٍىفىەْ،
وۈِۈـزەن پبوىع ئىسى .ئۆضىّە وىطپىىٍىه لوٍۇق ؼبلبٌٍىك ،پىفبٔىؽي وەڭ لەٌەَ لبؾ،
لبڭفبضٌىكِ ،ەڭعى رۈظ ،وۆوطىىىسىٓ وىٕسىىىگىچە رۆۋەْ ؼوظۇٌؽبْ رۈوٍەض ثبض ئىسى .لوي ۋە
ئىىىي زوٌىؽي رۈوٍ ۈوطەن لوؼبق ۋە ِەٍسىٍىطى رۈپزۈظ وەڭ وۆوطەوٍىه ،ثىٍەوٍىطى ئۇظۇْ ،پۇد
 لوٌٍىطىٕىڭ ئبٌمبٍٔىطى وەڭ ،ربپىٕىٕىڭ ثوـٍۇلي ٍىۋاڭطاق ،ئۈگە  -ثبضِبلٍىطى ئۇظۇْ ئىسى.ِبڭؽب لوظؼىٍىپ ِبڭبرزي .لەزىّىٕي ئۈظۈپ وۆرۈضۈپ ؼبٌّبق لەزەَ ربـالپ ِبڭبرزي.
عبثىط« :ثىطەض ئبزەَ پەٍؽ ەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ِبڭؽبْ ٍوٌسىٓ ئۆرؽە ئۇ ـۇ ٍوٌٕىڭ
ذۇـجۇٍٍىمىسىٓ ثۇ ٍوٌسا پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالِٕىڭ ِبڭؽبٍٔىمىٕي ثىٍەرزي ،ئۇٔىڭ ِۆضىؽىسە
وەپزەض رۇذۇِىؽب ئوذفبؾ ئەؼٍي ئېزىسە پەٍؽەِجەضٌىه ِۆھۇضى ثبض ئىسى .ئۇ ؼوي ِۈضىؽېٕىڭ
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ئۇزۇٌىسا ٍۇِىالق لبپبضرمۇ (ثىط ذىً ئۆؼّە) ـەوٍىسە ثوٌۇپ ئۈؼزىسە ؼىعىمچىالض ثبض روپچب
ئىسى» ،زېگەْ.
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ رىٍىٕىڭ پبؼبھەرٍىىٍىىي ۋە ٍۇلىطى ؼۆظ لبثىٍىَىزي ثىٍەْ
ئبالھىسە ئوضۇٔسا رۇضارزي .ئۇ رەثىئىزي ِۇالٍىُ ،رىٍي ضاۋاْ ،ؼۆظى ِەظِۇٍٔۇق ،چۈـۀچىؽي
زۇضۇغ ،رەوەٌٍۇپؽىع ئىسى .ئۇٔىڭسا ٌەثعى ئىرچبَِ ،ەظِۇٍٔۇق ،ھېىّەرٍىه ؼۆظٌەؾ ئىمزىساض
ئبرب لىٍىٕؽبٔىسى .ئۇ ئەضەة رىً  -ـىۋىٍىطىٕي پىففىك ثىٍەرزي .ھەض ثىط لەثىٍە ذەٌمىگە ـۇ
لەثىٍىٕىڭ رىً رەٌەپپۇظى ۋە ؼۆظٌەؾ ئۇؼٍۇثي ثوٍىچە ؼۆظٌەٍززي .ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ۋۇعۇزىسا
ؼەھطأىڭ ؼبززا ،رەثىئىٌ ؼۆ ظ ئىمزىساضى ثىٍەْ ـەھەضٔىڭ ِەزۀىٌ ،چۈضۈن رەٌەپپۇظى ۋە
ئىالھىٌ ۋەھىٌ رەِىٍٕىگەْ ئبٌالھٕىڭ لوٌٍىفي ۋە ِەزەد ثىطىفي روٌۇق ِۇعەؼؽەٍِەـىۀىسى.
ِۇالٍىٍّىك ،عبپبؼب چىساؾ ،ئۆچ ئېٍىفمب لبزىط رۇضۇلٍۇق وەچۈضۈَ لىٍىؿ وۆڭۈٌؽىعٌىىٍەضگە
ؼەثطى لىٍىؿ لبربضٌىمالض ئبٌالھ ئۇ ٔىڭؽب ؼىڭسۈضگەْ ئېؽىً ئەذالق پەظىٍەرٍەض ئىسى .ھەض لبٔساق
ِۇالٍىُ ئبزەَ ھەِىفە ِۇالٍىُ ثوٌىۋەضِەٍسۇ ،ئۇٔىڭسىٓ چولۇَ ھبِبْ ثىطەض لېزىُ ئبٌسىطالؽبٍٔىك
ؼبزىط ثوٌۇـي ِۇِىىٌٓ ،ېىىٓ پەٍؽەِجىطىّىع ـۇٔچە وۆپ وۆڭۈٌؽىعٌىىٍەضٔىڭ ھەِّىؽىگە
چىسىؽبْ ،ئۆظىگە ئبظاض ،وۈٌپەد ٍەرىۈظگەْ ٔبزاْ عبھىٍالضؼىّۇ ِۇالٍىٍّمىٕي ئۆظگەضرّىگەْ.
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ؼبذبۋەد ۋە وەڭ لوٌٍۇق ثبثىسا رەڭسىفي ٍوق ئىسى .ئۇ ٔبِطاد
ثوٌۇپ لىٍىفزىٓ لوضلّبً ثىطەرزي .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ـۇ زەضىغىسە ثبرۇض ۋە لوضلّبغ
عەؼۇض ئىسىىي ،ثبرۇضٌۇق ثىٍەْ ـ ۆھطەد لبظأؽبْ وىفىٍەض ِۈـىۈي پەٍزٍەضزە لبچمبْ چبؼسىّۇ،
ضەؼۇٌۇٌالھ ئۆظ ئوضٔىسا رەۋضۀّەً چىڭ رۇضارزي .ثەٌىٌ رېرىّۇ ئبٌؽب ئىٍگىطٌەٍززي ،ئبضلىؽب
چىىىّٕەٍززي .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ روٌىّۇ ھبٍبٌىك ئىسى .وىفىٍەضٔىڭ ئەٍىپ -
ٔۇلؽبٔىٍىطىٕي وۆضِەؼىە ؼبالرزي .ئەثۇ ؼەئىس ذۇزۇضى « :ضەؼۇٌۇٌالھ ٍۈظى ئېچىٍّىؽبْ لىعزىّٕۇ
ثەوطەن ھبٍبٌىك ئىسى ،ئۇٔىڭ ثىطەض ئىفٕي ٍبلزۇضِىؽبٍٔىمىٕي چىطاٍىسىٓ ثىٍگىٍي ثوالرزي»زېگەْ .
ثىط ئبزەِٕىڭ وۆظىگە رىىىٍىپ ئبٌىَىپ لبضىّبٍززي ،ئۆڭي ؼۈظۈن ٍۈظى رۆۋەْ ئىسى .وۆپىٕچە
ھبٌالضزا ٍەضگە لبضاپطاق رۇضارزي ،ئۇٔىڭ ٔەظىطى ِۇالھىعە ثىٍەْ ئۆرەرزي .ئۇ ئۆظىٕىڭ ئېؽىً ئبٌىٌ
عبٔبپٍىمىسىٓ وىفٍەض ٍبلزۇضِبٍسىؽبْ ئىفٕي ٍۈظِۇ ٍ -ۈظ رۇضۇپ ئېَزّبٍززي .ثبـمىالضٔىڭ ثىطەض
ٍبِبْ گىپىٕي ئبڭٍىؽب پبالٔي ِۇٔساق لىپزۇ زەپ ئىؽّىٕي ئبرىّبؼزىٓ ثەٌىي ِۇٔساق لىٍؽبٔالضِۇ
ثبض زەپ ـۇ ئىفٕي چەوٍەٍززي.
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ٔبھبٍىزي ئبزىً ،ئىپپەرٍىهٌ ،ەۋظىسە رۇضىسىؽبْ ،ضاؼزچىً ۋە
ئىفۀچىٍىه ئىسى .ئۇٔىڭ ثۇ پەظىٍىزىٕي زۈـّۀٍىطىّۇ ئىزطاپ لىٍؽبْ .ئۇ پەٍؽەِجەض ثوٌۇـزىٓ
ئىٍگىطى وىفٍەض ئۇٔي ئەِىٓ(ئىفۀچىٍىه) زەپ ئبرىفبرزي ۋە ئۇٔىڭ ئبٍطىؽبْ ھۆوۈٍِىطىگە ضاظى
ثوٌۇـبرزي .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ٔبھبٍىزي وەِزەض ثوٌۇپ ،رەوەثجۇضٌۇق ۋە چوڭچىٍىمالضزىٓ
ذبٌىٌ وىفي ئىسى .ئۇ پبزىفبھالضٔي ئۇٌۇؼالپ ئوضٔىسىٓ رۇضؼبٔسەن ،ئۆظى ئۈچۈْ ثبـمىالضٔىڭ
لوي لوـزۇضۇپ رۇضۇـٕي ٍبِبْ وۆضەرزي .ئبعىع ِ -ىؽىىٍٕەضٔي ٍولالٍززي ،ؼېطىپ  -ؼۇضۋاالض
ثىٍەْ ثىٍٍە ئوٌزۇضارزي .لۇي چىٍٍىؽىّۇ ثبضارزي ،ؼبھبثىٍىطى ثىٍەْ ـۇالضٔىڭ ئىچىسە ثىط وىفي
ؼۈپىزىسە ئوٌزۇضۇپ لوپبرزي .ئبئىفە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب « :ضەؼۇٌۇٌالھ ئبٍىؽىٕي ٍبِبٍززي ،وىَىّىگە
ٍبِبؼٍىك ؼېٍىپ وىَەرزي .ئۇ ئبئىٍە ئىفٍىطىٕي ؼىٍەضگە ئوذفب ـال لىالرزي ،لوٍٕي ؼېؽىپ
ثىطەرزي ،ئۆظىٕىڭ ئىفٍىطىٕي ئۆظى لىالرزي» زېگەْ.
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ٔبھبٍىزي ۋاپبزاض ،ؼىٍە ضەھىٍّىه ،ـەپمەرٍىهِ ،ېھطىجبْ،
وىفىٍەضگە ئىٍٍىك ِۇئبِىٍە لىٍىسىؽبْ ظاد ئىسى .ئۇ چىمىفمبق ،ئەزەپٍىهِ ،ىغەظى ئوڭٍۇق،
ئەزەپ  -ئەذاللمب ٍبد ئىفالضزىٓ ٍىطاق ئىسى .لىٍىمي ؼەد ،ئەزەپؽىعٌ ،ۀەرروض ،ضەؼزىٍەضزە
ؼۆضۈْ ؼبٌؽۇچي ئەِەغ ئىسىٍ .بِبٍٔىممب ٍبِبٍٔىك لىٍّبٍززي ،ثەٌىي ٍبِبٍٔىك لىٍؽبٔالضٔي
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وەچۈضەرزي .ئەپۇ لىالرزي ،ثبـمىالضٔي ئۆظىٕىڭ وەٍٕىسىٓ ِبڭؽىٍي لوٍّبٍززيٍ .ېّەن  -ئىچّەن ۋە
وىَىُ  -وىچەن وىَىفزە لۇي  -چۆضىٍىطىسىٓ ئبالھىسە ثوٌۇۋاٌّبٍززي .ذىعِىزىٕي لىٍؽبْ
وىفىٕىڭ ئىعظىزىٕي لىالرزي .ثىط ئىفٕي ؼەھۋۀٍىه ثىٍەْ لىٍؽبْ ٍبوي لىٍّىؽبٍٔىمي ئۈچۈْ ربپب
 رۀە لىٍّبٍززي .ئۇ ِىؽىىٓ ثىچبضىٍەضٔي ٍبذفي وۆضەرزي ،ئۇالضٔىڭ زەضز  -ئەھۋإٌي ئبڭالٍززي،عىٕبظا ٔبِىعىؽب ھبظىطٌىك لىالرزي ،وەِجەؼەي ٔبِطارالضٔي رۆۋەْ وۆضِەٍززي.
ئىجٕي ئەثي ھبٌە ضەؼۇٌۇٌالھٕي ؼۈپەرٍەپ ِۇٔساق زېگەْ :ضەؼۇٌۇٌالھ ھەِىفە ذىَبٌچبْ،
زائىُ رەپەوىۇض ئىٍىىسە ٍۈضەرزي .وۈٌۈپ ٍبٍطىّبٍززي .ئوضۇٔؽىع ؼۆظٌىّەٍززي ،وۆپىٕچە ھبٌالضزا
ؼۈوۈد لىالرزي ،ثىط گەپٕي ثبـٍىؽب روٌۇق ئبٍبؼالـزۇضارزي .ئىرچبَِ ،ەظِۇٍٔۇق ،ثىھۇزە گەپزىٓ
ذبٌي وەِىۈرؽىع ئۇلۇٍِۇق لىٍىپ ؼۆظٌەٍززيِ .ۇالٍىُ ،ذۇؾ پېئىً ،ئىسى .لوپبي روڭّۇ ئەِەغ،
ٍۇۋاؾٍ ،ۇِفبلّۇ ئەِەغ ئىسى .ھەض لبٔساق ٔىئّەرٕي وىچىه ئبظ ثوٌؽىّۇ لەزىطٌەٍززي ،ئەٍىپمب
ثۇٍطىّبٍززي ،ثىطذىً ربِبلٕي ئەرىۋاضالپٍ ،ۀە ثىط ذىٍٕي ؼووّەٍززي .ئۆظى ئۈچۈْ ئۆچ
ئبٌّبٍززي ،پەلەد ھەلىمەد زەذٍي رەضۇؼب ئۇچطىؽب ،ھەق ئۆظ عبٍىؽب لبضاض ربپّىؽۇچە ؼەظىپىٕي
ثبؼمىٍي ثوٌّبٍززي ،ئىفبضە لىٍؽب پۇرۇْ ئبٌىمىٕي ثىٍەْ ئىفبضەد لىالرزي .ثىط ئىفزىٓ
ئەعەپٍۀؽە ئبٌمىٕىٕي پۇالڭٍىزبرزي ،ؼەظىپي وەٌؽە ٍۈظىٕي ثبـمب ٍبلمب ثۇضۇۋاالرزي .ـبزالٔؽب وۆظى
ٍۇِۇٌۇپ وېزەرزي ،وۈٌؽە رەثەؼؽۇَ ثىٍەْ وۈٌەرزي  -زە چىفٍىطى ِۆٌسۈضزەن پبضلىطاپ وېزەرزي.
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ثىّۀە ئىفالضزىٓ رىٍىٕي ٍىؽبرزي ،ؼبھبثىٍىطىٕي
ئىززىپبلالـزۇضارزي ،ھەضگىعئبضىؽب ئبضاظٌىك ؼبٌّبٍززي .ھەض لەۋِٕىڭ وبرزىؽىٕي ھۆضِەرٍەٍززي ۋە
ئۇٔي ـۇالضؼب ثبـٍىك لىٍىپ لوٍبرزي ،وىفىٍەضٔي چىطاٍىٕي رۈضِەًِ ،ىغەظىٕي ئۆظگەضرّەً
رۇضۇپ ئبگبھالٔسۇضارزي .ئۇ ٔبھبٍىزي ئىھزىَبرچبْ ئىسى .ؼبھبثىالضٔي ٍولالپ رۇضارزي ،وىفىٍەضزىٓ
ئەي ئبضىؽىسىىي ئى فالضٔي ؼوضاپ رۇضارزيٍ .بذفي ئىفالضٔي لوٌالپ لۇۋەرٍەٍززيٍ ،بِبْ
ئىفالضزىٓ ؼەؼىۀسۈضۈپ ئۇٔي لبِچىالٍززي .ھەضىىىزي ِۆرىسىً لبضِۇ  -لبضـي ئەِەغ ئىسى.
ئۇٔىڭ ٔەظىطىسە ھەِّە ئىفٕىڭ ئۀسىعىؽي ثبض ثوٌۇپ روؼطا ئىفزىٓ لۇؼۇض چىمبضِبٍززي .ھەلٕي
رۇرىّەْ زەپ ھەززېسىٓ ئبـۇضِبٍززيٍ .بذفي ئبزەٍِەض ثىٍەْ ٍېمىٓ ئۆرەرزي ،ئۇٔىڭ ٔەظىطىسە
ٍبذفىٍىمي وۆپ وىفىٍەض ئەڭ پەظىٍەرٍىه ئبزەٍِەض ھېؽبثٍىٕبرزي ،وەڭ لوي ئبٌىٌ  -عبٔبة ئىؽً
وىفٍەضٔىڭ ئوضٔىٕي ٍۇلىطى وۆرۈضەرزي.
ضەؼۇٌۇٌالھ ئوٌزۇضؼب  -لوپؽب ،ظىىطى رەؼجىھ ثىٍەْ ئوٌزۇضۇپ لوپبرزي .ئۆظىگە ئبالھىسە ثىط
ئوضۇْ ئىگەٌٍىّەٍززي .ثىط لەۋِٕىڭ ِەعٍىؽىگە ثبضؼب روؼطا وەٌگەْ ٍەضزە ئوٌزۇضارزي ۋە ـۇٔساق
لىٍىفٕي رەوىزٍەٍززي .ھەض ثىط ؼۆھجەرسېفىؽب ئۆظىگە الٍىك ئوضۇْ ثىطەرزي ،ھەرزب ئۇٔىڭ
ؼوھجەرساـٍىطىٕىڭ ھەِّىؽي « ضەؼۇٌۇٌالھ ِېٕي ھۆضِەرٍىسى» زېگەْ ھېؽؽىَبرزب ثوالرزي .ئۇ
ھبعەرّەْ ثوٌۇپ وەٌگەْ ئبزەِٕي ؼەۋضىچبٍٔىك ثىٍەْ وۈرەرزي ربوي ـۇ وىفي لبٍزّىؽۇچە
ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇٔىڭ ٍېٕىسىٓ لوپۇپ وەرّەٍززي .ثىطەض ٔەضؼە ؼوضاپ وەٌگەْ وىفىگە ھبعىزىٕي ضاۋا
لىالرزي ٍبوي چىطاٍٍىك گەپ ٍبوي ۋەزە ثىٍەْ لبٍزۇضارزي .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍـھىؽؽبالِٕىڭ ِىغەظى
ـۇ زەضىغىسە ٍېمىٍّىك ۋە ئوڭٍۇق ئىسىىي ئۇ وىفىٍەضگە ئۆظ ئبرىؽىسەن رۇٍۇالرزي .ضەؼۇٌۇٌالھمب
ٔىؽجەرەْ ھەلىمەد ئبٌسىسا وىفىٍەضٔىڭ ھەِّىؽي ثبپجبضاۋەض ئىسى .رەلۋازاضٌىك ثىٍەْ
پەضلٍىٕەرزي .ئۇٔىڭ ِەعٍىؽي ئىٍٍىمٍىك ،ھبٍب  -ھۆضِەد ،ؼەثطىچبٍٔىك ۋە ۋاپبزاضٌىك ِەعٍىؽي
ثوٌۇپ ؼۈضەْ ،چۇلبْ ،وۆرۈضۈٌّەٍززي ،ھبٍب ھۆضِەد ئبٍبغ ئبؼزي لىٍىّٕبٍززي .رەلۋازاضٌىك ثىٍەْ
ِېھطى ِۇھەثجەد ئبؼبؼىٌ ئوضۇٕٔي ئىگەٌٍەٍززي .چوڭالض ھۆضِەرٍىٕەرزي .وىچىىٍەض
لەزىطٌىٕەرزي ،ھبعەرّۀٍەض ربضرۇلٍىٕىپ ،ؼېطىپ  -ؼۇضۋاالض ئۇٌپەرٍۀسۈضەٌەرزي.
پ ەٍؽەِجەض ئەٌَھىؽؽبالَ ٍۀە ھەِىفە ئۇچۇق چىطاً ،ذۇـرۇًِ ،ۇالٍىُ ئىسى .ئۇ روڭ،
لوپبي ،ؼۈضەْ ؼبٌىسىؽبْ ئەزەپؽىع ،ھەززېسىٓ ظىَبزە ئەٍىپٍىگۈچي ۋە ِەزھىَىٍىگۈچي ئەِەغ
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ئىسىٔ .بِۇۋاپىك ئىفالضٔي وۆضِەؼىە ؼبالرزي .ئەِّب ،ئۇٔىڭؽب ٍوي لوٍؽبٍٔىمزىٓ ئەِەغ ئىسى،
ئۆظىٕي ئۈچ ئىفزىٓ :ضىَبذوضٌۇق ،ئبچىۆظٌۇن ۋە پبٍسىؽىع ئىفالضزىٓ ذبٌي رۇربرزي ۋە
وىفىٍەضٔىّۇ ئۈچ ئىفزىٓ ئبٍىؽبٔىسى ،ثىطاۋٔي ؼۆوّەٍززي ،ئەٍىجٍىّەٍززي ،ئەٍىجىٕي
ووچىٍىّبٍززي ،ثىھۇزە گەپ لىٍّبٍززي .ضەؼۇٌۇٌالھ ؼۆظ لىٍؽبٔسا ؼۆھجەرساـٍىطى گوٍب ثبـٍىطىؽب
لۇؾ لۇٔؽبٔسەن عىُ رۇضۇـبرزي .ئۇ روذزىؽب ئبٔسىٓ ئۇالض ؼۆظٌەٍززي .ئۇٔىڭ ٍېٕىسا ۋاضاڭ -
چۈضۈڭ ثوٌّبٍززي .ثىطؼي گەپ لىٍؽب ثبـمىالض رىڭفبٍززي ،ؼبھبثىٍەض وۈٌگەْ ئىفزىٓ
ضەؼۇٌۇٌالھّۇ وۈٌەرزي ،ئەعەثٍۀگەْ ئىفزىٓ ئەعەثٍىٕەرزي .ؼۆظزە لۇپبي ئېَزمۇچىالضؼب ؼەثط
لىالرزي ،ئۇ :ھبعەرّۀٕي وۆ ضؼەڭالض ھبعىزىسىٓ چىمىڭالض! زەٍززي .ئۇ ِۇوبپبد ئبٌؽبٔالضٔىڭ
ضەھّىزىٕي لوثۇي لىالرزي.
ذبضىغە ئىجٕي ظەٍىس « :ضەؼۇٌۇٌالھ ِەعٍىؽٍەضزە ئەڭ ۋەظِىٓ ۋە رەضرىپٍىه ئىسى ،ئۇ پۇد
لوٌٍىطىٕي ؼۇٔۇپ ئەزەپؽىع ئوٌزۇضِبٍززي ،روالضاق ؼۈوۈد ثىٍەْ عىُ رۇضارزي .ظۆضۈض ثوٌؽبٔسا
ؼۆظٌەٍززيٍ ،بذفي ؼۆظ لىٍّىؽبٔالضٔىڭ ؼۆظىگە لۇالق ؼبٌّبٍززي ،وۈٌؽە رەثەؼؽۇَ ثىٍەْ
وۈٌەرزي .ئبضرۇق ٍبوي وەَ ؼۆظٌىّەٍززي ،ؼبھبثىالض ضەؼۇٌۇٌالھٕي ھۆضِەرٍەپ ۋە ئۇٔىڭؽب ئەگىفىپ
رەثەؼؽۇَ ثىٍەْ وۈٌىفەرزي» زېگەْ.
ئوِۇِەْ لىٍىپ ئېَزمبٔسا ،ضەؼۇٌۇٌالھ ئبعبٍىپ ٍۈوؽەن وبِبٌەد ؼۈپەرٍەض ثىٍەْ
َّك لَ َعلى ُخلُ ٍق
ٍۇؼۇضۇٌؽبْ ثوٌۇپ ،ئبٌالھ ئۇٔي ِۇـۇ پەظىٍەرٍەض ثىٍەْ رەضثىَىٍىگەْ ۋە ئۇٔىڭؽب « َوإِن َ
َع ِظي ٍم » رەضعىّىؽي (« :ئي ِۇھەِّەز!) ؼەْ ھەلىمەرەْ ثۈٍۈن ئەذاللمب ئىگىؽەْ» (ؼۈضە لەٌەَ 4
 ئبٍەد) زەپ ثبھب ثەضگەْ .زېّەنِ ،بٔب ثۇالض ضەؼۇٌۇٌالھٕي وىفىٍەضٔىڭ وۆڭٍىگەٍېمىٕالـزۇضؼبْ ،لەٌجٍەضگە ؼۆٍۈٍِۈن وۆضؼەرىەْ ۋە ئۇٔىڭ ئۈچۈْ عبْ پىسا لىٍىفمب
ئەضظىَسىؽبْ لوِبٔسأؽب ئبٍالٔسۇضؼبْ ،ھەرزب ئۆظ ذەٌمىٕىڭ رەضؼبٌىمىٕي ٍۇِفىزىپ ئۇالضٔي روپ -
روپ ثوٌۇپ ،ئبٌالھٕىڭ زىٕؽب وىطىفىە ؼەۋەپ ثوٌؽبْ ذىؽٍەد ۋە پەظىٍەرٍەضزۇض.
ثىع ثبٍبْ لىٍؽبْ ثۇ ذؽٍەرٍەض ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ وبِبٌەد ؼۈپەرٍىطى ۋە ئۇٌۇؼۋاض
پەظىٍەرٍىطىسىٓ پەلەد ربِچىالضزۇض ذبالغ .ئەِّب ئۇٔىڭ ھەلىمي ِبھىَىزىٕي ٍوضۇرۇپ ثىطىؿ ۋە
ئېؽىً ذىؽٍەد ۋە ئبٌىٌ عبٔبپ وبِبٌەد ۋە پەظىٍەرٍىطىٕي ثبٍبْ لىٍىؿ لوٌىّىعزىٓ
وەٌّەٍسىؽبْ ثىط ئىفزۇض .زۇَٔبزا وبِبٌەد پەٌٍىؽېٕىڭ ئەڭ ٍۈلىطى چولىؽىؽب ٍەرىەْ ئۆظ
ضەثجىٕىڭ ٔۇضىسىٓ ٍوضۇلٍۇق ئبٌؽبْ ھەرزب ئەذاللي لۇضئبٕٔىڭ ئۆظ ئەٍٕي ثوٌۇپ وەرىەْ ئەڭ ئۇٌۇغ
ثىط ظارٕىڭ ھەلىمىٌ رەۋؼىپىٕي ،ئبززى ثىط ئىٕؽبٕٔىڭ لەٌىّي لبٔسالّۇ ٍوضۇرۇپ ثىطەٌىؽۇْ؟...
ئي ئبٌالھ ِۇھەِّەز ئەٌەٍـھىؽؽبالؼب ۋە ئبئىٍە ربۋاثبرٍىطىؽب ،ئىجطاھىُ ئەٌەٍـھىؽؽبالَ ۋە
ئۇٔىڭ ئبئىٍە ربۋاثبرٍىطىؽب ضەھّەد لىٍؽبٔسەن ضەھّەد لىٍؽىٓ .ؼەْ ھەلىمەرەْ ِەزھىٍَەـىە
الٍىك ؼەْ ئۇٌۇؼسۇضؼەْ .ئي ئبٌالھ ئىجطاھىّؽب ۋە ئۇٔىڭ ئبئىٍە ربۋاثبرٍىطىؽب ثەضوەد ئبرب لىٍؽبٔسەن
ِۇھەِّەز (ئەٌەٍھىؽؽبالَ)ؼب ۋە ئۇٔىڭ ئبئىٍە ربۋاثبرٍىطىؽب ثەضىىەد ئبرب لىٍؽىٓ ،ھەلىمەرەْ ؼەْ
ِەزھىَىٍەـىە ئەڭ الٍىمزۇضؼەْ ،ئۇٌۇؼسۇضؼەْ.
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ئوْ ٍەجحىٕچي ثۆٌۈَ .ئىض ثبعبس جۆت خەٌىپە دەۋسى ۋە
عبھبثىالس ھبٍبجىذىٓ ئۆسٔەوٍەس

ثىشىٕچي ثبپ .ئىضثبعبس جۆت خەٌىپىٕىڭ لىغمىچە ئىجحىّبئي
ھبٍبت وۆۈسۈٔۈؽي

-4187عۇئبي :ئەڭ جوغشا ئىغالِىٌ سەھجەسٌىه ؽەوٍىٕىڭ ٍېگبٔە ئۆسٔىىي ،جۆت خەٌىپە
دەۋسى
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ۋاپبرىسىٓ وېَىٓ ٍ 30ىٍؽب ٍېمىٓ ثىط ِەظگىً ئۆرىەْ ثوٌۇپ،
ثۇ ِەظگىً ئىؽالَ ربضىرىسا «رۆد چوڭ ذەٌىپە زەۋضى» زەپ ئبرىٍىسۇ .ثۇ ِەظگىً ئىچىسە رۆد
ذەٌىپە ئبضلىّۇئبضلىسىٓ ذەٌىپىٍىه رەذزىگە چىممبْ ،اﷲ ربئبالٔىڭ ئۆظ ثۀسىٍىطى ئۈچۈْ
ربٌٍىؽبِْ ،ەِٕۇْ ۋە ضاظى ثوٌؽبْ ثۇ ِەظگىً ذىالـەرىطضاـىسە (ئەڭ ئەۋظەي ۋە روؼطا ذەٌىپىٍىه)
زەۋضى زەپ ئبربٌؽبْ.
ثۇ زەۋض پەٍؽەِجەض ئە ٌەٍھىؽؽبالَ ثبـالرمبْ زەۋضٔىڭ ۋە ئىساضە ـەوٍىٕىڭ زاۋاِي ثوٌۇپ،
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ِەزىٕىگە ھىغطەد لىٍىفىسىٓ ثبـالپ ،ربوي ھەظضىزي ئەٌي
ـېھىذ ثوٌؽبٔؽب لەزەض ئبضىٍىمزىىي ٍ 40ىٍٕي ئۆظ ئىچىگە ئبٌىسۇ .ثۇ ِۇززەد ئىعچىً رۈضزە زاۋاَ
لىٍؽبْ ئەڭ روؼطا ئىؽالِىٌ ضەھجەضٌىه ـەوٍىٕىڭ ٍېگبٔە ئۆضٔىىىسۇض.
-4184عۇئبي :ئۆٌگىٍىه جەِىَەت ِەٍذأغب وىٍىؾىٕىڭ عەۋەثي
ِۇؼۇٌّبْ ـــ ضەثجىٕىڭ ئۆظى ۋە ئۆظ ئىٍىىسىىي ھەض ٔەضؼىٕىڭ ئىگىؽي ئىىۀٍىىىٕي
ئېزىطاپ لىٍؽبْ ۋە ضەثجي ئبٌسىسا ھەض ثىط ئىؿ ـ ھەضىىىزىسىٓ عبۋاثىبض ئىىۀٍىىىٕي ثىٍىسىؽبْ
وىفىسۇض .ئەٍٕي ۋالىززب ،ئۇ ثۇ ئبالھىسىٍىىي ۋە ٍەض ٍۈظىٕىڭ ۋاضىؽي ثوٌۇؾ ؼۈپىزي ثىٍەْ ثبـمب
ثبضٌىك ِەۋعۇزىَەرٍەضزىٓ رېرىّۇ ئۈؼزۈٔسۇض.
ِبٔب ثۇ ٔۇلزىسىٓ ئېٍىپ ئېَزمبٔسا ،ئۇ رۇٔغي ئۆضٔەن ئىؽالَ عەِئىَىزىسىىي ھەض ثىط ـەذػ
ئىؽالِٕي ئەڭ روؼطا ـەوىٍسە چۈـىٕىپ ٍېزىفي ۋە ئۆظىٕىڭ عەِئىَەرزىىي ھەلىمىٌ ئوضٔىٕي
ثىٍىفي ٔەرىغىؽىسە ئۆظ ضوٌىٕي روٌۇق عبضى لىٍسۇضؼبٔىسى .ـۇٔسالال ھەض ثىط ـەذػ
عەِئىَەرزە ٍبضاٍِىك وىفي ثوٌۇپ ،عەِئىَەرٕىڭ ثىطزىٓ ئۇي رېفىٕي ھبؼىً لىٍؽبٔىسىِ .بٔب ثۇ
ؼەۋەثزٓ ،ئۈؼزۈْ ۋە ئۈٌگىٍىه عەِئىَەد ِەٍسأؽب وەٌگەْ ثوٌسى .ۋە ٍۀە ـۇ ؼەۋەة ثىٍەْ ۋە
ھەض ثىط وىفىٕىڭ ـەذؽىَىزىگە ؼىڭگەْ ئۇ ئىؽالِىٌ ئبڭ رۈضرىىؽىسە ھەض وىفي ئۆظٌىىىسىٓ
عىھبزلب ئبرٍىٕبرزي ،ـېھىزٍىه ِەضرىۋىؽىگە ٍېزىفٕي ئبضظۇ لىالرزيِ .بٔب ثۇالضٔىڭ ٔەرىغىؽىسە
ِۇؼۇٌّبٔالض ٔبھبٍىزي چوڭ ئۇرۇلالضؼب ئېطىفىەْ ،وۆپٍىگەْ ٍەضٌەض ـەرىھ لىٍىٕؽبٔىسى .ئۇ زەۋضٔىڭ
ِەؼئۇٌٍىطى (ئۇالضِۇ ذەٌىپىٍەض ئىسى) ثوٌؽب ،ذەٌك ئىچىسە ثۇ ئوضۇٔؽب ئەڭ ِۇٔبؼىپ ۋە ثېطىٍگەْ
ۋەظىپىٕي ئەڭ ٍبذفي ئىغطا لىالالٍسىؽبْ وىفىٍەض ثوٌؽبچمب ،ئۇ زەۋضزە ئىٕؽبٔىٌ ثىط ِەزۀىَەد
زۇَٔبؼب ھۆوۈِطأٍىك لىٍؽبٔىسى .عەِئىَەد ئەظاٌىطى ئبعبٍىپ ظوض ثەذذ ـ ؼبئبزەرىە ئېطىفىپ،
رەڭ ـ ثبضاۋەض ،رىٕچ ـ ئىززىپبق ،ھۇظۇض ـ ھبالۋەد ۋە ئبزاٌەد ئىچىسە ھبٍبد وەچۈضگۀىسى ،ئبضظۇ ـ
ئؽزەوٍىطى ئوضۇٍٔىٕىپِ ،وٌچىٍىك ۋە ثبٍبـبرچىٍىممب چۆِگۀىسى.
-4183عۇئبي :ئەثۇ ثەوشى سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ئىجحىّبئىٌ ھبٍبت وۆسۈٔۈؽىذىٓ
ثېشىٍگەْ ثىش لبٔچە ِىغبٌالس
رۆد ذەٌىپە (ھەظضىزي ئەثۇثەوطى ،ھەظضىزي ئۆِەض ،ھەظضىزي ئوؼّبْ ۋە ھەظضىزي ئەٌي)
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وەِزەضٌىه ۋە ئبززىٌ ـ ؼبززىٍىمزب ئەڭ ٔبزىط وىفىٍەض ئىسىِ .ەؼىٍەْ ،ھەظضىزي ئەثۇثەوطى
ذەٌىپىٍىىىە ؼبٍٍىٕىفزىٓ ثۇضۇْ ئۆظى ئوٌزۇضؼبْ ؼۇٔھي ِەھەٌٍىؽىسىىي وىفىٍەضٔىڭ
لوٍٍىطىٕي ؼېؽىپ ،ثبـمب ئىفٍىطىؽب ٍبضزەَ لىالرزي .ئۇ ذەٌىپىٍىىىە ؼبٍالٔؽبٔسىٓ وېَىٓ ،لوـٕب
ئبئىٍىٍەضزىٓ ثىطى ” :ئەثۇثەوطى ثۇٔسىٓ وېَىٓ ِەھەٌٍىّىعٔىڭ لوٍٍىطىٕي ؼبؼّبٍسۇ“ زەپزۇ .ثۇ
گەپٕي ئبڭٍىؽبْ ئەثۇثەوطى” :ئۇٔساق ئەِەغ ،ھبٍبرىُ ثىٍەْ لەؼەَ لىٍىّۀىي ،لوٍالضٔي زاۋاٍِىك
ؼبؼىّەِْ .ەْ ربپفۇضۇۋاٌؽبْ ثۇ ۋەظىپىٕىڭ ِېٕىڭ ئەذالق ۋە رۇضِۇؾ ئبزەرٍىطىّٕي
ئۆظگەضرىۋېزىفىٕي ذبٌىّبٍّەْ“ زەپ عبۋاة ثېطىپزۇ .زەضۋەلە ،ئۇ ثۇ ئىفٕي ئۇ ِەھەٌٍىسىٓ
وۆچۈپ وەرىىچە ثوٌؽبْ ئبٌزە ئبً ئبضىٍىمزب روذزىّبً زاۋاِالـزۇضؼبٔىسى.
ھەظضىزي ئەثۇثەوطى رۆگىؽىٕىڭ چۇٌۋۇضى ٍەضگە چۈـۈپ وەرؽە ،ئۆظى رۆگىسىٓ چۈـۈپ
ئبالرزي .ئەرطاپىسىىىٍەض ئۇٔىڭؽب” :ثىعگە ثۇٍطىؽبڭ ،ثىع ئېٍىپ ثېطەرزۇق ئەِەؼّۇ؟“ زېؽە ،ئۇ:
” پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ثىعگە :ثبـمىالضزىٓ ثىط ٔەضؼە رەٌەپ لىٍّبڭالض! ـ زېگۀىسى“ زەپ
عبۋاة ثېطەرزي.
ھەظضىزي ئەثۇثەوطى رىغبضەرچي ثوٌۇپ ،ھەض وۈٔي ثبظاضؼب چىمىپ ؼوزا ـ ؼېزىك لىالرزي.
ذەٌىپىٍىىىە رەٍىٍٕۀگۀسىٓ وېَىٕىي وۈٍٔەضٔىڭ ثىطىسە ،وىَىٍّىه ِبٌٍىطىٕي ئۆـٕىؽىگە
ئبضرىپ ثبظاضؼب وېزىۋارمىٕىسا ئبٌسىؽب ھەظضىزي ئۆِەض ثىٍەْ ئەثۇ ئۇثەٍسە ئۇچطاپ” :ئي ضەؼۇٌالھٕىڭ
ذەٌىپىؽي! ٔەگە ِبڭسىڭ؟“ زەپ ؼوضاٍسۇ .ھەظضىزي ئەثۇثەوطى” :ثبظاضؼب ِبڭسىُ“ زەپ عبۋاة
ثېطىسۇ .ئۇالض ” :ثبظاضزا ٔېّە ئىؿ لىٍىؽەْ؟ ؼەْ ِۇؼۇٌّبٔالضٔي ثبـمۇضۇؾ ئۈچۈْ ربٌالٔؽبْ
ذەٌىپىؽەْ“ زەپ ئبگبھالٔسۇضۇـىطىسۇ .ثۇٔي ئبڭٍىؽبْ ئەثۇثەوطى ” :ئۇٔسالزب ثبال ـ چبلبِؽب وىُ
لبضاٍسۇ؟“ زەپ ؼوضاٍسۇ .ھەظضىزي ئۆِەض ۋە ئەثۇ ئۇثەٍسە” :ثىع ثىٍەْ وەٌگىٓ! ثېطىپ ؼبڭب ِبئبؾ
رەٍىٍٕەٍٍي“ زېَىفىسۇ .ئۈچەٍٍەْ وېڭىفىؿ ئبضلىٍىك ،ئۇٔىڭؽب ھەضوۈٔي ثىط لوٍٕىڭ ٍېطىّي
وەٌگۈزەن ِىمساضزا ِبئبؾ ثېطىٍىسىؽبْ ثوٌۇپ وېٍىفىسۇ .ھەظضىزي ئەثۇثەوطىگە  250زىٕبض ۋە
(ثېفي ،ئۈچەً  -ثبؼطى ۋە پبچبلٍىطى ئېٍىۋېزىٍگەْ) ثىط لوً ٍىٍٍىك ِبئبؾ لىٍىپ ثېىىزىٍگەْ.
ئەِّب ثۇ ِبئبؾ ئۇٔىڭؽب ٍەرّەٍززي ،چۈٔىي ذەٌىپىٍىىىە رەٍىٍٕۀگەْ ۋالىززب ثبضٌىك ِبي -
ِۈٌىىٕي زۆٌەد ذەظىٕىؽىگە ربپفۇضۇۋەرىۀىسى .ـ ۇڭب ثەظى وۈٍٔىطى ثبظاضؼب چىمىپ ؼوزا ـ
ؼېزىك ثىٍەْ ـۇؼۇٌٍىٕبرزي.
ثىط وۈٔي ھەظضىزي ئۆِەضٔىڭ ئبٌسىؽب ثىط روپ ئبٍبي ئۇچطاٍسۇ .ھەظضىزي ئۆِەض ئۇالضزىٓ:
” وىّٕي ؼبلالپ رۇضزۇڭالض؟ ٔېّە ئەضظىڭالض ثبض؟“ زەپ ؼوضاٍسۇ .ئۇالض ” :ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ذەٌىپىؽي
ثىٍەْ وۆضۇـّەوچي ئىسۇق“ زەٍسۇ .ھەظضىزي ئۆِەض ھەظضىزي ئەثۇثەوطىٕي ئىعزەپ چىمىپ وېزىسۇ
ۋە ئۇٔي ثبظاضزىٓ رېپىپ ،لوٌىسىٓ رۇرمبْ ھبٌساِ” :بڭ!“ زەپ ربضرىسۇ .ھەظضىزي ئەثۇثەوطى:
” ِېٕىڭ ؼىٍەضگە ذەٌىپە ثوٌۇپ ئوٌزۇضۇـۇِٕىڭ ئوضٔي ٍوق ،ؼىٍەض ِبڭب ثەٌگىٍەپ ثەضگەْ ِبئبؾ
ھېچٕېّىگە ٍەرّىسى“ زەپ ئبؼطىٕىسۇ .ھەظضىزي ئۆِەضِ” :بلۇيِ ،بئبـىڭٕي ئۆؼزۈضۈپ ثېطەٍٍي“
زەٍسۇ .ئەثۇثەوطى 300” :زىٕبض پۇي ثىٍەْ پۈرۈْ ثىط لوً ثېطىفىڭالضٔي رەٌەپ لىٍىّەْ“ زەٍسۇ.
ئۆِەض” :ثۇ ئىفىڭ ثوٌّىسى“ زەٍسۇ .ئۇالض ئۀە ـۇ رەضىمىسە ربالؾ ـ ربضرىؿ لىٍىۋارمبٔسا ،ھەظضىزي
ئەٌي چىمىپ وېٍىپ ،ئۆِەضگە ” :ئۇٔىڭ زېگىٕىٕي ثېطەٍٍي!“ زەٍسۇ .ئۆِەض ”ؼۀچە ـۇٔساق
لىٍىفٕي ِۇۋاپىك زەپ لبضاِؽەْ؟“ زەپ ؼوضاٍسۇ .ئەٌي” :ھەئەِ ،ۇۋاپىك“ زەٍسۇ .ئۆِەض” :ئەِىؽە
ـۇٔساق وېٍىفزۇق“ زەٍسۇ .ھەظضىزي ئەثۇثەوطى ” :ؼىٍەض ِۇھبعىطالضزىٓ پەلەد ئىىىىال وىفي
ؼىٍەض .ثبـمىالض ثۇ ئىفمب لوـۇالضِۇ؟“ زەپ ئۆظ ئۀسىفىؽىٕي ئورزۇضىؽب لوٍؽبٔسىٓ وېَىٓ،
وۇضؼىؽىؽب چىمىپ ذەٌممە ذىزبة لىٍّبلچي ثوٌىسۇ ۋە” :ئي ذبالٍىكِ ،بڭب لبضاڭالض! ِېٕىڭ ٍىٍٍىك
ِبئبـىُ  250زىٕبض ۋە وبٌال ـ پبچىمي ئېٍىۋېٍىٕؽبْ ثىط لوً (ٔىڭ گۆـي) ئىسى .ئۆِەض ثىٍەْ ئەٌي
ثۇٔي  300زىٕبض ۋە پۈرۈْ ثىط لوٍؽب ئۆظگەضرّەوچي ثوٌسى .ؼىٍەضِۇ ثۇٔىڭؽب ضاظى ثوالِؽىٍەض؟“
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زەپ ؼوضاٍسۇ .ذبالٍىك ثىطزەن” :ثىع ضاظى!“ زەپ عبۋاة ثېطىفىسۇ ،ئەِّب ثىط چەرزە رۇضؼبْ ثىط
ثەزەۋىٌٍ” :بق! ثىع ھەضگىع ضاظى ئەِەغ .چۆٌسىىي ذەٌمٕىڭ ھەلمي ٔەزە لبٌسى؟“ زەپ ئېزىطاظ
ثىٍسۈضىسۇ .ئەِّب ھەظضىزي ئەثۇثەوطىِ” :ۇھبعىطالض لوـۇٌۇپ ثوٌسى .ؼىٍەض لوـۇٌّىؽبڭالضِۇ
ثوٌىۋېطىسۇ“ زەپ عبۋاة ثېطىسۇ.
-4182عۇئبي :ئۆِەس ئىجٕي خەجحبة سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ئىجحىّبئىٌ ھبٍبت
وۆسۈٔۈؽىذىٓ ثېشىٍگەْ ثىش لبٔچە ِىغبٌالس
ثىط وېچە ،ھەظضىزي ئۆِەض ِەزى ٕە ووچىٍىطىسا ئبٍٍىٕىپ وېزىۋىزىپ ،ئۀؽبضىٍىك ثىط ئبٍبٌٕىڭ
رۇٌۇِسا ؼۇ روـۇۋارمبٍٔىمىٕي وۆضۈپ ،ئۇٔىڭ ئەھۋاٌىٕي ؼوضاٍسۇ .ئبٍبي ثبٌىٍىطىٕىڭ وۆپٍىىىٕي،
ٌېىىٓ ذىعِەرچىؽي ٍولٍۇلىٕي ،وۈٔسۈظٌىطى ؼىطرمب چىمىفٕي ثىئەپ وۆضگۀٍىىي ئۈچۈْ
وېچىٍىطى ِۇـۇٔساق رۇٌۇِسا ؼۇ روـۇٍسىؽبٍٔىمىٕي ئېَزىسۇ .ثۇٔي ئبڭٍىؽبْ ھەظضىزي ئۆِەض
رۇٌۇِٕي لوٌىؽب ئېٍىپ ئبٍبٌٕىڭ ئۆٍىگىچە ئبپىطىپ ثېطىسۇ .ئبٔسىٓ” :ئەرە ئۆِەضٔىڭ لېفىؽب
ثبضؼىٓ ،ئۇ ؼبڭب ثىط ذىعِەرچي رەٍىٍٕەپ ثەضؼۇْ!“ زەٍسۇ .ئبٍبيِ ” :ەْ ھەظضىزي ئۆِەض ثىٍەْ
لبٔساق وۆضۈـەٌەٍّەْ؟“ زېگۀسە ،ھەظضىزي ئۆِەض” :ؼەْ ثبضؼىٓ! ئۇٔي اﷲٔىڭ ئىعٔي ثىٍەْ
وۆضەٌەٍؽەْ“ زەٍسۇ .ئەرىؽي ،ئبٍبي ھەظضىزي ئۆِەضٔىڭ لېفىؽب ثبضؼبٔسا ،ئبذفبَ ئۆظىگە ٍبضزەَ
لىٍؽۇچىٕىڭ زەي ھەظضىزي ئۆِەضٔىڭ ئۆظى ئىىۀٍىىىٕي وۆضۈپ ثەوّۇ ذىغىً ثوٌىسۇ ۋە زەضھبي
ئبضلىؽب ثۇضۇٌۇپ لبٍزّبلچي ثوٌىسۇ .ئە ِّب ھەظضىزي ئۆِەض ئبٍبٌٕىڭ وەٍٕىسىٓ ئبزەَ ئەۋەرىپ،
ئۇٔىڭؽب ثىط ذىعِەرچي رەٍىٍٕەپ ثېطىؿ ثىٍەْ ثىطگە ذەظىٕىسىٓ ئبٍٍىك ذىطاعەد ئبعطىزىپ
ثېطىسۇ.
ھەظضىزي ئۆِەضِۇ رىغبضەرچي ثوٌۇپ ،ذەٌىپىٍىىىە رەٍىٍٕۀگەْ ۋالىززب ،ئۇٔىڭ ربپبۋىزىّۇ
ئۆظىگە ٍەرّەٍززي .چۈٔىي ئۇ ذەٌمٕىڭ زەضزى ثىٍەْ ثوٌۇپ وېزىپ ،ذۇؼۇؼىٌ ئىفٍىطىٕي ثىط
رەضەپىە لبٍطىپ لوٍۇـمب ِەعجۇض ثوٌؽبٔىسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ
ؼبھبثىٍىطىسىٓ ِەؼٍىھەد ئېٍىؿ ئۈچۈِْ” :ەْ ثىط رىغبضەرچي ئىسىُ .ؼىٍەض ِېٕي ئۆظەڭالضؼب
ذەٌىپە لىٍىپ لوٍسۇڭالض .ـۇڭب زۆٌەد ذەظ ىٕىؽىسىٓ ِېٕىڭ ذىطاعىزىّگە ٍەرىۈزەن زەضىغىسە
ِبئبؾ ئبٌؽبَ ،ؼىٍەض لبٔساق لبضاٍؽىٍەض؟“ ھەظضىزي ئوؼّبْ” :ثۇ ؼېٕىڭ ھەلمىڭ ،ذەظىٕىسىٓ
ِبئبؾ ئېٍىپ ،ثبال ـ چبلبڭؽب ذىطاعەد لىٍؽىٓ!“ زېگەْ ِۀىسە عبۋاة ثەضزى .ؼەئىس ئىجٕي
ظەٍَىسِۇ ثۇٔىڭؽب لوـۇٌسى .ئەِّب ئەٌي لبربضٌى ك ثىط ٔەچچەٍٍەْ ثۇ ھەلزە ئېؽىع ئبچّىسى .ئۆِەض
ئەٌىگە ذىزبثەْ” :ؼەْ لبٔساق لبضاٍؽەْ؟“ زەپ ؼوضىسى .ھەظضىزي ئەٌي” :پەلەد ؼبڭب ۋە
ئبئىٍەڭگە ٍەرىۈزەن زەضىغىسە ئبٌؽبڭ ثوٌىسۇ .ئۇٔىڭسىٓ ئبضرۇق ئېٍىؿ ھەلمىڭ ٍوق!“ زېسى.
ھەظضىزي ئۆِەض ثۇ ئېؽىط عبۋاثٕي ئبڭالپ ،ذۇززى وبرزب ِۇوبپبرمب ئېطىفىۀسەن” :ھەلىمىٌ عبۋاة
ئەٌىٕىڭ ؼۆظىسۇض“ زەپ ،ئۇٔىڭؽب ثوٌؽبْ ِەِٕۇٔىَىزىٕي ثىٍسۈضزى.
ثىط لېزىُ ھەظضىزي ئۆِەض ِۇٔجەضزە رۇضۇپ ذەٌممە ذىزبة لىٍىۋېزىپ ِۇٔساق زېسى” :ئي
ِۇؼۇٌّبٔالض! ئەگەض ِەْ ِۀپەئەرپەضەؼٍىه لىٍىپ ئۆظ ٔەپؽىّگە چوغ ربضرؽبَ ،ؼىٍەض لبٔساق
لىٍىؽٍەض؟“ ئبضىسىٓ ثىطى ئوضٔىسىٓ رۇضۇپ ،لىٍىچي ثىٍەْ ئۇٔىڭ ثوٍٕىٕي ئىفبضەد لىٍؽبْ
ھبٌسا” :ئۇٔساق لىٍؽبڭ ،ؼېٕي ِبٔب ِۇٔساق لىٍىّىع (ثوٍٕۇڭٕي وېؽىّىع زېّەوچي)“ زېسى .ئۆِەض
ئۇٔىڭ روِۇضىٕي رۇرۇپ ثبلّبلچي ثوٌۇپ” :ثۇ گەپٕي ِبڭب زەۋاربِؽەْ؟“ زېسى .ئۇ ئبزەَ لىٍچە
ئىىىىٍۀّەً رۇضۇپ” :ھەئە ،ؼبڭب زەۋارىّەْ“ زېسى .ھەظضىزي ئۆِەض ثۇ لېزىُ” :اﷲ ؼبڭب ضەھّەد
لىٍؽۇْ!“ زېگۀسىٓ وېَىٓ ” :ثىطەض ذبربٌىك ئۆرىۈظؼەَ ،عەِئىَەرزە ذبربٌىمىّٕي رۈظىزىپ
رۇضىسىؽبْ ِۇٔساق ثىٍىٍّىه وىفىٍەضٔىڭ ثوٌۇـىٕي ِۇٍەؼؽەض لىٍؽبْ اﷲ ؼب ھەِس ثوٌؽۇْ!“
زەپ ضاظىّۀٍىىىٕي ثىٍسۈضزى.
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-4188عۇئبي :ئوعّبْ سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ئىجحىّبئىٌ ھبٍبت وۆسۈٔۈؽىذىٓ
ثېشىٍگەْ ثىش لبٔچە ِىغبٌالس
ھەظضىزي ئوؼّبْ زۆٌەد ذبزىٍّىطىؽب ِبئبؾ ربضلبرمبْ ۋالىززب ،ئىمزىؽبزىٌ ئەھۋاٌي ٔبچبض
ثوٌؽبٔالضؼب ئۆظ ِېٍىسىٓ ِەٌۇَ ِىمساضزا ئبٍطىپ ثېطەرزي .ئۇٔىڭؽىعِۇ ھەظضىزي ئوؼّبْ ئۆظىٕىڭ
ِەضزٌىىي ،لوٌىٕىڭ ئوچۇلٍىمي ۋە اﷲ ٍوٌىسا عىھبز ئۈچۈْ ئبرىؽبْ ِبٌٍىطى ثىٍەْ ھەِّىگە
رؤۇٌؽبْ ئىسى.
-4188عۇئبي :ئەٌي سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ئىجحىّبئىٌ ھبٍبت وۆسۈٔۈؽىذىٓ ثېشىٍگەْ
ثىش لبٔچە ِىغبٌالس
ھەظضى زي ئەٌىٕىڭ ئەھۋاٌىّۇ ھەظضىزي ئۆِەضٔىڭىىگە ئوذفبٍززي .ثىط وۈٔي ،ئىىىي ئبٍبي
(ثىطى ئەضەةٍ ،ۀە ثىطى ئەعەَ ثوٌۇپ ،ئەعەَ ئبٍبي ئەضەة ئبٍبٌٕىڭ ذىعِەرىبضى ئىسى) ٍېّەن ـ
ئىچّەن رەٌەپ لىٍىپ ھەظضىزي ئەٌىٕىڭ ئبٌسىؽب وەٌسى .ھەظضىزي ئەٌي ئۇ ئىىىىؽىگە ئبٍطىُ ـ
ئبٍطىُ ل ىٍىپ ثىط ئۆٌچەِسىٓ ثۇؼساً ۋە لىطىمزىٓ زىٕبض ثەضزى .ذىعِەرىبض ئۆظ ٔېؽىۋىؽىٕي
ئېٍىپ چىمىپ وەرىۀسىٓ وېَىٓ ،ئەضەة ئبٍبي ھەظضىزي ئەٌىگە ” :ئي ِۆئّىٍٕەضٔىڭ ئەِىطى! ِبڭب
ئۇ ئبٍبٌؽب ثەضگۀچىٍىه ٔەضؼە ثەضزىڭ ،ھبٌجۇويِ ،ەْ ثىط ئەضەة ،ئۇ زېگەْ ئەعەَ رۇضؼب؟“ زېسى.
ھەظضىزي ئەٌي ئۇ ئبٍبٌؽبِ” :ەْ اﷲٔىڭ وىزبثىؽب لبضىسىُ ،ئەِّب وىزبثزىٓ ”ھەظضىزي ئىؽّبئىً
ٔەؼەثىسىٓ ثوٌؽبٔالض ھەظضىزي ئىؽھبق ٔەؼەثىسىٓ ثوٌؽبٔالضزىٓ ئۈؼزۈٔسۇض“ زەٍسىؽبْ ثىط ٔەضؼە
ربپبٌّىسىُ“ زەپ عبۋاة ثەضزىٍ .ۀە ثىط لېزىُ عۇزا ئىجٕي ھۇثەٍطە ھەظضىزي ئەٌىٕىڭ ئبٌسىؽب
وېٍىپ ” :ئي ِۆِىٍٕەضٔىڭ ئەِىطى! ثەظىسە ؼېٕىڭ ئبٌسىڭؽب ئىىىي وىفي زەۋاٌىفىپ وەٌؽە (ئۇ
ئىىىىؽىٕىڭ ثىطى ؼېٕي ئۆظ عېٕىسىّٕۇ ئەظىع وۆضىسىؽبٍْ ،ۀە ثىطى ؼبڭب چىؿ ـ رىطٔىمي
ثىٍەْ ئۆچ ثوٌؽىّۇ) ،ؼەْ ثبـزىىىؽٕي عبظاالپ ،وېَىٕىىؽىٕي ھەلٍىك لىٍىپ
چىمىطىسىىۀؽەْ .ثۇ لبٔساق ئىؿ؟“ زەپ ؼوضاٍسۇ .ھەظضىزي ئەٌي ئېڭىىىٕي لبـالپ ئوٌزۇضۇپ:
”ئۇ ـۇٔساق ِەؼىٍىىي ،ئەگەض ئۇ ئىؿ ِەْ ثىٍەْ ِۇٔبؼىۋەرٍىه ثوٌؽبْ ثوٌؽب ،ئەٌۋەرزە ئۆظەَ
ذبٌىؽبٔچە ھۆوۈَ چىمبضؼبْ ثوالرزىُ .ئەِّب ثۇ ئىؿ اﷲ ئوضٔبرمبْ ئبزاٌەد لبٔۇٔىؽب ِۇٔبؼىۋەرٍىه
ئىؿ .ثۇ لبٔۇْ ئۆظ پېزي ئىغطا لىٍىٕىفي وېطەن“ زەپ عبۋاة ثېطىسۇ.
-4181عۇئبي :ھەصسىحي ئەٌي سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔي ئۇٌۇغالػ ئىمىّىٕىڭ پەٍذا ثوٌۇؽي ۋە
ثۇٔىڭ ئىغالِىَەجىە ئىٍىپ وەٌگەْ صىَبٍٔىىشى
ئەڭ ؼەٌىزە ٍېطى ـۇوي ،ھەظضىزي ئەٌىٕي ھەززېسىٓ ظىَبزە ئۇٌۇؼالٍسىؽبْ وىفىٍەض لوثۇي
لىٍؽىٍي ثوٌّبٍسىؽبْ ۋەلە ۋە ذەۋەضٌەضٔي ئۇٔىڭ ئۈؼزىگە ئبضرىپ ،ئۇٔي ئوؼبي ئەھۋاٌؽب چۈـۈضۈپ
لوٍسى .ثۇالضزىٓ ثەظىٍىطى ئەٌىگە ثوٌؽبْ ھەززېسىٓ ئبضرۇق ؼۆٍگۈؼي ؼەۋەثىسىٓ ،پەلەد
ھەظضىزي ئەٌىٕي ئۇٌۇؼالؾ ئۈچۈْ ثبـمىالضٔي وۆظگە ئىٍّبً ،ئۇالضٔي ھەظضىزي ئەٌي ۋە
ٍېمىٍٕىط ىٕىڭ ھەلمىگە ربعبۋۇظ لىٍؽۇچي ئۆوزەٍِەض زەپ وۆضؼىزىفىە ئۇضۇٔسى .ھەرزب ثۇٔىڭ
ثىٍۀال لبٌّبً ،ھەظضىزي ئەٌىٕىڭ ٔەۋضىٍىطىٕي ” لۇضئبْ ھۆوّي ثىٍەْ ئىّبٍِىممب رەٍىٍٕۀگەْ
وىفىٍەض“ زەپ ئېالْ لىٍىفزي .ئۇالضٔي پەٍؽەِجەضٌەضگە ذبغ ؼۈپەرٍەض ثىٍەْ ئۇٌۇؼالپ،
پەٍؽەِجەضٌەض ثىٍەْ رەڭ ئوضۇٔؽب لوٍسى .ثۇ ذىً ِۇثبٌىؽىٍەض ئىؽالِٕىڭ زەؼٍەپىي ِەظگىٍٍىطىسە
ٍوق ئىسى .ھىغىطىَە  3ـ ئەؼطىٕىڭ ئبذىطلي ٍىٍٍىطىؽب وەٌگۀسە ثۇ ئېمىّالض پەٍسا ثوٌۇـمب
ثبـٍىسى.
ۋالىذ ئۆرىۀؽېطىۆ ھەظضىزي ئەٌي رەضەپساضٌىطىؽب ـبضائىذ روٌۇق ٍبضىزىٍؽبچمب ئۆظٌىطىگە
زۈـ ّەْ زەپ ثىٍگەْ وىفىٍەضٔي ئوؼبي ئەھۋاٌؽب چۈـۈضۈؾ ۋە ئۆظ پىىىطٌىطىٕي وەڭ لبٔبد
ٍبٍسۇضۇؾ ئۈچۈْ ئۆظٌىطى ذبٌىؽبْ ٔەضؼىٕىڭ ھەِّىؽىٕي ربضىد ثېزىگە ٍېعىۋەضزى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ
ِۇؼۇٌّبٔالض ئبضىؽىسا گۇضۇھۋاظٌىك لىٍىؿ ئەزەپ وېزىپ ،ئبضىسا ؼۈضوىٍىؿ پەٍسا ثوٌسى ۋە
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پۇضؼەرپەضە ؼٍەض ئبضىسىٓ ٔەپ ئۈٔسۈضۈؾ ئۈچۈْ روذزىّبً لبرطاـمب ثبـٍىسى .ثۇٔىڭ ٔەرىغؽىسە،
ثبرىٕىٍَىك ئېمىّي پەٍسا ثوٌۇپِ ،ۇرەئەؼؽىپ ئوً ـ پىىىط ۋە ثبرىً ئېزىمبزالض وۆپىَىپ وەرزي.
-4185عۇئبي :ئبثجبعىَالسٔىڭ ئىغالَ جبسىخىٕي ٍبصغبٔذا ٍوي لوٍغبْ خبجبٌىشى
ئۇ ۋالىزالضزا رېر ي ربضىرٕي ٍېعىپ لبٌسۇضۇؾ ئىفٍىطى ثبـالّٔىؽبٔىسى .ثۇ ئىؿ ئبثجبؼىَالض
ذەٌىپىؽىگە وەٌگۀسە ئبٔسىٓ ثبـالٔسى .ئەِّب ئبثجبؼىَالضٔىڭ ربضىد ٍېعىفزىىي ثىطزىٕجىط
ِەلؽىزي ئۈِەۋىٍَەضٔي ٍولمب چىمىطىپ ،ئۇالضٔي ربضىد ؼەھىپىؽىسىٓ ئۆچۈضۈۋېزىؿ ئىسى.
ئبثجبؼىَالض ئۆظ ذەٌىپىٍى ىىٕي ضەؼّىٍَەـزۈضۈؾ ئۈچۈْ ھەي لىٍىفي وېطەن ثوٌؽبْ ئەڭ ِۇھىُ
ِەؼىٍە ِبٔب ثۇ ئىسى .ثۇ ئىؿ ئۈِەۋىٍَەض ذەٌىپىٍىىىٕي پۈرۈٍٔەً لبضىالـمب ،ھەرزب ئۈِەۋىٍَەضٔىڭ
پەلەد ھەظضىزي ئوؼّبٕٔىڭ ئۆچىٕي ئېٍىؿ ثبھبٔىؽي ثىٍەْ ذەٌىپىٍىه رەذزىگە چىممبٍٔىمي ۋە
ھۆوۈِىزىٕىڭ لبْ زەۋا ؼي ئۈچۈْ لۇضۇٌؽبٍٔىمىؽب لەزەض ثېطىپ ربلبٌسى.
ثۇ ئىفالض ٍۈظ ثەضگەْ ۋالىززب ،ھەظضىزي ئەٌي ثىٍەْ ھېچمبٔساق ِۇٔبؼىۋىزي ثوٌّىؽبْ ٔۇضؼۇْ
ئىفالض ئۇٔىڭ ئۈؼزىگە ئبضرىپ لوٍۇٌسى .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ٔبِىسا ٍبٌؽبْ ھەزىؽٍەض
ئوٍسۇضۇٌۇپ ،ثۇ ئبربٌّىؿ ھەزىؽٍەضگە ثى ٕبئەْ ھەظضىزي ئەٌىٕىڭ ذەٌىپىٍىىىە ؼبٍٍىٕىفي
وېطەوٍىىي ،ئۇٔسىٓ ثۇضۇْ رەذزىە چىممبْ ذەٌىپىٍەضٔىڭ ِۇرزەھەَ ئىىۀٍىىي ۋە ئۇالضٔىڭ
ئەٌىٕىڭ ھەلمىٕي ربضرىۋاٌؽبٍٔىمي ئورزۇضىؽب لوٍۇٌسى .ثۇ ذەٌىپىٍەضٔىڭ ھەظضىزي ئەٌىسىٓ رېرىّۇ
ئۈؼزۈْ ئىىۀٍىىي ئىٕىبض لىٍىٕسى ۋە ثىطِۇٔچىٍىؽبْ وىزبثالض ٍېعىٍىپ ،ئۈؼزۈٍٔۈوٕىڭ ھەظضىزي
ئەٌىگە ِۀؽۇپ ئىىۀٍىىي عبوبضالٔسى .ھبٌجۇوي ،ھەظضىزي ئەٌىٕىڭ ثۇ ئىفالض ثىٍەْ ھېچمبٔساق
ئباللىؽي ٍوق ئىسى .ھەٍھبد! ...ھەظضىزي ئەٌي ۋە ئۇٔىڭ ؼەۋىَەؼىسىىي ؼبھبثىالض ثۇ ئوٍسۇضۇٌؽبْ
ؼۆظٌەض ثىٍەْ ثىطىٕىڭ ئۈؼزىسىٓ ؼ ۆظ ـ چۆچەن ربضلبرّىؽبْ ٍبوي ثىط وىّگە ھۇعۇَ لىٍّىؽبٔىسى.
-4188عۇئبي :جۆت خەٌىپە ۋە ثبؽمب عەھبثە سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇِالسٔىڭ ھەلىمەجحىىي
گۈصەي پەصىٍەجشى
ئەِەٌىَەرزە ،ذەٌىپىٍەض ئىٕؽبٔالض ئبضىؽىسا ئەِەي ـ ِۀؽەپ ھېطىؽّۀٍىىىسىٓ ئەڭ ٍىطاق
وىفىٍەض ثوٌۇپ ،ھەرزب ث بـمىالضؼب ثوٌؽبْ ھۆضِىزي ٍۈظىؽىسىٓ ثەظى ِەؼىٍىٍەض ھەلمىسىىي وۆظ
لبضاـٍىطىٕي ثبٍبْ لىٍىفزىّٕۇ ئۆظٌىطىٕي چەرىە ربضربرزي .ثەظىسە ؼبھبثىٍىطىسىٓ ثىطىسىٓ ثىطەض
ِەؼىٍە ؼوضاٌؽب ،ئۇ ؼبھبثە ثۇ ِەؼىٍىٕي ثبـمب ثىط ؼبھبثىگە ،ئۇ ؼبھبثىّۇ ٍۀە ثىطىگە ھبۋاٌە
لىالرزي .ثۇ ئ ەھۋاي ِۇـۇ پېزي ئبٍٍىٕىپ ئبذىطى ٍۀە ثبـزىىي ـەذؽىە ثېطىپ روذزبٍززي .ثىط
ِەؼىٍە ھەلمىسە ِەؼٍىھەد ؼوضاٌؽبْ ھەض ثىط ظاد (ِۀّۀچىٍىىزىٓ ،پەلەد ئۆظ ھۆوّىٕىڭ
وۈچىە ئىگە ثوٌۇپ لېٍىپ ،ئۆظىگە ِۀىۋىٌَ ثىط ِەؼئۇٌىَەرٕىڭ ٍۈوٍىٕىپ لېٍىفىسىٓ
لوضلمبٍٔىمي ئۈچۈْ) پەرىۋا ثەضِەؼٍىىىە ۋە ئۆظ وۆظ لبضىفىٕي ثبٍبْ لىٍّبؼٍىممب رىطىفبرزي.
ھەلىمەرزە ،ثبضٌىك ؼبھبثىالض ،ثوٌۇپّۇ ذەٌىپىٍەض ثىط ـ ثىطىٕي ثەوّۇ ھۆضِەرٍەٍززي ،ئىعظەد ـ
ئىىطاَ لىٍىفبرزي .ھېچىىُ ثىط ـ ثىطىٕي پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ زوؼزٍىطى ثوٌؽبْ
ذەٌىپىٍەضٔي ٍبذفي وۆضگۀسەن ٍبذفي وۆضِەٍززي.
ثىط لېزىُ ،ھەظضىزي ئۆِەض پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ؼبھبثىٍىطىؽب وىَىُ ربضلىزىپ
ثەضزى ،ئەِّب ربضلىزىٍؽبْ وىَىٍّەض ئىچىسە ھەظضىزي ئەٌىٕىڭ ئىىىي ئوؼٍي ــ ھەؼەْ ۋە ھۈؼۀگە
زەي وەٌگۈزەن وىَىُ رېپىٍّىسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ،ھەظضىزي ئۆِەض ٍەِۀگە ئبزەَ ئەۋەرىپ ثۇ
ئىىىىٍَۀگە ِەذؽۇغ وىَىُ ثۇٍطۇرزي .وىَىُ ٍېزىپ وېٍىپ ،ئۇ ئىىىىؽىگە وىَگۈظۈٌگۀسىٓ
وېَىٓ« :ئۇھ! ئەِسى ذبرىطعەَ ثوٌسۇَ» زېسى.
ٍۀە ثىط وۈٔي ،ثىط وىفي ھەظضىزي ئەٌىسىٓ ھەظضىزي ئەثۇثەوطى ۋە ئۆِەضگە ثوٌؽبْ وۆظ
لبضىفىٕي ؼوضىسى .ھەظضىزي ئەٌي ئۇ وىفىگەِ ” :ەْ ثۇ ھەلزە ئەڭ وۆپ ِەٌۇِبرمب ئىگە وىفىّەْ.
اﷲٔىڭ ٔبِي ثىٍەْ لەؼەَ لىٍىّۀىي ،ھەض ئىىىىٍىؽي ھىساٍەد ضەھجەضٌىطى ثوٌۇپ ،ئۆظٌىطى
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روؼطا ٍوٌؽب ِېڭىؿ ثىٍەْ ثىطگە ،ثبـمىالضٔىّۇ ھەضزائىُ ثۇ ٍوٌسا ِېڭىفمب ئۈٔسەٍززي .ـۇٔسالال،
ھەض ئىىىىٍىؽي ۋاٍىؽب ٍەرىەْ ِۇضـىس ثوٌۇپ ،ئىؽالھبرچي ۋە ـەپمەرىبض ئىسى .ھەض ئىىىىؽي
زۇَٔب ٌەظظىزي ،ھبضاَ ۋە ٍبِبٍٔىمزىٓ ؼبلٍىٕىپ ،پبوىع ۋۇعۇد ۋە ؼبپ ئەلىسە ثىٍەْ ثۇ زۇَٔبزىٓ
ئبٍطىٍسى .اﷲ ھەظضىزي ئەثۇثەوطى ۋە ئۆِەضٌەضٔي ربوي لىَبِەد لبٍىُ ثوٌؽبٔؽب لەزەض ئۇالضزىٓ
وېَىٕىىٍەضگە ئۆضٔەن ثوٌؽۇزەن ھبٌؽب وەٌزۈضزى .اﷲٔىڭ ٔبِي ثىٍەْ لەؼەَ لىٍىّۀىي ،ئەذاللي ـ
پەظىٍەرزە ھېچىىُ ئۇ ئىىىىؽي ٍەرىەْ ِەضرىۋىگە ٍېزەٌّەٍسۇ .ئۇ ئىىىىؽي وېَىٕىي ئەۋالزالض
ـەضرؽىع ئۆضٔەن ئېٍىفي وېطەن ثوٌؽبْ رەڭساـؽىع ضەھجەضٌەضزۇض“ زېگۀىسى.
ھەظضىزي ئەٌىٕىڭ ٍېٕىسا ھەظضىزي ئەثۇثەوطى ھەلمىسە گەپ ثوٌؽىال ،ئۇ” :ئۇ ھەِّىّىعٔي
ثېؽىپ چۈـزي .عېٕىُ ئىٍىىسە ثوٌؽبْ اﷲلب لەؼەَ لىٍىّۀىي ،لبٍؽىجىط ذەٍطٌىه ئىفمب
رەـەثجۇغ لىٍىٕؽبق ،ئەثۇثەوطى ئۇ ئىفزب چولۇَ ثىعٔي ثېؽىپ چۈـەرزي“ زەٍززي.
ثىط وۈٔي ،ثىط وىفي ھەظضىزي ئەٌىسىٓ” :ئي ِۆئّىٍٕەضٔىڭ ئە ِىطى! ِۇھبعىط ۋە ئۀؽبضالض
ٔېّە ئۈچۈْ ذەٌىپىىىە ؼېٕي ربٌٍىّبً ،ھەظضىزي ئەثۇثەوطىٕي ربٌٍىسى؟“ زەپ ؼوضىسى .ھەظضىزي
ئەٌي ئۇٔىڭؽب ” :ئۇ ئۆظىٕىڭ ِۇؼۇٌّبْ ثوٌؽبٍٔىمىٕي ِۀسىٓ ثۇضۇْ ئوچۇق ئېالْ لىٍسىِ ،ۀسىٓ
ثۇضۇْ ھىغطەرىە ئبرالٔسى ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ثىٍەْ ؼبضزا ثىٍٍە رۇضزى .اﷲٔىڭ ٔبِي
ثىٍەْ لەؼەَ لىٍىّۀىي ،ئەگەض ئەثۇثەوطى ئۆظ ذۇؼۇؼىَەرٍىطىٕي ٍولىزىپ لوٍؽبْ ثوٌؽب ئىسى،
ئىؽالَ زىٕي چوڭ ربالپەرىە ئۇچطاپِ ،ۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ربٌۇرٕىڭ ئبٍبلٍىطىسىٓ ھېچمبٔساق پەضلي
لبٌّىؽبْ ثوالرزي “ .زەپ عبۋاپ ثەضزى.

ئىىىىٕچي ثبپ .ھەصسىحي ئەثۇثەوشى سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ
ھبٍبجي ۋە ثۇ دەۋىشدىىي جىھبدالس

-4181عۇئبي :ھەصسىحي ئەثۇثەوشىٕىڭ جبھىٍىَەت دەۋسىذىىي ھبٍبجي
ئىؽّي :ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئوؼّبْ ئىجٕي ئبِىط ئىجٕي ئبِط ئىجٕي وەئبة ئىجٕي ؼبز ئىجٕي
رەٍَىٌُ .ەلىّي :ئەرىَك؛ رەذەٌٍۇؼي :ئەثۇثەوطى .وىفىٍەض ئۇٔي ؼىسزىك (ضاؼزچىً) ٔبِي ثىٍەْ
رؤۇٍسۇ .زازىؽٕىڭ ئىؽّي ئوؼّبْ ئەثۇلۇھبـە .ئبٔىؽىٕىڭ ئىؽّي ئۇِّۇي ذەٍط ؼەٌّب ثىٕزي
ؼەذط .ئبٔىؽىّۇ ثۀي رەٍَىُ لەثىٍىؽىسىٓ ثوٌۇپ ،زازىؽىٕىڭ ربؼىؽىٕىڭ لىعى ئىسى .ثۀي
رەٍَىُ لۇضەٍفٕىڭ ئوْ ئىىىي ئبٍّىمىٕىڭ ثىطى ثوٌؽىّۇ ،ئبثسۇِۀٕبؾ ۋە ثۀي ِەذعۇَ
ئبٍّبلٍىطىسەن وۈچٍۈن ئەِەغ ئىسى.
ھەظضىزي ئەثۇثەوطى ھىغطەرزىٓ ئەٌٍىه ثىط ٍىً ثۇضۇْ زۇَٔبؼب وەٌگەْ ثوٌۇپٍ ،بـزب
پەٍؽەِجىطىّىعزىٓ ئىىىي ٍىً ،ثىط ٔەچچە ئبً وىچىه ئىسى .ئەثۇثەوطى عبھىٍىَەد زەۋضىسە
ئىىىي لېزىُ ئۆٍٍۀگۀىسى .ئۇالضزىٓ ثىطى ،لۇرەٍٍە ثىٕزي ئبثسۇي ئۇظظا ثوٌۇپ ،ثۇ ئبٍبٌىسىٓ
ئبثسۇٌال ۋە ئەؼّب رۇؼۇٌسىٍ .ۀە ثىطى ،ثۀي لىٕبٔەزىٓ ئۇِّۇ ضۇِبْ ثىٕزي ئبِىط ثوٌۇپ ،ثۇ
ئبٍبٌىسىٓ ئبثسۇضضاھّبْ ۋە ئبئىفە زۇَٔبؼب وەٌسى.
ھەظضىزي ئەثۇثەوطى لۇضەٍؿ چوڭٍىطىسىٓ ثىطى ئىسى .ئۇٔسىٓ ثبـمب ،ھەظضىزي ئەثۇثەوطى
لۇضەٍفٕىڭ ٔەؼەثفۇٔبؼي ئىسى .ھەظضىزي ئەثۇثەوطى رىغبضەرچي ثوٌؽبچمب ،وۆپٍىگەْ
ِەٍِىىەرٍەضگە ثېطىپ ئبٍٍىٕبرزي .ئۇ ِۇـۇ ِەلؽەرزە ئەثۇربٌىجٕىڭ وبضۋىٕىؽب لېزىٍىپ ـبِٕي
ظىَبضەد لىٍسى .ذېٍي وۆپ ِىمساضزا ِەثٍىؽي ثبض ئىسى ھەَ ٔبھبٍىزي ؼېري ئىسى .ھەضزائىُ ئۆظ
ِېٍىسىٓ ؼەضپ لىٍىپ ،ئۇضۇق ـ رۇؼمبٍٔىطىؽب ٍبذفىٍىك لىالرزي .ـۇڭب لۇضەٍفٍەض ئۇٔي ثەوّۇ
ؼۆٍەرزي ۋە ھەض ئىفىٕي ئۇٔىڭ ِەؼٍىھەري ثوٍىچە لىالرزي .ھەظضىزي ئەثۇثەوطى عبھىٍىَەد
زەۋضىسىال ئۆظىگە ئىچىٍّىىٕي چەوٍىگۀىسى .ـۇڭب ِەٍٍي عبھىٍىَەرزە ٍبوي ئىؽالِىَەرزە
ثوٌؽۇْ ،ئىچىٍّىىٕي پەلەرال ئىچّىگۀىسى .ھەظضىزي ئەثۇثەوطى ھبٍبري ثوٍىچە ثۇرمىّۇ
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چولۇّٔىؽبٔىسى .ھەظضىزي ئەثۇثەوطى ِەذپي ـ ئبـىبضا ئىفالضٔىڭ ھەِّىؽىسە پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالَ ثىٍەْ ثىٍٍە ئىسى .ۋەھَي چۈـۈـزىٓ ثۇضۇّٔۇ ئۇٔىڭؽب ثەن ؼەِىّىٌ ِۇئبِىٍە
لىالرزي .پەٍؽەِ جەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ربؼىؽي ئەثۇربٌىت ثىٍەْ ثىطٌىىزە ثبضؼبْ ۋە ِەـھۇض پوپ
ثۇھەٍطا ثىٍەْ ئۇچطاـمبْ ـبَ ظىَبضىزىسىّۇ ئۇٔىڭ ثىٍەْ ثىٍٍە ئىسى .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ
ۋەھَي چۈـىەْ زەؼٍەپىي چبؼالضزا ،ئبزەَ ٍوق ٍەضٌەضگە ثېطىۋاٌؽىٕىسا لۇٌىمىؽب” :ھەً ِۇھەِّەز!“
زە پ چبلىطؼبْ ئبۋاظ ئبڭٍىٕبرزي .ثۇٔي ثىط ؼىط ؼۈپىزىسە پەلەد ھەظضىزي ئەثۇثەوطىگىال ئېَززي.
چۈٔىي عبھىٍىَەد زەۋضىسە ھەظضىزي ئەثۇثەوطى پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ٍېمىٓ زوؼزي ۋە
ثىطزىٕجىط ؼىطزىفي ئىسى .ھەظضىزي ئەثۇثەوطى ئىؽالَ زەۋضىسە وۆپ ـۆھطەد لبظأؽبْ ثوٌؽىّۇ،
ئۇٔىڭ عبھىٍىَەد زەۋضىسىىي ھبٍبري ھەلمىسە ثەن ئېٕىك ۋە رەپؽىٍىٌ ِەٌۇِبد ٍوق .ئۇ زەۋض
ھەلمىسىىي ِەٌۇِبرالض پەلەد ئۇٔىڭ رىغبضەد ثىٍەْ ھەپىٍىفىسىؽبٍٔىمئ ،ەؼەثفۇٔبغ
ئىىۀٍىىي ،لۇضەٍفٍەضٔىڭ ئەڭ ؼۆٍۈٍِۈن وىفىؽي ئىىۀٍىىي ۋە پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ
ثىٍەْ ئۇ زەۋض زىّۇ زوؼذ ئىىۀٍىىىسىٓ ئىجبضەد ثوٌۇپِ ،بٔب ثۇ عەھەرٍەضزىٓ ئۇ ،عبھىٍىَەد
زەۋضىسە رؤۇٌؽبْ ثبـمب وىفىٍەض ثىٍەْ ئوذفبؾ ئىسى .ئەِّب ئۇٔىڭ ذېٍي ثۇضۇٔال ئىؽالِؽب
وىطىفيٍ ،ۀي ئۇٔىڭ ثۇضۇٔسىٕال ئىؽالِؽب ِبٍىً ثوٌۇـي ئۇٔي ثبـمىالضزىٓ ئبالھىسە
پەضلٍۀسۈضۈپ رۇضىسۇ .ئۇ ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِسىٓ وېَىٓ لبٌؽىال ئەڭ ِۆرىۋەض وىفي ئىسى.
ھەظضىزي ئەثۇثەوطىٕىڭ ثەزەْ لۇضۇٌۇـىؽب وەٌؽەن ،ھەظضىزي ئبئىفە ِۇٔساق زەپ رەضىپٍەٍسۇ:
”ئۆڭي ئبق ،ئوضۇق ۋە ؼبلىٍي ـبالڭ ئىسى .ئبٌسىؽب ؼەي ئېگىٍىپ رۇضارزيٍ ،ۈظ روِۇضٌىطى ئوچۇق
وۆضۈٔەرزي .پىفبٔىؽي وەڭ ،لوٌٍىطى رۈوؽىع ئىسى“ .
-4187عۇئبي :ھەصسىحي ئەثۇثەوشىٕىڭ ئىغالَ دەۋسىذىىي ھبٍبجي ۋە گۈصەي
پەصىٍەجٍىشى
ھەظضىزي ئەثۇثەوطى پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئەڭ ؼەِىّىٌ زوؼزي ئىسى .ـۇڭب ۋەھَي
چۈـۈـي ثىٍۀال ئۇٔىڭؽب ئىفۀسى .ھەظضىزي ئەثۇثەوطىٕىڭ ئىؽالِٕي زەضھبي لوثۇي لىٍىفي،
ئۇٔىڭ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕي عبھىٍىَەد زەۋضىسىال ھەض عەھەرزىٓ ٔبھبٍىزي پىففىك
رؤۇؼبٍٔىمي ۋە ئۇٔىڭسا ثۇ ۋەظىپىٕىڭ ھۆززىؽىسىٓ چىمبالٍسىؽبْ ؼبالھىَەد ۋە الٍبلەرٕىڭ
ثبضٌىمىؽب چىٓ وۆڭٍىسىٓ ئىفۀگۀٍىىي ئۈچۈْ ئىسى.
ضەؼۇٌۇٌالھمب ۋەھَي چۈـىەْ ۋالىزالضزا ھەظضىزي ئەثۇثەوطى ئۇٔىڭ ئەڭ ٍېمىٓ زوؼزي ئىسى.
ھەظضىزي ئەثۇثەوطى ِۇؼۇٌّبْ ثوٌؽبٔسىٓ ثبـالپ ربوي پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ۋاپبد ثوٌؽىچە
ھەض زائىُ ئۇٔىڭ ثىٍەْ ثىٍٍە ثوٌسى .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئۇٔىڭؽب ھەط ۋە ئەؼىىطىٌ
ٍۈضۈـٍەضٔي ربپفۇضؼبٔسىٓ ثبـمب ۋالىزالضزاِ ،ەٍٍي رىٕچٍىك ۋالىزٍىطى ثوٌؽۇْ ٍبوي ؼەپەضٌەضزە
ثوٌؽۇْ ،ھېچمبچبْ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِسىٓ ئبٍطىٍىپ لبٌّىسى .عەڭٍەضزەِ ،ۇھىُ
ۋەلەٌەضزە ھەض ۋالىذ ئۇٔىڭ ٍېٕىسا ئىسى .ئۇٔىڭ ثىٍەْ ثىٍٍە ھىغطەد لىٍسى ،ئۇٔىڭ ثىٍەْ ثىٍٍە
ثوٌۇؾ ۋە ھەق زەۋاؼي ٍوٌىسا ئ ۇٔىڭ ثىٍەْ ِۈضىٕي ِۈضىگە رىطەپ وۈضەؾ لىٍىؿ ئۈچۈْ ئۆظ
ئبئىٍىؽىٕي ٍبٌؽۇظ ربـالپ لوٍسى ،ؼبضزىىي ٔبھبٍىزي ذەرەضٌىه پەٍزٍەضزە ٍۀە ئۇٔىڭ ٍېٕىسا
ئىسى .ھەظضىزي ئەثۇثەوطى پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب وۆپ لېزىُ ٍبض ـ ٍۆٌەن ثوٌؽبْ ۋە لىَىٓ
وۈٍٔەضزە ئۇٔىڭؽب ئبعبٍىپ ؼبزالەرّۀٍىه وۆضؼەرىۀىسى .ثوٌۇپّۇ ،ھەِّە ئبزەَ ئۆظ
ھەٌەوچىٍىىي ثىٍەْ ثوٌۇپ وەرىەْ ئوھۇز ۋە ھۇٔەٍٓ عەڭٍىطىسە لەھطىّبٔالضچە ئېٍىفىپ،
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ٍېٕسىٓ ثىط لەزەِّۇ ئبٍطىٍّىؽبٔىسى.
ھەظضىزي ئەثۇثەوطى ئىٕؽبٔالضٔىڭ ئەڭ ِەضد ۋە ئەڭ عەؼۇضٌىطىسىٓ ثىطى ئىسى .لبرزىك
عەڭٍەضزە ئۆظ ئوضٔىسىٓ ھەضگىع ئبٍطىٍّبً ،ثبض وۈچي ثىٍەْ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕي لوؼساـمب
رىطىفبرزي .ـۇڭب ئۇ ھەظضىزي ھەِعە ،ھەظضىزي ئەٌي ،ظۇثەٍط ئىجٕي ئەي ئبۋاَ ۋە ئەثۇزۇعبٔەٌەضزەن
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زۈـّەْ ؼېپىگە ثۆؼۈپ وىطىفىە پۇضؼەد ربپبٌّىؽبٔىسى ۋە عەڭٍەضزە زۈـّۀگە ھۇعۇَ لىٍىؿ
عەھەرزە ٔبِي ئۇالضٔىڭىىسەن وۆپ ٍېَىٍّىؽبٔىسى .چۈٔىي ئۇضۇؾ لەھطىّبٍٔىطى ئۆظٌىطى
ئۆٌزۈضگەْ ۋە ئەؼىطگە ئبٌؽبْ زۈـّەْ ؼبٔىٕىڭ ئبظ ـ وۆپٍىىىگە لبضاپ زاڭك چىمىطارزي.
ھەظضىزي ئەثۇثەوطىٕىڭ عەڭٍەضزىىي ئەھۋاٌي ثبـمب ئىؽالَ لەھطىّبٍٔىطىٕىڭىىسىٓ پەضلٍىك
ئىسى .چۈٔىي ئۇ ھەضزائىُ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ٍېٕىسا رۇضۇپ ،ئۇٔي لەھطىّبٔالضچە
لوؼساٍززي ،ئۇٔىڭؽب ٍۈظٌۀگەْ ھۇعۇِالضؼب ئۆظ ثەزىٕىٕي لبٌمبْ لىٍىپ رۇضۇپ لبضـىٍىك
وۆضؼىزەرزي.
ھەظضىزي ئەثۇثەوطى ثەوّۇ پەظىٍەرٍىه ۋە ھەززېسىٓ ظىَبزە ِەضز ئىسىِ .بي ـ ثبٍٍىمىٕىڭ
ھەِّىؽىٕي زېگۈزەن اﷲ ۋە ئۇٔىڭ پەٍؽەِجىطىٕىڭ ٍوٌىؽب لىٍچە ئىىىىٍۀّەً ؼەضپ
لىٍىۋېزەرزي .ـۇڭب ئۇٔىڭ ھەلمىسە ِۇٔۇ ئبٍەد چۈـىۀىسى« :پبوٍىٕىؿ ئۈچۈْ ِبي ـ ِۈٌىىٕي
(ٍبذفىٍىك ٍوٌٍىطىؽب) ؼەضپ لىٍىسىؽبْ ئبزەَ ئۇٔىڭسىٓ (ٍۀي ئورزىٓ) ٍىطاق لىٍىٕىسۇ» .
ئە ھّەز ئجٕي ھۀجەٌٕىڭ ئەثۇھۇضەٍطەزىٓ ضىۋاٍەد لىٍؽبْ ثىط ھەزىؽىسە پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالَ ثىط وۈٔي ِۇٔساق زېگۀىسى ” :ھېچجىط ِبي ِبڭب ئەثۇثەوطى ثېؽىفٍىؽبْ ِبٌسەن
ٍبضىّىسى “ .ثۇ ؼۆظٔي ئبڭٍىؽبْ ئەثۇثەوطى وۆظٌىطى ٍبـبڭؽىطىؽبْ ھبٌسا :ــ ئي ضەؼۇٌۇٌالھ! ِېٍىُ
ۋە عېٕ ىّٕي پىسا لىٍؽىٍي ؼۀسىٓ ٍبذفىطاق ثىطى ثبضِىسى؟! ـ زېسى.
ھەظضىزي ئەثۇثەوطى ِۇؼۇٌّبْ ثوٌؽبْ ۋالىززب ِ 40ىڭ زىٕبضى ثبض ئىسى .ئۇ ثۇ ثبٍٍىمىٕىڭ
ھەِّىؽىٕي پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب ربپفۇضۇٌؽبْ ئىؽالَ زەۋاؼي ئۈچۈْ ئبرىۋەرزي .ھىغطەد
لىٍؽبْ وۈٔي ئۇٔىڭ لوٌىسا ثەؾ ِىڭ زىٕبضىسىٓ ثبـمب ھېچٕېّىؽي لبٌّىؽبٔىسى.
رىطِىعىٕىڭ ئەثۇھۇضەٍطەزىٓ ضىۋاٍەد لىٍؽبْ ثىط ھەزىؽىسە پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ِۇٔساق
زېگۀىسى” :وىُ ثىعگە ثىط ٍبذفىٍىك لىٍؽبْ ثوٌؽب ،ئۇٔىڭؽب الٍىمىسا ٍبذفىٍىك لىٍىۋارىّىع .ئەِّب
ئەثۇثەوطىگە ئۇٔساق لىالٌّىسۇق .ئۇ ـۇٔساق ٍبذفىٍىمالضٔي لىٍسىىي ،ئۇٔىڭ ئەعطىٕي پەلەد اﷲ
ربئبال لىَبِەد وۈٔي ئېھؽبْ لىٍىسۇ .ئۇٔىڭ ئۈؼزىگە ،ھېچىىّٕىڭ ِېٍي ئەثۇثەوطىٕىڭ ِېٍىسەن
پبٍسىٍىك ثوٌۇپ ثبلّىسى“ .
ئىؽالَ زەۋىزىٕىڭ زەؼٍەپىي ِەظگىٍٍىطىسە ،ھەظضىزي ئوؼّبْ ،ظۇثەٍط ئىجٕي ئەي ئەۋاَ،
ئبثسۇضضاھّبْ ئىجٕي ئەۋؾ ،ؼبز ئىجٕي ئەثۇۋەلمبغ ۋە رەٌھە ئىجٕي ئۇثەٍسۇٌالھ لبربضٌىك ِەـھۇض
ؼبھبثىالض ھەظضىزي ئەثۇثەوطىٕىڭ ۋەؼىٍىؽي ثىٍەْ ِۇؼۇٌّبْ ثوٌؽبْ ئىسى .ثۇالض ئەڭ زەؼٍەپىي
ِۇؼۇٌّبٔالض ثوٌۇپ ،ئۇالضزىٓ وېَىٓ ئوؼّبْ ئىجٕي ِەظئۇْ ،ئەثۇ ئۇثەٍسە ئىجٕي عەضضاھ ،ئەضلەَ
ئ ىجٕي ئەثۇي ئەضلەَ ۋە ئەثۇ ؼەٌەِە ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئبثسۇي ئەؼەز لبربضٌىك ؼبھبثىالض ِۇؼۇٌّبْ
ثوٌسى.
ھەظضىزي ئەثۇثەوطى ھوٍٍؽىسا ئۆظى ئۈچۈْ وىچىه ثىط ِەؼچىس ٍبؼىۋاٌؽبٔىسى .ئۇ ٍەضزە
ٔبِبظ ئولۇٍززي ،لۇضئبْ رىالۋەد لىالرزي .ئەرطاپزىىي لوـٕىالض ثېفىؽب روپٍىفىۋېٍىپ ،ئۇٔىڭ ٔبِبظ
ئولۇـىٕي ربِبـب لىٍىپ ،لۇضئبْ ئبۋاظىٕي رىڭفبٍززي ،ئۇ ئەؼٕبزا رۆوىەْ وۆظ ٍبـٍىطىٕي وۆضەرزي.
ئۇٔىڭ ثۇ ھبٌي ثىط ِۇٔچە وىفىٕىڭ ِۇؼۇٌّبْ ثوٌۇـىؽب ؼەۋەة ثوٌسى.
ھەظضىزي ئەثۇثەوطى ِۇؼۇٌّبْ ثوٌؽبٍٔىمي ئۈچۈْ ذوعبٍىٕىسىٓ ظۇٌۇَ وۆضگەْ لۇٌالضٔي
وۆضؼىال ،ئۇالضٔي ؼېزىۋېٍىپ ،ئبظازٌىممب چىمىطارزي ۋە ثۇٔي پەلەد اﷲ ضاظىٍىمي ئۈچۈٔال لىالرزي.
ثىط وۈٔي ،ئۇ ئبِىط ئىجٕي ـۇھەٍطە ئىؽىٍّىه ثىط لۇٌٕي ئۇٔىڭ ذوعبٍىٕي رۇـەًٍ ئىجٕي ئبثسۇٌالھ
ئىجٕي ھبضىؽزىٓ ؼېزىۋېٍىپ ،ئبظازٌىممب چىمبضزى .رۇـەًٍ ھەظضىزي ئەثۇثەوطىٕىڭ ئۆگەً ئوؼٍي،
ٍۀي ئۇٔىڭ ئبٍبٌي ئۇِّۇ ضۇِبٕٔىڭ ثبـمب ئەضزىٓ ثوٌؽبْ ئوؼٍي ۋە ھەظضىزي ئبئىفۀىڭ ئبٔب ثىط
لېطىٕسىفي ئىسى .ئبِىط ئىؽىٍّىه لۇي ثوٌؽب ،رۇٔغي ثوٌۇپ ئىؽالِٕي لوثۇي لىٍؽبْ ۋە اﷲ ؼب
ئىّبْ ئېَزمبٍٔىمي ئۈچۈْ لبرزىك ظۇٌۇَ چەوىۀٍەضزىٓ ثىطى ئىسى .ئۇ وېَىٕچە ثەزضى ۋە ئۇھۇز
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عەڭٍىطىگە لبرٕبـزي ،ثىئطى ِەئۇٔە پبعىئەؼي ۋالزىسا ـېھىذ ثوٌسى.
ھەظضىزي ئەثۇثەوطى ثىالي ئىجٕي ضەثجبھ (ثىالي ھەثەـي) ٔىّۇ ذوعبٍىٕىسىٓ ؼىزىۋېٍىپ،
ھۆضٌۈوىە چىمبضزى .ثىالي ھەثەـي ئىؽالِؽب ٔبھبٍىزي ئىرالؼّەْ ثوٌۇپ ،پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ِۇئەظظىٕي ئىسى .ئۇ ثەزضى ۋە ثبـمب ِۇھىُ عەڭٍەضٔىڭ ھەِّىؽىگە روٌۇق
لبرٕبـزي .ھىغطىَۀىڭ  20ـ ٍىٍي ـبِسا ۋاپبد ثوٌسى.
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئۆظى ثىٍەْ ھەظضىزي ئەثۇثەوطى ئبضىؽىسىىي زوؼزٍۇق
ِۇٔبؼىۋىزىٕىڭ ـۇٔچىٍىه چوڭمۇضٌۇلىؽب ،ھەظضىزي ئەثۇثەوطىٕىڭ پۈرۈْ ِبي ـ ثبٍٍىمىٕي ئىؽالَ
زەۋاؼي ئۈچۈْ ئبرىۋەرىۀٍىىىگە ۋە ثۇ ٍوٌسا لبٔچىٍىه ِبي ؼەضپ لىٍؽبٍٔىمىؽب لبضىّبً ،ثىط
ِۇؼۇٌّبٕٔىڭ ئىفٍىگۈزەن وۈچي ثوٌؽىال ،ثبـمب ثىط ِۇؼۇٌّبٔؽب ٍۆٌىٕىۋېٍىفىٕي ،ثوٌۇپّۇ ،ثىط
ضەھجەضٔىڭ ئۆظ لوي ئبؼزىسىىىٍەضٔىڭ ئەعىط ـ ِېھٕىزىگە ربٍىٕىپ وۈْ وەچۈضۈـىٕي
ٍبلزۇضِىؽبچمب ،ئۆظىٕىڭ ـۇٔساق ئىفمب زۇچ وېٍىپ لېٍىفىٕي پەلەرال ذبٌىّبٍززي ،ـۇٔسالال ،ثۇ
عەھەرزىّۇ پۈرۈْ ِۇؼۇٌّبٔالضؼب ئۈٌگە ثوٌؽبْ ئىسى.
-4184عۇئبي :ھەصسىحي ئەثۇ ثەوشىٕىڭ ئىغالَ دەۋسىذە ئۆٍٍۀگەْ ئبٍبٌٍىشى
ھەظضىزي ئەثۇثەوطى ئىؽالَ زەۋضىسە ئۀؽبضىالضزى ٓ ثوٌؽبْ ھبضىغە لىعى ھەثىجەگە
ئۆٍٍۀگۀىسى .ئەِّب ئۇ ئبٍبٌي ھبِىٍە ۋالزىسا ۋاپبد ثوٌسى .ئۇٔىڭ ۋاپبرىسىٓ وېَىٓ ،ئۇِّۇ گۈٌؽۈَ
ئىؽىٍّىه لىعى رۇؼۇٌسى .وېَىٓ ،ثۇ ئبٍبٌٕي رەٌھە ئىجٕي ئۇثەٍسۇٌالھ ئۆظ ٔىىبھىؽب ئبٌسى .ئۇٔسىٓ
ثبـمب ،ھەظضىزي ئەثۇثەوطى ٍۀە ئۇِەٍػ ثىٕزي ئەؼّبؼىّۇ ئۆٍٍۀگۀىسى .ثۇ ئبٍبي ثۇضۇْ ھەظضىزي
ئەٌىٕىڭ لېطىٕسىفي عبـەضگە ٍبرٍىك ثوٌؽبْ ثوٌۇپ ،عبـەض ِۇرە عېڭىسا ـېھىذ ثوٌؽبْ ئىسى.
ھىغىطىَۀىڭ ئؤىٕچي ٍىٍي ،ثۇ ئبٍبٌسىٓ ِۇھەِّەز ئىؽىٍّىه ئوؼٍي رۇؼۇٌسى .ھەظضىزي
ئەثۇثەوطى ۋاپبد ثوٌؽبٔسىٓ وېَىٓ ،ثۇ ئبٍبٌٕي ھەظضىزي ئەٌي ئۆظ ٔىىبھىؽب ئبٌسى.
-4183عۇئبي :ھەصسىحي ئەثۇثەوشىٕىڭ خەٌىپىٍىىىە عبٍٍىٕىؼ جەسٍبٔي
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ۋاپبد ثوٌؽبٔسىٓ وېَىِٓ ،ەزىٕە ذەٌمي ثوٌؽبْ ئۀؽبضالض ِەزىٕىگە
ۋە ِۇؼۇٌّبٔالضؼب ثىطىٕىڭ ثبؾ ثوٌۇـي وېطەوٍىىىٕي عىسزىٌ ھېػ لىٍىفمب ثبـٍىسى .چۈٔىي
ئەرطاپزىىي ثەزەۋىٍَەض ۋە ثبـمب لەثىٍىٍەض پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ۋاپبري ثىٍەْ رەڭ ئورزۇضىؽب
چىممبْ ثوـٍۇلزىٓ پبٍسىٍىٕىپ ،ثۇ ـەھەضٌەضگە ھۇعۇَ لىٍىفمب رەٍَبضالٔسى .ئۇٔىڭ ئۈؼزىگە،
ثىطِۇٔچىٍىؽبْ وۆچّەْ ئەضەثٍەض ۋە لەثىٍىٍەض رېري ھەلىمىٌ ِۀىسە ئىّبْ ئېَزّىؽبٔىسى .گەضچە
ئۇالض ئىؽالِؽب ئىفۀگۀسەن وۆضۈٔؽىّۇ ،ئىّبْ ئۇالضٔىڭ لەٌجىگە روٌۇق ئوضٔىفىپ ثوالٌّىؽبٔىسى.
ئۀؽبضىالض ِۇھبعىطالضٔىڭ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ۋاپبرىسىٓ وېَىٓ ِەوىىگە لبٍزىپ
لېٍىؿ ئېھزىّبٌٍىمىٕي ئوٍٍىفىۋاربرزي .ئۇالض ئۆظ ٍۇضرٍىطىؽب لبٍزىپ وېزىفي ِۇِىىٓ ئىسىِ .ۇـۇ
ؼەۋەثزىِٓ ،ۇھبعىطالضٔي ھېؽبثمب لبرّبً رۇضۇپ ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ذەٌىپىؽىٕي
ؼبٍالؾ ئۇالضٔىڭ ئەڭ چوڭ ۋەظىپىؽي ئىسى.
ئۀؽبضىالض ِەزىٕىٍىه ثۀي ؼەئسە ئبئىٍىؽىٕىڭ ئۆٍىگە ٍىؽىٍسى ،ثۇ ٍىؽىٍىفمب ِۇھبعىطالض
چبلىطىٍّىسى .ئۇالض ثىٍەْ وېڭىفىفٕىڭّۇ ھبعىزي ٍوق ئىسى .چۈٔىيِ ،ەزىٕىٍىىٍەضٔىڭ
وۆپىٕچىؽىٕي ذەظضەعٍىىٍەض رەـىىً لىالرزي .ئۇالضٔىڭ ضەھجىطىّۇ ؼبھبثىٍەضٔىڭ چوڭٍىطى،
ـۇٔسالال پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽبالَ ۋاپبد ثوٌۇـزىٓ ثۇضۇْ پەۋلۇٌئبززە ِەِٕۇْ ۋە ضاظى ثوٌؽبْ
وىفىٍەضزىٓ ثىطى ـ ؼەئس ئىجٕي ئۇثبزە ئىسى .ـۇڭب ئۇٔي ذەٌىپىٍىىىە رەٍىٍٕەـىە ثىطزەن
وېٍىفىۀىسى.
ِۇھبعىطالضؼب وەٌؽەن ،ئۇالض ثۇ ئىفالضزىٓ ئۀؽبضىالضؼب لبضىؽبٔسا رېرىّۇ ٍىطاق ئىسى.
چۈٔىي ئۇالضٔىڭ ثەظىٍىطى پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ۋاپبري ۋە زەپٕە ئىفٍىطى ثىٍەْ ِەـؽۇي
ئىسى .ثەظىٍىطى رېؽىچە ثۇ لبٍؽۇٔىڭ رەؼىطىسىٓ لۇرۇٌۇپ ثوالٌّىؽبٔىسىٍ .ۀە ثەظىٍىطى ثوٌؽب،
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پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِسىٓ وېَىٓ ثىطى ذەٌىپىٍىىىە ؼبٍٍىٕىفي وىطەن زېگۀٍەضٔي ذىَبٌىؽب
وەٌزۈضۈپّۇ لوٍّىؽبٔىسى .ثۇ ئەھۋاٌسىىي وىفىٍەضگە ٔىؽجەرەْ ثۇ ئىؿ ئىرزىالپ لىٍىفٕىڭ ھېچ
ھبعىزي ثوٌّىؽبْ ثىط ِەؼىٍە ئىسى .زەي ـۇ چبؼساِ ،ۇھبعىطالضزىٓ ثىط روپ وىفي پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئۆٍىسە ئىسى .ثىطى رۇٍۇلؽىع وېٍىپ ،ئۀؽبضىالض ثۀي ؼەئسٔىڭ ئۆٍىگە
ٍىؽىٍؽبٍٔىمٕي ذەۋەض لىٍسىِ .ۇھبعىطالضٔىڭ ۋەوىٍٍىطى ئوضٔىسىىي ھەظضىزي ئۆِەض ،ھەظضىزي
ئەثۇثەوطى ۋە ئەثۇ ئۇثەٍسە لبربضٌىمالض ثۀي ؼەئسٔىڭ ئۆٍىسىىي ٍىؽىٍىفمب لبرٕىفىؿ ئۈچۈْ
ٍوٌٍىطىؽب زاۋاَ لىٍسى .ثۇ ٍىؽىٍىفمب ئۀؽبضالضٔىڭ چوڭٍىطىٕىڭ ھەِّىؽي ٍىؽىٍؽبٔىسى .ئۇالض
لىؽمىچە ثىط ؼۆھجەد ئۆرىۈظگۀسىٓ وېَىِٓ ” :ۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالِسىٓ وېَىٓ،
ِۇؼۇٌّبٔالضؼب ؼەئس ئىجٕي ئۇثبزۀي ثبـٍىك لىٍىپ ؼبٍالٍٍي!“ زېَىفزي.
ِۇھبعىطالضٔىڭ ۋەوىٍٍىطى ٍىؽىٍىفمب وىطىپ وەٌسى .ئۀؽبض چوڭٍىطىٕىڭ ھەِّىؽي
ٍىؽىٍؽبٔىسى ،ئۇالض ئوٌزۇضۇـزي .ئەِّب ثۇ ٍەضزە ثىط ِەؼىٍە وېٍىپ چىمزي .ئۀؽبضالض
(ِۇھبعىطالضٔىڭ ۋەوىٍٍىطى وېٍىپ ثوٌؽىچە ئبضىٍىمزب) ئۇثبزۀي ذەٌىپىٍىىىە ؼبٍالپ ،ئۇٔىڭؽب
ثەٍئەد لىٍىپ ثوٌؽبْ ئىسى .ئۇثبزەِۇ ۋەظىپىؽىٕي ربپفۇضۇۋېٍىؿ ئبٌسىسا ئىسى .ئەِّب ثۇ ئىؿ
ئەڭ زەؼٍەپزە ِۇھبعىطالضزىٓ ثبـٍىٕىفي وېطەن ئىسى .ئۇٔساق ثوٌؽبٔىىەْ ،ثۇ ٍەضزە ثىط ذبربٌىك
ٍۈظ ثەضگۀىسى .ثۇ ذبربٌىمٕي ِۇـۇٔساق پەٍززە ۋە ِەۋعۇد ـەضد ـ ـبضائىزالضؼب لبضىّبً رۈظىزىؿ
وېطەن ئىسى .ثۇ ئىؿ ثەوّۇ ئىٕچىىىٍىه ثىٍەْ ھەي لىٍىٕىفي وېطەن ثوٌۇپ ،ئەوؽىچە ثوٌؽبٔسا،
ذەٌىپىگە ئبؼىٍَىك لىٍىفزەن ثەوّۇ ذەرەضٌىه ئەھۋاي وېٍىپ چىمبرزي .ئۀؽبضالضٔىڭ ضەھجىطى
ؼەئس ئىجٕي ئۇثبزۀي رەزضىغىٌ ھبٌسا ثۇ ئوضۇٔسىٓ چۈـۈضۈؾ الظىُ ئىسى.
ھەظضىزي ئۆِەض ئۀؽبضالضٔىڭ ؼۆظٌىطىٕي ئبڭالپ ثوٌؽبٔسىٓ وېَىٓ ِۇٔساق زېسى” :ثۇ ئوضۇْ
پەلەد لۇضەٍفزىٓ ثوٌؽبْ ثىطىگە الٍىمزۇض .ـۇٔساق ثوٌؽبٔسىال ،ئەضەثٍەض ضاظى ثوٌۇـىسۇ.
ذەٌىپىٍىىىە ئۇالضزىٓ ثبـمب وىُ وەٌؽە ،ئۇالض ئۇٔي لوثۇي لىٍّبٍسۇ ۋە وىُ ثۇ ھ ەلزە ثىعگە لبضـي
چىمؽب ،ئۇٔي زەضھبي ئۆٌزۈضىّىع“ .
ئبضىسا ئۀؽبضىالضزىٓ ثىط ٔەچچە ؼبھبثە ؼۆظٌەپ ئۆرزي .ثۇ ؼۆظٌەضزىٓ وېَىٓ ھەظضىزي
ئەثۇثەوطى ئوضٔىسىٓ رۇضۇپ ِۇٔساق زېسى:
ــ اﷲ ؼىٍەضگە ذەٍط ـ ئېھؽبْ ئبرب لىٍؽۇْ ۋە ؼۆظ لىٍؽبٔالضٔي ؼبالِەد لىٍؽۇْ! ِبڭب
لبضاڭال ض! ئەگەض ثۇٔسىٓ ثبـمب ئبضرۇلچە ثىط ٔەضؼە زېّەوچي ثوٌؽبڭالض ،ثىع ؼىٍەض ثىٍەْ ئىززىپبق
ئۆرەٌّەٍّىع .ئۇ گەپٍىطىٕي رۈگىزىپال ،زەضھبي ھەظضىزي ئۆِەض رەضەپىە ثۇضۇٌۇپ ،ئۇٔىڭؽب :ــ لوٌۇڭٕي
ثەضگىٓ! ِەْ ؼبڭب ثەٍئەد لىٍىّەْ ،ـ زېسى .ئەِّب ھەظضىزي ئۆِەض:
ــ ؼەْ ِۀسىٕ ّۇ ثەوطەن پەظىٍەرٍىه ؼەْ ،ـ زەپ ذەٌىپىٍىه رەوٍىپىٕي لوثۇي لىٍّىسى.
ھەظضىزي ئەثۇثەوطىّۇ ئۇٔىڭؽب :ــ ؼەْ ِبڭب لبضىؽبٔسا وۈچٍۈوطەن ،ـ زېسى .ئەِّب ھەظضىزي ئۆِەضِۇ
چىڭ رۇضۇپ :ــ ِېٕىڭ وۈچۈِّۇ ؼېٕىڭ پەظىٍەرٍىطىڭ ثىٍەْ ثىطٌىىزە ؼبڭب رەۋە ثوٌؽۇْ ،ـ
زېسى .ئبٔسىٓ ھە ظضىزي ئۆِەض ۋە ئەثۇ ئۇثەٍسە ثىطٌىىزە ئۇٔىڭؽب:
ــ ئي ئەثۇثەوطى! پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِسىٓ ثبـمب ثىطىٕىڭ ؼېٕىڭ ئبٌسىڭؽب ئۆرۈـي
روؼطا ئەِەغ .ؼەْ ؼەۋض ؼبضىسىىي ئەڭ ذەرەضٌىه پەٍزٍەضزىّۇ ئۆظەڭٕي لىٍچە ئوٍالپ لوٍّبً،
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ثىٍەْ ثىٍٍە ثوٌسۇڭ .ئۇٔىڭ ئۈچۈْ عېٕىڭٕي پىسا لىٍىفزىٓ ٍبّٔىسىڭ.
ئۇ ئبؼطىپ لبٌؽبٔسا ،ؼېٕي ئىّبَ لىٍىپ ؼبٍٍىسى .ـۇڭب ثۇ ھەلزە ؼېٕي ئبٌسىٕئبال ئوٍٍىفىّىع
الظىُ! ـ زەپ ئۇٔي لوٌالٍسىؽبٍٔىمي روؼطىؽىسىىي پوظىزؽىَؽىٕي ثىٍسۈضۈـزي.
ئۆِەض ثۇ ؼۆظٌەضٔي لىٍىپ ثوٌۇپالٍ ،ۈگۈضۈپ ثېطىپ ھەظضىزي ئەثۇثەوطىٕىڭ لوٌىٕي رۇرزي.
ئۇؼەٍَىس ئىجٕي ھۇزەٍط ۋە ثەـىط ئىجٕي ؼەئسِۇ ثىط ـ ثىطى ثىٍەْ ثەؼٍەـىۀسەن ٍۈگۈضۈپ
وېٍىفىپ ،ھەظضىزي ئەثۇثەوطىگە ثەٍئەد لىٍسى .ثۇٔي وۆضگەْ ثبـمىالضِۇ ثىط ـ ثىطٌەپ وېٍىپ،
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ئۇٔىڭؽب ثەٍئەد لىٍسى .ئۇ ٍەضگە ٍىؽىٍؽبٔالضٔىڭ ئىچىسە ؼەئس ئىجٕي ئۇثبزەال ثەٍئەد لىٍّىسى .ئۇ
ئبؼطىك ثوٌؽبچمب ،ھەظضىزي ئەثۇثەوطىٕىڭ ئبٌسىؽب وېٍەٌّىسى ،ثىطەض ئېؽىع گەپّۇ لىٍّىسىِ .بٔب ثۇ
ۋەلە ،ئۀؽبضالض ثىٍەْ ِۇھبعىطالض ئبضىؽىسا ذەٌىپىٍىه ؼەۋەثىسىٓ ھېچجىط ئىرزىالپ
چىمّىؽبٍٔىمىٕي ئىؽپبرالپ ثېطىسۇ .پەلەد ئۀؽبضالضٔىڭ ئۀسىفىؽي رۈپەٍٍىسىٕال ثىط ذبربٌىك
ٍۈظ ثەضزى ـ ذبالغ! ثۇ ؼەئس ئىجٕي ئۇثبزۀىڭ ِەۋلەؼي ٍۈظىؽىسىٓ ئۀؽبضالضٔىڭ وەٍٕىگە
چېىىٕىفي ظۆضۈض ثوٌؽبْ ثىط ربالؾ ـ ربضرىفمب ؼەۋەة ثوٌسى.
-4182عۇئبيِ :ۇعۇٌّبٔالسٔىڭ ھەصسىحي ئەثۇ ثەوشىگە ثەٍئەت لىٍؾي ۋە ئەثۇ ثەوشى
سەصىَەٌ الھۇ ئۀھۇٔىڭ جبِبئەجىە عۆصٌىگەْ ٔۇجمي
ثۇ ۋەلە ،ھىغىطىَۀىڭ ئوْ ثىطىٕچي ٍىٍي (پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ۋاپبد ثوٌؽبْ ٍىً)
ضەثىئەي ئەۋۋەي ئېَىٕىڭ ئوْ ئىىىىٕچي وۈٔي ٍۈظ ثەضگۀىسى .ھەظضىزي ئەثۇثەوطى ذەٌىپىٍىىىە
ؼبٍٍىٕىپ ،ئىىىىٕچي وۈٔي (ذەٌىپىٍىه ؼۈپىزي ثىٍەْ) ذ ەٌمٕي ٔبِبظؼب چبلىطزى .ئۇ ِېھطاثمب
چىمىپ رۇضۇـىؽب ،ھەظضىزي ئۆِەض ئبۋۋاي اﷲلب ھەِسۇ ؼبٔب ئېَزمبٔسىٓ وېَىٓ ،ذەٌممە ِۇٔساق
زېسى:
” ئي ذبالٍىك! رۈٔۈگۈْ ؼىٍەضگە ذىزبة لىٍؽبٔىسىُ ،ئەِّب ئېَزمبٍٔىطىّٕىڭ ھەِّىؽي ئۆظ
ئىچىّسىٓ وەٌگەْ ؼۆظٌەض ئىسى .ذەٌىپىٕىڭ ؼبٍٍىٕىفي ھەلمىسىىي ؼۆظ ـ ئىجبضىٍىطىُ ٍب اﷲٔىڭ
وىزبثىسا ٍوق ٍبوي پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ِبڭب ئبِبٔەد لىٍؽبْ ثىطەض ئېؽىع ؼۆظىگە ربٍبٔؽبْ
ئەِەغ .ئەِّب ِەْ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ثىعگە ئەثەزىٌ ضەھجەضٌىه لىٍىسىؽبٍٔىمىٕي
ئوٍالپ ٍۈضەرزىُ .ئەپؽۇؼىي ،ئۇ ۋاپبد ثوٌسى ۋە ؼىٍەضگە اﷲ ٔبظىً لىٍؽبْ وىزبثٕي لبٌسۇضۇپ
وەرزيِ .بٔب ثۇ وىزبة ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ضەھجەضٌىه لىٍؽبْ ھىساٍەد ٍوٌىٕىڭ زەي ئۆظىسۇض .
ئەگەض ئۇٔىڭؽب چىڭ ئېؽىٍؽبڭالض ،ئۇ ؼىٍەضٔي ھىساٍەد ٍوٌىؽب ثبـالٍسۇ .اﷲ ربئبال ؼىٍەضٔىڭ ئەڭ
ذەٍطٌىىىڭالض ۋە پەٍؽەِجەض ئەٌ ەٍھىؽؽبالِٕىڭ ؼبضزىىي عبْ ٍوٌسىفي ،ؼىٍەضگە ضەھجەضٌىه
لىٍىفمب ئەڭ ھەلٍىك ثىط ظاد ئۈؼزىسە پىىىط ثىطٌىىىگە وېٍىفىڭالضٔي ِۇٍەؼؽەض لىٍسى“ .
ھەظضىزي ئۆِەضٔىڭ ؼۆظىٕي ئبڭٍىؽبْ ذەٌك ثۀي ؼەئس ٍىؽىٍىفىسىىي ثەٍئەرزىٓ وېَىٓ ٍۀە
ثىط لېزىُ ثەٍئەد لىٍسى .ئبٔسىٓ ھەظضىزي ئەثۇثەوطى اﷲلب ھەِسۇ ؼبٔب ئېَزمبٔسىٓ وېَىٓ،
ذەٌممە ـۇ ربضىرىٌ ؼۆظٌەضٔي لىٍسى:
” ئي ذەٌمىُ! ِەْ گەضچە ئبضاڭالضزىىي ئەڭ پەظىٍەرٍىه ثىطى ثوٌّىؽبِّۇ ،ؼىٍەضٔىڭ
ذەٌىپەڭالض ثوٌۇپ ؼبٍالٔسىُ .ئەگەض ؼىٍەضگە روؼطا ضەھجەضٌىه لىالٌىؽبَِ ،بڭب ٍبضزەَ لىٍىڭالض.
ئەگەض ئبزاٌەرؽىعٌىه لىٍؽبَِ ،ېٕي روؼطا ٍوٌؽب ثبـالڭالض .روؼطىٍىك ئبِبٔەدٍ ،بٌؽبٔچىٍىك ثوٌؽب،
ذىَبٔەرزۇض .ـۇٔي ثىٍىڭالضوي ،ھبالي ٍوي ثىٍەْ ئۆظ ضىعلىٕي رېپىپ ٍەۋىزىپ ،ھەلؽىعٌىىىە
ئۇچطىؽبْ وىفي ربوي ئۆظ ھەلمي لبٍزۇضۇپ ئېٍىٕؽىچە ِېٕىڭ ٔەظىطىّسە ئەڭ وۈچٍۈن وىفي
ھېؽبثٍىٕىسۇ .ـۇٔسالال ،ئبضاڭالضزا ئۆظىٕي وۈچٍۈن زەپ ئوٍالپ ،ثبـمىالضٔىڭ ھەلمىگە ربعبۋۇظ
لىٍؽبْ وىفىّۇ ئۇٔىڭسىٓ ـۇ ھەق ئېٍىٕىپ ئەؼٍي ئىگىؽىگە لبٍزۇضۇٌؽىچە ِېٕىڭ ٔەظىطىّسە ئەڭ
ئبعىع وىفي ھېؽبثٍىٕىسۇٍ .ۀە ثىٍىپ لوٍۇڭالضوي ،لبٍؽي ِىٍٍەد عىھبزٔي رەضن ئەرىەْ ثوٌؽب،
ِۇھەلمەق اﷲ ئۇ ِىٍٍەرٕي ذبض ـ ظەثۇٍٔىممب ٍۈظٌۀسۈضزى .لبٍؽي ِىٍٍەد ئبضىؽىسا پبھىفىۋاظٌىك
ئەۋط ئبٌؽبِ ،ۇھەلمەق اﷲ ئۇ ِىٍٍەرىە ئوِۇِىٌ ٍۈظٌۈن ثبالٍىئبپەد ثەضزىِ .ەْ اﷲلب ۋە اﷲٔىڭ
پەٍؽەِجىطىگە ئىزبئەد لىٍؽبْ ِۇززەرىىچە ،ؼىٍەضِۇ ِبڭب ئىزبئەد لىٍىڭالض .ئەگەض ِەْ اﷲ ؼب ۋە
پەٍؽەِجىطىگە ئبؼىٍَىك لىٍؽبَ ،ئۀە ـۇ چبؼسا ِبڭب ئىزبئەد لىٍىؿ زېگەْ ٔەضؼە ِەۋعۇد
ثوٌّبٍسۇ .لېٕي ئەِسى ،ھەِّىّىع ٔبِبظؼب رۇضاٍٍي .اﷲ ھەِّىّىعگە ِەضھەِەد ئبرب لىٍؽۇْ!“
ثۇ وۈٔي ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ زەپٕە ئىفٍىطى ثىٍەْ ِەـؽۇي ثوٌۇۋارمبٔالضزىٓ ثبـمب
ھەِّەٍٍەْ ھەظضىزي ئەثۇثەوطىگە ثەٍئەد لىٍسى .ئۇالضِۇ ئىفٍىطىٕي رۈگەرىۀسىٓ وېَىٓ وېٍىپ
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ئۇٔىڭؽب ثەٍئەد لىٍسى .پەلەد ؼەئس ئىجٕي ئۇثبزەال ثىط ئبظ وېچىىزي .وېَىٓ ئۇِۇ وېٍىپ ثەٍئەد
لىٍسى ۋە ِۇعبھىس ثوٌۇپ عەڭگە لبرٕبـزي .وۆپ ئۆرّەً ،ؼۈضىَە رۇپطالٍىطىسا ۋەظىپە ئبٌؽبْ ثىط
عەڭسە ـېھىذ ثوٌسى.
-4188عۇئبي :ئەٌي سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ھەصسىحي ئەثۇ ثەوشىگە وىچىىىپ ثەٍئەت
لىٍؾىٕىڭ عەۋەثي
ھەظضىزي ئەٌىٕىڭ ثەٍئەد ئۈچۈْ ئبٍبٌي ھەظضىزي ـبرىّۀىڭ ۋاپبرىؽىچە وېچىىىۀٍىىي
ھەلمىسىىي پىزٕە ـ پبؼبرّۇ پۈرۈٍٔەً رۆھّەد ثوٌۇپ ،ھەظ ضىزي ئەٌىٕىڭ ثبضٌىك ِۇؼۇٌّبٔالض
ثىطٌىىىە وېٍىپ لبضاض ثەضگەْ ثۇ ِۇھىُ ئىفزب ئبٌزە ئبً وېچىىىپ لېٍىفي ِۇِىىٓ ئەِەغ.
وۈچٍۈن ئىّبٔي ۋە وىچىه ٍبـٍىطىسىال ِۇؼۇٌّبٔالضؼب لىٍؽبْ ثىطٌىه ۋە ثبضاۋەضٌىه چبلىطىمٍىطى،
ئىؽالَ لېطىٕساـٍىمىؽب ثوٌؽبْ ئۆضٔەن ِۇئبِىٍىٍىطى ثىٍ ەْ رؤۇٌؽبْ ھەظضىزي ئەٌىٕىڭ ثۇ ئىفمب
ثۇٔساق ِۇئبِىٍە لىٍىفي رېرىّۇ ِۇِىىٓ ئەِەغ .گەضچە ثۇ ئىىىي ظاد ئبضىؽىسا ثەظى ربالؾ ـ
ربضرىفالض ۋە وۆڭۈي ئبؼطىمٍىطى ٍۈظ ثەضگەْ ثوٌؽىّۇ ،ثۇ ،ذەٌىپىٍىه ثىٍەْ ئەِەغ ،ثەٌىي ِىطاغ
ثىٍەْ ِۇٔبؼىۋەرٍىه ِەؼىٍىٍەض ثوٌۇپ ئىفٕىڭ عەضٍبٔي ِۇٔساق ئىسى:
ھەظضىزي ـبرىّە ھەظضىزي ئەثۇثەوطىسىٓ زازىؽي (ٍۀي پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ)ٔىڭ ـەزەن
ۋە ذەٍجەضزىىي ِىطاؼىٕي رەٌەپ لىٍسى .ئەِّب ھەظضىزي ئەثۇثەوطى ثۇ رەٌەپٕي لوثۇي لىٍّىسى ۋە
ئۇٔىڭؽب پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِسىٓ ئبڭٍىؽبْ ثىط ھەزىػ ثىٍەْ عبۋاة ثەضزى .پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالَ ِۇٔساق زېگۀىسى ” :ثىع پەٍؽەِجەضٌەض عبِبئىزي ٍېمىٍٕىطىّىعؼب ِىطاغ
لبٌسۇضِبٍّىع .ثىعزىٓ وېَىٕگە لبٌىسىؽىٕي ؼەزىمىسۇض(ٍۀي ثبضٌىك ئۈِّەرىە ئبئىززۇض)“ .
ھەظضىزي ئەٌي ۋە ـبرىّە ثۇ ؼۆظٔىڭ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ؼۆظى ئىىۀٍىىىٕي ئېٕىك
ثىٍەرزي .چۈٔىي ھەظضىزي ـبرىّە ئىٍىُ ئەھٍي ثوٌۇپ ،ئىٕزبٍىٓ ِوي ثىٍىّي ثبض ئىسى .ـۇٔسالزىّۇ،
ھەظضىزي ئەثۇثەوطى ثىٍەْ ئبضىٍىطىسا وىچىىىىٕە وۆڭۈي ئبؼطىمي ٍۈظ ثەضزى .ئەِّب ثۇ ئىؿ لبٍزب
رەوطاضالّٔىسى .ئۇٔىڭ ئۈؼزىگە ،ھەظضىزي ئەٌي ئۇ وۈٍٔەضزە ئۆٍىسىٓ ؼىطرمب وۆپ چىمبٌّىؽبچمب،
ھەظضىزي ئەثۇثەوطىگە ٍبضزەَ لىٍىؿ پۇضؼىزىّۇ ٍوق ئىسى .ـۇٔساق ثوٌؽىّۇِ ،ۇھىُ ِەؼىٍىٍەضزە،
زىٕسىٓ لبٍزمبْ ِۇضرەز ئىؽَبٔچىالض ۋە ِەزىٕىگە لبٍزىسىٓ ھۇعۇَ لىٍىفمب ئۇضۇٔؽبْ
ثبـجبـزبلالضؼب لبضـي ئېٍىپ ثېطىٍؽبْ ِۇزاپىئە پبئبٌىَەرٍىطىگە ئوذفبؾ ئىفالضزا ھەضزائىُ
ھەظضىزي ئەثۇثەوطىٕىڭ ئەڭ ٍېمىٓ ٍبضزەِچىٍىطىسىٓ ثىطى ئىسى .ئەٌىٕىڭ ئۇظۇْ ِەظگىٍگىچە
ئۆٍىسىٓ چىمّبؼٍىمىٕىڭ ؼەۋەثي ئبٍبٌي ھەظضىزي ـبرىّۀىڭ وېؽىٍي ئىسى .پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالَ ۋاپبد ثوٌۇپ ئبٌزە ئبٍسىٓ وېَىٓ ،ھەظضىزي ـبرىّەِۇ ۋاپبد ثوٌسى .ھەظضىزي ئەٌي
ـۇٔچە ۋالىذ ھەظضىزي ـبرىّۀىڭ وېؽىٍي ثىٍەْ ھەپىٍىفىپ ٍۈضگۀىسى .ھەظضىزي ـبرىّۀىڭ
ھەظضىزي ئەثۇثەوطىسىٓ ضۀغىپ لبٌؽبٍٔىمي ۋە ئۇٔىڭؽب وۆڭٍي ذبپب ھبٌسا ۋاپبد ثوٌۇپ وەرىۀٍىىي
ھەلمىسىىي ؼۆظ ـ چۆچەوىە وەٌؽەن ،ثۇِۇ ئىؽالِٕي ۋە ئىؽالِٕىڭ ذبضاوزىطىٕي ثىٍّەٍسىؽبْ
ٔبزأالضٔىڭ ئوٍسۇضِىؽي ئىسى.
ئەھۋاي ِبٔب ِۇـۇٔساق ثوٌؽبٔىىەِْ ،ەٍٍي ھەظضىزي ئەٌي ثوٌؽۇْ ٍبوي ھەظضىزي ئبثجبغ
ثوٌؽۇْ ۋەٍبوي پۈرۈْ ثۀي ھبـىُ لەثىٍىؽي ثوٌؽۇْ ،ثبضٌىك ِۇؼۇٌّبٔالض ھەظضىزي ئەثۇثەوطىگە
ثەٍئەد لىٍؽبْ وۈٔي ئۇالضِۇ ثەٍئەد لىٍؽبٔىسى .ثۀي ھب ـىُ لەثىٍىؽي ٍبوي ثبـمب ثىط لەثىٍىسىٓ
ثىطِۇ ئبزەَ ثۇ ثەٍئەرزىٓ لېٍىپ لبٌّىسى.
-4188عۇئبي :ھەصسىحي ئەثۇثەوشىٕىڭ ِۇۋەپپىمىَەجٍىه خىضِەجٍىشى
ھەظضىزي ئەثۇثەوطى ذەٌىپىٍىه زەۋضىٕىڭ لىؽمب ثوٌۇـىؽب لبضىّبً (ئۇٔىڭ ذەٌىپىٍىه زەۋضى
ئىىىي ٍىً ،ئۈچ ئبً ،ئوْ وۈْ زاۋاِالـزي) ،ئىٕؽبٔالضٔىڭ لەٌجىگە ئىؽالِٕىڭ ِۀىؽي ۋە
ئەھّىَىزىٕي چوڭمۇض ؼىڭسۈضزى .ھبٌجۇوي ،ثۇ ئىفمب ثەوّۇ ئۇظۇْ ٍىٍالض وېزىفي ِۇِىىٓ ئىسى.
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ئۇٔىڭ ئىؽالِٕي ئىٍّىٌ ٍوؼۇٔسا ٍوٌؽب لوٍۇـي ۋە ثۇ ٍوٌسا چىڭ رۇضۇـي ئۇٔىڭ ئىؽالِٕي ٔەلەزەض
ٍبذفي چۈـىٕىسىؽبٍٔىمىٕي ۋە لبٔچىٍىه زەضىغىسە ؼبؼالَ ،وۈچٍۈن ۋە رەۋضۀّەغ ئىّبٔؽب ئىگە
ئىىۀٍىىىٕي ئىؽپبرالپ ثەضِەوزە.
ھەظضىزي ئەثۇثەوطى ِبٔب ثۇ ئبالھىسىٍىىٍىطى ثىٍەْ ئىؽالِٕي ؼبؼالَ ئبؼبغ ئۈؼزىگە
لۇضۇپ ،لەز وۆرۈضۈپ رۇضۇـمب ـبضائىذ ٍبضىزىپ ثەضزى .ـۇڭب ھەظضىزي ئەثۇثەوطى ئىؽالِٕي
(ئۇضۇؾ ـ ع ېسەي ۋە ذەرەضٌىه پەٍزٍەضزە) رىه رۇرۇپ رۇضاٌىؽبْ ۋە ئەلىسىٍەضٔىڭ ثۇضِىٍىٕىپ
وېزىفىٕي روؼىَبٌىؽبْ ئەڭ ثۈٍۈن ربضىرىٌ ـەذؽٍەضٔىڭ ثىطى ھېؽبثالّٔبلزب.
ھەظضىزي ئەثۇثەوطى ھەلىمەرەْ ئبٌسىٓ وۆضەض ۋە ٔەظەض زائىطىؽي وەڭ ظاد ئىسى .ئۇٔىڭ
زەۋضىسە ئۆظٌىطىٕي ِۇؼۇٌّبْ زەپ ئبرىۋاٌؽبْ ،ئەِّب لەٌجٍىطىگە ئىّبْ ؼىڭىپ وىطِىگەْ
ٔۇضؼۇٍٔىؽبْ ثەزەۋىٌ ئەضەثٍەض ثبض ئىسى .اﷲ ربئبال ثۇالض ھەلمىسە ِۇٔساق زەٍسۇ :ئەئطاثىالض«:ئىّبْ
ئېَززۇق» زەٍسۇ( ،ئۇالضؼب) ئېَزمىٕىي (« ،رېري) ئىّبْ ئېَزّىسىڭالض ۋە ٌېىىٓ ؼىٍەض ثوٍؽۇٔسۇق
زەڭالض ،ئىّبْ رېري ؼىٍەضٔىڭ زىٍىڭالضؼب وىطِىسى ،ئەگەض ؼىٍەض اﷲلب ۋە ئۇٔىڭ پەٍؽەِجىطىگە
ئىزبئەد لىٍؽبڭالض ،اﷲ ؼىٍەضٔىڭ ئەِەٌىڭالضزىٓ ھېچ ٔەضؼىٕي وېّەٍزىۋەرّەٍسۇ ،اﷲ ھەلىمەرەْ
(ِۆئّىٍٕەضگە) ٔبھبٍىزي ِەؼپىطەد لىٍؽۇچىسۇض( ،ئۇالضؼب) ٔبھبٍىزي ِېھطىجبٔسۇض» .
ئىىىي ٍۈظٌىّىچىٍىه پەٍؽەِج ەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ زەۋضىسىال ثبض ثوٌۇپِ ،ۇؼۇٌّبْ
لىَبپىزىگە وىطىۋاٌؽبْ ،ئەِّب ِۇؼۇٌّبٔساضچىٍىمزىٓ لىٍچە ئەؼەض ثوٌّىؽبْ ثىطِۇٔچە ئبزەَ
ثبضئىسى .ثوٌۇپّۇ ،ثەزەۋىٌ ئەضەثٍەضٔىڭ وۆپىٕچىؽي ـۇٔساق ئىسى .لۇضئبْ وەضىّٕىڭ
ئبٍەرٍىطىسىٓ ئوچۇق وۆضۈۋېٍىفمب ثوٌىسۇوي ،اﷲ ربئبال ثۇ ئەھۋإٌي ئەٌچىؽىگە ثىٍسۈضگەْ ۋە
ئۇالضٔىڭ ِۇۋاپىك پۇضؼەد ربپمبْ ھبِبْ زىٕسىٓ لبٍزىسىؽبٍٔىمىٕي ؼەِىگە ؼبٌؽبٔىسى .زەضۋەلە،
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ھبٍبد ۋالزىسىال ِۇضرەزٌىه ئبالِەرٍىطى وۆضۈٌۈـىە ثبـٍىؽبٔىسى .ھەرزب
ٍەِۀسە ئەي ئەؼۋە ئەي ئۀؽيٍ ،ەِبِە زە ِۇؼەٍٍىّەرۇي وەظظاة ۋە ٔەعىس زىَبضىسا رۇٌەٍھەرۇي
ئەؼەزىٌ لبربضٌىمالض ئۆظٌىطىٕي پەٍؽەِجەض ئبرىۋېٍىفزي ،ئەِّب ذەٌممە ئوچۇق ـ ئبـىبضە عبوبضالـمب
پېزىٕبٌّىسى .چۈٔىي ئۇالض پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئۆظٌىطىٕىڭ ئۈؼزىگە لوـۇْ
ئەۋەرىفىسىٓ لوضلمبٔىسى.
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ۋاپبد ثوٌؽبٍٔىمي ھەلمىسىىي ذەۋەض ربضلىٍىؿ ثىٍۀال ،ئۇالض
زەضھبي ئىؽالِسىٓ ٍېٕىپ ،ئۆظٌىطىٕىڭ پەٍؽەِجەض ئىىۀٍىىىٕي ئوچۇق ئېالْ لىٍسى .ئىؿ ثۇٔىڭ
ثىٍۀال رۈگىّۀً ،ۇضؼۇٍٔىؽبْ ثەزەۋىٌ ئەضەثٍەضٔىڭّۇ ئىىىي ٍۈظٌىّىچىٍىىي ئورزۇضىؽب چىمىفمب
ثبـالپ ،عبھىٍىَەد زەۋضىسىىي ئېزىمبز ۋە ھبٍبرىؽب لبٍزمبٍٔىمىٕي عبوبضالـزي .ثۇ پىزٕىسىٓ پەلەد
ِەزىٕە ِۇٔەۋۋەضِ ،ەوىە ِۇوەضضەَ ۋە ربئىؿ ـەھەضٌىطىال ؼبلٍىٕىپ لبٌسى.
ھەظضىزي ئەثۇثەوطى ذەٌىپىٍىه ِبلبِىؽب چىمّبً رۇضۇپال ،ثۇ ِۇضرەزٌەض ئەٌچي ئەۋەرىپ
ئۆظٌىطىٕي ظاوبد ثەضگ ۈچىٍەضٔىڭ ؼىطرىسا رۇرۇـٕي رەٌەپ لىٍىفزي .ئۇالض ذەٌىپىٕىڭ ثۇ ھەلزە
ئۆظٌىطىگە ضاظىّۀٍىه ثىٍسۈضىسىؽبٍٔىمىٕي ۋە رەٌەپٍىطىٕي لوثۇي لىٍىسىؽبٍٔىمىٕي ھېؽبثالـمبٔىسى.
ِۇضرەزٌەض ِەزىٕە ھۆوۈِىزىٕىڭ ئەؼىەض ؼبٔىٕىڭ ئبظ ،ئۆظٌىطىٕىڭ وۆپ ۋە وۈچٍۈن
ئىىۀٍىىىٕي وۆظزە رۇرۇ پ ھەظضىزي ئەثۇثەوطىٕي ئۆظٌىطىگە ثوٍۇْ ئەگسۈضەٌەٍسىؽبٍٔىمىؽب ۋە ئۇٔىڭؽب
ئۆظٌىطىٕىڭ رەٌەپٍىطىٕي لوثۇي لىٍسۇضاالٍسىؽبٍٔىمىؽب ئىفىٕىفەرزي .ئەِّب ٔەرىغىسە ئۇالضٔىڭ ثۇ
ذىَبٌي ربِبِەْ ؼۇؼب چىالـزي .چۈٔىي ھەظضىزي ئەثۇثەوطى ھەلىمەرەْ ئىؽالَ ِۇلىُ
ثەٌگىٍىۋەرىەْ ھۆوۈ ٍِەضٔىڭ ھېچجىطىگە ؼەي لبضىّىؽۇزەن زەضىغىسە وۈچٍۈن ۋە رەۋضۀّەغ
ئىّبٔؽب ئىگە ئىسى ۋە ئبذىطلي ٔەپىؽىگىچە ثۇ ٍوٌسا رىطوىفەرزي .زەضۋەلە ،ئۇالضٔىڭ ئۈؼزىگە
لوـۇْ ربضرزي.
ئۇؼبِە پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئبظاز گەضزىؽي ۋە ئەڭ ٍبذفي وۆضىسىؽبْ ئبؼطأسى
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ثبٌىؽي ظەٍسٔىڭ ئوؼٍي ،ظەٍس ثوٌؽب ھبضىؽۀىڭ ئوؼٍي ثوٌۇپ ،ئۇؼبِۀىڭ ئبٔىؽي ئۇِّۇ ئەٍّەْ
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ رەضثىَەچىؽي ئىسى .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ؼبھبثىؽي ئۇؼبِۀي
ھەَ ئۇٔىڭ زازىؽىٕي ئۆظ عېٕىسىٓ ئەظىع وۆضەرزي.
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ۋاپبد ثوٌۇپ ،ئۈچ وۈٔسىٓ وېَىٓ ھەظضىزي ئەثۇثەوطى ذەٌىپىٍىىىە
رەٍىٍٕۀسى .ئۇ ذەٌىپىٍىه ؼۈپىزي ثىٍەْ لوـۇٔؽب پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ثەٌگىٍىگەْ ٔىفبٔؽب
لبضاپ ٍۈضۈؾ لىٍىفمب ئەِط ثەضزى .ھەظضىزي ئەثۇثەوطى لبضاضگبھمب ثېطىپ لوـۇٕٔي ئۇظىزىپ
لوٍۇپِ ،ەزىٕىگە لبٍززي .لوِبٔساْ ئۇؼبِە ھەظضىزي ئۆِەضٔىڭ ئبٌسىؽب وېٍىپ ،ئۇٔىڭسىٓ ِۇٔساق
ثىط ئىفٕي ئۆرۈٔسى ” :ؼەْ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ذەٌىپىؽگە ثېطىپ ئېَزمىٓ! ضۇذؽەد
لىٍؽبِ ،ەْ ھبظىطچە لوـۇٕٔي چېىىٕسۈضۈپ رۇضاً .چۈٔىي ئەڭ وۈچٍۈن ؼبھبثىٍەضٔىڭ
ھەِّىؽي ثۇ لوـۇٔؽب لېزىٍسى .ـۇڭب ثۇ ذەرەضٌىه پەٍززە ذەٌىپىٕي ٍبٌؽۇظ ربـالپ لوٍۇـزىٓ
ئۀؽىطەۋارىّەْ “ .زەي ـۇ چبؼسا ،ئۀؽبضالضِۇ ھەظضىزي ئۆِەضزىٓ” :ئەگەض (ذەٌىپە) ثۇ لوـۇٕٔي
ئەۋەرىفزىٓ ضاؼزىٕال ۋاظ وېچەٌّىؽە ،ئەڭ ثوٌّىؽبٔسا ثىعگە ٍبـزب ئۇؼبِەزىٓ چوڭ ۋە
رەعطىجىٍىه ثىطىٕي لوِبٔساْ لىٍىپ ثەضؼۇْ!“ زەپ رەٌەپ لىٍىفزي.
ھەظضىزي ئۆِەض ئۇؼبِۀىڭ ئەِطى ثىٍەْ ھەظضىزي ئەثۇثەوطىٕىڭ ٍېٕىؽب وېٍىپ ،ئۇٔىڭ
پىىطىٕي ئەثۇثەوطىگە ثبٍبْ لىٍسى .ھەظضىزي ئەثۇثەوطى ئۆِەضگەِ” :بڭب لبضاڭالض! ئىذ ۋە
ثۆضىٍەضٔىڭ ِېٕي پبضچىٍىۋىزىسىؽبٍٔىمىٕي ثىٍؽەِّۇ ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ لبضاض ثەضگەْ ثىط
ئىفزى ٓ ئەؼال ۋاظ وەچّەٍّەْ“ زەپ عبۋاة ثەضزى .ھەظضىزي ئۆِەض ثۇ لېزىُ” :ئۀؽبضالضِۇ
ئۇؼبِۀىڭ ئوضٔىؽب ٍبـزب ئۇٔىڭسىٓ چوڭ ۋە رەعطىجىٍىه ثىطىٕي رەٍىٍٕەپ ثېطىفىڭٕي رەٌەپ
لىٍىفىۋارىسۇ“ زېسى .ثۇ ؼۆظٌەضٔي ئبڭٍىؽبْ ھەظضىزي ئەثۇثەوطى لبرزىك ؼەظەپٍۀسىىي ،ئوضٔىسىٓ
ؼەوطەپ رۇضۇپ ھەظضىزي ئۆِەضٔىڭ ؼبلىٍىسىٓ رۇرزي ۋە ِۇٔساق زېسى” :ئبٔبڭ ئۆٌؽۇْ ،ئي ئىجٕي
ذەرزبة! پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ثەٌگىٍىگەْ ٔەضؼىٕي ِېٕىڭ ثۇظۇـۇِٕي رەٌەپ لىٍىۋارىؽىٍەض
ـ ھە؟!“ ـۇٔىڭ ثىٍەْ ھەظضىزي ئۆِەض زەضھبي لبضاضگبھمب لبٍززي .ئۇؼبِە ئۇٔىڭسىٓ :ــ لبٔساق
ثوٌسى؟ ـ زەپ ؼوضىۋىسى ،ئۇ:
ــ وۆظۈِسىٓ ٍولىٍىپٍ ،وٌۇڭؽب ِېڭىؿ! ذەپ ،ھەِّىڭ ٍېزىُ لېٍىفبضؼەْ! ؼەْ ذەلٕىڭ
ٍۈظىسىٓ پەٍؽەِجەضٔىڭ ذەٌىپىؽي ئبٌسىسا ضەؼۋا ثوٌسۇَ ،ـ زېسى.
ھەظضىزي ئۆِەض وەرىۀسىٓ وېَىٓ ،ھەظضىزي ئەثۇثەوطى لبضاضگبھمب لبٍزب وېٍىپ ،ئەؼىەضٌەضٔي
ئبگبھالٔ سۇضزى .ئبٔسىٓ ئۇالضٔي ضىؽجەرٍۀسۈضۈپٍ ،وٌؽب ؼبٌسى .ئۆظىّۇ لىؽمب ثىط ئبضىٍىممىچە
لوـۇْ ثىٍەْ ثىٍٍە ِبڭسى .ئۇؼبِە ئبد ئۈؼزىسە ،ھەظضىزي ئەثۇثەوطى پىَبزە ثوٌۇپ ،ئۇٔىڭ
ئۇٌىؽىٕي ئبثسۇضضاھّبْ ئىجٕي ئەۋؾ ٍېزىٍىۋاٌؽبٔىسى .ئۇؼبِە ھەظضىزي ئەثۇثەوطىگە ” :ئي پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ذەٌىپىؽي! اﷲٔىڭ ٔبِي ثىٍەْ لەؼەَ لىٍىّۀىيٍ ،ب ؼەْ ئېزىڭؽب ِىٕگىٓ
ٍبوي ِەْ ئېزىّسىٓ چۈـەً!“ زەپ ئۆظىٕىڭ رۆۋۀچىٍىىىٕي ۋە ئۇٔىڭؽب ثوٌؽبْ چوڭمۇض
ھۆضِىزىٕي ئىپبزىٍىسى .ئەِّب ھەظضىزي ئەثۇثەوطىٍ” :بق! اﷲٔىڭ ٔبِي ثىٍەْ لەؼەَ لىٍىّۀىي،
ؼۀّۇ ئېزىڭسىٓ چۈـّىگىِٓ ،ۀّۇ ِىّٕەً .اﷲ ٍوٌىسا ِېٕىڭ ئبٍبؼٍىطىّّۇ ثىطەض ؼبئەد روپب ـ
چبڭ ثوٌؽبٔ ،ېّە ثوپزۇ؟ ثىٍىپ لوٍۇڭالضوي ،اﷲ ربئبال عىھبزلب لبرٕبـمبْ ثىط ِۇؼۇٌّبٕٔىڭ ھەضثىط
لەزىّي ئۈچۈْ ٍەرزە ٍۈظ ھەؼؽە ؼبۋاة ثېطىسۇِ ،ەضرىۋىؽىٕي ٍەرزە ٍۈظ ھەؼؽە ئۆؼزۈضىسۇ ۋە
ٍەر زە ٍۈظ گۇٔبھىٕي ٍۇٍۇۋېزىسۇ“ زېسى .ئۇؼبِە ئۇٔىڭؽب ” :ھەظضىزي ئۆِەضٔي ِبڭب ٍبضزەِچي لىٍىپ
رەٍىٍٕەپ ثەضگەْ ثوٌؽبڭ!“ زېسى .ھەظضىزي ئەثۇثەوطى ئۇٔىڭ ثۇ رەٌىپىٕي لوثۇي لىٍسى ،ئبٔسىٓ
لوـۇٕٔي ٍۀە ثىط لېزىُ روذزىزىپ ِۇٔساق ذىزبة لىٍسى” :ئي ِۇھبعىطالض عبِبئەؼي! ثىط ئبظ
روذزبڭالض! ؼىٍەضگە زەٍسىؽبْ ئوْ ٔەؼىھىزىُ ثبض .ثۇالضٔي ئېؽىڭالضزا چىڭ رۇرۇـۇڭالضٔي
رەۋؼىَە لىٍىّەْ .ذىَبٔەد لىٍّبڭالض ،چەوزىٓ ئبـّبڭالض ،پبٔبھٍىك رىٍىگۀٍەضٔي ئۆٌزۈضِەڭالض،
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ثبـمىالضٔي ۋەھفىٍَەضچە ئۆٌزۈضِەڭالضٍ ،بـبٔؽبٔالضٔي ،وىچىه ثبٌىالضٔي ۋە ئبٍبٌالضٔي
ئۆٌزۈضِەڭالض ،ذوضِب زەضەذٍىطىٕي ظىسە لىٍّبڭالض ،وۆٍسۈضِەڭالض ،ھېچمبٔساق زەي ـ زەضەذٕي
وەؼّەڭالض ،زۈـّۀٕىڭ لوً ،وبال ،رۆگىٍىطىٕي ثوؼۇظٌىّبڭالض.
ئبٌسىڭالضؼب زۇَٔب ھبٍبرىٕي رەضن ئېزىپ ،وېچە ـ وۈٔسۈظ ئىجبزەد ثىٍەْ ِەـؽۇي ثوٌىسىؽبْ
ثەظى وىفىٍەض ئۇچطاٍسۇ ،ئۇالضؼب ھەظگىع چېمىٍؽۇچي ثوٌّبڭالض .ۋە ٍۀە ئبٌسىڭالضؼب زەؼزىربْ
ؼېٍىپ ،ھەضذىً ربئبِالض ربضرىسىؽبْ وىفىٍەض ئۇچطاٍسۇ ،ثۇالضزىٓ ھەظەض ئەٍٍەڭالض ،ئۇالض اﷲٔىڭ
ٔبِىٕي رىٍؽب ئبٌؽبٔسىٓ وېَىٓ زەؼزىرىٕىؽب لوي ئۇظىزىڭالض .ئبٔسىٓ ٍۀە چېچىٕىڭ ئورزۇضىٕي
چۈـۈضىۋېزىپ ،ئەر طاپىٕي ذۇززى ٍۆگەوزەن لوٍۇپ لوٍؽبْ وىفىٍەضٔي ئۇچطىزىؽىٍەض ،ئۇالضٔي
لىٍىچ ثىٍەْ ئبگبھالٔسۇضۇڭالض! لېٕي ئەِىؽە ،اﷲٔىڭ ٔبِي ثىٍەْ ئبٌؽب! اﷲ عېٕىڭالضٔي ئبٌّبلچي
ثوٌؽب ،زۈـّۀٕىڭ لىٍىچي ٍبوي ذوٌېطا ثىٍەْ ئبٌؽۇْ!“
ئبٔسىٓ ھەظضىزي ئەثۇثەوطى ئۇؼبِەگە ِۇٔساق زەپ رەٌىّبد ثەضزى” :پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالَ ؼبڭب لبٔساق ئەِط ثەضگەْ ثوٌؽب ،ـۇٔساق لىٍؽىٓ .ئبۋۋاي لۇظظا زىَبضىسىٓ ثبـال،
ئبٔسىٓ ئبثىٍگە وەي! پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئەِطٌىطىسىٓ ھېچمبٔساق ٔۇلؽبْ لوٍّب ۋە
ئۇٔىڭ ئەِطٌىطىگە ھېچٕەضؼە لوـّىؽبٍٔىمىّٕي وۆضۈپ ،ئۇٔىڭ ئوض ٔىؽب چىممبٍٔىمىّؽب ھەٍطاْ
لبٌّب!“ ئۇؼبِە ئبٌؽب لبضاپ ٍۈضۈپ وەرزي .ظىً ِەضۋە ۋە ۋازى لبربضٌىك ٍەضٌەضگە ٍوٌۇلۇپ ئۆرىۀسىٓ
وېَىٓ ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ثۇٍطىؽبْ ٍەضگىچە ٍېزىپ ثبضزى .ئبرٍىك لوـۇٔي ثىٍەْ لۇظظا
لەثىٍىؽي ئۈؼزىگە ٍۈضۈؾ لىٍسى ،ئبثىٍؽب ھۇعۇَ لىٍسىٔ .ۇضؼۇْ ؼۀىّەد روپٍىسى .ثۇ ۋەظىپە،
ثېطىپ ـ وېٍىفزىٓ ؼىطد 40 ،وۈٔسە ئبضاْ ربِبِالٔسى.
ِۇضرەزٌەض ظاوبرٕي ئۆظٌىطىسىٓ ثىىبض لىٍىۋېزىؿ ئۈچۈْ ذەٌىپىٕىڭ ئبٌسىؽب ۋەوىٍٍەض ئۆِىىي
ئەۋەرزي .ھەظضىزي ئەثۇثەوطى ثۇ رەوٍىپٕي لەرئىٌ ضەد لىٍسى ۋە ثۇ ِەـھۇض ؼۆظىٕي زەي ـۇ
چبؼسا ئېَززي” :اﷲلب لەؼەَ لىٍىّۀىي ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ۋالزىسا (زۆٌەرىە) رۆٌىگەْ
ٔەضؼىٕي (ثۈگۈْ) رۆٌىّەؼٍىه ئۈچۈْ رىطوىفىسىؽبْ ثوٌؽب( ،رۆٌەٍسىؽبْ ٔەضؼىؽي رۆگىٕىڭ
چۇٌۋۇضىچىٍىه ٔەضؼە ثوٌؽىّۇ) ئۇالضزىٓ ـۇ ٔەضؼىٕي رۆٌەرىىچە ئېٍىفىّەْ“ .
ـۇٔساق ،ھەظضىزي ئ ەثۇثەوطى ئىؽالِٕي ِبٔب ِۇـۇٔساق ثۆٌۈّٔەغ ،ثىط پۈرۈْ زەپ ثىٍەرزي.
چۈٔىي پەضظٌەضٔىڭ ثىط ـ ثىطىسىٓ پەضلي ٍوق ثوٌۇپ ،ظاوبد ھەضلبٔچە ئىمزىؽبزىٌ رېّب ثوٌۇپ
وەرؽىّۇ ،ئۇ ئىؽالِٕىڭ ِۇھىُ ـەضرٍىطىسىٓ ثىطى ،اﷲلب لۇٌٍۇق لىٍىفٕىڭ ثىط وۆضۈٔۈـىسۇض.
ئىؽالِٕىڭ ثىط لىؽّىٕي ئىغطا لىٍىپٍ ،ۀە ثىط لىؽّىؽب ؼەي لبضاـمب ھەضگىع ثوٌّبٍسۇ.
ھەظضىزي ئەثۇثەوطى ظاوبد ثېطىفٕي ذبٌىّىؽبْ ِۇٔبپىمالضٔىڭ ۋەوىٍٍىطىگە لوپبي رەگسى ۋە
ئۇالضؼب ھبلبضەد لىٍىپ ،رەٌەپٍىطىٕي ضەد لىٍسى .ئۆظ ئىسىَىؽىسە چىڭ رۇضۇپ ،ئۇالضٔي زىٕٕىڭ
ئەھىبٍِىطىؽب ثوٍؽۇٔۇـمب ظوضٌىسىِ .ۇٔبپىمالضٔىڭ ۋەوىٍٍىطى ئۆظ لەثىٍىٍىطىگە لبٍزىپ ثېطىپ،
ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ؼبْ عەھەرزە ثەوّۇ ئبظ ئىىۀٍىىىٕي ِەٌۇَ لىٍىفزي .چۈٔىي ئۇ ِەظگىٍٍەضزە
ئۇؼبِۀىڭ لوـۇٔي ثىعأؽالضؼب لبضاپ ٍۈضۈؾ لىٍؽبچمبِ ،ۇؼۇٌّبٔالض ئبٔسا ـ ؼبٔسا لېٍىپ
لبٌؽبٔىسى .ثۇ ۋەوىٍٍەض ئۆظ ٌىطىٕىڭ لەثىٍىٍىطىٕي ِەزىٕىگە ھۇعۇَ لىٍىفمب وۈـىۈضرّەوزە ئىسى.
ھەظضىزي ئەثۇثەوطى ئۇؼبِۀىڭ لوـۇٔىٕي ئۇظىزىپ لوٍؽبٔسىٓ وېَىٓ ِەزىٕىگە لبٍزىپ
وېٍىپ ،ـەھەضٔىڭ چۆٌٍەضگە لبضىزىپ ئېچىٍؽبْ زەضۋاظىٍىطىؽب ٔوپۇظٌۇق ؼبھبثىٍەضٔي لبضاۋۇي
لىٍىپ لوٍسى .ھەظضىزي ئەثۇثەوطى ئۇؼبِۀىڭ لوـۇٍٔىطى لبٍزىپ وەٌگىچەِ ،ۇضرەزٌەضگە لبضـي
عەڭ ئېالْ لىٍّبؼٍىمٕي پالٍٔىسى .ـۇڭب ئۇ ثەظىسە ئۆظىگە وەٌگەْ ۋەوىٍٍەضٔي وۈرۈۋېٍىپ،
ثەظىسە ئۆظى ئۇالضؼب ۋەوىً ۋە ھەٍئەرٍەضٔي ئەۋەرىؿ ئبضلىٍىك ۋالىذ ئۆرىۈظۈـىە رىطىفبرزي.
ٌېىىٓ ثەظى ِۇٔبپىك لەثىٍىٍەض ثى عأؽمب لبضـي ٍۈضۈؾ لىٍؽبْ لوـۇْ لبٍزّىؽبْ پۇضؼەرزىٓ
پبٍسىٍىٕىپِ ،ەزىٕىگە ثېؽىپ وىطىفٕي ذىَبي لىٍىفبرزي .زەضۋەلە ،ھەظضىزي ئەثۇثەوطى
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ئۇؼبِۀىڭ لوـۇٔىٕي ئۇظىزىپِ ،ەزىٕىگە لبٍزمبٔسىٓ وېَىٓ ئۈچ وۈْ ئۆرّەً رۇضۇپال ِەزىٕە
وېچىٍىه ھۇعۇِؽب ئۇچطىسىِ .ۇٔبپىمالض ِەزىٕىگە ھۇعۇَ لىٍؽبْ ۋالىززب ،عىسزىٌ پەٍززە ٍبضزەَ
لىٍىفي ئۈچۈْ ظۇٌھىؽؽە زېگەْ ٍەضگە ثىط ثۆٌۈن ئەؼىەضٔي ئوضۇٔالـزۇضۇپ لوٍسى .ئۇالض
ِەزىٕىگە وىطىؿ ئېؽىعٌىطىؽب ھۇعۇَ لىٍؽبْ ۋالىززب ،ـەھەضٔي لوؼسىؽۇچي ِۇھبپىعەرچىٍەضگە زۇچ
وەٌسىِ .ۇھبپىعالضٔىڭ ئبضلب رەضىپىسە ذەۋەضچىٍەض ٍۈگۈضۇپ ٍۈضۈـەرزي .ثۇ ذەۋەضچىٍەض زەضھبي
ِەؼغىسوە ثېطىپ ،ۋەلۀي ھەظضىزي ئەثۇثەوطىگە ٍەرىۈظزى.
ذەٌىپە ِۇھبپىعالضٔىڭ لبرزىك لبضـىٍىك ثىٍسۈضۈـىٕي ربپىٍىؽبٔسىٓ وېَىٓ ،ئۆظىّۇ ئەڭ رېع
ؼۈضئەرزە ثىط لوـۇٕٔي ثبـالپ ،ـەھەضٔىڭ وىطىؿ ئېؽىعٌىطىؽب لبضاپ ٍۈگۈضزى ۋە ثبؼمۇٔچىالضٔي
ثىطزەِسىال رىطە ـ پىطەڭ لىٍىۋەرزي .ئۇالض زۈـّۀٕي لوؼالپ ،ظۇٌھىؽؽە زېگەْ ٍەضگە وەٌگۀسە،
زۈـّۀٕىڭ ئبٌسىٓ ئوضۇٔالـزۇضۇپ لوٍؽبْ ٍبضزەِچي لوـۇٔي ثىٍەْ زولۇضۇـۇپ لبٌسى.
ِۇٔبپىمالض رۇٌۇِالضؼب ھبۋا روٌسۇضۇپ ،ئېگىع ٍەضٌەضزىٓ پەؼىە لبضىزىپ زوِىٍىزىؿ ئبضلىٍىك
ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ رۆگىٍىطىٕي ھۈضوۈرّەوچي ۋە ۋالىذ ئۆرىۈظِەوچي ثوٌۇـزيِ .ۇؼۇٌّبٔالض ئۇالضٔي
وۆپ لوؼالـٕىڭ ھبعىزي ٍوق زەپ لبضاپ ِەزىٕىگە لبٍززي .ثۇ ئبضىٍىمزب ِۇٔبپىمالض ظۇٌمىؽؽەزىىي
رەضەپساضٌىطىسىٓ ٍبضزەَ رەٌەپ لىٍسى .ئۇالضِۇ ئۇالضٔىڭ چبلىطىمىؽب ئبۋاظ لوـزي .ـۇ وېچىؽي
ھەظضىزي ئەثۇثەوطىّۇ ِەزىٕىسە لبٍزىسىٓ رەٍَبضٌىٕىپٍ ،ېطىُ وېچە ثوٌؽبٔسا لوـۇٕٔي ثبـالپ
ِەزىٕىسىٓ چىمزي.
لوـۇٕٔىڭ ئوڭ لبٔىزىؽب ٔۇِبْ ئىجٕي ِۇلەضضىٓ ،ؼوي لبٔىزىؽب ئۇٔىڭ ئىٕىؽي ئبثسۇٌالھ ئىجٕي
ِۇلەضضىٓ ۋە ئبضلب ؼەپىە ئۇالضٔىڭ ئىٕىؽي ؼۇۋەٍس ئىجٕي ِۇلەضضىٓ لوِبٔسأٍىك لىٍىۋاربرزي.
ؼەھەض ۋالزي ،رېري ربڭ ٍوضۇِبً رۇضۇپال زۈـّۀٍەض ثىطزىٕال ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ لىٍىچٍىك ھۇعۇِىؽب
ئۇچطىسىٔ .ېّە ثوٌؽىٕىٕي ئبڭمىطىپ ثوالٌّىؽبْ زۈـّۀٍەض پبرپبضاق ثوٌۇپ ،ھەضرەضەپىە لېچىفمب
ثبـٍىسى .ثۇ ظەپەض ثىٍەْ ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ضوھي وۆرۈضۈٌۈپ ،وۆڭٍي رىٕغىسى .لەثىٍىٍەض ئىچىسە
ِۇؼۇٌّبْ پېزي لېٍىپ لبٌؽبٔالضِۇ ئىؽالَ زىٕىسا چىڭ رۇضۇـمب رىطوەـزي .ـۇٔىڭ ثىٍەْ رەڭ،
ِۇؼۇٌّبٔالضٔي ؼۆٍۈٔسۈضىسىؽبْ ٍۀە ثىط ئىؿ ٍۈظ ثەضزىٍ .ۀي لەثىٍىٍەضزىٓ ٍىؽىٍؽبْ ظاوبد
ِەزىٕىگە ؼبق ـ ؼبالِەد ٍېزىپ وەٌسى.
ثۇ ۋەلە ئۇؼبِە لوـۇٔي ٍوٌؽب چىمىپٔ ،ەق ئىىىي ئبً ثوٌؽبٔسا ٍۈظ ثەضزى .ئۇٔسىٓ وېَىٓ،
ِۇؼۇٌّبٔالضٔي ؼۆٍۈٔسۈضىسىؽبْ ئۈچىٕچي ذەۋەض ٍېزىپ وەٌسى .ثۇ ۋەلەزىٓ ئوْ وۈْ ئۆرّەٍال،
ئۇؼبِۀىڭ لوـۇٍٔىطى ظەپەض لۇچۇپ ،وۆپٍىگەْ ؼۀىّەد ثىٍەْ لبٍزىپ وەٌسى .ھەظضىزي
ئەثۇثەوط ى ئۇؼبِۀي ئۆظىٕىڭ ئوضٔىؽب ٔبئىت لىٍىپ ثەٌگىٍەپ ” :ؼىٍەض ئبضاَ ئېٍىۋېٍىڭالض!“
زېگۀسىٓ وېَىٓ ،ظۇٌمىؽؽە ۋە ِەزىٕىٕىڭ وىطىؿ ئېؽىعٌىطىؽب رەٍىٍٕەپ لوٍؽبْ ئەؼىەضٌىطى
ثىٍەْ ثىٍٍە ِۇٔبپىك ۋە ِۇضرەزٌەضٔىڭ ئۈؼزىگە لبٍزب ٍۈضۈؾ لىٍّبلچي ثوٌسى .ؼبھبثىٍەضٔىڭ
روؼۇـىؽب ئۇٔىّبً ظۇٌھىؽؽە ۋە ظۇٌمىؽؽەگە لبضاپ ٍوٌؽب چىمزيٍ .ۀە ٔۇِبْ ئىجٕي ِۇلەضضىٓ ۋە
لېطىٕساـٍىطىٕي ئبٌسىٕمي لېزىّمىسەن ٍبٍٔىطىؽب ئېٍىپ ،ئەي ئەثطەق ضاٍؤىسىىي ضەِعە زېگەْ
ٍەضگە ثېؽىپ وىطىپ ،ئۇ ٍەضزىىي ِۇٔبپىمالض ثىٍەْ لوضاٌٍىك رولۇٔۇـزي ۋە ئۇالضٔي ِەؼٍۇپ
لىٍسىِ .ۇٔبپىمالض چېىىٕىپ ،ئبٌسى ـ وەٍٕىگە لبضىّبً لبچزي .ھەظضىزي ئەثۇثەوطى ِەزىٕىگە
لبٍززي .ثۇ ئبضىٍىمزب ٍۀە لەثىٍىٍەضزىٓ ٍىؽىٍؽبْ ظاوبد ِبٌٍىطى ِەزىٕىگە ئېٍىپ وېٍىٕسىِ .بي ـۇ
لەزەض وۆپ ئىسىىي ،ئىؽالَ زۆٌىزىٕىڭ ذەظىٕىؽىٕىڭ چىمىّىسىّٕۇ ئېفىپ وەرزي.
ثۇ ِەظگىً ئىچىسە ،ئۇؼبِۀىڭ ئەؼىەضٌىطىّۇ ذېٍي ئوثساْ ئبضاَ ئېٍىۋاٌسى .ـۇڭب ھەظضىزي
ئەثۇثەوطى ئۇالضٔي ئەضەة ٍېطىُ ئبضىٍىٕىڭ ئۇ ٍەض  -ثۇ ٍېطىسە ثبؾ وۆرۈضۈپ چىممبْ
ِۇٔبپىمالضٔىڭ ئۈؼزىگە ئەۋەرىؿ ئۈچۈْ ئوْ ثىط ؼەپىە ئبٍطىسى .ثۇ ؼەپٍەضٔىڭ لوِبٔسأٍىطى ۋە
لوـۇٕٔىڭ ٔىفبٍٔىطى رۆۋۀسىىىچە ئىسى:
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ثىطىٕچي ،ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىس :ئۇ ئبۋۋاي ئۆظىٕي پەٍؽەِجەض زەپ عبوبضٌىؽبْ رۇٌەٍھب ئىجٕي
ذۇۋەٍٍىس ئەي ئەؼەزىَٕىڭ ئۈؼزىگە ٍۈضۈؾ لىٍىسۇ .ثۇ ۋەظىپىٕي ِۇۋەپپىمىَەرٍىه ربِبٍِىؽب ،ئەي
ثەرزبھ ضاٍؤىسىىي ِبٌىه ئىجٕي ٔۇۋەٍطە ئەي ٍبضثۇئي ئەي رەِىّىَٕىڭ ئۈؼزىگە ٍۈضۈؾ لىٍىسۇ.
ئىىىىٕچي ،ئىىطىّە ئىجٕي ئەثۇعەھىً :ئۇِۇ ئۆظىٕي پەٍؽەِجەض زەپ عبوبضٌىؽبْ ،ثۀي
ھۀىفە لەثىٍىؽىٕىڭ ضەئىؽيٍ ،ەِبِەٌىه ِۇؼەٍٍىّەرۇي وەظظاپ ثىٍەْ ئۇضۇؾ لىٍىسۇ.
ئۈچىٕچي ،ـۇضەھجىً ئىجٕي ھەؼۀە :ھەظضىزي ئەثۇثەوطى ئۇٔىڭ لوِبٔسأٍىمىسىىي لوـۇٕٔي
ٍەِبِەزە ئۇضۇؾ لىٍىسىؽبْ ئىىطىّۀىڭ لوـۇٔىؽب ٍبضزەِچي لوـۇْ لىٍىپ ثەٌگىٍىسى.
رۆرىٕچيِ ،ۇھبعىط ئىجٕي ئەثۇئۇِەٍَە :ھەظضىزي ئەثۇثەوطى ئۇٔىڭ لوـۇٔىؽب ٍەِۀسە ئۆظىٕىڭ
پەٍؽەِجەضٌىىىٕي عبوبضٌىؽبْ ٍبٌؽبٔچي ئەي ئەؼۋەز ئەي ئۀؽىٕىڭ لوٌٍىؽۇچىٍىطىؽب لبضـي ئۇضۇؾ
لىٍىؿ ۋەظىپىؽىٕي ربپفۇضزى.
ثەـىٕچي ،ئەِط ئىجٕي ئبغ :ھەظضىزي ئەثۇثەوطى ئۇٔىڭ لوـۇٔىٕي ـىّبٌسىىي لۇظظا
لەثىٍىؽىٕىڭ ئۈؼزىگە ئەۋەرزي.
ئبٌزىٕچي ،ذبٌىس ئىجٕي ؼەئس ئىجٕي ئەي ئبغ :ـبِٕىڭ ـەضلىٌ ضاٍؤٍىطىؽب ئەۋەرىٍسى.
ٍەرزىٕچي ،ھۇظەٍفە ئىجٕي ِېھؽبْ :ھەظضىزي ئەثۇثەوطى ئۇٔىڭؽب ئۇِبٔسىىي زەثب ذەٌمىٕىڭ
ئۈؼزىگە ٍۈضۈؾ لىٍىؿ ئەِطىٕي ثەضزى.
ؼەوىىعىٕچي ،ئەضـەعە ئىجٕي ھەضؼەِە :ھەظضىزي ئەثۇثەوطى ئۇٔىڭ ئبۋۋاي ِبھبضاؼب ثېطىپ،
ئبٔسىٓ ھۇظەٍفۀىڭ لوـۇٔىؽب لېزىٍىفٕي ثۇٍطىسى.
رولمۇظىٕچيِ ،بئىٓ ئىجٕي ھبعىع :ئۇٔىڭ لوـۇٔىٕي ثۀي ؼۇٌەٍُ ۋە ئۇالضٔىڭ ئىززىپبلسىفي
ثوٌؽبْ ھەۋاظىٓ لەثىٍىٍىطىٕىڭ ئۈؼزىگە ئەۋەرزي.
ئؤىٕچي ،ؼۇۋەٍس ئىجٕي ِۇەلەضضىٓ :ئۇٔىڭ لوـۇٔىٕي ٍەِۀٕىڭ رىھبِە ضاٍؤىسىىي
ئىؽَبٔچىالضٔي ثبؼزۇضۇؾ ئۈچۈْ ئەۋەرزي.
ئوْ ثىطىٕچي ،ئەي ئەال ئىجٕي ئەي ھەظضەِىٌ :ثۇ لوِبٔساْ ثەھطەٍٕگە لبضاپ ٍوٌؽب چىمزي.
ھەظضىزي ئەثۇثەوطى ئۆظى لوِبٔسأٍىك لىٍىۋارمبْ لوـۇٕٔي ثبـالپ ئەي ئەثطەلٕىڭ ضاثعا
ضاٍؤىسىىي ئەثػ ۋە ظۇثَبْ لەثىٍىٍىطىٕي ِەؼٍۇپ لىٍؽبٔسىٓ وېَىٓ ،ئۇالضٔىڭ ثۇظەھە ضاٍؤىسىىي
ثبـمب ربضِبلٍىطىٕي ثوٍؽۇٔسۇضۇؾ ئۈچۈْ ٍۈضۈؾ لىٍسى .ئۆظىٕي پەٍؽەِجەض زەپ عبوبضٌىؽبْ
رۇٌەٍھبِۇ ِۇـۇ ٍەضزە ئىسى .ثۇ ٍەضزىىي رولۇٔۇـزب رۇضـبۋۇٌٍىطىسىٓ ئۇوىبـە ئىجٕي ِېھؽبْ
ثىٍەْ ؼبثىذ ئىجٕي ئەضلەَ ـېھىذ ثوٌسى .ضەؼّىٌ عەڭ ثبـالٔسى ،زۈـّەْ لوـۇٔىٕىڭ
لوِبٔسأي ئۇٍەٍٕە ئىجٕي ھېؽٓ ۋە ئۇٔىڭ لەثىٍىؽي ـەظاضا ئېؽىط ربالپەرىە ئۇچطىسى .ئۇٍەٍٕە
لەثىٍىؽىٕي ربـالپ لبچزي .زەي ـۇ وۈٍٔەضزە ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ۋاپبري ھەلمىسىىي
ذەۋەض ٍېَىٍسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ِۇضرەزٌەض عبؼبضەرٍىٕىپ ،لبٍزىسىٓ وۆپىَىفىە ثبـٍىسى .ئۇ
وۈٍٔەضزەِ ،ۇؼەٍٍىّۀىڭ پەٍؽەِجەضٌىه زەۋاؼي ئەرطاپىؽب ذېٍي وۆپ رەضەپساض روپٍىؽبٔىسى.
ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىس ِۇضرەزٌەضگە لبضـي عەڭٍىطىٕي ئبٍبؼالـزۇضؼبٔسىٓ وېَىٓ ِەزىٕىگە
لبٍزىپ ،ثۇ عەضٍبٔسا ئۆرىۈظگەْ ثەظى ذبربٌىمٍىطى ئۈچۈْ ھەظضىزي ئەثۇثەوطىسىٓ وەچۈضۈَ
ؼوضىسى .ھەظضىزي ئەثۇثەوطى ئۇٔي ئەپۇ لىٍسى ۋە ئۇٔي زەضھبي ٍبٌؽبٔچي ِۇؼەٍٍىّۀىڭ ئۈؼزىگە
لبٍز ب ٍۈضۈؾ لىٍىفمب ثۇٍطىسى .ذبٌىس ٍەِبِۀىڭ رۇۋەٍك زەپ ئبربٌؽبْ زۆڭٍۈوىٕي ثوٍالپ
ھەضىىەرٍۀسى .ئوڭ ۋە ؼوي لبٔبرالضٔىڭ ثېفىسا ھەظضىزي ئۆِەضٔىڭ لېطىٕسىفي ظەٍس ئىجٕي
ذەرزبة ثىٍەْ ئەثۇھۇظەٍفە ئىجٕي ئۇرجە ثبض ئىسىِ .ۇھبعىطالضٔىڭ رۇؼي ئەثۇ ھۇظەٍفۀىڭ ئبظاز
گەضزىؽي ؼبٌىّٕىڭ ،ئۀؽبضالضٔىڭ رۇؼي ؼبثىذ ئىجٕي لەٍػ ئىجٕي ـەِّبؼٕىڭ لوٌىسا ئىسى.
عەڭ ثەوّۇ ـىسزەرٍىه ثبـالٔسى .زەؼٍىپىسەِ ،ۇضرەزٌەض ِۇؼۇٌّبٔالضٔي ئبضلىؽب چېىىٕسۈضزى،
ھەرزب ثىط لىؽىُ ئەؼىەض ذبٌىسٔىڭ لبضاضگبھىؽب ٍوـۇضۇٔۇۋېٍىفمب ئۇضۇٔسى .ئەِّب ئبضلىسىٕال
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ئۆظٌىطىٕي ئوڭفبپ ،زۈـّۀگە لبرزىك ھۇعۇَ ثبـالپ ،ئۇالضٔي چېىىٕسۈضۈـىە ِۇۋەپپەق ثوٌسى.
وبظظاپ ِۇؼەٍٍىّە لېچىپ ،ثىط ثبؼمب وىطىپ ٍوـۇضۇٔىۋاٌسى .ئەِّب لۇرۇالٌّىسىٔ ،بھبٍىزي وۆپ
ئەؼىەضٌىطى ثىٍەْ ثۇ ٍەضزە ئۆٌزۈضۈٌسى .ئەپؽۇؼٍىٕبضٌىميِ ،ۇؼۇٌّبٔالض لوـۇٔىسىٓ ظەٍس ئىجٕي
ذەرزبة ،ؼبثىذ ئىجٕي لەٍػ ۋە ثبـمب ئۇلۇِۇـٍۇق ،ثىٍىٍّىه ۋە ِۆرىۋەض ـەذؽٍەض ثۇ عەڭسە
ـېھىذ ثوٌسى .زىّەن ٍۇلىطزىىي ئوْ ثىط لوـۇْ ھەظضىزي ئەثۇ ثەوطىٕىڭ ثبؾ لوِبٔسأٍىمي ۋە
عبؼبضەرٍىه ؼبھبثە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇِالضٔىڭ رەزثىط ِبھبضەد ،لەھطىّبٍٔىمي ثىٍەْ ٔۇضؼۇْ
ؼەٌجىٍەضگە ئىطىفىپ ِۇضرەزٌەض ئۈؼزىسىٓ ؼەٌجە لىٍىپ رۇٔغي ئىؽالَ زۆٌىزىٕىڭ وۈچ لۇزىطرىٕي
ٔبِبٍەْ لىٍسى.
-4181عۇئبي :ھەصسىحي ئەثۇثەوشى دەۋسىذە ِەٍذأغب وەٌگەْ فەجىھٍەسدىٓ  -ئىشاْ
عېپي
ِۇضرەزوە لبضـي ئېٍپ ثېطىٍؽبْ ئۇضۇؾ ؼەٌىجىٍىه ئبٍبؼالـزي .ئەِسى عىھبزٔىڭ
ثبـٍىٕىفي وې طەن ئىسىِ .ۇؼۇٌّبٔالض ئىىىي ذىً زۈـّۀگە لبضـي عەڭ لىٍّىؽب ثوٌّبٍززي .ثۇ
ئىىىي زۈـّەْ ثىط ـ ثىطى ثىٍەْ روذزىّبً ئىرزىالپ لىٍىفمبچمب ،ئبضىٍىطىسا رولۇٔۇؾ ثبض ئىسى.
ثۇِ ،ۇؼۇٌّبٔالض ئۈچۈْ پبٍسىٍىك ثوٌۇپ ،ئىرزىَبضىٌ ھەضىىەرٍىٕىفي ئۈچۈْ لوالٍٍىك ئىسى.
پبضؼالض ؼەضثزە ؼۈضىَە ئوٍّبٍٔىمىسىٓ ،عۀۇثزب ئەضەة ٍېطىُ ئبضىٍىٕىڭ ـىّبٌىسىٓ ثبـالٔؽبْ
ۋە ثبضؼبٔؽېطى وېڭىَىپ ِبڭىسىؽبْ ٔبھبٍىزي چوڭ ظېّىٕؽب ھبوىُ ئىسى .ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىس
ٍەِبِەزىىي ۋەظىپىؽىٕي ئبٍبؼالـزۇضۇپ ،ئۇ ٍەضٔي رىٕغىزمبٔسىٓ وېَىٓ ،ھەظضىزي ئەثۇثەوطى
ئۇٔىڭؽب ئىطالمب ثېطىپِ ،ۇؼۀٕبؼب ٍبضزەَ لىٍىؿ ئەِطىٕي ثەضزى .ثۇ ھبزىؽە ھىغطەرٕىڭ ئوْ
ئىىىىٕچي ٍىٍي ٍۈظ ثەضگۀىسى .ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىسٔىڭ وەٍٕىسىٓ وەئىە ئىجٕي ئبِىط ئەد
رەِىّي ،ئبٍبز ئىجٕي ؼۀەِٕىڭ وەٍٕىسىٓ ثوٌؽب ،ئبثىس ئىجٕي ئەۋؾ ئەي ھىَّەضىٌ ٍبضزەِچي
لىٍىپ ئەۋەرىٍسى .ذبٌىس ئەِطٔي ئبٌؽبٔسىٓ وېَىٓ ،ئۇزۇي ھىطاؼب لبضاپ ئبرالٔسى .ذبٌىس
ِۇؼۀٕبؼب ذەۋەض ٍوٌالپ ،ئۇٔىڭ لوـۇٔي ثىٍەْ ثىطٌىىزە وېٍىفىٕي رەٌەپ لىٍسى .ذبٌىس ثۇالض
ثىٍەْ ھبـىط زېگەْ ٍەضزە ئۇچطاـّبلچي ثوٌسى .ھەِّىؽي ثىط ٍەضگە ٍىؽىٍؽبٔسىٓ وېَىٓ ،ئۇثۇٌٍە
زىَبضىسا ھۇضِۇظٔى ڭ ثبـچىٍىمىسىىي پبضغ لوـۇٍٔىطى ثىٍەْ لبضـىالـزي.
ئۇضۇؾ ثبـٍىٕىفي ثىٍۀال ھۇضِۇظ ثىط ھىٍَە ئوٍالپ چىمىپ ،ذبٌىسٔي ؼۇٍىمەؼزٍىّەوچي
ثوٌسى .ئەِّب وەئىە ثۇ ھىٍَىٕي ثىٍىپ لېٍىپ ،ھۇضِۇظٔي ئۆٌزۈضزى ۋە ئۇٔىڭ ئەرطاپىسىىي
ؼۇٍىمەؼزچىٍەض ثىٍەْ ٍۈظِۇ ٍۈظ رۇضۇپ ئېٍىفزيِ .ۇؼۇٌّبٔالض وەچ وىطگىچە لەھطىّبٍٔىك ثىٍەْ
عەڭ لىٍىپ ،زۈـّەْ لوـۇٍٔىطىٕي ئبضلىؽب چېىىٕسۈضزى .ئۇضۇؾ ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ؼەٌىجىؽي
ثىٍەْ ئبٍبؼالـزي .ـۇ ِەظگىٍٍەضزە ،ؼبؼبٔىَالض ذبٔي ئبضزاـىط وبضٍبٔوغ ئوؼٍي لبضىٓ
لوِبٔسأٍىمىسىىي ٔبھبٍىزي چوڭ لوـۇٕٔي ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ئ ۈؼزىگە ئەۋەرزي .زەي ـۇ پەٍززە،
ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىس لوـۇٔىٕي ثبـالپ ،پبضؼالضٔىڭ ثۇ چوڭ لوـۇٔىؽب ھۇعۇَ لىٍسى .ثۇ ئۇضۇـزب
ِۇئمىً ئىجٕي ئەي ئەئفب پبضغ لوـۇٔىٕىڭ لوِبٔسأي لبضىٕٕي ئۆٌزۈضزى .ثۇ ئۇضۇـزب ئۆٌزۈضۈٌگەْ
پبضغ لوـۇٍٔىطىٕىڭ ؼبٔي ِ 30ىڭ ئەرطاپىسا ئىسى .ئۇضۇؾ ئبذىطالـمبٔسىٓ وېَىٓ ،ذبٌىس ئىجٕي
ۋەٌىس ؼۀىّەرزىٓ زۆٌەرٕىڭ ئۈٌۈـىٕي ئبٍطىۋېزىپ ،لبٌؽىٕىٕي ئەؼىەضٌىطىگە ربضلىزىپ ثەضزى.
پبضؼالض ؼەۋاز ضاٍؤىٕىڭ ئورزۇضىؽب عبٍالـمبْ ۋە وەؼىەضگە ٍېمىٓ ثوٌؽبْ ئەي ۋاٌغبؼب
ٍىؽىٍىپِ ،ۇؼۇٌّبٔالضؼب لبضـي ئىىىىٕچي لېزىٍّىك ھۇعۇَ رەٍَبضٌىمىؽب وىطىفزيٍ .ۀە ذبٌىس
ئىجٕي ۋەٌىس پبضؼالضؼب لبضـي ھۇعۇِؽب ئۆرزي .پبضؼالض ثۇ لېزىّّۇ لبرزىك ِەؼٍۇثىَەرىە ئۇچطاپ،
رىطە ـ پىطەڭ ثوٌۇپ وەرزي .پبضؼالضٔىڭ ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ لبضـىؽىسىىي ثۇ ِەؼٍۇثىَەرىە لبرزىك
ئېچىٕؽبْ ذطىؽزىئبْ ئەضەثٍەض پبضؼالضؼب ٍبضزەَ ثېطىؿ ئۈچۈْ ئۇٌٍەٍػ زېگەْ ٍەضگە ٍىؽىٍىفمب
ثبـٍىسى .ثۇ ذەۋەضٔي ئبڭٍىؽبْ ذبٌىس زەضھبي ئۇالضٔىڭ ئۈؼزىگە ٍۈضۈؾ لىٍىپ ،ئۇالضٔىّۇ ربضِبض
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لىٍسى .ثۇ ئۇضۇـزب ئۆٌگۀٍەضٔىڭ ؼبٔي ِ 70ىڭ ئەرطاپىسا ئىسى.
ثۇ ئۇضۇـزىٓ وېَىٓ ،ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىس ئىىىىٕچي لېزىُ ھىطاؼب لبضاپ ِبڭسى .ثۇ ٍەضٔىّۇ
رىٕچالٔسۇضؼبٔسىٓ وېَىٓ ،ھىطأي ئبٍبز ئىجٕي ؼۀەِگە ربـالپ لوٍۇپ ٍۀە ٍوٌؽب چىمزي .ذبٌىس
ـىطاد ثوٍٍىطىسا ئوْ وۈْ رۇضؼبٔسىٓ وېَىٓ ،ظۇٌمەئسە ئېَىٕىڭ ٍىگىطِە ثەـىٕچي وۈٔي ھىطاؼب
لبٍزىؿ ئەِطىٕي ثەضزى .ئۇ ئبؼىّؽب لوـۇٕٔىڭ ثېفىسا ھەضىىەد لىٍىفٕي ثۇٍطۇپ ،ئۆظى ھەضثىٌ
ربوزىىىالض رۈپەٍٍىسىٓ ئۆظىٕىڭ ٔەزە ئىىۀٍىىىٕي ثىٍىٕسۈضِەؼٍىه ِەلؽىزىسە لوـۇٕٔىڭ
وەٍٕىسىٓ ِبڭىسىؽبٍٔىمي ھەلمىسە ذەۋەضٔي ٍېَىپ لوٍۇپ ،ئەِەٌىَەرزە ثىط ٔەچچە ٍېمىٓ ھەِطاھي
ثىٍەْ ثىطٌىىزە ھەط لىٍىپ وېٍىؿ ئۈچۈْ ِەوىىگە وەرزي .ئۇ ھىطاؼب لبٍزمبٔسا ،لوـۇْ رېري
ـەھەضگە ٍېزىپ وەٌّىگۀىسى .ذبٌىسٔىڭ ثۇ ئىفٍىطىسىٓ ھەظضىزي ئەثۇثەوطىٕىڭ ذەۋىطى ٍوق
ئىسىِ .ەٌۇَ ۋالىذ ئۆرىۀسىٓ وېَىٓ ،ثۇ ئىفزىٓ ذەۋەض رېپىپ ئۇٔىڭؽب لبرزىك ئبچچىمالٔسى ۋە
ئۇٔي ئىطالزىىي ۋەظىپىؽىسىٓ ئېٍىپ ربـالپ ،ؼۈضىَەگە ئەۋەرزي.
-4185عۇئبي :ؽبَ (عۈسىَە) ٔىڭ فەجىھ لىٍىٕىؾي
ھىغطەرٕىڭ ئوْ ئۈچىٕچي ٍىٍي ،ھەظضىزي ئەثۇثەوطى رۆۋۀسىىي رەضرىپ ثوٍىچە لوـۇْ
رەـىىٍٍەپ ،ؼۈضىَەگە ئەۋەرزي:
ثىطىٕچي ،ذبٌىس ئىجٕي ؼەئس ۋەظىپىؽىسىٓ لبٌسۇضۇٌؽبٔسىٓ وېَىٓ ٍەظىس ئىجٕي ئەثۇؼۇـَبْ
ٍەرزە ِىڭ وىفىٍىه لوـۇْ ثىٍەْ ـبِؽب لبضاپ ھەضىىەرٍۀسى.
ئىىىىٕچي ،ؼۈضىَە رەضەپىە ِېڭىفمب رەٍَبضالٔؽبْ ٍۀە ثىط لوـۇٕٔىڭ ثېفىسا ئەِط ئىجٕي
ئبغ ثوٌۇپ ،ئۇ پەٌەؼزىٓ رەضەپىە لبضاپ ئبرالٔسى.
ئۈچىٕچيٍ ،ۀە ثىط لوـۇٕٔىڭ لوِبٔسأٍىمىؽب ـۇضاھجىً ئىجٕي ھەؼۀە رەٍىٍٕۀسى .ئۇٔىڭ
لوـۇٔي ئىئوضزأىَە رەضەپىە لبضاپ ٍوٌؽب چىمبرزي.
رۆرىٕچي ،ئەثۇ ئۇثەٍسە ئبِىط ئىجٕي عەضضاھ ٍۀە ثىط لوـۇٕٔىڭ لوِبٔسأٍىمىؽب رەٍىٍٕۀسى .ثۇ
لوـۇْ ھىّػ ـەھىطىگە لبضاپ ٍوٌؽب چىمبرزي.
ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ثۇ ھەضثىٌ رەٍَبضٌىمىسىٓ ذەۋەض ربپمبْ ثىعأػ ئىّپېطاروضى ھېطاوٍىَۇغ
ٔبھبٍىزي ئبٌسى طاـٍىك ثىٍەْ ھىّؽمب ٍېزىپ ثېطىپ ،ظوض ثىط لوـۇْ رەـىىٍٍىسى ۋە ٍەظىس ئىجٕي
ئەثۇؼۇـَبٔؽب لبضـي رعاضاق لوِبٔسأٍىمىسا ،ـۇضاھجىً ئىجٕي ھەؼۀەگە لبضـي زضاووغ
لوِبٔسأٍىمىسا ،ئەثۇئۇثەٍسەگە لبضـي ـەٍمەض ئىجٕي ٔبؼزوض لوِبٔسأٍىمىسا لوـۇْ ئەۋەرزي .ثۇ
لوـۇٕٔىڭ ئوِۇِىٌ لوِبٔسأٍىمىؽب ـەٍمەضٔي رەٍىٍٕىگۀىسى .ـۇ ۋالىززىىي ثىعأػ لوـۇٔىسىىي
ٌەـىەض ؼبٔي ِ 240ىڭؽب ٍەرىۀىسى .ھبٌجۇوي ،ئىؽالَ لوـۇٔىٕىڭ ٌەـىەض ؼبٔي پەلەد 21
ِىڭال ئىسى .ئۇٔسىٓ ثبـمب ،ئىىطىّۀىڭ لوِبٔسأٍىمىسىىي ئبٌزە ِىڭ وىفىٍىه لوـۇْ ئبضلىسىٓ
وېٍىۋاربرزي.
ِۇؼ ۇٌّبْ لوـۇٍٔىطىٕىڭ لوِبٔسأٍىطى ثىعأؽالضٔىڭ لوضلۇٔچٍۇق زەضىغىسىىي ظوض
لوـۇٔىٕي وۆضۈـي ثىٍەْ ثىطئبظ رەِزىطەپ لېٍىفزي .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ،ئۇالض ذەٌىپىگە ذەۋەض
ٍوٌالپٍ ،بضزەِچي لوـۇْ ئەۋەرىفىٕي رەٌەپ لىٍسى .ئۇٔسىٓ وېَىٓ ،ئىطالزىىي ذبٌىس ئىجٕي
ۋەٌىسوە ذەۋەض ٍوٌالپ ،ئۇٔىڭ ئۆظٌىطىگە ٍبضزەَ ثېطىفىٕي ۋە ثبؾ لوِبٔسأٍىمٕي لوٌىؽب ئېٍىفىٕي
رەٌەپ لىٍىفزي .ذبٌىس ثۇ ذەۋەضٔي ئېٍىپ ،زەضھبي ـبضازرىٓ ٍوٌؽب چىمىپ لبضالىطؼب ثبضزى .ثۇؼطا
ـــ ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىس ؼۈضىَە رۇپطالٍىطى ئىچىسە ـەرىھ لىٍؽبْ رۇٔغي ـەھەض ئىسى .ئبٔسىٓ
ٍەضِۇومب لبضاپ ئىٍگىطىٍەپ ،ئۆظ لوِبٔسأٍىمىسىىي رولمۇظ ِىڭ وىفي ثىٍەْ ِۇؼۇٌّبٔالض لوـۇٔىؽب
لېزىٍسى .ـۇٔىڭ ثىٍەِْ ،ۇؼۇٌّبٔالض لوـۇٔىسىىي ئەؼىەض ؼبٔي ِ 36ىڭؽب ٍەرزي .ذبٌىس ئىجٕي
ۋەٌىسٔي وۆضگەْ ِۇؼۇٌّبٔالض ثەوّۇ ؼۆٍۈٔسى.
ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىسٔىڭ ئۆظىگە ذبغ ئۇضۇؾ ربوزىىىؽي ثبض ئىسى .ئۇ ئبۋۋاي زۈـّەْ
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لوـۇٔىٕىڭ ئىچىىطىؽىگىچە ھۇعۇَ لىٍىپ وىطەرزي ،ئبٔسىٓ ئباللعازە ثوٌؽبْ زۈـّۀٕىڭ ئبضلب
ؼېپىٕي ئۇضارزي .ئۇٔسىٓ وېَىٓ زۈـّەْ لوـۇٔىؽب ئوِۇِىَۈظٌۈن ھۇعۇَ ثبـالؾ ئۈچۈْ ئبضلىؽب
چېىىٕەرزي .ثۇٔي وۆضگەْ زۈـّەْ ئۇٔىڭ ٍۀە ثبـمىچە پىالٔالضٔي رۈظۈپ ،پۇضؼەد ربپمبٔسا لبٍزب
ھۇعۇَ لىٍىفىسىٓ لوضلۇپ ،لبرزىك ؼبضاؼىّىگە چۈـەرزي .ئۇٔسىٓ ثبـمب ،ذبٌىس زۈـّۀٕىڭ
ئبضلىسىٓ ھۇعۇَ لىٍىپ وېٍىفىٕي وۆظزە رۇرۇپ ،ھەض زائىُ ئبضلب رەضەپىە ٍبضزەِچي لوـۇْ لوٍۇپ
ِبڭبرزي.
ئۇ ئىطالزىىي ـەرىھٍىطىسە پۈرۈٍٔەً ِۇـۇ ربوزىىىٕي لوٌالٔسىٔ .ىھبٍەد ،ذبٌىس ئىطالزىٓ
ثىٍٍە ئېٍىپ ِبڭؽبْ ئەؼىەضٌىطى ثىٍەْ ٍەضِۇومب ٍېزىپ ثبضزى .ذبٌىس ٍېزىپ ثبضؼبٔسا ،ثىعأػ
لوـۇٍٔىطىّۇ ئۇضۇـمب پۈرۈٍٔەً رەٍَبضٌىٕىپ ثوٌؽبٔىسى .ئۇ ِۇؼۇٌّبْ ئەؼىەضٌىطىٕىڭ ھەِّىؽىٕي
ثىط ٍەضگە ٍىؽىپ ،ئبٌسى ثىٍەْ اﷲلب ھەِسۇ ؼبٔب ئېَزمبٔسىٓ وېَىٓ ،ئۇالضؼب ٔۇرۇق ؼۆظٌىسى.
ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىس ٔۇرمىٕي ئبٍبؼالـزۇضؼبٔسىٓ وېَىٓ ،لوـۇٕٔي ٍ 36بوي  40پوٌىمب ثۆٌسى .ھەض
ثىط پوٌىزب ِىڭ ئەرطاپىسا ئەؼىەض ثبض ئىسى .ئەثۇ ئۇثەٍسە ئەِط ئىجٕي عەضضاھ لوـۇٕٔىڭ ئورزۇضا
لبٔىزىؽب ،ئەِط ئىجٕي ئبغ ۋە ـۇضاھجىً ئىجٕي ھەؼۀە لوـۇٕٔىڭ ئوڭ لبٔىزىؽبٍ ،ەظىس ئىجٕي ئەثۇ
ؼۇـَبْ ؼوي لبٔىزىؽب ِەؼئۇي لىٍىٕسى.
ٔىھبٍەد ،ئۇضۇؾ ثەوّۇ ـىسزەد ثىٍەْ ثبـالٔسى .لوـۇْ ثىط ـ ثىطىگە وىطىفىپ ،ئبرٍىك
ئەؼىەضٌەض ثىط ـ ثىطىٕي لوؼالـمب ثبـٍىسى .عەڭ ربظا لىعظىؽبْ ثىط پەٍززەِ ،بھّىََە ئىجٕي ظۀىُ
پبٍزەذذ ِەزىٕەزىٓ ثىط ذەۋەض ئېٍىپ وەٌسى .ذەۋەضزە ھەظضىزي ئەثۇثەوطىٕىڭ ۋاپبد ثوٌؽبٍٔىمي
ۋە ئۇٔىڭ ئوضٔىؽب ھەظضىزي ئۆِەضٔىڭ ذەٌىپىٍىىىە رەٍىٍٕۀگۀٍىىي؛ ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىسٔىڭ ثبؾ
لوِبٔسأٍىمزىٓ لبٌسۇضۇٌۇپ ،ئۇٔىڭ ئوضٔىؽب ئەثۇئۇثەٍسۀىڭ رەٍىٍٕۀگۀٍىىي ھەلمىسىىي ئەِط
ثىٍسۈضۈٌگۀىسى .ئەِّب ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىس لوِبٔسأٍىك ـىزبثىٕىڭ ذەۋەضٔىڭ ِەظِۇٔي ھەلمىسە
ؼوضىؽبْ ؼوئبٌىؽبِ” :ەزىٕىسىٓ ؼبالَ ثبض ،ئبضلىّىعزىٓ ٍبضزەِچي لوـۇْ وېٍىۋېزىپزۇ“ زەپال
عبۋاة ثەضزى.
-4188عۇئبي :ھەصسىحي ئەثۇ ثەوشى سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ۋاپبجي
ھەظضىزي ئەثۇثەوطى ھىغطەرٕىڭ ئوْ ئۈچىٕچي ٍىٍي عەِبزىَەي ئبذىط ئېَىٕىڭ ٍىگىطِە
ئىىىىٕچي وۈٔي (زۈـۀجە) ۋاپبد ثوٌسىِ .ۇـۇ ثوٍىچە ھېؽبثٍىؽبٔسا ،ئۇٔىڭ ذەٌىپىٍىه زەۋضى
ئىىىي ٍىً ،ئۈچ ئبً ،ئوْ وۈْ زاۋاِالـمبْ ثوٌسى.
ھەظضىزي ئەثۇثەوطى ئبؼطىپ لبٌسى ۋە وېؽىٍي وۈٔسىٓ وۈٔگە ئېؽىطٌىفىپ وەرزي .ـۇٔىڭ
ثىٍەْ ،ئۇ چوڭ ؼبھبثىٍەضٔي ٍىؽىپ ،ئۇالضؼب ِۇٔساق زېسى:
”وۆضۈپ رۇضۇپؽىٍەض ،ئبؼطىپ لبٌسىُ .ئۆظەِٕي ٍبذفي ثوالٌّبٍسىؽبٔسەن ۋە ٍېمىٕسا ئۇ زۇَٔبؼب
ؼەپەض لىٍىسىؽبٔسەن ھېػ لىٍىۋارىّەْ .اﷲ ربئبال ئەٍٕي ۋالىززب ؼىٍەضٔىڭ ِبڭب لىٍؽبْ
ثەٍئىزىڭالضٔي ئىرزىَبضىٌ لىٍسىِ ،ېٕىڭ ؼىٍەضگە لىٍؽبْ ئەھسەِٕي ثىىبض لىٍسى ،ؼىٍەض ِبڭب
ربپفۇضؼبْ ۋەظىپىٕي ؼىٍەضگە لبٍزۇضۇپ ثەضزى .ئەِسى ئۆظەڭالض وىّٕي ذبٌىؽبڭالض ،ـۇٔي
ئۆظەڭالضؼب ذەٌىپە لىٍىپ ؼبٍالڭالض .ئەِّب ثۇ ئىفٕي ِەْ ۋاپبد ثوٌۇـزىٓ ثۇضۇْ ثىط رەضەپ
لىٍؽبڭالض ،رېرىّۇ ٍبذفي ثوالرزي“ .
ئەِّب ئۇالض رۇٔغي وېڭەـزە ثىط لبضاضؼب وېٍەٌّىسى .ـۇڭب ئۇالض لبٍزب ٍىؽىٍؽبْ ۋالىززب ھەظضىزي
ئەثۇثەوطىگە ِۇٔساق زېسى:
” ئي پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ذەٌىپىؽي! ثىع ؼېٕىڭ پىىطىڭٕي لوٌالٍّىع .ؼەْ وىّٕي
الٍىك وۆضؼەڭ ،ثىع ـۇٔىڭؽب ثوٍؽۇٔىّىع “ .ھەظضىزي ئەثۇثەوطى ئۇالضؼب:
”ئۇٔسالزبِ ،بڭب ثىطئبظ ِۆھٍەد ثېطىڭالض .اﷲٔىڭ ئەِطٌىطىگە ئەڭ ٍبذفي ضىئبٍە لىٍىسىؽبْ ۋە
ئۇٔىڭ ئبزاٌىزىٕي ذەٌك ئبضىؽىسا ئەڭ ٍبذفي ئىغطا لىٍىسىؽبْ ثىطىٕي ئوٍٍىفىپ وۆضەً“ زېسى.
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ئبٔسىٓ ئبثسۇضضاھّبْ ئىجٕي ئەۋـٕي چبلىطىپ ئۇٔىڭسىٓ:
” ؼەْ ھەظضىزي ئۆِەضگە لبٔساق لبضاٍؽەْ؟“ زەپ ؼوضىسى .ئبثسۇضضاھّبْ ئىجٕي ئەۋؾ:
” ھەظضىزي ئۆِەضٔي ؼەْ ِۀسىّٕۇ ٍبذفي ثىٍىؽەْ“ زەپ عبۋاة ثەضزى .ئەِّب ھەظضىزي
ئەثۇثەوطى:
”ـۇٔساق ثوٌؽىّۇِ ،ەْ ؼېٕىڭ ئۇٔىڭؽب ثوٌؽبْ وۆظ لبضىفىڭٕي ثىٍىفٕي ذبالٍّەْ“ زېسى.
ئبثسۇضضاھّبْ ئىجٕي ئەۋؾ ثۇ لېزىُ:
” ِەْ ئۆِەضٔي ؼەْ ئوٍٍىؽبٔسىّۇ ٍبذفىطاق ئوٍالٍّەْ“ زەپ عبۋاة ثەضزى .ھەظضىزي
ئەثۇثەوطى ھەظضىزي ئوؼّبٕٔي چبلىطىپ ،ئۇٔىڭسىّٕۇ ئوذفبؾ ؼوئبٌالضٔي ؼوضىسى .ھەظضىزي
ئوؼّبْ:
”ِېٕىڭ ثىٍىسىؽىٕىُ ،ئۆِەضٔىڭ ئىچىٕىڭ رېفىسىٓ رېرىّۇ ثەن پبوٍىمي .ئبضىّىعزا ئۇٔىڭ
ؼەۋىَەؼىگە ٍېزىسىؽبْ ثىطى ٍوق“ زېسى .ثۇ ؼۆظٌەضگە ثەوّۇ ؼۆٍۈٔگەْ ھەظضىزي ئەثۇثەوطى
ئۇٔىڭؽب:
”لەؼەَ لىٍىّۀىي ،ئەگەض ئۇٔىڭ (ئۆِەض) زىٓ ۋاظ وەچؽەَ ،ھەضگىع ؼېٕي ربـالپ ثبـمىؽىؽب
ئۆرۈپ وەرّىگەْ ثوالرزىُ“ زەپ ئۇٔىڭؽب ثوٌؽبْ ئىفۀچ ۋە ِۇھەثجىزىٕي ئىعھبض لىٍسى .ئبٔسىٓ
ئۀؽبضالضزىٓ ئۇؼەٍَىس ئىجٕي ھۇظەٍطٔي چبلىطىپ ،ئۇٔىڭسىّٕۇ ئوذفبؾ ؼوئبٌالضٔي ؼوضىسى.
ئۇؼەٍَىس:
” ئۆِەضٔي ؼۀسىٓ لبٌؽب ئەڭ ذەٍطٌىه ئىٕؽبْ زەپ ثىٍىّەْ .ھەِّە ٔەضؼىگە ٍبذفي وۆظى
ثىٍەْ لبضاٍسۇ ،ئەِّب ٍبِبْ ئىفالضؼب لبرزىك ئبچچىمٍىٕىسۇ .ثەٌىىُ ئىچىي ھېؽؽىَبري ؼىطرمي
ِۇئبِىٍىؽىسىٓ رېرىّۇ ذەٍطٌىه ثوٌۇـي ِۇِىىٓ .ثۇ ئىفمب ئۇٔىڭسىّۇ الٍىمطاق ثىطى ٍوق“ زەپ
عبۋاة ثەضزى.
ھەظضىزي ئەثۇثەوطى ثۇ وىفىٍەضزىٓ وېَىٓ ،ؼەئس ئىجٕي ظەٍس ثىٍەْ ثىطٌىىزە ئۀؽبض ۋە
ِۇھبعىطالضزىٓ ثىطِۇٔچىٍىؽبْ وىفىٍەض ثىٍەْ وۆضۈـۈپ ،ئۇالضٔىڭ ثۇ ھەلزىىي پىىىطٌىطىٕي
ئبٌسى .ثۇ ئىفزىٓ وېَىٓ ،ئوؼّبْ ثىٍەْ ئەٌي ھەظضىزي ئەثۇثەوطىٕي ٍولالپ وىطزى.
ئبضىسىٓ ِەٌۇَ ِەظگىً ئۆرزي .ثىط وۈٔي ھەظضىزي ئەثۇثەوطى ،ھەظضىزي ئوؼّبٕٔي چبلىطرزي ۋە
ئۇٔىڭؽب ۋەؼىَەرٕبِىؽىٕي ٍبظزۇضۇپ ھەظضىزي ئوؼّبٔؽب ۋەؼىَەرٕبِىٕي ِۆھۈضٌىفىٕي ثۇٍطىسى.
ئبٔسىٓ ٍېٕىؽب ِۆھۈضٌۀگەْ ۋەؼىَەرٕبِىٕي ،ھەظضىزي ئۆِەضٔي ۋە ئۇؼەٍَىس ئىجٕي ئەي ذۇزەٍطٔي
ئېٍىپ ،ذەٌك روپالـمبْ ٍەضگە وەٌسى ۋە ئۇالضؼب:
” ئي ذبالٍىك! ِەْ ئۆظەِسىٓ وېَىٓ ئوضٔۇِؽب چىمىسىؽبْ وىفىٕي ؼبٍٍىسىُ .ؼىٍەض ئۇٔي
لوثۇي لىالِؽىٍەض؟“ زېسى .ذەٌك:
” ئي پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ذەٌىپىؽي! ثىع ثۇٔىڭؽب ضاظى ثوٌىّىع“ زېَىفزي .زەي ـۇ
چبؼسا ھەظضىزي ئەٌي ئوضٔىسىٓ رۇضۇپ” :ئۆِەضزىٓ ثبـمىؽىؽب ضاظى ثوٌّبٍّىع .ئەگەض ئۆِەض ثوٌۇپ
لبٌؽب ،ثىع ضاظى ثوٌىّىع“ زەپ ئېزىطاظ ثىٍسۈضزى .ئبٔسىٓ ذەٌك ئبِّىؽي پىىىط ثىطٌىىي ثىٍەْ
ھەظضىزي ئۆِەضٔي ذەٌىپە لىٍىپ ؼبٍٍىسى ۋە ئۇٔىڭؽب ثەٍئەد لىٍسى .ثۇ ِۀعىطىسىٓ ظولالٔؽبْ
ھەظضىزي ئەثۇثەوطى لوٌىٕي وۆرۈضۈپ زۇئب لىٍسى .ھەظضىزي ئەثۇثەوطى زۇئبزىٓ وېَىٓ ،ئۆظ ئوضٔىؽب
لبٍزىپ ھەظضىزي ئۆِەضٔي ٍېٕىؽب چبلىطزى ۋە ئۇٔىڭؽب ۋەؼىَەرٍىطىٕي ثىٍسۈضزى.
ھەظضىزي ئەثۇثەوطى ۋاپبد ثوٌؽبٔسىٓ وېَىٓ ،ئبئىٍىؽي لبٌؽبْ ِبي ـ ِۈٌۈوٕىڭ ھەِّىؽىٕي
ھەظضىزي ئۆِەضگە ئەۋەرىپ ثەضزى .ثۇالض ثبٌىٍىطىٕي ثبلىسىؽبْ ؼۇزأٍىك ثىط ذىعِەرچيٍ ،ەض
ؼۇؼۇضۇـمب ئىفٍىزىٍىسىؽبْ ثىط رۆگە ۋە ِەھؽۇالري ٍىؽىۋېٍىٕؽبْ ثىط پبضچە رېطىٍؽۇ ٍەضزىٓ
ئىجبضەد ئىسى .ھەظضىزي ئۆِەض ثۇالضٔي ربپفۇضۇپ ئېٍىپ ،وۆظٌىطىسىٓ ربضاِالپ ٍبؾ رۆوزي ۋە
ِۇٔساق زېسى:
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”اﷲ ئۇٔىڭؽب ضەھّەد لىٍؽۇْ! ئەثۇثەوطى ِۇٔساق ئەؼزبٍىسىٍٍىك لىٍىؿ ئبضلىٍىك ثىعگە
ئۆضٔەن ثوٌۇؾ ثىٍەْ ثىطگە ثىعٔىّۇ ِۇـۇٔساق ثوٌۇـمب ئۈٔسىّەوزە “ .ھەظضىزي ئۆِەض ثۇ گەپٍەضٔي
ئېؽىعىسىٓ چۈـۈضِەً ؼۆظٌەپ ٍۈضزى.
ھەظضىزي ئەثۇثەوطى ئبؼطىپ  15وۈْ ئەرطاپىسا ٍبرزي .ۋە ھىغطەرٕىڭ ئوْ ئۈچىٕچي ٍىٍي،
عەِبزىَەي ئبذىط ئېَىٕىڭ ٍىگىطِە ئىىىىٕچي وۈٔي (زۈـۀجە وېچىؽي) ۋاپبد ثوٌسى .ـۇ چبؼسا
ئبرّىؿ ئۈچ ٍېفىسا ئىسىِ .ېَى زىٕي ۋەؼىَىزىگە ثىٕبئەْ ئبٍبٌي ئۇِەٍػ ثىٕزي ئەؼّب ٍۇٍسى ۋە
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ٍېٕىؽب زەپٕە لىٍىٕسىِ .ېَىذ ٔبِىعىٕي ئۇٔىڭ ئوضٔىؽب ذەٌىپە
ثوٌؽبْ ھەظضىزي ئۆِەض چۈـۈضزى .لەثطىگە ھەظضىزي ئۆِەض ،ھەظضىزي ئوؼّبْ ،رەٌھە ۋە
ئبثسۇضضاھّبْ لبربضٌىمالض لوٍسى.

ئ ۈچىٕچي ثبپ .ھەصسىحي ئۆِەس سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ھبٍبجي
ۋە ثۇ دەۋىشدىىي جىھبدالس

-4111عۇئبي :ھەصسىحي ئۆِەسٔىڭ ھبٍبجي
ھەظضىزي ئۆِەض ثۀي ئبزىٌ ئبٍّىمىؽب ِۀؽۇپ ثوٌۇپ ،ثۀي ئبزىٌ ئبٍّىمي لۇضەٍفٕىڭ
وىچىه ثىط ربضِىميٍ ،ۀي ثىط ئبئىٍىؽىسىٓ ئىجبضەد ئىسى .ئۆِەضٔىڭ زازىؽي ذەرزبة لوپبٌٍىمي
ۋە ربؾ ٍۈضەوٍىىي ثىٍەْ ھەِّىگە رؤۇٌؽبٔىسى.
ھەظضىزي ئۆِەض ھىغطەرزىٓ ٍ 42ىً ثۇضۇْ ِەوىىسە رۇؼۇٌسى .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب
ۋەھَي وەٌگۀسە ،ئۇ ٍ 29بـٍىطىسا ئىسى .ۋەھَي وېٍىپ ،ئبٌزە ٍىٍؽىچە عبھىٍىَەد ھبٍبرىٕي
زاۋاِالـزۇضزىٍ ،ۀي ئۆِەض ۋەھَي وېٍىپ ،ئبٌزە ٍىٍسىٓ وېَىٓ ئىّبْ ئېَززي .ـۇٔساق ثوٌؽبٔسا ،ئۇ
عبھىٍىَەرزە ٍ 35ىً ،ئىؽالِسا ٍ 30ىً ٍبـىؽبْ ثوٌسى .ھەظضىزي ئۆِەض عبھىٍىَەرزە ٍ 35ىً
ٍبـىؽبْ ثوٌؽىّۇ ،عەِئىَەرزىىي ئوضٔي پەلەرال ئۆؼّىگەْ ،رەڭزۇـٍىطى ئبضىؽىسا ھېچمبٔساق ٔبَ
چىمىطاٌّىؽبٔىسى .ئەگەض ئىؽالَ ثوٌّىؽبْ ثوٌؽب ،ھەظضىزي ئۆِەضٔىڭ ٔبِي چىمّىؽبْ ،ئۇ ئۆٌگۀسىٓ
وېَىٓ ھېچىىُ ئۇٔىڭ ٔبِىٕي رىٍؽب ئبٌّىؽبْ ۋە ئەؼٍەپّۇ لوٍّىؽبْ ثوالرزيِ .ەٌۇَ ِەظگىً
ئۆرىۀسىٓ وېَىٓ ،ظەٍَىس ئىجٕي ئبِىط ذەرزبة ۋاپبد ثوٌسى .ثۀي ئبزىٌ ئبئىٍىؽىٕىڭ ۋەوىٍٍىىي
ۋە لۇضەٍفٕىڭ ئەٌچىٍىىي ئۇٔىڭؽب لېٍىپ لبٌسى .ئۇٔىڭ ئەڭ ضوـەْ ئبالھىسىٍىىي لوضلّبغ ۋە
لوپبٌٍىمي ثوٌۇپ ،ئۇٔسىٓ ثبـمب ھېچمبٔساق ئبالھىسىٍىىي ٍوق ئىسى.
ِەوىىسە ئىؽالَ ٔۇضى پبضالـمب ثبـٍىسى .ھەضذىً ذەٌك ئبِّىؽي ۋە لەثىٍىٍەضزىٓ رەـىىً
ربپمبْ ثىط عبِبئەد ئىؽالِٕي لوثۇي لىٍسى .ئۇالضٔىڭ ثىطى ئۆِەضٔىڭ ربؼىؽىٕىڭ ئوؼٍي ؼەئس
ئىجٕي ظەٍَىس ئىجٕي ئبِىط ۋە ئۇٔىڭ ئبٍبٌي ذەرزبة ثىٕزي ـبرىّە (ئۆِەضٔىڭ ؼىڭٍىؽي) ئىسى.
ئۇٔسىٓ ثبـمب ،ـۇ ئبئىٍىسىٓ ٔۇئەٍُ ئىجٕي ئبثسۇٌالھ ثىٍەْ ثىطٌىىزە ثىط لبٔچە وىفىّۇ ِۇؼۇٌّبْ
ثوٌؽبٔىسى .ئۆِەضگە وەٌؽەن ،ئۇ ِۇؼۇٌّبْ ثوٌّىؽبٕٔي ئبظ زەپ ،ثىط ٔەضؼىگە لبضىؽۇالضچە
ئىفىٕىسىؽبْ لوپبي ۋە ٔبزاْ ثىط ئبزەَ ـۇ ٔەضؼىگە چىڭ ئېؽىٍىۋاٌؽبٔسەن ،عبھىٍىَەرٕىڭ ئۆٌچەَ ـ
ئېزىجبضٌىطىؽب ِەھىەَ ئېؽىٍىپ رۇضىۋەضزى .ئۆِەضٔىڭ ئبٔىؽي (ئەثۇ عەھىٍٕىڭ ھەزىؽي ٍبوي
ؼىڭٍىؽي) ھۀزەِە ثىٕزي ھىفبَ ئىسى .ـۇڭب ،ئبٔىؽي ۋە ربؼىؽىسىٓ ئبٌؽبْ ئەـەززىٌ ئىؽالَ
زۈـّۀٍىىي رەؼىطىسە ،ئۆظ ٍېعٔىؽي ۋە ربؼىؽىٕىڭ ئوؼٍي ؼەئس ئجٕي ظەٍَىس ثىٍەْ ئۇٔىڭ ئبٍبٌي
(ئۆظ ؼىڭٍىؽي) ـبرىّەگە ثەوّۇ لەثىھ ۋە ضەھىّؽىع ِۇئبِىٍە لىالرزي .چۈٔىي ،ئۆِەضگە ئۇلزۇضِبً
ِۇؼۇٌّبْ ثوٌؽبٔىسى.
ئىؽالِٕىڭ زەؼٍەپىي ِەظگىٍٍىطىسە ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ِۇؼۇٌّبٔالضٔي ئىىىي ،ئۈچ،
رۆرزىٓ لىٍىپ ِەذپىٌ ھبٌسا ثىط ئۆٍگە ٍىؽىپ ،ئۇالضؼب ئىؽالِٕىڭ ئبؼبؼىٌ لبئىسە ـ
پطىٕؽىپٍىطى ۋە لۇضئبْ ئولۇـٕي ئۆگەرىۈچىٍەضٔي ئەۋەرەرزي .ئۆِەض ثۇ ئەھۋإٌي ثىٍىپ ثەوّۇ
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ؼەظەپٍۀسى .ئۇ لۇضەٍؿ چوڭٍىطىٕىڭ ـۇٔچە لبضـي رۇضۇـىؽب لبضىّبً ،لۇضەٍفٕىڭ ِۇؼۇٌّبْ ۋە
وبپىط زەپ ئىىىىگە ثۆٌۈٔۈپ وېزىفىگە ثەوّۇ ئبچچىمٍىٕبرزي ۋە لبٍؽۇضارزيٍ .ۀە ثىط رەضەپزىٓ،
ئۆِەضٔىڭ ئەؼەثىٌ ثوٌۇؾ ثىٍەْ ثىطگە ھېؽؽىَبرچبْ ئىىۀٍىىىٕي ۋە ثىطەضؼي ئۇٔي
وۈـىۈضرّىگىچە ئ ۇٔىڭ ؼىٍىك ِۇئبِىٍە لىٍىسىؽبٍٔىمىٕي ثىٍەرزي .چۈٔىي ،ئۆِەضٔىڭ رەثىئىزىّۇ
ـۇٔىڭؽب لبضاپ ئۆظگىطىۋاربرزي .زەضۋەلەِ ،ەٌۇَ ِەظگىٍسىٓ وېَىٓ ئۇٔىڭ ئېزىمبزى ئۆظگەضزى ۋە
ِۇؼۇٌّبْ ثوٌسى .ئۆِەض لوپبي ثوٌۇؾ ثىٍەْ ثىطگە ٔبھبٍىزي ھېؽؽىَبرچبْ ئىسى .ئۇٔىڭ
ئبچچىمىٕي وەٌزۈضىسىؽبْ ثىط ئېؽىع ؼۆظ ،ؼەظەپٍۀسۈضىسىؽبْ ثىطەض ئىؿ ـ ھەضىىەد ثوٌّىؽىال،
ٔبھبٍىزي ِۇالٍىٍّىفىپ وېزەرزي .عبھىٍىَەد زەۋضىسە ،ئىؽالِؽب ـىسزەد ثىٍەْ لبضـي چىمىپ،
ِۇئّىٍٕەضگە ـۇٔچە ظۇٌۇَ لىٍؽبْ ثوٌؽىّۇ ،ثەظىسە ئۇالضؼب لبضاپ لبرزىك ئۆوۈٔەرزي.
ھەظضىزي ئۆِەض ِۇؼۇٌّب ْ ثوٌۇـزىٓ ثۇضۇْ رۆد ئبٍبٌؽب ئۆٍٍۀگەْ ثوٌۇپ ،ئۇٔىڭ ئبٍبٌٍىطى
رۆۋۀسىىىٍەضزۇض:
ثىطىٕچىؽي ،ئوؼّبْ ئجىٕي ِەظئۇٕٔىڭ ؼىڭٍىؽي ظەٍٕەپ ثىٕزي ِەظئۇْ ثۇ ئبٍبي ھەظضىزي
ئۆِەضزىٓ رۇؼمبْ ثۇ لىعزىٓ ثبـمب ،ئبثسۇضضاھّبْ ئەي ئەوجەضزىٓ (ھىغطەرزىٓ ئوْ ٍىً ثۇضۇْ)
ئبثسۇٌالھ ئ ىؽىٍّىه ثىط ئوؼۇٌّۇ رۇؼمبٔىسى.
ئىىىىٕچىؽي ،ؼەثىئە :ھەظضىزي ئۆِەض ثۇ ئبٍبٌسىٓ ثبٌىٍىك ثوٌّىؽبْ.
ئۈچىٕچىؽي ،ئۇِّۇ گۈٌؽۈَ ِەٌىىە ثىٕزي ئەِط ذۇظەً :ثۇ ئبٍبي لۇضەٍفٍەضٔىڭ ئەڭ
پبٌۋأٍىطىسىٓ ثىطى ھېؽبثٍىٕىسىؽبْ ئبثسۇٌالھٕي رۇؼمبٔىسى.
رۆرىٕچي ،لەضىجە ثىٕزي ئەثۇ ئۇِەٍَە ِەھعۇِي :ھەظضىزي ئۆِەضٔىڭ ثۇ ئبٍبٌي پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئبٍبٌٍىطىسىٓ ئۇِّۇ ؼەٌەِۀىڭ ؼىڭٍىؽي ثوٌۇپ ،ھەظضىزي ئۆِەض ثۇ
ئبٍبٌسىّٕۇ ثبٌىٍىك ثوٌّىؽبٔىسى.
ھەظضىزي ئۆِەض پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ لىَىٓ ئەھۋاٌسا لبٌؽبٔسا ِەؼٍىھەد ؼوضاٍسىؽبْ
چوڭ ؼبھب ثىٍەضزىٓ ثىطى ئىسى .ثەظىسە وەٌگەْ ۋەھَىٍەض ھەظضىزي ئۆِەضٔىڭ پىىىطٌىطى ثىٍەْ
ئوذفبؾ چىمىپ لبالرزي .ئۇ ،ؼبھبثىٍەضٔىڭ ئبضىؽىسىىي چوڭٍۇق زەضىغىؽىسە ھەظضىزي
ئەثۇثەوطىسىٓ وېَىٓ لبٌؽب ،ئىىىىٕچي ئوضۇٔسا رۇضارزي .عەڭٍەضٔىڭ ھەِّىؽىسە پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالَ ثىٍەْ ثىٍٍە ثوٌۇپ ،ثۇ لەھطىّبٍٔىك ِەٍسأٍىطىسا ئۆظىٕىڭ وۈچي ۋە ھەٍۋىؽي
ثىٍەْ ئەرطاپمب رؤۇٌسى .ئۇِۇ ھەظضىزي ئەثۇثەوطىگە ئوذفبؾ ھەضزائىُ پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ لېفىسا رۇضۇپ ،ئۇٔي لوؼساٍززي ۋە ئۆظ عېٕىٕي ئۇٔىڭ ئۈچۈْ لبٌمبْ لىالرزي.
زۈـّۀگە ھەضگىع ضەھىُ ـ ـەپمەد لىٍّبٍززي .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئەِطٌىطىٕي روٌۇلي
ثىٍەْ ثىغب وەٌزۈضەرزي .ھېچمبچبْ ثىط ِەؼىٍىٕي ئۆظ وۆظ لبضىفي ٍبوي ئىسىَىؽي ثىٍەْ ھەي
لىٍىفمب ئۇضۇّٔبٍززي .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ رەٌىۋىٕي ھەض زائىُ ئۆظ ِۀپەئەرىسىٓ ئۈؼزۈْ
وۆضەرزي .زەضۋەلە ،پەٍؽەِ جەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ربؼىؽي ھەظضىزي ئبثجبؼٕىڭ ِۇؼۇٌّبْ ثوٌۇـىؽب
ئۇ لەزەض ؼۆٍۈٔسىىي ،ئەگەض ئۆظىٕىڭ زازىؽي ذەرزبة ِۇؼۇٌّبْ ثوٌؽبْ ثوٌؽب ،ئۇٔچىٍىه
ؼۆٍۈّٔىگەْ ثوالرزي .چۈٔىي ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِّۇ ئەگەض ذەرزبة ِۇؼۇٌّبْ ثوٌؽبْ
ثوٌؽب ،ئۇٔىڭؽب ئبثجبؼٕىڭ ِۇؼۇٌ ّبْ ثوٌؽىٕىؽب ذۇؾ ثوٌؽبٔسەن ذۇؾ ثوٌّىؽبْ ثوالرزي.
-4117عۇئبي :ئۆِەس سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ دەۋسىذە ئىٍىپ ثىشىٍغبْ جىھبدالسدىٓ -
ٍەسِۇن جېڭي
ھەظضىزي ئۆِەض ئىؽالَ لوـۇٔي ؼەضة رەضەپزە لبرزىك ئۇضۇؾ لىٍىۋارمبْ ثىط ۋالىززب
ذەٌىپىٍىىىە رەٍىٍٕۀسى .زەي ـۇ چبؼالضزا ،ئىؽالَ لوـۇٔي ثىعأؽالضٔىڭ ٔبھبٍىزي چوڭ
لوـۇٔىؽب لبضـي ئۇضۇؾ لىٍىؿ ئۈچۈْ ٍەضِۇن زېگەْ ٍەضگە ٍىؽىٍؽبْ ثوٌۇپ ،ھبظضلي ؼۈضىَۀىڭ
ئىئوضزأىَە چېگطىؽىسىىي زەضئب زېگەْ ٍەضگە لبضاضگبھ لۇضؼبٔىسى .ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىس ئبرٍىك
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لوـۇٕٔىڭ لوِبٔسأي ،ثبؾ لوِبٔساْ ۋە ثبؾ ِەؼٍىھەرچي ئىسى .ثەھەٍۋەد ۋە وۆضەڭ ثىعأػ
لوـۇٔي ئۇضۇؾ ِەٍسأىٕي ذۇززى لبضا ثۇٌۇرزەن لبپٍىؽبْ ثوٌۇپ ،وەٌىۈٔسەن ٍوپۇضۇٌۇپ وېٍىفىە
ثبـٍىسىٌ .ەـىەضٌەض روذزىّبً چۇلبْ ؼبٌؽب ،پوپ ۋە ضاھىجالض ئۇالضؼب ضوھىٌ ِەزەد ثېطىؿ
ئۈچۈْ ٍۇلىطى ئبۋاظزا ئىٕغىً ئولۇٍززي .ئبرٍىك لوـۇٕٔي ثبـالپ ئىؽالَ لوـۇٔىٕىڭ ئەڭ ئبٌسىسا
وېزىۋارمبْ ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىس ئەثۇ ئۇثەٍسەگە ٍېمىٍٕىفىپ« :ؼبڭب ثىط رەٌىّبد ثەضِەوچىّەْ»
زېسى .ئەثۇ ئۇثەٍسە« :اﷲٔىڭ ئەِطى ثىٍەْ رەٌىّبرىڭٕي زەضھبي ئوضۇٔساـمب رەٍَبضِەْ!» زېسى.
ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىس ئۇٔىڭؽبِ« :ۀچە ِۇٔساق لىالٍٍي :ئبۋۋاي ثۇ لوـۇٔؽب لېچىپ لۇرۇالٌّىؽۇزەن
زەضىغىسە ـىسزەرٍىه ھۇعۇَ لىالٍٍيِ .ەْ ئوڭ ۋە ؼوي لبٔبرالضٔىڭ ٍېّىطىٍىپ وېزىفىسىٓ
ئۀؽىطەۋارىّەْ ،ـۇڭب ئبرٍىك لوـۇٕٔي ئىىىىگە ثۆٌۈپ ئۇالضٔىڭ ئبضلب رەضىپىگە ئوضۇٔالـزۇضاٍٍي.
ئەگەض ئوڭ ـ ؼوي لبٔبرٍىطىّىع وەٍٕىگە چېىىٕگىسەن ثوٌؽب ،ئبرٍىك لوـۇْ ئۇالضٔي ئبضلب رەضەپزىٓ
لوؼساٍسۇ» زېسى .ئەثۇ ئۇثەٍسەِۇ« :روؼطا زەٍؽەْ ،ـۇٔساق لىالٍٍي!» زەپ ئۇٔىڭؽب لوـۇٌسى.
ـۇٔىڭ ثىٍەْ ،ذبٌىس ئبرٍىك لوـۇٕٔي ئىىىىگە ثۆٌۈپ ،ئۆظى ئوڭ لبٔبرمب ئبٍطىٍؽبٔالضٔىڭ ثېفىؽب
ئۆرزي ،ؼوي رەضەپىە لەٍػ ئىج ٕي ھۇثەٍطۀي ئوضۇٔالـزۇضزى .ئبٔسىٓ ئەثۇ ئۇثەٍسەگە ئورزۇضىسىىي
لوـۇٕٔىڭ ئەڭ ئبذىطىؽب ثېطىفٕي ثۇٍطىسى .چۈٔىي ،ئەگەض لوـۇْ ربالپەرىە ئۇچطاپ وەٍٕىگە
چېىىٕىپ لبٌؽب ،ئۆظٌىطىٕىڭ ئبضلىؽىسا ئەثۇ ئۇثەٍسۀىڭ لوـۇٔي ثبضٌىمىٕي وۆضۈپ ،چېىىٕىفزىٓ
روذزبپ لبٍزب ھۇعۇِؽب ئۆرزي .ئەثۇ ئۇثەٍسە لوـۇٔىٕىڭ ئبضلىؽب چېىىٕىپ ،ئۆظ ئوضٔىؽب ئەـەضەئي
ِۇثەـفەضەزىٓ ؼەئىس ئىجٕي ظەٍَىسٔي رەٍىٍٕىسى .ئبٔسىٓ ذبٌىس ئېزىٕىڭ ثېفىٕي لوـۇٕٔىڭ
ئەڭ ئبذىطىؽب عبٍالـمبْ ئبٍبٌالض رەضەپىە ثۇضاپ ،ئۇالضؼب« :ئەؼىەضٌەضزىٓ وەٍٕىگە چېىىٕىپ
لبچمبٔالضٔي وۆضؼەڭالض ،ئۇٔي زەضھبي ئۆٌزۈضۈڭالض!» زەپ ثۇٍطۇق ثەضزى .زەضۋەلە ،ئبٍبٌالضِۇ
لوضاٌٍىك ئىسى .ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىس ئەِطٌىطىٕي ثېطىپ ثوٌؽبٔسىٓ وېَىٓ ،ئۆظىٕىڭ ئۇضۇؾ
ؼېپىسىىي ئوضٔىؽب لبٍززي .ھەض ئىىىي رەضەپٕىڭ لوـۇٔي ثىط ـ ثىطىگە ئۇزۇٌّۇ ئۇزۇي وېٍىپ،
ؼەپ ربضرىپ رىعىٍسى.
ئىىىي رەضەپ لوـۇٔي ثىط ـ ثىطىگە لبضىّۇ لبضـي وەٌسى .ئىؽالَ لوـۇٔىٕىڭ
لوِبٔسأٍىطىسىٓ ئەثۇئۇثەٍسە ۋە ٍەظىس ئىجٕي ئەثۇ ؼۇـَبْ ٍبٍٔىطىؽب زەضضاض ئىجٕي ئەي ئەظۋاض،
ھبضىػ ئىجٕي ھىفبَ ۋە ئەثۇ عۀسەي ئىجٕي ؼۇھەًٍ ئىجٕي ئبِىط لبربضٌىمالضٔي ئېٍىپ ،لوـۇْ ثبؾ
لوِبٔسأٍىك ِ ەضوىعى ٔبِىسا ثىعأػ لوـۇٔىٕىڭ لوِبٔسأٍىك ھەٍئىزي ثىٍەْ وۆضۈـۈـىە ِبڭسى.
ؼبھبثىٍەض ثۇ وۆضۈـۈـزە ثىعأؽالضؼب ِۇؼۇٌّبْ ثوٌۇؾ ٍبوي ثبط رۆٌەؾ ۋەٍبوي ئۇضۇؾ لىٍىفزىٓ
ثىطىٕي ربٌالؾ رەوٍىپىٕي ؼۇٔسى .ثىعأؽالض رەضؼبٌىك لىٍىپ ئۇضۇؾ لىٍىفٕي ربٌٍىسى .ـۇٔىڭ
ثىٍەْ ،ئۇضۇؾ ضەؼّىٌ ثبـالٔؽبْ ثوٌسى .ئۇ وۈٔي ،ھىغطەرٕىڭ ئوْ ئۈچىٕچي ٍىٍي ،ضەعەة
ئېَىٕىڭ زەؼٍەپىي وۈٍٔىطى ئىسى.
ثىعأؽالض ئبۋۋاي ئىؽالَ لوـۇٔىٕىڭ ئوڭ لبٔىزىؽب ھۇعۇَ ثبـالپ ،ئبؼزب ـ ئبؼزب ئورزۇضىؽب
لبضاپ ؼىٍغىسى .ثۇ ۋالىززب ،چوڭ ؼبھبثە ۋە ِەـھۇض لوِبٔساْ ِۇئبظ ئىجٕي عەثەي ِۇٔساق زەپ
زۇئب لىٍىۋاربرزي:
« ئي پەضۋەضزىگبضىُ! زۈـّۀٍىطىّىعٔىڭ پۇرٍىطىٕي رىزطىزىپٍ ،ۈضەوٍىطىگە ۋەھىّە ؼبي!
ثىعگىّۇ عبؼبضەد ۋە ؼەٍطەد ئبرب لىٍىپ ،ؼەْ ٍوٌؽب لوٍؽبْ ـەضىئەد ھۆوۈٍِىطىگە ھەضزائىُ
ئىزبئەد لىٍىفىّىع ئۈچۈْ ثىعگە ٍبضزەَ لىً! ثىعگە زۈـّۀٍى طىّىع ثىٍەْ وۆوطەن وېطىپ ئۇضۇؾ
لىٍىسىؽبْ ـىغبئەد ثەض ۋە ئىالھىٌ رەلسىطگە ضاظىّۀٍىه ثىٍەْ ثوٍۇْ ئېگىفىە ِۇٍەؼؽەض لىً،
ئي ضەثجىُ!»
ئۇضۇـٕىڭ زەؼٍەپىي لەزەٍِىطىسە ثىعأػ ؼەپٍىطىسىىي ئەضەة ظۇثەٍسىٍەض ِەؼٍۇثىَەرىە
ئۇچطاپ ،چۇلبْ ؼبٌؽبْ پېزي وەٍٕىگە چېىىٕىفىە ثب ـٍىسىِ .ۇؼۇٌّبٔالض ثوٌؽب ،ثىعأؽالضؼب
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ثوٌؽبْ ھۇعۇِىٕي رېرىّۇ ئبـۇضۇپ ،ئۇالضزىٓ ربالپەرىە ئۇچطاپ لېچىفمب ثبـٍىؽبٔالضٔي وەٍٕىگە
لبٍزۇضۇـمب پۇضؼەد ثەضِەؼٍىه ئۈچۈْ زۈـّۀٕي پەضىفبْ لىٍىفمب ثبـٍىسى .ئىؽالَ لوـۇٔىسىٓ
لبچّبلچي ثوٌؽبٔالضٔي ئبٍبٌالض روؼزي .ـۇٔىڭ ثى ٍەْ لوـۇْ ئۆظىٕي ئوڭفىۋاٌسى .ئۇضۇؾ
ـىسزەرٍىه زاۋاٍِىفىۋاربرزي .ثىعأؽالض ئىؽالَ لوـۇٔىٕىڭ ئوڭ رەضىپىگە ھۇعۇَ لىٍىپ ،ئۇالضٔي
ئوڭ رەضەپىە لوؼالۋارمبْ ثىط ۋالىززب ،ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىس لوي ئبؼزىسىىي ئبرٍىك ئەؼىەضٌىطى ثىٍەْ
ثىعأؽالضٔىڭ ؼوي لبٔىزىؽب ھۇعۇَ لىٍسى .ثۇ ھۇعۇِسا ِۇؼۇٌّبٔالض ثىعأؽالضٔىڭ ئبٌزە ِىڭ
ئەؼىىطىٕي ٍولبرزي .ئبٔسىٓ ذبٌىس لوِبٔسأٍىمىسىىي ئبرٍىك ٍۈظ ئەؼىەض ثىٍەْ ثىعأؽالضٔىڭ
ِىڭسەن ئەؼىىطىگە ھۇعۇَ لىٍىپ ئۇالضٔي ربالپەرىە ئۇچطارزي ۋە ذېٍي ۋالىزمىچە ئۇالضٔىڭ
وەٍٕىسىٓ لوؼالپ ٍۈضگۀسىٓ وېَىٓ وەٍٕىگە لبٍززي .ئۇالض لبٍزىپ ثبضؼبٔسا( ،ئبٌسىٕمي ثۆٌۈٍِەضزە
ؼۆظٌەپ ئۆرۈٌگۀسەن) لبضاضگبھمب ِەزىٕىسىٓ ئەۋەرىٍگەْ ِەوزۇة ٍېزىپ وەٌگۀىسىِ .ەوزۇثزب
ھەظضىزي ئەثۇثەوطىٕىڭ ۋاپبد ثوٌؽبٍٔىمي ،ئۇٔىڭ ئوضٔىؽب ھەظضىزي ئۆِەضٔىڭ ذەٌىپىٍىىىە
ؼبٍالٔؽبٍٔىمي ۋە ئەثۇ ئۇثەٍسۀىڭ ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىسٔىڭ ئوضٔىؽب ثبؾ لوِبٔساْ ثوٌۇپ
رەٍىٍٕۀگۀٍىىي ٍېعىٍؽبٔىسى.
ئۇضۇؾ ۋەظىَىزي ؼەي پەؼٍەپ لبٌؽبْ ثىط ۋالىززب ،ضۇَ (ثىعأػ) ؼەپٍىطى ئبضىؽىسىٓ
گېئوضگي ) (Georgeئىؽىٍّىه ثىط لوِبٔساْ ئورزۇضىؽب چىمىپ ،ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىس ثىٍەْ
وۆضۈـّەوچي ثوٌؽبٍٔىمىٕي ئېَززي .ذبٌىس ئۇٔىڭ رەوٍىپىٕي لوثۇي لىٍىپ ئورزۇضىؽب چىمزي.
ئىىىي لوِبٔساْ ثىط ـ ثىطىگە ـۇ لەزەض ٍېمىٕالـزىىي ،ئبرٍىطى ثىط ـ ثىطىگە ٍبّٔۇ ٍبْ وەٌگۀىسى.
گېئوضگي ذبٌىس ثىٍەْ ؼۆظٌەـزي .وېَىٓ ،گېئوضگي لوٌىسىىي لبٌمبٕٔي ٍەضگە پىطلىطىزىپ ربـالپ
ذبٌىسلبِ« :بڭب ئىؽالِٕي ئۆگەد!» زېسى .ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىس ئۇٔي ئېٍىپ چېسىطىؽب لبٍززي .ئبۋۋاي
ئۇٔىڭؽب ربھبضەد ئبٌسۇضۇپ ،ثىطٌىىزە ئىىىي ضەوئەد ٔبِبظ ئولۇزى .ثۇ ۋالىززب ،ثىعأػ لوـۇٔي
ِۇؼۇٌّبٔالضؼب ـىسزەد ثىٍەْ ھۇعۇَ لىٍىپ ،ئۇالضٔي ربوي (لوـۇٕٔىڭ ئبضلىؽىؽب عبٍالـمبْ)
ئىىطىّە ۋە ر بؼىؽي ھبضىؽٕىڭ لوِبٔسأٍىمىسىىي ِۇزاپىئە ؼەپٍىطىگىچە چېىىٕسۈضگۀىسى .ثۇ
ئەھۋإٌي وۆضگەْ ذبٌىس ۋە گېئوضگي ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ئبٌسىؽب ئۆرۈپ ،ضۇِالضؼب لبضاپ ئېزىٍسى ۋە
اﷲٔىڭ ٍبضزىّي ثىٍەْ ئۇالضٔي ربالپەرىە ئۇچطارزي .ئەپؽۇؼٍىٕبضٌىمي ،گېئوضگي ثۇ لېزىٍّىك
ھۇعۇِسا زۈ ـّۀسىٓ ظەضثە ٍەپ ـېھىذ ثوٌسى .اﷲ ئىؽالِٕىڭ ثۇ ـېھىزىگە ضەھّەد لىٍؽۇْ!
ئۇضۇؾ ئەڭ ـىسزەرٍىه ئېٍىپ ثېطىٍؽبْ ثۇ وۈٔسەِ ،ۇؼۇٌّبٔالض پېفىٓ ۋە زىگەض ٔبِبظٌىطىٕي
پەلەد ئىّب ـ ئىفبضەد ئبضلىٍىمال ئولۇٍبٌىسىٔ .بِبظـبَ ۋە ذۇپزۀٕىڭ ۋالزىٕىّۇ وېچىىزۈضزى .ثۇ
ئۇضۇـزب ئىىطىّە ئىجٕي ئەثۇ عەھىً ،ئۇٔىڭ ربؼىؽي ھبضىػ ئىجٕي ھىفبَ ،ئىىطىّۀىڭ ئوؼٍي
ئبِىط ،ؼەٌەِە ئىجٕي ھىفبَ ،ئبِىط ئىجٕي ؼەئىس ،ئەثجبْ ئىجٕي ؼەئىس ،ھىفبَ ئىجٕي ئەي ئبغ ۋە
ئبِىط ئىجٕي رۇـەًٍ لبربضٌىمالض ـېھىذ ثوٌسى .ثۇ ئۇضۇـزب ،ئەثۇؼۇـَبْ لبربضٌىك ثىط لبٔچە
ِۇعبھىس وۆظىسىٓ ئبٍطىٍسى .ئەثۇ ؼۇـَبٕٔىڭ ثىط وۆظى ھۇٔەٍٓ عېڭىسا وۆضِەغ ثوٌۇپ
لبٌؽبٔىسىٍ .ۀە ثىط وۆظى ٍەضِۇن عېڭىسا لۇٍۇٌۇپ وەرزي ،ـۇٔىڭ ثىٍەْ ،ئۇٔىڭ ھبٍبرىٕىڭ لبٌؽبْ
لىؽّي ئەِب ئۆرزي .ثۇ ئۇضۇـزب ئەِب ثوٌۇپ لبٌؽبْ ثبـمب ِۇعبھىسالض ِۇٔۇالض ئىسىِ :ۇؼىطە ئىجٕي
ـەئجە ،ھبـىُ ئىجٕي ئۇرجە ئىجٕي ئەثۇ ۋەلمبغ ،ئەي ئەـئبغ ئىجٕي لەٍػ ،ئبِىط ئىجٕي ِبزى
لەضىت ،لەٍػ ئىجٕي ئەي ِەوفۇھ ۋە ثبـمب ثىط لبٔچىؽي...
ضۇِالض(ثىعأؽالض) ئۇضۇـٕي ربـالپ ،رەضەپ ـ رەضەپىە لېچىفزيِ ،ۇؼۇٌّبٔالض ئۇالضٔىڭ
ئبضلىؽىسىٓ ذېٍي ثىط ۋالىزالضؼىچە لوؼالپ ٍۈضزى .ثۇ ئۇضۇؾ ئبذىطالـمبٔسىٓ وېَىٓ ،زەِەـك
(ھبظىطلي ـبَ) ،ھىّػ ـەھىطىٕىڭ ذەٌمي ِۇؼۇٌّبٔالض ثىٍەْ ئىززىپبلٍىفىؿ ئەھسىٕبِىؽي
رۈظزى .چۈٔىي ،ثىعأػ ئەؼىەضٌىطى ثۇ رۇپطالالضٔىڭ وۆپىٕچىؽىٕي ربـالپ وەرىەچىە ،ثۇالض
لوؼسىؽۇچىؽىع لبٌؽبٔىسى .ئۇٔىڭ ئۈؼزىگە ،ھېطاوٍىَۇغ ھىّؽزىٓ چىمىپ ،ئۆظىٕىڭ ئەؼىىطىٌ
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ثبظىؽي ،لوـۇٍٔىطىٕىڭ ؼەپەض ۋە لوِبٔسأٍىك ِەضوىعى لىٍىۋاٌؽبْ ئبٔزبوَبؼب ثېطىپ
عبٍالـمبٔىسى.
ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىسرىٓ وېَىٓ لوـۇٕٔىڭ ثبؾ لوِبٔسأي ثوٌۇپ رەٍىٍٕۀگەْ ئەثۇ ئۇثەٍسە
ئبِىط ئىجٕي ئەي عەضضاھ ثىعأػ لوـۇٔىٕي لوؼالـمب لبرٕبـّىؽبْ ئەؼىەضٌەضٔي ٍىؽىپِ ،ەضط
ئەغ ؼەـەض زېگەْ ٍەضگە لبضاپ ھەضىىەرٍۀسى .چۈٔىي ،ثىعأػ لوـۇٔىٕىڭ ـىھً زېگەْ ٍەضگە
لبٍزب ٍىؽىٍىۋارمبٍٔىمي ھەلمىسە ذەۋەض ٍېزىپ وەٌگۀىسى .ئەثۇ ئۇثەٍسە ثۇ ذەۋەضٔي ئبڭالپ،
زەؼٍەپ ثىط ئبظ ئىىىىٍىٕىپ لبٌسى .چۈٔىي ،ئۇ ـبِؽب ثېطىپ ئۇ ٍەضزە رۇضۇؾ ٍبوي ـىھٍگە
لبضاپ ھەضىىەرٍىٕىفىە لبضاض ثېطەٌّىسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ،ثۇ ئەھۋإٌي ثىٍسۈضۈپ ،پىىىط ئېٍىؿ ۋە
ـۇ رەٌىّبد ثوٍىچە ھەضىىەرٍىٕىؿ ِەلؽىزىسە ذەٌىپىگە ذەۋەض ٍوٌٍىسى .ذەٌىپە ئۇٔىڭؽب ئىفٕي
ـبِسىٓ ثبـٍىفي وېطەوٍىىىٕي ،ثۇ ٍەض (ـبَ) ثىعأػ لوـۇٔىٕ ىڭ ِەضوىعى ۋە ؼۈضىَۀىڭ
لەٌئەؼي ثوٌؽبچمب ؼىزطارېگىَىٍىه ئوضٔىٕىڭ ثەوّۇ ِۇھىُ ئىىۀٍىىىٕي ئىعاھالپ رەٌىّبد ثەضزى .
زەضۋەلە ،ثۇ ئەِطٔبِە ئەثۇ ئۇثەٍسۀىڭ لوٌىؽب رېگىپ وۆپ ئۆرّەٍال ـىھً ـبِسىٓ ثۇضۇْ
ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ لوٌىؽب چۈـۈپ ،ھەظضىزي ئۆِەضٔىڭ ئبضظۇؼي ئەِەٌگە ئبـزي.
-4114عۇئبي :فىھً ئۇسۇؽي
ـىھً ٔبھبٍىزي رېع ؼۈضئەرزە ـەرىھ لىٍىٕسى .ئەثۇ ئۇثەٍسە ئۇ ٍەضگە ـۇضەھجىً ئىجٕي ھەؼۀە
لوِبٔسأٍىمىسا ثىط لوـۇْ ئەۋەرىۀىسى .ثىعأػ لوـۇٔىٕىڭ ِ 80ىڭ ئەرطاپىسا ٌەـىىطى ثبض
ئىسى .ئەؼٍىسە ثىعأؽالض ثۇ ٍەضزىىي ؼۇالضٔي لبِبي لىٍىپ ،ئىؽالَ لوـۇٔىٕىڭ ـبضائىزىٕي
لىَىٕالـزۇضۇؾ ئۈچۈْ ثىط ٍۈضۈؾ رەزثىطٌەضٔي ٍوٌؽب لوٍؽبٔىسى .ئەِّب ِۇؼۇٌّبٔالض (اﷲٔىڭ
ٍبضزىّي ثىٍەْ) ثۇ لىَىٓ ـبضائىزمب لبضىّبًٔ ،بھبٍىزي رېع ؼۈضئەرزە ھۇعۇَ لوظؼبپ ئۈؼزۈٍٔۈوٕي
لوٌؽب وەٌزۈضزى ۋە ـبِسىٓ ثۇضۇْ ـىھً ثىٍەْ ثەٍؽبٕٔي ـەرىھ لىٍىپ ثوٌسى.
-4113عۇئبي :دەِەؽك (ؽبَ) ٔىڭ فەجھي
ـىھً ـەرىھ لىٍىٕؽبٔسىٓ وېَىٓ ،ئەثۇ ئۇثەٍسە ـبِٕىڭ ـەرىھ لىٍىٕىفىٕي ئبؼبٔالـزۇضۇؾ
ئۈچۈْ ئەثۇي ئۀۋەض ئەغ ؼەٌەِىٕي ثىط ثۆٌەن لوـۇٔؽب لوِبٔساْ لىٍىپ ربثەضٍبٔي ـەرىھ لىٍىفمب
ئەۋەرزي .ثبؾ لوِبٔساْ ئەثۇ ئۇثە ٍسە ئۆظ لوِبٔسأٍىمىسىىي لوـۇٕٔي ثبـالپ ـبِؽب ٍۈضۈؾ لىٍسى.
ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىسٔي لوـۇٕٔىڭ ئورزۇضا لىؽّىٕىڭ لوِبٔسأي لىٍىپ رەٍىٍٕىسى .ئۆظى ؼوي
لبٔبرٕىڭ ،ئەِط ئىجٕي ئبغ ئوڭ لبٔبرٕىڭ لوِبٔسأي ئىسى .ئەٍَبز ئىجٕي ؼۀەَ ئبرٍىك لوـۇٔؽب،
ـۇضاھجىً ئىجٕي ھەؼۀە ثوٌؽب ،پىَبزە لوـۇٔؽب ثبؾ ئىسى .ثۇ ئبضىسا ،ئەثۇ ئۇثەٍسە لوي ئبؼزىسىىي
لوِبٔسأالضزىٓ ظىً لەالٔي ثىط رۈِەْ ئەؼىەضگە ثبؾ لىٍىپ ،زەِەـك ثىٍەْ ھىّػ ـەھەضٌىطى
ئبضىؽىؽب ئەۋەرزي .ثۇ ثىط رۈِەْ ئەؼىەض ثىعأؽالضٔىڭ ـبِؽب ـىّبٌسىٓ ئەۋەرىسىؽبْ ٍبضزەِچي
لوـۇٕٔىڭ ئبٌسىٕي روؼۇٍززي .ئۇٔسىٓ ثبـمب ،ئەثۇززەضزا ثبـچىٍىمىسىىي ثىط رۈِەْ ئەؼىەضٔي
زەِەـممە ٍېمىٓ ٍەضزىىي ثبضظا زېگەْ عبٍؽب ئەۋەرىپ ،ۋالزي وەٌگۀسە ـەھەضٔي لوضـبۋؼب ئبٌؽبْ
ئىؽالَ لوـۇٔىؽب ئبضلب رەضەپزىٓ ٍبضزەَ لىٍىفمب لوٍۇپ لوٍسى.
ئەثۇ ئۇثەٍسە زەِەـمٕىڭ ـەرھىٕي ئبؼبٔالـزۇ ضۇؾ ئۈچۈْ ـەھەضٔىڭ ثبضٌىك زەضۋاظىٍىطىٕىڭ
ئەھۋاٌىٕي ثىٍىپ وېٍىؿ ۋە ِەٌۇِبد ئىگەٌٍەؾ ِەلؽىزىسە لوـۇٔسىٓ ئۈچ ٔەپەض ئەؼىەضٔي
ربٌالپ ـەھەضگە ئەۋەرزي .ئۇ ـبِٕىڭ ـەرھي ئۈچۈْ ٍۀە ثىط ِەظگىً ذەٌىپىٕىڭ رەٌىّبرٍىطىٕي
وۈرزي .وۆپ ئۆرّەً ،ذەٌىپىسىٓ ـەھەضگە ٍۈضۈؾ لىٍىؿ روؼطىٍىك ئەِط وەٌسى .ئەثۇ ئۇثەٍسە
ثەـىط ئىجي وەئەثٕي ثىط روپ ئبرٍىك لوـۇٔؽب ثبؾ لىٍىپ ٍەضِۇومب عبٍالـزۇضۇپ ،ئۆظى لوـۇٕٔي
ثبـالپ ـبِٕي لوضـبۋؼب ئبٌسىِ .ۇؼۇٌّبٔالض زۈـّۀٍىطىگە لبضىؽبٔسا ٔەچچە ھەؼؽە ئبظ ثوٌؽىّۇ،
ئېٍىپ ثبضؼبْ ھەض ثىط ئۇضۇـزب زىٍٍىطىسىىي وۈچٍۈ ن ئىّبْ ؼبٍىؽىسا زۈـّۀٍىطىٕي ٍەض ثىٍەْ
ٍەوؽبْ لىٍسى .ئۇٌۇغ ؼبھبثە ئەثۇ ئۇِبِەِۇ ئۀە ـۇ وۈچٍۈن ئىّبٔي ثىٍەْ ئۆظى ٍبٌؽۇظ ـبَ
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زەضۋاظىؽىؽىچە ٍېزىپ ثبضزى .زۈـّۀٕىڭ ئىفىىىٕىڭ ئبٌسىؽب وېٍىپ ،وېچىٕي ھېچمبٔساق
ذەۋپؽىطىّىگەْ ،ھوٌۇلّىؽبْ ھبٌسا ٍبٔپبـالپ ٍېزىپ ئۆرىۈظزى .ئەرىگەْ ؼەھەضزە ،ئوضٔىسىٓ
رۇضۇپ ربھبضىزىٕي ئبٌسى ۋە ٔبِىعىٕي ئولۇزى .ئبٔسىٓ زۈـّەْ ٔۆۋەرچىؽىٕي ثىط ئۇضۇؾ ثىٍەْ
ٍەضگە ٍىمىزىپ ،لبضاضگبھمب ثۇ ۋەظىپىٕي ِۇۋەپپىمىَەرٍىه ئوضۇٔساـٕىڭ ذۇـٕۇزٌىمىسا لبٍززي.
ئۀە ـۇ ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ رەۋضۀّەغ ئىّبٔي ،ؼەٍطەد ـ ـىغبئىزي ،عبؼبضەد ۋە پىساوبضٌىمي
ؼبٍىؽىسا ضۇِالضٔىڭ ٍۈضەوٍىطى عىؽىٍساپ ،ذەٌمي ۋەھىّە ئىچىسە الغ ـ الغ رىزطەپ،
ئەؼىەضٌىطىٕىڭ ثبـٍىطى ؼبڭگىالپ ،ضوھي چۈـۈپ وەرىۀىسى .ئىؽالَ لوـۇٔي ـبِؽب ٍۈضۈؾ
لىٍىپ ،ئبٌسى ثىٍەْ ـەھەضگە ٍېمىٓ ٍەضزىىي ئەي ؼۇرب زەپ ئبربٌؽبْ ثبؼۇ ـ ثوؼزبٍٔىك ۋە
ئېىىٕعاٌىممب وىطزى .لوـۇْ ـەھەضگە ـەضق رەضەپزىٓ ٍېمىٍٕىفىپ ،ـەھەضٔي ئبٌسىٓ ثەٌگىٍۀگەْ
پىالْ ۋە ئوضۇٔالـزۇضۇؾ ثوٍىچە لوضـبۋؼب ئبٌسى .ئورزۇضا لىؽىّؽب لوِبٔسأٍىك لىٍىۋارمبْ ذبٌىس
ئىجٕي ۋەٌىس ـەھەضٔىڭ ـەضلىٌ زەضۋاظىؽىسىٓ لەٍؽەْ زەضۋاظىؽىؽىچە ثوٌؽبْ ؼېپىً ئەرطاپىٕي
لوضـبۋؼب ئېٍىپ ،ئۇ ٍەضزىٓ ـەھەضٔىڭ عۀۇثىؽىچە لوـۇٍٔىطىٕي ئوضۇٔالـزۇضزىٍ .ەظىس ئىجٕي
ئەثۇ ؼۇـَبْ وىچىه زەضۋاظىسىٓ لەٍؽەْ زەضۋاظىؽىؽىچە ثوٌؽبْ ئبضىٍىمٕي ئۆٌچەۋاربرزي .ئەثۇ
ئۇثەٍسە ثوٌؽب ،ؼەضة رەضەپزىٓ عبثىَە زەضۋاظىؽىؽب ٍېزىپ ثېطىپ ،ئۇ ٍەضزىٓ وىچىه
زەضۋاظىؽىچە ثوٌؽبْ ئبضىٍىمٕي لوضـبۋؼب ئبٌسى .لوـۇٕٔىڭ ؼوي لبٔىزي ـەھەضٔىڭ ـىّبي
رەضىپىسىٓ ئبٍٍىٕىپ لوضـبۋؼب ئبٌسى .ئەِط ئىجٕي ئبغ لوِبٔسأٍىمىسىىي لوـۇٕٔي ثبـالپ روِبغ
زەضۋاظىؽىؽب ٍېزىپ وەٌسى .ـۇضاھجىً ئىجٕي ھەؼۀە ثبثۇي ـەضازىػ ۋە ثبثۇغ ؼبال َ زەضۋاظىٍىطىٕي
وؤزطوي ئبؼزىؽب ئبٌسى .ـبَ ِبٔب ِۇـۇ ـەوىٍسە ثىط لبٔچە ئبٍؽىچە لوضـبۋؼب ئېٍىٕسى ۋە ئبذىطى
ـەھەض پۈرۈٍٔەً ئىفؽبي لىٍىٕسى .ئۇ وۈٔي ،ھىغطەرٕىڭ ئوْ رۆرىٕچي ٍىٍىٕىڭ ضەعەپ ئېَي
ثوٌۇپٍ ،ەضِۇن عېڭىسىٓ زەي ثىط ٍىً ئۆرىۀىسى.
زەِەـمٕىڭ ـەرھىسىٓ وېَىٓ ،ھەظضىزي ئۆِەض ثبؾ لوِبٔساْ ئەثۇ ئۇثەٍسەگە ذەۋەض ٍوٌالپ،
ئەٍٕي ۋالىززب ئىطالزىٓ وەٌزۈضۈٌگەْ لوـۇٕٔي ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىس ثىٍەْ لبٍزب ئىطالمب ئەۋەرىفىٕي
ثۇٍطىسى .ثۇ لوـۇٔالض ئىطاْ رەضەپزە عىھبز لىٍىۋارمبْ ئىؽالَ لوـۇٔىؽب ٍبضزەِچي ثوالرزي.
-4112عۇئبي :ثەلەئە ۋەلەعي
ئۇٔسىٓ ؼىطد ،ئەثۇ ئۇثەٍسە ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىس ثبـچىٍىمىسىىي ثىط ثۆٌەن لوـۇٕٔي
ثەلەئەگە ئەۋەرىۀىسى .ذبٌىس ثۇ ٍەضگە ٍېزىپ وەٌگۀسە ،ؼىٕبْ ئىؽىٍّىه لوِبٔسإٔىڭ
ثبـچىٍىمىسىىي ثىط ثۆٌەن ثىعأػ لوـۇٔي ِۇؼۇٌّبٔالضؼب ـىسزەرٍىه ھۇعۇَ لىٍسى .ثۇ ۋەلە ٍۈظ
ثەضگ ەْ ِەٍؽۇْ ثۇٌىمي زېگەْ ٍەضزە ثىط ِۇٔچىٍىؽبْ ِۇؼۇٌّبْ ئەؼىەض ـېھىذ ثوٌسى .ـۇ
وۈٔسىٓ ئېزىجبضەْ ئۇ ٍەض ـېھىزٍەض ثۇٌىمي زەپ ئبرىٍىفمب ثبـٍىسى .ثۇ ۋەلەزىٓ وېَىٓ ،ذبٌىس
ٍوٌىٕي زاۋاِالـزۇضۇپ ثەلەئۀىڭ ـىّبٌىسىىي ثەئەٌجەق زېگەْ ٍەضگە ٍېزىپ ثبضزى ۋە ئۇ ٍەضٔىڭ
ذەٌمي ثىٍەْ رىٕچٍىك ئەھسىٕبِىؽي رۈظۈؾ ئبضلىٍىك ،ئۇالضٔىّۇ ئىؽالَ رۇپطالٍىطىؽب لبرزي.
-4118عۇئبيِ :بسجۇسسۇَ ئۇسۇؽي ۋە ھىّغٕىڭ فەجھي
ئەثۇ ئۇثەٍسە ـەذؽەْ ئۆظى ثىط ثۆٌەن لوـۇٔؽب لوِبٔسأٍىك لىٍىپ ،ـىّبٌؽب لبضاپ ؼەپەضگە
چىمزي ۋە ظىذ رەال زېگەْ ٍەضگە ٍېزىپ وەٌسى .ثۇ ٍەض ،ھبضىعلي ئەي وبزىفەگە ٍېمىٓ ؼۀىََەرۇي
ئۇلبثٕىڭ ئبذىطلي ٔۇلزىؽي ئىسى .زەي ـۇ ٍەضزە ،ئەثۇ ئۇثەٍسەگە ثىعأػ ئىّپېطاروضى
ھېطاوٍىَۇؼٕىڭ ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ئۈؼزىگە پبرطىئبضخ رېئوزوض لوِبٔسأٍىمىسا لوـۇْ ئەۋەرىۀٍىىي
ھەلمىسە ذەۋەض ٍېزىپ وەٌسى.
ثىعأػ لوـۇٔي زە ِەـمٕي لۇرۇٌسۇضۇؾ ذىَبٌىسا ِبضعۇضضۇِؽب لبضاپ وېٍىۋاربرزي .ئەثۇ
ئۇثەٍسە لوـۇٕٔي ثبـالپ رېئوزوض لوِبٔسأٍىمىسىىي لوـۇٔؽب لبضـي ٍۈضۈؾ لىٍسى .ذبٌىس ثوٌؽب،
ثىعأػ لوـۇٔىٕي ئبضلب رەضەپزىٓ لوضـىسى ۋە ئۇضۇؾ ثبـالٔسى .ضۇَ ٌەـىەضٌىطىسىٓ ئبٔسا ـ ؼبٔسا
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لېچىپ لۇرۇٌؽبٍٔىطىسىٓ ثبـمب ھېچىىُ ؼبق لبٌّىسى .رېئوزوضٔي ذبٌىس ئۆٌزۈضزى .ئەثۇ ئۇثەٍسە
ئۇٔسىٓ ثبـمب ـىٕەغ ئىؽىٍّىه ثىط پبرطىئبضخ ثىٍەْ رولۇٔۇـزي ۋە ئۇٔي ئۆٌزۈضزى .ئۇٔىڭ
ٌەـىەضٌىطى ھىّؽمب لبضاپ لبچزي ،ئەثۇ ئۇثەٍسە ئۇالضٔي لوؼالپ وەرزي .ذبٌىس رېئوزوضٔي
ئۆٌزۈضگۀسىٓ وېَىٓ ،ئەثۇ ئۇثەٍسۀىڭ وەٍٕىسىٓ ھىّؽمب لبضاپ ٍوٌؽب چىمزي .ھىّؽمب ٍېزىپ
ثبضؼبٔسىٓ وېَىٓ ،ئىىىىؽي ثىطٌىفىپ ـەھەضٔي لوضـبۋؼب ئبٌسى .لوضـبۋ ٍۀە ئۇظۇٔؽىچە زاۋاَ
لىٍسى .لىؿ ِەۋؼۈِي وەٌسى ۋە ھبۋا لبرزىك ؼوؼۇق ثوٌۇپ وەرزي .ـۇٔسالزىّۇِ ،ۇؼۇٌّبٔالض
ؼەۋضچبٍٔىك وۆضؼىزىپ ،لبرزىك ثەضزاـٍىك ثەضزى .لىؿ ؼوؼۇلي ؼەي ثوـبپ لبٌؽبٔسىٓ وېَىٓ،
ِۇؼۇٌّبٔالض ِۇھبؼىطىٕي رېرىّۇ چىڭىززي .ـەھەض ئبھبٌىؽي ثەضزاـٍىك ثېطەٌّەًٍ ،ۇضد
چوڭٍىطىٕي ِۇؼۇٌّبٔالضؼب رەؼٍىُ ثوٌۇـمب ِەعجۇضٌىسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ،زەِەـك ئەھسىٕبِىؽىگە
ئوذفبؾ ثىط ئەھسىٕبِە رۈظۈٌسى .ظې ّىٓ ثبعؽب ثبؼالٔسى ،ئىمزىؽبزىٌ ئەھۋاٌي ٍبذفي ثوٌؽبٔالضِۇ
عىعٍە رۆٌەٍسىؽبْ ثوٌسى .ئەثۇ ئۇثەٍسە لوٌؽب وەٌزۈضۈٌگەْ ثۇ ظەپەضٌەضٔىڭ ذۇـرەۋىطىٕي ذەٌىپىگە
ٍەرىۈظۈؾ ۋە ٍىؽىۋېٍىٕؽبْ ؼۀىّەرٍەضٔىڭ ثەـزىٓ ثىطىٕي زۆٌەد ذەظىٕىؽىگە ٍوٌالؾ
ِەلؽىزىسە ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ِەؼئۇزٔي ِەزىٕىگە ئەۋەرزي .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ثىط ۋالىززب ،ئەثۇ ئۇثەٍسە
ھەظضىزي ئۆِەضٔىڭ ھېطاوٍىَۇغ ِەؼىٍىؽي ھەلمىسىىي پىىىط ۋە رەٌىّبرٍىطىٕىّۇ وۈرۈۋاربرزي.
ذەٌىپىسىٓ ئۇٔىڭؽب (ثوٌۇپّۇ ئەثۇ ئۇثەٍسۀىڭ) ھىّؽزب رۇضۇـي ھەلمىسە ثۇٍطۇق وەٌسى.
-4118عۇئبي :لىٕٕەعشىٕىڭ فەجھي
ثبؾ لوِبٔساْ ئەثۇ ئۇثەٍسە ھىّؽٕىڭ ـەرھىسىٓ وېَىٓ ،ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىسٔي ثىط ثۆٌەن
ئەؼىەضگە لوِبٔساْ لىٍىپ لىٕٕەؼىە ئەۋەرزي .ذبٌىس ـەھەضٔي لوضـبپ ،ئۇالض ثىٍەْ ئۇضۇـزي ۋە
ربالپەرىە ئۇچطىسى .ثۇ ِۇٔبؼىۋەد ثىٍەْ ئەثۇ ئۇثەٍسەزىٓ وەچۈضۈَ ؼوضاـمب ِەعجۇض ثوٌسى.
وېَىٕچە ،لەرئىٌ ثوـبـّبً ئۇضۇؾ لىٍىپ ـەھەضٔي ئېٍىفمب ِۇۋەپپەق ثوٌسى .ثۇ ،ھىغطەرٕىڭ
ئوْ ثەـىٕچي ٍىٍي ئىسى.
-4111عۇئبي :ئەجٕبدەٍٕٕىڭ فەجھي
ئبِىط ئىجٕي ئەي ئبغ ھەظضىزي ئۆِەضٔىڭ رەٌىّبري ثوٍىچە ئەعٕبزەٍٕگە لبضاپ ٍۈضۈؾ لىٍسى.
ئبِىط ئىجٕي ئەي ئبغ ئبضلب رەضەپزىٓ ٍبضزەِچي لوـۇْ ٍېزىپ وەٌگۀسىٓ وېَىٓ ،لوـۇٕٔي
رەڭفەپ ضاِەٌال ۋە لۇززۇؼمب ِەٌۇَ ؼبٔسا ئەؼىەض ئەۋەرزي .ئۇالضٔىڭ ثۇ ئىىىي ٍەضزىىي ثىعأػ
لوـۇٔىٕي ئبۋاضە لىٍىپ رۇضۇؾ ۋە ئۇالضٔىڭ ئبضربثوْ لوـۇٔىؽب ٍبضزەِگە وېٍىفىٕي روؼۇپ
رۇضۇـىٕي وۆظزە رۇرمبٔىسى .ـۇٔچە وۆپ رىطىفچبٔ ٍىك وۆضؼىزىٍگەْ ثوٌؽىّۇ ،ئەعٕبزەٍٕٕىڭ
ـەرھي وەٍٕىگە ؼۈضۈٌۈپ وەرزي .ثۇ ئبضىسا ،زىپٍوِبرىه وۆضۈـۈـٍەضِۇ لوٍۇلٍىفىپ وەرزي.
ئىىىي رەضەپ ئبضىؽىسا ئەٌچىٍەض روذزىّبً ثېطىپ ـ وېٍىپ ٍۈضەرزي .ثۇ ئەھۋاي ،رېزىه ۋە ظېطەن
ئەِط ئىجٕي ئبؼٕىڭ وۆڭٍىگە پەلەرال ٍبلّىسى ۋە ئۆظى ثىط پىالْ رۈظزى .وېَىٓ ،ئەعٕبزەٍٕسە
ٍەضِۇوزىىىگە ئوذفبؾ ِۇؼۇٌّبٔالض ثىٍەْ ثىعأؽالض ئبضىؽىسا لبٍٔىك عەڭ ٍۈظ ثەضزى.
ِۇؼۇٌّبٔالض ئبذىطى ئۈؼزۈٍٔۈوٕي ئىگەٌٍەپ ئەعٕبزەٍٕگە ثېؽىپ وىطزى ۋە ثەٍزۇي ِەلسەؼىە
لبضاپ ئىٍگىطىٍىسى.
-4115عۇئبي :لۇددۇعٕىڭ فەجھي
ِۇؼۇٌّبٔ الض لوـۇٔي ؼۈضىَەزە ثىعأؽالضٔىڭ لبرزىك لبضـىٍىك وۆضؼىزىفٍىطىگە زۇچ
وېٍىۋاربرزي .ـۇڭب ،ئبٍطىُ ـ ئبٍطىُ ٍۆٔىٍىفٍەضزە ئۇضۇؾ لىٍىۋارمبْ ِۇؼۇٌّبٔالض لوـۇٔي ثەظىسە ثىط
ٍەضگە ٍىؽىٍىپ ثىطٌىىزە ئۇضۇؾ لىٍىفمب روؼطا وېٍەرزي .لۇززۇغ ذەٌمي ذەٌىپىٕىڭ ئۆظى ثىٍەْ
وۆضۈـۈؾ ـەضري ئبؼزىسا ـەھەضٔي ِۇؼۇٌّبٔالضؼب ربپفۇضىسىؽبٍٔىمىٕي ئېَززي .ئەثۇ ئۇثەٍسە
ئۇالضٔىڭ رەٌىپىٕي ذەٌىپىگە ٍەرىۈظزى .ھەظضىزي ئۆِەض ئبۋۋاي ؼبھبثىٍەض ثىٍەْ وۆضۈـۈپ،
ئۇالضٔىڭ پىىطىٕي ئبٌّبلچي ثوٌسى .ھەظضىزي ئەٌي ذەٌىپىٕىڭ ثېطىفىٕي ِۇۋاپىك وۆضزى ،ئەِّب،
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ھەظضىزي ئوؼّبْ ثۇ پىىىطگە لوـۇٌّىسىٔ .ەرىغىسە ،ھەظضىزي ئۆِەض ھەظضىزي ئەٌىٕىڭ پىىطىٕي
لوثۇي لىٍىپ ،ئۆظ ئوضٔىؽب ئۇٔي ٔبئىت لىٍىپ لوٍؽبٔسىٓ وېَىٍٓ ،ېٕىؽب ھەظضىزي ئبثجبؼٕي ئېٍىپ
لۇززۇؼمب لبضاپ ٍوٌؽب چىمزي .ئەثۇ ئۇثەٍسە ،ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىس ۋە ٍەظىس ئىجٕي ئەثۇ ؼۇـَبْ
لبرب ضٌىمالض ثبـچىٍىمىسىىي لوِبٔسأالض عبثىَە زېگەْ ٍەضزە ھەظضىزي ئۆِەضٔي وۈرۈۋاٌسى .ئۆِەض
عبثىَەزىٓ ثەٍزۇي ِەلسەؼىە ٍېزىپ ثبضزى ۋە ذطىؽزىئبٔالض ثىٍەْ وېٍىفزي ،ئەِّب،
ثىعأؽالضٔىڭ ئۈچ وۈْ ئىچىسە ـەھەضزىٓ چىمىپ وېزىؿ ـەضرىٕي لوـۇپ لوٍسى .لۇززۇغ
ـەرىھ لىٍىٕىؽبٔسىٓ وېَىٓ ،ھەظضىزي ئۆِەض ِەؼغىسى ئبلؽبؼب (پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ِىطاط
وېچىؽي وىطگەْ ئىفىىىسىٓ) وىطىپِ ،ۇؼۇٌّبٔالض ثىٍەْ ٔبِبظ ئولۇزى .ئبٔسىٓ لۇثجەرۇغ
ؼەھطاؼب وىطزى ۋە ثەٍزۇي ِەلسەؼٕىڭ لىجٍە رەضىپىگە ِەؼغىس (ثۇ ھبظىطھەظضىزي ئۆِەضٔىڭ
ِەؼغىسى زەپ ثىٍىٕىسۇ) ؼبٌسۇضزى .لۇززۇغ رەٌزۆوۈغ ـەرىھ لىٍىٕؽبٔسىٓ وېَىٓ ،ھەضلبٍؽي
لوِبٔسأالض ئۆظٌىطى ئەؼٍىسە ئۇضۇؾ لىٍىۋارمبْ ٍۆٔىٍىفٍەضگە لبضاپ ٍۈضۈپ وەرزي.
-4118عۇئبي :ھىّظ ؽەھىشىٕىڭ ئىىىىٕچي لېحىٍّىك فەجھي
ئەثۇ ئۇثەٍسۀىڭ ھىّؽمب لبٍزىپ ثېطىفي ثىٍەْ رەڭ ثىعأػ لوـۇٍٔىطى ـەھەضٔي
ِۇھبؼىطىگە ئبٌسى .عەظىطە ذەٌمىّۇ ئۇالضؼب لېزىٍؽبٔىسى .ئەثۇ ئۇثەٍسە لوِبٔسأٍىك ھەٍئەرٍىطى
ثىٍەْ ـەھەضٔىڭ ؼىطرىؽب چىمىپ ثىعأؽالضؼب لبضـي ِەٍساْ ئۇضۇـي لىٍىؿ ٍبوي ـەھەض ئىچىسە
رۇضۇپ ِۇزاپىئەٌىٕىؿ وېطەوٍىىي روؼطىٍىك ِەؼٍىھەرٍەـزي .ھەٍئەرٍەض ِۇزاپىئەٌىٕىپ رۇضۇؾ
رەوٍىپىٕي ثەضزى ،ئەِّب ،ئەثۇ ئۇثەٍسەگە ٍبضزەَ ثېطىؿ ئۈچۈْ ثىط ثۆٌەن ئەؼىەضٔي ثبـالپ
لىٕٕەؼطىٕسىٓ ٍېزىپ وەٌگەْ ذبٌىس ـەھەض ؼىطرىؽب چىمىپ ئۇضۇـۇؾ پىىطىسە چىڭ رۇضزى.
ٌېىىٓ ،ئەثۇ ئۇثەٍسە وۆپچىٍىىٕىڭ پىىطىٕي لوثۇي لىٍسى ۋە ثۇ ئەھۋإٌي ذەٌىپىگە ثىٍسۈضۈپ
لو ٍۇؾ ئۈچۈْ ذەۋەض ٍوٌٍىسى .ثۇ ذەرەضٌىه ۋەظىَەرٕي وۆظزە رۇرمبْ ھەظضىزي ئۆِەض ئىطالزب
رۇضۇۋارمبْ ؼەئس ئىجٕي ئەثۇ ۋەلمبؼمب ِەوزۇة ٍوٌالپ ،ئۇٔىڭ لوي ئبؼزىسىىي لەئمە ئىجٕي ئبِىطٔي
زەضھبي ھىّؽمب ٍبضزەِچي لوـۇْ لىٍىپ ئەۋەرىفىٕي ،ئۇٔسىٓ ثبـمب ،ئەٍَبز ئىجٕي ؼۀەَ
لوِ بٔسأٍىمىسىىي ثىط ثۆٌەن لوـۇٕٔي ثىعأؽالضؼب ٍبضزەِچي ثوٌۇـمب ئۇضۇٔىۋارمبْ عىعضە
ذەٌمىٕىڭ ئۈؼزىگە ئەۋەرىفىٕي ثۇٍطىسى .ھەظضىزي ئۆِەض ئۆظى ـەذؽەْ ثىط ثۆٌەن ئەؼىەضگە
لوِبٔسأٍىك لىٍىپ ،ئەثۇ ئۇثەٍسەگە ٍبضزەَ ثېطىؿ ئۈچۈْ ِەزىٕىسىٓ ٍوٌؽب چىمزي.
ھىّؽٕي لوضـىۋاٌؽب ْ ثىعأػ لوـۇٍٔىطىؽب ٍبضزەَ ثېطىفىە ئۇضۇٔؽبْ عەظىطە ئبھبٌىؽي ئىؽالَ
لوـۇٍٔىطىٕىڭ ئۆظ ٍۇضرٍىطىؽب ٍېزىپ ثبضؼبٍٔىمىٕي ئبڭالپ ،زەضھبي ھىّؽٕي ربـالپٍ ،ۇضرٍىطىؽب
لبٍززي .ثۇٔىڭ ثىٍەْ ثىط ۋالىززب ،ثىعأػ لوـۇٔىؽب ھەظضىزي ئۆِەضٔىڭ ـەذؽەْ لوِبٔسأٍىمىسا ثىط
ثۆٌەن لو ـۇٕٔىڭ ئەثۇ ئۇثەٍسەگە ٍبضزەَ ثېطىؿ ئۈچۈْ ٍېزىپ وېٍىۋارمبٍٔىمي ھەلمىسىىي ذەۋەض
ٍەرىۈظۈٌسى .ثۇ ذەۋەضٔي ئبڭٍىؽبْ ثىعأػ لوـۇٔي ئىچ ـ ئىچىسىٓ رۈگىفىپ وەرزي ،وۈٔؽېطى
رېرىّۇ ظەئىپٍىفىفىە لبضاپ ٍۈظٌۀسى .ثۇ ئەھۋإٌي ؼەظگەْ ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىس ئەِسى ؼېپىً
ؼىطرىؽب چى مىپ زۈـّۀگە ھۇعۇَ لىٍىؿ رەوٍىپىٕي ثەضزى .ئۇٔىڭ رەوٍىپي لوثۇي لىٍىٕسى ۋە
ِۇؼۇٌّبٔالض اﷲ ربئبالٔىڭ ٍبضزىّي ثىٍەْ زۈـّۀٍەضٔي ٍەڭسى.
-4151عۇئبي :جەصىشە (جىضسە) ٔىڭ فەجھي
وۇـەزىٓ ٍوٌؽب چىممبْ ئەٍَبز ئىجٕي ؼۀەَ لوي ئبؼزىسىىي لوـۇٕٔي ثبـالپ عەظىطەگە
ٍېزىپ ثېطىپ ،ھبضضاْ ،ضەھب ۋە ضەلمب لبربضٌىك ٍەضٌەضٔىڭ ئبھبٌىؽي ثىٍەْ ئىززىپبق ئەھسىٕبِىؽي
رۈظگۀسىٓ وېَىٓ ،ئەثۇ ِۇؼب ئەي ئەـئبضىٕي ٔۇؼەٍجىٕگە ،ئەِط ئىجٕي ؼەئس ئىجٕي ئەثۇ ۋەلمبؼٕي
ضەؼۇي ئەٍٕگە ئەۋەرزي .ئۆظىّۇ زاضاؼب ٍۈضۈؾ لىٍىپ ،ثۇ ٍەضٔي ئىفؽبي لىٍسى .ئبٔسىٓ ئوؼّبْ
ئىجٕي ئەثۇي ئبؼٕي ئەضِۀىَەگە ٍوٌٍىسى .ئوؼّبْ زەؼٍەپ ثۇ ٍەض ذەٌمي ثىٍەْ ئۇضۇؾ لىٍسى.
وېَىٓ ئبھبٌە ثېفىؽب ثىط زىٕبضزىٓ عىعٍە رۆٌەٍسىؽبٔؽب وېٍىفزي.
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-4157عۇئبي :عۈسىَە عبھىٍٍىشىٕىڭ فەجھي
ئبِىط ئىجٕي ِبٌىه لبضلىَؽبٔي ـەرىھ لىٍؽبٔسىٓ وېَىٓ ،ھىذ ذەٌمي ثىٍەْ ئەھسىٍىفىپ،
عىعٍە رۆٌەـىە وېٍىفزي .ثۇ ۋالىزالضزا ٍەظىس ئىجٕي ئەثۇ ؼۇـَبْ ئىٕىؽي ِۇئبۋىَۀي لوـۇْ
رۇضـبۋۇٌٍىطىؽب ثبـچي لىٍىپ ؼۈضىَە ؼبھىٍٍىطى (ھبظىطىمي ٌىۋاْ رۇپطالٍىطى) ؼب ئەۋەرزي .ئۇ
ثبؾ لوِبٔساْ ئەثۇ ئۇثەٍسۀىڭ ئەِطى ثىٍەْ ئبق زېڭىع ؼبھىٍىسىىي ؼۇض ،ؼەٍسا ،ثېطۇد ،ئبضوب
ۋە رطاثٍۇغ لبربضٌىك ٍەضٌەضٔي ـەرىھ لىٍسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ؼۈضىَۀىڭ پۈرۈْ ظېّىٕي
ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ لوٌىؽب ئۆرىەْ ثوٌسى .ئىؽالَ ـەرىھ ھەضىىەرٍىطى زاۋاٍِىفىۋارمبْ ئۇ وۈٍٔەضزە،
ثىعأؽالضٔىڭ ؼبھىٍالضزىىي لوـۇٍٔىطىٕي وۆضگەْ ٌىۋإٔىڭ ربؼٍىك ئبھبٌىٍىطى زەضھبي ئۇالضؼب
لېزىٍىپٍ ،بضزەٍِىفىفىە ثبـٍىسىِ .بٔب ـۇ ؼەۋەثزىٓ ،ثىعأؽٍىمالض (ثۇ ٍەضزە) عىسزىٌ
ئېھزىَبعٍىك پەٍزٍەضزە زەضھبي چبلىطىپ وېٍەٌەٍسىؽبْ ثىط لوـۇٕٔىڭ ثبضٌىمىٕي ھېؽبثمب ئېٍىپ،
ئۆظٌىطىٕىڭ ثۇ رۇپطالالضٔي چولۇَ لبٍزۇضۇۋېٍىؿ ئۈِىسىسە ٍۈضگۀىسى .زەضۋەلەِ ،ەٌۇَ ِەظگىً
ئۆرىۀسىٓ وېَىٓ ثىعأؽالض ٌىۋاْ ؼبھىٍٍىطىٕىڭ ثىط لىؽّىٕي لبٍزب ئىگەٌٍىۋاٌسى .ئەِّب وۆپ
ئۆرّەً ٍۀە لوؼالٔسى.
-4154عۇئبيِ :ىغىشٔىڭ فەجھي
ؼۈضىَە رەٌزۆوۈغ ـەرىھ لىٍىٕسى .ئەِط ئىجٕي ئبغ پەٌەؼزىٕٕي ئىؽالَ رۇپطالٍىطىؽب
لبرمبٔسىٓ وېَىِٓ ،ىؽىطؼب ٍۈضۈؾ لىٍىؿ ئۈچۈْ ھەظضىزي ئۆِەضزىٓ ئىغبظەد ؼوضىسى .ھەظضىزي
ئۆِەض ئۇٔىڭؽب ئىغبظەد ثېطىؿ ثىٍەْ ثىطگە ،ظۇثەٍط ئىجٕي ئبۋاَ لوِبٔسأٍىمىسىىي ثىط ثۆٌەن
ئەؼىەضٔي ئۇٔىڭ ئبضلىؽىسىٓ ٍبضزەِچي لوـۇْ لىٍىپ ئەۋەرزي .ثۇ لوـۇٔسا ظۇثەٍطزىٓ ثبـمب
ثەـىط ئىجٕي ئەضربضا ،ذبضىغە ئىجٕي ذۇظاـە ۋە ئۇِەٍط ئىجٕي ۋەھت ئەي عەھّي لبربضٌىك
لوِبٔسأالضِۇ ثبض ئىسى .ئىىىي رەضەپ چوڭٍىطى (ئبۋۋاي وۆضۈـۈؾ ئۈچۈْ) ِىؽىطٔىڭ وىطىؿ
ئېؽىعىسا ئۇچطاـزيِ .ىؽىط ھۆوۈِىزىگە ۋاوبٌىزەْ ئەثۇ ِەضٍەَ ئىؽىٍّىه ثىط ِەؼئۇي ذبزىُ
ثىٍەْ ئەثۇ ِىَبَ ئىؽىٍّىه ثىط پوپ ِۇؼۇٌّبٔالض ثىٍەْ وۆضۈـۈؾ ئۈچۈْ وەٌگۀىسى .ثۇالضٔي
ِىؽىط پبزىفبھي (ٍبوي ضىُ ئىّپېطىَىؽىٕىڭ ِىؽىط ئۆٌىىؽىسىىي ۋەوىٍي) ِۇلەۋلەغ
ئىؽىۀسەضىَەزىٓ ئەۋەرىۀىسى .ئەِط ئىجٕي ئبغ ئۇالضٔىڭ ئۈچ وۈْ ئىچىسە ِۇؼۇٌّبْ ثوٌۇؾ،
عىعٍە رۆٌەؾ ٍبوي ئۇضۇـۇؾ لبربضٌىك ئۈچ ئىفزىٓ ثىطٔي ربٌٍىفي وېطەوٍىىىٕي ئېَززيِ .ىؽىط
ۋەوىٍٍىطى ئۇٔىڭسىٓ ِۆھٍەرٕي ئۇظاضرىپ ثېطىفىٕي رەٌەپ لىٍسى .ئەِط ۋالىزٕي پەلەد ثىط وۈٔال
ئۇظاضرىپ ثەضزىِ .ىؽىطٌىمالض ِۇؼۇٌّبْ ثوٌۇـٕي ٍبوي عىعٍە رۆٌەـٕي لوثۇي لىٍّىسى ،ئىىىي
رەضەپ ئبضىؽىسا ئۇضۇؾ ثبـالٔسىِ .ىؽىطٌىمالض ٍېڭىٍىپ ،ثەن وۆپ چىمىّؽب ئۇچطىسى .ثۇ
ئۇضۇـزب ئۆٌگۀٍەضزىٓ ثىطى ؼۈضىَەزىٓ ِىؽىطؼب لبچمبْ ۋە ِىؽىطٌىمالضٔي ِۇؼۇٌّبٔالض ثىٍەْ
ئۇضۇـۇـمب وۈـىۈضرىەْ ،ثىعأؽالضٔىڭ ِەـھۇض لوِبٔسأي ئبضربثوْ ئىسى.
ِۇؼۇٌّبٔالض ئەٍٓ ـەِؽٕي ِۇھبؼىطىگە ئبٌسى .ظۇثەٍط ئىجٕي ئبۋاَ ؼېپىٍؽب چىمىفمب
ِۇۋەپپەق ثوٌسى .ظۇثەٍطٔىڭ ؼېپىٍؽب چىممبٍٔىمىٕي وۆضگەْ ذەٌك ئباللعازە ثوٌۇـۇپ ،ئەِط ئىجٕي
ئبغ وىطىفىە ئۇضۇٔىۋارمبْ زەضۋاظا رەضەپىە لبضاپ لېچىفمب ثبـٍىسى .ئەِّب ظۇثەٍط وۆپ ئۆرّەً
ـەھەضگە ثېؽىپ وىطىپ ،ئبِىط وىطِەوچي ثوٌۇۋارمبْ زەضۋاظىؽىچە ٍېزىپ وەٌسى .ذەٌك
ئىالعىؽىعٌىمزىٓ ئەِط ثىٍەْ رىٕچٍىك ئەھسىٕبِىؽي رۈظۈـىە ِەعجۇض ثوٌسى .ئەھسىٕبِىگە
ظۇثەٍط ئىّعا لوٍسى .ثۇ ۋەلەزىٓ وېَىٓ ،پۈرۈْ ِىؽىط ذەٌمي ِۇؼۇٌّبٔالضؼب رەؼٍىُ ثوٌۇپ،
رىٕچٍىك ئەھسىٕبِىؽي رۈظۈـىە ِەعجۇض ثوٌسى .چۈٔىي ،ئەٍٓ ـەِػ ئەرطاپٍىطىؽب ئەۋەرىٍگەْ
ئبثسۇٌال ھ ئىجٕي ذۇظاـە ـۇؼزبرزىىىگە ئوذفبؾ ثۇ ٍەضٌەضٔي ۋە ئەرطاپ ٍېعىالضٔي ئۆظ ھبوىّىَىزىگە
وىطگۈظۈپ ،ئۇالض ثىٍەْ رىٕچٍىك ئەھسىٕبِىؽي رۈظۈپ ثوٌؽبٔىسى .ثۇ ٍەض ـەرىھ لىٍىٕىپ
ثوٌؽبٔسىٓ وېَىٓ ،ئەِط ئىجٕي ئبغ ِۇلەۋلەغ رۇضۇۋارمبْ ئىؽىۀسەضىَەگە ثىط ثۆٌەن ئەؼىەضٔي
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ئەۋەرزيِ .ۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ـەھەضٔي لوضـبۋؼب ئېٍىفي ثىٍەْ ِۇلەۋلەغ چبضىؽىعٌىمزىٓ عىعٍە
رۆٌەؾ ـەضرىٕي لوثۇي لىٍىپ ئەھسىٍەـزي .ئەِط ئىجٕي ئبغ ثۇ ٍەضگە ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ذۇظاـۀي
ئەِىط لىٍىپ رەٍىٍٕىسى .ئەِط ٍۀە ذبضىغە ئىجٕي ذۇظەـۀي ـەٍَۇَ ۋە ئۇٔىڭ ئەرطاپىؽب ،ئۇِەٍط
ئى جٕي ۋەھت ئەي عىّھىٕي زىَّبرمب ئەۋەرزي .ذبضىغە ـەٍَۇِٕي ئىفؽبي لىٍسى ،ئۇِەٍطِۇ
زىَّبرٕي ـەرىھ لىٍؽبٔسىٓ وېَىٓ ٍەضٌىه ذەٌك ثىٍەْ رىٕچٍىك ئەھسىٕبِىؽي رۈظزىِ .ىؽىط
ـەرىھ لىٍىٕىپ ثوٌؽبٔسىٓ وېَىٓ ،ئەِط ئىجٕي ئبغ ؼەضثىە لبضاپ ئىٍگىطىٍەپ ئبۋۋاي ثەضلۀي
ئىفؽبي لىٍس ى ۋە ذەٌمي ثىٍەْ ئەھسىٕبِە رۈظزى .ظۇۋەٍال رەضەپىە ئەۋەرىەْ ئۇلجە ئىجٕي ٔبـىّۇ ئۇ
ٍەضٌەضٔي ـەرىھ لىٍؽبٔسىٓ وېَىٓ ،ئەْ ٔەۋثە رەضەپىە لبضاپ ٍۈضۈپ وەرزي .ئەِط ئىجٕي ئەي ئبغ
رطاثٍۇؼٕي (ٌىۋىَۀىڭ ھبظىطلي پبٍزەذزي ثېَطۇرٕىڭ ئوضٔي) ثىط ئبً ِۇھبؼىطىگە ئبٌسى ۋە ئۇ
ٍەضٔي ئىفؽبي لىٍىپ ثوٌۇپال ،ؼبثطارب ۋە ـۇضۇؼذ ـەھەضٌىطىٕىّۇ لوٌؽب وىطگۈظزى .ئەِّب ذەٌىپە
ئۇٔىڭؽب ِەوزۇة ٍوٌالپ ،ؼەضثىە لبضاپ زاۋاٍِىك ئىٍگىطىٍىفىٕي روؼزي.
-4153عۇئبي :ؽەسلىٌ عەپٍەسٔىڭ ئەھۋاٌي
ئىطاْ ذەٌمي ئۆظ ھۆوۈِطأٍىطىؽب لبضـي ئىؽَبْ وۆرەضگۀٕىڭ ئۈؼزىگە ،ئوضزىٕىڭ ئىچىسىّۇ
ؼەٌَبْ ثېؽىمّبٍۋاربرزي .ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىس ثىعأؽالضؼب لبضـي ٍۈضۈؾ لىٍىؿ ئۈچۈْ لوي
ئبؼزىسىىي لوـۇٕٔي ئىطالزىٓ ؼۈضىَەگە ئېٍىپ ِبڭسى .پبضؼالض ثۇ ٍەضٌەضزە ِۇؼۇٌّبٔالضٔي
ئبظالپ وەرزي زەپ لبضاپ ،ثىط پۇضؼەد رېپىپ ئىطالزب لېٍىپ لبٌؽبْ ِۇؼۇٌّبٔالض لوـۇٔىؽب ھۇعۇَ
لوظؼبـٕي ۋە ِۇؼۇٌّبٔالضٔي زۆٌىزىسىٓ لوؼالپ چىمىطىفٕي ئوٍالپ ٍۈضەرزي.
لوـۇْ ئىطالمب ِېڭىپ ثوٌؽبٔسىٓ وېَىٓ ،ھەظضىزي ئۆِەض ؼۈضىَەزىىي ثبؾ لوِبٔساْ ئەثۇ
ئۇثەٍسە ئەِط ئىجٕي ئەي عەضضاھمب ذەۋەض ٍوٌالپ ،ئەٍٕي ۋالىززب ئىطالزىٓ وېٍىپ ِۇؼۇٌّبٔالض
ؼې پىگە لېزىٍؽبْ ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىس لوِبٔسأٍىمىسىىي لوـۇٕٔي ئىطالمب لبٍزۇضۇـىٕي ثۇٍطىسى.
ئەثۇ ئۇثەٍسە ـبِٕىڭ ـەرھىسىٓ وېَىٓ ،ئەِطگە ثىٕبئەْ ثۇ لوـۇٕٔي ھبـىُ ئىجٕي ئۇرجە ئىجٕي ئەثۇ
ۋەلمبغ لوِبٍٔىمىسا ئىطالمب لبٍزۇضزى .ئۇٔسىٓ ثبـمب ،ھەظضىزي ئۆِەض رۆد ِىڭ وىفىٍىه ثىط
لوـۇٕٔي عەضىط ئىجٕي ئبثسۇٌالھ ئەي ثىغەٌي لوِبٔسأٍىمىسا ٍبضزەِچي لوـۇْ لىٍىپ ئىطالمب
ئەۋەرزي .ثۇ لوـۇْ وۇـەگە لبضاپ وېزىۋېزىپ ،رۇٍۇلؽىعال پبضؼالضٔىڭ ثىط ثۆٌەن لوـۇٔي ثىٍەْ
زولۇضۇـۇپ لبٌسى .ئىىىي لوـۇْ ؼەپ ربضرىپ ئۇضۇـمب وىطىفىپ وەرزي .پبضؼالض ئېؽىط
ربالپەرىە ئۇچطاپ ،رىطىپىطەْ ثوٌسى ۋە ئۆظٌىطىٕي زەضٍبؼب ئبرزي.
-4152عۇئبئ :ەِبسىك ئۇسۇؽي
پبضغ لوـۇٍٔىطىٕىڭ ثبؾ لوِبٔسأي ضۇؼزەَ ئىطالمب ٍېزىپ وەٌگەْ ئەثۇ ئۇثەٍسە
لوِبٔسأٍىمىسىىي ِۇؼۇٌّبٔالض لوـۇٔىؽب لبضـي ٔبھبٍىزي چوڭ ثىط لوـۇْ ئەۋەرزي .ئىىىي لوـۇْ
ٔەِبضى ك زېگەْ ٍەضزە ئۇچطاـزي .ثۇ ٍەض ھىطە ثىٍەْ لبزىؽىَە ئبضىؽىسىىي ثىط ِبوبْ ئىسى .ئەي
ِۇؼۀٕب ئىجٕي ھبضىؽە ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ئبرٍىك لوـۇٔىؽب لوِبٔسأٍىك لىٍىۋاربرزي .پبضؼالض
ِەؼٍۇثىَەرىە ئۇچطاپ ،وەؼىەضگە لبضاپ لبچزي .ئەثۇ ئۇثەٍسە ئۇالضٔىڭ وەٍٕىسىٓ ئىع لوؼالپ
ِبڭسى .پبضغ لوـۇٍٔىطىؽب ٍبضزەِچي لوـۇْ وەٌگەْ ثوٌؽىّۇ ،ئەثۇ ئۇثەٍسە ئۇالضؼب ٍېزىفىپ ٍۀە
ثىط لېزىُ ِەؼٍۇثىَەرىە ئۇچطارزي .ـۇٔىڭ ثىٍەْ پبضؼالض ِەزائىٕؽب لېچىپ ثېطىۋېٍىپ ئبضاْ
لۇرۇٌسى.
-4158عۇئبي :ئەي جىغش ئۇسۇؽي
پبضؼالض ٔەِبضىك ۋە ثبـمب ٍەضٌەضزە ِۇؼۇٌّبٔالضؼب رەڭ وېٍەٌّەً ،ثبؾ لوِبٔساْ ضۇؼزەِٕىڭ
ئەرطاپىؽب روپٍىٕىفمب ثبـٍىسى .ضۇؼزەَ ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ئۈؼزىگە ٍۀە ـۇٔساق چوڭ ثىط لوـۇْ
ئەۋەرزي .پبضؼالضٔىڭ ئىىىي رۇؼي ثوٌۇپ ،ثىطى ذىؽطاۋٔىڭٍ ،ۀە ثىطى ـەضىسۇٕٔىڭ ئىسى.
پبضؼالض ثىٍەْ ِۇؼۇٌّبٔالض ئۇچطاـمبْ ٍەضزە ثىط وۆۋضۈن ثبض ئىسى .پبضؼالض ئىىىي رەضەپزىٓ
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ثىطىٕىڭ وۆۋضۈوزىٓ ئۆرۈـي ھەلمىسە رەوٍىپ ثەضزى .ئىؽالَ لوـۇٔىسىىي ِۆرىۋەضٌەض لوِبٔساْ
ئەثۇ ئۇثەٍسەگە « :ئۇالضٔىڭ ثۇ رەضەپىە ئۆرۈـىٕي رەوٍىپ لىً!» زەپ پىىىط ثەضزى .ئەِّب ئەثۇ
ئۇثەٍسە « :ئۇالض ثىعگە ئوذفبؾ ئۆٌۈِسىٓ لوضِبٍسىؽبٔالضزىٓ ئەِەغ ،ـۇڭب ثىع ئۇ رەضەپىە
ئۆرەٍٍي!» زېسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ،ئىؽالَ لوـۇٔي وۆۋضۈوزىٓ ئۆرۈپ پبضؼالضٔىڭ ئبٌسىؽب وەٌسى.
ئىىىي رەضەپ ئبضىؽىسا ٔبھبٍىزي ـىسزەرٍىه عەڭ ثبـالٔسىِ .ۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ئبرٍىطى
پبضؼالضٔىڭ پىٍٍىطىسىٓ ئۈضوۈـىە ثبـٍىسى .ثۇ ئەھۋإٌي وۆضگەْ لو ِبٔساْ ئەثۇ ئۇثەٍسە ئىجٕي
ِەؼئۇز ئەغ ؼبلبـي ئەؼىەضٌىطىگە« :ئبۋۋاي پىٍالضؼب ھۇعۇَ لىٍىڭالض!» زەپ ثۇٍطۇق لىٍسى.
ئەؼىەضٌەض ئۇضۇـٕي ثۇٍطۇق ثوٍىچە زاۋاِالـزۇضزى .ئەثۇ ئۇثەٍسە ئۆظىّۇ ٔبھبٍىزي ٍوؼبْ ثىط پىٍؽب
ھۇعۇَ لىٍىپ ،ئۇٔىڭ ذوضرۇِىٕي وېؽىپ ربـٍىسى .ئېؽىط ٍبضى الٔؽبْ ثۇ پىً عبْ ئبچچىمىؽب
چىسىّبً ئېچىٕىفٍىك چېمىطاپ وېٍىپ ،ئەثۇ ئۇثەٍسۀي زەؼؽەپ ئۆٌزۈضىۋەرزي.
ئەثۇ ئۇثەٍسەزىٓ وېَىٓ ،ئىؽالَ لوـۇٔىٕىڭ لوِبٔسأٍىمىٕي ئۆظ ئۈؼزىگە ئبٌؽبْ ثىط ٔەچچە
لوِبٔسأّۇ ئبضلب ـ ئبضلىسىٓ ـېھىذ ثوٌسى .ئۇالضزىٓ وېَىٓ ،ئەي ِۇؼۀٕب ئىجٕي ھبضىؽە ئەؾ
ـەٍجبٔي لوِبٔساْ ثوٌسى .ثۇ ۋالمىچەِ ،ۇؼۇٌّبٔالض لوـۇٔي ئبعىعالپ ،وەٍٕىگە چېىىٕىفىە
رەِفەٌسى .ـۇ ئبضىسا ،ؼەپ ثۇظۇٌۇپ ِۇؼۇٌّبٔالض وۆۋضۈوىە لبضاپ لېچىفمب ثبـٍىسى ،وۆۋضۈن
ئۇٔچە وۆپ ئبزەِٕي وۆرۈضەٌّەً چۆوۈپ وەرزي .ثۇ لبالٍّىمبٔچىٍىمزىٓ پبٍسىالٔؽبْ پبضؼالض
ٔبھبٍىزي وۆپ ئبزەِٕي ئۆٌزۈضىۋەرزيِ .ۇؼۇٌّبٔالضزىٓ ثىط لىؽّي ئۆٌزۈضۈٌسىٍ ،ۀە ثىط لىؽّي
زەضٍبزا رۇٔغۇلۇپ ئۆٌسى .لوِبٔساْ ئەي ِۇؼۀٕب ثىط ثۆٌەن عەڭگىۋاض ئەؼىەضگە ثبـچىٍىك لىٍىپ،
پبضؼالضٔىڭ ئۇض ـ چبپٍىطىؽب لبضـي رۇضزى ۋە ثىط رەضەپزىٓ وۆۋضۈوٕىڭ لبٍزب ٍبؼىٍىفي ئۈچۈْ
پۇضؼەد ٍبضىزىپ ثەضزى .وۆۋضۈن لبٍزب ٍبؼبٌؽبٔسىٓ وېَىٓ ،ئېفىپ لبٌؽبْ لوـۇٕٔي لبضـي
رەضەپىە ؼبق ـ ؼبالِەد ئۆرىۈظىۋاٌسى.
ثۇ ئۇضۇؾ ھىغطەرٕىڭ ئوْ ئۈچىٕچي ٍىٍي ،ـەئجبْ ئېَىسا ٍۀي ٍەضِۇن عېڭىسىٓ لىطىك
وۈْ وېَىٓ ثوٌۇپ ئۆرزي .ثۇ ئۇضۇـزىٓ وېَىٓ ،پبضؼال ض ئوضزا ؼەٌَبٔىؽب لبٍزىسىٓ وىطىفىپ
وەرزي .ئۇالض ثبؾ لوِبٔسأٍىمزىٓ ئېٍىپ ربـالٔؽبْ ضۇؼزەِٕي لوِبٔسأٍىك ئوضٔىؽب لبٍزب وەٌزۈضزى
ۋە ئۇٔىڭؽب ـەٍطۇظاْ ئىؽىٍّىه ثىطىٕي ِۇئبۋىٓ لىٍىپ لوٍسى .ئەِّب پبضغ لوـۇٍٔىطى پۈرۈْ
ؼەپ ثوٍىچە ِەزائىٕؽب لبضاپ چېىىٕىۋاربرزي .ئۇ الضزىىي ثۇ چۈـىۈٍٔۈوٕي ؼەظگەْ ئەي ِۇؼۀٕب
پۇضؼەرزىٓ پبٍسىٍىٕىپ وەٍٕىسىٓ ئىع لوؼالپ ِبڭسى ۋە ئۇالضؼب ٍېزىفىپ ئۆظىگە لبضـي
چىمّبلچي ثوٌؽبْ لوـۇٕٔىڭ ٔبھبٍىزي وۆپ ٌەـىىطىٕي لىطىپ ربـالپ ،ئۇالضٔي ئېؽىط
ِەؼٍۇثىَەرىە ئۇچطارزيٍ .ۀە ثىط رەضەپزىٓ ،ئۇ ثبـمب ؼەپٍەضزى ىي ِۇؼۇٌّبٔالضزىٓ ٍبضزەِچي
لوـۇْ رەٌەپ لىٍسىٍ .بضزەِچي لوـۇْ ثىٍەْ رەڭِ ،ەزىٕىسىٓ ٍوٌؽب چىممبْ عەضىط ئىجٕي
ئبثسۇٌالھ ئەي ثۇعەٌي لوِبٔسأٍىمىسىىي لوـۇّٔۇ ٍېزىپ وەٌسى.
-4158عۇئبي :ئەي ثۇۋەٍت ئۇسۇؽي
پبضؼالض ِۇؼۇٌّبٔالضؼب ٍبضزەِچي لوـۇْ ٍېزىپ وەٌگۀٍىىىٕي ئبڭالپ ،رېرىّۇ چوڭ لوـۇْ
ثىٍەْ ِۇؼۇٌّبٔالضؼب لبضاپ ٍۈضۈؾ لىٍسى .ئىىىي لوـۇْ وۇـە ٍېٕىسىىي ئەي ثۇۋەٍت زېگەْ
ٍەضزە ئۇچطاـزي .ثۇ لېزىُ ٍۀە لبٍؽي لوـۇٕٔىڭ لبضـي رەضەپىە ئۆرۈـي ھەلمىسە ِەؼٍىھەد
لىٍىٕسى .ئەي ِۇؼۀٕب پبضؼالضٔىڭ ثۇ رەضەپىە ئۆرۈـىٕي رەٌەپ لىٍسى .پبضؼالض ثۇٔي لوثۇي لىٍىپ
لبضـي رەضەپىە ئۆرزي .ئىىىي رەضەپ ئبضىؽىسا ٍۀە لبٍٔىك عەڭ ئېٍىپ ثېطىٍسى ۋە
ِەعۇؼىََالضٔىڭ ؼېپي چۇۋۇٌۇپ وېزىپ ،ثىط لىؽّي ئۆٌزۈضۈٌسىٍ ،ۀە ثىط لىؽّي زەضٍبزا
رۇٔغۇلۇپ ئۆٌسى .ـۇٔىڭ ثىٍەِْ ،ۇؼۇٌّبٔالض ئەي عىؽطزىىي ئۆچىٕي ثۇ ٍەضزە ئېٍىۋاٌؽبٕٔىڭ
ئۈؼزىگۀ ،بھبٍىزي وۆپ ؼۀىّەرىە ئېطىفزي .پبضؼالضٔىڭ لوِبٔسأي ِېھطأّۇ ثۇ ئۇضۇـزب
ئۆٌزۈضۈٌگۀىسى .ربضىد ــ ھىغطەرٕىڭ ئوْ ئۈچىٕچي ٍىٍي ،ضاِىعاْ ئېَي ئىسى.
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ئەي ثۇۋاٍت ئۇضۇـي پبضؼالضٔي لبرزىك ؼبضاؼىّىگە ؼېٍىۋەرزي .ؼبؼبٔىَالض
ئىّپېطاروضٌۇلىٕىڭ ٔوپۇظٌۇق وى فىٍىطى رەذذ ربٌىفىؿ ئۇضۇـىؽب ذبرىّە ثېطىؿ ِەلؽىزىسە
پىىىط ثىطٌىىي ثىٍەْ ـەھىطىَبضٔىڭ ئوؼٍي ٍەظزىگىطزٔي رەذزىە چىمبضزى ۋە ثۇ لبضاضٔي
ئىّپېطاروضٌۇلٕىڭ ھەِّە رەضىپىگە ئېالْ لىٍسى .ئەٍٕي ۋالىززبِ ،ۇؼۇٌّبٔالضؼب رەؼٍىُ ثوٌؽبْ ثەظى
ِەعۇؼىٌَ ٍۇضرٍىطى ثۇ ئىفزىٓ ذەۋەض رېپىپ ،لبٍزب عبؼبضەرٍۀسى ۋە ئەھسىٕبِىگە ذىالپٍىك
لىٍىفمب ثبـٍىسى .ثۇ ٍۇضرالضٔىڭ چېگطاٌىطىؽب عبٍالـمبْ ِۇؼۇٌّبٔالض ئەھۋإٌي ِۇئّىٍٕەضٔىڭ
ئەِىطى ھەظضىزي ئۆِەضگە ثىٍسۈضزى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ،ھەظضىزي ئۆِەض ذەٌمٕي عىھبزلب چبلىطزى ۋە
ھەظضىزي ئەٌىٕي ئۆظىٕىڭ ئوضٔىؽب ٔبئىت لىٍىپ رەٍىٍٕىگۀسىٓ وېَىٍٓ ،ېٕىؽب ھەظضىزي ئوؼّبْ ۋە
ثبـمب ؼبھبثىٍەضٔي ئېٍىپ ،ئۆظى لوـۇٔؽب لوِبٔسأٍىك لىٍىپ ِەزىٕىسىٓ ٍوٌؽب چىمزي .ؼىطاض
عىٍؽىؽىؽب ٍېزىپ وەٌگۀسە ،ئۆظىٕىڭ ئبٌسىٕمي ؼەپىىچە ثېطىفىٕىڭ روؼطا ثوٌىسىؽبْ ٍبوي
ثوٌّبٍسىؽبٍٔىمىٕي ئوٍٍىفىؿ ئۈچ ۈْ ِەؼٍىھەد ووِىزېزي لۇضزى ۋە ھەظضىزي ئەٌىٕىّۇ ثۇ ئىؿ
ئۈچۈْ چبلىطىپ وەٌسى .ئبثسۇضضاھّبْ ئجٕي ئەۋـزىٓ ثبـمب ھەِّەٍٍەْ ئۇٔىڭ ئبٌسىٕمي ؼەپىە
ثېطىؿ رەٌىپىٕي لوثۇي لىٍسى .ھەظضىزي ئۆِەض ئۇٔىڭ پىىطىٕي ِۇۋاپىك وۆضزى .ؼەئس ئىجٕي ئەثۇ
ۋەلمبغ لوـۇٔؽب لوِبٔساْ ثوٌۇپ ؼبٍالٔسى .ھەظضىزي ئۆِەض ئۇٔىڭؽب وېطەوٍىه رەٌىّبرالضٔي
ثەضگۀسىٓ وېَىٓ ،ئىطالزىىي لوـۇٕٔىڭ لوِبٔسأي ئەي ِۇؼۀٕب ۋە ئۇٔىڭ ٍبضزەِچىؽي عەضىط
ئىجٕي ئبثسۇٌالھمب ذەۋەض ٍوٌالپ ،ئۇالضٔىڭ زەضھبي ؼەئس ئىجٕي ئەثۇ ۋەلمبؼٕىڭ لوِبٔسأٍىمىؽب
ئۆرۈـىٕي ثۇٍطىسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ،ئىطاق ؼېپىسىىي لوـۇٔالضٔىڭ ھەِّىؽي ؼەئسٔىڭ
لوِبٔسأٍىمي ئبؼزىؽب وىطزى .ئەِّب ،ئەي ِۇؼۀٕب ئۇضۇـالضزىٓ لېٍىپ لبٌؽبْ ٍبضىؽي پۈرۈْ
ثەزىٕىگە ربضاپ وېزىپ ،ؼەئس ئبٌسىٕمي ؼەپىە ثبضؼىچە ۋاپبد ثوٌسى.
ئىطاق ؼېپىسىىي ثبضٌىك لوـۇْ ھەظضىزي ئۆِەضٔىڭ ئەِطى ثوٍىچە لبزىؽىَەگە روپالٔسى.
ئبثسۇضضاھّبْ ئىجٕي ضاثىئە ئەي ثبھىٍي لوـۇٕٔىڭ لبظىؽي ،ؼەٌّبْ ـبضىؽي ئىغطائىَە ثبـٍىمٍىمىؽب
رەٍىٍٕۀسى .ثۇ لوـۇٔسا ئۈچ ٍۈظزىٓ ئبضرۇق ؼبھبثە ثبض ثوٌۇپٍ ،ەرّىفزىٓ ئبضرۇلي ثەزضى عېڭىؽب
لبرٕبـمبْ لەھطىّبٔالض ئىسى .لوـۇْ ٍوٌؽب چىمىپ ،ئۇظەٍت زېگەْ ٍەضگە وەٌگۀسە ،ثىطزىٕال
پبضؼالضٔىڭ ثىط ثۆٌەن لوـۇٔي ثىٍەْ زولۇضۇـۇپ لبٌسىِ .ۇؼۇٌّبٔالض ئۇالضٔي ٍېڭىپٔ ،بھبٍىزي
وۆپ ؼۀىّەرٕي لوٌؽب وىطگۈظزى.
-4151عۇئبي :لبدىغىَە ئۇسۇؽي
ئۇظەٍت ئۇضۇـىسىٓ وېَىٓ ،ؼەئس لوـۇٍٔىطىٕي روپالپ ٍوٌىٕي زاۋاِالـزۇضزى ۋە ٔىھبٍەد
لبزىؽىَەگە ٍېزىپ ثبضزى .ثۇ ٍەضزە ثىط ئبً ؼبلٍىؽبْ ثوٌؽىّۇ ،پبضؼالضزىٓ ھېچمبٔساق رىۋىؿ
چىمّىسى .پبد ـ پبد ئۇ ٍبق ـ ثۇ ٍبلالضؼب ئەۋەرىەْ وىچىه لوـۇٔالض ؼۀىّەرٍەض ثىٍەْ لبٍزىپ
وېٍەرزي .ثۇ ئىفزىٓ ،پبضؼالض ۋە ئۇالضٔىڭ ئىززىپبلسىفي ثوٌؽبْ ثەظى لەثىٍىٍەض ثىعاض ثوٌۇـمب
ثبـٍىسى ۋە ئەھۋاٌسىٓ ئىّپېطاروضٌىطى ٍەظزىگىطزٔي ذەۋەضٌۀسۈضۈپ ،ئەگەض ٍبضزەِچي لوـۇْ
ئەۋەرىپ ئۆظٌىطىٕي لوؼسىّىؽب ،ھەِّە ٔېّىٍىطى ثىٍەْ ِۇؼۇٌّبٔالضؼب رەؼٍىُ ثوٌۇـمب ِەعجۇضىٌ
ثوٌىسىؽبٍٔىمىٕي ٍبوي ئۇالض ثىٍەْ ئەھسىٕبِە رۈظىسىؽبٍٔىمىٕي ثىٍسۈضزىِ .بٔب ثۇٍ ،ەظزىگىطزٔىڭ
ثبؾ لوِبٔساْ ضۇؼزەِٕي ٔبھبٍىزي ظوض لوـۇْ ثىٍەْ ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ئۈؼزىگە ئەۋەرىفىگە ؼەۋەة
ثوٌسى .گەضچە ضۇؼزەَ ٍەظزىگىطزوە ئىٍزىّبغ ؼۇٔۇپ ،ئۇٔىڭ ئۆظىٕي ثۇ ۋەظىپىسىٓ ئېٍىپ
ربـٍىفىٕي رەٌەپ لىٍؽبْ ۋە ئۇٔىڭؽب ِۇؼۇٌّبٔالضؼب ثىطال لوـۇْ ئەۋەرىفٕىڭ روؼطا
ثوٌّبٍسىؽبٍٔىمىٕي ،ئەوؽىچەِ( ،ۇؼۇٌّبٔالضٔي ٍېڭىؿ ئۈچۈْ) ئبضلب ـ ئبضلىسىٓ لوـۇْ ئەۋەرىؿ
وېطەوٍىىىٕي چۈـۀسۈضگەْ ثوٌؽىّۇ ،ئىّپېطاروض ئۇٔىڭ ؼۆظٌىطىگە پىؽۀذ لىٍّبً ،ئۇٔي
ئۇضۇـمب رەٍَبضالٔؽبْ ِ 120ىڭ وىفىٍىه لوـۇٔؽب لوِبٔساْ ثوٌۇـمب ظوضٌىسى ۋە ئۇٔىڭ وەٍٕىسىٓ
ٍۀ ە ـۇٔچىٍىه لوـۇْ ئەۋەرىسىؽبٍٔىمىؽب ۋەزە ثەضزى .ضۇؼزەَ لوـۇٕٔي ثبـالپ ٍوٌؽب چىمزي ۋە
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ؼبثبد زېگەْ ٍەضگە لبضاضگبھ لۇضزى .ثۇ وۈٍٔەضزە ،ئىطالزىىي ِۇؼۇٌّبٔالض لوـۇٔىٕىڭ لوِبٔسأي
ؼەئس ذەٌىپىٕي ٍۈظ ثېطىۋارمبْ ئىفالضزىٓ ھەض وۈٔي زېگۈزەن ذەۋەضزاض لىٍىپ رۇضزى .ضۇؼزە َ
لوـۇٔي ثىٍەْ ِۇؼۇٌّبٔالضؼب ٍېمىٕالپ وەٌسى .ؼەئس لوـۇٔىسىىي ٔوپۇظٌۇق وىفىٍەضزىٓ ثىط
ھەٍئەد لۇضۇپ ،ضۇؼزەِٕي ِۇؼۇٌّبْ ثوٌۇـمب زەۋەد لىٍىپ ثېمىؿ ئۈچۈْ ئەۋەرزي .ضۇؼزەَ
لوـۇٔىٕي ثۇ ٍەضگە ئېٍىپ وېٍىفزىٓ ثۇضۇْ ؼەئسٔىڭ لبزىؽىَەزىٓ چېىىٕىفىٕي ئۈِىس لىٍىپ
ِەزائىٕسە رۆد ئبً وۈرىۀىسى .چۈٔىي ،ئۇ ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ئۇضۇـمب ِبھىطٌىمي ۋە پىساوبضٌىمىٕي،
رەضرىپ ـ ئىٕزىعاِچبٍٔىمىٕي ۋە ئەذاللىٌ ـ پەظىٍەرٍىطىسىٓ ذەۋەضزاض ثوٌۇپ رۇضؼبچمب ،ئۇالضزىٓ
ثەوّۇ ذەۋپؽىطەپ رۇضارزي ۋە ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ چولۇَ ؼەٌىجە لبظىٕىسىؽبٍٔىمىؽب ـەوؽىع
ئىفىٕەرزيِ .ۇؼۇٌّبٔالض ھەٍئىزىٕىڭ رەھسىزٍىه ثۇ ؼۆظٌىطى ئۇٔي ۋە ٍېٕىسىىي لوِبٔسأٍىطىٕي
رېرىّۇ چۆچۈرۈپ ،رىعٌىطىٕي رىزطىزىۋەرزي.
ئىىىي لوـۇْ ثىط ـ ثىطىگە ئۇزۇٌّۇ ئۇزۇي وېٍىپ ،ئبذىطلي رەٍَبضٌىمالضٔي ئېٍىپ ثېطىۋارمبْ
ۋالىززب ،ضۇؼزەَ ؼەئس ئىجٕي ئەثۇ ۋەلمبؼمب ئەٌچي ٍوٌالپ ،ئۇٔىڭسىٓ ئۆظىٕىڭ ؼوئبٌٍىطىؽب عبۋاة
ثېطەٌىگۈزەن زەضىغىسە ثىٍىٍّىه ثىطىٕي ئەۋەرىفىٕي رەٌەپ لىٍسى .ؼەئس ئۇٔىڭؽب ِۇؼىطە ئىجٕي
ـەئجۀي ئەۋەرزي .ضۇؼزەَ ِۇؼىطۀىڭ ثۇ ؼۆظٌىطىسىٓ رەؼىطٌۀسى ۋە ذۇـبي ثوٌسى .ثۇ
ؼۆھجەرزىٓ وېَىٓ ضۇؼزەَ ۋە ئۇٔىڭ لوي ئبؼزىسىىىٍىطى رېرىّۇ چۈـىۈٍٔىفىپ ،ئۆظٌىطىگە
ثوٌؽبْ ئىفۀچىٕي پۈرۈٍٔەً ٍولىزىپ لوٍسى .ئۇالض ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ چولۇَ ؼەٌىجە لىٍىسىؽبٍٔىمىؽب
ِۇرٍەق ئىفۀگۀىسى .ئۇٔىڭ ئۈؼزىگە ،وۆڭۈٌٍىطى ثۇ ٍېڭي زىٕؽب ِبٍىً ثوٌۇـمب ثبـٍىؽبٔىسى.
زەضۋەلە ،ضۇؼزەَ ئۆظىٕىڭ ِۇؼۇٌّبْ ثوٌّبلچي ثوٌؽى ٕىٕي ٍېٕىسىىىٍەضگە ئېَزىفزىّٕۇ ٍبّٔىسى.
ئەِّب ئۇالض ضۇؼزەِگە لبرزىك لبضـىٍىك ثىٍسۈضزى.
پبضؼالض لىَىٓ ئەھۋاٌسا لبٌؽبٍٔىمي ئۈچۈْ ھەضزائىُ ۋالىذ ئۇرۇـمب رىطىفبرزي .زەضۋەلە،
ئەرىؽي ٍۀە ِۇؼۇٌّبٔالضؼب ذەۋەض ٍوٌالپٍ ،ۀە ثىط ئەٌچي رەٌەپ لىٍسى .ئۇالض ثۇ ئبضلىٍىك،
ِۇؼۇٌّبٔالضزىٓ ثبـمب ـ ثبـمب وىفىٍەض ثىٍەْ وۆضۈـۈپ ،ئۇالض ھەلمىسە رېرىّۇ وۆپ چۈـۀچە
ھبؼىً لىٍىؿ ۋە ئۇالضٔىڭ ھەِّىؽىٕىڭ ئوذفبؾ ئېزىمبز ،پىىىط ۋە لبضاضؼب ئىگە ٍبوي ئىگە
ئەِەؼٍىىىٕي ثىٍىؿ ،ثۇ عەضٍبٔسا ثىطەض ٍوچۇق چىمىپ لبٌؽب ،ـۇ پۇضؼەرزىٓ پبٍسىٍىٕىفمب
رىطىفبرزي .ؼەئس ئىجٕي ئەثۇ ۋەلمبغ ثۇ لېزىُ ذۇظەٍفە ئىجٕي ِېھؽبٕٔي ئەۋەرزي .ئۇِۇ ضەثىئٕىڭ
ربوزىىىؽي ثىٍەْ ئۆظ پىىطىٕي ثبٍبْ لىٍىپ لبٍزىپ وەرزي .ئەٌچي رەٌىپي ئۈچىٕچي وۈٔي ٍۀە
ثىط لېزىُ رەوطاضالٔسى .ؼەئس ِۇؼىطە ئىجٕي ـەئجۀي ئەۋەرزي .ضۇؼزەَ ثەوّۇ چبضىؽىع ثوٌؽبچمب،
ثۇ لېزىُ ئبؼعىٕي ثۇظۇپ ِۇؼىطەگە ئوضۇٔؽىع لوپبي گەپٍەضٔي لىٍسىِ .ۇؼىطە لبضاضگبھمب لبٍززي.
ئۇضۇؾ لىٍىؿ لبضاضى ئېٍىٕسى .ئەِّب ثبؾ لوِبٔساْ ؼەئس ئبؼطىپ ٍېزىپ لبٌؽبْ ثوٌۇپ ،ئبرمب
ِىٕگۈزەن ھبٌي ٍوق ئىسى .ـۇڭب لوـۇٕٔىڭ لوِبٔسأٍىمىؽب ذبٌىس ئىجٕي ئەضضاـبٔي رەٍىٍٕىسى .
ئۆظىّۇ ٍبرمبْ ٍېطىسە رەٌىّبد ۋە ئەِط ثېطىفىە رىطىفزي .عەضىط ئىجٕي ئبثسۇٌالھ ئەي ثۇعەٌي
لوـۇٕٔىڭ ئوڭ لبٔىزىؽب ،لەٍػ ئىجٕي ِەلفۇھ ؼوي لبٔىزىؽب ِەؼئۇي ئىسى .ؼەئس لوـۇٔؽب ئىّبَ
ثوٌۇپ ٔبِبظ ئولۇؼبٔسىٓ وېَىٓ ،ئۇضۇؾ روؼطىؽىسا ذىزبة لىٍىپ ئۇالضٔي عبؼبضەرٍۀسۈضزى.
ئۇضۇؾ ثبـالٔسى ۋە وۈْ وەچ ثوٌؽىچە زاۋاِالـزي .ئەرىؽي ؼەھەضزىٓ ثبـالپ ئۇضۇؾ لبٍزب
ثبـالٔسى ۋە ئۇزا ئۈچ وۈٔگىچە زاۋاِالـزي .رۆرىٕچي وۈٔي پبضغ لوـۇٔىٕىڭ پىٍٍىطى
ِۇؼۇٌّبٔالضٔي لىَىٓ ئەھۋاٌؽب چۈـۈضۈپ لوٍسى .چۈٔىيِ ،ۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ئبرٍىطى ثۇ پىٍالضزىٓ
لبرزىك ئۈضوىگەچىە ،ؼەپ ثۇظۇٌۇپ ربوزىىب ئىفمب ٍبضىّبٍۋاربرزي .ـۇڭب ،ؼبھبثىٍەض ئبۋۋاي پىٍالضٔي
ئۆٌزۈضۈـٕي پىالٍٔىسى ۋە ثىط ھۇعۇَ ثىٍەْ ھەِّە پىٍٕي رەٌزۆوۈغ لىطىپ ربـٍىسى.
لبزىؽىَە زەپ ئبربٌؽبْ ثۇ ِەٍسأسا ٍۈظ ثەضگەْ پبضغ ـــ ِۇؼۇٌّبْ ئۇضۇـىٕىڭ رۆرىٕچي وۈٔي
(ھىغطىٕىڭ ئوْ رۆرىٕچي ٍىٍيِ ،ۇھەضضەَ ئېَىٕىڭ ئوْ رۆري ،زۈـۀجە وۈٔي) ،چۈؾ ۋالزىسا پبضغ
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لوـۇٔىٕىڭ لبضاضگبھي رەضەپزە چېسىطالضٔي ئۇچۇضرۇپ وەرىىسەن زەضىغىسە لبرزىك ثوضاْ چىمىفمب
ثبـٍىسى .پبضغ لوـۇٔىٕىڭ ؼەپٍىطى ثۇظۇٌۇپ ،ھەِّەٍٍەْ عېٕىٕي لۇرۇٌسۇضۇؾ ئۈچۈْ ھەض
رەضەپىە لېچىفزي .زەي ـۇ پەٍززەِ ،ۇؼۇٌّبْ لوِبٔسأالضزىٓ وەئىە ئىجٕي ئبِىط ئەد رەِىّي ۋە
ذېٍىً ئىجٕي ئەٌمەِە ئەد رەِىّي ثىط ـ ثىطىگە ِبؼٍىفىپ ،پبضغ لوـۇٔىٕىڭ لوِبٔسأي
ضۇؼزەِٕي ئۆٌزۈضزى .لبچمبْ ئەؼىەضٌەضٔىڭ پېفىسىٓ لوؼالپ ِبڭؽبْ ِۇؼۇٌّبٔالض ئىّپېطاروض
ٍەظزىگىطزٔىڭ ھۆوۈِطأٍىك ِەضوىعى ثوٌؽبْ ِەزائىٓ ـەھىطىگە ثېؽىپ وىطزى.
لبزىؽىَە ِەٍساْ ئۇضۇـىٕىڭ رۆرىٕچي وۈٔي ئوْ ِىڭ ۋە لبٌؽبْ وۈٍٔىطى ٍۀە ئوْ ِىڭ
ثوٌۇپ ،عەِئىٌ ٍىگىطِە ِىڭ زۈـّەْ ئەؼىىطى ئۆٌزۈضۈٌسى .پۈرۈْ ئۇضۇؾ عەضٍبٔىسا ـېھىذ
ثوٌؽبْ ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ؼبٔي عەِئىٌ ِىڭ ثەؾ ٍۈظ ئىسى .ئۇٔسىٓ ثبـمبِ ،ۇؼۇٌّبٔالض ٔبھبٍىزي
وۆپ ؼۀىّەرٕي لوٌؽب وىطگۈظزى .ذەٌىپىگە ظەپەضٔىڭ ذۇؾ ذەۋەضٌىطى ٍەرىۈظۈٌسى .چۈٔىي،
ھەظضىزي ئۆِەض ثۇ ئۇضۇـمب ثەوّۇ وۆڭۈي ثۆٌگەچىە ،ھەِىفە ذبۋارىطٌىٕىپ رۇضارزي .ھەرزب،
ِەزىٕىسە ئىچي رىزىٍساپ پبد ـ پبد ـەھەض ؼىطر ىؽب چىمبرزي ۋە ئۆرىەْ ـ وەچىۀٍەضزىٓ ثىطەض
ذەۋەض ئېٍىفمب رىطىفبرزي .ئەٍٕي ۋالىززب ،ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىس ـەرىھ لىٍؽبْ ئىطالٕىڭ ثەظى ٍەضٌىطى
ئىؽَبْ چىمىطىپ ،ئەھسىٕبِىگە ذىالپٍىك لىٍؽبٔىسى .ئەِّب ِۇؼۇٌّبٔالض لبزىؽىَەزە ؼەٌىجە
لبظأؽبٔسىٓ وېَىٓ ،ئۇالض لوضلۇپ وېزى پ ئەؼٍىسە ئۆظٌىطىٕىڭ ثۇضۇٔمي ئەھسىٕبِىگە ؼبزىك
ئىىۀٍىىىٕي ،ئەِّب پبضىؽالضٔىڭ ئۆظٌىطىٕي وۈـىۈضرۈپ ٍوٌسىٓ ئېعىفىؽب ؼەۋەثچي ثوٌؽبٍٔىمىٕي
ئورزۇضىؽب لوٍسى ۋە ِۇؼۇٌّبٔالضزىٓ ئەپۇ رىٍىسى.
ئىؽالَ لوـۇٔي لوِبٔسأٍىطى ئۆظ لوِبٔسأٍىمىسىىي ؼەپٍىطى ثىٍەْ ئبضلىّۇ ئبضلب رىعىٍىپ،
ظۇھطا ئىجٕي ھبۋىَە لوِبٔسأٍىمىسا ِەزائىٕؽب لبضاپ ٍوٌؽب چىمزيٍ .وي ئۈؼزىسە پبضىؽالضٔىڭ ثىط
ثۆٌەن ئەؼىىطى ثىٍەْ زولۇضۇـۇپ لېٍىپ ،ئۇالضٔىّۇ رېطىپىطەْ لىٍىۋەرزي .ئۇالضٔىڭ ثىط لىؽّي
ثبثىٍؽبٍ ،ۀە ثىط لىؽّي ٔىھبۋۀسوە لبضاپ لبچزي .ؼەئس ثبثىٍسا ثىط ل بٔچە وۈْ رۇضؼبٔسىٓ وېَىٓ،
ِەزائىٕؽب ھەضىىەد لىٍسى ۋە ٍوي ئۈؼزىسە ٍۀە ثىط ثۆٌەن پبضىػ لوـۇٔي ثىٍەْ ئۇچطىفىپ
لېٍىپ ،ئۇالضٔىّۇ ٍەڭسى .ئۇٔسىٓ ثبـمب ،ؼبثبد زېگەْ ٍەضزە ٍەظزىگىطزلب رەۋە ثەظى پىسائىٌ
ئەرطەرٍەض ثىٍەْ ئۇچطىفىپ لبٌسى .ئۇالضٔىڭ ئبلىۋىزىّۇ ثۇضۇٔمىالض ثىٍەْ ئوذفبؾ ثوٌسى .ئۇ
وۈٔي ھىغطىَە ئوْ رۆرىٕچي ٍىٍىٕىڭ ئبذىطٌىطى ئىسى.
پبضؼالض ِەزائىٕؽب لېچىۋىسىِ ،ۇؼۇٌّبٔالضِۇ ئۇالضؼب ئبضاَ ثەضِەً ،وەٍٕىسىٓ ـەھەضگىچە
لوؼالپ وەٌسى .ثۇ ئەرطاپمب وېٍىؿ ثىٍەْ ،ئىّپېطاروض (ذىؽطاۋ) ٔىڭ ئبق ضەڭٍىه وۆضوەَ ئوضزىؽي
وۆضۈٔۈـىە ثبـٍىسى .ئىؽالَ لوـۇٍٔىطى ِەۋؼۈَ ؼەۋەثي ثىٍەْ وۈۋەعەپ ئېمىۋارمبْ زىغٍە
زەضٍبؼىٕي لىٍچە ئىىىىٍۀّەً وېچىپ ئۆرزيِ .ەزائىٕسا ٍېڭىسىٓ روپٍىٕىپ ،ئۆظٌىطىٕي
ئوڭفىۋېٍىفمب رىطىفىۋارمبْ پبضغ لوـۇٍٔىطى ثۇٔي وۆضۈپ ئباللعازە ثوٌۇـمب ثبـٍىسى.
-4155عۇئبيِ :ەدائىٕٕىڭ فەجھي
ِۇؼۇٌّبٔالض ِەزائىٕؽب ثېؽىپ وىطگۀسە ،ـەھەض ئىچىسە پبضؼالضٔىڭ ربٍىٕي لبٌّىؽبٔىسى.
چۈٔىي ،ئىّپېطاروض لېچىپ وەرىۀسىٓ وېَىٓ ،ذەٌمّۇ ـەھەضٔي رەضن ئەرىۀىسى .پەلەد
ئوضزىٕىڭ ئىچىسە ئبظ ؼبٔسا ئەؼىەضال ثبض ئىسى .ؼەٌّبْ ـبضىؽي ئۇالضٔي ئۈچ وۈْ ئىچىسە رەؼٍىُ
ثوٌۇـمب چبلىطزى .ئۇالض ئۆظٌىطىٕىڭ لۇرۇالٌّبٍسىؽبٍٔىمىٕي ثىٍىپ رەؼٍىُ ثوٌسى .ؼەئس «ذىؽطاۋ
ئبٍۋىٕي» زەپ ئبربٌؽبْ ثۇ ؼبضإٍي ِەؼغىسوە ئۆظگەضرزي ۋە لوـۇٔي ثىٍەْ ثۇ ٍەضزە عۈِە ٔبِىعى
ئولۇزى .ربضىد ،ھىغطىٕىڭ ئوْ ئبٌزىٕچي ٍىٍي ،ؼەپەض ئېَي ئىسى .ؼەئس ؼۀىّەرٍەضٔىڭ ثەـزىٓ
ثىطىٕي ئبٍطىپ ثەـىط ئىجٕي ئەي ھبؼؽبؼىَە ئىؽىٍّىه لوِبٔسإٔىڭ ِەؼئۇٌٍىمىسا ِەزىٕىگە
ئەۋەرزي .ثۇ ؼۀىّەرٍەضٔىڭ ئبضىؽىسا ،ئىّپېطاروضٔىڭ ربعي ،ئۈٔچە ـ ِەضۋاٍىزٍىطى ۋە وىَىُ ـ
وېچەوٍىطى ثبض ئىسى.
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-4158عۇئبي :جەٌۇٌۀىڭ فەجھي
ئىّپېطاروض ٍەظزىگىطز ِەزائىٕسىٓ لبچمبٔسىٓ وېَىٓ ،ھەض رەضەپىە لېچىپ وەرىەْ پبضغ
لوـۇٔىٕىڭ وۆپىٕچە ٌەـىەضٌىطى ئبؼزب ـ ئبؼزب ئۇٔىڭ ئەرطاپىؽب روپٍىٕىفمب ثبـٍىسى .ئىّپېطاروض
ھەٌۋأؽب چېىىٕگەچ ،ثۇ لوـۇٕٔىڭ ثېفىؽب ِىھطاْ ئىؽىٍّىه ثىطىٕي لوِبٔساْ لىٍىپ رەٍىٍٕەپ،
ئبٔسىٓ ئۆظى عەٌۇٌە رەضەپىە ئۆرزي .پبضغ لوـۇٍٔىطى ثۇ ٍەضزىّۇ لبضـىٍىك ثىٍسۈضۈؾ ئۈچۈْ
ـەھەضٔىڭ ئەرطاپىؽب ذۀسەن ووٌىسى ۋە ئىؽالَ لوـۇٔىٕىڭ ـەھەضگە وىطىفىٕي ِۇـۇ ئبضلىٍىك
روؼىّبلچي ثوٌسى .ثبؾ لوِبٔساْ ؼەئس ھەظضىزي ئۆِەضگە ِەوزۇة ٍوٌالپ ،ئەھۋاٌسىٓ ذەۋەضزاض
لىٍسى .ھەظضىزي ئۆِەض ئۇٔىڭ ِەزائىٕسا لېٍىفىٕي ،رۇضـبۋۇٌالضٔىڭ ثېفىؽب وەئىە ئىجٕي ئبِىط
ئەد رەِىّىٕي ،ئوڭ لبٔبرمب ؼەئس ئىجٕي ِبٌىىٕي ،ؼوي لبٔبرمب ئبِىط ئىجٕي ِبٌىىٕيٍ ،بضزەِچي
ئبضلب ؼەپىە ئبِىط ئىجٕي ِۇضضا ئەي عۇھۀىٕي ۋە ثبؾ لوِبٔسأٍىممب لېطىٕسىفي ھبـىُ ئىجٕي ئۇرجە
ئىجٕي ئەثۇ ۋەلمبؼٕي رەٍىٕ ٍەپ پبضغ لوـۇٔىؽب لبضـي ئەۋەرىفىٕي ثۇٍطىسى.
ثۇ ثۇٍطۇلمب ثىٕبئەْ ،ھبـىُ ئىجٕي ئۇرجە لوـۇٔؽب لوِبٔسأٍىك لىٍىپ ،عەٌۇٌۀي ِۇھبؼىطىگە
ئبٌسىٍ .ۀە ٔبھبٍىزي ـىسزەرٍىه ئۇضۇؾ ثبـالٔسى .ھەض ئىىىي رەضەپىە روذزىّبً ٍبضزەِچي
لوـۇْ وېٍىپ رۇضارزئ .ىھبٍەد ،اﷲ ربئبال ِۇ ؼۇٌّبٔالضؼب عەٌۇٌۀىڭ ـەرھىٕي ٔېؽىپ لىٍسى .
پبضغ لوـۇٔىٕىڭ ئۇ لەزەض وۆپ ٌەـىىطى ئۆٌزۈضۈٌسىىي ،ئەرطاپزب عەؼەرزىٓ ثبـمب ھېچٕەضؼە
وۆضۈّٔەٍززي .ثۇ ئۇضۇـزب ،لوِبٔسأالضزىٓ وەئىە ئىجٕي ئبِىط ،ئبِىط ئىجٕي ِبزى ٍەوطەة ،ھبعبض
ئىجٕي ئبزىٌ ،لەٍػ ئىجٕي ِەوفۇھ ۋە رۇٌەٍھ ب ئەي ئەؼەزىٌ لبربضٌىمالض ئبعبٍىپ لەھطىّبٍٔىك
ثىٍەْ عەڭ لىٍىپِ ،ۇؼۇٌّبٔالضٔي ئۈؼزۈٍٔۈوىە ئېطىفزۈضزى.
-4181عۇئبي :ھەٌۋإٔىڭ فەجھي
ئىىىىٕچي لوِبٔساْ ھبـىُ ئىجٕي ئۇرجە ربالپەرىە ئۇچطاپ لبچمبْ پبضغ ٌەـىەضٌىطىٕي
لوؼالؾ ئۈچۈْ وەئىە ئىجٕي ئبِىط ثبـچىٍىمىسا ثىط ضورب ئەؼىەض ئەۋەرزي .پبضغ ٌەـىەضٌىطى
ِۇؼۇٌّبْ ئەؼىەضٌەض ٍېزىپ ثبضؼبْ ھەض ٍەضزىٓ لېچىپ ،ئۆظٌىطىگە ئېؽىط وەٌگەْ ٔەضؼە ـ
وېطەوٕىڭ ھەِّىؽىٕي ربـالپ ِبڭبرزي .ـۇ ؼەۋەة ثىٍەْ ،وەئىە ئىجٕي ئبِىط ثبـچىٍىمىسىىي
ئەؼىەضٌەض ئبعبٍىپ وۆپ ِىمساضزا ؼۀىّەد لوٌؽب وىطگۈظزى .ثۇ ؼۀىّەرٍەض ؼبؼبٔىَالض
ئىّپېطاروضٌۇلىٕىڭ پبٍزەذزي ِەزائىٕسا لوٌؽب وىطگۈظۈٌگەْ ؼۀىّەرٍەضزىٓ ئبظ ئەِەغ ئىسى .وەئىە
پبضغ ٌەـىەضٌىطىٕي لوؼالپ ٍۈضۈپ ،ئبذىطى پبضغ لوـۇٍٔىطىٕىڭ ئەڭ ئبذىطلي لوِبٔسأي
ِىھطإٔي رۇرۇۋېٍىپ ئۆٌزۈضىۋەرزي .ئبٔسىٓ ئىطإٔىڭ ضەً (ھبظىطلي رېھطاْ) ـەھىطى ئبضلىٍىك
ھەٌۋأؽب لبضاپ ٍۈضۈؾ لىٍىپ ،لىؽمب ِۇززەد ئىچىسە ھەٌۋاْ ۋە ئۇٔىڭ ئەرطاپىٕي ئىفؽبي لىٍسى.
-4187عۇئبي :جىىشىث ۋە ِۇعۇٌٕىڭ فەجھي
ھبـىُ ئىجٕي ئۇرجە عەٌۇٌەگە ٍۈضۈؾ لىٍؽبْ ۋالىززب ،ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ِۇرئىُ (ذەٌىپىٕىڭ
ئەِطى ثىٍەْ) ثىط ثۆٌەن ئەؼىەضگە لوِبٔسأٍىك لىٍىپ ،رىىطىزىە لبضاپ ٍوٌؽب چىممبٔىسى.
رىىطىذ ئبھبٌىؽىٕىڭ ثىط لىؽىّي ضۇَ ،ثىط لىؽّي ذطىؽزىئبٔالـمبْ ئەضەة ئىَبز ۋە رەؼٍىت
لەثىٍىٍىطى ۋە ئبظ ِىمساضزا ِۇؼۇٌسىٓ وەٌگەْ ذەٌمزىٓ رەضوىپ ربپمبٔىسى .ئبثسۇٌالھ ئىجٕي
ِۇرئىُ ـەھەضٔي لىطىك وۈْ ِۇھبؼىطىگە ئبٌسى .ثۇ لىطىك وۈْ ئىچىسە ـەھەضگە ٍىگىطِە رۆد
لېزىُ ھۇعۇَ لىٍسى ۋە ھەِّىؽىسە ذېٍي ئوثساْ ٔەرىغىٍەضگە ئېطىفزي ۋە ئبذىطى ـەھەضٔي
ـەرىھ لىٍسىِ .ۇؼۇٌّبْ ثوٌؽبٔالضزىٓ ثبـمب ،ئبذىطؼىچە لبضـىٍىك ثىٍسۈضگەْ ذەٌمٕىڭ
ھەِّىؽىٕي لىٍىچزىٓ ئۆرىۈظزى .ئبٔسىٓ ضەثىئ ِۇؼۇٌؽب لبضاپ ٍۈضۈؾ لىٍسىِ .ۇؼۇي ذەٌمي
عىعٍە رۆٌەؾ ـەضري ثىٍەْ وېٍىفىُ رۈظزى.
-4184عۇئبيِ :ەعەثضإٔىڭ فەجھي
ثبؾ لوِبٔساْ ؼەئس پبضغ لوـۇٍٔىطىٕىڭ ثۇ لېزىُ ھەٌۋإٔىڭ ئوڭ رەضىپي ۋە ھەِەزاْ ٍوٌي
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ئۈؼزىسىىي ِەؼەثعأسا روپٍىٕىۋارمبٍٔىمي ھەلمىسىىي ذەۋەضٔي ئبٌسى .ؼەئس ثۇ ذەۋەضٔي زەضھبي
ذەٌىپىگە ثىٍسۈضۈؾ ثىٍەْ ثىطگە ،ئۇٔىڭسىٓ زىطاض ئىجٕي ئەي ذەرزبة ئەي ـبھطى ثبـچىٍىمىسا
ٍبضزەِچي لوـۇْ ئەۋەرىفىٕي رەٌەپ لىٍسى .ھەظضىزي ئۆِەض ئەۋەرىەْ ٍبضزەِچي لوـۇْ ٍېزىپ
وەٌگۀسىٓ وېَىِٓ ،ۇؼۇٌّبٔالض ثىط ھۇعۇَ ثىٍەْ ئۈؼزۈٍٔۈوٕي ئىگەٌٍىسىِ .ەؼەثعاْ ذەٌمي
ـەھەضٔي ربـالپ ربؼالضؼب لبچزي .ئەِّب لوِبٔساْ زىطاض ئۇالضٔي لىؽزبۋەضگەچىە ،رەؼٍىُ ثوٌۇپ،
ثەظىٍىطى ِۇؼۇٌّبْ ثوٌۇـٕي ۋە ثەظىٍىطى عىعٍە رۆٌەـٕي لوثۇي لىٍسى.
-4183عۇئبي :ئەھۋاصٔىڭ فەجھي
پبضغ لوـۇٔىٕىڭ لوِبٔسأٍىطىسىٓ ھۇضِۇظاْ ئەھۋاظ ضاٍؤىٕي ئۆظ وؤزطوٌٍىمي ئبؼزىؽب
وىطگۈظۈپ ،ثۇ ٍەضگە ھۆوۈِطأٍىك لىٍىۋاربرزي .ئۇ پبضؼالضٔىڭ ِەـھۇض ٔەؼەثٍىطىسىٓ ثىطىگە رەۋە
ثوٌۇپ ،لبزىؽىَە ئۇضۇـىسىٓ لېچىپ لۇرۇٌؽبٔالضزىٓ ثىطى ئىسى .ئۇ ئەھۋاظٔي ئۆظ لوٌىؽب ئبٌؽبٔسىٓ
وېَىٓ ،ئەرطاپىؽب ٌەـىەضٌەضٔي روپالپِ ،ۇؼۇٌّبٔالض ث ېؽىۋاٌؽبْ ٍەضٌەضگە لبٍزب ھۇعۇَ لوظؼبـمب
ثبـٍىسى .ثىطى وۇـە ۋاٌىؽىٕىڭٍ ،ۀە ثىطى ثبؼطا ۋاٌىؽىٕىڭ لوِبٔسأٍىمىسىىي ئىىىي لوـۇْ
ھۇضِۇظإٔىڭ ئۈؼزىگە ٍۈضۈؾ لىٍىپ ،ئۇٔي رىٕچٍىك ؼۆھجىزي ئېٍىپ ثېطىفمب لىؽزىسى .ئەِّب،
(وۆپ ئۆرّەً) ھۇضِۇظاْ ووضزالضٔىڭ ٍبضزىّي ثىٍەْ ئىؽَبْ چىمىطىپِ ،ۇؼۇٌّبٔالض ثىٍەْ
رۈظگەْ ئەھسىٕبِىؽىٕي ثۇظزى .ـۇٔىڭ ثىٍەِْ ،ۇؼۇٌّبٔالض ئۇٔىڭؽب لبضـي ھۇعۇَ ثبـٍىسى.
ھۇضِۇظاْ ٍېڭىٍىپ لبچزي ۋە رۇؼزەض (ھبظىطلي ـۇـزەض) ـەھىطىگە وىطىپ ،ثۇ ٍەضزە لبضـىٍىك
وۆضؼەرّەوچي ثوٌسى .ئەِّب ،ـەھەض ذەٌمي ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ئبزىً ھۆوۈِطأٍىمي ؼەۋەثىسىٓ ،ئۆظ
ِۀپەئەرٍىطىٕي وۆظزە رۇرۇپ ،عىعٍە رۆٌەـٕي لوثۇي لىٍىپ ،ؼۈٌىھ رۈظزى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ،
ھۇضِۇظاْ ئىىىىٕچي لېزىُ ؼۈٌىھ رۈظۈـىە ِەعجۇض ثوٌسى .ـۇ ِەظگىٍٍەضزە ،رۇؼزەضزىٓ ثبـمب
عۀسىؽبثۇض لبربضٌىك (پبضغ ھۆوۈِىزىگە رەۋە) ثىط لبٔچە ـەھەض ئبھبٌىؽىّۇ ؼۈٌىھ رۈظزى .ئىؽالَ
لوـۇٔي لوِبٔسأٍىطىسىٓ ھەضلۇغ ئىجٕي ظۇھەٍىط ؼۇلئۇي ئەھۋاظٔي ـەرىھ لىٍؽبْ ثىط پەٍززە،
ھۇضِۇظاْ ئىّپېطاروض ٍەظزىگىطزٔىڭ وۈـىۈضرىفي ثىٍەْ ؼۈٌھىٕي ٍۀە ثۇظۇپِ ،ۇؼۇٌّبٔالضؼب
لبضـي ئىؽَبْ وۆرەضزى .ھەظضىزي ئۆِەض ثۇ ئىفزىٓ ذەۋەض رېپىپ ،وۇـەزىىي لوـۇٕٔىڭ ٔۇِبْ
ئىجٕي ئەي ِۇلەضضىٓ لوِبٔسأٍىمىسا ھۇضِۇظإٔىڭ ئۈؼزىگە ٍۈضۈؾ لىٍىفىٕي ئەِط لىٍسى .ئىطاق
ؼېپي ثبؾ لوِبٔسأي ؼەئس ئىجٕي ئەثۇ ۋەلمبغ ثبؾ لوِبٔسأٍىك ِەضوىعىٕي وۇـەگە ٍۆرىىگۀىسى.
ذەٌىپە ثبؼطازىىي لوـۇٕٔىّۇ ؼۇھەًٍ ئىجٕي ئبزىٌ لوِبٔسأٍىمىسا ھۇضِۇظأؽب لبضـي ٍۈضۈؾ
لىٍىؿ ئەِطىٕي ثەضزى ۋە ئەثۇ ؼەثطا ئىجٕي ئەثۇ ضەھىّٕي ئىىىي لوـۇٕٔىڭ ثبؾ لوِبٔسأٍىمىؽب
رەٍىٍٕىسى .وۇـەزىٓ وەٌگەْ لوـۇْ ھۇضِۇظإٔىڭ ٌەـىەضٌىطى ثىٍەْ ئۇچطىفىپ لبٌسى ۋە
زەضھبي ھۇعۇِؽب ئۆرۈپ ،ئۇالضٔي ِەؼٍۇثىَەرىە ئۇچطارزي .ھۇضِۇظاْ لەٌئە ئىچىگە وىطىۋېٍىپ
رىطوىفىپ ثبلمبْ ثوٌؽىّۇِ ،ۇؼۇٌّبٔالض لەٌئۀي لوضـبپ ،ئۇٔي رېطىه پېزي لوٌؽب چۈـۈضزى ۋە
ھەظضىزي ئۆِەضگە ربپفۇضۇپ ثېطىؿ ِەلؽىزىسە ،ئەھّەز ئىجٕي لەٍػ ۋە ئۀەغ ئىجٕي ِبٌىه
لبربضٌىمالضٔي ئۆظ ئىچىگە ئبٌؽبْ ثىط ھەٍئەد ثىٍەْ ِەزىٕىگە ئەۋەرزي .ھەٍئەد ھۇضِۇظإٔي ٍبالپ
ِەزىٕىگە ٍېزىپ وېٍىپ ،ئۇزۇي ھەظضىزي ئۆِەضٔىڭ ئۆٍىگە ثبضزى .ئۇالضؼب (ھەظضىزي ئۆِەضٔىڭ)
وۇـەزىٓ وېٍىسىؽبْ ھەٍئەرٕي وۈرۈۋېٍىؿ ئۈچۈْ ِەؼغىسوە چىمىپ وەرىۀٍىىىٕي ئېَزىفزي.
ئەِّب ِەؼغىسرىّۇ ھېچىىُ ٍوق ئىسى .ئۇالض لبٍزّبلچي ثوٌۇپ رۇضؼبٔسا ،زەضۋاظا ئبٌسىسا
ئوٍٕبۋارمبْ وىچىه ثبٌىالض ھەظضىزي ئۆِەضٔىڭ ِەؼغىسٔىڭ ثىط ثۇٌۇڭىسا ئۇذالۋارمبٍٔىمىٕي ئېَززي.
ھەٍئەرزىىىٍەض ھەلىمەرەْ ئۇٔىڭ ثىط ثۇٌۇڭسا ئۇذالۋارمبٔىٍىمىٕي وۆضزى .ھۇضِۇظاْ وۆظٌىطىگە
ئىفۀّەً:
ــ ذەٌىپە ئۆِەض ٔەزە؟ ـ زەپ ؼوضىسى .ئۇالض ئۇٔىڭؽب ئىفبضەد لىٍىپ:
ــ ِۇـۇ ـۇ ،ـ زېَىفزي .ھۇضِۇظاْ ھەٍطاْ لبٌسى .چۈٔىي ھەظضىزي ئۆِەضٔىڭ ٍېٕىسا ٔە
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لوؼسىؽۇچئ ،ە ِۇھبپىعەرچئ ،ە ؼەٌزۀەد ئىگىٍىطى وۆضۈّٔەٍززي .ھۇضِۇظإٔىڭ وۆظٌىطى پبضغ
ئىّپېطاروضىٕىڭ ئەرطاپىسا ِۇٔساق ئىفالضٔي وۆپ وۆضۈپ ئبزەرٍىٕىپ وەرىۀىسى .زەي ـۇ پەٍززە،
ؼۇؼٕىڭ ظوضٌۇق ثىٍەْ ـەرىھ لىٍىٕؽبٍٔىمي ھەلمىسىىي ذەۋەض ٍېزىپ وەٌسى .ئۇظۇْ ِەظگىٍٍىه
ِۇھبؼىطىسىٓ وېَىٓ ،ؼۇغ ذەٌمي ؼۈٌىھ لىٍىفٕي رەٌەپ لىٍىپ ،پۈرۈْ ـەھەض ِۇؼۇٌّبٔالضؼب
رەؼٍىُ ثوٌؽبٔىسى .ظەض ئىجٕي ئبثسۇٌالھّۇ عۀسىؽبثۇضٔي ـەرىھ لىٍسى.
پبضؼالض ثۇ لېزىُ ٔىھبۋۀسوە ٍىؽىٍىفمب ثبـٍىسى .ھەظضىزي ئۆِەضگە پبضؼالضٔىڭ ٔىھبۋۀسوە
ٍىؽىٍىۋارمبٍٔىمي ھەلمىسە ذەۋەض ٍەرىۈظۈٌسى .ثۇ ذەۋەض ثىٍەْ ،ھەظضىزي ئۆِەض ِۇؼۇٌّبٔالض
لوـۇٔىٕىڭ پبضغ رۇپطالٍىطىؽب رېرىّۇ ئىچىىطىٍەپ وىطىفىٕي ئەِط لىٍسى .ھەرزب ئۆظىّۇ ثىط
ضورىٕىڭ ثېفىؽب ئۆرۈپ ،ئبٌسىٕمي ؼەپىە ئبرٍىٕىپ ،ـەرىھ ھەضىىەرٍىطىگە لېزىٍّبلچي ثوٌسى.
ئەِّب ؼبھبثىٍەض وېڭىفىؿ ئبضلىٍىك ئۇٔىڭ ثۇ پىىطىگە لبضـي چىمزي .ثۇ ئىفزب ھەظضىزي ئەٌىٕىڭ
ضوٌي چوڭ ثوٌسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ھەظضىزي ئۆِەض ثۇ ٔىَىزىسىٓ ٍبٔسى.
ثۇ ئەِط ثىٍەْ ،ئىؽالَ لوـۇٍٔى طى ٔىھبۋۀسوە لبضاپ ھەضىىەرٍۀسىِ .ۇؼۇٌّبٔالض لوـۇٔىٕىڭ
ئوِۇِىٌ ؼبٔي ِ 30ىڭ ئەرطاپىسا ،ھبٌجۇوئ ،ىھبۋۀسرىىي پبضؼالضٔىڭ ؼبٔي ِ 150ىڭسىٓ ئبضرۇق
ئىسى .ئىىىي لوـۇْ ئبضىؽىسا چبضـۀجە وۈٔي ثبـالٔؽبْ رولۇٔۇؾ ئەرىؽي پەٍفۀجە وۈٔي
وەچىىچە روٌۇق ئىىىي وۈْ زاۋاِالـزي .ئۈؼزۈٍٔۈن ٍۀە ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ لوٌىسا ئىسى .لىؽزبلمب
ئېٍىٕؽبْ پبضغ لوـۇٍٔىطى ؼېپىً ئىچىگە چېىىٕىپ وىطىپ ،ئۆظٌىطىٕي لوؼساـزىٓ ثبـمب ئىؿ
لىالٌّىسىِ .ۇؼۇٌّبٔالض ـەھەضٔي لوضـبۋؼب ئبٌسى .ثۇ لوضـبۋٔىڭ ئۇظۇْ ِەظگىٍگە ؼوظۇٌۇپ
وېزىسىؽبٍٔىمىٕي چۈـۀگەْ ثبؾ لوِبٔسا ْ ٔۇِبْ ئىجٕي ِۇلەضضىٓ ٍبضزەِچي لوِبٔسأالضٔي
ٍىؽىپ ،ثبـمىچە ثىط ربوزىىب رېپىپ چىمىؿ ئۈچۈْ ِەؼٍىھەرٍەـزيٍ .بضزەِچىٍەض ئۇٔىڭؽب
وەٍٕىگە چېىىٕىؿ ربوزىىىؽي ِەؼٍىھەرىٕي ثەضزى .ئەگەض ـۇٔساق لىٍؽب ،پبضؼالضٔىڭ ؼەٍطەرىە
وېٍىپ ،ـەھەضزىٓ چىمىپ ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ وەٍٕىسىٓ لوؼالٍسىؽبٍٔىمىٕي ،ئبٔسىٓ
ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ وەٍٕىگە لبٍزىپ ،وۆڭۈٌسىىىسەن ٔەرىغىگە ئېطىفەٌەٍسىؽبٍٔىمىٕي ثىٍسۈضۈـزي .
ٔۇِبْ ثۇ ربوزىىىٕي لوثۇي لىٍسى ۋە ئبۋۋاي پبضؼالضؼب ثىط ھۇعۇَ لوظؼبپ ،ئبٔسىٓ وەٍٕىگە
چېىىٕىؿ ربوزىىىؽىٕي ثبـٍىزىؿ ئۈچۈْ لوي ئبؼزىسىىي لوِبٔسأالضزىٓ وەئىەگە رەٌىّبد
ثەضزىِ .ۇؼۇٌّبٔالض لوـۇٔي پبضؼالضؼب ئوِۇِىَۈظٌۈن ثىط ھۇعۇَ لوظؼىؽبٔسىٓ وېَىٓ ،وەٍٕىگە
چېىىٕسى .زەضۋەلە ،پبضؼالض ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ وەٍٕىسىٓ ثبؼزۇضۇپ وەٌسى .ئىىىي لوـۇْ
ئبضىؽىسا ثىط ِەٍساْ لبٍٔىك عەڭ ٍۈظ ثەضزى .ئۇضۇؾ ِەٍسأي عەؼەد ثىٍەْ ٌىك روٌۇپ وەرزي.
پبضؼالضزىٓ ِ 100ىڭ ٌەـىەض ئۆٌسى .ئەِّبِ ،ۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ٔىھبۋۀس ئۇضۇـي ثبؾ لوِبٔسأي
ٔۇِبْ ئبرزىٓ چۈـۈپ وېزىپ ،ـېھىذ ثوٌسى .ئۇٔىڭ ـېھىذ ثوٌؽىٕىٕي ئىٕىؽي ٔۇئەٍَىّسىٓ
ثبـمب ھېچىىُ ؼەظِىسى .ئۇضۇؾ ئبذىطالـمبٔسىٓ وېَىٓٔ ،ۇئەٍَىُ ئبوىؽىٕىڭ ئۆٌۈَ ذەۋىطىٕي
ئېالْ لىٍسى.
پبضغ لوـۇٔىٕىڭ لوِبٔسأي ـىطۇظاْ ئۇضۇؾ ِەٍسأىسىٓ لېچىپ وەرىۀىسى .ئەِّب ،ئىؽالَ
لوـۇٔىٕىڭ لوِبٔسأٍىطىسىٓ وەئىە ـىطۇظإٔىڭ وەٍٕىسىٓ ئىع لوؼالپ ،ھەِەزاْ رۆپىٍىىٍىطىسە
رۇرۇۋېٍىپ ئۆٌزۈضزى .ـۇٔساق لىٍىپ ،ئىؽالَ لوـۇٍٔىطى ٔىھبۋۀسوە ظوضٌۇق ثىٍەْ وىطىفىە
ِۇۋەپپەق ثوٌسى .ئۇٔسىٓ وېَىٓ ،عىٌ زەپ ئبربٌؽبْ ئىؽپبھبْ ئىفؽبي لىٍىٕسى .ئبٔسىٓ ،ئەثۇ
ِۇؼب ئەي ئەـئەضى لۇَ ۋە وەـبْ ـەھەضٌىطىٕي ـەرىھ لىٍسى .ؼۇھەًٍ ئىجٕي ئبزىَّۇ وەضِبٕٔي
ئبٌسىٔ .ىھبۋۀس ئۇضۇـىسا ثۇٌۇپ ئۆرىەْ ۋەلەٌەض ھەظضىزي ئۆِەضگە ؼۆظٌەپ ثېطىٍگۀسە ،ـېھىذ
ثوٌؽبْ ئىؽالَ لەھطىّبٍٔىطىٕي ئۈچۈْ ـۇٔساق لبرزىك ئبظاثالٔسىىي ،ئۆظىٕي رۇربٌّبً ھۆڭ ـ ھۆڭ
ٍىؽالپ وەرزي.
ٔىھبۋۀس ـەرىھ لىٍىٕؽبٔسىٓ وېَىٓ ،ھېچمبٔساق ئۀسىفىؽي لبٌّىؽبْ ھەظضىزي ئۆِەض
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ِۇؼۇٌّبٔالض لوـۇٔىٕىڭ پبضغ رۇپطالٍىطىسا ذبٌىؽبٔچە ئىٍگىطىٍىؽە ثوٌىسىؽبٍٔىمىؽب لبٔبئەد ھبؼىً
لىٍسى .ئىؽالَ لوـۇٔىٕىڭ ؼبٔي لبٔچىٍىه ئبظ ،لوضاي ـ ٍبضالٍىطىٕىڭ لبٔچىٍىه ٔبچبض ثوٌۇـىؽب ۋە
ئۆظٌىطى زۇچ وېٍىسىؽبْ زۈـّۀٕىڭ لبٔچىٍىه وۈچ ـ لۇۋۋەرٍىه ثوٌۇـىؽب لبضىّبً ،ئوِۇِىٌ ثىط
ھەضىىەد ثبـٍىٕىفي ئۈچۈْ ٍەرزە لوِبٔسأؽب ٍبضٌىك چىمىطىٍسى .ثۇ ٍەرزە لوِبٔساْ ھەظضىزي
ئۆِەضٔىڭ ٍبضٌىمىؽب ثىٕبئەْ ـەرىھ ئىفٍىطىٕي ِۇٔساق زاۋاِالـزۇضزى:
ثىطىٕچئ ،ۇئەٍَىُ ئىجٕي ِۇلەضضىٓ .ھەِەزأؽب ٍۈضۈؾ لىٍىپ ،ـەھەضٔي ـەرىھ لىٍؽبٔسىٓ
وېَىٍٓ ،ەظىس ئىجٕي لەٍؽٕي ثۇ ٍەضگە ثبـٍىك لىٍىپ رەٍىٍٕەپ ،ئۆظى ضەً (ھبظىطلي رېھطاْ) گە
لبضاپ ٍۈضۈؾ لىٍسى ۋە ثۇ ـەھەضٔىّۇ ئىفؽبي لىٍسى.
ئىىىىٕچي ،ؼۇضضالە ئىجٕي ئبِىط .ئۇ وبؼپي زېڭىعىٕىڭ ؼەضثىٌ لىطؼىمىسىىي ثبثۇي ئەضثبثمب
لبضاپ ٍۈضۈؾ لىٍسى .ئۇٔىڭ لوِبٔسأٍىمىسىىي لوـۇٕٔىڭ رۇضـبۋۇٌالضٔىڭ ثېفىسا ئبثسۇضضاھّبْ
ئىجٕي ضاثي ثبض ئىسى .ئبثسۇضضاھّبْ لوِبٔسأي ؼۇضضالۀىڭ ئىغبظىزىٕي ئبٌؽبٔسىٓ وېَىٓ ،ثۇ
ٍەضٔىڭ ھۆوۈِساضى ثىٍەْ رىٕچٍىك ئەھسىٕبِىؽي رۈظزى.
ئۈچىٕچي ،ئەي ئەھٕەؾ ئىجٕي لەٍػ .ئۇ ربثؽەٍٓ ئبضلىٍىك ذۇضاؼبٔؽب وىطىپ ،ثۇ ٍەضزە
ھىطاد ـەھىطىٕي ظوضٌۇق ثىٍەْ ئبٌسى .ـەھەضگە ؼەھھبض ئىجٕي ـۇالْ ئەي ئبثسىٕي ِەؼئۇي
لىٍىپ لوٍۇپ ،ئۆظى ھىطاد زەضٍبؼىٕي ثوٍالپ ئىٍگىطىٍەپِ ،ەضۋەئي ـبھغبھبٔؽب ٍۈضۈؾ لىٍسى
ۋە ئۇ ٍەضٔىّۇ ئىفؽبي لىٍسى.
رۆرىٕچي( ،پبضغ ؼېپي لوِبٔسأٍىطىسىٓ) ئوؼّبْ ئىجٕي ئەثۇي ئبغ .ئۇ ،ثىط لوـۇٔؽب
لوِبٔسأٍىك لىٍىپ ئىؽزبھطؼب ٍۈضۈؾ لىٍسى .ثەھ طەٍٓ ئبضلىٍىك پبضغ لوٌزۇلىسىٓ ئۆرۈپ ،ئبۋۋاي
ثەضلبۋاْ ئبضىٍىٕي ـەرىھ لىٍؽبٔسىٓ وېَىٓ ئىطاْ رۇپطالٍىطىؽب وىطزى .ئبٔسىٓ عۇض ،ئىؽزبھط ۋە
ـىطاظ لبربضٌىك ـەھەضٌەضٔي ـەرىھ لىٍسى.
ثەـىٕچيٍ( ،ۀە پبضغ ؼېپي لوِبٔسأٍىطىسىٓ) ؼبضىَە ئىجٕي ظۀىُ ئەي لىٕبٔي .ئۇ،
لوـۇٔىٕي ثبـالپ ،ئۆظىٕىڭ ھەضىىەد ٍوٌي ئۈؼزىسىىي پبضؼالض روپالٔؽبْ ثىط ٍەضٔي وۆظٌەپ ٍوٌؽب
چىمزي .ئبۋۋاي ئۇالضٔي لوضـبۋؼب ئبٌسى ،ئەِّب پبضؼالض ووضزالضزىٓ ٍبضزەَ رەٌەپ لىٍسى ،ووضزالض
ئۇالضٔىڭ چبلىطىمىؽب ئبۋاظ لوـزي .زۈـّۀٍەضٔىڭ ؼبٔىٕىڭ وۆپىَىفي ثىٍەْ ِۇؼۇٌّبٔالض
ذەرەضٌىه ئەھۋاٌسا لبٌسى .ثىطزىٕجىط چبضىؽي ئەرطاپزىىي زۆڭٍەضزىٓ پبٍسىٍىٕىؿ ئىسى ۋە
ـۇٔساق لىٍسى .لوِبٔساْ ؼبضىَە ثىط زۆڭگە چىمىپ ،ثىط رەضەپزىٓ وەٍٕىسە لبٌؽبْ لوـۇٔىٕي
لوؼساـمب رىطىفؽبٍ ،ۀە ثىط رەضەپزىٓ زۈـّۀٍەضگە لبضـي عەڭٕي زاۋاِالـزۇضزىٔ .ىھبٍەد،
ِۇؼۇٌّب ٔالض ئۈؼزۈٍٔۈوىە ئېطىفزي .ثۇ رولۇٔۇؾ ٍۈظ ثېطىۋارمبْ ۋالىززب ،ھەظضىزي ئۆِەض ِەزىٕىسە
عبِبئەرىە ٔبِىعىٕي ئولۇپ ثېطىۋاربرزي .ئۇٔىڭ ئىالھي وبضاِەد ثىٍەْ ثۇ ھبزىؽىٕي ھېػ
لىٍؽبٍٔىمي ۋە ذۇرجىؽىٕي روذزىزىپ « :ئەً ؼبضىَە! ربغ رەضەپىە ،ربغ رەضەپىە .....ثۆضىٕىڭ
ھىٍَىؽ ىٕي ثىٍّىگەْ ھبڭۋالزي چوپبْ ئۆظ لوٍٍىطىٕىڭ عېٕىؽب ظاِىٓ ثوٌىسۇ» زەپ ۋاضلىطىؽبٍٔىمي،
ـۇٔسالال ،ؼبضىَە ۋە ئۇٔىڭ لوِبٔسأٍىمىسىىي ِۇعبھىسالضٔىڭّۇ ثۇ ئبۋاظٔي ٔبھبٍىزي ئوچۇق
ئبڭٍىؽبٍٔىمي ضىۋاٍەد لىٍىٕؽبْ .اﷲ ثۇ ٍەضٔي (ئەِىطگە ثوٌؽبْ ئىزبئەرٕىڭ ٔەرىغىؽي ؼۈپىزىسە)
ِۇؼۇٌّبٔالض لوـۇٔىٕىڭ ـەرىھ لىٍىفىؽب ِۇٍەؼؽەض لىٍسى.
ئبٌزىٕچي ،لوِبٔساْ ئبؼىُ ئىجٕي ئبِىط ئەد رەِىّي .ئۇ ،ثبؼطاٌىمالضزىٓ رەـىىٍٍۀگەْ ثىط
لوـۇٔؽب لوِبٔسأٍىك لىٍىپ ،ؼىغىؽزبْ ضاٍؤىؽب لبضاپ ئبرٍىٕىپ ،ثۇ ضاٍؤٕىڭ ِەضوىعى
ظەضۀغٕي ئۇظۇْ ۋالىذ لوضـبۋؼب ئبٌؽبٔسىٓ وېَىٓ ،ـەھەضگە ثېؽىپ وىطزى .ـەھەض ذەٌمي
ئۇضۇؾ روذزىزىپ ،ؼۈٌىھ رۈظۈـٕي رەٌەپ لىٍىفمب ِەعجۇض ثوٌسى .ئبٔسىٓ ،ئۇ ثۇ ٍەضٔىڭ ئىساضىٌ
ئىفٍىطىٕي ئۆظ لوٌىؽب ئېٍىپ ،ئبِبٍٔىمىؽب ِەؼئۇي ثوٌسى.
ٍەرزىٕچي( ،پبضغ ؼېپي لوِبٔسأٍىطىسىٓ) ؼۇھەًٍ ئىجٕي ئبزىٌ ئەي ذەظضەط .ئۇ ،ثىط
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لوـۇٕٔي ثبـالپ وىطِبٕٔي پبضؼالضٔىڭ لوٌىسىٓ ئېٍىپ ،ئىؽالَ رۇپطالٍىطىؽب لوـزي.
ؼەوىىعىٕچيٍ( ،ۀە لوِبٔسأالضزىٓ) ھبوىُ ئىجٕي ئبِىط ئەد رەؼٍەثي .ئۇ ،لوي ئبؼزىسىىي
لوـۇْ ثىٍەْ ِىمطأؽب ٍۈضۈؾ لىٍسىِ .ۇؼۇٌّبٔالض پبضغ لوـۇٍٔىطىٕىڭ ئبضا ـ ئبضىؽىؽب ثۆؼۈپ
وىطىپ ،ئۇالضٔي رىطىپىطەْ لىٍىۋەرزي .ئبٔسىٓ ئۇ ٍەضٔي رەٌزۆوۈغ ـەرىھ لىٍسى.
رولمۇظىٕچي ،ئۇرجە ئىجٕي ـەضلبز .ئۇ ،پبضغ رۇپطالٍىطىٕىڭ ؼەضثىٌ ـىّبٌىؽب ثېؽىپ وىطىپ،
ئۇ ٍەضٌەضٔي ـەرىھ لىٍسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ،ؼبؼبٔىَالض زۆٌىزي ٍىمىٍىپ ،ئىطاْ رۇپطالٍىطى پۈرۈٍٔەً
زېگۈزە ن ئىؽالَ زۆٌىزىٕىڭ ھبوىّىَىزىگە وىطگۈظۈٌسى.
-4182عۇئبي :ھەصسىحي ئۆِەسٔىڭ ۋاپبجي
ھەظضىزي ئۆِەض زەۋضى ــ ئىٕؽبٔىَەد زۇَٔبؼي ئىؽالَ ئبزاٌىزىٕىڭ ئەڭ ئېؽىً ئۆضٔەوٍىطىگە
ـبھىس ثوٌؽبْ ۋە ئىؽالَ لۇٍبـي ٍەض ٍۈظىٕىڭ ٔبھبٍىزي چوڭ ثىط لىؽّىؽب پبضالق ٔۇض چبچمبْ زەۋض
ئىسى.
وۇـە ۋاٌىؽي ِۇؼىطە ئىجٕي ـەئجە ھەظضىزي ئۆِەضزىٓ ئەثۇ ٌۇئٍۇئە ئىؽىٍّىه ئىطأٍىك
ذىعِەرچىؽىٕىڭ ِەزىٕىگە وىطىفىگە ۋە ئۇ ٍەضزە ٍەضٌىفىپ لېٍىفىؽب ئىغبظەد لىٍىفىٕي
ئىٍزىّبغ لىٍسى .ۋاٌي ِۇؼىطۀىڭ ِەلؽىزي ،لوٌي ئەپچىً ثۇ ھۈٔەضۋەْ ئۇؼزىٕىڭ ئىؽالَ
پبٍزەذزىسە ِ ۇؼۇٌّبٔالضؼب ۋە ئىؽالَ زۆٌىزىگە پبٍسىٍىك ذىعِەد لىٍىفىؽب ـبضائىذ ٍبضىزىپ
ثېطىؿ ئىسى .چۈٔىي ثۇ ئبزەِٕىڭ رۆِۈضچىٍىهٍ ،بؼبچچىٍىك ۋە ٔەلمبـٍىك ھۈٔەضٌىطى ثبض ئىسى.
ئەِّب ،ئەپذ ـ ثەـىطىؽي وېَىٕچە ئبـىبضىالٔؽبْ ثۇ ئبزەَ ئىؽالِٕىڭ ئەـەززىٌ زۈـّىٕي
ثوٌۇپ ،ئىچىسە ِەعۇؼىٍَىممب رەٌپۈٔؽىّۇ ،ثبـمىالضؼب ثىٍىٕسۈضِەً ٍۈضەرزي .ئەثۇ ٌۇئٍۇئە وۆپ
وۆظىزىؿ ئبضلىٍىك ،ھەظضىزي ئۆِەضٔي ئۆٌزۈضۈـٕىڭ ئەڭ ِۇۋاپىك پەٍزىٕىڭ ئۇٔىڭ ٔبِبظؼب رۇضؼبْ
ۋالزي ئىىۀٍىىىٕي عەظٍِەـزۈضزى .چۈٔىي ھەظضىزي ئۆِەض پۈرۈْ ۋۇعۇزى ثىٍەْ ٔبِبظؼب
ثېطىٍىپ وەرىۀٍىىي ئۈچۈْ ،ھېچٕىېّىسىٓ ذەۋىطى ثوٌّبٍززي ،ؼۇٍىمەؼزچىّۇ وۆظٌىگەْ
ِەلؽىزىگە ھېچمبٔساق لبضـىٍىممب ئۇچطىّىؽبْ ھبٌسا ٍېزەٌەٍززي .ھەظضىزي ئۆِەض ھەض لېزىُ ٔبِبظؼب
رۇضۇـزىٓ ثۇضۇْ ،ؼەپٍەضٔي ئبضىالپ عبِبئەرىە« :ؼەپٍىطىڭالضٔي رۈظٌەڭالض!» زەپ
ئبگبھالٔسۇضؼبٔسىٓ وېَىِٓ ،ېھ طاثمب ئۆرۈپ رەوجىط چۈـۈضۈـىە ئىفبضەد ثېطەرزي.
ھىغطىٕىڭ  23ـ ٍىٍي ،ظۇٌھەعغە ئېَىٕىڭ  23ـ وۈٔي ؼەھەض ۋالزي ئىسى .ھەظضىزي ئۆِەض
ثبِساد ٔبِىعىٕي ثبـالـزىٓ ثۇضۇْ ئبزىزي ثوٍىچە ؼەپٍەضٔي رۈظٌەپ چىمزي .ئبٔسىٓ رەوجىط
چۈـۈضۈٌگۀسىٓ وېَىٓٔ ،بِبظؼب رۇضزى .زەي ـۇ چبؼسا ،ھەظضىزي ئۆِەضٔىڭ« :ئبھِ ،ېٕي
ئۆٌزۈضزى!» زەپ ئىڭطىؽبْ ئبۋاظى ئبڭالٔسى .ئەثۇ ٌۇئٍۇئە زېگەْ وبپىط ئۇٔىڭ ئبٌزە ٍېطىگە ذۀغەض
رىممبٔىسى .ؼبٌغىطالـمبْ لبرىً ثۇٔىڭ ثىٍۀال لبٌّبً ،ذۀغىطىٕي ئەرطاپمب لبالٍّىمبْ ـىٍزىپ،
عبِبئەرزىٓ ئوْ ئۈچ وىفىٕي ٍبضىساض لىٍسى .ثۇ وىفىٍەضٔىڭ وۆپي ٍىمىٍؽبْ ٍېطىسە ـېھىذ
ثوٌسى .چوڭ ؼبھبثە ئبثسۇضضاھّبْ ئىجٕي ئەۋؾ زەضھبي ئېزىٍىپ ثېطىپ ،ؼەٌٍىؽىٕي ئۇٔىڭؽب
لبضىزىپ ئېزىؿ ئبضلىٍىك ئۇٔي روذزىزىۋاٌسى .ئەِّب ،ئۆظىٕىڭ رۇرۇٌۇپ لبٌؽبٍٔىمىٕي ۋە ثېفىؽب
ٔېّە ئىفالضٔىڭ وېٍىسىؽبٍٔىمىٕي ئوٍالپ ٍەرىەْ ئ ەثۇ ٌۇئٍۇئە ئۆظىٕىڭ لبٍٔىك لىٍىچىٕي ئۆظىگە
رىمزي ۋە ـۇ ٍەضزىال عبْ ئۈظزى .ئبثسۇضضاھّبْ ئىجٕي ئەۋؾ زەضھبي ھەظضىزي ئۆِەضٔىڭ ثبؾ
رەضىپىگە ئۆرزي .ھەظضىزي ئۆِەض ثېمىٕىسىىي ٍبضىؽىٕىڭ ئۈؼزىگە ؼېطىك ٍوپۇلزىٓ ثىطٔي ٍبپمبْ
ھبٌسا ٍەضزە ٍبربرزي .ئۇ ٌەۋٌىطىٕي ِىسىطٌىزىپ« :اﷲٔىڭ ھۆوّي ئەِەٌگە ئبـزي» زېسى .ئبٔسىٓ
ئبثسۇضضاھّبْ ئىجٕي ئەۋـٕىڭ لوٌىٕي رۇرۇپ رۇضۇپ ،ئۇٔىڭ عبِبئەرىە ئىّبَ ثوٌۇپٔ ،بِبظٔىڭ
لبٌؽبْ لىؽّىٕي ئبزا لىٍىفىٕي ثۇٍطىؽبٔسىٓ وېَىٓ ،ھوـىسىٓ وەرزي .ئبثسۇضضاھّبْ ئىجٕي ئەۋؾ
ۋەظىَەرٕىڭ عىسزىٍَىمي رۈپەٍٍىسىٓ ٔبِبظٔي رېعال ئولۇپ رۈگەرزي.
عبِبئەرٕىڭ وۆپٍۈوي ۋە ٔبِبظ ۋالزىسىىي ئىٕزىعاِچبٍٔىك رۈپەٍٍىسىٓ وېَىٕىي ؼەپزە
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رۇضؼبٔالضٔىڭ وۆپىٕچىؽي ئبٌسىٕمي ؼەپزە ٔېّە ئىؿ ثوٌؽبٍٔىمىٕي ثىٍّىسى .ـۇڭب ھەظضىزي
ئۆِەضٔىڭ رەوجىط ئبۋاظى روذزبپ لېٍىفي ثىٍەْ ،ئبضلب ؼەپزىىىٍەض« :ؼۇثھبٔبٌالھ! ؼۇثھبٔبٌالھ!»
زەپ ئىّبِٕي ئبگبھالٔسۇضِبلچي ثوٌۇـزي .ثۇ ئبۋاظالض ئبثسۇضضاھّبْ ئىجٕي ئەۋـٕىڭ ٔبِبظٔي
زاۋاِالـزۇضۇـي ثىٍەْ ثېؽىمزي.
ھەظضىزي ئۆِەض ھوـىؽب وەٌگۀسىٓ وېَىٓ« :عبِبئەد ٔبِبظٔي ئبزا لىالٌىسىّۇ؟» زەپ
ؼوضىسى .ئۇ ئەڭ ئبذىطلي رىٕىمىٕي ئېٍىۋارمبْ ۋالزىسىّۇ ،ئىؽالِٕىڭ ثۇ چوڭ لبئىسىؽىٕىڭ
ثۇظۇٌۇپ وېزىفىسىٓ ئۀؽىطەپ ،ئۇٔىڭ الٍىمىسا ئوضۇٔالٔؽبْ  -ئوضۇٔالّٔىؽبٍٔىمىٕي ؼوضاۋاربرزي.
ٍبضىٍىطىسىٓ لبْ ئېمىپ رۇضارزي ،عبِبئەد ئۇٔي ئۆٍىگە ٍۆرىىسى .ھەظضىزي ئۆِەض ئبثسۇٌالھ ئىجٕي
ئبثجبؼمب « :چىمىپ ِېٕي وىّٕىڭ لەؼزٍىگۀٍىىىٕي ئېٕىك ئۇلۇپ وىطگىٓ!» زەپ ثۇٍطىسى.
ئبثسۇٌالھ ۋەلۀي ـبھىس ثوٌؽبٔالضزىٓ ؼۈضۈـزۈضۈؾ ئبضلىٍىك ؼۇٍىمەؼزچىٕىڭ ِۇؼىطە ئىجٕي
ـۇئجۀىڭ ذىعِەرچىؽي ئەثۇ ٌۇئٍۇئە ئىىۀٍىىىٕي ،ئۇٔىڭ ثىط لبٔچە وىفىٕي ئۆٌزۈضگۀسىٓ
وېَىٓ ئۆظىٕي ئۆٌزۈضىۋاٌؽبٍٔىمىٕي ئۇلۇپ وىطزى .ھەظض ىزي ئۆِەض ثۇ ِەٌۇِبرالضٔي ئبڭالپ« :اﷲلب
ِىڭ ـۈوطى! ئبذىطەد وۈٔي اﷲٔىڭ ھۇظۇضىسا پېفبٔىؽي ؼەعسىگە ثبضؼبْ ثىطى ِەْ ثىٍەْ
ھېؽبثالـّىؽۇزەن» زەپ ئۆظىٕي ِۇؼۇٌّبٔالضزىٓ ثىطەضؼىٕىڭ لەؼزٍىّىگۀٍىىىگە ذۇضؼەْ
ثوٌسى.
ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئبثجبغ ئۇٔي ثۇ ئىعرىطاپزىٓ لۇرۇٌسۇضۇپ ،وۆڭٍىٕي رەؼەٌٍىٌ ربپمۇظۇؾ
ئۈچۈْ ئۇٔىڭ ھېٍي پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب ،ھېٍي ھەظضىزي ئەثۇثەوطىگە ٍېمىٍٕىمىٕي ئېؽىگە
ؼبالرزي .ئەِّب ھەظضىزي ئۆِەض ئۇٔىڭؽب« :لەؼەَ لىٍىّۀىي ،اﷲٔىڭ ھۇظۇضىسا ئبلٍىٕىپ ،زوظاخ
ئورىسىٓ لۇرۇٌۇپ لېٍىفٕي ثەوّۇ ئبضظۇ لىٍىّەِْ .ۇوبپبد ثېطىٍّىؽىّۇ ِەٍٍي ،عبظا ثېطىٍّىؽىال
ِەْ ضاظى .لەؼەَ لىٍىّۀىي ،ذەٌىپە ثوٌؽبْ وۈٔۈَ لبٔساق ثوٌؽبْ ثوٌؽبَ ،ذەٌىپىٍىىزىٓ
ئبٍطىٍىسىؽبْ وۈٔۈِّۇ ـۇٔساق ثوٌۇـۇِٕي ئۈِىس لىٍىّەْ .ثۇ ۋەظىپەَ ئۈچۈْ ؼبۋاثّۇ
ثېطىٍّىؽۇْ ،گۇٔبھّۇ ٍېعىٍّىؽۇْ! ِەْ ـۇٔىڭؽب ضاظى» زېسى.
ھ ەظضىزي ئۆِەض ئەھۋاٌىٕىڭ ثبضؼبٔؽېطى ٍبِبٔالپ وېزىۋارمبٍٔىمىٕي ؼېعىپ ،ئوؼٍي
ئبثسۇٌالھٕي چبلىطىپ ئۇٔىڭؽب لەضظٌىطىٕي ئۆظ ئىگىٍىطىگە لبٍزۇضۇپ ثېطىفي ھەلمىسە ۋەؼىَەد
لىٍؽبٔسىٓ وېَىٓ ،ئۆظىٕىڭ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ٍبْ رەضىپىگە زەپٕە لىٍىٕىفىؽب
ئىغبظەد ؼوضاؾ ئۈچۈْ ِۇئّىٍٕەضٔىڭ ئبٔىؽي ئبئىفە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھبٔىڭ ٍېٕىؽب ئەۋەرزي ۋە
ِۇٔساق زېسى« :ثېطىپ ئۇٔىڭؽب ” :ئۆِەض ؼبڭب ؼبالَ ئېَززي“ زېگىٓ ،ھەضگىع” :ئەِىطۇي ِۇئّىٕىٓ“
(ِۇئّىٍٕەضٔىڭ ئەِىطى) زېّىگىٓ! ِەْ ثۈگۈٔسىٓ ئېزىجبضەْ ئەِىط ئەِەؼّەْ .ئۇٔىڭؽب” :ئۆِەض
ئىجٕي ذەر زبة ئىىىي زوؼزىٕىڭ ٍېٕىؽب زەپٕە لىٍىٕىفي ئۈچۈْ ؼۀسىٓ ئىغبظەد رەٌەپ
لىٍىۋارىسۇ“ زېگىٓ!»
ئبثسۇٌالھ زازىؽىٕىڭ ربپفۇضۇلىؽب ثىٕبئەْ ھەظضىزي ئبئىفۀىڭ ئبٌسىؽب ثبضزى .ھەظضىزي ئبئىفە
ئۆٍىسە ھەظضىزي ئۆِەض ئۈچۈْ ٍىؽالپ ئوٌزۇضارزي .ئبثسۇٌالھ ئۇٔىڭؽب ؼبالَ لىٍؽبٔسىٓ وېَىٓ،
زازىؽىٕىڭ ؼۆظٌىطىٕي ٍەرىۈظزى .ھەظضىزي ئبئىفە « :ئەؼٍىسە ِەْ ثۇ ئوضۇٕٔي ئۆظەَ ئۈچۈْ
ئېٍىپ لوٍؽبٔىسىُ .ھەظضىزي ئۆِەض رەٌەپ لىٍؽبْ ثوٌؽب ،ـۇٔىڭ ثوٌؽۇْ!» زەپ عبۋاة ثەضزى.
ھەظضىزي ئۆِەض ثىطىٕي ئۆظ ئوضٔىؽب ذەٌىپىٍىىىە رەٍىٍٕەـٕي ذبٌىّىؽبْ ثوٌؽىّۇ ،ئوؼٍي
ئبثسۇٌالھ ئۇٔي ثۇ ھەلزە لبٍىً لىٍؽبٔىسى .ئبثسۇٌالھ ثۇ ئىؿ ھەلمىسە ِۇٔساق زەٍسۇ:
ِەْ ثۇ ھەلزە زازاِؽب ئېؽىع ئېچىؿ ئۈچۈْ لەؼەَ لىٍسىُ .ئبٔسىٓ زازإِىڭ ٍېٕىؽب لبٍززىُ ،ثۇ
ِەؼىٍىٕي ئۇٔىڭؽب ئېَزىفمب ـۇٔچىٍىه ئېٕزىٍسىُ ،ذۇززى ئۆـٕەِگە ربغ ٍۈزۈۋاٌؽبٔسەن ثوٌۇپ
لبٌؽبٔىسىُ .زازاَ ِۀسىٓ ذەٌمٕىڭ ھبي ـ ئەھۋاٌىٕي ؼوضىسىِ .ەْ وۆضگەْ ـ ثىٍگۀٍىطىّٕي
ئېَزىپ ثەضگەچ ،پۇضؼەرزىٓ پبٍسىٍىٕىپ ،زازاِسىٓ ؼوضىسىُ .زازاَ ثۇ ؼۆظٌىطىّٕي ئبڭالپ ئبۋۋاي
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لبرزىك چۆچۈگۀسەن ثوٌسى ،ئبٔسىٓ چوڭمۇض ئوٍؽب پېزىپ وەرزي .ئبٌسىؽب ئېڭىفىپ ثىطزەَ
ئوٌزۇضؼبٔسىٓ وېَىٓ ،ثېفىٕي وۆرۈضۈپ:
ــ اﷲ ربئبال ثۇ زىٕٕىڭ لوؼسىؽۇچىؽىسۇضِ .ەْ ثۇ ئىفٕي لبٔسالؽىگە ثىط رەضەپ لىالالٍّەْ.
چۈٔىي ِۀسىٓ ثۇضۇْ ثۇ ِەؼىٍىسە ِبڭب ئۆضٔەن ثوٌؽبٔالض ثبض .ئەگەض پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ
لىٍؽبٔسەن لىٍؽبَِ ،ەْ ئۆظ ئوضٔۇِؽب ثىطىٕي رەٍىٍٕىّەٍّەْ .ئەگەض ھەظضىزي ئەثۇثەوطىسەن
لىٍّبلچي ثوٌؽبَ ،ئۇ ئۆظىسىٓ وېَىٕىي ذەٌىپىٕي ئۆظى ربٌٍىؽبٔىسى ،ـ زېسى.
زازاَ ٍۀە ِۇٔساق زېسى:
ــ ِەْ ثەظى وىفىٍەضٔىڭ ثۇ ئىفمب ثەوّۇ ھېطىؽّۀٍىىىٕي ثىٍسىُ .ئەِّب ِەْ ثۇ ئىفٕي
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ضاظىٍىمىٕي ئبٌؽبْ ئبٌزە وىفىگە ربپفۇضىّەْ .ئۇالض ئۆظ ئبضىؽىسا
ِەؼٍىھەرٍىفىپ ثىطىٕي ربٌٍىؽۇْ .ھەظضىزي ئۆِەض ھبٍبرىٕىڭ ئەڭ ئبذىطلي ۋالىزٍىطىسا ،ذەٌىپە
ربٌالؾ ئىفىٕي ئبٌزە وىفىگە ربپفۇضزى .ثۇ ئبٌزە وىفي :ھەظضىزي ئوؼّبْ ،ھەظضىزي ئەٌي ،رەٌھە،
ظۇثەٍط ،ئبثسۇضضاھّبْ ئىجٕي ئەۋؾ ۋە ؼ ەئس ئىجٕي ئەثۇ ۋەلمبغ لبربضٌىمالض ئىسى (اﷲ ھەِّىؽىسىٓ
ضاظى ثوٌؽۇْ!) .ھەظضىزي ئۆِەض ئوؼٍي ئبثسۇٌالھٕي ئۇالضؼب ِەؼٍىھەرچي لىٍىپ لوٍسى ،ئەِّب
ئۇالضزىٓ ثىطى زەپ لبضىّىسى .ئۇالضٔىڭ ئۆظ ئىچىسىٓ ثىطىٕي ذەٌىپە لىٍىپ رەٍىٍٕەؾ ئۈچۈْ
ئۈچ وۈٍٔۈن ِۆھٍەد ثەضزى .ؼۇھەٍجٕي ثوٌؽب ،عبِبئەرىە ئىّبَ لىٍىپ رەٍىٍٕىسى.
ئىؽىٍّىطى ئېَزىپ ئۆرۈٌگەْ ئبٌزە وىفىسىٓ رەٌھە ثۇ چبؼسا ِەزىٕىسە ٍوق ثوٌۇپ،
ـەذؽىٌ ثىط ئىؿ ئۈچۈْ ـەھەض ؼىطرىؽب چىمىپ وەرىۀىسى .ھەظضىزي ئۆِەض لبٌؽبٍٔىطىٕي
چبلىطرىپ وېٍىپ ،ئۇالضؼب ِۇٔساق زېسى:
ــ ِبڭب لبضاڭالض! ِەْ ؼىٍەضگە ذەٌىپە ربٌالؾ ۋەظىپىؽىٕي ربپفۇضزۇَ .ـۇٔي ئېَزىپ لوٍبٍىي،
ھبظىط ذەٌمٕىڭ ئبضىؽىسا ھېچمبٔساق ثۆٌگۈٔچىٍىه ھەضىىىزي ٍوق .ئەگەض ثۇٔسىٓ وېَىٓ ثىطەض
ثۆٌگۈٔچىٍىه ھەضىىىزي چىمىپ لبٌؽب ،ثۇ پەلەد ؼىٍەضٔىڭ ئبضاڭالضزىٓ چىمىسۇ .ئەِسى ثېطىپ
ئبضاڭالضزىٓ ثىطىٕي ذەٌىپىٍىىىە رەٍىٍٕەڭالض! ئۇالض چىمىپ وەرىۀسىٓ وېَىٓ ،ھەظضىزي ئۆِەض:
«ئەگەض ئۇالض ـۇ پبٍٕەوۋاـٕي ربٌٍىؽب ،ثەوّۇ ٍبذفي ثوالرزي .چۈٔىي ئۇ ذەٌمٕىڭ ئىفىٕي ٍوٌىسا
ثىط رەضەپ لىالالٍسىؽبْ ثىطى ئىسى» زېسى .ئۇ ثۇ ؼۆظى ئبضلىٍىك ھەظضىزي ئەٌىٕي وۆظزە
رۇرمبٔىسى .ئوؼٍي ئبثسۇٌالھ ئۇٔىڭسىٓ:
ــ ئەً ِۇئّىٍٕەضٔىڭ ئەِىطى! ھەظضىزي ئەٌىٕي ذەٌىپە لىٍىپ رەٍىٍٕەپ لوٍۇـۇڭؽب ٔېّە
روؼمۇٍٔۇق لىٍسى؟ ـ زەپ ؼوضىسى .ھەظضىزي ئۆِەض ئۇٔىڭؽب:
ــ ئوؼٍۇَ! ِەْ ٔىّفېھىذ ھبٌەرزە رۇضۇپ ذەٌمٕي ثبـمۇضۇـٕي ذبٌىّبٍّەْ ،ـ زەپ عبۋاة
ثەضزى .ؼبھبثىٍەض چىمىپ وەرزي .ھەظضىزي ئۆِەض ۋاپبرىسىٓ ؼەٌال ثۇضۇْ ئۀؽبضالضزىٓ ئەثۇ
رەٌھۀي ٍېٕىؽب چبلىطرىپ ،ئۇٔىڭؽب ِۇھىُ ثىط ئىفٕي ربپىالپ ِۇٔساق زېسى:
ــ ؼەْ ثېطىپ لەثىٍەڭسىٓ  50وىفىٕي ئبي ۋە وېڭەؾ ئەظاٌىطى ثوٌؽبْ ـۇ ئبٌزە وىفىٕىڭ
لېفىؽب ثبضؼىِٓ .ۀچە ئۇالض ئۆظ ئبضىٍىطىسىىي ثىطىٕىڭ ئۆٍىگە ٍىؽىٍىسۇ .ؼەْ لوي ئبؼزىڭسىىي
ئبزەٍِىطىڭ ثىٍەْ ئۇالض ٍىؽىٍؽبْ ئۆٍٕىڭ ئىفىىىسە لبضاۋۇٌٍۇق لىً .ھېچىىّٕىڭ ئىچىگە
وىطىفىگە ضۇذؽەد لىٍّب ،ئۈچ وۈْ ئىچىسە ثىطىٕي ذەٌىپە لىٍىپ رەٍىٍٕەپ ثوٌؽىچە،
ئبضىٍىطىسىٓ ثىطەضؼىٕىڭ ئۇ ٍەضٔي ربـالپ چىمىپ وېزىفىگىّۇ ٍوي لوٍّب! ھەرزب ؼەْ ـەذؽەْ
ئۇالضٔىڭ ثېفىسا رۇضؼىٓ .ئەگەض ئبٌزە وىفىسىٓ ثەـي ثىط ئبزەِٕي ربٌالپ ،ثىطؼي ئۇالضؼب لبضـي
چىمؽب ،زەضھبي ئۇٔىڭ وبٌٍىؽىٕي ئبي .ئەگەض رۆد وىفي ثىط ئبزەِٕي ربٌالپ ،ئىىىي وىفي
ئۇالضؼب لبضـي چىمؽب ،ئۇ ئىىىىؽىٕىڭ وبٌٍىؽىٕي ئبي .ئەگەض ئۈچ وىفي ثىطىٕي ربٌالپ ،لبٌؽبْ
ئۈچ وىفىّۇ ثبـمب ثىطىٕي ربٌٍىؽب ،ئوؼٍۇَ ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئۆِەض ئۇالضؼب ھۆوۈَ چىمىطىپ ثەضؼۇْ.
ئبثسۇٌالھ لبٍؽي رەضەپٕي ربٌٍىؽب ،ـۇ رەضەپ وۆضؼەرىەْ ئبزەَ ذەٌىپە ثوٌؽۇْ! ئەگەض ئۇالضٔىڭ
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ھەِّىؽي ئوؼٍۇِٕىڭ ھۆوّىٕي لوثۇي لىٍّىؽب ،ئۇ چبؼ سا ئبثسۇضضاھّبْ ئىجٕي ئەۋـٕي ئۆظ ئىچىگە
ئبٌؽبْ رەضەپ وۆضؼەرىەْ ئبزەَ ذەٌىپە ثوٌؽۇْ! ئۇالض ربٌٍىؽبْ ئبزەِٕي ٍۀە ثىط رەضەپزىىىٍەض
لوثۇي لىٍّىؽب ،ئۇالضٔىڭ ھەِّىؽىٕي ئۆٌزۈضۈڭالض .لبٔسالال لىٍىپ ثوٌّىؽۇْ ،رۆرىٕچي وۈٔي
ؼەھەضگىچە ثىطى ؼىٍەضگە ذەٌىپە ثوٌۇپ ؼبٍٍىٕىپ ثوٌؽۇْ!
ھەظضىزي ئۆِەض ؼۇٍىمەؼزىە ئۇچطىؽبٔسىٓ وېَىٓ ،ئبضاْ ئۈچ وۈْ ٍبـىَبٌىسى .رۆرىٕچي
وۈٔيٍ ،ۀي ھىغطىٕىڭ  23ـ ٍىٍي ،ظۇٌھەعغە ئېَي رۈگەٍسىؽبٔؽب رۆد وۈْ لبٌؽبٔسا (چبضـۀجە
وۈٔي) ۋاپبد ثوٌسى .ئوؼٍي ئبثسۇٌالھ ئۇٔي ٍۇٍۇپ ،وېپۀٍىسىٔ .بِىعىٕي ؼۇھەٍت چۈـۈضزى.
وۆضۈۋېٍىفمب ثوٌىسۇوي ،ھەظضىزي ئۆِەضٔىڭ ذەٌىپە ربٌالؾ ھولۇلىٕي وېڭەؾ ئەظاٌىطىؽب
ربپفۇضۇـي ئۇٔىڭ ذەٌىپە ۋالزىسا ٍوٌؽب لوٍؽبْ ؼىؽزېّىسىٓ ھبٌمىپ چىممبٍٔىمىٕي ئىپبزىٍەپ
ثەضِەوزە .چۈٔىي ھەظضىزي ئۆِەض ٍوٌؽب لوٍؽبْ ھۆوۈِطأٍىك ؼىؽزېّىؽي وەؼىىٓ لبضاضؼب
ربٍىٕبرزي .ھەظضىزي ئۆِەض ھەضزائىُ ذەٌىپىٍىه ۋەظىپىؽىسىٓ وېٍىپ چىممبْ ِۀىۋىٌَ
ِەؼئۇٌىَەرٍەضزىٓ ثىعاض ثوالرزي ۋە ٔېطى رۇضۇـمب رىطىفبرزيِ .بٔب ثۇالضزىٓ وۆضۈۋېٍىفمب
ثوٌىسۇوي ،ھەظضىزي ئۆِەض ثۇ ِەؼىٍىٕي وېڭەؾ ئەظاٌىطىؽب ربپفۇضۇؾ ئبضلىٍىك لىَبِەد وۈٔي ثۇ
ئىفٕىڭ ِۀىۋىٌ عب ۋاثىبضٌىمىؽب لېٍىفٕىڭ ئبٌسىٕي ئبٌؽبٔىسى .ربؼىؽىٕىڭ ئوؼٍي وېڭەؾ
ِەعٍىؽىٕىڭ زائىّي ئەظاؼي ثوٌؽىّۇ ،ئۇٔي ثۇ ئىفزىٓ ٔېطى رۇرزي ۋە ئۆظ ئوضٔىٕي ئوؼٍىؽب
ئۆرىۈظۈپ ثەضِىسى .ئۇ ٍېمىٓ وېٍەچەوزە ئەِەۋىٌ ۋە ئبثجبؼىَالض ذەٌىپىٍىىىسە ثوٌؽبٔسەن
ئوؼۇٌالضٔىڭ زازىٍىطى رەضىپى سىٓ ۋاضىػ ثوٌۇپ رەٍىٍٕۀّەؼٍىىي ،ضەھجەضٌىه ـەوٍىٕىڭ
ھبوىّّۇرٍەق پبزىفبھٍىك رۈظۈِىگە ئۆظگىطىپ وەرّەؼٍىىي ۋە زازىٕىڭ ثبٌىؽب ِىطاؼي ثوٌۇپ
لبٌّبؼٍىمي ئۈچۈْ ـۇٔساق لىٍؽبٔىسى.
ھەظضىزي ئۆِەضٔي لەؼزٍەپ ئۆٌزۈضۈـٕي پىالٍٔىؽبٔالضؼب وەٌؽەن ،ئۇالض ِەعۇؼىٌٍ ،ەھۇزىٌ
ۋە ذطىؽزىئبٔالضؼب ئوذفبؾ ئىؽالَ زۈـّۀٍىطىٕىڭ ِەضوەظٌىطىٕىڭ ۋەوىٍٍىطىسىٓ
رەـىىٍٍۀگۀىسى .ھەرزب ثۇ ۋەلەزە ثەظى ثەزەۋىٌ لەثىٍىٍەضٔىڭ ضەئىؽٍىطىٕىڭ ضوٌي ثوٌۇـىّۇ
ِۇِىىٓ ئىسى .ھەظضىزي ئۆِەضٔىڭ لبْ زەۋاؼي ئۈچۈْ ھۇضِۇظاْ ،عۇـەٍٕە ۋە لبرىً ٌۇئٍۇئۀىڭ
لىعى لبربضٌىمالض ئۆٌزۈضۈٌسى .وەثۇي ئەذجبض ئۇٍەٍٕە ئىجٕي ئەي ھېؽىٓ ۋە ثبـمىالضِۇ لبضىالٔؽبْ
ثوٌؽىّۇ ،ئۆٌزۈضۈٌگۀٍەض پەلەد ٍۇلىطىمىالضزىٓ ئىجبضەد ئىسى.
-4188عۇئبي :ھەصسىحي ئۆِەس دەۋسىذىىي ئىغالَ جەِئىَىحي
ثۇ عەِئىَەد وىفىٍىطىٕي پەلەد ئۆظٌىطىٕىڭ ؼۈپەرٍىطى عەھەرزىٕال رۆد رۈ ضگە ئبٍطىفمب
ثوٌىسۇ:
ذەٌىپە ــ ذەٌىپىّۇ عەِئىَەرٕىڭ ثىط ئەظاؼي ثوٌۇپ ،ثبـمىالضزىٓ پەضلٍىٕىپ رۇضىسىؽبْ
ھېچمبٔساق ئبالھىسە ئىّزىَبظى ٍوق ئىسى .ئۇ پەلەد ئۈِّەرٕىڭ ضەھجەضٌىه ھولۇلىٕي لوٌىؽب ئبٌؽبْ
وىفىسىٕال ئىجبضەد ئىسى ـ ذبالغ .ذەٌك ئۆظٌىطىگە ضەھجەضٌىه لىٍؽۇْ ،ھەلٍىطىٕي لوؼسىؽۇْ،
وېَىٕىي ئەۋالزٌىطىٕي ٍېزىفزۈضؼۇْ زەپ ھولۇلٕي ئۇٔىڭ لوٌىؽب ربپفۇضارزي.
ھەظضىزي ئۆِەضٔي ئېٍىپ ئېَزؽبق ،ئۇ ثىط ذەٌىپە ثوٌۇؾ ؼۈپىزي ثىٍەْ ئۆظ ظىّّىؽىسىىي
ۋەظىپىٕىڭ ئېؽىطٌىمىٕي ثىٍگەچىە ،ھەضزائىُ وۈچٍۈن ِەؼئۇٌىَەد رۇٍؽۇؼىسا ٍبـبٍززي .ـۇڭب ئۇ
زاۋاٍِىك ذەٌمٕىڭ ِەؼىٍىٍىطى ثىٍەْ ِەـؽۇي ئىسى .ئۇ ھەض ثىط ِىٕۇرىٕي ذەٌمٕىڭ
ِەؼىٍىٍىطىٕي ھەي لىالٌّبؼٍىمزىٓ ۋە ثۇ ؼەۋەة ثىٍەْ اﷲ ئبٌسىسا عبۋاة ثېطەٌّەؼٍىىزىٓ
لبرزىك ئۀسىفە لىٍىپ ئۆرىۈظەرزي .ثۇ لوضلۇٔچ ۋە ئۀسىفە ئۇٔىڭ ظېھٕىگە ئوضٔبپ وەرىەچىە،
روذزىّبً ئىعزىٕەرزي ،رىطىفبرزي .وېچىٍىطىٕي ئبؼبؼىٌ عەھەرزىٓ ئۇٍمۇؼىع ئۆرىۈظەرزي ،وىَىُ
ـ وېچىىي ۋە ٍېّەن ـ ئىچّىىي ثەوّۇ ئبززىٌ ـ ؼبززا ئىسى .رەْ ؼبالِەرٍىىي وۈٔؽېطى
ظەئىپٍىفىپ وېزىۋاربرزي.
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ھەظضىزي ئۆِەض ھەضزائىُ اﷲ لوضلۇٔچي ثىٍەْ ٍبـبٍسىؽبْ ۋە ثۇ ؼەۋەثزىٓ روذزىّبً وۆظ
ٍېفي لىٍىپ رۇضىسىؽبْ ثىط ظاد ئىسى .ثىطەض ئبٍەد ئولۇٌؽبْ ۋالىززب ثۇلۇٌساپ ٍىؽالپ وېزەرزي .
ثەظىسە ـۇٔساق رەؼىطٌىٕەرزىىي ،ھوـىسىٓ وېزىپ ٍەضگە ٍىمىالرزي .ئەرطاپىسىىىٍەض ئۇٔي ئۆٍىگە
ئبپىطىپ لوٍبرزي .ذەٌك ئۇٔي وېؽەي زەپ ئوٍالپٍ ،ولالپ وېٍىفەرزي .ثۇ ضوھىٌ ھبٌەد ئۇٔىڭ
ئبزىزىگە ئبٍٍىٕىپ لبٌؽبْ ثوٌۇپ ،روذزىّبً وۆظ ٍېفي لىٍؽبچمبِ ،ەڭعىسە ئىىىي لبضا ؼىعىك پەٍسا
ثوٌۇپ لبٌؽبٔىسى .ئۇٔىڭ ثۇلۇٌساپ ٍىؽٍىؽبْ ئبۋاظىٕي ثەظىسە عبِبئەرٕىڭ ئبضلب ؼەپٍىطىسىىىٍەضِۇ
ئبڭالٍززي.
ھەظضىزي ئۆِەض ـەرىھ ھەضىىەرٍىطى زاۋاِىسا ِەزىٕىگە روـۇپ وېٍىٕگەْ ؼۀىّەد ِبٌالضٔي
ئۆظى ئۈچۈْ ثىط ئىّزىھبْ زەپ لبضاٍززي ۋە اﷲٔىڭ ثۇ ِبٌالض ئبضلىٍىك ئۆظىٕىڭ (ھەظضىزي
ئۆِەضٔىڭ) ئبزىً ۋە زۇضۇؼزٍۇلىٕي ؼېٕىّبلچي ثوٌۇۋارمبٍٔىمىؽب ئىفىٕەرزي.
ھەظضىزي ئۆِەض ھەض زائىُ ئۆظ ـ ئۆظىٕي ئبگبھالٔسۇضۇپ ،ئۆظىٕىڭ ھېچىىّسىٓ پەضلي ٍوق
ئىىۀٍىىىٕي ئېؽىگە ئېٍىپ رۇضارزي .ھەظضىزي ئۆِەض ٔبھبٍىزي ئبززىٌ ٔەضؼىٍەض ثىٍەْ لوضؼبق
روٍؽۇظۇـمب رىطىفبرزي .ثىط ۋاق ربِىمىؽب ثىطال ذىً ربئبِسىٓ ثبـمب ٔەضؼە ٍېّەٍززي .زۇَٔب
ھبٍبرىٕىڭ ٌەظظىزي ،زەثسەثىؽي ۋە ھەـەِىزىسىٓ ثەوّۇ ٍىطاق ئىسى .ـۇڭب ئۇ ئەڭ ٍولؽۇي
وىفىٍەض ئبضاْ رېپىپ ٍېَەٌەٍسىؽبْ ٔەضؼىٍەضٔي ٍەٍززي.
ھەظضىزي ئۆِەضٔىڭ وىَىُ ـ وېچىىىّۇ ٔبھبٍىزي ئبززىٌ ۋە ئەڭ ئەضظاْ ثبھبٌىك وىَىٍّەض ئىسى.
وىَىُ ـ وېچەن ٍبوي ئبٍىمي ھەضزائىُ ٍبِبلٍىك ئىسى .لىّّەد ثبھبٌىك ،ؼۈپەرٍىه ضەذزٍەضزىٓ
رىىىٍگەْ وىَىٍّەضٔي لەرئىٌ وىَّەٍززيٍ .ۀي ئۇٔىڭ ھبٍبري ثەوّۇ لىَىٓ ۋە چىسىؽۇؼىع
زەضىغىسە ِۇـىۈالرچىٍىك ئىچىسە ئۆرزي.
ھەظضىزي ئۆِەض ئۆظىٕىڭ ذىؿ ـ ئەلطىجبٌىطىٕي زۆٌەد ئىفىؽب ھەضگىع ٍېمىٕالـزۇضِبٍززي،
ئۇالضٔىڭ ثىطەض ئىفمب ِەؼئۇي ثوٌۇـىؽب لەرئىٌ لبضـي چىمبرزي .ھەرزب ئۇالضٔىڭ رىغبضەد
لىٍىفىٕىّۇ چەوٍىگۀىسى.
ئۇ ،وېچىچە ٔبِبظ ئولۇٍززيٍ ،ېطىُ وېچە ثوٌؽبٔسا ،ثبال ـ چبلىٍىطىٕي ٔبِبظؼب ئوٍؽىزىپ( :ئي
ِۇھەِّەز!) ئبئىٍەڭسىىىٍەضٔي (ۋە ئۈِّىزىڭٕي) ٔبِبظؼب ثۇٍطىؽىٓ ،ئۆظەڭّۇ ئۇٔي ئبزا لىٍىفمب
چىساٍِىك ثوٌؽىٓ ،ؼۀسىٓ ثىع ضىعىك رەٌەپ لىٍّبٍّىع .ؼبڭب ثىع ضىعىك ثېطىّىعٍ ،بذفي ئبلىۋەد
پەلەد رەلۋازاضالضؼب ذبؼزۇض زېگەْ ئبٍەرٕي ئولۇپ ،ئۇالضٔىڭ ٍبزىؽب ؼبالرزي.
ھەظضىزي ئۆِەض ئۆظ ئەِطىسىىي ِەؼئۇي وىفىٍەضٔىڭ ئبضىؽىسا ثبٌىٍىطىؽب ئبالھىسە ِۇئبِىٍە
لىٍؽبٔالضٔي لبرزىك ئەٍىجٍىگۀسىٓ ثبـمب ،ئۇالضٔىڭ عىٕبٍەد ئۆرىۈظگەْ ثبٌىٍىطىٕىّۇ ئېؽىط
عبظاالٍززي.
ئەِسى ھەظضىزي ئۆِەض رەٍىٍٕىگەْ ۋاٌىٌ ،ھبوىّالضؼب وەٌؽەن ،ئۇ وۆپىٕچە ھبٌالضزا ،ئىجبزەد
ۋە زىٕىٌ ئىفالضؼب ثەن ئەھّىَەد ثېطىپ وەرّىؽىّۇ ،ئىفۀچٍىه ۋە وۈچزۈڭگۈض ئبزەٍِەضٔي
رەٍىٍٕەٍززي .چۈٔىي ئىجبزەد ۋە زىٕىٌ ِەعجۇضىََەرٍەضٔىڭ پبٍسىؽي ھەض وىفىٕىڭ ئۆظىگە
ذبؼزۇض .ئەگەض ۋەظىپىگە رەٍىٍٕۀگەْ وىفي پەظىٍەرٍىهٌ ،ېىىٓ ثبـمۇضۇؾ ئىمزىساضى ئبعىع
ثوٌۇپ لبٌؽب ،ئۇ ھبٌسا ئۇٔىڭ ظىَىٕي ئۈِّەرىە ثوٌىسۇ .ـۇڭب ،ئۇ وىفي ئەڭ ِۇھىّي وۈچٍۈن ۋە
لبثىٍىَەرٍىه ثوٌۇـي وېطەن .ـۇٔساق ثوٌؽبٔسا ،ئەگەض ئۇ وىف ىٕىڭ ئەذالق ـ پەظىٍىزىسە ثىط
ٔۇلؽبْ ثوٌؽب ،ظىَىٕىٕي ئۆظى ربضرىسۇ ،ئەِّب ئۈِّەد ئۇٔىڭ وۈچي ۋە لبثىٍىَىزىسىٓ ئۈٔۈٍِۈن
پبٍسىٍىٕبالٍسۇ .ھەظضىزي ئۆِەض ۋاٌىٍىممب ئبؼبؼەْ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئەڭ ِۇٔەۋۋەض
ؼبھبثىٍىطىٕي رەٍىٍٕەٍززي .ھەرزب ئۇالضٔىڭ ئبضىؽىسىىي ئەڭ لبثىٍىَەرٍىىٍىطىٕي ربٌالٍززي ۋە
ِۇٔساق زەٍززي « :ئەگەض ِەْ ثىط وىفىٕي ثىط ۋەظىپىگە رەٍىٍٕەپ ثوٌؽبٔسىٓ وېَىٓ ،ئۇٔىڭسىّٕۇ
لبثىٍىَەرٍىه ثىطىٕي ئۇچطارؽبَ ،ئىچىُ ؼىمىٍىپ ،ثەوّۇ ثىئبضاَ ثوٌۇپ وېزىّەْ».
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زەضۋەلە ،ھەظضىزي ئۆِەض ِۇؼىطە ئىجٕي ـەئجە ،ئەِط ئىجٕي ئبغِ ،ۇئبۋىَە لبربضٌىك ظارالضٔي
ِۇھىُ ۋەظىپىٍەضگە رەٍىٍٕىگەْ ۋالىززب ،ھەظضىزي ئوؼّبْ ،ھەظضىزي ئەٌي ،رەٌھە ،ظۇثەٍط،
ئبثسۇضضەھّبْ ئىجٕي ئەۋؾ ۋە ؼەئس ئىجٕي ظەٍَىس لبربضٌىك (ثۇ زۇَٔبزىىي چېؽىسىال عۀٕەرٕىڭ
ذۇؾ ثېفبضىزي ثېطىٍگەْ) ئەڭ ِۇٔەۋۋەض ؼبھبثىٍەض رېري ھبٍبد ئىسى .ئەِّب ئبٌسىٕمىٍىطى
وېَىٕىىٍىطىگە لبضىؽبٔسا رېرىّۇ وۈچٍۈن ۋە لبثىٍىَەرٍىه ثوٌؽبچمب ،ھەظضىزي ئۆِەض ئۇالضٔي
ۋەظىپىگە رەٍىٍٕىگۀىسى .ئۇٔسىٓ ثبـمب ،ھەظضىزي ئۆِەض ھەضزائىُ ئۆظى رەٍىٍٕىگەْ ثۇ وىفىٍەضٔىڭ
ئەھۋاٌٍىطىٕي ئىگەٌٍەپ ،ئۇالضٔي وؤزطوي لىٍىپ رۇضارزي .ئۇالضٔىڭّۇ ھەظضىزي ئۆِەضزىٓ رەپ
ربضرىپ ،ئۇٔي ھۆضِەرٍىفي الظىُ ئىسى.
ھەظضىزي ئۆِەض ثۇ ِۇٔەۋۋەض ؼبھبثىٍەضٔي ۋەظىپىٍەضگە رەٍىٍٕەپ ،ئۇالضٔي زۇَٔبٔىڭ ثبؾ
ئبؼطىمىؽب ئبضىالـزۇضۇـٕي ذبٌىّبٍززي .ھەرزب ئۇ ثۀي ھبـىُ لەثىٍىؽىٕىڭ ئەظاٌىطىؽب ئبؼبؼىٌ
عەھەرزىٓ ۋەظىپە ثەضِىسى( .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب ثوٌؽبْ ٍېمىٍٕىك ۋە ئبضىٍىطىسىىي
رۇؼمبٍٔىك ِۇٔبؼىۋىزي ثىٍەْ ـۇٔساق لىٍسى ھەَ ئۇالضٔىڭ زۇَٔب ئىفٍىطىؽب ئبضىٍىفىپٔ ،بِىٕي
ثۇٌؽىفىٕىّۇ ذبٌىّبٍززي) .
ھەظضىزي ئۆِەض ثىط وىفىٕي ِۇھىُ ثىط ۋەظىپىگە رەٍىٍٕىگەْ ۋالىززب ،ئۇٔىڭسىٓ ھېچىىّٕىڭ
ِېٍىؽب ٍوٌؽىعٌىك لىٍّبؼٍىمىٕي ۋە ھېچىىّٕىڭ عېٕىؽب ظاِىٓ ثوٌّبؼٍىمىٕي ،ئەِەي ۋە ھولۇلىٕي
ئۆظى ۋە ئبئىٍىؽىٕىڭ ووظىطىؽب ئبٍالٔسۇضۇۋاٌّبؼٍىمىٕي رەٌەپ لىالرزي .ۋاٌىٍىممب رەٍىٍٕىگەْ
وىفىٍەضگىّۇ ِۇـۇ ِۀىسە ثىط ئبگبھالٔسۇضۇؾ ذېزي ئەۋەرىپ ،ئۀؽبض ۋە ِۇھبعىط ؼبھبثىٍەضزىٓ
ثىط ٔەچچىٕي ثۇ ئىفمب گۇۋاھچي لىالرزي.
ھەظضىزي ئۆِەض ۋەظىپە ثېفىسىىي وىفىٍەضٔي ھەِىفە وؤزطوي لىٍىپ رۇضارزي .ئۇالضٔىڭ
ٍېّەن ـ ئىچّىىي ،وىَىُ ـ وېچىىي ۋە رۇضاٌؽۇ عبٍٍىطىؽىچە رەوفۈضۈپ رۇضارزي ۋە پبد ـ پبد
ئۇالضزىٓ ھېؽبة ئبالرزي .ئۇٔسىٓ ثبـمب ،ھەض ٍىٍي ھەط ِەۋؼۈِىسە ثبضٌىك ۋاٌىالضٔي ئۆظىٕىڭ
ٍېٕىؽب چبلىطارزي ۋە ذەٌمزىٓ ۋاٌىالضٔىڭ ئۆظٌىطىگە ئبزىٍٍىك ثىٍەْ ِۇئبِىٍە لىٍؽبْ -
لىٍّىؽبٍٔىمىٕي ،ـەضىئەد ھۆوۈٍِىطىٕي روؼطا ئىغطا لىٍؽبْ ـ لىٍّىؽبٍٔىمىٕي ؼوضاپ ،ؼۈضۈـزە
لىالرزي ۋە ئۇالضٔىڭ ۋاٌىٍىطى ھەلمىسىىي ئەضظ ـ ـىىبٍەرٍىطىگە لۇالق ؼبالرزيِ .ۇھەِّەز ئىجٕي
ِەؼٍەِە ۋاٌىالضٔي رەپزىؿ لىٍىسىؽبْ ِۇپەرزىفالضٔىڭ ثبـٍىمي ثوٌۇپ ،ھەظضىزي ئۆِەض ۋاٌىالضزىٓ
ثىطىٕىڭ ئۈؼزىسىٓ ـىىبٍەد ربپفۇضۇٌؽبْ ھبِبْ ثۇ ظارٕي ئەھۋاي ئىگەٌٍەـىە ئەۋەرەرزي.
ِەؼىٍەْ ،ثىط لېزىُ ئۇٔي ئىطاق ۋاٌ ىؽي ؼەئس ئىجٕي ئەثۇ ۋەلمبغ ھەلمىسە ِەٌۇِبد ئىگەٌٍەؾ
ئۈچۈْ ئەۋەرىۀىسى.
ھەظضىزي ئۆِەض ھەضزائىُ ذەٌك ئبضىؽىسا ٍبـبٍسىؽبْ ،ئۇالضٔىڭ زەضرٍىطىگە لۇالق ؼبٌىسىؽبْ ۋە
لىَىٕچىٍىمٍىطىٕي رەڭ ھەي لىٍىسىؽبْ ظاد ئىسىٍ .وٌسىفي عىھبزلب چىمىپ وەرىەْ ئبٍبٌالضٔي
پبد ـ پبد ٍولالپ ،ثىطەض ٔەضؼىگە ئېھزىَبعي ثبض ـ ٍولٍۇلىٕي ؼوضاٍززي ،ثەظىسە ثۇ ئبٍبٌالضٔىڭ
ثبٌىٍىطىٕي ٍبوي ذىعِەرچىٍىطىٕي ئەگەـزۈضۈپ ،ئۇالضٔىڭ ئوضٔىسا ثبظاضؼب ثېطىپ الظىٍّىك
ٔەضؼىٍەضٔي ئېٍىپ ثېطەرزي .ئبٌسىٕمي ؼەپزىٓ پوچزبٌىَوْ وەٌگەْ ھبِبْ ذەد ـ چەوٍەضٔي ئۆظ
ئىگىٍىطىگ ە ٍەرىۈظۈپ ثېطەرزي .ؼبۋازى ثوٌّىؽبْ ئبئىٍىٍەضگە ذەرٕي ئولۇپ ثېطىؿ ئۈچۈْ
ؼبۋارٍىك وىفىٍەضٔي ئەۋەرەرزي ٍبوي (ئۇالض ذبٌىؽب) ئۆظى ثېطىپ ئولۇپ ثېطەرزي .ئبٔسىٓ ئۇالضؼب
پوچزىىەـٕىڭ لبچبْ ٍوٌؽب چىمىسىؽبٍٔىمىٕي ،ئەگەض ٍوٌساـٍىطىؽب ذەد ئەۋەرّەوچي ثوٌؽب،
پوچزىىەـىە ل بٍؽي وۈٔي ربپفۇضۇپ ثەضؼە ثوٌىسىؽبٍٔىمىٕي ئېٕىك چۈـۀسۈضۈپ لوٍۇپ چىمىپ
وېزەرزي.
ھەظضىزي ئۆِەض ثىط روپ وىفي ثىٍەْ ؼەپەضگە ئبرٍىٕىپ لبٌؽب ،ئۆظى ثبـمىالضزىٓ وېَىٓ
ٍوٌؽب چىمبرزي ۋە ھبٍبٌسىؽبْ ٍەضزە لېٍىپ لبٌؽبْ ٔەضؼىٍەض ثوٌؽب ،ئېٍىۋېٍىپ ئىگىؽىگە ربپفۇضۇپ
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ثېطەرزيٍ .وٌسا ئۇٌىؽي ٍبضىالٔؽبْ ٍبوي ثبـمب ھەضلبٔساق لىَىٕچىٍىمي وۆضۈٌگەْ ؼەپەضزىفىؽب
ٍېمىٕسىٓ وۆڭۈي ثۆٌۈپٍ ،بضزەَ لىٍىفمب رىطىفبرزي.
وېچىٍىطى ِەزىٕىٕي ئبٍٍىٕىپ ،پۈرۈْ ـەھەضٔي چبضالپ چىمىؿ ــ ھەظضىزي ئۆِەضٔىڭ
زائىٍّىك ئىفي ئىسىِ .ەزىٕىگە چۈـىەْ وبضۋأالضٔىڭ ث ېفىسا لبضاۋۇٌٍۇق لىالرزيِ ،وھزبط
وىفىٍەضٔىڭ ئېھزىَبعىٕي لبِساـمب ،ھەلؽىعٌىىىە ئۇچطىؽبْ وىفىٍەضٔىڭ ئەضظ ـ ـىىبٍەرٍىطٔي
ئبڭالپ ،زەضرٍىطىگە زەضِبْ ثوٌۇـمب رىطىفبرزي .ئبٍبٌالضزىٓ ثىطەضؼىٕىڭ ثىط ٔەضؼىگە ئېھزىَبعي
چۈـۈپ لبٌؽب ،زەضھبي ئۆٍىگە لبٍزىپ ،ئبٍبٌىٕي ئېٍى پ ئۇالضٔىڭ ٍېٕىؽب ٍېزىپ وېٍەرزي.
ھەظضىزي ئۆِەض ذەٌمٕىڭ ھبي  -ئەھۋٌىٕي ئىگەٌٍەؾ ،ۋالزىٕي ئۇالض ثىٍەْ ئۆرىۈظۈؾ ،رەڭ
ذۇـبي ثوٌۇپ ،ئبظاثٍىطىؽب ئوضربق ثوٌۇؾ ،ئەگەض ثىطەض زاۋا ئىفي ثوٌؽب ،زەضھبي ئۇٔي ھەي لىٍىؿ
ۋە ثۇ ئبضلىٍىك ئبزاٌەرٕىڭ ثۇضِىٍىٕىپ وېزىفىٕىڭ ئبٌ سىٕي ئېٍىؿ ئۈچۈْ ھەضزائىُ ثبظاض ـ
ضەؼزىٍەضٔي ئبٍٍىٕىپ ،ذەٌك ثىٍەْ ئىچموٍۇْ ـ ربـموٍۇْ ثوٌۇپ وېزەرزي .ۋالىذ ربپؽىال لۇضئبْ
ئولۇٍززئ .بِبظزىٓ وېَىٓ ذەٌمٕىڭ ئەضظ ـ ـىىبٍەرٍىطىٕي ئبڭالٍززي .ئۇٔىڭ ئۆٍىٕىڭ ئبٌسىسا
ھېچمبچبْ لبضاۋۇي رۇضِبٍززي.
ئۇٔسىٓ ثبـمب ،ئۇ ئ ىؽالَ لوـۇٔىٕىڭ ؼبٍىۋى لوِبٔسأي ۋە لوضاٌٍىك لوـۇٕٔىڭ ثبؾ لوِبٔسأي
ئىسى .لوضاٌٍىك لوـۇٕٔىڭ ثېفىؽب ئبٍطىُ لوِبٔساْ رەٍىٍٕەٍززي ،ئۆظىٕىڭ ئوً ـ پىىطىگە ئبؼبؼەْ
پىساوبض وىفىٍەضٔي لوِبٔسأٍىممب ربٌالٍززيِ .ەؼىٍەْ ،ھەظضىزي ئۆِەض ثىط لېزىُ ذەٌمٕي عىھبزلب
چبلىطؼبٔسا ،ئەثۇ ئۇثەٍسە ئەغ ؼەلبـي رۇٔغي ثوٌۇپ ئۇٔىڭ چبلىطىمىؽب ئبۋاظ لوـمبٍٔىمي ئۈچۈْ،
ئۇٔي لوـۇْ لوِبٔسأٍىمىؽب ربٌٍىؽبٔىسى.
ثەظىسە ئەڭ ٍۇلىطى زەضىغىٍىه لوِبٔسإٔي ۋەظىپىؽىسىٓ ئېٍىپ ،ئۇٔي لوـۇٔسىىي ئەڭ
ئبززى ٔۆوەضٌەض لبربضىؽب چۈـۈضۈپ لوٍبرزي ۋە ئەٍٕي ۋالىززب ،ئەڭ ئبززى ،ئەِّب عبؼبضەرٍىه ۋە
ثبرۇض ثىط ٔۆوەضٔي لوـۇٔؽب لوِبٔساْ لىٍىپ رەٍىٍٕەٍززي .ثۇ ئبضلىٍىك ،لوِبٔسإٔىڭ ئۆظ ئەِەي ـ
ِۀؽىپىٕي ئىفؽبي لىٍىۋېٍىفىؽب ،ئۇٔىڭسىٓ ٍبِبْ ٔىَەرزە پبٍسىٍىٕىفىؽب ۋە لوي ئبؼزىسىىىٍەضٔي
ئۆظىٕىڭ ئبضظۇ ـ ھەۋەؼٍىطىگە ۋاؼىزە لىٍىۋېٍى فىؽب روؼمۇٍٔۇق لىالرزيِ .ەؼىٍەْ ،ثىط وۈٍٔەضزە،
وەٍٕي ـ وەٍٕىسىٓ لۇچۇٌؽبْ ظەپەضٌەضٔىڭ ثىطزىٕجىط ؼەۋەثي ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىسٔىڭ ثبؾ
لوِبٔسأٍىمي ئىىۀٍىىي روؼطىؽىسا ؼۆظ ـ چۆچەن ربضلىٍىفمب ثبـٍىسى .ھەظضىزي ئۆِەض زەضھبي
ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىسٔي ۋەظىپىؽىسىٓ ئېٍىپ ربـٍىسى .ئۇ ،ثۇ ئبضلىٍىك ذەٌمٕىڭ ئىٕؽبٔؽب ظەپەضٔي
ِۇٍەؼؽەض لىٍؽۇچىٕىڭ پەلەد اﷲ ئىىۀٍىىىٕي ثىٍىپ لېٍىفىٕي ۋە ئۇالضٔىڭ ھەِّىگە لبزىط
اﷲرىٓ ثبـمىؽىؽب ئۈِىس ثبؼٍىّبؼٍىمىٕي وۆظزە رۇرمبٔىسى .ئەِەٌىَەرزىّۇ ظەپەض اﷲ رەضەپزىٓ
وېٍىسۇ ،اﷲٔىڭ ئىطازىؽي ۋە ٍبضزىّي ثوٌّبً رۇ ضۇپ ظەپەض لۇچۇؾ ِۇِىىٓ ئەِەغ .ھبٌجۇوي،
لوـۇْ ۋە ذەٌك ئبضىؽىسىىي ثەظى وىفىٍەض ثۇ ظەپەضٌەضٔي ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىسٔىڭ لوِبٔسأٍىمي
ثىٍەْ ِۇٔبؼىۋەرٍىه زەپ ئوٍالپ ،رۇٍۇق ھېؽالضؼب ثېطىٍىپ وەرىۀىسى.
ذەٌىپە ئۆِەض ئبٌسىٕمي ؼەپزىىي لوِبٔسأالض ثىٍەْ زاۋاٍِىك ئباللە ثبؼالپ ،ئۇالضؼب رەٌىّبد ۋە
ئەِط ـ پەضِبٍٔىطىٕي ٍەرىۈظۈپ رۇضؼبچمب ،ذۇززى ئۆظى ـۇ ٍەضزە رۇضۇۋارمبٔسەن ھەِّە ئىفزىٓ
ذەۋەضزاض ثوٌۇپ رۇضارزي .ئۇ ھەضزائىُ لوِبٔسأالضٔي اﷲٔىڭ ـەضىئەد ھۆوۈٍِىطىگە لەرئىٌ
ثوٍؽۇٔۇـي ۋە اﷲلب چىٓ زىٍىسىٓ ئېزىمبز لىٍىفي روؼطىٍىك ئبگبھالٔسۇضۇپ رۇضارزي .عەڭسە
ثبرۇضالضچە ئېٍىفىفي ۋە لبرزىك لبضـىٍىك ثىٍسۈضۈـي ئۈچۈْ ئۇالضٔي عبؼبضەرٍۀسۈضۈپ،
ضوھٍىطىٕي ئۇضؼۇرۇپ رۇضارزي ۋە ھەض ثىط رولۇٔۇـزىٓ وېَىٓ ئۆظىگە رەپؽىٍىٌ ِەٌۇِبد ٍوٌٍىفىٕي
رەٌەپ لىالرزي .ذەۋەضٌەض ؼەي وېچىىىپ لبٌؽۇزەن ثوٌؽب ،ئۆظى ِەزىٕىٕىڭ ؼىطرىؽب چىمىپ،
وېٍىپ ـ وېزىۋارمبْ ٍوٌۇچىالضٔىڭ ئبضىؽىسىٓ ئىفۀچٍىه ۋە ِۇۋاپىك زەپ لبضاٌؽبْ وىفىٍەض
ئبضلىٍىك ِەٌۇِبد ئېٍىفمب رىطىفبرزي ۋە ئباللە ئىفٍىطىٕي وۈچەٍزەرزي .ئىؽالَ لوـۇٔىٕىڭ ئېؽىط
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ئەھۋاٌسا لبٌؽبٍٔىمىٕي ثىٍگەْ ھبِبْ ـەذؽەْ ئۆظى ثىط ثۆٌەن ئەؼىەضگە لوِبٔساْ ثوٌۇپ ئۇالضؼب
ٍبضزەَ ثېطىؿ ئۈچۈْ ؼەپەضگە ئبرٍىٕبرزي .ثۇٔساق چبؼالضزا (ثبـمب ِۇھىُ ِەؼىٍىٍەضگە ئوذفبؾ)
ؼبھبثىٍەض ثىٍەْ ِەؼٍىھەرٍىفەرزي ،ئۇالضٔىڭ پىىىطٌىطىٕي ئبالرزي ،ئۇالضٔىڭ پىىىطٌىطىٕي ِۇۋاپىك
وۆضؼە ،ئۆظ پىىطىسىٓ ٍېٕىپ ،ئۇالضٔىڭ پىىطى ثوٍىچە ھەضىىەد لىالرزي.
ھەظضىزي ئۆِەض ئۆظى ِەزىٕىسە ثوٌؽىّۇ ،ئبٌسىٕمي ؼەپٕىڭ ھەِّىؽىٕي ثبـمۇضۇپ رۇضؼبٍٔىمي
ھەلىمەرزۇض .ئۇ ـبرۇضالض ئبضلىٍىك ئبٌسىٕمي ؼەپىە روذزىّبً رەٌىّبد ثېطەرزي،
لوِبٔسأالضٔىۋەظىپىگە لوٍبرزي ،رۇضـبۋۇي ،ئوڭ ـ ؼوي لبٔبد ۋە ئبضلب ؼەپ لوـۇٔالضٔىڭ
لوِبٔسأٍىطىٕي ثەٌگىٍەٍززي ،ـەرىھ لىٍىٕؽبْ ٍەضٌەضگە ۋاٌي ،ـەرىھ لىٍىّٕبلچي ثوٌؽبْ ٍەضٌەضگە
لوِبٔساْ رەٍىٍٕەٍززي .ھەظضىزي ئۆِەض زۈـّەْ لوٌىؽب چۈـۈپ لبٌؽبْ ِۇؼۇٌّبْ ئەؼىطٌەضٔي
لۇرۇٌسۇضۇؾ ئۈچۈْ ،زۆٌەد ذەظىٕىؽىسىٓ رۆٌەَ رۆٌەٍززي ۋە ِۇٔساق زەٍززي « :ثىط ِۇؼۇٌّبٕٔي
وبپىطٔىڭ لوٌىسىٓ لۇرۇٌسۇضۇؾ ِەْ ئۈچۈْ پۈرۈْ ئەضەة ٍېطىُ ئبضىٍىسىّٕۇ ِۇھىّسۇض» .
ھەظضىزي ئۆِەض ِۇؼۇٌّبٔالض ئۈچۈٔال ئەِەغ ،ثەٌىي ؼەٍطى ِۇؼۇٌّبٔالض ئۈچۈّٔۇ ئەڭ ئبزىً
ۋە ؼبٍىۋى ضەھجەض ئىسى .ئۇ گەضچە ؼەٍطى ِۇؼۇٌّبٔالضؼب ِۇؼۇٌّبٔالضزىٓ پەضلٍىك وېَىٕىؿ ۋە
ِۇؼۇٌ ّبٔالضٔي ھۆضِەرٍەؾ ھەلمىسە ثەظى ـەوٍىٌ لبٔۇٔالضٔي ٍوٌؽب لوٍؽبْ ثوٌؽىّۇ ،ئەِّب ۋەظىپە
ۋە ِەؼئۇٌىَەرزە ھەِّەٍٍۀگە رەڭ ـ ثبضاۋەض ِۇئبِىٍە لىالرزي .ثىط ؼەٍطى ِۇؼۇٌّبْ ئىؽالِٕي
لوثۇي لىٍؽب ،ئۇٔي زەضھبي عىعٍەزىٓ ئبظاز لىالرزي ،ھەرزب ئۇٔىڭ لەضظٌىطى پۈرۈْ ِبي ـ
ث بضٌىمىسىّٕۇ وۆپ ئىىۀٍىىي ئېٕىمالٔؽب ،ئۇٔىڭسىٓ ٔە ئۆـطۀ ،ە عىعٍە ئېٍىّٕبٍززي .ھەظضىزي
ئۆِەض ۋاٌىالضؼب ئوِۇِىٌ ئۇلزۇضۇؾ ئەۋەرىپ ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ؼەٍطى ِۇؼۇٌّبٔالضؼب ظۇٌۇَ
لىٍىفىٕي روؼۇپ ،ئۇالضٔىڭ ھەق ـ ھولۇلٍىطىؽب ھۆضِەد لىٍىفىٕي ،ئۇالضٔي وۈچي ٍەرّەٍسىؽبْ
ئى فالضؼب ثۇٍطۇِبؼٍىمىٕي ربپىٍىؽبٔىسى.
ؼبھبثىٍەض ـــ ثۇ زەۋضزە ئىؽالَ عەِئىَىزىٕىڭ ِەٌۇَ ثىط لىؽّىٕي ؼبھبثىٍەض ئىگەٌٍەٍززي ۋە
ئۇالضٔىڭ ئەڭ ِۆرىۋەضٌىطى ِەزىٕىسە ٍبـبٍززي .ذەٌىپە ئۇالضٔىڭ ھەض لبٔساق ثىط ِەلؽەرزە
(لوضاٌٍىك ئۇضۇؾ ثوٌۇپ وەرىەْ رەلسىطزىّۇ) ِەزىٕىٕىڭ ؼىطرىؽب چىمىفىؽب ضۇذؽەد لىٍّبٍززي.
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ثىٍەْ ثىطٌىىزە ئىؽالَ ،ھەق ،ئبزاٌەد ٍوٌىسا ئېٍىپ ثبضؼبْ ئۇٌۇغ
وۈضەـٍىطىٕي ئۇالض ئۈچۈْ ٍېزەضٌىه زەپ لبضاٍززي .ـۇٔسالال ،ئۇالضٔي ثبـمىالضِۇ لىالالٍسىؽبْ
ئبززىٌ ئىفالض ٍبوي ثبـمب ذىعِەرٍەض ئۈچۈْ ِەـؽۇي لىٍىپ ،ئبۋاضىچىٍىك رېپىپ ثېطىفٕي
ذبٌىّبٍززي .عىسزىٌ ِەؼىٍىٍەضٔي ئۇالضؼب ثىٍسۈضۈپِ ،ەؼٍىھەرٍىفەرزي ،ئۆظى ۋە ِۇؼۇٌّبٔالضؼب
ِۇٔبؼىۋەرٍىه ِەؼىٍىٍەض ھەلمىسە ئۇالضٔىڭ لىّّەرٍىه پىىىطٌىطىسىٓ پبٍسىٍىٕىفمب رىطىفبرزي.
ـۇڭب ئۇ ھەضزائىُ ھەظضىزي ئوؼّبْ ،ھەظضىزي ئە ٌي ۋە ئبثسۇضضەھّبْ ئىجٕي ئەۋؾ لبربضٌىمالضزىٓ
ؼوئبي ؼوضاٍززي ،پىىىطٌىطىٕي ئبالرزي .ـۇٔسالال ،پۈرۈْ ذەٌمٕىڭ ثۇ پەظىٍەرٍىه ـەذؽٍەضٔي
ئۆظٌىطىگە ئۈٌگە لىٍىفىٕي ئبضظۇ لىالرزي.
ؼبھبثىٍەضِۇ ئۇٔىڭؽب ٍبضزەٍِىفەرزيٍ ،وي وۆضؼىزەرزيِ ،ەؼىٍىٍەضٔي ئۇٔىڭ ثىٍەْ ثىٍٍە
ئوٌزۇضۇپ ھەي لىٍىفبرزي .ئۇٔىڭ ئىؽالَ ئۈِّىزىٕىڭ ِۀپەئەري ٍوٌىسا چەوىەْ عبپب ـ
ِۇـەلمىزىٕي ۋە ھېطىپ  -چبضچىؽىٕىٕي وۆضۈپ« :اﷲ ؼبڭب ٍبذفىٍىك ئبرب لىٍؽۇْ! ؼۀسىٓ
وېَىٓ ثۇ ۋەظىپىٕي ربپفۇضۇۋاٌؽبٔالضؼىّۇ اﷲ ٍبضزەَ لىٍؽۇْ! ؼەْ ـۇٔساق رىطىفچبٍٔىك
وۆضؼىزىۋارىؽەْ ،ئەِّ ب ؼۀسىٓ وېَىٕىىٍەضٔىڭ ثۇ ئىفالضٔىڭ ھۆززىؽىسىٓ چىمىفي ِۇِىىٓ
ئەِەغ» زەپ ھەَ ئۇٔىڭ رىطىفچبٍٔىمىٕي رەلسىطٌەٍززي ۋە ھەٍطاْ لبٌؽبٍٔىمىٕي ثىٍسۈضۈـەرزي ھەَ
ئۇٔىڭ عبپب ربضرىپ وېزىۋارمبٍٔىمىؽب ئىچي ئېچىفبرزي.
رەۋھىس ،گۈظەي ئەذالق ،زۇضۇؼزٍۇق ،ئبزاٌەد لبربضٌىمالضٔى ڭ ئىٕؽبٔالضؼب ٍەرىۈظۈٌۈـي ۋە
ئۆگىزىٍىفي ٍوٌىسا ضەؼۇٌۇٌالھ ثىٍەْ ثىط عبْ ،ثىط رەْ ثوٌۇپ وەرىەْ ،ھەق ۋە ھەلىمەد ٍوٌىسا
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عبْ ۋە ِبٌٍىطىٕي ئبرىۋەرىەْ ثۇ ِۆرىۋەض ؼبھبثىٍەض ھەِىفە ھەظضىزي ئۆِەضٔىڭ ٍېٕىسا رۇضۇپ،
ئۇٔىڭؽب ٍبض ـ ٍۆٌەن ثوالرزي .ـۇڭب ذەٌك ئۇالضٔىڭ ھۆضِ ەد ـ ئېزىجبضىٕي لىالرزي ،ئۇالضِۇ ھەظضىزي
ئۆِەضگە ئوذفبؾ ذەٌممە ِېھطىجبٍٔىك لىالرزي ،ـەپمەد وۆضؼىزەرزي .ئۇالضٔي رەضثىَىٍەرزي ،ئىٍىُ
ـ ئىطپبْ ربضلىزبرزي ،ئۇالضؼب ئىؽالِٕىڭ ئەۋظەٌٍىىٍىطىٕي ئۆگىزىؿ ۋە ؼىڭسۈضۈؾ ئۈچۈْ عبْ
پىساٌىك وۆضؼىزەرزي.
ؼبھبثىٍەضگە ثېطىٍىسىؽبْ ھۆضِەد  -ئېزىجبض زەضىغىؽي ئۇالضٔىڭ ئىؽالِؽب وىطىؿ ۋالزىٕىڭ
ئىٍگىطى ـ وېَىٍٕىىىگە لبضاپ ئبٍطىالرزي .ـۇڭب ذەٌك ؼۇھەٍت ۋە ؼەٌّبْ ـبضىؽىٕي
(عەِئىَەرٕىڭ ئېھزىَبعي رۈپەٍٍىسىٓ ِۇؼۇٌّبْ ثوٌؽبْ) ئەثۇ ؼۇـَبْ ،ؼۇھەًٍ ئىجٕي ئبِىط ۋە
ئەي ھبضىػ ئىجٕي ھىفبَ لبربضٌى ك (ِەوىىٍىه لىٍىچ ِۇؼۇٌّبٔي) الضؼب لبضىؽبٔسا رېرىّۇ ئۈؼزۈْ
وۆضەرزي.
ِەؼئۇٌىَەد ۋە ئبزاٌەد عەھەرزىٓ ثۇ زەۋض عەِئىَىزىٕىڭ ثبضٌىك ئەظاؼي رەڭ ـ ثبضاۋەض
ثوٌۇپ ،ثۇضۇْ ِۇؼۇٌّبْ ثوٌؽبٔالضٔىڭ ھەق ۋە ھولۇق عەھەرزە وېَىٓ ِۇؼۇٌّبْ ثوٌؽبٔالضزىٓ
ھېچمبٔساق ئۈؼزۈٍٔۈوي ٍوق ئىسى .ئەؼٍىسە ثبضٌىك ؼبھبثىٍەض ثىط ـ ثىطىگە لبْ ـ لېطىٕساـزەن
ٍېمىٓ ثوٌۇپ ،ثىط ـ ثىطىٕي ئۇضۇق ـ رۇؼمبٍٔىطىسىّٕۇ ثەوطەن ئەظىعٌەٍززي.
ِۇؼۇٌّبٔالض ــ پۈرۈْ عەِئىَەد ثىط پۈرۈْ ئۇٍۇٌزبـزەن ثوٌۇپ ،ئۇضۇؾ ظاِبٍٔىطىسا ئۆٍسە
لبٌؽبٔالض ئۆظٌىطىٕىڭ عىھبزلب چىمىپ وەر ىۀٍەضٔىڭ ئبئىٍىٍىطىگە ِەؼئۇي ئىىۀٍىىىٕي ھەضگىع
ئۇٔزۇپ لبٌّبٍززي .ئۇالض ذەٌىپىٕىڭ ثۇ ِەؼئۇٌىَەرٕي ئۆظ ظىّّىؽىگە ئېٍىۋارمبٍٔىمىٕي ،ئۇالضٔىڭ
ئېؽىط ٍۈوىٕي ئۆظى ٍبٌؽۇظ وۆرۈضۈـىە رىطىفىۋارمبٍٔىمىٕي ثىٍىپ رۇضارزي .ثىط ـ ثىطىگە وۈچٍۈن
ئىّبْ ثېؽي ثىٍەْ چەِجەضچبغ ثبؼالٔؽبٍٔىمي ،ثىط ٔىَەد ،ثىط ِەلؽەرزە عبپبٌىك وۈضەؾ
لىٍىۋارمبٍٔىمي ئۈچۈْ ثبضٌىك ئبئىٍە ثىط ـ ثىطىگە ربٍبٔچ وۈچ ثوٌۇؾ ضوھي ئىچىسە ٍبـبٍززي .ئۇالض
ئەضٌەضٔىڭ ئبٌسىٕمي ؼەپزە ۋە زۆٌەد چېگطاٌىطىسا اﷲٔىڭ ؼۆظىٕي ئىٕؽبٔالضؼب ٍەرىۈظۈؾ ئۈچۈْ
ذىعِەد لىٍىۋارمبٍٔىمىؽبِ ،ۈضىٕي ـ ِۈضىگە رىطەپ وۈضەؾ لىٍىۋارمبٍٔىمىؽب ئىفىٕەرزي .ثبٌىالض،
ئبٔىالضٍ ،بـبٔؽبٔالض ،ئبٍبٌالض ثوٌؽب ،ئبٌسىٕمي ؼەپزىٓ وېٍىسىؽبْ ذەۋەضٌەضٔي رۆد وۆظ ثىٍەْ
وۈرەرزي .ثۇ ِۇززەد ئىچىسە ذەٌىپە ۋە ضەھجەضٌىطى رەضىپىسىٓ لبرزىك لوؼسىالرزي ،ئۇالضٔىڭ
ٍبضزەَ ،ذىعِەد ۋە ـبپبئىزىگە ٔبئىً ثوالرزي .ئۇالضِۇ ثۇ ئىفالضزىٓ ئۈٌگە ئېٍىپ ،ئۆظ ئبضىٍىطىسا
وۈچىٕىڭ ٍېزىفىچە ٍبضزەٍِىفىؿ ۋە ِېھطى ـ ـەپمەد ٍەرىۈظۈـىە رىطىفبرزي .ئۇالضٔىڭ ثۇٔساق
لىٍىفىؽب ٍۈضەوٍىطىسىىي وۈچٍۈن ئىّبٔي رۈضرىە ثوالرزي .چۈٔىي پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ
ھەلىمىٌ ِۇؼ ۇٌّبٔالضزىٓ رەـىىً ربپمبْ ثىط عەِئىَەرٕي ِۇٔساق زەپ رەضىپٍەٍززيِ « :ۇئّىٍٕەض
ثىطِۇٔچىٍىؽبْ ئىچىي ئوضگبٔسىٓ رەضوىپ ربپمبْ ثىط ثەزۀگە ئوذفبؾ ثىط ـ ثىطىگە ٍبض ـ ٍۆٌەن
ثوٌىسۇ ،ئىچ ئبؼطىزىسۇ ۋە ئىٍٍىك ِۇئبِىٍە لىٍىسۇ .ثۇ ئوضگبٔالضزىٓ ثىطى وېؽەي ؼەۋەثي ثىٍەْ
ئبؼطىؽب ،ثبـمب ئوضگبٔالضِۇ ئۇٔىڭ ثىٍەْ رەڭ ئبؼطىؽبٔسەنِ ،ۇئّىٍٕەضِۇ ثىط ـ ثىطى ئۈچۈْ
ـۇٔساق ھېؽؽىَبرزب ثوٌىسۇ» .
عەِئىَەرزە ئوِۇِىٌ ذەٌممە ِۇٔبؼىۋەرٍىه ثىطەض ۋەلە ٍۈظ ثەضؼە ،ثبضٌىك ِۇؼۇٌّبٔالض ثۇ
ئىفزىٓ لبرزىك رەؼىطٌىٕەرزي ۋە ئۇٔىڭؽب ٍېمىٕسىٓ وۆڭۈي ثۆٌەرزيِ .ەؼىٍەْ ،ظەپەض ذەۋەضٌىطى
پۈرۈْ عەِئىَەد ئەظاٌىطىٕىڭ ھەِّىؽىٕي ؼۆٍۈٔسۈضۈپ ،ھەِّەٍٍۀٕي رەڭ ذۇـبي لىالرزي .
ھىغطىٕىڭ  18ـ ٍىٍي ٍۈظ ثەضگەْ لەھەرچىٍىىٕىڭ زەضزىٕي ثبضٌىك ِۇؼۇٌّبٔالض رەڭ ربضرىفمب
رىطىفزي .ثىطى ٍېؽەٍ ،ۀە ثىطى ٔېطىسا ئۇٔىڭؽب رەٌّۈضۈپ لبضاپ لبٌّىسى .وىّسە ٔېّە ثوٌؽب،
ھەِّىؽي رەڭ ثۆٌۈـزي .ئبٔسىٓ ٍىطاق ِەٍِىىەرٍەضزىٓ وەٌزۈضۈٌگەْ ئبـٍىك ئبۋۋاي لەھەرچىٍىه
ٍۈظ ثەضگەْ ٍۇضرالضؼب ،ئبٔسىٓ ِۇؼۇٌّبٍٔىك ھبٍبرىٕىڭ ئۇظۇْ ـ لىؽمىٍىمي ئۇٍبلزب رۇضؼۇْ،
ِۇؼۇٌّبْ ـ ؼەٍطى ِۇؼۇٌّبٕٔىّۇ ئبٍطىّىؽبْ ئبؼبؼزب ،وىُ ئەڭ ئېھزىَبع ٍىك ثوٌؽب ،ـۇٔىڭسىٓ
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ثبـالپ ربضلىزىپ ثېطىٍسى.
ظىّّىٍەض (ؼەٍطى ِۇؼۇٌّبٔالض) ــ ثۇالضٔىڭ ثىط لىؽّي ٍەھۇزىٌ ۋە ٔبؼبضاالض (ذطىؽزىئبٔالض)
زىٓ رەضوىپ ربپمبْ ئەھٍي وىزبثالضٍ ،ۀە ثىط لىؽّي ِەعۇؼىَالض (ئبرەؾ پەضەؼٍەض) ثوٌۇپ ،ثۇالض
ـەرىھ زاۋاِىسا رەؼٍىُ ثوٌۇپِ ،ۇؼۇ ٌّبٔالض ثىٍەْ ؼۈٌھىٍەـىەْ ۋە رۈظۈٌگەْ ؼۈٌھىٕىڭ
ـەضرٍىطىگە ذىالپٍىك لىٍّبٍسىؽبْ ،زۈـّۀٍەضٔي ؼبلٍىّبٍسىؽبْ (ئۇالضٔىڭ ٔبِىسا ؼىَبؼىٌ ۋە
ئىسىَىۋى پبئبٌىَەرٍەضٔي ئېٍىپ ثبضِبٍسىؽبْ) ،ئىؽالَ زۈـّۀٍىطى ثىٍەْ ئباللىٍەـّەٍسىؽبْ،
ئىؽالَ ھۆوۈِطأٍىمي ئبؼزىسىىي پۇلطاالض ئىسى .ئۇالض ثۇ ئىفالضؼب زىممەد لىٍؽبْ ۋە ؼەِىّىٌ
پوظىزؽىَىسە ثوٌؽبْ ِۇززەد ئىچىسە ،وۈٍٔىطى ذۇـبي ـ ذۇضاَ ئۆرەرزي ۋە ئىؽالِٕىڭ
ئبزاٌەرٍىطىسىٓ روٌۇق پبٍسىٍىٕبالٍززيِ ،بي ـ ِۈٌۈن ۋە ئۆً ـ عبٍٍىطىسىٓ ذبرىطعەَ ،ثبال ـ
چبلىٍىطى ثىٍەْ ھۆض ٍبـبٍززي .ھېچىىُ ئۇال ضؼب زەذٍي ـ رەضۇظ لىالٌّبٍززي .ئەگەض ثىطەض ظۇٌۇِؽب
ئۇچطىؽب ،زەضھبي ـەضىئەد ھۆوّي ثوٍىچە ھەلٍىطى ئېٍىپ ثېطىٍەرزي .وىُ ثوٌۇـىسىٓ
لەرئىَٕەظەض ،ظۇٌۇَ لىٍؽبْ وىفي چولۇَ رېگىفٍىه عبظاؼب ربضرىالرزي .پۈرۈْ عەِئىَەد ئەظاؼي
ھەق ۋە ھولۇلزب رەڭ ـ ثبضاۋەض ثوٌۇپ ،ھېچىىُ ثۇٔىڭسىٓ ِۇؼزەؼٕب ئەِەغ ئىسى .ثەظى ئبالھىسە
ئەھۋاٌالضزىٓ ثبـمب ۋالىزالضزا ،ؼەٍطى ِۇؼۇٌّبٔالضِۇ ِۇؼۇٌّبٔالضؼب ئوذفبؾ ۋەظىپە ئۆرەٍززي ۋە
ثەظى ئىفالضؼب ِەؼئۇي ثوالرزي .ئۇالضٔىڭ زۆٌەرىە رۆٌەٍسىؽبْ عىعٍۀىڭ ِىمساضى ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ
زۆٌەرىە رۆٌەٍسىؽبْ ظاوبرٕىڭ ِىمساضىسىٓ ئبظ ئىسى .ئۇالض ئبٌسىٕمي ؼەپىە ئەۋەرىٍّەٍززي ،ـەھەض
ئىچىسە ذبرىطعەَ ٍبـبۋېطەرزي .ئۇالض ئۆظ ِەؼىٍىٍىطىٕي ئۆظ ئېزىمبزٌىطىٕىڭ لبٔۇٔي ثوٍىچە ھەي
لىٍؽىّۇ ٍبوي (ذبٌىؽب) ئىؽالَ ـەضىئىزي ثوٍىچە ھەي لىٍؽىّۇ ثوالرزي.
ئبذىطىسا ـۇٔي ئېَزىپ ئۆرەٍٍىىي ،ھەظضىز ي ئۆِەض پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ« :ثۇ ٍېطىُ
ئبضاٌسا ئىىىي زىٓ ثىطٌىىزە ِەۋعۇد ثوٌۇپ رۇضاٌّبٍسۇ» زېگەْ ؼۆظىگە ثىٕبئەِْ ،ۇؼۇٌّبْ
ثوٌّىؽبٔالضٔي ئەضەة ٍېطىُ ئبضىٍىٕىڭ ؼىطرىؽب ئوضۇٔالـزۇضزى .ئەِّب ئىؽالَ زۆٌىزىٕىڭ ثبـمب
ضاٍؤٍىطىسىىي ثۇ پۇلطاالض ٍۀىال ھۆض ۋە ثەذذ ـ ؼبئبزەد ئىچىسە ٍبـىسى.
ھەض ٔېّە ثوٌۇـىسىٓ لەرئىَٕەظەض ،ئۇالض ئىؽالَ ربضىرىٕىڭ ئەڭ پبضالق زەۋضى ۋە ئىٕؽبٔىَەد
ربضىرىسا ئوذفىفي وۆضۈٌّىگەْ ثۇ ئبزاٌەرٍىه ِەظگىٍٍەضزە ،پۈرۈْ عەِئىَەرٕىڭ ثبضٌىك ئەظاٌىطىؽب
ئوذفبؾ ذۇـبي ـ ذۇضاَ ،ئەذاللىٌ پەظىٍەرىە روٌؽبْ ـەضەپٍىه وۈٍٔىطىٕي ئۆرىۈظگۀىسى .ثبضٌىك
عەِئىَەد ئەظاؼي ثىط ـ ثىطىگە چەِجەضچبغ ثبؼالٔؽبٔىسى ،چۈٔىي ئۇ عەِئىَەرزە رەڭ ـ
ثبضاۋەضٌىه ،ھۆضٌۈنِ ،ېھطى ـ ـەپمەد ۋە ِەضھەِەد ھۆوۈَ ؼۈضەرزي.

جۆجىٕچي ثبپ .ھەصسىحي ئوعّبْ سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ھبٍبجي
ۋە ثۇ دەۋىشدىىي پەجىھٍەس

-4188عۇئبي :ھەصسىحي ئوعّبْ سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ھبٍبجي
ھەظضىزي ئوؼّبْ زازا رەضىپىسىٓ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ثىٍەْ ٍىطاق رۇؼمبْ وېٍىسۇ ۋە
ٔەؼەثزە رۆۋۀسىٓ ٍۇلىطىؽب لبضاپ ؼبٔىؽبٔسا رۆرىٕچي ٔەؼىٍسە (ٍۀي رۆرىٕچي ئەعسازى
ئبثسۇِۀٕبپزب) ئۇٔىڭ ثىٍەْ ثىطٌىفىسۇ .ئۇ ئبثسۇِۀٕبپ ئىجٕي ئبثسۇـفەِػ ئىجٕي ئۇِەٍَە ئىجٕي
ئەثۇي ئبغ ئىجٕي ئەـۋإٔىڭ ئوؼٍي ثوٌۇپ ،ئبٔىؽي رەضەپزىّٕۇ ٍۀە پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ
ثىٍەْ رۇؼمبْ وېٍىسۇ .چۈٔىي ھەظضىزي ئوؼّبٕٔىڭ ئبٔىؽي ئەضۋە ــ لۇضەٍعٔىڭ لىعى ثوٌۇپ،
ئەضۋۀىڭ ئبٔىؽي ئبثسۇٌّۇرەٌٍىجٕىڭ لىعىٍ ،ۀي پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ھبِّىؽي ثەٍعا
ئىسى .ھەظضىزي ئوؼّبْ ھىغطەرزىٓ ٍ 47ىً ثۇضۇْ ربئىپزە رۇؼۇٌؽبْ ثوٌۇپ ،پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالِسىٓ ئبٌزە ٍبؾ وىچىه ئىسى.
ھەظضىزي ئوؼّبٕٔىڭ زازىؽي ئەـۋاْ ثبً ؼوزىگەض ئىسى .ئۇ رىغبضەد ئۈچۈْ ؼەپەضگە
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ئبرٍىٕىپ ،ـبِسا ۋاپبد ثوٌؽبٔىسى .ئۇٔىڭسىٓ ئوؼٍي ئوؼّبٔؽب ٔبھبٍىزي وۆپ ثبٍٍىك ِىطاغ لبٌسى.
ئوؼّبّٔۇ رىغبضەد ثىٍەْ ِەـؽۇي ثوٌۇپ ٍۈضزى .رىغبضىزي ٍۈضۈـۈپ ،ربپمبْ پبٍسىؽىٕي ھەضزائىُ
ذەٌممە ربضلىزىپ ،ئۇالضؼب ٍبضزەَ لوٌىٕي ؼۇٔبرزي .ـۇڭب ذەٌك ئۇٔي ٍبذفي وۆضەرزي ۋە
ھۆضِەرٍەٍززي .ئۇ ئۆظى رەۋە ثوٌؽبْ ثۀي ئۈِەٍَە لەثىٍىؽىٕىڭ ذوعبٍىٕي ثوٌؽبٔسىٓ ؼىطد،
لۇضەٍفٍەضٔىڭّۇ وبرزب ظارٍىطىسىٓ ثىطى ئىسى.
ِبٔب ثۇالض ،ئۇٔىڭ عبھىٍىَەد ھبٍبري ثىٍەْ ِۇٔبؼىۋەرٍىه (ثىعگە لبٌسۇضۇٌؽبْ) ِەٌۇِبرالض
ئىسى .ئۇٔىڭ عبھىٍىَەد زەۋضىسىىي ھبٍبري ثبـمب ؼبھبثىٍەضٔىڭ ئۇ زەۋضىسىىي ھبٍبرىسىٓ
ئبؼبؼەْ پەضلٍىٕىپ وەرّەٍززيٌ .ېىىٓ ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ئىؽالَ زەۋضىسىىي ھبٍبرىٌ
وەچۈضِىفٍىطى رەپؽىٍىٌ لەٍذ لىٍىٕؽبْ ثوٌۇپ ،ثىعگىچە روٌۇق رەپؽىالري ثىٍەْ ٍەرىۈظۈٌگەْ.
چۈٔىي ئىؽالَ ئۇالضٔي ھبٍبرمب ٍېڭىجبـزىٓ رەٍَبضٌىؽبْ ،رەضثىَىٍىگەْ ۋە ٍېزىفزۈضگۀىسى .ـۇڭب
ربضىد ئۇالضٔىڭ وېَىٕىي ھبٍبري پبئبٌىَەرٍىطىٕي ئبٌزۇْ ھەضپٍەض ثىٍەْ ئەڭ پبضالق ؼەھىپىٍەضگە
ٍېعىپ لبٌسۇضؼبٔىسى.
ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب رۇٔغي ۋەھَي وەٌگەْ ۋالىززب ھەظضىزي ئوؼّبْ ٍ 34بؾ ئەرطاپىسا
ئىسى .ئۇ وۆپ ئۆرّەً ئىؽالِٕي لوثۇي لىٍىپ ِۇؼۇٌّبْ ثوٌسى ۋە ؼبھبثىٍەضٔىڭ ئبٌسىٕمىٍىطى
لبربضىسىٓ ئوضۇْ ئبٌسى .ربضىرزب لەٍذ لىٍىٕىفىچە ،ئۇ ئبٌسىٕمي ئوْ ِۇؼۇٌّبٕٔىڭ ثىطى ئىسى .ئۇ
چبؼالضزاِ ،ۇؼۇٌّبٔالض وېچىٍىطى ئەي ئەضوبَ ئىجٕي ئەثۇي ئەضوبِٕىڭ ئۆٍىگە ٍىؽىٍىپِ ،ەذپىٌ
پبئبٌىَەد ئېٍىپ ثېطىفمب ٍېڭي ثبـٍىؽبٔىسى.
ربضىرىٌ ِەٌۇِبرالضؼب لبضىؽبٔسا ،ئۇٔىڭ ِۇؼۇٌّبْ ثوٌۇؾ عەضٍبٔي ِۇٔساق ئىسى :ھەظضىزي
ئوؼّبْ رەٌھە ئىجٕي ئۇثەٍسۇٌالھ ثىٍەْ ـېطىه رىغبضەد لىٍىپ ـبِسىٓ لبٍزىپ وېٍىۋاربرزي.
ؼەپەضزە ِۈگسەپ لبٌسى ۋە ھەظضىزي ِۇھەِّەزٔىڭ اﷲ رەضىپىسىٓ ئىٕؽبٔىَەرىە ئەٌچي لىٍىٕىپ،
ِەوىىگە ئەۋەرىٍگۀٍىىي ھەلمىسە ثىط ٔىسا ئبڭٍىسى.
ئىجٕي ھبعەض ئۆظىٕىڭ «ئەي ئىؽبثە» ٔبٍِىك ئەؼىطىسە ِۇٔساق زەٍسۇ :ھەظضىزي ئوؼّبٕٔىڭ
ھبِّىؽي ؼۇئسە ثىٕزي لۇضەٍع عبھىٍىَەد زەۋضىسە وبھىٓ ثوٌۇپ ،ثىط وۈٔي ئۇ ئوؼّبٔؽب ھەظضىزي
ِۇھەِّەزٔىڭ پەٍؽەِجەض ث وٌىسىؽبٍٔىمىٕي ئېَزمبٔىسى .ھەظضىزي ئوؼّبْ:
ــ ھبِّبِٕىڭ ؼۆظٌىطى ِېٕي ھەض زائىُ لبٍّۇلزۇضۇپ لوٍبرزي ،ـ زەٍسۇ ۋە ؼۆظىٕي
زاۋاِالـزۇضۇپ ِۇٔساق زەٍسۇِ :ەْ ئەثۇثەوطى ثىٍەْ پبد ـ پبد وۆضۈـۈپ پبضاڭٍىفبرزىُ .ثىط
وۈٔي ئۇٔي ٍولالپ ثبضزىُ ،ئۇ ٍبٌؽۇظ ئىسىِ .ېٕي ثىطئبظ ذىَبٌچبْ وۆضگەْ ثوٌؽب وېطەنٔ ،ېّە
ثوٌؽبٍٔىمىٕي ؼوضىسى .ئەثۇثەوطى ھەلىمەرەْ ئېؽىط ـ ثېؽىك ،روؼطا ؼۆظ ۋە ئبٌسىٓ وۆضەض ثىطى
ئىسىِ .ەْ ھبِّبِٕىڭ ؼۆظٌىطىٕي ئۇٔىڭؽب زەپ ثەضزىُ .ئۇ:
ــ ئەً ئوؼّبْ! ؼەْ ئەلٍي ـ ھوـۇڭ عبٍىسا ،روؼطا ـ ذبربٔي پەضق لىالالٍسىؽبْ ئبزەِؽەْ .
ِىٍٍىزىّىع چولۇٔىۋارمبْ ـۇ ثۇرالضٔىڭ ٔېّە ئىىۀٍىىىٕي ئوٍالپ ثبلزىڭّۇ؟ ئۇالض گبغ ـ گبچب ربؾ
پبضچىٍىطىسىٓ ثبـمب ٔەضؼە ئەِەؼمۇ؟  -زېسىِ .ۀّۇ ئۇٔي رەؼزىمالپ:
ــ ئېَزمبٍٔىطىڭ ضاؼذ ـۇٔساق ،ـ زېسىُ .ئەثۇثەوطى:
ــ ھبِّبڭ ئەؼٍىسە روؼطا گەپ لىپزۇ .ـۇ اﷲٔىڭ ضەؼۇٌي ِۇھەِّەز ئىجٕي ئبثسۇٌالھٕي
ثىٍىؽۀؽۇ؟ اﷲ ئۇٔي ئەٌچي لىٍىپ رەٍىٍٕەپ ئۆظ ھۆوّىٕي پۈرۈْ ئىٕؽبٔىَەرىە ٍەرىۈظۈؾ ئۈچۈْ
ئەۋەرزي .ذبٌىؽبڭ ،ؼېٕي ئۇٔىڭ ثىٍەْ وۆضۈـزۈضەً - ،زەپ رەوٍىپ لىٍسىِ .ەْ:
ــ ٍبق! ثوٌسى ،ـ زەپ رۇضارزىُ ،زەي ـۇ چبؼسا ھەظضىزي ِۇھەِّەز ثىٍەْ ھەظضىزي ئەٌي
ٍېٕىّىعزىٓ ئۆرۈپ وەرزي .ئەثۇثەوطى زەضھبي ئوضٔىسىٓ رۇضۇپ ،ھەظضىزي ِۇھەِّەزٔىڭ ٍېٕىؽب
ثبضزى ۋە ئۇٔىڭ لۇٌىمىؽب ثىط ٔەضؼىٍەضٔي زەپ پىچىطٌىسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ،ضەؼۇٌۇٌالھ ِېٕىڭ
ئبٌسىّؽب وېٍىپ:
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ــ ئەً ئوؼّبْ! وەي ،اﷲٔىڭ زەۋىزىٕي لوثۇي لىٍىپ عۀٕەرىە وىطگىٓ .ـۇٔىؽي
ھەلىمەرىيِ ،ەْ ؼبڭب ،ـۇٔسالال ثبضٌىك ئىٕؽبٔالضؼب ئەٌچي لىٍىپ ئەۋەرىٍگەْ ئەٌچىّەْ- ،
زېسىِ .ەْ ئۆظەِٕي رۇرۇۋاالٌّبً ،زەضھبي ئىّبْ ئېَزىپ ِۇؼۇٌّبْ ثوٌسۇَ.
ھەظضىزي ئوؼّبٕٔىڭ ِۇؼۇٌّبْ ثوٌۇـي لۇضەٍفٍەضگە ثەوّۇ لبرزىك رەؼىط لىٍسى .لۇضەٍؿ
ئىچىسە ؼبضاؼىّە ِەٍسأؽب وەٌسى ۋە زاۋاٌؽۇؾ پەٍسا ثوٌسى .چۈٔىي ھەظضىزي ئوؼّبْ
لۇضەٍفٍەضٔىڭ ھۆضِەرىە ؼبظاۋەضِ ،ۆرىۋەض وىفىٍىطىسىٓ ثىطى ئىسى .ھەظضىزي ئوؼّبٕٔىڭ
ربؼىؽي ئەي ھبوەَ ئىجٕي ئەثۇي ئبغ ئۇٔي ثۇ ٍوٌسىٓ لبٍزۇضِبلچي ثوٌۇپ ،وۆپ ئۇضۇٔؽبْ ثوٌؽىّۇ،
ھېچمبٔساق ٔەرىغىگە ئېطىفەٌّىسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ،ئۇ ھەظضىزي ئوؼّبٔؽب لبرزىك ثېؽىُ لىٍىپ،
ئېؽىط ئبظاة ـ ئولۇثەرىە زۇچبض لىٍسى .ئەِّب ثۇ ئەـەززىٌ ظۇٌۇَ ۋە ئىٕؽبپؽىعٌىك ثىٍەْ لىٍىٕؽبْ
ِۇئبِىٍىٍەض ھېچمبٔساق ئىفمب ٍبضىّىسى ،ئوؼّبٕٔىڭ ئىطازىؽىٕي ۋە ئىؽالِؽب ثوٌؽبْ ؼبزالىزىٕي
ئۆظگەضرەٌّىسى .ربؼىؽي ئۇٔىڭ ھەضلبٔساق ئىفمب ثەضزاـٍىك ثېطىپ ،ئۆظ ٍوٌىؽب زاۋاَ لىٍؽبٍٔىمىٕي
وۆضۈپ ثوـىفىپ لبٌسى .ئەِّب ثۇ لېزىُ ئبٔىؽي ئەضۋە ثىٕزي لۇضەٍع ئۇٔي لبٍىً لىٍىفمب ئۇضۇٔسى.
ٌېىىٓ ،ئۇٔىڭ پۈرۈْ رىطىفچبٍٔىمىّۇ ٔۆٌگە رەڭ ثوٌسى .ئۇ ٍۀىال ئۆظ ٍوٌىسىٓ لەرئىٌ لبٍزّىسى.
ھەظضىزي ئوؼّبٕٔىڭ ئۆظىگە ذبغ ئىىىي ئبالھىسىٍىىي ثبض ئىسى .ثىطىٕچىؽي ،ئۇ ثەوّۇ
ئۇٍبرچبْ ثوٌۇپ ،ئىعظەد ـ ئبثطۇٍىٕي ؼبلالؾ ئېڭي ثەوّۇ وۈچٍۈن ئىسى .ـۇڭب ،ذەٌك ئۇٔىڭ
ئبٌسىسا ھبٍب لىالرزي ،ئەٍّىٕەرزي ۋە ئۇٔي ھۆضِەرٍەٍززي .ھەرزب پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِّۇ ئۇٔىڭ
ثۇ ذۇؼۇؼىَىزىٕي ثەوّۇ ئۇٌۇؼالٍززي ۋەِ« :بالئىىىٍەضِۇ ھبٍب لىٍىپ ،ئەٍّىٕىسىؽبْ ثىط وىفىسىٓ
ِەْ لبٔساق ئەٍّۀّەً رۇضاالٍّەْ؟!» زەٍززي.
ئۇٔىڭ ئىىىىٕچي چوڭ ئبالھىسىٍىىي ثوٌؽب ،لوٌي ئوچۇق ،ؼېرىٍَىمي ئىسى .لۇضەٍفٍەضٔىڭ
ئبضىؽىسا ؼېرىٍَىمزب ئۇٔىڭ ئبٌسىؽب ئۆرىسىؽبْ ثىطى ٍوق ئىسى .ھەظضىزي ئوؼّبْ ِۇؼۇٌّبْ
ثوٌؽبٔسىٓ وېَىٓ ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ لىعى ضۇلىَەگە ئۆٍٍىٕىپ ،ئۇٔىڭ (پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالَ) ثىٍەْ رۇؼمبٔساضچىٍىك ِۇٔبؼىۋىزىٕي ثەضپب لىٍسى .ضۇلىَە ئۇٔىڭسىٓ ئبثسۇٌالھ
ئىؽىٍّىه ثىط ئوؼۇي ثبال رۇؼسى ،ئەِّب ئۇ ئبٌزە ٍېفىسا ۋاپبد ثوٌسى.
لۇضەٍفٍەض ِۇؼۇٌّبٔالضؼب لبرزىك ئەظىَەد ٍەرىۈظگەْ چبؼالضزا ،ھەظضىزي ئوؼّبْ پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئىغبظىزي ثىٍەْ (ئبٍبٌي ضۇلىَۀي ئېٍىپ) ھەثەـؽزبٔؽب ھىغطەد لىٍؽبْ
ِۇؼۇٌّبٔالض ؼېپىؽب لېزىٍسى .ھەثەـؽزبٔسا لىؽمب ۋالىذ رۇضۇپ ال ِەوىىگە لبٍزىپ وەٌسىٌ .ېىىٓ،
وۆپ ئۆرّەً ٍۀە ثىط ِۇؼۇٌّبٔالض وبضۋىٕىؽب لېزىٍىپ ،ھەثەـؽزبٔؽب ئىىىىٕچي لېزىُ ھىغطەد
لىٍسى.
ئەلەثە ٍىؽىٍىفىسىٓ وېَىٓ ،ظۇٌۇَ ئبؼزىسىىي ِەوىىٍىه ِۇؼۇٌّبٔالض ئبؼزب ـ ئبؼزب ِەزىٕىگە
ھىغطەد لىٍىفمب ثبـٍىسى .ثۇٔي ئبڭٍىؽبْ ھەظضىزي ئوؼّبْ ئبٍبٌي ضۇلىَۀي ئېٍىپ،
ھەثەـؽزبٔسىٓ ِەزىٕىگە لبٍزىپ وەٌسى .ثۇ عەضٍبٔسا ثەزضى ؼبظىزي ثوٌۇپ ئۆرزي ،ئەِّب ھەظضىزي
ئوؼّبْ ثۇ ؼبظارمب لبرٕىفبٌّىسى .چۈٔىي ،ئبٍبٌي ضۇلىَە ئېؽىط وېؽەي ئىسى ۋە ئۇٔىڭؽب لبضاؾ
ئۈچۈْ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئىغبظىزي ثىٍەْ ِەزىٕىسە لبٌسى .ـۇٔساق ثوٌؽىّۇ،
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئۇٔىڭؽب ئۇضۇـمب لېزىٍؽبٔالض لبربضىسا ؼۀىّەرزىٓ ثىط ئۈٌۈؾ ثەضزى .وۆپ
ئۆرّەً ضۇلىَە ۋاپبد ثوٌسى (ثۇ چبؼسا ِۇؼۇٌّبٔالض رېري ئۇضۇـزىٓ لبٍزىپ وەٌّىگۀىسى) .ثۇ
ئىؿ ھەظضىزي ئوؼّبٕٔي ثەوّۇ لبٍؽۇالٔسۇضزى.
ھەظض ىزي ئوؼّبْ عبھىٍىَەد زەۋضىسە ئەثۇ ئبِىط رەذەٌٍۇؼي ثىٍەْ رؤۇٌؽبٔىسى .ضۇلىَە
ئبثسۇٌالھٕي رۇؼمبٔسىٓ وېَىٓ ،وىفىٍەض ئۇٔي ئەثۇ ئبثسۇٌالھ زەپ چبلىطىفمب ثبـٍىسى .ضۇلىَە
ۋاپبد ثوٌؽبٔسىٓ وېَىٓ ،ھەظضىزي ئوؼّبْ ئۇٔىڭ ؼىڭٍىؽي ئۇِّۇ گۈٌؽۈِگە ئۆٍٍۀسى .ئەِّب
ئۇٔىڭسىٓ ث بٌىؽي ثوٌّىسى ۋە ئۇِۇ ھەزىؽىگە ئوذفبؾ (ھەظضىزي ئوؼّبْ ھبٍبد چبؼسا) ۋاپبد
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ثوٌسى .رۆۋۀسىىىٍەض ھەظضىزي ئوؼّبْ وېَىٕچە ئۆٍٍۀگەْ ئبٍبٌالضزۇض:
ـبرىھە ثىٕزي ؼەظۋاْ :ثۇ ئبٍبٌسىٓ ئبثسۇٌالھ ئەي ئەؼمەضرۇؼۇٌسى .ثۇ ثبال وىچىه چېؽىسىال
چبچطاپ وەرزي.
ئۇِّۇ ئبِىط ثىٕزي عۇٔسۇة :ثۇ ئبٍبٌسىٓ ئبِىط ،ذبٌىس ،ئەثجبْ ۋە ئۆِەض لبربضٌىمالض رۇؼۇٌسى.
ـبرىّە ثىٕزي ۋەٌىس ئەي ِەھعۇِىََە :ثۇ ئبٍبٌسىٓ ؼەئس ،ۋەٌىس ۋە ئۇِّۇ ؼەئس لبربضٌىمالض
رۇؼۇٌسى.
ئۇِّۇ ثۀىٓ ثىٕزي ئۇٍەٍٕە ئىجٕي ھىؽٓ :ثۇ ئبٍبٌسىٓ ئبثۇٌّەٌىه رۇؼۇٌسى ،ئەِّب چبچطاپ
وەرزي.
ضاٍِە ثىٕزي ـەٍجە ئىجٕي ضاثىئە :ثۇ ئبٍبٌسىٓ ئبئىفە ،ئۇِّۇ ئەثجبْ ۋە ئۇِّۇ ئبِىط ئىؽىٍّىه
ئۈچ لىع رۇؼۇٌسى .ثۇ ئبٍبٌسىٓ ئوؼٍي ٍوق ئىسى.
ٔبئىٍە ثٕزي ئەي ـەضاؼىفە :ثۇ ئبٍبٌسىٓ ِەضٍەَ رۇؼۇٌسى.
زېّەوىي ،ھەظضىزي ئوؼّبْ ئىٍگىطى ـ ئبذىط ثوٌۇپ عەِئىٌ ؼەوىىع ئبٍبٌؽب ئۆٍٍۀگۀىسى.
ئۇ ـېھىذ لىٍىٕؽبْ ۋالىززبٔ ،ىىبھىسا ئۇِّۇ ثۀىٓ ،ـبرىھە ۋە ٔبئىٍە لبربضٌىك ئۈچي ثبض ئىسى.
ھەظضىزي ئوؼّبٕٔىڭ عەِئىٌ رولمۇظ ئوؼٍي ثوٌؽبٔىسى .ئۇالضزىٓ ئبثسۇٌالھ ،ئبثسۇٌالھ ئەي
ئەؼمەض ۋە ئبثسۇٌّەٌىه لبربضٌىك ئۈچي وىچىه چېؽىسىال چبچطاپ وەرزي .لبٌؽبْ ئبِىط ،ذبٌىس،
ئەثجبْ ،ئۆِەض ،ۋەٌىس ۋە ؼەئس لبربضٌىك ئبٌزىؽي ٍبـىسى .ئۇٔسىٓ ثبـمب ِەضٍەَ ،ئۇِّۇ ؼەئس،
ئبئىفە ،ئۇِّۇ ئەثجبْ ،ئۇِّۇ ئبِىط ۋە وىچىه ِەضٍەَ لبربضٌىك ئبٌزە لىعى ثبض ئىسى.
ھەظضىزي ئوؼّبْ چوڭ ۋەلەٌەضٔىڭ ھەِّىؽىسە زېگۈزەن پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ٍېٕىسا
ثوٌۇپ ،ثۇ ۋەلەٌەضگە ئۇٔىڭ ثىٍەْ ثىطگە ئىفزىطان لىٍؽبٔىسى .ھەظضىزي ئەثۇثەوطى زەۋضىسە،
ھەظضىزي ئوؼّبْ ذەٌىپىٕىڭ ثبؾ وبرىجي زەپ لبضىالرزي .ھەظضىزي ئۆِەض زەۋضىسە ثوٌؽب،
ذەٌىپىسىٓ وېَىٓ زۆٌەد ئىفٍىطىٕي ٍۈضگۈظىسىؽبْ ئىىىىٕچي چوڭ ھۆوۈِساض ئىسى .ھەظضىزي
ئەثۇثەوطى زەۋضىسە لەھەرچىٍىه ٍۈظ ثەضگۀىسى .ھەظضىزي ئوؼّبْ ِىڭ رۆگىٍىه وبضۋاْ ثىٍەْ
رىغبضەد ئۈچۈْ ئىٍىپ وەٌگەْ ،ثۇؼساً ،ظەٍزۇْ ٍېؽي ۋە لۇضۇق ئۈظۈَ لبربضٌىمالضٔي ِەزىٕە
ؼوزىگەضٌىطىٕىڭ ھەؼؽىٍەپ پبٍسا ثىطىّىع زېگىٕىگە لبضىّبً ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ؼېطىپ ـ
ؼۇضۋاٌىطىؽب ،لەھەرچىٍىىزە لبٌؽبَ ِەزىٕە ذەٌمىگە ؼەزىمە ئوضٔىسا ربضلىزىپ ثەضزى.
ھەظضىزي ئوؼّبْ ھەظضىزي ئەثۇثەوطىٕىڭ ئەِطى ثىٍەْ ھەظضىزي ئۆِەضٔىڭ ذەٌىپىٍىىىە
رەٍىٍٕۀگۀٍىىي روؼطىؽىسىىي لبضاضٔبِىٕي ٍبظؼبٔىسى .ھەظضىزي ئوؼّبْ ھەظضىزي ئۆِەض زەۋضىسە
ئىىىىٕچي زەضىغىٍىه ھۆوۈِساض ئىسى .ذەٌك ھەظضىزي ئۆِەضزىٓ ثىطەض ٔەضؼە رەٌەپ لىٍىفزىٓ
ثۇضۇْ ھەظضىزي ئوؼّبْ ثىٍەْ وۆضۈـەرزي .ذەٌمٕىڭ ٔوپۇؼمب ئېٍىٕىفي ۋە ھىغطىَە ربضىرىٕىڭ
ِۇھەضضەَ ئېَىسىٓ ثبـٍىٕىفي لبربضٌىك پىىىطٌەضٔي رۇٔغي ثوٌۇپ ئۇ ئورزۇضىؽب لوٍؽبٔىسى .ھەظضىزي
ئۆِەضٔىڭ لوپبي ِىغەظى ھەظضىزي ئەثۇثەوطىٕىڭ ِۇالٍىٍّىمىٕي رەڭفەپ رۇضىسىؽبْ ِۇھىُ ئبِىً
ثوٌؽىٕىسەن ،ھەظضىزي ئوؼّبٕٔىڭ ٍۇۋاؾ ِىغەظىّۇ ھەظضىزي ئۆِەضٔىڭ لوپبٌٍىمي ثىٍەْ ثىطٌىفىپ
رەڭپۇڭٍۇلٕي ؼبلالٍززي .ـۇڭب ثۇ ئىىىي زەۋضزىىي زۆٌەد ضەھجەضٌىىىسە وۆپ ئۆظگىطىؿ
ثوٌّىسى .چۈٔىي لوپبي ِۇئبِىٍىٕىڭ ٍېٕىسا ئۇٔي رەڭفەپ رۇضىسىؽبْ ٍۇۋاـٍىك ،ؼەظەپ ـ
ٔەپطەرٕىڭ ٍېٕىسا ئۇٔي ثېؽىپ رۇضىسىؽبْ ِۇالٍىٍّىك ۋە ِەضھەِەد ثبض ئىسى.
-4181عۇئبي :ھەصسىحي ئوعّبٕٔىڭ خەٌىپىٍىىي
ھەظضىزي ئۆِەضٔىڭ عىٕبظا ٔبِىعى ؼۇھەٍت رەضىپىسىٓ چۈـۈضۈٌۈپ زەپٕە لىٍىٕؽبٔسىٓ
وېَىِٓ ،ىمساز ئىجٕي ئبِىط ـۇضا (وېڭەؾ) ئەظاٌىطىٕي زەضھبي ئەي ِۇٔەۋۋەض ئىجٕي ِەھطەِۀىڭ
ئۆٍىگە چبلىطزى .ثۇالضزىٓ ھەظضىزي ئوؼّبْ ،ھەظضىزي ئەٌي ،ئبثسۇضضەھّبْ ئىجٕي ئەۋؾ ،ظۇثەٍط
ئىجٕي ئەي ئبۋاَ ۋە ؼەئس ئىجٕي ئەثۇ ۋەلمبغ لبربضٌىك ثەـي رەق ثوٌسى ،رەٌھە ئىجٕي ئۇثەٍسۇٌالھ

485

www.uyghurmuslim.com www.fb.com/uighurawazi uighurawazi@yahoo.com
ِەزىٕىٕىڭ ؼىطرىؽب چىمىپ وەرىۀىسى .ھەظضىزي ئۆِەضٔىڭ ئوؼٍي ئبثسۇٌالھ ِەؼٍىھەرچي ۋە
ِۇپەرزىؿ ؼۈپىزىسە لبرٕبـزي .ئەثۇ رەٌھە ئەي ئۀؽبضى ئەٌٍىه وىفىٍىه ئبِبٍٔىك ئەرطىزي ثىٍەْ
ئۇالض ٍىؽىٍؽبْ ئۆٍٕىڭ ثىرەرەضٌىىىگە ِەؼئۇي ثوٌۇپ ،ئىفىىزىٓ ھېچىىّٕىڭ وىطىفىگە لەرئىٌ
ضۇذؽەد لىٍّىسى.
وېڭەؾ ئەظاٌىطى ِبٔب ثۇ ٍەضزە ِەؼٍىھەرٍىفىفىە ثبـٍىسىِ .ەؼٍىھەد ئبضلىٍىك ھەظضىزي
ئوؼّبْ ثىٍەْ ھەظضىزي ئەٌىگە ئىىىىسىٓ ئبۋاظ ثىطىٍىپ رەڭپۇڭ ھبٌەد ـەوىٍٍۀسى .ثۇ رەڭپۇڭ
ھبٌەرٕي ـەوىٍٍۀسۈضگەْ ئبثسۇضضاھّبْ ئىجٕي ئەۋؾ ئۆظ پىىطىٕي ثبٍبْ لىٍىپ ربضاظىٕىڭ ثىط
رەضىپىٕىڭ ئېؽىط ثېؽىپ وېزىفىٕي ذبٌىّبٍززي .ئبثسۇضضەھّبْ ئىجٕي ئەۋؾ وېڭەؾ ئەظاٌىطى
ئبضىؽىسىىي ذەٌىپە ؼبٍٍىّىٕي ِۇـۇ ٍەضزە روذزىزىپ لوٍۇپ ،ذەٌمٕىڭ ثۇ ھەلزىىي پىىطىٕي
ئېٍىؿ ٔىَىزىسە ؼىطرمب چىمزي ۋە ِەزىٕىسىىي ِۆرىۋەضٌەض ۋە لوِبٔسأالضٔىڭ پىىىطٌىطىٕي ئبٌسى،
ئۇالض ثىٍەْ وۆپ ِەؼٍىھەرٍەـزي .ئۇالضٔىڭ وۆپىٕچىؽي ھەظضىزي ئوؼّبٔؽب ِبٍىً ئىسى .
ئۈچىٕچي وۈٔي ؼەھەضزە ِەزىٕىسىىي ِۇھبعىطالض ئۀؽبضىالض ثوٌۇپ ٔۇضؼۇْ ئبزەَ ِەؼغىسوە
ٍىؽىٍسى .عبِبئەرّۇ وىّٕي ؼبٍالؾ ھەلمىسە ئبظ روال پىىىط ثېطىپ ؼۇٌؽۇال لىٍىىفزي .ئبٔسىٓ
ھەظضىزي ئبثسۇضاھّبْ ھەظضىزي ئەٌىٕي ئبٌسىؽب چبلىطىپ ئۇٔىڭؽب:
ــ اﷲٔىڭ وىزبثي ۋە ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ؼۈٕٔىزي ثوٍىچە ئىؿ لىٍىسىؽبٍٔىمىڭؽب ۋە ثۇضۇٔمي
ئىىىي ذەٌىپىٕىڭ ئىعىسىٓ ِبڭىسىؽبٍٔىمىڭؽب ۋەزە لىالالِؽەْ؟  -زەپ ؼوضىسى .ھەظضىزي ئەٌي:
ــ ثىٍىّىُ ۋە وۈچۈِ ٕىڭ ٍېزىفىچە ـۇٔساق لىٍىفمب رىطىفىّەْ - ،زېسى .ئبثسۇضضەھّبْ
ھەظضىزي ئوؼّبٕٔي چبلىطىپ ،ئۇٔىڭسىّٕۇ ـۇ ؼوئبٌٕي ؼوضىسى .ھەظضىزي ئوؼّبْ:
ــ ھەئە ،ۋەزە ثېطەٌەٍّەْ - ،زەپ عبۋاة ثېطىفي ثىٍەْ زەضھبي ئۇٔىڭؽب ثەٍئەد لىٍسى .ثۇٔي
وۆضگەْ عبِبئەرّۇ ثىط ـ ثىطٌەپ وېٍىپ ئۇٔىڭؽب ثەٍئەد لىٍىفزي .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ،ھەظضىزي
ئوؼّبْ ذەٌىپىٍىىىە رەٍىٍٕۀسى .ئبثسۇضضەھّبْ ئىجٕي ئەۋؾ ھېچمبٔساق ئىرزىالپ ۋە ؼەۋؼب
چىمبضِىؽبْ ئبؼبؼزب ِەؼىٍىٕي ھەي لىٍسى .ئۇ ھەظضىزي ئوؼّبٕٔي لوٌالٍسىؽبْ وېڭەؾ
ئەظاٌىطىٕىڭ پىىطىسىٓ ثبـمب پىىىطٌەضٔىڭ ئېؽىط ثېؽىپ وېزىفىٕي ِۇۋەپپىمىَەرٍىه ھبٌسا
روؼۇپ ،رەڭ ئبۋاظؼب ئېطىفىەْ ئىىىي وىفىٕىڭ ھېچجىطىگە رەضەپساض ثوٌّبً رۇضۇپ ئىفٕىڭ
ھۆززىؽىسىٓ چىمبٌىؽبٔىسى .ثۇ ٔەرىغىگە ،ئەٌۋەرزە ثۇ ئىىىي چوڭ ؼبھبثىٕىڭ ِىغەظ ـ
ذبضاوزېطىٕي ٔبھبٍىزي ئوثساْ ثىٍگەچىە ئېطىفەٌىگۀىسى.
ھەظضىزي ئوؼّبْ ذەٌىپىٍىىىە رەٍىٍٕۀگەْ وۈٔي وېڭەؾ ئەظاؼي رەٌھە ئىجٕي ئۇثەٍسۇٌالھّۇ
ِەزىٕىگە ٍېزىپ وەٌگۀىسى .وىفىٍەض ئۇٔىڭؽب:
ــ ثېطىپ ئوؼّبٔؽب ثەٍئەد لىً!  -زېَىفزي .رەٌھە:
ــ لۇضەٍفٍەضٔىڭ ھەِّىؽي ئۇٔىڭسىٓ ضاظىّۇ؟  -زەپ ؼوضىسى .وىفىٍەض:
ــ ـۇٔساق - ،زېَىفزي .ــ ئەگە ض پۈرۈْ ذەٌك پىىىط ثىطٌىىىگە وەٌگەْ ثوٌؽبِ ،ەْ
ذەٌمىّسىٓ ئبٍطىٍّبٍّەْ - ،زېسى ۋە ثېطىپ ھەظضىزي ئوؼّبٔؽب ثەٍئەد لىٍسىٍ .ىؽىٕچبلالپ
ئېَزمبٔسا ،ثۇ ھەلزىىي ھەلىمەد ـۇوي ،ھەظضىزي ئوؼّبٕٔىڭ ذەٌىپە ثوٌۇـي عەضٍبٔىسىىي
ٍىؽىٍىفالضزا ھېچمبٔساق ۋەلە چىمّىسى ،ھېچمبٔساق ِەؼىٍىّۇ وۆضۈٌّىسى .ـۇٔسالال ،ثۇ ؼبٍالَ
ئۈِّەرٕي پبضچىالٍسىؽبْ ،ثۆٌگۈٔچىٍىه لىٍىفمب ئۇضۇٔىسىؽبْ ۋەلەٌەض ۋە ھبزىؽىٍەضٔىڭ وېٍىپ
چىمىفىؽب ؼەۋەثچي ثوٌّىؽبٔىسى.
ھەظضىزي ئوؼّبْ ذەٌىپىٍىىىە رەٍىٍٕۀگۀسىٓ وېَىٓ ِېھطاثمب چىمىپ لىؽمىال ؼۆظ لىٍسى.
وېڭەؾ ئەظاٌىطىٕى ڭ ئبضىؽىسا ئەڭ ؼەِىىٓ ۋە پەضىفبْ ھبٌسىىىؽي ئۇ ئىسى .ؼۆظىسە ذەٌممە
ثەظى ٔەؼىھەرٍەضٔي لىٍسى .ئۇالضؼب ئبذىطەد ھبٍبرىٕي ئەؼٍىزىپ ،ثۇ زۇَٔبٔىڭ پىزٕىٍىطىگە
ئبضىالـّبؼٍىمي ھەلمىسە ئۆگۈد ثەضزى .ھەظضىزي ئوؼّبٕٔىڭ ثەٍئىزي ھىغطىَۀىڭ  24ـ ٍىٍي،
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ظۇٌھەعغە ئېَىٕىڭ ئبذىطٌىطىؽب روؼطا وەٌگۀىسى.
-4185عۇئبي :ھەصسىحي ئوعّبْ دەۋسىذىىي فەجىھٍەس
ھەظضىزي ئوؼّبْ زەۋضى ھەلىمەرەْ ـەرىھٍەض ثىٍەْ ئۆرىەْ زەۋض ثوٌسى .ثۇ ـەرىھٍەض ئبؼبؼي
عەھەرزىٓ ھەظضىزي ئۆِەض زەۋضىسە ثبـالٔؽبْ ـەرىھٍەضٔىڭ زاۋاِي ثوٌۇپ ،ئوْ ٍىً ثوٍىچە
لۇضۇلٍۇق ۋە زېڭىعزا روذزىّبً زاۋاِالـزي.
-4188عۇئبي :ھەصسىحي ئوعّبْ سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ خەٌىپىٍىه دەۋسىٕىڭ ئبخىشلي
ِەصگىٍٍىشىذىىي ِەدىٕە ھبوىّىَىحىٕىڭ ئبجىضالپ پىحٕە –پبعبجالسٔىڭ ئەۋىج ئىٍىپ
وىحىؾىٕىڭ عەۋەثي
ئەپؽۇؼٍىٕبضٌىمي ـۇوي ،ھەظضىزي ئوؼّبٕٔىڭ زەۋضىٕىڭ ئەڭ ئبذىطلي ئىىىي ٍىٍي
لبالٍّىمبٔچىٍىك ۋە پىزٕە ـ پبؼبرمب روٌۇپ وەرزي .ھەرزب ثۇ پىزٕىٍەض ـۇٔساق ٍېَىٍىپ وەرزىىي،
ئبٌسىٕمي ٍىٍالضزا لوٌؽب وەٌزۈضۈٌگەْ پۈرۈْ ٔەرىغە ثىطالال ؼۈپۈضۈپ ربـالٔسى .ئىٕؽبٔالض ھەظضىزي
ئوؼّبْ زەۋضىٕي پۈرۈٍٔەً لبالٍّىمبٔچىٍىك ئىچىسە ئۆرزي زەپ ثىٍىپ ،ثۇ لبالٍّىمبٔچىٍىمٕىڭ
ھەظضىزي ئوؼّبٕٔىڭ ذەٌىپىٍىىىە رەٍىٍٕىٕىفي ؼەۋەثىسىٓ وېٍىپ چىمزي زەپ لبضىفبرزي .ئەڭ
ئېچىٕبضٌىمي ـۇوي ،ثۇ ۋەلەٌەض وۈٔؽېطى ـىسزەرٍىه رۈغ ئېٍىپ ،ئەڭ ئبذىطى ھەظضىزي
ئوؼّبٕٔىڭ ـېھىذ لىٍىٕىفىؽب ؼەۋەة ثوٌسى.
ثۇ ۋالىزالضزاِ ،ۇئبۋىَە ئىجٕي ئەثۇؼ ۇـَبْ ـبِٕىڭ ۋاٌىؽي ئىسى .ئۇ ثىعأؽالض ئۈؼزىگە
ٍۈضۈؾ لىٍىپ ،ئۇ زەۋضزە ئبِّۇضىَە زەپ ئبربٌؽبْ (ھبظىطلي) ئۀمەضەگىچە ٍېزىپ ثبضزى .پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ؼبھبثىٍىطىسىٓ ئۇثبزە ئىجٕي ئەغ ؼبِىذ ،ذبٌىس ئىجٕي ظەٍَىس ،ئەثۇظەض ئەي
ئۀؽبضى ۋە ـەززاز ئىجٕي ئەۋغ لبربضٌىمالض ئۇٔىڭ ثىٍەْ ثىطگە ئىسى.
ِۇؼۇٌّبٔالض ئەؼىەض ؼبٔىٕىڭ ئبظ ثوٌۇـىؽب لبضىّبًٔ ،بھبٍىزي وەڭ رۇپطالالضٔي ـەرىھ لىٍسى.
زۈـّەْ لوـۇٔىٕىڭ ؼبٔىؽب ٔىؽجەرەْ ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ؼبٔي ثەوّۇ ئبظ ئىسى .ـۇڭب ھەض ـەرىھ
لىٍؽبْ ٍېطىسە ئبظ ؼبٔسىىي ئەؼىىطىٌ وۈچٕي ئۇ ٍەضگە لوٍۇپ ِېڭىفمب ِەعجۇض ثوالرزي .چۈٔىي
ئبٌسى رەضەپٍەضزە ئۇضۇـمب رەٍَبض زۈـّەْ لوـۇٍٔىطى ۋە چەوؽىع وەرىەْ چېگطاالض ثوٌۇپ ،ثۇ
ٍەضٌەضٔي زاۋاٍِىك لوؼساپ رۇضِىؽب ثوٌّبٍززي .ئۇالضٔىڭ ِۇزاپىئەٌىٕىؿ ۋەظىَىزىسىىي ِەضوەظٌىطى
ۋە ۋالزي وەٌگۀسە الظىُ ثوٌؽبْ ٍەضٌەضگە ۋە ئ بٌسىٕمي ؼەپىە ٍبضزەِگە وېٍىسىؽبْ ئەؼىىطىٌ
ثبظىٍىطى ثبض ئىسىٍ .ۇلىطىمي ؼەۋەثٍەض ٍېڭي ـەرىھ لىٍىٕؽبْ ٍەضٌەضگە ٔبھبٍىزي ئبظ ؼبٔسا ثوٌؽىّۇ
ئەؼىەض رۇضؼۇظۇـمب ِەعجۇض لىالرزي .ھەَ ـۇٔساق لىٍؽبٔساٍ ،ەضٌىه ذەٌمٕىڭ ثىطزىٕال
عبؼبضەرٍىٕىپ عىعٍە رۆٌەـىە لبضـىٍىك ثىٍسۈض ۈـىٕىڭ ۋە پۇضؼەرزىٓ پبٍسىٍىٕىپ
ِۇؼۇٌّبٔالضٔي ئۇضۇپ ـ لوؼالپ ،ھۆوۈِطأٍىممب لبضـي ئىؽَبْ چىمىطىفىٕىڭ ئبٌسىٕي ئبٌؽىٍي
ثوالرزيٍ .ەضٌىه ذەٌك ئۆظ ٍۇضرٍىطىٕىڭ ِۇؼۇٌّبٔالض رەضىپىسىٓ ـەرىھ لىٍىٕىفىٕي ئۆظٌىطى
ئۆرىۈظگەْ ثىط ذبربٌىك ٍبوي ذبرب لىٍىٕىپ لبٌؽبْ ثىط ئىفٕى ڭ ٔەرىغىؽي زەپ لبضاٍززي ۋە ئۇالض
ھەضزائىُ ِۇؼۇٌّبٔالضٔي ئۆظ ٍۇضرٍىطىسىٓ ؼۈضرولبً لىٍىسىؽبْ ِۇۋاپىك پۇضؼەد ئىعزەٍززي.
ـۇٔىڭسەن ،ئىؽالَ زۆٌىزىٕىڭ پۇلطاؼىؽب ئبٍٍىٕىپ ثوٌؽبْ ؼەٍطى ِۇؼۇٌّبْ ذەٌك پبد ـ پبد
ئىؽَبْ وۆرۈضۈپ ،وېٍىفىّٕي ثۇظارزي.
-4711عۇئبي :ئوعّبْ سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇ دەۋسىذىىي پەجھىٍەسدىٓ غەسثىٌ عەپٕىڭ
ئەھۋاٌي
ھىغطىَە  25ـ ٍىٍيِ ،ىؽىط ۋاٌىؽي ئەِط ئىجٕي ئبغ وېٍىفىّٕي ثۇظؼبْ ئىؽىۀسەضىَە
ذەٌمىٕىڭ ئۈؼزىگە ٍۈضۈؾ لىٍسى ۋە ئۇضۇؾ ثىٍەْ ئۇالضٔي لبٍزب ثوٍؽۇٔسۇضزى .ھەظضىزي ئۆِەض
لوِبٔسأٍىطىسىٓ ئەِط ئىجٕي ئبؼٕىڭ رطاثٍۇؼٕىڭ ـەرھىسىٓ وېَىٓ ئبـطىمىؽب رېرىّۇ
ئىچىىطىٍەپ ٍۈضۈؾ لىٍىفىٕي روؼۇپ لوٍؽبٔىسى .ئەِّب ھەظضىزي ئوؼّبْ ئۇٔىڭؽب لبٍزب ئىغبظەد
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ثەضزى ۋە ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ؼەئس ئىجٕي ئەثۇؼەضھٕي ثىط لوـۇٔؽب لوِبٔساْ لىٍىپ ،ـۇ رەضەپىە
ئەۋەرزي.
ئبثسۇٌالھ رطاثٍۇؼزىٓ ئۆرۈپ ،زې ڭىع ؼبھىٍىؽب ئوضۇٔالـزۇضۇٌؽبْ ثىعأػ وېّىٍىطىسىٓ ثىط
ِۇٔچىٕي لوٌؽب چۈـۈضگۀسىٓ وېَىٓ ـىّبٌىٌ ئبـطىمب ؼەپىطىٕي زاۋاِالـزۇضزى ۋە ھىغطىَە - 27
ٍىٍي( ،ھبظىطلي رۇٔۇؼٕىڭ ـەھىطٌىطىسىٓ) لەٍطاۋإٔىڭ ؼەضثىسىىي ؼۇثەٍزىال زېگەْ ٍەضزە
ثىعأػ لوـۇٔىؽب زۇچ وەٌسى .لەٍطاۋ اْ ـەھىطى ئۇ ۋالىزالضزا رېري ـەھەض ثوٌۇپ لۇضۇٌّىؽبٔىسى.
ثىعأػ لوـۇٔىٕي گېئوضگ ( ) Georgeئىؽىٍّىه ثىط لوِبٔساْ ثبـمۇضۇۋاربرزي .ئىؽالَ
لوـۇٔىسىىي ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ظۇثەٍط ثۇ ئۇضۇـزب گېئوضگٕي ئۆٌزۈضزىِ .ۇؼۇٌّبٔالض ظەپەض لۇچمبْ ثۇ
ئۇضۇـزب ئبثسۇٌالھٕىڭ رۆھپىؽي ٔبھبٍىزي ظوض ثوٌسى.
ـبَ ۋاٌىؽي ِۇئبۋىَە ھەظضىزي ئۆِەض زەۋضىسىال ـەرىھ ئىفٍىطىٕي زېڭىع ئبضلىٍىمّۇ
زاۋاِالـزۇضۇپ ،ھىّػ ـەھىطى ئەرطاپىسىىي ٍېعىالضٔىّۇ ئىؽالَ رېطىزوضىَىؽىگە لبرّبلچي
ثوٌۇۋارمبٍٔىمىٕي ذەٌىپىگە ثىٍسۈضگۀىسى .ھەظضىزي ئوؼّبْ ذەٌىپىٍىىىە رەٍىٍٕۀگۀسىٓ وېَىٓ
ِۇئبۋىَە ثۇ ئىفٕي ئۇٔىڭؽب لبٍزب ثىٍسۈضزى .ھەظضىزي ئوؼّبْ ئۇٔىڭ ثىط وېّە ثىٍەْ ٍوٌؽب
چىمىفىؽب لوـۇٌسىِ .ۇئبۋىَەِۇ ئۇٔىڭ رەٌىّبري ثوٍىچە ئوضۇٔالـزۇضزى ۋە ثۀي ـەظاضە
لەثىٍىؽىٕىڭ رەضەپساضٌىطىسىٓ ئبثسۇٌالھ ئىجٕي لەٍػ ئەي عبؼىٕي ئەؼىەضٌەضگە لوِبٔساْ لىٍىپ
رەٍىٍٕىسى.
ھىغطىَۀىڭ  28ـ ٍىٍي ،ئۇ ؼىپطۇغ ئبضىٍىؽب ؼەپەض لىٍىپ ،ذەٌمىٕي ٍىٍٍىك ٍەرزە ِىڭ
زىٕبض عىعٍەگە ثبؼٍىسى .ئىؽالَ زۆٌىزىٕىڭ ثىط ۋىالٍىزي ثوٌؽبْ ِىؽىط ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ؼەئس
ئىجٕي ئەثۇؼەضھ لوِبٔسأٍىمىسا ؼىپطۇغ ـەرھي ئۈچۈْ (ِۇئبۋىَەگە) ٍبضزەِچي لو ـۇْ ئەۋەرزي.
ئەِّب ئبثسۇٌالھ ؼىپطۇؼمب ٍېزىپ ثبضؼبٔساِ ،ۇئبۋىَە ئۇ ئبضإٌي پۈرۈٍٔەً لوٌؽب چۈـۈضۇپ،
ھۆوۈِطاْ ئوضۇٔؽب ئۆرۈپ ثوٌؽبٔىسى.
ھىغطىَە ٍ - 31ىٍي ،وىٍىىَب ؼبھىٍىسا ِۇؼۇٌّبٔالض ثىٍەْ ثىعأػ لوـۇٍٔىطى ئبضىؽىسا
ئەضەثٍەض رەضىپىسىٓ «ظارۇغ ؼەۋاضى» زەپ ئبرب ٌؽبْ لبٍٔىك ئۇضۇؾ ٍۈظ ثەضزى .ثىعأؽالضؼب ثوٌؽب،
ئىّپېطاروض وؤؽزبٔزىٓ ئۆظى لوِبٔسأٍىك لىٍىۋاربرزي .ثىعأؽالضٔىڭ ـىٍوري ثەؾ ٍۈظزىٓ ئبضرۇق
وېّىسىٓ رەضوىت ربپمبْ ثوٌؽىّۇ ،ئۇضۇؾ ِەٍسأىسىٓ لبچزيِ ،ۇؼۇٌّبٔالض ئۇالضٔي لبرزىك
ِەؼٍۇثىَەرىە ئۇچطارزي.
ـبَ ۋاٌىؽي ِ ۇئبۋىَە ئىجٕي ئەثۇؼۇـَبْ ثىعأؽالضٔىڭ لوٌىسىىي ِبالرَب ئەرطاپٍىطىسىىي
ھىؽٕۇي ِەضئە (ئبٍبي لەٌئەؼي) ٔي ئىفؽبي لىٍسى .ثۇ ۋالىززبِ ،ىؽىط ۋاٌىؽي ئبثسۇٌالھ ئىجٕي
ؼەئس ئىجٕي ئەثۇؼەضھ ئىؽالَ زۆٌىزي ثىٍەْ رۈظگەْ ئەھسىٕبِىؽىٕي ثۇظۇپ ،ئىؽَبْ وۆرەضگەْ
ئبـطىمىؽب ٍۈضۈؾ لىٍسى ۋە ثۇ ضاٍؤٕي ئىىىىٕچي لېزىُ ـەرىھ لىٍىپ ،ئۆظٌىطىگە ثبؾ ئەگسۈضزى.
-4717عۇئبي :ئوعّبْ سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇ دەۋسىذىىي ؽەسلىٌ عەپحە ئېٍىپ ثېشىٍغبْ
فەجىھٍەس
ھەظضىزي ئۆِەض زەۋضىسە ئەظەضثەٍغبْ ۋە ئەضِىٕىَە ئۆٌىىٍىطى ئىؽالَ زۆٌىزىٕىڭ ۋەوىٍي
ذۇظەٍفە ئىجٕي ئەي ٍبِبْ ثىٍەْ رىٕچٍىك ئەھسىٕبِىؽي رۈظۈپ ،ـەضرٕبِىگە ئبؼبؼەْ رۆٌەـىە
رېگىفٍىه عىعٍۀي رۆٌىّەؼٍىىىە رىطوەـزي .ھەظضىزي ئوؼّبْ زەۋضىٕىڭ لوِبٔسأٍىطىسىٓ ئەي
ۋەٌىس ئىجٕي ئۇلجە ثىط لوـۇٔؽب ثبـچىٍىك لىٍىپ ،ئۇالضٔىڭ ئۈؼزىگە ٍۈضۈؾ لىٍسى .لوـۇْ
رۇضـبۋۇٌٍىطىٕىڭ ثېفىسا ؼەٌّبْ ئىجٕي ضاثىئە ئەي ثبھىٍي ثبض ئىسىٔ .ىھبٍەد ،ثۇ ئىىىي ئۆٌىە
ذەٌمي لبٍزىسىٓ ئەھسىٕبِە رۈظۈـىە ِەعجۇض ثوٌسى.
ھەثىت ئىجٕي ِەؼٍەِە ئىجٕي ذبٌىس ئەي ـەھطى ؼەضثزىٓ ئەضِۀىَەگە لبضاپ ٍۈضۈؾ لىٍؽبْ
ۋالىززب ،ئۇٔىڭ لوِبٔسأٍىمىسىىي ـبَ ۋىالٍىزىگە ِۀؽۇپ لوـۇٔؽب وۇـەٌىىٍەض ؼەٌّبْ ئىجٕي ضاثىئە
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ئەي ثبھىٍي لوِبٔسأٍىمىسا ؼەوىىع ِىڭ وىفىٍىه لوـۇْ ثىٍەْ ٍبضزەَ لىٍسى .ھەظضىزي ئوؼّبْ
زەۋضىسىىي ـەرىھ ھەضىىەرٍىطى ِۇٔساق زاۋاِالـزي:
ھىغطىَە  29ـ ٍىٍي ،ذۇضاؼبْ ئەِىطى ئۇِەٍط ئىجٕي ئوؼّبْ ئىجٕي ؼەئس (ھبظىطلي
ئۆظثەوىؽزبٔؽب رەۋە) ـەضؼبٔە ـەھىطىگە ٍۈضۈؾ لىٍسى .ـۇ ٍىٍي ٍۀە ؼىغىؽزبْ (ئىطأسا) ئەِىطى
ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئۇِەٍط ئەي ٌەٍؽي وبثۇٌؽب ،وىطِبْ (ئىطأسا) ئەِىطى ئۇثەٍسۇٌالھ ئىجٕي ِۇئەِّەض
ئەد رەِىّي ؼىٕب زەضٍبؼىؽب لەزەض ٍېزىپ ثبضزى .ـۇٔسالال ،ثبؼطا (ئىطالزب) ئەِىطى ئبثسۇٌالھ
ئبِىط ئىجٕي لۇضەٍع ثىط روپ لوـۇٕٔي ثبـالپ ،ئىؽَبْ وۆرەضگەْ ئىؽزبھط (ئىطأسا) ئبھبٌىؽىٕي
ثبؼزۇضۇؾ ئۈچۈْ ٍۈضۈؾ لىٍسى .ئۇٔىڭ لوِبٔسأٍىمىسىىي لوـۇٕٔىڭ رۇضـبۋۇٌٍىطىؽب ئوؼّبْ
ئىجٕي ئەي ئبغ ثبـچىٍىك لىالرزي.
ثۇ ۋالىززب ،وۇـە ئەِىطى ؼەئىس ئىجٕي ئەي ئبغ ئۆظ ٍېٕىؽب ھ ەظضىزي ئەٌىٕىڭ ئىىىي ئوؼٍي
ھەؼەْ ۋە ھۈؼەٍٓ ،ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئبثجبغ ،ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئۆِەض ۋە ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ظۇثەٍط
لبربضٌىمالضٔي ئېٍىپ ،ذوضاؼبٔؽب ؼەپەض لىٍسى.
ئەِّب ثبؼطا ئەِىطى ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئبِىط ثبـمب ثىط رەضەپزىٓ ثۇ ٍەضگە وېٍىپ ثوٌؽبٔىسى.
ثۇٔىڭسىٓ ذەۋەض ربپمبْ وۇـە ئەِىطى ؼەئىس ئىجٕي ئەي ئبغ ٍۆٔىٍىفىٕي ئۆظگەضرىپ ووِەؼىە
لبضاپ ِبڭسى .ووِەغ ذەٌمي ٔىھبۋۀس ئۇضۇـي ۋالزىسا ذۇظەٍفە ئىجٕي ئەي ٍبِبْ ثىٍەْ رۈظگەْ
وېٍىفىّگە ضىئبٍە لىٍىۋاربرزي .ـۇڭب ؼەئس ثۇ ٍەضزىٓ عۇضعبٔؽب لبضاپ ئىٍگىطىٍەپ ،ئۇ ٍەضٔىڭ
ذەٌمي ثىٍ ەْ ھەض ٍىٍي ئىىىي ِىڭ زىٕبض عىعٍە رۆٌەـىە وېٍىفىۀسىٓ وېَىٓ ،چۆٌگە ٍېزىپ
ثبضؼىچە ؼەپىطىٕي زاۋاِالـزۇضزى .ئەِّب عۇضعبْ ذەٌمي ؼۆظىسىٓ ٍېٕىۋېٍىپِ ،ۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ
ئبٌسىٕي روؼۇـمب ۋە ٍوٌسىٓ ئۆرىەْ ـ وەچىۀٍەضٔي ثۇالڭ ـ ربالڭ لىٍىفمب ثبـٍىسى .ثۇ ئەھۋاي،
لۇرەٍجە ئ ىجٕي ِۇؼٍىُ ئەي ثبھىٍي ذۇضاؼبْ ھۆوۈِطأٍىمىٕي لوٌؽب ئبٌؽبٔؽب لەزەض زاۋاِالـزي.
پبضغ ذەٌمي ٍۀە لوظؼبٌؽبٔىسى .ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئبِىط لوـۇْ ثبـالپ ئۇالضٔىڭ ئۈؼزىگە
ٍۈضۈؾ لىٍسى ۋە ئىىىىٕچي لېزىُ ـەرىھ لىٍسى .ثۇ لېزىٍّىك ئۇضۇـزىٓ وېَىٓ پەضىفبْ ھبٌؽب
چۈـۈپ لبٌؽ بْ ؼبؼبٔىَالض ئىّپېطاروضى ٍەظزىگىطز وىطِبٔؽب لبچزيِ .ۇـبعي ئىجٕي ِەؼئۇز ئەغ
ؼىٍّي ئۇٔىڭ ئبضلىؽىسىٓ لوؼالـمب ِەؼئۇي لىٍىٕسىٍ .ەظزىگىطز لېچىپ وېزىۋېزىپِ ،وضگبة
زەضٍبؼي ثوٍىسىىي ثىط رۈگّۀگە ٍوٌۇلۇپ ئۆرزي .وېَىٕچە ثۇ ٍەضزە رۈگّۀچي رەضىپىسىٓ
ئۆٌزۈضۈٌگۀٍىىي ئېٕىمالٔسى.
ذۇضاؼبْ ذەٌمىّۇ لوظؼبٌؽبٔىسى .ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئبِىط ثۇ ٍەضگە لوـۇْ ربضرزي .لوـۇْ
رۇضـبۋۇٌٍىطىٕىڭ ثېفىسا ئەي ئەھّەز ئىجٕي لەٍػ ثبض ئىسى .ثۇ لېزىٍّىك ؼەپەض عەضٍبٔىسا رۇغ،
ئەثَوضز ۋە ٔەؼۀي ئىفؽبي لىٍىپ ،ؼەضاھؽمب ٍېزىپ ثبضزى .ئبٔسىٓ ِەضۋ ذەٌمي ثىٍ ەْ ئەھسىٕبِە
رۈظۈؾ ئبضلىٍىك ذۇضاؼبْ ضاٍؤىٕي ئىىىىٕچي لېزىُ ـەرىھ لىٍسى.
ھىغطىَە  32ـ ٍىٍي ،ھەظضىزي ئوؼّبْ وۇـە ئەِىطى ؼەئس ئىجٕي ئبؼمب ِەوزۇة ٍوٌالپ،
ئۇٔىڭ ؼەٌّبْ ئىجٕي ضاثىئۀي ئەي ثبة زېگەْ ٍەضگە ئەۋەرىفىٕي ئەِط لىٍسى .ؼەٌّبْ
ذەٌىپۀىڭ ئەِطىگە ثىٕبئەْ ثۇ ٍەضگە لبضاپ ٍوٌؽب چىمزي .ثۇ ۋالىززب ،ئۇٔىڭ ثبـمب ثىط ٍەضزە ئۇضۇؾ
لىٍىۋارمبْ لېطىٕسىفي ئبثسۇضضەھّبْ ئىجٕي ضاثىئە ئەي ثبھىٍي ـېھىذ ثوٌسى .ئۇٔىڭ لوي
ئبؼزىسىىي لوـۇْ ربالپەرىە ئۇچطاپ ،رەضەپ ـ رەضەپىە پېزىطاپ ،ثەظىٍىطى گەٍالٔؽبٍ ،ۀە
ثەظىٍىطى عۇضعبٔؽب وەرزي.
ؼبھبثىالضزىٓ ئەثۇھۇضەٍطە ۋە ؼەٌّبْ ـبضىؽىّۇ ثۇ ئەؼىەضٌەضٔىڭ ئبضىؽىسا ئىسى .ربضلىٍىپ
وەرىەْ ثۇ لوـۇٕٔىڭ ثەظى ئەؼىەضٌىطى ؼەٌّبْ ئىجٕي ضاثىئۀىڭ لېفىؽب ثېطىۋاٌسى .لوِبٔساْ
ذۇظەٍفە ئىجٕي ئەي ٍبِبّٔۇ ؼەٌّبْ ثىٍەْ ثىٍٍە ئىسى .ھەظضىزي ئوؼّبْ ئەضِىٕىَەزە رۇضۇۋارمبْ
ـبَ لوـۇٔىٕىڭ لوِبٔسأي ھەثىت ئىجٕي ِەؼٍەِەگە ذەۋەض ٍوٌالپ ،ئۇٔىڭ ئەي ثبثزب ئۇضۇؾ
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لىٍىۋارمبْ ؼەٌّبْ ئىجٕي ضاثىئە ئەي ثبھىٍىؽب ٍبضزەِچي لوـۇْ ئەۋەرىفىٕي ۋە ئۇٔىڭؽب لوٌىسىٓ
وېٍىفىچە ٍبضزەَ لىٍىفىٕي ئەِط لىٍسى .ذەٌىپىٕىڭ ئەِطى ئوضۇٔساٌسىٌ .ېىىٓ ذۇضاؼبْ ذەٌمي
ٍۀە لوظؼبٌؽبٔىسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ،ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئبِىط ٍبضزەِچي لوِبٔسأالضزىٓ ئەي ئەھّەز
ئىجٕي لەٍؽٕي ِەضۋى ضۇظؼب ئەۋەرزي .ئۇ ثۇ ٍەضٔىڭ ذەٌمي ثىٍەْ ئەھسىٕبِە رۈظزى .ئەِّب ربٌەؼبْ،
ـەضٍبة ،عۇظعبْ ۋە ربذبضىؽزبْ ضاٍؤٍىطىٕىڭ پۈرۈْ ئبھبٌىؽي ثىطٌىفىپ ئۇٔىڭ ئۈؼزىگە ٍۈضۈؾ
لىٍؽبْ ثوٌؽىّۇ ،اﷲٔىڭ ئىعٔي ثىٍەْ ِۇؼۇٌّبٔالض ٍۀە ئۈؼزۈٍٔۈوٕي ئىگەٌٍىسى .ئۇٔسىٓ ثبـمب،
ثەٌد ذەٌمي ثىٍۀّۇ ئەھسىٕبِە رۈظۈٌسى .ئبٔسىٓ ئەي ئەلطا ئىجٕي ھبثىػ عەۋظىغبْ زېگەْ ٍەضگە
ئەۋەرىٍىپ ،ثۇ ٍەضِۇ ـەرىھ لىٍىٕسى ۋە ثۇ ئبضلىٍىك ھىغطىَۀىڭ  33ـ ٍىٍي ذۇضاؼبْ ئۈچىٕچي
لېزىُ ـەرىھ لىٍىٕؽبْ ثوٌسى.
ـەرىھ ھەضىىەرٍىطى ھەظضىزي ئوؼّبْ زەۋضىسە ِبٔب ِۇـۇٔساق وەڭ وۆٌەٍِىه لبٔبد
ٍبٍؽبٔىسى .ثىط رەضەپزىٓ ئبـطىمب ،ؼىپطۇغ ۋە ئەضِىٕىَە لبربضٌىك ٍېڭي رۇپطالالض ئىؽالَ
رېطىزوضىَىؽىگە وىطگۈظۈٌؽەٍ ،ۀە ثىط رەضەپزىٓ ئىطا ٕٔىڭ ذۇضاؼبْ ۋە ثبثۇي ئەثۋاة ضاٍؤٍىطىسا
ئەھسىٕبِىگە ذىالپٍىك لىٍىٕؽبْ ذەٌك لبٍزىسىٓ ئىزبئەرىە ثوٍؽۇٔسۇضۇٌسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ثىطگە،
ؼىٕس ضاٍؤي ،وبثۇي ۋە پەضؼبٔە ـەھەضٌىطىّۇ ئىؽالَ رۇپطالٍطىؽب لېزىٍسى.
-4714عۇئبي :ئوعّبْ سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇ دەۋسىذىىي جەِئىَەجٕىڭ ئوِۇِىٌ ئەھۋاٌي
ھەظضىزي ئۆِەض زەۋضىگە ٔىؽجەرەْ ئېَزمبٔسا ،ھەظضىزي ئوؼّبْ زەۋضىسە ِۇؼۇٌّبْ ذەٌك
رېرىّۇ پەظىٍەرٍىه ثوٌۇپ ،وىفىٍەض ثىط ـ ثىطى ثىٍەْ ئىچەوىفىپ وەرىەْ ۋە ئۆظئبضا
ٍبضزەٍِىفىؿ ٔبھبٍىزي وەڭ لبٔبد ٍبٍؽبْ ئىسى .ئەٌۋەرزە ،ھەظضىزي ئوؼّبْ ذەٌىپىٍىىىە
رەٍىٍٕۀگەْ وۈٔي ذەٌك ثىطزىٕال ئۆظگىطىپ وەرّىسى .ـۇٔساق زەپ ئېَزىفمىّۇ ثوٌىسۇوي ،ئۇ
ھەظضىزي ئۆِەضگە لبضىؽبٔسا ذەٌمٕي ثىط ئبظ ئەضوىگە لوٍۇپ ثەضگەچىە ،ذەٌك ئۇٔىڭسىٓ ثەوّۇ
ِەِٕۇْ ثوٌؽبٔىسى .چۈٔىي ذەٌك ھەظضىزي ئۆِەضٔىڭ لبرزىك لوٌٍۇق ثىٍەْ ثبـمۇضۇـىسىٓ ثىعاض
ثوٌۇپ رۇضؼبٔىسى .ـۇڭب ذەٌك ئۇٔىڭ ھەززېسىٓ ظىَبزە ِېھطىجبٍٔىمي ۋە ِۇالٍىُ ِۇئبِىٍىؽىگە
ثوٌؽبْ ضاظىّۀٍىىىٕي ئېٕىك ئىپبزىٍەـىە ثبـٍىؽبٔىسى.
ھەظضىزي ئوؼّبٕٔي ذەٌىپىٍىه ِبلبِىؽب چىمبضؼبْ وېڭەؾ ئەظاٌىطىٕىڭ ذەٌممە ٔىؽجەرەْ
ثېؽىّي ٍبوي ھېچمبٔساق ٍبِبْ رەضىپي ثوٌۇپ ثبلّىسى .ئەوؽىچە ،ھەظضىزي ئوؼّبٕٔىڭ
ذەٌىپىٍىىىە رەٍىٍٕىٕىفي ٔبھبٍىزي ٔوضِبي ـەوىٍسە ئېٍىپ ثېطىٍسى ۋە ھېچىىُ ثۇ ئىفمب
ٔبضاظىٍىك ثىٍسۈضِىسى.
ثۇ ۋالىززب ،ھەظضىزي ئۆِەضٔىڭ ئوؼٍي ئۇثەٍسۇٌالھٕىڭ ھۇضِۇظاْ ،عۇـەٍٕە ۋە ئەثۇ ٌۇئٍۇئۀىڭ
لىعىٕي ئۆٌزۈضۈۋېزىفي عەِئىَ ەرزە ٔبھبٍىزي چوڭ ؼۇٌؽۇال پەٍسا لىٍسى .ثۇ ئەھۋاٌسا ،لبرىٍالضٔىڭ
ئۆٌۈِگە ھۆوۈَ لىٍىٕىفي ۋە ثۇ عبظا پەلەد ذەٌىپە رەضىپىسىٓ ئىغطا لىٍىٕىفي وېطەن ئىسى .ـۇڭب
ھەظضىزي ئۆِەضٔىڭ ئوؼٍي ئۇثەٍسۇٌالھ ئۆرىۈظگەْ عىٕبٍىزىٕىڭ عبظاؼىٕي ربضرىفي وېطەن ئىسى.
ئەِّب ئۇٔىڭ عبظاؼ ىٕي ثېطىسىؽبْ وىفي ٍۀىال ذەٌىپە ئىسى .ذەٌىپە عىٕبٍەرٕي رەوفۈضۈپ،
ئېٕىمالپ ثوٌؽىچە ئۇثەٍسۇٌالھ رۇرۇٌۇپ ،ظىٕسأؽب ربـالٔؽبٔىسى .ھەظضىزي ئوؼّبْ ذەٌىپىٍىىىە
رەٍىٍٕۀگۀسىٓ وېَىٓ رۇٔغي ثوٌۇپ ِبٔب ثۇ ِەؼىٍىگە زۇچ وەٌسى .ئۇٔىڭ ثۇ عىٕبٍەرٕي
ئۆرىۈظگەْ وىفىٕي چولۇَ عبظاٌىفيٍ ،ۀي ئۇثەٍسۇٌالھٕي ئۆٌۈَ عبظاؼىؽب ھۆوۈَ لىٍىفي ـەضد
ئىسى .ھەظضىزي ئەٌي ۋە ثبـمب ثىط لبٔچە ؼبھبثىّۇ ـۇ پىىىطزە ئىسى .ثبـمب ؼبھبثىٍەضٔىڭ
لبضىفىچە ،رېري رۈٔۈگۈٔال ٔبپبن لوٌالضزا ئۆٌزۈضۈٌگەْ ھەظضىزي ئۆِەضٔىڭ ئوؼٍىٕىڭ ثۈگۈْ ئۆٌۈِگە
ھۆوۈَ لىٍىٕىفي ٔبھبٍىزي لىَىٓ ثىط ِەؼىٍە ئىسى .ئۇٔىڭ ئۈؼزىگە ،ثىط ِۇؼۇٌّبْ ٍۀە ثىط
ِۇؼۇٌّبٕٔىڭ لېٕىٕي رۆوىەْ چبؼسىال ئبٔسىٓ ئۆٌۈِگە ھۆوۈَ لىٍىٕبرزي .ئەِّب ذەٌك ھۇضِۇظإٔىڭ
ِۇؼۇٌّبْ ئىىۀٍىىىسىٓ ـۈثھىٍىٕەرزيِ .ۇـۇ ؼەۋەة ثىٍەِْ ،ۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ثىط لىؽّي
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ھەظضىزي ئوؼّبٔؽب زۆٌەد ذەظىٕىؽىسىٓ رۆٌەَ رۆٌەپ ثېطىفىٕي ،ئەِّب ئۇالضٔىڭ ئۆظٌىطى ٍبوي
ثبـجبٔبھٍىطى ثوٌّىؽبٍٔىمي ئۈچۈْ ،رۆٌەِٕي ٍۀە ذەظىٕىگە لبٍزۇضۇپ ثېطىفىٕي رەوٍىپ لىٍؽب،
ٍۀە ثىط لىؽّي ثۇ رۆٌەِٕي زۆٌەد ذەظىٕىؽىسىٓ ئەِەغ ،ثەٌىي ـەذؽىٌ ِۈٌىىسىٓ رۆٌىفي
وېطەوٍىىىٕي ئورزۇضىؽب لوٍبرزي.
ئەِّب ذەٌىپە ثۇ ذىً ھىٍَە ـ ِىىىطٌىه چبضىٍەض ثىٍەْ ئىفٕي ثىط رەضەپ لىٍىؿ ئبضلىٍىك
اﷲٔىڭ ھۆوّىسىٓ ثىطىٕىڭ ئىغطا لىٍىّٕبؼٍىمىؽب وۆظ ٍۇِبٌّبٍززي .ـۇڭب ئۇ عبظأىڭ ئىغطا
لىٍىٕىفي ئۈچۈْ ئۇثەٍسۇٌالھٕي ھۇضِۇظإٔىڭ ئوؼٍي وۇِبظەثبٔؽب ربپفۇضزى .چۈٔىي ھۇضِۇظإٔىڭ
ِۇؼۇٌّبْ ئىىۀٍىىىگە ھۆوۈَ چىمىطىٍؽبٔىسى .وۇِبظەثبْ اﷲٔىڭ ضاظىٍىمي ۋە عبِبئەرٕىڭ ٍۈظ
ذبرىطىؽي ئۈچۈْ ئۇثەٍسۇٌالھٕىڭ گۇٔبھىسىٓ وەچزيِ .بٔب ِۇـۇ رەضىمىسە ،ھەق ئىگىؽي ئۆظ
ضاظىٍىمي ثىٍەْ ھەلمىسىٓ ۋاظ وەچزي ۋە ئۇثەٍسۇٌالھٕي وەچۈضۈۋەرزي .ئۇٔىڭ رۆٌىّىٕي ھەظضىزي
ئوؼّبْ ئۆظ ِېٍىسىٓ چىمىطىپ رۆٌىسى .لبٌؽبْ ئىىىىؽىٕىڭ ثبـپبٔبھي ثوٌّىؽبچمب ،ھەظضىزي
ئوؼّبْ ئۇالضؼب ثېطىٍىسىؽبْ رۆٌەِٕي زۆٌەد ذەظىٕىؽىگە ربپفۇضزى .ـۇٔساق لىٍىپِ ،ەؼىٍە
رىٕچٍىك ثىٍەْ ھەي لىٍىٕىپ ،ؼۇٌؽۇال ثېؽىمزي ۋە ذەٌك ٍۀە ثۇضۇٔمي وۈٍٔىطىگە لبٍزىپ ،ثىط ـ
ثىطى ثىٍەْ ٍبضزەٍِىفىسىؽبْ ،ئەذاللي ـ پەظىٍەرٍىه ھبٍبرىٕي زاۋاِالـزۇضزى .ئەِّب
ئەپؽۇؼٍىٕبضٌىمي ،ثۇ ِەظگىً ئۇظۇْ زاۋاِالـّىسى .ذەٌك ئبؼزب ـ ئبؼزب ـەضىئەد ؼىعىمىسىٓ
چىمىپ ،ھەززېسىٓ ئېفىفمب ثبـٍىسى .ئەٌۋەرزە ،ثۇٔىڭّۇ ِەٌۇَ ؼەۋەثٍىطى ثبض ئىسى .ثۇ
ؼەۋەثٍەضٔىڭ ثەظ ىٍىطى ثىۋاؼىزە ذەٌىپىٕىڭ ئۆظى ثىٍەْ ِۇٔبؼىۋەرٍىه ثوٌؽب ،ثەظىٍىطى
ئۆظگەضگەْ زۇَٔب ۋە زۆٌەد ـبضائىزٍىطى ثىٍەْ ۋە ثەظىٍىطى ٍوٌؽب لوٍۇٌؽبْ ؼىَبؼەد ثىٍەْ
ِۇٔبؼىۋەرٍىه ئىسى.
ھەِّىّىعگە ِەٌۇِىي ،ھەظضىزي ئۆِەض ٔبھبٍىزي وەؼىىٓ ،پطىٕؽىپچبْ ۋە ئۆظ
ھۆوۈِطأٍىمىسىىي و ىفىٍەضگە لبرزىك لوٌٍۇق ثىٍەْ ِۇئبِىٍە لىٍىسىؽبْ ثىطى ثوٌؽبچمب ،وىفىٍەض
ئۇٔىڭسىٓ ئەٍّىٕەرزي ،ئۇٔىڭؽب ھۆضِەد ـ ئېھزىطاَ ثىٍسۈضەرزي ۋە ھېچىىُ ئۇٔىڭ ئەِط -
پەضِبٍٔىطىؽب لبضـي چىمىفمب عۈضئەد لىالٌّبٍززي.
ھەظضىزي ئوؼّبٔؽب وەٌؽەن ،ئۇ ٔبھبٍىزي ِۇالٍىُ ئىسى .ئۇٔى ڭ ثۇ پوظىزؽىَي رۈپەٍٍىسىٓ
ذوضىىي ئۆؼۈپ وەرىەْ ذەٌمٕىڭ ؼەٌَبٔي ثبضؼبٔؽېطى وۆپەٍگىٍي رۇضزى .ئۇالض ئبٌسى ثىٍەْ
ذەٌىپىسىٓ ۋەظىپە ثېفىسىىىٍەضٔي ئېٍىپ ربـالـٕي رەٌەپ لىٍسى .ھەظضىزي ئوؼّبْ ئۇالضٔىڭ
رەٌىپىگە ثىٕبئەْ وۇـە ۋاٌىؽي ِۇؼىطە ئىجٕي ـۇئجۀي ۋاٌىٍىمزىٓ ئېٍىپ ،ئۇٔىڭ ئوضٔىؽب ؼەئس
ئىجٕي ئەثۇۋەلمبؼٕي رەٍىٍٕىسى .ئبٔسىٓ ئۇٔىّۇ ئېٍىپ ربـالپ ،ئوضٔىؽب ۋەٌىس ئىجٕي ئۇلجۀي
رەٍىٍٕىسى .ئۇٔسىٓ وېَىٓ ؼەئىس ئىجٕي ئەي ئبؼٕي رەٍىٍٕىسى .ئبٔسىٓ ئۇٔىّۇ ئېٍىپ ربـالپ
ئەثۇِۇؼب ئەي ئەـئەضىٕي رەٍىٍٕىسى .ئۇٔسىٓ ثبـمب ،ئەثۇِۇؼب ئەي ئەـئەضىٕي ثبؼطا ۋاٌىٍىمىسىٓ
ئېٍىپ ربـالپ ،ئوضٔىؽب ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئبِىط ئىجٕي لۇضەٍعٔي رەٍىٍٕىسى .ئەِط ئىجٕي ئبؼٕي
ِىؽىط ۋاٌىٍىمىسىٓ ئېٍىپ ،ئۇٔىڭ ئوضٔىؽب ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ؼەئس ئىجٕي ئەثۇ ؼەضھٕي رەٍىٍٕىسى.
ھەظضىزي ئوؼّبْ ۋەظىپە ثېفىسىىي وىفىٍەضگە ثەوّۇ ِۇالٍىّ ٍىك ثىٍەْ ِۇئبِىٍە لىٍؽبچمب،
ثەظىسە ئۇالض ھەظضىزي ئوؼّبٕٔىڭ ئەِطٌىطىگە ئېزىطاظ ثىٍسۈضەرزي ،ھەرزب ثەظىسە ئۇٔىڭؽب رىً
رەوىۈظۈـزىّٕۇ ٍبّٔبٍززي .ھەظضىزي ئۆِەض ثەوّۇ لبرزىك لوي ،ئەِّب ھەظضىزي ئوؼّبٕٔىڭ وۆڭٍي
ثەوّۇ ٍۇِفبق ئىسى .ھەظضىزي ئۆِەض ئۆظ ئبئىٍىؽىگىّۇ ٔبھ بٍىزي لبرزىك لوي ِۇئبِىٍە لىالرزي.
ھەظضىزي ئوؼّبْ ثوٌؽب ،ئۆظ ئبئىٍىؽىگە ۋە ٍېمىٓ ئەرطاپىسىىىٍەضگە ثەوّۇ ٍۇِفبق ِۇئبِىٍە
لىالرزي .ئەؼٍىسە ئۇ ثبضٌىك ئىٕؽبٔالضؼب ـۇٔساق ِۇئبِىٍە لىالرزي .ئەِەٌىَەرزە ،ئىٕؽبْ ھەض ظاِبْ
ئبٌسى ثىٍەْ ئۆظ ٍېمىٍٕىطىؽب ِېھطى ـ ـەپمەد ثىٍەْ ِۇئبِىٍە لىٍىفي وېطەن .ھەظضىزي
ئوؼّبٕٔىڭ ِەضھەِەد رۇٍؽۇؼي ـۇ لەزەض وۈچٍۈن ئىسىىي ،ئىؽالَ زۆٌىزي لۇضۇٌؽبْ رۇٔغي وۈٔي
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ئۇ ٔۇضؼۇْ ِبي ـ ِۈٌىىٕي زۆٌەد ذەظىٕىؽىگە ئبرىؽبٔىسى .ـۇٔسالالِ ،ۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ئەڭ ئېؽىط
وۈٍٔىطىسە ھەضزائىُ ـۇٔساق لىالرزي.
ھەظضىزي ئ وؼّبْ ذەٌىپىٍىىىە رەٍىٍٕۀگۀسىٓ وېَىٓ وەڭ وۆٌەِسە ئېٍىپ ثېطىٍؽبْ ـەرىھ
ھەضىىەرٍىطى ثىٍەْ ثىطگەِ ،بي ـ ثبٍٍىك ۋە ؼۀىّەرٍەض ِەزىٕىگە لبضاپ ئېمىفمب ،زۆٌەرٕىڭ
ئىمزىؽبزى وۈچٍىٕىفىە ثبـٍىسى .ھەظضىزي ئوؼّبّٔۇ ٍېمىٍٕىطىؽب رېرىّۇ وۆپٍەپ ئىٍزىپبد
وۆضؼەرزي ۋە لبٔۇٔ ٍۇق ِبٌسىٓ ئۇالضؼىّۇ ربضلىزىپ ثېطىپ ،ئۇالضؼب ٍېمىٕالـزي ،ھەَ ئۇالضٔىّۇ
ئۆظٌىطىگە ٍېمىٕالـزۇضزى .ئەٌۋەرزەٍ ،ېمىٍٕىطىؽب ۋە ذىؿ ـ ئەلطىجبٌىطىؽب ٍبذفي ِۇئبِىٍە لىٍىپ،
ئۇالضؼب ذەٍطىربھٍىك لىٍىؿ رەلسىطٌەـىە رېگىفٍىه ئىفزۇض .ئەِّب ئۇٔىڭ ثۇ ٍۇِفبق
ِۇئبِىٍىؽيِ ،ېھط ى ـ ـەپمىزي ئۇالضٔىڭ ذۇٍىٕي ئۆظگەضرزي .ئەِەٌىَەرزە ،ئۇ ثەظى ٍېمىٍٕىطىٕي
ئىفٕىڭ ھۆززىؽىسىٓ چىمبالٍسۇ ۋە ثبـمۇضۇؾ لبثىٍىَىزىگە ئىگە زەپ ۋەظىپىگە رەٍىٍٕىگەچىە،
وۆضۈٔۈـزە ھەظضىزي ئوؼّبْ ئۆظ رۇؼمبٍٔىطىؽب ئەِەي ـ ِۀؽەپ رۇرمۇظؼبٔسەن وۆضۈٔەرزي .ئەِّب،
ھەظضىزي ئوؼ ّبٕٔىڭ ئۆظ ذىؿ ـ ئەلطىجبٌىطىؽب ثۇضۇٔسىٓ ربضرىپال ٍبذفي ِۇئبِىٍە لىٍىپ
وەٌگۀٍىىي ھەِّىگە ئبٍبْ ئىسى.
ھەظضىزي ئۆِەض ذەٌىپىٍىىىە رەٍىٍٕۀگەْ ۋالىززب ،زۆٌەرٕىڭ ئىمزىؽبزىٌ ئەھۋاٌي ثەوّۇ رۆۋەْ
ئىسى .ذەٌك ثەوّۇ ٍولؽۇي ثوٌؽبچمب ،ھبٍبري ئبززى ـ ؼبززا ،رۇضِۇـي ؼوضىگىً ،ربپمىٕىؽب ـۈوطى
لىٍىپ ،ربپبٌّىؽب ؼەۋض لىٍىپ ئۆرەرزي .ـۇڭب ئۇالض ئۆظ ضەھجەضٌىطىٕىڭ ئەِط ـ پەضِبٍٔىطىؽب ثەوطەن
ثوٍؽۇٔبرزي .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ثىطگە ،ھەظضىزي ئۆِەض زەۋضىسە ِۇؼۇٌّبٔالض ئىؽالِؽب زەۋەد لىٍىؿ
ئىفىٕي وەڭ وۆٌەِسە لبٔبد ٍبٍسۇضۇؾ ،ئىالھىٌ چبلىطىمٕي ئىٕؽبٔالضؼب ٍەرىۈظۈؾ ِەلؽىزىسە
زاۋاٍِىك رۈضزە ـەرىھ ۋە عىھبز ئىفٍىطى ثىٍەْ ِەـؽۇي ثوٌؽبٔىسى .ثىط عەڭ ِەٍسأىسىٓ ٍۀە ثىط
عەڭ ِەٍسأىؽب ٍۈگطەٍززي .زۆٌەرٕىڭ چېگطىؽي ثىطزىٕال وېڭىَىپ ،زۆٌەد ئىچىگە ئوٌغب ۋە
ؼۀىّەد ئېمىپ وىطىپ ،پۇي ـ ِبي ِۇعبھىسالضؼب ۋە ذەٌممە ربضلىزىٍىفمب ثبـٍىفي ثىٍەْ ذەٌك
لىؽمب ِۇززەد ئىچىسە ثېَىپ وەرزي .ھەَ زۆٌەد ذەظىٕىؽىٕىڭ روٌۇپ وېزىفي ھەَ ھەظضىزي
ئوؼّبٕٔىڭ ؼېرىٍَىمي رۈپەٍٍىسىٓ زۆٌەد ذەظىٕىؽىگە ثىطىىىپ لبٌؽبْ ِبي ـ زۇَٔب پبد ـ پبد
ذەٌممە ربضلىزىٍىپ رۇضارزي .ھەرزب ھەظضىزي ئوؼّبْ ثۇٔىڭ ثىٍۀال لبٌّبً ،ثەظىسە ئۆظىٕىڭ
ـەذؽىٌ ِېٍىٕىّۇ ربضلىزىپ رۇضارزيِ .بٔب ثۇالض ،ـەضد ـ ـبضائىذ ۋە ِۇھىزٕىڭ ئبؼزب ـ ئبؼزب
ئۆظگىطىفىگە ،ھەظضىزي ئۆِەض ثىٍەْ ھەظضىزي ئوؼّبْ زەۋضٌىطى ئبضىؽىسىىي پەضلٕىڭ
چوڭىَىفىؽب ،ثۇ پەضلٕىڭ ھەظضىزي ئوؼّبْ زەۋضىٕىڭ ئبذىطلي ِەظگىٍٍىطىگە وەٌگۀسە رېرىّۇ
چوڭىَىپ وېزىفىگە ٍوي ئبچمبٔىسى.
ھەظضىزي ئۆِەض ۋە ھەظضىزي ئوؼّبْ زەۋضٌىطىسە ئېٍىپ ثېطىٍؽبْ ـەرىھ ھەضىىەرٍىطى
ِۇؼۇٌّبٔالضٔي اﷲ ٍوٌىسا عىھبز لىٍىفمب ئۈٔسەٍززيِ .ۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ثىط لىؽّي چېگطا ٍبوي
ئبٌسىٕمي ؼەپىە ئبرالٔؽبٍ ،ۀە ثىط لىؽّي ثۇ ؼىز طارېگىَىٍىه ئوضۇٔالضؼب ٍېمىٓ ٍەضٌەضگە
ئوضۇٍٔىفبرزي ،ئۆً ٍبؼبپ ِبوبْ رۇربرزي ،ھەرزب ثەظىٍىطى ئۆٍٍۈن ـ ئوچبلٍىك ثوالرزي .ثۇالضٔىڭ
ھەِّىؽي پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ؼبھبثىٍىطى ئەِەغ ،ثەٌىي وۆپىٕچىؽي رەِىُ ،لىٕسە،
لۇظائە ،وەٌت ،ثبھىٍە ،ئبثسۇٌمەٍػ ۋە ثەوىط ئىج ٕي ۋائىً لەثىٍىٍىطىگە ِۀؽۇپ وۆچّەْ ئەضەثٍەض
ثوٌۇپ ،ـەرىھ ھەضىىەرٍىطىسە ثۇالضٔىڭ ضوٌي ٔبھبٍىزي چوڭ ئىسى .ئۇالض ئىؽالِؽب زەؼٍەپ ئىّبْ
ئېَزمبْ وىفىٍەضگە ئوذفبؾ ِۇھىُ ،ئۇالض ثىٍەْ رەڭ زەضىغىسە وۈچٍۈن ،ئەھّىَەد ثېطىفىە
ھەرزب ثبؾ ئېگىفىە رېگىفٍىه ؼىَبؼىٌ وۈچ ٔەظىطىسە لبضىالرزي .ثبـزب ئېَزىپ ئۆرىىٕىّىعزەن،
ئۇالض زاۋاٍِىك رۈضزە ـەرىھ ھەضىىەرٍىطىگە لبرٕىفىؿ عەضٍبٔىسا ِەٌۇَ زەضىغىسە ِبي ـ ِۈٌۈن
ؼبھىجىؽب ئبٍٍىٕىپ لبٌؽبٔىسى .ـۇڭب ،ئۇضۇؾ روذزىزىٍؽبْ ِەظگىٍٍەضزە ثۇ لەثىٍىٍەض ثىٍەْ ئەپ
ئۆرۈؾ ۋە ئۇالضٔي رەضرىپ ـ ئىٕزىعاَ ثىٍەْ ثبـمۇضۇؾ ئۈچۈْ ٔبھبٍىزي وۆپ ئبۋاضىچىٍىك وېٍىپ
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چىمىفي ِۇِىىٓ ئىسى.
ـۇٔىڭ ثىٍەْ ثىط ۋالىززب ،ئەضەة ٍېطىُ ئبضىٍىسىىي ـەھەضٌەضٔىڭ ،ثوٌۇپّۇ ِەزىٕە
ِۇٔەۋۋەضٔىڭ ٔوپۇؼي ثەوّۇ ئبظالپ وېزىپ ،ثۇالضٔىڭ ئوضٔىؽب لۇٌالض ۋە ئۇضۇؾ ئەؼىطٌىطى روـۇپ
وەرىۀىسى .ـۇڭب ثۇ ٍەضٌەضزىىي ثۇضۇٔمي ئىٕزىعاَ ،ئىغزىّبئىٌ لۇضۇٌّب رەڭپۇڭٍۇلي ۋە
ِبؼٍىفىفچبٍٔىك ثۇظۇٌۇپ ،ئىپزىسائىٌ ۋە وۆچّەْ ئىٕؽبٔالضٔىڭ ئىسىَىؽي ثۇ ٍەضٌەضگە ھبوىُ
ثوٌؽبٔىسى .ئۇٔسىٓ ثبـمب ،ؼىطرزىٓ وېٍىپ ثۇ ـەھەضٌەضگە ٍەضٌەـىەْ ئىٕؽبٔالضٔىڭ ھەضذىً
زىٓ ۋە ِەزۀىَەرىە ئىگە ثو ٌۇـي رۈپەٍٍىسىٓ ثۇ ٍەضٌەضزە ھەضذىً ،ئەثغەؾ عەِئىَەرٍەض
ئورزۇضىؽب چىممبٔىسى .ـەرىھٍەضزىٓ وېَىٓ ثۇ ٍەضٌەضگە وەٌگەْ ھەضذىً ئىطق ۋە ئېزىمبزلب رەۋە
ئىٕؽبٔالض ـۇٔساق ثىط عەِئىَەرٕىڭ پەٍسا ثوٌۇـىؽب ؼەۋەة ثوٌسىىي ،ثۇ عەِئىَەرٕي ثبـمۇضۇؾ
ٍبوي ئەڭ ثوٌّىؽبٔسا ثەظى وى فىٍەضگە ھۆوۈِطأٍىك لىٍىفّۇ پەۋلۇٌئبززە لىَىٍٕىفىپ وەرزي.
وىفىٍەض ثىط ـ ثىطىگە پەضلٍىك وۆظٌىطى ثىٍەْ لبضاـمب ثبـٍىسى ۋە ـۇ زەضىغىگە ثېطىپ ٍەرزىىي،
ئىؽالَ ئەؼال ٍوي لوٍّبٍسىؽبْ ۋە ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ لوثۇي لىٍىفي لەرئىٌ چەوٍۀگەْ پەضلٍىك
رەثىمىٍەض ِبٔب ثۇ ـبضائى ذ ٍبضارمبْ ئىسىَىۋى ِۇھىززب ئورزۇضىؽب چىمىؿ ئبٌسىسا رۇضارزي.
ِبٔب ثۇ ثبؼمۇچمب وەٌگۀسە ،وۆضۈٔۈـزە ِۇؼۇٌّبْ ئەِّب ٔىَىزي ثۇظۇق ثەظى گۇضۇھالض ِەٍسأؽب
وەٌسى .ثۇالضٔىڭ ثىطى ئىجٕۇغ ؼەۋزا ئىؽّي ثىٍەْ رؤۇٌؽبْ ؼبٔب ٍەھۇزىٍَىطىسىٓ ئبثسۇٌالھ
ئىجٕي ؼەثە ئىسىٍ .ەھۇ زىَالضٔىڭ لبٍؽي ِۇززىئب ئۈچۈْ ذىعِەد لىٍىسىؽبٍٔىمي ۋە ئۆظ
ِۇززىئبؼىؽب ٍېزىؿ ئۈچۈْ ئىٕؽبْ ئەلٍىگە وەٌّەٍسىؽبْ ھەضلبٔساق لۇۋٌۇق ـ ـۇٍِۇلالضزىٓ
پبٍسىٍىٕىسىؽبٍٔىمي ھەِّىگە ئبٍبْ ھەلىمەرزۇض .ئۇٔىڭ ئۈؼزىگەٍ ،ەھۇزىَالض ئىؽالِؽب ئىّبْ
ئېَزمبٔسىٓ وېَىٓ ئۆظٌىطىٕىڭّۇ ثبضٌىك ِۇؼۇٌّبٔالض ثىٍەْ ثبضاۋەض ِۇئبِىٍىگە ئۇچطاٍسىؽبٍٔىمىٕي
ثىٍەرزي .چۈٔىي ئىؽالَ ٔىعاِىسا ؼىٕىپىٌ پەضق ٍوق ثوٌۇپ ،پەلەد رۇٔغي زەۋضٌەضزە ھەِّىسىٓ
ثۇضۇْ ِۇؼۇٌّبْ ثوٌؽبْ ۋە ثەزض ؼبظىزىؽب لبرٕبـمبْ چوڭ ؼبھبثىٍەضال ثەظى ئىّزىَبظالضزىٓ
ثەھطىّەْ ثوالرزي ـ ذبالغ .ـۇٔسالال ،ثىط وىفي ِۇؼۇٌّبْ ثوٌؽبٔسىٓ وېَىٓ ئىؽالَ ئۇٔىڭ
ئۆرّۈـىٕىڭ لبٔساق ثوٌۇـىسىٓ لەرئىَٕەظەض وەچۈضۈۋېزىسۇٍ .بِبْ ٔىَەرٍىه ٍەھۇزىَالض ِبٔب ثۇ
ئىّزىَبظالضزىٓ پبٍسىٍىٕىپ ھەضزائىُ ئىؽالِؽب ثۇظؼۇٔچىٍىك لىٍىفمب ئۇضۇٔبرزي.
ثۇٔسىٓ ثۇضۇْ ئېَزىپ ئۆرىىٕىّىعزەن ،ھەظضىزي ئۆِەض چوڭ ؼبھبثىٍەضٔىڭ ئۆظىگە
ِەؼٍىھەد ثېطىفي ۋە ٍبضزەَ لىٍىفي ئۈچۈْ ئۇالضٔىڭ ِەزىٕىٕىڭ ؼىطرىؽب چىمىفىٕي
چەوٍىگۀىسى .ئۇٔسىٓ ثبـمب ،ھەظضىزي ئۆِەض ثۇ وىفىٍەضٔىڭ ِەضوەظزىٓ ٍىطاق ِەٍِىىەرٍەضزە
زۇَٔب عەظىجىؽىگە ثېطىٍىپ وېزىفىٕي روؼۇپ لېٍىؿ ۋە ٍېڭي ِۇؼۇٌّبْ ثوٌؽبٔالضٔىڭ ثۇالضؼب
لبضاپ « :لبضاڭالض! پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ زوؼزٍىطى ِۇٔساق لىٍىفىۋارىسۇ» زېَىفىٕىڭ
ئبٌسىٕي ئېٍىؿ ئۈچۈّٔۇ ئۇالضٔي ٍۇضد ؼىطرىؽب چىمبضِبٍززي ۋە « :پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ثىٍەْ
لىٍؽبْ عىھبز ۋە ئىؽالَ ئۈچۈْ لىٍؽبْ لىّّەرٍىه ذىع ِەرٍىطىڭالضٔىڭ ئەعطىّۇ ؼىٍەض ئۈچۈْ
ٍېزىپ ئبـىسۇ» زەٍززي.
ئەپؽۇؼٍىٕبضٌىمي ،ھەظضىزي ئوؼّبْ ذەٌىپىٍىىىە رەٍىٍٕۀگۀسىٓ وېَىٓ ئۇالضٔىڭ ِەزىٕە
ؼىطرىؽب چىمىفىؽب ۋە ذبٌىؽبْ ٍەضگە ثېطىفىؽب ئىغبظەد ثەضزى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ،ثۇ چوڭ ؼبھبثىٍەض
ِەزىٕىسىٓ ثىط ـ ثىطٌەپ چىمىپ ،ثبـمب ـەھەضٌەضگە وېزىفزي ۋە ِبي ـ ِۈٌىىە ئېطىفىپ ،ئۆٍٍۈن
ـ ئوچبلٍىك ثوٌۇـزيِ .ەؼىٍەْ ،ظۇثەٍط ئىجٕي ئەي ئبۋإِىڭ ثبؼطا ،وۇـە ۋە ِىؽىطزا ثىطزىٓ ئۈچ
ئۆٍي ثبض ئىسى .رەٌھە ئىجٕي ئۇثەٍسۇٌالھّۇ وۇـەزە ئۆظىگە ثىط ئۆً ؼېٍىۋاٌؽبٔىسى .ئۇالض ثۇ
ٍەضٌەضزىىي لوضا ـ عبً ۋە ئېىىٕعاضٌىمٍىطىٕي روذزىّبً ئبٍٍىٕىپ چىمبرزي .ئۇٔسىٓ ثبـمب،
ئبثسۇضضەھّبْ ئجٕي ئەۋؾ ،ظەٍَىس ئىجٕي ؼبثىذ ۋە ثبـمىالضِۇ ِەزىٕىسە ئۆظٌىطىگە لوضا ـ عبً
لىٍىۋاٌسى .ئىؽالَ رېطىزوضىَىؽىگە ٍېڭي لېزىٍؽبْ ـەھەضٌەضٔىڭ ٍەضٌىه ذەٌمٍىطى ِبٔب ِۇـۇ
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ئبضلىٍىك ؼبھبثىٍەض ثىٍ ەْ ئۇچطىفىؿ ئىّىبٔىَىزىگە ئىگە ثوٌۇپ ،ئۇالض ثىٍەْ ئىچموٍۇْ ـ
ربـموٍۇْ ثوالالٍززي.
ھەظضىزي ئوؼّبْ زەۋضىسە عەِئىَەد ِبٔب ِۇـۇٔساق ئبؼزب ـ ئبؼزب ئۆظگىطىفىە ثبـٍىسى.
ھبٌجۇوي ،ھەظضىزي ئوؼّبْ ئۆظى ھېچ ئۆظگەضِىگەْ ،ئىؽالَ ٔىعاِىسىٓ ھېچمبٔساق ٔەضؼىٕي
ئۆظگەضرّىگەْ ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ۋە ئۆظىسىٓ ثۇضۇٔمي ئىىىي ذەٌىپىٕىڭ ئەذالق ۋە
ِىعأٍىطىسىٓ پەلەرال ئبٍطىٍّىؽبٔىسى .ھەظضىزي ئوؼّبْ ھەلمىسىىي ؼەٍۋەد ـ ـىىبٍەد پەلەد
ئۇٔىڭ ئۆظ ٍېمىٍٕىطىؽب وۆضؼەرىەْ ِېھطىجبٍٔىمي ،ـۇٔسالال لۇي ۋە ئەؼىطٌەضٔىڭ ِەزىٕىگە روٌۇپ
وېزىفي ؼەۋەثىسىٓ ثوٌؽبٔىسى .چوڭ ؼبھبثىٍەضٔىڭ ِەزىٕە ؼىطرىؽب چىمىپ وېزىفي ٍبِبْ
ٔىَەرٍىه وىفىٍەضٔي ۋە ئىؽالَ زۈـّۀٍىطىٕي عبؼبضەرٍۀسۈضؼە ،ذەٌمٕىڭ ٍولؽۇٌٍۇلزىٓ
لۇرۇٌۇـي رىٍىٕىڭ ئۇظىطاپ وېزىفىگە ؼەۋەثچي ثوٌؽبٔىسى .ذەٌىپە ھەلمىسىىي ٍبٌؽبْ ـ ٍبۋىساق
ؼۆظٌەضٔىڭ پەٍسا ثوٌۇـ ي عەِئىَەد ۋە زۆٌەد ئىٕزىعاِىٕي ثۇظۇـمب لوٍۇٌؽبْ ھەضىىەرٕىڭ رۇٔغي
لەزىّي ئىسى.
-4713عۇئبي :ئىغالَ دۇَٔبعىذىىي جۇٔجي پىحٕىٕىڭ ٍىَىٍىؾي
ؼبٔب ٍەھۇزىٍَىطىسىٓ ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ؼەثۀىڭ ئود لۇٍطۇلٍۇق لىٍىفي ثىٍەْ ئىؽالَ
زۇَٔبؼىسىىي رۇٔغي پىزٕە ضەؼّىٌ رۈضزە ٍېَىٍسى .ثۇ ئبزەَ ٍېڭىسىٓ ـەرىھ لىٍىٕؽبْ ٍەضٌەضٔىڭ
ئىٍىّؽىع ذەٌمىٕي ۋە ٍېڭي ِۇؼۇٌّبْ ثوٌؽبْ ثەزەۋىٌ ئەضەثٍەضٔي ٍوٌسىٓ چىمىطىؿ ۋە
ئەلىٍٍىطىٕي ثۇٌؽبؾ ئۈچۈْ ھەظضىزي ئوؼّبْ زەۋضىسە ِۇؼۇٌّبْ ثوٌۇۋاٌؽبٔىسى .ئۇ ـەھەضِۇ
ـەھەض ئبٍٍىٕىپ (ئىؽالِؽب ۋە ھەظضىزي ئوؼّبٔؽب لبضـي ) رەـۋىك ـ رەضؼىجبرالضٔي ئېٍىپ ثبضارزي.
ئۇ پبئبٌىَىزىٕي ھىغبظزىٓ ثبـالپ ،ئۇٍەضزىٓ ثبؼطاؼب ،ئبٔسىٓ وۇـەگە ۋە ئبذىطىسا ؼۈضىَەگە
ئۆرزي .ئەِّب ئۇ ـبَ ذەٌمىٕي لوظؼىزبٌّىؽبٕٔىڭ ئۈؼزىگە ،ئۇالض رەضىپىسىٓ لوؼالٔسى .ئەڭ ئبذىطى
ِىؽىطؼب ثېطىپ ٍەضٌەـزي .ثۇ ئبزەَ ٔەگە ثبضؼب ،زەضھبي ـۇ ٍەضٔىڭ ذەٌمي ئبضىؽىؽب ؼىڭىپ
وىطىپ ،وۆظىگە ئىؽؽىك وۆضۈٔگەْ ثەظى ـەذؽٍەض ثىٍەْ ِۇڭسىفبرزي ،ئۇالضؼب ئۆظىٕىڭ ئىؽالَ
ھەلمىسىىي چۈـۀچىؽىٕي ئبڭٍىزبرزي ۋە ئىؽالِؽب ثوٌؽبْ وۆظ ـ لبضىفىٕي ئېَزبرزي ،ئۆظىٕىڭ
چۈـۀچىٍىطىٕي وىزبثىٌ رىٍالض ثىٍەْ پەضزاظالپ ،وىفىٍەضٔىڭ ئەلٍىٕي ـۇ ؼۆظٌەض ثىٍەْ ثۇٌؽبـمب
ئۇضۇٔبرزي.
ثۇ ھىٍَىگەض ٍەھۇزىٌ ھەظضىزي ئەٌىٕىڭ چوڭ ؼبھبثىٍەض ئبضىؽىسا ھۆضِەرىە ؼبظاۋەض ـەذػ
ئىىۀٍىىىٕي ۋە ئۇٔىڭ ذەٌپىسىٓ لبٌؽىال ،ئىىىىٕچي ئوضۇٔسا رۇضىسىؽبٍٔىمىٕي وۆضۈپ
ٍەرىۀىسى .ثۇ ذبئىٓ ۋە ِەوىبض ٍەھۇزىٌ ئۇٔي ئۆظىٕىڭ ووظىطى لىٍىپ ربٌٍىۋاٌسى .ئۇ ھەظضىزي
ئەٌىٕي ٍبذفي وۆضگۀٍىىي ئۈچۈْ ئەِەغ ،ثەٌىي عەِئىَەد ئىچىسە پىزٕىروضٌۇلٕىڭ ئود
پىٍزىؽىٕي ٍېمىؿ ئۈچۈْ ھەظضىزي ئەٌي ھەلمىسە ھەضذىً رەـۋىمبرالضٔي لبٔبد ٍبٍسۇضۇـمب
ثبـٍىسىٍ .ۀە ثۇ ئبزەَ وېَىٕچە ھەظضىزي ئۆِەض ۋە ئۇ ۋەظىپىگە رەٍىٍٕىگەْ وىفىٍەضگە رىً
ئۇظارزي .ئۇٔىڭ ؼەۋىَە عەھەرزىٓ ثبـمب ؼبھبثىٍەضزىٓ وېَىٓ رۇضىسىؽبٍٔىمىٕي ،ئۇٔىڭ ئۆظىٕىڭ
ٍبوي ۋەظىپىگە رەٍىٍٕىگەْ وىفىٍىطىٕىڭ ئبٌسىٕمي ذەٌىپىگە رۇؼمبْ ثوٌۇؾ ئىّزىَبظىسىٓ
پبٍسىٍىٕىپ ئىفؽبي لىٍىٕؽبْ ئوضۇٔالضؼب وېٍەٌىگۀٍىىىٕي ،ئبٌسىٕمي ذەٌىپە ٍبـىٕىپ لبٌؽبچمب،
ئۇٔي لوٌٍىطىسىىي لوضچبلمب ئبٍالٔسۇضۇۋاٌؽبٍٔىمىٕي ۋە ئۇٔىڭسىٓ ثبـمب ھەضذىً ؼۆظ ـ چۆچەوٍەضٔي
ربضلبرمبٔىسى.
 -4712عۇئبي :ئوعّبْ سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇ دەۋسىذىىي جۇٔجي پىحٕىٕىڭ ٍىَىٍىؾي ۋە
ھەصسىحي ئوعّبٕٔىڭ ؽىھىث لىٍىىٕىؼ جەسٍبٔي
ھەظضىزي ئوؼّبْ زەۋضىسىىي رۇٔغي پىزٕە وۇـە ۋاٌىؽي ؼەئس ئىجٕي ئەي ئبغ ھەلمىسىىي
ؼۆظ ـ چۆچەوٍەضزىٓ ثبـالٔسى ،وۆپ ئۆرّەً ثۇ ؼۆظ ـ چۆچەوٍەض ذەٌىپىٕىڭ لۇٌىمىؽىّۇ ٍېزىپ
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وەٌسى .ثۇ ؼۆظ ـ چۆچەوٍەضٔي ئىؽالِؽب ٍېڭي وىطگەْ ،ئەِّب ئىؽالِٕىڭ ئەۋظەٌٍىىٍىطىٕي رؤۇپ
ٍېزەٌّىگەْ ،ئەذالق  -پەظىٍەرٍىطىگە ٔبئىً ثوالٌّىؽبْ ،لبضا لوضؼبق وىفىٍەض رېپىپ چىمبرزي .ثۇ
ۋەلەٌەض ھەظضىزي ئوؼّبْ زەۋضىٕىڭ ئبذىطٌىطىسا ِەٍسأؽب وېٍىفىە ثبـٍىؽبٔىسى .ئۇ ذەٌىپىٍىىىە
رەٍىٍٕىٕىپ رېري ئوْ ٍىً ئۆرّىگەٍْ ،ۀي ھىغطىَە  34ـ ٍىٍي ئىسى .ثۇ ئبظؼۇْ ئبزەٍِەض ئبۋۋاي
وۇـەزىٓ ـبِؽب ؼۈضۈٌسى ،ئەِّب وۆپ ئۆرّەً ٍۀە وۇـەگە لبٍزۇضۇٌسى .ـۇڭب ئۇالض ئىغبظەد
ئبٌّبٍال عەظىطەگە لبضاپ ٍوي ئبٌسى .ئەِّب عەظىطە ۋاٌىؽي ئبثسۇضضەھّبْ (ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىسٔىڭ
ئوؼٍي) ئۇالضؼب لوپبٌطاق ِۇئبِىٍە لىٍسى .ئۇالضٔىڭ ئىچىسىىي ئەـزەض ِەزىٕىگە لبٍزىپ وەٌسى.
ذەٌىپە ئۇٔىڭؽب لەٍەضٔي ذبٌىؽب ،ـۇ ٍەضٔي ِبوبْ رۇرؽب ثوٌىسىؽبٍٔىمىؽب زائىط ثىط ۋاضاق ھۆعغەد
ٍېعىپ ثەضزى .ئۇ عەظىطۀيٍ ،ۀي ئبثسۇضضەھّبْ ئىجٕي ذبٌىس ئىجٕي ئەي ۋەٌىسٔىڭ ۋىالٍىزىٕي
ربٌٍىسى.
ثۇ ۋالىزالضزا ئىجٕۇغ ؼەۋزا (ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ؼەثە) ثبـ مب ـەھەضٌەضزە ئۆظىگە ِبٍىً لىٍىۋاٌؽبْ
وىفىٍەض ثىٍەْ زاۋاٍِىك ئباللىٍىفىپ ،پىزٕە ـ پبؼبد ئۇضۇلىٕي ھەض ٍەضگە چېچىۋاربرزي.
ھىغطىَۀىڭ  34ـ ٍىٍي ،ھەط ِەۋؼۈِىسە ھەظضىزي ئوؼّبْ عەِئىَەرزە ٍۈظ ثەضگەْ ثۇ ۋەلەٌەضگە
لبضـي رۇضۇؾ ئۈچۈْ ِۇئبۋىَە ئىجٕي ئەثۇؼۇـَبْ ،ئەِط ئىجٕي ئبغ ،ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ؼەئس ئىجٕي
ئەثۇ ؼەضھ ،ؼەئىس ئىجٕي ئەي ئبغ ۋە ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئبِىط لبربضٌىك ۋاٌىالضٔي ئۆظ ٍېٕىؽب چبلىطزى.
ئۇالض ٍېزىپ وەٌگۀسىٓ وېَىٓ ،ثۇ ئبظؼۇٔالض ؼەۋەثىسىٓ وېٍىپ چىممبْ ِەؼىٍىٍەض ھەلمىسە
ِەؼٍىھەرٍەـزي .زەي ـۇ وۈٍٔەضزە ،ذۇظەٍفە ئىجٕۇي ٍبِبْ ثىط لوـۇٔؽب لوِبٔسأٍىك لىٍىپ ،ثبثۇي
ئەثۋاة زېگەْ ٍەضگە ٍۈضۈؾ لىٍؽبٔىسى .ذەٌىپىٕىڭ ـۇٔچە رىطىفچبٍٔىمي ۋە ئبٌؽبْ رەزثىطٌىطى
ثۇ ثەرٕىَەرٍەضٔي ٍبِبْ ٍوٌسىٓ روؼۇپ لبالٌّىسى .ئەوؽىچە ،ئۇالض رەـۋىمبد ۋە پبئبٌىَەرٍىطىٕي
رېرىّۇ وېڭەٍزىپ زاۋاِالـزۇضۇۋەضزى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ذەٌىپە ذەٌمٕىڭ ثۇ ئبظؼۇٔالضٔىڭ وەٍٕىگە
وىطگەْ  -وىطِىگۀٍىىىٕي ،ئۇالضٔىڭ رەؼىطىگە ئۇچطىؽبْ  -ئۇچطىّىؽبٍٔىمىٕي ثىٍىپ ثېمىؿ
ئۈچۈْ ثەظى ؼبھبثىٍەضٔي ھەضلبٍؽي ۋىالٍەرٍەضگە ئەۋەرزي.
ھىغطىَۀىڭ  35ـ ٍىٍي ،ضەعەپ ئېَىسا ِىؽىطزىٓ ھىغبظؼب ثىط ھەٍئەد وەٌسى .ئۇالض
ئېؽىعىسا ئۆِطە ھەط لىٍؽىٍي وەٌگۀٍىىىٕي ئېَزمبْ ثىٍەْ وۆڭٍىسە ذەٌىپە ثىٍەْ ربالؾ ـ ربضرىؿ
لىٍىؿ ۋە ئۇٔىڭ ثىٍەْ ِۇٔبظىطىٍىفىپِ ،ەزىٕە ئىچىسە لبالٍّىمبٔچىٍىك چىمىطىفٕي پىالٔالپ
وېٍىفىۀىسى .زەضۋەلە ،ئۇالض ذەٌىپە ثىٍەْ ٍۈظ وۆضۈـۈپ ،ئەضظ ـ ـىىبٍەرٍىطىٕي ثبٍبْ لىٍىفزي.
ھەظضىزي ئوؼّبْ ئۇالضؼب ثوٌؽبْ پىىىطٌىطىٕي ئېَزىپ ،ئۇالضٔي ـەذؽەْ ئۆظى ٍبوي ھەظضىزي ئەٌي
ۋە ِۇھەِّەز ئىجٕي ِەؼٍەِە لبربضٌىك ؼبھبثىٍەض ئبضلىٍىك لبٍىً لىٍسىِ .ەزىٕىٕىڭ ؼىطرىسا
وۈرۈۋېٍىٕؽبْ ثۇ وىفىٍەضٔىڭ ثەظىٍىطى ـەھەضگە وىطىپ ،ھەظضىزي ئوؼّبٕٔىڭ ذۇرجىؽىٕي
ئبڭٍىسى .ھەظضىزي ئوؼّبْ ذۇرجىؽىسە ثۇ وىفىٍەضٔي ِبذزبپ ،ئۇالضؼب اﷲرىٓ ِەؼپىطەد
رىٍىگۀىسى ،ھەرزب ئۆظىٕىڭ ئۇالض ئۈؼزىسىىي ِەؼئۇٌىَىزىٕي رىٍؽب ئېٍىپ ٍىؽٍىؽبٔسىٓ ؼىطد،
عبِبئەرٕىّۇ ٍىؽالرمبٔىسى .ثۇٔي وۆضگەْ ِىؽىطٌىك ھەٍئەد ئۆظ ٍۇضرىؽب لبٍزىپ وەرزي.
ئەِّب ئۇالض ِىؽىطؼب ثبضاض ـ ثبضِبٍال ثبـمب ۋىالٍەرٕىڭ ٍەضٌىه ذەٌمٍىطى ثىٍەْ ِەذپىٌ ئباللە
لۇضۇپ ،ئۇالضٔي ئىؽَبْ وۆرۈضۈـىە ۋە ۋاٌىالض ئۈؼزىسىٓ ـىىبد لىٍىفٕي ثبھبٔە لىٍىپ،
ِەزىٕىگە لبضاپ ٍوٌؽب چىمىفمب وۈـىۈضرزيِ .ەزىٕە ِەضوەظ ثوٌؽبچمب ،ثۇ ٍەضزە ئىؽَبْ وۆرۈضۈؾ
رېرىّۇ ِۇھىُ ثوٌۇپ ،ثۇ ٍەضزىٓ ربضلبٌؽبْ پىزٕە ثبـمب ٍەضٌەضزە رېرىّۇ وۈچٍۈن رەؼىط
لوظؼىَبالرزي .رەـىىٍٍىه ھەضىىەرىە ئۆرىەْ ثۇ ئبظؼۇٔالضٔىڭ ؼبٔي  600زىٓ  1000ؼىچە
ثوٌۇپ ،ثۇ ئبظؼۇٔالض وۈـىۈضرىەْ وۇـە ۋە ثبؼطاٌىك ئبظؼۇٔالضِۇ ثىطال ۋالىززب ٍوٌؽب چىمزي،
ھەِّىؽي ھىغبظزا ثىط ٍەضگە وەٌّەوچي ئىسى .ھەض ثىط ٍۇضرزىٓ ٍوٌؽب چىممبْ ئبظؼۇٔالض رۆرزىٓ
گۇضۇپپىالضؼب ثۆٌۈٔگەْ ثوٌۇپ ،ھەض ثىط گۇضۇپپىٕىڭ ثېفىسا ثىطزىٓ ِەؼئۇي وىفي ثبض ئىسى ۋە
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ھەِّە گۇضۇپپىؽب ثىط ضەئىػ ِەؼئۇي ثوٌۇپ ،ثبضٌىك ئىفالضٔي ئۇ ئوضۇٔالـزۇضارزي.
ئو چۇق وۆضۈۋېٍىفمب ثوٌىسۇوي ،ثۇالض ٔبھبٍىزي ئىٕچىىىٍىه ثىٍەْ رەـىىٍٍۀگۀىسى.
ِىؽىطٌىك ئبظؼۇٔالضٔىڭ ثېفىسا ئەي ؼەـىمي ئىجٕي ھبضة ئەي لەئمي ثبض ثوٌۇپٍ ،ەھۇزىٌ ئبثسۇٌالھ
ئىجٕي ؼەثە ئۇٔىڭ ثىٍەْ ثىطگە ئىسى .ئۇالض ئۆظٌىطىٕي ھەظضىزي ئەٌىٕىڭ رەضەپساضٌىطى ۋە
ھىّبٍىچىٍىطى وۆضؼىزىپ ،ذەٌىپىٍىه ئوضٔىؽب ئۇٔىڭ چىمىفىٕي رەٌەپ لىٍىفبرزي .وۇـەٌىه
ئبظؼۇٔالضٔىڭ ثېفىسا ئەِط ئىجٕي ئبؼبَ ،ئۇٔىڭ ٍېٕىسا ظەٍس ئىجٕي ؼەھۋاْ ئەي ئبثسى؛ ثبؼطاٌىك
ئبظؼۇٔالضٔىڭ ثېفىسا ھەضوۇغ ئىجٕي ظۇھەٍط ئەي ؼەئسى ،ئۇٔىڭ ٍېٕىسا ھەوىُ ئىجٕي عەثە ئەي
ئبثسى ثبض ئىسى .ثۇ ئبظؼۇٔالض ٔبھبٍىزي چوڭ ھەط ئۆِىىىٕىڭ ئبضىؽىؽب لېزىٍىۋاٌؽبچمب ،ئۆِەن
ِەؼئۇٌٍىطى ٍوي ثوٍي ثۇالضٔىڭ ٍبِبْ ٔىَەرٍىطىسىٓ ذەۋەضؼىع ئىسى ،ـۇٔسالال ،ثۇ ئبظؼۇٔالضٔىڭ
ئىؽالِٕىڭ ِەضوىعىگە ثېطىپ ،ذەٌىپىگە ؼۇٍىمەؼذ لىٍىپ لېٍىفىٕي ئەلٍىگە وەٌزۈضۈپّۇ
ثبلّىؽبچمب ،ئبضىٍىطىسا ثۇٔساق ئۆوزىچىٍەضٔىڭ ثبضٌىمىٕي ثىٍگەْ رەلسىطزىّۇ ،ئۇالضٔىڭ ھبعىالض
ثىٍەْ ثىٍٍە ٍوٌؽب چىمىفي ٍبوي ِەزىٕىگە وىطىفىٕي روؼۇؾ وېطەن زەپ ئوٍالـّىؽبٔىسى.
ئۈچ ئبٍطىُ ٔۇلزىسىٓ ٍوٌؽب چىممبْ ثۇ ئبظؼۇٔالض ِەزىٕىگە ٍېمىٕالپ وېٍىفزي .پىالْ ثوٍىچە
ِىؽىطٌىمالض ظىً ِەضۋەگە ،وۇـەٌىىٍەض ئەي ئەئۋاؼمب ،ثبؼطاٌىمالض ظىً ھبـبثمب چۈـزي .ثۇ ۋالمىچە
ِەزىٕە ذەٌمي ٍۈظ ثەضگەْ ئىفالضزىٓ ذەۋەض ربپمبٔىسى .ئۇالض ثۇ ئبزەٍِەضٔىڭ ـەھەضگە وىطىفىٕي
ذبٌىّبٍززي .ھەرزب ثۇ ھەلزە ئۇالض ثىٍەْ وۆضۈـۈپّۇ ئۈٌگۈضگۀىسى .ھەظضىزي ئوؼّبْ ھەظضىزي
ئەٌىٕي چبلىطىپ ،ئۇٔىڭ ئۆظى ثىٍەْ ثىٍٍە ثۇ ئبظؼۇٔالضٔىڭ ِەزىٕىگە وىطىفىٕي روؼۇؾ ئۈچۈْ
ئبرٍىٕىفىٕي ئېَززي .ھەظضىزي ئەٌي ئۇٔىڭ چبلىطىمىؽب زەضھبي ئبۋاظ لوـزي .ئۇٔىڭسىٓ ثبـمب رەٌھە،
ظۇثەٍطِ ،ۇھەِّەز ئىجٕي ِەؼٍەِە ۋە ثبـمب ِۆرىۋەض ؼبھبثىٍەضِۇ ھەظضىزي ئوؼّبٔؽب ھەِطاھ ثوٌسى.
ئبظؼۇٔالض ؼبھبثىٍەضٔىڭ ھىغطەد ٍۇضرىٕي ئۆظٌىطىسىٓ لەرئىٌ لوؼساؾ ٔىَىزىگە وەٌگۀٍىىىٕي
وۆضۈپ لوضلۇـزي.
ثوٌۇپّۇ ،ھەظضىزي ئەٌي ئۇالضؼب ذىزبة لىٍؽبٔسىٓ وېَىٓ ،ئۇالض ئۆظٌىطىٕىڭ عەِئىَەد
ئىٕزىعاِىؽب ضىئبٍە لىٍىسىؽبْ ۋە ـەضىئەد ھۆوّىگە ـەضرؽىع ثوٍۇْ ئېگىسىؽبْ لىٍىپ
وۆضؼىزىفىە رىطىفزي .ئۇالض زەضھبي ئۆظ ٍۇضرٍىطىؽب لبٍزىسىؽبٍٔىمىٕي ۋە لبٍزىپ ثبضؼبٔسىٓ وېَىٓ
ھېچمبٔساق ئىفمب ئبضىالـّبٍسىؽبٍٔىمىٕي ئىپبزە لىٍىفزي ۋە وەٍٕىگە لبٍزىفزي .ـۇٔىڭ ثىٍەْ
ھەظضىزي ئەٌي ۋە ثبـمب ِۇؼۇٌّبٔالض ِەزىٕە ئۈچۈْ ئۀؽىطىگۈزەن ثىطەض ئىفٕىڭ لبٌّىؽبٍٔىمىٕي،
ذەرەضٌىه پەٍزٍەضٔىڭ ئۆرۈپ وەرىۀٍىىىٕي ئوٍالپِ ،ەزىٕىگە لبٍززي .ئەِّب ئۇالض ِەزىٕىگە وىطەض
ـ وىطِەً وۆظٌىطىگە ھەٍطاْ لېٍىفزي .چۈٔىي ووچىالضزا رەوجىط ئبۋاظٌىطى عبضاڭالٍززي ،ھەظضىزي
ئوؼّبٕٔىڭ ئۆٍي لوضـېۋىٍىٕؽبٔىسى.
ھەظضىزي ئەٌي ئۇالضٔي ثىط ٍەضگە ٍىؽىپٔ ،ېّە ئۈچۈْ لبٍزىپ وەٌگۀٍىىىٕي ؼوضىسى .ئۇالض
ذەٌىپىٕىڭ ِىؽىط ۋاٌىؽىؽب ِەوزۇة ئەۋەرىپ ،ئۇٔىڭؽب ئۆظٌىطى لبٍزىپ ثبضؼبٔسا ثىط ـ ثىطٌەپ
ئۆٌزۈضۈؾ ئەِطى ثەضگۀٍىىىٕي ،ـۇڭب ئۆظٌىطىٕىڭ ِىؽىطؼب لبٍزىفٕي ذبٌىّىؽبٍٔىمىٕي ئېَزىفزي.
ئبٔسىٓ ٍبٍٔىطى سىٓ ذەٌىپىٕىڭ ِىؽىط ۋاٌىؽىؽب ھەظضىزي ئەثۇثەوطىٕىڭ ئوؼٍي ِۇھەِّەزٔىڭ
ئۆٌزۈضۈٌۈـي روؼطىٍىك ئەۋەرىەْ ثىط پبضچە ِەوزۇپٕي چىمىطىپ ،ئۇٔي ھەظضىزي ئەٌىگە ثۇ ئىفٕىڭ
زەٌىٍي لىٍىپ وۆضؼىزىفزي .ھەظضىزي ئەٌي:
ــ ئۇٔسالزب ،ثۇ وۇـەٌىىٍەضگە ٔېّە ثوٌسى؟ ئۇالض ٔېّىفمب ٍۇضرٍىطىؽب لبٍزّىسى؟  -زەپ ٔبھبٍىزي
ٔبضاظى وەٍپىَبرزب ؼوضىسى .وۇـەٌىىٍەض:
ــ ثىع (ِىؽىطٌىك) زوؼزٍىطىّىعؼب ٍبضزەَ لىٍىؿ ئۈچۈْ ۋەزە ثەضزۇق ،ـۇڭب ...زەپ
پەضۋاؼىعالضچە عبۋاة ثېطىفزي .ثبؼطاٌىمالضِۇ ھەَ ـۇٔساق زېَىفزي .ثۇٔىڭسىٓ وۆضۈٔۈپ
رۇضۇپزىىي ،ثۇ ئۇالضٔىڭ ِەزىٕىگ ە وىطىؿ ئۈچۈْ ئبٌسىٓ پىالٍٔىؽبْ ھىٍَىؽي ئىسى .ـۇٔسالال،
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ِىؽىطٌىك ئۆوزىچىٍەض ٍبٍٔىطىسىٓ چىمىطىپ ھەظضىزي ئەٌىگە وۆضؼەرىەْ ِەوزۇثّۇ ثۇٔىڭ ثىط
زەٌىٍي ئىسى .ئۆوزىچىٍەض زەؼٍىپىسە ھەظضىزي ئوؼّبٕٔىڭ ئۆٍىٕي ثەوّۇ چىڭ لوضـبۋؼب ئبٌّىسى،
ـۇڭب ھەظضىزي ئوؼّبْ ؼىطرمب چىمبرزي ،عبِبئەرىە ئىّبَ ثوالرزي ،ؼبھبثىٍەض ئۇٔىڭ لېفىؽب وىطىپ
چىمبرزي ،ئۇِۇ ؼبھبثىٍەضٔي ٍولالپ رۇضارزي .وېَىٕچە ئىؿ چىڭىؽب چىممىٍي رۇضزى .ـۇٔىڭ
ثىٍەْ ،ھەظضىزي ئوؼّبْ ھەضلبٍؽي ۋاٌىالضؼب ذەۋەض ٍوٌالپ ،ئۆظىگە ٍبضزەِچي لوـۇْ ئەۋەرىفىٕي
ۋە ثۇ ئبؼىَالضٔي ِەزىٕىسىٓ لوؼالپ چىمىطىفىٕي رەٌەپ لىٍسى .ئەِّب ئبؼىَالض ھەثىت ئىجٕي
ِەؼٍەِۀىڭ ـبِسىِٓ ،ۇئبۋىَە ئىجٕي ذۇزەٍغٕىڭ ِىؽىطزىٓ ،لەئمە ئىجٕي ئبِىطٔىڭ وۇـەزىٓ ۋە
ِۇـەعي ئەغ ؼۇٌەِىٕىڭ ثبؼطازىٓ (ذەٌىپىٕىڭ ئەِطى ثىٍەْ) ِەزىٕىٕي لۇرۇٌسۇضۇؾ ئۈچۈْ
لوـۇْ ثبـالپ وېٍىۋارمبٍٔىمىٕي ئبڭالپ ،لوضـبۋٔي رېرىّۇ وۈچەٍززي.
ثىط عۈِە وۈٔي ،ھەظضىزي ئوؼّبْ ٍۀە عۈِە ٔبِىعىسا عبِبئەرىە ئىّبَ ثوٌۇؾ ئۈچۈْ
ئۆٍىسىٓ چىمزي .عۈِە ذۇرجىؽىسا ئبؼىَالضٔىّۇ رىٍؽب ئېٍىپ ئۆرزي .ثىط ۋالىززبِ ،ۇھەِّەز ئىجٕي
ِەؼٍەِە ئوضٔىسىٓ رۇضۇپ ِەٌۇَ ثىط ِەؼىٍە ھەلمىسە ذەٌىپىٕي لوٌالٍسىؽبٍٔىمىٕي ثىٍسۈضِەوچي
ثوٌۇۋىسى ،ئۆوزىچىٍەضٔىڭ وبرزىجبـٍىطىسىٓ ھەوىُ ئىجٕي عەثەٌە ئوضٔىسىٓ رۇضۇپ ئۇٔىڭ ئبؼعىٕي
ئېزىفمب ئۇضۇٔسى .ظەٍس ئىجٕي ؼبثىذ ئۇٔي روؼّبلچي ثوٌۇۋىسى ،ئۆوزىچىٍەضٔىڭ ٍۀە ثىط
وبرزىجېفي ِۇھەِّەز ئىجٕي لۇرەٍطە ئۇٔىڭؽب لبضـي چىمزي .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ،ذەٌك ئبضىؽىسا ؼەٌَبْ
چىمزي ۋە ھەِّىؽي ثىط ـ ثىطىگە ربؾ ئېزىفمب ثبـٍىسى .ئېزىٍؽبْ ربـالضزىٓ ثىطى ھەظضىزي
ئوؼّبٔؽب رېگىپ وېزىپ ،وۆظ ئبٌسى لبضاڭؽۇٌىفىپ وەرزيِ .ۇؼۇٌّبٔالض ئۇٔي زەضھبي ئۆٍىگە
ٍۆرىەپ چىمزي .ؼبھبثىٍەض ۋە ئۇالضٔىڭ ثبٌىٍىطى ثۇ ٍبِبْ ئبلىۋەرىە ؼەۋەة ثوٌؽبْ ئبؼىَالضؼب
ثەوّۇ ـىسزەرٍىه ٔبضاظىٍىك ثىٍسۈضۈـزي.
ھەظضىزي ئەٌىٕىڭ ئوؼٍي ھەؼەْ ،ؼەئس ئىجٕي ئەثۇۋەلمبغ ،ئەثۇھۈضەٍطە ،ظەٍس ئىجٕي ؼبثىذ
ۋە ثبـمب ثىط لبٔچە ؼبھبثە ثىطٌىفىپ ئبؼىَالضؼب لبضـي لوضاي ئىفٍەرّەوچي ثوٌسى .ئەِّب ذەٌىپە
ئۇالضؼب ضۇذؽەد لىٍّىسى .چۈٔىي ئۇ ئۆظى ؼەۋەثٍىه ثىطەض ئىفٕىڭ چىمىپ لېٍىفىٕي
ذبٌىّبٍززي .ثۇ ۋەلەزىٓ وېَىٓ ھەظضىزي ئوؼّبْ ھەظضىزي ئەٌي ،رەٌھە ۋە ظۇثەٍط ثىٍەْ ثىط ـ
ثىطٌەپ وۆضۈـۈپ ئۆٍىگە لبٍزمبٔسا ،ئۆٍىٕىڭ ئەرطاپىٕىڭ پۈرۈٍٔەً لوضـبٌؽبٔىسى .ـۇ ثىط وىطىپ
وەرىۀچە ،ربوي ـېھىذ ثوٌؽبٔؽب لەزەض ئۆٍىسىٓ ؼىطرمب چىمبٌّىسى.
ھەظضىزي ئوؼّبْ ئۆٍىگە لبِىٍىپ لبٌؽبْ ثۇ وۈٍٔەضزە ،ئبؼىَالض ِىؽىطٌىك ئەي ؼەـىمي ئىجٕي
ھبضة ئەي لەئمىٕي عبِبئەرىە ئىّبَ لىٍىپ رەٍىٍٕىسى .ئەِّب ھەظضىزي ئەٌي ٍبوي رەٌھە ِەؼغىسرە
ثوٌۇپ لبٌؽب ،ئۇ ئىىىىؽىسىٓ ثىطى ئىّبَ ثوالرزي.
ئبظؼۇٔالض ھەظضىزي ئوؼّبٕٔىڭ ئۆٍىگە ؼۇ روـۇـٕىّۇ چەوٍىسى .لىَىٓ ئەھۋاٌسا لبٌؽبْ
ھەظضىزي ئوؼّبْ ھەظضىزي ئەٌي ،رەٌھە ،ظۇثەٍط ،ھەظضىزي ئبئىفە ۋە ِۇئّىٍٕەضٔىڭ ثبـمب ئبٔىٍىطىؽب
ذەۋەض ٍوٌالپ ،ئۇالضزىٓ ٍبضزەَ رەٌەپ لىٍسى .ھەظضىزي ئەٌي ۋە پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھؽىؽبالِٕىڭ
ئبٍبٌي ئۇِّۇ ھەثىجە ضاٍِە ئۇٔىڭؽب ٍبضزەَ لىٍىؿ ئۈچۈْ وۆپ رىطىفزي .ئۇالض ئبؼىَالضؼب رىً ـ
ئبھبٔەد لىٍىپ ثبلمبْ ثوٌؽىّۇ ،ثۇ ئبؼىَالضؼب ئبضرۇق گەپ لىٍىپ ٍۈضۈـٕىڭ ھېچمبٔساق پبٍسىؽي
لبٌّىؽبٔىسى.
ثەظىسە ھەظضىزي ئوؼّبْ ئۆٍٕىڭ ئىچىسە رۇضۇپ ئۇالضؼب ٔەؼىھەرٍىه ؼۆظٌەضٔي لىٍىپ
ثبلبرزي ،ئەِّب ئۇٔىڭ ؼۆظٌىطىگە ھېچىىُ پىؽۀذ لىٍّىسى .ئۇالض ـۇٔساق ۋەھفىٍَىفىپ
وەرىۀىسىىي ،ثىط لېزىُ ئۇِّۇ ھەثىجە ھەظضىزي ئوؼّبٔؽب ؼۇ ئېٍىپ وەٌگۀىسى ،ئبؼىَالض ئۇِّۇ
ھەثىجۀىڭ لېچىطىٕي ئۈضوۈرىۋەرزي .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئبٍبٌي ٍەضگە ٍىمىٍىپ
چۈـىىٍي ربغ لبٌسى .ثۇ ھۆضِەرؽىعٌىه ِەزىٕە ذەٌمىٕي چۆچۈرۈپ لوٍسى ،ھېچىىُ ؼىطرمب
لوضاٌؽىع چىمّبٍسىؽبْ ثوٌسى .ھەظضىزي ئوؼّبٕٔىڭ ھبٍبرىسىٓ ئۀؽىطىگەْ ؼبھبثىٍەض ثبٌىٍىطىٕي
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ئۇٔي لوؼساؾ ئۈچۈْ ئۆٍىگە ئەۋەرزي .ثۇالض :ھەظضىزي ئبثجبؼٕىڭ ئوؼٍي ئبثسۇٌالھ ،ھەظضىزي
ئۆِەضٔىڭ ئوؼٍي ئبثسۇٌالھ ،ظۇثەٍطٔىڭ ئوؼٍي ئبثسۇٌالھ ،ھەظضىزي ئەٌىٕىڭ ئىىىي ئوؼٍي ھەؼەْ
ۋە ھۈؼەْ ،رەٌھۀىڭ ئوؼٍي ِۇھەِّەز ۋە ثبـمب ثىطٔەچچە ٍبؾ ٍىگىذ ئىسى .ھەظضىزي ئوؼّبْ
ثۇالضزىٓ ئبؼىَالضؼب لبضـي ھەضگىع لوضاي ئىفٍەرّەؼٍىىٕي رەٌەپ لىٍسى ۋە ئەوؽىچە ھەضىىەد
لىٍّبلچي ثوٌؽبٔالضٔي لبرزىك ئبگبھالٔسۇضزى.
ئۇ ۋالىزالضزا ،ھەظضىزي ئبئىفە ھەعگە ثېطىفمب ٔىَەد لىٍؽبٔىسى .ئۇ وەرىۀسىٓ وېَىٓ،
ھەظضىزي ئوؼّبْ ھەظضىزي ئبثجبؼٕىڭ ئوؼٍي ئبثسۇٌالھٕي ئۇ ٍىً ھەعگە ثبضِبلچي ثوٌؽبٔالضؼب
ِەؼئۇي لىٍسى .ئبثسۇٌالھ ثبـمب ٍبؾ زوؼزٍ ىطى ثىٍەْ ثىٍٍە ئۇٔي لوؼساؾ ئۈچۈْ ِەزىٕىسە
لېٍىفٕي ذبٌىؽىّۇ ،ھەظضىزي ئوؼّبْ ئۆظ ئەِطىسە چىڭ رۇضزى ،ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇ ِەعجۇضىٌَ
ٍوٌؽب چىمزي.
وۆپ ئۆرّەً ئۆوزىچىٍەضٔي ربظىالؾ ئۈچۈْ ٍبضزەِگە وېٍىۋارمبْ لوـۇٕٔىڭ ٍېمىٍٕىفىپ
لبٌؽبٍٔىمي ،ـبِسىٓ وېٍىۋارمبْ لوـۇٕٔىڭ ۋ ازىً لۇضاؼب ٍېزىپ وەٌگۀٍىىي ھەلمىسە ذەۋەض
ربضلبٌسى .ثۇٔي ئبڭٍىؽبْ ئبؼىَالض ئباللعازە ثوٌۇـمب ثبـٍىسى ۋە ئۆظٌىطىٕىڭ لەثىھ ِۇززىئبؼىؽب
ٍېزىؿ ئۈچۈْ ،ئۆٍٕىڭ ئىچىگە وىطِەوچي ثوٌۇـزي .ئەِّب ئىفىىٕي لوؼساپ رۇضؼبْ ٍبؾ
ؼبھبثىٍەض ئۇالضٔي روؼۇۋاٌسى .ئەِّب ئبظؼۇٔالض رېرىّۇ ئەؼەثىٍَىفىپ ،ھەظضىزي ئوؼّبٕٔىڭ ئۆٍي
ثىٍەْ ئۆِەض ئىجٕي ھبظىّٕىڭ ئۆٍي ئبضىٍىمىسىىي ثوـٍۇق ئبضلىٍىك ئۆٍٕىڭ ئىچىگە وىطىپ
ئىفىىىە ئود لوٍۇۋەرزي.
ۋەظىَەد ثۇ ئەھۋاٌؽب ٍەرىەْ ثوٌؽىّۇ ،ھەظضىزي ئوؼّبْ ٍبؾ ؼبھبثىٍەضٔىڭ لوٌىٕي لبْ
لىٍّبؼٍىممب ئبگبھالٔسۇضزى ۋە ئبؼىَالضؼب لبضـي لوضاي ئىفٍەرّەؼٍىىىٕي لبٍزب ـ لبٍزب عېىىٍىسى .
ئۇالضٔىڭ ئبضىؽىسىىي ثەظىٍىطى پەلەد ذەٌىپىٕىڭ ئەِطىگە لبضـي چىمّبؼٍىك ۋە ئۇٔىڭؽب
ھۆضِەرؽىعٌىه لىٍّبؼٍىك ئۈچۈٔال لوٌىسىىي لىٍىچٕي ٍەضگە ربـٍىۋەرزي .ئەِّب ۋەھفىٍَىفىپ
وەرىەْ ثۇ ئبؼىَالض ثۇ ٍبؾ ؼب ھبثىٍەضٔىڭ وۆظى ئبٌسىسا ذەٌىپىٕىڭ ئۈؼزىگە ٍوپۇضۇٌۇپ وەٌسى.
ثەزثەخ ئەي ؼەـىمي ئىجٕي ھبضة ئەي لەئمي ھەظضىزي ئوؼّبٕٔىڭ ثېفىؽب ثىط پبضچە رۆِۈض ثىٍەْ
ئۇضۇپ ،ئۇٔي ـېھىذ لىٍسى .ھەظضىزي ئوؼّبٕٔي لوؼساؾ ئۈچۈْ ئبضىؽب وىطگەْ (ھەظضىزي
ئوؼّبٕٔىڭ ئبٍبٌي) ٔبئىٍەگە ئېزىٍى پ وەٌگەْ لۇرەٍطە ئىجٕي ھەِطاْ ئىؽىٍّىه ئبؼىٌ ثىط ئۇضۇپال
ئۇٔىڭ ثبضِبلٍىطىٕي وېىؽپ ربـٍىسى .ثۇ ئبؼىَٕىڭ لېطىٕسىفي ؼۇزاْ ئىجٕي ھەِطاْ ۋە لىٕبٔە
ئىجٕي ثەـىط ئىجٕي ئۇربثّۇ ذەٌىپىٕىڭ لبرىٍٍىطى ئبضىؽىسا ئىسىٍ .ۀە ثىط ضىۋاٍەرىە وۆضە،
ھەظضىزي ئوؼّبٕٔي ئبِط ئىجٕي ئەي ئەذّەق ئىؽىٍّىه ثىط ئبؼىٌ ـېھىذ لىٍؽبٔىسى.
ھەظضىزي ئوؼّبٕٔىڭ ذىعِەرچىٍىطىسىٓ ثىطى ،ؼۇزاْ ئىجٕي ھەِطإٔي ئۆٌزۈضىۋەرزي .ئەِّب
ئۇٔىڭ ئبوىؽي لۇرەٍطە ئىجٕي ھەِطاْ ذىعِەرچىٕي ـېھىذ لىٍسى .ھەظضىزي ئوؼّبٕٔىڭ ٍۀە ثىط
ذىعِەرچىؽي ،لۇرەٍطە ئىجٕي ھەِطإٔي ئۆٌزۈضىۋەرزي .ۋەظىَەد رېرىّۇ عىسزىٍَەـزي .ئبؼىَالض
ھەظضىزي ئوؼّبٕٔىڭ ئۆٍىٕي ۋە زۆٌەد ذەظىٕىؽىٕي ثۇالڭ ـ ربالڭ لىٍسى .ثۇ ِۇؼىجەد اﷲ
ئوضۇٔالـزۇضؼبْ ۋە لېچىپ لۇرۇٌؽىٍي ثوٌّبٍسىؽبْ رەلسىط ئىسى ـ ئەٌۋەرزە! رۆد ذەٌىپىٕىڭ
ئۈچىٕچىؽي ثوٌؽبْ ھەظضىزي ئوؼّبْ ئىجٕي ئەـۋاْ ھىغطىَە  35ـ ٍىٍي ،ظۇٌھەعغە ئېَىٕىڭ  18ـ
وۈٔي ـېھىذ لىٍىٕسى .ئۇ  12وۈْ وەَ ٍ 12ىً ذەٌىپىٍىه لىٍسى ،ـېھىذ ثوٌؽبْ ۋالىززب82 ،
ٍېفىسا ئىسى .ھبعىالض ِەزىٕىگە لبٍزىپ ،ذەٌىپىٕىڭ ـېھىذ لىٍىٕؽبٍٔىمىٕي ۋە ـەھەض
ئبِبٍٔىمٕىڭ رېري روٌۇق ئوضٔىزىٍىپ ثوٌۇّٔىؽبٍٔىمىٕي وۆضزى.
ِەـھۇض ئۇضۇِە لۇزۇلىٕي ئۆظ پۇٌىؽب ؼېزىۋېٍىپِ ،ۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ئوِۇِىٌ ِۀپەئەرىگە
ؼۇٔؽبْ ،لۇضئبٔي وەضىّٕىڭ ثۈگۈٔىي ـەوىٍسە لىٍىپ ضەرٍىگەْ ۋە عبِبئەد وۆپىَىپ وېزىپ،
ِەؼغىسوە پبرّىؽبٍٔىمزىٓ ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئبضظۇؼىؽب ثىٕبئەْ ِەؼغىسٔي
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وېڭەٍزىپ ٍبؼىؽبْ وىفي ھەظضىزي ئوؼّبْ ئىسى .ئۇٔىڭ ؼبٔبپ رۈگەرىۈؼىع زەضىغىسە وۆپ
پەظىٍەرٍىه ئىفٍىطى ثبضزۇض .اﷲ ئۇٔىڭسىٓ ضاظى ثوٌؽۇْ!

ثەؽىٕچي ثبپ .ھەصسىحي ئەٌي سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ھبٍبجي
ۋە ثۇ دەۋىشدىىي ھەسوەجٍەس

-4718عۇئبي :ھەصسىحي ئەٌي سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ٔەعەثي ۋە ثبٌىٍىك دەۋسى
ِۇئّىٍٕەضٔىڭ ئەِىطى ھەظضىزي ئەٌي ئىجٕي ئەثۇ ربٌىپ ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ربؼىؽىٕىڭ ئوؼٍي،
وۈٍئوؼٍي (لىعى ـبرىّۀىڭ ٍوٌسىفي) ،رۆد چوڭ ذەٌىپىٕىڭ رۆرىٕچىؽي ،ئىؽالِٕي رۇٔغي
ثوٌۇپ لوثۇي لىٍؽبٔالضزىٓ ۋە زۇَٔبزا عۀٕەد ثىٍەْ ذۇؾ ثېفبضەد ثېطىٍگەْ ئوْ چوڭ
ؼبھبثىٕىڭ ثىطى ئىسى .ئۇ ھىغطەرزىٓ ٍ 23ىً ثۇضۇْ رۇؼۇٌؽبْ ثوٌۇپ ،پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالِسىٓ ٍ 30بؾ وىچىه ئىسى .ئۇٔىڭ زازىؽي ئەثۇ ربٌىپ ئىجٕي ئبثسۇٌّۇرەٌٍىپ
ئىجٕي ھبـىُ ئىجٕي ئبثسىّۀٕبـزۇض .ئۇ« ،ئەثۇ ربٌىپ» رەذەٌٍۇؼي ثىٍەْ رؤۇٌؽبْ ثوٌۇپ،
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئۆظ ربؼىؽي ثوٌۇپ ،لۇضەٍفٍەضٔىڭ ِۆرىۋەضٌىطىسىٓ ئىسى .ئۇ
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ۋە ثبـمب ِۇؼۇٌّبٔالضٔي ِەوىە ِۇـطىىٍىطىسىٓ وۆپ لوؼسىؽبْ
ثوٌؽىّۇ ،ئۆظىّۇ ئىّبْ ئېَزّىسى ۋە وبپىط پېزي ئۆٌۈپ وەرزي .ھەظضىزي ئەٌىٕىڭ ئبٔىؽي ئەؼەز
ئىجٕي ھبـىُ ئىجٕي ئبثسىّۀٕبـٕىڭ لىعى ـبرىّە ثوٌۇپ ،ئىؽالِٕي لوثۇي لىٍىپ ِەزىٕىگە
ھىغطەد لىٍؽبٔىسى.
ھەظضىزي ئەٌي ئبؼبؼەْ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئۆٍىسە چوڭ ثوٌؽبٔىسى .چۈٔىي
زازىؽي ئەثۇ ربٌىپٕىڭ ھبي ـ ئەھۋاٌي ٔبچبض ثوٌؽبٕٔىڭ ئۈؼزىگە ،ثبال ـ چبلىؽي وۆپ ئىسى .ـۇڭب
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽب الَ ثبـمب ربؼىٍىطى ثىٍەْ ِەؼٍىھەرٍىفىپ ،ئۇٔىڭؽب ٍبضزەَ لىٍّبلچي
ثوٌسى ۋە ئۇٔي ٍولالپ ثېطىپ ،ثەظى ثبٌىٍىطىٕي ئۆظٌىطىٕىڭ ثېمىپ چوڭ لىٍّبلچي ثوٌؽبٍٔىمىٕي
ئېَززي .ئەثۇ ربٌىپ ئۇالضؼب« :ثبٌىٍىطىّسىٓ ذبٌىؽىٕىٕي ئېٍىڭالض ،ئەِّب ئۇلەٍٍٕي ِبڭب لوٍۇڭالض! »
زېسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ھەظضىزي ئەٌىٕي ،ھەظضىزي ئبثجبغ عبـەضٔي ئېٍىپ،
ئۇالضٔىڭ رەضثىَەٌىطىٕي ئۆظ ئۈؼزىٍىطىگە ئبٌسى.
- 2106عۇئبي :ھەصسىحي ئەٌي سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ئبٌذىٕمي خەٌىپىٍەسگە لىٍغبْ
ٍبسدەٍِىشى
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئۆظىگە ۋەھَي چۈـىۀسىٓ وېَىٓ ئبٌسى ثىٍەْ ئۆظ
ئبئىٍىؽىسىىىٍەضٔي ِۇؼۇٌّبْ ثوٌۇـمب ئۈٔسېسى .ئۇالضٔىڭ ئبضىؽىسا ئەٌىّۇ ثبض ئىسى .ئۇِۇ
ثبـمىٍىطىؽب ئوذفبؾ زەضھبي ئىّبْ ئېَززي .ئۇ ۋالىزالضزا ئۇ رېري ئوْ ٍبـمىّۇ وىطِىگۀىسى.
ھەظضىزي ئەٌي ئىؽالِٕي لوثۇي لىٍؽبْ رۇٔغي ثبال ِۇؼۇٌّبْ ھېؽبثٍىٕىسۇ .ئۇ ثۇرمب پەلەرال
چولۇّٔىؽبْ ثوٌۇپ ،پۈرۈٍٔەً ئىؽالَ رەضثىَىؽىسە چوڭ ثوٌسى .وۆپ ئۆرّەًِ ،ۇؼۇٌّبٔالض ثىٍەْ
ِۇـطىىالض ئبضىؽىسا لوضاٌٍىك رولۇٔۇـالض ثبـالٔسى ،ھەظضىزي ئەٌي ثۇ عەڭٍەضٔىڭ ئەڭ چوڭ
لەھطىّبٔىؽب ئبٍالٔسى .ئۇ ئىؽالَ لوـۇٍٔىطى ؼېپىسا زۈـّۀگە لبضـي ثبرۇضالضچە عەڭ لىالرزي ۋە
زۈـّۀٍەضگە پەلەرال ئبضاَ ثەضِەٍززي .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ۋاپبد ثوٌؽبٔسىٓ وېَىٓ،
ِۇؼۇٌّبٔالض ھەظضىزي ئەثۇثەوطىٕي ذەٌىپىٍىىىە رەٍىٍٕىسى .ئۇٔىڭؽب رۇٔغي ثوٌۇپ ثەٍئەد
لىٍؽبٔالضزىٓ ثىطى ھەظضىزي ئەٌي ئىسى .ھەظضىزي ئەٌي ھەض زائىُ ھەظضىزي ئەثۇثەوطىٕىڭ ٍېٕىسا
ثوٌسى .ثوٌۇپّۇ ِۇضرەزٌەض ،ظاوبد ثېطىفٕي ذبٌىّىؽبٔالض ۋە ِەزىٕىگە ھۇعۇَ لىٍؽبٔالض چىمبضؼبْ
لبالٍّىمبٔچىٍىمالضزا ئۇ ھەِىفە ھەظضىزي ئەثۇثەوطىٕي لوٌالپ ،وۈچىٕىڭ ٍېزىفىچە ٍبضزەَ لىٍسى.
ھەظضىزي ئەثۇثەوطىّۇ ئۇٔىڭسىٓ ضاظى ثوٌؽبْ ھبٌسا ئۇ ئبٌەِگە ؼەپەض لىٍسى .ھەظضىزي ئەثۇثەوطى
ئۆظ ئوضٔىؽب ھەظضىزي ئۆِەضٔي ذەٌىپە لىٍىپ رەٍىٍٕىّەوچي ثوٌؽبٔسا « :ئۇٔىڭسىٓ ثبـمىؽىٕي
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ذبٌىّبٍّىع!» زەپ ۋاضلىطىؽىٕىّۇ ھەظضىزي ئەٌي ئىسى .ئۇ ھەظضىزي ئۆِەضگىّۇ ھەض زائىُ ٍبض ـ ٍۆٌەن
ثوٌسى ،ئىفٍىطىؽب ٍبضزەٍِەـزي ۋە ئۇٔىڭ لبظىٍىمىٕي لىٍسى .ثىط ئىفمب لبضاض ثېطىفزە ،روؼطا
ِۇئبِىٍە لىٍىفزب ،ئوً ـ پىىىطٌىطىسە ۋە اﷲٔىڭ ھۆوۈٍِىطىٕي ئىغطا لىٍىؿ ٍوٌىسا ھېچىىّٕىڭ
گەپ ـ ؼۆظىگە پەضۋا لىٍّبؼٍىمزب ھەظضىزي ئۆِەضگە ئەڭ ئوذفبٍسىؽىٕي ھەظضىزي ئەٌي ئىسى.
ھەظضىزي ئۆِەضزىٓ وېَىٓ ھەظضىزي ئوؼّبْ ذ ەٌىپىٍىىىە رەٍىٍٕۀسى .ھەظضىزي ئەٌي ئۇٔىڭؽب
زەضھبي ثەٍئەد لىٍسى ۋە ئۇٔىڭ ٍېٕىسىٓ ئوضۇْ ئېٍىپ ،ئەڭ ٍېمىٓ ٍبضزەِچىؽي ثوٌسى .ھەظضىزي
ئوؼّبّٔۇ ھەِىفە ئۇٔىڭ ثىٍەْ ِەؼٍىھەرٍىفىپ ئىؿ لىالرزي .ئبؼىَالض ھەظضىزي ئوؼّبٕٔىڭ
ئۆٍىٕي لوضـبۋؼب ئبٌؽبْ ۋالىززب ،ھەظضىزي ئەٌي ئۆظىٕىڭ ھەظضىزي ئوؼّبْ رەضەپساضى ئىىۀٍىىىٕي
ثبٍبْ لىٍسى .زەضۋەلە ،لوضـبۋ عەضٍبٔىسا ھەظضىزي ئەٌىٕىڭ ئوؼۇٌٍىطى وېچە ـ وۈٔسۈظ ھەظضىزي
ئوؼّبٕٔىڭ ئىفىىىسە لبضاۋۇٌٍۇق لىٍىپ ،ئۇٔي لوؼسېسى .ھەظضىزي ئوؼّبْ ـېھىذ لىٍىٕؽبٔسىٓ
وېَىِٓ ،ۇؼۇٌّبٔالض ھەظضىزي ئەٌىٕي ذەٌىپىٍىىىە رەٍىٍٕىسى .ئۇ ثبـزب ثۇ ۋەظىپىٕي لوثۇي
لىٍىفٕي ذبٌىّىسى .چۈٔىي ئۇ ذەٌىپە ثوٌۇـٕىڭ ئوضٔىؽب ھەضزائىُ ذەٌىپىٕىڭ ِەؼٍىھەرچىؽي
ثوٌۇـٕي رېرىّۇ ٍبلزۇضارزي .ئەِّب ؼبھبثىٍەض ئىؽالَ ئۈِّىزىٕي ئۇ وۈٍٔەضزىىي لىَىٓ ئەھۋاٌسىٓ
لۇرۇٌسۇضۇؾ ئۈچۈْ ئۇٔىڭ ذەٌىپە ثوٌۇـىٕي لەرئىٌ رەٌەپ لىٍىپ رۇضۇۋاٌسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ،ئۇ
ئۈِّەرٕي ثۇ ذەرەضٌىه ۋەظىَەرٕىڭ چبڭگىٍىسىٓ لۇرۇٌسۇضۇؾ ئۈِىسىسە (گەضچە ذبٌىّىؽىّۇ)،
ذەٌىپىٍىىٕي لوثۇي لىٍىفمب ِەعجۇض ثوٌسى ۋە ثۇ ئېؽىط ِەؼئۇٌىَەرٕي ئۆظ ظىّّىؽىگە ئبٌسى.
ئەپؽۇؼٍىٕبضٌىمي ،ھەظضىزي ئەٌي ذەٌىپىٍىىىە رەٍىٍٕۀگەْ ۋالىززب ِۇؼۇٌّبٔالض ثەوّۇ پەضىفبْ
ئەھۋاٌسا ثوٌۇپ ،ؼبھبثىٍەض ـۈثھىٍەضزىٓ ٍىطاق رۇضۇـمب رىطىفزي ،ھەرزب ثەظىٍىطى ھەظضىزي ئەٌىگە
ثەٍئەرّۇ لىٍّىسى.
ثۇ ۋالىزالضزا ،ؼۈضىَە ئەرطاپي ـبَ ۋاٌىؽي ِۇئبۋىَە ئىجٕي ئەثۇ ؼۇـَبٕٔىڭ ھۆوۈِطأٍىمي
ئبؼزىسا ئىسى .ئ ۇِۇ ۋەظىَەد ِۇلىّالـمىچە ھەظضىزي ئەٌىٕىڭ ذەٌىپىٍىىىٕي ئېزىطاپ لىٍىفٕي
ذبٌىّىسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ،ئۇ ئىىىىؽىٕىڭ ئبضىؽىسا ِۇؼۇٌّبٔالضٔي لبٍؽۇالٔسۇضؼبْ ۋە ھەض ۋالىذ
لبٍؽۇالٔسۇضىسىؽبْ لبٍٔىك ۋەلەٌەض ٍۈظ ثەضزىٔ .ىھبٍەد ،ھەظضىزي ئەٌي ھىغطىَۀىڭ  40ـ ٍىٍي،
ضاِىعإٔىڭ  17ـ وۈٔي ؼەھەضزە ثبِساد ٔبِىعى ۋالزىسا ،ذبۋاضىغالضزىٓ ئبثسۇضضەھّبْ ئىجٕي
ِۇٌغەَ ئەي ھۇِەٍطى ئىؽىٍّىه ثىط لبٔروض رەضىپىسىٓ ـېھىذ لىٍىٕسىِ .ېَىذ ٔبِىعىٕي ئوؼٍي
ھەظضىزي ھەؼەْ چۈـۈضزى .اﷲ ئۇٔىڭؽب ضەھّەد لىٍؽۇْ!
- 2107عۇئبي :ھەصسىحي ئەٌي سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ئبٍبٌٍىشى ۋە ئەۋالجٍىشى
ھەظضىزي ئەٌي ھىغطەرٕىڭ ئىىىىٕچي ٍىٍي پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ لىعى ـبرىّەگە
ئۆٍٍۀسى ۋە ئۇ (ھەظضىزي ـبرىّە) ھبٍبد ۋالزىسا ثبـمب ھېچىىّگە ئۆٍٍۀّىسى .ـبرىّە ھىغطەرٕىڭ
ئوْ ثىطىٕچي ٍىٍي ۋاپبد ثوٌؽبٔسىٓ وېَىٓ ئۇِّۇي ثۀىٓ ثىٕزي ھبضاَ ئەي وىالثىََەگە ئۆٍٍۀسى.
ثۇ ئبٍبٌىسىٓ ئبثجبغ ،عبـەض ،ئبثسۇٌالھ ۋە ئوؼّبْ ئىؽىٍّىه ثبٌىٍىطى رۇؼۇٌسى ،ئەِّب ھەِّىؽي
ھەظضىزي ھۈؼەْ ثىٍەْ ثىطٌىىزە وەضثبالزا لەرىً لىٍىٕسى .ثۇ رۆد لېطىٕساؾ ئىچىسە ئبثجبؼزىٓ
ثبـمىٍىطىسىٓ ئەۋالز لبٌّىؽبٔىسى .ھەظضىزي ئەٌي وېَىٕچەٌ ،ەٍال ثىٕزي ِەؼئۇز ئەي رەِىّىََەگە
ئۆٍٍۀسى .ثۇ ئبٍبٌىسىّٕۇ ئبثسۇٌالھ ۋە ئەثۇثەوطى ئىؽىٍّىه ئىىىي ئوؼٍي رۇؼۇٌسى .ثۇالضِۇ
ثبـمىٍىطىسەن ھەظضىزي ھۈؼەٍٓ ثىٍەْ ثىطٌىىزە وەضثبالزا ـېھىذ لىٍىٕسى .ھەض ئىىىىؽىسىٓ
ئەۋالز لبٌّىسى .ئۇٔسىٓ ثبـمب ،ئەؼّب ثىٕزي ئۇِەٍػ ئەي ھۇؼۇِىََەگە ئۆٍٍۀسى .ثۇضۇْ ثۇ ئبٍبي
ھەظضىزي ئەٌىٕىڭ ئبوىؽي عبـەضٔىڭ ئبٍبٌي ئىسى .عبـەض «ِۇرە عېڭي» زا ـېھىذ ثوٌؽبٔسىٓ
وېَىٓ ،ھەظضىزي ئەثۇثەوطى ئۇ ئبٍبٌٕي ئۆظ ٔىىبھىؽب ئبٌسى ۋە ِۇھەِّەز ئىؽىٍّىه ثبٌؽي زۇَٔبؼب
وەٌسى .ھەظضىزي ئەثۇثەوطى ۋاپبد ثوٌؽبٔسىٓ وېَىٓ ،ثۇ ئبٍبي ھەظضىزي ئەٌىگە ٔىىبھالٔسى .ئەؼّب
ھەظضىزي ئەٌىسىٓ ٍەھَبِ ،ۇھەِّەز ئەي ئەؼؽەض ۋە ئەٍٓ ئىؽىٍّىه ئۈچ ئوؼۇي رۇؼسى .ئەِّب
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ئۈچىٍىؽىٕىڭ ٔەؼەثي ئۈظۈٌسى .ئبٔسىٓ ثۀي رەؼٍىت لەثىٍىؽىسىٓ ئۇِّۇ ھەثىجە ثىٕزي ظەِئبؼب
ئۆٍٍۀسى .ثۇ ئبٍبي ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىس ئىطا لٕىڭ ئەٍٕۇد رەِىط زېگەْ ٍەضٔي ـەرىھ لىٍؽبْ ۋالىززب
ئەؼىط ئبٌؽبٔىسى .ئۇِّۇ ھەثىجە ھەظضىزي ئەٌىسىٓ ئۆِەض ۋە ضۇلىَە ئىؽىٍّىه ئىىىي پەضظۀزٍىه
ثوٌسى .ئۆِەض ٍ 35ېفىسا ۋاپبد ثوٌسى ۋە ئۇٔىڭ ٔەؼەثي زاۋاِالـزي .ئۇٔسىٓ وېَىٓ ،ئۇِّۇ
ؼەئىس ثىٕزي ئۇضۋە ئىجٕي ِەؼئۇز ئەغ ؼەلبـىََەگە ئۆٍٍۀسى .ثۇ ئبٍبٌسىٓ ئۇِّۇي ھەؼەْ ۋە
ضاٍِە ئەي وۇثطا ئىؽىٍّىه ئىىىي لىع رۇؼۇٌسى .ۋە ٍۀە پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ثبـمب ثىط
وۈٍئوؼٍي ئەثۇي ئبؼٕىڭ لىعىٍ ،ۀي ھەظضىزي ـبرىّۀىڭ ھەِفىطىؽي ظەٍٕەپٕىڭ لىعى ئۇِبِەگە
ئۆٍٍۀسى .ثۇ ئبٍبٌسىٓ ِۇھەِّەز ئەي ئەۋؼبد رۇؼۇٌسى .ئەڭ ئبذىطىسا ،ثۀي ھبٔىفە لەثىٍىؽىسىٓ
ھەۋٌە ثىٕزي عبـەضگە ئۆٍٍۀسى .ثۇ ئبٍبي ِۇضرەزٌىه ھەضىىەرٍىطى ۋالزىسا ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىس
رەضىپىسىٓ ئەؼىطگە ئېٍىٕؽبٔىسى .ثۇ ئبٍبٌسىّٕۇ ِۇھەِّەز ئىجٕي ئەي ھۀەـىََە زەپ رؤۇٌؽبْ
ِۇھەِّەز ئەي ئەوجەض ئىؽىٍّىه ثبٌىؽي رۇؼۇٌسى .ھەظضىزي ئەٌي ۋاپبد ثوٌؽبْ ۋالىززب رۆد ئبٍبٌي
ۋە  19چۆضىؽي ثبض ئىسى .ئبٔىٍىطىٕىڭ ئىؽّي ثىٍىّٕىگەْ لىعٌىطىٕىڭ ئىؽىٍّىطى رۆۋۀسىىىچە:
ئۇِّۇھبٔيِ ،ەٍّۇٔە ،ظەٍٕەپ ئەغ ؼۇؼطا (وىچىه ظەٍٕەپ) ،ضاٍِە ئەغ ؼۇؼطا (وىچىه
ضاٍِە) ،ئۇِّۇ گۈٌؽۈَ ئەغ ؼۇؼطا (وىچىه ئۇِّۇ گۈٌؽۈَ) ،ـبرىّە ،ئۇِبِە ،ذەزىچە ،ئۇِّۇي
وىطاَ ،ئۇِّۇ عبـەض ،ئۇِّۇ ؼەٌەِە ۋە عۇِبٔە.
ھەظضىزي ئەٌىٕىڭ  14ئوؼۇي 17 ،لىع ،عەِئىٌ  31ثبٌىؽي ثوٌؽبٔىسى .ئەِّب ثۇالضٔىڭ
وۆپىٕچىؽي وەضثبالزا ـېھىذ لىٍىٕؽبْ ثوٌۇپٔ ،ەؼەثي پەلەد ثەؾ ثبٌىؽي ئبضلىٍىمال
زاۋاِالـزي .ثۇالض :ھەظضىزي ھەؼۀْ( ،ەۋضىؽي ئەٌي ظەٍٕەي ئبثىسىٓ ئبضلىٍىك) ھەظضىزي ھۈؼەٍىٓ،
ِۇھەِّەز ئىجٕي ئەي ھبٔىفىََە ،ئبثجبغ ۋە ئۆِەض لبربضٌىمالض ئىسى .ھەظضىزي ئەٌىٕىڭ ِبظىطىٕىڭ
لەٍەضزە ئىىۀٍىىي ھبظضؼىچە ئېٕىك ئەِەغ .ثەظىٍەض ئۇٔىڭ وۇـەگە زەپٕە لىٍىٕؽبٍٔىمىٕي ۋە
وېَىٕچە ثبٌىٍىطى رەضىپىسىٓ ِەزىٕىگە وۆچۈضۈٌگۀٍىىىٕي ضىۋاٍەد لىٍىسۇ .ثەظىٍەض ثوٌؽب،
ِەذپىٌ زەپٕە لىٍىؿ ئۈچۈْ ربۋۇرىٕىڭ ثىط رۆگىگە ئبضرىٍؽبٍٔىمىٕي ۋە رۆگىٕىڭ ٔېّە ئۈچۈٔسۇض
ٍولبپ وەرىۀٍىىىٕي ،ربۋۇرٕىڭ ئىچىسە لىّّەرٍىه ثبٍٍىك ثبض زەپ ئوٍٍىؽبْ ثىط روپ وىفىٕىڭ
رۆگىٕي رىمىۋاٌؽبٍٔىمىٕي ،ئەِّب ربۋۇرٕي ئېچىپ ،ھەظضىزي ئەٌىٕىڭ ِېَىزىسىٓ ثبـمب ٔەضؼە
ربپبٌّىؽبْ ثۇ وىفىٍەضٔىڭ ئۇٔي رەً رېؽىؽب زەپٕە لىٍؽبٔىٍىمىٕي ضىۋاٍەد لىٍىفىسۇ.
- 2108عۇئبي :ھەصسىحي ئەٌي سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ خەٌىپىٍىه ۋەصىپىغىٕي لوثۇي
لىٍىؾي
ھ ەظضىزي ئوؼّبْ ـېھىذ لىٍىٕؽبٔسىٓ وېَىِٓ ،ەزىٕە ئىگىؽىع لبٌؽبٔىسى .ثۇ ئبضىسا،
ئۆوزىچىٍەضٔىڭ وبرزىجېفي ئەي ؼەـىمي ئىجٕي ھبضة ئەي لەئمي ھۆوۈِطأٍىمٕي ئۆظ چبڭگىٍىؽب
وىطگۈظىۋاٌسى .ئەٌۋەرزە ،پۈرۈْ عەِئىَەرٕي ثۇ ئۆوزىچىٍەض وؤزطوي لىٍىۋاٌؽبٔىسىِ .ەزىٕىٕىڭ
ئەؼٍي ذە ٌمي (وۆپىٕچىؽىٕي ؼبھبثىٍەض ۋە ئۇالضٔىڭ ثبال ـ چبلىٍىطى رەـىىً لىٍىسۇ) ھېچمبٔساق
ئىفمب ئبضىٍىفبٌّبٍززي ،ئبضىٍىفىفمىّۇ پېزىٕبٌّبٍززي .ثۇ ۋەظىَەد ثەؾ وۈْ زاۋاِالـزي .ثۇ
ئەھۋإٌىڭ رۈظىزىٍىفي ۋە عەِئىَەد ِۇلىٍّىمىٕي ئوضٔىزىؿ ئۈچۈْ چولۇَ ثىط ذەٌىپە
رەٍىٍٕىٕىفي وېطەن ئىسى .ثۇٔي ِۇھبعىط ۋە ئۀؽبضالضٔىڭ ِۆرىۋەضٌىطى ئوٍٍىفىپ ،ئۆظ
ئبضىٍىطىسىٓ ثىطىٕي ربٌٍىفي وېطەن ئىسى .ئبؼىَالض ئبٌسىٕمي ذەٌىپىٕي ئۆٌزۈضۈپ ثوٌؽبٔسىٓ
وىَىٓ ٍېڭي ذەٌىپە ھەلمىسە ثىط ـ ثىطى ثىٍەْ ئىرزىالپ لىٍىفزيِ .ىؽىطٌىمالض ھەظضىزي ئەٌىٕي،
ثبؼطاٌىمالض رەٌھ ە ئىجٕي ئۇثەٍسۇٌالھٕي ،وۇـەٌىىٍەض ثوٌؽب ،ظۇثەٍط ئىجٕي ئەي ئبۋإِي رەٌەپ
لىٍىفزي ،ئەِّب ھىچمبٍؽىؽي لەرئىٌ لوثۇي لىٍّىسى .ثۇ ئۈچ ؼبھبثە ئبؼىَالضٔىڭ رەوٍىپىٕي
لەرئىٌ ضەد لىٍؽبٔسىٓ وېَىٓ ،ئبؼىَالض ٍۀە چوڭ ؼبھبثىٍەضزىٓ ؼەئس ئىجٕي ئەثۇۋەلمبؼٕىڭ
ئبٌسىؽب ثېطىفزي .ئەِّب ئۇِۇ رەوٍىپىٕي لەرئىٌ ضەد لىٍسى .ئبٔسىٓ وېَىٓ ئۇالض ھەظضىزي
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ئۆِەضٔىڭ ئوؼٍي ئبثسۇٌالھٕىڭ ئبٌسىؽب ثبضزى .ئبثسۇٌالھ ثۇالضٔىڭ رەوٍىپىٕي لەرئىٍَىه ثىٍەْ ضەد
لىٍسى .ئبؼىَالض ثۇ ھەلزە ثەوّۇ چوڭ لىَىٕچىٍىممب زۇچ وەٌسى .چۈٔىي ئۇالض ئىؽالَ ذەٌىپىؽىٕي
ئۆٌزۈضۈپ ،ئۇٔىڭ ئوضٔىؽب ثبـمب ثىطىٕي رەٍىٍٕىَەٌّەٍۋاربرزيِ .ەزىٕە ــ ئىؽالَ زۆٌىزىٕىڭ رۇٔغي
پبٍزەذزي ئبؼىَالضٔىڭ لوٌىؽب چۈـۈپ لبٌؽبٔىسى .ئبؼىَالض ذبٌىؽىٕىٕي لىالرزي ،ئەِّب
ِەزىٕىٍىىٍەض چبضىؽىع ثوٌۇپ ،ھېچجىط ئىفمب ئبضىٍىفبٌّبٍززي .ـۇڭب ئۇالض ثۇ ذەرەضٌىه پەٍززىٓ
لۇر ۇٌۇؾ ۋە زۆٌەد ۋەظىَىزىٕي رەضرىپىە ؼېٍىؿ ئۈچۈْ چولۇَ ثىط ذەٌىپە ؼبٍالؾ وېطەوٍىىىٕي
چوڭمۇض چۈـىٕىپ ٍەرىۀىسى .ئۇالض ئۆظ وۆڭٍىسە ھەظضىزي ئەٌىٕىڭ ثۇ ئىفمب ئەڭ ِۇۋاپىك ٔبِعاد
ئىىۀٍىىىگە لبٔبئەد ھبؼىً لىٍسى .چۈٔىي ھەظضىزي ئەٌي ھەَ وېڭەؾ ئەظاؼي ھەَ پەٍؽەِجەض
ئەٌ ەٍھىؽؽبالِٕىڭ ربؼىؽىٕىڭ ئوؼٍي ئىسى .ـۇٔسالال ئۇ ئىؽالِٕي رۇٔغي ثوٌۇپ لوثۇي لىٍؽبْ ۋە
ئىؽالَ ئۈچۈْ ثىجبھب ذىعِەرٍەضٔي لىٍؽبْ ،عەڭ ِەٍسأىسا عبْ پىساٌىك ثىٍەْ عىھبز
لىٍؽبٔالضزىٓ ئىسى .ئۇٔىڭ ئۈؼزىگە ،ئۇٔىڭ وەڭ ِەٌۇِبري ،ئىٍىُ ۋە ئىطپبٔي ،ثەوّۇ لىّّەرٍىه
ـىمھي ثىٍىٍّىطى ئۇٔىڭ الٍبلىزىٕي رېرىّۇ ئۈؼزۈْ لىالرزيٍ .ىؽىٕچبلالپ ئېَزمبٔسا ،ئۇ ـۇ
زەۋضزىىي ظاِبٔساـٍىطى ئبضىؽىسا ئەڭ ئۈؼزۈْ ئبالھىسىٍىىٍەضگە ئىگە ئىسى .ـۇڭب ِەزىٕە ذەٌمي
روپٍىفىپ ئۇٔىڭ ئبٌسىؽب وەٌسى ۋە ضەھجەضٌىىٕي ظىّّىؽىگە ئېٍىفٕي رەوٍىپ لىٍسى .ئەِّب ئۇ
ضەد لىٍسى .ثۇ ئىؿ ئۇظىطاپ وەرزي ،ھەَ ثبـمب ۋىالٍەرٍەضزىٓ وېٍىۋارمبْ لوـۇْ ِەزىٕىگە
وىطىفىە ئبظ لبٌؽبٔىسى .ئبؼىَالض ئۇالضٔىڭ وېٍىپ ـەھەضٔي ئۆظ وؤزطوٌٍىمىؽب ئېٍىفىسىٓ ۋە
ھەظضىزي ئوؼّبٕٔىڭ لبرىٍٍىطىٕي رېپىپ عبظاالٔسۇضۇـىسىٓ ئۀؽىطەپ ئباللعازە ثوٌۇـمب ثبـٍىسى.
ـ ۇڭب ثۇ ئىفٕي رېع ؼۈضئەرزە ھەي لىٍىفمب رىطىفبرزي ۋە ھەؾ ـ پەؾ لىٍىپال ثىطىٕي ذەٌىپىٍىىىە
رەٍىٍٕەـىە ئۇضۇٔبرزي .ئەِّب ثۇ ِۇھبعىط ۋە ئۀؽبضالضٔىڭ لوٌىسىىي ئىؿ ثوٌۇپ ،ئۇالضٔىڭ ھەلمي
ئىسى .ئەگەض ئۇالضؼب ذەٌىپىٕي ربٌٍىؽۇظۇـمب ِۇۋەپپەق ثوالٌىؽب ۋە ِەزىٕىسىىي وۈچٍىطىٕي لوؼساپ
لبالٌىؽب ،ذەٌىپە ئۇالضٔىڭ لوٌىسىىي لوضچبلمب ئبٍٍىٕبرزي ۋە ـەھەضٔي لوٌىسا رۇرۇپ رۇضاٌىؽبْ
ِۇززەد ئىچىسە ئۇالضٔي عبظاالـمب ھېچىىّٕىڭ وۈچي ٍەرّەٍززي .ئىفٕي ِبٔب ثۇ ٔۇلزىسىٓ
ثبـٍىؽبْ ئبؼىَالض ھەِّىسىٓ ثۇضۇْ زەضھبي ثىط ذەٌىپە رەٍىٍٕەؾ ئبضظۇؼىسا ھەضىىەرىە ئۆرزي.
ئەگەض ثىطى زەضھبي ذەٌىپىٍىىىە رەٍىٍٕۀّىؽە ،ئۇالض (ئبؼىَالض) ِەزىٕە ذەٌمىگە ئۆظٌىطىٕىڭ
وېڭەؾ ئەظاٌىطىٕي ۋە چوڭ ؼبھبثىٍەضٔي ئۆٌزۈضىسىؽبٍٔىمي ،ذەٌىپىٕي لوثۇي لىٍّىؽبٔالضٔي لەرٍي
لىٍىسىؽبٍٔىمي ۋە ِەزىٕىسە وىّٕي وۆضؼە ئۇٔىّۇ ئۆٌزۈضىسىؽبٍٔىمي ھەلمىسە رەھسىذ ؼبٌّبلچىّۇ
ثوٌۇـزيِ .ۇـۇٔساق عىسزىٌ ۋەظىَەرزە ھەظضىزي ئەٌي رەوىپٕي لوثۇي لىٍسى .ثۇ عبۋاثىٕي ئبڭٍىؽبْ
ذەٌك ئەرىؽي وۈٔي لبٍزب ٍىؽىٍىفمب ِەؼٍىھەرٍىفىپ ربضلبپ وېزىفزي .ئەرىؽي رەٌھە ۋە
ظۇھەٍطٔىّۇ ٍبٍٔىطىؽب ئېٍىپ وېٍىپ ،ھەظضىزي ئەٌىگە ثەٍئەد لىٍسى .ربضىد :ھىغطىَۀىڭ  35ـ
ٍىٍي ،ظۇٌھەعغە ئېَي رۈگەـىە رۆد وۈْ لبٌؽبٔىسى (عۈِە وۈٔي ئىسى).
- 2109عۇئبي :ھەصسىحي ئەٌي سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ خەٌىپىٍىىٕي لوثۇي لىٍغبٔذىٓ
وىَىٕىي جۇٔجي خىضِەجٍىشى
ھەظضىزي ئەٌي ذەٌىپىٍىىٕي لوٌىؽب ئېٍىپال ،ئبٌسى ثىٍەْ عەِئىَەد ِۇلىٍّىمىٕي رەضرىپىە
ؼېٍىفٕي ئوٍالٍززي .ئەِّب ثۇ ئبؼىَالضٔىڭ ِەزىٕىسىٓ چىمىپ وېزىفي ثىٍەْ ِۇٔبؼىۋەرٍىه
ئىسى .ئبؼىَالض ثوٌؽب ،ئبضظۇ ـ ئىؽزەوٍىطى ئەِەٌگە ئبـّبً رۇضۇپ لبٍزىفٕي ھەضگىع ذبٌىّبٍززي.
ھەظضىزي ئەٌي ذەٌىپىٍىىىە رەٍىٍٕۀگۀسىٓ وېَىٓ ،ثەظى ۋاٌىالضٔي ئبٌّبـزۇضۇـمب لبضاض ثەضزى.
ثەظى ؼبھبثىٍەض ۋە ِۆرىۋەضٌەض ئۇٔىڭؽب ۋالزىٕچە ثۇ ۋاٌىالضٔي ئبٌّبـزۇضِبً رۇضۇـي ھەلمىسە
ِەؼٍىھەد ثەضگەْ ثوٌؽىّۇ ،ئۇ ئۆظ لبضاضىسىٓ ٍبّٔىسى .چۈٔىي ئۇ ،ذەٌىپە ذبٌىؽبْ وىفىٕي
ۋەظىپىسىٓ ئېٍىپ ربـالپ ،ذبٌىؽبْ وىفىٕي رەٍىٍٕەـىە وۈچي ٍەرّىؽە ،زۆٌ ەد ھۆوۈِطأٍىمىٕي
لوٌىسا رۇرۇپ رۇضاٌّبٍسىؽبٍٔىمىؽب ئىفىٕەرزي.
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ٍۀە ثىط رەضەپزىٓ ئبؼىَالضِۇ ۋاٌىالض ئبٌّبـزۇضۇٌّىؽۇچە ئۆظ ِەلؽەرٍىطىگە روٌۇق
ٍەرّىگۀٍىىىٕي ثبھبٔە لىٍىفىپِ ،ەزىٕىسىٓ چىممىٍي ئۇٔىّبً رۇضۇۋاالرزي .ئبؼىَالض چىممىٍي
ئۇٔىّىؽب ،ذەٌىپە ھېچمبٔساق ئىفمب ئبضىٍىفبٌّبٍززي ،اﷲٔىڭ لبٔۇٍٔىطىٕي ئىغطا لىٍىؿ
ئىّىبٔىَىزىگە ئىگە ثوالٌّبٍززي .ھەظضىزي ئەٌي ثۇٔىڭؽب روٌۇق لبضاض ثەضگۀسىٓ وېَىٍٓ ،ېڭي
ۋاٌىالضٔي ھەضلبٍؽي ۋىالٍەرٍەضگە ئەۋەرزي .ثبؼطا ۋاٌىٍىمىؽب ئوؼّبْ ئىجٕي ھۇٔەٍفٕي رەٍىٍٕىسى .ثۇ
ظاد ئۀؽبضىالضٔىڭ ِۆرىۋەضٌىطىسىٓ ئىسى .ئوؼّبْ ئىجٕي ھۇٔەٍؿ ثبؼطاؼب ٍېزىپ ثبضؼبٔسا ،وؤب
ۋاٌي ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئبِىط ھېچمبٔساق ٔبضاظىٍىك ثىٍسۈضِەً ۋەظىپىٕي ئۇٔىڭؽب ئۆرىۈظۈپ ثەضزى،
ئەِّب ئۇ ٍەضزىٓ ِەوىىگە لبٍزىپ وەرزي .ھەظضىزي ئەٌي وۇـە ۋاٌىؽي ئەثۇِۇؼب ئەي ئەـئەضىٕي ئۆظ
ۋەظىپىؽىسە لبٌسۇضزى .ئەثۇِۇؼب ھەظضىزي ئەٌىگە ثبـزىال ئۆظىٕىڭ ۋە وۇـە ذەٌمىٕىڭ ثەٍئىزىٕي
ٍوٌٍىؽبٔىسى .ھەظضىزي ئەٌي ؼەھً ئىجٕي ھۇٔەٍفٕي ـبِؽب ۋاٌي لىٍىپ رەٍىٍٕىسى .ئەِّب
ۋەظىپىؽىٕي ربپفۇضۇۋېٍىؿ ئۈچۈْ ِبڭؽبْ ثۇ ظاد ـبَ چېگطىؽىسىٓ وەٍٕىگە لبٍزۇضۇۋېزىٍسى.
ئۇٔي ثەٌىىُ چېگط ا ِۇھبپىعٌىطى ـبَ ۋاٌىؽي ِۇئبۋىَۀىڭ ئەِطى ثىٍەْ لبٍزۇضۇۋەرزي ٍبوي ثوٌّىؽب
ِۇئبۋىَە ٔبِىٕي رىٍؽب ئېٍىپ ئۆظىال لبٍزۇضۇۋەرىۀىسى .ـۇٔساق لىٍىپ ،ھەظضىزي ئەٌي ٍېڭي
ذەٌىپە ثوٌۇؾ ؼۈپىزي ثىٍەْ ئۈچ وىفىٕي ئۈچ ِۇھىُ ۋىالٍەرىە ۋاٌي لىٍىپ رەٍىٍٕەـىە ِۇۋەپپەق
ثوٌسى .ث ۇ ئۈچ ۋىالٍەد عىھبز ۋە چېگطا ئىفٍىطىسا ئەڭ ؼىزطارېگىَىٍىه ئوضۇٔؽب ئىگە ئىسى.
ئۇٔسىٓ ثبـمب ،ھەظضىزي ئەٌي ِەوىىگە ذبٌىس ئىجٕي ئەي ئبغ ئىجٕي ھىفبَ ئىجٕي ئەي ِۇؼىطە
ئەي ِەھعۇِىٕي ۋاٌىٍىممب رەٍىٍٕىسى .ئەِّب ٍېڭي ۋاٌي ِەوىىگە ثبضؼبٔسىٓ وېَىٓ ،پىزٕىسىٓ
لېچىپ ِەز ىٕىسىٓ ٍېٕىپ چىممبْ ذەٌك ئبِّىؽىٕىڭ ،ثۀي ئۇِەٍَەگە ِۀؽۇپ ثىط روپ
وىفىٕىڭ ۋە ۋەظىپىٍىطىسىٓ ئبٍطىٍؽبْ وؤب ۋاٌىالضٔىڭ ئبضلب ـ ئبضلىسىٓ ثۇ ٍەضگە وېٍىپ
ِبوبٔالـمبٍٔىمىٕي وۆضزى .ثۇ ؼەۋەثزىٓ ـەھەض ذەٌمي ثۇ ٍېڭي ۋاٌىٕي لوثۇي لىٍّىسى .ھەظضىزي
ئەٌي ٍۀە ربؼىؽىٕىڭ ئوؼٍي ئۇثەٍسۇٌالھ ئىجٕي ئبثجبؼٕي ٍەِۀگە ۋاٌي لىٍىپ رەٍىٍٕىسى.
ئۇثەٍسۇٌالھ ٍەِۀگە ٍېزىپ ثبضؼبٔسىٓ وېَىٓ ،وؤب ۋاٌي ٍەئال ئىجٕي ئۇِەٍَەِۇ ۋەظىپىٕي ئۇٔىڭؽب
ئۆرىۈظۈپ ثېطىپ ،ئۇزۇي ِەوىىگە لبضاپ ٍوي ئبٌسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ،ئىؽالَ زۆٌىزىٕىڭ ـبِسىٓ
ثبـمب ثبضٌىك ۋىال ٍەرٍىطى ھەظضىزي ئەٌىٕىڭ ذەٌىپىٍىىىٕي لوثۇي لىٍىپ ،ئۇٔىڭ ھۆوۈِطأٍىمىؽب
ثبؾ ئەگسى .ـبَ ۋىالٍىزىٕىڭ ثېفىسا ِۇئبۋىَە ئىجٕي ئەثۇؼۇـَبْ ثبض ئىسىِ .ۇئبۋىَە ھەظضىزي
ئەٌىگە ثەٍئەد لىٍّىسى .ـۇٔساق ثوٌؽىّۇ ،ھەظضىزي ئەٌىٕىڭ ذەٌىپىٍىىي ذەٌك رەضىپىسىٓ
رەؼزىمٍىٕىپ ضەؼّىٍَەـزي .ھەظضىزي ئەٌي ِۇئبۋىَەگىّۇ ئبزەَ ئەۋەرىپ ،ئۇٔىڭ ئۆظىگە ثەٍئەد
لىٍىفىٕي ۋە ھۆوۈِطأٍىمي ئبؼزىؽب وىطىفىٕي رەٌەپ لىٍسى .ئەِّب ِۇئبۋىَە ئىفٕىڭ ٔەرىغىؽىٕي
ۋە ِەزىٕىسىىي ئبؼىَالضٔىڭ ئەھۋاٌىٕىڭ لبٔساق ثوٌىسىؽبٍٔىمىٕي ثبھبٔە لىٍىپ رۇضۇۋاٌسى ۋە
ثەٍئەد روؼطۇ ٌۇق ھېچمبٔساق ئىپبزە ثىٍسۈضِىسى.
- 2110عۇئبي :ھەصسىحي ئەٌي سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇ دەۋسىذىىي ئىغالَ جەِئىَىحىٕىڭ
ئوِوِي ئەھۋاٌي
ھەظضىزي ئەٌي زەۋضىسىىي ئىؽالَ عەِئىَىزىٕىڭ ئەھۋاٌي ثۇضۇٔمي زەۋضٌەضزىٓ پەضلٍىٕىپ
وەرّەٍززيٍ .وٌؽب لوٍۇٌؽبْ ٔىعاَ اﷲٔىڭ ـەضىئىزي ،ئىغطا لىٍىٕؽبْ ۋە ثوٍؽۇٔۇٌؽبْ لبٔۇٔالض
اﷲٔىڭ ھۆوۈٍِىطى ئىسى .ثۇ زەۋضزە ئۆظگەضگەْ ثىطزىٕجىط ٔەضؼە ـۇ ئىسى :ئەٍٕي ۋالىززب
ذەٌمٕىڭ وۈٍٔىطى ئبؼبؼەْ چەن ـ چېگطازا ۋە ئبٌسىٕمي ؼەپٍەضزە ٍۈظ ثەضگەْ ـەرىھ ھەضىىەرٍىطى
ثىٍەْ ئۆرؽە ،ھەظضىزي ئەٌىٕىڭ زەۋضىسە زۆٌەد ئىچىسە ثوٌۇۋارمبْ ِەؼىٍىٍەض ثىٍەْ ِەـؽۇي
ثوٌۇؾ ئىچىسە ئۆرزي .ئوِۇِىٌ عەھەرزىٓ ئېٍىپ ئېَزمبٔسا ذەٌمٕىڭ ِەۋلەؼي ِبٔب ثۇ ئىسى.
ھەظضىزي ئەٌي ذەٌىپىٍىه ۋەظىپىؽىٕي ربپفۇضۇۋاٌؽبٔسىٓ وېَىٓ ،ئۇِۇ ھەظضىزي ئۆِەضگە
ئوذفبؾ لبرزىك لوي ِۇئبِىٍە لىٍىفمب ثبـٍىسى .زۆٌەد ذەظىٕىؽىٕي چىڭ رۇرزي .لۇضەٍفٍەضٔىڭ
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ِەوىە ۋە ِەزىٕىسىٓ چىمىپ ،زۆٌەرٕىڭ ثبـمب ٍەضٌىطىگە ِبوبٍٔىفىفىٕي چەوٍىسى .ئۇ ذەٌمٕىڭ
ربضلىٍىپ وېزىفىسىٓ ئۀؽىطەٍززي .چۈٔىي ثۀي ئۇِەٍَە لەثىٍىؽىسىٓ ثىط روپ وىفي ِەوىىگە
ِبوبٍٔىفىپِ ،ەوىىٍىه ٍەضٌىه ذەٌمٕىڭ ثىط لىؽّي زۆٌەرٕىڭ ثبـمب ِەضوەظٌىطىگە ربضلىٍىپ
وەرىۀىسى .ھەظضىزي ئەٌي ئۀە ـۇٔساق ھەظضىزي ئۆِەضٔىڭ ئىٕزىعاِىٕي لبٍزىسىٓ ٍوٌؽب لوٍۇـمب
رىطىفزي .ئەِّب ثۇ ئبؼبْ ئەِەغ ئىسى .ثۇٔىڭسىٓ ؼىطد ،ھەظضىزي ئوؼّبٕٔي لەرٍي لىٍؽبْ
پىزٕىچىٍەضٔىڭ ِەزىٕىگە ثوٌؽبْ ثېؽىّي رېرىچە زاۋاٍِىفىۋاربرزي .ئۇالضٔىڭ رېگىفٍىه
عبظاٌىطىّۇ رېري ثېطىٍّىگۀىسى.
- 2111عۇئبي :ھەصسىحي ئەٌي سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇ دەۋسىذىىي ِەوىە ِۇوەسسەِىٕىڭ
ئەھۋاٌي
ِەوىە ِۇوەضضەِٕىڭ ئەھۋاٌي ِۇٔساق ئىسى :ھەط ئىجبزىزىٕي ئبٍبؼالـزۇضۇپ ِەزىٕىگە
لبٍزىۋارمبْ ثىط روپ وىفي ٍوٌسا ھەظضىزي ئوؼّبٕٔىڭ ـېھىذ لىٍىٕؽبٍٔىمىٕي ئۇلۇپ لوضلۇپ
وەرزي ۋە ثۇ پىزٕىسىٓ ٍىطاق رۇضۇؾ ئۈچۈْ ٍۀە ِەوىىگە لبٍززي .چۈٔىي ِەوىە رېرىّۇ ثىرەرەض
ثوٌۇپ ،ثۇ ِۇلەززەغ ـەھەض ھېچىىُ رەضىپىسىٓ ثبؼزۇضۇٌّبٍززي ۋە ھېچىىّٕىڭ ربعبۋۇظىؽب
ئۇچطىّبٍززيِ .ەزىٕەٌىه ھبعىالضزىٓ ثبـمب ،ثۀي ئۇِەٍَەگە ئوذ فبؾ ثوٌۇپ ئۆرىەْ ۋەلەٌەضگە
لبرزىك ؼەظەپٍۀگەْ ثەظى لەثىٍىٍەضِۇ ِەوىىگە ئېمىپ وەٌسى .ثۇالضٔىڭ ئبضىؽىسا ھەظضىزي
ئۆِەضٔىڭ ئوؼٍي ئبثسۇٌالھّۇ ثبض ئىسى .ھەظضىزي ئەٌي رەضىپىسىٓ ِەوىىگە ۋاٌي لىٍىپ
رەٍىٍٕۀگەْ ذبٌىس ئىجٕي ئەي ئبغ ئىجٕي ِۇؼىطە لبٍزۇضۇۋېزىٍسىِ ،ەوىە ۋاٌىؽىع لبٌسى .وۆپ
ئۆرّەً( ،ؼبھبثىٍەضٔىڭ ئەڭ ِۆرىۋەضٌىطى ۋە وېڭەؾ ئەظاٌىطىسىٓ) رەٌھە ۋە ظۇثەٍطِۇ ئۇِطە
ھەعٕي ثبھبٔە لىٍىپ ،ھەظضىزي ئەٌىسىٓ ِەوىىگە ثېطىپ وېٍىؿ ئۈچۈْ ئىغبظەد ؼوضىسى.
ئۇالضِۇ ِەوىىگە ثبضؼبٔسىٓ وېَىِٓ ،ەزىٕىگە لبٍزىفٕي ذبٌىّىسى .چۈٔىي ِەوىىٕىڭ ۋەظىَىزي
ھەظضىزي ئوؼّبٕٔىڭ لبرىٍٍىطى لبالٍّىمبٔالـزۇضۇۋەرىەْ ِەزىٕىٕىڭ ۋەظىَىزىسىٓ وۆپ ٍبذفي
ئىسىِ .ەٌۇَ ِەظگىً ئۆرىۀسىٓ وېَىٓ ھەظضىزي ئەٌي رەضىپىسىٓ ِەوىىگە ۋاٌي لىٍىپ
ئەۋەرىٍگەْ ھەظضىزي ئوؼّبٕٔىڭ ئوؼٍي لۇؼؽەَ ِەوىىگە وېٍىپ ٍەضٌەـزي ۋە ھۆوۈِطأٍىمٕي
لوٌىؽب ئبٌسى .پىزٕىسىٓ لېچىپ ثۇ ٍەضگە وېٍىۋاٌؽبْ وىفىٍەض ثۇٔي وۆضۈپِ ،ەوىە ۋەظىَىزىٕي
ئۆظٌىطى ئۈچۈْ پبٍسىؽىع زەپ ئوٍالـزي .ئۇالض ِەوىىسە وۈْ وەچۈضۈـٕىڭ لىَىٍٕىفىپ
وەرىۀٍىىىٕي ،ئۆظٌىطى وۆٔۈپ لبٌؽبْ رىغبضەد ئىفٍىطىٕىڭ ثۇضۇٔمىسەن ئبلّبٍۋارمبٍٔىمىٕي،
ثۇضۇٔمي وۈٔ ٍەضٔىڭ وەٌّەؼىە وەرىۀٍىىىٕي ۋە ثبؼطأىڭ رىغبضەد ئۈچۈْ ئەڭ ِۇۋاپىك ـەھەض
ئىىۀٍىىىٕي وۆضۈپ ٍېزىپ ،ثبؼطاؼب لبضاپ وۆچۈـىە لبضاض ثەضزى .ثبؼطاؼب وۆچۈؾ پىىطىٕي
ئورزۇضىؽب لوٍؽبْ وىفىٍەض ھەظضىزي ئبئىفۀىّۇ ئۆظٌىطى ثىٍەْ ثىٍٍە وېزىفىە لبٍىً لىٍسى.
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍ ھىؽؽبالِٕىڭ ٍۀە ثىط ئبٍبٌي ھەظضىزي ھەـؽۀىڭ لېطىٕسىفي ئبثسۇٌالھ ئۇ
(ھەـؽە) ٔىڭ ئبٌسىٕي روؼّىؽبْ ثوٌؽب ،ئۇِۇ ثبؼطاؼب وەرىەْ ثوالرزي .وۆچّەْ وبضۋاْ ثبؼطاؼب
لبضاپ ٍوٌؽب چىمزي .وبضۋأؽب ئبثسۇضضەھّبْ ئىجٕي ئەرزبة ئىجٕي ئۇؼەٍَىس ئىّبٍِىك لىٍسى.
ئبثسۇضضەھّبٕٔىڭ زازىؽي ئەرزبة پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ،ھەظضىزي ئەثۇثەوطى ۋە ھەظضىزي ئۆِەض
زەۋضٌىطىسە ئۇظۇْ ِۇززەرىىچە ِەوىىٕىڭ ۋاٌىٍىمىٕي لىٍؽبٔىسىِ .ەوىىٕي رەضن ئەرىەْ ثۇ
وبضۋأسىىي وىفىٍەضٔىڭ ؼبٔي  700ئەرطاپىسا ثوٌۇپ ،وۆپچىٍىىىٕي ِەوىە ۋە ِەزىٕە ذەٌمي
رەـىىً لىٍؽبٔىسى .ئۇالضٔىڭ ئبضىؽىسا رەٌھە ،ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئبِىطٍ ،ەئال ئىجٕي ئۇِەٍَە،
ئبثسۇضضەھّبْ ئىجٕي ئەرزبة ۋە ھەظضىزي ئبئىفە لبربضٌىمالضِۇ ثبض ئىسى .ؼەئس ئىجٕي ئەي ئبغ ،ئەي
ِۇؼىطە ئىجٕي ـۇئجە ۋە ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ذبٌىس ئىجٕي ئۇؼەٍَىس لبربضٌىمالض ٍېطىُ ٍوٌسىٓ لبٍزىپ
وەٌسى .ئەِّب ثۇ وبضۋأؽب ٍوٌسا ئۈچ ِىڭؽب ٍېمىٓ ثەزەۋىٌ وېٍىپ لېزىٍسى.
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- 2112عۇئبي :ھەصسىحي ئەٌي سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇ دەۋسىذىىي ِەدىٕۀىڭ ئەھۋاٌي
ِەزىٕىٕىڭ ئەھۋاٌىؽب وەٌؽەنِ ،ەزىٕە ذەٌمي ھەظضىزي ئەٌىٕي ھۆضِەرٍەٍززي .چۈٔىي ئۇ ـۇ
ظاِبْ وىفىٍىطىٕىڭ ئەڭ ئۈؼزۈٔي ۋە ئەڭ ئەۋظىٍي ثوٌۇپ ،ئۇٔىڭسىّٕۇ ئەۋظەٌٍىطى ئبٌٍىجۇضۇْ
ۋاپبد ثوٌؽبٔىسى .ھەظضىزي ئەٌي ۋەظىپىٕي ربپفۇضۇپ ئېٍىپال ،ؼبھبثىٍەض ئۇٔىڭسىٓ ثۇ لبٔروضالضٔىڭ
رېگىفٍىه عبظاٌىطىٕي ثېطىفىٕي رەٌەپ لىٍسى .ئۇالض زېّىؽىّۇ ،ھەظضىزي ئەٌي ثۇٔي ثىٍەرزي.
ئەِّب ئۇ ۋەظىَەرٕىڭ ِۇلىٍّىف ىفىٕي ۋە ذەٌىپىٍىىٕىڭ ثبضٌىك ذەٌمٕىڭ لوٌٍىفىؽب ئېطىفىپ،
وۈچٍۈن ھبٌؽب وېٍىفىٕي وۈرەرزي .چۈٔىي ئۇ ،ثۇ ئبؼىَالض ِەزىٕىسىٓ چىمىپ وەرّىگىچە
ئۆظىٕىڭ ضەھجەضٌىه ھولۇلىٕي ئىفٍىزەٌّەٍسىؽبٍٔىمىٕي ٔبھبٍىزي ٍبذفي ثىٍەرزي .ئۇٔىڭ ئۈؼزىگە،
زۆٌەرٕىڭ ثەظى ٍەضٌىطى رېري ئۆظىگە ثەٍئەد لىٍّىؽبٔىسى .ھەظضىزي ئەٌي ذەٌممە لبرزىك لوٌٍۇق
ثىٍەْ ِۇئبِىٍە لىٍىفمب ثبـٍىسى .ھەق ٍوٌىسا لىٍچە ثىرەؼزەٌىه لىٍّبٍززي .ـۇڭب ثەظىٍەض
ئۇٔىڭؽب ۋەظىَەد ِۇلىّالـمىچە ِۇئبۋىَۀي ـبِٕىڭ ۋاٌىٍىمىؽب لوٍۇـىٕي ،رەٌھۀي ثبؼطاؼب،
ظۇثەٍطٔي وۇـەگە ۋاٌي لىٍىپ رەٍىٍٕىفىٕي ئېَزمبْ ثوٌؽىّۇ ،ئۇ ثۇ رەوٍىپٕي لەرئىٌ لوثۇي
لىٍّىسى .چۈٔىي ئۇٔىڭ ِەؼٍىھەرچىؽي ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئبثجبؼّۇ ئۇٔىڭ ثىٍەْ پىىىطزاؾ ئىسى.
ۋەظىَەد ـۇ لەزەض ٍبِبْ ئىسىىي ،ھەظضىزي ئەٌي ـبِٕي زۆٌەد ضەھجەضٌىىىگە ثوٍؽۇٔسۇضۇؾ
ِەلؽىزىسە ذەٌمٕي ئەؼىەض ثوٌۇـمب چبل ىطزى ۋە ئۇالضٔىڭ ثۇ ئىفٕي پەلەرال ذبٌىّبٍسىؽبٍٔىمىٕي
وۆضۈپ ٍەرزي .ـۇٔساق ثوٌؽىّۇ ،ھېچىىّٕي ِەعجۇضٌىّىسى ،پەلەد پىسائىٌ ثوٌۇپ
لبرٕبـمبٔالضزىٕال ثىط لوـۇْ رۈظزى .لوـۇٕٔىڭ رۇؼىٕي ئۆظ ئوؼٍي ِۇھەِّەز ئەي ئەوجەض ئىجٕي ئەي
ھۀەـىَگە رۇرمۇظزى .ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئبثجبؼٕي ئوڭ لبٔبرمب ،ئۆِەض ئىجٕي ئەثۇ ؼەٌەِۀي ؼوي لبٔبرمب
لوٍسى .ئەثۇ ٌەئال ئىجٕي ئبِىط ئىجٕي ئەي عەضضاھٕي رۇضـبۋۇي ثېگي لىٍىپ رەٍىٍٕەپ ،ـبِؽب
ٍۈضۈؾ لىٍسى .لۇؼؽەَ ئىجٕي ئبثجبؼٕي ِەزىٕىگە ٔبئىت لىٍىپ لوٍسى ،ئبٔسىٓ ئۆظى رەٍىٍٕىگەْ
ِىؽىط ۋاٌىؽي لەٍػ ئىجٕي ؼەئسوە ،وۇـە ۋاٌىؽي ئەثۇ ِۇؼب ئەي ئەـئەضىگە ۋە ثبؼطا ۋاٌىؽي
ئوؼّبْ ئىجٕي ھۇٔەٍفىە ذەۋەض ٍوٌالپ ،ئۇالضٔي ئۆظىٕىڭ ثۆٌگۈٔچىٍەضگە لبضـي ثبـالرمبْ
ھەضىىىزىگە چبلىطزى .ثۇٔىڭسىٓ وۆضۈۋېٍىفمب ثوٌىسۇوي ،ھەظضىزي ئەٌي ھەظضىزي ئوؼّبٕٔىڭ
لبرىٍٍىطىٕي ئۆظىگە ٍېمىٓ ٍوالرّىؽبٔىس ى ۋە ئۇالضٔىڭ ھېچجىطىگە ۋەظىپە ثەضِىگۀىسى .ھبٌجۇوي،
ئۇالضٔىڭ ئبضىؽىسىّۇ ٔبھبٍىزي وۈچزۈڭگۈض ۋە رەٌۋە وىفىٍەض ثبض ئىسى .ھەظضىزي ئەٌي ثۇ ثبؾ
ئبؼطىمي ئىچىسە رۇضؼبْ ۋالىززب ،ثىط روپ وىفىٕىڭ ِەوىىسىٓ ثبؼطاؼب وۆچىۀٍىىي ھەلمىسىىي
ذەۋەضٔي ربپفۇضۇۋاٌسى ۋە لوـۇٕٔي ثبـالپ زەضھبي ثبؼطاؼب لبضاپ ئبرالٔسى .ثۇ وىفىٍەض ثبؼطاؼب
ٍېزىپ ثېطىفزىٓ ثۇضۇْ ئۇالضٔىڭ ئبٌسىٕي روؼّبلچي ثوٌسى ،ئەِّب وېَىٓ لبٌؽبٔىسى .ھەظضىزي
ئەٌي ھەضىىەد ٍۆٔىٍىفىٕي ـبِسىٓ ثبؼطاؼب ئۆظگەضرىەْ چبؼساِ ،ەزىٕىگە ؼەھً ئىجٕي ھۇٔەٍفٕي
ٔبئىت لىٍىپ ،لۇؼؽەِٕي ِەوىىگە ئەۋەرزي .ھەظضىزي ئەٌي ظىمبض زېگەْ ٍەضگە ٍېزىپ وېٍىپ ،ثۇ
ٍەضزە ثبـمب ۋىالٍەرٍەضزىٓ وېٍىسىؽبْ ٍبضزەِچي لوـۇٕٔي وۈرزي.
- 2113عۇئبي :ھەصسىحي ئەٌي سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇ دەۋسىذىىي ِىغىشٔىڭ ئەھۋاٌي
ِىؽىطٔىڭ ئەھۋاٌىؽب وەٌؽەن ،ھەظضىزي ئەٌي رەضىپىسىٓ ۋاٌي لىٍىپ رەٍىٍٕۀگەْ لەٍػ
ئىجٕي ؼەئس ئىجٕي ئۇثبز ھېچمبٔساق لبضـىٍىممب ئۇچطىّىؽبْ ھبٌسا ِىؽىطؼب وىطزى .لەٍػ ئىجٕي
ؼەئس ِىؽىطؼب ٍېزىپ وەٌگۀسىٓ وېَىٓ وۆپچىٍىه ذەٌمٕىڭ لبضـي ئېٍىفىؽب ئۇچطىسى .پەلەد
ئبظؼىٕە وىفىٍەضال ثەٍئەد لىٍّىسى .وىَىٓ ۋاٌي لەٍػ ھەظضىزي ئەٌي ثىٍەْ وۆضۈـۈؾ ئۈچۈْ
ِەزىٕىگە لبٍززي .ئۇٔىڭ ئوضٔىؽب ھەظضىزي ئەثۇثەوطىٕىڭ ئوؼٍي ِۇھەِّەز چىمزي ئۇ
ئىرزىالپچىالضؼب لبضـي رۇضاٌّىسى .ھەظضىزي ئەٌي ئۇٔي ۋەظىپىؽىسىٓ ئېٍىپ ،ئۇٔىڭ ئوضٔىؽب ئەي
ئەـزەض ئەْ ٔبھئىٕي رەٍىٍٕىسى .ئەِّب ئەي ئەـزەض ۋەظىپىؽىٕي ربپفۇضۇۋاٌؽىٍي ِىؽىطؼب ِبڭؽبْ
ٍوٌسا ظەھەضٌىٕىپ ئۆٌسى .ھەظضىزي ئەٌي ثۇ لېزىُ ِىؽىطٔىڭ ِۇلىٍّىمىٕي لوؼساپ رۇضۇؾ
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ِەلؽىزىسە ِۇھەِّەزٔي لبٍزب ۋاٌىٍىممب لوٍسى ۋە وۇـە ذەٌمىگە ذەۋەض ٍوٌالپ ئۇالضٔي ِۇھەِّەزوە
ٍبضزەَ ثېطىفىە چبلىطزى .ئەِّب ھېچىىُ چىمّىؽبچمبِ ،ەعجۇضىٌ ثوٌؽىّۇ وىچىه ثىط لوـۇْ
ئەۋەرىٍسى .ئەپؽۇؼٍىٕبضٌىمي ،ثۇ لوـۇْ رېري ِىؽىطؼب ثبضِبً رۇضۇپ ئەِط ئىجٕي ئبغ
ِۇئبۋىَۀىڭ ٔبِىسا ِىؽىطٔي ئىفؽبي لىٍسى ۋە ۋاٌي ِۇھەِّەز ئىجٕي ئەثۇثەوطىٕي ئۆٌزۈضىۋەرزي .
ـۇٔىڭ ثىٍەْ ،ھىغطىَۀىڭ  38ـ ٍىٍىسىٓ ئېزىجبضەْ ِىؽىط ۋىالٍىزي ھەظضىزي ئەٌي
ذەٌىپىٍىىىٕىڭ ؼىطرىسا لبٌسى.
- 2114عۇئبي :ھەصسىحي ئەٌي سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇ دەۋسىذىىي وۇپۀىڭ ئەھۋاٌي
وۇـەگە وەٌؽەن ،ثۇ ٍەضٔىڭ وؤب ۋاٌىؽي ئەثۇِۇؼب ئەي ئەـئەضى ئىسى .ھەظضىزي ئەٌي ذەٌىپە
ثوٌؽبٔسىٓ وېَىٓ وۈـە ذەٌمىٕىڭ ئۇٔىڭؽب ثوٌؽبْ ھۆضِىزي ۋە ٍېمىٍٕىمي ؼەۋەثىسىٓ ئۆٔي
ۋەظىپىؽىسىٓ ئېٍىۋەرّىسى .ئەِّب وۇـە ذەٌمىٕىڭ ؼىَبؼىٌ وۆظ لبضىفي ثىط ـ ثىطىگە
ئوذفىّبٍززي .ھەظضىزي ئەٌي ئەثۇ ِۇؼبؼب ذەۋەض ٍوٌالپ ،ئۇٔىڭ ئىرزىالپچىالضؼب لبضـي لبرزىك
لوي ثوٌۇـىٕي ئەِط لىٍؽبْ ثوٌؽىّۇ ،ئۇ ِىسىطالپّۇ لوٍّىسى .ھەظضىزي ئەٌي ئۇٔي لبٍىً لىٍىؿ
ئۈچۈِْ ،ۇ ھەِّەز ئىجٕي ئەثۇثەوطى ثىٍەْ ِۇھەِّەز ئىجٕي عبـەضٔي ئەۋەرزي .ئەِّب ثۇٔىڭّۇ
پبٍسىؽي ثوٌّىسى .ئۇٔسىٓ وېَىٓ ،ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئبثجبغ ثىٍەْ ئەي ئەـزەضٔي ئەۋەرزي.
ثۇٔىڭسىّٕۇ ثىط ٔەرىغىگە ئېطىفەٌّىگۀسىٓ وېَىٓ ،ئوؼٍي ھەؼەْ ثىٍەْ ئبِىط ئىجٕي ٍبؼىطٔي
ئەۋەرزي .ھەظضى زي ھەؼەْ وۇـە ذەٌمىگە ٔبھبٍىزي ئوضۇٍٔۇق ذىزبة لىٍسى ۋە ئۇالضٔي ذەٌىپىگە
ٍبضزەٍِىفىفىە چبلىطزى .ئۇٔىڭ ذىزبثي ذەٌممە ثەوّۇ چوڭمۇض رەؼىط لىٍسى ۋە ئۇ ِەزىٕىگە
لبٍزمبٔسا ،ثىط لبٔچە ِىڭ وىفي ئۇٔىڭؽب ھەِطاھ ثوٌۇپِ ،ەزىٕىگە وەٌسى .ئۇالضٔىڭ ثەظىٍىطى
ـىطاد زەضٍبؼىسىٓ ئۆرزيٍ ،ۀە ثىط لىؽّي لۇضۇلٍۇق ئبضلىٍىك ئىٍگىطىٍىسى ،عەِئي ؼبٔي ئبٌزە
ِىڭ ئەرطاپىسا ئىسى.
- 2115عۇئبي :ھەصسىحي ئەٌي سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇ دەۋسىذىىي ثبعىشأىڭ ئەھۋاٌي ۋە جۆگە
ئۇسۇؽي ۋەلەعي
ثبؼطاؼب وەٌؽەن ،ھەظضىزي ئەٌي ثبؼطاؼب ئوؼّبْ ئىجٕي ھۇٔەٍفٕي ٍېڭي ۋاٌي لىٍىپ
رەٍىٍٕىگۀىسى .ئوؼّبْ ۋەظىپىؽىٕي ربپفۇضۇۋېٍىؿ ئۈچۈْ ثبؼطاؼب وەٌگىٕىسە ،وؤب ۋاٌي
ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئبِىط ثبؼطأي رەضن ئېزىپِ ،ەوىىگە لبضاپ ٍوي ئبٌسى .ـەھەض ذەٌمي ثىط
ٔەچچىگە ثۆٌۈٔۈپ وەرىەْ ثوٌۇپ ،ؼىَبؼىٌ ھبۋاؼي ٔبچبض ئەھۋاٌسا ئىسى .زەي ـۇ ۋالىزالضزا،
ِ ەوىىسىٓ وەٌگەْ وۆچّۀٍەض ثبؼطاؼب وىطزى .ئىىىي رەضەپ ثىط ـ ثىطى ثىٍەْ رۇرۇـۇپ لبٌؽىٍي
ئبظ لبٌسى .ھەظضىزي ئبئىفە ثۇ ئىفمب ئبضىالـزي ۋە ۋاٌي ئوؼّبٕٔىڭ رەضەپساضٌىطىّۇ ئىىىىگە
ثۆٌۈٔۈپ ،ثىط لىؽّي ھەظضىزي ئبئىفە رەضەپىە ئۆرۈپ وەرزي .ثۇالضٔىڭ ثېفىسا ھەوىُ ئىجٕي عەثەٌە
ئەي ئبثسى ثوٌۇپ ،ثۇ ئبزەَ ئۆوزىچىٍەضزىٓ ثىطى ئىسى ۋە ئەٍٕي ۋالىززب ھەظضىزي ئوؼّبٔؽب رىً
رەگىۈظۈپ ،پىزٕە رېطىؽبٔىسى .ثۇ ئبزەَ ئىىىي رەضەپٕي ثىط ـ ثىطىگە وۈـىۈضرۈپ ،ئەڭ ئبذىطى
ئبضىؽب ظىسزىَەد ؼبٌسى .ظىسزىَەد وۈچٍىٕىپ وېزىؿ ئبٌسىسا رۇضارزي .ئەِّب ِۇؼۇٌّبٔالض
پەؼىوٍؽب چۈـۈپ وېٍىفىُ ھبؼىً لىٍسى .چۈٔىي ،ھەض ئىىىي رەضەپ ثىط ـ ثىطىگە زۈـّەْ
وۆظى ثىٍەْ لبضىّبٍززي .زەي ئەوؽىچە ،ثىط ـ ثىطىٕي ئۆظٌىطىٕىڭ لېطىٕسىفي زەپ ثىٍەرزي .ثۇ
ئىفزىٓ ذەۋەض ربپمبْ ھەظضىزي ئەٌي ثبؼطا ۋاٌىؽي ئوؼّبٕٔي رۀمىسٌەپِ « :ۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ
ئبضى ؽىسا رەپطىمچىٍىك چىمىفىٕىڭ ئبٌسىٕي ئېٍىؿ ئۈچۈْ رەٌھە ثىٍەْ ظۇثەٍطٔىڭ ثەٍئەد
لىٍىفي ئۈچۈْ ثېؽىُ ئىفٍىزىٍگۀىسى» زېسى.
ـۇ ئىفزىٓ وېَىٓ ،ۋاٌي ئوؼّبْ ئىجٕي ھۇٔەٍفٕىڭ رەضەپساضٌىطى ئبظىَىپ ،ئۇٔي
لوٌالٍسىؽبٔالض لبٌّىسى .ثۇ ثەزٔىَەرٍەض ئۇٔي رۇرۇۋېٍىپ ،ظىٕسأؽب لب ِىسى ۋە ئۇٔىڭ لبؾ ـ
ؼبلبٌٍىطىٕي پۈرۈٍٔەً ٍۇٌۇپ ربـٍىسى .ئبٔسىٓ ئۇٔي ثبؼطازىٓ لوؼٍىۋەرزي .ئوؼّبْ ثبؼطازىٓ

506

www.uyghurmuslim.com www.fb.com/uighurawazi uighurawazi@yahoo.com
ھەظضىزي ئەٌىٕىڭ لبضاضگبھي ظى ـ لبضؼب ٍېزىپ وەٌسى .ھېٍىّۇ ٍبذفي ئۇ ثۇ ئىفزىٓ ئبؼبٔال
لۇرۇٌۇپ لبٌسى ۋە ئۆٌزۈضۈٌّىسى .ئۇ ثبؼطازىٓ لوؼالپ چىمىطىٍؽبٔسىٓ وېَىٓ ،ذەٌممە
ئبثسۇضضەھّبْ ئىجٕي ئەرزبة ئىجٕي ئۇؼەٍَىس ۋاٌي ثوٌسى ۋە ـەھەض ِەوىىسىٓ وەٌگەْ
ئىفؽبٌچىالضٔىڭ لوٌىؽب ئۆرزي .ئەٍٕي ۋالىززب ،ثبؼطازىٓ ِەزىٕىگە ثېطىپ ،ھەظضىزي ئوؼّبٕٔىڭ
لەرٍي لىٍىٕىفىؽب لبرٕبـمبْ ئبؼىَالضٔىڭ (ھەضلۇغ ئىجٕي ظۇھەٍط ئەي ئبزىَسىٓ ثبـمب) ھەِّىؽي
ئۆٌزۈضۈٌسى .ئۆٌزۈضۈٌگۀٍەضٔىڭ ئبضىؽىسا ،ئبؼىَالضٔىڭ وبرزىجېفي ھەوىُ ئىجٕي عەثەي ئەي
ئبثسىّۇ ثبض ئىسى .لبرىٍالضٔىڭ ئۆٌزۈضۈٌۈـي ِەؼىٍىٕىڭ ھەي ثوٌۇـىؽب ٍەرّىسى ،ئەوؽىچە،
ئېچىفمبْ ٍبضىؽب رۇظ ؼەپىۀسەن ثوٌۇپ ،لبرىٍالض ِۀؽۇپ ثوٌؽبْ لەثىٍىٍەضٔىڭ لوظؼىٍىپ
وېزىفىگە ؼەۋەة ثوٌسى.
ثۀي ئبثسۇٌمەٍػ لەثىٍىؽىّۇ ثۇ لەثىٍىٍەضٔىڭ ئىچىسە ثوٌۇپ ،ھەوىُ ئىجٕي عەثەٌٕىڭ
ئۆٌزۈضۈٌۈـي ثىٍەْ ئىؽَبْ وۆرۈضۈپ ،ھەظضىزي ئەٌىگە لبضـي ٍۈضزى .ھبٌجۇوي ،ھەظضىزي ئەٌي ئۆظ
وۆڭٍىسە ثۇالضٔىڭ ئۆٌزۈضۈٌۈـىٕي ـۇٔچە ئۈِىس لىٍؽىّۇٌ ،ېىىٓ ثۇ ھەلزە ھېچمبٔساق ئەِط ـ
پەضِبْ چۈـۈضِىگۀىسى .چۈٔىي ئۇ ثۇ ئىفٕىڭ ئبلىۋىزىٕي ئوٍالـّبً رۇضۇپ ،ئبٌسىطالؽبٍٔىك
ثىٍەْ لبضاض ثېطىفٕىڭ روؼطا ثوٌّبٍسىؽبٍٔىمىٕي ئوثساْ ثىٍەرزي .ثبؼطأي ئىفؽبي لىٍؽبْ وۈچٍەض
ھەظضىزي ئوؼّبٕٔىڭ ثبـمب لبرىٍٍىطىٕي عبظاالؾ ئۈچۈْ ثبـمب ـەھەضٔىڭ ِەؼئۇٌٍىطىؽىّۇ ذەۋەض
ٍوٌٍىسى .ھەظضىزي ئەٌي ثۇ ۋەلۀي رىٕغىزىؿ ِەلؽىزىسە ئەي لەئمە ئىجٕي ئبِىط ئەد رەِىّىٕي
ثبؼطاؼب ئەٌچي لىٍىپ ئەۋەرزي .ھەظضىزي ئەٌىٕىڭ ثۇ ئەٌچىؽي ھەظضىزي ئبئىفە ،رەٌھە ۋە
ظۇثەٍطٌەض ثىٍەْ وۆضۈـۈپ ،ئۇالضؼب پىزٕىچىٍەضٔىڭ ئۆٌزۈضۈٌۈـي ثىٍەْ ذەٌمٕىڭ پبضچىٍىٕىپ
وېزىسىؽبٍٔىمىٕي ،ئەگەض ثۇ ئىٕزىمبَ ھەضىىەرٍىطى ھەِّە ٍەضزە ئېٍىپ ثېطىٍؽب ،ۋەظىَەرٕىڭ
رېرىّۇ ذەرەضٌىه ئەھۋاٌؽب چۈـۈپ لبٌىسىؽبٍٔىمىٕي چۈـۀسۈضزى .لەئمۀىڭ ؼۆظى ئۇالضؼب ٍبلزي .
ئۇالض« :ئەگەض ھەظضىزي ئەٌىّۇ ِۇـۇٔساق زەپ لبضىؽب ،ثىع ئۇٔىڭ ثىٍەْ ئىززىپبق رۈظۈـىە ضاظى»
زېَىفزي .لەئمە ثبؼطازىٓ لبٍزىپ ثېطىپ ،ھەظضىزي ئەٌىگە ئۆظٌىطىٕىڭ ئبضىؽىسا ثوٌۇپ ئۆرىەْ
ؼۆھجەرٕي ٍەرىۈظزى .ھەظضىزي ئەٌي ثۇ ئىفمب ثەوّۇ ؼۆٍۈٔسى .وۆپ ئۆرّەً ،ثبؼطازىٓ ھەظضىزي
ئەٌىٕىڭ ظىمبضزىىي لبضاضگبھىؽب ھەٍئەرٍەض وەٌسى .ۋەظىَەد ِۇلىٍّىفىپ ،ثۀي ِۇزاض ،ثۀي ضاثىئە،
ٍەِۀٍىىٍەض لبربضٌىك ھەض رەضەپىە ثۆٌۈٔۈپ وەرىەْ ذەٌك روپي ثىط ـ ثىطى ثىٍەْ ثىطٌىفىفىە ۋە
ھەِّەٍٍەْ ئىززىپبلٍىفىفزىٓ ؼۆظ ئېچىفمب ثبـٍىسى .ذەٌك ئىفالضٔىڭ ئبؼزب ـ ئبؼزب ئىعىؽب
چۈـۈۋارمبٍٔىمىٕي ھېػ لىٍىفزي .ئۇالضؼب ٔىؽجەرەْ پۈرۈْ ئ ۈِّەرٕىڭ ثىطٌىفىفىگە ٔبھبٍىزي ئبظ
ۋالىذ لبٌؽبٔىسى .ثبؼطاٌىمالض ئۆظ ئبضا ِەؼٍىھەرٍىفىپ ،ثۇ ِەؼىٍىٕي ثىطٌىىزە ھەي لىٍىؿ
ئۈچۈْ ھەظضىزي ئەٌىٕي چبلىطزى .ھەظضىزي ئەٌىّۇ ئۇالضٔىڭ چبلىطىمىؽب عبۋاثەْ ھەضىىەرٍۀسى.
ھەظضىزي ئەٌىٕىڭ لوـۇٔىؽىّۇ ؼولۇ ٔۇپ وىطىۋاٌؽبْ ھەظض ىزي ئوؼّبْ ھەلمىسە پىزٕە ـ پبؼبد
پەٍسا لىٍؽبْ لبرىٍالض زەضھبي ٍېڭي ثىط پىزٕە رېپىؿ ئۈچۈْ ئۆظ ئبضا ِەذپىٌ ئۇچطىفىفمب
ثبـٍىسى .ئۇالضٔي رەـىىٍٍىگەْ ٍەِۀٍىه ِەـھۇض وبرزىجبؾ ٍەھۇزىٌ ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ؼەثە
ھېچمبٍؽىٕىڭ پىىطىٕي لوثۇي وۆضِىسىٔ .ىھبٍەد ،ئۇالض ئىىىي رەضەپ ثىط ـ ثىطىگە ٍېمىٕالپ
وەٌگۀسە ثىط ثبھبٔە رېپىپ ئبضىسا ظىسزىَەد پەٍسا لىٍىؿ ئبضلىٍىك لبٍزب پىزٕە رېطىفمب لبضاض ثەضزى.
ئىىىي رەضەپٕىڭ لوـۇٍٔىطى ثىط ـ ثىطىگە ٍېمىٓ ٍەضگە وېٍىپ لبضاضگبھ لۇضۇـزي .ھەظضىزي ئەٌي
ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئبثجبؼٕي رەٌھە ۋە ظۇثەٍطگە ئ ەٌچي لىٍىپ ئەۋەرزي .ئۇالضِۇ ِۇھەِّەز ئىجٕي
رەٌھۀي ھەظضىزي ئەٌىگە ئەٌچي لىٍىپ ئەۋەرزي .ئۇ وېچە ئىززىپبلٍىفىؿ ؼۆھجەرٍىطى ثىٍەْ
رىٕچٍىك ئىچىسە ئۆرزي .ھەظضىزي ئەٌىٕىڭ لبضاضگبھي ثبؼطاؼب ٍېمىٓ ثوٌۇپ ،ثبؼطاٌىمالضٔىڭ
لبضاضگبھىّۇ ئۇٔىڭ چېسىطىؽب ٍېمىٓ ثىط ٍەضزە ئىسى .پىزٕىچىٍەض زەضھبي ھەضىىەرىە ئۆرزي .ئبۋۋاي
ئەضظىّەغ ثبھبٔىٍەض ثىٍەْ ئىىىي رەضەپ ثبٌىٍىطىٕىڭ ئبضىؽىسا ؼەۋؼب چىمبضزى .ثبٌىالضٔىڭ

507

www.uyghurmuslim.com www.fb.com/uighurawazi uighurawazi@yahoo.com
وەٍٕىسىٓ لۇٌالض ئبضىالـزي ۋە ئۇالضٔىڭ وەٍٕىسىٓ چۈپطۀسە ئىٕؽبٔالض ئىفٕي ئۇٌؽبٍززي.
پىزٕىچىٍەض ثۇ رەضەپٍەضٔىڭ ھېچجىطىسە ٍوق ئىسى .ئۇالض ئۆظٌىطىٕىڭ ئبـىبضىٍىٕىپ لېٍىفىسىٓ ۋە
پىالٍٔىطىٕىڭ پبؾ ثوٌۇپ لېٍىفىسىٓ ئۀؽىطەپ ؼەۋؼبالضٔىڭ ئىچىگە لەرئىٌ وىطِەً،
ئبؼزىطرزىٓ وۆظىزىپ رۇضزىٔ .ىھبٍەد ،ثۇ ۋەلە ـۇٔساق ٍوؼىٕبپ وەرزىىي ،ھەض ئىىىي رەضەپٕىڭ
ئەؼىەضٌىطى ثىط ـ ثىطىگە ھۇعۇَ لوظؼبؾ ئۈچۈْ ئۇضۇؾ رەٍَبضٌىمىؽب وىطىفىپ وەرزي .ھەظضىزي
ئەٌي ئبضىسىىي ثوؾ ِەٍسأؽب چىمىپ ،رەٌھە ثىٍەْ ظۇثەٍطٔي ٍېٕىؽب چبلىطزى ۋە ظۇثەٍطزىٓ:
«ؼەْ ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ؼبڭب ” :ؼەْ (ھەلؽىع ثوٌؽبڭّۇ) ئەٌي ثىٍەْ رولۇٔۇـۇپ لبٌىؽەْ“ ...
زېگۀٍىىي ٍبزىڭسىّۇ؟» زەپ ؼوضىسى .ثۇٔي ئبڭٍىؽبْ ظۇثەٍط لىٍؽبْ ئىفىؽب لبرزىك پۇـبٍّبْ
لىٍسى ۋە « :ـۇٔساق ٍبزىّسا ،ئەگەض ثۇضۇٔطاق ٍبزىّؽب وەٌگەْ ثوٌؽب ،ثۇ ٍەضٌەضگىچە وەٌّىگەْ
ثوالرزىُ» زېسى ۋە ئۇ ٍەضزىٓ چىمىپ وۆظزىٓ ؼبٍىت ثوٌسىِ .ىڭ ئەپؽۇغ ،عۀٕەد ثىٍەْ
ذۇؾ ثېفبضەد ثېطىٍگەْ ئوْ وىفىٕىڭ ثىطى ثوٌؽبْ ثۇ چوڭ ؼبھبثە ۋازىػ ؼىجب (ـىطالض
ۋازىؽي) زېگەْ ٍەضگە وەٌگۀسە ئىجٕي عۇضِۇظ ئىؽىٍّىه ثىط لبٔروضٔىڭ ؼۇٍىمەؼزي ثىٍەْ
ـېھىذ ثوٌسى.
ؼەثە رەـىىٍٍىىىسىىي پىزٕىچىٍەض ئبذىطى ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ثىط ـ ثىطىٕي لىطؼىٓ لىٍىسىؽبْ
ئۇضۇـٕي ثبـٍىزىفمب ِۇۋەپپەق ثوٌسى .ھەظضىزي ئەٌي ئۇضۇؾ ثبـٍى ٕىفزىٓ ثۇضۇْ ھەضلبٍؽي
رەضەپٍەضگە لوضاي ربـالؾ ھەلمىسە ئەڭ ئبذىطلي چبلىطىمىٕي لىٍسى .ئەِّب ئىؿ ئبٌٍىجۇضۇْ ئۇٔىڭ
وؤزطوٌٍىمىسىٓ چىمىپ ثوٌؽبٔىسى .ئىىىي لوـۇْ ثىط ـ ثىطىگە لبضاپ ئېزىٍسى .ثبؼطا لوـۇٔي 30
ِىڭ وىفىسىٓ ئبضرۇلطاق ثوٌۇپ ،ھەظضىزي ئەٌىٕىڭ لوِبٔسأٍىمى سىىي وۇـە لوـۇٔىٕىڭ ؼبٔي 20
ِىڭ ئەرطاپىسا ئىسى .ربضىد ،ھىغطىَەرٕىڭ  36ـ ٍىٍي عەِبزىَەٌئبذىط ئېَىٕىڭ ئبذىطلي وۈٍٔىطى
ئىسى.
ھەظضىزي ئبئىفە ِىٕىۋاٌؽبْ رۆگىٕىڭ ئبٌسىسا لبٍٔىك عەڭ ٍۈظ ثەضزى .رۆگىٕىڭ چۇٌۋۇضىٕي
رۇرۇۋاٌؽبْ ھبٌسا ،ھەظضىزي ئبئىفۀي لوؼساۋارمبْ  70ئبزەَ ئۆٌزۈضۈٌسى .ئبذىطىسا ،ھەظضىزي
ئبئىفۀىڭ ٔەزە ئىىۀٍىىىٕي ثبـمىالضٔىڭ ثىٍىپ لبٌّبؼٍىمي ئۈچۈْ رۆگىؽىٕىڭ پۇرٍىطى
چېپىپ ربـالٔؽبٔسىٓ وېَىٓ ،ئۇضۇؾ ئبؼزب ـ ئبؼزب پەؼىوٍؽب چۈـزي .ثۇ ئۇضۇـزب ثبؼطاٌىمالض
ٍېڭىٍسى .رەٌھە ئېؽىط ٍبضىالٔؽبْ ثوٌۇپٍ ،بضىؽىسىٓ روذزىّب ً لبْ ئبلبرزي .ثبؼطاٌىمالض ھەظضىزي
ئبئىفۀي ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ھبٌەـٕىڭ ئۆٍىگە ٍۆرىىسى .ثۇ ،ثەوّۇ ئېچىٕىفٍىك ثىط پبعىئە ئىسى.
ربضىرچىالضؼب ئبؼبؼالٔؽبٔسا ،ثبؼطا لوـۇٔىسىٓ ئوْ ِىڭ ،ھەظضىزي ئەٌي لوـۇٔىسىٓ ثەؾ ِىڭ
وىفي ـېھىذ ثوٌؽبٔىسى.
- 2116عۇئبي :ھەصسىحي ئەٌي سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ئبئىؾە سەصىَەٌالھۇ ئۀھبٔي ٍولٍىؾي
ئۇضۇـزىٓ وېَىٓ ،ھەظضىزي ئەٌي ھەظضىزي ئبئىفۀي ٍولٍىسى .ئۇٔىڭؽب لبضـي ؼۆظ ـ چۆچەن
ربضلبرمبٔالضٔي عبظاٌىسى .ضەعەة ئېَىٕىڭ ثبـٍىطىسا ،ھەظضىزي ئبئىفۀي لېطىٕسىفي ِۇھەِّەز
ثىٍەْ ثىٍٍە ئۇظىزىپ لوٍؽبْ ۋالىززب ،وىفىٍەضٔىڭ ئۇٔىڭؽب الٍىمىسا ھۆضِەد وۆضؼىزىفىٕي
رەۋؼىَە لىٍسى .ۋە « :ھەظضىزي ئبئىفە پەٍؽەِجىطىّىعٔىڭ ھەض ئىىىي زۇَٔبٌىك ئبٍبٌىسۇض» زېسى.
ئبٔسىٓ ئۇٔىڭ لوٌىؽب وۆپ ِىمساضزا پۇي ثېطىپ ،ئۇٔىڭؽب رەؼەٌٍىٌ ثېطىفىە رىطىفزي ۋە ثىط روپ
ئبٍبٌٕي ئۇٔىڭ ذىعِەرىبضٌىطى لىٍىپ رەٍىٍٕىسى .ھەظضىزي ئەٌي ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ھبٌەـٕىڭ ئۆٍىگە
ثېطىپ ھەظضىزي ئبئىفۀي ٍولٍىؽبْ ۋالىززب ،ئۆٍٕىڭ ثبـمب ھۇعطىٍىطىسا ئۇٔىڭ لوـۇٔىؽب لبضـي
ئۇضۇؾ لىٍىپ ٍبضىالٔؽبْ ثبؼطاٌىك ئەؼىەضٌەض ثبض ئىسى .ھەظضىزي ئەٌي گەضچە ثۇ ئىفزىٓ
ذەۋەضزاض ثوٌؽىّۇ ،ھېچ ثىٍّەؼىە ؼېٍىۋېٍىپ ،ئبعبٍىپ ئبٌىَغبٔبپٍىك لىٍؽبٔىسى .ئۇضۇؾ
ئبٍبؼٍىفىپ ئۈچ وۈٔسىٓ وېَىٓ ،ھەظضىزي ئەٌي ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئبثجبؼٕي ثبؼطاؼب ۋاٌي لىٍىپ
رەٍىٍٕىسى .ثبؼطا ذەٌمي ھەظضىزي ئەٌىگە ثۇضۇٔال ثەٍئەد لىٍىپ ثوٌؽبٔىسى .ھەظضىزي ئەٌي ـۇ
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وۈٔي ـبِؽب لبضاپ ھەضىىەرٍۀسى.
- 2117عۇئبي :ؽبَ ۋاٌىغي ِۇئبۋىَە سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ھەصسىحي ئەٌي سەصىَەٌالھۇ
ئۀھۇغب ثەٍئەت لىٍّبعٍىمىذىىي عەۋەپٍەس
ـبِٕىڭ ئەھۋاٌىؽب وەٌؽەن ،ثۇ ٍەضٔىڭ ۋاٌىؽي رب ھەظضىزي ئۆِەض زەۋضىسىٓ ئېزىجبضەْ ِۇئبۋىَە
ئىجٕي ئەثۇؼۇـَبْ ثوٌۇپ ،ئۇٔىڭ ذەٌك ثىٍەْ ثوٌؽبْ ِۇٔبؼىۋىزي ٔبھبٍىزي ٍبذفي ثوٌؽبچمب ،ذەٌك
ئۇٔي ثەوّۇ ٍبلزۇضارزيِ .ۇئبۋىَە ئۆظىگە ذبغ ئۇؼٍۇة ثىٍەْ ئۇالضؼب ؼىٍىك ِۇئبِىٍە لىٍؽبٔىسى،
ذەٌمّۇ ئۇٔىڭؽب ـەضرؽىع ثوٍۇْ ئېگەرزي .ثەظىسە ِۇئبۋىَە ؼەي ـ پەي لوپبي رېگىپ لبٌؽىّۇ ،ئۇالض
ٍۀە ؼبزالەرّۀٍىه ثىٍەْ ثوٍۇْ ئېگەرزيٍ .ىؽىٕچبلالپ ئېَزمبٔساِ ،ۇئبۋىَە ذەٌك ثىٍەْ ئىچموٍۇْ
ـ ربـموٍۇْ ثوٌۇپ وەرىۀىسى .ـبَ ذەٌمي ئۆظٌىطىگە ِۇئبۋىَەزىٓ ثبـمىؽىٕىڭ ۋاٌي ثوٌۇـىٕي
ذبٌىّبٍززي .ـۇٔي ئۇٔۇرّبؼٍىك الظىّىيِ ،ەزىٕىسىٓ چىممبْ ذەۋەضٔىڭ ـبِؽب ٍېزىپ ثېطىفي
ئۈچۈْ ثىط ئبً ،ـبِسىٓ ِەزىٕىگە لبٍزىفي ئۈچۈْ ٍۀە ـۇٔچىٍىه ۋالىذ وېزەرزي .ثۇلەزەض
ئۇظۇْ ۋالىذ ئىچىسە ،ئەٌۋەرزەٍ ،ېڭي ـ ٍېڭي ِەؼىٍىٍەض ئورزۇضىؽب چىمىپ رۇضارزي ۋە ئۇالضٔىڭ
ذەۋىطىٕي ٍەرىۈظۈؾ ئۈچۈّٔۇ ٍۀە ـۇٔساق ۋالىذ ئبۋاضىچىٍىمي وېٍىپ چىمبرزي .ھەظضىزي
ئەٌىٕىڭ ذەٌىپىٍىىىە رەٍىٍٕۀگۀٍىىي ھەلمىسىىي ذەۋەضِۇ ـبِؽب ئۀە ـۇ ـبضائىزالضزا
ٍەرىۈظۈٌسى .ثۇ ۋالىززب ھەظضىزي ئەٌي ۋەظىَەرٕي رېري روٌۇق وؤزطوي لىٍىپ ثوالٌّىؽبچمب،
ھەظضىزي ئوؼّبٕٔىڭ لبرىٍٍىطىٕي عبظاٌىَبٌّبٍززي .چۈٔىي لبرىٍالض ِەزىٕىٕي ئىفؽبي
لىٍىۋاٌؽبٔىسى .ـبِؽب ٍېزىپ ثبضؼبْ ذەۋەضٌەض ِبٔب ِۇـۇٔساق ثوٌۇپِ ،ۇئبۋىَە ئەھۋإٌىڭ ِبٔب
ِۇـۇٔىڭسىٕال ئىجبضەد ئىىۀٍىىىٕي ئۇلزي .ثۇ ئىفالضزىٓ ذەۋەض ربپمبْ ِۇئبۋىَە ھەظضىزي ئەٌىگە
ثەٍئەد لىٍىؿ ئۈچۈْ ِەٌۈَ ِەظگىً وۈرۈـي وېطەوٍىىىٕي ئوٍالـزي .ئۇٔىڭ ئۈؼزىگە ،ھەَ ئۆظى
ھەَ ـبَ ذەٌمي ھەظضىزي ئوؼّبٕٔىڭ لەرٍي لىٍىٕىفىؽب لبرزىك ئېچىّٕبلزب ئىسى .ـۇٔسالال،
ئۇِّەرٕىڭ ثەظى ِۆرىۋەضٌىطى پىزٕىگە ئبضىالـّبؼٍىك ئۈچۈْ ِەزىٕىٕي رەضن ئېزىپ ِەوىىگە
ِبڭؽبٍ ،ۀە ثەظىٍىطى ِەزىٕىسە رۇضۇپ ئبؼىَالضؼب ٔبضاظىٍىك ثىٍسۈضۈۋاربرزي .ـبِؽب وەٌگەْ
ذەۋەضٌەضٔىڭ ئىچىسە ِبٔب ثۇالضِۇ ثبض ئىسى.
وۆپ ئۆرّەًٍ ،ېڭي ذەٌىپە ھەض لبٍؽي ۋىالٍەرٍەضگە ٍېڭي ۋاٌىالضٔي رەٍىٍٕەپ ئەۋەرىفىە
ثبـٍىسى .ـبِؽب ؼەھً ئىجٕي ھۇٔەٍفٕي ۋاٌي رەٍىٍٕەپِ ،ۇئبۋىَۀي ۋەظىپىؽىسىٓ ئېٍىپ
ربـٍىسى .ـۇ وۈٍٔەضٔىڭ ثىطىسەِ ،ۇئبۋىَە ھەظضىزي ئەٌىگە لبضـي چىممبْ ثىط روپ وىفىٕىڭ
ِەوىىسىٓ ثبؼطاؼب لب ضاپ ٍوٌؽب چىممبٍٔىمي ۋە ئۇالضٔىڭ ثېفىسا رەٌھە ،ظۇثەٍطِ ،ۇئّىٍٕەضٔىڭ
ئبٔىؽي ھەظضىزي ئبئىفە لبربضٌىمالضٔىڭ ثبضٌىمي ھەلمىسىىي ذەۋەضٔي ربپفۇضۇۋاٌسى .ثۇ ذەۋەضزىٓ
ھەظضىزي ئەٌىٕىڭ ھۆوۈِطأٍىمٕي رېري روٌۇق لوٌىؽب ئېٍىپ ثوالٌّىؽبٍٔىمىٕي وۆضۈۋاٌؽىٍي ثوالرزي.
ـۇڭب ِۇ ئبۋىَە ٍۀە ثىط ِەظگىً وۈرۈـىە روؼطا وېٍىسىؽبٍٔىمىٕي ھېػ لىٍسى ۋە ـۇٔساق لىٍسى.
ـبَ ذەٌمىّۇ ئۇٔىڭ ثىٍەْ ثىٍٍە زاۋاٍِىك وۈرەرزي .ثۇ وۈٍٔەضزە ،ثبؼطا ۋەلەٌىطى ثوٌۇپ ئۆرزي.
عەِەي ئۇضۇـي پبضرىٍىسى ۋە ِۇؼۇٌّبٔالضٔي ئېؽىط لبٍؽۇؼب ؼبٌىسىؽبْ ۋەلەٌەض ٍۈظ ثەضزى .ئبضلب ـ
ئبضلىسىٓ ٍۈظ ثەضگەْ ثۇ ۋەلەٌەض ِۇئبۋىَۀىڭ ھەظضىزي ئەٌىگە ثەٍئەد لىٍىفىٕي وېچىىزۈضۈـىە
ؼەۋەة ثوالرزي.
- 2118عۇئبي :ھەصسىحي ئەٌي سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ِۇئبۋىَەگە ثوٌغبْ وۆص لبسىؾي ۋە
ؽبِغب ٍۈسۈػ لىٍىؾي
ِۇئّىٍٕەضٔىڭ ئەِىطى ھەظضىزي ئەٌىٕىڭ ئىسىَىؽي ثۇٔىڭسىٓ پەضلٍىك ثوٌۇپ ،ئۇ ِۇئبۋىَۀي
ذەٌىپە رەضىپىسىٓ ؼبٍالٔؽبْ ۋاٌي زەپ ثىٍەرزي .ـۇڭب ذەٌىپە ئۇٔي ۋەظىپىؽىسىٓ لبٌسۇضؼبٔسا ،ئۇ
زەضھبي ۋەظىپىٕي ئۆرىۈظۈپ ثېطىفي ،ئەگەض ذەٌىپە ئۇٔي ئۆظ ۋەظىپىؽىگە لوٍؽب ،ئۇ ۋەظىپىؽىٕي
زاۋاِالـزۇضۇـي وېطەن ئىسىِ .بٔب ثۇالض ،ھەظضىزي ئەٌىٕىڭ ِۇئبۋىَە ھەلمىسىىي وۆظ لبضىفي
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ثوٌۇپ ،روؼطىؽىّۇ ِۇـۇ ئىسى .چۈٔىي ۋەظىَەرٕىڭ رېري پەؼىوٍؽب چۈـّىگۀٍىىىٕي ۋە
ئبؼىَالضٔىڭ ِەزىٕە ۋە زۆٌەرٕي ئۆظ ئىٍىىگە ئېٍىۋاٌؽبٍٔىمىٕي ثىٍگەْ ھەض ثىط ئۈِّەد ھەِّىسىٓ
ثۇضۇْ ذەٌىپىگە ثەٍئەد لىٍىپ ،ئۇٔي لوٌٍىفي الظىُ ئىسى .ـبَ ۋاٌىؽىٕىڭ ثۇ ذەرەضٌىه پەٍززە
رۇرمبْ پوظىزؽىَىؽي ھەظضىزي ئەٌىٕىڭ وۆڭٍىگە ٍبلّىسى .زەضۋەلە ،ھەظضىزي ئەٌي ثىط لوـۇْ
رەٍَبضٌىسى .ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئبثجبؼٕي ثبؼطاؼب ۋاٌي لىٍىپ ،ئۆظى ـبِؽب لىٍىسىؽبْ ٍۈضۈـٕىڭ
رەٍَبضٌىمي ئۈچۈْ وۇـەگە لبضاپ ٍوٌؽب چىمزي .ھەظضىز ي ئەٌي ھىغطەرٕىڭ  36ـ ٍىٍي ضەعەپ
ئېَىٕىڭ ئبذىطٌىطىسا وۇـەگە ٍېزىپ وېٍىپ ،ثۇ ٍەضزە ئۇضۇـمب رۆد ئبً رەٍَبضٌىك لىٍسى ۋە
ئەؼىەض روپٍىسى .ھەظضىزي ئەٌي ئبۋۋاي عەضىط ئىجٕي ئبثسۇٌالھ ئەي ثۇعەٌىٕي ئەٌچي لىٍىپ
ِۇئبۋىَەگە ئەۋەرىپ ،ئۇٔىڭ ئۆظىگە ثەٍئەد لىٍىفىٕي ۋە ھەِّەٍٍەْ لوثۇي لىٍؽبْ ذەٌىپىٍىىٕي
ئۇٔىڭّۇ لوثۇي لىٍىفىٕي رەٌەپ لىٍسى .ئەِّب ِۇئبۋىَە ھېچمبٔساق عبۋاة ثەضِىسى .عەضىط ئۇٔىڭ
ٍېٕىسىٓ ٔەرىغىؽىع لبٍززي .وۆپ ئۆرّەًِ ،ۇئبۋىَە ھەظضىزي ئەٌىگە ئەثۇِۇؼب ئەي ذوالٔي لبربضٌىك
ثىط ٔەچچە ئەٌچي ئەۋەرزي .ثۇ ئەٌچىٍەضِۇ ٔەرىغىگ ە ئېطىفەٌّىسى .ثۇ ٔەرىغىؽىعٌىىٍەضزىٓ
ئىچي پۇـمبْ ھەظضىزي ئەٌىٕىڭ ھەِطاھٍىطى ٍۀە ۋالىذ ئۆرىۈظِەً ِۇئبۋىَۀىڭ ئۈؼزىگە ٍۈضۈؾ
لىٍىفٕي رەـەثجۇغ لىٍسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ،ظۇٌھىغغە ئېَىٕىڭ ثبـٍىطىسا ،ھەظضىزي ئەٌىٕىڭ
رۇضـبۋۇٌٍىطى ـبَ رۇپطالٍىطىؽب ئبٍبق ثبؼزي .ئەِّب ھەظ ضىزي ئەٌي ئۆظ لوِبٔسأٍىمىسىىي لوـۇٔؽب
ثبـمىالضٔىڭ ئۆظٌىطىگە لوضاي رەڭٍىفىسىٓ ثۇضۇْ ھەضىىەرىە ئۆرّەؼٍىىىٕي ئەِط لىٍسى.
ِۇئبۋىَەِۇ ھەظضىزي ئەٌي لوـۇٔىٕىڭ ھەضىىەرٍۀگۀٍىىىٕي رۇٍۇپ ،زەضھبي ـبَ لوـۇٔىٕي
ثبـالپ ،ؼىففىٓ زېگەْ ٍەضگە ٍېزىپ ثبضزى .ئۇ لوـۇٔىٕي ـىطاد زەضٍبؼىٕىڭ ؼۈٍىسىٓ
پبٍسىٍىٕبالٍسىؽبْ ثىط ٍەضگە ئوضۇٔالـزۇضزى .ھەظضىزي ئەٌىٕىڭ لوـۇٍٔىطى ثۇ ٍەضگە ٍېزىپ
وەٌگۀسە ئىچىۈزەن ؼۈٍىّۇ لبٌّىؽبٔىسى .ھەظضىزي ئەٌي ِۇئبۋىَەزىٓ ھەض ئىىىي لوـۇٕٔىڭ
ؼۇزىٓ ذبٌىؽىٕىچە پبٍسىٍىٕىفىؽب روؼبٌؽۇ ثوٌّبؼٍىمىٕي رەٌەپ لىٍسى ،ئەِّب ِۇئبۋىَەزىٓ ثىط
عبۋاة چىمّىسى .ئۇٔىڭ ثۇ پوظىزؽىَىؽي ٍۀە ئبضىسا ؼۈضوىٍىؿ پەٍسا لىٍسى ۋە ھەظضىزي
ئەٌىٕىڭ لوِبٔسأٍىمىسىىي ئىطاق لوـۇٔي ھەضىىەرىە ئۆرۈپِ ،ۇئبۋىَە لوـۇٔىٕي چېىىٕسۈضزى.
ئەِّب ھەظضىزي ئەٌي ھەض ئىىىي لوـۇٕٔىڭ ؼۇزىٓ رەڭ پبٍسىٍىٕىفىؽب ضۇذؽەد لىٍسى .ـۇٔىڭ
ثىٍەْ ،ھەض ئىىىي لوـۇْ زەضٍبٔىڭ ثوٍىؽب ئوضۇٍٔىفىپ ،ثىط ٔەچچە وۈٕٔي ئۆرىۈظزى .ئىىىي
لوـۇٕٔىڭ ئەؼىەضٌىطى ؼۇ ئبٌؽىٍي ثبضؼبْ ٍەضزە ثىط ـ ثىطى ثىٍەْ ئۇچطىفىپ لبالرزي ،ثەظىٍىطى
پبد ـ پبد وۆضۈـۈپ رۇضارزي ۋە ثەظىٍىطى ثىط چىطاٍٍىك ئوٌزۇضۇپ ؼۆھجەرٍىفەرزي،
ِۇٔبظىطىٍىفەرزي.
- 2119عۇئبي :ئىىىي لوؽۇٕٔىڭ ھەلىمىحىگە ٔەصەس
ربضىرچىالضٔىڭ ئۇالضٔىڭ ثىط ـ ثىطىگە لبرزىك زۈـّۀٍىه ٔەظىطى ثىٍەْ لبضىؽبٍٔىمي ۋە
ئۆظئبضا ئۇضۇـۇؾ ئۈچۈْ ھەض زائىُ ثىط ـ ثىطىگە ذىطىػ لىٍىپ رۇضىسىؽبٍٔىمي ھەلمىسىىي
ھەززېسىٓ ظىَبزە ئبـۇضۇپ ثبٍبْ لى ٍؽبْ ِەٌۇِبرٍىطىٕي ئوثسأطاق ئوٍٍىفىپ وۆضۈؾ وېطەن.
چۈٔىي ثۇ پۈرۈٍٔەً ذبرب ثوٌۇپ ،ئۇالضٔىڭ ئبضىؽىسىىي ئىرزىالپ پەلەد پىىىط ئبٍطىّىچىٍىمىسىٓ
ئىجبضەد ئىسى .ئەِّب ئۇالضٔىڭ وۆڭۈٌٍىطى ثىط ـ ثىطىگە ٔىؽجەرەْ لېطىٕساـٍىك ھېػ ـ رۇٍؽۇؼي
ثىٍەْ روٌؽبٔىسى .ئەپؽۇؼٍىٕبضٌىمي ،ثۇ پىىىط ئبٍطىّىچىٍىمي رۈپەٍٍىسىٓ ثىط ـ ثىطىگە ثوٌؽبْ
لېطىٕساـٍىك ِېھطىٕي ئوچۇق ـ ئبـىبضە ئىپبزە لىالٌّبٍززي .لبٔسالال ثوٌّىؽۇْ ،ئۇالضٔىڭ ئبضىؽىسا
ئۇضۇؾ ثبـالٔسى .ئەِّب ئىّىبٔىَىزىٕىڭ ثبضىچە ثىط ـ ثىطىگە ھۇعۇَ لىٍّبٍززي ۋە ثىط ـ ثىطىٕي
لىطىپ ربـالـمب ئۇضۇّٔبٍززي .ھەض ئىىىي رەضەپٕىڭ لوِبٔسأٍىك ِەضوەظٌىطىّۇ ئۇضۇـٕىڭ ئۇ لەزەض
ـىسزەرٍىٕىپ وېزىفىسىٓ لبرزىك ئۀسىفە لىالرزي .چۈٔىي ،ئەؼٍي ِەلؽەد ثۇ ئەِەغ ئىسى.
ئۇٔىڭ ئۈؼزىگە ،لبٍؽي رەضەپزىٓ ئبزەَ ئۆٌؽە ئۆٌؽۇْٔ ،ەرىغىسە ثۇ ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ
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ظەئىپٍىفىفي زېگۀٍىه ثىٍەْ ثبضاۋەض ئىسى .ھەض ئىىىي رەضەپ ِۇؼۇٌّبْ لوـۇٍٔىطىٕىڭ
ؼەپٍىطى ثوٌۇپ ،ثۇالضٔىڭ ئەؼٍي ۋەظىپىؽي ئىؽالَ زۆٌىزىٕىڭ چېگطاٌىطىٕي لوؼساؾ ۋە ـەرىھ
ئىفٍىطى ثىٍەْ ِەـؽۇي ثوٌۇؾ ئىسىِ .بٔب ثۇ ؼەۋەثزىٓ ،ئۇالض ثىط رەضەپزىٓ ھۇعۇِؽب ئۆرؽەٍ ،ۀە
ثىط رەضەپزىٓ اﷲٔىڭ ثۇ ؼەٌَبٕٔي ئبذىطالـزۇضۇپ ،ئبضىٍىطىسا رىٕچٍىك ۋە ئىززىپبلٍىك
ئوضٔىزىفىٕي ،ھەِّەٍٍۀٕىڭ ھوؾ ـ وبٌٍىؽىٕي ٍىؽىپ ،روؼطا ٍوٌؽب ِېڭىفىٕي رىٍەٍززي.
- 2120عۇئبي :ھەصسىحي ئەٌي سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇ ثىٍەْ ِۇئبۋىَە سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇ
لوؽۇٍٔىشى ئوجحۇسعىذا ئۇسۇؽٕىڭ پبسجىٍىؾي ۋە وىٍىؾىُ جۈصۈٌۈؽي
ثۇ رولۇٔۇـالض ظۇٌھىغغە ئېَي چىممۇچە پبد ـ پبد ٍۈظ ثېطىپ رۇضزى ۋە ِۇھەضضەَ ئېَىٕىڭ
وىطىفي ثىٍەْ پۈرۈٍٔەً روذزىزىٍسى .ئەؼىەضٌەض ئۆظ لبضاضگبھٍىطىؽب لبٍزىفزي ،ھەِّىؽي ئبضىسا
ثىطٌىىؽەپ ئوضٔىزىٍىفىٕي ئۈِىس لىالرزي .ئىىىي رەضەپ ئبضىؽىسا زىپٍوِبرىه وۆضۈـۈـٍەض
ئېٍىپ ثېطىٍؽبْ ثوٌؽىّۇٔ ،ەرىغە چىمّىسى .ھەظضىزي ئەٌىٕىڭ وۆظ لبضىفي ئېٕىك ثوٌؽىّۇ،
ِۇئبۋىَۀىڭ وۆڭٍي ؼۆھجەرٍىفىفىە پەلەرال ِبٍىً ثوٌّىؽبچمب ،ئبضىسا ئۇضۇؾ چىمىفي رۇضؼبٔال
گەپ ئىسى .زەضۋەلە ،ئىىىي رەضەپ ثىط ـ ثىطىگە لبٍزب ھۇعۇَ ثبـٍىسى .ئۇضۇؾ ھىغطىَەرٕىڭ - 37
ٍىٍي ،ؼەـەض ئېَىؽىچە زاۋاِالـزي .لوـۇٔالض ثۇ ئىفٕىڭ ثۇٔساق زاۋاٍِىفىۋەضؼە ثوٌّبٍسىمبٍٔىمىٕي
ھېػ لىٍىفزي ۋە ثىطالال ئوِۇِىٌ ھۇعۇِؽب ئۆرۈـزي .ئۈچ وۈٔگىچە لبٍٔىك عەڭ ثوٌسى .ھەض
ئىىىي رەضەپزىٓ ٔۇضؼۇْ ئبزەَ ئۆٌسى .ھەظضىزي ئەٌىٕىڭ ؼېپىسىٓ ئبِّبض ئىجٕي ٍبؼىط ۋە ھبـىُ
ئىجٕي ئۇرجە ئىجٕي ئەثۇي ئبغ؛ ِۇئبۋىَە ؼېپىسىٓ ھەظضىزي ئۆِەضٔىڭ ئوؼٍي ئۇثەٍسۇٌالھ لبربضٌىك
ِۇھىُ ـەذؽٍەض ئۆٌزۈضۈٌسىِ .ۇئبۋىَە لوِبٔسأٍىمىسىىي ـبَ لوـۇٔي ٍېّىطىٍىفىە ثبـٍىسى .ـبَ
لوـۇٍٔىطى ٔەٍعىٍىطىٕىڭ ئۇچىؽب لۇضئبْ وەضىُ پبضچىٍىطىٕي ئېؽىپ ،ئىطاق ئەؼىەضٌىطىٕىڭ
ئۆظٌىطىگە ھۇعۇَ لىٍّبؼٍىمىٕي رەٌەپ لىٍسى .ئىطاق لوـۇٔىٕىڭ ثبؾ لوِبٔسأي ھەظضىزي ئەٌي ۋە
لوِبٔسأالضزىٓ ئەي ئەـزەض ئۀٕبھي لبربضٌىمالض ئۇضۇـٕي زاۋاِالـزۇضِبلچي ثوٌؽبْ ثوٌؽىّۇ،
ئەؼىەضٌەض ئەي ئەـزەضٔىڭ «روذزب» ئەِطى ثىٍەْ ئبؼزب ـ ئبؼزب پەؼىوٍؽب چۈـزي ۋە ئۇضۇؾ
ئبذىطالـزيِ .ۇؼۇٌّبٔالض ئەڭ ئبذىطلي ئۈِىسٌىطىٕي ئىززىپبلٍىفىفمب ثبؼٍىؽبٔىسى .ئەگەض ثۇ ئۈِىس
ثوٌّىؽبْ ثوٌؽب ،ئۇضۇـٕىڭ روذزىزىفي ِۇِىىٓ ئەِەغ ئىسى .چۈٔىي ھەلٍىك رەضەپ ثوٌؽبْ
ھەظضىزي ئەٌىٕىڭ لوـۇٔي ظەپەضگە ثەوّۇ ٍېمىٕالـمبٔىسى ،ـۇڭب ئۇضۇـمب لبرزىك وىطىفىپ
وەرىۀىسى.
ئەپؽۇؼٍىٕبضٌىميِ ،ۇئبۋىَە ئۇضۇؾ روذزىزىٍؽبٔسىٓ وېَىٓ ھەظضىزي ئەٌىٕىڭ ئەٌچىؽي ئەي
ئەـزەضىگە ثۇ ِەؼىٍىٕي ئىىىي رەضەپزىٓ ۋەوىً ھبوىُ ؼبٍالپ ،ـۇالض ئبضلىٍىك ھەي لىٍىؿ
پىىطىٕي ئورزۇضىؽب لوٍسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇضۇؾ روذزىزىٍىپ ،ھەض ئىىىي رەضەپٕىڭ
گۇۋاھچىٍىطىٕىڭ ٔبظاضىزي ئبؼزىسا ئىززىپبلٍىفىؿ وېٍىفىّي رۈظۈٌسى .ثۇ وېٍىفىّگە ـبَ لوـۇٔي
پۈرۈٍٔەً ضاظى ثوٌسى .ئەِّب ئىطاق لوـۇٔىٕىڭ ثىط لىؽّي ضاظىٍ ،ۀە ثىط لىؽّي ٔبضاظى ثوٌؽىّۇ،
ھېچىىُ ئبۋاظىٕي چىمىطىفمب پېزىٕبٌّىسى .ثۇ وېٍىفىّسىٓ ئىىىي وۈْ وېَىٓ ،ئۆٌۈوٍەض زەپٕە
لىٍىٕىپ ،ھەظضىزي ئەٌي رەضىپىسىٓ وۇـەگە لبٍزىؿ ئەِطى ثېطىٍسى .ئۇالض وۇـەگە لبٍزمبٔسىٓ
وېَىِٓ ،ۇئبۋىَەِۇ لوـۇٔىٕي ثبـالپ ـبِؽب لبضاپ ھەضىىەرٍۀسى.
- 2121عۇئبي :ھەصسىحي ئەٌي سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ،لوؽۇْ ئىچىذىىي خبۋاسىجالس ثىٍەْ
ثوٌغبْ وۆسىؾي
ھەظضىزي ئەٌي لوـۇٔىٕىڭ ھەِّىؽي وۇـەگە وىطِەً ،ثىط لىؽّي ئىززىپبق وېٍىفىّىگە
ٔبضاظىٍىمي رۈپەٍٍىسىٓ ھبضۇضە زېگەْ ٍەضگە وەرزي .ئۇالض ثۇ وېٍىفىّگە ثەوّۇ ٔبضاظى ثوٌؽبچمب ،ئۆظ
ئبضىٍىطىسا رەـىىٍٍىٕىپ ،ـىجػ ئىجٕي ضەثىئ ئىؽىٍّىه ثىطىٕي ئۆظٌىطىگە ضەئىػ لىٍىپ
ؼبٍٍىسى .ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئەي لەۋۋا ئىؽىٍّىه ثىطى ثۇ ئبٍطىّچىالضؼب ئىّبٍِىك لىٍسى .ھەظضىزي
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ئەٌي ئۇالضؼب ئبزەَ ئەۋەرىپ ،لبٍزىپ وېٍىفىٕي ۋە ثۆٌگۈٔچىٍىه لىٍّبؼٍىمىٕي رەٌەپ لىٍسى.
ثەٌىىُ ئۇالضِۇ ـۇٔساق ئوٍٍىؽب وېطەن ،ھەظضىزي ئەٌىٕىڭ ثۇ وېٍىفىّٕي لوثۇي لىٍّبؼٍىمىٕي ۋە
عەڭ ِەٍسأىؽب لبٍزىفىٕي رەٌەپ لىٍىفزي .ھەرزب ئۇالضٔىڭ ضەئىؽي ـىجػ ئىجٕي ضەثىئ ھەظضىزي
ئەٌىٕىڭ ٍېٕىؽب لبٍزىپ وەرزي .وۆپ ئۆرّەً ،ھەظضىزي ئەٌي ئۇالضؼب ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئبثجبؼٕي
ئەۋەرزي .ئبثسۇٌالھ ئۇالض ثىٍەْ وۆپ ِۇٔبظىطىٍەـىەْ ثوٌؽىّۇ ،ثىط ٔەرىغىگە ئېطىفەٌّەً لبٍززي.
ـۇٔىڭ ثىٍەْ ،ھەظضىزي ئەٌي ـەذؽەْ ئۆظى ثېطىپ ،ئۇالض ثىٍەْ وۆضۈـزي ۋە پۈرۈْ زەٌىٍٍەضٔي
ئورزۇضىؽب لوٍۇپ ،ئۇالضٔي لبٍىً لىٍسى .ھەِّەٍٍەْ ثىطٌىىزە وۇـەگە لبٍززي.
وۆضۈٔۇـزە ثۇ ِەؼىٍە ھەي لىٍىٕؽبٔسەن وۆضۈٔگەْ ثىٍەْ ،ئەِەٌىَەرزە ئۇٔساق ئەِەغ ثوٌۇپ،
ثۇ ئ بٍطىّىچىالض ئۆظ پىىىطٌىطىسىٓ ٍبّٔىؽبٔىسى ۋە ٍۀىال ـۇ وؤب ِۇلبِىٕي ؼىڭفىپ
رۇضۇۋاٌؽبٔىسى« :اﷲٔىڭ ھۆوّىسىٓ ثبـمب ھۆوۈَ ٍولزۇضِ .ۇئّىٍٕەضٔىڭ ئەِىطى ئېَزمبْ ؼۆظٌەض
ربِبِەْ روؼطا ،ئەِّب ئۇٔىڭ ئبذىطى ثبرىٍٍىممب رۇرىفىسۇ» زەپ عبض ؼبالرزيِ ،ۇٔبظىطىٍىفەرزي.
ئۇالض ھەظضىزي ئەٌىٕىڭ عەڭ ِەٍسأىؽب لبٍزب ثبضىسىؽبٍٔىمىٕي ۋە ھبظىطچە لوـۇٔؽب ئبضاَ
ئبٌسۇضۇۋارمبٍٔىمىٕي ذىَبي لىٍىفىپ ٍۈضەرزي.
ٔىھبٍەد ،ئبٌسىٓ ثەٌگىٍۀگەْ وۈٔي ھەظضىزي ئەٌي ثىٍەْ ِۇئبۋىَۀىڭ ۋەوىً ھبوىٍّىطى
زەِەرۇي عۀسەي زېگەْ ٍەضزە وۆضۈـۈپ ،ؼۆھجەرٍەـىەْ ثوٌؽىّۇ ،پىىىط ثىطٌىىىگە وېٍەٌّەٍال
ئبٍطىٍىپ وەرزي .ئىززىپبلٍىفىؿ ئبضظۇؼىسىٓ ثىط ٔەرىغە چىمّىؽبٔسىٓ وېَىٓ ،ھەظضىزي ئەٌي
ـبِؽب لبٍزب ٍۈضۈؾ لىٍىؿ ئۈچۈْ رەٍَبضٌىك لىٍىفمب ثبـٍىسى ۋە ثبؼطاؼب رەٍىٍٕىگەْ ۋاٌىؽي
ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئبثجبؼمب ذەۋەض ٍوٌالپ ،ثبؼطازىٓ ئەؼىەض ٍىؽىفمب ثۇٍطىسى .ئبثسۇٌالھ ٍىؽمبْ
ئەؼىەضٌەضٔي ئەۋەرزي .ئەِّب ھەظضىزي ئەٌي رۇٍۇلؽىعال ئوٍٍىٕىپ لبٌسى ۋە رېري رۈٔۈگۈٔال
لوـۇٔىٕىڭ ؼەپٍىطىٕي رەضن ئەرىۀٍەضٔي وۆظ ئبٌسىؽب وەٌزۈضزى .ئۇالض ئبٍطىٍىپ چىمىپ
وەرىۀسىٓ وېَىٓ ٍۀە لبٍزىپ وەٌگەْ ثۇ ِەۋلەؼىع ئبزەٍِەض ِبٔب ئەِسى ثبؼطازىىي
ھەلەِؽبٍىٍىطىگە ِەوزۇة ٍوٌالپ ،ئۇالضٔي ئۆظٌىطىگە لېزىٍىفىٕي رەٌەپ لىٍىۋاربرزي.
وۆپ ئۆرّەً (ـبِؽب ٍۈضۈؾ لىٍىؿ ئبٌسىسا) ،ئۇالضٔىڭ پىزٕە چىمىطىفمب ئۇضۇٔىۋارمبٍٔىمىٕي
وۆضۈپ ٍەرزي .چۈٔىي ئۇالض ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ھۇثبة ئىجٕي ئەي ئەضەرٕي ذۇززى لوٍٕي
ثوؼۇظٌىؽبٔسەن ثوؼۇظالپ ئۆٌزۈضىۋەرىۀسىٓ ثبـمب ،ئۇٔىڭ ٍېٕىسىىي ثىط ِۇٔچە ئبٍبٌالضٔىّۇ
ئۆٌزۈضۈۋېزىفىۀىسى .ھەظضىزي ئەٌي ئۇالضؼب ثىط ئەٌچي ئەۋەرزي ،ئۇالض ئەٌچىٕي ئۆٌزۈضىۋەرزي.
ـۇٔىڭ ثىٍەْ ،ھەظضىزي ئەٌي ئۇالضؼب لبضـي ٍۈضۈؾ لىٍىفمب ِەعجۇض ثوٌسى .ـبِؽب وېزىپ،
ئۇالضٔىڭ ئبضلىٍىطىسىٓ ذبٌىؽبْ ٍبِبٍٔىمالضٔي لىٍىفي ئۈچۈْ ربـالپ لوٍؽبٔسىٓ ،ھەضلبٔساق ثىط
ۋاؼىزە ثىٍەْ زەضھبي وۆظزىٓ ٍولىزىؿ رېرىّۇ ٍبذفىطاق ئىسى .ـۇ ِەلؽەرزە ،ئۇالضؼب لبضـي
ٍۈضۈؾ لىٍسى ۋە ئبٌسى ثىٍەْ ؼۆظ ئبضلىٍىك رەھسىذ ؼېٍىپ ،ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ھۇثبثٕىڭ
لبرىٍٍىطىٕي رەٌەپ لىٍسى .ئەِّب ئۇالض« :ھەِّىّىع ئۇٔىڭ لبرىٍي» زەپ رۇضۇۋاٌسى ۋە ئبضلىسىٕال
ھەظضىزي ئەٌىٕىڭ ئەؼىەضٌىطىگە ھۇعۇَ لىٍسى .ھەظضىزي ئەٌىّۇ ئۇالض ثىٍەْ ئۇضۇـۇـمب ِەعجۇض
ثوٌسى ۋە ٔەھطاۋاْ زېگەْ ٍەضزە ثۇ ئبؼىَالضٔىڭ ھەِّىؽىٕي لىطىپ ربـٍىسى .ثۇ ئبزەٍِەضٔىڭ
وۆپىٕچىؽي وۇـەٌىه ثوٌۇپ ،ھەظضىزي ئەٌىٕىڭ ئەؼىەضٌىطىّۇ وۇـەٌىىٍەض ئىسى .ـۇڭب ھەظضىزي
ئەٌىٕىڭ ئەؼىەضٌىطى ثۇ ئىفزىٓ وېَىٓ ثەوّۇ ئبظاثالٔسى ،ئۆظٌىطىٕىڭ ئۇضۇق ـ رۇؼمبٍٔىطىٕي ئۆظ
لوٌٍىطى ثىٍەْ ئۆٌزۈضگۀٍىىي ئۈچۈْ پەضىفبْ ھبٌؽب چۈـۈپ لبٌؽبٔىسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ،ئۇالضٔىڭ
ئىسىَىٍىطى ،پىىىط ۋە پوظىزؽىَىٍىطى ذبالپ ـ ذبٌىّبً ئۆظگىطىفىە ثبـٍىسى.
ثۇ لبضاڭؽۇ زەۋضٌەضزەِ ،ۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ئبضىؽىسا ِبٔب ِۇـۇٔساق ۋەلەٌەض ثوٌۇپ ئۆرىۀىسى.
وىفىٍەض ئبضىؽىسىىي پىىىط ئبٍطىّىچىٍىمي ثەوّۇ چوڭ ئىسى .ھەضوىُ ئبٍطىُ ـ ئبٍطىُ گۇضۇھ
ثوٌۇپ ،ئۆظٌىطىگە لبضـي گۇضۇھٕي ٍوق لىٍىفمب ئۇضۇٔبرزي .ئۆٌزۈضۈٌگۀٍەضٔىڭ ئىفي ئۆٌۈَ ثىٍەْ
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رەڭ رۈگەٍززي ،ئەِّب ئۆٌزۈضگۀٍەض ئۆظ ٍېمىٍٕىطى ئۈچۈْ پەضٍبز چېىىپ ،ئبھ ئۇضارزي.
ھەظضىزي ئەٌي ثۇ ۋەظىَەرزە ،ذەٌمٕىڭ ئۇضۇؾ ھبضؼىٍٕىمىٕي چىمىطىۋېٍىفي ۋە زەضد ـ
ئەٌىّىٕي ئۇٔزۇپ ،وۆ ڭٍىٕي رىٕسۇضۇۋېٍىفي ئۈچۈْ ثىط ِەظگىً زەَ ئېٍىفمب لبضاض ثەضزىِ .ۇئبۋىَە
ثۇ ۋالىزالضزا ـبِسا ئىسى ۋە ھەظضىزي ئەٌىٕىڭ ـبِؽب ٍۈضۈؾ لىٍّبلچي ثوٌؽبٍٔىمي ھەلمىسىىي
ذەۋەضٔي ربپفۇضۇۋاٌؽبٔىسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ،ئۇ زەضھبي رەٍَبضٌىك لىٍىپ ،ؼىففىٓ زېگەْ ٍەضگە
ٍېزىپ ثبضزى .ئ ەِّب ثۇ ٍەضزە ئىطاق لوـۇٔىٕىڭ لبضىؽىّۇ وۆضۈّٔەٍززي .ـۇٔساق ثوٌؽىّۇ ،ھەض
ئېھزىّبٌؽب لبضـي ثۇ ٍەضزە رۇضۇپ وۈرۈـىە ثبـٍىسى .ئەِّب ئۇٔىڭؽب ھەظضىزي ئەٌي ثىٍەْ
ثۆٌگۈٔچىٍەض ئبضىؽىسا رولۇٔۇؾ ٍۈظ ثەضگۀٍىىي ھەلمىسىىي ذەۋەض ٍېزىپ وەٌسى .ئۇ ئۆظىگە ذبرب
ِەٌۇِبد ثېطىٍگۀٍىىىٕي ئوٍالپ ٍېزىپ ،ـبِؽب لبٍززي ،ئەؼىەضٌىطىٕي زەَ ئېٍىفمب لوٍۇپ
ثېطىپ ،ئۆظىّۇ ذبرىطعەَ ھبٌسا ثبـمب ئىفٍىطى ثىٍەْ ِەـؽۇي ثوٌسى.
ھەظضىزي ئەٌي لوـۇٔىٕىڭ ٍەرىۈزەن زەَ ئېٍىۋاٌؽبٍٔىمىٕي ئوٍالپ ،ئەؼىەضٌەضگە لوٌىؽب لوضاي
ئېٍىؿ ئەِطىٕي ثەضزى .ئەِّب ھېچىىُ لىّىطالپّۇ لوٍّىسى .ھەظضىزي ئەٌي ئۇالضؼب ـۇٔچە وۆپ
رەثٍىػ لىٍىپ ،ضوھىٕي وۆرۈضۈـىە رىطىفمبْ ثوٌؽىّۇٍ ،ۀىال ھېچىىُ ئۇٔىڭؽب ئبۋاظ لوـّىسى،
ھەرزب ؼۆظٌىطىگە لۇاللّۇ ؼبٌّىسى .ئۇالضؼب ذىزبثەْ لبرزىك گەپ لىٍؽب ،ؼەي  -پەي
ِىسىطٌىؽبٔسەن لىٍىپ ،ۋەظىپىگە چىمىسۇ ٍ -ۇ ٍ ،ۀە ھېچٕەضؼە رۇٍّىؽبٔسەن لبٍزىسىٓ ثوـىفىپ
وېزەرزي .ئىؿ ـۇ زەضىغىگە ثېطىپ ٍەرزىىي ،ھەظضىزي ئەٌىّۇ ثۇ وۈٍٔەضزىٓ لبرزىك ظېطىىىفىە
ثبـٍىسى ،چۈٔىي ثۇ وۈٍٔەض ئۇٔىڭؽب ثەوّۇ ئېؽىط وېٍىۋاربرزي .ئەٍٕي ۋالىززب ثۇ ئىفمب
ئبضىالـّىؽبٔال ثوٌؽبَ زەپّۇ ئوٍٍىسىٌ ،ېىىٓ ثەوّۇ وېچىىىۀىسى .ھەظضىزي ئەٌىٕىڭ ثۇ
ئىٕؽبٔالضٔىڭ ئبضىؽىسىىي ھبٍبري عبپب ـ ِۇـەلمەد ،زەضد ـ ئەٌەَ ۋە ئبظاة ـ ئولۇثەد ئىچىسىال
ئۆرزي .ثەضگەْ ئەِطىگە ھېچىىُ پىؽۀذ لىٍّبٍززي ،لىٍؽبْ چبلىطىمٍىطىؽب ھېچىىُ لۇالق
ؼبٌّبٍززي .ثەٌىىُ ثۇ ئىفالض وۇـەٌىىٍەضٔىڭ ئۆظ ذەٌىپىٍىطىگە ئبؼىٍَىك لىٍىفي ٍبوي ٔەھطاۋاْ
زېگەْ ٍەضزە ئۆظ ٍېمىٍٕىطىسىٓ ئبٍطىٍىپ لېٍىفي ۋەٍبوي ـەرىھ ھەضىىەرٍىطىٕىڭ روذزبپ لېٍىفي
ؼەۋەثىسىٓ چىمىۋارمبْ ثوٌۇـي ِۇِىىٓ ئىسى .چۈٔىي زۆٌەد ضەھجەضٌىىي ئبٌسىٕمي ِەظگىٍٍەضگە
لبضىؽبٔسا ؼىطرمب لبضىزب وېڭىَىؿ وۈچىٕي ٍولىزىپ ،ثەوّۇ ظەئىپٍىفىپ وەرىۀىسى.
- 2122عۇئبي :ھەصسىحي ئەٌي سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ئبخىشلي دەۋسىذە ٍۈص ثەسگەْ
ۋەلەٌەس
ھەظضىزي ئەٌي ٔەھطاۋاْ ۋەلەؼىسىٓ وېَىٓ ،ئۆظىٕىڭ ثۆٌگۈٔچىٍەضٔىڭ ثبؾ ئبؼطىمىسىٓ
لۇرۇٌؽبٍٔىمىٕي ذىَبي لىٍؽبٔىسى .ئەِّب وۆپ ئۆرّەً ئۇالضٔىڭ پەلەد ٔبھبٍىزي ئبظ ثىط لىؽّىٕي
وۆظزىٓ ٍولىزبٌىؽبٍٔىمىٕي ھېػ لىٍسى .چۈٔىي ئۆظ ئەؼىەضٌىطىٕىڭ ئبضىؽىسا ثەوّۇ وۆپ ئبؼىَالض
ثبض ثوٌۇپ ،ئۇالض ٍېڭي ٍ -ېڭي پىزٕىٍەضٔي ربضلىزبرزي ،ثبـمىالض ثىٍەْ ئوچۇق ـ ئبـىبضە ثەغ ـ
ِۇٔبظىطە لىٍىفبرزي .ثۇ ئەھۋاي ھەظضىزي ئەٌىٕىڭ ئبظاة ـ ئولۇثەد ۋە زەضد ـ ئەٌىّىٕي رېرىّۇ
ئۇٌؽبٍزىۋەرزي .ھەظضىزي ئەٌي ھۈض پىىىطٌىه ئىٕؽبْ ثوٌۇپ ،زۈـّۀٍىطى ثىٍەْ ئوچۇق ـ ٍوضۇق
ربالؾ ـ ربضرىؿ لىالرزي ،ئۇالضٔىڭ ؼۆظٌىطىٕي ظەڭ ؼېٍىپ ئبڭالٍززي ،ئۇالضٔىڭ ھەق ـ ھۇلۇلٍىطىؽب
ھۆضِەد لىالرزي .ئەِّب ثۇ ئەثٍەذٍەض وېچە ثوٌۇـي ثىٍەْ رەڭ ثىط ـ ثىطى ثىٍەْ ئۇچطىفىپ،
ھەضذىً پىزٕە ـ پبؼبد رېطىَززي ،ثىطەض ِۇؼۇٌّبٕٔي وۆضۈپ لبٌؽب ،ئۇٔي زەضھبي ئۆٌزۈضەرزي.
ھەظضىزي ئەٌي ھبِبْ ثىط وۈٔي ئۆظىٕىڭ ئۆٌزۈضۈٌىسىؽبٍٔىمىٕي ،ـېھىذ لىٍىٕىسىؽبٍٔىمىٕي
ثىٍەرزي .چۈٔىي پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئۇٔىڭ (ثۇ ئۈ ِّەرٕىڭ ئەڭ ثەزثەذزي رەضىپىسىٓ)
ئۆٌزۈضۈٌىسىؽبٍٔىمىٕي ئېَزمبٔىسى .ھەظضىزي ئەٌي وۇـەزە ،ۋاٌي ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئبثجبغ ثبؼطازا
ئىسى .ذەٌك ھەض ئىىىىؽىٕىڭ ؼۆظٌىطىگە لۇالق ؼبٌّبغ ثوٌۇۋاٌؽبٔىسى .ئىؿ ـۇ زەضىغىگە
ثېطىپ ٍەرزىىي ،ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئبثجبغ ۋە ذەٌىپە ثۇ ئەھۋاٌسىٓ ثەوّۇ ثىعاض ثوٌؽبٔىسى .ھەرزب
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ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئبثجبؼٕىڭ ثبؼطا ۋاٌىٍىمىٕي ظەٍس ئىجٕي ئەثىھىە ئۆرىۈظۈپ ثېطىپِ ،ەوىىگە
وەرىۀٍىىي ۋە ئۇٔىڭ وىفىٍەضزىٓ ثىعاض ثوٌۇپ وەرىۀٍىىي ئۈچۈٔال ـۇٔساق لىٍؽبٍٔىمي ئورزۇضىؽب
لوٍۇٌّبلزب .ئەِّب ئەؼٍىسە ئۇ ثبؼطأي ذەٌىپە ـېھىذ ثوٌؽبٔؽب لەزەض رەضن ئەرّىگۀىسى .ھەرزب
ھەظضىزي ئەٌي ـېھىذ ثوٌؽبٔسىٓ وېَىٓ ،ھەظضىزي ھەؼەْ ِۇئبۋىَە ئۈچۈْ ذەٌىپىٍىىزىٓ
چېىىٕگۀگە لەزەض ثۇ ٍەضزە لبٌؽبْ ۋە وېَىٕچە ِەوىىگە وېزىپ ٍەضٌەـىۀىسى .ئەگەض ھەظضىزي
ئەٌي ئۇٔىڭ ئوضٔىسا ثوٌؽبْ ثوٌؽب ،ذەٌمزىٓ ربضرمب ْ ثۇ ئبظاثٍىطى رۈپەٍٍىسىٓ ثەٌىىُ ـۇٔساق
لىٍىفي ِۇِىىٓ ئىسى .ئەِّب ذەٌىپٕىڭ ئۇٔساق لىٍىفي ِۇِىىٓ ئەِەغ .ـبَ ذەٌمي ذەٌىپىگە
ھېچىىّٕىڭ لۇالق ؼبٌّبٍسىؽبٍٔىمىٕي ،ثوٌۇپّۇ ـبَ رەضەپٍەض ئۈچۈْ ئېَزمبٔسا ئۇٔىڭ ثىط
ؼىّۋوٌسىٓ ثبـمب ٔەضؼە ئەِەؼٍىىىٕي ،ـۇٔساق ثوٌؽىّۇ ،ئ ۇٔىڭ عىسزىٌ ئىطازە ثىٍەْ زۆٌەرٕي
ثبـمۇضۇؾ ئۈچۈْ رىطىفپ  -رىطِىفىۋارمبٍٔىمىٕي ،ئۇٔىڭ ھەضزائىُ ٍبذفىٍىممب ئەِط لىٍىپ،
ٍبِبٍٔىمزىٓ روؼۇۋارمبٍٔىمىٕي وۆضۈپ ٍەرىۀىسى .ئەھۋاي ثۇ زەضىغىسە ثوٌؽىٕىؽب لبضىؽبٔسا ،ئۆظٌىطى
ثىٍەْ ھەپىٍىفىسىؽبْ ھېچىىّٕىڭ ٍولٍۇلي ِبٔب ِەْ زەپ چىمىپال رۇضارزي .ـۇ ؼەۋەثزىٓ ،ئەِط
ئىجٕي ئبغ ِۇئبۋىَە ٔبِىسا ِىؽىطٔي ئىفؽبي لىٍىپ ،ھەظضىزي ئەٌىٕىڭ ثۇ ٍەضزىىي ۋاٌىؽي
ِۇھەِّەز ئىجٕي ئەثۇثەوطىٕي ئۆٌزۈضىۋەرزي .ھەظضىزي ئەٌي ٍېڭىسىٓ ۋاٌىٍىممب رەٍىٍٕىگەْ ئەي
ئەـزەض ِىؽىطؼب ٍېزىپ ثبضاٌّىسى .چۈٔىي ۋەظىپىؽى ٕي ربپفۇضۇۋاٌؽىٍي وېزىۋارمبْ ٍوٌسا
ظەھەضٌىٕىپ ئۆٌسى .ثۇ ھىغطىَۀىڭ  38ـ ٍىٍي ئىسى.
لەٍػ ئىجٕي ؼەئس ئىجٕي ئۇثبزە ھەظضىزي ئەٌىٕىڭ ئبِبٍٔىك وۈچٍىطىٕىڭ ثېفىسا ئىسى .
ذەٌىپىٕىڭ ھۆوۈِطأٍىمىٕىڭ ظەئىپٍىفىپ وەرىۀٍىىىٕي وۆضگەْ ِۇئبۋىَە ثبؼطاؼب ئبثسۇٌالھ
ئىجٕي ئبِىط ئەي ھەظضەِىٕي ئەۋەرزي .ئۇٔسىٓ وېَىٓ ھىغطىَە  39ـ ٍىٍٍىطىِ ،ۇئبۋىَە ھەظضىزي
ئەٌي ھۆوۈِطأٍىمىسىىي ٍەضٌەضٔىڭ چېگطاٌىطىؽب ئەؼىەض ئەۋەرىفىە ثبـٍىسى .ـبَ ذەٌمىٕىڭ ثۇ
رۇٍۇلؽىع ھۇعۇٍِىطى ئىطاق ذەٌمىٕىڭ ؼەَ  -ئۀسىفىٍىطىٕي وۈٔسىٓ  -وۈٔگە ئبـۇضۇپ،
ئۇالضٔي ئۇضۇـ مب لبضـي رۇضۇـمب ۋە ئىفٕي رىٕچٍىك ثىٍەْ ھەي لىٍىفمب ئۈٔسەٍززي.
ثۇ ئىفالض ئبظ وەٌگۀسەنِ ،ۇئبۋىَە ٍېمىٍٕىفىپ لبٌؽبْ ھەط ِەۋؼۈِي ِۇٔبؼىۋىزي ثىٍەْ
ـبِسىٓ ِەوىىگە لبضاپ ٍوٌؽب چىممبْ ھەط ئۆِىىىگە ٍەظىس ئىجٕي ـەعەضە ئەضضەھبۋىٕي ثبـٍىك
لىٍىپ لوٍسى .ثۇ ئۆِەن ِەوىىگە ٍېمىٍٕىفىپ وەٌگۀسە ،ھەظضىزي ئەٌىٕىڭ ِەوىىسىىي ۋاٌىؽي
لۇؼؽەَ ئىجٕي ئبثجبغ لوضلۇپ وەرىۀٍىىىسىٓ ۋەظىپىؽىٕي ربـالپ ،ذەٌك ئبضىؽىؽب وىطىۋاٌسى.
ھىغطىَۀىڭ  39ـ ٍىٍي ،ذەٌك ئوؼّبْ ئىجٕي رەٌھۀي ھەط ئەِىطى لىٍىپ رەٍىٍٕىسى.
ھەظضىزي ئەٌي ٍەظىس ئىجٕي ـەعەضۀىڭ ِ ۇئبۋىَە رەضىپىسىٓ ِەوىىگە ِبڭؽبْ ھەط ئۆِىىىگە
ثبـٍىك ثوٌۇپ ئەۋەرىٍگۀٍىىىٕي ئبڭالپ ،ئۇٔي وەٍٕىگە ٍبٔسۇضۇؾ ئۈچۈْ ذەٌمٕي لبضـىٍىك
ثىٍسۈضۈـىە چبلىطؼبْ ثوٌؽىّۇ ،ھېچىىُ ئۇٔىڭ ئەِطىگە پىؽۀذ لىٍّىسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ،
ھەظضىزي ئەٌي ِەئمەي ئىجٕي لەٍؽٕي ثىط ثۆٌۈن ئەؼىەض ثىٍەْ ِەوىىگە ٍوٌٍىسى .ئەِّب ثۇالض
ِەوىىگە ٍېزىپ وەٌگۀسە ،ھەط ِەۋؼۈِي ئبٍبؼٍىفىپ ،ھبعىالض ربضلبپ ثوٌؽبٔىسى .ئۇالض ـبَ
ئۆِىىىٕىڭ ئبضلىؽىسىٓ لوؼالپ ،ئۆِەوٕىڭ وەٍٕىسىٓ وېزىۋارمبْ ثىط لىؽّىؽب ٍېزىفىۋاٌسى ۋە
ئۇالضٔي ئەؼىط ئېٍىپ وۇـەگە وەٌزۈضزى .ھەظضىزي ئەٌىٕىڭ ثۇ ثبؾ لبرىالڭچىٍىمىٕي ئۆظٌىطى
ئۈچۈْ رېپىٍّبغ پۇضؼەد ثىٍگەْ پبضغ ۋە وىطِبْ ذەٌمي عبؼبضەرٍىٕىپ ،ئىؽالَ زۆٌىزىگە
عىعٍە رۆٌەـٕي ضەد لىٍسى ۋە ھەظضىزي ئەٌىٕىڭ ثۇ ٍەضزىىي ۋاٌىؽي ؼەھً ئىجٕي ھۇٔەٍفٕي
لوؼٍىۋەرزي .ھەظضىزي ئەٌي ئۇ ٍەضگە ظىَبز ئىجٕي ئەثىھٕي ئەۋەرىپ ،ئۇالضٔي لبٍزب ثبؾ ئەگسۈضزى.
ھىغطەرٕىڭ  40ـ ٍىٍيِ ،ۇئبۋىَە ثۇؼطى ئىجٕي ئەثۇئەضربئبٔىڭ لوِبٔسأٍىمىسىىي ئۈچ ِىڭ
وىفىٍىه لوـۇٕٔي ھىغبظؼب ئەۋەرزي .لوـۇْ ِەزىٕىگە ٍېزىپ ثېطىفي ثىٍەِْ ،ەزىٕە ۋاٌىؽي ئەثۇ
ئەٍَۇة ئەي ئۀؽبضى ِەزىٕىسىٓ چىمىپ ،وۇـەگە وەرزيِ .ەزىٕە ذەٌمي عبثىط ئىجٕي ئبثسۇٌالھ،
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ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ظەِئب ۋە ئۆِەض ئىجٕي ئەثۇؼەٌەِە لبربضٌىمالضٔىڭ ثبـچىٍىمىسا ثۇؼطىؽب ثەٍئەد
لىٍىپِ ،ۇئبۋىَۀىڭ ھۆوۈِطأٍىمىٕي ضەؼّىٌ لوثۇي لىٍسىِ .ەزىٕە ذەٌمي پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئبٍبٌي ئۇِّۇ ؼەٌەِۀىڭ پىىطى ثىٍەْ ـۇٔساق لىٍسى .ئۇِّۇ ؼەٌەِە ِەزىٕە
ذەٌمىٕىڭ ثېفىؽب ثىط ئىؿ وېٍىفىسىٓ لوضلۇپ ،ـۇٔساق لىٍىفٕي رەۋؼىَە لىٍؽبٔىسى .ئۇٔىڭ
ئۈؼزىگە ،ذەٌمّۇ لبرزىك ئۀسىفە لىٍىپ رۇضارزي.
ثۇؼطى ئىجٕي ئەثۇئەضربئب ِەزىٕىسىٓ ِەوىىگە لبضاپ ٍوٌؽب چىمزي .لوـۇْ ـەھەضگە وىطىپ
وەٌگۀسە ،ھەظضىزي ئە ٌىٕىڭ ثۇضۇٔمي ۋاٌىٍىطىسىٓ ئەثۇِۇؼب ئەي ئەـئەضى ئۆظ ھبٍبرىسىٓ ثەوّۇ
ذەۋپؽىطىسى ،ئەِّب ـبَ لوـۇٔي ئۇٔىڭؽب چېمىٍّىسى ۋە ئۇٔي وەچۈضۈۋەرزي .ثۇؼطى ِەوىىسىٓ
وېَىٓ ٍەِۀگە لبضاپ ئىٍگىطىٍىسىٍ .ەِۀٕي ھەظضىزي ئەٌىٕىڭ ۋاٌىٍىطىسىٓ ئۇثەٍسۇٌالھ ئىجٕي
ئبثجبغ ثبـمۇضۇۋاربرزي .ذەٌك ئۇٔىڭؽب ثەوّۇ لوپبي ِۇئبِىٍە لىٍؽبْ ثوٌۇپ ،ئۇثەٍسۇٌالھ ھەظضىزي
ئەٌىگە ِەوزۇة ئبضلىٍىك ثۇ روؼطىؽىسا ـىىبٍەد لىٍؽبٔىسى .ھەظضىزي ئەٌي ذەٌممە ِەوزۇة
ٍوٌالپ ،ئۇالضٔىڭ پوظىزؽىَىؽىٕي ئۆظگەضرىفىٕي رەۋؼىَە لىٍسى .ئەِّب چىطاٍٍىك گەپٕىڭ ئۇالضؼب
وبض لىٍّبٍسىؽبٍٔىمىٕي ثىٍىپ ٍېزىپ ،رەھسىذ ؼبٌسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ،لوضلۇپ وەرىەْ ذەٌك
ِۇئبۋىَەزىٓ ٍبضزەَ رەٌەپ لىٍسى .ثۇؼطى لوـۇٔي ِۇئبۋىَۀىڭ رەٌىّبري ثىٍەْ ِەوىىسىٓ
ٍەِۀگە لبضاپ ٍوٌؽب چىمزي .ئەؼٍىسە ،ثۇؼطى ٍەِۀگە ثېطىپ لبرزىك لىطؼىٕچىٍىك لىٍّبلچي،
ھەرزب ربئىؿ ذەٌمىٕىّۇ لىٍىچزىٓ ئۆرىۈظِەوچي ثوٌؽبٔىسى ،ئەِّب ِۇؼىطە ئىجٕي ـۇئجۀىڭ
ٔەؼىھەري ثىٍەْ ثۇ ٔىَىزىسىٓ ٍبٔسى .لوـۇْ ٍەِۀگە ٍېزىپ ثبضؼبٔسا ،ئۇثەٍسۇٌالھ ئىجٕي ئبثجبغ
ئۆظ ئوضٔىؽب ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئبثسۇٌالھ ئەي ِەززإٔي لوٍۇپٍ ،ەِۀسىٓ وۇـەگە وەرىۀىسى .ثۇؼطى
ـەھەضگە وىطىپ ،ثۇ ٍەضٔىّۇ ئىفؽبي لىٍسى .ئەِّب ھەظضىزي ئەٌي ئۇٔىڭ وەٍٕىسىٓ عبضىَە ئىجٕي
لۇزاِە ۋە ۋەھت ئىجٕي ِەؼئۇزٔي ئىىىي ِىڭسىٓ عەِئىٌ رۆد ِىڭ وىفىٍىه لوـۇْ ثىٍەْ
ھىغبظؼب ئەۋەرزي .عبضىَە ٔەعطأؽب ٍېزىپ وەٌگۀسە ،ثۇؼطى ٍەِۀسىٓ ِەوىىگە لبچزي .عبضىَە
ئۇٔىڭ وەٍٕىسىٓ لوؼال پ ِەوىىگە وىطزى ۋە ذەٌمٕىڭ ھەظضىزي ئەٌىگە ثەٍئەد لىٍىفىٕي رەٌەپ
لىٍسى .عبضىَە ِەوىىسىٓ ِەزىٕىگە ٍۈضۈؾ لىٍىپ ،ـەھەضگە وىطزى .ذەٌممە ئەثۇھۇضەٍطە
ئىّبٍِىك لىٍىۋاربرزي .لوِبٔساْ عبضىَە ِەزىٕىگە وىطگۀسىٓ وېَىٓ ،ذەٌك ھەظضىزي ھەؼۀگە
ثەٍئەد لىٍسى.
- 2123عۇئبي :ھەصسىحي ئەٌي سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ھبٍبجىٕىڭ ئبخىشلي
ِەصگىٍٍىشىذىىي ئەھۋاٌي
ھەظضىزي ئەٌي ھبٍبرىٕىڭ ئبذىطلي وۈٍٔىطىسە ؼىَبؼي ئىفالضؼب ئبضىالـّبغ ثوٌۇۋاٌسى.
ئەرطاپىسىىي وىفىٍەضٔىڭ ِۇئبِىٍىٍىطى ،ئۇٔي ٍبٌؽۇظ ربـالپ لوٍۇـٍىطى ئۇٔىڭ اﷲ ٍوٌىسا
ِېڭىفىؽبِ ،وي رەعطىج ە ۋە رىطەْ ئىٍّي ثىٍەْ ھەضىىەد لىٍىفىؽب ھېچمبٔساق روؼمۇٍٔۇق
لىالٌّىؽبٔىسى .ھەظضىزي ئەٌىّۇ ھەظضىزي ئۆِەضگە ئوذفبؾ ئىٕزىعاِچبٍٔىك ثىٍەْ ئىؿ لىٍؽبٔىسى
ۋە ؼبھبثىٍەضٔىڭ ِەزىٕىسىٓ ئبٍطىٍىفىٕي چەوٍىگۀىسى .ئۇِۇ ھەظضىزي ئۆِەضگە ئوذفبؾ
لوٌىسىىي لبِچىؽي ثىٍەْ ھەززېس ىٓ ئبـمبٔالضٔىڭ ئەزىجىٕي ثېطەرزي .ئۇ ھىعٍۇضاْ زەپ ئبربٌؽبْ
ثىط زەضەذزىٓ لىٍىۋاٌؽبْ وبٌزىىي ثىٍەْ ھەِىفە وىفىٍەضٔي ئەزەثٍەپ رۇضارزي .ثبظاض ـ
ضەؼزىٍەضٔي ئبٍٍىٕىپِ ،بي ثبھبؼىٕي رەوفۈضۈپ رۇضارزي ،رىغبضەرچي ،ؼوزىگەضٌەضگە
ٍبذفىٍىمٕي رەۋؼىَە لىالرزي ۋە ٍبِبٍٔىمزىٓ ٔېطى رۇضۇـمب ئۈٔسەٍززيِ .ەؼغىسرە ئوٌزۇضۇپ
ذەٌمٕىڭ زەضد ـ ـىىبٍەرٍىطىٕي ئبڭالٍززيِ ،ەؼىٍىٍىطىٕي ھەي لىالرزي ،ثىط ـ ثىطىٕي
ٍبضاـزۇضارزي .عبِبئەرىە ذىزبة لىالرزي ۋە ئۇالضؼب پبٍسىٍىك ٔەؼىھەرٍەضٔي ثېطەرزي.
- 2124عۇئبي :ھەصسىحي ئەٌىٕىڭ ؽېھىث لىٍىٕىؾي
ثىط وۈٔي ،ذبۋاضىغالضزىٓ ثىط ٔەچچە وىفي ثىط ٍەضگە ٍىؽىٍىپ ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ئبضىؽىسا
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ٍۈظ ثەضگەْ پىزٕە ۋە لبالٍّىمبٔچىٍىمالض ھەلمىسە پبضاڭالـمبچٔ ،ەھطاۋأسا ٍولىزىپ لوٍؽبْ
ٍېمىٍٕىطىٕي ئەؼٍەـزي ۋە ئۇ ئىفمب ثوٌؽبْ ٔبضاظىٍىمىٕي ۋە ؼەظەپ ـ ٔەپطەرٍىطىٕي رىٍؽب
ئېٍىفمبٔسىٓ وېَىٓ ،ئۇ ۋەلەگە ھەظضىزي ئەٌيِ ،ۇئبۋىَە ۋە ئەِط ئىجٕي ئبؼٕي ؼەۋەثچي ثوٌسى
زەپ لبضىفىپ ،ثۇ ئۈچ وىفىٕي ٍولىزىۋەرىۀسىال ،ئۈِّەرٕىڭ ثۇ لبالٍّىمبٔچىٍىمزىٓ
لۇرۇالالٍسىؽبٍٔىمىٕي ذىَبي لىٍىفىپ ،ئۇالضٔي ئۆٌزۈضۈۋېزىؿ لبضاضىؽب وەٌسى .ثۇالضزىٓ ھەظضىزي
ئەٌىٕي ئبثسۇضضەھّب ْ ئىجٕي ِۇٌغەَ ئەي ِۇضازىِ ،ۇئبۋىَۀي ثۇضاق ئىجٕي ئبثسۇٌالھ ،ئەِط ئىجٕي
ئبؼٕي ئبِىط ئىجٕي ثەوىط ئەد رەِىّي ئۆٌزۈضىسىؽبٔؽب وېٍىفزي .ثۇ ؼىطٔي ھېچىىّگە ئېَزّبؼٍىك
ۋە ھىغطىَە  40ـ ٍىٍي ،ضاِىعاْ ئېَىٕىڭ  17ـ وۈٔي ثبِساد ٔبِىعى ۋالزىسا ثۇ ئۈچىٕي ثىطال
ۋالىززب ئۆٌزۈضۈؾ ھەلمىسە ثىط ـ ثىطىگە لەؼەَ ثېطىفزي .ثۇ ئۈچ ؼۇٍىمەؼزچىسىٓ ئبثسۇضضەھّبْ
ئىجٕي ِۇٌغەَ ثىط وۈٔي رەٍّۇضضاثبة لەثىٍىؽىسىٓ ئۆرۈپ وېزىۋېزىپ ثۇ ٍەضزە گۈظەٌٍىىي ثىٍەْ
ٔبَ چىمبضؼبْ لەرۇَ ثىٕزي ـەعۀە ئىؽىٍّىه ثىط لىع ثىٍەْ رؤۇـۇپ لبٌسى .ثۇ لىعٔىڭ
ٍېمىٍٕىطىّۇ ٔەھطاۋأسا ئۆٌۈپ وەرىۀىسى .ئىجٕي ِۇٌغەَ ثۇ لىعؼب ئۆٍٍۀّەوچي ثوٌسى .ثۇ لىع
ئىجٕي ِۆٌغەِسىٓ ٔبھبٍىزي ئېؽىط ِېھىط ھەلمي رەٌەپ لىٍسى .ئۇٔىڭ رەٌىپىسە ئۈچ ِىڭ زىٕبض ،ثىط
لۇي ،ثىط زېسەن ۋە ھەظضىزي ئەٌىٕىڭ ثېفي لبربضٌىمالض ثبض ئىسى .ئبثسۇضضەھّبْ ئۇٔىڭ رەٌىپىٕي
ئ وضۇٔالٍسىؽبٍٔىمىؽب ۋەزە ثەضزى ۋە ثۇ ئىفٕي لەرئىٌ ِەذپىٌ رۇرۇـىٕي ربپىٍىسىٔ .ىھبٍەد،
پىالٔالٔؽبْ وۈْ ٍېزىپ وەٌسى .ئىجٕي ِۇٌغەَ ظەھەضٌىه ثىط لىٍىچ ثىٍەْ ھەظضىزي ئەٌىٕي ـېھىذ
لىٍسى .ثۇضاق ئىجٕي ئبثسۇٌالھّۇ ِۇئبۋىَۀىڭ پبلبٌچىمىسىٓ ٍبضىساض لىٍسى ،ئەِّب ِۇئبۋىَ ە
زاۋاٌىٕىپ ؼبلبٍسى .ئۇ ،ثۇ ھبزىؽىسىٓ وېَىٓ ِەذؽۇغ ؼېٍىٕؽبْ ؼبضاٍسا رۇضىسىؽبْ ثوٌسى.
ِۇئبۋىَۀىڭ ِىؽىط ۋاٌىؽي ئەِط ئىجٕي ئبؼمب وەٌؽەن ،ئۇ ؼۇٍىمەؼذ وۈٔي ثىزبپ ثوٌۇپ
لبٌؽبٍٔىمي ئۈچۈْ ِەؼغىسوە چىمبٌّبً ،ئۆظىٕىڭ ئوضٔىؽب ئبِبٍٔىممب ِەؼئۇي ذبزىُ ذبضىغە ئىجٕي
ذۇظ اـۀي ئىّبَ لىٍىپ لوٍؽبٔىسى .ـۇڭب ؼۇٍىمەؼزچي ثۇ وىفىٕي ئەِط ئىجٕي ئبغ زەپ ئوٍالپ
ئۆٌزۈضىۋەرزي.
ھەظضىزي ئەٌي ظەضثە ٍېگۀسىٓ وېَىٓ ،ئبضىسىٓ وۆپ ۋالىذ ئۆرّەٍال ۋاپبد ثوٌسى .ئۇٔي
ثبٌىٍىطى ھەؼەْ ،ھۈؼەٍٓ ۋە عىَۀي ئبثسۇٌالھ ئىجٕي عبـەض ٍۇٍۇپ وېپۀٍىسى .ئۇٔىڭ لەٍەضگە
زەپٕە لىٍىٕؽبٍٔىمي ھەلمىسىىي ضىۋاٍەد ثەوّۇ وۆپ ثوٌۇپ ،ظازى ٔەگە زەپٕە لىٍىٕؽبٍٔىمي ھەلمىسە
ئېٕىك ِەٌۇِبد ٍوق .ھەظضىزي ئەٌي ۋاپبد ثوٌؽبٔسىٓ وېَىٓ ،ذەٌك زەضھبي ٍىؽىٍىپ ھەظضىزي
ھەؼۀگە ثەٍئەد لىٍسى .ئۇٔىڭؽب رۇٔغي ثوٌۇپ ثەٍئەد لىٍؽبْ وىفي لەٍػ ئىجٕي ؼەئس ئىسى.
ھەظضىزي ھەؼەْ ذەٌىپىٍىه ِبلبِىسا ئبٌزە ئبٍؽب ٍېمىٓ ئوٌزۇضزى ۋە ئەرطاپىسىىىٍەضٔىڭ ئۆظىٕي
ٍبٌؽۇظ لوٍؽبٍٔىمىٕي وۆضۈپ ،ئۇِّەرٕىڭ ثىطٌىه ۋە ثبضاۋەضٌىىىٕىڭ ھەِّىسىٓ ِۇھىُ ئىىۀٍىىىٕي
چوڭمۇض ھېػ لىٍسى .ئىززىپبلٍىك ئۈچۈْ ھەِّە ٔەضؼىسىٓ ۋاظ وېچىفىە ضاظى ثوٌسى ۋە
ِۇئبۋىَۀي ٍېٕىؽب زەۋەد لىٍسىِ .ۇئبۋىَە ئۇٔىڭ زەۋىزىٕي لوثۇي لىٍسى .ھىغطىَۀىڭ  41ـ ٍىٍي،
ضاثىئەٌئەۋۋەي ئېَىسا ذەٌىپىٍىه ئوضٔىسىٓ ۋاظ وەچزيِ .ۇئبۋىَە وۇـەگە وېٍىپ ذەٌىپىٍىىٕي لوٌىؽب
ئبٌسى .ھەظضىزي ھەؼەْ ئىٕىؽي ھۈؼەٍٓ ثىٍەْ ثىطٌىىزە ِەزىٕىگە وۆچزي .رۆد ذەٌىپە،
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئوضٔبرمبْ ،ھەلمبٔىَەد ۋە ھەلىمىٌ ئبزاٌەرىە ربٍبٔؽبْ ؼىَبؼىٌ
ضەھجەضٌىه ـۇٔساق لىٍىپ ئبذىطالـزي .ئۇالضزىٓ وېَىٓ ھەق ۋە ئبزاٌەرزىٓ ٍىطالٍىفىؿ ثىٍەْ
پەٍسا ثوٌؽبْ ٍوچۇق وۈٔؽېطى ٍوؼىٕبپ ثبضزى.
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ئبٌحىٕچي ثبپ .جۀٕەت ثىٍەْ خۇػ ثىؾبسەت ثىشىٍگەْ ئوْ
عبھبثە

- 2125عۇئبي :پەٍغەِجەس ئەٌەٍھىغغبالِٕىڭ ئوْ عبھبثە ھەلمىذە جۀٕەت ثىٍەْ
ثەسگەْ خۇػ ثىؾبسىحي
پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋ ەؼەٌٍەِسىٓ وىَىٓ ذۇٌەپبئي ضاـىسىٓ زەپ ٔبَ ئبٌؽبْ ئەثۇ
ثەوطى ىؽىسزىك ،ئۆِەض ئىجٕي ذەرزبپ ،ئوؼّبْ ئىجٕي ئەپئبْ ،ئەٌي ئىجٕي ئەثۇ ربٌىپ ضەظىَەٌالھۇ
ئۀھۇِالضٔىڭ ذىالپەرٍىه زەۋضى ٍ 30ىً زاۋاَ لىىٍسى .ثۇ رۆد چوڭ ؼبھبثە ۋە رەٌھە ئىجٕي
ئۆثەٍسۇٌال ،ظۇثەٍىط ئىجٕي ئەۋۋاَ ؼىەئىس ئىجٕي ئەثۇ ۋەلمبغ ،ؼەئىس ئىجٕي ظەٍىس ،ئبثسۇضاھّبْ
ئىجٕي ئەۋىپ ،ئەثۇ ئۇثەٍسەئىجٕي عەضضاھ لبربضٌىك ئوْ ؼبھبثە پەٍؽەِجەض ئەٌەٍىھؽؽبالَ ھبٍبد
ۋالزىسا عۀٕەرىٓ ذۇؾ ثىفبضەد ثەضگەْ ظارالض ھىؽبپٍىٕىسۇ .رۆۋۀسە ثۇ ئوْ چوڭ ؼبھبثىسىٓ
لبٌؽبْ ئبٌزە ؼبھبثەثىٍەْ رؤۇـۇپ چىمىّىع.
ؼەئىس ئىجٕي ظەٍس ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ۋاٌىالضزىٓ ثىطىٕىڭ ٍېٕىسا ثىطەٍٍۀٕىڭ ھەظضىزي
ئەٌىگە رىً رەگىۈظۈۋارمبٍٔىمىٕي ئبڭالپ لبٌسىسە ،ۋاٌىَؽبِ :ەْ ؼېٕىڭ ھۇظۇضۇڭسا پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ؼبھبثىٍىطىؽب رىً رەگىۈظۈٌىۋارمبٍٔىمىٕي ئبڭالۋارىّۀب؟ ؼەْ ئۈْ چىمّبً
رۇضىؽۀؽۇ؟ ِەْ پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ ِۇٔساق زېگۀٍىىىٕي ئبڭٍىؽبٔىسىُ:
ئەثۇ ثەوطى عۀٕەرزە ،ئۆِەض عۀٕەرزە ،ئوؼّبْ عۀٕەرزە ،ئەٌي عۀٕەرزە ،رەٌھە عۀٕەرزە،
ظۇثەٍط ئىجٕي ئبۋاَ عۀٕەرزە ،ؼەئس ئىجٕي ِبٌىه عۀٕەرزە ،ئبثسۇضاھّبْ ئىجٕي ئەۋؾ عۀٕەرزە،
ئەثۇ ئۇثەٍسە عۀٕەرزە  .ئؤىٕچىؽىؽب وەٌگۀسە ،ؼەئىس عىُ رۇضۇپ لبٌسى ،ئۇٔىڭسىٓ:
ئؤىٕچىؽي وىُ؟ زەپ ؼوضاـزي .ئۇ :ؼەئىس ئىجٕي ظەٍس (ٍۀي ئۆظىٕي زېّەوچي) ئۇالضٔىڭ
پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ثىٍەْ ثىط لېزىُ ؼبظارمب لبرٕىفىپٍ ،ۈظىگە روپب
لؤسۇضۇـىٕىڭ ئۆظىال ثىطىڭالضٔىڭ ٔۇھ ئەٌەٍھىؽؽبالِسەن ( ٍ 951ىً) ٍبـبپ( ،پۈرۈْ ئۆِطى
ثوٍىچە) ئەِەي ئىجبزەد لىٍىفىسىّٕۇ ئەۋظەٌسۇض ،زېسى ( .ئەثۇ زاۋۇد)4649 :
ٍۀە ثىط ضىۋاٍەرزە ِۇٔساق زېَىٍگەْ :ؼەئىس ٍۇلىطىمي رولمۇظىٕي ؼبٔبپ ثوٌۇپ،
ئؤىٕچىؽىسا ـۈن رۇضزى .ئۇالض :اٌٍۀىڭ ٔبِي ثىٍەْ ؼوضاٍّىعوي ،ئؤىٕچىؽي وىُ؟ زېگۀىسى.
ئۇ :ؼىٍەض اٌٍۀىڭ ٔبِي ثىٍەْ ؼوضىسىڭالضِ ،ۀّۇ عۀٕەرزە (ٍۀي ئؤىٕچىؽي ِەْ) ،زېسى .
(رىطِىعى)3748 :
-4748عۇئبي :جەٌھە ئىجٕي ئۇثەٍذۇٌالھ سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ھبٍبجي
رەٌھە ـبَ زىَبضىسا رىغبضەد لىٍىؿ ئۈچۈْ لۇضەٍؿ وبضۋأٍىطى ثىٍەْ وېزىۋاربرزي .وبضۋأالض
ـبِٕىڭ ثۇؼطا ـەھىطىگە ٍېزىپ ثبضؼبٔسا لۇ ضەٍؿ ؼوزىگەضٌىطىٕىڭ وبرزىۋاـٍىطى ثۇؼطا
ـەھىطىٕىڭ ئبۋاد ثبظىطىؽب ؼوزا ـ ؼېزىك ئۈچۈْ وېزىفزي.
رەٌھۀىڭ ٍېفي وىچىه ثوٌؽبٍٔىمزىٓ ئۇٔىڭ رىغبضەرىە ِبھىطٌىمي چوڭ ؼوزىگەضٌەضگە
ٍەرّىؽىّۇ ٌېىىٓ ،رىغبضەرزە ئۇالض ثىٍەْ ضىمبثەرٍىفەٌەٍسىؽبْ ،ئۇالضؼىعِۇ ِبٌالضٔىڭ
ئېؽىٍٍ ىطىٕي ربٌالپ ؼېزىۋاالالٍسىؽبْ ئەلىٍگە ۋە ئۆرىۈض ؼېعىّچبٍٔىممب ئىگە ئىسى .رەٌھە
ھەضلبٍؽي عبٍالضزىٓ وەٌگەْ رىغبضەرچىٍەض ثىٍەْ روٌؽبْ ثبظاضؼب ثېطىپ ـ وېٍىپ ٍۈضگۀسە
پەلەد ئۇٔىڭ ھبٍبد ِۇؼبپىؽىٕىڭ ٍۆٔۈٌىفىٕىال ئەِەغ پۈرىۈي ربضىد ٍۆٔۈٌىفىٕي
ئۆظگەضرىۋەرىۈزەن چوڭ ثىط ئىؿ ٍۈظ ثەضزى .ثىع ثۇٔي ئەڭ ٍبذفىؽي رەٌھۀىڭ ئۆظىٕىڭ
ثبٍبٔىسىٓ ئبڭالٍٍي .ئۇ ِۇٔساق زەٍسۇ:
ثىع ـۇ چبؼسا ثۇؼطأىڭ ثبظىطىسا ئىسۇق ،ثىط زەضۋىؿ وىفىٍەض ئبضىؽىسا رۇضۇپ:
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 ئي رىغبضەرچىٍەض! ثۇ پەؼىً ئىگىٍىطىسىٓ ؼوضاپ ثېمىڭالض ،ئۇالضٔىڭ ئبضىؽىسا ھەضەِسىٓوەٌگەْ ثىطەض وىفي ثبضِىىىٓ؟  -زەپ روۋٌىسى .ثۇ چبؼسا ِەْ ئۇٔىڭؽب ٍېمىٕال عبٍسا ئىسىُِ ،ەْ
ئۇٔىڭ لېفىؽب ئبٌسىطاپ ثېطىپ:
 ِەْ ھەضەٍِىه ،زېسىُ. ؼىٍەضٔىڭ ئبضاڭالضزا ئەھّەز ئبـىبضا ثوٌسىّۇ؟ ئەھّەز زېگەْ وىُ؟ ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ِۇرەٌٍىپٕىڭ ئوؼٍي ،ثۇ ئبً ثوٌؽب ئۇ ئبـىبضىٍىٕىسىؽبْ ئبً ،ئۇپەٍؽەِجەضٌەضٔىڭ ئبذىطلىؽي ،ئۇ ؼىٍەضٔىڭ ظېّىٕىڭالض ثوٌؽبْ ھەضەِسىٓ چىمىپ لبضا ربـٍىك،
ذوضِىٍىك ،ؼبؼٍىك ظېّىٕؽب ھىغطەد لىٍىسۇ ،ئۇ ٍەضزىٓ ؼۇ ربِچىپ رۇضىسۇ ،ئي ٍىگىذ! ؼەْ
ئۇٔىڭ لېفىؽب ثۇضۇْ ثېطىفمب ئەھّىَەد ثەضگىٓ!...
ِەْ ئەثۇ لۇھبـە ٔىڭ ئوؼٍىٕي رؤىَززىُ ،ئۇ ِۇالٍىُ ۋە ؼۆٍۈٍِۈن ،وىفىٍەضگە ٍۇِفبق
ِۇئبِىٍە لىٍىسىؽبْ ئبزەَ ئىسى .ئۇ ھەَ ئەذاللٍىك ،زۇضۇغٍ ،ېزىٍگەْ ؼوزىگەض ثوٌۇپ ثىع ئۇٔىڭ
ثىٍەْ چىمىفىپ ئۆرەرزۇق .ئۇ لۇضەٍفٍەضگە ئبئىذ ذەۋەضٌەضٔي ثىٍگۀٍىىي ۋە ئۇالضٔىڭ ٔەؼەثىٕي
ئېؽىسە ؼبلٍىؽبٔ ٍىمي ئۈچۈْ ثىع ئۇٔىڭ ؼوضۇٔىٕي ٍبذفي وۆضەرزۇق .ثىع ثىطٌىىزە ئۇٔىڭ لېفىؽب
ثبضزۇق ،ئۇ ِبڭب ئىؽالَ روؼطىؽىسا ِەٌۇِبد ثېطىپ لۇضئبٔسىٓ ئبظضاق ئولۇپ ثەضزى ۋە ِبڭب زۇَٔب –
ئبذىطەرٕىڭ ذوؾ ذەۋەضٌىطىسىٓ ثبٍبْ لىٍىپ ثەضزى .ئبٌالھ زىٍىّٕي ئىؽالَ ئۈچۈْ ئېچىۋەرزي،
ِەْ ئۇ ٔىڭؽب ثۇؼطازىىي زەضۋىفٕىڭ زېگۀٍىطىٕي ؼۆظٌەپ ثەضزىُ ،ئۇ ثۇٔىڭسىٓ ذوؾ ثوٌسى.
ِەْ ئۇٔىڭ ئبٌسىسا ‹ ثىط ئبٌالھزىٓ ثبـمب ئىالھ ٍوقِ ،ۇھەِّەز ئبٌالھٕىڭ ئەٌچىؽي› زەپ گۇۋاھٍىك
ئېَززىُِ .ەْ ئەثۇ ثەوطىٕىڭ زەۋىزي ئبضلىٍىك ئىؽالَ وەٌزۈضگۀٍەضٔىڭ رۆرىٕچىؽي ئىسىُ.
لۇضەٍ فٍىه ثۇ ٍبـٕىڭ ئىؽالَ زىٕىؽب وىطگۀٍىىي ئۇٔىڭ ئبئىٍىؽي ،ئۇضۇق ـ رۇؼمبٍٔىطىؽب
ذۇززى ئبؼّبٔسىٓ چبلّبق چۈـىۀسەن ئېؽىط رۇٍۇٌسى .ھەِّىسىٓ لبرزىك ثىئبضاَ ثوٌؽىٕي ئۇٔىڭ
ئبٔىؽي ئىسى .ئۇ ئوؼٍىٕىڭ ئېؽىً ؼۈپەرٍىطىسىٓ ۋە گۈظەي ئەذاللٍىطىسىٓ وىفىٍەضگە ِۀپەئەد
رېگىۋار مبٍٔىمي ئۈچۈْ وېَىٓ ئۇٔىڭ وىفىٍەضگە ذوعبٍىٓ ثوٌۇپ لېٍىفىٕي ئۈِىس لىالرزي.
ۋالىزٕىڭ ئۆرىفىگە ئەگىفىپ ئوذفىّىؽبْ ۋەلەٌەض ئبضلب ـ ئبضلىسىٓ ٍۈظ ثېطىفىە ،رەٌھەِۇ
پىفىپ ٍېزىٍىفىە ثبـٍىسى .ئۇٔىڭ ئبٌالھ ٍوٌىسا ؼىٕىٍىسىؽبْ ؼىٕبلٍىطىٕىڭ ؼبٌّىمي
ئېؽىطٌىفىفمب ثبـٍىسى  .ثۇ عەضٍبٔسا ئۇٔىڭ ئىؽالِؽب ۋە ِۇؼۇٌّبٔالضؼب ٍېزىسىؽبْ ِۀپەئىزىّۇ
ظوضۇٍۇپ ،ھەرزب ئبذىطزا ِۇؼۇٌّبٔالض رەضىپىسىٓ «رېطىه ـېھىذ» زەپ ئبرىٍىسىؽبْ ـەضەپٍىه
ٔبِؽب ئىگە ثوٌسى .چۈٔىي ئۇ ئوھۇز وۈٔي پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕي ئبعبٍىپ لەھطىّبٍٔىك ثىٍٓ
لوؼسېسى .پەٍؽەِ جەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئۇٔي «ٍبذفي رەٌھە»« ،ؼېري رەٌھە»ِ« ،ەضز رەٌھە» زەپ
چبلىطارزي .ئۇٔىڭ ثۇٔساق زەپ چبلىطىٍىفىؽب ؼەۋەة ثوٌؽبْ ثىط ـ ثىطىسىٓ گۈظەي ۋە رەؼىطٌىه
ھېىبٍىٍىطى ثبض ئىسى.
ٍۀە ئۇٔىڭ «ٍبذفي رەٌھە»« ،ؼېري رەٌھە»ِ« ،ەضز رەٌھە» زەپ ئبرىٍىفىؽب ؼەۋەة ثوٌؽبْ
ٔۇضؼۇْ ھېىبٍىٍىطى ثبض .رەٌھە رىغبضەد زائىطىؽي وەڭ ،ثبٍٍىمي وۆپ ؼوزىگەضٌەضزىٓ ئىسى ،ثىط
وۈٔي ئۇٔىڭؽب ھەظضەرزۇٌّەۋرزىٓ ِبي وەٌسى .ئۇ ِىڭ زىطھەَ لىّّىزىسىىي ِبي ئىسى .رەٌھە ـۇ
وۈٔي وېچىؽي لوضلمبْ ،ئۀؽىطگەْ ھبٌسا ٍبرزي .ئۇٔىڭ لېفىؽب ئەثۇ ثەوطىٕىڭ لىعى ئۇِّۇ
وۈٌؽۈَ وىطىپ:
 ئي ِۇھەِّەزٔىڭ ئبرىؽي! ؼىعگە ٔېّە ثوٌسى؟ ثىع ؼىعٔي ضۀغىززۇلّۇ ٍ -ە؟ -زېسى. ٍبق! ؼىع ِۇؼۇٌّبْ ئبزەِٕىڭ ھەلىمىٌ ٍبذفي ئبٍبٌيٌ ،ېىىٓ ِەْ وېچىسىٓ ثېطىئوٍٍىٕىپ :ثۇ ِبي ئۆظ ئۆٍىسە رۇضۇپ ئۇذٍىؽبْ ئبزەِٕىڭ پەضۋەضزىگبضىؽب ثوٌؽبْ ئېزىمبزى لبٔساق
ثوالض؟ زەپ لبٌسىُ - ،زېسى رەٌھە.
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 ؼىع ثۇٔىڭ ٔېّىؽىسىٓ ئۀؽىطەٍؽىع؟ ھبظىط زوؼزٍىطىڭىع ۋە وىفىٍەض ئىچىسىىيھبعەرّۀٍەض لەٍەضزە؟ ؼىع ربڭ ئبرمبْ ھبِبْ ئۇ ِبٌالضٔي ئۇالضؼب ثۆٌۈپ ثېطىڭ - ،زېسى ئۇِّۇ
وۈٌؽۈَ.
 ئبٌالھ ؼىعگە ضەھّەد لىٍؽۇْ! ؼىع ھەلىمەرەْ ئىفٕي ٍبذفي ثىط رەضەپ لىٍؽۇچىٕىڭلىعى ۋە ئىفٕي ٍبذفي ثىط رەضەپ لىٍؽۇچي ئبٍبٌؽىع - ،...زېسى .ربڭ ئبرمبٔسا ئۇ ِبٌالضٔي ھەَِبْ
ربۋالالضزا ِۇھبعىط ۋە ئۀؽبضىالضزىٓ ثوٌؽبْ ھبعەرّۀٍەضگە ثۆٌۈپ ثەضزى.
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ رەضىپىسىٓ «ٍبذفي رەٌھە»« ،ؼېري رەٌھە»ِ« ،ەضز رەٌھە» زېگەْ
ِۇثبضەن ٔبِالضؼب ئىگە ثوٌؽبْ رەٌھەگە ِۇثبضەن ثوٌؽۇْ!
-4741عۇئبي :جەٌھە ئىجٕي ئۇثەٍذۇٌالھ سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ٔەعەثي
ئەثۇ ئۇثەٍسە ِۇئەِّەض ئىجٕي ئەٌّۇؼۀٕب ِۇٔساق زېگەْ :رەٌھە ئۇثەٍسۇٌالھ ئىجٕي ئوؼّبْ
ئىجٕي ئبِىط ئىجٕي وەئت ئىجٕي ؼەئسى ئىج ٕي ِۇضضە ئىجٕي وەئجٕىڭ ئوؼٍي ثوٌۇپ( ،ئۇٔىڭ)
ئبٔىؽي ھەظضەِي ئىجٕي ئبِىط ئىجٕي ضەثىئە ئىجٕي وىٕسۀىڭ لىعى ؼەئجەزۇض( .ئەٌىەثىط):187
-4745عۇئبي :جەٌھە ئىجٕي ئۇثەٍذۇٌالھ سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەصىٍىحي
عبثىط ئىجٕي ئبثسۇٌالھ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇِبزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،ئۇ پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ
ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ ِۇٔساق زېگۀٍىىىٕي ئبڭٍىؽبْ :وىّىي ظېّىٕسا ِېڭىپ ٍۈضگەْ ـېھىسٔي
وۆضۈـٕي ذبٌىؽب ،رەٌھە ئىجٕي ئۇثەٍسۇٌالھمب لبضىؽۇْ( .رىطِىعى)3739 :
ظۇثەٍط ئىجٕي ئەۋۋاَ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :ئۇھۇز (ؼبظىزي) وۈٔي
پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ ئۇچىؽىسا ئىىىي ؼبۋۇد ثبض ئىسى .پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالَ ثىط پبضچە لىَب ربـٕىڭ ئۈؼزىگە چىمّبلچي ثوٌسىَۇ ،چىمبٌّىسى .رەٌھە زەضھبي
ئېگىٍىپ رۇضۇپ ثەضگۀىسى ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئۇٔىڭ زۈِجىؽىگە زەؼؽەپ رۇضۇپ،
ربـٕىڭ ئۈؼزىگە چىمىۋاٌسى .ئۇ ئەؼٕبزا پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ :رەٌھەگە عۀٕەد ۋاعىت
ثوٌسى زېگىٕىٕي ئبڭٍىسىُ( .رىطِىعى)1692 :
لەٍػ ئىجٕي ئەثۇ ھبظىّسىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :رەٌھە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ (ئۇھۇز
ؼبظىزىسا) پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼە ٌٍەِٕي لوؼساؾ ٍوٌىسا ظەذىٍّۀگەْ لوٌىٕىڭ پبٌەچ
ثوٌۇپ لبٌؽبٍٔىمىٕي وۆضزۈَ( .ثۇذبضى)3724 :
لەثىؽە ئىجٕي عبثىط ِۇٔساق زېگەِْ :ەْ رەٌھە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ثبـمب ثىطىٕىڭ
ؼوضىّىؽبْ ئبزەِگىّۇ وۆپٍەپ پۇي ِ -بي ثەضگىٕىٕي وۆضۈپ ثبلّىسىُ .ئۇٔىڭ ئبئىٍىؽىسىىىٍەض
زائى ُ ِۇٔساق زەٍززي :پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ رەٌھۀي ”ؼبذبۋەرچي “ زەپ
ئبربٍززي( .ئەٌىەثىط):194
-4748عۇئبي :صۇثەٍش ئىجٕي ئبۋۋاَ سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەصىٍىحي
عبثىط ئىجٕي ئبثسۇٌالھ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇِبزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :ئەھعاة ئۇضۇـىسا،
پ ەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ :وىُ ِبڭب زۈـّۀٕىڭ ئەھۋاٌىسىٓ ِەٌۇِبد ئېٍىپ
وېٍىسۇ؟ زەپ ؼوضىؽبٔىسى ،ظۇثەٍطِ :ەْ ،زېسى .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ٍۀە :وىُ ِبڭب
زۈـّۀٕىڭ ئەھۋاٌىسىٓ ِەٌۇِبد ئېٍىپ وېٍىسۇ؟ زەپ ؼوضىؽبٔىسىٍ ،ۀە ظۇثەٍطِ :ەْ ،زېسى.
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئۈچىٕچي لېزىُ :وىُ ِبڭب زۈـّۀٕىڭ ئەھۋاٌىسىٓ ِەٌۇِبد ئېٍىپ
وېٍىسۇ؟ زەپ ؼوضىؽبٔىسى ،ظۇثەٍطِۇ ئۈچىٕچي لېزىُِ :ەْ ،زېسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ،پەٍؽەِجەض
ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ :ھەض ثىط پەٍؽەِجەضٔىڭ ذبغ ٍبضزەِچىؽي ثوٌىسۇِ ،ېٕىڭ
ٍبضزەِچىُ ظۇثەٍطزۇض ،زېسى( .ثۇذبضى)4113 :
ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ظۇثەٍط ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇِبزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :ئەھعاة ؼبظىزىسا،
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ئۆِەض ئىجٕي ئەثۇ ؼەٌەِە ئىىىىّىع پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ ئبٍبٌٍىطىؽب لبضاـمب
لبٌسۇضۇپ لوٍۇٌسۇق .ثىط چبؼسا ،زازاَ ظۇثەٍطٔىڭ ئبد چبپزۇضؼىٕىچە ثۀي لۇضەٍعەگە ثىط ٔەچچە
لېزىُ ثېطىپ وەٌگۀٍىىىٕي وۆضزۈَ .ئۇ لبٍزىپ وەٌگۀسىٓ وېَىٓ :ئي ئبرب! ؼېٕىڭ ثۀي
لۇضەٍعەگە ثېطىپ وېٍىپ ٍۈضگۀٍىىىڭٕي وۆضزۈِؽۇ؟ زېگۀىسىُ ،زازاَ :ئي ئوؼٍۇَ! ِېٕي ضاؼزىٕال
وۆضزۈڭّۇ؟ زەپ ؼوضىسىِ ،ەْ :ھەئە ،زېگۀىسىُ ،ئۇ ِۇٔساق زېسى :پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ :وىُ ثۀي لۇضەٍعەگە ثېطىپ ،ئەھۋاٌىٕي ئۇلۇپ وېٍىسۇ؟ زېگەْ ئىسىِ .ەْ ثېطىپ
ئۇلۇپ وەٌسىُ .لبٍزىپ وەٌگۀسىٓ وېَىٓ ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ٔبھبٍىزي ِەِٕۇْ ثوٌؽبٍٔىمي
ئۈچۈْ ،ئبرب ئبٔىؽىٕي رىٍؽب ئېٍىپ رۇضۇپ :ئبرب  -ئبٔبَ ؼبڭب پىسا ثوٌؽۇْ زېسى( .ثۇذبضى)3721 :
ئۇضۋە ئبرىؽي ظۇثەٍط ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ِۇٔساق زېگۀٍىىىٕي ضىۋاٍەد لىٍىسۇٍ :ەضِۇن
عېڭىسا ؼبھبثىٍەض ظۇثەٍطگە :ؼەْ ھۇعۇَ ثبـٍىؽبڭ ،ثىعِۇ ئبضلبڭسىٓ ھۇعۇَ لىٍؽبق ،زېۋىسى،
ظۇثەٍطِ :ەْ ھۇعۇَ لىٍىّەٌْ ،ېىىٓ ؼىٍەض ؼۆظۈڭالضزا رۇضِبٍؽىٍەض ،زېسى .ئۇالض :ؼۆظىّىعزە
چولۇَ رۇضىّىع ،زەپ رۇضۇۋاٌسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ،ظۇثەٍط ضۇَ ئەؼىەضٌىطىگە لبضاپ ئېزىٍسى ۋە
زۈـّەْ ؼېپىٕي ثۆؼۈپ ،ئبضلب رەضەپىە ئۆرۈپ وەرزي .زەضۋەلە ،ھېچىىُ ئۇٔىڭ ئبضلىؽىسىٓ
ِبڭّىسى .ظۇثەٍط وەٍٕىگە ثۇضۇٌۇپٍ ،ۀە زۈـّەْ ؼېپىگە ئېزىٍىپ وىطزى .ثۇ لېزىُ زۈـّۀٍەض
ئۇٌىؽىٕىڭ چۇٌۋۇضىسىٓ رۇرۇۋېٍىپ ،ظۇثەٍطٔىڭ ثوٍٕي ثىٍەْ ِۈضىؽىٕىڭ ئبضىٍىمىؽب ئىىىي ظەضثە
ئۇضۇۋەرزي .ظۇثەٍط ثەزض وۈٔي زەي ـۇ ٍېطىگە ثىط ظەضثە ٍېگەْ ئىسىِ .ەْ وىچىه چبؼٍىطىّسا ـۇ
ٍبضىالضزىٓ لبٌؽبْ ربرۇلالضؼب ثبضِبلٍىطىّٕي رىمىپ ئوٍٕبٍززىٍُ .ەضِۇن عېڭىسا( ،زازاَ) ظۇثەٍط
ئەِسىال ئوْ ٍبـمب وىطگەْ (ئبوبَ) ئبثسۇٌالھٕي ئۆظى ثىٍەْ ثىٍٍە ئېٍىۋاٌؽبْ ثوٌۇپ ،ئۇٔي ئبرمب
ِىٕسۈضۈپ ،ثىط ئبزەِٕىڭ لوٌىؽب ربپفۇضؼبٔىسى( .ثۇذبضى)3975 :
ئۆِەض ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ِۇٔساق زېگەْ( :لبٌسۇضۇپ لوٍؽۇزەن) ۋە ؼىَەد ٍبوي ِىطاؼىُ ثوٌؽبْ
ثوٌؽب ،ئۇٔي ظۇثەٍط ئىجٕي ئبۋۋاِؽب لبٌسۇضؼبْ ثوالرزىُ .چۈٔىي ،ئۇ زىٕٕىڭ ضۇوۇٍٔىطىسىٓ ثىطىسۇض.
(ئەٌىەثىط):232
-4731عۇئبي :صۇثەٍش ئىجٕي ئبۋۋاَ سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ھبٍبجي
ئەثۇ ئەؼۋەز ِۇٔساق زېگەْ :ظۇثەٍط ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ؼەوىىع ٍېفىسا ِۇؼۇٌّبْ ثوٌؽبْ18 ،
ٍېفىسا ھىغطەد لىٍؽبْ .ربؼىؽي ئۇٔي ثوضىؽب ٍۆگەپ ئېؽىپ لوٍۇپ ،ئبؼزىسىٓ ئود لبالٍززي ۋە:
وۇپۇضؼب ٍبٔؽىٓ! زەٍززيٌ ،ېىىٓ ظۇثەٍطِ :ەْ لەرئىٌ ٍبّٔبٍّەْ ،زەٍززي( .ئەٌىەثىط):239
ٍەھَب ئىجٕي ثۇوەٍط ِۇٔساق زېگەْ :ظۇثەٍط ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ھىغىطىَۀىڭ ٍ - 36ىٍي
عۇِبزىَەٌئەۋۋەٌٕىڭ ثىطىٕچي ٍبوي ئىىىىٕىچي وۈٔيٍ ،ۀي رۆگە ۋەلەؼي وۈٔي ـېھىس لىٍىٕسى.
ئۇ ؼەوىىع ٍېفىسا ِۇؼۇٌّبْ ثوٌؽبْ ثوٌۇپ ،ئەثۇ ئبثسۇٌالھ زېگەْ وۇَٔە ثىٍەْ ئبرىالرزي .ئەگەض
پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ ِەوىىسە رۇضؼبْ ِۇززىزىٕي ٍ 13ىً زەپ
ھېؽبثٍىؽبق ،ظۇثەٍط ٍ 57ېفىسا ۋاپبد ثوٌؽبْ ثوٌىسۇ .ئەگەض پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ِەوىىسە
ٍ 11ىً رۇضؼبْ ثوٌؽب ،ئۇٔسالزب ،ظۇثەٍط ٍ 54ېفىسا ۋاپبد ثوٌؽبْ ثوٌىسۇ( .ئەٌىەثىط)238
-4737عۇئبي :عەئذ ئىجٕي ئەثۇ ۋەلمبط سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ھبٍبجي
ِەوىىسە پ ەٍؽەِجەضٌىه ٔۇضى چبلٕبـمب ثبـٍىؽبْ زەؼٍەپىي ۋالىزالضزا ؼەئس رېري وىچىه
ثوٌۇپ ،ئۇ ئبرب ـ ئبٔىؽىؽب وۆٍۈِچبْ ،ثوٌۇپّۇ ئبٔىؽىؽب ثەوّۇ ئبِطاق ثىط ئۆؼّۈض ئىسى .گەضچە ئۇ
ئەِسىال ٍ 17بـٕىڭ لبضىؽىٕي ئبٌؽبْ ثوٌؽىّۇ ٌېىىٓ ،ئۇٔىڭ ئەلٍي ئۆرىۈضٌىىىسە،
ھېىّەرٍىىٍىىىسە چوڭالضزىٓ لېٍىفّبٍززي .ئۇ ئۆظ رەڭزۈـٍىطىسەن ئوضۇٔؽىع ئوٍۇْ ـ ربِبـىؽب
ثېطىٍّەً ،ۋالزىٕي ئوق ٍبؼبؾٍ ،بچبلٕي ٍبذفىالؾ ،ئوق ئېزىفٕي ِەـىك لىٍىفزەن ئبلىالٔە
ئىفالضؼب ؼەضپ لىٍىؿ ثىٍەْ ئۆرىۈظەرزي .ئۇ ذۇززى ئۆظىٕي چوڭ ئىفالضؼب رەٍَبضٌىٕىۋارمبٔسەن
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ھېػ لىالرزي.
ؼەئس ھېچ وېچىىّەؼزىٓ ئىالھي چبلىطىممب ئبۋاظ لوـزي .ئۇ ئىؽالَ وەٌزۈضگۀٍەضٔىڭ
ئبۋاٌمىٍىطىسىٓ ثوٌسى .ئۇ وۆپ ھبٌالضزا ثۇٔىڭسىٓ پەذىطٌىٕىپ« :پەٍؽەِجەضٌىه ۋەھىَؽىٕىڭ
زەؼٍەپىي زەۋىزي ثبـٍىٕىپ ٍەرزە وۈٔسىٓ وېَىٓ ئىّبْ وەٌزۈضزۈَ .زېّەنِ ،ەْ ئىّبْ
وەٌزۈضگۀٍەضٔىڭ ئبۋاٌمىٍىطىسىٓ ثوٌسۇَ» زەٍززي.
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ؼەئسٔىڭ ئىؽالِؽب وىطگۀٍىىىسىٓ ذۇـبي ثوٌسى .چۈٔىي،
ؼەئسرە ٍېڭي چىممبْ ئبٍٕىڭ روٌۇْ ئبً ثوٌىفي ِۇلەضضەض ثوٌؽبٔسەن ،پبد ئبضىسا ھەلىمىٌ
ئەضوەوٍەضزىٓ ثوٌۇپ ٍېزىفىپ چىمىسىؽبْ ئبالِەرٍەض ثبض ئىسى .ـۇٔسالالٍ ،ۀە ِەوىە ٍبـٍىطىٕي
ئۆظىگە عەٌپ لىٍىپ ئەگەـزۈضىسىؽبْ ،ؼۆظىگە وىطگۈظۈـىە ؼەۋەة ثوٌىسىؽبْ ،ئېؽىً ٔەؼەة،
ٍۇلىطى ِەضرىۋە ثبض ئىسى .ئۇٔىڭسىٓ ثبـمب پەٍؽەِجەضگە ٍېمىٓ رۇضىسىؽبٍٔىك رەضىپىسىّٕۇ
ئىّزىَبظؼب ئىگە ثوٌۇپ ،ئۇ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئبٔب رەضەپ عەِەري ثوٌؽبْ ثۀي ظوھطا
عەِەرىسىٓ ثوٌؽبْ ربؼىؽي ئىسى .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ثۇ ربؼىؽي ثىٍەْ پەذىطٌىٕەرزي.
ؼەئسٔىڭ ئىؽالِسا رۇضۇـي ئبؼبٔؽب چۈـّىسى .ئىؽالَ ثۇ ٍبـٕي لبرزىك ؼىٕبلالضؼب زۇچبض
لىٍسى .ؼىٕبلٕىڭ ثۇ لبرزىمٍىمىسىٓ ھەرزب ئبٍەد ٔبظىً ثوٌۇـمب ؼەۋەة ثوٌىسىؽبْ زەضىغىگە ٍەرزي.
ئەِەٌىَەرزە ؼەئسٔىڭ ئىؽالِٕي لوثۇي لىٍؽبْ وۈٔيِ ،ۇؼۇٌّبٔالض وۆپ ٍبذفىٍىمالضؼب ئېطىفىەْ،
ئىؽالِؽب ذەٍطٌىه ثىط ظاد لوـۇٌؽبْ ثىط وۈْ ثوٌؽبْ ئىسى.
ثەزىط وۈٔي ؼەئس ثىٍەْ لېطىٕسىفي ئۆِەٍطٔىڭ ئبعبٍىپ وۆضۈٔۈـٍىطى ِەٍسأؽب وەٌگەْ ثىط
وۈْ ثوٌسى .ئۇض ۇؾ ئبذىطالـمبٔسا ؼەئس عەڭ ِەٍسأىسا ـېھىذ لىٍىٕؽبْ ئىٕىؽي ئۆِەٍطٔي
لوٍۇپ ِەزىٕىگە لبٍزىپ وەٌسى .ئوھۇز ئۇضۇـىسا ِۇؼۇٌّبٔالضؼب ِەؼٍۇثىَەد ٍۈظٌۀگۀسە
لوضلمىٕىسىٓ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕي ٍبٌؽۇظ ربـالپ لوٍۇپ ھەض رەضەپىە چېچىٍىپ وەرزي .
پەلەد ؼەئسال ئۇٔىڭؽب ٍې مىٓ وىفي ثىٍەْ لېٍىپ ٍبچىمي ثىٍەْ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕي
لوؼساپ رۇضزى .ئۇٔىڭ ئبرمبْ ھەض ثىط ئولي ثىط ِۇـطىىٕي ٍەض چىفٍىزەرزي .پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئۇٔىڭ ثۇ ِبھبضىزىٕي وۆضۈپ ۋە ئۇٔي رېرىّۇ ضىؽجەرٍىۀسۈضۈپ« :ؼەئس ئبرمىٓ!
ئبرمىٓ! ...ئبرب ـ ئبٔبَ ؼبڭب پىسا ثوٌؽۇْ!» زېسى .ؼەئس ئۆِۈض ثوٍي ثۇ ؼۆظ ثىٍەْ پەذىطٌۀسى .ئۇ:
« پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ھېچجىط ئبزەِگە ئبرب ـ ئبٔىؽىٕي رەڭ پىسا لىٍّىؽبْ ئىسى» زەٍززي.
ئۆِەض (ئبٌالھ ئۇٔىڭسىٓ ضاظى ثوٌؽۇْ!) ذەٌىپە ۋالزىسا پبضؼالضٔي گۇِطاْ لىٍىپٍ ،ەض ٍۈظىسە
ثۇززىعىّٕىڭ ٍىٍز ىعىٕي لوضۇرّبق ئۈچۈْ لوـۇْ رەٍبضٌىّبلچي ثوٌؽبٔسا ؼەئس ئۇٌۇؼٍۇلٕىڭ ئەڭ
ٍۈوؽەن پەٌٍىؽىگە ٍەرزي.
ئۆِەض ئۇٔىڭؽب لوـۇٕٔىڭ ثبٍطىمىٕي رۇرمۇظزى .لوـۇْ ئبرالٔسى .لوـۇٔسا ثەزىط ئۇضۇـىؽب
لبرٕبـمبٔالضزىٓ  99وىفي ،ضىعۋاْ ۋە ثبـمب ثەٍئەرٍەضزە ثبض وىفىٍەضزىٓ ٔ 310ەچچە وىفي
ثىطگە ئىسىٍ .ۀە پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ثىٍەْ ِەوىىٕي ئىفؽبي لىٍىفمب لبرٕبـمبٔالضزىٓ 300
وىفيٍ ،ېعا پەضظۀزٍىطىسىٓ  700وىفي ثبض ئىسى .ؼەئس لبزىؽىَەگە ٍېزىپ ثبضؼبٔسا لوـۇٕٔي
روذزبرزي .ئۇضۇـٕىڭ ئبذىطلي وۈٔي ِۇؼۇٌّبٔالض لبزىؽىَۀي رۈپزۈْ گۇِطاْ لىٍىۋىزىؿ ٔىَىزىسە
زۈـّۀٍەضٔي ذۇززى وىفەْ ئوـۇلٕي لىؽمبٔسەن لبرزىك ئىؽىۀغە لوضـبۋىؽب ئبٌسى .ئۇالض
رەوجىط ،رەھٍىً ئېَزمبْ ھبٌسا زۈـّەْ ؼېپىگە رۇـّۇ ـ رۇـزىٓ ثۆؼۈپ وىطزى .پبضؼٍىمالضٔىڭ
ثبؾ لوِبٔسأي ضۇؼزەِٕىڭ ثېفي ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ٔەٍعىؽي ئۈؼزىسە وۆرۈضۈٌسى .ثۇٔىڭ ثىٍەْ
ئبٌالھٕىڭ زۈـّۀٍىطى ئباللىعازىٍىىىە چۈـزي .ھەرزبِ ،ۇؼۇٌّبٔالض ئۇالضٔي چبلىطىپ ،ئبٔسىٓ
ئۆٌزۈضەرزي .ثۇ ئۇضۇـزب ئۆٌگەْ زۈـّەْ لوـۇٔىٕىڭ ؼبٔىٕىڭ ِ 30ىڭ ئىىۀٍىىىال ثۇ عەڭٕىڭ
وبرزب ؼەٌىجە ۋە ؼۀىّەرٍەضگە ئىگە ثوٌؽبٍٔىمىؽب وۇپبٍىسۇض.
ؼەئس ئۇظۇْ ئۆِۈض وۆضزى .ئبٌالھ ئۇٔىڭؽب وۆپ ِبي ـ ِۈٌۈن ئبرب لىٍسىٌ .ېىىٓ ،ئۇٔىڭؽب

521

www.uyghurmuslim.com www.fb.com/uighurawazi uighurawazi@yahoo.com
ئەعەي ٍېمىٕالـمبٔسا ئۇ ئۆظىٕىڭ وؤىطاپ رىزىٍىپ وەرىەْ رؤىٕي رەٌەپ لىٍىپِ« :ېٕي ثۇٔىڭ
ثىٍەْ وىپۀٍەڭالض ،چۈٔىيِ ،ەْ ثەزىط وۈٔي ِۇـۇ رؤٕي وىَگەْ ھبٌسا ِۇـطىىالض ثىٍەْ
ئۇضۇـمبْ ئىسىُِ .ەْ ٍۀە ِۇـۇ روْ ثىٍەْ ئبٌالھ ثىٍەْ ئۇچطىفىفٕي ذبالٍّەْ » ...زېسى.
ئبٌالھ ئۇٔىڭ ٍبرمبْ ٍېطىٕي ٔۇضٌۇق لىٍؽۇْ!
-4734عۇئبي :عەئذ ئىجٕي ئەثۇ ۋەلمبط سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەصىٍىحي
ؼەئس ئىجٕي ئەثۇ ۋەلمبغ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ِۇٔساق زەٍسۇِ :ەْ ِۇؼۇٌّبْ ثوٌؽبْ وۈٔگە لەزەض
ھېچىىُ ِۇؼۇٌّبْ ثوٌّىؽبْ ئىسىِ .ەْ ِۇؼۇٌّبْ ثوٌۇپ ٍەرزە وۈٔگىچە ِۇؼۇٌّبْ ثوٌؽبٔالضٔىڭ
ئۈچىٕچىؽي ثوٌۇپ رۇضزۇَ( .ثۇذبضى)3858 :
ئەٌي ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇِ :ەْ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ
ؼەئس ئىجٕي ِبٌىىزىٓ ثبـمب ثىطىگە :ئبرب  -ئبٔبَ ؼبڭب پىسا ثوٌؽۇْ ! زېگىٕىٕي ئبڭالپ ثبلّىسىُ.
ئۇھۇز وۈٔي ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ روذزىّبً :ئي ؼەئس ! ئبرمىٓ ،ئبرب  -ئبٔبَ ؼبڭب پىسا ثوٌؽۇْ
زېگۀىسى( .ثۇذبضى)4159 :
عبثىط ئىجٕي ئبثسۇٌالھ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇِبزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :پەٍؽەِجەض
ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋە ؼەٌٍەِٕىڭ ٍېٕىسا ئوٌزۇضارزىُ ،ؼەئس ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ وىطىپ وەٌگۀىسى،
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَِ :بٔب ثۇِ ،ېٕىڭ ئبٔب رەضەپ ربؼبَ ثوٌىسۇ .وىّٕىڭ (ثۇٔىڭسەن) ربؼىؽي
ثوٌؽبِ ،بڭب وۆضؼەرؽۇْ ! زېسى .ؼەئس ئىجٕي ئەثۇ ۋەلمبغ ظۇھطە عەِەرىسىٓ ثوٌۇپ ،پەٍؽەِجەض
ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ ئبٔىؽىّۇ ـۇ عەِەرزىٓ ئىسى( .رىطِىعى)3752 :
ؼەئس ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ:
ئي اٌٍە ! ؼەئس زۇئب لىٍؽب ،ئۇٔىڭ زۇئبؼىٕي ئىغبثەد لىٍؽىٓ زەپ زۇئب لىٍؽبْ( .رىطِىعى:
)3751
ئبئىفە ضەظىَەٌالھ ۇ ئۀھبزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ ثىط وېچىؽي ئۇذٍىَبٌّىسى ۋە :وبـىي ؼبھبثىٍىطىّسىٓ ؼبٌىھ ثىطى وېٍىپِ ،ېٕي
لوؼسىؽبْ ثوٌؽىچۇ؟ ! زېسى .ثىطزەِسىٓ وېَىٓ ،لوضإٌىڭ ـىطىمٍىؽبْ ئبۋاظىٕي ئبڭٍىسۇق.
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ :وىّؽەْ؟ زەپ ۋاضلىطىؽبٔىسى ،ئۇِ :ەْ ؼەئس ئىجٕي ئەثۇ ۋەلمبغ
ثوٌىّەْ ،زەپ عبۋاة ثەضزى .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَٔ :ېّە ئۈچۈْ وەٌسىڭ؟ زەپ ؼوضىسى .ئۇ:
ئۆظ وۆڭٍۈِسە اٌٍۀىڭ پەٍؽەِجىطىسىٓ ئۀؽىطەؾ ھېؽؽي رۇؼۇٌسىسە ،ثېطىپ ئۇٔي لوؼساً زەپ
وەٌسىُ ،زېسى .ثۇٔي ئبڭٍىؽبْ پەٍؽ ەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ئۇٔىڭؽب زۇئب لىٍسى ،ئبٔسىٓ
ذبرىطعەَ ھبٌسا ئۇٍمۇؼب وەرزيِ( .ۇؼٍىُ)2411 :
-4733عۇئبي :عەئذ ئىجٕي صەٍذ سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەصىٍىحي
لەٍؽزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇِ :ەْ ؼەئس ئىجٕي ظەٍس ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ وۇـە
ِەؼغىسىسە ِۇٔ ساق زېگۀٍىىىٕي ئبڭٍىؽبٔىسىُ :ھەظضىزي ئۆِەض ِۇؼۇٌّبْ ثوٌۇـزىٓ ثۇضۇْ،
ؼىڭٍىؽي ثىٍەْ ئىىىىّىعٔي (ِۇؼۇٌّبْ ثوٌؽبٍٔىمىّىع ئۈچۈْ) ثبؼالپ لوٍؽبٔىسى .ؼىٍەضٔىڭ
ئوؼّبٔؽب لىٍؽىٕىڭالضؼب ئۇھۇز رېؽي ئۆضۈٌۈپ چۈـؽىّۇ ھەلٍىمزۇض( .ثۇذبضى)3867 :
ھىفبَ ئىجٕي ئۇضۋە ئبرىؽىٕىڭ ِۇٔساق زېگۀٍىىىٕي ضىۋاٍەد لىٍىسۇ :ئەضۋا ثىٕزي ئۇۋەٍػ
ئىؽىٍّىه ئبٍبي ظېّىٕىٕىڭ ثىط لىؽّىٕي ؼەئىس ئىجٕي ظەٍس ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ
ئېٍىۋاٌؽبٍٔىمىٕي زەۋا لىٍىپ ،ئۇٔي ِەضۋاْ ئىجٕي ھەوەِگە چېمىپ ثبضؼبٔىسى ،ؼەئىس ئىجٕي ظەٍس
ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇِ :ەْ پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِسىٓ ثۇ ھەلزە ھەزىػ
ئبڭٍىؽبٔسىٓ وېَىٓ ئۇٔىڭ ظېّىٕىٕي ئېٍىۋاالالضِۀّۇ؟ زېسىِ .ەضۋاْ :پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ
ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِسىٓ ٔېّە ئبڭٍىسىڭ؟ زەپ ؼوضىسى .ؼەئىس ئىجٕي ظەٍس ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇِ :ەْ
پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ :وىّىي ثىط ؼېطىچ چبؼٍىك ظېّىٕٕي ٔبھەق
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ئىگەٌٍىۋاٌؽب ،ئۇٔىڭ ثوٍٕىؽب ٍەرزە لبد ظېّىٕؽىچە ربلبق ؼېٍىٕىسۇ زېگۀٍىىىٕي ئبڭٍىؽبٔىسىُ،
زېسىِ .ەضۋاْ ئۇٔىڭؽبِ :ەْ ثۇ ھەزىؽٕي ئبڭٍىؽبٔسىٓ وېَىٓ ؼۀسىٓ پبوىذ رەٌەپ لىٍّبٍّەْ،
ئي اٌٍە! ئەگەض ئۇ ئبٍبي ٍبٌؽبْ ئېَزمبْ ثوٌؽب ،ئۇٔىڭ وۆظىٕي ووض لىٍىۋەرىىٓ ۋە عېٕىٕي ئۆظ
ظېّىٕىسا ئبٌؽىٓ! زەپ ثەززۇئب لىٍسى .ضاؼذ زېگۀسەوال ،ئۇ ئبٍبي زەؼٍەپ وۆضِەغ ثوٌۇپ
لبٌسى ،وېَىٓ ئۆظ ظېّىٕىسا وېزىۋېزىپ ،ثىط ئوضىؽب ٍىمىٍىپ چۈـۈپ ئۆٌسىِ( .ۇؼٍىُ)1611 :
-4732عۇئبي :ئبثذۇساھّبْ ئىجٕي ئەۋف سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ھبٍبجي
ئبثسۇضاھّبْ ئىجٕي ئەۋؾ ئىؽالِؽب زەؼٍەپزە وىطگەْ ؼەوىىع وىفىٕىڭ ۋە عۀٕەد ثىٍەْ
ذوؾ ذەۋەض ثېطىٍگەْ ئۇْ وىفىٕىڭ ،ئۆِەضٔىڭ ۋاپبرىسىٓ وېَىٓ ذەٌىپە ربٌالؾ ؼبٍٍىّىسا
ٔبِعارٍىممب وۆضؼىزىٍگەْ ئبٌزە وىفىٕىڭِ ،ەزىٕىسە پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ھبٍبد ۋالزىسا
وىفىٍەضگە زىٕىٌ ئىفالضزىٓ پەرىۋا ثېطىسىؽبْ ثىط لبٔچە وىفىٕىڭ ثىطى ئىسى.
ئۇٔىڭ ئىؽالِٕي لوثۇي لىٍىفزىٓ ثۇضۇٔمي ئىؽّي ئبثسۇ ئەِطى ثوٌۇپ ،ئۇ ئىؽالِؽب
وىطگۀسىٓ وېَىٓ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئۇٔي ئبثسۇضاھّبْ زەپ چبلىطؼبْ ئىسى .ئۇ پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالِ ؽب پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ زاضۇي ئەضلەِگە وىطىفزىٓ ثۇضۇٔال ئىّبْ وەٌزۈضگەْ
ثوٌۇپ ،ئبثبثەوطى (ئبٌالھ ئۇٔىڭسىٓ ضاظى ثوٌؽۇْ!) ئىّبْ وەٌزۈضۈپ ئىىىي وۈٔسىٓ وېَىٕال ئىّبْ
وەٌزۈضگەْ ئىسى.
ئۇ ئبۋۋاي ِۇؼۇٌّبْ ثوٌؽبٔالض ئۇچطىؽبْ ثبضٌىك وۈٌپەرٍەضٔىڭ ھەِّىؽىگە ٍوٌۇلزي،
ِۇؼۇٌّبٔالض زەؼٍەپىي ھىغطىزي ثوٌؽبْ ھەثەـؽزبٔؽب ھىغطەد لىٍؽبٔسا ئۇِۇ ثىطگە ِبڭسى.
ِۇؼۇٌّبٔالض ِەزىٕىگە ھىغطەد لىٍؽبٔسىٓ وېَىٓ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ِۇھبعىطالض ثىٍەْ
ئۀؽبضىالضٔي زوؼزالـزۇضۇپ لوٍؽبٔسا ئبثسۇضاھّبٕٔي ؼەئس ئىجٕي ضەثىئە ثىٍەْ زوؼزالـزۇضۇپ
لوٍسى.
ثەزىط وۈٔي ئۇ لوٌىؽب لوضاي ئېٍىپ ھەلىمىٌ عىھبزلب ئبرالٔسى .ئۇ عەڭ ِەٍسأىسا ئبٌالھٕىڭ
زۈـّىٕي ئۆِەض ئىجٕي ئوؼّبٕٔي ئۆٌزۈضزى .ئوھۇز ئۇضۇـي ثوٌؽبْ وۈٔي عەڭ ھەٍۋىؽىسە
وىفىٍەضٔىڭ زىٍٍىطىؽب لوضلۇٔچ وىطىفىە ثبـٍىؽبٔسىّۇ ،ئۇ لىٍچە رەۋضۀّەً ثبرۇضالضچە ئۇضۇؾ
لىٍسى .ئۇ عەڭ ِەٍسأىسىٓ لبٍزمبٔسا ئۇٔىڭ ثەزىٕىٕىڭ ٍىگىطِە ٔەچچە ٍېطى ٍبضىالٔؽبْ ثوٌۇپ،
ثەظى ٍبضا ئوضۇٍٔىطى ھەرزب ثبضِبق وىطىپ وەرىۈزەن چوڭمۇضٌۇلزب ئىسى.
ئبثسۇضاھّبٕٔىڭ عېٕي ثىٍەْ لىٍؽبْ عىھبزىؽب لبضىؽبٔسا ِېٍي ثىٍەْ لىٍؽبْ عىھبزى وۆپ
ئىسى .لوـۇْ رەثۇومب لبضاپ ٍوٌؽب چىمزي ،ثۇ ؼەپەضزە ئبٌالھ ئبثسۇضاھّبٔؽب ھېچىىّگە ئبرب لىٍّىؽبْ
ھۆضِەرٍىٕىؿ پۇضؼىزي ثىٍەْ ھۆضِەرٍىسىٔ .بِبظ ۋالزي وىطىپ لبٌؽبْ ثىط ۋالىززب پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالَ وىفىٍەضٔىڭ ئبضىؽىسا وۆضۈّٔىسى .ئبثسۇضاھّبْ لوـۇٔؽب ئىّبَ ثوٌۇپ ٔبِبظ ئولۇپ
ثەضزىٔ .بِبظٔىڭ ثىطىٕچي ضەوئىزي ئبذىطٌىفبً زېگۀسە پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ٔبِبظ
ئولۇؼۇچىالضؼب لوـۇٌۇپ ئبثسۇضاھّبٕٔىڭ وەٍٕىسە ئۇٔىڭؽب ئىمزىسا لىٍىپ ٔبِبظ ئولۇزى .ثۇ زۇَٔبزا
پۈرىۈي ِەذٍۇلبرالضٔىڭ ئەڭ وبرزىؽي ثوٌؽبْ ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب ثىطەضؼىٕىڭ ئىّبَ
ثوٌىفىسىّٕۇ ئبضرۇق ھۆضِەد ۋە پەظىٍەد ثبضِۇ؟!
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ۋاپبد ثوٌؽبٔسىٓ وېَىٓ ئۇ ِۆِىٍٕەضٔىڭ ئبٔىٍىطىسىٓ ئوثساْ ذەۋەض
ئېٍىپ رۇضزى .ئۇ ئۇالضٔىڭ ئېھزىَبعٍىطىسىٓ چىممبرزي ،ئۇالض ثىطەض عبٍؽب چىمؽب ئۇالض ثىٍەْ
ثىطگە چىممبرزي .ھەط لىٍؽب ثىطگە ھەط لىالرزي .ئۇالضٔىڭ وبعىۋىٍىطىؽب ٍېفىً ٍۇپۇلالضٔي ٍېپىپ
لوٍبرزيِ .بٔب ثۇ ئبثسۇضاھّبٕٔىڭ ئبضرۇلچىٍىطىٕىڭ ثىطى ،ـۇٔسالال ِۆِىٍٕەضٔىڭ ئبٔىٍىطىٕىڭ
ئبثسۇضاھّبٔؽب ئىفۀگۀٍىىي ثوٌۇپ ،ئبثسۇضاھّبْ ثوالض ثىٍەْ پەذىطٌىٕىفىىە ئەضظىَسىؽبْ ئىؿ
ئىسى.
ئبثسۇضاھّبٕٔىڭ ِۇؼۇٌّبٔالضؼ ب ۋە ِۆِىٍٕەضٔىڭ ئبٔىٍىطىؽب ثوٌؽبْ ٍبذفىٍىمي ـۇ زەضىغىسە
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ئىسىىي ،ئۇ ثىط پبضچە ظېّىٕٕي ِ 40ىڭ زىٕبضؼب ؼېزىپ ئۇٔىڭ ھەِّىؽىٕي ثۀي
ظۇھطە(پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئبٔب عەِەري)ِۇؼۇٌّبٍٔىطىِ ،ۇعبھىسالضٔىڭ ٍولؽۇٌٍىطىؽب،
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئبٍبٌٍىطىؽب رەلؽىُ لىٍىپ ثەضزى.
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئۇٔىڭ ئۈچۈْ ئبٌالھزىٓ ثەضىىەد رىٍەپ لىٍؽبْ زۇئبؼي
ئۇٔىڭؽب ئۆِۈض ثوٍي ثەضىىەد ئېٍىپ وەٌسى .ھەرزبوي ،ئۇ ؼبھبثىٍەضٔىڭ ئىچىسە ِبي زۇَٔبؼي ئەڭ
وۆپ وىفىگە ئبٍالٔسى .ئۇٔىڭ رىغبضەد زائىطىؽي ثبضؼبٔؽېطى وېڭىَىپ ،ربپبۋىزي وۆپىَىفىە
ثبـٍىسى .ئۇٔىڭ وبضۋأٍىطى ِەزىٕە ذەٌمي ئېھزىَبعٍىك ثوٌؽبْ ،ثۇؼساً ،ئۇِْ ،بً ،وىَىُ –
وېچەن ،لبچب  -لۇچب ۋە ذۇـپۇضاق ٔەضؼىٍەضٔي روـۇپ وېٍىپِ ،ەزىٕە ذەٌمىٕىڭ ئېھزىَبعىسىٓ
ئبـمبْ ِەزىٕە ِبٌٍىطىٕي ثبـمب عبٍالضؼب روـۇپ وېزەرزي.
ثىط وۈٔي ئبثسۇضاھّبٕٔىڭ وبضۋأٍىطى ِەزىٕىگە ٍېزىپ وەٌسى .ثۇ وبضۋاْ ٍەرزە ٍۈظ ئۇالؼسىٓ
رەضوىپ ربپمبْ ظوض ثىط وبضۋاْ ئىسى .وبضۋأالض ِەزىٕە ذەٌمي ئېھزىَبعٍىك ثوٌؽبْ ئبـٍىك ۋە ثبـمب
الظىّەرٍىىٍەضٔي ئېٍىپ وەٌگەْ ئىسى .ثۇ وبضۋإٔىڭ ٍېزىپ وېٍىفي ثىٍەْ ِەزىٕە ئىچي رەۋضەپ
وەرزي .ـۇ وۈ ٔسىٓ وېَىٓ ئۇ رېرىّۇ وۆپ ِبي ؼەزىمە لىٍىفمب وىطىفزي .ئۇ ئىٍىىسىىي
ٔەضؼىٍەضٔي ئبـىبضا ۋە ٍوـۇضۇْ ضەۋىفزە ؼەزىمە لىٍىفمب ثبـٍىسى .ئۇ ِ 40ىڭ زىطھەَ وۈِۈؾ
ؼەزىمە لىٍىپ ئبضلىسىٓ ٍۀە ِ 40ىڭ زىٕبض ئبٌزۇْ ؼەزىمە لىٍسى .ئبٌالھ ٍوٌىسا عىھبز
لىٍؽۇچىالضؼب  500ئبد 1500 ،رۇٍبق ئۇالغ رەلسىُ لىٍسى .ئۆِطىٕىڭ ئبذىطلي ِەظگىٍٍىطىسە
ٔۇضؼۇْ لۇٌٍىطىٕي ئبظاد لىٍىۋەرزي .ئۇ ثەزىط ئۇضۇـىؽب لبرٕبـمبْ ھەض ثىط وىفىگە رۆد ٍۈظ زىٕبض
ئبٌزۇْ ؼەزىمە لىٍسى .ثۇالضٔىڭ ؼبٔي ٍۈظ وىفي ئىسىِ .ۆِىٍٕەضٔىڭ ئبٔىؽىٕىڭ ھەض ثىطىگە
ٔۇضؼۇْ ِبي ۋەؼىَەد لىٍسى .ئبئىفە ئۇٔىڭؽب وۆپ ۋالىزٍىطىسا:
 ئبٌالھ ئۇٔي ؼەٌؽەثىً ثۇاللٍىطى ثىٍەْ ؼۇؼبضؼۇْ - ،زەپ زۇئب لىالرزي.ئۇٔىڭسىٓ وېَىٓ ِىطاؼروضٌىطىؽب ؼبٔبلؽىع ِبيِ ،ىڭ رۆگەٍ ،ۈظ ئبد ،ئۈچ ِىڭ لوً
لبٌسۇضزى .رۆد ئبٍبٌىٕىڭ ھەض ثىطىگە ـەضىئەرزىىي ثەٌگىٍۀگەْ ئۆٌچىّي ثوٍىچە ِېٍىٕىڭ
ؼەوىىعزىٓ ثىطىٕي لبٌسۇضزى ،لبٌسۇضۇٌؽبْ ِبي ؼەوؽەْ ِىڭ ئىسى .ئۇٔىڭ ِىطاؼروضٌىطىؽب
لبٌسۇضۇٌؽبْ ئبٌزۇٔالضٔي وەوە –پبٌزب ثىٍەْ پبضچىٍىؽبٔسىّۇ لوٌٍىطى ربٌؽىسەن ئبٌزۇْ – وۈِۈؾ
لبٌسۇضزى .ثۇالضٔىڭ ھەِّىؽي پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئۇٔىڭ ِېٍىؽب لىٍؽبْ ثەضىىەد
رىٍەؾ زۇئبؼىٕىڭ پەظىٍىزىسىٓ ئىسىٌ .ېىىٓ ،ئۇٔىڭ ھبٍبرٍىمىسا ئېطىفىەْ ثۇ ِبي  -زۇَٔبٌىطى
ئۇٔي لىٍچە ِەؼطۇضالٔسۇضِىسى .ئۇ ذىعِەرىبضٌىطىٕىڭ ئبضىؽىسا رۇضؼبٔسا وىفىٍەض ئۇٔي
پەضلٍۀسۈضەٌّەً لبالرزي .ئۇٔىڭؽب رۈِۀّىڭ ذۇؾ ِۇثبضەن ثوٌؽۇٔىي! ئۇ ضاؼزچىً،
ئىفۀچىٍىه ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئۇٔىڭ عۀٕەرىە وىطىسىؽبٍٔىمي ثىٍەْ ذوؾ ذەۋەض
ثەضگەْ ثۀسە ئىسى.
ئۇٔىڭ عىٕبظىؽىٕي ثبـزىٓ ئبذىطؼىچە پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ربؼىؽي ؼەئس ئىجٕي
ئەثۇ ۋەلمبغ وۈرۈضزى .ئىىىي ٔۇضٔىڭ ئىگىؽي ئوؼّبْ ئىجٕي ئەۋـفبْ ئۇٔىڭ ٔبِىعىٕي چۈـۈضزى.
ِ ۆِىٍٕەضٔىڭ رۆرىٕچي ذەٌىپىؽي ئەٌي ئىجٕي ئەثۇ ربٌىپ ئۇٔىڭ ئۈچۈْ رەظىَە ؼۆظى ؼۆظٌەپ،
ِۇٔساق زېسى:
 ؼەْ زۇَٔبٔىڭ پبن ۋالزىٕي رېپىۋاٌسىڭ ،ئۇٔىڭ لبالٍّبلبْ ثوٌۇـىسىٓ ثۇضۇٔال وېزىپلبٌسىڭ ...ئبٌالھ ؼبڭب ضەھّەد لىٍؽۇْ!
-4738عۇئبي :ئبثذۇساھّبْ ئىجٕي ئەۋف سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەصىٍىحي
ئبئىفە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھبزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ ئبٍبٌٍىطىؽب :ؼىٍەضٔىڭ ِۀسىٓ وېَىٕىي رۇضِۇؾ ئەھۋاٌىڭالض ِېٕي ثەوّۇ ئوٍالٔسۇضىسۇ .
ئەڭ ؼەۋضچبْ وىفىٍەضال ؼىٍەضٔىڭ ھبٌىڭالضزىٓ ذەۋەض ئېٍىپ رۇضىسۇ زەٍززي .وېَىٓ ئبئىفە
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ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب ئبثسۇضاھّبْ ئىجٕي ئەۋـٕىڭ ئوؼٍي (ئەثۇ ؼەٌەِەگە) :اٌٍە زازاڭٕي ؼەٌؽەثىً
عۀٕىزىسىٓ ؼۇؼبضؼبً ،زېسى ،چۈٔىي ئبثسۇضاھّبْ ثىط ثېؽىٕي پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ
ئبٍبٌٍىطى ئۈچۈْ ۋەلپە لىٍىۋەرىەْ ثوٌۇپ ،ثۇ ثبغ وېَىٓ ِ 41ىڭ زەضھەِگە ؼېزىٍؽبٔىسى.
(رىطِىعى)3749 :
-4738عۇئبي :ئەثۇ ئۇثەٍذە ئىجٕي جەسساھ سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ھبٍبجي
ئەثۇ ئۇثەٍسە چىطاٍىسىٓ ٔۇض ٍېؽىپ رۇضىسىؽبْ ،لەززى لبِىزي وېٍىفىەْ ،ئېگىع ثوٍٍۇق،
ئوضۇق ،ظىٍۋا ئبزەَ ثوٌۇپ ،لبضىؽۇچىٕىڭ وۆظى ضاھەرٍىٕىپ ،ئۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇچطاـمبْ وىفي
چىمىفىپ زوؼذ ثوٌۇپ لبٌىسىؽبْ ذۇؾ رەثىئەرٍىه وىفي ئىسى .ئۇٔىڭ ئۈؼزىگە ئۇ ٍۀە
ٔبھبٍىزي وەِزەض ،ـەضِي – ھبٍبٌىك وىفي ئىسى .ثىطاق ِەضرٍەض ؼىٕىٍىسىؽبْ ِەٍسأالضزا ثوٌؽب
ذۇززى ھۇعۇِؽب رەٍَبضالٔؽبْ ٍوٌۋاؼمب ئبٍٍىٕبرزي.
ِبٔب ثۇ وىفي ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالِ ٕىڭ ِىٍٍىزىٕىڭ ئىفۀچٍىه ئبزىّي ،ئبِىط ئىجٕي
ئبثسۇٌالھ ئىجٕي عەضضاھ ثوٌۇپ «ئەثۇ ئۇثەٍسە» زەپ ئبربٌؽبْ .ئبثسۇٌال ئىجٕي ئۆِەض ئۇٔي ؼۈپەرٍەپ:
« لۇضەٍؿ لوۋِي ئىچىسە ٍۈظى ئەڭ ٔۇضٌۇق ،ئەذاللي ئەڭ گۈظەئ ،بھبٍىزي ھبٍبٌىك ،ھەضگىع ٍبٌؽبْ
ؼۆظٌىّەٍسىؽبْ ،ثبـمىالضٔىّۇ ٍبٌؽبٔچىؽب چىمبضِبٍسىؽبْ ئۈچ ئبزەَ ثوٌۇپ ئۇالض  -ئەثۇثەوطى،
ئوؼّبْ ئىجٕي ئەـفبْ ۋە ئەثۇ ئۇثەٍسە» زېگەْ ئىسى.
ئەثۇ ئۇثەٍسە زەؼٍەپىي لەزەِسە ئىؽالِؽب وىطگۈچىٍەضزىٓ ثوٌۇپ ،ئەثۇثەوطىسىٓ ثىط وۈْ
وېَىٓ ئەثۇثەوطىٕىڭ ۋاؼىزىؽي ثىٍەْ ئىّبْ ئېَزمبْ .ئەثۇثەوطى ئۇٔي ئبثسۇضاھّبْ ئىجٕي ئەۋؾ،
ئوؼّبْ ئىجٕي ِەظئۇْ ،ئەضلەَ ئىجٕي ئەثۇي ئەضلەٍِەض ثىٍەْ ثىٍٍە پەٍؽەِجەض ئەٌەٍىؽؽبالِٕىڭ
ئبٌسىؽب ئېٍىپ ثبضزى .ئۇالض ـبھبزەد وەٌىّىؽىٕي ئېَززي ،ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇ ثۈٍۈن ئىؽالَ زىٕىٕىڭ
ربٍبٔچ رۈۋضۈوٍىطىسىٓ ثوٌۇپ لبٌسى.
ئەثۇ ئۇثەٍسە ثبـمب ِ ۇؼۇٌّبٔالض ثېفىسىٓ وەچۈضگەْ ئېؽىط ؼىٕبلالضٔي ثېفىسىٓ وەچۈضزى.
ئۇ زەؼٍەپزە ئىّبْ ئېَزمبْ ِۇؼۇٌّبٔالض ثىٍەْ ثىطگە ھېچمبٔساق ثىطىٕىڭ ئەگەـىۈچىٍىطى
ربضرّىؽبْ ئېؽىط ئبظاة ئولۇثەرٍەضٔي ربضرزيٌ .ېىىٓ ئۇ ھېچمبٔساق رەۋضۀّەً ئبٌالھ ۋە ئۇٔىڭ
پەٍؽەِجىطىگە ؼبزىك ثوٌسى .ثەزضى ئۇضۇـسا ئۇٔىڭ ثېفىؽب وەٌگەْ ؼىٕبق ھەضلبٔساق ثىط
ئىٕؽبٕٔىڭ رەؼەۋۋۇضىؽب ؼىؽّبٍسىؽبْ ؼىٕبلالضزىٓ ئىسى.
ئۇ ئىفۀچٍىه ثوٌۇپال لبٌّبً ٍۀە ٔبھبٍىزي ئبِبٔەرساض ئىسى .ئۇٔىڭ ثۇ ذىؽٍىزي ٔۇضؼۇْ
ئىفالضزا ئىپبزىٍۀگەْ ئىسى ،ئوھۇز ئۇضۇـىسا ِۇؼۇٌّبٔالض ِەؼٍۇپ ثوٌؽبٔسا ِۇـطىىالضٔىڭ
ثبـٍىمٍىطى « :ثىعگە ِۇھەِّەزٔي وۆضؼىزىڭالض! ثىعگە ِۇھەِّەزٔي وۆضؼىزىڭالض!» زەپ روۋالـمب
ثبـٍىسى .ئۀە ـۇ ھبٌمىٍىك ۋالىززب ئەثۇ ئۇثەٍسە پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕي عبْ پىساٌىك ثىٍەْ
لوؼساپ رۇضؼبْ ئوْ ؼبھبثىٕىڭ ثىطى ئىسى .ئۇ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ھبٍبد چېؽىسىىي ثبضٌىك
ؼبظارالضؼب روٌۇق لبرٕبـمبٔىسى.
ؼەـفە وۈٔي (ٍۀي ئەثۇ ثەوطى ؼىسزىك ذەٌىپىٍىىىە ئوٌزۇضؼبْ ،ئۇٔىڭؽب ثەٍئەد لىٍىٕؽبْ
وۈْ) ئۆِەض ئەثۇ ئۇثەٍسىگە:
 لوٌىڭٕي ئبچِ ،ەْ ؼبڭب ثەٍئەد لىالً! چۈٔىي ِەْ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ« :ھەضِىٍٍەرٕىڭ ثىط ئىفۀچٍىه ئبزىّي ثبض ،ؼەْ ثۇ ئۈِّەرٕىڭ ئىفۀچٍىه ئبزىّي» زېگىٕىٕي
ئبڭٍىؽبْ ئىسىُ - ،زەٍسۇ .ئەثۇ ئۇثەٍسە:
 ِەْ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ٔبِبظؼب ئىّبَ ثوٌۇـمب ثۇٍطىؽبْ ،ھەرزب پەٍؽەِجەضئەٌەٍھىؽؽبالَ ۋاپبد ثوٌؽبٔؽب لەزەض ئىّبَ ثوٌؽبْ ئبزەِٕىڭ ئبٌسىؽب ئۆرەٌّەٍّەْ - ،زېسى .ئبٔسىٓ
ئۇ ئەثۇ ثەوطى ؼىسزىممب ثەٍئەد لىٍسى ۋە ئەثۇ ثەوطى ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ئىفٍىطىسا ٍبذفي
ِەؼٍەوساؾٍ ،بذفي ٍبضزەِچي ثوٌۇپ لبٌسى.
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ذەٌىپىٍىه ۋەظىپىؽي ئۆِەضگە وەٌگۀسە ئۇ ٍۀە ذەٌىپە ئۆِەضگە ثەٍئەد لىٍىپ ئۇٔىڭ ٍېمىٓ
ئبزەٍِىطىسىٓ ثوٌۇپ لبٌسى .ثۇ ِەظگىٍسە ـبَ زىَبضىسا ئەظەٌسىٓ ئبظ وۆضۈٌىسىؽبْ ۋاثب وېؽىٍي
ربضلبپ ٔۇضؼۇْ وىفىٍەض ھبالن ثوٌۇـمب ثبـٍىسى .ذەٌىپە ئۆِەض ئەثۇ ئۇثەٍسەزىٓ ئۀؽىطەپ
ئبذىطى ئۇٔىڭؽب:
 ؼبڭب عىسزىٌ ھبعىزىُ ثبض ،ؼۀسىٓ ثبـمب ثىطى ثۇ ئىفٕىڭ ھبعىزىسىٓ چىمبٌّبٍسۇ ،رېعلبٍزىپ وەي - ،زېگەْ ِەظِۇٔسا ذەد ٍبظىسۇ .ئۇ ئۆِەضٔىڭ ذېزىٕي ربپفۇضۇپ ئبٌؽبٔسىٓ وېَىٓ:
 ِەْ ِۆِىٍٕەضٔىڭ ثبـٍىمىٕىڭ ھبعىزىٕي ثىٍسىُ ،ئۇ ھبٍبد لبالٌّبٍسىؽبْ ثىط ئبزەِٕىڭھبٍبد لېٍىفىٕي رەٌەپ لىٍىۋارىسۇ - ،زېسى ھەِسە ِۇٔساق زەپ عبۋاة ذەد ٍبظزى:
«ِۆِىٍٕەضٔىڭ ذە ٌىپىؽي! ؼىعٔىڭ ِبڭب ثوٌؽبْ ھبعىزىڭىعٔىڭ ٔېّە ئىىۀٍىىىٕي ثىٍسىُِ ،ەْ
ِۇؼۇٌّبٔالض لوـۇٔي ئىچىسە رۇضۇپ ئۇالضٔىڭ ثېفىؽب وەٌگەْ ثبال لبظازىٓ ئۆظۈِٕي لبچۇضۇـٕي
الٍىك وۆضِەٍّەْ ،ھەرزب ئبٌالھ ئۇالض ثىٍەْ ِېٕىڭ ئبضىٍىمىّسا ئۆظ ھۆوۈِىٕي چىمبضؼىچە ِەْ
ئۇالضزىٓ ئبٍطىٍىفٕي ذبٌىّبٍّەْ ،ؼىع ثۇ ذەرٕي ربپفۇضۇپ ئبٌؽبْ ھبِبْ ِېٕي ثۇٍطىمىڭىعزىٓ
ئبظاز لىٍىۋېزىڭ ھەَ ِېٕىڭ ثۇ ٍەضزىٓ وەرّەؼٍىىىّگە ضۇذؽەد لىٍىڭ» زەپ عبۋاة ٍبظزى.
ئۆِەض ذەرٕي ئولۇپ ثوٌۇپ ٍىؽالپ وەرزي .ثبـمىالض ئۇٔىڭ ثۇ لەزەض لبرزىك ٍىؽٍىؽبٍٔىمىٕي
وۆضۈپ:
ئي ِۆِىٍٕ ەضٔىڭ ذەٌىپىؽي! ئەثۇ ئۇثەٍسە ئۆٌۈپزىّۇ؟ -زەپ ؼوضىسى. ٍبقٌ ،ېىىٍٓ ،ېمىٍٕىفىپ لبپزۇ - ،زېسى.ئۆِەضٔىڭ گۇِبٔي ضاؼذ چىمزي ،ئبضىسىٓ ئۇظۇْ ئۆرّەً ئەثۇ ئۇثەٍسە ۋاثب وېؽىٍىگە گىطىپزبض
ثوٌسى .ئبضىسىٓ ئۇظۇْ ئۆرّەً ئۇٔىڭ پبن ضوھي ئبؼّبٔؽب وۆرۈضۈٌسىِ .ۇئبظ ئوضٔىسىٓ رۇضۇپ:
 ئي ذبالٍىمالض! ؼىٍەض ٍبذفي ثىط لېطىٕسىفىڭالضزىٓ ئبٍطىٍسىڭالض ،ئبٌالھٕىڭ ٔبِي ثىٍەْلەؼەِىيِ ،ەْ لەٌجي ثۇٔىڭسىّٕۇ پبن ،ئبزاۋەرزىٓ ٍىطاق ،ئبذىطەرٕي ثۇٔىڭسىّٕۇ ثەن ٍبذفي
وۆضىسىؽبْ ،ثۇٔىڭسىّٕۇ ثەن ٍبذفي ٔەؼىھەد لىٍىسىؽبْ ثبـمب ثىطەض ئبزەِٕي وۆضۈپ ثبلّىسىُ،
ئۇٔىڭؽب ئبٌالھزىٓ ضەھّەد رىٍەڭالض ،ئبٌالھ ؼىٍەضگىّۇ ضەھّەد لىٍؽۇْ!  -زېسى.
-4731عۇئبي :ئەثۇ ئۇثەٍذە ئىجٕي جەسساھ سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ٔەعەثي
ئىجٕي ئىؽھبق ِۇٔساق زېگەْ :ئەثۇ ئۇثەٍسە ئىجٕي عەضضاھ ئبِىط ئىجٕي ئبثسۇٌالھ ئىجٕي
عەضضاھ ئىجٕي ھىالي ئىجٕي ۋەھت ئىجٕي ظۇثجە ئىجٕي ھبضىػ ئىجٕي ـىھطٔىڭ ئوؼٍي؛ ئبٔىؽي ئۇِّۇ
ؼۀەَ عبثىط ئىجٕي ئبثسۇٌئەال ئىجٕي ئبِىط ئىجٕي ئۇِەٍطە ئىجٕي ۋەزىئە ئىجٕي ھبضىػ ئىجٕي
ـىھطٔىڭ لىعىسۇض( .ئەٌىەثىط):358
-4735عۇئبي :ئەثۇ ئۇثەٍذە ئىجٕي جەسساھ سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەصىٍىحي
ئۀەغ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ضىۋاٍەد لىٍىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق
زېگەْ :ھەضثىط ئۈِّەرٕىڭ ثىط ئبِبٔەرساض وىفىؽي ثوٌىسۇ .ئەً ئۈِّىزىُ! ثىعٔىڭ ئبِبٔەرساض
وىفىّىع ئەثۇ ئۇثەٍسە ئىجٕي عەضضاھزۇض( .ثۇذبضى)3744 :
ئۀەغ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق ضى ۋاٍەد لىٍىٕىسۇٍ :ەِەْ ئەھٍي پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ
ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ لېفىؽب وېٍىپ :ثىعگە ؼۇٕٔەد ۋە ئىؽالِٕي ئۆگىزىسىؽبْ ثىط ئبزەِٕي
لوـۇپ ئەۋەرىىٓ ،زېگۀىسى ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئەثۇ ئۇثەٍسۀىڭ لوٌىٕي رۇرۇپ رۇضۇپ:
ثۇِ ،ۇـۇ ئۇِّەرٕىڭ ئبِبٔەرساض ئبزىّىسۇض ،زېسىِ( .ۇؼٍىُ)2419 :

526

www.uyghurmuslim.com www.fb.com/uighurawazi uighurawazi@yahoo.com

ٍەجحىٕچي ثبپ .ئەھٍي ثەٍىحٕىڭ ۋە ئۇِّۇي ِۇئّىٕىٍٕەسٔىڭ
پەصىٍەجٍىشى

-4738عۇئبي :ئەھٍي ثەٍىحٕىڭ وىٍّىىي
ؼەئس ئىجٕي ئەثۇ ۋەلمبغ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىسۇ{ :وېٍىڭالض،
ئوؼۇٌٍىطىّىعٔي ۋە ئوؼۇٌٍىطىڭالضٔي ،ئبٍبٌٍىطىّىعٔي ۋە ئبٍبٌٍىطىڭالضٔي ٍىؽىپ زۇئب لىالٍٍي}
(ؼۈضە ئبي ئىّطاْ - 61 ،ئبٍەد)زېگەْ ئبٍەد ٔبظىً ثوٌؽبٔسا ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ ھەظضىزي ئەٌي ،ـبرىّە ،ھەؼەْ ۋە ھۇؼەٍٓ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇِالضٔي (ٍېٕىؽب) چبلىطىپ:
ئي ضەثجىُ! ثۇالض ِېٕىڭ ئەھٍي ثەٍزىّسۇض زېسى( .رىطِىعى)2999 :
ظەٍس ئىجٕي ئەضلەَ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ
ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ثىط وۈٔي ذۇرجىؽىسە :ئي ئىٕؽبٔالض ! ِەْ پەلەد ثىط ئىٕؽبّٔەْ .ضەثجىّٕىڭ
ئەٌچىؽي (ٍۀي ئەظضائىً)ٔىڭ وېٍىفىگە ئبظ لبٌسى ،ئۇ چبؼسا ِەْ ئۇ ئبٌە ِگە ؼەپەض لىٍىفىُ
ِۇِىىِٓ .ەْ ؼىٍەضگە ئىىىي ئەڭگۈـزەضٔي لوٍۇپ وېزىّەْ .ئۇالضٔىڭ ثىطى ،اٌٍە ربئبالٔىڭ
وىزبثي ثوٌۇپ ،ئۇ ھىساٍەد ۋە ٔۇضزۇض ،ؼىٍەض ئۇٔىڭؽب ِەھىەَ ئېؽىٍىڭالض .ئەھٍي ثەٍزىّٕي
ربـالپ وېزىۋارىّەْ ،ئەھٍي ثەٍزىّگە لبٔساق ِۇئبِىٍە لىٍىفزب اٌٍەرىٓ لوضلۇڭالض ،ئەھٍي ثەٍزىّگە
لبٔساق ِۇئبِىٍە لىٍىفزب اٌٍەرىٓ لوضلۇڭالض ،ئەھٍي ثەٍزىّگە لبٔساق ِۇئبِىٍە لىٍىفزب اٌٍەرىٓ
لوضلۇڭالض! زېسى .ھۇؼەٍٓ ظەٍسوە :ئي ظەٍس ! پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئەھٍي ثەٍزي وىٍّەض؟
ئبٍبٌٍىطى ئۇٔىڭ ئەھٍي ثەٍزي ئەِەؼّۇ؟ زېگۀىسى ،ظەٍس :ئبٍبٌٍىطىّۇ ئەھٍي ثەٍزىسىٌٓ ،ېىىٓ
ؼەزىمە ٍېَىفزىٓ چەوٍۀگەْ وىفىٍەضِۇ ئەھٍي ثەٍزىسىٕسۇض ،زېسى .ھۇؼەٍٓ :ئۇٔسالزب ،ئۇالض
وىُ؟ زەپ ؼوضىسى .ئۇ :ئۇالض :ئەٌىٕىڭ ئبئىٍىؽي ،ئەلٍٕىڭ ئبئىٍىؽي ،عەئفەضٔىڭ ئبئىٍىؽي ۋە
ئبثجبؼٕىڭ ئبئىٍىؽىسۇض ،زېسى .ھۇؼەٍٓ :ثۇالضٔىڭ ھەِّىؽي ؼەزىمە ٍېَىفزىٓ چەوٍۀگۀّۇ؟
زەپ ؼوضىؽبٔىسى ،ئۇ :ھەئە ،زېسىِ( .ۇؼٍىُ)2418 :
-4721عۇئبي :ئبثجبط ئىجٕي ئبثذۇٌّەجەٌٍىت سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەصىٍىحي
ئىجٕي ئبثجبغ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇِبزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ
ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ئبثجبؼمب :ئي ربؼب ! زۈـۀجە وۈٔي ؼەھەضزە ثبالڭٕي ئېٍىپ لېفىّؽب وەٌگىٓ .
ِەْ ؼبڭب ۋە ثبالڭؽب پبٍسىٍىك زۇئب لىٍىپ لوٍبً ،زېسى( .زۈـۀجە وۈٔي) ؼەھەضزە ئۇٔىڭ ٍېٕىؽب
ثبضزۇق ،ثىعگە وىَىُ ثەضزى .ئبٔسىٓ :ئي اٌٍە! ئبثجبغ ۋە ثبٌىؽىٕىڭ ئبـىبضا ۋە ٍوـۇضۇْ ثبضٌىك
گۇٔبھٍىطىٕي ِەؼپىطەد لىٍؽىٓ ،ئۇالضٔىڭ (ِەؼپىطەد لىٍىّٕىؽبْ) ھېچجىط گۇٔبھي لبٌّىؽۇْ .ئي
اٌٍە! ئۇٔي ثبٌىٍىطىٕىڭ ثەذزي ئۈچۈْ لوؼسىؽىٓ ،زەپ زۇئب لىٍسى( .رىطِىعى)3762 :
-4727عۇئبي :جەئفەس ئىجٕي ئبثذۇٌّەجەٌٍىت سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ھبٍبجي
ئبثسۇِۀبؾ عەِەرىسە پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽ بالِؽب ئوذفبٍسىؽبْ ثەؾ وىفي ثبض ثوٌۇپ ،وۆظى
ئبعىع وىفىٍەض ئبٌسىطاپ پەضلٍۀسۈضەٌّەٍززي .ئۇالضٔىڭ ثىطى ،ئەثۇ ؼوـَبْ ئىجٕي ھبضىػ ئىجٕي
ئبثسۇٌّۇرەٌٍىت ثوٌۇپ ،ئۇ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ربؼىؽىٕىڭ ئوؼٍي ھەَ ئېّىٍسەؾ
لېطىٕسىفي .ئىىىىٕچىؽي ،لۇؼەَ ئىجٕي ئبثجبغ ئىجٕي ئبثسۇٌّۇرەٌٍىت ثوٌۇپ ئۇ پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ربؼىؽىٕىڭ ئوؼٍي .ئۈچىٕچىؽي ،ؼبئىت ئىجٕي ئۇثەٍسە ئىجٕي ئبثسۇ ٍەظىس
ئىجٕي ھبـىُ ،ئۇ ئىّبَ ـبـىَٕىڭ چوڭ زازىؽي ،ئبٌالھ ئۇٔىڭسىٓ ضاظى ثوٌؽۇْ! رۆرىٕچىؽي،
ھەؼەْ ئىجٕي ئەٌي ثوٌۇپ ،ئۇ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ٔەۋضىؽي ،ئۇ ثەؾ وىفىٕىڭ ئىچىسە
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب ھەِّىسىٓ ثەن ئوذفبٍسىؽىٕي .ثەـىٕچىؽي ،عەئفەض ئىجٕي ئەثۇ
ربٌىپ ثوٌۇپ ،ئۇ ِۆِىٍٕەضٔىڭ ذەٌىپىؽي ئەٌي ئىجٕي ربٌىپٕىڭ لېطىٕسىفي.
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پەٍؽەِجەضٌىه وەٌگۀسىٓ وېَىٓ ئىّبْ وەٌزۈضگەْ رۇٔغي ٍبؾ ئەٌي ثوٌسى .عەئفەضِۇ
ربؼىؽي ثىٍەْ ثىطگە رۇضؼبْ ئىسى .ئۇِۇ زەؼٍەپ ئىّبْ ئېَزمۇچىالضزىٓ ثوٌۇپ ئۇٔىڭ ثىٍەْ
ئبٍبٌي ئەؼّب پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ زاضۇي ئەضلەِگە وىطىفزىٓ ثۇضۇٔال ئبثبثەوطىٕىڭ ؼەۋەثي
ثىٍەْ ئىّبْ ئېَزمبْ ئىسى.
ئىّبْ ئېَزمبٍٔىك ؼەۋەثي ثىٍەْ ھبـىّىَىٍىه ثۇ ٍىگىذ ۋە ئۇٔىڭ ٍبؾ ئبٍبٌي ثبـمب ئىّبْ
ئېَزمبْ ِۇؼۇٌّبٔالض ئۇچطىؽبْ ئەظىَەد ،وۈٌپەرٍەضٔىڭ ھەِّىؽىگە ئۇچطىسى .ئۇالض ثبـىٍىطىؽب
وەٌگەْ ثۇ لبرزىك ئەظىَەرٍەضگە ؼەۋض لىٍسى .چۈٔىي ،ئۇالض عۀٕەرىە ثبضىسىؽبْ ٍوٌٕىڭ رىىەْ،
چبرمبٌالض ثىٍەْ لوضـبٌؽبٍٔىمىٕي ٍبذفي چۈـۀگەْ ثۀسىٍەضزىٓ ئىسى.
ئۇالضٔىڭ ئبٌالھٕىڭ ثۇٍطۇلىي ثوٍىچە ئىؿ وۆضۈـىگە ،ئىؽالِٕىڭ رەٌىپي ثوٍىچە ٍبـىفىؽب،
ئبٌالھمب ئىجبزەد لىٍىپ ٍبـىفىؽب ،ئىّبٕٔىڭ ٌەظظىزىٕي رېزىفىؽب زىٓ زۈـّۀٍىطى ثوٌؽبْ
لۇضەٍؿ ِۇـطىىٍىطى ئېؽىط زەضىغىسە روؼبٌؽۇ ثوٌۇپ ،ئۇالضٔي ھەض عەھەرزىٓ رەلىت لىٍىپ
رۇضىسىؽبْ وۈظەرچىٍەضٔي ثېىىزىفىەْ ئىسى .زەي ِۇـۇٔساق ئەھۋاٌسا ئۇالض ئەض  -ئبٍبي ئىىىىؽي
ثبـمب ِۇؼۇٌّبٔالض ثىٍەْ ثىطگە زىٍٕىطىٕي لوؼساؾ ئۈچۈْ ھەثەـىؽزبٔؽب ھىغطەد لىٍىفمب
ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالِسىٓ ضۇذؽەد ئبٌسى.
رۇٔغي ھىغطەد لىٍؽۇچي ِۇؼۇٌّبٔالض گۇضۇھي ھەثەـىؽزبٔؽب لبضاپ ٍوٌؽب چىممبٔسا عەئفەض
ئۇالضٔىڭ ئبٌسىسا ئىسى .ئۇالض ئۇ ٍەضگە ثېطىپ پبزىفبھٕىڭ ھىّبٍىؽىسە ئۇ ٍەضگە ِبوبٔالـزي .ئۇالض
ئىؽالِؽب وىطگۀسىٓ وېَىٓ رۇٔغي ذبرىطعەٍِىىٕي ثۇ ٍەضزىٓ ربپزي ۋە ذبرىطعەَ ئىجبزەد
لىٍىفٕىڭ ھۇظۇضىسىٓ ثەھىطٌۀسى.
عەئفەض ٔ ەعبـىٕىڭ ھىّبٍىؽىسە ھەثەـىؽزبٔسا ذبرىطعەَ ھبٌسا ٍ 10ىً رۇضزى .ھىغطىَىٕىڭ
ٍەرزىٕچي ٍىٍي ئۇالض ثبـمب ثىط لبٔچە ِۇؼۇٌّبٔالض ثىٍەْ ِەزىٕىگە لبضاپ ٍوٌؽب چىمزي .ثۇ ۋالىززب
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ذەٍجەضٔي ـەرھي لىٍىپ لبٍزىپ وەٌگەْ ئىسى .پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالَ ع ەئفەض ثىٍەْ وۆضۈـىۀسە لبرزىك ذۇـبي ثوٌسى .عەئفەض ئبعىعالضؼب ٔبھبٍىزي
ئېزىجبض ثېطىپ ،ئۇالضزىٓ ھەض لبٔساق ٍبذفىٍىمىٕي ئبٍىّبٍززي .ـۇڭب ئۇٔىڭؽب ِىؽىىٍٕەضٔىڭ
ئبرىؽي زېگەْ ئبد ؼىڭىپ لبٌؽبْ ئىسى.
عەئفەض ِەزىٕىسە ئۇظاق ٍبـىّىسى .ھىغىطىَۀىڭ ؼەوىىعىٕچي ٍىٍىٕىڭ ثېفىسا پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالَ ـبَ زىَبضىسىىي ضۇٍِۇلالضؼب لبضـي لوـۇْ روپٍىسى ۋە لوـۇٔؽب ظەٍس ئىجٕي
ھبضىؽٕي ثبـٍىك لىٍىپ « :ئەگەض عەڭسە ظەٍس ـېھىذ ثوٌؽب عەئفەض ثبـٍىك ثوٌؽۇْ! عەئفەضِۇ
ـېھىذ ثوٌؽب ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ضاۋاھە ثبـٍىك ثوٌؽۇْ ،ئۇِۇ ـېھىذ ثوٌؽب ِۇؼۇٌّبٔالض ئۆظٌىطى
ئىچىسىٓ ثىطىٕي ثبـٍىك لىٍىپ ؼبٍٍىؽۇْ » زېسى.
ِۇؼۇٌّبٔالض لوـۇٔي ئبرٍىٕىپ ِۇئزەگە ٍېزىپ وەٌگۀسە ضۇٍِۇلالضٔىڭ ِ 100ىڭ وىفىٍىه
لوـۇْ رەٍَبضٌىؽبٍٔىمىٕي ،ئۇالضؼب ٍۀە ٌەذّي ،عۇظاَ ،عۇظائە ۋە ثبـمب لەثىٍىٍەضزىٓ رەضوىپ
ربپمبْ ِ 100ىڭ ئەضەة ذطىؽزىئب ٍٔىطىٕىڭ ئۇالضؼب ٍبضزەَ ثېطىسىؽبٍٔىك ذەۋىطى وەٌسى.
ِۇؼۇٌّبْ لوـۇٔىٕىڭ ؼبٔي ثوٌؽب ئبضأال  3000ئىسى.
ئىىىي رەضەپ ئۇچطاـمبٔسا ظەٍس ـېھىذ ثوٌسى .ثۇٔي وۆضگەْ عەئفەض زەضھبي ئبرزىٓ
ؼەوطەپ چۈـۈپ ظەٍسٔىڭ ئېزىٕىڭ رۆد پۇرىٕي چېپىپ ربـٍىسى .چۈٔىي ،ثۇٔىڭ ئېزي
ٔەؼىٍىه ،ئېؽىً ئبرالضزىٓ ثوٌۇپ ،زۈـّۀٍەضٔىڭ پبٍسىٍىٕىپ وېزىؿ ئېھزىّبٌي ثبض ئىسى.
ئبٔسىٓ ثبٍطالٕي وۆرۈضۈپ ـېئىط ئولۇؼبْ ھبٌسا زۈـّەْ ؼېپىٕي ٍېطىپ ئبٌؽب ئىٍگىطىٍەپ وەرزي.
ئۇ ـۇ رەضظزە چېپىؿ ثىٍەْ ئىٍگىطىٍەپ وېزىۋارمبٔسا ئۇٔىڭ ئوڭ لوٌي وېؽىٍسى .ئۇ زەضھبي
ثبٍطالٕي ؼوي لوٌىؽب ئبٌسى .ئۇظۇْ ئۆرّەً ؼوي لوٌي وېؽىٍسى .ئۇ ثبٍطالٕي وۆوطىىي ثىٍەْ
رىطەپ ئىىىي ثېٍىىي ثىٍەْ لبِبٌىۋاٌسى .ثىطئبظزىٓ وېَىٓ ٍۀە ثىط ظەضثە ثىٍەْ ئۇٔىڭ ثەزىٕي
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ئىىىي پبضچە لىٍىٕسى .ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ضەۋاھە ئۇٔىڭ لوٌىسىٓ ثبٍطالٕي ئېٍىپ ثبرۇضالضچە
ئۇضۇـزي .ئۇظۇْ ئۆرّەً ئۇِۇ ئبۋۋاي وەرىەْ ئىىىي زوؼزىؽب لوـۇٌسى.
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ثۇ ئۈچ لوِبٔسإٔىڭ لبظا لىٍؽبٍٔىمىٕي ئبڭالپ ٔبھبٍىزي لبٍؽۇضزى .ئۇ
عەئفەضٔىڭ ئبئىٍىؽىگە ثبضزى .عەئفەضٔىڭ ئبٍبٌي ئەؼّب ثۇ چبؼسا ثبٌىٍىطىٕي ٍۇٍۇٔسۇضۇپ ،پبوىعە
وىَىٕسۈضۈپ ذۇـجۇً ٔە ضؼىٍەضٔي ئىفٍىزىپ ئۇالضٔي ٍبؼبپ لوٍؽبْ ،ئۆظىّۇ رەٍَبضٌىٕىپ ،ربِبلمب
ذېّىط ٍۇؼۇضۇپ لوٍؽبْ ئىسى.
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئەؼّبؼب:
 ؼىع ِبڭب عەئفەضٔىڭ ثبٌىٍىطىٕي چبلىطىپ ثېطىڭ!  -زېسى .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَئۇالضٔي ثبؼطىؽب ثېؽىپ پۇضاـمب ثبـٍىسى ،ئۇٔىڭ وۆظ ٌىطىسىٓ ٍبـالض ؼىطؼىپ چۈـىۋارزي.
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئۇالضؼب ِۇؼىجەد ذەۋىطىٕي ٍەرىۈظزى.
ئبٔىؽىٕىڭ ئېؽەزەپ ٍىؽالۋارمبٍٔىمىٕي وۆضگەْ ثبٌىالضٔىڭ چىطاٍىسىىي ذۇـبٌٍىمالض
ئبٌٍىمبٍبلالضؼب ؼبٍىپ ثوٌسى ۋە رۇضؼبْ ئۇضۇٍٔىطىسا رۇضۇپال لېٍىفزي .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ وۆظ
ٍبـٍىطىٕي ؼۈضرىەچ ئبضلىؽب ٍېٕىپ وېزىۋېزىپ:
 ئي ئبٌالھ ؼەْ عەئفەضٔىڭ ثبٌىٍىطىٕي ٍبذفي ئىعثبؼبض لىٍىپ ثەضگىٓ ،ئي ئبٌالھعەئفەضٔىڭ ثبٌىٍىطىٕي ٍبذفي ئىعثبؼبض لىٍىپ ثەضگىٓ!  -زېسى .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ
ٍۀە ِۇٔساق زېگۀٍىىي ضىۋاٍەد لىٍىٕسىِ- ،ەْ عەئفەضٔي عۀٕەرزە وۆضزۈَ ،ئۇٔىڭ لبٔؽب
ِىٍىٕىپ وەرىەْ ئىىىي لبٔىزي ثبض ئىىەْ ،ئۇٔىڭ پۇرٍىطىّۇ لبْ ثىٍەْ ثوٍۇٌۇپ وېزىپزۇ.
-4724عۇئبي :جەئفەس ئىجٕي ئبثذۇٌّەجەٌٍىت سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەصىٍىحي
ئەثۇ ھۇضەٍطە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەِْ :ەْ عەئفەضٔىڭ عۀٕەرزە پەضىفزىٍەض ثىٍەْ پەضۋاظ لىٍىۋارمبٍٔىمىٕي
وۆضزۈَ( .رىطِىعى)3763 :
ئەثۇ ھۇضەٍطە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ِۇٔساق زېگەْ :وىفىٍەض” :ئەثۇ ھۇضەٍطە ٔېّبٔچە وۆپ
ھەزىػ ضىۋاٍەد لىٍىسىؽبٔسۇ؟ ! “زېَىفىسۇِ .ەْ ل وضؼىمىّٕي روٍؽۇظۇؾ ئۈچۈْ پەٍؽەِجەض
ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِسىٓ ئبٍطىٍّبٍززىُ ،ھەرزب ذېّىط ربِىمي رېپىپ ٍېَەٌّەٍززىُ ،ئېؽىً
وىَىُ وىَەٌّەٍززىُٔ .ە لۇئ ،ە زېسەن ذىعِىزىّٕي لىٍىپ ثبلّىسى .ئبچٍىمزىٓ لوضؼىمىّؽب ربؾ
رېڭىۋاٌؽبْ ۋالىزالضِۇ ثوالرزي .ثىطەضؼىٕىڭ ِېٕي ئۆٍىگە ئبپىطىپ ربِبق ثېطىفىٕي ئۈِىس لىٍؽبْ
ھبٌسا ،ئۇٔىڭسىٓ ثىطەض ئبٍەرٕي ئۆگىزىپ لوٍۇـىٕي رەٌەپ لىالرزىُ ،ئەِەٌىَەرزە ِەْ ئۇ ئبٍەرٕي
ثىٍەرزىُِ .ىؽىىٍٕەضگە ئەڭ وۆپ ذەٍط ئېھؽبْ لىٍىسىؽىٕي عەئفەض ئىجٕي ئەثۇ ربٌىت ئىسى .ئۇ
ثىعٔي ئۆٍىگە ئبپىطىپٔ ،ېّە ربپؽب ـۇٔي ٍېگۈظەرزي .ھەرزب ثەظىسە ئىچي لۇضۇق ٍبغ رۇٌۇِىٕي
ئېٍىپ چىمبرزي ،ئۇٔي ٍىطرىپ ،ثۇٌۇڭ پۇچمبلٍىطىسا لبٌؽبْ ٍبؼالضٔي ٍبٌىۋاالرزۇق( .ثۇذبضى)3718
-4723عۇئبي :ھەعەْ ئىجٕي ئەٌي سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەصىٍىحي
ثەضا ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ِۇٔساق زېگەْ :پەٍؽەِجەض ؼەٌال ٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ھەؼەْ ثىٍەْ
ھۈؼەٍٕٕي وۆضۈپ :ئي اٌٍە ! ِەْ ثۇ ئىىىىؽىٕي ٍبذفي وۆضىّەْ ،ؼۀّۇ ئۇالضٔي ٍبذفي
وۆضگىٓ ! زەپ زۇئب لىٍسى( .رىطِىعى)3782 :
ئەثۇ ھۇضەٍطە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :ثىط وۈٔي ،پەٍؽەِجەض
ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ثىٍەْ ثىٍٍە ؼىطرمب چىمزىٍُ .وٌسا ِبڭب گەپ لىٍّىسىِ ،ۀّۇ ئۇٔىڭؽب
ئېؽىع ئبچّىسىُ .ـۇ ِبڭؽبٔچە لەٍٕۇلب ثبظىطىؽب ٍېزىپ ثبضزۇق .ئبٔسىٓ ثۇضۇٌۇپ ،ـبرىّۀىڭ ئۆٍىگە
ثبضزى ۋە :ثبالَ ثبضِۇ ،ثبالَ ثبضِۇ (ھەؼۀٕي زېّەوچي)؟ زەپ ؼوضىسى .لبضىؽبق ،ئبٔىؽي ئۇٔي
ٍۇٍۇپ ،ثوٍٕىؽب ذۇؾ پۇضاق رۈگۈٔي ئېؽىۋارمبٔىىەْ .ئۇظاق ئۆرّەً ھەؼەْ چىمىپ وەٌسى ۋە
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ثىٍەْ لۇچبلٍىفىپ وۆضۈـزي .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ :ئي اٌٍە! ِەْ
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ھەؼۀٕي ٍبذفي وۆضىّەْ .ؼۀّۇ ھەَ ھەؼۀٕي ھەَ ئۇٔي ٍبذفي وۆضگۀٍەضٔي ٍبذفي وۆضگىٓ!
زەپ زۇئب لىٍسىِ( .ۇؼٍىُ)2421 :
-4722عۇئبي :ھۈعەٍٓ ئىجٕي ئەٌي سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەصىٍىحي
ٍەئال ئىجٕي ِۇضضە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :ھۈؼەٍٓ ِۀسىِٓ ،ۀّۇ ھۈؼەٍٕسىٓ .وىُ ھۈؼەٍٕٕي ٍبذفي وۆضؼە،
اٌٍە ئۇٔي ٍبذفي وۆضىسۇ .ھۈؼەٍٓ ٍبذفىٍىمزب پۈرۈْ ثىط ئۈِّەرىە ثبضاۋەض( .رىطِىعى)3775 :
ئەثۇ ؼەئىس ذۇزضى ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ
ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :ھەؼەْ ثىٍەْ ھۇؼەٍٓ ئەھٍي عۀٕەد ٍبـٍىطىٕىڭ
ؼەضزاضٌىطىسۇض( .رىطِىعى)3768 :
ـەئجي ِۇٔساق زېگەْ :چۈـۈِسە لوٌٍىطىسا ٔەٍعە رۇرمبْ ثىط روپ وىفىٕىڭ ئبؼّبٔسىٓ
چۈـۈپ ،ھۈؼەٍٕٕىڭ لبرىٍٍىطىٕي ئىعزېگۀٍىىىٕي وۆضزۈَ .ئۇظۇْ ئۆرّەً ِۇذزبض وېٍىپ،
ئۇالضٔي (لبرىٍالضٔي) ئۆٌزۈضزى( .ئەٌىەثىط):2833
-4728عۇئبي :ئۇِّۇي ِۇئّىٕىٓ خەدىجە وۇثشا سەصىَەٌالھۇ ئۀھبٔىڭ پەصىٍىحي
ئىؽّبئىٍسىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئەثۇ ئەۋـب ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ:
پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ذەزىغەگە عۀٕەرزە ثىط ئۆً ثىٍەْ ذۇؾ ثېفبضەد
ثەضگۀّۇ؟ زەپ ؼوضىؽبٔىسىُ ،ئۇ :ھەئە ،ذەزىغەگە عۀٕەرزە ئىچي وبۋان ِەضۋاٍىززىٓ ؼېٍىٕؽبْ،
ذبرىطعەَ ۋە ضاھەد ٍبـبٍسىؽبْ ثىط ئۆً ثىٍەْ ثېفبضەد ثەضگەْ ،زېسىِ( .ۇؼٍىُ)2433 :
ئبئىفە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھبزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :گەضچە ِەْ ھەظضىزي ذەزىغۀي
وۆضِىگەْ ثوٌؽبِّۇ ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕي ھېچجىط ئبٍبٌىسىٓ ذەزىغەزىٓ
وۈٍٔىگۀسەن وۈٍٔەپ ثبلّىسىُ .چۈٔىي پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ذەزىغۀىڭ گېپىٕي روال
لىالرزي ،ھە زېؽىال لوً ؼوٍۇپ ،ئۇٔىڭ زوؼزٍىطىؽب ئەۋەرىپ ثېطەرزي .ثەظى چبؼالضزا :ذۇززى
زۇَٔبزا ذەزىغەزىٓ ثبـمب ئبٍبي ٍولزەن؟ زەپ لوٍؽبَ :ئۇ ِۇٔساق ِ -ۇٔساق پەظىٍەرٍىه ئبٍبي ئىسى،
ھەَ ئۇٔىڭسىٓ ثبٌىٍىطىُ ثوٌسى ،زەٍززي( .ثۇذبضى)3818 :
-4728عۇئبي :فبجىّە ثىٕحي ِۇھەِّەد عەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەعەٌٍەِٕىڭ ھبٍبجي
ـبرىّە ِ -ۇھەِّەز ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ذەزىچۀىڭ ثەـىٕچي لىعى ثوٌۇپ ،ئۇ
ؼۆٍۈٍِۈن پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ِەوىە ئەرطاپىسىىي ربؼالضزا ٍبٌؽۇظ ئىؽزىمبِەد لىٍىپ،
ِەۋعۇزارالضٔىڭ ٍبضىزىٍىفىسىىي ثۈٍۈن ِۆعىعىٍەض ئۈؼزىسە چوڭمۇض ئىعزىٕىۋارمبْ ،پىىىط
ٍۈضگۈظۈۋارمبْ ِەظگىٍٍەضزە زۇَٔبؼب وەٌسى.
ثۇ ئۇٔىڭ چوڭ ھەزىؽي ظەٍٕەثٕىڭ ئۇٔىڭ ربؼىؽىٕىڭ ئوؼٍي ئەثۇٌئبغ ئىجٕي ضەثىَئەگە
ٍبرٍىك ثوٌؽبْ ۋالزي ئىسى .ئۇٔىڭسىٓ وېَىٓ ئۇٔىڭ ئىىىي ھەزىؽي ضۇلََە ۋە ئۇِّۇ وۇٌؽۇَ
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ربؼىؽىٕىڭ ئوؼۇٌٍىطىؽب ٍبرٍىك ثوٌسى .ئەثۇ ٌەھەة ۋە ئۇِّۇ عەِىً
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ پەٍؽەِجەضٌىىىٕىڭ ئەڭ زەؼٍەپىي ۋالىزٍىطىسىال ،پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍ ھىؽؽبالِؽب لبرزىك زۈـّۀٍىه لىٍؽبٔالض ئىسى.
وىچىه ـبرىّە ھەزىٍىطىٕىڭ ٍبرٍىك ثوٌۇپ ،ثىط ـ ثىطٌەپ ئۆٍسىٓ ئبٍطىٍؽبٍٔىمىٕي وۆضزى .ئۇ
ٔبھبٍىزي وىچىه ثوٌؽبچمب« ،روً» زېگەْ ؼۆظٔىڭ ِۀىؽىٕي ۋە ھەزىٍىطىٕىڭ ٔېّە ئۈچۈْ ئۆٍسىٓ
چىمىپ وېزىسىؽبٍٔىمىٕىڭ ؼەۋەثىٕىّۇ ئۇلّبٍززي .ئۇ ھەزىٍىطىٕي ٔبھبٍىزي ٍبذفي وۆضگەچىە،
ئۇالض ئۆٍسىٓ ئبٍطىٍؽبٔسا ٔبھبٍىزي ؼېطىجٍىك ھېػ لىٍسى ۋە روٌىّۇ ثىئبضاَ ثوٌسى .ئېَزىفالضؼب
لبضىؽبٔسا ،ئۇ ـۇٔىڭسىٓ ربضرىپ عىّىؽۇض ۋە وەِؽۆظ ثوٌۇپ لبٌؽبْ ئىسى.
ئەٌۋەرزە ،ھەزىٍىطى روً لىٍىپ وەرىەْ ثوٌؽىّۇ ،ئۇ ئبرب  -ئبٔىؽىٕىڭ ئۆٍىسە ٍبٌؽۇظ لبٌّىؽبْ
ئىسى .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئبٔىؽي ئبِىٕۀىڭ چۆضىؽي  -پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ
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رۇؼۇٌؽبٔسىٓ ربضرىپ ئۇٔىڭؽب ھەِطاھ ثوٌۇپ وېٍىۋارمبْ ثەضەلە ،ظەٍس ئىجٕي ھبضىؽە ۋە ئەثۇ
ربٌىپٕىڭ وىچىه ئوؼٍي ئەٌي لبربضٌىمالض ضەؼۇٌۇٌالھ ئبئىٍىؽىٕىڭ ئەظاٌىطى ئىسى .ئەٌۋەرزە ئۇٔىڭ
ؼۆٍۈٍِۈن ئبٔىؽي ذەزىچەِۇ ثبض ئىسى.
ئبٔىؽىٕىڭ ۋە ثەضەلۀىڭ رەضثىَىؽىسە ئۇ چوڭمۇض رەؼەٌٍىگە ئېطىفزي .ئۇٔىڭسىٓ ئىىىي ٍبؾ
چوڭ ثوٌؽبْ ئەٌي ،ثبٌىٍىك ۋالزىسا ئۆٌۈپ وەرىەْ ئۆظ ئبوىؽي لبؼىّٕىڭ ئوضٔىسا ئۇٔىڭؽب «ئبوب» ۋە
زوؼذ ثوٌسى .ئۇٔىڭ ئىٕىؽي ،ربٍَىت ۋە ربھىط زەپ ٌەلەٍِۀگەْ ئبثسۇٌالھّۇ ثبٌىٍىك زەۋضىسە
ئۆٌۈپ وەرىەْ ئىسى .ـۇٔساق ثوٌؽىّۇ ـبرىّە ئۆظ ئۆٍىسە ئۆظىٕىڭ ھەزىٍىطى ثىٍەْ ئۆرىۈظگەْ
ؼەِؽىع ۋە ذۇـبي ـ ذۇضاَ رۇضِۇـزىٓ ثەھطىّەْ ثوالٌّىسى ،ئۇ ئۆظىٕىڭ ٍېفىؽب ٔىؽجەرەْ
ئېَزمبٔسا رو ٌىّۇ چېچەْ ثبال ثوٌؽبْ ئىسى.
ئۇ ثەؾ ٍبـمب وىطگەْ ۋالزىسا ،زازىؽىٕىڭ ئبٌالھٕىڭ ئەٌچىؽي  -ضەؼۇٌۇٌالھ ثوٌؽبٍٔىمىٕي
ئبڭٍىسى .ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ زەؼٍەپىي ۋەظىپىؽي  -ئىؽالِٕىڭ ذوؾ ـ ذەۋىطىٕي ئۆظىٕىڭ ئبئىٍىؽي
ۋە ٍېمىٓ رۇؼمبٍٔىطىؽب ٍەرىۈظۈؾ ئىسى .ئۇالض پەلەد ھەِّىسىٓ لبزىط ئبٌالھمىال ئىجبزەد لىٍىفمب
ثۇٍطۇٌؽبْ ئىسى .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ وۈچٍۈن لوؼسىؽۇچىؽي ۋە لوٌٍىؽۇچىؽي ثوٌؽبْ
ذەزىچە ـبرىّەگە زازىؽىٕىڭ ٔېّە ئىؿ لىٍىۋارمبٍٔىمىٕي چۈـۀسۈضزى ،ـۇٔىڭسىٓ ربضرىپ ئۇ
زازىؽىؽب رېرىّۇ ئبِطاق ثوٌۇپ وەرزي ھەِسە زازىؽىؽب ثوٌؽبْ ھۆضِىزي ۋە ِۇھەثجىزي رېرىّۇ
چوڭمۇضالـزي .ئۇ ضەؼۇٌۇٌالھ ِەوىىٕىڭ ربض ووچىٍىطىسا وېزىۋارمبٔسا ،وەئجىٕي ظىَبضەد لىٍؽبٔسا،
ئىؽالِٕي لوثۇي لىٍؽبْ زەؼٍەپىي ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ِەذپىٌ ٍىؽىٍىفٍىطىؽب لبرٕبـمبٔسا ۋە ئۇالض
پەٍؽەِجەضگە ثەٍئەد لىٍؽبٔسا زائىُ ئۇٔىڭؽب ھەِطاھ ثوالرزي.
ثىط وۈٔي ئۇ زازىؽىؽب ھەِطاھ ثوٌۇپ ِەؼغىسى ھەضاِؽب ثبضزى .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ
وەثىگە لبضىفىپ رۇضىسىؽبْ «ھىغىط» زەپ ئبرىٍىسىؽبْ ٍەضزە رۇضۇپ ٔبِبظ ئولۇـمب ثبـٍىسى .
ـبرىّە ئۇٔىڭ ٍېٕىسا رۇضزى ،ثۇ چبؼسا ئۇ ٍ 10بـمىّۇ وىطِىگەْ ئىسى .ضەؼۇٌۇٌالھمب زۈـّۀٍىه
لىٍىفزب چەوزىٓ ئبـمبْ ثىط روپ لۇضەٍؿ ٍىؽىٍسى .ئۇالضٔىڭ ئىچىسىىي ئەڭ لەثىھطالي ثوٌؽبْ
ئولجە ئىجٕي ئەثۇ ِۇئەٍذ لېطىٕىٕي ئېٍىپ وېٍىپ ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ (ئۇٔىڭؽب ئبٌالھٕىڭ
ؼبالِي ثوٌؽۇْ) ؼەعسە لىٍىۋارمبْ ۋالزىسا ئۇٔىڭ ئۈؼزىگە ربـٍىسى .ئۇ زازىؽىٕىڭ ٍېٕىؽب
وېٍىپ ،ئۈؼزىسىىي لېطىٕىٕي ئېٍىپ ربـٍىۋەرزي ،ئبٔسىٓ ثۇ ثىط روپ لۇضەٍؿ لبضا
ٔىَەرچىؽىٕىڭ ئبٌسىسا ؼەظەپ ثىٍەْ رۇضۇپ ،ئۇالضؼب ؼەظەپٍىه رىً ـ ئبھبٔەرٕي ٍبؼسۇضۇۋەرزي .
ئۇالض ئۇٔىڭؽب ثىط ئېؽىعِۇ ؼۆظلىالٌّىسى.
وىچىه ـبرىّە زازىؽىؽب ۋە زەؼٍەپىي ِۇؼۇٌّبٔالضؼ ب لىٍىٕؽبْ ثۇ ضەھىّؽىع ،لەثىھ
لبضـىٍىمالض ۋە زۈـّۀٍىىٍەضٔي وۆضۈپ رۇضزى .ئۇ ٍبۋاـٍىك ثىٍەْ ثىط چەرىە چىمىپ رۇضِىسى،
ثەٌىي زازىؽي ۋە ئۇٔىڭ پەٍؽەِجەضٌىىىٕي لوؼساؾ ٍوٌىسىىي وۈضەـٍەضگە ئبوزىپ لبرٕبـزي .ئۇ
گەضچە وىچىه ثىط لىع ثوٌؽىّۇ ،ئەِّب ـۇ ٍبـزىىي ثبٌىالضزا ٔوضِبي ثوٌىسىؽبْ ؼەِؽىع ،ـوخ،
ثبٌىالضچە ئوٍۇْ  -وۈٌىە ۋە ربِبـىالضزىٓ ذبٌىٌ ھبٌسا ،ئۀە ـۇٔساق ئبظاثٍىك وەچۈضِىفٍەضٔي
وۆضزى ۋە ثبـزىٓ وەچۈضزى.
ئەٌۋەرزە ثۇٔساق ئىفالضزا ـبرىّە ٍبٌؽۇظ ئەِەغ ئىسى .ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ پۈرۈْ ئبئىٍىؽي
لۇضەٍفٕىڭ ۋەھفىٌ ظوضاۋأٍىمٍىطىؽبِ ،ەؼرىطىٍىطىگە ئۇچطىسى .ئۇٔىڭ ئىىىي ھەزىؽي ضۇلىََە
ۋە ئۇِّۇ وۇٌؽۇِّۇ ثۇٔىڭ ؼىطرىسا ئەِەغ ئىسى .ئۇالض ثۇ چبؼسا پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب
ثوٌؽبْ ئۆچّۀٍىه ۋە ؼۇٍىمەؼزٕىڭ ئۇۋىؽي ثوٌؽبْ ئەثۇ ٌەھەة ۋە ئۇِّۇ عەِىٍٕىڭ ئۆٍىسە
رۇضارزي .ئۇالضٔىڭ ئەضٌىطى ئەثۇ ٌەھە ة ۋە ئۇِّۇ عەِىٍٕىڭ ئوؼۇٌٍىطى ئۇرجە ۋە ئۇرەٍجە ئىسى.
ئۇِّۇ عەِىً ضەھىّؽىعٔ ،بھبٍىزي پبؼىىٕب ؼۆظٌەضٔي لىٍىسىؽبْ ،ئېؽىعى ثۇظۇق ،ـەپمەرؽىع ئبٍبي
ثوٌؽبچمب ذەزىچە ثبـزىال ئۆظ لىعٌىطىٕي ئۇِّۇ عەِىٍٕىڭ ئوؼۇٌٍىطىؽب ٍبرٍىك لىٍىپ ثېطىفىە
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ضاظى ثوٌّىؽبْ ئىسى .چۈٔىي ضۇ لىََە ۋە ئۇِّۇ وۇٌؽۇِؽب ٔىؽجەرەْ ،زازىؽىؽب لبضـي ئۇضۇـمب
لبرٕىفىپال لبٌّبً ،ثەٌىي ئۇضۇؾ لوظؼبٍسىؽبْ ثۇٔساق ۋەھفىٌ زۈـّۀٍىىىە روٌؽبْ ئبئىٍىسە
ٍبـىفي ھەلىمەرەْ ثىط ئبظاثٍىك ئىؿ ئىسى.
ِۇھەِّەز ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ (ئۇٔىڭؽب ئبٌالھٕىڭ ؼبالِي ثوٌؽۇْ) ۋە ئۇٔىڭ
ئبئىٍىؽىٕىڭ ئبثطۇٍىٕي رۆوۈؾ ئۈچۈْ ،ئۇرجە ۋە ئۇرەٍجە ئۆظ ئبرب ئبٔىؽىٕىڭ ِەعجۇضٌىفي ثىٍەْ
ئبٍبٌٍىطىٕي لوٍىۋەرزي .ثۇ پەٍؽەِجەضٔي ثبـمىالض ثىٍەْ ئباللىٍىففزىٓ ٍېزىُ لبٌسۇضۇؾ ئۈچۈْ
لىٍىٕؽبْ ثىط ئىؿ ئىسى .ئەِەٌىَەرزە پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئۆٍىگە ذۇـبي  -ذۇضاَ لبٍزىپ
وەٌگەْ لىعٌىطىٕي لىعؼىٓ لبضـي ئبٌسى .ـۈثھىؽىعوي ـبرىّە ھەزىٍىطى ثىٍەْ ثىطگە
ثوٌىسىؽبٍٔىمىسىٓ ٔبھبٍىزي ذۇـبي ثوٌۇپ وەرزي ،ئۇالض چوڭ ھەزىؽي ظەٍٕەثٕىڭّۇ ئېطىسىٓ
ئبعطىفىپ لبٍزىپ وېٍىفىٕي ئبضظۇ لىٍىفزي .ضۇلىَە ۋە ئۇِّۇ وۇٌؽۇَ ئىىىىٍىؽي ؼۆٍۈٍِۈن ئبرب
 ئبٔىؽي ثىٍەْ ثىٍٍە ثوٌؽبٍٔىمىؽب ۋە ئۇِّۇ عەِىٍٕىڭ ئۆٍىسىىي چىسىؽۇؼىع ضوھي ثېؽىّالضزىٓلۇرۇٌؽبٍٔىمىؽب ثەوّۇ ذۇـبي ثوٌۇـزي .ئۇظۇْ ئۆرّەً ضۇلىَە ئىؽالِٕي زەؼٍەپ لوثۇي
لىٍؽبٔالضزىٓ ثوٌؽبْ ٍبؾ ۋە ربضرىٕچبق ئوؼّبْ ئىجٕي ئەـفبٔؽب ٍبرٍىك ثوٌسى .ئۇالض ثىطٌىىزە
پبٔبھٍىك ئىعزەپ ھىغطەد لىٍؽبْ زەؼٍەپىي ِۇھبعىطالض ثىٍەْ ھەثەـىؽزبٔؽب ھىغطەد لىٍىپ،
ئۇ ٍەضزە ئۇظۇْ ٍىً رۇضزى .ـبرىّە ئبٔىؽي ۋاپبد ثوٌۇپ وەرىۀسىٓ وېَىٓ ،ھەزىؽي ضۇلىَۀي
وۆضەٌّىسى .زەؼٍەپىي ِۇؼۇٌّبٔالض ھەثەـىؽزبٔؽب ھىغطەد لىٍؽبٔسىٓ وېَىٓ ،پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب ،ئۇٔىڭ ئبئىٍىؽىگە ۋە لبٌؽبْ ؼبھبثىٍىطىگە لىٍىٕؽبْ ظىَبٔىەـٍىه رېرىّۇ
وۈچىَىپ وەرزي.
پەٍؽەِجەضٌىىٕىڭ ٍ - 7ىٍي ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ۋە ئۇٔىڭ ئبئىٍىؽي ئۆٍىسىٓ چىمىپ
وېزىفىە ِەعجۇض لىٍىٕسى ۋە ِەوىىگە پەلەد ثىط چىؽىط ٍوي ثىٍۀال ثبضؼىٍي ثوٌىسىؽبْ ،ھەِّە
رەضىپي ربؼالض ثىٍەْ ئوضاٌؽبْ ثىط ربض عىٍؽىسا پبٔبھٍىٕىپ رۇضۇـزي .ثۇ ربض عىٍؽىسا ِۇھەِّەز
ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ (ئۇٔىڭؽب ئبٌالھٕىڭ ؼبالِي ثوٌؽۇْ) ،ثۀي ھبـىُ عەِەري ۋە
ِۇرەٌٍىت عەِەري ٍېّەن  -ئىچّەوزىٓ چەوٍىٕىپ ،لبِبي لىٍىٕسى .عەِەرىٕىڭ ئەڭ وىچىه
ئەظاؼي ٍ 12بـٍىك ـبرىّەِۇ ئبٍالض زاۋاِالـمبْ لىَىٕچىٍىك ۋە ئبظاثٍىك رۇضِۇـٕي ثېفىسىٓ
وەچۈضزى .ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ؼبزىك ۋە ئبِطاق ئبٍبٌي ذەزىچە ئۇظۇْ ئۆرّەً ۋاپبد ثوٌسى .ئۇٔىڭ
ۋاپبري ثىٍەْ ضەؼۇٌۇٌالھ ۋە ئۇٔىڭ ئبئىٍىؽي عبپبٌىك وۈٍٔەضزە ھەِسەِسە ثوٌىسىؽبْ لوؼسىؽۇچىؽي
ۋە ھبِىَؽي ،وۈچٍۈن ئبضلب رېطىىىسىٓ ئبٍطىٍىپ لبٌسى .ھۆضِەرٍىه ذەزىچە ۋە ئەثۇ ربٌىپ ۋاپبد
ثوٌؽبْ ثۇ ٍىً «لبٍؽۇٌۇق ٍىً» زەپ ئبربٌسى .ھبظىط ٍبؾ لىع ثوٌۇپ لبٌؽبْ ـبرىّە ئبٔىؽىٕىڭ ۋاپبرىؽب
لبرزىك لبٍؽۇضۇپ ۋە ئېچىٕىپ وۆپ ٍىؽٍىسى .ئۇ ثىط ِەظگىً لبرزىك ئىچ ئبؼطىمي ربضرمبچمب،
ؼبالِەرٍىىي ٔبچبضٌىفىپ وەرزي ،ھەرزب ئبئىٍىؽىسىىىٍەضٔي ئىچ ئبؼطىمىسىٓ ئۆٌۈپ وېزەضِۇ
زېگەْ ئۀسىفىگە ؼېٍىپ لوٍسى.
گەضچە ھەزىؽي ئۇِّۇ وۇٌؽۇَ ـۇ ئۆٍسە رۇضۇۋارمبْ ثوٌؽىّۇ ،ـبرىّە ئبٔىؽىٕىڭ ۋاپبري ثىٍەْ
ھەزىؽىٕىڭ ئبئىٍىسىىي ِەؼئۇٌىَىزي ۋە ٍۈوي ثبضؼبٔؽېطى ئېؽىطٌىفىپ وەرىۀٍىىىٕي ئوثساْ
چۈـىٕەرزي .ـۇڭالـمب زازىؽىٕي رېرىّۇ لوٌٍىفي ظۆضۈضٌىىىٕي ھېػ لىٍسى .ؼەِىّىٌ
ِۇھەثجەد ثىٍەْ زازىؽىٕىڭ ھبعىزىسىٓ چىمىفمب ئۆظىٕي ئبرىسى .ئۇ زائىُ ضەؼۇٌۇٌالھ ئبظاض
ٍېگەْ ،لىَىٕچىٍىمزب لبٌؽبْ ،وەِؽىزىؿ ۋە ؼىمىٍىفالضؼب ئۇچطىؽبْ چبؼالضزا زازىؽىؽب رەؼەٌٍي
ثېطەرزي .ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇچطىؽبْ ثۇ وەِؽىزىؿ ۋە ؼىمىٍىفالض ـبرىّەگە روٌىّۇ ئېؽىط وېٍەرزي .ثىط
لېزىُ ثىط ِۇـطىه ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ِۇثبضەن ثېفىؽب روپب ۋە ئەذٍەد چبچزي ،ئۆٍگە وىطگەْ چبؼسا،
ـبرىّە زازىؽىٕىڭ رۇضلىٕي وۆضۈپ ،ئۆظىٕي رۇرىۋا الٌّبً ٍىؽالپ وەرزي ،ئبٔسىٓ زازىؽىٕىڭ
ثېفىسىىي پبؼىىٕىچىٍىمالضٔي ؼۈضرىۋەرزيٍ« .ىؽٍىّب لىعىُ- ،زېسى ئۇ- ،ئبٌالھ زازاڭٕي لوؼساٍسۇ .
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» پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ـبرىّۀي روٌىّۇ ٍبذفي وۆضەرزي ،ئۇ ثىط لېزىُ ِۇٔساق زېگەْ ئىسى:
 وىّىي ـبرىّۀي ذۇـبي لىٍىسىىەْ ،ئۇ ھ ەلىمەرەْ ئبٌالھٕي ذۇـبي لىٍؽبْ ثوٌىسۇ .وىّىيئۇٔىڭ ؼەظىپىٕي وەٌزۈضىسىىەْ ،ئۇ ئبٌالھٕىڭ ؼەظىپىٕي وەٌزۈضگەْ ثوٌىسۇ .ـبرىّە ثوٌؽب ِ -ەْ ،ئۇ
ذۇـبي ثوٌؽبْ ٔەضؼىسىٓ ِۀّۇ ذۇـبي ثوٌىّەْ ،ئۇ ثىعاض ثوٌؽبْ ٔەضؼىسىٓ ِۀّۇ ثىعاض ثوٌىّەْ.
ئۇ ٍۀە ِۇٔساق زېگەْ ئىسى:
 زۇَٔب ئبٍبٌٍىطىٕىڭ ئەڭ ٍبذفىؽي رۆد ئبٍبي :ثۈۋى ِەضٍەَ ،ـىطئەۋٕٔىڭ ئبٍبٌي ئبؼىَە،ِۆِىٍٕەضٔىڭ ئبٔىؽي ذەزىچەِ ،ۇھەِّەز ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ لىعى ـبرىّە.
ـبرىّە ـۇٔساق لىٍىپ ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ لەٌجىسىىي ذەزىچىگىال ِۀؽۇپ
ثوٌؽبْ ِۇھەثجەد ۋە ھۆضِەرىە ؼبظاۋەض ثوٌسى .ـبرىّە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھبؼب «ٔۇضٌۇق ئبٍبي» زېگەْ
ِۀىٕي ثىٍسۈضىسىؽبْ «ظەھطا» زەپ ٔبَ ثېطىٍسى .چۈٔىي ئۇٔىڭ ٍۈظى ٔۇض چېچىۋارمبٔسەن
وۆضۈٔەرزي .ئېَزىٍىفىچە ئۇ ٔبِبظؼب رۇضؼبٔساِ ،ىھطاة ئۇٔىڭ چىطاٍىسىٓ چىممبْ ٔۇضزىٓ چبلٕبپ
وېزەرزي .ئۇ ضاھ ەد ـ پبضاؼەرىە ثېطىٍّىگەچىە ٍۀە «ثەرۇي» زەپّۇ ئبربٌؽبْ ئىسى .ئۇ ۋالزٕي ثبـمب
ئبٍبٌالض ثىٍەْ ثىٍٍە ئۆرىۈظۈـٕىڭ ئوضٔىؽب ،ۋالزىٕىڭ وۆپ لىؽّىٕي ٔبِبظ ئولۇؾ ،لۇضئبْ ئولۇؾ ۋە
ثبـمب ئىجبزەرٍەضگە ؼەضپ لىالرزي.
ـبرىّە ھەض عەھەرزىٓ زازىؽي ضەؼۇٌۇٌالھٕي ربضرمبْ ثوٌۇپ ،ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئبٍبٌي ئبئىفە ئۇ
روؼطىٍىك ِۇٔساق زەٍسۇِ « :ەْ ئبٌالھٕىڭ ثۀسىٍىطى ئىچىسە ٔۇرۇق ؼۆھجەد ۋە ھەضىىەرٍىطىسە
ضەؼۇٌۇٌالھمب ئوذفبٍسىؽبْ ـبرىّەزىٓ ثبـمب ھېچىىّٕي وۆضِىسىُ ،ئبٌالھ ئۇٔىڭسىٓ ضاظى ثوٌؽۇْ .
ضەؼۇٌۇٌالھ ئۇٔىڭ وېٍىۋارمبٍٔىمىٕي وۆضؼە ،ئوضٔىسىٓ رۇضۇپ ئۇٔي لبضـي ئبالرزي ۋە ؼۆٍۈپ
لوٍبرزي ،ئبٔسىٓ لوٌىسىٓ رۇرۇپ ،ئۆظى ئوٌزۇضؼبْ ئوضۇٔسۇلمب ئوٌزۇضؼۇظۇپ لوٍبرزي » .ـبرىّەِۇ
ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ وېٍىۋارمبٍٔىمىٕي وۆضؼە ،ئوضٔىسىٓ رۇضۇپ ئۇٔي ذۇـبٌٍىك ثىٍەْ لبضـي ئبالرزي ۋە
ؼۆٍۈپ لوٍبرزي.
ـبرىّۀىڭ ٍبذفي ِىغەظى ۋە ئەزەپٍىه ٔۇرۇلٍىطى ،ئۇٔىڭ وىفىٕىڭ ئبِطالٍىمىٕي
لوظؼبٍسىؽبْ گۈظەي رەثىئىزىٕىڭ ثىط لىؽّي ئىسى .ئۇ پېمىط ۋە ِىؽىىٍٕەضگە روٌىّۇ ِېھىط -
ـەپمەرٍىه ثوٌۇپ ،گەضچە ئۆظى ئبچ لبٌؽىّۇٍ ،ېّەوٍىىٍەضٔىڭ ھەِّىؽىٕي ھبعەرّۀٍەضگە
ثېطىۋىزەرزي .ئۇ زۇَٔبٔىڭ ظىجۇ ـ ظىٕٕەرٍىطىگ ە ۋە زۇَٔبٔىڭ ضاھەد ـ پبضاؼىزىگە لىٍچىّۇ
لىعىمّبٍززي .گەضچە رۇضِۇـي لبٔچە لىَىٕچىٍىمزب ۋە عبپبزا ئۆرؽۇْ ،زائىُ ئبززىٌ رۇضِۇؾ
وەچۈضەرزي .ئۇ زازىؽىٕىڭ لبٍىً لىٍىؿ وۈچىگە ئىگە ٔۇرۇق لبثىٍىَىزىگە ۋاضىؽٍىك لىٍؽبْ ئىسى.
ؼۆظ لىٍؽب ثبـمىالض ٍىؽىسىٓ ئۆظىٕي رۇرىۋاالٌّبً لبالرزي .ئۇٔىڭسا ثبـمىالضٔىڭ ھېؽؽىَبرىٕي
لوظؼبپ ٍىؽٍىزىۋېزەٌەٍسىؽبْ لبثىٍىَەد ثبض ثوٌۇپ ،وىفىٍەضٔىڭ لەٌجىسە ئبٌالھٕىڭ ضەھّىزي ۋە
ثەضگەْ ھېؽبثؽىع ضىعىمٍىطىؽب رەـەوىۈض ،ضەھّەد ۋە ھەِسۇ ـ ؼبٔب ئېَزىؿ رۇٍؽۇؼىٕي پەٍسا
لىالرزي.
ـبرىّە ضەؼۇٌۇٌالھزىٓ ثىط ٔەچ چە ھەپزە وېَىٓ ِەزىٕىگە ھىغطەد لىٍسى .ئۇ ِەزىٕىگە
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ِەوىىسە لېپمبٌؽبْ ئبئىٍىؽىسىىىٍەضٔي ئېٍىپ وېٍىؿ ئۈچۈْ ئەۋەرىەْ
ظەٍس ئىجٕي ھبضىؽە ثىٍەْ ثىٍٍە ثبضؼبْ ئىسى .ضەؼۇٌۇٌالھ ئبئىٍىؽىسىٓ لېپمبٌؽبٔالض  -ـبرىّە ۋە
ئۇِّۇ وۇٌؽۇَ ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئبٍبٌي ؼەۋزە ،ظەٍسٔىڭ ئبٍبٌي ثەضەلە ۋە ئوؼٍي
ئۇؼبِەٌەض ئىسى .ثۇالضٔىڭ ئىچىسە ٍۀە ئەثۇ ثەوطى ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ٔىڭ ئوؼٍي ئبثسۇٌالھّۇ ثبض
ثوٌۇپ ،ئۇ ئبٔىؽي ۋە ئىىىي ھەزىؽي  -ئبئىفە ۋە ئەؼّبؼب ھەِطاھ ثوٌۇپ ِبڭسى.
ِەزىٕىسە ـبرىّە زازىؽي ثىٍەْ ثىٍٍەِ ،ەؼغىسوە ٍبٔساؾ ؼېٍىٕؽبْ ئبززىٌ ھۇعطىسا رۇضزى.
ھىغطەرٕىڭ  2ـ ٍىٍي ،ئۇ زازىؽي ئبضلىٍىك لوٍۇٌؽبْ ئىىىي روً رەوٍىپىٕي ضەد لىٍىۋەرزي.
ئبٔسىٓ ئەثۇ ربٌىپٕىڭ ئوؼٍي ئەٌي ؼەٍطەد لىٍىپ ،ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ لېفىؽب ـبرىّە ثىٍەْ روً
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لىٍىفٕي ؼوضاؾ ئۈچۈْ وەٌسى .ئەِّب ضەؼۇٌۇ ٌالھ ثىٍەْ وۆضۈـىۀسە ثەن ئىعا ربضرىپ
وەرىۀٍىىزىٓ ،ئېؽىعىؽب گەپّۇ وەٌّەً لبٌسى .ئۇ ٍەضگە لبضاپ ثىط ئېؽىعِۇ گەپ لىالٌّىسى.
ضەؼۇٌۇٌالھ ئبززىَال:
 ئبئىٍىّىعگە وىطىفىڭٕي لبضـي ئبٌىّىع - ،زېسى .ثۇ ؼۆظٔي ئەٌي ۋە ئىفىه ؼىطرىساضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ِبلۇٌٍۇلىٕي وۈرۈۋارمبْ ثىط ٔەچچە ئۀؽبضىالض ئبڭٍىسى .ئبضلىسىٓ ضەؼۇٌۇٌالھ
ئەٌىسىٓ ِەھطى ئۈچۈْ ثەضگىسەن ثىط ٔەضؼىؽىٕىڭ ثبض ٍ -ولٍۇلىٕي ؼوضىسى .ئەٌي «ٍوق» زەپ
عبۋاة ثەضزى .ضەؼۇٌۇٌالھ ئەٌىگە پۇٌؽب ٍبضاٍسىؽبْ ثىط لبٌمىٕي ثبضٌىمىٕي ئەؼٍىزىپ ئۆرزي .ئەٌي
لبٌمبٕٔي ئوؼّبٔؽب  400زىطھەِگە ؼبرزي .پۇٌٕي ـبرىّۀىڭ ِەھطى ئۈچۈْ پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب ثېطىفىە ئبٌسىطاپ ،لبٍزّبلچي ثوٌىۋېسى ،ئوؼّبْ ئۇٔي روذزىزىپ - :ـبرىّە
ثىٍەْ لىٍىسىؽبْ روٍۇڭٕىڭ ؼوۋؼىؽي ؼۈپىزىسە ثۇ لبٌمبٕٔي ؼبڭب لبٍزۇضۇپ ثېطەً - ،زېسى.
ـۇٔساق لىٍىپ ،ھىغطەرٕىڭ ٍ - 2ىٍىٕىڭ ثبـٍىطىسا ـبرىّە ثىٍەْ ئەٌىٕىڭ روٍي ثوٌسى .ثۇ
چبؼسا ـبرىّە ٍ 19بـالضزا ثوٌۇپ ،ئەٌي ٍ 21بـزب ئىسى .ضەؼۇٌۇٌالھ ئۆظى ٔىىبھ ذۇرجىؽىٕي
ئولۇزى .روٍسا ِېھّبٔالضؼب ذوضِب ،ئۀغۈض ۋە ربٌمبٍٔەض ثىٍەْ زاؼزىربْ ربضرىٍسى .ئۀؽبضىالضٔىڭ
ثبـٍىمٍىطىسىٓ ثىطى ثىط لوچمبض ؼوۋؼب لىٍسى ،ثبـمىالض ثۇؼساً ثېطىفزي ،پۈرۈْ ِەزىٕە ـبزٌىممب
چۆِسى.
ـبرىّۀىڭ روٍي ئۈچۈْ ضەؼۇٌۇٌالھ ـبرىّە ۋە ئەٌىگە ذوضِىٕىڭ ٍوپۇضِبلٍىطى ٍېَىزىٍؽبْ
ٍبؼبچ وبضىۋادِ ،بِۇق ٍورمبْ ۋە ذوضِىٕىڭ چىۋىمٍىطى روـمۇظۇٌؽبْ ذۇضۇَ وۆضپە ،ثىط لوً
رېطىؽي ،ثىط چەٍٕەن ،ثىط رۇٌۇَ ؼوۋؼب لىٍسى.
ـبرىّە ٍوٌسىفي ثىٍەْ رۇضِۇؾ وەچۈضۈؾ ئۈچۈْ ،رۇٔغي لېزىُ ؼۆٍۈٍِۈن زازىؽىٕىڭ
ئۆٍىسىٓ ئبٍطىٍسى .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ثەضەلۀي ـبرىّەگە ٍبضزەٍِىفىفىە ئەۋەرزي.
ـۈثھىؽىعوي ثەضەلە ـبرىّە ئۈچۈْ چوڭ ثىط رەؼەٌٍي ئىسى .ضەؼۇٌۇٌالھ ئبٌالھزىٓ ئۇٔىڭؽب
ثەضىىەد رىٍەپ زۇئب لىٍسى ،ئبٔسىٓ ـبرىّۀي ؼوضىسى .ـبرىّە ٔبھبٍىزي ھوزۇلمبْ ۋە ئىعا ربضرمبْ
ھبٌەرزە چىمىپ وەٌسى ،ضەؼۇٌۇٌالھ ـۇ ئبضلىٍىك ئۇٔىڭؽب رەؼەٌٍي ثەضِەوچي ثوٌؽبْ ئىسى .ـبرىّە
ئەِەٌىَەرزىّۇ پۈرۈٍٔەً ٔبرؤۇؾ ئبزەَ ثىٍەْ ئەِەغ ،ثەٌىي ثىط ئبئىٍىسە رەڭ ئۆؼىەْ ،ثبال
ۋالزىسىال ِۇؼۇٌّبْ ثوٌؽبْ ،ئۆظىٕىڭ ثبرۇض ،لوضلّبؼٍىمي ۋە گۈظەي ئەذاللي ثىٍەْ رؤۇٌؽبْ،
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئۇٔي « ئىىىي زۇَٔبٌىك لېطىٕسىفىُ» زەپ ئبرىؽبْ ثىط وىفي ثىٍەْ
رۇضِۇؾ لۇضؼبْ ئىسى .ئۇالضٔىڭ رۇضِۇـي ذۇززى زازىؽىٕىڭ ئۆٍىسىىىسەوال ئبززىٌ ۋە ؼو ضىگىً
ئىسى .ئەِەٌىَەرزە ئۇالضٔىڭ رۇضِۇـي ِبززىٌ ثبٍٍىمالضؼب ۋە ضاھەد  -پبضاؼەرىە ثېطىٍّىگەْ
رۇضِۇؾ ئىسى .ھبٍبرىٕىڭ ئبذىطىؽىچە ئەٌي ئبـۇٔساق ٔبِطاد ھبٌەرزە ٍبـىسى ،چۈٔىي ئۇ
ھېچمبٔساق ِبززىٌ ثبٍٍىك ٍىؽّىؽبْ ئىسى .ـبرىّە ثوٌؽب ئۆظىٕىڭ ھەِفىطىٍىطى ئىچىسە لوي
ئ ىٍىىسە ثبض ئبزەِگە ئۆٍٍۀّىگەْ ٍبٌؽۇظ ئبٍبي ئىسى.
ئەِەٌىَەرزە ـبرىّە ۋە ئەٌىٕىڭ رۇضِۇـي ،ئۇٔىڭ زازىؽىٕىڭ ئۆٍىسىىي رۇضِۇـمب لبضىؽبٔسا
رېرىّۇ لىَىٕچىٍىك ئىچىسە ئۆرزي .ئۇٔىڭ روٍىسىٓ ئىٍگىطى ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئۆٍىسە
ھېچ ثوٌّىؽبٔسىّۇ ئىفالضؼب ٍبضزەٍِ ىفىسىؽبْ ثىط ٔەچچە ئبزەَ ثبض ئىسى .ئەِّب ھبظىط ھەِّە
ئىفٕي ئۆظى ٍبٌؽۇظ لىالرزي .ثۇٔساق ئېؽىط ٔبِطارٍىمزىٓ لۇرۇٌۇؾ ئۈچۈْ ،ئەٌي ؼۇ رۇـۇؼۇچي،
ـبرىّە لؤبق ؼولمۇچي ثوٌۇپ ئىفٍىسى .ـبرىّۀىڭ عبپبٌىك ۋە لىَىٕچىٍىك رۇضِۇـي روؼطىٍىك
ٔۇضؼۇٍٔىؽبْ ذبرىطىٍەض ثبض .زائىُ ئۇالضٔىڭ ئۆٍىسە ٍېگىٍي ثىط ٔەضؼە لبٌّبٍززي .ثىط لېزىُ
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ لوضؼىمي لبرزىك ئېچىپ وېزىپ ،ھەِّە ئبٍبٌٍىطىٕىڭ ئۆٍىگە ثبضزى،
ئەِّب ئۇالضزا ٍېگۈزەن ٔەضؼە ٍوق ئىسى ،ئبٔسىٓ ئۇ ـبرىّۀىڭ ئۆٍىگە ثبضزى .ئۇٔىڭ ئۆٍىسىّۇ
ٍېگۈزەن ھېچٕېّە ٍوق ئىسى .ئۇ ثبـمب ٍەضزىٓ ئبظضاق ٍېّەوٍىه ربپزي ،ئۇٔىڭسىٓ ئىىىي ٔبْ ۋە
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ئبظضاق گۆـٕي ـبرىّەگە ئەۋەرزيٍ .ۀە ثىط لېزىُ ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئەثۇ ئەٍَۇة
ئۀؽبضىٕىڭ ئۆٍىگە ثېطىپ ،ئبٌسىؽب لوٍۇٌؽبْ ربِبلزىٓ ـبرىّە ئۈچۈْ ئبظضاق ئېٍىۋاٌسى .ـبرىّەِۇ
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبال ِٕىڭ وۈٍٔەپ ربِبلؽىع لبٌىسىؽبٍٔىمىٕي ئوثساْ چۈـىٕەرزي ۋە ٍەٍسىؽبْ
ثىط ٔەضؼە ربپبٌىؽىال ئۇٔىڭؽب ئەۋەرىپ ثېطەرزي .ـبرىّە ٍۇلىطىمىسەن ِېھطىجبٍٔىمالض ئبضلىٍىك
ئۆظىٕىڭ زازىؽىٕي لبٔچىٍىه ٍبذفي وۆضىسىؽبٍٔىمىٕي ئىؽپبرالپ ثەضزى .ضەؼۇٌۇٌالھّۇ ئۇٔي
ھەلىمەرەْ ٍبذفي وۆضەرزي .ثىط لېزىُ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ِەزىٕىٕىڭ ؼىطرىؽب لىٍؽبْ ثىط
ؼەپىطىسىٓ لبٍزىپ وېٍىپال ،ئبٌسى ثىٍەْ ئىٍگىطىىىسەوال ِەؼغىسوە ثېطىپ ،ئبزىزي ثوٍىچە
ئىىىي ضەوئەد ٔبِبظ ئولۇزى ،ئبٔسىٓ ئىٍگىطىىىسەوال ئبٍبٌٍىطىٕىڭ ئۆٍىگە ثبضِبؼزىٓ ثۇضۇْ،
ـبرىّۀىڭ ئۆٍىگە ثبضزى .ـبرىّە ئۇٔي لبضـي ئېٍىپ ،ئېؽىعىؽب ۋە ٍۈظ ـ وۆظٌىطىگە ؼۆٍۈپ ٍىؽالپ
وەرزي.
ـبرىّە ئبذىطى پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئۆٍىگە ٍېمىٓ ثىط ئۆٍگە وۆچۈپ وەٌسى .ثۇ
ئۆٍٕي ئۀؽبضىالضزىٓ ثىطى پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ لىعى ثىٍەْ لوـٕب ثوٌۇپ ئوٌزۇضۇـزىٓ
ذۇـبي ثوٌى سىؽبٍٔىمىٕي ثىٍىپ ھەزىَە لىٍؽبْ ئىسى .ئۇالض ثىطٌىىزە ذۇـبٌٍىمزىٓ ،ؼەٌىجىسىٓ رەڭ
ثەھطىّەْ ثوٌسى .لبٍؽۇ ـ ھەؼطەد ۋە ئېؽىطچىٍىمالضٔي رەڭ وۆرۈضزىِ .ەزىٕىسىىي ٔبھبٍىزي
عىسزىَچىٍىىىە روٌؽبْ وۈٍٔەض ۋە ٍىٍالضٔي ثىطٌىىزە ئۆرىۈظزى.
ھىغطەرٕىڭ ٍ - 2ىٍىٕىڭ ئورزۇضىٍىطىسا ،ھەزىؽي ضۇلىَە لىعىزّب ثوٌۇپ لبٌسى ۋە لىعىً
چىمىپ لېٍىپ ئبؼطىپ ٍېزىپ لبٌسى .ثۇ ِەـھۇض ثەزض ؼبظىزىسىٓ ؼەي ثوضۇٔمي ئىؿ ئىسى.
ئۇٔىڭ ٍوٌسىفي ئوؼّبْ ئۇٔىڭؽب ھەِطاھ ثوٌۇپ ،ؼبظارمىّۇ چىمبٌّىسى .ضۇلىَە زازىؽي ؼبظارزىٓ
لبٍزىپ وېٍىفزىٓ ؼەي ثوضۇٔال ۋاپبد ثوٌسى .پە ٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ؼبظارزىٓ لبٍزىپ
وەٌگۀسىٓ وېَىٕىي رۇٔغي ئىفي  -ئۇٔىڭ لەثطىؽىٕي ٍولالؾ ثوٌسى .ـبرىّەِۇ ئۇٔىڭ ثىٍەْ
ثىٍٍە ئىسى .ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ٍېمىٓ ئبئىٍىؽىسىىىٍەض ئىچىسە ،ضۇلىَە ذەزىچىٕىڭ ۋاپبرىسىٓ وېَىٓ
ۋاپبد ثوٌؽبْ رۇٔغي وىفي ثوٌسى .ـبرىّە ھەزىؽى سىٓ ئبٍطىٍؽبٍٔىمىؽب لبرزىك لبٍؽۇضزى .ئۇ
لەثطىٕىڭ ٍېٕىسا زازىؽي ثىٍەْ ئوٌزۇضؼبْ چبؼسا ،وۆظ ٍبـٍىطى ٍبِؽۇضزەن لۇٍۇٌۇپ وەرزي.
زازىؽي ئۆظىٕىڭ ضىساؼي ثىٍەْ وۆظ ٍبـٍىطىٕي ؼۈضرۈپ ،ئۇٔىڭؽب رەؼەٌٍي ثەضزى.
ئوؼّبْ وېَىٓ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ٍۀە ثىط لىعى ئۇِّۇ وۇٌؽۇِٕي ٔىىبھىؽب ئبٌسى
ۋە ظىٕٕۇضەٍٓ (ٍۀي ئىىىي ٔۇضٔىڭ ئىگىؽي) زەپ ئبربٌسى.
ضۇلىَۀىڭ ۋاپبرىسىٓ وېَىٓ ئېؽىط لبٍؽۇؼب چۆِگەْ ثۇ ئبئىٍىسە ثبضٌىك ِۆِىٍٕەضگە ثىط
ذۇـبٌٍىك ثوٌۇپ ،ھىغىطىَىىٕىڭ  3ـ ٍىٍي ضاِىعاْ ئېَىسا ـبرىّە ٍەڭگىسى .پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالَ ٍېڭ ي رۇؼۇٌؽبْ ثوۋالٕىڭ لۇٌىمىؽب ئەظاْ ئولۇپ «چىطاٍٍىك» زېگەْ ِۀىٕي
ثىٍسۈضىسىؽبْ «ھەؼەْ» زېگەْ ئىؽىّٕي لوٍسى .ثىط ٍىٍسىٓ وېَىٓ ،ـبرىّە ئىىىىٕچي ثبٌىؽىٕي
ٍەڭگىسى .ئۇٔىڭؽب «وىچىه ھەؼەْ» زېگەْ ِۀىسە «ھۈؼەٍٓ» زەپ ئىؽىُ لوٍۇٌسى .ـبرىّە زائىُ
ئىىىي ئوؼٍىٕي ئۇالضٔي ھەززېسىٓ ئبضرۇق ٍبذفي وۆضىسىؽبْ چوڭ زازىؽىٕي وۆضگىٍي ئبپىطارزي.
وېَىٓ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئۇالضٔي ِەؼغىسوە ئېٍىپ ثبضزى .ئۇالض ئۇ ؼەعسە لىٍؽبٔسا،
زۈِجىؽىگە ٍبِىفىپ چىمىپ ئوٍٕبٍززي .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ وىچىه ٔەۋضىؽي ،ظەٍٕەثٕىڭ
لىعى ئۇِبِۀىّۇ ئبـۇٔساق ئوٍٕىزبرزي.
ھىغطەرٕىڭ 8ـ ٍىٍي ،ـبرىّە ئۈچىٕچي ثبٌىؽىٕي ٍەڭگىسى ۋە ئۇٔىڭؽب لىعى رۇؼۇٌۇـزىٓ
ئىٍگىطىطاق ئۆٌۈپ وەرىەْ چوڭ ھەزىؽي ظەٍٕەثٕىڭ ئىؽّىٕي لوٍسى.
ـبرىّۀىڭ  - 4ثبٌىؽي ھىغطىَىٕىڭ ٍ - 9ىٍي رۇؼۇٌسى .ثۇ ثبٌىؽىّۇ لىع ثوٌۇپ ،ئۇٔىڭؽب
ئبٌسىٕمي ٍىٍي وېؽەي ؼەۋەثىسىٓ ئۆٌۈپ وەرىەْ ھەزىؽي ئۇِّۇ وۇٌؽۇِٕىڭ ئىؽّىٕي لوٍسى.
ـبرىّە پەلەد پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ پەضظۀزٍىطىٕي ئەؼٍەپ رۇضۇـي ئۈچۈْ ـۇٔساق
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لىٍؽبْ ئىسى .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئوؼۇٌٍىطىٕىڭ ھەِّىؽي ثبٌىٍىك ۋالزىسىال ئۆٌۈپ
وەرىەْ ثوٌۇپ ،ظەٍٕەثٕىڭ ئىىىي ثبٌىؽي ئەٌي ۋە ئۇِبِەِۇ وىچىه ئۆٌۈپ وەرىەْ ئىسى.
ضۇلىَۀىڭ ئوؼٍي ئبثسۇٌالھّۇ رېري ئىىىي ٍبـمب وىطِەً ئۆٌۈپ وەرىەْ ئىسى .گەضچە ـبرىّە
لوضؼبق وۆرۈضۈؾ ،ثبال رۇؼۇؾ ۋە ثبٌىٍىطىٕي رەضثىَىٍەؾ ثىٍەْ ئبٌسىطاؾ ثوٌۇپ وەرىەْ ثوٌؽىّۇ،
ئەِّب ئۇ ِەزىٕىسىىي ِۇؼۇٌّبٔالض ع بِبئەؼىٕي وۈپەٍزىؿ ئىفٍىطىسا ٍۀىال ِۇھىُ ضوي ئوٍٕىسى.
ئۇ روً لىٍىفزىٓ ئىٍگىطىٔ ،بِطاد ۋە ٍولؽۇي ئەھٍي ؼۇـفۀي زائىُ ٍولالپ ،ئۇالضٔي ِېھّبْ
لىٍىپ رۇضارزي .ئوھۇز ؼبظىزي ئبٍبؼٍىفىفي ثىٍۀال ،ئۇ ثبـمب ئبٍبٌالض ثىٍەْ ثىٍٍە ئۇضۇؾ ِەٍسأىؽب
ثېطىپ ،ـېھىذ ثوٌؽبٔال ض ئۈچۈْ ٍىؽٍىسى ۋە زازىؽىٕىڭ عبضاھەرٍىطىٕي زوضىالپ رېڭىپ لوٍسى.
ذۀسەن ؼبظىزىسا ،ئۇ ثبـمب ئبٍبٌالض ثىٍەْ ثىطٌىىزە ئۇظۇٔؽب ؼۇظۇٌؽبْ عبپبٌىك ِۇھبؼىطە
عەضٍبٔىساِ ،ۇعبھىسالضؼب ربِبق رەٍَبضالپ ثەضزى .ئۆظىٕىڭ چىسىطىسا ِۇؼۇٌّبْ ئبٍبٌٍىطىؽب ئىّبَ
ثوٌۇپ ٔبِبظ ئولۇزى .وېَىٓ ـۇ ٍەضگە ِۇؼۇٌّبٔالض ِۇھبپىعەد لىٍىسىؽبْ ۋە ئىرالغ لىٍىسىؽبْ
ٍەرزە ِەؼغىسٔىڭ ثىطى «ـبرىّە ِەؼغىسى» زەپ ئبربٌؽبْ ِەؼغىس ثىٕب لىٍىٕسى.
ـبرىّە ھىغطىَىٕىڭ  6ـ ٍىٍي ھۇزەٍجىَە ؼۈٌھىؽىسىٓ وېَىٓ ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئۆِطە
لىٍؽبٔسىّۇ ئۇٔىڭؽب ھەِطاھ ثوٌسى .ئىىىىٕچي ٍىٍي ،ئۇ ۋە ھەزىؽي ئۇِّۇ وۇٌؽۇَ پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالَ ۋە وۈچٍۈن ِۇؼۇٌّبٔالض عبِبئەؼي ثىٍەْ ثىطٌىىزە ِەوىىٕي ـەرىھ لىٍىفمب
لبرٕبـزي .ئېَزىٍىفىچە ثۇ چبؼسا ـبرىّە ۋە ئۇِّۇ وۇٌؽۇَ ئىىىىٍىؽي ئبٔىؽي ذەزىچىٕىڭ ئۆٍىٕي
ظىَبضەد لىٍىپ ،ئۆظٌىطىٕىڭ ثبٌى ٍىك چبؼٍىطىسىىي ئەؼٍىّىٍىطىٕي ۋە پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ پەٍؽەِجەضٌىىىٕىڭ زەؼٍەپىي ۋالىزٍىطىسىىي ئۇظۇْ ِۇززەرٍىه وۈضەـٍەضٔي
ئەؼٍىگەْ ئىىەْ.
ھىغطىَىٕىڭ ٍ - 10ىٍي ضاِىعاْ ئېَىسا ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ۋىساٌىفىؿ ھەعىگە
ثېطىفزىٓ ؼەي ثۇضۇٔطاق ،ـبرىّەگە رې ري ھېچىىّگە ئېَزىپ ثەضِىگەْ ثىط ِەذپىَەرٍىىٕي
ئېَزىپ ثەضزى « :عىجطىئىً ِبڭب لۇضئبٕٔي ٍىٍسا ثىط لېزىُ رىالۋەد لىٍىپ ثېطەرزي ھەَ ِۀّۇ
ـۇٔساق لىالرزُ .ئەِّب ثۇ ٍىً ئۇ ِبڭب ئىىىي لېزىُ رىالۋەد لىٍىپ ثەضزىِ .ەْ ئۆِطۈِٕىڭ
ئبٍبؼٍىفىۋارمبٍٔىمىٕي ھېػ لىٍىۋارىّەْ » .ۋىساٌىفىؿ ھەعىسىٓ لبٍزىپ وەٌگۀسىٓ وېَىٓ
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ھەلىمەرەْ لبرزىك ئبؼطىپ لبٌسى .ئۇٔىڭ ئبذىطلي وۈٍٔىطى ئبٍبٌي
ئبئىفۀىڭ ھوعطىؽىسا ئۆرزي .ـبرىّە ئۇٔي ٍولالپ وەٌؽە ،ئبئىفە زازا  -ثبال ئىىىىٍَۀٕي ٍبٌؽۇظ
لبٌسۇضۇپ چىمىپ وېزەرزي.
ھۆضِەرٍىه پەٍؽ ەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ۋاپبد ثوٌۇپ وەرىۀسىٓ وېَىٓ ،ـبرىّە ٔبھبٍىزي
لبٍؽۇضۇپ وەرزي .ؼبھبثىٍەض زائىُ ئۇٔىڭ ٍىؽالۋارمبٍٔىمىٕي وۆضەرزي .ؼبھبثىٍەضٔىڭ ثىطؼي
ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ۋاپبرىسىٓ وېَىٓ ،ـبرىّۀىڭ وۈٌۈپ ثبلّىؽبٍٔىمىٕي ئېَزىسۇ.
ؼۆٍۈٍِۈن زازىؽي ۋاپبد ثوٌۇپ ثەؾ ئبٍ سىٓ وېَىٓ ضاِىعاْ ئېَىٕىڭ ثىط ئەرىگۀٍىىي،
ـبرىّە ئبزەرزىٓ ربـمىطى ذۇـبٌٍىك ۋە ـبرٍىممب روٌؽبْ ھبٌەرزە ئوٍؽبٔسى .ـۇ وۈٔي چۈـزىٓ
وېَىٓ ،ئۇ ھبٌىسىٓ ذەۋەض ئېٍىۋارمبْ ؼەٌەِە ثىٕذ ئۇِەٍؽٕي چبلىطىپ ،ئبظضاق ؼۇ ؼوضاپ
ؼۇؼۇٌي لىٍسى ،ئبٔسىٓ ٍېڭي وىَىٍّىطىٕي وەٍسى ۋە ذۇـپۇضاق ئىفٍەرزي ،ئبٔسىٓ ؼەٌەِەزىٓ
ئۆظىٕىڭ وبضىۋىزىٕي لوضۇؼب ئەپچىمىپ لوٍۇـٕي ئۆرۈٔسىٍ .ۈظى ئبؼّبٔؽب لبضىؽبْ ھبٌەرزە ٍوٌسىفي
ئەٌىٕي ؼوضىسى .ئەٌي وېٍىپ ،ـبرىّۀىڭ لوضۇٔىڭ ئورزۇضىؽىسا ٍبرمبٍٔىمىٕي وۆضۈپ ھەٍطاْ
لېٍىپ ،ئۇٔىڭسىٓ ٔېّە ئىؿ ثوٌؽبٍٔىمىٕي ؼوضىسى ،ئۇ وۈٌۈپ رۇضۇپ:
 ِەْ ثۈگۈْ ضەؼۇٌۇٌالھ ثىٍەْ وۆضۈـىّەْ - ،زېسى .ئەٌي ٍىؽالپ وەرزي .ـبرىّە ئۇٔىڭؽبرەؼەٌٍي ثېطىپ ،ثبٌىٍىطى ھەؼەْ ۋە ھۈؼەٍٕٕىڭ ھبٌىسىٓ ئوثساْ ذەۋەض ئېٍىفٕي ،ئۆظىٕي ِبرەَ
ِۇضاؼىّي ئۆرىۈظِەٍال زەپٕە لىٍىۋېزىفٕي ئېَززي .ئۇ ٍۇلىطىؽب رىىىٍىپ لبضىۋېزىپ ئبٔسىٓ
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وۆظىٕي ٍۇِسى ،ئۆظىٕىڭ ضوھىٕي ثۈٍۈن ٍبضارمۇچي پەضۋەضزىگبضىؽب ربپفۇضۇپ ثەضزىٔ« .ۇضٌۇق
ئبٍبي» ـبرىّە ثۇ چبؼسا ئبضأال ٍ 29بـزب ئىسى.
-4721عۇئبي :فبجىّە ثىٕحي ِۇھەِّەد عەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەعەٌٍەِٕىڭ پەصىٍىحي
ئۀەغ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ
ِۇٔساق زېگەْ :ئەھٍي عبھبْ ئبٍبٌٍىطىسىٓ ئۈٌگە لىٍىفمب ئەضظىَسىؽبٍٔىطى پەلەد ئىّطإٔىڭ لىعى
ِەضٍەَ ،ذۇۋەٍٍىسٔىڭ لىعى ذەزىغەِ ،ۇھەِّەزٔىڭ لىعى ـبرىّە ۋە ـىطئەۋٕٔىڭ ئبٍبٌي ئبؼىَە
لبربضٌىمالضزۇض( .رىطِىعى)3878 :
-4725عۇئبي :ئۇِّۇي ِۇئّىٕىٓ ئبئىؾە عىذدىك سەصىَەٌالھۇ ئۀھبٔىڭ ھبٍبجي
ئبئىفە ٔبھبٍىزي ٍبؾ ۋالزىسىال ِوي ۋە چوڭمۇض ثىٍىٍّەضٔي ئىگىٍىگەْ ئىسى .ئۇ ثبٌىٍىمىٕىڭ
زەؼٍەپىي ۋالىزٍىطىسا وەڭ ثىٍىّي ،ئېؽىً ئەذاللي ۋە ذۇـرۇً ِۇئبِىٍىؽي ثىٍەْ لۇضەٍؿ
ئىچىسە ھۆضِەرىە ؼبظاۋەض ثوٌؽبْ زازىؽي ئەثۇ ثەوطى ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ رەضثىَىؽىسە ثوٌسى.
ئەثۇ ثەوطى ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ھۆضِەرٍىه پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئەڭ ٍېمىٓ زوؼزي ثوٌۇپ،
ضەؼۇٌۇٌالھ پەٍؽەِجەض ثوٌۇـزىٓ ذېٍي ثۇضۇٔال ئەثۇ ثەوطى ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ئۆٍىگە پبد ـ پبد
وېٍىپ رۇضارزي.
ئبئىفە ٍبـٍىك زەۋضىسە ئۆظىٕىڭ وىفىٕي عەٌپ لىٍىسىؽبْ گۈظەٌٍىىي ۋە ئبزەرزىٓ ربـمىطى
ئەؼزە رۇرۇؾ لبثىٍىَىزي ثىٍەْ ثۈٍۈن پەٍؽەِجىطىّىعٔىڭ زىممىزىگە ۋە ٍبذفي وۆضۈـىگە ؼبظاۋەض
ثوٌسى .ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئبٍبٌي ۋە ٍېمىٓ ؼبھبثىؽي ثوٌۇؾ ؼۈپىزي ثىٍەْ ئبئىفە ضەؼۇٌۇٌالھزىٓ
ھېچجىط ئبٍبي ئىگىٍىَەٌّىگەْ ثىٍىٍّەضٔي ئىگىٍىگەْ ئىسى.
ئبئىفە ٍ 10بـمب وىطەً زېگۀسە ِەوىىسە ضەؼۇٌۇٌالھمب ٔىىبھالٔسى .ئەِّب ھىغطەرٕىڭ  2ـ
ٍىٍي ئبئىفە  14ـ ٍ 15بـالضؼب وىطگۀسە ئبٔسىٓ روً ِۇضاؼىّي ئۆرىۈظۈٌسىِ .ەٍٍي ٔىىبھزىٓ
ئىٍگىطى ٍبوي وېَىٓ ثوٌؽۇْ ،ئۆظىٕىڭ ئبٌالھٕىڭ پەٍؽەِجىطىگە  -ئۇٔىڭ ؼبھبثىٍىطى ،ھەرزب ئۆظ
ئبربـ ئبٔىؽىّۇ ِۇھەثجەد ثبؼٍىؽبْ ،ئۇٌۇؼالپ ئىرالغ لىٍىۋارمبْ پەٍؽەِجەضگە ٍ -برٍىك
ثوٌؽبٍٔىمىسىٓ ھېَىمىؿ ۋە ربضرىٕىؿ ٍولزەن ،ئىٍگىطىىىسەوال ثبٌىالضچە ؼەِؽىع ،ذۇـبي ـ ذۇضاَ
رۇضِۇـىٕي زاۋاِالـزۇضزى.
پەٍؽەِجەضگە ٍبرٍىك ثوٌۇؾ ئۇٔىڭ ثبٌىالضچە ذۇـبي ـ ذۇضاٍِىك رۇضِۇـىٕي ئۆظگەضرىۋەرّىسى.
زوؼزٍىطى زائىُ ئۇٔىڭ ھۇعطىؽىؽب ئۇٔي ٍولالپ وېٍىپ رۇضارزي .ضەؼۇٌۇٌالھ ِەزىٕىسىىي
ئبٍبٌٍىطى ئىچىسە ئبئفۀي ئەڭ ٍبذفي وۆضەرزي .ئبئىفە پەٍؽەِجەضگە ثوٌؽبْ ِۇھەثجىزىسىٓ
ئبٍطىٍىپ لېٍىفىسىٓ لوضلمبٍٔىمزىٓ ،ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئۆظىگە لبضىؽبٔسا ثبـمب ئبٍبٌٍىطىؽب ثەوطەن
وۆڭۈي ثۆٌۈپ وېزىفىٕي ذىَبٌىؽىّۇ وەٌزۈضەٌّەٍززي ،ئبئىفە ٔبھبٍىزي لوٌي ئوچۇق ،ؼەۋضچبْ
ئبٍبي ئىسى .ئبئىفە ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ٔبِطاد ئبئىٍىؽىسىىي عبپبٌىك رۇضِۇـمب ۋە ئۇظۇْ ۋالىذ
ز اۋاٍِىفىسىؽبْ ئبچٍىممب ؼەۋض لىالرزي .ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئبظؼىٕب ثىؽبد ثبض ئۆٍىسە ربِبق ئېزىؿ ۋە
ٔبْ پىفۇضۇؾ ئۈچۈْ ھېچٕېّە ثوٌّىؽبچمبٔ ،ەچچە وۈٍٔەپ ئۇچبلمب ئود ٍېمىٍّبٍززي ،پەلەرال
ذوضِب ۋە ؼۇ ثىٍۀال وۈْ ئۆرىۈظەرزي .رۇضِۇـزىىي وەِجەؼەٌچىٍىىزىٓ ئبئىفە لىٍچىّۇ
ضۀغىّىسى ۋە ئىعا ربضرىپ وەرّىسى.
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئبئىفەگە ثوٌؽبْ ِۇھەثجىزي ئبذىطىؽىچە ؼۇؼٍىفىپ
لبٌّىسى .ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ وېؽىٍي ثەن ئېؽىطٌىفىپ لبٌؽبٔسا ،ثبـمب ئبٍبٌٍىطىٕىڭ رەوٍىپي ثىٍەْ
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئبئىفۀىڭ ھۇعطىؽىسا رۇضزى ۋە ثېفىٕي ئب ئىفۀىڭ وۆوطىىىگە ٍبوي
ٍۇرىؽىؽب لوٍۇپ ٍبرزي .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ِىؽۋان ؼوضىسى ،ئبئىفە لېطىٕسىفىسىٓ ثىط
ِىؽۋان ئەوېٍىپ ،چبٍٕبپ ٍۇِفىزىپ ،ئبٔسىٓ ضەؼۇٌۇٌالھمب ثەضزى .ضەؼۇٌۇٌالھ ئۆظىٕىڭ
ئبعىعالپ وەرىىٕىگە لبضىّبً ،ئۇٔي وۈچ ثىٍەْ چىفىؽب ؼۈضوەپ چىفىٕي ربظىٍىسى .ئۇظۇْ
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ئۆرّەً ضەؼۇٌۇٌالھ ھوـىسىٓ وەرزي .ئبئىفە ضەؼۇٌۇٌالھٕي ۋاپبد ثوٌسى زەپ ئوٍٍىؽبْ ئىسى،
ئەِّب ثىط ؼبئەرزىٓ وېَىٓ ئۇ وۆظىٕي ئبچزي ،ئبئىفە ئبٌالھٕىڭ ئەڭ ھۆضِەرٍىه پەٍؽەِجىطىٕىڭ
ؼەوطارزىىي ِىٕۇرٍىطىٕي ثىعگە ئەٍٕەْ رەؼۋىطٌەپ ثەضزى.
ئبئىفە پەٍؽەِجەض ئەٌ ەٍھىؽؽبالِٕىڭ ۋاپبرىسىٓ وېَىٓ ٍ 50ىً ئەرطاپىسا ئۆِۈض وۆضزى .ئۇ
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ثىٍەْ لىؽمىؽىٕب ٔ 10ەچچە ٍىً ثىٍٍە ثوٌسى .ـۇ ۋالزٕىڭ وۆپ
لىؽّىٕي ئبٌالھٕىڭ ِۇھىُ ئىىىي وۆضؼەرّىؽي ثوٌؽبْ لۇضئبْ وەضىُ ۋە پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ؼۈٕٔىزىٕي ئۆگىٕىفىە ؼەضپ لىٍسى .ئبئىفە پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ
لۇضئبْ وەضىّٕي ئەؼزە لبٌسۇضؼبْ ئۈچ ئبٍبٌىٕىڭ ثىطى ثوٌسى (لبٌؽبْ ئىىىىؽىٕىڭ ثىطى ھەـؽە،
ٍۀە ثىطى ئۇِّۇ ؼەٌەِە) .ھەـؽەگە ئوذفبؾ ،ئبئىفەِۇ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ۋاپبرىسىٓ
وىَىٓ لۇضئبْ وەضىّٕي لوٌَبظِب لىٍىپ ٍېعىپ چىمزي .ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ھەزىؽٍىطى روؼطىٍىك
گەپ ثوٌؽىال ئبئىفە  2000زىٓ وۆپطەن ھەزىػ ضىۋاٍەد لىٍؽبْ رۆد ئبزەَ (لبٌؽبٍٔىطى ئەثۇ
ھۇضەٍطە ،ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئۆِەض ،ئۀەغ ئىجٕي ِبٌىه  -ئبٌالھ ئۇالضزىٓ ضاظى ثوٌؽۇْ) ٔىڭ ثىطى
ثوٌۇپ رىٍؽب ئېٍىٕىسۇ .ئۇ ضىۋاٍەد لىٍؽبْ ھەزىؽٍەضٔىڭ وۆپ ؼبٔسىىىٍىطى ،ئبئىفەزىٓ ثبـمب
ئبزەَ ئېَزىپ ثېطەٌّەٍسىؽبْ ئەضـ ئبٍبي ئورزۇضىؽىسىىي ٔبظۇن ِەؼىٍىٍەضگە ِۇٔبؼىۋەرٍىه
ھەزىؽٍەضزۇض .رېرىّۇ ِۇھىّي ئۇٔىڭ ھەزىؽزىٓ ئىگىٍىگەْ ثىٍىٍّىطى ؼبھبثىٍەضزىٓ وېَىٕىي
ئۆٌىّبالضٔىڭ ئەڭ وبرزىؽي ثوٌؽبْ عىَۀي ئۇضۋ ۀي ئۆظ ئىچىگە ئبٌؽبْ ئۈچ وىفي رەضىپىسىٓ ٍېعىك
ـەوٍي ثىٍەْ ثىعگە ٍىزىپ وەٌگەْ.
ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ٔۇضؼۇْ ثىٍىٍّىه ؼبھبثىٍىطى ۋە ئۇالضٔىڭ ئەگەـىۈچىٍىطى ئبئىفۀىڭ
ثىٍىّىسىٓ ِۀپەئەرٍۀگەْ ئىسى .ئبئىفە چوڭمۇض ثىٍىٍّەضٔي ئىگەٌٍەپال لبٌّبً ٍۀە ِبئبضىپ،
عەِىئەد ئىؽالھبرىسىّۇ ئبوزىپ ضوي ئوٍٕىسى .ئۇ ذۇززى ئولۇرمۇچىسەوال ٔبھبٍىزي ئوچۇق ۋە
لبٍىً لىالضٌىك ھبٌەرزە پىىىط لىالرزي.
ئۇٔىڭ ثىٍىّىسىٓ ئوظۇق ئېٍىؿ ئۈچۈٍْ ،ىطاق عبٍالضزىٓ ئەضـ ئبٍبٌالض وېٍىپ رۇضارزي.
ئېَزىٍىفىچە ئبٍبٌالضٔىڭ ؼبٔي ئەضٌەضٔىڭىىسىٓ وۆپ ئىسى .ئۇ ئۇالضٔى ڭ ؼوضىؽبٍٔىطىؽب عبۋاة
ثەضگۀسىٓ ربـمىطى ،ئۆظىٕىڭ ھبِىٍَىمىسىىي ٍىزىُ لىعالض ۋە ئوؼۇٌالضٔىڭ ھبٌىسىٓ ذەۋەض ئېٍىپ،
ئۇالضٔي ٍبذفي رەضثىَەٌەٍززي .ـۇٔساق لىٍىپ ئۇٔىڭ ئۆٍي ِەوزەپىە ئبٍٍىٕىپ لبٌسى .ئۇٔىڭ
ئولۇؼۇچىٍىطىٕىڭ ثەظىٍىطى ئۆظٌىطىٕىڭ وبرزب ثىٍىّي ثىٍەْ ٔبَ چىمبضؼبْ ئىسى .ثىع ئۇٔىڭ
عىَۀي ئۇضۋۀىڭ زاڭٍىك ھەزىػ ضىۋاٍەد لىٍؽۇچي ئىىۀٍىىىٕي رىٍؽب ئبٌؽبْ ئىسۇق .ئۇٔىڭ
ئولۇؼۇچىٍىطىٕىڭ ئىچىسە ،ئۆِطە ثىٕذ ئبثسۇضضاھّبْ ئىؽىٍّىه ثىط ئبٍبٌّۇ ثبض ئىسى .ئۆٌىّبالض
ئۇٔي ئەڭ ئىفۀچٍىه ھەزىػ ضىۋاٍەد لىٍؽۇچىالضٔىڭ ثىطى زەپ لبضاٍسۇ .ئۆِطە ئبئىفۀىڭ
وبرىۋىسەوال ،ئبئىفەگە وەٌگەْ ذەرٍەضٔي ربپفۇضىۋېٍىؿ ۋە عبۋاة لبٍزۇضۇؾ ثىٍەْ ِەـؽۇي
ثوالرزي .ئبئىفۀىڭ ِبئبضىپٕي ٍۈوؽەٌسۈضىفي ،ثوٌۇپّۇ ِۇؼۇٌّبْ ئبٍبٌالضٔىڭ ئىؽالَ لبٔۇٔي ۋە
ئىؽالَ ِبئبضىپي ثىٍەْ رەضثىَىٍىٕىفي چولۇَ زاۋاِالـزۇضۇـمب رېگىفٍ ىه ثىط ئىؿ ثوٌۇپ لبٌسى.
ذەزىچە وۇثطا ،ـبرىّە ظەھطازىٓ وېَىٓ ،ئبئىفە ؼىسزىك ئؽالِسىىي ئەڭ ٍبذفي ئبٍبي زەپ
رەضىپٍۀسى ،چۈٔىي ئۇ ئۆظىٕىڭ وۈچٍۈن رەثىئىزي ثىٍەْ ئىٍىُ ـ پەْ ،عەِئىَەد ،ؼىَبؼىٌ ۋە
ئۇضۇؾ ؼبھەٌىطىسە ٍېزەوچە ضوي ئوٍٕىسى .ئۇ زائىُ ئۆظىٕىڭ ئۇضۇـمب لب رٕىفىپ لبٌؽبٍٔىمىؽب لبرزىك
پۇـبٍّبْ لىالرزي ،ئەِّب ئوظوْ ٍىً ٍبـبپ ،ئۆظىٕىڭ ـۇ زەۋىطزىىي «ئەڭ ھۆضِەرٍىه ئبٍبي» ٌىك
ٔبِىٕي ئەؼٍىگە وەٌزۈضزى .ئۇ ھىغطەرٕىڭ 58ـ ٍىٍي ضاِىعاْ ئېَىسا ئبٌەِسىٓ ئۆرزي ،ئۆظىٕىڭ
رەٌىپي ثوٍىچەِ ،ەزىٕە ِۇٔەۋۋەضەزىىي پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽ بالِٕىڭ ؼبھبثىٍىطى زەپٕە لىٍىٕؽبْ
«عۀٕەرۇي ثەلىٌ» لب زەپٕە لىٍىٕسى.
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-4728عۇئبي :ئۇِّۇي ِۇئّىٕىٓ ئبئىؾە عىذدىك سەصىَەٌالھۇ ئۀھبٔىڭ پەصىٍىحي
ئەثۇ ِۇؼب ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ضىۋاٍەد لىٍىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ
ِۇٔساق زېسى :ئەضٌەضزىٓ ٔۇضؼۇْ وىفي وبِبٌەرىە ٍەرىۀىسى ،ئبٍبٌالضزىٓ پەلەد ـىطئەۋٕٔىڭ
ئبٍبٌي ئبؼىَە ثىٍەْ ئىّطإٔىڭ لىعى ِەضٍەِال وبِبٌەرىە ٍەرزي .ئبئىفۀىڭ ثبـمب ئبٍبٌالضزىٓ
ئەۋظەٌٍىىي ذۇززى ـوضپىؽب چىالٔؽبْ ٔبٕٔىڭ ثبـمب ربئبِالضزىٓ ئەۋظەي ثوٌؽىٕىؽب ئوذفبٍسۇ .
(ثۇذبضى)3411 :
ئبئىفە ضەظ ىَەٌالھۇ ئۀھب ضىۋاٍەد لىٍىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ :ئي
ئبئىفە ،ثۇ عىجطىئىً ثوٌىسۇ ،ؼبڭب ؼبالَ ٍوٌٍىسى ،زېسىِ .ۀّۇ :ۋەئەٌەٍھىؽؽبالَ ۋە
ضەھّەرۇٌالھي ۋە ثەضەوبرۇھۇ ،زېسىُِ .ەْ وۆضِىگۀٕي پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ وۆضەٌەٍززي.
(ثۇذبضى)3768 :
ئەثۇ ِۇؼب ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ
ثىطەض ھەزىؽىٕي چۈـىٕىفزە لىَىٕچىٍىممب ئۇچطىؽبق ،زەضھبي ئبئىفە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھبزىٓ
ؼوضاٍززۇق ۋە چولۇَ (ئۇ ھەزىػ ھەلمىسە) ثىطەض ِەٌۇِبرمب ئېطىفەرزۇق( .رىطِىعى)3883 :
ئۇضۋە ِۇٔساق زېگەِْ :ەْ رېجبثەد ،ـىمھي ۋە ـېئىط ئىٍّىسا ئبئىفە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھبزىٓ
ئۈؼزۈٔطەن ثىط ئبٍبٌٕي وۆضِىسىُ( .ئەٌىەثىط):23/182
ظۇھطىسىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ:
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئبٍبٌٍىطى ثىٍەْ پۈرۈْ ئۈِّەد ئبٍبٌٍىطىٕىڭ ئىٍّي عەٍِۀؽىّۇ،
ئبئىفۀىڭ ئىٍّىؽب ٍۀە ٍېزەٌّەٍسۇ( .ئەٌىەثىط):23/184
-4781عۇئبي :ئۇِّۇي ِۇئّىٕىٓ صەٍٕەپ ثىٕحي جەھىؼ سەصىَەٌالھۇ ئۀھبٔىڭ پەصىٍىحي
ٍۀە ثىط ضىۋاٍەرزە ئبئىفۀىڭ ِۇٔساق زېگۀٍىىي ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالِٕ ىڭ ئبٍبٌٍىطى (ئەڭ ئبذىطى) ظەٍٕەپ ثىٕزي عەھفٕي (ٍۇلىطىمي ِەلؽەرزە)
ئەۋەرزي .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئبٍبٌٍىطى ئىچىسە ظەٍٕەپ ھەضزائىُ ِەْ ثىٍەْ
ثەؼٍىفەرزيِ .ەْ زىَبٔەد عەھەرزە ظەٍٕەثزىٓ ٍبذفي ثىط ئبٍبٌٕي وۆضِىسىُ ،ئۇ ثەن رەلۋا ،ثەن
ضاؼزچىً ،ثەن وۆپ ؼىٍە ضەھىُ لىٍىسىؽبْ ،وۆپ ؼەزىمە لىٍىسىؽبْ ،ؼەزىمە ۋە ٍبذفي ئىفالضؼب
وۆپ وۈچ ؼەضپ لىٍىسىؽبْ ،اٌٍەلب ٍېمىٍٕىفىسىؽبْ ئىفالضٔي وۆپ لىٍىسىؽبْ ثىط ئبٍبي ئىسى.
ٌېىىٓ ِىغەظى ئىززىه ثوٌؽبچمب ئبؼبٔال ئبچچىمالپ لبالرزي ،ثىطاق ئبچچىمىسىٓ رېعال ٍبٔبرزي.
(ِۇؼٍىُ)2442 :
-4787عۇئبي :ئۇِّۇي ِۇئّىٕىٓ عەفىَە سەصىَەٌالھۇ ئۀھبٔىڭ پەصىٍىحي
ئۀەغ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :ھەـؽە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب ؼەـىَەگە:
”ئي ٍەھۇزىَٕىڭ لىعى!“ زېگۀىسى ،ؼەـىَە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب ثۇٔي ئبڭالپ ٍىؽالپ وەرزي.
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ؼەـ ىَە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھبٔىڭ ٍېٕىؽب وىطگۀسە ،ئۇ ٍىؽالپ ئوٌزۇضارزي .ئي
ؼەـىَە! ٔېّىگە ٍىؽالٍؽەْ؟ زەپ ؼوضىؽبٔىسى :ھەـؽە ِېٕي ”ٍەھۇزىَٕىڭ لىعى “زېسى،
زېسى .ثۇٔي ئبڭٍىؽبْ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ :ئي ؼەـىَە! ؼەْ پەٍؽەِجەض (ھبضۇْ)ٔىڭ لىعى
(ئەۋالزى)ؼەْ ،ربؼبڭ (ِۇؼب)ِۇ پەٍؽەِجەض ئىسى ،ھبظىطِۇ ھەَ پەٍؽەِجەضٔىڭ ئەِطىسە
رۇضۇۋارىؽەْ ،ئۇالض ؼېٕىڭ ئبٌسىڭسا ٔېّىؽىسىٓ پەذىطٌۀگۈزەن؟! زېسى .ئبٔسىٓ چىمىپ،
ھەـؽە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھبؼب :ئي ھەـؽە! اٌٍەرىٓ لوضلمىٓ! زېسى( .رىطِىعى)3894 :
-4784عۇئبي :ئۇِّۇ ھەساَ ثىٕحي ِىٍھبْ سەصىَەٌالھۇ ئۀھبٔىڭ پەصىٍىحي
ئۀەغ ئىجٕي ِبٌىه ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ
ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ لۇثبؼب ثبضؼىال( ،ھبِّىؽي) ئۇِّۇ ھەضاَ ثىٕزي ِىٍھبٕٔىڭ ئۆٍىگە وىطەرزي.
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ئۇِّۇ ھەضاَ زاؼزىربْ ؼېٍىپ ئۇٔي ِېھّبْ لىالرزي .ئۇِّۇ ھەضاَ ئۇثبزە ئىجٕي ؼبِىزٕىڭ
ٔىىبھىسا ئىسى .ثىط وۈٔي ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ٍۀە ئۇٔىڭ ئۆٍىگە وىطگۀىسى ،ئۇ ئبزىزي
ثوٍىچە پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب زاؼزىربْ ؼبٌسى .ربِبلزىٓ وېَىٓ ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ
ئۇذالپ لبٌسى ۋە وۈٌگىٕىچە ئوٍؽبٔسى .ئۇِّۇ ھەضاَ :ئي ضەؼۇٌۇٌالھ! ٔېّە ئۈچۈْ وۈٌۈپ وەرزىڭ؟
زەپ ؼوضىؽبٔىسى ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ :چۈؾ وۆضۈپزىّەْ ،چۈـۈِسە ثىط رۈضوۈَ ؼبھبثە
ذۇززى رەذذ ئۈؼزىسىىي ـبھالضزەن ِەؼطۇض ھبٌەرزە اٌٍە ٍوٌىسا ؼبظاد لىٍىؿ ئۈچۈْ وېّە
ثىٍەْ زېڭىعزا وېزىۋارمۇزەن ،زەپ عبۋاة ثەضزى .ئۇِۇ ھەضاَ :ئي ضەؼۇٌۇٌالھ! اٌٍە ربئبالؼب ِېٕىڭّۇ
ـۇالض لبربضىسىٓ ثوٌۇـۇَ ئۈچۈْ زۇئب لىٍؽبڭ ،زېگۀىسى ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ زۇئب لىٍسى.
ئبٔسىٓ ثېفىٕي لوٍۇپ ئۇذالپ لبٌسى ۋە ٍۀە وۈٌگىٕىچە ئوٍؽبٔسى .ئي ضەؼۇٌۇٌالھ! ٍۀە ٔېّىگە
وۈٌۈپ وەرزىڭ؟ زەپ ؼوضىؽبٔىسىٍ ،ۇلىطىمىسەن چۈؾ وۆضگۀٍىىىٕي ئېَززي .ئي ضەؼۇٌۇٌالھ! اٌٍە
ربئبالؼب ِېٕىڭّۇ ـۇالض لبربضىسىٓ ثوٌۇـۇَ ئۈچۈْ زۇئب لىٍؽبڭ ،زېگۀىسى ،پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالَ :ؼەْ ئبۋۋاٌمي لېزىّمىالض لبربضىسىٓ ئوضۇْ ئبٌسىڭ ،زېسى .زەضۋەلە ،ئۇِّۇ ھەضاَ
ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب ِۇئبۋىَۀىڭ زەۋضىسە عىھبز لىٍىؿ ئۈچۈْ زېڭىع ؼەپىطىگە لبرٕبـزي ۋە لبضـي
رەضەپىە ئۆرۈپ ثوٌؽبٔسىٓ وېَىٓ ئۇٌىؽىسىٓ ٍىمىٍىپ وېزىپ ۋاپبد ثوٌسى( .ثۇذبضى)6282 :
-4783عۇئبي :عەفىَە ثىٕحي ئبثذۇٌّۇجەٌٍىت سەصىَەٌالھۇ ئۀھبٔىڭ ھبٍبت پبئبٌىَىحي ۋە
پەصىٍىحي
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ھبِّىؽي ،لۇضەٍؿ لەثىٍىؽي ھبـىُ عەِەرىسىٓ ثوٌؽبْ
ئبثسۇٌّۇرەٌٍىجٕىڭ لىعى ؼەـىَۀ ،ەؼەة عەھەرزىٓ ھەض رەضەپٍىّە ئېؽىً ٔەؼەة ثىٍەْ
ٔېئّەر ٍۀگەْ ثوٌۇپ ئۇٔىڭ ئبرىؽي ئبثسۇٌّۇرەٌٍىت ثوٌؽب پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ چوڭ
زازىؽيٍ ،ۀي لۇضەٍفٍەضٔىڭ ئبلؽبلىٍي ۋە ئۇالض ئىزبئەد لىٍىسىؽبْ وبرزىۋېفي ئىسى؛ ئبٔىؽي
ثوٌؽب ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئبٔىؽي ئبِىٕۀىڭ ھەِفىطؼي ھبٌە ثىٕزي ۋەھت ئىسى.
ثۇٔسىٓ ثبـمب ٍۀە ٔىىبھ عەھەرزىّٕۇ ئېؽىً ِەضرىۋىٍىه ئوضۇٔؽب چىممبْ ثوٌۇپ ئۇٔىڭ ثىطىٕچي
ئېطى ثۀىٌ ئوِەٍَە لەثىٍىؽىٕىڭ وبرزىۋېفي ثوٌؽبْ ئەثۇ ؼۇـَبْ ئىجٕي ھەضثٕىڭ لېطىٕسىفي
ھبضىػ ئىجٕي ھەضپ؛ ئىىىىٕچي ئېطى ھەظضىزي ذەزىچە ئبٔىّىعٔىڭ لېطىٕسىفي ئەۋۋاَ ئىجٕي
ذۇۋەٍٍىس ئىسى .ئبٌالھ ئۇٔىڭ ئوؼٍي ظۇثەٍط ئىجٕي ئەۋۋإِي پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ
ٍبضزەِچىؽي لىٍىؿ ئبضلىٍىك ،ئۇٔي ئىؽالَ رەضەپزىٓ وىفىٕىڭ زىٍٍىطى ؼۆٍۈٔگىسەن ثىط
ٔېئّەرىە ئىگە لىٍؽبٔىسى.
ؼەـىَۀىڭ ئىىىىٕچي ئېطى ئەۋۋاَ ۋاپبد ثوٌۇپ وەرىۀسە ئۇالضٔىڭ ٍبٌؽۇظ ئوؼٍي ظۇثەٍط
رېري وىچىه ثوٌۇپ ،ؼەـىَە ثۇ ثبٌىؽىٕي عبپب – ِۇـەلەرٍەضگە چىساٍسىؽبْ ٍبضاٍِىك ،ثبرۇض ثىط
عەڭچي لىٍىپ ٍېزىفزۈضۈـىە رىطىفزي.
ؼەـىَە ئبٌالھٕىڭ ثىطٌىىىگە ئىفۀگەْ ،پەٍؽەِجەضٔىڭ ضاؼزٍىمىٕي رەؼزىمٍىؽبْ وىفىٍەضٔىڭ
ئبٌسىٕمي لبربضىسىىىٍىطىسىٓ ثوٌسى .ثۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇٔىڭ ئۇٌۇؼٍۇق ِەضرىۋىؽي ھەض رەضەپزىٓ
ِۇوەِّەي ثوٌؽبْ ثوٌۇپ ،ئىؽالَ ئۇٔي ھەلىمىٌ ئۇٌۇغ ِەضرىۋىگە ئىگە لىٍسى.
ؼەـىَە ،ئوؼٍي ظۇثەٍط ثىٍەْ ِۇؼۇٌّبٔ الض ؼېپىگە لەزەَ لوٍسى ھەَ ثۇضۇْ ئىؽالِؽب وىطگەْ
ثبضٌىك ِۇؼۇٌّبٔالض ثېفىسىٓ وەچۈضگەْ ئبظاة ئولۇثەرٕىڭ ھەِّىؽىٕي ثېفىسىٓ وەچۈضزى .
ئبٌالھ پەٍؽەِجىطىٕي ِەزىٕىگە ھىغطەد لىٍىفمب ثۇٍطىؽبٔسا ھبـىُ عەِەرىسىٓ ثوٌؽبْ ئبثطۇٍٍۇق ثۇ
ئېؽىً ذبٔىُ ئۆرّۈـىگە زائىط ثبضٌىك ئەؼٍىّىٍەضٔ ،بَ  -ئبثطۇً ،ـبٔۇ  -ـەۋوىزىٕي ِەوىىسە
لبٌسۇضۇپ ئبٌالھ ۋە ئۇٔىڭ پەٍؽەِجىطى رەضىپىگە ھىغطەد لىٍىپ ِەزىٕىگە ٍوي ئبٌسىٍ .ېفي
ئبرّىفمب ٍېمىٕالـمبْ ثۇ ذبٔىّٕىڭ عەڭ ِەٍسأٍىطىسا لبٌسۇضؼبْ ئۇٔزۇٌؽۇؼىع ئىؿ  -ئىعٌىطى
وىفىٍەضٔي رېرىّۇ ھەٍطاْ لبٌسۇضاضٌىمزۇض.
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ئوھۇز عېڭىسىىىؽي ثوٌۇپ ،ؼەـىَە ثۇ ئۇضۇـمب ِۇؼۇٌّبْ لوـۇٔىسىىي ئبٍبٌالض ؼېپىسە
چىممبْ ئىسى ،عەڭ ِەٍسأىسا ئۇ ؼۇ ٍەرىۈظۈپ ثېطىؿ ،ثۇظۇٌؽبْ ئولَب ۋە ئولالضٔي ئوڭفبـزەن
ئىفالض ثىٍەْ ـۇؼىٍٍىٕبرزيٌ .ېىىٓ ئۇٔىڭ پۈرۈْ زىممىزي عەڭ ِەٍسأىٕىڭ ئەھۋاٌىٕي وۈظىزىفىە
ِەضوەظٌەـىەْ ئىسى .ئۇٔي رېرىّۇ ھبٍبعبٔؽب ؼېٍىۋارمىٕي ،ثۇ عەڭسە ـېھىزٍىىىە ئېطىفىپ
ئبٌالھٕىڭ ِەڭگۈٌۈن ٔېّىزىگە ئېطىفىؿ ٍبوي رېطىه لبٌؽبْ رەلسىطزە زاۋاٍِىك عىھبز لىٍىپ،
زۈـّەْ ثىٍەْ ئوضۇـمبٍٔىمٕىڭ ئەعطىٕي ئېٍىفزىٓ ئىجبضەد ثىط ِۇلەززەغ ؼبۋاة ئىسى.
عەڭ ِەٍسأ ىٕي ئەؼزبٍىسىً وۈظەرىەچ ئۆظ ئىفىٕي لىٍىۋارمبْ ؼەـىَە ،رۇٍۇلؽىع پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئەرطاپىسا ثىط لبٔچە وىفىسىٓ ثبـمب وىفىٍەضٔىڭ ھەض رەضەپىە ربضلبپ
وەرٍۀٍىىىٕيِ ،ۇـطىىالضٔىڭ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئەرطاپىؽب ٍېمىٍٕىفىپ ئۇٔي
ئۆٌزۈضۈـىە لەؼزٍەۋارمبٍٔىمىٕي وۆضۈپ لبٌسى  -زە ،لوٌىسىىي ؼۇ لبچىؽىٕي چۆضىۋېزىپ ،ذۇززى
ثبٌىٍىطىٕي ھۆعۇِسىٓ لوؼسىّبلچي ثوٌؽبْ چىفي ٍوٌۋاؼمب ئوذفبؾ عەڭ ِەٍسأىؽب ئېزىٍىپ
ثبضؼىٕىچە لېچىپ وېزىۋارمبٔالضٔىڭ ثىطىٕىڭ لوٌىسىٓ ثىط ربي ٔەٍعىٕي ٍۇٌۇپ ئبٌسى ـ زە،
ؼەپٍەضٔي ثۆؼۈپ وىطىپ ئۇچطىؽب ْ زۈـّەْ ئەؼىەضٌىطىٕي ٔەٍعىؽي ثىٍەْ ئۇضۇپ ئبٌؽب
ئىٍگىطىٍەـىە ثبـٍىسى.
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ؼەپٍەضٔي ثۆؼۈپ وېٍىۋارمبْ ؼەـىَۀي وۆضۈپ ئۇٔىڭ زۈـّەْ
رەضىپىسىٓ ئۆٌزۈضۈٌۈپ عەؼىزي پبضچىٍىۋېزىٍگەْ لېطىٕسىفي ھەِعىٕي وۆضۈپ لوضلۇپ وېزىفزىٓ
ئۀؽىطەپ ظۇثەٍطگە:
 ئۇ ئبٍبٌؽب زىممەد لىً! ئۇ ئبٍبي! - ...زېگىٕىچە ؼەـىَۀىڭ ئبٌسىؽب ئىٍگىطىٍەپوېٍىۋېطىفىسىٓ روؼۇپ لبٌّبلچي ثوٌسى .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ثۇ چبؼسا ؼەـىَۀي روؼۇپ
لبٌؽىٍي ثوٌّبٍسىؽبٍٔىمىؽب وۆظى ٍېزىپ ،ظۇثەٍطگە ثوٌسى لىٍىفٕي ثۇٍطۇزى .ظۇثەٍط ئبٔىؽىٕي
لوٍىۋەرزي.
ئۇضۇؾ ئبذىطالـمبٔسا ئۇ لېطىٕسىفي ھەِعىٕىڭ عەؼىزىٕىڭ ٍېٕىؽب وېٍىپ ،ئۇٔىڭ
لوضؼىمىٕىڭ ٍېطىٍىپ ٍۈضۈوىٕىڭ ؼۇؼىطىۋېٍىٕؽبٍٔىمىٕي ،لۇالق ۋە ثۇضۇٍٔىطىٕىڭ وېؽىۋىٍىٕىپ،
چىطاٍىٕىڭ رۇٔۇؼۇؼىع زەضىغىسە ثۇظىۋېزىٍگۀٍىىىٕي وۆضۈپ:
 ئي ئبٌالھ! ئۇ ؼېٕىڭ ٍوٌۇڭسا ـېھىذ ثوٌس ى! ِەْ ئبٌالھٕىڭ ھۆوۈِىگە ضاظى ثوٌسۇَ ،ئبٌالھثىٍەْ لەؼەِىي! ِەْ ؼەۋضى لىٍىّەْ ۋە ثۇ ئىفالضؼب ئبٌالھزىٓ ئەعىط ئۈِىس لىٍىّەْ!  -زېسى.
ذۀسەن ئۇضۇـىؽب چىمىؿ ئبٌسىسا پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ھبِّىٍىطىٕي ،ئبٍبٌٍىطىٕي ۋە
ثبـمب ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ئبٍبٌٍىطى ثىٍەْ ئۇ الضٔىڭ ئۇـبق ثبٌىٍىطىٕي ھەؼؽبْ ئىجٕي ؼبثىزمب
زازىؽىسىٓ ِىطاغ لبٌؽبْ لوضؼبْ ئىچىگە ئەوىطىپ لوٍسى ،ثۇ ِەزىٕىسىىي لوضؼبٔالض ئىچىسە ئەڭ
ِۇؼزەھىىّي ئىسى .ثۇ لوضؼبٕٔىڭ ربٍِىطى ٔبھبٍىزي ئېگىع ئىسى.
ِۇؼۇٌّبٔالض ذۀسەن ئەرطاپىؽب ٍىؽىٍىپ زۈـّەْ ۋە ئۇٔىڭ ٍبضزەِچي لوـۇٍٔىطىؽب ربلبثىً
رۇضۇـزەن ئۇضۇؾ ئىفٍىطى ثىٍەْ ئبٌسىطاؾ رۇضؼبْ ثىط پەٍززە ؼەـىَە رۈْ لبضاڭؽۇؼىسا
ھەضىىەرٍىٕىۋارمبْ ثىط ؼبٍىٕي وۆضۈپ لبٌسى .ؼەـىَە ثۇ ٍەھۇزىَٕىڭ ئەھۋاي ئۇلمىٍي وەٌگەْ
ٍەھۇزىٌ عبؼۇؼي ئىىۀٍىىىٕي ثىٍسى  -زەٍ ،بؼٍىمىٕي ئېٍىپ ثېفىٕي ٍۆگىسى ،وىَىّىٕي چىڭ
ثبؼالپ لوٌىؽب وبٌزەوٕي ئبٌسى ،ئۇ لەٌئۀىڭ ئىفىىىٕىڭ لىفىؽب وېٍىپ ئىفىىٕي ئبؼزب لىَب
ئېچىپ ئۆظىٕي ئىفىىٕىڭ ئبضلىؽىؽب زاٌسىؽب ئبٌسى ،ؼەـىَە ئۆظىٕىڭ رۇضؼبْ ئوضٔىٕىڭ زۈـّىٕىگە
ھۇعۇَ لىٍىفمب ربِبِەْ لۇالٍٍىك ئىىۀٍىىىگە عەظَ لىٍؽبٔسىٓ وېَىٓ ،وبٌزەوٕي ئېگىع وۆرۈضۈپ
زۈـّۀٕىڭ ثېفىؽب ظەضة ثىٍەْ ئۇضزى ،ھەزېسىٓ لبرزىك ئۇضؼبچمب وبٌزەن ئۇٔىڭ لوٌىسىٓ لبڭمىپ
چۈـۈپ وەرزي ،ئۇ وبٌزەوٕي لوٌىؽب ئېٍىپ ئىىىىٕچي ۋە ئۈچىٕچي لېزىُ ئۇضزىٍ ،ەھۇزىٌ
ٍىمىٍىپ ـۇھبِبْ عبْ ثەضزى .ؼەـىَە عەؼەرٕىڭ ٍېٕىؽب ثېطىپ ٍېٕىسىىي پىچىمي ثىٍەْ ئۇٔىڭ
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وبٌٍىؽىٕي وېؽىۋېٍىپ ئۇٔي ؼېپىً رېّىسىٓ ئبضرۇٌسۇضۇپ ربـٍىسى ،ثبؾ زوِىالپ ؼېپىً
ؼىطرىسا ئۇٔىڭ ذەۋىطىٕي وۈرۈپ رۇضؼبٔالضٔىڭ ئبٌسىؽىال چۈـزي .ثۇٔي وۆضگۀسىٓ وېَىٓ ئۇالض:
« ِۇھەِّەز ئبٍبٌالض ۋە ثبٌىالضٔي ِۇھبپعەرؽىع ربـالپ لوٍّبپزۇ» زېَىفىپ رىىىۋېزىفزي.
ئبٌالھ ئبثسۇٌّۇرەٌٍىجٕىڭ لىعى ؼەـىَەزىٓ ضاظى ثوٌؽۇْ! ئۇ ِۇؼۇٌّبْ ئبٍبٌٍىطىؽب
رەڭساـؽىع ثىط لەھطىّبٍٔىك ٔەِۇٔىؽىٕي ٍبضارزي ،ئۇ ئۆظىٕىڭ ثىط ثبٌىؽىٕي ھەلىمىٌ ٍبضاٍِىك
لىٍىپ رەضثىَىٍەپ چىمىفزب ثوٌؽۇْ ،ئبٌالھ ٍوٌىسا ـېھىذ ثوٌؽبْ لېطىٕسىفىؽب ِبرەِساض ثوٌؽبْ
ئەھ ۋاٌسا ؼەۋضى لىٍىفزب ثوٌؽۇْ ۋە ٍبوي ٔۇضؼۇْ لىَىٕچىٍىمالضؼب زۇچ وەٌگۀسە ئۆظىٕىڭ ئەلىً -
ئىمزىساضىٕي ٔبِبٍۀسە لىٍىفزب ثوٌؽۇْ ئۇ ِۇؼۇٌّبٔالضؼب ٔبھبٍىزي ثىط ٍبذفي ئۆضٔەن ثوٌسى .ربضىد
ئۆظىٕىڭ ٔۇضٌۇق ثەرٍىطىگە « :ئبثسۇٌّۇرەٌٍىجٕىڭ لىعى ؼەـىَە ئىؽالِسا ِۇـطىه ئۆٌزۈضگەْ
ِۇؼۇٌّبْ ئبٍبٌالضٔىڭ رۇٔغىؽي» زەپ ٍبظزى.
-4782عۇئبي :ئۇِّۇ ھبٔي سەصىَەٌالھۇ ئۀھبٔىڭ پەصىٍىحي
ئبثسۇضاھّبْ ئىجٕي ئەثۇ ضاـىئسىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :ئەثۇ ربٌىجٕىڭ لىعى ئۇِّۇ ھبٔي
ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب ٍبؼٍىمزىٓ ھبٌمىؽي چىمىپ لبٌؽبْ ھبٌسا ؼىطرمب چىممبٔىسى ،ئۇٔي وۆضگەْ ئۆِەض
ئىجٕي ذەرزبة ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ :ثىٍىپ لوٍؽىٕىي! ئبذىطەرزە ِۇھەِّەز (ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ)زىٓ ؼبڭب ھېچمبٔساق ِۀپەئەد ٍەرّەٍسۇ ،زېسى .ئۇِّۇ ھبٔي زەضھبي پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ٍېٕىؽب وېٍىپ ،ھەظضىزي ئۆِەضٔىڭ ؼۆظٌىطىٕي ئېَزمبٔىسى ،پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالَ :ثەظىٍەض ٔېّە ئۈچۈْ ِېٕىڭ ـبپبئىزىّٕىڭ ئبئىٍەِگە ٍەرّەٍسىؽبٍٔىمىٕي ؼۆظٌەپ
ٍۈضىسىؽبٔسۇ؟ ھبٌجۇويِ ،ېٕىڭ ـبپبئىزىُ ھب ۋە ھۇوۈِىُ عەِەرٍىطىگىّۇ ٍېزىسىؽبْ رۇضؼب! زېسى.
(ئەٌىەثىط):34/434
-4788عۇئبي :ئۇِّۇي ِۇئّىٕىٓ ئۇِّۇ عەٌەِە سەصىَەٌالھۇ ئۀھبٔىڭ ھبٍبجي
ئۇِّۇؼەٌەِۀىڭ ئبرىؽي ِەذعۇَ لەثىٍىؽىٕىڭ پېفمەزەَ ضەھجەضٌىطىسىٓ ۋە ئەضەثٍەضٔىڭ
ئىچىسە ؼېري زەپ ئبربٌؽبٔالضٔىڭ ثىطى ثوٌۇپ ،وىفىٍەض ئۇٔي ٍوٌۇچىالضؼب ئوظۇق ثەضگۈچي
زېَىفەرزي .چۈٔىي ،ئۇٔىڭ ٍۇضرىٕي ٔىفبْ لىٍىپ وەٌگەْ ٍبوي ئۇٔىڭ ثىٍەْ ھەِؽۆھجەد
ثوٌۇـمب ِبڭؽبْ ھەضلبٔساق وىفي ئوظۇق ئبٌّبٍززي.
ئۇِّۇ ؼەٌەِۀىڭ ٍوٌسىفي  -ئبثسۇٌئەؼەرٕىڭ ئوؼٍي ،ئبثسۇٌالھ ثوٌۇپ ،ئىؽالِؽب زەؼٍەپىي
لەزەِسە وىطگەْ  10وىفىٕىڭ ثىطى ئىسى .ئۇٔىڭسىٓ ثۇضۇْ ،ئەثۇثەوطى ۋە ثبضِبق ثىٍەْ
ؼبٔىؽۇزەوال ثىط لبٔچە وىفي ئىؽالِؽب وىطگ ەْ ئىسى .ئۇِّۇؼەٌەِٕىڭ ئۆظ ئىؽّي ھىٕسى ثوٌۇپ،
ئۇِّۇؼەٌەِە (ؼەٌەِۀىڭ ئبٔىؽي) زەپ ٌەلەَ لوٍۇٌؽبْ ئىسى ،ـۇڭب ئۇ ٌەلىّي ثىٍەْ چبلىطىٍىپ
وەٌگەْ .ئۇِّۇ ؼەٌەِە  -ئېطى ثىٍەْ ثىطگە ِۇؼۇٌّبْ ثوٌؽبْ .ـۇٔسالال ئىؽالِؽب ثۇضۇْ
وىطگۀٍەضزىٓ ئىسى .ئۇٔىڭ ۋە ئېطىٕىڭ ِۇؼۇٌّ بْ ثوٌؽبٍٔىك ذەۋىطى ربضلىٍىفي ثىٍۀال
لۇضەٍفٍىىٍەض ئۀؽىطەـىە ثبـٍىسى ھەَ ئۇ ئىىىىؽىگە لبرزىك ربـالضٔي ئېزىپ ،ئېؽىط ئەظىَەرٍەض
ٍەرىۈظگەْ ثوٌؽىّۇ ،ئۇالضٔىڭ ئىّبٔي رەضۋېٕىپ لىٍچە ئىىىىٍىٕىپ لبٌّىسى.
ئىىىەٍٍۀگە ٍەرىەْ ئەظىَەد ثەن لبرزىك ثوٌؽبْ ِەظگىٍٍەضزە پەٍؽەِجىطىّىع ؼبھبثىالضٔي
ھەثەـؽىزبٔؽب ھىغطەد لىٍىفمب ضۇذؽەد لىٍسى ،ثۇ ئىىىىٍَەْ ِۇھبعىطالضٔىڭ ئبٌسىسا ِبڭسى.
ثۇ ئىىىىؽي چىطاٍٍىك ئۆٍىٕيٍ ،ۇلىطى ِۀؽەپ ئبثطۇٍٕي ٍېمىٓ ئۇضۇق  -رۇؼمبٍٔىطىٕي،
ٍۇضرساـٍىطىٕي ،ئبٌالھ ربئبالٔىڭ ضاظىٍىمي ئۈچۈْ لبٍطىپ لوٍۇپ ،ھەِّىٕي ِەوىىسە ربـالپ
لوٍۇپ ،ؼېطىپ ِ -ۇؼبپىطٌىك ٍۇضرىؽب ٍوي ئبٌسى.
ِۇـطىىالضِ ،ۇؼۇٌّبٔالضٔي ئبظاثالؾ ۋە لىَٕبـزب ،ھەززېسىٓ ئېفىپ ،ثۇضۇْ ئىفٍەرّىگەْ
ثېؽىّالضٔي ئىفٍىزىفىە ئۆرىەْ ئىسى .ثۇ ۋالىززب پەٍؽەِجىطىّىع ،ؼبھبثىٍەضگە ِەزىٕىگە ھىغطەد
لىٍىفمب ضۇذؽەد لىٍسى ،ئۇ ِّۇ ؼەٌەِە ۋە ئۇٔىڭ ٍوٌسىفي ،ئۆظ زىٕىٕي ؼبلالپ لېٍىؿ ،ئۆظىٕي
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لۇضەٍفٍەضٔىڭ ئەظىَەرٍىطىسىٓ لۇرمۇظۇؾ ئۈچۈْ ،ثۇ لېزىّّۇ ھىغطەد لىٍؽۇچىالضٔىڭ ئبٌسى
ثوٌۇـٕي ِەلؽەد لىٍسىٌ .ېىىٓ ئۇ ئىىىىؽىٕىڭ ھىغطىزي ،ئۇالض ئوٍٍىؽبٔسەن ئبؼبْ ثوٌّبً،
ئەوؽىچە ئىٕزبٍىٓ ِۇـەلمەرٍىه ۋە ئبظاثٍىك ثوٌسى ،ثۇ لېزىّمي ھىغطەرزە ثبضٌىك رىطاگېسىَىٍەضٔي
ثېؽىپ چۈـىسىؽبْ ثىط رىطاگېسىَە ِەٍسأؽب وەٌسى .ثۇ ثىط ئبئىٍىىسىىي ئەض ذورۇْ ،ثبال لبربضٌىك
ئۈچ ئبزەَ ئۈچ رەضەپىە ئبٍطىٍىپ وەرزي .ئۇظاق ئبٍطىٍىفزىٓ وېَىٓ ،پبضچىٍىٕىپ وەرىەْ ئبئىٍە
عەَ ثوٌسى .ئۇِّۇ ؼەٌەِۀىڭ وۆظى ئېطىگە لبٔسى ،ئبثسۇٌالھ ئۇِّۇ ؼەٌەِە ۋە ثبٌىؽي ثىٍەْ
ئبئىٍە ثەذزىگە ئىگە ثوٌسى .ۋالىذ وۆظٔي ٍۇِۇپ ئبچمبٔسەن رېع ئۆرۈـىە ثبـٍىسى.
ئۇ ثەزىطزىِٓ ،ۇؼۇٌّبٔالض ثىٍەْ ،ظەپەض لۇچۇپ ؼەٌىجىگە ئېطىفىپ لبٍزمبٔسىٓ وېَىٕىي
ئۇضۇـالضٔىڭ ثىطى .ئۇٔىڭ ئېطى ئ بثسۇٌالھ ثەزىطزىٓ وېَىٕىي ثبضٌىك ئۇضۇـالضزا لەٍؽەضٌىه ثىٍەْ
ثبرۇضالضچە عەڭ لىٍىپ لبٍزمبْ ئىسىٍېىىٓ ثۇ لېزىّمي ئوھۇز ئۇضۇـىسىٓ لبرزىك عبضاھەرٍىٕىپ
لبٍززي .ئۇ عبضاھىزىٕىڭ ؼىطري ؼبلبٍؽىچە زاۋاالٔسى ،ثىطاق ئۇٔىڭ عبضاھىزي ئىچي رەضىپىسىٓ
ثۇظۇٌۇـمب ثبـٍىؽبْ ثوٌۇپ ،عبضاھەد ئېؽىعى ئېچىٍىفي ثىٍەْ رەڭ ئبثسۇٌالھ ،ئۇضۇْ رۇرۇپ
ٍېزىپ لبٌسى .ئۇ عبضاھىزىٕي زاۋاٌىزىۋېزىپ ،ئبٍبٌي ئۇِّۇ ؼەٌەِەگە:
ـ ئي ئۇِّۇ ؼەٌەِە! ِەْ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ثىطەض وىفىگە ِۇؼىجەد ٍەرؽە ،ئۇ:
« ثىع ئبٌالھٕىڭ ئىٍىىسىّىع! ۋە ثىع ئبٌالھ رەضەپىە لبٍزىّىع! زېؽۇْ» زېگۀٍىىي ۋە «ئي ئبٌالھ!
ِېٕىڭ ِۇؼىجىزىّگە ئبؼبؼەْ ِبڭب ئەعىط ثەضؼەڭ! ئي ئبٌالھ! ؼەْ ذبٌىؽبڭ ِبڭب ثۇٔىڭسىٓ
ٍبذفىؽىٕي ئىع ثبؼبض لىٍىپ ثەضؼەڭ! زېؽۇْ» زېگۀٍىىىٕي ئبڭٍىؽبْ - ،زېسى.
ئبثسۇٌالھ ئۇزا ثىط لبٔچە وۈْ ئوضٔىسىٓ رۇضاٌّىسى ،ثىط ئەرىگىٕ ي پەٍؽەِجىطىّىع ئۇٔي ٍولالپ
وەٌسى ۋە ئۇٔىڭ ثىٍەْ ذوـٍىفىپ ئىفىىزىٓ چىمبً زېگۀسە ئبثسۇٌالھ عبْ ئۈظزى .پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالَ ِۇثبضەن لوٌي ثىٍەْ ھەِطاھىٕىڭ وۆظىٕي ٍۇِسۇضۇپ لوٍسى ۋە لوٌىٕي ئبؼّبٔؽب
وۆرۈضۈپ رۇضۇپ:
 ئي ئبٌالھ! ئبثسۇٌالھٕي وەچۈضگىٓ! ئۇٔىڭ ھب ٍبد زەضىغىؽىٕي ِبڭب ٍېمىٓ لىٍؽىٓ! ھبٍبدلبٌؽبٔالضؼب ،ئۇٔىڭسىٓ ٍبذفىؽىٕي ئىعثبؼبض لىٍىپ ثەضگىٓ! ثىعٔي ۋە ئۇٔي وەچۈضگىٓ! ئي
عەِئىٌ وبئىٕبرٕىڭ رەضثىَىچىؽي! ئۇٔىڭ لەثطىؽىٕي وېڭەٍزىپٔ ،ۇضالٔسۇضۇپ ثەضگىٓ!  -زەپ
زۇئب لىٍسىٌ .ېىىٓ ئۇِّۇ ؼەٌەِە ،ئېطى ئبثسۇٌالھٕىڭ پ ەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِسىٓ ضىۋاٍەد
لىٍىپ ثەضگەْ ؼۆظىٕي ئەؼٍەپ « :ئي ئبٌالھ! ِەْ ِۇـۇ ِۇؼىجەرىە ئبؼبؼەْ ؼۀسىٓ ئەعىط
رەٌەپ لىٍىّەْ» زېسىٌ .ېىىٓ « :ئي ئبٌالھ! ِبڭب ئۇٔىڭسىٓ ٍبذفىؽىٕي ئىعثبؼبض لىٍىپ
ثەضؼەڭ!» زېگەْ ؼۆظٔي لىٍىفمب رىٍي ثبضِىسىِ ،ۇؼۇٌّبٔالض ثۇ ِۇؼىجەرىە لبرزىك لبٍؽۇضۇـزي.
ئۇالض ثۇٔسىٓ ثۇضۇْ ھېچىىّٕىڭ ِۇؼىجىزىگە ثۇٔچىٍىه لبٍؽۇضِىؽبْ ئىسى .ئۇِّۇؼەٌەِەگە:
«ئەضەثٍەضٔىڭ رۇي ئبٍبٌي» زەپ ٔبَ ثەضزى .ثۇ ۋالىززب ،ئۇِّۇؼەٌەِۀىڭ ِەزىٕىسە ،رېري لبٔبد
لۇٍطۇلي روٌۇق ٍېزىٍّىگەْ وىچىه لۇؾ وەثي ،ؼەثٌ ثبٌىؽىسىٓ ثبـمب ئۇضۇق ـ رۇؼمبٍٔىطى
لبٌّىؽبْ ئىسى.
ِۇھبعىط ۋە ئۀؽبضىالض ئۆظ ظېّّىؽىسە ئۇِّۇ ؼەٌەِۀىڭ ھەلمي ثبضٌىمىٕي ھېػ لىٍىفزي ۋە
ئۇٔىڭ ئېطىگە رۇرمبْ لبضىٍىك ئىسزىزي رۈگىفي ثىٍۀال ،ئەثۇثەوطى ؼىسزىك (ئبٌالھ ئۇٔىڭسىٓ ضاظى
ثوٌؽۇْ!) ئۇِّۇ ؼەٌەِەگە ،ذېطىساض ثوٌۇپ وەٌسى ،ئ ۇ ثۇ رەٌەپىە ِبلۇي زېّىسى .ئبٔسىٓ ئۆِەض
وەٌسى ،ئۇٔىّۇ ئەثۇثەوطىسەن لبٍزۇضزى .ئبٔسىٓ وېَىٓ ضەؼۇٌۇٌالھ وەٌسى ،ئۇِّۇؼەٌەِە
ضەؼۇٌۇٌالھمب:
ـ ٍب ضەؼۇٌۇٌالھ! ِۀسە ئۈچ ذىً ذىؽٍەد ثبض! ثىطىٕچىسىٓ ِەْ وۈٔسەـٍىىي ٍبِبْ ئبٍبي،
ِۀسىٓ ذبپب ثوٌۇپ ِبڭب ئبچچىمىڭ وەٌؽە ئ بٌالھٕىڭ ِېٕي ئبظاثٍىفىسىٓ لوضلىّەْ،
ئىىىىٕچىسىٓ ِەْ ٍبـىٕىپ لبٌؽبْ ئبٍبي .ئۈچىٕچىسىٓ ِېٕىڭ ثبالَ ثبض - ،زېسى .پەٍؽەِجەض
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ئەٌەٍھىؽؽبالَ:
ـ ؼەْ زېگەْ وۈٔسەـٍىىىە وەٌؽەنِ ،ەْ ئبٌالھ ربئبالزىٓ ،ؼۀسىٓ ثۇ ئىفٕي
وەرىۈظۈۋېزىفٕي رىٍەٍّەٍْ ،ېفىُ چوڭ زېَىفىە وەٌؽەنِ ،ېٕىڭّۇ ٍېفىُ چوڭ ،ثبالَ ثبض
زېگۀگە وەٌؽەن ،ؼېٕىڭ ثبالڭ ِېٕىڭّۇ ثبالَ - ،زېسى .ئبٔسىٓ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئۇٔي
ٔىىبھىؽب ئبٌسى.
ئبٌالھ ئۇِّۇ ؼەٌەِۀىڭ زۇئبؼىٕي ئىغبثەد لىٍىپ ،ئۇٔىڭؽب ئبثسۇٌالھزىّٕۇ ٍبذفي وىفىٕي
ئىعثبؼبض لىٍىپ ثەضزىِ .بٔب ثۈگۈٔسىٓ ثبـالپِ ،ەذعۇَ لەثىٍىؽىسىٓ ثوٌؽبْ ھىٕسى (ئۇِّۇ
ؼەٌەِە)ٍ ،بٌؽۇظال ،ؼەٌەِۀىڭ ئبٔىؽي ثوٌّبؼزىٓ ثەٌىي پۈرىۈي ِۆئّىٍٕەضٔىڭ ئبٔىؽي ثوٌۇپ
لبٌسى.
ئۇٔىڭ ئىؽالَ ربضىرىسا ِەـھۇض ثوٌۇپ لبٌؽبْ ٍۀە ثىط لىؽؽىؽي ثوٌۇپ ،ئۇ ھىغىطٍۀىڭ 7
 ٍىٍي « ھۇزەٍجىَە ؼۈٌھىؽي»زىٓ وىَىٓ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب ئبٌسى ثىٍەْ ئۆظىٕىڭلۇضثبٌىمىٕي ؼبھبثىالضؼب وۆضؼۈرۈپ رۇضۇپ ثوؼۇظالؾ ۋە چىچىٕي ئبٌسۇضۇؾ ئبضلىٍىك ئۆٌگە
وۆضؼۈرۈـىٕي رەوىٍىپ ثېطىپ ئۆظىٕىڭ ئەلىٍٍىمي ثىٍەْ ؼبھبثىالضٔي ئبٌالھ ربئبالٔىڭ ؼەظىپىسىٓ
ؼبلالپ لبٌؽبْ .ئبٌالھ عۀٕەرزە ئۇِّۇؼەٌ ەِۀىڭ ٍۈظىٕي ٔۇضالٔسۇضۇۋەرؽۇْ! ئبٌالھ ئۇٔىڭسىٓ
ضاظى ثوٌؽۇْ!
-4788عۇئبي :ئۇِّۇي ِۇئّىٕىٓ ئۇِّۇ عەٌەِە سەصىَەٌالھۇ ئۀھبٔىڭ پەصىٍىحي
ئۇِّۇ ؼەٌەِە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھبزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ
ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ھەؼەْ ،ھۇؼەٍٓ ،ئەٌي ۋە ـ برىّە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇِالضٔىڭ ئۈؼزىگە ثىط
ٍېپىٕچىٕي ٍېپىپ :ئي ضەثجىُ! ثۇالض ِېٕىڭ ئەھٍي ثەٍزىّسۇض ،ذبغ وىفىٍىطىّسۇض .ئۇالضٔي
گۇٔبھزىٓ ٍىطاق لىٍؽىٓ ۋە ربِبِەْ پبوٍىؽىٓ! زېسى( .ـۇ چبؼسا) ئۇِّۇ ؼەٌەِە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب:
ئي ضەؼۇٌۇٌالھ! ِۀّۇ ئۇالض ثىٍەْ ثىطگى ّۇ؟ زەپ ؼوضىؽبٔىسى ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ ئۇٔىڭ ؼۆظىگە عبۋاثەْ :ئي ئۇِّۇ ؼەٌەِە! ؼەْ ٍبذفىٍىك ئۈؼزىسە ،زېسى( .رىطِىعى:
)3871
پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ ئۆگەً ثبٌىؽي ئۆِەض ئىجٕي ئەثۇ ؼەٌەِە
ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ِۇٔساق زەٍسۇ{ :ئي پ ەٍؽەِجەضٔىڭ ئبئىٍىؽىسىىىٍەض! اٌٍە ؼىٍەضزىٓ گۇٔبھٕي
ؼبلىذ لىٍىفٕي ۋە ؼىٍەضٔي ربِبِەْ پبن لىٍىفٕي ذبالٍسۇ} (ؼۈضە ئەھعاة - 33 ،ئبٍەد)زېگەْ
ثۇ ئبٍەد پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِگە ئۇِّۇ ؼەٌەِۀىڭ ئۆٍىسە ٔبظىً ثوٌسى .ـۇ
چبؼسا ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ـبرىّە ،ھەؼەْ ۋە ھۇؼەٍٓ ضەظىَەٌالھۇ
ئۀھۇِالضٔي چبلىطىپ ،ئۇالضٔىڭ ئۈؼزىگە ثىط ٍېپىٕچىٕي ٍبپزي .ئەٌي ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئبضلىؽىسا رۇضؼبْ ئىسى ،ئۇٔىڭؽىّۇ ثىط ٍېپىٕچىٕي ٍبپزي ،ئبٔسىٓ :ئي ضەثجىُ!
ثۇالض ِېٕىڭ ئەھٍي ثەٍزىّس ۇض .ئۇالضٔي گۇٔبھزىٓ ٍىطاق لىٍؽىٓ ۋە ربِبِەْ پبوٍىؽىٓ! زېسى( .ـۇ
چبؼسا) ئۇِّۇ ؼەٌەِە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب :ئي اٌٍۀىڭ ضەؼۇٌي! ِۀّۇ ئۇالض ثىٍەْ ثىطگىّۇ؟ زەپ
ؼوضىؽبٔىسى ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ئۇٔىڭ ؼۆظىگە عبۋاثەْ :ؼەْ ئۆظ ئوضٔىڭسا
رۇضؼبڭّۇ (ئەھٍي ثەٍزىّؽەٍْ ،ېپىٕچىٕىڭ ئبؼزىؽب وىطىفىڭگە ھبعەد ٍوق) ،ؼەْ ٍبذفىٍىك
ئۈؼزىسىؽەْ ،زېسى( .رىطِىعى)3787 :

عەوىى ضىٕچي ثبپ .ثبؽمب عبھبثە سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇِالسٔىڭ
پەصىٍەجٍىشى

-4781عۇئبي :دۇسسە سەصىَەٌالھۇ ئۀھبٔىڭ پەصىٍىحي
ئەثۇ ٌەھەثٕىڭ لىعى زۇضضە ضەظىَەٌالھۇ ئۀ ھب ِۇٔساق زېگەِْ :ەْ ئبئىفە ضەظىَەٌالھۇ
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ئۀھبٔىڭ ٍېٕىسا ئىسىُ ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ وىطىپ وەٌسىسەِ :بڭب ثىط لبچب ؼۇ ئەوېٍىپ
ثېطىڭالض! زېسى .ئبئىفە ئىىىىّىع چۆگۈٔگە ٍۈگۈضزۇق ،ثىطاق چۆگۈٕٔي ِەْ ئېٍىۋېٍىپ ،ؼۇ
ئەوېٍىپ ثەضزىُ .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ربھبضەد ئبٌسى .ئبٔسىٓ ِبڭب لبضاپ :ؼەْ ِۀسىٓ،
ِۀّۇ ؼۀسىٓ ،زېسى( .ئەھّەز)27463 :
-4785عۇئبي :سۇِەٍغە ثىٕحي ِىٍھبْ سەصىَەٌالھۇ ئۀھبٔىڭ ھبٍبجي
ئىؽالَ زىٕي ِەزىٕىگە ربضلىٍىفزىٓ ذېٍي ثۇضۇٔال ،ضۇِەٍؽە ئۆظىٕىڭ ٍبذفي ِىغەظى،
ئۆرىۈض ظېھٕي ۋە ِۇؼزەلىً پىىىط لىالالٍسىؽبٍٔىمي ،پىىىطىٕىڭ ئوچۇلٍىمي ثىٍەْ رؤۇٌؽبْ ئىسى.
ثبـمىالض ئۇٔي ضۇِەٍؽە ،ؼۇِەٍؽە ...لبربضٌىك ٔۇضؼۇْ ئىؽىّالض ثىٍەْ چبلىطارزي ،ئەِّب ئۇالض
ئۇٔىڭ ٌەلىّىسىٕال ئىجبضەد ئىسى .ثىط ربضىرچىٕىڭ ئېَزىفىچە ،ئۇٔىڭ ئىؽّي ؼەھٍە ثوٌۇپ،
وېَىٕچە ئۇِّۇ ؼۇٌەٍُ زەپ ئبربٌؽبْ ئىسى .ئۇِّۇ ؼۇٌەٍُ زەؼٍەپزە ِبٌىه ئىجٕي ٔەظىطگە
ٔىىبھالٔؽبْ ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ِەـھۇض ؼبھبثىٍىطىسىٓ ثىطى ثوٌؽبْ ئۀەغ ئىجٕي
ِبٌىه ـ زەي ئۇِّۇ ؼۇٌەٍّٕىڭ ِبٌىه ئىجٕي ٔەظىطزىٓ ثوٌؽبْ ئوؼٍي ئىسى.
ئۇِّۇ ؼۇٌەٍُ ِەزىٕىسىىي ئىؽالِٕي زەؼٍەپ لوثۇي لىٍؽبٔالضزىٓ ئىسى .ئۇ ھۆضِەرٍىه
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ِەزىٕىگە رۇٔغي رەـۋىمبرچي ٍبوي ئىؽالَ ئەٌچىؽي لىٍىپ ئەۋەرىەْ ـ
ثىٍىٍّىه ،ئىؽالَ زەۋىزىگە ئۆظىٕي ئبرىؽبْ ،ئۇؼزب ٔبرىك ِۇؼئەة ئىجٕي ئۆِەٍطٔىڭ رەؼىطىگە
ئۇچطىؽبْ ئىسى .ئۇ ثىطىٕچي ئەلەثە ثەٍئىزىسىٓ وېَىٕىي ئىؿ ئىسى .ثىطىٕچي ئەلەثە ثەٍئىزىسە
ِەزىٕىٍىه  12ئبزەَ ِەوىىٕىڭ ؼىطرىسىىي ئەلەثەگە ثېطىپ ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب ثەٍئەد
لىٍؽبْ ،ثۇ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئۇظۇْ ٍىٍالضزىٓ ثۇٍبٔمي پەٍؽەِجەضٌىه ۋەظىپىؽىٕي ئبزا
لىٍىؿ ٍوٌىسىىي چوڭ ئىؿ ئىسى.
ئۇِّۇ ؼۇٌەٍُ ئېطى ِبٌىه ئىجٕي ٔەظىطٔىڭ ضۇذؽىزىؽىع ئىؽالَ زىٕىٕي لوثۇي لىٍىفٕي لبضاض
لىٍسىِ .بٌىه ثۇٔىڭسىٓ ذۇـبي ثوٌّىسى ،ثوٌۇپّۇ ئبٍبٌي وىفىٍەضٔىڭ ئبٌسېسىال ئۆظىٕىڭ
ئىؽالِٕي لوثۇي لىٍؽبٍٔىمىٕي ئبـىبضا ئېالْ لىٍؽىٕىسا ،ئوؼٍي ئۀەؼىە ٍېڭي ئىّبٕٔىڭ
وۆضؼەرّىٍىطىٕي ئۆگەرىىٕىسە لبرزىك ؼەظەپٍىٕىپ وەرزي.
ئۇِّۇ ؼۇٌەٍّٕىڭ رۇي لبٌؽبٍٔىمىٕي ئۇلۇپ ،ئەثۇ رەٌھە زەپ ئبربٌؽبْ ظەٍس ئىجٕي ؼەھً
ئۇٔىڭؽب ثبـمىالضزىٓ ثۇضۇٔطاق روً لىٍىؿ رەوٍىپي لوٍۇؾ لبضاضىؽب وەٌسى .ئۇِّۇ ؼۇٌەٍّٕىڭ ئۇٔي
ضەد لىٍّبٍسىؽبٍٔىمىؽب ئۆظىٕىڭ ِۇرٍەق ئىفۀچي ثبض ئىسى .چۈٔىي ئۇ وۈچٍۈن ،عبؼبضەرٍىه،
ٔبھبٍىزي ثبً ،ثبـمىالضٔىڭ ھەۋىؽىٕي لوظؼبٍسىؽبْ ھەـەِەرٍىه ئۆٍٍىطى ثبض ئبزەَ ثوٌۇپِ ،بھىط
چەۋۀساظ ،ئۇؼزب ِەضگەْ ئىسى .رېرىّۇ ِۇھىّي ،ئۇ ئۇِّۇ ؼۇٌەٍّگە ئوذفبـال ،ثۀۇ ٔەعغبض
عەِەرىسىٓ ئىسى.
ئەثۇ رەٌھە ئۇِّۇ ؼۇٌەٍّٕىڭ ئۆٍىگە لبضاپ ِبڭسى .ئە ثۇ رەٌھە ئۇِّۇ ؼۇٌەٍّٕىڭ ئۆٍىگە
ٍېزىپ وەٌسى .ئىفىىٕي چەوزي ،ئۇِّۇ ؼۇٌەٍُ وىطىفىە ئىغبظەد ثەضزى ،ئۆٍسە ئوؼٍي ئۀەؼّۇ
ثبض ئىسى .ئەثۇ رەٌھە ئۆظىٕىڭ وېٍىؿ ؼەۋەثىٕي ئېَزىپ ،ئۇٔىڭؽب روً لىٍىؿ رەوٍىپىٕي لوٍسى.
 ئي ئەثۇ رەٌھە! ؼىعگە ئوذفبؾ ثىط ئبزەِٕىڭ رەوٍىپىٕي ضەد لىٍّبٍّەْ ،ئەِّب ؼىعوبپىط ،ئبٌالھمب ئىفۀّەٍؽىع ،ـۇڭب ؼىع ثىٍەْ روً لىالٌّبٍّەْ - ،زېسى ئۇِّۇ ؼۇٌەٍُ.
ئەثۇ رەٌھە لبٍزىپ وېزىپ ،ئۇِّۇ ؼۇٌەٍّٕىڭ ؼۆظٌىطىٕي چوڭمۇض ِۇالھىعە لىٍسى ،ئبٔسىٓ
ئۇِّۇ ؼۇٌەٍّٕىڭ ٍېٕىؽب لبْ ـ لېٕىؽب پبرّىؽبْ ھبٌسا لبٍزىپ وەٌسى ۋە:
 ِەْ ؼىعٔىڭ رەوٍىپىڭىعٔي چىٓ وۆڭٍۈِسىٓ لوثۇي لىٍسىُ ،ثىط ئبٌالھزىٓ ثبـمب ئىالھٍوقِ ،ۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئبٌالھٕىڭ ئەٌچىؽي زەپ گۇۋاھٍىك ثېطىّەْ - ،زېسى .ـۇٔساق
لىٍىپ ئۇِّۇ ؼۇٌەٍُ ثىٍەْ ئەثۇ رەٌھۀىڭ روٍي ثوٌسى ،ئۇٔىڭ ئوؼٍي ئۀەغ ٔبھبٍىزي ذۇـبي
ثوٌۇپ وەرزي.
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ئۇِّۇ ؼۇٌەٍُ ئۆظىٕىڭ ثبض وۈچىٕي ۋە ربالٔزىٕي ئىؽالَ ئىفٍىطى ئۈچۈْ ئبرىؽبْ ٍېڭي
ئېطىسىٓ ٔبھبٍىزي ذۇـبٌٍىك ھېػ لىٍسى .ئەثۇ رەٌھە ئىىىىٕچي ئەلەثە ثەٍئىزىسە پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب ثەٍئەد لىٍؽبْ  73ئبزەِٕىڭ ثىطؼي ئىسىٍ .ۀە ثىط ضىۋاٍەرزە ئۇٔىڭ ثىٍەْ
ئبٍبٌي ئۇِّۇ ؼۇٌەٍّّۇ ثبض ئىسى .ئۇٔىڭسىٓ ثبـمب ئبٍبٌالضزىٓ ٔۇؼەٍجە ثىٕذ وەئت ۋە ئەؼّب
ثىٕذ ئەِىط لبربضٌىمالضِۇ ئەلەثەزە پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب ثەٍئەد لىٍؽبْ ئىسى.
ئەثۇ رەٌھە پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب ئبعبٍىپ ئىرالغ لىٍسى .ھەرزب پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئۇٔىڭؽب ئبزەرزىىىچە لبضاپ لوٍؽب ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ـېطىٓ
ٔۇرۇلٍىطىٕي ئبڭٍىؽب روٌىّۇ ذۇـبي ثوٌۇپ وېزەرزي .ئۇ ثبضٌىك چوڭ ؼبظارالضزىٓ لېٍىپ لبٌّىؽبْ
ئىسىِ .بي ـ زۇَٔبؼب ئۆظىٕي ئۇضِىؽبْ ،زۇَٔب ـەھۋەرٍىطىگە ۋە ضاھەد ـ پبضاؼەرىە ثېطىٍّىگەْ
ھبٌەرزە ،ئبززى ٌ رۇضِۇؾ وەچۈضزى .ئۇ وۆپ ضوظا رۇربرزي .ئېَزىٍىفىچە ،ئۇٔىڭ ِەزىٕىسە ذوضِب ۋە
ئۈظۈٍِەض ثبض ،ئورزۇضىؽىسا ؼۇ ئېمىپ رۇضىسىؽبْ وبرزب ثىط ِېۋىٍىه ثېؽي ثبض ئىسى .ثىط وۈٔي ئۇ
ثېؽىسىىي زەضەذٍەضٔىڭ ؼبٍىؽىسا ٔبِبظ ئولۇۋارمبْ چبؼسا ،ضەڭساض پەٍٍىه ثىط لۇؾ ئۇٔىڭ
ئبٌسېسىٓ ئۇچۇپ وەرزي ،ئۇٔىڭ زىممىزي ثۆٌۈٔۈپ وېزىپ ،لبٔچە ضەوئەد ٔبِبظ ئولۇؼبٍٔىمىٕي
ئەؼٍىَەٌّەً لبٌسىٍ - ،ب ضەؼۇٌۇٌالھ! ۋەزە ثېطىّۀىي ،ثۇ ثبؼٕي ئبٌالھ ربئبالٔىڭ ٍوٌىسا ؼەزىمە
لىٍىۋېزىّەْ.
ئەثۇ رەٌھە ۋە ئۇِّۇ ؼۇٌەٍُ ثبـمىالضؼب ئۈٌگە ثۇالضٌىك ثىط ھەلىمىٌ ئىؽالِىٌ ئبئىٍە لۇضۇپ،
ثبضٌىمىٕي پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِؽبِ ،ۇؼۇٌّبٔالضؼب ۋە ئىؽالَ ئىفٍىطىؽب ثېؽىفٍىسى .پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالَ زائىُ ئۇالضٔىڭ ئۆٍىگە وېٍىپ رۇضارزي .ثەظىسە ٔبِبظ ۋالزي وېٍىپ لبٌؽب ،ئۇِّۇ
ؼۇٌەٍُ ثەضگەْ ثىط پبالظٔىڭ ئۈؼزىسە ٔبِبظ ئولۇٍززي .ثەظى چۈؾ ۋ الىزٍىطى ئۇالضٔىڭ ئۆٍىسە
ٍېزىپ ئبضاَ ئبالرزي .ئۇ ئۇذٍىؽبْ چبؼسا ،ئۇِّۇ ؼۇٌەٍُ ئۇٔىڭ پىفبٔىؽىسىىي رەضٌەضٔي
ؼۈضرەرزي .ثىط لېزىُ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ چۈـٍۈن ئۇٍمىؽىسىٓ ئوٍؽىٕىپ ،ئۇٔىڭسىٓ:
 ئي ئۇِّۇ ؼۇٌەٍُ! ٔېّە لىٍىۋارىؽەْ؟  -زەپ ؼوضىسى.ِەْ رەض ربِچىٍى طىٕي ؼىعزىٓ چىممبْ ثەضىىەد ھېؽبثالپ ،ؼۈضىزىۋارىّەْ - ،زەپ عبۋاةثەضزى ئۇ.
ٍۀە ثىط لېزىُ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئۇالضٔىڭ ئۆٍىگە ثبضزى .ئۇِّۇ ؼۇٌەٍُ ئۇٔىڭؽب ذوضِب
ۋە ؼېطىك ِبً ثىٍەْ زاؼزىربْ ؼبٌسى ،ئەِّب پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئۇٔىڭؽب ئېؽىع رەگّىسى،
ئۇ ض وظا رۇرۇۋاٌؽبْ ئىسى .ئۇ پبد ـ پبد ئوؼٍي ئۀەؼزىٓ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب ربؼبضالپ
ذوضِب ئەۋەرىپ رۇضارزي .ثبـمىالض پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئۇِّۇ ؼۇٌەٍّگە ۋە ئۇٔىڭ
ئبئىٍىؽىگە ئبالھىسە ھېؽساـٍىك لىٍىسىؽبٍٔىمىٕي ثبٍمبپ ،ئۇٔىڭ ؼەۋەثىٕي ؼوضىؽىٕىسا ،ئۇ:
 ئ ۇِّۇ ؼۇٌەٍّٕىڭ لېطىٕسىفي ِېٕىڭ ٍېٕىّسا ئۆٌزۈضۈٌگەْ - ،زەپ عبۋاة ثەضگەْ ئىسى.ئۇِّۇ ؼۇٌەٍّٕىڭ ئۇِّۇ ھەضاَ زەپ ئبرىٍىسىؽبْ ثىط ھەِفىطىؽي ثبض ثوٌۇپ ،ئۇ ِەـھۇض
ؼبھبثە ئۇثبزە ئىجٕي ؼبِىزٕىڭ ئبٍبٌي ئىسى .ئۇِّۇ ھەضاَ ثىط زېڭىع ئۇضۇـىسا زېڭىعزا ئۆٌۈپ
وېزىپ ،ؼېپطۇؼمب زەپٕە لىٍىٕؽبْ ئىسى .ئۇِّۇ ؼۇٌەٍّٕىڭ ٍوٌسىفي ئەثۇ رەٌھەِۇ ئۈچىٕچي
ذەٌىفە ئوؼّبٕٔىڭ زەۋضىسە ثىط زېڭىع ئۇضۇـىسا ـېھىذ ثوٌۇپ ،زېڭىعؼب زەپٕە لىٍىٕسى.
ئۇِّۇ ؼۇٌەٍّّۇ ئۇضۇـالضزىىي ؼەٍطىزي ۋە لەھطىّبٍٔىمٍىطى ثىٍەْ رؤۇٌؽبْ ئىسى .ئوھۇز
ؼبظىزي عەضٍبٔىسا ،ئۇ وۆڭٍىىىٕىڭ لېزىؽب ثىط ذۀغەضٔي ئېؽىپ ٍۈضۈپٍ ،بضىساضالضؼب ؼۇ ثەضزى،
ھبٌىسىٓ ذەۋەض ئبٌسى .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب لىٍىٕؽبْ ھۇعۇِالض ثەن وۈچىَىپ وەرىەْ
چبؼسا ،ثبض وۈچي ثىٍەْ ئۇٔي لوؼسېسى .ذۀسەن ؼبظىزىسا ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئۇٔىڭ ثىط
ذۀغەض وۆرۈضۈۋاٌؽبٍٔىمىٕي وۆضۈپ ،ئۇٔي ٔېّە لىٍىسىؽبٍٔىمىٕي ؼوضىسى ،ئۇ:
 -ثۇٔي ؼبظارزىٓ لبچمبٔالضؼب لبضـي رەٍَبضالپ لوٍسۇَ - ،زېسى.
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 ئبٌالھ ـۇ ئبضلىٍىك ؼۀسىٓ ضاظى ثوٌؽۇْ!  -زېسى پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ.ثەذزؽىعٌىه ۋە لىَىٕچىٍىممب زۇچ وەٌگەْ وۈٍٔەضزە ،ئۇِّۇ ؼۇٌەٍُ ئبعبٍىپ ئېؽىط ثېؽىك ۋە
چىساِچبٍٔىمىٕي ٔبِبٍبْ لىٍسىٍ .وٌسىفي ِېۋىٍىه ثبؼمب لبضاؾ ئۈچۈْ چىمىپ وەرىۀسە ،ئۇٔىڭ
وىچىه ئوؼٍي ئۆِەٍط وېؽەي ثىٍەْ ئۆٌۈپ وەرزي ،ئۇ ثبٌىؽىٕي ٍۇٍۇپ ،وېپۀٍىسى ،ئۆٍىسىىي
ثبـمىالضؼب ثۇ ئىفٕي ئەثۇ رەٌھەگە ذەۋەض لىٍّبؼٍىمٕي ،ثۇ ئىفٕي ئۆظى ئېَزّبلچي
ثوٌۇۋارمبٍٔىمىٕي ئېَززي .ئۇِّۇ ؼۇٌەٍّٕىڭ ئبثسۇٌالھ ئىؽىٍّىه ٍۀە ثىط ئوؼٍي ثبض ئىسى .ئۇ
ئبثسۇٌالھٕي رۇؼۇپ ثىط ٔەچچە وۈٔسىٓ وېَىٓ ،ثۇۋالٕي ئۀەؼىە لوـۇپ ،ثىط ربؼبض ذوضِب ثىٍەْ
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ لېفىؽب ئەۋەرزي .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ثۇۋالٕي ٍورىؽىؽب
ئوٌزۇضؼۇظزى ،ذوضِىٕي ٍۇِفبق چبٍٕبپ ،ئبٔسىٓ ثۇۋالٕىڭ ئېؽىعىؽب ؼېٍىپ لوٍسى .ثوۋاق
ذوضِىٕي ٌەظظەرٍىٕىپ ـوضاـمب ثبـٍىسى ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ:
 ئۀؽبضىالض پەلەد ذوضِىٕي ٍبذفي وۆضىسۇ - ،زېسى .ئبثسۇٌالھ چوڭ ثوٌسى ،وېَىٓ ئۇٔىڭٍەرزە ثبٌىؽىٕىڭ ھەِّىؽىال لۇضئبٕٔي ٍبزٌىؽبْ ئىسى.
ئۇِّۇ ؼۇٌەٍُ ثىط ئۈٌگىٍىه ِۇؼۇٌّبْ ،ئۈٌگىٍىه ئبٍبي ۋە ئۈٌگىٍىه ئبٔب ئىسى .ئۇٔىڭ ئبٌالھمب
ئبعبٍىپ وۈچٍۈن ۋە رەۋضۀّەغ ئىّبٔي ثبض ئىسى .ئۇ ئېفىپ ـ رېفىپ رۇضؼبْ ِبي ـ زۇَٔبٔىڭ ۋە
ضاھەد ـ پبضاؼەرٕىڭ ئۆظىٕىڭ ئىّبٔىؽب ۋە ثبٌىٍىطىٕي رەضثىَىٍىفىگە روؼبٌؽۇ ثوٌۇـمب ٍوي لوٍّىسى.
ئۇ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب ٔبھبٍىزي ئىرالغ لىٍؽبْ ثوٌۇپ ،ئوؼٍي ئۀەؼٕي ئۇٔىڭ
ذىعِىزىٕي لىٍىفمب ئبرىسى .ئۇ ثبٌىٍىطىٕي ئوثساْ رەضثىَىٍەؾ ِەؼئۇٌىَىزىٕي ئۈؼزىگە ئبٌسى.
پەلەد ئبٌالھٕىڭ ضاظىٍىمي ئۈچۈْ ٍبـبٍسىؽبْ ھەلىمىٌ ثىط ئىؽالِي عەِئىَەد لۇضۇـزب ،ثبـمب
ِۇؼۇٌّبٔالض ثىٍەْ ئېؽىطچىٍىك ۋە ذۇـبٌٍىمالضزىٓ رەڭ ثەھطىّەْ ثوٌۇپ ،ئىغزىّبئىٌ ھبٍبرزب
چوڭ ضوي ئوٍٕىسى.
-4788عۇئبي :سۇِەٍغە ثىٕحي ِىٍھبْ سەصىَەٌالھۇ ئۀھبٔىڭ پەصىٍىحي
عبثىط ئىجٕي ئبثسۇٌالھ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇِب ضىۋاٍەد لىٍىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەِْ :ەْ چۈـۈِسە عۀٕەرىە وىطىپزىّەْ ،لبضىؽبَ ،ئەثۇ رەٌھۀىڭ ئبٍبٌي
(ئۀەؼٕىڭ ئبٔىؽي) ضۇِەٍؽە (عۀٕەرزە) رۇضؼىسەن( .ثۇذبضى)3679 :
ئۀەغ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ِۇٔساق زېگەْ:
عۀٕەرىە وىطگەْ ۋالزىّسا ثىطىٕىڭ ئبٍبغ رىۋىفىٕي ئبڭالپ” :ثۇ وىُ؟ “زەپ ؼوضىؽبٔىسىُ،
ِبڭب” :ثۇ ِىٍھبٕٔىڭ لىعى ؼۇِەٍؽب“ زەپ عبۋاة ثېطىٍسىِ( .ۇؼٍىُ)2456 :
-4781عۇئبي :ئەعّب ثىٕحي ئەثۇ ثەوشى سەصىَەٌالھۇ ئۀھبٔىڭ ھبٍبجي
ئەؼّب ثىٕزي ئەثۇ ثەوطى ،ھبٍب رىسا وىفىٕىڭ زىٍىٕي ؼۆٍۈٔسۈضگىسەن پەظىٍەد ،ئبضرۇلچىٍىك
ۋە ئۇٌۇؼٍۇلٕي ئۆظىگە ِۇعەؼؽەَ لىٍؽبْ ثىط ئبٍبٌسۇض .چۈٔىي ئۆظى ثوٌؽب پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئەڭ ٍېمىٓ زوؼزي ئەثۇ ثەوطى ؼىسزىمٕىڭ ٍۀي ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالِسىٓ وَېىٕىي ذەٌىپىؽي ئەثۇ ثەوطىٕىڭ لىعىسۇض .ئۇٔىڭ لىع لېطىٕسىفي ثوٌؽب
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئبٍبٌي ئبٔىّىع ھەظضىزي ئبئىفەزۇض .ئۇٔسىٓ ثبـمب ئۇٔىڭ ثوۋىؽي،
ٍۀي ئەثۇ ثەوطىٕىڭ ئبرىؽي ئەثۇ ئەرىَك .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ٍبضزەِچىؽي ثوٌؽبْ ئېطى
ظۇثەٍط ئىجٕي ئەۋۋاَ ۋە ئوؼٍي ئبثسۇٌ الھ ئىجٕي ظۇثەٍط ؼبھبثىالضزىٕسۇض (ئبٌالھ ئۇالضزىٓ ضاظى
ثوٌؽۇْ!) .ئۇٔىڭ ثبـمىالضؼب چېزىٍؽبْ ـەضىپىٕي لوٍۇپ ئەثۇ ثەوطىٕىڭ لىعى ئەؼّب
ثوٌؽبٍٔىمىٕىڭ ئۆظىال ئۇٔىڭ ـەضەپٍىٕىفىگە ٍېزەضٌىىزۇض.
ئەؼّب زەؼٍەپ ئىّبْ ئېَزمبٔالضزىٓ ثىطى ثوٌۇپ ،ئۇٔىڭسىٓ ثۇضۇْ پەلەد  17ئبزەَ ئىّبْ
ئېَزمبْ ئىسى .ئەؼّب ٍۀە « ئىىىي ثەٌۋاغ ئىگىؽي» زېگەْ ٔبِؽىّۇ ئىگە ثوٌؽبْ ثىط پەظىٍەد
ئىگىؽي ثوٌۇپ ،ئۇ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ثىٍەْ ئبرىؽي ِەزىٕىگە ھىغطەد لىٍىسىؽبْ وۈٔي
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ئۇالضؼب ئوظۇلٍۇق ۋە ؼۇ رەٍَبضالپ ثېطىپ ،ثۇ ٔەضؼىٍەضٔي ربڭىسىؽبْ ٔەضؼە ربپبٌّىؽبٔسا ئۆظىٕىڭ
ثەٌۋىؽىٕي ئورزۇضىسىٓ ٍىطرىپ ثىط پبضچىؽىسا ئوظۇق ذبٌزىؽىٕيٍ ،ۀە ثىطىسە روٌۇِٕي ثبؼٍىؽبٔسا
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئۇٔىڭ ئۈچۈْ ئبٌالھزىٓ عۀٕەرزە ئىىىي ثەٌۋاغ ثېطىفىە زۇئب لىٍؽبْ،
ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇ «ئىىىي ثەٌۋاغ ئىگىؽي» زېگەْ ٔبِؽب ئىگە ثوٌؽبْ.
ئۇ ظۇثەٍط ئىجٕي ئەۋۋاَ ثىٍەْ ٔىىبھالٔؽبٔسا ظۇثەٍط ثوٌؽب لوٌىسا ٔە ذىعِىزىٕي لىٍىسىؽبْ
ذىعِەرچىؽي ٔە ثىط ئېزىسىٓ ثبـمب ئبئىٍىؽىٕي ثبٍبـبد لىٍؽۇزەن ِبي ـ زۇَٔبؼي ٍوق وەِجىؽەي
ٍىگىذ ئىسى .ثىطاق ئەؼّب ئۇٔىڭ ئۈچۈْ ثەوال ٍبذفي ثىط ئبٍبي ئىسى ،ئەؼّب زائىُ ئۇٔىڭ
ذىعِىزىٕي لىٍىپ ئېزىٕي ٍېزىٍەٍززي ،ئۇٔي ئورٍىزىپ ،ھەٌەپ ئېزىپ ثېطىؿ ئۈچۈْ زأالضٔي
ٍۀچىَززي .ئبٌالھ ئۇالضؼب وەڭچىٍىه ئبرب لىٍىپ ئۇالضٔي ؼبھبثىٍەضٔىڭ ئەڭ ثبٍٍىطىٕىڭ لبربضىسىٓ
لىٍؽبٔؽب لەزەض ئۇ ـۇ ھبٌەرزە ٍبـىسى.
ئەؼّبٔىڭ زىٕىٕي ؼبلالپ لېٍىؿ ئۈچۈْ ئبٌالھ ۋە ئبٌالھٕىڭ پەٍؽەِجىطى رەضەپىە ھىغطەد
لىٍىؿ پۇضؼىزىگە ئېطىفىەْ ۋالىزٍىطى زەي ئۇٔىڭ ئوؼٍي ظۇثەٍطگە ثوٌؽبْ ھبِىٍىٍىه
ِەظگىٍىٕىڭ ئبذىطٌىطىؽب روؼطا وەٌسى ،ئۇ ئەھۋاٌىٕىڭ ثۇٔچىٍىه لىَىٕچىٍىمىسىٓ لوضلّبً
ؼەپەضگە ئبرالٔسى .ئۇ زەي ِەزىٕىسىىي لۇثب ِەؼغىسى ثبض وۀزىە ٍېزىپ ثبضؼبٔسا وۆظى ٍوضۇزى.
ِۇؼۇٌّبٔالض ذۇـبٌٍىٕىپ رەوجىط ۋە رەھٍىً ئېَزىفزي ،چۈٔىي رۇؼۇٌؽبْ ثۇ ثوۋاق ِەزىٕىگە
ھىغطەد لىٍؽۇچىالضٔىڭ ئىچىسە رۇٔغي رۇؼۇٌؽبْ ثوۋاق ئىسى .ئەؼّب ئوؼٍي ئبثسۇٌالھ ظۇثەٍطٔي
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھى ؽؽبالِٕىڭ لېفىؽب ئېٍىپ ثېطىپ ئۇٔىڭ لۇچىمىؽب لوٍسى .پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالَ ِۇثبضەن رۈوطىىٍىطى ثىٍەْ ثبٌىٕي ئېؽىعالٔسۇضزى ۋە زۇئب لىٍسى .ثۇ ثبٌىٕىڭ
لوضؼىمىؽب وىطگەْ رۇٔغي ٔەضؼە پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ِۇثبضەن رۈوطىىي ثوٌسى.
ئەؼّبزا ئەضٌەضزىّۇ ئبظ رېپىٍى سىؽبْ ئەلىً ـ ئىسضان ۋە پەظىٍەد ،ئۇٌۇؼٍۇق ؼۈپەرٍىطى ثبض
ئىسى .ئۇٔىڭ ؼېرىٍَىىي ثوٌؽب ئۈٌگە لىٍؽۇزەن زەضىغىسە ئىسى ،ثۇ ھەلزە ئوؼٍي ئبثسۇٌالھ
ِۇٔساق زېگەِْ :ەْ ھبِّبَ ئبئىفە ۋە ئبٔبِسەن ؼېري وىفىٕي وۆضِىسىُ ،ثىطاق ثۇ ئىىىىؽىٕىڭ
ؼېرىٍَىىي ئوذفىّبٍززي ،ھبِّبَ ئ بئىفە ثوٌؽب ٔەضؼىٍەضٔي ٍىؽىپ لوٍۇپ ھبعەرّۀٍەضگە
ٍەرىۈزەن ثوٌؽبٔسا ئبٔسىٓ ثېطەرزي ،ئبٔبَ ثوٌؽب ئەرىگە ھېچٕېّە لبٌسۇضِبٍززي.
ئەؼّب ھەضلبٔساق لىَىٓ ئەھۋاٌسىّۇ ئىفالضٔي ٍبذفي ثىط رەضەپ لىالالٍسىؽبْ ئەلىً ئىگىؽي
ئىسى .ئبرىؽي ئەثۇ ثەوطى ئەٍٕي ظاِبٔسا پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب ھەِطاھ ثوٌۇپ ِەزىٕىگە
ھىغطەد لىٍؽبٔسا ئۆٍىسە ثبض ثبضٌىك ِبي ـ ِۈٌىىٕي ثىٍٍە ئېٍىپ ِبڭؽبْ ئىسى ،ئۇٔىڭ ئېٍىپ
ِبڭؽبْ ِېٍىٕىڭ ؼبٔي ئبٌزە ِىڭ زىطھەَ ثوٌۇپ ئۇ ئبئىٍىؽىسىىىٍەض ئۈچۈْ ھېچٕېّە لبٌسۇضِىؽبْ
ئىسى.
ربضىد ئەؼّبٔىڭ ھبٍبرىسىىي ٔۇضؼۇْ ئبال ھىسە وۆضۈٔۈـٍەضٔي ئۇٔزۇپ لبٌسى زېگۀسىّۇ ،ئۇٔىڭ
ئوؼٍي ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ظۇثەٍط ثىٍەْ ئبذىطلي لېزىّمي ئۇچطۇـىفي ۋە ثۇ ئۇچطىفىفزب ٔبِبٍۀسە
ثوٌؽبْ ئۇٔىڭ ئۆرىۈض ئەلٍي ،وەؼىىٓ پوظىزؽىَىؽي ۋە وۈچٍۈن ئىّبٔىٕىڭ ؼۆھجەرزىىي
ئىپبزىؽىٕي ھەضگىع ئۇٔزۇپ لبٌّبٍسۇ .ثۇ ۋەلەٌىه ِۇٔساق ئىسى:
ٍەظىس ئىجٕي ِۇئبۋىَە ۋاپبد ثوٌؽبٔسىٓ وېَىٓ ئەؼّبٔىڭ ئوؼٍي ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ظۇثەٍطگە
ھىغبظِ ،ىؽىط ،ئىطاق ،ذۇضاؼبْ ،ـبَ زىَبضٌىطىٕىڭ وۆپٍىگەْ عبٍٍىطىسىىي ِۇؼۇٌّبٔالض ثەٍئەد
لىٍسى .ئبضىسىٓ ئۇظۇْ ئۆرّەً ئۇِەٍَە عەِەرىسىىىٍەض ھەعبط ئىجىٕي ٍۈؼۈؾ ؼەلەـىَٕىڭ
لوِبٔسأٍىمىسا ئبثسۇٌالھمب لبضـي ظوض لوـۇْ ِبڭسۇضزى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئىىىي رەضەپ ئورزۇضىؽىسا
وەؼىىٓ عەڭ ثبـالٔسى .ئۇ عەڭسە ئۆظىگە ذبغ ثبرۇضٌۇق ۋە چەۋۀساظٌىك ثىٍەْ لەھطىّبٔالضچە
ئۇضۇؾ لىٍسىٌ .ېىىٓ ئۇٔىڭ ئەرطاپىسىىىٍەض پەٍسىٓ ـ پەً ئۇٔىڭسىٓ ئبٍطىٍىفمب ثبـٍىسى .ئۇ
ئبذىطىسا ئبٌالھٕىڭ ئۆٍي ثىٍەْ پبٔبھالٔسىٍ ،ۀي ئۇ ثىط لبٔچە وىفىٍىطى ثىٍەْ ِۇلەززەغ
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وەثىٕىڭ ئىچىسە لوؼسىٕىفمب ِەعجۇض ثوٌسى.
ئۇ ـېھىذ ثوٌۇـزىٓ ثىط لبٔچە ؼبئەد ئىٍگىطى ئبٔىؽي ئەؼّبٔىڭ لېفىؽب وەٌسى ،ثۇ چبؼسا
ئەؼّب وۆظى رۇرۇٌۇپ ٍبـىٕىپ لبٌؽبْ ئىسى .ئبٔىؽي ئۇٔىڭ ھەق ئۈؼزىسە ئۆٌگىٕىگە لەرئي
ئىچىّٕبٍسىؽبٍٔىمىٕي ثىٍسۈضزى ۋە رەضثىَە رەؼەٌٍي ثەضزى .ئبثسۇٌالھ ؼبۋۇرىٕي ؼىٍىۋىزىپ ئۇظۇْ
ئىفزبٕٔي وەٍسى ۋە عەڭٕي زاۋاِالـزۇضۇؾ ئۈچۈْ ھەضەَ رەضەپىە لبضاپ ٍۈضۈپ وەرزي .ـۇ وۈٔي
لۇٍبؾ پبرّبً رۇضۇپال ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ظۇثەٍط ـېھىذ لىٍىٕسى .ئۇٔىڭ ـېھىذ لىٍىٕؽبٍٔىمىؽب ئوْ
ٔەچچە وۈْ ئۆرۈپ ئبٔىؽي ئەؼّب ثىٕزي ئەثۇ ثەوطىّۇ ۋاپبد ثوٌسى .ئۇ ٍۈظ ٍىً ئۆِۈض وۆضگەْ،
ثىطەض ربي چىفي چۈـّىگەْ ،ئەلٍىسىٓ ھېچ وېزىپ لبٌّىؽبْ ئبٍبي ئىسى( .ئبٌالھ ئۇٔىڭسىٓ ضاظى
ثوٌؽۇْ!)
-4787عۇئبي :ئەعّب ثىٕحي ئەثۇ ثەوشى سەصىَەٌالھۇ ئۀھبٔىڭ پەصىٍىحي
ۋەھت ئىجٕي وەٍؽبٔسىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :ـبَ ذەٌمي ئىجٕي ظۇثەٍط ضەظىَەٌالھۇ
ئۀھۇِبٔي :ئىىىي ثەٌجبؼٍىك ئبٍبٌٕىڭ ئوؼٍي ،زەپ ِەؼرىطە لىٍىفبرزي .ئبٔىؽي (ئەؼّب
ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب) ئوؼٍىؽب :ئي ئوؼٍۇَ! ئۇالض ؼېٕي ئىىىي ثەٌجبغ ثىٍەْ ِەؼرىطە لىٍىفىۋارىسۇ.
ؼەْ ئۇ ئىىىي ثەٌجبؼٕىڭ ھېىبٍىؽىٕي ثىٍەِؽەْ؟ ِەْ ثەٌجېؽىّٕي ئىىىي پبضچە لىٍىپ ،ثىطىسە
پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ رۇٌۇِىٕىڭ ئبؼعىٕيٍ ،ۀە ثىطىسە زاؼزىرىٕىٕي
ثبؼٍىؽبْ ئىسىُ ،زېسى .ـۇٔىڭسىٓ وېَىٓ ،ذەٌك ئۇٔي ٍۀە ِەؼرىطە لىٍؽب ،ئىجٕي ظۇثەٍط
ئۇالضؼبِ :ەؼرىطە لىٍىۋېطىڭالض .اٌٍۀىڭ ٔبِي ثىٍەْ لەؼەِىي ،پۈرۈْ ئەٍت ؼىٍەضزە ،زەپ
عبۋاة ثېطەرزي( .ثۇذبضى)5388 :
-4784عۇئبي :صەٍذ ئىجٕي ھبسىغە سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەصىٍىحي
ئىجٕي ـىھبة ِۇٔساق زېگەْ :ظەٍس ئىجٕي ھبضىؽە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ رۇٔغي ِۇؼۇٌّبْ ثوٌؽبْ
وىفي ئىسى( .ئەٌىەثىط):4653
(ظەٍسٔىڭ ثىط رۇؼمىٕي) عەثەٌە ئىجٕي ھبضىؽە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ِۇٔساق زېگەْ :پەٍؽەِجەض
ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ ٍېٕىؽب وېٍىپ :ئي ضەؼۇٌۇٌالھ! لېطىٕسىفىُ ظەٍسٔي ِەْ ثىٍەْ
وەرىىٍي لوً ،زېگۀىسىُ ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ :ئۇ ئۀە ،ئۆظى ذبٌىؽب ،ئېٍىپ وەرىىِٓ ،ەْ
روؼّبٍّەْ ،زېسى .ثېطىپ ظەٍسوە ئېَزمبٔىسىُ ،ئۇ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ٍېٕىؽب وېٍىپ:
ئي ضەؼۇٌۇٌالھ! ِەْ ؼېٕي ھېچىىّگە رەڭ لىٍّبٍّەْ ،زېسى .وېَىٕچە ،ئۇٔىڭ پىىطىٕىڭ
ِېٕىڭىىسىٓ روؼطا ئىىۀٍىىىٕي ثىٍىپ ٍەرزىُ( .رىطِىعى)3825 :
-4783عۇئبي :ئۇعبِە ئىجٕي صەٍذ سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ھبٍبجي
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ھبٍبري ؼەَ ئۀسىفىٍىه وەٍپىَبد ثىٍەْ ِۇؼىجەد ۋە زىٕٕي
رەـۋىك لىٍىفٕىڭ ِەؼئۇٌىَىزي گىطەٌىفىپ وەرىەْ ِۇضەوىەپ ھبٍبد ئىسىِ .ۇـۇ وۈٍٔەضز ە
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب :ئۇِّۇ ئەٍّەْ ثىط ئوؼۇي رۇؼسى ،زېگەْ ثىط ذوؾ ذەۋەض
ٍەرىۈظۈٌسى .ثۇ ذەۋەضزىٓ ئۇ ٔبھبٍىزي ؼۆٍۈٔسى .ثۇ ثەذزٍىه ثبال ظەٍسٔىڭ ئوؼٍي ئۇؼبِە ئىسى.
ثۇ ثبٌىٕىڭ ئبٔىؽي ئۇِّۇ ئەٍّەْ «ثەضوەرۇي ھەثەـىَە» زەپ ئبربٌؽبْ ئبٍبي ئىسى .ئۇ پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئبٔىؽي ئبِىٕۀىڭ ذىعِەرىبضى ثوٌۇپ ،ئبِىٕە ھبٍبد ۋالزىسىال پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالِٕي ثبلمبْ ،ئبِىٕە ۋاپبد ثوٌؽبٔسىٓ وېَىّٕۇ ئۇٔىڭؽب ئىگە ثوٌۇپ رەضثىَىٍىگەْ
ئىسى .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئەلٍىگە وەٌگۀسە ئۈظى ئۈچۈْ ئۇِّۇ ئەٍّۀسىٓ ثبـمب ثىط
ئبٔىؽىٕىڭ ثبضٌىمىٕي ثىٍّەٍززي .ئۇ ئۇِّۇ ئەٍّۀٕي ٔبھبٍىزي ثەن ٍبذفي وۆضەرزي ۋە« :ئۇِّۇ
ئەٍّەْ ِېٕىڭ ئبٔبِسىٓ وېَىٕىي ئبٔبَ ،ئبئىٍەِسىٓ ِبڭب لبٌؽبْ ثىطزىٓ ثىط ئبزىّىُ» زەٍززي.
زېّەن ،ثۇ ثبٌىٕىڭ ئبٔىؽي ئۇِّۇ ئەٍّەْ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ٍبذفي وۆضىسىؽبْ
ئبزىّي ثوٌؽىٕىؽب ئوذفبؾ ،زازىؽي ظەٍسِۇ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئۇٔىڭؽب پەٍؽەِجەضٌىه
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وېٍىفزىٓ ثۇضۇْ ثېمىۋاٌؽبْ ثبٌىؽي ،ئۇٔىڭ ؼىطٌىطىٕي ؼبلٍىؽۇچي زوؼزي ،ئبئىٍىؽىٕىڭ ثىط
ئەظاؼي ،ئىؽالِسىٓ وېَىّٕۇ وىفىٍەضٔىڭ ئىچىسە پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئۈچۈْ ئەڭ
ؼۆٍۈٍِى ىي ئىسى .ئۇؼبِۀىڭ رۇؼۇٌۇـي ِۇؼۇٌّبٔالضٔىّۇ ذوؾ لىٍسى .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ
ئۇؼبِۀي پۈرۈْ زۇَٔب لىعؼبٔؽۇزەن زەضىغىسە ٍبذفي وۆضەرزي .ئۇؼبِە پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ٔەۋضىؽي ھەؼەْ ثىٍەْ ٍبؾ عەھەرزە پەضلٍۀّەٍززي .ھەؼەْ ئبقٔ ،ۇضٌۇق،
چىطاٍٍىك ثوٌۇپ ذۇززى پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب ئوذفبٍززي .ئۇؼبِە ثوٌؽب ئۆڭي لبضا ،ثۇضٔي
پبٔبق ثوٌۇپ ھەثەـىؽزبٍٔىك ئبٔىؽىؽب ئوذفبٍززيٌ .ېىىٓ ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ٍبذفي
وۆضۈـزە ثۇ ئىىىىؽىٕىڭ ئبضىٍىمىٕي ئبٍطىّبٍززي .ھەؼۀٕي ثىط ٍورۇؼىؽب ،ئۇؼبِۀي ٍۀە ثىط
ٍورۇؼىؽب ئوٌزۇضؼۇظىۋىٍىپ « :ئي ئبٌالھ! ِەْ ثۇالضٔي ٍبذفي وۆضىّەْ .ؼۀّۇ ٍبذفي وۆضؼەڭ»
زەٍززي .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئۇؼبِۀي وىچىىىسە ٍبذفي وۆضگىٕىسەن چوڭ ثوٌؽبٔسىّۇ
ٍبذفي وۆضزى.
ئۇؼبِۀىڭ ئۆؼۈپ ٍېزىٍىفىگە ئەگىفىپ ئۇٔىڭسا پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ٍبذفي
وۆضۈـىگە الٍىك گۈظەي ذۇٌك ،ئېؽىً ئەذاللالض ٔبِەٍۀسە ثوٌۇـمب ثبـٍىسى .ئۇ ٔبھبٍىزي ظېطەن،
لەٍؽەض ،رەزثىطٌىه ،زىَبٔەرٍىه ،چىمىفمبق ،رەلۋا ۋە پەضھىعوبض ئىسى.
ذۀسەن ئۇضۇـي ثوٌؽبْ چبؼسا ئۇ ٍۀە ؼبھبثىٍەضٔىڭ ثبٌىٍىطىسىٓ ثىطلبٔچىؽي ثىٍەْ ثىطگە
وەٌسى .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئۇٔىڭؽب ضەھىّي وېٍىپ ،ئۇٔي لوثۇي لىٍسى .ثۇ چبؼسا ئۇ
ئەِسىال ٍ 15بـزب ئىسى .زېّەن ئۇ ٍ 15ېفىسا ئبٌالھ ٍوٌىسا عىھبز لىٍىپ لىٍىچ وۆرۈضزى.
ھۇٔەٍٓ عېڭىسە ِۇؼۇٌّبٔالض چېىىٕگەْ ۋالزىسا ئۇؼبِە پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ
ربؼىؽي ئبثجبغ ،ربؼىؽىٕىڭ ئوؼٍي ئەثۇ ؼوـَبْ ئىجٕي ھبضىػ ۋە ثبـمب ثىط لبٔچە ھۆضِەرٍىه
ؼبھبثىٍەض ثىٍەْ ثىطگە عەڭ ِەٍسأىسا ِۇؼزەھىەَ رۇضزى .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ثۇ ئبظؼىٕە
ثبرۇض ِۇؼۇٌّبْ گۇضۇھي ثىٍەْ ؼبھبثىٍىطىٕىڭ ِەؼٍۇثىَىزىٕي ؼەٌىجىگە ئۆظگەضرىفىە ۋە لبچمبْ
ِۇؼۇٌّبٔالضٔي ِۇـطىىالضٔىڭ ئبظاثىسىٓ لوؼساپ لىٍىفمب لبزىط ثوٌسى.
ِۇئزە ئۇضۇـىسا ئۇؼبِە زازىؽي ظەٍسٔىڭ ثبٍطىمي ئبؼزىسا عەڭ لىٍسى .ثۇ چبؼسا ئۇٔىڭ
ٍېفي ئوْ ؼەوىىعگىّۇ ٍەرّىگەْ ئىسى .ئۇ زازىؽىٕىڭ ئۆٌۈِىٕي ئۆظ وۆظى ثىٍەْ وۆضزىٌ .ېىىٓ،
ئىطازىؽي ئبعىعالپ رەۋضەپ لبٌّىسى ،ثەٌىي عەئفەض ئىجٕي ئەثۇ ربٌىپٕىڭّۇ ثبٍطىمي ئبؼزىسا عەڭ
لىٍسى .ئۇِۇ ئۇٔىڭ وۆظ ئبٌسىسا ٍىمىٍسى .ئبٔسىٓ وېَىٓ ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ضەۋاھۀىڭ ثبٍطىمي
ئبؼزىسا عەڭ لىٍسى .ئۇِۇ ئىىىي ھەِطاھىؽب لوـۇٌسى ،ئۇٔسىٓ وېَىٓ ذبٌىسٔىڭ ثبٍطىمي ئبؼزىسا
عەڭ لىٍسى ،ئبذىطى ذبٌىس وىچىه لوـۇٕٔي ضۇٍِۇلالضٔىڭ چبڭگىٍىس ىٓ لۇرۇٌسۇضۇپ ئېٍىپ
چىمىپ وەرزي.
ئۇؼبِە زازىؽىٕي ئبٌالھٕىڭ ھۇظۇضىسا زەپ ثىٍىپ ،ئۇٔىڭ پبن عەؼىزىٕي ـبَ چېگىطؼىسا
لبٌسۇضۇپ ،زازىؽي ـېھىذ لىٍىٕؽبْ ئبرمب ِىٕىپ ِەزىٕىگە لبٍزىپ وەٌسى .ھىغىطىَۀىڭ - 11
ٍىٍي پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ضۇٍِۇلالضؼب لبضـي لوـۇْ رەٍَبضالـمب ثۇٍطۇپ ،ئۇؼبِۀي لوِبٔساْ
لىٍسى .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ۋاپبد ثوٌۇپ وەرىۀسىٓ وېَىٓ ئەثۇ ثەوطىگە ثەٍئەد لىٍىؿ
ئىفىّۇ ربِبَ ثوٌۇپ ئبضىسىٓ ئۇظاق ئۆرّەً ئەثۇ ثەوطى ئۇؼبِۀي ِبڭسۇضۇؾ ئىفىٕي ئىغطا
لىٍىفمب ثۇٍطۇق ثەضزى .لوـۇْ ٍبؾ لوِبٔسإٔىڭ ضەھجەضٌىىىسە ٍوٌؽب چىمزي .ئۇٔي ذەٌىپە پىَبزە
ِېڭىپ ئۆظىزىپ لوٍسى .ئۇؼبِە ئۇالؼٍىك ئىسى .لوـۇْ ئىٍگىطىٍىسى ،پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ثبضٌىك ثۇٍطۇلٍىطىٕي ئىغطا لىٍسى .لوـۇٕٔي پەٌەؼزىٕسىىي ثەٌمبئي چىگىطؼي
ۋە زاضۇَ لەٌئەؼىگە چۈـۈضزى .ئۇؼبِە ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ لەٌجىسىٓ ضۇٍِۇلالضٔىڭ ھەٍۋىؽىٕي
ئېٍىپ ربـالپ ،ئۇالضؼب ئبٌسى ثىٍەْ ـبَ زىَبضىِ ،ىؽىط ۋە پۈرۈْ ئبـطىمىٕي لبضا زېڭىعؼب لەزەض
ئىفؽبي لىٍىؿ ٍوٌىٕي ئېچىپ ثەضزى .ئۇؼبِە ،زازىؽي ـېھىذ لىٍىٕؽبْ ئېزىٕىڭ ئۈؼزىگە
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ِىٕىپ ؼبْ – ؼبٔبلؽىع ؼۀىّەد ثىٍەْ لبٍززي ،ھەرزب «ئۇؼبِۀىڭ لوـۇٔىسەن ؼبق لبٍزمبْ ۋە
وۆپ ؼۀىّەد ئبٌؽبْ لوـۇْ ٍوق» زەپ رەضىپٍۀگەْ ئىسى.
ئۇؼبِە پۈرۈْ ھبٍبرىساِ ،ۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ئۇٌۇؼالؾٍ ،بذفي وۆضۈؾ ئوثېىزي ثوٌۇپ ٍبـىسى.
ئۆِەض ئۇؼبِەگە ،ئۆظ ئوؼٍي ئبثسۇٌالھزىٓ وۆپطەن ٔېؽىۋە ثەضزى .ئۆِەض ئۇؼبِۀي ئۇچطارؽب- :
ضەھجىطىّٕي لبضـي ئبٌىّەْ - ،زەٍززي .ئەگەض ثۇٔىڭسىٓ ئەعەثٍۀگەْ ئبزەِٕي وۆضؼە- ،
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئۇٔي ِبڭب لوِبٔساْ لىٍؽبْ ،ـۇڭب ئۇٔي «ضەھجىطىُ» زەٍّەْ - ،زەٍززي.
ئبٌالھ ثۇ ئېؽىً ضوھالضؼب ضەھّەد لىٍؽۇٔىي ،ربضىد پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ
ؼبھبثىٍىطىسىٓ وبرزب ،ئۇٌۇغ ،ئبٌىَغبٔبةِ ،ۇوەِّەي وىفىٍەضٔي وۆضۈپ ثبلّىسى.
-4782عۇئبي :ئۇعبِە ئىجٕي صەٍذ سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەصىٍىحي
ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئۆِەض ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇِبزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :پەٍؽەِجەض
ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ئۇؼبِە ئىجٕي ظەٍس لوِبٔسأٍىمىسا ثىط ضورب ئەؼىەض ئەۋەرزيٌ .ېىىٓ
ثەظىٍەض ظەٍسٔىڭ لوِبٔسأٍىمىؽب ٔبضاظى ثوٌۇپ ،ؼۆظ چۆچەن لىٍىفمب ثبـٍىؽبٔىسى ،ثۇٔىڭسىٓ
ذەۋەض ربپمبْ پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېسى :ئبڭٍىفىّچە ،ئۇؼبِىٕىڭ
لوِبٔساْ ثوٌؽبٍٔىمىؽب ٔبضاظى ثوٌۇپؽىٍەض .ؼىٍەض ئۇٔىڭ ئبرىؽىٕىڭ لوِبٔساْ ثوٌۇـىؽىّۇ ٔبضاظى
ثوٌؽبْ ئىسىڭالض .اٌٍۀىڭ ٔبِي ثىٍەْ لەؼەِىي ،ئۇٔىڭ ئبرىؽي ھەلىمەرۀّۇ لوِبٔساْ ثوٌۇـمب
الٍبلەرٍىه ئىسى ۋە ِېٕىڭ ئەڭ ؼۆٍۈٍِۈن وىفىٍىطىّسىٓ ثىطى ئىسى .ئۇؼبِەِۇ ذۇززى
ئبرىؽىسەن ِېٕىڭ ئەڭ ؼۆٍۈٍِۈن وىفىٍىطىّسىٕسۇض( .ثۇذبضى)3731 :
ِۇ ئّىٍٕەضٔىڭ ئبٔىؽي ئبئىفە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھبزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :پەٍؽەِجەض
ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ئۇؼبِۀىڭ ثۇضٔىٕي ربظىٍّبلچي ثوٌؽبٔىسىِ :ەْ لىالً ،زېسىُ.
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ :ئي ئبئىفە ،ئۇٔىڭؽب وۆٍۈٔگىٓ! چۈٔىي ِەْ ئۇٔىڭؽب ئبِطاق ،زېسى.
(رىطِىعى)3818 :
-4788عۇئبي :صەٍذ ئىجٕي عبثىث سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ھبٍبجي ۋە پەصىٍىحي
ھىغىطٍۀىڭ ئىىىىٕچي ٍىٍي پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ثىٍەْ ٔۇضالٔؽبْ ِەزىٕە ـەھىطى
ثەزىط ئۇضۇـىؽب ھبظىطٌىٕىؿ لىعؼىٍٕىمىؽب چۆِگەْ ئىسى .ثىطاق ئۀؽبضىالضزىٓ ثوٌؽبْ ثۇ ئۆؼّۈض
ٍېفىٕى ڭ وىچىىٍىىي ؼەۋەثىسىٓ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ثىٍەْ ثىطگە ئۇضۇـمب چىمىؿ
ٔېّىزىگە ئېطىفەٌّىگەْ ثوٌؽىّۇ ،ئۇٔىڭ ظىطەوٍىىي ئۇٔي پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ثىٍەْ ثىطگە
ثوٌىسىؽبْ ثبـمب ثىط ٍوٌسىىي پۇضؼەرىە ئېطىفزۈضزى .ثۇ پۇضؼەد لۇضئبٕٔي ٍبزالؾ ۋە ثىٍىُ ئىٍىؿ
لىعؼىٍٕىمىسىٓ ئىجبضەد ئىسى .ئۇ ئۆظىٕىڭ ثۇ ئوٍۇٔي ئبٔىؽىؽب زېۋېسى ئبٔىؽي ثۇٔىڭسىٓ لبرزىك
ذۇـبٌٍىٕىپ وەرزي ۋە ئۇٔي ئەِەٌىَەرىە ئبٍالٔسۇضۇؾ ئۈچۈْ رۇرۇؾ لىٍسى.
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ظەٍسٔىڭ ٍبزلب ئبٌؽبْ ؼۈضىٍىطىسىٓ ثىط لبٔچىٕي ئبڭالپ ثبلزي،
ئۇٔىڭ ئولۇؾ لبئىسىٍىطى ٔبھبٍىزي ٍبذفي ،رەٌەپپۇظٌىطى ئوچۇق ئىسى ،لۇضئبٕٔىڭ ؼۆظٌىطى
ئۇٔىڭ ٌەۋٌىطىسىٓ ذۇززى زۇضزأىٍەضزەن رۆوۈٌۈپ رۇضارزي .ئۇٔىڭ لىٍؽبْ رىالۋىزىسىٓ ئۇٔىڭ
لۇضئبٕٔىڭ ِۀىؽىٕي ٔبھبٍىزي ٍبذفي لوثۇي لىٍؽبٍٔىمي ،پۈرىۈي ۋۇعۇزىؽىچە رەؼىط لىٍؽبٍٔىمي
ثىٍىٕىپ رۇضارزي .ثۇالضٔي وۆضگەْ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ظەٍسزىٓ چەوؽىع ؼۆٍىٕىپ وەرزي،
چۈٔىي پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ،ظەٍسٔىڭ ئۇٔىڭ لوۋِي رەضىپٍىگىٕىسىّٕۇ ئبضرۇق ئىىۀٍىىىٕي
ثبٍمىؽبْ ئىسى .ظەٍسٔىڭ ٍېعىفمب ِبھىطٌىمي ئۇٔىڭ ؼۆٍۈٔىفىٕي ٍۀە ثىط ھەؼؽە ئبـۇضزى.
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ظەٍسلب لبضاپ:
 ئي ظەٍس ؼەْ ِېٕىڭ ئوضٔۇِسا ٍەھۇزىٌ رىٍىٕي ئۆگۀگىٓ! ِەْ ئۇالضؼب ربظا ئىفۀچلىالٌّبٍسىىۀّەْ - ،زېسى.
 -ثوٌىسۇ ،ئي ئبٌالھٕىڭ پەٍؽەِجىطى!  -زېسى ظەٍس.
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ِبٔب ـۇٔىڭسىٓ ئېزىجبضەْ ظەٍس ئىجطاْ رىٍىٕي ئۆگىٕىفىە ثبـٍىسى ۋە لىؽمب ثىط ِەظگىً
ئىچىسىال ئۇ رىٍٕي پۇذزب ئېگىٍىپ ثوٌسى .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ٍەھۇزىَالضؼب ِەوزۇپ
ٍوٌٍىّبلچي ثوٌؽب ئۇ ثۇ ِەوزۇپالضٔي ٍبظارزي ھەَ ٍەھۇزىَالضٔىڭ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب ٍبظؼبْ
ِەوزۇپٍىطىٕىّۇ ئولۇپ ثېطەرزي .وېَىٓ ئۇ ٍۀە ؼۈضٍبٔي رىٍىٕىّۇ ئۆگۀسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ثۇ ٍبؾ
ٍىگىذ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ رەضعىّبٔي ثوٌۇپ لبٌسى.
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ظەٍسٔىڭ ؼبٌّبلٍىمي ،ئەؼزبٍىسىٍٍىمي ۋە ئىفۀچٍىه ئىىۀٍىىىٕي
ثبٍمىؽبٔسىٓ وېَىٓ ئۇٔىڭؽب ئبٌالھزىٓ ئۆظىگە چۈـىسىؽبْ ۋەھىَٕي ذبرىطىٍەٍسىؽبْ وبرىپ لىٍسى.
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِ ٕىڭ زىٍىؽب ثىطەض ۋەھىٌ ٔبظىً لىٍىٕؽىال ئۇ ظەٍسوە« :ئي ظەٍسٍ ،بظ!»
زەٍززي ،ئۇ ٍبظارزي .ظەٍس لۇضئبٕٔىڭ ئبٍەرٍىطىٕي ذبرىطىٍەؾ ثىٍەْ ثىطگە ئۆؼۈپ ٍېزىٍسى .ئۇ
لۇضئبٕٔي پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئبؼعىسىٓ ئۇٔىڭ چۈـۈؾ ؼەۋەثٍىطى ثىٍەْ لوـۇپ ئەڭ
ٍېڭي ھبٌەرزە ئبالرزي ـ زە ،زىٍي لۇضئبٕٔىڭ ٔۇضى ثىٍەْ ثبضؼبٔچە وۈچٍۈن ھىساٍەرىە ئىگە ثوالرزي .
لۇضئبٕٔىڭ ـەضئىٌ ھۆوۈٍِىطىٕىڭ ھېىّىزي ثىٍەْ ئۇٔىڭ زىٍي رېرىّۇ ٔۇضٌىٕبرزي .ثۇٔساق ئۇٌۇغ
ِۇلەززەغ ئىٍىُ ثىٍەْ ٔېئّەر ٍۀگەْ ثۇ ٍبؾ ٍىگىذ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ۋاپبرىسىٓ
وېَىٓ پەٍؽەِ جەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئۈِىسى ئۈچۈْ لۇضئبْ ئىٍىّي رەضىپىسىٓ ئەڭ ئىفۀچٍىه
ثوٌؽبْ رۇٔغي ِۀجە ثوٌۇپ لبٌؽبْ ئىسى .ئۇ ذەٌىپە ئبثب ثەوطىٕىڭ ظاِبٔىؽىسا لۇضئبٕٔي روپٍىؽبْ
وىفىٍەضٔىڭ ثبـالِچىؽي ،ذەٌىپە ئۆِەضٔىڭ ظاِبٔىؽىسا لۇضئبٕٔىڭ ھەِّە ٔۇؼرىٍىطىٕي
ثىطٌىىىە وەٌزۈضۈپ ،ئوؼّبٔىَە ٔۇؼرىؽىؽب ئبؼبغ ؼبٌؽۇچىالضٔىڭ ئبٌسىٕمي لبربضىسىىىٍىطىسىٓ
ئىسى.
لۇضئبٕٔىڭ پەظىٍىزي ظەٍس ئىجٕي ؼبثىزمب وىفىٍەضٔىڭ ئەلٍىٕي لبٍّۇلزۇضۋېزىسىؽبْ ِۈـىۈي
ـبضائىززب روؼطا ٍوٌٕي وۆضؼىزىپ ثېطەٌىگىسەن ئەلىً ٔۇضى ئبرب لىٍؽبْ ئىسى .ظەٍس لۇضئبٕٔىڭ
پەظىٍىزي ۋە پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ثىٍەْ ثىطگە ثوٌؽبٍٔىمىٕىڭ پەظىٍىزي ثىٍەْ ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ
ِەـئىٍىگە ئبٍالٔسى .ذەٌىپىٍەض لىَىٓ ِەؼىٍىٍەضزە ئۇٔىڭسىٓ ِەؼٍىھەد ئبالرزي .وۆپچىٍىىّۇ
ثىطەض لىَىٓ ِەؼىٍىگە ٍۇٌۇلؽىال ئۇٔىڭسىٓ پەرىۋا ؼوضۇـبرزي .ثوٌۇپّۇ ِىطاغ ئىفٍىطىسىىي
ھۆوۈٍِەضزە ئۇٔىڭسىٓ ئبٌىُ وىفي ٍوق ئىسى.
ؼبھبثىٍەض ۋە ربثىئىالضزىٓ ئىٍىُ رەٌەپ لىٍؽۇچىالض ظەٍس ئىجٕي ؼبثىزٕىڭ لەزضىٕي رؤۇپ
ٍەرىەْ ثوٌۇپ ئۇٔىڭ ثىٍىّىٕىڭ وۆپٍۈوي ؼەۋەثىسىٓ ئۇٔي ئۇٌۇؼٍىؽبْ ۋە لبرزىك ھۆضِەرٍىگەْ
ئىسى.
ظەٍس ئىجٕي ؼبثىذ ۋاپبد ثوٌؽبٔسا ِۇؼۇٌّبٔ الض ئۇٔىڭ ثىٍەْ ثىطگە وەرىەْ ِوي ثىٍىّگە
لبرزىك ٍىؽٍىفىپ وەرىەْ ثوٌۇپ ،ئەثۇ ھۇضەٍطە:
 ثۈگۈْ ئىؽالَ ئۈِّىزىٕىڭ ئۆٌىّبؼي ۋاپبد ثوٌسى ،ئبٌالھ ئىجٕي ئبثجبؼٕي ئۇٔىڭ ئىعثبؼبضى لىٍىپ ثەضگەً! زېگۀىسى.
-4788عۇئبي :ئەِّبس ئىجٕي ٍبعىش سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەصىٍىحي
ئەٌىسىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :ئەِّبض پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ
ٍېٕىؽب وېٍىپ ،ئىغبظەد ؼوضىؽبٔىسى ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالٍَ :بذفىالضٔىڭ ٍبذفىؽىؽب
ئىغبظەد ثېطىڭالض! زېسى( .رىطِىعى)3798 :
ئەثۇ ھۇضەٍطە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ ئەِّبضؼب :ئي ئەِّبض! ؼبڭب ذۇؾ ثېفبضەد ،ؼېٕي ظاٌىُ پىطلە ئۆٌزۈضىسۇ ،زېگەْ.
(رىطِىعى)3811 :
ئبئىفە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھبزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ
ِۇٔساق زېگەْ :ئەِّبض لبچبٔىىي ئىىىي ئىفزىٓ ثىطىٕي ربٌالـمب زۇچ وەٌؽە ،چولۇَ ئەڭ
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روؼطىؽىٕي ربٌالپ وەٌسى( .رىطِىعى)3799 :
ثىط ؼبھبثىسىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ:
ئەِّبضٔىڭ پۈرىۈي ۋۇعۇزى ئىّبْ ثىٍەْ روٌؽبْٔ( .ەؼبئي)5117 :
ئەٌي ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ
ِۇٔساق زېگەْ :ئەِّبضٔىڭ لېٕىّۇ ،گۆـىّۇ زوظاذمب ھبضاِسۇض( .ثەظظاض)2684 :
ئەٌىەثىطزە ِۇٔساق زېَىٍگەْ :ئي ٍبؼىطٔىڭ ئبئىٍىؽي! ؼەۋض لىٍىڭالض ،ثبضاض عبٍىڭالض
عۀٕەرزۇض( .ئەٌىەثىط):24/313
ٍۀە ثىط ضىۋاٍەرزە ِ ۇٔساق وەٌگەْ :وىُ ئەِّبضؼب زۈـّۀٍىه لىٍىسىىەْ ،اٌٍە ئۇٔىڭؽب
زۈـّۀٍىه لىٍىسۇ( .ئەٌىەثىط):3831
-4781عۇئبي :ئبثذۇٌالھ ئىجٕي ِەعئۇد سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ھبٍبجي
ئۇ ۋالىزالضزا ئۇ رېري ثبالؼەد ٍېفىؽب ٍەرّىگەْ ئۆؼّۈض ثوٌۇپ وىفىٍەضزىٓ ٍىطاق عبٍسا،
ِەوىىٕىڭ ربغ عى ٍؽىٍىطىسا لۇضەٍفٍەضٔىڭ ئبلؽبلىٍي ئۇرجە ِۇئىَزٕىڭ لوٍٍىطىٕي ثبلبرزي،
وىفىٍەض ئۇٔي « ئىجٕي ئۇِّۇئەثس» زەپ چبلىطـىبرزي ،ئەِّب ئۆظ ئىؽّي ئبثسۇٌالھ ،ئبرىؽىٕىڭ
ئىؽّي ِەؼئۇز ئىسى.
ثۇ ثبال (ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ِەؼئۇز) ئۇظاق ئۆرّەً ئىؽالَ وەٌزۈضۈپ ،ئۆظىٕي پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ذىعِىزىگە ئبرىسى .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئۇٔي ذىعِىزىگە لوٍسى.
ـۇٔىڭسىٓ ثبـالپ ثۇ رەٌەٍٍىه ثبال ،لوً ثېمىفزىٓ ،پۈرىۈي ِەذٍۇلبد ۋە ِىٍٍەرٕىڭ
ضەھجىطىٕىڭ ذىعِىزىٕي لىٍىفمب ٍۆرىەٌسى.
ئبثسۇٌالھ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب ھەِطاھ ثوٌۇپ ،ئۇٔىڭسىٓ ثىط لەزەِّۇ ئبٍطىٍّىسى،
ئوٌزۇضؼب ،رۇضؼب ئۇٔىڭؽب وۆڭۈي ثۆٌەرزي ،ئۇذٍىؽب ئوٍؽىزبرزيٍ ،ۇٍۇٔؽب زاٌسا ثوٌۇپ ثېطەرزي،
ؼىطرمب ِبڭّبلچي ثوٌؽب ،ئبٍىؽىٕي وەٍگۈظەرزي .وىطگۀسە ؼبٌؽۇظارزي ،ئۇٔىڭ ِىؽۋان،
ھبؼىٍىطىٕي وۆرۈضەرزي .ھۇعطىؽىؽب ئۇٔىڭ ئبٌسىسا وىطەرزي ،ھەرزب پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ
ئۇٔىڭ ذبٌىؽبْ ۋالزىسا وىطىفىگە ضۇذؽەد لىٍؽبْ ثوٌۇپ ،ئۇ ذىغىً ثوٌّبؼزىٓ گۇٔبھ زەپ
لبضىّبؼزىٓ ئۇٔىڭ ِەذپىٌ ئىفٍىطىٕىّۇ رىڭفبٍززي ،ـۇڭب ئۇ «پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ
ِەذپىَىزىٕي ثىٍىسىؽبْ وىفي» زەپ چبلىطىالرزي.
ئبثسۇٌالھ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئۆٍىسە رەضثىَىٍۀسى ،ئۇٔىڭ پطىٕؽىپي ثوٍىچە
ئىفٍىسى .ئۇٔىڭ ئەذاللىٕي ئۆظىگە ؼىڭسۈضۈپ ،ھەضلبٔساق ذىؽٍەرزە ئۇٔىڭؽب ئەگەـزي ،ھەرزب ثۇ
روؼطىؽىسا :ئبثسۇٌالھ ھىساٍەد ۋە ئەذالق عەھەرزە پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب ئەڭ ٍېمىٓ ئبزەَ
زېَىٍگەْ .ئىجٕي ِەؼئۇز پەٍؽە ِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ِەوىزىپىسە ئولۇپ ؼبھبثىٍەضٔىڭ ئەڭ
لبضىؽي ،لۇضئبٕٔىڭ ِۀىٍىطى ۋە ئبٌالھٕىڭ لبٔۇٔىؽب ئەڭ ئبٌىُ ثوٌسى .ئبثسۇٌالھٕىڭ ئبٌالھٕىڭ
وىزبثىٕي ثىٍىفي ـۇ زەضىغىسە ئىسىىي ،ئۇ ِۇٔساق زەٍززي :ـــ ٍەوىە ٍېگبٔە ئبٌالھ ثىٍەْ
لەؼەِىيِ ،ەْ ئبٌالھٕىڭ وىزب ثىسىٓ چۈـىەْ ھەضلبٔساق ثىط ئبٍەرٕي لەٍەضزۀ ،ېّە روؼطىؽىسا
چۈـىۀٍىىىٕي ،ثىٍىّەْ ،ئەگەض ِەْ ثىطەضؼىٕىڭ ئبٌالھٕىڭ وىزبثىٕي ِۀسىٓ ٍبذفىطاق
ثىٍىسىؽىٕٕي ئۇلؽبَِ ،ۇِىىٓ ثوٌؽىال ئۇٔىڭ لېفىؽب ثبضىّەْ.
ئبثسۇٌالھ  -لبضى ،ئىجبزەرىبض ،رەلۋا ،ثوٌۇپال لبٌّبًٍ ،ۀە وۈچٍۈن ،وەؼىىٓ عەڭ لىٍؽۇچي،
ئىؿ چىڭىؽب چىمؽب لەٍؽەض ئىسى .ئۇٔىڭ ـۇٔساق لىٍؽىٕىؽب پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِسىٓ وېَىٓ
لۇضئبٕٔي ئۈٍٔۈن ئولۇؼبْ ٍەض ٍۈظىسىىي رۇٔغي ِۇؼۇٌّبٍٔىمي وۇپبٍە .ئبثسۇٌالھ ئوؼّبْ ذەٌىپە
ثوٌؽبْ زەۋضىگىچە ٍبـىسى ،ئۇ ۋاپبد ثوٌۇؾ ئبٌسىسا ،ئوؼّبْ ئۇٔي ٍولالپ وېٍىپ ئۇٔىڭسىٓ:
 ؼبڭب ثىط لبٔچە ٍىٍسىٓ ثېطى ئېٍىفمب ئۇٔىّؽبْ ٔېؽۋىٍىطىڭٕي ثۇٍطۇپ ثېطەٍّۇ؟!ـــ ٍبق ،ئۇٔىڭؽب ھبعىزىُ ٍوق.
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 ؼېٕىڭسىٓ وېَىٓ لىعٌىطىڭ ئىفٍىزەض.ـــ ؼەْ لىعٌىطىّٕىڭ وەِجەؼەي ثوٌۇپ لېٍىفىسىٓ ئۀؽىطىۋاربِؽەْ؟ ِەْ ئۇالضٔىڭ ھەض
وېچىؽي ؼۈضە «ۋالىئە» ٔي ئولۇـمب ثۇٍطىسىُِ ... ،ەْ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ« :وىّىي
ؼۈضە ۋالىئۀي ئولۇؼبِ ،ەڭگۈ وەِجەؼەٌٍىكِ ،وھزبعٍىك ٍەرّەٍسۇ» زېگۀٍىىىٕي ئبڭٍىؽبْ ئىسىُ .
ئبثسۇٌالھ ،ئبٌالھٕىڭ زەضگبھىؽب وەرىەْ ۋالزىسا رىٍٍىطى ئبٌالھٕي ئەؼٍەؾ ثىٍەْ ٔەَ ،ئبٍەد
ئولۇؾ ثىٍەْ ھۆي ئىسى...
-4785عۇئبي :ئبثذۇٌالھ ئىجٕي ِەعئۇد سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەصىٍىحي
ئبثسۇضضاھّبْ ئىجٕي ٍەظىسرىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :ھۇظەٍفە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ:
رەلمي رۇضلي ۋە ٍۈضۈؾ  -رۇضۇـي پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِگە ئەڭ ئوذفبٍسىؽبْ
ثىطىٕي وۆضؼىزىپ لوٍؽبڭ( ،ئىٍىّٕي) ئۇٔىڭسىٓ ئۆگۀگەْ ثوٌؽبق ،زېگۀىسىُ ،ئۇ :رەلمي رۇضلي
ۋە ٍۈضۈؾ  -رۇضۇـي پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِگە ئۇِّۇ ئەثسٔىڭ ئوؼٍىسىّٕۇ (ٍۀي
ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ِەؼئۇزرىّٕۇ) ثەوطەن ئوذفبٍسىؽبْ ثىطىٕي ثىٍّەٍّەْ ،زەپ عبۋاة ثەضزى.
(ثۇذبضى)3762 :
ئەثۇ ِۇؼب ئەـئەضى ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :لېطىٕسىفىُ ئىىىىّىع
ٍەِۀسىٓ ِەزىٕىگە وۆچۈپ وەٌگۀىسۇق .ذېٍي ثىط ظاِبٔالضؼىچە ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ِەؼئۇز ثىٍەْ
ئۇٔىڭ ئبٔىؽىٕي پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ ئبئىٍ ىؽىسىٓ ئوذفبٍسۇ زەپ
ٍۈضۈپزۇق .چۈٔىي ئۇالض ھەض وۈٔي پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئۆٍىگە ثىّبالي وىطىپ چىمىپ
ٍۈضەرزي( .ثۇذبضى)3763 :
ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ِەؼئۇز ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،ئەثۇ ثەوطى ثىٍەْ ئۆِەض
ئىىىىؽي ئۇٔىڭؽب پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕ ىڭ :وىُ لۇضئبٕٔي ٔبظىً لىٍىٕؽبْ پېزي ئولۇـٕي
ذبٌىؽب ،ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ِەؼئۇزٔىڭ لىطائىزىسە ئولۇؼۇْ زېگەْ ِۇثبضەن ؼۆظىٕي ٍەرىۈظگەْ.
(ئىجٕي ِبعە)138 :
ئىجٕي ِەؼئۇز ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ِۇٔساق زېگەِْ :ەْ ئبٌزىٕچي ثوٌۇپ ئىّبْ ئېَززىٍُ ،ەض
ٍۈظىسە ثىعزىٓ ثبـمب ِۇؼۇٌّبْ ٍوق ئىسى( .ئەٌىەثىط)8416
-4788عۇئبي :ھۇصەٍفە ئىجٕي ٍەِبٔي سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ھبٍبجي
ئۇ ثىط ِۇؼۇٌّبْ ئبئىٍىؽىسە ئۆؼۈپ ٍېزىٍسى .ئبٌالھٕىڭ زىٕىؽب ذېٍي ثۇضۇْ وىطگەْ
ِۇؼۇٌّبْ ئبرب  -ئبٔىٕىڭ ھىّبٍىؽىسە رەضثىَىٍۀسى .ئۇِۇ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ثىٍەْ
ئۇچ طىفىفزىٓ ثۇضۇْ ئىؽالِٕي لوثۇي لىٍسى .ئۇٔىڭ پۈرۈْ ۋۇعۇزىٕي پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ
ثىٍەْ ئۇچطىفىؿ ئىفزىَبلي چۇٌؽىۋاٌؽبْ ئىسى .ئۇ ئىؽالِؽب وىطگەْ وۈٔسىٓ ثبـالپ پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ؼۈپەرٍىطى روؼطىؽىسا روذزىّبً ؼوئبي ؼوضاٍززي .ئۇ ئبذىطى پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھ ىؽؽبالَ ثىٍەْ ئۇچطىفىؿ ئۈچۈْ ِەوىىگە ؼەپەض لىٍسى.
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ِەزىٕىگە وەٌگۀسە ئۇ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب ثېفي ثىٍەْ
ٍۈضۈپ زېگۈزەن ذىعِەد لىٍسى .ئۇ ثەزىطزىٓ ثبـمب ثبضٌىك عەڭگە لبرٕبـزي .ئوھۇز عېڭي وۈٔي
ئۇ زازىؽي ٍەِبٔي ثىٍەْ ئۇضۇـمب لبرٕبـزي .ئۇضۇـزىٓ ئۇ ؼبق ـ ؼبالِەد لبٍززي .ثىطاق ،زازىؽي
ـېھىذ ثوٌسى.
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئۇٔىڭ ذبضاوزېطىسە ِۈـىۈي ئىفالضٔي ھەي لىٍىفزب رەزثىطٌىه،
ھەضلبٔساق ئىفمب لبضىزب ئىٕىبؼي رىع ۋە ئىزبئەرچبْ ،ھېچىىُ ثىٍەٌّەٍسىؽبْ زەضىغىسە ؼىط
ؼبلٍىَبالٍسىؽبْ ئۈچ ذىً ذىؽٍەرٕىڭ ثبضٌىمىٕي ثبٍمىسى .ؼبھبثىٍىطىٕىڭ ئبضرۇلچىٍىمٍىطىٕي زەي
عبٍىسا عبضى لىٍسۇضۇؾ ،ئۇالضزىىي ٍوـۇضۇْ ئىمزىساضىسىٓ ِۇۋاپىك پبٍسىٍىٕىؿ ،پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ؼىَبؼىزي ئىسى .ئۇ ھەضلبٔساق ئبزەِٕي ئىمزىساضىؽب لبضىزب ۋەظىپىگە لوٍبرزي.
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پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽ بالَ ھۇظەٍفەگە ِۇٔبپىمالضٔىڭ ئىؽىٍّىىىٕي ئبـىبضىٍىسى .ثۇ
ؼبھبثىٍەضٔىڭ ھېچجىطى ثىٍّەٍسىؽبْ ِەذپىَەرٍىه ئىسى .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ھەَ ئىؽالَ
زىٕىٕي ۋە ِۇؼۇٌّبٔالضٔي ِۇٔبپىمالضٔىڭ ؼۇٍىمەؼزٍىطىسىٓ ؼبلالؾ ئۈچۈْ ئۇٔىڭؽب ثۇ
ِۇٔبپىمالضٔىڭ ئىؿ ـ ھەضىىەرٍىطىگە وۆظ ـ لۇالق ثوٌۇؾ ،ئۇالضٔي وۆظىزىؿ ۋەظىپىؽىٕي ربپفۇضزى.
ـۇٔىڭسىٓ وېَىٓ ئۇ « پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ِەذپىَەرٍىطىٕي ثىٍىسىؽبْ وىفي» زەپ
ئبرىٍىسىؽبْ ثوٌسى.
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ذەرىطى چوڭٔ ،بھبٍىزي ثەن ھۇـَبضٌىمٕي رەٌەپ لىٍىسىؽبْ ثۇ
ئىفزب ئەلىٍٍىك ھۇظەٍفۀىڭ ئبضرۇلچىٍىمىسىٓ پبٍسىالٔؽبْ ئىسى .ھۇظەٍفە ِۇٔبپىمالضٔىڭ ؼىطىٕي
ھبٍبرىٕىڭ ئبذىطؼىچە ئبـىبضىٍىّبؼزىٓ ئۆرۈپ وەرزي .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ذەٌىپىٍىطى
ئۆظ ئىفٍىطىسا ھۇظەٍفەگە ربٍىٕبرزي.
ھۇظەٍفۀىڭ ِۇؼۇٌّبٔالضئۈچۈْ «ٔبھبۋۀسە»« ،زەٍٕۇضە»« ،ھەِعأە»« ،ضەٍَە» ـەھەضٌىطىٕي
ئىفؽبي لىٍؽبٍٔىمىٕي ۋە ِۇؼۇٌّبٔالض ئبٌالھٕىڭ وىزبثي ئۈؼزىسە ثۈٌۈٔۈپ وېزىفىە ئبظ لبٌؽبٔسا
ئۇالضٔي ثىط لۇضئبٔؽب ٍىؽىفمب ؼەۋەة ثوٌؽبٍٔىمىٕي ثىٍّەٍسىؽبٔالض ٔبھبٍىزي ئبظ ثوٌؽب وېطەن.
ئۇٔىڭ ھبٍبري ـۇٔچىٍىه وۆپ ٍبذفىٍىمالض ثىٍەْ ئۆرىىٕىگە لبضىّبً ھۇظەٍفە ئبٌالھزىٓ ثەن
لوضلىسىؽبٔالضزىٓ ئىسى .ئبٌالھ ھۇظەٍفەگە ضەھّەد لىٍؽۇٔىي ،ئۇ وىفىٍەض ئبضىؽىسىىي ِىؽٍي
ٍوق ئېؽىً ئۈٌگە ئىسى .ئبٌالھ ثىعٔىّۇ ھۇظەٍفەگە ئوذفبؾ ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ِۀپەئەري ئۈچۈْ
ذىعِەد لىٍىسىؽبْ رەزثىطٌىه ،ئۈٌگىٍىه ِۇؼۇٌّبٔالضزىٓ لىٍؽۇْ! ئبِىٓ!
-4711عۇئبي :ھۇصەٍفە ئىجٕي ٍەِبٔي سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەصىٍىحي
ھۇظەٍفە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :ئبٔبَ ِۀسىٓ :پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ
ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕي وۆضِىگىٍي لبٔچە وۈْ ثوٌسى؟ زەپ ؼوضىسىِ .ۇٔچە وۈْ ثوٌسى،
زېگۀىسىُِ ،بڭب ربپب رۀە لىٍسى .ئۇٔسالزب ،ثۈگۈْ ـبَ ٔبِىعىٕي پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ثىٍەْ
ئولۇپ وېٍىفىّگە ضۇذؽەد لىٍؽىِٓ .ەْ ئۇٔىڭسىٓ ئۆظۈِگە ۋە ؼبڭب اٌٍەرىٓ ِەؼپىطەد
رىٍىفىٕي ؼوضاٍّەْ ،زېسىُ ۋە ئۇ وۈٔي ٔبِبظ ـبِٕي پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ثىٍەْ ئولۇزۇَ.
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ٔبِبظ ـبِسىٓ وېَىٓ ٔەـٍە ٔبِىعى ئولۇزى ،ئبٔسىٓ ذۇپزۀٕىّۇ ئولۇپ،
ئۆٍىگە لبٍززيِ ،ۀّۇ وەٍٕىسىٓ ِبڭسىُ .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئبۋاظىّٕي ئبڭٍىسىسە :وىّؽەْ،
ھۇظەٍفەِۇ؟ زەپ ؼوضىسى .ھەئە ،زېسىُ .ثىطەض ئىفىڭ ثبضِىسى؟ اٌٍە ؼېٕي ۋە ئبٔبڭٕي ِەؼپىطەد
لىٍؽۇْ .لبضا ،ثۇ پەضىفزە ثۇٔسىٓ ئىٍگىطى ظېّىٕؽب چۈـۈپ ثبلّىؽبٔىىەْ ،ئۇ ِبڭب ـبرىّۀىڭ
عۀٕەد ئبٍبٌٍىطىٕىڭ ذبٔىفي؛ ھەؼەْ ثىٍەْ ھۈؼەٍٕٕىڭ ثوٌؽب ،عۀٕەد ٍبـٍىطىٕىڭ
ؼەضزاضٌىطى ئىىۀٍىىىسىٓ ئىجبضەد ذۇؾ ذەۋەضٔي ٍەرىۈظۈؾ ئۈچۈْ پەضۋەضزىگبضىسىٓ ئىغبظەد
ئېٍىپ وەپزۇ ،زېسى( .رىطِىعى)3871 :
-4717عۇئبي :عەئذ ئىجٕي ِۇئبص سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەصىٍىحي
ئەثۇ ئىؽھبلزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،ئۇ ثەضا ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ِۇٔساق زېگۀٍىىىٕي
ئبڭٍىؽبْ :پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِگە ثىط پبضچە ٍىپەن ضەذذ ھەزىَە لىٍىٕسى.
ؼبھبثىٍەض ضەذزٕي ؼىالپ وۆضۈپٍ ،ۇِفبلٍىمىسىٓ ھەٍطاْ لېٍىفزي .پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ
ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ئۇالضؼب :ثۇٔىڭ ٍۇِفبلٍىمىسىٓ ئەعەثٍىٕىۋاربِؽىٍەض؟ ! ؼەئس ئىجٕي ِۇئبظٔىڭ
عۀٕەرزىىي لوي ٍبؼٍىمٍىطى ثۇٔىڭسىّٕۇ ٍۇِفبق ،زېسىِ( .ۇؼٍىُ)2468 :
عبثىط ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ :ؼەئس ئىجٕي ِۇئبظٔىڭ ئۆٌۈِىسىٓ ئەضؾ رەۋضەپ وەرزي زېسى .ثۇٔي ئبڭٍىؽبْ ثىط وىفي
عبثىط ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇؼبِ :ەْ ثەضا ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ” :ربۋۇد رەۋضەپ وەرزي “زېگىٕىٕي
ئبڭٍىسىّؽۇ؟ زېگۀىسى ،عبثىط ئۇٔىڭ ؽب :ثۇ ئىىىي لەثىٍە (ٍۀي ئەۋغ ثىٍەْ ذەظضەط) ئورزۇضىؽىسا
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ئەظەٌسىٓ ثېطى ،ثىط  -ثىطىٕي وۆضەٌّەؼٍىه ۋە ئۆچّۀٍىه ثبضِ( ،ەْ ذەظضەط لەثىٍىؽىسىٓ
رۇضۇپ ،ؼەئسٔىڭ پەظىٍىزىٕي ثبٍبْ لىٍؽبْ ثۇ ؼۆظٔي ئەٍٕەْ ٍەرىۈظىۋارؽبَ ،ثەضا ؼەئسٔىڭ
لەثىٍىؽي ثوٌؽبْ ئەۋؼزىٓ رۇضۇپ ،ئۇٔ ىڭ ٔېّە زېگىٕي ثۇ) ِەْ پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەِٕىڭ :ؼەئس ئىجٕي ِۇئبظٔىڭ ئۆٌۈِىسىٓ ضەھّبٕٔىڭ ئەضـي رەۋضەپ وەرزي زېگىٕىٕي
ئبڭٍىؽبٔىسىُ ،زېسى( .ثۇذبضى)3813 :
-4714عۇئبي :ئبثذۇٌال ئىجٕي ئبثجبط سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇِبٔىڭ ھبٍبجي
گەضچە ئۇ وېَىٕطەن رۇؼۇٌؽ بْ ثوٌؽىّۇ ئۇٌۇغ ؼبھبثە ثوٌۇپ ٍېزىفىپ چىمىفمب پبٍسىٍىك
ثوٌؽبْ ئەرطاپزىىي ٍبذفي پۇضؼەرٍەضٔىڭ ھەِّىؽىسىٓ ثەھطىّەْ ثوٌؽبٔالضزىٍٓ ،ۀي ؼبھبثىٍىك،
رۇؼمبٔساضچىٍىك ،ئىٍىُ ئېٍىؿ ،رەلۋازاض ثوٌۇـمب پبٍسىٍىك ثوٌؽبْ پۇضؼەرٍەضٔىڭ ھەِّىؽىگە
ئېطىفىۀٍەضزىٓ ئىسى .ئۇ ٍۀە ئبٌالھٕىڭ پەٍؽەِجىطىٕىڭ ربؼىؽىٕىڭ ئوؼٍي ئىسى.
ئىؽالَ زىٕىٕىڭ ِۇھىزىسا ئۆؼۈپ ،ئۈِّەرٕىڭ ئۆٌىّبؼيِ ،وي ثىٍىُ ئىگىؽي ،وۈٔسۈظٌىطى
ضوظا رۇرۇپ ،وېچىٍىطىٕي لىَبِسا رۇضۇپ ئۈرىۈظگىچي ،ئەرىگەْ ۋە ئبذفبٍِىطى ئبٌالھزىٓ لوضلۇپ
ٍىؽٍىؽۇچيِ ،ەؼپىطەد رىٍەپ رۆوۈٌگەْ ٍبـٍىط ى ثىٍەْ ِەڭعىٍىطى ٔەٍِۀگۈچي وىفي ئىسى.
ِبٔب ثۇ وىفي ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئۈِّىزىٕىڭ ئۆٌىّبؼي ،رەضثىَىچىؽي،
رەرمىمبرچىؽي ،پەٍالؼوپي ،ئىغزىھبرچىؽي ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئبثجبؼزۇض.
ئۇ ھىغطەرزىٓ ئۈچ ٍىً ثۇضۇْ رۇؼۇٌؽبْ ثوٌۇپ ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ۋاپبد ثوٌؽبٔسا ئۇ
ئەِسىال ٍ 13بـزب ئىسى .گەضچە ئۇ وىچىه ثوٌؽىّۇ ئىّبَ ثۇذبضى ۋە ِۇؼٍىّٕىڭ وىزبثٍىطىسا
روؼطىٍىمي ثىٍەْ ِەـھۇض ثوٌؽبْ ھەزىؽزىٓ ٔ 1660ي ٍبزالپ ثوٌؽبْ ئىسى.
ئبٔىؽي ئۇٔي ٍىڭي رۇؼمبٔسا پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ٍېٕىؽب ئېٍىپ ثبضزى .پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالَ رۈوطىىي ثىٍەْ ئۇٔي ئېؽىعالٔسۇضزى ،زېّەن ئۇٔىڭ ئىچىگە وىطگەْ رۇٔغي ٔەضؼە
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ِۇثبضەن رۈوطىىي ثوٌسى .ئۇٔىڭ ثىٍەْ ثىطگە ئۇٔىڭؽب رەلۋاٌىك،
ئىٍىُ ـ ھېىّەرٍەضٔىڭ ٔۇضىّۇ وىطگەْ ثوٌسى .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ« :ثىٍىُ ـ ھېىّەد ـ
وىّگە ثېطىٍؽە ،ئۇٔىڭؽب وۆپ ٍبذفىٍىك ثېطىٍگەْ ثوٌىسۇ» زېگەْ ئىسى.
ھبـىّىٍَىك ثۇ ؼەثي ثبال ئبٔچە ِۇٔچە ئەلىً ربپمبٔسىٓ ثبـالپال پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب
ذۇززى ؼبٍىسەوال ئەگىفىپ ٍۈضىسىؽبْ ثوٌسى .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ربھبضەد ئبٌّبلچي ثوٌؽب
ئۇٔىڭ ربھبضەد ؼۈٍىٕي رەٍَبضالپ ثېطەرزئ .بِبظزا رۇضؼبٔسا ئۇٔىڭ ئبضلىؽىسا رۇضۇپ ئولۇٍززي،
ؼەپەضگە چىمؽب ئۇٌۇؼىٕىڭ ئبضلىؽىؽب ِىٕگىفىۋاالرزي .ئۇ ھەض ثىط ھەضىىىزىسە چىچەْ ئەلىً،
ظېطەن لەٌت ،ھبظىطلي ظاِبٔسىىي ئىٍؽبض ذبرىطە لبٌسۇضۇؾ ئەؼۋاثٍىطىسىّٕۇ ئۆرىۈض ثوٌؽبْ ئەؼزە
لبٌسۇضۇؾ ئىمزىساضىٕي ثىٍٍە ئېٍىپ ٍۈضەرزي.
ثۇ ئود ٍۈضەن ٍبؾ ئبثسۇٌالھ ئىٍىُ ئېٍىؿ ٍوٌىسا ثبضٌىمىٕي ؼەضپ لىٍسى .ثبضٌىك
ئىّىبٔىَەرٕىڭ ھەِّىؽىسىٓ پبٍسىالٔسى ،ئۇ ئبـۇ رىطىفچبٍٔىمي ثىٍەْ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ
ھبٍبد ۋالزىسىال پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ثىٍىُ ثۇٌىمىسىٓ ؼۇ ئىچىەْ ئىسى ،پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالَ ۋاپبد ثوٌؽبٔسىٓ وېَىٓ ئىٍىُ ـ ھېىّەد ئىگىؽي ثوٌؽبْ ؼبھبثىٍەض ،ئبٌىّالض ئۇٔىڭ
لوؼٍىفىپ ٍۈضۈپ ئىٍىُ ئۆگىٕىسىؽبْ ئۇؼزبظىؽب ئبٍالٔسى.
ئبثسۇٌالھ ئىٍىُ ئېٍىؿ ٍوٌىسا ئۆظىٕي رۆۋەْ رۇرۇؾ ثىٍەْ ثىطگە ٍۀە ئبٌىُ ئۆٌىّبالضٔي ٔبھبٍىزي
ھۆضِەد لىالرزي .ئبثسۇٌالھٕىڭ ئىٍىّگە ثوٌؽبْ لىعؼىٍٕىمي ٔەرىغىؽىسە ئۇٔىڭ ثىٍّي ئبٌىّالضٔىّۇ
ھەٍطاْ لىٍؽۇزەن زەضىغىسە وبِبٌەرىە ٍەرىەْ ثوٌۇپ ،ئىٍىّسا وبِبٌەرىە ٍەرىۀسىٓ وېَىٓ ئۇ
ثىٍىٍّەضٔي ثبـمىالضؼب ئۆگىزىسىؽبْ ئولۇرمىچىؽب ،ئۆٍي ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ئبٌىٌ ثىٍىُ ٍۇضرىؽب ئبٍالٔسى.
ثۇ ئبٌىٌ ثىٍىُ ٍۇضرىسا ثۈگۈٔىي زۇَٔبزىىي ئبٌىٌ ثىٍىُ ٍۇضرٍىطىسا ئۇچطاٍسىؽبْ ٔەچچە ئوْ
ٍبوي ٔەچچە ٍۈظ ٔەپەض ئبٌىٌ زەضىغىٍىه ئۇٔۋأؽب ئىگە ئولۇرمۇچىالض ثوٌّبؼزىٓ پەلەد ئبـۇ ئبثسۇٌالھ
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ئۆظى ٍبٌؽۇظ ئىسى .ئبثسۇٌالھ وىفىٍەضٔىڭ ئۆظ ئىفىىي ئبٌسېسىىي ثۇ لىؽزبڭچىٍىك ِەؼىٍىؽىٕي
ھەي لىٍىؿ ئۈچۈْ زەضغ رۈضٌىطىٕي وۈٍٔەضگە ثۆٌۈپ ،ھەض ثىط وۈْ ئۈچۈْ ثىط زەضغ
ئوضۇٔالـزۇضزى .ئۇٔىڭ زەضؼىٕي ئبڭٍىؽبْ ھەض ثىط ئبزەَ ئۇٔىڭؽب ۋە ؼوضاٌؽبْ ؼوئبٌالضؼب ثېطىٍگەْ
عبۋاثمب لبٍىً ثوٌّبً رۇضاٌّبٍززي.
ئبثسۇٌالھٕىڭ ثىٍىٍّىه ثوٌۇـزەن پەظىٍىزي ئۇٔي ذەٌىپىٍىه ئىفٍىطىٕىڭ ِەؼٍىھەرچىؽي
ثوٌۇـزەن ـەضەپىە ئىگە لىٍسى .ئۆِەض (ئبٌالھ ئۇٔىڭسىٓ ضاظى ثوٌؽۇْ!) ئىفٍىطىسا ثىطەض
لىَىٕچىٍىممب زۇچ وەٌؽە ؼبھبثىٍەضٔىڭ چوڭٍىطىٕي چبلىطؼبٔسا ٍېفي وىچىه ثوٌؽىّۇ ئبثسۇٌالھٕي
چبلىطربرزي ۋە ئۇٔي ئۆظىگە ٍېمىٓ ئوٌزۇضؼۇظۇپ« :ثىعگە ِۇٔساق ثىط لىَىٕچىٍىك ثوٌسى ،ثۇٔي ؼەْ
ۋە ؼبڭب ئوذفبـالضال ھەي لىالالٍسۇ» زەٍززي.
ثىط لېزىُ ئۆِەض وىفىٍەض رەضىپىسىٓ« :وىچىىىٕە ثبٌىٕي چوڭالضٔىڭ ِەضرىۋىؽىگە
رەڭٍەـزۈضزىڭ» زەپ رۀمىسٌۀگۀسە ،ئۆِەض« :ئۇ گەضچە ٔەۋلىطاْ ٍىگىذ ثوٌؽىّۇ ئۇٔىڭ ؼوئبٌٍىك
رىٍي ،ئەلىٍٍىك وبٌىؽي ثبض» زەپ عبۋاة ثەضگەْ.
ئبثسۇٌالھ ٍبٌؽۇظ زەضغ ئبڭٍىؽۇچىالضؼىال زەضغ ثېطىؿ ثىٍەْ روذزبپ لبٌّبً ،ئوِۇِىٌ ذەٌممە
ۋەظ ٔەؼىھەد لىٍىفٕىّۇ ثىطگە ئېٍىپ ثبضارزي .ئۇالضؼب ۋەظ ٔەؼىھەد لىٍىؿ ؼوضۇٍٔىطىٕي
ھبظىطالٍززي.
ئبثسۇٌالھ ئۆظى گۇٔبھ لىٍىپ رۇضۇپ ثبـمىالضٔي روؼىسىؽبْ ٍبوي ئۆظى لىٍّىؽبٕٔي ثبـمىالضؼب
ثۇٍطۇٍسىؽبٔالضزىٓ ئەِەغ ئىسى .ئۇ ھەِىفە وۈٔسۈظٌىطى ضوظا ثىٍەْ ،وېچىٍىطى لىَبِسا رۈضۈؾ
ثىٍەْ ٍبـبٍسىؽبْ ثۀسە ئىسىٍ .ىؽىپ ئېَزمبٔسا ئبثسۇٌالھٕىڭ وىفىٍەض ئىچىسىىي ئەڭ چىطاٍٍىك،
ئەڭ ٔۇضٌۇلي ،ـۇٔسالال ئبٌالھزىٓ لوضلۇپ ٍىؽالپ رۆوۈٌگەْ ٍبـٍىطىٕىڭ ؼەۋەثي ثىٍەْ ٍۈظٌىطى
ٔەِسەٌگۈچي ئىىۀٍىىي ئۇٔي ثىٍىفٕي ذبٌىؽۇچىالض ئۈچۈْ ٍېزەضٌىه ثىط ؼۈپەرزۇض.
ئبثسۇٌالھ ٍ 71ېفىؽىچە ٍبـىسى .ئۇٔىڭ ھبٍبري ئەرطاپىٕي ئىٍىُ ھېىّەرىە ،رەلۋاٌٍىممب
روٌسۇضؼبْ ھبٍبد ثوٌسى .ئۇ ۋاپبد ثوٌؽبٔسا ئەٌي ئىجٕي ئەثۇ ربٌىپٕىڭ ئوؼٍي ِۇھەِّەز ئىجٕي ھۀىفە
ئۇٔىڭ ٔبِىعىؽب ئىّبَ ثوٌسى .ؼبھبثىٍەضٔىڭ ھبٍبد لبٌؽبْ پىفمەزەٍِىطى ،ربثىئىٕالضٔىڭ
پىفمەزەٍِىطى ئۇٔىڭ عىٕبظا ٔبِىعىؽب لبرٕبـزي .ئۇ ٍەضٌىىىە لوٍۇٌۋارمبٔسا ثىط لبضىٕىڭ :ئي ئبضاَ
ربپمۇچي عبْ! ؼەْ پەضۋەضزىگبضىڭسىٓ ِەِٕۇْ ،پەضۋەضزىگبضىڭ ؼۀسىٓ ضاظى ثوٌؽبْ ھبٌسا ئۇٔىڭ
زەضگبھىؽب لبٍزمىِٓ .ېٕىڭ (ٍبذفي) ثۀسىٍىطىُ لبربضىؽب لوـۇٌؽىِٓ ،ېٕىڭ عۀٕىزىّگە وىطگىٓ
زەپ لىطائەد لىٍؽبْ ئبۋاظى ٍبڭطاپ رۇضارزي .ئبٌالھ ھەِىّىعٔىڭ ئىٍىّسە ،رەلۋاٌىمزب ئۇٔىڭسەن
ثوٌۇـىّىعؼب ٔېؽىپ لىٍؽۇْ .ئبِىٓ!
-4713عۇئبي :ئبثذۇٌال ئىجٕي ئبثجبط سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇِبٔىڭ پەصىٍىحي
ئىجٕي ئبثجبغ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇِبزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ
ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِېٕي لۇچبلالپ رۇضۇپ :ئي اٌٍە! ئۇٔي لۇضئبٔؽب ئبٌىُ لىٍؽبٍؽەْ زېسى.
(ثۇذبضى)75 :
ئىجٕي ئبثجبغ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇِبزىٓ ٍۀە ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ
ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِېٕي ثبؼطىؽب ثېؽىپ رۇضۇپ :ئي اٌٍە! ئۇٔىڭؽب ھېىّەد ئبرب لىٍؽبٍؽەْ زېسى.
(ثۇذبضى)3756 :
ئىجٕي ئبثجبغ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇِبزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍ ىٕىسۇ :پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ
ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ھبعەرربٔىؽب وىطىپ وېزىۋىسى ،ربھبضەد ئېٍىفي ئۈچۈْ ؼۇ لوٍۇپ لوٍسۇَ.
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ چىمىپ :ثۇٔي وىُ لوٍۇپ لوٍسى ؟ زەپ ؼوضىسى .ئۇٔىڭؽب ؼۇٔي ِېٕىڭ
لوٍۇپ لوٍؽبٍٔىمىُ ئېَزىٍؽبٔىسى :ئي اٌٍە! ئۇٔي زىٕىٌ ئىٍىّگە ثبً لىٍؽىٓ! زەپ زۇئب لىٍسى.
(ثۇذبضى)143 :
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ئۇِّۇ ـەظي ضەظىَەٌالھۇ ئۀھبزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :ھىغىطٔىڭ ٍېٕىسىٓ ئۆرۈپ
وېزىۋاربرزىُ ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِېٕي وۆضۈپ :ئي ئۇِّۇ ـەظي! زەپ
چبلىطزىِ .ەْ :ذوؾ ،ئي ضەؼۇٌۇٌالھ! زېسىُِ .بڭب :ؼەْ ثىط ئوؼۇٌؽب ھبِىٍساض ئىىۀؽەْ ،ثبال
رۇؼۇٌؽبٔسا ٍېٕىّؽب ئېٍىپ وەٌگىٓ! زېسى .زەضۋەلە ،ثىط ئوؼۇي رۇؼسۇَ ۋە ئۇٔي پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئبٌسىؽب ئېٍىپ وەٌسىُ .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئۇٔىڭؽب ”ئبثسۇٌالھ “زەپ
ئىؽىُ لوٍسى ۋە ئۆظىٕىڭ ِۇثبضەن رۈوۈضۈوىٕي ئۇٔىڭؽب ؼۈضۈپ لوٍسى .ئبٔسىٓ :ئەِسى ئېٍىپ
وەرؽەڭ ثوٌىسۇ .لبضاپ رۇضؼىٓ ،ثۇ ثبال وەٌگۈؼىسە ئبعبٍىپ ئەلىٍٍىك ٍىگىذ ثوٌىسۇ ،زېسى.
(ئەٌىەثىط):11581
ؼەئىس ئىجٕي عۇثەٍطزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :ئىجٕي ئبثجبغ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇِب
ربئىفزب ۋاپبد ثوٌسى .ھېچ وۆضۈٌۈپ ثبلّىؽبْ ثىط ئبق لۇؾ وېٍىپ ئۇٔىڭ ربۋۇرىؽب وىطىپ وەرزي.
ئۇٔىڭ لبٍزىپ چىممىٕىٕي ھېچىىُ وۆضِىسى (ٍۀي لبٍزىپ چىمّىسى) زەپٕە لىٍىٕىۋارمبٔسا{ :ئي
ئبضاَ ربپمۇچي عبْ! ؼەْ پەضۋەضزىگبضىڭسىٓ ِەِٕۇْ ،پەضۋەضزىگبضىڭ ؼۀسىٓ ضاظى ثوٌؽبْ ھبٌسا
ئۇٔىڭ زەضگبھىؽب لبٍزمىٓ!} (ؼۈضە ـەعط - 30 - 28 ،ئبٍەد) زېگەْ ئبٍەد ئولۇٌسىٌ .ېىىٓ ثۇ
ئبٍەرٕي وىّٕىڭ ئولۇؼبٍٔىمىٕي ھېچىىُ ثىٍّىسى( .ئەٌىەثىط):11581
-4712عۇئبي :ئبثذۇٌالھ ئىجٕي ئۆِەس سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇِبٔىڭ ھبٍبجي
ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئۆِەض رېري ئوْ ٍبـمب وىطِەً رۇضۇپال ئىؽالِٕي لوثۇي لىٍؽبْ ،زازىؽي ۋە
وېَىٓ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب ٍبرٍىك ثوٌؽبْ ھەزىؽي ھەـؽە ثىٍەْ ھىغطەد لىٍؽبْ ئىسى.
ئوھۇز ؼبظىزىسىٓ ثۇضۇْ ،ئۇ ئوذفبـال ثەزىط ؼبظىزىؽب لبرٕىفىؿ ضۇذؽىزىگە ئېطىفەٌّىگەْ
ئىسى .ذۀسەن ؼبظىزي ثوٌؽبٔسا ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ٍ 15بـالضؼب وىطىپ لبٌؽبْ ئۇؼبِەگە،
ئبثسۇٌالھمب ۋە ئوذفبؾ ٍبـزىىي ثبـمب ثبٌىالضؼب ِۇھبعىطالضؼب لوـۇٌۇپ ،ذۀسەن ووالؾ ۋە
ئۇضۇؾ لىٍىفمب ضۇذؽەد ثەضزى.
ھىغطەد لىٍؽبٔسىٓ ربضرىپ ربوي ۋاپبد ثوٌؽۇچە ثوٌؽبْ ٍ 70ىٍسىٓ وۆپطەن ۋالىذ
عەضٍبٔىسا ،ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئۆِەض ئىؽالَ ئىفٍىطى ئۈچۈْ ئۆچّەغ رۆھپىٍەضٔي لوـۇپ،
ِۇؼۇٌّبٔالض ئبضىؽىسا ،ئەثۇ ِۇؼب ئەـئەضىَٕىڭ ئبرىؽىٕي ثوٍىچە «ٍبذفي ئبزىّىّىع ۋە ٍبذفي
ئبزىّىّىعٔىڭ ئوؼٍي» زەپ ئبربٌسى .ئۇ ئۆظىٕىڭ ِوي ثىٍىّي ،وىچىه پېئىٍٍىمي ،ؼېرىٍىمي،
ئبٌالھمب ۋە ئبٌالھٕىڭ زىٕىؽب ثوٌؽبْ چوڭمۇض ِۇھەثجىزي ،ضاؼذ ؼۆظٌۈويِ ،بي  -زۇَٔبزىٓ ئۆظىٕي
ٍىطاق رۇرۇـي ۋە ئىجبزەرزىىي ٔبھبٍىزي چىساٍِىمٍىمي ثىٍەْ ِەـھۇض ثوٌؽبْ ئىسى.
ئۇ ئۆظىٕىڭ زازىؽي ھەظضىزي ئۆِەضزىٓ ٔۇضؼۇْ ٔەضؼىٍەضٔي ئۆگۀسى .ئۆِەض ۋە ئبثسۇٌالھ
ئىىىىٍَەْ ھەِّەٍٍۀٕىڭ ثۈٍۈن ئۇؼزبظى ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالَ (ئۇٔىڭؽب ئبٌالھٕىڭ ؼبالِي
ثوٌؽۇْ) ٔىڭ وۆضؼەرّىٍىطىسىٓ ٔۇضؼۇْ ِۀپەئەرىە ئېطىفىەْ ئىسى .ئبثسۇٌالھ زائىُ پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئوذفىّىؽبْ ۋالىزالضزا لىٍؽبْ ؼۆظ ۋە ھەضىىەرٍىطىٕي ٔبھبٍىزي ئىٕچىىىٍىه
ثىٍەْ وۆظىزىپ ،ئبٔسىٓ وۆضگۀٍىطىٕي ئىرالغ ثىٍەْ رۇضِۇـىسا ئەِەٌىٍَەـزۈضەرزيِ .ەؼىٍەْ:
ئەگەض ئبثسۇٌالھ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ِەٌۇَ ثىط عبٍسا ٔبِبظ ئولۇۋارمبٍٔىمىٕي وۆضؼە،
وېَىٓ ئۇ ـۇ ٍەضزە ٔبِبظ ئولۇٍززي .ئەگەض ئۇ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئۆضە رۇضۇپ زۇئب
لىٍىۋارمبٍٔىمىٕي وۆضؼە ،ئۇِۇ ئوذفبـال ئۆضە رۇضۇپ زۇئب لىالرزي ،ئەگەض پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئوٌزۇضۇپ زۇئب لىٍىۋارمبٍٔىمىٕي وۆضؼە ،ئۇِۇ ـۇٔساق لىالرزي .ؼەپەضگە
چىممبٔسا ،ئەگەض ئۇ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ِەٌۇَ ثىط عبٍسا رۆگىؽىسىٓ چۈـۈپ ،ئىىىي
ضەوئەد ٔبِبظ ئولۇؼىٕىٕي وۆضؼە ،وېَىٓ ئۇ ـۇ ٍوٌسىٓ ِېڭىپ لبٌؽبْ چبؼالضزا روذزبپ ،ـۇ
ٍەضزە ئىىىي ضەوئەد ٔبِبظ ئولۇٍززي.
ئبثسۇٌالھ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ؼۆظ  -ھەضىىەرٍىطىگە ٔبھبٍىزي زىممەد لىٍؽىّۇ ،ئۇ
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پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ھەزىؽٍىطىٕي ضىۋاٍەد لىٍىفزب ثەن ئېھزىَبد لىالرزي ،لوضلبرزي.
پەلەد ھەزىؽزە زېَىٍگەْ ؼۆظٌەضٔىڭ ھەِّىؽىٕي ئېؽىگە ئبالٌىؽبٔسىال ئبٔسىٓ ئۇٔي ئورزۇضىؽب
لوٍبرزي .ئوذفبـال ،ئۇ پەرىۋا ثېطىفٕي ذبٌىّبٍززي .پەرىۋا ثەضگەْ چبؼالضزا ٔبھبٍىزي ئېھزىَبد
لىالرزي.
ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئۆِەض ثىط لېزىُ «وېچىٕىڭ لېطىٕسىفي» زەپ رەضىپٍۀگەْ ئىسى .ئۇ
وېچىٍىطى ئوضٔىسىٓ رۇضۇپٔ ،بِبظ ئولۇٍززي ،ئبٌالھٕىڭ ِەؼفىطىزىٕي رىٍەپ ٍىؽالٍززي ،لۇضئبْ
ئولۇٍززي .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ثىط لېزىُ ئبثسۇٌالھٕىڭ ھەزىؽي ھەـؽەگە ِۇٔساق زېگەْ
ئىسى« :ئبثسۇٌالھ ٔېّىسېگەْ ثەذزٍىه ئبزەَ ،ئەگەض ئۇ وېچىٍىطى ٔبِبظ ئولۇؼبْ ثوٌؽب رېرىّۇ
ثەذزٍىه ثوٌؽبْ ثوالرزي » .ـۇٔىڭسىٓ ربضرىپ ،ئبثسۇٌالھ ِەٍٍي ئۆٍسە ثوٌؽۇْ ٍبوي ؼەپەضگە
چىممبٔسا ثوٌؽۇْ ،وېچىٍەضٔي ھەضگىعِۇ ئىجبزەرؽىع ئۆرىۈظىۋەرّەٍززي .وېچىٕىڭ عىّغىزٍىمىسا
ئۇ پەضۋەضزىگبضىٕي رېرىّۇ وۆپ ئەؼٍەٍززئ ،بِبظ ئولۇٍززي ،لۇضئبْ ئولۇٍززي ۋە ئبٌالھزىٓ لوضلۇپ
ٍىؽالٍززي .زازىؽىؽب ئوذفبؾ ،ئۇ لۇضئبٕٔىڭ ئىٕؽبٔالضٔي ئبگبھالٔسۇضۇؾ ِۀىؽىسىىي
ئبٍەرٍىطىٕي ئبڭٍىؽىال ٍىؽىسىٓ ئۆظىٕي رۇرۇۋاالٌّبً لبالرزي .ئبثسۇٌالھ ئۆظىٕىڭ ئبٌالھمب ،ئبٌالھٕىڭ
زىٕىؽب ثوٌؽبْ چوڭمۇض ِۇھەثجىزي ،ئىرالؼي ،ئبززىٌ  -ؼبززىٍىمي ۋە ؼېرىٍىمي ثىٍەْ ؼبھبثىٍەض
ۋە ئۇالضزىٓ وېَىٕىي ِۇؼۇٌّبٔالض ئىچىسە ٍۇلىطى ھۆضِەرىە ؼبظاۋەض ثوٌسى .ئۇ وەڭ لوٌٍۇق ثىٍەْ
ثبـمىالضؼب ثېطەرزي ،گەضچە ئۆظى ھبعەرّەْ ثوٌؽىّۇ ،ئۆظىسە ثبض ٔەضؼىؽىٕي ھەضگىعِۇ
ثبـمىالضزىٓ ئبٍىّبٍززي .ئۇ ھبٍبرىسا ئىفۀچٍىه ؼوزىگەض ثوٌۇپ ،وۆپ پبٍسىؽب ئېطىفىەْ ئىسى.
ئۇٔىڭسىٓ ثبـمب ئۇٔىڭؽب ثەٍزۇٌّبٌسىٓ ٔۇضؼۇْ پۇي رېگەرزي .ئەِّب ئۇ ئۇالضٔي ؼېرىٍىك ثىٍەْ
ٔبِطاد ۋە ھبعەرّۀٍەضگە ثېطىۋىزەرزي.
ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئۆِەض ثبـمىالضٔي ٔبِطارالضٔي ،ھبعەرّۀٍەضٔي ثېمىفمب ۋە ئۇالضؼب ٍبضزەَ
ثېطىفىە ئىٍھبِالٔسۇضارزي ،ئۇ ربِبق ٍېّەوچي ثوٌؽىال ،زاؼزىرىٕىؽب زائىُ ٍېزىّالضٔي ٍبوي
وەِجەؼەي وىفىٍەضٔي رەوٍىپ لىٍىپ ثىٍٍە ٍەٍززي .ثبٌىٍىطى ثبٍالضٔي چوڭ وۆضۈپٔ ،بِطارالضٔي
رۆۋەْ وۆضۈپ ئۇالضٔي ِۀؽىزّىؽە ،ئۇالضؼب رۀجىھ ثېطەرزي.
ئبثسۇٌالھ ِبي  -زۇَٔبٔىڭ لۇٌي ئەِەغ ،ثەٌىي ذوعبٍىٕي ئىسىِ .بي  -زۇَٔب ئۇٔىڭ ئۈچۈْ
پەلەد رۇضِۇؾ ئېھزىَبعىٕي لبِساٍسىؽبٔال ٔەضؼە ئىسى ،ھەضگىعِۇ ثەذزىە ئېطىفزۈضىسىؽبْ
ٔەضؼە ئەِەغ ئىسى .ئۇ ھبٍبرىٕىڭ ئبذىطىؽىچە ِبي  -زۇَٔبزىٓ ۋە زۇَٔبٔىڭ ـەھۋەرٍىطىسىٓ،
ضاھەد  -پبضاؼىزىسىٓ ئۆظىٕي ٍىطاق رۇرۇپ ،ئبززىٌ  -ؼبززا رۇضِۇؾ وەچۈضزى .ثۇ ھەضگىعِۇ
ئبثسۇٌالھ ئى جٕي ئۆِەضٔىڭ ٔبِطارٍىمىسىٓ ئەِەغ ،ئەِەٌىَەرزە ئۇ ثبً ئىسى؛ ھەِسە ثۇ ئۇٔىڭ
ثېرىً ،پىرؽىمٍىمىسىٓ ئەِەغ ،ئەِەٌىَەرزە ئۇ وەڭ لوي ۋە ؼېري ئىسى.
-4718عۇئبي :ئبثذۇٌالھ ئىجٕي ئۆِەس سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇِبٔىڭ پەصىٍىحي
ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئۆِەض ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇِبزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :پەٍؽەِجەض
ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ھبٍبد ۋالزىسا وىفىٍەض ثىطەض چۈؾ وۆضؼە ،چۈـىٕي پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽبالِؽب ؼۆظٌەپ ثېطەرزي .ئۇ چبؼالضزا رېري ٍبؾ ،ثوٍزبق ثبال ئىسىُ ۋە ِەؼغىسرە ٍېزىپ
لوپبرزىُِ .ۀّۇ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب ئېَزىپ ثەضگ ۈزەن ثىطەض چۈؾ وۆضۈـٕي ثەوّۇ ئبضظۇ
لىالرزىُ .ثىط وۈٔيِ ،ۇٔساق ثىط چۈؾ وۆضزۈَ :ئىىىي پەضىفزە وېٍىپِ ،ېٕي زوظاذٕىڭ ئبٌسىؽب
ئېٍىپ ثبضزى .زوظاذٕىڭ چۆضىؽي ذۇززى لۇزۇلٕىڭىىسەن لوپۇضۇٌؽبْ ثوٌۇپ ،ئۈؼزىسە ذۇززى
لۇزۇلٕىڭىىسەن روؼطىؽىؽب لوٍۇٌؽبْ ئىىىي ربي ٍبؼبچ ثبض ئىىەْ .لبضىؽبَ ،ئۇ ٍەضزە ِەْ
رؤۇٍسىؽبْ وىفىٍەضِۇ ثبض ئىىەْ .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ِەْ” :اٌٍەلب ؼېؽىٕىپ زوظاذزىٓ پبٔبھ
رىٍەٍّەْ ،اٌٍەلب ؼېؽىٕىپ زوظاذزىٓ پبٔبھ رىٍەٍّەْ “زېَىفىە ثبـٍىسىُ .ئۈچىٕچي ثىط
پەضىفزە ٍېٕىّىعؼب وېٍىپ” :لوضلّىؽىٓ ،لوضلّىؽىٓ! “زېسى( .ئوٍؽىٕىپ) چۈـۈِٕي
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ھەـؽەگە ئېَزىپ ثەضگۀىسىُ ،ھەـؽە ثۇٔي پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب ئېَزىپ ثەضزى .پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالَ :ئبثسۇٌالھ ٔېّىسېگەْ ٍبذفي ثىطى .ئەگەض وېچىٍىطى ٔبِبظ ئولۇؼبْ ثوٌؽب ،رېرىّۇ
ٍبذفي ثوٌؽبْ ثوالرزي ،زېسى .ؼبٌىُ ِۇٔساق زېگەْ :ـۇٔسىٓ وېَىٓ ،ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئۆِەض
ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇِب وېچىٕىڭ وۆپ لىؽّىٕي ئىجبزەد ثىٍەْ ئۆرىۈظىسىؽبْ ثوٌسى( .ثۇذبضى:
)3738
ئىجٕي ئۆِەض ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇِبزىٓ لىٍىٕؽبْ ٍۀە ثىط ضىۋاٍەرزە چۈـي ِۇٔساق ثبٍبْ
لىٍىٕؽبْ :لوٌۇِسا ثىط پبضچە ٍىپەن ضەذذ ثبض ثوٌۇپ ،عۀٕەرٕىڭ لەٍىطىگە ثبضِبلچي ثوٌؽبَ ،ئۇ
ٍىپەن ضەذذ ِەْ ثىٍەْ ثىٍٍە ـۇ ٍەضگە ئۇچبرزي .ثۇ چۈـۈِٕي ھەـؽەگە ؼۆظٌەپ ثەضگۀىسىُ،
ھەـؽە ئۇٔي پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِگە ئېَزمبٔىىەْ ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ
ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ئۇٔىڭؽب :لېطىٕسىفىڭ (ئبثسۇٌالھ) ٔېّىسېگەْ ٍبذفي ئبزەِھە؟! زەپزۇ.
(ثۇذبضى)7116 :
-4718عۇئبي :ئبثذۇٌالھ ئىجٕي صۇثەٍش سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەصىٍىحي
ئۇضۋە ئىجٕي ظۇثەٍط ثىٍەْ ـبرىّە ثىٕزي ِۇٔعىط ئىجٕي ظۇثەٍطزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ:
(ئەثۇ ثەوطىٕىڭ لىعى) ئەؼّب ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇِب ِەزىٕىگە ھىغطەد لىٍؽبٔسا ،ئبثسۇٌالھ ئىجٕي
ظۇثەٍطگە ھبِىٍساض ئىسى .لۇثبؼب ٍېزىپ وەٌگۀسە ،ئبثسۇٌالھٕي ٍەڭگىسى ۋە پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ
ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ ذوضِب ثىٍەْ ئېؽىعالٔسۇضۇپ لوٍۇـي ئۈچۈْ ئېٍىپ وېٍىپ ،لۇچىمىؽب
لوٍسى .ثىع ذېٍي ۋالىزمىچە ذوضِب ئىعزەپ ٍۈضزۇق .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ذوضِىٕي چبٍٕبپ،
ثوۋالٕىڭ ئېؽىعىؽب ؼبٌسى .ـۇٔساق لىٍىپ ،ئۇٔىڭ لوضؼىمىؽب وىطگەْ رۇٔغي ربئبَ پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ رۈوۈضۈوي ثوٌسى .ئبٔسىٓ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئۇٔىڭ ثبؾ وۆظىٕي
ؼىالپ ،ئۇٔىڭؽب زۇئب لىٍسى ۋە ”ئبثسۇٌالھ “زەپ ئىؽىُ لوٍسى .ئبثسۇٌالھ ٍەرزە  -ؼەوىىع
ٍېفىسا پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب ثەٍئەد لىٍؽىٍي وەٌسى .زازىؽي ظۇثەٍط ئۇٔي ـۇٔساق لىٍىفمب
ثۇٍطىؽبٔىسى .پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ئۇٔىڭ وېٍىۋارمىٕىٕي وۆضۈپ وۈٌۈِؽىطىسى.
ئبثسۇٌالھ (وېٍىپ) پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب ثەٍئەد لىٍسىِ( .ۇؼٍىُ)2146 :
-4711عۇئبي :ثىالي ئىجٕي سەثبھ سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەصىٍىحي
ئەثۇ ھۇضەٍطە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ ثىالٌسىٓ :ئي ثىالي ! ثۈگۈْ وېچە عۀٕەرزە ئبٍبغ رىۋىفىڭٕي ئبڭٍىسىُ .ؼەْ اٌٍە
ربئبالزىٓ ئەڭ وۆپ ؼبۋاة ئۈِىس لىٍىٕىسىؽبْ لبٍؽي ئەِەٌٕي لىٍؽبٔىسىڭ؟ زەپ ؼوضىؽبٔىسى،
ثىالي ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ِۇٔساق عبۋاة ثەضزىِ :ەٍٍي وېچە ٍبوي وۈٔسۈظ ثوٌؽۇْ ،ربھبضەد
ئبٌؽبِال ،ـۇ ربھبضەد ثىٍەْ ِەٍٍي ئبظ ٍبوي وۆپ ثوٌؽۇْٔ ،بِبظ ئولۇِبً لبٌّىسىُ .اٌٍە ربئبالزىٓ
ئەڭ وۆپ ؼبۋاة ئۈِىس لىٍىسىؽبْ ئەِىٍىُ ئۀە ـۇزۇضِ( .ۇؼٍىُ)2458 :
-4715عۇئبي :ئۇثەً ئىجٕي وەئت (ئەثۇ ِۇٔضىش) سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ھبٍبجي
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ رەضىپىسىٓ ثىٍىّي ۋە ئبٌالھ ٔبظىً لىٍؽبْ ئبٍەرٍەضٔي
چۈـىٕىفزىىي ئىمزىساضى رەثطىىٍىٕىۋارمبْ ئەثۇ ِۇٔعىط زېگەْ ثۇ ئبزەَ  -ئۇٔىڭ ِەـھۇض
ؼبھبثىٍىطىٕىڭ ثىطى ،زەؼٍەپىي ِۇؼۇٌّبٔالض عەِئىَىزىسە ٍۇلىطى ھۆضِەرىە ؼبظاۋەض ثوٌؽبْ
ئۇثەً ئىجٕي وەئت ئىسى .ئۇثەً ذەظضەط لەثىٍىؽىگە ِۀؽۇپ ثوٌؽبْ ئۀؽبضىالضٔىڭ ثىطى
ثوٌۇپِ ،ەزىٕىسىىي ئىؽالِٕي زەؼٍەپ لوثۇي لىٍؽبٔالضزىٓ ئىسى ھەِسە ھىغطەرزىٓ ثۇضۇْ
ئەلەثەزە پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب ثەٍئەد لىٍؽبْ ئىسى.
ئۇ ثەزىط ؼبظىزىؽب ۋە ـۇٔىڭسىٓ وېَىٕىي ثبـمب پبئبٌىَەرٍەضگە لبرٕبـزي .ئۇثەً لۇضئبْ
ئبٍەرٍىطىٕي وۆچۈضۈپ ٍېعىفمب لبرٕبـمبْ ثىط ٔەچچەٍٍۀٕىڭ ثىطى ثوٌۇپ ،ئۇٔىڭ ئۆظىٕىڭ
لوٌَبظِىؽي ثبض ئىسى .ئۇثەً پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ وبرىۋىسەوال ،ئۇٔىڭ ذەرٍىطىٕي ٍېعىپ
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ثېطەرزي .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ۋاپبد ثوٌؽبٔسا ،ئۇ لۇضئبْ وەضىّٕي پۈرۈٍٔەً ٍبزٌىؽبْ ٍ 25بوي
ـۇٔچىٍىه ئبزەِٕىڭ ثىطى ئىسى .ئۇٔىڭ لىطائىزي روٌىّۇ چىطاٍٍىك ،لۇضئبٕٔي چۈـىٕىفي
ئبعبٍىپ ِۇوەِّەي ثوٌؽبچمب ،پە ٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ؼبھبثىٍىطىٕي ئۇٔىڭسىٓ ۋە ثبـمب ئۈچ
وىفىسىٓ لۇضئبْ ئۆگىٕىفىە چبلىطزى .ئۇثەً لۇضئبْ ئبضلىٍىك وبرزب ـەضەپىە ئېطىفزي .ثىط وۈٔي
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ِۇٔساق زېسى:
 ئي ئۇثەً ئىجٕي وەئت! ِەْ ؼبڭب لۇضئبٕٔي وۆضؼىزىفىە ٍبوي ئېچىپ ثېطىفىەثۇٍطۇٌسۇَ.
ئۇثەً ذۇـبٌٍىمزىٓ لىٓ  -لىٕىؽب پبرّبً وەرزي .ئۇ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ پەلەد
ئبؼّبٔسىٓ ۋەھي ئبٌىسىؽبٍٔىمىٕي ثىٍگەچىە ،ھبٍبعىٕىٕي ثبؼبٌّىؽبْ ھبٌسا:
 ٍب ضەؼۇٌۇٌالھ! ئبٌالھ ِېٕىڭ ئىؽّىّٕي رىٍؽب ئبٌسىّۇ؟  -زەپ ؼوضىسى. ھەئە ،ئبٌالھ ئەڭ ئېگىع ئب ؼّبٔسا ؼېٕىڭ ئىؽّىڭٕي ۋە ٔەؼىجىڭٕي رىٍؽب ئبٌسى - ،زېسىپەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ثىٍەْ ثوٌؽبْ ثىط ٔەچچە ٍىٍٍىك ئباللە
عەضٍبٔىسا ،ئۇثەً پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئېؽىً ئەذاللي ۋە ھېىّەرٍىه
وۆضؼەرّىٍىطىسىٓ ٔۇضؼۇْ ِۀپەئەرىە ئېطىفزي .ئ ۇثەٍٕىڭ لۇضئبٔؽب ئۆظگەضِەغ ِۇھەثجىزي ۋە
چوڭمۇض ئىرالؼي ثبض ئىسى.
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ۋاپبرىسىٓ وېَىّٕۇ ،ئۇثەً ئىٍگىطىىىسەوال ئىؽالَ زىٕىؽب
ِۇؼزەھىەَ ٍېپىفزي ۋە لۇضئبْ وەضىُ ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ؼۈٕٔىزىگە چىڭ ئېؽىٍىپ
ِبڭسى .ئۇ ئىجبزەرزە ٔبھبٍىزي چىساٍِىك ئىسى ،زائىُ ذۇپزەْ ٔبِىعىسىٓ وېَىِٓ ،ەؼغىسرە
لېٍىپ ئىجبزەد ثىٍەْ ٍبوي لۇضئبْ ئۆگىزىؿ ثىٍەْ ِەـؽۇي ثوالرزي.
ئۇثەً پۈرۈْ ھبٍبرىسا رەلۋازاضٌىمٕي ئۆظىگە ٍېزەوچي لىٍسى .ئۇ ٔبھبٍىزي ئبززىٌ ھبٌەرزە
ٍبـبپ ،زۇَٔبٔىڭ ئۇٔي چىطىزىفىگە ۋە ئبٌسىفىؽب ھەضگىع ٍوي لوٍّىسى .ئۇ زائىُ ِۇؼۇٌّبٔالضؼب
ٔىؽجەرەْ ئبگبھالٔسۇضؼۇچي ثوٌۇپ ٍبـىسى ۋە زائىُ ئۇالضؼب پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ
ۋالزىٕيِ ،ۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ئىٍگىطىىي ئىؽالِؽب ثوٌؽبْ ِۇھەثجىزىٕيِ ،ۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ئىٍگىطىىي
ئبززىٌ  -ؼبززا رۇضِۇـىٕي ھەِسە لۇضثبْ ثېطىؿ ضوھىٕ ي ئەؼٍىزەرزئ .ۇضؼۇْ وىفىٍەض ئۇٔىڭسىٓ
ثىٍىُ ئېٍىؿ ۋە ِەؼٍىھەد ؼوضاؾ ئۈچۈْ وېٍەرزي.
ئۇثەً زەؼٍەپىي ِۇؼۇٌّبٔالض ئبضىؽىسا ثۈٍۈن ـەضەپىە ۋە ٍۇلىطى ھۆضِەرىە ؼبظاۋەض ثوٌسى.
ئۆِەض ئۇٔي «ؼَس اٌّؽٍَّٓ» (ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ذوعىؽي) زەپ ئبربٍززي .ـۇٔىڭسىٓ وېَىٓ ئۇ
ِۇـۇ ٔ بَ ثىٍەْ ِەـھۇض ثوٌسى .ئۇ ئەثۇ ثەوطىٕىڭ ذەٌىپىٍىه زەۋضىسە ذىٍّۇذىً ِەؼىٍىٍەضگە
عبۋاة ثېطىؿِ ،ەؼٍىھەد ثېطىؿ ِەلؽىزىسە لۇضۇٌؽبْ ِەؼٍىھەد ثېطىؿ گۇضۇپپىؽىٕىڭ ثىط
ئەظاؼي ثوٌسى .ثۇ گۇضۇپپب ِۇھبعىطالض ۋە ئۀؽبضىالض ئىچىسىىي ثىٍىٍّىه ،ئبزىً ھۆوۈَ چىمىطىؿ
لبثىٍىَىز ىگە ئىگە ثوٌؽبْ ِۇؼۇٌّبٔالضزىٓ رەضوىپ ربپمبْ ثوٌۇپ ،ئۇالض :ئۆِەض ،ئوؼّبْ ،ئەٌي،
ئبثسۇضضاھّبْ ئىجٕي ئەۋؾِ ،ۇئبظ ئىجٕي عەثەي ،ئۇثەً ئىجٕي وەئت ۋە ظەٍس ئىجٕي ؼبثىزالض ئىسى.
وېَىٓ ئۆِەض ذەٌىپە ثوٌؽبٔسىٓ وېَىّٕۇ ثۇ گۇضۇپپب ئۆظگەضِىسى .پەرىۋا ثېطىؿ ئۈچۈْ ئوؼّبٕٔي،
ئۇثەٍٕي ۋە ظەٍس ئىجٕي ؼبثىزٕي ثەٌگىٍەپ لوٍسى .ئۇثەٍٕىڭ عەِئىَەرزىىي ٍۇلىطى ئبثطۇٍىؽب
لبضاپ ،ثبـمىالض ئۇٔي ثىطەض ٍەضٔىڭ ثبـٍىمىّىىىٓ ،رېع ؼۈضئەرزە وېڭىَىۋارمبْ ئىؽالَ زۆٌىزىسە،
ثىطەض ۋىالٍەرٕىڭ ۋاٌىؽىّىىىٓ زەپ ئوٍالپ لبالرزي.
ئۇثەً ٔۇضؼۇْ ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ئۆظىٕىڭ ثبـٍىمٍىطى ئبٌسىسا ھەززېسىٓ ظىَبزە ئەزەپٍىه ۋە
ذۇـبِەرچىٍىه پوظىزؽىَىسە ثوٌىسىؽبٍٔىمىؽب لەرئىٌ لبضـي رۇضارزي .ئۇثەً ثبـمىالض ثىٍەْ ثوٌؽبْ
ئباللىسە ٔبھبٍىزي ؼەِىّىٌ ۋە ئبلىۆڭۈي ئىسى ،ئبٌالھزىٓ ثبـمب ھېچىىّسىٓ لوضلّبٍززي ،ئۇ
ِۇؼۇٌّبٔالض ئبضىؽىسا ھەل ىمىٌ ۋىغساْ ئىگىؽي ئىسى .ئۇثەً ِۇؼۇٌّبٔالض ئۈِّىزىٕىڭ وۈٍٔەضٔىڭ
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ثىطىسە پبضچىٍىٕىپ ،ئۇضۇؾ ِ -بعىطا لىٍىپ وېزىفىسىٓ روٌىّۇ ئۀسىفە لىالرزي .ئۇثەً
ھىغطەرٕىڭ ٍ - 29ىٍي ئوؼّبٕٔىڭ ذەٌىپىٍىه زەۋضىسە ۋاپبد ثوٌسى.
-4718عۇئبي :ئۇثەً ئىجٕي وەئت (ئەثۇ ِۇٔضىش) سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەصىٍىحي
ئۀەغ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ ئۇثەً ئىجٕي وەئجىە :اٌٍە ِېٕي ؼبڭبٌ﴿ :ەَ ٍەوۇٔىٍٍەظىَٕە وەـەضۇ﴾ ؼۈضىؽىٕي ئولۇپ
ثېطىفىە ثۇٍطۇزى ،زېگۀىسى ،ئۇثەً :اٌٍە ئىؽّىّٕي ئبرىسىّۇ؟ زەپ ؼوضىسى .پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالَ :ھەئە ،زېگۀىسى ،ئۇثەً ٍىؽالپ وەرزي( .ثۇذبضى)3819 :
-4751عۇئبي :ئەثۇ لەجبدە سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەصىٍىحي
ئەثۇ لەربزە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ِۇٔساق زېگەْ :پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ثىٍەْ
ثىط ؼەپەضگە چىمزۇق .ؼەپەضزاـٍىطىّىع چبڭمبپ وەرىەچىە ،ؼۇ ئىعزەپ ھەض رەضەپىە وەرزي.
ٌېىىٓ ِەْ ـۇ وېچىؽي پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ٍېٕىسىٓ ثىط لەزەِّۇ ئبٍطىٍّىسىُ .ـۇٔىڭ
ثىٍەْ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ :ؼەْ اٌٍۀىڭ پەٍؽەِجىطىٕي ِۇھبپىعەد لىٍؽبٔسەن ،اٌٍە ؼېٕىّۇ
ِۇھبپىعەد لىٍؽۇْ! زېسى( .ئەثۇ زاۋۇد)5228 :
-4757عۇئبي :عەٌّبْ فبسعىٌ سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ھبٍبجي
ئبٌالھ روؼطىؽىسا ئىعزىٕىپ ،ھەلىمەرەْ وەٍٕىسىٓ ٍۈگۈضگۈچي ؼبٌّبْ پبضؼي (ئبٌالھ
ئۇٔىڭسىٓ ضاظى ثوٌؽۇْ ۋە ئۇٔي ضاظى لىٍؽۇْ) ٔىڭ ئۆظىٕىڭ وەچّىفي روؼىطىؽىسىىي ثبٍبٔىسا
ھەلىمەد ئىعزەپ ئىٍگىطى ئبذىط ى ثىط لبٔچە زىٕٕي ئۆگۀگۀٍىىي ۋە ثىط لبٔچە پوپٕىڭ وەٍٕىسە
ٍۈضۈپ ذىعِىزىٕي لىٍىپ ئەڭ ئبذىطزا ثىط پوپزىٓ ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ پەٍؽەِجەضٌىه
ذەۋىطىٕي ئبٌؽبٍٔىمي ثبٍبْ لىٍىٕؽبْ .ئۇ ئۆظىٕىڭ وەچّىفي ھەلمىسە ِۇٔساق زەٍسۇ:
ِەْ عەٍَبْ زەپ ئبرىٍىسىؽبْ وۀزٕىڭ ئەؼفېھبْ عەِەرىسىىي ـبضؼٍىك ٍىگىذ ئىسىُ .زازاَ
ـۇ وۀزٕىڭ ثبـٍىمي ،ثبٍىٍىمي ھەِّىسىٓ وۆپِ ،ەضرۋىؽي ھەِّىسىٓ ٍۇلىطى ئبزەَ ئىسى.
رۇؼۇٌۇـۇِسىٓ ثېطى ئۇ ِېٕي ثەن ٍبذفي وۆضەرزيِ .ەْ چوڭبٍؽبٔؽېطى ئۇٔىڭ ِبڭب ثوٌؽبْ
ِۇھەثجىزي وۈچىَىپ ،ھەرزب ِۀسىٓ ئۀؽىطەپ لىعالضؼب ئوذفبؾ ئۆٍسىٓ ثبـمب ٍەضٌەضگە
ثبضؼۇظِبٍززي .ـۇٔسىٓ وىَىٓ ؼبٌّبْ پبضؼي ھەلىمەد ئىعزەپ ثىط لبٔچە پوپ ثىٍەْ ئۈچطىفىسۇ
ئۇالضٔىڭ ذىعِىزىسە ثوٌىسۇ ،ئبذىطى ثىط وبضۋأؽب لىزىٍىپ ِەزىٕىگە لبضاپ ٍوي ئبٌسۇ .ئۇ ِۇٔساق
زەٍسۇِ :ەْ ئۇالضؼب لوً ـ وبٌىٍىطىّٕي ثەضزىُ ،ئۇالض ِېٕي ثىطگە ئېٍىپ ِبڭسى ،ثىع ۋازىً لوضاؼب
وەٌگۀسە ئۇالض ِېٕي ئبٌساپ ،ثىط ٍەھۇزىَؽب ؼېزىۋەرزيِ ،ەْ ئۇ ٍەھۇزىَٕىڭ ذىعِىزىسە ثوٌسۇَ،
ئوظوْ ئۆرّەً ثۀي لۇضەٍعزىىي ربؼىؽىٕىڭ ئوؼٍي ذوعبٍىٕىّٕي ٍولالپ وېٍىپِ ،ېٕي
ؼېزىۋاٌسىِ ،ېٕي ِەزىٕىگە ئەوەٌسىِ ،ەْ ِەزىٕىسە ،ئ ەِۇضىَەزىىي ھەِطاھىُ ثبٍبْ لىٍؽبْ ذوضِب
ثبؼٍىطىٕي وۆضۈپ ،ئۇ ؼۈپەرٍىگەْ ؼۈپەد ثوٍىچە ،ثۇ ٍەضٔىڭ ِەزىٕە ئىىۀٍىىىٕي ثىٍسىُ ۋە ئۇ
ٍەضزە رۇضزۇَ.
ـۇ چبؼالضزا پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ِەوىىسە ئۆظ وىفىٍىطىٕي زىٕىؽب زەۋەد لىٍىۋارمبْ
ئىىەٌْ ،ېىىٓ ِەْ لۇٌٍۇق ِەعجۇضٌ ىؽبْ ئىفالض ثىٍەْ ثوٌۇپ وېزىپ ،ئۇٔىڭ ذەۋىطىٕي
ئبڭٍىّىؽبْ ئىىۀّەْ .ئۇظۇْ ئۆرّەً پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ِەزىٕىگە ھىغطەد لىٍسىِ .ەْ
ذۇعبٍىٕىّٕىڭ ذوضِىؽي ئۈؼزىسە ،ئىفٍەۋاربرزىُ ،ذوعبٍىٕىُ ئۇٔىڭ ئبؼزىسا ئوٌزۇضارزي ،ئۇٔىڭ
ربؼىؽىٕىڭ ئوؼٍي وېٍىپ:
ـــ ئبٌالھ لەٍ ٍە لەثىٍىؽىٕي ھبالن لىٍىۋەرؽۇْ ،ئۇالض ِەوىىسىٓ ثۈگۈْ وېٍىسىؽبْ ،ئۆظىٕي
پەٍؽەِجەض زەپ ئبرىۋاٌؽبْ ثىط وىفىٕي وۆرۈؾ ئۈچۈْ لۇثبؼب عەَ ثوپزۇ - ،زېسى.
وېَىٓ ِەْ ئۇٔىڭ لېفىؽب وەٌسىُ ،ؼەضلەز لەثطؼزبٍٔىمىسا ثىط ؼبھبثىٕي زەپٕە لىٍىۋارمبْ
ئىىەِْ ،ەْ ئۇٔىڭ ئوٌزۇضؼبٍٔىمىٕي ئۇچچؽىسا ٍېپىٕچب ثبضٌىمىٕي وۆضزۈَِ ،ەْ ئۇٔىڭؽب ؼبالَ
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ثېطىپ ثوٌؽبٔسىٓ وېَىٓ ئەِۇضىَەزىىي زوؼزۇَ ؼۈپەرٍىگەْ پەٍؽەِجەضٌىه ربِؽىؽىٕي وۆضۈؾ
ئۈچۈْ ئۇٔىڭ ئۇچىؽىؽب لبضاـمب ثبـٍىسىُ.
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ِېٕىڭ ِەلؽزىّٕي ثىٍسى ۋە زەضھبي ئۇچىؽىسىٓ ضىساؼىٕي
ئبٌسىِ ،ەْ ربِؽىٕي وۆضزۈَ ۋە ئۇٔي رؤۇزۇَ ،ئبٔسىٓ ئۇٔىڭؽب ئۆظۈِٕي ربـالپ ،ؼۆٍۈپ ٍىؽالپ
وەرزىُِ .ەْ ئۇٔىڭؽب وەچۈضِىفٍىطىّٕي ؼۆظٌەپ ثەضزىُ .ئۇ لىعىمىپ ئبڭٍىسى ،ھەرزب
ؼبھبثىالضٔىڭّۇ ئبڭٍىفىٕي ذبٌىسىِ ،ەْ ئۇالضؼىّۇ ؼۆظٌەپ ثەضزىُ .ئۇالضِۇ ئبڭٍىسى ۋە چەوؽىع
ذۇضؼەْ ثوٌسى» .
-4754عۇئبي :عەٌّبْ فبسعىٌ سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەصىٍىحي
ئەثۇ ھۇضەٍطەزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ثىط
وۈٔي { :ئەگەض ؼىٍەض (اٌٍۀىڭ ربئىزىسىٓ) ٍۈظ ئۆضۈؼەڭالض ،اٌٍە ؼىٍەضٔىڭ ئوضٔۇڭالضؼب ثبـمب ثىط
لەۋِٕي ئبٌّب ـزۇضىسۇ ،ئۇالض ؼىٍەضگە ئوذفبؾ ثوٌّبٍسۇ (ثەٌىي اٌٍەلب ئىزبئەد لىٍىسۇ)} (ؼۈضە
ِۇھەِّەز - 38 ،ئبٍەد)زېگەْ ئبٍەرٕي ئولۇزى ،ؼبھبثىٍەض :ئي ضەؼۇٌۇٌالھ! ثىعٔىڭ ئوضٔىّىعؼب
وىّٕي ئبٌّبـزۇضىسۇ؟ زەپ ؼوضىؽبٔىسى ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ؼەٌّبٕٔىڭ ِۈضىؽىگە ئۇضۇپ
رۇضۇپ :ثۇٔي ۋە لەۋِىٕي ئبٌّبـزۇضىسۇ ،زەپ عبۋاة ثەضزى( .رىطِىعى)3261 :
ٍۀە ثىط ضىۋاٍەرزە وېٍىفىچە ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽبالَ ِۇٔساق زېگەْ :عېٕىُ ئىٍىىسە ثوٌؽبْ
ظارٕىڭ ٔبِي ثىٍەْ لەؼەِىي ،ئەگەض ئىّبْ ٍۇٌزۇظالضؼب ثبؼاللٍىك ثوٌؽب ئىسى ،ـبضؼالضزىٓ ثىط
رۈضوۈَ وىفي (ثېطىپ) ئۇٔي ئبٌؽبْ ثوالرزي( .رىطِىعى)3261 :
-4753عۇئبي :ئەثۇ ِۇعب ئەؽئەسى سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ھبٍبجي
ئۇٔىڭ ئەؼٍي ئىؽّي ئبثسۇٌال ئىجٕي لەٍػ ثوٌؽىّۇٌ ،ېىىٓ ثۇضۇٔسىٕال ئەثۇ ِۇؼب ئەـئەضى
زەپ ئبربٌؽبْ ئىسى .ئۇ ِەوىىسە ٔەظەض زائىطىؽي ٔبھبٍىزي وەڭ ،وىفىٍەضٔي پەلەد ثىط ئبٌالھمىال
چولۇٔۇـمب چبلىطىسىؽبْ ،گۈظەي ئەذاللالضؼب ثۇٍطۇٍسىؽبْ ثىط پەٍؽەِجەضٔىڭ چىممبٍٔىمىٕي ئبڭالپ،
ئبٔب ٍۇضري ٍەِۀسىٓ زەضھبي ِەوىىگە ٍېزىپ وەٌسىِ .ەوىىسە ئۇ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب
ھەِطاھ ثوٌۇپ ،ئۇٔىڭسىٓ لۇضئبْ ۋە ئىؽالِٕي ئۆگۀسى .ئبٔسىٓ ٍۇضرىؽب لبٍزىپ ثېطىپ،
ئبٌالھٕىڭ ؼۆظٌىطىٕي وىفىٍەضگە ٍەرىۈظۈپ ،ئۇالضٔي ئىؽالَ زىٕىؽب زەۋەد لىٍسى .ئۇٔىڭ
ـۇٔىڭسىٓ وېَىٕىي ٍ 10ىٍٍىك ھبٍبري روؼطۇٌۇق ثىعزە ئېٕىك ِەٌۇِبد ٍوق .ذەٍجەض ؼبظىزي
ئبٍبؼٍىفىؿ ثىٍۀال ،ئۇ ِەزىٕىگە ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ لېفىؽب لبٍزىپ وەٌسى .ئۇٔىڭ
ِەزىٕىگە لبٍزىپ وېٍىفي زەي عەئفەض ئىجٕي ئەثۇ ربٌىپ ۋە ثبـمب ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ
ھەثەـىؽزبٔسىٓ لبٍزىپ وەٌگەْ ۋالزىؽب روؼطا وەٌگەْ ثوٌۇپ ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئۇالضٔىڭ
ھەِّىؽىٕي ذۇـبي ـ ذۇضاٍِىك ئىچىسە لبضـي ئبٌسى.
ئەثۇ ِۇؼب ٍەِۀسىٓ ئىؽالَ زىٕىٕي لوثۇي لىٍؽبْ  50زىٓ ئبضرۇق وىفي ثىٍەْ ِەزىٕىگە
وەٌگەْ ئىسى .ئۇالضٔىڭ ئبضىؽىسا ئۇٔىڭ ئىىىي لېطىٕسىفي ئەثطەھەَ ۋە ئەثۇ ثۇضزەٌەضِۇ ثبض ئىسى.
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئۇ ثىط روپ ئبزەٍِەضٔي «ئەـئەضىٍَەض» زەپ ئبرىسى ،ھەرزب ئۇ ثەظىسە
ثبضٌىك ٍەِۀٍىىٍەضٔي ئەثۇ ِۇؼب ئەـئەضىَٕىڭ ٔبِي ثوٍىچە «ئەـئەضىٍَەض» زەپ ئبربٍززي.
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ زائىُ ئۇ ثىط روپ ئبزەٍِەضٔىڭ ئبلىۆڭۈي ،ؼەِىّىٌ رەثىئىزىٕي
ِبذزبٍززي ۋە ثبـمب ؼبھبثىٍەضٔي ئۇالضٔىڭ ٍبذفي ئىؿ ـ پبئبٌىَەرٍىطىٕي ئۈٌگە لىٍىفمب چبلىطارزي.
ئەثۇ ِۇؼب ِۇؼۇٌّبٔالض عبِبئەؼي ئ ىچىسە ٔبھبٍىزي رېعال ٍۇلىطى ھۆضِەرىە ؼبظاۋەض ثوٌسى.
ئۇٔىڭ ٔۇضؼۇْ ئېؽىً ذىؽٍەرٍىطى ثبض ئىسى .ئۇ رۇؼّب ربالٔزٍىك ئىؽالَ ـىمھىفۇٔبؼي
(لبٔۇٔفۇٔبغ) ثوٌۇپِ ،ەؼىٍىٍەضگە ٔبھبٍىزي روؼطا ھۆوۈَ چىمىطارزي .ـۇڭالـمب زەؼٍەپىي
ِۇؼۇٌّبٔالض عەِئىَىزىسە ئبٌسىٕمي لبربضزا رۇضىسىؽبْ لبظىالضٔىڭ ثىطى ھېؽبثٍىٕبرزي.
ئەثۇ ِۇؼب ِۇالٍىُ ،چىمىفمبق ئبزەَ ئىسى .ئۇ ٔبھبٍىزي ئىفۀچٍىه ئبزەَ ثوٌؽبچمب ،وىفىٍەض
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ئۇٔىڭؽب ئىفۀچ ۋە ؼەِىّىَەد ثىٍەْ ِۇئبِىٍە لىالرزي .ئۇضۇؾ ِەٍسأٍىطىسا ئۇ لوضلّبغ،
چىساٍِىك ۋە ِبھبضىزي ئۈؼزۈْ ثبرۇض ئىسى .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئۇ روؼطۇٌۇق ِۇٔساق زېگەْ
ئىسى:
 چەۋۀساظالضٔىڭ ئۇؼزىؽي  -ئەثۇ ِۇؼب.ئەثۇ ِۇؼبٔىڭ وەڭ ٔەظەض زائىطىؽي ۋە ِەؼىٍىٍەضگە ھۆوۈَ لىٍىفزىىي لبثىٍٍىمي ثىٍەْ
ئۇضۇؾ ِەٍسأىسا زۈـّۀٍەضگە ھەضگىعِۇ ئبٌسأّبٍززي .ئۇضۇؾ ۋەظىَىزىٕي ئېٕىك وۆظىزىپ،
ئبٔسىٓ لەرئىٌ ئىطازە ثىٍەْ ھەضىىەد ئېٍىپ ثبضارزي .ئەثۇ ِۇؼب ثىط لېزىُ ؼبؼبٔىَە
ئىّپېطىَىؽىٕىڭ ظېّىٕىسىٓ ئۆرىسىؽبْ ِۇؼۇٌّبٔالض ئبضِىَىؽىگە لوِبٔساْ ثوٌسى .ئىؽفبھبٔسا
وىفىٍەض ئۇضۇـزىٓ ؼبلٍىٕىپ ،رىٕچٍىك ئوضٔىزىؿ ئۈچۈْ عىعىَە رۆٌەـىە وەٌسى .ئەِەٌىَەرزە
ئۇالض عىعىَۀي ؼ ەِىّىٌ ـ ؼبزالەد ثىٍەْ ثەضگەْ ثوٌّبؼزىٓ ،ثەٌىي ِۇؼۇٌّبٔالضؼب ۋەھفىٌ
ھۇعۇَ لىٍىؿ پۇضؼىزي ئىعزەپ ثەضگەْ ئىسى .ئەثۇ ِۇؼب ئۇالضٔىڭ ھەلىمىٌ ِەلؽىزىٕي
چۈـىٕىپٔ ،بھبٍىزي ئېھزىَبد ثىٍەْ ئىؿ وۆضزى .ـۇڭالـمب ئىؽفېھبٍٔىمالض ھۇعۇَ لوظؼىؽبٔسا،
ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ثۇ ثبـٍىمي لىٍچە ھۇزۇلّبؼزىٓ ،ـۇ رەٍَبضٌىك ثوٍىچە ِۇؼۇٌّبٔالضٔي عەڭگە
ئۇٍۇـزۇضزى ،ئەرىؽي چۈـىە لبٌّبً ھەي لىٍؽۇچ ؼەٌىجىٕي لوٌؽب وەٌزۈضزى.
وۈچٍۈن ؼبؼبٔىَە ئىّپېطىَىؽىگە لبضـي ئبؼبؼٍىك ئۇضۇـالضزا ،ئەثۇ ِۇؼب ئبؼبؼٍىك ضوي
ئوٍٕىؽبْ ،ثوٌۇپّۇ ِەـھۇض رۇؼزەض ؼبظىزىسا ئۇ ھەض ثىٌ لوِبٔساْ ثوٌۇپ ،وبرزب ـۆھطەد لبظأؽبْ
ئىسى .پېطىؽىَە لوِبٔسأي ھوضِۇظاْ ئۆظىٕىڭ ؼبٔبلؽىع لوـۇٍٔىطىٕي لبرزىك ِۇزاپىئە لىٍىٕىۋارمبْ
رۇؼزەض ـەھىطىگە چېىىٕسۈضزى .ذەٌىپە ئۆِەض زۈـّەْ ئبضِىَىؽىٕىڭ وۈچىگە ؼەي لبضىّبً،
لبرزىك رەضثىَە ئبٌؽبْ عەڭگىۋاض ثىط لوـۇْ رەـىىٍٍەپ ھوضِۇظأؽب لبضـي ئەۋەرزيِ .ۇؼۇٌّبٔالض
ئبضِىَىؽي ئىچىسە عەڭگە پىفمبْ پېفمەزەَ ؼبھبثىٍەضزىٓ ئەِّبض ئىجٕي ٍبؼىط ،ثەضا ئىجٕي ِبٌىه
ۋە ئۇٔىڭ ئىٕىؽي ئۀەغِ ،ەعطائە ثەوطى ۋە ؼەٌەِە ئىجٕي ضاعە لبربضٌىمالض ثبض ئىسى .ئۆِەض
لوـۇٔؽب ئەثۇ ِۇؼبٔي لوِبٔساْ لىٍسى .رۇؼزەض لبرزىك ِۇزاپىئە لىٍىٕؽبچمب ،ـەھەضٔي ھۇعۇَ ثىٍەْ
ئېٍىؿ ِۇِىىٓ ثوٌّىسى ،ـەھەض لبرّۇ ـ لبد ِۇھبؼىطە لىٍىٕسىٔ .ۇضؼۇٍٔىؽبْ ھۇعۇِالض پەلەد
ـەھەض ؼېپىٍىسا ٍوچۇق ،وبِبضالضٔىال پەٍسا لىالٌىسى .ئۇظۇْ زاۋاِالـمبْ عبپبٌىك ِۇھبؼىطە
ِۇؼۇٌّبٔالضٔىّۇ ھبٌؽىطىزىپ لوٍسى .ذۇززى ثەضا ئىجٕي ِبٌىىٕىڭ ۋەلەٌىىىسە رىٍؽب
ئبٌؽىٕىّىعزەن ،پېطؼىَەٌىىٍەض لەٌئە ربٍِىطىسىٓ ئۇچٍىطىؽب چوؼسەن لىعىزىٍؽبْ ئۆرىۈض پوالد
لبضِبلالض ئېؽىٍؽبْ ظۀغىطٌەضٔي ربـالـمب ثبـٍىسىِ .ۇؼۇٌّبٔالض لبضِبلالضؼب ئىٍىٕىپ لبٌؽۇزەوال
ثوٌؽب ،لبضِبق ئۇالضٔي لەٌئەگە وۆرۈضۈپ وېزەرزي ،ئۇالض ئۆٌەرزي ٍبوي چبال ئۆٌۈن ثوالرزي .ئەثۇ ِۇؼب
ثبضؼبٔؽېطى چىسىؽۇؼىع زەضىغىسە ثوٌۇپ وېزىۋارمبْ ثۇ ھبٌەد گىطزاۋىسىٓ پەلەد ھىٍَە ـ ٔەٍطەڭ
ۋە ربوزىىب ئبضلىٍىمال لۇرۇٌؽىٍي ثوٌىسىؽبٍٔىمىٕي چۈـۀسى .ثەذزىگە ٍبضىفب زەي ـۇ چبؼسا ثىط
پېطؼىَەٌىه ِۇؼۇٌّبٔالض لوـۇٔىؽب ئەي ثوٌۇپ وەٌسى .ئەثۇ ِۇؼب ئۇٔي ؼېپىٍٕىڭ ئبضلىؽىسىٓ
ـەھەضگە لبٍزىپ ،ئبِبي لىٍىپ ـەھەض زەضۋاظىؽىٕي ئىچىسىٓ ئېچىپ ثېطىفىە وۆٔسۈضزى .ئۇٔىڭ
ثىٍەْ ثىٍٍە ئبالھىسە ربٌالٔؽبْ وىچىه ثىط لوـۇٕٔي ئەۋەرزي .ئۇالض ۋەظىپىٕي ؼەٌىجىٍىه ئوضۇٔالپ،
زەضۋاظىٕي ئېچىۋېزىپ ،ئەثۇ ِۇؼبٔىڭ ئبضِىَىؽىگە ٍوي ئبچزي .ثىط ٔەچچە ؼبئەد ئىچىسە ـەھەض
ئىفؽبي لىٍىٕسى.
گەضچە ئەثۇ ِۇؼب لوضلّبغ ،وۈچٍۈن پبٌۋاْ ثوٌؽىّۇ ،ئەِّب ئۇضۇؾ ِەٍسأىسىٓ ئبٍطىٍؽىال،
ٔبھبٍىزي ؼەۋضچبْ ۋە وۆپ ٍىؽالٍسىؽبْ ئبزەَ ئىسى .ـۇٔساق چبؼالضزا ئۇ ئبڭٍىؽۇچىالضٔىڭ ٍۈضەن ـ
ثبؼطىٕي ئېعىسىؽبْ روٌىّۇ ِۇڭٍۇق ئبۋاظزا لۇضئبْ رىالۋەد لىالرزي .ئۇٔىڭ رەؼىطٌىه ۋە ٍېمىٍّىك
لىطائىزي روؼطۇٌۇق پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ِۇٔساق زېگەْ ئىسى:
 -ھەلىمەرەْ ئەثۇ ِۇؼبؼب زاۋۇزٔىڭ ٔەٍٍىطىسىٓ ثىطؼي ثېطىٍگەْ.
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ئوذفبـال ،ئۆِەض (ئبٌالھ ئۇ ٔىڭسىٓ ضاظى ثوٌؽۇْ) ِۇ زائىُ ئەثۇ ِۇؼبٔي چبلىطىپ،
ئبٌالھٕىڭ وىزبثىسىٓ رىالۋەد لىٍسۇضارزي ۋە ِۇٔساق زەٍززي:
 ئي ئەثۇ ِۇؼب ،پەضۋەضزىگبضىّىعؼب ثوٌؽبْ رەـٕبٌىمىّىعٔي لبٔسۇضؼىٓ.ئۆظىٕي لۇضئبْ وەضىّگە ثېؽىفٍىؽبٍٔىمىٕىڭ ثەٌگىؽي ؼۈپىزىسە ،ئەثۇ ِۇؼب لۇضئبْ
ئبٍەر ٍىطىٕي لوٌَبظِب لىٍىپ چىممبْ ئبظؼىٕە ؼبھبثىٍەضٔىڭ ثىطؼي ئىسى.
ئەثۇ ِۇؼب پەلەد ئبٌالھٕىڭ زىٕي ثىٍەْ زۈـّۀٍىفىسىؽبْ ،ئىّبٕٔىڭ ٔۇضىٕي
ئۆچۈضۈۋەرّەوچي ثوٌؽبْ ِۇـطىىالضٔىڭ لوـۇٍٔىطىؽب لبضـي ئۇضۇـمىال لبرٕىفبرزئ .بۋازا
ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ئىچىسە ئۇضۇؾ ثوٌۇپ لبٌؽۇزەن ثوٌؽب ،ئۇٔىڭسىٓ زەضھبي ئۆظىٕي لبچۇضارزي،
ھەضگىعِۇ ٔەظەض ؼېٍىپ لوٍّبٍززي .ئەٌي ۋە ِۇئبۋىَۀىڭ ئورزۇضىؽىسا وۆرۈضۈٌگەْ ئۇضۇـزب ،ئۇٔىڭ
ِەٍسأي زەي ئبـۇٔساق ثوٌسى .ثۇ ئۇضۇؾ عەضٍبٔىسا ئۇ ٍبضاـزۇضؼۇچىٍىك ضوٌىٕي ئوٍٕىسى.
ئەثۇ ِۇؼب ِەوىىگە ثېطىپ ،وېَىٕىي ھبٍبرىٕ ي ِۇلەززەغ ِەؼغىس (ھەضاَ ِەؼغىسى)
ئەرطاپىسا ئۆرىۈظزى .ئۇ پۈرىۈي ھبٍبرىسا ھۆضِەرٍىه پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب ۋە ئۇٔىڭ ھەلمبٔي
ذەٌىپىٍىطىگە چوڭمۇض ؼبزالەرٍىه ثىٍەْ ٍبـىسى .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ھبٍبد ۋالزىسا ئۇٔي ۋە
ِۇئبظ ئىجٕي عەثەٌٕي وۇـەگە ۋاٌي لىٍؽبْ ئىسى .ئەثۇ ِۇؼبٔىڭ لۇضئبٔؽب چوڭمۇض ِۇھەثجىزي ثبض
ئىسى .ھەض زائىُ لۇضئبْ ئولۇؾ ،ئەؼزە لبٌسۇضۇؾ ،ئۇٔي چۈـىٕىؿ ۋە رەوطاض لىٍىؿ ثىٍەْ
ِەـؽۇي ثوالرزي .ئۇ لۇضئبْ روؼطۇٌۇق ثبـمىالضؼب چوڭمۇض ِۀىٍىه ؼۆظٌەض ثىٍەْ ٔەؼىھەد
لىالرزي.
ئەثۇ ِۇؼب ئبزەرزە روٌىّۇ چىساٍِىك ،ؼەۋضچبْ ئىسى ،ھبۋا چىسىؽۇؼىع ئىؽؽىك ثوٌۇپ
وەرىەْ وۈٍٔىطى ئۇ زائىُ ضوظا رۇربرزي .ئۆِطىٕىڭ ئبذىطٌىطىسا ،ئۇ پۈرۈْ ھبٍبرىسا زائىُ زېَىفٕي
ئبزەد لىٍؽبْ رۆۋۀسىىي ؼۆظٌەضٔي رەوطاضالٍززي:
ئبٌالھ ،ئي پەضۋەضزىگبضىُ ،ؼەْ ئبِبٍٔىك ثەضگۈچي ۋە ئبِبٍٔىك ؼەْ رەضەپزىٕال وېٍىسۇ.-4752عۇئبي :ئەثۇ ِۇعب ئەؽئەسى سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەصىٍىحي
ئەثۇ ِۇؼب ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ ئۇٔىڭؽب ِۇٔساق زېگەْ :ئبھ! ...رۈٔۈگۈْ وەچ ؼېٕىڭ لىطائىزىڭٕي ئبڭالۋارمبْ چبؼسا،
ِېٕي ثىط وۆضگەْ ثوٌؽبڭ ! .ؼبڭب زاۋۇز ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭىىسەن ِۇڭٍۇق ئبۋاظ ئبرب لىٍىٕىپزۇ.
(ِۇؼٍىُ)793 :
-4758عۇئبي :ئبثذۇٌالھ ئىجٕي عبالَ سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ھبٍبجي
ھۈؼەْ ئىجٕي ؼبالَ ئەٍٕي چبؼالضزىىي ِەزىٕىٕىڭ وبرزىٍىطىسىٓ ئىسىِ .ەزىٕىسىىي ھەض
ذىً زىٓ ئەھٍي ئۇٔي وىفىٍەض ئى چىسە رەلۋا ،ؼبٌىھ ،پەضظوبضٌىمي ثىٍەْ رؤۇٌؽبْ ؼەِىّىٌ ئبزەَ،
زەپ ھۆضِەرٍەٍززي .ئۇ ھەض لېزىُ رەۋضارٕي ئولۇپ ثۇضۇٔمي پەٍؽەِجەضٌەض ۋە ئۇٔىڭ ئبذىطلىؽي
ثوٌؽبِْ ،ەوىىسىٓ چىمىسىؽبْ پەٍؽەِجەضٔىڭ ثېفبضىزي ھەلمىسىىي ذەۋەضٌەض ئۈؼزىگە وەٌگۀسە
ئۇظاق ـ ئۇظاق روذزبٍززي ۋە ثۇ وەٌگۈؼىسىىي پەٍؽەِجەضٔىڭ ؼۈپەرٍىطى ،ئبالِەرٍىطى
روؼطىؽىسىىي ثبٍبٔالضٔي لبٍزب ـ لبٍزب ئولۇٍززي .وىزبثزب ذەۋەض ثېطىٍگەْ پەٍؽەِجەضٔىڭ ئۆظ
ٍۇضرىسىٓ ِەزىٕىگە وېٍىسىؽبٍٔىمىسىٓ ھەَ ثۇ ٍەضزە رۇضىسىؽبٍٔىمىسىٓ ئىٕزبٍىٓ ؼۆٍۈٔەرزي .ئۇ ھەض
لېزىُ ثۇ ھەلزىىي ِەظِؤ الضٔي ئولۇؼب ٍبوي ثۇ ِەظِؤالض ئۇٔىڭ ذىَبٌىؽب وەچؽىال ئۇ ئبـۇ
پەٍؽەِجەضٔي وۆضەٌىفي ،ئۇٔىڭؽب ئىفىٕىپ ئىّبْ ئېَزمۇچىالضٔىڭ ئەۋەٌمىؽي ثوٌۇـي ئۈچۈْ
ئۆِطىٕىڭ ئۇظۇْ ثوٌۇـىٕي ئۈِىس لىٍىپ ئبٌالھ زىٓ ثۇٔي رىٍەٍززي.
ئبٌالھ ھۈؼەٍىٓ ئىجٕي ؼبالِٕىڭ زۇئبؼىٕي ئىغبثەد لىٍىپ ،ئۇٔىڭ ئۆِطىٕي ھەرزب روؼطا
ٍوٌؽب ھىساٍەد لىٍىٕؽۇچىالض ئۈچۈْ ضەھّەد ئەٌچىؽي لىٍىپ ئەۋەرىٍگەْ پەٍؽەِجەضٔىڭ
وېٍىفىگىچە ئۇظۇْ لىٍسى .ھەِسە ئۇٔي ثۇ پەٍؽەِجەض ثىٍەْ ئۇچطىفىؿ ،ئۇٔىڭ ثىٍەْ
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ھەِؽۆھجەد ثوٌۇؾ ،ئۇ ئبضلىٍىك ئەۋەرىٍگەْ ھەق زىٓ ثىٍەْ ـەضەپٍىٕىفىە ِۇٍەؼؽەض لىٍسى .ئۇ
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ثىٍەْ وۆضۈـۈپ ِۇؼۇٌّبْ ثوٌؽبٔسىٓ وىَىٓ پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ لېفىسىٓ لبٍزىپ وېٍىپ ئبٍبٌىٕي ۋە ئەھٍي ئەۋالزىٕي ئىؽالِؽب چبلىطزى،
ئۇالضٔىڭ ھەِّىؽي ِۇؼۇٌّبْ ثوٌسى.
ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ؼبالَ ئىؽالِؽب ذۇززى ئۇؼؽۇظ ئبزەَ ثۇالق ؼۈٍىگە رەـٕب ثوٌؽبٔسەن
رەـٕبٌىك ثىٍەْ وىطزى .ئۇ لۇضئبٔؽب ـۇٔچىٍىه ثېطىٍسىىي ،ئۇٔىڭ ٌەۋٌىطى لۇضئبٕٔىڭ ئبٍەرٍىطىٕي
ئولۇپ لۇضۇِبٍززي .ئۇٔىڭ زىٍي پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب ـۇٔچىٍىه ثېطىٍىپ وەرزىىي ئۇ
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئبضلىسىٓ ئەگىفىپال ٍۈضۈٍززي .ئۇ عۀٕەرىە وىطىؿ ئۈچۈْ ئەِەي ـ
ئىجبزەرٍەضگە ـۇٔچىٍىه ثېطىٍگۀىي ھەرزب پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئۇٔىڭ ھەلمىسە ثىط ثېفبضەد
ثەضگەْ ثوٌۇپ ،ثۇ ثېفبضەد ؼبھبثىٍەض ئىچىسە ئبـىبضا ثوٌۇپ وەرىەْ ئىسى .ئۇ ثىط چۈؾ وۆضگەْ
ثوٌۇپ ثۇ ھەلزىىي ثبٍبٔىٕىڭ ئبذىطزا ِۇٔساق زەٍسۇ:
ِ....ەْ‹ :چىمبٌّبٍّەْ› زېسىُ .ئۇ چبؼسا ِېٕىڭ لىفىّؽب ثىط ذىعِەرچي وېٍىپ ِېٕي
وۆرۈضزىِ ،ەْ ٍۇلىطىؽب لبضاپ ئۆضٌەپ ھەرزب رۈۋضۈوٕىڭ ئۇچىؽب چىمزىُ ـ زە ھېٍىمي ئبٌزۇْ ھبٌمىٕي
ئىىىي لوٌۇَ ثىٍەْ رۇرۇۋاٌسىُِ .ەْ ربوي ربڭ ئبرمبٔؽب لەزەض ئۇٔىڭؽب ئېؽىٍىپ لبٌسىُ .ئەرىؽي
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب چۈـۈِٕي ثبٍبْ لىٍىپ ثەضزىُ ،ئۇ ِبڭب‹ :ؼوي رەضىپىڭسە ؼەْ
وۆضگەْ ٍوي زوظاذٕىڭ ٍوٌي ،ئوڭ رەضىپىڭسىىي ٍوي ثوٌؽب عۀٕەد ئەھٍىٕىڭ ٍوٌي ،ؼېٕي
گۈظەٌٍىىي ۋە ٍېفىٍٍىمي ثىٍەْ ھەٍطاْ لبٌسۇضؼبْ ثبغ ثوٌؽب ئىؽالَ ،ثبغ ئورزۇضىؽىسىىي رۈۋضۈن
ثوٌؽب زىٕٕىڭ ئبؼبؼي ،ھبٌمب ثوٌؽب ِۇؼزەھىەَ رۇرۇٌىسىؽبْ ئېزىمبز ،ؼەْ ئۇٔىڭؽب ربوي ئۆٌگۈچە
ئېؽىٍىپ رۇضىسىىۀؽەْ!› زېگەْ ئىسى - ،زېسى ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ؼبالَ.
-4758عۇئبي :ئبثذۇٌالھ ئىجٕي عبالَ سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەصىٍىحي
لەٍػ ئىجٕي ئۇثبزرىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لى ٍىٕىسۇ :ثىط ِەؼغىسرە ثىط لبٔچە ؼبھبثە ثىٍەْ
ؼۆھجەرٍىفىپ ئوٌزۇضارزىُ ،چىطاٍىسىٓ رەلۋاٌىمي وۆضۈٔۈپ رۇضىسىؽبْ ثىط وىفي وىطىپ وەٌسى.
ئبضىسىٓ ثىطەٍٍەْ :ثۇ وىفي ئەھٍي عۀٕەرزۇض ،زېسى .ئۇ وىفي ٍەڭگىً ئىىىي ضەوئەد ٔبِبظ
ئولۇپ ،ئبٔسىٓ چىمىپ وەرزيِ .ەْ ئۇٔىڭ ئبضلىؽى سىٓ ئەگىفىپ ئۆٍىگىچە ثبضزىُ .ئىىىىّىع
رؤۇـۇپ ،پبضاڭالـمبٔسىٓ وېَىٓ :ؼەْ ِەؼغىسوە وىطگۀسە ،ئبضىسىٓ ثىطەٍٍەْ ؼېٕىڭ
عۀٕەد ئەھٍىسىٓ ئىىۀٍىىىڭٕي ئېَززي ،ثۇٔىڭ ؼەۋەثىٕي ئېَزىپ ثەضؼەڭ ،زېگۀىسىُ ،ئۇ
ِۇٔساق زېسى :ؼۇثھبٔەٌالھ! ثىط وىفىٕىڭ ئۆظى ثىٍّىگەْ ٔەضؼە ھە لمىسە ؼۆظ لىٍىفي زۇضۇغ
ئەِەغ .ؼبڭب ثۇٔىڭ ؼەۋەثىٕي ئېَزىپ ثېطەً .پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ
ۋالزىسا ِۇٔساق ثىط چۈؾ وۆضزۈَٔ :بھبٍىزي وەڭ ۋە ٍېپَېفىً ثبؼٕىڭ ئىچىسە رۇضؼۇزەوّەْ.
ثبؼٕىڭ ئورزۇضىؽىسا ثىط ئۇچي ظېّىٕٕىڭ رەوزىسەٍ ،ۀە ثىط ئۇچي ئبؼّبٕٔىڭ لەھطىگە ربلبـمبْ
ثىط رۆِۈض رۈۋضۈن ثوٌۇپ ،رۈۋضۈوٕىڭ ئۇچىسا ثىط ھبٌمب ثبض ئىىەِْ .بڭب” :ئۈؼزىگە چىك “زېگەْ
ئبۋاظ ئبڭالٔسىِ .ەْ” :چىمبٌّبٍّەْ “زېسىُ .ثىط ذبزىُ وېٍىپ ،ئبضلبِسىٓ وىَىّىّٕي رۇرۇپ،
ِېٕي وۆرۈضزى ،ـۇٔىڭ ثىٍەْ ،رۈۋضۈوٕىڭ ئۈؼزىگە چىمىپ ،ھبٌمىٕي رۇرزۇَِ .بڭب” :چىڭ
رۇد “زېَىٍسى .ئۇٍمۇِسىٓ ھبٌمىٕي رۇرمبْ پېزي ئوٍؽبٔسىُ .ؼەھەضزە ثېطىپ ،چۈـۈِٕي
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب ؼۆظٌەپ ثەضگۀىسىُِ ،بڭب :ئۇ ثبغ ئىؽالَ؛ رۈۋضۈن ئىؽالِٕىڭ رۈۋضۈوي؛
ھبٌمب ؼبثبرٍىك ھبٌمىؽىسۇض .ؼەْ ربوي ئۆٌگۈچە ئىّبْ ئۈؼزىسە ثوٌؽۇزەوؽەْ ،زېسى .ضاۋىٌ
ِۇٔساق زېگەْ :ئۇ ئبزەَ ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ؼبالِسۇض( .ثۇذبضى)3813 :
-4751عۇئبي :جەسىش سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەصىٍىحي
عەضىط ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ِۇٔساق زېگۀٍىىي ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇِ :ەْ ِۇؼۇٌّبْ ثوٌؽبٔسىٓ
ثېطى ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِې ٕي ٍېٕىؽب وىطىفزىٓ روؼۇپ ثبلّىسى ۋە ِېٕي
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وۆضگۀسەِ ،بڭب رەثەؼؽۇَ لىٍّبً لبٌّىسىِ( .ۇؼٍىُ)2474 :
ئىجٕي ٔۇِەٍط ئىجٕي ئىسضىؽزىٓ لىٍؽبْ ضىۋاٍىزىسە عەضىط ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ِۇٔساق زېگەْ:
پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِگە ئبد ئۈؼزىسە ِەظِۇد ئوٌزۇضاٌّبٍسىؽبٔ ٍىمىّٕي
ئېَزمبٔىسىُ ،لوضؼىمىّؽب ئۇضۇپ رۇضۇپ :ئي اٌٍە! ئۇٔي (ئبد ئۈؼزىسە) ِەظِۇد ئوٌزۇضؼۇظؼىٓ ۋە
ئۇٔي روؼطا ٍوٌؽب ٍېزەوٍۀگۈچىٍەضزىٓ لىٍؽىٓ! زەپ زۇئب لىٍسىِ( .ۇؼٍىُ)2475 :
-4755عۇئبي :جبثىش ئىجٕي ئبثذۇٌالھ سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇِبٔىڭ پەصىٍىحي
عبثىط ئىجٕي ئبثسۇٌال ھ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇِب ِۇٔساق زېگەِْ :ەْ پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ ثىٍەْ  19ؼبظارمب لبرٕبـزىُ .زازإِىڭ روؼۇۋېٍىفي رۈپەٍٍىسىٓ ثەزض ۋە ئۇھۇز
ؼبظارٍىطىؽب لبرٕىفبٌّىسىُ .زازاَ ئۇھۇز وۈٔي ئۆٌۈپ وەرىۀسىٓ ثېطى ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ
چىممبْ ھېچجىط ؼبظارزىٓ لېٍىپ لبٌّىسىُِ( .ۇؼٍىُ)1814 :
-4758عۇئبي :ئۀەط سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەصىٍىحي
ئۀەغ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ (ئبٔبَ) ئۇِّۇ ؼۇٌەٍّٕىڭ ئۆٍىگە وىطزى ،ئۇِّۇ ؼۇٌەٍُ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ
ئبٌسىؽب ذوضِب ثىٍەْ ؼېطىك ِبً ئېٍىپ وەٌگۀىسى ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ :ؼېطىك ِبٍٕي
رۇٌۇِؽب ،ذوضِىٕي لبچىؽب ؼېٍىپ لوٍۇڭالضِ ،ەْ ضوظا رۇرۇۋاٌسىُ ،زېسى .ئبٔسىٓ ئۆٍٕىڭ ثىط
چېزىسە ٔەـٍە ٔبِبظ ئولۇپ ،ئۇِّۇ ؼۇٌەٍُ ۋە ئۇٔىڭ ئبئىٍىؽىسىىىٍەضگە زۇئب لىٍسى .ئۇِّۇ ؼۇٌەٍُ:
ئي ضەؼۇٌۇٌالھ! ِەْ ؼبڭب ثىط ٔەضؼە ئبرىؽبْ ئىسىُ (ئۇٔىڭؽب زۇئب لىٍىپ لوٍؽبْ ثوٌؽبڭ) ،زېسى،
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَٔ :ېّە ئۇ؟ زەپ ؼوضىؽبٔىسى ،ئۇِّۇ ؼۇٌەٍُ :ذىعِەرىبضىڭ ئۀەغ،
زېسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ِبڭب زۇَٔب ۋە ئبذىطەرٕىڭ عىّي ٍبذفىٍىمٍىطىٕي
رىٍەپ زۇئب لىٍىپ :ئي اٌٍە! ئۇٔىڭؽب ِبي زۇَٔب پەضظۀذ ۋە ثەضىىەد ئبرب لىٍؽىٓ ! زېسى.
ھەلىمەرەْ ِەْ ئۀؽبضىالض ئىچىسە ِېٍي ئەڭ وۆپ وىفىٍەضزىٓ ثوٌىّەْ .لىعىُ ئۇِەٍٕۀىڭ ِبڭب
ئېَزىپ ثېطىفىچە ،ھەعغبط ثەؼطەگە ٍېزىپ وەٌگىچەِ ،ېٕىڭ ٔەؼٍىّسىٓ ٔ 121ەچچە وىفي
زەپٕە لىٍىٕؽبٔىىەْ( .ثۇذبضى)1982 :
ئەثۇ ذەٌسەزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇِ :ەْ ئەثۇ ئبٌىَەزىٓ :ئۀەغ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ
پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِسىٓ ھەزىػ ئبڭٍىؽبْ ثوٌؽىَّىسى؟ زەپ ؼوضىؽبٔىسىُ ،ئۇ
ِۇٔساق زېسى :ئۀەغ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِگە ئوْ ٍىً
ذىعِەد لىٍسى .پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ئۇٔىڭؽب ثەضىىەد رىٍەپ زۇئب لىٍسى.
(ـۇ زۇئبٔىڭ ثەضىىىزىسىٓ ثوٌؽب وېطەن) ئۀەغ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ثېؽىسىٓ ٍىٍسا ئىىىي لېزىُ
ھوؼۇي ئبالرزي .ئۇٔىڭ ثېؽىسىٓ ِۇـىي ئۀجەضٔىڭ ذۇـھىسى وېٍىپ رۇضارزي( .رىطِىعى)3833 :
-4781عۇئبي :ثەسا ئىجٕي ِبٌىه ئۀغبسىٌ سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ھبٍبجي
ئۇ چبچٍىطى چۇۋۇق ،ئۈؼزي ـ ثېفىٕي چبڭ ثبؼمبْ ،ئۇضۇق ـ ئبۋاق ،وۆظگە ئبؼبْ
چېٍىمّبٍسىؽبْ وىفي ئىسىٌ .ېىىٓ ـۇٔساق رۇضۇلٍۇق ئۇ ،عەڭچىٍەض ثىٍەْ ثىٍٍە ئۇضۇؾ
ِەٍسأٍىطىسا ئۆٌزۈضگەْ زۈـّۀٍىطىسىٓ ؼىطدٍ ،ەوّۇ ٍەن چۈـىفزىالِ ،ۇـطىىالضزىٓ ٍۈظٔي
ئۆٌزۈضگەْ ،ئۇ عۈضئەرٍىه ،ثبرۇض ،لەٍؽەض وىفي ثوٌۇپ ،ئۆِەض ئىجٕي ذەرزبة ئۇٔىڭ روؼطىؽىسا،
لوي ئبؼزىسىىي ئەِەٌساضٌىطىؽب « :ئۇٔىڭ لەٍؽەضٌىىي رۈپەٍٍي لوـۇٍٔىطىٕىڭ ھبالن ثوٌۇپ
وەرّەؼٍىىي ئۈچۈِْ ،ۇؼۇٌّبٔالض لوـۇٔىؽب ئۇٔي لوِبٔساْ لىٍّبڭالض!» زەپ ذەد ٍبظؼبْ ئىسى.
ِبٔب ثۇ ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ذبزىّي ،ئۀەغ ئىجٕي ِبٌىىٕىڭ لېطىٕسىفي ثەضا ئىجٕي ِبٌىىٕىڭ
ؼۈپىزىسۇض.
ثۇ ۋەلە ِۇضرەزٌەضگە لبضـي ئىٍىپ ثىطىٍؽبْ عەڭٍەضٔىڭ ثىطى ثوٌؽبْ ِۇؼەٍٍىّە وەظظاپممب
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لبضـي عەڭسە ٍۈظ ثەضگەْ .ثەضا ئىجٕي ِبٌىىٕىڭ ثبرۇضٌىمي ثبـمىالضٔىڭ ثبرۇضٌۇلٍىطىسىٓ رۆۋەْ
ثوٌّىسى( .ئبٌالھ ئۇالضٔىڭ ھەِّىؽسىٓ ضاظى ثوٌؽۇْ!) چۈٔىي ذبٌىس عەڭ ِەٍسأىٕىڭ ربظا
لىعىپ وەرىۀٍىىىٕي وۆضگەْ ۋالىززب ثەضا ئىجٕي ِبٌىىمب لبضاپ:
ـــ ئي ئۀؽبضىالض گۇضۇھي ! ئي ئۀؽبضى ٍىگىذ! لەۋِىڭگە لبضا!  -زېگىٕىسە ،ثەضا ئىجٕي ِبٌىه
لوۋِىؽب لبضاپ ۋالىطزى:
ـــ ئي ئۀؽبضىالض گۇضۇھي! ؼىٍەضزىٓ ھېچىىُ ثۈگۈٔسىٓ ثبـالپ ِەزىٕىگە لبٍزىفٕي
ئوٍٍىّىؽۇْ! ؼىٍەضگە ثۈگۈٔسىٓ وېَىٓ ِەزىٕە ٍوق! پەلەد ثىط ئبٌالھ! ئبٔسىٓ عۀٕەد ثبض!...
زېگىٕىچەِ ،ۇـطىىالضؼب ئېزىٍسى ،ئۀؽبضىالضِۇ ئۇٔىڭ ثىٍەْ ثىطگە ئېزىٍسى .ؼەپٍەضٔي ٍېطىپ
ِېڭىپ ئبٌالھٕىڭ زۈـّۀٍىطى ثېفىسا لىٍىچالضٔي ئوٍٕبرمىٍي رۇضزى .ھەرزب ِۇؼەٍٍىّە ۋە ئۇٔىڭ
لۇٍطۇلچىٍىطىٕىڭ لەزەٍِىطى رەۋضەپ وەرزي ،ئۇالض ِۇـۇ وۈٔسە ،ئۆٌگەْ وىفىٕىڭ وۆپٍىىىسىٓ
ربضىرزب «ئۆٌۈَ ثبؼچىؽي» زەپ ئبربٌؽبْ ثبؼچىؽب ِۈوۈۋاٌسى« .ئۆٌۈَ ثبؼچىؽي» ِۇـۇ ئەرطاپزىىي
ثبؼچىالضؼب ٔىؽجەرەْ ،ربٍِىطى ئېگىع لىٍىپ لوپۇضۇٌؽبْ ثبؼچە ثوٌۇپِ ،ۇؼەٍٍىّە رۈِۀّىڭ
ئەؼىىطى ثىٍەْ ثبؼچە ئىفىىىٕي ِەھىەَ ربلىۋېٍىپ ،ئۇٔىڭ ئېگىع ربٍِىطى ثىٍەْ لوؼساٌؽبْ
ئىسى ،ئۇالض ثبؼچە ئىچىسىٓ ئوق ٍبؼسۇضۇـمب ثبـٍىسى ،ئوق ِۇؼۇٌّبٔالض ئۈؼزىگە ٍبِؽۇضزەن
چۈـەرزي .ثۇ ۋالىززب ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ لەھطىّبٔي ،ثبرۇض ثەضا ئىجٕي ِبٌىه ئبٌسىؽب چىمىپ:
 ئي لەۋِىُ! ِېٕي لبٌمبْ ئۈؼزىسە لوٍۇپ ،لبٌمبٕٔي ٔەٍعە ثىٍەْ وۆرۈضۈپ ِېٕي ؼېپىًئىفىىىگە ٍېم ىٓ لىٍؽبْ ھبٌسا ؼېپىً ئىچىگە ربـالڭالض! ِەْ ٍبوي ـېھىذ لىٍىٕىّەٍْ ،بوي
ثوٌّىؽب ،ؼىٍەضگە ثبؼچىٕىڭ ئىفىىىٕي ئېچىپ ثېطىّەْ!  -زېسى .وۆظىٕي ٍۇِۇپ ئبچمىچە
ئبضىٍىمزب ،ثەضا ئىجٕي ِبٌىه لبٌمبْ ئۈؼزىسە ئوٌزۇضزى ،ئۇ ٔبھبٍىزي ٍېٕىه ئىسى ،ئۇٔي ئؤالضچە
ٔەٍعە ئۈؼزىسا و ۆرۈضۈپ ثبؼچە ئىچىسىىي رۈِۀّىڭ ئەؼىەض ئبضىؽىؽب ربـٍىسى ،ثەضا ئىجٕي ِبٌىه
ئۇالض ئبضىؽىؽب ذۇززى گۈٌسۈضِبِىسەن چۈـزي ۋە ئۇالض ثىٍەْ ئىفىه ئبٌسىسا ئۇضۇـۇپ ،لىٍىچىٕي
ئۇالضٔىڭ گەزۀٍىطىسە ئوٍٕبرزي ،ئبذىطى وبپىطالضزىٓ ٍۈظ ٔەچچىٕي ئۆٌزۈضۈپ ئىفىىىٕي
ئېچىۋەرزي ،ئۇٔىڭ ثەزىٕىگە ئولَب ئېزىٍؽبْ ،لىٍىچ ئۇضۇٌؽبْ ... ،ثوٌۇپ عەِئىٌ ٔ 80ەچچە ٍەضزە
ئېؽىط عبضاھەد ئىعى ثبض ئىسىِ .ۇؼۇٌّبٔالض ثۇ ئۆٌۈَ ثبؼچىؽىؽب رۇـّۇ رۇـزىٓ ئېزىٍىپ وىطىپ
لىٍىچٍىطىٕي ثبؼچە ربٍِىطى ثىٍەْ پبٔبھٍىٕىۋاٌؽبْ ِۇضرەزٌەضٔىڭ ثبـٍىطىسا ئوٍٕبرزي ،ئۇالضزىٓ
ِ 20ىڭ ئبزەِٕي ئۆٌزۈضزىِ ،ۇؼەٍٍىّۀي رۇرۇۋېٍىپ ئۇٔىّۇ ئۆٌزۈضۈپ ربـٍىسى.
ثەضا ئىجٕي ِبٌىه ـ زاۋاالرمىٍي ٍبرىمىؽب ئېٍىپ وېٍىٕسى ،ذبٌىس ئۇٔىڭ عبضاھىزىٕي زاۋاٌىزىؿ
ئۈچۈْ ئۇٔىڭ ٍېٕىسا ثىط ئبً ئبزەَ رۇضؼۇظزى ،ئبٌالھ ئۇٔىڭؽب ـىپبٌىك ثەضزى ۋە ِۇؼۇٌّبٔالض
لوـۇٔىؽب ئۇٔ ىڭ لوٌي ثىٍەْ ٍبضزەَ ثەضزى .ثەضا ئىجٕي ِبٌىه «ئۆٌۈَ ثبؼچؽىسا» ئۆرۈپ وەرىەْ
ـېھىزٍىك پۇضؼىزىگە ھەِىفە رەٌپۈٔۈپ رۇضزى ،ئۆظىٕىڭ ثۇ چوڭ ئۈِىسىٕىڭ ئەِەٌگە ئېفىفي ۋە
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب ئۇچطىفىؿ ئۈچۈْ ئىفزىَبق ثبؼالپ ،ئۇضۇـالضؼب ئبضلىّۇئبضلب
چۈـىفىە ثبـٍىسى .ئبذىطى ،پبضغ ـەھىطىسىىي رۇؼزەضٔي ئىفؽبي لىٍىسىؽبْ وۈٔي ،پبضؼٍىمالض
ئېگىع لەٌئەٌەضٔىڭ ثىطىگە وىطىۋاٌسىِ .ۇؼۇٌّبٔالض ئۇالضٔي ِۇھبؼىطىگە ئېٍىۋېٍىپ ،ذۇزى
ثىٍەظۈن ـ ثىٍەوٕي لبِىۋاٌؽبٔسەن ،لوضـىۋاٌؽبْ ئىسىِ .ۇھبؼىطىگە ئېٍىؿ ۋالزي ئۇظۇٔؽب
ؼۇظۇٌؽبٔؽېطى پبضؼٍىمالضؼب ئېؽىطچىٍىك لبرزىمالـزي ،ئۇالض لەٌئە ربٍِىطىسىٓ ظۀغىطٌەضٔي
ربـٍىؽىٍي رۇضزى .ظۀغىطٌەضٔىڭ ئۇچٍىطىؽب ئود ثىٍەْ لىعىزىٍؽبْ ئۆرىۈض پوالد لبضِبلالض
ئېؽىٍؽبْ ثوٌۇپ ،چوؼسىٕىّۇ ثەوطەن الۋۇٌساٍززي .لبضِبلالض ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ثەزۀٍىطىگە
چولۇٌۇپ ئۇالضٔي لەٌئە رەضەپىە وۆرۈضۈپ وېٍەرزي ،لبضِبلمب ئىٍىٕىپ لبٌؽبٔالض ٍب ئۆٌەرزيٍ ،ب چبال
ئۆٌۈن ثوالرزي ،لبضِبلالضزىٓ ثىطى ،ثەضا ئىجٕي ِبٌىىٕىڭ لېطىٕسىفي ئۀەغ ئىجٕي ِبٌىىمب
ؼبٔچىٍسى ـ زە ،ئۇٔي ٍۇلىطى وۆرۈضزى .ثەضا ئىجٕي ِبٌىه ثۇٔي وۆضۈپ زەضھبي لەٌئە رېّىؽب
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ٍبِبـزي ۋە لېطىٕسىفىٕي وۆرۈضۈۋاٌؽبْ ظۀغىطگە ئېؽىٍسى .ئۇ لېطىٕسىفىٕىڭ ثەزىٕىسىٓ
لبضِبلٕي چىمىطىفمب ئۇضۇٔسى ،ئۇٔىڭ لوٌٍىطى وۆٍۈپ رۈرۈْ چىمىفمب ثبـٍىسى ،ئۇ لېطىٕىسىفىٕي
لۇرۇٌسۇضِىؽىچە ثوٌسى لىٍّىسى ،ئۇٔىڭ لوٌي گۆـىؽع ؼۆڭەوىە ئبٍٍىٕىپ لبٌؽبٔسىٓ وېَىٓ
ظېّىٕؽب چۈـزي ،ثۇ ئۇضۇـزىّۇ ثەضا ئىجٕي ِبٌىه ـېھىزٍىىٕي ضىعىك لىٍىپ ثېطىفىٕي ؼوضىسى.
ئبٌالھ ئۇٔىڭ زۇئبؼىٕي ئىغبثەد لىٍسى ،ئۇ ئبٌالھمب ئۇچطىفىفمب لىعىممبْ ھبٌسا ـېھىذ ثوٌۇپ
ٍېمىٍسى .ئبٌالھ عۀٕەرزە ،ثەضا ئىجٕي ِبٌىىٕىڭ ٍۈظىٕي ٔۇضالٔسۇضۋەرؽۇْ! ئۇٔىڭ وۆظىٕي
ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ عب ِبٌىؽب لبٔسۇضؼۇْ! ئبٌالھ ئۇٔىڭسىٓ ضاظى ثوٌؽۇْ! ۋە ئۇٔىّۇ ضاظى
لىٍؽۇْ ئبِىٓ!!!
-4787عۇئبي :ثەسا ئىجٕي ِبٌىه ئۀغبسىٌ سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەصىٍىحي
ئۀەغ ئىجٕي ِبٌىه ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ
ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :چبچ ؼبلىٍي ئۆؼۈپ ،وىَىٍّىطى عۇي  -عۇي ثوٌۇپ
وەرىەچىە ،ھېچىىّٕىڭ ٔەظىطى چۈـّەٍسىؽبْ ثىط لىؽىُ وىفىٍەض ثبض ثوٌۇپ ،ئەگەض ئۇالض
اٌٍۀىڭ ٔبِىسا لەؼەَ لىٍؽب ،اٌٍە ئۇالضٔىڭ لەؼەٍِىطىٕي ئوضۇٔسىفىؽب ٍبضزەَ ثېطىسۇ .ثەضا ئىجٕي
ِبٌىه ئۀە ـۇالضٔىڭ عۈٍِىؽىسىٕسۇض( .رىطِىعى)3854 :
-4784عۇئبي :عبثىث ئىجٕي لەٍظ سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ھبٍبجي
ؼبثىذ ذەظضەط لەثىٍىؽىٕىڭ ھۆضِەرىە ئىگە وبرزىۋاـٍىطىسىٓ ثىطى ،ـۇٔسالال ئبثطۇٍٍۇق
وىفىٍىطىٕىڭ ثىطى ئىسى .ئۇٔىڭ ئۈؼزىگە ئۇ ٍۀە ظېھٕي ئۆرىۈض ،چېچۀْ ،برىك وىفي ئىسى.
ؼۆظ لىٍؽب ئۇٔىڭ ؼۆظى ثبـمىالضٔىڭ ؼۆظىٕي ثېؽىپ چۈـەرزئ ،ۇرۇق ؼۆظٌىؽە ٔۇرۇلي
ئبڭٍىؽۇچىالضٔي ئەؼىط لىٍىۋاالرزي ،ئۇ ِەزىٕىسىىي ئىؽالِؽب ثۇضۇْ وىطگۈچىٍەضٔىڭ ثىطى ثوٌۇپ،
ئۇ ئەٍٕي ظاِبٔسا ِەوىىٍىه ٍبؾ رەـۋىمبرچي ِۇؼئەة ئىجٕي ئۆِەٍطٔىڭ ِۇڭٍۇق ئبۋاظى ثىٍەْ
لىٍؽبْ رىالۋىزىسىىي ئبٌالھٕىڭ ؼۆظٌىطىسىٓ رەؼىطٌىٕىپ ئۇٔىڭؽب ئەؼىط ثوٌؽبْ ،ئبٌالھٕىڭ
رەڭسىفي ثوٌّىؽبْ گۈظەي وەٌىّىٍىطىسىٓ رەؼىطٌىٕىپ ئۇٔىڭ ئىٕؽبٕٔىڭ ِۀىۋىىَىزىگە رەؼىط
لىٍؽبْ گۈظەي ثەٌگىٍىّىطىگە ِەپزۇْ ثوٌؽبْ ئىسى.
ئبٌالھ ئۇٔىڭ زىٍىٕي ئىؽالَ ئۈچۈْ ئېچىۋەرزي ،ئۇ ئبٌالھ ئەٌچىؽىٕىڭ ثبٍطىمي ئبؼزىؽب
وېٍىپ لوـۇٌۇؾ ثىٍەْ ئۇٔىڭ لەزضى لىّّىزي ۋە ِەضرىۋىؽي رېرىّۇ ئبـزي .پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالَ ِەزىٕىگە ھىغطەد لىٍىپ وەٌگۀسە ؼبثىذ ئىجٕي لەٍػ ئۆظ لوۋِىسىٓ
رەـىىٍٍۀگەْ ظوض ثىط رۈضوۈَ ئبرٍىمالض ؼېپىسە پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕي ھۆضِەد ثىٍەْ
وۈرۈۋاٌسى  .ؼبثىذ زىٍىسا ئىّبٔي وۈچٍۈن ،ؼەِىّىٌ ،رەلۋازاض ،ئبٌالھزىٓ ھەِّىسىٓ ثەن
لوضلىسىؽبْ ،ھەضلبٔساق ثىط ئىفزب ئبٌالھٕىڭ ؼەظىپىسىٓ ئبگبھ ثوٌۇپ رۇضؼۇچي ِۆِىٓ وىفي
ئىسى .ؼبثىذ ثەزىطزىٓ ثبـمب ثبضٌىك عەڭٍەضگە لبرٕبـزي ،ئۇ ھەض لېزىُ عەڭگە وىطگۀسە
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽ ؽبالَ ثېفبضەد ثەضگەْ ـېھىزٍىىٕي ئۈِىس لىٍىپ وىطەرزي ،ثىطاق عەڭ
ئبذىطالـمبٔسا ئۇٔىڭسىٓ لۇضۇق لبٌؽبٍٔىمىٕي ھېػ لىالرزي .ئۇ ـېھىزٍىىىە ثىط ٍبچبق ٍبوي
ئۇٔىڭسىّٕۇ ٍېمىٓ ھبٌەرزە ئىسى.
ئەثۇ ثەوطى (ئبٌالھ ئۇٔىڭسىٓ ضاظى ثوٌؽۇْ!) ٔىڭ ذەٌىپىٍىىي ظاِبٔىسا ِۇؼەٍٍىّە ثىٍەْ
ِۇؼۇٌّبٔالض ئورزۇضىؽىسا وەؼىىٓ عەڭ ثوٌسى ،ثۇ چبؼسا ؼبثىذ ئۀؽبضىالض لوـۇٔىٕىڭ
لوِبٔسأي ،ئەثۇ ھۇظەٍفۀىڭ ئبظازگەضزىؽي ؼبٌىُ ِۇھبعىطالض لوـۇٔىٕىڭ لوِبٔسأي ،ذبٌىس ئىجٕي
ۋەٌىس ثوٌؽب ِۇھبعىطالض ،ئۀؽبضىالض ۋە ؼەھطازىٓ وېٍىپ لوـۇٌؽبْ ٍىگىزٍەضٔىڭ ثوٌۇپ پۈرىۈي
لوـۇٕٔىڭ لوِبٔسأي ئىسى .عەڭٕىڭ وۆپىٕچە ۋالزىسا ؼەٌىجە ھبِبْ ِۇؼەٍٍىّە رەضەپىە ٍۈظٌىٕىپ
رۇضزى ،ھەرزب ِۇؼۇٌّبٔالضؼب لبضـي ھۇعۇَ ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىسٔىڭ چىسىطىؽىچە ٍېزىپ ثبضؼىسەن
ئەھۋاٌؽب ٍەرزي .ؼبثىذ ـۇ وۈٔي ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ئەھۋاٌىٕىڭ لەٌجٍەضٔي چەوؽىع ئۈِىسؼىعٌىىىە
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روٌسۇضؼىسەن زەضىغىسە ٔبچبضٌىفىپ وېزىۋارمبٍٔىمىٕي وۆضزىِ .ۇؼۇٌّبٔالض ئبعىعالـمىٕىچە
ئۇالضٔىڭ ئېؽىعٌىطىسىٓ چىمىۋارمبْ ٔبالٍىك ،ؼەد گەپٍەضٔي ئبڭٍىسىِ .ۇؼۇٌّبٔالض ئىچىسىىي
ـەھەض ثبٌىٍىطى ؼەھطاٌىمالضٔي «لوضلۇٔچبلالض» زەپ ئەٍىجٍىؽە ،ؼەھطاٌىمالض ـەھەضٌىىٍەضٔي
«عەڭ لىالٌّبٍسىؽبٔالض ،عەڭٕىڭ ٔېّىٍىىىٕي ثىٍّەٍسىؽبٔالض» ...زېَىفىپ ئەٍىجٍىفەرزي.
ؼبثىذ ثۇ لېزىٍّىك ھۇعۇِسا ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ۋۇعۇزىٕي ؼەٍطەد ـ ـىغبئەرىە ،وبپىطالضٔىڭ
زىٍٍىطىٕي ۋەھىّىگە روٌسۇضۋەرىىسەن زەضىغىسە ثبرۇضٌۇق وۆضؼەرزي .ئۇ ئۇضۇؾ ِەٍسأىٕىڭ ھەِّە
رەضەپٍىطىسە چېپىپ ٍۈضۈپ ھەض ذىً رىپزىىي لوضاٌٍىمالض ثىٍەْ ئېٍىفىۋەضزى .ئۇٔىڭؽب ئۇضۇٌؽبْ
ظەضثىٍەضزىٓ ٍبضىؽي ئېؽىطٌىفىپ ربوي ٍەضگە ـېھىذ ثوٌۇپ ٍىمىٍؽىچە ئۇضۇؾ لىٍسى .ئۇ -
ئبٌالھٕىڭ ئەٌچىؽي ئۇٔىڭؽب ثېفبضەد ثەضگەْ ـېھىزٍىىزىٓ ؼۆٍۈٔگەْ ،ئبٌالھٕىڭ ،ئۆظى
ؼەۋەثٍ ىه ئۇالضؼب ئبرب لىٍؽبْ ؼەٌىجىؽىسىٓ ِەِٕۇْ ثوٌؽبْ ھبٌسا وۆظ ٍۇِسى.
ؼبثىزٕىڭ ٔبھبٍىزي ٍبذفي ثىط ؼبۋۇري ثبض ئىسى .عەڭسە ئۇ ـېھىذ ثوٌۇپ ٍىمىٍؽبٔسا ئۇٔىڭ
عەؼىزىٕىڭ ٍېٕىسىٓ ئۆرۈپ وېزىۋارمبْ ثىط ِۇؼۇٌّبْ وىفي ئۇٔىڭ ثۇ رۆِۈض وىَىّىٕي ئېٍىۋاٌؽبْ
ئىسى .ئۇ ـېھىذ ثوٌ ؽبْ وېچىؽي ِۇؼۇٌّبٔالضزىٓ ثىطى چۈـىسە ؼبثىزٕي وۆضزى .ؼبثىذ ئۇ
ئبزەِٕىڭ چۈـىسە ئۇ ئبزەِگە:
 ِەْ ؼبثىذ ئىجٕي لەٍىػِ ،ېٕي رؤىسىڭّۇ؟  -زېسى .ئۇ ئبزەَ« :ھە» زېگۀسە ؼبثىذ- ،ِەْ ؼبڭب ثىط ئىفٕي ۋەؼىَەد لىٍىّەِْ ،ەْ رۈٔۈگۈْ ئۆٌزۈضۈٌگۀسە ِۇؼۇٌّبٔالضزىٓ ثىطى
ِېٕىڭ لېفىّسىٓ ئۆرزي ،ئۇ ِۇٔساق ـ ِۇٔساق ؼۈپەرٍىه ثىط ئبزەَ ئىسى ،ئۇ وىفي ِېٕىڭ
ؼبۋۇرۇِٕي ئېٍىۋىٍىپ پبالٔي رەضەپزىىي ثبضگبھٕىڭ ئەڭ چېزىسىىي چېسىط رەضەپىە ئېٍىپ وەرزي
ۋە ئۇٔي لبظاْ ئبؼزىؽب ثبؼزۇضۇپ لبظإٔىڭ ئۈؼزىگە ئىگەضٔي ثبؼزۇضۇپ لوٍسى ،ؼەْ ذبٌىسلب
زېگۀٍىطىّٕي ئېَزىپ ئۇ وىَىّٕي ئەوەٌسۈضۋاٌؽىٓ ،ئۇ وىَىُ ھبظىطِۇ ئۆظ ئوضٔىسا .ؼبڭب ۋەؼىَەد
لىٍىسىؽبْ ٍۀە ثىط ئىؿ ،ؼەْ ئۇٔي ھەضگىعِۇ چۈـۈِسە زېَىٍگەْ ؼۆظ زەپ ؼەي لبضىّب ،ؼەْ
ذبٌىسلب :ئەگەض ؼىع ِەزىٕىگە ذەٌىپىٕىڭ لېفىؽب ثبضؼىڭىع ،ؼبثىزٕىڭ ِۇٔساق ـ ِۇٔساق لەضظٌىطى
ۋە ئبظاز لىٍىۋېزىسىؽبْ ـبالٔي ۋە ـۇؼزبٔي لۇٌٍىطى ثبض ئىىەْ ،ؼىع ئۇٔىڭ لەضظٌىطىٕي رۆٌەپ
لۇٌٍىطىٕي ئبظاز لىٍىۋىزىڭ ،زېگىٓ - ،زېسى.
ھېٍىمي ئبزەَ ئوٍؽىٕىپ چۈـىسە وۆضگەْ ۋە ئبڭٍىؽبٍٔىطىٕي ئۇٔىڭؽب ذەۋەض لىٍسى ،ذبٌىس ئۇ
ؼبۋۇرٕي ئېٍىپ وېٍىفىە ئبزەَ ئەۋەرىەْ ئىسى ،ئ ەۋەرىٍگەْ ئبزەَ ئۇ وىَىّٕي زەي ھېٍىمي
ئبزەِٕىڭ چۈـىسە رەؼۋىطٌۀگەْ ئوضٔىسىٓ ؼبق پېزي ئېٍىپ وەٌسى .ذبٌىس ِەزىٕىگە لبٍزمبٔسىٓ
وېَىٓ ذەٌىپە ئەثۇ ثەوطىگە ھېٍىمي ئبزەِٕىڭ چۈـي ئبضلىٍىك ؼبثىذ ۋەؼىَەد لىٍؽبْ ئىفالضٔي
زېسى .ئەثۇ ثەوطى ؼبثىزٕىڭ ۋەؼىَىزىٕي ئىغطا لىٍىپ ئبٔسىٓ:
 ؼبثىذ ئىجٕي لەٍؽزىٓ ثبـمب ئۇٔىڭسىٓ ثۇضۇْ ۋە وېَىٓ ثىطەض ئبزەِٕىڭّۇ ئۆٌگۀسىٓوېَىٓ لىٍؽبْ ۋەؼَىزي ئىغطا لىٍىٕؽبٍٔىمي وۆضۈٌّىگەْ ئىسى - ...زېسى.
ئبٌالھ ؼبثىذ ئىجٕي لەٍؽزىٓ ضاظى ثوٌؽۇْ ۋە ئۇٔي ضاظى لىٍؽۇْ! ئۇٔىڭ ئوضٔىٕي ئبٌىٌ
عۀٕەرٍەضزە لىٍؽۇْ!
-4783عۇئبي :عبثىث ئىجٕي لەٍظ سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەصىٍىحي
ئۀەغ ئىجٕي ِبٌىه ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ
ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ؼبثىذ ئىجٕي لەٍؽٕي ربپبٌّبً ؼۈضۈـزۈضگەْ ئىسى ،ثىط ئبزەَ :ئي ضەؼۇٌۇٌالھ
! ئۇٔىڭسىٓ ذەۋەض ئېٍىپ وېٍەً ،زېسى ۋە ؼبثىزٕي ئىعزەپ چىمىپ وەرزي .ؼبثىذ ضەظىَەٌالھۇ
ئۀھۇ ئۆٍىسە ثېفىٕي ؼبڭگىالرمىٕىچە ؼەِىىٓ ئوٌزۇضارزي .ئۇٔىڭسىٓٔ :ېّە ثوٌسۇڭ؟ زەپ
ؼوضىؽبٔىسى ،ئۇ :پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ ھۇظۇضىسا ٍۇلىطى ئبۋاظزا گەپ
لىٍىپ ؼبٌسىُ .ئۇٔىڭ ھۇظۇضى سا ٍۇلىطى ئبۋاظزا گەپ لىٍىؿ ئەِەٌٍەضٔي ٍولمب چىمىطىپ ،ئىٕؽبٕٔي
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زوظاخ ئەھٍىسىٓ لىٍىپ لوٍىسۇ ،زېسى .ئۇ ئبزەَ زەضھبي پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەِٕىڭ ٍېٕىؽب لبٍزىپ ،ؼبثىذ ئىجٕي لەٍؽٕىڭ ؼۆظٌىطىٕي ٍەرىۈظگۀىسى ،پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالَ :ئۇٔىڭ لېفىؽب ٍۀە ثىط لېزىُ ثبضؼىٓ ۋە ثۇ لېزىُ ئۇٔىڭؽب” :ؼەْ زوظاخ ئەھٍي
ئەِەغ ،ثەٌىي عۀٕەد ئەھٍىؽەْ “زېگىٓ! زېسى( .ثۇذبضى)3613 :
-4782عۇئبي :ئەثۇ ھۇسەٍشە سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ھبٍبجي
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ؼبھبثىٍىطى ئىچىسىىي ِەـھۇض ثىط ؼبھبثە ثوٌؽبْ ئەثۇ
ھۇضەٍطە ثوٌۇپ ئىؽالَ وېٍىفزىٓ ئىٍگىطى وىفىٍەض ئۇٔي «ئبثسۇـفەِػ» زەپ چبلىطارزي .ئبٌالھ
ئۇٔي ئىؽالِؽب وىطىفىگە ِۇٍەؼؽەض لىٍىؿ ئبضلىٍىك ـەضەپٍۀسۈضۈپ ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ
ثىٍەْ ئۇچطىفىؿ ـەضىپىگە ئىگە لىٍؽبٔسا ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئۇٔىڭسىٓ - :ئىؽّىڭ ٔېّە؟
 زەپ ؼوضىسى - .ئبثسۇـؽەِػ - ،زېسى ئۇ .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ - :ثەٌىي ؼەْئبثسۇضاھّبْ - ...زېۋېسى ،ئۇ ھبٍبعبْ ثىٍەْ -:ئي ئبٌالھٕىڭ پەٍؽەِجىطى! ئبرب ـ ئبٔبَ ؼبڭب پىسا
ثوٌؽۇْ! زەي ـۇٔساق ،ئبثسۇضاھّبْ - ،زېسى.
ئۇٔىڭ «ئەثۇ ھۇضەٍطە» زەپ ئبرىٍىپ لېٍىفىسىىي ؼەۋەة ،وىچىه چبؼٍىطىسا ئۇٔىڭ ثىط
چىفي ِۈـۈوي ثبض ثوٌۇپ ،ئۇ زائىُ ـۇ ِۈـۈوٕي ئوٍٕىؽبچمب ،رەڭزۈـٍىطى ئۇٔي «ئەثۇ ھۇضەٍطە»
(ِۈـۈوٕىڭ ئبرىؽي) زەپ چبلىطىفمب ئبزەرٍۀگەْ ئىسى .ثۇ ٌەلەَ ھەرزب ئۇٔىڭ ئىؽّىٕي
ئۇٔزۇٌسۇضىۋەرىۈزەن زەضىغىسە ئوِۇٍِىفىپ وەرىەْ ئىسى.
ئۇٔىڭ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ثىٍەْ ثوٌؽبْ ئباللىؽي لوٍۇلالـمبٔسا پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئۇٔي ٍبلزۇضۇپ لېٍىپ ،وۆپىٕچە ھبٌسا «ئەثۇ ھىطضە» (ٍۀي ئەضوەن ِۈـۈوٕىڭ
ئبرىؽي) زەپ چبلىطىسىؽبْ ثوٌسى.
ئەثۇ ھۇضەٍطە ئەٍٕي چبؼسا رۇـەٍىً ئىجٕي ئەِىط زەۋؼىٕىڭ زەۋىزي ثىٍەْ ئىؽالِٕي لوثۇي
لىٍؽبْ ثوٌۇپ ھىغطەرٕىڭ ٍ - 6ىٍي ئۆظ لوۋِىسىٓ ثوٌؽبْ ثىطِۇٔچە وىفىٍەض ثىٍەْ ِەزىٕىسىىي
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ لېفىؽب ئەٌچي ثوٌۇپ ثبضؼبٔؽب لەزەض ئۆظ لوۋِي ئىچىسە رۇضؼبْ
ئىسى .زەۋؼٍىه ثۇ ٍىگىذ ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ذىعِىزىٕي لىٍىفمب ۋە ئۇٔىڭ
ؼۆھج ىزىگە ئۆظىٕي ثېؽىفٍىسىِ .ەؼغىسٔي رۇضاض عبً ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕي ئۇؼزبظ ۋە
ٍېزەوچىؽي لىٍسى .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ھبٍبد ۋالزىسا ئۇٔىڭ ئبٍبٌي ۋە ثبال  -چبلىٍىطى ٍوق
ثوٌۇپ پەلەد ِۇـطىه ھبٌىزىسە لېٍىۋەضگەْ لېطى ئبٔىؽي ثبض ئىسى .ئۇ ئبٔىؽىؽب ئىچ ئبؼطىزىپ ۋە
ٍبذفىٍىك لىٍىپ ئۇٔي ئىؽالِؽب زەۋەد لىٍىفٕي روذزبرّبٍززيٌ ،ېىىٓ ئبٔىؽي ئىؽالِٕي لوثۇي
لىٍىفزىٓ ئۆظىٕي لبچۇضۇپ لبضـىٍىك لىالرزي .ئبٔىؽي رەضؼبٌىك لىٍىۋەضؼە ئۇٔىڭؽب ئېچىٕؽبْ
ھبٌسا ئۇٔي ثىط ِەظگىً ئۆظ ھبٌىؽب لوٍۇپ لوٍبرزي ،ـۇٔساق وۈٍٔەضٔىڭ ثىطىسە ئۇ ٍۀە ئبٔىؽىٕي
ئبٌالھ ۋە ئۇٔىڭ پەٍؽەِجىطىگە ئىّبْ ئېَزىفمب زەۋەد لىٍؽبْ ئىسى ،ئبٔىؽي پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالَ روؼطىؽىسا ،ئۇٔي ٔبھبٍىزي ثەن ذبپب لىٍىسىؽبْ ؼۆظزىٓ ثىطٔي لىٍسى ،ئۇ
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ لېفىؽب ٍىؽٍىؽبْ پېزي وەٌسى .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئۇٔىڭ
ئبٔىؽىؽب زۇئب لىٍسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئبٔىؽي ئىّبْ ئەٍزىپ ِۇؼۇٌّبْ ثوٌسى.
ئۇ ئۆظىٕي پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب ھەِؽۆھجەد لىٍؽبْ .ئەثۇ ھۇضەٍطە پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب ئۆظىٕي لبٔساق ثېؽىفٍىؽبْ ثوٌؽب ثىٍىُ ئېٍىفمىّۇ ـۇٔساق ثېؽىفٍىؽبْ ئىسى .ئۇ
ئىٍىُ ئىگىٍەـٕي ئەڭ ٍۇلىطى ٔىفبٔي ۋە ئبزىزي لىٍؽبْ ئىسى .ئەثۇ ھۇضەٍطە ئىٍىّٕي ئۆظى ٍبذفي
وۆضگۀسەن ،ثبـمىالضٔىڭ ئىٍىُ ئېٍىفىٕىّۇ ٍبذفي وۆضەرزي .ئۇ ئىٍىُ ئۆگىٕىؿ ۋە پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ؼوضۇٍٔىطىؽب ئۆظىٕي ئبرىۋەرىەچىە ھېچىىُ ربضرّىؽبْ ئبچبضچىٍىمالضٔي ربضرمبْ
ئىسى .ثۇ ئىفال ض ثوٌۇپ ئبضىسىٓ ئۇظۇْ ئۆرّەً ِۇؼۇٌّبٔالضؼب ِبي ـ زۇَٔب ٍېؽىپ وەرزي ،ئەثۇ
ھۇضەٍطەِۇ ئبٍبٌي ۋە ثبٌىؽي ثبض ثىط ئبئىٍىه ئبزەِگە ئبٍالٔسىٌ ،ېىىٓ ثۇالضٔىڭ ھېچمبٍؽىؽي
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ئۇٔىڭ پبن لەٌجىٕي ئۆظگەضرەٌّىسى ،ئۇ رۀھبٌىمزىىي وۈٍٔىطىٕي ئۇٔزۇپ لبٌّىسى.
ئەثۇ ھۇضەٍطە ِوي ئىٍ ىُ ئىگىؽي ثوٌۇؾ ثىٍۀال لبٌّبً ،وەڭ لوضؼبلٍىك ،رەلۋاٌىك،
پەضظوبضٌىمزەن پەظىٍەرٍەضٔىّۇ ئۆظىسە ِۇعەؼؽەٍِەـزۈضگەْ ثوٌۇپ ،ئۇ وۈٔسۈظى ضوظا رۇرؽب
وېچىٕىڭ ئۈچزىٓ ثىطىسە رۇضارزي .ئبٔسىٓ ئبٍبٌىٕي ئوٍؽىزبرزي ،ئبٍبٌي رۇضۇپ لىعىٕي ئوٍؽىزبرزي،
وېچىٕىڭ لبٌؽبْ ئۈچزىٓ ثىطىسە لىعى رۇضارزي ،زېّەن ئۇٔىڭ ئۆٍىسە وېچىچە ئىجبزەد
ئۈظۈٌّەٍززي.
ئۇ ِۇئبۋىَە رەضىپىسىٓ وۆپ لېزىُ ِەزىٕىگە ۋاٌىٌ لىٍىپ ثېىىزىٍگەْ ئىسى .ئەِەي ئۇٔىڭ
وەڭ لوضؼبق ،چىمىفمبق ،ئبززىٌ ـ ؼبززا ِىغەظىسىٓ ھېچٕەضؼىٕي ئۆظگەضرەٌّىسى .ئۇ ٍۀىال
ثۇضۇٔمىسەن عبپب ـ ِۇـەلمەرٍىه رۇضِۇؾ وەچۈضزى .ثىط ۋاٌىٌ ثوٌۇـىؽب لبضىّبًٍ ،ۀىال ثىط ئبززىٌ
پۇذطازىٓ پەضلؽىع ؼەۋىَىسىىي رېطىى چىٍىه ھەضىىىزي ۋە پۇلطاالض ثىٍەْ ثوٌؽبْ
ِۇٔبؼىۋىزىسىىي ؼبززا ٍېمىٍٕىمىٕي ؼبلالپ لبٌسى .ئۇٔىڭ ئبئىٍە ھبٍبرىٕىڭ لبٔچىٍىه ئبززىٌ،
ھەـەِەرزىٓ ٍىطاق ثوٌؽبٍٔىمي ،ۋاٌىٍَىك ئەِەٌي رۇضۇپّۇ ئبئىٍە ئەظاٌىطىٕىڭ وىَىٕىؿ ،ربضىٕىفزب
وەِجەؼەٌٍەضزىٓ پەضلؽىع ئىسى.
ئەثۇ ھۇضەٍطە ئۆِۈض ثوٍي ئبٔىؽىؽب ٍبذفىٍىك لىٍىپ وەٌسى ،ئۇ ھەض لېزىُ ئۆٍىسىٓ چىمّبلچي
ثوٌؽب ئبٔىؽىٕىڭ ھوعطىؽىٕىڭ ئبٌسىؽب وېٍىپ - :ئي ئبٔب! ؼىعگە ئبٌالھٕىڭ ضەھّەد ۋە
ثەضىىەرٍىطى ثوٌؽۇْ!  -زەٍززي .ئۇ وىفىٍەضٔي ئبرب ـ ئبٔىالضؼب ٍبضزەَ ثېطىفىە لىعظىمزۇضارزي ۋە
ئۇالضٔي ؼىٍە ـ ضەھىّٕي ئۇالـمب زەۋەد لىالرزي.
ئبٌالھ ئەثۇ ھۇضەٍطەگە چەوؽىع ضەھّەد لىٍؽۇٔىي ،ئۇ ئىؽالَ ئۈِّىزي ئۈچۈْ  1600زىٓ
ئبضرۇق ھەزىؽٕي ٍبزٌىؽبْ ئىسى .ئبٌالھ ئ ۇٔىڭ ئىؽالَ ئۈِّىزي ئۈچۈْ ٍەرىۈظگەْ ِۀپەئىزي
ئۈچۈْ ئۇٔىڭؽب ئبٌىٌ ِۇوبپبرالضٔي ثەضؼۇْ! ئبِىٓ!
-4788عۇئبي :ئەثۇ ھۇسەٍشە سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەصىٍىحي
ئەثۇ ھۇضەٍطە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەِگە :ئي ضە ؼۇٌۇٌالھ ! ؼۀسىٓ وۆپٍىگەْ ٔەضؼىٍەضٔي ئبڭالٍّەٌْ ،ېىىٓ ھېچجىطىٕي
ٍبزىّسا رۇربٌّبٍۋارىّەْ ،زېگۀىسىُ ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالٍَ :ەوزىىىڭٕي ٍەضگە ؼبٌؽىٓ! زېسى.
ٍەوزىىىّٕي ٍېفىپٍ ،ەضگە ؼبٌسىُ .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ٔۇضؼۇْ ؼۆظٌەضٔي لىٍسى ،ئۀە
ـۇٔسىٓ ئېزىجبضەْ ،ئۇٔىڭ ھېچجىط ؼۆظىٕي ئۇٔزۇِبٍسىؽبْ ثوٌسۇَ( .رىطِىعى )3835
ئەثۇ ھۇضەٍطە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ ِۀسىٓ :ؼەْ لەٍەضزىٓ؟ زەپ ؼوضىسىِ ،ەْ :زەۋؼزىٓ ،زېگۀىسىُ ،پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالَِ :ەْ زەۋؼزە ٍبذفي ئبزەَ ثبض زەپ ئوٍٍىّبٍززىُ ،زېسى( .رىطِىعى)3838 :
-4788عۇئبي :ھبجىت ئىجٕي ئەثۇ ثەٌحەئە سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەصىٍىحي
عبثىط ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :ھبرىت ئىجٕي ئەثۇ ثەٌزەئۀىڭ ثىط
لۇٌي پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ ئبٌسىؽب وېٍىپ ،ھبرىجٕىڭ ئۈؼزىسىٓ ـىىبٍەد
لىٍسى ۋە :ئي ضەؼۇٌۇٌالھ ! ھبرىت زوظاذمب وىطىسۇ ،زېگۀىسى ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالٍَ :بٌؽبْ
ئېَززىڭ ،ھبرىت زوظاذمب وىطِەٍسۇ ،ھبرىت زوظاذمب وىطِەٍسۇ ،چۈٔىي ئۇ ثەزض ۋە ھۇزەٍجىَە
ؼبظىزىؽب لبرٕبـمبْ ،زېسى( .رىطِىعى)3836 :
-4781عۇئبي :جۇٌەٍجىت سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ھبٍبجي
ئۇٔىڭ ئىؽّي ِۇوەِّەي ثوٌّىؽبْ ثىط ئۆظگىچە ئىؽىُ ئىسى« .پبوبض ،ۋىغىه» زېگەْ ِۀىٕي
ثىٍسۈضىسىؽبْ عۇٌەٍجىت «عۇٌەٍت» زېگەْ ؼۆظٔىڭ لىؽمبضرىٍّىؽي ثوٌۇپ ،ثۇ ئىؽىُ ئۇٔىڭ
عۇؼىٕىڭ وىچىىٍىىىگە ،ثوٍىٕىڭ ھەززېسىٓ ظىَبزە پبوبضٌىمىؽب لبضىزىٍؽبْ ئىسى .رېرىّۇ ٍبِبْ
ثوٌؽىٕي عۇٌەٍجىت ئۆظىٕىڭ ٔەؼىجىٕي ثىٍّەٍززي؛ زازىؽىٕىڭ ،ئبٔىؽىٕىڭ وىٍّىىىٕي ،ئۆظىٕىڭ
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لبٍؽي لەثىٍىگە ِۀؽۇپ ئىىۀٍىىىٕي ثىٍّەٍززي .ئۇ ئۆظىٕىڭ ئەضەة ئىىۀٍىىىٕىال ثىٍەرزي.
ٍېڭي ثىط ئىؽالِي عەِئىَەد لۇضۇٌؽبٔسىٓ وېَىٓ ،ئۇ ئۀؽبضىالضٔىڭ ثىطى ثوٌسى .ئۇ ثەٌىىُ
ِەزىٕىٕىڭ ٍبلىؽىسىىي لەثىٍىٍەضگە ِۀؽۇپ ثوٌۇپ وېَىٓ ِەزىٕىگە وىطگەْ ئىسىٍ ،بوي
ثوٌّىؽب ئەؼٍىسىٕال ِەزىٕىٍىه ثوٌؽبْ ئۀؽبضىالضزىٓ ئىسى.
رۇضِۇـزىىي چوڭ ِەؼىٍىٍەضٔي ثىٍىپ رۇضؼبٔؽب ئوذفبؾ ،ھۆضِەرٍىه پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئۆ ظىٕىڭ ٔبِطاد ؼبھبثىٍىطىٕىڭ ھبعىزىٕي ۋە ھېؽؽىَبرىٕي ٔبھبٍىزي ئوثساْ
چۈـىٕەرزي .ثىط لېزىُ ضەؼۇٌۇٌالھ عۇٌەٍجىجٕىڭ رۇضِۇؾ ئىفٍىطىٕي ئوٍالپ ،ئۀؽبضىالضٔىڭ
ثىطىٕىڭ ئۆٍىگە ثبضزى ۋە ئۇٔىڭؽب:
 ِەْ لىعىڭٕي ؼوضاپ وەٌسىُ - ،زېسى. ٔېّە زېگەْ وبرزب ئىؿ ،ئي ضەؼۇٌۇٌالھ! ،ھەلىمەرەْ ذۇـبٌٍىٕبضٌىك ئىؿ ثوپزۇ - ،زېسى ثۇئۀؽبضى .ئېٕىمىي ئۇ ذۇـبٌٍىمزىٓ ٍبٍطاپ وەرىەْ ئىسى.
 ِەْ لىعىڭٕي ئۆظۈِگە ئەِەغ عۇٌەٍجىجىە ؼوضاپ وەٌّىسىُ - ،زېسى ضەؼۇٌۇٌالھ .ثۇ ئبزەَؼەي ئۈِىسؼىعٌىٕىپ ،ئۇٔىڭ ھەٍطأٍىمزىٓ وۆظٌىطى چەوچىَىپ وەرزي.
ثۇ گەپٍەضٔي ئبڭٍىؽبْ لىع:
 ؼىٍەض پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ رەٌىپىٕي ضەد لىٍسىڭالضِۇ؟ ِېٕي عۇٌەٍجىجىەثېطىڭالض ،عەظِۀىي ضەؼۇٌۇٌالھ! ِبڭب ھەضگىعِۇ ٍبِبٍٔىك لىٍّبٍسۇ ،زېسى.
ِبٔب ثۇ ِۇؼۇٌّبٔالضزىٓ ٔېّە رەٌەپ لىٍىٕىسىؽبٍٔىمىٕي ئېٕىك چۈـۀگەْ ثىط ھەلىمىٌ ثۈٍۈن
ئىٕؽ بٕٔىڭ عبۋاثي ئىسى .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ثۇ لىعٔىڭ عبۋاثىٕي ئبڭٍىؽبٔسىٓ وېَىٓ،
ئۇٔىڭ ئۈچۈْ ِۇٔساق زەپ زۇئب لىٍسى- :ئي ضەثجىُ! ئۇٔىڭؽب زەضگبھىڭسىٓ وۆپ ٍبذفىٍىك ئبرب
لىٍؽىٓ ،ئۇٔىڭ رۇضِۇـىٕي عبپب ِ -ۇـەلمەرٍىه رۇضِۇؾ لىٍّىؽىٓ.
ئېَزىٍىفىچە ،ئۀؽبضىالضٔىڭ ئى چىسە ئۇٔىڭسىٓ ٍبذفىطاق وېٍىٓ ثوٌّىؽبْ ئىسى .ئۇ
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ رەضىپىسىٓ عۇٌەٍجىجىە ٍبرٍىك لىٍىٕسى ھەِسە ربوي عۇٌەٍجىت ـېھىذ
ثوٌؽۇچە ئۇالض ثىٍٍە ٍبـىسى.
عۇٌەٍجىت ۋە ئۇٔىڭ ئبٍبٌي ئبزەرزە لىٍؽبْ ئەِەٌٍىطى رەضىپٍىٕىسىؽبْ ،لەھطىّبٍٔىك ئىؿ -
پبئبٌىَەرٍ ىطى زاۋاٍِىك ئىرالغ ۋە ھۆضِەد ثىٍەْ رىٍؽب ئېٍىٕىپ رۇضىسىؽبْ ؼبھبثىٍەضٔىڭ
ئبضىؽىسا رىٍؽب ئېٍىّٕبٍززي .ثىط چبؼالضزا عۇٌەٍجىت ئۈِىسؼىعٌىه ۋە ئۆظىٕي وەِؽىزىؿ ئىچىسە
لبٌؽبْ ئىسى ،ئەِّب پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئۇٔىڭؽب ئۈِىس ۋە لەزىط  -لىّّەد ئېٍىپ وەٌسى.
ٔبرؤۇؾ ۋە ئىؽّي ثىٍىّٕىگەْ ،عىؽّبٔىٌ عەھەرزە وەِزۈن ثىط ئبزەِٕىڭ ئبٍبٌي ثوٌۇـمب زەضھبي
ضاظى ثوٌؽبْ ثۇ ئۀؽبضى لىعٔىڭ پەظىٍىزي ثوٌؽب ،ئىؽالِٕي ھەلىمىٌ ۋە چوڭمۇض چۈـۀگەْ ثىط
ئېؽىً پەظىٍەد ئىسى .ئۇ عۇٌەٍجىجىە ٍبرٍىك ثوٌۇـٕي ضەد لىٍىؿ ئبضلىٍىك ،ئبرب  -ئبٔىؽىٕىڭ
لوٌ ٍىفىؽب ئېطىفەٌەٍززي .ئەِّب ئۇ ئۆظىٕىڭ ـەذؽىٌ ئبضظۇ  -ھەۋەؼٍىطىسىّٕۇ پەٍؽەِجەضٔىڭ
ثۇٍطۇلىٕي ئەال ثىٍسى .ئۇ عەِئىَەرٕىڭ ثېؽىّىؽب ۋە لبضـىٍىمىؽب لبضاپ لبٌّىسى .ئۇٔىڭ پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ وۆضؼەرّىؽىگە ۋە ھەض لبچبْ ئۆظىٕي پبٍسىٍىك ئىفمىال ثۇٍطۇٍسىؽبٍٔىمىؽب
چوڭمۇض ئىفۀچي ثبض ئىسى .ثۇ ئەِەٌىَەرزە ھەلىمىٌ ِوِىٕالضٔىڭ ئىّبٔي ئىسى.
ئۆظىٕىڭ عىؽّبٔىٌ ئبعىعٌىمي رۈپەٍٍىسىٓ عەِئىَەد رەضىپىسىٓ ٍەوٍۀگەْ ۋە
وەِؽىزىٍىفىە ئۇچطىؽبْ عۇٌەٍجىت ،ھۆضِەرٍىه پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ٍبضزىّي،
ئىٍھبِالٔسۇضۇـي ۋە رەؼەٌٍي ثېطىف ي ئبضلىٍىك ئبعبٍىپ لەھطىّبٍٔىك وۆضؼىزىفىە ۋە ئەڭ ئبٌىٌ
لۇضثبْ ثېطىفىەٍ ،ۀي ـېھىزٍىممب ھەِسە پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ِبذزىفىؽب ِۇٍەؼؽەض
ثوالٌىسى.
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-4785عۇئبي :جۇٌەٍجىت سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ھبٍبجي پەصىٍىحي
ئەثۇ ثەضظە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ ثىط ؼبظارزب ٔۇضؼۇْ ؼۀىّەرىە ئېطىفزي .وېَىٓ ؼبھبثىٍىطىسىٓ :ئبضاڭالضزا وىُ  -وىُ
ٍوق؟ زەپ ؼوضىؽبٔىسى :پبالٔچي ،پبالٔچي ۋە پبالٔچىالض ٍوق ،زەپ عبۋاة ثېطىٍسى .پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالَ ٍۀە :ئبضاڭالضزا وىُ  -وىُ ٍوق؟ زەپ ؼوضىؽبٔىسى :پبالٔچي ،پبالٔچي ۋە پبالٔچىالض
ٍوق ،زەپ عبۋاة ثېطىٍسى .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ٍۀە ثىط لېزىُ :ئبضاڭالضزا وىُ  -وىُ ٍوق؟
زەپ ؼوضىؽبٔىسى :ئي ضەؼۇٌۇٌالھ ! ئەِسى لبٌّىسىٍ ،ۇلىطىمىالضزىٓ ثبـمب ھەِّەٍٍەْ ثبض ،زەپ
عبۋاة ثېطىٍسى .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ :ئۇٔسالزب ،عۇٌەٍجىت لېٕي؟ ئۇٔي وۆضِەٍّۀؽۇ؟ زەپ
ؼوضىسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ،ھەِّەٍٍەْ ئۇٔي ئىعزەـىە ثبـٍىسى .ئبذىطى ئۇٔىڭ عەؼىزي ٍەرزە
ئۆٌۈوٕىڭ ٍېٕىسىٓ رېپىٍسى .ئۇ (ئۆظى ٍبٌؽۇظ) ٍەرزە ئبزەِٕي ئۆٌزۈضگەْ ثوٌۇپ ،ئۆظىّۇ ئۇالض
رەضىپىسىٓ ئۆٌزۈضۈٌگۀىسى .پ ەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ئۇٔىڭ ثېفىسا ثىط ئبظ
رۇضؼبٔسىٓ وېَىٓ :زۈـّۀسىٓ ٍەرزىٕي ئۆٌزۈضۈپ ،ئۆظىّۇ ئۇالض رەضىپىسىٓ ئۆٌزۈضۈٌۈپزۇ .ثۇ ِېٕىڭ
ٍوٌۇِساِ ،ۀّۇ ثۇٔىڭ ٍوٌىسا ،زېسى .ئبٔسىٓ ئۇٔي ربۋۇرمب ؼبٌّبٍال ،لوٌي ثىٍەْ وۆرۈضزى .ـۇ ئبضىسا
ئۇٔىڭؽب ٍەضٌ ىه ووالٔسى ۋە زەپٕە لىٍسىٌ .ېىىٓ عەؼىسىٕىڭ ٍۇٍۇٌؽبْ ٍبوي ٍۇٍۇٌّىؽبٍٔىمي ثبٍبْ
لىٍىّٕىؽبِْ( .ۇؼٍىُ)2472 :
-4788عۇئبي :ھبسىغە سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەصىٍىحي
ئۀەغ ئىجٕي ِبٌىه ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :ئىجٕي ؼۇضالۀىڭ
ئبٔىؽي (ئۇِّۇ ضۇثەٍَىئ ثىٕزي ثەضا) پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ ئبٌسىؽب وېٍىپ:
ئي اٌٍۀىڭ ضەؼۇٌي! ِبڭب ھبضىؽۀىڭ ئەھۋاٌىٕي ئېَزىپ ثەضگىٓ .ئۇ ثەزض ئۇضۇـىسا ؼبٍىجزىٓ
وەٌگەْ ئوق ؼەۋەثىسىٓ ئۆٌۈپ وەرزي .ئەگەض ئۇ عۀٕەرزە ثوٌؽب ،ؼەۋض لىٍىّەْ ،ئەگەض ئۇٔساق
ثوٌّىؽب ،ئۇٔىڭؽب ھبظا رۇرۇپ ،لبرزىك ٍىؽالٍّەْ ،زېگۀىسى ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ :ئي ئۇِّۇ
ھبضىؽە ! عۀٕەرٕىڭ رۈضٌىطى وۆپ ،ئوؼٍۇڭ ھبضىؽە عۀٕەرٍەضٔىڭ ئەڭ ئبٌىَؽي (ثوٌؽبْ)
ـىطزەۋؼىە ئېطىفزي ،زەپ عبۋاة ثەضزى( .ثۇذبضى)2819 :
-4411عۇئبي :خبٌىذ ئىجٕي ۋەٌىذ سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەصىٍىحي
ئەثۇ ھۇضەٍطە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ ثىٍەْ ثىط ئوضۇٔؽب چۈـزۇق .وىفىٍەض ئۇٍبق ثۇٍبلمب ئۆرۈـۈپ رۇضارزي .پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئۆرىەْ وەچىۀٍەضٔي ثىط  -ثىطٌەپ ؼوضاپ :ئي ئەثۇ ھۇضەٍطە ،ثۇ وىُ؟ زەٍززي.
ِۀّۇ :ثۇ پبالٔي ،ئۇ پووۇٔي ،زەٍززىُ .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ثەظىٍىطى ئۈچۈْ :ثۇ ،اٌٍۀىڭ
ٍبذفي ثۀسىؽىسۇض ،زېؽە؛ ثەظىٍىطى ئۈچۈْ :ثۇ ،اٌٍۀىڭ ٔبچبض ثۀسىؽىسۇض ،زەٍززي .ـۇ پەٍززە،
ئبٌسىّىعزىٓ ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىس ئۆرىۀىسى ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ :ثۇ وىُ؟ زەپ ؼوضىسى.
ِەْ :ثۇ ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىس ثوٌىسۇ ،زېگۀىسىُ ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ :ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىس
اٌٍۀىڭ ٍبذفي ثۀسىؽي ،ـۇٔسالال اٌٍۀىڭ لىٍىچٍىطىسىٓ ثىطى ،زېسى( .رىطِىعى)3846
-4417عۇئبيِ :ۇئبۋىَە سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەصىٍىحي
ئبثسۇضاھّبْ ئىجٕي ئەثۇ ئۇِەٍطەزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ ِۇئبۋىَە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ھەلمىسە ِۇٔساق زۇئب لىٍؽبْ :ئي اٌٍە! ِۇئبۋىَۀي وىفىٍەضٔي
روؼطا ٍوٌؽب ٍېزەوٍىگۈچي ،ئۆظىّۇ (روؼطا ٍوٌؽب) ٍېزەوٍۀگۈچي لىٍؽىٓ ۋە ثبـمب ثۀسىٍىطىڭٕي ئۇ
ئبضلى ٍىك ھىساٍەرىە ئېطىفزۈضگىٓ( .رىطِىعى)3842 :
ئەثۇ ئىسضىػ ذەۋالٔىسىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :ئۆِەض ئىجٕي ذەرزبة ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ
ئۇِەٍط ئىجٕي ؼەئسٔي ھىّؽىٕىڭ ۋاٌىٍَىمىسىٓ ئېٍىۋېزىپ ،ئۇٔىڭ ئوضٔىؽب ِۇئبۋىَۀي لوٍؽبٔىسى،
وىفىٍەض :ئۇِەٍطٔي ئېٍىۋېزىپ ،ئوضٔىؽب ِۇئبۋىَۀي لوٍسى ،زېَىفزي .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ،ئۇِەٍط:
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ِۇئبۋىَۀي ٍبذفي ؼۆظٌەض ثىٍەْ ٍبز ئېزىڭالض ،چۈٔىي ِەْ پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەِٕىڭ :ئي اٌٍە ! ئۇٔىڭ ثىٍەْ وىفىٍەضٔي ھىساٍەرىە ثبـٍىؽىٓ زېگۀٍىىىٕي ئبڭٍىؽبْ
ئىسىُ ،زېسى( .رىطِىعى)3843 :
-4414عۇئبي :ئەثجبد سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەصىٍىحي
ئبئىفە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھبزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ ِېٕىڭ ھۇعطاِسا رەھەعغۇز ٔبِىعى ئولۇۋېزىپِ ،ەؼغىسرە ٔبِبظ ئولۇۋارمبْ ئەثجبزٔىڭ
ئبۋاظىٕي ئبڭالپ لبٌسىسە :ئي ئبئىفە! ثۇ ئەثجبزٔىڭ ئبۋاظىّۇ؟ زەپ ؼوضىسىِ .ەْ :ھەئە ،زېگۀىسىُ،
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ :ئي اٌٍە! ئەثجبزلب ضەھّەد لىٍؽىٓ! زەپ زۇئب لىٍسى( .ثۇذبضى)2655 :
-4413عۇئبي :ئۇلەًٍ ئىجٕي ئەثۇ جبٌىت سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەصىٍىحي
ئەثۇ ئىؽھبلزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ئۇلەًٍ ئىجٕي
ئەثۇ ربٌىجمب ِۇٔساق زېگەْ :ئي ئەثۇ ٍەظىس! ِەْ ؼېٕي (ثبـمىالضزىٓ) ئىىىي ھەؼؽە ئبضرۇق
ٍبذفي وۆضىّەْ .ثىطى ،رۇؼمىٕىُ ثوٌؽبٍٔىمىڭ ؛ ٍۀە ثىطى ،ربؼبِٕىڭ ؼبڭب ئبِطاق ثوٌؽبٍٔىمي
ئۈچۈْ( .ئەٌىەثىط):17/191
-4412عۇئبي :ئەثۇ عۇفَبْ ئىجٕي ھبسىظ سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ھبٍبجي
ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالَ ثىٍەْ ئەثۇ ؼوـَبْ ئبضىؽىسىىي ِۇٔبؼىۋەد ثبـمىالضزا وەَ
ئۇچطاٍسىؽبْ ئبالھىسە ِۇٔبؼىۋەد ئىسى .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ثىٍەْ ئەثۇ ؼوـَبْ رەڭ
زېّەرٍىه ثوٌۇپ ،ئۇالض ثىط ئبئىٍىسە چوڭ ثوٌؽبْ .ئۇ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ربؼىؽي
ھبضىؽٕىڭ ئوؼٍي ثوٌۇپ ،ھبضىػ ثوٌؽب ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئبرىؽي ئبثسۇٌالھٕىڭ ئبرب ـ
ئبٔب ثىط لېطىٕسىفي ئىسى .ھەِسە ٍۀە ئەثۇ ؼوـَبْ ثىٍەْ ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئېّىٍساؾ
ثوٌۇپ ثەذزٍىه ئىٕىىئبٔب ثوٌؽبْ ھەٌىّە ئۇ ئىىىىؽىٕي رەڭ ئېّىزىەْ ئىسى .ئەثۇ ؼوـَبْ
ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئۇٔىڭؽب پەٍؽەِجەضٌىه وېٍىفزىٓ ثۇضۇٔمي ثىٍٍە ئوٍٕبپ چوڭ ثوٌؽبْ
زوؼزي ئىسى .ئۇ ٍۀە پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب ئوذفبٍسىؽبْ وىفىٍەضٔىڭ ثىطى ئىسى.
ئۇالض ئورزۇضىؽىسىىي ثۇ ِۇؼزەھىەَ ھەَ وەَ ئۇچطاٍسىؽبْ ٍېمىٍٕىك ِۇٔبؼىۋىزىٕي وۆضگەْ
ٍبوي ئبڭٍىؽبْ ھەضلبٔساق ثىط ئبزەَ چولۇَ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب پەٍؽەِجەضٌىه ۋەھَىؽي
وەٌگۀسە ئەثۇ ؼوـَبْ ئۇٔي رەؼزىمٍىؽۇچىالضٔىڭ ئەڭ ئەۋۋىٍىسىٓ ثوٌۇـي ِۇِىىٓ ،زەپ ئوٍٍىؽب
وېطەن .ثىطاق ،ئەِەٌىَەد زەي ثۇٔىڭ ئەوؽىچە ثوٌسى.
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽ ؽبالَ پەٍؽەِجەضٌىه زەۋىزىٕي ئبٌسى ثىٍەْ ئۆظىٕىڭ ئۇضۇق ـ
رۇؼمبٍٔىطىسىٓ ثبـالـمب ثۇٍطۇٌؽبٔسا ،ھەَ ـۇ ثوٍىچە ئىؿ ئېٍىپ ثېطىۋارمبٔسا ،ئەثۇ ؼوـَبٕٔىڭ
لەٌجىسە پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب لبضىزب ھەؼەد ئورٍىطى الۋۇٌساپ ،ئۇالض ئبضىؽىسىىي زوؼزٍۇق،
زۈـّۀٍىىىە ،ئۆظئبضا ٍبضزەِسە ثوٌۇؾ ۋە لېطىٕساـٍىك ٍەرىۈظۈؾ ثوٌؽب لبضـىٍىفىفمبٍ ،ۈظ
ئۆضۈـىە ئۆظگەضزى.
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ پەضۋەضزىگبضىٕىڭ ثۇٍطۇلىٕي ٍەرىۈظۈـىە ثبـٍىؽبْ ِەظگىٍەض زەي
ئەثۇ ؼوـَبٕٔىڭ لۇضەٍفٍەض ئىچىسە ٍۈظ ئبثطۇٍي ثبض ثوٌؽبْ ،چەۋأساظى ھەَ ـبئىطٌىطىسىٓ ثوٌۇپ
لبٌؽبْ ِەظگىٍٍىطى ئىسى .ئۇ لوضاٌىٕي ۋە رىٍىٕي پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئىفٍىطىؽب لبضـي
رۇضۇـمب ،چبلىطلٍىطىؽب روؼمۇٍٔۇق لىٍىفمب ئىفٍىزىفىە ثبـٍىسى .لىؽمىؽي ئۇ پۈرۈْ لبثىٍىَەد
ۋە ئىمزىساضىٕي ِۇؼۇٌّبٔالضؼب ،ئىؽالَ زىٕىؽب ظىَبْ ؼېٍىفمب لبضارمبْ ئىسى .لۇضەٍؿ لەثىٍىؽىسىٓ
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب لبضىزب پىالٔالٔؽبْ ھەض لبٔساق ثىط ؼۇٍىمەؼززەِ ،ۇؼۇٌّبٔالضؼب
ٍەرىۈظۈٌگەْ ھەض ثىط ئەظىَەرزە ئۇٔىڭ چوڭ رۆھپىؽي ،لوـمبْ ھەؼؽىؽي ثبض ئىسى .ئەثۇ
ؼوـَبٕٔىڭ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب ؼبلٍىؽبْ ئبزاۋىزي ھەرزب ٍىگىطِە ٍىٍؽب ٍېمىٓ زاۋاَ لىٍسى.
ثۇ عەضٍبٔسا ئۇ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئۈچۈْ ظىَبْ ؼبٌىسىؽبْ ،زۈـّۀٍىه لىٍىسىؽبْ ھەض
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لبٔساق ثىط پۇضؼەرٕي لوٌسىٓ ثېطىپ لوٍّىسى .ئۇ ثۇ لىٍّىفٍىطى ثىٍەْ چوڭ گۇٔبھالضٔي
ئۆرىۈظزى.
ِەوىە ـەرھي لىٍىٕىفزىٓ ئبظضالال ئىٍگىطى ئۇٔىڭؽب ئىؽالِؽب وىطىفزىٓ ئىجبضەد ثۇ ثۈٍۈن
ٔېئّەد پۈرۈٌسى .ئەثۇ ؼوـَبْ ھۇٔەٍٓ وۈٔىسىٓ ثبـالپ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ھەلىمىٌ
ضاظىٍىمىؽب ئېطىفىۀٍىىىسىٓ ئىجبضەد ٔېئّەر زىٓ ذۇضؼەْ ثوٌۇپ ۋە ئۇٔىڭؽب ھەِطاھ ثوٌۇـزەن
ـەضەپزىٓ ثەذزىە ئېطىفىپ ٍبـبـمب ثبـٍىسىٌ .ېىىٓ ،ئۇ ئۆظىٕىڭ ثۇضۇْ لىٍؽ بٍٔىطىسىٓ
ذىغبٌەد ثوٌؽبٍٔىمزىٓ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب رىىىٍىپ لبضىَبٌّبٍززي.
ئۇ ئىؽالَ وەٌزۈضِەً ئۆرىۈظۋەرىەْ وۈٍٔىطى ئۈچۈْ لبرزىك ئەپؽۇؼٍىٕىپ ،وېچىٍىطىٕي
لۇضئبْ رىالۋەد لىٍىؿ ثىٍەْ ئۆرىۈظۈـىە ،لۇضئبْ ئەھىبٍِىطىٕي ئۆگىٕىفىە ئبرىسى .ۋەظ ـ
ٔەؼىھەرٍەضٔي لوثۇي لىٍسى .زۇَٔبٔىڭ ھوظۇض ھبالۋەرٍىطىسىٓ لوي ئۈظۈپ پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب ثبضٌىمىٕي ثېؽىفٍىسى .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ثۇ زۇَٔب ثىٍەْ ذوـالـمبٔسا
ئەثۇ ؼوـَبْ ذۇززى ئبٔب پەضظۀزىگە لبٍؽۇضؼبٔسىّٕۇ ثەن لبٍؽۇضزىِ ،ەـۇلىسىٓ ئبٍطىٍؽبْ
ئبـىمزىٓ ثەوطەن ئېچىٕىپ ٍىؽٍىسى .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب ثوٌؽبْ لبرزىك ؼېؽىٕىؿ،
لىَبٌّبؼٍىك ھەؼطەرٍىطىٕي ِەضؼىَە لىٍىپ ئولۇزى.
ئۆِەض ئىجٕي ذەرزبة (ئبٌالھ ئۇٔىڭسىٓ ضاظى ثوٌؽۇْ!) ذەٌىپىٍىه لىٍىۋارمبْ ِەظگىٍٍەضزە ئۇ
ئۆظىگە ئۆٌۈَ ئەٌچىؽىٕىڭ ٍېمىٕالپ لبٌؽبٍٔىمىٕي ؼەظگۀسەن ئۆظ لوٌي ثىٍەْ ئۆظ ٍەضٌىىىٕي
ووٌىسى .ئبضىسىٓ ئۈچ ـ رۆد وۈْ ئۆرۈپال ئەعەي ئەٌچىؽي ئۇٔىڭ عېٕىٕي ئبٌؽىٍي وەٌسى .ئۆٌۈؾ
ئبٌسىسا ئۇ ئبٍبٌي ۋە ثبٌىٍىطىؽب:
 ِبڭب لبٍؽۇضِبڭالضِ ،ەْ ئىؽالِٕي لوثۇي لىٍؽبٔسىٓ ثېطى پەلەد گۇٔبھ ئىؿ لىٍىپثبلّىسىُ - ،زېسى .ئۇٔىڭ ضوھي پبن ھبٌەرزە وەرزي .ئۇٔىڭ ۋاپبري ِۇؼۇٌّبٔالضؼب ٔبھبٍىزي ئېؽىط
وەٌسى .ئۆِەض ئۇٔىڭ ٔبِىعىٕي چۈـۈضزى .ئۇٔىڭ ۋاپبري ئىؽالَ ئۈچۈْ ثىط ٍولىزىؿ ئىسى .ئبٌالھ
ئۇٔىڭسىٓ ضاظى ثوٌؽۇْ!
-4418عۇئبي :ئەثۇ عۇفَبْ ئىجٕي ھبسىظ سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەصىٍىحي
ئەثۇ ھەثجە ئەٌجەزضى ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :ھۇٔەٍٓ وۈٔي،
پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ لبٍؽىال رەضىپىگە لبضىؽب ،ئەثۇ ؼۇـَبْ ئىجٕي ھبضىؽٕىڭ
ثبرۇضالضچە عەڭ لىٍىۋارمىٕىٕي وۆضزىسە :ئەثۇ ؼۇـَبْ ئەھٍىُ (ئبئىٍەَ)ٔىڭ ئەڭ ٍبذفي ئەظاؼىسۇض،
زېسى( .ئەٌىەثىط ؛ :22/324ئەٌئەۋؼەد)
-4418عۇئبي :ئبثذۇٌالھ ئىجٕي جەئفەس سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەصىٍىحي
ئبثسۇٌالھ ئىجٕي عەئفەض ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇِبزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :ئبثجبؼٕىڭ ئىىىي
ئوؼٍي لۇؼەَ ۋە ئۇثەٍسۇٌالھ ثىٍەْ ئوٍٕبۋاربرزىُ ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ثىط
ئ ۇالؼمب ِىٕگەْ ھبٌسا ٍېزىپ وېٍىپ :ثۇٔي ِبڭب ئېٍىپ ثېطىڭالض! زېسى ۋە ِېٕي ئبٌسىؽب
ِىٕگۈظزى .ئبٔسىٓ :لۇؼەِٕىّۇ ئېٍىپ ثېطىڭالض! زېسى ۋە ئۇٔي وەٍٕىگە ِىٕگۈظزى .ئبثجبغ
لۇؼەِگە لبضىؽبٔسا ئۇثەٍسۇٌالھمب ثەوطەن ئبِطاق ئىسى .ـۇٔسالزىّۇ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ
ربؼىؽىٕىڭ ذبرىطىؽىٕي لىٍّبؼزىٓ ئۇثەٍسۇٌالھٕي لوٍۇپ ،لۇؼەِٕي ِىٕسۈضىۋاٌسى .ئبٔسىٓ
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ثېفىّٕي ئۈچ لېزىُ ؼىٍىسى ،ھەض ؼىٍىؽىٕىسا :ئي اٌٍە! عەئفەضٔىڭ
ثبٌىؽىؽب ئۆظەڭ ئىگىساضچىٍىك لىٍؽىٓ! زەٍززي( .ئەھّەز)1762 :
-4411عۇئبي :عبٌىُ سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەصىٍىحي
ثۇ ۋەلە ِۇضرەزٌەضگە لبضـي ئىٍىپ ثىطىٍؽبْ عەڭٍەضٔىڭ ثىطى ثوٌؽبْ ِۇؼەٍٍىّە وەظظاپممب
لبضـي عەڭسە ٍۈظ ثەضگەِْ .بٔب ثۇ ئەثۇھۇظەٍفۀىڭ ئبظاز لىٍىۋەرىەْ لۇٌي ؼبٌىُ ،ئۇ ِۇھبعىطالضٔىڭ
ثبٍطىمىٕي وۆرۈضگەْ ئىسى .ئۇٔىڭ لوۋِي ئۇٔىڭ ئبعىع وېٍىفىسىٓ ٍبوي ِەؼٍۇپ ثوٌۇپ
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وېزىفىسىٓ لوضلۇپ ئۇٔىڭؽب :ثىع ؼېٕىڭ رۈپەٍٍىڭسىٓ ثىعگە ِەؼٍۇثىَەد وېٍىفىسىٓ لوضلىّىع!
زېگۀسە ،ؼبٌىُ :ئەگەض ؼىٍەض ِېٕىڭ رۈپەٍٍىّسىٓ ِەؼٍۇثىَەرىە ئۇچطىؽبڭالضِ ،ەْ لۇضئبْ
ٍبزٌىؽبْ وىفىٕىڭ ئەڭ ئەؼىىؽي ثوٌۇپ لبٌّبِسىُ! زەٍسۇ ـ زە ،ئبٌالھٕىڭ زۈـّۀٍىطىگە
ثبرۇضالضچە ئېزىٍىپ عەڭ لىٍىپ ـېھىذ ثوٌىسۇ.
ئبئىفە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھبزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ ئەثۇ ھۇظەٍفۀىڭ ئبظازگەضزىؽي ؼبٌىّٕىڭ وېچىسە لۇضئبْ ئولۇۋارمبٍٔىمىٕي ئبڭالپ:
ئۈِّىزىُ ئىچىسە ِۇـۇٔىڭسەن ئبزەٍِەضٔي لىٍىپ ثەضگەْ اٌٍە ربئبالؼب ھەِسۇ ؼبٔب ئېَزىّەْ
زېسى( .ثەظظاض)2694 :
-4415عۇئبي :ئبِىش ئىجٕي سەثىَئە سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەصىٍىحي
ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئبِىط ئىجٕي ضەثىَئەزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :وىفىٍەض ئوؼّبْ
ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ئۈؼزىسىٓ پىزٕە ربضلبرمبْ چبؼسا ،ئبربَ ئبِىط ئىجٕي ضەثىَئە ثىط وېچىؽي رۇضۇپ
ٔبِبظ ئولۇزى .ئبٔسىٓ ئۇذٍىسى .چۈـىسە ئۇٔىڭؽب :رۇض ،اٌٍەرىٓ ؼبٌىھ ثۀسىٍىطىٕي ؼبلٍىؽبْ
ِۇـۇ پىزٕىسىٓ ؼېٕي ئۆظ پبٔبھىسا ؼبلٍىفىٕي رىٍىگىٓ! زېَىٍگۀىىەْ .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ،ئۇ
ئوضٔىسىٓ رۇضۇپٔ ،بِبظ ئولۇزى .وۆپ ئۆرّەً ،ئوضۇْ رۇرۇپ ٍېزىپ لبٌسى ۋە ئۆٍسىٓ عىٕبظىؽي
چىمزي (ٍۀي پىزٕىسىٓ لۇرۇٌۇپ لبٌسى) (ئەٌىەثىط)
-4418عۇئبي :ئبثذۇٌالھ ئىجٕي جەھؼ سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ھبٍبجي
ئۇ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ھبِّىؽىٕىڭ ئوؼٍي ثوٌۇپ ئۇٔىڭ ئبٔىؽي
ئبثسۇٌّۇرەٌٍىجٕىڭ لىعى ئوِەٍَە ٍۀي پەٍؽەِجىطىّىعٔىڭ ھبِّىؽي ئىسى .ئۇ ٍۀە پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ لېَىٓ ئبوىؽي ،چۈٔىي ئۇٔىڭ ھەِفىطىؽي ثوٌؽبْ عەھفٕىڭ لىعى ظەٍٕەة
 پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئبٍبٌي ۋە ِۆِىٍٕەضٔىڭ ئبٔىٍىطىسىٓ ثىطى ئىسى .ئۇ ئىؽالِىَەدثبٍطىمي رۇرمۇظۇٌؽبْ وىفىٍەضٔىڭ رۇٔغىؽي ،ـۇٔسالال وېَىٓ ِۆِىٍٕەضٔىڭ ثبـٍىمي ثوٌۇپ
ؼبٍالٔؽبٔالضٔىڭ رۇٔغىؽي .ئبثسۇٌالھ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ زاضۇٌئەضلەِگە وىطىفزىٓ ئىٍگىطى
ِۇؼۇٌّبْ ثوٌؽبْ ثوٌۇپ ،ئىؽالِىَەرىە ثۇضۇْ وىطگەْ ِۇؼۇٌّبٔالضزىٓ ئىسى .ئۇٔىڭ ثىٍەْ ثىطگە
ئۇٔىڭ ئبئىٍىؽىسىىىٍەض ٍېمىٓ رۇؼمبٍٔىطى ،ئبرى ؽىٕىڭ لەثىٍىؽىسىٓ چوڭ ـ وىچىه لېطى ـ ٍبؾ،
ئەض ـ ئبٍبي ،ثبال ـ چبلىٍىطى ثوٌۇپ ٔبھبٍىزي ٔۇضؼۇْ وىفي ثىطٌىىزە ھىغطەد لىٍؽبْ ئىسى .ئۇٔىڭ
ئبئىٍىؽي ئىؽالِىٌ ئبئىٍە ،لەثىٍىؽي ئىؽالِىٌ لەثىٍە ثوٌؽبْ ئىسى.
ئبثسۇٌالھ ،ثىطىٕچي ۋە ئىىىىٕچي لېزىٍّىك ھىغطەرزە ،ئۇضۇق ـ رۇؼمبٍٔىطىسىٓ ئبٍطىٍؽبٔسىٓ
وېَىٓ ِەزىٕىگە ئوضۇٔالـّبً رۇضۇپ ،لۇەضەٍفٍەضزىٓ ٍەرىەْ ئەظىَەرزىٓ وېَىٓ ئۀؽبضىالضٔىڭ
ھىّبٍؽىسە وۆضگۀٕىڭ رەِىٕي رېزىّبً رۇضۇپال ،ئبٌالھ ئبثسۇٌالھٕىڭ ئۆظ ھبٍبرىسا ھېػ لىٍؽبْ
ئىّزىھبٔالضٔىڭ ئەڭ لبرزىمىٕي ۋە ِۇؼۇٌّبْ ثوٌؽبٔسىٓ وېَىٓ ئۇچطىؽبْ ئەڭ لبرزىك ؼىٕبلالضٔي
ثېفىسىٓ ئۆرىۈظۈـٕي ذبٌىسى .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئىؽالِىَەرزىىي رۇٔغي لېزىٍّىك
ئەؼىىطى ئىفمب لوِبٔساْ لىٍىؿ ئۈچۈْ ؼبھبثىٍەضزىٓ ؼەوىىع وىفىٕي ربٌٍىسى .ئۇالضٔىڭ
ئىچىسە ئبثسۇٌالھ ۋە ؼەئس ئىجٕي ئەثۇۋالمبؼّۇ ثبض ئىسى .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئۇالضؼب:
 ِەْ ؼىٍەضٔىڭ ئبضاڭالضزىٓ ئۇؼؽۇظٌۇق ۋە ئبچٍىممب چىسىَبالٍسىؽبٍٔىطىڭالضٔي ثبـٍىكلىٍىّەْ!  -زېگىٕىچە ثبٍطالزىٓ ثىطٔي ئبثسۇٌالھمب رۇرمۇظزى .ئبثسۇٌالھ ثىط ثۆٌۈن ِۆِىٍٕەضزىٓ
رەضوىپ ربپمبْ وىفىٍەضگە ثبـٍىك ثوٌؽبٔالضٔىڭ رۇٔغىؽي ئىسى.
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئبثسۇٌالھٕىڭ ِبڭىسىؽبْ ٍوٌىٕي وۆضؼىزىپ ،ئۇٔىڭؽب ثىط پبضچە
ذەد ثەضزى ۋە ثۇ ذەرٕي ئىىىي وۈْ ٍوي ٍۈضگۀسىٓ وېَىٓ ئبٔسىٓ ئولۇـمب ثوٌىسىؽبٍٔىمىٕي
ئېَززي .لوـۇْ ئىىىي وۈٍٔۈن ِۇؼبپىٕي ثېؽىپ ثوٌؽبٔسىٓ وېَىٓ ئبثسۇٌالھ ذەرىە لبضىسى،
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئەِطى ثوٍىچە ٔەذٍە زېگەْ عبٍؽىچە ثېطىپ ،لۇضەٍفٍىىٍەضٔىڭ
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ذەۋەضٌىطىٕي ئىگىٍەؾ ئۈچۈْ ربغ ٍوٌٍىطىٕي چبضالـمب ثبـٍىسى .ـۇ ئەؼٕبزا ،ئۇالض ٍىطاق ثىط
عبٍسىٓ لۇضەٍفٍىىٍەضٔىڭ وبضۋىٕىٕي وۆضۈپ لبٌسى ،ئۇالض ِەؼٍىھەرٍىفىۋېطىپ ،ھەرزب ئۇالضٔىڭ
پىىىطٌىطى ئۇالضٔىڭ ئبٌسىٕي روؼۇپ ،ئۇالضٔي ئۆٌزۈضۈپ لوٌٍىطىسىىي ِبٌٍىطىٕي ؼۀىّەد ئېٍىفمب
ثىطٌىىىە وەٌسى .ئۇالض ثىط لبٔچە ؼىىؤززىال ،ئۇالضزىٓ ثىطىٕي ئۆٌزۈضۈپ ئىىىىٕي ئەؼىطگە
ئبٌسىٍ ،ۀە ثىطىٕي لبچۇضۇپ لوٍسى .ئبثسۇٌالھ ۋە ئۇٔىڭ لوـۇٔىسىىىٍەض ئەؼىط ۋە وبضۋاْ ِبٌالضٔي
ِەزىٕە رەضەپىە ھەٍسەپ ِبڭسى ،ئۇالض پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ لېفىؽب وېٍىپ ،لىٍؽبْ
ئىفٍىطىسىٓ ذەۋەض ثەضگۀسە ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئبثسۇٌالھمب ِۇٔساق زېسى:
ـــ ئبٌالھ ثىٍەْ لەؼەِىيِ ،ەْ ؼىٍەضٔي ئۇضۇـۇـمب ئەِەغ ثەٌىي ،لۇضەٍفٍىىٍەضٔىڭ
ذەۋەضٌىطىٕي ئولۇپ و ېٍىفىە ۋە ئۇالضٔىڭ ھەضىىىزىٕي وۆظىزىفىە ...ثۇٍطىؽبْ - ،زېسى ۋە ئىىىي
ئەؼىطٔي ئۇالضٔىڭ پوظىزؽىَىؽىگە لبضاپ ثىط رەضەپ لىٍىفمب لوٍۇپ ،وبضۋأسىىي ٔەضؼىٍەضزىٓ ٍۈظ
ئۆضۈپ ئۇٔىڭسىٓ ھېچٕېّە ئبٌّىسى .ثۇ ۋالىززب ،ئبثسۇٌالھ ۋە ئۇٔىڭ ؼۆھجەرساـٍىطى ،پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽب الِٕىڭ ثۇٍطۇلىؽب ذىالپٍىك لىٍىپ لوٍؽبٍٔىمي ئۈچۈْ ئۆظٌىطىٕىڭ
رۈگىفىسىؽبٍٔىمىٍىطىؽب ئىفۀچ لىٍىفزي .ئۇالضٔىڭ ئەھۋاٌي ٍبِبٔالـزي ،ئۇالضٔىڭ ِۇؼۇٌّبْ
لېطىٕساـٍىطى ،ئۇالضؼب ِبالِەد لىٍىفمب ۋە ئۇچطىؽبْ ھبِبٔال« :پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ
ثۇٍطۇلىؽب ذىالپٍىك لىٍؽۇچىالض » ...زەپ ،ئۇالضزىٓ ئۆظٌىطىٕي ربضرىفمب ثبـٍىسى .ئۇالضؼب ٍەرىەْ
ذبپىٍىك ،لبرزىك ِۇؼىجەد ئېؽىطالـمبْ ۋالزىسا ،ئبٌالھ ئۇالضٔىڭ ئىفىسىٓ ضاظى ثوٌۇپ،
پەٍؽەِجىطىّىعگە ثۇ ئىؿ روؼطىؽىسا ۋەھىٌ چۈـۈضۈٌگۀٍىىي روؼطىؽىسا ذۇؾ ثېفبضەد
ثېطىٍسى .ثەزىط ئۇضۇـي ثوٌؽبٔسا ئبثسۇٌالھ ئىّبٔىؽب الٍىك ھبٌسا ثبرۇضالضچە ئېٍىفزي ئبٔسىٓ ئوھۇز
ئۇضۇـي ثوٌسى ئبٌالھ ئبثسۇٌالھٕىڭ زۇئبؼىٕي ئىغبثەد لىٍىپ ربؼىؽيٍ ،ۀي ـېھىزٍەضٔىڭ
ؼەضوەضزىؽي  -ھەِعە ئىجٕي ئبثسۇٌّۇرەٌٍىجٕي ھۆضِەرٍىگۀسەن ،ئۇٔىّۇ ـېھىزٍىه ثىٍەْ
ھۆضِەرٍىسى .ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ِۇثبضە ن وۆظ ٍبـٍىطى ئۇ ئىىىىؽىٕىڭ ـېھىزٍىىٕىڭ ذۇؾ
پۇضالٍىطى ثىٍەْ پۈضوەٌگەْ لەثطە روپىؽىٕي ٔەِسىۋەرزي...
-4471عۇئبي :ئبثذۇٌالھ ئىجٕي جەھؼ سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ھبٍبجي پەصىٍىحي
ؼەئس ئىجٕي ئەثۇ ۋەلمبغ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،ئۇھۇز وۈٔي ،ئبثسۇٌالھ
ئىجٕي عەھؿ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ئۇٔىڭؽب :اٌٍە ربئبالؼب زۇئب لىٍؽبْ ثوٌؽبق ،زېسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ،
ئۇالض ثىط چەرىە ئۆرۈپ ،زۇئب لىٍىفمب ثبـٍىسى .ؼەئس :ئي ضەثجىُ! ثۈگۈْ ِېٕي وۈچٍۈن
زۈـّۀسىٓ ثىطىگە ئۇچطاـزۇضؼىٓ .ئۇ ئىىىىّىع ٍەوّۇ ٍەن ئېٍىفپ ،ئۇٔي ئۆٌزۈضەً ۋە لوي
ئىٍ ىىسىىي ھەِّە ٔەضؼىٕي ئوٌغب ئبالً ،زەپ زۇئب لىٍسى .ئبثسۇٌالھ ئىجٕي عەھؿ ئۇٔىڭ ٍېٕىسا
رۇضۇپ :ئبِىٓ! زېسى .ئبٔسىٓ ئبثسۇٌالھ زۇئب لىٍىپ ِۇٔساق زېسى :ئي اٌٍە! ثۈگۈْ ِبڭىّۇ
ٔبھبٍىزي وۈچٍۈن زۈـّۀسىٓ ثىطٔي ئۇچطاـزۇضؼىٓ ،ؼېٕىڭ ٍوٌۇڭسا عىھبز لىٍىپ ،ئۇٔىڭ ثىٍەْ
ئېٍىفبً .ئۇ ِېٕي ئۆٌزۈضۈپ ،لۇالق ثۇضٔۇِٕي وەؼؽۇْ .ئەرە ؼېٕىڭ ھۇظۇضۇڭؽب ثبضؼىٕىّسا:
”ثۇضٔۇڭ ثىٍەْ لۇٌىمىڭٕي وىُ وېؽىۋەرزي؟ “زەپ ؼوضىؽبڭِ ،ەِْ” :ېٕىڭ ثۇضٔۇَ ۋە
لۇٌىمىُ ؼېٕىڭ ۋە پەٍؽەِجىطىڭٕىڭ ٍوٌىسا وېؽىۋېزىٍسى “زەپ عبۋاة ثېطەً .ـۇ چبؼسا:
”ضاؼذ ئېَززىڭ “زېگەٍؽەْ .ؼەئس ئىجٕي ئەثۇ ۋەلمبغ ِۇٔساق زەٍسۇ :ئبثسۇٌالھ ئىجٕي
عەھفٕىڭ زۇئبؼي ِېٕىڭىىسىٓ ٍبذفي ئىسىِ .ەْ ـۇ وۈٔي وەچزە ،ئۇٔىڭ ثۇضٔي ۋە لۇٌىمىٕىڭ
ثىط ٍىپمب ئۆرىۈظۈٌگۀٍىىىٕي وۆضزۈَ( .ئەٌىەثىط)
-4477عۇئبي :ئوعّبْ ئىجٕي ِەصئۇْ سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەصىٍىحي
ئەؼۋەز ئى جٕي ؼەضىئسىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :ئوؼّبْ ئىجٕي ِەظئۇْ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ
ئۆٌۈپ وەرىۀسەِ ،ۇؼۇٌّبٔالض ئۇٔىڭؽب ثەوّۇ ئېچىٕسى .پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ
ئوؼٍي ئىجطاھىُ ئۆٌۈپ وەرىۀسە :ئي ئوؼٍۇَ! ؼبٌىھ وىفىٍىطىّىعزىٓ ئوؼّبْ ئىجٕي ِەظئۇٔؽب
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لوـۇٌؽىٓ! زېسى( .ئەٌىەثىط )837
-4474عۇئبي :ھبسىغە ئىجٕي ٔۇئّبْ سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەصىٍىحي
ئبئىفە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھبزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ
ِۇٔساق زېگەْ :عۀٕەرىە وىطگىٕىّسە ،ثىطىٕىڭ لىطائەد ئبۋاظىٕي ئبڭٍىسىّسە” :ثۇ وىُ؟ “
زەپ ؼوضىؽبٔىسىُ” :ثۇ ھبضىؽە ئىجٕي ٔۇئّبْ “زەپ عبۋاة ثېطىٍسى .ؼىٍەضٔىڭ
ٍبذفىٍىطىڭالض ئۀە ـۇٔساق ثوٌىسۇ( .ئەھّەز)23561 :
ھبضىؽە ئىجٕي ٔۇئّبْ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ِۇٔساق زېگەْ :پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ عىجطىئىً ئەٌەٍھىؽؽبالَ ثىٍەْ ثىط ٍەضزە ئوٌزۇضؼبٔىىەْ ،ئۇٔىڭؽب ؼبالَ ثېطىپ ئۆرۈپ
وەرزىُ .لبٍزىپ وەٌؽەَ ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ لوپۇپ وەرىۀىىەْ .وېَىٍٓ ،ېٕىّؽب وېٍىپ:
ثبٍب ٍېٕىّسا ئوٌزۇضؼبْ وىفىٕي وۆضزۈڭّۇ؟ زەپ ؼوضىسىِ ،ەْ :ھەئە ،زېگۀىسىُ :ئۇ عىجطىئىً
ئىسى ،ؼېٕىڭ ؼبٌىّىڭٕي ئىٍىه ئبٌسى ،زېسى( .ئەھّەز)23165 :
-4473عۇئبي :ئبثذۇٌالھ ئىجٕي سەۋاھە سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەصىٍىحي
ئىجٕي ئۆِەض ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇِبزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :اٌٍە ربئبال ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ضەۋاھەگە ضەھّەد لىٍؽۇْ .چۈٔىي ئۇ ِەٍٍي
لەٍەضزە ثوٌّىؽۇْٔ ،بِبظ ۋالزي وىطؼىال ،رۆگىؽىٕي چۆوزۈضۈپٔ ،بِبظٔي ـۇ ٍەضزە ئولۇٍززي.
(ئەٌىەثىط):13241
-4472عۇئبي :ئۇثبدە ئىجٕي عبِىث سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەصىٍىحي
ئۇثبزە ئىجٕي ؼبِىذ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ
ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ئۇٔ ىڭؽب :ئەثۇ ۋەٌىس زېگەْ ئىؽىُ ثىٍەْ ذىزبة لىالرزي .ئۇ ثەزض ؼبظىزىؽب ،ئۇھۇز
ؼبظىزىؽب ،ئەلەثە ثەٍئىزىگە ۋە زەضەخ ئبؼزىسىىي ضىعۋاْ ثەٍئىزىگە لبرٕبـمبْ( .ئەٌىەثىط)
-4478عۇئبي :عەٌەِە ئىجٕي ئەوۋەئ سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەصىٍىحي
ؼەٌەِە ئىجٕي ئەوۋەئ ضەظىَەٌالھۇ ئە ٔھۇ ِۇٔساق زېگەْ :پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ ِېٕي ثىط لبٔچە لېزىُ وەٍٕىگە ِىٕگەـزۈضۈۋاٌسى ۋە ثىط ٔەچچە لېزىُ ثېفىّٕي
ؼىٍىسىِ .بڭب ۋە ثبٌىٍىطىّؽب ئوْ لېزىّسەن ِەؼپىطەد رىٍىسى( .ئەٌىەثىط):6267
-4478عۇئبي :ئەثۇ دەسدائ سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەصىٍىحي
ئەثۇ زەضزائ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەِسىٓ :ئي ضەؼۇٌۇٌالھ ! ؼېٕىڭ :ئۈِّىزىّسىٓ ثىط لەۋَ ئىّبْ ئېَزمبٔسىٓ وېَىٓ وبپىط
ثوٌۇپ وېزىسۇ زېگىٕىڭٕي ئبڭٍىسىّؽۇ؟ زەپ ؼوضىؽبٔىسىُ ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ :ـۇٔساق،
ٌېىىٓ ؼەْ ئۇالضزىٓ ئەِەغ ،زەپ عبۋاة ثەضزى( .ئەٌىەثىط):137
-4471عۇئبي :صاھىش ئىجٕي ھەساَ سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەصىٍىحي
ؼبٌىُ ئىجٕي ئەثۇ عەئسېسىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :ئەـغەئ لەثىٍىؽىسە ظاھىط ئىجٕي
ھەضضاَ ئىؽىٍّىه ثىط ثەزەۋىٌ ثبض ثوٌۇپ ،ئۇ پەٍؽەِجەض ؼەٌ الٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ لېفىؽب
ھەض وەٌگىٕىسە( ،ـەھەضزە وەَ رېپىٍىسىؽبْ) ثىطەض ٔەضؼە ٍبوي ؼوۋؼبد ئبٌؽبچ وېٍەرزي .ثىط وۈٔي،
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئۇٔىڭ ِەزىٕە ووچىٍىطىسا ثىط ٔەضؼە ؼېزىۋارمبٍٔىمىٕي وۆضزى .ذېٍىسىٓ
ثېطى ِەزىٕىگە وەٌّىگۀىسى .پەٍؽەِجەض ئەٌ ەٍھىؽؽبالَ ئبضلب رەضەپزىٓ ئبٍٍىٕىپ ثېطىپ ،ظاھىط
ئىجٕي ھەضإِي رۇرزي .ظاھىط ئبضلىؽىؽب ثۇضۇٌۇپ ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕي وۆضزىسە ،ھبڭ  -ربڭ
لبٌسى .ئبٔسىٓ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ لوٌىؽب ؼۆٍسى .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ (چبلچبق
لىٍىپ) :ئي ذبالٍىك! ثۇ لۇٌٕي وىُ ؼېزىۋاٌىسۇ؟ زەپ ۋاضلىطىسى ،ئۇ :ئي ضەؼۇٌۇٌالھ! ِېٕي وىّّۇ
ئبالض؟ ِەْ ثىط ئېزىجبضؼىع ئىٕؽبْ رۇضؼبَ ،زېگۀىسى ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالٍَ :بقٍ ،بق .ؼەْ
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اٌٍۀىڭ زەضگبھىسا ثەوّۇ لىّّەرٍىىؽەْ .ئەً ذبالٍىك! ثىٍىڭالضوي ،ھەض ثىط ـەھەضٌىىٕىڭ
ثىطزىٓ ٍېعىٍىك زوؼزي ثوٌىسۇ .ـۈثھىؽىعويِ ،ۇھەِّەز ئبئىٍىؽىٕىڭ ٍېعىٍىك زوؼزي ظاھىط
ئىجٕي ھەضاِسۇض ،زېسى( .ثەظظاض)3734 :
-4475عۇئبي :ئبثذۇٌالھ ئىجٕي ئەسلەَ سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەصىٍىحي
ئبثسۇٌۋاھىس ئىجٕي ئەثۇ ئەۋؾ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :پەٍؽەِجەض
ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِگە ثىط ِەوزۇة وەٌسى .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئبثسۇٌالھ ئىجٕي
ئەضلەِگە :عبۋاة ٍبظؼىٓ! زېسى .ئبثسۇٌالھ عبۋاة ِەوزۇثي ٍېعىپ ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب
ئولۇپ ثەضگۀىسى ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالٍَ :بذفي ٍېعىپؽەْ ،زەپ ِبذزىؽبٔسىٓ وېَىٓ :ئي
اٌٍە! ئۇ ٔي روؼطا ٍوٌؽب ِۇۋەپپەق لىٍؽىٓ! زەپ زۇئب لىٍسى .ئۆِەض ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ذەٌىپە
ثوٌؽبٔسا ،ئۇٔىڭسىٓ ِەؼٍىھەد ئبالرزي( .ئەٌىەثىط)
-4478عۇئبي :ئوعّبْ ئىجٕي ئەثۇٌئبط سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەصىٍىحي
ئوؼّبْ ئىجٕي ئەثۇٌئبغ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :ؼەلىؿ
لەثىٍىؽىٕىڭ ئەٌچىٍىطى ثىٍەْ پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ لېفىؽب وەٌسىُ.
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئىفىه ئبٌسىؽب وەٌگۀسە ،ئەڭ ئېؽىً وىَىٍّىطىّىعٔي وىَسۇق.
ھەِطاھٍىطىُ :ھەِّىّىع پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ٍېٕىؽب وىطىپ وەرؽەن ،ئۇالؼٍىطى ّىعٔي
وىُ رۇرۇپ رۇضىسۇ؟ زېَىفزيٍ .ېفىُ ھەِّىسىٓ وىچىه ثوٌؽبچمبِ :ەْ رۇرۇپ رۇضاً ،ئەِّب ؼىٍەض
چىممبٔسىٓ وېَىِٓ ،ېٕىڭ ئۇٌىؽىّٕىّۇ رۇرۇپ رۇضىؽىٍەض ،زېسىُ .ئۇالض ِبلۇي ثوٌۇـۇپ ،پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ھۇظۇضىؽب وىطىپ وەرزي .ھبٍبي ئۆرّەً ،لبٍزىپ چىمىپ :لېٕي ِبڭؽىٓ!
زېَىفزيِ .ۀْ :ەگە؟ زەپ ؼوضىؽبٔىسىُ :ئۆٍگە وېزىّىع ،زېسىِ .ەِْ :ەْ رېري ئەِسى وەٌسىُ،
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕي وۆضِەً رۇضۇپ وېزەِسىّەْ .ؼىٍەض ِېٕىڭ ئۇٌىؽىّٕي رۇرۇپ
رۇضۇـمب ۋەزە ثەضگۀىسىڭالضؼۇ؟ زېسىُ .ئۇالض :ئۇٔسالزب ،رېع وىطىپ چىممىٓ .ثىع پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالِسىٓ ھەِّە ٔەضؼىٕي ؼوضاپ چىمزۇق .لبٌؽبْ ئىفالضٔي ثىعزىٓ ئۆگىٕىۋاٌؽبڭّۇ
ثوٌىسۇ ،زېَىفزي .زەضھبي پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ھۇظۇضىؽب وىطىپ :ئي ضەؼۇٌۇٌالھ! اٌٍە
ربئبالٔىڭ ِېٕي زىٕسا ئبٌىُ لىٍىفي ۋە ِبڭب ئىٍىُ ئبرب لىٍىفي ئۈچۈْ زۇئب لىٍؽبْ ثوٌؽبڭ ،زېسىُ.
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَٔ :ېّە زېسىڭ؟ زەپ ؼوضىسىِ .ەْ ؼۆظۈِٕي رەوطاضٌىؽبٔىسىُ ،پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالَ :ؼەْ ثبٍىمي ھەِطاھٍىطىڭٕىڭ ھېچجىطى ؼوضىّىؽبْ ثىط ٔەضؼىٕي ؼوضىسىڭِ .بڭ
ثېطىپ ،ئۇالضٔىڭ ۋە ئۇالضزىٓ ثۇضۇٔمي ئىّبْ ئېَزمبٔالضٔىڭ ئەِىطى ثوٌؽىٓ! زېسى.
(ئەٌىەثىط):8356
-4441عۇئبي :ئەثۇ صەٍذ ئەِش ئىجٕي ئەخحەة ئەٌئۀغبسى سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ
پەصىٍىحي
ئەثۇ ظەٍس ئەِط ئىجٕي ئەذزەة ئەٌئۀؽبضى ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ِۇٔساق زېگەْ :پەٍؽەِجەض
ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ؼۇ رەٌەپ لىٍسى ،ئۇٔىڭؽب ثىط لبچب ؼۇ ئەوېٍىپ ثەضزىُ .لبچىسا ثىط
ربي رۈن رۇضارزي ،ئۇٔي زەضھبي ئېٍىۋەرزىُ .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ :ئي اٌٍە! ئۇٔي
گۈظەي لىٍؽىٓ ،زېسىِ .ەْ ئۇٔي ٍ 94ېفىسا وۆضزۈَ ،ؼبلىٍىسا ثىط ربٌّۇ ئبق رۈن ٍوق ئىسى.
(ئەھّەز)22374 :
-4447عۇئبي :ئەثۇ ئۇِبِە سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەصىٍىحي
ئەثۇ ئۇِبِە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ ِېٕي ثبھىٍە ئبھبٌىؽىگە ئەۋەرزيٍ .ېزىپ ثبضؼىٕىّسا ،ئۇالض ربِبق ٍەۋارمبٔىىەِْ .ېٕي
لىعؼىٓ وۈرۈۋاٌسى ۋە ئىعظەد  -ئىىطاَ ثىٍسۈضۈپ :ربِبلمب وەي ،ثىٍٍە ٍەٍٍي! زېَىفزيِ .ەْ:
ؼىٍەضٔي ثۇ ربِبلزىٓ روؼّبلچىّەِْ ،ەْ پەٍؽەِجەضٔىڭ ئەٌچىؽي ثوٌىّەْ .ئۇٔىڭؽب ئىّبْ
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ئېَزىفىڭالض ئۈچۈْ وەٌسىُ ،زېسىُ .ئۇالض ِېٕي ٍبٌؽبٔؽب چىمبضزى ۋە ئبظاضٌىسى .لوضؼىمىُ ئبچ ھەَ
ئۇؼؽۇظ ھبٌسا ثېطىپ ئۇذالپ لبٌسىُ .چۈـۈِسە ِبڭب ؼۈد وەٌزۈضۈٌسى ،ؼۈرزىٓ لبٔؽۇزەن
ئىچزىُ .وېَىٓ ثبھىٍە ئبھبٌىؽي ثىط  -ثىطىگە :ئەڭ ھۆضِەرٍىه ۋە ـەضەپٍىه وىفىڭالض ئبٌسىڭالضؼب
وەٌؽە ،ئۇٔي ضەد لىٍسىڭالض .زەضھبي ئۇٔىڭؽب ربِبق ۋە ئۇؼؽۇٌۇق ئېٍىپ ثېطىڭالض ! زەپزۇ .ـۇٔىڭ
ثىٍەْ ،ئۇالض لېفىّؽب ربِبق ثىٍەْ ئۇؼؽۇٌۇق ئېٍىپ وەٌگۀىسىِ ،ەْ ئۇالضؼب :ؼىٍەضٔىڭ
ربِىمىڭالضؼب ھبعىزىُ ٍوق .اٌٍە ِبڭب ٍېّەن ئىچّەن ثەضزىِ .بٔب لبضاڭالض! زېسىُ .ئۇالض
لوضؼىمىّٕىڭ زوِجىَىپ رۇضؼىٕىٕي وۆضۈپ ،ھبڭ  -ربڭ لبٌسى ۋە ھەِّىؽي ثىطزەن ئىّبْ ئېَزىپ
ِۇؼۇٌّبْ ثوٌسى( .ئەٌىەثىط):8199
-4444عۇئبي :ئبثذۇٌالھ ئىجٕي ثۇعش سەصىَە ٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەصىٍىحي
ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ثۇؼط ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ
ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ لوٌىٕي ئۇٔىڭ ثېفىؽب لوٍۇپ :ثۇ ثبال ثىط ئەؼىط ٍبـىؽۇْ زەپ زۇئب لىٍسى.
زەضۋەلە ،ئۇ ٍۈظ ٍىً ٍبـىسى .ئۇٔىڭ ٍۈظىسە ؼۆگەي ثبض ئىسى ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ ٍۀە :ثۇٔىڭ ٍۈظىسىىي ؼۆگەي ٍولىّىؽىچە ۋاپبد ثوٌّىؽۇْ زەپ زۇئب لىٍؽبٔىسى.
زەضۋەلە ،ئۇ ٍۈظىسىىي ؼۆگەي ٍولىؽبٔسىٓ وېَىٓ ۋاپبد ثوٌسى( .ئەٌىەثىط)
-4443عۇئبي :ھەسِەٌە ئىجٕي صەٍذ سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەصىٍىحي
ئىجٕي ئۆِەض ضەظىَەٌالھ ۇ ئۀھۇِبزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەِٕىڭ ٍېٕىسا ئوٌزۇضارزىُ ،ھەضِەٌە ئىجٕي ظەٍس وېٍىپ ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ
ئبٌسىسا ئوٌزۇضزى ۋە :ئي ضەؼۇٌۇٌالھ! ئىّبْ ثۇ ٍەضزە (زەپ رىٍىٕي)ِ ،ۇٔبپىمٍىك ثۇ ٍەضزە (زەپ
ٍۈضىىىٕي وۆضؼەرزي) ،ثىع اٌٍە ربئبالٔي وۆپ ٍبز ئەرّەٍۋارىّىع ،زېسى .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ
ئۇٔىڭؽب عبۋاة ثەضِەً ئوٌزۇضزى .ھەضِەٌە ثۇ ؼۆظىٕي ثىط لبٔچە لېزىُ رەوطاضٌىسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ،
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئۇٔىڭ رىٍىٕي رۇرۇپ رۇضۇپ :ئي اٌٍە! ثۇٔىڭؽب ضاؼزچىً رىً ،ـۈوۈض
لىٍىسىؽبْ زىً ئبرب لىٍؽىٓ .ئۇٔىڭؽب ِېٕڭ زوؼزٍۇلىّٕي ۋە ِېٕي زوؼذ رۇرىسىؽبٔالضٔىڭ
زوؼزٍۇلىٕي ثەضگىٓ ،ئىفٍىطىٕي ٍبذفىٍىممب ٍۈظٌۀسۈضگىٓ! زېسى .ھەضِەٌە :ئي ضەؼۇٌۇٌالھ!
ِېٕىڭ ِۇٔبپىك زوؼزٍىطىُ ثبض( ،ثۇضۇْ) ھەِّىؽىٕىڭ ثېفي ئىسىُ .ؼبڭب ئۇالضٔي وۆضؼىزىپ
لوٍبٍّۇ؟ زېگۀىسى ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالٍَ :بق ،وىُ ثىعٔىڭ ٍېٕىّىعؼب ذۇززى ؼۀسەن
وېٍىپِ ،ەؼپىطەد رەٌەپ لىٍؽب ،ثىع ئۇ وىفي ئۈچۈْ ِەؼپىطەد رىٍەٍّىع .وىُ ئۆظىٕىڭ گۇٔبھىسا
چىڭ رۇضؼب ،ئۇٔىڭ ھېؽبثىٕي اٌٍە ربئبال ئۆظى ؼوضاٍسۇ .ؼەْ ثبـمىالضٔىڭ ِەذپىَەرٍىىٍىطىٕي
ئبـىبضىالپ ٍۈضِىگىٓ! زېسى( .ئەٌىەثىط):3475
-4442عۇئبي :ھەِضە ئىجٕي ئەِش ئەعٍەِي سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەصىٍىحي
ھەِعە ئىجٕي ئەِط ئەؼٍەِي ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇٔ :بھبٍىزي لبضاڭؽۇ
ثىط وېچىسە پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ثىٍەْ ثىٍٍە ؼەپەض لىٍسۇقِ .ېٕىڭ
ثبضِبلٍىطىُ ٍوضۇپ وەرزي ،ثبـمىالض ـۇ ٍوضۇلزب ئۇالؼٍىطىٕي ھەٍسېسى ۋە ِبٌٍىطىسىٓ ھېچٕېّە
چۈـۈضۈپ لوٍّبً ئېٍىپ ِبڭسىِ ،ېٕىڭ ثبضِبلٍىطىُ ئۇالضٔىڭ ٍوٌىٕي ٍوضۇرۇپ ثەضزى.
(ئەٌىەثىط):2991
-4448عۇئبي :ۋەسەلە ئىجٕي ٔەۋفەي سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەصىٍىحي
ئبئىفە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھبزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ
ِۇٔساق زېگەْ :ۋەضەلۀي رىٍٍىّبڭالضِ .ەْ ئۇٔىڭ ئۈچۈْ رەٍَبضالٔؽبْ ثىط ٍبوي ئىىىي عۀٕەرٕي
وۆضزۈَ( .ثەظظاض)2751 :
ئەثۇ ثەوطىٕىڭ لىعى ئەؼّب ضەظىَەٌالھۇ ئۀھبزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ
ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِسىٓ ۋەضەلە ئىجٕي ٔەۋـەي ھەلمىسە ؼوضاٌؽبٔسا :ئۇ لىَبِەد وۈٔي ئۆظى ٍبٌؽۇظ ثىط
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ئۈِّەد ثوٌۇپ لوپىسۇ ،زەپ عبۋاة ثەضگەْ( .ئەٌىەثىط):24/82
-4448عۇئبي :صەٍذ ئىجٕي ئەِش ئىجٕي ٔۇفەًٍ سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەصىٍىحي
عبثىط ئىجٕ ي ئبثسۇٌالھ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇِبزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :پەٍؽەِجەض
ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِسىٓ :ؼېٕىڭ پەٍؽەِجەضٌىىىڭٕىڭ ئەثۇ ربٌىجمب ِۀپەئىزي ثوالِسۇ؟
زەپ ؼوضاٌؽبٔىسى :ھەئەِ ،ەْ ئۇٔي عەھۀٕەِٕىڭ لەضىسىٓ رب ئۈؼزىگىچە ئېٍىپ چىمزىُ ،زېسى.
ذەزىچە (ضەظىَ ەٌالھۇ ئۀھب) لبٔساق ثوٌىسۇ؟ چۈٔىي ئۇ پەضظ ئەھىبِالض ثېىىزىٍىفزىٓ ثۇضۇْ ئۆٌۈپ
وەرزي ،زەپ ؼوضاٌؽبٔىسى ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَِ :ەْ ئۇٔىڭ عۀٕەد زەضٍبٌىطىسىٓ ثىطىٕىڭ
ئۈؼزىگە ئىچي وبۋان ِەضۋاٍىززىٓ ؼېٍىٕؽبْ ثىط لەؼىطزە ،ذبرىطعەَ ۋە ضاھەد ٍبـبۋارمبٍٔىمىٕي
وۆضزۈَ ،زەپ عبۋاة ثەضزى .ئبٔسىٓ ۋەضەلە ئىجٕي ٔەۋـەي ھەلمىسە ؼوضاٌؽبٔىسى ،پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالَِ :ەْ ئۇٔي عۀٕەرزە ئۇچىؽىؽب ٍىپەن روْ ئبضرىۋاٌؽبْ ھبٌسا وۆضزۈَ ،زېسى .ئبٔسىٓ
ظەٍس ئىجٕي ئەِط ئىجٕي ٔۇـەًٍ ھەلمىسە ؼوضاٌؽبٔىسى :ئۇ لىَبِەد وۈٔي ئىَؽب ئەٌەٍھىؽؽبالَ
ثىٍەْ ِېٕىڭ ئبضاِسىىي ٍبٌؽۇظ ثىط ئۈِّەد ثوٌۇپ رىطىٍسۈضۈٌىسۇ ،زېسىِ( .ەۋؼىٍي)2147 :
-4441عۇئبي :ئەھٕەف سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەصىٍىحي
ئەھٕەؾ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :وەئجىسە ربۋاپ لىٍىۋارؽبَ ،ؼۇٌەٍُ
عەِەرىسىٓ ثىط ئبزەَ ئۇچطاپ لېٍىپ :ؼبڭب ذۇـرەۋەض ٍەرىۈظەٍّۇ؟ زېسىِ .ەْ :ـۇٔساق
لىٍؽىٓ ،زېگۀىسىُ ،ئۇ ِۇٔساق زېسىٍ :بزىڭسا ثبضِىىىٓ ،پبالٔچي ۋالىززب پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ
ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِېٕي ثۀي ؼەئس لەۋِىسىٓ ؼېٕىڭ عەِەرىڭٕي ئىؽالِؽب زەۋەد لىٍىؿ
ئۈچۈْ ئەۋەرىۀىسى .ـۇ چبؼسا ؼەْ” :اٌٍۀىڭ ٔبِي ثىٍەْ لەؼەَ لىٍىّۀىي ،ثۇ ئبزەِسىٓ
ٍبذفىٍىمزىٓ ثبـمىٕي ئبڭٍىّىسىُ .ؼۆظٌىطىٕىڭ ھەِّىؽي روؼطا “زېگۀىسىڭ .وېَىٓ،
پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ ٍېٕىؽب لبٍزىپ ،ؼېٕىڭ ؼۆظٌىطىڭٕي ئېَزىپ
ثەضگۀىسىُ ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ :ئي اٌٍە! ئەھٕەـٕي ِەؼپىطەد لىٍؽىِٓ ،ەْ ثۇٔىڭسىّٕۇ ظوض
ئۈِىس وۈرّىگۀىسىُ ،زېسى( .ئەھّەز)23161 :
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«ئىغالَ جەٌىّبجي» جۆجىٕچي جٍىذ « -لبٔۇْ ۋە ِەدۀىَەت»

ثؽُ اٌٍە اٌطحّٓ اٌطحَُ
ئوْ عەوىىضىٕچي ثۆٌۈَ .ئىغالَ لبٔۇٔىٕىڭ ِۀجەعي،
پىشىٕغىپي ۋە جبصاالسغب ِۇٔبعىۋەجٍىه ِەعىٍىٍەسٔىڭ ثبٍبٔي
ثىشىٕچي ثبپ .ئىغالَ لبٔۇٔىٕىڭ ئبعبعىٌ ِۀجەٌىشى

- 2228عۇئبي :ئىغالَ لبٔۇٔؾۇٔبعٍىمىٕىڭ ئبعبعىٌ ِۀجەٌىشى
ئىؽالَ ـەضىئەد لبٔۇٔىٕىڭ ھەض ظاِبْ ۋە ھەض ِبوبٔؽب ِۇٔبؼىپ وېٍىسىؽبْ ؼبالھىَەرىە ئىگە
ثوٌؽبٍٔىمىٕىڭ ئەڭ چوڭ رۈضرىىٍىطىٕىڭ ثىطى ـۇوي ،ئۇٔىڭ ئەلىسە ،ئەذالق ،ئىجبزەد،
ِۇئبِىالد ،ھبالي ـ ھبضاَ لبربضٌىك ئبؼبؼٍىك پطېٕؽىپٍىطى ۋە ثەٌگىٍىّىٍىطىٕىڭ ظاِبْ ۋە ِبوبٕٔىڭ
ئۆظگىطىفي ثىٍەْ ئۆظگەضِەٍسىؽبْ ؼبثىذ پطېٕؽىپالض ۋە ثەٌگىٍىّىٍەضگە وۇپبٍە لىٍؽبٍٔىمي،
لبٌؽبٍٔىطىٕىڭ ئىؽالَ لبٔۇٔفۇٔبغ ئبٌىٍّىطىٕىڭ ئىغزىھبز (پىىىطزە ثىطٌىفىؿ) ٍوٌي ثىٍەْ ھەي
لىٍىفىؽب ربپفۇضۇٌؽبٍٔىمىسۇض .ـۇڭب ئىؽالَ لبٔۇٔفۇٔبؼٍىمٕىڭ ِۀجەٌىطى  4ثوٌۇپ ،ئۇالض- 1 :
لۇضئبْ وەضىُ - 2 .ؼۈٕٔەد - 3 .ئىغّب - 4 .لىَبؼزىٓ ئىجبضەدٍ .ۀىال ئبؼبؼٍىك ئىىىي ِۀجە
لۇضئبْ وەضىُ ثىٍەْ ؼۈٕٔەرزۇض.
-4448عۇئبي :ئىغالَ لبٔۇٔؾۇٔبعٍىمي ِۀجەٌىشى جبٍىٕىذىغبْ دەٌىً پبوىحالسٔىڭ
دەسىجىغي
ئىؽالَ لبٔۇٔفۇٔبؼٍىمٕىڭ ِۀجەٌىطى ٍۀي ربٍىٕىسىؽبْ زەٌىً – پبوىزٍىطى زەضىغە عەھەرزە
پەضلٍىك ثوٌۇپ ،ثىطىٕچي زەضىغىسە لۇضئبْ وەضىُ رۇضىسۇ ،لۇضئبْ وەضىّسىٓ وېَىٓ ؼۈٕٔەد
ئىىىىٕچي زەضىغىٍىه ئبؼبؼٍىك زەٌىً – ھۆعغەد ثوٌۇپ وېٍىسۇ ،ؼۈٕٔەرزىٓ وېَىٓ ئىغّب،
ئبٔسىٓ لىَبغ وېٍىسۇ .لۇضئبْ وەضىُ ثىٍەْ ھەزىؽالضزە ھۆوۈٍِىطى ثبٍبْ لىٍىٕؽبْ ِەؼىٍىٍەض
ئۈؼزىسە ھېچىىّٕىڭ ئىغّب ٍبوي لىَبغ لىٍىؿ ھولۇلي ثوٌّبٍسۇ .ـۇڭب ئىؽالَ لبٔۇٔفۇٔبؼٍىمىسا
ئبۋۋاي لۇضئبْ وەضىّگە ِۇضاعىئەد لىٍىٕىسۇ .لۇضئبْ وەضىّسە ؼۆظٌۀّىگەْ ،ھۆوۈِىّۇ ثبٍبْ
لىٍىّٕىؽبْ ِەؼىٍىٍەضزە ،ؼۈٕٔەرىە ِۇضاعىئەد لىٍىٕىسۇ .ؼۈٕٔەرزىّۇ ثوٌّىؽب ،ئبٔسىٓ لۇضئبْ
وەضىُ ۋە ؼۈٕٔەرٕىڭ ضوھىؽب ئوٍؽۇْ ھبٌسا ،ئىغزىھبز لىٍىٕىسۇ .ئىغّب ثىٍەْ لىَبغ ئۀە ـۇ
ئىغزىھبزرىٓ ثبـٍىٕىسۇ.
-4431عۇئبي :لۇسئبْ وەسىّٕىڭ ئىغالَ لبٔۇٔؾۇٔبعٍىمىٕىڭ ثىشىٕچي ئبعبعي
ئىىۀٍىىي
لۇضئبْ ــ ئبٌالھ ربئبالٔىڭ پەٍؽەِجىطىّىع ھەظضىزي ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب عىجطائىً
ئىؽىٍّىه پەضىفزىٕىڭ ۋاؼىزىؽي ثىٍەْ ؼۆظٌىگەْ ؼۆظٌىطىٕىڭ ِەعّۇئەؼي ،رىالۋىزي ثىٍەْ
ئىجبزەد لىٍىٕىسىؽبْ ،وۆضؼەر ّىٍىطى ثوٍىچە ئەِەي لىٍىٕىسىؽبْ ثىطزىٕجىط زەؼزۇضزۇض.
لۇضئبْ پۈرۈٍٔەً ئبٌالھ ربئبالٔىڭ ئۆظ ؼۆظىسۇض .ھەظضىزي ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ
ۋەظىپىؽي لۇضئبٕٔي ئبٌالھ ربئبالزىٓ چۈـىەْ ثوٍىچە ئۆظ ئەٍٕىٕي ِۇؼۇٌّبٔالضؼب ٍەرىۈظۈـزىٓ
ئىجبضەد ثوٌؽبْ .ئۇ ئبٌالھ ربئبالٔى ڭ ٔبِىسىٓ ئۆظ ذبھىفي ثوٍىچە ؼۆظٌىگەْ ئەِەغ .ئبٌالھ ربئبال
ثۇٔىڭؽب گۇۋاھٍىك ثېطىپ ِۇٔساق زېگەْ « :ئۇ ئۆظ ٔەپؽىٌ ذبھىفي ثوٍىچە ؼۆظٌىّەٍسۇ .پەلەد
ئۇٔىڭؽب چۈـۈضۈٌگەْ ۋەھىَٕىال ؼۆظٌەٍسۇٔ( ».ەعُ ؼۈضىؽي 2ـ ئبٍەد)
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لۇضئبْ ئىؽالَ لبٔۇٔفۇٔبؼٍىمىٕىڭ ثىطىٕچي ئبؼبؼىسۇض .لبٌؽبْ ئىىىي ِۀجەِۇ ثۇٔىڭؽب
ٍۆٌىٕىسۇ .چۈٔىي ئۇالضٔي وۈچىە ئىگە لىٍؽۇچي ٍۀىال لۇضئبٔسۇض .ئبٌالھ ربئبال ِۇٔساق زەپ
وۆضؼەرىەْ « :ثۇ ثىع چۈـۈضگەْ لۇضئبْ ِۇثبضەن وىزبثزۇض .ئبٌالھ ربئبالٔىڭ ضەھّىزىٕي ئۈِىس
لىٍؽۇچىالضزىٓ ثوٌۇـۇڭالض ئۈچۈْ ،ئۇٔىڭؽب ئەگىفىڭالض ،ئۇ ٔىڭؽب ِۇذبٌىپەرچىٍىه لىٍىفزىٓ
ؼبلٍىٕىڭالض» (ئۀئبَ ؼۈضىؽي 155ـ ئبٍەد).
-4437عۇئبي :ھەدىظ ٍبوي عۈٕٔەجٕىڭ ئىغالَ لبٔۇٔؾۇٔبعٍىمىٕىڭ ئىىىىٕچي ئبعبعي
ئىىۀٍىىي
ھەزىػ ــ پەٍؽەِجىطىّىع ھەظضىزي ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ؼۆظٌىگەْ ؼۆظٌىطى ،لىٍؽبْ
ئىؿ ـ ھەضىىەرٍى طى ۋە ثۇٍطىؽبٍٔىطىسىٓ ثىعگە ئەڭ ئىفۀچٍىه ۋاؼىزىالض ئبضلىٍىك ،روؼطا
ٍوؼۈٔسا ٍېزىپ وەٌگۀٍىطى زېّەوزۇض.
ھەزىػ ئىؽالَ لبٔۇٔفۇٔبؼٍىمىٕىڭ ئىىىىٕچي ئبؼبؼىسۇض .چۈٔىي ،لۇضئبْ ھبظىطلي
رېىىؽزي ۋە ِۀىؽي ثىٍەْ ئبٌالھ ربئبالزىٓ ھەظضىزي ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب چۈـۈضۈٌگەْ
ۋەھي ثوٌؽب ،ھەزىػ رېىىؽزي ثىٍەْ ئەِەغ ،ثەٌىي ِۀىؽي ثىٍەْ ئبٌالھ ربئبالزىٓ ھەظضىزي
ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب وەٌگەْ ئىٍھبِسۇض .ھەظضىزي ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالَ زىٓ ٔبِىسىٓ
ئۆظ ذبھىفي ثىٍەْ ؼۆظٌىگەْ ئەِەغ ،ثەٌىي ئۇ پەلەد ئبٌالھ ربئبالزىٓ وەٌگەْ ۋەھَي ثىٍەْ
ئىٍھبِٕىال ؼۆظٌىگەْ.
ئبٌالھ ربئبال ھەظضىزي ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب ئەگىفىپ ،ئۇٔىڭ ثۇٍطىؽبٍٔىطىٕي ئوضۇٔالؾ
ۋە روؼمبٍٔىطىسىٓ ٍېٕىفٕىڭ ِۇؼۇٌّبٔالض ئۈچۈْ پەضظ ئىىۀٍىىىٕي ئېالْ لىٍىپ ِۇٔساق زەٍسۇ:
«اﷲ پەٍؽەِجىطىگە ؼۀىّەد لىٍىپ ثەضگەْ ئەٌي لۇضا (ٍۀي لۇضەٍعۀ ،ەظىط ،پەزەن ۋە ذەٍجەض
وۇـفبضٌىطى) ٔىڭ ِبٌٍىطىٕي ،ئىچىڭالضزىىي ثبٍالض ئبضىؽىسا لوٌسىٓ لوٌؽب ئۆرۈپ ٍۈضِەؼٍىىي
ئۈچۈْ ،اﷲلب ،پەٍؽەِجەضگە ،پەٍؽەِجەضٔىڭ ذىؿ ـ ئەلطىجبٌىطىؽبٍ ،ېزىٍّەضگەِ ،ىؽىىٍٕەضگە،
ئىجٓ ؼەثىٍٍەضگە ذبغ لىٍسى ،پەٍؽەِجەض ؼىٍەضگە ثەضگۀٕي ئېٍىڭالض ،پەٍؽەِجەض چەوٍىگەْ
ٔەضؼىسىٓ چەوٍىٕىڭالض ،اﷲرىٓ لوضلۇڭالض ،ھەلىمەرەْ اﷲٔىڭ ئبظاثي لبرزىمزۇض» (ھەـط
ؼۈضىؽي 7ـ ئبٍەد).
-4434عۇئبي :ئىجحىھبدٔىڭ ئىغالَ لبٔۇٔؾۇٔبعٍىمى ٕىڭ ئۈچىٕچي ئبعبعي ئىىۀٍىىي
ئىغزىھبز ــ لۇضئبْ ثىٍەْ ھەزىؽالضزە ھۆوّي ثبٍبْ لىٍىّٕىؽ بْ ٍېڭي ھبزىؽىٍەض ۋە ِەؼىٍىٍەض
ھەلمىسە لۇضئبْ ۋە ھەزىؽالضٔىڭ ضوھىؽب ئبؼبؼالٔؽبْ ھبٌسا ھۈوۈَ چىمىطىؿ ئۈچۈْ ثبضچە ئەلٍىٌ
وۈچىٕي ؼەضپ لىٍىؿ زېّەوزۇض.
ئىغزىھبز ئىؽالَ لبٔۇٔفۇٔبؼٍىمىٕىڭ ئۈچىٕچي ئبؼبؼىسۇض .ئبٌالھ ربئبال ثۇٔي ئىپبزىٍەپ
ِۇٔساق زەٍسۇ« :وىّىي ئۆظىگە روؼطا ٍوي ئېٕىك ثوٌؽبٔسىٓ وېَىٓ ،پەٍؽەِجەضٔىڭ ئەِطىگە
ِۇذبٌىپەرچىٍىه لىٍىسىىەِْ ،ۆِىٍٕەضٔىڭ ٍوٌىسىٓ ثبـمىؽىؽب ئەگىفىسىىەْ ،ئۇٔي ئۆظ ٍوٌىؽب
لوٍۇپ ثېطىّىع ،ئۇٔي ئبذىطەرزە عەھۀٕەِگە وىطگۈظىّىع ،عەھۀٕەَ ٔېّە زېگەْ ٍبِبْ عبً ! »
[ؼۈضە ٔىؽب  - 115ئبٍەد]
« ئي ِۆِىٍٕەض! اﷲلب ،پەٍؽەِجەضگە ۋە ئۆظۈڭالضزىٓ ثوٌؽبْ ئىؿ ئۈؼزىسىىىٍەضگە ئىزبئەد
لىٍىڭالض ،ئەگەض ؼىٍەض ثىط ـەٍئىسە ئىرزىالپ لىٍىفىپ لبٌؽبڭالض ،ثۇ روؼطىسا اﷲلب ۋە
پەٍؽەِجەضگە ِۇضاعىئەد لىٍىڭالض ،ثۇ (ٍۀي اﷲ ٔىڭ وىزبثىؽب ۋە پەٍؽەِجىطىٕىڭ ؼۈٕٔىزىگە
ِۇضاعىئەد لىٍى ؿ) ؼىٍەض ئۈچۈْ پبٍسىٍىمزۇضٔ ،ەرىغە ئېزىجبضى ثىٍەْ گۈظەٌسۇض » (ٔىؽب
ؼۈضىؽي 59ـ ئبٍەد).
ِۇئبظ ئىجٕي عەثەي ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ رۆۋۀسىىي ھەزىؽىّۇ ئىغزىھبزٔىڭ ئىؽالَ
لبٔۇٔفۇٔبؼٍىمىسا ئبؼبغ ئىىۀٍىىىٕي ئىپبزىٍەٍسۇ :پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽبالَ ئۇٔي ٍەِۀٕىڭ
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ۋاٌىٍَى مىؽب رەٍىٍٕەپ ئەۋەرىؿ ئبٌسىسا ،ئۇٔىڭسىٓ ؼوضاٍسۇ:
ــ ھەلمىسە ھۆوۈَ رەٌەپ لىٍىسىؽبْ ثېطەض ِەؼىٍىگە زۇچ وەٌگىٕىڭسە ٔېّە لىٍىؽەْ؟
ــ ئبٌالھٕىڭ وىزبثىسا وۆضؼىزىٍگەْ ثوٍىچە ئىؿ وۆضىّەْ ــ زەٍسۇ ِۇئبظ.
ــ ئبٌالھٕىڭ وىزبثىسا ثۇ ِەؼىٍە ھەلمىسە ثېطەض ھۆوۈَ ثوٌّىؽب ٔېّە لىٍىؽەْ؟
ــ پەٍؽەِجەضٔىڭ ھەزىؽٍىطى ثوٍىچە ئىؿ وۆضىّەْ.
ــ پەٍؽەِجەضٔىڭ ھەزىؽٍىطىسىّۇ ثوٌّىؽب ٔېّە لىٍىؽەْ؟
ــ ثۇ ۋالىززب لۇضئبْ ۋە ھەزىؽٍەضٔىڭ ضوھىؽب ئبؼبؼالٔؽبْ ھبٌسا ،ئۆظ ضاٍىُ ثوٍىچە ئىغزىھبز
لىٍىّەْ.
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئۇٔىڭ ثۇ وەؼىىٓ ؼۆظٌىطىسىٓ ِەِٕۇْ ثوٌۇپ:
ــ ئبٌالھمب ـۈوۈض ئېَزىّۀىي ،ئبٌالھ پەٍؽەِجەضٔىڭ ئەٌچىؽىٕي ئبٌالھ ۋە ئۇٔىڭ پەٍؽەِجىطى
ضاظى ثوٌىسىؽبْ ئىفمب ِۇۋەپپەق لىٍسى ــ زەٍسۇ.
ؼەئىس ئىجٕي ِۇؼەٍَە ة ئەٌي ئىجٕي ئەثۇ ربٌىت ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ِۇٔۇ ھەزىؽٕي
ضىۋاٍەد لىٍىسۇ .پەٍؽەِجە ض ئەٌەٍھىؽؽبالِسىٓ ؼوضىسىُ:
ــ ٍب ضەؼۇٌۇٌال! لۇضئبٔسا ٍبوي ؼىعٔىڭ ھەزىؽٍىطىڭىعزا ھۆوّي وەٌّىگەْ ٍېڭي ـ ٍېڭي
ھبزىؽىٍەض ۋە ِەؼىٍىٍەض ٍۈظ ثېطىۋارىسۇ .لبٔساق لىٍىفىّىع وېطەن؟
ــ ِۆِىٍٕەضزىٓ ثوٌؽبْ ئبٌىّالضٔي روپالپ ثۇٔساق ِەؼىٍىٍەض ئۈؼزىسە ئوضربق لبضاض چىمىطىڭالض،
ئۇٔىڭسا ھەضگىعِۇ ثېطەض وىفىٕىڭال ضاٍي ثىٍەْ ئىؿ وۆضِەڭالض ــ زەپ عبۋاة ثەضزى پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالَ.
-4433عۇئبي :ئىجّب (ئىجحىھبد) ٔىڭ جۈٌىشى
ئىغّب ئىىىي رۈضٌۈن ثوٌۇپ ،ثىطىٕچىؽي ،ظاِبٔساؾ ئۆٌىّبالضزىٓ ھەض ثىطىٕىڭ ئۆظ ضەٍىٕي
ئبـىبضا ؼۆظٌىفي ۋە ھەِ ّە ثىطزە ئىززىپبلمب وېٍىفي ئبضلىٍىك ثوٌىسىؽبْ ئىغّب ،ثۇ ذىً ئىغّب
ؼەضىھ (ئبـىبضا ئىغّب ) ٍبوي ووٌٍىىزىپ ئىغّب زەپ ئبرىٍىسۇ .ئىىىىٕچىؽي ،ئۆٌىّبالضزىٓ
ثەظىؽي ٍبوي ثىطەضؼي ثىطەض ِەؼىٍىسە پەرىۋا چىمبضؼبْ ثوٌۇپ ،ئۇٔي ئبڭٍىؽبْ ثبـمب ئۆٌىّبالض
ئۇٔي ئىٕىبض لىٍّبؼزىٓ ،ؼۇوۇد لىٍؽب ،ثۇ ذىً ئىغّب ،ئىغّب ؼۇوۇرىٌ ( ِۇۋاپىمالـمبْ ئىغّب)
ٍبوي وىفىٍىه زەپ ئبرىٍىسۇ .ئىغّبٔي ئىؽالَ ئۇِّىزىسىٓ ثوٌؽبْ ِۇعزەھىسالض لىٍىسۇ.
وىفىٍىه ِەؼىٍىٍەض ،ئوِۇِەْ وىفىٍىه ئىغزىھبز ثىٍەْ ،ئوِۇِؽب ِۇٔبؼىۋەرٍىه چوڭ ِەؼىٍىٍەض
ِۇرٍەق ووٌٍېىزىپ ئىغزىھبزى ثىٍەْ عبۋاثالٔسۇضىٍىسۇ.
- 4432عۇئبيِ :ۇجحەھىذ ئۇلۇِي ۋە ئىغالَ دۇَٔبعىذىىي ئەڭ ِەؽھۇس ِۇجحەھىذٌەس
ِۇعزەھىس زىٕىٌ ِەؼىٍىٍەضزە ئبٌىُ ثوٌۇپ ،ثبضچە ئەلٍىٌ وۈچىٕي ؼەضپ لىٍىپ ـەضىئەد
زەٌىٍٍىطىسىٓ ئۇٔىڭ ھۆوۈٍِىطىٕي چىمىطاالٍسىؽبْ زەضىغىگە ٍەرىەْ وىفي زېگۀٍى ىزۇض .ئىؽالَ
زۇَٔبؼىسىىي ئەڭ ِەـھۇض ِۇعزەھىسالض ئىّبَ ئەظەَ ،ئىّبَ ـبـىئىٌ ،ئىّبَ ِبٌىه ۋە ئىّبَ
ئەھّەزٌەضزۇض.
-4438عۇئبي :ئىجحىھبد لىٍىؾحب سىئبٍە لىٍىٕىذىغبْ پشېٕغىپالس
ئىغزىھبز لىٍىفٕىڭ پطېٕؽىپي زۇچ وەٌگەْ ِەؼىٍىٕىڭ لۇضئبْ ٍبوي ھەزىؽزىىي
ئوذفىفىٕىڭ ِبھىَىزىٕي ،ئبٌؽبْ ھۆوّىٕىڭ ؼەۋەثىٕي رەرمىك لىٍىپ چىمىپ ،ھۆوۈَ رەٌەپ
لىٍىۋارمبْ ثۇ ٍېڭي ِەؼىٍىٕي لۇضئبْ ٍبوي ھەزىؽزىىي ِەظوۇض ِەؼىٍىگە لىَبغ
لىٍىؿ(ئوذفىزىؿ) ئبضلىٍىك ئۇٔىڭ ھەلمىسە ھۆوۈَ چىمىطىؿ ،ئەگەض ھۆوۈَ رەٌەپ لىٍىۋارمبْ ثۇ
ٍېڭي ِەؼىٍىٕىڭ ئوذفىفي لۇضئبْ ٍبوي ھەزىؽالضزە ثوٌّىؽب ،ـۇ عەِئىَەد وىفىٍىطىٕىڭ
ِۀپەئەرىٕي وۆظزە رۇرمبْ ھبٌسا لبٔۇٔفۇٔبؼالضٔىڭ ئىفزىطان لىٍىفي ثىٍەْ ئىغزىھبز لىٍىپ،
ئۇالضٔىڭ ئوضربق ضاٍي ثوٍىچە ھۆوۈَ چىمىطىفزىٓ ئىجبضەدِ .ەؼىٍەْ :ھبضاق ئىچىؿ لۇضئبٕٔىڭ
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وەؼىىٓ ھۆوّي ثىٍەْ ھبضاِسۇض .ئبٌالھ ربئبال ثۇ ھەلزە ِۇٔساق زەٍسۇ « :ئي ِۆِىٍٕەض! ھبضاق
ئىچىؿ ،لىّبض ئوٍٕبؾ ،ثۇرالضؼب چولۇٔۇؾ ،پبي ئولٍىطى ثىٍەْ پبي ؼېٍىؿ ـەٍزبٕٔىڭ ئىفي،
پبؼىىٕب لىٍىمالضزۇض .ثەذزىە ئېطىفىفىڭالض ئۈچۈْ ـەٍزبٕٔىڭ ئىفىسىٓ ٍېطاق ثوٌۇڭالض» (ِبئىسە
ؼۈضىؽي  90ـ ئبٍەد).
ٍولىطىمي ئبٍەرىە ئبؼبؼەْ ،ھبضالٕىڭ ھبضاٍِىمي لۇضئبٔسا ھبضاَ لىٍىٕؽبْ ئەؼٍىٌ ھۆوۈِسۇض.
ئۇٔىڭ ؼەۋەثي ئەلىٍؽب ،رەْ ؼبلٍىممب ،ئەذاللمب ۋە ئىمزىؽبزلب ظىَبٍٔىك ثوٌؽبٍٔىمىسىٓ ئېسى .ئبق
چېىىٍّىهٔ ،ەـە ،ربِبوب لبربضٌىمالضٔىڭ لۇضئبْ ٍبوي ھەزىؽالضزە ھبضاَ ٍبوي ھبالٌٍىمي ھەلمىسە
ھۆ وّي ثبٍبْ لىٍىّٕىؽبْ .چۈٔىي ثۇ ٔەضؼىٍەض لۇضئبْ چۈـىەْ ظاِبٔالضزا ٍوق ئېسى .ئەِّب ثۇالضزا
ھبضالٕىڭ ھبضاَ لىٍىٕىفىؽب رۈضرىە ثوٌؽبْ ؼەۋەثٍەض ثبضِ .ەؼىٍەْ :ئبق چېىىٍّىىٕىڭٔ ،ەـىٕىڭ
ۋە ربِبوىٕىڭ ئەلىٍؽب ،رەْ ؼبلٍىممب ۋە ئىمزىؽبزلب ظىَبٍٔىك ئىىۀٍىىي ھەِّىگە ِەٌۇَ ثىط ضېئبٌٍىك.
ٔەرىغىسە ،ثۇالضزىّۇ ھبضالٕىڭ ھبضاَ لىٍىٕىفىؽب رۈضرىە ثوٌؽبْ ئبِىٍالض رېپىٍؽبٍٔىمي ئۈچۈْ ئىؽالَ
ـىمھىفۇٔبغ ئبٌىٍّىطى ئىغزىھبز ٍوٌي ثىٍەْ ثۇالضٔي لۇضئبٔسا ھبضاَ لىٍىٕؽبْ ھبضالمب ئوذفىزىپ
لىَبغ لىٍىؿ ئبضلىٍىك ثۇالضٔىڭ ھبضاٍِىمىٕي لبضاض لىٍؽبْ.
- 4438عۇئبي :ئىجحىھبد لىٍىؼ ئۈچۈْ عبالھىَەجٍىه ثوٌۇؽٕىڭ ؽەسجٍىشى
 . 1ئەضەة رىٍىٕي ۋە ئۇٔىڭ ِۀىگە زاالٌەد لىٍىسىؽبْ ئىٕچىىە ٍوٌٍىطىٕي ثىٍىؿ.
 .2لۇضئبْ ۋە ھەزىػ ئىٍىٍّىطىٕي ،لۇضئبٕٔىڭ ئەِەٌسىٓ لبٌؽۇچي ۋە لبٌسۇضؼۇچي
ئبٍەرٍىطىٕيِ ،ۇعىّەي ،رەپؽىٍيِ ،ۇرٍەق ،چەوٍىه ،ئوِۇِىٌ ،ذۇؼۇؼىٌ ِۀىٍىطىٕي ثىٍىسىؽبْ
ثوٌۇـي.
 . 3ئىؽالَ زىٕىٕىڭ لبٔۇٔالضٔي ثەٌگىٍەـزىىي ؼبٍىؽىٕي ،وىفىٍەض زۇچ وەٌگەْ ـبضائىزالضٔي،
ـۇ عەِئىَەد وىفىٍىطىٕىڭ ئۆضپ ـ ئبزەرٍىطىٕي ،ئۇالض ئۈچۈْ پبٍسىٍىك ۋە ِۀپەئەرٍىطىگە
ِۇٔبؼىپ ثوٌؽبْ ئىفالضٔي ،ھۆوۈٍِەضٔىڭ ‖ٔېّە ئۈچۈْ ―ٌىطىٕي ،ھۆوۈٍِەضٔي ئوذفبـٍىطىؽب
لىَبغ لىٍىفٕي ،زۇچ وەٌگەْ ِەؼىٍىٕىڭ ِبھىَىزىٕي ۋە ـەضىئەرٕىڭ ِەلؽىزىگە ،وىفىٍەضٔىڭ
ِۀپەئەرىگە ئوٍؽۇْ ھبٌسا ھۆوۈَ چىمىطىفٕي ثىٍىفي.
ٍۇلىطىمي ئۈچ ـەضرىە روـمبْ وىفي ِۇعزەھىس زەپ ئبرىٍىسۇ .ثۇ ـەضرٍەضگە روـۇپ،
ئىغزىھبز لىٍىؿ ئۈچۈْ ؼبالھىَەرٍىه ثوٌؽبْ ھەض لبٔساق ثىط ِۇعزە ھىسٔىڭ لبٔسالال ثىط ِبۋظۇزا
ثوٌّىؽۇْ ،لبٔسالال ظاِبْ ۋە ِبوبٔسا ثوٌّىؽۇْ ئىغزىھبز لىٍىؿ ھولۇلي ثبضزۇض .ئىغزىھبز لىٍىپ
ھۆوۈَ چىمىطىؿ ِەظھەة پېفۋاٌىطى ئۈچۈٔال ذبغ ثوٌؽبْ ثىط ئىؿ ئەِەغ ،ثەٌىي ئىغزىھبز
لىٍىفٕىڭ ـەضرٍىطىگە روـمبْ ھەض لبٔساق ثىط ِۇؼۇٌّبْ ئبٌىّٕىڭ لبٍؽي ِبۋظۇزا ثوٌّىؽۇْ
ئىغزىھبز لىٍىفي ئۈچۈْ رب لىَبِەرىىچە ٍوي ئوچۇلزۇض .چۈٔىي زۇَٔب رەضەلمي لىٍؽبٔؽېطى
ثۇضۇٔمي ظاِبٔالضزا ثوٌّىؽبِْ ،ۇؼۇٌّبٔالض عبۋاة رەٌەة لىٍىسىؽبْ ٍېڭي ٍېڭي ھبزىؽىٍەض،
ِ ەؼىٍىٍەض چىمىپ رۇضىسۇ .ئىؽالَ زىٕىٕىڭ ھەض ظاِبْ ۋە ھەض ِبوبٔؽب ِۇٔبؼىپ وېٍىسىؽبْ ئىٍؽبض
ثىط زىٓ ئىىۀٍىىىٕىڭ ثىط زەٌىٍي ِۇعزە ھىسالضٔىڭ ئىغزىھبز ثىٍەْ ٍېڭي چىممبْ ِەؼىٍىٍەضٔي
ھەي لىالالٍسىؽبٍٔىمىسۇض.
ئەِط ئىجٕي ئبغ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ِۇٔساق زەٍسۇِ :ەْ پەٍؽە ِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەِٕىڭ ِۇٔساق زېگۀٍىىىٕي ئبڭٍىؽبْ :ھۆوۈَ لىٍؽۇچي رىطىفىپ ،ئىغزىھبز لىٍىپ روؼطا
ھۆوۈَ لىٍؽب ،ئىىىي ئەعىطگە ئېطىفىسۇٔ .بۋازا رىطىفىپ ئىغزىھبز لىٍؽبْ ثوٌؽىّۇ ،ذبرب ھۆوۈَ
لىٍىپ لبٌؽب ،ثىط ئەعىطگە ئېطىفىسۇ( .ثۇذبضى)7352 :
-4431عۇئبي :ئىجحىھبدٔي ئەڭ ئبۋۋاي جبسى لىٍذۇسغبٔالس
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ۋاپبرىسىٓ وېَىٓ ،ئىغزىھبزٔي ثىطىٕچي ثوٌۇپ عبضى
لىٍسۇضؼبٔالض ئبۋۋاٌمي ئىىىي ذەٌىپە ــ ھەظضىزي ئەثۇثەوطى ۋە ئۆِەض ئىجٕي ذەرزبثالضزۇض .چۈٔىي
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پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ھبٍبد ثوٌؽبْ ِەظگىٍسە پ ۈرۈْ ِەؼىٍىٍەضزە پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب
ِۇضاعىئەد لىٍىٕبرزي ،ئۇٔىڭسىٓ ثبـمب ثىطىٕىڭ ـەضىئەد ھۆوۈٍِىطىٕي ثەٌگىٍەؾ ۋە ٍېڭي
ِەؼىٍىٍەضگە عبۋاة ثېطىؿ ؼبالھىَىزي ٍوق ئېسى .ـۇ ۋەعىسىٓ ئۇ ۋالىززب ئىغزىھبز لىٍىفمب
ئوضۇْ ٍوق ئېسى .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ۋاپبد ثوٌؽبٔسىٓ وېَىِٓ ،ۇؼۇٌّبٔالض لۇضئبْ ٍبوي
ھەزىؽالضزە ثبٍبٔي ثوٌّىؽبْ ٍېڭي ِەؼىٍىٍەض ھەلمىسە عبۋاثمب ئېھزىَبعٍىك ثوٌؽبْ .ثىطىٕچي
ذەٌىپە ئەثۇ ثەوطى ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇؼب ثېطەض ِەؼىٍىسە ھۆوۈَ رەٌەپ لىٍىپ وەٌگۀسە ،ئۇ ئبۋۋاي
لۇضئبٔؽب ِۇضاعىئەد لىالرزيِ ،ەظوۇض ِەؼىٍىٕىڭ ثبٍبٔي لۇضئبٔسا ثوٌؽب ،ـۇٔىڭؽب ئبؼبؼەْ ھۆوۈَ
لىالرزي .ئەگەض لۇضئبٔسا ثوٌّىؽب ھەزىؽالضؼب ِۇضاعىئەد لىالرزي ،ھەزىؽالضزە ثوٌؽب ـۇ ثوٍىچە
ھۆوۈَ لىالرزي ،ئەگەض ئۇٔىڭسىّۇ ثوٌّىؽب ـۇ ۋالىززىىي ئۆٌۈِبالضٔي ٍىؽىپ ،ئۇالض ثىٍەْ ئىغّب
لىٍىؿ ئبضلىٍىك ئوضربق ھۆوۈَ چىمىطارزي.
ئۆِەض ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇِۇ ذۇززى ئەثۇ ثەوطى ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇؼب ئوذفبؾ ئىغّب لىالرزي ۋە
ھەض لبٍؽي ـەھەضٌەضزىىي لبظىٍىطىؽىّۇ ـۇٔساق لىٍىفٕي رەۋؼىَە لىالرزي .ئۇ ـۇضەٍھ ضەظىَەٌالھۇ
ئۀھۇٔي وۇـە ـەھطىگە لبظى لىٍىپ رەٍىٍٕىگىٕىسە ،ئۇٔىڭؽب ِۇٔساق زەپ رەۋؼىَە لىٍىسۇ« :ثېطەض
ِەؼىٍە ھەلمىسە ھۆوۈَ لىٍىفزب ئبۋۋاي ئبٌالھٕىڭ وىزبثىؽب ِۇضاعىئەد لىٍؽىٓ ،ئەگەض ئۇٔىڭسا ـۇ
ِەؼىٍىٕىڭ ھۆوّي ثوٌّىؽب ،ھېچىىّسىٓ ؼوضىّبؼزىٓ ھەزىؽالضؼب ِۇضاعىئەد لىٍؽىٓ،
ئۇٔىڭسىّۇ ثوٌّىؽب ،ئۆظ ضاٍىڭ ثىٍەْ ئىغزىھبز لىٍؽىٓ ،ئبٔسىٓ ئۆٌۈِبالضٔىڭ رەؼزىمىسىٓ
ئۆرىۈظۈپ ھۆوۈَ چىمبضؼىٓ».
ٍولىطىمىالض ئبۋۋاٌمي ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ وىفىٍەض زۇچ وەٌگەْ ِەؼىٍىٍەضٔي ھەي لىٍىفزىىي
ٍۆٔىٍىفي ثوٌۇپ ،ئۇالض ئبۋۋاي لۇضئبْ ،ئبٔسىٓ ھەزىػ ،ئبٔسىٓ ئىغّبٔي ئبؼبغ لىٍؽبْ ھبٌسا
ئىؽالَ ـەضىئىزىٕىڭ ؼبٍە ۋە ِەلؽەرٍىطىٕي ئەِەٌگە ئبـۇضۇپ وەٌگەْ ،ـۇٔسالال وىفىٍىه ھبٍبرمب
ِۇٔبؼىۋەرٍىه ِەؼىٍىٍەضزە وىفىٍىه ئىغزىھبزلب وۇپبٍە لىالرزيِ .ۇؼۇٌّبٔالض عەِئىَىزىگە
ِۇٔبؼىۋەرٍىه چوڭ ِەؼىٍىٍەضزە پەلەد ووٌٍىىزىپ ھبٌسا ئىغزىھبز لىٍىپ ،پۈرۈْ ئۆٌۈِبالضٔىڭ
ئىززىپبلي ثىٍەْ ھۆوۈَ چىمىطارزي .ؼبھبثىالض ۋە وېَىٕىي پبضالق زەۋضٌەضزىىي ِۇؼۇٌّبٔالض ئىؽالَ
لبٔۇٍٔىطىٕىڭ پەلەد ئىٕؽبٔىَەرٕىڭ ِۀپەئەري ۋە ٔىغبرٍىمي ئۈچۈْ وەٌگەْ ئبزاٌەرٍىه لبٔۇْ
ئىىۀٍىىىٕي ٍبذفي ثىٍەرزي .ئۇالض ھەض لبٔساق ئىفزب ــ ھۆوۈِسە ،پەرىۋازا ،رەثٍىؽسە ،رەـۋىمبرزب
ئبٌسى ثىٍەْ ئىٕؽبٔالض عەِئىَىزى ٕىڭ ِۀپەئەرىٕي وۆظٌەٍززي.
-4435عۇئبي :عبھبثە سەصىَەٌالھۇ ئۀھۇِالسٔىڭ ئۆص ئىجحىھبدٌىشىذا سىئبٍە لىٍذىغبْ
پىشېٕغىپٍىشى
 . 1لۇضئبْ ٍبوي ھەزىؽالضزە ئوذفىفىٕىڭ ھۆوّي ثوٌؽبْ ِەؼىٍىٍەضزە ثۇالضٔي ـۇ
ئوذفىفىؽب لىَبغ لىٍىپ رۇضۇپ ھۆوۈَ چىمىطارزي ٍۀي ثېطەض ِەؼىٍە ھەلمىسە لۇضئبْ ٍبوي
ھەزىؽالضزە ئېٕىك ھۈوۈَ ثەٌگىٍۀگەْ ثوٌؽب ،ـۇ ِەؼىٍىگە ئوذفبٍسىؽبْ ،ئەِّب ھۆوّي
ؼۆظٌۀّىگەْ ٍېڭي ِەؼىٍىٍەضٔي لۇضئبْ ٍبوي ھەزىؽالضزە ھۆوّي وەٌگەْ ئوذفىفىٕىڭ
ھۈوّىگە وىطگۈظۈپ رۇضۇپ ـۇٔىڭ ھۈوّىٕي ثېطەرزي.
 .2ئۇالض زۇچ وەٌگەْ ِەؼىٍىٕىڭ ئو ذفىفي لۇضئبْ ٍبوي ھەزىؽالضزە ثوٌّىؽبْ ثوٌؽىّۇ،
وىفىٍەضٔىڭ ِۀپەئەرٍىطىٕي وۆظزە رۇرمبْ ھبٌسا ،ئۇالضٔىڭ ئەھۋاٌىؽب ِۇٔبؼىپ وېٍىسىؽبْ
ھۈوۈٍِەضٔي زىٕٕىڭ ضوھىؽب ۋە ئۇالضٔىڭ ِۀپەئەرٍىطىگە ئوٍؽۇٔالـزۇضۇپ ئۆظ ئىغزىھبرٍىطى
ئبضلىٍىك ثەٌگىٍەٍززي ۋە ئوِۇِؽب ِۇٔبؼىۋەرٍ ىه چوڭ ِەؼىٍىٍەضٔي پۈرۈْ ئۆٌۈِبالض ثىٍەْ ثىطٌىىزە
ئىغزىھبز لىٍىپ ثەٌگىٍەٍززي .ئۇالض ئىغزىھبزٌىطىسا ظاِبٔىّىعزىىىٍەضزەن لبرّبي ئەِەغ ئېسى،
ثەٌىي ثېطەض ِەؼىٍە ئۈؼزىسە ئىغزىھبز لىٍىؿ ئۈچۈْ ئەڭ ئبۋۋاي ـۇ عەِئىَەرٕىڭ ـبضائىزىٕي،
وىفىٍەضٔىڭ ئەھۋاٌىٕي ۋە ئۇالضؼب ِۀپەئەرٍىه ثوٌىسىؽبْ ئىفالضٔي روٌۇق ئىگىٍەٍززي .ئبٔسىٓ
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ؼوؼۇق لبٍٔىك ثىٍەْ زىٕٕىڭ ضوھىؽب ۋە وىفىٍەضٔىڭ ئېھزىَبعٍىطىؽب ِۇٔبؼىپ ھۈوۈٍِەضٔي
ثەٌگىٍەٍززي .ئىرالغ ئۇالضٔىڭ ضوٌچىؽي ،وەِزەضٌىه وىَىّي ئېسى ،ھەرزب ئۇالضٔىڭ ثىطى ثېطەض
ِەؼىٍىسە وىفىٍىه ئىغزىھبز لىٍىپ ھۆوۈَ چىمبضؼىٕىسا« :ثۇ ِېٕىڭ ضاٍىُ .ئەگەض ثۇ روؼطا ثوٌؽبْ
ثوٌؽب ئبٌالھزىٓ ،ئەگەض ذبربالـمبْ ثوٌؽبَ ئۆظۈِسىٓ ۋە ـەٍزبٔسىٓ ثوٌؽبْ ثوٌىسۇ» زېَىفٕي
ئؤۇرّبٍززي.
-4438عۇئبيِ :ەصھەپٍەسٔىڭ ئوجحۇسغب چىمىؼ عەۋەثي ۋە ئۇالسٔىڭ ئبعبعىٌ دەعحۇسٌىشى
وىفىٍەضٔىڭ ئبٍەد ۋە ھەزىؽالضٔىڭ ِەظِۇٍٔىطىٕيِ ،ەلؽەد ـ ؼبٍىٍىطىٕي چۈـىٕىفزىىي
ؼەۋىَىؽي ئوذفبؾ ثوٌّىؽبٍٔىمي ۋە ئۇالضٔىڭ ٍبـىؽبْ ِۇھىزٍىطىٕىڭ پەضلٍىك ثوٌؽبٍٔىمي
ؼەۋەثزىٓ ِەظھەثٍەض ئورزۇضىؽب چىممبِْ .ەظھەثٍەضٔىڭ وۆظ لبضاـٍىطى پەلەد لۇضئبْ ۋە
ھەزىؽالضزىٓ چۈـۀگۀٍىطى ثوٌۇپ ،ئەٍٕي ۋالىززب ذبربٌىمالضزىٓ ذبٌىٌ ئەِەؼزۇض .ـۇڭب
ِەظھەة لبضاـٍىطى زىٕٕىڭ لبضاـٍىطى ئەِەغ ،ثەٌىي ِەظھەة ئىگىٍىطىٕىڭ ـۇ زىٕسىٓ
چۈـۀگەْ روؼطا ـ ذبربٌىممب ئېھزىّبٌي ثوٌؽبْ چۈـۀچىٍىطىسۇض .ئەِّب ثۇ ِەظھەثٍەضٔىڭ
ھەِّىؽي لۇضئبْ ۋە ھەزىؽٕىڭ ضوھىٕي ِۀجە لىٍؽبْ ھبٌسا ـەوىٍٍۀگۀٍىىزىٓ ،ئىؽالَ
زۇَٔبؼىسا ـۆھطەرىە ئېطىفىەْ ِ 4ەظھەثٕىڭ ــ ھۀەپىٌ ،ـبپىئىٌ ،ھۀجەٌىٌِ ،بٌىىىٌ
ِەظھەثٍىطىٕىڭ لبٍؽىؽىؽب ئەگەـىەْ وىفي ذبربالـّىؽبْ ثوٌىسۇ .چۈٔىي ھەِّىؽىٕىڭ
ئبؼبؼٍىك زەؼزۇضٌىطى لۇضئبْ ،ھەزىػ ۋە ئىغّبزۇض.
-4421عۇئبي :لىَبط ئۇلۇِي
لىَبغ لۇضئبْ وەضىُ ٍبوي ؼۈٕٔەرزە ھۆوّي ثوٌؽبْ ثىطەض ِەؼىٍىگە ثۇ ئىىىىؽىسە ھۆوّي
وەٌّىگەْ ثىط ِەؼىٍىٕي لىَبغ لىٍىؿ ئوذفىزىؿ ئبضلىٍىك ھۆوۈَ چىمىطىؿ زېگۀٍىىزۇض.
ِەؼىٍۀْ :ەـە ،ئەپَۇْ ۋە ثبـمب ظھەەضٌىه چېىىٍّىىٍەضٔىڭ ھبضاٍِىمىٕي ،لۇضئبْ وەضىّٕىڭ
وەؼىىٓ ئبٍىزي ث ىٍەْ ھبضاَ لىٍىٕؽبْ ھبضالمب لىَبغ لىٍىؿ ئبضلىٍىك ثېىىزىۀگە ئوذفبؾ .لىَبغ
ئىؽالَ لبٔۇٔفۇٔبؼٍىمىٕىڭ رۆرىٕچي ئبؼبؼٍىك ِۀجىئىسۇض .ئبٌالھ ربئبال لۇضئبْ وەضىّسە:
« ِەذٍۇلبرالضٔي زەؼٍەپزە لبٔساق ٍبضارمبْ ثوٌؽبق ،ـۇ ھبٌىزىسە ئەؼٍىگە لبٍزۇضىّىع[ » .ؼۈضە
ئۀجىَب  - 104ئبٍەد] زېگەْ .ئبٌالھ ربئبال ثۇ ئبٍەرزە ،لىَبِەد وۈٔىسە ِەذٍۇلبرٕي رىطىٍسۈضۈـٕي
ئۇالضٔي زەؼٍەپزە ٍولزىٓ پەٍسا لىٍؽىٕىؽب ئوذفبرمبِْ .بٔب ثۇ ،لىَبؼزۇض.
-4427عۇئبي :لىَبط لىٍىؾٕىڭ ئۇعۇٌي
لىَبغ لىٍىفٕىڭ ئۇؼۇٌي ـۇوي ،زۇچ وەٌگەْ ِەؼىٍىٕىڭ لۇضئبْ ٍبوي ھەزىؽزىىي
ئوذفىفىٕىڭ ِبھىَىزىٕي ،ئبٌؽبْ ھۆوّىٕىڭ ؼەۋەثىٕي رەرمىك لىٍىپ چىمىپ ،ھۆوۈَ رەٌەة
لىٍىۋارمبْ ثۇ ٍېڭي ِەؼىٍىٕي لۇضئبْ ٍبوي ھەزىؽزىىي ِەظوۇض ِەؼىٍىگە لىَبغ لىٍىؿ
ئوذفىزىؿ ئبضلىٍىك ئۇٔىڭ ھەلمىسە ئىغزىھبز لىٍىپ ھۆوۈَ چىمىطىؿ ،ئەگەض ھۆوۈَ رەٌەة
لىٍىۋارمبْ ثۇ ٍېڭي ِەؼىٍىٕىڭ ئوذفىفي لۇضئبْ ٍبوي ھەزىؽالضزە ثوٌّىؽب ،ـۇ عەِئىَەد
وىفىٍىطىٕىڭ ِۀپەئەرىٕي وۆظزە رۇرمبْ ھبٌسا لبٔۇٔفۇٔبؼالضٔىڭ ئىفزىطان لىٍىفي ثىٍەْ
ئىغزىھبز لىٍىپ ،ئۇالضٔىڭ ئوضربق ضاٍي ثوٍىچە ھ ۆوۈَ چىمىطىفزىٓ ئىجبضەدِ .ەؼىٍەْ :ھبضاق
ئىچىؿ لۇضئبٕٔىڭ وەؼىىٓ ھۆوّي ثىٍەْ ھبضاِسۇض .ئبٌالھ ربئبال ثۇ ھەلزە ِۇٔساق زەٍسۇ« :ئي
ِۆِىٍٕەض ! ھبضاق ئىچىؿ ،لىّبض ئوٍٕبؾ ،ثۇرالضؼب چولۇٔۇؾ ،پبي ئولٍىطى ثىٍەْ پبي ؼېٍىؿ
ـەٍزبٕٔىڭ ئىفي ،پبؼىىٕب لىٍىمالضزۇض .ثەذزىە ئېطىفىفىڭالض ئۈچۈْ ـەٍزبٕٔىڭ ئىفىسىٓ
ٍىطاق ثوٌۇڭالض[ » .ؼۈضە ِبئىسە  - 90ئبٍەد]
ٍۇلىطىمي ئبٍەرىە ئبؼبؼەْ ،ھبضالٕىڭ ھبضاٍِىمي لۇضئبٔسا ھبضاَ لىٍىٕؽبْ ئەؼٍىٌ ھۆوۈِسۇض.
ئۇٔىڭ ؼەۋەثي ئەلىٍؽب ،رەْ ؼبلٍىممب ،ئەذاللمب ۋە ئىمزىؽبزلب ظىَبٍٔىك ثوٌؽبٍٔىمىسىٓ ئېسى .ئبق
چېىىٍّىهٔ ،ەـە ،ربِبوب لبربضٌىمالضٔىڭ لۇضئبْ ٍبوي ھەزىؽالضزە ھبضاَ ٍبوي ھبالٌٍىمي ھەلمىسە
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ھ ۆوّي ثبٍبْ لىٍىّٕىؽبْ .چۈٔىي ثۇ ٔەضؼىٍەض لۇضئبْ چۈـىەْ ظاِبٔالضزا ٍوق ئېسى .ئەِّب ثۇالضزا
ھبضالٕىڭ ھبضاَ لىٍىٕىفىؽب رۈضرىە ثوٌؽبْ ؼەۋەثٍەض ثبضِ .ەؼىٍەْ :ئبق چېىىٍّىىٕىڭٔ ،ەـىٕىڭ
ۋە ربِبوىٕىڭ ئەلىٍؽب ،رەْ ؼبلٍىممب ۋە ئىمزىؽبزل ب ظىَبٍٔىك ئىىۀٍىىي ھەِّىگە ِەٌۇَ ثىط ضېئبٌٍىك.
ٔەرىغىسە ،ثۇالضزىّۇ ھبضالٕىڭ ھبضاَ لىٍىٕىفىؽب رۈضرىە ثوٌؽبْ ئبِىٍالض رېپىٍؽبٍٔىمي ئۈچۈْ ئىؽالَ
ـىمھىفۇٔبغ ئبٌىٍّىطى ئىغزىھبز ٍوٌي ثىٍەْ ثۇالضٔي لۇضئبٔسا ھبضاَ لىٍىٕؽبْ ھبضالمب ئوذفىزىپ
لىَبغ لىٍىؿ ئبضلىٍىك ثۇالضٔىڭ ھبضاٍِىمىٕي لبضاض لىٍؽبْ.

ئىىىىٕچي ثبپ .ئىغالِذىىي ؽەسئي صۆسۆسىَەت ٔەصىشٍەعي

-4424عۇئبي :صۆسۈسىَەت پىشىٕغىپىٕىڭ ِوھىٍّىمي ۋە ئوجحۇسغب لوٍۇٌۇؽي
« ظۆضۈضىَەد پطىٕؽىپي» ٔي ئىٕىبض لىٍؽبٍٔىك ئىؽالَ ـەضىئىزىٕىڭ رۆرزە ثىط لىؽّىٕي
ئىٕىبض لىٍؽبٍٔىك ،ـۇٔسال ال ئىؽالِٕىڭ ھەض ظاِبْ ۋە ھەض ِبوبٔؽب ٍبضاٍسىؽبْ ذۇؼۇؼىَىزىٕي ئىٕىبض
لىٍؽبٍٔىمزۇض .چۈٔىي ـەضىئەرٕىڭ وۆپ لىؽّي ظۆضۈضىَەد ئبؼبؼىؽب لۇضۇٌؽبْ ،ؼەۋەثي ئىؽالَ
زىٕي ھەض ظاِبْ ۋە ھەض ِبوبٔؽب ٍبضاٍسىؽبْ زىٓ .ـۇٔىڭ ئۈچۈْ ھەض لبٔساق ٍېڭي ِەؼىٍە ئبٌسىسا
گبڭگىطاپ رۇضۇپ لبٌّبً وۆظ لبضـىٕي ھەض زەۋضزىىي ِۇعزەھىس ئبٌىّالضٔىڭ رىٍي ئبضلىٍىك
لوٍبالٍسۇ.
ئىؽالَ زىٕي ئەِەٌي زىٓ ثوٌۇپ ،ثىعٔىڭ ثۈگۈٔىىسەن ـبضائىزىّىعٔىّۇ وۆظزە رۇرۇپ،
ظۆضۈضىَەد ٔەظىطىَەؼىٕي ئورزۇضؼب لوٍؽبْ .ثۇ ٔەظىطىَە لبٔسالزۇضٍ ،ېڭىسىٓ پەٍسا ثوٌؽبْ ثىٍىُ
ئەِەغ .ضەؼ ۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ،ؼبھبثىٍەض ،ربثىئىٕالض ...ظاِبٔسىٓ ربضرىپ
ئەِەي لىٍىٕىپ وەٌگەْ پطىٕؽىپ .ئىؽالَ لبٔۇٔفۇٔبؼٍىطى ثوٌؽبْ ـۇلبھبالض پىمھي وىزبثٍىطىسا
ظۆضۈضىَەرٕىڭ رۈضٌۈن رەضەپٍىطىٕي ئىعزىٕىپ لۇضئبْ وەضىُ ۋە ھەزىػ ـەضىفىە ربٍىٕىپ ھۆوۈَ
ثەضگەْ ،ـۇٔسالال لۇضئبْ ۋە ھەزىؽىە ربٍىٕىپ ـىمھي لبئىسىٍەضٔي ئورزۇضؼب لوٍؽبْ .لۇضئبْ
وەضىّىسىٓ ئبٌزە زەٌىٍگە ئىگە ،ھەزىػ ـەضىفزىٓ  20زىٓ ئبضرۇق ھەزىؽىە ئىگە « ظۆضۈضىَەد
چەوٍۀگەْ ئىفالضٔي ِۇثبھ لىٍىسۇ» زېگەْ ظۆۈضضىَەد پطىٕؽىپي ـۇلبھبالض ٔەظضىسە ئىززىپبق
ِەؼىٍە.
-4423عۇئبي :ؽەسىئەت ٔىضاِىذىىي ھبساَ ۋە ِۇثبھٍىك پشىٕغىپىٕىڭ ئوجحۇسغب لوٍۇٌۇؽي
ئىؽالَ زىٕىسا رؤۇـٍۇق ثوٌؽبْ پىطٔؽىپالضٔىڭ ثىطؼي ،ئبٌالھ ربئبال  -ھۆوۈٍِەضٔي ثىٍىفٕىڭ
ٍوٌي لۇضئبْ  -ؼۈٕٔەرزىٓ ئىجبضەد ئوچۇق ٔۇؼۇغ( ئبٍەد ۋە ھەزىػ) ثوٌؽۇْ ٍبوي ِۇعزەھىس
ئبٌىّالض ٔىڭ ئىغزىھبزى وۆظ لبضاـٍىطى ثوٌؽۇْ  -لبٔۇْ ۋە ھۆوۈٍِەضٔىڭ ِۀجىَىسۇض .چۈٔىي
ِۇعزەھىسٔىڭ ضوٌي ـەضىئەرٕىڭ ِەلؽەرٍىطى ۋە ئوِۇِي ضوھي ئبؼبؼىسا ئەلٍي ذۇالؼە چىمىطىؿ
ٍوٌي ئبضلىٍىك ئبٌالھٕىڭ ھۆوّىٕي ئېٕىمالـزۇضۇپ ثېطىفزۇض .ئبٌالھ ربئبال ضەھىّسىً ظاد ،ـۇٔىڭ
ئۈچۈْ ھىىّەرىە ئۇٍؽۇْ وەٌگەْ ۋە ِۀپەئەرٕي ضىئبٌٍىممب ئبٍالٔسۇضىسىؽبْ ٔەضؼىسىٓ ثبـمىىؽٕي
ٍوٌؽب لوٍّبٍسۇ .ئبٌالھ ِۇثبھ زېگىٕي پبٍسىٍىك ۋە پبوزۇض ،ھبضاَ لىٍؽىٕي ظىَبٍٔىك ۋە ٔىغىؽزۇض.
ئبٌالھ ربئبالٔىڭ ضەھّىزىسىٓ ،ـەذؽٍەض ِۀپەئەري ثىٍەْ عەِىَەد ِۀپەئەري ئبضؼىىسىىي
رەڭپۇڭٍىمٕي لوؼسىسى .ـەضىئەد ِۇثبھ ۋە ضۇذؽەد ٍبوي ۋاعىت زەپ لبضىؽبْ ٔەضؼە ئىٕؽبْ
ئۈچۈْ پبٍسىٍىمزۇض ٍبوي پبٍسىؽي ظىَٕىسىٓ وۆپزۈض .ـەضىئەد ھبضاَ ٍبوي ِەوطوھ زەپ لبضىؽبْ
ٔەضؼە ٍبِبٍٔىمزۇض ٍبوي ظىَبٍٔىك رەضىپي پبٍسىٍىك رەضپىسىٓ وۈچٍۈوزۇضٍ ،بوي چوڭ ِۀپەئەرىە
ظىَبٍٔىمزۇض .ئبٌالھ ِۇٔساق زەٍسۇ « :ئۇالض ئەٌچىگە ـ ئۈِّي پەٍؽەِجەضگە (ٍۀي ِۇھەِّەز
ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب) ئەگىفىسۇ ،ئۇالض ئۆظ ئىٍىىسىىي رەۋضاد ،ئىٕغىٍالضزا ئۇٔىڭ(ؼۈپىزىٕىڭ)
ٍېعىٍؽبٍٔىمىٕي وۆضىسۇ .ئۇ ئۇالضٔي ٍبذفي ئىؿ لىٍىفمب ثۇٍطۇٍسۇٍ ،بِبْ ئىؿ لىٍىفزىٓ روؼىسۇ،
ئۇالضؼب پبن ٔەضؼىٍەضٔي ھبالي لىٍىسۇٔ ،بپبن ٔەضؼىٍەضٔي ھبضاَ لىٍىسۇ ،ئۇالضٔىڭ ئېؽىط ٍۈوىٕي
ٍېٕىىٍىزىسۇ ،ئۇالضٔي ؼېٍىٕؽبْ ربلبق ،ووٍعا -وىفۀٍەضزىٓ ثوـىزىسۇ (ٍۀي ئۇالضؼب ٍۈوٍۀگەْ
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ئېؽىط ۋەظىپىٍەضٔي ئېٍىپ ربـالٍسۇ) ،ئۇٔىڭؽب ئىّبْ ئېَزمبٔالض ،ئۇٔي ھۆضِەرٍىگۀٍەض ،ئۇٔىڭؽب
ٍبضزەَ ثەضگۀٍەض ،ئۇٔىڭؽب ٔبظىً لىٍىٕؽبْ ٔۇض(ٍۀي لۇضئبْ) ؼب ئەگەـىۈچىٍەض ثەذزىە
ئېطىفىۈچىٍەضزۇض » (ئەئطاؾ ؼۈضىؽي - 157 ،ئبٍەد).
ـەضىئەد عبظأە ۋە لىّبضزىٓ چەوٍىسى ،چۈٔىي ھەض ئىىىي ئىفزب ظۇٌۇَ ۋە وىفٍەضٔىڭ
ِبٌٍىطىٕي ھەلؽىع ٍېۋىٍىؿ ِەۋعۇزِ...ۇ ـۇ عەھەرزىٓ ِۀپەئەد ۋە ثۇظۇلچىٍىكٍ ،بٍسا ۋە ظىَبٕٔي
ئېزىجبضؼب ئېٍىؿ ئۆٌچّىٕىڭ ثوٌۇـي ۋاعىتٍ .ۀي ھىىّەد ثىٍەْ ئىؿ لىٍؽۇچي ئبٌالھٕىڭ
ثەٌگىفىسۇض.
ئەگەض پ بٍسا ۋە ظىَبٕٔي ثەٌگىٍەـٕي ئىٕؽبٔالٔىڭ ئىطازىؽىگە ِۇٔبؼىۋەرٍىه لىٍىپ لوٍؽبْ
ثوٌؽب ،رۈظۈٍِەض وۆپىٕچە ۋال ىزالضزا ئۆظگەضرىفىە ئۇچطاپ ئۇِۇِٕىڭ ِۀپەئەري رەؼىطگە
ئۇچطىؽبْ ثوالرزي.
ئىؽالَ زىٕي ھبٍبد ئىفٍىطىٕي ضەرىە ؼېٍىفزب ئوِۇَِۈظٌۈن ٔەظىطٍەٌىطى ثىٍەْ ئبالھىسە.
ئىؽالَ زىٕي ئىٕؽبٕٔىڭ  :پەضۋەضزىگبضى ،ئۆظى ۋە عەِئىَىزي ثىٍەْ ثوٌؽبْ ئباللىؽىٕي رەضرىپىە
ؼبٌسى .ثۇ ئۈ چ ئباللىٕي رەضرىپىە ؼېٍىؿ ئبضلىٍىك ئىؽالھبد ذەٌك ئبِّىؽي رەٌەپ لىٍىسىؽبْ
ٔىفبٔىٕي ضىئبٌٍىممب ئبٍالٔسۇضزى.
-4422عۇئبيِ :ۇثبھ ئۇلۇِي
ِۇثبھ  -لىٍىؿ ٍبوي لىٍّبؼٍىك ئىرزىَبض لىٍىٕؽبْ ثىط ئىؿ ،لىٍؽب ؼبۋاة ثوٌىسۇ ٍبوي
لىٍّىؽب گۇٔبھ ثوٌۇپ وەرّەٍسۇ .ھبضاَ ۋە ِۇثبھ ثىط ثىطؼىگە ظىذ ئۇلۇَ.
-4428عۇئبي :ھبساَ ،ھبسإِىڭ جۈسى ۋە ۋاعحىٍىشى
ھبضاَ :ـەضىئەد لىٍّبؼٍىمٕي رەٌەپ لىٍؽبْ ثىط ئىؿ ،ئۇٔي لىٍؽب گۇٔبھ ثوٌىسۇ ۋە ئۇ وىفي
عبظاٌىٕىسۇ .ثەظىسە عبظا زۇَٔبزىّۇ ثوٌىسۇِ .ەؼىٍەْ :ثبـمىالضٔىڭ ِېٍىٕي ھەلؽىع ئېٍىۋاٌؽب ،ئبزەَ
ئۆٌزۈضؼە...
ھبضاَ ئىىىي رۈضگە ئبٍطىٍىسۇ :ئۆظى ئۈچۈْ ھبضاَ ۋە ثبـمب ؼەۋەة ئۈچۈْ ھبضاَ:
ئۆظى ئۈچۈْ ھبضاَ  :ـۇ ٔەضؼىٕىڭ ئۆظىسە ظىَبْ ٍبوي ٍبِبٍٔىك ثبض ٔەضؼە ثوٌؽبٍٔىمي ئۈچۈْ
ـەضىئەد ھبضاَ لىٍؽبْ ٔەضؼەِ .ەؼىٍەْ :ظىٕب ،ئوؼۇضٌۇق ۋە ھبضاق ئىچىفىە ئوذفبؾٍ ...ۀي
ھبضإِىڭ ثۇ رۈضى  :زىٓ ،ئەلىًِ ،بي ،عبْ ۋە ئبثطوٍسىٓ ئىجبضەد ثەؾ ظۆضۈضىَەرىە رەؼىط
ٍەرىۈظىسۇ.
ثبـمب ؼەۋەة ئۈچۈْ ھبضاَ زېگەْ :ئەؼٍىؽي روؼطاٌ ،ېىىٓ ثبـمب ثىط ؼەۋەة ئۈچۈْ ھبضاَ
لىٍىٕؽبِْ ،ەؼىٍەْ :ثۇالٔؽبْ ظېّىٕسا ٔبِبظ ئولۇؾ ،ھېَذ وۈٔي ضاِىعاْ رۇرۇؾ ،ؼوزىسا
ثبـمىالضٔي ئبٌساؾ ،عبظأە ئبضىالؾ ؼوزا...زېّەن ،ئىؽالَ زىٕي ثىط ٔەضؼىٕي ھبضاَ لىٍؽب
ـەذؽي ٍبوي ئىغزىّبئي ٍبوي زىٕي ظىَبْ ثوٌؽبٍٔىمي ئۈچۈْ ھبضاَ لىٍىسۇ.
ھبضإِىڭ ۋاؼزىٍىطى :ئىؽالَ ـەضىزىسە ِۇلەضضەض پطىٕؽپالضٔىڭ ثىطىؽي :ھبضإِىڭ ۋاؼزىؽي
ھبضاِسۇض ،ۋاعىجٕىڭ ۋاؼزىؽي ۋاعىجسۇض « .ـۇ ۋاؼزە ثوٌّىؽب ۋاعىت ربِبَ ثوٌّبٍسىؽبْ ۋاؼزىّۇ
ۋاعىت» « ،ۋاؼزىٕي چەوٍەؾ» زېگەْ ظۆضۈضىَەد لبئىسىؽىگە ئبؼبؼەْ ،ظىٕب لىٍىؿ ھبضاٍَ ،بد
ئبٍبٌٕىىڭ ئەۋضىزىگە لبضاؾ ٍبوي ذبغ ئوضۇٔسا ثىٍٍە ٍبٌؽۇظ رۇضۇـّۇ ھبضاَ ،چۈٔىي ثۇ ئەھۋاي
وۆپىٕچە ھبضاِؽب ثبـالپ ثبضىسۇ .گۇٔبھ ئوضۇٔالضؼب ثبؼمبْ ھەض ثىط لەزەِّۇ ھبضاَ ،ـۇٔسالال ھبضاَ
ئىفٕي لىٍؽۇچىؽب ئبؼبٍٔىك ٍبضرىپ ثېطىفّۇ ھبضاَ.
-4428عۇئبي :ھبساِذا ئىھحىَبت لىٍىؼ
ِۇؼۇٌّبْ وىفي ھبضاَ ئىفالضزا ئىھزىَبد لىٍىفي ۋە ھبضاَ ئىفٕىڭ ٍوٌىسا ِېڭىپ لېٍىفزىٓ
ؼبلٍىٕىفي الظىُ .ئ ەگەض ثىط ئىؿ گۇِبٍٔىك( ھبالي ٍبوي ھبضاٍِىمي ئبٍطىٍّىؽب) ثوٌۇپ لبٌؽب،
ۋاؼزىٕي چەوٍەؾ پطىٕؽىپىؽب ئبؼبؼەْ ھبضاَ ؼبٔىؽۇْ.
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ٔۇئّبْ ئىجٕي ثەـىط ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ِۇٔساق زېگۀٍىىي ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇِ :ەْ
پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ ِۇٔساق زېگۀٍىىىٕي ئۆظ لۇٌىمىُ ئبڭٍىؽبْ ئىسىُ:
ـەن ـۈثھىؽىعوي ،ھبالي ئىفالضِۇ ئېٕىك وۆضؼىزىٍسى ،ھبضاَ ئىفالضِۇ ئېٕىك وۆضؼىزىٍسى.
ئۇالضٔىڭ ئبضىؽىسا ٔۇضؼۇْ وىفىٍەض ثىٍّەٍسىؽبْ ـۈثھىٍىه ئىفالض ثبض .وىّىي گۇٔبھ ئىىۀٍىىي
ـۈثھىٍىه ثوٌؽبْ ئىفالضٔي لىٍىفزىٓ ؼبلالٔؽب ،زىٕىٕي ۋە ئبثطۇٍىٕي ؼبلٍىؽبْ ثوٌىسۇ .وىّىي
گۇٔبھ ئىىۀٍىىي ـۈثھىٍىه ثوٌؽبْ ئىفالضٔي لىٍىفمب عۈضئەد لىٍؽب ،ھبضاٍِىمي ئېٕىك
ئىفالضٔىّۇ لىٍىپ ؼېٍىفي ئېھزىّبٌؽب ٍېمىٓ .ئۇِ ،بٌٍىطىٕي چېگطا ئەرطاپىسا ثېمىۋارمبْ پبزىچىؽب
ئوذفبٍسۇ .ئەگەض زىممەد لىٍّىؽبِ ،بٌٍىطى چېگطازىٓ ئۆرۈپ وېزىسۇ .ثىٍىڭالضوي ،ھەض ثىط
پبزىفبھٕىڭ چېگطاؼي ثبض .ثىٍىڭالضوي ،اٌٍۀىڭ چېگطاؼي ھبضاَ لىٍؽبْ ٔەضؼىٍىطىسۇض .ئبگبھ
ثوٌۇڭالضوي ،ثەزۀسە ثىط پبضچە گۆؾ ثوٌۇپ ،ئۇ رۈظەٌؽە ،پۈرۈْ ثەزەْ رۈظىٍىسۇ .ئەگەض ئۇ ثۇظۇٌؽب،
پۈرۈْ ثەزەْ ثۇظۇٌىسۇ ،ئۇ گۆؾ ٍۈضەوزۇضِ( .ۇؼٍىُ)1599 :
ـۇٔىڭ ئۈچۈْ ِۇؼۇٌّبْ وىفي ـەضىئەد چەوٍىگەْ ٔەضؼىٍەضزىٓ ٍىطالٍىفىفي الظىُ،
ٍبوي ثۇٍطۇٌؽبْ ٔەضؼىٍەضٔي لىٍىفزىٓ ئىٍگىطى چەوٍۀگەْ ٔەضؼىٍەضزىٓ لوي ئۈظۈـي وېطەن.
چۈٔىي ظىَبٕٔىڭ ئبٌسىٕي ئېٍىؿ ِۀپەئەرٕي لوٌؽب وەٌزۈضۈـٕىڭ ئبٌسىسا رۇضىسۇ .ئىؽالَ زىٕي
ئىٕؽبٔال ضؼب ثىط ٔەضؼىٕي ھبضاَ لىٍؽبْ ثوٌؽب ،ئۇٔىڭسىٓ ٍبذفىطاق ثىط ٔەضؼىٕي ھبالي لىٍىپ
ثەضزىِ .بٔب ثۇ ئىؽالَ زىٕىٕىڭ وەڭچىٍٍىىيٍ ،بذفىٍىمي ،ھىساٍەد ۋە ضەھّەرٕي ئىطازە
لىٍؽبٍٔىمىسۇض.
-4421عۇئبي :ؽەسىئەجحە ھۆوۈِي ثبٍبْ لىٍىّٕىغبْ ٔەسعىٍەس ۋە ئىؾالس ئەعٍىذە،
ِۇثبھّۇ ٍبوي ھبساِّۇ؟
ئىؽالَ ئبٌىٍّىطى ـەضىئەرزە زەٌىً  -پبوىذ وەٌّىگەْ ِەؼىٍىٍەض ِۇثبھّۇ ٍبوي چەوٍۀگۀّۇ؟
زەپ ،ئىعزۀسى.
ثىط ثۆٌۈن ئبٌىّالض :ثەظى ِۇئزەظىٍە ۋە لبظى ئەثۇ ٍەئال :ئەؼٍىسە چەوٍىٕىؿ زەپ لبضىسى.
ھۀەـي ،ـبـىئي ،ھۀجەٌي ،ظاھىطى عۇِھۇض ئۆٌىّبٌىطى ۋە ثىط ثۆٌۈن ِۇئزەظىٍىٍەضٔ :ەضؼىٍەض
ئەؼٍىسە ِۇثبھ ،زەپ لبضاـزي .زېّەن ،ـەضىئەرزە ھۆوّي ثبٍبْ لىٍىّٕىؽبْ (ٍەْ ؼۇوۇد
لىٍىٕؽبْ) ٔەضؼىٍەض ِەٍٍي ٔەضؼىٍەض ثوٌؽۇْ ٍبوي ئىفالض ثوٌؽۇْ ِۇثبھ ۋە ھبالٌسۇض .چۈٔىي ثۇ
ٔەضؼىٍەض ئەؼٍىسە ھبضاَ ئەِەغ .ئبٌالھٕىڭ « :ظۆضۈضىَەد ثوٌّىؽ ۇچە ٍېَىؿ ھبضاَ لىٍىٕؽبْ
ٔەضؼىٍەضٔي اﷲ ؼىٍەضگە ئوچۇق ثبٍبْ لىٍؽبْ رۇضؼب ،اﷲ ٔىڭ ئىؽّي ئېَزىٍىپ ثوؼۇظالٔؽبْ
ھبٍۋأالضٔي ٔېّىفمب ٍېّەٍؽىٍەض؟ ٔۇضؼۇْ وىفىٍەض ٔەپؽي ذبھىفىؽب ئەگىفىپ ،ثىٍّەؼزىٓ،
(ثبـمىالضٔي) ھەلىمەرەْ ئبظزۇضىسۇ ،ـۈثھىؽىعوي ،ؼېٕىڭ پەضۋەضزىگبضىڭ (ـەضئي زەٌىٍؽىع
ھبالي ،ھبضاَ زەپ) ھەززىسىٓ ئبـمۇچىالضٔي ئوثساْ ثىٍىسۇ» (ئۀئبَ ؼۈضىؽي - 119 ،ئبٍەد).
زېگەْ ؼۆظى ئوِۇِىسۇض.
ئىجبزەد ِەؼىٍٍىطى ذبٌىػ زىٕي ؼۈپەرىە ئىگە ثوٌؽبٍٔىمي ئۈچۈْ ،ئبٌالھ ضاظى ثوٌىسىؽبْ
ٔەضؼىسىٓ ثبـمىؽي ٍوٌؽب لوٍۇٌّبٍسۇ ،ثوٌّىؽب ثىسئەد زەپ لبضىٍىسۇ .ـۇٔىڭ ئۈچۈْ
ئبٌىٍّىطىّىع ثۇ پىمھي لبئىسىٕي لبضاض لىٍىفمبْ« ئىجبزەد ئبٌالھٕىڭ ـەضىئىزي ثوٍىچە ٍوٌؽب
لوٍۇٌىسۇ ،ثىط ئبزەد ئبٌالھ ھبضاَ لىٍّىؽب ھبضاَ ثوٌّبٍسۇ».
-4425عۇئبي :ئىغالَ دىٕىذىىي ئبعبٍٔىك ۋە وەڭچىٍٍىه پشىٕغىپي
ئىؽالَ ـەضىئىزىسە ئبؼبؼٍىك ۋە وەؼىىٓ ئوِۇِي پطىٕؽىپٍەضٔىڭ ثىطىؽي :ئبؼبٔالـزۇضۇؾ،
وەڭچىٍٍىه لىٍىؿ ،رەڭپۇڭ ھبٌەرٕي ؼبلالؾ ،ـەضئي ھۆوۈٍِەضزە ِ -ەٍٍي ـەضىئەرزە ئوچۇق
زەٌىً وەٌگەْ ثوٌؽۇْ ٍبوي ئبٌىّالضٔىڭ ئىغزىھبزى وۆظ لبضىفي ثوٌؽۇْ  -ئېؽىطچىٍىمٕي
وۆرۈضۋىزىفزۇض.
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ئىؽالَ ـەضىئىزىٕىڭ ذۇؼۇؼَىزي ،ـەضئي ھۆوۈٍِەضزىٓ لىَىٕچٍىمٕي ثبٔب لىٍىپ ٍۈظ
ئۆضۈِەؼٍىىي ئۈچۈْ وەڭچىٍٍىه لىٍىؿ ۋە وىفٍەضگە ئىٍٍىك ِۇئبِىٍە لىٍىفزۇض .ئىؽالَ
ـەضىئىزي ِۇـۇ ذۇؼۇؼىَەرٍىطى ثىٍەْ ئىٕؽبٕٔىڭ ربلىزىگە ِۇٔبؼىپ وەٌّەٍسىؽبْ ئېؽىط
ھۆوۈٍِەضٔي ٍوٌؽب لوٍىسىؽبْ لبٔۇْ ۋە ؼبِبۋى ـەضىئە رٍەضزىٓ ئبالھىسەِ .ەؼىٍەْ رەۋثە لىٍىؿ ۋە
ذبربٌىمزىٓ لۇرۇٌۇؾ ئۈچۈْ ئۆظىٕي ئۆٌزۈضۋىٍىفمب ئوذفبؾ...
ئىؽالَ زىٕىٕىڭ ئبؼبٔچىٍىك پىطىٕؽىپي ئىجبزەد ئىفٍىطى ثىٍۀال چەوٍىٕىپ لبٌّبٍسۇ.
ثەٌىي ِەزۀي ئىفالض ،ـەذىؽي لىٍّىفالض ،عىٕبٍي عبظاالض ۋە ؼود ھۆوۈٍِىطىٕىّۇ ئۆظ ئىچىگە
ئبٌىسۇ .ئەگەض ثىع ـەضئي ھۆوۈٍِەضٔي رەوفۈضۈپ وۆضؼەن ئېؽىطچىٍىمىٕي وۆرۈضۋېىزىؿ
وۆضٔۈـٍىطى ئوچۇق ئبـىبضا وۆضۈٔىسۇ .ئبٌالھ لۇضئبٔسا ِۇٔساق زەٍسۇ « :ضاِىعاْ ئېَىسا لۇضئبْ ٔبظىً
ثوٌۇـمب ثبـٍىسى ،لۇضئبْ ئىٕؽبٔالضؼب ٍېزەوچىسۇض ،ھىساٍەد لىٍؽۇچي ۋە ھەق ثىٍەْ ٔبھەلٕي
ئبٍطىؽۇچي ضوـەْ ئبٍەرٍەضزۇض ،ؼىٍەضزىٓ وىّىي ضاِىعاْ ئېَىسا ھبظىط ثوٌؽب ضاِىعاْ ضوظىؽىٕي
رۇرؽۇْ؛ وىّىي وېؽەي ٍبوي ؼەپەض ئۈؼزىسە (ٍۀي ِۇؼبپىط) ثوٌۇپ (رۇرّىؽبْ ثوٌؽب ،رۇرّىؽبْ
وۈٍٔەض ئۈچۈْ) ثبـمب وۈٍٔەضزە رۇرؽۇْ .اﷲ ؼىٍەضگە ئبؼبٍٔىمٕي ذبالٍسۇ ،رەؼٍىىٕي ذبٌىّبٍسۇ،
(ئبؼعىڭالض ئوچۇق ٍۈضگەْ وۈٍٔەضٔىڭ لبظاؼىٕي لىٍىؿ ثىٍەْ ضاِىعاْ ضوظىؽىٕىڭ) ؼبٔىٕي
روٌسۇضـۇڭالضٔي ،ؼىٍەضٔي ھىساٍەد لىٍؽبٍٔىمىؽب اﷲ ٔي ئۇٌۇؼٍىفىڭالضٔي( ،ئۇٔىڭ ئىٕئبٍِىطىؽب)
ـۈوۈض لىٍىفىڭالضٔي ذبالٍسۇ » (ثەلەضە ؼۈضىؽي - 185 ،ئبٍەد).
« اﷲ ھېچىىّٕي ربلىزي ٍەرّەٍسىؽبْ ئىفمب رەوٍىپ لىٍّبٍسۇ .وىفىٕىڭ لىٍؽبْ ٍبذفىٍىمي
(ٔىڭ ؼبۋاثي) ئۆظىگىسۇضٍ ،بِبٍٔىمي (ٔىڭ عبظاؼي) ِۇ ئۆظىگىسۇض( .ئۇالض) پەضۋەضزىگبضىّىع! ئەگەض
ثىع ئۇٔزۇؼبق ٍبوي ذبربالـؽبق (ٍۀي ثىع ئۇٔزۇؾ ٍبوي ؼەۋۀٍىه ؼەۋەثىسىٓ ئەِطىڭٕي روٌۇق
ئوضۇٍٔىَبٌّىؽبق) ،ثىعٔي عبظاؼب ربضرّىؽىٓ .پەضۋەضزىگبضىّىع! ثىعزىٓ ئىٍگىطىىىٍەضگە
ٍۈوٍىگىٕىڭگە ئوذفبؾ ،ثىعگە ئېؽىط ٍۈن ٍۈوٍىّىگىٓ (ٍۀي ثىعٔي لىَىٓ ئىفالضؼب رەوٍىپ
لىٍّىؽىٓ) ،پەضۋەضزىگبضىّىع! وۈچىّىع ٍەرّەٍسىؽبْ ٔەضؼىٕي ثىعگە ئبضرّىؽىٓ ،ثىعٔي
وەچۈضگىٓ ،ثىعگە ِەؼپىطەد لىٍؽىٓ ،ثىعگە ضەھىُ لىٍؽىٓ ،ؼەْ ثىعٔىڭ ئىگىّىعؼەْ ،وبپىط
لەۋِگە لبضـي ثىعگە ٍبضزەَ ثەضگىٓ ،زەٍسۇ » (ثەلەضە ؼۈضىؽي -286 ،ئبٍەد).
ئبئىفە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھبٔىڭ ِۇٔساق زېگۀٍىىي ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ
ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ئىىىي ئىفٕىڭ ثىطىٕي ربٌالـزب گۇٔبھ ثوٌّبٍسىؽبٔال ثوٌؽب ،ئەڭ ئبؼىٕىٕي
ربٌالٍززي گۇٔبھ ثوٌىسىؽبْ ثوٌؽب ،ئۇٔىڭسىٓ ھەِّىسىٓ ثەن ٍىطاق رۇضارزي .پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ
ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ئۆظى ئۈچۈْ ئۆچ ئېٍىپ ثبلمبْ ئەِەغ ،پەلەد اٌٍۀىڭ چەوٍىّىؽي زەپؽۀسە
لىٍىٕؽىال ،ئۇ ئىفزب اٌٍە ئۈچۈْ ئۆچ ئبالرزي( .ثۇذبضى)3561 :
ئەثۇ ثۇضزەزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ئەثۇ ِۇؼب
ثىٍەْ ِۇئبظ ئىجٕي عەثەٌٕي ٍەِۀگە ئەۋەرزيٍ .ەِەْ ئىىىي ضاٍؤؽب ثۆٌۈٔگەچىە ،ئىىىىؽىٕي
ئبٍطىُ ئبٍطىُ ضاٍؤؽب ئەۋەرىۀىسى .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئۇالضؼب :ئبؼبٔالـزۇضۇڭالضوي،
رەؼٍەـزۈضۈپ لوٍّبڭالض .وىفىٍەضگە ذۇؾ ثېفبضەد ثېطىڭالض ،ئۇالضٔي لبچۇضۇپ لوٍّبڭالض زەپ
ربپىٍىسى.
(ثۇذبضى)4342 :
ئىؽالَ ِەعجۇضىَەرٍىطىٕىڭ رؤۇـٍۇق ثوٌؽىٕىسىٓ ثبـمب ثىط ئىفزب ِۇـەلمەرٕىڭ
ثوٌّبٍسىؽبٍٔىمي روؼطىؽىسا ئىؽالَ ئبٌىٍّىطى ئورزۇضؼىسا ئىغّب ثبض.
-4428عۇئبي :ؽەسئي ِەججۇسىَەجٍەسدە وىؾٍەسدىٓ ئېغىشچىٍىمٕىڭ وۆجۈسۈٌۈپ
وىحىؾىذىىي عەۋەة
ٍ .1وٌسىٓ روذزبپ لبٌّبؼٍىك ،ئىجبزەرٕي ٍبِبْ وۆضِەؼٍىه ۋە ـەضئي ِەعجۇضىَەرٍەضٔي
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ٍبلزۇضِبً لبٌّبؼٍىمي ئۈچۈٔسۇض.
 .2ثىط ئبزەِگە رۈضٌۈن ۋەظىپىٍەضٔىڭ لىؽزىٍىپ وەٌگەْ ۋالزىسا وەِچىٍٍىه لىٍىفسىٓ
ئۀؽىطەـزۇض.
-4481عۇئبي :ئىؼ ھەسىىەجٍەسدە ٔوسِبي ۋە جەڭپۇڭ ٍوٌٕي جۇجۇػ
ئىؽالَ زىٕي ئىزبئەد ئىفالضزا ٔوضِبٌٍىك ،ئبٌالھمب ٍېمىٕچٍىك لىٍىسىؽبْ ئىفالضزا رەڭپۇڭٍۇق
پطىٕؽىپىٕي ئبؼبغ لىٍىسۇ .چۈٔىي ئبٌالھٕىڭ پەضِبٔىؽب ثوٍؽۇٔۇـٕىڭ ئۆظى ِەلؽەد ئەِەغ،
چۈٔىي ئبٌالھمب ئىزبئەد لىٍىؿ پبٍسا ثەضِەٍسۇ ٍبوي گۇٔبھ لىٍىؿ ظىَبْ ثەضِەٍسۇ .ئىجبزەد
زېگەْ لەٌىجٕي ئىؽالھ لىٍىسىؽبْ ۋاؼزە ۋە رەضثىَە ئۇؼۇٌىسۇض .ھەلىمي ِەلؽەد :وىفٍەضٔي
ثەذزٍىه لىٍىؿ ،ظېّىٕٕي گۈٌٍۀسۈضۈؾ ،ئەِەي لىٍىؿٍ ،بذفي ھبٍبد ،ئبٌالھٕي رؤۇؾ ۋە
ئىٕؽبٔىَەد وۆپچىٍىىي رۈظۈِىٕي رىٕىچ ئبؼبؼزب ھىّبٍە لىٍىؿ ...رۇض.
ـۇٔىڭ ئۈچۈْ ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ثۇ پطىٕؽىپٕي ؼبھبثىٍىطىگە
رەوىزٍەٍسۇ ،ئۇالضٔي ئىجبزەد ٔ -بِبظ ۋە ضاِىعاْ  -ئىفٍىطىسا چېىىسىٓ ئبـۇضۋېزىفزىٓ ۋە ئبٌالھ
ھبالي لىٍىپ ثەضگەْ ٍبذفي ٔەضؼىٍەضٔي لوثۇي لىٍّبؼٍىمزىٓ چەوٍەٍسۇ.
ئبئىفە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب ِۇٔساق زەٍسۇ :پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ ثىط
ثوضىؽي ثوٌۇپ ،ئۇٔىڭ ثىٍەْ وېچىؽي وىچىىىىٕە ثىط ھۇعطا ٍبؼبٍززي  -زە ،ثىط رەضىپىسە ٔبِبظ
ئولۇٍززي ،وۈٔسۈظ ى ٍېَىپ ئۈؼزىسە ئوٌزۇضارزي .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ،وىفىٍەض پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ
ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِگە ئىمزىسا لىٍىپ ٔبِبظ ئولۇؾ ئۈچۈْ رەضەپ  -رەضەپزىٓ وېٍىفىە ثبـالٍززي،
ئۇالضٔىڭ ؼبٔي وۈٔسىٓ  -وۈٔگە وۆپەٍگىٍي رۇضزى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ،پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ ئۇالضؼب :ئي ذبالٍىك ! ربلىزىڭالض ٍېزىسىؽبْ ئىفٕي لىٍىڭالض ،ؼىٍەض ظېطىىّىگۈچە اٌٍە
ھەضگىع ظېطىىّەٍسۇ .اٌٍە ربئبالؼب ئىفالضٔىڭ ئەڭ ؼۆٍۈٍِۈوي ئبظ ثوٌؽىّۇ ئۈظۈٌّەً زاۋاَ
لىٍؽىٕىسۇض ،زېسى( .ثۇذبضى)5861 :
-4487عۇئبي :ئىغالَ ؽەسىئىحىٕىڭ ئوِۇى ِەلغەجٍىشى ۋە ئۆصگەسِەط پشىٕغىپٍىشى
ئېؽىطچىٍىك ،ظەضەض ۋە ِۇـەلمەرٕي وۆرۈضۋىزىؿ پطىٕؽىپي ،ئىزبئەرزە ٔوضِبي ثوٌۇؾ
پطىٕؽىپيِ ،ۀپەئەرٕي ھىّبٍە لىٍىؿ پطىٕؽىپي ،ئبزاٌەرٕي ئەِەٌىَەرىە ئبـۇضۇؾ پطىٕؽىپي
ئىؽالَ ـەضىئىزىٕىڭ ئوِۇِ ي ِەلؽەرٍىطى ۋە ئۆظگەضِەغ پطىٕؽىپٍىطىسۇض.
-4484عۇئبي :ئىغالَ ؽەسىئىحىٕىڭ ِەلغەجٍىشى
ئىؽالَ ـەضىئىزي ـەذػ ۋە ووٌٍىىزىپٕي ثەذزٍىه لىٍىفٕي ،رۈظۈِٕي ھىّبٍە لىٍىفٕي ۋە
زۇَٔبٔي ثبضٌىك ۋاؼزىالض ثىٍەْ ِەزۀىَەرٕىڭ ٍولۇضى پەٌٍىؽىگە ٍەرىۈظۈـٕي ِەلؽەد لىٍىسۇ.
ـۇٔىڭ ئۈچۈْ ئىؽالَ زەۋىزي وىفٍەض ئۈچۈْ ضەھّەرزۇض.
-4483عۇئبي :ئىغالَ ؽەسىئىحىٕىڭ ئوِوِي پىشىٕغىپٍىشى
 .1ئىؽالَ زىٕي ئېؽىطٌىمٕي وۆرۈضۋېزىؿ ،ظىَبٕٔي ِۇزاپىئە لىٍىؿ ،ئبزاٌەد ۋە ِەؼٍىھەد
ثىٍەْ ئىؿ لىٍىفٕىڭ ۋاعىجٍىمي ...ؼب ئوذفبؾ ئۆظگەضِەغ پطىٕؽپالضٔي ٍوٌؽب لوٍؽبْ.
 .2ئىؽالَ زىٕي  -عبِبئەرٕىڭ ٍبذفىٍىك ِۀجەؼي ثوٌۇـي ئۈچۈْ  -ـەذؽٕي ِۇوەِّەي
رەضثىٍَەؾ پطىٕؽىپىٕي ٍوٌؽب لوٍسى ،چۈٔىي ـەذػ ئىؽالھ ثوٌؽب ،عبِبئەد ئىؽالھ ثوٌىسۇ.
 . 3ئىؽالَ ـەضىئىزي ھۆوۈٍِىطىسە وىفٍەضٔىڭ زۇَٔب ۋە ئبذىطەرٍىه ِۀپەئەرىٕي لوؼساؾ
پطىٕؽىپىٕي ئبؼبغ لىٍسى .ئبٌالھ ِۇٔساق زەٍسۇ:
«ئي ِۆِىٍٕەض! (ؼى ٍەض ربھبضەرؽىع ثوٌۇپ) ٔبِبظ (ئولۇِبلچي ثوٌۇپ) رۇضؼىٕىڭالضزا،
ٍۈظۈڭالضٔي ٍۇٍۇڭالض ،لوٌۇڭالضٔي عەٍٕىىىڭالض ثىٍەْ لوـۇپ ٍۇٍۇڭالض ،ثېفىڭالضؼب ِەؼھي
لىٍىڭالض ،پۇرۇڭالضٔي ئوـۇلۇڭالض ثىٍەْ لوـۇپ ٍۇٍۇڭالض ،ئەگەض عۇٔۇپ ثوٌؽبڭالض پبوٍىٕىڭالض
(ٍۀي ؼۇؼٍي لىٍىڭالض) ،ئ ەگەض وېؽەي ثوٌؽبڭالض (ؼۇ ظىَبْ لىٍىسىؽبْ ثوٌؽب)ٍ ،بوي ؼەپەض
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ئۈؼزىسە ثوٌۇپ (ؼۇ ربپبٌّىؽبڭالض)ٍ ،بوي ؼىٍەضٔىڭ ثىطؼىڭالض ھبعەرربٔىسىٓ وەٌگەْ (ٍۀي
ربھبضەد ؼۇٔسۇضؼبْ) ثوٌؽبڭالضٍ ،بوي ئبٍبٌٍىطىڭالض ثىٍەْ ٍېمىٕچىٍىك لىٍؽبٔسىٓ وېَىٓ (ؼۇؼٍي
ربھبضەد ئۈچۈْ) ؼۇ ربپبٌ ّىؽبڭالض ،پبن رۇپطالزب رەٍەِّۇَ لىٍىڭالض ،ئۇٔىڭ ثىٍەْ ٍۈظۈڭالضؼب،
لوٌۇڭالضؼب ِەؼھي لىٍىڭالض ،اﷲ ؼىٍەضگە ِۇـەلمەرٕي ذبٌىّبٍسۇٌ ،ېىىٓ اﷲ ـۈوۈض لىٍىفىڭالض
ئۈچۈْ ؼىٍەضٔي پبن لىٍىفٕي( ،ئىؽالَ ـەضىئىزىٕي ثبٍبْ لىٍىؿ ثىٍەْ) ٔېّىزىٕي ؼىٍەضگە
ربِبِالـٕي ذبالٍسۇ » (ِبئىسە ؼۈضىؽي- 6 ،ئبٍەد).
 .4ئىؽالَ زىٕي وىفٍەضٔىڭ ِۀپەئەرىٕي ئبؼبغ لىٍؽبٍٔىمزىٓ ظىَبٍٔىكٍ ،بِبٍٔىك ۋە پبؼبرٍىك
رەضەپٍىطىٕي ھبضاَ لىٍسى ...ئىؽالَ ـەضىئىزي زاۋاٍِىك ئوِۇِٕىڭ ِۀپەئەرىٕي ـەذؽي ِۀپەئەد
ئۈؼزىسە لوٍسى...
 .5ئىؽالَ ـەضىئىزي ثبضٌىك ھۆوۈٍِەضٔي و ىفٍەضٔىڭ ِۀپەئەري ئۈچۈْ ٍوٌؽب لوٍسى،
ِەؼىٍەِْ ،ەٌۇَ ِۇززەرىىچە پۇي لەضظ ئېٍىفٕي ضۇذؽەد لىٍسى ۋە ِۇـۇ ـەوىٍسە پۇٌٕي
ؼېزىفزىٓ چەوٍىسىٌ .ېىىٓ ئىؽالَ ـەضىئىزي رەضەلمىَبد ئبِىٍي ۋە ِۀپەئەرٕىڭ ـەوٍىٕىڭ
ئۆظگىطىفىسىٓ ؼبپىً لبٌّىسى .ـۇٔىڭ ئۈچۈْ ئىؽالَ« :ظاِبٔالضٔىڭ ئۆظگىطىفي ثىٍەْ
ھۆوۈٍِەضٔىڭ ئۆظگىطىفي» زېگەْ پطىٕؽىپٕي ثىىىززيٍ .ۀي لىَبغِ ،ەؼٍەھەد ( ِۀپەئەد)
رىٓ ئىجبضەد ئىغزىھبزى ھۆوۈٍِەض ئۆظگىطىسۇ.
-4482عۇئبي :ئىغالَ دىٕىذىىي ثەػ صۆسۈسىَەت
ئىؽالَ زىٕي ثەؾ ظۆضۈضىَبد« زىٓ ،عبْ ،ئەلىً ،ئبثطوً ۋە ِبي» ٔي لوؼساؾ ئۈؼزىگە
لۇضۇٌسى.
-4488عۇئبي :ئىغالَ دىٕىذىىي ثەػ صۆسۈسىَەجٕي لوغذاؽٕىڭ ئەھّىَىحىذىىي ئۈچ
دەسىجە
ثىطىٕچي :ظۆضۈضىَبد ٍ :ۀي وىفٍەضٔىڭ زىٕي ۋە زۇَٔبٌىك ھبٍبري ربٍىٕىسىؽبْ ِەؼىٍىسۇض،
ٍۀي ثۇ ظۆضۈضىَەد ثوٌّبً لبٌؽب ،زۇَٔبزا ھبٍبد رەؼىطگە ئۇچطاٍسۇٔ ،ىئّەرٍەض ظاٍب ثوٌىسۇ ۋە
ئبذىطەرزە عبظا چۈـىسۇ.
ئىىىىٕچي :ھبعىَبد :ئېؽىطچىٍىمٕي وۆرۈضۋىزىؿ ۋە ِۇـەلمەرٕي روؼۇپ لېٍىؿ ئۈچۈْ
وىفٍەض ِۇھزبط ثوٌىسىؽبْ ئىفالضزۇض .ھبعىَبد ٍولبپ وېزىپ لبٌؽب ھبٍبد رەؼىطگە ئۇچىطِبٍسۇ،
ٌېىىٓ وىفٍەض لىَىٕچىٍىممب ٍوٌۇلۇپ لبٌىسۇ.
ئۈچىٕچي :رەھ ؽىٕىَبدٍ :ۀي ئبزەِگەضچىٍىه ۋە گۈظەي ئەذالق رەلەظظا لىٍىسىؽبْ
ئىفالضزۇض .رەھؽىٕىَبد ئىجبزەدِ ،ۇئبِىٍە ،ئبزەد ۋە عبظاالضٔي ئۆظ ئىچىگە ئبٌىسۇ.
-4488عۇئبي :صۆسۈسىَەت ۋە ِۀپەئەجٕىڭ ئبسعىذىىي پەسق
ظۆضۈضىَەدِ :ۇھزبعٍىك زەضعىؽي ئەڭ ٍولۇضى زەضعىگە ٍېزىپ ،ئىٕؽبٕٔىڭ عېٕيِ ،ېٍي ۋە
ـۇٔىڭؽب ئوذفبؾ ٔەضؼٍىطىگە ئېؽىط ذەرەض ٍەرىۈظىسىؽبْ ئىفزۇض.
ِۀپەئەد :ئوِۇِي ثوٌۇپِ ،ۀپەئەرٕي لوٌؽب وەٌزۈضۈؾ ٍبوي ظىَبٕٔىڭ ئبٌسىٕي ئېٍىؿ
زېّەوزۇض .ئۇ ـەضئي ئىؽزىالھ( ئبربٌؽۇ) زا  :ذەٌمٍەضزىٓ ظىَبٕٔي روؼۇپ لېٍىؿ ثىٍەْ،
ـەضىئەرٕىڭ ِەلؽىزىٕي لوؼساؾ ،زەپ ئبرىٍىسۇ .ئىٕؽبٔالضٔىڭ زىٕي ،عبٍٔىطى ،ئبثطوٍي ،ئەلٍي
ۋە ِبٌٍىطىٕي لوؼساؾ ئۈچۈْ ـەضىئەد ئىٕؽبٔالضؼب ِەلؽەد لىٍؽبْ ِۀپەئەرزۇضِ ".ۀپەئەد
ظۆضۈضىَەد ،ھبعىَبد ۋە رەھؽٕىَبد رۈضٌىطىٕىڭ ھەِّؽىىٕي ئۆظ ئىچىگە ئبٌىسۇ .ظۆضۈضىَەد ثوٌؽب
ثىطىٕچي زەضىغە ثىٍەْ چەوٍىٕىسۇ.
-4481عۇئبي :صۆسۈسىَەت پشىٕغىپىٕي ئىغپبجالٍذىغبْ ئبٌحە ئبٍەت
 «.1اﷲ ؼىٍەضگە ئۆظى ئۆٌۈپ لبٌؽبْ ھبٍۋإٔي ،لبٕٔي ،چوـمب گۆـىٕي ،اﷲ زىٓ ؼەٍطىَٕىڭ (ٍۀي
ثۇرالضٔىڭ) ٔبِي ئېَزىٍىپ ثوؼۇظالٔؽبْ ھبٍۋإٔي ٍېَىفٕي ھبضاَ لىٍسى.وىّىي ئۆظ ئىرزىَبضىچە

594

www.uyghurmuslim.com www.fb.com/uighurawazi uighurawazi@yahoo.com
ئەِەغ ،ئىالعىؽىعٌىمزىٓ (ٍۇلىطىمي ھبضاَ لىٍىٕؽبْ ٔەضؼىٍەضزىٓ) ھبٍبرىٕي ؼبلالپ لبٌؽۇزەن
ٍېؽە ،ئۇٔىڭؽب ھېچ گۇٔبھ ثوٌّبٍسۇ .ھەلىمەرەْ اﷲ ٔبھبٍىزي ِەؼپىطەد لىٍؽۇچىسۇضٔ ،بھبٍىزي
ِېھطىجبٔسۇض » (ثەلەضە ؼۈضىؽي - 173 ،ئبٍەد).
 «.2ؼىٍەضگە ئۆظى ئۆٌۈپ لبٌؽبْ ھبٍۋاْ ،لبْ ،چوـمب گۆـي ،اﷲ زىٓ ؼەٍطىَٕىڭ(ٍۀي
ثۇرالضٔىڭ)ٔبِي رىٍؽب ئېٍىٕىپ ثوؼۇظالٔؽبْ ھبٍۋاْ ،ثوؼۇپ ئۆٌزۈضۈٌگەْ ھبٍۋاْ ،ئۇضۇپ
ئۆٌزۈضۈٌگەْ ھبٍۋاْ( ،ئېگىعزىٓ) ٍىمىٍىپ ئۆٌگەْ ھبٍۋاْ ،ھبٍۋأالض (رەضىپىسىٓ ئۈؼۈپ)
ئۆٌزۈضۈٌگەْ ھبٍۋاٍْ ،ىطرمۇچ ھبٍۋأالض ٍېطىپ ئۆٌزۈضۈپ ٍېگەْ ھبٍ ۋاْ(ٔىڭ گۆـىٕي ٍېَىؿ)ھبضاَ
لىٍىٕسىٌ .ېىىٓ(ٍۇلىطىمي ثەؾ رۈضٌۈن ھبٍۋأسىٓ عېٕي چىمّىؽبْ چبؼسا)ثوؼۇظٌىؽبٍٔىطىڭالض
ھبالي ثوٌىسۇ ھەِسە ثۇرالضؼب ئېٍىپ ثېطىٍىپ ئۇٔىڭ ٍېٕىسا ثوؼۇظالٔؽبْ ھبٍۋأالض ھبضاَ لىٍىٕسى.
ئەظالَ(ٍۀي عبھىٍىَەد زەۋضىسە پبي ئۈچۈْ ئىفٍىزىسىؽبْ ئۈچ پبضچە ٍبؼبچ)ثىٍەْ پبي ؼېٍىفىڭالض
ھبضاَ لىٍىٕسى ،ثۇ گۇٔبھزۇض ،وبپىطالض ثۈگۈْ ؼىٍەضٔىڭ زىٕىڭالض (ٔي ٍولىزىؿ)زىٓ ئۈِىسىٕي
ئۈظزى ،ئۇالضزىٓ لوضلّبڭالضِ ،ۀسىٓ لوضلۇڭالض .ثۈگۈْ ؼىٍەضٔىڭ زىٕىڭالضٔي پۈرۈْ لىٍسىُ،
ؼىٍەضگە ٔېّىزىّٕي ربِبٍِىسىُ ،ئىؽالَ زىٕىٕي ؼىٍەضٔىڭ زىٕىڭالض ثوٌۇـمب ربٌٍىسىُ ،وىّىي
ئبچٍىمزب ،ئىالعؽىعٌىمزىٓ ،گۇٔبھٕي ِەلؽەد لىٍّبؼزىٓ (ھبضاَ لىٍىٕؽبْ ٔەضؼىٍەضٔي ٍېؽە گۇٔبھ
ثوٌّبٍسۇ) اﷲ ِەؼپىطەد لىٍؽۇچىسۇض ،ثۀسىٍىطىگە ٔبھبٍىزي ِېھطىجبٔسۇض» (ِبئىسە ؼۈضىؽي- 3 ،
ئبٍەد)
( «.3ئي ِۇھەِّەز! ِەوىە وۇـفبضٌىطىؽب) ئېَزمىٕىي ،ؼبڭب ۋەھىٌ لىٍىٕؽبْ ئەھىبِالض ئىچىسە،
ئۆظى ئۆٌۈپ لبٌؽبْ ٔەضؼە ٍبوي ئېمىپ چىممبْ لبْ ۋە ٍبوي چوـمب گۆـي (چوـمب ٔىغىػ
ٍېّەوٍىىٍەضگە ئبزەرٍۀگۀٍىىي ئۈچۈْ چوـمب گۆـي پبؼىىٕىسۇض) ۋە اﷲ زىٓ ؼەٍطىَٕىڭ
ئىؽّي ئېَزىٍىپ ثوؼۇظالٔؽبْ گۇٔبھ ِبٌسىٓ ؼەٍطىَ ٕي ھەضلبٔساق ئبزەَ ئۈچۈْ ھبضاَ وۆضِەٍّەْ.
وىّىي ئۇالضزىٓ (ٍۀي ٍۇلىطىمي ھبضاَ لىٍىٕؽبْ ٔەضؼىٍەضزىٓ) ٔب ئىالط ۋە ئىرزىَبضؼىع ھبٌسا
ھبٍبرىٕي ؼبلالپ لبٌؽۇزەن ٍېؽە (ھېچ گۇٔبھ ثوٌّبٍسۇ) ،چۈٔىي پەضۋەضزىگبضىڭ ِەؼپىطەد
لىٍؽۇچىسۇض( ،ثۀسىٍىطىگە) ِېھطىجبٔسۇض » (ئۀئبَ ؼۈضىؽي - 145 ،ئبٍەد).
 «.4اٌٍە ؼىٍەضگە ئۆظى ئۆٌۈپ لبٌؽبْ ھبٍۋإٔي ،لبٕٔي ،چوـمب گۆـىٕي ،اٌٍەزىٓ ؼەٍطىَٕىڭ
(ٍۀي ثۇرالضٔىڭ) ٔبِي ئېَزىٍىپ ثوؼۇظالٔؽبْ ھبٍۋإٔي ٍېَىفٕي ھبضاَ لىٍسى .وىّىي
ئرزىَبضىَچە ئەِەغ ،ئىالعىؽىعٌىمزىٓ (ٍۇلىطىمي ھبضاَ لىٍىٕؽبْ ٔەضؼىٍەضزىٓ) ھبٍبرىٕي ؼبلالپ
لبٌؽۇزەن ِىمساضزا (ٍېؽە) اٌٍە (ئۇٔي) ِەؼپىطەد لىٍؽۇچىسۇض( ،ئۇٔىڭؽب) وۆٍۈٔگۈچىسۇض » (ٔەھً
ؼۈضىؽي - 115 ،ئبٍەد).
 « .5ظۆضۈضىَەد ثوٌّىؽىچە ٍېَىؿ ھبضاَ لىٍىٕؽبْ ٔەضؼىٍەضٔي اﷲ ؼىٍەضگە ئوچۇق ثبٍبْ
لىٍؽبْ رۇضؼب ،اﷲٔىڭ ئىؽّي ئېَزىٍىپ ثوؼۇظالٔؽ بْ ھبٍۋأالضٔي ٔېّىفمب ٍېّەٍؽىٍەض؟» (ئۀئبَ
ؼۈضىؽي - 119 ،ئبٍەد).
 «.6وىّىي اٌٍەؼب ئىّبْ ئېَزمبٔسىٓ وېَىٓ ئىّبٔىسىٓ ٍېٕىۋاٌؽب - ،لەٌجي ئىّبْ ثىٍەْ
ِۇؼزەھىەَ رۇضؼىّۇ ِەعجۇضالؾ ئبؼزىسا (ئبؼعىسىال) ئىّبٔسىٓ ٍبٔؽبٍٔىمىٕي ثىٍسۈضگۀٍەض
ثۇٔىڭسىٓ ِۇؼزەؼٕب --وۇـطى ث ىٍەْ وۆڭٍي ئبظازە ثوٌؽب (ٍۀي ئىرزىَبضىٌ ٍوؼۇٔسا ِۇضرەز ثوٌؽبْ
ثوٌؽب) ،ئۇ اٌٍۀىڭ ؼەظىپىگە زۇچبض ثوٌىسۇ ۋە چوڭ ئبظاثمب لبٌىسۇ» (ٔەھً ؼۈضىؽي - 106 ،ئبٍەد) .
ثۇ ئبٍەرٍەض ھبضاَ لىٍىٕؽبْ ٍېّەوٍىىٍەضٔي ثبٍبْ لىٍؽبٍْ :ۀي  -زېڭىعٔىڭىىسىٓ ثبـمب  -ئۆظى
ئۆٌۈپ لبٌؽبْ ٔەضؼە ،رۆوۈٌگەْ لبْ ،چوـمب گۆـي ۋە ئبٌالھٕىڭ ؼەٍطى ئۈچۈْ ثوؼۇظالٔؽبْ
ٔەضؼىٍەض...
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-4485عۇئبي :ئۆٌۈن ٔەسعىٍەسٔىڭ صۆسۈسىَەت ئۈچۈْ ِۇثبھٍىمي جوغشىغىذا وەٌگەْ
ھەدىغٍەس
عبثىطزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕؽبْ ھەزىؽزە «:ثىط وەِجەؼەي ئبئىٍە ِەزىٕىٕىڭ ؼبٍٍىمىسا ٍبـبٍززي،
ئۇال ضٔىڭ ٍبوي ثبـمىالضٔىڭ ثىط رۆگىؽي ئۆٌۈپ لبٌؽبٔسا ،ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ
ئۇالضٔىڭ ئۇ ئۆٌۈپ لبٌؽبْ رۆگىٕي ٍېَفىگە ضۇذؽەد لىٍؽبْ .عبثىط زەٍسۇ :ئۇ ئبئىٍە ـۇ گۆـٕي
ثىط لىؿ ئۈچۈْ ؼبلالپ لبٌؽبٍْ .ۀە ثىط ضىۋاٍەرزە ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ئۇ
ئبزەِگە ":ؼېٕىڭ ئۇٔىڭسىٓ ثبـمب ٍېَىفىە ربٍبٔؽىسەن ٔەضؼەڭ ثبضِۇ؟ زەپ ؼوضىؽبٔسا ،ئۇ ئبزەَ:
ٍوق ئىسى ،زەپ عبۋاة ثەضگەْ ،ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ":ئۇٔسالزب ثېطىپ ،ـۇ
گۆـزىٓ ٍىگىٓ» زېگەْ (.ئىّبَ ئەھّەز ،ئەثۇزاۋۇز ۋە ثەٍھەلي ضىۋاٍەد لىٍىؽبْٔ ،ەٍٍۇٌئەۋربض - 8
روَ  - 150ثەرىە لبضاڭ).
ھەزىؽزىىي زەٌىًِ :ەعجۇض ثوٌۇپ لبٌؽبْ ئبزەَ ظۆضۈضىَەد ئۈچۈْ ئۆظى ئۆٌۈپ لبٌؽبْ
ٔەضؼىٕي ٍېؽە زۇضۇغ ثوٌىسۇ.
ۋالىس ٌەٍؽىسىٓ ضىۋاٍەد لىٍىؽبْ ثىط ھەزىؽزە « :ئۇ ،ئي ئبٌالھٕىڭ ضەؼۇٌي ،ثىع ثىط ظېّىٕسا
ئبچ لېٍىپ لبٌؽبق ،ئۆ ٌۈن ٔەضؼىٍەضزىٓ ٔېّە ھبالي ثوٌىسۇ؟ زەپ ؼوضىؽبٔسا ،ضەؼۇٌۇٌالھ
ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ :ؼەھەضزە ٔبـزىٍىك لىالٌّىؽبڭالض ،وەچزە ؼىعاٌىٕبٌّىؽبڭالض ۋە
ٍىگىسەن ثىط ٔەضؼە ربپبٌّىؽبڭالض ،لبٔساق لىٍؽبڭالض ثوٌىسۇ» زېگەْ( ئىّبَ ئەھّەز ِۇؼٕەزىسە
ضىۋاٍەد لىٍؽبْ) ھەز ىؽٕىڭ ِۀىؽي :ؼەھەضزە ٔبـزب لىٍؽىسەن ثىط ٔەضؼە ربپبٌّىؽبڭالض ٍبوي
وەچٍىه ثىط ٔەضؼە ئۇچىطربٌّىؽبڭالض ،ئۆٌۈن ٔەضؼىٍەض ؼىٍەض ئۈچۈْ ِۇثبھ ۋە ھبالي ثوٌىسۇ،
زېگەْ ثوٌىسۇ.
-4488عۇئبي :صۆسۈسىَەجٕي ئىپبدىٍەپ ٍېّەوٍىه ،ئوۋچىٍىك لىٍىؼ ۋە ثوغۇصالٔغبْ
ٔەسعىٍەس ھەلمىذە وەٌگەْ ھەدىغٍەس
ئەززى ئىجىٕي ھبرەِسىٓ ضىۋاٍەد لىٍىؽبٔؽبْ ثىط ھەزىؽزە ،ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ «:ؼەْ ثىط ئوۋ ئىزي ٍبوي ثۈضوۈرٕي وۆٔسۈضۈپ ،ئبٌالھٕىڭ ئىؽّي ثىٍەْ
لوٍۇپ ثەضگەْ ثوٌؽبڭ ،ئىذ ٍبوي ثۈضو ۈد رۇرۇپ ثەضگەْ ٔەضؼىٕي ٍېىؽەڭ ثوٌىسۇ» ِەْ زېسىُ:
ئۆٌزۈضۈپ لوٍؽبْ ثوٌؽىّۇ؟ زەپ ؼوضىؽبَ ،ئۇ «:ئۆٌزۈضۈپ لوٍۇپ ٍېّىگەْ ثوٌؽب ،ئبٔسىٓ ؼەْ
ٍىؽەڭ ثوٌىسۇ»  .ئىّبَ ئەھّەز ۋە ئەثۇزاۋۇز ضىۋاٍەد لىٍؽبْ.
ثۇ ھەزىؽزە ،ظۆضۈضىَەد ئۈچۈْ  -گەضچە ٔىغىػ ثوٌؽىّۇ  -ئۈگۈرۈٌگەْ ئىزالض ۋە
عبضاھەرٍۀسۈضگۈچي لۇـالض ث ىٍەْ ئوۋ ئوۋالـٕىڭ زۇضۇؼٍىمي چىمىپ رۇضىسۇ.
ئەثبٍە ئىجٕي ضىفبئە ئىجٕي ضاـىئ ثوۋىؽي ضاـىئ ئىجٕي ذەزىظ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ِۇٔساق
زېگۀٍىىىٕي ضىۋاٍەد لىٍىسۇ :ثىع پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ثىٍەْ ظۇٌھۇٌەٍفەزە
ثىٍٍە ئىسۇق .ھەِّىّىعگە ئبچٍىك ٍەرىۀىسى ،ـۇٔىڭ ثىٍەْ( ،ؼۀىّەد ئېٍىٕؽبْ) رۆگە ۋە
لوٍالزىٓ ثىط ٔەچچىٕي ؼوٍسۇق .پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ لوـۇٕٔىڭ ؼەي
ئبضلىؽىسا ئىسى .ئبٌسىطاپ وەرىىٕىّىعزىٓ لبظاْ ئېؽىپ ،گۆـٕي پىفۇضۇـمب ثبـٍىسۇق.
پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ٍېزىپ وېٍىپ ،لبظإٔي ئۆضۈۋېزىفىە ثۇٍطۇزى ،لبظأالض
ئۆضۈۋېزىٍسى .پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ئوْ لوٍٕي ثىط رۆگىگە ھېؽبثالپ
(ؼۀىّەرٍەضٔي) رەلؽىُ لىٍسى .ـۇ ئەؼٕبزا ،رۆگىسىٓ ثىطؼي لېچىپ وەرزي .ثىعزە ئبد ئبظ
ثوٌؽبچمب ،رۆگىٕي لوؼٍىؽبْ ثوٌؽىّۇ رۇربٌّىسى .ئبضىسىٓ ثى طەٍٍەْ رۆگىگە لبضىزىپ (ئولَبزىٓ)
ئوق ئبرزي .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ،اٌٍە ئۇ رۆگىٕىڭ عېٕىٕي ئبٌسى .پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ :ثۇ ھبٍۋأالضٔىڭ ئىچىسە ٍبۋاٍي ھبٍۋأالضؼب ئوذفبؾ لبچىسىؽبٍٔىطى ثبض .ئەگەض ِۇـۇٔساق
ئەھۋاٌؽب زۇچ وەٌؽەڭالض ،ثۇ ئبزەِگە ئوذفبؾ لىٍىڭالض! زېسىِ .ەْ :ئي ضەؼۇٌۇٌالھ! ئەرە
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زۈـّۀگە زۇچ وېٍىفىّىع ِۇِىىٍٓ ،ېٕىّىعزا پىچبلّۇ ٍوقِ( .بي ؼوٍۇـمب روؼطا وېٍىپ لبٌؽب)
لۇِۇؾ ثىٍەْ ثوؼۇظٌىؽبق ثوالِسۇ؟ زەپ ؼوضىسىُ ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ :اٌٍە
ربئبالٔىڭ ٔبِىٕي رىٍؽب ئېٍىپ رۇضۇپ ،لبْ چىمبض ؼۇزەن ٔەضؼە ثىٍەْ ثوؼۇظالٔؽبْ ِبٌٕىڭ گۆـىٕي
ٍېؽەڭالض ثوٌىسۇ .ئەِّب چىؿ ٍبوي رىطٔبلٕي لوٌٍىٕىفمب ثوٌّبٍسۇ .ثۇٔىّۇ ؼىٍەضگە چۈـۀسۈضۈپ
لوٍبً ،چىؿ (زېگىٕىُ) ئۇؼزىربْ؛ رىطٔبق (ثوٌؽب) ھەثەـٍىىٍەضٔىڭ پىچىمىسۇض ،زېسى( .ثۇذبضى:
 )5498ثۇ ھەزىػ ھبٍۋإٔي ثوؼۇظالـزب ظ ۆضۈضىَەد ئۈچۈْ ئوق ئېزىپ ثوؼۇظٌىؽب ٍبوي پبوٍىؽب
ثوٌىسۇ ،زېگۀگە زەٌىٍسۇض.
ئەثۇ ؼەئىسىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ :ثوؼبظ ِبي
ثوؼۇظالٔؽب ،لوضؼىمىسىىي ثبٌىؽىّۇ ثوؼۇظالٔؽبْ ثوٌىسۇ زېگەْ( .رىطِىعى)1476
ئەثۇ ؼەئىس ِۇٔساق زەٍسۇِ :ەْ پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِسىٓ ثوؼۇظالٔؽبْ
ِبٌٕىڭ لوضؼىمىسىٓ چىممبْ ثبٌىؽىٕىڭ ھۆوّىٕي ؼوضىؽبٔىسىُ ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ :ذبٌىؽبڭالض ٍەڭالض ،زېسىِ .ۇؼەززەز :ئي ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ! ثىع
لوً ،وبال ،رۆگە ؼوٍىّىع ،ثەظىسە ئۇالضٔىڭ ثبٌىٍىطى چىمىپ لبٌىسۇ .ئۇٔي ربـٍىۋېزەِسۇق ٍبوي
ٍېؽەن ثوالِسۇ؟ زەپ ؼوضىسى .پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ :ذبٌىؽبڭالض ٍەڭالض،
چۈٔىي ئبٔىؽىٕىڭ ثوؼۇظٌىٕىفي ئۇٔىڭؽب وۇپبٍە لىٍىسۇ ،زېسى( .ئەثۇ زاۋۇز )2827
زېّەن ،ھبٍۋأالضٔىڭ لوضؼبلزىىي رۆضەٌّىؽي ئۆٌۈن چىممبْ رەلسىطزىّۇٍ ،ېَىؿ ھبالي،
چۈٔىي ئبٔىؽىٕىڭ ثوؼۇظالٔؽبٍٔىمي  -ظۆضۈضىَەد ئۈچۈْ  -ئۇٔىڭ ثوؼۇظالٔؽبٍٔىىمسۇض .ئىّبَ
ئەثۇھۀىفىسىٓ ثبـمب عۇِھۇض ئبٌىّالضٔىڭ ھەِّىؽي ِۇـۇٔساق لبضاض لىٍىفىسۇ.
-4481عۇئبي :صۆسۈسىَەت ئۈچۈْ ثبؽمىالسٔىڭ ِېٍىٕىڭ ِۇثبھٍىمي جوغشىغىذىىي
ھەدىغٍەس
ئەثجبز ئىجٕي ـۇضەھجىً ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ِۇٔساق زەٍسۇ :ثىط ٍىٍي لۇضؼبلچىٍىك ئبپىزىگە زۇچ
وېٍىپٍ ،ېگۈزەن ھېچٕەضؼەَ لبٌّىسى .ـۇٔىڭ ثىٍەِْ ،ەزىٕىسىىي ثبؼالضزىٓ ثىطىگە وىطىپ،
ثىط ربي ثبـبلٕي ئۇۋىالپ ٍېسىُ ۋە ئېزەوٍىطىّٕي روٌسۇضۇپ وۆرۈضۈپ ِبڭؽبٔىسىُ ،ثبؼٕىڭ
ئىگىؽي وېٍىپ ِېٕي ئۇضزى ۋە وىَىّىّٕي ربضرىۋاٌسىِ .ەْ ـىىبٍەد لىٍىپ ،پەٍؽەِجەض
ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ ئبٌسىؽب وەٌؽەَ ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ثبغ ئىگىؽىگە :ثۇ
ثىٍّىگەْ ثوٌؽب ،ئۆگىزىپ لوٍؽبڭ ،لوضؼىمي ئبچ ثوٌؽب ،روٍؽۇظۇپ لوٍؽبڭ ثوٌّبِسۇ؟! زېسى ۋە
وىَىّٕي لبٍزۇضۇپ ثېطىفىە ثۇٍطىسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ،ئۇ وىفي وىَىّىّٕي لبٍزۇضۇپ ثەضزى ۋە
ِبڭب ثىط (ٍبوي ٍېطىُ) ۋەؼەق ئبـٍىك ثەضزى( .ئەثۇ زاۋۇز)2621 :
ؼەِۇضىسىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕؽبْ ثىط ھەزىؽزە ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق
ز ەٍسۇ ":ؼىٍەضزىٓ ثىطىڭالض ثىط روپ ئۇالؼٕىڭ لېىفؽب وىٍىپ لبٌؽب ،ئىگىؽي ثوٌؽب ضۇذؽەد
ؼوضىؽۇْ ،ضۇذؽەد ثەضؼە ؼېؽىپ ئىچؽۇْٔ .بۋازا ئىگىؽي ثوٌّبً لبٌؽب ،ئۈچ لېزىُ
روٌىۋەرؽۇْ ،ئىگىؽي پەٍسا ثوٌؽب ضۇذؽەد ؼوضىؽۇْ ،ضۇذؽەد ثەضؼە ضۇذؽەد ثەضگۀچە،
ثوٌّىؽب ؼېؽىپ ئىچؽۇْ ٌ ،ېىىٓ لبچىؽىسا وۆرۈضۈپ ِبڭّىؽۇْ" زېگەْ .ئەثۇزاۋۇز ۋە رىطِىعى
ضىۋاٍەد لىٍؽبْ.
ئەِط ئىجٕي ـۇئەٍت زازىؽىسىٓ ثوۋىؽىٕىڭ ِۇٔساق زېگۀٍىىىٕي ضىۋاٍەد لىٍىسۇ :ثىطى
پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِسىٓ ـبذزىىي ِېۋىٕي ئبٌؽب ثوٌىسىؽبْ ٍبوي
ثوٌّبٍسىؽبٍٔىمي ھەلمىسە ؼوضىؽبٔىسى ،پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ :ئبچ لبٌؽبْ ثىطى
ئۇٔي ئېزەوٍەپ ئبٌّبؼزىٓ ،لوضؼىمىؽب چۇـٍۇق ئبٌؽب ،ھېچ ثبن ٍوق .وىّىي ئۇٔىڭسىٓ ئېٍىپ
چىمىپ وەرؽە ،ئىىىي ھەؼؽە رۆٌەٍسۇ .ثۇ ئۇٔىڭ عبظاؼىسۇض .وىّىي ئۇٔىڭسىٓ ثىطەض ٔەضؼىٕي
لۇضۇرۇؾ ئۈچۈْ ٍېَىزىپ ثو ٌؽبٔسىٓ وېَىٓ ئوؼطىٍىؽب ۋە ئوؼطىٍىؽبْ ِېۋىٕىڭ لىّّىزي ثىط
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لبٌمبٕٔىڭ لىّّىزىگە ٍەرؽە ،ئۇٔىڭ لوٌي وېؽىٍىسۇ ،زېسى .ئبٔسىٓ ٍۈرۈپ وەرىەْ رۆگە ۋە لوٍٕي
رېپىۋاٌؽب لبٔساق لىٍىؿ وېطەوٍىىي رىٍؽب ئېٍىٕسى .ئبٔسىٓ ثىطى رېپىۋاٌؽبْ ٔەضؼە وېطەوٕي
لبٔساق لىٍىؿ ھەلمىسە ؼوضىؽبٔىسى ،پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ :وىفىٍەض وېٍىپ
وېزىپ رۇضىسىؽبْ ٍوٌسىٓ ۋە ِەھەٌٍە ئىچىسىىي ٍوٌسىٓ رېپىۋاٌؽبْ ٔەضؼىٕي ثىط ٍىٍؽىچە
رؤۇرمىٓ ،ئەگەض ئىگىؽي چىمؽب ،لبٍزۇضۇپ ثەضگىٓٔ .بۋازا ئىگىؽي چىمّىؽب ،ئۇ ٔەضؼە ؼېٕىڭ
ثوٌىسۇ .ئەِّب ذبضاثىٍىىزىٓ ۋە ئۆرّۈـزە وۆِۈپ لوٍۇٌؽبْ ٍەضزىٓ ٍبوي وبٔسىٓ رېپىۋېٍىٕؽبْ
ٔەضؼىٍەضٔىڭ ثەـزىٓ ثىطى زۆٌەد ذەظىٕىؽىگە ربپفۇضۇٌىسۇ ،لبٌؽىٕي رېپىۋاٌؽبْ ـەذؽٕىڭ
ثوٌىسۇ ،زېسى( .ئەثۇ زاۋۇز)1711 :
ئىجٕي ھەعەض ئەؼمەالٔي :ثۇ ھەزىؽٍەضٔىڭ ھەِّىؽي ؼەھي زەضعىؽىسىٓ وەَ ئەِەغ،
زېگەْ .ئەثۇئۇثەٍس :ثۇ ھەزىػ ِەعجۇض ثوٌۇپ ،ئبچ لېٍىپ لبٌؽبْ ئبزەَ ئۈچۈْ -وۆرۈضۈپ
ِبڭّبؼٍىك ـەضري ثىٍەْ -ضۇذؽەد لىٍىٕؽبْ ،زەٍسۇ.
ئىّبَ لۇضرۇثي رەپؽىطىسە ِۇٔساق زەٍسۇ «:ئەؼٍىسە ثبـمىالضٔىڭ ِېٍىٕي ضاظىٍىمىؽىع
ئبٌّبؼٍىمزۇضٌ ...ېىىٓ ئبچبضچىٍىك ۋە ظۆضۈضىَەد ـبضائىزىسا ضۇذؽەد لىىٍٕىسۇ » ،زەٍسۇ.
-4487عۇئبي :جبِْ ،بي ۋە ئبثشوٍٕي ِۇداپىئە لىٍىؼ ٍوٌىذىىي صۆسۈىَەجٍەس جوغۇسٌۇق
وەٌگەْ ھەدىغٍەس
ؼەئىس ئىجٕي ظەٍس ِۇٔساق زەٍسۇِ :ەْ پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ ِۇٔساق
زېگۀٍىىىٕي ئبڭٍىؽبٔىسىُ :وىّىي ِبي ِۈٌىىٕي لوؼساؾ ٍو ٌىسا ئۆٌزۈضۈٌؽە ـىھىسرۇض .وىّىي
زىٕىٕي لوؼساؾ ٍوٌىسا ئۆٌزۈضۈٌؽە ـىھىسرۇض .وىّىي عېٕىٕي لوؼساؾ ٍوٌىسا ئۆٌزۈضۈٌؽە
ـىھىسرۇض .وىّىي ذورۇْ ثبٌىٍىطىٕي لوؼساؾ ٍوٌىسا ئۆٌزۈضۈٌؽە ـىھىسرۇض( .رىطِىعى)1421 :
ثۇ ھەزىػ ٍۇلىطىمي ئەھۋاٌالضزا ئۆظىٕي لوؼساـٕىڭ زۇضۇؼٍىمىؽب زەٌىً .ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ
ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ئۆظىٕي ...لوؼسىؽۇچي ـېھىذ زەپ ئبرىؽبٍٔىمي ئۈچۈْ ،ئۇ وىفي ئۇضۇـؽب
ٍبوي ئۆٌزۈضؼە زۇضۇغ ،زېگەْ ھۆوۈَ چىمىسۇ.
ئەثۇھۈضەٍطە ضىۋاٍەد لىٍؽبْ ثىط ھەزىؽزە":ثىط ئبزەَ ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەِٕىڭ لېىفىؽب وىٍىپ ،ئي ئبٌالھٕىڭ پەٍؽەِجىطى ،ئەگەض ثىط ئبزەَ وىٍىپِ ،ېٕىڭ
ِېٍىّٕي ئېٍىۋاٌّبلچي ثوٌؽب ،لبٔساق لىٍّەْ؟ زەپ ؼوضاٍسۇ ،ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَِ :ېٍىڭٕي ثەضِە ،زەپ عبۋاة ثېطىسۇ .ئۇ ئبزەَ :ئەگەض ئۇ ِەْ ثىٍەْ ئۇضۇـؽب لبٔساق
لىٍّەْ؟ زېگۀسە ،ضەؼۇٌۇٌال ھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ":ؼۀّۇ ئۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇضۇؾ"،
زەٍسۇ ،ئۇ ئبزەَ :ئەگەض ئۇ ِېٕي ئۆٌزۈضۋەرؽىچۇ؟ زېگۀسە ،ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ ":ؼەْ ـېھىذ ثوٌىؽەْ" زەٍسۇ ،ئۇ ئبزەَِ :ەْ ئۇٔي ئۆٌزۈضۋىزىپ لبٌؽبِچۇ؟ زېگۀسە،
ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌ ەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ":ئۇ زوظاذزب ثوٌىسۇ" زېگەْ .ئىّبَ ِۇؼٍىُ ضىۋاٍەد
لىٍؽبْ.
ئبٌىّالض :ئەگەض ِبي ئىگىؽي ،ظاٌىّٕي ئۆٌزۈضۋىزىپ لبٌؽب ،چېىىسىٓ ئېىفىؿ ثوٌّىؽبٍٔىمي
ئۈچۈْ ،رۆٌەَ وەٌّەٍسۇ ،زەپ لبضاٍسۇ.
ئەثۇ ھۇضەٍطە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجە ض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :وىّىي ثبـمىالضٔىڭ ئۆٍىگە ئوؼطىٍىمچە ِبضىؽب ،ئۇٔىڭ وۆظىٕي
لۇٍۇۋېزىؿ ئۆً ئىگىٍىطىگە ھبالي ثوٌىسۇِ( .ۇؼٍىُ)2158 :
زېّەن ،ئۆظىٕىڭ ـەضئي ھولۇلىٕي لوؼساؾ ئۈچۈْ ،ضۇذؽەرؽىع لبضىؽۇچىٕىڭ وۆظىٕي
ظۆضۈضىَەد رۈپەٍٍىسىٓ لۇٍۇۋىزىپ لبٌؽب ،لىؽبغ ٍبوي زىَەد وەٌّەٍسۇ.
ئەثۇ ؼەئىس ذۇزضى ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇِ :ەْ پەٍؽەِجەض
ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ ِۇٔساق زېگۀٍىىىٕي ئبڭٍىؽبٔىسىُ :وىّىي ثىط ٍبِبْ ئىفٕي
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وۆضؼە ،ئۇٔي لوٌي ثىٍەْ ئۆظگەضرؽۇْ .ئۇٔساق لىالٌّىؽب ،رىٍي ثىٍەْ ئۆظگەضرىفىە رىطىفؽۇْ.
ئۇٔسالّۇ لىالٌّىؽب ،زىٍىسا ئۇ ئىفٕي ٍبِبْ وۆضؼۇِْ .بٔب ثۇ ،ئىّبٕٔىڭ ئەڭ ئبعىع ھبٌىزىسۇض.
(ِۇؼٍىُ)49 :
ھەزىػ ٍبذفي ئىفالضؼب ثۇٍطۇؾ ۋە ٍبِبْ ئىفالضزىٓ روؼۇؾ ٍوٌىٕي ثىط -ثىطٌەپ
وۆضؼىزىۋارىسۇٍ ،بِبْ ئىفالضزىٓ روؼۇؾ ثەظىسە لوي ثىٍەْ ،ثەظىسە رىً ثىٍەْ ٍۀە ثەظىسە لەٌت
ثىٍەْ ثوٌىسۇِ .ۇٔىەض ئىؿٍ ،بِبْ ئىفٕي لىٍىۋارمبْ ئبزەِٕي ئىززىطۋەرّىؽە رۈگىّەٍسىؽبْ ثوٌۇپ
لبٌؽب ،ئۆٌۈَ ھبٌىزي ٍۈظ ثەضؼىّۇ ،ـۇٔساق لىٍؽب زۇضۇغِ .ىؽبٌي :ثىط وىفي ثىط ئبزەِٕىڭ ثىط
ئبٍبي ثىٍەْ ظىٕب لىٍىۋارمبٍٔىمىٕي وۆضۈپ ،ئۇٔي روؼؽب ئۇٔىّؽبْ ثوٌؽبٍ ،ۀي ئۆٌزۈضۋرىفزىٓ ثبـمب
ٍوي ثىٍەْ روؼمىٍي ثوٌّىؽب ،ـۇٔساق لىٍىؿ زۇضۇغ زېگەْ ثوٌىسۇ.
-4484عۇئبي :وىغەٌٍىه جوغشىغىذىىي صۆسۈسىَەجٍەس ئۈچۈْ وەٌگەْ ھەدىغٍەس ۋە
ھۆوۈٍِەس
ئۀەغ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ِۇٔساق زەٍسۇ :ظۇثەٍط ۋە ئبثسۇضاھّبٕٔىڭ ثەزىٕىسە لىچىفمبق
ثوٌؽبٍٔىمزىٓ ،پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ئۇالضٔىڭ ٍىپەوزىٓ رىىىٍگەْ وىَىّٕي
وىَىفىگە ضۇذؽەد لىٍؽبْ( .ثۇذبضى)5839 :
ظۆضۈضىَەد رېپىٍؽبٔسا ئەضٌەض ٍېپەن وىَىُ وەٍؽە زۇضۇغ ،زېگەْ ھۆوۈَ چىمىسۇ .ئىجٕي ئۆِەض
ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇِ ب ِۇٔساق زەٍسۇ :ثۇٔىڭسىٓ لبرزىمطاق ذەۋپىە زۇچ وەٌؽەڭالض ،ئۇالؼمب ِىٕىپ
رۇضۇپ ئولۇؼبڭالضِۇ ،ئۆضە رۇضؼبْ پېزي ئىفبضەد لىٍىپ ئولۇؼبڭالضِۇ ثوٌىسۇِ( .ۇؼٍىُ)839 :
ئىّطاْ ئىجٕي ھۇؼەٍٓ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇِ :ېٕىڭ ثۇۋاؼىط
وېؽىٍىُ ثبض ئىسى ،پ ەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِسىٓ ٔبِبظٔي لبٔساق ئولۇؾ
روؼطىؽىسا ؼوضىؽبَ ،ئۇ :ئۆضە رۇضۇپ ئولۇ .ئۆضە رۇضاٌّىؽبڭ ،ئوٌزۇضۇپ ئولۇ .ئوٌزۇضاٌّىؽبڭٍ ،بٔچە
ٍېزىپ ئولۇ ،زېسى( .ثۇذبضى)1117 :
ئەِط ئىجٕي ئبغ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇِ :ەْ ظارىؽەالؼىً
ؼبظىزىٕىڭ ؼوؼۇق ثىط وېچىؽىسە ئىھزىالَ ثوٌۇپ لبٌسىُ .ؼۇؼٍي لىٍؽبَ ،ئۆٌۈپ لېٍىفزىٓ
لوضلۇپ رەٍەِّۇَ لىٍسىُ ۋە ھەِطاھٍىطىّؽب ئىّبَ ثوٌۇپ ثبِساد ٔبِىعىٕي ئولۇزۇَ ،وېَىٓ ئۇالض ثۇ
ئىفٕي پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِگە ِەٌۇَ لىٍسى .پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ :ئي ئەِط! عۇٔۇة رۇضۇپ ھەِطاھٍىطىڭؽب ئىّبَ ثوٌۇپ ٔبِبظ ئولۇزۇڭّۇ؟ زەپ ؼوضىسى.
ِەْ ؼۇؼٍي لىالٌّبؼٍىمىّٕىڭ ؼەۋەثىٕي ئېَزىپ :اٌٍە ربئبالٔىڭ لۇضئبْ وەضىّسە :ؼىٍەض
ئۆظۈڭالضٔي ئۆٌزۈضِەڭالض ،اٌٍە ھەلىمەرەْ ؼىٍەضگە ٔبھبٍىزي ِېھطىجبٔسۇض زېگۀ ٍىىىٕي
ئبڭٍىؽبٔىسىُ - ،زېگۀىسىُ ،پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ وۈٌۈپ لوٍسى ،ئەِّب ثىط
ٔەضؼە زېّىسى( .ئەثۇ زاۋۇز)334 :
زېّەن ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ئەِطىٕىڭ ئىفىٕي ثوپزۇ زېگەْ .ثۇ
ؼۈٕٔەرزە رەلطىط زېَىٍىسۇ .ثىط ؼەپەضزە ثىط ؼبھبثىٕىڭ ثېفىؽب ربؾ رېگىپ عبضاھەرٍىٕىپ ثېفي
ٍېطىٍىپ وېزىسۇ ،ئۇ ؼبھبثە ـۇ چبؼسا ئىھزىالَ ثوٌۇپ لېٍىپ ،لېطىٕساـٍىطىسىٓ :ؼۇ ئىفٍىزەً
زېؽەَ لوضلۇۋارىّەْ ،ثبـمب ضۇذؽەد ٍوي ثبضِىسۇ؟ زەپ ؼوضىؽبٔسا ،لېطىٕساـٍىطى :ؼەْ ؼۇ
ئىفٍىزىفىە لبزىط ،ثبـمب ٍوي ٍوق زەٍسۇ ،ئۇ پەرىۋأي ئبٌؽبْ ثۇ ؼبھبثە ٍۇٍۇٔۇپ ئۆٌۈپ وېزىسۇ.
ئۇٔىڭ لېطىٕساـٍىطى ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ لېفىؽب وەٌگۀسە ئۇ ئىفٕي
ثبٍبْ لىٍىپ ثېطىسۇ ،ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ":ئۇالض ئۇٔي ئۆٌزۈضۈپزۇ!
ثىٍّىگۀسىىىٓ ؼوضىؽب ثوٌّبؼّىسى؟ ثىٍّەؼٍىىٕىڭ زوضىؽي ؼوضاؾ ئەِەؼّۇ؟ ئۇ رەٍەِّۇَ
لىٍىپ ،ثېفىسىىي رېڭىك ئۈؼزىگە ِەؼىھ لىٍؽب ثوالرزي ئەِەؼّۇ؟" زېگەْ .ئەثۇزاۋۇز ۋە ئىجٕي
ِبعە ضىۋاٍەد لىٍؽبْ.
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ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زەٍسۇ ":ظىَبٍٔىٕىؿ ٍبوي ظىَبْ ؼېٍىؿ
ٍوق" ئىّبَ ئەھّەز ،ئىجٕي ِبعە ۋە ئىّبَ ِبٌىه ضىۋاٍەد لىٍؽبْ .ھەزىؽٕىڭ ئۇلۇِي :ظىَبٕٔي
ٍولۇرۇؾ ۋە ئۇٔىڭ رەؼىطىٕي ضىّۇٔىذ لىٍىؿ ۋاعىت ،زېگەْ ثوٌىسۇ.
- 4483عۇئبي :ئەٍٕي صاِبٔذا ؽەسىئەت فۇلبھبٌىشى( ئبٌىٍّىشى) صۆسۈسىَەت ثبثىذا
ئوجحۇسغب لوٍغبْ فىمھي لبئىذىٍەس
« .1ظەضەض ٍولۇرىٍىسۇ».
 «.2ظۆضۈضىَەد چەوٍۀگەْ ئىفالضٔي ِۇثبھ لىٍىسۇ».
 «.3ئىىىي ـبؼىس ئىؿ ثىطال وېٍىپ لبٌؽب ،لبٍؽىٕىڭ ذەرىطى ئبظ ثوٌؽب ،ـۇ لىٍىٕىسۇ».
 «.4ظىَبٕٔىڭ ئبٌسىٕي ئېٍىؿ ِۀپەئەرٕي لوٌؽب وەٌزۈضۈـٕىڭ ئبٌسىسا رۇضىسۇ».
 « .5ئوِۇِي ظىَبٔسىٓ ؼبلٍىٕىؿ ئۈچۈْ ذۇؼۇؼي ظىَبْ لوضثبْ لىٍىٕىسۇ».
ِ «.6ۇـەلمەد ئبؼبٔچىٍىمٕي وەٌزۈضىسۇ».
 «.7ئىؿ ربضاٍؽب وېڭىَىسۇ».
-4482عۇئبي :صۆسۈسىَەت ئۇلۇِي
ظۆضۈضىَەد زېگەْ :ئىٕؽبٔؽب ثىطەض ذەرەض ٍبوي ئېؽىط ِۇـەلمەد وىٍىپ ،عېٕي ٍبوي ئەظاؼي
ٍبوي ئبثطوٍي ٍبوي ئەلٍي ٍبوي ِېٍي ۋە ـۇٔىڭؽب ئوذفبؾ ٔەضىؽٍەضگە ظىَبْ ٍېزىفىسىٓ لوضلۇؾ
زېّەوزۇض .ـۇ چبؼسا ظىَبٕٔىڭ ئبٌسىٕي ئېٍىؿ ئۈچۈْ ،ھبضاَ ئىفٕي لىٍىؿ ٍبوي ۋاعىت ئىفٕي
رەضن ئېزىؿ ٍبوي ۋالزىسىٓ وېچىىزۈضۈؾ ِۇثبھ ٍبوي ۋاعىت ثوٌىسۇ.
-4488عۇئبي :صۆسۈىَەجٕىڭ ؽەسجٍىشى
 .1ظۆضۈضىَەد ئەِەٌي ثوٌۇـي الظىُ ،ثبـمىچە لىٍىپ ئېَزمبٔسا رەعىطثىگە ئبؼبؼەْ،
ئەِەٌىَەرزە ھبالن ثوٌۇـزىٓ ٍبوي ِېٍي ٍبوي عېٕىٕىڭ ظىَبٔؽب ئۇچىطـىسىٓ ئۀؽىطەـٕىڭ پەٍسا
ثوٌۇـىسۇضٍ .بوي :زىٓ ،عبْ ،ئەلىً ،ئبثطوً ۋە ِبٌسىٓ ئىجبضەد ثەؾ ظۆضۈضىَەرٕىڭ لبٍؽي ثىطى
ھەلىمي ذەرەضگە ئۇچطىؽب ،ـۇ چبؼسا ذەرەضٔىڭ ئبٌسىٕي ئېٍىؿ ئۈچۈْ ،ئىؽزىؽٕبئي
لبئىسىٍەضٔي لوثۇي لىٍىفمب  -گەضچە ثۇ ئىؿ ثبـمىالضؼب ظىَبْ وەٌزۈضؼىّۇ  -ثوٌىسۇ .چۈٔىي ِۇٔساق
ثىط لبئىسە ثبض «:ئەگەض ئىىىي ظىَبْ ثىط ثىطى ثىٍەْ رولۇٔۇـۇپ لبٌؽب ،ئۇ ئىىىي ظىَبٕٔىڭ
ٍەڭگىٍىٕي لىٍىؿ ثىٍەْ چوڭي ٍبوي ئېؽىطىؽب لبضـي رۇضۇٌىسۇ».
ِ .2ەعجۇض ثوٌؽۇچي ،ـەضئي ثۇٍطۇق ٍبوي چەوٍىّىٍەضگە ذىالپٍىك لىٍىفمب ِەعجۇض ثوٌۇپ
لېٍىفيٍ ،بوي ظىَبٕٔىڭ ئبٌسىٕي ئېٍىؿ ئۈچۈْ ،ـەضئي پەضِبٔالضؼب ذىالپٍىك لىٍىفزىٓ ثبـمب
ِۇثبھ ۋاؼزىالض رېپىٍّبؼٍىميِ :ەؼىٍەْ ثىط ئوضۇٔسا ھبضاَ ربِبلالضزىٓ ثبـمب ٍىّەوٍىه ربپبٌّىؽب،
ظىَبٕٔىڭ ئبٌسىٕي ئېٍىؿ ئۈچۈْ ِ-ۇثبھ ٍىّەوٍىىٍەض رېپىٍّىؽب  -ئۇ چبؼسا ظۆضۈضىَەد لبئىسىؽىگە
ئەِەي لىٍىؿ ۋاعىت ٍبوي ِۇثبھ ثوٌىسۇِ .ەؼىٍەْ ،ثىط ئبزەَ ئبزەرزىىي ئەھۋاٌالضزا ثبـمىالضزىٓ
ئۆؼۈِؽىع لەضظ ئېٍىفمب لبزىط ثوالٌىؽب ،ئۇ ئبزەِٕىڭ ِۇرٍەق ئۆؼۈٍِۈن ٍبوي عبظأە ثىٍەْ لەضظ
ئېٍىفي زۇضۇغ ثوٌّبٍسۇ.
ِ . 3ۇثبھ ثىٍەْ ثىطٌىىزە چەوٍۀگەْ ٔەضؼىٕىڭ ثوٌۇـيٍ ،ۀي ئبزەرزىي ئەھۋاٌالضزا ھبضاَ
ئىفٕي لىٍىفٕي ِۇثبھ لىٍىپ ثېطىسىؽبْ ئۆظضە رېپىٍىپ لبٌؽب ،ثبـمىچە لىٍىپ ئېَىزمبٔسا:
ظۆضۈضىَەد ِەعجۇضى ثوٌۇپ عبْ ٍبوي ئەظاالضٔىڭ ظٍىبٔؽب ئۇچىطـىسىٓ لوضلۇٌؽبِ .ەؼىٍەْ ،ثىط
ئبزەَ رەھسىذ ئبؼزىسا عېٕي ٍبوي ثىطەض ئەظاؼىٕي ظىَبٔسىٓ ؼبلالپ لېٍىؿٍ ،بوي ِېڭىفزىٓ
ئبعىع ثوٌۇپ لېٍىپ ھەِطاھٍىطىسىٓ ئبٍطىٍىپ لېٍىفزىٓ لوضلؽب - ،پبن ٍىّەوٍىىٍەض رۇضۇپ -
ئۆٌۈن ٔەضؼىٕي ٍېَىفىە ِەعجۇض ثوٌۇپ لبٌؽبٍ ،ىؽە زۇضۇغ ثوٌىسۇ .ـبـىئي ۋە ھۀجەٌىٍەض:
رەٍەِّۇَ لىٍىفٕي ِۇثبھ لىٍىسىؽبْ ٔەضؼىٍەضٔىڭ ھەِّىؽي ھبضاَ ٔەضؼىٕي ٍېَىفٕي ِۇثبھ
لىٍىسۇ ،زەپ ئېٕىك ثبٍبْ لىٍىفزي.
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ِ . 4ەعجۇض ثوٌؽۇچي ئىؽالِٕىڭ ئبؼبؼٍىك پطىٕؽىپٍىطىؽب ذىالپ ئىفٕي لىٍّبؼٍىمي الظىُ:
ِەؼىٍەْ ،ثبـمىالضٔىڭ ھولۇلىٕي لوؼساؾ ،ئبزاٌەرٕ ي ضىئبٌٍىممب ئبٍالٔسۇضۇؾ ،ئبِبٔەرٕي ئبزا
لىٍىؿ ،ظىَبٕٔىڭ ئبٌسىٕي ئېٍىؿ ،ئىؽالِٕىڭ ئېزىمبز ئبؼبؼٍىطىٕي ھىّبٍە لىٍىفمب ئوذفبؾ
ئبؼبؼٍىك پطىٕؽىپٍىطىؽب ذىالپٍىك لىٍّبؼٍىمي وېطەن .ـۇٔىڭ لبربضىسا :ظىٕب لىٍىؿ ،ئبزەَ
ئۆٌزۈضۈؾ ،وبپىط ثوٌۇپ وېزىىؿ ۋە ثۇالڭچىٍىك لىٍىؿ لبٍؽي ئەھۋاٌسا ثوٌّىؽۇْ ھبالي ثوٌّبٍسۇ،
چۈٔىي ثۇ ئىفالضٔىڭ ظىَىٕي ئۆظىسە وۆضۈٔۈپ رۇضىسۇ.
 . 5ظۆضۈضىَەد ئۈچۈْ لوثۇي لىٍىٕىۋارمبْ ٔەضؼٍەضزە ئەڭ رۆۋەْ چەوٍىّىسە ٍبوي ظىَبٕٔىڭ
ئبٌسىٕي ئبٌؽىٍي ثوٌىسىؽبْ ِىمساضزا روذزبؾ الظىُ .چۈٔىي ھبضإِىڭ ِۇثبھ ثوٌىفي ظۆضۈضىَەد
رۈپەٍٍىسىٓ ،ظۆضۈضىَەد ِىمساضى ثوٍىچە ثەٌگىٍىٕىسۇ.
 - .6زاۋاٌىٕىؿ ظۆضۈضىَىزي ھبٌىزىسە  -ھبضاَ ٔەضؼىٕي زاۋا لىٍّبلچي ثوٌؽب ،ثبـمب ئبِبي
رېپىٍّىؽب ،ئۇ چبؼسا زىَبٔەرٍىه ۋە ثىٍىٍّىه زوذزۇضٔىڭ ؼۈپەرٍەپ ثېطىفي الظىٍُ .ۀي ھبضاَ
ئىفٕي لىٍىؿ ِۇئەٍَۀٍىفىپ لبٌؽب ،ھبضاَ ئىفٕي لىٍىؿ زۇضۇغ.
 .7ھبوىّالض -ئوِۇِي ظۆضۈضىَەد ھبٌىزىسە  -ئېؽىط ظۇٌۇِٕىڭ ٍبوي ئوچۇق ظىَبٕٔىڭ ٍبوي ئېؽىط
لىَىٕچىٍىمٕىڭ ٍبوي ئوِۇِي ِۀپەئەرٕىڭ ثبضٌىمىٕي رەوفۈضۈپ وۆضؼە ،ظۆضۈضىَەد پطىٕؽىپىٕي
لوثۇي لىٍّىؽبٔسا زۆٌەد ذەرەضگە ئۇچطاٍسىؽبْ ئەھۋاي ِەۋعۇز ثوٌؽب ،ظۆضۈضىَەد پطىٕؽىپىٕي
لوثۇي لىٍىؿ زۇضۇغ.
ـۇٔىڭؽب ئبؼبؼەْ ثەظى ـۇلبھبالض ( لبٔۇٔفۇٔبغ ئبٌىّالض) زۆٌەرٕىڭ ؼىطرمي ئباللىؽسە ٍبوي
ذەٌمئبضاٌىك رىغبضەرزە وەڭطى ٍوي رۇرزي .ئۇالض ،زۈـّۀٍەضٔىڭ ذەرىطىسىٓ ؼبلٍىٕىؿ ٍبوي
زۆٌەرٕىڭ ِەۋعۇرٍىمىٕي ؼبلالپ لېٍىؿ ئۈچۈْ ،زۈـّۀگە ٍىٍٍىك رۆٌەَ ثېطىفٕي زۇضۇغ زەپ
لبضىسى .ـۇٔسالال ثەظى ـۇلبھبالض ،زۆٌەد لبرزىك ِۇھزبط ثوٌۇپ لبٌؽبٔسا ،زۆٌەرٕىڭ ؼىطرمي لەضظىٕي
عبظأە پبٍسىٍىطىسىٓ ثېطىؿ زۇضۇغ زەپ لبضاـزي.
 .8روذزبِٕي ثۇظۇؾ ئبزاٌەرٕي ۋۇعۇرمب چىمىطىؿ ٍبوي روذزبَ رۈظگۈچىٍەض ئبضؼىسا روذزبَ
ٔوضِبٌٍىك رەڭپۇڭٍىمىؽب رەؼىط ٍەرىۈظِەؼٍىه ظۆضۈضىَىزي ئۈچۈْ ثوٌؽب زۇضۇغ.
-4488عۇئبي :صۆسۈسىَەت ئەھۋاٌٍىشى
لۇضرۇثي ظۆضۈضىَەد ھبٌەرٍىطىٕي ثەٌگىٍەپ «:ظۆضۈضىَەد :ظاٌىّٕىڭ ِەعجۇضٌىفي ٍبوي
لوضؼبلٕىڭ ئېچىفي» زېگەْ .ـەذطۇضضاظى «:ظۆضۈضىَەرٕىڭ ؼەۋەثي ئىىىي رۈضٌۈن ثوٌىسۇ،
ثىطىٕچي :ھبالي ٔەضؼە رېپىٍّبً لبرزىك ئبچ لېٍىؿ ،ئىىىىٕچىؽي :ھبضاَ ٔەضؼىٕي ٍېَىفىە
ِەعجۇضالضؾ» .ئىجٕي ئەضەثي «:ظۆضۈضىَەد :ظاٌىّسىٓ ِەعجۇضٌىٕىؿ ٍبوي ئبچ لېٍىؿ ٍبوي
وەِجەؼەٌٍىه ؼەۋەثىسىٓ ثوٌىسۇ» زېگەْ.
ئۇٔسالزب ظۆضۈضىَەد ثۇ ئبٌىّالضٔىڭ لبضـىچە ئۈچ رۈضٌۈنِ :ەعجۇضٌىٕىؿ ،ئبچ لېٍىؿ ۋە
وەِجەؼەٌٍىىزۇض .چۈٔىي ئۇالض ٍبـىؽبْ ظاِبٔسا ئبؼبؼەْ ثبـمب ظۆضۈضىَەرٍەض رېپىٍّبٍززي...
ـۇلبھبالض ٍەرزە رۈضٔي ثبٍبْ لٍىؽبْ ...ئەِەٌىَەرزە ،ظۆضۈضىَەرٕىڭ ئەھۋاٌٍىطى  14رۈضٌۈن ثوٌىسۇ:
ئبچ لېٍىؿ ،ئۇؼؽبپ وېزىؿ ،زاۋاٌىٕىؿِ ،ەعجۇضٌىٕىؿ ،ئۇٔزۇپ لېٍىؿ ،ثىٍّەؼٍىه،
لىَىٕچىٍىك ،ؼەپەض ،وىؽەي ،ئبپەرٕىڭ ئوِۇٍِىفىپ وېزىفي ۋە رەثئي ئبپەرٍەض .ئەگەض ِۇـۇ
ئەھۋاٌالضزىٓ لبٍؽي ثىطىسە ظۆضۈضىَەد رېپىٍؽب ،چەوٍۀگەْ ئىؿ ِۇثبھ ثوٌىسۇ ٍبوي ۋاعىجٕي
رەضن ئېزىؿ زۇضۇغ ثوٌىسۇ.
-4481عۇئبي :غىضاٌىٕىؼ ۋە داۋاٌىٕىؼ صۆسۈسىَىحي ھبٌىحي
لۇضئبْ وەضىُِ ،ەعجۇض ثوٌۇپ لبٌؽبْ ئبزەَ ئۆٌۈن گۆـي ۋە چوـمب گۆـىٕي ٍېَىؿ ،لبْ ۋە
ھبضالٕي ئىچىؿ ،ثبـمىالضٔىڭ ربِىمىٕئ ،ىغىػ ربِبلالضٔي ۋە ٔىغىػ ؼۇالضٔي ئؽىزىّبي لىٍىؿ
زۇضۇغ زەپ ئېٕىك ئبٍەد ثبٍبْ لىٍسى.
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ئۇٔسالزب ثىط ھبضاَ ٔەضؼە ثىٍەْ ٍۀە ثىط ھبضاَ ٔەضؼە ئبضؼىسا ٍبوي ثىط ھبٌەد ثىٍەْ ٍۀە ثىط
ھبٌەد ئبضؼىسا پەضق ٍوقٍ ،ېّەن ٍبوي ؼىعاٌىٕىؿ ...ؼەۋەثىسىٓ ِەعجۇض ثوٌۇپ لبٌؽبْ ئبزەِگە
ھبضاَ ٔەضؼىٕىڭ ھەِّىؽي ھبالي ثوٌىسۇ .ھبضاَ ٔەضؼە ھەض لبٔساق ظاِبِْ ،بوبْ ۋە ئەھۋاٌالضزا
ئوِۇِي ثوٌؽىٕىسەن ،ئىؽزىؽٕب لىٍىٕؽبْ ظۆضۈضىَەرٕىڭ ھۆوّىّۇ ِەعجۇض ثوٌۇپ لبٌؽبْ ثبضٌىك
ئەھۋاٌالضزا ھبضاَ ٔەضؼىٍەضٔي ِۇثبھ لىٍىفٕي رەلەظظا لىٍىسۇ .چۈٔىي لۇضئبٔسىىي« وىُ ِەعجۇض
ثوٌۇپ لبٌؽب» زېگەْ ؼۆظ ئوِۇى ؼۆظزۇض.
-4485عۇئبيِ :ەججۇسٌىٕىؼ صۆسۈسىَحي ھبٌىحي
ِەعجۇضالؾ زېگەْ :ثبـ مىالض ٍبلزۇضِبٍسىؽبْ ئىفمب لىؽزبؾ زېگۀٍىىزۇضِ .ەعجۇضالؾ ئىىىي
رۈضٌۈن ثوٌىسۇ:
ثىطىٕچي :ئىرزىَبضٌىك ثەضِەً ِەعجۇضالؾٍ :ۀي ثىط ئبزەِٕىڭ ئۆظى ٍبوي ئەظاٌىطىؽب رەھسىذ
ؼېٍىؿ ئبضلىٍىك ِەعجۇضالپ ،ئۇٔىڭؽب ئىرزىَبضٌىك ٍبوي لۇزضەد ثەضِەؼٍىىزۇض .ثۇ
ِەعجۇضالـٕىڭ ھۆوّي  :ضاظىٍىمىٕي ٍولزىسۇ ۋە ئىرزىَبضٌىمٕي ثۇظىسۇ.
ئىىىىٕچي :روٌۇق ثوٌّىؽبْ ِەعجۇضالؾٍ :ۀي عبٔؽب ٍبوي ثىطەض ئەظاؼب ظىَبْ ؼبٌّبٍسىؽبْ،
ِەؼىٍەْ :رۈضِىگە لبِبؾٍ ،بوي ثبؼالپ لوٍۇؾ ٍبوي ٍەڭگىً ئۇضۇؾ ٍبوي ثەظى ِېٍىؽب ظىَبْ
ؼېٍىفمب ئوذفبؾ زەضعىسە ِەعجۇضالؾ .ثۇ ِەعجۇ ضالـٕىڭ ھۆوّي :ضاظىٍىمٕي ٍولزىسۇٌ ،ېىىٓ
ئىرزىَبضٌىمٕي ثۇظِبٍسۇ.
ثىطىٕچي رۈضزىىيٍ ،ۀي ئىرزىَبضٌىك ثەضِەً ِەعجۇضالؾ ـۇلبھبالضٔىڭ ٔەظىطىسە ـەضئي
ظۆضۈضىَەد لبربضىسىٓ لبضىٍىسۇ .ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ثۇ ھەلزە ِۇٔساق زەٍسۇ:
« ئبٌالھ ربئبال ئۈِّىزىّسىٓ ذبربٌىك ،ئۇٔزۇپ لېٍىؿ ۋە ِەعجۇضٌىٕىفٕي وۆرۈضۋەرزي» زېگەْ.
(رەثطأي ،ئىجٕي ِبعە ،ئىجٕي ھىججبْ ۋە ھبوىُ ضىۋاٍەد لىٍؽبْ).
-4488عۇئبي :ئبخىشەت ئىؾٍىشىغب ئباللىذاس ھىغغي لىٍّىؾالسٔىڭ ھۆوۈٍِىشى
ثۇالض ِ :ۇثبھ ،ضۇذؽەد ۋە ھبضاَ زەپ ئۈچ ذىً ثوٌىسۇ:
ِ .1ەعج ۇضالؾ ثىٍەْ ِۇثبھ ثوٌىسىؽبْ لىٍّىفالض :ئۆٌۈن ٔەضؼىٕىڭ ،چوـمىٕىڭ گۆـىٕي
ٍېَىؿ ۋە ھبضاق ئىچىفزۇض .ئىرزىَبضؼىع ِەعجۇضالؾ ثۇ ٔەضؼىٍەضٔي ٍېَېىفٕي ِۇثبھ لىٍىسۇ،
چۈٔىي ثۇ ٔەضؼىٍەضٔىڭ ھبضاٍِىمي ئبزەرزىىي ئەھۋاٌالضزا ئىؽپبرالٔؽبْ ،ظۆضۈضىَەد ثوٌۇپ لبٌؽبٔسا
ِۇثبھ ،ئبٌال لۇضئبٔسا «:ؼىٍەض ِەعجۇض ثوٌۇپ لبٌؽبڭالض» زەپ ئىؽزىؽٕب لىٍؽبْ .ھبضاَ ٔەضؼىسىٓ
ئىؽزىؽٕب لىٍىؿ ِۇثبھزۇض .ثۇ ھبضاَ ٔەضؼىٍەضٔي ٍېَىفٕي ضەد لىٍىپ ئۆٌۈپ وەرىەْ ئبزەَ
ـەضىئەرزە گۇٔبھىبضزۇض ،چۈٔىي ثۇ ئۆظىٕي ھبالوەرىە ربـٍىؽبٍٔىك ثوٌىسۇ.
ِ .2ەعجۇض ثوٌۇپ لبٌؽب ٔسا ضۇذؽەد لىٍىٕؽبْ لىٍّىفالض :وۇپطى وەٌىّىؽىٕي ؼۆظٌەـىە
ِەعجۇضالٔؽبٔسا  -ئىّبٔي لەٌجي ذبرىطعەَ ثوٌۇؾ ـەضري ثىٍەْ  -وۈپطى وەٌىّىؽىٕي رىٍي ثىٍەْ
ؼۆظٌەؾٍ ،بوي رىٍي ثىٍەْ ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕي رىٍالؾ ٍبوي وىطىػ
ثەٌگىؽىگە ٍبوي ثۇرمب لبضاپ ٔبِ بظ ئولۇؾ ِۇرٍەق ِۇثبھ ئەِەغ .روٌۇق ِەعجۇضٌىٕىفمب ٍوٌۇلمبٔسا ثۇ
ئىفالضٔي ظاھىطا ( لەٌجي ثىٍەْ ئەِەغ ،رىٍي ثىٍەْ) لىٍىپ لوٍۇؾ ـەضىئەرزە ضۇذؽەد .ثۇ
ئىفالضٔىڭ ئەؼٍىىؽي ِۇثبھ ئەِەغٌ ،ېىىٓ روٌۇق ِەعجۇضٌىٕىؿ ظۆضۈضىَىزي رۈپەٍٍىسىٓ
ِەؼئۇٌىَەرىە ربضرىٍىؿ ٍبوي عبظاٌى ٕىفزىٓ لۇرۇٌۇپ لبٌىسۇ .ئەگەض ِەعجۇضالٔؽبْ ئبزەَ ٍۇلىطىمي
ذەرەضٌىه ئىفالضٔي لىٍىفمب ئۇٔىّبً ئۆٌۇپ وەرؽە ،عىھبز لىٍؽبٕٔىڭ ؼبۋاثىؽب ئېطىفىپ،
ـېھىذ ثوٌىسۇ.
ظۆضۈضىَەد ثىط ئىفٕي ِۇثبھ لىٍؽب ،ئۇٔىڭسىٓ ھبضاٍِىك وۆرۈضٌۈپ وېزىسۇ ،ـۇ ئىفٕي
لىٍىفمب ضۇذؽەد لىٍىٕىسۇٌ ،ېىىٓ ئۇ ئىفٕىڭ ھبضاٍِىمي ٍولبٌّبٍسۇ .ظۆضۈضىَەرٕىڭ رەؼىطى
پەلەرال گۇٔبھٕىڭ وۆرۈضٌۈپ وېزىفي ثىٍەْ چەوٍىٕىسۇ .لۇضئبْ وەضىُ ِۇٔساق زەٍسۇ « :وىّىي
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اٌٍەؼب ئىّبْ ئېَزمبٔسىٓ وېَىٓ ئىّبٔىسىٓ ٍېٕىۋاٌؽب - ،لەٌجي ئىّبْ ثىٍەْ ِۇؼزەھىەَ رۇضؼىّۇ
ِەعجۇضالؾ ئبؼزىسا (ئبؼعى سىال) ئىّبٔسىٓ ٍبٔؽبٍٔىمىٕي ثىٍسۈضگۀٍەض ثۇٔىڭسىٓ ِۇؼزەؼٕب -
وۇـطى ثىٍەْ وۆڭٍي ئبظازە ثوٌؽب (ٍۀي ئىرزىَبضىٌ ٍوؼۇٔسا ِۇضرەز ثوٌؽبْ ثوٌؽب) ،ئۇ اٌٍۀىڭ
ؼەظىپىگە زۇچبض ثوٌىسۇ ۋە چوڭ ئبظاثمب لبٌىسۇ» [ٔەھً ؼۈضىؽي - 106 ،ئبٍەد].
ِ .3ەعجۇضالؾ ِۇرٍەق رەؼىط وۆضؼىزەٌ ّەٍسىؽبْ ھبضاَ لىٍّىفالض :ثىط ِۇؼۇٌّبٕٔي ھەلؽىع
ئۆٌزۈضۈؾٍ ،بوي ئۇٔىڭ ثىطەض ئەظاؼىٕي وىؽىؿ ٍبوي عبضاھەرٍۀسۈضۈؾ ٍبوي ئبرب  -ئبٔىؽىٕي
ئۇضۇؾ ٍبوي ثىط ئبٍبي ثىٍەْ ظىٕب لىٍىفمب ئوذفبؾ ئىفالض ِەعجۇضٌىٕىؿ ثىٍۀّۇ ِۇثبھ ثوٌّبٍسۇ
ۋە ظازى ضۇذؽەد لىٍىّٕبٍسۇ .چۈٔىي ثۇ ئىفالض ئەؼٍىسىٓ ھبضاَِ ،ۇثبھٍىممب ھەضگىع ٍېمىٓ
وەٌّەٍسۇ.
-4411عۇئبي :دۇَٔب ھۆوۈٍِىشىگە ئباللىذاس ئىؾالسدا ِەججۇسٌىٕىؾٕىڭ جۈسٌىشى
ثىطىٕچي رۈضى :ھبضاق ئىچىؿ ۋە ئوؼۇضٌۇق لىٍىفمب ِەعجۇضٌىٕىؿ .ئىىىٕىچي رۈضى:
وۈپىطٌىممب ۋە ِبٌالضٔي ثۇظۋىفزىىە ِەعجۇضٌىٕىؿ :ئۈچى ٕچي رۈضى :ئۆٌزۈضۈـىە ۋە ظىٕب لىٍىفمب
ِەعجۇضالؾ.
-4417عۇئبي :ھبساق ئىچىؾىە ِەججۇسالٔغبْ ئبدەِٕىڭ ھۆوۈِي
ھبضاق ئىچىفىە ِەعجۇضالـزب ئەگەض ِەعجۇضالؾ روٌۇق ثوٌۇپ ،ئىرزىَبضٌىك ثوٌّىؽب،
ئبٌىّالضٔىڭ ئىزىىپبلي ثىٍەْ ِەعجۇضى ھبضاق ئىچىپ ؼبٌؽبْ ئبزەِگە عبظا وەٌّەٍسۇ .چۈٔىي
ـەضئي عبظاالض وىٍەچەوزىىي عىٕبٍەرٍەضزىٓ چەوٍەؾ ئۈچۈْ ٍوٌؽب لوٍۇٌؽبْ .عۇِھۇض
ئبٌىّالضٔىڭ ٔەظىطىسە روٌۇق ِەعجۇضالؾ ئبؼزىسا ھبضاق ئۈچۈضۈٌگەْ ِەؼٕىڭ لىٍّىفٍىطى ئىغطا
لىٍىّٕبٍسۇ.
-4414عۇئبي :ئوغۇسٌۇلمب ِەججۇسالٔغبْ ئبدەِٕىڭ ھۆوۈِي
ئەگەض ثىط ئبزەَ روٌ ۇق ِەعجۇضٌىٕىؿ ئبؼزىسا ئوؼۇضٌۇق لىٍىفمب ِەعجۇضالٔؽب ،روٌۇق
ِەعجۇالضؾ ثېؽىّي ئبؼزىسا ئوؼۇضٌۇق لىٍؽبْ ئبزەِگە گۇٔبھ ثوٌّبٍسۇ ۋە عبظاِۇ وەٌّەٍسۇ.
ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَِ «:ېٕىڭ ئۈِّىزىّسىٓ ذبرب لىٍىپ ؼبٌؽبْ ئىؿ،
ئۇٔزۇپ لېٍىؿ ۋە ِەعجۇضالؾ ئبؼزىسا لىٍىپ ؼبٌؽبْ ئىفٍىطى وۆرۈضٌۈپ وەرزي» زېگەْ .چۈٔىي
عبظاالض ـۇثھي ثوٌۇپ لبٌؽب ئىغطا لىٍىّٕبٍسۇ.
-4413عۇئبي :وۇپۇسٌۇلمب ِەججۇسالٔغبْ ئبدەِٕىڭ ھۆوۈِي
ئەگەض ثىط ئبزەَ وۇپطى وەٌىّىؽىٕي ئېَزىفمب روٌۇق ِەعجۇضٌىٕىپ لبٌؽبِ ،ۇضرەز زەپ ھۆوۈَ
لىٍىّٕبٍسۇ ،روٌۇق ِەعجۇضالٔؽبْ ئبزەِٕىڭ ئبٍبٌي « رباللي ثبٍىٓ» ثوٌۇپ وەرّەٍسۇ .ثۇ
ِبٌىىىالضزىٓ ثبـمب ثبضٌىك ئبٌىّالضٔىڭ وۆظ لبضـي.
-4412عۇئبيِ :بٌٕي ثۇصۇۋىحىؾىە ِەججۇسالٔغبْ ئبدەِٕىڭ ھۆوۈِي
ثىط ئبزەَ ثبـمىالضٔىڭ ئۆً ؼبٍّبٍٔىطىٕي وۆٍسۈضۋېىزىفىە ِەعجۇضالٔؽبِ ،ەعجۇالضؾ
ئىرزىَبضؼىع ثوٌؽب ،رۆٌەَ ِەعجۇضٌىؽۇچىؽب ثوٌىسۇ .ثۇ ھۀەـي ،ھۀجەٌي ۋە ثەظى ـبـىئىالضٔىڭ وۆظ
لبضـىسۇض .چۈٔىي ِەعجۇضالٔؽۇچي ئىطازىؽىع ،ئۇ ِەعجۇضٌىؽۇچىٕىڭ ؼبٍّىٕي ئوضٔىسا ،ؼبٍّبٔؽب
رۆٌەَ وەٌّەٍسىؽبٍٔىمي ثىطٌىىىە وىٍىٕگەْ ِەؼىٍە.
ِبٌىىي ،ظاھىطى ،ثەظى ـبـىئىالض ۋە ثىط ثۆٌۈن ھۀجەٌىٍەض :رۆٌەَ ِەعجۇضالٔؽۇچىؽب ثوٌىسۇ،
زەپ لبضاٍسۇ .چۈٔىي ئۇٔىڭ ثۇ ھبٌىزي ثبـمىالضٔىڭ ٍىّەوٍىىىٕي ٍېَىفىە ِەعجۇض ثوٌؽبْ ئبزەِگە
ئوذفبؾ وېزىسۇ .ئوذفبـٍىك رەضىپي ،ھەض ثىط ئىؿ ِۇثبھٍىمٕي وۆضؼەرؽىّۇٌ ،ېىىٓ ِەعجۇض
ثوٌؽبْ ئبزەَ ٍېّەوٍىىٕي رۆٌىفي ۋاعىت...
-4418عۇئبي :ئۆٌحۈسۈؽىە ِەججۇسالٔغبْ ئبدەِٕىڭ ھۆوۈِي
ئۆٌزۈضۈـىە ِەعجۇضالؾ :وىُ ثبـمىالضٔي ِەعجۇضٌىٕىؿ ؼەۋەثىسىٓ ئۆٌزۈضؼە گۇٔبھىبض
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ثوٌىسۇ ،زېگەْ ٔولزىسا ئبٌىّالض ئىززىپبقٌ .ېىىٓ ئۇالض لىؽبؼٕىڭ ۋاعىت ثوٌىفي ٍبوي -
ِەعجۇضٌىٕىؿ روٌۇق ثوٌۇپ ،ئىرزىَبضؼىع ؼەۋەثىسىٓ ثوٌؽبْ ثوٌؽب -ئۆٌۈَ عبظاؼىٕي رەرجىمالؾ
روؼطىؽىسا ئىرزىالپ لىٍىفزي.
ئىّبَ ئەثۇھۀىفەِ ،ۇھەِّەز ،زۇۋاۇز ظاھىطى ،ئىّبَ ئەھّەز ثىط ضىۋاٍىزىسە ،ئىّبَ ـبـىئي ثىط
ؼۆظىسەِ :ەعجۇضالٔؽۇچىؽب لىؽبغ وەٌّەٍسۇ ،لىؽبغ ِەعجۇضٌىؽۇچىسىٓ ئېٍىٕىسۇ،
ِەعجۇضالٔؽۇچىؽب رەئعىط( ئەزەثٍەؾ عبظاؼي) ثېطىٍىسۇ ،زېَىفزي.
ثۇالض ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭِ «:ېٕىڭ ئۈِّىزىّسىٓ ذبرب لىٍىپ
ؼبٌؽبْ ئىؿ ،ئۇٔزۇپ لىٍىپ ؼبٌؽبْ ئىؿ ۋە ِەعجۇضٌىٕىؿ ؼەۋەثىسىٓ لىٍىپ ؼبٌؽبْ ئىؿ
وۆرۈضٌۈپ وەرزي» زېگەْ ھەزىؽٕي زەٌىً لىٍىسۇ.
ظۇـەض ۋە ئىجٕي ھە ظَ ِ :ەعجۇضالٔؽۇچىسىٓ لىؽبغ ئېٍىٕىسۇ ،زەٍسۇ .چۈٔىي لبرىٍٍىك
ئۇٔىڭسىٓ ئەِەٌي وۆضۈٌگەْ...
ِبٌىىي ،ـبـىئي ۋە ھۀجەٌىٍەضِ :ەعجۇضٌىؽۇچي ۋە ِەعجۇضالٔؽۇچىسىٓ رەڭ لىؽبغ ئېٍىٕىسۇ،
زەپ لبضاٍسۇ .چۈٔىي ِەعجۇضالٔؽۇچي لبرىٍٍىمٕي ئەِەٌي لىٍسىِ ،ەعجۇضٌىؽۇچي ثوٌؽب ؼەۋەثىٕي
ھبظىط لىٍىپ ثەضزى .ؼەۋەثىٕي رېپىپ ثەضگۈچي ئەٍٕەْ لىٍؽۇچىؽب ئوذفبؾ...ئەٌۋەرزە ئىّبَ
ئەظەِٕىڭ وۆظ لبضـي وۈچٍۈنِ...ەعجۇضٌىٕىؿ ھبٌىزىسە زىَەرٕىڭ ۋاعىت ثوٌۇـىسا ھۀەـي
ِەظھەثزە ئىىىي ذىً ضىۋاٍەد ثبض .وۈچٍۈوي ،زىَەد ِەعجۇضٌىؽۇچىؽب وىٍىسۇ.
-4418عۇئبي :صىٕب لىٍ ىؾمب ِەججۇسالٔغبْ ئبدەِٕىڭ ھۆوۈِي
ظىٕبؼب ِەعجۇضالؾ ئەض ٍبوي ئبٍبي رەضپىسىٓ ؼبزىط ثوٌىسۇ ،ئەگەض ئبٍبي ظىٕب لىٍىفمب
ِەعجۇضالٔؽب ،عۇِھۇض ئبٌىّالضٔىڭ ٔەظضىسە ِ -ەعجۇضالؾ روٌۇق ثوٌؽۇْ ٍبوي ٔبلىػ ثوٌؽۇْ -
ئبٍبٌؽب عبظا وەٌّەٍسۇ .ئبٌالھٕىڭ ؼۆظىگە ئبؼبؼەْ:
« ئەگەض ؼىٍەضٔىڭ چۆضىٍىطىڭالض ئىپپەرٍىه ثوٌۇـٕي ذبٌىؽب ،ثۇ زۇَٔبٔىڭ ئبظؼىٕب ِېٍىٕي
زەپ ئۇالضٔي پبھىفىؽب ِەعجۇضٌىّبڭالض ،وىّىي ئۇالضٔي پبھىفىؽب ِەعجۇضالٍسىىەْ،
ِەعجۇضالٔؽبٔسىٓ وېَىٓ اﷲ ئۇالضٔي ِەؼپىطەد لىٍؽۇچىسۇض( ،ئۇالضؼب) ضەھىُ لىٍؽۇچىسۇض (ٍۀي
پبھىفىؽب ِەعجۇضالٔؽبٍٔىمي ئۈچۈْ ،اﷲ ئۇالضٔي عبۋاثىبضٌىممب ربضرّبٍسۇِ ،ەعجۇضٌىؽۇچىالضٔي
لبرزىك عبظاالٍسۇ)» [ٔۇض ؼۈضىىؽي - 33 ،ئبٍەد ].ثۇ ئبٍەد ظىٕب لىٍىفمب ِەعجۇضالٔؽبْ ئبٍبي
گۇٔبھىبض ثوٌّبٍسۇ ،زەٍسۇ ،گۇٔبھ ثوٌّىؽبٔسىىىٓ ،عبظاِۇ ثوٌّبٍسۇ.
ئەگەض ثىط ئەض روٌۇق ظىٕب لىٍىفمب ِەعجۇضالٔؽب ،ھۀەـي ۋە ـبـىئىالضٔىڭ وۈچٍۈن وۆظ لبضـىسا
ظىٕبؼب ِەعجۇضالٔؽۇچىؽب عبظا وەٌّەٍسۇ ،چۈٔىي ِەعجۇضٌىٕىؿ ـۇثھي(گۇِبْ) پەٍسا لىٍىسۇ،
عبظاالض گۇِبْ ثىٍەْ ِۇزاپىئە لىٍىٕىسۇ.
ھۀجەٌي ۋە ِبٌىىىالضِ :ەعجۇضٌىٕىؿ ئبؼزىسا ظىٕب لىٍؽبْ ئبزەِگە عبظا وىٍىسۇ ،چۈٔىي ظىٕب
لىٍىؿ ئۇٔىڭ ئىرزىَبضٌىمىؽىع پەٍسا ثوٌّبٍسۇِ .بٌىىىالض ِەـھۇض وۆظ لبضـىسا ِەعجۇضالٔؽبْ
ئبٍبٌؽىّۇ عبظا وىٍىسۇ ،زەپ لبضاٍسۇ .ثۇ ِەؼىٍىسە ھۀەـي ۋە ـبـىئي ِەظھجىٕىڭ وۈچٍۈوٍىىي
وۆضۈٔۈپ رۇضىسۇ.
-4411عۇئبي :دۇَٔبغب ئباللىذاس ئىؾالسدا ِەججۇسٌىٕىؾٕىڭ عىٍىؾحۇسِب خۇالعە
ھۆوۈٍِىشى
روٌۇق ِەعجۇضٌىٕىؿ ظۆضۈضىَەد ھبٌىزي ثوٌۇپ ،ھبضاَ ٍىېّەوٍىىٍەضٔي ٍېَىفٕي ،لەٌجي ئىّبْ
ثىٍەْ ذبرىطعەَ ثوٌؽب رىٍي ثىٍەْ وۇپطى ؼۆظىٕي ؼۆظٌەـٕي زۇضۇغ لىٍىسۇٌ .ېىىٓ ئۆٌزۈضۈؾ،
عبضاھەرٍۀسۈضۈؾ ،ئبٍبي ثىٍەْ ظىٕب لىٍىؿ ۋە ثۇالڭچىٍىك لىٍىفمب ئوذفبؾ ثبـمىالضؼب ظىَبْ
وەٌزۈضىسىؽبْ عىٕبٍەرٍەضٔي ِۇثبھ لىٍّبٍسۇ.
ِەعجۇضٌىٕىؿ ئبؼزىسا ھبضاق ئىچىؿ ،ئوؼۇضٌۇق لىٍىؿ ،وۇپطى ؼۆظىٕي ؼۆظٌەؾ ،ئبزەَ
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ئۆٌزۈضۈؾ ۋە ظىٕب لىٍىفمب ئوذفبؾ ثەظى عىٕبٍەرٍەضٔي لىٍؽبٔالضؼب ٔىؽجەرەْ ـەضئي عبظا
وەٌّەٍسۇ ،ـۇٔسالال ثبـمىالضٔىڭ ِېٍىس ىٓ ثۇظۇۋەرىەْ ِبٌالضٔي رۆٌىّەٍسۇ.
- 4415عۇئبي :ئۇٔحۇپ لېٍىؼ ھبٌىحي
ئۇٔزۇپ لېٍىؿ ۋە ؼەھۋۀٍىه ثىط ِۀىسىىي ؼۆظ .ئۇٔىڭ ھۆوّي :ـەضئي ئۆظضە ثوٌىسۇ ،ثۇ
ؼەۋەثزىٓ ئبٌالھٕىڭ ھولۇلي ربـٍىٕىپ لبٌؽب گۇٔبھ وۆرۈضٌۈپ وېزىسۇ.
ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ ؼۆظى زەٌىٍسۇض «:ئۈِّىزىّٕىڭ ذبربٌىمي (
ٍۀي روؼطا ئىؿ لىٍىّەْ زەپ ،ذبربٌىفىپ لېٍىفي) ئۇٔزۇپ لېٍىؿ ؼەۋەثىسىٓ لىالٌّىؽبْ
ئىفٍىطى ۋە ِەعجۇضٌىٕىپ لېٍىؿ ؼەۋەثىسىٓ لىٍىپ ؼبٌؽبْ ئىفٍىطى وەچۈضٌۈپ وېزىسۇ »
(ئىّبَ ٔۇۋەۋىٍ ،بذفي ھەزىػ زېگەْ ،ثۇ ھەزىؽٕي ئىجٕي ِبعە ۋە ثەٍھەلي ضىۋاٍەد لٍىؽبْ).
ئىع ئىجٕي ئبثسۇؼؽبالَ «:ئۇٔزۇپ لېٍىؿ ئىٕؽبٔؽب ٍۈظ ثېطىپ رۇضىسىؽبْ ئىؿ ،ئۇٔزۇپ
لېٍىفمب گۇٔبھ ٍولزۇض» زەٍسۇ ( ،لبۋائىس ئەھىبَ - 2 ،روَ  - 2ثەرىە لبضاڭ).
ھۀەـىٍەض ئۇٔزۇپ لېٍىفٕي ئىىىي رۈضگە ثۆٌگەْ:
 .1ئىٕؽبٕٔىڭ وەِچىٍٍىه لىٍىؿ ؼەۋەثىسىٓ ٍۈظ ثېطىسىؽبْ ئۇٔزۇپ لېٍىؿٔ :بِبظزا رۇضۇپ
ثىط ٔەضؼىٕي چبٍٕبپ ؼېٍىؿ ٍبوي ٍېَىؿ ٔبِبظٔي ثۇظىسۇ ،چۈٔىي ئىٕؽبْ ٔبِبظزا رۇضؼبٔسا
ئەؼٍەؾ ھبٌىزىسە رۇضىسۇ.
 . 2ئىٕؽبٕٔىڭ وەِچىٍٍىه لىٍىؿ ثىٍەْ ٍۈظ ثەضِەٍسىؽبْ زەضعىسىىي ئۇٔزۇپ لېٍىؿ
ھبٌىزي :ثۇ ھبٌەرزىىي ئۇٔزۇپ لېٍى ؿ ئۆظضە ھېؽبپٍىٕىسۇ ۋە ئبذىطەرٕىڭ عبظاؼىٕي ؼبلىذ
لىٍىسۇ .لىٍؽبْ ئىفٕىڭ ؼەھي ئىىۀٍىىىٕي چەوٍىّەٍسۇِ .ەؼىٍەْ ،ضاِىعأسا ئۇٔزۇپ لېٍىپ ثىط
ٔەضؼە ٍەپ ؼبٌؽب ،ضاِىعىٕي ؼەھي ثوٌىسۇٍ .بوي ثىط ٔەضؼە ثوؼۇظٌىؽبٔسا ئىؽىسە ٍوق
ثىؽّىٍالھ زىَېىفٕي ئۇٔزۇپ لبٌؽب ِەؼىٍە ٍوق.
ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ «:ثىط ئبزەَ ئۇٔزۇپ لېٍىپ ،ثىط ٔەضؼە ٍەپ ؼبٌؽب
ٍبوي ئىچىپ ؼبٌؽب ،ضاِىعىٕىٕي روٌۇلالۋەضؼۇْ» زېگەْ .ثۇذبضى ۋە ِۇؼٍىُ ضىۋاٍەد لىٍؽبْ.
ِەؼىٍەْ :ثىط ئبزەَ ئۇٔزۇپ لېٍىپ ٔبِبظٔي ۋالزىسا ئبزا لىالٌّىؽب گۇٔبھىبض ثوٌّبٍسۇ ،ثىط ئبزەَ
ئبذىطلي رەـەھھۇزرب ئۇٔزۇپ لېٍىپ ؼبالَ ثېطىۋرىپ لبٌؽبٔ ،بِىعى ثبرىً ثوٌّبٍسۇ .ثىط ئبزەَ
ئۇٔزۇپ لېٍىپ ضاِىعأسا ئبٍبٌي ثىٍەْ ثىطگە ثوٌۇپ لبٌؽب وبـفبضەد وەٌّەٍسۇ ٍبوي ضاِىعىٕي
ثۇظۇٌّبٍسۇ .ھۀەـي ۋە ـبـىئىالضٔىڭ ٔەظىطزە ئۇٔزۇپ لېٍىؿ ثەظى ئەھۋاٌالضزا ئۆظضە ثوالٌّبٍسۇ
زەپ لبضاٍسۇ.
-4418عۇئبي :ثىٍّەعٍىه ھبٌىحي
عەھًٍ :ۀي ـەضئي ھۆوۈٍِەضٔىڭ ھەِّؽىٕي ٍبوي ثەظىؽىٕي ثىٍّەؼٍىه ،ثىط ئبزەَ لبٍؽي
ؼەۋەثزىٓ ثىط ھۆوۈِٕي ثىٍّىؽە ،ثىٍّەؼٍىىىسە ئۆظضىگە ئىگىّۇ ،وەِچىٍٍىه لىٍؽبٍٔىمىؽب
عبظاالّٔبِسۇ؟ ٍبوي ئۆظضىگە ئىگە ئەِەغ ثوٌۇپ ،زۇَٔب ۋە ئبذىطەرٍىه عبظاؼب ئۇچطاِسۇ؟ وىّٕىڭ
ثىٍّەؼٍىىىٕي زاۋا لىٍىفي لوثۇي لىٍىٕىسۇ ۋە وىّٕىڭ لوثۇي لىٍىّٕبٍسۇ؟
ئىؽالَ زىَبضىسا ٍبـبٍسىؽبْ وىفىٍەض ئۈچۈْ لۇضئبْ ،ؼۈٕٔەد ۋە ئىغّب ثىٍەْ ئىؽپبرالٔؽبْ
ئبؼبؼٍىك ـەضئي ھۆوۈٍِەضزە ئۆظضە ثوٌّبٍسۇ .ئىّبَ ؼۇٍۇري ِۇٔساق زەٍسۇ «:ھبضاَ ئىفالضٔي
ثىٍّەؼٍىه ئۆظضىؽي لوثۇي لىٍىّٕبٍسۇٌ .ېىىٓ ئىؽالِؽب ٍېڭىسىٓ وىطگەٍْ ،بوي ئبٌىّالضزىٓ
ٍىطاق ٍىعىالضزا ٍبـبٍسىؽبْ وىفٍەض ئۇ ھۆوۈِسىٓ ِۇؼزەؼٕب .ظىٕب ،لبرىٍٍىك ،ئوؼۇضٌۇق ،ھبضاق
ئىچىؿٔ ،بِبظ ئىچىسە ؼۆظ لىٍىؿ ،ضاِىعأسا ثىط ٔەضؼە ٍەپ ؼېٍىفمب ئوذفبؾ ئىفالض ذەٌك
ئبِّىؽؽب ِەذپي ئەِەغ» .ئەِّب ئبٌىّالضزىٓ ثبـمىالض ثٍىّەٍسىؽبْ ـەضئي ھۆوۈٍِەضٔي ،ئبۋاِالض
(ٍۀي ئبٌىُ ثوٌّىؽبٔالض) ٔىڭ ثىٍّەؼٍىىي ئۆظضە ھىؽبپٍىٕىسۇ.
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-4451عۇئبي :لىَىٕچىٍىك ۋە ثبالٔىڭ ئوِۇٍِىىؾىپ وېحىؼ ھبٌىحي
لىَى ٕچىٍىك :ـەضھىٍەـىە ِۇھزبط ئەِەغ .ثبالٔىڭ ئوِۇٍِىفىپ وېزىفيٍ :ۀي ثىط ئبزەَ
لۇرۇالٌّىؽىسەن ٍبوي ٍىطالٍىفبٌّىؽىسەن زەضعىسە ثىط ئىفٕىڭ رەؼٍىفىپ وېزىفي زېگۀٍىىزۇض.
ثۇِۇ ـەضئي ھۆوۈٍِەضزە وەڭچىٍٍىه ۋە ئبؼبٍٔىك وۆضٔۈـٍىطىٕىڭ ئېٕىك وۆضٔۈـىسۇضِ .ەؼىٍەْ:
 .1عبضاھەد ،پىذٍ ،ىطىڭ لبٔالضؼب ئوذفبؾ ئەپۇ لىٍىٕؽبْ ٔىغبؼەد ثىٍۀّۇ ٔبِبظ روؼطا
ثوٌىسۇ .ھۀەـىٍەض :ئەپۇ لىٍىٕؽبْ ٍەڭگىً ٔىغبؼەرٕي وىَىّٕىڭ رۆرزە ثىطىسىٓ رۆۋەْ ثوٌىسۇ،
ئېؽىط ٔىغبؼەد ثوٌؽب زىطھەِچىٍىه ِىمساضىسا ثوٌىسۇ زەپ ثەٌگىٍىسى.
 .2ھۀەـىٍەضٔىڭ ٔەظضىسە ئود ،رىع ەن ۋە گۀسىگە ئوذفبؾ ربـالٔؽبْ ٔىغبؼەرٍەضٔي
پبوالٍسۇ ،ئۇ ٔەضؼىٍەضٔىڭ وۈٌي پبوىب ئبٍٍىٕىسۇ .ئۇٔساق ثوٌّىؽب ٍىعىالضزا ٔىغىػ ٍېمىٍؽۇالض
ثىٍەْ ٍېمىٍؽبْ ٔبٔالضِۇ ٔىغىػ ثوٌۇپ لبٌىسۇ.
 .3ؼۇ ،ئۇظۇْ رۇضۇؾ ثىٍەْ ئۆظگىطىپ وەرىەْ ثوٌؽب ٍبوي الرمىالض ؼەۋەثسىٓ ئۆظگىطىپ
وەرىەْ ثوٌؽب ،ـۇٔسالال ؼبلٍىٕىؿ لىَىٓ ثوٌىسىؽبْ ٔەضؼىٍەضٔىڭ ھەِّىؽي ظىَبْ ٍەرىۈظِەٍسۇ.
ٍۀي ؼبلالٔؽىٍي ثوٌّبٍسىؽبْ ٔىغىػ ٔەضؼە چۈـۈپ وېزىپ لبٌؽب ٔىغىػ ثوٌّبٍسۇ.
 .4ربـالض ثىٍەْ  -گەضچە ربؾ ٔىغبؼەرٕي روٌۇق ٍولىزبٌّىؽىّۇ  -ئىؽزىٕغب لىٍىؿ زۇضۇغ.
 .5ربھبضىزي ٍوق وىچىه ثبال ئۈگۈٔۈؾ ئبضٌىمىسا لۇضئبٕٔي رۇرؽب ثوٌىسۇ ،ھەض ثىط لېزىُ ربھبضەد
ئبٌؽبٔسا ئبٍبؼٕي ؼېٍىؿ ِۇـەلمەد ثوٌؽبٍٔىمي ئۈچۈٍْ ،ۈضرىسا ٍبـبۋارمبْ وىفي ثىط وىچە -
وۈٔسۈظ ِۇززەد ئىچىسە ئۆرەن ئۈؼزىگە ِەؼىھ لىٍىؽب ثوٌىسۇ.
 .6لوضلۇٔچب ٔبِىعىسا ٔبِبظٔي لىجٍىگە لبضى ّبً ئولۇؼب زۇضۇغٔ .ەپٍە ٔبِبظزا ئوٌزۇضۇپ
ئولۇؼىّۇ زۇضۇغ ...لبرزىك ٍبِؽۇض ۋە وىؽەي ؼەۋەثىسىٓ عبِبئەد ۋە عۈِئە ٔبِىعىٕي ربـالؾ
زۇضۇغ .لبرزىك ؼوؼۇلزىٓ لوضلؽب ٍبوي ؼەپەض عەضٍبٔىسا ثوٌؽب عۇٔۇپ ئبزەَ رەٍەِّۇَ ثىٍەْ ٔبِبظ
ئولۇؼب زۇضۇغ ،چۈٔىي ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ «:ئەِطى ئىجٕي ئبغ،
عۇٔۇثٍۇلزىٓ ٍۇٍۇّٔبً رەٍەِّۇَ لىٍىپ ٔبِبظ ئولۇپ ثەضگۀسە ،ثوپزۇ» زېگەْ .ثۇ ِەـھۇض ھەزىػ.
 . 7لىچىفىؿ وىؽىٍي ثوٌؽب ٍبوي ئۇضۇؾ ئبضٌىمىسا ئەضٌەض ٍىپەن وەٍؽە زۇضۇغ ثوٌىسۇ.
 .8ئبٍبٌؽب ؼۆظ ربـٍىؽبٔسا ،ئولۇؾ عەضٍبٔىسا ،گۇۋاھٍىك ثېطىفزەِ ،ۇئبِىٍە لىٍىفزب ۋە
زاۋاٌىٕىفزب ظۆضۈضىَەد ئۈچۈْ ئبٍبٌٕىڭ ٍۈظىگە لبضاؾ زۇضۇغ.
پىزٕە ۋە ـەھۋەرزىٓ ذبٌي ثوالٌىؽب زوذزۇض ،ئبٍبٌٕىڭ ئەۋضىزىگە زاۋاالؾ ئۈچۈْ لبضاؾ
زۇضۇغ ( .ـەرھۇي لەزىط - 8 ،روَ  - 99ثەرىە لبضاڭ).
 . 9ظۆضۈضىَەد ئۈچۈْ ربالق لىٍىؿ زۇضۇغ .ـۇ ٔىڭ ئۈچۈْ ثىط ثۆٌۈن ئبٌىّالض ظۆضۈضىَەرؽىع
ربالق لىٍؽب روؼطا ئەِەغ زېگەْ.
ِ . 10ۇعزەھىسٌەض ئىغزىھبزىسا ذبربٌىفىپ لبٌؽب گۇٔبھ ثوٌّبٍسۇ.
 . 11ئىّبَ ئەثۇھۀىفە وىفٍەضگە ئبؼبٍٔىك ٍبضرىپ ثېطىؿ ئۈچۈْ لبظا ( ؼود) ۋە گۇۋاھٍىك
ثېطىؿ ِەؼىٍٍىطىسە وەڭطى ٍوي رۇرۇپ ،پبؼىك ئبزەَ ؼورمب ئىگە ثوٌؽب ثوٌىسۇ ،ئۇٔىڭ پبؼىمٍىمي
ئۇٔي ذىعِىزىسىٓ ئبٍطىۋەرّەٍسۇ ،زېگەْ ( .ھەِەۋىٕىڭ ،ئەـجبھ ۋە ٔەظائىطگە ثەضگەْ ـەضھىؽي
 - 1روَ - 110ثەرىە لبضاڭ).
-4457عۇئبي :صۆسۈسىَەجٕىڭ ٍبخؾي دەپ لبسىٍىؼ ھبٌىحي
ئىؽزىھؽبٍْ( :بذفي زەپ لبضاؾ) ـەضئي ھۆوۈٍِەض ئۈ چۈْ لوـۇِچە ِۀجەٌەض لبربضىسىٕسۇض.
ٍبذفي زەپ لبضاؾ ئىىىي ئىفزب ثوٌىسۇ:
 . 1زەٌىٍؽب ئبؼبؼەْ ٍوـۇضۇْ لىَبؼٕي ئبـىبضا لىَبغ ئۈؼزىسىٓ وۈچٍۀسۈضۈؾ .ثۇ لىَبؼي
ئىؽزىھؽبْ زەپ ئبرىٍىسۇ.
 . 2ئوِۇِي لبئىسىسىٓ ذۇؼۇؼي زەٌىٍگە ئبؼبؼەْ عۇظئي ِەؼىٍىٕي ئىؽزىٕب لىٍىؿ.
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ئىؽزىھؽ بْ زېگەْ لبٔۇْ ئەضثبثٍىطىٕىڭ ٔەظضىسىىي لبٔۇْ ضوھىؽب ٍۈظٌىٕىؿ زېگەْ ٔەضؼىگە
ئوذفبپ وېزىسۇ.
ظۆضۈضىَەد ٍبوي ھبعەد ئىؽزىھؽبٔىسىٓ ِەلؽەدِ :ۇعزەھىسٔىڭ لىَىٕچىٍىمٕي روؼۇپ
لېٍىؿ ۋە ئبزاٌەرىە ضىئبٍە لىٍىؿ ظۆضۈضىَىزي عەھەرىسىٓ لىَبؼٕي رەضن ئېزىفىسۇضِ .ىؽبٌي
رۆۋۀسىىىچە:
 . 1لۇزۇق ۋە وۆٌٍەضگە ئېؽىط ٔىغبؼەرٍەض چۈـۈپ وەرؽە ،لىَبغ رەلەظظاؼي ثوٍىچە ؼۇٔىڭ
ھەِّؽي ٍبوي ثەظى لىؽّىٕي ئېٍىپ ربظىالؾ ِۈِىىٓ ثوٌّبٍسۇ .چۈٔىي ؼۇٔىڭ ثىط لىؽّىٕي
ربضرىۋېزىؿ لبٌؽبْ ؼۇٔىڭ پبوٍىىىؽب رەؼىط وۆضؼىزەٌّەٍسۇ...
ھۀەـي ئبٌىٍّىطى ربضرىۋىزىؿ ال ظىُ ثوٌؽبْ ؼۇ چۈـۈپ وەرىەْ ٔىغبؼەرٕىڭ ِىمساضى
ثوٍىچە ثوٌىسۇ ،زېگەِْ :ەؼىٍەْ  :لۇزۇلمب چۈـۈپ وەرىەْ ٔەضؼە چوـمىؽب ئوذفبؾ ئەٍٕي
ٔىغىػ ثوٌؽب ،ؼۇٔىڭ ھەِّىٕي چىمىطۋەرّەن الظىُ ثوٌىسۇ .ؼبچمبْ چۈـۈپ وەرؽە ٍ 20بوي
 30چىٍەن ربضرىۋەرؽە ثوٌىسۇ...
 .2وىفٍەض ئبضؼىسا ظۆ ضۈضىَەد ثوٌؽبٍٔىمي ئۈچۈْ ٔىؽي ضىجبٔىڭ ھبضاٍِىمىسىٓ ِۇؼزەؼٕب
لىٍىپٔ ،بٕٔي ؼبٔبپ لەضظگە ثېطىپ رۇضۇؾ ضۇذؽەد لىٍىٕسى .ؼەۋەثي ِۇھزبعالضؼب وەڭطىزىپ
ثېطىؿ ۋە ھەِىبضٌىمٕي ئبؼبٔالـزۇضۇپ ثېطىؿ ئۈچۈٔسۇض .چۈٔىي پۇي ٍبوي ٔبٕٔي ۋەظٔىٕي
ئبـۇضۇپ لەضظگە ثېطىپ رۇضۇؾ عبظأى ٕي ھبضاَ لىٍىؿ پطىٕؽىپي ثىٍەْ ظىذ وىٍىسۇ .چۈٔىي
عبظأە ئبٌّبـزۇضۇٌؽبْ ٔەضؼىٕىڭ ثىطؼىسە ئبـۇضۇؾ ئۈؼزىگە لۇضۇٌؽبٌْ .ېىىٓ ٔبْ رىغبضەد
ـەوٍىسە ئەِەغ ظۆضۈضىَەد ئۈچۈْ لەضظ ثېطىپ رۇضۇـزب ضۇذؽەد لىٍىٕسى .ھەض لبٍؽي
ئەٌٍەضزىىي ئبٌىّالض ثۇ ئىفٕىڭ ِۇثبھٍىمىؽب ئىززىپبق وىٍىفزي.
 .3لبضچۇؼب ،ثۈضوۈد ۋە لبؼىالضزىٓ ئېفىپ لبٌؽبْ ؼۇ پبوّۇ ٍبوي ٔىغىؽّۇ؟ چۈٔىي ثۇ
لۇـالض رۇِفۇلي ثىٍەْ ٔىغبؼەد ٔەضؼىٍەضٔىّۇ ئبٌىسۇ.
لىَبؼٕىڭ رەلەظظاؼي ثوٍىچە ٍوٌۋاغ ،ـىط ۋە ٍىٍپىع ھبٍۋأٍىطىٕىڭ ئېفىپ لبٌؽبْ ؼۈٍٍىطىگە
لىَبغ لىٍؽبٔسا ٔىغىػ .چۈٔىي ٍىطىزمۇچ لۇـالضٔىڭ گۆـٍىطىّۇ ٔىغىؽزۇض .ھەض ثىطؼىسىٓ
ئېفىپ لبٌؽبْ ؼۇ گۆـزىٓ پەٍسا ثوٌؽبْ ـۈٌگەٍگە ئبضٌىىفپ وەرىۀٍىىي ئۈچۈْ ٔىغىؽزۇض.
ٌېىىٓ ئىؽزىھؽبْ رەلەظظاؼىسىٍٓ :ىطرمۇچ لۇـالضزىٓ ئېفىپ لبٌؽبْ ؼۇ پبوزۇض .ثوٌۇپّۇ
ظۆضۈضىَەد ئۈچۈْ ؼەھطا ۋە ٍىعىالضزا ٍبـبٍسىؽب ٔالضٔىڭ ِۀپەئەرىگە ضىئبٍە لٍىىؿ ٍۈظؼىسىٓ پبن.
چۈٔىي ئبؼّبٔسا ئۇچۇپ ٍۈضىسىؽبْ ثۇ ٍىطرمۇچ لۇـالضزىٓ ؼبلٍىٕىؿ رەغٍ .ىطىزمۇچ
ھبٍۋأالضٔىڭ ـۈٌگىَي ثىٍەْ ٍىطرمۇچ لۇـالضٔىڭ ـۈٌگَي پەضلٍىٕىسۇ.
-4454عۇئبيِ :ەعٍەھە ِۇسعەٌە صۆسۈسىَەت ئۈچۈْ دىگەْ ئولۇَ
ِەؼٍەھە ِۇض ؼەٌە :لبٔۇْ ٍوٌؽب لوٍؽۇچىٕىڭ ِەلؽەرٍىطىگە ؼۈپەرٍىطى ئۇٍؽۇْ وىٍىسىؽبْ،
ٌېىىٓ ـەضىئەرزىٓ ئېزىجبضؼب ئېٍىؿ ٍبوي ئەِەٌسىٓ لبٌسۇضۇـزب ِۇئەٍَەْ زەٌىٍي رېپىٍّبٍسىؽبْ
ئىفزۇض .ھۆوۈَ ِەؼٍەھە ِۇضؼەٌەگە ثبؼٍىٕىپ ِۀپەئەد لوٌؽب وىٍىسۇ ٍبوي وىفٍەضزىٓ ظىَبٕٔىڭ
ئبٌسىٕي ئبٌىسۇ.
ثۇٔىڭ ِۀىؽي ئىؽالَ عەِىئىَىزىسە ٍېڭي ِەؼىٍىسىٓ ثىطؼي پەٍسا ثوٌىسۇِ ،ۇعزەھىس
ئبٌىّالض ئۇ ِەؼىٍىٕىڭ ھۆوّىٕي ـەضىئەرٕىڭ ئبؼبؼٍىك :لۇضئبْ ،ؼۈٕٔەد ۋە ئىغّبزىٓ ئىعزەپ،
ھۆوۈِىٕي ثىٕب لىٍؽىسەن ئوذفبؾ ھۆوۈِٕي ربٍبٌّبٍسۇٌ .ېىىٓ ئۇالض ثۇ ِەؼىٍىٕي لوثۇي لىٍىؿ
ـ ەضىئەرٕىڭ ِەلؽىزي ۋە ضوھىؽب ئۇٍؽۇٍٔىمىٕي ِۇالھىعە لىٍىپ ٍېزىسۇ.
 .1ثىط ٍېڭي ِەؼىٍە زىٍٓ ،بوي عبْ ٍبوي ئبثطوً ٍبوي ئەلىً ٍبوي ِبٌؽب وەؼىىٓ ئباللىساض
ثوٌۇپ ،ھبٍبرٕىڭ ظۆضۈض ِۀپەئەرٍىطىٕي ئەِەٌىٍەـزۈضەٌىؽە ،ثۇ ٍېڭي ِەؼىٍىٕي لوثۇي لىٍىفزب
ئىززىپبق.
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ِەؼىٍەْ :زۈـ ّۀٍەض ِۇؼۇٌّبٔالضزىٓ ثىط لبٔچىٕي ئەؼىطگە ئېٍىۋىٍىپ لبٌمبْ لىٍىۋاٌؽب ،ئۇ
چبؼسا ِۇؼۇٌّبْ ئبِّىؽىٕىڭ ِۀپەئەرٕي لوؼساؾ ،زۈـّۀٕي چىىىٕسۈضۈؾ ۋە ـەھەضٔي
ئۇالضزىٓ لۇرمۇظۇؾ ئۈچۈْ ،ئەؼىطگە چۈـۈپ لبٌؽبْ ثىط لبٔچە ِۇؼۇٌّبٕٔي زۈـّەْ ثىٍەْ
لوـۇپ ٍولزىۋىزىؿ زۇضۇغ.
 .2زۆٌەد-ذەظىٕىؽىسىىي ِبي زۆٌەرٕي ِۇزاپىئە لىٍىفمب ٍەرّىؽە ِ -ۇزاپىئە لىٍىؿ ئۈچۈْ
ظۆضۈضىَەد رەلەظظا لىٍىپ لبٌؽب ،وىفٍەضگە ٍېڭي ثبط ثەٌگىٍەؾ زۇضۇغ .چۈٔىي ئبزىً ھبوىُ
زۈـّۀٍەضزىٓ ـەھەضٔي لوؼساؾ ئۈچۈْ ثبٍالضؼب ِۇئەٍَەْ پطؼۀذ ثەٌگىٍىؽە روؼطا ثوٌىسۇ.
ئىىىي ٍب ِبٍٔىك ٍبوي ئىىىي ظىَبْ رەڭ وىٍىپ لبٌؽب ،ـەضىئەد ئىىىي ظىَبٕٔىڭ چوڭطالىٕىڭ
ئبٌسىٕي ئېٍىفٕي ِەلؽەد لىٍىسۇ.
ـەضئي لبئىسە «:ئىىىي ٍبِبٍٔىمٕىڭ ٍەڭگىٍطەوي ربٌٍىٕىسۇ» ٍبوي « ئوِۇِسىٓ ظىَبٕٔي
روؼۇپ لېٍىؿ ئۈچۈْ ذۇؼۇؼي ظىَبْ لوضثبْ لىٍىٕىسۇ»
 .3ثىط ظېّىٕسا ٍبوي ثىط ـەھەضزە ھبضاَ ئىؿ لبپالپ وەرؽە ،ئۇ ٍەضزىٓ ٍۆرىىٍىؿ لىَىٓ
ثوٌؽب ٍبوي ھبضاَ ِبي ھبالي ِبٌؽب ئبضٌىفىپ وىزىپ ،ئبٍطىؿ رەؼٍىىفىپ وەرؽە ،پبن ٍوٌسىٓ
ضىعىك رېپىؿ ٍوٌٍىطى روؼىٍىپ لبٌؽب ،ثۇ ِبٌسىٓ  -پەلەرال ظۆضۈضىَەد ِىمساضى ئەِەغ -
ٍېّەن  -ئىچّەن ،وىَىُ  -وىچەن ۋ ە رۇضاٌؽۇ عبٍسا ھبعەد ِىمساضى پبٍسىٍىٕىؿ زۇضۇغ .چۈٔىي
ظۆۈضضىَەد ِىمساضى ثىٍەْ چەوٍىٕىپ لبٌؽب ،ضىعىك ۋە ئەِەٌٍەض ثۇظۇٌۇپ ھبالوەرىە ثبـالٍسۇ ۋە
وىفٍەض ئىچىسە ذبضاثىٍىك ٍۈظ ثېطىسۇ .ثۇ ھۆوۈَ  -ئەٍٕەْ ٔەغ( زەٌىً) وەٌّىگەْ ثوٌؽىّۇ -
ـەضىئەرٕىڭ ھەضوىزىگە ئۇٍؽۇْ ،چۈٔىي ـەضىئەد ِەعجۇض ثوٌۇپ لبٌؽبْ ئبزەِگە لبْ ۋە
چوـمىٕىڭ گۆـىٕي ...زۇضۇغ لىٍىپ ثەضزى.
 .4ھەظضىزي ئۆِەض ئبچبضچىٍىك ٍۈظ ثەضگەْ ٍىٍي ثبالٔىڭ ئوِۇٍِىمي ۋە ئىھزىَبط رۈپەٍٍي
ئوؼۇضٌۇق عبظاؼىٕي ئەِەٌسىٓ لبٌسۇضؼبْ .چۈٔىي ئوؼۇضالض ئبچبضچىٍىك ۋە ِەھطۇٍِۇق
ؼەۋەثىسى ٓ ثبـمىالضٔىڭ ِېٍىؽب ربعبۋۇظ لىٍىفمب ِەعجۇض ثوٌۇپ لبٌؽبْ.
-4453عۇئبي :ئۆسپ ھبٌىحي
ئۆضپ :وىفٍەض ئبزەرٍۀگەْ ئىؿ ھەضىىەد ٍبوي ذۇؼۇؼي ِۀب ئۈچۈْ ئىفٍىزىفىە
ئبزەرٍۀگەْ ؼۆظزۇض .ئۆضپ ؼەھي ٍبوي ـبؼىس زەپ ئىىىي رۈضگە ثۆٌۈٔىسۇ:
 .1ؼەھي ئۆضپ :وىفٍەض ھبالٌٕي ھبضاَ لىٍّبؼزىٓ ٍبوي ھبضإِي ھبالي لىٍّبؼزىٓ
ئبزەرٍۀگەْ ئىفزۇضِ .ەؼىٍەْ :ھۈٔەضۋۀگە ثىط ٔەضؼە ٍبؼىزىؿ ئۈچۈْ ئبٌسىٓ ظاوبٌەد ثېطىفىە
ئوذفبؾ.
 . 2ـبؼىس ئۆضپ :وىفٍەض ئبزەرٍىٕىپ لبٌؽبٌْ ،ېىىٓ ھبالٌٕي ھبضاَ ،ھبضإِي ھبالي لىٍىسىؽبْ
ئىفزۇضِ .ەؼىٍەْ :عبظأىٕي ٍېىَىؿ ،ئ ۆؼۈَ ثبٔىىٍىطى ثىٍەْ ِۇئبِىٍە لىٍىؿ ،ئوِۇِي
ؼوضۇٔالضزا ئبٍبٌالضٔىڭ ئەضٌەض ثىٍەْ ئبضٌىفىپ ٍۈضۈـي ،ھبضاق رەلسىُ لىٍىؿ ،ئوِۇِي ؼوضۇٔالضزا
ٔبِبظ ئولۇِبؼٍىممب ئوذفبؾ.
ئۆضپ ئېزىجبضؼب ئېٍىٕىؿ ئۈچۈْ لۇضئبْ ٍبوي ؼۈٕٔەرىە لبضـي وەٌّەؼٍىىي ۋە وۆپىٕچە
ئەھۋاٌالضزا ِۇـۇ ئۆضپ ثىٍەْ ئەِەي لىٍىفٕىڭ زاۋاٍِىفىفي الظىُ.
ئۆضپ ئىؽالَ زىٕىسا ظۆضۈضىَەد ،ھبعەدِ ،ۀپەئەرىە ضىئبٍە لىٍىؿ ٍبوي لىَىٕچىٍىمٕي
ٍولۇرۇؾ ئۈچۈْ ٍوٌؽب لوٍۇٌؽبْ لوـۇِچە لبئىسە.
-4452عۇئبي :ئۆسپٕىڭ صۆسۈسىَەت ٍبوي ھبجەت ئۈچۈْ ثوٌغبْ ِىغبٌٍىشى
ِ .1بٌىىىٍەض ۋە ھۀە ـىٍەض ئبضلىّۇ ئبضلب پىفىۋارمبْ ِىۋىٕي ظۆضۈضىَەد ئۈچۈْ ئۆضپىگە ضىئبٍە
لىٍىپ ،ؼېزىؿ زۇضۇغ زەپ لبضاٍسۇ .چۈٔىي ِىۋىٕىڭ ھەِّىؽي ثىط ۋالىززب پىفّبٍسۇ .لوؼۇْ،
ئۈظۈَ ،ئۀغۇض ...گە ئوذفبؾ ِىۋىٍەضٔىڭ ھەِّؽىي ثىطال پىفّبٍسۇ .ئەؼٍي ثۇ ؼوزىٕىڭ ثەظىؽي
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رېري پفىّىؽبْ ٔەضؼىٕي ؼېزىفزۇضٍ ،وق ٍبوي پىفّىؽبْ ٔەضؼىٕي ؼېزىؿ ھەزىؽزە
چەوٍۀگەْ «:ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِىۋىٍەضٔي پىفّىؽىچە ؼېزىفزىٓ
روؼمبْ ،ھبٍۋأالضٔىڭ ئۈؼزىسىىي ٍۇڭٕي ٍبوي ئەِچەوزىىي ؼۈرٕىّۇ ؼېزىفزىٓ روؼمبْ»
رەثطأي ۋە زاضى لۇرٕي ضىۋاٍىزي.
 .2وىفٍەضٔىڭ ئبزەرٍۀگۀٍىىي ۋە ئىھزىَبعي ئۈچۈْ ؼبئەد ،ئۈٔئبٌؽۇ ،روڭالرمۇؼب ئوذفبؾ
ـەذؽي ھبعەد ؼبٍّبٍٔىطىٕي وپىىٍؽىع ٍبوي وىپىٍٍىه ٍبوي ِۇئەٍَەْ ِۇززەرىىچە ثۆٌۈپ
ؼېزىؿ زۇضۇغ .ثۇ ذۇؼۇؼي ئۆضپ ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ ھەزىؽىگە
ذىالپ «:ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌال ھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ :ـەضد لىٍىپ ؼېزىفزىٓ روؼمبْ» رەثطأي
ضىۋاٍەد لىٍؽبْ.
ئەِەٌىَەرزە ثۇ ئۆضپ ھەزىؽٕي ٍولمب چىمبضِبٍسۇ ،ثەٌىي لىَبؼٕي ٍولمب چىمىطىسۇ .چۈٔىي
ھەزىػ ؼوزىٕي ِەلؽىزىسىٓ چىمىطۋىزىسىؽبْ ربالؾ -ربضرىفٕىڭ ٍۈظ ثېطىفي ثىٍەْ ئىٍٍەرٍىه.
ئۆضپ ثوٌؽب ربال ؾ  -ربضرىفٕي چەوٍەٍسۇ ،ئۇٔسالزب ئۆضپ ھەزىؽٕىڭ ِەظِۇٔىؽب ئۇٍؽۇْ ثوٌىسۇ...
 .3ئبٌىّالض ئىززىپبق ھبٌەرزە :رىً ،ئەزەثىَبد ،ھىؽبة ،ـىمھي ،ھەزىػ ۋە ـۇٔىڭؽب ئوذفبؾ
ئىٍىّالضٔي ئۈگۈرۈؾ ئۈچۈْ ئىغبضە ئېٍىؿ زۇضۇغ زېسى .چۈٔىي وىفٍەض ثۇٔىڭؽب ئبزەرٍۀگەْ
ٍبوي ظۆضۈضىَەد ـۇ ٔي رەٌەپ لىٍىسۇ .ثوٌّىؽب ئوِۇِي ِۀپەئەرٍەض وېطەوؽىع ثوٌۇپ لبٌىسۇ.
ئىّبَ ِبٌىه ۋە ـبـىئي لۇضئبْ ئۈگۈرۈپ لوٍؽبٔؽب ھەق ئبٌؽب زۇضۇغ ،چۈٔىي ئۇ ِەٌۇَ ٔەضؼىٕي
ِەٌۇَ ٔەضؼە ثىٍەْ ئبٌّبـزۇضؼبٍٔىك ثوٌىسۇ زېگەْ.
وېَىٕىي ھۀەـي ۋە ثەظى ھۀجەٌي ـۇلبھبٌىطى لىَبؼمب ربٍىٕىپ ،لۇضئبْ ئۈگەرىەْ ۋە ئولۇپ
ثەضگۀگە ھەق ئبٌؽب ثوٌىسۇ ،زەٍسۇ .ئۇٔىڭ ئۈؼزىگە ھبظىط ِۇئەٌٍىُ ۋە لبضىالضٔىڭ ثەٍزۇٌّبٌسىٓ
ِبئبـي ٍوق ،ئەگەض ثۇالض رېطىمچىٍىك ،رىغبضەد ٍبوي ؼبٔبئەد ثىٍەْ ـۇؼۇٌٍىٕىپ لبٌؽب ،لۇضئبْ
ظاٍب ثوٌۇپ وېزىسۇ ...ـبـىئي ۋە ھۀەـىٍەضٔىڭ وۆظ لبضـىسا پۇٌٕي ِۇززەرىە ثۆٌۈپ ؼېزىؿ
ؼوزىؽي وىفٍەضٔىڭ ئىھزىَبعي ئۈچۈْ زۇضۇغ.
-4458عۇئبي :ھۀەفي ۋە ؽبفىئي ِەصھىجىذىىي صۆسۈسىَەت لبئىذىٍىشى
 « .1ئىفۀچە ـەن ثىٍەْ ٍولبٌّبٍسۇ» ،ئۇٔىڭ زەٌىٍي ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەِٕىڭ ؼۆظىسۇض«:ـەٍزبْ ؼىٍەضگە ٔبِبظزا وىٍىپ ،ربھبضىزىڭ ثۇظۇٌسى ،زەپ ۋەؼۋەؼە
لىٍىسۇ ،ـۇٔىڭ ئۈچۈْ ؼىٍەضزىٓ ثىطىڭالض ئبۋاظ ئبڭٍىّىؽىچە ٍبوي پۇضالٕي ھېػ لىٍّىؽىچە
لبٍزّىؽۇْ» ِۇؼٍىُ ،ئىّبَ ئەھّەز ضىۋاٍەد لىٍؽبْ.
ِ « .2ۇـەلمەد ئبؼبٔچىٍىمٕي رۇؼسۇضىسۇ» ،ئۇٔىڭ ئبؼبؼي ئبٌالھٕىڭ ؼۆظىسۇض« :ؼىٍەضگە
زىٕسا ھېچمبٔساق ِۈـىۈٌٍۈوٕي لىٍّىسى» [ھەط ؼۈضىؽي  - 78ئبٍەد].
ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَِ «:ەْ وەڭطى روؼطا زىٓ ثىٍەْ ئىجەضرىٍسىُ»
زېگەْ ،ئىّبَ ئەھّەز ضىۋاٍەد لٍىؽبْ.
 « .3ظەضەض ٍولۇٌىسۇ» ،ثۇٔىڭ ئبؼبؼي ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ
ثۇؼۆظىسۇض «:ظىَبٍٔىٕىؿ ٍبوي ظىَبْ ثېطىؿ ٍوق» .ئىجٕي ِبعە ۋە زاض لۇرٕي ضىۋاٍەد لىٍؽبْ.
 « .4ئبزەد ِۇھىەِسۇض» ،ثۇٔىڭ ئبؼبؼي ئىجٕي ِەؼئۇزٔىڭ ِەۋلۇؾ ھەزىؽي « ِۇؼۇٌّبٔالض
ٍبذفي زەپ لبضىؽبْ ٔەضؼە ،ئبٌالھٕىڭ ٔەظضىسە ٍبذفىسۇض» ئىّبَ ئەھّەز ضىۋاٍەد لىٍؽبْ.
 « .5ئىفالض ِەلؽىزي ثىٍەْ ثوٌىسۇ» ،ئۇٔىڭ زەٌىٍي ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەِٕىڭ ؼۆظىسۇض « :ئەِەٌٍەض ٔىَەرىە ثبؼٍىك» ثۇذبضى ۋە ِۇؼٍىُ ضىۋاٍەد لىٍؽبْ.
پىمھي لبئىسىٍەضٔىڭ ؼبٔي  50رىٓ ئبـىسۇ .ثۇ لبئسىٍەض رەرجىمالـزب  -ئوِۇَِۈظٌۈن ئەِەغ -
وۆپىٕچە ئىفٍىزىٍىؿ ( ظۆضۈضىَەد) ؼۈپىزي ثىٍەْ ئبالھىسە.
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-4458عۇئبي :صۆسۈسىَەجٕىڭ ِۇھىُ عەوىىض لبئىذىغي
ِ « .1ۇـەلمەد ئبؼبٔچىٍىمٕي وەٌزۈضىسۇ»
 « .2ئىؿ ربضالـؽب وېڭىَىسۇ»
« .3ظۆضۈضىَەد چەوٍۀگەْ ئىفالضٔي ِۇثبھ لىٍىسۇ»
« .4ظۆضۈضىَەد ئۆظ ِىمساضىسا ثەٌگىٍىٕىسۇ»
«.5ئۆظضە ئۈچۈْ عبئىع ثوٌؽبْ ٔەضؼە ،ئۆظضىٕىڭ ٍولۇٌىفي ثىٍەْ ثبرىً ثوٌىسۇ»
ِ « .6ەعجۇض ثوٌۇؾ ثبـمىالضٔىڭ ھەلمىٕي ٍولمب چىمىطۋەرّەٍسۇ»
 « .7ئوِۇِي ۋە ذۇؼۇؼي ھبعەد ظۆضۈضىَەرٕىڭ ئوضٔىؽب چۈـىسۇ»
 « .8ظۆضۈضىَەد چەوٍۀگەْ ئىفٕي لىٍىفٕي ٍبوي ۋاعجىٕي ربـالـٕي ٍبوي وىچىىزۈضۈـٕي
ِۇثبھ لىٍىسۇ».
-4451عۇئبيِ :ۇؽەلمەت ئبعبٔچىٍىمٕي وەٌحۈسىذۇ
« ِۇـەلمەد ئبؼبٔچىٍىمٕي وەٌزۈضىسۇ»  :ثۇ لبئىسە ـەضىئەرٕىڭ وەڭچىٍٍىه ،ئبزاٌەد ۋە
ئېؽىطچىٍىمٕي وۆرۈضۋىزىؿ پطىٕؽىپي ثبٍبٔىسا وەٌگەْ ئبٍەد ۋە ھەزىؽٍەضگە ربٍىٕىسۇ .ئبٌالھ
لۇضئبٔسا « :اﷲ ؼىٍەضگە ئبؼبٍٔىمٕي ذبالٍسۇ ،رەؼٍىىٕي ذبٌىّبٍسۇ» [ثەلەضە ؼۈضىؽي- 185 ،
ئبٍەد ].ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ «:ؼىٍەض ئبؼبٔالـزۇضۇؾ ئۈچۈْ ئەۋەرىٍسىڭالض،
رەؼٍەـزۈضۈؾ ئۈچۈْ ئەۋەرىٍّىسىڭالض» زېگەْ .ثۇذبضى ۋە ِۇؼٍىُ ضىۋاٍىزي« .ؼىٍەضٔىڭ
زىٕىڭالضٔىڭ ٍبذفىؽي ئبؼبْ ثوٌؽىٕىسۇض» زېگەْ  .ئىّبَ ئەھّەز ِۇؼٕەزىسە ضىۋاٍەد لىٍؽبْ.
« ئبٌالھ زىٕىٕي ئبؼبْ ٍوٌؽب لوٍسى ،ئۇٔي ربض ھبٌەرزە ٍوٌؽب لوٍؽىٕي ٍوق» رەثطأي ضىۋاٍەد لىٍؽبْ.
ئۇٔىڭ ِۀىؽي :لىَىٕچىٍىك ئبؼبٔچىٍىمٕىڭ ؼەۋەثي ثوٌىسۇ ،لىَىٕچىٍىك ۋالزىسا وەڭچىٍٍىه
لىٍىؿ الظىُ ثوٌىسۇ ،زېگۀٍىه ثوٌىسۇ.
-4455عۇئبيِ :ۇؽەلەجٕىڭ جۈسى
ِۇـەلمەد ئبزەرزىىي ِۇـەلمەد ۋە ئېؽىط ِۇـەلمەد زەپ ئىىىىگە ثۆٌۈٔىسۇ.
ئبزەرزىىي ِۇـەلمەد :ئۇ ئىٕؽبْ ظىَبٔؽب ئۇچطىّبؼزىٓ لىٍىپ وىزەٌەٍسىؽبْ رەثئي
ِۇـەلمەرزۇض .ثۇ ِۇـەلمەد ھۆوۈٍِەضٔىڭ ٍەڭگىٍٍەؾ ؼەۋەثي ثوالٌّبٍسۇ.
ئېؽىط ِۇـەلمەد :ئ بزەرزە ئىٕؽبْ وۆرۈضۈپ وېزەٌّەٍسىؽبْ وۆڭۈٌٕىڭ لىٍّىفىٕي ثۇظۇپ،
ھبٍبد ٔىعاِىٕي رەؼىطگە ئۇچىطرىپ ،پبٍسىٍىك ئەِەٌٍەضٔي لىٍىفزىٓ روؼۇپ لوٍىسىؽبْ ئېؽىط
ِۇـەلمەرزۇض.
ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ« :ئبٌالھ ربئبال ،ۋاعىجٍىطىٕىڭ لوثۇي لىٍىٕىفىٕي
ٍبذفي وۆضگۀسەن ،ضۇذؽەرٍىطىٕىڭّۇ لوثۇي لىٍىىٕىفٕي ٍبذفي وۆضىسۇ» زېگەْ .ئىّبَ ئەھّەز،
ثەٍھەلي ۋە رەثطأي ضىۋاٍەد لىٍؽبْ (ِەۋلۇؾ ھەزىػ).
-4458عۇئبيِ « :ۇؽەلمەت ئبعبٍٔىمٕي وەٌحۈسىذۇ» دېگەْ لبئىذىٕىڭ دائىشىغي
ِ )1ۇـەلمەد ثەظىسە ِەعجۇضالٔؽبْ ،ئۇٔزۇپ لبٌؽبْ ۋە ذبربالـمبْ ئبزەِٕىڭ ئىفٍىطىؽب
ئوذفبؾ ئەؼٍي ـەضئي ثوٌّىؽبْ ھۆوۈٍِەضٔىڭ ـەضئي ثوٌۇـىؽب ؼەۋەة ثوٌىسۇ .چۈٔىي
ِەعجۇضٌىٕىؿ ٍۇلىطىسا ثبٍبْ لىٍىٕؽبٔسەن چەوٍۀگەْ ثەظى ئىفالضٔي لىٍىفٕي ِۇثبھ لىٍىسۇ.
ئۇٔزۇپ لېٍىؿ ثەظى زىٕي ۋاعىت ئىفالضزىٓ ربـالپ لوٍۇـزىٓ گۇٔبھٕي وۆرۈضۋىزىسۇ .ذبربٌىك
ئۇٔزۇپ لبٌؽبٔؽب ئوذفبؾ ـەضئي ھۆوۈٍِەضٔي ئۆظگەضرىسۇِ .ەؼىٍەْ ذبربالـمۇچىؽب عىٕبٍي
ئىفالض عبظاٍي ٍەڭگىً ثېطىٍىسۇ .ذبرب ئبزەَ ئۆٌزۈضۈپ ؼبٌؽب لىؽبؼٕىڭ ئوضٔىؽب رۆٌەَ رۆٌەٍسۇ.
ِ )2ۇـەلمەد ثەظىسە ٍېڭي ھۆوۈٍِەضٔىڭ ٍوٌؽب لوٍۇٌىفىؽب ؼەۋەة ثوٌىسۇِ .ەؼىٍەْ :لەضظ،
ئبضىَەد ۋە ئىغبضىگە ثېطىؿ لىَبؼٕىڭ ئەوؽىچە ثبـمىالضٔىڭ ِبٌٍىطىسىٓ پبٍسىٍىٕىؿ ئۈچۈْ،
ۋاوبٌەرەْ ئىؿ ثىغىطىؿ ،ئبِبٔەد لوٍۇؾ ۋە رۈضٌۈن ـىطوەرٍەض ثبـمىالضٔىڭ وۈچىسىٓ
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پبٍسىٍىٕىؿ ئۈچۈْ ،گۈضەگە لوٍۇؾ ،ئىمزىؽبزى وبپبٌەد ٍبوي لەضظ ثەضگۈچىٕىڭ ھەلمىٕي
وۈچٍۀسۈضۈؾ ئۈچۈٍْ ...وٌؽب لوٍۇٌسى.
ِ )3ۇـەلمەد ثەظىسە وىفٍەضزىٓ لىَىٕچىٍىمٕىڭ وۆرۈضٌۈپ وېزىفىگە ۋە ثەظى ھۆوۈٍِەضٔىڭ
ئبؼبْ ثوٌۇـىؽب ؼەۋەة ثوٌىسۇِ .ەؼىٍەْ :وىؽەي ٍبوي ؼەپەض عۈِئە ٔبِىعىؽب ئوذفبؾ ثەظى
زىٕي ئىجبزەرٍەضٔىڭ ربـٍىٕىفؽب ٍبوي ضاِىعأؽب ئوذفبؾ وىچىىىفىگە ؼەۋەة ثوٌىسۇ ،ثۇ
ضۇذؽەد.
ِىؽبٌالض :ضاِىعاْ ئېَىسا وىؽەي ثوٌۇپ لبٌؽب ضاِىعاْ رۇرّبؼٍىك ِۇثبھ ،ثىط ئبزەَ ئېؽىط
وىؽەٌگە ٍوٌۇلىفىسىٓ ئۀؽىطىؽە ٍبوي وىؽىٍىٕىڭ ئېؽىطٌىفىپ وېزىفىسىٓ ئۀؽىطىؽە
رەٍەِّۇَ لىٍىؿ ِۇثبھ.
ـەضىئەد ئەِەٌٍەضٔىڭ ئەڭ ئەۋظىٍي ثوٌؽبْ ٔبِبظٔي ؼب لالٔؽىٍي ثوٌّبٍسىؽبْ ٔىغىؽٍىك ثىٍەْ
ئولۇـمب ضۇذؽەد لىٍسى ،ذۇْ وىؽىٍي ۋە ؼۈٍسۈن رېّىؿ وىؽىٍي ثبض وىفىگە ربھبضىزي
ِۇوەِّەي ثوٌّىؽىّۇ ضۇذؽەد لىٍسى.
لبرزىك ٍبِؽۇض ،ئېؽىط وىؽەي ،ئېؽىط وىؽەٌگە لبضاۋارمبْ ئبزەَ ،ئۆظىِ ،ېٍي ٍبوي ئبثطوٍىسىٓ
ئۀؽىطىؽە ٍبوي لوضؼمي لبرزىك ئبچ ثوٌؽب ٍبوي لبرزىك ئۇؼؽۇظ ثوٌؽب ٍبوي ثەن ئىؽؽىك ٍبوي
ثەن ؼوؼۇق ثوٌؽبِ ،ۇؼبپىط ثوٌؽب ...عۈِئە ۋە عبِبئەد ٔبِىعىٕي ربـالـمب ضۇذؽەد لىٍسى.
-4481عۇئبي :ؽەسىئەجٕىڭ ٍەڭگىٍٍىحىؾي
ـەضىئەرٕىڭ ٍەڭگىٍٍىزىفي ٍەرزە رۈضٌۈن ثوٌىسۇ:
ثىطىٕچي :ؼبلىذ (چۈـۈضۋىزىؿ ) ٍەڭگىٍٍىىي :رؤۇـٍۇق ئۆظضە ؼەۋەثىسىٓ عۈِئە ،ضاِىعاْ،
ھەط ،عىھبزٔ ...ىڭ ؼبلىذ ثوٌۇـي.
ئىىىىٕچي :لىؽمبضرىؿ ٍەڭگىٍٍىىي :ؼەپەضزە رۆد ضەوئەد ٔبِبظٔىڭ ئىىىي ضەوئەرىە
لىؽمبضرىٍىفي ،وىؽەي ئبعىعوەٌؽە ضۇوۇ ۋە ؼەعسىٍىطىٕىڭ لۇزضىزي ٍەرىەْ ِىمساضؼىچە
لىؽمبضرىٍىفي.
ئۈ چىٕچي :ئبٌّبـزۇضۇپ ثېطىؿ ٍەڭگىٍٍىىي :ؼۇ رېپىٍّىؽبٔسا ٍبوي وىؽەي ثوٌۇپ لبٌؽبٔسا
رەٍەِّۇَ لىٍىؿ ثىٍەْ ربھبضەد ئېٍىؿ ۋە ؼۇؼٍي لىٍىؿٔ .بِبظٔي ئوٌزۇضۇپٍ ،ېزىپ ئىفبضەد
لىٍىپ ئولۇؾ ،ئۆظضە ثوٌۇپ لبٌؽبٔسا ھەط ۋە ئۆِطىٕىڭ ثەظى ۋاعىجٍىطىٕي وبـفبضەد ئبضلىٍىك
ئبٌّبـزۇضۇؾ.
رۆرىٕچي :ئبٌسىؽب ؼۈضۈـٕي ٍەڭگىٍٍىزىؿ :ئەؼىط ٔبِىعىٕي پىفىُ ٔبِىعىٕىڭ ۋالزىؽب
ؼۈضۈؾ ،ذۈپزۀٕي ٔبِبظ ـبَ ۋالزىؽب ؼۈضۈؾ ،ظاوبرٕي ثىط ٍىً روـۇـزىٓ ئىٍگىطى ثېطىفىە
ئوذفبؾ.
ثەـىٕچي :وىچىىزۈضۈؾ ٍەڭگىٍٍىزىفي :پىىفّٕي ئەؼىطٔ ،بِبظ ـبِٕي ذۈپزەْ ۋالزىؽب،
ضاِىعأ ٕي ؼەپەض ٍبوي وىؽەي ؼەۋەثىسىٓ وېَىٕگە ۋە ؼەضق ثوٌۇپ وېزىۋارمبْ ئبزەِٕىڭ ٔبِبظٔي
وېچىىزۈضـىگە ئوذفبؾ.
ئبٌزىٕچي :ضۇذؽەرٕىڭ ٍەڭگىٍٍىفيٍ :ۀي ثىط ئبزەَ ربھبضەرؽىع رۇضۇپ رەٍەِّۇَ ثىٍەْ ٔبِبظ
ئولۇؼبٔ ،بِىعىٕىڭ روؼىطٌىمي ،گبٌسا رۇضۇپ لبٌؽبْ ٔەضؼىٕي (لىٍزىطىكٍ )...وق لىٍىؿ ئۈچۈْ (
ثبـمب ٔەضؼە ثوٌّىؽب) ھبضاق ئىچىۋىزىؿ ،زاۋاٌىٕىؿ ئۈچۈْ ٔىغىػ ٔەضؼىٍەضٔي ٍېَىؿ،
ِەعجۇضالٔؽبٔسا لەٌجي ذبرىطعەَ ثوٌۇؾ ـەضىزي ثىٍەْ وۇپطى ؼۆظىٕي ؼۆظٌەؾ ...وە ئوذفبؾ.
ٍەرزىٕچي :ئۆظگەضرىؿ ٍەڭگىٍٍىىي :لوضلۇٔچب ۋالزىسا ٔبِبظٔىڭ ـەوٍىٕىڭ ئۆظگىطىفي ...گە
ئوذفبؾ.
-4487عۇئبي :ؽەسئي سۇخغەت ۋە ئۇٔىڭ جۈسٌىشى
ئىؽالَ زىٕىٕىڭ ضۇذؽەرٕي ٍوٌؽب لوٍؽبٍٔىمي ـەضئي ھۆوۈٍِەضٔي رەٌەپ لىٍؽبٔسا ئبؼبٍٔىك
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پطىٕؽىپىؽب ضىئبٍە لىٍؽبٍٔىمىٕىڭ زەٌىٍىسۇض .ضۇذؽەرٕىڭ ٌوؼەد ِۀىؽي :ئبؼبٔالـزۇضۇؾ زېگەْ
ثوٌىسۇ .ئۇؼۇٌي ـىمھي( ئىؽالَ لبٔۇٔفۇٔبؼٍىك ئىٍّي) ئبٌىٍّىطىٕىڭ ئبربٌؽۇؼىسىىي ِۀىؽي:
ئەؼٍي ھۆوۈِٕي ۋاعىت لىٍىسىؽبْ ؼەۋەثٕىڭ لېٍىفي ثىٍەْ ثىطگە ،وىفٍەضٔىڭ ئىھزىَبعىؽب
ضىئبٍە لىٍؽبٍٔىمزىٓ ،وىفٍەضٔىڭ ئۆظضىؽىگە ئبؼبؼەْ ٍوٌؽب لوٍۇٌؽبْ ـەضئي ھۆوۈٍِەضزۇض.
ـبـىئىٕىڭ ٔەظضىسە ضۇذؽەرٕىڭ رۈضى ثەؾ رۈضٌۈن :ۋاعىت ضۇذؽەدِ ،ۀسۇة (ؼۈٕٔەد)
ضۇذؽەدِ ،ۇثبھ ضۇذؽەد ،ذىالؾ ئەۋال( ئەۋظەٌٕىڭ ئەوؽىٕي لىٍىؿ)ضۇذؽىزي ،لىٍىؿ ِەوطۇھ
ثوٌؽبْ ضۇذؽەد .ھەِّىؽي ئۆظضە (ظۆضۈضىَەد) ئۈچۈْ ثەٌگىٍۀگەْ.
ھۀەـىٕىڭ ٔەظضىسە ضۇذؽەرٕىڭ رۈضى رۆد ذىً:
ثىطىٕچي :ظۆضۈضىَەد رېپىٍؽبٔسا ھ بضاَ ئىفٕىڭ ِۇثبھ ثوٌۇـيِ :ەعجۇض ثوٌۇپ لبٌؽبٔسا ٍبوي
ثەظى ئەظاٌىطى وىؽىٍگۀسە لەٌجي ذبرىطعەَ ثوٌؽب وۇپطى ؼۆظىٕي ئېَزىؿ .ضاِىعأسا ( ِۇؼبپىط
ٍبوي وىؽەٌٕىڭ )ئېؽىع ئوچۇق ٍۈضۈـي ،لبرزىك ئۇؼؽبپ وەرىۀسە ھبضاق ئىچىؿٍ ...ۀي ثۇ
ئىفالض ضۇذؽەد لىٍىٕؽبْ ئىفزىٓ گۇٔبھٕي وۆرۈضۋىزىسۇٌ ،ېىىٓ ئەؼٍي ھبضاٍِىك ھۆوّي
ٍولبٌّبٍسۇ .ثۇ ئىفالضٔىڭ ھۆوّي زۇضۇغٌ ،ېىىٓ وۇپطىؽب ِەعجۇضالٔؽبٔسا ئۆٌۈپ وەرؽىّۇ ئەظىّە
( وۈچٍۈن رەضپي) ٔي رۇرۇؾ ئەۋظەي.
ئىىىىٕچي :ۋاعىت ئىفٕي لىٍىؿ ِۇـەلمەد رۇؼسۇضىسىؽبْ ثوٌؽب رەضن ئىزىؿِ ،ۇؼبپىط
ٍبوي وىؽەٌٕىڭ ضاِىعاْ رۇرّبؼٍىمىؽب ئوذفبؾ.
ئۈچىٕچي :وىفٍەض ِۇھزبط ثوٌىسىؽبْ ؼوزىالض ۋە لىٍّىفالض ِۇلەضضەض لبئىسىٍەضگە ذىالپ
وەٌؽىّۇ ِۇثبھِ ،ەؼىٍەْ :ؼىٍىُ( ٍوق ٔەضؼىٕي ٔەخ پۇٌؽب ؼېزىؿ) ؼوزىؽؽىؽب ئوذفبؾ.
رۆرىٕچي :ئىٍگىطىىي ؼبِبۋى زىٕالضزا ِەۋعۇد ثوٌؽبْ ،رەۋثە لىٍؽبٔسا ئۆظ ىٕي ئۆٌزۈضۈؾ،
وىَّىسىٓ ٔىغبؼەرٕي ربظىالؾ ئۈچۈْ ٔىغبؼەد رەگىەْ لؽّىٕي وىؽىپ ربـالؾِ ،بٌٕىڭ
رۆرزە ثىطىٕىڭ ظاوبد وىٍىفي ،ئىجبزەرربٔىسىٓ ثبـمب عبٍالضزا ٔبِبظ ئولۇـٕىڭ ثبرىٍٍىمىؽب
ئوذفبؾ ئېؽىط ھۆوۈٍِەضٔىڭ ئىؽالَ ئۈِّىزىسىٓ وۆرۈضٌۈپ وېزىفي.
-4484عۇئبي « :ئىؼ جبسالؽغب وېڭىَىذۇ» دىگەْ لبئىذىٕىڭ ِۀىغي
ئىّبَ ـبـىئي ثبٍبْ لىٍؽبْ ثىط لبئىسە «:ئىؿ ربضاٍؽب وېڭىَىسۇ» .ثۇ لبئىسىٕىڭ ِۀىؽي :ثىط
ِۇـەلمەد پەٍسا ثوٌۇپ ،وىفٍەض ئۇ ِۇـەلمەرزىٓ ؼىمىٍؽبْ ثوٌؽب ٍبوي ئبزەرزىىي ئەھۋاٌالضزا ئۇ
ـەضئي ھۆوۈِسىٓ ؼىمىٍؽبْ ثوٌؽب( ،ظۆضۈضىَەد ئۈچۈْ) ئۇالضٔىڭ ضۇذؽەد ھۆوۈِٕي ئېٍىفي
ضۇذؽەدِ .ەؼىٍەْ :وەِجەؼەي لەضظزاض لەضظٔي رۆٌىَەٌىگىسەن ھبٌەرىە وەٌگىچە لەضظ
وىچىىزۈضۈٌىسۇ ٍبوي لەضظ پۈرۈْ ثىىبض لىٍىٕىسۇ.ئبٌالھ لۇضئبٔسا « :ئەگەض لەضظزاضٔىڭ لوٌي لىؽمب
ثوٌؽب ،ئۇٔىڭ ھبٌي ٍبذفىالٔؽۇچە وۈرۈڭالض » زىگەْ .ثەلەضە ؼۈضىؽي - 280 ،ئبٍەد.
ئبزەرزە ئەضٌەض وىطەٌّەٍسىؽبْ ِۇٔچىسەن ئوضۇٔالضزا ئبٍبٌالضٔىڭ ۋە وىچىه ثبٌالضٔىڭ گۇۋاھٍىمي
ھەق -ھولۇلٕي لوؼساؾ ئۈچۈْ لوثۇي لىٍىٕىسۇ.
ھۀەـىٕىڭ ٔەظضىسە ٔەؼەثٕي ئىؽپبرالؾ ئۈچۈْ ٍبٌؽۇظ رۇؼۇد ئبٔىؽىٕىڭ گۇۋاھٍىمي لوثۇي
لىٍىٕىسۇ.ئىسزەد رۇرۇۋارمبْ ئبٍبي رۇضِۇؾ ٍوٌىٕي ھەي لىٍىفمب ِەعجۇض ثوٌۇپ لبٌؽب ئىسزەد
رۇرۇؾ عەضٍبٔىسا ؼىطرمب چىمؽب ثوٌىسۇ .ئبٌالھ لۇضئبٔسا «:ربلىزىڭالضٔىڭ ٍېزىفىچە اٌٍەؼب
رەلۋازاضٌىك لىٍىڭالض» زەٍسۇ[ .ربؼبثۇْ ؼۈضىؽي - 16 ،ئبٍەد].
ثۇ لبئىسە ِۇئەٍَەْ ثىط ِەؼىٍىسە ئوچۇق ٔە غ( زەٌىً)وە ربلىفىپ لبٌؽب ئىفٍىّەٍسۇ.
-4483عۇئبي « :صۆسۈسىَەت چەوٍۀگەْ ئىؾالسٔي ِۇثبھ لىٍىذۇ»
ثۇ لبئىسە  «:ظەضەض ٍولۇٌىسۇ» زېگەْ لبئىسىٕىڭ ربضِىمي ،ثۇٔىڭ زەٌىٍي ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ
ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ  «:ظىَبٍٔىٕىؿ ۋە ظىَبْ ؼېٍىؿ ٍوق» زېگەْ ؼۆظىسۇض .ئىّبَ ِبٌىه
(ِۇۋارزبزا) ،ھبوىُ ،ثەٍھەلي ۋە ئىجٕي ِبعە ضىۋاٍەد لىٍؽبْ.
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ئبٌىّالضٔىڭ ؼۇٌزبٔي ئىع ئىجٕي ئبثسۇؼؽبالَ ِۇٔساق زەٍسۇ « :عىٕبٍي لىٍّىفالض ظىَبٕٔىڭ
ئبٌسىٕي ئېٍىؿ ئۈچۈْ عبظا ثىىزىفىە ِۇٔبؼىپ ثوٌؽبٔسەن ،ظۆضۈضىَەرٍەض ِۀپەئەرٕي لوٌؽب
وەٌزۈضۈؾ ئۈچۈْ چەوٍ ۀگەْ ٔەضؼىٍەضٔىڭ ِۇثبھ ثوٌۇـي ئۈچۈْ ِۇٔبؼىپ.» ،
ظۆضۈضىَەرٕىڭ ـەضئي ئىىۀٍىه زەٌىٍي ئبٌالھٕىڭ ثۇ ؼۆظىسۇض« :ظۆضۈضىَەد ثوٌّىؽۇچە ٍېَىؿ
ھبضاَ لىٍىٕؽبْ ٔەضؼىٍەضٔي اﷲ ؼىٍەضگە ئوچۇق ثبٍبْ لىٍؽبْ رۇضؼب ،اﷲ ٔىڭ ئىؽّي ئېَزىٍىپ
ثوؼۇظالٔؽبْ ھبٍۋأالضٔي ٔېّىفمب ٍېّەٍؽى ٍەض؟ ٔۇضؼۇْ وىفىٍەض ٔەپؽي ذبھىفىؽب ئەگىفىپ،
ثىٍّەؼزىٓ( ،ثبـمىالضٔي) ھەلىمەرەْ ئبظزۇضىسۇ ،ـۈثھىؽىعوي ،ؼېٕىڭ پەضۋەضزىگبضىڭ (ـەضئي
زەٌىٍؽىع ھبالي ،ھبضاَ زەپ) ھەززىسىٓ ئبـمۇچىالضٔي ئوثساْ ثىٍىسۇ » [ئۀئبَ ؼۈضىؽي - 119
ئبٍەدٍ ].ۀي ئبچبضچىٍىك ؼىٍەضٔي ھبضاَ ٔەضؼىٕي ٍېَىفىە ِەعجۇضٌىؽب زۇضۇغ .ھبضاِسىٓ
ئىؽزىؽٕب لىٍىؿ ِۇثبھٕي ئىپبزىٍەٍسۇ.
ئۇٔىڭ ِۀىؽيِ :ەعجۇض ثوٌۇپ لبٌؽبْ ٍبوي ئېؽىط ھبعەد رۇؼۇٌؽبْ چبؼسا چەوٍۀگەْ
ئىفالضٔي لىٍىؿ زۇضۇغ .وۇپطىٍىك( روٌۇق) ،لبرىٍٍىك ،ظىٕبزىٓ ثبـمب ئؽىالِسا چەوٍۀگەْ
ئىفالضٔي ظۆضۈضىَەد ؼەۋەثىسىٓ لىٍىؿ زۇضۇغ .ھبضاَ ٔەضؼىٍەضٔي ِۇثبھ لىٍىفزىىي ئىؽزؽٕبئي
ئەھۋاٌالضزا ظۆضۈضىَەد لبئىسىؽٕي ئېٍىؿ ،ئىؽالَ زىٕىٕىڭ ئىٕؽبٕٔىڭ ئەِەٌي ھبٍبري ،ئبعىعٌىمي
ۋە زۈچ وىٍىۋارمبْ ھبٍبد رەلەظظاٌىمٍىطىٕي لەزىطٌىگۀٍىىىسۇضِ .ۇثبھسىٓ ِەلؽەد :ئبٌالھٕىڭ
ٔەظضىسە گۇٔبھٕىڭ وۆرۈضٌۈپ وېزىفىسۇض.
-4482عۇئبي « :صۆسۈسىَەت چەوٍۀگەْ ئىؾالسٔي ِۇثبھ لىٍىذۇ» دىگەْ لبئىذىٕىڭ
ِىغبٌٍىشى
ٍ .1ۇلىطىسا ثبٍبْ لىٍؽىٕىّعزەن ،ئبچ لېٍىپ لبٌؽبْ ،ئۇؼؽبپ وەرىەْ ،گېٍىؽب ثىط ٔەضؼە
رۇضۇپ لېٍىپ  -پبن ٔەضؼە رېپىٍّىؽب  -ئۆٌۈوٍەضٔىڭ گۆـٍىطى ،لبْ ،ھبضاق ۋە چوـمب گۆـىٕي
ٍېَىؿ زۇضۇغ .ـۇٔسالال ثۇ ھبٌەرزە  -لىّّىزىٕي وېَىٓ رۆٌەپ ثېطىؿ ـەضري ثىٍەْ  -ئۆظىٕي
ھبالوەرزىٓ ؼبلالؾ ٍبوي ھبضاَ ٔەضؼىٕي ئؽىزىّبي لىٍّىؽب ٍېزىپ لېٍىفي ِۇلەضضەض ثوٌؽبْ
ظىَبٕٔىڭ ئبٌسىٕي ئېٍىؿ ئۈچۈْ ثبـمىالضٔىڭ ِېٍىٕي ئېٍىۋېٍىؿ زۇضۇغ.
 .2زاۋاٌىٕىؿ ظۆ ضۈضىَىزىسە زوذزۇضؼب ئەۋضەرٕي ئېچىؿ ِۇثبھ ،رۇؼۇد ئبٔىؽىٕىڭ ئەۋضەرىە
لبضىفي ِۇثبھ.
 .3ئىرزىَبضؼىع ِەعجۇض ثوٌۇپ لبٌؽبٔسا ِۇؼۇٌّبٕٔىڭ ِېٍىٕي ثۇظۇۋېىزىفىە ضۇذؽەد
لىٍىٕىسۇ .ـۇٔسالال پبضاذورٕىڭ ٍۈوي ئېؽىطٌىفىپ ؼەضق ثوٌۇپ وېزەً زەپ لبٌؽبٔساٍ ،وٌۇچىالضٔي
لۇرمۇظۇۋېٍىؿ ئۈچۈْ ِبٌالضٔي زېڭىعؼب ربـٍىۋىزىؿ زۇضۇغٌ .ېىىٓ لىّّىزىٕي رۆٌەپ ثېطىؿ
ۋاعىت ثوٌىسۇ.
 .4ظۆضۈضىَەد ئۈچۈْ ربَ ٍبوي ثىٕبٔي ئۆضۈۋىزىؿ زۇضۇغِ .ەؼىٍەْ ،ثىطەض ئوضۇٔؽب ئود
وېزىپِ ،ۀپەئەد ـۇٔي رەلەظظا لىٍىپ لبٌؽب ،ھبوىّٕىڭ ضۇذؽىزي ثىٍەْ ئۆضۈۋىزىؿ زۇضۇغ.
 .5ئىرزىَبضؼىع ِە عجۇضالٔؽبٔسا لەٌجي ذبرىطعەَ ثوٌۇؾ ـەضري ثىٍەْ وۇپطى ؼۆظىٕي
ؼۆظٌەؾ زۇضۇغ.
 .6ھبضاَ ئىفالض ثىط ضاٍۇٕٔي لبپالپ وەرؽە ،ھبالي ئبؼبؼەْ رېپىٍّىؽب ،ئۇ چبؼسا ئىٕؽبْ
ِۇھزبط ثوٌىسىؽبْ ٔەضؼىٕي ئىؽزىّبي لىٍىؿ زۇضۇغ .ظۆضۈضىَەد ِىمساضىسا چەوٍىٕىپ لبٌّبٍسۇ.
ئىّبَ ضاظى ِۇٔساق زەٍسۇِ « :ۇٔساق ـبضائىززب ھبالي ٔەضؼىٍەضٔي ئىؽزىّبي لىٍؽبٔسەن وەڭطى
ئىؽزىّبي لىٍىفمب ثوٌّبٍسۇ .وبِبٌىَبرمب چىمىپ وەرّەً ،ھبعەد ِىمساضى ثىٍەْ چەوٍىٕىسۇ».
 .7ئبٌىّالضٔىڭ ؼۇٌزبٔي ئىع ئىجٕي ئبثسۇؼبالَ ظۆضۈضىَەد ثىٍەْ چەوٍىٕىپ لبٌّبؼزىٓ
ھبضإِي ئىؽزىّبي لىٍىفٕىڭ زۇضۇؼٍىمىؽب ئىٍٍەد وۆضؼىزىپ ِۇٔساق زەٍسۇ «:ئوِۇِي ِۀپەئەد
ذۇؼۇؼي ظۆضۈضىَەرىە ئوذفبؾ ،ئەگەض ثىط ظۆضۈضىَەد ثبـمىالضٔىڭ ِېٍىٕي ثۇالـمب ؼەۋەة ثوٌؽب
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زۇضۇغ ،ئىؽؽىك ٍبوي ؼوؼۇلٍۇق ؼەۋەثىسىٓ ھبالن ثوٌۇـزىٓ لوضلؽب ۋاعىت ثوٌىسۇ .ئەگەض ثۇ
ئىؿ ثىط عبْ ئۈچۈْ ۋاعىت ثوٌؽب ،وۆپ عبٔالضٔي لۇرمۇظۇۋېٍىؿ ئۈچۈْ رېرىّۇ ۋاعىت
ثوٌىسۇ».
ِ .8ۇـۇٔىڭؽب ئبؼبؼەْ ظۆضۈضىَەد ئۈچۈْ ثبٔىىؽب ئوذفبؾ ئوضۇٔالضزا ذىعِەد لىٍىؿ
زۇضۇغ ،چۈٔىي ِبٌالضٔي ئىفۀچىٍىه لوٌسا ؼبلالؾ ،ثبـمىالضؼب ربـالپ ثەضِەؼٍىه الظىُ.
 .9ظۆضۈضىَەد ھبٌەرٍىطىسە ئىگىؽىٕىڭ ضۇذؽىزىىع ئ ۆٍٍەضگە وىطىؿ زۇضۇغِ .ەؼىٍەْ:
زۈـّەْ ثىٍەْ ئۇضۇؾ لىٍىؿ ئۈچۈْ ،چۈـۈپ لبٌؽبْ ٔەضؼىؽىٕي ئېٍىؿ ئۈچۈٍْ ،بوي
ئۆظىٕىڭّۇ ھەلمي ثبض ئېطىمٕي ئىؽالھ لىٍىؿ ئۈچۈْ ٍبوي ٍوـۇضٔىۋاٌؽبْ عىٕبٍەرچىٍەضٔي لوٌؽب
ئېٍىؿ ئۈچۈْ ئۆٍگە ضۇذؽزؽىع وىطىؿ زۇضۇغ .زەٌىٍي ،ھەظضىزي ئۆِەض ِەزىٕىسە ٍىؽالپ رۇضؼبْ
ثىط ئبٍبٌٕىڭ ئۆٍىگە وىطىپ ،ئۇ ئبٍبٌٕي ئۇضزى ،ضوِىٍي چۈـۈپ وەرزي .ثبـمىالض ثۇ ٔېّە ئىؿ
زېگۀسە؟ ھەظضىزي ئۆِەض :ئۇ ھبضاَ ئىفٕي لىٍؽبٍٔىمي ئۈچۈْ ھۆضِىزي ثوٌّبٍسۇ ،زېگەْ .چۈٔىي
ظۆضۈضىَەد ئوضۇٍٔىطى  -ئىجٕي ئبثىسىٓ زېگۀسەنِ -ۇؼزەؼٕب لىٍىٕىسۇ.
 .10ظۆضۈضىَەد رېپىٍؽب ،زۈـّۀٍەضٔىڭ زەضەذٍىطىٕي ثۇظۇۋېزىؿ ،زىَبضٌىطىٕي ذبضاة
لىٍىۋېزىؿ ،ئۇضۇـمب لبرٕبـزۇضۇٌؽبْ ھبٍۋأالضٔي ھبالن لىٍىۋېزىؿ ،وۆٍسۈضۋىزىؿ ،ؼەضق لىٍۋىزىؿ
ۋە ئېؽىط لوضاٌالض ثىٍەْ ثىط رەضەپ لىٍىؿ زۇضۇغ .لۇضئبْ ِۇٔساق زەٍسۇ( « :ئي ِۇؼۇٌّبٔالض!)
ؼىٍەض ِەٍٍي (ثۀي ٔەظىطٔىڭ) ذوضِىٍىطىٕي وېؽىڭالضِ ،ەٍٍي ئۇٔي ثۇضۇٔمي پېزي ئۆضە
لبٌسۇضۇڭالض ،ھەِّىؽىگە اٌٍە ضۇذؽەد لىٍىسۇ( ،اٌٍۀىڭ ِۇٔساق ضۇذؽەد لىٍىفي) اٌٍۀىڭ
ئىزبئىزىسىٓ چىممۇچىالضٔي (ٍۀي ٍەھۇزىَالضٔي) ضەؼۋا لىٍىؿ ئۈچۈٔسۇض » [ھەـط ؼۈضىؽي- 5 ،
ئبٍەدِ ].ۇعزەھى س ئىّبَ ـبرىجي ِۇٔساق زەٍسۇ ":ظۇٌۇِٕي پبضا ثېطىفزىٓ ثبـمب ٍوي ثىٍەْ
ِۇزاپىئە لىالٌّىؽب پبضا ثېطىؿ زۇضۇغ ثوٌىسۇ ،زۈـّۀٍەضگە ۋە وبپىطالضؼب ئەؼىطٌەضٔي لۇرمۇظۇؾ
ئۈچۈْ ۋە ھەط لىٍىسىؽبٔالضٔىڭ ٍوٌىٕي روؼّبؼٍىمي ئۈچۈْ پبضا ثېطىفّۇ زۇضۇغ .ؼەۋەثي
ِەئؽىَەرٕي لىٍىؿ ئبضلىٍىك ظىَبٕٔىڭ ئبٌسىٕي ئېٍىؿ .زۈـّۀٍەض ِۇؼۇٌّبٔالضزىٓ ثىط لبٔچىٕي
لبٌمبْ لىٍىۋاٌؽب ئوِۇِي ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ِۀپەئەري ئۈچۈْ ،ـۇٔسالال ئۇضۇـزىىي ھىٍىگە ضەززىَە
ثېطىؿ ئۈچۈْ ِۇؼۇٌّبٔالضٔىّۇ لوـۇپ ئۆٌزۈضۋىزىؿ زۇضۇغ.
 .11ـبـىئي ِەظھىجىسە ِېَىذ لەثطىگە لوٍۇٌۇپ ثوٌؽ بٔسىٓ وېَىٓ ظۆضۈضىَەد ئۈچۈْ لەثطىٕي
ووالؾ زۇضۇغِ .ەؼىٍەٍْ :ۇٍۇٌّبً ٍەضٌىىىسە لوٍۇٌؽبْ ثوٌؽبٍ ،بوي ثبـمىالضٔىڭ ھەلمي ثوٌؽبْ
وىَىُ ٍبوي ظېّىٕىسا ٍەضٌىىىسە لوٍۇٌؽبْ ثوٌؽب زۇضۇغ.ھۀەـي ِەظھىجىسە :ئەگەض ٍۇٍۇٌّبً زەپٕە
لىٍىٕؽبْ ثوٌؽب ،ئۇٔىڭ لەثطىؽي ئۈؼزىسە ٔبِىعىٕي چۈـۈضۈـىە ثوٌىسۇٌ ،ېىىٓ لەثطىسىٓ
چىمىطٌىّبٍسۇ.
 .12ئەگەض ٔىغىؽٍىك ثبالؼي ئوِۇٍِىفىپ وەرىەْ ثوٌؽبٔ ،ىغىؽٍىك ھۆوىّي وۆرۈضٌۈپ
وېزىسۇ ۋە رەؼىطى ٍولبٍسۇ .ئىّبَ ٔۇۋەۋى ِۇٔساق زەٍسۇ «:ئەگەض ثىط ئوضۇٔسا لۇـالضٔىڭ ٔغبؼىزي
ئوِۇٍِىفىپ وەرىەْ ثوٌۇپ ،ؼبلٍىٕىؿ لېَىٓ ثوٌؽب ،ئەپۇ لىٍىٕىسۇ» زېگەْ .ـەٍرۇي ئىؽالَ
ئىجٕي رەٍّىَە «:ھەعسە رۇلمبٍٔىطى ٍبوي وەٌگەْ عبِبئىزي ثىٍەْ ثىطگە لبٍزىؿ ظۆضۈضىَزي ئۈچۈْ
ھەٍىعزاض ،عۇٔۇة ۋە ربھبضىزي ٍوق ئبزەَ ثەٍزۇٌالھٕي ربۋاة لىٍؽب زۇضۇغٌ ،ېىىٓ ربۋاة لىٍؽۇچي
لبْ لىٍىفي الظىُ ».زېگەْ.
 .13ئەگەض ھبوىُ ئوِۇِي ٍبوي ؼود ئىفٍىطىؽب ٍبضاِؽىع ئبزەٍِەضٔي رەٍىٍٕەپ لوٍؽب ،ئۇٔىڭ
ثۇٍطۇلي ۋە ھۆوّي ظۆضۈضىَەد ئۈچۈْ ئىغطا لىٍىٕىسۇ.
 .14ئبزىً ھبوىُ ٍ -وي وېڭطىزىؿ ٍبوي ئۆؼزەڭ ئېٍىفمب ئوذفبؾ ظۆضۈضىَەد ئۈچۈْ -
ـەذؽي ئىگساضچىٍىممب چەوٍىّە ثىىزىفي زۇضۇغ .ھەظضىزي ئۆِەض ۋە ھەظضىزي ئوؼّبْ ھەضەِٕىڭ
زائىطىؽىٕي وېڭەٍزىؿ ئۈچۈْ ھەضەِگە ثىط رۇربؾ ئۆٍٍەضٔي  -ئىگىىؽٕي ضاظى لىٍىپ -
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ئېٍىۋاٌؽبْ.
 .15ـۇلبھبالضٔىڭ ٔەظضىسە ِۇلەضضەض ثوٌؽبْ ثىط ِەؼىٍە :ئوِۇِي ِۀپەئەد ذۇؼۇؼي ِۀپەئەد
ئبٌسىسا لوٍۇٌىسۇ ،ھبوىُ ذەٌك ِۀپەئەري ئۈچۈْ ـەذؽي ئىگىساضچىٍىمٕي چەوٍىؽە ثوٌىسۇ.
ـۇٔسالال ھبوىُ ظۆضۈضىَەد ئۈچۈْ ِۇئەٍَەْ ربۋاضالضؼب ِۇئەٍَەْ ثبھب ثىىزىپ لوٍؽب زۇضۇغ
ثوٌىسۇ .ثبـمىالضٔىڭ ئىگساضچىٍىمىسىىي ئېزىعالضزىٓ ظۆۈضضىَەد ئۈچۈْ ؼۇ ئۆرىۈظۈؾ زۇضۇغ.
 .16ئبزىً ھبوىُ  -ـەھەضٔىڭ ھبعەد رەٌەپٍىطىٕي لبٔسۇضۇـزب  -ظۆضۈضىَەد ئۈچۈْ ثبٍالضؼب
ٍېڭي ثبط ثىىىزؽە ثوٌىسۇ.
 .17ھۀەـي ـۇلبھبٌىطىِ :ۇھزبط ئبزەَ ئۆؼۈَ ثىٍەْ لەضظ ئبٌؽب زۇضۇغ ثوٌىسۇ ،زەٍسۇ.
ظۆضۈضىَەد زېگەْ :ئەگەض ثىط ئبزەَ ئۆؼۈٍِۈن لەضظ ئېٍىفزىٓ روذزىۋاٌؽب ٔەپؽىٕي ھبالن لىٍىفمب
ٍبوي وەؼىىٓ ظىَبٔؽب ئېٍىپ ثبضىسىؽبْ ئىفزۇض.
 .18ئۇضۇؾ ۋالزىسا ظۆضۈضىَەد ئۈچۈْ ٍبوي لىچىفمبق وىؽىٍي ثوٌؽبٔسا ئەضٌەضٔىڭ ٍىپەن
وىَىُ وېَىفي زۇضۇغ.
 .19ھۀەـىٍەض ":ئىزبئەرىە ھەق ئېٍىؿ الٍىك ئەِەغ" زېگەْ لبئىسىؽىسىٓ ِۇؼزەؼٕب لىٍىپ،
ظۆضۈضىَەد ئۈچۈْ لۇضئبْ ئۈگۈرۈپ لوٍؽبٔؽب ھەق ئبٌؽب زۇضۇغ زەٍسۇ.
 .21ئەثۇ ٍۈؼۈپ ۋە ِۇھەِّەز ـەٍجبٔىڭ ٔەظضىسە ظۆضۈضىَەد ئۈچۈْ ئبٌزۇْ ۋە وۈِۈـزىٓ
چىؿ ؼېٍىؿ زۇضۇغ .ئۇٔىڭ زەٌىٍي ،ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ « :ھەظضىزي
ئۆِەضٔىڭ چىفي چۈـۈپ وەرىۀسە ئبٌزۇْ ثىٍەْ لبرۇضۋرىفٕي ثۇٍطۇؼبْ» رەثطأي « ۋەؼەد »
ٔبِىٍىك وىزبۋىسا ضىۋاٍەد لىٍؽبْ .ئەضـەعە ئىجٕي ئە ؼئەز ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ِۇٔساق زەٍسۇ:
عبھىٍىَەد زەۋضىسىىي وۇالة ئۇضۇـىسا ِېٕىڭ ثۇضٔۇَ چېپىٍىپ وەرزي .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ِەْ
وۈِۈـزىٓ ثۇضۇْ ؼېٍىۋاٌسىُ .ثىطاق ثىط ِەظگىٍسىٓ وېَىٓ پۇضاپ لبٌسى .ـۇڭب پەٍؽەِجەض
ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِېٕي ئبٌزۇٔسىٓ ثۇضۇْ ؼېٍىۋېٍ ىفمب ثۇٍطۇزى( .رىطِىعى)1771 :
 .21ظۆضۈضىَەرٕىڭ ِىؽبٌٍىطى ٔبھبٍىزي وۆپ :ئبٍبي ٍبوي پەضظۀزىٕي ئەزەثٍەؾ ٍۈظؼىسىٓ
ٍەڭگىً ئۇضۇؾ ،ظۆضۈضىَەد ئۈچۈْ ئەھٍي وىزبة ئبٍبي ثىٍەْ روً لىٍىؿ ،وبـفبضەد ضاِىعىٕىسا
ظۆضۈضىَەد ئۈچۈْ ھەٍىع ؼەۋەثٍىه ضاِىعإٔي ئۈظِەؼٍىه زۇضۇغ.
 .22ئبٔىٕىڭ ھبٍبرىٕي لۇرمۇظۇۋېٍىؿ ظۆضۈضىَىزي ئۈچۈْ ،ثبٌىؽب عبْ وىطىپ ثوٌؽبٔسىٓ
وېَىّٕۇ چۈـۈضۋېزىؿ زۇضۇغ.
 .23ظۆضۈضىَەد ؼەۋەثىسىٓ پەضظەرٕىڭ ھەض  30ئبٍسا رۇؼۇٌىفي ئۈچۈْ رۇؼۇرٕي رەضرىپىە
ؼېٍىؿ ئۈچۈْ ثەظى ئۇؼۇٌالضٔي لوٌالٔؽب ِەؼىٍە ٍوقِ .ەؼىٍەْ ئبٔىٕىڭ ؼبالِەرٍىىىٕي
ئب ؼطاؾ ٍبوي ثبٌالضٔىڭ رەضثىَەؼىع لبٌّبؼٍىمي ئۈچۈْ ٍبوي ٍېڭىسىٓ رۇؼۇٌؽبْ ثوۋالٕىڭ
ؼبالِەرٍىه ِۀپەئەري ئۈچۈْ زۇضۇغ.
 .24زۈـّەْ ھۇعۇَ لىٍىپ وەٌگۀسە ئبٍبٌالضٔىڭ ئېطىٕىڭ ضۇذؽىزىؽىع ئۇضۇؾ لىٍىفي
زۇضۇغ ،چۈٔىي عىھبز ثۇ چبؼسا پەضظ ئەٍٓ ثوٌىسۇ.
 .25ئەگەض ِۇپزي ئوچۇق زەٌىً ٍ وق ثىط ِەؼىٍىسە پەرىۋا ثېطىپ ،ئبٔسىٓ ئىغزىھبزى
ئۆظگىطىپ لبٌؽب ،ئىٍگىطىىي ھۆوۈِٕي ظۆضۈضىَەد ئۈچۈْ ثۇظىۋەرّەٍسۇ .چۈٔىي ئىٍگىطىىي
ھۆوۈِٕي ثۇظۇؾ ـەضئي ھۆوۈٍِەضٔىڭ ئىعرىطاة ثوٌۇـىؽب ۋە ِۇپزىؽب ئىفۀّەؼٍىىىە ؼەۋەة
ثوٌىسۇ ...ـۇٔىڭ ئۈچۈْ ـۇلبھبالض  «:ئىغزىھبز لبئى سىؽي ئۆظىگە ئوذفبؾ ثىط ئىغزىھبزٔي
ثۇظىۋەرّەٍسۇ» زېگەْ.
 .26ظۆضۈضىَەد ثوٌۇپ لبٌؽبٔسا رىٍەِچىٍىه لىٍىؿ زۇضۇغ .ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ « :رىٍەِچىٍىه رىٍەِچىٍىه لىٍؽبْ ئبزەِٕىڭ ٍۈظىسىىي زاغٌ ،ېىىٓ ئۇ ؼۇٌزبٔسىٓ ٍبوي
ثىطەض ظۆضۈض ئىؿ ئۈچۈْ ؼوضىؽب ئۇٔساق ثوٌّبٍسۇ» زېگەْ (.ئەثۇزاۋۇزٔ ،ەؼەئي ۋە رىطِىعى

615

www.uyghurmuslim.com www.fb.com/uighurawazi uighurawazi@yahoo.com
ضىۋاٍەد لٍىؽبْ.
 .27ظۆضۈضىَەد ئۈچۈْ پۇي ثېطىپ ذىعِىزىسىٓ ئىؽزىپب ؼوضاؾ زۇضۇغ.
-4488عۇئبي « :صۆسۈسىَەت ئۆص ِىمذاسىذا ثەٌگىٍىٕىذۇ» دىگەْ لبئىذىٕىڭ ِۀىغي
ثۇ لبئىسىٕىڭ ِۀىؽي :لىٍىؿ ٍبوي ربـالـزىٓ ئىجبضەد ظۆضۈضىَ ەد ئۈچۈْ ِۇثبھ ثوٌؽبْ
ٔەضؼىٕىڭ ھەِّىؽي ظەضەضٔي ۋە ئەظىَەرٕي ِۇزاپىئە لىالٌىؽىسەن ِىمساضزا ِۇثبھ ثوٌىسۇٍ .ۀي
ئوـۇق ئىؽزىّبي لىٍىۋېٍىفمب ثوٌّبٍسۇِ .ۇثبھٍىمٕىڭ ِۀىؽي :عبظأىڭ  -رۆٌەِٕىڭ ئەِەغ -
وۆرۈضٌۈپ وېزىفىسۇض.
-4488عۇئبي :سىغجەجٕي سىئبٌٍىممب ئبٍالٔذۇسۇػ دەسجىٍىشى
ـىمھي لبئىسە ئبٌىٍّىطى ضىؽجەرٕىڭ زەضعىٍىطىٕي ثبٍبْ لىٍىپ ثەؾ زېَىفزي ،ئۇالض:
ظۆضۈضىَەد ،ھبعەدِ ،ۀپەئەد ،ظىَٕەد ۋە ھبعەرزىٓ ؼىطد.
-4481عۇئبي :صۆسۈسىَەت
ظۆضۈضىَەد :ئىٕؽبْ چەوٍۀگەْ ٔەضؼىٕي ئىؽزىّبي لىٍّىؽب ھبالن ثوٌىسىؽبْ ٍبوي ھبالن
ثوٌۇـمب ٍېمى ٍٕىفىپ لبٌىسىؽبْ ئىؿ .ثۇ ئەھۋاي ھبضاَ ٍبوي ـەضىئەرزە چەوٍۀگەْ ٔەضؼىٍەضٔي
ِۇثبھ لىٍىسۇِ .ىؽبٌي ٍۇلىطىسا ئۆرزي.
-4485عۇئبي :ھبجەت
ھبعەد :ئىٕؽبْ ـەضىئەرزە چەوٍۀگەْ ٔەضؼىٕي ئىؽزىّبي لىٍّىؽب  -ھبالوەرىە ئېٍىپ
ثبضِىؽىّۇ -عبپب ِۇـەلمەد ۋە لىَىٕچٍىممب لېٍىفىسۇض .ثۇ ئەھۋاي ھبضاَ ٔەضؼىٍەضٔي ِۇثبھ
لىٍّبٍسۇ .ضاِىعاْ رۇرمبْ ئبزەَ ئۈچۈْ ئېؽىع ئېچىفٕي ِۇثبھ لىٍىسۇٍ .ەٍسىؽبْ ثىط ٔەضؼە ربپبٌّبً
لوضؼىمي ئبچ لېٍىپِ ،ۇـەلمەرزە لبٌؽبْ ئبزەَ ھبالن ثوٌّبٍسۇ ،ثۇ زەضىغە ظۆضۈضىَەد
زەضعىؽىسىٓ رۆۋۀطەن رۇضىسۇ.
-4488عۇئبيِ :ۀپەئەت
ِۀپەئەد :ئىٕؽبٕٔىڭ ٔبٔؽب ئوذفبؾ ئبؼبؼٍىك ربئبِٕي ئىفزىھب لىٍىفي.
-4311عۇئبي :صىَٕەت
ظىَٕەد :ئىٕؽبٕٔىڭ رۈضٌۈن ِىۋە ٍېَىؿ ،چىطاٍٍىك وىَىٍّەضٔي وېَىفزەن وبِبٌىَەرٕي
ئىفزىھب لىٍىفي.
-4317عۇئبي :فۇصۇي
ـۇظۇي( ھبعەرزىٓ ؼىطد)  :ئبٌزۇْ ،وۈِۈؾ لبچىالضزا ربِبق ٍىېَىفىە ئوذفبؾ ھبضاَ ٍبوي
گۇِبٍٔىك ٔەضؼىٍەضزە وېڭىَىپ وېزىؿ.
-4314عۇئبي « :صۆسۈسىَەت ِىمذاسى ثوٍىچە ثەٌگىٍىٕىذۇ» دېگەْ لبئىذىٕىڭ ئەِەٌي
جەججىمبجي
 . 1ئبچ لېٍىپ ظۆضۈضىَەد ئۈچۈْ ھبضإِي ٍىّەوچي ثوٌؽب ،ئۆٌۈپ لبٌّىؽىسەن زەضعىسە
ئىؽزىّبي لىٍىؿ ( ٍۀي روٍؽۇچە ٍىۋاٌّبؼٍىك) الظىُ.
 . 2زوذزۇض ظۆضۈضىَەد ثوٌّىؽب ئەۋضەرىە لبضاـمب ثوٌّبٍسۇ .ظۆضۈضىَەد ئوضٔىسىٓ ثبـمب ئەظاالضؼب
لبضاـمب ثوٌّبٍسۇ.
 . 3ئۇضۇؾ ِەٍسأىسىىي ئەؼىەض ؼۀىّەرٍەضزىٓ ھبعەد ِىمساضى پبٍسىالٔؽب ثوٌىسۇ ،ـۇٔسالال
ھبعىزىگە لبضاپ ھەٌەپ ۋە لوضاي ٍ -بضالزىٓ پبٍسٌىٕىؿ زۇضۇغ.
 .4ـېھىزٕىڭ لېٕي ئۆظى ھەلمىسە پبن ،ثبـمىالض ھەلمىسە ظۆضۈضىَەد ثوٌّىؽبٍٔىمي ئۈچۈْ
ٔىغىػ.
 . 5لۇزۇلمب چۈـۈپ وەرىەْ ٔىغىػ ِبٍبلالض ئەپۇ لىٍىٕىسۇ ،چۈٔىي ثۇ ٔەضؼىٍەضزىٓ
ؼبلالٔؽىٍي ثوٌّبٍسۇ.
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 . 6ھەضەِٕىڭ ئۆؼۈٍِۈوٍىطىٕي ھبٍۋأؽب ھەٌەپ ئېزىپ ثېطىؿ ئۈچۈْ ئېٍىؿ زۇضۇغ،
ؼېزىؿ ئۈچۈْ ئېٍىؿ زۇضۇغ ئەِەغ.
 . 7ثىط لىعؼب ؼۆظ ئېچىپ وەٌگەْ ئبزەِٕىڭ ـەذؽىَىزي روؼۇضٌۇق ؼوضاٌؽبٔسا ،ئۇٔىڭ
ئېَىپٍىطىٕي ( گۈظەي رەضەپٍىطى ثىٍەْ ثەظى ؼەٌجي رەضەپٍىطىٕي) ئېچىؿ زۇضۇغ.
 .8ئوۋ ئوۋالؾ ئۈچۈْ ئىذ ثېمىؿ زۇضۇغٌ ،ېىىٓ ھبعەرزىٓ ؼىطد وۆپ ئىزالضٔي ثېمىؿ
زۇضۇغ ئەِەغ.
ٍ . 9ېزىُ ثبٌىؽب لبضاۋارمبْ ئبزەَ ھبعەد ثوٌؽبٔسا ئەِىٍىگە لبضىزب ٍېزىُ ثبٌىٕىڭ ِېٍىسىٓ
ھبعەد ِىمساضى ئبٌؽب زۇضۇغ.
 . 10ظۆضۈضىَەد ئۈچۈْ ؼەٍطى ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ گۇۋاھٍىمىٕي ؼەپەضگە ئوذفبؾ ظۆضۈىَەد
ئوضۇٍٔىطىسا لوثۇي لىٍؽب زۇضۇغ ثوٌىسۇ .لۇضئبْ ِۇٔساق زەٍسۇ « :ئي ِۆِىٍٕەض! ئبضاڭالضزىٓ ثىطوىُ
ئۆٌىسىؽبْ چېؽىسا ۋەؼىَەد لىٍّبلچي ثوٌؽب ،ئۇٔىڭؽب ئىچىڭالضزىٓ ئىىىي ئبزىً وىفي گۇۋاھ
ثوٌؽۇٍْ ،بوي (ئۆظ زىٕىڭالضزىىىٍەضزىٓ گۇۋاھ ثوٌىسىؽبْ ئىىىي وىفي رېپىٍّىؽب) ؼەٍطىٌ
زىٕسىىىٍەضزىٓ ئىىىي وىفي گۇۋاھ ثوٌؽۇْ ،ئەگەض ؼىٍەض ؼەپەضزە ثوٌۇپ ،ثېفىڭالضؼب ئۆٌۈَ
زەھفىزي وەٌگۀسە ،ؼىٍەض (ثۇ ئىىىي گۇۋاھٕىڭ ضاؼزچىٍٍىمىسىٓ) گۇِبٔالٔؽبڭالضٔ ،بِبظزىٓ
وېَىٓ ئۇالضٔي ئېٍىپ لېٍىڭالض ،ئۇالض « :ثىع پبٍسىؽىؽب لەؼەَ لىٍىسىؽبْ وىفىٍەضِىع ،ثىعٔىڭ
ٍېمىٕىّىع ثوٌؽبْ رەلسىطزىّۇ لەؼىّىّىعٔي ھېچ ٔەضؼىگە ؼبرّبٍّىع ،ذۇزاٌىك ئۈچۈْ ثوٌؽبْ
گۇۋاھٍىمٕي ٍوـۇضِبٍّىع .ئەگەض ئۇٔي ٍوـۇضؼبق ،ثىع ئەٌۋەرزە گۇٔبھىبضالزىٓ ثوٌىّىع» زەپ
اﷲ ٔىڭ ٔبِي ثىٍەْ لەؼەَ لىٍؽۇْ » [ِبئىسە ؼۈضىؽي - 106 ،ئبٍەد].
 « .11ظۆضۈضىَەد ؼەۋەثىسىٓ ِەعجۇض ثوٌۇپ لبٌؽبْ ئبزەِگە ئىىىي ھبضاَ ئىؿ ثىطٌىفىپ
وىٍىپ لبٌؽب ،ثۇظۇلچىٍىمي ٍەڭگىٍطەن ۋە ظىَبٍٔىك رەضىپي ئبظضالىٕي لىٍىؿ ۋاعىت ثوٌىسۇ،
چۈٔىي ثۇظۇلچىٍىمٕىڭ ئېؽىطىٕي لىٍىفٕىڭ ظۆضۈضىَىزي ٍوق».
ٍ .12بذفي ٔىَەد ثىٍەْ ظۆضۈضىَەد ِىمساضى ثبـمىالضٔىڭ ؼەٍۋىزىٕي (ؼەرٍەـزۈضۋەرّەً)
لىٍىؿ زۇضۇغِ .ەؼىٍەِْ :ۇؼۇٌّ بٕٔي ٍبِبْ پبؼىك ۋە ِۇٔبپىمزىٓ ئبگبھالٔسۇضۇـمب ئوذفبؾ.
ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ« :ثبٍٕىڭ لەضظٔي ئبضلىؽب ؼوظۇـي ،ئۇٔىڭ ئبثطوٍىٕي
ۋە عبظاالـٕي ھبالي لىٍىسۇ» زېگەْ .ئەثۇزاۋۇز ۋە ٔەؼەئي ضىۋاٍەد لىٍؽبْ.
-4313عۇئبي « :ئۆصسە ئۈچۈْ جبئىض ثوٌغبْ ٔەسعە ،ئۆصسىٕىڭ ٍولۇٌىؾي ثىٍەْ ثبجىً
ثوٌىذۇ» دىگەْ لبئىذىٕىڭ ِىغبٌٍىشى
 . 1ثىط ئبزەَ وىؽەي ٍبوي لبرزىك ؼوؼۇق ؼەۋەثىسىٓ روپب ثىٍەْ رەٍەِّۇَ لىٍؽبْ ثوٌؽب،
ؼبلبٍؽبٔسا ٍبوي ؼوؼۇق رۈگىگۀسە ٍبوي ؼۇ لىعرىسىؽبْ ٔەضؼە رېپىٍؽب ٍبوي ؼۇ ھبظىط ثوٌؽب
رەٍەِّۇَ لىٍىؿ روؼطا ئەِەغ.
 . 2ثىط ئبزەَ ؼەپەض ٍبوي وىؽەي ؼەۋەثىسىٓ ضاِىعاْ رۇرّىؽبْ ثوٌؽبٍ ،بوي عۈِە ۋە
عبِبئەد ٔبِىعىٕي ربـٍىؽبْ ثوٌؽب ...ئىٍٍىزي رۈگىگۀسىٓ وېَىٓ ِۇؼزەؼٕب لىٍىٕؽبْ ھۆوۈٍِەض
ضۇذؽەد لىٍىّٕبٍسۇ.
 . 3ئەگەض ثىط ئبزەَ ٔبِىعىسا ؼبالِەرٍىىي ٍبذفي ثوٌّبً ئىفبضەد لىٍىپ ئولۇؼبْ ثوٌؽب،
ٍبوي ؼبۋارؽىع ئبزەَ ئبٍەد ئولۇِبً ٔبِبظ ئولۇؼبْ ثوٌؽبٍ ،بوي ثىط ئبزەَ وېَىسىؽبْ ثىط ٔەضؼە ٍوق
ٍبٌىڭبچ ٔبِبظ ئولۇؼبْ ثوٌؽبٍ ،بوي ؼۇ ربپبٌّبً ٔىغىػ وېَىُ ثىٍەْ ٔبِبظ ئولۇؼبْ ثوٌؽب ،ثۇ
ئۆظضىٍەض رۈگىگۀسە ھەض ثىط ئىؿ ئەؼٍي ھۆوّىگە لبٍزىسۇ.
-4312عۇئبيِ « :ەججۇس ثوٌۇػ ثبؽمىالسٔىڭ ھەلمىٕي ٍولمب چىمىشۋەجّەٍذۇ» دىگەْ
لبئىذىٕىڭ ِۀىغي ۋە ِىغبٌٍىشى
ثۇ لبئىسە ٍۇلىطىمي « :ظۆضۈضىَەد چەوٍۀگەْ ئىفالضٔي ِۇثبھ لىٍىسۇ» زېگەْ لبئىسىگە لەٍىس
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ثىىىزىسۇ.
ئۇٔىڭ ِۀىؽي :ئۆٌۈوٕي ٍېَىؿ ٍبوي وۇپطى ؼۆظىٕي ؼۆظٌەـىە ئوذفب ؾ ِەعجۇض ثوٌؽب ،ثۇ
ئىؿ ِبززى رەضەپزىٓ ثبـمىالضٔىڭ ھەلمىٕي  -گەضچە ئبٌالھٕىڭ ھەلمىٕي ؼبلىذ لىٍىپ ،گۇٔبھٕي
وۆرۈضۋىزىسىؽبْ ثوٌؽىّۇ -ؼبلىذ لىٍىۋەرّەٍسۇ.
 . 1ثىط ئبزەَ لبرزىك ئبچ لېٍىؿ ؼەۋەثىسىٓ ثبـمىالضٔىڭ ربِىمىؽب ِۇھزبط ثوٌؽب ِەعجۇضى ئبٌؽب
ثوٌىسۇٌ ،ېىىٓ ِەعج ۇضٌۇق ھبٌىزي رۈگىگۀسىٓ وېَىٓ لىّّىزىٕي لبٍزۇضىسۇ.
 . 2ثىط ئبزەَ ئىرزىَبضؼىع ظوضالؾ ئبؼزىسا ثبـمىالضٔىڭ ِېٍىٕي ثۇظىۋەرىەْ ثوٌؽب رۆٌەٍسۇ.
ھۀەـي ِەظھىجىسە :رۆٌەَ ِەعجۇضٌىؽۇچىؽب ثوٌىسۇ.
 . 3ثىط پبضاذود ؼەضق ثوٌۇپ وىزەً زەپ لبٌؽبٔسا ،وبپزبْ ثبـمىالضٔىڭ ئېؽىط ِبي ِ -ۈٌىىٕي
زېڭىعؼب ربـٍىۋەرىەْ ثوٌؽب رۆٌەٍسۇ.
 . 4رېطىٍؽۇ ٍەض ئىغبضىگە ئېٍىٕىپ روذزبِالـمبْ ۋالىذ ئبٍبؼالـمبْ ثوٌؽب ،ئىغبضە ثېطىؿ
ِۇززىزي ظىطائەرٍەضٔىڭ پىفىۋٌىفي ئۈچۈْ ظۆضۈضىَەد ؼەۋەثىسىٓ ئۇظاضرىٍىسۇٌ .ېىىٓ ئىغبضىگە
ئبٌؽۇچي ـۇ ِۇززەرٕىڭ لىّّىزىٕي ثېطىسۇ.
-4318عۇئبي « :ئوِۇِي ۋە خۇعۇعي ھبجەت صۆسۈسىَەجٕىڭ ئوسٔىغب چۈؽىذۇ» دىگەْ
لبئىذە
عىسزى ھبعەد ِەٍٍي ئوِۇِي ثوٌؽۇْ ٍبوي ذۇؼۇؼي ثوٌؽۇْ ظۆضۈضىَەرىە ئوذفبؾ
ھۆوۈٍِەضٔىڭ ئۆظگىطىفىگە رەؼىط وۆضؼىزىسۇ ،چەوٍۀگەْ ٔەضؼىٕي ِۇثبھ لىٍىسۇ ۋە ۋاعىجٕي
رەضن ئېزىفٕي عبئىع لىٍىسۇ.
ھبعەد  -ئۇلۇِىسا  -ظۆضۈضىَەرزىٓ ئۇِۇِي ،چۈٔىي ھبعەرىە ئبۋاظ لوـّىؽبٔسا لىَىٕچىٍىك ۋە
ؼىمىٕچىٍىك ٍۈظ ثېطىسۇ.
ھبعەرٕىڭ ئوِۇِىٍىمىٕىڭ ِۀىؽي :وىفٍەضٔىڭ ھەِّىؽي ٍېعائىگىٍىه ،ؼبٔبئەد ،رىغبضەد،
ئبزىً ؼىَبؼەد ۋە ٍبذفي ھۆوۈِسەن ئوِۇِي ِۀپەئەرىە ئباللىساض ثوٌؽبْ ٔەضؼىٍەضگە ِۇھزبط
ثوٌىسۇ.
ذۇؼۇؼي ِۀپەئەرٕىڭ ِۀىؽي :ثىط ـەھەض ٍبوي ِۇئەٍَەْ وەؼىپ ئىگٍىطى ٍبوي ثىط ئبزەَ
ٍبوي ثىط لبٔچە ئبزەَ ِۇھزبط ثوٌىسىؽبْ ٔەضؼىسۇض.
-4318عۇئبي :خۇعۇعي صۆسۈسىَەجٕىڭ ئوسٔىغب چۈؽىذىغبْ ئوِۇِي ھبجەجٕىڭ ِىغبٌٍىشى
 .1ظاوبٌەد ثېطىؿ ،ئىغبضە ثېطىؿ ،ۋەؼىَەد ،ھبۋاٌە لىٍىؿ ،وىپىً ثوٌۇؾ ،ؼۇٌھي رۈظۈؾ،
ِەثٍەغ ؼېٍىؿ ۋە لەضظ ثېطىفىە ئوذفبؾ ئىفالض وىفٍەضٔىڭ ھبعىزي رۈپەٍٍىسىٓ لىَبؼٕىڭ
ئەوؽىچە ۋە ئوِۇِي لبئىسىسىٓ ئىؽزىؽٕب لىٍىٕؽبْ.
 . 2ئىجٕي لەٍَىُ  :ئەضەٍب( ٍۆي ذوضِىٕي لۇضۇق ذوضِىؽب ئبٌّبـزۇضۇؾ)ؼب ئوذفبؾ ھبعەد
رەٌەپ لىٍىسىؽبْ ضىجبٔىڭ رۈضىٕي ِۇثبھ زىسى .چۈٔىي ۋاؼزىٕي چەوٍەؾ ئۈچۈْ ھبضاَ لىٍىٕؽبْ
ٔەضؼە ِەلؽەد ئۈچۈْ ھبضاَ لىٍىٕؽبْ ٔەضؼىسىٓ ٍەڭگىٍطەن .ئەضەٍب ؼوزىؽي ئەِەٌىَەرزە
عبظأىٕي ئۆظ ئىچىگە ئبٌىسۇ .چۈٔىي ٍۆي ذوضِب ثىٍەْ لۇضۇق ذوضِب ثىط عىٕؽىسۇض .ثىطؼي ٍۀە
ثىطؼىسىٓ ٍىّفبلٍىمزب ظىَبزەٍ ،ۀە ثىطؼي ؼبْ عەھەرزە ظىَبزەٍ .ۆي ذوضِىٕي لۇضۇق ذوضِىؽب
ئوذفبؾ لىٍؽىٍي ثوٌّبٍسۇ .ثبضاۋەض زەپ لبضاؾ رەوىس( وەؼىىٓ ) ئەِەغ ،ـۇٔىڭ ئۈچۈْ
ثىطؼىٕي ٍۀە ثىطؼىگە ئبٌّبـزۇضۇؾ روؼطا ئەِەغٌ .ېىىٓ ثۇذبضى ۋە ِۇؼٍىُ ضىۋاٍەد لىٍؽبْ
ھەزىػ ـەضىؿ ھبعەد ئۈچۈْ زۇضۇغ زېسى « :ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ئەضاٍب
ؼوزىؽىسا وىٍَوؼب ِۆٌچەضٌەپ ئبٌّبـزۇضۇـٕي ضۇذؽەد لىٍؽبْ».
 .3ـەضىئەد ؼوزىسا :ثىط لبٔچە رۈضٌۈن (ـەضد ،ؼۈپەدٔ ،ەق ،وۆضۈؾ ،ئەٍىپ)...
ئىرزىَبضٌىمالضٔي لبٔۇٍٔۇق زەپ لبضىسى.
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.4ئبضلىّۇ  -ئبضلب پىفىۋارمبْ ِىۋىٍەضٔي ؼېزىؿ زۇضۇغ .پۇٌٕي ٔەق ٍبوي پبضچىالپ ثېطىؿ
زۇضۇغ.
 . 5ھۀەـىٍەض ھبعەد ئۈچۈْ ئۆؼۈٍِۈن لەضظ ئبٌؽب ثوٌىسۇ زېسى.
 .6لۇضئبٕٔىڭ ئبٍەرٍىطىٕىڭ ِۀىٍىطىٕي -وىفٍەضٔىڭ ھبعىزي ئۈچۈْ  -ثبـمب رىٍالضؼب
رەضعىّە لىٍىؿ زۇضۇغ.
 .7ئبٌىّالض ظاِبِْ ،بوبْ ٍبوي ـبضائىزٕىڭ ئۆظگىطىفىگە لبضاپ ئۆظگىطىسۇ ،زېگەْ
ھۆوۈٍِەضٔىڭ ھەِّىؽي ھبعەد ئبؼبؼىسا ثىٕب لىٍىٕىسۇ.
-4311عۇئبي :چەوٍۀگەْ ئىؾالسٔي ِۇثبھ لىٍىذىغبْ خۇعۇعي ھبجەجٍەسٔىڭ ِىغبٌي
 . 1ھبعەد ئۈچۈْ لبچىؽب وۈِۈؾ ثىٍەْ ٍبِبق ؼېٍىؿ زۇضۇغ.
ِ.2ۇعبھىس ئۇضۇؾ زىَبضىسا ھبعەد ئۈچۈْ ؼۀىّەرزىٓ ٍىؽە ثوٌىسۇ.
 . 3لىچىفمبق ٍبوي ئۇضۇؾ ھبعىزي ئۈچۈْ ئەضٌەض ٍىپەن وىَىُ وەٍؽە زۇضۇغ.
 . 4عىھبز ئۈچۈْ ؼبلبي ٍبوي چبچٕي لبضا ثوٍبؾ زۇضۇغ ،زۈـّۀٍەضگە لۇزضىزىٕي وۆضؼۈرۈپ
لوٍۇؾ ئۈچۈْ پوچىٍىك لىٍىؿ زۇضۇغ.
.5ھبعەد ئۈچۈْ عۇٔۇة ۋە ھەٍىع زاض ئبٍبٌالضٔىڭ ِەؼغىسوە وىطىفي زۇضۇغ.
-4315عۇئبي :صۆسۈسىَەجٕىڭ ھۆوّي ٔېّە؟
ظۆضۈضىَەد چەوٍۀگەْ ئىفٕي لىٍىفٕي ٍبوي ۋاعجىٕي ربـالـٕي ٍبوي وىچىىزۈضۈـٕي ِۇثبھ
لىٍىسۇ .ظۆضۈضىَەد ثىٍەْ ئەِەي لىٍىؿ ۋاعىجّۇ ٍبوي عبئىعِۇ؟ زېگەْ ثۇ ِەؼىٍىسە ئبٌىّالض
ئىىىي ذىً وۆظ لبضاـزب ثوٌۇـزي:
ثىطىٕچي :ظاھىطىالض ،ئەثۇ ٍۈؼۈپ ،ـىَطاظىِ :ەعجۇض ثوٌؽبْ ٍبوي ِەعجۇضالٔؽبْ ئبزەِگە
ھبضإِي ئىؽزىّبي لىٍىؿ ِۇثبھ زېَىفزي .چۈٔىي ظۆضۈضىَەد ؼەۋەثىسىٓ ھبضاَ ئىفٕي لىٍىؿ
ضۇذؽەدٌ ،ېىىٓ ِەؼٍىٕىڭ ھبضاٍِىك ھۆوّي ٍولبٌّبٍسۇ .ئەگەض ثىط ئبزەَ ظۆضۈضىَەد ٍبوي
ِەعجۇضالٔؽبٔسا ھبضإِي ئىؽزىّبي لىٍّبً ئۆٌۈپ وەرؽە گۇٔبھىبض ثوٌّبٍسۇ .چۈٔىي ئۇ ِەؼٍىٕىڭ
ئەظىّە (وۈچٍۈن) رەضپىٕي رۇرمبْ ثوٌىسۇ.
ئىىىىٕچي :ھۀەـىٍەضِ ،بٌىىٍەض ،ـبـىئىٍەض ۋە ھۀجەٌىٍەض وۈچٍۈن ضىۋاٍەرزەِ :ەعجۇض ثوٌؽبْ
ٍبوي ِەعجۇضالٔؽبْ ئبزەِگە ِۇثبھ .ثە ٌىي ئۆظىٕي ھبالوەرزىٓ ؼبلالؾ ئۈچۈْ عېٕىٕي ؼبلالپ
لبٌؽىسەن زەضعىسە چەوٍۀگەْ ٔەضؼىٕي ئىؽزىّبي لىٍىؿ ۋاعىت ،ئەگەض ئۇ ئبزەَ ھبضإِي
ئىؽزىّبي لىٍّبً ئۆٌۈپ وەرؽە گۇٔبھىبض ثوٌىسۇ ،چۈٔىي ثۇ ئۆظىٕي ھبالوەرىە ربـٍىؽبٍٔىمزۇض،
زەٍسۇ.
-4318عۇئبي :ؽەسئي صۆسۈىَەت ھبٌىحي گۇٔبھ ئىؾمب ٍېمىٍىؾىپ لبٌغب لبٔذاق ثوٌىذۇ؟
ظۆضۈضىَەرىە ئوؼۇضٌىك لىٍىؿِ ،ۇؼۇٌّبٔالضؼب چېىىسىٓ ئېفىؿ ،ئبزىً ھبوىّٕىڭ
ئىزبئىسىزىٓ چىمىؿ ،ثىرەرەضٌىىىە رەؼىط ٍەرىۈظۈـىە ئوذفبؾ ھبضاَ ئىفالض ٍېمىٍٕىفىپ
لبٌؽب ،ظۆضۈضىَەد ۋالزىسا ئىؽزىؽٕبئي ھۆوۈٍِەضزىٓ پبٍسىٍى ٕىؿ روؼطىّۇ؟ زېگەْ ِەؼىٍىسە
ئبٌىّالض ئىرزىالپالـزي :ھۀەـىٍەض :ئىزبئەد لىٍؽۇچي ثىٍەْ ئبؼٍَىك لىٍؽۇچىؽب ھبالي ۋە ھبضاَ
ٍېّەوٍىٍەضزە پەضلي ٍوق ،ئىزبئەد لىؽۇچىالضؼب ِۇثبھ ثوٌؽىٕي ئبؼىَالضؼىّۇ ِۇثبھ ،زېسى.
عەؼؽبغ :ئبؼَىؽب ضۇذؽەد لىٍىّٕبٍسۇ ،زېگەْ وۆظ لبضاؾ ـبؼىس زېگەِْ .بٌىىىالض:
ئىرزىالپالـزي ،ثىط ضىۋاٍەرزە ئبؼىٌ ؼەپىطىسە ؼەپەضٔىڭ ضۇذؽىزي ثىٍەْ ثەھطىّەْ ثوالٌّبٍسۇ،
زېگەْ .ثبعي ثبٍبْ لىٍؽبْ ِەـھۇض ضىۋاٍەرزە :ئبؼي( گۇٔبھىبض ) ؼەپىطىسە ِەعجۇض ثوٌۇپ لبٌؽب
ظۆضۈضىَەرزىٓ پبٍسىٍىٕىؿ زۇضۇغ زېگەْ .ـبـىئي ،ئىّبَ ئەھّەزٔىڭ ؼبھىجٍىطى ۋە ظاھىطالض:
ئبؼَىٕىڭ ؼەپىطىسە ـەضئي ضۇذؽەرٍەضزىٓ پبٍسىٍىٕىفي روؼطا ئەِەغ زەپ لبضاٍسۇ .چۈٔىي
ضۇذؽەرٕي ئۇٔىڭؽب عبئىع لىٍىپ ثەضگۀٍىه گۇٔبھمب ٍبضزەَ ثەضگۀٍىه ثوٌىسۇ ،زەپ لبضاٍسۇ.
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ئۈچىٕچي ثبپ .صاِبِْ ،بوبْ ،ؽبسائىحمب لبساپ پەجىۋأىڭ
ئۆصگىشىؾي

-4371عۇئبي :صاِبِْ ،بوبْ ،ؽبسائىحمب لبساپ پەجىۋأىڭ ئۆصگىشىؾي ھەلمىذىىي ئوِوِي
ئۇلۇَ
پەرىۋأىڭ ظاِبِْ ،بوبْ ۋە ـبضائىزمب لبضاپ ئۆظگىطىفي ئىؽالَ ـەضىئىزىٕىڭ وەڭىطٌىىىٕي
ئىؽپبرالٍسىؽبْ ئبِىٍالضٔىڭ ثىطؼي .ئىؽالَ ـەضىئىزي ئىٕؽبٔالضٔىڭ ِۀپەئەرىٕي
ئەِەٌىٍەـزۈضۈؾ ۋە ئۇالضزىٓ ظۇٌۇَ ،ظىَبٔالضٔي وۆرۈضۋىزىؿ ئۈچۈْ وەٌگەْ ـەضىئەرزۇض .ـۇٔىڭ
ئۈچۈْ پەلىھ ( ئبٌىُ) -ظاِبِْ ،بوبْ ،ـبضائىذ ۋە ئۆضپ ئۆظگەضؼىّۇ  -ھۆوۈٍِەضٔي رەرجىمٍىؽبٔسا
ثىط ذىً وۆظ لبضاـزب روڭالپ رۇضىۋاٌّبً ،ـبذچە ِەؼىٍىٍەضزە پەرىۋا ثەضگۀسە ـەضىئەرٕىڭ
ئوِۇِي ِ ەلؽەرٍىطى ۋە ٔىفبٍٔىطىؽب ضىئبٍە لىٍىفي الظىُ .ظاِبٕٔىڭ ئۆظگىطىفي ثىٍەْ ئىغزىھبزى
ھۆوۈٍِەضٔىڭ ئۆظگىطىؿ پطىٕؽىپي ئىؽالَ ـىمھىؽىسا ربضىد ثوٍي ثوٌۇپ وەٌگەْ پطىٕؽىپالضٔىڭ
ثىطؼىسۇض .ذۇٌىفبئي ضاـىسٔالض ىٕىڭ زەۋضىسە ظاِبْ ئۆظگەضگۀٍىىي ئۈچۈْ ثەظى ھۆوۈٍِەض
ئۆظگەضگەْ ِ .ەظھەضة پىفۋاٌىطى ظاِبٔىسىّۇ ئەھۋاي ـۇٔساق ثوٌؽبْ .پەرىۋأىڭ ئىٍٍەرٍىطى
ئۆظگەضگۀسە پەرىۋا ئۆظگىطىسۇ ،ئىغزىھبز ئۈؼزىگە لۇضۇٌؽبْ پەرىۋاالض ۋالىذ ،ئوضۇْ ،ـەذىػ ۋە
ـبضائىزمب لبضىزب ئۆظگىطىسۇ .ـۇٔسالال ٔەغ( زەٌىً) وە ثوٌؽبْ چۈـۀچە ئۆظگەضگۀسە وؤب
چۈـۀچىگە لۇضۇٌؽبْ پەرىۋا ئۆظگىطىسۇ .پەرىۋا ئۆظگىطىسۇ زېگۀٍىه لۇضئبْ ئۆظگىطىسۇ زېگۀٍىه
ثوٌّبٍسۇ ،لۇضئبْ ھەض لبٔساق ـبضائىززب ئۆظگەضِەٍسۇ ،ئۆظگىطزىؽىٕي وىفٍەضٔىڭ پىىىطٌىطى ۋە
ظاِبٕٔىڭ ئۆظگىطىفىگە ئەگىفىپ ئۆظگىطىسىؽبْ وىفٍەضٔىڭ پەرىۋاٌىطىسۇض .پەرىۋأىڭ ظاِبْ،
ِبوبْ ،ـەذػ ۋە ـبضائىزمب لبضىزب ئۆظگىطىسىؽبٍٔىمىؽب ثبضٌىك ِەظھەثٍەض ثىطزەن ئىززىپبقٌ ،ېىىٓ
ثەظىٍىطى رەرجىمٍىّبٍسۇ.
-4377عۇئبي :پەجىۋأىڭ ئۆصگىشىؾىٕىڭ ئىٍٍەجٍىشى
پەرىۋأىڭ ئۆظگىطىفىٕىڭ  10رۈضٌۈن ئىٍٍىزي ثبض ،ئۇالض :ظاِبٕٔىڭ ئۆظگىطىفي ،ئوضۇٕٔىڭ
ئۆظگىطىفي ،ـبضائىزٕىڭ ئۆظگىطىفي ،ئۆضپىٕىڭ ئۆظگىطىفي ،ئەذاللٕىڭ ئۆظگىطىفي،
ھبعەرٍەضٔىڭ ئۆظگىطىفي ،ئىمزىساضالضٔىڭ ئۆظگىطىفي ،ئىغزىّبئي ،ئىمزىؽبزى ۋە ؼىَبؼي
ۋەظىَەرٍەضٔىڭ ئۆظگىطىفيِ ،ەٌۇِبرالضٔىڭ ئۆظگىطىفي ۋە ثبالٔىڭ ئوِۇٍِىفىپ وېزىفىسۇض.
-4374عۇئبي :ؽەسىئەجحىىي صاِبْ ِبوبٕٔىڭ ئۆصگىشىؾىگە لبساپ ئۆصگىشىذىغبْ ۋە
ئۆصگەسِەٍذىغبْ ھۆوۈٍِەس
ھۆوۈٍِەض ئۆضپ ،وىفٍەضٔىڭ ِۀپەئەري ٍبوي ظۆضۈضىَەرىە ضىئبٍە لىٍىؿ ٍبوي ئەذاللٕىڭ
ثۇظۇٌىفي ٍبوي زىٕي رۇٍؽۇٔىڭ ئبعىعٌىفىفي ٍبوي ظاِبٕٔىڭ رەضەلمي لىٍىفي ؼەۋەثىسىٓ
ئۆظگىطىسۇ .ـۇٔىڭ ئۈچۈْ ِۀپەئەرٕي ھ بؼىً لىٍىؿ ،ظىَبٕٔي چەوٍەؾ ۋە ھەلىمەد -
ٍبذفىٍىمٕي ضىئبٌٍىممب ئبٍالٔسۇضۇؾ ئۈچۈْ ـەضئي ھۆوۈَ ئۆظگىطىسۇ.
ثۇ ئۆظگىطىؿ ِۇئبِىٍە ٍبوي رىغبضەد ۋە ئىمزىؽبزلب ئوذفبؾ ِەزۀي ئىفالضؼب ئباللىساض
لىَبغ ٍبوي ِۀپەئەد ئۈؼزىگە لۇضۇٌؽبْ ئىغزىھبزى ھۆوۈٍِەضزە ثوٌىسۇ .ثۇ ِەؼىٍىٍەضزە
ھۆوۈٍِەضٔىڭ ئۆظگىطىفي( ھەلٕي ھەق لىٍىؿِ ،ۀپەئەرٕي وەٌزۈضۈؾ ۋە ظىَبٕٔي چەوٍەؾ) رىٓ
ئىجبضەد ـەضئي پطىٕؽىپ ئىچىسە ثوٌىسۇ.
ئىجبزەد ھۆوۈٍِىطى ،ـەضىئەرٕىڭ ٍىٍزىعى( ٔىگىعٌىه) ِەؼىٍٍىطى ٍبوي ـەضئي ئۆٌچەٍِەض
ظاِبٔالض ئۆظگىطىپ وەرؽىّۇ ئۆظگەضِەٍسۇ.
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-4373عۇئبي :سەعۇٌۇٌالھ عەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەعەٌٍەِٕىڭ وۆسعەجّىغي ۋە پەجىۋأىڭ
ئۆصگىشىؾي
ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ثىط ٔەضؼە روؼۇضٌۇق ؼوضاٌؽبٔسا ثىط ؼوئبٌؽب ثىط
ٔەچچە ذىً عبۋاة ثەضگەْ .چۈٔىي ھەض ثىط ئبزەِگە ِۇٔبؼىپ وېٍىسىؽبْ ۋە ـۇ ئبزەَ ِۇھزبط
ثوٌىسىؽبْ ٔەضؼىٕي ثبٍبْ لىٍىپ ثېطەرزي .ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ  -زوذزۇضؼب
ئوذفبؾ -ھەض ثىط وىؽەٌگە ِۇٔبؼىپ ضىزؽىپ ثېطەرزي .ثىط وىؽەٌگە ثەضگەْ ضىزؽىپٕي ھەض ثىط
وىؽەٌگە ئوضربق ثىطىۋەضِەٍززي « .لبٍؽي ئەِەي ھەِّىسىٓ ئەۋظەي» زېگەْ ؼوئبٌؽب ئۈچ ذىً
عبۋ اة ثەضگۀٍىىي ِەـھۇض ِەؼىٍە .ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ ؼۈٕٔىزىگە
چوڭمۇض ٔەظەض ربـٍىؽبْ وىفي ثۇ لبئىسىٕىڭ ئەؼٍي ئىىۀٍىگىٕي وۆپ ئوضۇٔالضزا ھېػ لىالالٍسۇ:
 .1ئەثۇ ھۇضەٍطە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ِۇٔساق زەٍسۇ :ثىط وىفي پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋ ەؼەٌٍەِسىٓ ضوظىساض ئبزەِٕىڭ (ئبٍبٌىٕي) لۇچبلٍىفي روؼطۇٌۇق ؼوضىؽبْ ئىسى ،پەٍؽەِجەض
ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ئۇٔىڭؽب ضۇذؽەد لىٍسىٍ .ۀە ثىط وىفي وېٍىپ ئوذفبؾ ئىفٕي
ؼوضىؽبْ ئىسى ،ئۇٔي روؼزي .ضۇذؽەد لىٍؽىٕي ٍبـبٔؽبْ وىفي ،روؼمىٕي ٍبؾ ٍىگىذ ئىسى.
(ئەثۇ زاۋۇز)2387 :
زېّەن ،ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ئەھۋاي ۋە ـبضائىزؽب ضىئبٍە لىٍىپٍ ،بؾ
ٍىگىزىە ثىط ذىً ۋە ٍبـبٔؽبْ ئبزەِگە ثىط ذىً عبۋاة ثەضگەْ.
ٔ .2ۇثەٍفەزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق
زېگەْ :لۇضثبٍٔىك گۆـزىٓ ھ ەِّەٍٍۀٕىڭ ئېؽىع رېگىفي ئۈچۈْ ؼىٍەضٔي (لۇضثبٍٔىك گۆـٕي) ئۈچ
وۈٔسىٓ ئبضرۇق ؼبلالپ ٍېَىفزىٓ روؼمبْ ئىسۇق .اٌٍە ؼۇثھبٔەھۇ ۋەرەئەال ؼىٍەضگە ِوٌچىٍىك ئبرب
لىٍسى .ثۇٔسىٓ وېَىٓ ،ذبٌىؽىٕىڭالضچە ٍەپ ئىچىڭالض ،ئبـمىٕىٕي ؼبلالپ ٍەڭالض ٍبوي (پېمىط
ِىؽىىٍٕەضگە) ربضلىزىپ ثېطىپ ،ؼبۋاثمب ئېطىفىڭالض .ـۇٔي ئۇٔۇرّبڭالضوي ،ثۇ وۈٍٔەض ٍەپ
ئىچىؿ ۋە اٌٍە ربئبالٔي ظىىىط لىٍىؿ وۈٍٔىطىسۇض( .ئەثۇ زاۋۇز )2813
زېّەن ،ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ثۇ ِۇٔبؼىۋەرزە ؼىطرزىٓ وەٌگەْ ِىھّبٔالض
ثوٌؽبٍٔىمي ئۈچۈْ روؼمبْ ،چۈٔىي ئۇالضؼب ئۆظ الٍىمىسا ظىَبپەد ثېطىفي الظىُ -زە ،ثۇ ـبضائىذ
ئۆرۈپ وەرىۀسىٓ وېَىٓ ٍ -ۀي ئۈـزۈِزۇد پەٍسا ثوٌؽبْ ئىٍٍەد ٍولبٌؽبٔسىٓ وېَىٓ -ضەؼۇٌۇٌالھ
ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ زەؼٍەپزە ثەضگەْ ھۆوۈَ ئۆظگەضزى .چۈٔىي ھۆوۈَ ِەۋعۇرٍىمي ٍبوي
ثوٌّبؼٍىمىسا ئىٍٍىزي ثىٍەْ ئبٍٍ ىٕىسۇ .ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ چەوٍىگەْ
پەرىۋاؼىٕي ِۇثبھٍىممب ئۆظگەضرىەِْ ،بٔب ثۇ ـبضائىزٕىڭ ئۆظگىطىفي ثىٍەْ پەرىۋأىڭ
ئۆظگىطىسىؽبٍٔىمىٕىڭ ئوچۇق ِىؽبٌي.
-4372عۇئبي :پەجىۋأىڭ ئۆصگىشىؾىذىىي عبھبثىٍەسٔىڭ وۆسعەجّىغي
ؼبھبثىٍەضٔىڭ ھەزٍىؽي ۋە وۆضؼ ەرّىؽىگە لبضىؽبْ وىفي ئۇالضٔىڭ  -پەرىۋا ئىٍٍىزىٕىڭ
ئۆظگىطىفي ثىٍەْ ئۆظگىطىسىؽبٍٔىك  -لبئىسىؽىٕي ئىؽزىّبي لىٍىفزب ـەلىھ ئىىۀٍىىىٕي ھېػ
لىالالٍسۇ ،ثۇٔىڭ ثىط لبٔچە ِىؽبٌٍىطى ثبضِ .ەؼىٍەْ :ھبضاق ئىچىۈچىٕىڭ عبظاؼي روؼطىؽىسا،
ظاوبد ـىزطى روؼطىؽىسا ،ئۆِەض ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ،لەٌجىٕي ئىؽالِؽب ِبٍىً لىٍىؿ ئۈچۈْ
ثەٌگىٍۀگەْ ظاوبد ئولي روؼطىؽىسىىي پەرىۋاىؽي ،ئۈچ ربالق ھەلمىسىىي پەرىۋاؼي ،ئبظاد
لىٍىٕؽبْ ضاٍۇٔالضٔي رەلؽىُ لىٍىفزىىي پەرىۋاٌىطى...ثىع ثۇ ٍەضزە ئىىىي ِىؽبٌٕي ٔەِۇٔە ؼۈپزىسە
ثبٍبْ لىٍىّىع:
 .1ؼبھبثىٍەضٔىڭ ھبض اق ئىچىۈچىٕىڭ عبظاؼي روؼطىؽىسىىي پەرىۋاؼىٕىڭ ئۆظگىطىفي:
ئۀەغ ئىجٕي ِبٌىه ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ
ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ ئبٌسىؽب ھبضاق ئىچىەْ ثىطى ئېٍىپ وېٍىٕگۀىسى ،پەٍؽەِجەض
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ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئۇٔي ئىىىي ربي ذوضِب ـېري ثىٍەْ  41زەضضە ئۇضزى .ئەثۇ ثەوطى ضەظىَەٌالھۇ
ئۀھۇِۇ ئۆظىٕىڭ ذەٌىپىٍىه زەۋضىسە ـۇٔساق لىٍسى .ئۆِەض ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ذەٌىپە ثوٌؽبٔسا،
ثبـمىالضزىٓ ثۇ ھەلزە ِەؼٍىھەد ؼوضىؽبٔىسى ،ئبثسۇضاھّبْ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ :لۇضئبٔسا
ثەٌگىٍۀگەْ ئەڭ ٍېٕىه عبظا  81زەضضە ئۇضۇـزۇض ،زېسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ،ئۆِەض ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ
ھبضاق ئىچىەْ ئبزەِٕي  81زەضضە ئۇضۇـمب ثۇٍطىسىِ( .ۇؼٍىُ )1716 :ئەِّب ھەظضىزي ئوؼّبْ
ذىالپەرٍىه زوۋضىسە  40زەضضە ئۇضىسۇ ،ھەظضىزي ئېٍي ھەض ئىىىىٍي عبظأي لوٌالٔؽبْ.
ٍۇلىطىمىسىٓ ـۇ ئبٍسىڭٍىفىسىىي ؼبھبثىٍەضٔىڭ ٔەظضىسە ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەِٕىڭ ِۇئەٍَەْ عبظا ثىىزىپ لوٍؽبٍٔىمي ئىؽپبرالّٔىؽبْ ،ئەگەض ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ
ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِسىٓ ِۇئەٍَەْ ئۆٌچەَ ئىؽپبرالٔؽبْ ثوٌؽب ئۇالض ِەؼىٍھەرٍىفىفىە ،لىَبؼٕي
ئىفٍىزىفىە ۋە ئۇٔسىٓ ثبـمب ئبِىٍالضٔي ئېزى جبضؼب ئېٍىفمب ِۇھزبط ثوٌّىؽبْ ثوالرزي .ئۇالضٔىڭ
ٔەظضىسە ئۆظگەضِەٍسىؽبْ ھۆوۈَ ئىؽپبرالّٔىؽبٍٔىمي ئۈچۈْ ئۇالضٔىڭ ھۆوّىّۇ ئۆظگەضزى ،ظاِبْ ۋە
ـبضائىزٕىڭ ئۆظگىطىفي ثىٍەْ پەرىۋاٌىطى ئۆظگەضزى.
 . 2ثىط ئبزەَ ھەظضىزي ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئبثجبغ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ لبرىٍؽب رەۋثە ثبضِۇ؟ زەپ
ؼوضىؽبٔسا ،ئۇ ئبزەِگە ئوثساْ ٔەظەض ؼېٍىپ لبضىۋىزىپ ،لبرىٍؽب رەۋثە ٍوق زەپ عبۋاة ثەضگەْ.
ئىجٕي ئبثجبغ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ئەرطاپىسىىىٍەض :ثىع ؼېٕىڭ ئىٍگىطى لبرىٍؽب رەۋثە لىٍىؿ
ٍوٌي ثبض زېگۀٍىىىڭٕي ئبڭٍىؽبْ ئىسۇق ،ئەِسى ثوٌؽب ٍوق زېسىڭ ،ثۇ ٔېّە گەپ؟ زېگۀسە ،ئىجٕي
ئبثجبغ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ :لبضىؽبَ ثۇ ئبزەِٕىڭ وۆظىسە لبرىٍٍىك چىمىپال رۇضىسۇ ،ئۇ ثىط ِۆِىٕٕي
ئۆٌزۈضۋىزىپ وىٍىپ ئبٔسىٓ ؼوضىؽبْ ثوٌؽب ثىط گەپ ئىسى ،ئۇٔىڭ چىطاٍىسا پۇـبٍّبٕٔىڭ
ئبالِەرٍىطى ٍوقٌ ...ېىىٓ ئۇ ِۀسىٓ پەرىۋا ئېٍىپ ثىط ِۆِىٕٕي ئۆٌزۈضىسىؽبٔسەن ھېػ لىٍىپ
لبرىٍؽب رەۋثە لىٍىؿ ٍوٌي ٍوق زېسىُ ،زېگەْ.
ئبٌىّالض ئىجٕي ئبثجبغ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ؼۆظىسىٓ « :ثىط ئىفٕي لىٍىفزىٓ (ِۇثزىال
ثوٌۇؾ) ئىٍگىطىىي پەرىۋا ،ـۇ ئىفٕي لىٍىپ ثوٌؽبٔسىٓ (ِۇثزىال ثوٌۇپ ثوٌؽبٔسىٓ) وېَىٓ
ثېطىٍگەْ پەرىۋاؼب ئوذفىّبٍسۇ» زېگەْ ثىط لبئىسىٕي ئبٌؽبْ.
ئىجٕي ئبثجبغ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇز ىٓ :ثىط ئبٍبي ھەعٕي ذبرب لىٍىپ ؼبپزۇ ،لبٔساق لىٍىسۇ؟
زەپ ؼوضاٌؽبٔسا ،وبـفبضاد ئۈچۈْ ثىط لوً ثوؼۇظٌىۋەرؽۇْ ،زېگەْ .ثبـمىالض :ئۇ ئبٍبي ثبً ئبٍبي
ئىسى زېگۀسە ،ئىجٕي ئبثجبغ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ :ئۇٔسالزب ثىط رۆگە ثوؼۇظٌىۋەرؽۇْ ،زېگەْ .زېّەن
ثۇ پەرىۋاالض ـەضئي لبئىسىٍەض ئۈؼزىگە ثىٕب لىٍىٕؽبْ.
-4378عۇئبي :جبثىئىٕالس ۋە ئۇالسدىٓ وېَىٕىىٍەسٔىڭ دەۋسىذە پەجىۋأىڭ ئۆصگىشىؾي
ربثىئىٕالضٔىڭ زەۋضىسە پەرىۋأىڭ ئۆظگىطىفىگە لبٔچٍىؽبْ ِىؽبٌالضٔي ئۇچطىزبالٍّىع:
ربثىئىٕالض ذەٌك ئبِّىؽىٕىڭ ِۀپەئەرٕي وۆظزە رۇرۇپ  -وىفٍەضٔىڭ ئەھۋاٌي ضەؼۇٌۇٌالھ
ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ زەۋىطزىىىسىٓ ئۆظگىطىپ وەرىۀٍىىي ئۈچۈْ  -ربۋاضالضؼب ثبھب
ثەٌگىٍەـٕي زۇضۇغ زەپ لبضىؽبْ.
ھەظضىزي ئۆِەض ئىج ٕي ئبثسۇٌئەظىع ِەزىٕىگە ۋاٌي چېؽىسا ثىط گۇۋاھچي ۋە لەؼىّي ثىٍەْ
ھۆوۈَ لٍىؽبْ ،ؼۈضىَەگە ۋاٌي ثوٌؽبٔسا ؼۈضىَەٌىىٍەضٔىڭ ئەھۋاٌي ِەزىٕىٍىىٍەضٔىڭ ئەھۋاٌىؽب
ئوذفىّىؽبٍٔىمي ئۈچۈْ ئىىىي گۇۋاھچي ثوٌّىؽب لوثۇي لىٍّىؽبْ .ئۇ ِەـھۇض ؼۆظىٕي «:وىفٍەض
پبؼىمالـمبٔچە ٍېڭي ِەؼىٍىٍەض پەٍسا ثوٌّبلزب» زېگەْ.
ئىّ بَ ئەثۇھۀىفە ئۆظ زەۋضىسە ثىط ئبزەِٕىڭ ؼطرمي ئبزىٍٍىمي ثىٍەْ وۇپبٍىٍىٕىپ ئەھۋاٌي
ٔوضِبي ئبزەِٕىڭ گۇۋاھٍىمي ثىٍەْ ھۆوۈَ چىمىطىفٕي زۇضۇغ زەپ لبضاٍززي ،ئەثۇٍۈؼۈپ ۋە
ِۇھەِّەز ـەٍجبٔىٕىڭ زەۋضىگە وەٌگۀسە ئۇالض ثۇٔي ضەد لىٍؽبْ.
ھۀەـي ئۆٌىّبٌىطى ئىّبَ ثىٍەْ ئىىى ي ـبگىطىزي ئبضؼىىسىىي وۆظ لبضاؾ ئوذفبـّبؼٍىمىٕي:
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 زەٌىً ۋە پبوىذ ئوذفبـّبؼٍىمي ئەِەغ  -زەۋض ۋە ظاِبْ ئوذفبـّبؼٍىمي زەپ ئبرىفىسۇ.ھۀەـي ِەظھەة ئۆٌىّبٌىطىٕىڭ وېَىٕىي ئىّبٍِىطى پەرىۋا ثەضگەْ ثىط لبٔچە ِەؼىٍىٍەضگە
ظاِبْ ۋە ـبضائىزٕىڭ ئۆظگىطىفگە ثىٕبئەْ ئوذفىّبٍسىؽبْ پەرىۋا ثەضگەْ.
ِبٌىىي ـىمھىؽىسىىي«ضىؽبٌە» ٔبِىٍىك ِەـھۇض ئەؼەضٔىڭ ئبپزوضى ئىّبَ ئەثۇظەٍس
لەٍطۇۋأىسىٓ ھىىبٍە لىٍىٕىسۇوي ،ئۇٔىڭ لوضۇؼىٕىڭ ثىط رېّي ئۆضۈٌۈپ وېزىسۇ ،ئۇ ِبي ِ -ۈٌىىٕي
ھىّبٍە لىٍىؿ ئۈچۈْ ،ئىززىٓ ثىطٔي ثېمىپ ھوٍٍىؽىؽب ثبؼالپ لوٍىسۇ .ثەظىٍەض ئۇ ئبٌىّؽبِ :بٌىه
ئىذ ثېمىفٕي ٍبِبْ وۆضىسۇ ،زېگۀسە ،ئۇ :ئەگەض ِبٌىه ِۇـۇ ظاِبٔسا ٍبـىؽبْ ثوٌؽب ۋەھفي
ـىطزىٓ ثىطٔي ثبلمبْ ثوالرزي! زەپ عبۋاة ثېطىسۇ.
ھەض ثىط ِەظھەثزە ِۇـۇٔىڭؽب ئوذفبؾ وۆضۈٔۈـٍەض وۆپ رېپىٍىسۇ ،ثۇ ئىؽالَ ـەضىئىزىٕىڭ
وەڭٍىىىگە زەٌىٍسۇض ،ئىؽ الَ ـەضىئىزىسىىي وەڭٍىه ۋە وەڭىطىؿ ذۇؼۇؼىَىزي ـەضىئەرٕي ھەض
ظاِبْ ۋە ھەض ِبوبٔؽب ٍبضاٍسىؽبْ ئىمزىساضؼب ئىگە لىٍؽبْ.
-4378عۇئبي :پەجىۋأىڭ صاِبِْ ،بوبْ ،ؽبسائىث ۋە ئۆسپٕىڭ ئۆصگىشىؾي ثىٍەْ
ئۆصگىشىؾىٕىڭ لبئذىغي
ثۇ ٍەضزە ئەؼىەضرىفىە رېگىفٍىه ثىط ِەؼىٍە ـۇوي ،ثىع پەرىۋا ئۆظگىطىسۇ زؼىەن ئۇٔىڭ
ِۀىؽي ـەضىئەرٕىڭ ثبضٌىك ھۆوۈٍِىطى ظاِبِْ ،بوبْ ،ـبضائىذ ۋە ئۆضپىٕىڭ ئۆظگىطىفي ثىٍەْ
ئۆظگىطىسۇ زېگۀٍىه ثوٌّبٍسۇ .ھۆوۈٍِەض ئىىىي رۈضٌۈن ثوٌىسۇ:
ثىطىٕچي :ئۆظگەضِەغ ھۆوۈٍِەض ثوٌۇپ ظاِبِْ ،بوبْ ۋە ـبضائىذ لبٔساق ئۆظگىطىپ وەرؽىّۇ
ئۆظگەضِەٍسۇ ۋە ئىغزىھبزٔي لوثۇي لىٍّبٍسۇ .ثۇ زاالٌەد لەرئي (وۆضؼەرّىؽي وەؼىىٓ) ثىٍەْ
ئىؽپبرالٔؽبْ ھۆوۈٍِەضِ :ەؼىٍەْ :ئبٌالھٕىڭ ثىطٌىىي ،ئبٌالھٕىڭ وىزبثٍىطى ،پەٍؽەِجەضٌىطى،
پەضىفزٍىطى ،لىَبِەد وۈٔىگە ئىفىٕىفىە ئوذفبؾ ئېزىمبزى ِەؼىٍىٍەض؛ ٔبِبظ ،ظاوبد ،ضاِىعاْ،
ھەعگە ئوذفبؾ ؼبثىذ ئىجبزەد ـوئبضٌىطى؛ ئىَغبثي گۈظەي ثۈٍۈن ئەذاللالض ٍبوي ٔبچبض
ئەذاللالض ،ـۇٔسالال ئېٍىُ -ؼېزىُٔ ،ىىبھ ،ربالق ،عبظا ئفٍىطىِ ،ىطاؼالض ،ئۇٔسىٓ ثبـمب
ئۆظگەضِەغ پطىٕؽىپالضزىىي لەرئي ھۆوۈٍِەض ئۆظگەضِەٍسۇ .چۈٔىي ثۇ ھۆوۈٍِەض ۋالذ ،ئوضۇْ،
ئۆضپ ،ـبضائىذ ،ئەذالق ،ئىمزىساض ۋە ھبعەرٍەضٔىڭ ئۆظگىطىفي ثىٍەْ ئۆظگەضِەٍسۇ.
ـۇٔىڭ ئۈچۈْ ھبالي پبن ٍىّەوٍىه ھبضاِؽب ،ھبضاَ ھبالٌؽب ئۆظگىطىپ لبٌّبٍسۇ .ظىٕب لىٍىؿ ۋە
ھبضاق ئىچىفٕىڭ ھۆوّي ھبضاَ ،ئۇ ھبالٌؽب ئۆظگىطىپ لبٌّبٍسۇ( .ظۆضۈضىَەد ئبٍطىُ ئەھۋاي)
ئىىىىٕچي :ظاِبِْ ،بوبْ ۋە ـبضائىززىىي ِۀپەئەرٕىڭ رەلەظظاؼي ثوٍىچە ئۆظگىطىسىؽبْ
ھۆوۈٍِەض .ثۇ زاالٌەد ظۀٕي ( ٍۀي ٔەؼٕىڭ ئۇلۇِي ثىط لبٔچە ذىً ِۀبٔىٕي ئۇلزۇضۇؾ
ئىھزىّبٌٍىمي ثبض) ثىٍەْ ئىؽپبرالٔؽبْ ھۆوۈٍِەضِ .ەؼىٍەْ :رەئعىط ( ئەزەثٍەؾ) عبظاؼىٕىڭ
ِىمساضى ،رۈضٌ ىطى ۋە ؼۈپەرٍىطىگە ئوذفبؾ ...چۈٔىي ـەضىئەد ِۀپەئەد ثوٍىچە ثۇ
ِەؼىٍىٍەضزە رۈضٌۈن ثوٌىسۇِ .بٔب ثۇ « ظاِبِْ ،بوبْ ،ـبضائىذ ۋە ئۆضپىٕىڭ ئۆظگىطىفي ثىٍەْ
پەرىۋا ئۆظگىطىسۇ» زېگەْ لبئىسىٕىڭ ِەلؽىزي.
* ئىّبَ ئىجٕي رەٍّىَە « ثۈٍۈن ئىّبِالضزىٓ ِبالِەرٕي وۆرۈضۋىزىؿ» ٔبِىٍىك وىچىه
ئەؼىطىسە ِۇٔساق زەٍسۇِ « :ەظھەة ئىگٍىطىٕىڭ ھەِّىؽي ئۈِّەرٕىڭ ضاظىٍىممب ئېطىفىۀٍەضزۇض،
ئۈِّەد ئەٌۋەرزە روؼطا ٍوٌسا ِبڭّبٍسىؽبْ ثىطؼىسىٓ ضاظى ثوٌّبٍسۇ .ثۇ ِەظھەثٍەضٔىڭ ھەِّىؽىسە
ٍبذفٍىك ثبض».
رۆد ِەظھەثٕىڭ ئىرزىالپ لىٍىىفسىىي ؼەۋەثٍەض ثىط لبٔچە ذىًِ :ەؼىٍەْ ئىّبَ ِبٌىه
ِەزىٕە ئەھٍىٕىڭ ئەِىٍىٕي ھۆعغەد ئوضٔىسا وۆضىسۇٍ ،ۀە ثەظىٍەض ئۇٔساق لبضىّبٍسۇ ،ئىّبَ
ئەثۇھۀىفە لىَبؼٕي ئىفٍىزىفزە وەڭطى ٍوي رۇرىسۇٌ ،ېىىٓ ئىّبَ ئەھّەز لىَبؼٕي ربض زەضعىسە
لوثۇي لىٍىپ ،ؼبھبثىٍەضٔىڭ ئىؿ  -ئىعٌىطىٕي لوثۇي لىٍىسۇ ،ثەظىٍەض ؼبھبثىٍەضٔىڭ ؼۆظٌىطىٕي
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ثىط ـەضد ثىٍەْ لوثۇي لىٍؽب ٍۀە ثەظىٍەض ثىط لبٔچە ـەضد ثىٍەْ لوثۇي لىٍىسۇ .ثەظىٍەض ثىط
ضاۋىٕي ئىفۀچىٍىه زەپ لبضىؽب ٍۀە ثەظىٍەض ئۇٔساق لبضىّبٍسۇِ ،ۇـۇٔىڭؽب ئوذفبؾ ؼەۋەثٍەض
ِەظھەة ئىّبٍِىطى ئبضىؽىسىىي ئۇؼۇٌي ؼەۋەثٍەض ثوٌۇپ پەرىۋأىڭ ئوذفبـّبؼٍىمىٕىڭ
ؼەۋەثىسۇض.
زېّەن ،وۆظ لبضاـٕىڭ ئوذفبؾ ثوٌّبؼٍىمىٕىڭ ثىط لبٔچە رۈضٌۈن ؼەۋەثي ثبض ،ـۇٔىڭ ئۈچۈْ
وىفٍەضٔي ثىط ذىً پىىىطگە وەٌزۈضگىٍي ثوٌّبٍسۇ .وۆظ لبضاـٕىڭ رۈضٌۈن ثوٌىفي ئۈِّەد ئۈچۈْ
ضەھّەد ۋە ظۆضۈضىَەد .ئەگەض ئبٌالھ وىفٍەضٔىڭ ھەِّىؽ ٕي ثىط ذىً وۆظ لبضاـزب لىٍىفٕي ئىطازە
لىٍؽبْ ثوٌؽب ٔۇؼۇؼالضٔىڭ ھەِّىؽٕي « زاالٌەد لەرئي» لىٍؽبْ ثوالض ئىسى.
-4371عۇئبي :ئىجحىھبد ٍوٌي ئوچۇق
ئىغزىھبز لىٍىفٕىڭ ئۆٌچەٍِىطى ۋە لبئىسىٍىطى ثوٌىسۇ ،ئىغزىھبز زەضۋاظىؽي ھەِّە ئبزەَ
ئۈچۈْ ئوچۇق ئەِەغ ،ئىغزىھبز پەلەد ؼبالھىَىزي روـمبْ ئبٌىّالض ئۈچۈْ ئوچۇق .ثىط لبٔچە
وىزبثٕي ئولۇپال ،ؼبھبثە ،ربثىئىٓ ۋە ثۈٍۈن ئىّبِالضٔىڭ ئىعاھبرىؽب ربٍبّٔبً ئىغزىھبز لىٍسىُ
زەٍسىؽبْ وۆظ لبضاـالض ضەد لىٍىٕىسۇ.
ئىغزىھبز زەضۋاظىؽي ئوچۇق ،ئۇ زەضۋاظىٕي ھېچ ثىط ئىٕؽبْ ربلبپ لوٍؽبْ ئەِەغ ،ھېچ ثىط
ئىٕؽبٕٔىڭ ربلبؾ ھولۇلىّۇ ٍوق ،چۈٔىي ثۇ زەضۋاظىٕي ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ
ئېچىپ ثەضگەْ .ثىط لىؽىُ ئبٌىّالضٔىڭ « :ئىغزىھبز زەضۋاظىؽي ربلبق» زېگىٕىسىٓ ِەلؽەد،
ؼبالھىَىزي ٍوق رۇضۇپ ،ئىغزىھبز لىٍىّەْ زەٍسىؽبْ ۋە ھبوىّالضٔي ضاظى لىٍىؿ ئۈچۈْ ـەضىئەد
ثىٍەْ ئوٍٕىفىسىؽبْ وىفٍەضگە لبضىزب زېَىٍگەْ گەپ...
ئىغزىھبز« لەرئي ٔۇؼۇغ» (ٍۀي زاالٌە لەرئي) ثوٌّىؽبْ ئوضۇٔالضزا ئۆظ ئەھٍىگە ئوچۇق ،لەرئي
ٔۇؼۇغ ثبض ئوضۇٔالضزا ئىغزىھبز لىٍىفمب ثوٌّبٍسۇِ .بٔب ثۇ « ٔەغ ثبض ٍەضزە ئىغزىھبز ٍوق» زېگەْ
ؼۆظٔىڭ ِۀؽىي.
ٔۇ ؼۇغ( لۇضئبْ وەضىُ ۋە ھەزىػ ـەضىفٕىڭ رېىىؽزٍىطى) زاالٌە لەرئي ۋە زاالٌە ظۀٕي زەپ
ئىىىي رۈضگە ئبٍطىٍىسۇ .زاالٌە لەرئي( ِەلىؽىزي ئېٕىك ،ثىط ذىً ئىھزىّبٌٍىمزىٓ ثبـمب
ئىھزىّبٌٍىك ٍبوي ئىعاھبرٕي لوثۇي لىٍّبٍسىؽبْ) ٔۇؼۇؼالضزا ئىغزىھبز لىٍىفمب ٍوي ٍوقٌ .ېىىٓ
زاال ٌە ظۀٕىٌ ( ثىط لبٔچە ذىً ئىھزىّبٌٍىمي ثبض ٍبوي ثىط لبٔچە ذىً ئىعاھبرٕي لوثۇي لىٍىسىؽبْ)
ٔۇؼۇؼالضزا ئىغزىھبد لىٍىفمب ثوٌىسۇ .پىمھي ِەظھەثٍىطىٕىڭ وۆظ لبضـىٕىڭ ئوذفبؾ
ثوٌّبؼٍىمزىىي ؼەۋەثٍەضٔىڭ ثىطؼي ِۇـۇ...
-4375عۇئبي :صاِبْ ئبِىٍىٕىڭ پەجىۋأىڭ ئۆصگىشىؾىذىىي ئەھّىَىحي
ظاِبٕٔىڭ ئۆظگىطىفىسىٓ ِەلؽەد ئىٕؽبٕٔىڭ ئۆظگىطىفي وۆظزە رۇرۇٌىسۇ ،چۈٔىي ظاِبْ
ئۆظگىطىپ ،ئىٕؽبْ ئۆظ ھبٌىزىسە لبٌؽب ،ھۆوۈَ ئۆظگەضِەً ئۆظ ھبٌىزىسە رۇضىۋىطىسۇ.
ِەؼىٍەْ ،ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ظاِبٔىسا ئبٍبٌالض ثەؾ ۋالىذ ٔبِبظؼب
ِەؼغىگە ٍ -وي ٍبذىفالّٔىؽبْ ( ٍۀي چىطاغ ٍوق) ثوٌىؽّۇ -ثبضارزي ،ئبٍبٌالض ذۈپزەْ ۋە ثبِساد
ٔبِىعىٕي ِەؼغىسرە ئولۇٍززي .ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ئبٍبٌالضؼب ذىزبة لىٍىپ:
« ذۇؾ پۇضاق ٔەضؼىٍۀي ئىؽزىّبي لىٍّبً ثبضؼۇْ» زېگەٍْ .ۀي ثبـمىالضٔىڭ زىممىزىٕي
ربضرمىسەن زەضعىسە گىطىُ ثوٍۇٍِىطىٕي ئىؽزىّبي لىٍّبؼزىٓ ثبضؼب ثوٌىسۇ.
ھەظضىزي ئبئىفە ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ۋاپبد رېپىپ وەرىۀسىٓ وېَىٓ
ئۆظ ظاِبٔىؽىسىىي ئبٍبٌالضٔىڭ ئەرىطە ۋە ـۇٔىڭؽب ئوذفبؾ ٔەضؼىٍەضٔي ئىفٍىزىپ ِەؼغىسوە
ثبضؼبٍٔىمىٕي وۆضۈپ ضاظى ثوٌّىؽبْ ۋە ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ئبٍبٌالضٔىڭ
ِۇٔساق ئۆظگىطىپ ِەؼغىسوە وىٍىفٕي ثىٍگەْ ثوٌؽب ،ئەٌۋەرزە ئۇالضؼب ضۇذؽەد لىٍّىؽبْ ثوالض
ئىسى ،زېگەْ .زېّەن ،ثۇ ٍەضزە ئىؽزىٍٕىڭ ئۆظگەضگۀٍىىي ئۈچۈْ ظاِبْ ئۆظگەضزى.
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ئىّبَ ئەظەَ ئەثۇ ھۀىفىٕ ىڭ ئۆظ زەۋضىسە ثەضگەْ پەرىۋاالضٔىڭ ئۈچزە ئىىىي لىؽّىؽب ئىّبَ
ئەثۇٍۈؼۈپ ۋە ِۇھەِّەز ھەؼەْ ـەٍجبٔي ثبـمىچە وۆظ لبضاـٍىطىٕي ثبٍبْ لىٍؽبْ .ئۇ
ئىىىەٍٍۀسىٓ ؼەۋەثي ؼوضاٌؽبٔسا  -ھۆعغەد ۋە پبوىزٕىڭ ئۆظگىطىفي ئەِەغ  -زەۋض ۋە ظاِبْ
ئۆظگىطىفىسۇض ،زەپ عبۋاة ثەضگەْ.
ئىّ بَ ئەظەَ ثىٍەْ ئەثۇٍۈؼۈپ ۋە ِۇھەِّەز ھەؼەْ ـەٍجبٔىٕىڭ ئبضٌىمىسىىي ظاِبْ ثەن وۆپ
ئەِەغ ئىسىٍ 10 ،بوي ٍ 20ىٍسىٓ وېَىٕال ئىّبَ ئەظەَ ثىٍەْ ئىىىي ـبگىطىزي ئبضؼىسا وۆظ
لبضاـزب ظوض ئىرزىالپ ٍۈظ ثەضزى.
ھۀەـي ـىمھىؽىٕي ِبززا ـەوٍىسە لبٔۇٔالـزۇضؼبْ ئەزٌىَە ھۆوۈَ ژوضٍٔي« :ظاِبٔالضٔىڭ
ئۆظگىطىفي ثىٍەْ ھۆوۈٍِەضٔىڭ ئۆظگىطىفي ئىٕىبض لىٍىّٕبٍسۇ» زەپ ثبٍبْ لىٍىسۇ .زاالٌە لەرئي
ئۈؼزىگە ثىٕب لىٍىٕؽبْ ھۆوۈٍِەض ھەضگىع ئۆظگەضِەٍسۇ ...ثۇ ـەلىھٕىڭ ذىَبٌىؽب وىطىپّۇ چىمّبٍسۇ.
ئۆظگىطىسىؽىٕي ئۆظ ظاِبٔىؽب ِۇٔبؼىپ زەپ لبضاپ ئىغزىھبز ئۈؼزىگە ثىٕب لىٍىٕؽبْ ھۆوۈٍِەض
ئۆظگىطىسۇ.
ِەؼىٍەْ ،لەزىّمي ـۇلبھبالض ثىط ئبزەَ ِۇئەٍَەْ ؼۈپەرىە ئبؼبؼەْ ثىط ٔەضؼىٕي وۆضِەً
ؼوزا لىٍؽبْ ثوٌؽب ،وۆضگۀسە ھېٍمي ٔەضؼە ؼۈپەرٍۀگۀسەن چىمّىؽب ،ئۇٔىڭ ؼوزىٕي ثۇظۇؾ
ٍبوي زاۋاِالـزۇضۇؾ ھەلمي ثوٌىسۇ ،زەٍسۇ .ئىٍگىطى ىي ظاِبٔالضزا ثىط ئبزەَ ئۆً ؼېزىۋاٌّبلچي
ثوٌؽب ،ثىط ئېؽىع ئۆٍٕىال وۆضۈپ ؼوزىٍفبرزي ،ثىط ئېؽىع ئۆٍٕي وۆضؼە ھەِّە ئېؽىع ئۆٍٕي
وۆضگۀسەن ثوالرزي ،چۈٔىي ئۇ ظاِبٔسا ئۆٍٍەض ثىط ثىطؼىسىٓ پەضلٍۀّەٍززي .ثۈگۈْ ثوٌؽب ،ھەض ثىط
ئېؽىع ئۆً پەضلٍىٕىسۇِ ،ىھّبٔربٔب ثىٍەْ ئبضاَ ئبٌىسىؽبْ ئۆً ئوذفىّبٍسۇ .ثۈگۈْ ھەض ثىط ئېؽىع
ئۆٍٕي وۆضِىؽە وۆضگۀسەن ثوٌّبٍسۇ .چۈٔىي ھەض ثىط ئېؽىع ئۆٍٕىڭ ئۆظىگە ذبغ ئبالھىسىٍىىي
ثوٌىسۇ...
ئىٍگىطىىي ئبٌىّالض لۇضئبْ ئۈگەرىۈچىٍەض ،ئىّبِالض ۋە ِەظىٍٕەض ھەق ئبٌؽب ثوٌّبٍسۇ زەپ
لبضاٍززي ،وېَىٕىي ئبٌىّالض ثوٌؽب ھەق ئبٌؽب زۇضۇغ ،ثوٌّىؽب زەۋەد ئىفٍىطى ئبضلىؽب چىىىٕىسۇ
زەپ پەرىۋا ثەضزى.
ِبٔب ثۇ ئبٌىّالضٔىڭ ظاِبٕٔىڭ ئۆظگىطىفي ثىٍەْ ھۆوۈَ ئۆظگىطىسۇ ،زېگەْ ؼۆظىٕىڭ ِۀىؽي.
ِەؼىٍەْ ،ئبٌىّالض ثىط ۋالىززب ئبٍبٌالض ِەؼغىسوە ثبضِبٍسۇ ،زېسىٍ ،ۀە ثىط ۋالىززب ٍبـبٔؽبْ
ئبٍبي ثوٌؽب ثبضؼب ثوٌىسۇٍ ،بؾ ئبٍبٌالضٔىڭ ثبضِىؽىٕي ٍبذفي زېسى .وېَىٕىي زەۋضٌەضزە
ِۇرىفەززىٍەض وېٍىپٍ :بـىٕىپ لبٌؽبْ ثوٌؽىّۇ ِەؼغىسوە ثېطىفمب ثوٌّبٍسۇ ،زەٍسىؽبٔالض
چىمزي...
ثىع وىزبثالضزا ِۇـۇٔساق رۈضٌۈن پەرىۋاالضٔي ئۇچطىزىّىع ،وىزبثالضزا ئۇچطارمبٍٔىمىّىع ئۈچۈٔال
ِۇـۇ پەرىۋاالضٔي ئۆظ ئەٍٕي ئېٍىفىّىع ۋاعىجّۇ؟ ثۇ پەرىۋاالض ثەظى ۋالىزالضزا روؼطا ثوٌؽىّۇ ٍۀە
ثەظى ۋالىزالضزا رۈضٌۈن ئىٍٍەرٍەض ؼەۋەثىسىٓ پەرىۋا ئۆظگىطىسۇ.
ِەؼىٍەْ ،ثۈگۈٔىي وۈٍٔەضزە ئبٍبٌالض ئۆٍٍىطىسىٓ چىمىسۇ ،ثىٍىُ ئېٍىؿ ئۈچۈْ ِەوزەپىە
ثبضىسۇ ،ثبظاضالضؼب ؼوزىٍىك لىٍىؿ ئۈچۈْ چىمىسۇ ،ثبـمب ـەھەضٌەضگە رۈضٌۈن ِەلؽەرٍەض ئۈچۈْ
ثبضىسۇِ ،ەؼغىىە ثبضىسۇ؟ ...ئەِسى ِۇـۇ ئوضۇٔالض ئبٍبٌالضؼب ھبضاِّۇ؟
ِۇـۇ ٔولزىؽب وەٌگۀسە پەرىۋاالضٔي ـەضىئەد ِەلؽەرٍىطى ۋە پطىٕؽىپىٍىطىٕىڭ وۆضؼەرّىؽي
ئبؼزىسا ئۆظگەضرىفىە ِەعجۇض ثوٌىّىع.
-4378عۇئبيِ :ەٌۇِبجالسٔىڭ ئۆصگىشىؾي پەجىۋاالسٔىڭ ئۆصگىشىؼ ئبِىٍٍىشى لبجبسىذىٓ
ِەٌۇِبرالضٔىڭ ئۆظگىطىفي ،ھبعەرٍەضٔىڭ ئۆظگىطىفي ،ئىمزىساضٔىڭ ئۆظگىطىفي ،ئۆضپٕىڭ
ئۆظگىطىفي ،ۋەظىَەرٍەضٔىڭ ئۆظگىطىفي ۋە ئەذاللٕىڭ ئۆظگىطىفي ...ثۇالضٔىڭ ھەِّىؽي
پەرىۋأىڭ ئۆظگىطىؿ ئىٍٍەرٍىطىسۇض.
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ثۈگۈٔىي زەۋضزە ِەٌۇِبرالض وۆپىَىپ ئۆظگەضزىِ ،ەٌۇِبد ثەظىسە وۆٍىپىسۇٍ ،ۀە ثەظىسە
ئبظىَىسۇ ،ثەظىسە روؼطا ثوٌىسۇٍ ،ۀە ثەظىسە ذبرب ثوٌىسۇ...
ِەٌۇِبرالضٔىڭ ئېفىفي ثىٍەْ ئبٌىّالضٔىڭ ثىط رېّىسىىي چۈـۀچىؽي ئېفىپ ثبضىسۇ،
ئىٍگىطى ثىٍىّٕىگ ەْ ٔەضؼىٍەضٔي ثىٍەٌەٍسۇِ ،ۇـۇ ؼەۋەثزىٓ پەرىۋا ئۆظگىطىسۇ .ثۇ ِەؼىٍە ئىّبَ
ئەثۇھۀىفىسىٓ وېَىٓ ٍبـىؽبْ ئەثۇٍۈؼۈپِ ،ۇھەِّەز ـەٍجبٔي ۋە ظۇـەضگە ئوذفبؾ
لەزىّمىالضزىّۇ ٍۈظ ثەضگەْ .ئۇالض وۆپٍىگەْ ھۆوۈٍِەضٔي ئۆظگەضرىەْ ،ھۀەـي ِەظھىجىٕىڭ ئۈچزە
ئىىىي لىؽُ ِەؼىٍٍىطى سە ئىّبِىؽب ئوذفىّبٍسىؽبْ پەرىۋا ثەضگەْ .ثۇ ئۆظگۈضۈـٕىڭ ؼەۋەثي
ۋالىزٕىڭ ئۆظگىطىفي ۋە ِەٌۇِبرالضٔىڭ ئۆظگىطىفي ؼەۋەثٍىه ئىسى ،چۈٔىي ئەثۇٍۈؼۈپ ِەزىٕىگە
ثېطىپ ئىّبَ ِبٌىىزىٓ ٔۇضؼۇْ ِەٌۇِبرالضٔي ئبڭٍىسى ،ئىّبِي ئەثۇھۀىفە ضىۋاٍەد لىٍّىؽبْ
ھەزىؽٍەضٔي ضىۋاٍەد لىٍسى ،ثۇ ئەھۋاي ئۇٔىڭ وۆظ لبضاـٍىطىٕي ئۆظگەضرزي .ئۇ ئىطالزىىي ۋالزىسا
ثىط ؼبٔي  8عىڭ زەٍىززيِ ،ەزىٕىگە ثبضؼبٔسا  5عىڭ ۋە  150گىطاَ زېسى .ئۇ :ئىّبَ ئەثۇھۀىفە
ِەْ وۆضگەْ ٔەضؼىٕي وۆضگەْ ثوٌؽبِ ،ەْ زېگۀسەن زېگەْ ثوالرزي زېگەْ .زېّەنِ ،ەزىٕىسە
ئەثۇٍۈؼۈپٕىڭ ئىٍ ّي ( ِەٌۇِبري) ئۆظگەضزى.
ئىٍىّٕىڭ ئۆظگىطـىّۇ پەرىۋأىڭ ئۆظگىطىؿ ؼەۋەثىسۇض ،ئىّبَ ـبـىئي ِىؽىطؼب ثبضؼبٔسا
ئىطالزىىي ِەظھجىٕي(وۆظ لبضىفٕي) ئۆظگەضرىەْ .چۈٔىي ِىؽىطزا ئىٍگىطى ئبڭالپ ثبلّىؽبْ
ھەزىػ ـەضىفٍەضٔي ئبڭٍىؽبْ ،ـۇ ؼەۋەثزىٓ وۆپٍىگەْ ِەؼىٍىٍەضٔي ئۆظگەضرىەْ ،ـۇڭب
ئىطالزىىي ِەظھىجي ( وۆظ لبضاؾ) وؤب ِەظھەةِ ،ىؽىطزىىي ِەظھىجىي ٍېڭي ِەظھەة زەپ
ئبرىٍىسۇ.
ِىؽبي ئبٌؽبق ،ئىؽالَ زىٕىسا (وبـىط ِۇؼۇٌّبٔؽب ِىطاؼروض ثوالٌّبٍسۇِ ،ۇؼۇٌّبْ وبـىطؼب
ِىطاؼروض ثوالٌّبٍسۇ) زېگەْ لبئىسە ئىززىپبق ثىط ِەؼىٍە .ئبٌىّالض ثۇضۇٔسىٓ ربضرىپ ِۇـۇٔساق
پەرىۋا ثېطىپ وەٌگەٌْ .ېىىٓ «ٍبۋضۇپب ئىؽالَ ِەعىٍىؽي» ٍبۋضۇپبٌىمالضزىٓ ِۇؼۇٌّبْ ثوٌؽبٔالض
ئبرب  -ئبٔىؽىسىٓ ِىطاغ ئبالِسۇ ٍبوي ِىطاغ ئبٌّبِسۇ؟ زېگەْ ِەؼىٍىسە وەڭطى ئىعزىٕىپ،
ئبذىطى ثىط ئبئىٍىسىٓ ثىط وىفي ِۇؼۇٌّبْ ثوٌؽبْ ثوٌؽب ،ئبرب -ئبٔىؽىسىٓ ِىطاغ ئبٌؽب ثوٌىسۇ،
زېگەْ پەرىۋأي ٍبۋضۇپب ِۇؼۇٌّبٍٔىطىؽب ثەضگەْ .چۈٔىي ؼبھبثىٍەضزىٓ ِۇئبظ ئىجٕي عەثەي،
ِۇئبۋىَە ئىجٕي ئەثۇؼۇـَبْ ،ربثىئىٕالضزىٓ :ؼەئىس ئىجٕي ِۇؼەٍَىتِ ،ەؼطۇقٍ ،ەھَب ئىجٕي
ٍەئّەض ۋە ئۇٔسىٓ ثبـمب ثىط ثۆٌۈن وىفٍەضِ « :ۇؼۇٌّبْ وىفي وبـىطؼب ِىط اؼروض ثوٌؽب ثوٌىسۇ»
زەپ پەرىۋا ثەضگەْ.
ثۇ وۆظ لبضاـٕي ئىّبَ ئىجٕي رەٍّىَە ۋە ئىّبَ ئىجٕي لەٍَىُ وۈچٍۀسۈضگەْ ٔ« :ېّە ئۈچۈْ
ِۇؼۇٌّبْ رەضن ئەرىەْ ٔەضؼىٍەضٔىڭ ثەزىٍىگە ئبٌّبٍىّىع؟» زېگەْ .زېّەنِ ،ەٌۇِبد ئۆظگەضزى،
ـۇٔىڭ ئۈچۈْ ٍبۋضۇپب ئىؽالَ ثىطٌىگي ـۇٔساق پەرىۋا ثەضزى...
-4341عۇئبي :لەجئي( وەعىىٓ) ٔەط ٍبوي ِەصھەة ئىجّبعي ثبس ِەعىىٍىذە ئىجحىھبد
لىٍىؾمب ئوسۇْ ٍوق
ِۇعزەھىسٔىڭ ئىىىي ِەؼىٍىسە ئىغزىھبز لىٍىفىؽب ثوٌّبٍسۇ :ثىطىؽي لەرئي ٔەغ( ٍۀي
زاالٌە لەرئي) ثوٌؽب ئىغزىھبز لىٍىفمب ٍوي ٍوقٍ ،ۀە ثىطؼي رۆد ِەظھەة ثىطٌىىىە وەٌگەْ
ِەؼىٍىسە ئىغزىھبز لىٍىفمب ثوٌّبٍسۇِ .ۇعزەھىس ئىغزىھبز لىٍؽبٔسا ھبۋاٍي ھەۋؼي ٍبوي ٍەڭگىً
زەٌىٍٍەضگە ربٍىٕىپ ئىغزىھبز لىٍىفي زۇضۇغ ئەِەغ ،ئىغزىھبز لىٍؽبٔسا ئەڭ وۈچٍۈن زەٌىٍگە
ربٍىٕىپ ئىغزىھبز لىٍىفي الظىُِ .ەظھەثٍەضٔىڭ وۆظ لبضىفي ثىط لبٔچە ذىً ثوٌؽبْ ۋە ثىط لبٔچە
ذىً ئىھزىّبٌٍىمٕي لوثۇي لىٍىسىؽبْ ِەؼىٍىٍەضزە ئىغزىھبز لىٍىسۇ.
«ٔەغ ثبض ٍەضزە ئىغزىھبز لىٍىؿ ٍوق» زېگەْ ؼۆظٔىڭ ِۀىؽي ٔەؼىە لبضىفي ئىغزىھبز
لىٍىفمب ثوٌّبٍسۇ ،زېگەْ ثوٌىسۇٌ ،ېىىٓ ثۇ ٔەؼٕي چۈـۈٔۈـزىىي ئىغزىھبز لېٍىپ لبٌىسۇ،
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چۈٔىي ٔەغ ئوِ ۇِي ثوٌۇپ ذۇؼۇؼالـزۇضۇـٕي لوثۇي لىالِسۇ؟ ٍبوي ِۇرٍەق ثوٌۇپ لەٍىس
لىٍىفٕي لوثۇي لىالِسۇٍ -وق؟ زېگەْ ِەؼىٍىٍەضزە ئىغزىھبز لىٍىفمب ثوٌىسۇ.
ٔەغ زېگەْ ؼۆظٔىڭ ئۇؼۇٌي( ئۇؼۇٌي ـىمھي) ِۀىؽي ۋە ئوِۇِي ِۀىؽي ثبض ،ثەظىسە ٔەغ
زېگەْ ؼۆظ ( ئبٍەد ٍبوي ھەزىػ ـەضىؿ)ٔي وۆضىؽزىسۇٍ ،ۀە ثەظىسە ِۇئەٍَەْ ِۀبؼب لەرئي -
ٍبوي ـۇٔىڭؽب ئوذفبؾ ٔەضؼە ثىٍەْ  -زاالٌەد لىٍىسىؽبْ ؼۆظزۇض.
ئەٍٕي ظاِبٔالضزا ِۇعزەھىس ـەذؽي ئىغزىھبز لىالرزي ،ثۈگۈٔىي وۈٔسە ِەٌۇِبرٕىڭ زائىطىؽي
وېڭىَىپ ،ئىٍىّالض رەذەؼؽۇؼٍىممب ئبٍطىٍىپ رۈضى وۆپەٍسى ،ـۇٔىڭ ئۈچۈْ ثۈگۈٔىي وۈٔسىىي
ثىط ئبٌىّٕىڭ ھەِّە ِەٌۇِبرالضٔي روٌۇق ئۆظٌەـزۈضۈپ ثوٌفي ذېٍي لىَىٓ .ـۇٔىڭ ئۈچۈْ
ثۈگۈٔىي وۈٔسە ئىغزىھبز ووٌٍىىزىپ ـەوٍىسە ئېٍىپ ثېطىٍّبلزب ،ثۇ ٔبھبٍىزي ٍبذفي چبضە ،ھەض
ؼبھەزىىي ِۇرەذەؼؽىػ ئبٌىُ ئۆظ ؼبھەؼىسە رەرمىمبد ئېٍىپ ثبضىسۇ...
-4347عۇئبئ :ەط وۆسٔۈؽىذىىي ئىجحىھبدٔىڭ لىّّىحي
ھەظضىزي ئۆِەض ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ زەۋضزە ئبچبضچىٍىك ٍۈظ ثەضگەْ ٍىٍي ھەظضىزي ئۆِەض
ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ئوؼۇضٌۇق لىٍىفمب ثېطىٍىسىؽبْ عبظأي ئەِەٌسىٓ لبٌسۇضۋەرزيٌ ،ىىېٓ ئۇ
ٔەغ(ئبٍەد ٍبوي ھەزىؽٕي) روذزبرّىسىٍ .ۀي ئبٍەرٕىڭ ھۆوّي ِۇلەضضەضٌ ،ېىىٓ ئەِەي
لىٍىفٕي ـۇثھە ؼەۋەثىسىٓ لىٍّىسى.
ئەؼٍىسە ئەِەي لىٍّبً ثبـمىالضٔىڭ ھەلمىٕي ئوؼۇضالٍسىؽبْ ئبزەِٕىڭ لوٌي وىؽىٍىسۇٌ ،ېىىٓ
ھەظضىزي ئۆِەض ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ زەۋضزە ئوِۇِي ئبچبضچىٍىك ٍۈظ ثېطىپ ثەظى وىفٍەضزە
ھبعەد رۇؼسۇضۇپ لوٍسى ،ھبعە د ؼەۋەثىسىٓ ثبـمىالضٔىڭ ٔەضؼىؽىٕي ئوؼۇضالؾ عبظا
رۇضؼۇظۇـمب ـۇثھي پەٍسا لىٍسى .چۈٔىي عبظاالض ـۇثھي ثىٍەْ روذزبٍسۇ ٍۀي ئىغطا لىىٍّٕبٍسۇ،
ئوِۇِي ئبچبضچىٍىك عبظأي ؼبلىذ لىٍسى ٍبوي عبظأىڭ ۋاعىجٍىمىٕي ؼبلىذ لىٍسى.
ئىٕؽبٕٔىڭ ئىھزىَبعي ثىط ۋالىززىٓ ٍۀە ثىط ۋالىزمب ئۆظگىطىپ رۇضىسۇ ،ـۇٔىڭ ئۈچۈْ
وىفٍەضٔىڭ ئىھزىَبعىٕي ٔەظەضگە ئبٌّبق الظىُِ .ەؼىٍەْ ،ظاوبد ئبزەِٕىڭ ئبؼبؼٍىك
ئىھزىَبعىسىٓ ئبـمبٔسا ۋاعىت ثوٌىسۇ ،ثۈگۈٔىي زەۋضزە ِەوىىگە ئوذفبؾ ئىؽؽىك ضاٍۇٔالضزا
ٍبـبٍسىؽبٔالض ئۈچۈْ روڭالرمۇ ئبؼبؼٍىك ئىھزىَبعمب ئبٍالٔسى ،ئىٍگىطى ئۇٔساق ئەِەغ ئىسى.
ـبضائىزٕىڭ رەٌىپي ثىٍەْ ِۇـۇٔىڭؽب ئوذفبؾ ٔەضؼىٍەضٔىڭ ھۆوىّي ئۆظگىطىسۇ.
ثۈگۈٔىي ـبضائىذ ئىٕؽبٔالضؼب وۆپ ئىمزىساض ئبرب لىٍسىٍ ،ېڭي ئىٍىُ  -پەْ ئىٕؽبٔؽب
رېرٕىىب ،ثىئوٌوگىَە ،ئبٌەَ ثوـٍۇلي ،ئبروَ ئىمزىساضىِ ،ەٌۇِبد ۋە ئباللە  -ئۇچۇض ئىمزىساضىٕي
ثەضزى .ثۇ ٍەرزە رۈضٌۈن ئىٍّي ئىٕمىالپ ئىٕؽبٔؽب ئىٍگىطى ٍوق ٔەضؼىٍەضٔي ئبرب لىٍسى .ثۇ
ٔەضؼىٍەضٔىڭ ھۆوۈَ چىمىطىفزب رەؼىطى ثبض.
ِەؼىٍەْ ،ئىٍگىطىىي ئبٌىّالض ئبٍبي وىفي ٍوٌسىفىؽب ئەگىفىفي الظىٍُ ،وٌسىفي لبٍؽي
ـەھەضزە ٍبـىؽب ـۇ ٍەضزە ٍبـىفي الظىُ زەپ لبضىؽبْ ئىسى ،ئۇالض وېَىٓ ثۇ پەرىۋاؼىٕي
ئۆظگەضرىەْ ،چۈٔىي وىفٍەضٔىڭ ئەذاللي ئۆظگۈضۈپ ثەظى وىفٍەض  -ـۇ ـەھەضزە ئبٍبٌىٕىڭ
رۇلمىٕي ثوٌّىؽبٍٔىمي ئۈچۈْ  -ئبٍبٌىؽب ظۇٌۇَ لىٍؽبْ .ـۇ ؼەۋەثزىٓ ئبٌىّالض ئبٍبي وىفي ٍوٌسىفي
ٍىطاق ٍەضگە ثبضىسىؽبٍٔىمي ئۈچۈْ -ئبٍبي و ىفي ئبئىٍىؽي ثىٍەْ ئبؼبْ ئباللىٍىفبٌّبٍسىؽبْ ثوٌؽب -
ٍوٌسىفىؽب ئەگىفىفي الٍىك ئەِەغ ،زەپ پەرىۋا ثەضگەْ.
ثۈگۈٔىي زەۋضزە ثوٌؽب ئبٍبي وىفي ٔەزىال ثوٌّىؽۇْ ،ئبئىٍىؽي ثىٍەْ رىٍفوْ ،ـبوىػ،
ئىٍىزىطؤٍۇق ئبزضىػ ۋە ـۇٔىڭؽب ئوذفبؾ رۈضٌۈن ۋاؼزىالض ئبضلىٍىك رىع ۋە ئبؼبٔال
ئباللىٍىفبالٍسۇ .ئۇٔسالزب ثۇ ؼبھەزە ئىٍگىطى ئبٌىّالض ثەضگەْ پەرىۋا ئۆظگىطىسۇ.
-4344عۇئبي :پەجىۋا وىؾٍەسٔىڭ ئەخاللىٕىڭ ئۆصگىشىؾي ثىٍەْ ئۆصگىشىذۇ
ئەذاللٕىڭ ئۆظگىطىفىٕي ئبٌىّالض ظاِبٕٔىڭ ثۇظۇٌىفي زەپ ئبربٍسۇ ،ئەِەٌىَەرزە ظاِبْ
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ثۇظۇٌّبٍسۇ ،وىفٍەضٔىڭ ئەذاللي ثۇظۇٌۇپٍ ،بذفىٍىمزىٓ ٍبِبٍٔىممب ،روؼطا ِېڭفىزىٓ ثۇضۇٌۇـمب،
لېطىٕساـٍىمزىٓ ـەذؽىَەرچىٍىىىە...ئۆظگىطىسۇ .ئبزىً ذەٌىپە ئۆِەض ئىجٕي ئبثسۇٌئەظىع ِۇٔساق
زېگەْ« وىفٍەضٔىڭ ثۇظۇٌىفي ثىٍەْ ٍېڭي ِەؼىٍىٍەض پەٍسا ثوٌسى ،ثۇظۇلچىٍىمٕىڭ پەٍسا ثوٌىفي
ِۇـۇ ثۇظۇلچىٍىممب ِۇٔبؼىپ ھۆوۈٍِەضٔي پەٍسا لىٍىسۇ»  .ـۇٔىڭ ئۈچۈْ ھەظضىزي ئۆِەض ئىجٕي
ذەرزبة ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ئۆظ ظاِبٔىسا ھبضاق ئىچىەْ ئبزەِگە ھەظضىزي ئەثۇثەوطى ضەظىَەٌالھۇ
ئۀھۇٔىڭ ظاِبٔىسىىىسىٓ ئبـۇضۇپ ئۇضؼبْ .ھەظضىزي ئەثۇثەوطى ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ٔ 40ي ئۇضؼبْ،
ھەظضىزي ئۆِە ض ئىجٕي ذەرزبة ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ئىؽالِؽب ٍېڭىسىٓ وىطگەْ وىفٍەضٔىڭ ھبضالٕي
ئۇظۇٔؽىچە ربـٍىّىؽبٍٔىمىؽب لبضاپ  80زەضضە ئۇضؼبْ.
ثۈگۈٔىي زەۋضزە ثبؼمۇٔچىٍىك عىٕبٍىزي ئەۋط ئېٍىپ وەرزي ،ؼەئۇزى ئبٌىٍّىطى ثبؼمۇٔچىٍۇق
لىٍؽۇچىالضٔىڭ عبظاؼي  -ثىط ئبزەِسىٓ ثبؼمۇٔچىٍۇق رەوطاضالٔؽبْ ثوٌؽب -ئۆٌۈَ عبظاؼي ثېطىؿ
الظىُ زەپ پەرىۋا ثەضزى .چۈٔىي رۈضِە وۇپبٍە لىٍّبٍسىؽبْ ثوٌۇپ لبٌسى .ـۇٔسالال ئبٌىّالض
ؼەئۇزىَەزە ذىطوٍىٓ ،ئەـَۇْ ...ؼبرمۇچىالضؼب ئۆٌۈَ عبظاؼي ثېطىؿ الظىُ زەپ پەرىۋا چىمبضزى.
چۈٔىي ثۇ ٔەضؼىٍەض عەِىَەرٕي ۋەٍطاْ لىٍىپٔ ،ۇضؼۇْ ئبزەٍِەضٔىڭ عېٕىؽب ظاِىٓ ثوٌىسۇ .ثەظى
ئبٌىّالض ذىطوٍىٓ ئەرىەؼچىٍىطىگە « ھەضاثە» ( ئبٌالھمب لبضـي رۇضؼبٕٔىڭ عبظاؼي) ٔي ثېطىؿ
الظىُ زەپ پەرىۋا ثەضزى «:اﷲ ۋە ئۇٔىڭ ضەؼۇٌي ثىٍەْ ئۇضۇؾ لىٍىسىؽبٔالضٔىڭٍ ،ەض ٍۈظىسە
ثۇظؼۇٔچىٍىك لىٍىسىؽبٔالضٔىڭ عبظاؼي ـۇوي ،ئۇالض ئۆٌزۈضۈٌۈـي ٍبوي زاضؼب ئېؽىٍىفي ٍبوي ئوڭ
لوٌٍىطى ۋە ؼوي پۇرٍىطى وېؽىٍىفي ٍبوي ؼۈضگۈْ لىٍىٕىفي وېطەن .ثۇ(ٍۀي عبظا) ئۇالض ئۈچۈْ
ثۇ زۇَٔبزا ضەؼۋاٌىك (ئېٍىپ وەٌگۈچىسۇض) ،ئبذىطەرزە ئۇالض چوڭ ئبظاثمب زۇچبض ثوٌىسۇ» [ِبئىسە
ؼۈضىؽي - 33 ،ئبٍەد].
ٍۀە ثىط ِىؽبيِ ،بـىٕىچي ۋە ثوٍبلچىالضٔي رۆٌىزىؿِ :بـىٕىچي ٍبوي ؼىطچي ئەؼٍىسە
ِەلؽەرٍىه ھبٌسا ضەخ ٍبوي ؼىطٔي ثۇظىۋەرّىؽە رۆٌىّەٍسۇٌ ،ېىىٓ ٍبٌؽبٔسىٓ ثۇظۇٌۇپ وەرزي زەپ
زاۋا لىٍىسىؽبْ ئىفالض پەٍسا ثوٌؽبٍٔىمي ئۈچۈْ ھەظضىزي ئۆِەض ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ۋە ھەظضىزي ئەٌي
ضەظىَەٌال ھۇ ئۀھۇ ثۇظۇٌۇپ وېزىپ لبٌؽب رۆٌەٍسۇ ،زەپ لبضىسى.
-4343عۇئبي :صاِبِْ ،بوبْ ،ؽبسائىث ۋە ئۆسپىٕىڭ ئۆصگىشىؾي ثىٍەْ پەجىۋا ئۆصگىشىذۇ،
دېگەْ لبئىذە جوغشىغىذا ئەٌالِە ئىجٕي لەٍَىّٕىڭ« ئەئالَ ِۇۋالىئىٓ» وىحبۋىذىٓ ِىغبٌالس
ِ .1ۇٔىەض ئىفٕي روؼۇؾ ۋاعىت.
ئەثۇ ؼەئىس ذ ۇزضى ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇِ :ەْ پەٍؽەِجەض
ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ ِۇٔساق زېگۀٍىىىٕي ئبڭٍىؽبٔىسىُ :وىّىي ثىط ٍبِبْ ئىفٕي
وۆضؼە ،ئۇٔي لوٌي ثىٍەْ ئۆظگەضرؽۇْ .ئۇٔساق لىالٌّىؽب ،رىٍي ثىٍەْ ئۆظگەضرىفىە رىطىفؽۇْ.
ئۇٔسالّۇ لىالٌّىؽب ،زىٍىسا ئۇ ئىفٕي ٍبِبْ وۆضؼۇِْ .بٔب ثۇ ،ئىّبٕٔىڭ ئەڭ ئبعىع ھبٌىزىسۇض.
(ِۇؼٍىُ)49 :
ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ٍۀە ثىط ھەزىؽزە ":وىُ ئەِىطىسىٓ ( ِۇؼۇٌّبْ
ھبوىّسىٓ) ثىط ٔەضؼىٕي ٍبلزۇضِىؽب ؼەۋض لىٍؽۇْ ،ئۇٔىڭ ئىزبئىزىسىٓ چىمّىؽۇْ" زېگەْ.
(ثۇذبض ى ۋە ِۇؼٍىُ ضىۋاٍەد لىٍؽبْ ).ؼبھبثە ۋە ربثىئىٕالض ظاِبٔىسا ٍۈظ ثەضگەْ پىزٕىٍەضٔي روؼۇؾ
ئۈچۈْ ثەظىٍەض ؼەۋض لىالٌّىؽبٔىٍىمي ئۈچۈْ رېرىّۇ چوڭ پىزىٕىٍەض ٍۈظ ثەضگەْ .ضەؼۇٌۇٌالھ
ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِەوىىسە ئەڭ لەثىھ ِۇٔىەض ئىفالضٔي وۆضۈپ رۇضارزي ،ثۇرالض ثىٍەْ
روـۇپ وەرىەْ وەئىجسە ٔبِبظ ئولۇٍززي .ثۇ ِۇٔىەض ئىفالضٔي ِەوىىسىىي چېؽىسا روؼّبًِ ،ەوىە
ئبظاد ثوٌؽبٔسىٓ وېَىٓ ئبٔسىٓ روؼزي .ثەٍزۇٌالھٕىڭ ئۇٌىٕي ئەؼٍي ھبٌىزىگە وەٌزۈضِەوچي
ثوٌۇپٍ ،ېڭىسىٓ ئىؽالِٕي لوثۇي لىٍؽبْ لۇضەٍؿ ذەٌمىٕىڭ ؼەٌجي رەؼىط ئبٌّبؼٍىمي ئۈچۈْ ثۇ
ئىفٕي وېچىىزۈضزى .ـۇٔىڭ ئۈچۈْ ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ھبوىّالضٔي لوي
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ئبضلىٍىك روؼۇـمب ضۇذؽەد لىٍّىؽبْ ،ؼەۋەثي ( ِۇؼۇٌّبْ) ھبوىّالضؼب لوي ئىفٍىزىٍؽە رېرىّۇ
چوڭ پىزٕە ٍۈظ ثېطىفي ِۈِىىٓ!.
ئىّبَ ئىجٕي رەٍّىَە ِۇٔساق زەٍسۇ :ربربضالض ـبَ ( ؼۈضىَە) ٔي ثېؽۋاٌؽبْ چبؼسا ِەْ ثىط لبٔچە
زوؼٍۇضۇَ ثىٍەْ وېزىپ ثېطىپ ،ثىط ثۆٌۈن ربربضالضٔىڭ ھبضاق ئىچىۋارمبٍٔىمىٕي وۆضۈپ لبٌسۇق،
ثەظى زوؼٍۇضۇَ ئۇالضٔي روؼۇـمب ثبـٍىسىِ ،ەْ زوؼٍۇضۇِٕىڭ لىٍؽىٕىٕي روؼطا ربپّبً «:ھبضاق
ٔبِبظ ۋە ئبٌالھٕي ظىىطى لىٍىفزىٓ روؼۇپ لوٍ ىسىؽبٍٔىمي ئۈچۈْ ئبٌالھ ھبضالٕي ھبضاَ لىٍسى.
ھبضاق ثۇ ربربضالضٔي ئبزەَ ئۆٌزۈضۈؾ ،پەضظۀزٍىطىّىعٔي ئەؼىطگە ئېٍىؿ ۋە ِبٌٍىطىّىعٔي ثۇالـزىٓ
روؼىسۇ ،ـۇڭب ئۇالض ثىٍەْ وبضىڭالض ثوٌّىؽۇْ» زېسىُ زەٍسۇ.
 . 2عىھبز ئبضٌىمىسا لوٌٕىڭ وىؽىٍّەٍسىؽبٍٔىمي:
ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ « :ؼبظارزب لوٌالضٔىڭ وؽىٍىفىٕي روؼزي»
(رىطِىعى ،ئەثۇزاۋۇز ۋە ٔەؼەئي ضىۋاٍەد لىٍؽبْ ).ئوؼىطالضٔىڭ لوٌىٕي وىؽىؿ ئبٌالھ روذزبرمبْ
ثەٌگىٍىّە .ئۇٔىڭسىٓ ٍبِبْ ئىفالض ٍۈظ ثەضِەؼٍىىي ٍبوي ئۇ ِۇؼۇٌّبْ ئەؼىەضٔىڭ زۈـّۀٍەض
ؼېپىؽب لېچىپ وەرّەؼٍى ىي ئۈچۈْ ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ثۇ عبظأي عىھبز
ئبضٌىمىسا رۇضؼۇظۇـزىٓ روؼزي .ئىّبَ ئەھّەز ،ئىؽھبق ئىجٕي ضاھەۋىَە ،ئەۋظائي ۋە ئۇٔسىٓ ثبـمب
ئبٌىّالض زۈـّەْ ظېّىٕىسا ( ٍۀي ئۇضۇؾ ھبٌىزىسە) عبظاالض رۇضؼۇظٌّبٍسۇ زېگەْ.
ئىؽالَ لوِبٔسأي ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىس ثۀي عۇظەٍّە لەثىٍىؽىسە « زىٕىّىعٔي ئۆظگەضرزۇق» (
ِۇؼۇٌّبْ ثوٌؽبٍٔىمىٕي ِۇـۇٔساق ئىپبزىٍىگەْ) زېگەْ ٍبوي لىٍىچٕي وۆضۈپ « ثىط ئىالھسىٓ
ثبـمب ئىالھ ٍوق» زېگەْ وىفٍەضٔي ئۆٌزۈضۋەرىۀسە ،ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ :ئي
ئبٌالھِ ،ەْ ذبٌىسٔىڭ لىٍؽبْ ئىفىسىٓ ثىعاض» زەپ ،ئۇٔي عبظاٌىّىؽبْ.
 . 3ئبچبضچىٍىك عبظأىڭ چۈـۈپ وېزىؿ ؼەۋەثٍىطىسىٓ:
ھەظضىزي ئۆِەض ئىجٕي ذەرزبة ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ئبچبضچىٍىك ٍۈظ ثەضگەْ ٍىٍي ئوؼۇضالضزىٓ
لوي وىؽىؿ عبظاؼىٕي چۈـۈضۋەرىەْ .چۈٔىي ئوِۇِي ئبچبضچىٍىك ٍۈظ ثەضگۀسە وىفٍەضزە
ظۆضۈضىَەد ۋە ھبعەد رۇؼۇٌىسۇِ ،ۇٔساق ـبضائىززب ظۆضۈضىَەد ئىگٍىطى ظۆضۈضىَەرزىٓ ذبرىطعەَ
ثوالٌّبؼٍىمي ِۈِىىٓ.
 . 4ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ  «:ؼەزىمە ـىزطىسا ھەض ثىط ئبزەِگە ذوضِب ٍبوي
ئبضپب ٍبوي لۇضۇق ئۈظۈَ  ...زىٓ ثىط ؼب پەضظ لىٍؽبْ» (ثۇذبضى ضىۋاٍىزي ).ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ
ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ ثۇ رۈضٌەضزىٓ پەضظ لىٍىفىسوي ؼەۋەة ثۇ ٍېّەوٍىىٍەض ِەزىٕىٍىىٍەضٔىڭ
ئبؼبؼٍىك ؼىعاؼي ئىسى .ثۇ ٍېّەوىٍىىٍەض ھەِّە ٍەضزە ئبؼبؼٍىك ؼىعا ئوضٔىسا ثوٌّبٍسۇ ،ثەظى
ـەھەضٌەضزە گۈضۈچ ٍبوي لؤبق ٍبوي ثېٍىك ٍبوي ئۇٔسىٓ ثبـمب ٍېّەوٍىىٍەض ئبؼبؼٍىك ؼىعا ثوٌىسۇ.
ثۇ ـەھەضزە ٍبـبٍسىؽبْ وىفٍەض ئۆظٌىطى ٔېّىٕي ئبؼبغ لىٍؽب ـۇ ٔەضؼىسىٓ ثىط ؼب ثەضؼە پەضظ
ئبزا ثوٌىسۇ .ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ثەٌگىٍەپ ثەضگەْ ٔەضؼىٕىڭ ئۆظىٕي ثېطىؿ
پەضظ ئەِەغِ ،ەلؽەرٕي ھبؼً لىٍىؿ پەضظ.
ِە لؽەد وەِجەؼەٌٍەضٔىڭ ھبعىزىٕي لبٔسۇضۇـزۇضٔ .بْ ثېطىؿ ئۈٔۈٍِۈن ثوٌؽب ٔبْ ثەضگەْ
ٍبذفيٍ ،ېّەوٍىه( ذبَ ئبـٍىك) ثېطىؿ ئۈٔۈٍِۈن ثوٌؽب ٍېّەوٍىه ثەضگەْ ٍبذفي ،ثىط ؼب
ٍېّەوٍىٕىڭ لىّّىزىٕي ثېطىؿ ئۈٔۈٍِۈن ثوٌؽب پۇي ثەضگەْ ٍبذفي...
 .5ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ  « :ھەٍىعزاض ئبٍبٌٕىڭ پبن ثوٌؽبٔؽبْ لەزەض
ثەٍزۇٌالھٕي ربۋاة لىٍىفىسىٓ چەوٍىسى ،ئۇ :ثەٍزۇٌالھٕي ربۋاة لىٍّبً ثبـمب پبئبٌىَەرٍەضٔي
لىٍىۋەضگىٓ زېسى» (ثۇذبضى ضىۋاٍەد لىٍؽبْ ).ثەظى وىفٍەض ثۇ ھەزىؽٕي ھەض لبٔساق ظاِبْ ۋە
ـبضائىزالضزا ئوِۇِي زەپ لبضاپ ،لبزىط ثوٌۇؾ ٍبوي لبزىط ثوالٌّبؼٍىك ئبضؼىٕي پەضلٍۀسۈضِىسى.
ثىط ثۆٌۈن ئبٌىّالض ھەٍىعزاض ئبٍبي ثەٍزۇٌالھٕي ربۋاة لىٍؽب زۇضۇغ ثوٌىسۇ ،ھەٍىع ربۋاثٕىڭ
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ؼەھىٍىمىٕي چەوٍىّەٍسۇ زەپ لبضىسى .چۈٔىي ئۇالض پبن ثوٌۇـٕي لبْ لىٍىۋەرؽە رۈظٌىٕىپ
وېزىسىؽبْ ۋاعىت ،پبن ثوٌّىؽىّۇ رب ۋاة لىٍؽب ؼەھي ثوٌىسۇ زەپ لبضاـزي .ثۇ ئىّبَ ئەثۇھۀىفە،
ـبگىطرٍىطى ۋە ئىّبَ ئەھّەزٔىڭ وۆظ لبضـىسۇض .ئۈِەن ثىٍەْ وەٌگەْ ئبٍبي ھەٍىع ِۇززىزي
رۈگىگۀگە لەزەض ثبـمىالضٔي لبٍزىفزىٓ روؼۇپ لېٍىؿ ئېؽىطچىٍىك ،ـەضىئەد ثۇٔساق
ئېؽىطچىٍىمٕي ذبٌىّبٍسۇ .ظۆضۈضىَەد ؼەۋەثىس ىٓ لىٍؽبْ ھەعي ؼەھىسۇض .ربۋاؾ ۋىسا لىالٌّىؽب
ِەؼىٍە ٍوق...
ظۆضۈىَەد ھەٍىعزاض ئبٍبٌىٕىڭ ِەؼغىسوە وىطىفىٕي ِۇثبھ لىٍىسۇ .ـەضىئەرزە ئبعىع وىٍىپ
لبٌؽب ۋاعىت ثوٌّبٍسۇ ،ظۆضۈضىَەد ثوٌۇپ لبٌؽبٔسا ھبضاَ ثوٌّبٍسۇ.
 « .6ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ زەۋضىسە ،ھەظضىزي ئەثۇثەوطى ضەظىَەٌالھۇ
ئۀھۇ ۋە ئۆِەض ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ذىالپەرٍىه زەۋضىٕىڭ زەؼٍىپىسە ،ثىط لېزىّسا ئۈچ ربالق
زىؽە ثىط ربالق ھىؽبثٍىٕبرزي»ِ( .ۇؼٍىُ ضىۋاٍىزيٌ ).ېىىٓ ھەظضىزي ئۆِەض ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ
زەۋضىسە وىفٍەض ربالق ِەؼىٍىؽىگە ؼەي لبضاپ ثىط لېزىّسىال ئۈچ ربالق زەٍسىؽبْ ئىفالض وۆپۈٍۈپ
وەرىۀٍىگي ئۈچۈْ ،ھەظضىزي ئۆِەض ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ وىفٍەضٔي ربالق لىٍىفزىٓ ئبگبھالٔسۇضۇؾ
ۋە ثۇ ِەؼىٍىسە ؼەي لبضاـٕىڭ روؼطا ئەِەؼٍىىىٕي ئەؼىەضرىؿ ئۈچۈْ ،ئۈچ ربالق زىؽىڭىع
ئۈچىە ھىؽبة ثوٌىسۇ ،زېگەْ.
زېّەن ،ربال ق لىٍىفزب زىممەد لىٍّبً ئۈچ ربالق زەپ ؼبٌؽبَ ئەِسى لبٍزىۋېٍىؿ ھولۇلۇَ
ثوٌّبٍسىىەْ ،ئبٍبٌىُ ثىٍەْ ئبعطاـّبً ثبـمب ئبِبي ٍوق ئىىەْ زەپ ثىط ئبظ ئوٍٍۇٔفمب ِەعجۇض
ثوٌىسۇ .ـۇٔىڭ ئۈچۈْ ئۈچ رباللٕي ئۈچ زەپ لبضاؾ وىفٍەضٔي ذبٌىؽبٔچە ربالق لىٍىفزىٓ
روؼۇـٕىڭ ٍبذفي چبضىؽي...

جۆجى ٕچي ثبپ .ئىغالَ دىٕىذىىي جبصاالسٔىڭ ثبٍبٔي

-4342عۇئبي :ئىغالِذىىي ئبعبعٍىك جبصا جۈسٌىشى
عبظاالضزىٓ ظىٕب لىٍؽبٍٔىمٕىڭ عبظاؼي ،ثوھزبْ چبپٍىؽبٍٔىمٕىڭ عبظاؼي ،ھبضاق
ئىچىۀٍىىٕىڭ عبظاؼي ،ئوؼطىٍىك لىٍؽبٍٔىمٕىڭ عبظاؼي ۋە ثۇالڭچىٍىك لىٍؽبٍٔىمٕىڭ عبظاؼي
وۆظزە رۇرۇٌىسۇ.
-4348عۇئبي :جبصا ئۇلۇِي
ئەضەثچىسە عبظا زېگۀٕي ئىپبزىٍەٍسىؽبْ ؼۆظ ھەز زېگەْ ؼۆظ ثوٌۇپ ،ثۇ ؼۆظٔىڭ ئۇلۇِي ِۀب
عەھەرزىٓ ئىىىي ٔەضؼىٕىڭ ئورزۇضؼىسا رۇضۇپ ئۇ ئىىىي ٔەضؼىٕىڭ ثىط ثىطىگە ئبضىٍىفىپ
وېزىفىٕي روؼۇزىؽبْ ۋە ئبٌسىٕي ئبٌىسىؽبْ ٔەضؼە ،زېگۀٍىه ثوٌىسۇِ .ەظوۇض عىٕبٍەرٍەضگە
ثېطىٍىسىؽبْ عبظاالض ھەز زەپ ئبربٌسى .چۈٔىي عبظاالض ،ئىٕؽبٔالضٔىڭ ِەظوۇض عىٕبٍەرٍەضٔي
لىٍىفمب ئبزەرٍىٕىپ لېٍىفىٕي روؼىسۇ ۋە ئبٌسىٕي ئبٌىسۇ.
ئۇ ؼۆظٔىڭ ئىؽزىال ھ عەھەرزىىي ئۇلۇِىسىٓ ئبٌالھ ربئبالٔىڭ ھەق ھولۇلي ؼۈپۈرىسە ۋە
ثۀسىٍەضگە ظەضەض وەٌزۈضۈزىؽبْ رۈضٌۈن ثۇظؼۇٔچىٍىمالضزىٓ روؼۇؾ ؼۈپۈرىسە ٍوٌؽب لوٍۇٌؽبْ  80ۋە
 100زېگۀگە ئوذفبؾ ِىمساضى روذزۇرۇپ ثېطىٍگەْ عبظاالض وۆظزە رۇرۇٌىسۇ .عبظاالض ثوٌؽب،
عىٕبٍەد ئىفٍەـزىٓ ثۇضۇْ عىٕبٍەرٍەضٔي ئىفٍەـزىٓ روؼمۇچي ۋە عىٕبٍەد ئىفٍىٕىپ
ث وٌۇٔؽبٔسىٓ وېَىٓ عىٕبٍەرٍەضٔي لبٍزب رەوطاض لىٍىفزىٓ ٍبٔسۇضؼۇچي ھېؽبثٍىٕىسۇ.
عبظاالضٔىڭ ِىمساضى لۇضئبْ وەضىُ ،ؼۈٕٔەد ۋە ئبٌىّالضٔىڭ ثىطٌىىي ئبضلىٍىك ٍوٌؽب
لوٍۇٌؽبٔسۇض .عبظاالضٔىڭ  80لبِچب ئۇضۇٌىسۇ ۋە  100لبِچب ئوضۇٌىسۇ ،زېگۀگە ئوذفبؾ
ِەذؽۇغ ثىط ِىمساضى ثبض .ـۇٔىڭ ئۈچۈْ ثىط ئبزەِگە ئۇٔي ئەزەپٍەؾ ٍۈظىؽىسىٓ ثېطىٍگەْ عبظا
ِەظوۇض عبظاالضٔىڭ لبربضىسىٓ ھېؽبثالّٔبٍسۇ .چۈٔىي ثىط ئبزەِگە ئۇٔي ئەزەپٍەؾ ٍۈظىؽىسىٓ
ثېطىٍگەْ عبظأىڭ ِەٌۇَ ِىمساضى ٍوق .ـۇٔىڭسەن ٍۀە لىؽبؼّۇ ِەظوۇض عبظاالضٔىڭ لبربضىسىٓ
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ھېؽبثالّٔبٍسۇ .چۈٔىي لىؽبغ ،ئبٌالھ ربئبالٔىڭ ھەق ھولۇلي ئەِەغ ثۀسىٍەضٔىڭ ھەق
ھولۇلىسۇض .ئبٌالھ ربئبال لىؽبؼٕىڭ ثۀسىٍەضٔىڭ ھەق ھولۇلي ئىىۀٍىىىٕي ثبٍبْ لىٍىپ ِۇٔساق
زېسىٔ :بھەق ئبزەَ ئۆٌزۈضِەڭالضوي ،اﷲ (ٔبھەق ئبزەَ ئۆٌزۈضۈـٕي ) ھبضاَ لىٍسى ،وىّىي ٔبھەق
ئۆٌزۈضۈٌىسىىەْ( ،لبرىٍسىٓ لىؽبغ ئېٍىؿٍ ،ب زىَەد ئېٍىؿٍ ،ب وەچۈضۈَ لىٍىؿ) ھولۇلىٕي
ئۆٌزۈضۈٌگۈچىٕىڭ ئىگىؽىٕىڭ لوٌىسا لىٍسۇق ،ئىگىؽي لىؽبغ ئېٍىفزب چەوزىٓ چىمىپ
وەرّىؽۇْ (لبرىٍسىٓ ؼەٍطىٕي ئۆٌزۈضۈؾٍ ،ب ئۇٔىڭ ئەظاٌىطىٕي وېؽىؿ ،ثىط ئبزەَ ئۈچۈْ ئىىىي
ئبزەِٕي ئۆٌزۈضۈؾ لبربضٌىك ئى فالضٔي لىٍّىؽۇْ)ٔ( ،بھەق ئۆٌزۈضۈٌگۈچىٕىڭ) ئىگىؽىگە اﷲ
ھەلىمەرەْ ِەزەرىبضزۇض (ئىؽطا )33-
-4348عۇئبي :جبصاالسٔىڭ ،جوعمۇچي ۋە وبپپبسەت ئىىۀٍىىىٕىڭ ثبٍبٔي
عبظاالض ئىٕؽبٔالضٔي ،ظىَىٕي عەِئىَەرىە ثوٌىسىؽبْ ثۇظۇق ٍبِبْ ئىفالضٔي لىٍىفمب لەزەَ
لوٍۇـزىٓ چەوٍەٍسىؽبْ ئبِىٍالض ؼۈپىزىسە ٍوٌؽب لوٍۇٌسى .ـۇٔىڭسەن ٍۀە عبظاالض وۆپ ؼبٔسىىي
ئبٌىّالضٔىڭ وۆظ لبضىفىسا عبظا ثېطىٍگەْ ئبزەِٕي گۇٔبھزىٓ پبوىعالٍسىؽبْ ئبِىٍالضزۇض.
ٍۀە ثىط ضىۋاٍەرزە ِۇٔساق زېَىٍگەْ :پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ :ثبٌىٍىطىڭالضٔي
(عبھىٍىَەد زەۋضىسىىىسەن لىع ثبٌىٍىطىڭالضٔي ٔوِۇؼزىٓ ٍبوي وەِجەؼەٌٍىىزىٓ لوضلۇپ)
ئۆٌزۈضِەؼٍىىىە( ،ئبٍبٌالض) ثبـمىالضٔىڭ ثبٌىؽىٕي ٍبٌؽبٔسىٓ ئەضٌىطىٕىڭ ثبٌىؽي لىٍىۋاٌّبؼٍىممب،
ِەْ ثۇٍطۇؼبْ ٍبذفي ئىفالضزىٓ ثبؾ ربضرّبؼٍىممب ثەٍئەد لىٍىڭالض! ؼىٍەضزىٓ وىُ ثۇ ۋەزىگە
ۋاپب لىٍؽب ،ئۇٔىڭ ئەعطىٕي اٌٍە ثېطىسۇ .ۋاپب لىالٌّبً ،چەوٍۀگەْ ثۇ ئىفالضزىٓ ثىطەضىٕي لىٍىپ
ؼېٍىپ ،گۇٔبھي ئۈچۈْ ثۇ زۇَٔبزا عبظاالٔؽب ،ثۇ عبظا ئۇٔىڭ گۇٔبھىؽب وەپپبضەد ثوٌىسۇ .ئەِّب اٌٍە
ئۇٔىڭ ثۇ لىٍّىفىٕي ثۇ زۇَٔبزا ٍبپمبْ ثوٌؽب ،لىَبِەرزە ئۆظى ذبٌىؽبٔچە ثىط رەضەپ لىٍىسۇ ،ذبٌىؽب
گۇٔبھىٕي وەچۈضۈَ لىٍىسۇ ،ذبٌىؽب عبظاالٍسۇ زېسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ،ثىع پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب ـۇ ثوٍىچە ثەٍئەد لىٍسۇق .ثۇ ھەزىؽٕي رىطِىعى ۋە ٔەؼبئىّۇ ٍۇلىطىمىسەن
ضىۋاٍەد لىٍؽبْ ثوٌۇپ ،ئۇالضٔىڭ ضىۋاٍىزىسە ِۇٔساق زېَىٍگەْ :ۋەزىگە ۋاپب لىالٌّبً ،چەوٍۀگەْ
ثۇ ئىفالضزىٓ ثىطەضىٕي لىٍىپ ؼېٍىپ ،گۇٔبھي ئۈچۈْ ثۇ زۇَٔبزا عبظاالٔؽب ،ثۇ عبظا ئۇٔىڭ
گۇٔبھىؽب وەپپبضەد ثوٌۇپ گۇٔبھٍىطىٕي ٍۇٍىسۇ .ئەگەض اٌٍە ئۇٔىڭ ثۇ لىٍّىفىٕي زۇَٔبزا ٍبپمبْ
ثوٌؽب ،ئۇٔي لىَبِەرزە ئۆظى ذبٌىؽبٔچە ثىط رەضەپ لىٍىسۇٍ .ۀي ذبٌىؽب گۇٔبھىٕي وەچۈضۈَ لىٍىسۇ،
ذبٌىؽب عبظاالٍسۇ( .ثۇذبضىِ ،ۇؼٍىُ)
ِەظوۇض ھەزىؽزىىي پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ «ئبٌالھ ذبٌىؽب ئۇٔي وەچۈضىسۇ ،ذبٌىؽب
ئۇٔي ئبظاثالٍسۇ» زېگەْ ؼۆظى ئۆرىۈظۈپ ؼبٌؽبْ عىٕبٍەرٍىطى ئۈچۈْ رەۋثە لىٍؽبْ ۋە رەۋثە
لىٍّىؽبْ ئبزەٍِەضٔىڭ ھەِّىؽىٕي ئۆظ ئىچىگە ئبٌىسۇ .ثۇ ،ثىط لىؽىُ ئبٌىّالضٔىڭ وۆظ لبضىفىسۇض.
ئەِّب وۆپ ؼبٔسىىي ئبٌىّالض « ئۆرىۈظۈپ ؼبٌؽبْ عىٕبٍەرٍىطى ئۈچۈْ رەۋثە لىٍؽبْ ئۇ ئبزەَ لبٍزب
عبظاؼب ربضرىٍّبٍسۇ .ئۇ ئبزەَ لبٍزب عبظاؼب ربضرىٍّىؽىّۇٌ ،ېىىٓ ئۇ ئبزەَ ئبٌالھ ربئبالٔىڭ ئبظاة
ثېطىپ لېٍىفىسىٓ ذبرىطعەَ ثوالٌّبٍسۇ .چۈٔىي ئبزەَ رەۋثىؽىٕىڭ لوثۇي ثوٌؽبٍٔىمىٕي ٍبوي
لوثۇي ثوٌّىؽبٍٔىمىٕي ثىٍّەٍسۇ» زەٍسۇ.
ھۀەـىٌ ِەظھەپىسىىىٍەضٔىڭ وۆظ لبضىفىسا ،عبظاالض ئىفٍەپ ؼېٍىٕؽبْ عىٕبٍەرٍەضٔىڭ
گۇٔبھٍىطىسىٓ پبوىعٌىّبٍسۇ .ئىفٍەپ ؼېٍىٕؽبْ عىٕبٍەرٍەضٔىڭ گۇٔبھٍىطىسىٓ پەلەد رەۋثىال
پبوىعالٍسۇ .ـۇڭب ثىطەض عىٕبٍەد ئۆرىۈظۈپ ؼبٌؽبْ ئبزەِگە عبظا ثېطىٍگەْ ،ئەِّب ئۇ ئبزەَ ئۇ
عىٕبٍەرٕي ئۆرىۈظۈپ ؼبٌؽبٍٔىمي ئۈچۈْ رەۋثە لىٍّىؽبْ ثوٌؽب ،ئۇ ئبزەِٕىڭ ئۈؼزىسە ئۇ
عىٕبٍەرٕىڭ گۇٔبھي لېٍىپ لبٌىسۇ .ثۇالضٔىڭ ؼۆظٌىطىٕىڭ روؼطا ئىىۀٍىىىٕي رەۋثە لىٍىفمب
چبلىطىپ وەٌگەْ ئبٍەرٍەضٔىڭ ربـمىطى ِۀىٍىطى وۆضؼىزىپ ثېطىسۇ .رۆۋۀسىىي ئبٍەرٍەض
ئۇالضٔىڭ لبربضىسىٕسۇض« .رەۋثە لىٍؽبْ ،ئىّبْ ئېَزمبٍْ ،بذفي ئەِەٌٍەضٔي لىٍؽبْ ،ئبٔسىٓ روؼطا
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ٍوٌسا ِبڭؽبْ ئبزەِٕي ِەْ ئەٌۋەرزە ٔبھبٍىزي ِەؼپىطەد لىٍؽۇچىّەْ» (ربھب)82-
ئۇالض اﷲلب ئىىىىٕچي ثىط ِەثۇزٔي ـېطىه لىٍّبٍسۇ ،اﷲ ھبضاَ لىٍؽبْ ٔبھەق ئبزەَ ئۆٌزۈضۈؾ
ئىفىٕي لىٍّبٍسۇ ،ظىٕب لىٍّبٍسۇ ،وىّىي ثۇ (گۇٔبھالض) ٔي لىٍىسىىەْ( ،ئبذىطەرزە) ئۇ عبظاؼب
ئۇچطاٍسۇ [ .] 68لىَبِەد وۈٔي ئۇٔىڭؽب ھەؼؽىٍەپ ئبظاة لىٍىٕىسۇ ،ئۇ ِەڭگۈ ئبظاة ئىچى سە
ذبضالٔؽبْ ھبٌسا لبٌىسۇ [ .] 69پەلەد (ئۇالضٔىڭ ئىچىسىٓ) (ثۇ زۇَٔبزىىي چېؽىسا) رەۋثە لىٍؽبْ،
ئىّبْ ئېَزمبْ ۋە ٍبذفي ئەِەٌٍەضٔي لىٍؽبٔالضال ثۇ ھبٌسا لبٌّبٍسۇ ،اﷲ ئۇالضٔىڭ گۇٔبھٍىطىٕي
ٍبذفىٍىممب ئبٌّبـزۇضىسۇ ،اﷲ روٌىّۇ ِەؼپىطەد لىٍؽۇچىسۇض ۋە ِەضھەِەد لىٍؽۇچىسۇض (پۇضلبْ -
)70- 68
-4341عۇئبي :ئىٕغبْ جەثىئىحي ھەلمىذە
ئبٌالھ ربئبال ئىٕؽبٕٔي ظېّىٕسىىي ئىعثبؼبضى لىٍىپ ٍبضىزىپ ،ئۇٔي ظېّىٕٕي گۈٌٍۀسۈضۈـىە
ثۇٍطىسىٔ .بۋازا ئىٕؽبٔالض ظېّىٕسا ثبلىٌ ثوٌۇپ رۇضِبٍسىؽبْ ثوٌؽب ،ثۇ ۋەظىپە ھەضگىعِۇ ئبزا
ثوٌّبٍززي ،ـۇڭب ئىٕؽبْ ظېّ ىٕسا ٍبـبپ وەٌسى ،رېطىمچىٍىك لىٍسى ،ئىفٍەپچىمبضزى ،ثىٕب لىٍسى
ۋە گۈٌٍۀسۈضزى .زېّەن :ئىٕؽبٔالض ئبٌالھ ربئبال ربپفۇضؼبْ ۋەظىپىٕي ئبزا لىٍىپ وەٌسى ،ثۇ
ۋەظىپىٕىڭ روٌۇق ئوضۇٔسىٍىفي ئۈچۈْ ئبٌالھ ربئبال ئىٕؽبٔالض ھبٍبرىٕىڭ زاۋاٍِىفىفىؽب وبپبٌەرٍىه
لىٍىسىؽبْ ثىط لىؽىُ ئىچىي رۈضرىە ۋە رەثىئەرٍەضٔي ئىٕؽبٔؽب ؼىڭسۈضىۋەرىەِْ .ەؼىٍەْ:
ئىٕؽبٔسا ھبٍبرىٕي ؼبلالپ لبٌىسىؽبْ ٍېّەوٍىىٕي ئىعزەؾ رەثىئىزي ثبض ،ئىٕؽبٔسا ٍۀە عىٕؽىٌ
ِۇٔبؼىۋەد ئوضٔىزىؿ رەثىئىزي ثبض ،ئىٕؽبٔالض ثۇ رەثىئەد ثىٍەْ ٔەؼٍىٕي ؼبلالپ لبٌىسۇ ،ثۇ
ئىٕؽبٔسىىي ئىٕ زبٍىٓ وۈچٍۈن ثىط رەثىئەد ثوٌۇپ ،ئىٕؽبٔالض ثۇ رەثىئەرٕىڭ ئۇؼؽۇظٌۇلىٕي
لبٔسۇضۇؾ ئۈچۈْ ثىط عۆضىگە ِۇھزبط.
-4345عۇئبي :جىٕغىٌ جەثىئەت ئبٌذىذا ئىٕغبٕٔىڭ پوصىحغىَىغي
ثىطىٕچي پوظىزؽىَە :زىٓ ۋە ئەذالق  -پەظىٍەرٕي ئېزىطاپ لىٍّبٍسىؽبْ ،چەوؽىع ئەضوىٍٕىه
رەـەثجۇغ لىٍ ىسىؽبْ ئېمىّالضزىىىسەن زىٓ ،ئەذالق ۋە ئۆضپ ـ ئبزەد چەوٍىّىؽىٕي لبٍطىپ
لوٍۇپ ،عىٕؽىٌ ئبضظۇ – ھەۋىؽىٕي ثوٌىفىؽب لوٍۇپ ثېطىؿ .لبٔساق ذبٌىؽب ،لەٍەضزە ذبٌىؽب ۋە
وىُ ثىٍەْ ذبٌىؽب عىٕؽىٌ ھەۋىؽىٕي لبٔسۇضۇؾ .ئىٕؽبْ ثۇٔساق ئەھۋاٌسا ھبٍۋاْ زەضىغىؽىگە
چۈـۈپ لبٌىسۇٔ ،ە رىغىسە ـەذػ ،ئبئىٍە ۋە پۈرۈْ ئىٕؽبٔىَەرٕي ۋەٍطاْ لىٍىۋېزىسۇ.
ئىىىىٕچي پوظىزؽىَە :عىٕؽىٌ ئبضظۇ – ھەۋىؽىٕي پۈرۈٍٔەً ثوؼۇپ ربـالپ ،ذۇززى ِبٔي
زىٕي ۋە ضاھىجٍىك ئېمىٍّىطىسىىىسەن ئۆظىٕي ِەھطۇَ لىٍىؿ ۋە عبپبٌىك رۇضِۇؾ وەچۈضۇؾ.
ثۇ ،عىٕؽىٌ ئبضظۇٍىٕي ئەِەٌسىٓ لبٌسۇض ۇپ ،ئۇٔي رىطىه وۆِۈۋېزىفزىٓ ثبـمب ٔەضؼە ئەِەغ.
ھەِسە ثۇ ،ئىٕؽبٔسا عىٕؽىٌ رەثىئەرٕي ٍبضارمبْ ئبٌالھٕىڭ ھېىّىزىٕي ئىٕىبض لىٍؽبٍٔىك ۋە ثۇ
رەثىئەرٕي ئىٕؽبٔىَەد ٔەؼٍىٕىڭ زاۋاٍِىفىفي ئۈچۈْ ئىفٍىزىسىؽبْ ھبٍبد لبٔۇٔىَىزىگە لبضـي
رۇضؼبٍٔىك ثوٌىسۇ.
ئۈچىٕچي پوظىزؽىَە  :عىٕؽىٌ ئبضظۇ ـ ھەۋىؽىگە چەن ـ چىگطا ؼىعىپ ،ئۇٔي ثوؼۇپ
ئۆٌزۈضۈپّۇ لوٍّبً ،ثوٌىفىؽب لوٍۇپّۇ ثەضِەً ،ئۇٔي ئبـۇ زائىطە ئىچىسە لبٔسۇضۇؾ.
ِبٔب ثۇ ٔىىبھٍىٕىفٕي ٍوٌؽب لوٍۇپ ظىٕبٔي چەوٍىگەْ ؼبِبۋى زىٕالضٔىڭ رۇرمبْ ٍوٌىسۇض.
ذۇؼۇؼەْ ثۇ ئبضظۇ ـ ھەۋەؼٕي ئېزىطاپ لىٍؽ بْ ۋە ئۇٔي لبٔسۇضۇـمب ھبالي ٍوٌالضٔي لۈالٍالـزۇضۇپ
ثەضگەْ ،ضاھىجٍىك ۋە ئبٍبٌالضزىٓ ئبٍطىُ ٍبـبـٕي چەوٍىگەْ ،ھەِسە ظىٕب ۋە ظىٕبٔىڭ
ِۇلەززىّىٍىطىٕىّۇ لبرزىك چەوٍىگەْ ئىؽالَ زىٕىٕىڭ ٍوٌىسۇض.
ِبٔب ثۇ ئىٕؽبْ ئۈچۈْ ئەڭ ئوضرب ۋە ٔوضِبي ٍوٌسۇضٔ .بۋازا روً لىٍىؿ ٍو ٌؽب لوٍۇٌّىؽبْ ثوٌؽب،
عىٕؽىٌ رەثىئەد ئىٕؽبْ ٔەؼٍىٕي ؼبلالپ لېٍىؿ ضوٌىٕي ئوٍٕىّىؽبْ ثوالرزي .ئەگەض ظىٕب
چەوٍۀّەً ،ثىط ئبٍبي ثىط ئەضگە ِەذؽۇغ لىٍىّٕىؽبْ ثوٌؽب ،زوؼزٍۇقِ ،ېھطى ـ ـەپمەد ۋە
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ؼۆٍگۈ لبربضٌىك ئبٌىَغبٔبة ئىغزىّبئىٌ ۋە ئىٕؽبٔىٌ ھېػ ـ رۇٍؽۇالضٔي ٍېزىٍسۈضىسىؽبْ ئبئىٍىٍەض
لۇضۇٌّىؽبْ ثوالرزئ .بۋازا ئبئىٍە ثوٌّىؽبْ ثوٌؽب ،عەِئىَەرّۇ ثوٌّىؽبْ ۋە رەضەلمي لىٍّىؽبْ
ثوالرزي.
-4348عۇئبي :جىٕغي ئباللە ۋە ئۇٔڭ جۈسٌىشى
عىٕؽىٌ ئباللە ئىىىي لىؽىّؽب ثۆٌۈٔىسۇ :ئۇالضٔىڭ ثىطى ھبالي لىٍىٕؽبْ عىٕؽىٌ ئباللەٍ ،ۀە
ثىطى ھبضاَ لىٍىٕؽبْ عىٕؽىٌ ئباللىسۇض.
 .1ھبالي لىٍىٕؽبْ عىٕؽىٌ ئباللە
ھبالي لىٍىٕؽبْ عىٕؽىٌ ئباللە ــ ئۆظىٕىڭ ٔىىبھالپ ئبٌؽبْ ھبالي ئبٍبٌي ثىٍەْ عىٕؽىٌ ئباللە
لىٍىفي زېّەوزۇض .ئۆظىٕىڭ ھبالي ئبٍبٌي ثىٍەْ عىٕؽىٌ ئباللە لىٍىؿ ٍبذفي ھەَ ؼبۋاپٍىك
ئىفزۇض .ثۇ ِۆئّىٍٕەضٔىڭ ؼۇپىزىسۇض .ئبٌالھ ِۆئّىٕ ٍەضٔي ِەزھىَىٍەپ ِۇٔساق زەٍسۇ« :ئۇالض
ئەۋضەرٍىطىٕي (ئۆظ ئبٍبٌٍىطىسىٓ ثبـمب) ھبضاِسىٓ ؼبلٍىؽۇچىالضزۇضِ( ».ۆئّىٕۇْ ؼۈضىؽي  5ـ
ئبٍەد)
 - 2827/1671ئەثۇ ظەض ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ِۇٔساق زەٍسۇ :ثىط لىؽىُ ؼبھبثىٍەض پەٍؽەِجەض
ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌ ەٍھي ۋەؼەٌٍەِگە :ئي اٌٍۀىڭ پەٍؽەِجىطى ! ثبٍالض ثىعگە ئوذفبؾ ٔبِبظ ئولۇٍسۇ،
ثىعگە ئوذفبؾ ضوظا رۇرىسۇ .ئەِّب ئۇالض ِبٌٍىطىٕىڭ ئبضرۇلىٕي ؼەزىمە لىٍىپ ،وۆپ ؼبۋاثمب
ئېطىفىپ وەرزي ،زېگەْ ئىسى ،پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ :اٌٍە ؼىٍەضگە ؼەزىمە
لىٍىسىؽبْ ٔەضؼە ثەضِىسىّۇ؟ اٌٍەلب ئېَزمبْ ھەض لبٔساق رەؼجىھ ،رەوجىط ،رەھّىَس (اٌٍەلب ھەِسى
ئېَزىؿ) ۋە رەھٍىًَ (الئىالھە ئىٍٍەٌالھ) ئېَزىفٕىڭ ھەِّىؽي ؼەزىمە ثوٌىسۇٍ .بذفي ئىفمب
ثۇٍطۇپٍ ،بِبْ ئىفزىٓ روؼۇـّۇ ؼەزىمە ثوٌىسۇ .ثىطىڭالضٔىڭ ئبٍبٌىؽب ٍېمىٕچىٍىك لىٍىفىّۇ
ؼەزى مە ثوٌىسۇ ،زېسى .ئۇالض :ئي اٌٍۀىڭ پەٍؽەِجىطى ! ئۆظىٕىڭ ـەھۋىزىٕي لبٔسۇضؼىّۇ ئەعىط
ثوالِسۇ؟ زەپ ؼوضىؽبْ ئىسى ،پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ :ئەگەض ـەھۋىزىٕي
ھبضاِسىٓ لبٔسۇضؼب ،ئۇٔىڭؽب گۇٔبھ ثوٌىسىؽبٍٔىمىٕي ثىٍّەِؽىٍەض؟! ـۇٔىڭؽب ئوذفبؾ ،ـەھۋىزىٕي
ھب الٌسىٓ لبٔسۇضؼب ،ئۇٔىڭؽب ئەعىط ثوٌىسۇ ،زېسىِ( .ۇؼٍىُ)1116
 .2ھبضاَ لىٍىٕؽبْ عىٕؽىٌ ئباللە
ھبضاَ لىٍىٕؽبْ عىٕؽىٌ ئباللە ـ ئۆظىگە ھبالي ثوٌّىؽبْ ثىطى ثىٍەْ عىٕؽىٌ ئباللە لىٍىؿ
زېّەوزۇض .ثۇ ئىؿ ـەضىئەد ئىؽزېّبٌىسا ‖ظىٕب ― زەپ ئبرىٍىسۇِ .ەٌۇِىي ،ظىٕب ئەڭ چوڭ گۇٔبھي
وەثىطىٍەضٔىڭ ثىطى ثوٌۇپ ،ئبٌالھ ربئبال ِۇؼۇٌّبٔالضٔي ئۇٔىڭسىٓ لەرئىٌ ِۀئي لىٍؽبْ .ئبٌالھ
ربئبال ثۇ ھەلزە ِۇٔساق زەٍسۇ « :ظىٕبؼب ٍېمىٕالـّبڭالض .چۈٔىي ئۇ لەثىھ ئىفزۇضٍ ،بِبْ ٍوٌسۇض».
(ئىؽطا ؼۈضىؽي  32ـ ئبٍەد)
 - 115/72ئەثۇ ھۇضەٍطە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇز ىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ
ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :ظىٕبذوض ِۇئّىٍٕىه ھبٌىزىسە رۇضۇپ ظىٕب لىٍّبٍسۇ ،ئوؼطى
ِۇئّىٍٕىه ھبٌىزىسە رۇضۇپ ئوؼطىٍىك لىٍّبٍسۇ ،ھبضالىەؾ ِۇئّىٍٕىه ھبٌىزىسە رۇضۇپ ھبضاق
ئىچّەٍسۇ ،ثۇالڭچي ثبـمىالضٔىڭ لىّّەرٍىه ثۇٍۇٍِىطىٕي ِۇئّىٍٕىه ھبٌىزىسە رۇضۇپ
ربضرىۋاٌّبٍسۇ( .ثۇذبضى)2475 :
 - 116/73ئەثۇ ھۇضەٍطە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ
ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :وىفي ظىٕب لىٍؽب ،ئىّبْ ئۇٔىڭسىٓ چىمىپ وېزىپ ،ثېفي
ئۈؼزىسە ذۇززى ؼبٍىسەن ئەگىپ ٍۈضىسۇ ،ظىٕبزىٓ لبچبْ لوي ئۈظؼە ،ئىّبْ ـۇ چبؼسا ئۇٔىڭؽب
لبٍزىسۇ( .ئەثۇ زاۋۇز )4691 :ئبٌالھ ربئبال ـۇڭب ظىٕبٔي ‖ٍبِبْ ٍوي ―زەپ رەضىپٍىگەْ.
 -4331عۇئبئ :بخؾب ـ ئۇعغۇي ۋە جىٕغىٌ ئوٍۇْ ـ جبِبؽبالس
ئىؽالَ ٍۀە عىٕؽىٌ ـەھۋەرٕي لوظؼبٍسىؽبْ ثىھبٍب ٔبذفب ـ ئۇؼؽۇيٍ ،بٌىڭبچ وىٕو ـ
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رىَبرىطزەن ئىفالضٔي وەؼىپ لىٍىۋېٍىفٕي ضەد لىٍسى .ثۇٔساق ثىّۀە ٔەضؼىٍەضٔي ثەظىٍەض
(ؼۀئەد) زەپ ئبربـؽىّۇٍ ،بوي ثەظىٍەض( :ظاِبٔىۋىٍىفىؿ) ٍبوي (رەضەلمي لىٍىؿ)
(ِەزۀىٍَىفىؿ) زەپ ئبرىۋېٍىفؽىّۇ ئىؽالَ ثۇالضٔىڭ ھەِّىٕي ضەد لىٍسى .ئىؽالَ ئەض ـ
ذورۇٍٔۇق ِۇٔبؼىۋىزىسىٓ ربـمىطى ھەضلبٔساق عىٕؽىٌ ِۇٔبؼىۋەرٍەضٔي ھبضاَ لىٍسى ،لۇضئبْ
وەضىُ ثۇالضٔي ِۀئي لىٍىپ ِۇٔساق زېسى :ظىٕبؼب ٍېمىٕالـّبڭالض ،چۈٔىي ئۇ لەثىھ ئىفزۇض،
ٍبِبْ ٍوٌسۇض [ئىؽطا ؼۈضىؽي  - 32ئبٍەد] زېّەن :ئىؽالَ زىٕي ظىٕبٔي ِۀئي لىٍىؿ ثىٍۀال
و ۇپبٍە لىٍّبً ،ئۇٔىڭؽب ٍېمىٍٕىفىپ لېٍىفزىّٕۇ ئبگبھالٔسۇضزى .ثىع ٍۇلىطىسا ئېَزىپ ئۆرىەْ ۋە
ثبـمب ثبضٌىك ـەھۋەد لوظؼبٍسىؽبْ ٔەضؼىٍەض ِۇـۇ ٍبِبْ ئىفمب ٍېمىٕالـزۇضىسۇ ،ئۇٔىڭؽب رەـۋىك
لىٍىسۇ ۋە لىعىمزۇضىسۇ ،ئۇالضٔىڭ ثۇ لىٍىمٍىطى ٔېّىسېگەْ ٍبِبْ!.
 -4337عۇئبي :صىٕبغب ٍېمىٕالؽّبڭالس
ثبضٌىك ؼبِبۋى زىٕالضٔىڭ ظىٕبٔي ھبضاَ لىٍىفزب ۋە ئۇٔىڭؽب لبضـي رۇضۇـزب ثىطزەن
ئىززىپبلالـمبٍٔىمىٕي وۆضگىٕىّىعزە ھەٍطاْ لبٌّبؼٍىمىّىع وېطەن .ؼبِبۋى زىٕالضٔىڭ ئبذىطلىؽي
ثوٌؽب ،ئىؽالَ زىٕىسۇض .ئىؽالَ زىٕي ئۇٔي چەوٍەـزە لبرزىك چىڭ رۇضؼبْ ،ئۇٔىڭسىٓ لبرزىك
ئبگبھالٔسۇضؼبْ ،چۈٔىي ظىٕبٔ ،ەؼەثٕىڭ ئبضىٍىفىپ وېزىفىگۀ ،ەؼىٍگە عىٕبٍەد لىٍىفمب،
ئبئىٍىٍەضٔىڭ چۇۋۇٌۇپ وېزىفىگە ،وىفىٍەض ئبضىؽىسىىي ِۇٔبؼىۋەرٍەضٔىڭ پبضچىٍىٕىفىؽب،
ٍۇلۇٍِۇق وېؽەٌٍەضٔىڭ ربضلىٍىفىؽب ،ـەھۋەرٕي چېىىسىٓ ئبـۇضىۋېزىفىە ۋە ئەذاللٕىڭ
ٍىّىطىٍىفىگە ئېٍىپ ثبضىسۇ .ئۇٌۇغ ئبٌالھ ثۇ ھەلزە ھەلىمەرەْ ضاؼذ ئېَزمبْ :ظىٕبؼب
ٍېمىٕالـّبڭالض ،چۈٔىي ئۇ لەثىھ ئىفزۇضٍ ،بِبْ ٍوٌسۇض [ .ئىؽطا ؼۈضىؽي  - 32ئبٍەد ]
ثىع ٍۇلىطىسا ثبٍبْ لىٍؽىٕىّىعزەن ،ئىؽالَ ثىط ٔەضؼىٕي ھبضاَ لىٍىسىؽبْ ثوٌؽب ،ئۇٔىڭؽب ئېٍىپ
ثبضىس ىؽبْ ثبضٌىك ٍوٌالضٔي ربلبپ ،ئۇٔىڭؽب ِۇٔبؼىۋەرٍىه ثبضٌىك ِۇلەززىّىٍەضٔىّۇ ھبضاَ لىٍىسۇ.
ـەھۋەرٕي لوظؼبپ ،ئەض ـ ئبٍبٌؽب پىزٕە زەضۋاظىؽىٕي ئبچىسىؽبْ ،ظىٕبؼب لىعىمزۇضىسىؽبْ ٍبوي ئۇٔي
ٍېمىٕالـزۇضۇپ لۈالٍالـزۇضۇپ ثېطىسىؽبْ ھەضلبٔساق ٔەضؼىٕي ثۇظۇلٍۇلٕىڭ ئبٌسىٕي ئېٍىؿ ۋە
ئۇٔىڭ ٍوٌىٕي روؼۈؾ ئۈچۈْ ئىؽالَ زىٕي چەوٍەٍسۇ ۋە ھبضاَ لىٍىسۇ.
 -4334عۇئبئ :بِەھشەَ ثىٍەْ خبٌىٌ ثىش ٍەسدە ثوٌۇػ ھبساَ
ئىؽالَ ھبضاَ لىٍؽبْ ِۇٔبؼىۋەرٍەضٔىڭ ثىطى :ئەض وىفىٕىڭ ٍبد ثىط ئبٍبي ثىٍەْ ذبٌىٌ ثىط
ٍەضزە ثوٌىفىسۇضٍ .بد ئبٍبي زېگىٕىّىع :ئەض و ىفىٕىڭ روً لىٍىفي ِەڭگۈ چەوٍۀگەْ ئبٔب ،ئبچب،
ؼىڭىً ،ھبِّبچب ...لبربضٌىك ٍېمىٓ رۇؼمبٍٔىطىسىٓ ثبـمب ئبٍبٌالضزۇض .ثۇ ،ئۇالضٔىڭ ثىطى ٍبوي ھەض
ئىىىىؽىگە ئىفۀّىگۀٍىىزىٓ ئەِەغ ،ثەٌىي ئۇالضٔي ئىىىەٍٍەْ ٍبٌؽۇظ لبٌؽبْ ۋالىززىىي ئەضٌىه
ۋە ئبٍبٌٍىك رەثىئىزي وۆڭٍىگە ؼبٌىسىؽبْ ٍبِبْ ئوٍالضزىٓ ۋە ۋەؼۋەؼىٍەضزىٓ لوؼساـزۇض .لۇضئبْ
وەضىّسە پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئبٍبٌٍىطى ھەلمىسە ِۇٔساق زەپ وۆضؼىزىٍگەْ:
پەٍؽەِجەضٔىڭ ئبٍبٌٍىطىسىٓ ثىط ٔەضؼە ؼوضىّبلچي ثوٌؽبڭالض ،پەضزە ئبضلىؽىسىٓ ؼوضاڭالض،
ِۇٔساق لىٍىؿ ؼىٍەضٔىڭ زىٍٍىطىڭالض ٔىّۇ ،ئۇالضٔىڭ زىٍٍىطىٕىّۇ ئەڭ پبن رۇرىسۇ [ئەھعاة
ؼۈضىؽي  - 53ئبٍەد]
رۇؼمبٔالض ئبضىؽىسىىي وەڭچىٍىه ٔەرىغىؽىسە ئىٕزبٍىٓ ئېؽىط ئبلىجەرٍەضٔىڭ وېٍىپ چىمىؿ
ئېھزىّبٌىٕىڭ ئبٌسىٕي ئېٍىؿ ئۈچۈْ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئبٍبي وىفىٕي ئەضٔىڭ رۇؼمبٍٔىطى
ثىٍەْ ِەؼىٍەْ :ئې طىٕىڭ ثىط رۇؼمىٕي ،ئېطىٕىڭ ئىىىي رۇؼمىٕي لبربضٌىك وىفىٍەض ثىٍەْ ذبٌىٌ
ثىط ٍەضزە ئوٌزۇضۇـزىٓ ئبالھىسە ئبگبھالٔسۇضؼبْ .زېّەن –رۇؼمبٔالض ثىٍەْ ذبٌىٌ ٍەضزە ثوٌۇؾ،
ثبـمىالضؼب لبضىؽبٔسا ثەوطەن ذەرەضٌىه ،ئېعىپ ؼېٍىؿ ئېھزىّبٌي رېرىّۇ وۈچٍۈن ،چۈٔىي
رۇؼمبْ وىفي ٍبد وىفىٍەضٔىڭ ئەوؽىچە ھېچ رۈؼبٌؽۇؼىعال ئۆٍگە ۋە ئبٍبٌالضٔىڭ لېفىؽب
وىطەٌەٍسۇ .ئبٍبي وىفىٕىڭ ربؼىؽىٕىڭ ئوؼٍي ،ھبِّىؽىٕىڭ ئوؼٍي لبربضٌىمالضزەن ئۆظىٕىڭ
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ٔبِەھطەَ رۇؼمبٍٔىطىّۇ ـۇٔىڭؽب ئوذفبؾ .ئبٍبي وىفي ئۇالض ثىٍەْ ثىٍٍە ذبٌىٌ ٍەضزە ئوٌزۇضؼب
ثوٌّبٍسۇ.
ٍبد ئبٍبي ثىٍەْ ٍبد ئەضوىفىٕىڭ ذبٌىٌ ٍەضزە ثوٌىفي ثىط لبٔچە عەھەرزىٓ ذەرەضٌىه.
چۈٔىي ئىىىىؽي ئبضىؽىسا گۇٔبھ ٍۈظ ثەضگەْ رەلسىطزە ،ئۇالض زىٕىٌ ذەرەضگە زۇچبض ثوٌؽبْ
ثوٌىسۇٔ .بۋازا ئېطى وۈٍٔەپ ئبٍبٌىٕي لوٍۇپ ثېطىسىؽبْ ثوٌؽب ،ثۇ ئبٍطىٍىؿ ئبٍبٌؽب ئېؽىط وېٍىسۇ.
ھەِسە ئۇضۇق  -رۇؼمبٔالض ئبضؼىسا ثىط ـ ثىطىگە گۇِبٍٔىك لبضاؾ ئەھۋاٌي ٍۈظ ثەضؼە ،ئىغزىّبئىٌ
ِۇٔبؼىۋەرىە ئېؽىط رەؼىط وۆضؼىزىسۇ .ئۇٔساق ذەرەض پەلەد ئىٕؽبْ رەثىئىزىسىىي ھېػ ـ
رۇٍؽۇالضزىٕال وېٍىپ لبٌّبؼزىٓ ،ثەٌىي ٍۀە ئبئىٍە ئىچي ،ئەض ـ ئبٍبي ئىىىەٍٍۀٕىڭ ئىچىي
ھبٍبري ۋە ؼ ىطٌىطىٕىڭ ٍېَىٍىپ ،ۋاد ـ ۋارالضٍ ،ېزىُ ئبلؽبلبٌالض ۋە ثبـمىالضٔىڭ ئەھۋاٌىٕي
رىڭزىڭالـمب ئبِطاق ئبزەٍِەض ۋە ثبـمىالضٔىڭ ئۆٍىٕي ثۇظۈـمب ذۈـزبض وىفىٍەضٔىڭ ئبؼعىؽب چىمىپ
لېٍىفىسىّٕۇ وېٍىسۇ.
 -4333عۇئبي :ؽەھۋأىٌ لبساػ
ئىؽالَ ھبضاَ لىٍؽبْ ٔەضؼىٍەضٔىڭ ثىطى ثوٌ ؽب ،ئەضٔىڭ ئبٍبٌؽب ،ئبٍبٌٕىڭ ئەضگە ئبضرۇلچە
لبضىفىسۇض .وۆظ لەٌجٕىڭ ئبچمۇچىسۇض ،لبضاؾ پىزٕىٕىڭ ئەٌچىؽي ۋە ظىٕبٔىڭ ِۇلەززىّىؽىسۇض،
ـۇڭب ئبٌالھ ربئبال ئىپپەرٍىه ثوٌۇـمب ثۇٍطۇؾ ثىٍەْ ثبضاثەض پۈرۈْ ِۆئّىٓ ئەض ـ ئبٍبٌالضٔي رىىىٍىپ
لبضىّبؼٍىممب ثۇٍطىؽبِْ :ۆئّىٍٕە ضگە ئېَىزمىٕىئ( ،بِەھطەٍِەضگە) رىىىٍىپ لبضىّىؽۇْ،
ئەۋضەرٍىطىٕي (ظىٕبزىٓ) ؼبلٍىؽۇِْ ،ۇٔساق لىٍىؿ ئۇالض ئۈچۈْ ئەڭ ٍبذفىسۇض ،ئبٌالھ ھەلىمەرەْ
ئۇالضٔىڭ لىٍّىفٍىطىسىٓ روٌۇق ذەۋەضزاضِ .ۆئّىٓ ئبٍبٌالضؼب ئېَزمىٕىئ ،بِەھطەٍِەضگە رىىىٍىپ
لبضىّىؽۇْ ،ئەۋضەرٍىطىٕي ٍب پؽۇْ ،ربـمي ظىٕٕەرٍىطىسىٓ ثبـمب ظىٕٕەرٍىطىٕي ئبـىبضىٍىّىؽۇْ،
ٌىچەوٍىطى ثىٍەْ وۆوطەوٍىطىٕي ٍبپؽۇْ( ،ربـمي ظىٕٕەرٍىطىسىٓ ثبـمب) ظىٕٕەرٍىطىٕي
ئەضٌىطىسىٓ ،ئبرىٍىطىسىٍٓ ،ب لېَىٕبرىٍىطىسىٍٓ ،ب ئوؼۇٌٍىطىسىٍٓ ،ب ئەضٌىطىٕىڭ ئوؼۇٌٍىطىسىٍٓ ،ب
ئۆظ لېطىٕساـٍىطىسىٍٓ ،ب لېطىٕساـٍىطىٕىڭ ئوؼۇٌٍىطىسىٍٓ ،ب ھەِفىطىٍىطىٕىڭ ئوؼۇٌٍىطىسىٍٓ ،ب
زىٕساؾ ئبٍبٌالضزىٍٓ ،ب لوي ئبؼزىسىىي چۆضىٍىطىسىٍٓ ،ب ذورۇٔالضؼب ئېھزىَبعي ٍوق
ذىعِەرچىٍەضزىٍٓ ،ب ثبالؼەرىە ٍەرّىگەْ ثبٌىالضزىٓ ثبـمىالضؼب وۆضؼەرّىؽۇْ ،ظىٕٕەرٍىطىٕي
ثبـمىالضؼب ثىٍسۈضۈؾ ئۈچۈْ ئ بٍبؼٍىطىٕي ٍەضگە ئۇضِىؽۇْ [ٔۇض ؼۈضىؽي  - 31- 30ئبٍەد]
ثۇ ئىىىي ئبٍەرزە ثىطلبٔچە ئىالھىٌ وۆضؼەرّىٍەض ثبض ،ثۇ وۆضؼەرّىٍەضٔىڭ ئىىىىؽي ئەض ـ ئبٍبي
ھەِّىؽىگە ئوضربق لبضىزىٍؽبْ ،ئۇ ثوٌؽب ،رىىىٍىپ لبضىّبؼٍىك ۋە ئەۋضەرٍىطىٕي ظىٕبزىٓ ؼبلالؾ،
ثبـمب وۆضؼەرّىٍەضٔىڭ ھە ِّىؽي ئبٍبٌالضؼب لبضىزىٍؽبْ.
ثۇ ئىىىي ئبٍەرىە ٔەظەض ؼبٌؽبق ،لبضاـٕىڭ ھەِّىٕي ئەِەغ ،پەلەرال ثىط لىؽّىٕي
چەوٍىگۀٍىىىٕيٌ ،ېىىٓ ئەۋضەرٕىڭ ثىط لىؽّىٕي ئەِەغ ،پۈرۈٍٔەً ھەِّىٕي چەوٍىگۀٍىىىٕي
وۆضىۋاالالٍّىع ،چۈٔىي ئەۋضەرٕي پۈرۈٍٔەً ؼبلالؾ وېطەن ،ئەِّب لبضاؾ ثوٌؽب ،ئبٌالھ وىفىٍەضگە
لىَىٕچىٍىك ثوٌۇپ لبٌّبؼٍىمي ۋە ثەظى ِۀپەئەرىگە روؼمۇٍٔۇق لىٍّبؼٍىمي ئۈچۈْ وەڭچىٍىه
لىٍىپ لبضاـٕىڭ ثىط لىؽّىؽب ضۇذؽەد لىٍؽبْ.
رىىىٍىپ لبضىّبؼٍىك زېگۀٕىڭ ِۀىؽي ،لبضىّبً وۆظىٕي ٍۇِۇۋېٍىؿ زېگۀٍىه ئەِەغٍ ،بوي
ثبـٕي ئېگىپ ٍەضگە لبضىۋېٍىؿ ئەِەغ ،ثۇٔساق لىٍىؿ ِۇِىىٓ ئەِەغ ،ھەِسە ِەلؽەد
لىٍىٕؽبّٔۇ ئەِەغ .زېّەن :رىىىٍىپ لبضىّبؼٍىمٕىڭ ِۀىؽي :وۆظ ؼبٌّبؼٍىك ،لبضاـزب ھبٍبٌىك
ثوٌۇؾ ،ئۇرىەْ ـ وەچىەْ وىفىٍەضگە ذبٌىؽبٔچە لبضاپ رۇضىۋەضِەؼٍىه ،ثىطىگە لبضىؽبْ ثوٌؽب
پۈرۈْ ھۆؼٕىگە چوڭمۇضالپ ،ئۇظۇْ لبضاپ رۇضِبؼٍىك زېگۀٍىىزۇض.
ئىجٕي ثۇضەٍسە زازىؽىٕىڭ ِۇٔساق زېگۀٍىىىٕي ضىۋاٍەد لىٍىسۇ :پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ
ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ئەٌي ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇؼب :ئي ئەٌي! (ٔبِەھطەَ ئبٍبٌؽب ربؼبزىپىٌ) لبضاپ لبٌؽبْ
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ثوٌؽبڭ (زەضھبي ٍۈظۈڭٕي ثبـمب رەضەپىە ثۇضىؽىٓ) ،لبٍزب  -لبٍزىالپ لبضىّىؽىٓ .چۈٔىي ثىطىٕچي
لېزىّمي (ربؼبزىپىٌ لبضاؾ) ؼېٕىڭ ھەلمىڭ (ٍۀي گۇٔبھ ٍېعىٍّبٍسۇ) ،ئەِّب ئىىىىٕچي لېزىُ
لبضاؾ ھەلمىڭ ئەِەغ (ٍۀي ثۇٔىڭ ئۈچۈْ ؼبڭب گۇٔبھ ٍېعىٍىسۇ) زېگەْ( .ئەثۇ زاۋۇز )2149
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئەض ـ ئبٍبٌالضٔىڭ ثىط ـ ثىطىگە ئبچ ىۆظٌۈن ۋە ربِبذوضٌۇق ثىٍەْ
لبضىفىٕي وۆظٔىڭ ظىٕبؼي زەپ وۆضؼىزىپ ِۇٔساق زېگەْ :پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :اٌٍە ھەلىمەرەْ ئىٕؽبٔؽب ظىٕبزىٓ ثوٌؽبْ ٔېؽىۋىؽىٕي پۈرۈۋەرىەْ ،ثۇٔي
وۆضِەً چبضە ٍوق .وۆظٔىڭ ظىٕبؼي لبضاؾ ،رىٍٕىڭ ظىٕبؼي ؼۆظٌەـزۇ ض .ئىٕؽبٕٔىڭ ٔەپؽي ئبضظۇ
لىٍىسۇ ۋە ذبالٍسۇ ،ئەۋضەد ئۇٔي ضاؼذ ٍبوي ٍبٌؽبٔؽب چىمىطىسۇٍ .ۀە ثىط ضىۋاٍەرزە ِۇٔساق
وەٌگەْ :ئىىىي لۇاللٕىڭ ظىٕبؼي ئبڭالؾ ،رىٍٕىڭ ظىٕبؼي ؼۆظٌەؾ ،لوٌٕىڭ ظىٕبؼي رۇرۇؾ،
پۇرٕىڭ ظىٕبؼي ِېڭىفزۇض( .ثۇذبضىِ ،6243ۇؼٍىُ)2657 :
پەٍؽەِجەض ئەٌ ەٍھىؽؽبالِٕىڭ ثۇٔساق ـەھۋەرٍىه لبضاـالضؼب ظىٕب زەپ ٔبَ ثېطىفي ،ثۇٔىڭ
لبٔۇٔؽىع ٍوي ثىٍەْ ھوظۇضٌىٕىؿ ۋە عىٕؽىٌ ھەۋەؼٕي لبٔسۇضۇـٕىڭ ثىط ٍوٌي ثوٌؽبٍٔىمي
ئۈچۈٔسۇض.
 -4332عۇئبي :ئەۋسەجىە لبساػ ھبساِذۇس
ئەۋضەرٍەضگە لبضاـمب ثوٌّبٍسۇ ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ  -ئەض وىفي ئەض وىفىگە ،ئبٍبي وىفي
ئبٍبي وىفىگە لبضاؾ ثوٌؽۇْ ،لبضاؾ ـەھۋەد ثىٍەْ ثوٌؽۇْ ٍبوي ثوٌّىؽۇْ  -ئەۋضەرٍەضگە
لبضاـٕي چەوٍەپ ِۇٔساق زېگەْ :ئەضٌەض ثىط  -ثىطىٕىڭ ئەۋضىزىگە لبضىّىؽۇْ ،ئبٍبٌالضِۇ ھەَ ثىط -
ثىطىٕىڭ ئەۋضىزىگە لبضىّىؽۇْ .ئىىىي ئەض وىفي ثىط ٍورمبٔسا ٍبرّىؽۇْ ،ئىىىي ئبٍبي وىفىّۇ ثىط
ٍورمبٔسا ٍبرّىؽۇْ( .رىطِىعى)2793 :
لبضاؾ چەوٍۀگەْ ئەۋضەرٍەضٔي لوي ٍبوي عىؽىّٕىڭ ثبـمب ثىط ئەظاؼي ثىٍەْ رۇرۇـمب ھەَ
ثوٌّبٍسۇ .ثىع ٍۇلىطىسا لبضاؾ ۋە رۇرۇؾ عەھەرزىٓ ثبٍبْ لىٍؽبْ ثۇ ھۆوۈٍِەض ظۆضۈض ئەھۋاي ۋە
پەۋلۇٌئبززە ئېھزىَ بط ثوٌّبؼٍىك ـەضرىگە ثبؼٍىك ،ئەگەض ظۆضۈض ۋە عىسزىٌ ِ -ەؼىٍەْ :رىع
لۇرمۇظۇؾ ۋە زاۋاالؾ ظۆضۈضىَىزىسەن  -ئەھۋاي ثوٌۇپ لبٌؽب ھبضاٍِىك ھۆوّي وۆرۈضۈٌۈپ وېزىسۇ.
 -4338عۇئبي :لبساؽحىىي ِۇثبھٍىك دائىشىغي
ٍۇلىطىسا ثبٍبْ لىٍىٕؽبْ ئەھىبِالضزىٓ ِەٌۇَ ثوٌىسۇوي ،ئبٍبي وفي ئەض وىفىٕىڭ ئەۋضەد
ثوٌّىؽبْ ئەظاٌىطىؽب (ٍۀي وىٕسىىىٕىڭ ئۈؼزي ،رىعىٕىڭ ئبؼزىؽب) ئەگەض ثىط ٍبِبْ ئبلىۋەد
وەٌزۈضۈپ چىمبضِبٍسىؽبْ ٍبوي ھېؽؽىَبد لوظؼىّبٍسىؽبْ ثوٌؽب لبضىؽب ثوٌىسۇ.
ئەض وىفىٕىڭّۇ ئبٍبٌٕىڭ ئەۋضەد ثوٌّىؽبْ ئەظاٌىطىؽب (ٍۀي ٍۈظى ۋە لوٌىؽب) ھېؽؽىَبد
لوظؼۇٌۇؾ ثوٌّىؽبٍ ،بوي ٍبِبْ ئبلىۋەد ٍۈظ ثېطىفزىٓ لوضلّىؽبْ ئەھۋاٌالضزا لبضىؽب ثوٌىسۇ.
ئبئىفە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب ِۇٔساق زەٍسۇ :ئەؼّب ثىٕزي ئەثۇ ثەوطى ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب ٔېپىع
وىَىُ ثىٍەْ پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ لېفىؽب وىطگۀىسى ،پەٍؽەِجەض
ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ زەضھبي ٍۈظىٕي ثبـمب رەضەپىە چۆضۈپ :ئي ئەؼّب! لىع ثبالؼەرىە
ٍەرؽە ،ئۇٔىڭ ٍۈظى ۋە لوٌىسىٓ ثبـمب ٍەضٔي (ٔبِەھطەٍِەض) وۆضؼە ثوٌّبٍسۇ ،زەپٍ ،ۈظى ثىٍەْ
ئبٌمىٕىؽب ئىفبضەد لىٍسى( .ئەثۇ زاۋۇز)4114 :
ثۇ ھەزىػ ئبعىع ثوٌؽىّۇٌ ،ېىىٓ ئۇٔي ئېعىپ وېزىؿ ئۀسىفىؽي ثوٌّىؽبْ چبؼسا ئبٍبي
وىفىٕىڭ ٍۈظ ۋە لوٌىؽب لبضىؽب ثوٌىسۇ زەٍسىؽبْ ثىط لبٔچە ؼەھىھ ھەزىؽٍەض وۈچٍۀسۇضىسۇ.
ؼۆظٔىڭ ذۇالؼىؽي :ئبٍبٌٕىڭ ٍبوي ئەضٔىڭ ئەۋضىزىسىٓ ربـمىطى ھەضلبٔساق ثىط ٍەضگە
ـەھۋەد لوظؼىٍىفىؽب ٍوي لوٍّىؽبْ ھبٌسا لبضىؽب ثوٌىسۇ ٌ ،ېىىٓ لبضىؽبٔسا رىىىٍىپ لبضىّبؼٍىك
ھەِسە لبضاۋەضِەؼٍىه ـەضد .ئىؽالَ رۇٍۇلؽىع وۆظى چۈـۈپ لبٌؽبْ ئەھۋاٌالضزا وەڭچىٍىه
لىٍىسۇ.
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-4338عۇئبي :صىٕب دېگەْ عۆصٔىڭ ئۇلۇِي
ظىٕب زېگەْ ؼۆظٔىڭ ئۇلۇِي ِەٍٍي رىً عەھەرزىٓ ثوٌؽۇِْ ،ەٍٍي ئىؽزىالھ عەھەرزىٓ
ثوٌؽۇْ ئۇذفبؾ ِۀبزا وېٍىسۇ .ـەضىئەد ظىٕب زېگەْ ؼۆظٔي عبظا ثېطىفٕي الظىُ لىٍىسىؽبْ
عىٕبٍەرىىال ذبغ لىٍّىسى .ئەوؽىچە ئۇ ؼۆظ عبظا ثېطىفٕي الظىُ لىٍىسىؽبْ عىٕبٍەرٕي ۋە
ئۇٔىڭسىٓ ثبـمب عىٕبٍەرٍەضٔي ئۆظ ئىچىگە ئبٌىسۇ .ئبٌالھ ربئبال ِۇٔساق زېسى :ظىٕبؼب
ٍېمىٕالـّبڭالض ،چۈٔىي ئۇ لەثىھ ئىفزۇضٍ ،بِبْ ٍوٌسۇض (ئىؽطا )32-
ظىٕب زېگەْ ؼۆظ ثوٌؽب ،عىٕؽىٌ ئەظاؼب عىٕؽىٌ ِۇٔبؼىۋەد ئۆرىۈظۈـزىٓ ثبـمب
عىٕبٍەرٍەضگىّۇ ئىفٍىزىٍىسۇ .ئىجٕي ئبثجبغ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇِب ِۇٔساق زەٍسۇ :ئبٍەرزىىي
”وىچىه گۇٔبھالض “ٔىڭ ٔېّە ئىىۀٍىىي ئەثۇ ھۇضەٍطۀىڭ ِۇٔۇ ھەزىؽىسە ئىپبزىٍۀگەْ
ثوٌۇپ ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :اٌٍە ھەلىمەرەْ ئىٕؽبٔؽب ظىٕبزىٓ
ثوٌؽبْ ٔېؽىۋىؽىٕي پۈرۈۋەرىەْ ،ثۇٔي وۆضِەً چبضە ٍوق .وۆظٔىڭ ظىٕبؼي لبضاؾ ،رىٍٕىڭ ظىٕبؼي
ؼۆظٌەـزۇض .ئىٕؽبٕٔىڭ ٔەپؽي ئبضظۇ لىٍىسۇ ۋە ذبالٍسۇ ،ئەۋضەد ئۇٔي ضاؼذ ٍبوي ٍبٌؽبٔؽب
چىمىطىسۇٍ .ۀە ثىط ضىۋاٍەرزە ِۇٔساق وەٌگەْ :ئىىىي لۇاللٕىڭ ظىٕبؼي ئبڭالؾ ،رىٍٕىڭ ظىٕبؼي
ؼۆظٌەؾ ،لوٌٕىڭ ظىٕبؼي رۇرۇؾ ،پۇرٕىڭ ظىٕبؼي ِېڭىفزۇض( .ثۇذبضىِ ،6243ۇؼٍىُ)2657 :
-4331عۇئبي :جبصا ئىجشا لىٍىؾىٕي الصىُ لىٍىذىغبْ صىٕب ئۇلۇِي
ئ ەِّب عبظا ئىغطا لىٍىفٕي الظىُ لىٍىسىؽبْ ظىٕبٔىڭ ئۇلۇِي رۆۋۀسىىىسىٓ ئىجبضەرزۇض .ظىٕب
ثوٌؽب ،ئىؽالَ زۆٌىزىسە ئىؽالَ زىٕىٕىڭ ئىجبزەرٍىطىٕي لىٍىفمب ثۇٍطۇٌؽبْ ،ؼۆظ لىالالٍسىؽبْ
ئەضٔىڭ عىٕؽىٌ ئەظاؼىٕىڭ ئەڭ ئبظ ذەرٕىگبھىٕي ئۆظ ئىرزىَبضى ثىٍەْ ئۆظىٕىڭ عۆضىؽي ٍبوي
ئبٍبٌي ٍبوي ئۆظىگە رەۋە ئىىۀٍىىي ـۈثھىٍىىّۇ ئەِەغ ،ـۇ ۋالىزٕىڭ ئۆظىسە ٍبوي ثۇضۇْ
عىٕؽىٌ ِۇٔبؼىۋەرٕي ئىفزىھب لىٍىسىؽبْ ثىط ئبٍبٌٕىڭ عىٕؽىٌ ئەظاؼىؽب وىطگۈظۈؾ
زېگۀٍىىزۇض .ئەگەض ثىط ئبزەَ وبپىط زۆٌىزىسە ثىط ئبٍبي ثىٍەْ ظىٕب لىٍؽبْ ثوٌؽب ،ئۇٔىڭؽب عبظا ئىغطا
لىٍىّٕبٍسۇٍ .ۀە ،ظىٕب ِەٍٍي ئەض ثوٌؽۇِْ ،ەٍٍي ئبٍبي ئۆظىٕي ٍۀە ثىطىٕىڭ عىٕؽىٌ ِۇٔبؼىۋەد
ئۆرىۈظۈـىگە رۇرۇپ ثېطىؿ ثىٍەْ ثوٌىسۇ.
-4335عۇئبي :صىٕب لىٍغبٍٔىمي ھەلمىذە گۇۋاھٍىك ثېشىذىغبْ ئبدەٍِەسدە جېپىٍىؼ الصىُ
ثوٌغبْ ؽەسجٍەس
 .1گۇۋاھچىالضٔىڭ ؼبٔي رۆد ثوٌۇـي الظىُ.
 .2ئۇالض ئەض ثوٌۇـي الظىُ .ـۇڭب ظىٕب ئىفىسا ئبٍبٌالضٔىڭ گۇۋاھٍىمي لوثۇي لىٍىّٕبٍسۇ.
 .3گۇۋاھچىالضٔىڭ ھۆض ئبزەَ ثوٌۇـي الظىُ.
 .4گۇۋاھچىالضٔىڭ ٍبذفي ئبزەٍِەض ثوٌۇـي الظىُ.
 .5ئۇالضٔىڭ ھەِّىؽي ِۇؼۇٌّبْ ئبزەَ ثوٌۇـي الظىُ.
 .6ئۇالضٔىڭ ظىٕبٔي ،ثىع ،ئەضٔىڭ عىٕؽىٌ ئەظاؼىٕي ئبٍبٌٕىڭ عىٕؽىٌ ئەظاؼىٕىڭ ئىچىسە
ذۇززى لەٌەَ ضەڭ زۆۋىزىٕىڭ ئىچىسە رۇضؼبٔسەن رۇضؼبٍٔىمىٕي وۆضزۇق ،زەپ رەؼۋىطٌەپ ثېطىفي
الظىُ.
 .7گۇۋاھچىالض ئبٍطىُ ئبٍطىُ ئەِەغ ھەِّىؽي ثبضاۋەض وېٍىپ ثىط ٍەضزە رۇضۇپ گۇۋاھٍىك
ثېطىفي الظىُ.
-4338عۇئبي :ثىش ئبدەِٕىڭ ص ىٕب لىٍغبٍٔىمي ئۇٔىڭ ئىمشاس لىٍىؾي ثىٍۀّۇ
ئىغپبجٍىٕىذىغبٍٔىمىٕىڭ ثبٍبٔي
ثىط ئبزەِٕىڭ ظىٕب لىٍؽبٍٔىمي ئۇٔىڭ ئوچۇق ئبـىبضە ئىمطاض لىٍىفي ثىٍۀّۇ ئىؽپبرٍىٕىسۇ.
ـۇٔىڭ ئۈچۈْ گبچب ئبزەِٕىڭ ئۆظىٕىڭ ظىٕب لىٍؽبٍٔىمىٕي ،ووض ئبزەِٕىڭ ذەد ٍېعىؿ ٍبوي
ئىفبضەد لىٍىؿ ئب ضلىٍىك ئىمطاض لىٍؽبٍٔىمي ئېزىجبضؼب ئېٍىّٕبٍسۇ .چۈٔىي ئۇٔىڭ لىٍؽبْ ئىمطاضى
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ـۈثھىٍىىزۇض .ئەِّب ثىط ئبزەِٕىڭ ئۆظىٕىڭ ظىٕب لىٍؽبٍٔىمىٕي ئىمطاض لىٍىفي ثىٍەْ ئۇٔىڭ
ئۈؼزىسىٓ ثېطىٍگەْ ئۆظىٕىڭ گۇۋاھٍىمي روؼطا ،زەپ ئېزىجبضؼب ئېٍىٕىسۇ .ئەِّب ئىمطاض لىٍؽبْ
ئبزەِٕىڭ ئەلٍي ھۇـي عبٍىسا ثوٌۇـي ـەضد .ـۇٔىڭ ئۈچۈْ ِەؼذ ئبزەِٕىڭ ظىٕب لىٍؽبٍٔىمي
ھەلمىسە لىٍؽبْ ئىمطاضى ئېزىجبضؼب ئېٍىّٕبٍسۇ .ـۇٔىڭسەن ثىط ئبزەَ ئۆظىٕىڭ ٍۀە ثبـمب ثىطؼىٕىڭ
ئۇ ئبزەَ ٍبٌؽبٔسىٓ ئىمطاض لىٍىۋارىسۇ ،زەپ ئۇٔىڭ لىٍؽبْ ئىمطاضىٕي ٍبٌؽبٔؽب چىمبضِبؼٍىمي ـەضد.
ِەؼىٍەْ :ثىط ئبزەَ ئۆظىٕىڭ ثىط ئبٍبي ثىٍەْ ظىٕب لىٍؽبٍٔىمىٕي ئىمطاض لىٍؽبْ ۋە ئۇ ئبٍبي ئۇ
ئبزەِٕىڭ لىٍؽبْ ئىمطاضىٕي ٍبٌؽبٔؽب چىمبضؼبْ ثوٌؽب ،ئۇ ئبزەِگە عبظا ثېطىٍّەٍسۇ .ـۇٔىڭسەن
ٍۀە ئەگەض ثىط ئبٍبي ئۆظىٕىڭ ثىط وىفي ثىٍەْ ظىٕب لىٍؽبٍٔىمىٕي ئىمطاض لى ٍؽبْ ۋە ئۇ وىفي ئۇ
ئبٍبٌٕىڭ لىٍؽبْ ئىمطاضىٕي ٍبٌؽبٔؽب چىمبضؼبْ ثوٌؽب ،ثۇ ھبٌسىّۇ ئۇ ئبٍبٌؽب عبظا ثېطىٍّەٍسۇ.
ئىمطاضٔىڭ رۆد لېزىُ ثوٌۇـي ـەضد .ثۇ رۆد لېزىٍّىك ئىمطاض رۆد ئوضۇٔسا ثوٌۇـي الظىُ.
ئىمطاض لىٍؽۇچي ئىمطاض لىٍؽبْ ۋالىززب ،لبظى ئۇٔي وۆضِەؼٍىه ئۈچۈْ لبٍزۇضۋىزىسۇ .ئەِّب ئىمطاض
لىٍؽۇچي رۆد لېزىٍّىك ئىمطاضٔي رۆد ئوضۇٔسا ئەِەغ ثىط ئوضۇٔسىال لىٍؽبْ ثوٌؽب ،ثۇ ھبٌسا ئۇ
ئىمطاضالض ثىط ئىمطاضٔىڭ ئوضٔىسا ھېؽبثٍىٕىسۇ.
ئەثۇ ؼەئىس ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ِۇٔساق زەٍسۇ :ئەؼٍەَ لەثىٍىؽىسىٓ ِبئىع ئىجٕي ِبٌىه
ئىؽىٍّىه ثىطى پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ ٍېٕىؽب وېٍىپِ :ەْ ظىٕب لىٍسىُ،
ِبڭب ظىٕبٔىڭ عبظاؼىٕي ئىغطا لىٍؽىٓ! زېسى .پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ئۇٔي ثىط
لبٔچە لېزىُ لبٍزۇضۇۋەرزي .ئبٔسىٓ ئۇٔىڭ لەۋِىسىٓ ئۇ ئبزەِٕي ؼۈضۈـزۈضزى .ئۇالض :ئۇ (ئەؼٍىسە)
ٔبچبض ئبزەَ ئەِەغ ئىسى ،ثىطاق ئۇ ئۆرىۈظگەْ گۇٔبھىٕىڭ عبظاؼىٕي ربضرّىؽۇچە ،ثۇ گۇٔبھزىٓ پبن
ثوالٌّبٍّەْ زەپ لبضاٍسىىەْ - ،زېسى .ئۇ ،پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ ٍېٕىؽب
ٍۀە وەٌگۀىسى ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ثىعٔي ئۇٔي ضەعُ (چبٌّب  -وېؽەن) لىٍىفمب
ثۇٍطىسى .ثىع ئۇٔي ثەلىئۇٌؽەضلەز زېگەْ عبٍؽب ئېٍىپ چىمزۇق ،ئۇٔي ثبؼالپّۇ لوٍّىسۇق ،ئوضىّۇ
ووٌىّىسۇق ۋە ـۇ پېزي رۇضؼۇظۇپال ،ؼۆڭەن ،چبٌّب وېؽەن لبربضٌىك ٔەضؼىٍەضٔي ئبرمىٍي
ثبـٍىسۇق .ئۇ ئبؼطىممب چىسىّبً لبچزي ،ثىعِۇ وەٍٕىسىٓ ٍۈگۈضزۇق .ئۇ ٍۈگۈضۈپ ثېطىپ ،ھەضضە
زېگەْ عبٍٕىڭ ثىط رەضىپىسە روذزبپ ،ثىعگە رىه رۇضۇپ ثەضزى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ،ثىع ئۇٔي
ھەضضۀىڭ چوڭ  -چوڭ ربـٍىطى ثىٍەْ ربوي ٔەپؽي روذزىؽىچە ئۇضزۇق .ـۇ وۈٔي وەچزە،
پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ئوضٔىسىٓ رۇضۇپ ،وىفىٍەضگە ؼۆظ لىٍىپ :ثىع ھەض
لېزىُ اٌ ٍە ٍوٌىسا ؼبظارمب ئبرٍىٕىپ چىمىپ وەرؽەوال ،ئبضرىٍؽىٍي چىفي (ئۆچىە) ئىعزەپ ٍۈضگەْ
رېىىسەن رىّىؽمىالپ ٍۈضىسىؽبْ ثىطؼي ؼەپزىٓ ئبٍطىٍىپ لېٍىپ ،ثىعٔىڭ ذورۇْ -
ثبٌىٍىطىّىعٔي رىّىؽمىالپ ٍۈضەِسۇ؟! ثۇٔسىٓ وېَىٓ ـۇٔساق لىٍىسىؽبْ ثىطەضؼىٕي ٍوٌۇلزۇضۇپ
لبٌؽبَ ،ئۇٔي ث بـمىالضؼب ئىجطەد ثوٌؽۇزەن عبظاالؾ ھەلمىسە ئۆظ  -ئۆظەِگە ۋەزە ثېطىّەْ زېسى.
پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِبئىعؼب ِەؼپىطەد رەٌەپ لىٍىپ زۇئبِۇ لىٍّىسى ،ئۇٔي
ھەَ رىٍٍىّىسىِ( .ۇؼٍىُ ،1694 :ئەثۇ زاۋۇز)4419 :
-4321عۇئبي :صىٕبٔىڭ جبصاعي
ظىٕب لىٍؽبْ ،ئە ِّب ئىپپەرٍىه ھبٌىزىسە ئەِەغ وىفي ،ئەگەض ھۆض ئبزەَ ثوٌؽب ،ظىٕب
لىٍؽبٍٔىمٕىڭ عبظاؼي ئۈچۈْ  100لبِچب ئۇضۇٌىسۇ .ئەگەض ئۇ لۇي ئبزەَ ثوٌؽب 50 ،لبِچب ئۇضۇٌىسۇ.
ثۇ ھەلزە ئبٌالھ ربئبال ِۇٔساق زېسى :ظىٕب لىٍؽۇچي ئبٍبي ۋە ظىٕب لىٍؽۇچي ئەضٔىڭ ھەض ثىطىٕي ٍۈظ
زەضضىسىٓ ئۇضۇڭالض ،ئەگەض ؼىٍەض اﷲلب ۋە ئبذىطەد وۈٔىگە ئىّبْ ئېَزىسىؽبْ ثوٌؽبڭالض ،اﷲٔىڭ
زىٕىٕىڭ (ئەھىبِىٕي ئىغطا لىٍىفزب) ئۇالضؼب ضەھىُ لىٍّبڭالض ،ئۇالضٔي عبظاٌىؽبْ چبؼسا
ِۆِىٍٕەضزىٓ ثىط رۈضوۈَ وىفي ھبظىط ثوٌؽۇْ (ٔۇض )2-
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- 2341عۇئبي :صىٕب لىٍغبْ ئبدەِگە ثىشىٍىذىغ بْ جبصأىڭ لبٔذاق ئىجشا لىٍىٕىذىغبٍٔىمي
ظىٕب لىٍؽۇچي ،ئبؼطىزىسىؽبْ ئەِّب ٍبضىساض لىٍّبٍسىؽبْ لبِچب ثىٍەْ ئۇضۇٌىسۇ .ئەگەض ئۇ ئبزەَ
رەْ لۇضۇٌىفي ئبعىع ئبزەَ ثوٌؽبْ ۋە ئۇٔىڭ ئۆٌۈپ وېزىفىسىٓ ئۀسىفە لىٍىٕىسىؽبْ ثوٌؽب ،ثۇ
ھبٌسا ئۇ ئبزەَ وۆرۈضەٌەٍسىؽبْ زەضىغىسىىي ٍۇِفبق لبِچي ثىٍەْ ئوضۇٌىسۇ .ئۇ ئبزەِٕىڭ ئۇٍبرٍىك
ٍىطىٕي ٍېپىپ رۇضىسىؽبْ ئىفزىٕىسىٓ ثبـمب ھەِّە وىَىُ وېچەوٍىطى ؼبٌسۇضۋېزىٍىسۇ .لبِچب
ثىٍەْ ئۇٔىڭ ثېفيٍ ،ۈظى ۋە عىٕؽىٌ ئەظاؼىسىٓ ثبـمب ھەِّە ٍەضٌىطىگە ئۇضۇٌىسۇ .لبِچب ثىط
ٍەضگىال ؼېٍىّٕبٍسۇ ،ئەگەض ئۇ ئ بزەَ ثىطىٕچي وۈٔي ئبضلىّۇ ئبضلب ئەٌٍىه لبِچب ۋە ئىىىىٕچي وۈٔي
ٍۀە ئەٌٍىه لبِچب ئۇضۇٌؽبْ ثوٌؽب ،ثۇِۇ روؼطا ثوٌىسۇ .ئەِّب ھەض وۈٔسە ثىط ٍبوي ئىىىي لبِچب
ئۇضۇپ ٍۈظ لبِچىٕي ثىط ٔەچچە وۈٔگە ثۆٌۈپ ئۇضۇؾ روؼطا ئەِەغ .چۈٔىي ثۇ ـەوىٍسە ئۇ ئبزەَ
ھېچمبٔساق ئبؼطىمٕي ھېػ لىٍّبٍسۇ.
ِەٍٍي عبظا ئۈچۈْ ئۇضۇٌؽبْ ثوٌؽۇِْ ،ەٍٍي ئەزەة ثېطىؿ ٍۈظىؽىسىٓ ثېطىٍگەْ عبظا
ئۈچۈْ ئۇضۇٌؽبْ ثوٌؽۇْ ،ئەض ئۆضە رۇضؼۇظۇپ لوٍۇپ ،ئبٍبي ئوٌزۇضؼۇظۇپ لوٍۇپ ئۇضۇٌىسۇ .ئبٍبي
وىفىسىٓ پبذزىٍىك ۋە ٍۇڭٍۇق وىَىّگە ئوذفبؾ لېٍىٓ وىَىُ وېچەوٍەضزىٓ ثبـمىؽي
ؼبٌسۇضۇٌّبٍسۇ.
ئىپپەرٍىه ھبٌىزىسە رۇضۇپ ظىٕب لىٍؽبْ ظىٕبذۇض لبِچىالّٔبً پەلەرال چبٌّب وېؽەن لىٍىٕىسۇ.
- 2342عۇئبي :ثوھحبْ چبپٍىغبْ ئبدەِگە ثېشىٍىذىغبْ جبصأىڭ ثبٍبٔي
ثوھزبْ چبپالؾ زېگەْ ؼۆظزىٓ ثىط ئبزەِٕي ئەٍىجٍەؾ ۋە رىٍالؾ ٍۈظىؽىسىٓ ئۇٔىڭؽب ظىٕب
لىٍؽبٍٔىمٕي چبپالؾ ِەلؽەد لىٍىٕىسۇ .ئەگەض ثىط ئبزەِٕي ظىٕب لىٍسى ،زەپ ثوھزبْ چبپٍىؽبْ
وىفي ،ثۇ ؼۆظٔي ھېچىىُ ئبڭالپ لبٌّبٍسىؽبْ ذبٌىٌ ئوضۇٔسا زېؽىّۇ ئۇ وىفي ئۇ ئبزەِگە ثوھزبْ
چبپٍىؽبْ ھېؽبثٍىٕىسۇ .ثوھزبْ چبپالؾ ثبضٌىك ئبٌىّالضٔىڭ ثىطٌىىىە وەٌگەْ لبضىفي ثوٍىچە
چوڭ گۇٔبھالضٔىڭ لبربضىسىٕسۇض.
ئەثۇ ھۇضەٍطە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ:
ٍەرزە ذىً ھبالوەرٍىه گۇٔبھزىٓ ؼبلٍىٕىڭالض! زېسى .ثەظىٍەض :ئي ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ! ئۇالض لبٍؽي گۇٔبھالض ؟ زەپ ؼوضىؽبٔىسى ،پ ەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئۇالضؼب :اٌٍەلب
ـېطىه وەٌزۈضۈؾ ،ؼىھىط لىٍىؿٔ ،بھەق ئبزەَ ئۆٌزۈضۈؾٍ ،ېزىّٕىڭ ِېٍىٕي ٍەۋېٍىؿ ،ئۆؼۈَ
ٍېَىؿ ،عەڭسىٓ لېچىؿ ،ئىپپەرٍىه ،پبن ِۇؼۇٌّبْ ئبٍبٌالضؼب ثوھزبْ چبپالؾ لبربضٌىمالض ،زېسى.
(ِۇؼٍىُ)89 :
ئبٌىّالض ثىطزەن «پبن ئىپپەرٍىه ۋ ە رەلۋازاض ئبٍبٌالضؼب ثوھزبْ چبپالـٕىڭ ھۆوّي لبٔساق ثوٌؽب،
پبن ئىپپەرٍىه رەلۋازاض ئەضٌەضگە ثوھزبْ چبپالـٕىڭ ھۆوّىّۇ ـۇٔساق ثوٌىسۇ» زېسى .ئبٌالھ ربئبال
ثوھزبْ چبپٍىؽبْ ئبزەِگە ثېطىٍىسىؽبْ عبظأي ثبٍبْ لىٍىپ ِۇٔساق زېسى :ئىپپەرٍىه ئبٍبٌالضٔي
ظىٕب ثىٍەْ لبضىٍىؽبْ( ،ثۇٔىڭ ضاؼزٍىمىؽب ئبزىً) رۆد گۇۋاھچىٕي وەٌزۈضەٌّىگەْ وىفىٍەضٔي 80
زەضضە ئۇضۇڭالض (ٍۀي ثىطاۋؼب ظىٕب ثىٍەْ رۆھّەد چبپٍىؽبْ ھەضثىط ئبزەِٕي لبِچب ۋە ـۇٔىڭؽب
ئوذفبؾ ٔەضؼىٍەض ثىٍەْ ٔ 80ي ئۇضۇڭالض ،چۈٔىي ئۇالض ئەـىفە ئبٍبٌالضؼب ٍبٌؽبٔسىٓ رۆھّەد
چبپٍىؽبْ ۋ ە وىفىٍەضٔىڭ ئبثطۇٍىٕي رۆوىەْ ئبزەٍِەضزۇض) ،ئۇالضٔىڭ گۇۋاھٍىمىٕي (ئۇالض
ٍبٌؽبٔچىٍىك ۋە رۆھّەد چبپالؾ ِەٍسأىسا چىڭ رۇضىسىؽبٔال ثوٌؽب) ھەضگىع لوثۇي لىٍّبڭالض ،ئۇالض
پبؼىمالضزۇض (ٍۀي ئۇالض ثوھزبْ چبپالـزىٓ ئىجبضەد چوڭ گۇٔبھٕي ئىفٍىگۀٍىىٍىطى ئۈچۈْ،
اﷲٔىڭ ئىزبئىزىسىٓ چىممۇچىالضزۇض) [ .] 4وېَىٓ رەۋثە لىٍؽبْ ۋە (ئەِەٌٍىطىٕي) رۈظەرىۀٍەض
(ٍۀي ئەـىفە ئبٍبٌالضؼب لبٍزب رۆھّەد چبپٍىّىؽبٔالض) ثۇٔىڭسىٓ ِۇؼزەؼٕب (ئۇالضٔي وەچۈضۈڭالض،
گۇۋاھٍىمىٕي لوثۇي لىٍىڭالض) ،چۈٔىي اﷲ ِەؼپىطەد لىٍؽۇچىسۇض (ٍۀي ثۀسە رەۋثە لىٍىپ
ئۆظىٕي رۈظەرؽە ،ئۇٔي اﷲ ِەؼپىطەد لىٍىسۇ) ،روٌىّۇ ِېھطىجبٔسۇض (ٔۇض ؼۇضىؽي )5- 4
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ئبٌالھ ربئبال ِەٍٍي ئبٍبي ثوٌؽۇِْ ،ەٍٍي ئەض ثوٌؽۇْ ،وىفىٍەضگە ثوھزبْ چبپالٍسىؽبٔالضؼب
لبرزىك ئبظاة ثېطىٍىسىؽبٍٔىمىٕي ثبٍبْ لىٍىپ ِۇٔساق زېسىٍ :بِبْ ئىفزىٓ ثىرەۋەض ئىپپەرٍىه
ِۆِىٓ ئبٍ بٌالضؼب لبضا چبپالٍسىؽبٔالض زۇَٔب ۋە ئبذىطەرزە چولۇَ ٌۀەرىە ئۇچطاٍسۇ (ٍۀي اﷲٔىڭ
ضەھّىزىسىٓ ٍىطاق لىٍىٕىسۇ) ،ئۇالض لبرزىك ئبظاثمب زۇچبض ثوٌىسۇ [ .]23ـۇ وۈٔسە (ٍۀي لىَبِەد
وۈٔىسە) ئۇالضٔىڭ رىٍٍىطى ،لوٌٍىطى ۋە پۇرٍىطى ئۇالضٔىڭ لىٍّىفٍىطىسىٓ ئۇالضٔىڭ ظىَىٕىؽب
گۇۋاھٍىك ثېطىسۇ [ .]24ـۇ وۈٔسە اﷲ ئۇالضؼب روٌۇق رېگىفٍىه عبظاؼىٕي ثېطىسۇ ،ئۇالض اﷲٔىڭ
ئبـىبضا ھەق ئىىۀٍىىىٕي ثىٍىسۇ (ٔۇض ؼۇضىؽي )25- 23ئبٌالھ ربئبال ئبئىفە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھبعب
ثوھزبْ چبپٍىعبٔالض ھەلمىسە ِۇٔساق زىسى :ـۈثھىؽىعوي ،ؼىٍەضزىٓ ثىط گۇضۇھ ئبزەَ (ئبئىفەگە)
ثوھزبْ چبپٍىسى .ثۇ ؼىٍەض ئۈچۈْ ٍبِبْ ئەِەؼزۇض( ،ؼەۋض لىٍؽبٍٔىمىڭالض ثىٍەْ ؼبۋاثمب
ئېطىفىسىؽبٍٔىمىڭالض ئۈچۈْ ۋە ئبئىفە ،ؼەـۋأالضٔىڭ پبوٍىمي ئبـىبضا ثوٌىسىؽبٍٔىمي ئۈچۈْ)
ثەٌىي ٍبذفىسۇض ،ثوھزبْ چبپٍىؽۇچىالضزىٓ وىّٕىڭ لبٔچىٍىه گۇٔبھي ثوٌؽب ،ئۇٔىڭؽب ـۇٔچىٍىه
عبظا ثېطىٍىسۇ ،ثوھزبٕٔىڭ چوڭ لىؽّىٕي ربضلبرمبْ ئبزەَ (ٍۀي ئبثسۇٌالھ ئىجٓ ئۇثەً) لبرزىك
ئبظاثمب زۇچبض ثوٌىسۇ [ .] 11ثوھزبٕٔي ئبڭٍىؽبْ چبؼٍىطىڭالضزا ئەض ـ ئبٍبي ِۆِىٍٕەض ٔېّىفمب
ئۆظٌىطىٕي ٍبذفي زەپ لبضاپ ،ثۇ ئېٕىك ثوھزبْ زېّىسى؟ [ .]12ئۇالض ٔېّىفمب رۆد ٔەپەض
گۇۋاھچىٕي وەٌزۈضِىسى؟ گۇۋاھچىالضٔي وەٌزۈضەٌّىگەْ ئىىەْ ،ئۇالض اﷲ ٔىڭ ٔەظىطىسە ٍبٌؽبٔچي
ھېؽبثٍىٕىسۇ (ٔۇض ؼۇضىؽي )13- 11
- 2343عۇئبي :جۆھّەت چبپٍىغبْ ئبدەِگە ثېشىٍىذىغبْ جبصأىڭ ِىمذاسى
ئبٌالھ ربئبال ثوھزبْ چبپٍىؽبْ ئبزەِگە ثېطىٍىسىؽبْ عبظأىڭ ،ئۇ ئبزەِٕىڭ گۇۋاھٍىمىٕي لوثۇي
لىٍّبؼٍىك ثىٍەْ ثىطگە ئۇٔي  80لبِچب ئۇضۇؾ ئىىۀٍىىىٕي ثبٍبْ لىٍىپ ِۇٔساق زېسى:
ئىپپەرٍىه ئبٍبٌالضٔي ظىٕب ثىٍەْ لبضىٍىؽبْ( ،ثۇٔىڭ ضاؼزٍىمىؽب ئبزىً) رۆد گۇۋاھچىٕي
وەٌزۈضەٌّىگەْ وىفىٍەضٔي  80زەضضە ئۇضۇڭالض (ٍۀي ثىطاۋؼب ظىٕب ثىٍەْ رۆھّەد چبپٍىؽبْ ھەضثىط
ئبزەِٕي لبِچب ۋە ـۇٔىڭؽب ئوذفبؾ ٔەضؼىٍەض ثىٍەْ ٔ 80ي ئۇضۇڭالض ،چۈٔىي ئۇالض ئەـىفە
ئبٍبٌالضؼب ٍبٌؽبٔسىٓ رۆھّەد چبپٍىؽبْ ۋە وىفىٍەضٔىڭ ئبثطۇٍىٕي رۆوىەْ ئبزەٍِەضزۇض) ،ئۇالضٔىڭ
گۇۋاھٍىمىٕي (ئۇالض ٍبٌؽبٔچىٍىك ۋە رۆھّەد چبپالؾ ِەٍسأىسا چىڭ رۇضىسىؽبٔال ثوٌؽب) ھەضگىع
لوثۇي لىٍّبڭالض ،ئۇالض پبؼىمالضزۇض (ٍۀي ئۇالض ثوھزبْ چبپالـزىٓ ئىجبضەد چوڭ گۇٔبھٕي
ئىفٍىگۀٍىىٍىطى ئۈچۈْ ،اﷲ ٔىڭ ئىزبئىزىسىٓ چىممۇچىالضزۇض) (ٔۇض ؼۇضىؽي  )4زېگەْ ؼۆظى
ئۇالضٔىڭ ئبٌالھ ربئبالٔىڭ ئبٌسىسىىي ھبٌىٕىڭ لبٔچىٍىه زەضىغىسە ٍبِبْ ئىىۀٍىىىٕي ثبٍبْ
لىٍىسۇٍ .ۀي ئۇالض ئبٌالھ ربئبالٔىڭ ئىزبئىزىسىٓ چىمىپ وەرىۈچىٍەضزۇض ۋە ئبٌالھ ربئبالٔىڭ
ثەٌگىٍىّىٍىطىسىٓ ھبٌمىپ وەرىۈچىٍەضزۇض.
ئبٌالھ ربئبال ثۇ ؼۆظىسىٓ وېَىٓ رۆھّەد چبپالپ گۇٔبھ ئۆرىۈظۈپ ؼبٌؽبٔالضؼب رەۋثىٕىڭ
ئىفىىٕي ئبچزي .ثۇ ئبٌ الھ ربئبالٔىڭ گۇٔبھىبضالضٔي رەضثىٍَەؾ ئۈچۈْ لوٌٍىٕىسىؽبْ ثىط ئۇؼٍۇثي
ثوٌۇپ ،ئبٌالھ ربئبال ئۇ ئۇؼٍۇة ثىٍەْ زەؼٍەپ گۇٔبھىبضالضٔي ئەزەثٍەٍسۇ ،وېَىٓ ئۇالضٔي ئۆظىٕىڭ
ضەھّەد ۋە ِەؼپىطەد ِەٍسأىسىىي ٍبذفي ثۀسىٍىطىٕىڭ وبضۋىٕىٕىڭ ئىچىگە لېزىؿ ئۈچۈْ
ئۇالضٔىڭ لوٌٍىطىسىٓ رۇرىسۇ .ئبٌالھ ربئبال ئۇالضؼب رەۋثىٕىڭ ئىفىىٕي ئېچىپ ِۇٔساق زېسى:
وېَىٓ رەۋثە لىٍؽبْ ۋە (ئەِەٌٍىطىٕي) رۈظەرىۀٍەض (ٍۀي ئەـىفە ئبٍبٌالضؼب لبٍزب رۆھّەد
چبپٍىّىؽبٔالض) ثۇٔىڭسىٓ ِۇؼزەؼٕب (ئۇالضٔي وەچۈضۈڭالض ،گۇۋاھٍىمىٕي لوثۇي لىٍىڭالض) ،چۈٔىي
اﷲ ِەؼپ ىطەد لىٍؽۇچىسۇض (ٍۀي ثۀسە رەۋثە لىٍىپ ئۆظىٕي رۈظەرؽە ،ئۇٔي اﷲ ِەؼپىطەد
لىٍىسۇ) ،روٌىّۇ ِېھطىجبٔسۇض (ٔۇض ؼۇضىؽي)5-
- 2344عۇئبي :ثىش ئبدەِٕىڭ جۆھّەت چبپٍىغبٍٔىمىٕىڭ ئىغپبجٍىٕىؾىٕىڭ ثبٍبٔي
ثىط ئبزەِٕىڭ رۆھّەد چبپٍىؽبٍٔىمي ئىىىي ئەضٔىڭ گۇۋاھٍىمي ثىٍەْ ئىؽپبرٍىٕىسۇ ۋە ئۇٔىڭؽب
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رۆھّەد چبپٍىؽبٍٔىمٕىڭ عبظاؼي ثېطىٍىسۇ .ثۇٔىڭسا ئبٍبي وىفىٕىڭ گۇۋاھٍىمي لوثۇي لىٍىّٕبٍسۇ.
چۈٔىي ،رۆھّەد چبپٍىؽبْ ئبزەِگە ثېطىٍىسىؽبْ عبظاِۇ عبظاالضٔىڭ لبربضىسىٓ ھېؽبثٍىٕىسۇ .ثىط
ئبزەِٕىڭ رۆھّەد چبپٍىؽبٍٔىمي ،ثىط وىفىٕىڭ ثۇٔىڭؽب گۇۋاھچي ثوٌؽبٍٔىمىؽب ثىط ئبزەِٕىڭ
گۇۋاھچي ثوٌۇـيٍ ،بوي لبظىٕىڭ ثۇ ھەلزە ٍۀە ثىط لبظىؽب ذەد ٍېعىفي ئبضلىٍىك ئىؽپبرالّٔبٍسۇ.
ثىط ئبزەِٕىڭ رۆھّەد چبپٍىؽبٍٔىمي ،ئۇٔىڭ ئۆظىٕىڭ ـۇٔساق لىٍؽبٍٔىمىٕي ثىط لېزىُ ئىمطاض
لىٍىفي ثىٍۀّۇ ئىؽپبرٍىٕىسۇ .ئۇٔىڭسىٓ لەؼەَ لىٍىپ ثېطىؿ رەٌەپ لىٍىّٕبٍسۇ .چۈٔىي
ئوؼطىٍىك لىٍىفزىٓ ثبـمب عبظاؼب ئبال لىساض ئىفالض ئۈؼزىسە ئىمطاض لىٍؽبْ ئبزەِسىٓ لەؼەَ لىٍىپ
ثېطىؿ رەٌەپ لىٍىّٕبٍسۇ .ئەِّب ئوؼطىٍىك ئىفىسا ِبي ِۈٌۈوٕىڭ ؼەۋەثىسىٓ لەؼەَ رەٌەپ
لىٍىٕىسۇ .ئەگەض ئوؼطىٍىك لىٍسى ،زەپ لبضاٌؽبْ ئبزەَ لەؼەَ لىٍىپ ثېطىفزىٓ ثبؾ ربضرؽب،
ئوؼطىٍىك لىٍسى ،زەپ لبضاٌؽبْ ِبٌالضٔي رۆٌەپ ثېطىسۇ ،ئەِّب لوٌي وېؽىٍّەٍسۇ.
- 2345عۇئبي :جۆھّەت چبپالٔغبْ ئبدەِذە جېپىٍىؼ الصىُ ثوٌغبْ ؽەسجٍەس
ثىط وىفىگە رۆھّەد چبپٍىؽبْ ئبزەِگە ،رۆھّەد چبپٍىؽبٍٔىمٕىڭ عبظاؼىٕىڭ ئىغطا
لىٍىٕىفي ئۈچۈْ ئۇ وىفىٕىڭ ِۇؼۇٌّبْ ،ھۆض ،ثبالؼەرىە ٍەرىەْ ،ئەلٍي ھۇـي عبٍىسا ۋە ظىٕب
لىٍّىؽبْ ئىپپەرٍىه ثوٌۇـي ـەضرزۇض .ـۇٔىڭ ئۈچۈْ ثبالؼەرىە ٍەرّىگەْ وىچىه ثبٌىؽبٍ ،بوي
ئەلٍي ھۇـي عبٍىسا ئەِەغ ؼبضاڭؽب رۆھّەد چبپٍىؽبْ ئبزەِگە عبظا ئىغطا لىٍىّٕبٍسۇ .چۈٔىي،
ئۇ ئىىىىؽي زىٕٕىڭ ثەٌگىٍىّىٍىطىٕي لىٍىفمب ثۇٍطۇٌّىؽبٔسۇض .ـۇٔىڭسەن ٍۀە رۆھّەد
چبپالٔؽبْ رەضەپ رۆھّەد چبپٍىؽبْ ئبزەِٕىڭ ثبٌىؽي ٍبوي ٔەۋضىؽيٍ ،بوي رىٍي رۇرۇٌۇپ لبٌؽبْ
گبچب ئبزەَ ثوٌّبؼٍىمي ـەضرزۇض .چۈٔىي ،ثىط ئبزەِگە رۆھّەد عبظاؼىٕىڭ ئىغطا لىٍىٕىفي
ئۈچۈْ ،رۆھّەد چبپالٔؽبْ وىفىٕىڭ زەۋا لىٍىفي الظىُ .رىٍي رۇرۇٌۇپ لبٌؽبْ گبچب ئبزەِٕىڭ
لىٍؽبْ ئىفبضەرٍىطىسە رۆھّەد چبپٍىؽبْ ئبزەِگە عبظأىڭ ئىغطا لىٍىٕىفىٕي روؼۇپ لبٌىسىؽبْ
ئېھزىّبٌٍىك ثوٌۇـي ِۇِىىٓ .ظىٕب لىٍسى ،زەپ رۆھّەد چبپالٔؽبْ ئبزەَ ئبذزب ئبزەَ ثوٌّبؼٍىمي
ـەضد .چۈٔىي ،ئبذزب ئبزەِٕىڭ ظىٕب لىٍىفي رەؼەۋۋۇض لىٍىّٕبٍسۇ .ـۇٔىڭسەن ٍۀە ظىٕب لىٍسى،
زەپ رۆھّەد چبپالٔؽبْ ئبٍبٌٕىڭ عىٕؽىٌ ئەظاؼي پۈرۈن ثوٌّبؼٍىمي ـەضد.
ثىط وىفىگە رۆھّەد چبپٍىؽبْ ئبزەِگە رۆھّەد چبپٍىؽبٍٔىمٕىڭ عبظاؼي ئىغطا لىٍىٕىسىؽبْ
ۋالزىسا ،ئۇ وىفىٕىڭ ِۇؼۇٌّبْ ھبٌىزىسە ثوٌۇـي الظىُ .ـۇڭب ئۇ وىفي ئەگەض ئۇ ئبزەَ ئۇٔىڭؽب
رۆھّەد چبپالپ ثوٌؽبٔسىٓ وېَىٓ ئىؽالَ زىٕىسىٓ ٍېٕىۋاٌؽبْ ثوٌؽب ،رۆھّەد چبپٍىؽبْ ئبزەِگە
عبظا ئىغطا لىٍىّٕبٍسۇ .ئەگەض ئۇ وىفي وېَىٓ ئىؽالَ زىٕىؽب لبٍزمبْ ثوٌؽىّۇ ئۇ ئبزەِگە عبظا
ئىغطا لىٍىّٕبٍسۇ.
ثىط وىفىگە رۆھّەد چبپٍىؽبْ ئبزەَ ،ئۇٔىڭؽب رۆھّەرٕي لبٍؽي رىً ثىٍەْ ثوٌؽب ثوٌؽۇْ ،ئۇ
وىفىٕىڭ ظىٕب لىٍؽبٍٔىمىٕي ئېٕىك ئىپبزىٍەپ ثېطىسىؽبْ ؼۆظ ثىٍەْ چبپٍىفي الظىٍُ .ۀي ـۇٔساق
لىٍؽبْ ۋالىززب ،ئۇ ئبزەَ رۆھّەد چبپٍىؽبْ ھېؽبثٍىٕىسۇ.
- 2346عۇئبي :صەھەسٌىه چېىىٍّىىٍەسٔي ئىغحىّبي لىٍىؾٕىڭ ھۆوّي
ِىڭسىۋأە ،وۀسىط ۋە ئەـَۇٔالضؼب ئوذفبؾ ظەھەضٌىه ئۈؼۈٍِۈوٍەضٔي ٍېَىؿ ھبضاِسۇض.
ئەِّب ثىط ئبزەَ ئۇ ئۈؼۈٍِۈوٍەضٔي ٍېَىؿ ئبضلىٍىك ِەؼذ ثوٌۇپ لبٌؽبْ ثوٌؽب ،ئۇٔىڭؽب ھبضاق
ئىچىەْ ئبزەِگە ثېطىٍگەْ عبظا ثېطىٍّەٍسۇ .ئەوؽىچە ئۇٔىڭؽب ئەزەپٍەؾ ٍۈظىؽىسىٓ
ثېطىٍىسىؽبْ عبظا ثېطىٍىسۇِ .ىڭسىۋأىٕي زوضا ۋە وېؽەٌٕي زاۋاالؾ ئۈچۈْ ئىفٍىزىفىە ثوٌىسۇ.
ـۇٔىڭسەن ٍۀە ِەظوۇض ئۈؼۈٍِۈوٍەضٔي رېطىؽبٔؽب ،ئۇالضٔي ئۇ ٍەضزىٓ ثۇ ٍەضگە ٍۆرىىگۀگە ۋە ئۇالض
ثىٍەْ رىغبضەد لىٍؽبٔسەن ئىفالضؼب ئوذفبؾ ئۇالضٔىڭ وىفىٍەض ئبضىؽىسا ٍېَىٍىپ وېزىفىگە
ؼەۋەة ثوٌىسىؽبْ ثىطەض ئىفٕي لىٍىفّۇ ھبضاِسۇض.
ئۀەغ ئىجٕي ِبٌىه ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ِۇٔساق زەٍسۇ :پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ
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ھبضالمب ئباللىساض ئوْ رۈضٌۈن وىفىگە ٌۀەد ئېَزمبْ .ئۇالض :ھبضالٕي ٍبؼىؽۇچيٍ ،بؼبرمۇچي،
ئىچىۈچي ،وۆرۈضگۈچي ،وۆرەضرىۈچي ،رەلسىُ لىٍؽۇچي ،ؼبرمۇچي ،پۇٌىٕي ٍېگۈچي ،ؼېزىپ
ئبٌؽۇچي ۋە ؼېزىپ ئبٌسۇضؼۇچي لبربضٌىمالض( .رىطِىعى)1295 :
ئىجٕي ئۆِەض ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇِب ِۇٔساق زەٍسۇ :ئۆِەض ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ
ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ ِۇٔجىطىگە چىمىپ ،ذۇرجە ئولۇپ ِۇٔساق زېسى :ھبضالٕىڭ ھبضاٍِىمي
وەؼىىٓ ثېىىزىٍىپ ثوٌسى .ھبضاق ئۈظۈَ ،ذوضِب ،ثۇؼساً ،ئبضپب ۋە ھەؼەي لبربضٌىك ثەؾ ذىً
ٔەضؼىسىٓ ٍبؼىٍىسۇ .ئبزەِٕي ثىھوؾ لىٍىسىؽبْ ھەضلبٔساق ٔەضؼە ھبضاق ھېؽبثٍىٕىسۇِ .ەْ
پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ ثىعزىٓ ئبٍطىٍىفزىٓ ثۇضۇْ ،چوڭ زازىٕىڭ ِىطاؼي،
وەالٌۀىڭ ھۆوّي (ئبرب  -ئبٔىؽي ،ثبٌىؽي ٍوق ِېَىزٕىڭ ِىطاؼي) ۋە عبظأە رۈضىگە وىطىسىؽبْ
ِەؼىٍىٍەضزىٓ ثىط لبٔچىٕي ثىعگە وۆضؼىزىپ ثېطىفىٕي ئبضظۇ لىالرزىُ( .ثۇذبضى)5588 :
ثۇ ھبضاق ھەلمىسە وەٌگەْ ئەڭ لبرزىك رەھسىسزۇض .چۈٔىي ،ھبضالزىٓ وېٍىپ چىمىسىؽبْ پىزٕە
پبؼبد ئىٕزبٍىٓ ئېؽىطزۇض .ظەھەضٌىه ئۈؼۈٍِۈوٍەضٔىڭّۇ ئىٕؽبٔالضؼب ۋە عەِئىَەرىە ثېطىسىؽبْ
ظەضەضى ثەن ئېؽىط ثوٌؽبٍٔىمي ئۈچۈْ ِەظوۇض رەھسىسٔىڭّۇ ظەھەضٌىه ئۈؼۈٍِۈوٍەضٔي ئۆظ ئىچىگە
ئېٍىفي الظىُ.
- 2347عۇئبي :ئوغشىٍىك لىٍىؼ دېگەْ عۆصٔىڭ ئۇلۇِي
ئوؼطىٍىك لىٍىؿ زېگەْ ؼۆظ ٌۇؼەد عەھەرزىٓ ثبـمىالضٔىڭ ٔەضؼە وېطەوٍىطىٕي ٍوـۇضۇْ
ھبٌسا ٔبھەق ئېٍىۋېٍىؿ ،زېگۀٍىه ثوٌىسۇ .ئوؼطىٍىك لىٍىؿ زېگەْ ؼۆظٔىڭ ئىؽزىالھ عەھەرزىٓ
ئىىىي ئۇلۇِي ثبض.
 .1ثۇ ؼۆظگە ،ئوؼطىٍىك لىٍىفٕىڭ ھبضاٍِىمىٕي ئېزىجبضؼب ئېٍىپ رۇضۇپ ثېطىٍگەْ ئۇلۇَ .ثۇ
ئۇلۇَ ثوٍىچە ئوؼطىٍىك لىٍىؿ زېگەْ ؼۆظ ،ثىط ٔەضؼىٕي ٍوـۇضۇْ ھبٌسا ٔبھەق ئېٍىۋېٍىؿ،
زېگۀٍىه ثوٌىسۇ.
 .2ئۇ ؼۆظگە ،ئوؼطىٍىك لىٍىفٕىڭ ھۆوّي ثوٌؽبْ لوي وېؽىفٕي ئېزىجبضؼب ئېٍىپ رۇضۇپ
ثېطىٍگەْ ئۇلۇَ .ثۇ ئۇلۇَ ثوٍىچە ئوؼطىٍىك لىٍىؿ زېگەْ ؼۆظ ،ئىؽالَ زىٕىٕىڭ ھۆوۈٍِىطىٕي
لىٍىفمب ثۇٍطۇٌؽبْ ٍۀي ثبالؼەرىە ٍەرىەْ ،ؼۆظٌىَەٌەٍسىؽبْ ۋە وۆظى وۆضۈزىؽبْ ثىط ئبزەِٕىڭ
ثبھبؼي ئەڭ ئبظ ثوٌؽبٔسا ٍ 10بِجۇٌۇق ٍبوي ئۇٔىڭسىٓ وۆپطەن ِېۋە چىۋىٍەضزەن ئبؼبْ ثۇظۇٌۇپ
لبٌّبٍسىؽبْ ثىط ٔەضؼىٕي ئۇٔەضؼىٕىڭ ئىگىؽىٕىڭ لوٌىسىٓ ئېٍىۋېٍىؿ ،زېگۀٍىه ثوٌىسۇ .ثۇ
ئۇلۇِؽب ئبؼبؼەْ گبچب ئبزەِگە عبظا ثېطىٍّەٍسۇٍ .ۀي ئۇٔىڭ لوٌي وېؽىٍّەٍسۇ .چۈٔىي ئۇ،
ئەگەض ؼۆظٌىَەٌەٍسىؽبْ ثوٌؽب ،ئۆظىگە عبظأىڭ ئىغطا لىٍىٕىفىٕىڭ ئبٌسىٕي ئبٌىسىؽبْ ثىطەض ؼۆظ
لىٍىفي ِۆِىىٍٓ .ۀە ووض ئبزەِگىّۇ عبظا ثېطىٍّەٍسۇ .چۈٔىي ،وۆض ئبٌؽبْ ٔەضؼە وېطەوٕىڭ
ئۆظىٕىڭ ٍبوي ثبـمىالضٔىڭ ئىىۀٍىىىٕي ثىٍەٌّەٍسۇ .ئەِّب ووض ئبزەَ ئبٌؽبْ ٔەضؼە وېطەوٕىڭ
ثبـمىالضٔىڭ ئىىۀٍىىىٕي ثىٍىپ رۇضۇپ ئبٌؽبْ ثوٌؽب ،ثۇ ھبٌسا ئۇٔىڭ لوٌي وېؽىٍىسۇ .
- 2348عۇئبي :ئوغشىٍىك لىٍغبْ ئبدەِٕىڭ لوٌىٕي وېغىؼ ئۈچۈْ جېپىٍىؼ الصىُ ثوٌغبْ
ؽەسجٍەسٔىڭ ثبٍبٔي
 .1ئوؼطىالٔؽبْ ٔەضؼە ئىؽالَ زىٕىسا ھۆضِىزي ثبض ٔەضؼە ثوٌۇـي ئەڭ ئبظ ثوٌؽبٔسا ٍ 10بِجۇ ۋە
ئۇٔىڭسىٓ ٍۇلىطى ثوٌۇـي ـەضد.
 .2ثىط ٔەضؼە ئوؼطىٍىؽبْ ئبزەِٕىڭ ئۇ ٔەضؼىٕي ،ئۇٔىڭ ئوضٔىسىٓ ئېٍىپ چىمىفي ـەضد.
 .3ثىط ٔەضؼىٕي ئوؼطىٍىؽبْ ئبزەِٕىڭ ،ئۇ ٔەضؼىسە ئىگىساضچىٍىك ـۈثھىؽىٕىڭ ثوٌّبؼٍىمي
ـەضدِ .ەؼىٍەْ :ثىط ئبزەَ زازىؽىٕىڭ لوضۇؼىسىٓ ثىط ٔەضؼە ئوؼطىٍىؽبٍْ ،بوي ئبٍبٌىٕىڭ ِبي
ِۈٌىىسىٓ ئوؼطىٍىؽبْ ثوٌؽب ،ئۇ ئبزەِٕىڭ لوٌي وېؽىٍّەٍسۇ.
 .4ثىط ٔەضؼە ئوؼطىٍىؽبْ ئبزەَ ئۇ ٔەضؼىٕي ،ئۇٔي ئوؼطىالـمب ِەعجۇض ثوٌۇپ لبٌؽبٍٔىك
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ؼەۋەثي ثىٍەْ ئوؼطىٍىؽبْ ثوٌّبؼٍىمي ـەضد.
 .5ئوؼطىالٔؽبْ ٔەضؼە ؼۇؼۇق ٍەضزە ؼبلالّٔىؽبْ ؼۈرىە ۋە گۆـىە ئوذفبؾ رىع ثۇظۇٌۇپ
وېزىسىؽبْ ٔەضؼە ثوٌّبؼٍىمي ـەضد.
- 2349عۇئبي :ئوغشىٕىڭ لوٌىٕي وېغىؾٕىڭ ٍوٌغب لوٍۇٌىؾىٕىڭ ثبٍبٔي
ئوؼطىٕىڭ لوٌىٕي وېؽىؿ ھۆوۈِي لۇضئبْ وەضىُ ،ؼۈٕٔەد ۋە ئبٌىّالضٔىڭ ثىطٌىىي ثىٍەْ
ٍوٌؽب لوٍۇٌسى .ئوؼطىٕىڭ لوٌىٕي وېؽىؿ روؼطىؽىسا ئبٌالھ ربئبالِۇٔساق زېسى :ئوؼطىٍىك
لىٍؽۇچي ئەضٔىڭ ۋە ئوؼطىٍىك لىٍؽۇچي ئبٍبٌٕىڭ لىٍّىفىٕي عبظاالپ ،اﷲ رەضىپىسىٓ ئىجطەد
لىٍىؿ ٍۈظىؽىسىٓ لوٌٍىطىٕي وېؽىڭالض ،اﷲ (ئۆظ ئەِطىٕي ئىفمب ئبـۇضۇـزب) ؼبٌىجزۇض ،ھېىّەد
ثىٍەْ ئىؿ لىٍؽۇچىسۇض (ِبئىسە )38-
ئبٔسىٓ ئبٌالھ ربئبال ئوؼطىٍىك لىٍىپ ؼبٌؽبْ ئبزەِگە رەۋثىٕىڭ ئىفىىىٕي ئېچىپ ِۇٔساق
زېسى :وىّىي (ئوؼطىٍىك لىٍىپ وىفىٍەضگە) ظۇٌۇَ لىٍؽبٔسىٓ وېَىٓ رەۋثە لىٍؽب( ،ئەِەٌىٕي)
رۈظىؽە (ٍۀي ئوؼطىٍىك لىٍىفزىٓ ٍبٔؽب) ،اﷲ ئۇٔىڭ رەۋثىؽىٕي لوثۇي لىٍىسۇ ،اﷲ ٔبھبٍىزي
ِەؼپىطەد لىٍؽۇچىسۇضٔ ،بھبٍىزي ِېھطىجبٔسۇض (ِبئىسە )39-
چۈٔىي ،ئىؽالَ زىٕىسا ثىط ئبزەِٕي ٍبذفىالؾ ۋە رۈظەؾ ٍوٌي ئۇٔي عبظاالؾ ۋە رۀمىسٌەؾ
ئىفٍىطىؽىال لبضاـٍىك ئەِەؼزۇض.
ثىط ضىۋاٍەرزە ِۇٔساق زېَىٍگەْ :ئۇؼبِە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەِگە ئۇ ئبٍبي روؼطۇٌۇق ئېؽىع ئبچمبٔىسى ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ چىطاٍي ئۆظگىطىپ
وەرزي ۋە ئۇؼبِەگە وبٍىپ :ؼەْ ِبڭب اٌٍە ثېىىزىەْ ثىط عبظأىڭ ئىغطا لىٍىّٕبؼٍىمي ئۈچۈْ
ؼۆظٌىگىٍي وەٌسىڭّۇ؟! زېسى .ثۇٔي ئبڭٍىؽبْ ئۇؼبِە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ :ئي ضەؼۇٌۇٌالھ
ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ! ِبڭب ِەؼپىطەد رىٍەپ زۇئب لىٍؽىٓ ! زېسى .ئبٔسىٓ پەٍؽەِجەض
ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ئۇ ئبٍبٌٕىڭ لوٌىٕي وېؽىفىە ثۇٍطىسى .لوٌي وېؽى ٍگۀسىٓ
وېَىٓ ،ئۇ ئبٍبٌٕىڭ رەۋثىؽي ئىؿ ھەضىىەرٍىطىسە ئۆظ ئىپبزىؽىٕي رېپىپ ،ئەذاللي رۈظەٌسى ۋە
ٍبرٍىك ثوٌسى .ئبئىفە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب :ـۇٔسىٓ وېَىٓ ،ئۇ ئبٍبي ثىطەض ئىؿ ثوٌؽب ِبڭب ئېَزبرزي،
ِەْ پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِگە ٍەرىۈظەرزىُ ،زېگەْ( .ثۇذبضى)4314 :
- 2350عۇئبي :لوٌٕي وېغىؼ ئۈچۈْ جېپىٍىؼ الصىُ ثوٌغبْ ؽەسجٍەسٔىڭ جەپغىٍىٌ ثبٍبٔي
ئبٌىّالض لوٌٕي وېؽىؿ ئۈچۈْ رېپىٍىؿ الظىُ ثوٌؽبْ ـەضرٍەضٔي رەپؽىٍىٌ ثبٍبْ لىٍىپ
ِۇٔساق زېسى.
 .1ؼۈد ،گۆؾ ۋە ٔبْ لبربضٌىمالضزەن ٍېَىؿ ئۈچۈْ رەٍَبضالٔؽبْ ربِبلمب ئوذفبؾ رېع
ثۇظۇٌۇپ وېزىسىؽبْ ٔەضؼىٍەضٔي ئوؼطىٍىۋاٌؽبْ ئبزەِٕىڭ لوٌي وېؽىٍّەٍسۇ.
 .2ثۇؼساً لۇٔبلمب ۋە ـىىەضگە ئوذفبؾ رېع ثۇظۇٌۇپ وەرّەٍسىؽبْ ٔەضؼىٕي ئوؼطىٍىۋاٌؽبْ
ئبزەِٕىڭ لوٌي وېؽىٍىسۇ.
 .3ئۈظۈَ ،ئبضِۇد ،ئبٌّب ۋە ئبٔبضؼب ئوذفبؾ ھۆي ِېۋىٍەضٔي ئوؼطىٍىۋاٌؽبْ ئبزەِٕىڭ لوٌي
وېؽىٍّەٍسۇ.
 .4زەضەذٕىڭ ئۈؼزىسىىي ِېۋىٍەضٔي ئوؼطىٍىۋاٌؽبْ ئبزەِٕىڭ لوٌي وېؽىٍّەٍسۇ.
ِ .5ەؼذ لىٍؽۇچي ئىچىٍّىىٍەضٔي ۋە چبٌؽۇ ئبؼۋاثالضٔي ئوؼطىٍىۋاٌؽبْ ئبزەِٕىڭ لوٌي
وېؽىٍّەٍسۇ .ـۇٔىڭسەن ٍۀە ئبٌزۇٔسىٓ ٍبؼبٌؽبْ وىطىػ ثەٌگىؽىٕي ئوؼطىٍىۋاٌؽبْ ئبزەِٕىڭ
لوٌي وېؽىٍّەٍسۇ .چۈٔىي ،ئۇ ئبزەِٕىڭ ئۇٔي ئېٍىۋېٍىفزىىي ِەلؽىزىٕي ،وىفىٍەضٔي ٍبِبْ
ئىفزىٓ روؼۇؾ ئۈچۈْ ئۇٔي ؼۇٔسۇضۋېزىؿ ئىىۀٍىىىگە لبضارمىٍي ثوٌىسۇ.
 .6ئبق لبضىٕي پەضق ئىزەٌەٍسىؽبْ ۋە ئۆظىٕىڭ ٔېّە زېّەوچي ثوٌؽبٍٔىمىٕي ئىپبزىٍەٍسىؽبْ،
ئەِّب ثبالؼەرىە ٍەرّىگەْ وىچىه ثبٌ ىٕىڭ ثىط ٔەضؼىؽىٕي ئېٍىۋاٌؽبْ ئبزەِٕىڭ لوٌي
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وېؽىٍّەٍسۇ .چۈٔىي ،ئۇ ئبزەِٕىڭ وىچىه ثبٌىٕىڭ ثىط ٔەضؼىؽىٕي ئېٍىۋاٌؽبٍٔىمي ئۇ ثبٌىٕي
گوٌٍىؽبٍٔىكٍ ،بوي ئۇ ٔەضؼىٕي ئۇ ثبٌىسىٓ ٔبھەق ئېٍىۋاٌؽبٍٔىك ھېؽبثٍىٕىسۇ .ثىط ٔەضؼىٕي گوٌالپ،
ٍبوي ٔبھەق ئېٍىۋاٌؽبْ ئبزەِٕىڭ لوٌي وېؽىٍّەٍسۇ .ئەِّب ئبق لبضىٕي پەضق ئىزەٌّەٍسىؽبْ وىچىه
ثبٌىٕىڭ ربرٍىك رۇضۇَ ٔەضؼىٍىطىٕي ئېٍىۋاٌؽبْ وىفىٕىڭ لوٌي وېؽىٍىسۇ.
 .7ثوٍٕىؽب ئبٌزۇْ ؼىطرّبق ثبؼالٔؽبْ ثوٌؽىّۇ ئىذ ٍبوي ٍوٌۋاؼٕي ئوؼطىٍىۋاٌؽبْ ئبزەِٕىڭ
لوٌي وېؽىٍّەٍسۇ .ئۇٔي ئوؼطىٍىۋاٌؽبْ ئبزەَ ِەٍٍي ئۇٔىڭ ثوٍٕىسا ئبٌزۇْ ؼىطرّىٕىڭ ثبضٌىمىٕي
ثىٍؽۇْ ٍبوي ثىٍّىؽۇْ ،ئۇٔىڭ لوٌي وېؽىٍّەٍسۇ .چۈٔىي ،ئۇ ھبٍۋأالضٔىڭ ثوٍٕىسىىي ؼىطرّبق
ئەؼٍي ئۇ ھبٍۋأؽب لبضاـٍىك ٔەضؼە ھېؽبثٍىٕىسۇ.
 .8ثبـمىالضٔىڭ ئبِبٔەرٍىطىٕي ؼبلالپ ثېطىسىؽبْ ئبزەَ ئۆظىگە ئبِبٔەرىە لوٍۇٌؽبْ ٔەضؼە
وېطەوٍەضزىٓ ئوؼطىٍىۋاٌؽبْ ثوٌؽب ،ئۇ ئبزەِٕىڭ لوٌي وېؽىٍّەٍسۇ .ـۇٔىڭسەن ٍۀە ثىط ٔەضؼىٕي
ئبـىبضا ثۇالپ ئېٍىۋاٌؽبْ ٍبوي ئۇؼزۇٌۇق ثىٍەْ ئوؼطىٍىۋاٌؽبْ ٍۀي ٍبٔچۇلچىٍىك لىٍؽبْ ئبزەِٕىڭ
لوٌي وېؽىٍّەٍسۇ.
 .9ربھبضەد ئبٌىسىؽبْ ٍەضزىٓ وىفىٍەضٔىڭ وەـٍىطىٕي ۋە وىَىُ وېچەوٍىطىٕي ئوؼطىٍىۋاٌؽبْ
ئبزەِٕىڭ لوٌي وېؽىٍّەٍسۇ.
 .10لەثطىؽزبٍٔىمزىٓ ئۆٌۈوٍەضٔىڭ وىپۀٍىطىٕي ئوؼطىالٍسىؽبْ ئبزەِٕىڭ لوٌي وېؽىٍّەٍسۇ.
ئەگەض ثىط ئبزەَ ـۇٔساق لىٍىفمب ئبزەرٍىٕىپ لبٌؽبْ ثوٌؽب ،ئۇٔىڭ لوٌي زىٕىٌ ھۆوۈَ ثوٍىچە
ئەِەغ ؼىَبؼىٌ ھۆوۈَ ثوٍىچە وېؽىٍىسۇ.
- 2351عۇئبي :ئوِۇِغب جەۋە ٔەسعە وېشەوٕي ئوغشىالؽٕىڭ ھۆوّي
ئوِۇِٕىڭ ِبي ِۈٌىىٕي ئوؼطىٍىؽبْ ئبزەِٕىڭ لوٌي وېؽىٍّەٍسۇ .چۈٔىي ،ئوؼطىّۇ ئوِۇِٕىڭ
ئىچىسىٓ ثىط وىفىسۇض .ئەگەض ئوِۇِٕىڭ ئىچىسىٓ ثىط وىفي ئوِۇِؽب رەۋە ِبي ِۈٌۈوىە
ئېھزىَبعي چۈـۈپ لبٌؽبْ ثوٌؽب ،ئۇٔىڭ ئۇ ِبي ِۈٌۈوزىٓ ئۆظىٕىڭ ھبعىزىگە چۈـٍۇق ئېٍىفي
ھبالٌسۇض .ـۇڭب ثۇ ئىؿ ئوِۇِؽب رەۋە ثىطەض ٔەضؼىٕي ئوؼطىٍىؽبْ ئبزەِٕىڭ لوٌىٕي وىؽىفىە
رۇؼبٌؽۇ ثوٌىسىؽبْ ـۈثھە پەٍسا لىٍىسۇ .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇ ئبزەِٕىڭ لوٌي وېؽىٍّەٍسۇ ٌېىىٓ ئۇ
ئبزەَ لبرزىك گۇٔبھىبض ثوٌىسۇ .ـۇڭب ئۇ ئبزەِگە ئۇؼطىٍىؽبْ ٔەضؼىٕي لبٍزۇضۇپ ثېطىفيٍ ،بوي ئۇٔي
رۆٌەپ ثېطىفي الظىُ .ئبٌالھ ربئبال ئوِۇِٕىڭ ٔەضؼە وېطەوٍىطىگە ذىَبٔەد لىٍؽبْ ئبزەَ ھەلمىسە
ِۇٔساق زېسى :ھېچمبٔساق ثىط پەٍؽەِجەض ؼۀىَّەرىە ذىَبٔەد لىٍّبٍسۇ (ٍۀي ثۇٔي رەؼەۋۋۇض
لىٍؽىٍي ثوٌّبٍسۇ) .وىّىي ؼۀىَّەرىە ذىَبٔەد لىٍىسىىەْ ،لىَبِەد وۈٔي ئۇ ذىَبٔەد لىٍؽبْ
ٔەضؼىؽي ثىٍەْ (ٍۀي ذىَبٔەد لىٍؽبْ ٔەضؼىؽي گەعگىؽىگە ئبضرىٍؽبْ ھبٌسا) وېٍىسۇ .ھەض
وىفٕىڭ لىٍؽبْ ئەِەٌىگە روٌۇق ِۇوبپبدٍ( ،بوي) روٌۇق عبظا ثېطىٍىسۇ ،ئۇالضؼب (ٍبذفىالضٔىڭ
ؼبۋاثىٕي وېّەٍزىۋېزىپ ،ئبؼىَالضٔىڭ عبظاؼىٕي ئبـۇضۇۋېزىپ) ظۇٌۇَ لىٍىّٕبٍسۇ (ئبي ئىّطاْ -
)161
عبثىط ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ
ِۇٔساق زېگەْ( :ئبِبٔەرىە ذىَبٔەد لىٍؽبْ) ذىَبٔەرچىٕىڭ( ،وۆضؼىزىپ رۇضۇپ ئېٍىپ لبچمبْ)
ثۇالڭچىٕىڭ ۋە (وۆظىٕي پەٌٍەپ رۇضۇپ ئېٍىپ لبچمبْ) ئوؼطىٕىڭ لوٌي وېؽىٍّەٍسۇ( .رىطِىعى:
)1448
ئوِۇِؽب رەۋە ِبي ِۈٌۈوٍەضزە ِەؼئۇٌىَەد ئېؽىطزۇض .ئوِۇِؽب رەۋە ِبي ِۈٌۈوٍەضٔىڭ ئىفي
ئبٌالھ ربئبالٔىڭ ئبٌسىسا وبرزىسۇض .ئوِۇِؽب رەۋە ِبي ِۈٌۈوٍەضٔي ئۆظ ئبِبٔىزىگە ئبٌؽبْ وىفىٕى ڭ
ئبٌالھ ربئبال ٍوٌؽب لوٍۇپ ثەضگەْ ثەٌگىٍىّىٍەضزە رۇضۇـي الظىُ .ئۇ وىفي ئوِۇِؽب رەۋە ِبي
ِۈٌۈوٍەضزە ئبٌالھ ربئبالٔي ضاظى لىٍىسىؽبْ ـەوىٍسە ھەضىىەد لىٍىفي الظىُ .ئەگەض ئۇ وىفي
ئۇٔساق لىٍّبٍسىؽبْ ثوٌؽب ،لىَبِەد وۈٔي ئۇ وىفي زۇَٔبزا ئۇ ِبي ِۈٌۈوٍەضزىٓ ئۆظى ئۈچۈْ
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ئبٌؽبْ ۋە ثىط لىؽىُ ئبزەٍِەضگە ذۇؼۇؼىٌ ثەضگەْ ٔەضؼىٍەضٔي گەزىٕىسە وۆرۈضگەْ ھبٌىزىسە
ھېؽبة ثېطىؿ ئۈچۈْ وېٍىسۇ .ئۇٔىڭسىٓ ھېؽبة ئېٍىٕىسۇ .ئۇ ِبٌسا ھەلمي ثبض ھەض ثىط ئبزەَ ئۇ
وىفي ثىٍەْ زەۋاٌىفىسۇ .چۈٔىي ،ثۀسىٍەضٔىڭ ھەق ھولۇلٍىطىسىٓ ھېچجىطى ثىىبض ثوٌۇپ
وەرّەٍسۇ .ئبٌالھ ربئبال ئەڭ ئبزىً ھۆوۈَ لىٍؽۇچىسۇض .ئبٌالھ ربئبال ِۇٔساق زېسى :اﷲٔىڭ
ضاظىٍىمىٕي ئىعزىگەْ وىفي اﷲ ٔىڭ ؼەظىپىگە ئۇچطاـمب رېگىفٍىه ثوٌؽبْ وىفىگە ئوذفبِسۇ؟
اﷲ ٔىڭ ؼەظىپىگە ئۇچطاـمب رېگىفٍىه ثوٌؽبْ وىفىٕىڭ ثبضىسىؽبْ عبٍي عەھۀٕەِسۇض ،عەھۀٕەَ
ٔېّىسېگەْ ٍبِبْ عبً! [ئبي ئىّطاْ .]162-
 - 2352عۇئبي :ھبسالٕىڭ ھۆوۈٍِىشى
 .1پۈرۈْ ئبٌىّالضٔىڭ ثىطزەن لبضىفي ثىٍەْ ھبضالٕي ِەؼىذ لىٍىؿ ؼەۋەثي ئۈچۈْ
ئەِەغ ،ئۇٔىڭ ئۆظىٕي ئىچىؿِ ،ەٍٍي ئۇٔي ئبظ ئىچؽۇْ ٍبوي عىك ئىچؽۇْ ،ھبضاَ لىٍىٕسى.
 .2ھبضاق ٔىغىؽزۇض.
 .3ھبضال ٕي ھبالي ؼبٔىؽۇچي وبپىط ثوٌىسۇ.
ِ .4ۇؼۇٌّبْ ئۈچۈْ ھبضالٕىڭ لىّّىزي ٍولزۇض.
 .5ھبضالزىٓ پبٍسىٍىىٕىؿ ھبضاِسۇض.
 .6ھبضاق ئىچىۈچي ِەؼىذ ثوٌّىؽبْ رەلسىطزىّۇ زەضضە ئۇضۇٌىسۇ.
 .7ھبضالٕي ؼىزىؿ ۋە ئۇٔىڭ ثىٍەْ رىغبضەد لىٍىؿ زۇضۇغ ئەِەغ.
 .8ھبضاق ئىفٍۀگەْ ٔەضؼىٍەضٔىڭ لبٌسۇلٍىطىسىٓ رەپچىطەپ چىممبْ ؼۇٍۇلٍۇلٕىڭ
ھۆوۈِىّۇ ھبضالٕىڭ ھۆوۈِىسە ثوٌىسۇ.
 .9ھبضالٕي زوضا ؼۈپىزىسە ئىفٍىزىؿ زۇضۇغ ثوٌّبٍسۇ.
 . 10ھبضالمب رۇظ ،ؼۇ ،ثىٍىك لبربضٌىك ٔەضؼىٍەضزەن ثىطەض ٔەضؼە لىزىپ ئۇٔي ؼىطوىگە
ئۆظگەضرىؿ زۇضۇغ ثوٌىسۇ .ـۇٔسالال ئۇٔي ئود لبالپ ٍبوي وۈٔگە رۇرۇپ ئۆظگەضرىفىىّۇ
ثوٌىسۇ .ئەگەض ؼىطوىٕي ھبضالمب ئبضالـزۇضؼب ئۇ ؼىطوە چۈچۈِەي ثوٌۇپ وەرؽە  ،ھبضالٍىمي
ثىؽىپ وەرىەْ رەلسىطزىّۇ ھبالي ثوٌىسۇ.
 - 2353عۇئبي :ئبدەِٕي ِەعث لىٍىذىغبْ ٔەسعىٍەسٔىڭ ھەِّىغي ھبسالحۇس
ئىؽالَ زىٕىسا ،ئبزەِٕي ِەؼذ لىٍىسىؽبْ ٔەضؼىٍەضٔىڭ ھەض لبٔسىمي ھبضالٕىڭ رۈضىگە وىطىسۇ.
ثۇٔىڭؽب ثىٕبئەْ ،ئبق ھبضاق ،لىعىً ھبضاق ،پىۋا ،ـبِپبٔىَە ۋە ئبزەِٕي ِەؼذ لىٍىسىؽبْ ھەض لبٔساق
ئىچىٍّىه ھبضاق ھېؽبثٍىٕىسۇ.
ھبضاق ٍبوي ھبضاق ٔبِي ثىٍەْ ئبربٌّىؽبْ ثوٌؽىّۇ رەضوىجىسە ئبزەِٕي ِەؼذ لىٍىؿ
ذۇؼۇؼىَىزي ثوٌؽبْ ھەض لبٔ ساق ثىط ئىچىٍّىىزىٓ ثىط ٍۇرۇَ ئىچىفّۇ لەرئىٌ ھبضاِسۇض .ثۇ
ِەؼىٍىسە پۈرۈْ ئىؽالَ ئۆٌىّبٌىطى ثىطزەن ئىززىپبلزۇض.
 - 2354عۇئبي :ھبسالٕىڭ ھبساَ لىٍىٕىؾىذىىي ئبعبعٍىك عەۋەة ٔېّە؟
ئبٌالھ ربئبال ئىٕؽبٕٔي ثبـمب ِەذٍۇلبرالضزىٓ ئبضرۇق لىٍىپ ،ئۇٔىڭؽب ئەلىً ئبرب لىٍؽبْ .ئەلىً
ئىٕؽبٕٔي ثبضٌىك ِەذٍۇلالضزىٓ ئبالھىسە ئبٍطىپ رۇضىسىؽبْ ئەڭ لىّّەرٍىه ٔەضؼىسۇض .ئۇٔىڭؽىع
ئىٕؽبٕٔىڭ ھېچمبٔساق لەزىط لىّّىزي ثوٌّبٍسۇ .ـۇڭالـمب ئىؽالَ زىٕىسا ئەلىٍٕي لوؼساؾ ثەؾ
چوڭ پەضظٔىڭ ثىطى .ثىطەض ئىٕؽبٕٔىڭ ئەلٍىٕي وەرىۈظگۀٍىه ئۇٔي ئۆٌزۈضگەْ ثىٍەْ ثبضاۋەضزۇض.
ِەؼذ ثوٌۇؾ ئەلىٍٕي ٍولبرمبٍٔىمزۇض .ئەلٍىٕي ٍولبرمبْ ئبزەَ ئىؽالَ ئىجبزەرٍىطىٕي ئوضۇٔالـمب
ؼبالھىَەرٍىه ثوالٌّبٍسۇِ .ۇٔسىٓ ثبـمب ،ئەلٍي عبٍىسا ثوٌّىؽبْ ئبزەَ ئۆظىٕىڭ ٔېّە لىٍىۋارمىٕىٕي
ثىٍّىگۀٍىىزىٓ ،ئەزەپ ئەذاللمب ظىذ وېٍىسىؽبْ ؼۆظ ھەضىىەرٍەضٔي ۋە رۈضٌۈن ٔبـبٍبْ ئىفالضٔي
لىٍىؿ ،ھەرزب ھبٍبرىؽب ذەرەضٌىه ئىفالضٔي ؼبزىط لىٍىفزىٓ ئۆوۈّٔەٍسۇ .لبرىٍٍىك
عىٕبٍەرٍىطىٕىڭ وۆپىٕچىؽي ھبضالٕىڭ ؼەۋەثىسىٓ ثوٌىسۇ .ھبضاق ئىٕؽبٕٔي ٍبذفي ئىفالضزىٓ ۋە
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ئبٌالھٕىڭ ظىىطىسىٓ روؼىسۇ .ـۇ ؼەۋەثزىٓ ئبٌالھ ربئبال ھبضالٕىڭ پۈرۈْ رۈضٌىطى ۋە پۈرۈْ
ئبربٌؽۇٌىطى ثىٍەْ ثىطگە ھبضاَ لىٍؽبْ .ئبٌالھ ربئبال ھبضالٕىڭ ھبضاٍِىمىٕي عبوبضالپ ِۇٔساق زېگەْ:
«ئي ِۆئّىٕ ٍەض ! ھبضاق ئىچىؿ ،لىّبض ئوٍٕبؾ ،ثۇرالضؼب چولۇٔۇؾ ،پبي ئولٍىطى ثىٍەْ پبي ؼېٍىؿ
ـەٍزبٕٔىڭ ئىفي ،پبؼىىٕب لىٍىمالضزۇض ،ثەذزىە ئې طىفىفىڭالض ئۈچۈْ ـەٍزبٕٔىڭ ئىفىسىٓ
ٍىطاق ثوٌۇڭالض .ـەٍزبْ ھبضاق ،لىّبض ئبضلىٍىك ئبضاڭالضزا زۈـّۀٍىه ،ئبزاۋەد رۇؼسۇضِبلچي،
ؼىٍەضٔي ٔبِبظزىٓ ۋە ئبٌالھٕي ٍبز ئېزىفزىٓ روؼّبلچي ثوٌىسۇ ،ؼىٍەض ئەِسى ھبضالزىٓ،
لىّبضزىٍٓ .بّٔبِؽىٍەض ؟ » [ ِبئىسە ؼۈضىؽي - 2ئبٍەد]
ئ ۀەغ ئىجٕي ِبٌىه ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ِۇٔساق زەٍسۇ :پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ ھبضالمب ئباللىساض ئوْ رۈضٌۈن وىفىگە ٌۀەد ئېَزمبْ .ئۇالض :ھبضالٕي ٍبؼىؽۇچي،
ٍبؼبرمۇچي ،ئىچىۈچي ،وۆرۈضگۈچي ،وۆرەضرىۈچي ،رەلسىُ لىٍؽۇچي ،ؼبرمۇچي ،پۇٌىٕي ٍېگۈچي،
ؼېزىپ ئبٌؽ ۇچي ۋە ؼېزىپ ئبٌسۇضؼۇچي لبربضٌىمالض( .رىطِىعى)1295 :
ئوؼّبْ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ زىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕؽبْ ٔەؼبئىٕىڭ ثىط ھەزىؽىسە ھبضالٕىڭ پۈرۈْ
گۇٔبھالضٔىڭ ئبٔىؽي ئىىۀٍىىي روؼىطىٍىك ِۇٔساق ثىط لىؽؽە ثبٍبْ لىٍىٕؽبْ.
 - 2355عۇئبي :ھبسالٕىڭ ئبعبعٍىك صىَبٍٔىشى
رېججىٌ ِۇرەذەؼؽىؽٍەض ھبضالٕىڭ ظىَبٍٔىطىٕي رەرمىك لىٍىپِ ،ۇٔساق  14رۈضٌۈن ظىَىٕىٕي
ئېالْ لىٍؽبْ:
 - 1ھبضاق ئىٕؽبٕٔىڭ ٍۇلىطى ٔېطۋا ؼىؽزېّىؽىٕي ظھەەضٌەپ ،ھبضاق ئىچىۈچىٕي ۋالىزٍىك
ؼبضاڭ لىٍىسۇ .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇ لبالٍّىمبْ ؼۆظٌەپ وىفىٍەضگە ئەظىَەد ثېطىسۇ.
ٍ - 2ۈضەوٕ ي لبرزىك لوظؼىزىپ ،ئبضلىسىٓ ئبعىعالـزۇضىسۇ.
 - 3ئىٕؽبٕٔىڭ وېؽەٌٍىىىە لبضـي وۈچىٕي ئبعىعالـزۇضىسۇ .ئىٕؽبٔسىىي ٍۇلۇٍِۇق وېؽەٌگە
لبضـي رۇضىسىؽبْ ئبق لبْ ئبٍٍىٕىفىٕي ئىفٍىّەغ ھبٌؽب وەٌزۈضۈپ لوٍىسۇ.
 - 4ھبضاق ئىچىفىە ئبزەرٍۀگەْ ئبزەَ ؼىً وېؽىٍىگە گىطىپزبض ثوٌىسۇ .ئەگەض ئۇ ئۈچەً
ٍبٌٍۇؼي وېؽىٍي ثوٌۇپ لبٌؽب ،لۇرۇٌۇؾ ئىّىبٔي ثوٌّبٍسۇ.
 - 5ھبضالمب ئبزەرٍۀگەْ ئبزەِٕىڭ ئوپېطارؽىَىسە لۇرۇٌۇؾ ٔىؽجىزي ئىٕزبٍىٓ ئبظ ثوٌىسۇ.
ـۇڭالـمب ؼۇؼۇضرب ـىطوەرٍىطى ھبضالىەـٍەضٔىڭ ھبٍبرىٕي ؼۇؼۇضرىؽب ئبٌّبٍسۇ.
 - 6زۇَٔبٔىڭ ھەض لبٍ ؽي عبٍٍىطىسىىي زوذزۇضذبٔىالضزا ٔبھبٍىزي چوڭمۇض رەوفۈضۈؾ ئېٍىپ
ثبضؼبٔسىٓ وېَىٓ ،ؼبضاڭالض زوذزۇضذبٔىؽىؽب وىطگەْ وېؽەٌٍەضٔىڭ  50 %زىٓ وۆپطەوي ھبضاق
ئىچىسىؽبْ ئبزەِٕىڭ ثبٌىٍىطى ئىىۀٍىىي ئىؽپبرالٔسى.
 - 7ھبضاق ٍۈضەن ثىٍەْ عىگەضٔي وبضزىٓ چىمىطىسۇ.
 - 8لبْ ثېؽى ّي ،ـېىەض ؼىَىؿ ۋە ٍۈضەن وېؽىٍي ثبض ئبزەَ ھبضاق ئىچىسىؽبْ ثوٌؽب ،ئۆظىٕي
ئۆظى ئۆٌزۈضگەْ ثىٍەْ ئوذفبؾ ثوٌىسۇ.
 - 9ھبضاق ثەظىٍەضٔىڭ گۇِبْ لىٍؽىٕىسەن ربِبق ؼىڭسۈضۈـىە ٍبضزەَ لىٍّبٍسۇ ،ثەٌىي ئۇ ربِبق
ؼىڭسۈضۈؾ ئوضگبٍٔىطىٕىڭ پبئبٌىَىزىگە روؼبٌؽۇ ثوٌىسۇ ۋە ئبعىعٌىزىسۇ.
 - 10ھبضالٕىڭ ھېچمبٔساق ؼىعا لىّّىزي ٍوق .ـۇٔي ثىٍىؿ وۇپبٍە لىٍىسۇوي ،ثىط ثورۇٌىب
ھبضالٕىڭ ثىط لوـۇق گۈضۈچچىٍىىّۇ ؼىعا وۈ چي ٍولزۇض.
 - 11ھبضالىەؾ ٔبِطارٍىممب گىطىپزبض ثوٌىسۇ .چۈٔىي ئۇ ثبضٌىك پۇٌىٕي ھبضالمب ذەعٍەٍسۇ .ئۇ
ھبضاق ئۈچۈْ ئبٍبٌىٕي ۋە ثبٌىٍىطىٕي ئبچ لوٍىسۇ .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئبئىٍە ئەظاٌىطى ٍبذفي
ؼىعاالّٔىؽبٍٔىمي ئۈچۈْ ھبالن لىٍؽۇچ وېؽەٌٍىىٍەضگە زۇچبض ثوٌىسۇ.
 - 12رېججىٌ ؼزبرىؽزىىىالضٔىڭ وۆضؼىزىفىچە ،عىٕؽىٌ وېؽەٌٍىىىە زۇچبض ثوٌؽبٔالضٔىڭ
وۆپ ؼبٍٔىمي ھبضالٕىڭ ؼەۋەثي ثىٍەْ ثوٌؽبْ.
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 - 13ھبضالى ەـٍەضزىٓ وۈچٍۈن ئەۋالز چىمبضؼبْ ئبزەَ ٍوق ،چۈٔىي ھبضاق لوضؼبلزىىي ثبٌىٕىڭ
ئوضگبٍٔىطىٕىڭ ظەئىپ ۋە ئەٍىجٍىه ئۆؼۈـىگە ؼەۋەة ثوٌىسۇ.
 - 14لبرٕبؾ ۋەلەؼىٕىڭ  40 %ى زىٓ وۆپطەوي ھبضاق ؼەۋەثي ثىٍەْ ِەٍسأؽب وېٍىسۇ.
چۈٔىي ھبضاق ذەرەضٔي ھېػ لىٍىؿ ئوضگبٍٔىطىٕي ئبعىعالـزۇضؼبٍٔىمي ئۈچۈْ ،ثىط ؼېىۇٔذ
ئىچىسە ِبـىٕىٕي روذزىزىؿ وېطەن ثوٌؽبْ ثىط ۋەلەزە ھبضاق ئىچىەْ ئبزەَ ئىىىي ؼېىۇٔززىٓ
وېَىٓ روذزىزبالٍسۇ .ثۇ چبؼسا ثوٌىسىؽبْ ئىؿ ثوٌۇپ ثوٌؽبْ ثوٌىسۇ.
 - 2356عۇئبي :ھبساق ئىچىؾٕىڭ جبصاعي ٔېّە؟
ھبضاق ئىچىەْ ئبزەِٕىڭ ثۇ زۇَٔبزى ىي عبظاؼي  80لبِچب ئۇضۇٌۇؾ ثوٌۇپ ،ثۇ ئىؽالَ لبٔۇٔي
ٍوٌؽب لوٍۇٌۇۋارمبْ ِەٍِىىەرٍەضزە ئىغطا لىٍىٕىسۇ.
ؼەۋض ئىجٕي ظەٍس زىٍَي ِۇٔساق زەٍسۇ :ئۆِەض ئىجٕي ذەرزبة ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ھبضاق
ئىچىفٕىڭ عبظاؼي روؼطىؽىسا ِەؼٍىھەد ؼوضىؽبٔىسى ،ئەٌي ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ 81 :زەضضە
ئۇضؼبڭ ثوٌىسۇ زەپ لبضاٍّىع .چۈٔىي ئۇ ھبضاق ئىچؽەِ ،ەؼذ ثوٌىسۇِ .ەؼذ ثوٌؽب ،ئبال -
ربؼىً عۆٍٍۈپ ،ثبـمىالضؼب رۆھّەد لىٍىسۇ - ،زېسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ،ئۆِەض ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ
ھبضاق ئىچىۀٍەضٔي  81زەضضە ئۇضۇـمب ثۇٍطىسىِ( .بٌىه)1588 :
ئەِّب ھبضالىەـٕىڭ ئبذىطەر زىىي عبظاؼي عۀٕەرزىٓ ِەھطۇَ لېٍىؿ ۋە زوظاذمب وىطىفزۇض.
پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :ھبضالىەؾ عۀٕەرىە وىطِەٍسۇ.
(ئىجٕي ِبعە)3375 :
عبثىط ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ
ِۇٔساق زېگەْ :و ىّىي اٌٍەلب ۋە ئبذىطەد وۈٔىگە ئىّبْ وەٌزۈضىسىىەْ ،ھبِّبِؽب ئىفزبٔؽىع
وىطِىؽۇْ .وىّىي اٌٍەلب ۋە ئبذىطەد وۈٔىگە ئىّبْ وەٌزۈضىسىىەْ ،ئبٍبٌٍىطىٕي ھبِّبِؽب
وىطگۈظِىؽۇْ .وىّىي اٌٍەلب ۋە ئبذىطەد وۈٔىگە ئىّبْ وەٌزۈضىسىىەْ ،ھبضاق رىعىٍؽبْ
زاؼزىربٔسا ئوٌزۇضِىؽۇْ( .رىطِىعى)2811 :
- 2357عۇئبي :ھبساق ئىچىۀگە ثېشىٍىذىغبْ جبصأىڭ ثبٍبٔي
وىّىي ھبضاق ئىچىپ ھبضالٕىڭ پۇضۇلي ئېؽىعىسا ثبض ھبٌىزىسەٍ ،بوي ِەؼذ ھبٌىزىسە رۇرۇٌؽبْ
ۋە ثىط ٔەچچە ئبزەَ ئۇٔىڭ ھبضاق ئىچىۀٍىىىگە گۇۋاھٍىك ثەضگەْ ثوٌؽب ،ئۇ ئبزەِگە عبظا ثېطىٍىسۇ.
ئۀەغ ئىجٕ ي ِبٌىه ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ
ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ھبضاق ئىچىۀٍەضٔي ذوضِب ـبذٍىطى ۋە ئبٍبلٍىطى ثىٍەْ ئۇضؼبْ .ئەثۇ ثەوطى
ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ  41زەضضە ئۇضؼبْ( .ثۇذبضى)6773 :
ئۀەغ ئىجٕي ِبٌىه ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق ضى ۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ
ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ ئبٌسىؽب ھبضاق ئىچىەْ ثىطى ئېٍىپ وېٍىٕگۀىسى ،پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئۇٔي ئىىىي ربي ذوضِب ـېري ثىٍەْ  41زەضضە ئۇضزى .ئەثۇ ثەوطى ضەظىَەٌالھۇ
ئۀھۇِۇ ئۆظىٕىڭ ذەٌىپىٍىه زەۋضىسە ـۇٔساق لىٍسى .ئۆِەض ضەظىَ ەٌالھۇ ئۀھۇ ذەٌىپە ثوٌؽبٔسا،
ثبـمىالضزىٓ ثۇ ھەلزە ِەؼٍىھەد ؼوضىؽبٔىسى ،ئبثسۇضاھّبْ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ :لۇضئبٔسا
ثەٌگىٍۀگەْ ئەڭ ٍېٕىه عبظا  81زەضضە ئۇضۇـزۇض ،زېسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ،ئۆِەض ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ
ھبضاق ئىچىەْ ئبزەِٕي  81زەضضە ئۇضۇـمب ثۇٍطىسىِ( .ۇؼٍىُ)1716 :
ِەظوۇض ھەزىػ ھبضالٕىڭ ھبضاٍِىمىٕي ۋە ھبضاق ئىچىەْ ئبزەَ ِەٍٍي ئبظ ئىچؽۇِْ ،ەٍٍي عىك
ئىچؽۇِْ ،ەٍٍي ِەؼذ ثوٌؽۇِْ ،ەٍٍي ِەؼذ ثوٌّىؽۇْ ،ئۇٔىڭؽب عبظا ثېطىفٕىڭ الظىٍّىمىٕي
وۆضؼىزىپ ثېطىسۇ.
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- 2358عۇئبي :جبصا ئىجشا لىٍىٕىذىغبْ ئبدەِذە جېپىٍىؼ الصىُ ثو ٌىذىغبْ ؽەسجٍەسٔىڭ
ثبٍبٔي
ھبضاق ئىچىەْ ئبزەِگە عبظأىڭ ئىغطا لىٍىٕىفي ئۈچۈْ ئۇٔىڭ ھبضالٕي ،ئۇٔي ئىچىفىە
ِەعجۇضىٌ ثوٌۇپ لېٍىپ ئەِەغ ئۆظ ئىرزىَبضٌىمي ثىٍەْ ئېچىەْ ثوٌۇـي ـەضرزۇض .ـۇڭب
ئۇؼؽۇظٌۇلزىٓ ئۆٌەً زەپ لبٌؽبْ ئبزەَ ھبضالزىٓ ئۇؼؽۇظٌۇلىٕي لبٔسۇضؼۇچىٍىه ِىمساضزا
ئىچىەْ ۋە ِەؼذ ثوٌۇپ لبٌؽبْ ثوٌؽب ،ئۇٔىڭؽب عبظا ثېطىٍّەٍسۇ .چۈٔىي ،ئۇ ئبزەَ ھبضاق
ئىچىفىە ِەعجۇض ثوٌۇپ لبٌسى .ھبضاق ئېچىفىە ِەعجۇض ثوٌۇپ لېٍىپ ئۇٔي ئىچىؿ ٍوٌؽب
لوٍۇٌؽبْ ثىط ئىفزۇض .ئەگەض ئۇ ئبزەَ ھبضالزىٓ ئۆظىٕىڭ ئۇؼؽۇظٌۇلىٕي لبٔسۇضؼۇچىٍىه ِىمساضزىٓ
وۆپ ئىچىەْ ثوٌؽب ،ثۇ ھبٌسا ھبضاق ئۇٔي ِەؼذ لىٍّىؽىّۇ ئۇ ھبضالٕي ذۇززى ئۆظ ئىرزىَبضٌىمي
ثىٍەْ ئىچىىٕىگە ئوذفبؾ ھېؽبثٍىٕىپ ئۇٔىڭؽب عبظا ثېطىٍىسۇ.
ـۇٔىڭسەن ٍۀە ھبضاق ئىچىەْ ئبزەِگە عبظأىڭ ئىغطا لىٍىٕىفي ئۈچۈْ ئۇ ئبزەِٕىڭ ھبضاق
ئىچىفٕىڭ ھبضاَ ئىىۀٍىىىٕي ثىٍىفي ـەضرزۇض .ـۇڭب ثىط وبپىط ِۇؼۇٌّبْ ثوٌۇپ زۆٌىزىسىٓ
ئىؽالَ زۆٌىزىگە وەٌگەْ ۋە ثۇ ٍەضزە ھبضالٕىڭ ھبضاٍِىمىٕي ثىٍىفزىٓ ثۇضۇْ ھبضاق ئىچىەْ ثوٌؽب،
ئۇٔىڭؽب عبظا ثېطىٍّەٍسۇ .ئەِّب ئىؽالَ زۆٌىزىسە رۇؼۇٌؽبْ ۋە ثبالؼەرىە ٍەرىەْ ثىط ئبزەَ ھبضاق
ئىچىەْ ثوٌؽب ،ئۇ ٔىڭؽب عبظا ئىغطا لىٍىٕىۋېطىسۇ .ئۇٔىڭ « ِەْ ھبضالٕىڭ ھبضاَ ئىىۀٍىىىٕي
ثىٍّەٍززىُ» زېگەْ ؼۆظىگە ئىفىٕىٍّەٍسۇ.
ھبضالزىٓ ثبـمب ئىچىٍّىه ئىچىەْ ئبزەِگە عبظأىڭ ئىغطا لىٍىٕىفي ئۈچۈْ ئۇ ئبزەِٕىڭ ئۇ
ئىچىٍّىىزىٓ ربوي ئۇٔي ِەؼذ لىٍؽۇچىٍىه زەضىغىسە وۆپ ئىچىفي ـەضد.
- 2359عۇئبيِ :ەعث ئبدەِٕىڭ لىٍغبْ جەعەسسۇپٍىشىٕىڭ ھۆوّي
رۆۋۀسىىي ٍەرزە ئىفزىٓ ثبـمب ئىفالضزا ھبضاَ ٔەضؼىٍەضٔي لوٌٍىٕىؿ ئبضلىٍىك ِەؼذ ثوٌۇپ
لبٌؽبْ ئبزەِٕىڭ رەؼەضضۇپٍىطىٕىڭ ھۆوّي ،ذۇززى ِەؼذ ئەِەغ ئبزەِٕىڭ رەؼەضضۇپٍىطىٕىڭ
ھۆوّي ثىٍەْ ئوذفبـزۇضٍ .ۀي ِەؼذ ئبزەِٕىڭ لىٍؽبْ رەؼەضضۇپٍىطى وۈچىە ئىگە ثوٌىسۇ.
ئەِّب ئۇٔىڭ رەؼەضضۇپٍىطى رۆۋۀسىىي ٍەرزە ذىً ئفزب وۈچىە ئىگە ثوٌّبٍسۇ.
 )1ئۇٔىڭ ئىؽالَ زىٕىسىٓ ٍېٕىۋاٌؽبٍٔىمي وۈچىە ئىگە ئەِەغ.
 )2ئۇٔىڭ عبظاالض ھەلمىسە لىٍؽبْ ئىمطاضى وۈچىە ئىگە ئەِەغ.
 )3ئۇٔىڭ ئۆظىٕىڭ ثىط ئىفمب گۇۋاھچي ثوٌؽبٍٔىمىؽب ،ثىط ئبزەِٕي گۇۋاھچي لىٍؽبٍٔىمي وۈچىە
ئىگە ئەِەغ.
 )4ئۇٔىڭ ثبالؼەرىە ٍەرّىگەْ وىچىه ثىط ئوؼۇٌٕي ثىط لىع ثىٍەْ ئۇ لىعٔىڭ رەڭزۈـىگە
ثېطىٍىسىؽبْ روٍٍۇلزىٓ وۆپ روٍٍۇق ثېطىپ ئۆٍٍۀسۈضۈـي وۈچىە ئىگە ئەِەغ .ـۇٔىڭسەن ٍۀە
ئۇٔىڭ ثبالؼەرىە ٍەرّىگەْ وىچىه ثىط لىعٔي ئۇ لىعٔىڭ رەڭزۈـىگە ثېطىٍىسىؽبْ روٍٍۇلزىٓ ئبظ
روٍٍۇلمب ئۆٍٍۀسۈضۈـي وۈچىە ئىگە ئەِەغ.
 )5ئۇٔىڭ ،ؼەْ ِەؼزٍىىىڭسىٓ ئوڭفبٌؽبٔسا ثېطىپ ِېٕىڭ ئبٍبٌىّٕي ربالق لىٍىۋەرىىٓ،
زەپ ئۇٔي ئۆظىٕىڭ ئبٍبٌىٕي ربالق لىٍىۋېزىفمب ۋەوىً لىٍؽبْ ئبزەِٕىڭ ئبٍبٌىٕي ثېطىپ ِە ؼذ
ھبٌىزىسە ربالق لىٍىۋېزىفي وۈچىە ئىگە ئەِەغٌ .ېىىٓ ،ثۇ ِەؼىٍىسە ئەڭ روؼطا زەپ لبضاٌؽبْ
ضىۋاٍەد ثوٌؽب ،ئۇٔىڭ لىٍىۋارمبْ ربٌىمىٕىڭ وۈچىە ئىگە ثوٌىفىسۇض.
 )6ئۇٔىڭ ،ؼەْ ِەؼزٍىىىڭسىٓ ئوڭفبٌؽبٔسا ثېطىپ ِېٕىڭ ٔەضؼە وېطەوٍىطىّٕي ؼېزىپ
وەٌگىٓ ،زەپ ئۇٔي ثىط ٔەضؼە ؼېزىفمب ۋەوىً لىٍؽبْ ئبزەِٕىڭ ئۇ ٔەضؼىؽىٕي ثېطىپ ِەؼذ
ھبٌىزىسە ؼېزىفي وۈچىە ئىگە ئەِەغ.
 )7ئۇٔىڭ ثىطەض ٔەضؼىؽىٕي ٔبھەق ئېٍىۋاٌؽبْ وىفي ئۇٔىڭؽب ئۇ ٔەضؼىٕي ئۇ ِەؼزٍىىىسىٓ
ٍېفىٍىفزىٓ ثۇضۇْ لبٍزۇضۇپ ثەضِەٍسۇٍ .ۀي ئۇ وىفىٕىڭ ئۇٔىڭؽب ئۇ ٔەضؼىٕي ئۇ ِەؼزٍىسىىىٓ
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ٍىفىٍىفزىٓ ثۇضۇْ لبٍزۇضۇپ ثەضؼە ،ثۇ لبٍزۇضۇپ ثېطىؿ وۈچىە ئىگە ثوٌّبٍسۇٌ .ېىىٓ ،ثۇ
ِەؼىٍىسە ئەڭ روؼطا زەپ لبضاٌؽبْ ضىۋاٍەد ثوٌؽب ،ئۇٔىڭسىٓ ثىطەض ٔەضؼىٕي ٔبھەق ئېٍىۋاٌؽبْ
وىفي ئۇٔىڭؽب ئۇ ٔەضؼىٕي ئۇ ِەؼزٍىىىسىٓ ٍىفىٍىفزىٓ ثۇضۇْ لبٍزۇضۇپ ثەضؼىّۇ ثوٌىسۇ .ئۇ
وىفي ئۇ ٔەضؼىٕي ئۇٔىڭؽب لبٍزۇضۇپ ثېطىؿ ثىٍەْ ئۇ ٔەضؼىٕي رۆٌەپ ثېطىؿ ِەؼئۇٌىَىزىسىٓ
لۇرۇٌىسۇ.
- 2360عۇئبيِ :ەعىث ثوٌۇپ لبٌغبْ ئبدەِذىٓ ئىغالَ دىٕىٕىڭ ثۇٍشۇلٍىشىٕىڭ چۈؽۈپ
وەجّەٍذىغبٍٔىمي ،لىٍغبْ ئىؾٍىشىٕىڭ وۈچىە ئىگە ثوٌىذىغبٍٔىمىٕىڭ ثبٍبٔي
ئەگەض ثىط ئبزەَ ھبضاَ ٔ ەضؼىٍەضٔي لوٌٍىٕىؿ ئبضلىٍىك ِەؼذ ثوٌۇپ لبٌؽبْ ثوٌؽب ،ئۇٔىڭسىٓ
ئىؽالَ زىٕىٕىڭ ثۇٍطۇلٍىطى چۈـۈپ وەرّەٍسۇ .ئۇٔىڭؽب ذۇززى ئۇ ِەؼذ ئەِەغ ھبٌىزىسىىىگە
ئوذفبؾ ئىؽالَ زىٕىٕىڭ پۈرۈْ ھۆوۈٍِىطىٕي ئىغطا لىٍىؿ الظىّسۇض .ـۇڭب ئۇٔىڭ ِەؼذ
ھبٌىزىسە رۇضۇپ ئبٍبٌىٕي ٍبوي ئ ۆظىٕي ۋەوىً لىٍؽبْ ئبزەِٕىڭ ئبٍبٌىٕي ربالق لېٍىۋارمبٍٔىمي ،لۇٌىٕي
ئبظاد لىٍىۋارمبٍٔىمي ،لىٍؽبْ ؼوزا ؼېزىمي ،عبظاالضزىٓ ثبـمب ئىفالض ئۈؼزىسە لىٍؽبْ ئىمطاضٌىطى،
ِەٍٍي ئوؼۇي ثوٌؽۇِْ ،ەٍٍي لىع ثوٌؽۇْ ،ثبالؼەرىە ٍەرّىگەْ وىچىه ثبٌىٕي ئۇٔىڭؽب ھەِّە
رەضەپزىٓ ِۇٔ بؼىپ وېٍىسىؽبْ ثىطى ثىٍەْ ئۆٍٍۀسۈضۈـي ،لەضظ ثېطىفي ۋە لەضظ ئېٍىفي وۈچىە
ئىگە ثوٌىسۇ .چۈٔىيِ ،ەؼذ ثوٌۇپ لبٌؽبْ ئبزەَ ِەؼذ ھبٌىزىسىّۇ ئەلٍىسىٓ ئبٍطىٍىپ
وەرّەٍسۇ .ئۇٔىڭسا ٍۈظ ثېطىسىؽبْ ئىؿ پەلەد ئۆظ ئىرزىَبضٌىمي ثىٍەْ ِەؼذ لىٍىسىؽبْ ثىطەض
ٔەضؼىٕي ئىچىؿ ئبضلى ٍىك ئۆظىسىىي لبضـي رەضەپٕىڭ ؼۆظىٕي چۈـۈٔۈؾ لبثىٍىَىزىٕي
ٍولۇرۇـزۇضٌ .ېىىٓ ئۇ ،گۇٔبھىبض ثوٌىسۇ ۋە ئۇٔىڭؽب ِەؼذ چېؽىسا لبظا ثوٌۇپ وەرىەْ
ئىجبزەرٍەضٔىڭ لبظاؼىٕي لىٍىؿ الظىُ ثوٌىسۇِ .ەؼذ ئبزەِٕىڭ ِەؼزٍىه ھبٌىزىسە رۇضۇپ ئېَزمبْ
ئىؽالِي ،ذۇززى ِەعجۇضىٌ ھبٌسا ئ ىؽالَ ئېَزمبْ ئبزەِٕىڭىىگە ئوذفبؾ ،روؼطا ثوٌىسۇ .ئەِّب
ئۇٔىڭ ئىؽالِسىٓ ٍېٕىۋېٍىفي روؼطا ئەِەغٍ .ۀي وۈچىە ئىگە ئەِەغ .ئىّبِالض ،ھبضالٕي
ِەعجۇضٌىٕىؿ ئبؼزىسا ٍبوي ئۇٔي ئىچىفىە ِەعجۇض ثوٌۇپ لېٍىپ ئىچىپ ِەؼذ ثوٌۇپ لېٍىپ
ئبٍبٌىٕي ربالق لىٍىۋارمبْ ئبزەِٕىڭ ئبٍبٌىٕىڭ ربالق ثوٌۇپ وېزىؿٍ ،بوي ربالق ثوٌۇپ وەرّەؼٍىىي
ھەلمىسە ئىرزىالپ لىٍىفىپ لبٌسى .ثۇ ھەلزە ئەڭ روؼطا ،زەپ لبضاٌؽبْ ضىۋاٍەد ثوٌؽب ،ئۇ
ئبزەِٕىڭ ئبٍبٌىٕىڭ ربالق ثوٌۇپ وەرّەؼٍىىىسۇض.
- 2361عۇئبي :ثۇالڭچىٍىك لىٍىؼ دېگۀٕىڭ ئۇلۇِي
ثۇالڭچىٍىك لىٍىفزىٓ وىفىٍە ض ئۆرىسىؽبْ ٍوٌٕي روؼوپ ربوي ئۇالض ِبي ِۈٌۈوٕي ثەضِىگىچە
ئۇالضٔي ئو ٍوٌسىٓ ئۆرىۈظِەؼٍىه ،زېگۀٍىه ثوٌىسۇ .ثۇالڭچىٍىك چوڭ ئوؼطىٍىك لىٍىؿ زەپّۇ
ئبرىٍىسۇ .چۈٔىي ،ئوؼطىٍىك ثىع ٍۇلىطىسا ثبٍبْ لىٍىپ ئۆرىىٕىّىعزەن ثىط ٔەضؼىٕي ٍوـۇضۇْ
ھبٌسا ٔبھەق ئېٍىۋېٍىفزۇض .ئەِّب ثۇالڭچىٍىك لىٍىؿ ثوٌؽب ،لوضاي ٍبضاق ثىٍەْ ٍبوي ئۇٔىڭؽىع
ئبـىبضا ھبٌەرزە ثەظىسە وېچىسە ،ثەظىسە وۈٔسۈظزە ثوٌىسۇ .ثۇالڭچىٍىمٕىڭ ظىَىٕي ئوؼطىٍىمٕىڭ
ظىَىٕىؽب لبضىؽبٔسا ئېؽىطزۇض .ثۇالڭچىٍىك لىٍىسىؽبْ ئبزەٍِەضٔىڭ ثىط گوضۇپ وىفىٍەض ثوٌۇـي
ـەضد ئەِەغِ .ەٍٍي ئەض ثوٌؽۇِْ ،ەٍٍي ئبٍبي ثوٌؽۇْ ،لوٌىسا وىفىٍەضگە رەھسىس ؼبالٌىؽۇزەن
وۈچ لۇۋۋەد ثبض ثىط ئبزەِّۇ ثۇالڭچىٍىك لىٍىفي ۋە ثۇالڭچي ھېؽبثٍىٕىفي ِۇِىىٓ.
- 2362عۇئبي :ثۇالڭچىٍىمٕىڭ ؽەسجٍىشى
ثۇالڭچىٍىك لىٍىسىؽبْ ئبزەِسە رۆۋۀسىىي ـەضرٍەضٔىڭ رېپىٍىفي الظىُ.
 .1ثۇالڭچىٕىڭ لوٌىسا وىفىٍەضگە رەھسىس ؼبالٌىؽۇزەن وۈچ لۇۋۋەد ثبض ئبزەَ ثوٌۇـي الظىُ.
 .2ثۇالڭچي ،ثۇالڭچىٍىمٕي ئىؽالَ زۆٌىزىسە لىٍىفي الظىُ.
 .3ثۇالڭچي ۋە ِبي ِۈٌىي ثۇالپ وېزىٍگەْ رەضەپِ ،ۇؼۇٌّبْ ثوٌؽبٍٔىك ٍبوي وبپىط
ثوٌؽىّۇ ثىط ثىطىگە چېمىٍىفّبؼٍىممب رۈظۈـىەْ وېٍىفىّ ٕىڭ ؼەۋەثي ثىٍەْ لبٍٔىطىؽب ۋە ِبي

649

www.uyghurmuslim.com www.fb.com/uighurawazi uighurawazi@yahoo.com
ِۈٌىىگە ظىَبْ ٍەرىۈظۈؾ چەوٍۀگەْ وىفىٍەضزىٓ ثوٌۇـي الظىُ.
 .4ثۇالڭچي ئەلٍي ھۇـي عبٍىسا ،ثبالؼەرىە ٍەرىەْ ۋە ؼۆظ لىالالٍسىؽبْ ئبزەَ ثوٌۇـي
الظىُ.
 .5ثۇالڭچىٍىك لىٍؽبْ ئبزەَِ ،بي ِۈٌىي ثۇالپ وېزىٍگەْ وىفي ثىٍەْ ئۇضۇغ رۇؼمبٔچىٍىمي
ٍبوي ٍېمىٕچىٍىمي ثبض ئبزەَ ثوٌّبً ٍبد ئبزەَ ثوٌۇـي الظىُ.
 .6ثۇالڭچىالض ثىط گۇضۇپ ئبزەَ ثوٌؽبْ ثوٌؽب ،ثۇالٔؽبْ ٔەضؼە ئەگەض ئۇالضؼب رەلؽىُ لىٍىٕؽبْ
ۋالزىسا ،ئۇالضٔىڭ ھەض ثىطىٕىڭ ٔېؽىۋىؽي ئوؼطىٍىمٕىڭ ٔىؽبثىؽب ٍېزىفيٍ ،بوي ئۇٔىڭسىٓ ئبضرۇق
ثوٌۇـي الظىُ.
ثۇالڭچىالض رەۋثە لىٍىفزىٓ ثۇضۇْ رۇرۇٌۇـي الظىُ.
.7
- 2363عۇئبي :ثۇالڭچىٍىك لىٍغبْ ئبدەِگە ثېشىٍىذىغبْ جبصأىڭ ٍوٌغب لوٍۇٌىؾىٕىڭ
ثبٍبٔي
ئبٌالھ ربئبال ثۇ عبظأي ٍوٌؽب لوٍۇپ ِۇٔساق زېسى :اﷲ ۋە ئۇٔىڭ ضەؼۇٌي ثىٍەْ ئۇضۇؾ
لىٍىسىؽبٔالضٔىڭٍ ،ەض ٍۈظىسە ثۇظؼۇٔچىٍىك لىٍىسىؽبٔالضٔىڭ عبظاؼي ـۇوي ،ئۇالض ئۆٌزۈضۈٌۈـي
ٍبوي زاضؼب ئېؽىٍىفي ٍبوي ئوڭ لوٌٍىطى ۋە ؼوي پۇرٍىطى وېؽىٍىفي ٍبوي ؼۈضگۈْ لىٍىٕىفي
وېطەن .ثۇ (ٍۀي عبظا) ئۇالض ئۈچۈْ ثۇ زۇَٔبزا ضەؼۋاٌىك (ئېٍىپ وەٌگۈچىسۇض) ،ئبذىطەرزە ئۇالض
چوڭ ئبظاثمب زۇچبض ثوٌىسۇ [ .]33ؼىٍەض رۇرۇ ۋېٍىفزىٓ ئىٍگىطى رەۋثە لىٍؽبٔالض ثۇٔىڭسىٓ
ِۇؼزەؼٕب ،ثىٍىڭالضوي ،اﷲ ِەؼپىطەد لىٍؽۇچىسۇضٔ ،بھبٍىزي ِېھطىجبٔسۇض (ِبئىسە)34- 33-
- 2364عۇئبي :جبصأىڭ ِىمذاسىٕىڭ ۋە ئۇٔىڭ لبٔذاق ئىجشا لىٍىٕىذىغبٍٔىمىٕىڭ ثبٍبٔي
ثۇالڭچىٍىك لىٍؽبْ ئبزەِٕىڭ ئۆرىۈظگەْ عىٕبٍىزىگە لبضىز ب ئبٍەرزە ثبٍبْ لىٍىٕؽبْ عبظاالض
رۆۋۀسىىىسەن رۆد ذىً ھبٌەرزە ئىغطا لىٍىٕىسۇ.
 .1وىفىٍەضٔىڭ ٍوٌىٕي روؼۇپ ثۇالڭچىٍىك لىٍّبلچي ثوٌؽبْ ئبزەَ ئۇالضزىٓ ثىط ٔەضؼە
ئېٍىفزىٓ ۋە ثىطەض ئبزەِٕي ئۆٌزۈضۋېزىفزىٓ ثۇضۇْ رۇرۇٌؽب ،ئۇ ھەرزب رەۋثە لىٍؽبٔؽب لەزەض رۈضِىگە
ؼوالپ لوٍۇٌىسۇ.
 .2ئەگەض ثۇالڭچىٍىك لىٍؽبٔالض وىفىٍەضٔىڭ ِبي ِۈٌىىٕي ئبٌؽبْ ۋە ثۇالٔؽبْ ٔەضؼە ،ئەگەض
ئۇالضؼب رەلؽىُ لىٍىٕؽبْ ۋالزىسا ،ئۇالضٔىڭ ھەض ثىطىٕىڭ ٔېؽىۋىؽي ئوؼطىٍىمٕىڭ ٔىؽبثىؽب ٍەرىەْ
ثوٌؽب ،ثۇ ھبٌسا ئەگەض ئۇالض رۆد ئەظاٌىطى ؼبق ؼبالِەد وىفىٍەض ثوٌؽب ،ئۇالضٔىڭ ئوڭ لوٌٍىطى ۋە
ؼوي پۇرٍىطى وېؽىٍىسۇ .ئەگەض ئۇالضٔىڭ ئىچىسىٓ ؼوي لوٌي رۆرّبٍسىؽبٔالض ثوٌؽب ،ئۇالضٔىڭ
ھەرزب ئىىىىال لوٌىسىٓ ئبٍطىٍىپ لبٌّبؼٍىمي ئۈچۈْ ئۇالضٔىڭ ئوڭ لوٌٍىطى وېؽىٍّەٍسۇ.
 .3ئەگەض ثۇالڭچىٍىك لىٍؽبْ ئبزەَ ثىط وىفىٕىڭ ئبٌسىٕي روؼۇپ ئۇٔي ئۆٌزۈضۋەرىەْ ،ئەِّب
ئۇٔىڭ ِبي ِۈٌىىٕي ئبٌّىؽبْ ثوٌؽب ،ئۇ ئبزەَ لىؽبغ ئېٍىؿ ٍۈظىؽىسىٓ ئەِەغ ئۇٔىڭؽب عبظا
ثېطىؿ ٍۈظىؽىسىٓ ئۆٌزۈضۈٌىسۇ .ـۇٔىڭ ئۈچۈْ ئۆٌزۈضۈٌگەْ ئبزەِٕىڭ ئىگە چبلىٍىطى ئۇ ئبزەِٕي
وەچۈضۋىزەٌّەٍسۇ .ئەِّب لىؽبؼزب ئۆٌزۈضۈٌگەْ ئبزەِٕىڭ ئىگە چبلىٍىطى لبرىٍٕي وەچۈضۋىزەٌەٍسۇ .
ثۇالڭچي ئۇ ئبزەِٕي ِەٍٍي لېٍىچ ثىٍەْ ِەٍٍي ربؾ ثىٍەْ ئۇضۇپ ئۆٌزۈضۋەرؽۇِْ ،ەٍٍي ھبؼب
ثىٍەْ ئۇضۇپ ئۆٌزۈضۋەرؽۇْ ،ثۇالڭچي ۋە ئۇٔىڭ ئۇ ئبزەِٕي ئۆٌزۈضۈـي ئۈچۈْ ئۇٔىڭؽب
ٍبضزەٍِىفىپ ثەضگەْ وىفي ئۆٌزۈضۈٌىسۇ .
 .4ئەگەض ثۇالڭچىالض وىفىٍەضٔي ئۆٌزۈضگە ْ ۋە ئۇالضٔىڭ ِبي ِۈٌىىٕي ئبٌؽبْ ثوٌؽب،
ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ثبـٍىمي ذبٌىؽب ،ئۇالضٔىڭ ئوڭ لوٌٍىطى ۋە ؼوي پۇرٍىطىٕي وېؽىسۇ ،ئۇالضٔي
ئۆٌزۈضىسۇ ۋە ئبٔسىٓ ئۇالضٔي زاضؼب ئبؼىسۇٍ ،بوي ذبٌىؽب ئۇالضٔي ئۆٌزۈضىسۇ ،ذبٌىؽب ئۇالضٔي زاضؼب
ئبؼىسۇ.
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- 2365عۇئبي :ئوخؾبػ جبصا ثىٍەْ جبصاالؽٕىڭ ثبٍبٔي
عبظأي الظىُ لىٍّبٍسىؽبْ ثىطەض ظىَبٔىەـٍىىىە ئۇچطىؽبْ ئبزەِٕىڭ ،ئۇٔىڭؽب ظىَبٔىەـٍىه
لىٍؽبْ وىفىگە ئوذفبؾ ظىَبٔىەـٍىه ثىٍەْ لبضـىٍىك ثېطىفي روؼطىسۇض .ثۇٔساق لىٍىؿ ئۈچۈْ
ئۇ ظىَبٔىەـٍىىٕىڭ لۇي ھەلمي ثوٌۇـي ـەضرزۇضِ .ەؼىٍەْ :ثىط ئبزەَ ثىط وىفىگە «ھەً ٔىغىػ!»
زېگەْ ثوٌؽب ،ئۇ وىفىٕىڭ ئۇ ئبزەِگە «ٔىغىػ ؼۀؽەْ» زەپ لبضـىٍىك ثېطىفي روؼطىسۇض .
چۈٔىي ،ئبٌالھ ربئبال ـۇٔساق لىٍىفمب ضۇذؽەد لىٍىپ ِۇٔساق زېسى :ثىط ٍبِبٍٔىمٕىڭ عبظاؼي
ـۇٔىڭؽب ئوذفبؾ ثىط ٍبِبٍٔىمزۇض (ٍۀي ؼبڭب ثىط وىفي لبٔچىٍىه چېمىٍؽب ،ـۇٔچىٍىه
چېمىٍّبً ئبـۇضۇۋەرؽەڭ ثوٌّبٍسۇ) ،وىّىي (ئىٕزىمبَ ئېٍىفمب لبزىط رۇضۇلٍۇق) ئەپۇ لىٍؽب ۋە
(ئۆظى ثىٍەْ ٍبِبٍٔىك لىٍؽۇچىٕىڭ ئبضىؽىٕي) رۈظىؽە ،ئۇٔىڭ ئەعطىٕي اﷲ ثېطىسۇ ،اﷲ
ھەلىمەرەْ ظۇٌۇَ لىٍؽۇچىالضٔي زوؼذ رۇرّبٍسۇ [ .]40ظۇٌۇِؽب ئۇچطىؽۇچي ئبزەَ ئىٕزىمبِٕي ئبٌؽب
ئۇٔي ئەٍىجٍەـىە ثوٌّبٍسۇ [ .] 41ئەٍىجٍىٕىسىؽبٔالض پەلەد وىفىٍەضگە ظۇٌۇَ لىٍىسىؽبْ ،ظېّىٕسا
ٔبھەق ضەۋىفزە پىزٕە ـ پبؼبد رېطىَسىؽبْ ئبزەٍِەضزۇض ،ئۀە ـۇالض لبرزىك ئبظاثمب زۇچبض ثوٌىسۇ
[ .] 42وىّىي (ئەظىَەرىە) ؼەۋض لىٍؽب( ،اﷲ ٔىڭ ضاظىٍىمي ئۈچۈْ) ئىٕزىمبَ ئبٌّىؽب ،ثۇ ئەٌۋەرزە
ِەضؼۇپ ئىفالضزىٕسۇض (ؼۇضە ـۇضا )43-40
ِبٔب ثۇ ئبٍەرٍەض ثىطەض ظىَبٔىەـٍىىىە ئۇچطىؽبْ ئبزەِٕىڭ ،ئۇٔىڭؽب ظىَبٔىەـٍىه لىٍؽبْ
وىفىگە ئوذفبؾ ظىَبٔىەـٍىه ثىٍەْ لبضـىٍىك ثېطىفىٕىڭ روؼطا ثوٌىسىؽبٍٔىمىٕي ،ئەِّب ئۇٔي
وەچۈضۋېزىفٕىڭ رېرىّۇ ٍبذفي ئىىۀٍىىىٕي ثبٍبْ لىٍىسۇ .ئبٌالھ ربئبال ثۇ ھەلزە ٍۀە ِۇٔساق
زېسى :ئەگەض (ئۆظۈڭالضؼب ٍەرىەْ ظىَبْ ـ ظەذّەد ئۈچۈْ) ئىٕزىمبَ ئبٌّبلچي ثوٌؽبڭالض،
ئۆظۈڭالضؼب ٍەرىەْ ظىَبْ ـ ظەذّەد لبٔچىٍىه ثوٌؽب ،ـۇٔچىٍىه ئىٕزىمبَ ئېٍىڭالض (ٍۀي
ئبـۇضۇۋەرّەڭالض) ،ئەگەض ؼەۋض لىٍؽبڭالض (ٍۀي ئىٕزىمبَ ئبٌّبً وەچۈضؼەڭالض) ،ثۇ ؼەۋض
لىٍؽۇچىالض (ٍۀي وەچۈضگۈچىٍەض) ئۈچۈْ (ئەٌۋەرزە) ٍبذفىسۇض (ؼۈضە ٔەھىً )126-
- 2366عۇئبي :ئەدەپٍەػ ٍۈصىغىذىٓ ثېشىٍىذىغبْ جبصأي ثېشىؾٕىڭ ثبٍبٔي
 .1ثىط ِۇؼۇٌّبٕٔي «ھەً وبپىط!» زەپ رىٍٍىؽبْ ئبزەِگە ئەزەپٍەؾ ٍۈظىؽىسىٓ ثېطىٍىسىؽبْ
عبظا ثېطىٍىسۇِ .ۇؼۇٌّبٕٔي وبپىط زەپ ئېزىمبز لىٍىپ رۇضۇپ ئۇٔىڭؽب ھەً وبپىط! زېگەْ ئبزەَ
وبپىط ھېؽبثٍىٕىسۇ .ئەِّب ئۇٔي وبپىط زەپ ئېزىمبز لىٍّىؽبْ ئبزەَ وبپىط ھېؽبثالّٔبٍسۇ .ئەگەض ئۇ
ِۇؼۇٌّبْ ئۆظىٕي ھەً وبپىط! زەپ رىٍٍىؽبْ ئبزەِگە«ذوؾ زەپ عبۋاة» ثەضگەْ ثوٌؽب ،ئۇ
ِۇؼۇٌّبْ زۇَٔبزىىي ھۆوۈِسە وبپىط ثوٌۇپ وېزىسۇ .چۈٔىي ،ئۇٔىڭ ذوؾ زەپ عبۋاة ثېطىفي
ئۆظىٕىڭ وبپىط ئىىۀٍىىىٕي ئىمطاض لىٍؽبٍٔىك ھېؽبثٍىٕىسۇ .ئۇ ئۆظىٕىڭ وبپىط ثوٌؽبٍٔىمىؽب ضاظى
ثوٌؽبٍٔىمي ئۈچۈْ عبظاٌىٕىسۇٌ .ېىىٓ ئۇ ِۇؼۇٌّبْ ئۇ عبۋاثٕي ـۇٔساق عبۋاة ثېطىفىە ِەعجۇض
ثوٌۇپ لبٌؽبٍٔىك ؼەۋەثي ثىٍەْ ثەضگەْ ثوٌؽب ،ثۇ ھبٌسا ئۇ عبظاالٔسۇضۇٌّبٍسۇ.
 .2ئەگەض ثىط ئبزەَ ثىط وىفىٕي « ھەً ٔىغىػ! ٍبوي ھەً ئوؼطى! ٍبوي ھەً ثۇظۇق! ٍبوي
ھەً لوؾ عىٕؽٍىك! ھەً ذبئىٓ! ٍبوي ھەِّە ٔەضؼىٕي ھبالي زەپ لبضاٍسىؽبْ ئبزەَ! ٍبوي ھەً
ھبوىّٕي وىفىٍەضگە ظۇٌۇَ لىٍىفمب ئۈٔسەٍسىؽبْ ئبزەَ! ٍبوي ھەً ثەچچىۋاظ! ٍبوي ھەً زىٕؽىع!
ٍبوي ھەً ضاـىعىٌ! ٍبوي ھەً ثىسئەرروض! ٍبوي ھەً ٍەھۇزىٌ! ٍبوي ھەً ذىطىؽزىَبْ! ٍبوي ھەً
ذىطىؽزىَبٕٔىڭ ثبٌىؽي! ٍبوي ھەً ثۇالڭچي !» زەپ چبلىطؼبْ ۋە ئۇ وىفي ئۇٔساق ئبزەَ ثوٌّىؽبْ
ثوٌؽب ،ثۇ ھبٌسا ئۇٔساق زېگۈچىگە ئەزەپٍەؾ ٍۈظىؽىسىٓ ثېطىٍىسىؽبْ عبظا ثېطىٍىسۇ .ئەگەض ئۇ
وىفي ـۇٔساق ئبزەَ ثوٌؽب ،ثۇ ھبٌسا ئۇٔساق زېگۈچىگە ئەزەپٍەؾ ٍۈظىؽىسىٓ ثېطىٍىسىؽبْ عبظا
ثېطىٍّەٍسۇ .ـۇٔىڭسەن ٍۀە ئەگەض ثىط ئبزەَ ثىط وىفىٕي «ھەً زۆٍۈظ! ٍبوي ھبضالىەؾ! ٍبوي
عبظأىروض! ٍبوي ھەً ثۇظۇق ذورۇٕٔىڭ ثبٌىؽي!» زەپ چبلىطؼبْ ٍبوي ؼەْ ثۇالڭچىالضٔىڭٍ ،بوي
ظىٕبذوضالضٔىڭ ئوضىؽىؽەْ ،زەپ رىٍٍىؽبْ ثوٌؽب ،ثۇ ھبٌسىّۇ ئۇٔساق زېگۈچىگە ئەزەپٍەؾ
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ٍۈظىؽىسىٓ ثېطىٍىسىؽبْ عبظا ثېطىٍىسۇ.
 .3ئەگەض ثىط ئبزەَ ثىط وىفىٕي «ھەً ئىفەن! ٍبوي ھەً روڭؽۇظ! ٍبوي ھەً ئىذ! ٍبوي ھەً
رىىە! ٍبوي ھەً ِبٍّۇْ! ٍبوي ھەً ئۆوۈظ! ٍبوي ھەً وبال! ٍبوي ھەً ٍىالْ!» زەپ چبلىطؼبْ،
ٍبوي رىٍٍىؽبْ ثوٌؽب ،ثۇ ھبٌسا ئۇ ئبزەِگە ئەزەپٍەؾ ٍۈظىؽىسىٓ ثېطىٍىسىؽبْ عبظا ثېطىٍّەٍسۇ.
چۈٔىي ،ئۇ ئبزەَ ئۇ وىفىٕي ِەظوۇض ؼ ۆظٌەض ثىٍەْ چبلىطىؿ ئبضلىٍىك ئۆظىٕىڭ ٍبٌؽبٔچي
ئىىۀٍىىىٕي ئبـىبضىٍىسى .ثۇ ِەؼىٍىسىىي ئەؼٍي لبئىسە ثوٌؽب ِۇٔسالزۇض ،ھەض لبٔساق رىٍالـٕىڭ
ظىَىٕي رىٍٍىؽبْ ئبزەِگە لبٍزؽب ،ثۇ ھبٌسا رىٍٍىؽبْ ئبزەِگە ئەزەپٍەؾ ٍۈظىؽىسىٓ ثېطىٍىسىؽبْ
عبظا ثېطىٍّەٍسۇ .ئەِّب ئۇ رىٍٕى ڭ ظىَىٕي ئەگەض رىٍالٔؽبْ وىفىگە لبٍزؽب ،ثۇ ھبٌسا ئۇٔي رىٍٍىؽبْ
ئبزەِگە ئەزەپٍەؾ ٍۈظىؽىسىٓ ثېطىٍىسىؽبْ عبظا ثېطىٍىسۇِ .ەظوۇض ؼۆظٌەض ثىٍەْ ثىط ئبزەِٕي
رىٍالـزب ئۇٔىڭ ظىَىٕي رىٍالٔؽۇچىؽب ئەِەغ رىٍٍىؽۇچىؽب لبٍزىسۇ .ـۇڭب ِەظوۇض ؼۆظٌەض ثىٍەْ ثىط
وىفىٕي رىٍٍىؽبْ ئبزەِگە ئەزەپٍەؾ ٍۈظىؽىسىٓ ثېطىٍىسىؽبْ عبظا ثېطىٍّەٍسۇ .چۈٔىي ،ئۇ ئبزەَ
ئۇ وىفىٕي ِەظوۇض ؼۆظٌەض ثىٍەْ رىٍالؾ ئبضلىٍىك ئۆظىٕىڭ ٍبٌؽبٔچىٍىمىٕي ئبـىبضىٍىؽبْ
ھېؽبثٍىٕىسۇ.
 .4ئەگەض ثىط وىفىٕي «ھەً ھبضاِروضٔىڭ ثبٌىؽي!» زەپ رىٍٍىؽبْ ئبزەِگە ئەزەپٍەؾ
ٍۈظىؽىسىٓ ثېطىٍىسىؽبْ عبظا ثېطىٍىسۇ .ثۇ ِەؼىٍىسىىي لبئىسە ِۇٔسالزۇض ،ثىط ئبزەَ ثىط وىفىٕي،
ئۆظ ئىرزىَبضٌىمي ثىٍەْ لىٍىٕىسىؽبْ ،ـەضىئەرزە ھبضاَ ثوٌؽبْ ۋە ئۆضپ ئبزەرزە ئەٍىت ؼبٔىٍىسىؽبْ
ثىطەض ئىفمب ٔىؽجەد ثەضؼە ،ئۇ ئبزەِگە ئەزەپٍەؾ ٍۈظىؽىسىٓ ثېطىٍىسىؽبْ عبظا ثېطىٍىسۇ .ئەِّب
ئۇ ئىؿ ئۇٔساق ثوٌّىؽب ،ئۇ ئبزەِگە ئەزەپٍەؾ ٍۈظىؽىسىٓ ثېطىٍىسىؽبْ عبظا ثېطىٍّەٍسۇ.
 .5ئەگەض ثىط ئبزەَ ثىط وىفىٕي ئەزەپٍەؾ ٍۈظىؽىسىٓ ثېطىٍىسىؽبْ عبظأي الظىُ لىٍىسىؽبْ
ذىٍّۇ ذىً ؼۆظٌەض ثىٍەْ رىٍٍىؽبْ ثوٌؽب ،ئۇ رىً ؼۆظٌىطىٕىڭ ھەض ثىطى ئۈچۈْ ئۇ ئبزەِگە
ئەزەپٍەؾ ٍۈظىؽىسىٓ ثېطىٍىسىؽبْ عبظا ثېطىٍىسۇ .ئۇ ؼۆظٌەضٔىڭ ھەِّىؽي ئۈچۈْ ثىطال عبظا
ثېطىٍّەٍسۇ .چۈٔىي ،ثۀسىٍەضٔىڭ ھەق ھولۇلٍىطى ثىط ثىطىگە وىطىپ وەرّەٍسۇ.
 .6ئەگەض ثىط وىفىٕي رىٍٍىؽبْ ئبزەَ ئۆظىٕىڭ ئۇ وىفىٕي رىٍٍىؽبٍٔىمىٕي ئىٕىبض لىٍؽب ،ئۇ
ئبزەَ لەؼەَ لىٍىفمب ثۇٍطۇٌىسۇ .ئەگەض ئۇ ئبزەَ لەؼەَ لىٍىفزىٓ ثبؾ ربضرؽب ،ئۇٔىڭؽب ئەزەپٍەؾ
ٍۈظىؽىسىٓ ثېطىٍىسىؽبْ عبظأي ثېطىفىە ھۆوۈَ لىٍىٕىسۇ .ئۇ ئبزەَ لەؼەَ لىٍؽبْ ۋالزىسا،
ئبٌالھٕىڭ ٔبِي ثىٍەْ لەؼەَ لىٍىّۀىيِ ،ەْ ئۇٔي ھەً پبؼىك! زېّىسىُ ،زەپ لەؼەَ لىٍّبؼزىٓ
ئەوؽىچە ئبٌالھٕىڭ ٔبِي ثىٍەْ لەؼەَ لىٍىّۀىيِ ،ېٕىڭ ئۈؼزۈِسە ئۇٔىڭ ئۇ زەۋا لىٍىۋارمبْ ئۇ
ھەلمي ٍوق ،زەپ زەٍسۇ .چۈٔىي ،ئۇ ئبزەَ ئۇ وىفىٕي رىٍٍىؽبْ ۋالىززب ،ئۇ وىفىّۇ ئۇٔىڭؽب
ئوذفبؾ رىً ثىٍەْ ضەززىَە ثەضگەْ ٍبوي ئۇ ئبزەِٕي وەچۈضۋەرىەْ ٍبوي ئۇ وىفي ئەِەٌىَەرزە
پبؼىك ثوٌۇـي ۋە ئۇٔي پبؼىك ،زەپ رىٍٍىؽبْ ئبزەِٕىڭ ئۇٔىڭ پبؼىك ئىىۀٍىىىٕي ئىؽپبرالٍسىؽبْ
لوٌىسا پبوىذ ثوٌّبؼٍىمي ئېھزىّبٌىّۇ ثبضزۇض .ثۇ ئەھۋاٌالضٔىڭ ھەِّىؽىسە رىٍالٔؽبْ وىفىٕىڭ ئۇ
ئبزەِگە زەۋا لىٍؽبْ ئەزەپٍەؾ ٍۈظىؽىسىٓ ثېطىٍىسىؽبْ عبظأي ثېطىفٕي رەٌەپ لىٍؿ ھەلمي
ٍوق.
ٍ .7بد ئبٍبٌٕي ؼۆٍگۀگە ۋە پبؼىمالضٔىڭ ؼوضۇٍٔىطىؽب وەٌگۀگە ئوذفبؾ عىٕبٍەرٍەض
ئۈچۈْ ئىغطا لىٍىٕىسىؽبْ ئەزەپٍەؾ ٍۈظىؽىسىٓ ثېطىٍىسىؽبْ عبظازا ،پەلەد ئبٌالھ ربئبالٔىڭ ھەق
ھولۇلي ئېزىجبضؼب ئېٍىٕىسۇ .ـۇڭب لبضـي رەضەپٕىڭ ثۇ عبظأي وەچۈضۋېزىؿ ھەلمي ٍوقٌ .ې ىىٓ،
ـۇ ئىفٕي لىٍؽبْ ئبزەَ ئۇٔىڭؽب عبظا ثېطىٍّىؽىّۇ ـۇ ئىفٕي رەوطاض لىٍّبٍسىؽبٔسەن رۇضؼب ،ئۇٔي
وەچۈضۋېزىؿ ھبوىّٕىڭ وۆظ لبضىفىؽب ربپفۇضۇٌىسۇ.
 .8ئەگەض ثىط ِۇؼۇٌّبْ ئىؽالَ زۆٌىزي ثىٍەْ وېٍىفىُ رۈظۈپ ئىؽالَ زۆٌىزىسە ٍبـبٍسىؽبْ
وبپىطٔي رىٍٍىؽبْ ثوٌؽب ،ئۇ ِۇؼۇٌّبٔ ؽب ئەزەپٍەؾ ٍۈظىؽىسىٓ ثېطىٍىسىؽبْ عبظا ثېطىٍىسۇ.
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چۈٔىي ،ئۇ ِۇؼۇٌّبْ ئۇ وبپىطٔي رىٍالؾ ئبضلىٍىك ٍبِبْ ئىفٕي لىٍؽبْ ھېؽبثٍىٕىسۇ .ئەگەض ثىط
ئبزەَ ٍەھۇزىَؽب ٍبوي ئورپەضەؼىە «ھەً وبپىط!» زېگەْ ۋە ثۇ ؼۆظ ئۇٔىڭؽب ئېؽىط وەٌگەْ ثوٌؽب ،ثۇ
ھبٌسا ئۇ ئبزەَ گۇٔبھىبض ثوٌىسۇ .ئۇ ئبزەَ ٍبِبْ ئىؿ لىٍؽبٍٔىمي ئۈچۈْ ئۇ ئبزەِگە ئەزەپٍەؾ
ٍۈظىؽىسىٓ ثېطىٍىسىؽبْ عبظا ثېطىٍىسۇ ،زېّەوزۇض.
 .9ئەگەض ثىط ئبٍبي ـەضىئەد رەٌەپ لىٍؽبْ ـەوىٍسە وىَىٕىفىە لبزىط رۇضۇپ ئۇٔساق
وىَىّٕىگەْ ثوٌؽب ،ئۇ ئبٍبٌٕىڭ ئېطىٕىڭ ئۇ ئبٍبٌؽب ئەزەپٍەؾ ٍۈظىؽىسىٓ ثېطىٍىسىؽبْ عبظا ئىغطا
لىٍىؿ ھەلمي ثبض .ئەِّب ئۇ ئبٍبي وېؽەٌٍىه ٍبوي ھەعگە ئىھطاَ ثبؼٍىؽبٍٔىك ٍبوي ئىّىبٔىَىزىٕىڭ
ٍولٍۇلي ؼەۋەثي ثىٍەْ ـەضىئەد ئۇٔىڭسىٓ رەٌەپ لىٍؽبْ ـەوىٍسە وىَىّٕىگەْ ثوٌؽب ،ثۇ ھبٌسا
ئەضٔىڭ ئۇ ئبٍبٌؽب ئەزەپٍەؾ ٍۈظىؽىسىٓ ثېطىٍىسىؽبْ عبظأي ئىغطا لىٍىؿ ھەلمي ٍوق .ـۇٔىڭسەن
ٍۀە ئەگەض ثىط ئەض ئبٍبٌىٕي وىَىُ وىچەوٕي ئەضٌەضگە ئوذفبؾ وىَىفىە ٍبوي ٍىڭٕە چەوزۈضۈـىە
ثۇٍطىؽبْ ۋە ئبٍبي ئۇٔىڭ زېگۀٍىطىٕي لىٍّىؽبْ ثوٌؽب ،ثۇ ھبٌسىّۇ ئەضٔىڭ ئۇٔىڭؽب ئەزەپٍەؾ
ٍۈظىؽىسىٓ ثېطىٍىسىؽبْ عبظأي ئىغطا لىٍىؿ ھەلمي ٍوق .چۈٔىي ،ثۇالض ـەضىئەد ئبٍبٌالضزىٓ
رەٌەپ لىٍؽبْ ئىفالضٔىڭ لبربضىسىٓ ئەِەؼزۇض.
 .10ئەض ،ئەضٔىڭ ضۇذؽىزىؽىع ئۆٍسىٓ ئوضۇٔؽىع ؼەۋەة ثىٍەْ چىممبْ ئبٍبٌىؽب ئەزەپٍەؾ
ٍۈظىؽىسىٓ ثېطىٍىسىؽبْ عبظأي ئىغطا لىٍىسۇ .ئەگەض ئۇٔىڭ ئۆٍسىٓ چىمىفزىىي ؼەۋەة
ئوضۇٍٔۇق ۋە روؼطا ثوٌؽب ،ئبٍبٌٕىڭ ئۆٍسىٓ ئەضٔىڭ ضۇذؽىزىؽىع چىمىؿ ھەلمي ثبض .ـۇٔىڭسەن
ٍۀە ئەگەض ئەض ئبٍبٌىٕي رۆـەوىە چبلىطؼبْ ،ئبٍبي ھەٍعزاض ئەِەغ ۋە پەضظ ضوظا رۇرۇۋارّبؼٍىك
رۇضۇپ رۆـەوىە ثېطـزىٓ ثبؾ ربضرمبْ ثوٌؽب ،ثۇ ھبٌسىّۇ ئەض ئۇ ئبٍبٌؽب ئەزەپٍەؾ ٍۈظىؽىسىٓ
ثېطىٍىسىؽبْ عبظأي ثېطىسۇ.
 .11ئەضٔىڭ ٔبِبظ ئولۇِبٍسىؽبْ ئبٍبٌىٕي ئۇضۇؾ ھەلمي ثبض .چۈٔىي ،ئەض ئبٍبٌىٕي ٔبِبظ ئولۇـمب
ثۇٍطۇـمب ثۇٍطۇٌؽبٔسۇض ۋە ثۇٔىڭسىٓ ھېؽبة ؼوضۇٌىسۇ .ئبٌالھ ربئبال ِۇٔساق زېسى( :ئي
ِۇھەِّەز!) ئبئىٍەڭسىىىٍەضٔي (ۋە ئۈِّىزىڭٕي) ٔبِبظؼب ثۇٍطۇؼىٓ ،ئۆظۈڭّۇ ئۇٔي ئبزا لىٍىفمب
چىساٍِىك ثوٌؽىٓ ،ؼۀسىٓ ثىع ضىعىك رەٌەپ لىٍّبٍّىع .ؼبڭب ثىع ضىعىك ثېطىّىعٍ ،بذفي ئبلىۋەد
پەلەد رەلۋازاضالضؼب ذبؼزۇض( .ؼۈضە ربھب)132-
ئەِط ئىجٕي ـۇئەٍت ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ چوڭ زازىؽىسىٓ ضىۋاٍەد لىٍىسۇوي ،پەٍؽەِجەض
ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :ثبٌىٍىطىڭالضٔي ٍەرزە ٍبـمب وىطگۀسۀ ،بِبظ ئولۇـمب
ثۇٍطۇڭالض ،ئوْ ٍبـمب وىطگۀسە ٔبِبظ ئولۇؼىٍي ئۇٔىّىؽب ئۇضۇڭالض ۋە ئۇالضٔىڭ ٍبرىسىؽبْ ئوضٔىٕي
ئبٍطىۋىزىڭالضض( .ئەثۇ زاۋۇز ،495رىطِىعى)417 :
 .12ئەگەض وىچىه ثبال ئبٌىُ ثىط وىفىٕي رىٍٍىؽب ،ئۇٔىڭؽب ئەزەپ ٍەؾ ٍۈظىؽىسىٓ ثېطىٍىسىؽبْ
عبظا ئىغطا لىٍىٕىسۇ.
 .13وىچىه ثبال ،ئەگەض ٔبِبظ ئولۇِىؽبٍ ،بوي ضوظا رۇرّىؽب ،ثبٌىٕىڭ زازىؽي ئۇٔي ئۇضىسۇ .ثۇ
ھبٌسا ئبٔىٕىڭّۇ ئۇضۇؾ ھولۇلي ثوٌىسۇ.
 .14ثىط زازىٕىڭ ،ثبٌىؽىٕىڭ لۇضئبْ ،ئەزەپ ئەذال ق ۋە ثىٍىٍّەضٔي ئۆگىٕىفىە ِەعجۇضالؾ
ھەلمي ثبض .چۈٔىي ،ثۇالضٔي ثبٌىؽب ئۆگىزىؿ ئبرب ئبٔىؽب پەضظزۇض.
 .15ئەگەض ثىط ئبٍبي ئېطىٕىڭ ئۆظىٕي لبرزىك ئۇضۇپ ثىطەض ئۇؼزىؽىٕىٕي ؼۇٔسۇضۋەرىۀٍىىىٕي
ٍبوي رىطىؽىٕي رىٍىۋەرىۀٍىىىٕي ٍبوي رېٕىٕي وۆوەضرىۋەرىۀٍىىىٕي زەۋا لىٍؽبْ ۋە ئەضٔىڭ ئۇٔي
ـۇٔساق ئۇضؼبٍٔىمي ئىؽپبرالٔؽبْ ثوٌؽب ،ئەضگە ئەزەپٍەؾ ٍۈظىؽىسىٓ ثېطىٍىسىؽبْ عبظا ثېطىٍىسۇ.
 .16ئەگەض ئۇؼزبظ وىچىه ثبٌىٕي لبرزىك ئۇضؼبْ ثوٌؽب ،ئۇؼزبظؼب ئەزەپٍەؾ ٍۈظىؽىسىٓ
ثېطىٍىسىؽبْ عبظا ثېطىٍىسۇ .ئەگەض ئۇ وىچىه ثبال ئۇؼزبظىٕىڭ ئۇضؼبٍٔىك ؼەۋەثي ثىٍەْ ئۆٌۈپ
لبٌؽبْ ثوٌؽب ،ئۇؼزبظ ئۇٔىڭ زىَىزىٕي رۆٌەٍسۇ.
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- 2367عۇئبي :لىغبط دېگەْ عۆصٔىڭ ئۇلۇِي
لىؽبغ زېگەْ ؼۆظٔىڭ ئۇلۇِي ِۀب عەھەرزىٓ ئوذفبـٍىك ۋە ثبضاۋەضٌىه ،زېگۀٍىه ثوٌىسۇ.
لىؽبغ زېگەْ ؼۆظٔىڭ ئۇلۇِي ئىؽزىالھ عەھەرزىٓ عىٕبٍەرچىٕي ،ئۇ ئۆرىۈظگەْ عىٕبٍەرٕىڭ
ئوذفىفي ثىٍەْ عبظاالؾ ،زېگۀٍىه ثوٌىسۇ .عىٕبٍەرچي زېگەْ ؼۆظ ِۀب عەھەرزىٓ ٍبِبْ ثىطەض
ئىفٕي لىٍؽبْ ئبزەِگە لوٍۇٌؽبْ ئىؽىّسۇض .ئۇ ؼۆظ ئىؽزىال ھ عەھەرزىٓ ِبي ِۈٌۈوىە ٍبوي عبٔؽب
ئۆرىۈظۈپ ؼېٍىٕؽبْ ثىط عىٕبٍەرٕىڭ ئىؽّىسۇض.
- 2368عۇئبي :لىغبعٕىڭ ٍوٌغب لوٍۇٌىؾىٕىڭ ثبٍبٔي
لىؽبغ لۇضئبْ وەضىُ ،ؼۈٕٔەد ۋە ئبٌىّالضٔىڭ ثىطٌىىي ئبضلىٍىك ٍوٌؽب لوٍۇٌسى .ئبٌالھ ربئبال
لىؽبؼٕي ٍوٌؽب لوٍۇپ ِۇٔساق زەٍسۇ :ئي ِۆِىٍٕەض! ئۆٌزۈضۈٌگۀٍەض ئۈچۈْ لىؽبغ ئېٍىؿ ؼىٍەضگە
پەضظ لىٍىٕسى ،ھۆض ئبزەَ ئۈچۈْ ھۆض ئبزەِسىٓ ،لۇي ئۈچۈْ لۇٌسىٓ ،ئبٍبي ئۈچۈْ ئبٍبٌسىٓ لىؽبغ
ئېٍىٕىسۇ .لبرىً ئۈ چۈْ (زىٕىٌ) لېطىٕسىفي رەضىپىسىٓ ثىطٔەضؼە وەچۈضۈَ لىٍىٕؽب (ٍۀي
ئۆٌزۈضۈٌگۈچىٕىڭ ئىگىؽي لبرىٍسىٓ زىَەد ئېٍىفمب ضاظى ثوٌۇپ لىؽبغ ئېٍىفزىٓ ۋاظ وەچؽە،
ئۇ ،عىٕبٍەرچىسىٓ زىَەرٕي) چىطاٍٍىمچە رەٌەپ لىٍىفي الظىُ( ،عىٕبٍەرچىّۇ زىَەرٕي)
ٍبذفىٍىمچە (ٍۀي وېچىىزۈضِەؼزىٓ ،وېّەٍزىۋەرّەؼزىٓ روٌۇق) ثېطىفي الظىُ .ثۇ (ھۆوۈَ)
پەضۋەضزىگبضىڭالض رەضىپىسىٓ (ؼىٍەضگە ثېطىٍگەْ) ٍېٕىىٍىزىفزۇض ۋە ضەھّەرزۇض .ـۇٔىڭسىٓ وېَىٓ
(ٍۀي زىَەرٕي لوثۇي لىٍؽبٔسىٓ وېَىٓ) ،چېىىسىٓ ئېفىپ وەرىەْ (ٍۀي لبرىٍٕي ئۆٌزۈضگەْ)
ئبزەَ لبرزىك ئبظاثمب زۇچبض ثوٌىسۇ [ .] 178ئي ئەلىً ئىگىٍىطى! ؼىٍەضگە لىؽبؼزب ھبٍبرٍىك ثبض،
(ٍۀي وىفي ثىطاۋٔي ئۆٌزۈضگەْ رەلسىطزە ئۆظىٕىڭّۇ ئۆٌزۈضۈٌىسىؽبٍٔىمىٕي ثىٍؽە ،ئۇ ،ئبزەَ
ئۆٌزۈضۈـزىٓ ٍبٔىسۇ ،ـۇٔىڭ ثىٍەْ ،ئۇٔىڭ ئۆظىّۇ ،ئۇ ئۆٌزۈضِەوچي ثوٌؽبْ ئبزەِّۇ ئۆٌۈـزىٓ
ؼبلٍىٕىپ لبٌىسۇ)ٔ( .بھەق ل بْ رۆوۈـزىٓ) ؼبلٍىٕىفىڭالض ئۈچۈْ (لىؽبغ ٍوٌؽب لوٍۇٌسى) (ثەلەض
)179- 178
ئبٌالھ ربئبال ئبزەَ ئۆٌزۈضگەْ وىفىٍەضگە لىؽبغ عبظاؼىٕي ئىغطا لىٍىفزىٓ عەِئىَەرىە
ذبرىطعەٍِىىٕىڭ ۋە ئبِبٍٔىمٕىڭ ئوِۇٍِىفىسىؽبٍٔىمىٕي ثبٍبْ لىٍىپ ٍۀە ِۇٔساق زېسى :ئۇالض
(ٍۀي ئىؽطائىً ئ ەۋالزى) ؼب رەۋضارزب ـۇٔساق ثەٌگىٍىسۇلىي ،عبٔؽب عبْ (ٍۀي ٔبھەق ئبزەَ
ئۆٌزۈضگەْ ئۆٌزۈضۈٌىسۇ) ،وۆظگە وۆظ (ٍۀي وىفىٕىڭ وۆظىٕي ٔبھەق لۇٍۇۋەرىەْ ئبزەِٕىڭ وۆظىٕي
لۇٍۇۋېزىٍىسۇ) ،ثۇضۇٔؽب ثۇضۇْ (ٍۀي وىفىٕىڭ ثۇضٔىٕي ٔبھەق وەؼىۀٕىڭ ثۇضٔي وېؽىٍىسۇ)،
لۇاللمب لۇالق ( ٍۀي وىفىٕىڭ لۇٌىمىٕي ٔبھەق وەؼىۀٕىڭ لۇٌىمي وېؽىٍىسۇ) ،چىفمب چىؿ (ٍۀي
وىفىٕىڭ چىفىٕي ٔبھەق رۆوىۀٕىڭ چىفي رۆوۈٌىسۇ) ۋە (وىفىٕي) لبٔساق ٍبضىساض لىٍؽبْ ثوٌؽب
ـۇٔساق ٍبضىساض لىٍىٕىؿ ثىٍەْ لىؽبغ ئېٍىٕىسۇ ،وىّىي (عىٕبٍەرچىٕي) ئەپۇ لىٍؽب (ٍۀي
ئۇٔىڭسىٓ لىؽبغ ئبٌّىؽب) ،ثۇ ئۇٔىڭ (گۇٔبھي) ؼب وەـفبضەد ثوٌىسۇ ،اﷲ ٔبظىً لىٍؽبْ ثوٍىچە
ھۆوۈَ لىٍّبٍسىؽبْ وىفىٍەض ظاٌىّالضزۇضِ( .بئىسە )45-
ِبٔب ثۇ ئبٍەد عبٔؽب ۋە ثۇٔىڭسىٓ ثبـمب ئەظاالضؼب ربعبۋۇظ لىٍؽبْ ئبزەٍِەضزىٓ لىؽبغ
ئېٍىفٕىڭ ٍوٌؽب لوٍۇٌؽبٍٔىمىٕي ثبٍبْ لىٍىسۇ .ـۇٔىڭسەن ٍ ۀە لىؽبغ ھۆوۈِي پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ؼۈٕٔىزي ثىٍۀّۇ ٍوٌؽب لوٍۇٌسى.
ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ِەؼئۇز ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ
ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :ثىط اٌٍەرىٓ ثبـمب ھېچ ئىالھٕىڭ ٍولٍۇلىؽبِ ،ېٕىڭ اٌٍۀىڭ
پەٍؽەِج ىطى ئىىۀٍىىىّگە گۇۋاھٍىك ثېطىسىؽبْ ھەضلبٔساق ثىط ِۇؼۇٌّبٕٔىڭ لېٕىٕي رۆوۈؾ ھبالي
ئەِەغ ،پەلەد روً لىٍؽبٔسىٓ وېَىٓ ظىٕب لىٍؽبْ وىفئ ،بھەق ئبزەَ ئۆٌزۈضگەْ وىفي ۋە زىٕىٕي
ربـالپِ ،ۇؼۇٌّبْ عبِبئىزىسىٓ ئبٍطىٍؽبْ وىفىسىٓ ئىجبضەد ئۈچ رۈضٌۈن وىفىٕىڭ لېٕىٕي
رۆوۈؾ ھباليِ( .ۇؼٍىُ)1676 :
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- 2369عۇئبي :ئبدەَ ئۆٌحۈسگۀٍىه جىٕبٍىحىذىٓ جەۋثە لىٍىؾٕىڭ ثبٍبٔي
ِەظوۇض ئبٍەد ۋە ھەزىؽٍەض لەؼزەْ ئبزەَ ئۆٌزۈضگەْ وىفىٕىڭ ِەڭگۈ زوظاذزب لبٌىسىؽبٍٔىمىٕي
ۋە ئۇٔىڭ رەۋثىؽىٕىڭ لوثۇي لىٍىّٕبٍسىؽبٍٔىمىٕي وۆضؼىزىپ ثېطىسۇ .ثۇ ھەَ ئىجٕي ئبثجبغ
ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ وۆظ لبضىفىسۇض .ثىط لىؽىُ ئبٌىّالض لەؼزەْ ئبزەَ ئۆٌزۈضگەْ وىفي ِەڭگۈ
زوظاذزب لبٌّبٍسۇ ۋە ئۇٔىڭ گۇٔبھي وەچۈضۈٌىسۇ ،زېسى .لەؼزەْ ئبزەَ ئۆٌزۈضگەْ وىفىٕىڭ
گۇٔبھىٕىڭ وەچۈضۈٌىسىؽبٍٔىمىٕىڭ زەٌىٍي ثوٌؽب ،ئبٌالھ ربئبالٔىڭ رۆۋۀسىىي ئبٍىزىسۇض :اﷲ
ھەلىمەرەْ اﷲلب ـېطىه وەٌزۈضۈؾ گۇٔبھىٕي ِەؼپىطەد لىٍّبٍسۇ ،ذبٌىؽبْ ئبزەِٕىڭ ئۇٔىڭسىٓ
ثبـمب گۇٔبھىٕي ِەؼپىطەد لىٍىسۇ .وىّىي اﷲلب ـېطىه وەٌزۈضىسىىەْ ،چوڭ گۇٔبھ لىٍؽبْ ثوٌىسۇ
(ٔىؽب)48-
وۆپ ؼبٔسىىي ئبٌىّالض لەؼزەْ ئبزەَ ئۆٌزۈضگەْ وىفىٕىڭ ئىفي ئبٌالھ ربئبالٔىڭ ذبھىفىؽب
ربپفۇضۇٌىسۇ .ئبٌالھ ربئبال ذبٌىؽب ئبظاثالٍسۇ ،ذبٌىؽب وەچۈضىسۇ زەپ ،ؼۆظٌىطىٕىڭ زەٌىٍي ئۈچۈْ
رۆۋۀسىىي ھەزىؽٍەضٔي وەٌزۈضزى.
ئەثۇ ؼەئىس ذۇزضى ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ
ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :ؼىٍەضزىٓ ثۇضۇْ ئۆرىۀٍەضٔىڭ ئىچىسە  99وىفىٕي ئۆٌزۈضگەْ
ثىطى ثبض ئىسى .ئۇ (رۆۋثە لىٍىؿ ئۈچۈْ) ٍەض ٍۈظىسىىي ئەڭ ئىٍىٍّىه وىفىٕي ؼوضىؽبٔىسى،
ئۇٔىڭؽب ضاھىجٕىڭ ئبٌسىؽب ثېطىؿ رەۋؼىَە لىٍىٕسى ،ئۇ ضاھىجٕىڭ لېفىؽب ثېطىپِ” :ەْ 99
وىفىٕي ئۆٌزۈضزۈَ ،رۆۋثىگە ٍوي ثبضِۇ؟ “زەپ ؼوضىؽبٔىسى ،ضاھىتٍ” :وق “زېسى  .ـۇٔىڭ
ثىٍەْ ،ئۇٔىّۇ ئۆٌزۈضۈپ ،ؼبٕٔي ٍۈظگە ٍەرىۈظزى .ئبٔسىٓ ٍەض ٍۈظىسىىي ئەڭ ئىٍىٍّىه وىفىٕي
ؼوضىؽبٔىسى ،ثىط ئبٌىُ وىفىٕىڭ ٍېٕىؽب ثېطىؿ رەۋؼىَە لىٍىٕسى ،ئۇٔىڭ ٍېٕىؽب ثبضزى ۋە
ئۇٔىڭسىِٓ” :ەْ  111وىفىٕي ئۆٌزۈضزۈَ ،رۆۋثىگە ٍوي ثبضِۇ؟ “زەپ ؼوضىسى .ئۇ ئبٌىُ:
”ھەئە ،رۆۋثە ٍوٌي ثبض .ھېچىىُ ثۇٔي روؼۇپ لبالٌّبٍسۇ .پبالٔي عبٍؽب ثبضؼىٓ! ئۇ ٍەضزە ئىٕؽبٔالض
اٌٍەلب ئىجبزەد لىٍىۋارىسۇ ،ؼۀّۇ ئۇالض ثىٍەْ ثىطگە ئىجبزەد لىٍؽىٓ ،عبٍىڭؽب لبٍزّىؽىٓ .چۈٔىي
ئۇ ٍبِبْ عبٍسۇض ،زېسى .ئۇ وىفي ٍوٌؽب ئبرالٔسىٍ .ېطىُ ٍوٌؽب وەٌگۀسە ،ئۇٔىڭؽب ئەعەي وەٌسى.
ضەھّەد پەضىفزىؽي ثىٍەْ ئبظاة پەضىفزىؽي ئۇٔي ربٌىفىپ ربضرىفىپ لبٌسى .ضەھّەد
پەضىفزىؽي” :ئۇٔىڭ عېٕي ثىعٔىڭىي .چۈٔىي ئۇ رۆۋثە لىٍىپ ،پۈرۈْ ۋۇعۇزى ثىٍەْ اٌٍەلب
ٍۈظٌىٕىۋاربرزي “ زېؽە ،ئبظاة پەضىفزىؽي” :ئۇٔىڭ عېٕي ثىعٔىڭىي .چۈٔىي ئۇ ھېچمبٔساق
ٍبذفي ئەِەي لىٍّىسى “زېسى .زەي ـۇ پەٍززە ،ئبزەَ لىَبپىزىگە وىطگەْ ثىط پەضىفزە وەٌسى.
ئىىىي پەضىفزە ثۇ ِەؼىٍىٕي ئبٍطىؿ ئۈچۈْ ،ئۇ پەضىفزىٕىڭ ھۆوۈَ چىمىطىپ لوٍۇـىٕي رەٌەپ
لىٍسى .ئۇ پەضىفزە ” :ؼىٍەض ثۇ ئىىىي ـەھەض ئبضىؽىٕي ئۆٌچەڭالض .ئۇٔىڭ ئۆٌگەْ ٍېطى لبٍؽي
ـەھەضگە ٍېمىٓ ثوٌؽب ،ثۇ ئبزەَ ئۇٔىڭؽب رېگىفٍىىزۇض “زېسى .ئۇالض ئىىىي ـەھەضٔىڭ ئبضىؽىٕي
ئۆٌچەپ ،ئۇ ئبزەِٕىڭ ثبضِبلچي ثوٌؽبْ ـەھەضگە ثىط ؼېطىچ ٍېمىٓ ٍەضزە ئۆٌگۀٍىىىٕي ثىٍسى .
ـۇٔىڭ ثىٍەْ ،ئۇٔىڭ عېٕىٕي ضەھّەد پەضىفزىؽي ئبٌسى .ثبـم ب ثىط ضىۋاٍەرزە ِۇٔساق زېَىٍگەْ:
اٌٍە ثىطىگەٍ” :ىطالالـمىٓ!“ٍ ،ۀە ثىطىگەٍ” :ېمىٕالـمىٓ! “زېسىِ( .ۇؼٍىُ)2766 :
ِبٔب ثۇ ھەزىػ ثبضٌىك چوڭ گۇٔبھالضزىٓ ھەرزب ئبزەَ ئۆٌزۈضۋەرىۀٍىه گۇٔبھىسىٓ رەۋثە لىٍؽب
ثوٌىسىؽبٍٔىمىٕي وۆضؼىزىپ ثېطىسۇ .ثۇ ھەزىؽزىٓ ٍۀە ئەگەض ئبٌالھ ربئبال ،ئبزەَ ئۆٌزۈضۋېزىپ
رەۋثە لىٍؽبْ وىفىٕىڭ رەۋثىؽىٕي لوثۇي لىٍؽب ،ئۇ وىفي ئۆٌزۈضۋەرىەْ ئبزەِٕي ئۆظىٕىڭ ضاظى
لىٍىسىؽبٍٔىك ِۀبؼىّۇ چىمىطىٍىسۇ.
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ئوْ جولۇصىٕچي ثۆٌۈَ .ئىغالَ لبٔۇٔىذىىي ھبالي
–ھبساَ ِەعىٍىٍىشىٕىڭ ثبٍبٔي

ثىشىٕچي ثبپ .ئىغالَ لبٔۇٔىذىىي ھبالي –ھبساَ پىشىٕغىپي
 -2370عۇئبي :ھبالي ھبساَ پىشىغىپىٕىڭ ٍوٌغب لوٍۇٌۇؽي

ئبٌالھ ربئبال ئىٕؽبٕٔىڭ ثەھۇظۇ ض ھبٍبد وەچۈضۈـىگە وبپبٌەد لىٍىؿ ئۈچۈْ ثىط لىؽىُ لبٔۇْ –
پطىٕؽىپالضٔي ثەٌگىٍىگەْ .ثۇ لبٔۇْ – پطىٕؽىپالض ‖ لىً ― ۋە ‖ لىٍّب ― ٍبوي ثىعٔىڭ رەثىطىّىع
ثوٍىچە ‖ ھبالي ― ۋە ‖ ھبضاَ ― زېگەْ ئىىىي ؼۆظگە ِەضوەظٌەـىەْ .ئبٌالھ ربئبالٔىڭ ھىىّىزي
ئىٕؽبْ ئۇضۇؼىٕي ٍەض ٍۈظىگە ربضلىزىپ ،ئۇالضٔىڭ ھبٍبرىؽب ۋە ثەذذ – ؼبئبزىزىگە وبپبٌەرٍىه
لىٍىسىؽبْ ِەظوۇض لبٔۇْ – پطىٕؽىپالضٔي ثەٌگىٍەـٕي رەلەظظا لىٍؽبْ ثوٌۇپ ،ئبزەَ ئەٌەٍھىؽؽبالَ
ثىٍەْ ئبٍبٌي ھەۋۋأي عۀٕەرزىٓ ٍەض ٍۈظىگە چۈـۈضۈـزىٓ ئبۋۋاي ثۇ ئىىىىؽىٕي ھبالي – ھبضاَ
ثىٍەْ ؼىٕىؽبْ .ثۇ ؼىٕبق ئەِەٌىَەرزە ئۇالضؼب ‖ ھبالي – ھبضاَ ― ٔي ئۆگىزىفزىىي رۇٔغي ِەـك
ئىسى .ئبٌالھ ربئبال ثۇ ئىىىىؽىگە عۀٕەرزە ھەِّە ٔەضؼىٕي ھبالي لىٍىپ ،پەلەد ثىط ربي
زەضەذٕىڭ ِېۋىؽىٕىال ھبضاَ لىٍؽبْ .ئۇٔسالزب ئبٌالھ ربئبال ئۇالضؼب ٔېّە ئۈچۈْ ثۇ ثىط ربي زەضەذٕىڭ
ِېۋىؽىٕي ھبضاَ لىٍؽبْ؟ زەٍّىعوي ،ئبٌالھ ربئبال ئۇالضؼب ھبالي – ھبضإِىڭ پەٌؽەپىؽىٕي
ثىٍسۈضۈؾ ئۈچۈْ ھبضاَ لىٍؽبْ .زېّەن ،ھبالي – ھبضاَ ِەؼىٍىؽي ئبزەَ ئ ەٌەٍھىؽؽبالَ ثىٍەْ
ئبٍبٌي ھەۋۋا ئىىىىؽي عۀٕەرزىىي ۋالزىسىال ثبـالٔؽبْ.
 - 2371عۇئبي :ھبالي ھبساَ ئىٕغبْ ئۈعحىگە ئبٌغبْ ئەڭ چوڭ ئبِبٔەت ۋە عىٕبق
ئىؽالِسا ھبالي ـ ھبضاَ ئۇلۇِي ئبززىٌ ۋە ئېٕىمزۇض ،ثۇ ئۇلۇَ ئبؼّبٔالض ،ظېّىٓ ۋە ربؼالض ئۆظ
ئۈؼزىگە ئېٍىفمب چىسىّ ىؽبْ ،ئىٕؽبٔالض ئۆظ ئۈؼزىگە ئبٌؽبْ وبرزب ئبِبٔەرزىٓ ثىط پبضچىسۇض ،ثۇ
ئبِبٔەد ئىالھىٌ رەوٍىپٍەض ئبِبٔىزي ۋە ٍەض ٍۈظىسە ئبٌالھمب ئىعثبؼبضٌىك لىٍىؿ ۋەظىپىؽىٕي ئۆظ
ئۈؼزىگە ئېٍىؿ ئبِبٔىزىسۇض .ئىٕؽبْ ئبـۇ ِەؼئۇٌىَەد ئبؼبؼىسا ِۇوبپبرٍىٕىسۇ ٍبوي عبظاٌىٕىسۇ،
ـۇٔىڭ ئۈچۈْ ئىٕؽبٔؽب ئەلىً ۋە ئىطازە ثېطىٍگەْ ،پەٍؽەِجەضٌەض ئەۋەرىٍگەْ ،وىزبثالض
چۈـۈضۈٌگەْ .ئىٕؽبْ ثۇ ِەؼئۇٌٍۇلٕي ئۆظ ئۈؼزىگە ئبٌؽبٔسىٓ وېَىٓ :ھبالي ـ ھبضاَ ٔېّە ئۈچۈْ؟
ٔېّە ئۈچۈْ ِەْ چەوٍىّىؽىع ئەضوىٓ لوٍۇپ ثېطىٍّىسىُ؟ زەپ ؼوضىفي ئوضۇٔؽىع .چۈٔىي
ھبالي ـ ھبضاَ چەوٍىّىٍىطى ئىٕؽبٔالضؼب ذبغ ثوٌؽبْ ؼىٕبلٕىڭ روٌۇلٍىّىؽىسۇض ،ثۇ ؼىٕبق
ئبضلىٍىك ٍب پەضىفزىٍەضزەن ؼبپ ضوھٍ ،ب ھبٍۋأبرالضزەن ؼبپ ـەھۋەد ثوٌّبً ،ثەٌىي ئورزۇضا ثىط
ٔەضؼە ثوٌؽبْ ئبٌالھٕىڭ ثۇ ئبالھىسە رىپزىىي ِەذٍۇلٍىطى ثبـمب ِەذٍۇلالضزىٓ پەضلٍىٕىپ رۇضىسۇ،
ئىٕؽبْ ذبٌىؽب ٍۈوؽېٍىپ پەضىفزىٍەض ٍبوي پەضىفزىٍەضزىّٕۇ ئەۋظەٌطەن ثوالالٍسۇ ،ذبٌىؽب
ھبٍۋأالضزەن ٍبوي ھبٍۋأالضزىّٕۇ ثەرەضضەن ثوالالٍسۇ.
 -2372عۇئبي :ھبالي – ھبساَ ئۇلۇِي
ھبالي – ِەٍٍي ٍېّەن – ئىچّەوزە ثوٌؽۇِْ ،ەٍٍي ئىؿ – ھەضىىەرزە ثوٌؽۇْ ئبٌالھ ربئبال
رەضىپىس ىٓ ضۇذؽەد لىٍىٕؽبْ ،چەوٍۀّىگەْ ٔەضؼىٍەض ۋە ئىفالض زېّەوزۇض.
ھبضاَ  -ئبٌالھ ربئبال رەضىپىسىٓ وەؼىىٓ ثۇٍطۇق ثىٍەْ لىٍىفزىٓ ٍبوي ئىؽزېّبي لىٍىفزىٓ
چەوٍۀگەْ ئىفالض ۋە ٔەضؼىٍەض ثوٌۇپٍ ،ېّەن – ئىچّەوٍەض ،ئېزىمبز ،پىىىط ۋە ئىؿ
ھەضىىەرٍەضزە ئىپبزىٍىٕىسۇ.
 -2373عۇئبي :جبھىٍىَەت دەۋسىذىىي ھبالي ۋە ھبساَ
ھبالي  -ھبضاَ ِەؼىٍؽىسە عبھىٍىَەد ذەٌمي ثبـمب ِەؼىٍىٍەضزەن لبرزىك ئېعىپ ،ھەززىسىٓ
ئبضرۇق لبالٍّىمبٍٔىفىپ وەرىەْ ثوٌۇپ ،ئۇالض پبؼىىٕب ،ھبضاَ ٔەضؼىٍەضٔي ھبالي ،پبٍسىٍىك ،پبوىع
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ٔەضؼىٍەضٔي ھبضاَ لىٍؽبْ ئىسى .ثۇ ئبظؼ ۇٍٔۇق ئوڭچىٍٍىك ۋە ؼوٌچىٍٍىمزب ھەززىسىٓ ظىَبزە
چەرٕەپ وېزىفزىٓ ثبـمب ٔەضؼە ئەِەغ ئىسى.
ئوڭچىٍٍىمزب ھىٕسىالضٔىڭ ظاٌىُ ثطاذّبٔىعَ ربئىپىؽي ،ۋە ِۇؼزەثىذ ذطىؽزىئبْ ضاھىجٍىمي ،ۋە
ئۇٔىڭسىٓ ثبـمب ثەزۀٕي ئبظاثالٍسىؽبْ ،ئبٌالھٕىڭ ثۀسىٍەض ئۈچۈْ ٍبضىزىپ ثەضگەْ ضىعلىٕي ۋە
ظىٕٕەرٍىطىٕي ھبضاَ لىٍىسىؽبْ ِەظھەثٍەض ثبضٌىممب وەٌسى ،ذطىؽزىئبٔالضٔىڭ ِۇؼزەثىزٍىىي ئورزۇضا
ئەؼىطزە چېىىگە ٍەرزي ،ضاھىجالضزا ٍبذفي ٔەضؼىٍەضٔي ھبضاَ لىٍىؿ وۈچىَىپ وەرزي ،ھەرزبوي
ثەظىٍىطى پۇرىٕي ٍۇٍۇـٕي گۇٔبھٍ ،ۇٍۇٔۇـٕي ثوٌؽب لبٍؽۇٌۇق وەٌزۈضىسىؽبْ ئەپؽۇؼٍىٕبضٌىك ئىؿ
زەپ لبضىسى.
ؼوٌچىٍٍىمزب ثوٌؽب ،ئىطأسا ئوضرىؽب چىممبِْ ،ۇرٍەق ئەضوىٍٕىىىە چبلىطىسىؽبْ ،وىفٍەضٔىڭ
ھەضلبٔساق ئىفٕي لىالٌىفي ئۈچۈْ ،ھۆضضىَەد رىعگىٕىٕي ثوٌىفىؽب لوٍۇۋېزىسىؽبْ ،ھەض ٔەضؼىٕي
ھبالي ،ھەرزب ئىٕؽبٔالض رۇؼۇٌّب رەثىئىزىسە ِۇلەززەغ زەپ ثىٍگەْ ئىعظەد ـ ٔۇِۇؼٍىطىٕىّۇ ھبالي
زەپ لبضاٍسىؽبْ ِەظزەن ھەضىىىزي ئورزۇضىؽب چىمزي.
عبھىٍىَەد زەۋضىسىىي ئەضەة ذەٌمي ،ھبالي ـ ھبضاَ ئۆٌچىّىٕىڭ لبالٍّىمبٍٔىفىپ
وەرىۀٍىىىٕىڭ رىپىه ثىط ِىؽبٌي ئىسى .ئۇالض ھبضاق ئىچىؿ ،عبظأىٕي لبرّۇ ـ لبد ٍېَىؿ،
ئبٍبٌالضؼب ئبظا ض ثېطىؿ ،ئۇالضٔي ٔىىبھزىٓ روؼۇۋېٍىؿ ۋە ـۇٔىڭؽب ئوذفبؾ ٔۇضؼۇْ ئىفالضٔي
ھبالي لىٍسى ،ثۇٔىڭسىّٕۇ ئى چىٕىفٍىمطالي ـۇوي ،ئىٕؽبْ ۋە عىٕسىٓ ثوٌؽبْ ـەٍزبٔالضٔىڭ
چىطاٍٍىك وۆضؼىزىفي ثىٍەْ ،ئبرىٍىك ِېھطىگە ذىالپ ھبٌسا ،ئۆظ ثبٌىٍىطىٍ ،ۈضەن پبضىٍىطىٕي
ئۆٌزۈضۈـىە عۈضئەد لىٍىفي ئىسى ،ثۇ روؼطىسا لۇضئبْ وەضىُ ِۇٔساق زەٍسۇ« :ـۇٔىڭسەن،
ِۇـطىىٍەضٔىڭ ـېطىىٍىطى (ـەٍزبٔالض) ِۇـطىىٍەضٔي ھبالن لىٍىؿ ۋە ئۇالضٔىڭ زىٕىٕي
لبالٍّىمبٔالـزۇضۇؾ ئۈچۈْ ،ئۇالضٔىڭ ٔۇضؼۇٍٔىطىؽب ثبٌىٍىطىٕي ئۆٌزۈضۈـٕي چىطاٍٍىك وۆضؼەرزي».
[ئۀئبَ ؼۈضىؽي  -137ئبٍەد]
 - 2374عۇئبي :ھەسلبٔذاق ٔەسعە ئەعٍىذە ھبالٌذۇس
ئىؽالَ ثەٌگىٍىگەْ ثىطىٕچي پطىٕؽىپ :ئبٌالھ ٍبضارمبْ پۈرۈْ ٔەضؼىٍەض ئەؼٍىسە ھبالٌسۇض،
ئبٌالھ رەضەپىسىٓ ھبضاَ لىٍىٕؽىٕىؽب ئوچۇق ۋە روؼطا زەٌىً ـ ئىؽپبد وەٌّىگەْ ٔەضؼىٍەضزىٓ ثبـمب
ھبضاَ ٔەضؼە ٍولزۇض .ئەگەض ثىط ٔەضؼىٕىڭ ھبضاٍِىمىؽب وەٌگەْ زەٌىً –ثەظى ئبعىع ھەزىؽٍەضزەن -
روؼطا ثوٌّىؽب ٍبوي ھبضاٍِىمىؽب ئوچۇق زەٌىً ثوٌّىؽب ،ئۇ ٔەضؼە ئەؼٍىگە ئبؼبؼەْ ھبالي ۋە ِۇثبھ
ھبٌىزىسە رۇضىۋېطىسۇ ،ئىؽالَ ئبٌىٍّىطى ھەضلبٔساق ٔەضؼىٕىڭ ئەؼٍىسە ھبالي ۋە ِۇثبھ ئىىۀٍىىىگە
لۇضئبْ وەضى ّسىٓ ئوچۇق زەٌىً وۆضؼىزىسۇ « .ئبٌالھ ٍەض ٍۈظىسىىي ھەِّە ٔەضؼىٕي ؼىٍەضٔىڭ
پبٍسىٍىٕىفىڭالض ئۈچۈْ ٍبضارزي[ ».ثەلەضە ؼۈضىؽي  - 29ئبٍەد]
ئبٌالھ ربئبال ثۇ ٔەضؼىٍەضٔي ٍبضىزىپ ئىٕؽبٔالضؼب ثوٍؽۇٔسۇضۇپ ثېطىپ ،ھەِسە ئىٕؽبٔالضؼب
ـۇٔساق وبرزب ٔېّەرٍەضٔي ثەضگۀٍىىي ھەل مىسە ِىٕٕەد لىٍؽبْ رۇضؼب ،ثۇ ٔەضؼىٍەضٔىڭ ثىط
لىؽّىٕي ھبضاَ لىٍىپ چەوٍىۋېزىؿ ئبضلىٍىك ئىٕؽبٔالضٔي ثۇ ٔەضؼىٍەضزىٓ لبٔسالّۇ ِەھطۇَ
لىٍؽۇْ؟ ئبٌالھ ربئبال پەلەد ثىط پۈرۈْ ھبٌەرزە ثوٌؽبْ ثۇ ٔېّەرٍەضزىٓ ثەظىجىط لىؽّىٕىال ثەظى
ھېىّەرٍەضگە ئبؼبؼەْ ھبضاَ لىٍؽبْ.
 - 2375عۇئبي :ھبالي ،ھبساِذىٓ وۆپحۇس
ئبٌالھ ربئبال وۆپ ٔەضؼىٍەضٔي ھبالي لىٍؽبْ ۋە ئىٕزبٍىٓ ئبظ ٔەضؼىٍەضٔىال ھبضاَ لىٍؽبْ .ـۇڭب
ئبٌالھ ربئبال ھبالٌٕىڭ وۆپٍىىىسىٓ ئۇالضٔي ؼبٔىّىؽبْ .ئەِّب ھبضإِي ؼبٔىؽبْ .چۈٔىي ـەٍئىٍەض
ئەؼٍىسە ھبالي ثوٌۇپ ھبالٌٕي ؼبٔبپ رۈگەرى ىٍي ثوٌّبٍسۇ .ئەِّب ھبضاَ ئبظ ثوٌؽبٍٔىمي ئۈچۈْ ئۇٔي
ؼبٔبؾ ِۇِىىٓ .ئىٕؽبٔالض پەْ – رېرٕىىىسا ئىٍگىطىٍەپٍ ،ۇلىطى رىپزىىي ھېؽبثالؾ
ِبـىٕىٍىطى ۋە ؼزبرىؽىزىب لوضاٌٍىطى ئبزەِٕي ھەٍطاْ لبٌسۇضىسىؽبْ زەضىغىسە رەضەلمي لىٍؽبْ

657

www.uyghurmuslim.com www.fb.com/uighurawazi uighurawazi@yahoo.com
ثوٌؽىّۇٍ ،ۀىال ئۇالض لۇِالضٔىڭ ٍبوي زېڭى ع زوٌمۇٍٔىطىٕىڭ ؼبٔىٕي ئېٍىفزىٓ ئبعىع وەٌگۀسەن،
ئبٌالھ ربئبالٔىڭ ٔېّەرٍىطىٕىّۇ ؼبٔبپ ثوٌۇـزىٓ ئبعىع وېٍىسۇ .چۈٔىي ئبٌالھ ربئبالٔىڭ
ٔېّەرٍىطىٕي ؼبٔبؾ ۋە ھ ېؽبثالـمب ئىٕؽبْ ربلىزي ٍەرّەٍسۇ .ئبٌالھ ربئبال ثۇ ِۀىسە ِۇٔساق زېگەْ:
« ؼىٍەض ئبٌالھٕىڭ ٔېّىزىٕي ؼبٔ بپ رۈگىزەٌّەٍؽىٍەض ».ثۇ ؼەۋەثزىٓ ئىؽالَ ـەضىئىزىسە ھبضإِىڭ
زائىطىؽي ئىٕزبٍىٓ ربضىَىپ ،ھبالٌٕىڭ زائىطؼي ٔبھبٍىزي وېڭەٍسى ،چۈٔىي ھبضاَ لېٍىفزب ثىعگە
ئوچۇق ۋە روؼطا وەٌگەْ زەٌىٍٍەض ثەن ئبظ ثوٌؽبچمب ،ھبالي ٍبوي ھبضاٍِىمىؽب زەٌىً وەٌّىگەْ ھەض
لبٔساق ٔەضؼە ئەؼٍ ىٌ ھبالٌٍىك ھبٌىزىسەٍ ،ۀي ئىالھىٌ وەچۈضۈَ زائىطىؽىسە لېٍىۋېطىسۇ.
ئىؽالَ ئىٕؽبٔالضٔىڭ ٍېّەن ـ ئىچّەن ،وىَىُ ـ وېچەن ،ئېٍىُ  -ؼېزىُ ،ؼوۋؼب ـ ھەزىَە ۋە
ئىغبضىگە ثېطىفىە ئوذفبؾ ھبٍبرزب ِۇھزبط ثوٌىسىؽبْ ئىفالض ھەلمىسە گۈظەي ئەزەة ـ ئەذالق
ئېٍىپ وېٍىپ ،ئۇالضزى ٓ ثۇظۇق ،ظىَبٍٔىك زەپ لبضىؽبْ ٔەضؼىٍەضٔي ھبضاَ لىٍؽبْ ،لىٍّىؽب
ثوٌّبٍسىؽبْ ظۆضۈضٌىطىٕي ۋاعىت لىٍىپ ،لىٍىؿ وېطەن ثوٌّىؽبٍٔىطىٕي ٍبِبْ وۆضگەْ .ثۇالضزىٓ
رۈضىسەِ ،ىمساضىسا ۋە ؼۈپەرٍىطىسە پبٍسىٍىك رەضىپي ئۈؼزۈْ ثوٌؽبٍٔىطٔي ثوٌؽب ٍبلزۇضؼبْ.
ـۇٔساق ئىىەْ ،وىفىٍەض ـەضىئەد ھبضاَ لىٍّىؽبْ عەھەرٍەضزە ذبٌىؽبْ ـەوىٍسە ٍەپ ـ
ئىچەٌەٍسۇ ،ذبٌىؽبْ ـەوىٍسە ئېٍىُ  -ؼېزىُ لىالٍسۇ ،ئىغبضە ـ وىطا لىالٍسۇ ،ثۇ ئىفالضٔىڭ ثىط
لىؽّي ثەظىسە ِۇؼزەھەةٍ ،بوي ِەوطۇھ ثوٌؽىّۇ ،ـەضىئەد ثۇالض ھەلمىسە چەوٍىّە لوٍّىؽبٔال
ثوٌؽب ،ئەؼٍىسىىي ھبالٌٍىمزب لېٍىۋېطىسۇ.
 - 2376عۇئبي :ھبالي ٍبوي ھبساَ لىٍىؼٍ ،بٌغۇص ئبٌالھٕىڭال ھەلمىذۇس
ئىؽالَ ھبالي ـ ھبضاَ لىٍىؿ ھولۇلىٕي ثەٌگىٍەپ ،ثۇ ھولۇلٕي ئبٌالھ ۋە ذەٌمٕىڭ ٔەظىطىسە
زەضىغىٍىطى ٔەلەزەض وبرزب ثوٌۇـىسىٓ لەرئىَٕەظەض ئىٕؽبٔالضٔىڭ لوٌىؽب ثەضِەً ،ئۇٔي ٍبٌؽۇظ
ئبٌالھٕىڭ ھەلمي لىٍؽبْ … ـۇڭب ثىطەض ٔەضؼىٕي ئبٌالھٕىڭ ثۀسىٍىطىگە ِەڭگۈ ھبضاَ لىٍىپ
چەوٍىۋېزىفىە ضاھىجالضٔىڭّۇ ،پبپبظالضٔىڭّۇ ،پبزىفبھ ٍبوي زۆٌەد ضەئىؽىٕىڭّۇ ھەلمي ٍولزۇض …
ثۇٔساق لىٍؽۇچىالض ھەززىسىٓ ئېفىپ ئبٌالھٕىڭ ئۆظ ِەذٍۇلٍىطىؽب لبٔۇْ ثەٌگىٍەپ ثېطىفزىٓ
ئىج بضەد پەضۋەضزىگبضٌىك ھولۇلىؽب ربعبۋۇظ لىٍؽبْ ثوٌىسۇ .ئۇالضٔىڭ ثەٌگىٍىّىٍىطىٕي لوثۇي لىٍىپ
ۋە ضاظى ثوٌۇپ ئۇٔىڭؽب وۆضە ھەضىىەد لىٍؽبْ وىفىّۇ ،ئبٌالھمب ثبـمىالضٔي ـېطىه وەٌزۈضگەْ
ثوٌىسۇ.
ئبٌالھ ٔبِىسىٓ ٍبٌؽبٕٔي ئوٍسۇضۇؾ ئۈچۈْ ئبؼعىڭالضؼب وەٌگەْ ٍبٌؽبٕٔي ؼۆظٌەپ (ھېچ
زەٌىٍؽىع) "ثۇ ھبالي ،ثۇ ھبضاَ" زېّەڭالض ،ئبٌالھ ٔبِىسىٓ ٍبٌؽبٕٔي ئوٍسۇضؼۇچىالض لەرئىٌ
ِەلؽىزىگە ئېطىفەٌّەٍسۇ [ٔەھً ؼۈضىؽي  -116ئبٍەد]
ثۇ ئوچۇق ئبٍەد ،ھەزىػ ـەضىپٍەضزىٓ ئىؽالَ لبٔۇٔفۇٔبؼٍىطى ـۇٔي وەؼىىٓ رؤۇپ
ٍەرىەْ :ھبالي ـ ھبضاَ لىٍىؿ ھەلمي ٍبٌؽۇظ ئبٌالھٕىڭسۇض ،ئبٌالھ ھبالي ـ ھبضإِي لۇضئبْ وەضىّسە ۋە
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ھەزىؽٍىطىسە ثەٌگىٍەٍسۇ ،ئۇالضٔىڭ (ـەضىئەد ئبٌىٍّىطىٕىڭ)
ۋەظىپىؽي پەلەد ھبالي ـ ھبضإِي ثبٍبْ لىٍىپ ثېطىفزىٓ ھبٌمىپ وەرّەٍسۇ.
 - 2377عۇئبي :ھبالي ھبسإِي ثەٌگىٍەؽٕىڭ ھىىّىحي
ھبالي لىٍىؿ ٍبوي ھبضاَ لىٍىؿ پەلەد ئبٌالھ ربئبالٔىڭال ھەلمىسۇض .ئبٌالھ ربئبالٔىڭ ھىىّىزي
ھبضاَ – ھبالي روؼطۇٌۇق لبٔۇْ – پطىٕؽىپالضٔي ثەٌگىٍەـزە ئىٕؽبٕٔىڭ ؼەۋض – ربلەرزىىي
لۇزضىزىگە ضىئبٍە لىٍىفٕي رەلەظظا لىٍؽبْ .ـۇڭب ئىٕؽبٔالض ٔەپەغ ئب ٌىسىؽبْ ھبۋازا ھبالي – ھبضاَ
ثەٌگىٍىّىگەْ .چۈٔىي ئىٕؽبْ ھبۋاؼىع ٍبـىَبٌّبٍسۇ .ئەِّب ٍېّەن – ئىچّەوٍەضزە ھبالي –
ھبضإِي ثەٌگىٍىگەْ .چۈٔىي ئىٕؽبْ ھبضاَ ٍېّەؼزىّٕۇ ھبٍبرىٕي زاۋاَ لىٍسۇضاالٍسۇ .ئبٌالھ ربئبال
ھبالي ثىٍەْ ھبضإِي ثەٌگىٍىگۀسە ،ثىعگە ثىعٔىڭ عىؽّىّىعؼب ،ھبٍبرىّىعؼب ٔېّىٍەضٔىڭ پبٍسىٍىك
ۋە ٔېّىٍەضٔىڭ ظىَبٍٔىك ئىىۀٍىىىٕي ثىٍسۈضگەْ .ـۇڭب ثىع ئۈچۈْ پبٍسىٍىك ثوٌؽبٍٔىطىٕي ھبالي
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پېزي ثوٍىچە ثەٌگىٍىگەْ .ئەِّب ثىع ئۈچۈْ – عىؽّىّىع ،ئەلٍىّىع ۋە ھبٍبرىّىع ئۈچۈْ ظىَبٍٔىك
ثوٌؽبٍٔىطىٕي ھبضاَ لىٍىۋەرىەْ .ثۇ .ذۇززى ٔېفىذ ئبٍطىؿ ظاۋورىسىىىٍەضٔىڭ ثېٕعىٕٕي رۈضٌەضگە
ئبٍطىؽىٕىؽب ئوذفبٍسۇ .ئبپزوِوثىً ئۈچۈْ ِەذؽۇغ لىٍىٕؽبْ ثېٕعىٕٕي ئبٍطوپىالٔؽب لۇٍؽبٔسا،
ئبٍطوپىالْ ۋەظىپىؽىٕي ئۆرىَەٌّەٍسۇ .ئۇچمبْ رەلسىطزىّۇ چۈـۈپ وېزىسۇ .ئبزەَ ئۆٌىسۇ......
ذۇززى ـۇٔىڭسەن ،ؼىعگە ِەذؽۇغ لىٍىٕؽبْ ھبالي ربئبِٕي ٍېّەؼزىٓ ،ھبضاَ ربئبِٕي ٍېؽىڭىع
عىؽّىڭىعؼب ظىَبْ ٍەرىۈظىسۇزە ،ظھەضٌىٕىپ ئۆٌىؽىع ،ئۆٌّىگەْ رەلسىطزىّۇ ،وېؽەي ثوٌىؽىع.
ـۇٔىڭ ثىٍەْ ھبٍبرزىىي ۋەظىپىڭىعٔي ئۆرەـزىٓ ئبعىع لبٌىؽىع .ھبضاَ زېگەْ ئۀە ـۇٔساق ظىَبٍٔىك
ٔەضؼە.
 - 2378عۇئبي :ھبالي ثىٍەْ ھبسإِىڭ دەسىجىٍىشى ثىش خىً ئەِەط
ئبٌالھ ربئبال ئىٕؽبٔالضٔي گۇٔبھ – ِەؼىَەد ئىفٍەؾ ٍبوي ٍبذفي ئىفالضٔي لىٍىؿ ،ھبضاَ
ئىفالضٔي لىٍىؿ ٍبوي ھبالي ئىفالض زائىطىؽىسە ھەضىىەد لىٍىفمب وۈچي ٍېزىسىؽبْ لىٍىپ
ٍبضارمبٔسەن ،ئىٕؽبٔؽب لبٍؽىؽىٕي لىٍىؿ ۋە لبٍؽىؽىٕي رەضن ئېزىؿ ئىرزىَبضىٕىّۇ ثەضگەْ.
چۈٔىي ئبٌالھ ربئبال ئىٕؽبٔالضٔىڭ ٍبذفي ئىفالضٔي وۆڭۈي لبٔبئىزي ثىٍەْ ئىرزىَبضىٌ ھبٌسا
لىٍىفىٕي ذبٌىؽبٔسەن ،گۇٔبھ – ِەؼىَەرٍەضٔىّۇ ئۆظ ئىرزىَبضى ثىٍەْ ئىفٍەپ ،ئبضلىسىٓ رەۋثە
لىٍىپ ھەلىمەرىە لبٍزىفىٕي ذبالٍسۇ .ئبٌالھ ربئبال ثۀسىٍىطى ئۈچۈْ ھبالي لىٍىپ ثەضگەْ
ٔەضؼىٍەضٔىڭ زەضىغىٍىطى ثىط ذىً ئەِەغ .ھبالٌالض ئىچىسە ئبٌالھ ربئبال ٍبلزۇضىسىؽبْ ۋە
ثۀسىٍىطىسىٓ ـۇٔساق لىٍىفىٕي وۈرىسىؽبٍٔىطى ۋە ٍبلزۇضِىؽىّۇ پەلەد لوثۇي لىٍىسىؽبٍٔىطىّۇ
ثبضِ .ەؼىٍەْ :ھبالي ئىچىؿ ،ھبالي ٍېَىؿ ۋە ھبالي ئىفالض زائىطىؽىسە ھەضىى ەد لىٍىفٕي ئبٌالھ
ربئبال ٍبلزۇضىسۇ ۋە ثۀسىٍىطىسىٓ وۈرىسۇ .ئەِّب رباللمب ئوذفىؽبْ ئېھزىَبط ٍۈظىؽىسىٕال ضۇذؽەد
لىٍىٕؽبْ ئىفالضٔي ٍبلزۇضِىؽىّۇ ،لوثۇي لىٍىسۇ ۋە عبظاٌىّبٍسۇ .ھبضاِالضٔىڭ زەضىغىٍىطىّۇ ثىط
ذىً ثوٌّبٍسۇِ .ەؼىٍەْ :ئبٌالھ ربئبالؼب ـېطىه وەٌزۈضۈؾ ،ؼېھىطگەضٌىه لىٍىؿ ،ئبزەَ
ئۆٌزۈضۈؾ ،ئبرب ئبٔىٕي لبذفىزىؿٍ ،ېزىّٕىڭ ِېٍىٕي ٍەۋېٍىؿ ،ئۆؼۈَ ِۇئبِىٍىؽي لىٍىؿ ،ھبضاق
ئىچىؿ ،ئۇضۇؾ ِەٍسأىسىٓ لېچىؿ ،پبن ئبٍبٌالضؼب رۆھ ّەد چبپالؾ لبربضٌىمالض ھبضإِىڭ ئەڭ
ٍۇلىطى زەضىغىؽي ثوٌۇپ ،گۇٔبھي وەثىطە ئەڭ چوڭ گۇٔبھالض زەپ ئ برىٍىسۇ .ثۇ لىٍّىفالضٔي
ؼبزىط لىٍؽبٔالض لىٍؽبٍٔىطىؽب ھەلىمىٌ ضەۋىفزە پۇـبٍّبْ لىٍىپ ،گۇٔبھزىٓ پۈرۈٍٔەً لوي ئۈظۈپ،
ئبٌالھ ربئبالؼب رەۋثە لىٍىؿ ثىٍۀال ئۆظٌىطىٕي ئبٌالھ ربئبالٔىڭ ؼەظىجىسىٓ ۋە ئبظاثىسىٓ لۇرمۇظۇپ
لبالالٍسۇ .ئەِّب گۇٔبھي ؼەؼىطە وىچىه گۇٔبھالض زائىطىؽىگە وىطىسىؽبْ وەِچىٍىه ،ذبربٌىك ۋە
ئىرزىَبضؼىع لىٍىپ ؼبٌؽبْ گۇٔبھالض ٍبذفي ئەِەٌٍەضٔىڭ ؼبٍىؽىسا رەۋثىؽىعِۇ وەچۈضۈَ
لىٍىٕىسۇ .ـۇٔىّۇ ئەؼزىٓ چىمبضِبؼٍىك وېطەوىي ،وىچىه گۇٔبھالضؼب زاۋاَ لىٍىؿ ئبضلىٍىك ثۇ
وىچىه گۇٔبھالض ئۆظٌىىىسىٓ چوڭ گۇٔبھالضؼب ئبٍٍىٕ ىپ لبٌىسۇ .ـۇڭب لبٔسالال ثىط گۇٔبھٕي ئبززى
ؼبٔبـمب ۋە ئۇٔىڭؽب زاۋاَ لىٍىفمب ثوٌّبٍسۇ .ـۇٔىڭسەن ،ھبضاَ ۋە گۇٔبھ ئىفالض لىٍؽۇچىؽىٕىڭ
ٔىَىزىگە لبضاپ زەضىغىٍىٕىسۇِ .ەؼىٍەْ :ئىرزىَبضؼىع ئىفٍەپ ؼبٌؽبْ گۇٔبھزىٓ ئبالھىسە
پىالٔالپ لىٍؽبْ گۇٔبھٕىڭ عبظاؼي ئبٌالھ ربئب الٔىڭ ٔەظەضىسە ٔەچچە ھەؼؽە ئېؽىط ثوٌؽىٕىؽب
ئوذفبؾ.
 - 2379عۇئبي :ھبالٌٕي ھبساَ ٍبوي ھبسإِي ھبالي لىٍىؼ ئبٌالھمب ؽېشىه وەٌحۈسۈؽٕىڭ
جۆسىغىذۇس
ئىؽالَ ذبٌىؽبٔچە ھبضاِالـزۈضىسىؽبْ ۋە ھبالٌالـزۈضىسىؽبٔالضٔي ؼۆوۈپ ،رۀمىس لىٍسى،
ھەِسە ثىطەض زەٌىٍگە ربٍبّٔبؼزىٓ ھبضاَ ھۆوّىٕي چىمبضؼۇچىالضؼب ،ئبٌالھ وەڭطى لىٍىپ ثەضگەْ
ٔەضؼىٕي ربضاٍزىۋەرىۀٍىىىسىٓ ئىٕزبٍىٓ ئېؽىط عىٕبٍەد ٍۈوٍىسى ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ
ثۇٔساق چىڭىزىۋېزىؿ ۋە ئۆظگەضرىۋېزىفىە لبضـي ھەضرۈضٌۈن لوضاٌالضٔي ئىفٍىزىپ ئۇضۇؾ ئېالْ
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لىٍسى.
ئىؽالَ زىٕي ئىّبْ ـ ئې زىمبزرب ٍەوىە ـ ثىط ئبٌالھمب لۇٌٍۇق لىٍىفٕي ،ئەِەي ـ ئىجبزەد ۋە ھۆوۈَ
ثەٌگىٍەـزە وەڭچىٍٍىىٕي رەٌەپ لىٍىسىؽبْ زىٕسۇض ،ثۇ ئىىىي ٔەضؼىٕىڭ ظىزي ئبٌالھمب ـېطىه
وەٌزۈضۈؾ ،ھبالٌٕي ھبضاَ لىٍىۋېزىفزۇض.
زېّەن :ھبالٌٕي ھبضاَ لىٍىؿ ـېطىىٕىڭ عۆضىؽىسۇض ،ـۇڭب لۇضئبْ وەضىُ ِۇـطىه ئەضەثٍەضٔي،
ئبٌالھمب ـېطىه وەٌزۈضگۀٍىه ،ثۇرمب چولۇٔؽبٍٔىك ۋە ئۆظٌىطىگە ھبالي لىٍىٕؽبْ ئۆؼۈٍِۈن ۋە
ھبٍۋأالضٔي ئبٌالھٕىڭ ئەِطىؽىع ھبضاَ لىٍىۋاٌؽبٍٔىك رۈپەٍٍىسىٓ لبرزىك ئەٍىجٍىگەْ.
ِەزىٕەزىىي زەۋضزە ِۇؼۇٌّبٔالض ئبضىؽىسا لىَىٕالـزۇضۇؾِ ،ۇرەئەؼؽىپٍى ه ۋە ٍبذفي
ٔەضؼىٍەضٔي ئۆظٌىطىگە ھبضاَ لىٍىؿ ٍۆٔىٍىفي پەٍسا ثوٌؽبْ ،ثۇٔىڭؽب لبضىزب ئبٌالھ ربئبال ئۇالضٔي
ئىالھىٌ چەن ـ چېگطىسا روذزىزىسىؽبْ ۋە ئىؽالِٕىڭ روؼطا ٍوٌىؽب لبٍزۈضىسىؽبْ ِۇؼزەھىەَ،
ئېٕىك ۋە وەؼىىٓ ئبٍەرٍەضٔي ٔبظىً لىٍؽبْ :ئي ِۆئّىٍٕەض ،ئبٌالھ ؼىٍەضگە ھبالي لىٍؽبْ پبن
ٔەضؼىٍەضٔي ھبضاَ لىٍّبڭالض ،چەوزىٓ ئبـّبڭالض ،ئبٌالھ چەوزىٓ ئبـمۇچىالضٔي ھەلىمەرەْ ٍبذفي
وۆضِەٍسۇ ،ئبٌالھ ؼىٍەضگە ضىعىك لىٍىپ ثەضگەْ ھبالي ،پبن ٔەضؼىٍەضزىٓ ٍەڭالض ،ؼىٍەض ئىَّبْ
ئېَزمبْ ئبٌالھٕىڭ ئبظاثىسىٓ ؼبلٍىٕىڭالض [ِبئىسە ؼۈضىؽي  -88 -87ئبٍەرٍەض]
 - 2380عۇئبي :ھبساَ لىٍىؼ ثىش ئىؾٕىڭ ٍبِبٍٔىمىغبِ ،ەٍٕەجٍىىىگە ۋە صەسەسىگە لبساپ
ثوٌىذۇ
ئىٕؽبٔالضٔي ٍبضىزىپ ،ئۇالضؼب ؼبٔؽىع ٔېّەرٍەضٔي ئبرب لىٍؽبْ ئبٌالھٕىڭ ثۇ ئىٕؽبٔالضؼب
ذبٌىؽبْ ٔەضؼىٕي ھبالي ،ذبٌىؽبْ ٔەضؼىٕي ھبضاَ لىٍىؿ ھەلمي ثبضزۇضٍ ،ۀە ئۇالضٔي ذبٌىؽبْ
ئىجبزەرٍەضٔي لىٍىفمب ثۇٍطۇـّۇ ئبٌالھٕىڭ ھەلمىسۇض ،ئىٕؽبٔالضٔىڭ ثۇٔىڭؽب ئېزىطاظ ثىٍسۈضۈؾ
ٍبوي ئىؽَبٔىبضٌىك لىٍىؿ ھەلمي ٍولزۇض ،چۈٔىي ثۇ ھەق ئبٌالھ ربئبالؼب ئىٕؽبٔالض پەضۋەضزىگبضى
ثوٌۇؾ ؼۈپىزي ثىٍەْ ذبغ ثوٌؽبْ ھەلسۇض ،ئۇالضٔىڭ ثۇ ھەلىە لبضـي چىمّبؼٍىمي ئبٌالھمب
لىٍىسىؽبْ ئىجبزەرٍەضٔىڭ رەلەظظاؼىسۇض .ثىطاق ،عبٔبثي ئبٌالھ ثۀسىٍىطىگە ِەضھەِّەد لىٍؽبٍٔىؽي
ئۈچۈْ ،ئىٕؽبٔالض ِۀپەئەري ۋە پبٍسىؽىٕي وۆظزە رۇرۇپ ،ئەلىٍگە ِۇۋاپىك ثەظى ؼەۋەثٍەض
رۈپەٍٍىسىٓ ،ھبالي ـ ھبضاَ ھۆوۈٍِىطىٕي ثەٌگىٍىگەْ .ئبٌالھ ربئبال ٍبذفي ۋە گۈظەي ٔەضؼىٍەضزىٓ
ثبـمب ھېچجىط ٔەضؼىٕي ھبالي ،لەثىھ ۋە ظىَبٍٔىك ٔەضؼىٍەضزىٓ ثبـمب ھېچجىط ٔەضؼىٕي ھبضاَ
لىٍّىؽبْ.
ئىؽالَ ھەضلبٔساق ثىط گۇٔبھٕي ٍۇٍۇؾ ئۈچۈْ ثەظى ٍبذفي ٔەضؼىٍەضٔي ھبضاَ لىٍىفزىٓ ثبـمب
ٔۇضؼۇْ ٍوٌالضٔي وۆضؼەرىەْ ۋە ثەٌگىٍىگەِْ .ەؼٍ ەْ :ؼۇٔىڭ وىطٔي پبوىعٌىؽىٕىسەن ،چىٓ
وۆڭۈٌسىٓ لىٍؽبْ رەۋثە گۇٔبھالضٔي پبوالٍسۇٍ ،بذفىٍىمالض ٍبِبٍٔىمالضٔي ئېٍىپ وېزىسۇ،
ؼەزىمىٍەض ؼۇ ئورٕي ئۆچۈضگۀسەن گۇٔبھالضٔي ئۆچۈضىۋېزىسۇِ ،ۇؼىجەرٍەض ،ؼىٕبلالض ۋە ھەض
رۈضٌۈن وۈٌپەرٍەض لىؿ وۈٔىسە لۇضىؽبْ ٍبپطالالض ئبضلب ـ ئبضلىسىٓ رۆوۈٌگىٕىسەن گۇٔبھالضٔي
رۆوىۋېزىسۇ.
ثۇٔىڭ ثىٍەْ ئېٕىك ِەٌۇَ ثوٌىسۇوي ،ئىؽالِسا ھبضاَ ھۆوّي ٔەضؼىٍەضٔىڭ ٔبچبضٌىمىؽب،
ِەٍٕەرٍىىىگە ۋە ظىَبٍٔىك ثوٌىفىؽب لبضاپ ثوٌىسۇٍ ،ۀي ثىط ٔەضؼە ٍبِبْ ٍبوي ِەٍٕەد ٍبوي لەثىھ
ثوٌؽب ،ئۇ ٔەضؼە ـۇٔىڭ ئۈچۈْ ھبضاِسۇض .ـۇٔىڭسەن ثىط ٔەضؼىٕىڭ ظىَبٍٔىك رەضىپي پبٍسىٍىك
رەضىپىسىٓ ئبضرۇق ثوٌؽىّۇ ،ئۇ ٔەضؼە ھبضاِسۇض ،پبٍسىؽي ئبضرۇق ثوٌؽبْ ٔەضؼە ھبالٌسۇض ،لۇضئبْ
وەضىّٕىڭ ھبضاق ۋە لىّبض ھەلمىسە ثبٍبْ لىٍؽبْ ھۆوّي ـۇٔىڭؽب ئبؼبؼەْ ثەٌگىٍۀگەْ« :ئي
ِۇھەِّەز! ؼۀسىٓ ھبضاق ۋە لىّبض ھەل مىسە ؼوضىفىسۇ ،ؼەْ ئۇالضؼب" :ثۇٔىڭ ھەض ئىىىىؽىسە
چوڭ گۇٔبھ ۋە وىفٍەضگە (ئبظؼىٕب) پبٍسا ثبضٌ ،ېىىٓ ئۇالضزىىي گۇٔبھ پبٍسىؽب لبضىؽبٔسا رېرىّۇ
چوڭ" زېگىٓ[ ».ثەلەضە ؼۈضىؽي  - 219ئبٍەد]
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ھەِسە ئىؽالِسا ھبالي ھەلمىسە ؼوضاٌؽبٔسا" :ھبالي زېگەْ ٍبذفي ،ئوثساْ ٔەضؼىٍەض" زەپ
عبۋاة ثېطىؿ ئېٕىك عبۋاثالضزىٓ ثوٌۇپ وەٌگەٍْ ،ۀي ؼبؼالَ ذبضاوزېطٌىه ئىٕؽبٔالض ٍبذفي،
پبٍسىٍىك زەپ وۆضىسىؽبْ ،ھەَ پۈرۈْ ئىٕؽبٔالضِۇ ئوثساْ ،پبٍسىٍىك زەپ ھېؽبثالٍؽبْ ھەض لبٔساق
ٔەضؼە ھبالٌسۇض ،چۈٔىي ئبٌالھ ربئبال ِۇٔساق زەٍسۇ :ئۆظٌىطىگە ٔېّىٍەضٔىڭ ھبالي لىٍىٕؽبٍٔىمىٕي
ؼۀسىٓ ؼوضىفىسۇ .ئېَزمىٕىي" ،ؼىٍەضگە پبن ٔەضؼىٍەض ھبالي لىٍىٕسى" [ِبئىسە ؼۈضىؽي - 4
ئبٍەد] ثۈگۈْ ؼىٍەضگە پبن ٔەضؼىٍەض ھبالي لىٍىٕسى [ِبئىسە ؼۈضىؽي  - 5ئبٍەد]
ثىطاق ،ئبٌالھٕىڭ ھبضاَ ھۆوّي ئبؼبؼالٔؽبْ لەثىھ ۋە ظىَبٍٔىك ٔەضؼە ھەلمىسە ِۇؼۇٌّبْ
و ىفىٕىڭ رەپؽىٍىٌ ِەٌۇِبرمب ئىگە ثوٌىفي وېطەن ئەِەغ ،چۈٔىي ثىط ِۇؼۇٌّبٔؽب ئېٕىك
وۆضۈٔگەْ ٔەضؼە ثەٌىي ثبـمب ثىطىگە وۆضۈّٔەؼٍىىي ِۇِىىٓ ،ثەٌىي ثەظى ٔەضؼىٍەضٔىڭ لەثىھ
ٍبوي ظىَبٍٔىك ئىىۀٍىىي ثىط ئەؼىطزە ِەٌۇَ ثوٌّىؽىٕي ثىٍەٍْ ،ۀە ثىط ئەؼىطزە ِەٌۇَ ثوٌۇپ
لېٍىفي ِۇِىىٓ ،ـۇڭب ِۇؼۇٌّبْ وىفي ھبضاَ لىٍىٕؽبْ ِەؼىٍىٍەضگە لبضىزب زاۋاٍِىك" :ئبڭٍىسۇق
ۋە ئىزبئەد لىٍسۇق" زېَىفي وېطەن.
 - 2381عۇئبي :ھبالٌذا ھبساِغب ِۇھحبج ثوٌۇپ لبٌّبٍذىغبْ دەسىجىذە ٍېحەسٌىه ٔەسعىٍەس
ثبس
ئىؽالِٕىڭ گۈظەٌٍىىٍىطىسىٓ ثىطى ،ئىٕؽبٔالضؼب ھەض رۈضٌۈن لوالٍٍىمالضٔي ثەضگۀٍىىىسۇض.
ِەؼٍەْ :ئىؽالَ ثىطەض ٔەضؼىٕي ھبضاَ لىٍؽبٔسا ،ئۇٔىڭ ئوضٔىٕي روٌولالٍسىؽبْ ثبـمب ثىط ٔەضؼىٕي
وۆضؼەرىەْ.
• ئىؽالَ عبظأىٕي ھبضاَ لىٍىپ ،ئوضٔىؽب ،پبٍسا ثېطىسىؽبْ ئېٍىُ  -ؼېزىّٕي ٍوٌؽب لوٍؽبْ.
• لىّبضٔي ھبضاَ لىٍىپ ،ئوضٔىؽب ئبد ،رۆ گە چبپزۇضۇؾ ۋە ئوق ئېزىؿ ِۈؼبثىمىٍىطىسەن
پبٍسىٍىك پبئبٌىَەرٍەضٔي ئبٌّبـزۇضؼبْ.
• پبي ئېچىفٕي ھبضاَ لىٍىپ ،ئۇٔىڭ ئوضٔىؽب ئىؽزىربضە زۇئبؼىٕي ٍوٌؽب لوٍؽبْ.
• ئەضٌەضگە ٍىپەن وىَىٍّەضٔي ھبضاَ لىٍىپ ،ئوضٔىؽب ٍۇڭ ،پبذزب ضەذزٍەضزىٓ رىىىٍگەْ ھەض
رۈضٌۈن ئېؽىً وىَىٍّەضٔي ھبالي لىٍؽبْ.
• ظىٕب ۋە ثەچچىۋاظٌىمٕي ھبضاَ لىٍىپ ،ئوضٔىؽب روً لىٍىفٕي ھبالي لىٍؽبْ.
• ِەؼذ لىٍىسىؽبْ ئىچىٍّىىٍەضٔي ھبضاَ لىٍىپ ،ضوھ ۋە ثەزۀگە پبٍسىٍىك ثوٌؽبْ ثبضٌىك
ـېطىٓ ئىچىٍّىىٍەضٔي ھبالي لىٍؽبْ.
• رۈضٌۈن لەثىھ ٍېّەوٍىىٍەضٔي ھبضاَ لىٍىپ ،ئوضٔىؽب ثبضٌىك پبوىع ۋە ٍبذفي ٍېّەوٍىىٍەضٔي
ھبالي لىٍؽبْ.
ثۇ رەضىمىسە ئىؽالِٕىڭ ثبضٌىك ئبؼبؼىٌ پطىٕؽىپٍىطىٕي رەوفۈضۈپ ثبلؽبق ،عبٔبثي ئبٌالھٕىڭ
ھەض ثىط ٔەضؼىٕىڭ ئۆظ رۈضىسىٓ ثىط ٍەضٔي وۆ پەٍزىپ ثەضِەً رۇضۇپ ،ثۀسىٍىطىگە ثىط ٔەضؼىٕي
چەوٍىّىگۀٍىىىٕي وۆضىۋاالالٍّىع ،چ ۈٔىي ئۇ ظاد ثۀسىٍىطىگە ھېچمبچبْ لىَىٕچىٍىمٕي
ذبٌىّبٍسۇ .ئەوؽىچە لوالٍٍىكٍ ،بذفىٍىك ،ھىساٍەد ۋە ِەضھەِّەرٕي ذبالٍسۇ.
 - 2382عۇئبي  :ھبساِغب ئېٍىپ ثبسىذىغبْ ھەسلبٔذاق ٔەسعە ھبساَ
ئىؽالَ ثەٌگىٍىگەْ پطىٕؽىپالضٔىڭ ٍۀە ثىطى :ثىط ٔەضؼىٕي ھبضاَ لىٍؽبٔسا ،ئۇٔىڭؽب ئېٍىپ
ثبضىسىؽبْ ثبضٌىك ٍوٌالضٔىّۇ ھبضاَ لىٍىفزۇضِ .ەؼٍەْ :ظىٕبٔي ھبضاَ لىٍؽبٔسا ،عبھىٍىَەد
زەۋضىسىىي ئبٍبٌالضٔىڭ ھۆؼٕي ـ عبِبٌىٕي ثبـمىالضؼب وۆضؼىزىؿ ،ئبٍبي وىفي ٍبد ئەض وىفي
ثىٍەْ ذبٌىٌ ثىط ٍەضزە ثوٌۇؾ ،ثىھۇزە ئبضىٍىفىؿٍ ،بٌىڭبچ ضەؼىٍّەض ،ؼېطىك ئەزەثىَبد ۋە
ؼېطىك ٔبذفىالض ...لبر بضٌىك ظىٕبؼب ئېٍىپ ثبضىسىؽبْ ثبضٌىك ؼەۋەة ۋە ِۇلەززىّىٍەضٔي ھبضاَ
لىٍؽبِْ .بٔب ثۇ ؼەۋەثزىٓ ـىمھي ئبٌىٍّىطى ثۇ لبئىسىٕي لوٍؽبْ":ھبضاِؽب ئېٍىپ ثبضىسىؽبْ
ھەضلبٔساق ٔەضؼە ھبضاَ ثوٌىسۇ"
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ثۇٔىڭؽب ئىؽالِٕىڭ رۆۋۀسىىي ثەٌگىٍىّىؽىّۇ ئۇٍؽۇْ وېٍىسۇ :ھبضإِىڭ گۇٔبھي ٍبٌؽۇظ ئۇ
گۇٔبھٕي لىٍؽۇچىؽىال ذبغ ئەِەغ ،ثەٌىي ئۇٔىڭؽب ِبززىٌ ۋە ِۀىۋى وۈچ ثىٍەْ لبرٕبـمۇچىالضِۇ
گۇٔبھمب ـېطىه ثوٌىسۇ ،ثۇٔساق ئەھۋاٌسا ھەضثىط وىفىٕىڭ گۇٔبھي لبرٕىفىؿ ٔىؽجىزىگە وۆضە
ثوٌىسۇِ .ەؼٍەْ :پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ھبضاق ئ ىچىۈچىگەٍ ،بؼىؽۇچىؽب ،روـىؽۇچىؽب،
ئەوەٌسۈضگىچىگە ۋە پۇٌىٕي ٍېگۈچىگە ٌۀەد لىٍؽبْ.
عبظأىسىّۇ ئۆؼۈَ ئبٌؽۇچي ،ثەضگۈچيٍ ،بظؼۇچي ۋە گۇۋاھ ثوٌؽۇچىالضٔىڭ ھەِّىؽىگە ٌۀەد
لىٍىسۇ .زېّەن :ھبضاِؽب ئېٍىپ ثبضؼبْ ۋە لىٍىٕىفىؽب ٍبضزەَ ثوٌؽبْ ئىفالضٔىڭ ھەِّىؽي
ھبضاِسۇض ،ھبضاِؽب ٍبضزەَ لىٍؽبْ وىفىّۇ گۇٔبھمب ـېطىىزۇض.
 - 2383عۇئبي :ھبسإِي ھبالي لىٍىؼ ئۈچۈْ ھىٍە ئىؾٍىحىؼ ھبساِذۇس
ئىؽالَ ھبضاِؽب ئېٍىپ ثبضىسىؽبْ ھەض لبٔساق ئبـىبضا ٍوٌالضٔي ھبضاَ لىٍؽىٕىسەن ،ـەٍزبٔىٌ
ھىٍىٍەض ۋە ٍوـۇضۇْ ٍوٌالض ثىٍەْ ـۈ ھبضإِي لىٍىؿ ئۈچۈْ ھىٍە ئىفٍىزىفٕي ھەَ ھبضاَ لىٍؽبْ.
چۈٔىي ئبٌالھ ربئبال ـۀجە وۈٔي ئوۋ ئوۋالـٕي ھبضاَ لىٍؽبْ ثوٌؽىّۇٍ ،ەھۇزىَالض ثۇ ھبضاِؽب ھىٍە
ئىفٍىزىپ ،ئۇٔي ھبالي ھېؽبثٍىۋاٌؽبْ ،ثۇٔىڭ ئۈچۈْ (ـۀجە وۈٔي ئوۋ ئوۋٌىّىؽبْ ثوٌۇپ وۆضۈٔۈؾ
ئۈچۈْ) عۈِە وۈٔىسە ئوضا ووالپ ،رۇظاق ـ لبپمب ْ لۇضۇـۇپٍ ،ەوفۀجە وۈٔي وېٍىپ رۇظالمب
چۈـىەْ ئوۋالضٔي ئېٍىفبرزي ،ثۇ ئىفٕي ھىٍىگەضٌەض ھبالي زەپ ئوٍٍىؽىٕي ثىٍەْ ،ئۇ ئىؽالَ
ئبٌىٍّىطىٕىڭ ٔەظىطىسە ھبضاِسۇض .چۈٔىي ئۇالضؼب ھبضاَ لىٍىٕؽىٕي ؼەۋەثٍىه ۋە ؼەۋەثؽىع ئوۋ
ئوۋٌىّبؼٍىمزۇض.
ٍۀە گۇٔبھ ھېؽبثٍىٕىسىؽبْ ھىٍى ٍەضٔىڭ ثىطى ثوٌؽب :ھبضاَ ثوٌؽبْ ثىط ٔەضؼىگە ئەؼٍىٌ
ئىؽّىسىٓ ثبـمب ثىط ئىؽىُ لوٍۇپ ،ـەوٍىٕي ئۆظگەضرىپ ،ھەلىمىزىٕي ثۇضۇٔمىسەوال لبٌسۇضۇـزۇض.
ـەوؽىعوي ثىط ٔەضؼىٕىڭ ئۆظى ئەٍٕەْ رۇضۇپ ئىؽّىٕىال ئۆظگەضرىپ لوٍۇؾ ثىٍەْ ٍبوي
ھەلىمىزي ئەٍٕەْ رۇضۇپ ـەوٍىٕي ئۆظگەضرىپ لوٍۇؾ ثىٍەْ ئۇٔىڭ ھبضاٍِىمي ئۆظگىطىپ لبٌّبٍسۇ.
ِەؼٍەْ :لەثىھ عبظأە ثىٍەْ ِۇئبِىٍە لىٍىؿ ئۈچۈْ ثىط لبٔچە ھىٍىٍەض وۆضؼىزىٍؽە ٍبوي ھبضاق
(ئۇٔي ھبالي وۆضؼىزىؿ ئۈچۈْ) ھەضذىً ئىؽىّالض ثىٍەْ ئبربٌؽىّۇ ثەضىجىط عبظأە ۋە ھبضالٕىڭ
ئەؼٍىسىىي ھبضاٍِىمي ئەٍٕەْ لېٍىۋېطىسۇ .پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق
زېگەِْ :ېٕىڭ ئۈِّىزىّسىٓ ثىط لىؽىُ وىفىٍەض ھبضالٕي ثبـمب ئىؽىُ ثىٍەْ ئبربپ رۇضۇپ
ئىچىسۇٔ( .ەؼبئي)5658 :
زېّىؽىّۇ ،ثۈگۈٔىي وۈٍٔەضزە ٍبٌىڭبچ ئۇؼؽۇٌؽب "ؼۀئەد" ھبضالمب "ضوھىٌ ئىچىٍّىه ُ"
عبظأىگە "ئۆؼۈَ ـ پبٍسا"ُ...ئىؽىٍّىطىٕىڭ ثېطىٍىفي ظاِبٔىّىعٔىڭ ئبعبٍىجٍىطىسىٕسۇض.
 - 2384عۇئبيٍ :بخؾي ٔىَەت ھبسإِي لىٍىؾمب ثبھبٔە ثوالٌّبٍذۇ
ئىؽالَ زىٕي ٍۈوؽەن ؼبٍە ،پبن ِەلؽەد ۋە ٍبذفي ٔىَەرٍەضٔي ثبضٌىك ھۆوۈٍِىطىسە
لەزىطٌەٍسۇ .ئۆِەض ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ِۇٔجەضزە رۇضۇپ ِۇٔساق زېگەِْ :ەْ پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ
ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ :ئەِەي ٔىَەرىە ثبؼٍىك ثوٌۇپ ،وىفي پەلەد ٔىَەد لىٍؽىٕىؽب ئېطىفىسۇ.
وىّىي اٌٍە ۋە اٌٍۀىڭ ضەؼۇٌىٕىڭ ضاظىٍىمىٕي وۆظٌەپ ھىغطەد لىٍىسىىەْ ،وۆظٌىگىٕىگە
ئېطىفىسۇ .لبٔساق ثىط ئبزەِٕىڭ ھىغطىزي ئبظؼىٕە زۇَٔبؼب ئېطىفىؿ ٍبوي ثىط ئبٍبٌؽب ئۆٍٍىٕىؿ
ثوٌؽب ،پەلەد ـۇٔىڭؽىال ئېطىفىسۇ زېگۀٍىىىٕي ئبڭٍىؽبٔىسىُ( .رىطِىعى2211 :؛ ثۇذبضى)1 :
ٍبذفي ٔىَەد ِۇثبھ ثوٌؽبْ ۋە ئبزەد ھبٌىؽب وەٌگەْ ٔەضؼىٍەضٔىّۇ ئبٌالھمب ئىزبئەد ۋە ئبٌالھمب
ٍېمىٍٕىك زەضعىؽىگە ٍەرىۈظىسۇ.
ِەؼٍەْ :ھبٍبرٕي لوؼساؾ ،ثەزىٕىٕي وۈچٍۀسۈضۈؾ ٍبوي پەضۋەضزىگبضىؽب ۋە ِىٍٍىزىگە لبضىزب
ثۇضچىٕي ئۆظ عبٍىسا ئوضۇٔسىَب ٌىفي ئۈچۈْ ٔىَەد لىٍىپ ربِبق ٍېگەْ ،چېٕىممبْ ئىٕؽبٕٔىڭ ثۇ
ربِىمي ۋە چېٕىمىفي ئىجبزەد زەضعىؽسىسۇض .ئۆظ ٔەپؽىٕي ۋە ئبٍبٌىٕي ھبضاِسىٓ ؼبلالؾ ٍبوي
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پەضظۀذ وۆضۈؾ ٔىَىزىسە ـ ەھۋىزىٕي لبٔسۇضؼبْ وىفىٕىڭ ثۇ ئىفي ِۇوبپبرمب الٍىك ثوٌؽبْ ثىط
ئىجبزەرزۇض.
ِۆئّىٕ ٕىڭ ھەِّە ئىفي ـۇٔسالزۇضٍ ،بذفي ٔىَەد ھەض لبٔساق ثىط ٍبذفي ئىفٕي ئىجبزەد
زەضعىؽىگە وۆرۈضىسۇ ،ھبضاَ ثۇٔساق ئەِەغ ،ھبضإِي لىٍؽۇچىٕىڭ ٔىَىزي ٔەلەزەض ٍبذفي،
ؼبٍىؽي ٔەلەزەض ئۇٌۇ غ ثوٌىفىسىٓ لەرئىَٕەظەض ھبضاَ ٍۀىال ھبضاِسۇض ،ئىؽالَ ھەضلبٔساق ثىط ؼبٍىگە
ٍېزىؿ ئۈچۈْ ھبضإِي ۋاؼىزە ئوضٔىسا ئىفٍىزىفٕي ھېچجىط ـەوىٍسە لوثۇي لىٍّبٍسۇ ،چۈٔىي
ئىؽالَ ؼبٍە ۋە لوٌٍىٕىٍؽبْ ئۇؼٍۇثٕىڭ ـەضەپٍىه ھەَ پبن ثوٌىفىؽب زىممەد لىٍىسۇ ،ثۇٔىڭ ئۈچۈْ
ئىؽالَ ئ ېؽىً ؼبٍە ھەض رۈضٌۈن ئۇؼٍۇثٕي ئبلٍىَبالٍسۇ ٍبوي ھەلىە ئېطىفّەن ئۈچۈْ ھەض رۈضٌۈن
ثبرىٍٕي لوٌٍىٕىٍىسۇ زېگۀسەن پطىٕؽىپالضٔي ضەد لىٍىسۇ ،چۈٔىي ئۇٔىڭ لبضىفىچە ھەلىە ٍبٌؽۇظ
ھەق ٍوي ثىٍۀال ٍەرّەن الظىُ.
ِەؼٍەْ :ثىط وىفي ِەؼغىس ٍبوي ھەض لبٔساق ذەٍطٌىه ثىط ثىٕب ؼېٍىؿ ئۈچۈْ عبظأە،
ئوؼطىٍىك ،ھبضاَ وۆڭۈي ئېچىؿ ،لىّبض ٍبوي چەوٍۀگەْ ھەض لبٔساق ثىط ئىفزىٓ ِبي روپٍىؽبْ
ثوٌؽب ،ئۇ وىفىٕىڭ ثۇ ٍبذفي ٔىَىزي ۋە ئۇٌۇغ ؼبٍؽي ثوٍٕىسىٓ ثۇ ھبضإِىڭ گۇٔبھىٕي ھەضگىعِۇ
وۆرۈضىۋېزەٌّەٍسۇ ،چۈٔىي ؼبٍە ۋە ٔىَەرٍەض ئىؽالِسا ھېچمبچبْ ھبضإِي ھبالٌؽب ئۆٍالٔسۇضۇـمب
رەؼىط ٍەرىۈظەٌّەٍسۇ .ئۇٌۇغ ئبٌالھ پەٍؽەِجەضٌەضگە ثۇٍطىؽبْ ٔەضؼىٕي ِۆئّىٍٕەضگىّۇ ثۇٍطۇپ
ِۇٔساق زېگەْ:
 - 2385عۇئبي  :ھبسإِي لىٍىپ عبٌّبعٍىك ئۈچۈْ گۇِبٍٔىك ٔەسعىٍەسدىٓ عبلٍىٕىؼ وېشەن
ئبٌالھ ربئبالٔىڭ ضەھّىزىسىٓ ٍۀە ثىط ربِچە ثوٌؽب ،ھبالي ـ ھبضاَ ھەلمىسە ثۀسىٍىطىٕي
لبضاڭؽۇٌۇلزب لوٍّبؼزىٓ ،ھبالٌٕىّۇ ئېٕىك ،ھبضإِىّۇ ئېٕىك ثبٍبْ لىٍىپ ثەضگۀٍىىىسۇض .ئبٌالھ
ربئبال ِۇٔساق زەٍسۇ :ئبٌالھ ؼىٍەضگە ھبضاَ ٔەضؼىٍەضٔي ئوچۇق ثبٍبْ لىٍسى [ئۀئبَ ؼۈضىؽي - 119
ئبٍەد] ھبالي ئىىۀٍىىي ئېٕىك ثىط ٔەضؼىٕي لىٍىفزب ھېچ گەپ ٍوق ،ھبضاٍِىمي ئېٕىك ثوٌؽبْ
ٔەضؼىٕي لىٍىفزىّۈ ھېچجىط ضۇذؽەد ٍوق.
ئېٕىك ھبالي ثىٍەْ ئېٕىك ھبضاَ ئبضىؽىسا ثىط ئبضىٍىك ثبض ثوٌۇپ ،ئۇ ھبالي ٍبوي ھبضاٍِىمي ثەظى
وىفىٍەضگە چۈـىٕىفٍىه ثوٌّىؽبْ ٍبوي ثىٍىّٕىگەْ گۇِبٍٔىك ضاٍؤسۇض ،ثۇ چۈـىٕىٍّەؼٍىىٕىڭ
ؼەۋەثيٍ :ب زەٌىٍٍەضٔىڭ ئۇ وىفىٍەضگە رۇرۇق وۆضۈٔىفيٍ ،ب زەٌىٍٕي ۋەظىَەرىە رەرجىمالـزب
زەٌىٍٕىڭ ھەض ئىىىي رەضەپىە ئوذفبپ وېزىفىسۇض.
ئىؽالَ زىٕي ِۇؼۇٌّبٕٔىڭ ثۇٔىڭسەن گۇِبٍٔىك زائىطىسىىي ٔەضؼىٍەضزىٓ ؼبلٍىٕىفىٕي
رەلۋازاضٌىك زەپ لبضىسى .چۈٔىي ِۇؼۇٌّبْ ثۇٔىڭسىٓ ؼبلٍىٕىؿ ئبضلىٍىك ئېٕىك ثىط ھبضاِؽب
ؼۆضۈٌۈپ وېزىفزىٓ ئۆظىٕي ئبؼطىؽبْ ثوٌىسۇ .ثۇٍ ،وچۇلالضٔي روؼىۋېزىفٕىڭ ثىط رۈضىسۇض ،ئۇ
ٍۀە ئىٕؽبْ ۋە ھبٍبرٕىڭ ھەلىمىزىسىٓ ذەۋەضزاض ثوٌؽبْ ئىؽالَ زىٕىٕىڭ ٍىطالٕي وۆضەٌەٍسىؽبْ
رەضثىَىؽىسىٓ ثىط ٔەِۇٔىسۇض .ثۇ پطىٕؽىپٕىڭ ئەؼٍ ىٌ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ـۈ
ھەزىؽىسىٓ چىمىسۇٔ :ۇئّبْ ئىجٕي ثەـىط ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ِۇٔساق زېگۀٍىىي ضىۋاٍەد
لىٍىٕىسۇِ :ەْ پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ ِۇٔساق زېگۀٍىىىٕي ئۆظ لۇٌىمىُ
ئبڭٍىؽبْ ئىسىُ :ـەن ـۈثھىؽىعوي ،ھبالي ئىفالضِۇ ئېٕىك وۆضؼىزىٍسى ،ھبضاَ ئىفالضِۇ ئېٕىك
وۆضؼىزىٍسى .ئۇالضٔىڭ ئبضىؽىسا ٔۇضؼۇْ وىفىٍەض ثىٍّەٍسىؽبْ ـۈثھىٍىه ئىفالض ثبض .وىّىي
گۇٔبھ ئىىۀٍىىي ـۈثھىٍىه ثوٌؽبْ ئىفالضٔي لىٍىفزىٓ ؼبلالٔؽب ،زىٕىٕي ۋە ئبثطۇٍىٕي ؼبلٍىؽبْ
ثوٌىسۇ .وىّىي گۇٔبھ ئىىۀٍىىي ـۈثھىٍىه ثوٌؽبْ ئىف الضٔي لىٍىفمب عۈضئەد لىٍؽب ،ھبضاٍِىمي
ئېٕىك ئىفالضٔىّۇ لىٍىپ ؼېٍىفي ئېھزىّبٌؽب ٍېمىٓ .ئۇِ ،بٌٍىطىٕي چېگطا ئەرطاپىسا ثېمىۋارمبْ
پبزىچىؽب ئوذفبٍسۇ .ئەگەض زىممەد لىٍّىؽبِ ،بٌٍىطى چېگطازىٓ ئۆرۈپ وېزىسۇ .ثىٍىڭالضوي ،ھەض
ثىط پبزىفبھٕىڭ چېگطاؼي ثبض .ثىٍىڭالضوي ،ا ٌٍۀىڭ چېگطاؼي ھبضاَ لىٍؽبْ ٔەضؼىٍىطىسۇض .ئبگبھ
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ثوٌۇڭالضوي ،ثەزۀسە ثىط پبضچە گۆؾ ثوٌۇپ ،ئۇ رۈظەٌؽە ،پۈرۈْ ثەزەْ رۈظىٍىسۇ .ئەگەض ئۇ ثۇظۇٌؽب،
پۈرۈْ ثەزەْ ثۇظۇٌىسۇ ،ئۇ گۆؾ ٍۈضەوزۇضِ( .ۇؼٍىُ)1599 :
 - 2386عۇئبي :ھبساَ ھەِّە وىؾىگە ئوخؾبػ ھبساِذۇس
ئىؽالَ ـەضى ئىزىسە ھبضاَ ھۆوّي ھەِّە وىفىٕي ئۆظ ئىچىگە ئبٌىسىؽبْ ئوِۇِىٍَىك ثىٍەْ
ؼۈپەرٍىٕىسۇ ،ئىؽالِسا ئەضەة ثوٌّىؽبٔؽب ھبضاَ ثوٌۇپ ،ئەضەة ثوٌؽبٔؽب ھبالي ثوٌىسىؽبْ ھېچجىط
ٔەضؼە ٍوق ،لبضا رۀٍىىىە چەوٍىٕىپ ،ئبق رۀٍىىىە ِۇثبھ ثوٌىسىؽبْ ھېچجىط ٔەضؼە ٍوق ،وبھىٓ،
پبپبظ ،ضاھىت ۋە ٍبوي زۆٌەد وىفىٍىطىگە ئوذفبؾ ِۇئەٍَەْ ثىط رەثىمە ٍبوي ثىط ؼىٕىپمب
ثېطىٍگەْ ِەذؽۇغ ثىط ضۇذؽەد ٍبوي ھەق ٍوق ،ھەرزبوي وبپىطؼب ھبضاَ ثوٌؽبْ ٔەضؼىٕي
ِۇؼۇٌّبٔؽب ھبالي لىٍىسىؽبْ ھېچجىط ذۇؼۇؼىَەد ٍوق ،چۈٔىي ئبٌالھ ھەِّە ئىٕؽبٔالضٔىڭ
پەضۋەضزىگبضى ،ئۇٔىڭ ھۆ وۈٍِىطى ھەِّە وىفىگە ثىطزەن ئىغطا لىٍىٕىسۇ ،ئبٌالھ ھبالي لىٍؽبْ ثىط
ٔەضؼە پۈرۈْ ئىٕؽبٔالضؼب ھبالٌسۇض ،ھبضاَ لىٍؽبْ ھەضلبٔساق ٔەضؼە لىَبِەد وۈٔىگە لەزەض ھەِّە
وىفگە ھبضاِسۇض.
ئبظؼبْ ۋە ھەلزىٓ چەرٕىگەْ ٍەھۇزىعَ ،ثىط ٍەھۇزىَٕىڭ ثبـمب ثىط ٍەھۇزىَگە عبظأە ثىٍەْ لەضظ
ثېطىفىٕي ھبضاَ زەپ ،ؼەٍطىٌ ٍەھۇزىَالضؼب عبظأە ثىٍەْ لەضظ ثېطىفٕي ھبالي زەپ زاۋا لىٍؽبْ.
ٍەھۇزىَالضزىىي ثۇ ِبٍىٍٍىمٕي لۇضئبْ وەضىُ ثىعگە ئىجىطەد ئېٍىفىّىع ئۈچۈْ ثبٍبْ لىٍىپ
ثەضگەِْ .ەؼٍەْ :ئۇالض ئۆظ زىٕىسىٓ ٍبوي ِىٍٍىزىسىٓ ثوٌّىؽبْ وىفىٍەضگە لبضـي ئبٌساؾ ۋە
ئىھبٔەد لىٍىفٕي ھبالي ،ھەِسە ثۇٔىڭسا ھېچ گەپ ٍوق زەپ لبضىؽبْ.
 - 2387عۇئبي :صۆسۈسىَەت چەوٍۀگەْ ٔەسعىٍەسٔي ِۇثبھ لىٍىذۇ
ئىؽالَ زىٕي ھبضاِالضٔىڭ زائىطىؽىٕي ربضاٍززيٌ ،ېىىٓ ئۇٔسىٓ وېَىٓ ھبضاَ ھەلمىسە وەؼىىٓ
رۈظۈٍِەضٔي ثەٌگىٍەپ ،ئبـىبضا ٍبوي ٍوـۇضۇْ ھبضاِؽب ئېٍىپ ثبضىسىؽبْ ھەضلبٔساق ٍوٌٕي
روؼىۋەرزي .زېّەن :ھبضاِؽب ئېٍىپ ثبضىسىؽبْ ھەِّە ٔەضؼە ھبضاِسۇض ،ھبضاِؽب ٍبضزەَ لىٍىسىؽبْ ھەض
ٔەضؼە ھبضاِسۇض ،ھبضإِي ھبالي لىٍىؿ ئۈچۈْ ھىٍە ئىفٍىزىؿ ھبضاِسۇض…ۋە ثبـمىالض .ثۇٔىڭ
ثىٍەْ ثىٍٍە ئىؽالَ زىٕي ھبٍبد ظۆضۈضىَەر ٍىطىگە ۋە ئىٕؽبٕٔىڭ ثۇ ظۆضۈضىَەرٍەضوە لبضىزب
ئبعىعٌىمىؽب وۆظ ٍۇِّىؽبْٔ ،ەرىغىسە لبرزىك ظۆضۈضىَەرٍەضٔي ۋە ئىٕؽبٔىٌ ئبعىعٌىمالضٔي وۆظزە
رۇرمبْ ،ھەِسە ثۇ ذىً ظۆضۈضىَەرٍەض ئبٌسىسا ِۇؼۇٌّبٕٔىڭ ئۆظىٕي ھبالوەرزىٓ لۇرمۇظۇـي ئۈچۈْ
ثەظى ھبضاِالضٔي لىٍىفمب ضۇذؽەد لىٍؽبِْ .بٔب ثۇٔىڭ ئۈچۈْ ئۇٌۇغ ئبٌالھ ،لبْ ۋە روڭگۇظ
گۆـىسەن ثەظى ٍېّەوٍىىٍەضٔىڭ ھبضاَ ئىىۀٍىىىٕي ثبٍبْ لىٍؽبٔسىٓ وېَىٓ لۇضئبْ وەضىّسە
ِۇٔساق زەٍسۇ « :وىّىي ئۆظ ئىرزىَبضىچە ئەِەغ ،ئىالعؽىعٌىمزىٓ (ھبضاَ لىٍىٕؽبْ ٔەضؼىٍەضزىٓ)
ھبٍبرىٕي ؼبلالپ لبٌؽۇزەن ٍېؽە ،ئۇٔى ڭؽب ھېچ گۇٔبھ ثوٌّبٍسۇ ،ھەلىمەرەْ ئبٌالھ ٔبھبٍىزي
ِەؼپىطەد لىٍؽۇچىسۇضٔ ،بھبٍىزي ِېھطىجبٔسۇض[ ».ثەلەضە ؼۈضىؽي – 173ئبٍەد]
ثۇ ِۀە لۇضئبْ وەضىّسىىي رۆد ؼۈضىسە ھبضاَ لىٍىٕؽبْ ٍېّەوٍىىٍەض ثبٍبْ لىٍىٕؽىال
رەوطاضالٔؽبْ ،ئىؽالَ ـەضىئەرفۇٔبؼٍىطى ثۇٔىڭسەن ئبٍەرٍەضز ىٓ ئىٕزبٍىٓ ِۇھىُ ثىط پطىٕؽىپٕي
چىمبضؼبْ ،ئۇ ثوٌؽب :ظۆضۈضىَەرٍەض چەوٍۀگەْ ٔەضؼىٍەضٔي ِۇثبھ لىٍىسۇ .ئەِّب ئبٍەرٍەض ثۇ
ظۆضۈضىَەد ئىچىسە لبٌؽبْ وىفىٕي ثبـمىؽىؽب ربعبۋۇظ لىٍّىؽبْ ثوٌىفي وېطەن زەپ لەٍذ
لىٍؽبْ ،ثۇ ھۆوۈٍِەضٔي وەؼىىٓ ھبٌسا ثىٍسۈضگەْ ئبٍەرٍەضٔىڭ رەپؽىطىسىٓ ،ضۇذؽەد ثىٍەْ
ئىؿ لىٍؽبٔسا چەوزىٓ ئبـّبؼٍىك ،ظۆضۈضىَەد زائىطىؽي ئىچىسە لىٍىؿ وېطەوٍىىىٕي ئېٕىك
وۆضىۋاالالٍّىع .ـەضىئەرفۇٔبؼالض ثۇٔىڭسىٓ ٍۀە ثىط پطىٕؽىپ چىمبضؼبْ ،ئۇ ثوٌؽب :ظۆضۈضىَەد
ئۈچۈْ ضۇذؽەد لىٍىٕؽبْ ٔەضؼە ظۆضۈضىَەد ِىمساضىسا ثوٌىسۇ.
ـۇڭب ئىٕؽبْ ثۇ ظۆضۈضىَەرىە ۋالىزٍىك ثوٍؽۇٔؽىّۇ ،ئۇٔىڭؽب ربِبِەْ رەؼٍىُ ثوٌّبؼٍىمي
وېطەن ،ئەوؽىچە ئەؼٍىٌ ھبالي ثوٌؽبْ ٔەضؼىگە ٍېپىفىفي ۋە ئۇٔي ئىعزىفي وېطەن ،ثۇٔساق
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لىٍؽبْ رەلسىطزە ظۆضۈضىَەد ثبھبٔىؽي ثىٍەْ ھبضإِي وىچىه ؼبٔىّبٍسۇ ـ زە ،ئۇٔىڭسىٓ زاۋاٍِىك
ؼبلٍىٕى سۇ .ئىؽالَ ظۆضۈضىَەد ئەھۋاٌٍىطىسا چەوٍۀگەْ ٔەضؼىٍەضٔي ھبالي لىٍىؿ ثىٍەْ ،ئۆظىٕىڭ
ئوِۇِىٌ ضوھىٕي ۋە ئەؼٍىٌ لبئىسىٍىطىٕي رەرجىمالٍسۇ ،ثۇ ئوِۇِىٌ ضوھ ثوٌؽبِ :ۇـەلمەرچىٍىه
ئبضىالـّىؽبْ لوالٍٍىك ضوھىسۇض .ثۇضۇْ وەٌگەْ ئۈِّەرٍەضگە ثەن ئىؽىط ٍۈن ثوٌؽبْ ئىفىەٌٍەضٔي
ٍەڭگىٍٍىزىؿ ضوھىسۇض .ئۇٌۇغ ئبٌالھ ھەلىمەرەْ روؼطا ؼۆظٌىگەْ :ئبٌالھ ؼىٍەضگە ئبؼبٍٔىمٕي
ذبالٍسۇ ،ھەضگىع رەؼٍىىٕي ذبٌىّبٍسۇ [ثەلەضە ؼۈضىؽي  -185ئبٍەد] ئبٌالھ ؼىٍەضگە
ِۇـەلمەرٕي ذبٌىّبٍسۇٌ ،ېىىٓ ئبٌالھ ـۈوۈض لىٍىفىڭالض ئۈچۈْ ؼىٍەضٔي پبوالـٕي( ،ئىؽالَ
ـەضىئى زىٕي ؼىٍەضگە ثبٍبْ لىٍىؿ ثىٍەْ) ٔېّىزىٕي ؼىٍەضگە ربِبِالـٕي ذبالٍسۇ [ِبئىسە
ؼۈضىؽي - 6ئبٍەد] ئبٌالھ ؼىٍەضٔىڭ ٍۈوۈڭالضٔي ٍېٕىىٍىزىفٕي (ٍۀي ـەضىئەد ئەھىبٍِىطىٕي
ؼىٍەضگە ئبؼبٔالـزۇضۇـٕي) ذبالٍسۇ ،ئىٕؽبْ (ٔەپؽي ذبھىفىؽب ذىالپٍىك لىٍىفزىٓ) ئبعىع
ٍبضىزىٍسىٔ[ .ىؽب ؼۈضىؽي  - 28ئبٍەد]

ئىىىىٕچي ثبپٍ .ىّەن -ئىچّەوٍەسدىىي ھبالي-ھبساِالسٔىڭ
ثبٍبٔي

 - 2388عۇئبيٍ :ېّەن ـ ئىچّەوٍەسدىىي ھبالي ۋە ھبسإِي ثىٍىؾٕىڭ صۆسۈسٌىىي
ٍېّەن – ئىچّەوٍەضزىىي ھبالي – ئۆظى پبن ،رەْ ؼبلٍىممب ظىَىٕي ثوٌّىؽبٍٔىمي ئۈچۈْ
ئىؽالَ زىٕي ئىؽزېّبي لى ٍىفمب ضۇذؽەد لىٍؽبْ ٔەضؼىٍەض ثوٌۇپ ،پبن ۋە رەْ ؼبلٍىممب ظىَىٕي
ٍوق ،زىٕىّىعزا چەوٍۀّىگەْ ٍېّەوٍىه ۋە ئىچّەوٍىىٍەضٔي ئىؽزېّبي لىٍؽبٔؽب ئوذفبؾ.
ٍېّەن – ئىچّەوٍەضزىىي ھبضاَ – پبن ئەِەؼٍىىي ۋە رەْ ؼبلٍىممب ظىَبٍٔىمٍىمي ؼەۋەثٍىه
ئىؽالَ زىٕي چەوٍىگەْ ٔەضؼىٍەض ثوٌۇپ ،چوـمب گۆـي ۋە ھبضالمب ئوذفبؾ پبؼىىٕب ۋە ظىَبٍٔىك
ٔەضؼىٍەضٔي ئىؽزېّبي لىٍؽبٔؽب ئوذفبؾ .ھبالي ثىٍەْ ھبضإِىڭ پەضلىٕي ئبٍطىؿٔ ،ېّىٍەضٔىڭ
ھبالي ۋە ٔېّىٍەضٔىڭ ھبضاَ ئىىۀٍىىىٕي ثىٍىؿ ھەض ثىط ِۇؼۇٌّبْ ئۈچۈْ پەضظ ئەٍٕسۇض .پۈرۈْ
ئىفالضزا ھبالي – ھبضاَ پەض لىٕي ئبٍطىؿ ۋە ھبالي ئىفالض زائىطىؽىسە ئىؿ وۆضۈؾ ِۇؼۇٌّبٍٔىمٕىڭ
رەٌىجي ثوٌؽىٕىسەنٍ ،ېّەن – ئىچّەوٍەضزە ھبالي – ھبضإِي ئىٍؽبؾ روٌىّۇ ئەھّىَەرٍىىزۇض.
ٍېّەن – ئىچّەن ،پىىىط ئېزىمبز ،ئىؿ ھەضىىەد ۋە ثبـمب ھەض لبٔساق ثىط ٔەضؼىسە ھبضاَ زېَىٍگەْ
ٔەضؼىٍەض ۋە ئىفال ضزىٓ چەوٍىٕىؿ ،ـۇٔسالال ھبالي ٍبوي ھبضاٍِىمي ئېٕىك ثىٍىّٕىگەْ
ٔەضؼىٍەضزىٓ ٍىطاق رۇضۇؾ ئبضلىٍىك ھبضاِسىٓ ھبالٌّۇ ،ھبضاِّۇ ئېٕىك ؼبلالٔؽىٍي ثوٌىسۇ.
 - 2389عۇئبي :ھبالي ٔەسعىٍەسٔي ئىغحېّبي لىٍىؾٕىڭ پبٍذىٍىشى
 )1ھبالي ۋە پبن ٔەضؼىٍەضٔي ئىؽزېّبي لىٍؽبْ ۋە پبوىعٌىممب ئەھّىَەد ثەضگەْ ئبزەِٕىڭ زىٍي
پبن ،وۆڭٍي ٍوضۇق ،رېٕي ؼبق ،ئەلٍي ئۆرىۈض ،ذبرىطىؽي وۈچٍۈن ۋە ھوـَبض ثوٌىسۇ.
 ) 2ھبالي ۋە پبن ٔەضؼىٍەضٔي ئىؽزېّبي لىٍؽبْ ئبزەَ رۈضٌۈن وېؽەٌٍىىٍەضزىٓ ؼبلٍىٕىپ
لبٌىسۇ ،وۈچ – لۇۋۋىزي ئبعىعٌىفىپ لبٌّبٍسۇ.
 ) 3ھبالي ۋە پ بن ٔەضؼىٍەضٔي ئىؽزېّبي لىٍؽبْ ئبزەِٕىڭ لىٍؽبْ ئىجبزەرٍىطى لوثۇي ثوٌىسۇ ۋە
زۇئبٌىطى ئىغبثەد ثوٌىسۇ .چۈٔىي ئىجبزەرٍەضٔىڭ ۋە زۇئبالضٔىڭ ئبٌالھ ربئبالٔىڭ زەضگبھىسا لوثۇي
ثوٌّبؼٍىمٕىڭ ؼەۋەثٍىطىسىٓ ثىطى ھبضاَ ٍېَىفزۇض.
 ) 4ھبالي ۋە پبن ٔەضؼىٍەضٔي ئىؽزېّبي لىٍؽ بْ ئبزەَ ئبٌالھ ربئبالٔىڭ ھۆضِىزىگە ۋە
ئىٕؽبٔالضٔىڭ ؼۆٍگۈؼىگە ئېطىفىسۇ.
 - 2390عۇئبي :لۇسئبْ وەسىّٕىڭ ھبالي ھبساَ ھەلمىذىىي ھۆوۈٍِىشى
عبٍٔىمالضٔي ٍېَىؿ ھەلمىسە ئىٕؽبٔالضٔىڭ ثىط لىؽّي ئىؽطاپمبٍ ،ۀە ثىط لىؽّي لبرزىك
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چەوٍەـىە ٍۈظٌۀگەْ ثىط پەٍززە ،ئىؽالَ زىٕ ي ،چبلىطىمىٕي پۈرۈْ ئىٕؽبٔالضؼب لبضىزىپ ِۇٔساق
زېگەْ :ئي ئىٕؽبٔالضٍ ،ەض ٍۈظىسىىي ھبالي ـ پبوىع ٔەضؼىٍەضزىٓ ٍەڭالض ،ـەٍزبٕٔىڭ ٍوٌٍىطىؽب
ئەگەـّەڭالض ،چۈٔىي ـەٍزبْ ؼىٍەضگە ئوچۇق زۈـّۀسۇض[ .ثەلەضە ؼۈضىؽي 168ـ ئبٍەد]
ثۇ ئبٍەرزە ئبٌالھ ربئبال پۈرۈْ ئىٕؽبٔالضؼب ئىٕؽبْ ثوٌۇؾ ؼۈپىزي ثىٍەْ ذىزبة لىٍىپ ئۇالضٔي
ٍەض ٍۈظىسىىي ئۆظٌىطى ئۈچۈْ ٍبضىزىٍؽبْ ھەض لبٔساق پبن ٔەضؼىٍەضٔي ٍېَىفىە ،ثەظى ئىٕؽبٔالضؼب
ئبٌالھٕىڭ ھبالي لىٍؽبْ ٔېّەرٍىطىٕي لەثىھ وۆضؼىزىؿ ئبضلىٍىك ھبالٌٕي ھبضاَ لىٍىفمب ئۇٔسەٍسىؽبْ
ـەٍزبٕٔىڭ ٍوٌىؽب زەؼؽىّەؼٍ ىىىە ،ئۆظٌىطىٕي پبن ٔەضؼىٍەضزىٓ ِەھطۇَ لىٍّبؼٍىممب چبلىطزى.
ئۇٔىڭسىٓ وېَىٓ ِۆئّىٕ ٍەضگە ذىزبة لىٍىپ ِۇٔساق زېسى :ئي ِۆئّىٍٕەض ،ثىع ؼىٍەضٔي
ضىعىمالٔسۇضؼبْ ھبالي ٔەضؼىٍەضزىٓ ٍەڭالض ،ئەگەض ئبٌالھمب ئىجبزەد لىٍىسىؽبْ ثوٌؽبڭالض ،ئبٌالھمب
ـۈوۈض لىٍىڭالض ،ئبٌالھ ؼ ىٍەضگە ئۆظى ئۆٌۈپ لبٌؽبْ ھبٍۋإٔي ،لبٕٔي ،چوـمب گۆـىٕي ،ئبٌالھسىٓ
ؼەٍطىَٕىڭ (ثۇرالضٔىڭ) ٔبِي ئېَزىٍىپ ثوؼۇظالٔؽبْ ھبٍۋإٔي ٍېَىفٕي ھبضاَ لىٍسى ،وىّىي ئۆظ
ئىرزىَبضىچە ئەِەغ ،ئىالعؽىعٌىمزىٓ (ٍۇلىطىمي ھبضاَ لىٍىٕؽبْ ٔەضؼىٍەضزىٓ) ھبٍبرىٕي ؼبلالپ
لبٌؽۇزەن ٍېؽە ،ئۇٔىڭؽب ھېچ گۇٔبھ ثوٌّبٍسۇ .ھەلىمەرەْ ئبٌالھ ٔبھبٍىزي ِەؼپىطەد لىٍؽۇچىسۇض،
ٔبھبٍىزي ِېھطىجبٔسۇض [ثەلەضە ؼۈضىؽي  172ـ  173ـ ئبٍەرٍەض]
ئبٌالھ ربئبال ِۆئّىٕ ٍەضگە ذبغ ثوٌؽبْ ثۇ ثۇٍطۇق ثىٍەْ ئۇالضٔي ئبرب لىٍىٕؽبْ پبن ٔەضؼىٍەضزىٓ
ٍېَىفىە ۋە ثۇٔىڭ لبضـىٍىمىسا ـۈ وۈض لىٍىؿ ۋەظىپىؽىٕي ئبزا لىٍىفمب ثۇٍطىؽبْ ،وېَىٓ ثۇ ئبٍەرزە
ۋە ثبـمب ئبٍەرٍەضزە ثبٍبْ لىٍىٕؽبْ ثۇ رۆد رۈضزىٓ ثبـمىؽىٕي ھبضاَ لىٍّىؽبٍٔىمىٕي ،ھبضاِالضٔىڭ
ثۇ رۆد رۈضزە ٍىؽىٕچبلالٔؽبٍٔىمىٕي ثبٍبْ لىٍؽبْ :ئېَزمىٕىيِ ،بڭب ۋھىٌ لىٍىٕؽبْ ئەھىبِالض
ئىچىسە ،ئۆظى ئۆٌۈپ لبٌؽبْ ٔەضؼە ٍبوي ئېمىپ چىممبْ لبْ ۋە ٍبوي چوـمب گۆـي ۋە ئبٌالھسىٓ
ؼەٍطىَٕىڭ ئىؽّي ئېَزىٍىپ ثوؼۇظالٔؽبْ گۇٔبھ ِبٌسىٓ ؼەٍطىَٕي ھبضلبٔساق ئبزەَ ئۈچۈْ ھبضاَ
وۆضِەٍّەْ .وىّىي ئۇالضزىٓ (ٍۀي ٍۇلىطىمي ھبضاَ لىٍىٕؽبْ ٔەضؼىٍەضزىٓ) ٔبئىالط ۋە
ئىرزىَبضؼىع ھبٌس ا ھبٍبرىٕي ؼبلالپ لبٌؽۇزەن ٍېؽە ،ھېچ گۇٔبھ ثوٌّبٍسۇ ،چۈٔىي پەضۋەضزىگبضىڭ
ِەؼپىطەد لىٍؽۇچىسۇضِ ،ېھطىجبٔسۇض [ئۀئبَ ؼۈضىؽي  145ـ ئبٍەد] ئبٌالھ ربئبال ِبئىسە
ؼۈضىؽىسە ثۇ ھبضاِالضٔي رېرىّۇ رەپؽىٍىٌ ثبٍبْ لىٍؽبْ :ؼىٍەضگە ئۆظى ئۆٌۈپ لبٌؽبْ ھبٍۋاْ،
لبْ ،چوـمب گۆـ ي ،ئبٌالھسىٓ ؼەٍطىَٕىڭ ٔبِي رىٍؽب ئېٍىٕىپ ثوؼۇظالٔؽبْ ھبٍۋاْ ،ثوؼۇپ
ئۆٌزۈضۈٌگەْ ھبٍۋاْ ،ئۇضۇپ ئۆٌزۈضۈٌگەْ ھبٍۋاٍْ ،ىمىٍىپ ئۆٌگەْ ھبٍۋاْ( ،ھبٍۋأالض رەضەپىسىٓ)
ئۈؼۈپ ئۆٌزۈضۈٌگەْ ھبٍۋاٍْ ،ىطرمۇچ ھبٍۋأالض ٍەپ لوٍؽبْ ھبٍۋاْ ھبضاَ لىٍىٕسى [ِبئىسە ؼۈضىؽي
 3ـ ئبٍەد]
ھبضاَ لىٍىٕؽبْ گۆـٍەضٔي ئوْ لىؽىّؽب ٍەرىۈظگەْ ثۇ ئبٍەد ثىٍەْ رۆد لىؽىّؽب عۇؼٍىؽبْ
ئبٍەرٕىڭ ئورزۇضىؽىسا ھېچ ظىزٍىك ٍوق ،پەلەرال ثۇ ئبٍەد رەپؽىٍىَطاق ثبٍبْ لىٍؽبْ .چۈٔىي
ثوؼۇٌۇپ ،ئۇضۇٌۇپ ،ئىگىع ٍەضزىٓ چۇـۇپ ،ئۈؼۈٌۈپ ۋە ٍىطرمۇچ ھبٍۋأالض رەضەپىسىٓ
ٍېَ ىٍگۀٍەضٔىڭ ھەِّىؽي ئۆظى ئۆٌۈپ لبٌؽبْ ِۀىسە ،ثۇالض ثۇ ِۀىٕىڭ ئىعاھىسىٓ ثبـمب ٔەضؼە
ئەِەغ ،رىىىٍگەْ ربـالضزا ثوؼۇظالٔؽبٔالضِۇ ئبٌالھسىٓ ثبـمىؽب ثوؼۇظالٔؽبٕٔىڭ ھۆوّىسە ثىط لىؽىُ
ھېؽبثٍىٕىسۇ .زېّەن :ھبضاَ لىٍىٕؽبْ ٍېّەوٍىىٍەض ٍىؽىٕچبلالٔؽبٔسا رۆد ،رەپؽىٍىٌ ثبٍبْ
لىٍىٕؽبٔسا ئوْ لىؽىّسۇض.
 - 2391عۇئبيٍ :ېّەن – ئىچّەوٍەسدىٓ ٍېَىؼ ھبساَ لىٍىٕىپ چەوٍۀگۀٍىشى
 - 1ثبـمىالضٔىڭ ھەلمىٕي ٍېَىؿ ھبضاَ.
 - 2ئۆظى ئۆٌۈپ لبٌؽبْ ِبٌٕىڭ گۆـىٕي ٍېَىؿ ھبضاٍَ .ۀي گۆـي ٍېَىٍىسىؽبْ ھبٍۋأالضزىٓ
ئۆظى ئۆٌۈپ لبٌؽبْ ،ثوؼۇپ ئۆٌزۈضۈٌگەْ  ،ئۇضۇپ ئۆٌزۈضۈٌگەْ ،ئېگىع عبٍسىٓ ٍېمىٍىپ ئۆٌگەْ،
ئۈؼۈپ ئۆٌزۈضۈٌگەْ ۋە ٍىطرمۇچالض ٍېطىپ ئۆٌزۈضۈۋەرىەْ ھبٍۋإٔىڭ گۆـىٕي ٍېَىؿ ھبضاِسۇض.
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 - 3لبٕٔىڭ ھەض لبٔسىمي ھبضاِسۇض.
 - 4چوـمب گۆـي ،چوـمىٕىڭ لېٕيِ ،ېَي ،رېطىؽي ۋە ھەض لبٔساق ثىط ئوضگىٕي ھبضاِسۇض.
 - 5ئبٌالھزىٓ ثبـمب ثىطىٕىڭ ٔبِىٕي رىٍؽب ئېٍىپ رۇضۇپ ثوؼۇظالٔؽبْ ھبٍۋإٔىڭ گۆـي ھبضاَ.
 - 6ثۇززىؽزالضٔىڭ ثۇرٍىطىؽب ،ذطىؽزىئبٔالضٔىڭ چېطوبۋٌىطىؽبٍ ،ەھۇزىَالضٔىڭ
ئىجبزەرربٔىٍىطىؽب ٍبوي ِبظاضالضؼب ئبربپ ئۆٌزۈضۈٌگەْ ھبٍۋإٔىڭ گۆـىٕي ٍېَىؿ ھبضاِسۇض.
 - 2392عۇئبي :ئۆصى ئۆٌۈپ لبٌغبْ ھبٍۋإٔىڭ ھبساَ لىٍىٕىؾي ۋە ئۇٔىڭ ھېىّىحي
ھبضاَ ٍېّەوٍەضزىٓ ئبٍەرٍەض ئېٕىك ثبٍبْ لىٍؽبْ ثىطىٕچي ٔەضؼە :ئۆظى ئۆٌۈپ لبٌؽبْ ھبٍۋأسۇض.
ئۇ -ئىٕؽبْ رەضەپىسىٓ ثوؼۇظالؾ ٍبوي ئوۋالؾ ٔىَىزي ثوٌّبؼزىٓ ئۆٌگەْ ھبٍۋاْ ٍبوي ئۇچبض
لبٔبرالضزىٓ ئىجبضەد .ثۇٔىڭسا ئېٕىك ھېىّەرٍەض ثبض .
(  ) 1ؼبؼالَ رەثىئەد ئۇٔىڭسىٓ ٍىطگىٕىسۇ ۋە ٔەپطەد لىٍىسۇ ،ئبلىٍالض ئۆظى ئۆٌۈپ لبٌؽبْ
ھبٍۋإٔي ٍېَىفٕي ئىٕؽبٕٔىڭ ئىعظىزىٕي چۈـۈضىسىؽبْ ئىؿ زەپ لبضاٍسۇ .ـۇڭب وىزبة ئەھٍي
ثوٌؽبْ ثبضٌىك ِىٍٍەرٍەضٔىڭ (ثوؼۇظالؾ ئۇؼؽۇٌي ئوذفىّىؽىّۇ) ثوؼۇظالٔؽبٔسىٓ ثبـمىؽىٕي
ٍېّەٍسىؽبٍٔىمىٕي ۋە ئۆظى ئۆٌۈپ لبٌؽبْ ھبٍۋإٔي ھبضاَ زەٍسىؽبٍٔىمىٕي وۆضىّىع.
(  ) 2ھېىّەرٍەضٔىڭ ٍۀە ثىطى ثوٌؽبِ :ۇؼۇٌّبٔالضٔي ھەضلبٔساق ئىفٕي ٔىَەد ۋە ئىطازە ثىٍەْ
لىٍىفمب ئبزەرٍۀسۈضۈـزۇضٔ .ىَەد لىٍّبً ۋە ئىفٍەؾ وۈچىٕي ذوضارّبً رۇضۇپ ھېچ لبٔساق ثىط
ٔەضؼىگە ٍبوي ِېۋىگە ئىگە ثوٌۇـمب ئبزەرٍۀسۈضِەؼٍىىزۇض .چۈٔىي ھبٍۋإٔىڭ ھبالٌٍىمىٕي
پەضلٍۀسۇضىسىؽبْ ثوؼۇظالؾ ثوٌؽبٍ :ېَىؿ ِەلؽىزىسە عېٕىٕي چىمىطىفزۇض .ذۇززى ئبٌالھ ربئبال
ئىٕؽبْ ٍېَىفٕي ِەلؽەد لىٍّىؽبْ ۋە ئوٍٍىّىؽبْ ٔەضؼىٕي ٍېَىفىە ضاظى ثوٌّىؽبٔسەن.
(  ) 3ئۆظى ئۆٌۈپ لبٌؽبْ ھبٍۋاْ چوڭ ثىط ئېھزىّبٌسا ئۇظۇْ ِۇززەرٍىه ٍبوي ئۇـزۇِزۇد
وېؽەي رۈپەٍٍىسىٓ ٍبوي ظەھەضٌىه ئورالضٔي ٍېَىؿ ٍبوي ـۇٔىڭؽب ئوذفبؾ ؼەۋەثٍەضزىٓ ئۆٌگەْ
ثوٌىسۇ .ثۇالضٔىڭ ظەھىطىسىٓ پۈرۈٍٔەً ذبرىطعەَ ثوٌؽىٍي ثوٌّبٍسۇ ،چۈٔىي ثۇٔ ساق ئۆٌگەْ ھبٍۋاْ
ئبعىعٌىك ۋە ٔوضِبٌؽىعٌىمزىٓ ئۆٌگەْ ثوٌىسۇ.
(  ) 4ئۇٌۇغ ئبٌالھ ئىٕؽبٔالضؼب ئۆظى ئۆٌۈپ لبٌؽبْ ھبٍۋإٔي ھبضاَ لىٍىؿ ثىٍەْ ثىٍٍە ثبـمب
ھبٍۋاْ ۋە ئۇچبضلبٔبرالضؼب ضەھّەد لىٍىپ ،ئۇالضؼب ئۆٌۈن ھبٍۋأالضزىٓ ئوظۇلٍىٕىؿ پۇضؼىزي
ثەضگەْ ،چۈٔىي لۇضئبْ وەضىُ ثبٍبْ لىٍؽىٕ ىسەن ،ھبٍۋأبرالض ۋە ئۇچبضلۇـالضِۇ ثىعگە ئوذفبؾ
ِىٍٍەرٍەضزۇض .ثۇ ذىً ئەھۋاي چۆي ـ ثبٍبۋأالضزەن ھبٍۋاْ ئۆٌۈوٍىطى وۆِۇٌّەٍسىؽبْ ٍەضٌەضزە ئېٕىك
وۆضىٍىسۇ.
( ٍ ) 5ۀە ثىط ھېىّىزي ثوٌؽب ،وىفىٍەضگە ئىگە ثوٌؽبْ ھبٍۋأبرٍىطىسىٓ ذەۋەض ئېٍىفىٕي،
ئۇالضٔي وېؽەٌٍىه ۋە ئبعىعٌىك لۇضثبٔي ثوٌۇپ وېزىفىگە ربـالپ لوٍّبًٍ ،ب زاۋاالؾٍ ،ب ثۇ
ئبظاثزىٓ رىع لۇرمۇظۇؾ وېطەوٍىىىٕي ئۇلزۇضۇؾ.
 - 2393عۇئبي :ئبلمبْ لبٕٔىڭ ھبساَ لىٍىٕىؾي
ھبضاَ ٍېّەوٍىىٍەضٔىڭ ئىىىىٕچىؽي :ئبلمبْ لبٔسۇض .ئبلمبْ لبٕٔىڭ ھبضاَ ثوٌىفىسىىي
ھېىّە رٍەضٔىڭ ثىطى :ئۇ پبوىع ئىٕؽبٔىٌ رەثىئەد ٍىطگىٕىسىؽبْ ٔەضؼە ،ھەِسە ئۇ ئۆظى ئۆٌۈپ
لبٌؽبْ ھبٍۋأسەن ظىَبٍٔىك ثوٌۇـي ِۇِىىٓ.
عبھىٍىَەد ئەضەثٍىطى ئبچ لبٌؽبْ چبؼسا ،ھبٍۋإٔي ٍبضىساض لىٍىپ ،ئۇٔىڭسىٓ ئبلمبْ لبٕٔي
ٍىؽىپ ئىچىفەرزي ،ثۇٔساق لبْ ئېمىزىؿ ھبٍۋأبرالضؼب ئبظاض ثوٌؽبٍٔىمزىٓ ،ھەِسە ئۇٔي
ئبعىعٌىزىفمب ؼەۋەة ثوٌؽبٍٔىمزىٓ عبٔبثي ئبٌالھ ثۇٔي ھبضاَ لىٍؽبْ.
 - 2394عۇئبي :جوڭگۇص گۆؽىٕىڭ ھبساَ لىٍىٕىؾٕىڭ ھىىّىحي
ھبضاِالضٔىڭ ئۈچىٕچىؽي :روڭگۇظ گۆـىسۇض .ؼبؼالَ رەثىئەد ئۇٔي لەثىھ وۆضىسۇ ،ئۇٔىڭسىٓ
ٍىطگىٕىسۇ ،چۈٔىي ئۇٔىڭ ئ ەڭ ٍبذفي وۆضگەْ ٍېّىىي پبؼىىٕب ٔىغىػ ٔەضؼىٍەضزىٓ ئىجبضەد.
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ھبظىطلي ظاِبْ رېججىٌ رەرمىمبرٍىطى روڭگۇظ گۆـىٕىڭ ھەِّە ثەٌۋاؼالضزا ثوٌۇپّۇ ئىؽؽىك
ثەٌۋاؼالضزا ظىَبٍٔىك ئىىۀٍىىىٕي ئىؽپبرٍىسى .ئىٍّىٌ رەعطىجىٍەض ئبضلىٍىك روڭگۇظ گۆـىسە ئبزەَ
ئۆٌزۈضىسىؽبْ لۇضۇد ۋە ِى ىطوثالض ثبضٌىمي ئىؽپبرالٔسى .وىُ ثىٍىسۇ ،ثەٌىي وېٍەچەوزە ئىٍىُ -
پەْ ثۇ ھبضاِالض ھەلمىسە ثىع ثۈگۈْ ثىٍىسىؽبْ ِەٌۇِبرالضزىٓ رېرىّۇ وۆپطەن ٍېڭي ِەٌۇِبرالضٔي
وەـىپ لىٍىفي ِۇِىىٓ .ثۇ ھەلزە ثەظى رەرمىمبرچىالض" :ئىٕؽبْ روڭگۇظ گۆـىٕي ٍېَىفٕي زاۋاَ
لىٍؽب ،وۈٍٔىّەغ ثوٌۇپ لبٌىسۇ " زېگەْ.
 - 2395عۇئبي :ئبٌالھذىٓ ثبؽمىٕىڭ ٔبِىغب ثوغۇصالٔغبْ ھبٍۋاْ
ھبضاِالضٔىڭ رۆرىٕچىؽي :ئبٌالھسىٓ ؼەٍطىَٕىڭ ٔبِي رىٍؽب ئېٍىٕىپ ثوؼۇظالٔؽبْ ھبٍۋأسۇض.
ٍۀي ثوؼۇظالٔؽبٔسا ثۇد ۋە ـۇٔىڭؽب ئوذفبؾ ٔەضؼىٍەضٔىڭ ٔبِي ئېَزىٍؽبْ ھبٍۋأالضزۇض .ئەضەة
ث ۇرپەضەؼٍىطى ھبٍۋاْ ثوؼۇظٌىؽبٔسا ،الد ،ئۇظظا ثۇرٍىطىٕىڭ ٔبٍِىطىٕي رىٍؽب ئېٍىفبرزي ،ثۇ
ئبٌالھسىٓ ثبـمىؽب ٍېفىٍٕىفىؿ ۋە ئۇٔىڭ ئۇٌۇغ ئىؽّىسىٓ ثبـمب ثىط ٔەضؼە ثىٍەْ ئىجبزەد
لىٍىفزۇض .ثۇ ٍەضزىىي ھبضاَ لىٍىؿ ؼەۋەثي :رەۋھىس ئەلىسىؽىٕىڭ لوؼسىٍىفي ،ئېزىمبزٔىڭ ھەض
رۈ ضٌۈن ثۇٌؽۇٔىفالضزىٓ پبوٍىٕىفي ۋە ھەض لبٔساق ثىط ِۇٔبؼىۋەرزە وۇپۇض ۋە ـېطىىىە لبضـي
وۆضەؾ لىٍىفزەن ؼبپ زىٕىٌ ؼبٍىسىٓ ئىجبضەرزۇض.
ئىٕؽبٕٔي ٍبضارمبٍْ ،ەض ٍۈظىسىىي ثبضٌىمالضٔي ئىٕؽبٔؽب ثوٍؽۇٔسۇضؼبْ ۋە ھبٍۋأبرالضٔي ئۇٔىڭ
ذىعِىزىگە رەٍىٍٕىگەْ عبٔبثي ئبٌالھ ئۆظ ٔبِىٕي رىٍؽب ئېٍىؿ ـەضري ثىٍەْ ئىٕؽبٔالضؼب ھبٍۋإٔي
ثوؼۇظالپ پبٍسىٍىٕىفىمب ضۇذؽەد لىٍؽبْ .ئبٌالھٕىڭ ٔبِىٕي ثوؼۇظالؾ پەٍزىسە رىٍؽب ئېٍىفٕىڭ
ِۀىؽي :ثۇ عبٍٔىك ھبٍۋأؽب ثۇ ئىفٕىڭ پەلەد ئبٌالھٕىڭ ئىعٔي ۋە ضاظىٍىمي ثىٍەْ لىٍىٕؽبٍٔىمىٕي
ثىٍسۈضۈـزۇض .ھبٍۋاْ ثوؼۇظ ٌىؽبٔسا ئبٌالھسىٓ ثبـمىٕىڭ ٔبِي رىٍؽب ئېٍىٕىپ لبٌؽب ،ئبٌالھٕىڭ ثۇ
ئىعٔي ۋە ضاظىٍىمي ثىىبض لىٍىٕىسۇ .ـۇٔساق لىٍىپ ثۇٔساق ثوؼۇظالٔؽبْ ھبٍۋأسىٓ ِەھطۇَ ثوٌۇـمب
الٍىك ثوٌؽبْ ثوٌىسۇ.
 - 2396عۇئبي :ئۆصى ئۆٌۈپ لبٌغبْ جبٍٔىمالسٔىڭ جۈسٌىشى
ٍۇلىطىمي رۆد ذىً رۈض ھبض اَ ٍېّەوٍىىٍەضٔىڭ ئىرچبِالـمبْ رۈضى ثوٌۇپٍ ،ۇلىطىسا
ئېَزمىٕىّىعزەن ِبئىسە ؼۈضىؽىسىىي ئبٍەد ثۇالضٔي ئوْ رۈضگە ئبٍطىؽبْ .ئۇٔىڭ ثەـىٕچىؽي:
ثوؼۇٌۇپ ئۆٌگەْ ھبٍۋأسۇض .ئبضؼبِچب ٍبوي ھەضلبٔساق ثىط ٔەضؼە ثىٍەْ ثوٍٕىسىٓ ثوؼۇٌؽبْ ٍبوي
ثېفي ربض ٍەضگە وىطىپ لبٌؽبٔسەن ـبضائىزالضزا ئۆٌگەْ ھبٍۋأالض ثوؼۇٌۇپ ئۆٌگەْ ھبٍۋاْ لبربضىؽب
وىطىسۇ.
ئبٌزىٕچىؽي :وبٌزەن ٍبوي ثبـمب ھەضلبٔساق ثىط ٔەضؼە ثىٍەْ ئۇضۇٌۇپ ئۆٌزۈضۈٌگەْ ھبٍۋاْ.
ٍەرزىٕچىؽي :ئىگىعزىٓ ٍىمىٍىپ چۈـۈپ ئۆٌگەْ ھبٍۋاْ .لۇزۇلمب چۈـۈپ ئۆٌۈپ لبٌؽبٍٔىطىّۇ
ِۇـۇ ھۆوۈِسە.
ؼەوىىع ىٕچىؽي :ثبـمب ثىط ھبٍۋاْ رەضەپىسىٓ ئۈؼۈٌۈپ ئۆٌگەْ ھبٍۋاْ.
رولمۇظىٕچىؽيٍ :ىطرمۇچ ھبٍۋاْ ثىط لىؽّىٕي ٍەپ لوٍؽبٍٔىمزىٓ ئۆٌگەْ ھبٍۋاْ.
ثۇٔىڭسىٓ ثىٍىٕىسۇوي ،ھبٍۋاْ عبٍٔىك ھبٌەرزە ئۈٌگۈضۈپ ثوؼۇظالٔؽب ئۇٔىڭ ھبالي ثوٌۇـي
ئۈچۈْ وۇپبٍىسۇض.
 - 2397عۇئبي :ئۆصى ئۆٌۈپ لبٌغبْ ھبٍۋأالسٔىڭ ھبساَ لىٍىٕىؼ ھېىّىحي
ئۆظى ئۆٌۈپ لبٌؽبْ ھبٍۋأالضٔىڭ ھبضاَ ثوٌىفي ٍۇلىطىسا ئۆرىەْ ھېىّەرٍەضزىٓ وېؽەٌٍىىزىٓ
ئۆٌۈپ لبٌؽبْ ھبٍۋإٔىڭ ظىَبٍٔىك ثوٌىفىسىٓ ثبـمب ھېىّەرٍەضزۇض ،چۈٔىي ثۇ ٍەضزە ھبٍۋاْ
وېؽەٌٍىىزىٓ ئەِەغ ثبـمب ؼەۋەثزىٓ ئۆٌگەْ .ثۇ ٍەض زە ٍۀە ٍۇلىطىسىىي ھېىّەرٍەضٔىڭ
ئبذىطلىؽي رېرىّۇ ثەن وۆظگە چېٍىمىسۇ ،ثۇٔساق ھبٍۋإٔي ھبضاَ لىٍىؿ ثىٍەْ ھېىّەد ئىگىؽي
ئبٌالھ ربئبال ھبٍۋأؽب وۆڭۈي ثۆٌۈؾ ،ئۇٔىڭؽب ضەھىّسىٍٍىه لىٍىؿ ۋە ئۇٔي ئبؼطاـٕي ئىٕؽبٔالضؼب
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ئۈگىزىسۇ .ثىرۇزٌۇق لىٍىپ ھبٍۋإٔىڭ ثوؼۇٌۇپ لېٍىف ىؽب ،ئىگىع ٍەضزىٓ چۈـۈپ وېزىفىگە ،ثىط ـ
ثىطٌىطىٕي ئۆٌزۈضگۀگە لەزەض ئۇضۇـۇـٍىطىؽب ؼەۋەة ثوٌۇؾ روؼطا ئەِەغٍ .ۀە ثەظى ربؾ ٍۈضەن
پبزىچىالض لىٍؽىٕىسەن ھبٍۋأالضٔي ئبظاثالپ ئۆٌگىچە ئۇضۇـىّۇ عبئىع ئەِەغ .ئۆٌگىچە ٍبوي ئېؽىط
ٍبضىالٔؽۇچە ھبٍۋأالضٔي ثىط ـ ثىطى ثىٍ ەْ ئۇضۇـمب ؼېٍىفّۇ عبئىع ئەِەغ.
ثۇٔىڭ ئۈچۈْ ئبٌىّالض ثىط ِۈڭگۈظ رېگىفي ثىٍەْ ثوؼۇظٌىٕىسىؽبْ ٍېطىسىٓ لبْ ئبلمبْ
رەلسىطزىّۇ ،ئۈؼۈـۈپ ئۆٌگەْ ھبٍۋإٔىڭ ھبضاَ ثوٌىسىؽبٍٔىمىؽب ھۆوۈَ لىٍؽبِْ .ېٕىڭ لبٔبئىزىّچە
ثۇ ،ھبٍۋأبرالضٔي ئۆٌگۀگە لەزەض ثىط ـ ثىطٌىطى ثىٍەْ ئۇضۇـمب لوٍۇپ ثېطىفٕىڭ عبظاؼىسۇض ،ـۇڭب
ئۇ ھبضاَ لىٍىٕؽبْ.
ٍىطرمۇچ ھبٍۋاْ ٍېگەْ ۋە ئۆٌزۈضگەْ ھبٍۋإٔىڭ ھبضاَ ثوٌىفىٕىڭ ھېىّەرٍىطىسىٓ ثىطى ،ثەٌىي
ثىطىٕچىؽي :ئىٕؽبٕٔي ھۆضِەرٍەؾ ۋە ئۇٔي ھبٍۋأالضٔىڭ ئبضرۇلىٕي ٍېَىفزىٓ ؼبلالـزۇض.
عبھىٍىَەد زەۋضىسىىي ئىٕؽبٔالض ٍى طرمۇچ ھبٍۋأالضزىٓ ئبـمبْ لوً ،وبال ۋە رۆگىٕي ٍېَىفەرزي،
ـۇڭب ئبٌالھ ثۇٔي ِۆئّىٍٕەضگە ھبضاَ لىٍسى.
 - 2398عۇئبي :ثۇجالسغب ثوغۇصالٔغبْ ھبٍۋأالسٔىڭ ھبساَ لىٍٕىؾي
ھبضاَ لىٍىٕؽبْ ٍېّەوٍىىٍەضٔىڭ ئؤىٕچىؽي :رىىىٍگەْ ربـالضؼب ثوؼۇظالٔؽبْ ھبٍۋأالضزۇض.
رىىىٍگەْ ر بـزىٓ ِەلؽەد :ئبٌالھسىٓ ثبـمب ئىجبزەد لىٍىٕىسىؽبْ ربؾ ٍبوي ھەٍىەي لبربضٌىك
ٔەضؼىٍەضزۇض .عبھىٍىَەد زەۋضىسە وەثىٕىڭ ئەرطاپىسا ثۇٔساق رىىىٍگەْ ربـالض ثبض ثوٌۇپ،
ئىٕؽبٔالض ذۇزاٌىطىؽب ۋە ثۇرٍىطىؽب ٍېمىٍٕىك لىٍىؿ ٔىَىزي ثىٍەْ ئۇٔىڭ ئبٌسىسا لۇضثبٍٔىك
لىٍىفبرزي .ث ۇ ئبٌالھسىٓ ثبـمىٕىڭ ٔبِىؽب ثوؼۇظالٔؽبٔالضٔىڭ ثىط رۈضىسۇض ،چۈٔىي ھەض ئىىىىؽىسە
ئبٌالھسىٓ ثبـمىٕي ئۇٌۇؼالؾ ِۀىؽي ثبض ،ئورزۇضىسىىي پەضق ثوٌؽب :ئبٌالھسىٓ ثبـمىؽب
ثوؼۇظالٔؽبْ ھبٍۋاْ ثۇرزىٓ ئۇظاق ثوٌؽىّۇ ئۇٔىڭ ٔبِىؽب ثوؼۇظٌىٕىسۇ .رىىىٍگەْ ربـالضؼب
ثوؼۇظالٔؽبٔال ض ثوٌؽب ثۇرٕىڭ ٍبوي ربـٕىڭ ئبٌسىسا ٍبوي ئۈؼزىسە ثوؼۇظٌىٕىسۇ ،ثۇ ئىىىىٕچىؽىٕىڭ
ھبضاَ ثوٌىفي ئۈچۈْ ئبٌالھسىٓ ثبـمىٕىڭ ٔبِي ئېَزىٍؽبْ ثوٌىفي وېطەن ئەِەغ .ثۇٔساق
رىىىٍگەْ ربـالض وەثىٕىڭ ئەرطاپىسا ثوٌؽبچمب ،وۆپ ئىٕؽبٔالض ھبٍۋأبرالضٔي ثۇ ربـالضٔىڭ ئۈؼزىسە
ثوؼۇ ظالؾ وەثىٕي ئۇٌۇؼٍىؽبٍٔىمزۇض زەپ ذبرب چۈـىٕىفەرزي ،ـۇڭب ثۇٔىڭ ھبضاٍِىمي ئبٌالھسىٓ
ثبـمىٕىڭ ٔبِىؽب ثوؼۇظالٔؽبْ ھبٍۋاْ لىؽّىسىٓ ِەٌۇَ ثوٌؽىّۇ ،لۇضئبْ وەضىُ ثۇ ذبرب چۈـۀچىٕي
ٍولۇرۇؾ ئۈچۈْ ھبضاٍِىمىٕي ئېٕىك ۋە وەؼىىٓ ھبٌسا ئبٍطىُ وۆضؼەرزي.
 - 2399عۇئبي :ئۆٌۈن ھبٍۋأالسدىٓ ثېٍىك ۋە چېىەجىە ھبالي
ئىؽالَ ـەضىئىزي ھبضاَ لىٍىٕؽبْ ئۆٌۈن ھبٍۋأالض لبربضىسىٓ ثېٍىك ۋە ثېٍىممب ئوذفبؾ ؼۇ
عبٍٔىمٍىطىٕي چىمىطىۋەرىەْ.
ئەثۇ ھۇضەٍطە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :ثىط ئبزەَ پەٍؽەِجەض
ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِ سىٓ :ئي ضەؼۇٌۇٌالھ! ثىع وېّىگە چىمىپ ؼەپەض لىٍىّىعٍ ،ېٕىّىعزا
ئبظؼىٕە ؼۇ ئېٍىۋاٌىّىع .ئەگەض ئۇ ؼۇزا ربھبضەد ئبٌؽبق ،ئۇؼؽۇظ لبٌىّىع .ـۇڭب زېڭىع ؼۈٍىسە
ربھبضەد ئبٌؽبق ثوالِسۇ؟ زەپ ؼوضىؽبٔىسى ،پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ :زېڭىع ؼۈٍي
پبوزۇض ،ئۇٔىڭسا ئۆٌگەْ عبٍٔىمالضِۇ ھبالٌسۇض ،زېسىٔ( .ەؼبئي)59 :
ئبٌالھ ربئبال لۇضئبْ وەضىّسە ِۇٔساق زەپ وۆضؼەرىەْ :ؼىٍەضٔىڭ ۋە ٍوٌۇچىالضٔىڭ
ِۀپەئەرٍىٕىفي ئۈچۈْ ؼىٍەضگە زېڭىع ھبٍۋأٍىطى ،زېڭىعزىٓ چىمىسىؽبْ ٍېّەوٍىىٍەض ھبالي
لىٍىٕسى [ِبئىسە ؼۈضىؽي  96ـ ئبٍەد]
ھەظضىزي ئۆِ ەض ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ثۇ ئبٍەرٕي رەپؽىط لىٍىپ" :زېڭىعٔىڭ ئوۋى :زېڭىعزىٓ
ئوۋالٔؽبْ ٔەضؼىٍەضٍ ،ېّەوٍىطى :زېڭىع ؼىطرىؽب ئبرمبْ ٔەضؼىٍەضزۇض" زېگەْ .ھەظضىزي ئىجٕي
ئبثجبغ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇِبِۇ" :زېڭىعٔىڭ ٍېّەوٍىطى  -ئۆٌۈوىسۇض" زېگەْ.
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چېىەرىىّۇ زېڭىعٔىڭ ئۆٌۈوي ثىٍ ەْ ئوذفبؾ ثوٌۇپ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ چېىەرىىٕىڭ
ئۆٌۈوىٕي ٍېَىفىە ضۇذؽەد لىٍؽبْ ،چۈٔىي ئۇٔي ثوؼۇظالؾ ِۇِىىٓ ئەِەغ.
پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :ؼىٍەضگە ئىىىي ئۆٌۈن ٔەضؼىٕىڭ
گۆـي ثىٍەْ ئىىىي ذىً لبْ ھبالي لىٍىٕسى .ئىىىي ئۆٌۈوٕىڭ ثىطؼي ثېٍىكٍ ،ۀە ثىطؼي
چېىەرىە؛ ئىىىي لبٕٔىڭ ثىطؼي عىگەضٍ ،ۀە ثىطؼي ربي( .ئىجٕي ِبعە )3314
 - 2400عۇئبي :ئۆٌۈپ لبٌغبْ ھبٍۋإٔىڭ جېشىغي ،عۆڭىىي ۋە جۈوىذىٓ پبٍذىٍىٕىؼ
ئۆظى ئۆٌۈپ لبٌؽبْ ھبٍۋإٔي ھبضاَ لىٍفزىٓ ِەلؽەد :ئۇٔىڭ ٍېَىٍىفىٕي ھبضاَ لىٍىفزۇض.
ئەِّب ئۇٔ ىڭ رېطىؽيِ ،ۈڭگۈظى ٍبوي ؼۆڭىىي ۋە رۈوٍىطىسىٓ پبٍسىالٔؽىٍي ثوٌىسۇ ،ثەٌىي
ئۇٔىڭسىٓ پبٍسىٍىٕىؿ وېطەن .چۈٔىي ئۇ پبٍسىٍىٕىؿ ِۇِىىٓ ثوٌؽبْ ثىط ِبي ،ـۇڭب ئۇٔي ظاٍب
لىٍىۋېزىفىە ثوٌّبٍسۇ.
ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئبثجبغ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇِبٔىڭ ِۇٔساق زېگۀٍىىي ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇِ :ەْ
پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ :ئۆٌۈپ لبٌؽبْ ِبٌٕىڭ رېطىؽي ئبـالٔؽب ،پبن ثوٌىسۇ
زېگۀٍىىىٕي ئبڭٍىسىُِ( .ۇؼٍىُ)366 :
ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئبثجبغ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇِبٔىڭ ِۇٔساق زېگۀٍىىي ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ:
پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ئ ۆٌۈپ لبٌؽبْ ثىط لوٍٕىڭ ٍېٕىسىٓ ئۆرۈپ وىزىۋىزىپ
ٍېٕىسىىىٍەضزىٓٔ :ېّىفمب ثۇٔىڭ رېطىؽىسىٓ پبٍسىالّٔىسىڭالض؟ زەپ ؼوضىسى .ئۇالض :ثۇ ئۆظى
ئۆٌۈپ لبٌؽبْ ھبٍۋاْ ئىسى ،زەپ عبۋاة ثەضزى .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ :ئۇٔي ٍېَىفال ھبضاَ
لىٍىٕسى (ٍۀي رېطىؽىسىٓ پبٍسىٍىٕىؿ ھب ضاَ لىٍىٕؽىٕي ٍوق) ،زېسى( .ثۇذبضى)5531 :
ئبئىفە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھبٔىڭ ِۇٔساق زېگۀٍىىي ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ
ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِسىٓ ئۆظى ئۆٌگەْ ھبٍۋأالض روؼطىؽىسا پەرىۋا ؼوضاٌؽبٔىسى :ئۇٔي ئبـٍىؽبڭالض
پبوٍىٕىسۇ زەپ عبۋاپ ثەضزىٔ( .ەؼبئي)4245 :
ثۇ ھۆوۈَ ئىذ ٍبوي روڭگۇظ رېطىؽي ثوٌؽۇْ ھەضلبٔساق رېطىٕي ئۆظ ئىچىگە ئبٌىسىؽبْ ئوِۇِىٌ
ھۆوۈِسۇض ،ثۇ ئەھٌٍ ظاھىطٔىڭ لبضىفىسۇض .ئىّبَ ئەثۇ ھۀىفۀىڭ ـبگىطري ئىّبَ ئەثۇ ٍۈؼۈـزىّٕۈ
ئەٍٕي لبضاؾ ضىۋاٍەد لىٍىٕؽبْ .ئّبَ ـەۋوبٔي ثۇ لبضاـٕي وۈچٍۀسۈضگەْ .ظۆضۈضىَەد ھبٌىزي
ثۇٔىڭ ؼىطرىسا.
 - 2401عۇئبي :دېڭىض ھبٍۋأٍىشىٕىڭ ھەِّىغي ھبالٌذۇس
ٍبـبٍسىؽبْ عبٍٍىطىؽب لبضاپ ھبٍۋأالض زېڭىع ھبٍۋأٍىطى ۋە لۇضۇلٍۇق ھبٍۋأٍىطى زەپ ئىىىىگە
ثۆٌۈٔىسۇ .زېڭىع ھبٍۋأٍىطى ٍۀي ؼۇٔىڭ ئبؼزىسىال ٍبـبٍسىؽبْ ھبٍۋأالضٔىڭ ھەِّىؽي لەٍەضزە ۋە
ل بٔساق ئەھۋاٌسا رېپىٍىفىسىٓ لەرئىَٕەظەض ھبالٌسۇض .رۇرىۋاٌؽۇچي ِۇؼۇٌّبْ ثوٌؽۇْ ٍبوي وبپىط
ثوٌؽۇْ ،رىطىه رۇرۇٌؽۇْ ٍبوي ئۆٌۈن رۇرۇٌؽۇٌْ ،ەٍٍەپ لبٌؽبْ ثوٌؽۇْ ٍبوي ٌەٍٍىّىگەْ
ثوٌؽۇْ ،ھەِّىؽي ئوذفبؾ .ثۇ ھۆوۈِسە ثېٍىك ثىٍەْ وىذٍ ،ۀە زېڭىع ئىزي ٍبوي زېڭىع
روڭگۇظى ۋە ٍبوي ثبـمب ئىؽىّالض ثىٍەْ ئبربٌؽبْ ھەضلبٔساق ھبٍۋاْ ئوذفبؾ ٍۀي ھەِّؽي ھبالي.
ئبٌالھ ربئبال ِەٌۇَ ثىط لىؽّىٕي ھبضاَ لىٍّبؼزىٓ ۋە ثبـمب ھبٍۋأالضزەن ثوؼۇظالؾ ـەضرىٕي
لوٍّبؼزىٓ پۈرۈْ زېڭىع ھبٍۋأٍىطىٕىڭ ھبالي ئىىۀٍىىىٕي ثبٍبْ لىٍؽبْ ،ثۀسىٍىطىگە لوالٍٍىك ۋە
وەڭچىٍىه لىٍىپ ثەضگەْ ،ـۇڭب زېڭىع ھبٍۋأٍىطىٕي ئۆٌزۈضۈـزە وۈچي ٍەرىەْ ھەض لبٔساق ٔەضؼە
ثىٍەْ ئىّىبْ لەزەض ئبظاة ؼبٌّبً ئۆٌزۈضۈپ ٍېؽە ثوٌىسۇ .ئبٌالھ ؼىٍەضٔي زېڭىعٔىڭ ثېٍىمٍىطىٕي
ٍېؽۇْ زەپ ،ؼىٍەضگە زېڭىعٔي ثوٍؽۇٔسۇضۇپ ثەضزى [ٔەھً ؼۈضىؽي  - 14ئبٍەد] ئبٌالھ ربئبال
ٍۀە ِۇٔساق زېگەْ :ؼىٍەضٔىڭ ۋە ٍوٌۇچىالضٔىڭ ِۀپەئەرٍىٕىفي ئۈچۈْ ؼىٍەضگە زېڭىع
ھبٍۋأٍىطى ،زېڭىعزىٓ چىمىسىؽبْ ٍېّەوٍىىٍەض ھبالي لىٍىٕسىِ[.بئىسە ؼۈضىؽي  - 96ئبٍەد]
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 - 2402عۇئبي :لۇسۇلٍۇق ھبٍۋأٍىشىذىٓ ھبساَ لىٍىٕغبٍٔىشى
ٍۇلىطىمي ئبٍەرٍەضزە ثەٌگىٍە ٔگۀسەن لۇضئبْ وەضىُ لۇضۇلٍۇق ھبٍۋأٍىطىسىٓ روڭگۇظ گوـي،
لبْ ،ئۆٌۈپ لبٌؽبْ ۋە ئبٌالھسىٓ ثبـمىٕىڭ ٔبِىؽب ثوؼۇظالٔؽبْ ھبٍۋاْ لبربضٌىمالضزىٓ ثبـمب
ھبٍۋأالضٔىڭ ھبضاٍِىمىٕي ئوچۇق ثەٌگىٍىّىگەٌْ ،ېىىٓ پەٍؽەِجىطىّىع ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالَ
ھەلمىسە لۇضئبْ وەضىُ ِۇٔساق زەٍسۇ :ئۇالضؼب پبن ٔەضؼىٍەضٔي ھبالي لىٍىسۇٔ ،بپبن ٔەضؼىٍەضٔي ھبضاَ
لىٍىسۇ [ئەئطاؾ ؼۈضىؽي  - 157ئبٍەد] ٔبپبن ٔەضؼىٍەض ثوٌؽب ثەظى ثىط لىؽىُ وىفىٍەض رەضەپىسىٓ
لوثۇي لىٍىٕىپ وەرىەْ رەلسىطزىّۇ ،ؼبؼالَ رەثىئەد ۋە رۇٍؽۇ ئىمزىساضىؽب ئىگە ثوٌؽبْ ثبضٌىك
ئىٕؽبٔالض رەضەپىسىٓ لەثىھ وۆضىٍىسۇٔ ،ەپطەد لىٍىٕىسۇ .ھەزىؽزە ِۇٔساق زېَىٍگەْ:
ؼۇالٍّبْ ـەٍجبٔي ئۆظىٕىڭ ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئەثۇ ئەۋـبزىٓ ِۇٔساق ئبڭٍىؽبٍٔىمىٕي ضىۋاٍەد
لىٍىسۇ :ذەٍجەضگە ھەضثىٌ ٍۈضۈؾ لىٍؽبٔسا ،لوـۇٔسىىىٍەض ئبچ لبٌؽبٔىسى .ذەٍجەض ـەرىھ لىٍىٕؽبْ
وۈٔي ثىط رو پ ئېفەوٕي ؼۀىّەد ئبٌسۇق ۋە ئۇالضٔي ؼوٍۇپ ،لبظأالضؼب ؼبٌسۇق .گۆؾ پىفبً
زەپ لبٌؽبٔسا ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ عبوبضچىؽي :لبظأالضٔي ئۆضۈۋېزىڭالض،
ئېفەوٍەضٔىڭ گۆـىٕي ٍېّەڭالض! زېسى .ثۇٔي ئبڭٍىؽبْ ثەظىٍەض :ؼۀىّەرٕىڭ ثەـزىٓ ثىطىٕي
ثەٍزۇٌّبٌؽ ب ئبٍطىّىسۇق ،ـۇڭب ٍېَىفزىٓ روؼزي ،زېؽە؛ ٍۀە ثەظىٍەض :ثۇٔىڭسىٓ وېَىٓ ئېفەن
گۆـي ٍېَىفزىٓ پۈرۈٍٔەً چەوٍۀسۇق ،زېسى .ئۀەغ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇِۇ ٍۇلىطىمىؽب ئوذفبؾ
ضىۋاٍەد لىٍؽبْ ثوٌۇپ ،ئۇٔىڭسا ٍۀە :اٌٍە ربئبال ۋە ئۇٔىڭ ضەؼۇٌي ؼىٍەضٔي ئېفەن گۆـي
ٍېَىفزىٓ روؼزي ،چۈٔىي ئۇ ٔىغىؽزۇض ،زېَىٍگەِْ( .ۇؼٍىُٔ ،1937 :ەؼبئي )4341
ھەزىؽزە ٍۀە ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ٍىطرمۇچ ھبٍۋأالضزىٓ ِەگەْ چىفي ،ئۇچبض
لبٔبرالضزىٓ رىزىسىؽبْ رىطٔىمي ثبضالضٔىڭ گۆـىٕي چەوٍىسى زېَىٍگەْ.
ثۇ ٍەضزە ٍىطرمۇچ ھبٍۋأالضزىٓ ِەلؽەدٍ :وٌۋاغ ،ـىط ۋە ثۆضىگە ئوذفبؾ ذىطىػ لىٍىپ
پبضچىالپ ٍەٍسىؽبْ ھبٍۋأالضزۇض .ئۇچبض لبٔبرالضزىٓ ِەلؽەد :ثۈضوۈد ،لبضچىؽب ۋە الچىٕؽب
ئوذفبؾ ٍبضىالٔسۇضىسىؽبْ رىطٔىمي ثبض لۇـالضزۇض.
 - 2403عۇئبي :دوسا صۆسۈسىَىحي
ٍبضا ٍبوي ثىط وىؽەٌٍىىٕىڭ ؼبلىَىفي ٍبٌؽۇظ ثۇ ھبضاِالضزىٓ ثىطىٕي ٍېَىفىە ثبؼٍىك ثوٌۇپ
لبٌؽبْ رەلسىطزە ـىمھي ئبٌىٍّىطىٕىڭ ئوذفبـّىؽبْ وۆظ لبضاـٍىطى ثبض .ثەظىٍىطى زاۋاٌىٕىفٕي
ئوظۇلٍىٕىفزەن وۈچٍۈن ثىط ظۆضۈضىَەد زەپ لوثۇي لىٍّبٍسۇ.
ٍۀە ثەظىٍەض زاۋاٌىٕىفٕي ئوظۇلٍىٕىفزەن وۈچٍۈن ظۆضۈضىَەد زەپ لبضاٍسۇ .چۈٔىي ھەض
ئىىىىؽي ھبٍبرٕ ىڭ زاۋاٍِىفىفي ئۈچۈْ وېطەوٍىه ،ثۇ لبضاـزىىىٍەضِۇ ھبضاَ لىٍىٕؽبْ
ٔەضؼىٍەضٔىڭ زاۋاالؾ ئۈچۈْ لوٌٍىٕىفمب ثوٌىسىؽبٍٔىمي ھەلمىسە پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ
ئوِۇِەْ ٍىپەن وىَىُ وېَىفٕىڭ ھبضاَ ئىىۀٍىىىٕي ثەٌگىٍەپ ،لورۇض وېؽىٍىگە ِۇپزىال ثوٌؽبْ
ھەظضىزي ئبثسۇضاھّبْ ئىجٕي ئەۋؾ ۋە ظۇثەٍط ئىجٕي ئەۋۋاِالضؼب ٍىپەن وېَىفىە ثەضگەْ ضۇذؽىزىٕي
زەٌىً لىٍىپ وۆضؼىزىسۇ.
ئۀەغ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ِۇٔساق زەٍسۇ :ظۇثەٍط ۋە ئبثسۇضاھّبٕٔىڭ ثەزىٕىسە لىچىفمبق
ثوٌؽبٍٔىمزىٓ ،پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ئۇالضٔىڭ ٍىپەوزىٓ رىىىٍگەْ وىَىّٕي
وىَىفىگە ضۇذؽەد لىٍؽبْ( .ثۇذبضى)5839 :
ثەٌىي ثۇ لبضاؾ ،ھەض ثىط وۆضؼەرّە ۋە لبٔۇٍٔىطىسا ئىٕؽبْ ھبٍبرىٕي ِۇھبپىعەد لىٍىسىؽبْ
ئىؽالِٕىڭ ضوھىؽب رېرىّۇ ٍېمىٓ ثوٌىفي ِۇِىىٓ.
 - 2404عۇئبي :ھبساَ ثوٌغبْ ثىش ٔەسعىٕي دوسا ئوسٔىذا ئىغحېّبي لىٍىؾٕىڭ ؽەسجٍىشى
 1ـ ثۇ زوضا ئىؽزىّبي لىٍىّٕىؽبْ رەلسىطزە ئىٕؽبٕٔىڭ ھبٍبري ۋە ؼبالِەرٍىىي ھەلىمىٌ ذەۋپىە
ئۇچطىفي.
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 2ـ ئۇٔىڭ ئوضٔىؽب زەؼؽەٍسىؽبْ ھبالي زوضىٕىڭ رېپىٍّبؼٍىمي.
 3ـ ثۇ زوضىٕي زىَبٔىزىگە ۋە ئىٍّىگە ئىفۀچ لىٍؽىٍي ثوٌىسىؽبْ ِۇؼۇٌّبْ ثىط زوذزۇضٔىڭ
رەۋؼىَە لىٍىفي.
ثىع ثۇ ٍەضزە ئەِەٌىٌ ھبٍبرىّىعزىٓ ۋە ئىفۀچٍىه زوذزۇضالضٔىڭ ؼۆظٌىطىسىٓ ثىٍگىٕىّىعگە
ئبؼبؼٍىٕىپ ئېَزؽبق ،ثۇ ھبضاِالضزىٓ ثىطىٕي زوضا لىٍىپ ئىفٍىزىفىە ِەعجۇض لىٍىسىؽبْ رېججىٌ
ظۆضۈضىَەد ٍوقٌ ،ېىىٓ ثىع ثۇ ھبضاِالضزىٓ ثبـمب زوضا رېپىٍّىؽبْ ثىط ٍەضزە ٍبـبٍسىؽبْ ِۇؼۇٌّبْ
ئۈچۈْ ئېھزىَبد لىٍىپ ،ثۇ پطىٕؽىپٕي ثەٌگىٍىسۇق.
 - 2405عۇئبي :لبچىالٔغبْ ٍېّەوٍىىٍەسٔي عېحىۋاٌغبٔذا ٔىّىٍەسگە دىممەت لىٍىؼ وېشەن؟
لبچىالٔؽبْ گۆؾ ۋە ھەض لبٔساق ثىط ٍېّەوٍىىٕي ؼېزىۋاٌّبلچي ثوٌؽبٔساِ« ،ۇؼۇٌّبٔچە»
زېگەْ ِبضوىؽي ثبضِۇ – ٍوق؟ ٔەزە ئىفٍۀگەْ؟ ِۇؼۇٌّبٔالض ئۇچۈْ ئىفٍىگۀّۇ ٍبوي
ثبـمىالضِۇ؟ لوٌٍىٕىؿ ۋالزي ثبضِۇ ٍبوي ئۆرۈپ وەرىۀّۇ؟ ثۇالضؼب ئبالھىسە زىممەد لىٍىؿ الظىُ.
چۈٔىي پبن ۋە ھبالي ٔەضؼىٍەضٔي ٍېَىؿ ئەِەي – ئىجبزەرٍەضٔىڭ لوثۇي ثوٌۇـي ئۈچۈْ ـەضد،
رەْ ؼبلٍىمىٕي ؼبلالؾ ئۈچۈْ ظۆضۈضزۇض.
ئەڭ پبن ٍ ېّەوٍىه ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ٍېّەوٍىطىسۇض .ھەِىفە ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ٍېّەوٍىىٍىطىٕي
ئىعزەپ رېپىپ ٍېَىؿ وېطەنِ .ۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ربِىمي ٍبوي لبچىالٔؽبْ گۆؾ لبربضٌىك رەٍَبض
ٍېّەوٍىىٍىطى رېپىٍّىؽبٔسا ،ذطىؽزىئبْ ۋە ٍەھۇزىٌ زىٕىسىىىٍەضٔىڭ پبن ٍېّەوٍىطىٕي ٍېَىفىە
ثوٌىسۇ.
ِ ۇؼۇٌّبْ ِەٍِىىەرٍىطىسە ئىفٍۀگەْ رەٍَبض ربِبلالضٔي ،لبچىالٔؽبْ گۆؾ ۋە ثبـمب
ٍېّەوٍىىٍەضٔي ؼېزىۋېٍىؿ وېطەن .ثۇٔىڭؽب ھەض لبٔساق ِۇؼۇٌّبْ ئبزەَ ئەھّىَەد ثېطىفي الظىُ.
ٔبۋازا ِۇؼۇٌّبْ ِەٍِىىەرٍىطىسىٓ وەٌگەْ رەٍَبض ربِبلالض ،لبچىالٔؽبْ گۆؾ ۋە ثبـمب ٍېّەوٍىىٍەض
رېپىٍّىؽبٔسا ،ذطىؽزىئبٔالضٔىڭ ٍبوي ٍەھۇزىَالضٔىڭ ِەٍِىىەرٍىطىسىٓ وەٌگەْ ،ئۈؼزىگە « ھبالي»
زېگەْ ذەد ئېٕىك ٍېعىٍؽبْ ھەض لبٔساق رەٍَبض ربِبق ،لبچىالٔؽبْ گۆؾ ۋە ثبـمب ٍېّەوٍەضٔي
ؼېزىۋېٍىپ ٍېَىفىە ثوٌىسۇ .ئەِّب ئبٌالھمب ئىفۀّەٍسىؽبْ ووِّۇٔىؽذ زۆٌەرٍىطىسىٓ،
ث ۇززىؽزالضٔىڭ ٍۇضرىسىٓ وەٌگەْ گۆؾ ،روذۇ ،رەٍَبض ربِبق ،لبچىالٔؽبْ ٍېّەوٍىه لبربضٌىمالضٔي
ٍېَىفىە ثوٌّبٍسۇ .چۈٔىي ئبٌالھمب ئىفۀّەٍسىؽبٔالضٔىڭ ٍېّەوٍىطى ِۇؼۇٌّبٔالض ئۈچۈْ ھبالي
ئەِەغ ،ثەٌىي ھبضاِسۇض !
ئۆٍسە ئېزىپ ٍېگەْ ربِبق ئەڭ ٌەظظەرٍىه ،ئەڭ پبوىع ۋە ئەڭ پبٍسىٍىمزۇض .ئبـربٔىالضزىٓ
ربِبق ٍېَىفىە روؼطا وەٌگۀسە ،چولۇَ ِۇؼۇٌّبْ ،زىٕساض وىفىٍەض ئبچمبْ ،پبوىع ئبـربٔىالضؼب
وىطىؿ وېطەن .چۈٔىي ربِبق ئىٕؽبٕٔىڭ ؼبلٍىمىؽب ثىۋاؼىزە رەؼىط وۆضؼىزىسىؽبْ ٔەضؼە .ـۇڭب
ئۇٔي ئىٍؽبپ پبوىع ،ھبالي ،ـەوؽىع ثوٌؽبٍٔىطىٕي ٍېَىؿ وېطەن.
 - 2406عۇئبي :عەپەسدە ٔېّىٍەسگە دىممەت لىٍىؼ وىشەن؟
ؼەپەض ئۈؼزىسە ثوٌؽبٔسا ئبـربٔىؽب وىطىفىە روؼطا وەٌؽە ،ئىفۀچٍىه ئبـربٔىالضؼب وىطىؿ
الظىُ .ؼەپەض ئۈؼزىسە ٍوي ِبڭؽبٔسا ٍبوي ذەٌمي ِۇؼۇٌّبْ ئەِەغ ِەٍِىىەرٍەضگە ثبضؼبٔسا،
ِۇؼۇٌّبْ ئبـربٔىؽي رېپىٍّىؽب ،ذ طىؽزىئبْ ٍبوي ٍەھۇزىَالضٔىڭ ئبـربٔىؽىؽب وىطىفىە
ِەعجۇض ثوٌۇپ لبٌؽبٔسا ،ئۇالضٔىڭ ٔبٍٔىطىٕي ،لبچىالٔؽبْ رەٍَبض ربِبلٍىطىٕىال ٍېَىفىە ثوٌىسۇ.
ئەِّب ئۇالضٔىڭ لبظأٍىطىسا پىفۇضۇٌؽبْ ربِبلٍىطىٕي ٍېَىفىە ثوٌّبٍسۇ .چۈٔىي ئۇالض چوـمب
گۆـىٕي ٍەٍسۇ .چوـمب گۆـىٕي لوض ۇؼبْ لبظأسا ثبـمب ھبالي گۆـٕي لوضۇپ ثەضگەْ رەلسىطزىّۇ،
ئۇٔي ٍېَىفىە ثوٌّبٍسۇ .ھبالي ثىٍەْ ھبضإِي ئىٍؽبٍسىؽبْ ئبزەٍِەضٔىڭ گېٍىسىٓ ِۇٔساق ربِبق
ئۆرّەٍسۇِ .بٔب ثۇِ ،ۇؼۇٌّبٍٔىمٕىڭ ۋە ؼبپ رەثىئەرٕىڭ ئبالِىزىسۇض.
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 - 2407عۇئبي :ھبسالي ھبساَ ِەعىٍىغىذىىي صۆسۈسىَەت ھبٌىحي
ٍۇلىطىسا ئېَزىٍؽبْ ھبضاَ ٍېّەوٍىىٍەضٔىڭ ھەِّىؽي ئبزەرزىىي ٔوضِبي ئەھۋاٌسا ـۇٔساق
ثوٌىسۇٌ ،ېىىٓ ئېَزمىٕىّىعزەن ظۆضۈضىَ ەد ھبٌىزىٕىڭ ئبٍطىُ ھۆوّي ثبض ،ئبٌالھ ربئبال ِۇٔساق
زېگەْ :ظۆضۈضىَەد ثوٌّىؽۇچە ٍېَىؿ ھبضاَ لىٍؽبْ ٔەضؼىٍەضٔي ئبٌالھ ؼىٍەضگە ئوچۇق ثبٍبْ
لىٍسى [ئۀئبَ ؼۈضىؽي – 119ئبٍەد] ٍۀە ئبٌالھ ربئبال ھبضاَ ٍېّەوٍەضٔي ثبٍبْ لىٍؽبٔسىٓ وېَىٓ
ِۇٔساق زېگەْ :وىّىي ئۆظ ئىرزىَبضىچە ئەِەغ ،ئىالعؽىعٌىمزىٓ (ٍۇلىطىمي ھبضاَ لىٍىٕؽبْ
ٔەضؼىٍەضزىٓ) ھبٍبرىٕي ؼبلالپ لبٌؽۇزەن ٍېؽە ،ھېچ گۇٔبھ ثوٌّبٍسۇ ،ھەلىمەر ەْ ئبٌالھ ٔبھبٍىزي
ِەؼپىطەد لىٍؽۇچىسۇضٔ ،بھبٍىزي ِېھطىجبٔسۇض [ثەلەضە ؼۈضىؽي 173ـ ئبٍەد]
ئۆٌىّبالض رەضەپىسىٓ ثىطزەن ئىززىپبلٍىفىپ لوثۇي لىٍىٕؽبْ ظۆضۈضىَ ەد :ئبچ لبٌؽبٔسا ؼىعاٌىٕىؿ
ظۆضۈضىزىسۇض .ثەظى ئۆٌىّبالض ظاِبْ ِۇززىزي رەضەپىسىٓ ثىط وېچە  -وۈٔسۈظ ئۆرىفي ۋە ثۇ ئەؼٕبزا
ھبضاِالضزىٓ ثبـمب ٍەٍسىؽبْ ٔەضؼىٕىڭ رېپىٍّبؼٍىك ـەضرىٕي لوٍىسۇ ،ثۇٔساق ئەھۋاٌسا ئىٕؽبْ
ئۆظىٕي ئۆٌۈِسىٓ ؼبلالپ لېٍىفمب ٍېزەضٌىه ِىمساضزا ھبضاَ ٍېّەوٍەضٔي ٍېؽە ثوٌىسۇ.
ئىّبَ ِبٌىه ِۇٔساق زەٍسۇ" :ثۇ ئەھۋاٌسا لبٌؽبْ وىفي ئۇٔىڭسىٓ روٍؽىچە ٍەٌەٍسۇ ،ۋە ثبـمب
ٍېّەن رېپىٍؽبٔؽب لەزەض ئۇٔىڭسىٓ ئوظۇلٍۇلمب ئېٍىۋاٌؽب ثوٌىسۇ".
ثبـمب ئۆٌىّبالض ِۇٔساق زەٍسۇ" :پەلەد ئۆظىٕي ئۆٌۈِسىٓ لۇرمۇظۇپال لبٌىسىؽبْ ِىمساضزىٓ ئبضرۇق
ٍېؽە ثوٌّبٍسۇ ،لۇضئبْ وەضىّسىىي :ثبـمىٕىڭ ِېٍىؽب لوي ئۇظارّبؼٍىك ۋە ظۆضۈضىَەد چېىىسىٓ
ئېفىپ و ەرّەؼٍىه زېگەْ وۆضؼەرّىّۇ لبضىّبلمب ـۇٔي ثىٍسۈضىسۇ .ئبچٍىك ظۆضۈضىزىٕي لۇضئبْ
وەضىُ ئۈچۇق ثىط زەٌىً ثىٍەْ ثبٍبْ لىٍؽبْ :وىّىي ئبچٍىمزب ئىالعؽىعٌىمزىٓ ،گۇٔبھٕي ِەلؽەد
لىٍّبؼزىٓ (ھبضاَ لىٍىٕؽبْ ٔەضؼىٍەضزىٓ) ٍېَىفىە ِەعجۇض ثوٌؽب گۇٔبھ ثوٌّبٍسۇ ،ئبٌالھ
ِەؼپىطەد لىٍؽۇچىسۇض ،ثۀسىٍىطىگە ٔبھبٍىزي ِېھطىجبٔسۇض [ِبئىسە ؼۈضىؽي  -3ئبٍەد]
 - 2408عۇئبي :ئېھحىَبجىٕي جەِئىَەت لبٔذۇسغبْ وىؾي ھبساِغب ِەججۇس ئەِەط
ئىٕؽبٕٔىڭ ئۆظ ئىگىٍىىىسە ٍېّەن ربپبٌّبؼٍىمي ھبضاِالضٔي ئىؽزىّبي لىٍىفي ئۈچۈْ ثىط
ظۆضۈضىَەد ئەِەغ ،چۈٔىي ِۇؼۇٌّبْ ئ ۆظ عەِئىَىزىسە ٍبـىؽبْ وىفىٍەضزە ظۆضۈضىَەرٕي ھەي
لىٍىسىؽبْ ئبضرۇق ٍېّەن رېپىٍؽبْ رەلسىطزە" ،ھبضإِي ٍېَىفىە ِەعجۇض ثوٌؽبْ" ھېؽبثالّٔبٍسۇ،
چۈٔىي ئىؽالَ عبِبئىزي ثىط عىؽىُ ٍبوي ثىط ـ ثىطىٕي رۇرۇپ رۇضىسىؽبْ ؼبؼالَ ثىط ثىٕبؼب
ئوذفبٍسۇ ،ئۇالض ثىط ـ ثىطٌىطىٕىڭ ز ەضرٍىطىٕي رىڭفبٍسىؽبْ ،ئۆظئبضا ھەِىبضٌىفىسىؽبْ ثىط پۈرۈْ
گەۋزىسۇض.
 - 2409عۇئبيٍ :ىَىٍىؾي ھبالي ثوٌغبْ لۇسۇلٍۇق ھبٍۋأٍىشى ۋە ؽەسئىٌ ثوغۇصالػ
ؽەسجٍىشى
ٍېَىٍىفي ھبالي ثوٌؽبْ لۇضۇلٍۇق ھبٍۋأٍىطى ئىىىي لىؽّسۇض:
 - 1رۆگە ،وبال ۋە روذۇ ،وەپزەضزەن رۇرۇؾ ِۇِىىٓ ثوٌؽبٔالض.
 - 2رۇرۇؾ ِۇِىىٓ ثوٌّىؽبٔالض.
ئىؽالَ ثىطىٕچي لىؽىّسىىي ھبٍۋأالضٔىڭ ھبالي ثوٌۇـي ئۈچۈْ ئۇٔي ثوؼۇظالـٕي ـەضد
لىٍؽبْ .رەٌەپىە الٍىك ثوؼۇظالؾ رۆۋۀسىىي ـەضرٍەض رېپىٍؽب ِۇوەِّەي ثوٌىسۇ:
 - 1ھبٍۋإٔىڭ لېٕىٕي ئېمىزىسىؽبْ ۋە روِۇضٌىطىٕي وېؽىسىؽبْ ئىززىه ثىط ٔەضؼە ثىٍەْ
ثوؼۇظالؾ.
ھىفبَ ئىجٕي ظەٍس چوڭ زازىؽي ئۀەؼزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىسۇ :ثىع ِەضضى ظەھطاْ
زېگەْ عبٍسا ثىط روـمبْ وۆضۈپ لبٌسۇق .ؼبھبثىالض روـمبٕٔىڭ ئبضلىؽىسىٓ لوؼٍىسىِ ،ەْ
ئۇٔىڭؽب ٍېزىفىۋېٍىپ رۇرۇۋاٌسىُ ۋە ئەثۇ رەٌھۀىڭ لېفىؽب ئېٍىپ وەٌسىُ .ئەثۇ رەٌھە ئۇٔي لىطٌىك
ربؾ ثىٍەْ ثوؼۇظالپ ،ثىط پۇرىٕي ِۀسىٓ پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِگە ئەۋەرزي،
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پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ئۇٔي ٍېسى .ضاۋىٌ ِۇٔساق زەٍسۇِ :ەْ ئۀەؼزىٓ:
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ (روـمبْ گۆـىٕي) ٍېسىّۇ؟ زەپ ؼوضىؽبَ ،ئۇ :لوثۇي لىٍسى ،زېسى.
(رىطِىعى)1789
 - 2ھبٍۋإٔىڭ گېٍي ٍبوي ثوٍٕىسىٓ ثوؼوظٌىٕىفيٍ ،ۀي ثوؼىعىٕي وېؽىؿ ٍبوي ثوٍٕىؽب
ؼبٔغىؿ ئبضلىٍىك ئۆٌزۈضۈؾٌ .ېىىٓ ثوؼۇظالـٕىڭ ئەڭ ِۇوەِّىٍي :گبٌسىىي ٍېّەن  -ئىچّەن
ئۆرىۈظىسىؽبْ لىعىً ئۆڭگەچ ۋە ٔەپەغ ٍوٌي ثوٌؽبْ وېىىطزەن ثىٍەْ ئىىىي رەضەپزىىي ـبخ
روِوضالضٔي وېؽىفزۇض.
ثەٌگىٍۀگەْ ثۇ ٍەضزىٓ ثوؼۇظالؾ ِۇِىىٓ ثوٌّىؽبْ رەلسىطزە ثۇ ـەضد ئەِەٌسىٓ لبٌىسۇ.
ِەؼىٍەْ :ثەظى ھبٍۋأالض ثېفي ئبؼزىؽب ثوٌۇپ لۇزۇلزەن ثىط ٍەضگە چۈـۈپ وېزىپ ،گېٍىسىٓ
ثوؼۇظالؾ ِۇِىىٓ ثوٌّىؽبٍ ،بوي ئۈضوۈپ وېزىپ ٍبۋاٍىٍى ك ھبٌىزىگە لبٍزىپ رۇرمىٍي ثوٌّىؽب ،ثۇ
ذىً ھبٍۋأالضؼب ئوۋ ھۆوّي ٍۈضگۈظىٍىسۇ .ثۇٔساق ئەھۋاٌسا وۈچي ٍەرىەْ لبٍؽىجىط ٍېطىٕي
وەؼىىٓ ثىط ٔەضؼە ثىٍەْ لبٔىزىپ ئۆٌزۈضؼە ھبالي ثوٌىسۇ.
 - 3ئبٌالھسىٓ ثبـمىٕىڭ ٔبِي ئېَزىٍّبؼٍىمي .ثۇٔىڭسا ھەِّە ئبٌىّالض ثىطزەن ئىززىپبلالـمبْ،
چۈٔىي عبھىٍىَەد زەۋضىسىىي ئىٕؽبٔالض ئىالھٍىطى ۋە ثۇرٍىطىؽب ٍېمىٍٕىفىؿ ِەلؽىزىسە
لۇضثبٍٔىك لىٍؽبٔسا ٍب ئىالھٍىطىٕىڭ ٍب ثۇرٍىطىٕىڭ ٔبٍِىطىٕي روۋالپ رۇضۇپ ٍبوي ِەذؽۇغ
رىىٍۀگەْ ربؾ  -ؼۇپىالض ئۈؼزىسە ثوؼۇظالٍززي.
 - 4ھبٍۋاْ ثوؼۇظالٔؽبٔسا ئبٌالھٕىڭ ئىؽ ّي ئېَزىٍىفي .ثۇ لۇضئبْ وەضىُ ئبٍەرٍىطىسىٓ ئېٕىك
وۆضۈٔۈپ رۇضىسۇ .ئبٌالھٕىڭ ئبٍەرٍىطىگە ئىَّبْ وەٌزۈضگۈچي ثوٌؽبڭالض ،ئبٌالھٕىڭ ئىؽّي
ئېَزىٍىپ ثوؼۇظالٔؽبْ ھبٍۋأالضٔي ٍەڭالض [ئۀئبَ ؼۈضىؽي  - 118ئبٍەد]
ئبٌالھٕىڭ ئىؽّي ئېَزىٍّبً ثوؼۇظالٔؽبْ ھبٍۋأالضٔي ٍېّەڭال ض ،ئۇٔي ٍېَىؿ ئەٌۋەرزە گۇٔبھزۇض
[ئۀئبَ ؼۈضىؽي  -121ئبٍەد]
ثەظى ئبٌىّالض ِۇٔساق زەٍسۇ :ئبٌالھٕىڭ ئىؽّىٕي ئېَزىؿ ۋاظ وەچىىٍي ثوٌّبٍسىؽبْ ثىط
ـەضدٌ .ېىىٓ ثۇ ھبٍۋإٔي ثوؼۇظالؾ ئەؼٕبؼىسا ثوٌۇـي ـەضد ئەِەغ ،ثەٌىي گۆـىٕي ٍېگۀسە
ئبٌالھٕىڭ ئىؽّىٕي ئېَزىؿ وۇپبٍە ،چۈٔىي گۆـٕي ٍېگۀسە ثىؽّىٍالھ زېگەْ وىفي ،ئبٌالھٕىڭ
ئؽّي ئېَزىٍؽبْ ٔەضؼىٕي ٍېگەْ ثوٌىسۇ.
ِ - 5بي ثوؼۇظٌىؽۇچىٕىڭ ئەلىً – ھوـي عبٍىسا ،ثبالؼەرىە ٍەرىەِْ ،ۇؼۇٌّبْ ٍبوي ئەھٍي
وىزبة ٍەھۇزىٌ ٍبوي ذطىؽزىئبْ ثوٌۇـي ـەضد .ئەضوىفي ثوٌّىؽبٔسا ،ئبٍبي وىفي ثوؼۇظٌىؽىّۇ
ثوٌىسۇ .ـۇٔىڭسەنِ ،ۇؼۇٌّبْ ثوٌّىؽبٔساٍ ،ەھۇزىٌ ٍبوي ذطىؽزىئبْ زىٕىسىىي ثىطى
ثوؼۇظٌىؽىّۇ ثوٌىسۇ .ثىطاق ئبٌالھمب ئىفۀّەٍسىؽبْ زىٕؽىعٔىڭ ٍبوي ئبٌالھمب ـېطىه وەٌزۈضىسىؽبْ
ِۇـطىىٕىڭ ثوؼۇظٌىؽبْ ِېٍي ٍېَىٍّەٍسۇ .چۈٔىي ئۇالض ثوؼۇظٌىؽبْ ِبي ِۇؼۇٌّبٔؽب ھبضاَ ثوٌىسۇ.
 - 6ثوؼۇظالٍسىؽبْ ِبٌٕي ؼىَالپ ،ؼىَپبپ ،ئبؼزىطاق ٍىمىزىپ ،پۇرٍىطىٕي ِەھىەَ ثبؼالؾ،
ِبٌٕي ثبؼٍىؽبٔسا ئۇٔىڭ ئبٌسىٕمي ئىىىي پۇري ئبضىؽىؽب ئبضلب ؼوي پۇرىٕي وىطىفزۈضۈپ ثبؼالپ،
ئبضلب ئوڭ پۇرىٕي ثوؾ لوٍۇؾ وېطەن .چۈٔىي ھبٍۋاْ عبْ ربالـمبٔسا ،ئۇ ثوؾ لبٌؽبْ پۇري ثىٍەْ
لبرزىك رېپىسۇ .لبرزىك ؼىٍىىٕىفزىٓ روِۇضٌىطىسىىي لبْ پبوىع ئېمىپ چىمىپ وېزىسۇ.
ِ - 7بٌٕي ئۇضۇؾ ،ؼۆضەؾ ،لبرزىك ٍىمىزىؿ ۋە گبي پىچبق ثىٍەْ ثوؼۇظالـزىٓ ؼبلٍىٕىؿ.
 - 8لېچىپ رۇضِىؽبْ ھبٍۋإٔي ثوؼۇظالؾ لىَىٓ ثوٌؽبٔسا ،ئۇٔىڭ ثېطەض ئوضگىٕىٕي لبْ
ئېمىزبالٍسى ؽبْ ٔەضؼە ثىٍەْ ٍبضىالٔسۇضۇپ ئۆٌزۈضۈـىىّۇ ثوٌىسۇ.
 - 9وېؽەٌٍىىزىٓ ئەِەغ ،ثەٌىي ئېگىعزىٓ ٍېمىٍؽبْ ٍبوي ثىط  -ثىطى ثىٍەْ ئۈؼۈـىەْ ٍبوي
ئۇضۇٌؽبْ ؼەۋەثٍىه عبْ ربٌىفىۋارمبْ ھبٍۋإٔي رېپىچەوٍىگىچىٍىه وۈچي ثبض ثوٌؽب ،ئۇٔي
ثوؼۇظالپ گۆـىٕي ٍېَىؿ ھبالٌسۇض.
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 - 2410عۇئبي :ؽەسئىٌ ثوغۇصالؽٕىڭ ھېىّىحي ۋە عىشى
ثىعگە وۆضۈٔىفىچە ،ثۇ ثوؼۇظالـٕىڭ ھېىّىزي ھبٍۋإٔي ئبظاثٍىّبؼٍىك ۋە ئەڭ لىؽمب ٍوي
ئبضلىٍىك ئۇٔىڭ عېٕىٕي چىمىطىفزۇض ،ـۇڭب ئىززىه پىچبلزەن ثىط ٔەضؼە ثىٍەْ وېؽىؿ ـەضد
لىٍىٕؽبْ ،چۈٔىي ئۇ ئەڭ رىع رەؼىط لىٍىسۇ .عبْ لوالً چىمىسىؽبْ ٍەض  -گبٌسۇض .ھبٍۋإٔي
ئبظاثالـمب ؼەۋەة ثوٌىسىؽبْ ٔەضؼىٍەض ثىٍەْ ثوؼۇظالـٕي زىٕىّىع روؼمبْ .پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالَ ثوؼۇظالـٕىڭ ئبؼبْ ثوٌۇـي ئۈچۈْ پىچبلٕي ثىٍەـىە ثۇٍطىؽبْ.
ـەززاز ئىجٕي ئەۋغ ِۇٔساق زەٍسۇِ :ەْ پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍە ِٕىڭ
ئىىىي عۈٍِە ؼۆظىٕي ئبڭالپ ٍبزٌىۋاٌسىُ .ئۇ ِۇٔساق زېسى :ـۈثھىؽىعوي ،اٌٍە ھەض لبٔساق ئىفزب
ٍبذفي ِۇئبِىٍىسە ثوٌۇـمب ثۇٍطىسى .ئەگەض عبٍٔىك ٔەضؼىٕي ئۆٌزۈضِەوچي ٍبوي ِبي
ثوؼۇظٌىّبلچي ثوٌؽبڭالض ،ئۇٔي ٍبذفي ئۇؼۇي ثىٍەْ ثىط رەضەپ لىٍىڭالض (ٍۀي ئۇٔي
لىَٕىۋەرّ ەڭالض)ِ .بي ثوؼۇظٌىّبلچي ثوٌؽىٕىڭالضزاِ ،بٌٕىڭ لىَٕىٍىپ وەرّەؼٍىىي ئۈچۈْ،
پىچبلٕي ٍبذفي ثىٍەڭالض! (ِۇؼٍىُ)1955 :
ِبٔب ـۇٔىڭؽب ئوذفبؾ ،ثۇ ِەؼىٍىسىّۇ ئىؽالِٕىڭ ئوِۇِىٌ پطىٕؽىپي :ئىٕؽبٕٔىڭ وۈچي
ٍەرىەْ لەزەض ھبٍۋأؽب ِۇالٍىٍّىك لىٍىؿ ۋە ئۇٔي ئبظاثٍىٕىفزىٓ لۇرمۇظۇـزۇض.
عبھىٍىَەد زەۋضىسىىىٍەض رۆگىٍەضٔىڭ ٌووىٍىطىٕي ۋە لوٍالضٔىڭ لوٍطۇلٍىطىٕي رىطىه ھبٌەرزە
وېؽىفەرزي ،ثۇٔىڭسىٓ ثۇ ھبٍۋأالض ئبظاثٍىٕبرزي ،ـۇڭب پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ثۇ رەضىمىسە
وېؽىۋېٍىٕؽبْ پبضچىالضزىٓ پبٍسىٍىٕىفٕي ھبضاَ لىٍسى.
 - 2411عۇئبي :ثوغۇصٌىغبٔذا ثىغّىٍالھ دېَىؾٕىڭ ھېىّىحي
ثوؼۇظٌىؽبٔسا ئبٌالھٕىڭ ئىؽّىٕي ئبربـٕىڭ زىممەد لىٍىفمب رېگىفٍىه ٔبظۇن ثىط ھېىّىزي
ثبض .ثۇ ثىط رەضەپزىٓ ثۇرپەضەؼٍەضگە لبضـي رۇضۇـزۇض ،چۈٔىي ئۇالض ھبٍۋإٔي ثوؼۇظٌىؽبٔسا ذۇزا
زەپ ذىَبي لىٍؽبْ ٔەضؼىٍىطىٕىڭ ئىؽّىٕي ئبربٍززي ،ثۇٔساق ثىط چبؼسا ِۇـطىه ئبزەَ ثۇرىٕىڭ
ئىؽّىٕي ئبرىؽبٔ ،ېّە ئۈچۈْ ِۆئّىٓ ئبزەَ پەضۋەضزىگبضىٕىڭ ئىؽّىٕي ئبرىّبٍسىىەْ؟
ٍۀە ثبـمب ثىط رەضەپزىٓ لبضىؽبٔسا ،ثۇ ھبٍۋأبرالض ئبٌالھ ٍبضارمبْ ۋە عبْ وىطگۈظگەْ ِەذٍۇق
ثوٌۇؾ ئېزىجبضى ثىٍەْ ئىٕؽبٔالضؼب ئوذفبؾ .ئۇٔسالزب ئىٕؽ بٍْ ،بضارمبْ ئبٌالھٕىڭ ضۇذؽىزي
ثوٌّبؼزىٓ لبٔسالؽىگە ئۇالضؼب ھۆوۈِطأٍىك لىٍىپ عبٍٔىطىٕي رۀٍىطىسىٓ ئبٍطىَسۇ؟ ِبٔب ثۇ ٍەضزە
ئبٌالھٕىڭ ئىؽّىٕي ئبربؾ ،ثۇ ئىالھىٌ ضۇذؽەرٕي ئبـىبضە ئېالْ لىٍىفزۇض ،ذۇززى ئىٕؽبْ ثۇ
ثوؼۇظالؾ ثىٍەِْ" :ەْ ثۇٔي ثۇ ِەذٍۇلالضؼب ربعبۋۇظ لىٍىپ ۋە ثۇالضٔي ثوظەن لىٍىپ
لىٍّبٍۋارىّەْ ،ثەٌىي ئبٌالھٕىڭ ئىؽّي ثىٍەْ ثوؼۇظالپ ،ئبٌالھٕىڭ ئىؽّي ثىٍەْ ئوۋالپ،
ئبٌالھٕىڭ ئىؽّي ثىٍەْ ٍەٍّەْ" زەٍسۇ.
 - 2412عۇئبي :ئەھٍي وىحبة (ٍەھۇد –ٔبعبساالس) ٔىڭ ثوغۇصٌىغبٍٔىشى
ئەھٍي وىزبة (ٍەھۇز –ذطىؽزىئبٔالض) ئەؼٍىسە رەۋھىس ئېزىمبزىسا ثوٌؽبچمب ،وېَىٓ ئېزىمبزى
ثۇٌؽۇٔۇپ وەرىەْ ثوٌؽىّۇ ئبٌالھ ئۇالضٔىڭ لىعٌىطى ثىٍەْ ئۆٍٍىٕىفىە ضۇذؽەد لىٍؽبٔسەن،
ٍېّەوٍىطىٕىّۇ ٍېَىفىە ضۇذؽەد لىٍؽبْ .لۇضئبْ وەضىّٕىڭ ئبذىطلي ٔبظىً ثوٌؽبْ ئبٍەرٍىطىٕىڭ
ثىطىسە ئبٌالھ ربئبال ِۇٔساق زەٍسۇ :ثۈگۈْ ؼىٍەضگە پبن ٔەضؼىٍەض ھبالي لىٍىٕسى ،وىزبة ثېطىٍگەْ
(ٍەھۇز – ٔبؼبضاالض) ٔىڭ ربِىمي ؼىٍەضگە ھبالٌسۇض ۋە ؼىٍەضٔىڭ ربِىمىڭالض ئۇالضؼب ھبالٌسۇض.
[ِبئىسە ؼۈضىؽي  -5ئبٍەد]
ئەھٍي وىزبثٕىڭ ٍېّىىىي ئۇالضٔىڭ ھەِّە ٍېّەوٍىطىٕي ئۆظ ئىچىگە ئبٌىسىؽبْ ئوِۇِىٌ ثىط
ئىجبضىسۇ ض .ئۇالضٔىڭ ثوؼۇظٌىؽبٍٔىطى ،رېطىؽبٍٔىطى ۋە ھەضرۈضٌۈن ٍېّەوٍىطى (ئۆظى ئۆٌۈپ لبٌؽبْ
ھبٍۋاْ ،لبْ ۋە روڭگۇظ گۆـىسەن) ئەٍٕىؽي ھبضاَ لىٍىّٕىؽبٔال ثوٌؽب ،ثىع ئۈچۈْ ھبالٌسۇضٌ ،ېىىٓ
ئۆظى ئۆٌۈپ لبٌؽبْ ھبٍۋاْ ،لبْ ۋە روڭگۇظ گۆـي وىزبة ئەھٍي ٍبوي ِۇؼۇٌّبٕٔىڭ لوٌىسا
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ثو ٌۇـىسىٓ لەرئىَٕەظەض ثەضىجىط ھبضاَ .ثۇ ٍەضزە ِۇؼۇٌّبٔالضؼب ئەھّىَەرٍىه ثوٌؽبْ ثىطلبٔچە
ِەؼىٍىٕي ئبٍسىڭالـزۇضۇؾ ظۆضۈض:
 - 2413عۇئبي :چېشوبۋ ۋە ئەھٍي وىحبة ثبٍشاٍِىشىغب ثوغۇصالٔغبْ ھبٍۋأالس
ھبٍۋإٔي ثوؼۇظٌىؽبٔسا ئەھٍي وىزبة ثوٌؽبْ وىفىٕىڭ ئىؽب ،ئۇظەٍطزەن ئبٌالھسىٓ ثبـمب ثىط
ئىؽىّٕي ئبرىؽبٍٔىمي ثىٍىّٕىؽە ،ئۇٔىڭ ثوؼۇظٌىؽىٕي ھبالٌسۇض .ئەِّب ئبٌالھسىٓ ثبـمىٕىڭ
ئىؽّىٕي ئبرىؽبٍٔىمي ِەٌۇَ ثوٌؽب ،ثەظى ـىمھي ئبٌىٍّىطىٕىڭ لبضىفىچە :ئۇ ھبٍۋإٔي ٍېَىؿ ھبضاَ
ثوٌىسۇ .چۈٔىي ثۇٔساق ثوؼۇظالؾ ئبٌالھسىٓ ثبـمىٕىڭ ئىؽّىٕي ئبربپ ثوؼۇظالؾ لبربضىؽب وىطىسۇ.
ٍۀە ثىط لىؽىُ ئبٌىّالض ِۇٔساق زەٍسۇ :ئبٌالھ ئۇالضٔىڭ ٍېّىىىٕي ھبالي لىٍؽبْ ،ئۇالضٔىڭ ٔېّە
زەٍسىؽبٍٔىمىٕي ئبٌالھ ٍبذفي ثىٍىسۇ .ئبٌالھ ربئبال لۇضئبْ وەضىّسە ِۇٔساق زەپ وۆضؼىزىسۇ:
« ئەھٍي وىزبثٕىڭ ٍېّەوٍىطى ؼىٍەضگە ھبالي لىٍىٕسىِ[ ».بئىسە ؼۈضىؽي  - 5ئبٍەد]
 - 2414عۇئبي :ئەھٍي وىحبة جون ۋە ؽۇٔىڭغب ئوخؾبػ ئۇعغۇٌالس ثىٍەْ ئۆٌحۈسۈپ ٍېگەْ
ھبٍۋأالس
ئۇالضٔىڭ ثوؼۇظالؾ ئۇؼؽۇٌي ثىعٔىڭىىسەن ثوٌۇـي ٍۀي لىطٌىك ٔەضؼە ثىٍەْ گبٌسىٓ
ثوؼۇظٌىؽبْ ثوٌىفي ـەضرّۇ؟
ئىؽالَ ئبٌىٍّىطىٕىڭ وۆپچىٍىىي ثۇٔي ـەضد لىٍىسۇِ ،بٌىىىٌ ِەظھەثسىىي ثىط گوضۇپ
ئۆٌىّبالضٔىڭ پەرىۋاؼىؽب لبضىؽبٔسا ،ثۇٔساق لىٍىؿ ـەضد ئەِەغ.
ثۇ ئىىىي پىىىط ئبضىؽىسا ثىط ظىزٍىك ٍوق ،ثۇٔىڭسىٓ ِەلؽەد ثىعٔىڭ ـەضئىٌ ثوؼۇظالؾ
ئۇؼؽۇٌىّىعؼب ئۇٍؽۇْ وەٌّىؽىّۇ ،ئۇالضٔىڭ ثوؼۇظالٔسى زەپ لوثۇي لىٍؽبْ ٔەضؼىٍىطى ثىعگە
ھبالٌسۇض .ئۇٔسالزب ثوؼۇظالـٕىڭ ئوضربق ِۀىؽيٍ :ېَىٍىفىٕي ھبالٌالـزۇضۇؾ ٔىَىزي ثىٍەْ
ھبٍۋإٔىڭ عېٕىٕي چىمىطىفٕي ِـەلؽەد لىٍىفزۇض .ثۇ ِبٌىىىٍەضٔىڭ وۆظ لبضىفىسۇض.
ٍۇلىطىمي ِەظِۇٔالض ؼبٍىؽىسا ئېٍېىزط ۋە ـۇٔىڭؽب ئوذفبؾ ئۇؼؽۇٌالض ثىٍەْ ئۆٌزۈضۈٌگەْ
ثوٌؽىّۇ ئەھٍي وىزبثالضزىٓ ئبٌؽبْ لۇرىٍىك روذۇ ۋە وبال گۆـٍىطىٕىڭ ھۆوّىٕي ثىٍىۋاالالٍّىع،
ٍۀي ئۇالض ثۇٔساق ٍېّەوٍەضٔي ھبالي زەپ لبضىؽب  -ئبٍەرٕىڭ ئوِۇِىٌ ِۀىؽىگە ثىٕبئەْ –ئۇ
ٍېّەوٍەض ثىعگىّۇ ھبالٌسۇض.
ٌېىىٓ ووِّۇٔىؽذ ِەٍِىىەرٍەضزىٓ وەٌگەْ لۇرىٍىك گۆـٍەضٔي ٍېَىؿ وەؼىىٓ ھبٌسا عبئع
ثوٌّبٍسۇ ،چۈٔىي ئۇالض ئەھٍي وىزبة ئەِەغ ،ھەِسە ئۇالض پۈرۈْ زىٕالضٔي ،ئبٌالھٕي ۋە ئبٌالھ
ئەۋەرىەْ پەٍؽەِجەضٌەضٔي ئىٕىبض لىٍىسۇ.
 - 2415عۇئبي :ئبجەؽپەسەعٍەس ۋە ئۇالسغب ئوخؾبٍذىغبٔالسٔىڭ ثوغۇصٌىغبٍٔىشى
ئبرەـپەضەؼٍەض ثوؼۇظٌىؽبْ ھبٍۋأالض ھەلمىسە ئىؽالَ ئبٌىٍّىطى ھەضذىً وۆظلبضاـالضزا ثوٌؽبْ،
ئۇالضٔىڭ وۆپچىٍىىي ئبرەـپەضەؼٍەضٔي ِۇـطىىالضزىٓ زەپ لبضىؽبٍٔىمي ئۈچۈْ ثوؼۇظٌىؽبْ
ھبٍۋأٍىطىٕي ٍېَىفٕي ِۀئي لىٍىسۇ.
ثىط لبئىسە :ؼەٍت ٔەضؼىٍەضٔي ئىعزەپ ٍۈضِەٍّىع .ثۇ ٍەضزە ِۇؼۇٌّبْ وىفي ثىٍىؿ
ئىّىبٔىَىزي ثوٌّى ؽبْ ؼەٍت ٔەضؼىٍەضٔي ئىعزەپ ـ ؼوضاـمب ِەعجۇض ئەِەغِ .ەؼىٍەْ :ثۇ لبٔساق
ثوؼۇظالٔؽبْ؟ ـەضرٍىطى روٌۇق ثوٌسىّۇ ٍبوي ثوٌّىسىّۇ؟ ثوؼۇظالٔؽبٔسا ئبٌالھٕىڭ ئؽّي ئېَزىٍسىّۇ
ٍبوي ئېَزىٍّىسىّۇ؟ زېگۀگە ئوذفبؾ ؼۇئبٌالض ثىٍەْ ـۈثھىٍىٕىؿ ھبعەرؽىع ،چۈٔىي عبھىً
ٍبوي پبؼىك ث وٌؽىّۇ ِۇؼۇٌّبٕٔىڭ ۋە ئەھٍي وىزبثٕىڭ ثوؼۇظٌىؽىٕىٕي ٍېَىؿ ھبالٌسۇض.
ئبئىفە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب ِۇٔساق زەٍسۇ :ثىط لەۋَ پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەِسىٓ :ئي ضەؼۇٌۇٌالھ! ثبـمب ثىط لەۋَ ثىعگە گۆؾ ئېٍىپ وېٍىسۇ ،ئۇالضٔىڭ ِبي
ثوؼۇظٌىؽبٔسا ،اٌٍۀىڭ ئىؽّىٕي رىٍؽب ئبٌىسىؽبْ ٍبوي ئبٌّبٍسىؽبٍٔىمىٕي ثىٍّەٍّىع ،لبٔساق
لىٍىفىّىع وېطەن؟ زەپ ؼوضىسى .پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ :ؼىٍەض
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”ثىؽّىٍالھ“ زەپ ٍەڭالض! زېسى .ثۇٔي ؼوضىؽۇچىالض ٍېڭىسىٓ ِۇؼۇٌّبْ ثوٌؽبٔالض ئىسى.
(ثۇذبضى)5517 :
ئبٌىّالض ثۇ ھەزىػ ھەلمىسە ِۇٔس اق زېگەْ" :ثۇ ھەزىػ ثبرىً ۋە ثۇظۇق ثوٌۇـىؽب زەٌىً
رېپىٍّىؽبْ پۈرۈْ ئىؿ ـ ھەضىىەرٍەضٔىڭ روؼطا ۋە ؼبؼالَ ثوٌىسىؽبٍٔىمىؽب زەٌىٍسۇض".
 - 2416عۇئبي :ئوۋ ئوۋالؽٕىڭ ھۆوۈِي
ئەضەة ۋە ثبـمب ِىٍٍەرٍەضٔىڭ وۆپىٕچىؽي ئوۋ ئوۋالؾ ثىٍەْ وۈْ وەچۈضەرزي ،ـۇڭب لۇضئبْ ۋە
ھەزىػ ثۇٔىڭؽب وۆڭۈي ثۆٌگەْ .ـىمھي ئبٌىٍّىطىّۇ وىزبثٍىطىسا ثۇ ِەؼىٍىگە ئبٍطىُ ثبثالضٔي
ثەٌگىٍەپ لبٍؽىٕىڭ ھبالي ـ ھبضاَ ،لبٍؽىٕىڭ ۋاعىت ـ ِۇؼزەھەة ئىىۀٍىىىٕي رەپؽىٍىٌ ثبٍبْ
لىٍؽبْ.
ٍبۋاٍي ثوٌؽبٍٔىمي ئۈچۈْ ئىٕؽبٔالض رۇربٌّبٍسىؽبْ ،گۆـي ربرٍىك وۆپٍىگەْ ئۇچبضلبٔبرالض ۋە
ھبٍۋأالض ثبض .ئىؽالَ ،ثوؼۇظالـزب ئۆً ھبٍۋأٍىطى ئۈچۈْ ثەٌگىٍىگەْ گېٍىسىٓ ثوؼۇظالؾ ـەضرىٕي
ثۇٔساق ھبٍۋأالض ئۈچۈْ ثەٌگىٍىّىگەْ .ئىٕؽبٔالضؼب لۈالٍٍىك ثوٌؽۇْ ئۈچۈْ ،ئۇالضٔي وۈچي
ٍەرىەْ ـەوىٍسە ئۆٌزۈضؼە ثوٌىسۇ زېگەْ .ئىٕؽبٔالض ئۆظٌىطىٕىڭ پىىىط ٍۈضگۈظۈؾ ل بثىٍىَىزي ۋە
ئېھزىَبعىؽب لبضاپ ئوۋالؾ ئۇؼؽۇٌىٕي ثەٌگىٍىگەٌْ ،ېىىٓ ئؽالَ ئىٕؽبٕٔي ئۆظ رۈظۈِىگە ۋە
ئەلىسىؽىگە ثوٍؽۇٔسۇضۇؾ ،ئۇٔي ھەضلبٔساق ئىفزب ثوٌؽبٔسەن ئىؽالِىٌ ضەڭ ثىٍەْ ثوٍبؾ ئۈچۈْ،
ئوۋالؾ ئىفىؽىّۇ ثەظى ـەضرٍەض ۋە ئۇؼؽۇٌالضٔي ثەٌگىٍىگەْ .ثۇ ـەضرٍەضٔىڭ ثەظىٍىطى ئوۋچي
ثىٍەْ ،ثەظىٍىطى ئوۋ ثىٍەٍْ ،ۀە ثەظىٍىطى ثوٌؽب ئوۋ ؼبٍّبٍٔىطى ثىٍەْ ِۇٔبؼىۋەرٍىه.
ثۇالضٔىڭ ھەِّىؽي لۇضۇلٍۇق ھبٍۋأٍىطى ھەلمىسەزۇض ،زېڭىع ھبٍۋأٍىطىٕىڭ ئوۋٌىٕىفي
ئىٍگىطى ثبٍبْ لىٍىٕؽبْ.
 - 2417عۇئبي :ئوۋچىٕىڭ ؽەسجٍىشى
ثوؼۇظٌىؽۇچىسا ثوٌۇـمب رې گىفٍىه ـەضرٍەضٔىڭ ھەِّىؽي ئوۋچىسا ثوٌىفي وېطەنٍ ،ۀي
ئوۋچي ِۇؼۇٌّبْ ثوٌىفي ٍبوي ئەھٍي وىزبة ثوٌىفيٍ ،بوي ئەھٍي وىزبة ھۆوّىسىىي
ئبرەـپەضەغ ؼبثىئىٍَەض ثوٌىفىسۇض.
ئؽالِٕىڭ ئوۋچىالضؼب ثەضگەْ وۆضؼەرّىٍىطىسىٓ ثىطى ثوٌؽب ،ئوۋچي ئوۋٔي ئوۋالؾ ٔىَىزي
ثىٍەْ ئوۋٌىفي و ېطەن .ثۇٔىڭؽب ثىٕبئەْ ھبٍۋإٔي ٍېَىؿ ۋە ئۇٔىڭسىٓ پبٍسىٍىٕىؿ ٔىَىزي
ثوٌّبؼزىٓ ئۇٔىڭ عېٕىٕي ثىىبضزىٓ ثىىبضؼب چىمىطىؿ روؼطا ئەِەغ زەپ وۆضؼىزىسۇ.
ئەثۇ ئۇِبِەزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق
زېگەْ :وىّىي لۇـمبچ چبؼٍىك ٔەضؼە ثوؼۇظٌىؽىّۇ ،ئۇٔىڭؽب ضەھىُ لىٍؽب ،لىَبِەد وۈٔي اٌٍە
ئۇٔىڭؽب ضەھىُ لىٍىسۇ( .ئەٌىەثىط ):7915
ئوۋچىٕىڭ ـەضرٍىطىسىٓ ٍۀە ثىطى ثوٌؽب ،ھەط ٍبوي ئۆِطە لىٍىؿ ئۈچۈْ ئېھطاَ وەٍّىگەْ
ثوٌىفىسۇض .چۈٔىي ،ئېھطاَ ئەؼٕبؼىسا ِۇؼۇٌّبْ وىفي ٍەض ۋە ئبؼّبٔسىىي ھەضلبٔساق ھبٍۋاْ ۋە
لۇـٕي ئۆظ ئىچىگە ئبٌىسىؽبْ ئبِبٍٔىك چەِجىطى ئىچىسە رۇضؼبْ ثوٌىسۇ ،ھەرزبوي ئوۋ ،لوٌي ۋە
ٔەٍعىؽي ٍېزىسىؽبْ ٍەضزە ثوٌؽىّۇ ،ئۇٌۇغ ئىؽالَ رەضثىَىؽي ئۇٔي رۇرۇؾ ۋە ئوۋالـمب ضۇذؽەد
لىٍّبٍسۇ .ثۇ ھەلزە ئبٌالھ ربئبال ِۇٔساق زەٍسۇ :ئي ِۆئّىٍٕەض ،وۆضِەً رۇضۇپ ئبٌالھسىٓ
لوضلىسىؽبٔالضٔي ثىٍىؿ ئۈچۈْ ،لوٌۇڭالض ۋە ٔەٍعەڭالض ثىٍەْ ئوۋٌىٕىسىؽبْ ثىط ئبظ ئوۋ ثىٍەْ ئبٌالھ
ؼىٍەضٔي چولۇَ ؼىٕبٍسۇ ،وىّىي ثۇٔىڭسىٓ وېَىٓ ھەززىسىٓ ئبـؽب (ٍۀىي ئېھطاِسا رۇضۇپ ئوۋ
ئوۋٌىؽب) ئۇ لىَٕىؽۇچي ئبظاثمب زۇچبض ثوٌىسۇ ،ئي ِۆئّىٍٕەض ؼىٍەض ئوۋٌىؽبْ ھبٍۋأالضٔي ئېھطاِسا
ٍبوي ھەضەِسە رۇضۇپ ئۆٌزۈضِەڭالض [ِبئىسە ؼۈضىؽي  - 95-94ئبٍەرٍەض]
 - 2418عۇئبي :ئوۋغب ِۇٔبعىۋەجٍىه ؽەسجٍەس
ئوۋ ،گېٍي ۋە ثوٍٕىسىٓ ثوؼۇظالؾ ِۇِىىٓ ثوٌّبٍسىؽبْ ثىط ھبٍۋاْ ثوٌۇـي ـەضد .ئۇٔساق

677

www.uyghurmuslim.com www.fb.com/uighurawazi uighurawazi@yahoo.com
ثوٌّىؽبٔسا ٍۀي رۇرمىٍي ثوٌىسىؽبْ ،ذبٌىؽبْ عبٍسى ٓ ثوؼۇظٌىؽىٍي ثوٌىسىؽبْ ھبٍۋاْ ثوٌؽبْ
رەلسىطزە ،ـەضئىٌ ثوؼۇظالـزب گېٍي ۋە ثوٍٕىسىٓ ثوؼۇظالؾ ئبؼبغ ثوٌؽبٍٔىمزىٓ ثبـمب ٍەضزىٓ
وېؽىٍؽە ثوٌّبٍسۇ.
ـۇٔىڭسەن ،ئوق ۋە ئىزالض ئبضلىٍىك ثىط ھبٍۋإٔي ئوۋالپ عبٍٔىك ھبٌسا لوٌؽب چۈـۈضؼە
ئبزەرزىىي ثوؼۇظالؾ ئۇؼؽۇٌي ثىٍەْ گېٍىسىٓ ثوؼۇظٌىفي وېطەن ،عبْ ربٌىفىۋارمبْ چېؽىسا لوٌؽب
چۈـۈضؼە ثوؼۇظٌىؽب ٍبذفي ثوٌىسۇ ،ثوؼۇظٌىّبً عبْ ربٌىفىپ ئۆٌۈپ لبٌؽىّۇ گۇٔبھ ثوٌّبٍسۇ.
ئەثۇ ئىسضىػ ئبئىعۇٌالھ ضىۋاٍەد لىٍىسۇوي ،ئەثۇ ؼەئٍەثە ذۇـۀي ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ
ِۇٔساق زېگەِْ :ەْ پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ لېفىؽب وېٍىپ :ئي ضەؼۇٌۇٌالھ!
ثىع ئەھٍي وىزبة لەۋِىٕىڭ ظېّىٕىسا ٍبـبۋارىّىع .ئۇالضٔىڭ لبچب لۇچىٍىطىسا ربِبق ٍەٍّىع.
ئۇٔسىٓ ثبـمبِ ،ەْ ئولَب ،ئۆگىزىٍگەْ ۋە ئۆگىزىٍّىگەْ ئىزٍىطىُ ثىٍەْ ئوۋؼب چىمىّەْ .ثۇالضزىٓ
لبٍؽىؽىٕىڭ ثىعگە ھبالي ٍبوي ھ بضاَ ئىىۀٍىىىٕي ئېَزىپ ثەضگەْ ثوٌؽبڭ ،زېسىُ .پەٍؽەِجەض
ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ :ئېَزمىٕىڭسەن ،ئەھٍي وىزبة ظېّىٕىسا ٍبـبۋېزىپؽەْ .ئەگەض
ئۇالضٔىڭ لبچىٍىطىسىٓ ثبـمب لبچب ربپبٌىؽبڭ ،ـۇ لبچىسا ٍېگىٓ .ئەگەض ثبـمب لبچب ربپبٌّىؽبڭ،
ئەھٍي وىزبثٕىڭ لبچىؽىٕي ٍۇٍ ۇۋېزىپ ،ئبٔسىٓ ربِبق ٍېؽەڭ ثوٌىسۇ .ئەِسى ئوۋ ِەؼىٍىؽىگە
وەٌؽەن ،ئولَب ثىٍەْ ئوۋٌىؽبْ ٔەضؼەڭٕي ”ثىؽّىٍالھ“ زەپ ٍېگىٓ .ئوۋؼب ئۆگىزىٍگەْ ئىزىڭ
ئوۋٌىؽبْ ٔەضؼىٕىّۇ ئەۋەي ”ثىؽّىٍالھ“ زەپ ،ئبٔسىٓ ٍېؽەڭ ثوٌىسۇ .ئوۋؼب ئۆگىزىٍّىگەْ
ئىزىڭ ئوۋٌىؽبْ ٔەضؼىٕي (عېٕي چىمىپ وېزىفزىٓ ثۇضۇْ) ثوؼۇظالـمب ئۈٌگۈضەٌىؽەڭ ،ئۇٔي
ٍېؽەڭ ثوٌىسۇ (ئۈٌگۈضەٌّىؽەڭ ٍېّىگىٓ) ،زېسى( .ثۇذبضى)5488 :
 - 2419عۇئبي :ئوۋ لوساٌٍىشى ثىٍەْ ِۇٔبعىۋەجٍىه ؽەسجٍەس
ئوۋ ؼبٍّبٍٔىطى ئىىىي لىؽىّؽب ئبٍطىٍىسۇ:
ثىطىٕچىؽيِ :بئىسە ؼۈضىؽىٕىڭ  - 94ئبٍىزىسە لوٌۇڭالض ۋە ٔ ەٍعەڭالض زەپ ئىفبضەد
لىٍىٕؽبٔسەن ئوق ،لېٍىچ ۋە ٔەٍعىسەن ٍبضىالٔسۇضىسىؽبْ ؼبٍّبٔالضزۇض.
ئىىىىٕچىؽي :رۆد پۇرٍۇق ٍىطرمۇچ ھبٍۋأالضزىٓ ئىذ ۋە ٍىٍپىعزەن ،ئۇچبضلۇـالضزىٓ الچىٓ
ۋە لبضچىؽبالضزەن ئۈگىزىٍىسىؽبٍْ ،بضىالٔسۇضؼۇچي ھبٍۋأالضزۇض .ئبٌالھ ربئبال ثۇ ھەلزە ِؤساق
زەٍسۇ :ئېَزمىٕىي ،ؼىٍەضگە پبن ٔەضؼىٍەض ۋە ـىىبضؼب ئۈگىزىٍگەْ ،ؼىٍەض ئبٌالھٕىڭ ئۆظۈڭالضؼب
ئۈگەرىىٕي ثوٍىچە ئۈگەرىەْ ئوۋچي عبٔىۋاضالضٔىڭ ـىىبض لىٍؽبْ ٔەضؼىٍىطى ھبالي لىٍىٕسى
[ِبئىسە ؼۈضىؽي  - 4ئبٍەد]
ٍبضىٍىؽۇچي لوضاٌالض ثىٍەْ ئوۋالؾ :لوضاي ثىٍەْ ئوۋالـٕىڭ ئىىىي ـەضري ثبض:
ثىطىٕچي ـەضد :لوضإٌىڭ ئېؽىطٌىمي ثىٍەْ ئەِەغ ،وېؽىؿ ۋە ٍبضىالؾ ئبضلىٍىك ھبٍۋإٔىڭ
عىؽّىؽب وىطىپ ئۆٌزۇضىفي.
ٍۇلبضلي ھەزىؽىە ئبؼبؼەْ ،لوضاي ئېؽىط ٍبوي ٍەڭگىً ثوٌۇـىسىٓ لەرئىَٕەظەض ئېزىجبضؼب
ئېٍىٕىسىؽىٕي لوضإٌىڭ عىؽىّٕي ٍېطىپ ئىچىگە وىطى فىسۇضِ .ەؼٍەْ :ئوۋ لوضاٌي ئېؽىط ثوٌۇپ،
ئۇ لوضاي ھبٍۋاْ عىؽّىؽب رېفىپ وىطِەؼزىٓ ئېؽىطٌىمي ثىٍەْ ظەضثە ثېطىؿ ٍبوي ئۈؼزىگە
چۈـۈؾ ئبضلىٍىك ھبٍۋإٔي ئۆٌزۈضؼە ،ثۇ ھبٍۋاْ ئۇضۇپ ئۆٌزۈضگەْ ھبٍۋاْ لبربضىؽب وىطىسۇ  -زە ھبضاَ
ثوٌىسۇ .ئۇٔسالزب ربپبٔچب ۋە ِىٍزىمزەن لوضا ٌالضٔىڭ ئولي ثىٍەْ ئوۋالٔؽبْ ئوۋالض ھبالٌسۇض ،چۈٔىي
ثۇالض لېٍىچٔ ،ەٍعە ۋە ٍب ئولىسىٓ ثەوطەن عؽىّؽب وىطىسۇ.
ئىىىىٕچي ـەضد :پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئەزىٌ ئىجٕي ھبرەِگە وۆضؼەرىىٕىسەن لوضإٌي
ئۇضۇؾ ۋە ئېزىؿ ئەؼٕبؼىسا ئبٌالھ ئىؽّىٕىڭ ئېَزىٍىفىسۇض .ثۇ ثبثزب ئەزىٌ ئىجٕي ھبرەَ
ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ھەزىؽٍىطى ئبؼبؼزۇض.
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 - 2420عۇئبي :ئىث ۋە ؽۇٔىڭغب ئوخؾبػ ھبٍۋأالس ثىٍەْ ئوۋالؽٕىڭ ؽەسىحٍىشى
 - 1ئۈگىزىٍگەْ ثوٌۇـي وېطەن .ئۈگىزىفٕىڭ ِۀىؽي ۋە ئۆٌچىّي ثىعگە ِەٌۇٍَ ،ۀي ئىگىؽي
ثۇٍطىؽبْ ثوٍىچە ھەضىىەد لىٍىفي ،رۇرمبْ ٔەضؼىٕي ئىگىؽىگە ئېٍىپ وېٍىفي ،لوٍۇپ ثەضگەْ
ھبِبْ ئوۋٔىڭ ئبضلىؽىسىٓ لوؼٍىفي ،ئىگىؽي روؼؽب ،روؼمبٍٔىمىٕي ثىٍىفىسۇض .ـىمھي ئبٌىٍّىطى
ئبضىؽىسا ثۇ ـەضرٍەضٔىڭ ثەظىٍىطى ھەلمىسە ئىرزىالپ ثبضٌ ،ېىىٓ ِۇھىُ ثوٌؽىٕي ئۈگىزىؿ
ؼۆظىسىٓ ئبزەرزە چۈـۈٔىٍىسىؽبْ ِۀىٕىڭ ۋۇعۇزلب چىمىفىسۇض.
 - 2ئوۋٔي ئۆظى ئۈچۈْ ئەِەغ ،ئىگىؽي ئۈچۈْ ئوۋٌىفي وېطەن .ئوۋٔي ئىگىؽي ئۈچۈْ
رورمبٍٔىمىٕىڭ ئىؽپبري ئوۋچي ھبٍۋأالضٔىڭ رۇرمبْ ئوۋزىٓ ٍەپؽبٌّبؼٍىمىسۇض.
ثەظى ئبٌىّالض ٍىطرمۇچ ھبٍۋأالضٔىڭ ٍەپ لوٍؽىٕىٕي ھبضاَ ،ئۇچبض لۇـالضٔىڭ ٍەپ لوٍؽىٕىٕي
ھبالي زەپ لبضىؽبْ.
ثۇ ئىىىي ـەضرٕىڭ ھېىّىزي :ذبضاوزېطى ئبعىع وىفٍەضٔىڭ ؼەي لبضاپٍ ،ىطرمۇچ ھبٍۋأالضٔىڭ
ۋە ئىزالضٔىڭ ئبضرۇلىٕي ٍېَىفٕي چەوٍەؾ ئبضلىٍىك ،ئىٕؽبْ لەزضىٕي وۆرۈضۈـزۇضٌ .ېىىٓ
ئۈگىزىٍگەْ ۋە ئوۋٔي ئىگىؽي ئۈچۈٔال رۇرۇپ ئەوىٍىسىؽبْ ئىذ ئوۋچي ئىفٍەرىەْ ئوق ۋە
ٔەٍعىگە ئوذفبؾ.
 3ـ ئۇٔي لوٍۇپ ثەضگۀسە ئبٌالھٕىڭ ئىؽّىٕي ئبرىفي وېطەن .ئىذ ئوۋٔىڭ ئبضلىؽىسىٓ لوٍۇپ
ثېطىٍگەْ چبؼسا ئبٌالھٕىڭ ئىؽّي ئبرىٍىفي ذۇززى ئوق ئبرمبٔسا ۋە ٔەٍعە ؼبٔغىؽبٔسا ئبٌالھٕىڭ
ئىؽّىٕي ئبرىؽبٔؽب ئوذفبؾ ،ثۇٔي ئبٍەد ـؤساق ثۇٍطىؽبْ« :ئوۋچي عبٔىۋاضالضٔي ـىىبضؼب لوٍۇپ
ثەضگەْ چېؽىڭالضزا ئبٌالھٕىڭ ٔبِىٕي ٍبز لىٍىڭالضِ[ ».بئىسە ؼۈضىؽي  - 4ئبٍەد]
ئەزىٌ ئىجٕي ھبرەَ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ؼەھىھ ھەزىؽٍىطىّۇ ـۇٔساق ثۇٍطىؽبْ.
ثۇ ـەضرىە زاالٌەد لىٍىسىؽبْ ٍۀە ثىط ئىؿ :ئەگەض ئوۋچىٕىڭ ئىزىؽب ثبـمب ثىط ئىذ لېزىٍىپ
لب ٌؽب ،ثۇ ئىىىىؽي رۇرمبْ ٔەضؼە ھبالي ثوٌّبٍسۇ .ئەزىٌ ئىجٕي ھبرەَ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالِسىِٓ" :ەْ ئىزىّٕي لوٍۇپ ثېطىّەْ ،ئەِّب ئۇٔىڭ ثىٍەْ ثىٍٍە ثبـمب ثىط ئىزٕي
وۆضىّەْ ،ئوۋٔي لبٍؽىٕىڭ رۇرمبٍٔىمىٕي ثىٍّەٍّەْ ،ئۇٔي ٍەِسىّەْ؟" زەپ ؼوضىؽبٔسا ،پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئۇٔىڭؽب ِۇٔساق عبۋاة ثەضگەْ :ئۇٔي ٍېّىگىٓ ،چۈٔىي ؼەْ ئبٌالھٕىڭ ئىؽّىٕي
ثبـمب ئىزمب ئەِەغ ،ئۆظۈڭٕىڭ ئىزىؽب ئبرىسىڭ.
ٔبۋازا لوضاي ئېزىٍؽبٔسا ٍبوي ئوۋ ئىزي ۋە لۇـي لوٍۇپ ثېطىٍگۀسە ،ئبٌالھٕىڭ ئىؽّىٕي ئبربؾ
ئۇٔزۇٌۇپ لبٌؽب ،ئبٌالھ ربئبال ئۇٔزۇٌۇپ لبٌؽبْ ۋە ؼەۋۀٍىه ثوٌۇپ لبٌؽبْ ئىفالضٔىڭ
ِەؼئۇٌىَىزىٕي ثۇ ئۇِّەرزىٓ وۆرېطىۋەرىەْ ،ثۇٔىڭ ئوضٔىؽب ئۇٔي ٍېگۀسە ئبٌالھٕىڭ ئىؽّىٕي
ئبرىؽب ثوٌىسۇ .ثىع ـەضئىٌ ثوؼۇظالـٕي ثبٍبْ لىٍؽىٕىّىعزا ئبٌالھ ئىؽّىٕي ئبربـٕىڭ ھېىّىزىٕي
ثبٍبْ لىٍىپ ئۆرىەْ ئىسۇق ،ـۇڭب ثۇ ٍەضزە رەوطاضالّٔىسى.
 - 2421عۇئبي :عۇٍۇلٍۇلالسدىٓ ھبساَ لىٍىٕغبٍٔىشى
ئىؽالَ زىٕي ِەؼىذ لىٍؽۇچي ؼۇٍۇلٍۇلالضٔي ئىچىفٕي ِەٍٍي ئۇ ئبظ ثوٌؽۇْ ٍبوي وۆپ
ثوٌؽۇْ لەرئي ھبضاَ لىٍسىِ .ەؼذ لىٍىسىؽبْ ٔەضؼىٍەض ئىىىي لىؽىُ ثوٌۇپ ثىطى ھبضاقٍ ،ۀە
ثىطى ھبضالزىٓ ثبـمب ِەؼىذ لىٍؽۇچي ٔەضؼىٍەضزۇض.
 - 1ھبضاق ۋە ئۇٔىڭ پۈرۈْ رۈضٌىطى لەرئىٌ ھبضاِسۇض.
 - 2ئبزەِٕي ِەؼذ لىٍىسىؽبْ ۋە ئەلىٍٕي وەرىۈظىسىؽبْ ھەض لبٔساق ئىچىٍّىىٍەض ۋە
ؼۇٍۇلٍۇلالض ھبضاِسۇض.
 - 3ئىٕؽبٕٔىڭ ،ھەضلبٔساق ثىط ھبٍۋإٔىڭ ؼۈٍسۈوي ،گۆـي ٍېَىٍّەٍسىؽبْ ھبٍۋأالضٔى ڭ ؼۈري،
گۆـي ٍېَىٍىسىؽبْ ۋە ٍېَىٍّەٍسىؽبْ عىّي لۇـالضٔىڭ ؼۈٍسۈوي ۋە ِبٍىمي ھبضاِسۇض .چۈٔىي
ئۇالض پبؼىىٕب ٔەضؼىٍەض ثوٌۇپ ،پبؼىىٕب ٔەضؼىٍەضٔي ئىؽزېّبي لىٍىؿ ھبضاِسۇض.
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 - 4ئىؽپىطد ۋە گبظؼب ئوذفبؾ ثەزۀگە ظىَبٍٔىك ٔەضؼىٍەضٔي ئىؽزېّبي لىٍىؿ ھبضاِسۇض.
 - 5ؼپې طِب پبؼىىٕىسۇض .ئۇٔي ئىچىؿ ھبضاَ .ؼپېطِب ھۆٌٍۈن ھبٌىزىسە ؼۇ ثىٍەْ ٍۇٍۇٌىسۇ.
لوضۇق ھبٌىزىسە ئۇۋۇالپ ئەؼىطىٕي ٍولىزىؿ ثىٍەْ پبوٍىٕىسۇ.
 - 6ربِبوب ،وۀسىط ،ئەپَۈْ ،وووبئىِٓ ،وضـىٕالضؼب ئوذفبؾ ظھەەضٌىه ٔەضؼىٍەضٔىڭ ئىػ –
رۈرەوٍىطىٕي پۇضاؾ ٍبوي ـوضا ؾ ٍبوي ـپىطى ػ ثىٍەْ ثەزۀگە ئۇضۇؾ ھبضاِسۇض.
 - 2422عۇئبيِ :ەعىث لىٍغۇچي ٔەسعىٍەس
ئەلىٍٕي پەضزىٍەٍسىؽبْ ھەضلبٔساق ٔەضؼە ھبضاق زېَىٍىسۇ .ثۇ ھەظضىزي ئۆِەضضەظىَەٌالھۇ
ئۀھۇ ٔىڭ ھبضاق ئۇلۇِىٕي ثەٌگىٍەؾ ۋە ثۇ ھەلزىىي ؼوئبي ۋە گۇِبٔالضٔي ٍولۇرۇؾ ئۈچۈْ
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽبالِٕ ىڭ ِۈٔجېطىسە رۇضۇپ ئېالْ لىٍؽبْ پبضالق ثىط ؼۆظىسۇض .زېّەن :ئىٕؽبْ
ئەلٍىٕي پەضزىٍەٍسىؽبْ ،ئىٕؽبٕٔي ثبـمب ٔەضؼىٍەضزىٓ پەضلٍۀسۈضىسىؽبْ ئەڭ ِۇھىُ
ئبالھىسىٍىىىٕي وبضزىٓ چىمىطىسىؽبْ ھەضلبٔساق ٔەضؼە  -ھبضاَ لىٍىٕؽبْ ھبضالزۇض .ئۇٔي ئبٌالھ ۋە
پەٍؽەِجىطى لىَبِەد وۈ ٔىگە لەزەض ھبضاَ لىٍؽبٔسۇض.
ثۇالضٔىڭ ئىچىسە (ِەؼذ لىٍؽۇچي ِبززىالض) (ظەھەضٌىه چېىىٍّىىٍەض) ۋە (ئبق ظەھەضٌەض)
زېگۀسەن ئىؽىّالض ثىٍەْ رؤۇٌؽبْ ٔەـە ،ئەپَۇْ ،ذىَطوئىِٓ ،وضـىٓ ۋە وووبئىٓ لبربضٌىك
ھەضذىً ِبززىالضٔىڭ ھەِّىؽىٕىڭ ھۆوّي ئوذفبؾ.
 - 2423عۇئبيِ :ەعىث لىٍغۇچي ٔەسعىٍەسٔىڭ صىَىٕي
ثۇ ِبززىالضٔىڭ رەؼىطىٕي لوٌالٔؽۇچىالض ثەن ٍبذفي ثىٍىسۇ .ثۇ ظەھەضٌىه ِبززىالض ئەلىٍگە
رەؼىط لىٍىپٍ ،ىطالٕي ٍېمىٍٓ ،ېمىٕٕي ٍىطاق وۆضؼىزىسۇ ،ثوٌۇۋارمبْ ٔەضؼىٍەضزىٓ ھبڭ ـ ربڭ
لبٌسۇضۇپ ،ثوٌّىؽبْ ٔەضؼىٍەضٔي ذىَبي لىٍسۇضىسۇ ،ھەِسە ذىَبي ۋە ۋەھىّە زېڭىعىسا ؼۇ
ئۈظزىطىسۇ .ثۇ ِبززىالضٔي لوٌالٔؽۇچىالضٔىڭ ؼبٍىؽىّۇ ـۇٔىڭسىٓ ثبـمب ٔەضؼە ئەِەغ ،ئۇالض
ئۆظٌىطىٕي ،زىٍٕىطىٕي ۋە زۇَٔب ٌىطىٕي ئۇٔزۇپ ذىَبي ۋازىٍىطىسا ؼبٍبھەد لىٍىؿ ئۈچۈْ ثۇ
ِبززىالضٔي لوٌٍىٕىسۇ.
ثۇٔسىٓ ثبـمب ٍۀە ِەؼذ لىٍؽۇچي ِبززىالض ثە زۀٕي ثوـزىۋېزىسۇٔ ،ېطۋىٕي ِەؼذ لىٍىسۇ،
ؼبؼالٍِىمٕي ثۇظىسۇ ،ضوھٕي چۈـىۈٍٔەـزۈضىسۇ ،ئىطازىٕي ٍولىزىۋېزىسۇِ ،ەؼئۇٌىَەرچبٍٔىك
رۇٍؽۇؼىٕي ئۆٌزۈضىۋېزىسۇٔ .ەرىغىسە ثۇ ظەھەض ،ئىؽزېّبي لىٍؽۇچىالضٔي عەِئىَەد ئىچىسە
ظىَبٍٔىك ۋە وېطەوؽىع ئەظا لىٍىپ لوٍىسۇ.
ثۇٔىڭ ئۈؼزى گە ٍۀە ثىط رەضەپزىٓ ئېَزمبٔسا ،ثۇ ِبززىالض پۇي ـ ِبٌٕي رۈگىزىسۇ ،ئۆٍٍەضٔي ذبضاة
لىٍىۋېزىسۇٔ ،ۇضؼۇْ وىفٍەض ثۇ چېىىٍّىىٍەضگە ذەعٍەٍسىؽبْ پۇٌٕي ثبال ـ چبلىٍىطىٕىڭ
ذىطاعىزىسىٓ لىؽىۋاٌىسۇ ،ثەٌىي ھەِّىؽىٕي چېىىٍّىىىە ذەعٍىۋاٌىسۇ .ثەظىٍىطى پۇي
ربپبٌّىؽب ٍبِبْ ٍو ٌالضؼب ِېڭىؿ ئبضلىٍىك پۇي رېپىپ ثۇالضٔي ئبٌىسۇ –زە ،ئۆظىٕي ئۆظى
ظەھەضٌەٍسۇ.
ثىع ھبضاَ لىٍىؿ ھۆوّي ثىط ٔەضؼىٕىڭ لەثىھ ۋە ظىَبٍٔىك ثوٌىفىؽب ثبؼٍىمزۇض زەٍسىؽبْ ثوٌؽبق
ؼەھىَەۋىٌ ،ضوھىٌ ،ئەذاللىٌ ،ئىغزىّبئىٌ ۋە ئىمزىؽبزىٌ عەھەرٍەضزىٓ ظىَبٍٔىك ثوٌؽبْ ثۇ لەثىھ
ٔ ەضؼىٍەضٔىڭ ھبضاَ ئىىۀٍىىىسە ـەن ـ ـۈثھە لبٌّبٍسۇ.
ثۇ ظىَبٍٔىك ِبززىالض پەٍسا ثوٌؽبْ چبؼالضزىىي ئبٌىّالض ثۇ ٔەضؼىٍەضگە ھبضاَ ھۆوّىٕي ثېطىفىە
ثىطٌىىىە وەٌگەْ .ثۇالضزىٓ ـەٍرۇي ئىؽالَ ئىجٕي رەٍّىَە ِؤساق زېگۀْ « :ەـە ـ ئەپَۇْ
ِەؼذ لىٍؽۇْ ِەؼذ لىٍّىؽۇْ ثەضىجى ط ھبضاَ .پبؼىمالض ئۇٔي ذۈـبٌٍىك ۋە ـبزٌىك پەٍسا لىٍىؿ
ئۈچۈْ ئىفٍىزىسۇ ،ئۇ ثۇ عەھەرزىٓ ِەؼذ لىٍىسىؽبْ ھبضاق ثىٍەْ ئوذفبؾ .ھبضاق
زۈـّۀٍىىٕي پەٍسا لىٍىسۇ ،ثۇ ِبززا ثوٌؽب ثوـٍۇق ،ذبضٌىك ۋە ِىغەظ ثىٍەْ ئەلىً ثۇظۇٌىفىٕي
پەٍسا لىٍىسۇ .ثۇ ـەھۋەد لوظؼبـزب ۋە لىعؼب ّٔبؼٍىمٕي پەٍسا لىٍىفزب ھبضالزىّٕۈ ٍبِبْ ،ـۇڭب ثۇ
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ِبززىسىٓ ئبظ ٍبوي وۆپ ئىؽزېّبي لىٍىفٕىڭ عبظاؼي ھبضاق ئىچىفٕىڭ عبظاؼىؽب ئوذفبـال
ؼەوؽەْ ٍبوي لىطىك زەضضە ئۇضۇـزۇض.
 - 2424عۇئبيِ :ەعىث لىٍغۇچي ٔەسعىٍەسٔي ئىغحىّبي لىٍغبٔالسٔىڭ جبصاعي
ِەؼذ لىٍؽۇچي ِبززىالضٔي ئى ؽزېّبي لىٍؽبْ ئبزەَ ھبضاق ئىچىەْ ئبزەِگە ئوذفبؾ ،ثەٌىي
ثەظى عەھەرٍەضزە ئۇٔىڭسىّٕۇ ٍبِبٔسۇض ،ـۇڭب ئىىىىؽىٕىڭ عبظاؼي ئوذفبؾ .ئىؽالَ
ـەضىئىزىٕىڭ لبئىسىؽىگە وۆضە :ھبضاق ،ظىٕب ۋە ـۇٔىڭؽب ئوذفبؾ وۆڭۈي ربضرىسىؽبْ ھبضاَ
ٔەضؼىٍەضگە ثېطىٍىسىؽبْ عبظا ،ثەٌگىٍۀگەْ عبظ ا (ھەز) ثوٌىسۇ .ئۆظى ئۆٌۈپ لبٌؽبْ ٔەضؼىٍەضٔي
ٍېَىفزەن وۆڭۈي ربضرّبٍسىؽبْ ھبضاِالضؼب ثېطىٍىسىؽبْ عبظا ثوٌؽب ،ثەٌگىٍۀّىگەْ عبظا (رەظىط)
ثوٌىسۇ .ظەھەضٌىه ِبززىالض ثوٌؽب ،ئؽزېّبي لىٍؽۇچىالض ئبضظۇ لىٍىسىؽبْ ۋە ئبؼبٍٔىمچە ئۇٔىڭسىٓ
ۋاظ وەچّەٍسىؽبْ ٔەضؼىٍەضزۇض .ل ۇضئبْ ۋە ھەزىؽزە ثۇٔي ئىؽزېّبي لىٍؽۇچىالض ھەلمىسە وەٌگەْ
زەٌىٍٍەض ثبـمب ھبضاِالضٔي لىٍؽبٔالض ھەلمىسە وەٌگەْ زەٌىٍٍەض ثىٍەْ ئوذفبؾ».

ئۈچىٕچي ثبپ .ھبساَ لىٍىٕغبْ صىشائەجٍەس

 - 2425عۇئبي :صىَبٍٔىك ھەسلبٔذاق ٔەسعىٕي ٍېَىؼ ۋە ئىچىؼ ھبساِذۇس
ئىؽالَ ـەضىئىزىسە ئ وِۇِىٌ ثىط لبئىسە ثەٌگىٍۀگەْ ثوٌۇپ ،ئۇ ثوٌؽب ِۇؼۇٌّبٔؽب ٍېّەن ـ
ئىچّەوٍىطىسە ظەھەض ۋە ـۇٔىڭؽب ئوذفبؾ ئۆظىٕي رىع ٍبوي ئبؼزب ئۆٌزۈضىسىؽبْ ،ظەھەضٌەٍسىؽبْ،
وېؽەي لىٍىسىؽبْ ٍبوي ھەززىسىٓ ئبضرۇق ئىؽزېّبي لىٍؽب وېؽەي لىٍىسىؽبْ ٍېّەن ـ
ئىچّەوٍەضٔي ئبضرۇلچە ئىؽزېّ بي لىٍىؿ عبئىع ئەِەغ .چۈٔىي ِۇؼۇٌّبٕٔىڭ عىؽّي ئۆظىٕىڭ
ِۈٌىي ئەِەغ ،ئۇ ئبٌالھٕىڭ ۋە ئۈِّىزىٕىڭ ِۈٌىىسۇض .ئۇٔىڭ ھبٍبري ،ؼبالِەرٍىىيِ ،ېٍي ۋە
ئبٌالھ ثەضگەْ ثبـمب ھەض رۈضٌۈن ٔېّەرٍەض ئۇٔىڭ ٍېٕىسىىي ئبِبٔەرزۇض ،ـۇڭب ثۇالضٔي ظاٍب لىٍىۋېزىؿ
عبئىع ئەِەغ .ئبٌالھ ربئبال ِۇٔساق زەٍسۇ :ئۆظۈڭالضٔي ئۆٌزۈضِەڭالض ،ئبٌالھ ھەلىمەرەْ ؼىٍەضگە
ٔبھبٍىزي ِېھطىجبٔسۇض [ٔىؽب ؼۈضىؽي  - 29ئبٍەد] ئۆظۈڭالضٔي ھبالوەرىە ربـٍىّبڭالض [ ثەلەضە
ؼۈضىؽي  - 195ئبٍەد]
ثۇ پطىٕؽىپمب ئبؼبؼەْ زەٍّىعوي :ئىؽزېّبي لىٍؽۇچىالضؼب ظىَبٍٔىك ئىىۀٍىىي
ئىؽپبرال ٔؽبٍٔىمىؽب وۆضە ربِبوب چېىىفّۇ ھبضاِسۇض .ثوٌۇپّۇ زوذزۇض ِەٌۇَ ثىط ـەذؽىە ربِبوب
چەوّەڭ ،ربِبوب ؼىعگە ظىَبٍٔىك زېگەْ رەلسىطزە ،ئۇ ـەذؽىە ربِبوب وەؼىىٓ ھبٌسا ھبضاَ ثوٌىسۇ.
ؼبالِەرٍىه عەھەرزىٓ ظىَبٍٔىك ئىىۀٍىىي ئىؽپبرالّٔىؽىّۇ زىٕىٌ ۋە زۇَٔبۋى عەھەرزىٓ
پبٍسى ٍىك ثوٌّىؽبْ ٔەضؼىٕي ئىؽزېّبي لىٍىؿ ِبٌٕي ظاٍب لىٍؽبٍٔىمزۇض ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ
ِبي ظاٍب لىٍىفٕي چەوٍىگەْ.
 - 2426عۇئبي :جبِبوب لبٔذاق ٔەسعە؟
ربِبوب — چەٍعە ئبئىٍىؽىٕىڭ ثىط رۈضى ثوٌؽبٍْ ،بپطالٍىطى ئبق وېٍىسىؽبْ ،ھىسى ؼېؽىك
ثىطى ذىً ئۆؼۈٍِۈوٕىڭ ٔبِي ثو ٌۇپ ،ئۇ ٔىىورىٓ ،پۇربغٔ ،ېىورَبٔې ،ووٌٍىسىٌ لبربضٌىك
ظھەەضٌىه ِبززىالض ثىٍەْ رەضوىجٍىٕىپ ،ھىسضوگېٓ ثىٍەْ ئووؽىگېٓ لوـۇٌۇپ ٍبؼىٍىسىؽبْ
چېىىٍّىىزۇض.
 - 2427عۇئبي :جبِبوب چېىىؾىە ئبدەجٍىٕىپ لېٍىؾٕىڭ ئبعبعٍىك عەۋەثٍىشى لبٍغىالس؟
 - 1ثبٌىالضٔىڭ ثەڭگي ئبرب ئبٔىٍ ىطىٕي زوضىفي ۋە ئبرىالضٔىڭّۇ ئۇالضٔي روؼّبؼٍىمي.
 - 2ثەڭگي زوؼزالض ثىٍەْ ئبضىٍىفىؿ ،ذۇؼۇؼەْ ثبٌىالض ٍىگىزٍىه ٍبـٍىطىسا ثەڭگىٍەض ثىٍەْ
زوؼذ ثوٌۇـي.
 - 3ثبٌىالضٔىڭ ئۆظىٕىڭ ئەضٌىىىٕي وۆضؼىزىؿ زەٍسىؽبْ ؼەپؽەرىگە ئىفىٕىپ ظوضىؽب ربِبوب
چېىىفىە ئبزەرٍىٕىۋېٍىفي.
 - 4ثەظىٍەضٔىڭ ؼەَ لبٍؽۇ ،ئۀسىفىٍەضزىٓ لبٍؽىجىط ٍوي ثىٍەْ ئۆظٌىطىٕي لبچۇضۇؾ ِەلؽىزي
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ثىٍەْ ربِبوىؽب ٍۈظٌىٕىفي.
 - 5ربِبوىٕىڭ رەْ ؼبلٍىمىؽب لبرزىك ظىَبٍٔىك ئىىۀٍىىىٕي ثىٍّەؼٍىه ٍبوي ئۇٔىڭ ذەرىطىٕي
ئبززىٌ ؼبٔبؾ.
 - 6ئىطازىٕىڭ ئبعىعٌىمي ۋە ؼەۋض ربلەرٕىڭ وەٍِىىي.
 - 2428عۇئبي :جبِبوب ٍبِبْ ٍوٌغب ِېڭىؾٕىڭ ِۇلەددىّىغي
ربِبوب چېىىؿ ھبضاق ۋە ئبق چېىىٍّىىىە ٍۈظٌىٕىفٕىڭ ئبٌسىٕمي ئبِىٍي ۋە ئۇٔىڭ
ِۇلەززىّىؽىسۇض .چۈٔىي ھەض لبٔساق ثەڭگي ئبق چەوّەٍسۇ ،ئەِّب ھەض لبٔساق ئبق چەوىۈچي
ثەڭگىسۇض ! ثىط ربي ربِبوىٕي چېىىفٕى ڭ ئۆظىّۇ ھبضاَ .ثۇ ھبضاِؽب زاۋاَ لىٍىؿ ھبضاَ ئۈؼزىگە –
ھبضإِي ؼبزىط لىٍؽبٍٔىك ثوٌۇپ ،گۇٔبھ وۆٌىّي ئبـمبٔؽېطى ،ئۇٔىڭ ئبظزۇضۇؾ زائىطىؽي
وېڭىَىسۇ ،ئۇٔي چەوىۈچىٕىڭ ئۆپىىؽىٕي ؼېؽىك رۈرۈٔي ثىٍەْ لبضاٍزمبٔسەن ،ئۇٔىڭ لەٌجىٕىّۇ
ـۇٔساق لبضاٍزىسۇ .ئبزەِٕي گۇٔبھ ئىفٍ ەـزىٓ لوضلّبٍسىؽبْ ،ھبضاِسىٓ ھەظەض لىٍّبٍسىؽبْ لىٍىپ
لوٍىسۇ.
 - 2429عۇئبي :جبِبوىٕىڭ وىچىه ثبٌىالسغب ثوٌغبْ ٍبِبْ جەعىشى
ربِبوىٕىڭ ثبٌىالضؼب ثوٌؽبْ ٍبِبْ رەؼىطى وۆپ ،ئۇالضزىٓ:
 - 1ئبرب ئبٔىؽىسىٓ ثىطەضؼي ربِبوب چېىىسىؽبْ ثبٌىالض ربِبوب ئبضلىٍىك گۇٔبھ ِەؼىَەد
ئىفالضٔي ئىفٍەٍسىؽبْ ثوٌۇپ ٍېزىفىسۇ.
 - 2ربِبوب چېىىسىؽبٔالضؼب ئبضىالـمبْ ثبٌىالض رەزضىغىٌ ربِبوب چېىىفٕي ئۆگىٕىپ لبٌىسۇ.
 - 3ئبرب ئبٔىؽي رەضىپىسىٓ وؤزطوي لىٍىٕىپ رۇضِىؽبْ ثبٌىالض ربِبوب چېىىؿ ۋە ثبـمىّۇ
ٍبِبْ ئبزەرٍەضگە رېعال ئبزەرٍىٕىپ لبٌىسۇ.
ربِبوىٕىڭ ٔبضىؽىسە ثبٌىالضؼب رەْ ؼبلٍىمي عە ھەرزىٓ ثېطىسىؽبْ ٍبِبْ رەؼىطى رۆۋۀسىىىچە:
 - 1ئبرب ئبٔىؽي ٍبوي ئۇالضٔىڭ ثىطەضؼي ربِبوب چېىىسىؽبْ ثبٌىالضٔىڭ ئۆپىە ٍبٌٍۇؼي وېؽىٍىگە
گىطىپزبض ثوٌۇؾ ئېھزىّبٌي وۈچٍۈن.
 - 2ثبٌىالضزىىي پبڭٍىك ھبٌىزىٕىڭ ئۈچزىٓ ثىطى ئبرب – ئبٔىؽىسىٓ ثىطەضؼىٕىڭ ربِبوب
چېىىفىگە ِۇٔبؼىۋەرٍىه ثوٌۇپ ،ثەڭگي ئبٔب ھەض لېزىُ ربِبوب چېىىپ ثوٌؽبٔسىٓ وېَىٓ ،لبٕٔىڭ
ھەضىىىزىٕىڭ پەؼٍىفي ثبٌىٕىڭ ئبڭالؾ لۇۋۋىزىٕىڭ ئبعىعٌىفىفىؽب ؼەۋەة ثوٌىسۇ.
 - 3ئبرب ئبٔىؽي ٍبوي ئۇالضزىٓ ثىطەضؼي ربِبوب چېىىسىؽبْ ثبٌىالضزا ٔەپەغ ؼىمىٍىؿ ،ثۇضۇْ
ۋە وبٔبً ئېٍىطگىَىؽي ،ئبٔگىٕب لبربضٌىك وېؽەٌٍىىٍەض پەٍسا ثوٌىسۇ.
 - 4ئبرب ئبٔىؽي ٍبوي ثۇالضزىٓ ثىطەضؼي ربِبوب چېىىسىؽبْ ثبٌىالضٔىڭ عىؽّبٔىٌ ۋە ئەلٍىٌ
عە ھەرزىٓ رەضەلمىٌ لىٍىؿ ٔىؽجىزي ئبظ ثوٌىسۇ .ئبرب ئبٔىؽىسىٓ ثىطەضؼي ربِبوب چې ىىسىؽبْ
ثبٌىالض ثىٍەْ ئبرب ئبٔىؽي ربِبوب چەوّەٍسىؽبْ ثبٌىالض ئورزۇضىؽىسا ئېٍىپ ثېطىٍؽبْ ئىٍّىٌ
رەرمىمبرالض ثۇٔي ئىؽپبرٍىؽبْ.
 - 2430عۇئبي :جبِبوىٕىڭ جەْ عبلٍىمىغب ثوٌغبْ صىَبٍٔىشى
ِەٌۇِىي ،رەْ ؼبلٍىمي ئەڭ چوڭ ٔېّەد ثوٌۇپ ،زۇَٔبٔىڭ ٌەظظىزي ۋە ؼبئبزىزي ،رۇضِۇـٕىڭ
ھبالۋىزي ـۇ رەْ ؼبلٍىمىؽب ثبؼٍىمزۇض .زۇَٔبزا ھېچمبٔساق ٔېّەد رەْ ؼبلٍىمىؽب ٍەرّەٍسۇ.
ربِبوىٕىڭ رەْ ؼبلٍىمىؽب ظىَبٍٔىك رەضەپٍىطى ٔبھبٍىزي وۆپ ثوٌۇپ ،رېججىٌ ِۇرەذەؼؽىؽٍەض
ربِبوىٕىڭ ٍۈضەن ئېؽىفي ،ئۆپىە وېؽىٍي ،لىعىً روِۇضىٕىڭ لېزىپ لېٍىفي ،ثوؼّب ئۈچەً
ٍ بٌٍۇؼي ،ئبٔگىٕب ،ئبـمبظاْ وېؽىٍي ،عىٕؽىٌ ئبعىعٌىك ۋە ثبـمىّۇ وېؽەٌٍىىٍەضگە ؼەۋەة
ثوٌىسىؽبٍٔىمىٕي ئېَزىسۇ.
.1ربِبوىٕىڭ ٔەپەؼٍىٕىؿ رۇضۇثىٍىطىؽب ثوٌؽبْ ظىَىٕي .ربِبوىٕي ـوضاؾ ئبضلىٍىك
ٔەپەؼٍىٕىؿ رۇضۇثىٍىطىسا لېپمبٌؽبْ رۈرۈٕٔىڭ لبٌسۇلٍىطى ثەٌؽەَ ۋە لبرزىك ھۆرەي پەٍسا لىٍؽبٕٔىڭ
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ؼىطرىسا ،رەزضىغىٌ ھبٌسا ضان وېؽىٍىٕي پەٍسا لىٍىسۇ.
 .2ربِبوىٕىڭ ئۆپىىگە ثوٌؽبْ ظىَىٕي .ئىٕؽبٔسىىي ئۆپىە رۀگە پبٍسىٍىك ثوٌؽبْ ٔەضؼىٍەضٔي
ئېٍىپ وېٍىپ ظىَبٍٔىك ثوٌؽبٍٔىطىٕي چىمىطىپ ربـالٍسىؽبْ ٔبھبٍىزي ِۇھىُ ئوضگبْ .ئۆپىە ؼبپ
ھبۋازىٓ ٔە پەغ ئېٍىؿ ئبضلىٍىك ئووؽىگېٕٕي لوثۇي لىٍىپ ،ظىَبٍٔىك ثوٌؽبْ وبضثوْ ئووؽىسىٕي
چىمىطىپ ربـالٍسۇ .ئۆپىىگە ربِبوىٕىڭ رۈرۈٔي وىطگۀسە ،ئۇٔىڭسىىي ٔىىورىٕٕىڭ ظە ھىطى
ئۆپىىسە ؼەٌجىٌ ئەھۋاٌالضٔي رۇؼسۇضىسۇٔ .ەپەؼٕىڭ ؼىمىٍىفي ،ئۆپىىٕي رۈرۈٕٔىڭ لبٌسۇلي ثوٌؽبْ
لبضا ٌەـٕى ڭ لبپالپ وېزىفي ۋە ئبذىطىسا رەزضىغىٌ ھبٌسا ضان ئبؼطىمٕي پەٍسا لىٍىفي لبربضٌىك
ظىَبٔالضٔي وەٌزۈضۈپ چىمىسۇ.
.3ربِبوىٕىڭ ئبـمبظأؽب ثوٌؽبْ ظىَىٕي .ربِبوىسىىي ٔىىورىٓ زېگەْ ظھەەض ئېؽىعؼب ٍىؽىٍؽبْ
ؼۇؼب ئبضىٍىفىپ ئبـمبظأؽب وېزىسۇ ،ئبـمبظأسا ؼەٌجىٌ رەؼىطٌەضٔي لوظؼبپ ئىفزىھبٔىڭ
ئبظىَىفي ،ئوِۇِىٌ ثەزۀٕىڭ ئبعىعٌىفىفي لبربضٌىمالضؼب ؼەۋەة ثوٌىسۇ.
 - 2431عۇئبي :جبِبوب چېىىؾٕىڭ دىٕىٌ جەھەجحىىي صىَىٕي
ثبضٌىك ئىؽالَ لبٔۇٔفۇٔبغ ئبٌىٍّىطى ۋە ثبـمب ھەض ؼبھە ئبٌىّالضٔىڭ ثىطزەن ئىززىپبلي ثىٍەْ
ربِبوب چېىىؿ ،ربِبوب ؼوزىؽي ثىٍەْ ـۇؼۇٌٍىٕىؿ لەرئىٌ ھبضاِسۇض .ربِبوب ؼوزىؽي ثىٍەْ
ربپمبْ پۇٌّۇ ھبضاِسۇض .ربِبوب ئۆظى ھبضاَ ٔەضؼە ،ئۇ رەْ ؼبلٍىمىؽب ظىَبٍٔىك ثوٌؽىٕىٕىڭ ؼىطرىسا،
ئىغزىّبئىٌ ،ئىمزىؽبزىٌ ۋە ئەذاللىٌ رەضەپٍەضزىّٕۇ ظىَبٍٔىمزۇض .ئبٌالھ ربئبال لۇضئبْ وەضىّسە،
ئىٕؽبٔالضٔي ئۆ ظٌىطىٕىڭ رەْ ؼبلٍىمىؽب ظىَبٍٔىك ثوٌؽبْ ٔەضؼىٍەضٔي ئىؽزېّبي لىٍىفزىٓ ِۀئي
لىٍىپ ِۇٔساق زېگەْ« .ئۆظۈڭالضٔي ھبالوەرىە ئىززەضِەڭال ض ،ئۆظۈڭالضٔي ئۆٌزۈضِەڭالض» ِۇٔسىٓ
ثبـمب ئبٍەد ۋە ھەزىؽٍەض وۆپزۇض.
 - 2432عۇئبي :جبِبوىٕىڭ خبساوحېشغب ثوٌغبْ صىَىٕي
ربِبوىٕىڭ رەْ ؼبلٍىمي ،زىٕىٌ ،ئەذاللىٌ ،ئىغزىّبئىٌ ۋە ئىمزىؽبزىٌ عەھەرٍەضزىٓ
وەٌزۈضىسىؽبْ ھېؽبثؽىع ظىَبٍٔىطىسىٓ ثبـمب ،ئبزەِٕي رەڭپۇڭٍۇلىٕي ٍولىزىفزەن ئەھۋاٌالضؼب
ئېٍىپ ثبضىسۇِ .ەؼىٍەْ :ثەڭگىٕىڭ ذۇِبضى رۇرمبْ ۋالىززب ،ئۇٔىڭ رەڭپۇڭٍۇلي ثۇظۇٌىسۇ،
وىفىٍەضگە لىٍىسىؽبْ ِ ۇئبِىٍىؽىّۇ ٍبذفي ثوالٌّبٍسۇ .ثۇ ھبٌەرزە ئۇ ربِبوب چېىىپ ذۇِبضىسىٓ
چىمّىؽۇچە لوٌي ئىفمب ثبضِبٍسۇ .ثۇٔىڭسىٓ ؼىطد ئىفٍەپچىمىطىفمب روؼمۇٍٔۇق لىٍىسۇ.
 - 2433عۇئبي :جبِبوىغب ئۆگىٕىپ لېٍىؾحىٓ عبلٍىٕىؾٕىڭ صۆسۈسٌىىي
ربِبوب چېىىفٕي ئۆگىٕىپ لېٍىؿ زېگۀٍىه لۇرۇٌۇؾ ئەڭ لىَىٓ ثوٌؽبْ ذەرەضٌىه ثىط ٍوٌٕي
ربٌٍىۋاٌؽبٍٔىمزۇض .چۈٔىي ربِبوب رەضوىجىسىىي ٔىىورىٓ ِبززىؽىٕىڭ ربِبوب چەوىۈچىٍەض ثەزىٕىسە
لوظؼبؾ وۈچىٕىڭ ظوضٌۇلي ۋە ثەزۀٕىڭ رەٌەثٍىطىسىٓ ثىطىگە ئبٍٍىٕىپ لبٌؽبٍٔىمي ؼەۋەثٍىه،
ربِبوب چېىىفىە ئبزەرٍىٕىپ لبٌؽبْ وىفىٍەض ئۇٔي ربـالؾ ٍوٌىسا وۆپ ئبظاثالّٔبلزب .ظىَبٍٔىك
ِبززىالض ئىچىسە ربِبوب ئىٕؽبْ ؼبلٍىمىٕىڭ ئەڭ ئەـەززىٌ زۈـّىٕي .ـۇڭب ذەٌمئبضازىىي ٔۇضؼۇْ
زۆٌەرٍەض وىفىٍەضٔىڭ ئۈؼزي ٍېپىك عبٍالضزا ،ذۇؼۇؼەْ ،ئىؿ ئوضۇٍٔىطىسا ربِبوب چېىىفٕي
لەرئىٌ رۈضزە ِۀئي لىٍىپ وەٌّەوزە .ربِبوىٕى ڭ ظىَبٍٔىطى ۋە ئبۋاضىچىٍىىٍىطى ـۇٔساق وۆپ
ثوٌؽبْ ئىىەْ ،ئۇٔىڭسىٓ ؼبلٍىٕىؿ ،چېىىفٕي ئۆگىٕىپ لېٍىفزىٓ لبرزىك ھەظەض لىٍىؿ ئەڭ
ٍبذفىسۇض زەٍسىؽبْ ھىىّەد ٔبھبٍىزي روؼطا ئېَزىٍؽبْ.
رېججىٌ ِۇرەذەؼؽىؽٍەض ربِبوب چېىىفٕىڭ ئۆظ ضاظىٍىمي ثىٍەْ ئۆظىٕي ئۆٌزۈضۈؾ ئىىۀٍىىىٕي
ٍەوۈٍٔەٍسۇ .چۈٔىي ربِبوب ؼەۋەثٍىه ئۆٌۈپ وېزىۋارمبٔالضٔىڭ ؼبٔي ثبـمب ھەض لبٔساق ثىط رەثىئىٌ
ئبپەد ٍبوي ئۇضۇـالضزا ئۆٌگۀٍەضٔىڭ ؼبٔىسىّٕۇ وۆپ ثوٌّبلزب.
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 - 2434عۇئبئ :ېّە ئۈچۈْ جبِبوب چېىىؼ ھبصىشلي ئەعىشٔىڭ ئەڭ پبالوەجٍىه ئبپىحي
دېَىٍىذۇ؟
پەْ – رېرٕىىى ٕىڭ رەضەلمىَبرىؽب ئەگىفىپ ربِبوىٕىڭ ئىٕؽبْ ؼبلٍىمىؽب وەٌزۈضىسىؽبْ
ظىَبٍٔىطى ۋە ذەرەضٌىطى ئىٍگىطىىي ۋالىزالضؼب لبضىؽبٔسا رېرىّۇ ئېٕىك ۋە وەؼىىٓ ئىؽپبرالٔؽبْ.
ثىط ٍىً ئىچىسە رېٕي ؼبق وىفىٍەضزىٓ ئىىىي ٍېطىُ ِىٍَوْ وىفىٕىڭ پەلەد ربِبوب ؼەۋەثىسىٕال
زۇَٔبزىٓ ئبٍ طىٍىفي ھەلىمەرەْ چوڭ پبعىئە ثوٌۇپ ،ھبظىطلي ئەؼىطٔىڭ ئەڭ ظوض پبالوەرٍىه
ئبپىزي ثوٌۇپ ؼبٔىٍىسۇ.
 - 2435عۇئبي :جبِبوب چېىىؾٕي ئۆگىٕىپ لېٍىؾحىٓ عبلٍىٕىؼ جەدثىشٌىشى
رېججىٌ ِۇرەذەؼؽىؽٍەضٔىڭ ئىؽپبرٍىفىچە ،ئبزەرزە ربِبوىؽب ذۇِبض ثوٌۇپ لېٍىؿ ھبضالمب
ذۇِبض ثوٌۇپ لېٍ ىفزىٓ رىع ۋە ئبؼبْ ثوٌىسۇ 100 .ئبزەَ ھبضاق ئىچؽە ،ئۇالضٔىڭ ٍ 10 %بوي %
 15ى ھبضالمب ذۇِبض ثوٌؽب 100 ،ئبزەَ ربِبوب چەوؽە ،ئۇالضٔىڭ  % 85ى ربِبوىؽب ذۇِبض ثەڭگي
ثوٌۇپ لبٌىسۇ .ـۇڭب ربِبوب چېىىفٕي ئۆگىٕىپ لېٍىفزىٓ لبرزىك ھەظەض لىٍىؿ وېطەن .رۆۋۀسىىي
چبضە – رەزثى طٌەض ربِبوب چېىىفٕي ئۆگىٕىپ لېٍىفزىٓ ؼبلٍىٕىفمب ٍبضزەِچي ثوٌۇـي ِۇِىىٓ:
 - 1ربِبوب چېىىسىؽبٔالض ثىٍەْ ئىّىبْ لەزەض ئبضىالـّبؼٍىك .ئىؿ ِۇٔبؼىۋىزي ثىٍەْ چبضىؽىع
ئبضىٍىفىفمب ِەعجۇض ثوٌؽبْ رەلسىطزىّۇ ،ربِبوىؽب ؼەٌجىٌ ٔەظەض ثىٍەْ لبضاؾ ،ئۇٔي ثىط ذەرەضٌىه
ئبپەد زەپ رؤۇؾ ۋە ـۇٔساق ِۇئبِىٍە لىٍىؿ.
 - 2ئۆگىٕىپ لبٌّبٍّەْ زېگەْ ئىفۀچ ثىٍەْ ثىط لېزىُ ،ئىىىي لېزىُ چېىىپ ثېمىفزىٓ
لبرزىك ھەظەض لىٍىؿ.
 - 3ربِبوىؽب ظوضٌىؽۇچىالضؼب لەرئىٌ ثوً ئەگّەؼٍىه ۋە ـۇٔساق ئەھۋاٌؽب ِۇپزىال ثوٌۇپ
لبٌّبؼٍىمٕىڭ چبضىؽىٕي لىٍىؿ.
 - 4ربِ بوب چېىىسىؽبٔالض ثبض ؼوضۇٔالضزىٓ ِۇِىىٓ لەزەض ئۆظىٕي لبچۇضۇؾ .ئبِبٌؽىع
لبرٕىفىپ لبٌؽبٔسىّۇ ،ثەڭگىٍەضزىٓ ٍىطالطاق ئوٌزۇضۇؾ.
 - 5ؼىعگە ربِبوب ؼۇٔؽبْ وىفي ھەض لبٔچە ٍېمىٓ وىفىڭىع ثوٌؽبْ رەلسىطزىّۇ ،ئۇٔىڭ
ذبرىطىؽىٕي لىٍّبؼزىٓ لەرئىٌ ضەد لىٍىؿ.
 - 2436عۇئبي :ث بٌىالسٔي جبِبوب چېىىؾٕي ئۆگىٕىپ لېٍىؾحىٓ عبلالػ ئۇعۇٌي
ثبٌىالضٔىڭ ربِبوب چېىىفٕي ئۆگىٕىپ لېٍىفىٕىڭ ئبٌسىٕي ئېٍىفزب ،ئبرب ئبٔىالضٔىڭ ضوٌي
ٔبھبٍىزي چوڭسۇض .ئۇالض ثبٌىٍىطى روؼطۇٌۇق رۆۋۀسىىىٍەضزىٓ ِەؼئۇي ۋە عبۋاثىبضزۇض:
 - 1ئبئىٍىسە زىٕىٌ رەضثىَىٕي وۈچەٍزى في ،ھبالي ھبضاٍَ ،بذفي ٍبِبْ ۋە روؼطا ذبربالضٔىڭ
ھەِّىٕي ثبٌىالضؼب روؼطا ٍوؼۇٔسا ثىٍسۈضۈـي ۋە لبٔبئەرٍىٕەضٌىه ھبٌسا چۈـۀسۈضۈـي.
 - 2رەلۋازاضٌىكٔ ،ەپؽىٕي ٍىؽىؿ ۋە ئېؽىً ئەذاللالضزا ثبٌىٍىطىؽب ئۈٌگە ثوٌۇـي.
 - 3ثبٌىٍىطىٕىڭ ٍۈضۈؾ رۇضۇـٍىطىٕي وؤزطوي لىٍىپ رۇضۇـي .ئۇالضٔىڭ ٍبٔچۇلٍىطىٕي ۋە
ؼوِىىٍىطىٕي پبد – پبد رەوفۈضۈپ رۇضۇـي.
 - 4ثبٌىٍىطىٕىڭ ئبضىٍىفىسىؽبْ زوؼزٍىطى ،ؼبۋالساـٍىطى ۋە لوـٕىٍىطىٕي ئېٕىك ثىٍىفي ۋە
ثبٌىٍىطىٕي ئەذاللؽىعٍ ،بِبْ ،ثەڭگي ثبٌىالضؼب لەرئىٌ ئبضىالـزۇضِبؼٍىمي.
 - 5ثبٌىٍىطىٕىڭ ِەوزەپزىىي ئ ەھۋاٌىٕي ِۇئەٌٍىٍّىطىسىٓ ۋە ٍبذفي ؼبۋالساـٍىطىسىٓ ھەِىفە
ئىگىٍەپ رۇضۇـي.
 - 6ربِبوب چېىىسىؽبٔالض ثبض ؼوضۇٔالضؼب ثبٌىٍىطىٕي ئېٍىپ ثبضِبؼٍىمي ۋە ئۇالضٔىڭ ٍبٌؽۇظ
ثېطىفىٕىّۇ روؼۇـي ٍۀي ِۀئي لىٍىفي.
 - 7ئبرب ئبٔىالض ئۆظٌىطى ثبٌىٍىطىٕىڭ ٍېٕىسا ربِبوب چەوّەؼٍىىي ،ئۆٍسە ربِبوب ؼبلٍىّبؼٍىمي.
 - 8ثبٌىٍىطىٕىڭ ثېطەض لېزىُ ربِبوب چەوىۀٍىىىٕي ٍبوي ثەڭگي ثبٌىالضؼب ئبضىالـمبٍٔىمىٕي
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ئبڭٍىؽبْ ھبِبْ ثبٌىٍىطىٕي لبٔبئەرٍىٕەضٌىه ئىٍّىٌ ئۇؼۇي ثىٍەْ ئبگبھ الٔسۇضۇـي ۋە لبٍزب
لىٍّبؼٍىممب ۋەزە ئېٍىفي.
 - 9ثبٌىٍىطىٕىڭ ٍبِبْ ئبزەر ٍەضگە وۆٔۈپ لبٌّبؼٍىمي ،گۈظەي ئەذاللٍىك پەضظۀذ ثوٌۇـي
ئۈچۈْ ئبٌالھمب ؼېؽىٕىپ ھەض زائىُ زۇئب لىٍىفي.
 -10ربِبوب ،ھبضاق ،ئبق چېىىٍّىه ۋە ثبـمىّۇ ظىَبٍٔىك ٔەضؼىٍەضٔىڭ ذەرىطىسىٓ ثبٌىٍىطىٕي
ھەِىفە ئبگبھالٔسۇضۇپ رۇضۇـي.
 - 2437عۇئبي :جبِبوىٕي جبؽالػ چبسىٍىشى ۋە ثەصى جەوٍىپٍەس
زۇَٔبزا ھەض لبٔساق ثىط ِۈـىۈٌىٕىڭ چىمىؿ ٍوٌي ثوٌىسۇ .ربِبوىٕي ربـالؾ ئىفي ـۇٔچىٍىه
لىَىٓ وۆضۈٔؽىّۇ ،ئۇٔي ربـالؾ ِۇِىىٕسۇض .رۆۋۀسىىىٍەض ربِبوىٕي ربـالؾ ئۈچۈْ ٍبضزەِچي
ثوالالٍسۇ:
 - 1ئبٌالھ ربئبالؼب ؼېؽىٕىپ زۇئب لىٍىؿ ۋە ثۇ ٔىغىؽزىٓ لۇرۇٌۇؾ ئۈچۈْ ئبٌالھ ربئبالؼب چىٓ
ئېؽىٍىؿ .زۇئبالضٔىڭ ئىغبثەد ثوٌۇـىسا ـەن ٍوق .ئەِّب زۇئبٔىڭ ئىغبثەد ثوٌۇـي ئۈچۈْ ثەظى
ـەضرٍەضِۇ ثبضِ .ەؼىٍەٍْ :ېّەن ئىچّەوٕىڭ ھبالٌسىٓ ثوٌۇـي ،زۇئبٔىڭ ئىغبثەد ثوٌۇـىؽب چىٓ
ئىفۀچ ثىٍەْ لىٍىؿ ،زۇئبزا ضاؼزچىً ،ؼەِىّىٌ ثوٌۇؾ ،ئبٌالھٕىڭ زۇئبٔي ئىغبثەد
لىٍىسىؽبٍٔىمىؽب چىٓ ئىفىٕىؿ ،ئىغبثەد ثوٌّبٍۋارىسۇ ،زەپ زۇئبزىٓ ظېطىىّەؼٍىه ۋە ثبـمىالض.
 - 2ئبٌالھ ربئبالؼب رەلۋاٌىك لىٍىؿٍ ،ۀي ئبٌالھ ربئبالؼب ؼېؽىٕىپ ئۇٔىڭ ؼەظىپىگە ئۇچطاٍسىؽبْ
ئىفالضزىٓ لېچىؿ ۋە ئۇٔىڭ ضاظىٍىمىؽب ئېطىفىؿ ئۈچۈْ رىطىف چبٍٔىك وۆضؼىزىؿ ئبضلىٍىك
ئۇٔىڭ ھىّبٍىؽىگە ئىگە ثوٌۇؾ .ئبٌالھ ربئبال ئۆظىٕىڭ ھىّبٍىؽىگە ئبٌؽبْ وىفىٕي ھېچ ۋالىذ
ظىَبٔؽب ئۇچطارّبٍسۇ .ئبٌالھ ربئبال وىّىي ئبٌالھمب رەلۋاٌىك لىٍىسىىەْ ،ئبٌالھ ئۇٔىڭ ئىفىٕي ئبؼبْ
لىٍىسۇ زەپ وۆضؼەرىەْ.
 - 3ربِبوىٕي زەضھبي ربـال ؾ .ئۇٔي زەضھبي ربـالؾ چىٓ ئىطازە رەٌەة لىٍىسىؽبْ ئىؿ.
ٌېىىٓ ئۇ ثەظىٍەض ئوٍٍىؽبٔسەن لىَىٓ ئىفّۇ ئەِەغ .ئۇٔي لىَىٓ وۆضگەْ وىفي ضاِىعاْ
وۈٍٔىطىسىىي ھبٌىٕي ئەؼىە ئبٌؽب ثوٌىسۇ .ضاِىعاْ وۈٍٔىطىسىّۇ ٍېّەن ئىچّەن ،ربِبوب چېىىؿ ۋە
ثبـمىّۇ ئىفالضزىٓ ِەعجۇضى ئۆظىٕي ر وؼىسۇ .ثۈگۈْ ربـالٍّەْ ،ئەرە ربـالٍّەْ زەپ وەٍٕىگە
ؼوظۇؾ ـەٍزبٕٔىڭ لبضِىمىؽب ئېؽىٍؽبٍٔىك ثوٌۇپ ،ـەٍزبٔىٌ ٔەپػ ئۇٔي ربـالـمب پۇضؼەد
ثەضِەؼٍىىىە رىطىفىسۇ .ئەڭ ئۈٔۈٍِۈن چبضە ،ربِبوىٕي ربـالؾ لبضاضىؽب وەٌگەْ ھبِبْ ئۇٔىڭسىٓ
زەضھبي لوي ئۈظۈـزۇض.
 - 2438عۇئبي :جبِبوىٕي جبؽٍىغبٔذىٓ وېَىٓ لبٍحب چەوّەعٍىه ئۈچۈْ ٔېّە لىٍىؼ
وېشەن؟
 - 1ربِبوىٕي ربـٍىؽبٔسىٓ وېَىٓ ،ئۇٔي لەرئىٌ ئېؽىگە وەٌزۈضِەؼٍىه ،وۆضۈپ لبٌؽبْ ٍبوي
ئېؽىگە چۈـۈپ لبٌؽبْ ئەھۋاٌالض ئبؼزىسا ذىَبٌىٕي ثبـمب ٍبلمب ثۇضاؾ وېطەن.
 - 2ربِبوب چېىىسىؽبْ زوؼزالضزىٓ ِ ەڭگۈٌۈن ئبٍطىٍىؿ ۋە ئبضىالـّبؼٍىك.
 - 3ربِبوب چېىىؿ ئەؼٕبؼىسا ئىؽزېّبي لىٍىپ وەٌگەْ ـەٍئىٍەضٔي ئىؽزېّبي لىٍىفٕي رەضن
ئېزىؿ.
 - 4گىّٕبؼزىىب ھەضىىەرٍىطى ثىٍەْ وۆپطەن ـۇؼۇٌٍىٕىؿ.
ِ - 5ېۋە ۋە وۆوزبرالضٔي وۆپطەن ئىؽزېّبي لىٍىؿ.
 - 6ربِبوب ذۇِبضى رۇرمبْ ثىط لبٔچە ِىٕۇرٍۇق لىَىٕچىٍىممب ؼەۋض ثىٍەْ ربلبثىً رۇضۇؾ .ذۇِبض
رۇرمبْ ـۇ ثىط لبٔچە ِىٕۇرمب چىسىؽبْ ئبزەَ ئۇٔي چولۇَ ربـالپ وېزەٌەٍسۇ.
 - 7ربِبوب ذۇِبضى رۇرمبْ ۋالىززب ئۆظىٕي رۇرۇۋېٍىؿ ،ذىَبٌىٕي ثبـمب ٍبلمب ثۇضاؾ ،ثبـمب ئىفالض
ثىٍەْ ِەـؽۇي ثوٌۇؾ.
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 - 2439عۇئبي :جبِبوىٕي جبؽالؽٕىڭ ثبؽمب چبسىٍىشىّۇ ثبسِۇ؟
رەٌىُ رەضثىَە ِۇرەذەؼؽىؽٍىطى ربِبوىٕي ربـالؾ ئۈچۈْ رۆۋۀسىىىٍەضٔي رەۋؼىَە لىٍىسۇ:
 - 1ربِبوب ئوضٔىؽب ٔىىورىٓ ِبززىؽىسىٓ ٍبؼبٌؽبْ ِەذؽۇغ ضىۋاـىىالضٔي چبٍٕبؾ ربِبوىؽب
ثوٌؽبْ ئىفزىھبٔي پەؼەٍزىسۇ .چۈٔىي وىفىٍەضٔ ي ربِبوب چېىىفىە ئبزەرٍۀسۈضۈپ لوٍؽبْ ٔەضؼە،
ئۇٔىڭسىىي ٔىىورىٓ ِبززىؽىسۇضِ .ىؽۋان لوٌٍىٕىفّۇ ربِبوىٕي ربـالـمب ٍبضزەِچي ثوٌىسۇ.
ذۇِبض لبرزىك رۇرمبْ ٌە ھەظىٍەضزە ِىؽۋاوٕي ئېؽىعىسىٓ چىمبضِبً رۇضۇؾ ٍبذفي ئۇؼۇٌسۇض.
 - 2ربِبوىٕي رەزضىغىٌ ربـالـمىّۇ ثوٌىسۇ .ثۇ وۈٔسىٍىه چېىىسىؽبْ ربِبوب ٔىؽجىزىٕي
ئبظاٍزىؿ ئبضلىٍىك ثوٌىسۇِ .ەؼىٍەْ :وۈٔىگە ثىط پبچىب چېىىسىؽبْ وىفي ئۇٔي ثىط ٍبوي ئىىىي
ربٌؽب چۈـۈضۈـي ،ئىّىبْ لەزەض ئبظ چېىىفىە رىطىفىؿ ئبضلىٍىك ثوٌىسۇٌ .ېىىٓ ئەڭ ٍبذفي ۋە
ئۈٔۈٍِۈن چبضە — ٍۇلىطىسا ئېَزىٍؽبٔسەن — زەضھبي ربـالـزىٓ ئىجبضەرزۇض.
 - 3ربِبوب چەوّەٍسىؽبْ ھەِطاھ الض ثىٍەْ ثىطگە وۆپطەن ؼەٍٍىگە ۋە ؼەپەضٌەضگە چىمىؿ .ـۇ
ئبضلىٍىك ربِبوب چەوّەؼٍىىىە ئۆظىٕي وۆٔسۈضۈؾ ِۇِىىٌٓ .ېىىٓ ثۇ ئەؼٕبزا ۋالىزٕي ثىىبض
ئۆرىۈظِەؼٍىه ھەرزب ئۆظىگە ربِبوب ھەلمىسە ذىَبي ؼۈضۈـىىّۇ پۇضؼەد ثەضِەؼٍىه وېطەن.
 - 4ربِبوىؽب لبضـي رۇضىسىؽبْ ِەذؽۇغ رېججىٌ ِەضوەظٌىطى ثوٌىسۇ .ئۇالض ذىزبً ٍىڭٕىٍىطى
ۋە ثەظى زوضىالض ئبضلىٍىك ربِبوىٕي ربـٍىّبلچي ثوٌؽبٔالضٔي زاۋاالٍسۇ .ثۇ ئوضۇٔالضؼب ِۇضاعىئەد
لىٍىفّۇ ئبالھىسە ٍبضزەِچي ثوٌىسۇ.
 - 5ربِبوب چېىىسىؽبْ زوؼزالض زىٓ ئبٍطىٍىپ ،ئۇالضٔىڭ ؼوضۇٍٔىطىٕي رەضن ئېزىپ ،ربِبوب
چەوّەٍسىؽبٔالض ثىٍەْ وۆپ ئبضىٍىفىؿ.
 - 6ثېطەض ٍبوي ئىىىي لېزىُ ِەؼٍۇپ ثوٌۇؾ ثىٍەْ ئۈِىسؼىعٌۀّەؼٍىه وېطەن .ئبزەرزە
ربِبوىٕي ربـٍىّبلچي ثوٌؽبٔالضزىٓ  % 60وىفي ئىطازىؽىسىٓ ٍېڭىٍىپ ٍۀە ربِبوب چېىىؿ
ئبزىز ىگە لبٍزىسۇٌ .ېىىٓ ربِبوىٕي ربـٍىّبلچي ثوٌؽبْ ئبزەَ ثىط ٍبوي ئىىىي لېزىُ ٍېڭىٍگىٕىسىٓ
وېَىٓ ،ئۆظىٕىڭ ئبعىع ٔۇلزىؽىٕي ثىٍىۋېٍىپ ،ثبضچە ھىّّىزي ۋە وۈچىٕي ـۇ ئبعىعٌىك رەضىپىٕي
ٍېڭىؿ ٍوٌىؽب ؼەضپ لىٍىسىىەْ ،ئۇ ربِبوىٕي ربـالؾ عېڭىسە ئبذىطى چولۇ َ ؼەٌىجە لىالالٍ سۇ.
ئىطازىٍىه ئبزەَ ئۆظىٕىڭ ذبربٌىمىٕي ۋە ئبعىعٌىك ٔۇلزىؽىٕي رؤۇٍسۇ ۋە ئۇٔىڭؽب ٍېڭىٍّەؼٍىه
ئۈچۈْ وۈضەؾ لىٍىسۇِ .ەٌۇِىي ،ھبضِبً وۈضەؾ لىٍؽبٔالض ئبذىطى چولۇَ ؼەٌىجە لىٍىسۇ.
 - 7ئۆظ ئۆظىگە ؼۆظ ثېطىؿ ئۇؼۇٌي ثىٍۀّۇ ربِبوىٕي ربـالؾ عېڭىسە ؼەٌىجە لىٍؽىٍي ثوٌى سۇ.
چۈٔىي ئىٕؽبْ لبٔچىٍىه ؼۆظىسە رۇضِبٍسىؽبْ ثوٌۇپ وەرىەْ رەلسىطزىّۇ ،ئۇ ئۆظىٕي
ئبٌسىّبؼٍىمي وېطەن .ئۇٔىڭ ئۆظى ثىٍەْ ۋىغسأي ئورزۇضىؽىسا ؼەِىّىَەد ثوٌۇـي وېطەن.
ربِبوىٕي لەرئىٌ ربـالؾ ئۈچۈْ ئۆظىگە چىٓ ۋەزە ثەضگەْ ئبزەَ ھەض ۋالىذ ذۇِبضى رۇرۇپ
ۋەزىؽىٕي ثۇظۇـ مب ِەعجۇض ھبٌەرىە چۈـۈپ لبٌؽىٕىسا ئۆظ ئۆظىگە ثەضگەْ ۋەزىؽىٕي ۋە ئۆظىٕي
ئبٌسىّبؼٍىمي وېطەوٍىىٕي ئوٍالپّۇ ۋەزىؽىٕي ثۇظۇـزىٓ ٍبٔىسۇ.
ٍ - 8ۇلىطىمي ئۇؼۇٌالض ثىٍۀّۇ ربِبوىٕي ربـالؾ عېڭىسە ؼەٌىجە لىالٌّىؽبٔالض ئۈچۈٍْ ،ۀە ثىط
چبضىّۇ ثبض ،ئۇ ثوٌؽىّۇ ،ربِبوب چەو ّەؼٍىىىە لەؼەَ لىٍىؿ .ئەگەض لەؼىّىسە رۇضاٌّبً گۇٔبھىبض
ثوٌۇپ لېٍىفزىٓ لوضلؽب ،ۋالىزٍىك لەؼەَ لىٍىفمب ثوٌىسۇِ .ەؼىٍەْ :ثىط ٍىٍٍىك ،ئۈچ ئبٍٍىك ،ثىط
ئبٍٍىك .ثۇ ئۇؼۇي ثىٍەْ ربِبوب چېىىفٕي ربـٍىؽبٔالضِۇ وۆپ.

جۆجىٕچي ثبپ .وىَىُ -وىچەن ،صىجۇ صىٕٕەت ۋە جۇسِۇػ
ثوٍۇٍِىشىذىىي ھبالي –ھبساِالس

 - 2440عۇئبي :وىَىُ وىَىؾٕىڭ ِەلغىذى ۋە صۆسۆسىَىحي
ئىؽالَ زىٕي ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ چىطاٍٍىك وىَىٕىفىٕيٍ ،بذفي وۆضىٕىفىٕي ،ئبٌالھ ربئبال
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ٍبضىزىپ ثەضگەْ ظىٕٕەد ۋە وىَىٍّەضزىٓ پبٍسىٍىٕىفٕي ھبالي لىٍىپال لبٌّبؼزىٓ ،ثەٌىي ثۇٔي
رەٌەپ لىٍؽبْ.
ئىؽالَ لبضىفىسا وىَىُ وىَىفزە ئىىىي ِەلؽەد ثبض :ئەۋضەرٕي ٍۆگەؾ ۋە ظىٕٕەرٍىٕىؿ .ـۇڭب
ئبٌالھ ربئبال ئىٕؽبٔالضٔىڭ پبٍسىؽي ئۈچۈْ ٍبضارمبْ وىَىُ ۋە ظىٕٕەد ثۇٍۈٍِىطى ٍبؼىٍىسىؽبْ
ِبززىالضٔي ٍبضىزىپ ثەضگۀٍىىىٕي ئەؼٍىزىپ ِۇٔساق زېگەْ :ئي ئبزەَ ثبٌىٍىطى ،ثىع ؼىٍەضگە
ئەۋضىزىڭالضٔي ٍبپىسىؽبْ ٌىجبؼٕي چۈـۈضزۇق [ئەئطاؾ ؼۈضىؽي  - 26ئبٍەد]
وىّىي وىَىٕىؿ ۋە ئەۋضەرٍىطىٕي ٍۆگەـزە ؼوؼٍۇق لىٍؽب ،ئىؽالَ ٍوٌىسىٓ ـەٍزبْ ٍوٌىؽب
ثۇضۇٌۇپ وەرىەْ ثوٌىسۇِ .بٔب ثۇ ،ئبٌالھ ربئبالٔىڭ ٍۇلىطىمي چبلىطىمىسىٓ وېَىٓ ـەٍزبٔؽب
ئەگىفىپ ٍبٌىڭبچٍىٕ ىفزىٓ ئبگبھالٔسۇضۇپ ئبزەَ ثبٌىؽىؽب ٍۈظٌۀسۈضگەْ ئىىىي چبلىطىمىٕىڭ
ؼىطىسۇض ،ئبٌالھ ربئبالٔىڭ وېَىٕىي ئىىىي چبلىطىمي ثۇزۇض :ئي ئبزەَ ثبٌىٍىطى! ـەٍزبْ ؼىٍەضٔىڭ
ئبرب ـ ئبٔبڭالضٔي (ئبظزۇضۇپ) عۀٕەرزىٓ چىمىطىۋەرىۀسەن ؼىٍەضٔىّۇ ئبظزۇضِىؽۇْ ،ـەٍزبْ
ئۇالضٔىڭ ئەۋضە رٍىطىٕي ئۆظٌىطىگە وۆضؼىزىؿ ئۈچۈْ وىَىٍّىطىٕي ؼبٌؽۇظىۋەرىەْ ئىسى [ئەئطاؾ
ؼۈضىؽي – 27ئبٍەد]
ئي ئبزەَ ثبٌىٍىطى! ھەض ٔبِبظ ۋالزىسا وىَىّىڭالضٔي وىَىڭالضٍ .ەڭالض ،ئىچىڭالض ،ئىؽطاپ
لىٍّبڭالض [ئەئطاؾ ؼۈضىؽي – 31ئبٍەد]
ئىٕؽبْ ٍبٌىڭبچ ھبٍۋأسىٓ پەضلٍىك ثىط ِەذٍ ۇق ثوٌؽبٍٔىمي ئۈچۈْ ئىؽالَ زىٕي ،ئبزەرزە ٔوضِبي
ئىٕؽبْ ئېچىٍىفىسىٓ ھبٍب لىٍىسىؽبْ عبٍالضٔي ٍۆگەـٕي ھەض ثىط ِۇؼۇٌّبٔؽب ثۇٍطىؽبْ .ھەرزب
ِۇؼۇٌّبْ وىفىٕي ئۆظى ٍبٌؽۇظ چبؼالضزىّۇ ئۆظىٕي ٍۆگەـىە ثۇٍطۇپ ،ئۆظى ٍبٌؽۇظ چبؼالضزىّۇ
ٍبٌىڭبچٍىٕىفزىٓ ھبٍب لىٍىسىؽبْ زەضىغى سە ئەذاللٍىك ثوٌۇـىٕي رەـەثجۇغ لىٍؽبْ.
 - 2441عۇئبي :پبوىضٌىمٕىڭ ئىغالِذىىي ئوسٔي
ئىؽالَ چىطاٍٍىك ۋە ظىٕٕەرٍىه وۆضۈٔىفىە وۆڭۈي ثۆٌۈـزىٓ ثۇضۇْ پبوىعٌىممب رېرىّۇ چوڭ
ئەھّىَەد ثەضگەْ ،چۈٔىي پبوىعٌىك ھەضلبٔساق ظىٕٕەد ۋە چىطاٍٍىك وۆضۈٔىفٕىڭ ئبؼبؼىسۇض.
پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :پبوىعٌىك ئىّبٕٔىڭ ٍېطىّىسۇض .اٌٍەلب
ھەِسى ئېَزىؿ (ٍۀي ئەٌھەِسۇٌىٍال زېَىؿ) ربضاظا ِىعإٔي روـمۇظىسۇ .اٌٍۀي پبن زەپ ثىٍىؿ ۋە
ئۇٔىڭؽب ھەِسى ئېَزىؿ (ٍۀي ؼۇثھبٔئبٌالھي ۋەٌھەِسۇٌىٍالھي زېَىؿ) ئبؼّبْ ظېّىٕٕىڭ
ئبضىؽىٕ ي (ؼبۋاثمب) روـمۇظىسۇٔ .بِبظ ئىٕؽبٔؽب ٔۇض ثېؽىفالٍسۇ .ؼەزىمە ثېطىؿ وىفىٕىڭ
ئىّبٔىٕىڭ پبوىزي ،ؼەۋض لىٍىؿ (وۈٌپەرٍەضزە) ٔۇضٌۇق چىطالزۇض ،لۇضئبْ ؼېٕىڭ پبٍساڭؽب ٍبوي
ظىَىٕىڭؽب زەٌىٍسۇض .ھەِّە ئبزەَ ئەرزىگەْ لوپۇپ ۋالزىٕي ثىط ئىفمب ئىفٍىزىسۇ ،ئۇ ٍب (ٍبذفي
ئىؿ ل ىٍىؿ ئبضلىٍىك) ئۆظىٕي ھبالوەرزىٓ لۇرمۇظىسۇ ٍبوي (ٍبِبْ ئىؿ لىٍىؿ ئبضلىٍىك) ئۆظىٕي
ھبالن لىٍىسۇِ( .ۇؼٍىُ)223 :
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ وىَىُ ـ وېچەن پبوىعٌىمىؽب ،عىؽىُ پبوىعٌىمىؽب ،ئۆً پبوىعٌىمىؽب ۋە
ووچب ـ ٍوٌالض پبوىعٌىمىؽب وۆڭۈي ثۆٌگەْ ،ثوٌۇپّۇ چىؿ پبوىع ٌىمي ،لوي پبوىعٌىمي ۋە چبچ
پبوىعٌىمىؽب ئۈِّىزىٕي ضىؽجەرٍۀسۈضگەْ.
پبوىعٌىمٕي ثىطىٕچي ِۇھىُ ئىجبزەرٕىڭ ٍۀي ٔبِبظٔىڭ ئبچمۇچي لىٍؽبْ ثىط زىٕؽب ٔىؽجەرەْ ثۇ
ھېچ ئەعەثٍىٕەضٌىه ئىؿ ئەِەغ .عىؽىُ ،وىَىُ ـ وېچەن ۋە ٔبِبظ ئولۇٍسىؽبْ عبً پبوىع ثوٌّىؽب
ھېچجىط ِۇؼۇٌّبٔ ٕىڭ ٔبِىعى لوثۇي لىٍىّٕبٍسۇ ،ثۇ پبوىعٌىكٔ ،بِبظٔىڭ عبئىع ثوٌىفي ئۈچۈْ
ؼۇؼۇي ۋە ربھبضەد زەپ رؤۇٌؽبْ پبوىعٌىمزىٓ ربـمىطىسۇض.
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ٍۀە ،عۈِە ۋە ھېَذ ـ ئبٍەَ وۈٍٔىطىسەن وىفىٍەض روپٍىٕىسىؽبْ
ِۇٔبؼىۋەد ۋە ؼوضۇٔالضزا پبوىعٌىك لىٍىؿ ۋە چىطاٍٍى ك ٍبؼىٕىفٕي ئبالھىسە رەوىزٍەپ ِۇٔساق
زېگەْ :ئەھۋاٌي ٍبذفي ثوٌؽبٔالض عۈِە وۈٔي ئۈچۈْ ئبزەرزىىي ئىؿ وىَىّىسىٓ ثبـمب ثىط لۇض
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وىَىُ لىٍىۋاٌؽب ھېچ گەپ ٍوق.
 - 2442عۇئبي :عبپ ٍىپەن ۋە ئبٌحۇْ ئەس وىؾىٍەسگە ھبساِذۇس
ئىؽالَ زىٕي ظىٕٕەرٍىٕىفٕي ھبالي لىٍىپال لبٌّبؼزىٓ ثەٌىي رېري ظىٕٕەرٍىٕىفىە ثۇٍطۇپ،
ئۇٔي ھبضاَ لىٍىۋېٍىفٕي لبرزىك ئەٍىجٍىگەْ :ئېَزمىٕىي ،ئبٌالھ ثۀسىٍىطى ئۈچۈْ ٍبضارمبْ
ٌىجبؼالضٔي ،ـىطىٓ ،پبن ضىعىمالضٔي وىُ ھبضاَ لىٍسى؟ [ئەئطاؾ ؼۈضىؽي  - 32ئبٍەد]
ٌېىىٓ ثۇٔىڭ ثىٍەْ ثىطٌىىزە ئىؽالَ زىٕي ئبٍبٌالضؼب ھبالي ،ئەضٌەضگە ھبضاَ لىٍؽبْ ئىىىي
رۈضٌۈن ظىٕٕەد ثبض :ثىطىٕچىؽي :ئبٌزۇْ ثىٍەْ ظىٕٕەرٍىٕىؿ .ئىىىىٕچىؽيٍ :ىپەن وىَىُ وېَىؿ.
ثىع ثەظى ئىؽطاپروض وىفىٍەضٔىڭ ٍېٕىسا وۆضۈٌىۋارمبْ ئبٌزۇْ لەٌەَ ،ئبٌزۇْ ؼبئەد ،ئبٌزۇْ
چبلّبق ،ئبٌزۇْ ربِبوب لۇرىؽي ۋە ئبٌزۇْ ؼبڭعا لبربضٌىك ٔەضؼىٍەضِۇ ئوذفبـال ھبضاِسۇض .ئەِّب
وۈِۈؾ ئۈظۈن ؼېٍىفٕي پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئەضٌەضگە ھبالي لىٍؽبْ.
رەْ ؼبالِەرٍىىي عەھەرزىٓ ٍىپەن وېَىفىە ِۇھزبط ثوٌؽبْ وىفىگە ئىؽالَ ضۇذؽەد لىٍىسۇ،
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ لىچىفمبق وېؽىٍي ثوٌؽبٍٔىمي ئۈچۈْ ھەظضىزي ئبثسۇضاھّبْ ئىجٕي ئەۋؾ
ثىٍەْ ھەظضىزي ظۇثەٍط ئىجٕي ئەۋۋاِؽب ٍىپەن وىَىُ وېَىفىە ضۇذؽەد لىٍؽبْ.
 - 2443عۇئبيٍ :ىپەن ۋە ئبٌحۇٕٔي ئەسٌەسگە ھبساَ لىٍىؾٕىڭ ھېىّىحي
ئىؽالَ ثۇ ئىىىي ِبززىٕي ئەضٌەضگە ھبضاَ لىٍىؿ ثىٍەْ ئەذاللىٌ ۋە رەضثىَىۋى ئۇٌۇغ ثىط
ؼبٍىگە ٍېزىفٕي وۆظٌىگەْ .ئىؽالَ  -عىھبز ۋە لۇۋۋەد زىٕي ثوٌۇؾ ؼۈپىزي ثىٍەْ  -ئەضوەوٕىڭ
ئەضٌىىىٕي ئبعىعٌىك ،ذېٕىٍّىك ۋە ٔبظۇوٍۇق ئبالِەرٍىطىسىٓ لوؼساـٕي ذبالٍسۇ .ئبٌالھ ربئبال
ئبٍبٌالضزىٓ پەضلٍىك ئبالھىسە رەْ لۇضۇٌّىؽىىؽب ئىگە لىٍؽبْ ئەض وىفىگە ئبٌزۇْ ظىٕٕەد
ثۇٍۇٍِىطىٕي ربلبؾ ۋە ربۋاض ـ زۇضزۇٔالضٔي وېَىفزە ؼەرەڭ ئبٍبٌالض ثىٍەْ ثەؼٍىفىؿ ٍبضاـّبٍسۇ.
ثۇ چەوٍىّىٕىڭ ئبضلىؽىسا ثىط ئىغزىّبئىٌ ؼبٍە ثبض.
ئبٌزۇْ ثىٍەْ ٍىپەوٕىڭ ھبضاَ لىٍىٕىفي ئىؽالِٕىڭ ئوِۇَِۈظٌۈن ئىؽطاپمب لبضـي ئېٍىپ
ثبضؼبْ وۆضەؾ پطوگطاِّىؽىٕىڭ ثىط پبضچىؽىسۇض ،لۇضئبْ وەضىّٕىڭ ٔەظىطىسە ئىؽطاپ -
ِىٍٍەرٍەض ھبالوىزىٕىڭ ئبالِىزي ثوٌؽبْ چىطىفٕىڭ عۇپزىسۇض ،چۈٔىي ئۇ ئىؽطاپروض ئبظ
ؼبٍٔىمٕىڭ ٍولؽۇي وۆپؽبٍٔىك ھېؽبثىؽب ؼەِىطىفىسىٓ ئىجبضەد ثوٌؽبْ ئىغزىّبئىٌ ظۇٌۇِٕىڭ
ٔەرىغىؽىسۇض .ھەِسە ئىؽطاپٍ ،بذفي ۋە روؼطا ئىؽالھبد ٍوٌٍىطىٕىڭ زۈـّىٕىسۇض.
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ لۇضئبٕٔىڭ ضوھىٕي رەرجىمٍىؽبْ ھبٌسا ِۇؼۇٌّبٕٔىڭ ھبٍبرىسىىي ثبضٌىك
ئىؽطاپ وۆضۈٔۈـٍىطىٕي ھبضاَ لىٍؽبْ .ئەضٌەضگە ئبٌزۇْ ثىٍەْ ٍىپەوٕي ھبضاَ لىٍؽىٕىسەن ،ئەض ـ
ئبٍبي پۈرۈْ ِۇؼۇٌّبٔالضؼب ئبٌزۇْ ـ وۈِۈـزىٓ ٍبؼبٌؽبْ لبچىالضٔي ھبضاَ لىٍؽبْ.
پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەٍْ :ىپەن ۋە ئبٌزۇْ ئۈِّىزىّٕىڭ
ئەضٌىطىگە ھبضاَ ،ئبٍبٌٍىطىؽب ھبالي لىٍىٕسى( .رىطِىعىٔ ،1721 :ەؼبئي)5144 :
ئۇٔىڭ ئۈؼزىگە ثۇ ھۆوۈِٕىڭ ئىٕزبٍىٓ ِۇھىُ ئىمزىؽبزىٌ رەضىپي ثوٌۇپ ،ئبٌزۇْ زۇَٔبۋى پۇي
ظاپىؽىسۇض ،ـۇڭب ئۇٔي لبچب ـ پىَبٌە ٍبوي ئەضٌەض ظىٕٕەد ثۇٍۇِىسەن ٔەضؼىٍەضگە ئىفٍىزىؿ روؼطا
ئەِەغ.
 - 2444عۇئبيٍ :ىپەن ۋە ئبٌحۇٕٔي ئبٍبٌالسغب ھبالي لىٍىؾٕىڭ ھېىّىحي
ئبٍبٌالضٔىڭ ظىٕٕەرٍىٕىفىە ئبِطاق رەثىئىزىٕي وۆظزە رۇرۇپ ،ئەضٌەضٔي ئبظزۇضۇؾ ،ـەھۋەرٕي
لوظؼبؾ ٍوٌىسا ئىف ٍىزىٍّەؼٍىه ـەضري ثىٍەْ ئىؽالَ زىٕي ٍىپەن ثىٍەْ ئبٌزۇٔؽب ثەضگەْ ثۇ ھبضاَ
ھۆوّىسىٓ ئبٍبٌالضٔي ِۇؼزەؼٕب لىٍؽبْ.
 - 2445عۇئبيِ :ۇعۇٌّبْ ئبٍبٌٕىڭ وىَىّي
ئىؽالَ ئبٍبٌالضؼب ئىچىسىىي عىؽّىٕي وۆضؼىزىسىؽبْ ،ذۇؼۇؼەْ ثەيِ ،ەٍسە ۋە ؼبؼطىؽب
ئوذفبؾ عەٌت لىٍؿ ئوضۇٍٔطىٕي ھەعىُ ۋە ـەوىً عەھەرزىٓ ِەٌۇَ لىٍىسىؽبْ زەضىغىسە ٔېپىع،
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ربض وىَىُ ـ وېچەوٍەضٔي وېَىفٕي ھبضاَ لىٍسى.
پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :ئىىىي رۈضٌۈن زوظاخ ئەھٍي
(ئىٕؽبْ) ثبض ثوٌۇپ ،ئۇالض رېري زۇَٔبؼب وەٌّىسى ،ثىطىٕچىؽي :لوٌٍىطىؽب وبٌىٕىڭ لۇٍطۇلىسەن
لبِچىالضٔي ئېٍىۋېٍىپ ،ئىٕؽبٔالضٔي لبِچىالٍسۇ .ئىىىىٕچىؽي :وىَىٕگەْ ئەِّب ٍبٌىڭبچ،
چبچٍىطىٕي رۆگىٕىڭ ٌووىىؽىؽب ئوذفبؾ رۈگۈپٔ ،بٍٕبلالپ ِېڭىفٍىطى ثىٍەْ وىفىٍەضٔي
ئۆظىگە عەٌپ لىٍىسىؽبْ ئبٍبٌالضزۇض .ئۇالض عۀٕەرىە وىطِەٍسۇ ،ھىسىٕىّۇ پۇضىَبٌّبٍسۇ .ھبٌجۇوي،
عۀٕەرٕىڭ ھىسى ِۇٔچىٍىه ِ -ۇٔچىٍىه ٍىطاق ِۇؼبپىسىّٕۇ پۇضاپ رۇضىسۇِ( .ۇؼٍىُ)2128 :
 - 2446عۇئبي :ئبٍبٌٕىڭ ئەسگە ۋە ئەسٔىڭ ئبٍبٌغب ئوخؾىۋېٍىؾي
پەٍؽەِجەض ئەٍھىؽؽبالَ ئەضٔىڭ ئبٍبٌچە وىَىُ وىَىفىٕي ،ئبٍبٌٕىڭّۇ ئەضچە وىَىُ وىَىفىٕي
چەوٍۀگەْ ئىؿ زەپ عبوبض ٌىؽبْ .ھەِسە ئبٍبٌالضؼب ئوذفىۋاٌؽبْ ئەضٌەضگە ۋە ئەضٌەضگە
ئوذفىۋاٌؽبْ ئبٍبٌالضؼب ٌۀەد لىٍؽبْ .ثۇٔىڭ ئىچىگە ؼۆظ ـ ھەضىىەدٍ ،ۈضۈؾ  -رۇضۇؾ ۋە
وىَىٕىفزەن رۈضٌۈن ئوذفىۋېٍىفالض وىطىسۇ.
ھبٍبرٕىڭ ئەڭ ئېؽىط ِۇؼىجېزي ۋە عەِئىَەرٕىڭ ئەڭ چوڭ ثبالؼي ٍ -بضىزىٍؽبْ رەثىئەرزىٓ
چىمىپ وېزىفزۇضٍ .بضىزىٍىفزب ئەض ثىٍەْ ئبٍبي پەضلٍىك ٍبضىزىٍؽبْ ،ھەض ثىطىٕىڭ ئۆظىگە الٍىك
ذۇؼۇؼىَەرٍىطى ثبضٔ ،بۋازا ئەض ئبٍبٌٍىفىپ ،ئبٍبي ئەضٌىفىپ وەرؽەِ ،بٔب ثۇ لبالٍّىمبٍٔىفىؿ ۋە
چىطىىٍىفىفٕىڭ ئۆظىسۇض.
ئەض لىٍىپ ٍبضىزىٍؽبْ رۇضۇلٍۇق ئبٍبٌالضؼب ئوذفىۋې ٍىپ ،ئبٍبٌالـمبْ ئەض وىفي ثىٍەْ ،ئبٍبي
لىٍىپ ٍبضىزىٍؽبْ رۇضۇلٍۇق ئەضٌەضگە ئوذفىۋېٍىپ ئەضٌىفىۋاٌؽبْ ئبٍبٌٕي پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالَ زۇَٔب ۋە ئبذىطەرزە ٌۀەد لىٍىٕؽبْ وىفٍەض لبربضىسا ؼبٔىؽبْ ،ھەِسە
پەضىفزىٍەضٔىڭ ثۇ ٌۀەرىە (ئبِىٓ) زېگۀٍىىىٕي رەوىزٍىگەْ.
 - 2447عۇئبي :ھبوبۋۇسٌۇق ۋە ؽۆھشەجپەسەعٍىه وىَىّي
ٍېّەن ـ ئىچّەن ۋە وىَىُ ـ وېچەوٍەضزەن ثبضٌىك پبوىع ٔەضؼىٍەضزىٓ پبٍسىٍىٕىفٕىڭ ئوِۇِىٌ
ئۆٌچىّي ۋە لبئىسىؽي  -ئىؽطاپ ۋە ھبوبۋۇضٌۇلزىٓ ذبٌىٌ ثوٌۇـزۇض.
ئىؽطاپ  -ھبالٌسىٓ پبٍسىالٔؽبٔسا چەوزىٓ ئېفىؿ زېگۀٍىه ثوٌىسۇ .ھبوبۋۇضٌۇق زېگەْ ربـمي
وۆضۈٔىفزىٓ ثەوطاق ٔىَەد ۋە وۆڭۈٌگە ثبؼٍىك ٔەضؼە ،ئۇ  -وىفٍەضگە وۆظ ـ وۆظ لىٍىؿ،
رەوەثجۇضٌۇق لىٍىؿ ۋە پەذىطٌىٕىفٕي ِەلؽەد لىٍىفزۇض .ئبٌالھ ِۇرەوەثجىطٌەض ۋە ئۆظٌىطىٕي چوڭ
رۇرمۇچىالضٔي زوؼذ رۇرّبٍسۇ[ .ھەزىس ؼۈضىؽي  - 23ئبٍەد]
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ِۇؼۇٌّبٕٔىڭ ھبوبۋۇضٌۇلزىٓ ٍىطاق ثوٌىفي ئۈچۈْ ،وىفٍەض ئبضىؽىسا
لۇضۇق وۆضۈٔىفٍەض ثىٍەْ پەذىطٌىٕىفىە ،وۆظ ـ وۆظ لىٍىفمب ۋە چوڭٍۇق زاۋاؼي لىٍىفمب ؼەۋەة
ثوٌىسىؽبْ ـۆھطەرپەضەؼٍىه ۋە ٔبَ ئېٍىؿ وىَىٍّىطىٕي وېَىفٕي ِۀئي لىٍؽبْ.
پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :وىَىّٕي ئۇظۇْ وىَّەؼٍىه
ھەلمىسىىي ھۆوۈَ ئىفزبْ ،وۆٍٕەن ۋە ؼەٌٍىٍەضٔىّۇ ئۆظ ئىچىگە ئبٌىسۇ ،وىّىي ثۇ ٔەضؼىٍەضزىٓ
ثىطەضؼىٕي رەوەثجۇضٌۇق ٍۈظىؽىسىٓ ئۇظۇْ لىٍىپ وىَؽە ،اٌٍە لىَبِەد وۈٔي ئۇٔىڭؽب لبضىّبٍسۇ.
(ٔەؼبئي)5334 :
 - 2448عۇئبي :صىٕٕەجٍىٕىؾحە ئبٌالھٕىڭ ٍبساجمىٕىٕي ئۆصگەسجىؼ ۋە ئبؽۇسىۋېحىؼ
ئىؽالَ زىٕي لۇضئبْ وەضىّسە وۆضؼەرىۀسەن ،ظىٕٕەرٍىٕىفزە ئبٌالھٕىڭ ٍبضارمبْ ـەوٍىٕي
ئۆظگەضرىپ چېىىسىٓ ئبـۇضىۋېزىفٕي ضەد لىٍؽبْ ،لۇضئبْ وەضىُ ثۇٔي ـەٍزبٔؽب ئەگەـىۀٍىه
زەپ وۆضؼەرىەْ ،چۈٔىي ـەٍزبْ ِۇٔساق زېگەْ :ئۇالضٔي چولۇَ ئبٌالھٕىڭ ِەذٍۇلبرىٕي
ئۆظگەضرىۋېزىفىە ثۇٍطىَّەْ [ٔىؽب ؼۈضىؽي  - 119ئبٍەد]

689

www.uyghurmuslim.com www.fb.com/uighurawazi uighurawazi@yahoo.com
 - 2449عۇئبي :گۈي چېىىؼ ،چىؼ ئىٕچىىىٍىحىؼ ۋە ھۆعىٓ جۇصەػ لبجبسٌىمالسٔىڭ
ھۆوۈِي
ثەزۀگە گۈي ۋە ؼۈضەد چېىىؿ ۋە چىفٕي ئىٕچىىىٍىزىؿ ھبضاَ ئىفالضٔىڭ ثىطىسۇض.
ئىجٕي ئبثجبغ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇِب ِۇٔساق زەٍسۇ :چبچ ؼبٌؽۇچي ۋە ؼبٌسۇضؼۇچي،
ٍۈظىسىىي رۈوٍەضٔي رەضگۈچي ۋە رەضزۈضگۈچي ،ثىطەض ئىٍٍەد ثوٌّىؽىّۇ (ھۆؼٓ رۈظەؾ ئۈچۈْ)
ذبي چەوىۈچي ۋە چەوزۈضگۈچي ئبٍبٌؽب ٌۀەد لىٍىٕسى( .ئەثۇ زاۋۇز ،4171 :ثۇذبضى)5937 :
گۈي چېىىؿ ٍ -ۈظ ـ لوٌٕىڭ ئەؼٍىٌ ضەڭگىٕي ؼەد ثىط ٔەلىؿ ۋە وۆن ضەڭ ثىٍەْ ثۇظۇـزۇض.
ثەظى ئەضەثٍەض ثوٌۇپّۇ ئبٍبٌالض گۈي چېىىفزە چەوزىٓ ئېفىپ وەرىەْ ،ئۇالض ثەزىٕىٕىڭ وۆپ
لىؽّىٕي ٔەلىفٍەض ثىٍەْ روٌسۇضؼبْ ،ثەظى ِىٍٍەرٍەضِۇ گۈي چېىىؿ ئبضلىٍىك ذۇزاٌىطىٕىڭ ۋە
زىٕىٌ ـۇئبضٌىطىٕى ڭ ؼۈضەرٍىطىٕي لوٌٍىطىؽب ۋە ِەٍسىٍىطىگە ؼىعزۇضىۋاٌؽبْ.
رېطىٕىڭ رەثىئىٌ ضەڭگىطوٍىٕي ثۇظۇـمبٍ ،ىڭٕىٍەضٔىڭ عىؽّىؽب ؼبٔغىٍؽبٔسا گۈي
چەوزۈضگۈچي ربضرىسىؽبْ ئبظاثٕي عەٍِەٍسىؽبْ ثوٌؽبق ،ھبضاَ ثوٌۇؾ ؼەۋىجي ئۆظٌىىىسىٓ ِەٍسأؽب
چىمىسۇ .گۈي چەوىەْ ثىٍەْ چەوزۈضگۀگە ٌۀ ەد لىٍىٕىفٕىڭ ؼەۋەثىّۇ ـۇزۇض.
ئەِّب چىفٕي ئىٕچىىىٍىزىؿ ۋە لىؽمبضرىفمب وەٌؽەن ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ثۇ ئىفالضٔي
لىٍؽبْ ئبٍبي ثىٍەْ لىٍسۇضؼبْ ئبٍبٌؽب ٌۀەد لىٍؽبْٔ ،بۋازا ثىط ئەض وىفي ثۇ ئىفٕي لىٍؽب ٍبوي
لىٍسۇضؼب ئەٌۋەرزە ٌۀەرىە الٍىك ثوٌىسۇ.
پەٍؽەِجەض ئ ەٌەٍھىؽؽبالَ چىفالضٔي ئىٕچىىىٍەـزۈضۈـٕي ھبضاَ لىٍؽىٕىسەن چىفالضٔىڭ
ئبضىؽىٕي ئبٍطىفٕىّۇ ھبضاَ لىٍؽبْ .ئبٍبٌالضزىٓ چىفٍىطى ثىط ـ ثىطىگە چبپالـمبْ ھبٌسا
چىمىسىؽبٔالضِۇ ثوٌىسۇ ،چىفٍىطى ثىط ـ ثىطىسىٓ ئبٍطىُ ـ ئبٍطىُ ھبٌسا چىمىسىؽبٔالضِۇ ثوٌىسۇ.
چىفٍىطى ثىط ـ ثى طىگە چبپالـمبْ ئبٍبٌالض رېرىّۇ چىطاٍٍىك وۆضۈٔۈؾ ئۈچۈْ چىفٍىطىٕىڭ
ئبضىؽىٕي ئېىەوٍەپ ،چىفٍىطىسىٓ ثىط ـ ثىطىٕي ؼۈٔئىٌ ھبٌسا ئبٍطىّبلچي ثوٌىسۇ ،ثۇ ثوٌؽب
ئەؼٍىسە ثبض ثىط ٔەضؼىٕي وىفىٍەضزىٓ ٍوـۈضۈؾ ۋە ٍبؼىٕىفزب چېىىسىٓ ئبـمبٍٔىك ثوٌۇپ،
ئىؽالِٕىڭ ضوھي ثۇٔي ضەد لىٍىسۇ.
ئەِّب وىفىسە ھەض لېزىُ وىطگەْ ؼوضۇٔسا ثبـمىالضٔىڭ زىممىزىٕي لوظؼبٍسىؽبِْ ،ۀىۋى ٍبوي
ضوھىٌ ئبظاثٍىٕىفىؽب ؼەۋەة ثوٌىسىؽبْ ئوِۇِىٌ لبئىسىسىٓ ربـمىطى ثىط ئەٍىت ثوٌؽب ،ئۇظىٕي
لىَٕىؽبْ ثۇ ئەٍىجٕي ٍولۇرۇؾ ِەلؽىزىسە زاۋاالٔؽب ھېچ گەپ ٍوق ،چۈٔىي ئبٌالھ ثىعٌەضگە
زىٕىّىعزا ثىط ظوضٌۇق لىٍّىؽبْ.
 - 2450عۇئبي :لبؽٕي ئىٕچىىىٍىحىؾٕىڭ ھۆوۈِي
لبـالضٔي ئىٕچىىىٍىزىؿ ۋە رۈظٌەؾ ئۈچۈْ ٍۇٌۇـّۇ ئىؽالَ چەوٍىگەْ ئبضرۇلچە ٍبؼىٕىفزۇض.
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ لبؾ رەضگۀٍەضگە ۋە رەضزۈضگۀٍەضگە ٌۀەد لىٍؽبْ .لبچبٔىي ثۇ
ئىٕچىىىٍىزى ؿ ئىفي وبپىطالضٔىڭ ٍبوي ثۇظۇق ئبٍبٌالضٔىڭ ثەٌگىؽي ثوٌؽب ،ثۇ ئىفٕىڭ ھبضاٍِىمي
رېرىّۇ رەوىزٍىٕىسۇ.
 - 2451عۇئبي :چبچ ئۇالؽٕىڭ ھۆوۈِي
چېچىٕي ھەلىمىٌ ٍبوي ؼۈٔئىٌ چبچ ثىٍەْ ئۇالؾ ۋە وەٍّە چبچ وېَىؿ ئبٍبٌالض ظىٕٕىزىسە
چەوٍۀگەْ ئىفسۇض .چۈٔىي ئىّبَ ثۇذبضى ۋە ثبـم ىالض ھەظضىزي ئبئىفە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب ،ئەؼّب،
ئىجٕي ِەؼئۇز ،ئىجٕي ئۆِەض ۋە ئەثۇ ھۇضەٍطە لبربضٌىك ثىطٔەچچە ؼبھبثىسىٓ ضىۋاٍەد لىٍؽبْ
ھەزىؽزە :پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ثبـمب ثىط چبچٕي ئۆظىٕىڭ چېچىؽب ئۇٌىؽبْ ئبٍبٌؽب ۋە ئۇالرمبْ
ئبٍبٌؽب ٌۀەد لىٍؽبْ .ئەضٌەضٔىڭّ ۇ چبچ ئۇٌىزىفي ٍبوي ؼبرىطاـربٔىسەن عبٍالضزا ثۇٔساق
ذىعِەرٍەضٔي لىٍىفي ئەٌجەرزە ھبضاِسۇض.
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ثۇ رۈضٌۈن ھىٍە ۋە ئۆظگەضرىفٍەضگە لبضـي وەؼىىٓ پوظىزؽىَە
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ثىٍسۈضگەْ ،ھەرزبوي ٍېڭي روٍي ثوٌىسىؽبْ ثىط لىع ثوٌؽىّۇ ،وېؽەٌٍىه ؼەۋەثىسىٓ چىچي
رۆوۈٌگە ْ ثىط ئبٍبي ثوٌؽىّۇ ،ثبـمب ثىط ربي چبچ ئۇالـٕي عبئىع وۆضِىگەْ.
ئەؼّب ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب ِۇٔساق زەٍسۇ :ثىط ئبٍبي پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەِسىٓ ِەؼىٍە ؼوضاپ :ئي ضەؼۇٌۇٌالھ! ِېٕىڭ لىعىّؽب لىعىً چىمىپ لبٌؽبْ ثوٌۇپ،
چبچٍىطى چۈـۈپ وەرزيِ .ەْ ئۇٔي ٍبرٍ ىك لىٍؽبٔىسىُ( .ئۇٔي ئېطىگە لوـۇپ ثېطىؿ ئۈچۈْ)
ئۇٔىڭؽب چبچ ؼېٍىپ (ٍبؼبپ) لوٍؽبَ ثوالِسۇ؟ زېسى .پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ:
اٌٍە چبچ ؼبٌؽۇچي ۋە چبچ ؼبٌسۇضؼۇچي ئبٍبٌؽب ٌۀەد لىٍىسۇ ،زېسى( .ثۇذبضى)5215 ،5941 :
ھەزىؽٍەض وۆضؼەرىىٕي ؼۈٔئىٌ ٍبوي رەثىئى ٌ ثوٌىفىسىٓ لەرئىَٕەظەض چبچٕي چبچمب ئۇالـمب
ثوٌّبٍسىؽبٍٔىمىسۇض ،چۈٔىي ثۇ ئبٌساِچىٍىك ۋە گوٌالؾ ثوٌىسۇ .ئەِّب چبچمب چبچزىٓ ثبـمب ٍىپ،
ٌېٕزب ۋە ٍبوي الرب ـ پۇرىسەن ثىط ٔەضؼىٕي ئۇالؾ ثوٌؽب ،چەوٍىّە زائىطىؽىگە وىطِەٍسۇ.
 - 2452عۇئبي :چبچ ثوٍبػ
چبچ ۋە ؼبلبٌٕىڭ ئبق ٍەضٌىطىٕي ثوٍبـّۇ ظىٕٕەرٍىٕىؿ زائىطىؽىگە وىطىسۇٍ ،ەھۇزىَالض ۋە
ذطىؽزىئبٔالض ثوٌۇپّۇ ضاھىجالض چىطاٍٍىك ٍبؼىٕىفٕىڭ ئىجبزەد لىٍىفمب ظىَىٕي ثبض زەپ ئوٍالپ،
ئبق چبچٕي ثوٍبپ ئۆظگەضرّەٍزيٌ ،ېىىٓ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ئىؿ ـ
ھەضىىىزي ۋە وۆضىٕى فىسە ئۆظگىچە ِۇؼزەلىً ثىط ذبضاوزېطگە ئىگە ثوٌىفي ئۈچۈْ ،وبپىطالضٔي
زوضاـٕي ۋە ئۇالضٔىڭ ٍوٌىؽب ئەگىفىپ ِېڭىفٕي چەوٍىگەْ.
پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەٍْ :ەھۇزىٌ ۋە ذطىؽزىئبٔالض
چبچٍىطىٕي ثوٍىّبٍسۇ .ؼىٍەض ئۇالضؼب ظىذ ئىؿ لىٍىڭالض( .ثۇذبضى)3462 :
ؼبھبثىٍەض ھبٍبرىسىٓ ثۇ ثۇٍطۇلٕىڭ پەضظ ئەِەؼٍىىي ،ثەٌىي ثوٍىؽب ٍبذفي ئىىۀٍىي
ِەٌۇِسۇض ،چۈٔىي ؼبھبثىٍەضزىٓ ھەظضىزي ئەثۇ ثەوىط ۋە ئۆِەض ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇَ لبربضٌىك ثىط
گوضۇپ ؼبھبثە ثوٍىؽبْ .ھەظضىزي ئەٌي ،ئۇثەً ئىجٕي وەئت ۋە ئۀەغ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇَ لبربضٌىك
ثىط لىؽّي ثوٍىّبً لوٍۇپ لوٍؽبٌْ .ېىىٓ ئبق چبچ ،ئبق ؼبلبٌٕي ثوٍبؾ لبٍؽي ضەڭ ثىٍەْ ثوٌىسۇ؟
لبضا ضەڭگە ئوذفىؽبْ ضەڭٍەض ثىٍۀّۇٍ ،بوي لبضا ضەڭسە ثوٍىؽب ثوٌّبِسۇ؟ زەؼٍەپىىٍەضٔىڭ
ثەظىٍىطى لبضا ثوٍبـمب ضۇذؽەد لىٍؽبِْ .ەؼٍەْ :ؼبھبثىٍەضزىٓ ھەظضىزي ؼەئىس ئى جٕي ئەثي
ۋەلمبغ ،ھەظضىزي ئولجە ئىجٕي ئبِىط ،ھەظضىزي ھەؼەْ ،ھەظضىزي ھۈؼەٍىٓ ،ھەظضىزي عەضىط
ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇَ ۋە ثبـمىالض.
عىھبزرىٓ ثبـمب چبؼالضزا لبضا ثوٍبـمب ضۇذؽەد لىٍّىؽبْ ئبٌىّالضِۇ ثبض ،ئۇالض ِۇؼۇٌّبْ
ئەؼىەضٌەض ٍبؾ ھبٌەرزە وۆضۈٔگىٕىسە زۈـّۀٕي لوضلۇرى سۇ ،ـۇڭب عىھبز ۋالزىسىال ئۇالضؼب ثۇ
ضۇذؽەد ثېطىٍگەْ زەپ لبضىؽبْ.
پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :ئبق چبچٕي ثوٍبٍسىؽبْ ئەڭ
ٍبذفي ٔەضؼە ذېٕە ثىٍەْ وەرەِسۇض( .رىطِىعى)1753 :
 - 2453عۇئبي :عبلبي لوٍۇؽٕىڭ ھىىّىحي
ثىط ضىۋاٍەرزە ِۇٔساق زېَىٍى سۇِ :ۇـطىىالضؼب ظىذ ئىؿ لىٍىڭالض ! ؼبلبٌٕي روٌۇق
لوٍۇۋى زىڭالض ،ثۇضۇرٕي لىطلىپ رۇضۇڭالض .ئىجٕي ئۆِەض ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇِب ئۆِطە ٍبوي ھەط لىٍؽب،
ؼبلىٍىٕي رۇربِالپ ثېمىپ ،ثىط رۇربِسىٓ ئبضرۇلىٕي ئېٍىۋېزەرزي( .ثۇذبضى)5892 :
ھەزىػ ثۇ ثۇٍطۇلٕىڭ ؼەۋەثىٕي وۆضؼەرىەْ ،ئۇ ثوٌؽب ِۇـطىىالضؼب ذىالپٍىك لىٍىفزۇض .ثۇ
ِۇـطىىالضزىٓ ِەلؽەد  -ئورمب چولىٕىسىؽبْ ئبرەـپەضەؼٍەضزۇض ،ئۇالضٔىڭ ثەظىٍىطى ؼبلبٌٍىطىٕي
لىؽمبضرؽب ،ثەظىٍىطى ؼبلىٍىٕي چۈـۈضىۋېزەرزي ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ِۇؼۇٌّبٔالضٔي ئىؿ -
ھەضىىەرزە ،ـەوىً ۋە ِەظِۇٔسا ئبالھىس ە ۋە ِۇؼزەلىً ذبضاوزېطٌىه لىٍىپ رەضثىَىٍەؾ ئۈچۈْ
ئۇالضؼب ذىالپٍىك لىٍىفمب ثۇٍطىؽبْ .ثۇٔىڭ ئۈؼزىگە ؼبلبٌٕي چۈـۈضىۋېزىفزەٍ ،بضىزىٍؽبْ
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رەثىئەرزىٓ چىمىۋېٍىؿ ۋە ئبٍبٌالضؼب ئوذفبپ لېٍىؿ ِۀىؽي ثبض ،چۈٔىي ؼبلبي ئەضٌىىٕىڭ ثىط
ئبالِىزي.
 - 2454عۇئبي :عبلبي لوٍۇػ ۋە چۈؽۈسۋىحىؾٕىڭ ھۆوۈِي
ؼبلبٌٕي لوٍىۋېزىؿ زېگۀٍىىزىٓ ئۇٔىڭسىٓ ھېچٕەضؼە وەؼّەؼٍىه ِەلؽەد لىٍىّٕبٍسۇ،
چۈٔىي ثۇٔساق ئەھۋاٌسا ؼبلبي ،وىفىٕي ثىئبضاَ لىٍىسىؽبْ زەضىغىسە ئۇظىطاپ وېزىسۇ.
وۆپٍىگەْ ـىمھي ئبٌىٍّىطى پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ؼبلبٌٕي لوٍىۋېزىفىە ثۇٍطىؽبٍٔىمىؽب
ئبؼبؼٍىٕىپ ،ؼبلبٌٕي چۈـۈضىۋېزىفٕي ھبضاَ زەپ لبضاٍسۇ .چۈٔىي ثۇٍطۇق زېگەْ ۋاعىجٍىمٕي
ثىٍسۈضىسۇ ،ذۇؼۇؼەْ ؼبلبي لۈٍىۋېزىفٕىڭ ؼەۋەثي وبپىطالضؼب ذىالپٍىك لىٍىؿ زەپ
وۆضؼىزىٍگەْ .زېّەن :ئۇالضؼب ذىالپٍىك لىٍىؿ ۋاعىت ثوٌىسۇ.
زەؼٍەپىىٍەضٔىڭ ھېچجىطى ثۇ پەضظٔ ي رەضن لىٍّىؽبْ .ھەلىمەرزە ؼبلبي لوٍۇؾٍ ،بٌؽۇظال
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھؽؽبالِٕىڭ ئىؿ ـ ھەضىىىزي ثىٍەْ ئەِەغ ،ئەٍٕي ۋالىززب وبپىطالضؼب ذىالپٍىك
لىٍىؿ ٍۈظىسىٓ لىٍؽبْ ئېٕىك ثوٍطۈلي ثىٍەْ ئىؽپبرالٔؽبٔسۇض.
ـۇٔساق لىٍىپ ؼبلبٌٕي چۈـۈضىۋېزىفٕىڭ ھۆوّىسە ئۈچ ذىً وۆظ لبضاؾ ِەٍسأؽب چىممبْ
ثوٌىسۇ:
 - 1ھبضاَ .ثۇ ئىّبَ ئىجٕي رەٍّىَە لبربضٌىك ئبٌىّالضٔىڭ لبضىفي.
ِ - 2ەوطۇھ ..ثۇ ـەرھۇٌجبضىسا لبظى ئەٍَبظزىٓ ٔەلىً لىٍىٕؽبْ لبضاـزۇض .ثۇ ھەلزە ثبـمب
ثىطؼىٕىڭ ثۇ ذىً لبضاـزب ئىىۀٍىىي ِەٌۇَ ئەِەغ.
ِ – 3ۇثبھ  .ثۇ ،ئەؼىطىّىعزىىي ثەظى ئبٌىٍّىطىّىعٔىڭ لبضىفي .ثەٌىي ثۇالضٔىڭ
ئىىىىٕچىؽي ٍۀي ِەوطۇھ زەپ لبضاؾ ھەلىمەرىە ئەڭ ٍېمىٓ ثوٌىفي ِۇِىىٓ ،چۈٔىي ثۇ
ٍەضزىىي ثۇٍطۇلزب وبپىطالضؼب ذىالپٍىك لىٍىؿ ؼەۋەة لىٍىپ وۆضؼىزىٍگەْ ثوٌؽىّۇ ،ثۇ وەؼىىٓ
ھبٌسا پەضظ زېگۀٍىه ئەِەغ .ثۇٔىڭ ئەڭ ٍېمىٓ ِىؽبٌي ٍەھۇزىٌ ۋە ذطىؽزىئبٔالضؼب ذىالپٍىك
لىٍىؿ عەھەرزىٓ چبچٕي ثوٍبؾ ثۇٍطۇلىسۇض ،ثەظى ؼبھبثىٍەض چبچٍىطٔي ثوٍىّىؽبچمب ثۇ ثۇٍطۇق
ِۇؼزەھەثٍىىٕي ثىٍسۈضىسۇ .روؼطا ،زەؼٍەپىىٍەضٔىڭ ھېچجىطىٕىڭ ؼبلىٍىٕي چۈـۈضگۀٍىىىٕي
ئبڭٍىّىسۇق ،ثەٌىي ثۇ ئۇالضٔىڭ ئبزىزي ثوٌؽبچمب ،ؼبلبٌٕي چۈـۈضىۋېزىفىە ھبعىزي ثوٌّىؽبْ
ثوٌىفي ِۇِىىٓ.
 - 2455عۇئبي :ئۆً ئبٌالھٕىڭ ٔىئّىحي
ئۆً  -ئىٕؽبٔالضٔىڭ عەِئىَەد چەوٍىّىٍىطىسىٓ ٍىطاق ثوٌۇپ ،ئەضوىٍٕىه ھېػ لىٍىسىؽبْ
عبٍىسۇض ،ئۇٔىڭسا عىؽّي ئبضاَ ئبٌىسۇ ،وۆڭٍي ذبرىطعەَ ثوٌىسۇ ،ـۇڭب ئبٌالھ ربئبال ٔېّىزىٕي
وۆضؼىزىپ ِۇٔساق زېگەْ :ئبٌالھ ؼىٍەضگە ئۆٍۈڭالضٔي رۇضاٌؽۇ عبً لىٍىپ ثەضزى [ٔەھً
ؼۈضىؽي -7ئبٍەد]
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئۆٍٕىڭ وەڭ ـ ئبظازىٍىىىٕي ٍبذفي وۆضەرزي ،ھەِسە ئۇٔي زۇَٔبۋى
ؼبئبزەرٕىڭ ثىط ِبززىؽي زەپ لبضاٍززي .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ٍۀە پبوىعٌىك زىٕي ثوٌؽبْ
ئؽالِٕىڭ ثىط ثەٌگىؽي ثوٌۇؾ ئۈچۈْ ،ھەِسە ِۇؼۇٌّبْ وىفىٕي ثبـمب زىٓ ِۀؽۇپٍىطىسىٓ
ئبالھىسە ئبٍطىپ رۈضىسىؽبْ ثىط ئبالِەد ثوٌۇؾ ئۈچۈْ ئۆٍٍەضٔي پبوىع رۇرۇـمب رەـۋىك لىالرزي.
 - 2456عۇئبي :ئىغشاپ ۋە ثۇجپەسەعٍىه ئبالِەجٍىشى
ِۇؼۇٌّبٕٔىڭ ضەڭٍىه ،گۈٌٍۈنٔ ،ەلىفٍىه ۋە رۈضٌۈن ظىٕٕەد ثۇٍۇٍِىطى ثىٍەْ ئۆٍىٕي
چىطاٍٍىك ٍبؼىفىسا چەوٍىّە ٍولزۇض .ئبٌالھ ربئبال ِۇٔساق زېگەْ :ئېَزمىٕىي ئبٌالھ ثۀسىٍىطىگە
ٍبضارمبْ ٌىجبغ ظىٕٕەرٍەضٔي ،ـىطىٓ ،پبن ضىعىمالضٔي وىُ ھبضاَ لىٍسى؟ [ئەئطاؾ ؼۈضىؽي – 32
ئبٍەد]
روؼطاِ ،ۇؼۇٌّبٕٔىڭ ئۆٍىسە ،وىَىّى سە ۋە ئۆظىگە رەۋە ثوٌؽبْ ھەض لبٔساق ٍەضزە چىطاٍٍىك
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ٔەضؼىگە ئبِطاق ثوٌۇـىؽب چەوٍىّە ٍولزۇض.
ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ِەؼئۇز ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :پەٍؽەِجەض
ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ :زىٍىسا ظەضضىچىٍىه وىجىط ثبض ئبزەَ عۀٕەرىە وىطِەٍسۇ ،زېس ى،
ثىط وىفي :ئبزەَ چىطاٍٍىك وىَىُ وېچەوٍەضٔي وىَىفٕي ٍبذفي وۆضىسۇ ،ثۇِۇ وىجىطٌىه
ثوالِسۇ؟ زەپ ؼوضىۋىسى ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ :اٌٍە گۈظەٌسۇض ،گۈظەٌٍىىٕي ٍبذفي وۆضىسۇ.
وىجىط زېگەْ ھەلىە ئۇٔىّبؼٍىك ،وىفىٍەضٔي وۆظگە ئىٍّبؼٍىمزۇض ،زېسىِ( .ۇؼٍىُ)91 :
ٌېىىٓ ئى ؽالَ زىٕي ھەض لبٔساق ٔەضؼىسە چەوزىٓ ئبـۇضۋېزىفٕي ٍبِبْ وۆضىسۇ ،پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالَ ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ئۆٍىسە لۇضئبْ چەوٍىگەْ ئىؽطاپ ئبالِەرٍىطىٍ ،بوي رەۋھىس
ئەلىسىؽي پۈرۈْ وۈچي ثىٍەْ لبضـي رۇضؼبْ ثۇرپەضەؼٍىه ئبالِەرٍىطى ثوٌۇپ لېٍىفىؽب ضاظى
ثوٌّىؽبْ.
 - 2457عۇئبي :ئبٌحۇْ ۋە وۈِۈػ لبچىالسٔىڭ ھۆوۈِي
ئىؽالَ زىٕي ِۇؼۇٌّبٕٔىڭ ئۆٍىسە ئبٌزۇْ ـ وۈِۈؾ لبچىالضٔي ۋە ؼبپ ٍىپەوٍەضزىٓ رىىىٍگەْ
ٍورمبْ ـ وۆضپىٍەضٔي ئىفٍىزىفٕي ھبضاَ لىٍؽبْ .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ثۇ ؼىعىمزىٓ ئېفىپ
وەرىۈچىٍەضٔي لبرزىك ئبظاة ثىٍەْ ئبگبھالٔسۇضؼبْ.
پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ ئبٍبٌي ئۇِّۇ ؼەٌەِە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھبزىٓ
ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ :وۈِۈؾ لبچىسا ؼۇ ئىچىەْ ئبزەَ
لوضؼىمىؽب زوظاخ ئورىٕي لبچىٍىؽبْ ثوٌىسۇ ،زېگەْ( .ثۇذبضى)6534 :
لبچىالض ۋە ٍورم بْ ـ وۆضپىٍەض ھەلمىسىىي ثۇ ھبضاٍِىك ھۆوّي ئەض ـ ئبٍبٌالضؼب ئوذفبؾ .ثۇ
ٍەضزىىي چەوٍىّىٕىڭ ھېىّىزي ئۆً ئىچىٕي ٍبِبْ ئىؽطاپ ِبززىٍىطىسىٓ ربظىالـزۇض .ثۇ ھەلزە
ئىّبَ ئىجٕي لۇزاِە ٔېّە زېگەْ ئوثساْ ئېَزمبْ " :ھەزىؽٕىڭ ِۀىؽي ئوِۇَِۈظٌۈن ثوٌؽبٍٔىمي
ئۈچۈْ ثۇٔىڭسا ئەض ـ ئبٍبي ئوذفبؾ ،ھەِسە ثۇٔىڭ ؼەۋەثي ئىؽطاپ ،وىجىط ۋە پېمىطٌەضٔىڭ
وۆڭٍىٕي ظىسىٍەـزۇضىسۈ  ،ثۇ ئەض ـ ئبٍبي ھەض ئىىىي عىٕؽٕي ئۆظ ئىچىگە ئبٌىسۇ .ثۇٔساق ٔەضؼىٍەض
ثىٍەْ ظىٕٕەرٍىٕىؿ ئبٍبٌالضٔىڭ ئەضٌىطىگە ظىٕٕەرٍىٕىفىە ئېھزىَبعي ثوٌؽبٍٔىمي ئۈچۈٔال ئبٍبٌالضؼب
ھبال ي لىٍىٕؽبْ ،ـۇڭب ثۇٔساق ٔەضؼىٍەضٔىڭ ھبالٌٍىمي ئبٍبٌالٔىڭ ظىٕٕەرٍىٕىفىگىال ذبغ ثوٌىسۇ.
ئبٌزۇٕٔي ئەضٌەضگە ھبضاَ لىٍىفٕىڭ ھېىّىزىسە وۆضؼەرىىٕىّىعزەن ،ثۇ ٍەضزە ِەؼىٍىٕىڭ
ئىمزىؽبزىٌ رەضىپي رېرىّۇ ئېٕىك وۆظگە چېٍىمىسۇ ،چۈٔىي ئبٌزۇْ ـ وۈِۈؾ وىفىٍەض ئبضىؽىسا
لوال ٍٍىمچە لوٌسىٓ لوٌؽب ئۆرىسىؽبْ ،ھەِسە ھەض رۈضٌۈن ِبٌالضٔىڭ لىّّىزىٕي ئۆٌچەٍسىؽبْ پۇي
ئۆٌچىّىسۇض .ئبٌالھ ربئبال ئۇٔي روپالپ ؼبلالؾ ٍبوي لبچىسەن ٔەضؼىٍەضگە ئىفٍىزىؿ ئۈچۈْ
ئەِەغ ،ئۆظئبضا ئبٌّبـزۇضۇؾ ئۈچۈْ ثىط ٔېّەد لىٍىپ ثەضگەْ ،ئىفٍىزىؿ ٍوٌٍىطىٕىّۇ
وۆضؼەرىەْ.
 - 2458عۇئبي :ئىغالَ ھەٍىەٌٍەسٔي ھبساَ لىٍغبْ
ئىؽالَِ ،ۇؼۇٌّبٕٔىڭ ئۆٍىسە ھەٍىەٌٍەضٔىڭ ثوٌىفىٕي ھبضاَ لىٍؽبْ ۋە ثۇالضٔىڭ ئۆٍسە
ثوٌىفىٕي ئبٌالھٕىڭ ضەھّىزي ۋە ضىعاؼىٕىڭ ئبالِىزي ثوٌؽبْ پەضىفزىٍەضٔىڭ ٔەپطەرٍىٕىفىگە ۋە
ئۆٍگە وىطِەؼٍىىىگە ؼەۋەة لىٍىپ وۆضؼەرىەْ .ثۇ ٍەضزە ھەٍىەٌٍەضزىٓ ِەلؽەد :گەۋزىٍىه
ئۇٌۇؼٍىٕىسىؽبْ ۋە ھۆضِەد لىٍىٕىسىؽبْ ھەٍىەٌٍەضزۇض.
ئىجٕي ئبثجبغ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇِب ِۇٔساق زەٍسۇ :پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ
وەئجىگە وىطىپ ،ئىجطاھىُ ئەٌەٍھىؽؽبالَ ثىٍەْ ھەظضىزي ِەضٍەِٕىڭ ضەؼىٍّىطىٕي وۆضزى ۋە:
ئۇالض ،پەضىفزىٍەضٔىڭ ضەؼىُ ثبض ئۆٍگە وىطِەٍسىؽبٍٔىمىٕي ئوثساْ ثىٍىسۇ .ـۇٔساق رۇضۇپ،
ئىجطاھىُ ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ پبي ئولي رۇرۇپ رۇضؼبْ ضەؼىّىٕي ؼىعىپ لوٍۇپزۇ .ئىجطاھىُ
ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ پبي ئولٍىطى ثىٍەْ ٔېّە ئىفي ثوٌؽۇْ؟ زېسى( .ثۇذبضى)3351 :
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ئىؽالَ ٍۀە ،وبپىطالضؼب ؼېزىؿ ئۈچۈْ ثوٌؽىّۇ ِۇؼۇٌّبْ وىفىٕىڭ ھەٍىەٌزبضاـٍىك
لىٍىفىٕي ھبضاَ لىٍؽبْ.
ثىط ضىۋاٍەرزە ِۇٔساق زېَىٍىسۇِ :ەْ پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ :اٌٍە
ضەؼىُ ؼىعؼۇچىٕي ” :ؼىعؼبْ ضەؼىّىڭگە عبْ وىطگۈظۈپ ثبلە!“ زەپ ئبظاثالٍسۇ ،ئۇ ئبزەَ
ثوٌؽب ،ئۇٔىڭؽب ھەضگىعِۇ عبْ وىطگۈظەٌّەٍسۇ زېگۀٍىىىٕي ئبڭٍىؽبٔىسىُ ،زېسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ،
ئۇ ئبزەَ لبرزىك رىزىطەپٍ ،ۈظى ؼبپؽېطىك ثوٌۇپ وەرزي .ئىجٕي ئبثجبغ ئۇٔىڭؽب :ۋاً ؼېٕىڭ
ھبٌىڭؽب! ئەگەض ؼەْ ضەؼىُ ؼىعِىؽبَ ثوٌّبٍززي زەپ رۇضىۋاٌؽبڭ ،ئبۋۇ زەي زەضەذٍەضٔي ۋە
عبٔؽىع ھ ەضلبٔساق ٔەضؼىٕي ؼىعؼىٓ! زېسى( .ثۇذبضى)2225 :
 - 2459عۇئبي :ھەٍىەٌٍەسٔىڭ ھبساَ لىٍىٕىؾىٕىڭ عەۋەثي
ثىطىٕچىسىٓ :رەۋھىس ئەلىسىؽىٕي ھىّبٍە لىٍىؿ .ضەؼىُ ـ ثۇرالضٔي ئۆظ لوٌٍىطى ثىٍەْ ٍبؼبپ
ئۇٌۇؼالپ ،ئبٌسىسا لوضلۇپ رۈضىسىؽبْ ثۇرپەضەؼٍەضگە ئوذفبپ لبٌّبؼٍىك.
ئىىىىٕ چىسىٓ :رەۋھىس ئەلىسىؽىٕي ثۇرپەضەؼٍىىىە ئبئىذ گۇِبٍٔىك ھەضلبٔساق ٔەضؼىسىٓ
ھىّبٍە لىٍىؿ ھەلمىسە ئىؽالِٕىڭ ؼەظگۈضٌىىي چېىىگە ٍەرىەْ ،ئىؽالِٕىڭ ثۇٔساق ؼەظگۈضٌۈن
ۋە ئېھزىَبرچبٍٔىك وۆضؼىزىفي ٔبھبٍىزي روؼطا ،چۈٔىي ـۇٔساق ثىط ظاِبٔالض ئۆرۈپزىىۀىي :ثەظى
ِىٍٍەرٍەض ؼبٌىھ وىفىٍىطىٕىڭ ۋە ئۆٌۈوٍىطىٕىڭ ؼۈضەرٍىطٔي ذبرىطٌەؾ ئۈچۈْ ٍبؼبرمبْ،
ظاِبٕٔىڭ ئۆرىفي ثىٍەْ ئۇالضٔي ئبؼزب ـ ئبؼزب ِۇلەززەؼٍەـزۈضۈـىە ثبـٍىؽبْ ،وېَىٕىي ۋالىزالضزا
ثۇ ؼۈضەرٍەض ۋوز ،ؼۇۋاٍ ،ەؼۇغٍ ،ەئۇق ۋە ٔەؼىط ثۇرٍىطىسەن ثەضىىەد رەٌەپ لىٍىٕىسىؽبْ ۋە
لوضلۈٌىسى ؽبْ ثىط ِەضرىجىگە چىمىطىٍىپ ،ئۇٔىڭؽب ئىالھ ئوضٔىسا ئىجبزەد لىٍىٕؽبْ.
ئۈچىٕچىسىـٓ :ثۇ ھبضاَ لىٍىٕىفٕىڭ ھېىّەرٍىطىسىٓ ٍۀە ثىطى ھەٍىەٌٕي ٍبؼىؽۇچىؽب
ِۇٔبؼىۋەرٍىه ثوٌۇپ ،ھەٍىەٌٕي ٍبؼىؽبْ ھەٍىەٌزبضاؾ ٍبوي ضەؼؽبَ ثىط ٔەضؼە ؼىعؼبٔسا ٍبوي
ثىط ھەٍىەي ئوٍؽبٔسا ذۇزز ى ثىط ٔەضؼىٕي ٍولزىٓ ثبض لىٍؽبٔسەن ٍبوي روپىسىٓ عبٍٔىك ثىط
ِەذٍۇق پەٍسا لىٍؽبٔسەن ِەؼطۇضٌىٕىسۇ.
رۆرىٕچىسىـٓ :ضەؼىُ ۋە ھەٍىەي ٍبؼبـٕي وەؼىپ لىٍىۋاٌؽبٔالض ھەززىٍىطىٕي ثىٍىپ ِەٌۇَ
چەوٍىّىسە رۇضِبٍسۇِ .ەؼىٍەْ :ئۇالض ئبٍبٌالضٔي لېپَبٌىڭبچ ٍبوي ٍېطىُ ٍبٌىڭبچ ـەوىٍسە
رەؼۋىطٌەٍسۇ ،ھەِسە ِۇؼۇٌّبٕٔىڭ لوثۇي لىٍىفي عبئىع ثوٌّىؽبْ وطېؽذ ۋە ثۇرزەن
ثۇرپەضەؼٍىىٕىڭ ۋە ثبـمب زىٕالضٔىڭ ؼىّۋوٌٍىطىٕي ٍبؼىفىسۇ ۋە رەؼۋىطٌىفىسۇ.
ثەـىٕچىسىٓ :ثۇضۇٔسىٓ ربضرىپ رب ھبظىطؼب لەزەض ھەٍىەٌٍەض ضاھەد ــ پبضاؼەد ۋە ھەـەِەد
ئىگىٍىطىٕىڭ ئبالِەرٍ ىطىسىٓ ثىطى ثوٌۇپ وەٌّەوزە ،ئۇالض لەؼىطٌىطىٕي ھەٍىەي ضەؼىٍّەض ثىٍەْ
ظىٕٕەرٍەٍسۇ ،ھەِسە ئۇالضٔي ھەض رۈضٌۈن ِەزۀٍەضزىٓ ٍبؼىزىسۇ ،ئۇٔسالزب ئبٌزۇْ ،وۈِۈؾ ۋە ٍىپەن
وېَىؿ لبربضٌىك ھەض رۈضٌۈن ئىؽطاپٕي ھبضاَ لىٍؽبْ ثىط زىٕٕىڭ ثىط ِۇؼۇٌّبٕٔىڭ ئۆٍىسە
ھەٍىەٌٍەضٔىڭ ث وٌىفىٕي ھبضاَ لىٍىفي ئبٔچە ئەعەثٍىٕەضٌىه ئىؿ ئەِەغ.
 - 2460عۇئبي :ئۇٌۇغالسٔي خبجىشىٍەؽحە ئىغالِٕىڭ جۇجمبْ ٍوٌي
ئىؽالَ زىٕي ِەضرىۋىؽي ٔەلەزەض ٍۇلىطى ثوٌىفىسىٓ لەرئىَٕەظەض ئۆٌۈن ٍبوي رىطىه
ـەذؽٍەضٔي ئۇٌۇؼالـزب ئبـۇضىۋېزىفٕي ٍبِبْ وۆضىسۇ.
ئىجٕي ئبثجبغ ضەظىَ ەٌالھۇ ئۀھۇِبزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،ئۆِەض ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ
ِۇٔجەضزە رۇضۇپِ :ەْ پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭٔ :بؼبضاالض ِەضٍەَ ئوؼٍي
ئىَؽبٔي ِبذزبپ ئۇچۇضۇۋەرىۀسەن( ،ؼىٍەضِۇ) ِېٕي چەوزىٓ ئبضرۇق ِبذزبپ
ئۇچۇضۇۋەرّەڭالضِ .ەْ اٌٍۀىڭ ثۀسىؽي ثوٌى ّەِْ ،ېٕي اٌٍۀىڭ ثۀسىؽي ۋە ئەٌچىؽي زەڭالض!
زېگۀٍىىىٕي ئبڭٍىؽبٔىسىُ ،زېگەْ( .ثۇذبضى)3445 :
ِۆئّىٕ ٍەض ئبضظۇ لىٍىسىؽبْ ۋە رەـٕب ثوٌىسىؽبْ ھەلىمىٌ ٍبـبَ ثوٌؽبٍ ،وـۇضۇْ ـ ئبـىبضىٕي
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ثىٍىسىؽبْ ،ئۇٔزۇپ لبٌّبٍسىؽبْ ئۇٌۇغ ئبٌالھ ھوظۇضىسىىي ِەڭگۈٌۈن ٍبـبِسۇض .وىفىٍەضگە ٔبِەٌۇَ
ثىط ئەؼىەض ثوٌؽىّۇ ،ئبٌالھٕىڭ ٔەظىطىسە ِەڭگۈ ٍبـبؾ زەپزىطىگە رىعىّالٔؽبْ ٔۇضؼۇْ ئۇٌۇغ
ظارالض ثبض .چۈٔىي ئبٌالھ ربئبال ثبض ۋالزىسا رۈٔۈٌّبٍسىؽبٍْ ،وق ۋالزىسا ئىعٌۀّەٍسىؽبْ ،رەلۋازاض
وىفىٍەضٔي ٍبذفي وۆضىسۇ.
ٔبۋازا وىفىٍەضٔىڭّۇ لەٌجٍىطىسە ِەڭگۈ ٍبـبؾ وېطەن زېَىٍىسىؽبْ ثوٌؽب ،ثۇ ذبرىطىٍەؾ ئۇٌۇغ
وىفىٍەضٔىڭ ھەٍىەٌٍىطىٕي رىىٍەؾ ئبضلىٍىك ثوٌۇـي روؼطا ئەِەغ .ئىؽالَ لوثۇي لىٍىسىؽبْ
ذبرىطىٍەـٕىڭ ثىطزىٕجىط ٍوٌي :ئۇالضٔىڭ لەٌىجٍەضزە ،ئوً ـ پىىىطٌەضزە ِەڭگۈ ٍبـىفي ۋە لىٍؽبْ
ذىعِەرٍىطىگە ئبذىطەرزە ئۆظٌىطىگە روؼطا گۇۋاھ ثوٌىسىؽبْ ثىط ـەوىٍسە لبٌسۇضؼبْ ٍبذفي ئىعالض
ؼەۋەثىسىٓ ئېؽىعالضزا ِەڭگۈ ٍبذفي زەپ ذبرىطىٍىٕىفسۇض.
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ذەٌىپىٍىطى ۋە رؤۇٌؽبْ ئىؽالَ
ضەھجەضٌىطىٕىڭ ھېچجىطى ٍب ثوٍبٌؽبْ ضەؼىٍّەض ثىٍەْ ٍب ئوٍبٌؽبْ ربؾ ھەٍىەٌٍەض ثىٍەْ
ِەڭگۈٌەـزۈضۈٌگەْ ئەِەغ .ئۇالضٔىڭ ِەڭگۈٌىفىفي :زەؼٍەپىىٍەضزىٓ وېَىٕىىٍەض،
ئەعسازالضزىٓ ئەۋالزالض ئۈگۀگەِْ ،ىٍٍەرٕىڭ ئېڭىؽب ؼىڭگەْ ،ئوٌزۇضۇؾ ؼوضۇٍٔىطىسا زەؼزبْ
ثوٌؽبْ ،زىٍالضؼب ئوٍىۋېزىٍگەْ ۋە ئېؽىعزىٓ ـ ئېؽىعؼب ئۆرىەْ گۈظەي ئىؿ ـ ھەضىىەر ٍىطى ۋە
پەظىٍەرٍىطى ثىٍەْ ثوٌؽبْ ،ضەؼىُ ھەٍىەٌٍىطى ثىٍەْ ثوٌّىؽبْ.
 - 2461عۇئبي :ثبٌىالس ئوٍۇٔچۇلٍىشىغب سۇخغەت
ئەگەض ئۇٌۇؼالؾ ۋە ئىؽطاپ لىٍىؿ ٔىَىزي ثوٌّىؽبْ ۋە ٍۇلىطىسىىي چەوٍۀگەْ ٔەضؼىٍەضزىٓ
ثىطؼىٕي وەٌزۈضۈپ چىمبضِبٍسىؽبْ ثىط ذىً ھەٍىەي ثوٌؽب ئىؽالَ ثۇٔىڭؽب وەڭچىٍىه لىٍىسۇ.
ِەؼىٍەْ :وىچىه ثبٌىالض ئۈچۈْ ثوۋاق ۋە ثبـمب ھبٍۋأبرالض ـەوٍىسە ٍبؼبٌؽبْ ئوٍۇٔچۈلالض ثبض .ثۇ
رۈضزىىي ؼۈضەد ـ لوضچبلالض وىچىه ثبٌىالضٔىڭ لوٌىسا ئوٍٕىٍىؿ ئبضلىٍىك ئۇٌۇؼالّٔبٍسىؽبْ ثىط
ٔەضؼە ثوٌىسۇ.
ئبئىفە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھبزىٓ ِۇٔساق ضىۋ اٍەد لىٍىٕىسۇِ :ەْ (وىچىىىّسە) پەٍؽەِجەض
ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ ٍېٕىسا لوضچبلالضٔي ئوٍٕبٍززىُِ ،ەْ ثىٍەْ ثىٍٍە ئوٍٕبٍسىؽبْ
ثىط ٔەچچە زوؼزۇِّۇ ثبض ئىسى .ئۇالض پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕي وۆضؼىال ،ربضرىٕىپ پەضزىٕىڭ
ئبضلىؽىؽب ئۆرۈپ ٍوـۇضۇٔىۋاالرزي .پەٍؽ ەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئۇالضٔي ِېٕىڭ ٍېٕىّؽب ئېٍىپ
چىمىپ لوٍبرزي .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ،ئوٍۇٔىّىعٔي زاۋاِالـزۇضارزۇق( .ثۇذبضى)6131 :
ئىّبَ ـەۋوبٔي ِۇٔساق زەٍسۇ" :ثۇ ھەزىؽزە وىچىه ثبٌىالضٔىڭ ھەٍىەي ۋە لوضچبلالضٔي
ئوٍٕىؽىٍي لوٍۇـٕىڭ عبئىع ئىىۀٍىىىگە زەٌىً ثبض" .ئىّبَ ِ بٌىىزىٓ :ئبرىالضٔىڭ وىچىه ثبٌىٍىطىؽب
لوضچبق ئوٍۇٔچۇلالضٔي ئېٍىپ ثېطىفىٕي ِەوطۇھ زەپ لبضاٍسىؽبٍٔىمي ضىۋاٍەد لىٍىٕؽبْ .لبظى
ئەٍَبظ ِۇٔساق زېگەْ" :وىچىه لىعالضٔىڭ لوضچبق ئوٍٕىفىؽب ضۇذؽەد لىٍىٕؽبٔسۇض".
ربرٍىك ٍېّەوٍىىٍەضزىٓ ٍبؼىٍىپ ھېَذ ـ ئبٍەٍِەضزەن وۈٍٔەضزە ؼېزىٍىسىؽبْ ۋە ٍېَىٍىسىؽبْ
ھەٍىەٌٍەضِۇ وىچىه ثبٌىالضٔىڭ ئوٍۇٔچۇلٍىطىؽب ئوذفبؾ.
 - 2462عۇئبئ :ەلىؾٍۀگەْ ۋە عىضىٍغبْ گەۋدىغىض سەعىٍّەسٔىڭ ھۆوۈِي
وىفىٍەض ئبضىؽىسا (ھەٍىەي) زەپ ئبربٌؽبْ گەۋزىٍىه ضەؼىٍّەضٔىڭ ئىؽالِسىىي ئوضٔي ثىع
ٍۇلىطىسا ثبٍبْ لىٍؽبٔسەن ثوٌىس ۇٌ .ېىىٓ لەؼەظ ،وىَىُ ـ وېچەن ،پەضزە ،ربَ ،گىٍەَ ،وىگىع ،پۇي ۋە
ـۇٔىڭؽب ئوذفبؾ ٔەضؼىٍەضٔىڭ ئۈؼزىگە ؼىعىٍؽبْ گۈظەي ؼۀئەد ضەؼىٍّىطىٕىڭ ھۆوّي ٔېّە؟
ئۇٔىڭ ھۆوّي ضەؼىّٕىڭ ئۆظىگە ،لوٍۇٌىسىؽبْ عبٍؽب ۋە لبٔساق ئىفٍىزىٍىفىگە لبضاپ ثوٌىسۇ.
ضەؼىُ ٔېّە ئۈچۈْ رەٍَبضال ٔؽبْ؟ لەٍەضگە لوٍۇٌؽبْ؟ ۋە لبٔساق ئىفٍىزىٍىۋارىسۇ؟ ضەؼىّٕي ؼىعؼبْ
وىفىٕىڭ ؼبٍىؽي ٔېّە؟
ئەگەض ضەؼىُ ذطىؽزىئبٔالضزا ھەظضىزي ئىؽب ،ھىٕسوؼالضزا وبال ضەؼىّىسەن ئبٌالھٕىڭ ئوضٔىسا
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ئىجبزەد لىٍىٕىسىؽبْ ٔەضؼىٍەضٔىڭ ثوٌؽب ،ئۇٔي ثۇ ِەلؽەرزە رەٍَبضٌىؽبْ وىفي وۇپۇض ۋە
ئبظؼۇٍٔۇلٕي ٍبٍىسىؽبْ وبپىطزىٓ ثبـمب ثىط ٔەضؼە ئەِەغ.
ضەؼىٍّەضٔي ئۇٌۇؼالؾ ٔىَىزىسە ئبؼمبٔالضِۇ ئەٍٕي ھۆوۈِگە وىطىسۇ ،چۈٔىي ئبزەَ ئىؽالِسىٓ
ٍىطالالـّىؽۇچە ثۇٔساق لىٍىپ ؼبٌّبٍسۇ .ئۇٌۇغ ئبٌالھٕىڭ ٍبضارمىٕىسەن ٍبضىزىؿ ۋە ٍولزىٓ ثبض
لىٍىؿ زاۋاؼي ثىٍەْ ئىجبزەد ل ىٍىّٕبٍسىؽبْ ضەؼىٍّەضٔي ئبٌالھٕىڭ ِەذٍۇلٍىطىؽب ئوذفىزىؿ
ٔىَىزىسە ؼىعؼبٔالضٔىڭ ھۆوّىّۇ ٍۇلىطىمي ھۆوۈِگە ٍېمىٓ ثوٌۇپ ،ئۇالض ثۇٔساق ئىؿ ثىٍەْ رەۋھىس
زائىطىؽىسىٓ چىمىپ وەرىەْ ثوٌىسۇٍ .ۇلىطىسىىي :لىَبِەد وۈٔىسە ئبظاثي ئەڭ لبرزىك
ثوٌىسىؽبٔالض ،ئبٌالھٕىڭ ٍبضارمىٕىؽب ئوذفبرمبٔالضزۇض ،زېگەْ ھەزىؽّۇ ِۇـۇ ھەلزە وەٌگەْ .ثۇ
ثوٌؽب ضەؼىُ ؼىعؼۇچىٕىڭ ٔىَىزىگە ثبؼٍىك ٔەضؼەٍ ،ۇلىطىسا ئېَزىٍؽبْ ِەظِۇٕٔي ثۇ ھەزىػ
لۇزىؽىّۇ وۈچٍۀسۈضىسۇ.
ئەثۇ ھۇضەٍطە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ِۇٔساق زېگۀٍىىي ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇِ :ەْ پەٍؽەِجەض
ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ :اٌٍە ربئبالِ { :ەْ ٍبضارمبْ ٔەضؼىٍەضگە ئوذفبؾ ٔەضؼىٍەضٔي
ؼىعؼبْ وىفىسىّٕۇ ظاٌىُ وىفي ٍوق ،لېٕي ئۇالض ثىط ربي لؤبق ٍبوي ثىط ربي زاْ ۋەٍبوي ثىط ربي
ئبضپب ٍبضىزىپ ثبلّىؽۇّٔۇ؟} زەٍسۇ ،زېگۀٍىىىٕي ئبڭٍىؽبٔىسىُ( .ثۇذبضى)7559 :
زېّەن :ھەزىؽز ىىيِ :ەذٍۇلبرىّؽب ئوذفىزىپ ثىطٔەضؼە ٍبضىزىفمب ئوضۇٔؽبٔالض زېگەْ ئىجبضە
ذۇؼۇؼەْ ٍبضىزىؿ ۋە ٍولزىٓ ثبض لىٍىؿ عەھەرزىٓ ئىالھٍىك زاۋاؼي لىٍىؿ ۋە ئبٌالھٕىڭ
ِەذٍۇلٍىطىؽب ئوذفىزىؿ ٔىَىزىٕىڭ ِەلؽەد لىٍىٕؽبٍٔىمىٕي ثىٍسۈضىسۇ .ـۇڭب لىَبِەد وۈٔىسە
ئۇالضؼبٍ" :بضارمبْ ٔ ەضؼىٍىطىڭالضؼب عبْ وىطگۈظۈپ ثېمىڭالضچۇ؟" زېَىٍىسۇ ،ئۇالض ؼىعؼبْ ۋە
ٍبؼىؽبْ ضەؼىٍّىطىگە عبْ وىطگۈظۈـىە رەوٍىپ لىٍىٕىسۇ ،ھەِسە ثۇٔي لىالٌّبٍسىؽبٍٔىمي ئۈچۈْ
عبظاؼب ربضرىٍىسۇ.
 - 2463عۇئبي :عېضىؼ ۋە ئىٍىىذە عبلالػ ھبساَ ثوٌغبْ سەعىٍّەس
ؼىعىؿ ۋە ئىٍىىسە ؼبلالؾ ھبضاَ ثوٌؽبْ ضەؼىٍّەض زىٕىٌ عەھەرزىٓ ِۇلەززەؼٍەـزۈضۈٌگەْ،
زۇَٔبۋى عەھەرزىٓ ئۇٌۇؼالٔؽبْ وىفىٍەضٔىڭ ضەؼىٍّىطىسۇض.
ثۇالضٔىڭ ثىطىٕچىؽي :ھەظضىزي ئىجطاھىُ ،ئىؽھبقِ ،ۇؼبِ ،ەضٍەَ ،عىجطىً ۋە ـۇٔىڭسەن
پەٍؽەِجەض ،پەضىفزە ٍبوي ؼبٌىھ وىفىٍەضٔىڭ ضەؼىٍّىطى ثوٌۇپ ،ثۇٔىڭؽب ذطىؽزىئبٔالض ثەوطەن
ئبزەرٍۀگەْ .ھەِسە ثىسئەرچي ثەظى ِۇؼۇٌّبٔالضِۇ ھەظضىزي ئەٌي ،ھەظضىزي پبرىّە ۋە ثبـمىالضٔىڭ
ضەؼىٍّىطىٕي ؼىعىپ ئۇالضٔي ئۇٌۇؼٍىؽبْ.
ئىىىىٕچىؽي :پبزىفبھ ،ضەھجەض ۋە ؼۀئەرچىٍەضٔىڭ ضەؼىٍّىطى ثوٌۇپ ،ثۇ گۇٔبھ عەھەرزىٓ
ثىطىٕچىؽىسىٓ ٍەڭگىٍطاق .ثىطاق ،ثۇ ضەؼىٍّەضٔىڭ ئىگىٍىطى ئبٌالھٕىڭ ـەضىئىزي ۋە ئبٌالھٕىڭ
لبٔۇٔي ثىٍەْ ئەِەغ ثبـمب ثىط ٔەضؼە ثىٍەْ ھۆوۈَ لىٍؽبْ ھبوىّالض ،ئبٌالھٕىڭ زىٕىسىٓ ثبـمب ثىط
ئېزىمبزلب رەۋە ئىىۀٍىىىٕي زاۋا لىٍؽبْ ضەھجەضٌەض ۋە ئەذاللؽىعٌىمٕي ٍبٍؽبْ ؼۀئەرچىٍەضزەن ٍب
ثىط وبپىط ٍ ،ب ثىط ظاٌىُ ۋە ٍبوي ثىط پبؼىك ثوٌؽب ،ثۇٔساق وىفىٍەضٔىڭ ضەؼىٍّىطىٕي ؼىعىؿ ۋە
ؼبلالؾ وەؼىىٓ گۇٔبھ ثوٌىسۇ.
پەٍؽەِجەضٌىه زەۋضى ثىٍەْ وېَىٕىي زەۋضزىىي ضەؼىٍّەضٔىڭ وۆپي ئۇٌۇؼالٔؽبْ ۋە
ِۇلەززەؼٍەـزۈضۈٌگەْ ضەؼىٍّەضزۇض .چۈٔىي ثۇ ضەؼىٍّەض ضىٍّىمالض ۋە ئبرەـپەضەؼٍەض رەضەپىسىٓ
ٍبؼبٌؽبْ ثوٌؽبچمب ،ئۇالضٔىڭ ثۇ ئىفي چوڭٍىطىٕي ئۇٌۇؼالؾ ئېزىمبزىٕىڭ رەؼىطىسىٓ ذبٌىٌ
ثوٌّبٍززي.
 - 2464عۇئبي :ئۆعۈٍِۈن دەي -دەسخ لبجبسٌىك جبٔغىض ِۀضىشٌەسٔي عىضىؾٕىڭ ھۆوۈِي
جوغىشىغىذىىي لبساؽالس
ضەؼىُ ۋە ؼۈضەرٍەض عبٍٔىمالضؼب ئبئىذ ثوٌّبً ،ئۆؼۈِ ٍۈن ،زەي ـ زەضەخ ،زېڭىع ـ وۆٌچەن،
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وىّە ،وۈْ ،ئۆًٍ ،ۇٌزۇظ ۋە ـۇٔىڭؽب ئوذفبؾ رەثىئىٌ ِۀعىطىٍەضٔىڭ ؼۈضەرٍىطى ثوٌؽب ،ثۇالضٔي
ؼىعىفزب ٍبوي لوٌٍىٕىفزب ھېچ گەپ ٍوق.
ثىط ضىۋاٍەرزە ِۇٔساق زېَىٍىسۇِ :ەْ ثىط پبضچە ضەذذ ئېٍىپ ،ئۇٔي ئىفىىىە پەضزە لىٍىپ
ربضرىپ لوٍسۇَ .پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ وېٍىپ ئۇٔي وۆضزىِ ،ەْ ئۇٔىڭ
ٍۈظىسىىي ٔبضاظىٍىك وەٍپىَبرىٕي ھېػ لىٍسىُ .ئۇ پەضزىٕي ربضرىپ ئېٍىپ ٍىطرىۋەرزي ۋە :اٌٍە
ثىعٔي ربؾ ۋە وېؽەوٍەضٔي ٍېپىپ لوٍۇـمب ثۇٍطۇِىسى زېسى .وېَىٓ ئۇٔي وېؽىپ ،ئىىىي
ٍبؼزۇق رىىىپ ،ئىچىٕي روٌس ۇضزۇَ ،ثۇ ئىفىّٕي ئەٍىجٍىّىسىٍ .ۀە ثىط ضىۋاٍەرزە ِۇٔساق
زېَىٍىسۇ :پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِبڭب :ئۇٔي ئېٍىۋەرىىٓ ،ئۇ ِبڭب ِبي زۇَٔبٔي
ئەؼٍىزىپ لوٍىسىىەْ زېسىِ( .ۇؼٍىُ ،2116 :رىطِىعى)2468 :
ثۇ ھەزىؽزىٓ :ربِؽب ئوذفبؾ عبٍالضٔي ضەؼىٍّىه پەضزىٍەض ثىٍەْ ٍۆگەـٕىڭ رۀعىَھىٌ
ِەوطۇھ ئىىۀٍىىىسىٓ چوڭطاق ثىط ھۆوۈَ چىمّبٍسۇ .ئىّبَ ٔەۋەۋى ِۇٔساق زەٍسۇ" :ثۇ ھەزىؽزە
ھبضاَ لىٍىفٕي رەلەظظا لىٍىسىؽبْ ثىط زەٌىً ٍوق ،چۈٔىي ھەزىؽٕىڭ ِۀىؽي ئبٌالھ ثىعٔي ثۇٔساق
لىٍىفمب ثۇٍطىّىؽبْ زېگۀٍىه ،ـۇڭب ثۇٍطىّىؽبْ ئىؿ ۋاعىت ٍبوي ِۇؼزەھەة ثوٌّبٍسۇ،
ھبضاٍِىمٕىّۇ ثىٍسۈضِەٍسۇ".
زېّەن پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ھەظضىزي ئبئىفە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھبٔي ھېٍىمي پەضزىٕي
ٍىطرىۋېزىفىە ثۇٍطىّىؽبْ ،پەلەرال ئۆٍگە وىطگۀسە ئۇزۇٌىسا وۆضگۀٍىىي ئۈچۈْ ئۇٔي ثبـمب ٍەضگە
لوٍۇـمب ثۇٍطىؽبْ .ثۇ ثوٌؽب پەٍؽەِج ەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئۆٍگە وىطگۀسە زۇَٔبٔي ئەؼٍىزىسىؽبْ
ثىط ٔەضؼىٕي وۆضۈـٕي ٍبلزۇضِىؽبٍٔىمىسۇض .ثوٌۇپّۇ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ؼۈٕٔەد ۋە ٔەـٍە
ٔبِبظالضٔي ئۆٍىسە ئولۇٍززي ،ثۇٔساق ضەؼىٍّىه ۋە ٔەلىفٍىه پەضزىٍەض ئبٌالھمب روٌۇق ثېطىٍىپ ٔبِبظ
ئولۇـمب روؼمۇٍٔۇق لىٍىپ لەٌجٕي ِەـؽۇي لىٍىسىؽبْ رۇضؼب ،ئۇٔي ٍبلزۇضِبؼٍىمي رەثىئىٌ ئەھۋاي.
ثۇ لبضاـمب ئىّبَ ثۇذبضى ۋە ِۇؼٍىُ ؼەھىھٍىطىسە ئبئىفە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھبزىٓ ضىۋاٍەد
لىٍىٕؽبْ ثۇ ثىط ھەزىؽال ربلىفىسۇ:
ئبئىفە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب ِۇٔساق زەٍسۇِ :ەْ پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِگە
ضەؼىُ چۈـۈضۈٌگەْ ثىط ٍبؼزۇق ؼېزىۋاٌؽبٍٔىمىّٕي ئېَزمبٔىسىُ ،ئۇ (ئۇٔي وۆضۈپ) ثوؼۇؼىسىال
رۇضۇپ لبٌسى ،ئۆٍگە وىطِىسىِ .ەْ ئۇٔىڭ ٍۈظىسىىي ٔبضاظىٍىك وەٍپىَبرٕي وۆضۈپ :ئي
ضەؼۇٌۇٌالھ ! اٌٍەلب ۋە ئۇٔىڭ پەٍؽەِجىطىگە رەۋثە لىالًِ ،ەْ ٔېّە گۇٔبھ لىٍسىُ؟ زېسىُ .پەٍؽەِجەض
ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ :ثۇ ٍبؼزۇق ٔەزىٓ وەٌسى؟ زەپ ؼوضىسىِ .ەْ :ؼېٕىڭ
ئوٌزۇضۇـۇڭ ۋە ٍۆٌىٕىفىڭ ئۈچۈْ ؼېزىۋاٌسىُ ،زېسىُ .ئۇ :ثۇ ضەؼىٍّەضٔىڭ ئىگىٍىطى لىَبِەد
وۈٔي ئبظاثمب ربضرىٍىسۇ ،ئۇالضؼب ” :ؼىٍەض ئىغبد لىٍؽبْ ٔەضؼىگە عبْ وىطگۈظۈڭالض“ زېَىٍىسۇ.
ئۇٔىڭ ئۈؼزىگە ،ضەؼىُ ثبض ئۆٍگە پەضىفزىٍەض وىطِەٍسۇ ،زېسىٍ .ۀە ثىط ضىۋاٍەرزە ِۇٔۇالض لوـۇپ
ثبٍبْ لىٍىٕؽبِْ :ەْ ئۇٔي ئېٍىپ ئىىىىگە ثۆٌۈپٍ ،ۆٌىٕىپ ئوٌزۇضىسىؽبْ ٍبؼزۇق لىٍسىُ.
پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ئۆٍسە ئۇٔىڭؽب ٍۆٌىٕىپ ئوٌزۇضارزي( .ثۇذبضى،5961 :
ِ 3224ۇؼٍىُ)2117 :
ٌېىىٓ ثۇ ھەزىؽىە رۆۋۀسىىي ثىط لبٔچە ئىفالض لبضـي چىمىسۇ:
 - 1ثۇ ھەزىػ ثىط ـ ثىطىگە ظىذ وۆضىٕىسىؽبْ ـەوىٍسە ھەضذىً ضىۋاٍەد لىٍىٕؽبْ ،ثۇ
ضىۋاٍەرٍەضٔىڭ ثەظىٍىطى پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ضەؼىٍّىه پەضزە وېؽىٍىپ ،ئۇٔىڭسىٓ
ٍبؼزۇق رىىىٍگۀسىٓ وېَىٓ ئبٔسىٓ ئۇٔي ئىفٍەرىۀٍىىىٕي وۆضؼەرؽەٍ ،ۀە ثەظىٍىطى ئۇٔي
پەلەد ئىفٍەرّىگۀٍىىىٕي وۆضؼىزىسۇ.
 - 2ثەظى ضىۋاٍەرٍەضزە ثۇ ھەزىػ پەلەرال ِەوطۇھٍۇلٕي وۆضؼىزىسۇِ .ەوطۇھٍۇق ثوٌؽب ربِالضٔي
ضەؼىٍّەض ثىٍەْ ٍۆگەپ ثېعىگۀٍىه ئۈچۈْ ثوٌۇپ ،ثۇ پە ٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ضاظى ثوٌّبٍسىؽبْ
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ثىط ذىً ئىؽطاپچىٍىمزۇض .ـۇڭب ٍۇلىطىسا ئېَزىپ ئۆرىەْ ئىّبَ ِۇؼٍىُ ضىۋاٍەد لىٍؽبْ ھەزىؽزە
ِۇٔساق زېگەْ :ئبٌالھ ثىعٔي ربؾ ۋە الٍٕي ضەخ ثىٍەْ ٍۆگەـىە ثۇٍطىّىؽبْ.
 - 3ئىّبَ ِۇؼٍىُ لۇؾ ؼۈضەرٍىه پەضزە ھەلمىسە ھەظضىزي ئبئىفە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھبزىٓ
ضىۋاٍەد لىٍؽبْ ھەزىؽزە پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئۇٔىڭؽب :ثۇٔىڭ عبٍىٕي ئبٌّبـزۇضؼىٓ،
چۈٔىي ِەْ ئۇٔي ھەض لېزىُ وۆضگىٕىّسە زۇَٔبٔي ئوٍالپ لبٌىسىىۀّەْ زېگەْ ؼۆظى ھەضگىعِۇ
ثۇٔساق لىٍىفٕىڭ ھبضاٍِىمىٕي وۆضؼەرّەٍسۇ.
 - 4ثۇ ھەزىػ ھەظضىزي ئب ئىفە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھبٔىڭ ئۆٍىسە ئىفٍىزىٍگەْ پەضزە ھەزىؽىگىّۇ
ظىذ وېٍىسۇ .ئۇٔىڭسا پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ٔبِبظ ئولۇؼبٔسا ؼۈضەرٍەضٔىڭ وۆظىگە وۆضۈٔۈپ
رۇضؼبٍٔىمي رۈپەٍٍىسىٓ ئۇٔي عبٍىسىٓ ئېٍىۋېزىفىە ثۇٍطىؽبْ.
ئبربلٍىك ھەزىؽفۇٔبغ ئىّبَ ئىجٕي ھەعەض ِۇٔساق زەٍس ۇ" :ثۇ ھەزىػ ثىٍەْ ھەظضىزي ئبئىفە
ضەظىَەٌالھۇ ئۀھبزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕؽبْ ٍۇلىطىمي ٍبؼزۇق ھەزىؽىٕي ثىطٌەـزۈضۈؾ لىَىٕؽب
چۈـزي ،چۈٔىي ثۇ ھەزىػ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئېٍىۋېزىفىە ثۇٍطىؽبٔؽب لەزەض پەضزىٕىڭ
ئۆٍسە ئىفٍىزىٍگۀٍىىىٕي ،پەلەرال ٔبِبظزا وۆظگە وۆضۈٔۈپ رۇضؼبٍٔىمي ئۈچۈٔال ئوضٔىٕي
ئبٌّبـزۇضۇـمب ثۇٍطىؽبٍٔىمىٕي ثىٍسۈضىسۇٍ .ۀي ثۇ ٍۆرىىۋېزىؿ ثۇٍطۇلي ؼۈضەرٍىه ثوٌؽبٍٔىمي
ئۈچۈْ ئەِەغ ٔبِبظ ئولۇؼبٔسا وۆظگە وۆضۈٔۈپ رۇضؼبٍٔىمي ئۈچۈْ ئىسى".
ٌېىىٓ ئىّبَ ئىجٕي ھەعەض ثۇ ئىىىي ھەزىؽٕي ثىطٌەـزۈضۈـىە رىطىفىپ" :ثىطىٕچىؽىٕىڭ
ؼۈضەرٍىطى عبٍٔىمالضؼب ،ئىىىىٕچىؽىٕىڭ ثوٌؽب عبٔؽىعالضؼب ئبئىذ ئىسى" زەپ ثبلمبْ ثوٌؽىّۇ،
ٌېىىٓ ٍۀىال ئۇچبض لۇؾ ضەؼىٍّىه پەضزە ھەلمىسىىي ھەزىػ ثۇٔساق ثىطٌەـزۈضۈـٕي ثىىبض
لىٍىۋېزىسۇ.
 - 5ثۇ ھەزىؽىە وىَىُ ـ وېچەوىە وەـزىٍۀگەْ ؼۈضەرٕي ئبٍطىپ چىمىطىۋەرىەْ ھەظضىزي
ئەثۇ ربٌھە ئەي ئۀؽبضىٕىڭ ھەزىؽي لبضـي چىمىسۇ .ئىّبَ لۇضرۇثي "ھەظضىزي ئبئىفە ضەظىَەٌالھۇ
ئۀھبٔىڭ ھەزىؽي ِەوطۇھٍىمٕي ،ھەظضىزي ئەثۇ ربٌھۀىڭ ھەزىؽي عبئىعٌىمٕي ثىٍسۈضىسۇ زېَىؿ
ئبضلىٍىك ثۇ ئىىىي ھەزىؽٕي ثىطٌەـزۇضۈؾ ِۇِىىٕسۇض .عبئىعٌىك ِەوطۇھٍۇلمب ظىذ وەٌّەٍسۇ "
زېگەْ .ئىّبَ ئىجٕي ھەعەضِۇ ثۇ لبضاـٕي ٍبلزۇضؼبْ.
 - 6ثۇ ئبذىطلي ھەزىؽٕي ھەظضىزي ئبئىفە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھبزىٓ ضىۋاٍەد لىٍؽبْ وىفي
ھەظضىزي ئبئىفە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھبٔىڭ ئبوىؽىٕىڭ ئوؼٍي لبؼىُ ئىجٕي ئەثۇثەوىط ثوٌۇپ ،ئۇ وىفي
ؼبٍىؽي ثوٌّىؽبْ گەۋزىؽىع ؼۈضەرٍەضٔي عبئىع زەپ لبضاٍززي.
ئىّبَ ئىجٕي ھەعەض ِۇٔساق زەٍسۇ" :ثەٌىي لبؼىُ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ وىَىُ ـ
وېچەوزىىي ثۇٔىڭ ؼىطرىسا زېگەْ ؼۆظىٕىڭ ئوِۇِىٌ ِۀىؽىگە لبضاپ ئىؿ لىٍؽبٔسۇض .ئەھۋاٌسىٓ
لبضىؽبٔسا لبؼىُ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ھەظضىزي ئبئىفە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھبؼب ربِؽب ئىؽىٍؽبْ
پەضزىٕي ئېٍىۋىزىؿ ھەلمىسە لىٍؽبْ ثۇٍطۇلىٕي ھەَ ؼۈضەرٍىه ثوٌؽبٍٔىمي ،ھەَ ربِٕي ٍۆگەـىە
ئىفٍىزىٍگۀٍىىي ئۈچۈْ لىٍؽبْ زەپ لبضىؽبٔسەن وۆضىٕىسۇ .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئبٌالھ
ثىعٔي ربؾ ۋە الٍٕي ٍۆگەـىە ثۇٍطىّىؽبْ زېگەْ ھەز ىؽىّۇ ثۇ لبضاـٕي وۈچٍۀسۈضىسۇ".
ٍۇلىطىمي ھەزىؽٕي ضىۋاٍەد لىٍؽبْ لبؼىُ ئىجٕي ِۇھەِّەز ئۆظ زەۋضىٕىڭ ئەڭ
پەظىٍەرٍىىٍىطىسىٓ ثوٌۇپ ِەزىٕىٕىڭ ٍەرزە ـىمھي ئبٌىٍّىطىٕىڭ ثىطىسۇضٔ .بۋازا ئۇ ضەؼىُ ثىٍەْ
ثېعەٌگەْ ٍبربق ھەلمىسە ثىط ضۇذؽەد ثبض زەپ چۈـۀّىگەْ ثوٌؽب ،ئۇٔي ئىفٍىزىفٕي ھەضگىعِۇ
عبئىع زەپ لبضىّىؽبْ ثوالرزي.
ضەؼىُ ۋە ضەؼؽبِالض ھەلمىسە وەٌگەْ ھەزىؽٍەضزىٓ ٍۀە ثىط ئېھزىّبٌّۇ چىمىفي ِۇِىىٓ ،ئۇ
ثوٌؽب :پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ثبـزب ثۇ ھەلزە لبرزىك ۋە وەؼىىٓ پوظىزؽىَەزە ثوٌىفي ئۇ
زەۋضٔىڭ ـېطىه ،ثۇرپەضەؼٍىه ۋە ھەٍى ەٌٍەضٔي ئۇٌۇؼالؾ ئبزىزي ئەِەٌىٌ وۆضۈٌگەْ ظاِبٔؽب ٍېمىٓ
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ثوٌؽبٍٔىمي ئۈچۈٔسۇض .رەۋھىس ئەلىسىؽي ئىٕؽبٔالض لەٌجىگە ۋە ئەلٍىگە ٍەضٌىفىپ ٍىٍزىع رۆرمبٔسىٓ
وېَىٓ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ گەۋزىؽىع ضەؼىُ ۋە ٔەلىفٍەضگە ضۇذؽەد لىٍؽبْ.
ئۇٔساق ثوٌّىؽبْ ثوٌؽب ،ئۆٍىسە ؼۈضەر ٍىه پەضزەٍ ،بؼزۇق ٍبوي ظەزىۋاي ثوٌىفىؽب ضاظى ثوٌّىؽبْ
ثوالرزي ،وىَىُ ـ وېچەن ئۈؼزىگە وەـزىٍۀگەْ ؼۈضەرٍەضٔي ئوِۇِىٌ ھۆوۈِسىٓ ِۇؼزەؼٕب
لىٍىپ چىمىطىۋەرّىگەْ ثوالرزي .ثۇ ھەلزە لەؼەظزەن ٔەضؼىٍەض وىَىُ ـ وېچەوىە ئوذفبؾ.
ھۀەـىٌ ِەظھەة ئبٌىٍّىطىسىٓ ئىّبَ ربھبۋى ِۇٔساق زەٍسۇ" :پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ
زەؼٍەپىي چبؼالضزا لبٔساق ثوٌىفىسىٓ لەرئىَٕەظەض ثبضٌىك ؼۈضەرٍەضٔي چەوٍىگەْ ،چۈٔىي ئۇ
چبؼالضزا ِۇؼۇٌّبٔالض ؼۈضەد ھەٍىەٌٍەضگە چولۇٔىفزىٓ رېري ئەِسىال لۇضرۇٌؽبْ ئىسى ،ـۇڭب
ثۇالضٔىڭ ھەضلبٔسىمىٕي چەوٍىگەْ .وېَىٕىي وۈٍٔەضزە ثۇ چەوٍىّىگە ئەِەي لىٍىٕىپ ،رەۋھىس
ئەلىسىؽي وىفىٍەضٔىڭ ئىسىَىؽىگە ئوضٔىؽبٔسىٓ وېَىٓ ،وىَىُ ـ وېچەن ئېھزىَبعي ئۈچۈْ وىَىُ
ـ وېچەوزىىي ؼۈضەرٍەضٔي ِۇثبھ لىٍىۋەرىەْ .ـۇٔىڭسەن ٔبزأالضٔىڭ ئۇٌۇؼٍىفىسىٓ ئۀسىفە
لىٍىّٕىؽبچمب ھبلبضەرٍىٕىسىؽبْ ؼۈضەرٍەضٔىّۇ ِۇثبھ لىٍ ىۋەرىەْ .ئبذىطىسا ھبلبضەرٍۀّەٍسىؽبْ
ؼۈضەرٍەض ھەلمىسىىي چەوٍىّە ئۆظ ئەٍٕي چەوٍۀگەْ پېزي لبٌؽبْ".
 - 2465عۇئبي :ھبلبسەجٍىٕىذىغبْ سەعىُ ۋە عۈسەت ھبالٌذۇس
ضەؼىُ ۋە ؼۈضەرٕىڭ لبٍؽي ثىط رەضىپىٕي ئۇٌۇؼالـزىٓ ئۇظالالـزۇضۇپِ ،ۀؽىزّەؼٍىىىە
ئېٍىپ ثبضىسىؽبْ ھەض لبٔ ساق ثىط ئۆظگەضرىؿ ئۇ ضەؼىّٕي ِەوطۇھ زائىطىؽىسىٓ ھبالي زائىطىؽىگە
ٍۆرىەٍسۇ .پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :عىجطىئىً ئەٌەٍھىؽؽبالَ
ِېٕىڭ لېفىّؽب وېٍىپِ ” :ەْ ئبذفبَ ؼېٕىڭ لېفىڭؽب وەٌگۀىسىُ .ثىطاق ؼەْ ثبض ئۆٍگە
وىطِىسىُ .چۈٔىي ئۆٍٕىڭ ئىفى ىىسە ئەضٌەضٔىڭ ضەؼىٍّىطى ،ئۆٍٕىڭ ئىچىسە ضەؼىُ چۈـۈضۈٌگەْ
پەضزە ۋە ثىط ئىذ ثبض ئىىەْ .ثۇٍطۇؼىٕىي ،ئىفىىزىىي ضەؼىٍّەض وېؽىٍىپ ،زەضەخ ـەوٍىگە
وىطگۈظۈٌؽۇْ .ثۇٍطۇؼىٕىي ،پەضزە ئىىىىگە ثۆٌۈٔۈپٍ ،ەضگە ربـالپ ئوٌزۇضىسىؽبْ ئىىىي ٍبؼزۇق
رىىىٍؽۇْ .ثۇٍطۇؼىٕىي ،ئىذ ئۆٍٕ ىڭ ؼىطرىؽب چىمىطىۋېزىٍؽۇْ! زېسى .پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ
ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ـۇٔساق لىٍسى .ئۇ ئىذ ھەؼەْ ٍبوي ھۈؼەٍىٕٕىڭ وۈچۈوي ثوٌۇپ ،پەٍؽەِجەض
ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ وبضىۋىزىٕىڭ ئبؼزىسا ئىسى .پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەِٕىڭ ثۇٍطۇلي ثىٍەْ ئۇ وۈچ ۈن ؼىطرمب ئېٍىپ چىمىطىۋېزىٍسى( .رىطِىعى)2816 :
ـۇٔىڭ ئۈچۈْ ھەظضىزي ئبئىفە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب ضەؼىٍّىه پەضزە ؼەۋەثىسىٓ پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ چىطاٍىسا پەٍسا ثوٌؽبْ ٍبلزۇضِبؼٍىمٕي چۈـۀگەْ ھبِبْ ،ئۇٔىڭسىٓ ثىط عۈپ
ٍبؼزۇق رىىىۋەرىەْ ،ـۇٔساق لىٍىپ ئۇٔي ئۇٌۇؼ الـزىٓ ٍىطالالـزۇضۇپ رۆۋەْ ٔەضؼىٍەض لبربضىسا
ئىفٍەرىەْ .زەپؽۀسە لىٍىٕىسىؽبْ ضەؼىٍّەضٔي زەؼٍەپىي زەۋضزىىىٍەضِۇ ئىفٍەرىەْ ،ھەِسە
ثۇٔىڭسا ھېچمبٔساق ثىط چەوٍىّە ٍوق زەپ لبضىؽبْ.
 - 2466عۇئبي :فوجو ئبپپبسات عۈسەجٍىشى ھەلمىذە
ضەؼىُ ۋە ضەؼؽبِالض ھەلمىسە ھبظىطؼى چە ؼۆظٌەپ ئۆرىۀٍىطىّىع ئېٕىك ھبٌسا لوٌسا ئوٍۇٌؽبْ ۋە
ؼىعىٍؽبٔالضٔي ثىٍسۈضىسۇ .ئەِّب ـورو ئبپپبضاري ثىٍەْ ربضرىٍؽبْ ضەؼىٍّەض ثوٌؽب ،پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالَ ۋە ئۇٔسىٓ وېَىٕىي ئەؼىطٌەضزە ٍوق ئىسى ،ئۇٔسالزب ٍۇلىطىسا ضەؼىُ ۋە ضەؼؽبِالض
ھەلمىسە ئېَزىٍؽبٔالض ثۇٔىڭؽب چۇـەِسۇ ٍبوي چۈـّەِسۇ؟
پەلەرال گەۋزىٍىه ِۇعەؼؽەَ ھەٍىەٌٍەضٔي ھبضاَ زەپ لبضىؽبٔالض ـورو ؼۈضەرزە ھېچ گەپ ٍوق
زەپ لبضاٍسۇ ،ضەؼىُ پۈرۈْ ثوٌّىؽب رېرىّۇ ـۇٔساق.
ئەِّب ثبـمىالضٔىڭ لبضىفىچە :ـورو ؼۈضەد ضەؼؽبِٕىڭ لەٌىّي ثىٍەْ ؼىعىٍؽبْ ضەؼىُ ثىٍەْ
ئوذفبؾ ھۆوۈ ِسە ثوالِسۇ؟ ٍبوي ضەؼؽبَ ـ ھەٍىەٌزبضاـالضٔىڭ ئبظاثٍىٕىفي ھەلمىسە وەٌگەْ ثەظى
ھەزىؽٍەضزىىي چەوٍەؾ ؼەۋەثي ٍ -ۀي ضەؼؽبَ ـ ھەٍىەٌزبضاـالضٔىڭ ئبٌالھٕىڭ ٍبضارمىٕىؽب
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ئوذفبرّبلچي ثوٌؽبٍٔىمي  -ـورو ؼۈضەرزە رېپىٍّبِسۇ؟ ئۇٔسالزب ثۇ ؼۈضەرٍەضزە ثۇ ؼەۋەة
رېپىٍّىؽبْ رەل سىطزە ـەضىئەرفۇٔبؼالضٔىڭ ؼەۋەثىَبد ـوضِىؽىسا زېگىٕىسەن ِۇؼەثجەثّۇ ٍۀي
ھبضاٍِىك ھۆوّىّۇ ثوٌّبِسۇ؟.
ثۇ ِەؼىٍىسە ِىؽىطٔىڭ ئىٍگىطىىي ِۇپزىؽي ِەضھۇَ ِۇھەِّەز ثۇذەٍذ ـورو ؼۈضەرٍىطىٕىڭ
ِۇثبھٍىمي ھەلمىسە لبٔبئەرٍىٕەضٌىه عبۋاة ٔبٍِىك ضىؽبٌىؽىسە ِۇٔساق زەپ پەرىۋا ثەضگەْ:
" ـورو ئبپپبضاري ئبضلىٍىك ضەؼىّگە ربضرىؿ ِەٌۇَ ۋاؼزىٍەض ئبضلىٍىك ؼبٍىٕي لبِىۋېٍىفزىٓ
ئىجبضەد ثوٌۇپ - ،ضەؼىّچىٍەض ثۇٔي ٍبذفي ثىٍىسۇ  .ئۇ چەوٍۀگەْ ؼۈضەرٍەضزىٓ ئەِەغ.
چۈٔىي چەوٍۀگەْ ؼۈضەد ئىٍگىطى ثوٌّىؽبْ ثىط ؼۈضەرٕي پەٍسا لىٍىؿ ۋە ٍبؼبؾ ،ھەِسە ئبٌالھ
ٍبضارمبْ ثىط عبٍٔىممب ئوذفىزىؿ .ھبٌجۇوي ئبپپبضاد ثىٍەْ ربضرىٍؽبْ ضەؼىّسە ثۇ ِۀە ٍوق".
گەضچە ـورو ؼۈضەرٍىطى ثىٍەْ ثىٍٍە ثبضٌىك ضەؼىٍّەض ھەلمىسە لبرزىك چىڭ پوظىزؽىَە
ثىٍسۈضۈپ ئۇٔىڭ ِەوطۇھ ئىىۀٍىىىسە چىڭ روضىسىؽبٔالض ثوٌؽىّۇ ،ئۇالض ٍۀىال ظۆضۈض ئەھۋاٌالضزا ۋە
ئېھزىَبط رېپىٍؽبٔسا ـورو ؼۈضەرٍەضگە ضۇذؽەد لىٍىسۇِ .ەؼىٍەْ :وىٍّىه ،وىٕىفىب ،گۇۋاھٕبِە،
ٍوي ذېزي (پبؼپوضد) ،عىٕبٍەرچىٍەضٔي رؤۇؾ ئۈچۈْ ربضرىٍىسىؽبْ ؼۈضەرٍەضگە ئوذفبؾ .ثۇ
ضەؼىٍّەضزە ئۇٌۇؼالؾ ٔىَىزي ٍبوي ئەلىسىگە رەؼىط ٍەرىۈظۈؾ ئېھزىّبٌي ٍوق ،چۈٔىي ثۇٔساق
ضەؼىٍّەضٔي ئىفٍىزىفىە ثوٌؽبْ ئېھزىَبط پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ِۇؼزەؼٕب لىٍىۋەرىەْ
وىَىُ ـ وېچەوزىىي ؼۈضەرىە ثوٌؽبْ ئېھزىَبعسىٓ رېرىّۇ لبرزىك ۋە چوڭسۇض.
 - 2467عۇئبي :عۈسەجٕىڭ ِەصِۇٔي
ؼۈضەرٕىڭ ھبالي ٍبوي ھبضاَ ثوٌىفىسا ِەظِۇٔىٕىڭ ضوٌي چوڭسۇض .ھېچجىط ِۇؼۇٌّبْ ئىؽالَ
ئېزىمبزىؽب ،ئەذاللىؽب ۋە لبٔۇٔىؽب ظىذ وېٍىسىؽبْ ھەض لبٔساق ثىط ضەؼىّٕىڭ ھبضاَ لىٍىٕىفىؽب
لبضـي چىمّبٍسۇِ .ەؼىٍەْ" :ئبٍبٌالضٔىڭ ٍبٌىڭبچ ٍبوي ٍېطىُ ٍبٌىڭبچ ضەؼىٍّىطى ،ـەھۋەد
لوظؼبٍسىؽبْ ؼۈضەد ۋە ـىٍىٍّەض ،ثۇٔساق ضەؼىُ ۋە ـىٍىٍّەضٔي ربضرىؿ ،ؼىعىؿ ۋە ٔەـىط لىٍىپ
ثبـمىالضؼب وۆضؼىزىؿ ،ئۆً ۋە ئىفربٔىالضزا ؼبلالؾ ،ربِالضؼب ئېؽىؿ ۋە ئۇالضٔي وۆضۈـىە
ئىٕزىٍىؿ لبربضٌىمالض .زېّەنٍ :ولۈضىمىالضٔىڭ ھبضاَ لىٍىٕىفىسا ھېچمبٔساق ـەن  -ـۈثھە ٍبوي وۆظ
لبضاؾ ئوذفبـّبؼٍىمي ٍولزۇض.
ـۇٔسالال ِۇؼۇٌّبٕٔىڭ ٔەپطەد ثىٍسۈ ضىفي وېطەن ثوٌؽبْ وبپىط ،پبؼىك ۋە ظاٌىّالضٔىڭ
ضەؼىٍّىطىّۇ ئەٍٕي ھۆوۈِسەزۇضِ .ەؼىٍەْ :ثىط ِۇؼۇٌّبْ ئبٌالھٕىڭ ثبضٌىمىٕي ئىٕىبض لىٍؽبْ ثىط
پبزىفبھٕىڭ ،وبال ۋە ئود لبربضٌىك ٔەضؼىٍەضٔي ذۇزا لىٍىۋاٌؽبْ ثىط ثۇرپەضەؼٕىڭ ،ھەظضىزي
ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ضەھجەضٌىى ىٕي ئىٕىبض لىٍؽبْ ثىط ٍەھۇزىٌ ۋە ذطىؽزىئبٕٔىڭ،
ِۇؼۇٌّبٔساضچىٍىمٕي زاۋا لىٍىپ رۇضۇپ ئبٌالھٕىڭ لبٔۇٔىسىٓ ثبـمب لبٔۇٔالض ثىٍەْ ھۆوۈَ لىٍؽبْ
ھبوىّالضٔىڭ ٍبوي عەِئىَەرزە ثۇظۇلٍۇق ۋە ئەذاللؽىعٌىك ربضلىزىسىؽبْ ثەظىجىط ؼۀئەرچىٍەض ۋە
ٔبذفىچي -ئۇؼؽۇٌچىالضٔىڭ ؼۈضەرٍ ىطىٕي ربضرىفي ،ؼىعىفي ۋە لوٌىسا ؼبلٍىفي عبئىع
ثوٌّبٍسۇ ،ھبالي ثوٌّبٍسۇ .ثەظى زىٕالضٔىڭ ؼىّۋوٌي ۋە ـۇئبضى ثوٌؽبْ ثۇد ،وطېؽذ لبربضٌىك
ئىؽالَ ضاظى ثوٌّبٍسىؽبْ ٔەضؼىٍەضِۇ ئوذفبؾ ھۆوۈِسەزۇض .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ زەۋضىسىىي
گىٍەَ ،وىگىع ،پەضزە ۋە ٍبؼزۇلالضٔىڭ وۆپٍىطىسە ثۇٔساق ؼۈضەرٍەض ثوٌؽب وېطەن ،ئىّبَ ثۇذبضى
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئۆٍىسە ثبضٌىك وطېؽذ ثەٌگىٍىه ٔەضؼىٍەضٔي وطېؽذ ثەٌگىؽىسىٓ
ربظىٍىؽبٔسىٓ وېَىٓ ئبٔسىٓ ئىفٍەرىۀٍىىىٕي ضىۋاٍەد لىٍؽبْ.
 - 2468عۇئبي :عۈسەت ۋە عۈسەجچىٍەس ھەلمىذىىي ئەھىبِالسٔىڭ خۇالعىغي
ؼۈضەد ۋە ؼۈضەرچىٍەض ھەلمىسىىي ئەھىبِالضٔي رۆۋۀسىىىچە ذۇالؼىٍەؾ ِۇِىىٓ:
 - 1ھبضاَ ثوٌۇـزب ۋە گۇٔبھٍىمزب ئەڭ ٍبِبْ ثوٌؽبْ ؼۈضەرٍەض :ئبٌالھسىٓ ثبـمب ئىجبزەد
لىٍىٕىسىؽبْ ٔەضؼىٍەضٔىڭ ؼۈضەرٍىطىسۇض .ثۇٔساق ضەؼىٍّەضٔي رەٍَبضٌىؽۇچي ثۇٔي ثىٍىپ رۇضۇپ
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لىٍؽبْ ثوٌؽ ب ثۇ ئىؿ ئۇٔي وبپىطٌىممب ئېٍىپ ثبضىسۇ .ثۇ ضەؼىٍّەضٔىڭ ِۇعەؼؽەَ گەۋزىٍىه
ثوٌؽبٍٔىطى رېرىّۇ ئېؽىط گۇٔبھ .لبٔساق ثىط ـەوىٍسە ثوٌؽب ثوٌؽۇْ ثۇ ضەؼىٍّەضٔي ئۇٌۇؼالـمب
رەـۋىك لىٍؽبْ ھەض لبٔساق وىفي ثۇ ئېؽىط گۇٔبھمب لبرٕبـمبْ ثوٌىسۇ.
 - 2ئىجبزەد لىٍىّٕبٍسىؽبْ ثىط ٔەضؼىٕىڭ ؼۈضىزىٕي ئبٌالھٕىڭ ٍبضارمىٕىؽب ئوذفىزىؿ ٔىَىزي
ثىٍەْ ؼىعؼبْ ۋە ٍبؼىؽبٍْ ،ۀي ئبٌالھٕىڭ ٍبضارمىٕىسەن ئۆظىٕىڭّۇ ثىطٔەضؼە ٍبضىزبالٍسىؽبٍٔىمىٕي
زاۋا لىٍىپ ؼۈضەد ؼىعؼبْ ۋە ٍبؼىؽبْ وىفي وۇپۇضٌۇلمب ٍېمىٕالـمبْ ثوٌىسۇ .ثۇ پەلەد
ؼۈضەرچىٕىڭ ٔىَىزىگە ثبؼٍىك ثىط ئىؿ.
ٍ - 3ۇلىطلىالضزىٓ لبٌؽب :ئىجبزەد لىٍىّٕبٍسىؽبٌْ ،ېىىٓ ھەٍىەٌٍىطىٕي رىىٍەؾ ئبضلىٍىك
ِەڭگۈٌىفىفىٕي ئبضظۇ لىٍؽبْ پبزىفبھ ،لوِبٔساْ ،ضەھجەضٌەض لبربضٌىمالضٔىڭ ووچىالضؼب،
ِەٍسأالضؼبِ ،ەوزەپٍەضگە ۋە ئىفربٔىالضزەن عبٍالضؼب رۇضؼۇظۇٌؽبْ ھەٍىەٌٍىطى ،ثۇ ھەٍىەٌٍەض
پۈرۈْ ثوٌؽۇْ ٍبوي ٍېطىُ ثوٌؽۇْ ھەِّىؽي ئوذفبؾ.
 - 4ثۇالضزىٓ لبٌؽب :ئىجبزەد لىٍىّٕبٍسىؽبْ گەۋزىٍىه ھەٍىەٌٍەض .ثۇالض ئۇٌۇؼالؾ ۋە
ھۆضِەرٍەؾ ٔىَىزي ثىٍەْ لوٍۇٌؽب ـەوؽىع ھبضاَ ثوٌىسۇ .ئەِّب ثبٌىالضٔىڭ ئوٍۇٔچۇلٍىطى،
لوضچبلٍىطى ۋە ربرٍىك ٔەضؼىٍەضزىٓ ٍبؼبٌؽب ْ لوضچبق ـەوٍىسىىي ٍېّەوٍىىٍەض ثوٌؽب ،ثۇالض
ئوٍٕبؾ ۋە ٍېَىؿ ئبضلىٍىك رۆۋەْ وۆضۈٌگۀٍىىي ئۈچۈْ ھبضاَ ھۆوّىسىٓ چىمىطىۋېزىٍگەْ.
 - 5ثۇالضزىٓ لبٌؽب :ئۇٌۇؼالؾ ۋە ئېھزىطاَ ثىٍسۈضۈؾ ئۈچۈْ رەٍَبضالٔؽبْ پبزىفبھ ،ضەھجەض ۋە
زاھىالضٔىڭ گەۋزىؽىع ؼۈضەرٍىطى .ئۇالضٔىڭ ؼۈضەرٍىطىٕي رىىٍەؾ ۋە ربِؽب ئېؽىؿ رېرىّۇ
چەوٍىٕىسۇ .ئەگەض ؼۈضەد ظاٌىُ ،پبؼىك ۋە وبپىط وىفىٍەضٔىڭ ؼۈضىزي ثوٌؽب ئۇالضٔي ئۇٌۇؼالؾ ۋە
ھۆضِەرٍەؾ رېرىّۇ لبرزىك ھبضاَ ثوٌىسۇ ،چۈٔىي ئۇالضٔي ھۆضِەرٍەؾ ئىؽالِٕي ٍىمىزفزۇض.
 - 6ثۇٔسىٓ لبٌؽب :ئۆظى ئۇٌۇؼالّٔبٍسىؽبٌْ ،ېىىٓ ربِالضٔي ثېعەـزە ئىفٍىزىٍىسىؽبْ
ظەزىۋاٌالضزەن ئىؽطاپ ئبالِەرٍىطىسىٓ ؼبٔىٍىسىؽبْ عبٍٔىمالضٔىڭ گەۋزىؽىع ضەؼىٍّىطىسۇض ،ثۇالض
پەلەد ِەوطۇھ لبربضىؽب وىطىسۇ.
 - 7زەي ـ زەضەخ ،زېڭىع ،وېّە ۋە ربؼالضزەن عبٔؽىع رەثىئىٌ ِۀعىطىٍەضٔي ئىجبزەرىە
روؼمۇٍٔۇق لىٍّبٍسىؽبْ ۋ ە ئىؽطاپ زەضىغىؽىگە ٍەرّىگەْ ھبٌسا ٍبؼبؾ ۋە ئىفٍىزىفزە
ھېچمبٔساق چەوٍىّە ٍوق.
 - 8ـورو ؼۈضەرٍىطىگە وەٌؽەن ،ثۇٔساق ؼۈضەرٍەض ئەؼٍىسە ِۇثبھزۇضٌ ،ېىىٓ ؼۈضەرزىىي
ِەظِۇْ رەضەپزىٓ ـەذؽٍەضٔي ئۇٌۇؼالؾ ،ثوٌۇپّۇ ؼۈضەرزىىي ـەذػ ثىط وبپىط ،پبؼىك ٍبوي
ووِّۇٔىؽذ ۋە ئەذال لؽىعٌىمٕي ربضلىزىسىؽبْ وىفىٍەضزىٓ ثوٌؽب ،ئۇ چبؼسا ثۇ ھۆوۈَ ھبضاٍِىممب
ئبٌّىفىسۇ.
ئبذىطلي ثىط ؼۆظ :ھبضاَ لىٍىٕؽبْ ھەٍىەي ۋە ضەؼىٍّەض ثۇظىۋېزىٍؽە ٍبوي ذبضالٔؽب ھبضاٍِىك
زائىطىؽىسىٓ ھبالٌٍىك زائىطىؽىگە ٍۆرىىٍىسۇِ .ەؼىٍەْ :ثبٌىالض لوضچبلٍىطى ۋە زەؼؽەٍسىؽبْ
گىٍەَ ۋە پبالؼالضؼب ئوذفبؾ.
 - 2469عۇئبي :ئېھحىَبج ثوٌّىغىّۇ ئىث ثېمىؼ
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ چەوٍىگەْ ٔەضؼىٍەضزىٓ ثىطى ثوٌؽب ،ئېھزىَبط ثوٌّىؽبْ ھبٌسا ئىذ
ثېمىفزۇض .ثۈگۈٔىي وۈٍٔەضزە ثەظى ئىؽطاپروضالضٔي وۆضىۋارىّىعوي ،ئۇالض ئىٕؽبٔالضؼب پۇي
ذەعٍەـىە ثېرىٍٍىك لىٍىپ رۇضۇپ ئىزالضؼب پۇي ذەعٍەٍسۇ ،رېري ثەظىٍىطى ثبضٌىك پۇٌٍىطىٕي
ئىزمب ذەعٍەؾ ثىٍۀال لبٌّبً ٍېمىٍٕىطى ،زوؼزٍىطى ۋە لوـٕىٍىطىؽب ئبظاض ثېطىپ ،ثبضٌىك
ضەھىّسىٍٍىه ھېػ ـ رۇٍؽۇٌىطىٕي ئىزالضؼىال ؼەضپ لىٍىفىسۇ .ھەِسە ثىط ِۇؼۇٌّبٕٔىڭ ئۆٍىسە
ئىذ ثوٌؽبْ رەلسىطزە ،ئ ۇٔىڭ لبچب ـ لۇچىٍىطىٕي ٍبالپ ِەٍٕەد لىٍىۋېزىؿ ئېھزىّبٌي ثبض.
پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :ئىذ ٍبالپ لوٍؽبْ لبچب ٍەرزە لېزىُ
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ٍۇٍۇؾ ثىٍەْ پبوىعٌىٕىسۇ ،ثۇ ٍەرزە لېزىّٕىڭ ثىطىٕچي لېزىّىسا روپب ثىٍەْ ٍۇٍۇؾ وېطەن.
(ِۇؼٍىُ)279 :
 - 2470عۇئبي :ئوۋ ۋە لبساۋۇٌٍۇق ئىحٍىشى ِۇثبھحۇس
ئوۋ ئۈچۈْ ،ئېزىع ۋە ئۇاللالضٔي ؼبلالؾ ظۆضۈض ثوٌؽبٍٔىمي ئۈچۈْ ثېمىٍؽبْ ئىزالض ٍۈلىطىمي
ھۆوۈِٕىڭ ؼىطرىساٍ ،ۀي ثۇ ِەلؽەرزە ئىذ ثبلؽب چەوٍىّە ٍولزۇض.
پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :وىّىي پبزىٍىطىٕي ٍبوي
ئېىىٕعاضٌىمىٕي لوؼساؾ ۋە ٍبوي ئوۋ ئوۋالـزىٓ ثبـمب ِەلؽەرزە ئىذ ثبلؽب ،ئۇٔىڭ ؼبۋاثي
ھەضوۈٔي ثىط لىطاد وېّىَىپ وېزىسۇٍ .ۀە ثىط ضىۋاٍەرزە :ئىىىي لىطاد (وېّىَىپ وېزىسۇ) زەپ
وەٌگەْ( .رىطِىعى ،1487 ،1489ثۇذبضى)5481 :
ثەظى ئىؽالَ لبٔۇٔفۇٔبؼٍىطى ثۇ ھەزىؽٕي ،ئىزالضٔي ثېمىفٕىڭ چەوٍىٕىفىٕىڭ ھبضاَ
زەضىغىؽىسە ئەِەغِ ،ەوطۇھ زەضىغىؽىسە ئىىۀٍىىىگە زەٌىً لىٍؽبْ ،چۈٔىي ھبضاَ ٔەضؼىٕي
ئەعطى وېّەٍؽۇْ ٍبوي وېّەٍّىؽۇْ ھەض لبٔساق ئەھۋاي ئبؼزىسا لىٍىؿ ِۀئي لىٍىٕىسۇ.
ئىزالضٔي ئۆٍٍەضزە ثېمىفٕي چەوٍەؾ ھېچمبچبْ ئۇالضؼب ثبؼطىزبـٍىك لىٍىؿ ٍبوي ئۇالضٔي
ئۆٌزۈضۈـىە ھۆوۈَ لىٍؽبٍٔىك ئەِەغ .لۇضئبْ وەضىُ ِۇٔساق زەپ وۆضؼەرىەِْ :ەٍٍي ٍەض ٍۈظىسە
ِبڭىسىؽبْ ھبٍۋاْ ثوٌؽۇِْ ،ەٍٍي ئىىىي لبٔىزي ثىٍەْ ئۇچىسىؽبْ ئۇچبض لۇؾ ثوٌؽۇْ،
ھەِّىؽي ؼىٍەضگە ئوذفبؾ ئۈِّەرٍەضزۇض [ئۀئبَ ؼۈضىؽي  - 38ئبٍەد]
 - 2471عۇئبي :ئىٍىُ  -پۀٕىڭ ئىث ثېمىؾمب ثوٌغبْ لبسىؾي
ٍېمىٕمي ٍىٍالضزا وىفىٍەضٔىڭ ئىذ ثېمىؿ ھەۋىؽىٕىڭ وۈچىَىپ وېزىفي ثىعٔي وەڭ ذەٌك
ئبِّىؽىٕىڭ ٔەظىطىٕي ثۇٔىڭسىٓ وېٍىپ چىمىسىؽبْ ذەرەضٌىه ٔەرىغىٍەضگە لبضىزىفمب ِەعجۇض
لىٍىسۇ ،ثوٌۇپّۇ ھبظىطلي ظاِبٔسا وىفىٍەض ئىذ ثې مىؿ ثىٍۀال لبٌّبً ،ئەٍٕي ۋالىززب ئۇٔىڭ ثىٍەْ
ئوٍٕىفىسۇ ،ؼۆٍىفىسۇ ،ھەِسە ئىزالضٔىڭ چوڭ ـ وىچىه ھەض وىفىٕىڭ ٍۈظ ـ لوٌٍىطىٕي ٍبٌىفىؽب
ؼەي لبضىفىسۇ ،ھەرزب وۆپ ۋالىزالضزا ئىٕؽبٔالض ٍەپ ـ ئىچىسىؽبْ لبچىالضزا ئىزالضٔىڭ ربِبق
ٍېَىفىگە وۆظ ٍۇِۇـىسۇ.
ِەؼىٍىٕىڭ رېجج ىٌ رەضىپىگە وېٍىپ روذزىٍىسىؽبْ ثوٌؽبق ،ئىزالضٔي ثېمىؿ ۋە ئۇالض ثىٍەْ
ئوٍٕىفىفزىٓ وېٍىپ چىمىسىؽبْ ذەرەضٌىه ٔەرىغىٍەض ؼەي لبضاٍسىؽبْ ٔەضؼە ئەِەغ،
ٔۇضؼۇٍٔىؽبْ وىفىٍەض ئۆظٌىطىٕىڭ ؼەي لبضىفىٕىڭ رۆٌىّىٕي لىّّەد رۆٌىگەْ ،چۈٔىي ئىزالضزىىي
ئۈچەً لۇضۇرٍىطى زاۋاٌىؽىٍ ي ثوٌّبٍسىؽبْ ۋە رىع ؼبلبٍّبٍسىؽبْ وېؽەٌٍەضگە ؼەۋەة ثوٌؽبْ،
رېري ثەظىسە ئىذ وېؽىٍىگە گىطىپزبض ثوٌؽبٔالضٔي ئۆٌۈِگە ئېٍىپ ثبضؼبْ.
ثۇ لۇضۇد ٌېٕزىؽىّبْ ثىط لۇضۇرزىٓ ئىجبضەد ثوٌۇپ ،ئۇ (ٌېٕزىؽىّبْ ئىذ لۇضۇري) زەپ
ئبرىٍىسۇ .ئىٕؽبٔسا زأىروضەن ـەوٍىسە وۆضۈٔىسۇ ،ثب ـمب ھبٍۋأالضزىّۇ وۆضىٍىسۇ ،ثوٌۇپّۇ چوـمىسا
وۆپطەن ثوٌىسۇٌ .ېىىٓ ئۇ ئىذ ،ثۆضە ۋە ثبـمب ٍىطرمۇچ ھبٍۋأالضزا روٌۇق ئۆؼۈپ ٍېزىٍىسۇ.
ِۈـۈوٍەضزە ثەن ئبظ ئۇچطاٍسۇ .ثۇ لۇضۇد ثبـمب ٌېٕزىؽىّبْ لۇضۇرالضزىٓ ھەعّىٕىڭ ئىٕزبٍىٓ
وىچىه ثوٌۇؾ ئبالھىسىٍىىي ثىٍەْ پەضلٍىٕىسۇ ،ھەرزب ئۇ وۆظ ثىٍەْ وۆضگىٍي ثوٌّبٍسىؽبْ
زەضىغىسە وىچىه.
ئىٕؽبٔالضزا ثۇ لۇضۇرالض وۆپىٕچە ئەھۋاٌالضزا عىگەضزە ذىٍّۇذىً ـەوىٍسە وۆضىٍىسۇٌ ،ېىىٓ ئۇ
وۆپ ئەھۋاٌالضزا ئۆپىەِ ،وؼىۇٌالض ،ربي ،ثۆضەن ۋە ِىڭىٕىڭ ئىچىگە وۆچىسۇ .ـەوٍي ۋە لۇضۇٌىفي
ِەرەذەؼؽىؽٍەضِۇ ئبٍطىَ بٌّبٍسىؽبْ زەضىغىسە ئۆظگىطىپ وېزىسۇ .ـەوؽىعوي ثۇ ٍبضا لبٔساق
ٍەضزە ثوٌؽب ثوٌؽۇْ ئۇٔىڭؽب گىطىپزبض ثوٌؽبْ وىفىٕىڭ رەْ ؼبالِەرٍىىي ۋە ھبٍبري ئېؽىط ذەرەضگە
زۇچبض ثوٌىسۇ.
ئۆظىٕىڭ ؼبلٍىمىٕي ۋە ھبٍبرىٕي لوؼساؾ ئۈچۈْ ھەض وىفي ئىزالضزىٓ پۈرۈٍٔەً ٍىطاق رۇضۇـمب،
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ئىز ٕي ئۆظىگە ٍېمىٓ وەٌزۈضِەؼٍىىىە ثەن زىممەد لىٍىفي وېطەن .ئىزالضٔىڭ وىچىه ثبٌىالضٔىڭ
لوٌٍىطىٕي ٍبٌىفىؽب ،ھەِسە ثبٌىالض ئوٍٕبٍسىؽبْ عبٍالضؼب وىطىفىگە ضۇذؽەد لىٍّبؼٍىمي وېطەن.
ئەپؽۇؼٍىٕبضٌىمي ـۇوي ،ثىع ئىزالضٔىڭ ثبٌىالض ئوٍٕبٍسىؽبْ ٍەضٌەضزە ٍۈضگۀٍىىىٕي ،ئۇٍەض ـ ثۇٍەضزە
رىعەوٍىطىٕىڭ رۇضؼبٍٔىمىٕي وۆضىّىع ،ـۇڭب ئىزالضؼب ِەذؽۇغ ربِبق لبچىٍىطىٕي ئبٍطىؿ،
ئىٕؽبٔالض ئىفٍىزىسىؽبْ لبچب ـ لۇچىالضٔي ٍبالرّبؼٍىك ،ئىزالضٔي ئبـربٔبٍ ،ېّەن ـ ئىچّەن
زۇوبٍٔىطى ۋە ذەٌك ثبظاضٌىطى لبربضٌىك عبٍالضؼب وىطگۈظِەؼٍىه وېطەن .ئوِۇِەْ ئىزالضٔي
ئىٕؽبٕٔىڭ ٍېّەن ـ ئىچّىىىگە ِۇٔبؼىۋەرٍىه ھەض لبٔساق ٔەضؼىسىٓ ٍىطاق رۇرۇؾ ئبضلىٍىك روٌۇق
ئېھزىَبد لىٍىؿ وېطەن.

ثەؽىٕچي ثبپ .ھۈٔەس وەعىپٍەسدىىي ھبالي -ھبساِالس

 - 2472عۇئبي :ئىؾٍەؽىە لبدىش وىؾىٕىڭ ئىؾٍىّەً ٍېحىۋېٍىؾي ھبساِذۇس
ئۆظىٕي ئىجبزەرىە ئبرىۋېزىؿ ٍبوي ئبٌالھمب رەۋەوىۇي لىٍىؿ ثبھبٔىؽي ثىٍەْ ِۇؼۇٌّبْ ثىط
وىفىٕىڭ ئىفٍىّەً ٍېزىۋېٍىفي ۋە ضىعىك رەٌەپ لىٍىفمب ھوضۇٍٔۇق لىٍىفي ھبضاِسۇض .ئىفٍەؾ
ئبضلىٍىك ئۆظىٕىڭ ۋە ئبئىٍىؽىٕىڭ ئېھزىَبعىٕي لبِسىَبالٍسىؽبْ وۈچىە ئىگە ثوٌؽبْ ثىط وىفىٕىڭ
ثبـمىالض رەضەپىسىٓ ثېطىٍ گەْ ٍبضزەَ ۋە ؼەزىمىٍەضگە ربٍىٕىپ ٍبـىفي روؼطا ثوٌّبٍسۇ.
ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ِەؼئۇز ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ِۇٔساق زەٍسۇ :پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ :وىّىي ھبعەرؽىع رۇضۇپ وىفىٍەضزىٓ ثىط ٔەضؼە ؼوضىؽب ،لىَبِەد وۈٔي ئۇ وىفي
ٍۈظى عبضاھەد ثبؼمبْ ،لىَّب چىَّب ل ىٍىٕؽبْ ھبٌەرزە وېٍىسۇ ،زېسى .ئۇٔىڭسىٓ :وىفىٕي
ھبعەرؽىعٌەض لبربضىؽب وىطگۈظىسىؽبْ ٔەضؼە ٔېّە؟ زەپ ؼوضاٌؽبٔىسى :ئەٌٍىه رەڭگە ٍبوي ـۇٔىڭ
لىّّىزىسىىي ئبٌزۇْ (ٍۀي ـۇٔچىٍىه ٔەضؼىؽي ثوٌؽب ،ثبـمىالضزىٓ ثىط ٔەضؼە ؼوضىّىؽۇْ)،
زېسى( .رىطِىعى)651 :
ھەِعە ئىجٕي ئبثسۇ ٌالھ زازىؽىسىٓ پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ ِۇٔساق
زېگۀٍىىىٕي ضىۋاٍەد لىٍىسۇ :وىفي رىٍەِچىٍىه لىٍىۋىطىپ ،ھەرزب لىَبِەد وۈٔي اٌٍۀىڭ
ئبٌسىؽب ٍۈظىسە گۆؾ زىساضى لبٌّىؽبْ ھبٌسا وېٍىسۇِ( .ۇؼٍىُ)1141 :
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئەڭ لبرزىك لبضـي رۇ ضؼبْ ۋە ِۇؼۇٌّبٔؽب چەوٍىگەْ ٔەضؼە ثوٌؽب:
ِەعجۇضالٍسىؽبْ ظۆضۈض ئەھۋاي ثوٌّىؽىّۇ ٍۈظىٕي چۈـۈضۈپ ،ئبزىّىٍَىه ۋە ئىعظەد ئبثطوٍىٕي
رۆوۈپ ،وىفىٍەضزىٓ ثىط ٔەضؼە رىٍەـزۇض.
پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :وىّىي ِېٍىٕي ئبۋۇرۇؾ ئۈچۈْ
رىٍەِچىٍىه ل ىٍؽب ،ثىط پبضچە چوغ رىٍىگەْ ثوٌىسۇ .ـۇڭب ئۇ ئەِسى ئبظ رىٍەِسۇ ،وۆپ رىٍەِسۇ،
رىٍەضۋەؼۇِْ( .ۇؼٍىُ)1141 :
پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :وىّىي ٍېٕىسا  41رەڭگىؽي رۇضۇپ
رىٍەِچىٍىه لىٍؽب ،ئۇ وىفي ئبچىۆظ ھېؽبثٍىٕىسۇٔ( .ەؼبئي)2594 :
ِبٔب ـۇٔى ڭسەن ـىسزەرٍىه رەھسىذ ۋە ئبگبھالٔسۇضۇـالض ثىٍەْ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ
ِۇؼۇٌّبْ وىفىٕىڭ ئىعظىزىٕي ؼبلٍىؽبْ .ئۇٔي رىٍىّەؼٍىىىە ،ئۆظىگە ربٍىٕىفمب ۋە ثبـمىالضٔىڭ
لوٌىؽب لبضاپ لبٌّبؼٍىممب ئبزەرٍۀسۈضگەْ.
 - 2473عۇئبي :لبٔذاق ؽبسائىححب جىٍەؽىە سۇخغەت لىٍىٕىذۇ؟
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ظۆضۈضىَەد ۋە ئېھزىَبعٕي وۆظزە رۇرۇپ ،وىّىي ِۇھزبعٍىك
ثېؽىّي ئبؼزىسا ٍبضزەَ رىٍەـىە ِەعجۇض ثوٌۇپ لېٍىپ ھۆوۈِەد ٍبوي ـەذؽزىٓ رىٍىؽە ئۇ
وىفىگە گۇٔبھ ثوٌّبٍسىؽبٍٔىمىٕي ثبٍبْ لىٍىپ ِۇٔساق زەٍسۇ :ئۈؼزىسىىي (ثەضگۈچي) لوي
ئبؼزىسىىي (ئبٌؽۇچ ي) لوٌسىٓ ٍبذفىسۇض .ؼەزىمە ثېطىفٕي ئبٌسى ثىٍەْ ھبٌىسىٓ ذەۋەض ئېٍىؿ
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ؼېٕىڭ ِەعجۇضىَىزىڭ ثوٌؽبٔالضزىٓ ثبـٍىؽىٓ! ؼەزىمىٕىڭ ئەڭ ٍبذفىؽي ئېھزىَبعسىٓ ئبـمبٔسا
ثېطىٍگىٕىسۇض .وىّىي (رىٍەِچىٍىه ۋە ٍبِبْ ئىفالضزىٓ) ؼبلٍىٕىفٕي ئبضظۇ لىٍؽب ،اٌٍە ئۇ
وىفىٕي ئۇٔساق ئىفالض زىٓ ؼبلالٍسۇ .وىّىي ئىٕؽبٔالضٔىڭ ٍبضزىّىگە ِوھزبط ثوٌّبؼٍىمٕي ئبضظۇ
لىٍؽب ،اٌٍە ئۇ وىفىٕي ھېچىىّگە ِوھزبط لىٍّبٍسۇ( .ثۇذبضى)1428 :
پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :رىٍەِچىٍىه لىٍىؿ ئىٕؽبٕٔىڭ
ٍۈظىٕي رۆوىسىؽبْ ئىؿ ثوٌۇپ ،ئىٕؽبْ ذبٌىؽب ٍۈظ ىٕي ؼبلالپ لبٌىسۇ ،ذبٌىؽب (رىٍەِچىٍىه
لىٍىؿ ئبضلىٍىك) ٍۈظىٕي رۆوۈۋاٌىسۇ .ئەِّب ِەؼئۇٌسىٓ ؼوضاؾ ٍبوي ؼوضىّىؽب ثوٌّبٍسىؽبْ
ئەھۋاي ئبؼزىسا ؼوضاؾ ثۇٔىڭ ؼىطرىسا( .ئەثۇ زاۋۇز)1639 :
 - 2474عۇئبي :ئىٕغبٕٔىڭ ئىضصىحي  -ئىؾٍەؽحە
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ثەظى وىفىٍەضٔ ىڭ ثەظى ھۈٔەض ـ وەؼىپٍەضٔي رۆۋەْ وۆضۈـىٕي ضەد
لىٍؽبْ ۋە ؼبھبثىٍىطىگە ھەلىمي ئىعظەد ـ ھۆضِەرٕىڭ لبٔساق ئىؿ ثوٌىفىسىٓ لەرئىَٕەظەض
ئىفٍەـزە ئىىۀٍىىىٕي ،ذبضٌىك ۋە رۆۋۀٍىىٕىڭ ثبـمىالضٔىڭ ٍبضزىّىگە ربٍىٕىفزب ئىىۀٍىىىٕي
ئۈگۈرۈپ ِۇٔساق زەٍسۇ :ثىطىڭالضٔىڭ زۈِجى ؽىسە ئورۇْ روـۇپ (ؼېزىپ) عبْ ثېمىفي ،ثبـمب
ثىطىسىٓ (ِەٍٍي ثەضؼۇْ ٍبوي ثەضِىؽۇْ) ثىط ٔەضؼە رىٍىفىسىٓ ٍبذفىسۇض( .ثۇذبضى)2174 :
ـۇڭب ِۇؼۇٌّبْ وىفي ھبضاِؽب ربٍبّٔبٍسىؽبْ ،ھبضاِؽب ٍوي ئبچّبٍسىؽبْ ۋە ھبضاِؽب
ٍېمىٕالـّبٍسىؽبْ ئىؿ ثوٌؽىال ِەٍٍي زېھمبٔچىٍىك ،رىغبضە دٍ ،بوي ؼبٔبئەد ٍبوي لبٔساق ثىط
ھۈٔەض ۋە لبٔساق ثىط ذىعِەد ثوٌؽۇْ ھبالي ثىط ٍوي ئبضلىٍىك پۇي رېپىفي وېطەن.
 - 2475عۇئبي :ئبٌالھ جبئبالٔىڭ دېھمبٔچىٍىك ئۈچۈْ صىّٕٕي لۇالً لىٍىپ ثەسگۀٍىىي
جوغىشىغىذىىي لۇسئبْ وەسىّٕىڭ ثبٍبٍٔىشى
ئبٌالھ ربئبال لۇضئبْ وەضىّسە ر ېطىمچىٍىك ئبؼبؼٍىطىٕي ئىٕؽبٔؽب ثېطىٍگەْ ثىط ٔېّەد زەپ
ثبٍبْ لىٍؽبِْ .ەؼىٍەْ :ئبٌالھ ربئبال ٍەض ـ ٍۈظىٕي ھەض رۈضٌۈن ئۆؼۈٍِۈوٍەضٔي ئۆؼزۈضۈؾ ۋە
ئۇالضزىٓ ھوؼۇي ئېٍىؿ ئۈچۈْ رەٍَبضٌىؽبْ ،ئۇٔي ئىٕؽبٔؽب ثوً ؼۈٔسۇضۇپ ثىؽبد ـەوٍىسە
ٍبٍؽبْ .ـۇڭب ثۇ ئىٕؽبٔالض ئەؼٍەپ ،ئبٌالھمب ضەھّەد ئېَزىفي وېطەن ثوٌؽبْ ثىط ٔېّەرزۇض.
« ظېّىٕسا وەڭ ٍوٌالضزا ِېڭىفىڭالض ئۈچۈْ ئبٌالھ ؼىٍەضگە ظېّىٕٕي ثەضپب لىٍىپ ثەضزىٔ[ ».ۇھ
ؼۈضىؽي  - 20- 19ئبٍەرٍەض]
ظېّىٕٕي ئىٕؽبٔالض ۋە عىٕالض ئۈچۈْ لىٍسى .ظېّىٕسا ِېۋىٍەض ،ثوؼۇٍٔۇق ذوضِب زەضەذٍىطى
ثبض .ؼبِىٕي ثبض زأٍىك ظىطائەرٍەض ،ذۇـجۇً ئۆؼۈٍِۈوٍەض ثبض .ئي ئىٕؽبٔالض! عىٕالض!
پەضۋەضزىگبضىڭالضٔىڭ لبٍؽي ٔېّەرٍىطىٕي ئىٕىبض لىٍىؽىٍەض؟ [ئەضضاھّبْ ؼۈضىؽي - 13- 10
ئبٍەرٍەض]
ئبٌالھ ربئبال ؼۇٔي لوالٍالـزۇضۇپ ئبؼّبٔسىٓ ٍبِؽۇض ـەوٍىسە چۈـۈضزى ،زەضٍب لىٍىپ
ئبلزۇضزى ،ؼۇ ثىٍ ەْ لۇضۇق ظېّىٕٕي ٍبـبضرزي :ئبٌالھ ثۇٌۇرزىٓ ٍبِؽۇض ؼۈٍىٕي چۈـۈضزى ،ـۇٔىڭ
ثىٍەْ ثبضٌىك ئۆؼۈٍِۈوٍەضٔي ئۈٔسۈضزى ،ئۆؼۈٍِۈوٍەضزىٓ ٍېفىً ٍبپطالالضٔي چىمبضزى ،ثىطـ
ثىطىگە ِىٕگىفىپ وەرىەْ زأالضٔي ٍېزىفزۈضزى [ئەي ئۀئبَ ؼۈضىؽي - 99ئبٍەد]
ئىٕؽبْ ٍېّېىىٕىڭ لبٔساق وەٌگ ىٕىگە ٔەظەض لىٍؽۇْ ،ثىع ظوض ِىمساضزا ٍبِؽۇض ٍبؼسۇضزۇق،
ئبٔسىٓ ظېّىٕٕي ٍبضزۇق ،ئۇٔىڭسا ئبـٍىمالضٔي ،ئۈظۈِٕي ۋە ئورَبـالضٔي ئۆؼزۈضزۇق [ئەثەؼە
ؼۈضىؽي  -28-24ئبٍەرٍەض]
ئبٌالھ ربئبٌال ـبِبٌالضٔي ئەۋەرىسۇ ،ـبِبٌالض ثۇٌۇرالضٔي ھەٍسەٍسۇ ،ئۆؼۈٍِۈوٍەضٔي
چبڭالـزۇضىسۇ .ثۇ ھەلزە ئبٌالھ ربئبال ِۇٔساق زەٍسۇٍ :ەض ٍۈظىٕي ٍېَىپ وەڭ لىٍسۇق ،ئۇٔىڭؽب
ربؼالضٔي ئوضٔبرزۇقٍ ،ەض ٍۈظىسە ھەض ذىً رەوفي ئۆٌچەٍِىه ئۆؼۈٍِۈوٍەضٔي ئۆؼزۈضزۇقٍ .ەض
ٍۈظىسە ؼىٍەض ئۈچۈْ ۋە ؼىٍەض ضىعلىٕي ثىطەٌّەٍسىؽبٔالض (ٍۀي ذبزىّالض ۋە ھبٍۋأالض) ئۈچۈْ
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رۇضِۇؾ الۋاظىّەرٍىطىٕي ٍبضارزۇق ،لبٔساق ٔەضؼە ثوٌّىؽۇْ ،ئۇٔىڭ ذەظىٕىؽي ثىعٔىڭ
زەضگبھىّىعزىسۇض ،ثىع ئۇٔي پەلەد ِەٌۇَ ِىمساضزىال چۈـۈضىّىع .ثىع ٍبِؽۇض ھەٍسەٍسىؽبْ
ـبِبٌالضٔي ئەۋەرزۇق ،ثىع ثۇٌۇرزىٓ ٍبِؽۇض ٍبؼسۇضۇپ ؼىٍەضٔي ؼۇؼبضزۇق ،ؼىٍەض ھەضگىع ئۇٔي
ؼبلالـمب لبزىط ئەِەؼؽىٍەض [ئەي ھىغط ؼۈضىؽي  - 22- 19ئبٍەرٍەض] ثۇ ئبٍەرٍەضزە ئبٌالھ ربئبال
ظىطائەد ٔېّىزىٕي رەوىزٍىگەْ.
 - 2476عۇئبي :صىشائەت جىشىؼ ۋە وۆچەت جىىىؾٕىڭ پەصىٍىحي
پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :لبٔسالال ثىط ِۇؼۇٌّبْ ثىطەض رۈپ
زەضەخ رىىؽە ٍبوي ظىطائەد رېطىپ لوٍؽب ،ئۇٔىڭسىٓ لۇؾ ،ئىٕؽبْ ٍبوي ھبٍۋاْ (ٍەپ)
پبٍسىالٔؽبِ ،ۇھەلمەلىي ،ئۇ ِۇؼۇٌّبْ ثۇٔىڭ ثەزىٍىگە ؼەزىمە ثەضگۀٕىڭ ؼبۋاثىٕي ئبٌىسۇ.
(ثۇذبضى)2321 :
ھەزىؽٕىڭ وۆضؼىزىفىچە :وۆچەد رىىىۈچي ئۆٌۈپ وەرىەْ رەلسىطزىّۇ ٍبوي وۆچەد ثبـمب
ثىطؼىٕىڭ لوٌىؽب ئۆ رۈپ وەرىەْ ثوٌؽىّۇ ،رىىىٍگەْ وۆچەرزىٓ پبٍسىٍىٕىؿ زاۋاٍِىفىپال
رۇضىسىىەْ رىىىۈچىگە ؼبۋاة ٍېعىٍىپ رۇضىسۇ.
ئبٌىّالض ِۇٔساق زەٍسۇ" :ئبٌالھ ربئبالٔىڭ ئىٕئبِي وبرزب ثوٌؽبچمب ،ئبٌزە ٔەضؼىگە ئۆٌۈِسىٓ
وېَىّٕۇ ذۇززى زۇَٔبزا ھبٍبد ۋالزىسىىىسەوال ؼبۋاة ثېطىسۇ :پبٍسىؽي ئۈظۈٌۈپ لبٌّبٍسىؽبْ
(ۋەلپىسەن) ؼەزىمە ،پبٍسىٍىٕىپ رۇضىسىؽبْ ئىٍىُ ،زۇئب لىٍىپ رۇضىسىؽبْ ئەۋالز ،وۆچەد رىىىؿ،
ظىطائەد رېطىؿ ۋە زۈـّۀسىٓ لوؼسىٕىؿ ئۈچۈْ لبضاۋۇٌٍۇلزب رۇضۇؾ".
ثەظى ئبٌىّالض ٍۇلىطىمي ۋە ـۇٔىڭؽب ئوذفبؾ ِۀىسىىي ھەزىؽٍەضگە ئبؼبؼٍىٕىپ :ئەڭ
ٍبذفي وەؼىپ زېھمبٔچىٍىك زەپ لبضىؽبٍْ .ۀە ثەظىٍەض :ؼبٔبئەد ۋە لوي ھۈٔىطى زېؽەٍ ،ۀە
ثەظىٍەض :رىغبضەد زەپ لبضىؽبْ.
 - 2477عۇئبي :ئەڭ ٍبخؾي وەعىپ
ثەظى رەرمىمبرچي ئبٌىّالض ِۇٔساق زەٍسۇ" :ئەڭ ٍبذفي وەؼىپ ۋەظىَەرىە لبضاپ ثوٌىسۇ.
ِەؼىٍەْ :ؼىعا ِبززىٍىطىؽب ثەوطەن ِۇھزبط ثوٌؽبْ چبؼالضزا وىفىٍەضٔي لىَىٕچىٍىمزىٓ
لۇضرۇٌسۇضۇؾ ئۈچۈْ زېھمبٔچىٍىك لىٍىؿ ئەۋظەٌطەن ثوٌىسۇٔ .بۋازا ٍوٌالض ئېزىٍىپ لىٍىپ،
رىغبضەد ربۋاضٌىطىؽب ذەٌمٕىڭ ئېھزىَبعي ثەوطەن ثوٌؽب ،رىغبضەد لىٍىؿ ئەۋظەي ثوٌىسۇ .ؼبٔبئەد
ۋە لوي ھۈٔىطىگە ئېھزىَبط ثوٌؽبْ چبؼسا ،ؼبٔب ئەد ۋە لوي ھۈٔەضٌىطى ثىٍەْ ـۇؼۇٌٍىٕىؿ ئەۋظەي
ثوٌىسۇ" ثۇ ئبذىطلي لبضاؾ ھبظىطلي ظاِبْ ئىمزىؽبز ئىٍّىگە ِۇۋاپىك وېٍىسۇ.
 - 2478عۇئبي :ھبساَ لىٍىٕغبْ صىشائەت
ئىؽالِسا لوٌٍىٕىفي ِۀئي لىٍىٕؽبْ ٍبوي ظىَبٍٔىك عەھەرىىال لوٌٍىٕىٍىسىؽبْ
ئۆؼۈٍِۈوٍەضٔي رېطىؿ ۋە ٍېزىف زۈضۈؾ ھبضاِسۇضِ .ەؼىٍەْ :ربِبوىٕي وۈچٍۈن لبضاـمب ئبؼبؼەْ
ھبضاَ زەپ لبضاٍسىؽبْ ثوٌؽبق ،ربِبوب زەضىرىٕي رېطىؿ ۋە ٍېزىفزۈضۈؾ ھبضاَ ثوٌىسۇِ .ەوطۇھ زەپ
لبضىؽبق ،رېطىؿ ۋە ٍېزىفزۈضۈؾ ِەوطۇھ ثوٌىسۇ.
ھبضاَ لىٍىٕؽبْ ٔەضؼىٕي وبپىطالضؼب ؼېزىؿ ثبھبٔىؽىسە رېطىؿ ۋە ٍېزىفزۈضۈؾ ِۇؼۇٌّبٔؽب
ئۆظضە ثوالٌّبٍسۇ ،چۈٔىي ِۇؼۇٌّبْ ھەضگىعِۇ ھبضاَ ٔەضؼىٕي ثبظاضؼب ؼبٌّبٍسۇ .ھەِسە ِۇؼۇٌّبْ
وىفىٕىڭ وبپىطالضؼب ؼېزىؿ ئۈچۈْ چوـمب ثېمىفىّۇ ھبالي ثوٌّبٍسۇ .ثۇ ھەلزە ثىع ئىؽالَ
زىٕىّىعٔىڭ ھبضاق ٍبؼىفي وەؼىىٓ ثىٍىٕگەْ ٍەضگە ئۈظۈَ ؼېزىفٕي ھبضاَ لىٍؽبٍٔىمىٕي وۆضزۇق.
 - 2479عۇئبي :عبٔبئەت ۋە ھۈٔەس ـ وەعىپٍەسٔىڭ ھۆوۈِي
ئىؽالَ زېھمبٔچىٍىممب رەضؼىپ لىٍىپ ئۇٔىڭ لەزضىٕي وۆرۈضگەْ ،ھەِسە زېھمبٔچىٍىك ثىٍەْ
ـۇؼۇٌالٔؽۇچىالضٔىڭ وۆپ ؼبۋاثمب ئېطىفىسىؽبٍٔىمىٕي رەوىزٍىگەٌْ .ېىىٓ ـۇٔىڭ ثىٍەْ ثىطگە
پۈرۈْ ئۈِّەرٕىڭ ث بضٌىك وۈچىٕي زېھمبٔچىٍىممىال لبضىزىپ لوٍۇـىٕي چەوٍىگەْ ،چۈٔىي ثۇٔساق
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لىٍىؿ ئۈِّەرٕي ئبؼبضەد ذبضٌىمىؽب زۇچبض لىٍىسىؽبْ ثىط وەِزۈوٍۈوزۇض .ثۇٔساق لىٍىفٕىڭ پۈرۈْ
ثىط ِىٍٍەرٕي لوضـىؽبْ ثبال ۋە ذبضٌىمٕىڭ ِۇلەززىّىؽي ئىىۀٍىىىٕي پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئېالْ ل ىٍىفي ئبٔچە ئەعەثٍىٕەضٌىه ئىؿ ئەِەغ .ظاِبٕٔىڭ ئۆرۈـي ثۇٔىڭ
ثىط ھەلىمەد ئىىۀٍىىىٕي ئېٕىك ئىؽپبرٍىؽبْ.
زېھمبٔچىٍىك ثىٍەْ ثىطگە ِىٍٍەرٕىڭ ئەضوىٓ ۋە ئەظىع ثوٌىفي ،زۆٌەرٕىڭ وۈچ ـ لۇزضەرٍىه
ثوٌىفي ئۈچۈْ ثبٍبـبد ھبٍبرٕىڭ ٍوٌىٕي ئېچىپ ثېطىسىؽبْ ھەض ذىً ھۈٔەض ـ ؼۀئەد ۋە
ؼبٔبئەرٍەض ثوٌىفي وېطەن .ثۇٔساق ھۈٔەض ـ ؼۀئەد ۋە ؼبٔبئەرٍەض ئىؽالِٕىڭ ٔەظىطىسە ھبالي
ثوٌۇپال لبٌّبً ،ثەٌىي ئۇ ئۆٌىّبالضٔىڭ ثەضگەْ ھۆوۈٍِىطىگە ئبؼبؼەْ پەضظ وۇپبٍەزۇض.
ثۇٔىڭ ِۀىؽي :ئىؽالَ عەِئىَىزىسە ئېھزىَبعٕي لبٔسۇضىسىؽبْ زەضىغىسە ھەض رۈضٌۈن ئىٍىُ -
پەْ ،ھۈٔەض ـ ؼۀئەد ۋە ؼبٔبئەد ئەھٍي روٌۇق ثوٌىفي وېطەنٔ .بۋازا ئىٍىُ  -پەْ ٍبوي ؼبٔبئەد
ؼبھەٌىطىسە ثىط ثوـٍۇق ثوٌۇپ ،ثۇ ثوـٍۇلٕي روٌسۇضىسىؽبْ وىفي ثوٌّىؽب پۈرۈْ ِىٍٍەد
گۇٔبھىبض ثوٌىسۇ .ثوٌۇپّۇ ضەھجەضٌەض ۋە ھولۇق رۇرمبٔالض ثەوطەن گۇٔبھىبض ثوٌىسۇ.
ئىّب َ ؼبظاٌي ِۇٔساق زېگەْ " :پەضظ وۇپبٍە  -زۇَٔب ئىفٍىطى ٍۈضۈـۈپ رۇضۇـي ئۈچۈْ ثوٌّىؽب
ثوٌّبٍسىؽبْ ھەض ثىط ئىٍىُ  -پۀسۇضِ .ەؼىٍەْ :زوذزۇضٌۇق ئىٕؽبْ عىؽّىٕىڭ ؼبق ـ ؼبالِەد
رۇضىفي ئۈچۈْ ظۆضۈض .ھېؽبةِ ،ۇئبِىٍىٍەض ۋە ۋەؼىَەد ـ ِىطاغ ثۆٌۈؾ لبربضٌىك ئىفالضزا ظۆضۈض.
ِبٔب ثۇٔساق ئىٍىٍّەضٔي ثىط ٍۇضرزب ھبعەرٕي لبِساٍسىؽبْ زەضىغىسە ئۈگۀگۀٍەض ثوٌّىؽب ،ثۇ
ٍۇضرٕىڭ پۈرۈْ ئەھٍي گۇٔبھىبض ثوٌىسۇ ،ئەگەض ھبعەرٕي لبِسىؽىسەن زەضىغىسە ئۈگۀگەْ وىفىٍەض
ثوٌؽب ،وۇپبٍە لىٍىسۇ ،لبٌؽبٔالض ئۈگۀّىؽىّۇ گۇٔبھىبض ثوٌّبٍسۇ .زېھمبٔچىٍىك ،رولۇِىچىٍىك ۋە
رىىىّچىٍىه لبربضٌىمالضزەن ؼبٔبئەد ئبؼبؼٍىطىّۇ پەضظ وۇپبٍىسۇضٔ .بۋازا ثىط ٍۇضرزب ئوپېطارؽىَە
لىٍىسىؽبْ ثىط زوذزۇض ثوٌّىؽب وىفىٍەضٔىڭ ھبٍبري ذەۋپىە ئۇچطاٍسۇ ،وېؽەٌٍىىٕي ثەضگەْ ئبٌالھ
زوضىؽىٕىّۇ ثەضگەْ ۋە ئۇٔي ئىفٍىزىؿ ٍوٌىٕي وۆضؼەرىەْ ،ـۇڭب ئۇٔي ئۈگۀّەً ھبالوەرىە
ٍۈظٌىٕىؿ روؼطا ئەِەغ".
 - 2480عۇئبي :لۇسئبْ وەسىّٕىڭ ھۈٔەس وەعىپ جوغىشىغىذىىي ثبٍبٍٔىشى
لۇضئبْ وەضىُ ثىط لبٔچە ھۈٔەض ـ ؼۀئەرٕي ثبٍبْ لىٍىپ ئۇالضٔي ٔېّەد زەپ ؼۈپەرٍىگەْ.
ِەؼىٍەْ :زاۋۇز ئەٌەٍھىؽؽبالَ ھەلمىسە ِۇٔساق زېگەْ :رۆِۈضٔي زاۋۇزلب ٍۇِفبق لىٍىپ ثەضزۇق،
ئېَززۇلىيِ :ۇوەِّەي ؼبۋۇرالضٔي ٍبؼىؽىٓ ،ھبٌمىٍىطىٕي رەوفي لىٍؽىٓ [ؼەثەئ ؼۈضىؽي- 10
 -11ئبٍەرٍەض]
عەڭٍەضزە ؼىٍەضٔي ؼبلالؾ ِەلؽىزىسە زاۋۇزلب ؼىٍەض ئۈچۈْ ؼبۋۇد ٍبؼبـٕي ئۇگەرزۇق،
ؼىٍەض ثۇٔىڭؽب ـۈوطى لىالِؽىٍەض؟ [ئەي ئۀجىَب ؼۈضىؽي  - 80ئبٍەد]
ؼۇالٍّبْ ئەٌەٍھىؽؽبالَ ھەلمىسە ِۇٔساق زەپ وۆضؼەرىەْ :ئۇٔىڭؽب (ِىػ) ئبلىسىؽبْ
ثۇاللٕي ئبلمۇظزۇق ،ثەظى عىٕالض پەضۋەضزىگبضىٕىڭ ئەِطى ثوٍىچە ؼۇالٍّبٕٔىڭ ئبٌسىسا ئىفٍەٍززي،
ئۇالضزىٓ وىّىي ثىعٔىڭ ئەِطىّىعگە ذىالپٍىك لىٍىسىىەْ ئۇٔىڭؽب زوظاخ ئبظاثىٕي رېزىزىّىع .ئۇالض
ؼۇالٍّبٔؽب ئۇ ذبٌىؽبْ وبرزب ؼبضاٍالضٔي ،ھەٍىەٌٍەضٔي ،وۆٌسەن چوڭ ٌېگۀٍەضٔي ۋە
ِىسىطٌىّبٍسىؽبْ لبظأالضٔي ٍبؼبٍززي .ئي زاۋۇز عەِەري ـۈوۈض لىٍىڭالض [ؼەثەئ ؼۈضىؽي - 12
 -13ئبٍەرٍەض]
ظۇٌمەضٔەٍٓ ۋە ئۇٔىڭ ئېگىع روؼّىؽي ھەلمىسە ِۇٔساق زەپ وۆضؼەرىەْ :ظۇٌمەضٔەٍٓ ئېَززي" :
ئبٌالھٕىڭ ِبڭب ثەضگەْ ٔەضؼىٍىطى (ؼىٍەضٔىڭ ِبڭب ثېطىسىؽبْ ِېٍىڭالضزىٓ) ئەۋظەٌسۇضِ ،بڭب ئبزەَ
وۈچي ٍبضزەَ لىٍىڭالض ،ئۇالض ثىٍەْ ؼىٍەضٔىڭ ئبضاڭالضؼب ِۇؼزەھىەَ ثىط روؼّب ؼېٍىپ ثېطەً.
ِبڭب رۆِۈض پبضچىٍىطىٕي ئېٍىپ وېٍىڭالض"( .رۆِۈض پبضچىٍىطى زۆۋىٍىٕىپ) ئىىىي ربؼٕىڭ ئبضىؽي
رەوفي ثوٌؽبٔسا" ،وۆٍۈوٍەضٔي ثېؽىڭالض" زېسى .رۆِۈض پبضچىٍىطى ئورزەن ثوٌؽبٔسا ،ئۇِ" :بڭب
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ئېطىزىٍگەْ ِىؽٕي ثېطىڭالض ،ئۈؼزىگە رۆوەً" زېسى .ئۇالض (ٍۀي ٍەعۈط –ِەعۈط) ئۇٔىڭ
ئۈؼزىگە چىمىفمىّۇ ،ئۇٔي رېفىفىىّۇ لبزىط ثوالٌّىسى [وەھؿ ؼۈضىؽي - 97 - 95ئبٍەرٍەض]
ٔۇھ ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ وېّە ٍبؼىؽبْ لىؽؽىؽىٕي ثبٍبْ لىٍسى ،زېڭىعالضزا ِبڭىسىؽبْ
ربؼسەن ٍوؼبْ وېّىٍەضگە ئىفبضەد لىٍسى :زېڭىعزا لبرٕىؽۇچي ربؼالضزەن وېّىٍەض ئبٌالھٕىڭ
لۇزضىزىٕىڭ زەٌىٍٍىطىسىٕسۇض [ـوضا ؼۈضىؽي  - 32ئبٍەد]
ٍۀە ئبٌالھ ربئبال وۆپٍىگ ەْ ئبٍەرٍىطىسە ئوۋ ئوۋالؾ رۈضٌىطىٕي ٍۀي ثېٍىك ۋە زېڭىع ھبٍۋأٍىطىٕي
رۇرۇؾ ،لۇضۇلٍۇق ھبٍۋأٍىطىٕي ئوۋالؾ ۋە ِەضۋاٍىذ لۇٌۇٌىٍىطىٕي چىمىطىؿ ئۈچۈْ زېڭىع ئبؼزىؽب
ـۇڭؽۇؾ لبربضٌىمالضٔي ثبٍبْ لىٍؽبْ .ثۇٔىڭسىٓ ثبـمب ٍۀە لۇضئبْ وەضىُ ھېچجىط وىزبثزب
وۆضۈٌّىگەْ ـەوى ٍسە رۆِۈضٔىڭ لىّّىزىٕي ثبٍبْ لىٍؽبٔسۇضِ .ەؼىٍەْ :ئبٌالھ ربئبال ئىٕؽبٔالضؼب
پەٍؽەِجەضٌەضٔي ئەۋەرىۀٍىىىٕي ۋە وىزبثالضٔي چۈـۈضگۀٍىىىٕي ثبٍبْ لىٍؽبٔسىٓ وېَىٓ ِۇٔساق
زېگەْ :رۆِۈضٔي ٍبضارزۇق ،رۆِۈض وۈچ ـ لۇۋۋەرٕي ئۆظ ئىچىگە ئبٌؽبْ ۋە رۆِۈضزە ئىٕؽبٔالض ئۈچۈْ
ٔۇ ضؼۇْ ِۀپەئەرٍەض ثبض [ئەٌھەزىَس ؼۈضىؽي  - 25ئبٍەد] ثۇ ؼۈضىٕىڭ رۆِۈض ؼۈضىؽي زەپ
ئبرىٍىفىّۇ ئەعەثٍىٕەضٌىه ئەِەغ.
 - 2481عۇئبي :ھۈٔەس وەعىپٕىڭ ئىغالِذىىي ئوسٔي
لبٍؽي عەھەرزىٓ ثوٌؽب ثوٌؽۇْ ،عەِئىَەرٕىڭ ثىط ھبعىزىٕي لبِساٍسىؽبْ ٍبوي عەِئىَەرىە
پبٍسىؽي ثوٌؽبْ ھۈٔ ەض ـ ؼۀئەد ئىؽالَ وۆضؼەرىەْ ـەوىٍسە ئېٍىپ ثېطىٍؽب ٍبذفي ئەِەي
ھېؽبثٍىٕىسۇ .ئىؽالَ زىٕي وىفىٍەض رۆۋەْ وۆضگەْ ثىط ٔەچچە ھۈٔەض ـ وەؼىپٕىڭ ـۀىٕي
وۆرۈضگەِْ .ەؼىٍەْ :پبزىچىٍىمٕي وىفىٍەض رۆۋەْ وۆضىفەرزي.
عبثىط ئىجٕي ئبثسۇٌالھ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇِب ِۇٔساق زەٍسۇ :ثىع پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ
ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ثىٍەْ ِەضضى ظەھطاْ ۋازىؽىسا ئەضان زەضىرىٕىڭ ِېۋىؽىٕي ئۈظۈۋاربرزۇق.
پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ :ئۇٔىڭ لبضىؽىٕي ئېٍىڭالض! لبضىؽي ثەن ٍبذفي ،زېسى.
ثىط وىفي :ئي ضەؼۇٌۇٌالھ! ؼەْ لوً ثبلمبّٔىسىڭ؟  -زەپ ؼوضىؽبٔىسى ،پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ
ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ :ھەئەِ ،ەْ لوً ثبلمبْ .لوً ثبلّىؽبْ پەٍؽەِجەض ٍوق ،زەپ عبۋاة ثەضزى.
(ثۇذبضى)5453 :
ئبٌالھٕىڭ پەٍؽەِجىطى ۋە پەٍؽەِجەضٌەضٔىڭ رۈگۀچىؽي ھەظضىزي ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالَ لوً
ثبلمبْ ئىسى ،ئۇٔىڭ ئۈؼزىگە ثبلمبْ لوً ئۆظىٕىڭ ئەِەغ ِەوىىٍىىٍەضٔىڭ ئىسى ،ئۇ ثبـمىالضٔىڭ
لوٍٍىطىٕي ئىؿ ھەلمي ئېٍىپ ثېمىپ ثېطەرزي .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ثۇ ؼۆظٌەضٔي
ؼبھبثىٍىطىگە پەذىطٌىٕىفٕىڭ ئىفٍەٍسىؽبٔالضؼب ذبغ ئىىۀٍىىىٕي ،ھوضۇْ ۋە ثىىبض رەٌەپٍەضگە
ذبغ ئەِەؼٍىىىٕي ثىٍسۈضۈؾ ئۈچۈْ ئېَزىپ ثەضگەْ.
لۇض ئبْ وـەضىُ ثىعگە ِۇؼب ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ لىؽؽىؽىٕي ثبٍبْ لىٍؽبْ ،ئۇ ٍبـبٔؽبْ ثىط
ئبزەِٕىڭ ئىىىي لىعىٕىڭ ثىطىگە ئۆٍٍىٕىؿ ـەضري ثىٍەْ ئۇ ئبزەِٕىڭ لوٌىسا ؼەوىىع ٍىً
ئىفٍىگەِْ .ۇؼب ئەٌەٍھىؽؽبالَ ھەلىمەرەْ ٍبذفي ئىفٍىگەْ ثوٌۇپ ،ثۇضۇْ ئىىىي لىعٔىڭ
ثىطىٕىڭ زېگەْ ثۇ ؼۆظٌىطى ضاؼذ چىممبْ :ئي ئبرب ئۇٔي ؼەْ ئىفٍەرىىٓ ،ئۇ ؼەْ
ئىفٍەرىۀٍەضٔىڭ ئەڭ ٍبذفىؽىسۇض ،وۈچٍۈن ،ئىفۀچٍىىزۇض [ئەٌمبؼبغ ؼۈضىؽي  - 26ئبٍەد]
ھەض ثىط پەٍؽەِجەض ثىط وەؼىپ ثىٍەْ ـۇؼۇٌالٔؽبْ ،ـۇڭب ِۇؼۇٌّبْ وىفي ھبالي پۇي ربپىسىؽبْ
ھۈٔىطىٕي رۆۋەْ وۆضِەً وۆڭٍىٕي ئۈؼزۈْ رۇرىفي وېطەن.
 - 2482عۇئبي :ئىغالَ ئۇسۇػ ئېالْ لىٍغبْ ھۈٔەس ـ وەعىپٍەس
ئىؽالَ زىٕي عەِئىَەرٕىڭ ئەلىسە ،ئەذالق ،ئىعظەد ـ ٔۇِۇغ ۋە ئوِۇِىٌ ئەزەة لبئىسىٍىطىگە
ظىَبٍٔىك ثوٌؽبْ ثەظى ھۈٔەض ـ ؼۀئەرٍەض ثىٍەْ ـۇؼۇٌٍىٕىفٕي ثبضٌىك ِۇؼۇٌّبٔالضؼب ھبضاَ لىٍؽبْ.
ثۇالض :ظىٕب ــ پبھىفۀ ،بذفب ـ ئۇؼؽۇي ۋە عىٕؽىٌ ئوٍۇْ ـ ربِبـبالض ،ثۇد ،وطېؽذ ۋە ـۇٔىڭؽب
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ئوذفبؾ ٔەضؼىٍەضٔي ٍبؼبؾِ ،ەؼذ ۋە ثىھۇؾ لىٍىسىؽبْ ظىَبٍٔىك ٔەضؼىٍەضٔي ٍبؼبؾ
لبربضٌىمالض.
 - 2483عۇئبي :صىٕب -پبھىؾە
ؼەضة ئەٌٍىطىٕي ِىؽبٌؽب ئبٌىسىؽبْ ثوٌؽبق ،پبھىفە وۆ پىٕچە ؼەضة ئەٌٍىطىسە لبٔۇٍٔۇق
وەؼىپ ثوٌۇپ ،پبھىفىٍەض ھۈٔەض ـ وەؼىپ ئىگىٍىطىسەن ِۇئبِىٍە لىٍىٕىسۇ ،ئۇالضؼب ضۇذؽەد ۋە
وىٕىفىب ثېطىٍىسۇٌ .ېىىٓ ئىؽالَ ثۇٔي پۈرۈٍٔەً ضەد لىٍىسۇ ،ھۆض ٍبوي لۇي ثوٌؽۇْ ثىط ئبٍبي
وىفىٕىڭ ئۆظىٕىڭ ئىپپەد ٔ -ۇِۇؼىٕي ؼېزىؿ ئبضلىٍىك پۇي رېپىفىؽب لەرئىٌ ٍوي لوٍّبٍسۇ.
عبھىٍىَەد زەۋضىسىىي ثەظى وىفىٍەض وېٕىعەوٍىطىسىٓ وۈٍٔۈن ثبط ئېٍىفبرزي ،وېٕىعەوٍەض
لبٍؽي ٍوٌسىٓ ثوٌؽب ثوٌؽۇْ ثىط وۈٍٔۈن ثبعٕي رېپىپ ذوعبٍىٕىؽب ربپفۇضىفي وېطەن ئىسى ،ثۇ
ؼەۋەثزىٓ وۆپىٕچىٍىطى ظىٕبؼب ِەعجۇض ثوالرزي ،ثەظى وىفىٍەض ئب ظؼىٕب پۇٌٕي زەپ وېٕىعەوٍىطىٕي
پبھىفىٍىىىە ظوضالٍززي ،ئىؽالَ زىٕي وەٌگۀسە ثبضٌىك ِۀؽۇثٍىطىٕي ثۇ پبؼىىٕىچىٍىمزىٓ
لۇرۇٌسۇضزى ،ئبٌالھ ربئبال ِۇٔۇ ئبٍەرٕي ٔبظىً لىٍسى :ئەگەض چۆضىٍىطىڭالض ئىپپەرٍىه ثوٌۇـٕي
ذبٌىؽب ،ثۇ زۇَٔبٔىڭ ئبظؼىٕب ِېٍىٕي زەپ ئۇالضٔي پبھىف ىگە ِەعجۇضٌىّبڭالض [ٔۇض ؼۈضىؽي - 33
ئبٍەد] ـۇٔساق لىٍىپ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ثۇٔىڭؽب ئىززىطگەْ ؼەۋەثٕىڭ ٔېّە ثوٌىفىسىٓ
لەرئىَٕەظەض ثۇ پبؼىىٕب ھۈٔەضٔي چەوٍىۋېزىپ ،ئىؽالَ عەِئىَىزىٕىڭ ثۇٔساق پبؼىىٕب ئىفالضزىٓ
پبن ۋە ٍىطاق رۇضىفي ئۈچۈْ ِۇھزبعٍىك ،چبضىؽىعٌىك ۋە ٍبذفي ِەلؽەد زېگۀسەن ھەض لبٔساق
لۇضۇق گەپ ـ ؼۆظٌەضٔي ثىىبض لىٍىۋەرزي.
 - 2484عۇئبي :ثۇت ،وشېغث ۋە ؽۇٔىڭغب ئوخؾبػ ٔەسعىٍەسٔي ٍبعبؽّۇ ئوخؾبؽال ھبساَ
ھەٍىەٌزبضاـٍىك ؼۀئىزي -ئىؽالَ زىٕي ھەٍىەي رىىٍەـٕي ھبضاَ لىٍؽىٕىسەن ،ھەٍىەي
ٍبؼبـٕي رېرىّۇ لبرزىك ھبضا َ لىٍىسۇ .ئەِّب ضەؼىُ ؼىعىؿ ۋە ـورو ئبپپبضاري ثىٍەْ ؼۈضەد
ربضرىفٕىڭ ھۆوّي ثوٌؽب ،ثىع ٍۇلىطىسا ئىؽالَ ـەضىئىزىٕىڭ ضوھىؽب ئەڭ ٍېمىٓ ثوٌؽىٕي ِۇثبھ -
ٍبوي چوڭ ثوٌؽب ِەوطۇھ  -ثوٌىفىسۇض زەپ ثبٍبْ لىٍسۇق .ثۇ ھۆوۈَ ئەٌۋەرزە ِەظِۇٔي ئىؽالَ ھبضاَ
لىٍؽبْ ٔەضؼىسىٓ ذبٌ ىٌ ثوٌؽبْ ؼۈضەرٍەضگە ئۇٍؽۇْ وېٍىسۇٔ .بۋازا ؼۈضەرزە ئىؽالَ چەوٍىگەْ
ٔەضؼىٍەض رەؼۋىطٌۀگەْ ثوٌؽب ،ھۆوّي ٍۀىال ھبضاَ ثوٌۇپ وېزىسۇِ .ەؼىٍەْ :ئبٍبٌالضٔىڭ عىؽّي
رەؼۋىطٌۀگەْ ٍبوي پبزىفبھ ،زاھىٌ ،پەٍؽەِجەض ۋە پەضىفزىٍەضٔىڭ ضەؼىٍّىطىسەن ئۇٌۇغ ۋە
ِۇلەززەغ زەپ چولىٕىٍىسىؽبْ ؼۈضەرٍەض ھبضاَ ثوٌىسۇ.
 - 2485عۇئبيِ :ەعث ۋە ثىھۇػ لىٍىذىغبْ صىَبٍٔىك ٔەسعىٍەسٔي ٍبعبػ
ٍۇلىطىسا ثىٍىپ ئۆرىىٕىّىعزەن ئؽالَ زىٕي ھبضاق ئىفٍەپچىمىطىفمب ۋە ربضلىزىفمب
لبرٕىفىفٕي ٍبوي ئىؽزېّبي لىٍىفٕي ھبضاَ لىٍؽبْ .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ھەزىؽىگە
ثىٕبئەْ ثۇٔساق ئىفالضٔىڭ لبٍؽي ثىطىٕي لىٍؽبْ وىفي ٌۀەد لىٍىٕؽبٔسۇض .ذىَطوئىَٓ ،ئەپَۇْ،
ٔەـىگە ئوذفبؾ ظەھەضٌىه چېىىٍّىىٍەض ،ھەِسە ثىھۇؾ لىٍىسىؽبْ ھەضرۈضٌۈن ِبززىالضِۇ
ئىؽزېّبي لىٍىؿ ،ئېٍىپ ـ ؼېزىؿ ،ربضلىزىؿ ۋە ئىفٍەپ چىمىطىفٕىڭ ھبضاٍِىمي عەھەرزە
ھبضالمب ئوذفبؾ .زېّەن :ئىؽالَ زىٕي ِۇؼۇٌّبْ وىفىگە ھبضاَ ئىفٕي لىٍىؿ ٍبوي ھبضاِؽب
رەـۋىك لىٍىفمب ربٍبٔؽبْ ھەضلبٔساق ھۈٔەض ـ ؼۀئەد ثىٍەْ ـۇؼۇٌٍىٕىفٕي چەوٍەٍسۇ.
 - 2486عۇئبي :جىجبسەت ٍوٌي ثىٍەْ جىشىىچىٍىه لىٍىؾٕىڭ ئىغالِذىىي ئوسٔي
ئىؽالَ لۇضئبْ وەضىُ ئبٍەرٍىطىسە ۋە ھەزىػ ـەضىپٍەضزە رىغبضەد ئۈچۈْ وۈچٍۈن ثىط
چبلىطىك ئېالْ لىٍؽبْ ،رىغبضەرىە ٍۈظٌىٕىفىە ۋە رىغبضەد ئۈچۈْ ؼەپەضگە ئبرٍىٕىفمب
لىعىمزۇضؼبْ ،ھەِسە ئۇٔي ئبٌالھٕىڭ پەظٌىٕي رىٍەؾ زەپ ئبربپ رىغبضەد لىٍؽۇچىالض ثىٍەْ ئبٌالھ
ٍوٌىسا عىھبز لىٍؽۇچىالضٔي ثىٍٍە ِەزھىٍَىگەْ :ثەظىٍەض ئبٌالھٕىڭ پەظٌىٕي رىٍەپ (ٍۀي
رىغبضەد لىٍىپ) ٍەض ٍۈظىسە ؼەپەض لىٍىسۇٍ ،ۀە ثەظىٍەض ئبٌالھٕىڭ ٍوٌىسا عىھبز لىٍىسۇ
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[ِۇظظەِّىً ؼۈضىؽي  - 20ئبٍەد]
 - 2487عۇئبي :ئبٌالھ جبئبالٔىڭ جىجبسەجٕي ئىٕغبٔالسغب ٔىئّەت لىٍىپ ثەسگۀٍىىي
جوغىشىغىذىىي لۇسئبْ وەسىّٕىڭ ثىش لىغىُ ثبٍبٍٔىشى
لۇضئبْ وەضىّسە ئبٌالھ ربئبال ئىچىي ۋە ربـمي رىغبضەد ٍوٌٍىطىٕي رب ھبظىطلي وۈٔگە لەزەض زۇَٔب
رىغبضىزىٕىڭ ئەڭ چوڭ ٍۆرىەؾ لوضاٌي ثوٌۇپ وېٍىۋارمبْ ؼۇ لبرٕبؾ لۈضاٌٍىطى ئبضلىٍىك رەٍَبضالپ
ثەضگۀٍىىىٕي ثىط ٔېّەد زەپ وۆضؼىزىسۇ ،ھەِسە ئۆظىٕىڭ زې ڭىعٔي ثوٍؽۇٔسۇضۇپ ثەضگۀٍىىي
ۋە ئۇٔىڭسا رىغبضەد وېّىٍىطىٕي ِبڭبالٍسىؽبْ لىٍىپ ثەضگۀٍىىىٕي ثبٍبْ لىٍىپ ِۇٔساق زەٍسۇ:
ئبٌالھٕىڭ ٔېّىزىٕي رەٌەپ لىٍىفىڭالض ئۈچۈْ (ئبٌالھٕىڭ ئەِطى ثىٍەْ ٍۈن ـ ربقٍ ،ېّەن ـ
ئىچّەن لبچىالٔؽبْ) وېّىٍەضٔىڭ زېڭىعزا زوٌمۇْ ٍېطىپ وېٍىۋارمبٍٔىمىٕي وۆضىؽەْ [ـبرىط
ؼۈضىؽي  - 12ئبٍەد]
لۇضئبْ وەضىُ ثۇٔساق ئبٍەرٍەضٔي ٔېّەرٕي ئەؼٍىزىؿ ۋە ٔېّەرزىٓ پبٍسىٍىٕىفمب چبلىطىپ لبٍزب
ـ لبٍزب رەوطاضٌىؽبْ ،ھەرزب لۇضئبْ وەضىُ ئبٌالھٕىڭ ثبضٌىمىؽب ،لۇزضىزىگە ۋە ھېىّىزىگە زاالٌەد
لىٍىسىؽبْ زەٌىٍٍەضٔىڭ ثىطى ؼۈپىزىسە وېّىٕي وۆضؼەرىەْ :وىفىٍەضگە پبٍسىٍىك ٔەضؼىٍەضٔي
ئېٍىپ زېڭىعزا ئۈظۈپ ٍۈضگەْ وېّىٍەضزە (چۈـىٕىسىؽبٔالض ئۈچۈْ ئبٌالھٕىڭ ثىطٌىىىگە زەٌىٍٍەض
ثبض) [ثەلەضە ؼۈضىؽي  - 164ئبٍەد]
ئبٌالھ ربئبال ِەوىە ئەھٍىگە ِەوىىٕي ئەضەة ٍېطىُ ئبضىٍىسىىي ِۇھىُ رىغبضەد ِەضوىعى
لىٍىپ ثەضگۀٍىىىٕي ثىط ٔېّەد زەپ وۆضؼەرىەْ :ئۇالضٔي ثىع رىٕچ ھەضەِگە ٍەضٌەـزۈضِىسۇلّۇ؟
ھەضەِگە رۈضٌۈن ِېۋىٍەضٔىڭ ھەِّىؽي وەٌزۈضىٍىسۇ ،ثۇ ثىعٔىڭ زەضگبھىّىعزىٓ چۈـۈضۈٌگەْ
ضىعىمزۇض [لبؼبغ ؼۈضىؽي  - 57ئبٍەد]
ئبٌالھ ربئبال لۇضەٍؿ لەثىٍىؽىگە لىفزب ٍەِۀگەٍ ،بظزا ـ بِؽب ٍۈظٌىٕىسىؽبْ ٍىٍسا ئىىىي لېزىُ
رىغبضەد لىٍىؿ ٍوٌىٕي لوالٍالـزۇضۇپ ثەضگۀٍىىىٕي ثىط ٔېّەد زەپ وۆضؼەرىەْ .ئۇالض وەثىگە
لبضاؾ ھولۇلٍىطىسىٓ پبٍسىٍىٕىپ ،ھېچمبٔساق ظىَبٔىەـٍىىىە ئۇچطىّبً ذبرىطعەَ رىغبضەد
لىٍؽبْ ،ـۇڭب ئۇالض ثۇ وەثىٕىڭ ئىگىؽي ثوٌؽبْ ئبٌالھمب ٍبٌؽۇظ ئىجبزەد لىٍىؿ ۋە ئۇٔىڭؽب ـېطىه
وەٌزۈضِەؼٍىه ثىٍەْ ـۈوۈض لىٍىفي وېطەن :لۇضەٍؿ لوؼساٌؽبٍٔىمٍىطى ئۈچۈْ ،لىفٍىك ۋە ٍبظٌىك
ؼەپىطىسە لوؼساٌؽبٍٔىمٍىطى ئۈچۈْ ،ثۇ ئۆً (ٍۀي ثەٍزۇٌالھ) ٔىڭ پەضۋەضزىگبضىؽب ئىجبزەد
لىٍؽۇٔىي ،ئۇ ئۇالضٔي ئبچٍىمزب ئوظۇلالٔسۇضزى ،ئۇ الضٔي لوضلۇٔچزىٓ ئەِىٓ لىٍسى [لۇضەٍؿ
ؼۈضىؽي]
ئبٌالھ ِۇؼۇٌّبٔالضؼب ھەض ٍىٍي زۆٌەرٍەض ۋە ِىٍٍەرٍەض ئبضا زۇَٔبۋى ؼەۋىَەزە رىغبضەد
ئبٌّبـزۇضۇؾ پۇضؼىزىٕي رەٍَبضالپ ثەضگەْ .ئۇ ثوٌؽىّۇ ،ئبٌالھٕىڭ ثەٍزىگە ھەض ٍىٍي ھەط لىٍىؿ
ِەۋؼىّىسۇض :وىفىٍەض پىَبزە ۋە ئوضۇق رۇگى ٍەضگە ِېٕىپ وېٍىسۇ ،ئوضۇق رۆگىٍەض ٍىطاق ٍوٌالضٔي
ثېؽىپ وېٍىسۇ ،وىفىٍەض ئۆظٌىطىگە رېگىفٍىه ثوٌؽبْ (زىَٕىٌ ۋە زۇَٔبۋى) ِۀپەئەرٍەضٔي
وۆضؼۇْ ،ثەٌگىٍۀگەْ وۈٍٔەضزە ئبٌالھ ئۇالضؼب ضىعىك لىٍىپ ثەضگەْ چبضۋا ِبٌالضٔي ئبٌالھٕىڭ
ئىؽّىٕي ئېَزىپ ثوؼۇظٌىؽۇْ [ھەط ؼۈضىؽي  - 28 - 27ئبٍەرٍەض]
ثۇ ِۀپەئەرٍەضزىٓ ثىطى ثوٌؽب رىغبضەرزۇض .ئىّبَ ثۇذبضى ضىۋاٍەد لىٍىفىچە ِۇؼۇٌّبٔالض
ئىرالغ ۋە ئىجبزەرٕىڭ ؼبپ ثوٌىفىؽب رەؼىط ٍەرىۈظۈپ لوٍۇـىسىٓ لوضلۇپ ،ھەط ِەۋؼىّىسە
رىغبضەد لىٍىفزىٓ ؼىمىٍؽبْ .ـۇٔىڭ ثىٍەْ لۇضئبْ وەضىُ ئۇالضؼب ئېٕىك ثبٍبْ لىٍىپ ِۇٔساق
زېگەْ :پەضۋەضزىگبضىڭالضزىٓ (ھەط ِەۋؼىّىسە رىغبضەد ۋە ثبـمب ئولەد ئبضلىٍىك) ضىعىك رەٌەپ
لىٍؽبڭالض ؼىٍەضگە ھېچ گۇٔبھ ثوٌّبٍسۇ [ثەلەضە ؼۈضىؽي  - 198ئبٍەد]
لۇضئبْ وەضىُ ئەرزىگىٕي ئبذفىّي ِەؼغىسگە ثبضىسىؽبٔالضٔي ِەزھىٍَەپ ِۇٔساق زېگەْ:
ئۇالض ـۇٔساق ئەضٌەضوي ،ؼوزا ـ ؼېزىك ئۇالضٔي ئبٌالھٕي ظىىىط لىٍىفزىٓٔ ،بِبظ ئۆرەـزىٓ ،ظاوبد
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ثېطىفزىٓ ؼەپٍەرزە لبٌسۇضِبٍسۇ [ٔۇض ؼۈضىؽي - 37ئبٍەد]
 - 2488عۇئبي :ھبساَ لىٍىٕغبْ جىجبسەت
ئىؽالَ زىٕي :ظۇٌۇَ ،ئبٌساؾ ،ثوظەن لىٍىؿ ٍبوي ئىؽالَ چەوٍىگەْ ٔەضؼىٕي ثبظاضؼب ؼېٍىؿ
لبربض ٌىك ئىفالضزىٓ ثبـمب ھەض رۈضٌۈن رىغبضەد ئۇؼۇٌٍىطىٕي ھبضاَ لىٍّىؽبْ.
ِەؼىٍەْ :ھبضاق ،ظەھەضٌىه چېىىٍّىىٍەض ،روڭگۇظ ،ثۇد ـ ھەٍىەٌٍەض ٍبوي ـۇٔىڭؽب
ئوذفبٍسىؽبْ ئىؽالَ زىٕي ئىفٍىزىفٕي ،پبٍسىٍىٕىفٕي ٍبوي ئېٍىپ ـ ؼېزىفٕي ھبضاَ لىٍؽبْ ھەض
رۈضٌۈن ٔەضؼىٍەض ثىٍەْ رىغبض ەد لىٍىؿ ،ئىؽالَ ضاۋا وۆضِەٍسىؽبْ ھبضاَ رىغبضەرزۇض ،ثۇالضزىٓ
وەٌگەْ وىطىّّۇ ِەٍٕەد وىطىّسۇض .ثۇ وىطىُ ثىٍەْ ٍبـىؽبْ وىفىٕىڭ عىؽّي عەھۀٕەِسە
وۆٍۈـىە الٍىمزۇض ،ثۇٔساق ھبضاَ رىغبضەد ثىٍەْ ـۇؼۇٌالٔؽۇچىالضٔىڭ ،رىغبضەرزە ضاؼزچىً ،ئەِىٓ
ثوٌىفي ئۇالضٔي عەھۀٕەَ ئ ورىسىٓ لۇرمۇظاٌّبٍسۇ ،چۈٔىي ثۇالض رىغبضەد لىٍىۋارمبْ ِبٌالض ،ئىؽالَ
چەوٍىگەْ ۋە ئىؽالَ عەڭ ئېالْ لىٍؽبْ ھبضاَ ِبٌالضزۇض .ئبٌزۇْ ٍبوي ٍىپەن رىغبضىزىسە چەوٍىّە
ٍوق ،چۈٔىي ثۇالض ئبٍبٌالضؼب ھبالٌسۇض ،ثىطاق ثۇالضزىٓ ئەضٌەض ئىفٍىزىفي ئۈچۈٔال ٍبؼبٌؽىٕي ثوٌؽب،
ئۇٔىڭ ثىٍەْ رىغبضەد لىٍىؿ ھبضاِسۇض.
 - 2489عۇئبي :ھبالي جىجبسەجحە دىممەت لىٍىذىغبْ ئىؾالس
ھبالي رىغبضەد لىٍؽبٔسا لىَبِەد وۈٔىسە گۇٔبھىبضالض گوضۇھي ثىٍەْ ثىٍٍە رۇضۇپ ،عەھۀٕەَ
ئبظاثىؽب زۇچبض ثوٌۇپ لبٌّبؼٍىمي ئۈچۈْ ،رىغبضەرچىٍەضٔىڭ زىممەد لىٍىفي وېطەن ثوٌؽبْ ثىط
لبٔچە ئىفالض ثبض.
 .1رىچبضەرچىٍەض ئوِۇِەْ لەؼەَ ئىچىفزىٓ ،ثوٌۇپّۇ ٍبٌؽبْ لەؼەَ لىٍىفزىٓ ؼبلٍىٕىفي
وېطەن .پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :ئۈچ رۈضٌۈن وىفي ثبض ثوٌۇپ،
لىَبِەد وۈٔي اٌٍە ئۇالضؼب گەپ لىٍّبٍسۇ ،چىطاٍٍىطىؽب لبضىّبٍسۇ ،ئۇالضٔي گۇٔبھٍىطىسىٓ
پبوٍىّبٍسۇ ،ئۇالض لبرزىك ئبظاثمب زۇچبض ثوٌىسۇ .ئۇالضٔىڭ ثىط رۈضى ،چۆي ثبٍبۋأسا ئبضرۇق ؼۈٍي ثبض
رۇضۇپٍ ،وٌۇچىؽب ؼۇ ثەضِىگەْ وىفي ؛ ٍۀە ثىط رۈضى ،ئەؼىط ۋالزىسىٓ وېَىٓ ِبي ؼبرمبْ ۋە:
” ِبٌٕي ِۇٔساقِ ،ۇٔساق پۇٌؽب ئبٌسىُ“ زەپ اٌٍۀىڭ ٔبِي ثىٍەْ ٍب ٌؽبْ لەؼەَ لىٍىپ (ئبٌّىؽبْ
پۇٌؽب) ذېطىساضٔي ئىفۀسۈضگەْ وىفي؛ ئۈچىٕچي رۈضى ،ثىطەض ثبـٍىممب ِبي زۇَٔبٔي وۆظٌەپ
ثەٍئەد لىٍؽبْ ،ئەگەض ئۇ ثبـٍىك ِبي ثەضؼە ،ثەٍئىزىگە ۋاپب لىٍىسىؽبِْ ،بي ثەضِىؽە ،ۋاپب
لىٍّبٍسىؽبْ وىفىسۇضِ( .ۇؼٍىُ)117 :
 .2رىغبضەرچي ئبٌساِچىٍىك ل ىٍىفزىٓ ھەظەض ئەٍٍىؽۇْ ،چۈٔىي ئبٌساِچي ئىؽالَ ئۈِّىزىسىٓ
چىمىپ وېزىسۇ.
 .3رىغبضەرچي ئۆٌچەؾ ٍبوي عىڭالـزب وەَ ثېطىفزىٓ ھەظەض ئەٍٍىؽۇْ!
ِ .4ؤوپوٌچىٍىمزىٓ ھەظەض ئەٍٍىؽۇْ ،چۈٔىي ِؤوپوٌچىٍىك لىٍؽۇچىسىٓ ئبٌالھ ۋە ئبٌالھٕىڭ
پەٍؽەِجىطى ئبزا ـ عۇزا ثوٌۇپ وېزىسۇ.
 .5عبظأە (ئۆؼۈَ) ثىٍەْ ِۇئبِىٍە لىٍىفزىٓ ھەظەض ئەٍٍىؽۇْ ،چۈٔىي ئبٌالھ ربئبال ئۆؼۈِسىٓ
ثەضىىەرٕي ٍولىزىۋېزىسۇ .لۇضئبْ وەضىّسە ئبٌالھ ربئبال عبظأە ثىٍەْ ِۇئبِىٍە لىٍىفٕي ئبٌالھمب
ئۇضۇؾ ئېالْ لىٍؽبٍٔىك زەپ وۆضؼەرىەْ.
 - 2490عۇئبي :ئبٌذاِچىٍىك ۋە ئۇٔىڭ ھۆوۈِي
ئبٌساِچىٍىك — ھىٍَە ِىىىطٌەض ثىٍەْ وىفىٍەضٔي لبٔسۇضۇؾ ،لبٍىً لىٍىؿ ،ئىفۀسۈضۈؾ
زېگۀٍىىزۇض .ئبٌساِچىٍىك ئىٕؽبْ رەثىئىزىگە ٍبد ۋە ئۇالضٔىڭ ـۀىگە ٍبضاـّبٍسىؽبْ ثىط ٔبچبض
ذۇٌمزۇض .ئبٌساِچىالض پۈرۈْ ئىٕؽبٔىَەرٕىڭ ٌۇؼىزىسە ؼۆوۈٌّەوزە .ئىٕؽبٔالض ٍبضىزىٍؽبٔسىٓ ثۇٍبْ
وەٌگەْ پۈرۈْ زىٓ ،پەٌؽەپە ۋە ٍەضٌىه لبٔۇٔالضِۇ ئبٌساِچىٍىمٕي ِۀئي لىٍىسۇ ۋە ئبٌساِچىالضٔي
ؼۆوىسۇ.
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ئەثۇ ھۇضەٍطە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ِۇٔساق زەٍسۇ :پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ثىط
زۆۋە ئبـٍىمٕىڭ ٍېٕىسىٓ ئۆرۈپ وېزىۋېزىپ ،لوٌىٕي ئبضىؽىؽب رىمىپ ثبلمبٔىسى ،لوٌي ٔەٍِىفىپ
لبٌسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ،ئبـٍىك ئىگىؽىگە :ثۇ ٔېّە لىٍىك؟ زېگۀىسى ،ئۇ :ئي اٌٍۀىڭ پەٍؽەِجىطى!
ٍبِؽۇضزا لبٌؽبٔىسى ،زېسى .پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ :ھۆي ئبـٍىمٕي ئبزەٍِەضٔىڭ
وۆضۈپ ئېٍىفي ئۈچۈْ ئۈؼزىگە چىمىطىپ لوٍؽبڭ ثوٌّبِسۇ؟ وىّىي ئبٌساِچىٍىك لىٍؽب ،ثىعزىٓ
ئەِەغ ،زېسىِ( .ۇؼٍىُ)112 :
ثۇ ھەزىػ ئبٌساِچىالضٔىڭ گەضچە ٔبِبظ ئولۇپ ،ضوظا رۇرۇپ ،ظاوبد ثېطىپ ۋە ھبعي ثوٌۇپ،
وۆضۈٔۈـزە ئۆظٌىطىٕي ِۆئّىٓ ِۇؼۇٌّبٔالض لبربضىسىٓ وۆضؼەرؽىّۇ ،ئەِەٌىَەرزە ئۇٔسالالضٔىڭ
ِۇؼۇٌّبٔالضزىٓ ؼبٔبٌّبٍسىؽبٍٔىمىٕي ئىپبزىٍەٍسۇ .ئبٌساِچىٍىك ثوٌؽب ئىٕؽبٔالضٔي ظىَبْ –
ظەذّەرٍەضگە ئۇچطىزىسىؽبْ ئېؽىط عىٕبٍەد.
 - 2491عۇئبي :عودا  -عېحىك ئىؾٍىشىذىىي ئبٌذاِچىٍىك جۈسٌىشى
ھبظىطلي ظاِبٔسا ئبٌساِچىٍىك رۈضٌىطى ئەڭ وۆپ ئوِۇِالـمبْ عبً ثبظاضالض ثوٌۇپ ،ؼوزا -
ؼېزىك ئىفٍىطىسىىي ئبٌساِچىٍىك رۈضٌىطى ئىٕزبٍىٓ وۆپزۇض .ئۇالضزىٓ ثەظىؽي رۆۋۀسىىىچە:
 - 1ؼبرّبلچي ثوٌؽبْ ِبٌٕىڭ ئەٍىجىٕي ٍوـۇضۇؾ ئبضلىٍىك ،ذېطىساضالضٔىڭ وۆظىٕي ثوٍبـمب
رىطىفىؿِ .ەؼىٍەِْ :ېۋە – چېۋە ٍبوي ئورَبؾ ۋە ھەض لبٔساق ثىط ٔەضؼىٕىڭ ٍبذفىٍىطىٕي
ئۈؼزىگۀ ،بچبضٌىطىٕي ئبؼز ىؽب رىعىؿ ئبضلىٍىك ذېطىساضالضٔي ئبٌساپ ؼبرمبٔؽب ئوذفبؾ.
 - 2ؼبرّبلچي ثوٌؽبْ ِبٌٍىطىؽب ثبـمىالضٔىڭ ِبضوىٍىطىٕي ئوؼطىٍىمچە چبپالپ ؼېزىؿ
ئبضلىٍىك ذېطىساضالضٔي ئبٌساؾِ .ەؼىٍەْ :ؼۈپەرؽىع ِبٌالضؼب زاڭٍىك ِبضوىالضٔي ٍبوي ٍەضٌىه
ِبٌالضؼب چەد ئەٌٕىڭ ِبضوىٍىطىٕي ئو ؼطىٍىمچە چبپالپ ؼبرمبٔؽب ئوذفبؾ .ثۇٔساق لىٍىؿ
ئىٕؽبٔالضٔي ئىىىي رەضەپزىٓ ظىَبٔؽب ئۇچطارمبٍٔىك ثوٌۇپ ،ذېطىساضالضٔي ئبٌساپ ئۇالضٔي ظىَبٔؽب
ئۇچطارمبٕٔىڭ ؼىطرىساٍ ،بٌؽبٔسىٓ چبپٍىۋاٌؽبْ ِبضوىٕىڭ ئىگىؽي ثوٌؽبْ ـىطوەرٕي ظىَبٔؽب
ئۇچطىزىسۇ .ثۇٔىڭ ثىٍەْ ھەض ئىىىي ر ەضەپٕىڭ پۇٌىٕي ئبٌساپ ئېٍىۋېٍىؿ ئبضلىٍىك لبرّۇلبد
ھبضإِي ٍېگەْ ثوٌىسۇ.
 - 3ربضاظىسا ٍبوي ئۆٌچەِسە وەَ ثېطىؿ .ثۇ ؼوزىسىىي ئبٌساِچىٍىك رۈضٌىطىٕىڭ ئەڭ ٍبِىٕي
ثوٌۇپ ،ئبٌالھ ربئبال ِۇٔساق لىٍؽۇچىالضٔي ئبذىطەرزىىي ھېؽبة ثېطىفىە ئىفۀّەٍسىؽبٔالض
لبربضىسىٓ ٍۀي وبپىطالضٔىڭ لبربضىسىٓ ؼبٔىؽبْ.
 - 4ذېطىساض ئەِەغ ثىطىٕي ذېطىساض ئوضٔىسا وۆضؼىزىپ ئۇٔي ٍۇلىطى ثبھبزا رەٌەة لىٍسۇضۇؾ
ئبضلىٍىك ضاؼززىٕال ئبٌىسىؽبْ ذېطىساضالضٔي ئبٌساپ ؼېزىۋېٍىؿ.
 - 5چبضۋا ِبٌالضٔي ؼبرىسىؽبٔالضٔىڭ ثۇ ِبٌالضٔي ؼېزىفمب ئېٍىپ چىمىفزىٓ ثۇضۇْ ِەذؽۇغ
زوضىالض ثىٍەْ ٍبٌؽبٔسىٓ ؼەِطىزىپ ،ذېطىساضالضٔىڭ وۆظىٕي ثوٍىفيِ .ۇٔساق ئبٌساِچىٍىك ثىٍەْ
ربپمبْ پۇي ھبضاَ ثوٌىسۇ.
 - 2492عۇئبي :ئىجحىّبئىٌ ھبٍبجحىىي ئبٌذاِچىٍىك جۈسٌىشى
ئىغزىّبئىٌ ھبٍبرزىىي ئبٌساِچىٍىك رۈضٌىطى ٔبھبٍىزي وۆپ ،ئۇالضزىٓ ثەظىٍىطى رۆۋۀسىىىچە:
- 1ئۆٍٍۀّەوچي ثوٌؽبْ لىع ٍ -ىگىزٕىڭ ئۆظىسە ثوٌّىؽبْ ئبضرۇلچىٍىمالض ثىٍەْ ٍبوي
وەِچىٍىىٍىطىٕي ٍوـۇضۇؾ ثىٍەْ لبضـي رەضەپٕي ئبٌسىفي ثوٌۇپ ،ثۇ ذىً ئبٌساِچىٍىك ثەذزٍىه
ئبئىٍە لۇضۇـمب روؼبٌؽۇ ثوٌىسىؽبْ ٍبِبْ ئىفزۇض.
 - 2ئولۇؼۇچىالضٔىڭ ئىّزىھبٔسا وۆچۈضۈـ ي .ثۇ ِۇئەٌٍىّٕي ئبٌساـزىٓ ئبۋۋاي ئۆظىٕي
ئبٌسىؽبٍٔىك ۋە ئۆظىٕي ظىَبٔؽب ئۇچطارمبٍٔىمزۇض .ئىّزىھبٕٔي وۆچۈضۈپ ٍبوي لبٍؽىجىط ھىٍَە ثىٍەْ
ربپفۇضۇؾ ئبضلىٍىك زىپٍوَ ئبٌؽبٔالضٔىڭ ،زىپٍوِٕي ئولۇپ ،ئىّزىھبْ ثېطىپ ئبٌّبؼزىٓ
ؼېزىۋاٌؽبٔالضٔىڭ ثۇ زىپٍوِٕي ئىفٍىزىپ ربپم بْ پۇٌي ـەوؽىع ھبضاِسۇض .چۈٔىي ِۇٔساق وىفي ئۇ
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زىپٍوِؽب ۋە زىپٍوِسىىي وەؼىپٕي لىٍىفمب الٍبلەرٍىه ئەِەغ .ثىطەض وەؼىپىە الٍبلەرؽىع وىفىٍەض
ئۇٔىڭؽب الٍبلەد ثوٌؽبٔالضٔىڭ ئوضٔىسا ئىؿ لىٍؽبٔسا ،ئۆظىٕىڭ ثىٍىّؽىعٌىىي ؼەۋەثٍىه
ئىٕؽبٔالضٔي رۈضٌۈن ظىَبْ – ظەذّەرٍەضگە ئۇچطىزىسۇ.
 - 3زوؼزالضٔىڭ ،ذىعِەرساـالضٔىڭ ،ؼبۋالساـالضٔىڭ ،لوـٕىالضٔىڭ ،رۇؼمبٔالضٔىڭ ،ئەض –
ئبٍبٌالضٔىڭ ،لېطىٕساـالضٔىڭ ،ثىط – ثىطىسە وۆضۈٌگەْ ٍېزەضؼىعٌىىٍەضٔي ،ذبربٌىمالضٔي ٍبوي
ئەٍىجٍەضٔي رۈظىزىؿ ئۈچۈْ ٔەؼىھەد لىٍىفٕىڭ ئوضٔىؽبٍ ،وـۇضۇؾ ٍبوي وۆضِەؼٍىىىە ؼېٍىؿ،
ھەرزب ِبذزبـّۇ ثىط ذىً ئبٌساِچىٍىك ثوٌۇپ ،ئۆظىٕىڭ ٍېمىٓ وىفىٍىطىٕي ۋالىزٍىك ئبٌساپ،
ئۇالضٔي ظىَبٔؽب ئۇچطارمبٕٔىڭ ؼىطرىسا ،ئبٌالھ ربئبالٔىڭ ۋەظ – ٔەؼىھەد لىٍىفزىٓ ئىجبضەد
ئەِطىگە ذىالپٍىك لىٍؽبٍٔىمزۇض.
 - 2493عۇئبي :ئبٌذاِچىٍىمٕىڭ لبٔذاق صىَبٍٔىشى ثبس؟
ئبٌساِچىٍىمٕىڭ ظىَبٍٔىطى ئىٕزبٍىٓ وۆپ .ئۇٔىڭ ئەڭ ذەرەضٌىه ظىَىٕي چىٓ ِۀىسە
ِۇؼۇٌّبْ ثوالٌّبؼٍىمزۇض .چۈٔىي پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ « وىّىي ثىعٔي ئبٌساٍسىىەْ ،ئۇ
ثىعزىٓ ئەِەغ» زىگەْ ِەـھۇض ھەزىؽي ،ئبٌساِچىٕىڭ ھەلىمىٌ ِۇؼۇٌّبٔالض لبربضىسىٓ
ؼبٔبٌّبٍسىؽبٍٔىمىٕي ئىپبزىٍەٍسۇ .ئبٌساِچىٍىمٕىڭ ثۇٔىڭسىٓ ثبـمب ظىَبٍٔىطىسىٓ ثەظىؽي
رۆۋۀسىىىچە:
 - 1ئبٌساِچىٍىك زوظاذمب وىطىفٕىڭ ٍوٌىسۇض.
 - 2ئبٌساِچىٍىك ئۇٔي لىٍؽۇچىالضٔىڭ رەثىئىزىٕىڭ پەؼٍىىىگە ،ئەذاللىٕىڭ ضەظىٍٍىىىگە،
ئىّبٔىٕىڭ ٍولٍۇلىؽب زەٌىٍسۇض.
 - 3ئبٌساِچىالض ئبٌالھٕىڭ ضھّىزىسىٓ ،ثەضىىىزىسىٓ ۋە ِەؼپىطىزىسىٓ ھەِىفە ِەھطۇَ
لبٌؽۇچىالضزۇض.
 - 4ئبٌساِچىالضٔىڭ زۇئبؼي ئىغبثەد ثوٌّبٍسۇ .ئىجبزەرٍىطىٕىڭ لوثۇي ثوٌۇـىسا ـەن ثبض.
چۈٔىي ئبٌساِچىٍىمزىٓ ربپمبْ پۇي ھبضاَ ،ھبضاَ ٍېگەْ ئبزەِٕىڭ زۇئبؼىٕىڭ ئىغبثەد
ثوٌّبٍسىؽبٍٔىمىسا ـەن ٍوق.
 - 5ئۆٌىّبالض ظاٌىّالضٔىڭ ۋە وۇـفبضالضٔىڭ ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ئۈؼزىگە ِۇؼەٌٍەد ثوٌۇۋېٍىفي
ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ئۆظ ئبضىؽىسىىي ئبٌساِچىٍىمزىٓ ثوٌىسىؽبٍٔىمىٕي ؼۆظٌەٍسۇ .چۈٔىي ئبٌساِچىٍىك
ثبض ٍەضزە ،ئىفۀچ ثوٌّبٍسۇ ،ئىفۀچ ثوٌّىؽبْ ٍەضزە ،ثىطٌىه ،ئىٕبلٍىك ثوٌّبٍسۇ ،ثىطٌىه ۋە
ئىٕبلٍىك ثوٌّىؽبْ ٍەضزە وۈچ – لۇۋۋەد ثوٌّبٍسۇ ،وۈچ – لۇۋۋەد ثوٌّىؽبْ ٍەضزە ئېعىٍىؿ ،ثوظەن
لىٍىٕىؿِ ،ۇؼزەٍِىىە لىٍىٕىؿ ثوٌىسۇ.
 - 2494عۇئبي :خىضِەت لىٍىؼ ۋە ِۀغەپ جۇجۇؽٕىڭ ھۆوۈِي
ِۇؼۇٌّبْ وىفي ئىفٕىڭ ھۆززىؽىسىٓ چىمىفمب ،رەٌەپ لىٍىٕؽبْ ثبضٌىك ٔەضؼىٍەضٔي عبٍىسا
ئوضۇٔالـمب وۈچي ٍېزىسىؽبٔال ثوٌؽب ،ھۆوۈِەد ،عەِئىَەد ،ئىساضە ،ـىطوەد ٍبوي ثىط ـەذػ
لوٌىسا ذىعِەد لىٍىؿ ئبضلىٍىك رۇضِۇـىٕي لبِسىؽب ثوٌىسۇ .ئەِّب ھۆززىؽىسىٓ چىمبٌّبٍسىؽبْ،
لوٌىسىٓ وەٌّەٍسىؽبْ ثىط ئىفمب ،ثوٌۇپّۇ ؼود ۋە ھۆوۈِەد ِۀؽەپٍىطىگە ئۆظىٕي وۆضؼەرؽە
ثوٌّبٍسۇ.
 - 2495عۇئبيِ :ۀغەپ جۇجۇؽٕىڭ ِەعئۇٌىَىحي
ئەثۇ ظەض ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ِۇٔساق زەٍسۇِ :ەْ پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِگە:
ئي ضەؼۇٌۇٌالھ! ِېٕي ثىطەض ئەِەٌگە رەٍىٍٕەپ ئىفٍەرّەِؽەْ؟ زېگۀىسىُ .ئۇ ِۇثبضەن لوٌي
ثىٍەْ ِۈضەِگ ە ئۇضۇپ رۇضۇپ :ئي ئەثۇ ظەض! ؼەْ ئبعىع ئبزەِؽەْ ،ئەِەٌساضٌىك ئبِبٔەرزۇض.
ئەِەٌساضٌىك ِەؼئۇٌىَەرچبٍٔىك ثىٍەْ ربپفۇضۇپ ئېٍىپ ،روٌۇق ئبزا لىالالٍسىؽبْ ئبزەِسىٓ ثبـمب
ئبزەِگە لىَبِەد وۈٔي ذبضٌىك ۋە پۇـبٍّبْ ئېٍىپ وېٍىسۇ ،زېسىِ( .ۇؼٍىُ)1825 :
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ئىجٕي ثۇضەٍسە ئبرىؽ ىسىٓ پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ ِۇٔساق
زېگۀٍىىىٕي ضىۋاٍەد لىٍىسۇ :لبظىالض ئۈچ رۈضٌۈن ثوٌىسۇ ،ثىط رۈضى عۀٕەرىە ،لبٌؽبْ ئىىىي
رۈضى زوظاذمب وىطىسۇ .عۀٕەرىە وىطىسىؽىٕي ھەلٕىڭ لبٍؽي رەضەپزە ئىىۀٍىىىٕي رؤۇپ ٍېزىسۇ
ۋە ھەق ثىٍەْ ھۆوۈَ لىٍىسۇ .ئى ىىىٕچي رۈضزىىي وىفي ھەلٕىڭ لبٍؽي رەضەپزە ئىىۀٍىىىٕي
رؤۇپ ٍېزىسۇ ،ئەِّب ٔبھەق ھۆوۈَ لىٍىپ زوظاذمب وىطىسۇ .ئۈچىٕچي رۈضزىىي وىفي ئىٕؽبٔالض
ئبضىؽىسا ثىٍّەً رۇضۇپ ھۆوۈَ لىٍىسۇ ،ـۇٔىڭ ثىٍەْ زوظاذمب وىطىسۇ( .ئەثۇ زاۋۇز)3573 :
ٔبۋازا ثىط ِۀؽەپٕي رۇرۇـمب ـۇ ثىط وىفىسىٓ ثبـمب الٍبلەرٍىه ئبزەَ رېپىٍّبٍسىؽبْ ،ھەِسە
ِۀؽەپٕي ئۆظ ئۈؼزىگە ئبٌّىؽب وىفىٍەضٔىڭ ِۀپەئەري ظىَبٔؽب ئۇچطاٍسىؽبْ ثىط ۋەظىَەد
وۆضۈٌؽە ،ئۇ چبؼسا الٍبلىزي ثبض وىفي چىمىپ ثۇ ِۀؽەپٕي رەٌەپ لىٍؽب ثوٌىسۇ .لۇضئبْ وەضىُ
ثىعگە ٍۈؼۈؾ ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ لىؽؽىؽ ىٕي ثبٍبْ لىٍؽبْ ،ثۇ لىؽؽىسە ٍۈؼۈؾ ئەٌەٍھىؽؽبالَ
پبزىفبھمب ِۇٔساق زېگەٍْ :ۈؼۈؾِ" :ېٕي ِىؽىطٔىڭ ذەظىٕىٍىطىٕي ثبـمۇضۇـمب لوٍؽىِٓ ،ەْ
ھەلىمەرەْ ئوثساْ ؼبلٍىَبالٍسىؽبْ ،ثىٍىٍّىه ئبزەِّەْ" زېسى [ٍۈؼۈؾ ؼۈضىؽي  - 55ئبٍەد]
ؼىَبؼىٌ ۋە ثبـمب ثبضٌىك ئىؿ ـ ذىعِەرٍەضٔي رەٌەپ لىٍىفزب ئىؽالَ وۈضؼەرىەْ ئەزەة –
ئەذالق ئۀە ـۇٔساق.
 - 2496عۇئبي :ھبساَ لىٍىٕغبْ ئىؼ ـ خىضِەجٍەس
ثىع ٍۇلىطىسا ثبٍبْ لىٍؽبْ "ذىعِەد ثىٍەْ ـۇؼۇٌالٔؽب ثوٌىسۇ" زېگەْ ؼۆظ ،ثۇٔساق
ذىعِەرٍەضزە ِۇؼۇٌّبٔالضؼب ظىَبٍٔىك ثىط ٔەضؼە ثوٌّبؼٍىك ـەضرىگە ثبؼٍىكِ .ەؼىٍەْ:
ِۇؼۇٌّبٕٔىڭ ِۇؼۇٌّبٔالضؼب لبضـي ئۇضۇؾ لىٍىۋارمبْ لوـۇٔسا ئوـېزؽىط ٍبوي ئەؼىەض ٍبوي
ئىفچي ثوٌۇپ ذىعِەد لىٍىفيِ ،ۇؼۇٌّبٔالضؼب لبضـي ئۇضۇؾ لىٍىؿ ئۈچۈْ لوضاي ـ ٍبضاق
ئىفٍەپ چىمىطىسىؽبْ ظاۋۇد ٍبوي ـىطوەرٍەضزە ئىفٍىفي ،ھەِسە ئىؽالَ زۈـّىٕي ثوٌؽبْ
ھەضلبٔساق ثىط ئوضۇٔسا ذىعِەد لىٍىفي ھبالي ثوٌّبٍسۇ.
ـۇٔىڭؽب ئوذفبـال ،وىّىي ھبضاِؽب ٍبوي ظۇٌۇِؽب ٍبضزەَ ثېطىسىؽبْ ذىعِەرزە ئىفٍىؽە ثۇ
ذىعِەد ھبضاَ ثوٌىسۇِ .ەؼىٍەْ :عبظأە ـ ئۆؼۈَ ئىفٍىطىسا ئىفٍەؾ ،ھبضاق ظاۋۇري ۋە زۇوىٕىسا
ئىفٍەؾ ،ربٔؽىربٔب ٍبوي ـۇٔىڭسەن عبٍالضزا ئىفٍەؾ لبربضٌىمالضزەن.
ثۇٔساق ئوضۇٔالضزا ئىفٍەٍسىؽبْ وىفىٍەضٔىڭ ئۆظى ثىۋاؼزە ھبضاَ ئىفالضٔي لىٍّبٍسىؽبٍٔىمي،
ئۇالضٔي گۇٔبھزىٓ پبوٍىَبٌّبٍسۇ .چۈٔىي ثىع ٍۇلىطىسا ثبٍبْ لىٍىپ ئۆرىىٕىّىعزەن گۇٔبھمب ٍبضزەَ
لىٍىفٕىڭ ئۆظىّۇ گۇٔبھزۇض .ـۇڭب پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئۆؼۈَ ٍېگۀگە ٌۀەد لىٍىؿ ثىٍەْ
ثىطگە ئۆؼۈَ ِۇئبِىٍىؽىٕي ٍبظؼبٔؽب ۋە ئۇٔىڭؽب گۇۋاھچي ثوٌؽبٔؽىّۇ ٌۀەد لىٍؽبْ .ھبضاق
ئىچىۀگە ٌۀەد لىٍؽبٔسەن ئىفٍەپ چىمبضؼبٔؽب ۋە لۇٍۇپ ثەضگۀگىّۇ ٌۀەد لىٍؽبْ.
ئەِّب ثۇ ھۆوۈَ ِۇؼۇٌّبْ وىفىٕي ثۇٔساق ئىفالضزىٓ رىطىىچىٍىه لىٍىفمب ِەعجۇض لىٍىسىؽبْ
پەۋلۇٌئبززە ثىط ئەھۋاي ثوٌّىؽبْ چبؼالضزا ـۇٔساق ثوٌىسۇٔ .بۋازا ثۇٔساق ئەھۋاي ثوٌۇپ لبٌؽب،
ِۇؼۇٌّبْ وىفي ثۇٔساق ئىفالضزىٓ ٔەپطەرٍۀگەْ ھبٌسا ئىفٍەپ رۇضۇپ ھبضاَ ئىفزىٓ لۇضرۇٌۇؾ
ئۈچۈْ زاۋاٍِىك ئىعزىٕىپ ھبالي وەؼىپىە ٍۆرىىٍىفي وېطەن.
ِۇؼۇٌّب ْ زېگەْ لبٔچىٍىه وۆپ پبٍسا ثوٌۇپ وېزىفىسىٓ لەرئىَٕەظەض گۇِبٍٔىك ۋە زىٕٕي
ئبعىعٌىزىسىؽبْ عبٍالضزىٓ زاۋاٍِىك ئۆظىٕي ٍىطاق رۇرىفي وېطەن.
 - 2497عۇئبي :پۇي جېپىؼ ِەعىٍىٍىشىذە ئوِۇِىٌ لبئىذە
پۇي رېپىفزىىي ئوِۇِىٌ لبئىسە ـۇوي :ئىؽالَ زىٕي ِۇؼۇٌّبٔالضؼب ذبٌىؽبْ ٍوي ۋە ذبٌىؽبْ
ـەوىٍسە پۇي رېپىفٕي ضاۋا وۆضِەٍسۇ ،ثەٌىي ئىؽالَ زىٕي عەِئىَەد ۋە وۆپچىٍىىٕىڭ
ِۀپەئەرىٕي ٔەظەضزە رۇرمبْ ھبٌسا رىطىىچىٍىه لىٍىفمب لبٔۇٍٔۇق ۋە لبٔۇٔؽىع ٍوٌالضٔي ئبٍطىپ
وۆضؼەرىەْ ،ثۇ ئبٍطىؿ ِۇٔساق ثىط ئبؼبؼىٌ پطىٕؽىپمب ربٍىٕىسۇ:
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"پبٍسا ئېٍىؿ پە لەرال ثبـمىالضٔىڭ ظىَبْ ربضرىفىؽب ثبؼٍىك ثوٌؽبْ ٍوٌالضٔىڭ ھەِّىؽي
لبٔۇٔؽىعزۇض .ئبزاٌەد ۋە ضاظىٍىك ثىٍەْ وىفىٍەضٔىڭ ئۆظئبضا ِۀپەئەد ئبٌّبـزۇضىفي لبٔۇٍٔۇلزۇض"
ثۇ پطىٕؽىپٕي ئبٌالھ ربئبالٔىڭ ـۇ ؼۆظى ئېٕىك ثبٍبْ لىٍىسۇ :ئي ِۆئّىٍٕەض ،ثىط ـ ثىطىڭالضٔىڭ
ِبٌٍىطىٕ ي ٔبھەق ٍوي ثىٍەْ ٍەۋاٌّبڭالض ،ئىىىي رەضەپ ضاظى ثوٌۇـۇپ لىٍىفمبْ ؼوزا ـ ؼېزىك
ئبضلىٍىك ئېطىفىەْ ٔەضؼە ثۇٔىڭسىٓ ِۇؼزەؼٕب ،ؼىٍەض ئۆظۈڭالضٔي ئۆٌزۈضِەڭالض ،ئبٌالھ
ھەلىمەرەْ ؼىٍەضگە ٔبھبٍىزي ِېھطىجبٔسۇض ،وىّىي چەوزىٓ ئېفىپ ۋە ظۇٌۇَ لىٍىپ ئۇٔي (ٍۀي
چەوٍۀگەْ ئى فالضٔي) لىٍىسىىەْ ،ئۇٔي زوظاذمب وىطگۈظىّىع [ٔىؽب ؼۈضىؽي  - 30- 29ئبٍەرٍەض]
ثۇ ئبٍەد رىغبضەرٕىڭ لبٔۇٍٔۇق ثوٌىفي ئۈچۈْ ئىىىي ـەضد لوٍؽبْ:
ثىطىٕچىؽي :رىغبضەد ئىىىي رەضەپٕىڭ ضاظىٍىمي ثىٍەْ ثوٌىفي.
ئىىىىٕچىؽي :ثىط رەضەپٕىڭ پبٍسا ئېٍىفي ئىىىىٕچي رەضەپٕىڭ ظىَبْ ربضرىفىؽب ثبؼٍىك
ثوٌّبؼٍىمي .ثۇٔي ئبٍەرزىىي "ئۆظۈڭالضٔي ئۆٌزۈضِەڭالض" زېگەْ ثۇٍطۇق ثبٍبْ لىٍىپ ثېطىسۇ.
 - 2498عۇئبي« :عىٍەس ئۆصۈڭالسٔي ئۆٌحۈسِەڭالس» دىگەْ ئبٍەجٕىڭ ِۀىغي ھەلمىذە
ِۇپەؼؽىطٌەض ثۇٔي ئىىىي ِۀىسە رەـؽىط لىٍؽبْ ثوٌۇپ ،ھەض ئىىىي ِۀە ثۇ ئوضۇٔؽب ئۇٍؽۇْ
وېٍىسۇ .ثىطىٕچي ِۀە :ثىط ـ ثىطىڭالضٔي ئۆٌزۈضۈـّەڭالض .ئىىىىٕچي ِۀە :ئۆظۈڭالضٔي ئۆظ
لوٌٍىطىڭالض ثىٍەْ ئۆٌزۈضِەڭالض .زېّەن :ثۇ ئبٍەرٕىڭ ِۀىؽي :ئۆظ ِۀپەئەري ئۈچۈْ ثبـمىالضؼب
ظىَبْ ٍەرىۈظىسىؽبْ ھەض لبٔساق وىفي ئۆظىٕىڭ لېٕىٕي ئېمىزمبْ ،ئبذىطىسا ٍبٌؽۇظ ئۆظىٕىال
ھبالوەرىە ؼۆضىگەْ ثوٌىسۇِ .ەؼىٍەْ :ئوؼطىٍىك ،پبضىروضٌۇق ،لىّبضۋاظٌىك ،ئبٌساِچىٍىك،
ؼبذزىپەظٌىه ،عبظأىروضٌۇق ۋە ثۇالضؼب ئوذفبٍسىؽبْ وۆپٍىگەْ پۇي رېپىؿ ٍوٌٍىطىسا ئۆظ
ِۀپەئەري ئۈچۈْ ثبـمىالضؼب ظىَبْ ٍەرىۈظۇؾ ثوٌؽبٍٔىمي ئۈچۈْ ثۇالض لبٔۇٔؽىع ٍوٌالضزۇض.
ثۇالضٔىڭ ثەظىٍىطىسە ئىىىي رەضەپٕىڭ ضاظىٍىمي ثوٌۇؾ ـەضري رېپىٍؽىّۇ ،ئبٌالھ ربئبالٔىڭ
"ئۆظۈڭالضٔي ئۆٌزۈضِەڭالض" زېگەْ ئبٍىزىسىىي ِۇھىُ ـەضد رېپىٍّبٍسۇ".

ئبٌحىٕچي ثبپ .ئبئىٍە ھبٍبجىذىىي ھبالي  -ھبساِالس

 - 2499عۇئبي :ئبٍبٌالس صىٕٕىحىٕىڭ وۆسعىحىؾىە ثوٌىذىغبٍٔىشى ۋە ثوٌّبٍذىغبٍٔىشى
ٍۇلىطىمي ئىىىي ئبٍەرزە ئەض ۋە ئبٍبٌالضٔىڭ ثىط ـ ثىطىگە لبضىفي ھەلمىسىىي ھۆوۈَ ثبٍبْ
لىٍىٕسى ،ئەِّب ئىىىىٕچي ئبٍەرزە ثوٌؽب ،ئبٍبٌالضؼب ذبغ وۆضؼەرّىٍەض رۇۋۀسىىىچە ثبٍبْ
لىٍىٕىسۇ :ربـمي ظىٕٕەرٍىطىسىٓ ثبـمب ظىٕٕەرٍىطىٕي ئبـىبضىٍىّىؽۇْ [ٔۇض ؼۈضىؽي - 31ئبٍەد]
ٍۈظ ،چبچ ۋە عىؽىُ گۈظەٌٍىىي لبربضٌىك رەثىئىٌ ظىٕٕەد ثوٌؽۇْ ٍبوي وىىَُ ـ وېچەن ،ئبٌزۇْ
ئەؼۋاپ ۋە ضەڭ ـ ثوٍبق لبربضٌىك ؼۈٔئىٌ ظىٕٕەد ثوٌؽۇْ ،ئبٍبي وىفىٕي ظىٕٕەرٍەٍسىؽبْ ۋە
چىطاٍٍىمالـزۇضىسىؽبْ ھەضلبٔساق ٔەضؼە ئبٍبي وىفىٕىڭ ظىٕٕىزي ھېؽبثٍىٕىسۇ .ثۇ ئبٍەرزە ئبٌالھ
ربئبال ئبٍبٌالضؼب ثۇٔساق ظىٕٕەرٍىطىٕي ٍوـۇضۇـمب ثۇٍطىؽبْ ،ھەِسە ئۇالضٔي وۆضؼىزىفٕي
چەوٍىگەْ ،ثۇ ظىٕٕەرٍەضزىٓ پەلەرال ؼىطرزىٓ وۆضۈٔۈپ رۇضىسىؽبٍٔىطىؽب ضۇذؽەد لىٍؽبْ.
ئبٌىّالض ؼىطرزىٓ وۆضۈٔگەْ ظىٕٕەرٍەضٔىڭ چەن ـ چېگطىؽىٕي ۋە ِىمساضىٕي ثەٌگىٍەـزە
ھەضذىً لبضاـالضزا ثوٌؽبْ .ثۇ لبضاـالضٔىڭ ئەڭ وۈچٍۈوي ":ؼىطرزىٓ وۆضۈٔگەْ ظىٕٕەرزىٓ
ِەلؽەدٍ :ۈظ ۋە لوٌالض ثىٍەْ ثىٍٍە ئبزەرزە چېىىسىٓ ئبـۇضىۋەرّىگەْ ھبٌسا ئىفٍىزىٍىسىؽبْ لوٌؽب
ؼبٌىسىؽبْ ئۈظۈن ،وۆظگە ؼۈضرىسىؽبْ ؼۈضِىسەن ظىٕٕەرٍەض" زېگەْ لبضاـزۇض .ؼبھبثە ۋە
ربثىئىَالضزىٓ ثىط گوضۇپ ـۇٔساق لبضاـزب ثوٌؽبْ.
ھبظىطلي ئەؼطىّىعزىىي ئبٍبٌالض ئىڭەوىەٌ ،ەۋگە ۋە رىطٔبق لبربضٌىك ٍەضٌەضگە ئىفٍىزىۋارمبْ ضەڭ
ـ ثوٍبق ۋە ئۇپب ـ ئەڭٍىىٍەض ضۇذؽەد زائىطىؽىگە وىطِەٍسۇ .چۈٔىي ثۇٔساق ٔەضؼىٍەض پەۋلۇٌئبززە
ظىٕٕەد ثوٌۇ پ ،ثۇالضٔي پەلەرال ئۆً ئىچىسىال ئىفٍەرؽە ثوٌىسۇ .ئەِّب ثۈگۈٔىي وۈٍٔەضزە
ئبٍبٌالضٔىڭ ئۆٍسىٓ چىمىسىؽبْ چبؼسا ئەضٌەضٔي عەٌت لىٍىؿ ئۈچۈْ ثۇٔساق گىطىُ ثۇٍۈٍِىطىٕي
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ئىفٍىزىفي ثوٌؽب ھبضاِسۇضٍ .ۀە ئبٍەرزىىي ربـمي ظىٕٕەد زېگەْ ؼۆظٔي ربـمي وىَىُ ـ وېچەن
زەپ لبضاـّۇ ئەلىٍگە ِۇۋاپىك ئەِەغ ،چۈٔىي ثۇٔي ئبالھىسە ئبٍطىپ رۇضۇپ ضۇذؽەد
لىٍّىؽىّۇ ،وىَىُ ـ وېچەن ثەضىجىط ؼىطرزىٓ وۆضۈٔۈپ رۇضِبً چبضە ٍوق ،ئۇٔي ـبِبي لبٍطىپ
ئېچىۋەرىەْ ٍەضٌەض زەپ لبضاـّۇ ـۇٔساق ،چۈٔىي ـبِبي لبٍطىپ ئېچىۋەرىەْ ئەھۋاٌالضزا ئىٕؽبْ
چبضىؽىع لبٌىسۇ ،ـۇڭب ث ۇٔي ئبالھىسە ئۇِۈِىٌ ھۆوۈِسىٓ ئبٍطىؿ ھبعەرؽىع.
 - 2500عۇئبيٍ :ۈص ثىٍەْ لوٌٕي ئىچىؼ سۇخغەت لىٍٕغبْ ئبٍبٌالس
ٍۈظ ثىٍەْ لوٌؽب ضۇذؽەد لىٍىٕؽبْ ،چۈٔىي ثۇالضٔي ٍۆگەؾ ئبٍبٌالضؼب لىَىٕچىٍىك وەٌزۈضىسۇ،
ثوٌۇپّۇ ثبٌىٍىطىٕي ثېمىؿ ِەعجۇضىَىزي ثبض رۇي ئبٍبي ثىٍۀْ ،بِطاد ئېطىگە ٍبضزەٍِىفىپ
ئىفٍەٍسىؽبْ ئبٍبٌالضزەن ؼىطرمب چىمىفمب ِۇھزبط ئبٍبٌالض ئۈچۈْ رېرىّۇ لىَىٓ ثوٌىسۇ .ـۇٔساق
ثوٌؽبٔسىّۇ ،ھبظىطلي ئەؼطىّىعزە ثۇظۇلچىٍىك ،ئەذاللؽىعٌىك ۋە پبؼىمٍىك وەڭ ربضلىٍىپ
وەرىۀٍىىزىٓ ،وۈچىٕىڭ ٍېزىفىچە ظىجۇ ـ ظىٕٕىزىٕي ٍوـۇضۇپ ،ھەرزب ٍۈظ ىٕىّۇ ٍۆگەپ ٍۈضىفي،
ِۇؼۇٌّبْ ئبٍبٌالض ئۈچۈْ رېرىّۇ ٍبذفىسۇض ،ثوٌۇپّۇ ؼبھىجغبِبي ئبٍبٌالض رېرىّۇ زىممەد لىٍىفي
وېطەن.
 -4817عۇئبي :ئبٍەجٕىڭ ھۆوۈِىگە ئبعبعەْ ئبٍبٌالسٔىڭ صىٕٕەجٍىشىٕي وۆسۈؽي
چەوٍۀّىگەْ  74جۈسٌۈن ئەس
ٌېچەوٍىطى ثىٍەْ وۆوطەوٍىطىٕي ٍبپؽۇْ ...ربـمي ظىٕٕەرٍىطىسىٓ ثبـمب ظىٕٕەرٍىطىٕي
ئەضٌىطىسىٓ ،ئبرىٍىطىسىٓ ...ثبـمب وىفىٍەضگە وۆضؼەرّىؽۇْ [ٔۇض ؼۈضىؽي -31ئبٍەد]
ثۇ ثۇٍطۇق ِۆئّىٓ ئبٍبٌالضٔىڭ لۇالق ،چبچ ،ثوٍۇْ ،وۆوطەن ۋە پبچبق لبربضٌىمالضؼب ئوذفبؾ
ظىٕٕەرٍىطىٕي ٍبد ئەضٌەضگە وۆضؼىزىفٕي چەوٍىگەْ.
ٌېىىٓ ئۇ چە وٍىّىسىٓ ئوْ ئىىىي رۈضٌۈن وىفىٕي ئبٍطىپ چىمىطىۋەرىەْ ،ثۇالض:
 - 1ئەضٌىطى :ـۇڭب ئېطى ئبٍبٌىٕىڭ ذبٌىؽبْ ٍېطىٕي وۆضؼە ثوٌىسۇ ،ئبٍبٌّۈ ئېطىٕىڭ ذبٌىؽبْ
ٍېطىٕي وۆضؼە ثوٌىسۇ.
 - 2ئبرىٍىطى :ثۇالضٔىڭ ئىچىگە ئبٔب ۋە ئبرب رەضەپزىٓ چوڭ زازىالضِۇ وىطىسۇ.
 - 3لېَىٕب رىٍىطى :چۈٔىي لېَىٕبرىالض ئۇالضؼب ٔىؽجەرەْ ئبرىالضٔىڭ ئوضٔىسا.
 - 4ثبٌىٍىطىٔ :ەۋضىٍىطىّۇ ـۇٔىڭؽب ئوذفبؾ.
 - 5ئەضٌىطىٕىڭ ثبٌىٍىطى :ئۆٍسە ئبضىٍىفىپ ئوٌزۇضۇؾ ظۆضۈضىَىزي ھەِسە ئۇ ئبٍبي ئۆً ئىچىسە
ئۇالضٔىڭ ئبٔىؽىٕىڭ ھۆوّىسە ثوٌؽبٍٔىمي ئۈچۈْ.
 - 6ئبوب ـ ئۇوىٍ ىطى :ثۇالض ِەٍٍي ثىط رۇؼمبْ ثوٌؽۇْ ٍبوي ئبرب ثىط ٍبوي ئبٔب ثىط رۇؼمبْ
ثوٌؽۇْ ھەِّىؽي ئوذفبؾ.
 - 7ئبوب ـ ئۇوىٍىطىٕىڭ ثبٌىٍىطى :ثۇ ،ئەض وىفي ثىٍەْ ھبِّىؽىٕىڭ ئورزۇضىؽىسا ِەڭگۈٌۈن
ِەھطەٍِىه ثوٌؽبٍٔىمي ئۈچۈٔسۇض.
 - 8ئبچب ـ ؼىڭىٍٍىطىٕىڭ ثبٌىٍىطى :ثۇ ،ئەض وىفي ثىٍەْ ھبِّىؽىٕىڭ ئورزۇضىؽىسا ِەڭگۈٌۈن
ِەھطەٍِىه ثوٌؽبٍٔىمي ئۈچۈٔسۇض.
 - 9ئبٍبٌالضٍ :ۀي ئۇالض ثىٍەْ رۇؼمبٔچىٍىك رەضەپزىٓ ثوٌؽۇْ ٍبوي ِۇؼۇٌّبٔچىٍىك عەھەرزىٓ
ثوٌؽۇْ ثېطىؿ ـ وېٍىؿ لىٍىسىؽبْ ئبٍبٌالض .ئەِّب ِۇؼۇٌّبْ ئەِەغ ئبٍبٌالض ئبٍبي وىفىٕىڭ
ظىٕٕىزىسىٓ پە لەرال ٍبد وىفىٍەضگە ضۇذؽەد لىٍىٕؽبْ ٍۈظ ثىٍەْ لوٌسىٓ ثبـمب ٍەضٔي وۆضؼە
ثوٌّبٍسۇ.
 - 10لوي ئبؼزىسىىي لۈٌٍىطى :چۈٔىي ئىؽالَ لۇي ۋە وېٕىعەوٍەضٔي ئبئىٍە ئەظاٌىطىؽب
ئوذفبؾ لىٍىۋەرىەْ ،ثەظى ئىّبِالض ثۇ وېٕىعەوٍەضگىال ذبغ زەپ لبضىؽبْ.
 - 11ئبٍبٌالضؼب ئېھزىَبعي ٍوق ذىعِەرچىٍەض :ثۇالضزا رۇۋۀسىىي ئىىىي ـەضد روٌۇق ثوٌىفي
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وېطەن:
ثىطىٕچىؽي :ئبٍبٌالض ثبض ئۆٍگە وىطىپ ـ چىمىپ ذىعِەد لىٍىسىؽبْ ثوٌىفي.
ئىىىىٕچىؽي :عىٕؽىٌ ـەھۋېزي ٍوق ثوٌىفي.
 - 12ئەض ـ ذورۇٍٔۇق ِۇٔبؼىۋەرٕي چۈـۀّەٍسىؽبْ وىچىه ثبٌىالضٍ ،ۀي عىٕؽىٌ رۇٍؽۇؼي
لوظؼبٌّبٍسىؽبْ وىچىه ثبٌىالض :ئەگەض ئۇالضزا ثۇٔساق ھېػ ـ رۇٍؽۇ وۆضەٌؽە ،ثبالؼەرىە ٍەرّىگەْ
ثوٌؽىّۇ ،ئۇالضؼب ئىچىي ظىٕٕىزىٕي وۆضؼەرؽە ثوٌّبٍسۇ.
ٍۇلىطىمي ئبٍەد ربؼىالض (ئبرىٕىڭ ئبوب ـ ئۇوىٍىطى ٍبوي ئبٔىٕىڭ ئبوب ـ ئۇوىٍىطى) ھەلمىسە ثىط
ٔەضؼە زېّىسى ،چۈٔىي ئۇال ض ئبزەرزە ئبرىالضٔىڭ ئوضٔىسا ،ھەزىؽزە :ربؼب ئبرىؽب ئوذفبـزۇض زەپ
وۆضؼىزىٍگەْ.
 -4814عۇئبي :ئبٍبٌالسٔىڭ ئەۋسەجٍىشى
ٍۇلىطىمىالضؼب ثىٕبئەْ ئېَزبالٍّىعوي :ئبٍبي وىفىٕىڭ عىؽّىسىٓ وۆضىٕىفي چەوٍۀگەْ
ٍەضٌەض ٍۆگەؾ وېطەن ثوٌؽبْ ئەۋضەرزۇض ،ـۇڭب ئۇٔي ئېچىؿ ھبضاِسۇض.
زېّەنٍ :بد ئەض وىفىٍەض ثىٍەْ ِۇؼۇٌّبْ ئەِەغ ئبٍبٌالض ئۈچۈْ ِۇؼۇٌّبْ ئبٍبٌالضٔىڭ
ئەۋضىزي ٍۈظ ۋە لوٌىسىٓ ثبـمب پۈرۈْ عىؽّىسۇض ،ئىّبَ ضاظى ئېَزمبٔسەن ٍۈظ ثىٍەْ لوٌٕي ِۇئبِىٍە
ۋە ئېٍىُ  -ؼېزىُ لبربضٌىك ئېھزىَبط ئۈچۈْ ئېچىؿ ضۇذؽەد لىٍىٕؽبْ ،ـۇڭب ئبٍبٌالض ئېچى ؿ
ظۆضۈض ثوٌّىؽبْ ٍەضٌەضٔي ٍۆگەـىە ثۇٍطۇٌؽبْ ،وۆضؼىزىؿ ظۆضۈض ثوٌؽبْ ٍەضٌەضگە ضۇذؽەد
ثېطىٍگەْ ،چۈٔىي ئىؽالَ لبٔۇٔي وەڭچىٍىه رەـەثجۇغ لىٍىسىؽبْ لبٔۇٔسۇض.
ئىّبَ ضاظى ِۇٔساق زېگەٍْ" :ۈظ ثىٍەْ لوٌٕىڭ وۆضىٕىفي ظۆضۈض زەپ لبضاٌؽبٍٔىمزىٓ ثۇالضٔىڭ
ئەۋضەد ئەِەؼٍىىىگە ئبٌىّالض ئىززىپبلالـمبْ ،ئەِّب پۇرٕىڭ وۆضىٕىفي ظۆضۈض ثوٌّىؽبچمب پۇد
ئەۋضەرّۇٍ ،بوي ئەِەؼّۇ زەپ ئىرزىالپالـمبْ".
ٔۇض ؼۈضىؽىسىىي ئبٍەرزە ثبٍبْ لىٍىٕؽبْ  12رۈضٌۈن وىفىٍەض ئۈچۈْ ئبٍبي وىفىٕىڭ ئەۋضىزي:
لۇالق ،ثوٍۇْ ،چبچ ،وۆوطەن ،ثىٍەن ۋە پبچبلمب ئوذفبؾ ؼىطرمي ظ ىٕٕەد ئوضۇٍٔىطىسۇض ،ثۇٔساق
ظىٕٕەرٍەضٔي ئبـۇ  12ذىً وىفىگە وۆضؼىزىفىە ئبـۇ ئبٍەد ضۇذؽەد لىٍؽبْ.
ئۇٔسىٓ ثبـمب زۈِچە ،لوضؼبق ،ئىچىي ئەۋضەد ۋە ٍورب لبربضٌىك ٍەضٌەضٔي ئبٍبي وىفي ئۆظ
ئېطىسىٓ ثبـمب ھېچجىط ئەض ٍبوي ٍبد ئبٍبٌؽب وۆضؼەرؽە ثوٌّبٍسۇ.
ثۇ ؼەۋەثزىٓ ِۆئّىٕ ٍەضٔىڭ ئبٍبٌٍىطىؽب ؼىطرمب چىمىسىؽبْ چبؼسا وەڭ ۋە ھەِّە ٍەضٔي روٌۇق
ٍۆگەٍسىؽبْ وىَىُ ثىٍەْ چىمىؿ ثۇٍطۇق لىٍىٕؽبْ ،چۈٔىي ئۇالض ئبـۇٔساق ئېؽىً وىَىُ ثىٍۀال
وبپىط ۋە ثبـمب ثۇظۇق ئبٍبٌالضزىٓ پەضلٍىٕەٌەٍسۇ .ثۇ ھەلزە عبٔبثي ئبٌالھ پەٍؽەِجىطىگە ثۇ ئىالھىٌ ۋە
ئۇِۈ ِىٌ ئۇلزۇضۇـٕي ئۈِّىزىگە ئېالْ لىٍىفٕي ثۇٍطىؽبْ :ئي پەٍؽەِجەض! ئبٍبٌٍىطىڭؽب ،لىعٌىطىڭؽب
ۋە ِۆئّىٕ ٍەضٔىڭ ئبٍبٌٍىطىؽب ئېَزمىٕىي پۈضوۀغە ثىٍەْ ثەزىٕىٕي ئوضىۋاٌؽۇْ ،ثۇٔساق لىٍؽبٔسا
ئۇالضٔىڭ (ئىپپەرٍىه ئىىۀٍىىي) ئوڭبً رؤىٍىسۇ ـ زە ،ثبـمىالض ئۇالضؼب چېمىٍّبٍسۇ [ئەھعاة
ؼۈضىؽي  - 59ئبٍەد] ثۇ ئبٍەرزىىي پۈضوۀغە :ئبٍبي وىفي ٍۆگىٕىسىؽبْ چوڭ وىَىّسۇض.
 -4813عۇئبيٍ :ۆگىٕىؾحە سۇخغەت لىٍىٕغبْ ئبٍبٌالس
ئىؽالَِ ،ۇؼۇٌّبْ ئبٍبٌٕىڭ ٍۆگىٕىؿ ۋە ؼبلٍىٕىؿ ِەؼىٍىؽىسە لبرزىك رەٌەپ لوٍؽبْ ،ثۇ
ھەلزە پەلەرال ٍبـبٔؽبْ لېطى ئبٍبٌالضؼب ئبظضاق ضۇذؽەد لىٍؽبْ ،ئبٌالھ ربئبال ِۇٔساق زەٍسۇٍ :برٍىك
ثوٌۇـٕي ذبٌىّبٍسىؽبْ ٍبـبٔؽبْ ئبٍبٌالض ظىٕٕەرٍىطىٕي ئبـىبضىٍىّىؽبْ ھبٌسا ربـمي وىَىٍّىطىٕي
ؼېٍىۋەرؽە( ،ئەضٌەضٔىڭ ئبٌسىسا ئبزەرزىىي وىَىٍّىطى ثىٍەْ ٍۈضؼە) ھېچ گۇٔبھ ٍولزۇض ،ربـمي
وىَىٍّىطىٕي ؼېٍىۋېزىف زىٓ ؼبلالٔؽب ئۇالض ئۈچۈْ ٍبذفىسۇض ،ئبٌالھ ھەِّىٕي ئبڭالپ
رۇضؼۇچىسۇض [ٔۇض ؼۈضىؽي  -60ئبٍەد]
ٍبـبٔؽبْ ئبٍبٌالضزىٓ ِەلؽەد :لېطىپ وەرىۀٍىىزىٓ ئبزەد وۆضۈـزىٓ ۋە ئېؽىطئبٍبغ
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ثوٌۇـزىٓ روذزىؽبٍْ ،برٍىك ثوٌۇـٕي ئوٍٍىّبٍسىؽبْ ،ئەض وىفىگە ِەٍٍي ٍوق ،ئەضٌەضِۇ ئۇالضٔي
ذبٌىّبٍسىؽبْ ئبٍبٌالضزۇض .ئبٌالھ ربئبال ئۀە ـۇٔساق ئبٍبٌالضؼب وەڭچىٍىه لىٍىپ ،ئۇالضؼب ربـمي
وىَىٍّىطىٕىڭ ثىط لىؽّىٕيِ ،ەؼىٍەْ :پەضۀغە ،پەٌزۇ ۋە ئبثبٍە لبربضٌىمالضٔي ؼېٍىۋېزىفىە
ضۇذؽەد لىٍؽبْ.
لۇضئبْ وەضىُ ثۇ ضۇذؽەرٕي ظىٕٕەرٍىطىٕي ئبـىبضىٍىّىؽبْ ھبٌسا زېگەْ ؼۆظى ثىٍەْ ثبؼالپ
لوٍؽبْ ،ثۇٔىڭ ِۀىؽي :ثۇ وىَىٍّەضٔي ظىٕٕەرٕي وۆضؼىزىؿ ئۈچۈْ ئەِەغ ،ئېھزىَبط ثوٌۇپ
لبٌؽبٔسا لوالٍٍىك ثوٌۇؾ ئۈچۈْ ؼېٍىۋەرؽە ثوٌىسۇ زېگۀٍىه .ثۇ ثىط ضۇذؽەد ثوٌۇپٍ ،ۀىال ئەڭ
ئەۋظىٍي :رېرىّۇ وبِبٌەرىە ٍۈظٌىٕىؿ ۋە ثبضٌىك گۇِبٔسىٓ ٍىطاق ثوٌۇ ؾ ئۈچۈْ ضۇذؽەد لىٍىٕؽبْ
ربـمي وىَىٍّىطىٕىّۇ ؼېٍىۋەرّەً ٍۆگىٕىفىسۇض « .ربـمي وىَىٍّىطىٕي ؼېٍىۋېزىفزىٓ ؼبلالٔؽب،
ئۇالض ئۈچۈْ ٍبذفىسۇضٔ[ ».ۇض ؼۈضىؽي  - 60ئبٍەد]
 -4812عۇئبي :ئبٍبي وىؾىٕىڭ ئبِّىۋى ِۇٔچىالسغب وىشىؾي
ئىؽالَ زىٕي ئەۋضەرٍەضٔي ٍۆگەؾ ۋە ؼبلالـمب ئەھ ّىَەد ثەضگۀٍىىي ئۈچۈْ ،پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئبٍبي وىفىٕىڭ ئبِّىۋى ِۇٔچىالضؼب وىطىپ ،وۆضگىٕىٕي ھەضذىً ؼوضۇٔالضزا
ئېؽىعزىٓ چۈـۈضِەٍسىؽبْ ھەضذىً ئبٍبٌالض ئبٌسىسا ثەزىٕىٕي ٍبٌىڭبچٍىفىسىٓ ئبگبھالٔسۇضؼبْ.
ھەظضىزي عبثىطٔىڭ ئېَزىفىچە پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ِۇٔساق زېگەْ  :وىّىي اٌٍەلب ۋە
ئبذىطەد وۈٔىگە ئىّبْ وەٌزۈضىسىىەْ ،ھبِّبِؽب ئىفزبٔؽىع وىطِىؽۇْ .وىّىي اٌٍەلب ۋە ئبذىطەد
وۈٔىگە ئىّبْ وەٌزۈضىسىىەْ ،ئبٍبٌٍىطىٕي ھبِّبِؽب وىطگۈظِىؽۇْ .وىّىي اٌٍەلب ۋە ئبذىطەد
وۈٔىگە ئىّبْ وەٌزۈضىسىىەْ ،ھبضاق رىعىٍؽبْ زاؼزىربٔسا ئوٌزۇضِىؽۇْ( .رىطِىعى)2811 :
زاۋاٌىٕىؿ ئۈچۈْ ئبِّىۋى ِۇٔچىؽب وىطىؿ ظۆضۈض ثوٌۇپ لبٌؽبْ ئبٍبٌالض ثۇ ئۇِۈِىٌ
چەوٍىّىٕىڭ ؼىطرىؽب لوٍۇٌسى.
 -4818عۇئبي :ھۆعٓ  -جبِبٌىٕي ثبؽمىالسغب وۆسعىحىؼ ھبساَ
ِۇؼۇٌّبْ ئبٍبٌٕي ثبـمب وبپىط ۋە عبھىٍىَەد زەۋضى ئبٍبٌٍىطىسىٓ ئبٍطىپ رۇضىسىؽبْ ئبالھىسە
ئەذاللالض ثبضِ .ۇؼۇٌّبْ ئبٍبٌٕىڭ ئەذاللي ثوٌؽب :ئۆظىٕي ؼبلالؾ ،ـەضَ ـ ھبٍب ،ئىپپەرٍىه ثوٌۇؾ
لبربضٌىمالضزۇض .ئەِّب ؼەٍطى ِۇؼۇٌّبْ ئبٍبٌالضٔىڭ ئەذاللي ثوٌؽب :ھۆؼٓ  -عبِبٌىٕي ثبـمىالضؼب
وۆضؼىزىؿ ۋە ثبـمىالضٔي ئۆظىگە عەٌت لىٍىفزۇض .ئىّبَ ظە ِەذفەضى ِۇٔساق زەٍسۇ" :ھۆؼٓ ـ
عبِبٌىٕي ثبـمىالضؼب وۆضؼىزىؿ زېگەْ ٍوـۇضۇؾ وېطەن ثوٌؽبْ عبٍالضٔي ثىٍىپ رۇضۇپ ئىعھبض
لىٍىؿ زېّەوزۇض".
ئىّبَ ظەِەذفەضى ثۇ ؼۆظى ئبضلىٍىك ٍوـۇضۇؾ وېطەن ثوٌؽبْ ھۆؼٓ ـ عبِبٌىٕي ثبـمىالضؼب
وۆضؼىزىؿ زېگەْ ؼۆظگە :ثىٍىپ رۇضۇپ ،لەؼز ەْ ئېچىفمب ئۇضۇّٔبق زېگەْ ٍېڭي ثىط ِۀىٕي
ئىالۋە لىٍؽبْ ثوٌسىٍ ،وـۇضۇؾ وېطەن ثوٌؽبْ ٔەضؼە ،عىؽّىسىىي ثىط ئەظا ثوٌىفىّۇ ِۇِىىٓ
ٍبوي ئەظأىڭ ھەضوىزي ثوٌىفىّۇ ِۇِىىٍٓ ،بوي ٍۈضۈؾ  -رۇضۇؾ ٍبوي ؼۆظٌىفىؿ ئۇؼٍۇثي
ثوٌىفىّۇ ِۇِىىٍٓ ،بوي ئبٍبٌالض وېَىسىؽبْ وىَىُ ـ وې چەن ٍبوي ربلبٍسىؽبْ ظىجۇ ـ ظىٕٕەد
ثوٌىفىّۇ ِۇِىىٓ .ھۆؼٓ ـ عبِبٌىٕي ثبـمىالضؼب وۆضؼىزىفٕىڭ لەزىّسىٓ ربضرىپ رب ھبظىطلي
وۈٔىّىعگە لەزەض ھەضذىً ـەوىٍٍىطى وۆضۈٌگەْ ،ثەظى ئبٌىّالض ثۇالضٔىڭ ثىط لبٔچىؽىٕي ئبٌالھ
ربئبال پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئبٍبٌٍىطىؽب لىٍؽبْ ثۇ ؼۆظىسە ثبٍبْ لىٍؽبْ :ئۆٍٍىطىڭالضزا
ئوٌزۇضۇڭالض ،ئىٍگىطىىي عبھىٍىَەد زەۋضىسىىي ئبٍبٌالض ٍبؼىٕىپ چىممىٕىسەن ٍبؼىٕىپ
چىمّبڭالض [ئەھعاة ؼۈضىؽي  - 33ئبٍەد]
 -4818عۇئبيِ :ۇعۇٌّبْ ئبٍبٌالس سىئبٍە لىٍىذىغبْ ئەدەپ ئەخاللالس
ِۇؼۇٌّبْ ئبٍبي ھۆؼٕىٕي وۆضؼىزىؿ زائى طىؽىسىٓ چىمىپ ،ئىؽالَ ئەزەة ـ ئەذاللي ثىٍەْ
ظىٕٕەرٍىٕىؿ ئۈچۈْ رۆۋۀسىىي ئەزەة ـ ئەذاللالضؼب ضىئبٍە لىٍىفي وېطەن:
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 - 1وۆظىٕي لبضاـزىٓ ؼبلالؾ ،چۈٔىي ئبٍبي وىفىٕىڭ ئەڭ لىّّەرٍىه ظىٕٕىزي ھبٍبزۇض،
ھبٍبٔىڭ ئەڭ ئېٕىك ثەٌگىؽي ثوٌؽب وۆظىٕي رىىىٍىپ لبضاـزىٓ ؼبلالـزۇض .ئبٌالھ ربئبال زەٍسۇ:
ِۆئّىٓ ئبٍبٌالضؼب ئېَزمىٓٔ :بِەھطەٍِەضگە رىىىٍىپ لبضىّىؽۇْ [ٔۇض ؼۈضىؽي  - 31ئبٍەد]
 - 2ئەضٌەض ثىٍەْ چبپٍىفىسىؽبْ ،ؼۈضوىٍىسىؽبْ زەضىغىسە ئبضىالـّبؼٍىك .ثۇ ذىٍسىىي
ئبضىٍىفىؿ ھبظىطلي وۈٍٔەضزە وىٕوذبٔىالضزا ،ئۇٔىۋېطؼىزېذ ؼىٕىپٍىطىسا ۋە ظاٌالضزا ،ئبِّىۋى
لبرٕبؾ لوضاٌٍىطىسا ۋە ـۇٔىڭسەن عبٍالضزا وۆضىٍىۋارىسۇ.
 - 3وىَىُ ـ وېچەوٍىطى ئىؽالَ ـەضىئىزىٕىڭ وۆضؼەرّىٍىطىگە ئۇٍؽۇْ ثوٌۇـي.
 - 4گەپ ـ ؼۆظىسەٍ ،ۈضۈؾ  -رۇضۇـىسا رۈظ ۋە ئېؽىً ثوٌۇـمب ضىئبٍە لىٍىپٍ ،ۈظ ۋە ثبضٌىك
عىؽىُ ھەضىىىزىسە ھېؽؽىَبد لوظؼىزىفزىٓ ؼبلٍىٕىؿ وېطەن .چۈٔىي ٔبظ لىٍىؿ ۋە ؼۇٍۇلٍۇق
لىٍىؿ ِۇؼۇٌّبْ ئبٍبٌٕىڭ ئىفي ئەِەغ ،ثۇظۇق ئبٍبٌالضٔىڭ ئىفىسۇض .ئبٌالھ ربئبال ِۇٔساق زېگەْ:
ٔبظاوەد ثىٍەْ ؼۆظ لىٍّبڭالض ،چۈٔىي وۆڭٍىسە ٔىپبق ثبض ئبزەَ رەِەزە ثوٌۇپ لبٌىسۇ [ئەھعاة
ؼۈضىؽي  -32ئبٍەد]
 - 5ئەرىط پۇضىمي ۋە ھەضذىً لىٍىمالض ثىٍەْ ئەضٌەضٔي ئۆظىگە عەٌت لىٍىفمب ئۇضۇّٔبؼٍىمي
وېطەن .ثۇ ھەلزە ئۇٌۇغ ئبٌالھ ربئبال ِۇٔساق زېگەْ :ظىٕٕەرٍىطىٕي وىفىٍەضگە ثىٍسۈضۈؾ ئۈچۈْ،
ئبٍبؼٍىطىٕي ٍەضگە ئۇضِىؽۇْ ٔ[.ۇض ؼۈضىؽي  -31ئبٍەد]
عبھىٍىَەد زەۋضىسىىي ئبٍبٌالض وىف ىٍەض ئبضىؽىسىٓ ئۆرۈپ وېزىۋارمبٔسا پۇرٍىطىسىىي
ثىٍەظۈوٍىطىٕي عبضاڭٍىزىؿ ئۈچۈْ پۇرىٕي ٍەضگە لبرزىك ئۇضارزي ،ثۇٔساق لىٍىمٕىڭ ئەض
وىفىٍەضٔىڭ زىممىزىٕي لوظؼبٍسىؽبٍٔىمي ھەِسە ئبٍبي وىفىٕىڭ وۆڭٍىسىىي ٍبِبْ ٔىَەرىە زاالٌەد
لىٍىسىؽبٍٔىمي ئۈچۈْ لۇضئبْ وەضىُ ثۇٔي چەو ٍىگەٍْ .ۀە ئەضٌەضٔي عەٌت لىٍىؿ ئۈچۈْ ئبٍبٌالض
ئىفٍىزىسىؽبْ پۇضالٍىك گىطىُ ۋە پۇضالٍىك ئەرىطٌەضِۇ ئوذفبـال چەوٍۀگەْ.
پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :ھەض ثىط وۆظ (ھبضاَ ٔەضؼىٍەضگە لبضاؾ
ثىٍەْ) ظىٕب لىٍىسۇ .ئەگەض ذورۇْ وىفي ئەرىط ئىفٍىز ىپ ،ئەضٌەض رۇضؼبْ عبٍسىٓ ئۆرؽە( ،ثۇ
ھبٌسا) ئۇ ظىٕب لىٍؽۇچي ھېؽبثٍىٕىسۇ( .رىطِىعى ،2786 :ئەثۇ زاۋۇز)4173 :
 -4811عۇئبي :ئىغالَ ؽەسىئحىگە ئۇٍغۇْ ثوٌغبْ وىَىّىٕىڭ عۈپىحي
ئىؽالَ ـەضىئىزىگە ئۇٍؽۇْ ثوٌؽبْ وىَىُ رۇۋۀسىىي ؼۈپەرٍەض ثوٌؽبْ وىَىٍّەضزۇض :
ثىطىٕچىؽ ي :لۇضئبْ وەضىُ ئبٍطىؽبٔسىٓ ثبـمب عىؽىّٕىڭ ھەِّە ٍېطىٕي ٍۆگەٍسىؽبْ ثوٌۇـي،
لۇضئبْ وەضىُ ضۇذؽەد لىٍؽبْ ٍەضٌەض ئەڭ وۈچٍۈن لبضاـمب ئبؼبؼەْ ٍۈظ ثىٍەْ لوي (ثېؽىفمىچە).
ئىىىىٕچىؽي :ئبؼزىسىىي عىؽىُ وۆضۈٔۈپ لبٌىسىؽبْ زەضىغىسە ٔېپىع ثوٌّبؼٍىمي .چۈٔىي
پەٍؽەِجەض ئەٌ ەٍھىؽؽبالَ زوظاخ ئەھٍي ئىچىسە ِۇٔساق ؼۈپەرٍىه ئبٍبٌالض ثبضٌىمىٕي ئېَزمبْ :وىَىُ
وەٍگىٕي ثىٍەْ ٍۀىال ٍبٌىڭبچ ،ثبـمىالضؼب ِبٍىً ثوٌىسىؽبْ ۋە ثبـمىالضٔىّۇ ئۆظىگە ِبٍىً لىٍىسىؽبْ
ئبٍبٌالض ،ئۇالض عۀٕەرىە وىطِەٍسۇ ،پۇضىمىٕىّۇ پۇضىَبٌّبٍسۇ .وىَىُ وەٍگىٕي ثىٍەْ ٍۀىال ٍبٌىڭبچ
زېگۀٕىڭ ِۀىؽي :ئۇالضٔىڭ وىَىٍّىطى ٔېپىع ثوٌؽبٍٔىمزىٓ ٍۆگەؾ ضوٌىٕي ئوضۇٔسىّبً
ئبؼزىسىىي عىؽىّٕي وۆضؼىزىپ رۇضىسۇ زېگۀٍىىزۇض .ثىط وۈٔي ثۀي رەِىُ لەثىٍىؽىسىٓ ثىط
گوضۇپ ئبٍبٌالض عبِبئىزي ٔېپىع وىَىٍّەضٔي وېَىفىەْ ھبٌسا ھەظضىزي ئبئىفە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھبٔىڭ
لېفىؽب وىطگەْ ئىسى ،ھەظضىزي ئبئىفە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب ئۇالضؼب ِۇٔساق زېسى :ئەگەض ؼىٍەض
ِۆئّىٓ ثوٌىسىىۀؽىٍەض ،ثۇ ِۆئّىٕ ٍەض وېَىسىؽبْ وىَىُ ئەِەغ.
ئۈچىٕچىؽئ :ېپىع ثوٌّىؽبٔسىّۇ عىؽّىٕىڭ ـەوٍىٕي ۋە ھەعّىٕي ئىعھبض لىٍّبٍسىؽبْ
ثوٌىفي ،ؼەضة ِەزۀىَى زي ئېٍىپ وەٌگەْ وىَىُ پبؼۇٍٔىطىؽب ئوذفبؾ ـەھۋەد لوظؼبٍسىؽبْ
ثوٌّبؼٍىمي وېطەن .ثۈگۈٔىي وۈٍٔەضزە ِوزېچىالض ھېؽؽىَبرٕي لوظؼبٍسىؽبْ وىَىٍّەضٔي
الٍىھىٍەـزە ثەؼٍەـّەوزە ،ثۇٔساق وىَىٍّەض ٔېپىع وىَىٍّەضزىٓ ثەوطاق عەٌت لىٍىسىؽبْ پبؼۇٔسا
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ثوٌؽبچمب ئۇٔي وەٍگەْ ئبٍبٌال ض ٍبٌىڭبچ ئبٍبٌالضزەوال وۆضىٕىسۇ.
رۆرىٕچىؽي :ثۈگۈٔىي وۈٍٔەضزىىي ئەضٌەضٔىڭ ئىفزبٍٔىطىؽب ئوذفبؾ ئەضٌەضگە ذبغ وىَىُ
ثوٌّبؼٍىمي .ئبٍبٌالض ئىفزبٕٔي لىؽمب وۆٍٕەن ۋە ِبٍىب ثىٍەْ وەٍگەْ رەلسىطزە ئەض وىفىگە
ئوذفبپ لبٌىسۇ .ئەِّب ئىفزبٕٔي ئۇظۇْ وۆٍٕەن ٍبوي پەٌزۇ ئىچىگە وەٍؽە ثۇٔىڭسا چبربق ٍوق.
چۈٔىي پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئبٍبٌالضؼب ئوذفىۋاٌؽبْ ئەضٌەضگە ٌۀەد لىٍؽبٔسەن ،ئەضٌەضگە
ئوذفىۋاٌؽبْ ئبٍبٌالضؼىّۇ ٌۀەد لىٍؽبْ ،ئبٍبٌالضٔىڭ ئەضچە وىَىُ وېَىفىٕي چەوٍىگۀسەن ،ئەض
وىفىٕىڭّۇ ئبٍبٌچە وىَىُ وېَىفىٕي چەوٍىگەْ.
ثەـىٕچىؽ ي :ذطىؽزىئبٍْ ،ەھۇزىٌ ۋە ثۇرپەضەغ وبپىطالضٔىڭ ِەذؽۇغ وىَىٍّىطى
ثوٌّبؼٍىمي .چۈٔىي ئۇالضؼب ئوذفىۋېٍىفمب ئۇضۇٔۇؾ ،پىىىط ۋە وۆضىٕىفزە ئەض ـ ئبٍبي
ِۇؼۇٌّبٔالضؼب ِۇؼزەلىٍٍىك ۋە ئبالھىسىٍىه ذبالٍسىؽبْ ئىؽالَ زىٕىسا چەوٍۀگەْ ئىفزۇض .ثۇ
ؼەۋەثزىٓ ئىؽالَ زىٕي وۆپٍىگ ەْ ئىفالضزا وبپىطالضؼب ئوذفبپ لبٌّبؼٍىممب ثۇٍطىؽبْ.
 -4815عۇئبي :ئبٍبٌالسٔىڭ ئەسٌىشىٕىڭ ِىھّبٍٔىشىٕي وۈجىۋېٍىؾي
ثۇٔىڭسىٓ ئېٕىك ثوٌىسۇوي ،ئبٍبي ۋە ئۇٔي وۆضگەْ ئەضٌەض رەضەپىسىٓ ذبرىطعەٍِىه ثوٌؽبْ
رەلسىطزە ،ئبٍبي وىفي وېَىٕىفىسە ،ظىجۇ ـ ظىٕٕىزىسە ،گەپ ـ ؼۆظٌىطىسە ۋە ٍۇضۇؾ ـ رۇضىفىسا
ئىؽالَ ئەزەثٍىطىگە ضىئبٍە لىٍىسىؽبٔال ثوٌؽب ،ئېطى ثبض ۋالىزالضزا ئېطىٕىڭ ِېھّبٍٔىطىؽب وېطەوٍىه
ذىعِەرٕي لىٍؽب ثوٌىسۇ ،ثۇٔساق ئەھۋاٌسا ئبٍبٌٕىڭ ِېھّبٔالضٔي وۆضىفي ۋە ِېھّبٔالضٔىڭ ئبٍبٌٕي
وۆضىفي رەثىئىٌٌ .ېىىٓ ثۈگۈٔىي وۈٍٔەضزىىي وۆپ ىٕچە ئبٍبٌالضزەن روٌۇق وىَىُ ـ وىَىفىە ضىئبٍە
لىٍّىؽبْ رەلسىطزە ،ئۇ ئبٍبٌٕىڭ ئەضٌەضگە وۆضىٕىپ ٍۈضىفي ھبضاَ ثوٌىسۇ.
 -4818عۇئبي :ئەس ثىٍەْ ئەسٔىڭ جىٕغىٌ ِۇٔبعىۋەجٍىؾىؾي چوڭ ھبساِالسٔىڭ ثىشىذۇس
ئىؽالِسا عىٕؽىٌ ھېؽؽىَبرٕي رەضرىپىە ؼېٍىؿ عەھەرزىٓ ظىٕب ۋە ئۇٔىڭ ِۇلەززىّىٍىطى
ھبضاَ لىٍىٕؽبٔسەوال ھەظضىزي ٌۇد ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ لەۋِي لىٍؽبْ ئەض وىفىٕىڭ ئەض وىفي ثىٍەْ
عىٕؽىٌ ِۇٔبؼىۋەد لىٍىفىّۇ ھبضاَ لىٍىٕؽبٔسۇض .ثۇ پبؼىىٕب ئىفزۇض ،ئىٕؽبْ رەثىئىزىسىىي ثىط
چېىىٕىفزۇض ،پبؼىىٕىچىٍىك پبرمىمىؽب پېزىفزۇض ،ئەض وىفىٍىه رەثىئ ىزىٕي ثۇظۇـزۇض ،ھەِسە
ئبٍبٌالض ھەلمىگە لىٍىٕؽبْ ثىط عىٕبٍەرزۇض .ثۇ لەثىھ گۈٔبھٕىڭ ثىط عەِئىَەرزە ربضلىٍىفي ،ئۇٔي
ۋەٍطاْ لىٍىۋېزىسۇ ،ـۈ عەِئىَەرزىىىٍەضٔي ثۇ ٍبِبْ ئبزەرىە لۇي لىٍىپ لوٍىسۇ ،ھەِسە ھەضرۈضٌۈن
ئەذالق ـ پەظىٍەد ۋە ئېؽىً ئۆضپ ـ ئبزەرٕي ئۇٔۇرزۇضىسۇ .ثۇ ِەٍٕەد گۇٔبھٕي ثىطىٕچي ثوٌۇپ
پەٍسا لىٍؽبْ ٌۇد لەۋِي ھەلمىسە لۇضئبْ وەضىّٕىڭ ثبٍبٔي ثۇ ھەلزە ثىعگە وۇپبٍە لىٍىسۇ .ئۇالض
ھبالي ،پبن ئبٍبٌٍىطىٕي ربـالپ لوٍۇپ ،ئبـۇ ٍبِبْ ھبضاَ ئىفٕي لىٍىفبرزي ،ـۇڭب ئۇالضٔىڭ
پەٍؽەِجىطى ٌۇد ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئۇالضؼب ِۇٔساق زېگەْ :ؼىٍەض ئەھٍي عبھبْ ئىچىسىٓ ٌىۋاد
لىٍىپ ،پەضۋەضزىگبضىڭالض ؼىٍەض ئۈچۈْ ٍبضارمبْ ئبٍبٌٍىطىڭالضٔي ربـالپ لوٍبِؽىٍەض؟ ؼىٍەض
ھەلىمەرەْ (ثۇظۇلچىٍىمزب) ھەززېسىٓ ئبـمۇچي لەۋِؽىٍەض [ـۇئەضا ؼۈضىؽي - 166 -165
ئبٍەرٍەض]
ئىؽالَ لبٔۇٔفۇٔبؼٍىطى ثۇ لەثىھ گۇٔبھٕي لىٍؽبْ وىفىٕىڭ عبظاؼي ھەلمىسە روذزۇٌۇپ ،ھەض
ئىىىىؽىگە ظىٕب عبظاؼي ثېطىٍەِسۇ؟ ٍبوي ھەض ئىىىىؽي ئۇٌزۈضىٍەِسۇ؟ ئەگەض ئۆٌزۈضۈٌؽە ٔېّە
ثىٍەْ ئۆٌزۈضىٍىسۇ؟ لېٍىچ ثىٍۀّۇ ٍبوي ئود ثىٍۀّۇ؟ ٍبوي ثوٌّىؽب ئىگىع ٍەضزىٓ ربـالپ
ئۆٌزۈضىٍەِسۇ؟ زېگۀسەن ِەؼىٍىٍەضزە ھەضذىً لبضاـزب ثوٌؽبْ .ؼىطرزىٓ لبضاـمب لبرزىك وۆضۈٔگەْ
ثۇٔساق ئېؽىط عبظاالؾ ئەِەٌَەرزە ئىؽالِىٌ عەِئىَەرٕي ھبالن ثوٌۇؾ ۋە ھبالن لىٍىۋېزىفزىٓ
ثبـمب ثىط ٔەضؼىگە پبٍسىؽي ثوٌّبٍسىؽبْ ثۇٔساق ظىَبٍٔىك ۋە ذەرەضٌىه عىٕبٍەرٍەضزىٓ ربظىالؾ ۋە
لوؼساـزىٓ ثبـمب ٔەضؼە ئەِەغ.
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 -4871عۇئبي :لوي ثىٍەْ جىٕغىٌ ٌەصصەجٍىٕىؾٕىڭ ھۆوّي
ثۈگۈْ ثەظى ٍبـالض لوٌٍىطى ثىٍەْ عىؽّىسىىي ِۀىٕي چىمىطىپ ،ئۆظىٕي ئبضاَ ئبٌسۇضىسۇ ۋە
ھبٍبعىٕىٕي رىٕچالٔسۇضىسۇ .ثۇ ئىؿ ِەذپي ئبزەد ٍبوي ئبٔبٔىعىُ لىٍّبق زەپ ئبرىٍىسۇ.
ئبٌىّالضٔىڭ وۆپچىٍىىي ئۇٔي ھبضاَ زەپ لبضىؽبْ ،ئۇالضزىٓ ئىّبَ ِبٌىه ـۇ ئبٍەرٕي زەٌىً لىٍىپ
وۆضؼەرىەْ :ئۇالض ئەۋضەرٍىطىٕي ؼبلٍىؽۇچىالضزۇضٍ ،ۀي ذورۇٍٔىطىسىٓ ،چۆضىٍىطىسىٓ
ثبـمىالضزىٓ ؼبلٍىؽۇچىالضزۇض .ثۇٔىڭ ؼىطرىسىٓ عىٕؽىٌ رەٌەپٕي لبٔسۇضۇـٕي رەٌەپ
لىٍؽۇچىالض ھەززېسىٓ ئبـمۇچىالضزۇض [ِوئّىٕۇْ ؼۈضىؽي  - 7- 5ئبٍەرٍەض]
زېّەن :ئۇالضٔىڭ لبضىفىچە لوٌي ثىٍەْ ٌەظظەرٍۀگەْ وىفي ـەھۋىزىٕي ثبـمب ٍوي ثىٍەْ
لبٔسۇضؼبْ ثوٌىسۇ.
 -4877عۇئبي :لوي ثىٍەْ جىٕغي ٌەصصەجٍىٕىؾٕىڭ جبئىض ثوٌۇؽىٕڭ ؽەسجي
ئىّبَ ئەھّەز ئىجٕي ھەِجەٌسىِٓ :ۀىٕي عىؽّىسىٓ چىممبْ ثىط ئبضرۇق ٔەضؼە زەپ لبضاپ،
ئۇ ٔي چىمىطىؿ ذۇززى لبْ ئبٌسۇضؼبٔؽب ئوذفبـال عبئىع ثوٌىسۇ زېگەْ لبضاؾ ضىۋاٍەد لىٍىٕؽبْ.
ئىّبَ ئىجٕي ھەظِّۇ ثۇٔي لوٌٍىؽبٌْ ،ېىىٓ ھۀجەٌىٌ ِەظھەثسىىي ئبٌىّالض ِۀىٕي ثۇ ـەوىٍسە
چىمىطىفٕىڭ عبئىع ثوٌىفي ئۈچۈْ ئىىىي ـەضد لوٍؽبْ:
ثىطىٕچؽي :ئۇٔي ظىٕب لىٍىپ ؼېٍىفزىٓ لوضلمبْ چبؼسا لىٍىفي.
ئىىىىٕچىؽي :روً لىٍىفمب لۇزضىزي ٍەرّىگەْ چبؼسا لىٍىفي.
ـەھۋەد وۈچىَىپ وېزىپ ظىٕب لىٍىپ ؼېٍىؿ ذەۋپي ثوٌؽبْ ئەھۋاٌالضزا ئىّبَ ئەھّەزٔىڭ
لبضىفي ثوٍىچە ئىؿ لىٍؽبلّۇ ثوٌىسۇِ .ەؼىٍەْ :ئۆظ ۋەرىٕىسىٓ ئبٍطىٍىپ ؼۇضثەرچىٍىىزە
ئىفٍەٍسىؽبْ ٍبوي ئولۇٍسىؽبْ ،گۇٔبھ لىٍىفمب لىعىمزۇضىسىؽبْ ٔەضؼىٍەضگە وۆپ زۇچ وېٍىسىؽبْ،
ثۇ ؼەۋەثزىٓ ھبضاَ ئىؿ لىٍىپ ؼېٍىفزىٓ ئۀؽىطەٍسىؽبْ ثىط ٍىگىذ چېىىسىٓ ئبـۇضۋەرّىگەْ
ھبٌسا ،ـەھۋىزىٕي ثېؽىمزۇضۇؾ ئۈچۈْ ثۇ چبضىٕي لوٌالٔؽب ثۇٔىڭسا ھېچ گەپ ٍوق .ثۇٔىڭسىٓ
ٍبذفىطاق چبضە :پەٍؽ ەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ روً لىٍىفمب وۈچي ٍەرّىگەْ ِۇؼۇٌّبْ ٍبـالضؼب
ثەضگەْ وۆضؼەرّىؽي ثوٍىچە ئىؿ لىٍىفزۇض ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئۇالضٔي وۆپطەن ضوظا
رۇرۇـمب ثۇٍطىؽبْ ،چۈٔىي ضوظا رۇرۇؾ ئىطازىٕي ِۇؼزەھىەٍِەٍسۇ ،ؼەۋضچبٍٔىمٕي ئۈگىزىسۇ،
رەلۋازاضٌىمٕي ۋە ئبٌالھ وۆضۈپ رۇضىسۇ زېگەْ رۇٍؽۇٔي وۈچٍۀسۈضىسۇ.

ٍەجحىٕچي ثبپ .ئبجب ـ ئبٔب ثىٍەْ ثبٌىالس ئوجحۇسعىذىىي
ِۇٔبعىۋەجحىىي ھبالي ھبساِالس
 -4874عۇئبي :ئىغالَ ٔەعەثٕي ھىّبٍە لىٍىذۇ
ثبٌىالض ئبرىالضٔىڭ ئىعثبؼبضىسۇض ،ئۇالض ئبرب ـ ئبٔىٍىطى ھبٍبد ۋالزىسا ،ئبرب ـ ئبٔىالضٔىڭ وۆظ
لبضچۇؼي ھېؽبثالٔؽب ،ئۆٌۈپ وەرىۀسىٓ وېَىٓ ئبرىٍىطىٕىڭ ٔبِىٕي ئۆچۈضۇپ لوٍّبًٍ ،وٌىٕي
زاۋاِالـزۇضىسۇ ۋە ئۇالضؼب ۋاضىؽٍىك لىٍىسۇ .ئۇالض ئبرىٍىطىسىٓ چىطاً ـ ـەوىً ۋە ھەض رۈضٌۈن
ٍبذفي ـ ٍبِبْ ذۇً ۋە ذبضاوزېطالضٔي ِىطاغ ئبٌىسۇ.
زېّەن :ئۇالض ئبرب ـ ئبٔىٍىطىٕى ڭ ٍۈضەن پبضىؽي ۋە وۆظ لبضچۇؼىسۇض .ئبٌالھ ربئبال ٔەؼەثٍەضٔىڭ
ئبضىٍىفىپ وەرّەً پبن ؼبلٍىٕىفي ،ثبال ئبرىؽىٕىڭ وىُ ئىىۀٍىىىٕي رؤۇـي ئۈچۈْ ظىٕبٔي
ھبضاَ لىٍىپ ،روً لىٍىفٕي پەضظ لىٍؽبْ .چۈٔىي روً لىٍىؿ ئبضلىٍىمال ئبٍبي ئېطىگە ذبغ ثوٌىسۇ،
ئېطىگە ذىَبٔەد لىٍىفي ٍ بوي ئۇٔىڭ ئېزىعىٕي ثبـمىالضٔىڭ ؼۈٍي ثىٍەْ ؼۇؼۇضىفي ھبضاَ ثوٌىسۇ،
ـۇڭب روً لىٍىؿ ثىٍۀال ئبٍبي ئەض ـ ذورۇٍٔۇق زەۋضىسە رۇؼمبْ ھەضلبٔساق ثبال ئېطىٕىڭ ثبٌىؽي
ھېؽبثٍىٕىسۇ ،ثۇٔىڭ ھېچمبٔساق ئىؽپبرالـمب ھبعىزي ٍوق.
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 -4873عۇئبي :ئبجب ثبٌىغىغب جبٔغب ثوٌّبٍذۇ
ٍۇلىطى مي عەھەرزىٓ ئەض وىفي ئۆظ ٔىىبھىسىىي ثىط ئبٍبي رۇؼمبْ ثبٌىؽىٕىڭ ٔەؼىجىٕي ئىٕىبض
لىٍؽب ھبضاَ ثوٌىسۇ ،چۈٔىي ئۇٔىڭ ثۇٔساق ئىٕىبض لىٍىفي ئبٍبٌي ۋە ثبٌىؽىؽب ئەڭ ؼەد ئبض ـ ٔۇِۇغ
ۋە ئەڭ چوڭ ظىَبٔالضٔي وەٌزۈضۈپ چىمىطىسۇ .ـۇڭب ئۇٔىڭ لۇضۇق ؼۆظ ،لۇضۇق گۇِبْ ٍبوي ثەظى
ربضاٌؽبْ ئبؼبؼؽىع گەپ ـ ؼۆظٌەضگە ثېطىٍىپ ثۇٔساق ظىَبْ ئۇضۇـمب لەزەَ لوٍىفىؽب ٍوي
لوٍۇٌّبٍسۇ .ئەِّب وەؼىىٓ زەٌىً ـ ئىؽپبد ثىٍەْ ئبٍبٌىٕىڭ ئۆظىگە ذىَبٔەد لىٍؽبٍٔىمىٕي
عەظٍِەـزۈضؼە ،ئىؽالَ ـەضىئىزىّۇ ئۇٔي ئۆظ ثبالَ ئەِەغ زەپ لبضاٍسىؽبْ ثبٌىٕي ثبلزۇضۇـمب،
ِىطا غ ئېٍىفمب ھەلمي ٍوق زەپ لبضاٍسىؽبْ وىفىگە ِىطاغ لبٌسۇضۇـمب ٍبوي ئەڭ ئبظ زېگۀسە
پۈرۈْ ئۆِۈض ثوٍي گۇِبْ ئىچىسە ٍبـىفىؽب ربـالپ لوٍبٌّبٍسۇ ۋە ضاظى ثوٌّبٍسۇ .ثۇٔساق وىفىگە
ئىؽالَ ـەضىئىزي ٌۀەرٍىفىؿ ئۇؼۇٌي ئبضلىٍىك چىمىؿ ٍوٌي لىٍىپ ثەضگەْ .ثۇ ئۇؼۇٌؽب وۆضە
ئېط ى ئبٍبٌىٕىڭ ئۆظىگە ذىَبٔەد لىٍؽبٍٔىمىٕي ۋە ثبـمب ثىط ئەضزىٓ لوضؼبق وۆرۈضگۀٍىىىٕي
رەوىزٍىَەٌىؽە ٍبوي وۈچٍۈن گۇِبْ لىٍىپ ثىٍەٌىؽەٌ ،ېىىٓ ئۇٔىڭ لوٌىسا ثۇٔىڭؽب ھېچمبٔساق
زەٌىً ـ ئىؽپبد ثوٌّىؽب ،ئۇ ثۇ ِەؼىٍىٕي ؼورمب ؼۇٔىسۇ ،لبظى ئۇالضٔىڭ ئورزۇضىؽىسا لۇضئبْ وەضىُ
وۆضؼەرىەْ ٌۀەرٍىفىؿ رۈظۈِىٕي ئىغطا لىٍؽبٔسىٓ وېَىٓ ئىىىەٍٍۀٕي ِەڭگۈٌۈوىە
ئبٍطىۋېزىسۇ ،ثبال ئبٔىؽب ثېطىٍىسۇ .ئبٌالھ ربئبال لۇضئبْ وەضىّسە ٌۀەرٍىفىؿ ئۇؼۇٌىٕي ِۇٔساق زەپ
وۆضؼەرىەْ :ئبٍبٌٍىطىٕي ظىٕب ثىٍەْ لبضىٍىؽبْ ۋە ئۆظٌىطىسىٓ ثبـمب گۇۋاھچىؽي ثوٌّىؽبٔالض
ؼۆظىٕىڭ ضاؼذ ئىىۀٍىىىٕي زەٌىٍٍەؾ ئۈچۈْ ،ئبٌالھٕىڭ ٔبِي ثىٍەْ رۆد لېزىُ لەؼەَ
لىٍؽۇْ ،ثەـىٕچي لېزىّسا" :ئەگەض ٍبٌؽبٔچي ثوٌؽبَ ِبڭب ئبٌالھٕىڭ ٌۀىزي ثوٌؽۇْ" زېؽۇْ،
ئبٍبٌىّۇ ئېطىٕىڭ ٍبٌؽبٔچي ئىىۀٍىىىگە ئبٌالھٕىڭ ٔبِي ثىٍەْ رۆد لېزىُ لەؼەَ لىٍىپ،
ثەـىٕچي لېزىّسا" :ئەگەض ئېطىُ ضاؼزچىٍالضزىٓ ثوٌؽبِ ،بڭب ئبٌالھٕىڭ ؼەظىپي ثوٌؽۇْ" زېؽە،
عبظاؼب ربضرىٍّبٍسۇ [ٔۇض ؼۈضىؽي  - 9 - 6ئبٍەرٍەض]
 -4872عۇئبي :ئىغالِذا ثبال لىٍىۋېٍىؼ ھبساِذۇس
ئبرب ثبٌىٕىڭ ٔەؼىجىٕي ئىٕىبض لىٍؽب ثوٌّىؽىٕىسەن ،ئۆظ پۇـزىسىٓ ثوٌّىؽبْ ثىط ثبٌىٕي ثبال
لىٍىۋېٍىفىّۇ ھبالي ثوٌّبٍسۇ .ربضىرزب ئۆرىەْ ِىٍٍەرٍەضزەن ئەضەثٍەضِۇ عبھىٍىَەد زەۋضٌىطىسە ثبال
ثېمىۋېٍىؿ ئبضلىٍىك ذبٌىؽبْ وىفىٕي ئۆظ ٔەؼىجي ۋە عەِەرىگە لوـۇۋاالرزي .ئىؽالَ وەٌگۀسە
ثۇٔساق ثبال ثېمىۋېٍىؿ رۈظۈِي ئەضەة عەِئىَىزىسە وەڭ ربضىٍىپ وەرىەْ ثوٌۇپ ،پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالِّۇ ثۇضۇْ ظەٍس ئىجٕي ھبضىؽۀي ثبال لىٍىۋاٌؽبْ ئىسى.
ئىؽالَ ثبال ثېمىۋېٍىفٕي ھەلىمەد ۋە ئەِەٌىَەرٕي ثۇضِىالـزىٓ ئىجبضەد ثىط ؼبذزىٍىك زەپ
لبضىؽبْ ،ثۇ ؼبذزىٍىك ٍبد ثىط وىفىٕي ثبـمب ثىط ئبئىٍىٕىڭ ئەظاؼي لىٍىپ ،ئۇٔي ثۇ ئبئىٍىسىىي
ئبٍبٌال ضؼب ِەھطەَ لىٍىپ لوٍىسۇ ،ئەِەٌىَەرزە ثۇ ئبئىٍىسىىي ئبٍبٌالض ثۇ وىفىگە ٍبد ئبٍبٌالضزۇض،
چۈٔىي ثېمىۋاٌؽبْ وىفىٕىڭ ئبٍبٌي ثېمىۋېٍىٕؽۇچىٕىڭ ئبٔىؽي ٍب لىعى ٍبوي ثىط رۇؼمىٕي ۋە ٍبوي
ھبِّىؽي ئەِەغ ،ئۇ ھەِّەٍٍۀگە ٍبد.
ثبال لىٍىۋېٍىٕؽبْ ثۇ ثبال ،ثبٌىٍىك ؼۈپىزي ثىٍ ەْ ئەض ـ ئبٍبي ئىىىەٍٍۀسىٓ ِىطاغ ئېٍىپ ،ثۇ
ِىطاؼٕىڭ ئەؼٍىٌ ئىگىٍىطى ثوٌؽبْ رۇؼمبٔالضٔي ِىطاؼزىٓ ِەھطۇَ لىٍىسۇٔ ،ەرىغىسە ھەلىمىٌ
رۇؼمبٔالض ئۆظ ھەلٍىطىٕي ربضرىۋاٌؽبْ ثۇ ٍبد ربعبۋۇظچىؽب ئۆچّۀٍىه ؼبلالٍسۇ ،وۆپىٕچە
ئەھۋاٌالضزا ثۇ ئۆچّۀٍىه لبٍٕبپ ـ رېفىپ ،رۇؼمبٔالض ئورزۇضىسا وۆڭۈٌؽىعٌىه وەٌزۈضۈپ
چىمىطىسۇ .ثۇ ؼەۋەثزىٓ لۇضئبْ وەضىُ ثۇٔساق عبھىٍىَەد رۈظۈِىٕي ثىىبض لىٍىپ ،ئۇٔي وەؼىىٓ
ھبضاَ لىٍىۋەرىەْ ،ھەِسە ئۇٔىڭ وەٌزۈضۈپ چىمىطىسىؽبْ ثبضٌىك ٔەرىغىٍىطىٕي ئەِەٌسىٓ
لبٌسۇضىۋەرىەْ .ثۇ ھەلزە ئبٌالھ ربئبال ِۇٔساق زەٍسۇ :ؼىٍەض ثبال لىٍىۋاٌؽبٔالضٔىّۇ ئبٌالھ ھەلىمىٌ
ثبٌىٍىطىڭالضٔىڭ ھۆوّىسە لىٍّىسى ،ثۇ (ٍۀي ئۆظ پۇـزۇڭالضزىٓ ثوٌّىؽبٔالضٔي ثبال زېَىؿ) پەلەد
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ئبؼعىڭالضزا ئېَزىٍؽبْ ؼۆظزۇض ،ئبٌالھ ھەلٕي ئېَزىسۇ ،روؼطا ٍوٌؽب ثبـالٍسۇ .ئۇالضٔي ئبرىٍىطىٕىڭ
ئىؽّي ثىٍەْ چبلىطىڭالض ،ثۇ ئبٌالھٕىڭ زەضگبھىسا ئەڭ ئبزىً ئىفزۇض ،ئەگەض ئبرىٍىطىٕي
ثىٍّىؽەڭالض ،ئۇالض ؼىٍەضٔىڭ زىٕىٌ لېطىٕسىفىڭالضزۇض ،زوؼزٍىطىڭالضزۇض [ئەھعاة ؼۈضىؽي- 4
 - 5ئبٍەرٍەض] ثۇ ؼەۋەثٍەضزىٓ ئىؽالَ زىٕي ثبال لىٍىۋېٍىؿ رۈظۈِي وەٌزۈضۈپ چىمبضؼبْ ِىطاغ
ئېٍىؿ ۋە ثېمىۋېٍىٕؽبْ ثبٌىٕى ڭ ئبٍبٌىٕي ثېمىۋاٌؽۇچي ِەڭگۈ ٔىىبھمب ئبالٌّبؼٍىمزەن ثبضٌىك
ٔەرىغىٍەضٔي ئەِەٌسىٓ لبٌسۇضىۋەرىەْ.
 -4878عۇئبي :ثبال لىٍىۋېٍىؼ جۈصۈِىٕي ئەِەٌىٌ ثىىبس لىٍىؼ
ثبال لىٍىۋېٍىؿ رۈظۈِىٕي ئەِەٌسىٓ لبٌسۇضۇؾ وىفىٍەض ئۈچۈْ ئبؼبٔؽب چۇـّەٍززي ،چۈٔىي
ئۇ ئەضەثٍەضٔىڭ ھبٍبرىس ا چوڭمۇض ٍىٍزىع ربضرمبْ ثىط ئىغزىّبئىٌ رۈظۈَ ئىسى ،ـۇڭب ئبٌالھ ربئبالٔىڭ
ھېىّىزي ثۇ رۈظۈِٕي ٍبٌؽۇظ ؼۆظ ثىٍۀال ئەِەغ ،ثەٌىي ھەَ ؼۆظ ھەَ ئەِەٌىٌ رەرجىك ثىٍەْ
ٍىمىزپ ربـالـٕي ِۇۋاپىك وۆضگەْ.
ئبٌالھ ربئبالٔىڭ ھېىّىزي ثبضٌىك ـەن ـ ـۈثھىٍەضٔي لوِۇضۇپ ربـالپ ،ثې مىۋاٌؽبْ ثبٌىٍىطى
ئېٍىپ لوٍۇپ ثەضگەْ ئبٍبٌالضٔي ئېٍىفمب لىٍىٕؽبْ ضۇذؽەرىە لبضىزب ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ؼىمىٍىفىٕي
ٍولۇرۇؾ ،ھەِسە ِۇؼۇٌّبٔالضؼب پەلەد ئبٌالھٕىڭ ھبالي لىٍؽبْ ٔەضؼىؽىٕىڭ ھبالي ،ھبضاَ لىٍؽبْ
ٔەضؼىؽىٕىڭ ھبضاَ ئىىۀٍىىىٕي ثىٍسۈضۈؾ ئۈچۈْ ثۇ ۋەظىپىٕي ئوضۇٔساـمب زەي پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئۆظىٕي ربٌٍىؽبْ.
ِۇھەِّەز ئوؼٍي ظەٍس زەپ رؤۇٌؽبْ ھبضىؽۀىڭ ئوؼٍي ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ
ھبِّىؽىٕىڭ لىعى ظەٍٕەة ثىٍەْ ئۆٍٍۀگەْ ئىسى .ئەِّب ئۇالض ئورزۇضىؽىسىىي ِۇٔبؼىۋەد
ٍبذفي ثوٌّىؽبچمب ،ظەٍس پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽب الِؽب ئبٍبٌىسىٓ وۆپ ـىىبٍەد لىالرزي .پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالَ ظەٍس ئبٍبٌىٕي لوٍۇپ ثەضگۀسىٓ وېَىٓ ئۇٔي ئۆظ ٔىىبھىؽب ئبٌىسىؽبٍٔىمىٕي
ئبٌالھٕىڭ ثۇٍطۇلي ثىٍەْ ثىٍؽىّۇ ،ثۇ ِەؼىٍە ئىٕزبٍىٓ ٔبظۇن ثوٌؽبچمب ،ظەٍس زەضز ـ ئەھۋاي ئولۇپ
وەٌؽىال ئۇٔىڭؽب :ئبٍبٌىڭٕي لوٍۇۋ ەد زېَىفٕىڭ ئوضٔىؽب :ئبٌالھسىٓ لوضق ،ئبٍبٌىڭٕي لوٍۇۋەرّە زەپ
ئۇٔي لبٍزۇضارزي .ثۇ ٍەضزە پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب ئىٕؽبٔىٌ ئبعىعٌىك ؼبٌىت وېٍىپ،
وىفىٍەضگە ٍۈظ وېٍەٌّەؼٍىىزىٓ لوضلمبْ ئىسى .زەي ِۇـۇ پەٍززە پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب
وبٍىپ لۇضئبْ وەضىُ ئبٍىزي ٔ بظىً ثوٌسىٔ ،بظىً ثوٌؽبْ ئبٍەرٍەض ئىچىسە عبھىٍىَەد زەۋضىسىىي
ثېمىۋاٌؽبْ ٍبد ئوؼٍي لوٍۇپ ثەضگەْ ئبٍبٌٕي ٔىىبھىؽب ئېٍىفٕي چەوٍەـزىٓ ئىجبضەد ثوٌؽبْ
ثۇٔساق وؤب رۈظۈِٕىڭ لبٌسۇلٍىطىٕي پبچبلالپ ربـالؾ ئۈچۈْ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ
ئىطازىؽىٕي وۈچٍۀسۈضىسىؽبْ ئ بٍەرٍەضِۇ ثبض ئىسى .ئبٌالھ ربئبال ِۇٔساق زېسى :ئۆظ ۋالزىسا ؼەْ
ئبٌالھ ٔېّەد ثەضگەْ ،ؼۀّۇ ئىٕئبَ لىٍؽبْ وىفىگە" :ذورۇٔۇڭٕي ٔىىبھىڭسا رۇرمىٓ ،ئبٌالھسىٓ
لوضلمىٓ" زېسىڭ ،ئبٌالھ ئبـىبضىٍىّبلچي ثوٌؽبْ ٔەضؼىٕي وۆڭٍۈڭسە ٍوـۇضزۇڭ ،وىفىٍەضٔىڭ رۀە
لىٍىفىسىٓ لوضلزۇڭ ،ئبٌالھسىٓ لوضلۇـۇڭ ئەڭ ھەلٍىك ئىسىِ ،ۆئّىٍٕەضگە ئۇالضٔىڭ ثبال
لىٍىۋاٌؽبْ ئوؼۇٌٍىطىٕىڭ لوٍۇپ ثەضگەْ ذورۇٍٔىطىٕي ٔىىبھالپ ئبٌؽب گۇٔبھ ثوٌّبؼٍىمي ئۈچۈْ
(ظەٍٕەثٕي) ظەٍس لوٍۇۋەرىۀسىٓ وېَىٓ ؼبڭب ٔىىبھالپ ثەضزۇق ،ئبٌالھٕىڭ (ؼېٕىڭ ظەٍٕەثٕي
ئېٍىفىڭ روؼطىؽسىىي) ئ ەِطى چولۇَ ئوضۇٔسىٍىسۇ [ئەھعاة ؼۈضىؽي - 37ئبٍەد]
ئۇٔسىٓ وېَىٓ لۇضئبْ وەضىُ ثۇ ھەلزە پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽبالِٕي ئبلالپ ،ثۇ ئىفٕي لىٍؽب
ثوٌىسىؽبٍٔىمىٕي ،ثۇٔىڭسىٓ ھېچمبٔساق ؼىمىٍّبؼٍىمي وېطەوٍىىىٕي رەوىزٍەپ ِۇٔساق زەپ
وۆضؼەرزي:ئبٌالھ پەٍؽەِجەضگە ھبالي لىٍىپ ثۇٍط ىؽبْ ئىفٕي لىٍىفزب ھېچ گۇٔبھ ثوٌّبٍسۇ ،ثۇ (ٍۀي
ثۇٍطىؽبْ ئىفٕي لىٍىفزب گۇٔبھ ٍولٍىمي) ئۆرىۀىي پەٍؽەِجەضٌەضگە رۇرمبْ ئبٌالھٕىڭ ٍوٌىسۇض،
ئبٌالھٕىڭ ئەِطى ئەظەٌسىٕال ثىىىپ وەرىەْ ھۆوۈِسۇض ،ئۇالض (پەٍؽەِجەضٌەض) ئبٌالھٕىڭ ئەِطى ـ
پەضِبٍٔىطىٕي ٍەرىۈظىسۇ ،ئبٌالھس ىٓ لوضلىسۇ ،ئبٌالھسىٓ ثبـمب ھېچىىفىسىٓ لوضلّبٍسۇ ،ئبٌالھ
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ھېؽبة ئېٍىفمب ٍېزەضٌىىزۇضِ .ۇھەِّەز ئبضاڭالضزىىي ئەضٌەضٔىڭ ھېچجىطؼىٕىڭ ئبرىؽي ئەِەغ،
ٌېىىٓ ئۇ ئبٌالھٕىڭ پەٍؽەِجىطى ۋە پەٍؽەِجەضٌەضٔىڭ ئبذىطلىؽىسۇض ،ئبٌالھ ھەِّە ٔەضؼىٕي
ثىٍگۈچىسۇض [ئەھعاة ؼۈضىؽي  - 40 -38ئبٍەرٍەض]
 -4878عۇئبي :ثېمىپ جەسثىَىٍەػ ِۀىغىذىىي ثبال لىٍىۋېٍىؼ
ٍۇلىطىمي ئىؽالَ ئەِەٌسىٓ لبٌسۇضؼبْ ثبال لىٍىۋېٍىؿ رۈظۈِي ثوٌۇپ ،ئۇ ثىط وىفي ثىط ثبٌىٕىڭ
ثبـمب ثىط وىفىٕىڭ ثبٌىؽي ئىىۀٍىىىٕي ثىٍىپ رۇضۇپ ئۇٔي ئۆظىگە ثبال لىٍىۋېٍىپٔ ،ەؼەة
عەھەرزىٓ ئۆظ ٔەؼىجي ۋە عەِەرىگە ِۀؽۇپ لىٍىپ ،ئۇٔىڭؽب ئۆٍسىىي لىع ـ ئبٍبٌالض ثىٍەْ
ئبضىٍىفىؿ ،ئۇالض ثىٍەْ ٔىىبھالّٔبؼٍىك ۋە ِىطاغ ئېٍىؿ لبربضٌىك ثبضٌىك ثبٌىٍىك ھولۇلىٕي
ثېطىۋېزىفزىٓ ئىجبضەرزۇض.
ثۇٔىڭسىٓ ثبـمب ٍۀە ثىط ذىً ثبال ثېمىۋېٍىؿ ئۇؼۇٌي ثوٌۇپ ،ثۇٔي وىفىٍەض ثبال لىٍىۋېٍىؿ
زەپ لبضاٍسۇ ،ئەِەٌىَەرزە ثۇ ئىؽالَ چەوٍىگەْ ثبال لىٍىۋېٍىفمب وىطِەٍسۇ .ئۇ ثوٌؽب :ثىط وىفي ثىط
ٍېزىُ ثبٌىٕي ٍبوي ئىگىؽي ٍوق ٍوٌؽب ربـٍىٕىپ لبٌؽبْ ثىط ثبٌىٕي ثېمىۋېٍىپ ،ئۇٔىڭؽب ِېھطىجبٍٔىك
لىٍىفزب ،رەضثىَىٍەـزە ئۆظ ثبٌىؽىسەن ِۇئبِىٍە لىٍىسۇ ،ئۆظ ثبٌىؽىسەن ؼىعاالٔسۇضىسۇ،
وېَىٕسۇضىسۇ ،ئولۇرىسۇ ،ثۇٔىڭ ثىٍەْ ثىٍٍە ئۇٔي ئۆظ ٔەؼىجىگە ِۀؽۇپ لىٍىۋاٌّبٍسۇ ،ھەِسە
ئۇٔىڭؽب ٍۇلىطىسىىىسەن ثبٌىٍىك ھولۇلٍىطىٕي ثەضِەٍسۇِ ،بٔب ثۇٔساق ثېمىۋېٍىؿ ئبٌالھٕىڭ زىٕىسا
ِبذزبٌؽبْ ثىط ٍبذفي ئىفزۇض ،ثۇٔساق لىٍؽبْ وىفي ثۇ ئىفىؽب عۀٕەرزە ؼبۋاة ثېطىٍىسۇ.
ؼەھً ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَِ :ەْ ۋە ٍېزىُ ثبٌىؽب وبپبٌەرٍىه لىٍؽۇچي ئىىىىّىع عۀٕەرزە ِبٔب ِۇـۇٔساق ٍېمىٓ
ثوٌىّىع زەپ ،وۆضؼەرىۈچ ثبضِىمي ثىٍەْ ئورزۇضا ثبضِىمىٕي وۆضؼىزىپ ،ئۇ ئىىىي ثبضِىمىٕىڭ
ئبضىؽىٕي ئبظضاق ئبضاچ لىٍؽبْ( .ثۇذبضى)5314 :
ووچىؽب ربـٍىۋەرىەْ ثبٌىّۇ ٍېزىُ ثبٌىٕىڭ ئوضٔىسا رۇضىسۇ ،ئۇٔىڭ ئۈؼزىگە ثۇٔساق ثبٌىؽب (ئىجٕي
ؼەثىًَ) ٍۀي ؼەضگەضزاْ ٍبوي ٍوٌۇچي زېگەْ ٔبِٕي ثېطىؿ ثەوّۇ ِۇۋاپىك ثوٌۇپ ،ئىؽالَ زىٕي
ثۇالضٔي ثېمىفٕي ثۇٍطىؽبْ .ئەگەض ثىط وىفىٕىڭ ثبٌىؽي ثوٌّبً ،ثېمىۋاٌؽبْ ثبٌىؽىؽب ِبي ـ
ِۈٌىىسىٓ ثىط ثۆٌۈن ثېطىفٕي ذبٌىؽب ،ئۇ ئۆظى ھبٍبد ۋالزىسا ئۇٔىڭؽب ذبٌىؽبْ ٔەضؼىؽىٕي
ثېطىۋەرؽە ثوٌىسۇ ،ئۆٌۈپ وېزىفزىٓ ئىٍگىطى ِىطاؼٕىڭ ئۈچزەْ ثىط لىؽّىؽب لەزەض ئۇٔىڭؽب
ثېطىفٕي ۋەؼىَەد لىٍؽب ثوٌىسۇ.
 -4871عۇئبي :ثبٌىٕىڭ ئبجىغىذىٓ غەٍشىَگە ِۀغۇپ ثوٌىۋېٍىؾي گۇٔبھحۇس
ئىؽالَ زىٕي ئبرىالضؼب ئۆظ ثبٌىٍىطىٕىڭ ٔەؼىجىٕي ئىٕىبض لىٍىفىٕي ھبضاَ لىٍؽبٔسەن،
ثبٌىالضؼىّۇ ئۆظ ئبرىؽىسىٓ ؼەٍطىَگە ِۀؽۇپ ثوٌۇـٕي ھبضاَ لىٍؽبْ .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ
ثۇٔي ئبٌال ھٕىڭ ۋە ذبالٍىمٕىڭ ٌۀىزىگە ئوچطىزىسىؽبْ لەثىھ گۇٔبھالضزىٓ ثىطى زەپ لبضىؽبْ.
پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :وىّىي ئۆظ زازىؽىسىٓ ثبـمب
ثىطىٕي ئۆظىگە زازا لىٍىۋاٌؽب ٍبوي ئۆظ ذوعبٍىٕىسىٓ ثبـمب ثىطىٕي ئۆظىگە ذوعبٍىٓ لىٍىۋاٌؽب،
اٌٍۀىڭ ٌۀ ىزي ربوي لىَبِەد وۈٔىگىچە ئۇٔىڭؽب ٍېؽىپ رۇضىسۇ( .ئەثۇ زاۋۇز )5115
 -4875عۇئبي :ثبٌىٍىشىڭالسٔي ئۆٌحۈسِەڭالس
ئىؽالَ زىٕي ٍۇلىطىسا ئېَزىٍؽبْ ـەوىٍسە ٔەؼەثٍەضٔي لوؼسىؽبٔسىٓ وېَىٓ ،ئبرب ـ ثبال ھەض
ئىىىي رەضەپىە ئبرىٍىك ثىٍەْ ثبٌىٍىك رەلەظظا لىٍىسىؽبْ ھەلٍەضٔي ثەٌگىٍەپ ثەضزى ،ھەِسە ثۇ
ھەلٍەضٔي لوؼساؾ ئۈچۈْ ثىط لبٔچە ئىفالضٔي ھبضاَ لىٍسى.
ِەؼىٍەْ :ثبٌىؽىٕىڭ ٍبـبؾ ھەلمي ثبض .ئبرىؽي ٍبوي ئبٔىؽىٕىڭ ثبٌىؽىٕي ئۆٌزۈضىۋېزىؿ ٍبوي
ئۇٔي  -ثەظى عبھىٍىَەد زەۋضىسىىي ئەضەثٍەض لىٍؽبٔسەن  -رىطىه وۆِۈۋېزىؿ ئبضلىٍىك ئۇٔىڭ
ٍبـبؾ ھ ەلمىگە ربعبۋۇظ لىٍىؿ ھەلمي ٍوق ،ثۇ ِەؼىٍىسە لىع ـ ئوؼۇي ھەض ئىىىىؽي ثبضاثەض .ئبٌالھ
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ربئبال ِۇٔساق زېگەْ :وەِجەؼەٌٍىىزىٓ لوضلۇپ ثبٌىٍىطىڭالضٔي ئۆٌزۈضِەڭالض ،ئۇالضٔىڭ ۋە
ؼىٍەضٔىڭ ضىعلىڭالضٔي ثىع ثېطىّىع ،ئۇالضٔي ئۆٌزۈضۈؾ ھەلىمەرەْ چوڭ گۇٔبھزۇض [ئىؽطا
ؼۈضىؽي - 31ئبٍەد] رىطىه وۆِۈۋېزىٍگەْ لىعزىٓ :ؼەْ لبٍؽي گۇٔبھ ثىٍەْ ئۆٌزۈضۈٌسۈڭ؟ زەپ
ؼوضاٌؽبْ چبؼسا [رەوۋىَط ؼۈضىؽي  -9 -8ئبٍەرٍەض]
ثۇٔساق لەثىھ عىٕبٍەرىە ئىززىطگەْ ؼەۋەة ٔبِطارٍىك ٍبوي ٔبِطارٍىفىپ وېزىفزىٓ ئۀسىفە
لىٍىفزەن ئىمؽبزىٌ ؼەۋەة ثوٌؽۇٍْ ،بوي رۇؼۇٌؽبْ ثبال لىع ثوٌؽب وېَىٕچە ٔۇِۇؼمب لېٍىفزىٓ
ئۀؽىطەـزەن ثبـمب ؼەۋەة ثوٌؽۇْ ثۇٔىڭسىٓ لەرئىَٕەظەض ئىؽالَ ثۇٔساق ۋەھفىٌ عىٕبٍەرٕي
ئەڭ لبرزىك ـەوىٍسە ھبضاَ لىٍؽبْ ،چۈٔىي ثۇ ئبزەَ ئۆٌزۈضگۀٍىه ،ؼىٍە ـ ضەھىُ ضىفزىؽىٕي
ئۈظگۀٍىه ۋە ئبعىع ثىط عبٔؽب ربعبۋۇظ لىٍؽبٍٔىمزىٓ ئىجبضەد ثىط عىٕبٍەرزۇض.
ئبٍبٌالضِۇ ئەضٌەضگە ئوذفبـال ثۇ عىٕبٍەرٕي چەوٍەـىە ۋە ئۇٔي لىٍّبؼٍىممب پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب لوي ثەضگەْ :ئبٌالھمب ھېچ ٔەضؼىٕي ـېطىه وەٌزۈضِەؼٍىىىە ،ئوؼطىٍىك
لىٍّبؼٍىممب ،ظىٕب لىٍّبؼٍىممب ،ثبٌىٍىطىٕي ئۆٌزۈضِەؼٍىىىە [ِوِزەھىٕە ؼۈضىؽي  - 12ئبٍەد]
ثبٌىٕىڭ ئبرىؽي ثوٍٕىسىىي ٍۀە ثىط ھەلمي ثوٌؽب :ئۇٔي ٍبذفي ئىؽىُ ثىٍەْ ئبربؾ ثوٌۇپ،
ثبٌىؽىؽب چوڭ ثوٌؽبٔسا ئبظاثٍىٕىسىؽبْ ئىؽُ لوٍؽب ثوٌّبٍسۇٍ .ۀە ئبثسۇٔەثي ٍبوي ئبثسۇضۇؼۇي
زېگۀسەن ئبٌالھسىٓ ثبـمىؽب لوٌٍۇق ئىپبزىٍەٍسىؽبْ ئىؽُ لوٍۇـىّۇ ھبضاَ ثوٌىسۇ.
ثبٌىالضٔىڭ ٍۀە ئبرىٍىطىٕىڭ ثوٍٕىسا ثېمىؿ ،رەضثىَىٍەؾ ۋە چىمىّىٕي لىٍىؿ ھەلمي ثبض ،ـۇڭب
ثبٌىالضٔي ربـٍىۋېزىفىە ٍبوي ظاٍب لىٍىۋېزىفىە ثوٌّبٍسۇ.
ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئۆِەض ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇِب ِۇٔساق زەٍسۇِ :ەْ پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ
ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ ِۇٔساق زېگۀٍىىىٕي ئبڭٍىؽبٔىسىُ :ؼىٍەضٔىڭ ھەِّىڭالض عبۋاثىبض( ،ـۇڭب)
ھەِّىڭالض ئۆظ ِەؼئۇٌىَىزىڭالضزىٓ ھېؽبة ثېطىؽىٍەض .ثبـٍىك ثوٌؽبْ ئبزەَ ذەٌمىگە ِەؼئۇي
ثوٌۇپ ،ئۆظىٕىڭ ِەؼئۇٌىَىزىسىٓ ھېؽبة ثېطىسۇ .ھەضثىط ئەض ئۆظ ئەھٍىگە ِەؼئۇي ثوٌۇپ ،ئبئىٍە
ئەظاٌىطىسىٓ ھېؽبة ثې طىسۇ .ذورۇْ وىفىّۇ ئېطىٕىڭ ئۆٍىگە ۋە ئۇٔىڭ ثبٌىٍىطىؽب ِەؼئۇي ثوٌۇپ،
ئۇِۇ ئۆظ ِەؼئۇٌىَىزىسىٓ ھېؽبة ثېطىسۇ .ذىعِەرچىّۇ ذوعبٍىٕىٕىڭ ِبي ِۈٌىىگە ِەؼئۇي
ثوٌۇپ ،ئۇِۇ ئۇٔىڭسىٓ ھېؽبة ثېطىسۇ .ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئۆِەض ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇِب ؼۆظىٕي زاۋاَ
لىٍىپ ِۇٔساق زەٍسۇ  :ئېؽىّسە لېٍىفىچە ،پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ٍۀە ِۇٔساق
زېگەْ :ھەض ثىط ئەض زازىؽىٕىڭ ِبي ِۈٌىىگە ِەؼئۇي ثوٌۇپ ،ئۇٔىڭسىٓ ھېؽبة ثېطىسۇ .زېّەن،
ؼىٍەضٔىڭ ھەِّىڭالض ِەؼئۇي ثوٌۇپ ،ئۆظ ِەؼئۇٌىَىزىڭالضزىٓ ھېؽبة ثېطىؽىٍەض( .ثۇذبضى)893 :
 -4878عۇئبي :ثەسگۀذە ثبٌىالسغب جەڭ ثېشىؼ
ثبٌىالضٔىڭ ئبرىؽب ٍبذفىٍىك لىٍىفزب رەڭ ثوٌىفي ئۈچۈْ ئبرىالضٔىڭّۇ ثبٌىالضؼب ثىط ٔەضؼە
ثەضگۀسە رەڭ ثېطىفي ،ئۇالضؼب ثبضاثەض ِۇئبِىٍە لىٍىفي ۋاعىت ثوٌىسۇ .ثەظى ثبٌىٍىطىؽب ئبٍطىُ
ھبٌسا ؼەۋەثؽىع ٍبوي ئوضۇٔؽىع ؼوۋؼب ٍبوي پۇي ـ ِبي ثېطىفي ھبضاَ ثوٌىسۇ .چۇوي ثۇٔساق لىٍىؿ
ثبـمب ثبٌىالضٔىڭ لوضؼىمىٕي وۆپزۈضىسۇ ،ثبٌىالض ئبضىؽىسا زۈـّۀٍىه ۋە ئۆچّۀٍىه ئورىٕي
رۇربـزۇضىسۇ ،ئبٔب ثۇ ھەلزە ئبرب ثىٍەْ ئوذفبؾٔ .ۇئّبْ ئىجٕي ثەـىط ِۇٔساق زەٍسۇ :ئبربَ ِبڭب ثىط
لىؽىُ ِېٍىٕي ؼەزىمە لىٍؽبٔىسى .ئبٔبَ ئ ەِطە ثىٕزي ضەۋاھە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب ئبربِؽب :ؼەْ
پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕي ثۇ ئىفمب گۇۋاھ لىٍّىؽىچە ِەْ ضاظى ثوٌّبٍّەْ،
زېسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ،ئبربَ ِبڭب ثەضگەْ ؼەزىمىؽىگە پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕي
گۇۋاھ لىٍىؿ ئۈچۈْ ئۇٔىڭ لېفىؽب وەر ىۀىسى .پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ
ئبربِسىٓ :ثبٌىٍىطىڭٕىڭ ھەِّىؽىگە ِۇـۇٔساق لىٍسىڭّۇ؟ زەپ ؼوضاپزۇ ،ئبربٍَ :بق ،زەپ عبۋاة
ثەضگۀىىەْ ،ثۇٔي ئبڭٍىؽبْ پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ :اٌٍەرىٓ لوضلۇڭالض،
پەضظۀزٍىطىڭالضٔىڭ ئبضىؽىسا ئبزىً ثوٌۇڭ الض! زەپزۇ .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ،ئبربَ زەضھبي ئۆٍگە لبٍزىپ
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وېٍىپِ ،بڭب ثەضگەْ ؼەزىمىؽىٕي لبٍزۇضىۋاٌسىِ( .ۇؼٍىُ)1623 :
ئىّبَ ئەھّەزٔىڭ لبضىفىچە :ثبٌىالضٔىڭ ثىطى وېؽەٌٍىه ٍبوي ثبـمب ثىط ؼەۋەة ثىٍەْ پۇي ـ
ِبٌؽب ِۇھزبط ثوٌۇپ لبٌؽبْ ئەھۋاٌسا ،ثبـمب ثبٌىٍىطىؽب ثەضِەً ِۇ ھزبط ثبٌىؽىؽب ئبٍطىُ ثەضؼە ثوٌىسۇ.
 -4841عۇئبيِ :ىشاعحب ئبٌالھٕىڭ چەن ـ چېگشىغىغب جبجبۋۇص لىٍّبعٍىك
ِىطاغ ِەؼىٍؽىسىّۇ ٍۇلىطىسىىىسەن ثوٌىسۇ ،ـۇڭب ئبرىٕىڭ ثەظى ثبٌىٍىطىٕي ،لىعٌىطىٕي
ٍبوي ٍبلزۇضِبٍسىؽبْ ئبٍبٌىٕىڭ ثبٌىٍىطىٕي ِىطاؼزىٓ ِەھطۇَ لىٍىفي ھبضاَ ثوٌىسۇ.
ھەِسە ثىط وىفىٕىڭ ِىطاغ ئىٍىفمب ھەلٍىك ثوٌؽبْ رۇؼمىٕىٕي ٍبٌؽبْ ھىٍە ئبضلىٍىك ِىطاؼزىٓ
ِەھطۇَ لىٍىفىّۇ ھبضاَ ثوٌىسۇ ،چۈٔىي ـەضىئەد ِىطاغ رۈظۈِي زېگەْ :ئبٌالھ ئۆظ ئىٍّي،
ئبزاٌىزي ۋە ھېىّىزي ثىٍەْ ثەٌگىٍىۋەرىەْ ثىط رۈظۈَ ثوٌۇپ ،ئبٌالھ ربئبال ثۇ رۈظۈَ ئبضلىٍىك ھەض ثىط
ھەق ئىگىؽىگە روٌۇق ھەلمىٕي ثەضگەْ ،ھەِسە ثۇ ھەلزە وىفىٍەضٔي ؼىعؼبْ چەن ـ چېگطىٕىڭ
ؼىطرىؽب چىمىپ وەرّەؼٍىىىە ثۇٍطىؽبْ .ـۇڭب وىّىي ِىطاغ رەلؽىُ لىٍىفزب ثۇ رۈظۈِگە
ذىالپٍىك لىٍىسىىەْ ،ئبٌالھٕىڭ ثەٌگىٍىّىؽىگە ربعبۋۇظ لىٍؽبْ ثوٌىسۇ .ئبٌالھ ربئبال ِىطاغ
ِەؼىٍىٍىطىٕي ئۈچ ئبٍەرزە ثبٍبْ لىٍىپ ثىطىٕچي ئبٍەرزىٓ وېَىٓ ِۇٔساق زېگەْ :ئبرب ـ ئبٔبڭالض ۋە
ثبٌىٍىطىڭالضزىٓ لبٍؽىؽىٕىڭ ِۀپەئەد عەھەرزىٓ ئۆظۈڭالضؼب ئەڭ ٍېمىٓ ئىىۀٍىىىٕي
ثىٍّەٍؽىٍەض ،ثۇالض ئبٌالھ رەضەپىسىٓ ثىىىزىٍگەْ ثەٌگىٍىّىسۇض ،ئبٌالھ ھەلىمەرەْ ھەِّىٕي
ثىٍگۈچي ،ھېىّەد ثىٍەْ ئىؿ لىٍؽۇچىسۇض [ ٔىؽب ؼۈضىؽي  - 11ئبٍەد ] ئىىىىٕچي ئبٍەرٕىڭ
ئبذىطىسا ِۇٔساق زېگەِْ :ىطاغ لبٌسۇضؼۇچي ئبزەِٕىڭ ۋەؼىَىزي ۋاضىؽالضؼب ظىَبْ
ٍەرىۈظِەٍسىؽبْ ثوٌىفي وېطەن ،ئۇ ئبٌالھ رەضەپىسىٓ لىٍىٕؽبْ رەۋؼىَىسۇض ،ئبٌالھ ھەِّىٕي
ثىٍگۈچى سۇض ،ھەٌىّسۇض (ٍۀي ئەِطىگە ذىالپٍىك لىٍؽۇچىالضٔي ئبٌسىطاپ عبظاالپ وەرّەٍسۇ) .ئۀە
ـۇ ئەھىبِالض ئبٌالھٕىڭ لبٔۇٍٔىطىسۇض ،وىّىي ئبٌالھمب ۋە ئۇٔىڭ پەٍؽەِجىطىگە ئىزبئەد لىٍىسىىەْ،
ئبٌالھ ئۇٔي ئبؼزىسىٓ ئۆؼزەڭالض ئېمىپ رۇضىسىؽبْ عۀٕەرٍەضگە وىطگۈظىسۇ ،ئۇ ئۇ ٍەضٌەضزە ِەڭگۈ
لبٌىسۇ ،ثۇ چوڭ ئۇرۈلزۇض .وىّىي ئبٌالھمب ۋە پەٍؽەِجىطىگە ئبؼىٍَىك لىٍىپ ،ئبٌالھٕىڭ
لبٔۇٍٔىطىٕىڭ ؼىطرىؽب چىمىپ وېزىسىىەْ ،ئبٌالھ ئۇٔي زوظاذمب وىطگۈظىسۇ ،ئۇ زوظاذزب ِەڭگۈ
لبٌىسۇ ،ذوضٌىؽۇچي ئبظاثمب زۇچبض ثوٌىسۇ [ٔىؽب ؼۈضىؽي  - 14 -12ئبٍەرٍەض] ئۈچىٕچي ئبٍەرٕىڭ
ئبذىطىسا ِۇٔساق زېگەْ :ئبزاـّبؼٍىمىڭالض ئۈچۈْ ئبٌالھ ؼىٍەضگە (ـەضىئەد ئەھىبٍِىطىٕي) ثبٍبْ
لىٍىپ ثېطىسۇ ،ئبٌالھ ھەِّە ٔەضؼىٕي ثىٍگۈچىسۇض [ٔىؽب ؼۈضىؽي - 176ئبٍەد]
ـۇڭب وىّىي ئبٌالھٕىڭ ِىطاؼزب ثەٌگىٍىگەْ لبٔۇٔىؽب ذىالپٍىك لىٍؽب ٍبوي ئۇٔىڭؽب لبضـي
چىم ؽىب ،ئبٌالھ ئېٕىك وۆضؼىزىپ ثەضگەْ ٍوٌسىٓ ئبظؼبْ ثوٌىسۇ .ھەِسە ئبٌالھٕىڭ چەن ـ
چېگطىؽىؽب ربعبۋۇظ لىٍؽبْ ثوٌىسۇ ،ثۇٔساق لىٍؽبٔالض ئبٌالھٕىڭ ثۇ عبظاؼىٕي وۈرۈپ رۇضؼب ثوٌىسۇ:
ئبٌالھ ئۇٔي زوظاذمب وىطگۈظىسۇ ،ئۇ زوظاذزب ِەڭگۈ لبٌىسۇ ،ذوضٌىؽۇچي ئبظاثمب زۇچبض ثوٌىسۇ
[ٔىؽب ؼۈضىؽي -14ئبٍەد]
 -4847عۇئبي :ئبجب ــ ئبٔىٕي لبخؾبجّبق چوڭ گۇٔبھالسٔىڭ ثىشى
ثبٌىالضٔىڭ ئبرب ـ ئبٔىالضؼب لبضىزب ٍبذفىٍىك لىٍىؿ ،ثوٍؽۇٔۇؾ ،ھۆضِەرٍەؾ لبربضٌىك
ِەعجۇضىَەرٍىطى ثبضزۇضِ .بٔب ثۇ ئىٕؽبْ رەثىئىزىٕىڭ چبلىطىمي ،ۋاپبزاضٌىك ۋە ٍبذفىٍىك لىٍؽبٕٔي
ثىٍىؿ ذىؽٍەرٍىطىٕىڭ رەلەظظاؼىسۇض .ثۇالض ئبٔىؽب ٔىؽجەرەْ رېرىّۇ ثەن رەوىزٍىٕىسۇ ،چۈٔىي
ئبٔب ،لوضؼبق وۆرۈضۈؾ ،ئېّىزىؿ ۋە ثېمىپ رەضثىَىٍەـزە چەوؽىع عبپب ـ ِۇـەلمەد ربضرىسۇ.
ئبٌالھ ربئبال ِۇٔساق زەٍسۇ :ثىع ئىٕؽبٕٔي ئبرب ـ ئبٔىؽىؽب ٍبذفىٍىك لىٍىفمب ثۇٍطىسۇق .ئىٕؽبٕٔي
ئبٔىؽي ِۇـەلمەد ثىٍەْ لوضؼبق وۆرۈضۈپِ ،ۇـەلمەد ثىٍەْ رۇؼسى .ئۇٔىڭؽب لوضؼبق وۆرۈضۈؾ
ِۇززىزي ۋە ؼۈرزىٓ ئبٍطىؿ ِۇززىزي ئورزۇظ ئبٍسۇض [ئەي ئەھمبؾ ؼۈضىؽي - 15ئبٍەد]
ئەثۇ ھۇضەٍطە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ِۇٔساق زەٍسۇ :ثىط ئبزەَ پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي
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ۋەؼە ٌٍەِٕىڭ لېفىؽب وېٍىپ :ئي اٌٍۀىڭ پەٍؽەِجىطى! ئىٕؽبٔالض ئىچىسىٓ وىُ ِېٕىڭ ٍبذفي
ِۇئبِىٍە لىٍىفىّؽب ئەڭ ھەلٍىك؟ زەپ ؼوضىؽبٔىسى ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ:
ئبٔبڭ ،زەپ عبۋاة ثەضزى .ئبٔسىٓ لبٌؽب وىُ؟ ٍۀە ئبٔبڭ .ئبٔسىٓ لبٌؽب وىُ؟ ٍۀە ئبٔبڭ .ئبٔسىٓ
لبٌؽىچۇ؟ زەپ ؼوضىؽبٔىسى :ئبٔسىٓ لبٌؽب زازاڭ ،زېسى( .ثۇذبضى)5971 :
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئبرب ـ ئبٔىٕي لبذفىزىفٕي چوڭ گۇٔبھالضٔىڭ ئەڭ چوڭٍىطىٕىڭ ثىطى
زەپ ،لۇضئبْ وەضىّسە وۆضؼىزىٍگۀسەوال ئۇٔي ئبٌالھمب ـېطىه وەٌزۈضۈـزىٓ لبٌؽىال ئىىىىٕچي
چوڭ گۇٔبھ زەپ وۆضؼەرىەْ.
پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :اٌٍە ربئبال ؼىٍەضگە ئبرب  -ئبٔبڭالضٔي
لبذفىزىؿ ،لىعٌىطىڭالضٔي رىطىه وۆِۈؾ ،ۋە ثبـمىالضؼب ثەضِەؼزىٓ ،ھەضزائىُ (ثبـمىالضزىٓ)
رىٍەـٕي ھبضاَ لىٍسى .ئۇٔسىٓ ثبـمب لۇضۇق پبضاڭ لىٍىؿ ،وۆپ ؼوئبي ؼوضاؾ ۋە پۇ ي ِبٌٕي ثوظۇپ
چېچىفٕي ِەوطۇھ لىٍسى( .ثۇذبضى)2418 :
پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :لىَبِەد وۈٔي ،اٌٍە ِۇٔساق ئۈچ
وىفىٕىڭ ٍۈظىگە لبضىّبٍسۇ :ثىطىٕچىؽي ،ئبرب ئبٔىؽىٕىڭ لبضؼىفىٕي ئبٌؽبْ وىفي؛
ئىىىىٕچىؽي ،ئەض وىفىگە ئوذفىۋاٌؽبْ ئبٍبي؛ ئۈچىٕ چىؽي ،زەٍۈظ (ذورۇٔىٕي وۈٍٔىّەٍسىؽبْ
ئبزەَ) ِۇٔساق ئۈچ وىفي عۀٕەرىە وىطِەٍسۇ :ثىطىٕچىؽي ،ئبرب ئبٔىؽىٕىڭ لبضؼىفىٕي ئبٌؽبْ؛
ئىىىىٕچىؽي ،ھبضالىەؾ؛ ئۈچىٕچىؽي ،ثەضگىٕىگە ِىٕٕەد لىٍىسىؽبْ وىفئ( .ەؼبئي)2562 :
ثوٌۇپّۇ ئبرب ـ ئبٔب ٍبـىٕىپ لبٌؽبٔسا ئىؽالَ زىٕي ئبرب ـ ئبٔىالض ھەلمىسە رېرىّۇ ثەن رەوىزٍەپ
ربپىالٍسۇ ،چۈٔىي ثۇٔساق چبؼالضزا ئۇالضٔىڭ رۀٍىطى ئبعىعالپ ،ثبـمىالضٔىڭ ٍبضزىّىگە ۋە ذەۋەض
ئېٍىفىؽب ثەوطەن ِۇھزبط ثوٌىسۇ ،ثۇ ھەلزە لۇضئبْ وەضىُ ِۇٔساق زەپ وۆضؼەرىەْ :پەضۋەضزىگبضىڭ
پەلەد ئۇٔىڭ ئۆظىگىال ئىجبزەد لىٍىفىڭال ضٔي ۋە ئبرب ـ ئبٔبڭالضؼب ٍبذفىٍىك لىٍىفىڭالضٔي رەۋؼىَە
لىٍسى ،ئۇالضٔىڭ ثىطى ٍب ئىىىىٍىؽي ؼېٕىڭ لوي ئبؼزىڭسا ثوٌۇپ ٍبـىٕىپ لبٌؽب ،ئۇالضؼب ئۇھ
زېّىگىٓ (ٍۀي ِبالٌٍىمٕي ثىٍسۈضىسىؽبْ ـۈٔچىٍىه ؼۆظٔىّۇ لىٍّىؽىٓ) ،ئۇالضٔي
زۈـىەٌىّىگىٓ ،ئۇالضؼب ھۆضِەد ثىٍەْ ٍۇِفب ق ؼۆظ لىٍؽىٓ .ئۇالضؼب وبِبٌي ِېھطىجبٍٔىمزىٓ
ٔبھبٍىزي وەِزەض ِۇئبِىٍىسە ثوٌؽىٓ ۋە" :ئي پەضۋەضزىگبضىُ ،ئۇالض ِېٕي وىچىىٍىىىّسە
رەضثىَىٍىگىٕىسەن ئۇالضؼب ِەضھەِەد لىٍؽىٓ" زېگىٓ [ئىؽطا ؼۈضىؽي  - 24 - 23ئبٍەرٍەض]
 -4844عۇئبي :ئبجب ــ ئبٔىالسٔىڭ جىٍٍىٕىؾىغب عەۋەة ثوٌۇػ چوڭ گۇٔبھالسدىٓ
ئبرب ـ ئبٔىالضٔي لبذفبرّبق ئۇٍبلزب رۇضؼۇْ ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ثبٌىٕىڭ ئبرب ـ ئبٔىؽىٕىڭ
رىٍٍىٕىفىؽب ؼەۋەة ثوٌىفىٕي ھبضاَ زەپال لبٌّبً ،ثەٌىي ئۇٔي چوڭ گۇٔبھالض لبربضىسا ؼبٔىؽبْ.
 -4843عۇئبي :ئبجب ـ ئبٔىٕىڭ سۇخغىحىغىض جىھبدلب پىذائىٌ ثوٌۇؽمب ثوٌّبٍذۇ
ئىؽالَ زىٕىٕىڭ ئبٌالھ ٍوٌىسا عىھبز لىٍىفمب ثەضگەْ ِەضرىۋىؽي ثەن ٍۇلىطى ثوٌۇپ ،ئۇٔىڭؽب
وېچىسە رۈٔەپ ،وۈٔسۈظزە ضوظا رۇرۇـّۇ رەڭ ثوالٌّبٍسۇ .ئىؽالَ زىٕي ئبرب ـ ئبٔىٕىڭ ضاظىٍىمىٕي
ئېٍىفمب ـۇٔساق چوڭ ئەھّىَەد ثەضگەْ رۇضۇلٍۇق ئبرب ـ ئبٔىٕى ڭ ضۇذؽىزىٕي ئبٌّبؼزىٓ ئوؼٍىٕىڭ
عىھبزلب لبرٕىفىفىٕي ھبضاَ لىٍؽبْ.
ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئەِط ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇِب ِۇٔساق زەٍسۇ :ثىط ئبزەَ پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ
ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ لېفىؽب وېٍىپ ،عىھبزلب چىمىؿ ئۈچۈْ ئىغبظەد ؼوضىؽبٔىسى،
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ :ئبرب  -ئبٔبڭ ھبٍبرّۇ؟ زەپ ؼوضىسى ،ئۇ ئبزەَ :ھەئە ،زېگۀىسى،
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ :ئۇٔسالزب ،ؼەْ ئۆٍسە لېٍىپ ،ئۇ ئىىىىؽىٕىڭ ھبٌىسىٓ ذەۋەض ئبٌؽىٓ!
زېسى( .ثۇذبضى)3114 :
ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئەِط ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇِب ِۇٔساق زەٍسۇ :ثىط ئبزەَ پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ
ئەٌەٍ ھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ لېفىؽب وېٍىپِ :ەْ ھىغطەد لىٍىؿ ئۈچۈْ ؼبڭب ثەٍئەد لىٍؽىٍي
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وەٌسىُ ،ثىطاق ئبرب  -ئبٔبَ ٍىؽب ظاضە لىٍىفىپ لبٌسى ،زېگۀىسى ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ:
ئۇٔساق ثوٌؽب ،ئۇالضٔىڭ لېفىؽب لبٍزىپ ثېطىپ ،ئۇالضٔي ذۇززى ٍىؽالرمىٕىڭؽب ئوذفبؾ
وۈٌسۈضگىٓ! زېسىٔ( .ەؼبئي)4163 :
 -4842عۇئبيِ :ۇؽشىه ئبجب ــ ئبٔب ھەلمىذە
ئبرب ـ ئبٔىالضؼب ِۇئبِىٍە لىٍىفزب ،ئىؽالَ ئېٍىپ وەٌگەْ گۈظەي لبضاـالضٔىڭ ثىطى ثوٌؽب :ئبرب ـ
ئبٔب وبپىط ثوٌؽبْ رەلسىطزىّۇ ئۇالضٔي لبذفىزىفٕي ھبضاَ لىٍىفزۇض .ئۇالضٔي لبذفىزىؿ ـۇ
زەضىغىسە چەوٍۀگۀىي ،ئ ۇالض ھەززىسىٓ ئېفىپ ،ـېطىه وەٌزۈضۈـىە رەـۋىك لىٍىپ،
ِۇؼۇٌّبْ ئوؼٍىٕي ئىؽالَ زىٕىسىٓ چىمىطىفمب رىطىفمبْ رەلسىطزىّۇ ئۇالضٔي لبذفىزىفمب
ثوٌّبٍسۇ .ثۇ ھەلزە ئبٌالھ ربئبال ِۇٔساق زەٍسۇِ :بڭب ۋە ئبرب ـ ئبٔبڭؽب ـۈوۈض لىٍؽىٓ ،ئبذىط
لبٍزىسىؽبْ عبً ِېٕىڭ زەضگبھىّسۇض .ئەگەض ئبرب ـ ئبٔبڭ ؼېٕي ثبـمب ثىط ٔەضؼىٕي ِبڭب ـېطىه
وەٌزۈضۈـىە ظوضٌىؽب ،ئۇالضؼب ئىزبئەد لىٍّىؽىٓ ،ئۇالضؼب زۇَٔبزا ٍبذفي ِۇئبِىٍىسە ثوٌؽىٍٓ( ،ۀي
زىٕىڭؽب ظىَبْ ٍەرّەٍسىؽبْ ئبؼبؼزب ٍبذفىٍىك لىٍؽىٓ)ِ ،بڭب ئىزبئەد ثىٍەْ لبٍزمبْ ئبزەِٕىڭ
ٍوٌىؽب ئەگەـىىٓ ،ئبٔس ىٓ ِېٕىڭ زەضگبھىّؽب لبٍزىؽىٍەض ،ؼىٍەضگە لىٍّىفىڭالضٔي ئېَزىپ
ثېطىّەْ [ٌولّبْ ؼۈضىؽي - 15 -14ئبٍەرٍەض]

عەوىىضىٕچي ثبپ .ئۆسپە ئبدەجٍەسدىىي ھبالي -ھبساَ

 -4848عۇئبي :ئبٌالھٕىڭ وبئىٕبجالسدىىي لبٔۇٔىَەجٍىشىگە ھۆسِەت لىٍىؼ
ئىؽالِٕىڭ ِۇؼۇٌّبٔالض وۆڭٍىگە ئوضٔىزىس ىؽبْ زەؼٍەپىي ئەلىسىٍىطىٕىڭ ثىطى ثوٌؽب:
ئىٕؽبْ ٍبـبۋارمبْ ظېّىٓ ثىٍەْ ئبؼّبٔالضٔي ئۆظ ئىچىگە ئبٌؽبْ ثۇ چوڭ ئبٌەِٕىڭ ئۆظٌىىىسىٓ
ِىڭى پ لبٌّبٍسىؽبٍٔىمي ،ھەِسە ھېچمبٔساق ثىط ِەذٍۇلٕىڭ ئبضظۇ ـ ھەۋەؼٍىطى ثىٍۀّۈ
ِبڭ ّبٍسىؽبٍٔىمىسۇض ،چۈٔىي ِەذٍۇلالضٔىڭ ئبضظۇ ـ ھەۋەؼٍىطى لبضىؽۇ ۋە ئبظؼۇْ ثوٌؽبٕٔىڭ
ئۈؼزىگە ثىط ـ ثىطىگە ظىذ ۋە لبضىّۈ لبضـىسۇض .لۇضئبْ وەضىّسە ِۇٔساق زەٍسۇ :ئەگەض ھەق لۇضئبْ
ئۇالضٔىڭ ٔەپؽي ـ ذبھىفىؽب ثوٍؽۇٔىسىؽبْ ثوٌؽب ،ئەٌۋەرزە ئبؼّبٔالض ،ظېّىٓ ۋە ئۇالضزىىي
ِەذٍۇلبرالض ذبضاة ثوٌؽبْ ثوالرزيِ[ .ۇئّىٕۇْ ؼۈضىؽي  - 71ئبٍەد]
ٌېىىٓ ثۇ ئبٌەَ ،ئۆظگەضِەغ ۋە ئبٌّبـّبغ لبٔۇٔىَەرٍەض ثىٍەْ ثبؼالٔؽبٔسۇض ،ئبٌالھ ربئبال ثۇٔي
ثىطلبٔچە ئبٍەرٍەضزە ئېالْ لىٍؽبْ :ئبٌالھٕىڭ ٍوٌىسا ھەضگىعِۇ ھېچمبٔساق ئبٌّبـزۇضۇـٕي
وۆضِەٍؽەْ ،ئبٌالھ ٍوٌىسا ھەضگىع ئۆظگەضرىفٕىّۇ وۆضِەٍؽەْ [ـبرىط ؼۈضىؽي  - 43ئبٍەد]
ِۇؼۇٌّبٔالض پەضۋەضزىگبضىٕىڭ وىزبثىسىٓ ،پەٍؽەِجىطىٕىڭ ؼۈٕٔىزىسىٓ ثۇ ئبٌەِفۇِۇي
لبٔۇٔىَەرٍەضگە ھۆضِەد لىٍىفٕي ،ھەِّە ئىفٕي ئۆظىٕىڭ ثبؼالٔؽبْ ؼەۋەثٍىطى ئبضلىٍىك رەٌەپ
لىٍىفٕي ،ثەظى زىٓ رىغبضەرچىٍىطى ۋە زاذبْ ـ عىٕىەـٍەضزەن ئبظؼۇْ وىفىٍەض ئىفٍىزىسىؽبْ
(ِەذپي ؼەۋەثٍەض) ئبربٌؽۇٌىطىؽب لبضـي رۇضۇـٕي ئۈگۀگەْ.
 -4848عۇئبي :ئىغالَ جەڭ ئىالْ لىٍغبْ جبھىٍىَەت دەۋسىٕىڭ ئۆسپ ـ ئبدەجٍىشى
ئىؽالَ زىٕي ،ئەلىٍگە ۋە ئەذاللمب ذەرىطى چوڭ ثوٌؽبٍٔىك عەھەرزىٓ عبھىٍىَەرٕىڭ ذۇضاپبد
ۋە ثۇظۇق ئېزىمبزٌىطىؽب لبٔساق ئۇض ۇؾ ئېالْ لىٍؽبْ ثوٌؽب ،عبھىٍىَەرٕىڭ لەثىٍىۋاظٌىك،
رەوەثجۇضٌۇق ۋە ئىطلىٌ رەئەؼؽۇپٍۇق ئۈؼزىگە لۇضۇٌؽبْ ئۆضپ ـ ئبزەرٍىطىگىّۇ ـۇٔساق عەڭ ئېالْ
لىٍؽبْ.
 -4841عۇئبي :ئىغالِذا جەئەعغۇپٍۇق لىٍىؼ ٍوق
ئىؽالَ ،عبھىٍىَەد زەۋضى ئۆضپ ـ ئبزەرٍىطىگە لبضـي رۇضۇؾ وۆضىفىسە زەؼٍەپ لىٍىپ ھەض
رۈضٌۈن رەئەؼؽۇپٍۇلٕي ٍەض ئبؼزىؽب وۆِۈۋەرزيِ .ۇؼۇٌّبٔالضؼب ھەضلبٔساق رەئەؼؽۇپٍۇلمب ِبٍىً
ثوٌۇـٕي ۋە ئۇٔىڭؽب رەـۋىك لىٍىفٕي ھبضاَ لىٍىۋەرزي .زېّەن :ثىط ئىطلٕىڭ ٍۀە ثىط ئىطلمب ،ثىط
ضەڭٕىڭ ٍۀە ثىط ضەڭگەٍ ،بوي ثىط پبضچە ظېّىٕٕىڭ ثبـمب ظېّىٕالضؼب ئۈؼزۈٍٔىىي ٍوق .ـۇڭب
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ِۇؼۇٌّبْ وىفىٕىڭ ثىط ضەڭگە لبضـي ٍۀە ثىط ضەڭگە ،ثىط لەثىٍىگە لبضـي ٍۀە ثىط لەثىٍىگە ،ثىط
ٍۇضرمب لبضـي ٍۀە ثىط ٍۇضرمب رەئەؼؽۇپٍۇق لىٍىفي روؼطا ئەِەغ.
ئبٌالھ ۋە ئبذىطەد وۈٔىگە ئىفۀگەْ وىفىٕىڭ ثبـمب ؼەۋەثزىٓ ئەِەغ پەلەد ئۆظىٕىڭ ِەٌۇَ
ثىط عەِەد ۋە ِىٍٍەرىە ِۀؽۇپ ثوٌۇپ لبٌؽبٍٔىمي ئۈچۈٔال ٔبھەق ئىفالضزا ٍبوي ثبـمىالضؼب ظۇٌۇَ
ؼېٍىفزب ئۆظ ِىٍٍىزي ۋە عەِەرىگە ٍبْ ثېؽىفي روؼطا ئەِەغ .ئۆظ عەِەري ۋە ِىٍٍىزىگە پەلەد
ھەق ۋە روؼطا ئىفالضزىال ٍبضزەَ لىٍؽب ثوٌىسۇ .ئبٌالھ ربئبال ِۇٔساق زېگەْ :ئي ِۆئّىٍٕەض! ذۇزاٌىك
ئۈچۈْ گۇۋاھٍىك ثېطىفزە ،ئۆظۈڭالضٔىڭ ٍبوي ئبرب ـ ئبٔبڭالضٔىڭ ٍبوي رۇؼمبٍٔىطىڭالضٔىڭ ظىَىٕىؽب
گۇۋاھٍىك ثېطىفىە روؼطا وەٌگەْ رەلسىطزىّۇ ،ئبزاٌەرٕي ثەضپب لىٍىفمب رىطىفىڭالض [ٔىؽب
ؼۈضىؽي - 135ئبٍەد] ثىطەض لەۋِگە ثوٌؽبْ ئۆچّۀٍىىىڭالض ئبزىً ث وٌّبؼٍىمىڭالضؼب ؼەۋەة
ثوٌّىؽۇْ [ِبئىسە ؼۈضىؽي  - 8ئبٍەد]
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ عبھىٍىَەد زەۋضىسە وەڭ ربضلبٌؽبْ "ظاٌىُ ثوٌؽۇْ ٍبوي ِەظٌۇَ
ثوٌؽۇْ لېطىٕسىفىڭٕي ٍۆٌىگىٓ" زېگەْ ؼۆظٔىڭ ئۇلۇِىؽب رۈظىزىؿ وىطگۈظزى .وېَىٓ
ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ لەٌجىگە ئىَّبْ ئوضۇٔالـمبٔسا پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئۇالضؼب ثبـمب ِۀىٕي
وۆظزە رۇرۇپ ـۇ ؼۆظٔىڭ ئۆظىٕي ئېَزمبٔسا ؼبھبثىٍەض ھەٍطاْ لېٍىفمبْ.
ئۀەغ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ :لېطىٕسىفىڭ ِەٍٍي ظاٌىُ ٍبوي ِەظٌۇَ ثوٌؽۇْ( ،ئۇٔىڭؽب) ٍبضزەَ ثەضگىٓ! زېسى .ثىط
وىفي :ئي ضەؼۇٌۇٌالھ! ِەظٌۇِؽىؽۇ ٍبضزەَ ثېطەضِەْ .ئەِّب ظاٌىّؽب لبٔساق ٍبضزەَ ثېطىّەْ؟ زەپ
ؼوضىؽبٔىسى ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ :ئۇٔي ظۇٌۇَ لىٍىفزىٓ روؼۇۋاٌؽىٕىڭ ،ئۇٔىڭؽب لىٍؽبْ
ٍبضزىّىڭسۇض ،زېسى( .ثۇذبضى)6952 :
 -4845عۇئبي :ئىٕغبٕٔىڭ ئەۋصەٌٍىىي ٔەعەة ۋە سەڭذە ئەِەط ،جەلۋاداسٌىمحب
ئىؽالَ زىٕي عبھىٍىَەد زەۋضىسىىىسەن ٔەؼەة ۋە ثبٍٍىك ثىٍەْ پەذىطٌىٕىفٕي ،ئبرب ـ
ثوۋىؽي ثىٍەْ چوڭچىٍىك لىٍىپ ،ثىط ـ ثىطىگە ِەْ پبالٔىٕىڭ ثبٌىؽيِ ،ەْ پووۇٔىٕىڭ ئەۋالزى،
ؼەْ پبالٔي ؼۇالٌىسىِٓ ،ەْ ئبق رۀٍىه ،ؼە ْ لبضا رۀٍىهِ ،ەْ ئەضەة ،ؼەْ ئەعەَ زېگۀسەن
ؼۆظٌەضٔي لىٍىفٕي ِۇؼۇٌّبٔالضؼب ھبضاَ لىٍىۋەرزي.
ثبضٌىك ئىٕؽبٔالض ئبزەَ ثىٍەْ ھبۋۋأىڭ ثبٌىٍىطىسۇض ،ئبٌالھ ربئبال لىَبِەد وۈٔي ؼىٍەضٔىڭ رېگي
ـ رەوزىڭالضزىٓ ۋە ٔەؼەثٍىطىڭالضزىٓ ؼوضىّبٍسۇ ،ـەوؽىعوي ،ئبٌالھٕىڭ زەضگبھىسا ئەڭ
ھۆضِەرٍىه ثوٌىسىؽىٕىڭالض ئەڭ رەلۋازاضٌىطىڭالضزۇض.
ۋىساٌىفىؿ ھەعىسە ھەضەَ ٍۇضرزب ۋە ھەضەَ ئېَىسا ِىڭٍىؽبْ ئىٕؽبٔالض پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ٔۇرمىؽب لۇالق ؼېٍىپ ئبڭالۋارمبْ ثىط پەٍززە ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئېالْ
لىٍؽبْ پطىٕؽىپالضٔىڭ ثىطى ـۇ ئى سى :ئي ذبالٍىك! پەضۋەضزىگبضىڭالض ثىطزۇض ،زىممەد لىٍىڭالض!
ئەضەثٕىڭ ئەعەِگە ،ئەعەِٕىڭ ئەضەثىە ،لىعىٍٕىڭ لبضىؽب ،لبضىٕىڭ لىعىٍؽب رەلۋازاضٌىمزىٓ ثبـمب
ئەۋظەٌٍىىي ٍوق ھەلىمەرەْ ئەڭ رەلۋازاض ثوٌؽبٍٔىطىڭالض ئبٌالھ زەضگبھىسا ئەڭ ھۆضِەرٍىه
ھېؽبثٍىٕىؽىٍەض [ھۇعۇضاد ؼۈضىؽي  -13ئبٍەد].
 -4848عۇئبي :ئۆٌۈوٍەسگە ٍىغب ـ صاس لىٍّبق ،جبھىٍىَەت ئبدەجٍىشىذىٓ
ئىؽالَ ئۇضۇؾ ئېالْ لىٍؽبْ عبھىٍىَەد ئۆضپ ـ ئبزەرٍىطىسىٓ ٍۀە ثىطؼي ثوٌؽب :عبھىٍىَەد
زەۋضىسىىي وىفىٍەضٔىڭ ئۆٌۈِگە ِۇٔبؼىۋەرٍىه ثوٌؽبْ ۋاٍغبْ ـ ۋاٍَەً زەپ ئۈٍٔۈن ٍىؽالؾ،
لبٍؽۇضۇـزب چېىىسىٓ ئېفىؿ لبربضٌىك ٍبِبْ ئبزەرٍىطىسۇض.
ئىؽالَ زىٕي ِۇؼۇٌّبٔالضؼب ئۆٌۈِٕىڭ ؼبپ ٍولٍۇق ٍبوي ِۇرٍەق پبٔىٍىممب ئەِەغ ثەٌىي پەلەرال
ثىط زۇَٔبزىٓ ٍۀە ثىط زۇَٔبؼب ؼەپەض لىٍىفزىٓ ثبـمب ٔەضؼە ئەِەؼٍىىىٕي ،ؼەۋض ـ
ربلەرؽىعٌىىٕىڭ ئۆٌۈن وىفىٕي رىطىٍسۈضِ ەٍسىؽبٍٔىمىٕي ،ئبٌالھٕىڭ ثەٌگىٍىگەْ رەلسىطىٕي
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لبٍزۇضىۋېزەٌّەٍسىؽبٍٔىمىٕي ئۈگەرىەْ .ـۇڭب ِۇؼۇٌّبْ وىفىٕىڭ ثبـمب ھەضلبٔساق ِۇؼىجەرٍەضگە
ئۇذفبؾ ئۆٌۈِٕىّۇ ؼەۋضچبٍٔىك ثىٍەْ ئىجطەد ئبٌؽبْ ھبٌسا وۈرىۋېٍىفيِ ،ۇؼىجەرىە ئۇچطىؽبٔسا
لۇضئبٔسا وۆضؼىزىٍگەْ ثۇ ئبٍەرٕي ئولۇـي وېطەن :ثىع ئەٌۋەرزە ئبٌالھٕىڭ ئىگىساضچىٍىمىسىّىع،
چولۇَ ئبٌالھٕىڭ زەضگبھىؽب لبٍزىّىع [ ثەلەضە ؼۈضىؽي  - 156ئبٍەد ]
ئەِّب عبھىٍىَەد زەۋضىسىىي وىفىٍەضٔىڭ لىٍىمٍىطى ثوٌؽب ئىؽالَ چەوٍەٍسىؽبْ ھبضاَ
ئىفالضزۇض ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ثۇٔساق لىٍىمالضؼب ٔەپطەد ثىٍسۈضۈپ ِۇٔساق زېگەْ:
ئۈِّىزىّسە عبھىٍىَەد زەۋضىسىٓ لبٌؽبْ رۆد رۈضٌۈن ئىؿ ثبض ثوٌۇپ ،ئۈِّىزىُ ثۇ ئىفالضٔي
ربـٍىَبٌّبٍسۇ .ئۇالض :ئۆظ ٔەؼىجىسىٓ پەذىطٌىٕىؿ ،ثبـمىالضٔىڭ ٔەؼەثٍىطىٕي ؼۆوۈؾ،
ٍۇٌزۇظالضزىٓ ٍبِؽۇض رىٍەؾ ۋە ِېَىزمب ھبظا ئېچىپ ٍىؽالؾ .ئەگەض ھبظا ئې چىپ ٍىؽٍىؽبْ ئبٍبي
ئۆٌۈـزىٓ ئىٍگىطى رەۋثە لىٍّىؽب ،لىَبِەد وۈٔي ئۇ لبضاِبٍسىٓ وىَىُ وىَگەْ ۋە ثەزۀٕي
لىچىفمبق لىٍىۋىزىسىؽبْ ٍېپىٕچب ئبضرمبْ ھبٌسا ئوضٔىسىٓ رۇضىسۇ ،زېسىِ( .ۇؼٍىُ)934 :
ِۇؼۇٌّبْ وىفىٕىڭ ِۇؼىجەرٍىه وىَىُ وىَىپ ٍبوي ئبزەرزىىي ظىٕٕەرٍىٕىفٕي رەضن ئېزىپ
ٍبوي ئبزەرزىىي وىَىّٕىڭ ـەوٍىٕي ئۆظگەضرىپ لبٍؽۇ ـ ھەؼطىزىٕي ئىعھبض لىٍىفي روؼطا ئەِەغ،
پەلەرال ئېطى ئۆٌۈپ وەرىەْ ئبٍبي وىفي ئەض ـ ذورۇٍٔۇلٕىڭ ھەلمي ـ ھۆضِىزىگە ۋە ئىىىەٍٍۀٕي
ثىطٌەـزۈضگەْ ِۇلەززەغ ضىفزىگە ۋاپبزاضٌىك لىٍىؿ ٍۈظىؽىسىٓ ،ھەِسە ثۇضۇٔمي ئەض ـ ذورۇٍٔۇلمب
رەۋە ثوٌؽبْ ئىسزەد ِۇززىزي ئىچىسە روً لىٍّبلچي ثوٌؽبْ ئەضٌەضٔىڭ وۆظىگە چېٍىمىپ
ٍۈضِەؼٍىه ئۈچۈْ ،رۆد ئبً ئوْ وۈْ ھبظىٍىك رۇرىفي وېطەن.
ئەِّب ئۆٌگەْ وىفي ئبٍبٌٕىڭ ئېطى ثوٌّبً ،ئبرىؽي ،ثبٌىؽي ٍبوي ئبوب ـ ئۇوىٍىطى ثوٌؽبْ
رەلسىطزە ئبٍبي وىفىٕىڭ ئۇٔىڭؽب ئۈچ وېچە  -وۈٔسۈظزىٓ ئبضرۇق لبضىٍىك رۇرىفي روؼطا ئەِەغ.
ئېطىگە رۇرىسىؽبْ ثۇ ھبظىٍىك ثوٌؽب ؼەي لبضاـمب ثوٌّبٍسىؽبْ ثىط ۋاعىجزۇض.
ئەِّب ؼەۋض ـ ربلەد ثىٍەْ لبٍؽۇضۇؾ ،ۋاضلىطىّبً ٍىؽالؾ ثوٌؽب ،گۇٔبھ ثوٌّبٍسىؽبْ رەثىئىٌ
ئىفزۇض.
 -4831عۇئبي :ئىغالِٕىڭ دوعىث  -دۈؽّەْ جوغىشىغىذىىي ثبٍبٔبجي
ئىؽالَ ئۆظ ئەلىسىؽىسىٓ ؼەٍطىَگە ؼبزالەرّۀٍىه ئېزىطاپ لىٍّبٍسۇ ،ئىؽالَ
لېطىٕساـٍىمىسىٓ ثبـمب ضىفزىٕي لوثۇي لىٍّبٍسۇ ،ھەِسە ئىَّبْ ثىٍەْ وۇپۇضزىٓ ثبـمب وىفىٍەض
ئبضىؽىٕي ئبٍطىپ رۇضىسىؽبْ پبؼىٍالضٔىّۇ ئېزىطاپ لىٍّبٍسۇِ ،ۇؼۇٌّبٕٔىڭ ذوـٕىؽي ثوالِسۇ
ٍبوي ئۆظ ِىٍٍىزي ثوالِسۇ ٍبوي ثىط ئبٔب ثىط ئبرىسىٓ ثوٌؽبْ ثىط رۇؼمىٕي ثوالِسۇ ،ئىؽالِؽب
زۈـّۀٍىه لىٍىسىؽبْ وبپىطال ثوٌىسىىەْ ،ئۇ ثەضىجىط ِۇؼۇٌّبٕٔىڭ زۈـّىٕىسۇض .ئبٌالھ ربئبال
ِۇٔساق زەٍسۇ :ئبٌالھمب ۋە ئبذىطەد وۈٔىگە ئىفىٕىسىؽبْ ثىط لەۋِٕىڭ ئبٌالھ ثىٍەْ ۋە ئۇٔىڭ
پەٍؽەِجىطى ثىٍەْ لبضـىالـمبٔالضٔي – ئۇالضٔىڭ ئبٔىٍىطى ،ئوؼۇٌٍىطىٍ ،ب لېطىٕساـٍىطىٍ ،ب ئۇضۇق
ـ رۇؼمبٍٔىطى ثوٌؽبْ رەلسىطزىّۇ – زوؼذ رۇرمبٍٔىمىٕي وۆضِەٍؽەْ [ِۇعبزەٌە ؼۈضىؽي - 22
ئبٍەد]ٍۀە ِۇٔساق زەٍسۇ :ئي ِۆئّىٍٕەض! ئەگەض ئبرىٍىط ىڭالض ،لېطىٕساـٍىطىڭالض ئىّبٔسىٓ وۇپۇضٔي
ئەۋظەي وۆضؼە ،ئۇالضٔي زوؼذ رۇرّبڭالض [رەۋثە ؼۈضىؽي  - 23ئبٍەد]

جولمۇصىٕچي ثبپِ .ۇئبِىٍىٍەسدىىي ھبالي-ھبساَ

 -4837عۇئبي :ئىٕغبٔالسدا ِۇئبِىٍىٍەسٔىڭ ٍوٌغب لوٍۇٌۇؽي
ئبٌالھ ربئبال ئىٕؽبٔالضٔي ثىط ـ ثىطىگە ِۇھزبط لىٍىپ ٍبضارمبْ ،ـۇڭب ھەض ثىط وىفىٕىڭ لوٌىسا
ئۆظىگە الظىُ ثوٌؽبْ ھەِّە ٔەضؼە رېپىٍّبٍسۇ .وىفىٕىڭ لوٌىسا ئۆظ ھبعىزىسىٓ ئبضرۇق ٔەضؼىٍەض
ثوٌىسۇ ،ھەِسە ثبـمىالضٔىڭ ھبعىزىسىٓ ئبضرۇق ثوٌؽبْ ٔەضؼىٍەضگە ِۇھزبط ثوٌىسۇ .ثۇ ؼەۋەثزىٓ
زۇَٔبزىىي ھبٍبد ئۆظ ٍوٌىسا ِېڭىفي ئۈچۈْ ئبٌالھ ربئبال ئىٕؽبٔالضؼب ئېٍىُ  -ؼېزىُ ۋە ھەض رۈضٌۈن
ٍوٌالض ئبضلىٍىك ربۋاض ۋە ِۀپەئەرٍەضٔي ئۆظئبضا ئبٌّبـزۇضۇـٕي ئىٍھبَ ثەضگەْ.
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پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ پەٍؽەِجەض ثوٌۇپ ئەۋەرىٍگەْ چبؼسا ئەضەثٍەضٔىڭ ثەظى ئېٍىُ  -ؼېزىُ
ۋە ربۋاض ئبٌّبـزۇضۇؾ ئۇؼۇٌٍىطى ثبض ثوٌ ۇپ ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئۇالضٔىڭ ئىؽالَ
ـەضىئىزىگە ظىذ وەٌّەٍسىؽبْ ثەظى ِۇئبِىٍە ئۇؼۇٌٍىطىؽب ٍوي لوٍؽبْ .ئىؽالَ ـەضىئىزىٕىڭ
ٔىفبْ ۋە وۆضؼەرّىٍىطىگە ئۇٍؽۇْ وەٌّەٍسىؽبْ ثىط لىؽىُ ِۇئبِىٍە ئۇؼۇٌٍىطىٕي ثوٌؽب
چەوٍىۋەرىەْ .ثۇ چەوٍىّە ثىطٔەچچە ِەظِۇٕٔىڭ ثوٌىفىؽب ئبؼبؼالٔؽبِْ .ەؼىٍەْ :گۇٔبھمب
ؼەۋەة ثوٌّبق ،ئبٌسىّبقٔ ،بھەق پبٍسىٍىٕىۋاٌّبق ۋە ظۇٌۇَ لىٍّبق لبربضٌىمالض.
 -4834عۇئبي :ھبساَ لىٍىٕغبْ ٔەسعىٍەسٔي عېحىؼ ھبساِذۇس
ئبزەرزە ئىؽالَ چەوٍىگەْ ثىط گۇٔبھ ئىؿ ئۈچۈْ لوٌٍىٕىٍىسىؽبْ ٍبوي وىفىٍەض ِەٌۇَ ثىط
گۇٔبھٕي ل ىٍىؿ ئۈچۈٔال ؼېزىۋاٌىسىؽبْ ٔەضؼىٍەضٔي ئېٍىپ ؼېزىؿ ،ئۇٔىڭ ثىٍەْ رىغبضەد
لىٍىؿ ھبضاِسۇضِ .ەؼىٍەْ :چوـمبِ ،ەؼذ لىٍؽۇچي ئىچىٍّىه ۋە چېىىٍّىه ،ئوِۇِەْ لىٍىپ
ئېَزمبٔسا ھبضاَ لىٍىٕؽبْ ٍېّەن ـ ئىچّەوٍىىٍەض ،ثۇد ـ ھەٍىەي ،وطېؽذ ثەٌگىٍىطى
لبربضٌىمالضزەن ٔەضؼىٍەض .چۈ ٔىي ثۇٔساق ٔەضؼىٍەضٔي ئېٍىپ ـ ؼېزىپ رىغبضەد لىٍىفمب ٍوي
لوٍۇؾ ئبـۇ گۇٔبھ ٔەضؼىٍەضگە رەـۋىك لىٍؽبٍٔىك ٍبوي ئۇٔي ٍېمىٕالـزۇضۇپ لوالٍٍىك ٍبضىزىپ
ثەضگۀٍىه ثوٌىسۇ .چەوٍەؾ ثوٌؽب ئۇٔىڭ ٔبِىٕي ئۆچۈضۈپ ،وىفىٍەضٔي ئۇٔىڭسىٓ
ٍىطالالـزۇضؼبٍٔىك ثوٌىسۇ.
ئۀەغ ئىجٕي ِبٌ ىه ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ِۇٔساق زەٍسۇ :پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ ھبضالمب ئباللىساض ئوْ رۈضٌۈن وىفىگە ٌۀەد ئېَزمبْ .ئۇالض :ھبضالٕي ٍبؼىؽۇچي،
ٍبؼبرمۇچي ،ئىچىۈچي ،وۆرۈضگۈچي ،وۆرەضرىۈچي ،رەلسىُ لىٍؽۇچي ،ؼبرمۇچي ،پۇٌىٕي ٍېگۈچي،
ؼېزىپ ئبٌؽۇچي ۋە ؼېزىپ ئبٌسۇضؼۇچي لبربضٌىمالض( .رىطِىعى)1295 :
 -4833عۇئبئ :بِەٌۇَ ٔەسعىٕي عېحىؼ چەوٍۀگۀذۇس
ؼېزىٍؽبْ ربۋاضٔىڭ ٔبِەٌۇَ ثوٌىفي ئىىىي رەضەپ ئبضىؽىسا عىسەٌگە ؼەۋەة ثوٌىسىؽبٍٔىمي
ٍبوي ثىط رەضەپٕىڭ ٍۀە ثىط رەضەپٕي گوٌٍىفىؽب ؼەۋەة ثوٌىسىؽبٍٔىمي ئۈچۈْ پەٍؽەِجەض
ئەٌە ٍھىؽؽبالَ عىسەي ثىٍەْ ئبٌساِچىٍىمٕىڭ ٍوٌىٕي ربلىؽبْ ھبٌسا ،ربالؾ ـ ربضرىؿ رۈؼسۇضىسىؽبْ
ھەضلبٔساق وېٍىفىّٕي چەوٍىۋەرىەْ.
ِبٔب ثۇ ھەلزە ھبٍۋإٔىڭ لوضؼىمىسىىي ٔەضؼىٕي ،ئبؼّبٔسىىي لۇـٕي ،ؼۇزىىي ثېٍىمٕي ۋە
ھەضلبٔساق ٔبِەٌۇَ ثوٌؽبْ ٔەضؼىٕي ؼېزىؿ روؼطۇٌۇق چەوٍىّە وەٌگەْ.
ثۇٔىڭ ثىط ِىؽبٌي :ثۇضۇْ وىفىٍەض ِېۋە ،ؼەً ـ وۆوزۆد ۋە ظىطائەرٍەضٔي روڭ ۋالزىسا
ؼېزىفبرزي ،ئۇالض ؼوزا وېٍىفىّي رۈظۈپ ثوٌؽبٔسىٓ وېَىٓ ؼېزىٍؽبْ ٔەضؼىٍەضگە رەثىئىٌ ئبپەد
رېگىپ ھوؼۇي ۋەٍطاْ ثوالرزي ـ زە ؼېزىۋاٌؽۇچي ثىٍەْ ؼبرمۇچي ئورزۇضىؽىسا عىسەي پەٍسا
ثوالرزي .ؼبرمۇچيِ" :ەْ ؼېزىپ ثوٌسۇَ ،ؼوزا پۈرۈپ ثوٌسى" زېؽە ،ئبٌؽۇچيِ" :بڭب ھوؼۇٌٕي
ؼبرمبْ ئىسىڭِ ،ەْ ھوؼۇي ئبٌّىسىُ" زەٍززي .ـۇڭب پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ پىفّىؽۇچە روڭ
ِېۋىٕي ؼېزىفٕي چەوٍىگەْ .روڭ ِېۋىٕي ؼېزىؿ ،زەضھبي ِېۋىؽىٕي ئۇظىۋېٍىفٕي ٍبوي
وېؽىۋېٍىفٕ ي ـەضد لىٍىپ ؼبرمبْ رەلسىطزىال ِەٍٍي ثوٌىسۇ .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ٍۀە
ثۇؼساً ثبـىمىٕىڭ ئبلىطىپ ،ئبپەد ِەظگىٍىسىٓ ئۆرۈپ ثوٌؽۇچە ؼېزىٍىفىٕي چەوٍىگەْ.
ٔبِەٌۇٍِۇلٕىڭ ھەضلبٔسىمي چەوٍۀگەْ ئەِەغ ،چۈٔىي ؼېزىٍىسىؽبْ ثەظى ٔەضؼىٍەض ئبٔچە ـ
ِۇٔچە ٔبِەٌۇٍِۇلزىٓ ذب ٌىٌ ثوٌّبٍسۇِ .ەؼىٍەْ :ئۆً ؼېزىۋاٌّبلچي ثوٌؽبْ ئبزەَ ئۆٍٕىڭ ئبؼزىؽب
ٍبوي ربَ ئبضىٍىطىؽب لبضىَبٌّىؽىٕىؽب ئوذفبؾٌ .ېىىٓ ثۇ ٍەضزە چەوٍۀگەْ ٔەضؼە ربالؾ ـ ربضرىؿ،
عىسەي ۋە ثبـمىالضٔىڭ ھەلمىٕي ٔبھەق ٍەۋېٍىفمب ئېٍىپ ثبضىسىؽبْ وۆظ ٍۇِؽىٍي ثوٌّبٍسىؽبْ
ٔەضؼىٕىڭ ٔبِەٌۇَ ثوٌۇپ لېٍىفىسۇض.
ئەگەض ئۆضپ ـ ئبزەرزە ِەٍٍي زەۋېزىٍىسىؽبْ ٔەضؼە ٔبِەٌۇَ ثوٌۇپ لبٌؽب ؼوزا ھبضاَ ثوٌّبٍسۇ.
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ِەؼىٍەٍْ :ەضگە وۆِۈٌۈپ رۇضىسىؽبْ ؼەۋظە ،رۇضۇپ ،چبِؽۇض ۋە پىَبظ لبربضٌىمالضٔي ۋە لوؼۇْ ـ
ربۋۈظٌۇلالضٔي ؼېزىفمب ئوذفبؾ .ئىّبَ ِبٌىىٕىڭ لبضىفىچە :ؼوزا وېٍىفىّسە وەچۈضىۋېزىٍىسىؽبْ
زەضىغىسە ئبظؼىٕە ٔبِەٌۇٍِۇق ثوٌؽب ،وىفىٍەضٔىڭ ثۇ ِەھؽۈٌؽب ئېھزىَبعي ظوض ثوٌؽب ،ؼوزا روؼطا
ثوالۋېطىسۇ.
 -4832عۇئبي :ثبصاس ثبھبعي ثىٍەْ ئوٍٕىؾىؼ
ئىؽالَ ثبظاضٔي روٌۇق ئەضوىٍٕىىىگە لوٍۇپ ثېطىفٕي ذبالٍسۇ .ثبظاضزا وۆضؼىزىٍگەْ ربۋاض ثىٍەْ
ربۋاضؼب ثوٌؽبْ رەٌەپىە ربٍبٔؽبْ رەثىئىٌ لبٔۇٔىَەرٍەضٔىڭ ئەضوىٓ ضوٌىٕي عبضى لىٍسۇضۇـٕي
رەـەثجۇغ لىٍىسۇٌ .ېىىٓ ثەظى رىغبضەرچىٍەضٔىڭ ِؤوپوٌچىٍىك لىٍىۋېٍىپ ثبھب ثىٍەْ
ئوٍٕىفىفىسەن ؼەٍطىٌ رەثىئىٌ ئبِىٍالض ثبظاضؼب رەؼىط وۆضؼەرؽە ،ثۇٔساق ئەھۋاٌسا وۆپچىٍىىٕىڭ
ِۀپەئەري ثەظى ـەذؽٍەضٔىڭ ئەضوىٍٕىىىسىٓ ئۈؼزۈْ رۇضىسۇ ،ـۇڭب ثۇٔساق ئەھۋاٌسا
عەِئىَەرٕىڭ ظۆضۈض ئېھزىَبعىٕي وۆظزە رۇرۇپ ،ربِبذوض پۇضؼەرپەضەؼٍەضٔىڭ ظىَبٔىەـٍىىىسىٓ
عەِئىَەرٕي لوؼساؾ ئۈچۈْ ئۇالضٔىڭ ٍبِبْ ٔىَىزىگە لبضـي رۇضؼبْ ھبٌسا ثبھب ثىىىزىفىە
ضۇذؽەد لىٍىٕىسۇ.
ئىّبَ ئىجٕي رەٍّىَە لبربضٌىك چوڭ ئبٌىّالض ِۇئەٍَۀٍەـزۈضگۀسەن :ثبھب ثىىىزىفٕىڭ ظۇٌۇَ
ثوٌؽبٍٔىمىسىٓ ھبضاَ لىٍىٕؽىٕي ،ئبزاٌەد ثوٌؽبٍٔىمزىٓ ٍوي لوٍۇٌؽبٍٔىطى ثبضزۇض .ئىّبَ ئىجٕي رەٍّىَە
ِۇٔساق زېگەْ" :ئەگەض ثبھب ثىىىزىؿ ،وىفىٍەضگە ظۇٌۇَ ؼېٍىفٕي ،ئۇالضٔي ئۇالض ضاظى ثوٌّبٍسىؽبْ
ثبھبزا ربۋاضٌىطىٕي ؼېزىفمب ظوضالـٕي ۋە ئبٌالھ ضۇذؽەد لىٍؽبْ ٔەضؼىٕي لىٍؽىٍي لوٍّبً
روؼۇۋېٍىفٕي وەٌزۈضۈپ چىمبضؼب ،ئۇ چبؼسا ھبضاَ ثوٌىسۇ .ئەگەض وىفىٍەضگە ئبزاٌەد وەٌزۈضىسىؽبْ
ثوٌؽبِ ،ەؼىٍەْ :عەِئىَەد ظۆضۈض ِۇھزبط ثوٌؽبْ ٔەضؼىٍەضٔي ثبظاض ٔەضذىسە ؼېزىفمب ظوضالؾ،
ربۋاضٔىڭ ثەزىٍىسىٓ ئبضرۇق پۇي ئېٍىۋېٍىفٕي چەوٍەـزەن ئىفالضزا ثبھب ثىىىزىپ ثېطىؿ عبئىع
ثوٌۇپال لبٌّبً ثەٌىي ۋاعىت ثوٌىسۇ.
 -4838عۇئبيِ :ؤوپوٌىَىچي ٌۀەت لىٍىٕغبٔذۇس
ئىؽالَ زىٕي ؼوزا ـ ؼېزىمزب ـەذؽٍەضٔىڭ ئەضوىٍٕىىىگە وبپبٌەرٍىه لىٍؽبْ ثوٌؽىّۇٌ ،ېىىٓ
ثىط لىؽىُ وىفىٍەضٔىڭ ـەذؽىَەرچىٍىىي ۋە ربِبذوضٌىمي رۈپەٍٍىسىٓ ِىٍٍەرٕىڭ ئوظۇق ـ رۆٌۈوي
ۋە ظۆضۈض ئېھزىَبعٍىك ٔەضؼىٍەضزە ثوٌؽىّۇ ثبـمىالضٔىڭ ھېؽبثىؽب ئۆظٌىطىٕي ثېَىزىفمب ئۇضۇٔىفي
لبرزىك ئەٍىجٍۀگەْ .لۇضئبْ وەضىّسە ئبٌالھ ربئبال ِۇٔساق زېگەْ :ـۈثھىؽىعوي ،پىطئەۋْ ،ھبِبْ ۋە
ئۇالضٔىڭ لوـۇٍٔىطى گۇٔبھىبضالضزىٓ ئىسى [ئەي لبؼبغ ؼۈضىؽي  - 8ئبٍەد]
ئەثۇ ھۇضەٍطە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ِۇٔساق زەٍسۇ :ثىط ئبزەَ وېٍىپ :ئي ضەؼۇٌۇٌالھ ! ِبٌالضؼب
ِۇلىُ ثبھب روذزىزىپ ثەضگىٓ ! زېگۀىسى ،پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَِ :ەْ ثبھبٔىڭ
ِۇلىُ ثوٌۇـي ئۈچۈْ زۇئب لىالً ،زېسى .ئبٔسىٓ ٍۀە ثىط ئبزەَ وېٍىپ :ئي ضەؼۇٌۇٌالھ! ِبٌالضؼب
ِۇلىُ ثبھب روذزىزىپ ثەضگىٓ ! زېگۀىسى ،پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ :اٌٍە ثبھبٔي
ثەظىسە چۈـۈضؼەٍ ،ۀە ثەظىسە ئۆضٌىزىسۇِ .ەْ اٌٍە ثى ٍەْ ھېچجىط ئبزەِگە ظۇٌۇَ لىٍّىؽبْ ھبٌسا
ئۇچطىفىفٕي ئۈِىس لىٍىّەْ ،زېسى( .ئەثۇ زاۋۇز)3451 :
 -4838عۇئبي :ثبصاس ئەسوىٍٕىىىگە ئبسىٍىؾىۋاٌّبق
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ٍېعىٍىمٕىڭ ِېٍىٕي ـەھەضٌىىٕىڭ ؼېزىپ لوٍۇـىٕي چەوٍىگەْ.
ئۆٌىّبالضٔىڭ ئېَزىفىچە ثۇ ؼوزىٕىڭ ـەوٍ ي ِۇٔساقٍ :ېعىٍىك ٍبد ثىط ئبزەَ ثبظاضٔىڭ رەٌىپي ثبض
ثىط ِبٌٕي ـۇ وۈٕٔىڭ ثبھبؼىسا ؼېزىپ وېزىؿ ئۈچۈْ ـەھەضگە وەٌگۀسە ،ـەھەض ثبٌىؽىسىٓ
ثىطى وېٍىپ ئۇٔىڭؽبِ" :ېٍىڭٕي ِبڭب لوٍۇپ لوٍؽىٓ ،لىّّەرطەن ثبھبزا ئبٌسىطىّبً ؼېزىپ
ثېطەً" زەپ ِبٌٕي ئېٍىپ لېٍىپ ثبھبٔي ئۆضٌى زىفىە ؼەۋەة ثوٌىفىسۇضٔ .بۋازا ٍېعىٍىك ِېٍىٕي
ئۆظى ؼبرمبْ ثوٌؽب ،ھەَ ثبھب ئەضظأالٍززي ھەَ ئۆظى پبٍسىٍىٕىپ عەِئىَەرىىّۇ پبٍسا ٍەرىۈظگەْ
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ثوالرزي.
پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەٍْ :ېعىٍىمٕىڭ ِېٍىٕي ـەھەضٌىه
ؼېزىپ ثەضِىؽۇْ ،ئىٕؽبٔالضٔي ئۆظ ِەٍٍىگە لوٍۇپ ثېطىڭالضوي ،اٌٍە ثەظىٍىطىگە ثەظىٍىطىٕىڭ
ؼەۋەثي ثىٍەْ ضىعىك ثەضؼۇْ! (ِۇؼٍىُ)1522 :
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ :وىفىٍەضٔي ئبٌالھ ئۇالضؼب ثىط ـ ثىطى ئبضلىٍىك ثەضگەْ ضىعىمٕي
ٍېگىٍي لوٍۇڭالض زېگەْ ثۇ ئىرچبَ ؼۆظى رىغبضەد ؼبھەؼىسە ئىٕزبٍىٓ ِۇھىُ ثىط پطىٕؽىپٕي
ثەٌگىٍەٍسۇ .ئۇ ثوٌؽب :ثبظاض ۋە ثبظاضزىىي ثبھبٔي ـەذؽٍەضٔىڭ ئبضىٍىفىپ رەؼىط وۆضؼىزىفىگە
ئۇچطارّبؼزىٓٔ ،وضِبي ضىمبثەد ۋە رەثىئىٌ ئبِىٍالضؼب لوٍۇپ ثېطىؿ وېطەن.
زېّەن :ئەگەض ئۇ ٍېعىٍىمزىٓ ھېچمبٔساق ھەق ئبٌّىؽبْ ھبٌسا ئۇٔىڭؽب ثبظاض ئەھۋاٌىٕي رؤۇرۇپ
ٍوي وۆضؼىزىپ ٔەؼىھەد لىٍؽب چبربق ٍوق .چۈٔىي ئۇ ٔەؼىھەد لىٍؽب ،ذبٌىػ ٔەؼىھەد
لىٍؽبْ ثوٌىسۇٔ .ەؼىھەد ثوٌؽب زىٕٕىڭ ثىط پبضچىؽىسۇض ،ثەٌىي ئۇ زىٓ ٔەؼىھەرزۇض زېگەْ
ھەزىؽىە ئبؼبؼەْ زىٕٕىڭ ھەِّىؽىسۇض .ئەِّب وۆپىٕچە ئەھۋاٌسا ـېطىٕىبٔە ئبٌىسىؽبْ ثېسىه
ٍبوي زەٌالٌٕىڭ ـېطىٕىبٔىگە ثوٌؽبْ ھېطىؽّۀٍىىي ثۇٔساق ِۇئبِىٍىٍەضزە ئوِۇِىٌ ِۀپەئەرٕي
وۆظٌەـٕي ئۇٔۇرزۇضۇپ لوٍىسۇ.
 -4831عۇئبي :ثېذىىچىٍىه ھبالٌذۇس
ٍۇلىطىمىسىٓ ثبـمب ئەھۋاٌالضزا ثېسىىچىٍىه لىٍؽب ثوالۋىطىسۇ .چۈٔىي ئۇ ،ئبٌؽۇچي ثىٍەْ
ؼبرمۇچي ئورزۇضىؽىسا ۋاؼزىچىٍىه ۋە زەٌال ٌٍىك لىٍىفزۇض .ثۇ وۆپىٕچە ئەھۋاٌالضزا ئىىىي رەضەپىە
ٍبوي ثىط رەضەپىە وۆپٍىگەْ ربۋاض ـ ِبٌالضٔي ۋە ِۀپەئەرٕي لوالٍالـزۇضۇپ ثېطىسۇ.
رىغبضەد ِۇئبِىٍىٍىطىٕىڭ ِۇضەوىەپٍىفىفىگە ئەگىفىپ ؼوزا ۋاؼزىچىٍىىي ھبظىطلي
ئەؼطىّىعزە ثۇضۇٔمىسىٓ ثەوطاق ظۆضۈض ثوٌۇپ لبٌسى .رى غبضەرزىىي ئىّپوضد ـ ئېىؽپوضد ۋە روپ ـ
پبضچە ؼوزىالضزا ۋاؼزىچىالض ِۇھىُ ضوي ئوٍٕبٍسىؽبْ ثوٌۇپ لبٌسى .ۋاؼزىچي ئۆظىٕىڭ ربپبْ
ھەلمىٕي پۈرۈـىەْ ثوٍىچە ٍب ِەٌۇَ ِىمساضزا پۇيٍ ،ب پبٍسىٕىڭ ِەٌۇَ پىطؼۀزي ـەوٍىسە ئبٌؽب
ثوٌىسۇ .ۋاؼزىچىٕىڭ ئىؿ ھەلمي ھبالي ثوٌۇؾ ئۈچۈْ ئىىىي ـەضد ثبض:
 - 1ثىط رەضەپىە پبٍسا ٍەرىۈظۈؾ ٍبوي ئۆظى پبٍسا ئېٍىؿ ئۈچۈْ ئىىىي رەضەپٕىڭ ثىطىٕي
گوٌٍىّبؼٍىك.
 - 2وىفىٍەضٔىڭ ئبق وۆڭۈٌٍىىي ،ؼبززىٍىمي ٍبوي ھبعەرّۀٍىىىسىٓ پبٍسىٍىٕىپ ئبٌساِچىٍىك
لىٍّبؼزىٓ ئۆظىٕىڭ چىمبضؼبْ وۈچىگە ،رۆوىەْ رەضىگە الٍىك ھەق ئېٍىؿ.
 -4835عۇئبي :جىجبسەجحە ئبٌذاػ ۋە ٔبھەق پبٍذا ئېٍىؼ ھبساِذۇس
ثبظاضؼب ظىَبٍٔىك ئبضىٍىفىۋېٍىفٕي چەوٍەؾ ئۈچۈْ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ِۇؼۇٌّبٔالضٔي
ربۋاض ثبھبؼىٕي ذېطىساضالضؼب ئۆضٌىزىپ لوٍۇؾ ئۈچۈْ ِبٌٕي ٍۇلىطى ثبھبزا ئبٌؽبْ ذېطىساض ثوٌۇپ
وۆضۈٔۈـٕي چەوٍىۋەرىەْ .ثۇٔساق لىٍؽبْ ئبزەِٕىڭ ؼېزىۋېٍىؿ ٔىَىزي ثوٌّبؼزىٓ ثەٌىي ثبـمب
وىفىٍەضگە ربۋاضٔي لىّّەرطەن ئبٌسۇضۇؾ ٔىَىزي ثوٌىسۇ .وۆپىٕچە ئەھۋاٌسا ِبي ئىگىؽي ثىٍەْ
پۈرۈـۈپ ذېطىساضالضٔي گوٌالؾ ئۈچۈْ ـۇٔساق لىٍىسۇ.
ؼوزا ِۇئبِىٍىؽي ثبھبزا لبضا لوٍۇؾ ۋە رىغبضەرزە ٔبھەق پبٍسا ئېٍىۋېٍىفٕىڭ ھەضلبٔساق
ـەوٍىسىٓ ذبٌىٌ ۋە ٍىطاق ثوٌىفي ئۈچۈْ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ِبي ثبظاضؼب ٍېزىپ وېٍىفزىٓ
ثۇضۇْ ِبٌٕىڭ ئبٌسىؽب چىمىپ ؼېزىۋېٍىفٕي چەوٍىگەْ .چۈٔىي ثۇٔساق لىٍىؿ ِبٌٕي ثبظاضٔىڭ
ٔوضِبي ئۆظگىطىفىگە لبضاپ ِۇٔبؼىپ ثبھبزا ؼېزىفمب روـمۇٍٔۇق لىٍؽبٍٔىك ثوٌىسۇ .ثەظىسە ِبي
ئىگىؽي ثبظاضزىىي ثبھبزىٓ ذەۋەضؼىع ثوٌۇپ لېٍىپ گوٌٍۇٔۇپ وېزىسۇ .ـۇڭب پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالَ ِېٍىٕي ئبٌسىؽب چىممبْ ئبزەِگە ثبظاض ثبھبؼىسىٓ ذەۋەضؼىع ھبٌسا ئەضظاْ ؼېزىپ
لبٌؽبْ ئبزەِگە ،ثبظاضزىىي ھەلىمىٌ ثبھبٔي ئۇلمبٔسىٓ وېَىٓ پۇـبٍّبْ لىٍؽب ،ؼوزىسىٓ
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ٍېٕىۋېٍىؿ ئىرزىَبضىٕي ثەضگەْ.
ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئۆِەض ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇِبزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ
ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :ثىطىڭالض ٍۀە ثىطىڭالضٔىڭ ؼوزىؽي ئۈؼزىگە ؼوزا لىٍّىؽۇْ
(ٍۀي ئۇٔىڭ ؼوزىؽىٕي ثۇظۇپ ،ئ ۆظىٕىڭ ِېٍىٕي ؼبرىسىؽبْ ئىفٕي لىٍّىؽۇْ)! ٍوٌسا
وېٍىۋارمبْ ِبي ثبظاضؼب وېٍىپ چۈـۈضۈٌۈپ ثوٌّىؽىچە ،ئۇٔىڭ ئبٌسىؽب چىمىپ ؼېزىۋاٌىسىؽبْ
ئىفٕي لىٍّبڭالض( .ثۇذبضى)2165 :
ئىؽالَ زىٕي ئېٍىُ  -ؼېزىّسا ۋە ئىٕؽبٔالض ئبضا ثبضٌىك ِۇئبِىٍىٍەضزە ئبٌساِچىٍىك ۋە
ؼبذزىپەظٌىى ٕىڭ ھەضلبٔساق ـەوٍىٕي ھبضاَ لىٍىسۇ .ئۇٔساق ثوٌىسىىەْ ِۇؼۇٌّبْ وىفي ثبضٌىك
ئىفٍىطىسا ضاؼزچىً ثوٌىفي ،ثبـمىالضؼب ؼەِىَّىٍَىه ثىٍەْ ٍوي وۆضؼىزىفٕي ِبززىٌ
ِۀپەئەرزىٓ ثەوطاق پبٍسىٍىك زەپ ثىٍىفي وېطەن.
ھەوىُ ئىجٕي ھىعاَ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ
ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :ؼوزىالـمبْ ئىىىي وىفي ؼوزىؽب پۈرۈـىەْ ٍەضزىٓ
ئبٍطىٍىپ وەرّىگۀال ثوٌؽب ،ؼوزىسا ٍېٕىۋېٍىؿ ئىرزىَبضٌىمي ثوٌىسۇ .ئەگەض ھەض ئىىىىٍىؽي
ضاؼزچىً ثوٌۇپِ ،ېٍىٕىڭ ھەلىمىٌ ئەھۋاٌىٕي ئوچۇق ئېَزؽب ،ؼوزىؽىسا ھەض ئىىىىؽىگە
ثەضىىەد ثېطىٍىسۇٔ .بۋازا ئەٍىجٍىطىٕي ٍوـۇضؼب ،ھەض ئىىىىؽىٕىڭ ؼوزىؽىٕىڭ ثەضىىىزي
وېزىسۇ( .ثۇذبضى)2179 :
ثۇٔىڭؽب ثىٕبئەْ ئىٍگىطىىي ِۇؼۇٌّبٔالض ِبٌسىىي ئەٍىجٕي ٍوـۇضِبً وۆضؼىزىپ ؼبربرزي،
ٍبٌؽبْ ؼۆظٌىّەً ضاؼذ ؼۆظٌەٍززي ،ئبٌسىّبً ؼەِىّىٌ ِۇئبِىٍە لىالرزي.
 -4838عۇئبي :عودىذا وۆپ لەعەَ لىٍىؼ
ئبٌساِچىٍىمٕي ٍبٌؽبْ لەؼەَ ثىٍەْ ٍۆگىؽە گۇٔبھي رېرىّۇ ئېؽىطٌىفىسۇ .پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئوِۇِەْ لەؼەَ ئىچىفزىٓ ،ذۇؼۇؼەْ ٍبٌؽبْ لەؼەَ ئىچىفزىٓ روؼمبْ.
پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ( :ؼوزا ؼېزىمزب لىٍىٕؽبْ) لەؼەَ
ِبٌٕىڭ ؼېزىٍىفىؽب ؼەۋەة ثوٌىسۇٌ ،ېىىٓ ثەضىىەرٕي وۆرۈضىۋېزىسۇ( .ثۇذبضى)2187 :
ؼوزىسا وۆپ لەؼەَ ئىچىؿ ثىطىٕچىسىٓ ِۇئبِىٍە لىٍؽۇچىالضٔي گوٌالؾ چبضىؽي ثوٌۇپ
لېٍىؿ عەھەرزىٓ گۇِبٍٔىك ئىؿ ثوٌؽبٍٔىمزىٓ ،ئىىىىٕچىسىٓ لەٌجى سىٓ ئبٌالھٕىڭ ئىؽّىٕي
ئۇٌۇؼال ؾ ضوھىٕي ٍولۇرۇـمب ؼەۋەة ثوٌىسىؽبٍٔىمىسىٓ ٍبِبْ وۆضۈٌگەْ ئىفزۇض.
 -4821عۇئبي :جبساصا ـ ئۆٌچەِذە وەَ ثېشىؼ
ئبٌساِچىٍىك رۈضٌىطىٕىڭ ٍۀە ثىطى ثوٌؽب :ربضاظا ـ ئۆٌچەِسە وەَ ثېطىفزۇض .لۇضئبْ وەضىُ
ِۇئبِىٍىٕىڭ ثۇ رەضىپىگە ئبالھىسە وۆڭۈي ثۆٌگەْ ،ھەِسە ئۇٔي ئۀئ بَ ؼۈضىؽىٕىڭ ئبذىطىسىىي ئوْ
ۋەؼىَەرٕىڭ ثىطى لىٍؽبْ :ئۆٌچەِٕي ۋە ربضاظىٕي روؼطا لىٍىڭالض ،ھېچمبٔساق ئبزەِٕي وۈچي
ٍەرّەٍسىؽبْ ئىفمب رەوٍىپ لىٍّبٍّىع [ئۀئبَ ؼۈضىؽي - 152ئبٍەد] ئبٌالھ ربئبال ٍۀە ِۇٔساق
زېگەْ :ؼىٍەض ثبـمىالضؼب ئۆٌچەپ ثەضگۀسە ،روٌۇق ئۆٌچەڭالض ۋە روؼطا ربضاظىسا ربضرىپ ثېطىڭالض،
ثۇٔساق لىٍىؿ ٍبذفىسۇض ،ئبذىطەرٍىىىڭالض ئۈچۈْ رېرىّۇ ئوثسأسۇض[ .ئىؽطا ؼۈضىؽي – 35
ئبٍەد] ٍۀە ِۇٔساق زېگەْ :ئۆٌچەِسە ۋە ربضاظىسا وەَ ثەضگۈچىٍەضگە ۋاً! ئۇالض وىفىٍەضزىٓ
ئۆٌچەپ ئبٌؽبْ چبؼسا ،روٌۇق ئبٌىسۇ .وىفىٍەضگە ئۆٌچەپ ٍب وي ربضرىپ ثەضگەْ چبؼسا ،وەَ
ثېطىسۇ .ئۇالض ثۈٍۈن ثىط وۈٔسە رىطىٍىسىؽبٍٔىمىؽب ئىفۀّەِسۇ؟ ئۇ وۈٔسە ئىٕؽبٔالض ئبٌەٍِەضٔىڭ
پەضۋەضزىگبضىٕىڭ ھوظۇضىسا رىه رۇضىسۇ [ِۇرەـفىفىٓ ؼۈضىؽي - 6 - 1ئبٍەرٍەض]
ثۇ ِەؼىٍىسە ِۇؼۇٌّبْ وىفي وۈچىٕىڭ ٍېزىفىچە زىممەد لىٍىفي وېطەن .چۈٔىي ھەلىمىٌ
ئبزىٍٍىمٕي رەؼەۋۋۇض لىٍّبق لىَىٓ ،ـۇڭب لۇضئبْ وەضىُ :ثبـمىالضٔىڭ ھەلمىٕي ربضاظا ـ ئۆٌچەِسە
روٌۇق ثېطىڭالض زېگەْ ثۇٍطۇلٕىڭ ئبضلىسىٕال :ھېچمبٔساق ئبزەِٕي وۈچي ٍەرّەٍسىؽبْ ئىفمب
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رەوٍىپ لىٍّبٍّىع [ئۀئبَ ؼۈضىؽي  - 152ئبٍەد] زېگەْ.
ِۇؼۇٌّبْ وىفي پۈرۈ ْ ھبٍبري ۋە ثبضٌىك ِۇئبِىٍىٍىطىسە ِۇـۇ ِۇئبِىٍە ئۇؼۇٌىٕي ئۈٌگە
لىٍىفي وېطەن .ئۆٌچەَ ربضاظىسا ئۆظىگە ئبٍطىُ ،ثبـمىالضؼب ئبٍطىُ ئىىىي ذىً ثوٌّبً ،ئۆظىٕىڭ
ھەلمىٕي روٌۇق ئبٌؽبٔسەن ،ثبـمىالضؼىّۇ ھەلمىٕي روٌۇق ثېطىفي وېطەن.
 -4827عۇئبي :ئوغشىالٔغبْ ۋە ثۇالٔغبْ ٔەسعىٕي عېحىۋېٍىؼ ئوغشى ثىٍەْ ثۇالڭچىغب
ؽېشىه ثوٌغبٍٔىمحۇس
عىٕبٍەرچىٕي ؼىمىپ چىمىطىپ ،عىٕبٍەرىە لبضـي رۇضۇؾ ئۈچۈْ ھبضاَ لىٍىٕؽبْ ِۇئبِىٍىٍەض
رۈضٌىطى لبربضىسا ٍۀە :ثىط ٔەضؼىٕىڭ ثۇالٔؽبْ ٍبوي ئوؼطىالٔؽبْ ٍبوي ھەلؽىع ربضرىۋېٍىٕؽبْ ٔەضؼە
ئىىۀٍىىىٕي ثىٍىپ رۇ ضۇپ ،ئۇ ٔەضؼىٕي ؼېزىۋېٍىفّۇ ِۇؼۇٌّبْ وىفىگە ھبضاَ لىٍىٕؽبْ .چۈٔىي
ثۇ ،ثۇالڭچي ٍبوي ئوؼطى ٍبوي ربعبۋۇظچىٕىڭ ثۇالؾ ،ئوؼطىالؾ ۋە ربعبۋۇظچىٍىك عىٕبٍەرٍىطىگە
ٍبضزەَ ثەضگۀٍىه ثوٌىسۇ .ۋالىزٕىڭ ئۇظىطىفي ئوؼطىالٔؽبْ ٍبوي ثۇالٔؽبْ ٔەضؼىٕىڭ ؼۈپىزىٕي
ئۆظگەضرەٌّەٍسۇ .چۈٔىي ئىؽالِسا ئۇظۇْ ِۇززەرٕىڭ ئۆرىفي ھبضاَ ٔەضؼىٕي ھبالي لىالٌّبٍسۇ.
ھەِسە وؤىطاؾ ثىٍەْ ئەؼٍىٌ ئىگىؽىٕىڭ ھەلمىٕي چۈـۈضىۋېزەٌّەٍسۇ ،ثۇ ھبظىطلي لبٔۇٔالضزىّۇ
ـۇٔساق.
 -4824عۇئبي :جبصأىٕىث ظزلزِي
عبظأە زېگەْ ؼأظ ِخٔب عخھەرزىٓ ظبضرصق ئېٍىؿ ،زېگەْ ِخٔبٔي ثىٍسۈضىسۇ .عبظأە زېگەْ
ؼأظ ئىؽزىالھ عخھەرزىٓ ِبٌٕي ِبٌؽب ظبٌّبـزۇضؼبٔسا ظىىىي رخضحپٕىش ثىطىٕىش ِبٌٕي ثخزحٌؽىع
ظبضرصق ئېٍىۋېٍىفىٕي وأضؼىزىسۇٍ .بوي ِبٌٕي ِبٌؽب ظبٌّبـزۇضؼبٔسا ظىىىي رخضحپٕىش ثىطىگخ
ثېطىؿ ـخضد لىٍىٕؽبْ ثخزحٌؽىع ظبضرصق ِبٌٕي وأضؼىزىسۇ.
 -4823عۇئبي :جبصأىٕىڭ ھۆوۈِي
ئىؽالَ رىغبضەد ٍوٌي ئبضلىٍىك پۇي رېپىفٕي ِۇثبھ لىٍؽبْ .ئبٌالھ ربئبال زېسى :ئي ِۆئّىٍٕەض!
ثىط ـ ثىطىڭالضٔىڭ ِبٌٍىطىٕي ٔبھەق ٍوي ثىٍەْ ٍەۋاٌّبڭالض ،ئىىىي رەضەپ ضاظى ثوٌۇـۇپ لىٍىفمبْ
ؼوزا ـ ؼېزىك ئبضلىٍىك ئېطىفىٍگەْ ٔەضؼە ثۇٔىڭسىٓ ِۇؼزەؼٕب [ٔىؽب ؼۈضىؽي  - 29ئبٍەد] ٍۀە
رىغبضەد ئۈچۈْ ؼەپەضگە چىممۇچىالضٔي ِبذزبپ ِۇٔساق زېسى :ثەظىٍەض ئبٌالھٕىڭ پەظٌىٕي
رىٍەپ ٍەض ٍۈظىسە ؼەپەض لىٍىسۇ [ِۇظظەِّىً ؼۈضىؽي  -20ئبٍەد]
ٌېىىٓ ئىؽالَ پۇي ـ ِېٍىٕي عبظأە ئبضلىٍىك وۆپەٍزىفىە ئۇضۇٔؽبْ ھەضلبٔساق وىفىگە ٍوٌٕي
ربلبپ ،عبظأىٕىڭ وۆپىٕىّۇ ،ئېعىٕىّۇ ھبضاَ لىٍىۋەرزي .عبظأە چەوٍۀگەْ رۇضۇلٍۇق عبظأە ٍېگەْ
ٍەھۇزىَالضٔي لبرزىك رۀمىس لىٍسى .لۇضئبْ وەضىّٕىڭ ئەڭ ئبذىطىسا ٔبظىً ثوٌؽبْ ئبٍەرٍىطى
ئىچىسە ِۇٔۇ ئبٍەرٍەض ثبض ئىسى :ئي ئىَّبْ ئېَزمبْ وىفىٍەض! ِۆئّىٓ ثوٌؽبڭالض ئبٌالھٕىڭ
ئبظاثىسىٓ ؼبلٍىٕىڭالض ،لبٌؽبْ عبظأىٕي ربـالڭالض .ئەگەض ئۇٔساق لىٍّىؽبڭالض ،ثىٍىڭالضوي ،ئبٌالھ
ۋە ئۇٔىڭ ضەؼۇٌي ؼىٍەضگە ئۇضۇؾ ئېالْ لىٍىسۇ .ئەگەض رەۋثە لىٍؽبڭالض ،ؼەضِبٍەڭالض ئۇظەڭالضؼب
لبٍزىسۇ ،ثبـمىالضٔي ظىَبْ ربضرمۇظِبٍؽىٍەض ،ئۆظۈڭالضِۇ ظىَبْ ربضرّبٍؽىٍەض[ .ثەلەضە
ؼۈضىؽي - 279 - 278ئبٍەرٍەض]
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ عبظأە ۋە عبظأىروضالضؼب ئۇضۇؾ ئېالْ لىٍسى ،ھەِسە ئۇٔىڭ
عەِئىَەرىە ثوٌؽبْ ذەرىطىٕي ثبٍبْ لىٍىپ ِۇٔساق زېسى :پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ عبظأە ٍېگۈچىگەٍ ،ېگۈظگۈچىگە ،گۇۋاھٍىك ث ەضگۈچىگە ۋە وبرىجٍىمىٕي لىٍؽۇچىؽب ٌۀەد
ئېَزمبْ( .رىطِىعى)1216 :
 -4822عۇئبي :جبصأىٕىث ھبساَ لىٍىٕىؾىٕىث ثبٍبٔي
عبظأخ لىٍىؿ ئىؽالَ زىٕىسا ظخس لبرزىك ـخوىٍسح ھبضاَ لىٍىٕؽبْ ظىفزۇض .عبظأخ لىٍىؿ لصضظبْ
وخضىُ ،ھخزىػ ـىطىپ ۋە ثبضٌىك ئبٌىّالضٔىش ثىطٌىىي ظبضلىٍىك ھبضاَ لىٍىٕؽبٔسۇض .ئبٌالھ ربئبال
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عبظأىٕي ھبضاَ لىٍىپ ِۇٔساق زېسى:
عبظأە ،ئۆؼۈَ ٍېگەْ ئبزەٍِەض (لىَبِەد وۈٔي گۆضٌىطىسىٓ) عىٓ چېپىٍىپ لبٌؽبْ ؼبضاڭ
ئبزەٍِەضزەن لوپىسۇ .ثۇ ـۇٔىڭ ئۈچۈٔىي ،ئۇالض اﷲ ھبضاَ لىٍؽبْ ئىفٕي ھبالي ثىٍىپ« :ؼوزا ـ
ؼېزىك ،عبظأىگە ئ وذفبؾ (عبظأە ٔېّىفمب ھبضاَ ثوٌىسۇ؟)» زېسى .اﷲ ؼوزا ـ ؼېزىمٕي ھبالي
لىٍسى ،عبظأىٕي( ،ثەزەٌؽىع ثوٌؽبٍٔىمي ،ـەذؽىە ۋە عەِئىَەرىە ظىَبٍٔىك ثوٌؽبٍٔىمي ئۈچۈْ)
ھبضاَ لىٍسى .وىّىي پەضۋەضزىگبضى رەضىپىسىٓ ۋەظ ـ ٔەؼىھەد وەٌگۀسىٓ وېَىٓ (ٍۀي عبظأە
ِۀئي لىٍىٕؽبٔسى ٓ وېَىٓ ئۇٔىڭسىٓ) ٍبٔؽب ،ثۇضۇْ ئبٌؽىٕي ئۆظىٕىڭ ثوٌىسۇ ،ئۇٔىڭ ئىفي اﷲلب
ربپفۇضۇٌىسۇ (ٍۀي اﷲ ذبٌىؽب ئۈٔي وەچۈضىسۇ ،ذبٌىؽب عبظاالٍسۇ) .لبٍزب عبظأە لىٍؽبٔالض ئەھٍي
زوظاخ ثوٌۇپ ،زوظاذزب ِەڭگۈ لبٌىسۇ[.ؼۈضە ثەلەض ]275-
ثۇ ظبٍخد عبظأىروضالضٔىش لىَبِخد وۈٔي رىطىٍسۈضٌۈپ لخثطىٍىطىسىٓ چىمىطىٍؽبٔسىىي
ظخھۋاٌٍىطىٕي ثبٍبْ لىٍىپ ثېطىسۇ .ثۇ وأپ ؼبٔسىىي رخپؽىطـصٔبؼالضٔىش ثۇ ظبٍخرىخ ثخضگخْ
ِخٔبؼىسۇض.
عبظأخ ئۈچۈْ ظبٌؽبْ ٔخضؼخ ِخٍٍي ظبظ ثوٌؽۇِْ ،خٍٍي وأپ ثوٌؽۇْ ،لخضظگخ ئېٍىٕؽبْ پۇي
ِخٍٍي رىغبضحد لىٍىؿ ئۈچۈْ ئېٍىٕؽصِْ ،خٍٍي رۇ ضِۇـىؽب ظىفٍىزىؿ ئۈچۈْ ئېٍىٕؽۇْ،
عبظأىروضٌۇق ھخِّخ ؼۈضەرٍىطى ۋە ـخوىٍٍىطى ثىٍخْ ھبضاِسۇض.
پخٍؽخِجخض ئەٌەٍھىؽؽبالَ عبظأىروضٌۇلٕىش ھبضاٍِىمىٕي ھەعغەرۇي ۋىسازا ِۇؼصٌّبٔالضؼب
ؼأظٌىگخْ ؼأظىسح ئىالْ لىٍىپ ِۇٔساق زېگەْ « :ثىٍىڭالضوي ،عبھىٍىَەد زەۋضىسىىي عبظأىّۇ
ئەِەٌسىٓ لبٌسۇضۇٌسىِ .ەْ ئبٌسى ثىٍەْ عەِەرىّىعزىٓ ئبثجبغ ئىجٕي ئبثسۇٌّۇرزەٌىجٕىڭ
عبظأىٍىطىٕي ئەِەٌسىٓ لبٌسۇضزۇَ ،ئۇٔىڭ ثبضٌىك عبظأىؽي ئىٕبۋەرؽىع لىٍىٕسى».
عبظأىروضٌۇلٕىش گۇٔبھي پخلخد عبظأىٕي ٍېگخْ ظبزحِگىال ذبغ ظخِخغ ظخوؽىچخ ئۇٔىش
گۇٔبھي ھخَ عبظأخ ٍ ېگخْ ظبزحِگخ ھخَ عبظأخ ٍېَىفىخ ٍبضزحٍِخـىخْ وىفىٍخضگىّۇ ثوٌىسۇ.
 -4828عۇئبي :جبصأىخوسٌۇلٕىث ھبساَ لىٍىٕىؾىٕىث ھېىّىحي
عبظأىروضٌۇق ثوٌؽب ؼخزىمىگخ ظىذ ۋە ظىَبٍٔىك ٍوٌسۇض .ـصصب ئبٌالھ ربئبال عبظٔىروضٌۇق ثىٍخْ
ؼخزىمىٕي ثىط  -ثىطىگخ ؼېٍىفزۇضشپ ِۇٔساق زېسى :اﷲ عبظأىٕىڭ (ثەضىىىزىٕي)
ئۆچۈضۈۋېزىسۇ ،ؼەزىمىٕىڭ (ثەضىىىزىٕي) ظىَبزە لىٍىسۇ .اﷲ ھەضثىط ٔبـۈوۈض (ٍۀي عبظأىٕي ھبالي
ؼبٔىؽۇچي) گۇٔبھىبضٔي زوؼذ رۇرّبٍسۇ [ؼۈضە ثەلەضە.]276-
عبظأىروضٌۇلزب ھېچمبٔساق ٍبذفىٍىك ٍوق .عبظأىروضٌۇق لىٍىپ ربپمبْ پۇٌالض رېعال روظۇپ
وېزىسۇ ۋە ٍوق ثوٌصپ وېزىسۇ .عبظأىروضٌۇق لىٍىپ ربپمبْ پۇٌالض ذصززى وأظگخ ـۇٔساق چىك
وأضۈ ٔگخْ ۋە ثىطزحِسىٓ وېَىٕال روظۇپ وېزىسىؽبْ ؼوپۇٕٔىش ِبؼعىپىؽب ظوذفبٍسۇ.
 -4828عۇئبي :جبصأىٕي چەوٍەؽٕىڭ ھېىّىحي
ئىؽالَ عبظأە ِەؼىٍىؽىسە لبرزىك چىڭ رۇضۇپ ،ئۇٔىڭ ھبضاٍِىمىٕي رەوىزٍىگۀٍىىي پەلەرال
ئىٕؽبٔىَەرٕىڭ ئەذاللىٌ ،ئىغزىّبئىٌ ۋە ئىمزىؽبزىٌ ِۀپەئەرىٕي وۆظٌىگۀٍىىزۇض .ئىؽالَ
ئبٌىٍّىطى عبظأىٕي ھبضاَ لىٍىفٕىڭ ھېىّىزي ھەلمىسە ثىط لبٔچە ؼەۋەثٍەضٔي وۆضؼەرىەْ ثوٌۇپ،
ٍېڭي رەرمىمبرالض ثۇ ؼەۋەثٍەضٔىڭ ئوضۇٍٔۇق ئىىۀٍىىىٕي ِۇئەٍَۀٍەـزۈضگەْ ،ھەِسە ئۇٔي
رەوىزٍەپ روٌۇلٍىؽبْ .ثۇ ھەلزە ئىّبَ ضاظى رەپؽىطىسە ثبٍبْ لىٍؽبْ ؼەۋەثٍەض ثىٍەْ ثوٌسى
لىٍىّىع:
ثىطىٕچىسىٓ :عبظأە ثبـمب ثىط ئىٕؽبٕٔىڭ ِېٍىٕي ثەزەٌؽىع ئېٍىۋېٍىفٕي رەلەظظا لىٍىسۇ.
چۈٔىي ثىط رەڭگىٕي ئىىىي رەڭگىگە ؼبرىسىؽبْ وىفي ثىط ر ەڭگىگە ثەزەٌؽىع ئىگە ثوٌؽبْ ثوٌىسۇ.
وىفىٍەضٔىڭ پۇي ـ ِېٍي ئېھزىَبعىؽب ظىچ ثبؼالٔؽبْ ثوٌۇپ ،ئۇٔي ئوضۇٔؽىع ٍەۋېٍىفٕىڭ چوڭ
ھبضاٍِىك رەضىپي ثبض.
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ئىىىىٕچىسىٓ :عبظأىگە ربٍىٕىؿ وىفىٍەضٔي ھەضذىً ھۈٔەض ـ وەؼىپٍەض ثىٍەْ
ـۇؼۇٌٍىٕىفزىٓ روؼۇپ لوٍىسۇ ،چۈٔىي ثىط رەڭگە ئىگىؽي عبظأە وېٍىفىّي ئبضلىٍىك ٔەق ٍبوي
ٔېؽي ثوٌؽۇْ ئبضرۇق ثىط رەڭگىٕي لوٌؽب وەٌزۈضەٌىؽە ،ثۇٔساق رىطىىچىٍىه لىٍىؿ ئۇٔىڭؽب ٍەڭگىً
رۇٍۇٌىسۇ ـ زە ،ھۈٔەض ـ وەؼىپ ،رىغبضەد ۋە ؼبٔبئەرٍەضٔىڭ عبپب ـ ِۇـەلمەرٍىطىٕي ربضرىؿ ئۇٔىڭؽب
ئېؽىط وېٍىسۇِ .بٔب ثۇ ئەھۋاي ذەٌمٕ ىڭ ِۀپەئەد ٍوٌٍىطىٕىڭ ئۈظۈٌۈپ لېٍىفىؽب ئېٍىپ ثبضىسۇ.
ِەٌۇِىي ،رىغبضەد ،ھۈٔەض ـ وەؼىپ ،ؼبٔبئەد ۋە گۈٌٍۀسۈضۈؾ لبربضٌىمالض ثوٌّىؽب ،زۇَٔب رەضەلمي
لىٍّبٍسۇ.
ئۈچىٕچىسىٓ :عبظأە ،وىفىٍەض ئبضىؽىسا لەضظ ئبضلىٍىك ٍبضزەَ لىٍىؿ ضوھىٕىڭ ٍولۇٌىفىٕي
وەٌزۈضۈپ چىمىطىسۇ  .چۈٔىي عبظأە چەوٍۀؽە ثىط رەڭگىٕي لەضظ ثېطىپ ،وېَىٓ ـۇ ثىط رەڭگىٕي
لبٍزۇضۇپ ئېٍىفمب وۆڭۈي ضاظى ثوٌىسۇٔ .بۋازا عبظأىگە ٍوي لوٍۇٌؽبِ ،ۇھزبعٕىڭ ئېھزىَبعىسىٓ
پبٍسىٍىٕىپ ،ثىط رەڭگە ئوضٔىؽب ئىىىي رەڭگە ئبٌؽۇؼي وېٍىسۇِ .بٔب ثۇ ئەھۋاي ٍبذفىٍىك لىٍىؿ،
ذەٍط ـ ئېھ ؽبْ لىٍىؿ ۋە لىَىٓ ئەھۋاٌالض ئبؼزىسا ئەؼمېزىؿ لبربضٌىك ئېؽىً ضوھالضٔي ٍولۇرۇپ
لوٍىسۇ.
رۆرىٕچىسىٓ :وۆپىٕچە ئەھۋاٌسا لەضظ ثەضگۈچي ثبً ،لەضظ ئبٌؽۇچي وەِجەؼەي ثوٌىسۇ .ئۇٔسالزب
عبظأىٕي ٍوٌؽب لوٍؽبٍٔىك ،ثبٍؽب ئبعىع وەِجەؼەٌٕىڭ پۇي ـ ِېٍىٕي ئبضرۇق ئېٍىۋېٍىفمب ٍوي
لوٍؽبٍٔىك ثوٌىسۇ ـ زە ،ثۇ ئىؿ ضەھىّسىٍٍىىىە ظىذ وېٍىسۇ.
ثۇٔىڭ ِۀىؽي :عبظأىسە وۈچٍۈوٕىڭ ِۀپەئەري ئۈچۈْ ئبعىعٔىڭ ؼۈٍىٕي ؼىمىپ چىمىطىؿ
زېگۀسەن ئىٍٍەد ثبض ثوٌۇپ ،عبظأىٕىڭ ٔەرىغىؽي :ثبً رېرىّۇ ثەن ثېَىپ ،وەِجەؼەي رېرىّۇ
ثەن وەِجەؼەٌٍىفىفزۇض .ثۇ ئەھۋاي عەِئىَەرزىىي ثىط رەثىمىٕىڭ ثبـمب ثىط ٍبوي ثىط لبٔچە
رەثىمىٍەضٔىڭ لبْ رەضى ثەزىٍىگە ثوزىٍىپ وېزىفىگە ئېٍىپ ثبضىسۇ ـ زە ،عەِئىَەرزە ھەؼەد ۋە
ئۆچّۀٍىه پەٍسا لىٍىسۇ .عەِئىَەد رەثىمىٍىطى ئورزۇضىسا ئۆظئبضا ؼىٕىپىٌ وۈضەؾ ئورىٕي ٍبلىسۈ.
ھەضرۈضٌۈن لبضىؽۇالضچە ئىٕ مىالة ۋە ثۇظۇق پىىىطٌەضٔي وەٌزۈضۈپ چىمىطىسۇٍ .ېمىٕمي ربضىرّۇ
عبظأە ۋە عبظأىروضالضٔىڭ ئىمزىؽبز ،ؼىَبؼەدٍ ،ەضٌىه ۋە ذەٌمئبضا رىٕچٍىممب ٔەلەزەض ذەرەضٌىه
ئىىۀٍىىىٕي ئىؽپبرٍىسى.
 -4821عۇئبي :ئۆعۈَ ٍېگۈصگۈچي ۋە جبصأە وېٍىؾىّىٕي ٍبصغۇچىٕىڭ ھۆوۈِي
ئۆؼۈَ ٍېگۈچي  -پۇي ـ ِېٍىٕي لەضظ ئبٌؽۇچىؽب ثېطىپ رۇضۇپ ،ئۇٔي ئۆؼۈِي ثىٍەْ لبٍزۇضۇپ
ئبٌىسىؽبْ وىفىسۇض .ثۇٔساق ئبزەَ ئبٌالھٕىڭ ۋە وىفىٍەضٔىڭ ٔەظىطىسە ـەوؽىع ِەٌئۇٔسۇضٌ .ېىىٓ
ئىؽالَ ئۆظىٕىڭ ھبضاَ لىٍىفزىىي لبئىسىؽي ثوٍىچە ثۇ عىٕبٍەرٕي ئۆؼۈَ ٍېگۈچىگىال لبضىزىپ
لوٍّبً ،ثەٌ ىي ئۆؼۈَ ٍېگۈظگىچىٕىّۇ ٍۀي ثبـمىالضزىٓ ئبٌؽبْ لەضظگە ئۆؼۈَ ثېطىسىؽبٕٔىّۇ،
ئۆؼۈَ وېٍىفىّىٕي ٍبظؼۇچىٕىّۇ ۋە ئۆؼۈَ وېٍىفىّىگە گۇۋاھ ثوٌؽۇچىالضٔىّۇ ثۇ عىٕبٍەد گۇٔبھىؽب
ـېطىه زەپ لبضىسى.
ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ِەؼئۇز ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ِۇٔساق زېگۀٍىىي ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ:
ثىٍىپ رۇضۇپ عبظأە ٍېگۈچيٍ ،ېگۈظگۈچي ۋە ئۇٔي ٍبظؼۇچي؛ ھۆؼٓ رۈظەؾ ئۈچۈْ ذبي
چەوزۈضگۈچي ۋە چەوىۈچي؛ ظاوبرمب روؼبٌؽۇٌۇق لىٍؽۇچي؛ ھىغطەد لىٍىپ ثوٌۇپ ،زىٕسىٓ
ٍېٕىۋاٌؽبْ ئەئطاثي لبربضٌىمالض لىَبِەد وۈٔي ِۇھەِّەز ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ
ٌۀىزىگە زۇچبض ثوٌؽۇچىالضزۇضٔ( .ەؼبئي)5112 :
 -4825عۇئبي :ئۆعۈٍِۈن لەسىض ئبٌغۇچىغب گۇٔبھ ثوٌّبعٍىمىٕىڭ ؽەسىحٍىشى
ئەگەض ئۆؼۈَ ثەضگۈچي پەۋلۇٌئبززە عىسزىٌ ظۆضۈضىَەد رۈپەٍٍىسىٓ ئۆؼۈَ ثىٍەْ لەضظ ئېٍىفمب
ِەعجۇض ثوٌۇپ لبٌؽبْ ثوٌؽب ،رۈۋۀسىىي ـەضرٍەض رېپىٍؽب ،عبظأىٕىڭ گۇٔبھي پەلەرال ئۆؼۈَ
ئبٌؽۇچىؽب ،گۇۋاھچىؽب ۋە ٍبظؼۇچىؽىال ثوٌىسۇ ،لەضظ ئبٌؽۇچىؽب ثوٌّبٍسۇ:
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 - 1ئېھزىَبط ئىىىىٕچي ئوضۇٔسا رۇضىسىؽبْ روٌۇلٍىؽۇچي ئېھزىَبط ثوٌّبؼزىٓ ،ھەلىمىٌ ظۆضۈض
ئېھزىَبط ثوٌىفي ـەضد .ظۆضۈض ئېھزىَبط زېگىٕىّىع – ئەگەض لەضظ ئبٌّىؽب ھبالوەرىە چۈـۈپ
لبٌى سىؽبْ ،ئوظۇق ـ رۆٌۈن ،ؼوؼۇلزىٓ ؼبلالٍسىؽبْ وىَىُ ـ وېچەنٍ ،ېمىٍؽۇ ۋە زوضا لبربضٌىمالضزەن
ھبٍبرىؽب ظۆضۈض ثوٌؽبْ ٔەضؼىٍەضٔي ئۆؼۈَ ثىٍەْ لەضظ ئبٌّىؽب ثبـمب ھېچمبٔساق ٍوي ثىٍەْ
لبِسىَبٌّبؼٍىك ھبٌىزىسىىي ِۇھزبعٍىمزۇض .ئەِّب پۇٌىٕي رېرىّۇ ئبۋۇرۇؾ ٍبوي رىغبضەد
زا ئىطىؽىٕي رېرىّۇ وېڭەٍزىؿ ثوٌؽب ،ثۇٔساق ظۆضۈض ِۇھزبعٍىك زائىطىؽىگە وىطِەٍسۇ.
 - 2ثۇٔساق ظۆضۈض ئەھۋاٌسا ظۆضۈض ثوٌؽبْ ِىمساضزىٓ ئبضرۇق لەضظ ئبٌّبؼٍىمي ـەضدِ .ەؼىٍەْ:
رولمۇظ رەڭگىگە ظۆضۈض ئېھزىَبعي ثوٌؽبْ ئەھۋاٌسا ئوْ رەڭگىٕي ئۆؼۈَ ثىٍەْ لەضظ ئبٌؽب ،ئۆؼۈَ
گۇٔبھي ٍۀىال ئۆؼۈَ ثەضگىچىگىّۇ ثوٌىسۇ.
ٍ - 3ۀە ثىط رەضەپزىٓ ئېَزمبٔسا ،ئۇ ِبززىٌ لىَىٕچىٍىمزىٓ لۇرۇٌۇؾ ئۈچۈْ ثبضٌىك ٍوٌالضٔي
ِېڭىپ ثوٌؽبْ ثوٌىفي ـەضدِ .ۇؼۇٌّبْ لېطىٕساـٍىطى ئۇٔىڭؽب ٍبضزەَ ثېطىفي ۋاعىتٔ .بۋازا
ئۆؼۈَ ثىٍەْ لەضظ ئېٍىفزىٓ ثبـمب ھېچمبٔساق چبضە ربپب ٌّىؽب ،ثۇٔساق ئەھۋاٌسا ھبٍبرىٕي ؼبلالپ
لېٍىؿ ئۈچۈْ ـۇ ئەھۋاٌؽب الٍىك لەضظ ئبٌؽب ئبٌالھ وەچۈضىۋېزەض.
 - 4ثۇٔساق ِەعجۇض ثوٌۇپ لبٌؽبٔسا ئۆؼۈٍِۈن لەضظٔي ٍبلزۇضۇپ ئەِەغ ،وۆڭٍىسە ئۇٔىڭؽب
ٔەپطەد ثىٍسۈضۈپ ئېٍىفي ـەضد .ـۇٔساق لىٍؽبٔسىال ئبٌالھ ئۇٔىڭؽب چىمىؿ ٍوٌي لىٍىپ ثېطىسۇ.
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ لەضظ روؼطىؽىسا ئبٌالھسىٓ پبٔبھ رىٍەٍسۇِ .ۇؼۇٌّبْ وىفي ثىٍىفي
وېطەن ثوٌؽبْ ئىؽالَ ئەھىبٍِىطىسىٓ ثىطى ثوٌؽب :ئىؽالَ زىٕىٕىڭ ِۇؼۇٌّبٕٔي رۇضِۇؾ ۋە
وۈٔسىٍىه ھبٍبرىسا ئورزۇضا ھبي ثوٌۇـمب ثۇٍطىؽبٍٔىمىسۇض .ئبٌالھ ربئبال ِۇٔساق زەٍسۇ :ئىؽطاپ
لىٍّبڭالض ،ئبٌالھ ھەلىمەرەْ ئىؽطاپ لىٍؽۇچىالضٔي ٍبلزۇضِبٍسۇ [ئۀئبَ ؼۈضىؽي - 141ئبٍەد]
ئىؽطاپ لىٍّىؽىٓ ،ئىؽطاپ لىٍؽۇچىالض ھەلىمەرەْ ـەٍزبٔالضٔىڭ لېطىٕساـٍىطىسۇض [ئىؽطا
ؼۈضىؽي  - 27 -26ئبٍەد]
 -4828عۇئبي :ئىغالِٕىڭ پۇي خەجٍەؽىە ثوٌغبْ جەٌىپي
لۇضئ بْ وەضىُ ِۆئّىٕ ٍەضزىٓ پۇي ذەعٍەـٕي رەٌەپ لىٍؽبٔسا ،ئۇالضزىٓ پەلەد پۇي ـ
ِبٌٍىطىٕىڭ ثىط لىؽّىٕىال ذەعٍەـٕي رەٌەپ لىٍؽبْ .ربپمبْ پۇٌىٕىڭ ثىط لىؽّىٕي ذەعٍىگەْ
وىفي ئبزەرزە ٔبِطارٍىفىپ لبٌّبٍسۇ .ثۇٔساق ئورزۇضاھبي ثوٌۇؾ ِۇؼۇٌّبٕٔي لەضظ ئېٍىفمب ِۇھزبط
لىٍّبٍسۇ.
 -4881عۇئبي :پەٍغەِجەس ئەٌەٍىھغغبالِٕىڭ لەسصدىٓ پبٔبھ جىٍەػ جوغىشىغىذىىي
دۇئبٌىشى
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِّۇ لەضظ ئېٍىفٕي ِۇؼۇٌّبْ ئۈچۈْ ٍبلزۇضِىؽبْ .چۈٔىي لەضظ زېگەْ،
ئەضوىٓ ،ھۆض ئبزەِٕىڭ ٔەظىطىسە وېچىؽي ؼەَ ،وۈٔسۈظى ذبضٌىمزۇض .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِّۇ
ل ەضظ روؼطىؽىسا ئبٌالھسىٓ پبٔبھ رىٍەپ ِۇٔساق زەٍززي :ئي اٌٍە! ؼبڭب ؼېؽىٕىپ ھوضۇٍٔۇلزىٓ،
ثەن لېطىپ وېزىفزىٓ ،لەضظزاضٌىمزىٓ ،گۇٔبھزىٓ ،زوظاخ ئبظاثىسىٓ ،زوظاخ ۋە لەثطىٕىڭ
پىزٕىؽىسىٓ ،لەثطە ئبظاثىسىٓ ،ثبٍٍىك ٍبوي وەِجەؼەٌٍىه پىزٕىؽىٕىڭ ٍبِبٍٔىمىسىٓ ،زەعغبي
پىزٕى ؽىٕىڭ ٍبِبٍٔىمىسىٓ پبٔبھ رىٍەٍّەْ .ئي اٌٍە! گۇٔبھٍىطىّٕي لبض ۋە ِۇظ ؼۈٍي ثىٍەْ ٍۇؼىٓ،
ئبق وىَىّٕي وىطٌەضزىٓ پبوٍىؽىٕىڭسەن ،لەٌجىّٕي گۇٔبھالضزىٓ پبوٍىؽىِٓ .ەْ ثىٍەْ
گۇٔبھٍىطىّٕىڭ ئبضىؽىٕي ِەـطىك ثىٍەْ ِەؼطىجٕىڭ ئبضىؽىسەن ٍىطاق لىٍؽىٓ( .ثۇذبضى)6375 :
ئبئىفە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب ِۇٔساق زەٍسۇ :پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ٔبِبظزا ِۇٔساق زۇئب
لىالرزي :ئي اٌٍە! ِەْ ؼبڭب ؼېؽىٕىپ لەثطە ئبظاثىسىٓ ،وبظظاة زەعغبٌٕىڭ پىزٕىؽىسىٓ ،ھبٍبد
ِ -بِبرٕىڭ پىزٕىؽىسىٓ ،گۇٔبھ ِ -ەؼىَەرزىٓ ۋە لەضظگە پېزىپ لېٍىفزىٓ پبٔبھ رىٍەٍّەْ.
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 -4887عۇئبي :لەسىضداسٌىمٕىڭ ٍبِبْ ئبلىۋىحي
ثىط وىفي پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِسىٓ :ئي ضەؼۇٌۇٌالھ ! لەضظگە پېزىپ لېٍىفزىٓ
ٔېّبٔچە وۆپ پبٔبھ رىٍەٍؽەْ؟ زەپ ؼوضىؽبٔىسى ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ :چۈٔىي ئىٕؽبْ
لەضظگە پبرمبٔساٍ ،بٌؽبْ ئېَزىسىؽبْ ۋە ۋەزىؽىسە رۇضِبٍسىؽبْ ثوٌۇپ لبٌىسۇ ،زېسى( .ثۇذبضى:
 )833ثۇٔىڭ ثىٍەْ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ لەضظٔىڭ ئەذاللمب ثوٌؽبْ ذەۋپ ـ ذەرىطىٕي
وۆضؼەرىەْ.
پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :ـەھىس ثوٌؽبْ ئبزەِٕىڭ لەضظزىٓ
ثبـمب پۈرۈْ گۇٔبھٍىطى ِەؼپىطەد لىٍىٕىسۇِ( .ۇؼٍىُ)1886 :
پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :ـېھىسٔىڭ رۇٔغي لېٕي ئېمىفي
ثىٍۀال ئۇٔىڭ لەضظزىٓ ثبـمب پۈرۈْ گۇٔبھٍىطى ِەؼپىطەد لىٍىٕىسۇ( .ئەٌىەثىط )5552
ِبٔب ثۇ ٍوٌَوضۇلالضؼب ئبؼبؼەِْ ،ۇؼۇٌّبْ وىفي لبرزىك ھبعىزي ثوٌّىؽب لەضظ ئبٌّبؼٍىمي ،لەضظ
ئېٍىفم ب ِەعجۇض ثوٌؽبٔسا چولۇَ ئبزا لىٍىؿ ٔىَىزي ثىٍەْ ئېٍىفي وېطەن.
پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :وىّىي وىفىٍەضٔىڭ ِېٍىٕي
لبٍزۇضۇپ ثېطىؿ ٔىَىزي ثىٍەْ لەضظ ئبٌؽب ،اٌٍە ئۇٔىڭؽب لەضظٔي لبٍزۇضۇـىٕي ِۇٍەؼؽەض لىٍىسۇ.
وىّىي ئۇالضٔىڭ ِېٍىٕي ظىَبٔؽب ئۇچطىزىؿ ٔىَىزي ثىٍەْ لەضظ ئبٌؽب ،اٌٍە ئۇٔىڭ ئۆظىٕي ظىَبٔؽب
ئۇچطىزىسۇ( .ثۇذبضى)2387 :
 -4884عۇئبي :جبصأىخوسٌۇلٕىث جۈسٌىشى
عبظأخ ِۇٔساق ظىىىي ذىً ثوٌىسۇٔ ،خضؼىٕىش ثخزىٍىٕي ظبضرصق ئېٍىؿ عبظأىؽئ ،خضؼىٕىش
ثخزىٍىٕي ٔېؽي لىٍىؿ عبظأىؽي.
 -4883عۇئبئ :ةسعىٕ ىث ثةدىٍىٕي ظبسجزق ئېٍىؼ جبصأىغىٕىث ثبٍبٔي
ثۇ عبظأىسىٓ ،عبظأخ ِبٌٍىطىسىٓ ثىط عىٕؽزىىي ِبٌٕي ثىط  -ثىطى ثىٍخْ ظبٌّبـزۇضؼبْ
ظىىىي ظبزحِٕىش ثىطى ٍخٔخ ثىط رخضحپزىٓ ظبضرصق ِبي ئېٍىۋېٍىفي وأظزح رۇرۇٌىسۇ .ثۇ عبظأىٕىش
ٔخضؼىٕىش ثخزىٍىٕي ظبضرصق ئېٍىؿ عبظأىؽي زحپ ئبرى ٍىفىٕىش ؼخۋەثي ثوٌؽبِ ،بٌٕي ثىط
رخضحپىخ ظبضرصق ثېطىؿ ِبي ئبٌّبـزۇضۇـصؾ ِۇظبِىٍىؽىسح ـخضد لىٍىٕؽبٍٔىمي ئۈچۈٔسۇض .ثىط
رخضحپٕىش ِبٌٕي ٍخٔخ ثىط رخضحپىخ لبضىؽبٔسا ظبضرصق ئېٍىۋېٍىفي ھبضاِسۇض.
پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :وۈِۈـٕي وۈِۈـىە ،ئبٌزۇٕٔي ئبٌزۇٔؽب
ٔەلّۇ ٔەق رېگىفؽە عبظأە ثوٌّبٍسۇ ،ئۇٔساق ثوٌّىؽبٔسا عبظأە ثوٌىسۇِ( .ۇؼٍىُ)1584 :
ثىط  -ثىطى ثىٍخْ ظبٌّبـزۇضشٌؽبْ ٍبوي ثىطى ٍخٔخ ثىطىگخ ؼېزىٍؽبْ ظىىىي ٔخضؼىسح ،ئۇالضٔىش
ثىطىٕي ٍخٔخ ثىطىسىٓ ظبضرصق ئېٍىفٕىش ھبضاَ ثوٌۇـىسىىي ؼخۋەة ثوٌؽب ،ئۇ ظىىىي ٔخضؼىٕىش
ثىط عىٕؽزىىي ٔخضؼخ ثوٌۇؾ ثىٍخْ ئۇٔىش وخِچىٍىٕىسىؽبْ ٍبوي ربضرىٍىسىؽبْ ٔخضؼخ ثوٌۇـىسۇض.
 -4882عۇئبئ :ةسعىٕىث ثةدىٍىٕي ٔېغي لىٍىؼ جبصأىغي
ثۇ ،وېچىىزۈضۈ ؾ عبظأىؽىسۇضٍ ،بوي لخضظزاضؼب لخضظگخ ثېطىٍگخْ ٔخضؼىٕىش لبٍزۇضۇپ
ثېطىٍىسىؽبْ ۋالزىٕي ظصظاضرىپ ثخضگخٍٔىىي ئۈچۈْ لخضظزاضٔىش لخضظ ظىگىؽىگخ ثېطىسىؽبْ ظبضرصق
ِبٌىسۇض .ثۇ ئىؽالَ وېٍىفزىٓ ثۇضشْ ظخضحثٍخضٔىش ظىچىسح ظوِۇِالـمبْ عبظأىروضٌۇق ظىسى.
ئبٌالھ ربئبالظبـۇٔساق عبظأىروضالضٔي رخٔمىس لىٍىپ ِۇٔساق زېسى :ئي ِۆئّىٍٕەض! عبظأىٕي
لبرّۇلبد ئبـۇضۇپ ٍېّەڭالضِ ،ەلؽىسىڭالضؼب ئېطىفىؿ ئۈچۈْ اﷲ رىٓ (ٔەھَي لىٍؽبْ ئىفالضٔي
رەضن ئېزىپ) لوضلۇڭالض [ .] 130وبپىطالض ئۈچۈْ رەٍَبضالٔؽبْ زوظاذزىٓ (ٍۀي زوظاذمب وىطىفىە
ؼەۋەة ثوٌىسىؽبْ ٍبِبْ ئىفالضزىٓ) ؼبلٍىٕىڭالض [ .] 131ؼىٍەضگە ضەھّەد لىٍىٕىفي ئۈچۈْ،
اﷲلب ۋە پەٍؽەِجەضگە ئىزبئەد لىٍىڭالض [ؼۈضە ئبي ئىّطاْ .]132-
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 -4888عۇئبي :ئبسجۇق ثبھبدا ٔېغي عېحىؾٕىڭ ھۆوۈِي
ثۇ ٍەضزە ـۇٔي ئېَزىپ ئۆرۈؾ وېطەوىيِ ،ۇؼۇٌّبْ وىفي ثىط ٔەضؼىٕي ٔەق پۇي ثىٍەْ
ؼېزىۋاٌؽىّۇ ثوٌىسۇ ٍبوي ضاظىٍىفىپ پۇٌىٕي وېچىىزۈضۈپ ثەضؼىّۇ ثوٌىسۇ .پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽب الَ ئۆٍىسىىىٍەضگە ثىط ٍەھۇزىَسىٓ ٔېؽىگە ئبـٍىك ؼېزىۋېٍىپ ،ئۇٔىڭؽب ثىط ؼبۋۇرٕي
ضۀىگە لوٍؽبْ.
ئەگەض ؼبرمۇچي ذۇززى ثۈگۈٔىي وۈٍٔەضزە وۆپىٕچە رىغبضەرچىٍەض لىٍىۋارمبٔسەن،
وېچىىزۈضۈؾ ؼەۋەثىسىٓ ثبھبٔي ئبـۇضؼب ،ثەظى ـەلىھٍەض ظاِبٕٔىڭ ِۇلبثىٍىگە ِبٌٕىڭ ئبۋۇـي
عەھەر زىٓ عبظأىگە ئوذفبپ لبٌؽبٍٔىمىؽب ئبؼبؼٍىٕىپ ثۇٔساق ؼوزىٕي ھبضاَ زەپ لبضىؽبْ.
ئەِّب ئبٌىّالضٔىڭ وۆپچىٍىىي ئۇٔي عبئىع زەپ لبضىؽبْ .چۈٔىي ھەضلبٔساق ٔەضؼە ئەؼٍىسە
ھبالي ثوٌىسۇ ،ھبضاَ زەٍسىؽبٔؽب ثىط زەٌىً ٍوق .ھەِسە ثۇ ؼوزا عبظأىگە ثەظى عەھەرزىٓ
ئوذفىؽىّۇ ھەِّ ە عەھەرزىٓ ئوذفبپ لبٌّبٍسۇ .ؼبرمۇچي ثەظىجىط ٔەضؼىٕي وۆظزە رۇرۇپ ثبھبٔي
ئبـۇضؼب ثوٌىسۇ .ئەِّب ثبھب ثبـمىالضزىٓ ئوضۇٔؽىع پبٍسىٍىٕىۋېٍىؿ ۋە ئېٕىك ظۇٌۇَ لىٍىفمب ئېٍىپ
ثبضىسىؽبْ زەضىغىسە ئبـۇضۇٌؽب ،ثبھبٔي ئبـۇضۇؾ ھبضاَ ثوٌىسۇ.
 -4888عۇئبيِ :بٌغب ئبٌذىٓ پۇي ئۆجىۈصۈپ لوٍۇؽٕىڭ ھۆوۈِي ۋە ؽەسجي
ٍۇلىطىمي ِەؼىٍىٕىڭ ئەوؽىچەِ ،ۇؼۇٌّبْ وىفي ِبٌٕىڭ پۇٌىٕي ٔەق ثېطىپِ ،بٌٕي ِەٌۇَ
ِۇززەرزىٓ وېَىٓ ربپفۇضىۋاٌؽىّۇ ثوٌىسۇ ،ثۇ ئىؽالَ ـىمھىسا (ؼەٌەَ) زەپ ئبرىٍىسۇ.
ثۇِ ،ەزىٕىسە ثوٌۇپ وەٌگەْ ثىط ذىً ؼوزا ِۇئبِىٍىؽي ثوٌۇپ ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئۇٔي
ئىؽالَ ـەضىئىزىٕىڭ ِۇئبِىٍىٍەضزىىي رۈظۈِىگە ئۇٍؽۇْ لىٍىؿ ئۈچۈْ ثەظى ئۆظگەضرىفٍەضٔي
وىطگۈظۈپ ئۇٔىڭؽب ثىط لبٔچە ـەضرٍەضٔي ثەٌگىٍىگەْ.
وەِچۀسە ،ئېؽىطٌىمزب ِۇززەد ثەٌگىٍىۋېٍىؿ ثوٌؽب ،ؼوزىسا ٔبِەٌۇٍِۇق ۋە ربالؾ ـ ربضرىؿ
ثوٌّبٍسۇِ .ەزىٕىٍىىٍە ض ٍۀە ِۇئەٍَەْ زەضەذٍەضٔىڭ ِېۋىؽىگە ئبٌسىٓ پۇي ئۆرىۈظۈپ لوٍۇـبرزي،
ثۇٔساق ؼوزىالضزا ٔبِەٌۇٍِۇق ثوٌؽبچمب پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ثۇٔىڭسىٓ روؼزي ،چۈٔىي ،ئبـۇ
ثەٌگىٍۀگەْ زەضەذٍەضگە ئبپەد رېگىپ لېٍىپِ ،ېۋە ثەضِەً لېٍىفي ِۇِىىٓ.
زېّەن :ثۇٔساق ؼوزا ـ ِۇئبِىٍىٕ ىڭ ؼبؼالَ ـەوٍيِ :ۇئەٍَەْ زەضەذٕىڭ ِېۋىؽىٕي ٍبوي
ِۇئەٍَەْ ظېّىٕٕىڭ ثۇؼسىَىٕي زەپ ـەضد لىٍّبًِ ،ۇٔچە وىٍو ٍبوي ِۇٔچە چبضەن زەپ
ئۆٌچەِٕي ـەضد لىٍىپ ؼوزىٍىفىفزۇض .ئەگەض ثۇ وېٍىفىّسە زىھمبٔسىٓ ئوضۇٔؽىع
پبٍسىٍىٕىۋېٍىؿ ثوٌۇپ لبٌؽب ،ؼوزا ثۇٔساق ئەھۋاٌسا ھبضاَ ثوٌۇپ لبٌىسۇ.
 -4881عۇئبي :وبپىشالسٔىث ٍزسجىذا جبصأىخوسٌۇق لىٍىؾٕىث ھأوّي
ثۇ ِەؼىٍە ھەلمىسە ئىؽالَ ئبٌىٍّىطى ئىرزىالپالـزي .پىمھي ئبٌىٍّىطىٕىڭ ئبذىطلي
ذۇالؼىؽي ـۇوي ،وبپىط ٍصضرىسا ِۇؼصٌّبٕٔىش وبپىط ثىٍخْ عبظأىروضٌۇق لىٍىفىٕىش روؼطا
ثوٌۇـي ئۈچۈْ ِۇؼصٌّبٕٔىش چصلصَ پبٍسا ظبٌىسىؽبْ رخضحپ ثوٌۇـي الظىّسۇضٍ .خٔي ِۇؼصٌّبْ
عبظأىسىٓ وخٌگخْ ظۆؼۈ ِٕي وبپىطؼب ثخضِخً ثخٌىي ئۇٔي ظبٌىسىؽبْ رخضحپ ثوٌۇـي الظىٍُ .خٔخ
وېٍىپ ِۇؼصٌّبْ ـص چبؼسا وبپىط ٍصضرىسا رۇضؼبْ ثوٌۇـي الظىُ .ـصصب ِۇؼصٌّبٕٔىش ِۇؼصٌّبْ
ٍصضرىسا رۇضشپ ئۇ ٍخضزىىي وبپىطالض ثىٍخْ عبظأىروضٌۇق لىٍىفي روؼطا ظخِخغ .ـۇٔىضسحن ٍخٔخ
ِۇؼصٌّبٕٔىش وبپىط ٍوضرىسا رۇضشپ وبپىطالضزىٓ ظبٌؽبْ ِبي زۇَٔب ،ئۇالضٔي ظبٌساؾ ،ظوؼطىالؾ ۋە
ثۇالؾ ٍوٌٍىطى ظبضلىٍىك ظخِخغ وبپىطالض ِۇؼصٌّبْ ثىٍخْ ثىطحض ِۇظبِىٍخ لىٍىپ ظأظ ضاظىٍىمي
ثىٍخْ ثخضگخْ ِبي زۇَٔب ثوٌۇـي الظىُ .ظىّبَ ظخثۇھخٔىفخ ثىٍخْ ظىّبَ ِۇھخِّخززىٓ ئىجبضەد ثۇ
ظىىىي ظىّبِٕىش وأظ لبضىفىچخ ظخگخض ِۇؼصٌّبْ وبپىط ٍصضرىسا رۇضؼبْ ۋە پۇٌٕي وبپىط ٍصضرىسىىي
وبپىط ثبٔىىؽىؽب ظأؼۈ ِگخ لوٍؽبْ ثوٌؽب ،روؼطا ثوٌىسۇ .ـۇٔىضسحن ٍخٔخ ِۇؼصٌّبٕٔىش وبپىط
زأٌىزىگخ ئۆ ؼۈِگخ لخضظ ثېطىفىّۇ روؼطىسۇض .ظخِّب ِۇؼصٌّبْ ِۇؼصٌّبْ ٍصضرىسا رۇضؼبٔسا
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وبپىطالضٔىش ثبٔىىؽي ِخٍٍي ِۇؼصٌّبْ ٍصضرىسا ثوٌؽۇْ ِخٍٍي وبپىط ٍصضرىسا ثوٌؽۇْ ئۇ
ِۇؼصٌّبٕٔىش وبپىطالضٔىش ثبٔىىؽىؽب ئۆؼۈِگخ پۇي لوٍصـي روؼطا ظخِخغِ .ۇؼصٌّبٕٔىش
ِۇؼصٌّبْ ٍصضرىسا رۇضشپ ئۇٔس اق لىٍىفي روؼطا ظخِخغ چۈٔىيِ ،ۇؼصٌّبْ ٍصضرىسا ئىؽالِٕىش
ھۆوۈٍِىطى ظىغطا لىٍىٕىپ رۇضىسۇ .وبپىطالض ثىٍخْ عبظأىروضٌۇق لىٍىفمب ثوٌىسۇ ،زېگەْ
ـىمھىفصٔبؼالض عبظأىروضٌۇلٕىش وبپىطالضٔىش ٍصضرىسا ثوٌۇـىٕي ـخضد لىٍىسۇ.
 -4885عۇئبي :ئىغالَ ٍۇسجىٕىڭ وبپىش ٍۇسجي ثوٌۇپ ھىغبپٍىٕىؾىٕىڭ ؽەسىحٍىشى
ثىط ئىؽالَ ٍصضرىٕىش وبپىط ٍصضري ثوٌصپ ھېؽبثٍىٕىفي ئۈچۈْ ئۇ ٍۇضۇرزب ِۇٔساق ظۈچ ذىً
ـخضد رېپىٍىفي الظىُ.
 .1ئىؽالَ ٍصضرىسا ِۇؼصٌّبٔالضؼب رخۋە ثوٌؽبْ ثبضٌىك ھولصلالضٔي وبپىطالض ظىگخٌٍىۋاٌؽبْ ثوٌۇـي
الظىُ.
ِ .2ۇؼصٌّبٔالض ،ئۇالضؼب ؼىطرىسىىي ِۇؼصٌّبٔالضٔىش ٍبضزىّي وىطحٌّخٍسىؽبْ زحضىغىسح ھخض
رخضحپزىٓ وبپىطالض رەضىپىسىٓ لوضـبۋ ٔىش ظىچىسح لبٌؽبْ ثوٌۇـي الظىُ.
 .3ئۇ ٍۇضۇرزب ئىؽالَ ھۆوۈٍِىطىسىٓ ثىطحضِۇ ھۆوۈَ ظىغطا لىٍىّٕبٍسىؽبْ ثوٌۇـي الظىُ.
 -4888عۇئبي :صۆسۆسىَەجٕىڭ ھبساَ ئىؾالسٔي ھبالي لىٍىذىغبٍٔىمٕىڭ دەٌىٍي
ٍصلىطىسا ثبٍبْ لىٍىپ ظأرىۈٔىّىعزحن عبظأىروضٌۇلزب ھېچمبٔساق ٍبذفىٍىك ٍولزۇض .عبظأىٕي
ٍېَىفّۇ ۋە ثبـمىالضؼب ٍېسۈضىفّۇ وخؼىىٓ ھبٌسا ھبضاِسۇض .عبظأىٕىش ھبضاٍِىمي عبظأىؽب
ئباللىؽي ثبض ھخِّخ وىفىٕي ظأظ ظىچىگخ ظبٌىسۇ.
ھبضىػ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ِۇٔساق زەٍسۇ :پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ عبظأە
ٍېگۈچيٍ ،ېگۈظگۈچي ،گۇۋاھ ثوٌؽۇچي ۋە ئۇٔي ٍبظؼۇچىؽب؛ ذبي چەوزۈضگۈچي ۋە چەوىۈچىگە؛
(ئۈچ رباللزىٓ وېَىٓ) ئبٍبٌىٕي ھبالٌالرمۇچي ۋە ھبالي لىٍىپ ثەضگۈچىگە ٌۀەد ئولۇزى .ئبضىسىٓ
ثىطى :وېؽەٌسىٓ زاۋاٌىٕىؿ ئۈچۈْ ذ بي چەوزۈضؼە ثوالِسۇ؟ زەپ ؼوضىؽبٔىسى ،پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالَ :ثوٌىسۇ ،زەپ عبۋاة ثەضزىٔ( .ەؼبئي)5114 :
عبظأىٕي ٍېَىؿ ٍبوي ئېٍىؿ ظۆضۆضىَەد رېپىٍىپ لبٌؽب ھبضاَ ئىفالضٔي لىٍىفّۇ ھبالٌسۇض،
زېگەْ لبظىسىگخ ظبؼبؼخْ لبرزىك ظۆضۆضىَەد رېپىٍىپ لبٌؽبٔسا روؼطا ثوٌىسۇ .ثۇ لبظىسح ئبٌالھ
ربئبالٔىش « :اﷲ ؼىٍەضگە ئۆظى ئۆٌۈپ لبٌؽبْ ھبٍۋإٔي ،لبٕٔي ،چوـمب گۆـىٕي ،اﷲرىٓ
ؼەٍطىَٕىڭ (ٍۀي ثۇرالضٔىڭ) ٔبِي ئېَزىٍىپ ثوؼۇظالٔؽبْ ھبٍۋإٔي ٍېَىفٕي ھبضاَ لىٍسى ،وىّىي
ئۆظ ئىرزىَبضىچە ئەِەغ ،ئىالعىؽىعٌىمزىٓ (ٍۇلىطىمي ھبضاَ لىٍىٕؽبْ ٔەضؼىٍەضزىٓ) ھبٍبرىٕي
ؼبلالپ لبٌؽۇزەن ٍېؽە ،ئۇٔىڭؽب ھېچ گۇٔبھ ثوٌّبٍسۇ .ھەلىمەرەْ اﷲ ٔبھبٍىزي ِەؼپىطەد
لىٍؽۇچىسۇضٔ ،بھبٍىزي ِېھطىجبٔسۇض[ ».ؼۈضە ثەلەضە  ]173-زېگەْ ظبٍىزىسىٓ ئېٍىٕؽبٔسۇضٍ .خٔي
وىّىي ئبٍەرزە ثبٍبْ لىٍىٕؽبْ ھبضاَ ٔخضؼىٍخضزىٓ ٍېَىفىخ ِخعجۇض ثوٌصپ لبٌؽب ،ئۇ ظبزحِٕىش ئۇ
ٔخضؼىٍخضزىٓ ثخھطىّبْ ثوٌۇؾ ِخلؽىزي ثىٍخْ ظخِخغ ۋە ئېھزىَبعىسىٓ ئېفىپ وخرّخؼزىٓ
ثخٌىي ئېھزىَبعىؽب چۇـٍۇق ٍېؽخ ثوٌىسۇ .ھبضاَ ٔخضؼىٍخضٔي ٍېَىفزىٓ پخلخد ظبچٍىمزىٓ
ؼبلٍىٕىؿ ۋە ھبٍبرىٕي ؼبلالپ لېٍىفال ِخلؽخد لىٍىٕىسۇ .چۈٔىي ،ظۆضۆضىَەد رېپىٍىپ لېٍىپ
ٍوٌؽب لوٍصٌؽبْ ھۆوۈِٕىش ٍوٌؽب لوٍصٌىفي ھۆوۈِگخ ثوٌؽبْ ظۆضۆضىَەرىخ لبضىزب ثوٌىسۇ .ثۇ ،ظخگخض
ھبضاَ لىٍىٕؽبْ ـص ٔخضؼىٕي ٍېَىؿ ظبضلىٍىك ئۇ ظبزحِٕىش ٍخٍسىؽبْ ٔخضؼىگخ ثوٌؽبْ ئېھزىَبعي
رأگخٍسىؽبْ ثوٌؽب ،ظىؿ ـۇٔساق ثوٌىسۇ .ظخِّب ئۇ ظبزحِٕىش ظخگخض ٍخٍسىؽبْ ٔخضؼىگخ ثوٌؽبْ
ظىھزىَبعي ئۇ ٔخضؼىٕي ٍېَىؿ ظبضلىٍىك رأگىّخٍسىؽبْ ثوٌؽب ،ئۇ ٔخضؼىسىٓ لوضؼبق روٍؽصچخ
ٍېَىفىىّۇ ثوٌىسۇ .چۈٔىي ،ئۇ ظبزحَ ظخگخض ئۇ ٔخضؼىسىٓ لوضؼبق روٍؽصچخ ٍېّىؽخ ،ئۇ ٔخضؼىٕي
رخوطاض ٍېَىفىخ ِخعجۇض ثوٌصپ لبٌىسۇٍ .صلىطىسىىي ئبٍەرزە ثبٍبْ لىٍىٕؽبْ ھبضاَ ٔخضؼىٍخضٔي ظۆضۆض
رېپىٍىپ لبٌؽبٔسا ٍېَىفىخ ثوٌؽىٕىسحن عبظأىٕىّۇ ظۆضۆضىَەد رېپىٍىپ لبٌؽبٔسا ٍېؽخ ثوٌىسۇ.
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چۈٔىي ،عبظأىٕىّۇ لبرزىك ظۆضۆضىَەد رېپىٍىپ لبٌؽبٔسا ٍېَىفىخ ثوٌىسىؽبْ ھبضاَ ٔخضؼىٍخضٔىش
لبربضىسىٕسۇض.
 -4881عۇئبي :صۆسۈسىَەت ۋە ھبجەت
ظۆضۆضىَەد زېگۀٍى ه ـۇٔي لىٍّىؽب ٍبوي ـۇٔساق لىٍّىؽب ثوٌّبٍسىؽبْ ھبٌسىىي ظخھۋاٌسۇض.
ھبعخد زېگەْ ِخلؽخرىخ ٍېزىؿ ئۈچۈْ ظبؼبٔچىٍىمٕي رخٌخپ لىٍىسىؽبْ ھبٌخرزۇض .گخضچخ
ھبعخد ؼخۋەثي ثىٍخْ ٍوٌؽب لوٍصٌؽبْ ھۆوۈَ ۋالىزٍىك ظخِخغ ثخٌىي ظصظشْ ۋالىذ زاۋاَ لىٍىسىؽبْ
ثوٌؽىّۇٌ ،ېىىٓ ھبعخد ظۆضۆضىَخرزىٓ رأۋەْ زحضىغىسىسۇضٍ .وٌؽب لوٍصٌؽبْ ثىطحض ھۆوۈَ ظخگخض
لىَبؼمب ظىذ وخٌؽخ ،ئۇ ھۆوۈِٕي ھبعخد ؼخۋەثي ثىٍخْ ٍوٌؽب لوٍصٌؽبْ ھۆوۈَ ،زېَىٍىسۇ .ظخگخض ئۇ
ھۆوۈَ لىَبؼمب ظىذ وخٌّىؽخ ،ئۇ ھۆوۈِٕي ھبعخد ؼخۋەثي ثىٍخْ ٍوٌؽب لوٍصٌؽبْ ھۆوۈَ زېگۀسىٓ
لىَبغ ظبضلىٍىك ٍ وٌؽب لوٍصٌؽبْ ھۆوۈَ ،زېگەْ ٍبذفىطالزۇض.
ھخلىمخد ـصوي ،ھبعخد ؼخۋەثي ثىٍخْ ٍوٌؽب لوٍصٌؽبْ ھۆوۈٍِخض روؼطىٍىمي ھخلمىسح لصضظبْ
ٍبوي ھخزىؽزىٓ زحٌىً وخٌگخْ ئىفالضزا ٍبوي ِۇؼصٌّبٔالض لىٍىپ وخٌگخْ ئىفالضزاٍ ،بوي
روؼطىٍىمي ھخلمىسح لصضظبْ ٍبوي ھخزىؽزىٓ زحٌىً وخٌّىگخْ ٍبوي ِۇؼصٌّبٔالض لىٍىپ وخٌّىگخْ،
ظخِّب ئۇالضٔي لىٍىفزىٓ چخوٍخپ لصضظبْ ٍبوي ھخزىؽزىٓ ذصؼصؼىٌ زحٌىً وخٌّىگخٌْ ،ېىىٓ
ـەضىئەرزە ئۇالضٔي لىَبغ لىٍىفمب ثوٌىسىؽبْ ھأوّي ثبٍبْ لىٍىٕؽبْ ئىفالض وخٌگخْ ئىفالضزا ٍوٌؽب
لوٍصٌىسۇ.
روؼطىٍىمي ھخلمىسح لصضظبْ ٍبوي ھخزىؽزىٓ زحٌىً وخٌّىگخْ ٍبوي ِۇؼصٌّبٔالض لىٍىپ
وخٌّىگخْ ،ـخضىظخرز ىّۇ ئۇالضٔي لىَبغ لىٍىفمب ثوٌىسىؽبْ ھأوّي ثبٍبْ لىٍىٕؽبْ ئىفالض
وخٌّىگخِْ ،ۇؼصٌّبٔالضؼىّۇ ۋە عەِېَەرىىّۇ پبٍسىؽي ثوٌّىؽبْ ئىفالضٔي گخضچخ ئۇالضؼب ھبعخد
ثبضزحن وۆضۈٌؽىّۇ لىٍىؿ روؼطا ظخِخغ.
 -4887عۇئبي :لۇسئبْ ،ھەدىظ ،لىَبعحىٓ دەٌىٍي وەٌّىگەْ ئىؾالسٔىڭ لبٔذاق
ثوٌىذىغبٍٔىمي ھەلمىذىىي ھۆوۈٍِەس
 .1ثىط ٔخضؼىٕي ظىغبضىگخ ثېطىفٕىش روؼطا ثوٌۇـي .ثىط ٔخضؼىٕي ظىغبضىگخ ثېطىؿ گخضچخ
لىَبؼمب ذىالپ ثوٌؽىّۇ وىفىٍخضٔىش ئۇٔىضؽب ھبعىزي ثوٌؽبٍٔىمي ئۈچۈْ پخٍؽخِجخض
ئەٌەٍھىؽؽبالِ ٕىش ھخزىؽي ظبضلىٍىك ٍوٌؽب لوٍصٌسى.
ٔ .2ېؽىٕي ٔخلمخ ؼېزىؿ ؼوزىؽي .گخضچخ لوٌىسا ٍوق ٔېؽي ثىط ٔخضؼىٕي ؼېزىؿ لىَبؼمب
ذىالپ ثوٌؽىّۇ وىفىٍخضٔىش ـۇٔساق لىٍىفمب ئېھزىَبعي ثوٌؽبٍٔىمي ئۈچۈْ پخٍؽخِجخض
ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىش ھخزىؽي ظبضلىٍىك ٍوٌؽب لوٍصٌسى.
 .3ؼېزىٍؽبْ ٔخضؼخ ثىطىگخ رخۋە چىمىپ لبٌؽب ،ئۇ ٔخضؼىٕي ؼېزىپ ظبٌؽبْ ظبزحِگخ ئۇٔىش
پۇٌىٕي ئۇ ٔخضؼىٕي ؼبرمبْ وىفىسىٓ لبٍزۇضۇپ ئېٍىپ ثېطىفىخ وېپىً ثوٌۇؾ .ثۇ وېپىٍٍىه
گخضچخ لىَبؼمب ذىالپ ثوٌؽىّۇ ثبضٌىك ئبٌىّالضٔىش ثىطٌىىي ظبضلىٍىك ٍوٌؽب لوٍصٌؽبْ لىَبغ ثۇ
وېپىٍٍىىٕي لوثۇي لىٍّبٍسۇ.
 .4ثى سىىٕي ِخؼىٍخْ ظبٌؽبْ ھخض  100ؼوَ پبٍسىسىٓ ِۇٔچخ پۇي ؼبصب ثوٌؽۇْ ،زحپ
ظىغبضىگخ ئېٍىؿ .ثىسىىٕي ثۇ ـخوىٍسح ظىغبضىگخ ئېٍىؿ روؼطىسۇض .ظخِّب لىَبؼٕىش لبضىفي
ثوٍىچخ ثىسىىٕي ئۇ ـخوىٍسح ظىغبضىگخ ئېٍىؿ روؼطا ظخِخغ .ظخؼٍىسح ثىسىىىە ئۇٔىش رخصزۈـىگخ
ثېطىٍگخْ ظىؿ ھخلمي ثېطىٍىسۇٌ .ېىىٓ ،ئبٌىّالض وىفىٍخض ثىسىىٕي ـۇٔساق ظىغبضىگخ ئېٍىپ
ظبزحرٍخٔگخٍٔىىي ئۈچۈْ ثىسىىٕي ظىغبضىگخ ئېٍىفٕي روؼطا ،زحپ لبضىسى.
 .5ثبال ئېّىزىؿ ئۈچۈْ ئېٕىه ظبٔب ظىغبضىگخ ئېٍىؿ .ئېٕىه ظبٔىٕي ظىغبضىگخ ئېٍىفزب
ظىغبضىگخ ئېٍىٕؽىٕي ؼۈد ثوٌىسۇ ،ظخِّب ئېٕىه ظبٔىٕىش لىٍىسىؽبْ ذىعِخرٍىطى ؼۈرىخ لوـصِچخ
ثوٌىسۇ ،زېگەْ لبضاـمب ظبؼبؼخْ ئېٕىه ظبٔىٕي ظىغبضىگخ ئېٍىؿ ،وىفىٍخض ـۇٔساق لىٍىپ

741

www.uyghurmuslim.com www.fb.com/uighurawazi uighurawazi@yahoo.com
وخٌگخٍٔىىي ۋە ئبٌالھ ربئبالٔىش « ئەگەض ئۇالض ؼىٍەض ئۈچۈْ (ثبٌىٍىطىڭالضٔي) ئېّىزىپ ثەضؼە،
ئۇالضٔىڭ (ئېّىزىؿ) ھەلمىٕي ثېطىڭالض» [ؼۈضە ربالق  - 6ئبٍەرٕىڭ ثىط لىؽّي] زېگەْ ظبٍىزي
وخٌگخٍٔىىي ئۈچۈْ ٍوٌؽب لوٍصٌسى.
 .6ثىط ٔخضؼخ ٍبؼبرزۇضۇؾ .ظبٍبغ ،وىَىُ وىچخن رىىزۈضگخٔگخ ۋە ظأً عبھبظٌىطى
ٍبؼبرزۇضؼبٔؽب ظوذفبؾ ثىط ٔخضؼخ ٍبؼبرزۇضۇؾ ئۈچۈْ پۇي ثېطىپ لوٍصؾ وىفىٍخض ـۇٔساق
لىٍىپ وخٌگخٍٔىىي ئۈچۈْ روؼطا زحپ لبضىٍىسۇ.
 .7پۇي ثېطىپ ِۇٔچىؽب وىطىؿ .لىَبغ لبظىسىؽىگخ ظبؼبؼخْ پۇٌىٕي رأٌخپ ِۇٔچىؽب
وىطىپ ٍصٍصٔصؾ روؼطا ظخِخغ .چۈٔىيِ ،ۇٔچىؽب وىطىپ ٍصٍصٔصؾ ِۇٔچىٕىش لىعظىك ؼىۈٍىٕي
ظىفٍىزىفزىٓ ظىجبضحرزۇضٍ .خٔخ وېٍىپ ِۇٔچىٕىش ظىگىؽي ۋە ِۇٔچىؽب وىطىسىؽبْ ظبزحٍِخض ظأظ-
ظبضا ثىط  -ثىطىسىٓ ظبٌىسىؽبْ ِخٔپخظخد زاظىطىؽي ٔبِەٌۇِسۇضٍ .خٔي ِۇٔچىؽب وىطگخْ ظبزحِٕىش ئۇ
ٍخضزح لبٔچىٍىه ؼص ظىفٍىزىسىؽبٍٔىمي ٔبِخٌۇِسۇض .ـصصب پۇي ثېطىپ ثوٌؽىّۇ ِۇٔچىؽب وىطىپ
ٍصٍصٔصؾ لىَبؼمب ظبؼبؼخْ روؼطا ظخِخغٌ .ېىىٓ ،وىفىٍخضٔىش پۇي ثېطىپ ِۇٔچىؽب وىطىفىخ
ئېھزىَبعي ثوٌؽبٍٔى مي ۋە وىفىٍخض ـۇٔساق لىٍىپ ظبزحرٍخٔگخٍٔىىي ئۈچۈْ پۇٌىٕي ثېطىپ
ِۇٔچىؽب وىطىؿ روؼطا ،زحپ لبضىٍىسۇ.
 .8ۋەؼىَخد لبٌسۇضۇپ لوٍۇپ وېزىؿ .لىَبغ لبظىسؼىگخ ظبؼبؼخْ ثىط ظبزحِٕىش
ِىطاؼروضٌىطىؽب ظأظى ئۆٌۈپ وخرىخٔسىٓ وېَىٓ ِىطاؼروضٌىطىٕىش ثىط وىفىگخ ئۇ ظبزحِٕىش ِبي
زۇَٔبؼ ىسىٓ ِەٌۇَ ِىمساضزا ثېطىفىٕي ۋەؼىَخد لىٍىپ لوٍصـي روؼطا ظخِخغ .چۈٔىي ،ۋەؼىَخد
لىٍىؿ ثىط ظبزحِٕىش ِبي زۇَٔبؼىٕي ظأظى ئۆٌۈپ وخرىخٔسىٓ وېَىٓ ثىطىگخ ظىگخ لىٍىپ ثېطىؿ،
زېگۀٍىه ثوٌىسۇ .ثىط وىفىگخ ثىط ٔخضؼىٕي ظىگخ لىٍىپ ثېطىفٕي ثىط ظىفٕىش ٍۈظ ثېطىفىگخ
ثبؼالؾ روؼطا ظخِخغٍ .خٔخ ِبي زۇَٔب ظىگىؽىٕىش ئۆٌۈپ وېزىفي ثىٍخْ ئۇ ِبي زۇَٔبؼب ثوٌؽبْ
ظىگىساضچىٍىك ئۇٔىش ِىطاؼروضٌىطىٕىش لوٌىؽب ئۆرۈپ وېزىسۇ .ـصصب ئۆٌۈپ وخرىخْ ظبزحِٕىش
لوٌىسا ثبض ئۇ ِبي زۇَٔبٔي ِىطاؼروضٌىطىسىٓ ثبـمب ثىطىگخ ظىگخ لىٍىپ ثېطىؿ ئۈچۈْ ھخلمي
لبٌّبٍسۇ .ـۇٔ ىش ئۈچۈْ ۋەؼىَخد لبٌسۇضۇپ لوٍۇپ وېزىؿ روؼطا ظخِخغٌ .ېىىٓ ،وىفىٍخضٔىش
ۋەؼىَخد لبٌسۇضۇپ لوٍۇپ وېزىفىخ ئېھزىَبعي ثوٌؽبٍٔىمزىٓ ـۇٔساق لىٍىؿ لصضظبٕٔىش
ظبٍخرٍىطى ظبضلىٍىك ٍوٌؽب لوٍصٌؽبْ.

ئوْ ثىشىٕچي ثبپ .وۆڭۈي ئىچىؼ ۋە ئبساَ ئىٍىؾحىىي ھبالي
ھبساِالس

 -4884عۇئبي :وۆڭۈي ئېچىؼ ۋە ئبساَ ئېٍىؾحب ئىغالِٕىڭ وەڭچىٍٍىىي
ئىؽالَ ئەِەٌىٌ زىٕسۇض .ئۇ ذىَبي ئبؼّىٕىسا ئۇچۇپ ٍۈضِەؼزىٓ ئىٕؽبْ ثىٍەْ ثىٍٍە
ھەلىمەد ۋە ئەِەٌىَەد ظېّىٕىؽب زەؼؽەپ رۇضىسۇ .ئۇ ئىٕؽبٔالضؼب لبٔبرٍىك پەضىفزىٍەضگە ِۇئبِىٍە
لىٍؽبٔسەن ئەِەغ ،ثەٌىيٍ ،ەپ ـ ئىچىپ  ،ووچىالضزا ِېڭىپ ٍۈضىسىؽبْ ئبزەِعاد زەپ لبضىؽبْ
ھبٌسا ِۇئبِىٍە لىٍىسۇ .ـۇٔىڭ ئۈچۈْ ئىٕؽبٔالضٔىڭ ثبضٌىك ؼۇظٌىطىٕىڭ ظىىىط ،عىُ رۇضۇـىٕىڭ
رەپەوىۇض ،ئبڭٍىفىٕىڭ لۇضئبْ ،ھەِسە ۋالىذ ئۆرىۇظىسىؽبْ ٍەضٌىطىٕىڭ ِەؼغىس ثوٌىفىٕي پەضظ
لىٍىپ ثەٌگىٍىّىسىٍ .بوي ـۇٔساق ثوٌ ىسۇ زەپّۇ پەضەظ لىٍّىسى .ئۇالضٔىڭ ئىٕؽبٍٔىمىٕي ،ھەِسە
ئۇالضزىىي ئبٌالھ ٍبضارمبْ رەثىئەد ۋە ِبٍىٍٍىمٕىّۇ ئېزىطاپ لىٍسى .چۈٔىي ئۇٌۇغ ئبٌالھ ئۇالضٔي
ٍەپ ـ ئىچىسىؽبْ لىٍىپ ٍبضارمبٔسەوال ،ذوؾ ثوٌىسىؽبْ ،وۈٌۈپ ئوٍٕبٍسىؽبْ لىٍىپ ٍبضارمبْ.
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِ ٕىڭ ثەظى ؼبھبثىٍىطى ِۀىۋى ٍۈوؽېٍىؿ عەھەرزىٓ ـۇٔساق
ٍۇلىطى ثىط زەضىغىگە ٍەرىەْ ئىسىىي ،ئۇالض وەؼىىٓ عىسزىٍَىه ۋە ئبضىٍىك ربـٍىّبً ئىجبزەد
ثىٍەْ ـۇؼۇٌٍىٕىفىّىع وېطەن ،ھبٍبرزىىي ۋە زۇَٔبزىىي ثبضٌىك ٔبظۇ ـ ٔېّەد ،ھوظۇض ـ ھبالۋەرزىٓ
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ٍۈظ ئۆضۈپ ،پەلەد ئوٍۇْ ـ رب ِبـب لىٍىپ وۆڭۈي ئبچّبً ،پۈرۈْ ئوً ـ پىىطىّىع ثىٍەْ ئبذىطەرىە
ٍۈظٌىٕىفىّىع وېطەن زەپ ئوٍٍىؽبْ.
پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ وبرىجٍىطىسىٓ ثوٌؽبْ ھۀعەٌە ضەظىَەٌالھۇ
ئۀھۇ ِۇٔساق زەٍسۇ :ئەثۇ ثەوطى ِبڭب ئۇچطاپ لېٍىپ :ئي ھۀعەٌە! لبٔساق ئەھۋاٌىڭ؟ زەپ
ؼوضىسىِ .ەْ ئۇٔىڭؽب :ھۀعەٌە ِۇٔبپىك ثوٌسى ،زەپ عبۋاة ثەضزىُ .ئۇ :ؼۇثھبٔەٌالھ! ٔېّە
زەۋارىؽەْ؟ زەپ ؼوضىسىِ .ەْ :پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ثىعگە زوظاخ ثىٍەْ
عۀٕەرٕي ئبڭالرمىٕىسا ،ئۇالضٔي وۆظىّىع ثىٍەْ وۆضۈۋارمبٔسەن ثوٌىّىع .ئەِّب پەٍؽەِجەض
ئ ەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ٍېٕىسىٓ چىممىٕىّىعزا ،ئبٍبٌٍىطىّىعِ ،بٌٍىطىّىع ۋە ثبٌىٍىطىّىع ثىٍەْ
ِەـؽۇي ثوٌۇپ وېزىپ ،وۆپ ٔەضؼىٍەضٔي ئۇٔزۇپ لبٌىّىع ،زېسىُ .ثۇٔي ئبڭٍىؽبْ ئەثۇ ثەوطى:
اٌٍۀىڭ ٔبِي ثىٍەْ لەؼەِىي ،ثىعزىّۇ ِۇـۇٔساق ئەھۋاي ٍۈظ ثېطىۋارىسۇ ،زېسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ،
ئ ەثۇ ثەوطى ئىىىىّىع ثىطٌىىزە پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ٍېٕىؽب وەٌسۇقِ .ەْ ؼۆظۈِٕي
ثبـالپ :ئي ضەؼۇٌۇٌالھ! ھۀعەٌە ِۇٔبپىك ثوٌسى ،زېگۀىسىُ ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ :ؼبڭب
ٔېّە ثوٌسى؟ زەپ ؼوضىسىِ .ەْ :ئي ضەؼۇٌۇٌالھ! ٍېٕىڭسا ئوٌزۇضؼىٕىّىعزا عۀٕەد ثىٍەْ
زوظاذٕ ي ئبڭالرؽبڭ ،ذۇززى ئۇالضٔي وۆظٌىطىّىع ثىٍەْ وۆضۈپ رۇضۇۋارمبٔسەن ثوٌىّىع .ئەِّب
ؼېٕىڭ ٍېٕىڭسىٓ چىممىٕىّىعزا ،ئبٍبٌٍىطىّىعِ ،بٌٍىطىّىع ۋە ثبٌىٍىطىّىع ثىٍەْ ِەـؽۇي ثوٌۇپ
وېزىپ ،وۆپ ٔەضؼىٍەضٔي ئۇٔزۇپ لبٌىّىع ،زېسىُ .ثۇٔي ئبڭٍىؽبْ پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋ ەؼەٌٍەَ :عېٕىُ ئىٍىىسە ثوٌؽبْ اٌٍە ربئبالٔىڭ ٔبِي ثىٍەْ لەؼەَ لىٍىّۀىي ،ئەگەض ؼىٍەض
زاۋاٍِىك ِېٕىڭ ٍېٕىّسىىىسەن ظىىىطزە ثوٌؽبڭالض ،پەضىفزىٍەض ئۆٍۈڭالض ۋە ٍوٌۇڭالضؼب وېٍىپ،
ؼىٍەض ثىٍەْ وۆضۈـىەْ ثوالرزي .ئي ھۀعەٌە ! ئەِّب ئىٕؽبْ ثەظىسە ئۇٔساق ،ثەظىسە ثۇٔساق
ثوٌىسۇ ،زېسى ۋە ثۇ ؼۆظىٕي ئۈچ لېزىُ رەوطاضٌىسىِ( .ۇؼٍىُ)2751 :
 -4883عۇئبي :پەٍغەِجەس ۋە ئىٕغبٔچىٍىك
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ھبٍبري ِۇوەِّەي ثىط ئىٕؽبٔىٌ ھبٍبد ئۈچۈْ ئەڭ گۈظەي
ئۆضٔەن ئىسى .ئۇ (ئەٌەٍھىؽؽبالَ) ئۆظى ٍبٌؽۇظ ثوٌؽبْ چبؼالضزا ،ئىىىي پۇري ئى ففىپ وەرىۀگە
لەزەض ئۇظۇْ ـ ئۇظۇْ ٔبِبظ ئولۇپ ٍىؽالٍززي .ھەلزە چىڭ رۇضۇـزب ،ئبٌالھسىٓ ثبـمىؽىؽب پەضۋا
لىٍّبٍززيٌ .ېىىٓ رۇضِۇؾ ۋە وىفىٍەض ثىٍەْ ثوٌؽبٔسا ،ئوثساْ ٔەضؼىٍەضٔي ٍبلزۇضىسىؽبْ ،ئوچۇق
چىطاً ثوٌۇپ رەثەؼؽۇَ لىٍىسىؽبْ ،ئوٍٕۇـۇپ چبلچبق لىٍىسىؽبْ ،ئەِّب ،چبلچىمىسىّۇ ھەلزىٓ
ثبـمىٕي زېّەٍسىؽبْ ئىٕؽبْ ئىسى.
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ذوـبٌٍىمٕي ۋە ذوـبٌٍىك وەٌزۈضىسىؽبْ ٔەضؼىٍەضٔي ٍبذفي
وۆضەرزي .ؼەَ ـ لبٍؽۇٔي ۋە ؼەَ ـ لبٍؽۇٔي وەٌزۈضىسىؽبْ لەضظ ۋە ثىئبضاِچىٍىمٕي ٍبِبْ وۆضەرزي.
ئۇٔىڭ ظىَىٕي ھەلمىسە ئبٌالھسىٓ پبٔبھ رىٍەپ ِۇٔساق زەٍززي :ئي اٌٍە! ؼبڭب ؼېؽىٕىپ
ھوضۇٍٔۇلزىٓ ،ثەن لېطىپ وېزىفزىٓ ،لەضظزاضٌىمزىٓ ،گۇٔبھزىٓ ،زوظاخ ئبظاثىسىٓ ،زوظاخ ۋە
لەثطىٕىڭ پىزٕىؽىسىٓ ،لەثطە ئبظاثىسىٓ ،ثبٍٍىك ٍبوي وەِجەؼەٌٍىه پىزٕىؽىٕىڭ ٍبِبٍٔىمىسىٓ،
زەعغبي پىزٕىؽىٕىڭ ٍبِبٍٔىمىسىٓ پبٔبھ رىٍە ٍّەْ .ئي اٌٍە! گۇٔبھٍىطىّٕي لبض ۋە ِۇظ ؼۈٍي ثىٍەْ
ٍۇؼىٓ ،ئبق وىَىّٕي وىطٌەضزىٓ پبوٍىؽىٕىڭسەن ،لەٌجىّٕي گۇٔبھالضزىٓ پبوٍىؽىِٓ .ەْ ثىٍەْ
گۇٔبھٍىطىّٕىڭ ئبضىؽىٕي ِەـطىك ثىٍەْ ِەؼطىجٕىڭ ئبضىؽىسەن ٍىطاق لىٍؽىٓ( .ثۇذبضى)6375 :
 -4882عۇئبي :پەٍغەِجەس ئەٌەٍھىغغبالَ ۋە عبھبثىٍىشىٕىڭ ئوٍۇْ جبِبؽؾىغب ثوٌغبْ
پوصىحغىَەعي
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ پبن ؼبھبثىٍى طىّۇ ـۇٔساق ئىسى ،وۈٌۈپ ـ ئوٍٕبپ ،لىعىمچىٍىك
لىٍىفبرزي ،ثۇ ئۇالضٔىڭ ٔەپؽىٕىڭ ھەلمىٕي رؤۇؼبٍٔىمىسىٓ ،ئىٕؽبْ رەثىئىزىگە الٍىك ئىؿ
لىٍؽبٍٔىمىسىٓ ،وۆڭۈٌٕي ئۆظ ٍوٌىسا ئبضاَ ئبٌسۇضؼبٔسىال عىسزىٌ ئىفالضٔىڭ ئۇظۇْ ٍوٌىٕي
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زاۋاِالـزۇضؼىٍي ثوٌىسىؽبٍٔىمىٕي ٍبذفي چۈـۀگۀٍىىىسىٓ ئىسى .زېّەنِ :ۇؼۇٌّبْ وىفي
وۆڭٍىٕي ئبچىسىؽبْ ٔەضؼە ثىٍەْ چبلچبق لىٍىپ لىعىمچىٍىك لىٍؽب ،ئۆظىٕىڭ ۋە
ھەِؽۆھجەرٍىطىٕىڭ وۆڭۈٌٍىطىٕي ھبالي ئوٍۇْ ـ ربِبـب ثىٍەْ ئبچؽب ثوٌىسۇٌ .ېىىٓ ثۇٔي ھەِىفە
لىٍىسىؽبِْ ،ەعجۇضىَىزىٕي ربـالپ لوٍۇپ عىسزىٌ پەٍزٍەضزە چبلچبق لىٍىۋېطىسىؽبْ ثىط ئبزەرىە
ۋە ذۇٍؽب ئب ٍالٔسۇضىۋاٌّبؼٍىمي وېطەن .ـۇڭب ِۇٔساق زېَىٍگەْ" :ؼۆظۈڭسىىي چبلچبق ربِبلمب رۇظ
ؼبٌؽبٔچىٍىه ثوٌؽۇْ" .ھەِسە ِۇؼۇٌّبْ وىفي ثبـ مىالضٔىڭ لەزىط ـ لىّّىزي ،ئىعظەد ـ
ٔۇِۇؼىٕي ئوٍۇْ ـ چبلچبق ۋە لىعىمچىٍىك ئوثَېىزي لىٍىۋاٌؽب ثوٌّبٍسۇ .ئبٌالھ ربئبال ِۇٔساق زەٍسۇ:
ئي ِۆئّىٕ ٍەض! ئەضوىفىٍەض ثبـمب ئەضوىفىٍەضٔي ِەؼرىطە لىٍّىؽۇِْ ،ەؼرىطە لىٍىٕؽبٔالض
ِەؼرىطە لىٍؽۇچىالضزىٓ ٍبذفىطاق ثوٌۇـي ِۇِىىٓ [ھۇعۇضاد ؼۈضىؽي  -11ئبٍەد]
ـۇٔىڭ ثىٍەْ ثىٍٍە ،وۈٌسۈضۈؾ ئۈچۈْ ٍبٌؽبْ ؼۆظٌەٍسىؽبْ ثوٌىۋاٌؽىّۇ ثوٌّبٍسۇ .پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالَ ثۇٔىڭسىٓ ئبگبھالٔسۇضۇپ ِۇٔساق زەٍسۇ :وىفىٍەضٔي وۈٌسۈضۈؾ ئۈچۈْ ٍبٌؽبْ
ؼۆظ لىٍؽبْ وىفىٕىڭ ھبٌىؽب ۋاً ،ئۇٔىڭ ھبٌىؽب ۋاً ،ھبٌىؽب ۋاً!( .رىطِىعى)2315 :
 -4888عۇئبي :ئىغالِذىىي ئوٍۇْ ـ جبِبؽىالسٔىڭ ئەھّىَىحي
ئوٍۇْ ـ ربِبـبٔىڭ رۈضٌىطى وۆپزۇض .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ھبضزۇلىٕي
چىمىطىؿ ۋە ظېطىىىىٕىٕي رۈظۈؾ ئۈچۈْ رۈضٌۈن ئوٍۇْ ربِبـبالضٔي ٍوٌؽب لوٍؽبْ ثوٌۇپ ،ئەٍٕي
ۋالىززب ثۇ ئوٍۇْ ـ ربِبـبالض ئۇالضٔىڭ وۆڭۈٌٍىطىٕي ئىجبزەد ۋە ۋەظىپىٍەضٔي رېرىّۇ رېزىه ۋە
رېرىّۇ وۈچٍۈن ئىطازە ثىٍەْ ئوضۇٔساـمب رەٍَبضالؾ ثىٍەْ ثىٍٍە ،ئۇالضٔي ثۇ ئوٍۇْ ـ ربِبـبالض
ئبضلىٍىك ؼبؼالٍِىممب چېٕىمزۇضۇپ ،ئبٌالھ ٍوٌىسا عىھبز لىٍىفمب رەٍَبضالٍسۇ.
 -4888عۇئبيٍ :ۈگۈسۈػ ۋە چېٍىؾىؼ ِۈعبثىمىغي
ؼبھبثىٍەض (ئبٌالھ ئۇالضزىٓ ضاظى ثوٌؽۇْ) ٍۈگۈضۈپ ِۇؼبثىمىٍىفبرزي ،پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالَ ثۇٔىڭؽب ٍوي لوٍبرزي .ھەظضىزي ئەٌي رىع ٍۈگىطىسىؽبٔالضزىٓ ثىطى ئىسى.
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِّۇ ،ئبٍبٌي ھەظضىزي ئبئىفە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب (ئبٌالھ ئۇٔىڭسىٓ ضاظى
ثوٌؽۇْ) ٔىڭ وۆڭٍىٕي ئېچىؿ ۋە ؼبھبثىٍىطىگە ئۆضٔەن ثوٌۇؾ ئۈچۈْ ھەظضىزي ئبئىفە ضەظىَەٌالھۇ
ئۀھب ثىٍەْ ٍۈگۈضۈپ ِۇؼبثىمىٍىفبرزي .ئبئىفە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب :پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ ِەْ ثىٍەْ ِۇؼبثىمىٍەـىۀىسىِ ،ەْ ئۇٔىڭسىٓ ئۆرۈپ وەرزىُ ،زېگەْ( .ئىجٕي ِبعە )1979
ـىمھي ئبٌىٍّىطى ثۇ ھەزىؽٍەضزىٍٓ :ۈگۈضۈؾ ِۇؼبثىمىؽىٕىڭ ٍوٌٍۇق ئىىۀٍىىىٕي ٍەوۈٍٔەپ
چىممبِْ .ۇؼبثىمە ذبغ ئەضٌەض ئبضىؽىسا ثوٌؽۇْ ٍبوي ِەھطەَ ۋە ئۆظ ئبٍبٌٍىطى ثىٍەْ ثوٌؽۇْ
ئوذفبؾٍ .ۀە ثۇ ھەزىؽٍەضزىِٓ :ۇؼبثىمىٍىفىؿ ۋە چېٍىفىفٕى ڭِ ،وٍؽىپىزٍىه ،ئىٍىُ،
ـەضەپ ۋە پەظىٍەد لبربضٌىك ئبالھىسىٍىىٍەضگە ظىذ وەٌّەٍسىؽبٍٔىمىٕي ٍەوۈٍٔەپ چىممبْ .چۈٔىي
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ٍېفي ھەظضىزي ئبئىفە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب ثىٍەْ ثەؼٍەـىۀسە
ئەٌٍىىزىٓ ھبٌمىؽبْ ئىسى.
 -4881عۇئبي :ئىغالِذا ِەسگۀٍىىٕىڭ ِوھىٍّىمي
ھبالي ئوٍۇْ ـ ربِبـبالضٔىڭ ٍۀە ثىطى :ئولَب ۋە ٔەٍعە ئېزىپ ئوٍٕبـزۇض .ؼەٌەِە ئىجٕي ئەوۋەئ
ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ئولَب
ئېزىؿ ِۇؼبثىمىؽي لىٍىفىۋارمبْ ئەؼٍەَ لەثىٍىؽىٍىه وىفىٍەضٔىڭ ٍېٕىسىٓ ئۆرۈپ وېزىۋېزىپ:
ئېزىڭالض! ئىؽّبئىً ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ثبٌىٍىطى ،ئبربڭالض ِەضگەْ ئىسى .ئېزىڭالض! ِەْ پبالٔي
عەِەد رەضەپزە ،زېگەْ ئىسىٍ ،ۀە ثىط رەضەپزىىىٍەض ئبرّبً رۇضۇۋاٌسى .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ:
ؼىٍەضگە ٔېّە ثوٌسى ،ئبرّبٍؽىٍەضؼۇ؟ زەپ ؼوضىؽبٔىسى ،ئۇالض :ؼەْ ئۇالض رەضەپزە رۇضؼبڭ ،ثىع
لبٔسالّۇ ئبرىّىع ؟! زىسى .ثۇٔي ئبڭٍىؽبْ پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ :ئېزىڭالضِ ،ەْ
ھەِّىڭالض رەضەپزە ،زېسى( .ثۇذبضى)2899 :
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پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ِەضگۀٍىىٕي پەلەرال ثىط ئوٍۇْ ٍبوي ثىط ھەۋەغ ئەِەغ ،ثەٌىي،
ئبٌالھ ر بئبال رەٍَبضالـمب ثۇٍطىؽبْ وۈچٕىڭ ثىط رۈضى زەپ لبضىؽبْ .ئبٌالھ ربئبال ِۇٔساق زەٍسۇ:
زۈـّۀٍىطىڭالض ئۈچۈْ لوٌۇڭالضزىٓ وېٍىفىچە وۈچ ،ۋە عەڭ ئېزي رەٍَبضالڭالض [ئۀفبي ؼۈضىؽي
 - 60ئبٍەد]
پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :ئوق ئېزىؿ ،رۆگە ۋە ئبد ثەٍگىؽي
لبربضٌىك ئۈچ ئىفزىٓ ثبـمىؽىسا ِۇؼبثىمىٍىفىپِ ،ۇوبپبد ئېٍىفمب ثوٌّبٍسۇ( .رىطِىعى)1711 :
ئىجٕي ئۆِەض ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇِبزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ ئبرالضٔي ثەٍگىگە ؼبالرزي ۋە ٍىطاق ِۇؼبپە ئۈچۈْ ثەؾ ٍبـٍىك ئبرالضٔي ربٌالٍززي( .ئەثۇ
زاۋۇز)2577 :
ئۇلجە ئىجٕي ئبِىط ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىسۇِ :ەْ پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ
ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ ِۇٔجەضزە رۇضۇپ { :زۈـّۀٍىطىڭالض (ثىٍەْ ئۇضۇؾ لىٍىؿ) ئۈچۈْ،
لوٌۇڭالضزىٓ وېٍىفىچە وۈچ رەٍَبضالڭالض} (ؼۈضە ئۀفبي - 61 ،ئبٍ ەد) زېگەْ ئبٍەرٕي ئولۇؼبٔسىٓ
وېَىٓ :ثىٍىپ لوٍۇڭالضوي ،ئبؼبؼٍىك وۈچ ئوق ئېزىفزۇض .ثىٍىپ لوٍۇڭالضوي ،ئبؼبؼٍىك وۈچ
ئوق ئېزىفزۇض .ثىٍىپ لوٍۇڭالضوي ،ئبؼبؼٍىك وۈچ ئوق ئېزىفزۇض زېگۀٍىىىٕي ئبڭٍىؽبٔىسىُ.
(ِۇؼٍىُ.)1917 :
 -4885عۇئبي :ئىغالِذا چەوٍۀگەْ ِەسگۀٍىه
ٌې ىىٓ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ِەضگۀٍىه ِەـمىسە ثۇضۇٔمي عبھىٍىَەرزىىىگە ئوذفبؾ
عبٍٔىك ٔەضؼىٍەضٔي لبضىؽب ئېٍىپ ئېزىپ ئوٍٕبـزىٓ لبرزىك ئبگبھالٔسۇضؼبْ .ثۇٔساق لىٍؽبٔالضٔىڭ
ٌۀەرٍىٕىؿ ؼەۋەثي :ئۇٔىڭسا ِبٌٕي ظاٍب لىٍىۋېزىفزىٓ ثبـمب ،ھبٍۋإٔي ئبظاثالؾ ۋە ئۇٔي
ئۆٌزۈ ضىۋېزىؿ ثوٌؽبٍٔىمىسۇض .ـۇڭب وىفىٍەضٔىڭ ئوٍۇْ ـ ربِبـبٌىطى ثبـمب عبٍٔىك وبئىٕبرالضٔي
ئبظاثالؾ ثىٍەْ ثوٌّبؼٍىمي وېطەنِ .بٔب ثۇ ؼەۋەثزىٓ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ھبٍۋأالضٔي ثىط ـ
ثىطى ثىٍەْ ؼولۇـزۇضۇـٕي چەوٍىگەْ .ثۇضۇْ عبھىٍىَەد زەۋضىسىىي ئەضەثٍەضٔىڭ ثەظىٍىطى
ئىىىي لوچمبض ٍبوي ئىىىي ئۆوۈظٔي ئۆٌگىچە ٍبوي ئېؽىط ٍبضىالٔؽۇچە ئۈؼۈـزۈضۈپ ئوٍٕبپ ربِبـب
وۆضىفەرزي .ئبٌىّالض ِۇٔساق زەٍسۇ" :ھبٍۋاْ ؼولۇـزۇضۇـٕىڭ چەوٍىٕىفي :ئۇٔىڭسا ،ربِبـب
لىٍىفزىٓ ثبـمب ھېچمبٔساق پبٍسىؽىع ثىط ئىفزب ھبٍۋإٔي لىَٕبپِ ،بؼسۇضؼىعالٔسۇضۇؾ ثوٌؽبٍٔىمي
ئۈچۈٔسۇض".
 -4888عۇئبئ :ەٍضىۋاصٌىك ئوٍۇٔي
ٔەٍعىۋاظٌىك ئوٍۇٔىّۇ ِەضگۀٍىه ئوٍۇٔىؽب ئوذفبٍسۇ .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئۆظ ِەؼغىسى
ئىچىسە ھەثەـىؽزبٍٔىمالضؼب ٔەٍعە ئوٍۇٔي ئوٍٕبـمب ٍوي لوٍۇپ ،ئبٍبٌي ھەظضىزي ئبئىفە ضەظىَەٌالھۇ
ئۀھبٔي ئۇالضٔىڭ ئوٍۇٔىٕي وۆضگىٍي لوٍؽبْ.
ئەثۇ ھۇضەٍطە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :ھەثەـٍەض پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍەىؽؽبالِٕىڭ ٍېٕىسا ٔەٍعە ِبھبضىزي وۆضؼىزىۋارمبٔسا ،ھەظضىزي ئۆِەض وىطىپ ،ئۇالضؼب ربؾ
ئبرمىٍي رۇضؼبٔىسى ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ :ئي ئۆِەض! ئۇالضؼب رەگّە! زېس ىِ( .ۇؼٍىُ)893 :
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ِەؼغىسى ئىچىسە ثۇٔساق ئوٍۇٔالضؼب ٍوي لوٍۇـي ئىٕزبٍىٓ
ئبٌىَغبٔبة وەڭ لوضؼبلٍىمزىٓ ثوٌؽبْ ثوٌۇپ ،ثۇِ ،ەؼغىسٔىڭ زىٓ ثىٍەْ زۇَٔبٔي عۇؼالٍسىؽبْ،
ھەَ عىسزىٌ پەٍزٍەضزە ھەَ ئوٍۇْ پەٍزٍىطىسە ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ئۇچطىفىؿ ِەضوىع ى
ئىىۀٍىىىٕىڭ ئىؽپبرىسۇض .ثىطاق ،ثۇ ِەؼغىسرە ئوٍٕبٌؽبْ ئوٍۇْ ھېچمبٔساق ِۀىؽىع ثىط ئوٍۇْ
ثوٌّبؼزىٓ ،ثەٌىي ئۇ ،ھەَ ئوٍۇْ ھەَ رۀزەضثىَە ھەَ ِەـمزۇض .ئبٌىّالض ثۇ ھەزىؽىە ئبؼبؼەْ
ِۇٔساق زېگەِْ" :ەؼغىس ِۇؼۇٌّبٔالض عبِبئىزىگە ِۇٔبؼىۋەرٍىه ئىفالضٔىڭ ئوضٔىسۇض .ـۇڭب
ئىؽالَ ۋە ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ِۀپەئەرىگە ثبؼٍىك ھەضلبٔساق ئىفٕي ِەؼغىسرە لىٍؽب ثوٌىسۇ".
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ثۇ ھەزىػ ٍۀە ،ئبٍبٌالضؼب لبٔساق ِۇئبِىٍە لىٍىؿ ،ئۇالضٔىڭ وۆڭٍىٕي ِۈـۇٔساق ھبالي ئوٍۇْ ـ
ربِبـب ثىٍەْ ئېچىؿ ھەلمىسە ِۇھىُ ثىط وۆضؼەرّىسۇض.
 -4811عۇئبي :ئىغالِذا چەۋۀذاصٌىك ئوٍۇٍٔىشىٕىڭ ِوھىٍّىمي
ئبٌالھ ربئبال ِۇٔساق زەٍسۇ :ئبٌالھ ئبرٕي ،لېچىطٔي ۋە ئېفەوٕي ِىٕىفىڭالض ئۈچۈْ ۋە ظىٕٕەد
ئۈچۈْ ٍبضارزي [ٔەھً ؼۈضىؽي  - 8ئبٍەد]
ئۇرجە ئىجٕي ئەثس ؼۇٌەِي ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،ئۇ پەٍؽەِجەض
ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼە ٌٍەِٕىڭ ِۇٔساق زېگۀٍىىىٕي ئبڭٍىؽبْ :ئبرالضٔىڭ ِبڭٍىَيٍ ،بٍٍىؽي
ٍبوي لۇٍطۇلىٕي لىطلىۋەرّەڭالض .چۈٔىي ِبڭٍىَىؽب ربوي لىَبِەرىىچىٍىه ٍبذفىٍىك پۈرۈٌگەْ،
ٍبٍٍىؽي ئۇٔىڭ (ئىؽىٕىسىؽبْ) ـبضپىؽي ،لۇٍطۇلي چىۋىٓ لوضىؽۇچىؽىسۇض( .ئەثۇ زاۋۇز)2542 :
پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :ئبرٕىڭ ِبڭٍىَىؽب ربوي
لىَبِەرىىچىٍىه ئەعىط ۋە ؼۀىّەرزىٓ ئىجبضەد ٍبذفىٍىك پۈرۈٌگەْ( .ثۇذبضى)3119 :
ئبثسۇضاھّبْ ئىجٕي ـىّبؼەزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :ـۇلەٍُ ٌەذّىٌ (ئىؽىٍّىه
ثىطى) ئۇلجە ئىجٕي ئبِىط ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇؼبٍ :بـى ٕىپ لبٌؽبْ رۇضۇپِ ،ۇـۇ ئىىىي ٔىفبْ
ئورزۇضىسا لبرٕبپ ،ئوق ئېزىپ ٍۈضەِؽەْ؟ ؼبڭب ئېؽىط وەٌّەِسۇ؟ زىۋىسى ،ئۇلجە ضەظىَەٌالھۇ
ئۀھۇ :پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِسىٓ ثىط ؼۆظٔي ئبڭٍىّىؽبْ ثوٌؽبَ ،ئۇٔساق
لىَٕىٍىپ ٍۈضِىگەْ ثوالرزىُ ،زېسى .ھبضىػ (ضاۋىٌ) ِۇٔساق زەٍسۇِ :ەْ ئىجٕي ـىّبؼەزىٓ :ئۇ
ٔېّە ؼۆظ ئىىەْ؟ زەپ ؼوضىؽبٔىسىُ ئۇ :پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ :وىّىي ئوق
ئېزىفٕي ئۆگىٕىپ ثوٌۇپ ئۇٔزۇپ لبٌؽب ،ئۇ ثىعزىٓ ئەِەغ (ٍبوي ثىعگە ئبؼىٍَىك لىٍؽبْ ثوٌىسۇ)
زېگۀىىەْ ،زەپ عبۋاة ثەضزىِ( .ۇؼٍىُ)1919 :
ثۇالضٔ ىڭ ھەِّىؽي ھەَ ئوٍۇْ ھەَ رۀزەضثىَە ھەَ ِەـك ثوٌؽبٍٔىمي ئۈچۈْ پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئۇٔىڭؽب رەضؼىت ۋە رەـۋىك لىٍىپ ـۇٔساق لىٍؽبْ.
پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :ئوق ئېزىؿ ،رۆگە ۋە ئبد
ثەٍگىؽي لبربضٌىك ئۈچ ئىفزىٓ ثبـمىؽىسا ِۇؼبثىمىٍى فىپِ ،ۇوبپبد ئېٍىفمب ثوٌّبٍسۇ.
(رىطِىعى)1711 :
ئىجٕي ئۆِەض ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇِبزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ ئبرالضٔي ثەٍگىگە ؼبالرزي ۋە ٍىطاق ِۇؼبپە ئۈچۈْ ثەؾ ٍبـٍىك ئبرالضٔي ربٌالٍززي( .ئەثۇ
زاۋۇز)2577 :
ئىجٕي ئۆِەض ضەظىَەٌ الھۇ ئۀھۇِبزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ ئبرالضٔي ثەٍگىگە ؼېٍىپِ ،ۇوبپبد ثەٌگىٍىگەْ ۋە ئبد ثەٍگىؽىٕىڭ ِۇوبپبرىٕي ھبالي
لىٍؽبْ( .ئەٌئەۋؼەد)
 -4817عۇئبي :ئبت ثەٍگىغىذە ھبساَ ثوٌىذىغبْ ِۇوبپبت
ئبٌىسىؽبْ ِۇوبپبرٕي ِۇؼبثىمىگە لب رٕبـمۇچىالضزىٓ ثىطى ٍبوي ِۇؼبثىمىگە لبرٕبـّىؽبٔالضزىٓ
ثىطى ثېطىسىؽبْ ثوٌؽب ،لوي ثبؼالـّبق ھبالي ثوٌىسۇ ،ئەِّب ِۇؼبثىمىگە لبرٕبـمۇچىالض رەڭ پۇي
چىمىطىپ ھەِّە پۇٌٕي ِۇؼبثىمىسا ئۇرمبْ ئبزەَ ئبٌىسىؽبْ ثوٌؽب ثۇ چەوٍۀگەْ لىّبضٔىڭ زەي
ئۆظىسۇض .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽ ؽبالَ لىّبض ئوٍٕبـمب ئىفٍىزىٍىسىؽبْ ثۇٔساق ئبرٕي ـەٍزبٕٔىڭ ئېزي
زەپ ئبربپ ،ئۇٔىڭسىٓ پۇي رېپىفٕىّۇ گۇٔبھ ،ئۇٔىڭؽب ھەٌەپ ثېطىفٕىّۇ گۇٔبھ ،ئۇٔي ِىٕىفٕىّۇ
گۇٔبھ زەپ لبضىؽبْ.
 -4814عۇئبي :ئوۋ ئوۋالؽٕىڭ ھۆوۈِي
ئوۋ ئوۋالؾ ئىؽالَ ٍوي لوٍؽبْ پبٍسىٍىك ئوٍۇْ ـ ربِبـ بالضٔىڭ ثىطىسۇض .ئەِەٌىَەرزە ئۇ ،ئوق ۋە
ٔەٍعىسەن لوضاٌالض ثىٍەْ ثوٌؽۇْ ٍبوي ئىذ ۋە ثۈضوۈد لبربضٌىك ھبٍۋأبرالض ثىٍەْ ثوٌؽۇْ ھەَ
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وۆڭۈي ئېچىؿ ھەَ رۀزەضثىَە ھەَ عبْ ثېمىفزىٓ ئىجبضەرزۇض.
 -4813عۇئبي :ئىغالِذا چەوٍۀگەْ ئوۋ  -ئوۋالػ
ئىؽالَ زىٕي ئىىىي ئەھۋاٌسىال ئوۋ ئوۋالـزىٓ چەوٍىگەْ:
ثىطىٕچؽي :ھەط ۋە ئۆِطىگە ئېھطاَ ثبؼٍىؽبْ ھبٌەد ثوٌۇپ ،ثۇ ھبٌەرزە ئىٕؽبْ روٌۇق رىٕچٍىك
ثبؼمۇچىسا ثوٌؽبْ ثوٌىسۇ ،ـۇڭب ئۆٌزۈضؼە ،لبْ رۆوؽە ثوٌّبٍسۇ ،ئبٌالھ ربئبال ِۇٔساق زەپ
وۆضؼىزىسۇ :ئي ِۆئّىٕ ٍەض! ؼىٍەض ئوۋٔي ئېھطاِسا ٍبوي ھەضەِسە رۇضۇپ ئۆٌزۈضِەڭالض [ِبئىسە
ؼۈضىؽي  -95ئبٍەد] ِبزاِىىي ؼىٍەض ئېھطاِسا ٍبوي ھەضەِسە ئىىۀؽىٍەض ،لۇضۇلٍۇق
ھبٍۋأٍىطىٕي ئوۋالؾ ؼىٍەضگە ھبضاَ لىٍىٕسى [ِبئىسە ؼۈضىؽي  - 96ئبٍەد]
ئىىىىٕچي ھبٌەدِ :ەوىىسىىي ھەضەَ ضاٍؤي ثوٌۇپ ،ئىؽالَ ثۇ ضاٍؤٕي ئۈؼزىسە ِبڭؽبْ،
ئبؼّى ٕىسا ئۇچمبْ ٍبوي رۇپطىمىسا ئۆؼىەْ ھەضلبٔساق عبٍٔىك وبئىٕبرالض ئۈچۈْ رىٕچٍىك ۋە
ئبِبٍٔىك ضاٍؤي لىٍىپ ثەضگەْ.
 -4812عۇئبئ :ەسد ئوٍٕبؽٕىڭ ھۆوۈِي
لىّبض ئبضىالـمبْ ھەضلبٔساق ئوٍۇْ ھبضاِسۇض .ئوٍٕىؽبْ ئبزەَ ٍب ئۇرزۇضىسىؽبْ ٍب ئۇرىسىؽبْ
ھەضلبٔساق ٔەضؼە لىّبض لبربضىؽب وىطىسۇ .ثۇٔساق لىّبضٔي لۇضئبْ وەضىُ ھبضاق ،رىىٍۀگەْ ربـالض ۋە
پبي ئولٍىطى ثىٍەْ ثىٍٍە ثىط لبربضزا ثبٍبْ لىٍؽبْ.
ٔەضز ۋە ـۇٔىڭؽب ئوذفىؽبْ ئوٍۇٔالضؼب لىّبض ئبضىالـؽب ،ثبضٌىك ئبٌىّالض ئۇٔي ھبضاَ زەپ لبضاٍسۇ.
ٔبۋازا ئۇٔىڭؽب لىّبض ئبضىالـّىؽب ،ئبٌىّال ضٔىڭ وۆپچىٍىىي ئۇٔي ھبضاَ زەپ لبضىّبٍسۇ .ثەظى
ئبٌىّالض :ھبضاَ ئەِەغ ِەوطۇھ زەپ لبضاٍسۇ .ھبضاَ زەپ لبضىؽبٔالض پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ثۇ
ھەزىؽىگە ئبؼبؼالٔؽبْ :پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :وىّىي
ـىفىربي ئوٍٕىؽب ،ذۇززى لوٌىٕي چوـمىٕى ڭ لېٕىسا ثوٍىؽبٔسەن ثوٌىسۇِ( .ۇؼٍىُ)2261 :
ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئۆِەض ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،ئۇ ئبئىٍىؽىسىٓ
ثىطەضؼىٕىڭ ـىفىربي ئوٍٕىؽبٍٔىمىٕي وۆضؼە ،ـىفىربٌىٕي ئۇضۇپ چېمىۋېزەرزيِ( .بٌىه)1787
ثۇ ئىىىي ھەزىػ لىّبض ئبضىالـؽۇْ ٍبوي ئبضىالـّىؽۇْ ٔەضزوە ئوذفىؽبْ ئوٍۇٔالضٔىڭ
ھبضاٍِىمىٕي وۆضؼىزىسۇ.
 -4818عۇئبي :ؽبھّبت ئوٍٕبػ ھەلمىذە
ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئەِط ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ِۇٔساق زەٍسۇ :پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ ھبضاق ئىچىفزىٓ ،لىّبض ئوٍٕبـزىٓ ،ـبھّبد ئوٍٕبـزىٓ ،لؤبلزىٓ ٍبؼبٌؽبْ
ئىچىٍّىىٕي ئىچىفزىٓ روؼمبْ( .ئەثۇ زاۋۇز )3685
ـبھّبد ئوٍۇٔي ِەـھۇض ئوٍۇٔالضٔىڭ ثىطى ثوٌۇپ ،ئبٌىّالض ئۇٔي ئوٍٕبـٕىڭ ھۆوّي ھەلمىسە:
ِۇثبھِ ،ەوطۇھ ۋە ھبضاَ زەپ ئۈچ ذىً لبضاـزب ثوٌؽبْ.
ھبضاَ زەپ لبضىؽبٔالض پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِسىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕؽبْ ثىط لبٔچە ھەزىؽىە
ئبؼ بؼالٔؽبْ ثوٌؽىّۇٌ ،ېىىٓ ھەزىػ ِۇرەذەؼؽىؽٍىطى ثۇٔي ضەد لىٍؽبْ ،ھەِسە ـبھّبرٕىڭ
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ زەۋضىسە ئەِەغ ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِسىٓ وېَىٓ ؼبھبثىٍەض
زەۋضىسىال پەٍسا ثوٌؽبٍٔىمىٕي ،ـۇڭب ثۇ ھەلزە ضىۋاٍەد لىٍىٕؽبْ ھەزىػ ثوٌؽب لوثۇي
لىٍىّٕبٍسىؽبٍٔىمى ٕي ِۇئەٍَۀٍەـزۈضگەْ .ئەِّب ؼبھبثىٍەضٔىڭ ـبھّبرمب لبضىزب لبضاـٍىطى ثوٌؽب
ئوذفبؾ ثوٌّىؽبْ .ھەظضىزي ئۆِەض ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ٔىڭ ئوؼٍي ئبثسۇٌالھ (ئبٌالھ ئۇالضزىٓ ضاظى
ثوٌؽۇْ) ـبھّبد ھەلمىسە" :ئۇٔ ،ەضزرىّٕۇ ٍبِبْ" زېگەْ .ھەظضىزي ئەٌي ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ" :ئۇ،
لىّ بضٔىڭ ثىط ذىٍي" زېگەْ .ثەٌىي ئۇالض لىّبض ئبضىالـمبْ ـبھّبد ئوٍۇٔىٕي وۆظزە رۇرمبْ ثوٌىفي
ِۇِىىٓ.
ٍۀە ثەظىٍەضزىٓ ـبھّبرٕىڭ ِەوطۇھٍىمي ضىۋاٍەد لىٍىٕؽبٍْ .ۀە ثىط لىؽىُ ؼبھبثە ۋە
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ربثىئىَالضزىٓ ـبھّبرٕي ِۇثبھ زەپ لبضىؽبٍٔىمي ضىۋاٍەد لىٍىٕؽبْ .ئۇالضٔىڭ ئىچىسە :ھەظضىزي
ئىجٕي ئبثجبغ ،ئەثۇ ھۇضەٍطە ،ئىجٕي ؼىَطىَٓ ،ھىفبَ ئىجٕي ئۇضۋە ،ؼەئىَس ئىجٕي ئەٌّۇؼەٍَەة ۋە
ؼەئىَس ئىجٕي عۇثەٍط لبربضٌىك ظارالض ثبض .ثىع ِۇـۇ ِەـھۇض ظارالضٔىڭ لبضىفىٕي روؼطا لبضاؾ زەپ
لبضاٍّىع ،چۈٔىي ثىع ٍۇلىطىسا ئېَزمىٕىّىعزەن :ئۇ ئەؼٍىسە ھبالي ٔەضؼ ە ،رېري ئۇٔىڭ ھبضاٍِىمىؽب
ھېچمبٔساق ثىط ئىؽپبد ٍوق ،ئۇٔىڭ ئۈؼزىگە ئۇٔىڭسا وۆڭۈي ئېچىفزىٓ ثبـمب ،ظېھىٓ
چېٕىمزۇضۇؾ ۋە پىىىطٔي ِەـك لىٍسۇضۇؾ لبربضٌىك پبٍسىالض ثبض .ـۇڭب ثۇ ٔەضز ۋە ٔەضز لبربضىسىىي
ئوٍۇٔالضؼب ئوذفىّبٍسۇ .ثۇ عەھەرزىٓ ئبٌىّالض ِۇٔساق زېگۀْ" :ەضز لبربضٌىك ئوٍۇٔالض رەٌەٍگە
ربٍبٔؽبٍٔىمي ئۈچۈْ پبي ئبچمبٔؽب ئوذفبٍسۇ ،ـبھّبد ثوٌؽبِ ،بھىطٌىك ۋە ئەلىً ئىفٍىزىفىە
ربٍبٔؽبٍٔىمي ئۈچۈْ ِەضگۀٍىه ِۇؼبثىمىؽىؽب ئوذفبٍسۇ" .ـبھّبرٕي ِۇثبھ زەپ لبضىؽبٔالض
رۆۋۀسىىي ئۈچ ـەضد ثىٍەْ ِۇثبھ زېگەْ:
 - 1ـبھّبد ؼەۋەثىسىٓ ٔبِ بظٔي وېچىىزۈضۈپ لوٍّبؼٍىك ـەضد ،چۈٔىي ئۇٔىڭ ئەڭ چوڭ
ذەرىطى ۋالىذ ئوؼۇضالپِ ،ۇھىُ ئىفالضٔي وېچىىزۈضۈـزۇض.
 - 2ئۇٔىڭؽب لىّبض ئبضىٍىفىپ لبٌّبؼٍىمي ـەضد.
 - 3ئوٍٕىؽبٔسا ،ؼەدٔ ،بچبض ؼۆظٌەضٔي لىٍىفزىٓ ؼبلٍىٕىؿ ـەضد.
ثۇ ئۈچ ـەضرىە ٍبوي ئۇٔىڭ ثىطىگە ضىئبٍە لىٍّىؽب ْ رەلسىطزە ،ئۇٔي ِۇثبھ زەپ لبضىؽبٔالضِۇ
ئۇٔي ھبضاَ زەپ لبضاٍسۇ.
 -4818عۇئبئ :بخؾب ـ ِۇصىىىٕىڭ ھۆوۈِي ھەلمىذىىىي ثبٍبٔالس
وۆڭۈٌٕي ئېچىپ ذوؾ لىٍىسىؽبْ ۋە لۇاللمب ٍبلىسىؽبْ ئوٍۇْ ـ ربِبـبالضٔىڭ ثىطى ٔبذفىسۇض.
ئۇ ،ھېؽؽىَبرٕي لوظؼبٍسىؽبْ ،ئەذاللٕي ثۇظىسىؽبْ ،ھەِسە ِىٍٍەرٕي ِۇھىُ ؼبٍىٍىطى ۋە چوڭ
ِەؼىٍىٍىطى ئۈؼزىسە ؼەَ ٍېَىفزىٓ گوي لىٍىسىؽبْ ذەرەضٌىه لوضاٌسۇض .ثۇٔساق ئوٍۇْ ـ
ربِبـبٔىڭ ٍبِبْ ٍېطى ـۇوي :ئۇ ،ربضىرزىٓ ثۇٍبْ ضاھەد ـ پبضاؼەد ۋە ـبضاة ؼوضۇٍٔىطى ثىٍەد
چېزىٍىپ ،ئىپپەد ـ ٔۇِۇغ ۋە رىطىفچبٍٔىك پەظىٍەرٍىطىٕي ٍولبرمبْ ثىط لىؽىُ ثىىبض رەٌەپٍەضٔىڭ
رۇضِۇـىٕىڭ ئبٍطىٍّبغ ثىط پبضچىؽي ثوٌۇپ لبٌؽبٍٔىمي ،ھەِسە ربضىرزىٓ ثۇٍبْ ؼۇٍۇلٍۇق ۋە
ٍبٌىڭبچٍىك ثىٍەْ ؼۈپەرٍۀگەْ ،زىٓ ئەھىبٍِىطى ۋە رەلۋازاضالض ئەذاللىسىٓ ٍىطالالـمبْ
وىفىٍەضٔىڭ ٔبذفىٕي وەؼىپ لىٍىۋاٌؽبٍٔىمىسۇض.
ثۇ ؼەۋ ەثزىٓ زىٕىٌ رۇٍؽۇ وۆپىٕچە ئەھۋاٌالضزا ئۇٔىڭسىٓ ٔەپطەرٍۀگەْ ۋە ٔەپطەرٍۀسۈضگەْ،
ئىؽالَ ئۆٌىّبٌىطىّۇ ئۇٔىڭؽب لبضىزب :ھبضاَِ ،ەوطۇھ ۋە ِۇثبھ زېگۀسەن ئوذفبـّىؽبْ لبضاـالضزا
ثوٌؽبْ.
ئەِەٌىَەرزە ئبٌىّالض ثىط لىؽىُ ٔبذفىالضٔىڭ ھبضاٍِىمىؽب ثىطزەن ئىززىپبلالـمبْ ،ـۇٔىڭسەن
ٍۀە ثىط لىؽىُ ٔبذفىالضٔىڭ ِۇثبھٍىمىؽىّۇ ئىززىپبلالـمبٍْ ،ۀە ثىط لىؽىُ ٔبذفىالضزا ثوٌؽب
لبضاـٍىطى ھەض ذىً ثوٌؽبْ .ھەِّەٍٍەْ ثىطزەن ھبضاَ زەپ لبضىؽبْ ٔبذفىالض ثوٌؽب :گۇٔبھٕي ئۆظ
ئىچىگە ئبٌؽبْ ٍبوي گۇٔبھمب رەضؼىت ـ رەـۋىك لىٍؽبْ ٔبذفىالضزۇض.
ئەِسى ھەِّەٍٍەْ ثىطزەن ِۇثبھ زەپ لبضىؽبْ ٔبذفىالض ثوٌؽب :وىفي ئۇظى ئۆظىگە ؼىڭفىپ
ئولۇٍسىؽبْ پبوىع ٔبذفب ،ئبٍبٌي ئېطىگە ئولۇپ ثېطىسىؽبْ ٔبذفب ،پبزىچىالض پبزىؽب ئولۇپ
ثېطىسىؽبْ ٔبذفبٍ ،ۀە ئبٍبٌالض روً ـ رۆوۈٍٔەضزە ئۆظئبضا ئولۇـىسىؽبْ ئۀئۀىۋى ٔبذفىالض ۋە
ـۇٔىڭؽب ئوذفىؽبْ ٔبذفىالضزۇض.
ئۇٔسىٓ ثبـمب ٔبذفىالضزا ثوٌؽب لبضاـالض ئوذفبـّبٍسۇِ .ېٕىڭ ( ٍۈؼۈؾ ـەضزاۋى) لبضىفىّچە:
ٔبذفىٕىڭ ئۆظىسە چبربق ٍوق ثوٌۇپ ،ئۇ ،ئىؽالَ ھبالي لىٍؽبْ ٔەضؼىٍەض لبربضىؽب وىطىسۇٌ .ېىىٓ
گۇٔبھٔ ،بذفب ِەظِۇٔي ٍبوي ٔبذفب ثىٍەْ چېزىٍىپ وېٍىسىؽبْ ئەھۋاٌالضزا ثوٌۇپ ،ثۇٔىڭ
ؼەۋەثىسىٓ ٔبذفب ،ھبالي زائىطىسىٓ ھبضاَ زائىطىگە چېىىٕىپ لبٌىسۇ.
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رېري ٔبذفب ئولۇؾ ھېَذ ـ ثبٍطاَ ،روً ـ رۆوۈْ ،ئۇظۇْ ؼەپەضزىٓ لبٍزىؿ ،ظىَبپەد ۋە
رۇؼۇد ِۇٔبؼىۋەرٍىطىسەن ذوـبي ـ ذوضاٍِىك پەٍزٍىطىسە ِۇؼزەھەة ثوٌىسۇ.
ئبئىفە ضەظىَەٌالھۇ ئە ٔھبزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،ئۇ (ئبئىفە) ئۀؽبضىالضزىٓ ثىطىٕىڭ
روٍىسىٓ لبٍزىپ وەٌگۀسە ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ :ئي ئبئىفە! روٍسا رۀزۀە
لىٍّىسىڭالضِۇ؟ ئۀؽبضىالض ئوٍۇْ ربِبـبٔي ٍبذفي وۆضىسىؽبْ ذەٌمزۇض زېگەْ( .ثۇذبضى)5163 :
ئۀەغ ئىجٕي ِبٌىه ض ەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ
ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِەزىٕۀىڭ ِەٌۇَ ثىط ووچىؽىسىٓ ئۆرۈپ وېزىۋاربرزي .وىچىه لىعالضٔىڭ زاپ
چېٍىپٔ ،بذفب ئېَزىۋارمبٍٔىمىٕي وۆضزى .ئۇالض ِۇٔساق زەۋاربرزي” :ثىع ٔەعغبض عەِەرىٕىڭ
لىعٌىطىّىعٔ .ېّىسېگە ْ ثەذزٍىىّىعويِ ،ۇھەِّەز ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ثىعٔىڭ
لوـٕىّىع “  .ثۇٔي ئبڭٍىؽبْ پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ :اٌٍە ثىٍىسۇويِ ،ەْ
ؼىٍەضٔي ھەلىمەرەْ ٍبذفي وۆضىّەْ زېسى( .ئىجٕي ِبعە)1899 :
ئىّبَ ؼبظاٌي ئىىىي لىعٔىڭ ٔبذفب ئولۇؼبٍٔىمي ،ھەثەـىؽزبٍٔىمالضٔىڭ پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالَ ِەؼغىسىسە ٔەٍعە ئوٍٕىؽبٍٔىمي ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئۇالضٔي
لىعىمزۇضۇپ :لېٕي ٔوچىٍىمىڭالضٔي وۆضؼىزىڭالض زېگۀٍىىيٍ ،ۀە ھەظضىزي ئبئىفە ضەظىَەٌالھۇ
ئۀھبؼب :وۆضۈـٕي ذبالِؽىع؟ زېگۀٍىىي ،ھەِسە ھەظضىزي ئبئىفە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب ظېطىىىپ
ثوٌسى زېگىچە ثىٍٍە رۇضۇپ ثەضگۀٍىىي ۋە ھەظضىزي ئبئىفە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھبٔىڭ لىع زوؼزٍىطى
ثىٍەْ لوضچبق ئوٍٕىؽبٍٔىمي ھەلمىسىىي ھەزىؽٍەضٔي ثىط لۇض ثبٍبْ لىٍؽبٔسىٓ وېَىٓ ِۇٔساق
زەٍسۇِ" :بٔب ثۇ ھەزىؽٍەضٔىڭ ھەِّىؽي ئىىىي ؼەھىھ وىزبثزب ثبض ،ثۇ ھەزىؽٍەض ٔبذفب ثىٍەْ
ئوٍۇٕٔىڭ ھبضاَ ئەِەؼٍىىىگە ئېٕىك پبوىذٍ ،ۀە ثۇ ھەزىؽٍەضزە رۆۋۀسىىي ثىط ٔەچچە ذىً
ضۇذؽەد زەٌىٍٍىطى ثبض:
 - 1ئوٍۇٔؽب ضۇذؽەد ثبض ،چۈٔىي ھەثەـىؽزبٍٔىمالض ٔەٍعە ئوٍۇٔي ئوٍٕىؽبٔسا ئۇؼۇي
ئوٍٕبٍسىؽبٍٔىمي ھەِّىگە ئبٍبْ.
 - 2ئۇٔي ِەؼغسرە ئوٍٕىؽبٍٔىمي.
 - 3پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ :لېٕي ٔوچىٍىمىڭالضٔي وۆضؼىزىڭالض زېگەْ ؼۆظى ئوٍٕبـمب
لىٍىٕؽبْ ثۇٍطۇق ۋە رەٌەپ رۇضؼب ئۇٔي لبٔسالّۇ ھبضاَ زېگىٍي ثوٌؽۇْ؟
 - 4ھەظضىزي ئەثۇ ثەوىط ۋە ھەظضىزي ئۆِەضٔي ئۇالضٔي روؼمىٍي لوٍّبً ثۇ ئبٍەَ وۈٍٔىطى زەپ
ؼەۋەة وۆضؼىزىفي  ،چۈٔىي ئبٍەَ وۈٍٔىطى ذوـبٌٍىك وۈٍٔىطىٔ ،بذفب ـ ئوٍۇْ ثوٌؽب ذوـبٌٍىك
وەٌزۈضىسىؽبْ ٔەضؼىٍەضزۇض.
 - 5ھەظضىزي ئبئىفە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھبؼب ثىٍٍە وۆضۈـۈپ ثېطىؿ ئۈچۈْ ئۇظۇْ رۇضؼبٍٔىمي ۋە
ئبڭٍىؽىٍي لوٍؽبٍٔىمي .ثۇ ،ئبٍبٌالض ۋە ثبٌىالضؼب ؼىٍىك ِۇئبِىٍە لىٍىپ ،ئۇالضؼب ئوٍۇْ ـ ربِبـب
وۆضؼىزىؿ ئبضلىٍىك وۆڭٍىٕي ئېچىفٕىڭ ،ئوٍۇْ ـ ربِبـبٔي لبرزىك چەوٍەپ رەضوىسۇَٔب
ثوٌۇۋېٍىفزىٓ ئەۋظەي ئىىۀٍىىىگە زەٌىٍسۇض.
 - 6پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ثبـزىال ھەظضىزي ئبئىفە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھبؼب :وۆضۈـٕي
ذبالِؽىع؟ زېگەْ ؼۆظى.
 - 7ئىىىي لىعؼب زاپ چېٍىپ ٔبذفب ئولۇـمب ضۇذؽەد لىٍؽبٍٔىمي." ...
ٍۀە وۆپٍىگەْ ؼبھبثە ۋە ربثىئىَالضٔىڭ ٔبذفب ئبڭٍىؽبٍٔىمي ۋە ٔبذفب ئبڭٍىؽب ثوٌىسۇ ،زەپ
لبضىؽبٍٔىمي ضىۋاٍەد لىٍىٕؽبْ.
ئەِّب ٔبذفىٕي چەوٍەؾ روؼطۇٌۇق وەٌگەْ ھەزىؽٍەض ثوٌؽب ،ئۇٔىڭ ھېچجىطى ھەزىػ
ئبٌىٍّىطىٕىڭ رۀمى سىسىٓ ذبٌىٌ ثوٌّىؽبْ ،لبظى ئەثۇ ثەوىط ئىجٕۇي ئەضەثي ِۇٔساق زەٍسۇ:
"ٔبذفىٕي ھبضاَ زەٍسىؽبْ ھېچمبٔساق ؼەھىھ زەٌىً ٍوق" .ئىّبَ ئىجٕي ھەظَ ِۇٔساق زەٍسۇ:
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"ٔبذفىٕىڭ ھبضاٍِىمي روؼطىؽىسا ضىۋاٍەد لىٍىٕؽبْ ھەزىؽٍەضٔىڭ ھەِّىؽي ٍبٌؽبْ".
ٌېىىٓ ٔبذفب ـ ئۇؼؽۇي وۆپىٕچە ئە ھۋاٌالضزا ضاھەد ـ پبضاؼەد ،ھبضاق ۋە ئەٍؿ ـ ئىفطەد
ؼوضۇٍٔىطى ثىٍەْ چېزىٍىپ لبٌؽبچمب ،وۆپىٕچە ئبٌىّالض ٔبذفب ـ ِۈظىىىٕي ھبضاَ زەپ لبضىؽبْ
ٍبوي لبرزىك ٍبِبْ زەپ لبضىؽبْ .ئۇالضٔىڭ ثەظىٍىطى ِۇٔساق زېگۀْ :بذفب رۆۋۀسىىي ئبٍەرزە
ظىىىط لىٍىٕؽبْ ثىھۇزە گەپ ـ ؼۆظزۇض .ئبٌالھ ربئبال ِۇٔساق زەٍسۇ :ثەظى وىفىٍەض
ثىٍىّؽىعٌىىزىٓ ،ئبٌالھٕىڭ ٍوٌىسىٓ ئبظزۇضۇؾ ئۈچۈْ ثىھۇزە گەپٍەضٔي ؼېزىۋاٌىسۇ ۋە ئبٌالھٕىڭ
ٍوٌىٕي ِەؼرىطە لىٍىسۇ ،ئۀە ـۇالض ذوض لىٍؽۇچي ئبظاثمب زۇچبض ثوٌىسۇ [ٌولّبْ ؼۈضىؽي - 6
ئبٍەد]
ئىّبَ ئىجٕي ھەظَ ِۇٔساق زەٍسۇ" :ئبٍەرزە ؼۈپەرٍۀگەْ ئىفٕي لىٍؽبْ وىفي وبپىط ثوٌىسۇ،
ئەگەض ئبٌالھٕىڭ زىٕىٕي ِەؼرىطە لىٍؽب ،ھەرزبوي زىٕسىٓ ئبظزۇضۇؾ ئۈچۈْ لۇضئبْ ؼېزىۋاٌؽىّۇ
وبپىط ثوٌۇپ وېزىسۇ ،ثۇٔىڭسا ھېچمبٔساق ئىرزىالپ ٍوق ،ئبٌالھ ربئبال ئبٍەرزە ئۀە ـۇٔساق
لىٍؽبٔالضٔي ئەٍىجٍىگەٌْ .ېىىٓ ثىھۇزە ؼۆظٔي ئبٌالھ ٍوٌىسىٓ ئبظزۇضۇؾ ئۈچۈْ ئەِەغ ،ئۆظىٕي
ئبضاَ ئبٌسۇضۇؾ ۋە وۆڭۈي ئېچىؿ ئۈچۈْ ؼېزىۋاٌؽبٔالضٔي ئەٍىجٍىّىگەْ".
ثەظىٍەض ِۇٔساق زېگۀْ :بذفب ھەق ؼۆظ ئەِەغ ،ئۇٔساق ثوٌىسىىەْ ئۇ چولۇَ ئبظؼۇٍٔۇق ۋە
گۇِطاھٍىك ثوٌىسۇ ،ئبٌالھ ربئبال لۇضئبْ وەضىّسە ِۇٔساق زېگەْ :ھەلىمەرزىٓ لبٌؽب ،گۇِطاھٍىمزىٓ
ثبـمب ٔەضؼە ِەۋعۇد ئەِەغ [ٍۇٔۇغ ؼۈضىؽي  -32ئبٍەد]
ئىّبَ ئىجٕي ھەظَ ئۇالضؼب ِۇٔساق زەپ ضەززىَە ثەضگەْ" :پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ :ئەِەٌٍەضٔىڭ
لوثۇي ثوٌىفي ٔىَەرىىال ثبؼٍىك ،ھەضوىُ ٔىَىزىگە لبضاپ ِۇوبپبرٍىٕىسۇ ٍبوي عبظاٌىٕىسۇ زېگەْ.
ـۇڭب وىّىي ٔبذفب ئبڭالؾ ئبضلىٍىك گۇٔبھمب ٍېمىٕالـّبلچي ثوٌؽب ،ئۇ پبؼىمزۇضٔ .بذفىسىٓ ثبـمب
ٔەضؼىٍەضِۇ ـۇٔساق ،وىّىي رېرىّۇ ٍبذفي ئىجبزەد لىالالٍسىؽبْ ثوٌۇؾ ئۈچۈْ ھەِسە ٍبذفي
ئىفالضٔي رېرىّۇ رېزىه ھبٌەرزە لىٍىؿ ئۈچۈْ ئۆظىٕي ئبضاَ ئبٌسۇضۇـٕي ِەلؽەد لىٍؽب،
گۇٔبھىبض ثوٌّبٍسۇ .ثۇٔىڭ لىٍؽبْ ئىفي ھەق ئىؿ ثوٌىسۇ .وىّىي ربئەد ٍبوي گۇٔبھ ئىفٕي
ِەلؽەد لىٍّىؽب ،لىٍؽبْ ئىفي ثىھۇزە ثىط ئىؿ ثوٌۇپ ،ثۇ وەچۈضۈٌۈپ وېزىسۇ ،ذۇززى ئبزەَ ثبغ
ثوؼزبٍٔىطىؽب ؼەٍٍىگە چىممبٔسا زەضۋاظىؽي ئبٌسىسا ووچىؽب لبضاپ ئوٌزۇضؼبٔؽبٍ ،بوي وىَىُ ـ
وېچەوٍىطىٕي وۆن ٍبوي ٍىفىً ثوٍىۋاٌؽىٕىؽب ئوذفبـزۇض".
 -4811عۇئبئ :بخؾب ـ ِۈصىىىٕىڭ ِۇثبھ ثوٌىؾىٕىڭ ؽەسجٍىشى
ٔ - 1بذفب ِەظِۇٔي ئىؽالَ ئەزە ة ـ ئەذاللي ۋە وۆضؼەرّىٍىطىگە ظىذ وەٌّەٍسىؽبْ ثوٌىفي
وېطەنِ .ەؼىٍەْ :ھبضالٕي لەزىطٌەپ ،ھبضاق ئىچىفىە رەـۋىك لىٍىسىؽبْ ٔبذفب ثوٌؽب ،ثۇٔساق
ٔبذفىٕي ئولۇؾ ۋە ئبڭالؾ ھبضاَ ثوٌىسۇ.
ٔ - 2بذفب ِەظِۇٔي ئىؽالَ وۆضؼەرّىٍىطىگە ظىذ وەٌّىگەْ رەلسىطزىّۇٔ ،بذفىچي ٔبذفىٕي
ئوضۇٔساـزب ؼۇٍۇلٍۇق لىٍىپ لەؼزەْ ـەھۋەد لوظؼبپ ئەذاللؽىعٌىك ۋە پىزٕە ـ پبؼبرمب
لىعىمزۇضىسىؽبْ ثوٌؽب ،ئۇ ،ثۇ ئوضۇٔساؾ ئۇؼۇٌي ئبضلىٍىك ئولۇؼبْ ٔبذفىٕي ھبالي زائىطىسىٓ ھبضاَ
زائىطىگە ٍۆرىىۋېزىسۇ.
 - 3ئىؽالَ زىٕي ھەضلبٔساق ٔەضؼىسە ئىؽطاپ لىٍىؿ ،چېىىسىٓ ئبـۇضىۋېزىفىە لبضـي
رۇضؼبْ ،ئۇ ھەرزب ئىجبزەد لىٍىفزىّۇ چېىىسىٓ ئبـۇضىۋېزىفىە لبضـي رۇضؼبْ رۇضؼب ،ئوٍۇْ ـ
ربِبـب ۋە ۋالىذ ظاٍب لىٍىفزب چېىىسىٓ ئېفىپ وېزىفىە لبضـي رۇضِبؼّۇ؟ ۋالىذ = ھبٍبد
ئەِەؼّۇ؟
ـەوؽىعوي ،ظۆضۈض ئەِەغ ئىفالضزا ۋالىذ ئىؽطاپ لىٍىٕؽب ،ظۆضۈض ئىفالضٔىڭ ۋالزىٕي
ئىگەٌٍىۋاٌىسۇ ،ثۇ ھەلزە ِۇٔساق زېَىٍگەْ" :ئىؽطاپال ثوٌىسىىەْ ،چولۇَ ٍېٕىسا ظاٍب ثوٌؽبْ ثىط
ۋاعىت ثبضزۇض".
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 - 4ثەظى ٔبذفب ـ ِۈظىىىالضؼب ھەضوىُ ئۆظى ثبھب ثەضؼە ثوٌىسۇِ ،ەؼىٍۀْ :بذفب ٍبوي ِۇظىىب
ھېؽؽىَبرٕي لوظؼبپ ،ثۇظۇلچىٍىممب ؼەۋەة ثوٌىسىؽبْ ثوٌؽب ،ئۇٔىڭسىٓ زەضھبي ٍىطالٍىفىپ،
لەٌجىگە ۋە ئەذاللىؽب ٍبِبْ رەؼىط ثېطىسىؽبْ ـبِبي ئېؽىعىٕي روؼىۋېزىفي وېطەن.
ٔ - 5بذفب ،ھبضاق ـ ـبضاة ئىچىٍىسىؽبْ ؼوضۇٔالضزا ئولۇٌۇؾ ٍبوي ٍبٌىڭبچٍىك ۋە
ئەذاللؽىعٌىمزەن ثبـمب ھبضاَ لىٍىٕؽبْ ٔەضؼىٍەض ثىٍەْ چېزىٍؽب ،ثۇٔساق ئەھۋاٌسىىي ٔبذفىٕي
ئولۇؾ ،وۆضۈؾ ۋە ئبڭالؾ ھبضاَ ثوٌىسىؽبٍٔىمىسا ھېچمبٔساق ئىرزىالپ ٍوقِ ،بٔب ـۇٔساق ـبضائىززب
ئولۇ ٌؽبْ ٔبذفىٕي ئېَزمبْ ۋە ئبڭٍىؽبٔالضٔي پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ لبرزىك ئبگبھالٔسۇضۇپ
ِۇٔساق زېگەْ :ئۈِّىزىّسىٓ ثىط لىؽىُ وىفىٍەض وېٍىسۇ .ئۇالض ظىٕبٔيٍ ،ىپەوٕي ،ھبضالٕي ۋە
چبٌؽۇالضٔي ھبالي زەپ لبضاٍسۇٍ .ۀە ثىط لىؽىُ وىفىٍەض ثىط ربؼٕىڭ ثبؼطىؽب ٍەضٌىفىسۇ ،ئۇالضٔىڭ
لوٍچىؽي ئۇالضٔىڭ ِبٌٍىطىٕي ـۇ ئەرطاپزب ثبلىسۇ ،ئۇالضٔىڭ ٍېٕىؽب ثىط وەِجەؼەي ئبزەَ ھبعىزي
ئۈچۈْ وەٌگىٕىسەِ ” :بڭ وېزىپ ،ئەرىگۀٍىىىە وەي “ زەٍسۇ .ـۇ وېچىؽي اٌٍە ئۇالضٔي ھبالن
لىٍىسۇ .ربؼٕي ئۇالضٔىڭ ئۈؼزىگە زۈَ وۆِزۈضىسۇ ،ثبـمىالضٔي ِبٍّۇْ ۋە روڭگۇظؼب
ئبٍالٔسۇضۇۋېزىسۇ( .ثۇذبضى ضىۋاٍەد لىٍؽبْ)
ئۇالضٔي ِبٍّۇْ ثىٍەْ چوـمىؽب ئبٍالٔسۇضىۋېزىفي ئۈچۈْ ئۇالضٔىڭ ؼۈضىزىٕي ئۆظگەضرىؿ
ـەضد ئەِەغ ،ثەٌىي ،وۆڭۈي ،ۋىغساْ ۋە ِۀىۋى زۇَٔبؼىٕي ئۆظگەضرؽە ،ئىٕؽبْ لىَبپىزىسىىي
ثىط رۀسەِ ،بٍّۇٕٔىڭ وۆڭٍي ،چوـمىٕىڭ ضوھىٌ زۇَٔبؼي ـەوىٍٍۀگەْ ثوٌىسۇ.
 -4815عۇئبي :لىّبس ھبسالٕىڭ جۇپحىذۇس
لىّبض زېگەْ – ئوٍٕىؽۇچي ئۇرۇؾ ٍبوي ئۇرزۇضۇـزىٓ ٍۀي پبٍسا ـ ظىَبٔسىٓ ذبٌىٌ
ثوٌّبٍسىؽبْ ئوٍۇٔسۇض .ئىؽالَ زىٕي ٔۇضؼۇٍٔىؽبْ ئوٍۇْ ـ ربِبـبالضؼب ٍوي لوٍؽىٕي ثىٍەْ ،لىّبض
ئبضىالـمبْ ھەضلبٔساق ئوٍۇٕٔي ھبضاَ لىٍىۋەرىەِْ .ۇؼۇٌّبْ وىفىگە لىّبض ئوٍٕبپ وۆڭۈي ئېچىؿ
ۋە ثوؾ ۋالزىٕي ئۆرىۈظۈؾ ھبالي ثوٌّىؽبٔسەوال ،ھەضلبٔساق ئەھۋاي ئبؼزىسا پۇي رېپىؿ ئۈچۈْ
لىّبض ئوٍٕىفىّۇ ھبالي ثوٌّبٍسۇ.
ئىؽالَ لىّبضٔي وەؼىىٓ ھبضاَ لىٍىؿ ئبضلىٍىك ِۇٔساق ئۇٌۇغ ؼبٍىٍەضٔي وۈظٌەٍسۇ:
 - 1ئىؽال َ ِۇؼۇٌّبٔالضٔي پۇي رېپىؿ عەھەرزە ئبٌالھ ثەٌگىٍىگەْ لبٔۇٔىَەرٍەضگە ضىئبٍە لىٍىپ،
ئۆٍٍەضگە ربِسىٓ ئبضرىٍىپ ئەِەغ ئىفىىىسىٓ وىطىفٕي ،رەض ئبلمۇظۇپ ،ؼەۋەة لىٍىپ پۇي
ربپؽۇْ زەٍسۇ .لىّبض  -الربضىَە ئوٍۇٍٔىطىّۇ ـۇٔساق  -وىفىٕي ئىفٍەؾ ۋە رەض ئبلمۇظۇـمب ئەِەغ،
رەٌە ً ،ربؼبزىپىٍَىك ۋە لۇضۇق ئبضظۇالضؼب ربٍىٕىسىؽبْ لىٍىپ لوٍىسۇ.
 - 2ئىؽالِسا ھەض ثىط وىفىٕىڭ ِبي ـ ِۈٌىىٕىڭ ئۆظىگە ذبغ ھۆضِىزي ثبض ،ـۇڭب ئۇٔي ثبـمىالض
ٍب لبٔۇٍٔۇق ؼوزا ـ ؼېزىك ئبضلىٍىك ٍب وۆڭٍي ضاظى ثوٌۇپ ؼوۋؼب لىٍىؿ ٍبوي ؼەزىمە ثېطىؿ
ئبضلىٍىك ئبٌّىؽب ،ھەلؽىع ئېٍىفي روؼطا ثوٌّبٍسۇ .لىّبض ئوٍٕبپ ئېٍىۋاٌؽىّۇ ثبـمىالضٔىڭ ِبي ـ
ِۈٌىىٕي ھەلؽىع ٍەۋاٌؽبْ ثوٌىسۇ ئەٌجەرزە.
 - 3لىّبض ئوٍٕىؽۇچىالض ئبؼعىسا ضاظىٍىمىٕي ئىپبزىٍىگەْ ثىٍەْ ،ئۇالضٔىڭ ئورزۇضىؽىسا
ئۆچّۀٍىه ۋە ئبزاۋەد رۇؼۇٌىسۇ ،چۈٔىي ئۇالض ھەضظاِبْ ٍب ئۇرىسۇ ٍب ئ ۇرزۇضىسۇٍ ،ب پبٍسا ئبٌىسۇ
ٍبوي ظىَبْ ربضرىسۇ .ئۇرزۇضىۋەرىەْ لىّبضۋاظ ثەظىسە الَ ـ عىُ زېّىگەْ رەلسىطزىّۇ ،ظىَبْ ئبچچىك
ثوٌؽبچمب ،ئبچچىمىٕي ٍۇرۇپ زەضزىٕي ئۆظى ثىٍىسۇٔ ،بۋازا چىسىّبً ئۇضۇـۇپ لبٌؽبٌ ،ەۋظىسە
رۇضِبً عىسەٌٍىفىسۇ.
 - 4ئوڭۇـؽىعٌىك ئۇرزۇضىۋەرىۈچىٕي ،ثىطىٕچي لېزىُ ئۇرزۇضىۋەرىىٕىٕي لبٍزب ئۇرۇۋېٍىؿ
ئۈچۈْ لبٍزب ئوٍٕبـمب ئىززىطؼە ،ئۇرمبْ ئبزەَ ئۇرۇؾ ربرٍىك ثوٌؽبچمبٍ ،ۀە رېرىّۇ وۆپطەن ئۇرۇؾ
ئۈچۈْ لبٍزب ئوٍٕبٍسۇ ،ئۇظۇْ ئۆرّەٍال ئۇرزۇضۇـمب ثبـالپ ؼەٌىجە ـبزٌىمىسىِٓ ،ەؼٍۇثىَەد
ؼېّىگە ٍۆرىىٍىسۇِ .ۈـۇٔساق ثوال ۋېطىپ ئبذىطى ھەض ئىىىەٍٍەْ لىّبض ؼوضۇٔىسىٓ وېزەٌّەٍسۇ.
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لىّبض ئوٍٕىؽبٔالضٔىڭ لىّبضٔي ربـٍىَبٌّبؼٍىمىٕىڭ ؼىطى ـۇزۇض.
ٍ - 5ۇلىطىمي ؼەۋەثٍەض رۈپەٍٍىسىٓ لىّبض ـەذؽىىال ذەرەضٌىه ثوٌۇپ لبٌّبؼزىٓ ثەٌىي،
پۈرۈْ عەِئىَەرىىّۇ ذەرىطى ئىٕزبٍىٓ چوڭ .لىّبض –ۋالىذ ۋە وۈچ ٕي وۆٍسۈضۈپ لىّبضۋاظالضٔي،
ئىؽزېّبي لىٍىپ ئىفٍەپ چىمىطاٌّبٍسىؽبْ ،عەِئىَەرزىٓ پبٍسا ئېٍىپ ،عەِئىَەرىە پبٍسا
ٍەرىۈظەٌّەٍسىؽبْ ثىىبض رەٌەپٍەضگە ئبٍالٔسۇضىۋېزىسىؽبْ ئوٍۇٔسۇض .ئۇٔىڭ ئۈؼزىگە لىّبضۋاظٔىڭ
ئۆظىگە ،ئبئىٍىؽىگەِ ،ىٍٍىزىگە ۋە پەضۋەضزىگبضىؽب لبضىزب ئوضۇٔسىفي وېطەن ثوٌؽبْ ثۇضچىٕي ئبزا
لىٍىفمب ھېچ ۋالزي چىمّبٍسۇ.
لىّبض ئۈؼزىٍىگە ثبؼٍىٕىپ لبٌؽبْ ئبزەِٕىڭ لىّبض ئۈچۈْ زىٕىٕي ،ئىپپەد ـ ٔۇِۇؼىٕي،
ۋىغسأىٕي ۋە ِىٍٍەد ـ ۋەرىٕىٕي ؼېزىۋېزىفي ٍىطاق ئەِەغ ،چۈٔىي ئۇٔىڭ لىّبضؼب ثوٌؽبْ
ؼبزالەرّۀٍىىي ثبـمب ھەضلبٔساق ٔە ضؼىگە ؼبزالەرّەْ ثوٌىفىؽب روؼبٌؽۇ ثوٌىسۇ.
ـۇٔسالال ،لىّبض لىّبضۋاظؼب ھەضلبٔساق ٔەضؼىٕي رىىىفىە ئبزەرٍۀسۈضىۋەرىەچىەٍ ،وق پبٍسىٕي
وۆظٌەپ زىٕىٕي ،ـەضىپىٕي ۋە ِىٍٍىزىٕىّۇ رىىىپ لىّبض ئوٍٕىفي ھەضۋالىذ ِۇِىىٓ.
لۇضئبْ وەضىُ ئبٍەرٍىطىسە ۋە ئەھىبٍِىطىسا ھبضاق ثىٍەْ لىّبضٔي ثىط لبربضزا ؼبٔىؽبٍٔىمي
ھەلىمەرەْ ؼەۋەثؽىع ثوٌّىؽبْ ،چۈٔىي ھبضاق ثىٍەْ لىّبضٔىڭ ـەذػ ۋە ئبئىٍە ،ۋەرەْ ۋە
ئەذاللمب وەٌزۈضىسىؽبْ ظىَىٕي ئوذفىفىپ وېزىسۇ .لىّبضۋاظ ھبضالىەـىە ثەن ئوذفبٍسۇ .ثەٌىي
لىّبضۋاظ ئبزەرزە ھبضالىەؾ وېٍىسۇ ،ھبضالىەـّۇ لىّبضۋاظ وېٍىسۇ.
لۇضئبْ وەضىُ ثىعگە ،ھبضاق ثىٍەْ لىّبضٔىڭ ـەٍزبٕٔىڭ ئىفي ئىىۀٍىىىٕي چۈـۀسۈضۈپ،
ئۇالضٔي رىىىٍگەْ ربؾ ۋە پبي ئولٍىطى ثىٍەْ ثىٍٍە ثىط لبربضزا ؼبٔىفي ،ھەِسە ثىعٔىڭ ثۇٔساق
ِەٍٕەد ٔەضؼىٍەضزىٓ ٍىطاق رۇضۇـىّىعٔىڭ وېطەوٍىىىٕي رەوىزٍىفي ھەلىمەرەْ روؼطا .لۇضئبْ
وەضىُ ِۇٔساق زېگەْ :ئي ِۆئّىٕ ٍەض! ھبضاق ئىچىؿ ،لىّبض ئوٍٕبؾ ،ثۇرالضؼب چولۇٔۇؾ ،پبي
ئولٍىطى ثىٍەْ پبي ؼېٍىؿ ـەٍزبٕٔىڭ ئىفي ،پبؼىىٕب لىٍىمالضزۇض ،ثەذزىە ئېطىفىفىڭالض
ئۈچۈْ ـەٍزبٕٔىڭ ئىفىسىٓ ٍىطاق ثوٌۇڭالض .ـەٍزبْ ھبضاق ،لىّبض ئبضلىٍىك ئبضاڭالضزا زۈـّۀٍىه،
ئبزاۋەد رۈؼسۇضِبلچي ،ؼىٍەضٔي ٔبِبظزىٓ ۋە ئبٌالھٕي ٍبز ئېزىفزىٓ روؼّبلچي ثوٌىسۇ ،ؼىٍەض
ئەِسى ٍبٔبِؽىٍەض؟ [ِبئىسە ؼۈضىؽي  - 91- 90ئبٍەرٍەض]
 -4818عۇئبي :الجبسىَە ئوٍۇٍٔىشىّۇ لىّبسدۇس
ھەضذىً رۈضزىىي الربضىَە ئوٍۇٍٔىطى لىّبضٔىڭ رۈضٌىطى ثوٌۇپ ،لبٔساق ئبربٌؽۇ ثىٍەْ
ئبرىٍىفىسىٓ لەرئىَٕەظەض ئۇٔىڭؽب ؼەي لبضىؽىٍي ثوٌّبٍسۇ .ثەظىٍەض ثۇٔساق لىّبضالضٔي ئۇٍۇـزۇضۇپ،
ئۇٔىڭسىٓ وەٌگەْ وىطىّٕي ذەٍط ـ ؼبذبۋەد ئىفٍىطىؽب ٍبوي ِېَىپالضؼب ٍبضزەَ لىٍىّىع زېگۀسەن
چىطاٍٍىك ئىؽىّالض ثىٍەْ ئورزۇضىؽب چىمىسۇ .لىّبضٔي ثۇٔساق ِەلؽەد ثىٍەْ ئوٍٕىؽبْ ئبزەَ
ذۇززى ذەٍط ـ ؼبذبۋەد ئىفٍىطىؽب ٍبضزەَ روپالؾ ئۈچۈْ پبھىفە لىٍؽبْ ئبٍبٌالضؼب ئوذفبٍسۇ.
ثىع ئۇالضؼب" :ئبٌالھ پبوزۇض ،پبوزىٓ ثبـمىٕي لوثۇي لىٍّبٍسۇ" زەٍّىع .ثۇٔساق ئۇؼۇٌالض ثىٍەْ ٍبضزەَ
روپٍىّبلچي ثوٌؽبٔالض ،عەِئىَەرزە ذەٍط ـ ؼبذبۋەد ؼۆٍەضٌىه رۇٍؽۇؼي ،ضەھىّسىٍٍىك ۋە
ٍبذفىٍىك لىٍىؿ ضوھىٌ ٍوقِ ،ۈـۇٔساق چەوٍۀگەْ ئوٍۇْ ـ ربِبـب ٍبوي لىّبض ئبضلىٍىك پۇي
روپٍىّىؽبق ثبـمب ٍوي ٍوق زەپ پەضەظ لىٍىفىسۇ .ئەِّب ئىؽالَ زىٕي ،عەِئىَەوە ثۇٔساق
لبضىّبٍسۇ ،ثەٌىي ئۇ ،ئىٕؽبٔسىىي ٍبذفىٍىك لىٍىؿ ضوھىؽب ئىفىٕىسۇ ،ـۇڭب ئېؽىً ؼبٍىگە پبن
چبضىسىٓ ثبـمىٕي لوٌالّٔبٍسۇ ،ئۇ چبضە ثوٌؽبٍ :بذفىٍىممب چبلىطىؿ ،ئىٕؽبٔپەضۋەضٌىه ضوھىٕي
لوظؼبؾ ۋە ئبٌالھ ثىٍەْ ئبذىطەرىە ثوٌؽبْ ئىَّبٔىٕي ئوٍؽۇرۇـزۇض.
 -4851عۇئبي :جېٍېۋىضوس وۆسۈػ ِەعىٍىغي
ھبظىطلي ئىؽالَ زۇَٔبؼىسا ثىطزەن ئېزىطاپ لىٍىٕؽبْ ِەـھۇ ض ئبٌىُ زووزوضٍ :ۈؼۈپ ئەي
لەضزاۋىٌ ثۇ ؼوئبٌؽب ِۇٔساق زەپ عبۋاة ثەضگەْ .رېٍېۋىعوض ،ضازىئو ،گېعىذ ۋە ژۇضٔبٌؽب ئوذفبؾ
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ِەٌۇَ ثىط ؼبٍە ۋە ِەلؽەرٍەض ئۈچۈْ لوٌٍىٕىٍىسىؽبْ لوضاٌالضزۇض .ئۇالضٔي ِۇرٍەق ٍبذفي ٍبوي
ِۇرٍەق ٍبِبْ زېگىٍي ثوٌّىؽبٔسەنِ ،ۇرٍەق ھبالي ٍبوي ِۇرٍەق ھبضاَ زېگىٍي ثوٌّبٍسۇٌ .ېىىٓ
رېٍېۋىعوض وۆضۈـٕىڭ ھبالي ٍبوي ھبضاٍِىمىٕي ئۇٔىڭسا ثېطىٍىسىؽبْ پطوگطاِّىالض ۋە ئىفٍىزىؿ
ئۇؼۇٌىؽب لبضاپ ثەٌگىٍىگىٍي ثوٌىسۇ .رېٍېۋىعوض لىٍىچمب ئوذفبؾ ثىط ٔەضؼە ثوٌۇپِ ،ۇعبھىسٔىڭ
لوٌىسا ئبٌالھ ٍوٌىسا عىھبز لىٍىفٕىڭ لوض اٌي ثوٌؽىٕىسەن ،لبضالچىٕىڭ لوٌىسا لبرىٍٍىمٕىڭ لوضاٌي
ثوالالٍسۇ .رېٍېۋىعوض پىىطىٌ ،ضوھىٌٔ ،ەپؽىٌ ،ئەذاللىٌ ۋە ئىغزىّبئىٌ رەضەپٍەضزىٓ
ٍۈوؽىٍىفٕىڭ ئەڭ ٍبذفي لوضاٌي ثوالٌىؽىٕىسەن ،ئىٕؽبٔالضٔىڭ ئەذاللىٕيِ ،ۀىۋىَىزىٕي
ثۇظۇـٕىڭ ،ۋالزىٕي ئۆٌزۈضۈـٕىڭ ئەڭ چوڭ لوضا ٌىّۇ ثوالالٍسۇ .ثۇ رېٍېۋىعوضزىىي پطوگطاِّىالضؼب
ثبؼٍىك ئىؿ .ضازىئو ،گېعىذ ۋە ژۇضٔبٌالضِۇ ثۇٔىڭؽب ئوذفبـزۇض .ذۇالؼە لىٍىپ ئېَزمبٔسا،
ٍۇلىطىمالضزا ٍبذفىٍىمّۇ ثبضٍ ،بِبٍٔىمّۇ ثبض .ئۇالضزا ھبالٌّۇ ثبض ،ھبضاِّۇ ثبضِ .ۇؼۇٌّبْ ئبزەَ ثۇ
ئىفالضزا ئۆظ ۋىغسأي ثىٍەْ ئىؿ لىٍىفي ۋە ئۆظى ئۈچۈْ پبٍسىٍىك ثوٌؽبٔالضٔي لىٍىپ ،ظىَبٍٔىك
ثوٌؽبٔالضزىٓ ٍىطاق رۇضۇـي الظىُ .ضازىئو ثىٍەْ رېٍېۋىعوضزا ٍبذفي پطوگطاِّىالض ثېطىٍگۀسە ،ئۇٔي
ئېچىپ ئۇٔىڭسىٓ پبٍسىٍىٕىؿ ،ئەزەة – ئەذاللمب ِبؼالـّبٍسىؽبْ پطوگطاِّىالض ثېطىٍگۀسە،
ٍېپىۋېزىؿ ھەض لبٔساق ثىط ِۇؼۇٌّبْ ئەِەي لىٍىفمب رېگىفٍىه ثىط ِۇھىُ ئىفزۇض.
 -4857عۇئبي :وۆسۈػ وەعىىٓ ھبساَ ثوٌىذىغبْ جېٍېۋىضوس پشوگشاِّىٍىشى
ھبظىطلي ظاِبْ ئىؽالَ ئۆٌىّبٌىطى وۆضۈـٕىڭ ھبضاٍِىمىؽب ثىطزەن ئىززىپبلالـمبْ رېٍېۋىعوض
پطوگطاِّىٍىطى ۋە ـىٍىٍّىطى رۆۋۀسىىىچە:
.1عىٕؽىٌ ـىٍىٍّەض.
 .2ضەڭٍىه ٔبذفب وېچىٍىىي پطواِّىٍىطى.
ٍ . 3ېطىُ ٍبٌىڭبچ ئبٍبٌالضٔىڭ ئۇؼؽۇي ٍبوي ٔبذفب پطوگطاِّىٍىطى.
 .4ھبضاق – ـبضاپ ؼوضۇٍٔىطىٕي ٍبوي لبۋالربٔىالضٔي ۋە لىّبضذبٔىالضٔي ئۆظ ئىچىگە ئبٌؽبْ
ـىٍىٍّەض.
 .5ھبٍبؼىع ئبـىك – ِەـۇق ـىٍىٍّىطى ،ذ ۇؼۇؼەْ چەرئەي ـىٍىٍّىطى.
 .6ثبٌىالضزا ؼەٌجىٌ رەؼىط لوظؼبٍسىؽبْ ھەض لبٔساق ـىٍىٍّەض.
ٍ .7بٌؽبٔچىٍىمٕي ،ئبزەَ ئبٌساـٕي رەـەثجۇغ لىٍىسىؽبْ ـىٍىٍّەض.
 .8ئەزەة – ئەذاللمب ظىذ وېٍىسىؽبْ ھەض لبٔساق ـىٍىُ ۋە پطوگطاِّىالضٔي وۆضۈؾ ھبضاِسۇض.
 -4854عۇئبي :ھبساَ دەپ لبساٌغبْ جىٍىۋىضىَە پىشوگىشاِّىٍىشىٕي وۆسۈؽٕىڭ صىَٕي
ٍۇلىطىمي ۋە ثۇالضؼب ئوذفىؽبْ رېٍېۋىعوض پطوگطاِّىٍىطىٕىڭ ئىٕؽبٔالضؼب وەٌزۈضىسىؽبْ
ظىَبٍٔىطى ھەلىمەرەْ ظوض ثوٌۇپ ،ئەذاللٕىڭ ثۇظۇٌىفىؽب ،عەِئىَەرزە ھەضذىً ثۇظۇلچىٍىك ۋە
عىٕبٍەرٍەضٔىڭ وۆپىَىفىگە ؼەۋەة ثوٌ ىسىؽبٍٔىمي ،ذۇؼۇؼەْ ثبٌىالضٔىڭ ئەذاللىؽب ثىۋاؼىزە
ؼەٌجىٌ رەؼىط وۆضؼىزىسىؽبٍٔىمىسا لىٍچە ـەن ٍوق .ـۇ ؼەۋەثزىٓ ٍۇلىطىمىالضؼب ئوذفىؽبْ
رېٍېۋىعوض پطوگطاِّىٍىطىٕي وۆضۈؾ زىٓ ۋە ئەلىٍٕىڭ رەلەظظاؼي ثىٍەْ لەرئىٌ ھبضاِسۇض.
رېٍېۋىعوض وؤزطوٌٍىمي ئبعىع ،ثەظى ھبٍبؼىع پطوگطاِّىالض پەضۋاؼىعٌىك ثىٍەْ ثېطىٍىسىؽبْ ثۇ
ظاِبٔسا ،ھەضوىُ ئۆظ پەضظۀزٍىطىگە ۋە ئۇالضٔىڭ ئەذاللىؽب ئىگە ثوٌىفي ظۆضۈض .رېٍېۋىعوض
پطوگطاِّىٍىطىٕىڭ وۆپىٕچىؽي ثبٌىالضٔىڭ ئەذاللىٕي ثۇظۇؾ ضوٌىٕي ئوٍٕبٍسۇ .چۈٔىي
ئۆرّۈـٍەضزىىي ٍ 10بـٍىك ثبٌىالض عىٕؽىٌ ھەۋەؼٕىڭ ٔېّە ئىىۀٍىىىٕي ثىٍّىگەْ ثوٌؽب،
ھبظىطلي وۈٔسە ،ثبٌىالض ٍ 7بـمب وىطِەً رۇضۇپ ئۇٔي ثىٍىسۇ.
 -4853عۇئبي :وۆسۈػ جەؽەثجۇط لىٍىٕىذىغبْ پشوگشاِّىالس
وۆضۈؾ رەـەثجۇغ لىٍىٕىسىؽبْ رېٍېۋىعوض پطوگطاِّىٍىطى رۆۋۀسىىىچە:
 .2رەٌىُ رەضثىَە پطوگطاِّىٍىطى
 .1زىٕىٌ ۋە ئىٍّىٌ پطوگطاِّىالض.
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 .4ئىٍّىٌ ِۇؼبثىمە پطوگطاِّىٍىطى

 .3ذەۋەض ۋە ربضىد پطوگطاِّىٍىطى.
 .5پبوىع با ٌىالض پطوگطاِّىٍىطى
 -4852عۇئبي :جېٍېۋىضوسٔىڭ صىَىٕىذىٓ عبلٍىٕىؼ چبسىغي
ئىٕؽبْ ئۆظىگە ثېطىٍگەْ ئەلىً – ئىسضان ۋە پىىطىٌ لبثى ٍىَىزي ٍۈظىؽىسىٓ ئبٌالھ ربئبالٔىڭ
ھۆضِىزىگە ۋە پەضىفزىٍەضٔىڭ ؼەعسىؽىگە ؼبظاۋەض ثوٌؽبْ ٍېگبٔە ِەذٍۇلبرزۇض .ئىٕؽبٕٔىڭ
ئبلىۋەرزە عۀٕىزي ٍبوي زوظىري ثوٌىفىّۇ ـۇ ئەلٍىٕي لوٌٍىٕىپٍ ،بضارمبْ پەضۋەضزىگبضىٕي رؤۇؾ
ٍبوي رؤۇِبؼٍىمىؽب ۋە ئۆظى ئۈچۈْ پبٍسىٍىك ئىفالضٔي لىٍىپ ،لىٍّبؼٍىمىؽب ثىۋاؼىزە
ِۇٔبؼىۋەرٍىه ئىفزۇض .ئىٕؽبْ ھبٍبرٍىك ئىفٍىطىسا ئۆظىٕىڭ پبٍسا – ظىَىٕىٕي ثىٍەٌىگىٕىگە
ئوذفبؾ ،رېٍېۋىعوض ئىفىسىّۇ ئۆظىٕىڭ پبٍسا – ظىَىٕىٕي ثىٍەٌەٍسۇ ۋە رېٍېۋىعوضٔي ئۆظى ھەَ
ئبئىٍىؽي ئۈچۈْ پبٍسىٍىك ثوٌؽبْ ـەوىٍسە لوٌٍىٕبالٍسۇ .ث ۇ پەلەد رېٍېۋىعوضٔي وؤزطوٌٍىمىسا
رۇرۇؾ ثىٍەْ ثوٌىسۇ .وىفي ِۇثبزا رېٍېۋىعوضٔي وؤزطوي لىٍىفزىٓ ئبعىع وەٌؽە ،ئۇٔىڭ
پبٍسىؽىسىٓ ظىَىٕي وۆپطەن ثوٌۇپ وەرؽە ،رېٍېۋىعوضٔي ئۆٍىگە ٍبِبٍٔىمٕىڭ ئبٌسىٕي ئېٍىؿ
ئۈچۈْ وىطگۈظِىگىٕي رۈظۈن .ئېٕزېطٔېزّۇ ھۆوۈِسە رېٍېۋىعوضؼب ئ وذفبـزۇض .ثىطاق ٍوٌىسا
لوٌالٔؽبٔالض ئۈچۈْ ئېٕزېطٔېزٕىڭ ئىٍّىٌ عە ھەرزىىي پبٍسىؽي رېٍېۋىعوضٔىڭىىسىٓ وۆپزۇض.
 -4858عۇئبي :وىٕو ۋە عەھٕە ئوٍۇٍٔىشىٕىڭ ھۆوۈِي
وۆپٍىگەْ ِۇؼۇٌّبٔالض ئىؽالِٕىڭ وىٕو ـ رىَبرىط ۋە ـۇٔىڭؽب ئوذفىؽبْ ؼۀئەرٍەضگە لبٔساق
لبضاٍسىؽبٍٔىمىٕيِ ،ۇؼۇٌّبْ وىفي ئۇٔي وۆضؼە ثوالِسۇ ٍبوي ثوٌّبِسۇ ،زەپ ؼوضىفىسۇ.
ـەوؽىعوي ،وىٕو ۋە ؼەھٕە ؼۀئەرٍىطى ثبـمب لوضاٌالضؼب ئوذفبـال ئبلبضرىؿ ۋە وۆڭۈي
ئېچىؿ لوضاٌٍىطىٕىڭ ِۇھىُ ثىطىسۇض .ئۇٔي ٍب ٍبذفىٍىممب ئىفٍىزىّىع ٍبوي ٍبِبٍٔىممبٌ ،ېىىٓ
ئۇٔىڭ ئۆظى ھبضاَ ئەِەغ ،ئۇ ٔىڭؽب ثېطىٍىسىؽبْ ھۆوۈَ ئوٍٕىٍىسىؽبْ ضوٌؽب لبضاپ ثوٌىسۇ.
ثىعٔىڭ لبضىفىّىعچە :ئۇ ھبالٌسۇض ،ثەٌىي رېري رۆۋۀسىىي ـەضرٍەض رېپىٍىپ لبٌؽب ،ؼەھٕە
ؼۀئەرٍىطى ِۇؼزەھەة ۋە الظىُ ثوٌىسۇ:
ِ )1ەظِۇٔي ئىؽالَ ئەلىسىؽىگە ،ـەضىئىزىگە ۋە ئەزەة ـ ئەذاللٍىطىؽب ذىالپ وەٌّەؼٍى ىي،
ثۇظۇلچىٍىك ۋە ٍبٌىڭبچچٍىمزىٓ ذبٌىٌ ثوٌۇـي وېطەنٌ .ېىىٓ ـەھۋأىٍَىممب ،گۇٔبھمب ،عىٕبٍەرىە،
ثۇظۇق پىىىطٌەضگە ...رەـۋىك لىٍىسىؽبْ ثوٌؽب ،ئۇ ھبضاَ ثوٌىسۇ .ئۇٔي وۆضۈؾ ِۇؼۇٌّبْ ئبزەِگە
ھبضاَ ثوٌىسۇ .ئىفٍەپ چىمبضؼب ٍبوي ئىفٍىٕىفىە لبرٕبـؽب رېرىّۇ ثەن ھبضاَ ثوٌىسۇ.
 )2ئۇٔي وۆضۈؾ زىٕىٌ ٍبوي زۇَٔبۋى ِەعجۇضىَىزىٕي ئبزا لىٍىفمب روؼبٌؽۇ ثوٌّبؼٍىمي وېطەن.
زىٕىٌ ِەعجۇضىَەرٕىڭ ئەڭ ثېفىسا ئبٌالھ ربئبال ھەضثىط ِۇؼۇٌّبٔؽب ھەض وۈٔسە پەضظ لىٍؽبْ ثەؾ
ۋالىذ ٔبِبظ رۇضىسۇ ،ـۇڭب ِۇؼۇٌّبْ ئبزەَ ثىط وىٕو وۆضۈؾ ئۈچۈْ –ـبَ ٔبِىعىسەن –ثىط پەضظ
ٔبِبظٔي ظاٍب لىٍىۋەرؽە ثوٌّبٍسۇ .ئبٌالھ ربئبال ِۇٔساق زېگەْ :ـۇٔساق ٔبِبظ ئولۈؼۇچىالضؼب ۋاٍىي،
ئۇالض ٔبِبظٔي ؼەپٍەد ثىٍەْ ئولۇٍسۇ [ِبئۇْ ؼۈضىؽي  - 5-4ئبٍەرٍەض]
ئبٍەرزىىي ؼەپٍەد ٍبوي ؼەۋۀٍىه زېگەْ ؼۆظگە ٔبِبظٔي ۋالزي ئۆرۈپ وەرىۀگىچىٍىه
وېچىىزۈ ضۈؾ زەپ ِۀە ثېطىٍسى .لۇضئبْ وەضىُ ٍۀە ھبضاق ثىٍەْ لىّبضٔىڭ ھبضاَ لىٍىٕىفىٕىڭ
ؼەۋەثٍىطىسىٓ ثىطى ،ئۇٔىڭ ٔبِبظ ۋە ئبٌالھٕي ٍبز ئېزىفزىٓ روؼۇؾ ئىىۀٍىىي زەپ وۆضؼەرزي.
 )3وىٕو ـ رىَبرىطذبٔىالضزا ٍبد ئەض ـ ئبٍبٌالض چبپٍىفىپ ثىٍٍە ئوٌزۇضِبؼٍىمي وېطەن ،چۈٔىي
ثۇ ئوٍۇٔالض لبضاڭؽۇزا لوٍۇٌؽبچمب ،ئوٌزۇضۇـمب زىممەد لىٍّىؽب ،پىزٕە ۋە گۇِبْ رۇؼۇٌىسۇ.
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ئوْ ئىىىىٕچي ثبپ .ئىجحىّبئي ِۇٔبعىۋەجٍەسدىىي ھبالي
ھبساَ
 -4858عۇئبيِ :ۇعۇٌّبْ جەِىَەت ئەصاٌىشى ئوجحۇسعىذىىي ئىىىي چوڭ ئىجحىّبئىٌ
ِۇٔبعىۋەت
ئىؽالَ زىٕي ِۇؼۇٌّبْ عەِئىَە د ئەظاٌىطى ئورزۇضىسىىي ِۇٔبؼىۋەرٕي ئىىىي چوڭ ئبؼبغ
ئۈؼزىگە لۇضؼبْ:
ثىطىٕچىؽي :ئۇالضٔىڭ ئورزۇضىسىىي ِەھىەَ ضىفزە ثوٌؽبْ لېطىٕساـٍىك ضىفزىؽىگە ضىئبٍە
لىٍىؿ.
ئىىىىٕچىؽي :ھەض ثىط ـەذؽٕىڭ ئىؽالَ لوؼساپ ثەضگەْ لبْ ،ئىپپەد ـ ٔۇِۇغ ۋە ِبي ـ
ِۈٌۈن لبربضٌىك ھەلٍىطىٕي لوؼساؾ.
ئىؽالَ ِۇـۇ ئىىىي چوڭ ئبؼبؼمب ظىَبٔىەـٍىه لىٍىسىؽبْ ھەَ ِۇذبٌىپ وېٍىسىؽبْ
ھەضلبٔساق ؼۆظ ـ ھەضىىەرٍەضٔي ،وەٌزۈضىسىؽبْ ِبززىٌ ۋە ِۀىۋى ظىَىٕىٕىڭ زەضىغىؽىگە لبضاپ
ئۆظ الٍىمىسا ھبضاَ لىٍىۋېزىسۇ.
ثۇ ئبٍەرزە لېطىٕساـٍىك ۋە ـەذؽٍەضٔىڭ ھولۇق ـ ِۀپەئەرىگە ظىَبْ ٍەرىۈظىسىؽبْ ھبضاَ
ئىفالضزىٓ ئۆضٔەوٍەض ثبضِ :ۆئّىٕ ٍەض ھەلىمەرەْ لېطىٕساـالضزۇض ،لېطىٕساـٍىطىڭالضٔىڭ ئبضىؽىٕي
رۈظەڭالض ،ضەھّەرىە ئېطىفىفىڭالض ئۈچۈْ ئبٌالھسىٓ لوضلۇڭالض .ئي ِۆئّىٍٕەض! ئەضوىفىٍەض
ئەضوىفىٍەضٔي ِەؼرىطە لىٍّىؽۇِْ ،ەؼرىطە لىٍىٕؽبٔالض ِەؼ رىطە لىٍؽۇچىالضزىٓ ٍبذفىطاق
ثوٌۇـي ِۇِىىٓ ،ؼىٍەضٔىڭ ئبضاڭالضزىىي ئبٍبٌالضِۇ ئۆظئبضا ِەؼرىطە لىٍىفّىؽۇِْ ،ەؼرىطە
لىٍىٕؽۇچي ئبٍبٌالض ِەؼرىطە لىٍؽۇچي ئبٍبٌالضزىٓ ٍبذفىطاق ثوٌۇـي ِۇِىىٓ ،ثىط ـ ثىطىڭالضٔي
ئەٍىجٍىّەڭالض ،ثىط ـ ثىطىڭالضٔي ٍبِبْ ٌەلەَ ثىٍەْ چبلىطِبڭالض ،ئىّبٔسىٓ وېَىٓ پىؽمىي ثىٍەْ
ئبربؾ ٔېّىسېگەْ ٍبِبْ! رەۋثە لىٍّىؽبٔالض ظاٌىّالضزۇض .ئي ِۆئّىٍٕەض! وۆپ گۇِبٔالضزىٓ
ؼبلٍىٕىڭالض ،ثەظى گۇِبٔالض ھەلىمەرەْ گۇٔبھزۇضِ ،ۆئّىٕ ٍەضٔىڭ ئەٍىجىٕي ئىعزىّەڭالض ،ثىط ـ
ثىطىڭالضٔىڭ ؼەٍۋىزىٕي لىٍّبڭالض ،ؼىٍەضٔىڭ ثىطىڭال ض ئۆٌگەْ لېطىٕسىفىڭالضٔىڭ گۆـىٕي
ٍېَىفٕي ٍبلزۇضاِسۇ؟ ئۇٔي ٍبلزۇضِبٍؽىٍەض ،ئبٌالھسىٓ لوضلۇڭالض ،ئبٌالھ رەۋثىٕي ثەوّۇ لوثۇي
لىٍؽۇچىسۇضٔ ،بھبٍىزي ِېھطىجبٔسۇض [ھۇعۇضاد ؼۈضىؽي  - 12- 10ئبٍەرٍەض]
ئبٌالھ ربئبال ثۇ ئبٍەرٍەضٔىڭ ثىطىٕچىؽىسەِ ،ۆئّىٍٕەضٔىڭ لېطىٕساؾ ئىىۀٍىىىٕي ،ئۇالضٔي
ئىٕؽبٔىَەرزىىي لېطىٕساـٍىك ثىٍەْ زىٕىٌ لېطىٕساـٍىك ثبؼالپ رۇضىسىؽبٍٔىمىٕي،
لېطىىٕساـٍىمٕىڭ ٍبرالـّبً ئۆظئبضا رؤۇـۇـٕي ،ربـالـّبً ئىعزىفىپ رۇضۇـٕي ،ئبزاۋەرٍەـّەً
ئۈٌپەرٍىفىفٕئ ،ەپطەرٍىفىفّەً ٍبذفي وۆضۈـۈـٕي ۋە ثۆٌۈٔۈپ وەرّەً ثىطٌىفىفٕي رەلەظظا
لىٍىسىؽبٍٔىمىٕي ِۇئەٍَۀٍەـزۈضگەْ.
پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :ثىط  -ثىطىڭالضٔي ربـٍىۋەرّەڭالض،
ثىط  -ثىطىڭالضؼب رەرۈض لبضاـّبڭالض ،ئبزاۋەرٍەـّەڭالض ۋە ھەؼەد لىٍىفّبڭالض ،ھەِّىڭالض
اٌٍۀىڭ لېطىٕساؾ ثۀسىٍىطىسىٓ ثوٌۇڭالضِ .ۇؼۇٌّبٕٔىڭ لېطىٕسىفىؽب ئۈچ وۈٔسىٓ ئبضرۇق
ئبزاۋەد رۇرۇـي زۇضۇغ ئەِەغ( .رىطِىعى)1935 :
 -4851عۇئبيِ :ۇعۇٌّبْ ِۇعۇٌّبْ ثىٍەْ جبؽٍىؾىپ وەجغە ثوٌّبٍذۇ
ئىؽالَ زىٕي ٍۇلىطىمىالضؼب ئبؼبؼەْ ثىط ِۇؼۇٌّبٕٔىڭ ِۇؼۇٌّبْ لېطىٕسىفىؽب ؼوؼۇق
ِۇئبِىٍە لىٍىپ ،ئۇٔىڭسىٓ ٍۈظ ئۆضۈپ ِۇٔبؼىۋەرٕي ئۇظىۋېزىفٕي ھبضاَ لىٍىۋەرىەْ .ذبپب
ثوٌۇـۇپ لبٌؽبٔالضؼب ئبچچىمي ٍبٔؽىچە ئۈچ وۈٔال ضۇذؽەد لىٍؽبْ .ئۈچ وۈْ ئۆرىۀسىٓ وېَىٓ
ئىىىەٍٍەْ وۆڭٍىسىىي ئبچچىمي ٍبِبٍٔىك ،ئبزاۋىزي ٍبِبٍٔىك ۋە رەوەثجۇضٌۇق ئىٍٍەرٍىطى

755

www.uyghurmuslim.com www.fb.com/uighurawazi uighurawazi@yahoo.com
ئۈؼزىسىٓ ؼەٌجە لىٍىپ ،ئەپٍىفىؿ ۋە ٍبضىفىفمب ھەضىىەد لىٍىفي وېطەن.
پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەِْ :ۇؼۇٌّبٕٔىڭ لېطىٕسىفىؽب ئۈچ
وۈٔسىٓ ئبضرۇق ئبزاۋەد رۇرۇـي ۋە ئۇچطىفىپ لبٌؽبٔسا (ھەض ئىىىىٍىؽي) ثىط  -ثىطىگە رەرۈض
لبضاپ ٍۈضۈـي زۇضۇغ ئەِەغ .ثۇ ئىىىىؽىسىٓ ئبۋۋاي ؼبالَ لىٍؽىٕي ئەڭ ٍبذفىؽىسۇض.
(ثۇذبضى)6177 :
ئىؽالَ زىٕي ؼىٍە ـ ضەھىُ لىٍىفٕي پەضظ لىٍؽبْ ۋە ربپىٍىؽبْ ئوضۇق ـ رۇؼمبٔالضٔي ربـٍىۋېزىؿ
رېرىّۇ لبرزىك ھبضاَ ثوٌىسۇ .ئبٌالھ ربئبال ِۇٔساق زەٍسۇ :ثىط ـ ثىطىڭالضزىٓ ٔەضؼە ؼوضىؽبٔسا ٔبِي
ثىٍەْ ؼوضاٍسىؽبْ ئبٌالھسىٓ لوضلۇڭالض ،ضەھىّٕي ئۈظۈپ لوٍۇـزىٓ ؼبلٍىٕىڭالض ،ئبٌالھ ھەلىمەرەْ
ؼىٍەضٔي وۆظىزىپ رۇضؼۇچىسۇض [ٔىؽب ؼۈضىؽي  - 1ئبٍەد]
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽبالَ ئوضۇق – رۇؼمبٔالض ئورزۇضىسىىي ثۇ ؼىٍە ـ ضەھىّٕىڭ ئبٌالھٕىڭ
ٔەظىطىسە ٔەلەزەض لىّّەرٍىه ئىىۀٍىىىٕي رەؼۋىطٌەپ ِۇٔساق زەٍسۇ :ؼىٍە ضەھىّٕي ئۈظگۈچي
عۀٕەرىە وىطِەٍسۇِ( .ۇؼٍىُ)2556 :
پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :اٌٍە ربئبال پبھىفە ئبٍبٌٕي ۋە ؼىٍە
ضەھىّٕي ئۈظگەْ وىفىٕي زۇَٔبزىّۇ ،ئبذىطەرزىّۇ عبظاالٍسۇ( .رىطِىعى)2511 :
ۋاعىت ثوٌؽبْ ؼىٍە ـ ضەھىُ رۇؼمبْ رۇؼمىٕىؽب ثىط ٍبذفىٍىمم ب ثىط ٍبذفىٍىك ،ثىط ٍولالـمب ثىط
ٍولالؾ ئبضلىٍىك رەڭّۇ ـ رەڭ ِۇئبِىٍە لىٍىفزىٓ ئىجبضەد ئەِەغ ،چۈٔىي ثۇ ئۇٔىڭ رەثىئىٌ
ِەعجۇضىَىزيٌ ،ېىىٓ ۋاعىت ثوٌؽىٕي :ئۇٔي ربـٍىۋەرىەْ رەلسىطزىّۇ ئۇالضٔي ٍولالپ رۇضۇـزۇض.
ئەثۇ ھۇضەٍطە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ِۇٔساق زەٍسۇِ :ەْ پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەِٕىڭ ِۇٔساق زېگۀٍىىىٕي ئبڭٍىؽبٔىسىُ :ئىٕؽبٔالضٔىڭ ئەِەٌٍىطى ھەض پەٍفۀجە ئۆرۈپ،
عۈِە وىطگەْ وېچىؽي رەوفۈضۈٌىسۇ .ؼىٍە ضەھىّٕي ئۈظگۈچىٕىڭ ئەِەٌي لوثۇي ثوٌّبٍسۇ.
(ئەھّەز)9912 :
ثۇالضٔىڭ ھەِّىؽي ربـٍىۋېزىؿ ۋە ِۇٔبؼىۋەرٕي ئۈظۈؾ ھەق ئۈچۈْ ۋە ئبٌالھ ئۈچۈْ ثوٌّىؽبْ
رەلسىطزە ـۇٔساق ثوٌىسۇ .چۈٔىي ئبٌالھ ئۈچۈْ ؼۆٍۈؾ ،ئبٌالھ ئۈچۈْ ٔەپطەرٍىٕىؿ ئىّبٕٔىڭ ئەڭ
ِۇؼزەھىەَ رۇرمىٍىطىٕىڭ ثىطىسۇض.
ئەِّب ربـٍىفىؿ ۋە ِۇٔبؼىۋەرٕي ئۈظۈؾ ئبٌالھ ئۈچۈْ ثوٌّبً زۇَٔب ئۈچۈْ ثوٌىسىؽبْ ثوٌؽب،
زۇَٔب ئبٌالھٕىڭ ۋە ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ٔەظىطىسە ِۇؼۇٌّبْ ثىٍەْ لېطىٕسىفي ئبضىٍىمىٕي ثۇظۇپ ٍۈظ
ئۆضۈـۈـىە ؼەۋەة ثوٌۇـمب ٍبضىّبٍسۇ ،ئبزاۋەرٕي رۈگەرّەؼٍىىٕىڭ ئبلىۋىزي ئبٌالھٕىڭ ِەؼپىطىزي
ۋە ضەھّىزىسىٓ ِەھطۇَ لىٍىٕىؿ رۇضؼب ،لبٔسالّۇ زۇَٔبٔي زەپ ِۇؼۇٌّبْ لېطىٕساـزىٓ ٍۈظ
ئۆضىگىٍي ثوٌؽۇْ.
پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :عۀٕەرٕىڭ زەضۋاظىؽي زۈـۀجە ۋە
پەٍفۀجە وۈٍٔىطى ئېچىٍىپ ،اٌٍەلب ـېطىه وەٌزۈضِىگەْ ھەضلبٔساق ثۀسىگە ِەؼپىطەد
لىٍىٕىسۇ .پەلەرال لېطىٕسىفي ثىٍەْ ئورزۇضىسا ئبزاۋىزي ثوٌؽبْ وىفىال ِەؼپىطەد لىٍىّٕبً:
”ث ۇ ئىىىىؽي ٍبضاـمبٔؽب لەزەض وۈرۈپ رۇضۇڭالض ،ثۇ ئىىىىؽي ٍبضاـمبٔؽب لەزەض وۈرۈپ رۇضۇڭالض،
ثۇ ئىىىىؽي ٍبضاـمبٔؽب لەزەض وۈرۈپ رۇضۇڭالض! “زېَىٍىسۇِ( .ۇؼٍىُ)2565 :
ھەق ئىگىؽىگە لېطىٕسىفي ئۆظضە ئېَزىپ وېٍىفي وۇپبٍە ،ئۇ ئۆظضىؽىٕي لوثۇي لىٍىپ
ئبزاۋەرٕي رۇگىزىۋېزىفي وېطەن ،ئۆظضىؽىٕي لوثۇي لىٍّبً لبٍزۇضىۋەرؽە ھبضاَ ثوٌىسۇ ،پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئۇٔساق لىٍؽبٔالضٔي لىَبِەد وۈٔىسە پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ وۆٌىسىٓ ؼۇ
ئىچەٌّەٍسۇ زەپ ئبگبھالٔسۇضىسۇ.
 -4855عۇئبيٍ :بساؽحۇسۇػ
ظىسزىَەرٍەـىۀٍەض لېطىٕساـٍىك ضوھىٕىڭ رەٌىجىگە ئبؼبؼەْ ئەپٍىفىپ وېزىفي ۋاعىت
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ثوٌؽب ،عەِئىَەرٕىڭّۇ ثۇ ھەلزە ئوضۇٔسىفي وېطەن ثوٌؽبْ ِەعجۇضىَىزي ثبض ،چۈٔىي ئىؽالَ
عەِئىَىزي ئوظئبضا ھەِىبضٌىفىسىؽبْ ،ثىط ـ ثىطىگە وبپبٌەرٍىه لىٍىسىؽبْ عەِئىَەد ثوٌؽبچمب،
عەِئىَەد ئەظاٌىطىٕي ثىط ـ ثىطى ثىٍەْ ئبزاۋەرٍەـىەْ ۋە ئۇضۇـۇپ لبٌؽبْ ھبٌەرزە وۆضۈپ
رۇضۇپ ،ئورٕي ئۆچۈضِەً ئوٍۇْ وۆضۈپ رۇضؼب ثوٌّبٍسۇ.
ثۇٔساق ئەھۋاٌسا ،ئەلىً ۋە ئىمزىساض ئىگىٍىطى پەلەد ھەلٕىال وۆظٌەپ ،ھېچىىّگە ٍبْ ثبؼّبً
ئىىىي رەضەپٕي ٍبضاـزۇضۇؾ ئۈچۈْ ئبضىٍىفىفي وېطەن ثوٌىسۇ .ئبٌالھ ربئبال ِۇٔساق زەٍسۇ:
لېطىٕسا ـٍىطىڭالضٔىڭ ئبضىؽىٕي رۈظەڭالض ،ضەھّەرىە ئېطىفىفىڭالض ئۈچۈْ ئبٌالھسىٓ لوضلۇڭالض
[ھۇعۇضاد ؼۈضىؽي  - 10ئبٍەد]
ئەثۇ زەضزا ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ :ؼىٍەضگە ضوظأ ،بِبظ ۋە ظاوبرٕىڭ زەضىغىؽىسىّٕۇ ئەۋظەي ئەِەٌٕي زەپ ثېطەٍّۇ؟
زېگەْ ئىسى ،ؼبھبثىالض :زەپ ثەضگىٓ! زېَىفزي .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ( :ثۇ ئەِەي
ذۇؼۇِەرٍىه) ئىىىي رەضەپٕي ٍبضاـزۇضۇپ لوٍۇـزۇض .چۈٔىي ذۇؼۇِەد (ئىّبٕٔي ٍىٍزىعىسىٓ)
لۇضۇرىۋېزىسۇ ،زېسىٍ .ۀە ثىط ضىۋاٍەرزە” :چبچٕي لىطلىۋېزىسۇ “زېّىسىُ ،ثەٌىي” :زىٕٕي
ٍىٍزىعىسىٓ لىطلىۋېزىسۇ “زەۋارىّەْ زەپ وەٌگەْ( .رىطِىعى)2519 :
 -4858عۇئبيِ :ۇعۇٌّبٔالس ئبسىغىذىىي لىشىٕذاؽٍىك سىؾحىغىٕي عبلالػ ۋە وىؾىٍەسٔىڭ
ھەق ھولولىٕي لوغذاػ ئۈچۈْ چەوٍۀگەْ ثىش لبٔچە ئىؾالس
ٍۇلىطىسا ثبٍبْ لىٍىٕؽبْ ئبٍەرٍەضزە ئبٌالھ ربئبال لېط ىٕساـٍىك ضىفزىؽىٕي ؼبلالٍسىؽبْ ۋە
وىفىٍەضٔىڭ ھەق ـ ھولۇلىٕي لوؼساٍسىؽبْ ثىطلبٔچە ئىفالضٔي ثبٍبْ لىٍؽبْ.
ثۇ ئىفالض ٔىڭ ثىطىٕچىؽي ثوٌؽب :وىفىٍەضٔي ِەؼرىطە لىٍّبؼٍىك ثوٌۇپ ،ئبٌالھؽب ۋە
ئبذىطەد وۈٔىگە ئىفىٕىسىؽبْ ثىط ِۆئّىٓ وىفىگە ثبـمىالضٔي ِەؼرىطە لىٍىؿ ٍبوي ثەظى
ؼەذؽٍەضٔي وۆڭۈي ئېچىؿ ۋە وۈٌىە پەٍسا لىٍىؿ رېّىؽىؽب ئبٍالٔسۇضىۋېٍىفي ھبضاِسۇض .چۈٔىي
ثۇٔساق لىٍىؿ ِەذپي رەوەثجۇضٌۇق ۋە ٔىمبثالٔؽبْ ِەؼطۇضٌۇق ثوٌۇپ ،ثۇ ثبـمىالضٔي
ھبلبضەرٍىگۀٍىه ھەِسە ئبٌالھٕىڭ ٔەظىطىسىىي ٍبذفي ـ ٍبِبٍٔىك ئۆٌچەٍِىطىٕي ثىٍّىگۀٍىىزۇض،
ـۇڭب ئبٌالھ ربئبال ِۇٔساق زېگەْ :ئەضوىفىٍەض ئەضوىفىٍەضٔي ِەؼرىطە لىٍّىؽۇِْ ،ەؼرىطە
لىٍىٕؽبٔالض ِەؼرىطە لىٍؽۇچىالضزىٓ ٍبذفىطاق ثوٌۇـي ِۇِىىٓ ،ؼىٍەضٔىڭ ئبضاڭالضزىىي
ئبٍبٌالضِۇ ئۆظئبضا ِەؼرىطە لىٍىفّىؽۇِْ ،ەؼرىطە لىٍىٕؽۇچي ئبٍبٌالض ِەؼرىطە لىٍؽۇچي
ئبٍبٌالضزىٓ ٍبذفىطاق ثوٌۇـي ِۇِىىٓ [ھۇعۇضاد ؼۈضىؽي - 11ئبٍەد]
ئبٌالھٕىڭ ٔەظىطىسىىي ئەۋظەٌٍىه :ربـمي لىَبپەد ،عىؽىُ ٍبوي ِبي ۋە ٍۈظ ـ ئبثطوٍؽب ئەِەغ،
ثەٌىي ئىّبْ ،ئىرالغ ۋە ئبٌالھ ثىٍەْ ثوٌؽبْ ِۇٔبؼىۋەرٕىڭ ٍبذفي ثوٌۇـىؽب ربٍىٕىسۇ .ھەزىؽزە
ِۇٔساق وۆضؼىزىٍگەْ :ئبٌالھ ؼىٍ ەضٔىڭ ـەوٍىڭالضؼب ۋە ِبي ِۈٌىىڭالضؼب لبضىّبٍسۇٌ ،ېىىٓ
لەٌجىڭالضؼب ۋە ئەِەٌٍىطىڭالضؼب لبضاٍسۇ.
ئىىىىٕچىؽي ثوٌؽب رىً رەوىۈظِەؼٍىه ثوٌۇپ ،ثۇ ئەضەثچىسە ؼبٔغىؿ ۋە پبرۇضۇؾ
ِۀىؽىٕي ئىپبزىٍەٍسىؽبْ ؼۆظ ثىٍەْ ثبٍبْ لىٍىٕؽبٌْ .ېىىٓ ثۇ ٍەضزە ئەٍىجٍىّەن وۆظزە رۇرۇٌىسۇ،
چۈٔىي وىفىٍەضٔي ئەٍىجٍەٍسىؽبْ ئبزەَ ئەِەٌىَەرزە ئۇالضؼب پىچبق ٍبوي ٔەٍعە ؼبٔغىؽبٔسەن
ثوٌىسۇ ،ثەٌىي ؼبٔغىٍىفزب رىً ھەِّىسىٓ لبرزىمطاق ؼبٔغىٍىفي ِۇِىىٓ .ثۇ ھەلزە ِۇٔسالّۇ
رىً ٍبضىؽي ؼبلبٍّبغ پەلەد
زېَىٍگەْ :رىػ ٍبضىؽي رۇربض ئبلىجەد
ئبٍەرزىّۈ ثۇ چەوٍىّە ئ ىٕزبٍىٓ گۈظەي ثىط ئۇؼٍۇة ثىٍەْ ئىپبزىٍۀگەْ :ئۆظۈڭالضؼب رىً
ئۇظارّبڭالض [ھۇعۇضاد ؼۈضىؽي -11ئبٍەد] ثۇٔىڭ ِۀىؽي :ثىط ـ ثىطىڭالضؼب رىً ئۇظارّبڭالض
زېگۀٍىىزۇضٌ ،ېىىٓ لۇضئبْ وەضىُ ِۆئّىٕ ٍەض عبِبئىزىگە ذۇززى ئۇالض ثىط وىفىسەوال ذىزبة
لىٍؽبْ .چۈٔىي ئۇالض ئۆظئبض ا ھەِىبضٌىفىفزب ۋە ثىط ـ ثىطىگە وۆٍۈٔىفزە ِىؽٍىؽىع عبِبئەرزۇض.
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ئۇٔساق ثوٌىسىىەْ وىّىي لېطىٕسىفىؽب رىً ئۇظۇرۇپ ئۇٔي ئەٍىجٍىؽە ،ئۇ ئۆظىٕىڭ ثىط پبضچىؽي
ثوٌؽبٍٔىمي ئۈچۈْ ئەِەٌىَەرزە ئۆظىگە رىً ئۇظارمبْ ۋە ئۆظىٕي ئەٍىجٍىگەْ ثوٌىسۇ.
ئۈچىٕچىؽي ثوٌؽب ثبـمىالضؼب ٍ بِبْ ٌەلەَ ثىٍەْ ٍبوي ِەؼرىطە لىٍىسىؽبْ ٍبوي وىفي ٍبِبْ
وۆضىسىؽبْ ٌەلەَ ثىٍەْ چبلىطىپ ئبظاض ثەضِەؼٍىىزۇض .چۈٔىي ثۇ لېطىٕساـٍىك ضىفزىؽىگە
ربعبۋۇظ لىٍؽبٍٔىك ۋە وىفٍەضٔي ثىط ـ ثىطىسىٓ ٍىطالالـزۇضؼبٍٔىك ثوٌۇپ ثۇ ئىؿ ئېؽىً ئەزەة ـ
ئەذاللمب ظىذ وېٍىسۇ.
ئىؽالَ ز ىٕي عەِئىَەرٕي گۇِبْ ۋە ـۈثھىگە ئەِەغ ،ئۆظئبضا ئىفۀچ ۋە وۆڭۈي ؼبپٍىمي
ئۈؼزىگە لۇضىسۇ .ـۇڭب ئبٍەد ھبضاَ لىٍىٕؽبْ ٔەضؼىٍەضٔىڭ رۆرىٕچىؽىٕي ِۇٔساق ثبٍبْ لىٍؽبْ :ئي
ِۆئّىٕ ٍەض! وۆپ گۇِبٔالضزىٓ ؼبلٍىٕىڭالض ،ثەظى گۇِبٔالض ھەلىمەرەْ گۇٔبھزۇض [ھۇعۇضاد
ؼۈضىؽي  -12ئب ٍەد] ئبٍەرزە گۇٔبھ ثوٌىسىؽبْ گۇِبْ ٍبِبْ گۇِبٔسۇض .ـۇڭب ثىط ِۇؼۇٌّبٕٔىڭ
ِۇؼۇٌّبْ لېطىٕسىفىؽب لبضىزب ئېٕىك ثىط پبوىذ ٍبوي ؼەۋەة رېپىٍّىؽۇچە ٍبِبْ گۇِبْ لىٍىفي
ھبضاَ ثوٌىسۇ.
ئبزەٍِەض ئىٕؽبٔىٌ ئبعىعٌىك رۈپەٍٍىسىٓ ثەظى وىفىٍەضگە لبضىزب ثوٌۇپّۇ ِۇٔبؼىۋىزي
ٍبِبٔ ٍىفىپ لبٌؽبْ وىفىٍەضگە لبضىزب ـۈثھە ۋە گۇِبٔسىٓ ذبٌىٌ ثوالٌّبٍسۇٌ ،ېىىٓ ثۇٔساق
رۇٍؽۇالضٔىڭ ئبضلىؽب وىطِەؼٍىه وېطەن.
ثەـىٕچىؽي ثوٌؽب ثبـمىالضٔىڭ ئەٍىجىٕي ٍوـۇضۇْ رەوفۈضِەؼٍىىزۇض .چۈٔىي ثبـمىالضؼب
ئىفۀّەؼٍىه ئىچىي عەھەرزىٓ ٍبِبْ گۇِبْ لىٍىفمب ئىززىطىپال لبٌّبؼزىٓ ربـمي عەھەرزىٓ
ثبـمىالضٔىڭ ئەٍىجىٕي ٍوـۇضۇْ رەوفۈضۈـزەن ئەِەٌىٌ عىؽّبٔىٌ ھەضىىەرىىّۇ ئىززىطىسۇ.
ئىؽالَ زىٕي ئىچي ثىٍەْ رېفي رەڭ پبوىع عەِئىَەد لۇضۇـٕي وۆظٌىگەچىە ثبـمىالضٔىڭ
ئەٍىجىٕي ئىعزەـٕي ٍبِبْ گۇِبْ لىٍىفمب ثىٍٍە عۇپالپ چەوٍىگەْ.
ِۇئبۋىَە ضەظ ىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،ئۇ پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەِٕىڭ ِۇٔساق زېگۀٍىىىٕي ئبڭٍىؽبْ :ؼەْ وىفىٍەضٔىڭ ئەٍىجىٕي ووچىٍىؽبڭ ،ئبضىٕي
ثۇظۇپ لوٍىؽەْ( .ئەثۇ زاۋۇد)4888 :
وىفىٍەضٔىڭ ذۇؼۇؼىٌ ھەق ـ ھۆضِىزىٕي ٍوـۇضۇْ ِبضاؾ ۋە ئېٕىمالپ ٍۈضۈؾ ثىٍەْ
زەپؽۀسە لىٍىفمب ثوٌّبٍسۇ .ھەرزبوي ئۇالض ئۆظٌىطىگىال ِۇٔبؼىۋەرٍىه ـەذؽىٌ گۇٔبھ ئىفالضٔي
لىٍىپ ٍۈضگەْ رەلسىطزىّۇ ،ئۇٔي ئوچۇق ـ ئبـىبضا لىٍّىؽب ،ئۇٔي ِبضاپ ٍۈضِەؼٍىه وېطەن.
پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :ثۇ زۇَٔبزا ثىط ثۀسە ٍۀە ثىط
ثۀسىٕىڭ ئەٍىجىٕي ٍبپؽب ،لىَبِەد وۈٔي ،اٌٍە ربئبال ئۇٔىڭ ئەٍىجىٕي ٍبپىسۇِ( .ۇؼٍىُ)2591 :
پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :وىّىي ثبـمىالضٔىڭ ئۆٍىگە
ئوؼطىٍىمچە ِبضىؽب ،ئۇٔىڭ وۆظىٕي لۇٍۇۋېزىؿ ئۆً ئىگىٍىطىگە ھبالي ثوٌىسۇِ( .ۇؼٍىُ)2158 :
ٍ ۀە وىفىٍەضٔىڭ ضاظىٍىمىٕي ئبٌّبً ،ھەِسە ئۇلزۇضِبً ئوؼطىٍىمچە پبضاڭٍىطىٕي رىڭفبـٕي
ھبضاَ لىٍىپ ِۇٔساق زېگەْ :وىّىي وۆضِىگەْ چۈـٕي وۆضزۈَ زېؽە ،ئىىىي ئبضپب زېٕىٕي ثىط -
ثىطىگە ئۇالـمب ثۇٍطۇٌىسۇٌ ،ېىىٓ ئۇ ھەضگىعِۇ ئۇٌىَبٌّبٍسۇ .وىّىي ثىط عبِبئەرٕىڭ ؼۆظىٕي (ئۇالض
ذبٌىّىؽبْ ٍبوي ئۇالض ئۆظٌىطىٕي لبچۇضۇپ رۇضؼبْ ھبٌەرزە) ِەذپىٌ رىڭفىؽب ،لىَبِەد وۈٔي
ئۇٔىڭ لۇٌىمىؽب لوؼۇـۇْ لۇٍۇٌىسۇ .وىّىي ؼۈضەد ؼىعؼب ،ئۇٔىڭؽب عبْ وىطگۈظۈـىە ثۇٍطۇٌىسۇ،
ٌېىىٓ ئۇ عبْ وىطگۈظەٌّەٍسۇ( .ثۇذبضى)7142 :
ثبـمىالضٔىڭ ٍوـۇضۇْ ئەٍىجٍىطىٕي ئىعزەؾ ۋە ـەذؽىٌ ِەذپىَەرٍىىىٕي ِبضاپ وۈظىزىؿ
ھەلمىسىىي چەوٍىّىٍەض ھبوىُ ۋە ِەھىۇِالضٔي ئۆظ ئىچىگە ئبٌىسىؽبْ ئوِۇِىٌ چەوٍىّىٍەضزۇض.
ٍۇلىطىسىىي ئبٍەرٍەض چەوٍىگەْ ٔەضؼىٍەضٔىڭ ئبٌزىٕچىؽي ثوٌؽب :ؼەٍۋەد لىٍّبلزۇض .ثىط ـ
ثىطىڭالضٔىڭ ؼەٍۋىزىٕي لىٍّبڭالض [ھۇعۇضاد ؼۈضىؽي  - 12ئبٍەد]
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پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ؼبھبثىٍىطىگە رەضثىَە لىٍىپ وەٌگەْ ئبزىزي ثوٍىچە ؼەٍۋەرٕىڭ
ئۇلۇِىٕي ۋە چەن چېگطىؽىٕي ؼۇئبي ـ عبۋاة ثىٍەْ وۆضؼىزىپ ئۇالضزىٓ ِۇٔساق زەپ ؼوضىؽبْ:
پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِسىٓ :ئي ضەؼۇٌۇٌالھ! ؼەٍۋەد زېگەْ ٔېّە؟
زەپ ؼوضاٌؽبٔىسى ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ :لېطىٕسىفىڭٕىڭ ٍبِبْ گېپىٕي لىٍؽبڭ ،ؼەٍۋەد
لىٍؽبْ ثوٌىؽەْ ،زېسى .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِسىٓ ٍۀە :ئەگەض لېطىٕسىفىّسا ِەْ زېگەْ
ئىفالض ثوٌؽىچۇ؟ زەپ ؼوضىٍىۋىسى ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ :ؼەْ زېگەْ گەپٍەض ئۇٔىڭسا
ثوٌؽب  ،ئۇٔىڭ ؼەٍۋىزىٕي لىٍؽبْ ثوٌىؽەْ .ئەگەض ثوٌّىؽب ،ئۇٔي لبضىٍىؽبْ ثوٌىؽەْ ،زېسى( .ئەثۇ
زاۋۇد)4874 :
ثىط وىفىٕىڭ ـەوىً لىَبپىزي ،ئەزەة ـ ئەذالليٍ ،ۈضۈؾ  -رۇضۇـئ ،ەؼىجي ۋە ئۆظىگە
ِۇٔبؼىۋەرٍىه ثوٌؽبْ ھەضلبٔساق ٔەضؼە ھەلمىسە ئېَزىٍؽبْ ٍبِبْ ؼۆظٌەض وىفي ٍبِبْ وۆضىسىؽبْ
ؼۆظٌەض لبربضىؽب وىطىسۇ.
ئبئىفە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھبزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەِگە :ؼەـىَۀىڭ ثوٍىٕىڭ پبوبضٌىمي ؼبڭب ٍېزىپ ئبـىسۇ ،زېؽەَ ،پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالَ :ؼەْ ـۇٔساق ثىط ؼۆظ لىٍسىڭىئ ،بۋازا ئۇ ؼۆظ زېڭىعؼب ئبضىالـزۇضۇٌؽبْ ثوٌؽب،
زېڭىع ؼۈٍىٕي ثۇٌؽىۋەرىەْ ثوالرزي ،زېسى .ئبٔسىٓ لىعىمچىٍىك لىٍىپ پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب ثىط وىفىٕي زوضاپ ثەضگەْ ئىسىُ ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَِ :بڭب ِۇٔساق -
ِۇٔساق ِۇوبپبد ثەضؼىّۇ ،ثىط ئىٕؽبٕٔي (ئەٍىجىٕي ئېچىپ) زوضىّبٍّەْ ،زېسى( .ئەثۇ زاۋۇد:
)4875
لۇضئبْ وەضىّٕىڭ ؼەٍۋەرٕي ٍىطگىٕچٍىه ۋە ٔەپطەرٍىٕەضٌىه ٍبِبْ ثىط ـەوىٍسە رەؼۋىطٌىفي
ئەعەثٍىٕەضٌىه ئىؿ ئەِەغ :ثىط ـ ثىطىڭالضٔىڭ ؼەٍۋىزىٕي لىٍّبڭالض ،ؼىٍەضٔىڭ ثىطىڭالض
ئۆٌگەْ لېطىٕسىفىڭالضٔىڭ گۆـىٕي ٍېَىفٕي ٍبلزۇضاضِۇ؟ ئۇٔي ٍبلزۇضِبٍؽىٍەض [ھۇعۇضاد
ؼۈضىؽي  - 12ئبٍەد]
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ھەضثىط پۇضؼەرزە ثۇ لۇضئبٔىٌ رەؼۋىطٌەـٕي زىٍالضؼب ئوضٔىفي ئۈچۈْ
رەوطاض ـ رەوطاض رەوىزٍەپ رۇضؼبْ.
عبثىط ئىجٕي ئبثسۇٌالھ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇِبزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :ثىع پەٍؽەِجەض
ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼە ٌٍەَ ثىٍەْ ثىٍٍە ئىسۇق ،روؼبرزىٓ ربپٕىڭ ؼېؽىك پۇضىمي وېٍىۋىسى،
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ :ثۇ ٔېّە پۇضاق ثىٍەِؽىٍەض؟ ثۇ ِۇئّىٍٕەضٔىڭ ؼەٍۋىزىٕي
لىٍىسىؽبٔالضٔىڭ پۇضىمي ،زېسى( .ئەھّەز )14826 :ثۇالض ثىعگە ئىؽالِسا وىفىٍىه ھولۇلٕىڭ
ٔەلەزەض ئۇٌۇؼٍىمىٕي وۆضؼىزىپ ثېطىسۇ.
ٍۇلىطىسىىي ئبٍەرٍەض چەوٍىگەْ ئىفالض ٔىڭ ٍەرزىٕچىؽي ثوٌؽب :گەپ روـۇـزۇض .ئىؽالِسا
ؼەٍۋەد لىٍىؿ رىٍؽب ئېٍىٕؽىال ،ئىؽالَ لبرزىك ھبضاَ لىٍؽبْ ئىٍٍەرٍەضٔىڭ ثىطى ثوٌؽبْ گەپ
روـۇؾ ۋە ؼۇذۀچىٍىه لىٍىؿ ئىٍٍىزي ئۇٔىڭ ثىٍەْ ثىٍٍە رىٍؽب ئېٍىٕىسۇ .گەپ روـۇؾ ئىٍٍىزي
زېگىٕىّىع  -ثىط وىفىٕىڭ ثبـمب ثىط وىفي ھەلمىسە ئبڭٍىؽبٍٔىطىٕي ،وىفىٍەضٔىڭ ئورزۇضىؽىسا
ظىسزىَەد پەٍسا لىٍىسىؽبْ ۋە ِۇٔبؼىۋەرٕي ٍبِبٔالـزۇضىسىؽبْ ـەوىٍسە ـۈ وىفىگە ٍۆرىەـزىٓ
ئىجبضەرزۇض .لۇضئبْ وەضىُ ثۇ ضەظىً ئىٍٍەرٕي ِەوىە زەۋضىٕىڭ زەؼٍىپىسىال ئەٍىجٍەپ ِۇٔساق
زېگەْ :لەؼەِروض ،پەغ ،ؼەٍۋەرروض ،ؼۇذۀچىگە ئىزبئەد لىٍّىؽىٓ [لەٌەَ ؼۈضىؽي - 11- 10
ئبٍەرٍەض]
ھەِّبِسىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :ثىع ھۇظەٍفە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ثىٍەْ ثىٍٍە
ئىسۇق ،ئۇٔىڭؽب :ثىط وىفي ئوؼّبٔؽب گەپ روـۇٍسىىەْ ،زېَىٍىۋىسى ،ھۇظەٍفە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ
ِۇٔساق زېسىِ :ەْ پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ :ؼۇذۀچي عۀٕەرىە
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وىطِەٍسۇ زېگىٕىٕي ئبڭٍىؽبٔىسىُ( .ثۇذبضى)6156 :
روـىؽبْ گەپٕي ،ؼوضۇٔؽب ئبـىبضا لبرٕىفىپ ئبڭٍىؽبْ ثوٌؽۇْ ٍبوي ئوؼطىٍىمچە ئبڭٍىؽبْ
ثوٌؽۇْ ھەض ئىىىىؽي ھەزىؽٕىڭ ِەظِۇٔىؽب ئۇٍؽۇْ وېٍىسۇ.
ٍۇلىطىسىىي ئبٍەرٍەض چەوٍىگەْ ٔەضؼىٍەضٔىڭ ؼەوىىعىٕچىؽي ثوٌؽب :وىفىٍەضٔىڭ ئىعظەد ـ
ٔۇِۇؼىؽب رىً رەوىۈظۈـزۇض .ثىع ٍۇلىطىسا ئىؽالَ زىٕىٕىڭ ئىعظەد ـ ٔۇِۇؼٕي لبٔساق
لوؼسىؽبٍٔىمىٕي ،ھەرزبوي وىفىٍەضٔىڭ ھەق ـ ھۆضِىزىٕي چېمىٍؽىٍي ثوٌّبٍسىؽبْ ئۇٌۇغ ٔەضؼە زەپ
لبضىؽبٍٔىمىٕي وۆضزۇق.
پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەِْ :ەْ ئبؼّبٔؽب ئېٍىپ چىمىٍؽبٔسا
(ٍۀي ِىطاط وېچىؽي) ،رۇچ رىطٔبلٍىطى ثىٍەْ ٍۈظ ۋە ِەٍسىٍىطىٕي ربرىالۋارمبْ وىفىٍەضٔي
وۆضۈپ :ئي عىجطىئىً ،ثۇالض وىٍّەض ثوٌىسۇ؟ زەپ ؼوضىؽبٔىسىُ ،عىجطىئى ً :ئۇالض وىفىٍەضٔىڭ
ؼەٍۋىزىٕي لىٍىپ گۆـٍىطىٕي ٍەٍسىؽبْ ،وىفىٍەضٔىڭ ئىعظەد ٔوِۇؼي ھەلمىسە گەپ
لىٍىسىؽبٔالض ،زەپ عبۋاة ثەضزى( .ئەثۇ زاۋۇد)4878 :
ِۆئّىٕ ٕىڭ ھەق ـ ھۆضِىزي ئۇٔىڭ ئىعظەد ـ ٔۇِۇؼىؽب ،عېٕىؽب ۋە ِېٍىؽب چېمىٍؽىٍي ثوٌّبؼٍىمزب
گەۋزىٍىٕىسۇ .ئىؽالَ زىٕي ئبزەِٕىڭ ٍوق ٍېطىسە ضاؼذ ثوٌؽبْ رەلسىطزىّۇ ئۇ ٍبِبْ وۆضىسىؽبْ
ؼۆظزىٓ ھەضثىط ـەذؽٕىڭ ئىعظەد ـ ٔۇِۇؼىٕي لوؼسىؽبْ رۇضؼب ،ئبؼبؼي ٍوقٍ ،بٌؽبْ
ؼۆظٌەضزىٓ لوؼسىّبً رۇضاضِۇ؟ ثۇٔساق ئەھۋاٌسا ئۇ ئىٕزبٍىٓ چوڭ گۇٔبھ ثوٌىسۇ .ھەزىؽزە ِۇٔساق
وۆضؼىزىٍگەْ :پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌ الھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :عبظأىٕىڭ ئەڭ ٍبِىٕي ثىط
ِۇؼۇٌّبٕٔىڭ ئىعظەد ٔوِۇؼىؽب ٔبھەق رىً رەگىۈظۈـزۇض( .ئەثۇ زاۋۇد)4876 :
ئبٌالھ ربئبال ِۇٔساق زەٍسۇِ :ۆئّىٓ ئەضٌەض ۋە ِۆئّىٓ ئبٍبٌالضؼب ئۇالض لىٍّىؽبْ ئىفالضٔي
چبپالپ ئبظاض ثېطىسىؽبٔالض ،ثوھزبْ لىٍ ىؿ عىٕبٍىزىٕي ۋە ئېٕىك گۇٔبھٕي ئۈؼزىگە ٍۈوٍىۋاٌؽبْ
ثوٌىسۇ [ئەھعاة ؼۈضىؽي  - 58ئبٍەد]
ثۇ رۈضٌۈن ظىَبٔىەـٍىىٕىڭ ئەڭ ٍبِىٕي ٔبَ ـ ـەضىپىگە ربعبۋۇظ لىٍىفزۇضٔ .بَ ـ ـەضىپىگە
ربعبۋۇظ لىٍىؿ  -ئىپپەرٍىه ِۆئّىٓ ئبٍبٌالضؼب لبضا چبپالؾ ثوٌۇپ ،ثۇٔساق لىٍىؿ ئۇالضٔىڭ ۋە
ئبئىٍىٍىطىٕىڭ ٍبِبْ ئبرٍىك ثوٌۇپ لېٍىفي ،وىٍەچەوٍىطىٕىڭ ۋەٍطاْ ثوٌۇـي عەھەرزىٓ ،ھەِسە
ِۆئّىٕ ٍەض عەِئىَىزىسە ئەذاللؽىعٌىمٕىڭ ٍېَىٍىفىؽب ؼەۋەة ثوٌىسىؽبٍٔىمي عەھەرزىٓ ئىٕزبٍىٓ
ذەرەضٌىه عىٕبٍەد ھېؽبثٍىٕىسۇ.
ـۇڭب پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ثۇٔي ٍەرزە چوڭ ھبالن لىٍؽۇچي گۇٔبھالض لبربضىسا ؼبٔىؽبْ.
لۇضئبْ وەضىّّۇ ثۇٔساق لىٍؽۇچىالضؼب لبرزىك ئبگبھالٔسۇضۇپ ِۇٔساق زېگەٍْ :بِبْ ئىفزىٓ
ثىرەۋەض رۇضؼبْ ئىپپەرٍىه ِۆئّىٓ ئبٍبٌالضؼب لبضا چبپالٍسىؽبٔالض زۇَٔب ۋە ئبذىطەرزە چولۇَ ٌۀەرىە
ئۇچطاٍسۇ (ٍۀي ئبٌالھٕىڭ ضەھّىزىسىٓ ٍىطاق لىٍ ىٕىسۇ) ئۇالض لبرزىك ئبظاثمب زۇچبض ثوٌىسۇ .ـۇ
وۈٔسە (ٍۀي لىَبِەد وۈٔىسە) ئۇالضٔىڭ رىٍٍىطى ،لوٌٍىطى ۋە پۇرٍىطى ئۇالضٔىڭ لىٍّىفٍىطىسىٓ
ئۇالضٔىڭ ظىَىٕىؽب گۇۋاھٍىك ثېطىسۇ .ـۇ وۈٔسە ئبٌالھ ئۇالضؼب روٌۇق رېگىفٍىه عبظاؼىٕي ثېطىسۇ،
ئۇالض ئبٌالھٕىڭ ئبـىبضا ھەق ئىىۀٍىىىٕي ثىٍىسۇ [ٔۇض ؼۈضىؽي  - 25- 23ئبٍەرٍەض]
ٍۇلىطىسىىي ئبٍەرٍەض چەوٍىگەْ ئىفال ضٔىڭ رولمۇظىٕچىؽي ثوٌؽب :ئبزەَ ئۆٌزۈضِەؼٍىىزۇض.
ئىؽالَ زىٕي ئىٕؽبٔىٌ ھبٍبرٕي ئۇٌۇؼٍىؽبْ ۋە لوؼسىؽبْ ،ھەِسە ئىٕؽبْ ھبٍبرىؽب ربعبۋۇظ لىٍىفٕي
ئبٌالھمب رېٕىفزىٓ لبٌؽىال ئبٌالھٕىڭ ٔە ظىطىسە ئەڭ چوڭ عىٕبٍەد زەپ لبضىؽبْ .ثۇٔي لۇضئبْ
وەضىُ ِۇٔساق وۆضؼەرىەْ :وىّىي ٔبھەق ئبزەَ ئۆٌزۈضِىگەْ ٍبوي ٍەض ٍۈظىسە ثۇظؼۇٔچىٍىك
لىٍّىؽبْ ثىط ئبزەِٕي ئۆٌزۈضؼە ،ئۇ پۈرۈْ ئىٕؽبٔالضٔي ئۆٌزۈضگۀسەن ثوٌىسۇ [ِبئىسە ؼۈضىؽي - 32
ئبٍەد] وىّىي ثىط ِۆئّىٕٕي لەؼزەْ ئۆ ٌزۈضىسىىەْ ،ئۇٔىڭ عبظاؼي عەھۀٕەَ ثوٌىسۇ ،ئۇ
عەھۀٕەِسە ِەڭگۈ لبٌىسۇ ،ئبٌالھٕىڭ ؼەظىجىگە ۋە ٌۀىزىگە زۇچبض ثوٌىسۇ ،ئبٌالھ ئۇٔىڭؽب لبرزىك
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ئبظاة رەٍَبضالٍسۇ [ٔىؽب ؼۈضىؽي  - 93ئبٍەد]
ٍۇلىطىسىىي ئبٍەد ،ھەزىؽٍەض چەوٍىگەْ ٔەضؼىٍەضٔىڭ ئؤىٕغىؽي :ثبـمىالضٔىڭ ِبي ـ
ِۈٌىىگە چېمىٍّبؼٍىمزۇضِ .ۇؼۇٌّبْ وىفي ھبالي ۋە لبٔۇٍٔۇق ٍوٌالض ئبضلىٍىك لبٔچىٍىه ِبي ـ
ِۈٌۈن روپٍىؽب ثوالۋېطىسۇ ،ثەظى زىٕالض ۋە ئېزىمبزالض ثبٍالضٔي ٍبِبْ وۆضؼىّۇٌ ،ېىىٓ ئىؽالَ زىٕي
ثبٍالضؼب لبضىزب ِۇٔساق لبضاٍسۇٍ :بذفي ئبزەَ ئۈچۈْ ٍبذفي ِبي ٍبضىفىسۇ.
ئى ؽالَ زىٕي ـەذؽٍەضگە ذۇؼۇؼىٌ ِبي ـ ِۈٌۈن ئىگىساضچىٍىك ھەلمىٕي ثەضگەچىە ،ثبضٌىك
ئەذاللىٌ وۆضؼەرّىٍىطى ۋە لبٔۇٔىٌ ثەٌگىٍىّىٍىطى ئبضلىٍىك ـەذؽٍەضٔىڭ ثۇ ھولولىٕي
ئوؼطىالؾ ،ثۇالؾ ۋە لبلزي ـ ؼولزي لىٍىفزىٓ لوؼسىؽبْ.
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ِبي ـ ِۈٌۈوىە چېمىٍىفٕى ڭ ھبضاٍِىمىٕي ،عبْ ۋە ئىعظەد ـ ٔۇِۇؼمب
چېمىٍىفٕىڭ ھبضاٍِىمي ثىٍەْ ثىط لبربضزا ؼبٔىؽبْ ،ھەِسە ئوؼطىٍىمٕي ئىّبٔؽب ظىذ وېٍىسىؽبْ
ٔەضؼە زەپ لبضاپ ِۇٔساق زېگەْ :ظىٕبذوض ِۇئّىٍٕىه ھبٌىزىسە رۇضۇپ ظىٕب لىٍّبٍسۇ ،ئوؼطى
ِۇئّىٍٕىه ھبٌىزىسە رۇضۇپ ئوؼطىٍىك لىٍّبٍسۇ ،ھب ضالىەؾ ِۇئّىٍٕىه ھبٌىزىسە رۇضۇپ ھبضاق
ئىچّەٍسۇ ،ثۇالڭچي ثبـمىالضٔىڭ لىّّەرٍىه ثۇٍۇٍِىطىٕي ِۇئّىٍٕىه ھبٌىزىسە رۇضۇپ
ربضرىۋاٌّبٍسۇ( .ثۇذبضى)2475 :
ئبٌالھ ربئبال ِۇٔساق زەٍسۇ :ئوؼىطٌىك لىٍؽۇچي ئەضٔىڭ ،ئوؼىطٌىك لىٍؽۇچي ئبٍبٌٕىڭ لىٍّىفىٕي
عبظاالپ ،ئبٌالھ رەضەپى سىٓ ئىجطەد لىٍىؿ ٍۈظىؽىسىٓ لوٌٍىطىٕي وېؽىڭالض ،ئبٌالھ (ئۆظ ئەِطىٕي
ئىفمب ئبـۇضۇـزب) ؼبٌىپزۇض ،ھېىّەد ثىٍەْ ئىؿ لىٍؽۇچىسۇض [ِبئىسە ؼۈضىؽي  - 38ئبٍەد]
ئي ِۆئّىٕ ٍەض! ثىط ـ ثىطىڭالضٔىڭ ِبٌٍىطىٕي (ئوؼىطٌىك ،ذىَبٔەد لىٍىؿ ،ثۇالؾ،
عبظأىروضٌۇق ،لىّبض ئوٍٕبؾ لبربض ٌىك ) ٔبھەق ٍوي ثىٍەْ ٍەۋاٌّبڭالض ،ئىىىي رەضەپ ضاظى ثوٌۇـۇپ
لىٍىفمبْ ؼوزا ـ ؼېزىك ئبضلىٍىك ئېطىفىٍگەْ ٔەضؼە ثۇٔىڭسىٓ ِۇؼزەؼٕب [ٔىؽب ؼۈضىؽي - 29
ئبٍەد]
 -4881عۇئبي :ئىغالِذا سۇخغەت لىٍىٕغبْ غەٍۋەت ؽەوىٍٍىشى
ئىؽالَ ئۆٌىّبٌىطى ھبضاَ لىٍىٕؽبْ ؼەٍۋەد زائىطىؽىسىٓ ئىؽزىؽٕب لىٍؽبْ ثەظى ؼەٍۋەد
ـەوىٍٍىطى ثوٌۇپ ،ثۇٔىڭسا ظۆضۈض ثوٌؽبْ ِىمساضزىٓ ئېفىپ وەرّەؼٍىه وېطەن.
 1ـ ظۇٌۇَ لىٍىٕؽبْ وىفي ،ظۇٌۇَ لىٍؽۇچي ئۈؼزىسىٓ ئەضظ لىٍىفزبٍ ،بوي زەضزىٕي رۆوەـزە
ظۇٌۇَ لىٍؽۇچىسا ھەلىمىٌ ثبض ثوٌؽبْ ٍبِبْ ؼۈپەرٍەضٔي ئېَزىپ ئەضظ لىٍؽب ،ثۇٔىڭؽب ضۇذؽەد
لىٍىٕىسۇ .ئبٌالھ ربئبال ِۇٔساق زېگەْ :ظۇٌۇِؽب ئۇچطىؽۇچىسىٓ ثبـمب وىفىٕىڭ ئبـىبضا ٍبِبْ ؼۆظ
لىٍىفىٕي ئبٌالھ ٍبلزۇضِبٍسۇ ،ئبٌالھ ئبڭٍىؽۇچىسۇض ،ثىٍگۈچىسۇض [ٔىؽب ؼۈضىؽي - 148ئبٍەد]
 - 2ثەظىسە رىغبضەرزە ـېطىه ثوٌۇؾٍ ،بوي وۈٍئوؼۇي لىٍىۋېٍىؿ ٍبوي ِۇھىُ ثىط ۋەظىپە
ربپفۇضۈؾ ئۈچۈْ ثىط وىفي ھەلمىسە ؼوضاپ لى ٍىٕىفي ِۇِىىٓ ،ثۇٔساق ئەھۋاٌسا ٍوق ئبزەِٕىڭ
ھەق ـ ھۆضِىزىٕي لوؼساؾ ِەعجۇضىَىزي ثىٍەْ ،ثبـمىالضؼب ٔەؼىھەد لىٍىپ ،روؼطا ِەؼٍىھەد
ثېطىؿ ِەعجۇضىَىزي لبضىّۇ ـ لبضـي وېٍىپ لبٌىسۇ .ثىطاق ٔەؼىھەد لىٍىؿ ِەعجۇضىَىزي ثەوطاق
ِۇھىُ ۋە ئۇٌۇغ ثوٌؽبٍٔىمي ئۈچۈْ ئۇ ھەِّىٕىڭ ئبٌسىسا رۇضىسۇ.
 - 3پەرىۋا ؼوضاؾ ئۈچۈْ ھەلىمەرٕي ئېَزىؿ.
ٍ - 4بِبْ ئىفالضٔي ئۆظگەضرىؿ ئۈچۈْ ثبـمىالضزىٓ ٍبضزەَ رەٌەپ لىٍىؿ.
 - 5ثىط وىفىٕىڭ ئۆظى ٍبِبْ وۆضىسىؽبْ ئىؽّي ،ؼۈپىزي ٍبوي ٌەلىّي ثوٌؽبٌ ،ېىىٓ ئۇ
و ىفىٕي ثبـمىالضزىٓ ئبٍطىپ رؤۇؾ ئۈچۈْ وىفىٍەض ئبضىؽىسا رؤۇٌؽبْ پبالٔي ربظ ٍبوي پبالٔي
لبضىؽۇ زېگۀسەن ٔبَ ،ؼۈپەد ۋە ٌەلەٍِەض ثىٍەْ رىٍؽب ئېٍىفّۇ ِۇـۇ ذىٍسىٓ ھېؽبثٍىٕىسۇ.
 - 6گۇۋاھچىالضٔىڭ ،ھەزىؽٍەضٔي ٍەرىۈظگۈچىٍەض (ضاۋىَالض) ٔىڭ ،ثۇ ئىفالضٔي ئبزا لىٍىفمب
ال ٍىك ٍبوي الٍىك ئەِەؼٍىىىٕي ئېٕىمٍىؽبٔسا ،ئۇالضزىىي الٍبلەرؽىعٌىىىە ِۇٔبؼىۋەرٍىه ٍبِبْ
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رەضەپٍىطىٕي ؼۆظٌەـّۇ ـۇٔساق.
 -4887عۇئبي :ثبؽمىالسٔىڭ ٍبِبْ گىپىٕي لىٍىؾمب ثىشىٍگەْ سۇخغەجٕىڭ ؽەسجي
ِۇٔساق ئەھۋاٌالضزا ثبـمىالضٔىڭ ٍبِبْ گېپىٕي لىٍىفمب ثېطىٍگەْ ضۇذؽەد ئىىىي ـەضرىە
ثبؼٍىك:
 - 1ئېھزىَبط .ـۇڭب ثبـمىالضٔىڭ ٍبِبْ گېپىٕي لىٍىفمب ظۆضۈض ثىط ئېھزىَبط ثوٌّىؽبْ ھبٌسا ،ثىط
وىفىٕىڭ ٍبِبْ گېپىٕي لىٍىفمب ضۇذؽەد ٍوق ،ئەگەض ئېھزىَبط زاضىزّىالؾ ثىٍەْ لبِساٌؽب،
ئېٕىك ئىپبزىٍەـىە ثوٌّبٍسۇٍ ،بوي ئوِۇِالـزۇضۇپ ؼۆظٌەؾ ثىٍەْ لبِساٌؽبِ ،ەٌۇَ ثىط ـەذؽٕي
وۆضؼىزىپ رۇضۇپ ؼۆظٌەـىە ثوٌّبٍسۇِ .ەؼىٍەْ :پەرىۋا ؼوضىؽۇچي وىفيِ" :ۇٔساق ثىط ئىؿ
لىٍىپ ؼبٌؽبْ ئبزەِٕىڭ ھۆوّي ٔېّە؟" زەپ ؼوضىَبالٍسىؽبْ رۇضۇلٍۇق" پبالٔي ِۇٔساق لىٍسى،
ثۇٔىڭ ھۆوّي ٔېّە؟" زەپ ؼوضىّىؽىّۇ ثوٌىسۇ .ثبـمىالضٔىڭ ٍبِبْ گېپىٕي لىٍىفمب ِەعجۇض ثوٌۇپ
لبٌؽبْ ثۇٔساق ئەھۋاٌالضزىّۇ پەلەرال ضاؼذ ؼۆظٔي لىٍىفي ،ھەلىمەرٕي ؼۆظٌىفي وېطەن ،ثوٌّىؽب
ثبـمىالضؼب رۆھّەد لىٍؽبٍٔىك ۋە لبضا چبپٍىؽبٍٔىك ثوٌىسۇ ـ زە ؼۆظى ھبضاٍِىممب ٍۈظٌىٕىسۇ.
ٔ - 2ىَەد .ثۇٔساق ئەھۋاٌالضزا  -ثبـمب ھەضلبٔساق ئەھۋاٌالضزا ثوٌؽىٕىسەن ٔ -ىَەد ثىطزىٕجىط
ئبٍطىؽۇچي پبؼىً ھېؽبثٍىٕىسۇ ،ھەضوىفي ئۆظ ئىچىسىىىٕي ثبـمىالضزىٓ ئوثسأطاق ثىٍىسۇ ،ئەضظ
لىٍىؿ ثىٍەْ ئۆچ ئېٍىفٕىڭ ئورزۇضىؽىٕي ،پەرىۋا ؼوضاؾ ثىٍەْ ثبـمىالضٔي ضەؼۋا لىٍىفٕىڭ
ئورزۇضىؽىٕي ،ؼەٍۋەد ثىٍەْ رۀمىسٔىڭ ئورزۇضىؽىٕئ ،ەؼىھەد لىٍىؿ ثىٍەْ وىفىٍەضٔي
ثبـمىالضٔىڭ ئبٌسىسا چۈـۈضۈـٕىڭ ئورزۇضىؽىٕي ئبٍطىپ رۇضىسىؽبْ ٔەضؼە پەلەرال ٔىَەرزۇض .ـۇڭب
ِۆئّىٓ ئبزەَ ئۆظىسىٓ ھېؽبة ئېٍىفزب پىرؽىك ـېطىىزىّٕۇ چىڭطاق ،ئۆظىٕي ؼوضاق لىٍىفمب
ظوضاۋاْ ھبوىّسىّٕۇ لبرزىمطاق ثوٌىفي وېطەن.
ثۇ ھەلزە ئىؽالَ زىٕي ئبڭٍىؽۇچىٕي ؼەٍۋەد لىٍؽۇچىٕىڭ ـېطىىي زەپ لبضاپ ،ئۇٔىڭ ؼەٍۋىزي
لىٍىٕؽبْ لېطىٕسىفىٕي لوؼساپ ھىّبٍە لىٍىفي وېطەوٍىىىٕي ِۇئەٍَۀٍەـزۈضگەْ .ھەزىؽزە
ِۇٔساق زەپ وۆضؼىزىٍگەْ:
پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :وىّىي ِۇؼۇٌّبْ لېطىٕسىفىٕىڭ
ئىعظەد ٔوِۇؼىٕي لوؼسىؽب ،اٌٍە لىَبِەد وۈٔىسە ئۇٔىڭ ٍۈظىسىٓ زوظاخ ئورىٕي لبٍزۇضىۋېزىسۇ.
(رىطِىعى)1931 :
ـۇڭب لېطىٕسىفىٕىڭ ئىعظەد ـ ٔۇِۇؼي ،ھەلمي ـ ھۆضِىزىگە لبضـي ربعبۋۇظچي رىٍالضٔي
ٍبٔسۇضۇپ ثۇٔساق ثۇضچٕي ئبزا لىالٌّىؽبْ وىفي ،ئەڭ ئبظ زېگۀسە ،ؼۆظ ثبـمب ثىط رېّىؽب
ٍۆرىەٌگۀگە لەزەض ثۇ ؼوضۇٔسىٓ ئبٍطىٍىفي وېطەن ،ثوٌّىؽب ئبٌالھ ربئبالٔىڭ :ثوٌّىؽب گۇٔبھزب
ئۇالضؼب ئوذفبؾ ثوٌۇپ لبٌىؽىٍەض [ٔىؽب ؼۈضىؽي  - 140ئبٍەد] زېگەْ ئبٍىزىگە ئبؼبؼەْ
ؼەٍۋەد لىٍؽۇچىالض گوضوھىؽب ئەظا ثوٌۇپ لبٌىسۇ.
 -4884عۇئبي :ئۆٌحۈسگۈچي ۋە ئۆٌحۈسۈٌگۈچي ھەس ئىىىەٍٍەْ ئوجحب
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ِۇؼۇٌّبْ ثىٍەْ ئۇضۇـۇؾ ۋە عەڭٍىفىفٕي وۇپۇضٔىڭ ثىط رۈضى
زەپ لبضاپ ،ثۇٔي ثىط رۆگە ٍبوي ثىط ئبد ئۈچۈْ ئۇضۇؾ ئېالْ لىٍىپ لبْ رۆوىسىؽبْ عبھىٍىَەد
زەۋضى ئەضەثٍىطىٕىڭ ئىفٍىطىسىٓ ثىطى زەپ ھېؽبثٍىؽبْ.
ئەھٕەؾ ئىجٕي لەٍػ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ِۇٔساق زەٍسۇِ :ەْ ئەٌىٕىڭ ٍېٕىؽب ثېطىؿ ئۈچۈْ
ٍوٌؽب چىمزىٍُ ،وٌسا ئەثۇ ثەوطى ٍوٌۇلۇپ لېٍىپ :ئي ئەھٕەؾ! ٔەگە وېزىۋارىؽەْ؟ زەپ ؼوضىسى.
ِەْ :پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ربؼىؽىٕىڭ ئوؼٍىؽب (ٍۀي ئەٌىگە) ٍبضزەَ ثېطىؿ ئۈچۈْ
وېزىۋارىّەْ ،زېگۀىسىُ ،ئۇ ِبڭب :ئي ئەھٕەؾ ! ئبضلىڭؽب لبٍزمىِٓ .ەْ پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ
ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ :ئىىىي ِۇؼۇٌّبْ ثىط  -ثىطىگە لبضـي لىٍىچ وۆرۈضؼە ،ئۆٌگىٕىّۇ،
ئۆٌزۈضۈٌگىٕىّۇ زوظاذزب ثوٌىسۇ زېگىٕىٕي ئبڭٍىؽبْ ئىسىُ .ئۇٔىڭسىٓ” :ئي ضەؼۇٌۇٌالھ !
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ئۆٌزۈضگۈچىؽۇ زوظاذزب ثوالض ،ئەِّب ئۆٌگۈچىٕىڭ گۇٔبھي ٔېّە؟ “ زەپ ؼوضىؽبٔىسىُ ،پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالَ :چۈٔىي ئۇِۇ ضەلىجىٕي ئۆٌزۈضِەوچي ئىسى زەپ عبۋاة ثەضگۀىسى ،زېسى.
(ِۇؼٍىُ)2888 :
ثۇ ؼەۋەثزىٓ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ لوضإٌي چېٕەپ لوٍۇـزەن ئبززىٌ ثىط ئىؿ ثوٌؽىّۇ،
ئۆٌزۈضۈؾ ۋە ئۇضۇـۇـم ب ئېٍىپ ثبضىسىؽبْ ھەضلبٔساق ئىؿ ـ ھەضىىەرٕي چەوٍىگەْ .ثىط ھەزىؽزە
ِۇٔساق زېگەْ :ئبثسۇضضاھّبْ ئىجٕي ئەثۇ ٌەٍال ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىسۇ :ؼبھبثىٍەضزىٓ
ئبڭٍىفىّىعچە ،ئۇالض ثىط وۈٔي پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ثىٍەْ ثىٍٍە وېزىۋارمىٕىسا،
ئبضىسىٓ ثىط وىفي ئۇذالپ لبٌؽبٔىىەْ ،ثەظى وىفىٍەض چبلچبق لىٍىپ ،ئۇٔىڭ ٍېٕىسىىي ثىط
ئبضؼبِچىٕي ئېٍىۋاپزۇ .ئۇذالپ لبٌؽبْ ئبزەَ ئوٍؽىٕىپ لوضلۇپ وېزىپزۇ .ثۇٔي وۆضگەْ پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالَِ :ۇؼۇٌّبٕٔىڭ ِۇؼۇٌّبٕٔي لوضلۇرۇـي زۇضۇغ ثوٌّبٍسۇ زەپزۇ( .ئەثۇ زاۋۇد:
)5114
گۇٔبھ ٍبٌؽۇظ لبرىً ثىٍۀال چەوٍىٕىپ لبٌّبٍسۇ .ثەٌىي ھەضلبٔساق ثىط ؼۆظ ٍبوي ھەضلبٔساق ثىط
ئىؿ ـ ھەضىىەد ثىٍەْ ئۇٔىڭؽب لېزىٍؽبْ ئبزەَ ،ھەرزبوي ئۆٌزۈضۈؾ عىٕبٍىزي ئۈؼزىسە لبضاپ
رۇضؼبٔالضِۇ ،ھەضثىطى ئۆظ الٍىمىسا ئبٌالھٕىڭ ؼەظىجىگە ئۇچطىّبً لبٌّبٍسۇ.
 -4883عۇئبي :ئىغالَ د ۆٌىحي جوخحبِالؽمبْ ۋە وبپبٌەجٍىه لىٍغبْ وبپىشالسٔي
ئۆٌحۈسِەعٍىه
ٍۇلىطىسىىي ئبٍەد ـ ھەزىؽٍەضِ ،ۇؼۇٌّبٕٔي ئۆٌزۈضۈؾ ۋە ِۇؼۇٌّبْ ثىٍەْ ئۇضۇـۈؾ ھەلمىسە
زېَىٍگەْ ،چۈٔىي ثۇ ئبٍەد ـ ھەزىؽٍەض ،ئؽالَ عەِئىَىزىسىىي ِۇؼۇٌّبٔالضؼب لبٔۇْ ـ رۈظۈَ ۋە
وۆضؼەرّە ثوٌۇپ وەٌگە ْ .ثۇٔىڭ ِۀىؽيِ .ۇؼۇٌّبٔسىٓ ثبـمىؽىٕىڭ عېٕي ۋە لېٕىؽب ذبٌىؽبٔچە
چېمىٍؽب ثوٌىسۇ زېگۀٍىه ئەِەغ .چۈٔىي پۈرۈْ ئىٕؽبٔالضٔىڭ ئىٕؽبٔىٌ عەھەرزىٓ عېٕي ۋە
لېٕىؽب ظىَبٔىەـٍىه لىٍىفىٕي ئبٌالھ ھبضاَ لىٍؽبْ .پەلەرال ؼەٍطىٌ ِۇؼۇٌّبْ ِۇؼۇٌّبٔالضؼب
لبضـي ئۇضۇـىسىؽبٔالضزى ٓ ثوٌؽبْ ئەھۋاٌسىال ،ئۆظىٕىڭ عېٕىٕي ئۆظى ھبالي لىٍىپ ثەضگەْ ثوٌىسۇ.
ئەِّب وبپىطٔ ،بۋازا ئؽالَ زۆٌىزىسە ٍبـبٍسىؽبْ ،ئؽالَ زۆٌىزي وبپبٌەرٍىه لىٍىسىؽبْ گەضەعساْ،
ٍبوي ِۇؼۇٌّبٔالض وېٍىفىُ ـ ئەھسىٕبِە رۈظۈؾ ئبضلىٍىك چېمىٍّبؼٍىممب ۋەزە لىٍؽبْ وبپىط ثوٌؽب،
ئۇٔىڭ عېٕي ھىّبٍە لىٍىٕىسۇ .ئۇٔىڭ عېٕىؽب ِۇؼۇٌّبٕٔىڭ ظىَبٔىەـٍىه لىٍىفي ھبضاَ ثوٌىسۇ.
ئەِط ئىجٕي ـۇئەٍت زازىؽي ئبضلىٍىك ثوۋىؽىسىٓ پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەِٕىڭ ِۇٔساق زېگۀٍىىىٕي ضىۋاٍەد لىٍىسۇِ :ۇئبھىسٔىڭ (ئىؽالَ زۆٌىزي رېطىزوضىَىؽىسە
ذبرىطعەَ ٍبـبؾ ئۈچۈْ ،ئىؽالَ ھۆوۈِىزي ثىٍەْ وېٍىفىُ رۈظگەْ ؼەٍطى ِۇؼۇٌّبٔالض ثوٌۇپ،
ثۇالض ”ظىّّىالض“ زەپّۇ ئبرىٍىسۇ) .زىَىزي ھۆض (ِۇؼۇٌّبْ) وىفىٕىڭ زىَىزىٕىڭ ٍېطىّىسۇض.
(ئەثۇ زاۋۇز)4583 :
 -4882عۇئبي :ئۆٌحۈسۈٌىذىغبْ ئبدەٍِەس ۋە ئۆٌحۈسۈػ ھولولىٕىڭ وىّٕىڭ لوٌىذا
ثوٌىذىغبٍٔىمي
ئبٌالھ ربئبال ِۇٔساق زەٍسۇ :ئبٌالھ ئۆٌزۈضۈـٕي چەوٍىگەْ ئبزەِٕي ئۆٌزۈضِەڭالض ،ھەق
ئۆٌزۈضۈؾ ثۇٔىڭ ؼىطرىسا [ئۀئبَ ؼۈضىؽي  - 151ئبٍەد] لۇضئبْ وەضىُ ثبٍبْ لىٍؽبْ ثۇ ھەق
رۆۋۀسىىي ئۈچ ذىً عىٕبٍەرٕىڭ ثىطىگە ثېطىٍگەْ عبظازىٓ ئىجبضەرزۇض:
ثىطىٕچىؽئ :بھەق ئبزە َ ئۆٌزۈضۈؾ عىٕبٍىزي ،ـۇڭب وىّگە ئبزەَ ئۆٌزۈضۈؾ عىٕبٍىزي
ئىؽپبرالٔؽب ،ئۇٔىڭسىٓ عبٔؽب ـ عبْ لىؽبغ ئېٍىؿ ۋاعىت ثوٌىسۇ .ثۇ ئېؽىط عبظا ،ـۇٔساق ئېؽىط
عىٕبٍەرٍەضگە ذبرىّە ثېطىؿ ئۈچۈْ ثېطىٍىسۇ .ئي ئەلىً ئىگىٍىطى! ؼىٍەضگە لىؽبؼزب ھبٍبرٍىك
ثبض (ٍۀي وىفي ثىطاۋٔي ئۆ ٌزۈضگەْ رەلسىطزە ئۆظىٕىڭّۇ ئۆٌزۈضۈٌىسىؽبٍٔىمىٕي ثىٍؽە ،ئۇ ،ئبزەَ
ئۆٌزۈضۈـزىٓ ٍبٔىسۇ ،ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇٔىڭ ئۆظىّۇ ،ئۇ ئۆٌزۈضِەوچي ثوٌؽبْ ئبزەِّۇ ئۆٌۈـزىٓ
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ؼبلٍىٕىپ لبٌىسۇ) [ثەلەضە ؼۈضىؽي  - 178ئبٍەد]
ئىىىىٕچىؽي :ثۇضۇْ ئۆٍٍۀگەْ ثىط وىفي ظىٕب ـ پبھىفە عىٕبٍىزي ؼبزىط لىٍؽب ،ثۇ
عىٕبٍەرٕي ٔەق ِەٍسأسا ۋە عىٕبٍەد ئۈؼزىسە ٍبذفي وىفىٍەضزىٓ رۆد وىفي ئېٕىك وۆضۈپ،
ثۇٔىڭؽب گۇۋاھٍىك ثەضؼەٍ ،بوي عىٕبٍەرچي ئۆظى ؼورچي ئبٌسىسا رۆد لېزىُ ئىمطاض لىٍؽب ئۇٔىڭؽب
ئۆٌۈَ عبظاؼي ثېطىٍىسۇ.
ئۈچىٕچىؽي :ئىؽالَ زىٕىؽب وىطىپ ثوٌؽبٔسىٓ وېَىٓ ئۇٔىڭسىٓ لبٍزىپ چىمىپ وېزىؿ،
ھەِسە ثۇٔي ِۇؼۇٌّبْ عبِبئىزىگە ِەٍسە لېمىؿ ـەوٍىسە ئېالْ لىٍىؿ عىٕبٍىزيِ .ەٌۇِىي
ئىؽالَ زىٕي ھېچىىّٕي زىٕؽب وىطىفىە ظوضٌىّبٍسۇٌ ،ېىىٓ ئىؽالَ زىٕي زىٕٕي ئوٍۇٔچۈق لىٍىپ
ئوٍٕبـٕي لەرئىٌ ضەد لىٍىسۇٍ .ەھۇزىَالض ـۇٔساق لىٍؽبْ.
ِۆئّىٕ ٍەضگە ٔبظىً لىٍىٕؽبْ ۋەھىَگە ئەرىگىٕي ئىّبْ وەٌزۈضۈپ ،وەچمۈضۇٍٔۇلي ٍېٕىۋېٍىڭالض،
(ـۇٔساق لىٍؽبڭالض) ئۇالض (ئىّبٔسىٓ) لبٍزىفي ِۇِىىٓ [ئبي ئىّطاْ ؼۈضىؽي  -72ئبٍەد]
ثىطاق ثۇ ئۈچ ذىً عىٕبٍەد ثىٍەْ ئبزەَ ئۆٌزۈضۈؾ ھولۇلي ،لبالٍّىمبٔچىٍىك ٍۈظ ثېطىپ
عەِئىَەد ئبِبٔ ٍىمىؽب رەؼىط ٍېزىپ ھەضوىُ ئۆظىٕي ؼورچي ۋە ئىغطا لىٍؽۇچي لىٍىۋاٌّبؼٍىمي
ئۈچۈْ ،ھبوىّٕىڭ لوٌىسا ثوٌىسۇ .پەلەرال ،لەؼزەْ ئبزەَ ئۆٌزۈضۈؾ عىٕبٍىزي ؼبزىط ثوٌۇپ ،عبٔؽب ـ
عبْ لىؽبغ ئېٍىؿ وېطەن ثوٌؽبٔسا ،ئىؽالَ زىٕي ئۆٌزۈضۈٌگۈچىٕىڭ رۇؼمبٍٔىطىؽب ،ھبوىّٕىڭ
ٔبظاضىزي ئ بؼزىسا عبٔؽب ـ عبْ ئبٌؽبْ ھبٌسا ئۆٌۈَ عبظاؼىٕي ئۆظ لوٌٍىطى ثىٍەْ ئىغطا لىٍىفمب
ضۇذؽەد لىٍؽبْ ،ثۇ ضۇذؽەد ئۇالضٔىڭ ئىچىسىىي ئۆچّۀٍىىٕي ؼۈپۈضۈپ ربـالؾ ۋە
ئۇالضزىىي ھەضلبٔساق ئىٕزىمبَ ئېٍىؿ ضىؽجىزىٕي پەؼەٍزىؿ ئۈچۈْ ثوٌۇپ ،ئبٌالھ ربئبال لۇضئبْ
وەضىّسە ِۇٔساق زەپ وۆضؼەرىەْ :وىّىي ٔبھەق ئۆٌزۈضۈٌىسىىەْ ،لىؽبغ ٍبوي رۆٌەَ ئېٍىؿ ٍبوي
ئەپۇ لىٍىۋېزىؿ ھولۇلىٕي ئۆٌزۈضۈٌگۈچىٕىڭ ئىگىؽىگە ثەضزۇق ،ئىگىؽي لىؽبغ ئېٍىفزب چەوزىٓ
ئېفىپ وەرّىؽۇْ ،ئبٌالھ ئۇٔىڭ ئىگىؽىگە ِەزەرىبضزۇض [ئىؽطا ؼۈضىؽي  - 32ئبٍەد]
 -4888عۇئبي :ئۆصىٕي ئۆٌحۈسۈۋىٍىؼ
ئبزەَ ئۆٌزۈضۈؾ عىٕبٍىزي ھەلمىسىىي چەوٍىّىٍەضٔىڭ ھەِّىؽي ثبـمىالضٔي ئۆٌزۈضۈـٕي ئۆظ
ئىچىگە ئبٌؽبٔسەوال ،ئۆظى ـ ئۆظىٕي ئۆٌزۈضۈۋېٍىفٕىّۇ ئۆظ ئىچىگە ئبٌىسۇ .ـۇڭب لبٍؽي ثىط وىفي
لبٔساق ثىطٔەضؼە ثىٍەْ ئۆظىٕي ئۆٌزۈضۈۋاٌؽب ،ئۇ ئبٌالھ ربئبال ئۆٌزۈضۈـٕي ھبضا َ لىٍؽبْ ثىط ئىٕؽبٕٔي
ئۆٌزۈضگەْ ثوٌىسۇ.
ئىٕؽبٕٔىڭ ھبٍبري ئۆظ ِۈٌىي ئەِەغ ،چۈٔىي ئۇ ئۆظىٕي ٍبضىزىؿ ئۇٍبلزب رۇضؼۇْ ،ئەظاٌىطىسىٓ
ثىط ئەظأي ٍبوي ھۈعەٍطىٍىطىسىٓ ثىط ھۈعەٍطىٕىّۇ ٍبضىزبٌىؽبْ ئەِەغ ،ئۇٔىڭ عېٕي ثوٌؽب،
ئبٌالھ ئۇٔىڭؽب ربپفۇضؼبْ ثىط ئبِبٔەرزۇض .ئۇٔي ئوثساْ ئبؼطىّىؽب ثوٌّبٍسىؽبْ رۇضؼب ،ئۇٔىڭؽب
ظىَبٔىەـٍىه لىٍىپ ،ئۇٔىڭسىٓ لۇرۇٌۈپ وېزىؿ لبٔساق ثوٌّبلچي؟ ئبٌالھ ربئبال ِۇٔساق زېگەْ:
ئۆظۈڭالضٔي ئۆٌزۈضِەڭالض ،ئبٌالھ ھەلىمەرەْ ؼىٍەضگە ٔبھبٍىزي ِېھطىجبٔسۇضٔ[ .ىؽب ؼۈضىؽي - 29
ئبٍەد]
ئىؽالَ زىٕي ِۇؼۇٌّبْ وىفىٕي ھ ەض رۈضٌۈن لىَىٕچىٍىمالضؼب ۋە عبپب ـ ِۇـەلمەرٍەض ئبٌسىسا
لەٍؽەض ۋە وۈچٍۈن ئىطازىٍىه ثوٌؽۇْ زەٍسۇ .ئۇٔىڭؽب ھەضلبٔساق ئەھۋاي ئبؼزىسا وىچىىىىٕە ثىط
ثبالٍىئبپەد ٍبوي ِۇۋەپپەلىَەرؽىعٌىىىە زۇچ وەٌگۀسەٍ ،بـبـزىٓ ۋاظ وېچىپ ،ئۆظىٕي
ئۆٌزۈضىۋېٍىفمب ضۇذؽەد لىٍّبٍسۇ .چۈٔىي ِۆئّىٓ زېگەٍْ ،ېزىؿ ئۈچۈْ ئەِەغ عىھبز
لىٍىفمب ،لېچىؿ ئۈچۈْ ئەِەغ ،وۆضەؾ لىٍىفمب ٍبضىزىٍؽبْ .ئۇٔىڭ ئىّبٔي ثىٍەْ ئەذاللي ھبٍبد
ِەٍسأىسىٓ لېچىفمب لەرئىٌ ٍوي لوٍّبٍسۇ .چۈٔىي ِۆئّىٕ سە ،ئۇپطىّبغ لوضاي ،رۈگىّەغ ئوق ـ
زوضا ثبضزۇض ،ئۇ ثوٌؽىّۇ ئىّبْ ۋە ئەذاللزۇض.
ثۇٔساق لەثىھ عىٕبٍەرٕي ؼبزىط لىٍؽۇچىالضٔي پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئبٌالھٕىڭ ضەھّىزي
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ثوٌؽبْ عۀٕەرزىٓ ِەھطۇَ ثوٌۇپ ،ئبٌالھٕىڭ ؼەظىجي ثوٌؽبْ زوظاذمب الٍىك ثوٌىسىؽبٍٔىمي ثىٍەْ
ئبگبھالٔسۇضؼبْ .ئىطازىؽي ئبعىع وىفىٍەضٍ ،ۈضەوٕي رىزطىزىسىؽبْ لبرزىك ئبگبھالٔسۇضۇـٕي ئۆظ
ئىچىگە ئبٌؽبْ ـۈ ھەزىؽٕي زىممەد لىٍىپ ئبڭٍىؽۇْ:
پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :وىّىي ئۆظىٕي ربؼسىٓ ربـالپ
ئۆٌزۈضۈۋاٌىسىىەْ ،عەھۀٕەَ ئورىسا ِەڭگۈزىٓ ِ -ەڭگۈگە ئۆظىٕي ربـالپ ئبظاثٍىٕىسۇ .وىّىي
ظەھەض ئىچىپ ئۆٌۈۋاٌىسىىەْ ،ثىط لوٌىسا ظەھەض رۇرمبْ ھبٌەرزە عەھۀٕەَ ئورىسا ِەڭگۈزىٓ -
ِەڭگۈگە ظەھەض ئىچىپ ئبظاثٍىٕىسۇ .وىّىي ئۆظىٕي رۆِۈض ئەؼۋاة ثىٍەْ ئۆٌزۈضۈۋاٌىسىىەْ،
عەھۀٕەَ ئورىسا ـۇ رۆِۈض ئەؼۋاثٕي لوضؼىمىؽب رىمىپ ِەڭگۈزىٓ ِ -ەڭگۈگە ئبظاثٍىٕىسۇ.
(ثۇذبضى)5778 :
 -4888عۇئبي :پبسا ئۇلۇِي
پبضا ٍېّەن ،وفىىٍەضٔىڭ ِبي ـ ِۈٌىىٕي ٔبھەق ٍەۋېٍىفٕىڭ ثىط رۈضى ثوٌۇپ ،پبضا  -ثىط ئىفٕي
لىٍسۇضۇؾ ٍبوي زۈـّىٕىٕىڭ ئىفىٕي لىٍسۇضِبؼٍىكٍ ،بوي ئۆظىگە ٍبوي زۈـّىٕىگە ئۆظى
ٍبلزۇضىسىؽبْ ھۆوۈَ چىمىطىؿ ۋە ـۇٔىڭسەن ئىفالض ئۈچۈْ ھبوىُ ٍبوي ئىفچي ـ وبزىطؼب
ثېطىٍگەْ پۇي ِ -بي ۋە ِۀپەئەد لبربضٌىك ٔەضؼىٍەضزۇض.
ِۇٔسالچە ئەٍىزمبٔسا ،پبضىروضٌۇق — ثىطاۋٔىڭ ھەلمىٕي ٍەۋېٍىؿ ٍبوي ئۇٔىڭ ذىعِەد
ئوضٔىٕي ربضرىۋېٍىؿ ٍبوي ئۇٔىڭؽب وەٌگەْ ئبِەرٕي ئۆظىگە لبضىزىۋېٍىؿ ٍبوي گۇٔبھؽىع ثىطىٕي
لبضىالؾ ٍبوي ثىطەض عىٕبٍەرىبضٔي ئبلالؾ ٍب وي ئۇٔىڭ عىٕبٍىزىٕي ٍېٕىىٍىزىؿ ٍبوي لبٔسالال ثىط
زەۋا ئىفىسا لبضـي رەضەپٕىڭ ھەلمىٕي ئۆظىگە لبضىزىفزىٓ ئىجبضەد ضەظىً ِەلؽەرٕي ئەِەٌگە
ئبـۇضۇؾ ئۈچۈْ ئىؿ ئۈؼزىسىىىٍەضگە ِەٌۇَ ِىمساضزا پۇي ٍبوي پۇٌؽب روذزبٍسىؽبْ ثىط ٔەضؼە
ثېطىؿ زېگۀٍىه ثوٌۇپ ،پبضىٕي ثەضگەْ ۋە ئبٌؽبْ ھەض ئىىىىؽي ئبٌالھٕىڭ ئبٌسىسا لبرزىك
گۇٔبھىبض ،ئىٕؽبٔىَەد ئبٌسىسا ئەٍىجىبض ثوٌىسۇ.
 -4881عۇئبي :پبسأىڭ ثىشىؼ ۋە ئىٍؾٕىڭ ھۆوۈِي
پبضىروضٌۇق ئەڭ ٍبِبْ ذىَبٔەرچىٍىه ثوٌۇپ ،ھەق ھولۇلالضٔىڭ ظاٍە ثوٌۇـىؽب ،ئبزاٌەرؽىعٌىه
ۋە رەڭؽىعٌىىىە ،وىفىٍەضٔىڭ ِۀپەئە رىگە ٔبِەضزٌەضچە ذىطىػ لىٍىفمب ،ئۇالضٔىڭ ھەلٍىطىگە
ربعبۋۇظ لىٍىفمب ،رۆھ ّەرٍەضٔي ئبضرىپ ئۇالضٔىڭ ئبثطۇٍىٕي رۆوۈـىە ،عەِئىَەد رەضرىپىٕي
ثۇظۇـمب ،ذبرىطعەٍِىه ،ئبِبٍٔىك ۋە ئىفۀچٕىڭ ٍولىٍىفىؽب ؼەۋەة ثوٌىسىؽبْ ئىٕزبٍىٓ لەثىھ ۋە
ضەظىً لىٍّىؿ ثوٌؽبٍٔىمي ئۈچۈْ پبض ا ثېطىؿ ٍبوي ئېٍىؿ ئىؽالَ زىٕىسىال ئەِەغ ،ثەٌىي پۈرۈْ
زىٕالضزا ۋە پۈرۈْ لبٔۇٔالضزا لەرئىٌ ھبضاِسۇض.
ئىؽالَ زىٕي ھبوىُ ۋە ئۇٔىڭ لوي ئبؼزىسىىي ثبضٌىك ئىفچي ـ وبزىطالضٔىڭ پبضا ئېٍىفىٕي ھبضاَ
لىٍؽبٔسەوالِ ،ۇؼۇٌّبْ وىفىٕىڭ ئۇالضؼب پبضا ثېطىفىٕىّۇ ھبضاَ لىٍؽبْ .ثۇٔىڭ ثىٍۀال لبٌّبً،
ئورزۇضىسا رۇضۇپ ۋاؼزىچىٍىه لىٍىفٕىّۇ چەوٍىگەْ .ئبٌالھ ربئبال ِۇٔساق زەٍسۇ :ثىط ـ
ثىطىڭالضٔىڭ ِبٌٍىطىٕي ٔبھەق ٍەۋاٌّبڭالض ،ثىٍىپ رۇضۇپ وىفىٍەضٔىڭ ثىط لىؽىُ ِبٌٍىطىٕي ظۇٌۇَ
ثىٍەْ ٍەۋېٍىؿ ئۈچۈْ ھبوىّالضؼب پبضا ثەضِەڭالض [ثەلەضە ؼۈضىؽي  -188ئبٍەد]
ئەثۇ ھۇضەٍطە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ِۇٔساق زەٍسۇ :پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ
ھۆوۈَ ِەؼىٍىؽىسە پبضا ثەضگۈچىگىّۇ ،پبضا ئبٌؽۇچىؽىّۇ ٌۀەد لىٍؽبْ( .رىطِىعى)1336 :
 -4885عۇئبي :پبسىٕىڭ ٍبِبْ ئبلىۋەجٍىشى
ئىؽالَ زىٕىٕىڭ پبضىٕي ھبضاَ لىٍىفي ھەِسە ئۇٔىڭؽب لوي رىممبْ ھەضلبٔساق وىفىگە لبرزىك
پوظىزؽىَە ثىٍسۈضۈـي ئەعەثٍىٕەضٌىه ئىؿ ئەِەغ ،چۈٔىي پبضىروضٌۇق ثىط عەِئىَەرزە
ربضلىٍىسىىەْ ،ئۇ عەِئىَەرزە ِەعجۇضىَەرٕي ئبزا لىٍىؿ ضوھىٕىڭ ئوضٔىؽبِ ،ۀپەئەرۋاظٌىك ضوھي
ربضلىٍىپ ،ثۇضۇْ لىٍىؿ وېطەن ثوٌؽبْ ئىفٕي وېچىىز ۈضۈپ ،وېچىىزۈضۈؾ وېطەن ثوٌؽبْ ئىفٕي
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ثۇضۇْ لىٍىؿٔ ،بھەق ھۆوۈَ لىٍىؿ ٍبوي ھەق ھۆوۈَ لىٍّبً رۈضىۋېٍىؿ لبربضٌىك ثۇظۇلچىٍىك ۋە
ٔبھەلچىٍىك ئىٍٍەرٍىطى چولۇَ ئوِۇِالـّبً لبٌّبٍسۇ.
 -4888عۇئبي :خەٌمٕىڭ ھۈوۈِەت وبدىشٌىشىغب لىٍغبْ عوۋغبجٍىشى
لبٔساق ـەوىٍسە ثوٌؽب ثو ٌؽۇْ ،لبٍؽي ئىؽىُ ثىٍەْ ئبربٌؽب ئبربٌؽۇْ ئىؽالَ پبضىٕي ھبضاَ
لىٍىۋەرىەْ .ـۇڭب پبضىٕي (ؼوۋؼب ـ ؼبالَ) زەپ ئبرىۋاٌؽىڭىعِۇ ،ثۇ ئبربؾ ئۇٔي ھبضاَ زائىطىسىٓ
ھبالي زائىطىگە چىمىطاٌّبٍسۇ.
ئەثۇ ھۇِەٍس ؼبئىسى ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ِۇٔساق زەٍسۇ :پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ ئىجٕي ئۇرەثىََۀي ثۀي ؼۇٌەٍُ لەثىٍىؽىگە ظاوبد ٍىؽىؿ ئۈچۈْ ئەۋەرىۀىسى .ئۇ
لبٍزىپ وەٌگۀسە ،پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِگە ھېؽبة ثېطىپ :ثۇالض ؼىٍەضگە
رېگىفٍىه ثوٌؽىٕيِ .بۋۇ ِبڭب ھەزىَە لىٍىٕسى ،زېسى .پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ:
ئەگەض ؼەْ ضاؼزچىً ثوٌؽبڭ ،ئبرب  -ئبٔبڭٕىڭ ئۆٍىسە ئوٌزۇضۇپ ثبلمىٓ ،ؼبڭب ھەزىَە وېٍەِسىىىٓ؟
زېسى .ئبٔسىٓ ئوضٔىسىٓ رۇضۇپ ،اٌٍە ربئبالؼب ھەِسۇؼبٔب ئېَزمبٔسىٓ وېَىٓ ،عبِبئەرىە:
ئبضاڭالضزىٓ ثىط لىؽىُ وىفىٍەضٔي اٌٍە ِبڭب پەضظ لىٍؽبْ ئىؿ (ظاوبد) ئۈچۈْ ئەۋەرؽەَ ،ثەظىٍىطى
لبٍزىپ وېٍىپ :ثۇالض ؼىٍەضگە رېگىفٍىه ثوٌؽىٕيِ .بۋۇ ِبڭب ھەزىَە لىٍىٕسى ،زەٍسۇ .ئەگەض ئۇ
ضاؼزچىً ثوٌؽب ،ئبرىؽىٕىڭ ٍبوي ئبٔىؽىٕىڭ ئۆٍىسە ئوٌزۇضۇپ ثبلؽۇْ ،ئۇٔىڭؽب ھەزىَە
وېٍەِسىىىٓ؟ اٌٍە ربئبالٔىڭ ٔبِي ثىٍەْ لەؼەَ لىٍىّۀىي ،وىّىي ھەلمي ثوٌّىؽبْ ٔەضؼىٕي
ئۆظىٕىڭ لىٍىۋاٌؽب ،لىَبِەد وۈٔي ،اٌٍۀىڭ زەضگبھىسا روپالٔؽبٔسا ،ئۇٔي گەزىٕىگە ٍۈزۈپ وېٍىسۇ.
ثىٍىپ لوٍۇڭالضوي ،ئۇٔساق وىفي اٌٍۀىڭ زەضگبھىؽب وەٌگۀسەِ ،ەْ ئۇٔي چولۇَ رؤىۋاٌىّەْ.
چۈٔىي ،ئۇٔىڭ ئېٍىۋاٌؽبْ ٔەضؼىؽي رۆگە ثوٌؽب ثوظالٍسۇ ،وبال ثوٌؽب ِۆضەٍسۇ ،لوً ثوٌؽب ِەضەٍسۇ،
زەپ ذىزبة لىٍسى .ئبٔسىٓ لوٌىٕي لوٌزۇلي وۆضۈٔۈپ لبٌؽۇزەن زەضىغىسە ٍۇلىطى وۆرۈضۈپ :ئي
اٌٍە! ٍەرىۈظزىّّۇ؟ زېسى( .ثۇذبضى)7197 :
ئىّبَ ؼبظاٌي ِۇٔساق زەٍسۇ" :پبضىٕىڭ ھۆوّي ـۇٔساق ئېؽىط ثوٌؽبچمب ،ؼورچي ،ۋاٌىٌ ۋە
ـۇالضزەن ئىفچي ـ ذىعِەرچىٍەض ئۆظٌىطىٕي ئبرب ـ ئبٔىؽىٕىڭ ئۆٍىسە زەپ لبضاپ ،ذىعِەد
ِۀؽىپىسىٓ ئېٍىپ ربـٍىٕىپ ئۆٍسە ئوٌزۇضؼبْ ۋالىززب وېٍىپ رۇضىسىؽبْ ؼوۋؼبرالضٔي ذىعِەد
لىٍؽبٔسىّۇ ئبٌؽب ثوٌىسۇ ،ذىعِەرزە ثوٌؽبٍٔىمىُ ئۈچۈْ ثېطىٍگەْ ؼوۋؼب زەپ لبضىؽبْ ٔەضؼىٍەضٔي
ئبٌؽب ثوٌّبٍسۇ ،ئبؼىٕە ـ ثۇضا زەضٌىطى لىٍؽبْ ؼوۋؼبرالضٔي ذىعِەرزە ئىفٍىّىگەْ ثوٌؽبَ
وېٍەضِىسى ٍبوي وەٌّەؼّىسى زەپ ـەن لىٍىپ لبٌؽب ،ثۇٔىڭسىٓ ئۆظىٕي ربضرىفي وېطەن".
 -4811عۇئبي :صۇٌۇِذىٓ لۇجۇٌۇػ ئۈچۈْ پبسا ثېشىؼ
وىّىي ئۆظ ھەلمىٕي ئېٍىؿ ئۈچۈْ پبضا ثېطىفزىٓ ثبـمب چبضە ربپبٌّبً لبٌؽبْ ثوٌؽبٍ ،بوي
ثېفىؽب وەٌگەْ ٔبھەلچىٍىمزىٓ پبضا ثېطىفزىٓ ثبـمب ٍوي ئبضلىٍىك لۇضرۇالٌّىؽب ،ظۇٌۇِسىٓ
لۇضرۇٌۇپ ھەلمىگە ئېطىفىۀگە لەزەض ؼەۋض لىٍىپ رۇضۇـي ئەۋظەٌسۇضٔ .بۋازا ئۆظ ھەلمىٕي ئېٍىؿ
ٍبوي ثبـمىالضٔىڭ ظىَبٔىەـٍىىىسىٓ ؼبلٍىٕىؿ ۋە لۇرۇٌۇؾ ئۈچۈْ ثبـمب ثبضٌىك چبضىٍەضٔي
لوٌٍۇٔۇپ ٔەرىغىگە ئېطىفەٌّەً ئىالعؽىعٌىمزىٓ پبضا ثەضؼە ،ثۇٔساق ئەھۋاٌسا ثبـمىالضؼب ظىَبْ
ؼبٌّىؽبٔسىٓ وېَىٓ ئۇ وىفىگە پبضا ثەضگۈچىٕىڭ گۇٔبھي ثوٌّبٍسۇ ،ثبضٌىك گۇٔبھ ئبٌؽۇچىؽب ثوٌىسۇ.
ثۇٔىڭؽب ثەظى ئبٌىّالض پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئۆظى ظاوبد ئېٍىفمب الٍىك ثوٌّىؽىّۇ ثەن
لبرزىك ظاوبد ؼوضاپ رۈضىۋاٌؽبْ وىفىٍەضگە ظاوبد ثەضگۀٍىىي روؼطىؽىسىىي ثۇ ھەزىؽٕي زەٌىً
لىٍىپ وۆضؼەرىەْ.
ئۆِەض ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ِۇٔساق زېگەْ :پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ثىط لېزىُ
ِبي رەلؽىُ لىٍؽبْ ئىسىِ ،ەْ :ئي ضەؼۇٌۇٌالھ! ا ٌٍۀىڭ ٔبِي ثىٍەْ لەؼەِىي ،ثۇ ِبٌؽب ئۇالضزىٓ
ثبـمىالض رېرىّۇ ثەن ھەلٍىك ئىسى ،زېگۀىسىُ .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ :ئۇالض لېٍىٍٕىك لىٍىپ

766

www.uyghurmuslim.com www.fb.com/uighurawazi uighurawazi@yahoo.com
ؼوضاپ رۇضىۋاٌسى ،ثەضِىؽەَ ِېٕي ثېرىً ئىىەْ زېَىفىسۇ ،ئەِەٌىَەرزە ِەْ ثېرىً ئەِەغ،
زېسىِ( .ۇؼٍىُ)1156 :
 -4817عۇئبي :عوۋغب عبالَ ثېشىؾٕىڭ جبئىض ثوٌۇؽي
ئۆظ ظارىسا ٍبذفي ٔەضؼەٍ ،بِبْ ؼەضەظٔىڭ ئبضىٍىفىفي ثىٍەْ ٍبِبْ ٔەضؼىگە ئبٍٍىٕىپ
لبٌىسۇِ .ەؼىٍەْ :ئىٕؽبٔالض ئبضىؽىسا ثىط – ثىطىگە ھەزىَە ،ؼوۋؼب – ؼبالَ ثېطىفىؿ ٍبذفي
ئىفزۇض .چۈٔىي ِۇٔساق لىٍىؿ ئۆظئبضا ؼۆٍگۈ ِۇھەثجەرٕيٍ ،ېمىٍٕىمٕي ،زوؼزٍۇلٕي وۈچەٍزىسۇ.
ئبئىفە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب ِۇٔساق زەٍسۇ :پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ھەزىَۀي
لوثۇي لىالرزي ۋە ئۆظىّۇ ئۇٔىڭ ثەزىٍىگە ِۇۋاپىك ـەوىٍسە ھەزىَە ثېطەرزي( .ثۇذبضى)2585 :
پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :پبچبق چبؼٍىك ٔەضؼە ھەزىَە
ثېطىٍؽىّۇ ،ئەٌۋەرزە لوثۇي لىٍىّەْ ،چبلىطؼبْ ٍەضگە ئەٌۋەرزە ثبضىّەْ( .رىطِىعى)1338 :
ئەِّب ؼوۋؼب – ؼبالَ ثبـمىالضؼب ظىَبْ ٍەرىۈظۈـزىٓ ئىجبضەد ثىطەض ٍبِبْ ٔىَەرٕي وۆظٌەپ
ٍبوي ھەلمي ثوٌّىؽبْ ثىط ٔەضؼىگە ئېطىفىؿ ئۈچۈْ ثېطىٍؽە ،ئۇ ۋالىززب ،ثۇ ؼوۋؼب – ؼبالَ
ئەِەغ ،ثەٌىي پبضا ثەضگۀٍىىزۇض .ثۇٔساق لىٍىؿ لەرئىٌ ھبضاَ .ثەضگۈچي ثىٍەْ ئبٌؽۇچي ۋە ؼبٍە
لىٍىپ ۋاؼىزە ثوٌؽۇچي ھەِّىؽي گۇٔبھمب ـېطىه ثوٌىسۇ .پبضىٕي ِەلؽەد لىٍؽبْ ؼوۋؼب ؼبالَ
ھبضاِسۇض .پبضا لبٔساق ئىؽىّالض ثىٍەْ ئبربٌؽۇْ ،ئۇ ثەضىجىط ھبضاِسۇض.
 -4814عۇئبي :پبسا ثېشىؾٕي جبئىض لىٍىذىغبْ عەۋەثٍەس
ئىٕؽبْ ئۆظىٕىڭ ھەلمىٕي ئېٍىؿ ٍبوي ٍوٌٍۇق ھولۇلىٕي لوؼساؾ ئۈچۈْ پبضا ثېطىفىە ِەعجۇض
ثوٌۇپ لبٌؽب ،ثبـمىالضؼب ظىَبْ – ظەذّەد ٍەرىۈظِەؼٍىه ـەضري ثىٍەْ پبضا ثېطىپ ثوٌؽىّۇ ئۆظ
ھەلمىٕي لۇرمۇظؼب گۇٔبھ ثوٌّبٍسۇ .ثۇ ِۇٔساق ثوٌىسۇ:
 - 1ضەھىّؽىع ظاٌىّٕىڭ ٍبوي لبرىٍٕىڭ لوٌىؽب چۈـۈپ لېٍىپ ،پبضا ثېطىؿ ئبضلىٍىك ئۆظىٕي
لۇرۇٌسۇضۇـزىٓ ثبـمب چبضىؽي لبٌّىؽبٔسا ،پبضا ثەضؼە ثوٌىسۇ.
 - 2ئۆظىٕيِ ،بي – ِۈٌىىٕي ،ئبئىٍىؽىٕئ ،وِۇؼىٕي ،زىٕىٕي ۋە ۋەرىٕىٕي لوؼساؾ ٍوٌىسا پبضا
ثېطىف ىە ِەعجۇض ثوٌۇپ لبٌؽب ،پبضا ثەضؼە ثوٌىسۇ.
 - 3ئۆظى ٍبوي ئبئىٍە ئەظاٌىطىسىٓ ثىطى ٍبوي رۇؼمبٍٔىطىسىٓ ثىطى زۈـّۀٍەضٔىڭ لوٌىؽب
چۈـۈپ لېٍىپ ،پبضا ثېطىؿ ثىٍەْ لۇرۇٌسۇضؼىٍي ثوٌؽب ،پبضا ثېطىپ لۇرۇٌسۇضۇؾ عبئىعزۇض.
 - 4ئۆظىٕىڭ لبٔۇٍٔۇق ھەلمىٕي ئېٍىؿ ئۈچۈْ پبضا ثېطىفزىٓ ثبـمب چبضە لبٌّىؽبْ ـبضائىززب،
ثىطاۋٔي ظىَبْ – ظەذّەرىە ئۇچطارّبؼٍىك ـەضري ثىٍەْ پبضا ثېطىفىە ثوٌىسۇ .ئەِّب ثبـمىالضٔىڭ
ھەلمىٕي ئۆظىگە لبضىزىؿ ئۈچۈْ پبضا ثېطىؿ لەرئىٌ ھبضاَِ .ەؼىٍەْ :ثبـمب ثىطىگە رەلؽىُ
لىٍىٕؽبْ ذىعِەد ئوضٔىؽب ئۆظى ئوضۇٍٔىفىؿ ئۈچۈْ ٍبوي ئۆظ ِۀپەري ثىٍەْ ئبٌىٌ ِەوزەپٕي
لبظأؽبْ ثىط ثبٌىٕىڭ ئوضٔىؽب ئۆظىٕىڭ ثبٌىؽىٕي ؼەپٍەؾ ئۈچۈْ پبضا ثەضگۀگە ئوذفبؾ.
 -4813عۇئبي :خىَبٔەجٕىڭ ِۀىغي
ذىَبٔەد – ؼبزالەرؽىعٌىه ،ؼېزىٍىپ وېزىؿ ٍبوي ؼېزىۋېزىؿ ذبضاوزېطىسىىي
ٔوِۇؼؽىعٌىمزۇض .ئبۋاَ ذەٌك ذىَبٔەد لىٍىؿ زېگۀٕي ئبِبٔەد لوٍؽبْ ٔەضؼىٕي ؼبلٍىّبؼٍىك
زېگەْ ئبززىٌ ِۀىسىال چۈـىٕىسۇ .ئەِەٌىَەرزە ،ذىَبٔەد لىٍىؿ زېگۀٕىڭ ِۀىؽي چوڭمۇضزۇض.
ذىَبٔەد ئىٕؽبْ رەثىئىزىسىىي ٔبچبض ئىٍٍەرٍەضٔىڭ ثىطى .ثۇٔىڭ ظىَىٕي ـەذؽٍەضزىٓ ھبٌمىپ،
پۈرۈْ ووٌٍېىزىپ ۋە زۆٌەرىىچە ثوٌىسۇ  .ذبئىٍٕىك وېؽىٍي لبٍؽي ِىٍٍەرزە زاۋاَ لىٍؽب ـۇ
ِىٍٍەد ،ـۇ ئەي ذبضاة ثوٌىسۇ .ـۇڭب ئبٌالھ لۇضئبْ وەضىّسە ذىَبٔەرچىٍىه لىٍىفزىٓ روؼمبْ.
 -4812عۇئبي :خىَبٔەت لىٍىؾٕىڭ ٍبِبْ ئبلىۋەجٍىشى
ذىَبٔەرچىٍىه ثىط ذىً ضەظىً لىٍّىؿ .ئۇٔي ِۀىۋىَىزي ثۇٌؽبٔؽبْ ،ضوھي ووض،
ٔەپؽبٔىَەرچىٍىه ئىسىَىؽي وۈچٍۈن ئبزەٍِەض ؼبزىط لىٍىسۇ .ذىَبٔەرچىٍىه ٍبِطاپ وەرىەْ
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ئەٌسە ئبزەِىٍَىه ۋە ئىٕؽبٔىٌ ِىھطى ِۇھەثجەد ئۆٌگەْ ثوٌىسۇ .ذىَبٔەرچىٍىه ِبززىٌ
ٔەضؼىٍەضگە ذىَبٔەد لىٍىؿ ۋە ِۀىۋى ٔەضؼىٍەضگە ذىَبٔەد لىٍىؿ زەپ ئىىىىگە ثۆٌۈٔىسۇ.
ثۇٔىڭ ئىچىس ە ِۀىۋى ٔەضؼىگە ذىَبٔەد لىٍىفٕىڭ ئبلىۋىزي ِۆٌچەضٌىگۈؼىع زەضىغىسە ئېؽىط
ثوٌىسۇ .ذىَبٔەد ثەوّۇ ئېؽىط عىٕبٍەد ثوٌۇپ ،ؼبرمۇٍٔۇق ۋە ِۇٔبپىمٍىممب ئوذفبؾ
ضەظىٍٍىىٍەضٔىڭ ثبؾ ضوٌچىؽي ذىَبٔەرزۇض .لبٔسالال ثىط عەِئىَەرزە ئىٕؽبٔالض ثىط ثىطىگە
ذىَبٔەد لىٍىسىىەْ ،ثۇ ع ەِئىَەد وىفىٍىطى ئورزۇضىؽىسا ئىفۀچ ٍولىٍىسۇ .ئىفۀچ ٍولبٌؽبْ
ٍەضزە ذبرىطعەٍِىه ثوٌّبٍسۇ .ئبزەٍِەض ثىط  -ثىطىگە گۇِبْ ثىٍەْ لبضاٍسۇ ،ئۇـفبق – چۈـەن
ظىسزىَەرٍەض رۈگىّەٍسۇ.
 -4818عۇئبي :خىَبٔەجٕىڭ جۈسٌىشى
ئبٌالھ ربئبال لۇضئبْ وەضىّسە ِۇٔساق زېگەْ« :ئي ِۆئّىٕ ٍەض ! ئبٌالھمب ،پەٍؽەِجەضگە ،ؼىٍەضگە
لوٍۇٌؽبْ ئبِبٔەرٍەضگە ثىٍىپ رۇضۇپ ذىَبٔەد لىٍّبڭالض[ ».ؼۈضە ئۀپبي  - 37ئبٍەد] ثۇ ئبٍەد
ذىَبٔەرچىٍىىٕىڭ ِۇٔساق ئۈچ لبرالٍِىك ِۀىؽىسىٓ ثېفبضەد ثەضگەْ:
 - 1ذىَبٔەرٕىڭ ثىطىٕچي لبرالِسىىي ِۀىؽي ئبٌالھمب ذىَبٔەد لىٍىؿٍ ،ۀي ئبٌالھٕىڭ
ثۀسىٕىڭ پۈرۈْ لىٍّىفٍىطىٕي وۆضۈپ رۇضىسىؽبٍٔىمىٕي ئەؼزىٓ چىمىطىؿ .ثۇ ثبضٌىك ذىَبٔەد
رۈضٌىطىٕىڭ ئەڭ ٍبِىٕىسۇض .چۈٔىي لەٌجىسە ذۇزاؼي ثوٌّىؽبْ ئبزەِٕىڭ پەغ ۋە چبوىٕب
ھەۋەؼٍىطىگە روٌؽبْ ٔەپؽىسىٓ ثبـمب ٔېّىؽي ثوٌؽۇْ ! ِۇٔساق ئبزەٍِەضزىٓ رەؼەۋۋۇض لىٍىپ
ثوٌؽۇؼىع ٍبِبٍٔىمالضٔي وۈرۈـىە ثوٌىسۇ .عەِئىَەرزە ٍۈظ ثېطىۋارمبْ لبرىٍٍىك ،ثۇالڭچىٍىك،
ؼبرمۇٍٔۇق ،چېطىىٍىه لبربضٌىك عىٕبٍەرٍەض ـۇٔساق ئبزەٍِەض رەضىپىسىٓ ؼبزىط ثوٌّبلزب.
 - 2ذىَبٔەرٕىڭ ئىىىىٕچي لبرالِسىىي ِۀىؽي پەٍؽەِجەضگە ذىَبٔەد لىٍىؿ ثوٌۇپِ ،ۇؼب،
ئىَؽب ۋە ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالَ ۋە ثبـمب عىّي پەٍؽەِجەضٌەض ئىٕؽبٔالضٔىڭ لەٌجىسە ؼۆٍگۈ
ثىٍەْ ئەؼٍىٕىسىؽبٍْ ،بذفي ئىفالضٔىڭ ثبـالِچىؽي ثوٌؽبْ ،ئۈٌگىٍىه وىفىٍەضزۇض .ـۇڭب
ئۇالضٔىڭ گۈظەي ئەذاللىؽب ظىذ وېٍىسىؽبْ لىٍىمالضٔي لىٍؽۇچىالض ئۇالضؼب ذىَبٔەد لىٍؽبْ ثوٌىسۇ.
 - 3ذىَبٔەرٕىڭ ئۈچىٕچي لبرالِسىىي ِۀىؽي وىفىٍەضٔىڭ ثىط -ثىطىٕىڭ ئبِبٔىزىگە
ذىَبٔەد لىٍىفىسۇض .ثۇ ذىً ذىَبٔەد وىفىٍەض ئورزۇضىؽىسىىي ئباللىٍەضزە وۆپ وۆضۈٌىسىؽبْ
ضەظىً لىٍّىؿ .ئبزەرزە وىفىٍەضٔىڭ ثىط  -ثىطىگە ئېھزىَبعي چۈـۈپ رۇضىسۇ .ثىط ئبزەِٕىڭ ٍۀە
ثىط ئبزەِگە لوٍؽبْ ئبِبٔىزي ثوٌىسۇ .ثۇ ئبِبٔەد ثىط ئېؽىع ؼۆظ ثوٌۇـىّۇ ٍبوي ئىمزىؽبزلب ۋەوىٍٍىه
لىٍىسىؽبْ ِبززىٌ ٔەضؼە ثوٌۇـىّۇ ِۇِىىٓ .ھەضوىُ ئۆظ ئبِبٔىزىٕىڭ زەي ۋالزىسا رېگىفىٕي ئۈِىس
لىٍىسۇِ .ۇٔساق ثىط ئبِبٔەرىە ذىَبٔەد لىٍىؿ روٌىّۇ ضەظىً ئىفزۇض.
پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :رۆد ذىً ؼۈپەد ثبض ثوٌۇپ،
لبٔساق ثىط ئبزەِسە ِۇـۇ ؼۈپەرٍەضٔىڭ ھەِّىؽي رېپىٍؽب ،ضەؼّي ِۇٔبپىك ثوٌىسۇ .ثىطى
رېپىٍؽب ،ربوي ئۇٔي ربـٍىّىؽۇچە ٔىپبلٕىڭ ثىط ؼۈپىزي ئۇٔىڭسا ثوٌؽبْ ثوٌىسۇ - 1 .ئبِبٔەرىە
ذىَبٔەد لىٍىؿ؛ ٍ - 2بٌؽبْ ؼۆظٌەؾ؛  - 3روذزبِؽب ئەِەي لىٍّبؼٍىك؛  - 4زەۋازا ئوؼبٌٍىك
لىٍىؿ( .ثۇذبضى)34 :
 -4818عۇئبي :خبئىٓ عۆصىٕىڭ ِۀىغي
ظاِبٔىّىعزا ذبئىٓ ؼۆظى ۋەرەْ ۋە ِىٍٍەرىە ئبؼىٍَىك لىٍؽۇچىالضٔي ئۆظ ئىچىگە ئبٌؽبٕٔىڭ
ؼىطرىساِ ،ۇٔبپىمالضٔي ،چېمىّچىالضٔي ،ئۆظ ِىٍٍىزىٕىڭ ظىَىٕىؽب چبپىسىؽبْ ؼبٌچىالضٔي،
ؼبرمۇٔالضٔي ۋە ھەلىمەرىە وۆظ ٍۇِؽۇچىالضٔىّۇ ئۆظ ئىچىگە ئبٌىسۇ.
 -4811عۇئبي :وىؾىٕىڭ ئۆص ِبي ـ ِۈٌىىٕي ئىغشاپ لىٍىؾي ھبساِذۇس
ثبـمىالضٔىڭ ِبي ـ ِۈٌىىگە ئبـىبضا ٍبوي ٍوـۇضۇْ ھبٌسا ربعبۋۇظ لىٍىؿ ھبضاَ ثوٌؽبٔسەوال ،ھەض
وىفي ئ ۆظىٕىڭ ِبي ـ ِۈٌىىٕي ثۇظۇپ ـ چېچىپٍ ،وق لىٍىۋېزىفّۇ ھبضاِسۇض .چۈٔىي ـەذؽٕىڭ
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ِبي ـ ِۈٌىىسە پۈرۈْ ِىٍٍەرٕىڭ ھەلمي ثبض ثوٌىسۇِ .ىٍٍەد ،ھەضلبٔساق ِۈٌۈن ئىگىؽىٕىڭ
ئبضلىؽىسىىي ِۈٌۈن ئىگىؽىسۇض .ثۇ ؼەۋەثزىٓ ئىؽالَ زىٕي ،ئۆظىٕىڭ ِېٍىٕي ثۇظۇپ ٍوق
لىٍىۋېزىسىؽبْ گبٌۋا ڭ وىفىٍەضزىٓ ئۆظ پۇي ـ ِېٍىٕي ثىط رەضەپ لىٍىؿ ھولۇلىٕي ئېٍىپ ،ئۇٔي
ِىٍٍەرىە ثەضگەْ .ثۇ ھەلزە لۇضئبْ وەضىُ ِۇٔساق زەٍسۇ :ئبٌالھ رىطىىچىٍىىىڭالضٔىڭ ئبؼبؼي
لىٍؽبْ ِبٌٍىطىڭالضٔي ئەذّەلٍەضگە رۇرمۇظۇپ لوٍّبڭالض ،ئۇالضٔي ٍېّەن ـ ئىچّەن ،وىَىُ ـ
وېچەوٍەض ثىٍەْ رەِ ىٍٕەڭالض ،ئۇالضؼب چىطاٍٍىك ؼۆظ لىٍىڭالض [ٔىؽب ؼۈضىؽي  - 5ئبٍەد]
زېّەن ثۇ ئبٍەرزە ئبٌالھ ربئبال پۈرۈْ ِىٍٍەرىە ِۇٔساق زەپ ذىزبة لىٍؽبِْ :بٌٍىطىڭالضٔي
ئەذّەلٍەضگە رۇرمۇظۇپ لوٍّبڭالض .وۆضۈٔۈـزە ثۇ ِبي ـ ِۈٌۈن ئۇالضٔىڭ ثوٌؽىٕي ثىٍەٌْ ،ېىىٓ
ھەضثىط ـەذؽٕىڭ ِبي ـ ِۈٌىي ھەلىمەرزە ِىٍٍىزىٕىڭ ِبي ـ ِۈٌىىسۇض.
ئىؽالَ ـ روؼطىٍىك ۋە ئورزۇضا ھبٌٍىك زىٕىسۇض ،ئىؽالَ ئۈِّىزىّۇ ئورزۇضاھبي ئۈِّەرزۇض،
ِۇؼۇٌّبّٔۇ ثبضٌىك ئىفٍىطىسا ٔوضِبٌسۇضِ .بٔب ثۇ عەھەرزە ئبٌالھ ربئبال ِۆئّىٍٕەضٔي ذۇززى ئۇالضٔي
پىرؽىمٍىك ۋە ثېرىٍٍىمزىٓ روؼمبٔسەو ال ،ئىؽطاپ لىٍىؿ ۋە ثۇظۇپ چېچىفزىٓ روؼمبْ .ئبٌالھ
ربئبال ِۇٔساق زېگەْ :ئي ئبزەَ ثبٌىٍىطى! ھەض ٔبِبظ ۋالزىسا وىَىّىڭالضٔي وىَىڭالضٍ ،ەڭالض
ئىچىڭالض ،ئىؽطاپ لىٍّبڭالض ،ئبٌالھ ئىؽطاپ لىٍؽۇچىالضٔي ھەلىمەرەْ ٍبلزۇضِبٍسۇ [ئەئطاؾ
ؼۈضىؽي  - 31ئبٍەد] ثۇظۇپ چبچّىؽىٓ ،ثۇظۇپ چبچمۇچىالض ھەلىمەرەْ ـەٍزبٔالضٔىڭ
لېطىٕساـٍىطىسۇض [ئىؽطا ؼۈضىؽي  - 27- 26ئبٍەرٍەض]
پۇي ـ ِبٌٕي ئوضۇٔؽىع ٍەضٌەضگە ذەعٍەپ ثۇظۇپ ـ چېچىؿ زېگەْ ئبٌالھ ھبضاَ لىٍؽبْ ھبضاق،
ظەھەضٌىه چېىىٍّىه ۋە ئبٌزۇْ لبچب ـ لۈچىالضٔي ؼېزىۋېٍىفزەن ئبظ ٍبوي وۆپ ثوٌؽۇْ ئوضۇٔؽ ىع
ٍەضٌەضگە پۇي ذەعٍەؾ ثىٍەْ ثوٌىسۇٍ .بوي پۇي ِبٌٕي ئۆظىگە ۋە ثبـمب وىفىٍەضگە ئوضۇٔؽىع
ذەعٍەپ ثۇظۇپ ـ چېچىپ ظاٍب لىٍىۋېزىؿ ئبضلىٍىك ثوٌىسۇ .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھؽؽالَ پۇي ـ ِبٌٕي
ظاٍب لىٍىۋېزىفزىٓ روؼمبْ.
 -4815عۇئبي :پۇي ِبٌٕي عەسىپ لىٍىؼ جوغىشىغىذىىي ئىغالِٕىڭ وۆسعەجّىغي
ئىؽطاپ لىٍىؿ ثوٌؽب ،ظۆضۈض ثوٌّىؽبْ ٔەضؼىٍەضگە وېَىٓ ٍولؽۇظ ثوٌۇپ لبٌىسىؽبْ ـەوىٍسە
ئۆظ ٔۇضِىؽىسىٓ ئبضرۇق ئبـۇضۇپ پۇي ذەعٍەـزۇض .ئىّبَ ضاظى ئبٌالھ ربئبالٔىڭ :ئۇالض ؼۀسىٓ
ٔېّىٕي ؼەزىمە لىٍىؿ روؼطۇٌۇق ؼوضاٍسۇ ،ئېھزىَبعىسىٓ ئبضرۇلىٕي ؼەزىمە لىٍىڭالض زېگىٓ
[ثەلەضە ؼۈضىؽي  - 219ئبٍەد] زېگەْ ئبٍىزىٕىڭ رەپؽىَطىسە ِۇٔساق زەٍسۇ" :ئبٌالھ ربئبال
وىفىٍەضٔي پۇي ـ ِبٌٕي ذەعٍەؾ عەھەرزە رەضثىَىٍەپ ئۆظ پەٍؽەِىجىطىگە ِۇٔساق زېگەْ:
رۇؼمبٔؽبِ ،ىؽىىٕگەٍ ،وٌۇچىؽب ھەلمىٕي ثەضگىٓ ،ثۇظۇپ چبچّىؽىٓ ،ثۇظۇپ چبچمۈچىالض
ھە لىمەرەْ ـەٍزبٔالضٔىڭ لىطىٕساـٍىطىسۇض [ئؽطا ؼۈضىؽي  - 27- 26ئبٍەرٍەض] لوٌۇڭٕي ثوٍٕۇڭؽب
ثبؼٍىۋاٌّىؽىٓ ،ثەوّۇ ئېچىۋەرّىگىٓ [ئىؽطا ؼۈضىؽي  - 29ئبٍەد] .ذىطاعەد لىٍؽبٔسا
ئىؽطاپچىٍىمّۇ لىٍّبٍسىؽبٔالض ،ثېرىٍٍىمّۇ لىٍّبٍسىؽبٔالض [ـۇضلبْ ؼۈضىؽي  - 67ئبٍەد].
 -4818عۇئبي :جوغشا عەسىپ لىٍىٕغبْ پۇي ِبٌٕىڭ پەصىٍىحي
پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :ثىط رىٍالٔي اٌٍە ٍوٌىسا ذەعٍىسىڭ،
ثىط رىٍالٔي لۇي ئبظاز لىٍىؿ ئۈچۈْ ؼەضپ لىٍسىڭ ،ثىط رىٍالٔي ٍولؽۇٌالضؼب ؼەزىمە لىٍىپ
ثەضزىڭ ،ثىط رىٍالٔي ئبئىٍەڭگە ذىطاعەد لى ٍسىڭ .ثۇالضٔىڭ ؼبۋاثىؽب وەٌؽەن ،ئبئىٍەڭگە
ذەعٍىگەْ ثىط رىٍالٔىڭ ؼبۋاثي ھەِّىسىٓ ئۈؼزۈٔسۇضِ( .ۇؼٍىُ)995 :
پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :ئىٕؽبٕٔىڭ ئۆظ ئبئىٍىؽىگە
ذەعٍىگەْ پۇٌىٕىڭ ؼبۋاثي ئەڭ ٍۇلىطى ثوٌۇپ ،ئۇٔسىٓ لبٌؽب ،اٌٍە ٍوٌىسا (ِىٕگەْ ئېزىؽب)
ذەعٍىگىٕي ،ئۇٔسىٓ لبٌؽب ،اٌٍە ٍوٌىسىىي زوؼزٍىطىؽب ذەعٍىگىٕىسۇضِ( .ۇؼٍىُ)994 :
پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :ئەگەض ثىط ِۇؼۇٌّبْ اٌٍەرىٓ ؼبۋاة
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ئۈِىس لىٍؽبْ ھبٌسا ئبئىٍە ۋە ثبال  -چبلىؽىؽب ذىطاعەد لىٍىپ ثەضگەْ ثوٌؽب( ،لىٍؽبْ ذىطاعىزي)
ئۇ وىفىٕىڭ ؼەزىمىؽي ثوٌىسۇ( .ثۇذبضى)5351 :
پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :ئۆظۈڭگە ،ئبٍبٌىڭؽب ۋە ثبٌىٍىطىڭؽب
ٍېگۈظگۀٍىطىڭٕىڭ ھەِّىؽي ،ھەرزب ذىعِەرچىڭگە ٍېگۈظگۀٍىطىڭّۇ ؼەْ ئۈچۈْ ؼەزىمىسۇض.
(ئەھّەز)16727 :
 -4871عۇئبي :ثبؽمب پ ەسصٔي لبٍشىپ لوٍۇپ جەوشاسا ھەج لىٍىؼ ھەلمىذە
پەضظ ھەعٕي ئبزا لىٍىپ ثوٌؽبْ وىفىٕىڭ پەضظ ثوٌؽبْ ئىفٕي لبٍطىپ لوٍۇپ ٔەپٍە ھەط
ئۈچۈْ پۇي ؼەضپ لىٍىفي ھبضاَ لبربضىؽب وىطِىؽىّۇ ،روؼطا ئەِەؼٍىىىسە ـەن ٍوق .چۈٔىي ،پۇٌؽب
ظوض ئېھزىَبعٍىك ـبضائىززب لبٌؽبْ رۇؼمبٍٔىطى ٕي ،زوؼزٍىطىٕي ،لوـٕىٍىطىٕيٍ ،ېزىُ – ٍېؽىطالضٔي،
زاۋاٌىٕىفمب پۇي ربپبٌّىؽبْ وېؽەٌٍەضٔي ،پۇٌؽىعٌىمزىٓ ئولۇـمب وىطەٌّىگەْ ثبٌىالضٔي وۆضۈپ
رۇضۇپ ،ئۇالضؼب ٍبضزەَ لىٍىفٕي لبٍطىپ لوٍۇپ ٔەپٍە ھەط ئۈچۈْ پۇي ؼەضپ لىٍىفٕىڭ روؼطا
ئەِەؼٍىىىٕي ِەـھۇ ض ئىؽالَ ئۆٌىّبٌىطى ھەِّە ثىطزەن ؼۆظٌىّەوزە .چۈٔىي عەِئىَەرزىىي
پېمىطالضٔىڭٍ ،ېزىٍّەضٔىڭ ھبٌىسىٓ ذەۋەض ئېٍىؿ ـۇ عەِئىَەرزىىي پۇٌساضالضٔىڭ ئۈؼزىگە
پەضظزۇض .ثۇ پەضظٔي لبٍطىپ لوٍۇپٔ ،ەپٍە ئىجبزەد ئۈچۈْ پۇي ؼەضپ لىٍىؿ روؼطا ئەِەغ .ؼبۋاة
ئبٌالھٕىڭ لوٌىسا ،ئبٌالھ ؼبۋاثٕي وىفىٍەضٔىڭ لىٍؽبْ ئەِەٌٍىطىسىىي ٔىَەرٍىطىگە لبضاپ ثېطىسۇ.
پۇي ذەعٍەـزە ضاؼززىٕال ؼبۋاثمب ئېطىفىفٕي ٔىَەد لىٍؽبْ ئبزەَ ئەٌۋەرزە ؼبۋاثي چوڭ ۋە وۆپ
ثوٌىسىؽبْ ئىفالضٔي لىٍىسۇ .چۈٔىي پەضظٔىڭ ؼبۋاثي ٔەپٍىٕىڭىىسىٓ چوڭ ۋە وۆپ ئەٌۋەرزە.
 -4877عۇئبي :غەٍشىٌ ِۇعۇٌّبٔالس ثىٍەْ ثوٌغبْ ِۇٔبعىۋەجٍەس ھەلمىذە
ئەگەض ئىؽالِٕىڭ ؼەٍطىٌ ِۇؼۇٌّبٔالضؼب ِۇئبِىٍە لىٍىفزىىي وۆضؼەرّىٍىطىٕي ھبالي ـ
ھبضاٍِىك عەھەرزىٓ ٍىؽىٕچبلالٍسىؽبْ ثوٌؽبق ،ئبٌالھ ربئبالٔىڭ وىزبثىسىىي ئىىىي ئبٍەد ثىعگە
ٍېزەضٌىه ثوٌۇپ ،ثۇ ئىىىي ئبٍەد ثۇ ھەلزە زەؼزۇض ثوٌۇـمب ِۇٔبؼىپ .ثۇ ئىىىي ئبٍەد:
وۇـفبضالضزىٓ ؼىٍەض ثىٍەْ ئۇضۇؾ لىٍّىؽبْ ۋە ؼىٍەضٔي ٍۇضرۇڭالضزىٓ ھەٍسەپ چىمبضِىؽبٔالضؼب
وەٌؽەن ،ئبٌالھ ئۇالضؼب ٍبذفىٍىك لىٍىفىڭالضزىٓ ،ئۇالضؼب ئبزىً ثوٌۇـۇڭالضزىٓ ؼىٍەضٔي
روؼّبٍسۇ ،ـۈثھىؽىعوي ئبٌالھ ئبزىٍالضٔي ٍبذفي وۆضىسۇ .ئبٌالھ ئىؽ الَ زىٕي ئۈچۈْ ؼىٍەض
ثىٍەْ ئۇضۇـمبْ ،ؼىٍەضٔي ٍۇضرۇڭالضزىٓ ھەٍسەپ چىمبضؼبْ ۋە ؼىٍەضٔي ھەٍسەپ چىمىطىفمب
ٍبضزەٍِەـىۀٍەضٔي زوؼذ رۇرۇـۇڭالضزىٓ ؼىٍەضٔي روؼىسۇ ،وىّىي ئۇالضٔي زوؼذ رۇرىسىىەْ،
ئۇالض ظاٌىّالضزۇض [ئەٌّۇِزەھىٕە ؼۈضىؽي  - 9 - 8ئبٍەرٍەض]
ثىطىٕچي ئبٍەد ِۇ ؼۇٌّبٔالضؼب لبضـي ئۇضۇـّىؽبِْ ،ۇؼۇٌّبٔالضٔي ٍۇضرٍىطىسىٓ
چىمىطىۋەرّىگەْ ،ؼەٍطىٌ ِۇؼۇٌّبٔالضؼب (ٍۀي ِۇؼۇٌّبٔالضؼب لبضـي ئۇضۇـّبٍسىؽبْ ۋە
زۈـّۀٍىه لىٍّبٍسىؽبٔالضؼب) ئبزاٌەد ۋە ئىٕؽبپ ثىٍەْ ِۇئبِىٍە لىٍىفمب رەضؼىت لىٍىپال
لبٌّبؼزىٓ ،ثەٌىي ئۇالضؼب ٍبذفىٍىك لى ٍىفمىّۇ رەضؼىت لىٍؽبٍْ .بذفىٍىك لىٍىؿ ؼۆظى ثبضٌىك
ٍبذفىٍىمالضٔي ئۆظ ئىچىگە ئبٌىسۇ ،زېّەن ثۇ ،ئبزاٌەد ۋە ئىٕؽبپ لىٍىؿ زەضىغىؽىسىّٕۇ
ئۈؼزۈٔطەن رۇضىسىؽبْ ِۇئبِىٍىٍەضٔي ثىٍسۈضىسۇ .ـۇڭب ئىٕؽبٔىٌ ِەعجۇضىَەرٍەضٔىڭ ئەڭ ِۇھىّي
ھەلمىسە روذزبٌؽبٔسا ،ئۇٔي  -ئبرب ـ ئب ٔىؽب ٍبذفىٍىك لىٍىؿ زەپ ئىپبزىٍەٍّىع.
ئبٌالھ ربئبال « :ـۈثھىؽىعوي ئبٌالھ ئبزىٍالضٔي ٍبذفي وۆضىسۇ» زېگۀٍىىي ئۈچۈْ ثىع ثۇ ئبٍەد
ٍبذفىٍىك لىٍىفمب رەضؼىت لىٍؽبْ زېسۇقِ .ۆئّىٓ زېگەْ زاۋاٍِىك ئبٌالھ ٍبذفي وۆضىسىؽبْ
ئىفالضٔي ۋۇعۇرمب چىمىطىؿ ئۈچۈْ رىطىفىسۇ .ئبٍەرزىىي« :ئبٌالھ روؼّبٍسۇ» زېگەْ ئىجبضە
رەضؼىت ۋە رەـۋىك ِۀىؽىگە ظىذ وەٌّەٍسۇ .چۈٔىي ثۇ ئىجبضە وىفىٍەضٔىڭ چۈـۀچىؽىسىىي
ثبـمب زىٕسىىىٍەض ٍبذفىٍىك لىٍىفمب ،ئبزاٌەد ثىٍەْ ِۇئبِىٍە لىٍىفمب ۋە چىمىفىپ ئۆرۈـىە
ٍبضىّبٍسۇ زېگەْ پىىىطٔي ربظىالؾ ئۈچۈْ لوٌٍىٕىٍؽبْ ثوٌۇپ ،ثۇ ئىجبضە ئبضلىٍىك ئبٌالھ ربئبال
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ِۆئّىٕ ٍەضٔي ثبـمب زىٕسىىي ثبضٌىك وبپىطالضؼب ٍبذفىٍىك لىٍىفزىٓ ئەِەغ ثەٌىي ،ئۇالضٔىڭ
ئىچىسىىي زۈـّۀٍىه لىٍىپ ِۇؼۇٌّبٔالضؼب لبضـي ئۇضۇـىسىؽبْ وبپىطالضؼىال ٍبذفىٍىك
لىٍىفزىٓ روؼىسىؽبٍٔىمىٕي ثبٍبْ لىٍؽبْ.
 -4874عۇئبي :وىحبثىَالسغب (ٍەھۇد ـ ٔبعبساالسغب) ئبٍشىُ لبساػ
ئىؽالَ زىٕي ثبـمب زىٕسىىىٍەض لبٍؽي زىٕسا ثوٌىفىسىٓ لەرئىَٕەظەض ھەرزبوي ٍۇلىطىسىىي
ئىىىي ئبٍەرٕىڭ چۈـۈـىگە ؼەۋەة ثوٌؽبْ ثۇرپەضەغ ِۇـطىىٍەض ثوٌؽبْ رەلسىطزىّۇ ئۇالضؼب
ٍبذفىٍىك لىٍىؿ ۋە ئبزاٌەد ـ ئىٕؽبپ ثىٍەْ ِۇئبِىٍە لىٍىفٕي چەوٍىّەٍسىؽبٍٔىمىٕىڭ ئۈؼزىگە،
ٍەھۇز ۋە ذطىؽزىئبٔالضزىٓ رەضوىت ربپمبْ وىزبة ئەھٍىگە ئىؽالَ زۆٌىزي ئىچىسە ٍبوي ؼىطرىسا
ٍبـىؽۇْ ئبالھىسە لبضاٍسۇِ .ەؼىٍەْ :لۇضئبْ وەضىُ ئۇالضؼب پەلەرال ئي وىزبة ئەھٍي ٍبوي ئي
وىزبة ثىطىٍگۀٍەض زەپ ذىزبة لىٍىسۇ .ثۇ ئ بضلىٍىك ئۇالضٔىڭ ئەؼٍىسە ؼەِبۋى زىٓ ِۀؽۇثٍىطى
ئىىۀٍىىىگە ئىفبضەد لىٍىسۇ .ـۇڭب ئۇالض ثىٍەْ ِۇؼۇٌّبٔالض ئورزۇضىؽىسا ثىط ذىً ٍېمىٕچىٍىك
ثوٌۇپ ،ثۇ ٍېمىٕچىٍىك ئبٌالھ ربئبال ثبضٌىك پەٍؽەِجەضٌەضگە ربپفۇضۇپ ئەۋەرگەْ زىٕٕىڭ ثىطٌىىىسە
ۋە ئۇ زىٕٕىڭ ئبؼبؼٍىطىسىٓ ٔبِبٍەْ ثوٌىسۇ :ئبٌالھ ؼىٍەضگە ٔۇھٕي ثۇٍطىؽبْ ،ؼبڭب ثىع ۋەھىٌ
لىٍؽبْ ،ئىجطاھىّٕيِ ،ۇؼبٔي ۋە ئىَؽبٔي ثىع ثۇٍطىؽبْ" :زىٕٕي (ئبٌالھٕي ثىط زەپ ئىَّبْ ئېَزىؿ
ۋە پەٍؽەِجەضٌەض ئېٍىپ وەٌگەْ ـەضىئەرٍەضگە ئىفىٕىفزىٓ ئىجبضەد ثوٌؽبْ ئىؽالِٕي) ؼبلالپ
لېٍىڭالض ،ثۇ ئبؼبؼزب ئىرزىالپالـّبڭالض" زېگۀسىٓ ئىجبضەد ثوٌؽبْ ربپفۇضۇلٕي ثبٍبْ لىٍىپ
ثەضزى [ـۇضا ؼۈضىؽي  - 13ئبٍەد]
ِۇؼۇٌّبٔالض ئبٌالھ ربئبالٔىڭ ثبضٌىك وىزبثٍىطى ۋە ثبضٌىك پەٍؽەِجەضٌىطىگە ئىّبْ وەٌزۈضۈـي
وېطەن ثوٌۇپ ئۇالضٔىڭ ئىّبٔي ثۇٔىڭؽىع ۋۇعۇرمب چىمّبٍسۇ :ئېَزىڭالضوي" ،ئبٌالھؽب ،ثىعگە ٔبظىً
لىٍىٕؽبْ ۋەھىَگە ،ئىجطاھىّؽب ،ئىؽّبئىٍؽب ،ئىؽھبلمبٍ ،ەئمۇثمب ۋە ئۇٔىڭ ئەۋالزٌىطىؽب ٔبظىً
لىٍىٕؽبْ ۋەھىَگەِ ،ۇؼب ،ئىؽب ۋە ثبضٌىك پەٍؽەِجەضٌەضگە ٔبظىً لىٍىٕؽبْ وىزبثالضؼب ئىّبْ ئېَززۇق،
ئۇالضزىٓ ھېچ ثىطىٕي ئبٍطىۋەرّەٍّىعٍ( ،ۀي ٍەھۇز ـ ٔبؼ بضاالضزەن ،ئۇالضٔىڭ ثەظىؽىگە ئىّبْ
ئېَزىپ ثەظىؽىٕي ئىٕىبض لىٍّبٍّىع) ،ثىع ئبٌالھؽب ثوٍؽۇٔؽۇچىالضِىع " [ثەلەضە ؼۈضىؽي - 136
ئبٍەد]
وىزبة ئەھٍي (ٍەھۇز ـ ٔبؼبضاالض) لۇضئبٕٔي ئولۇٍسىؽبْ ثوٌؽب ،ئۇٔىڭسا ئۇالضٔىڭ وىزبثٍىطىؽب،
پەٍؽەِجەضٌىطىگە لبضىزب ٔۇضؼۇْ ِەزھىَىٍەـٍەضٔي وۆضىسۇ.
ئەگەض ِۇؼۇٌّبٔالض وىزبة ئەھٍي ثىٍەْ ِۈٔبظىطىٍىفىپ لبٌؽب ،ئبزاۋەد ۋە ئۆچّۀٍىه پەٍسا
لىٍىسىؽبْ عىسەي ـ ِبعىطازىٓ ؼبلٍىٕىفي وېطەن .ئبٌالھ ربئبال ِۇٔساق زەٍسۇ :ئەھٍي وىزبة
ثىٍەْ پەلەرال ئەڭ چىطاٍٍىك ضەۋىفزە ِۈٔبظىطىٍىفىڭالض ،ئۇالضٔىڭ ئىچىسىىي ظۇٌۇَ لىٍؽۇچىالض
ثۇٔىڭ ؼىطرىسا ،ئېَزىڭالضوي" ،ثىعگە ٔبظىً لىٍىٕؽبْ وىزبثمب ۋە ؼىٍەضگە ٔبظىً لىٍىٕؽبْ وىزبثمب
ئىّبْ ئېَززۇق ،ؼىٍەضٔىڭ ئىالھىڭالض ۋە ثىعٔىڭ ئىالھىّىع ثىطزۇض ،ثىع ئبٌالھؽب ثوٍؽۇٔؽۇچىالضِىع"
[ئۀىەثۇد ؼۈضىؽي  -46ئبٍەد]
ٍۀە ئۇالضزىٓ ئۆٍٍىٕىؿ ،ذبرىطعەٍِىه ،زوؼزٍۇق ۋە ِېھّبٔساضچىٍىمٕي ئۆظ ئىچىگە ئبٌؽبْ
روضۇلٍۇق ئىؽالَ زىٕي ئۇالض ثىٍەْ لۇزىٍىفىؿ ،ئۇالضٔىڭ لىع ـ ئبٍبٌٍىطىؽب ئۆٍٍىٕىفىە ،ھەِسە
ئۇالض ثوؼۇظٌىؽبْ گۆـٍەضٔي ٍېَىفىە ضۇذؽەد لىٍؽبْ .ثۇ ھەلزە ئبٌالھ ربئبال ِۇٔساق زەٍسۇ :وىزبة
ثېطىٍگۀٍەضٔىڭ ربِىمي ؼىٍەضگە ھبالٌسۇض ۋە ؼىٍەضٔىڭ ربِىمىڭالض ئۇالضؼب ھبالٌسۇضِ ،ۆئّىٍٕەضزىٓ
ئىپپەرٍىه ئبٍبٌالضٔي ۋە ؼىٍەضزىٓ ئىٍگىطىىي ئەھٍي وىزبثالضزىٓ ئىپپەرٍىه ئبٍبٌالضٔي
ٔىىبھىڭالضؼب ئبٌؽبڭالض ؼىٍەضگە ھبالٌسۇض [ِبئسە ؼۈضىؽي  - 5ئبٍەد]
ثۇالضٔىڭ ھەِّىؽي ثبضٌىك وىزبة ئە ھٍي ھەلمىسىىي ئوِۇِىٌ لبضاؾ ثوٌۇپ ،ئۇالضٔىڭ ئىچىسە
ذطىؽزىئبٔالضٔىڭ ئبالھىسىطەن ئوضٔي ثبض ،چۈٔىي لۇضئبْ وەضىُ ئۇالضٔي ِۇؼۇٌّبٔالضؼب ٍېمىٕطاق
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زەپ لبضىؽبْ" :ثىع ٔبؼبضا" زېگەْ وىفىٍەضٔىڭ زوؼزٍۇق عەھەرزە ِۆئّىٍٕەضگە ھەِّىسىٓ ٍېمىٓ
ئىىۀٍىىىٕىّۇ چولۇَ ثبٍمبٍؽەْ  ،ثۇٔ ،بؼبضاالضٔىڭ ئىچىسە ئۆٌىّبالض ،ضاھىجالض ثوٌؽبٍٔىمي ۋە
ئۇالضٔىڭ رەوەثجۇضٌۇق لىٍّبٍسىؽبٍٔىمٍىطى ئۈچۈٔسۇضِ[ .بئىسە ؼۈضىؽي  - 82ئبٍەد]
 -4873عۇئبي :ئىغالَ دۆٌىحىذە ٍبؽبٍذىغبْ غەٍشىٌ ِۇعۇٌّبٔالس (صىّّىَالس)
ٍۇلىطىسىىي وۆضؼەرّىٍەض زۇَٔبٔىڭ ھەضلبٍؽي عبٍٍى طىسىىي ٍەھۇز ـ ٔبؼبضاالضٔي ئۆظ ئىچىگە
ئبٌىسۇٌ .ېىىٓ ئۇالضٔىڭ ئىؽالَ زۆٌىزي ؼبٍىؽي ئبؼزىسا ٍبـبٍسىؽبٍٔىطىٕىڭ ئبالھىسە ئوضٔي ثوٌۇپ،
ئۇالضٔي ِۇؼۇٌّبٔالض (ظىّّەد ئەھٍي) زەپ ئبربپ وەٌگەْ( .ظىّّەد) زېگەْ ؼۆظ (ئەھسە) زېگەْ
ِۀىسە ثوٌۇپ ،ثۇ ؼۆظ ئۇالضٔىڭ ئىؽالَ ؼبٍ ىؽي ئبؼزىسا ذبرىطعەَ ۋە ثىرەرەض ٍبـبـمب وبپبٌەرٍىه
لىٍىؿ ئۈچۈْ ئۇالضؼب ئبٌالھٕىڭ ،پەٍؽەِجەضٔىڭ ۋە ثبضٌىك ِۇؼۇٌّبٔالض عبِبئىزىٕىڭ ئەھسە
ثەضگۀٍىىىسىٓ زېطەن ثېطىسۇ.
ئۇالض ثۈگۈٔىي ئىؽزىالھزب ئىؽالَ زۆٌىزىسىىي (گەضەعسأالض) ثوٌۇپ ،زەؼٍەپىي ئەؼىطزىٓ
ربضرىپ ثبضٌ ىك ِۇؼۇٌّبٔالض ئۇالضٔىڭ ِۇؼۇٌّبٔالض ثىٍەْ ھولۇلزب رەڭ ۋە ثبضاثەض ئىىۀٍىىىگە
ثىطزەن ئىززىپبلالـمبْ .زىٓ ۋە ئېزىمبز ئىفٍىطىسا ئىؽالَ ئۇالضٔىڭ ئەضوىٓ ئېزىمبز لىٍىفىؽب ٍوي
لوٍؽبْ.
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ظىّّەد ئەھٍىٕي ِۇؼۇٌّبٔالضؼب لبرزىك ربپىٍىؽبْ ،ھەِسە ثۇ
ربپىالـالضؼب ذىالپٍىك لىٍؽۇچىالضٔىڭ ئبٌالھٕىڭ ؼەظىجىگە ۋە ئبظاثىؽب ئۇچطاٍسىؽبٍٔىمىٕي
ثىٍسۈضۈپ ئبگبھالٔسۇضؼبْ .ئىؽالَ ذەٌىپىٍىطى ؼەٍطىٌ ِۇؼۇٌّبْ گەضەعسأالضٔىڭ ھولولىٕي
لوؼساپ وەٌسى ،ئىؽالَ لبٔۇٔفۇٔبؼٍىطىّۇ ھەضذىً ِەظھەثزە ثوٌىفىسىٓ لەرئىَٕەظەض
ظىّّىَالضٔ ىڭ ھەق ـ ھولۇلٍىطىٕي رەوىزٍىسى .ئۆِەض ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ِۇئّىٍٕەضگە لىٍؽبْ
ئبذىطلي ۋەؼىَىزىسە ِۇٔساق زىگەْ .« :ئۇ ٍۀە اٌٍۀىڭ ۋە پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەِٕىڭ وۆضؼەرّىؽي ئبؼبؼىسا ئەھسىٍەـىەْ ظىّّىَالضؼب ٍبذفي ِۇئبِىٍە لىٍؽۇْ .ئۇالض
ثىٍەْ رۈظگەْ ئەھسىٕبِىگە ۋاپب لىٍؽۇْ .ئۇالضٔي لوؼساؾ ٍوٌىسا ئۇضۇؾ لىٍؽۇْ .ئۇالضؼب ئۇالض
لىالٌّبٍسىؽبْ ئىفالضٔي ٍۈوٍىّىؽۇْ ،زېسى( » .ثۇذبضى)3711 :
 -4872عۇئبي :غەٍشىٌ ِۇعۇٌّبٔالس ثىٍەْ دوعث ثوٌۇػ ۋە ئۇٔىڭ ِۀىغي
ثەٌىي ِۇٔساق ثىط ؼۇئبي ئبٌسىّىعؼب وېٍىفي ٍبوي ئورزۇضىؽب لوٍۇٌىفي ِۇِىىٓ ،ئۇ ثوٌؽب:
لۇضئبْ وەضىُ وبپىطالضٔي زوؼذ رۇرۇـٕي ،ئۇالضؼب ٍېمىٍٕىفىفٕي لبرزىك چەوٍىگەْ رۇضؼب ،ئۇالضؼب
ٍبذفىٍىك لىٍىؿ ھەِسە ئۇالض ثىٍەْ چىمىفىپ ثىٍٍە چىطاٍٍىك ٍبـبؾ لبٔساق ئەِەٌگە ئبـىسۇ؟
چۈٔىي لۇضئبْ وەضىُ ِۇٔساق زەٍسۇ :ئي ِۆئّىٍٕەض! ٍەھۇزىَالضٔي ۋە ٔبؼبضاالضٔي زوؼذ رۇرّبڭالض.
ئۇالض ثىط ـ ثىطٌىطىگە زوؼزالضزۇض .ؼىٍەضزىٓ وىّىي ئۇالضٔي زوؼذ رۇرىسىىەْ ،ئۇِۇ ـۇالضزىٓ
ؼبٔىٍىسۇ ،ئبٌالھ ظاٌىُ لەۋِٕي ھەلىمەرەْ ھىساٍەد لىٍّبٍسۇ .زىٍٍىطىسا وېؽەٌٍىه (ٍۀي
ِۇٔبپىمٍىك) ثبضالضٔىڭ (ظاِبْ ئۆظگىطىپ وبپىطالض ظ ەپەض ربپؽب) ئۆظىّىعگە ثىط پبالوەرچىٍىه
وېٍىفىسىٓ لوضلىّىع زەپ ،ئۇالض ثىٍەْ زوؼذ ثوٌۇـمب ئبٌسىطىؽبٍٔىمىٕي وۆضىؽەْ [ِبئىسە
ؼۈضىؽي - 52- 51ئبٍەرٍەض]
عبۋاة :ثۇ ئبٍەرٍەض ثبضٌىك ٍەھۇز ـ ذطىؽزىئبْ ۋە ثبـمب وبپىطالضٔىڭ ھەِّىٕي پۈرۈٍٔەً ئۆظ
ئىچىگە ئبٌّبٍسۇ .ئەگەض ثىع ئوِۇِالـزۇضىۋېزىسىؽبْ ثوٌؽبق ،ثۇ ئبٍەرٍەض لبٍؽي زىٕؽب ِۀؽۇپ
ثوٌىفىسىٓ لەرئىَٕەظەض ٍبذفىٍىك لىٍىسىؽبٔالضؼب ٍېمىٍٕىك لىٍىفمب ضۇذؽەد لىٍؽبْ ،ھەِسە
ٍەھۇز ـ ٔبؼبضاالض ثىٍەْ لۇزىٍىفىفمب ۋە ئۇالضزىٓ ئۆٍٍىٕىفىە ضۇذؽەد لىٍؽبْ ثبـمب ئبٍەرٍەضگە
ظىذ وېٍىپ لبٌىسۇ .ئب ٌالھ ربئبال ئەض ـ ئبٍبي ئورزۇضىؽىسىىي زوؼزٍۇق ۋە ِېھىط ـ ِۇھەثجەد
ھەلمىسە ِۇٔساق زېگەْ :ئبضاڭالضزا (ٍۀي ئەض ـ ذورۇْ ئبضىؽىسا) ِېھىط ـ ِۇھەثجەد ئوضٔبرمبٍٔىمي
ئبٌالھٕىڭ (وبِبٌي لۇزضىزىٕي وۆضؼىزىسىؽبْ) ئبالِەرٍىطىسىٕسۇض [ضۇَ ؼۈضىؽي - 21ئبٍەد] ٍۀە
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"ثىع ٔبؼبضا" زېگەْ وىفىٍەضٔىڭ زوؼزٍۇق عەھەرزە
ٔبؼبضاالض ھەلمىسە ِۇٔساق زېگەْ:
ِۆئّىٕ ٍەضگە ھەِّىسىٓ ٍېمىٓ ئىىۀٍىىىٕي چولۇَ ثبٍمبٍؽەِْ[ .بئىسە ؼۈضىؽي  -82ئبٍەد]
وبپىطالضٔي زوؼذ رۇرّبؼٍىك ھەلمىسىىي ثۇ ئبٍەرٍەض ثوٌؽب ،ئىؽالِؽب زۈـّۀٍىه لىٍىپ،
ِۇؼۇٌّبٔالضؼب لبضـي ئۇضى فىسىؽبْ وبپىطالضؼب لبضىزىٍؽبْ ثوٌۇپ ،ثۇٔساق ئەھۋاٌسا ِۇؼۇٌّبْ
وىفىٕىڭ ئۇالضؼب زوؼزٍۇق ئىعھبض لىٍىپ ٍېمىٍٕىفىفي ،ئۇالض ثىٍەْ وۆڭٍىسىىي ؼۆظٔي لىٍىپ
ؼىطزىفىفي ،ئۆظ ِىٍٍىزي ۋە لېطىٕساـٍىطىٕي ربـالپ لوٍۇپ ئۇالض ثىٍەْ ئبپبق ـ چبپبق ثوٌىفي
وەؼىىٓ ھبضاَ ثوٌىسۇ .ثۇ ٔي ٍۀە ثبـمب ئبٍەرٍەضِۇ ئېٕىك ئىپبزىٍەٍسۇ :ئي ِۆئّىٍٕەض! ئۆظۈڭالضزىٓ
ثوٌّىؽبٔالضٔي (ٍۀي ِۇٔبپىمالضٔي) ؼىطزاؾ لىٍىۋاٌّبڭالض ،ئۇالض ؼىٍەضگە ثۇظؼۇٔچىٍىك لىٍىفزب
ثوـبڭٍىك لىٍىپ لبٌّبٍسۇ ،ئۇالض ؼىٍەضٔىڭ ِۇـەلمەرزە لېٍىفىڭالضٔي ئبضظۇ لىٍىسۇ ،ئۇالضٔىڭ
زۈـّۀٍىى ي ئېؽىعٌىطىسىٓ ِەٌۇَ ثوٌۇپ رۇضىسۇ ،ئۇالضٔىڭ زىٍٍىطىسا ٍوـۇضؼبْ زۈـّۀٍىىي
رېرىّۇ چوڭسۇض .ـۈثھىؽىعوي ،ئەگەض چۈـىٕىسىؽبْ ثوٌؽبڭالض ،ؼىٍەضگە ٔۇضؼۇْ ئبٍەرٍەضٔي
ثبٍبْ لىٍسۇق( .ئي ِۆئّىٕ ٍەض عبِبئەؼي!) ؼىٍەض ئۇالضٔي ٍبذفي وۆضىؽىٍەض ،ئۇالض ؼىٍەضٔي
ٍبذفي وۆضِەٍسۇ [ئبٌي ئىّطاْ ؼۈضىؽي  - 119 - 118ئبٍەرٍەض]
زېّەن :ثۇ ئبٍەرٍەض ثىعگە ئبـۇ وبپىطالضٔىڭ ؼۈپەرٍىطىٕي ،ئۇالضٔىڭ وۆڭۈٌٍىطىسە ِۇؼۇٌّبٔالضؼب
ئبزاۋەد ؼبلالٍسىؽبٍٔىمىٕي ،ثۇ ئبزاۋەرٕىڭ ئەؼىطىٕي رىٍٍىطى ئىعھبض لىٍىپ رۇضىسىؽبٍٔىمىٕي ثبٍبْ
لىٍىپ ثېطىسۇ .ئبٌالھ ربئبال ٍۀە ِۇٔساق زەٍسۇ :ئبٌالھمب ۋە ئبذىطەد وۈٔىگە ئىفىٕىسىؽبْ ثىط
لەۋِٕىڭ ئۇالضٔىڭ ئبٔىٍىطى ،ئوؼۇٌٍىطىٍ ،ب لېطىٕساـٍىطىٍ ،ب ئوضۇق ـ رۇؼمبٍٔىطى ثوٌؽبْ
رەلسىطزىّۇ ئبٌالھ ثىٍەْ ۋە ئۇٔىڭ پەٍؽەِجىطى ثىٍەْ لبضـىالـمبٔالضٔي زوؼذ رۇرمبٍٔىمىٕي
وۆضِەٍؽەِْ[ .ۈعبزەٌە ؼۈضىؽي  - 22ئبٍەد]
ئبٌالھ ۋە ئۇٔىڭ پەٍؽەِجىطى ثىٍەْ لبضـىٍىفىؿ پەلەرال وۇپۇضٌۇق ثىٍۀال ثوٌّبؼزىٓ ،ثەٌىي
ئىؽالَ ۋە ِۇؼۇٌّبٔالضؼب زۈـّۀٍىه ئىعھبض لىٍىؿ ۋە لبضـي رۇضۇـّۇ ـۇٔسالزۇض.
ئبٌالھ ربئبال ِۇٔساق زېگەْ :ئي ِۆئّىٕ ٍەض ِېٕىڭ زۈـّىٕىّٕي ۋە ؼىٍەضٔىڭ زۈـّىٕىڭالضٔي
زوؼ ذ رۇرّبڭالض! ئۇالض ؼىٍەضگە وەٌگەْ ھەلىمەرىە (ٍۀي ئىؽالِؽب ،لۇضئبٔؽب) ربٔؽبْ،
پەضۋەضزىگبضىڭالضؼب ئىّبْ ئېَزمىٕىڭالض ئۈچۈْ پەٍؽەِجەضٔي ۋە ؼىٍەضٔي ٍۇضرۇڭالضزىٓ ھەٍسەپ
چىمبضؼبْ رۇضۇلٍۇق ئۇالضؼب زوؼزٍۇق ئىعھبض لىٍىؽىٍەضؼۇ [ِۇِزەھىٕە ؼۈضىؽي  - 1ئبٍەد]
ِبٔب ثۇ ئب ٍەد ،پەضۋەضزىگبضىّىع ئبٌالھ زېَىفزىٓ ثبـمب ھېچمبٔساق عىٕبٍىزي ٍوق ِۇؼۇٌّبٔالضٔي
ٍۇضرٍىطىسىٓ چىمىطىۋېزىپ ،ئبٌالھ ۋە پەٍؽەِجەضگە لبضـي عەڭ ئېالْ لىٍؽبْ ِەوىە
ِۇـطىىٍىطىٕي زوؼذ رۇرّبؼٍىك ھەلمىسە ٔبظىً ثوٌؽبْ.
ِبٔب ئبـۇٔساق وبپىطالضٔي ھەضلبٔساق ئەھۋاي ئبؼزىسا زوؼذ رۇرۇـمب ،ئۇالضؼب ٍېمىٍٕىك لىٍىفمب
لەرئىٌ ثوٌّبٍسۇ .ـۇٔساق ثوٌؽىّۇ لبضئبْ وەضىُ ئۇالضٔىڭ رۈظۈٌۈپ لېٍىفىسىٓ ئۈِىسٔي پۈرۈٍٔەً
ئۇظىۋەرّەًِ ،ۆئّىٕ ٍەضٔي ئۇالضٔىڭ ئەھۋاٌٍىطىٕىڭ ئۆظگىطىپ ،وېَىٕچە ئۇالض ثىٍەْ ٍېمىٓ ئۆرۈپ
لېٍىفمب لبضىزب ئۈِىسٌۀسۈضزى .ئەٍٕي ؼۈض ىسە ثىط لبٔچە ئبٍەرزىٓ وېَىٓ ِۇٔساق زەپ وۆضؼەرزي:
ثەٌىىُ زۈـّىٕىڭالض ِۇؼۇٌّبْ ثوٌۇپ ؼىٍەض ثىٍەْ ثىط زىٕسا ثوٌؽب ،ثۇضۇْ زۈـّۀٍەـىۀٍەض
ثىٍەْ ئبٌالھ ئبضاڭالضزا زوؼزٍۇق پەٍسا لىٍىپ لبالض ،ئبٌالھ لبزىطزۇض ،ئبٌالھ ثۇضۇٔمي زوؼزٍۇق ئىعھبض
لىٍىفىڭالضٔي ِەؼپىطەد ل ىٍؽۇچىسۇض ،وۇپۇضٌۇق لىٍىپ وېَىٓ رەۋثە لىٍؽبٔالضؼب ِېھطىجبٔسۇض
[ِۇِزەھىٕە ؼۈضىؽي - 7ئبٍەد]
لۇضئبْ وەضىّٕىڭ ئۇالضؼب لبضىزب ثبؼٍىؽبْ ثۇ ئۈِىسى ،ئبزاۋەد ئبچچىمىٕي پەؼەٍزىفىە
ٍېزەضٌىىزۇض .ذۇززى ھەزىؽزە وۆضؼىزىٍگۀسەن :زۈـّىٕىڭٕي ثوـطاق ٍبِبْ وۆضگىٓ ،ثەٌىي
وۈٍٔەض ٔىڭ ثىطىسە ئۇ ؼېٕىڭ زوؼزۇڭ ثوٌۇپ لېٍىفي ِۇِىىٓ.
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 -4878عۇئبي :ئىغالَ دۈؽّۀٍىشىٕي دوعىث جۇجمبٔالسٔىڭ ئبلىۋىحي
ئىؽالَ ۋە ِۇؼۇٌّبْ زۈـّۀٍىطى وۈچٍۈن ثوٌؽبْ ئەھۋاٌسا ئۇالضؼب ٍېمىٍٕىفىؿ ۋە زوؼزٍۇق
ئىعھبض لىٍىفٕىڭ ھبضاٍِىمي رېرىّۇ وەؼىىٍٕىفىسۇ ۋە ئېؽىطٌىفىسۇ .چۈٔىي ئۇالضٔىڭ وۈچىسىٓ
لوضلمىسەن ٍبوي ئۇالضزىٓ ِۀپەئەد ٍەرىۇزەن ئەھۋاي ثوٌؽبِ ،ۇٔبپىك ،ذبئىٓ ۋە ۋىغسأؽىعالض
ئبظضاق ِۀپەئەرٕي وۆظٌەپٍ ،بوي ٍبذفي وۈٕٔىڭ ٍبِىٕي وەٌؽە ثىعٔي ھىّبٍە لىٍىسۇ ،ثىعٔي
ثبلىسۇ زەپ ئوٍالپ ئۇالضؼب زوؼذ ثوٌۇؾ ۋە ذىعِەد وۆضؼىزىپ ٍبذفىچبق ثوٌۇؾ ئۈچۈْ
ٍۈگۈضىفىسۇ .ذۇززى ئبٌالھ ربئبال لۇضئبٔسا زېگۀسەن :زىٍٍىطىسا ٔىپبق ثبضالضٔىڭ (ظاِبْ ئۆظگىطىپ
وبپىطالض ظەپەض ربپؽب) ئۆظىّىعگە ثىط پبالوەرچىٍىه وېٍىفزىٓ لوضلىّىع زەپ ،ئۇالض ثىٍەْ زوؼذ
ثوٌۇـمب ئبٌسىطىؽبٍٔىمىٕي وۆضىؽەْ ،ئبٌالھ (ضەؼۇٌۇٌالھؽبِ ،ۇؼۇٌّبٔالضؼب) ؼەٌىجە (ٍۀي ِەوىىٕي
پەرھي لىٍىفٕي) ئبرب لىٍىسۇٍ ،بوي ثىط ئىفٕي (ٍۀي ئۇالضٔىڭ ِۇٔبپىمٍىمىٕي پبؾ لىٍىفٕي)
ِەٍسأؽب وەٌزۈضىسۇ ـ زە ،وۆڭٍىسە ٍوـۇضؼىٕيٍ( ،ۀي ِۆئّىٕ ٍەضٔىڭ زۈـّۀٍىطىٕي زوؼذ
رۇرمبٍٔىمي) ئۈچۈْ ئۇالض ٔبزاِەد چېىىسۇ [ِبئىسە ؼۈضىؽي  -52ئبٍەد]
(ئي ِۇھەِّەز) ِۇٔبپىمالضؼب لبرزىك ئبظاثمب زۇچبض ثوٌىسىؽبٍٔىمىٕي ثىفبضەد ثەضگىٓ .ئۇالض
ِۆئّىٕ ٍەضٔي لوٍۇپ ،وبپىطالضٔي زوؼذ رۇرىسىؽبٔالضزۇض ،ئۇالض وبپىطالضٔىڭ لېفىسىٓ ئىعظەد
رەٌەپ لىالِسۇ؟ [ٔىؽب ؼۈضىؽي - 139-138ئبٍەرٍەض]
 -4878عۇئبيِ :ۇعۇٌّبٕٔىڭ غَشىٌ ِۇعۇٌّبٔذىٓ پبٍذىٍىٕىؾي
ِۇؼۇٌّبٔالض ِ -ەٍٍي ھۆوۈِەد ِەٍٍي ذەٌك ثوٌّىؽۇْ  -ھەض لبٍؽي ؼبھەٌەضزە ئۆظٌىطىگە
ربٍىٕىفي ،ثبـمىالضؼب ِۇھزبط ثوٌۇپ لبٌّبؼٍىمي وېطەن .ـۇٔسالزىّۈ ؼەٍطىٌ ِۇؼۇٌّبٔالضزىٓ،
ؼبٔبئەدٍ ،ئعا ـ ئىگىٍىه ،ؼەھىَە ۋە زىٕؽب ثىۋاؼزە ِۇٔبؼىۋىزي ثوٌّ ىؽبْ ؼبھەٌەضزە پبٍسىالٔؽب
ثوٌىسۇ.
ثىع پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ رەضعىّىھبٌىسا ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ھىغطەد لىٍؽبٔسا
ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئوضەٍمىزٕي  -ئۇ ِۇـطىه رۇضۇلٍۇق ٍ -وي ثبـٍىؽۇچي لىٍىؿ ئۈچۈْ
وىطاٌىؽبٍٔىمىٕي وۆضزۇق .ئبٌىّالض ِۇٔساق زەٍسۇ" :وبپىط زېگۀٍ ىه ئۇٔىڭؽب ھېچمبٔساق ئىفزب
ئىفۀچ لىٍؽىٍي ثوٌّبٍسۇ زېگۀٍىه ئەِەغ .چۈٔىي ٍوي ثبـالـزىّٕۇ ،ثوٌۇپّۇ ِەوىىسىٓ
ِەزىَٕىگە ھىغطەد لىٍىفزەن عىسزىٌ ۋەظىَەرزە ٍوي ثبـالـزىّٕۇ ثەوطاق ذەرەضٌىه ئىؿ ٍوق".
ثۇٔىڭ ثىٍۀال ثوٌسى لىٍّبؼزىٓ ،ئبٌىّالض ٍۀە ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ضەئىؽي ؼەٍطىٌ
ِۇؼۇٌّبٔالضزىٓ  -ذۇؼۇؼەْ ئەھٍي وىزبثزىٓ  -ھەضثىٌ ئىفالضزا پبٍسىالٔؽب ،ئۇالضؼب
ِۇؼۇٌّبٔالضزەن ئوٌغب ـ ؼۀىَّەرٍەضزىٓ ثۆٌۈپ ثەضؼە ثوٌىسۇ زەپ لبضىؽبْ.
ظۇھطى ضىۋاٍەد لىٍىفىچە :پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئۇضۇـزب ثىطلبٔچە ٍەھۇزىَسىٓ
پبٍسىالٔؽبْ ،ھەِسە ئۇال ضؼب ئوٌغب ؼۀىَّەرزىٓ ثۆٌۈپ ثەضگەٍْ .ۀە ؼبـۋاْ ئىجٕي ئۇِەٍَە
ِۇـطىه ھبٌىزىسىىي چبؼسا پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ثىٍەْ ھۈٔەٍٓ ؼبظىزىؽب چىممبْ.
ثىع پبٍسىٍىٕىسىؽبْ وبپىط ِۇؼۇٌّبٔالضؼب ٍبذفي لبضاـزب ثوٌىفي ـەضدٔ .بۋازا ظىَبٔىەـٍىه
لىٍىؿ ئېھزىّبٌي ثوٌؽب ئۇٔىڭسىٓ پبٍسىٍىٕىفمب ثوٌّبٍسۇ .چۈٔىي ثىع ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ئىچىسىٓ
ٍبضزەَ لىٍّبً رۈضىۋاٌىسىؽبْ ،ؼۇٌؽۇال ،پىزٕە ـ پبؼبد ربضلىزىپ لوـۇٕٔىڭ ِۇؼزەھىەٍِىىىگە
رەؼىط ٍەرىۈظىسىؽبْ وىفىٍەضزىٓ پبٍسىٍىٕىفٕي چەوٍىگەْ رۇضؼبق ،ئىفۀچ لىٍؽىٍي
ثوٌّبٍسىؽبْ وبپىطالضزىٓ ئەٌجەرزە پبٍسىٍىٕىفمب ثوٌّبٍسۇ.
ِۇؼۇٌّبْ وىفي وبپىطؼب ؼوۋؼب لىٍؽب ،ھەِسە وبپىطزىٓ ؼوۋؼب لوثۇي لىٍؽب ،ؼوۋؼىزىؽب
ؼوۋؼبد ثىٍەْ عبۋاة لبٍزۇضؼب ثوٌىسۇ .چۈٔىي پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِؽىّۈ وبپىط پبزىفبھالض
ؼوۋؼب ئەۋەرگۀسە لوثۇي لىٍؽبْ .ھەزىػ ئبٌىٍّىطى ِۇٔساق زېگەْ :پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽبالِٕىڭ
وبپىطالضزىٓ ؼوۋؼب لوثۇي لىٍؽبٍٔىمي ھەلمىسە ھەزىؽٍەض وۆپ.
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 -4871عۇئبي :ئىغالَ ئوِۇَِۈصٌۈن ثىش سەھّەجحۇس
ئىؽالَ زىٕي عبٍٔىك ھەض لبٔساق ٔەضؼىگە ضەھىّسىٍٍىك لىٍىفٕي ربپىالپ ،رىٍؽىع ھبٍۋأالضؼب
لبرزىمٍىك لىٍىفٕي چەوٍەۋارمبْ رۇضؼبِ ،ۇؼۇٌّبٕٔىڭ ؼەٍطىٌ ِۇؼۇٌّبٔؽب ٍبِبٍٔىك لىٍىفي ٍبوي
ئبظاض ثېطىفىٕي لبٔسالّۇ ضاۋا وۆضؼۇْ؟
ئىؽالَ زىٕي ھبٍۋأؽب ِۇالٍىٍّىك لىٍىؿ عەِئىَەرٍىطى پەٍسا ثوٌۇـزىٓ  13ئەؼىط ئىٍگىطى
ھبٍۋأؽب ؼىٍَىمٍىكِ ،ۇالٍىٍّىك ۋە ِېھىط ـ ـەپمەد لىٍىؿ پطىٕؽىپىٕي رىىٍەپ ،ھبٍۋأؽب
ٍبذفىٍىك لىٍىفٕ ي ئىّبٕٔىڭ ثىط پبضچىؽي ،ئۇٔىڭؽب ئبظاض ثېطىؿ ۋە ثبؼطى لبرزىمٍىك لىٍىفٕي
زوظاذمب وىطىفٕىڭ ثىط ؼەۋەثي لىٍىپ ثەٌگىٍىگەْ.
پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :ثىط پبھىفە ئبٍبي ھبۋا ٔبھبٍىزي
ئىؽؽىك ثىط وۈٔي ثىط ئىزٕىڭ لبرزىك ئۇؼؽبپ وەرىۀٍىىزىٓ رىٍىٕي چىمىطىپ ھبؼىطىؽبْ
ھبٌسا ثىط لۇزۇق ثېفىسا ئبٍٍىٕىپ ٍۈضگۀٍىىىٕي وۆضۈپ ،ئۆرۈوي ثىٍەْ ئۇٔىڭؽب ؼۇ ربضرىپ
ثېطىپزۇ .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ،ئۇٔىڭ گۇٔبھٍىطى ِەؼپىطەد ثوپزۇِ( .ۇؼٍىُ)2245 :
پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :ثىط ئبٍبي ثىط ِۈـۈوىە ٍب ربِبق
ثەضِەً ٍبوي ٍەض ٍۈظىٕىڭ ھبـبضەرٍىطىٕي رۇرۇپ ٍېگىٍي لوٍۇپ ثەضِەً ،ثبؼالپ لوٍؽبٍٔىمي
ؼەۋەثىسىٓ زوظاذمب وىطىپزۇ( .ثۇذبضى)3318 :
لۇضئبْ وەضىّّۇ عبھىٍىَەد زەۋضى ئەضەثٍىطىٕىڭ ھبٍۋأالضٔىڭ لۇاللٍىطىٕي پىچىفىزەن
ئبزەرٍىطىٕي لبرزىك ئەٍىجٍىگەْ ۋە ثۇٔساق لىٍىفٕي ـەٍزبٕٔىڭ ٍوٌَوضىمي زەپ وۆضؼەرىەْ.
ثىع ٍۇلىطىسا ثوؼۇظالؾ ھەلمىسە روذزبٌؽىٕىّىعزا ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ
ثوؼۇظٌىٕىسىؽبْ ھبٍۋإٔي عېٕىٕي لىَٕىّبً ئەڭ ئبؼبْ ۋە رىع چبضە ئبضلىٍىك ثوؼۇظالـٕي
ربپىٍىؽبٍٔىمىٕي ،پىچبلالضٔي ئوثساْ ثىٍەـىە ثۇٍطىؽبٍٔىمىٕي ،پىچبلٕي ثوؼۇظٌىٕىسىؽبْ ھبٍۋأؽب
وۆضؼەرّەؼٍىىٕي ،ھەِسە ثىط ھبٍۋإٔي ثىط ھبٍۋإٔىڭ وۆظ ئبٌسىسا ثوؼۇظالپ ؼوٍّبؼٍىمٕي
ربپفۇضؼبٍٔىمىٕي ثبٍبْ لىٍىپ ئۆرزۇق .ھبٍۋأالضؼب ضەھىّسىٍٍىك لىٍىفزب ذىَبي ۋە رەؼەۋۋۇض لىٍىؿ
زائىطىؽىٕي ھبٌمىؽبْ ثۇٔساق ضەھىّسىٍٍىمٕي زۇَٔب وۆضۈپ ثبلّىؽبْ.

ئوْ ئۈچىٕچي ثبپ .ئېحىمبد ِەعىٍىٍىشى ۋە ئوخؾىۋىٍىؾحىىي
ھبساِالس

 -4875عۇئبي :ئىالھىٌ لبٔۇٕٔىڭ غبٍىغي
ئبٌالھ ربئبالٔىڭ ھبالي ھۆوۈٍِىطى ئبضلىٍىك وىفىٍەضٔي ئەضوىٍىزىفٕي ٍبوي ھبضاَ ھۆوۈٍِىطى
ثىٍەْ ئۇالضٔي ؼىمىفٕي ذبٌىّىؽبْ .پەلەرال ئۇالضٔي رۈظىسىؽبْ ،زىٓ ۋە زۇَٔبٌىطىٕي لوؼساٍسىؽبْ،
عبٍٔىطىٕي ،ئەلىً ـ ئىسضاوٍىطىٕي ،ئىپپەد ـ ٔۇِۇؼٍىطىٕي ،ئەذاللٍىطىٕيِ ،بي ـ ِۈٌۈوٍىطىٕي
لوؼساٍسىؽبْ ،ھەِسە ـەذػ ۋە ِىٍٍەرٍەضٔىڭ ِەۋعۇزىَىزىٕي ؼبلالٍسىؽبْ لبٔۇْ ـ رۈظۈَ
ثەٌگىٍەپ ثەضگەْ.
 -4878عۇئبي  :ئىالھىٌ لبٔۇْ ۋە ئىٕغبٔىٌ لبٔۇْ
ثۇ ظېّىٕسا ئىٕؽبٔالض رەضەپىسىٓ ئورزۇضىؽب لوٍۇٌؽبْ ھەضلبٔساق لبٔۇْ وەِزۇن ۋە ٍېزەضؼىع
لبٔۇٔسۇض .چۈٔىي ئۇٔي ئورزۇضىؽب لوٍؽۇچىالض  -ـەذؽٍەض ،ھۆوۈِەرٍەض ٍبوي پبضالِېٕزالض
ثوٌىفىسىٓ لەرئىَٕەظەض  -زىٓ ۋە ئەذالق ئبِىٍىؽب وۆظ ٍۇِؽبْ ھبٌەرزە ،ئۆظٌىطىٕي پەلەرال ِبززىٌ
ِۀپەئەد زائىطىؽىگە لبِىۋاٌىسۇ .زاۋاٍِىك ربض زائىطىسىىي ِىٍٍەرچىٍىه ۋە ۋەرۀپەضۋەضٌىه
ؼىعىمىسىٓ ھبٌمىَبٌّبً چوڭ زۇَٔب ۋە وەڭ ئىٕؽبٔىَەد ئۇلۇِىؽب وۆڭۈي ثۆٌّەٍسۇ .ئىؽالَ لبٔۇٔي
ثوٌؽب ،ھېچمبٔساق ٔەضؼىٕي ثىىبضؼب ھبالي ٍبوي ھبضاَ لىٍىۋەرّەٍسىؽبْ ھېىّەرٍىه رەڭطىٕىڭ
لبٔۇٔي ثوٌۇپ ،ئۇ ظاد ھەض لبٔساق ٔەضؼىٕي ِەٌۇَ ئۆٌچەَ ثىٍەْ ٍبضارمبْ ،ھەض لبٔساق لبٔۇٕٔىّۇ
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ئۆٌچەَ ثىٍەْ ثەٌگىٍىگەْ .ئىؽالَ لبٔۇٔي ثوٌؽب ،ثۀسىٍىطىگە لوالٍٍىك ذبالٍسىؽبْ ،ئۇالضٔي
لىَٕبـٕي ذبٌىّبٍسىؽبْ ِېھىط ـ ـەپمەرٍىه پەضۋەضزىگبضٔىڭ لبٔۇٔىسۇض .ئۇ ظ اد ثۀسىٍىطىگە ،ئبٔب
ثبٌىؽىؽب ِېھطىجبٍٔىك لىٍؽبٔسىّٕۇ ثەوطاق ـەپمەرٍىىزۇض .ئىؽالَ لبٔۇٔي ثوٌؽب ،چەوؽىع
لۇزضەرٍىه ،ثۀسىٍىطىگە ِۇھزبط ثوٌّبٍسىؽبِْ ،ەٌوَ عىٕػ ،ئىطق ۋە گوضۇھمب ٍبْ ثبؼّبٍسىؽبْ
پۈرۈْ عبھبٕٔىڭ ئىگىؽي ۋە پەضۋەضزىگبضى ثەٌگىٍىگەْ لبٔۇٔسۇض.
 -4841عۇئبي :ئىٕغبٔالسٔىڭ ئىالھىٌ لبٔۇٔغب ئبڭٍىك سىئبٍە لىٍىؾىذىىي ئبعبعىٌ ئۇلۇَ
ھەِّە ئىفٕىڭ ئبؼبؼىٌ ثوٌؽبْ رەلۋازاضٌىك (ئبٌالھ زىٓ لوضلۇؾ) ثوٌّىؽب ثوٌّبٍسۇ .ثبـمىچە
لىٍىپ ئېَزمبٔساِ :ۇؼۇٌّبْ وىفىٕي ھبالٌٕىڭ ؼىطرىؽب چىمبضِبً ،ھبضإِي لىٍىپ ؼېٍىفزىٓ
ٍبٔسۇضىسىؽبْ  ،ئوٍؽبق ۋە پبن ۋىغساْ ثوٌّىؽب ثوٌّبٍسۇ .ثۇٔساق ۋىغساْ پەلەرال ئبٌالھمب ۋە
ئبذىطەد وۈٔىگە ئىفىٕىؿ ثىٍۀال پەٍسا ثوٌىسۇ .ـۇڭب لبٔساق ثىط چبؼسا ِۇؼۇٌّبْ وىفي ئۆظ
زىٕىٕىڭ ۋە ـەضىئىزىٕىڭ چەن ـ چېگطىؽىٕي رؤۈؼۇزەن ئىٍىُ ثىٍەْ ئبڭؽب ۋە ثۇ چەن ـ چېگطىؽب
ٍېمىٕالپ ٍبوي ئۇٔىڭسىٓ چەرٕەپ وېزىفزىٓ ؼبلالٍسىؽبْ ئوٍؽبق ۋىغسأؽب ئىگە ثوٌؽب،
ٍبذفىٍىمٕىڭ ھەِّىگە ئېطىفىەْ ثوٌىسۇ .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ھەلىمەرەْ ضاؼذ ئېَزمبْ:
ئەگەض ئبٌالھ ربئبال ثىط وىفىگە چوڭ ٍبذفىٍىك ئبرب لىٍّبلچي ثوٌؽب ،ئۆظىٕي ئۆظىگە ۋەظ ـ ٔەؼىھەد
لىٍؽۇچي لىٍىپ ثېطىسۇ.
 -4847عۇئبي :غەٍىجٕي ثىٍىؼ پەلەت ئبٌالھمب خبعحۇس
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ وەٌگەْ چبؼسا عەِئىَەرزە پبٌچي ۋە ضەِّبي ٔبِي ثىٍەْ رؤۇٌؽبْ،
عىٕالض ثىٍەْ ئباللىٍىفىپ ،ئۆرّۈؾ ثىٍەْ وىٍەچەوٕي ثىٍەٌەٍسىؽبٍٔىمٕي زاۋا لىٍىسىؽبْ ثىط
گوضۇپ ٍبٌؽبٔچي ؼبذز ىپەظٌەضٔي ئۇچطارزي .ـۇٔىڭ ثىٍەْ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ھېچمبٔساق
ئىٍّىٌ ئبؼبغٍ ،بوي ثىط ھىساٍەد ٍبوي ثىط وىزبثزىٓ ئبؼبؼي ثوٌّىؽبْ ثۇٔساق ئبٌساِچىٍىممب
ئۇضۇؾ ئېالْ لىٍسى .ئۇالضؼب ئبٌالھ ۋەھىٌ لىٍؽبْ ثۇ ئبٍەرٍەضٔي ئولۇپ ثەضزى :ئبٌالھسىٓ ئۆظگە
ئبؼّبٔالضزىىي ۋە ظېّىٕسىىىٍەض ؼەٍجٕي ثىٍّەٍسۇ [ٔەًِ ؼۈضىؽي  - 65ئبٍەد] زېّەن:
پەضىفزىٍەض ٍبوي عىٕالض ٍبوي ئىٕؽبٔالض ھېچمبٍؽىؽي ؼەٍجٕي ثىٍّەٍسۇ .پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالَ ٍۀە ِۇٔساق زەپ ئېالْ لىٍسى :ئەگەض ِەْ ؼەٍجٕي ثىٍىسىؽبْ ثوٌؽبَ ٔۇضؼۇْ
ِۀپەئەد ھبؼىً لىٍؽبْ ثوالرزىٌُ ،ېىىٓ ِەْ ؼەٍجٕي ثىٍّەٍّەْ ،ـۇڭب ِبڭب رەلسىط لىٍىٕؽبْ
ٍبذفي ـ ٍبِبٍٔىك ٍېزىپ رۇضىسۇِ .ەْ پەلەد ئىّبْ ئېَزىسىؽبْ لەۋَ ئۈچۈْ ئبگبھالٔسۇضؼۇچي ۋە
ذوؾ ذەۋەض ثەضگۈچي لىٍىپ ئەۋەرىٍگەْ پەٍؽەِجەضِەْ [ئەئطاؾ ؼۈضىؽي  -188ئبٍەد]
ئبٌالھ ربئبال ؼۇالٍّبْ ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ عىٍٕىطى ھەلمىسە ِۇٔساق زېسى :ئەگەض ئۇالض ؼەٍجٕي
ثىٍىسىؽبْ ثوٌؽب ئىسى ،ذبض لىٍؽۇچي ئبظاثزب (ٍۀي ـۈٔچە ئۇظاق ۋالىذ ئېؽىط ئەِگەوزە) لبٌّىؽبْ
ثوالرزي [ؼەثەئ ؼۈضىؽي  - 14ئبٍەد]
ـۇڭب لبٔساق ثىط ئبزەَ ھەلىمىٌ ؼەٍجٕي ثىٍىّەْ زەپ زاۋا لىٍىسىىەْ ،ئۇ ئبٌالھمب ،ھەلىمەرىە ۋە
ئىٕؽبٔالضؼب ٍبٌؽبْ ئېَزمبْ ثوٌىسۇ.
 -4844عۇئبي :ؽېشىه ۋە ئۇٔىڭ جۈسى
ئەڭ چوڭ گۇٔبھ  -ئبٌالھمب ـېطىه وەٌزۈضۈـزۇض .ـېطىه  -ئېزىمبز ،ئەِەي  -ئىجبزەرٍەض ۋە
زۇئبالضزا ئبٌالھمب ثبـمب ثىطؼىٕي ـېطىه لىٍىپ لوـۇؾ زېگۀٍىىزۇض .ـېطىه رەۋھىسٔىڭ
ئەوؽىسۇض .ـېطى ه ئىىىي رۈضٌۈن ثوٌۇپ ،ثىطى ـېطوۇٌئەوجەض (چوڭ ـېطىه) ٍۀە ثىطى
ـېطوۇٌئەؼؽەض (وىچىه ـېطىه) ٌەضزىٓ ئىجبضەرزۇض.
 -4843عۇئبي :ئبٌالھمب ؽېشىه وەٌحۈسۈػ ۋە ئۇٔىڭغب ئېٍىپ ثبسىذىغبْ ئىؾالس
ئبٌالھ وەچۈضِەٍسىؽبْ ئەڭ چوڭ گۇٔبھ ئبٌالھمب ـېطىه وەٌزۈضۈـزۇض .لۇضئبْ وەضىّسە ئبٌالھ
ِۇٔساق زېگەْ « :ئبٌالھ ئۆظىگە ثىطەض ٔەضؼىٕىڭ ـېطىه وەٌزۈضۈٌۈـىٕي ٍۀي ِۇـطىىٍىه
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گۇٔبھىٕي ئەٌۋەرزە ِەؼپىطەد لىٍّبٍسۇ .ثۇٔىڭسىٓ ثبـمىؽىٕي ئبٌالھ ئۆظى ذبٌىؽبْ ئبزەِگە
ِەؼپىطەد لىٍىسۇ .وىّىي ئبٌالھمب ـېطىه وەٌزۈضىسىىەْ ،ئۇ ھەلىمەرەْ لبرزىك ئبظؼبْ
ثوٌىسۇ[».ؼۈضە ٔىؽب  - 116ئبٍەد]
چۈٔىي ئبٌالھ ربئبال ٍېگبٔە ئىالھ  ،ھەِّىٕىڭ ٍبضارمۇچىؽي ،ھەِّىٕىڭ ئىگىؽي ،ھەِّىٕي
ثبـمۇضؼۇچي ۋە ٍبٌؽۇظ ذوعبٍىٕىسۇض .ئبٌالھ ھېچىىّگە ،ھېچ ٔەضؼىگە ئوذفىّبٍسۇ .ئبٌالھٕىڭ
ؼۈپەرٍىطىّۇ ھېچىىّٕىڭ ؼۈپىزىگە ئوذفىّبٍسۇ .ئەھۋاي ثۇٔساق ئىىەْ ،ئبٌالھ ٍبضارمبْ
ثۀسىٍەضٔي ۋە ھەض لبٔساق ثىط ِەذٍۇلبرٕي ئبٌالھ مب ئوذفىزىؿ ئەڭ چوڭ ھەلؽىعٌىمزۇضِ .ۇٔساق
ثىط ھەلؽىعٌىك ئۈچۈْ ئبٌالھٕىڭ ؼەظەپٍۀّەؼٍىىئ ،ەپطەرٍۀّەؼٍىىي ۋە ثۇٔساق ھەلؽىعٌىمٕي
لىٍؽبْ ئبزەِٕي عبظاٌىّبؼٍىمي ِۇِىىٓ ئەِەغ .زۇَٔبٔىڭ پبزىفبھ ٍىطى ئۆظٌىطىٕىڭ پبزىفبھٍىك
ـۀىگە الٍىك وەٌّەٍسىؽبْ ؼۆظ – چۆچەوٍەضٔي ۋە ئىؿ – ھەضىىەرٍەضٔي ٍبلزۇضِىؽبْ ۋە ئۇالضٔي
ؼبزىط لىٍؽبٔالضزىٓ ئەڭ ئېچىٕىفٍىك ئىٕزىمبَ ئبٌؽبْ ٍەضزە ،پبزىفبھالضٔىڭ پبزىفبھي،
وبرزىالضٔىڭ وبرزىؽي ثوٌؽبْ ئبٌالھ ئۇٔىڭؽب ـېطىه وەٌزۈضۈـزىٓ ئىجبضەد ئۆظىٕىڭ ئۈؼزۈْ
ـۀىگە ،ئىالھٍىك ِبلبِىؽب ،ئۇٌۇؼٍۇق ِەضرىۋىؽىگە الٍىك وەٌّەٍسىؽبْ ثۇ چوڭ گۇٔبھٕي
وەچۈضِەؼٍىىزە ئەٌۋەرزە ھەلٍىمزۇض !
 -4842عۇئبي :ؽېىشوۇٌئەوجەسٔىڭ ئبالِەجٍىشى
 - 1وبئىٕبرٕي ئىساضە لىٍىفزب ئبٌالھزىٓ ثبـمىّۇ ثەظى ثبـمۇضؼۇچىالض ثبض ،زەپ ئېزىمبز لىٍىؿ.
ِەؼىٍەْ :ئەۋٌىَبالض ،لۇرۇثالض ،پىطٌەض ۋە ِبظاٍي ِ -بـبٍىرالض وبئىٕبرزىىي ثەظى ئىفالضٔي
رەؼەضضۇپ لىالالٍسۇ ،زەپ ئېزىمبز لىٍؽبٔؽب ئوذفبؾ .ثۇ ذىً ـېطىه ئبٌالھٕىڭ رەؼەضضۇپبرىؽب
ثبـمىالضٔي ـېطىه لىٍىۋاٌؽبٍٔىمزۇض.
 - 2ئبٌالھمب ۋە ئبٌالھمب ذبغ ؼۈپەرٍەض گە ثبـمىالضٔي ئوذفىزىؿِ .ەؼىٍەْ :ئەۋٌىَب ،لۇرۇثالض،
پبٌچىالض ۋە زاذبٔالضٔي ؼەٍجٕي ثىٍىسۇ ،زەپ ئېزىمبز لىٍؽبٔؽب ئوذفبؾ .ثۇذىً ـېطىه ئبٌالھٕىڭ
وبِبٌي ؼۈپەرٍىطىگە ثبـمىالضٔي ـېطىه لىٍىۋاٌؽبٍٔىمزۇض .چۇٔىي ؼەٍجٍەضٔي ثىٍىؿ ئبالھمب ذبغ
ؼۈپەد .ئبٌالھ ثۇ ھەلزە ِۇٔساق زەٍسۇ « :ؼەٍجٕىڭ ذەظىٕىٍىطى ئبٌالھٕىڭ زەضگبھىسىسۇض .ئۇٔي
پەلەد ئبٌالھ ثىٍىسۇ ،لۇضۇلٍۇلزىىي ،زېڭىعزىىي ٔەضؼىٍەضٔىڭ ھەِّىؽىٕي ئبٌالھ ثىٍىسۇ،
زەضەذزىٓ رۆوۈٌگەْ ٍبپطالزىٓ ئبٌالھ ثىٍّەٍسىؽبْ ثىطەضؼىّۇ ٍوقِ ،ەٍٍي لبضاڭؽۇ ٍەض ئبؼزىسىىي
ثىطەض زأە ئۇضۇق ثوٌؽۇِْ ،ەٍٍي ھۆ ي ٍبوي لۇضۇق ٔەضؼىٍەض ثوٌؽۇْ ،ھەِّىؽي ئبٌالھمب ِەٌۇَ
ثوٌۇپ ٌەۋھۇٌّەھپۇظزا ٍېعىمٍىمزۇض» [ئۀئبَ ؼۈضىؽي  - 59ئبٍەد] .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ
ِۇٔساق زەٍسۇ :وىّىي ھەٍعزاض ئبٍبي ثىٍەْ عىّب لىٍؽب ٍبوي ئبٍبٌىٕىڭ ئبضلىؽىؽب وەٌؽە ۋە ٍبوي
وبھىٕٕىڭ ئبٌسىؽب ثب ضؼبِ ،ۇھەِّەز (ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ) گە چۈـۈضۈٌگەْ زىٕٕي ئىٕىبض
لىٍؽبْ ثوٌىسۇ( .رىطِىعى)135 :
 - 3ئۆٌۈوٍەضزىٓ ِەزەد رىٍەؾ ۋە ئۇالضزىٓ وېؽەٌٍەضگە ـىپبٌىك ؼوضاؾ ،پەضظۀذ رىٍەؾ ۋە
ثەضىىەد رىٍەؾ ،ـۇٔسالال ِەٍٍي رىطىه ثوٌؽۇِْ ،ەٍٍي ئۆٌۈن ثوٌؽۇْ ،ئبٌالھزىٓ ثبـمب ثىطاۋٔي
رەثىئىٌ ؼەۋەثٍەض ۋەرەثىئىٌ چبضىالضٔىڭ ؼىطرىسا وىفىٍەضگە ؼەٍجزىٓ ٍبضزەَ لىالالٍسۇ ،زەپ
ئېزىمبز لىٍىؿ .ثۇذىً ـېطىه ئىجبزەرزە ۋە ٍبضزەَ ؼوضاـزب ئبٌالھمب ثبـمىالضٔي ـېطىه لىٍىپ
لوـىۋاٌؽبٍٔىمزۇض .چۈٔىي پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ثىط ھەزىؽىسە :زۇئب ئىجبزەرزۇض زېگۀسىٓ
وېَىٓ { :پەضۋەضزىگبضىڭالض ئېَزىسۇِ :بڭب زۇئب لىٍىڭالضِ ،ەْ زۇئبٍىڭالضٔي لوثۇي لىٍىّەْ
(رىٍىگىٕىڭالضٔي ثېطىّەْ) ،ـۈثھىؽىعويِ ،ېٕىڭ ئىجبزىزىّسىٓ چوڭچىٍىك لىٍىپ ثبؾ
ربضرىسىؽبٔالض ذبض ھبٌسا عەھۀٕەِگە وىطىسۇ} (ؼۈضە ؼبـىط - 61 ،ئبٍەد)زېگەْ ئبٍەرٕي ئولۇؼبْ.
(رىطِىعى)3372 :
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ثۇٔساق لىٍىؿ ئبٌالھمب ـېطىه وەٌزۈضگۀسىٓ ربـمىطىِ ،ۇؼۇٌّبٍٔىمٕىڭ «ؼبڭىال ئىجبزەد
لىٍىّىع ۋە ؼۀسىٕال ٍبضزەَ ؼوضاٍّىع» زېگەْ ئبؼبؼىٌ پطىٕؽىپىؽب ظىذ وېٍىسۇ .ئبٌالھ ربئبال
لۇضئبْ وەضىّسە ،ئۆٌۈوٍەضزىٓ ٔەضؼە ؼوضاـٕىڭ ئبٌالھمب ئۇالضٔي ـېطىه وەٌزۈضگۀٍىه
ئىىۀٍىىىٕي ئوچۇق ثبٍبْ لىٍىسۇ « :ئەگەض ئۇالضٔي چبلىطؼبڭالض ،ؼىٍەضٔىڭ چبلىطؼىٕىڭالضٔي
ئبڭٍىّبٍسۇ .ئبڭٍىؽبْ رەلسىطزىّۇ ؼىٍەضگە عبۋاة لبٍزۇضاٌّبٍسۇ ،لىَبِەد وۈٔي (ئبٌالھمب ئۇالضٔي)
ـېطىه لىٍؽبٍٔىمىڭالضٔي ئىٕىبض لىٍىسۇ» [ـبرىط ؼۈضىؽي  - 14ئبٍەد].
 - 4ئبٌالھٕىڭ ؼەٍطى ئۈچۈْ لۇضثبٍٔىك لىٍىؿٍ ،ۀي ئەۋٌىَبالضٔىڭ ،پىطٌەضٔىڭ ۋە ِبظاٍي -
ِبـبٍىرالضٔىڭ لوٌٍىفىؽب ئېطىفىّىع ،زېگەْ گۇِبْ ثىٍەْ ،ئۇالضؼب ئبربپ لۇضثبٍٔىك لىٍىؿٔ ،ەظىط
 چىطاغ ئۆرىۈظۈؾ ،ھەرزب ِبظاضالضؼب ثېطىپ ئۇالضٔىڭ لەثىطٌىطىگە ئبربپ ِبي وېؽىؿ لەرئىٌھبضاِسۇض .لۇضثبٍٔىك  -ئىجبزەد ثوٌؽبٍٔىك ؼۈپىزي ثىٍەْ ،ئۇ پەلەد ئبٌالھمىال لىٍىٕىسۇ .ئبٌالھ
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب ذىزبة لىٍىپِ ،ۇٔساق زەٍسۇ« :پەضۋەزىگبضىڭ ئۈچۈْ ٔبِبظ ئۇلۇؼىٓ
ۋە لۇضثبٍٔىك لىٍؽىٓ» [وەۋؼەض ؼۈضىؽي  - 2ئبٍەد].
پەٍؽەِجەض ؼ ەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :ئبرىؽىؽب ٌۀەد لىٍؽبْ وىفىگە،
اٌٍۀىڭ ؼەٍطىگە ئبربپ لبْ لىٍؽبْ وىفىگە ،ثىطەض عىٕبٍەرچىٕي پبٔبھالٔسۇضؼبْ وىفىگەٍ ،وي
ثەٌگىٍىطىٕي ئۆظگەضرىۋەرىەْ وىفىگە اٌٍە ٌۀەد لىٍىسۇِ( .ۇؼٍىُ)1978 :
 - 5ؼېھىطگەضٌىه لىٍىؿ .ؼېھىطگەض ٌىه ئەڭ چوڭ گۇٔبھالضزىٓ ثوٌۇپ ،ؼېھىطگەضٌىه
لىٍؽۇچىالض ـەوؽىع وبپىطالضزۇض .ئبالھ ربئبال لۇضئبْ وەضىّسە ِۇٔساق زەٍسۇ « :ئۇالض ؼۇالٍّبٕٔىڭ
پبزىفبھٍىك ظاِبٔىسىىي ـەٍزبٔالضٔىڭ (ؼېھطىگەضٌىىىگە ئبئىذ) ؼۆظٌىطىگە ئەگەـزي .ؼۇالٍّبْ
(ؼېھطىگەض ثوٌؽىٕي ۋە ؼېھىط ئۆگىٕىؿ ثىٍەْ) وبپىط ثوٌؽىٕي ٍوقٌ ،ېىىٓ ـەٍزبٔالض وىفىٍەضگە
ؼېھىط ئۆگىزىپ وبپىط ثوٌسى .ئۇالض ثبثىٍسىىي ھبضۇد ـ ِبضۇد زېَىٍىسىؽبْ ئىىىي پەضىفزىگە
ٔبظىً لىٍىٕؽبْ ؼېھىطٔي ئۈگىزەرزي( .ثۇ ئىىىي پەضىفزە) ثىع وىفىٍەضٔي ؼىٕبٍّىع وبپىط
ثوٌّىؽىٓ ،زېّىگىچە ھېچ وىفىگە ؼېھىط ئۆگەرّەٍززي .ئۇالض ثۇ ئىىىىؽىسىٓ ئەض ـ ذورۇٕٔي ثىط ـ
ثىطىسىٓ ئبٍطىۋېزىسىؽبْ ٔەضؼىٍەضٔي (ٍۀي ؼېھىطگەضٌىىٕي) ئۆگىٕەرزي ،ئۇالض (ؼېھىط ئبضلىٍىك)
اﷲ ٔىڭ ضۇذؽىزىؽىع ھېچ وىفىگە ظىَبْ ٍەرىۈظەٌّەٍززي .ھبٌجۇوي ،ئۇالض ئۆظٌىطىگە ظىَىٕي ثبض،
پبٍسىؽي ٍوق ٔەضؼىٕي ئۆگىٕەر زيٍ .ەھۇزىَالض (رەۋضارٕي ربـالپ) ؼېھىطٔي ؼېزىۋاٌؽۇچىؽب
ئبذىطەرزە (اﷲ ٔىڭ ضەھّىزىسىٓ ۋە عۀٕىزىسىٓ) ھېچ ٔېؽىۋە ٍوق ئىىۀٍىىىٕي ئوثساْ ثېٍەرزي،
ئۇالض عبٍٔىطىٕىڭ ثەزىٍىگە ؼېزىۋاٌؽبْ ٔەضؼىؽىٕىڭ (ٍۀي ئۆظٌىطى ئۈچۈْ ؼېھىط ئۆگىٕىفٕي
ربٌٍىفىٕىڭ) ئەعەثّۇ ٍبِبْ ئىؿ ئىىۀٍىىىٕي وبـىي ثىٍؽە ئىسى » [ثەلەضە ؼۈضىؽي- 102
ئبٍەد].
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالٍَ :ەرزە ذىً ھبالوەرٍىه گۇٔبھزىٓ ؼبلٍىٕىڭالض! زېسى .ثەظىٍەض :ئي
ضەؼۇٌۇٌالھ! ئۇالض لبٍؽي گۇٔبھالض ؟ زەپ ؼوضىؽبٔىسى ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئۇالضؼب :اٌٍەلب
ـېطىه وەٌزۈضۈؾ ،ؼىھى ط لىٍىؿٔ ،بھەق ئبزەَ ئۆٌزۈضۈؾٍ ،ېزىّٕىڭ ِېٍىٕي ٍەۋېٍىؿ ،ئۆؼۈَ
ٍېَىؿ ،عەڭسىٓ لېچىؿ ،ئىپپەرٍىه ،پبن ِۇؼۇٌّبْ ئبٍبٌالضؼب ثوھزبْ چبپالؾ لبربضٌىمالض ،زېسى.
(ِۇؼٍىُ)89 :
 - 6ئبٌالھزىٓ ثبـمىؽىٕىڭ ٔبِىٕي ئبربپ لەؼەَ لىٍىؿ .چۈٔىي لەؼەَ  -ئەڭ ئۇٌۇغ ۋە ئۇٔىڭ
عبظاٌىفىس ىٓ لوضلىٍىسىؽبْ ثىط ظارٕىڭ ٔبِىٕي ئبربؾ ئبضلىٍىك ،ثىطەض ئىفٕىڭ ضاؼذ
ئىىۀٍىىىٕي رەوىزٍەؾ زېّەوزۇض .ئۇٔىڭ ِۀىؽي « :ئەگەض ِەْ ٍبٌؽبْ ئىفمب لەؼەَ لىٍؽبْ
ثوٌؽبَٔ ،بِي ئبربٌؽبْ ثو ظاد ِېٕي ئۇضؼۇْ» زېگۀٍىىزۇض .ـۈثھىؽىعوي ،ئۇٌۇؼٍۇلٕىڭ ٍېگبٔە
ئىگىؽي ،لىٍّىفالضؼب ٍېزەضٌىه عبظا ثەضگۈچي ۋە ئبظاثىسىٓ لوضلۇٌؽۇچي ظاد  -ئبٌالھزۇض.
ئبٌالھزىٓ ثبـمىؽٕىڭ ٔبِي ثىٍەْ لەؼەَ لىٍؽۇچي ،ئبٌالھمىال ذبغ ثوٌؽبْ ئوٌۇؼٍۇق ۋە
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لىٍّىفالضؼب عبظا ثېطىفزەن ئبٌىٌ ؼۈپەرٍەضگە ثبـمىالضٔي ـېطىه لىٍىۋاٌؽبْ ثوٌىسۇ.
ؼەئس ئىجٕي ئۇثەٍسەزىٓ ِۇٔساق ضىۋا ٍەد لىٍىٕىسۇ :ئىجٕي ئۆِەض ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇِب ثىط
وىفىٕىڭ :وەئجە ثىٍەْ لەؼەِىي ،زېگىٕىٕي ئبڭالپ ِۇٔساق زېسى :اٌٍەرىٓ ثبـمىؽي ثىٍەْ
لەؼەَ لىٍىفمب ثوٌّبٍسۇ .چۈٔىي ِەْ پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ :وىّىي
اٌٍەرىٓ ثبـمىؽي ثىٍەْ لەؼەَ لىٍىسىىەْ ،وبپى ط ثوٌؽبْ ٍبوي اٌٍەلب ـېطىه وەٌزۈضگەْ ثوٌىسۇ
زېگۀٍىىىٕي ئبڭٍىؽبٔىسىُ( .رىطِىعى)1535
ئبٌالھزىٓ ثبـمىؽىٕىڭ ٔبِي ثىٍەْ لىٍىٕؽبْ لەؼەَ ـېطىه ۋە وۇپطىٕىڭ عۈٍِىؽىسىٓ
ؼبٔبٌؽىّۇ ،ئۇ لەؼەَ ھېؽبثالّٔبٍسۇ .چۈٔىي لەؼەَ ئبٌالھٕىڭ ِۇثبضەن ئىؽىٍّىطىٕي رىٍؽب ئېٍىؿ
ثىٍۀال لىٍىٕىسۇ .لەؼەِٕىڭ ئىجبضىٍىطى ئۈچ ثوٌۇپ ،ئۇالض :واﷲ (ۋەٌالھي) ربﷲ (رەٌالھي) ۋە ثبﷲ
(ثىٍالھي) زىٓ ئىجبضەد .ـۇٔىڭ ئۈچۈْ وىفىٍەضٔىڭ «ِېٕي ٔبْ ئۇضؼۇْ»« ،ئبٔساق ثوٌۇپ وېزەً،
ثۇٔساق ثوٌۇپ وېزەً» زېگۀگە ئوذفبؾ ؼۆظٌىطى لەؼەِگە ٍبرّبٍسۇ.
ئەِّب وىفي لەؼەَ لىٍسىُ زەپِ« :ەْ وبپىط ثوٌۇپ وېزەً» زېگۀگە ئوذفبؾ ؼۆظٌەضٔي
لىٍؽبْ ۋە لەؼىّىسە ٍبٌؽبْ ئىفمب لەؼەَ لىٍؽبْ ثوٌؽب ،ئۇ ئۆظىٕىڭ زېگىٕىسەن ثوٌۇپ وېزىسۇ.
پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەِْ ” :ەْ ئىؽالِسىٓ ئبزا عۇزا ثوٌۇپ
وېزەٍىي “ ...زەپ لەؼەَ لىٍؽبْ وىف ي ،ئەگەض ثۇ ؼۆظٔي ٍبٌؽبٔسىٓ زېگەْ ثوٌؽب ،ئۆظى
ئېَزمبٔسەن ئىؽالِسىٓ ئبزا عۇزا ثوٌۇپ وېزىسۇ .ئەگەض (ئۇ ؼۆظٔي) چىٓ وۆڭٍىسىٓ ئېَزمبْ
ثوٌؽب ،ئۇ ،ئىؽالِؽب ؼبؼالَ ھبٌەرزە لبٍزبٌّبٍسۇ (ٍۀي ھەلىمىٌ ِۇؼۇٌّبْ ثوالٌّبٍسۇ)ٔ( .ەؼبئي
)3772
 - 7ئەۋٌىَبالض ،پىطٌەض ۋە ِبظاٍي ِ -بـبٍىرالضؼب ئبٌالھمب ئەلىسە لىٍؽبٔسەن ئەلىسە لىٍىؿ،
ئۇالضٔي ئبٌالھٕي ؼۆٍگۀسەن ؼۆٍۈؾ ،ئۇالضزىٓ ئبٌالھزىٓ لوضلمبٔسەن لوضلۇؾ ۋە ئۇالضؼب ئبٌالھمب
ئىجبزەد لىٍؽبٔسەن چولۇٔۇؾ .ئبٌالھ ثۇ ھەلزە ِۇٔساق زەٍسۇ « :ثەظى ئبزەٍِەض اﷲرىٓ
ؼەٍطىٍَەضٔي (ٍۀي ثۇرالضٔي) اﷲلب ـېطىه لىٍىۋاٌىسۇ ،ئۇالضٔي (ِۆئّىٍٕەضٔىڭ) اﷲ ٔي زوؼذ
رۇرمىٕىسەن زوؼذ رۇرىسۇٍ( ،ۀي ئۇٌۇؼالٍسۇ ۋە ئۇالضؼب ثوٍؽۇٔىسۇ)ِ .ۆئّىٍٕەض اﷲ ٔي ھەِّىسىٓ
ثەن زوؼذ رۇرمۇچىالضزۇض ،ظاٌىّالض (لىَبِەد وۈٔي ئۆظٌىطىگە رەٍَبضالٔؽبْ) ئبظاثٕي وۆضگەْ چبؼسا
پۈرۈْ وۈچ ـ لۇۋۋەرٕىڭ اﷲلب ِۀؽۈپ ئىىۀٍىىىٕي ۋە اﷲ ٔىڭ ئبظاثىٕىڭ لبرزىك ئىىۀٍىىىٕي
وبـىي ثىٍؽە ئىسى (زۇَٔبزا اﷲ لب ـېطىه وەٌزۈضگۀٍىىٍىطىگە ھەززىسىٓ ظىَبزە پۇـبٍّبْ
لىالرزي) » [ ثەلەضە ؼۈضىؽي  - 165ئبٍەد] .ثۇ ئبٍەرزە ،ئبٌالھزىٓ ؼەٍطىٍەضٔي ،ئبٌالھٕي زوؼذ
رورمبٔسەن زوؼذ رورۇپ  ،ئەلىسە لىٍىفٕي ئبٌالھمب ـېطىه وەٌزۈضگۀٍىىٕىڭ عۈٍِىؽىسىٓ
ؼبٔىؽبْ .ثۇ ئبٍەرٕىڭ ِەظِۇٔىؽب ئبؼبؼەْ ،ئبٌالھزىٓ ثبـمىؽىسىٓ ذۇززى ئبٌالھزىٓ لوضلمبٔسەن
لوضلۇؾ ۋە ئۇالضؼب ئبٌالھمب ئىجبزەد لىٍؽبٔسەن چولۇٔۇـّۇ ـېطىىٕىڭ عۈٍِىؽىسىٓ ؼبٔىٍىسۇ،
ئەٌۋەرزە.
 - 8ئۆٌۈوٍەضٔي ِ -ەٍٍي ئۇالض پەٍؽەِجەض ثوٌۇپ وەرؽۇِْ ،ەٍٍي ئەۋٌىَب ثوٌۇپ وەرؽۇْ -
وىفىٍەضگە پبٍسا  -ظىَبْ ٍەرىۈظەٌەٍسۇ ،ھبعەرٍەضٔي ضاۋا لىالالٍسۇ ،زەپ ئېزىمبز لىٍىؿ .ئبٌالھ
ربئبال لۇضئبْ وەضىّسە ِۇٔساق زەٍسۇ « :ثېفىؽب وۈْ چۈـىەْ ئبزەَ زۇئب لىٍؽب (ئۇٔىڭ زۇئبؼىٕي)
ئىغبثەد لىٍىسىؽبْ ،ئۇٔىڭ ثېفىؽب وەٌگەْ ئېؽىطچىٍىمٕي وۆرۈضۈۋېزىسىؽبْ ۋە ؼىٍەضٔي ظېّىٕٕىڭ
ئوضۇٔجبؼبضى لىٍؽبْ وىُ؟ ئبٌالھزىٓ ثبـمب ئىالھ ثبضِۇ؟ ؼىٍەض ئبظؼىٕە ۋەظ ٔ -ەؼىھەد ئبٌىؽىٍەض»
[ٔەًِ ؼۈضىؽي  - 62ئبٍەد] « .ئەگەض ئبٌالھ ؼبڭب ثىطەض وۇٌپەد ٍەرىۈظؼە ،ئۇٔي ئبٌالھزىٓ ثبـمب
ھېچىىُ وۆرۈضۈۋېزەٌّەٍسۇ ،ئەگەض ئبٌالھ ؼبڭب ثىطەض ٍبذفىٍىك ٍەرىۈظؼە (ئۇچبؼسا ئۇٔىڭؽب
ھېچىىُ ئبضىٍىفبٌّبٍسۇ) ،چۈٔىي ئبٌالھ ھەض ٔەضؼىگە لبزىطزۇض» [ئۀئبَ ؼۈضىؽي - 17ئبثەد]
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 -4848عۇئبي :ؽىشوۇٌئەوجەسٔىڭ ھۆوّي

ـىطوۇٌئەوجەضٔي ؼبزىط لىٍؽبْ ئبزەَ ئىّبٔسىٓ چىمىسۇ ،ئۇٔىڭ ثۇضۇْ لىٍؽبْ پۈرۈْ ئەِەي -
ئىجبزەرٍىطى ثىىبض ثوٌۇپ وېزىسۇ .ئۇٔىڭ گۇٔبھي وەچۈضۈَ لىٍىّٕبٍسۇ ،پەلەد ـېطىه
وەٌزۈضگۈچىٕىڭ ـېطىىزىٓ لەرئىٌ لوي ئۈظۈپ ،لبٍزب ئىّبْ ئېَزىفي ۋە گۇٔبھٍىطىؽب ھەلىمىٌ
ضەۋىفزە رەۋثە لىٍىفي ئبضلىٍىك ئبٌالھ ذبٌىؽب وەچۈضۈَ لىٍىٕىسۇ .ئبٌالھ ِۇٔساق زەٍسۇ« :ئبٌالھ
ئۆظىگە ثىطەض ٔەضؼىٕىڭ ـېطىه وەٌزۈضىٍىفىٕي (ٍۀي ِۇـطىىٍىه گۇٔبھىٕي) ئەٌۋەرزە ِەؼپىطەد
لىٍّبٍسۇ .ثۇٔىڭسىٓ ثبـمىؽىٕي (ئبٌالھ ئۆظى) ذبٌىؽبْ ئبزەِگە ِەؼپىطەد لىٍىسۇ .وىّىي ئبٌالھمب
ـېطىه وەٌزۈضىسىىەْ ،ئۇ ھەلىمەرەْ لبرزىك ئبظؼ بْ ثوٌىسۇ» [ٔىؽب ؼۈضىؽي  - 116ئبٍەد].
 -4848عۇئبي :ؽىشوۇٌئەعغەسٔىڭ ئبالِەجٍىشى
 - 1ئۆٌۈوٍەضٔىڭ ۋاؼىزىؽي ثىٍەْ ئبٌالھمب ٍېمىٍٕىفىؿ ِەلؽىزىسە ِبظاضالضٔي ربۋاپ لىٍىؿ.
چۈٔىي ،ربۋاپ لىٍىؿ پەلەد ثەٍزۇٌالھزىىي «وەثە» گىال ذبؼزۇض .ثەٍزۇٌالھزىٓ ثبـمب عبٍٕي
ربۋاپ لى ٍؽبْ وىفي ئبٌالھمب ـېطىه وەٌزۈضگەْ ثوٌىسۇ .چۈٔىي ربۋاپ  -ئىجبزەرزۇض .ئىجبزەرٕي
ئبٌالھزىٓ ثبـمىؽي ئۈچۈْ لىٍىفٕىڭ ئبٌالھمب ـېطىه وەٌزۈضگۀٍىه ئىىۀٍىىي ئېٕىمزۇض .ئبٌالھ
ِۇٔساق زەٍسۇ (« :ھبعىالض) لەزىّي ثەٍذ (ٍۀي ثەٍزۇٌالٔي) ربۋاپ لىٍؽۇْ» [ھەط ؼۈضىؽي 29
ئبٍە د] .ئەِّب لەثىطٌەضٔي ظىَبضەد لىٍىؿ ئبضلىٍىك ئۆٌۈِٕي ئەؼىە ئېٍىؿ ۋە ِبظاضزا ٍبرمبْ
ٍېمىٕالضؼب زۇئب لىٍىؿ ئۈچۈْ ِبظاضالضؼب ثېطىؿ ؼبۋاثٍىك ئىفزۇض.
 - 2ضىَبٍ ،ۀي ئەِەي  -ئىجبزەرٍەضٔي ذبٌىػ ئبٌالھ ئۈچۈْ لىٍّبؼزىٓ ،ثبـمىالضؼب وۆضؼىزىؿ
ٔىَىزي ثىٍەْ لىٍىؿ .چۈٔىي ثۀسىٍەضٔىڭ ئەِەي  -ئىجبزەرٍىطىٕي وۈظىزىؿ ،ئۇالضؼب ؼبۋاة
ثېطىؿ پەلەد ئبٌالھمب ذبؼزۇض .ئەِەي  -ئىجبزەرٍەضٔي ثبـمىالضؼب وۆضؼىزىؿ ئۈچۈْ لىٍىؿ ثوٌؽب،
ئبٌالھٕىڭ ئەِەٌٍەضگە ؼبۋاة ثېطىؿ ۋە ئۇالضٔي وۈظىزىؿ ؼۈپىزىگە ثبـمىالضٔي ـېطىه لىٍىپ
لوـىۋاٌؽبٍٔىك ثوٌىسۇ .ئبٌال ھ ربئبال ثۇ ھەلزە ِۇٔساق زەٍسۇ« :وىّىي ،پەضۋەضزىگبضىؽب ِۇاللبد
ثوٌۇـٕي ئۈِىس لىٍىسىىەٍْ( ،ۀي ؼبۋاة ئۈِىس لىٍىپ ،ئبظاثىسىٓ لوضلىسىىەْ) ٍبذفي ئىؿ
لىٍؽۇْ ،پەضۋەضزىگبضىؽب لىٍىسىؽبْ ئىجبزەرىە ھېچىىّٕي ـېطىه وەٌزۈضِىؽۇْ» [وەھؿ ؼۈضىؽي
 - 110ئبٍەد].
 - 3ئبٌالھم ب ئبؼىٍَىك ثوٌىسىؽبْ ئىفالضزا ثبـمىالضؼب ثوٍؽۇٔۇؾ .پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :ھەضلبٔساق ثىط ِۇؼۇٌّبٕٔىڭِ ،ەٍٍي ئۇ ٍبذفي وۆضگەْ ٍبوي ٍبِبْ
وۆضگەْ ئىفزب ثوٌؽۇْ ،گۇٔبھ ثوٌىسىؽبْ ئىفمىال ثۇٍطۇٌّىؽب ،ثبـٍىمىٕىڭ ؼۆظىٕي ئبڭالپ،
ثۇٍطۇلىؽب ئىزبئەد لىٍىفي ۋاعىت ثوٌىسۇ .ئەگەض گۇٔبھ ثوٌىسىؽبْ ئىفمب ثۇٍطۇٌؽب ،ثبـٍىمٕىڭ
ؼۆظىٕي ئبڭالـمب ۋە ئۇٔىڭؽب ئىزبئەد لىٍىفمب ثوٌّبٍسۇ( .ثۇذبضى )7144 :چۈٔىي ئىزبئەد لىٍىؿ،
ثوٍؽۇٔۇؾ پەلەد ئبٌالھمىال ثوٌىسۇ .ـۇٔىڭ ئۈچۈْ ،ئبٌالھمب ئبؼىٍَىك ثوٌىسىؽبْ ئىفالضزا -
پەظض ٌەضٔي رەضن ئېزىؿ ،ـەضىئەرزە ِۀئي لىٍىٕؽبْ ئىفالضٔي لىٍىؿ ۋە ھبضإِي ھبالي ئوضٔىسا
لوٌٍىٕىؿ لبربضٌىك ئىفالضزا  ،ثبـمىالضؼب ثوٍؽۇٔؽبْ وىفي (ٍۀي ثىطاۋزىٓ لوضلۇپ ٍبوي ئۇٔىڭ
ٍۈظ ذبرىطىؽي لىٍىپ ـؤساق لىٍؽبْ وىفي)ئبٌالھمب ئىزبئەرزە ـېطىه وەٌزۈضگەْ ثوٌىسۇ .چۈٔىي،
ئبٌالھمب ئبؼىٍَىك لىٍىپ ،ثبـمىالضؼب ثوٍؽۇٔؽۇچىالض ئۆظٌىطى ثوٍؽۇٔؽبْ وىفىٍىطىٕي ئبٌالھمب
ئوذفبؾ ،ثەٌىي ئبالھزىٓ ٍولىطى وۆضگەْ ثوٌىسۇ ئەِەؼّۇ؟!
 -4841عۇئبي :ؽېشوۇٌئەعغەسٔىڭ ھۆوّي
ـېطوۇٌئەؼؽەض  -گۇٔبھي وەثىطىٍەض (چوڭ گۇٔبھالض)زىٓ ثوٌۇپ ،ئۇٔي ؼبزىط لىٍؽۇچي ئبٌالھمب
رەۋثە لىٍىپ ـېطىىزىٓ ٍىطاق ثوٌۇؾ ثىٍەْ ئۆظىٕي ھبالوەرٍەضزىٓ لۇرمۇظاالٍسۇ .ـىطوۇٌئەؼؽەضٔي
ؼبزىط لىٍؽبْ وىفي وبپىط ثوٌۇپ وەرّەٍسۇ ،ئۇٔىڭ ثبـمب ٍبذفي ئەِەٌٍىطىّۇ ثىىبض ثوٌۇپ
وەرّەٍسۇٌ .ېىىٓ ھەض ھبٌەرزە ـېطىىزىٓ لبرزىك ھەظەض لىٍىؿ ظۆضۈضزۇض.
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 -4845عۇئبي :ؽېشىىٕىڭ صىَبٍٔىشى

 - 1ـېطىىٕىڭ ئەڭ چۆڭ ظىَىٕي ـۈوي ،ئۇ  -ـېطىه وەٌزۈضگۈچىٕىڭ عۀٕەرزىٓ ِەھطۇَ
ثوٌۇـىؽب ،زۇظاذزب ِەڭگۈ لېٍىفىؽب ؼەۋەة ثوٌىسۇ .ئبٌالھ ثۇ ھەلزە ِۇٔساق زەٍسۇ « :ـۈثھىؽىعوي،
اﷲ ِەضٍەِٕىڭ ئوؼٍي ئىؽبزۇض ،زېگۈچىٍەض وبپىط ثوٌسى ،ئىؽب« :ئي ثۀي ئىؽطائىً! ِېٕىڭ
پەضۋەضزىگبضىُ ۋە ؼىٍەضٔىڭ پەضۋەضزىگبضىڭالض ثوٌؽبْ اﷲلب ئىجبزەد لىٍىڭالض ،وىّىي اﷲلب ـېطىه
وەٌزۈضىسىىەْ (ٍۀي اﷲ رىٓ ؼەٍطىَگە ئىالھ زەپ ئېزىمبز لىٍىسىىەْ) ،اﷲ ئۇٔىڭؽب عۀٕەرٕي
ھبضاَ لىٍىسۇ ،ئۇٔىڭ عبٍي زوظاخ ثوٌىسۇ ،ظاٌىّالضؼب ھېچجىط ِەزەرىبض (ٍۀي اﷲٔىڭ ئبظاثىسىٓ
لۇرۇٌسۇضؼۇچي) ثوٌّبٍسۇ» زېسى » [ِبئىسە ؼۈضىؽي  - 72ئبٍەد].
 - 2ئبٌالھمب ـېطىه وەٌزۈضگەْ وىفىٕىڭ پۈرۈْ ٍبذفي ئەِەٌٍىطى ثىىبض ثوٌۇپ وېزىسۇ .ئبٌالھ
ثۇھەلزە ِۇٔساق زەٍسۇ « :اﷲ ٔىڭ ٍوٌي ئۀە ـۇزۇض ،اﷲ ثۀسىٍىطىسىٓ ذبٌىؽبْ وىفىٍەضٔي ـۇ
ٍوٌؽب ثبـالٍسۇ .ئەگەض ئۇالض (ٍۀي ـۇ پەٍؽەِجەضٌەض) ـېطىه وەٌزۈضؼە ئىسى ،ئۇالضٔىڭ لىٍؽبْ
ٍبذفي ئەِەٌٍىطى ،ئەٌۋەرزە ،ثىىبض ثوٌۇپ وېزەرزي » [ئۀئبَ ؼۈضىؽي  - 88ئبٍەد]
 - 3ـېطىه  -ئبٌالھمب ِەذٍۇلبرالضٔي ئوذفبرمبٍٔىك ثوٌۇپ ،ئۇٔىڭ گۇٔبھي ھەلىمەرەْ ئېؽىطزۇض.
« ئۆظ ۋال زىسا ٌولّبْ (ھەوىُ) ئوؼٍىؽب ٔەؼىھەد لىٍىپ ‹ :ئي ئوؼۇٌچىمىُ ،اﷲلب ـېطىه
وەٌزۈضِىگىٓ ،ـېطىه وەٌزۈضۈؾ ھەلىمەرەْ ظوض گۇٔبھزۇض› زېسى» [ٌولّبْ ؼۈضىؽي  - 13ئبٍەد].
ظۇٌۇَ  -ثىط ٔەضؼىٕي ئۆظ ئوضٔىسىٓ ثبـمب ئوضۇٔؽب لوٌٍىٕىؿ زېگۀٍىىزۇض .ئىجبزەرٍەضزە ،ئبٌالھمب
ـېطىه وەٌ زۈضگەْ ئبزەَ ،ئبٌالھمىال ذبغ ثوٌؽبْ ئىجبزەرٕي ثبـمىؽىؽب ِۀؽۇپ لىٍىؿ ئبضلىٍىك،
ئبٌالھٕىڭ ھەلمىگە ذىَبٔەد ۋە ئۆظىگە ظۇٌۇَ لىٍؽبْ ثوٌىسۇ.
 - 4ـېطىه  -ئەڭ ظوض گۇٔبھالضزىٓ ؼبٔىٍىسۇ.
ئەثۇ ثەوطى ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ضىۋاٍەد لىٍىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئۈچ لېزىُِ :ەْ
ؼىٍەضگە چوڭ گۇٔبھالضزىٓ ذەۋەض ثېطەٍّۇ؟ زەپ ؼوضىؽبٔىسى ،ؼبھبثىالض :ئي ضەؼۇٌۇٌالھ ! ـۇٔساق
لىٍؽىٓ! زېسى .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ :اٌٍەلب ـېطىه وەٌزۈضۈؾ ،ئبرب ئبٔىٕي لبذفىزىؿ،
زېسى .ئبٔسىٓ ٍۆٌىٕىپ ئوٌزۇضؼبْ ٍېطىسىٓ رىىٍىٕىپٍ :بٌؽبْ لەؼەَ لىٍىؿ ،زېسى .پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالَ ثۇ ؼۆظىٕي لبٍزب  -لبٍزب رەوطاضالۋەضزى .ھەرزب ثىع ‖پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ
روذزبپ لبٌؽىىەْ ―زەپ وەرزۇق( .ثۇذبضى)2654 :
 -4848عۇئبي :پبي عېٍىؼ ۋە غەٍجحىٓ عۆصٌەػ
پبي ؼېٍىؿ — وېٍەچەوزە ثوٌىسىؽبْ ئىفالض ۋە ٍولبپ وەرىەْ ٔەضؼىٍەض ھەلمىسە ٍبٌؽبٔسىٓ
ذەۋەض ثېطىؿ زېگۀٍىىزۇض .پبي ثىٍەْ ـۇؼۇٌالٔؽۇچىالض ئۆظٌىطىٕىڭ ؼبٍىجٕي ثىٍىسىؽبٍٔىمٍىطىٕي
زەۋا لىٍىسىؽبْ وبظظاپالض ثوٌۇپ ،ئبٌىمبٔؽب ،چىٕىگە ئولۇؾ ،لبضد ئېچىؿ لبربضٌىك رۈضٌۈن ھىٍَە –
ِىىىطٌىطى ثىٍەْ وىفىٍەضٔي ئىفۀسۈضۈـىە رىطىفىسۇ .ئۇالض پبٌچي ،ضەِچي ۋە زاذبْ زېگەْ
رۈضٌۈن ئبربٌؽۇالض ثىٍەْ ئبرىٍىسۇ.
 -4831عۇئبي :پبٌچىالسغب ئىؾىٕىؼ وۇپۇسٌۇلحۇس
ئىؽالَ ئېالْ لىٍؽبْ ئۇضۇؾ پبٌچىالض ۋە ئبٌساِچىالض ثىٍۀال چەوٍىٕىپ لبٌّبؼزىٓ ثەٌىي
ئۇالضٔىڭ ئبٌسىؽب ثېطىپ ،ئۇالضزىٓ ؼۇئبي ؼوضاپ ،ئۇالضٔىڭ ٍبٌؽبْ ـ ٍبپىساق ئبظؼۇْ عبۋاثٍىطىؽب
ئىفىٕىسىؽبٔالضٔىّۇ گۇٔبھزب ئۇالضؼب ـېطىه ثوٌىسۇ زەپ لبضىؽبْ.
چۈٔىي پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب ٔبظىً ثوٌؽبْ لۇضئبٔسا پۈرۈْ ؼەٍجٕي ٍبٌؽۇظ ئبٌالھ ثىٍىسۇ،
ِۇھەِّەز ؼەٍجٕي ثىٍّەٍسۇ ،ثبـمىالض رېرىّۇ ثىٍّەٍسۇ زەپ ِۇٔساق وۈضؼىزىٍگەْ :ئېَزمىٕىي:
"ِ ەْ ؼىٍەضگەِ ،ۀسە ئبٌالھٕىڭ ذەظىٕىٍىطى ثبض زېّەٍّەِْ ،ەْ ؼەٍجٕىّۇ ثىٍّەٍّەْ ،ؼىٍەضگە،
ِەْ ثوٌؽبَ ھەلىمەرەْ ثىط پەضىفزە زەپّۇ ئېَزّبٍّەِْ ،ەْ پەلەد ِبڭب لىٍىٕؽبْ ۋەھىَگىال ئەِەي
لىٍىّەْ [ئۀئبَ ؼۈضىؽي  -50ئبٍەد]
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ئەگەض ِۇؼۇٌّبْ وىفي لۇضئبٔسىىي ثۇ ئېٕىك ۋە ئو چۇق ئبٍەرٍەضٔي چۇـۈٔۈپ رۇضۇپ ،ثەظى
وىفىٍەضٔي رەلسىط پەضزىؽىٕي لبٍطىپ ،ؼەٍجٕىڭ ؼىطٌىطىٕي ثىٍەٌەٍسۇ زەپ ئىفۀؽە ،ئبٌالھ
ربئبالٔىڭ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب ٔبظىً لىٍؽبْ وىزبثىؽب رېٕىپ وبپىط ثوٌۇپ وېزىسۇ.
 -4837عۇئبي :پبي عېٍىؾٕىڭ لبٔذاق ثوٌىذىغبٍٔىمي
ٍۇلىطى سىىي ؼەۋەثٍەضگە ئبؼبؼەْ ئىؽالَ زىٕي پبي ؼېٍىفٕي ھبضاَ لىٍؽبْ.
ثۇضۇْ ئەضەثٍەض عبھىٍىَەد زەۋضىسە ئۈچ زأە ئوق ثىٍەْ پبي ؼېٍىفبرزي .ئۈچ ئولٕىڭ ثىطىگە:
(ذۇزاٍىُ ثۇٍطىسى) ٍۀە ثىطىگە( :ذۇزاٍىُ روؼزي) زەپ ٍېعىٍىپ ،ئۈچىٕچىؽىگە ثىطٔەضؼە
ٍېعىٍّبٍززئ .بۋازا ئۇالض ٍ وٌؽب چىمّبلچي ٍبوي روً لىٍّبلچي ٍبوي ـۇٔساق ثىط ئىؿ لىٍّبلچي
ثوٌؽب ،ثۇرربٔىؽب ثېطىپ ئوق ربٌالؾ ئبضلىٍىك پىفبٔىؽىگە پۈرۈٌگۀٕي ثىٍّەوچي ثوٌىفبرزئ .بۋازا
ثۇٍطىسى زېگەْ ئوق چىمىپ لبٌؽب ،ـۈ ئىفٕي لىٍىفبرزي .ثۇٍطىّىسى زېگەْ ئوق چىمؽب ،ئۇ
ئىفٕي لىٍّبً عىُ رۇضىۋ ېٍىفبرزي .لۇضۇق ئوق چىمؽب ،ربوي ثۇٍطىسى ٍبوي ثۇٍطىّىسى زېگەْ ئوق
چىممىچە ئبضلب ـ ئبضلىسىٓ پبي ؼېٍىۋېطىفەرزي.
ثۇ ،ثۈگۈٔىي وۈٍٔەضزىىي :لۇَ ثىٍەْ ،لەضد ثىٍەْ ،پىَبٌە ئولۇؾ ئبضلىٍىك ،لوي وۆضۈؾ
ئبضلىٍىك ،رۇِب ثىٍەْ ،وىزبة ئېچىؿ ثىٍەْ پبي ؼېٍىؿ لبربضٌىمالضؼب ئوذفبٍسۇ .ثۇ رۈضزىىي
ھەضلبٔساق ئىؿ ئىؽالَ چەوٍىگەْ ھبضاَ ئىفزۇض .ئبٌالھ ربئبال ثۀسىٍىطىگە ھبضاَ لىٍؽبْ
ٍېّەوٍىىٍەضٔي ثبٍبْ لىٍؽبٔسىٓ وېَىٓ ِۇٔساق زەپ وۆضؼەرىەْ :ئەظالَ (ٍۀي عبھىٍىَەد
زەۋضىسە پبي ئۈچۈْ ئىفٍىزىسىؽبْ ئۈچ پبضچە ئوق) ثىٍەْ پبي ؼېٍىفىڭالض ھبضاَ لىٍىٕسى ،ثۇ
گۇٔبھزۇض [ِبئىسە ؼۈضىؽي  - 3ئبٍەد]
 -4834عۇئبي :دىٕٕي ِەعخىشە لىٍىؼ
زىٕٕي ِەؼرىطە لىٍىؿ — ئىؽالَ زىٕىؽب ۋە ئۇٔىڭسىىي ِۇلەززەؼٍەضگە رىً ئۇظىزىؿ
زېگۀٍىه ثوٌۇپ ،ئۇٔىڭ رۈضٌىطى رۆۋۀسىىىچە:
 - 1ئىؽالَ زىٕىٕىڭ ـەضىئەد لبٔۇٔىٕي ھبظىطلي ئەؼىط ثىٍەْ ِبؼٍىفبٌّبٍسۇ ،زەپ ئېزىمبز
لىٍىؿ ٍبوي ئوچۇق ؼۆظٌەؾ.
 - 2لۇضئبْ وەضىّٕي ئبزەرزىىي وىزبثالضؼب ئوذفىزىؿ ٍبوي ئۇٔىڭ ھۆوۈٍِىطىٕي وۆظگە
ئىٍّبؼٍىك.
 - 3وۇـفبضالضٔىڭ رۆھ ّەرٍىطىگە ئىفىٕىپ ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالِٕي ئەٍىجٍەؾ ٍبوي ئۇٔي
ئبزەرزىىي ئىٕؽبْ لبربضىسا وۆضۈؾ.
 - 4ئىؽالَ عبظا لبٔۇٔىسىىي ئىجطەد لىٍىؿ وۆظزە رۇرۇٌؽبْ ثەظى عبظاالضٔي ِەؼرىطە لىٍىؿ
ٍبوي ئەٍىجٍەؾ.
 -4833عۇئبي :ئبٌالھٕىڭ دىٕىٕي ِەعخىشە لىٍغبٕٔىڭ جبصاعي
ئبٌالھٕىڭ زىٕىٕي ِەؼرىطە لىٍؽبٔالض ـەوؽىع وبپىط ثوٌىسۇ ،ئبذىطەرزە ِەڭگۈٌۈن ئبظاثمب
زۇچبض ثوٌىسۇ .ئب ٌالھ ربئبال ِۇٔساق زېگەْ « :ئي ِۇھەِّەز ! ئەگەض ؼەْ ئۇالضٔىڭ ِەؼرىطە
لىٍؽبٍٔىمىٕي ؼوضىؽبڭ ،ئۇالض :ثىع ضاؼززىٓ ئەِەغ ،پەلەد ئىچ پۇـۇلي لىٍىپ ئوٍٕىفىپ زەپ
لوٍسۇق زەٍسۇ .ثۇ ِۇٔبپىمالضؼب ؼىٍەض ئبٌالھٕىڭ زىٕىٕي ،ئبٌالھٕىڭ ئبٍەرٍىطىٕي ۋە ئبٌالھٕىڭ
پەٍؽەِجىطىٕي ِەؼرىطە لىٍسىڭالضِۇ؟ ― زېگىٓ .ؼىٍەض ٍبٌؽبْ لەؼەَ ئىچىپ ئۆظضە ئېَزّبڭالض،
ؼىٍەض ئىّبْ ئېَزمىٕىڭالضزىٓ وېَىٓ ،پەٍؽەِجەضٔي ِەؼرىطە لىٍىؿ ثىٍەْ وبپىط ثوٌسۇڭالض،
ؼىٍەضزىٓ ثىط گۇضۇھ ٕي ضاؼذ رەۋثە لىٍؽبٍٔىمٍىطى ئۈچۈْ ئەپۇ لىٍؽبقٍ ،ۀە ثىط گۇضۇھٕي
گۇٔبھىبض ثوٌؽبٍٔىمٍىطى ئۈچۈْ عبظاالٍّىع [ ».رەۋثە ؼۈضىؽي – 66 - 65ئبٍەرٍەض]
 -4832عۇئبي :جەوىحٍۀگەْ عۈٕٔەجٕي جەسن ئېحىؾٕىڭ جبصاعي ٔېّە؟
ؼۈٕٔەرٕي رەضن ئېزىؿ ھبضاَ ئىفٕي لىٍؽبٔؽب ٍېمىٕسۇضٌ .ېىىٓ وەؼىىٓ ھبضاِسىٓ ئەِەغ.
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ثۇ ٍەضزىىي ھبضاَ ئىفٕي لىٍؽبٔؽب ٍېمىٓ زېگەْ ؼۆظٔىڭ ِۀىؽي ئۇٔىڭ زوظاخ ئبظاثىؽب رېگىفٍىه
ثوٌّبٍسىؽبٌْ ،ېىىٓ چەوٍۀگەْ ئىفمب ثبؼٍىك ئىىۀٍىىىٕي وۆضؼىزىسۇ ۋە لىَبِەد وۈٔي
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبال ِٕىڭ ـبپبئىزىسىٓ ِەھطۇَ لېٍىفمب رېگىفٍىه ثوٌۇپ لبٌىسۇ .رەوىزٍۀگەْ
ؼۈٕٔەد عبِبئەد ٔبِىعىؽب چىمىؿ ،ئەظاْ ئېَزىؿ ،رەوجىط چۈـۈضۈؾ لبربضٌىمالضؼب ئوذفبؾ
ئوچۇق وۆضؼىزىٍگەْ ؼۈٕٔەرٍەضٔي وۆضؼىزىسۇ .ئۇٔي رەضن ئەرىۈچي ئبظؼۇٔسۇض ۋە ِبالِەرىە
ئۇچطىؽۇچىسۇض .ثۇ ٍەضزىىي رەضن ئېزىؿ ئۆظضىؽىع ھبٌەرزە زاۋاٍِىك رەضن ئېزىفزە چىڭ
ـۇٔىڭ ئۈچۈْ رەوىزٍۀگەْ ؼۈٕٔەرٍەضٔي زاۋاٍِىك رەضن ئەرىەْ
رۈضۈـٕي وۆضؼىزىسۇ.
عبِبئەرىە لبضـي ئۇضۇؾ لىٍىٕىسۇ .چۈٔىي رەوىزٍۀگەْ ؼۈٕٔەد زىٕٕىڭ ئبالِەرٍىطىسىٕسۇض.
ئۇٔي رەضن ئېزىفزە چىڭ رۈضۈؾ زىٕؽب ؼەي لبضىٍؽبٍٔىمزۇض .ـۇڭب ثۇٔىڭؽب لبضـي ئۇضۇؾ
لىٍىٕىسۇ .ثۇ ِەؼئۇٌىَەد ئىؿ ئۈؼزىسىىىٍەضٔىڭ ٍۀي ثبـٍىمال ضٔىڭ ئۈؼزىگە ٍۈوٍىٕىسۇ.
 -4838عۇئبي :جۇِبس ئېغىؾ ٕىڭ ھۆوۈِي
وېؽەٌٍەضگە ـىپب ثوٌىسۇ ٍبوي وېؽەي ـ ئبپەرٍەضزىٓ ؼبلالٍسۇ زېگەْ ئېزىمبز ثىٍەْ وۆظ ـ رۇِبض
لبربضٌىك ٔەضؼىٍەضٔي ئېؽىۋېٍىفّۇ ھبضاِسۇض .ئىَؽب ئىجٕي ئبثسۇضضاھّبْ ئىجٕي ئەثۇ ٌەٍال ِۇٔساق
زەٍسۇ :ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئۇوە ٍُ ئەثۇ ِەئجەز عۇھۀىٌ وېؽەي ثوٌۇپ لبٌؽبٔىسى ،ئۇٔي ٍولالپ
وىطؼەَ ،ئۇ لىعىطىپ وېزىپزۇِ .ەْ :ثىط ٔەضؼە ئېؽىۋاٌؽبڭ ثوٌّبِسۇ؟ زېؽەَ ،ئۇ :ئۇٔساق
لىٍؽبٔسىٓ ئۆٌگەْ ٍبذفىطاق .پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ :وىّىي ثىط ٔەضؼە
ئېؽىۋاٌؽب ،ئۇٔىڭ ئىفي ـۇ ٔەضؼىگە ر بـالپ لوٍۇٌىسۇ زېگۀىسى ،زېسى( .رىطِىعى)3868 :
رۇِبض ئېؽىفٕىڭ ـېطىه زائىطىؽىگە وىطىسىؽبٍٔىطىّۇ ۋە وىطِەٍسىؽبٍٔىطىّۇ ثبض .ثۇٔىڭؽب
ثىٕبئەْ ،رۇِبض ئېؽىؿ ئىىىي رۈضٌۈن ثوٌىسۇ :ثىطى ـېطىه زائىطىؽىگە وىطىسىؽىٕيٍ ،ۀە ثىطى،
وىطِەٍسىؽىٕي ثوٌۇپ ،ضۇذؽەد لىٍىٕؽىٕي .لۇ ضئبْ وەضىُ ئبٍەرٍىطى ۋە ئبٌالھٕىڭ ئىؽىُ -
ؼۈپەرٍىطىسىٓ ٍېعىٍؽبْ رۇِبض ثوٌۇپ ،ئۇٔىڭ عبئىعٌىمي ٍبوي عبئىع ئەِەؼٍىىي روؼطىؽىسا
ئىؽالَ ئبٌىٍّىطى ئىرزىالپالـمبْ.
 - 1ثۇ رۈضزىىي رۇِبضٔي عبئىع زېگۈچىٍەضِ ،ەـھۇض ؼبھبثىالضزىٓ ئبثسۇٌال ئىجٕي ئۆِەض ۋە
ئبئىفە ضەظىَەٌالھ ۇ ئۀھبٔىڭ ؼۆظٌىطى ۋە ھۀجەٌىٌ ِەظھىجىٕىڭ پېفىۋاؼي ئىّبَ ئەھّەز ئىجٕي
ھۀجەٌٕىڭ پەرىۋاؼىؽب ٍۆٌۀگەْ ۋە رۇِبضٔي ئۆظٌىىىسىٓ رەؼىط وۆضؼىزىؿ وۈچىگە ئىگە ئەِەغ،
پەلەد ئبالھٕىڭ ئىعٔي ۋە ئىطازىؽي ثىٍۀال رەؼىط وۆضؼىزەٌەٍسۇ ،زەپ ئېزىمبز لىٍىفٕي ـەضد
لىٍؽبْ.
 - 2رۇ ِبض ئېؽىفٕي عبئىع ئەِەغ زېگۈچىٍەض ثوٌۇپ ،ثۇالض ئىجٕي ِەؼئۇز ،ئىجٕي ئبثجبغ ۋە
ھۇظەٍفە لبربضٌىك ِەـھۇض ؼبھبثىالضٔىڭ ؼۆظٌىطىگە ٍۆٌۀگەْ.
 -4838عۇئبي :سۇخغەت لىٍىٕغبْ جۇِبس
لۇضئبْ وەضىُ ئبٍەرٍىطى ۋە ئبٌالھٕىڭ ئىؽىُ ؼۈپەرٍىطىسىٓ ٍېعىٍؽبْ رۇِبضالضٔي ثبالؼەرىە
ٍ ەرّىگەْ ٔبضىؽىسە ثبٌىالضٔىڭ ثوٍۇٍٔىطىؽب ئېؽىفمب ثوٌىسۇ .ئەِّب چوڭالضٔىڭ رۇِبض ئېؽىفىٕىڭ
عبئىع ثوٌّبٍسىؽبٍٔىمىسا پۈرۈْ ئىؽالَ ئۆٌىّبٌىطى ئىززىپبلزۇض .چۈٔىي چوڭالض ئبٍەرٍەضٔي رۇِبض
لىٍىپ ئبؼّبؼزىٓ ئۆظٌىطى ئولۇـمب ثۇٍطۇٌؽبْ.
ئبٌىّالض ِۇٔساق زېگەْ" :وېؽەٌگە ئ ولۇٌىسىؽبْ ٔەضؼە ِۀىؽىٕي چۈـۀگىٍي ثوٌّبٍسىؽبْ
ثبـمب ثىط رىٍسا ثوٌؽب ،ثۇٔىڭؽب ؼېھىط ٍبوي وۇپۇض ؼۈظٌىطى ئبضىٍىفىپ لبٌؽبْ ثوٌىفي ِۇِىىٓ،
ـۇڭب وېؽەٌگە ئولۇٌىسىؽبْ زۇئبٔىڭ ثۇ ذىٍسىىىؽي چەوٍۀگەْ .ئەِّب ِۀىؽي چۈـىٕىفٍىه
ثوٌۇپ ،ئۇٔىڭسا ئبٌالھٕي ٍبز ئېزىؿ ثوٌؽب  ،ئۇ چبؼسا ئۇ زاۋاالؾ ٍبوي زوضا ثوٌّبؼزىٓ ،زۇئب ۋە
ئبٌالھسىٓ رىٍەؾ ثوٌىسۇ .ثۇٔساق ٔەضؼىٕي ئولۇؾ ٍبذفىسۇض.
ئەِط ئىجٕي ـۇئەٍت ئبرىؽي ئبضلىٍىك ثوۋىؽىسىٓ پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ
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ِۇٔساق زېگۀٍىىىٕي ضىۋاٍەد لىٍىسۇ :ؼىٍەضٔىڭ ثىطىڭالض ئۇٍمۇؼىسىٓ چۆچۈپ ئوٍؽىٕىپ
وەرىۀسە ” :اٌٍۀىڭ ِۇوەِّەي وەٌىّىٍىطىگە ؼېؽىٕىپ ئۇٔىڭ ؼەظىپىسىٓ ،عبظاؼىسىٓ،
ثۀسىٍەضٔىڭ ٍبِبٍٔىمىسىٓ ،ـەٍزبٔالضٔىڭ ۋەؼۋەؼىٍىطىسىٓ ۋە ئۇالضٔىڭ ِېٕىڭ ئەِەٌٍىطىّگە
ـېطىه ثوٌۇـىسىٓ پبٔبھ رىٍەٍّەْ “ زېؽە ،ـەٍزبٔالضٔىڭ ۋەؼۋەؼىٍىطى ئۇٔىڭؽب ھەضگىع ظىَبْ
ؼبالٌّبٍسۇ .ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئۆِەض ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇِب ثبٌىٍىطى ئىچىسىٓ ثبالؼەرىە ٍەرىۀٍىطىگە
ثۇ زۇئبٔي ئۆگىزەرزي ٍبوي ثۇٔي ثىط پبضچە لەؼەظگە ٍېعىپ ،ثبالؼەرىە ٍەرّىگەْ ثبٌىٍىطىٕىڭ
ثوٍٕىؽب ئېؽىپ لوٍبرزي( .رىطِىعى)3528 :
ثۇھەزىؽزىٓ ،چوڭالضؼب ئبٍەرٍەضٔى ڭ ئۆظىٕي ئولۇرۇؾٔ ،بضىؽىسىٍەضگە ثوٌؽب - ،ئۇالض ئۆظٌىطى
ئولۇٍبٌّىؽبٍٔىمٍىطى ئۈچۈْ  -لۇضئبْ ئبٍەرٍىطىسىٓ ٍبوي ئبالھٕىڭ ئىؽىُ  -ؼۈپەرٍىطىسىٓ ٍېعىپ،
رۇِبض لىٍىپ ثوٍۇٍٔىطىؽب ئېؽىپ لوٍۇـٕىڭ عبئىعٌىمي ئىپبزىٍىٕىسۇ .ئەِّب ثبالؼەرىە
ٍەرىۀٍەضٔىڭ رۇِبض ئېؽىفىٕىڭ ھبض اٍِىمىسا ئىؽالَ ئبٌىٍّىطى ثىطزەن ئىززىپبلزۇض.
 -4831عۇئبي :ؽېشىه دائىشىغىگە وىشىذىغبْ جۇِبس
پەضىفزىٍەضٔىڭ ،ئەۋٌىَبالضٔىڭ ،پىطالضٔىڭ ،عىٕالضٔىڭ ۋە ثبـمب ھەضلبٔساق ِەذٍۇلٕىڭ ئىٕؽبْ
ٍبوي ھبٍۋإٔىڭ ئىؽىٍّىطى ٍبوي ِۀىؽي چۈـىٕىىؽىع رىٍؽىّالض ٍېعىٍؽبْ رۇِبضالضٔي ئېؽىؿ
ۋە ٍېعىفٕىڭ ئبٌالھمب ـېطىه وەٌزۈضگۀٍىه ثوٌىسىؽبٍٔىمىؽب ئىؽالَ ئبٌىٍّىطى ھەِّە ثىطزەن
ئىززىپبلزۇض .وىّىي رۇِبض ئبؼىسىىەْ ئۇ ،ئبٌالھمب ـېطىه وەٌزۈضگەْ ثوٌىسۇ.
ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ِەؼئۇزٔىڭ ئبٍبٌي ظەٍٕەة ضەظىَەٌالھۇ ئۀھبزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ:
ئ بثسۇٌالھ ِبڭب پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ :زەَ ؼېٍىؿ ،رۇِبض ئېؽىؿ ۋە ئىؽىزمۇ
ؼوۋۇرمۇ لىٍىؿ ـېطىىزۇض زېگۀٍىىىٕي ئېَزمبٔىسىِ ،ۀْ :ېّىفمب ئۇٔساق زەٍؽەْ؟ ِېٕىڭ وۆظۈَ
ئبؼطىپ ،چبپبق ثېؽىپ وەرىەْ ئىسى ،پبالٔي ٍەھۇزىَٕىڭ لېفىؽب ثېطىپ زەَ ؼبٌسۇضزۇَ .ـۇ
ٍەھۇزىٌ ؼبٌؽبْ زەَ ثىٍەْ وۆظۈَ ؼبلىَىپ لبٌؽبٔىسى ،زېؽەَ ،ئبثسۇٌالھ :ئۇ زېگەْ ـەٍزبْ لىٍؽبْ
ئىؿ ،ئۇٔي ئۆظ لوٌي ثىٍەْ ٔولۇپ لوٍىسۇ ،زەَ ؼبٌؽبٔسا ئۇٔىڭسىٓ ٍىطالٍىفىسۇ .ؼەْ پەٍؽەِجەض
ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ زېگۀسەن :ئي ذبالٍىمٕىڭ پەضۋەضزىگبضى اٌٍە! ئبؼطىمٕي وەرىۈظگىٓ،
ـىپب ثەضگىٓ .ؼۀال ـىپب ثەضگۈچىؽەْ ،ؼەْ ثەضگەْ ـىپبزىٓ ثبـمب ـىپب ٍوق .ثىعگە وېؽەي
ثىساضى لوٍّبٍسىؽبْ ـىپبٌىك ئبرب لىً! زېگەْ ثوٌؽبڭ ،ـۇ وۇپبٍە لىالرزي ئەِەؼّۇ؟ ! زېسى( .ئەثۇ
زاۋۇد)3883 :
 -4835عۇئبي :جۇِبس ئېغىؾٕي جبئىض ئەِەط دېگۈچىٍەسٔىڭ ثەصى دەٌىٍٍىشى
( ) 1پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ رۇِبض ئېؽىؿ ،زەَ ؼېٍىؿ ۋە رىٍؽىُ ٍېعىفٕىڭ ثەظىؽىٕي
ـېطىىزىٓ ؼبٔىؽبْ .ـېطىه ئىٕزبٍىٓ ذەرەضٌىه گۇٔبھ ثوٌؽبٍٔىمزىٓ ،ئۇٔىڭسىٓ ؼبلٍىٕىؿ
ئۈچۈْ ثۇ ئىفالضٔي رەضن ئېزىؿ ظۆضۈض.
( ) 2ذۇضاپبرٕىڭ ئبٌسىٕي ئېٍىؿ ِۇھىّسۇض .ثۇ ئىفالض ثبضا  -ثبضا ـېطىه ئىفالضؼب ٍوي ئبچىسۇ.
ـۇٔىڭ ئۈچۈْ رۇِبض ئېؽىؿ ۋە ٍېعىؿ ھبضاِسۇض.
( ) 3رۇِبض ئبؼمبٔالضٔىڭ وۆپىٕچىؽي رۇِبضزىىي لۇضئبْ ئبٍەرٍىطىٕىڭ ھۆضِىزىٕي
ؼبلٍىَبٌّىؽبٍٔىمزىٓ گۇٔبھىبض ثوٌىسۇ.
( )4پەٍؽەِجەضٌەضٔىڭ ،پەضىفزىٍەضٔىڭ ،ئەۋٌىَبالضٔىڭ ،پىطٌەضٔىڭ ،عىٕالضٔىڭ ۋە ثبـمب
ھەضلبٔساق ِەذٍۇلٕىڭ ئىؽىٍّىطى ٍېعىٍؽبْ رۇِبضالض ثوٌۇپ ،ثۇ ذىٍسىىي رۇِبضالضٔي ئېؽىؿ ۋە
ٍېعىفٕىڭ ئبٌالھمب ـېطىه وەٌزۈضگۀٍىه ثوٌىسىؽبٍٔىمىؽب ئىؽالَ ئبٌىٍّىطى ھەِّە ثىطزەن
ئىززىپبلزۇض.
ئىَؽب ئىجٕي ئبثسۇضضاھّبْ ئىجٕي ئەثۇ ٌەٍال ِۇٔساق زە ٍسۇ :ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئۇوەٍُ ئەثۇ ِەئجەز
عۇھۀىٌ وېؽەي ثوٌۇپ لبٌؽبٔىسى ،ئۇٔي ٍولالپ وىطؼەَ ،ئۇ لىعىطىپ وېزىپزۇِ .ەْ :ثىط ٔەضؼە
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ئېؽىۋاٌؽبڭ ثوٌّبِسۇ؟ زېؽەَ ،ئۇ :ئۇٔساق لىٍؽبٔسىٓ ئۆٌگەْ ٍبذفىطاق .پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ
ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ :وىّىي ثىط ٔەضؼە ئېؽىۋاٌؽب ،ئۇٔىڭ ئىفي ـۇ ٔەضؼىگە ربـالپ لوٍۇٌىسۇ
زېگۀىسى ،زېسى( .رىطِىعى )3868 :زېگەْ ھەزىؽٍىطىٕىڭ ئوِۇِىٌ ِۀىؽىٕي ئبؼبغ لىٍىسۇ.
ذۇالؼە لىٍؽبٔسا ،لبٔساق رۈضزىىي رۇِبض ثوٌّىؽۇْ ،ئۇٔي ئېؽىفٕي عبئىع ئەِەغ زېگۈچىٍەضٔىڭ
زەٌىٍي وۈچٍۈوزۇض.
 -4838عۇئبي :جۇِبس ئبعّبعحىّٕ ۇ ثبالٍي لبصاالسدىٓ عبلٍىٕىؼ چبسىٍىشى ثبسِۇ؟
ئەٌۋەرزە ثبض .رۇِبض ئېؽىفمب ھبعەد ثوٌّبؼزىّٕۇ ،ثبال لبظاالضزىٓ ۋە ٍبِبْ وۆظٍ ،بِبْ
رىٍالضٔىڭ ،وۆضەٌّەؼٍەضٔىڭ ٍبِبٍٔىمىسىٓ ؼبلٍىٕىفٕىڭ زىٕىّىعزا وۆضؼىزىٍگەْ ٍبذفي
چبضىٍىطى ثبض.
ئوؼّبْ ئىجٕي ئەثۇٌئبغ ؼەلبـىٌ ضەظ ىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ:
ِۇؼۇٌّبْ ثوٌؽبٔسىٓ ربضرىپ عىؽّىّسا ثىط ئبؼطىك پەٍسا ثوٌؽبٔىسى .ثىط وۈٔي ،ثۇ ئبؼطىمزىٓ
ـىىبٍەد لىٍىپ ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ ٍېٕىؽب ثبضؼبٔىسىُِ ،بڭب ِۇٔساق
زېگەْ :عىؽّىڭسىىي ئبؼطىؽبْ عبٍؽب لوٌۇڭٕي لوٍۇپ رۇضۇپ ،ئۈچ لېزىُ ”ثىؽّىٍالھ “ٍ ،ەرزە
لېزىُ ” اٌٍۀىڭ ئۆظى ۋە لۇزضىزىگە ؼېؽىٕىپ زەضزىٕي ربضرىۋارمبْ ثۇ ئبؼطىمٕىڭ ـەضضىسىٓ پبٔبھ
رىٍەٍّەْ “زېگىٓ! زېسىِ( .ۇؼٍىُ)2212 :
ئەثۇ لەربزە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ ؼبھبثىٍىطىسىٓ ۋە
ئبرٍىك ؼەضوەضزىٍىطىسىٓ ثىطى ثوٌۇپ ،ئۇٔىڭ پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِسىٓ ِۇٔساق
ئبڭٍىؽبٍٔىمي ضىۋاٍەد لىٍىٕؽبٍْ :بذفي چۈؾ اٌٍە رەضەپزىٍٓ ،بِبْ چۈؾ ـەٍزبٔسىٓ ثوٌىسۇ.
وىّىي ٍبِبْ چۈؾ وۆضۈپ لبٌؽب ،ؼوي رەضىپىگە رۈوۈضۈۋەرؽۇْ .اٌٍەلب ؼېؽىٕىپ ئۇٔىڭ
ـەض ضىسىٓ پبٔبھ رىٍىؽۇْ .ـۇٔسىالٍ ،بِبْ چۈؾ ئۇٔىڭؽب ظىَبْ ٍەرىۈظەٌّەٍسۇٍ .ۀە ثىط ضىۋاٍەرزە:
ؼوي رەضىپىگە ئۈچ لېزىُ رۈوۈضۈۋەرؽۇْ ،اٌٍەلب ؼېؽىٕىپ ـەٍزبٕٔىڭ ۋە ئەـۇ چۈـٕىڭ ـەضضىسىٓ
پبٔبھ رىٍىؽۇْ ،ئۇٔي ھېچىىّگە ؼۆظٌەپ ٍۈضِىؽۇْ ،ـۇٔسىال چۈؾ ئۇٔىڭؽب ظىَبْ
ٍەرىۈظەٌّەٍسۇ ،زىَىٍگەْ( .ثۇذبضىِ ،7115 :ۇؼٍىُ)2261 :
ئەثۇ ؼەئىس ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ِۇٔساق زەٍسۇ :پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ
عىٕالضزىٓ ۋە ئىٕؽبٕٔىڭ وۆظىسىٓ پبٔبھ رىٍەٍززي .ـەٌەق ۋە ٔبغ ؼۈضىٍىطى ٔبظىً ثوٌؽبٔسىٓ
وېَىٓ ،ـۇ ؼۈضىٍەضٔي ئولۇپ ،ثبـمب زۇئبالضٔي ئو لۇِبٍسىؽبْ ثوٌسى( .رىطِىعى)2158 :
ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ذۇثەٍت ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ِۇٔساق زەٍسۇ :ثىع ٍبِؽۇضٌۇق ،لبپمبضاڭؽۇ ثىط
وېچىسە پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ثىعگە ٔبِبظ ئولۇپ ثېطىفىٕي رەٌەپ لىٍىؿ ئۈچۈْ ئۇٔي
ئىعزەپ چىمزۇق ،ئۇٔي ھەِّىسىٓ ثۇضۇْ ِەْ ربپزىُ .پەٍؽەِ جەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ِبڭب :ئولۇؼىٓ!
زېسىِ ،ەْ ھېچٕېّە زېّىسىٍُ .ۀە :ئولۇؼىٓ! زېسىِ ،ەْ ٍۀە ھېچٕېّە زېّىسىُ .پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالَ ٍۀە :ئولۇؼىٓ! زېسىِ .ۀْ :ېّىٕي ئولۇٍّەْ؟ زەپ ؼوضىؽبٔىسىُ ،پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالَ :ئىرالغ ،ـەٌەق ۋە ٔبغ ؼۈضىٍىطىٕي ئەرىگەْ  -ئبذفبِسا ئۈچ لېزىُ ئولۇؼىٓ!
ثۇ ،ؼۀسىٓ ھەض لبٔساق ٍبِبٍٔىمٕي زەپئي لىٍىسۇ ،زېسى( .رىطِىعى)3575 :
ئبئىفە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھبزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ٍورمبٔؽب
وىطگۀسە ،ئىىىي ئبٌىمىٕىٕي ئېچىپ رۇضۇپ ،ؼۈضە ئىرالغ ،ؼۈضە ـەٌەق ۋە ؼۈ ضە ٔبؼٕي ئولۇپ،
ئبٌىمىٕىؽب ھۈضەرزي .ئبٔسىٓ ئبٌىمبٍٔىطى ثىٍەْ ٍۈظىٕي ۋە ثەزىٕىٕي (ئبٌمىٕي ٍەرىەْ ٍەضگىچە)
ؼىالٍززي .وېَىٓ ئبؼطىپ لبٌؽبْ چېؽىساِ ،ۀسىٓ ـۇٔساق لىٍىپ لوٍۇـٕي رەٌەپ لىٍؽبْ.
(ثۇذبضى)5748 :
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 -4821عۇئبي :دەَ عېٍىؾٕىڭ ھۆوۈِي
وېؽەٌٍەضگە ،ھەرزب ؼبق وىفىٍەضگىّۇ لۇضئبْ وەضىُ ئبٍەرٍىطى ٍبوي ئبٌالھٕىڭ ئىؽىُ
ؼۈپەرٍىطىٕي ئولۇؾ ثىٍەْ زەَ ؼېٍىفمب ثوٌىسۇ .ـەرھۇٌّەعىس ٔبٍِىك وىزبثزب ِۇٔساق زېَىٍىسۇ:
ئىؽالَ ئبٌىٍّىطى ئۈچ ـەضد ثىٍەْ زەَ ؼېٍىفٕي عبئىع وۆضزى:
 - 1زەَ ؼېٍىفزب پەلەد لۇضئبْ ئبٍەرٍىطى ۋە ئبٌالھٕىڭ ئىؽىُ ؼۈپەرٍىطىال ئولۇٌۇـي.
 - 2ؼېٍىٕؽبْ زەِٕىڭ ئەضەة رىٍىسا ثوٌۇپِ ،ۀىؽي چۈـىٕىفٍىه ثوٌۇـي.
 - 3زەَ ئۆظٌۈوىسىٓ رەؼىط لىٍّبؼزىٓ ،ثەٌىي ئبٌالھٕىڭ ئىعٔي ۋە ئىطازىؽي ثىٍۀال رەؼىط
لىٍىسۇ ،زەپ ئېزىمبز لىٍىفزىٓ ئىجبضەد[ .ـەرھۇٌّەعىس  -135ثەد]
 -4827عۇئبي :دەَ عىٍىؾٕىڭ عۈٕٔەجحىىي دەٌىٍي
ئەۋؾ ئىجٕي ِبٌىه ئەـغەئىٌ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :ثىع عبھىٍىَەد
زەۋضىسە زەَ ؼبالرزۇق ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِسىٓ :ئي ضەؼۇٌۇٌالھ! ثۇٔىڭؽب
لبٔساق لبضاٍؽەْ؟ زەپ ؼوضىؽبق ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ :ؼبٌىسىؽبْ زەٍِىطىڭالضٔي ِبڭب
وۆضؼىزىڭالض .ـېطىه ئبضىالـّىؽىال ،زەَ ؼبٌؽب ثوٌىسۇ ،زېسىِ( .ۇؼٍىُ)2211 :
ئەثۇ ؼەئىس ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :عىجطىئىً ئەٌەٍھىؽؽبالَ
پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ ٍېٕىؽب وېٍىپ :ئي ِۇھەِّەز! ئبؼطىپ لبٌسىڭّۇ؟
زەپ ؼوضىسى ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ :ھەئە ،زېگۀىسى ،عىجطىئىً ئەٌەٍھىؽؽبالَ :اٌٍۀىڭ
ٔبِي ثىٍەْ ؼبڭب زەَ ؼبٌىّەْ ،ؼبڭب ئبظاض ثېطىسىؽبْ ھەضلبٔساق ٔەضؼىسىٓ ،ھەضلبٔساق ٔەپؽٕىڭ،
ھەؼەرروضٔىڭ وۆظىٕىڭ ـەضضىسىٓ (پبٔبھ رىٍەپ) اٌٍۀىڭ ٔبِي ثىٍەْ زەَ ؼبٌىّەْ ،اٌٍە ؼبڭب
ـىپبٌىك ثەضگەً! زەپ زەَ ؼېٍىپ لوٍسى( .رىطِىعى)972 :
ئەٌي ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ ٔبِبظ ئولۇۋارمبٔسا ،ثىط چبٍبْ چىمىپ چېمىۋاٌسى .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ٔبِبظزىٓ
پبضىػ ثوٌؽبٔسا :اٌٍە چ بٍبٔؽب ٌۀەد لىٍؽۇْ! ئۇ ٔبِبظ ئولۇۋارمبْ وىفىٕىّۇ ،ثبـمىؽىٕىّۇ
چېمىۋېطىسۇ زېسى .ئبٔسىٓ ؼۇ ثىٍەْ رۇظ ئەوەٌسۈضۈپ ،ؼۈضە وبـىطۇْ ،ؼۈضە ـەٌەق ۋە ؼۈضە
ٔبؼالضٔي ئولۇؼبچ چبٍبْ چبلمبْ عبٍؽب ؼۈضگىٍي رۇضزى ( .ئەٌؽەؼىط ؛ :831ئەٌئەۋؼەد ):5891
زەَ ؼېٍىفٕىڭ ئۇؼۇٌي  -لۇضئ بْ ئبٍەرٍىطىسىٓ ٍبوي ئبٌالھٕىڭ ئىؽىُ  -ؼۈپەرٍىطىسىٓ
ذبٌىؽبٍٔىطىٕي ئولۇپ ،ئۆظىگە ٍبوي ثبـمىالضؼب ؼۈـٍەؾ ٍبوي ؼۇؼب ئولۇپ ئىچىۈظۈؾ ٍبوي
ئىچىفزۇض.
ٔبـىئزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئۆِەض ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇِب ٍۈظىگە چىممبْ ثىط
وېؽەٌٍىه ؼەۋەثىسىٓ زاؼال ٔؽبْ ۋە چبٍبْ چېمىۋاٌؽبٍٔىمي ؼەۋەثىسىٓ زەَ ؼبٌسۇضؼبِْ( .بٌىه:
)1691
ئۀەغ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ( :پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ رەضىپىسىٓ) ثىعگە چبٍبْ چېمىۋاٌؽبٔساٍ ،ىطىڭساپ لبٌؽبٔسا ۋە وۆظ رەگىۀسە زەَ ؼېٍىفمب
ضۇذؽەد لىٍىٕسىِ( .ۇؼٍىُ)2196 :
ئەثۇ ھۇضەٍطە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :ثىط ئبزەَ وېٍىپ ،پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب :ئي اٌٍۀىڭ ضەؼۇٌي! رۈٔۈگۈْ ئبذفبَ چبٍبْ چېمىۋاٌؽبٔىسى ،ثەوّۇ لىَٕىٍىپ
وەرزىُ ،زېگۀىسى ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئۇٔىڭؽب :رۈٔۈگۈْ ئبذفبَ ۋالزىسا” :اٌٍۀىڭ
ِۇوەِّەي ؼۆظٌىطى ثىٍەْ اٌٍەلب ؼېؽىٕىپ ئۇ ٍبضارمبْ ٔەضؼىٍەضٔىڭ ٍبِبٍٔىمىسىٓ پبٔبھ
رىٍەٍّەْ “ زېگەْ ثوٌؽبڭ ،چبٍبْ ؼبڭب ظىَبْ ٍەرىۈظەٌّەٍززي ،زېسىِ( .ۇؼٍىُ)2791 :
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 -4824عۇئبي :ؽېشىىىە وىشىذىغبْ دەَ عىٍىؼ
زەَ ؼېٍىفٕىڭ ـېطىه زائىطىؽىگە وىطى سىؽبْ رۈضى ثوٌۇپ ،پەٍؽەِجەضٌەضٔىڭ،
پەضىفزىٍەضٔىڭ ،ئەۋٌىَبالضٔىڭ ٍبوي عىٕالضٔىڭ ئىؽىٍّىطىٕي ئبربؾ ٍبوي ِۀىؽي چۈـىٕىىؽىع
رىٍؽىّالضٔي ئولۇؾ ثىٍەْ ؼېٍىٕىسىؽبْ زەَ .ثۇٔساق لىٍىفزىٓ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ِۀئي
لىٍؽبْ .چۈٔىي ئۇ ـېطىه ئەِىٍىسۇض.
 -4823عۇئبي :عېھىشٔىڭ ھۆوۈِي
ئىؽالَ ٍۀە ؼېھىط ۋە ؼېھىطگەضٌەضگىّۇ لبضـي رۇضؼبْ .لۇضئبْ وەضىُ ؼېھىط ئۈگىٕىسىؽبٔالض
ھەلمىسە ِۇٔساق زېگەْ :ھبٌجۇوي ،ئۇالض ئۆظٌىطىگە ظىَىٕي ثبض ،پبٍسىؽي ٍوق ٔەضؼىٕي ئۈگىٕەرزي
[ثەلەضە ؼۈضىؽي  - 102ئبٍەد]
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ؼېھىطٔي ،ـەذؽٍەض ٔىال ئەِەغ ثەٌىي ِىٍٍەرٍەضٔىّۇ ھبالن
لىٍىسىؽبْ ،ئبذىطەرٕىڭ ئبظاثي وېٍىپ ثوٌؽىچە ،ثۇ زۇَٔبٔىڭ ئبظاثىؽب زۇچبض لىٍىسىؽبْ ،ھبالن
لىٍؽۇچي چوڭ گۇٔبھالض لبربضىسا ؼبٔبپ ِۇٔساق زېگەٍْ :ەرزە ذىً ھبالوەرٍىه گۇٔبھزىٓ
ؼبلٍىٕىڭالض! زېسى .ثەظىٍەض :ئي ضەؼۇٌۇٌالھ! ئۇالض لب ٍؽي گۇٔبھالض ؟ زەپ ؼوضىؽبٔىسى ،پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئۇالضؼب :اٌٍەلب ـېطىه وەٌزۈضۈؾ ،ؼىھىط لىٍىؿٔ ،بھەق ئبزەَ ئۆٌزۈضۈؾٍ ،ېزىّٕىڭ
ِېٍىٕي ٍەۋېٍىؿ ،ئۆؼۈَ ٍېَىؿ ،عەڭسىٓ لېچىؿ ،ئىپپەرٍىه ،پبن ِۇؼۇٌّبْ ئبٍبٌالضؼب ثوھزبْ
چبپالؾ لبربضٌىمالض ،زېسىِ( .ۇؼٍىُ)89 :
ث ەظى ئىؽالَ ـەلىھٍىطى ؼېھىطٔي :وۇپطۇٌۇق ٍبوي وۇپطۇٌۇلمب ئېٍىپ ثبضىسىؽبْ گۇٔبھ زەپ
لبضىؽبٍ ،ۀە ثەظىٍەض :عەِئىَەرٕي ظىَبٔىەـٍىىىسىٓ ربظىالؾ ئۈچۈْ ؼېھطىگەضٔي ئۇٌزۇضۇؾ
وېطەن زەپ لبضىسى .لۇضئبْ وەضىُ ثىعگە ؼېھطىگەضٌەضٔىڭ ظىَبٔىەـٍىىىسىٓ لبٔساق ؼبلٍىٕىفٕي
ئۈگەرزي :رۈگۈٍٔەضگە زەَ ؼبٌؽۇچي ؼېھىطگەضٌەضٔىڭ ـەضضىسىٓ ؼۈثھىٕىڭ پەضۋەضزىگبضى ئبٌالھمب
ؼېؽىٕىپ پبٔبھ رىٍەٍّەْ" زېگىٓ [ـەٌەق ؼۈضىؽي  - 4ئبٍەد]
رۈگۈٔچىٍەضگە زەَ ؼېٍىؿ ؼېھىطگەضٌەضٔىڭ ئىفىسۇض .ئىؽالَ زىٕي ؼەٍجٕىڭ ؼىطٌىطىٕي ۋە
وىٍەچەوٕي ثىٍىؿ ئۈچۈْ پبٌچىالضؼب ثېطىفٕي ھبضاَ لىٍؽبٔسەوالِ ،ۇثزىال ثوٌؽبْ ثىط وېؽەي ٍبوي
ثېفىؽب وەٌگەْ ثىط لىَىٕچىٍىمٕي ھەي لىٍىؿ ئۈچۈْ ؼېھىط ئىفٍىزىؿ ۋە ؼېھىطگەضٌەضگە
ثېطىفٕىّۇ ھبضاَ لىٍسى .زېّەن :ھبضاٍِىك ھۆوّي ثۇ ٍەضزە ؼېھىطگەض ثىٍۀال چەوٍىٕىپ
لبٌّبؼزىٓ ،ثەٌىي ئۇٔىڭ ؼېھىطىگە ئىفۀگەْ ،ئۇٔي ل وٌالپ لۇۋۋەرٍىگەْ ۋە ؼۆظٌىطىگە
ئىفۀگەْ ھەِّە ئبزەِٕي ئۆظ ئىچىگە ئبٌىسۇ .ئەگەض ؼېھىط ،ثبـمىالضؼب عىؽّبٔىٌ ظىَبٔىەـٍىه
لىٍىؿ ٍبوي ئەض ـ ئبٍبي ئورزۇضىٕي ئبٍطىۋېزىؿ ۋە ؼوۋۇرمۇ لىٍىؿ لبربضٌىك چەوٍۀگەْ ٍبِبْ
ؼەضەظٌەضگە ئىفٍىزىٍؽە ،ثۇٔساق ئەھۋاٌسا ئۇٔىڭ ھبضاٍِىمي رېرىّۇ ئېؽىطٌىفىسۇ.
 -4822عۇئبي :ؽۇٍِۇق ھېظ لىٍىؼ
ثۇضۇٔمىالضزىٓ ربضرىپ ھبظىطؼب لەزەض ثبظىطى چىمىپ وېٍىۋارمبْ ذبرب ئېزىمبزالضٔىڭ ثىطى
ثوٌؽبِ :ەٌۇَ ثىط ئوضۇْ ،ثىط ـەذػ ٍبوي ِەٌۇَ ثىط ظاِبٔسىٓ ـۇٍِۇق ھېػ لىٍىؿ ئېزىمبزىسۇض،
لەزىّىي ظاِبٔسا ؼبٌىھ ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ لەۋِي ِۇٔساق زېگەْ :ثىعگە وەٌگەْ لەھەرچىٍىه
ؼېٕىڭ ۋە ؼەْ ثىٍەْ ثوٌؽبْ وىفىٍەضٔىڭ ـۇٍِۇلىسىٓ وەٌسىٔ[ .ەًِ ؼۈضىؽي - 47ئبٍەد]
پىطئەۋْ ۋە ئۇٔىڭ لەۋِىّۇ ثىط ئبپەرىە زۇچ وەٌؽە :ثۇِ ،ۇؼب ۋە ئۇٔىڭ ثىٍەْ ثىٍٍە ثوٌؽبْ
ِۆئّىٍٕەضٔىڭ ـۇٍِۇلىسىٓ وەٌسى ،زېَىفەرزي[ .ئەئطاؾ ؼۈضىؽي - 131ئبٍەد] وۆپٍىگەْ
ئبظؼۇْ وبپىطالض ئبٌالھٕىڭ ثبالؼىؽب زۇچبض ثوٌؽبْ چبؼالضزا ئۇالضؼب ئەۋەرىٍگەْ پەٍؽەِجەضٌەضگە
ِۇٔساق زېَىفەرزي :ثىع ؼىٍەضزىٓ ـۇَ پبي ئبٌسۇق [ٍبؼىٓ ؼۈضىؽي - 18ئبٍەد] پەٍؽەِجەضٌەض
ئۇالضؼب ِۇٔساق عبۋاة ثېطەرزي :ـۇٍِۇلۇڭالض ئۆظۈڭالض ثىٍەْ ثىٍٍە [ٍبؼىٓ ؼۈضىؽي  -19ئبٍەد]
ٍۀي ـۇٍِۇق ھېػ لىٍىفىڭالضٔىڭ ؼەۋەثي ئۆظۈڭٍەضزە ،ئۇ ثوٌؽىّۇ ئبٌالھمب رېٕىپ وبعٍى ك
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لىٍؽىٕىڭالض ،ئبٌالھ ۋە پەٍؽەِجىطىگە لبضـىٍىك وۆضؼەرىۀٍىىىڭالضزۇض.
عبھىٍىَەد زەۋضىسىىي ئەضەثٍەضٔىڭ ثۇ ھەلزە ھەضرۈضٌۈن ئبزەرٍىطى ،ذىٍّۇذىً ئېزىمبزٌىطى ثبض
ئىسى .ئىؽالَ وېٍىپ ثۇالضٔىڭ ھەِّىٕي ثىىبض لىٍىۋەرزي ،ئۇالضٔي ئەلىٍٕىڭ روؼطا ٍوٌىؽب
ثبـٍىسى.
پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەٍْ :بِبْ پبي ئېٍىؿ ـېطىىزۇض،
ٍبِبْ پبي ئېٍىؿ ـېطىىزۇضٍ ،بِبْ پبي ئېٍىؿ ـېطىىزۇض .ھەضلبٔس اق ثىطىّىعٔىڭ وۆڭٍىگە
ـۇٔساق ثوٌّىؽۇض ئىفالض وېٍىپ لېٍىفي ِۇِىىٌٓ .ېىىٓ اٌٍە ربئبال ثۇٔي رەۋەوىۈي لىٍىفىّىع
ثىٍەْ وەرىۈظىۋېزىسۇ( .ئەثۇ زاۋۇد)3911 :
ئەگەض ئىٕؽبْ رەثىئىزىسە ثەظى ؼەۋەثٍەض رۈپەٍٍىسىٓ ِەٌۇَ ٔەضؼىٍەضزىٓ ـۇٍِۇق ھېػ
لىٍسۇضىسىؽبْ ئبعىعٌىك ثوٌؽب ،ئ ۇٔىڭ ثۇٔساق ئبعىعٌىممب رەؼٍىُ ثوٌّبؼٍىمي وېطەن .ثوٌۇپّۇ،
ئىغطا لىٍىؿ ثبؼمۇچىؽب ٍەرىۀسە ثۇٔساق ئبعىعٌىممب لەرئىٌ ثوٍؽۇّٔبؼٍىمي وېطەن.
 - 4828عۇئبي :ثىذئەت ئۇلۇِي
ثىسئەد ٌ -ۇؼەد ئېزىجبضى ثىٍەٍْ ،ېڭىٍىمالضٔي ئىغبز ،ئىرزىطا ۋە پەٍسا لىٍىؿ زېّەوزۇض.
ٍېڭىٍىك ئىى ىي رۈضٌۈن ثوٌىسۇ:
ثىطىٕچىؽي ،ظاِبٔىّىعزىىي پەْ  -رېرٕىىب ٍېڭىٍىمٍىطىؽب ئوذفبؾ ،زۇَٔب ئىفٍىطىؽب
ِۇٔبؼىۋەرٍىه ٍېڭىٍىمالض ثوٌۇپ ،ئۇالضٔي ئىغبز ۋە ئىرزىطا لىٍىؿ ئىؽالَ زىٕىسا رەـەثجۇغ
لىٍىٕؽبْ ٍبذفي ئىفالضزىٕسۇض.
ئىىىىٕچىؽي ،زىٕسا ٍېڭىٍىك پەٍسا لىٍىؿ ثوٌۇپ ،ئۇ لەرئىٌ چەوٍىٕىسۇ ۋە ئۇٔىڭؽب ھەضگىع
ٍوي لوٍۇٌّبٍسۇ .چۈٔىي ،زىٓ ئۆظ ۋالزىسىال ربوبِۇٌٍىفىپ ثوٌؽبٍٔىمي ئۈچۈْ ،ئۇ ھېچمبٔساق
ٍېڭىٍىك ٍبوي ئۆظگەضرىفٕي لوثۇي لىٍّبٍسىؽبْ ثىط وبِبٌەرزۇض .چۈٔىي وبِبٌىؽب ٍەرىەْ ٔەضؼە
ظىَبزىٕي لوثۇي لىٍّبٍسۇ .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ وىفىٍەضٔي ثىسئەد پەٍسا لىٍىفزىٓ ِۀئي
لىٍىپ ِۇٔساق زەٍسۇ :ؼىٍەضگە اٌٍەرىٓ لوضلۇـٕي ،ؼىٍەضگە ثبؾ ثوٌؽبْ وىفي ھەثەـىؽزبٍٔىك
لۇي ثوٌؽبْ رەلسىطزىّۇ ئۇٔىڭ ؼۆظىٕي ئبڭالپ ،ثۇٍطۇلىؽب لەرئىٌ ئىزبئەد لىٍىفىڭالضٔي رەۋؼىَە
لىٍىّەْ .ئىچىڭالضزىٓ وىّىي ِۀسىٓ وېَىٓ ٍبـىؽب ،وۆپ ئىرىزالپالضٔي وۆضىسۇ .ؼىٍەض
ِېٕىڭ ؼۈٕٔىزىّگە ۋە روؼطا ٍوٌؽب ٍېزەوٍۀگەْ ھەَ ثبـمىالضٔي روؼطا ٍوٌؽب ٍېزەوٍىگۈچي
ذەٌىپىٍەضٔىڭ ؼۈٕٔىزىگە ِۇؼزەھىەَ ئېؽىٍىڭالض .ئۇٔي ئېعىك چىفىڭالض ثىٍەْ چىفٍەڭالض (ٍۀي
چىڭ رۇرۇڭالض)( .زىٕؽب) ٍىڭىسىٓ پەٍسا لىٍىپ لوـۇپ لوٍۇٌؽبْ ھەضلبٔساق ئىفزىٓ ھەظەض
ئەٍٍەڭالض ،ھەلىمەرەْ ٍىڭي پەٍسا لىٍىٕؽبْ ھەض لبٔساق ئىؿ ثىسئەرزۇض .ھەض لبٔساق ثىسئەد
ئبظؼۇٍٔۇلزۇض( .ئەثۇ زاۋۇز)4617 :
 -4828عۇئبي :ثىذئەجٕىڭ جۈسٌىشى
زىٕسا پەٍسا لىٍىٕؽبْ ثىسئەرٍەض ئىىىي رۈضٌۈن ثوٌۇپ ،ثىطىٕچي رۈضزىىىؽي ،ؼۆظ ۋە
ئېزىمبزرىىي ثىسئەرٍەض ثوٌۇپ ،ئىؽالِسىىي ئبظؼۇْ ِەظھەثٍەضزىِٓ :ۆرەظىٍە ،عەھەِىَە ،ضاـىعە،
ذبۋاضىظ ۋە ثەظى ـىئەٌەضٔىڭ ئېزىمبز ؼىؽزېّىٍىطىسىىي ثىسئەرٍەضزۇض.
ئىىىىٕچي رۈضزىىىؽي ،ئىؽالَ زىٕىسا ثەٌگىٍۀگەْ ئەِەي  -ئىجبزەرٍەضگە ِۇٔبؼىۋەرٍىه
ثىسئەرٍەض ثوٌۇپ ،ئەِەي  -ئىجبزەرٍەضٔي ئبٌالھ وۆضؼەرىەْ ٍوؼۇٔسا ئبزا لىٍّبؼٍىك ٍبوي ٍېڭي
ئىجبزەد ؼىؽزېّىٍىطىٕي ثەٌگىٍىۋېٍىؿ لبربضٌىمالضزۇض .ثىعٔىڭ روذزىٍىسىؽىٕىّىع ئىجبزەرٍەضگە
ِۇٔبؼىۋەرٍىه ثىسئەرٍەض ثوٌۇپ ،ثۇ ذىٍسىىي ثىسئەرٍەضٔىڭ رۈضٌىطى رۆۋۀسىىىچە:
 - 1ئەؼٍي ثۇٍطۇٌؽبْ ِەٌۇ َ ثىط ئىجبزەرىە ،ـەضىئەرزىٓ زەٌىٍؽىع ھبٌساٍ ،ېڭي ئىجبزەد
ـەوىٍٍىطىٕي ثەٌگىٍىۋېٍىؿ.
 - 2ثۇٍطۇٌؽبْ ئەؼٍي ئىجبزەرٍەضگە ثىط ٔەضؼىٍەضٔي ظىَبزە لىٍىپ لوـىۋېٍىؿ.
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 - 3ئەِەي  -ئىجبزەرٍەضٔي ـەضىئەرزە ثۇٍطۇٌؽبْ ـەوىً ۋە لبئىسە  -ؼىزېّىؽي ثوٍىچە ئبزا
لىٍّبؼزىٍٓ ،ېڭى چە ـەوىً ۋە لبئىسە  -رەضرىجٍەضٔي ثەٌگىٍىۋېٍىؿ.
 - 4ثۇٍطۇٌؽبْ ئەؼٍي ئىجبزەرٍەضگە ـەضىئەرزىٓ زەٌىٍؽىع ھبٌسا ،ۋالىذ ،وەٍپىَبد
ثەٌگىٍىۋېٍىؿ.
 - 5ئەؼٍي ثۇٍطۇٌّىؽبْ ٔەضؼىٍەضٔي ئىجبزەد ؼۈپىزىسە لوثۇي لىٍىؿ.
ٍولىطىمي ثىسئەد رۈضٌىطىٕىڭ ھەِّىؽي ـەضىئەد ھۆوّي ثىٍە ْ ھبضاِسۇض .ثىسئەرٍەضٔي ؼبزىط
لىٍؽۇچىالض گۇٔبھىبض ثوٌىسۇ .ئىؽالَ زىٕي ئبٌالھ ۋە ئۇٔىڭ پەٍؽەِجىطى ثەٌگىٍىّىگەْ لبئىسە -
لبٔۇٔالضٔي وىفىٍەضٔىڭ ثۇ زىٕىؽب ثەٌگىٍىۋېٍىفىٕي ۋە ئبٌالھمب ٍېمىٍٕىفىؿ ٔىَىزي ثىٍەْ ثوٌؽىّۇ
زىٕسا ثۇٍطۇٌّىؽبْ ئىفالضٔي ئىجبزەد زەپ ئبربپ ثۇ زىٕؽب وىطگۈظۈۋېٍىفىٕي لەرئىٍَىه ثىٍەْ،
وەؼىىٓ ِۀئي لىٍىفزب ٔبھبٍىزي ھېىّەرٍىه ئىسى .زىٕالض ربضىرىسىٓ ئبظضاق ثوٌؽىّۇ ذەۋىطى
ثوٌؽبْ ھەضلبٔساق ئبزەَ ،ئىؽالَ زىٕىٕىڭ ثىسئەرٍەضٔي لەرئىٌ رۈضزە ِۀئي لىٍؽبٍٔىمىسىىي
ھېىّەرٍەضٔي ئوچۇق ۋە ئبـىبضا وۆضەٌەٍسۇ.
 -4821عۇئبي :ثىذئەجٕىڭ دىٕغب ئىٍىپ وەٌگەْ صىَبٍٔىشى
ربضىرزىٓ ثېطى پۈرۈْ زىٕالضٔىڭ ثۇظۇٌىفىؽب ۋە ئبذىطى ثېطىپ ظاۋاٌٍىممب ٍۆظ رۇرۇـىؽب
ثىطزىٕجىط ؼەۋەة ثوٌۇپ وەٌگەْ ٔەضؼە  -ثىسئەرزۇض.
 - 1ثىسئەد  -زىٓ زۈـّۀٍىطىٕىڭ زىٕساضالضٔي ئۆظ ؼبٍىٍىطىسىٓ ئبزاـزۇضۇؾ ۋە زىٕسىٓ
ٍىطالالـزۇضۇؾ ئۈچۈْ لوٌالٔؽبْ لۇضاٌي ثوٌۇپ وەٌسى .زىٓ زۈـّۀٍىطى زىٕساضالض ؼېپىگە
وىطىۋېٍىپ ،زىٕساضالضزىٓ ثەظى ٔبزأالضؼب ئۆظٌىطىٕىڭ وۆضۈٔۈـزە ئبٌالھمب ٍېمىٍٕىفىؿ ،ئەِّب
ؼبٍىؽي ئۇالضٔي زىٕٕىڭ وۆضؼەرّىٍىطىسىٓ چىمىطىفزىٓ ئىجبضەد ِېىىطٌىطىگە لبٍىً
لىٍۋاٌؽبٔس ىٓ وېَىٓ ،ئۇالضٔىڭ زىٕىٕي ،ثەذذ  -ؼبئبزىزىٕي ثۇظۇپ ربـٍىسى ،ئېزىمبز ۋە
ئىجبزەرٍىطىٕي ثوٌؽب ذبضاپ لىٍسى .ئۇالضٔىڭ زىٕىٌ رۇضِۇـىسا ئۆظ ـەضىئەرٍىطىٕي ؼبلالپ
لېٍىفٍىطىؽب لەرئىٌ پۈضؼەد ثەضِەؼزىٓ ،ھەزەپ رۈضٌۈن ذۇضاپبرالضٔي ئىجبزەد ٔبِي ثىٍەْ زىٕؽب
ئېٍپ وىطىفىە ث بـىٍسى .ثبضٌىك ذۇضاپبد ۋە پبؼبرچىٍىمالضٔىڭ ئىفىىٕي ـۇ ثىسئەد ئېچىۋەرزي.
وېَىٕچە ئۇالض ثىسئەرٍەضٔىڭ ئبٌسىٕي ئبالٌّبٍسىؽبْ ھبٌؽب چۈـۈپ لبٌسىٔ .ەرىغىسەِ ،ەظوۇض زىٕالض
رۈپ ئبؼبؼىسىٓ ثۇظۇٌسى.
 - 2ثىسئەد ٍوٌي ثىٍەْ ،ؼبِبۋىٌ زىٕالضؼب ـېطىه ،ثۇززىؽزٍىك ئەلىسىٍىطى ھەزەپ وىطىپ
وەٌسىٔ ،ەرىغىسە زىٕساضالض ئۆظٌىطىٕىڭ ھەق زىٍٕىطىسىٓ ئېعىپ ،ئبٌالھمب ـېطىه وەٌزۈضۈؾ
ٍوٌٍىطىؽب وىطىپ وەرزي ۋە ئبٌالھزىٓ ثبـمب ِەثۇزالضؼب چولۇٔۇؾ ثىٍەْ رۈگەـزي.
 - 3ثىسئەد ٍوٌي ثىٍەْ زىٕسا چېىىسىٓ ئېفىؿ ،زىٕساضالضؼب ئۇالض ربلەد لىالٌؽۇؼىع ،ئېؽىط
رەٌەپٍەضٔي لوٍۇؾ ئبضلىٍىك ئۇالضٔي زىٕسىٓ ظىطىىزۈضۈؾ لبربضٌىك ؼەٌجي ٔەرىغىٍەض وېٍىپ
چىمزي.
 - 4ثىسئەد ٍوٌي ثىٍەْ وىفىٍەض زىٕالضزا ذبٌىؽبٔچە ـەضىئەد ۋە ئىجبزەرٍەضٔي ئوٍسۇضۇپ
چىمزي .زىٓ ئبزەٍِىطى ھەززىسىٓ ئېفىپ ئبٌالھ ھبالي لىٍؽبْ زۇَٔب ظىٕٕەرٍىطى ۋە ذوـجۇٍالضٔي
زىٕساضالضؼب ھبضاَ لىٍسى.
 - 5ثىسئەد ٍوٌي ثىٍەْ  -زىٕالضزا رەضەلمىَبرمب ،ئىٍىُ  -پۀگە ۋە ھەض لبٔساق وەـپىَبرالضؼب
لبضـي ٍېڭي ٔىعاِالض ئوٍسۇضۇپ چىمىٍسى .ھەرزب ٍبۋضوپب ذەٌمي ذىطؼزىئبْ زىٓ ئبزەٍِىطىٕڭ
ثېؽىّساضٌىمىسىٓ لۇرۇٌۇـٕي ئبضظۇ لىٍىسىؽبْ ھبٌؽب وەٌسى .چۈٔىي زىٓ ئبزەٍِىطى ئىٍىُ  -پەْ
ذبزىٍّىطىٕي ،وەـپىَبرچىالضٔي وبپىطٌىممب ھۆوۈَ لىٍىپ ئۆٌزۈضۈپال رۇضزىٍ .ەضـبضىٕىڭ روپ
ـەوىٍٍىه ئىىۀٍىىىٕي ئىؽپبرالپ چىممبْ ئبٌىُ گبٌېٍي گبٌېٍَؤي ذىطىؽزىئبْ چىطوبۋىسىٓ
وبپىطٌىممب ھۆوۈَ لىٍىپ ئۇٔىڭؽب ئۆٌۈَ عبظاؼي ئىغطا لىٍىٕ ؽبٍٔىمىّۇ ثۇٔىڭ رىپىه ِىؽبٌي.
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 -4825عۇئبي :ئىغالِٕىڭ ثىذئەجحىٓ عبلٍىٕىپ لىٍىؾىذىىي ھىىّەجٍىشى
ئىؽالَ زىٕىٕىڭ ثىسئەرٍەضٔي لەرئىٌ ِۀئي لىٍىپ وەٌگۀٍىىي ٔەرىغىؽىسە ،زىٕي
ئەلىسىٍىطىّىع ،ئىجبزەرٍطىّىع ۋە پۈرۈْ پبئبٌىَەرٍىطىّىع پەٍؽەِجىطىّىع ھەظضىزي ِۇھەِّەز
ئە ٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ زەۋضىسىٓ ثبـالپ رب ِۇـۇ وۈٔگىچە ھېچ لبٔساق ئۆظگەضرىؿ ۋە ثۇظۇٌۇـالضؼب
ئۇچطىّبؼزىٓ ،وەَ  -ظىَبزە لىٍىّٕبؼزىٓ زاۋاَ لىٍىپ وەٌّەوزە.
ئىؽالَ زىٕىسا ثۇٍطۇٌؽبْ ئېزىمبزالض ۋە ئىجبزەرٍەضٔىڭ ئبؼبؼٍىك عەۋھىطى ِەؼىٍىٍىطىسە پۈرۈْ
ئىؽالَ ِەظھەثٍىطى ثىطزەن ئىززىپبلزۇضِ .ەؼىٍەْ :زىٕىّىعزىىي ئېزىمبز ِەؼىٍىٍىطى ۋە
ـەضىئىزىّىعزىىي ٔبِبظ ،ضوظا ،ظاوبد ،ھەط ۋە ثبـمب ثبضٌىك ئىجبزەرٍەض پۈرۈْ وەٍپىَەرٍىطى ثىٍەْ
ـىئە ثوٌؽۇْ ،ؼۈٕٔي ثوٌؽۇْ ۋە ثبـمب ِەظھەثٍەض ثوٌؽۇْ ،ھەِّىؽىسە ثىط ذىٍسۇض.
ِەظھەثٍەضٔىڭ ئبضىؽىسىىي ئىرزىالپ الض پەلەد ِۇؼزەھەپ (ٍبذفي ؼبٔبٌؽبْ ئىفالض) ِەوطوھ
(ٍبِبْ ؼبٔبٌؽبْ ئىفالض) لبربضٌىك وىچىه ِەؼؽىٍىٍەضگىال ِەضوەظٌەـىەْ .ئېزىمبز ،ئەذالق،
ئىجبزەد ،ھبالي  -ھبضاَِ ،ۇئبِىٍە ۋە لبٔۇْ  -پطىٕؽىپ ِەؼىٍىٍىطىسە ِەظھەثٍەض ئبضؼىسا
ئىرزىالپ ٍولزۇضِ .بٔب ثۇ ،ئىؽالَ زىٕىؽ ىال ذبغ ثىط ئىّزىَبظزۇضٍ .ەض ٍۈظىسىىي ھېچمبٔساق ثىط
زىٓ ئىؽالَ زىٕي ئېطىفىەْ ثۇ ئىّزىَبظؼب ئېطىفەٌىگەْ ئەِەغ .ثبـمب ھەضلبٔساق ثىطزىٕسا
ئىجبزەرٍەض ھەرزب ئېزىمبزالض ٍىٍالض ثىٍەْ ئۆظگىطىپ ،ئەؼىطٌەض ثىٍەْ ثۇظۇٌۇپ وەٌگەْ .چۈٔىي
ئىؽالَ زىٕىسىٓ ثبـمب ثىط زىٕسا ،ث ىسئەرٍەضٔي ِۀئي لىٍىفزب لبرزىك رەٌەپ لوٍۇٌّىؽبْ .ئەِّب
ئىؽالَ زىٕي ئىفٕىڭ ثېفىسىال ئىٕؽبٔالض رەضىپىسىٓ ثۇ زىٕؽب لبئىسە ٔ -ىعاَ ۋە ھەضذىً زىٕىٌ
ٍېڭىٍىمالضٔي ،زىٕسا ثۇٍطۇٌّىؽبْ ئىجبزەد ـەوىٍٍىطىٕي وىطگۈظۈـىە لەرئىٌ ٍوي ثەضِەً وەٌسى.
ئىؽالَ زىٕىسا ئەظەٌسىٓ ر ب ھبظىطؼىچە ذطىؽزىئبْ زىٕىسا ثوٌؽىٕىؽب ئوذفبؾ «زىٓ ئبزەٍِىطى»
زەپ ئبرىٍىسىؽبْ زىٕىٌ ثېؽىّساضالض ِەۋعۇز ئەِەغ.
ئبٌالھزىٓ ثبـمب ھېچىىّٕىڭ زىٕٕي ئۆظگەضرىؿ ۋە وىفىٍەضٔىڭ گۇٔبھٍىطىٕي ئبٌالھ ٔبِىسىٓ
وەچۈضۈَ لىٍىؿ ،ئبٌالھ ھبالي لىٍؽبْ ٔېّەرٍەضزىٓ زىٕساالضٔي ِۀئي لىٍىؿ ھولۇلي ٍولزۇض .ئىؽالَ
زىٕىسا ئىجبزەرٍەض ثىۋاؼىزە ئبٌالھمىال لىٍىٕىسۇ ،ئۇٔي پەلەد ئبٌالھ ئۆظىال لوثۇي لىٍىسۇ .گۇٔبھالضٔي
پەلەد ئبٌالھ ئۆظى ذبٌىؽب وەچۈضىسۇ.
روؼطا ،ئىؽالَ زىٕىسىّۇ ثەظى زەۋضٌەضزە ِۇؼۇٌّبٔالضزىٓ لىؽّەْ وىفىٍەض لۇضئبْ ۋە
ھەزىؽالضزا ثۇٍط ۇٌّىؽبْ ثىط لىؽىُ ثىسئەرٍەضٔي ئىجبزەد ٔبِي ثىٍەْ زىٕؽب وىطگۆظۈـىە ئۇضۇٔؽبْ
ثوٌؽىّۇ ،ھەض زەۋضزە ئىؽالَ زىٕىٕي رۈضٌۈن ثوضِىالـالضزىٓ لوؼساپ رۇضىسىؽبْ ھەلىمەرپەضۋەضٌەض
وەَ ثوٌّىؽبچمب ،ثۇٔساق ثىسئەرٍەض ئۆظ ۋالزىسىال ضەد لىٍىٕپ وەٌسى .چۈٔىي ثۇ زىٕٕي رب
لىَبِەرىىچە ھەض لبٔساق ثىط ئۆظگەضرىؿ ۋە وەَ  -ظىَبزە لىٍىفالضزىٓ ؼبپ لىٍىپ ،ؼبلٍىؽبْ
ھبٌسا ئبذىطؼىچە زاۋاَ لىٍىسۇضۇؾ ئبٌالھٕىڭ ۋەزىؽي ئىسى .ئبٌالھ ربئبال پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ رىٍي ئبضلىٍىك ثۇ ۋەزىؽىٕي ِۇٔساق زەپ ئېالْ لىٍؽبْ.
پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋە ؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :اٌٍە ثۇ ئۇِّەرىە ھەض ٍ 111ىٍٕىڭ
ثېفىسا زىٕىٕي ٍېڭىالٍسىؽبْ ثىط وىفىٕي ئەۋەرىسۇ( .ئەثۇ زاۋۇد)4291 :
ئبٌالھ ٍۀە لۇضئبٔسا« :لۇضئبٕٔي ثىع ٔبظىً لىٍسۇق ،ئۇٔي چولۇَ لوؼساٍّىع» [ ھىغط ؼۈضىؽي - 9
ئبٍەد] زەپ ۋەزە لىٍؽبِْ .ۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ِۇلەززە غ زەؼزۇضى ثوٌؽبْ لۇضئبْ لۇؼساٌؽبْ ئىىەْ،
ئۇالضٔىڭ زىٕي ،ئېزىمبزى ،ئىجبزەرٍىطى ۋە پۈرۈْ ئىفٍىطى لوؼسىٍىسۇ زېّەوزۇض .ئبٌالھٕىڭ ثۇ
ۋەزىؽي ئەِەٌىَەرزە ئەِەٌگە ئېفىپ وەٌّەوزە.
پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەِْ :ەْ ؼىٍەضگە ئىىىي ٔەضؼىٕي لوٍۇپ
وەرزىُ ،ؼىٍەض ـۇٔىڭؽب چىڭ ئېؽىٍؽبڭالض ،ھەضگىع ئبظِبٍؽىٍەض .ئۇالض ثوٌؽب ،اٌٍۀىڭ وىزبثي ۋە
پەٍؽەِجىطىٕىڭ ؼۈٕٔىزىسۇضِ( .بٌىه)1661 :
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ِۇؼۇٌّبٔالض ِۇـۇ پطىٕؽىپمب چىٓ ئەِەي لىٍىپ وەٌسى .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِسىٓ
ثبـالپ پۈرۈْ ؼبھبثىالض ،ذەٌىپىٍەض ،ربثىئىٕالض (ؼب ھبثىالضزىٓ وېَىٕىي ئەۋزالض) ۋە ِەظھەة
ئبٌىٍّىطى ثىسئەرٕي ِۀئي لىٍفزب ئىٕزبٍىٓ ھوـَبضٌىك ثىٍەْ ئىؿ وۆضزى ،ئبززى ثىط ثىسئەرٕىّۇ
ئۆظ ۋالزىسا ضەد لىٍىپ وەٌسى .چۈٔىي ھەضلبٔساق چوڭ ئىفالض وىچىىزىٓ ثبـٍىٕىسۇ.
 -4828عۇئبي :ۋەعىٍە ۋە ئۇٔىڭ جۈسٌىشى
ۋەؼىٍە  -زۇئبٔىڭ ئىغبثەد ثوٌۇـي ،ئىجبزەرٍەضٔىڭ لوثۇي ثوٌۇـي ٍبوي ثىطەض ھبعەرٕىڭ ضاۋا
ثوٌۇـي ئۈچۈْ ،ئۆظى ثىٍەْ ئبٌالھٕىڭ ئورزۇضؼىسا ثىطەض ٔەضؼىٕي ۋاؼىزە لىٍىؿ زېگۀٍىىزۇض.
ۋەؼىٍە (ٍۀي ۋاؼىزە) ئىىىي ذىً ثوٌۇپ ،ئۇٔىڭ ثىطى عبئىع ثوٌؽبْ (ٍۀي ٍوي لۇٍۇٌؽبْ)
ۋەؼىٍىٍەضٍ ،ۀە ثىطى ِۀئي لىٍىٕؽبْ ۋەؼىٍىسۇض.
 -4881عۇئبي :جبئىض ثوٌغبْ ۋەعىٍە
عبئىع ثوٌؽبْ ۋەؼىٍىٍەض  -لۇضئبْ ۋە ھەزىؽالضزا ثۇٍطۇٌؽبْ ۋە ؼبھبثىالض لوٌالٔؽبْ ۋەؼىٍىٍەض
ثوٌۇپ ،ئۇالض رۆۋۀسىىىٍەضزىٓ ئىجبضەد:
 - 1ھەضوىُ ئۆظىٕىڭ ئبالھمب ثوٌؽبْ چىٓ ئىّبٔىٕي ۋەؼىٍە لىٍىؿ.
ئبٌالھ ربئبال ،ئۆظٌىطىٕىڭ ئىّبٔىٕي ۋەؼىٍە لىٍىپ ،ئبٌالھمب زۇئب لىٍؽبْ وىفىٍەضٔىڭ
لىؽؽىؽىٕي ھېىبٍە لىٍىپ ِۇٔساق زەٍسۇ « :پەضۋەضزىگبضىّىع! ثىع ھەلىمەرەْ چبلىطؼۇچىٕىڭ
(ٍۀي ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ) ‹ضەثجىڭالضؼب ئىّبْ ئېَزىڭالض› زەپ ئىّبٔؽب چبلىطؼبٍٔىمىٕي
ئبڭٍىسۇق  ،ئىّبْ ئېَززۇق .پەضۋەضزىگبضىّىع ثىعٔىڭ گۇٔبھٍىطىّىعٔي ِەؼپىطەد لىٍؽىٓ،
ٍبِبٍٔىمىٍىطىّىعٔي ٍولمب چىمبضؼىٓ .ثىعٔي ٍبذفىالضٔىڭ لبربضىسا ۋاپبد لىٍسۇضؼىٓ» [ئبي ئىّطاْ
ؼۈضىؽي  - 193ئبٍەد] .ثۇ ئبٍەرزەِ ،ۆئّىٕ ٍەضٔىڭ ،ئۆظٌىطىٕىڭ ئبٌالھمب ئىّبْ ئېَزمبٍٔىمٍطىٕي
ۋەؼى ٍە لىٍپ رۇضۇپ ،ئبٌالھزىٓ گۇٔبھٍىطىٕىڭ ِەؼپىطەد لىٍىٕىفي ۋە ٍبذفىالضٔىڭ لبربضىسا
ۋاپبد لىٍسۇضۇٌۇـٍىطىٕي رىٍىگۀٍىىٍىطى ھېىبٍە لىٍىٕؽبْ .ئبٌالھ ثۇ ئبضلىٍىك ثىعٌەضگە ۋەؼىٍە
لىٍىفٕىڭ ئۇؼۇٌىٕي ئۆگەرىەٍْ .ولىطىمي ِۆئّىٕ ٍەضٔىڭ زۇئبؼي ثۇ ۋەؼىٍە ئبضلىٍىك ئىغبثەد
ثو ٌؽبْ .ثۇ ھەلزە ئبٌالھ لۇضئبٔسا ٍولىطىمي ئبٍەرٍەضگە ئەگەـزۈضۈپ ِۇٔساق زەٍسۇ « :ئۇالضٔىڭ
زۇئبؼىٕي پەضۋەضزىگبضى ئىغبثەد لىٍسىِ « :ەْ ؼىٍەضزىٓ ئەض ثوٌؽۇْ ،ئبٍبي ثوٌؽۇْ ،ھەض لبٔساق
ثىط ٍبذفي ئىؿ لىٍؽۇچىٕىڭ لىٍؽبْ ئەِەٌىٕي ثىىبض لىٍىۋەرّەٍّەْ ،ؼىٍەض ثىط ـ ثىطىڭالضزىٓ
رۆضەٌگەْ .ھىغطەد لىٍؽبٔالضٍ ،ۇضرٍىطىسىٓ ھەٍسەپ چىمىطىٍؽبٔالضِ ،ېٕىڭ ٍوٌۇِسا (ٍۀي اﷲٔىڭ
زىٕي ئۈچۈْ) ئەظىَەد ربضرمبٔالض ،ئۇضۇـمب لبرٕبـمبٔالضٍ( ،ۀي ِېٕىڭ ٍوٌۇِسا ئۇضۇـمبٔالض) ۋە
ِېٕىڭ ٍوٌۇِسا ئۆٌزۈضۈٌگۀٍەضٔىڭ گۇٔبھٍىطىٕي (ِەؼپىطىزىُ ۋە ضەھّىزىُ ثىٍەْ) ئەٌۋەرزە ،ئۇالضٔي
ئبؼزىسىٓ ئۆؼزەڭالض ئېمىپ رۇضىسىؽبْ عۀٕەرٍەضگە وىطگۈظىّەْ» .ثۇ (ئۇالضٔىڭ ٍبذفي
ئەِەٌٍىطى ئۈچۈْ) اﷲ رەضىپىسىٓ ثېطىٍگەْ ِۇوبپبرزۇض .اﷲ ٔىڭ زەضگبھىسا ٍبذفي ِۇوبپبد (ٍۀي
عۀٕەد) ثبض » [ئبي ئىّطاْ ؼۈضىؽي  - 195ئبٍەد].
 - 2ئبٌالھٕىڭ ثىطٌىىىٕي ۋە ٔۇلؽبٔالضزىٓ پبن ئىىۀٍىىىٕي ۋەؼىٍە لىٍىؿ.
ئبٌالھٍ ،ۇٔۇغ ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ثېٍىمٕىڭ لبضٔىسا رۇضۇپ ،ئبٌالھٕىڭ ثىطٌىىىٕي ۋەؼىٍە
لىٍىپ ،ئبٌالھمب لىٍؽبْ زۇئبؼىٕي ھېىبٍە لىٍىپ ِۇٔساق زەٍسۇ « :ئۇ ،لبضاڭؽۇٌۇلزب (ٍۀي ثېٍىمٕىڭ
لبضٔىسا) پەضۋەضزىگبضىُ! ؼۀسىٓ ثۆٌ ەن ھېچ ِەثۇز (ثەضھەق) ٍولزۇض .ؼەْ عىّي وەِچىٍىىٍەضزىٓ
پبوزۇضؼەِْ .ەْ ھەلىمەرەْ (ئۆظ ٔەپؽىّگە) ظۇٌۇَ لىٍؽۇچىالضزىٓ ثوٌسۇَ ،زەپ ٔىسا لىٍسى»
[ئۀجىَب ؼۈضىؽي  - 87ئبٍەد].
ٍۀي ،ئبٌالھ ثۇ ئبٍەرزەٍ ،ۇٔۇغ ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ لىؽؽىؽىٕي ثبٍبْ لىٍىؿ ئبضلىٍىك ،ثىعگە
ۋەؼ ىٍە لىٍىفٕىڭ ئۇؼۇٌىٕي ئۆگەرىەٍْ .ۇٔۇغ ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئبٌالھٕىڭ ثىطٌىىىٕي ۋە ئبٌالھٕىڭ
وەِچىٍىىٍەضزىٓ پبن ئىىۀٍىىىٕي ۋەؼىٍە لىٍىپ ،ئبٌالھمب زۇئب لىٍؽبٔسىٓ وېَىٓ ،ئۇٔىڭ زۇئبؼي
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ئىغبثەد ثوٌۇپ ،ئبٌالھ ئۇٔي ثېٍىمٕىڭ لبضٔىسىٓ ؼبالِەد چىمبضؼبْ.
 - 3ئبٌالھٕىڭ ِۇثبضەن ئىؽىٍّىطىٕي ۋەؼىٍە لىٍىؿ.
ئبٌالھ ثىعگە ۋەؼىٍە لىٍىفٕىڭ ئۇؼۇٌىٕي ئۆگىزىپ ِۇٔساق زەٍسۇ « :اﷲٔىڭ گۈظەي ئىؽىٍّىطى
ثبض ،اﷲ ٔي ـۇ (گۈظەي ئىؽىٍّىطى) ثىٍەْ ئبربڭالض ،اﷲ ٔىڭ ئىؽىٍّىطىٕي وەٌؽە ـ وەٌّەغ
لوٌٍىٕىسىؽبٔالضٔي رەضن ئېزىڭالض ،ئۇالض (ئبذىطەرزە) لىٍّىفٍىطىٕىڭ عبظاؼىٕي ربضرىسۇ » [ئەئطاؾ
ؼۈضىؽي - 180ئبٍەد].
ثۇ ئبٍەرزە ،ـۇٔي ثبٍبْ لىٍىسۇوي ،ئبٌالھٕىڭ لۇضئبْ وەضىُ ۋە ھەزىؽالض ئبضلىٍىك ؼبثىذ ثوٌؽبْ
 99ئىؽّي ثبض .ئبٌالھمب زۇئب لىٍؽبٔسا ،ـۇ ئىؽىّالضٔىڭ لبٍؽي ثىطىٕي چبلىطىپ ،ئبٌالھمب ئىٍزىغب
لىٍؽب ،زۇئب لىٍؽۇچي ئبٌال ھٕىڭ ئىؽىٍّىطىٕي ۋەؼىٍە لىٍؽبْ ثوٌىسۇ.
 - 4ئبٌالھٕىڭ وبِبٌي ؼۈپەرٍىطىٕي ۋەؼىٍە لىٍىؿ.
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئبٌالھٕىڭ وبِبٌي ؼۈپەرٍىطىٕي ۋەؼىٍە لىٍىپ ِۇٔساق زۇئب لىالرزي:
پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِگە ثىطەض ئىؿ لىَىٓ وەٌؽە :ئي ھەِىفە رىطىه
رۇض ؼۇچي ،پۈرۈْ ِەذٍۇلبرالضٔي ئىساضە لىٍؽۇچي اٌٍە! ؼېٕىڭ ضەھّىزىڭگە ٍېٍىٕىپ ٍبضزەَ
رىٍەٍّەْ زەٍززي( .رىطِىعى)3524 :
 - 5ھەضوىُ ئۆظىٕىڭ ٍبذفي لىٍؽبْ ئەِەي  -ئىجبزەرٍىطىٕي ۋەؼىٍە لىٍىفي
ٔبِبظ ئولۇؾ ،لۇضئبْ رىالۋەد لىٍىؿ ،ئبرب  -ئبٔىؽب ٍبذفىٍىك لىٍىؿ ،ئۇضۇق  -رۇؼمبٔالضؼب ؼىٍە
 ضەھىُ لىٍىؿ ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب زۇضۇز ئولۇؾ ۋە ئۇٔي ؼۆٍۈؾ ،ۋەزىگە ۋاپب لىٍىؿ،ئبِبٔەرىە ئىفۀچٍىه ثوٌۇؾ ۋە ثبـمب ٍبذفي لىٍىٕؽبْ ئەِەي  -ئىجبزەرٍەضٔي ۋەؼىٍە لىٍىؿ
زىٕىّىعزا وۆضؼىزىٍگەْ ۋەؼىٍىٍەضٔىڭ عۈٍِىؽىسىٕسۇض .ربغ ئۆڭىۈضىگە لبِىٍىپ لبٌؽبْ ئۈچ
وىفىٕىڭ زۇئبؼي روؼىطىسىىىي ھەزىػ ثۇٔىڭ زەٌىٍي.
 - 6ئبٌالھزىٓ لوضلۇپ ،گۇٔبھ ِ -ەؼىَەرٍەضٔي رەضن ئەرىۀٍىىىٕي ۋەؼىٍە لىٍىؿ.
ٍبِبْ ئىفالضٔي رەضن ئېزىؿ ٍبذفي ئەِەٌٍەضگە وىطىسۇٍ .ولىطىسا لىؽؽىؽي ثبٍبْ لىٍىٕؽبْ
ئۆڭىۈضزىىي ئۈچ ئبزەِٕىڭ ثىطى ظىٕب لىٍى ؿ ئۈچۈْ ھبظىط ثوٌۇپ ثوٌؽبْ ۋالزىسا ،ئبٌالھٕي ئېؽىگە
ئېٍىپ ،ئۇٔىڭ ؼەظىجىسىٓ لوضلمبٍٔىمزىٓ ظىٕبٔي رەضن ئەرىۀٍىىىٕي ۋەؼىٍە لىٍؽبٔىسى.
ٔەرىغىسە ،ئۇٔىڭ زۇئبؼي ئىغبثەد ثوٌؽبْ ۋە ئۆڭىۈضزىٓ ؼبالِەد چىمىپ وەرىەْ.
 - 7رىطىه ثوٌؽبْ ئبرب  -ئبٔب ۋە رىطىه ئبٌىُ ،رەلۋا وىفىٍەضٔىڭ ئبٌالھمب زۇئب لىٍىپ ثېطىفىٕي
ؼوضاؾ.
رىطىه ثوٌؽبْ ئبرب  -ئبٔب ۋە رىطىه ئبٌىُ ،رەلۋا وىفىٍەضٔىڭ ئبٌالھمب زۇئب لىٍىپ ثېطىفىٕي
ؼوضاؾ عبئىع ثوٌؽبْ ۋەؼىٍىٍەضٔىڭ لبربضىؽب وىطىسۇ .چۈٔىي رىطىىٍەضٔي ۋەؼىٍە لىٍىؿ
عبئىعزۇض.
 -4887عۇئبي :پەٍغەِجەس ئەٌەٍھىغغبالِٕي لبٔذاق ۋەعىٍە لىٍىؼ وېشەن؟
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕي ۋەؼىٍە لىٍىفزب ،ئۇٔىڭؽب ثوٌؽبْ چىٓ ئىّبٔىّىع ،ئىرالؼىّىع،
ِۇھەثجىزىّىع ۋە چوڭمۇض ئەلىسىّىعٔي ۋەؼىٍە لىٍىفّىع وېطەن .چۈٔىي ،پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب ئىّبْ وەٌزۈضۈؾ ۋە ئۇٔىڭؽب ئىرالغِ ،ۇھەثجەد ۋە ئەلىسە لىٍىؿ ئەڭ ٍبذفي
ئەِەي  -ئىجبزەرٍەضٔىڭ عۈٍِىؽىسىٕسۇض .ـۇڭب ثۇ ئەِەٌٍەضٔي ۋەؼىٍە لىٍىؿ عبئىعزۇض .ثۇٔساق
لىٍىؿ  -لۇضئبْ وەضىّٕىڭ وۆضؼەرّىؽي ثوٍىچە  ،ئۆظىٕىڭ ٍبذفي ئەِەٌٍىطىٕي ۋەؼىٍە
لىٍؽبٍٔىمزۇض .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ـبپبئىزىٕي ئبٌالھزىٓ ؼوضاؾ وېطەن .چۈٔىي
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب ـبپبئەد لىٍىؿ ضۇذؽىزىٕي ثەضگۈچي ئبٌالھزۇض.
ئوؼّبْ ئىجٕي ھۇٔەٍؿ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :ثىط لبضىؽۇ ئبزەَ
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ٍېٕىؽب وېٍىپ :اٌٍەلب زۇئب لىٍؽىِٓ ،بڭب ـىپبٌىك ثەضؼۇْ!
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زېگۀىسى ،پەٍ ؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ :ذبٌىؽبڭ ؼبڭب زۇئب لىالً ،ذبٌىؽبڭ ؼەۋض لىٍؽىٓ .ثۇ ؼەْ
ئۈچۈْ رېرىّۇ ٍبذفي ،زېسى .ئۇ ئبزەَ :زۇئب لىٍىپ لوٍؽىٓ! زېسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ،پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئۇٔي وبِىً ربھبضەد ئېٍىپِ ،ۇٔۇ زۇئبٔي ئولۇـمب ثۇٍطىسى :ئي اٌٍە! ِەضھەِەد
پەٍؽەِجىطى ثوٌؽبْ ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالَ ثىٍەْ ؼبڭب ٍۈظٌىٕىۋارىّەْ .ئي اٌٍۀىڭ ضەؼۇٌي!
ِەْ ؼېٕىڭ ھۆضِىزىڭ ثىٍەْ اٌٍەلب ِۇٔبعبد لىٍىۋارىّەْ .ئي اٌٍە! پەٍؽەِجىطىڭٕي ِەْ ئۈچۈْ
ـبپبئەرچي لىٍؽىٓ( .رىطِىعى)3578 :
ئبٌالھمب زۇئب لىٍىؿ ھېچىىّٕىڭ ۋاؼىزىؽىؽب ِوھزبط ئەِەغ .ئبٌال ھەضلبٔساق ثۀسىٕىڭ
زۇئبؼٕي ئبڭالپ ۋە پۈرۈْ ئەھۋاٌىٕي ئۆظى ثىۋاؼىزە وۆضۈپ رۇضىسۇ .ـۇڭب ھەض لبٔساق زۇئبٔي
ثىۋاؼىزە ئبٌالھٕىڭ ئۆظىگىال لىٍىفمب ثۇٍطۇٍسۇ .ئبٌالھ ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب ذىزبة لىٍىپ
ِۇٔساق زەٍسۇِ « :ېٕىڭ ثۀسىٍىطىُ ؼۀسىٓ ِەْ روؼطىٍىك ؼوضؼب( ،ئۇالضؼب ئېَزمىٕىي) ِەْ
ھەلىمەرەْ ئۇالضؼب ٍېمىٓ ِەْ (ٍۀي ئۇالضٔىڭ ئەھۋاٌىٕي ،ؼۆظٌىطىٕي ثىٍىپ رۇضىّەْ) ِبڭب زۇئب
لىٍؽب ِەْ زۇئب لىٍؽۇچىٕىڭ زۇئبؼىٕي ئىغبثەد لىٍىّەْ» [ثەلەضە ؼۈضىؽي  - 186ئبٍەد].
ئبٌالھ ۋە ئۇٔىڭ پەٍؽەِجىطىٕي ئۇالضؼب ئىزبئەد لىٍىپ ،ئۇالض ضاظى ثوٌىسىؽبْ ئەِەٌٍەضٔي لىٍىؿ
ۋە ئۇالض ضاظى ثوٌّبٍسىؽبْ ئىفالضٔي رەضن ئېزىؿ ،ئۇالضٔىڭ زوؼزٍىطىؽب زوؼذ ،زۈـّۀٍىطىگە
زۈـّەْ ثوٌۇؾ ثىٍەْ زوؼذ رۇرۇؾ وېطەن .ئبٌالھ ثۇ ھەلزە ِۇٔساق زەٍسۇ (« :ئي ِۇھەِّەز!)
ئۇالضؼب ئېَزمىٕىي ،ئەگەض ؼىٍەض ئبٌالھٕي زوؼذ رۇرؽبڭالضِ ،بڭب ئەگىفىڭالض ،ئبٌال ؼىٍەضٔي
زوؼذ رۇرىسۇ ،ئۆرىۀىي گۇٔبھٍىطىڭالضٔي ِەؼپىطەد لىٍىسۇ .ئبٌالھ ٔبھبٍىزي ِەؼپىطەد
لىٍؽۇچىسۇض» [ئبي ئىّطاْ ؼۈضىؽي  - 31ئبٍەد].
 -4884عۇئبيِ :ۀئي لىٍىٕغبْ ۋەعىٍىٍەس
ِۀئي لىٍىٕؽبْ ۋەؼىٍىٍەض  -ئىؽالَ زىٕىٕىڭ ضوھىؽب ئوٍؽۇْ وەٌّەٍسىؽبْ ،لۇضئبْ ۋە
ھەزىؽالضزا ثۇٍطۇٌّىؽبْ ۋەؼىٍىٍەض ثوٌۇپ ،ثۇالضٔىڭ ھەِّىؽي ذۇضاپبرزىٓ ئىجبضەرزۇض.
 .1زۇئبزا ،ئەۋٌىَبالضٔىڭ  ،ؼبٌىھ ثۀسىٍەضٔىڭ ضوھٍىطىؽبْ ذىزبپ لىٍىؿ.
 .2ئەۋٌىَبالضٔىڭ  ،ؼبٌىھ ثۀسىٍەضٔىڭ ضوھٍىطى ذۇؾ ثوٌؽۇْ زەپ ئبربپ ٔەظىط لىٍىؿ،
ئۇالضؼب ئبربپ ِبي ثوؼۇظالؾ.
 .3لەثطىٍەضٔي ِبوبْ رۇرۇپ ئىجبزەرزە ئوٌزۇضۇؾ.
 .4زۇئبزا پبالٔىٕىڭ ھەلمي ھۆضِىزىسىٓ زەپ رىٍەؾ.
 -4883عۇئبي :غەٍشى ِۇعۇٌّبٔالس غب ئوخؾىۋېٍىؼ
ِەٍٍي وىَىٕىفزە ثوٌؽۇِْ ،ەٍٍي ئىؿ – ھەضىىەرٍەضزە ثوٌؽۇِْ ،ەٍٍي ھەض لبٔساق ثىط ئىفزب
ثوٌؽۇْ ِۇؼۇٌّبْ ئەِەغ ِىٍٍەرٍەضٔىڭ ئۆضپ – ئبزەرٍىطىٕي لوثۇي لىٍىپ ،ئۇالضٔي زوضاؾ
ئۆظىٕي ئۇالضؼب ئوذفىزىۋاٌؽبٍٔىمزۇض.
 -4882عۇئبي :غەٍشى ِۇعۇٌّبٔالسٔي دوساؽٕىڭ چەوٍىٕىؾىٕىڭ عەۋەثي
ِۇؼۇٌّبْ ئەِەغ ِىٍٍەرٍەضٔىڭ ِۇؼۇٌّبٕٔىڭ ئەلىسىؽىگەِ ،ۇؼۇٌّبٔچە ئۆضپ – ئبزەرٍەضگە
ئۇٍؽۇْ وەٌّەٍسىؽبْ ئبزە رٍىطىٕي زوضاؾ چەوٍۀگەْ ھبضاَ ئىفالضٔىڭ ثىطىسۇض .پەٍؽەِجەض
ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :وىّىي پەذىطٌىٕىفٕي ٔبِبٍەْ لىٍىسىؽبْ وىَىّٕي
وىَؽە ،لىَبِەد وۈٔي اٌٍە ئۇٔىڭؽب ـۇ وىَىّٕي وىَگۈظىسۇ .ئبٔسىٓ ئۇٔىڭؽب ئود رۇرۇـۇپ
الۋۇٌساپ وۆٍىسۇ .وىّىي ثبـمب لەۋِگە ئوذفىۋاٌؽب ،ئۇ ـۇالضزىٓ ثوٌىسۇ( .ضەظىٓ ضىۋاٍەد لىٍؽبْ.
ئەثۇ زاۋۇز)4129 :
 -4888عۇئبي :غەٍشى ِۇعۇٌّبٔالسغب ئوخؾىۋىىٍىؼ ئىمىّٕىڭ جۈسٌىشى
ظاِبٔىّىعزا ئۆظىٕي ِۇؼۇٌّبْ ئەِەغ لوۋِالضگە ئوذفىزىۋېٍىؿ ئېمىّي ۋە ئۇٔىڭ رۈضٌىطى
ٔبھبٍىزي رېع رەضەلمىٌ لىٍّبلزب .ئۇالضزىٓ ثەظىٍىطى رۆۋۀسىىىچە:
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 .1لەثىطٌەضٔي لبرۇضۇؾ .لەثىطٌەضٔي لبرۇضۇؾ ،ثبـمب زىٕسىىىٍەضٔىڭ لەثطىٍىطىگە ئوذفىزىپ
لۇضۇپ چىمىؿ .ثۇٔساق لىٍىؿ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ٍوٌىؽب ذىالپ وېٍىسىؽبْ ٍبِبْ
ئىفزۇض .زىٕىّىعٔىڭ وۆضؼەرّىؽي ثوٍىچە ،لەثطە پەلەد ثىط ؼېطىچ رەذّىٕەْ  22.5ؼبٔزىّېزىط
ئېگىعٌىىزە وۆرۈضۈٌىسۇ .ثۇ وىفىٍەضٔىڭ ئۇٔىڭ لەثطە ئىىۀٍىىىٕي ثىٍىفي ۋە رؤۇپ زۇئب لىٍىفي
ئۈچۈٔسۇض.
 .2رۇؼۇٌؽبْ وۈٕٔي ذبرىطىٍەؾ .رۇؼۇٌؽبْ وۈٕٔي ذبرىطىٍەؾ ئبزىزي ذطىؽزىئبْ
ئەلىسىؽىسىٓ وەٌگەْ ثوٌۇپ ،ئۇالض ئىؽب ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ رۇؼۇٌؽبْ وۈٔىٕي ئەڭ ِۆرىۋەض
ئىجبزەد ؼبٔبپ ذبرىطىٍەٍسۇ.
 .3ئبـىك ِەـۇلالض ثبٍطىّي .ئبـىك ِەـۇلالض ثبٍطىّي ِ - 270ىالزىَە ٍىٍي  - 2ئبٍٕىڭ
 -14وؤي ذطىؽزىئبْ چېطوبۋٌىطى رەضىپىسىٓ ئۆٌۈَ عبظاؼىؽب ٍوٌۇلمبْ ذطىؽزىئبْ پوپ زاً
ۋاٌىٕزبٍٕٕي ذبرىطىٍەؾ ٍۈظىؽىسىٓ ذطىؽزىئبٔالض پەٍ سا لىٍؽبْ ،ئەؼٍىسە ضىٍّىمالضؼب ئبئىذ
عبھىٍىَەد لبٌسۇلٍىطىسىٓ ثوٌۇپ ،ھبظىطلي ظاِبْ ذطىؽزىئبٍٔىطى ثۇ ئبزەرٕي ثبٍطاَ ـەوٍىسە
زاۋاِالـزۇضِبلزب.
ٍ .4ىً ثېفي ثبٍطىّي ِ -ىالزىَە ثبٍطىّيٍ .ىً ثېفي ثبٍطىّي ئىؽب ئەٌەٍھىؽؽبالَ رۇؼۇٌؽبْ
ٍىٍٕي لۇرالؾ ئۈچۈْ ذطىؽزىئبٔالض ٍو ٌؽب لوٍؽبْ ثىط زىٕىٌ ثبٍطاَ ثوٌۇپ ،ئۇٔىڭ پبئبٌىَىزي
ذطىؽزىئبٔالضٔىڭ ثىط -ثىطىگە ؼوۋؼبرالضٔي رەلسىُ لىٍىفيٍ ،ېفىً زەضەذٕي رىىٍەؾ ،ئبئىٍە
ثوٍىچە ذوـبٌٍىك رۀزۀىؽي لىٍىؿٔ ،وۋېً پبپبٔىڭ رەلٍىسىٕي ٍبؼبؾ ثىٍەْ ثوٌىسۇ .ثۇ ثبٍطاَ
وطېؽّبغ زەپ ئبرىٍىسۇ .چۈٔىي ثۇ ؼۆ ظ گطېىچىسىىي ذطىؽزوغ ؼۆظىٕىڭ لىؽمبضرىٍّىؽىسۇض.
ِ .5ۇٔسىٓ ثبـمب ،ئبٔىالض ثبٍطىّي ،ئەض – ئبٍبٌالضٔىڭ روً وۇٔىٕي ذبرىطىٍىفي
لبربضٌىمالضٔىڭ ھەِّىؽي ِۇؼۇٌّبٔالض ئبضىؽىؽب ثبـمب زىٕسىٍەضزىٓ وىطگەْ ئبزەرٍەض ثوٌۇپ،
ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ثۇالضٔي زوضىفي چەوٍۀگەْ ئىفالض لبربض ىسىٓ ئوضۇْ ئبٌىسۇ .ھبظىطلي ئىؽالَ
زۇَٔبؼىسىىي ئۆٌىّبالضٔىڭ ھەِّىؽي ثۇ ھۆوۈِسە ثىطزەن ئىززىپبلزۇض .ثىطەض ئۆٌىّبٔىڭ ٍۇلىطىمي
ثبٍطاِالضزىٓ ثىطەضؼىٕىّۇ عبئىع ؼبٔىؽبٍٔىمي ِەٌۇَ ئەِەغ .پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :ئۆظۈڭگە ،ئبٍبٌىڭؽب ۋە ثبٌىٍىطىڭؽب ٍېگۈظگۀٍىطىڭٕىڭ ھەِّىؽي ،ھەرزب
ذىعِەرچىڭگە ٍېگۈظگۀٍىطىڭّۇ ؼەْ ئۈچۈْ ؼەزىمىسۇض( .ئەھّەز)16727 :
ثۇ ھەزىؽٍەض ِۇؼۇٌّبْ ئبزەِٕي وۈٔسىٍىه ھبٍزىسا ،ئبٍبٌي ۋە پەضظۀزٍىطىسىٓ ثبـمىالض ٍبذفي
وۆضىسىؽبْ ھەض لبٔساق وىفىؽىگە ئۆظىٕىڭ ؼۆٍگىؽىٕي چىطاٍٍىك ؼبالَ ،رەثەؼؽۇٍَ ،بذفي ؼۆظ،
گبھ ؼوۋؼبد ۋە ئۇالض ذوـبي ثوٌىسىؽبْ ھەض لبٔ ساق ٔەضؼىٍەض ثىٍەْ ٔبِبٍبْ لىٍىپ رۇضۇـمب
رەـەثجۇغ لىٍىسۇ .ذطىؽزىئبٔالض ئۆظٌىطىٕىڭ ثبٍطاَ وۈٍٔىطى ِۇٔبؼىۋىزي ثىٍەْ ؼۆٍگۀٍىطىگە
ٍىً ئىچىسە ثىط لبٔچە لېزىّال ؼوۋؼب رەلسىُ لىٍؽبِ ،ۇؼۇٌّبٔالض ھە ض ۋالىذ ؼوۋؼىالضٔي ئۆظ ئبضا
رەلسىُ لىٍىفمب ثۇٍطۇٌؽبْ .ذىطىؽزىئبٔالض ۋە ثبـمىالض ئۆظٌىطىٕىڭ رۇؼۇٌؽبْ وۈٔىٕي ذبرىطىٍەپ،
ذوـبٌٍىمزىٓ ثبٍطاَ لىٍؽبِ ،ۇؼۇٌّبٔالض ئبۋۋاي ئۇالضؼب ثۇ ھبٍبرٕي ثەضگەْ ئبٌالھ ربئبالؼب
ِىٕٕەرساضٌىمىٕي ئىپبزىٍەپ ـۈوطى – رەـەوىۇض ئېَزىؿ ثىٍەْ ثىط ۋالىززب ،ئۆظٌىطىٕىڭ ثىط
ٍىٍٍىك ئۆِطى لىؽمىطىؽبٍٔىمىٕي ۋە ئۆرىەْ ئۆِطى ئىچىسە زۇَٔبٌىك ۋە ئبذىطەرٍىىي ئۈچۈْ
ٔېّىٍەضٔي لىٍؽبٍٔىمىٕي ئەؼٍەپ ئۆرىسۇٍ ،بذفي لىٍؽبْ ئىفٍىطىسىٓ ؼۆٍىٕىسۇٍ ،بِبْ لىٍؽبْ
ئىفٍىطىسىٓ ؼەِىىٓ ثوٌۇپِ ،ۇٔسىٓ وېَىٕىي ئۆِطىسە ٔولؽبٍٔىطىٕي روٌۇلالـمب ثەي ثبؼالٍسۇ.
لىؽمىؽي رۇؼۇٌؽبْ وۈْ ِۇؼۇٌّبٔالض ئۈچۈْ ئۆظ – ئۆظىسىٓ ھېؽبة ئېٍىؿ ۋە ئۆِطىسىٓ ثىط
ٍىٍي لىؽمىطىؽبٍٔىمىٕي ھېػ لىٍىؿ وۈٔىسۇض.
 .6ؼبالِٕي ئۆظگەضرىؿ .ثبـمب ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ« ئەؼؽبالِۇ ئەٌەٍىۇَ» زەپ ؼبالٍِىفىفٕىڭ
ئوضٔىؽب ،ثبـمب ِىٍٍ ەرٍەضٔي زوضاپ ٍبذفىّۇؼىع ؼبالٍِىفىؿ روؼطا ئەِەغ .ئىؽالِىٌ
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ؼبالٍِىفىؿ ثىع ئۇٍؽۇضالضٔىڭ ِىڭ ٍىٍسىٓ وۆپطەن ۋالىززىٓ ثىطى ئبزەرٍىٕىپ وەٌگەْ زىٕىٌ ۋە
ِىٍٍىٌ ئېؽىً ئۀئۀىّىعزۇض .ئبٌالھ ربئبال ِۇؼۇٌّبٔالضٔي ئىؽالِىٌ ؼبالٍِىفىفمب ثۇٍطۇپ «:
ؼىٍەضگە ثىطاۋ ؼبالَ ثەض ؼە ،ئۇٔىڭؽب رېرىّۇ ٍبذفي ؼبالَ ثىٍەْ عبۋاة ثېطىڭالض ٍبوي ئۇٔىڭ
ؼبٌىّىٕي ئەٍٕەْ لبٍزۇضۇڭالض [».ؼۈضە ٔىؽب  -86ئبٍەد] زەپ ئەِط لىٍؽبْ .زۇَٔبزا
ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ثۇ ئېؽىً ؼبالٍِىفىؿ ئبزىزىسىٓ ٍبذفي ؼبالٍِىفىؿ ٍوق .چۈٔىي ثۇٔىڭسىىي
ئبِبٍٔىك رىٍەؾ ۋە ٍبذفي رىٍەوٍە ضزە ثوٌۇـزىٓ ئىجبضەد چىطاٍٍىك ؼۆظٌەض ھېچمبٔساق ثىط زىٓ ۋە
ھېچمبٔساق ثىط ِىٍٍە رزە ٍوق « .ؼبالَ » ؼۆظى ثىٍەْ « ئىؽالَ» ؼۆظىٕىڭ ؼۆظ ٍىٍزىعى ثىط
ثوٌۇپ ،پۈرۈْ ئىٕؽبٔىَەرىە رىٕچٍىك ئېٍىپ وېٍىفٕي ؼبٍە لىٍؽبْ ئىؽالَ زىٕي ثىٍەْ پۈرۈْ
ئىٕؽبٔىَەرىە رىٕچٍىك ،ئبِبٍٔى ك رىٍەٍسىؽبْ ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ذبضاوزېطىٕي وۆضؼىزىپ ثېطىسۇ.
ٔ .7ەظىط – چىطاؼالضٔي ضېؽزو ضأالضزا ئۆرىۈظۈؾ ئبزىزئ .ەظىط – چىطاغ پەلەرال
وەِجەؼەٌٍەضٔىڭٍ ،ېزىٍّەضٔىڭ ۋە ـۇٔىڭؽب ئوذفبؾ ِوھزبط وىفىٍەضٔىڭ ھەلمىسۇض .چۈٔىي
ثبٍالضؼب ۋە رۇضِۇـي ٔوضِبي وىفىٍەضگە ثېطىٍ ىسىؽبْ ربئبَ ظىَبپەد زەپ ئبرىٍىسۇ .ئەِّب ھبظىطلي
ئۇٍؽۇض عەِئىَىزىسۀ ،ەظىط – چىطاغ زېگەْ ثۇ ئبزەد ثبٍالضؼب ذۇـبِەد لىٍىؿٍ ،ۈظ – ئبثطۇً
لوؼٍىفىؿ ،ثبـمىالض ثىٍەْ ثەؼٍىفىؿ ۋە ثبـمب وۆپٍىگەْ پەغ ؼەضەظٌەض ۋە ٍبِبْ ٔىَەرٍەضٔي
ئەِەٌگە ئبـۇضۇـٕىڭ ۋاؼىزىؽي ثوٌۇپ لبٌّبلزب .ضېؽزوضأالضزا « ٔەظىط» زەپ ثېطىٍگۀٍەض
ئەِەٌىَەرزە ٔەظىط ئەِەغ ،ثەٌىي ذۇـبِەد ۋە ئىؽطاپروضٌۇلٕىڭ گۇۋاھچىؽي ثوٌؽبْ ثىط ذىً
ثبٍالض ظىَبپىزىسۇض .وەِجەؼەٌٍەضٍ ،ېزىٍّەض ،ئبؼطىمچبْ وىفىٍەض ۋە ثبـمىّۇ ئېھزىَبط ئىگىٍىطى ـۇ
ھەٍۋەرٍىه ضېؽزوضأالضٔىڭ ٍېٕىسىٓ ئەٍّىٕىپ ئبضاْ ئۆرىسىؽبْ رۇضؼب ،ئۇالض لبٔسالّۇ ئۇٔىڭؽب
وىطەٌىؽۇْ؟ وىّّۇ ئۇالضٔي چبلىطىسۇ؟ «ئۆٍىّىع ربضِ ،ېھ ّبْ لوثۇي لىالٌّبٍسۇ ».زېگۈچىٍەض ٔەظىط
– چىطاغ ئۈچۈْ ئبرىؽبٍٔىطىٕي وەِجەؼەٌٍەضگە ۋە ٍېزىُ – ٍېؽىطٌەضگە ربضلىزىپ ثەضؼە ثوٌىسۇ
ئەِەؼّۇ؟ !
 .8ئبِّىۋى ؼوضۇٔالضزا ئەض – ئبٍبٌالضٔىڭ ھەِّە ثىط ٍەضزە ئوٌزۇضۇـي .ئىؽالَ زىٕىّىعٔىڭ
وۆضؼەرّىؽي ۋە ثىعٔىڭ ِىٍٍىٌ ئۆضپ – ئبزىزىّىع ثوٍىچە ،ئەضٌەض ثىٍەْ ئبٍبٌالض ھەِّە ثىطٌىىزە
ثىط ؼوضۇٔسا ئوٌزۇضِبٍسۇ .ثەٌىي ئەضٌەض ئبٍطىُ ثىط ظاٌسا ،ئبٍبٌالض ئبٍطىُ ثىط ظاٌسا ئوٌزۇضىسۇ .ـۇڭب
ئۇٍؽۇض ِىٍٍىٌ ثىٕبوبضٌىمىسا ئۆٍٍەضٔىڭ ِەھطەِربٔب ۋە ِېھ ّبٔربٔب زەٍسىؽبْ ئىىىي ظاي ثوٌىسۇ.
ِېھ ّبٔربٔىؽب ئەضٌەضٔيِ ،ەھطەِربٔىؽب ئبٍبٌالضٔي ثبـالٍسۇِ .بٔب ثۇ ِىٍٍىٌ ئۀئۀە ،ئىؽالِىٌ
لبئىسە.
 -4888عۇئبي :جېٍېفوْ صىٍي ئۈچۈْ دۇئب  ،ئبٍەت ٍبوي ئەصإٔي ئىؾٍىحىؾٕىڭ ھۆوۈِي
زۇَٔبزا ھېچىمبٔساق ثىط زىٕىٌ وىزبپ لۇضئبْ وەضىُ ٔبئىً ثوٌؽبْ ئۇٌۇؼٍۇق ِبلبِىؽب ٍېزەٌىگەْ
ئەِەغ .ھېچجىط زىٕٕىڭ ئەگەـىۈچىٍىطى ئۆظٌىطىٕىڭ ِۇلەززەغ ثىٍگەْ وىزبثٍىطىٕي
ِۇؼۇٌّبٔالض لۇضئبْ وەضىّٕي ھۆضِەرٍىگۀسەن ھۆضِەرٍىّەٍسۇِ ،ۇؼۇٌّبٔالض ئۇٌۇؼٍىؽبٔسەن
ئۇٌۇؼٍىَبٌّبٍسۇ .رەۋضاد ،ئىٕغىً ۋە ھەضلبٔساق ثىط زىٕىٌ وىزبة لۇضئبْ وەضىّسەن وۆوؽىٕىڭ
ئۈؼزىسە رۇرۇپ ئولۇٌّبٍسۇ .لۇضئبْ وەضىُ ئۀە ـۇٔساق ھۆضِەرىە ،ئۇٌۇؼالـمب ؼبظاۋەض ثوٌؽبْ ٍېگبٔە
وىزبة .ئۆظٌىطىٕىڭ ِۇلەززەغ وىزبثٍىطىٕي ھۆضِەرٍىّەؼٍىه ِۇؼۇٌّبْ ئەِەغ لوۋِالضٔىڭ
ئىفىسۇض .لبضـي رەضەپىە رېٍېفوْ ئۇضؼبٔسا ئۇٔىڭ ؼبزاؼي ئۈچۈْ وىفىٍەض ئوذفبؾ ثوٌّىؽبْ
ئبۋاظالضٔي لوٌٍىٕىسۇ .ثەظىٍەض ثۇ ئبۋاظٔىڭ لۇضئبْ ئبٍەرٍىطى ٍبوي زۇئب ٍبوي ئەظاْ ثوٌۇـىٕي
ربٌٍىؽب ،ثەظىٍەض ئۇٔىڭ ِۇظىىب ٍبوي ٔبذفب ثوٌۇـىٕي ربٌالٍسۇ .ئەِّب رېٍېف وْ ظىٍي ئۈچۈْ
لبضىَالضزىٓ ثىطەض لبضىَٕىڭ لىطائىزىٕي ئىفٍىزىؿ لۇضئبْ وەضىّٕي ذوضٌىؽبٍٔىك ثوٌۇپ ھبضاِسۇض.
چۈٔىي ئبٌالھ ربئبال لۇضئبْ وەضىّٕي ئولۇؾ ،چۈـىٕىؿ ،رىالۋىزي ثىٍەْ ئىجبزەد لىٍىؿ،
وۆضؼەرّىٍىطى ثوٍىچە ئەِەي لىٍىؿ ئۈچۈْ چۈـۈضگەْ .ئبٌالھ ربئبالٔىڭ وبالِي ثوٌؽبْ لۇضئبْ
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وەضىُ ثوؾ ۋالزىّىعٔي روٌسۇضۇؾ ٍبوي لبضـي رەضەپٕي رېٍېفؤؽب چبلىطىؿ ئۈچۈْ ئىفٍىزىفزىٓ
ئەٌۋەرزە ئۈؼزۈْ ۋە ئۇٌۇؼسۇض .لبضـي رەضەپ رېٍېفؤؽب عبۋاة ثەضگەْ ھبِبْ رېٍېفؤسا ئولۇٌۇۋارمبْ
ئبٍەد وەٌگەْ ٍېطىسىٓ ئۈظۈٌىسۇ .ثۇ لۇضئبْ وەضىّگە لبضـي ٔېّە زېگەْ ئەزەپؽىعٌىه
ئىىۀٍىىىٕي ثىٍەِؽىع؟! ئەظأّۇ ـۇٔىڭؽب ئوذفبؾ .چۈٔىي ئەظاْ ئىؽالِسىىي ئەڭ ئۇٌۇغ ۋە ئەڭ
وبرزب ئىجبزەد ثوٌؽبْ ٔبِبضٔىڭ ۋالزىٕي ئېالْ لىٍىؿ ئۈچۈْ ثۇٍطۇٌؽبْ چبلىطىمزۇض .ئۇٔي الٍىمىسا
ئۇٌۇؼالؾ الظىُ .ئۇٔي رېٍېفوْ ظىٍي ؼۈپىزىسە لوٌٍىٕىفزىٓ ئىجبضەد زۇَٔب ئىفٍىطى ئۈچۈْ
ذىعِەرىە ؼېٍىفمب ثوٌّبٍسۇ .زۇئبِۇ ٍۇلىطلىؽب ئوذفبـزۇض.

ئوْ جۆجىٕچي ثبپ .ھبالي -ھبساَ لبٔۇٔىذىىي ثبؽمب
ِەعىٍىٍەسٔىڭ ثبٍبٔي

 -4881عۇئبي :ئىٕغبْ ثىشەس ئوسگىٕىٕي ثبؽمىغىغب ثەسعە ثوالِذۇ؟
لۇضئبْ وەضىُ ئبٌالھ ربئبالزىٓ پەٍؽەِجىطىّىع ھەظضىزي ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب چۈـىەْ
ظاِبٔالضزا ئىٕؽبْ ئوضگبٍٔىطىٕي ثبـمىؽىؽب ٍۆرىەؾ رېرٕىىىؽي ثوٌّىؽبٍٔىمي ئۈچۈْ ثۇ ِبۋظۇزا
لۇضئبٔسىٓ ٍبوي ھەزىؽالضزىٓ ثىطەض زەٌىً ٍولزۇض .ھبظىطلي ظاِبْ ئۆٌىّبٌىطى ثۇ ِەؼىٍىگە زۇچ
وەٌگۀسىٓ وېَىٓ ،ئىؽالَ زىٕىٕىڭ وىفىٍەضٔىڭ ھبٍبرىٕي ھبالوەرٍەضزىٓ لۇرمۇظۇـمب ،لىَىٓ
ئەھۋاٌسا لبٌؽبٔالضٔىڭ لىَىٕچىٍىمىٕي ھەي لىٍىفمب ،ثبـمىالضؼب لوٌىسىٓ وېٍىفىچە ٍبضزەَ لىٍىفمب،
لبٔسالال ثىط عبْ ئىگىؽىٕي ھبالوەرزىٓ لۇرمۇظۇپ لېٍىفمب رەـەثجۇغ لىٍىفزەن ئىٕؽبٔپەضۋەضٌىه
ذىؽٍىزىٕي وۆظزە رۇرمبْ ھبٌسا ،لۇضئبْ ۋە ھەزىؽٍەضٔىڭ ضوھىؽب ئبؼبؼٍىٕىپ ،ئۆظ ئىغزىھبزٌىطى
ثىٍەْ ثۇ ِەؼىٍىگە عبۋاة ثېطىفىە رىطىفىپ وەٌسى .زووزۇض ٍۈؼۈپ ئەي لەضزاۋىٌ ٍۇلىطىمي
ؼوئبٌؽب عبۋاة ثېطىپ ِۇٔساق زەٍسۇ ،ئىٕؽبْ ئۆظىٕىڭ ئوضگبٍٔىطىسىٓ ثىطەضؼىٕي ثبـمب ثىط
ئىٕؽبٔؽب ثېطىفي رۆۋۀسىىي ـەضرٍەض ثىٍەْ زۇضۇغ ثوٌىسۇ.
 .1ئىٕؽبْ ئۆظىٕىڭ ئوضگبٍٔىطىسىٓ ثىطەضؼىٕي ئۆظ ئىرزىَبضى ثىٍەْ ثبـمىؽىؽب ذبٌىؽبٔە
ٍبضزەَ لىٍؽبْ ئبؼبؼزب ثېطىفي زۇضۇغ .ئەِّب ؼېزىفمب ثوٌّبٍسۇ.
. 2ئۆظ ئوضگىٕىٕي ثبـمىؽىؽب ثېطىؿ ؼەۋەثٍىه ئۆظىٕىڭ ھبٍبري ھبالوەرىە ئۇچطىّبؼٍىمي ٍبوي
ئبئىٍىؽىسىىىٍە ضگە ثىۋاؼىزە ظىَبْ ٍەرّەؼٍىىي الظىُ.
 . 3ئىٕؽبْ وۆظ ،لۇالق ،پۇد ،لوي لبربضٌىك ربـمي ئوضگبٍٔىطىسىٓ ثىطەضؼىٕي ٍبوي ٍۈضەن،
عىگەضگە ئوذفىؽبْ ٍېگبٔە ئوضگبٍٔىطىٕي ثېطىفىە ثوٌّبٍسۇ .پەلەد ثۆضەوىە ئوذفىؽبْ عۈپ
ئوضگبٍٔىطىسىٓ ثىطىٕي ثەضؼە ثوٌىسۇ .ئىرزىَبض ئىگىؽي ثوٌّىؽبْ ثىطى ئوضگىٕىٕي ثبـمىؽىؽب
ثېطەٌّەٍسۇ.
 -4885عۇئبي :ھەس لبٔذاق ئبدەَ ئوسگبٍٔىشىذىٓ ثىشەسعىٕي ثەسعە ثوالِذۇ؟
ئەلٍي – ھوـي عبٍىسا ثوٌؽبْ ،ئۆظىٕىڭ پبٍسا – ظىَىٕىٕي ثىٍەٌەٍسىؽبْ ۋە ثبالؼەد ٍېفىؽب
ٍەرىەْ وىفىال ئوضگبٍٔىطىٕي ثېطەٌەٍسۇ .ئەِّب وىچىه ثبٌىالض ٍبوي ئەلٍي عبٍىسا ثوٌّىؽبٔالض
ئوضگبٍٔىطىٕي ثېطەٌّەٍسۇ .چۈٔىي ئۇالض ئۆظٌىطىٕىڭ پبٍسا – ظىَىٕىٕي روٌۇق ثىٍىپ وېزەٌّەٍسۇ.
ھەرزب ثبٌىالضٔىڭ ئوضگبٍٔىطىٕي ثبـمىؽىؽب ئبرب – ئبٔىؽي ٍبوي ثبٌىالضٔىڭ ئىفٍىطىؽب وېپىً ثوٌؽبْ
وىفىٍىطىّۇ ثېطەٌّەٍسۇ .ئوضگبْ ٍۆرىەـزە زىٓ پەضلي ٍوق.
 -4888عۇئبيِ :ۇعۇٌّبْ ئبدەَ ِۇعۇٌّبْ ئەِەط ثىشىگە ئوسگىٕىٕي ثەسعە ثوالِذۇ؟
ِۇؼۇٌّبْ ئەِەغ وىفىٍەضگە پۇي – ِبٌسىٓ ؼەزىمە ثېطىؿ زۇضۇغ ثوٌؽبْ ئىىەْ ،ئۇالضؼب
ئوضگبٍٔىطىسىٓ ثىطەضؼىٕي ئۆظ ئىرزىَبضى ثىٍەْ ذبٌىؽبٔە ٍبضزەَ ئوضٔىسا ثەضؼە ثوٌىسۇ .ئەِّب
ِ ۇؼۇٌّبٔالض ثىٍەْ ئۇضۇـۇۋارمبْ وۇـفبضالضؼب ۋە ئىؽالِسىٓ ٍېٕىۋاٌؽبْ ِۇضرەزوە ثېطىفىە
ثوٌّبٍسۇ .چۈٔىي ثۇٔساق لىٍىؿ زۈـّۀٕي وۈچٍۀسۈضگۀٍىه ثوٌىسۇ.
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 - 4881عۇئبيِ :ۇعۇٌّبْ ئەِەط ثىشىٕىڭ ئوسگىٕىٕي ِۇعۇٌّبْ ئبدەِگە ٍۆجىەؽىە ثوالِذۇ؟
ثۇٔىڭسا ِۀئي لىٍىٕىسىؽبْ ھ ېچ ئىؿ ٍوق .چۈٔىي ئىٕؽبٔالضٔىڭ ئوضگبٍٔىطى ِۇؼۇٌّبٍٔىك
ٍبوي وبپىطٌىك ثىٍەْ ؼۈپەرٍۀّەٍسۇ .ئىٕؽبٔالضٔىڭ ِۇؼۇٌّبْ ثوٌىفي ٍبوي وبپىط ثوٌىفي
ئۇالضٔىڭ ثەزۀٍىطىگە رەؼىط وۆضؼەرّەٍسۇِ .ۇؼۇٌّبْ ئەِەغ ثىطىٕىڭ ثىطەض ئوضگىٕىٕي
ِۇؼۇٌّبْ وىفىگە ٍۆرىىگۀسە ،ثۇ ئوضگبْ ِۇ ؼۇٌّبْ ئبزەِٕىڭ ئوضگىٕىسىٓ ثىط پبضچىؽب ئبٍٍىٕىسۇ.
لۇضئبْ وەضىّسىىي ِۇـطىىالض پەلەد ٔىغىؽزۇض زېگەْ ئبٍەد ھىؽؽىٌ ٔىغبؼەرٕي
پبؼىىٕىٍىمٕي ئەِەغ ،ثەٌىي لەٌت ۋە ئەلىٍؽب ِۇٔبؼىۋەرٍىه ِۀىۋى ٔىغبؼەرٕي وۆضؼىزىسۇ.
ئبزەَ ئوضگىٕىٕي ؼېزىفمب ثوٌّبٍسۇ.
 -4887عۇئبيِ :ۇھح بجٍىمحىٓ ئۆص ئوسگىٕىٕي عېحىؾمب ثوالِذۇ؟
ئبٌالھ ربئبال ئىٕؽبٕٔي ھۆض ِەرٍىه لىٍىپ ٍبضارمبْ .ئىٕؽبْ لبٔچىٍىه ھۆضِەرٍىه ثوٌؽب ،ئۇٔىڭ
ثەزىٕىّۇ ـۇٔچىٍىه ھۆضِەرٍىىزۇض .ئەھۋاي ثۇٔساق ئىىەْ ،ئىٕؽبْ ثەزىٕي رىغبضەرچىٍەضٔىڭ
ِبٌٍىطىؽب ئوذفبؾ ئېٍىپ ،ؼېزىٍىسىؽبْ ٔەضؼە ثو الٌّبٍسۇ .ـۇڭب ئبزەَ ئوضگبٍٔىطىٕي ؼېزىؿ
لەرئىٌ زۇضۇغ ئەِەغٔ .بۋازا ثىطاۋ ئوضگبٍٔىطىسىٓ ثىطەضؼىٕي ثبـمب ثىطىگە ذبٌىؽبٔە ٍبضزەَ
لىٍىؿ ئبؼبؼىسا ھەلؽىع ثەضگەْ ثوٌؽب ۋە ئوضگبٔؽب ئىگە ثوٌؽبْ وىفي ئۇٔي ثەضگۈچىگە ئۆظ
ئىرزىَبضى ثىٍەْ ھەق ثەضؼە ،ئۇٔي ئبٌؽب ھبالي ثوٌىسۇ .ـۇٔىڭسەن ئوضگبٔؽب ِۇھزبط ثوٌؽبْ ئبزەَ
ھەلؽىع ئوضگبٔؽب ئېطىفەٌّىگۀسە ئۇٔي پۇٌؽب ؼېزىپ ئبٌؽب زۇضۇغ ثوٌؽبٔسەن ،ھبٍبري ذەرەضزە
ثوٌؽب ئۇٔي پۇٌؽب ؼېزىپ ئېٍىپ ثوٌؽىّۇ ھبٍبرىٕي لۇرمۇظۇـي ظۆضۈضزۇض.
 -4884عۇئبي :ثىشاۋٔىڭ ئۆٌگۀذىٓ وېَىٓ ئوسگبٍٔىشىٕي ثبؽمىغىغب ثېشىؾٕي ۋەعىَەت
لىٍىؾي دۇسۇعّۇ؟
ئىٕؽبْ رىطىه ۋالزىسا ئوضگبٍٔىطىسىٓ ثىطەضؼىٕي ٍۇلىطىمي ـەضرٍەضگە ضىئبٍە لىٍؽبْ ئبؼبؼزب
ثبـمب ثىطىگە ذبٌىؽبٔە ثەضؼە زۇضۇغ ثوٌؽبْ ٍەضزە ،ئۆٌگۀسىٓ وېَىٓ ئوضگبٍٔىطىٕي ذبٌىؽبٔە
ثبـمىؽىؽب ثېطىفىە ۋەؼىَەد لىٍىفي ئەٌۋەرزە زۇضۇؼزۇض .ثەٌىي ثۇٔىڭسا ئوضگىٕىٕي ثەضگۈچىگە
ظىَبْ ٍېزىؿ ئېھزىّبٌىّۇ ٍوق .چۈٔىي ئۇ ئۆٌۈنِ .ۇٔساق لىٍؽبْ وىفي ٔىَىزىگە لبضاپ ئەٌۋەرزە
ؼبۋاثمب ئېطىفىسۇ .چۈٔىي ئۇ ئۆظى ئۆٌۈپ وەرؽىّۇ ،ثىط ئىٕؽبٕٔىڭ ھبعىزىٕي ضاۋا لىٍىپ ،ئۇٔىڭ
ھبٍبرىٕي لۇرمۇظؼبْ ثوٌىسۇ.
 - 4883عۇئبي :ئ ۆٌگەْ وىؾىٕىڭ ئوسگبٍٔىشىٕي ئۇٔىڭ ۋاسىغٍىشى ثبؽمىغىغب ثەسعە ثوالِذۇ؟
ئبزەَ ئۆٌگۀسىٓ وېَىٓ ،ئۇٔىڭ پۈرۈْ ئىگىٍىىٍىطى ئۇٔىڭ ۋاضىؽٍىطىؽب ئۆرىەْ ثوٌىسۇ .ئبٌالھ
ربئبال ئۆٌزۈضۈٌگەْ وىفىٕىڭ لىؽبؼىٕي ئېٍىؿ ٍبوي لبرىٍٕي ئەپۇ لىٍىؿ ھەلمىٕي ئۇٔىڭ
ۋاضىؽٍىطىؽب ثەضگەْ « .وىّىي ٔبھەق ئۆٌزۈضۈٌىسىىەْ ،لبرىٍسىٓ لىؽبغ ئېٍىؿٍ ،ب زىَەد
ئېٍىؿٍ ،ب وەچۈضۈَ لىٍىؿ ھولۇلىٕي ئۆٌزۈضۈٌگۈچىٕىڭ ئىگىؽىٕىڭ لوٌىسا لىٍسۇق ،ئىگىؽي
لىؽبغ ئېٍىفزب چەوزىٓ چىمىپ وەرّىؽۇْ لبرىٍسىٓ ثبـمىؽىٕي ئۆٌزۈضۈؾٍ ،ب ئۇٔىڭ ئەظاٌىطىٕي
وېؽىؿ ،ثىط ئبزەَ ئۈچۈْ ئىىىي ئبزەِٕي ئۆٌزۈضۈؾ لبربضٌىك ئىفالضٔي لىٍّىؽۇْ ٔ ،بھەق
ئۆٌزۈضۈٌگۈچىٕىڭ ئىگىؽىگە ئبٌالھ ھەلىمەرەْ ِەزەرىبضزۇض [ ».ئىؽطا ؼۈضىؽي  33ئبٍەد» ثۇ
ئبٍەرىە ئبؼبؼالٔؽبٔسا ،ۋاضىؽالضٔىڭ ئۆٌگۈچىؽىٕىڭ ئوضگبٍٔىطىٕي ئېھزىَبعٍىك وىفىٍەضگە ھەق
ئبٌّبؼزىٓ ،ؼەزىمە ئوضٔىسا ثېط ىؿ ھەلمي ثبض ثوٌىفي ِۇِىىٓ .چۈٔىي ِۇٔساق لىٍىفزب ئۆٌگۈچىگە
ھېچمبٔساق ثىط ظىَبْ – ظەذّەد ٍەرّەؼٍىه ثىٍەْ ثىطٌىىزە ،ئوضگبٔؽب ِۇھزبط ثوٌؽبْ
وىفىٍەضٔىڭ ھبٍبرىٕي لۇرمۇظؼبْ ثوٌىسۇ .ثۇٔىڭ ؼبۋاثي ئۆٌگۈچىگە ثوٌىسۇ .ذۇززى ھبٍبد ۋالزىسا
ثىطاۋٔىڭ ظىطائەرٍىطىسىٓ ئىٕؽبٔ الض ،ھبٍۋأالض ۋە لۇـالض ٍېؽە ؼبۋاثي ئۇٔىڭؽب ٍەرىۀسەن،
ئۆٌگۈچي ثۇ ذەٍطٌىه ئىفٕي ٔىَەد لىٍّىؽبْ ثوٌؽىّۇ ،ئۇٔىڭ ؼبۋاثي ئۇٔىڭؽب ٍېزىسۇ .چۈٔىي
پبٍسىٍىٕىٍؽبْ ئوضگبْ ئۇٔىڭ ئوضگىٕىسۇض .ئەگەض ئۆٌگۈچي ئوضگبٍٔىطىٕي ثىطوىّگە ثەضِەؼٍىىٕي
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ۋەؼىَەد لىٍؽبْ ثوٌؽب ،ثۇ چبؼس ا ۋاضىؽالضٔىڭ ئۇٔىڭ ۋەؼىَىزىٕي ئەِەٌگە ئبـۇضۇؾ ٍۈظىؽىسىٓ
ئۇٔىڭ ئوضگبٍٔىطىٕي رەؼەضضۇپ لىالٌّبٍسۇ.
 -4882عۇئبي :عۈٔئىٌ ئۇسۇلالٔذۇسۇػ
ئىؽالَ زىٕي ظىٕبٔي ھبضاَ لىٍىؿ ۋە ثبال لىٍىۋېٍىفٕي ھبضاَ لىٍىؿ ئبضلىٍىك ٔەؼەثٍەضٔي
لوؼسىؽبْ ،ثۇٔىڭ ثىٍەْ ئبئىٍىٕىڭ ؼبپ ثوٌىفىؽب وبپبٌەرٍىه لىٍؽبْ .ئىؽالَ ٍۀە ؼۈٔئىٌ
ئۇضۇلالٔسۇضۇؾ ٔبِي ثىٍەْ ئۆظ ئېطىسىٓ ثبـمب ثىط ئەضٔىڭ ِۀىَؽي ثىٍەْ ئۇضۇلالٔسۇضۇـٕىّۇ
ھبضاَ لىٍىۋەرىەْ ،ثەٌىي رېري ثۇ ثۇٔساق ئەھۋاٌسا ذۇززى وبرزب ئۇؼزبظ ـەٍد ـەٌزۇد ئېَزمبٔسەن:
"ئىٕزبٍىٓ لەثىھ عىٕبٍەد ۋە چوڭ گۇٔب ھ ثوٌۇپ ،ظىٕب ثىٍەْ ثىط زەضىغىسە رۇضىسۇ ،ظىٕب ثىٍەْ
ئۇٔىڭ ِەظِۇٔي ئوذفبؾٔ ،ەرىغىؽىّۇ ئوذفبؾ ،ئۇ ثوٌؽىّۇ ٍبد ثىط ئەضٔىڭ ِۀىَؽىىٕي
ھېچجىط ـەضئىٌ ئەض ـ ذورۇٍٔۇق ِۇٔبؼىۋىزي ثوٌّىؽبْ ثىط ئبٍبٌؽب ِەلؽەرٍىه ھبٌسا ؼېٍىفزىٓ
ئىجبضەرزۇضٔ .بۋازا ثۇ عىٕبٍەرزە ظىٕبؼب ل بضىؽبٔسا ئبظضاق پەضلٍىٕىسىؽبْ رەضىپي ثوٌّىؽبْ ثوٌؽب
ؼۈٔئىٌ ئوضۇلالٔسۇضۇـٕىڭ ھۆوّي ،ثبضٌىك ئىالھىٌ لبٔۇٔالض ۋە ؼبِبۋى وىزبثالض چەوٍىگەْ
ظىٕبٔىڭ ھۆوّي ثىٍەْ ئوذفبؾ ثوٌؽبْ ثوالرزي.
ئەگەض ؼۈٔئىٌ ئۇضۇلالٔسۇضۇؾ ئۆظ ئېطىسىٓ ؼەٍطىٌ ٍبد ثىط ـەذؽٕىڭ ِۀىَؽي ثىٍەْ
ثو ٌؽب ،ئۇٔسالزب ثۇ ئىؿ ،ثبال لىٍىۋېٍىفزىّٕۇ لبرزىمطاق ۋە لەثىھطەن عىٕبٍەد ثوٌىسۇ ئەٌجەرزە،
چۈٔىي ؼۈٔئىٌ ئۇضۇلالٔسۇضۇـزىٓ ثوٌؽبْ ثبال ثىط رەضەپزىٓ ثبال ثېمىۋېٍىفزىٓ وېٍىپ چىمىسىؽبْ
ٔەؼەثىە ٍبد ثىط ٔەضؼىٕي ئبضىالـزۇضىۋېزىفزەن ثىط ٔەرىغىٕي وەٌزۈضۈپ چىمبضؼبٍ ،ۀە ثىط
رەضەپزىٓ ظىٕبزىٓ ئىجبضەد ثوٌؽبْ ٍۀە ثىط ضەظىٍٍىه ثىٍەْ ثىط ٍوٌسا ئۇچطىفىسۇ ،ثۇ ٍوٌسىٓ ھەض
لبٔساق لبٔۇْ ـ ٍبؼبلالض ،ھەِسە پەظىٍەرٍىه ئىٕؽبٔىٌ رەثىئەرّۇ ٔەپطەرٍىٕىسۇ ،ئۇ ئبذىطى
وىفىٍەضٔي ئېؽىً عەِئىَەد ضىفزىؽىٕي ھېػ لىٍّبٍسىؽبْ ھبٍۋأالض زەضعىؽىگە چۈـۈضۈپ
لوٍىسۇ".

ٍىگىشِ ىٕچي ثۆٌۈَ .ئىغالَ دىٕىذىىي ھۆوۈِذاسٌىك
جۈصۈٍِىشى

ثىشىٕچي ثبپ .ئىغالَ دىٕىذىىي ھۆوۈِذاسٌىك جۈصۈٍِىشىٕىڭ
ِۇھىٍّىمي ۋەصۆسۈسٌىىي

-4888عۇئبيِ :ۇعۇٌّبٔالس ئۈچۈْ ثبؽٍىمٕىڭ صۆسۆسٌىىي
ِۇؼۇٌّبٔالض ئۈچۈْ ثىط ثبـٍىمٕىڭ رىىٍىٕ في ئىؽالَ زىٕىسا لىٍىؿ ئەڭ ِۇھىُ ثوٌؽبْ
ئىفالضٔىڭ ثىطىسۇض .ـۇٔىڭ ئۈچۈْ ؼبھبثىالض ( ئبٌالھ ربئبال ئۇالضزىٓ ضاظى ثوٌؽۇْ!) پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالَ ۋاپبد ثوٌۇپ وەرىەْ ۋالزىسا ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕي ٍەضٌىىىسە لوٍّبً
رۇضۇپال ئەثۇثەوىط ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔي ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ثبـٍىمٍىمىؽب ؼبٍالپ ئۇٔىڭؽب ثەٍئەد
ثەضگەْ ئىسى .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ زۆـۀجە وۈٔي ۋاپبد ثوٌۇپ وەرزي .ؼبھبثىالض ؼبئىسە
عەِەرىٕىڭ ؼبٍىۋۀٍىىىٕىڭ ئبؼزىسا ئەثۇثەوىطگە ،ئۇٔىڭ ذەٌىپە ثوٌۇـىؽب ثەٍئەد ثېطىپ ثوٌۇپ
ئبٔسىٓ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕي ؼەٍفۀجە وۈٔي ٍبوي چبضـۀجە ٍۇضۇٍسىؽبْ وېچەٍ ،بوي
چبضـۀجە وۈٔي ٍەضٌىىىگە لوٍؽبْ « .ثىع ؼبڭب ٍەض ٍۈظىسە وىفىٍەض ئبضىؽىسا ھۆوۈَ لىٍىؿ
ھولۇلىٕي ثەضزۇق» (ؼۈضە ؼبز -26ئبٍەد) ِبٔب ثۇ ئبٍەد وىفىٍەض ئبضىؽىسا ئبزىٍٍىك ثىٍەْ ھۆوۈَ
لىٍىسىؽبْ ثىط ثبـٍىمٕي ؼبٍالپ چىمىفٕىڭ ظۆضۈض ئىىۀٍىىىٕي ۋە وىفىٍەضگە لىٍىٕؽبْ ظۇٌۇَ ۋە
ٍوٌؽۇظٌىمالضٔىڭ ؼەۋەثي ثوٌؽب ھۆوۈِطأالضٔىڭ ئۆظ ذبھىفٍىطىؽب ئەگىفىؿ ئىىۀٍىىىٕي
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وۆضؼىزىپ ثېطىسۇ .

- 2666عۇئبي :ئىغالَ دىٕىذىىي ھۆوۈِذاسٌىمٕىڭ ؽەسجٍىشى
ِۇؼۇٌّبٔالضؼب ثبـٍىك ثوٌىسىؽبْ ئبزەِسە رۆۋۀسىىي ـەضرٍەضٔىڭ رېپىٍىفي الظىُ.
ِ .1ۇؼۇٌّبْ ثوٌۇـي الظىُ .چۈٔىي وبپىطٔىڭ ِۇؼۇٌّبٔالضؼب ثبـٍىك ثوٌۇـي روؼطا
ئەِەغ.
 .2ھۆض ئبظاد ئبزەَ ثوٌۇـي الظىُ  .چۈٔىي لۇي ئۆظىگە ئۆظى ئىگە ثوالٌّبٍسىؽبْ ھبٌەرزە
رۇضؼب ،لبٔسالّۇ ثبـمىالضؼب ثبـٍىك ثوالٌىؽۇْ؟
 .3ثبالؼەرىە ٍەرىەْ ثوٌۇـي الظىُ .چۈٔىي ثبالؼەرىە ٍەرّىگەْ وىچىه ثبال ثبـمىالضؼب
ثبـٍىك ثوالٌّبٍسۇ.
 .4ئەلٍي ھۇـي عبٍىسا ثوٌۇـي الظىُ.
 .5ئەض ثوٌۇـي الظىُ .چۈٔىي ئىؽالَ زىٕىسا ئبٍبٌالض ؼىطرمب چىمّبً ئۆٍٍەضزە ئوٌزۇضۇـمب
ثۇٍطۇٌؽبْ .ئبٍبٌالض ؼىطرالضزا وۆپ وۆضۈٌّەً ئۆظىٕي ئبزەٍِەضٔىڭ وۆظٌىطىسىٓ ٍىطاق ؼبلٍىفي
الظىُ.
- 2667عۇئبيِ :ۇعۇٌّبٔالسغب ثبؽٍىك ثوٌىذىغبْ ئبدەِٕىڭ ؽەسىحٍىشى
ِۇؼۇٌّبٔالضؼب ثبـٍىك ثوٌىسىؽبْ ئبزەِٕىڭ ئىؽالَ زىٕىٕىڭ ھۆوۈٍِىطىٕي ئىغطا لىالالٍسىؽبْ،
وىفىٍەضگە ظۇٌۇَ لىٍؽبْ ئبزەِسىٓ ئۇالضؼب ھەلٍىطىٕي ئېٍىپ ثېطەٌەٍسىؽبْ ،چىگطاالضٔي
زۈـّۀٕىڭ ھۇعۇَ لىٍىفىسىٓ لوؼسىَبالٍسىؽبِْ ،ۇؼۇٌّبٔالضؼب ثىطەض ذەرەضٔىڭ وېٍىفىسىٓ
ئۇالضٔي ؼبلٍىَبالٍسىؽبْ ،ئىؽالَ زۆٌىزىٕىڭ رۇپطالٍىطىٕي ثبـمىالضؼب ربرمۇظۇپ لوٍّبً
ؼبلٍىَبالٍسىؽبْ ثوٌۇـي الظىُ  .ئەگەض ثبـٍىك ثوٌؽبٔسا ئەؼىەض ربضرىپ ئەؼىەضٔىڭ ئبٌسىسا
ِبڭبالٍسىؽبْ ئبزەَ ثوٌۇـي الظىُ .پبؼىك ئبزەِٕي ثبـٍىك ؼبٍالؾ ِەوطۇھزۇض .ثبـٍىك ثوٌؽبْ ئبزەَ
ثبـٍىمٍىممب ؼبٍالٔؽبْ ۋالزىسا رەلۋازاض ثوٌۇپ ،وېَىٓ پبؼىك ثوٌۇپ لبٌؽبْ ثوٌؽب ،ئۇ ئبزەِٕي
ثبـٍىمٍىمزىٓ ئېٍىۋېزىؿ الظىٍُ .ۈظ ثېطىسىؽبْ لبالٍّىمبٔچىٍىمٕىڭ ئبٌسىٕي ئېٍىؿ ئۈچۈْ
ثبـٍىمٍىممب ؼبٍال َ ثىٍەْ ئەِەغ وۈچ ثىٍەْ وېٍىۋاٌؽبْ ئبزەِٕىڭ ثبـٍىمٍىمىّۇ روؼطا ثوٌىسۇ.
- 2668عۇئبي :ئىغالَ دىٕىذىىي ھۆوۈِذاسٌىمٕىڭ پىشٔغىپٍىشى
 .1ئىؽالَ زىٕىسىىي ھۆوۈِساضٌىمزب ھبوىّىَەرٍىه ۋە لبٔۇْ ٍوٌؽب لوٍۇؾ پەلەد ئبٌالھ
ربئبالؼىال ذبؼزۇض .ـۇٔىڭ ئۈچۈْ وىُ ثوٌؽب ثوٌؽۇْ ثىط ئبزەِٕىڭ ٍبوي ثىطەض ھەٍئەرٕىڭ ٍبوي
ثىطەض ئوضگبٕٔىڭ ئۆظىگە ثۇ ھەلٕي زاۋا لىٍىفي ،ئبٌالھ ربئبالٔىڭ ھۆوۈٍِىطىگە ۋە لبٔۇٍٔىطىؽب لبضـي
ۋە ظىذ وېٍىسىؽبْ ھۆوۈٍِەضٔي ۋە لبٔۇٔالضٔي ٍوٌؽب لوٍىفي روؼطا ئەِەغٍ .بضىزىؿ ۋە ئەِط
لىٍىؿ ـەن ـۈثھىؽىع رۀھب ثوٌؽبْ ئبٌالھٕىڭ ئىٍىىسىسۇض .چۈٔىي ئبٌالھ وبئىٕبرٕىڭ ئىگىؽي ۋە
ثۇٍطۇق ثەضگۈچىؽي ثوٌؽبْ ئۇٌۇغ ظارزۇض .ھبوىّىَەرٍىىٕىڭ ئبٌالھ ربئبالؼبذبغ ئىىۀٍىىي
ھەلمىسە ئبٌالھ ربئبال ِۇٔساق زېسى :ـۈثھىؽىعوي ،پەضۋەضزىگبضىڭالض اﷲ ئبؼّبٔالضٔي ۋە ظېّىٕٕي
ئبٌزە وۈٔسە (ٍۀي ئبٌزە زەۋضزە) ٍبضارزي ،ئبٔسىٓ (ئۆظىٕىڭ ئۇٌۇؼٍۇلىؽب الٍىك ضەۋىفزە) ئەضؾ
ئۈؼزىسە لبضاض ئبٌسى ،اﷲ وېچە ثىٍەْ (وېچىٕىڭ لبضاڭؽۇٌۇلي ثىٍەْ) وۈٔسۈظٔي ٍبپىسۇ ،وېچە
ثىٍەْ وۈٔسۈظ ثىط ـ ثىطىٕي لوؼٍىفىسۇ (ٍۀي زاۋاٍِىك ئوضۇْ ئبٌّىفىپ رۇضىسۇ) :اﷲ لۇٍبؾ ،ئبً
ۋە ٍۇٌزۇظالضٔي اﷲ ٔىڭ ئەِطىگە ثوٍؽۇٔسۇضۇٌؽۇچي لىٍىپ ٍبضارزيٍ ،بضىزىؿ ۋە ئەِط لىٍىؿ (ٍۀي
وبئىٕبرٕي رەؼەضضۇپ لىٍىؿ) ضاؼزىٕال اﷲ ٔىڭ ئىٍىىسىسۇض .ئبٌەٍِەضٔىڭ پەضۋەضزىگبضى اﷲٔىڭ
زەضىغىؽي وبرزىسۇض [ئەئطاؾ .]54-
 .2ئىفٕي وېڭىفىؿ ۋە ِەؼٍىھەد ثىٍەْ لىٍىؿ .ثۇ ھەلزە ئبٌالھ ربئبالِۇٔساق زېسى:
پەضۋەضزىگبضىٕىڭ زەۋىزىگە ئبۋاظ لوـبالٍسىؽبٔالضؼبٔ ،بِبظٔي (رەئسىً ئەضوبْ ثىٍەْ) ئۆرەٍسىؽبٔالضؼب،
ئىفٍىطىٕي ِەؼٍىھەد ثىٍەْ لبضاض لىٍىسىؽبٔالضؼب ،ثىع ضىعىك لىٍىپ ثەضگەْ ٔەضؼىٍەضزىٓ ؼەزىمە
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لىٍىسىؽبٔالضؼب(.ـۇضا  )38-اﷲٔىڭ ضەھّىزي ثىٍەْ ؼەْ ئۇالضؼب ِۇالٍىُ ثوٌسۇڭ؛ ئەگەض لوپبي،
ثبؼطى لبرزىك ثوٌؽبْ ثوٌؽبڭ ،ئۇالض چۆضەڭسىٓ ربضلبپ وېزەرزي؛ ئۇالضٔي ئەپۇ لىً ،ئۇالض ئۈچۈْ
ِەؼپىطەد رىٍىگىٓ ،ئىفزب ئۇالض ثىٍەْ وېڭەـىىٓ؛ (وېڭەـىۀسىٓ وېَىٓ) ثىط ئىفمب ثەي
ثبؼٍىؽبڭ ،اﷲلب رەۋەوىۈي لىٍؽىٓ .اﷲ ھەلىمەرەْ رەۋەوىۈي لىٍؽۇچىالضٔي زوؼذ رۇرىسۇ [ئبي
ئىّطاْ .]159-
وېڭىفىؿ ۋە ِەؼٍىھەد ؼېٍىؿ ئىفىٕي پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِّۇ ثىط ٔەچچە لېزىُ ۋە
وۆپٍىگەْ ئوضۇٔالضزا لىٍؽبِْ .ەؼىٍەْ :پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ثەزىط وۈٔي
لۇضەٍؿ ثىٍەْ ئۇضۇؾ لىٍىؿ ٍبوي لىٍّبؼٍىك ھەلمىسە ؼبھبثىالض ثىٍەْ ِەؼٍىھەرٍەـىەْ.
وېَىٓ ثەزىط ئۇضۇـىسا وبپىطالضزىٓ ئەؼىطگە چۈـۈپ لبٌؽبٔالضٔي لبٔساق لىٍىؿ ھەلمىسىّۇ
ؼبھبثىالضؼب ِەؼٍىھەد ؼبٌؽبْ .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِسىٓ وېَىٓ ئۇٔىڭ وەٍٕىسىٓ وەٌگەْ
ذەٌىپىٍەضِۇ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ـۇ ٍوٌي ثوٍىچە ِبڭؽبِْ .ەؼٍىھەد ؼېٍىؿ ۋە
وېڭىفىؿ ثىط ئىفمب ثەي ثبؼالـزىٓ ثۇضۇْ ثوٌىسۇ.
 .3ئبٌالھ ربئبالٔىڭ ئبٌسىسا گۇٔبھ ثوٌّبٍسىؽبْ ئىفالضزا ثبـٍىممب ثوٍؽۇٔۇؾ .ثبـٍىممب
ثوٍؽۇٔۇؾ ھەلمىسە ئبٌالھ ربئبال ِۇٔساق زېسى :ئي ِۆِىٍٕەض! اﷲلب ،پەٍؽەِجەضگە ۋە ئۆظۈڭالضزىٓ
ثوٌؽبْ ئىؿ ئۈؼزىسىىىٍەضگە ئىزبئەد لىٍىڭالض ،ئەگەض ؼىٍەض ثىط ـەٍئىسە ئىرزىالپ لىٍىفىپ
لبٌؽبڭالض ،ثۇ روؼطىسا اﷲلب ۋە پەٍؽەِجەضگە ِۇضاعىئەد لىٍىڭالض ،ثۇ (ٍۀي اﷲٔىڭ وىزبثىؽب ۋە
پەٍؽەِجىطىٕىڭ ؼۈٕٔىزىگە ِۇضاعىئەد لىٍىؿ) ؼىٍەض ئۈچۈْ پبٍسىٍىمزۇضٔ ،ەرىغە ئېزىجبضى ثىٍەْ
گۈظەٌسۇض [ٔىؽب.]59-
ئەٌي ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ ثىط لوـۇْ رەـىىٍٍەپ ،ئۇٔىڭؽب ئۀؽبضىالضزىٓ ثىطىٕي ؼەضوەضزە لىٍسى ۋە
لوـۇٔسىىىٍەضٔىڭ ؼەضوەضزىگە ئىزبئەد لىٍىفىٕي لبرزىك ربپىٍىؽبٔسىٓ وېَىِٓ ،ەٌۇَ ثىط عبٍؽب
ئەۋەرزي .لوـۇْ ؼەضوەضزىؽي (ثىط ئىؿ روؼطىؽىسا) ؼەظەثٍىٕىپ :پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ
ؼىٍەضٔي ِبڭب ئىزبئەد لىٍىفمب ثۇٍطىؽبْ ئەِەؼّۇ؟ زىۋىسى ،ئۇالض :ـۇٔساق ،ئىزبئەد لىٍىفمب
ثۇٍطىؽبْ ،زېَىفزي .ؼەضوەضزە :ئۇٔسالزبِ ،بڭب ئورۇْ ٍىؽىپ وېٍىڭالض! زېسى .ئورۇْ ٍىؽىٍسى.
ؼەضوەضزە :ئود ٍېمىڭالض! زېسى ،ئورّۇ ٍېمىٍسى .ئبٔسىٓ ؼەضوەضزە :ئورمب وىطىڭالض! زېسى .ئۇالض
ئورمب وىطىفٕىّۇ ئوٍٍىسىَۇ ،ثىط  -ثىطىٕي رۇرۇۋىٍىپ :ثىع پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەِٕىڭ لېفىؽب ئورزىٓ لېچىپ ثبضؼبْ ئەِەؼّىسۇق؟! زېَىفزي .ئۇالض ثىط لبضاضؼب وېٍىپ
ثوٌؽۇچە ئود ئۆچۈپ لبٌسى ،ؼەضوەضزىٕىڭّۇ ئبچچىمي ٍبٔسى .ثۇ ئىفزىٓ ۋالىپ ثوٌؽبْ
پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ :ئەگەض ئۇالض ئورمب وىطگەْ ثوٌؽب ،ربوي لىَبِەرىىچە
ئورزىٓ چىمبٌّبٍززي .ئىزبئەد لىٍىؿ زېگەْ روؼطا ئىفالضزا ثوٌىسۇ ،زېسى( .ثۇذبضى)4341 :
 .4وىفىٍەضٔىڭ ئبضىؽىسا ئبزىٍٍىك لىٍىؿ .ئبزىٍٍىك لىٍىؿ ئبٌالھ ربئبالٔىڭ ـەضىئەرىٕىڭ
ھۆوۈٍِىطىٕي وىفىٍەضگە ئوذفبؾ ئىغطا لىٍىؿ ثىٍەْ ثوٌىسۇ .ئبٌالھ ربئبال ِۇٔساق زېسى:
ـۈثھىؽىعوي ،اﷲ ؼىٍەضٔي ئبِبٔەرٍەضٔي ئىگىؽىگە لبٍزۇضۇـمب ،وىفىٍەض ئبضىؽىسا ھۆوۈَ لىٍؽبٔسا
ئبزىً ھۆوۈَ لىٍىفمب ثۇٍطۇٍسۇ ،اﷲ ؼىٍەضگە ٔەؼىھەد لىٍؽبْ ئىفالض ٔېّىسېگەْ ٍبذفي ،اﷲ
ھەلىمەرەْ (ؼۆظۈڭالضٔي) ئبڭالپ رۇضؼۇچىسۇض [ٔىؽب .]58 -
 .5ئبِبٔەد ۋە ِەؼئۇ؛ىَەرٕىڭ ھۆززىؽىسىٓ چىمبالٍسىؽبْ ثوٌۇؾ .وىفىٍەضگە ثبـٍىك ثوٌۇؾ
ئىؽالَ زىٕىسا ٔبھبٍىزي چوڭ ۋە وبرزب ِەؼئۇٌىَەد ۋە ئېؽىط ئبِبٔەد ھېؽبثٍىٕىسۇ .وىفىٍەضگە
ثبـٍىك ثوٌۇـٕىڭ ئىؽالَ زىٕىسا ٔبھبٍىزي چوڭ ۋە وبرزب ِەؼئۇٌىَەد ۋە ئېؽىط ئبِبٔەد
ئىىۀٍىىىٕي رۆۋۀسىىي ھەزىؽزىّٕۇ وۆضۈۋااٌالٍّىع.
ئەثۇ ظەض ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ِۇٔساق زەٍسۇِ :ەْ پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِگە:
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ئي ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ! ِېٕي ثىطەض ئەِەٌگە رەٍىٍٕەپ ئىفٍەرّەِؽەْ؟
زېگۀىسىُ .ئۇ ِۇثبضەن لوٌي ثىٍەْ ِۈضەِگە ئۇضۇپ رۇضۇپ :ئي ئەثۇ ظەض! ؼەْ ئبعىع ئبزەِؽەْ،
ئەِەٌساضٌىك ئبِبٔەرزۇض .ئەِەٌساضٌىك ِەؼئۇٌىَەرچبٍٔىك ثىٍەْ ربپفۇضۇپ ئېٍىپ ،روٌۇق ئبزا
لىالالٍسىؽبْ ئبزەِسىٓ ثبـمب ئبزەِگە لىَبِەد وۈٔي ذبضٌىك ۋە پۇـبٍّبْ ئېٍىپ وېٍىسۇ ،زېسى.
(ِۇؼٍىُ)1825 :
وىفىٍەضگە ثبـٍىك ثوٌۇؾ ئىؽالَ زىٕىسا ٔبھبٍىزي چوڭ ۋە وبرزب ِەؼئۇٌىَەد ۋە ئېؽىط
ئبِبٔەد ثوٌؽبٍٔىمي ئۈچۈْ ثبـٍىمٍىك ئبِبٔىزىٕي ئۈؼزىگە ئېٍى فمب ۋە ئۇٔي ذەٌمىگە روٌۇق ئبزا
لىٍىفمب وۈچي ٍېزىسىؽبْ ئبزىً ثبـٍىممب لىَبِەد وۈٔىسە ٔبھبٍىزي وبرزب ۋە ئبٌىٌ ئوضۇْ ثبض.
 .6ثىط ئىؿ لىٍىؿ پۈضؼەرٍىطىسە ۋە ـەضىئەرٕىڭ ھۆوۈٍِىطىٕي ئىغطا لىٍىفزب ھەِّە
وىفىٕي ئوذفبؾ وۆضۈؾ .چۈٔىي ھەِّە ئبزەَ ئبٌالھ ربئبالٔىڭ ـەضىئى زي ئبٌسىسا ئوذفبـزۇض.
ئىؽالَ زىٕىٕىڭ لبٔۇٍٔىطى ھەِّە ئبزەِگە ئوذفبؾ ئىغطا لىٍىٕىسۇ.
ئبئىفە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھبزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :لۇضەٍؿ لەثىٍىؽىٕىڭ ِەذعۇَ
ئبٍّىمىسىٓ ثوٌؽبْ ثىط ئبٍبٌٕىڭ ئۆرىۈظگەْ ئوؼطىٍىك عىٕبٍىزي لۇضەٍؿ لەثىٍىؽىٕىڭ ثېفىٕي
لبرۇضزى .ئۇالض ثىط ثىطىگە :وىُ ثۇ ئبٍبٌٕىڭ ئەپۇ لىٍىٕىفي ئۈچۈْ پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەِگە ئېؽىع ئبچىسۇ؟ زېَىفزي ۋە ثۇ ئىفمب پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ثەوّۇ
ٍبذفي وۆضىسىؽبْ ئۇؼبِە ئىجٕي ظەٍسرىٓ ثبـمىؽىٕىڭ الٍىك ئەِەؼٍىىىگە چىٕپۈرزي .ئۇؼبِە
ئىجٕي ظەٍس ئۇالضٔىڭ رەۋؼىَەؼي ثىٍەْ ،پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِگە ئېؽىع
ئبچمبٔىسى ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ :ؼەْ اٌٍە ثېىىزىەْ عبظأىڭ ئىغطا لىٍىّٕبؼٍىمي ئۈچۈْ
ـبپبئەد لىٍؽىٍي وەٌسىڭّۇ؟! زەپ ئۇٔىڭؽب وبٍىسى .ئبٔسىٓ ئوضٔىسىٓ رۇضۇپ ،عبِبئەرىە ذىزبة
لىٍىپ :ؼىٍەضزىٓ ثۇضۇٔمي ئۇِّەرٍەضٔىڭ ھبالوىزىگىّۇ ِۇـۇٔساق ئىفالض ؼەۋەة ثوٌؽبٔىسى،
چۈٔىي ئۇالضٔىڭ ئىچىسىٓ ثىطەض ئېؽىٍعازە ئوؼطىٍىك لىٍؽب ،ئۇ عبظاؼب ربضرىٍّبٍززي .ئبزەرزىىي
ثىطەض ثىچبضە ئوؼطىٍىك لىٍؽب ،ئۇ زەضھبي عبظاؼب ربضرىالرزي .اٌٍۀىڭ ٔبِي ثىٍەْ لەؼەِىي ،ئەگەض
لىعىُ ـبرىّە ئوؼطىٍىك لىٍىپ لبٌؽب ،ئۇٔىڭّۇ لوٌىٕي وېؽىّەْ ،زېسى( .ثۇذبضىِ ،3475 :ۇؼٍىُ:
)1688

ئىىىىٕچي ثبپ .ئىغالَ دۆٌىحي ۋە ئۇٔىڭغب ِۇٔبعىۋەجٍىه ِەعىٍىٍەس

- 2669عۇئبي :ئىغالَ دۆٌىحي دېگەْ لبٔذاق دۆٌەت ؟
ئىؽالَ زۆٌىزي زېَىٍگەْ ھبِبْ وىفىٍەض ٔىڭ ذىَبٌىؽب ئورزۇضا ئەؼىطٌەضزە ٍبۋضوپب لىزئەؼىسە،
عبھبٌەد ثىٍەْ ذۇضاپبرٕىڭ ثىطزىٕجىط ِۀجىئي ثوٌؽبْ ذطىؽزىئبْ چىطوبۋٌىطىٕىڭ ظوضاۋأٍىمي
ئبؼزىسا ھۆوۈَ ؼۈضگەْ ۋە ئبذىطى ئوِۇَِۈظٌۈن ذەٌك ئىٕمىالثي ثىٍەْ ئبؼسۇضۇپ ربـالٔؽبْ زىٓ
زۆٌەرٍىطى وېٍىسۇ .ئەِەٌىَەرز ە ئىؽالَ زۆٌىزي ثىٍەْ زىٓ زۆٌىزي ئورزۇضىؽىسا چوڭ پەضلٍەض ثبض.
چۈٔىي زىٓ زۆٌىزي ربض زائىطىسە ،ئىؽالَ زۆٌىزي وەڭ زائىطىسە ثوٌىسۇ .ئىؽالَ ؼۆظىٕىڭ
ِۀىؽىّۇ زىٓ ؼۆظىٕىڭ ِۀىؽىسىٓ ئەٌۋەرزە چوڭ ۋە وەڭسۇض .ـۇڭب ئىؽالَ ـىمھىفۇٔبؼٍىطىٕىڭ
ٔەظىطىسە زىٓ ئىؽالَ ـەضىئى زىسە لوؼساؾ پەضظ ثوٌؽبْ  5چوڭ ظۆضۈضىَەرٕىڭ ثىطى ؼبٔىٍىسۇ.
ئۇالض  :زىٓ ،عبْ ،ئەلىًٔ ،ەؼىً ۋە ِبي ِۈٌۈن لبربضٌىمالضزۇضِ .ۇٔسىٓ ثبـمب ‖ ئىؽالَ
رەضثىَىؽي― زېگەْ ؼۆظ پۈرۈْ رەضثىَە ؼبھەٌىطىٕىڭ ھەِّىٕي ئۆظ ئىچىگە ئبٌىسىؽبْ ثوٌۇپ‖ ،
زىٓ رەضثىَؽي ― ئىؽالَ رەض ثىَىؽي ئۆظ ئىچىگە ئبٌؽبْ رەضىجَە رۈضٌىطىسىٓ ثىطىسۇض .
- 2670عۇئبي :ئىغالَ دۆٌىحي ثىٍەْ دىٓ دۆٌىحىٕىڭ پەسلي
ئىؽالَ زۆٌىزي ثىٍەْ زىٓ زۆٌىزي ئورزۇضىؽىسا چوڭ پەضلٍەض ثبضِ .ەؼىٍەْ :
 .1ئىؽالَ زۆٌىزي ئەضوىٓ ؼبٍالَ ،ئىرزىَبضىٌ ثەٍئەد ۋە ئوضربق وېڭەؾ ئبؼبؼىؽب
ل ۇضۇٌىسىؽبْ زۆٌەد .ئبٌالھ ربئبالٔىڭ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب رەٌىُ ثېطىپ :ئىفزب ئۇالض ثىٍەْ
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زېگۀٍىىي ۋە ِۇؼۇٌّبٔالضٔي ؼۈپەرٍەپ :ئۇالض ئىفالضٔي ئۆظئبضا وېڭىفىؿ
وېڭەـىىٓ
ئبضلىٍىك ثېغىطىسۇ ،زېگۀٍىىي ثۇٔىڭ زەٌىٍىسۇض .ئەِّب زىٓ زۆٌىزي ‖ زىٓ ئبزەٍِىطى ― ٔىڭ
زىٕىٌ ھۆوۈِطأٍىمي ئبؼزىسا ثوٌىسىؽبْ زۆٌەرزۇض .ثۇ ذۇززى ئورزۇضا ئەؼىطٌەضزە ٍبۋضوپب لىزئەؼىسە
ذطىؽزىئبْ چىطوبۋٌىطىٕىڭ ظوضاۋأٍىمي ئبؼزىسا ھ ۆوۈَ ؼۈضگەْ زىٓ زۆٌەرٍىطىگە ئوذفبؾ.
 .2ئىؽالَ زۆٌىزىسە زۆٌەد ثبـٍىمي ذەٌىپە ٍبوي ضەئىػ ذەٌك رەضىپىسىٓ ؼبٍٍىٕىسۇ.
ثىطىٕچي ذەٌىپە ئەثۇ ثەوطى ؼىسزىك ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ذەٌىپىىىە ؼبٍالٔؽبٍٔىك
لىؽؽىؽىّۇ ثۇٔىڭ ثىط زەٌىٍىسۇض .چۈٔىي ذەٌىپىٕي پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئۆظى رەٍىٍٕەپ
لوٍؽبْ ئەِەغ ،ثەٌىي ئۇٔي ِۇؼۇٌّبٔالض وېڭىفىؿ ئبضلىٍىك ؼبٍالپ چىممبْ ئىسى .ئۆِەض ئىجٕي
ذەرزبة ،ئوؼّبْ ئىجٕي ئبـفبْ ۋە ئەٌي ئىجٕي ئەثۇ ربٌىت ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇَ لبربضٌىك ذەٌىپىٍەضِۇ
ـۇ رەضىمىسە ؼبٍالٔؽبْ .ئۇالضٔىڭ ھېچجىطىٕي ئبٌسىٕمىؽي رەٍىٍٕەپ لوٍؽبْ ئەِەغ .ئەِّب زىٓ
زۆٌىزىسە ؼبٍالؾ ثوٌّبٍسۇ ،زۆٌەد ثبـٍىمي زىٕىٌ ِبلبِٕىڭ ثىۋاؼىزە ثۇٍطۇلي ثىٍەْ رەٍىٍٕىٕىسۇ
ٍبوي زىٕىٌ ِبلبِٕىڭ ئۆظى ثوٌىسۇ.
 . 3ئىؽالَ زۆٌىزىسە زۆٌەد ثبـٍىمي ئىؽالَ ـەضىئىزي رەضىپىسىٓ لوٍۇٌؽبْ ـەضرٍەض ۋە
چەوٍىّىٍەض زائىطىؽىسە ئىؿ وۆضىسۇ .ثبـٍىك ذبربالـؽب ذەٌمٕىڭ لبضـي چىمىؿ ۋە ئۇٔي
ھولۇلىسىٓ ئېٍىۋېزىؿ ھولۇلي ثوٌىسۇ .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ثبـٍىممب ثوٍؽۇٔۇؾ پەلەد
ـەضىئەرٕىڭ ثەٌگىٍىّىٍىطىٕىڭ زائىطىؽي ئىچىسە ثوٌىسۇ ،زېگەْ ھەزىؽي ثۇٔي وۆضؼىزىسۇ.
ئەِّب زىٓ زۆٌىزىسە زۆٌەد ثبـٍىمي ِۇرٍەق ئەضوىٓ ثوٌۇپ ،پۈرۈْ ئىفالضزا ئۇٔىڭ زېگىٕي
زېگەْ ثوٌىسۇ .ذەٌمٕىڭ ئۇٔىڭؽب لبضـي چىمىؿ ھولۇلي ثوٌّبٍسۇ .لبضـي چىممۇچىالض ھبِبْ
وبپىطٌىممب ھۆوۈَ لىٍىٕىپ ئېؽىط عبظاالضؼب ٍوٌۇلىسۇ.
 . 4ئىؽالَ زۆٌىزىسە زۆٌەد ثبـٍىمىؽب ثوٍؽۇٔۇؾ ئبٌالھمب ئبؼىٍَىك ثوٌّبٍسىؽبْ ئىفالض
زائىطىؽىسە ثوٌىسۇ .ثبـٍىك ِۇؼۇٌّبٍٔىممب روؼطا وەٌّەٍسىؽبْ ثىطەض لبٔۇْ چىمبضؼب ،ئىؽالَ زۆٌىزي
رەضوىجىسىىي ھەض لبٔساق ثىط پۇلطأىڭ ئۇٔىڭؽب لبضـي چىمىؿ ھولۇلي ثوٌۇپال لبٌّبؼزىٓ ،ثەٌىي
پەضظزۇض .چۈٔىي ثۇ ھەض ثىط ِۇؼۇٌّبْ ئۈچۈْ پەضظ ثوٌؽبْ ‖ ئەِط ِەضۇپ ،ۋەظ – ٔەؼىھەد
لبربضىؽب وىطىسىؽبْ ئىؿ ،ثىطىٕچي ذەٌىپىٕىڭ ِەْ ئبٌالھمب ئىزبئەد لىٍؽبْ ِۇززەرچە ِبڭب
ثوٍؽۇٔۇڭالض ،ئەگەض ِەْ ئبٌالھمب ئبؼىٍَىك لىٍؽبَِ ،بڭب ثوٍؽۇٔۇـمب ثوٌّبٍسۇٍ ..بذفي ئىؿ
لىٍؽبَ ِبڭب ٍبضزەَ لىٍىڭالض ،ئەگەض ٍبِبْ لىٍؽبَ ِبڭب لبضـي چىمىڭالض زېگەْ ؼۆظى ،ئىىىىٕچي
ذەٌىپە ئۆِەض ئىجٕي ذەرزبثٕىڭ ِەؼغىسرە ذۇرجە ئولۇۋارمىٕىسا ،ثىط ئبٍبي وېٍىپ ،ئۇٔىڭ ؼۆظىگە
لبضـي چىممبْ ۋە ئۇٔي رۀمىسٌىگۀسە ئۆِەض ذبربالـزي ،ثۇ ئبٍبي روؼطا لىٍسى زېگۀٍىىي ثۇٔي
ئۈؼزىسىىىٍەضگە لبضـي چىمىؿ زىٕؽب لبضـي
ئىپبزىٍەٍسۇ .ئەِّب زىٓ زۆٌىزىسە ھبوىّىَەد
چىممبٍٔىك ھېؽبثٍىٕىسۇ .ئۇالضؼب ـەضرؽىع ئىزبئەد لىٍىؿ رەٌەة لىٍىٕىسۇٍ .بۋضوپبزا ذەٌمٕي عبق
روٍؽۇظؼبْ ۋە ئۇالضٔي ‖ زىٓ ― زېگەْ ئبربٌؽۇزىّٕۇ لبرزىك ٔەپطەرٍىٕىسىؽبْ زەضىغىگە وەٌزۈضۈپ
لوٍؽبْ ؼەۋەثٕىڭ ثىطى ثۇ ئىسى.
 . 5ئىؽالَ زۆٌىزىٕىڭ زۆٌەد ثبـٍىمي ئۆظىٕي ذەٌمٕىڭ ۋەوىٍي زەپ رؤۇٍسۇ .ـۇڭب ۋاپبزاض
ذەٌىپە ئۆِەض ئىجٕي ئبثسۇٌئەظىع ذەٌىپىٍىىىە ؼبٍالٔؽبْ ۋالزىساِ ،ۇؼۇٌّبٔالض ئبِّىؽىؽب لىٍؽبْ
رۇٔغي ٔۇرمىسا ئەً ذبالٍىك! ِەْ ثۇ ِەؼئۇٌىَەرٕي ِېٕىڭ ئىرزىَبضىّؽىع ھ بٌسا ئۈؼزۈِگە
ئېٍىفمب ِەعجۇض ثوٌۇپ لبٌسىُ ،ئەڭ ٍبذفىؽي ؼىٍەض ثۇ ئبِبٔەرٕي ِۀسىٓ ئېٍىڭالض ،ئۆظۈڭالض
ذبٌىؽبْ ثىطىٕي ؼبٍٍى ۋېٍىڭالض زېگەٌْ .ېىىٓ پۈرۈْ ذەٌك ئبِّىؽي ئۇٔىڭ ثۇ ئۆظضىؽىٕي لوثۇي
لىٍّىؽبْ ۋە ئۇٔىڭ ذەٌىپىٍىىىگە ھەِّە ثىطزەن ضاظى ئىىۀٍىىىٕي ھەِّە ثىط ئبۋاظزا ؼۆظٌىگەْ.
ئبٔسىٓ ئۇ ؼۆظىگە زاۋاَ لىٍىپ ،ئەً ذبالٍىك ! ئبٌالھمب ئىزبئەد لىٍّىؽبْ وىفىگە ثوٍؽۇٔۇـمب
ثوٌّبٍسۇ ِ .ەْ ئبٌالھمب ئىزبئەد لىٍؽبْ ِۇززەرچە ِبڭب ثوٍؽۇٔۇڭالض ،ئەگەض ِەْ ئبٌالھمب ئبؼىٍَىك
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لىٍؽبَ ِبڭب ثوٍؽۇٔۇؾ ٍوق زېگەْ .ئەِّب زىٓ زۆٌىزىسە زۆٌەد ثبـٍىمي ذەٌمٕىڭ ئەِەغ،
ئبٌالھٕىڭ ۋەوىٍي ھېؽبثٍىٕىسۇ .ـۇڭب ئۇالضٔىڭ زېگۀٍىطى زىٓ ۋە لبٔۇْ ھېؽبثٍىٕىسۇ.
- 2671عۇئبي :ئۆٌگىٍىه ثەؽىٕچي خەٌىپە-ئۆِەس ئىجٕي ئبثذۇٌئەصىض
ئۆِەض ئىجٕي ئبثسۇٌئەظىع ئەِەۋىٍَەض ذەٌىپىٍىىىٕىڭ  7ذەٌىپىؽي ،ئىؽالَ ربضىرىسا
ؼبھبثىالضزىٓ ،ذۇالـبئۇضضاـۇزۇْ زەپ ئبربٌؽبْ ئۈٌگىٍىه  4ذەٌىپىٕىڭ ثەؼىٕچىؽي ،ھىغطىَە
ٍ - 61ىٍي ( ِىالزىَە ِ ) 680ەزىٕە ِۇٔەۋۋەضە ـەھطىسە زۇَٔبؼب وەٌگەْ ثوٌۇپ ،ئىىىىٕچي
ذەٌىپە ئۆِەض ئىجٕي ذەرزبثٕىڭ ئوؼٍي ئبؼىّٕىڭ لىعى ٌەٍالٔىڭ ئوؼٍىسۇضِ .ۇٔسالزب ئۆِەض ئىجٕي
ئبثٕسۇٌئەظىعى ئۆِەض ئىجٕي ذەرزبثٕىڭ چەۋضىؽي ھېؽبثٍىٕىسۇ ِ .ىالزىَە ٍ - 717ىٍىسىٓ 720
 ٍىٍىؽب لەزەض ئىىىي ٍېطىُ ٍىً ذە ٌىپىٍىه لىٍؽبْ  .ئبزاٌەرپەضۋەضٌىىي ،وەِزەضٌىىي،رەلۋازاضٌىمي ،ثبـمب ذەٌىپىٍەضزەن ِبي – زۇَٔب روپالـمب رىطىفّبؼٍىمي ثىٍەْ ـوھطەد لبظأؽبْ
ثوٌۇپ ،ظاِبٔىؽىسىىي ووپٍىگەْ ئۆٌىّبالضٔىڭ ٔەظەضىسە ئەڭ ئۈٌگىٍىه ذەٌىپىٍەض ؼبٔبٌؽبٍٔىمزىٓ،
ذۇالـبئۇضضاـىسۇْ ئەثۇ ثەوطى ،ئۆِەض ،ئوؼّبْ ۋە ئەٌي لبربضٌىك ئۈٌگىٍىه ذەٌىپىٍەض لبربضىسىٓ
ئوضۇْ ئبٌؽبْ .ئۆِەض ئىجٕي ئبثسۇٌئەظىع  – 101ھىغطىزە (  ) َ 720ھبظىطلي ؼۈضىَىٕىڭ ھەٌەة
ـەھطىگە ٍېمىٓ زىط ؼەِئبْ زېگەْ ٍېطىسە ۋاپبد ثوٌۇپ ،ـۇ عبٍؽب زەپٕە لىٍىٕؽبْ  .ئىفۀچٍىه
ضىۋاٍەرٍەضگە وۆضە ،ئۆِەض ئىجٕي ئبثسۇٌئەظىع لوي ئبؼزىسىىي ۋاٌىَالضزىٓ ثىطىٕىڭ ظھەەض ثېطىفي
ثىٍەْ لەؼزٍەپ ئۆٌزۈضۈٌگەْ.
- 2672عۇئبيِ :ەدىٕە ئىغالَ دۆٌىحىذە گشاژدأالسٔىڭ ھەق ھولۇلٍىشى وبپبٌەت لىٍىٕغبْ
ِەزىٕە ئىؽالَ زۆٌىزي رەضوىجىسىىي ِۇؼۇٌّبٍْ ،ەھۇزىٌ ،ذطىؽزىئبْ ۋە ِۇـطىىٍەضزىٓ
رەضوىت ربپمبْ گطاژزأالضٔىڭ ھەق – ھولۇلي ،ئۆظئبضا ثىط ثىطىگە ٍوي لوٍۇپ رىٕچٍىك ئىچىسە
ھبٍبد وەچۈضۈؾ ئەھۋاٌي ھبظىطلي ئەڭ ئىٍؽبض زېّووطارىه زۆٌەرٍەضٔىڭىىسىٓ لېٍىفّبٍززي ،ھەرزب
ثەظى رەضەپٍەضزە زېّووطارىَىسىّٕۇ ئىٍگىطىٍەپ وەرىەْ ئىسى .چۈٔىي پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ
ِەزىٕە ِۇٔەۋۋەضە ـەھطىسە رۇٔغي ئىؽالَ زۆٌىزىٕي رەؼىػ لىٍؽىٕىسا ،ئېالْ لىٍؽبْ ِ 52بززىٍىك
« ِەزىٕە ۋەؼىمىؽي» ئىٕؽبٔىَەد ربضىرىسا ،ثىط زۆٌەرزە ٍبـبٍسىؽبْ ھەض لبٍؽي زىٕسىىىٍەضٔىڭ
ئۆظٌىطىٕىڭ زىٕىٌ ئېزىمبزىٕي لوؼساؾ ۋە زىٕىٌ پبئبٌىَەرٍىطىٕي ئەضوىٓ ئېٍىپ ثېطىؿ ھولۇلىٕي
ثوٌۇپ ھېؽبثٍىٕىسۇ .ثۇ ئەٍٕي ۋالىززب ِۇھەِّەز
ئېزىطاپ لىٍؽبْ رۇٔغي زەؼزۇض
ئەٌەٍھىؽؽبالِسىٓ ئىٍگىطى ۋە وېَىٓ ھەرزب ‖ زېّووطارىَە ― ۋە ‖ ئىٕؽبْ ھەلٍىطى― زېگۀٍەض
ِەٍسأؽب وېٍىفزىٓ ثۇضۇٔمي ٍېمىٕمي ئەؼىطٌەضزىّۇ ِەۋعۇز ثوٌۇپ ثبلّىؽبْ رەڭساـؽىع زەؼزۇض
ؼبٔىٍىسۇ .
- 2673عۇئبيِ :ەدىٕە ۋەعىمىغي
ِەزىٕە ۋەؼىمىؽي ِەزىٕە ِۇٔەۋۋەضە ـەھطىسە ٍبـبٍسىؽبْ ِۇؼۇٌّبٔالضٍ ،ەھۇزىَالض،
ذطىؽزىئبٔالض ۋە ِۇـطىىالضٔىڭ ِەزىٕە زۆٌىزي رەضوىجىسىىي گطاژزأٍىك ھولۇلي ،وىفىٍىه ۋە
ئىغزىّبئىٌ ،ؼىَبؼىٌ ۋە ئىمزىؽبزىٌ ثبضٌىك ھەق – ھولۇلٍىطى ،ئېزىمبز ئەضوىٍٕىىي ،ۋەرۀٕي
ربـمي وۈچٍەضٔىڭ لبٔسالال ثىط ھۇ عۇِىسىٓ ثىطٌىىزە ِۇزاپىئە لىٍىؿ ِەعجۇضىَىزي لبربضٌىمالضٔي
ئۆظ ئىچىگە ئبٌؽبْ ،وېٍىفىُ ٍبوي ـەضرٕبِە ذبضاوزېطٌىه ثبٍبٕٔبِە ئىسىِ .ەزىٕە ۋەؼىمىؽي ٍۀە
‖ ئىٕؽبْ ھەلٍىطى ― ث بٍبٕٔبِىؽىٕي ئىٕؽبٔىَەد ربضىرىسا رۇٔغي ثوٌۇپ ،ئېالْ لىٍؽبْ ؼبٔىٍىسۇ.
- 2674عۇئبيِ :ەدىٕە ۋەعمىغىٕىڭ ئبعبعىٌ ِبددىٍىشى
ثۇ ۋەؼىمىٕىڭ وۆپ زىٍٕىك زۆٌەرزە ،گطاژزأالضٔىڭ زىٕىٌ عەھەرزە رولۇٔۇـؽىع ھبٌسا
رىٕچٍىك ئىچىسە ھبٍبد وەچۈضىفىٕىڭ ئۈٌگىٍىطى رۆۋۀسىىي ِبززىالضزا ئوضۇْ ئبٌؽبْ:
ِەزىٕە ئىؽالَ زۆٌىزي رەضوىجىسىىي ھەض ثىط گطاژزاْ ھەق – ھولۇلالضزا ،زىٕىٌ ئېزىمبز ۋە
ھەضوىُ ئۆظ زىٕىؽب وۆضە ئىجبزەد لىٍىؿ ئەضوىٍٕىىسەِ ،ەعجۇضىَەرٍەضزە ،ؼود ئبٌسىسا ۋە عبظازا

803

www.uyghurmuslim.com www.fb.com/uighurawazi uighurawazi@yahoo.com
ئوذفبـزۇض.
ِەزىٕە ئىؽالَ زۆٌىزي رەضوىجىسىىي ِۇھبعىطالض ِەوىىسىٓ وەٌگۀٍەض ثىٍەْ ئۀؽبضالض
ِەزىٕىٍىىٍەض ئۆظئبضا زىٕىٌ لېطىٕساـالضزۇض.
ٍەھۇزىَالض ثىٍەْ ِۇؼۇٌّبٔالض ثىط ئۇِّەرزۇض .ثىط ثىطىگە ظۇٌۇَ ٍبوي ئبزاٌەرؽىعٌىه لىٍىفمب،
ثىط ثىطىگە لبضـي ؼىطرمي وۈچٍەض ثىٍەْ ثىطٌىفىفىە ثوٌّبٍسۇ.
ذطىؽزىئبٔالض ِەٍٍي ظېّىٕٕىڭ ـەضلىسەِ ،ەٍٍي ؼەضثىسەِ ،ەٍٍي ٍېمىٕسا ٍبوي ٍىطالزب
ثوٌؽۇِْ ،ەٍٍي ئەضەة ٍبوي ئەعەَ ثوٌؽۇْ ،ئىؽالَ زۆٌىزي ئۇالضٔي ۋە ئۇالضٔىڭ ئىجبزەرگبھٍىطىٕي
لوؼساٍسۇ.
ِەزىٕە ئىؽالَ زۆٌىزىگە رەۋە ذطىؽزىئبٔالض ئەگەض چىطوبۋ ؼېٍىفمب ٍبوي ضېّؤذ لىٍىفمب
ھبعەر ٍىه ثوٌؽب ،زۆٌەرٕىڭ ئۇالضؼب ثۇ ئىفزب ٍبضزەَ لىٍىؿ ِەعجۇضىَىزي ثبض .ھەلؽىعٌىىٍەضگە ۋە
زۈـّۀٍىىىە لبضـي رۇضۇؾ پۈرۈْ گطاژزأالضٔىڭ ئوضربق ِەعجۇضىَىزىسۇض.
ھبوىُ ثىٍەْ ِەھىۇَ ضەئىػ ثىٍەْ پۇلطا لبٔۇْ ئبٌسىسا ثبپجبضاۋەضزۇض.
- 2675عۇئبي :ئىغالَ دۆٌىحي ثبؽمب دىٕالسغىّۇ ٍوي لوٍغبْ
ئىؽالَ زۆٌىزي ئۇظۇْ ئەؼىطٌىه ئىٕؽبٔىَەد ربضىرىسا ثبـمب زىٕالضٔىّۇ ئېزىطاپ لىٍىپ ،ھەض
ثىط زىٕٕىڭ ئەھٍىگە ئېزىمبز ئەضوىٍٕىىىٕي ثەضگەْ رۇٔغي زۆٌەرزۇض .ـۇڭب  14ئەؼىطٌىه ئىؽالَ
ربضىري عەضٍبٔىسا ،ئىؽالَ زىٕي ثىطەض زىٕؽب ٍبوي ـۇ زىٕٕىڭ ئەھٍىگە لبضـي ئۇضۇؾ ئبچمىٕي
ٍوق .ثۇٔىڭؽب ثبـمب زىٕالضؼب ِۀؽۇة ئبٌىّالضِۇ گۇۋاھزۇضِ .ۇؼۇٌّبٔالض پەلەد ئىؽالَ زەۋىزىٕىڭ
ئبٌسىٕي روؼىۋاٌؽبْ ۋە ذەٌمىٕي ھەق زىٕٕىڭ چبلىطىمىٕي ئبڭالؾ پۇضؼىزىسىٓ ِەھطۇَ لىٍؽبْ،
ئىؽالَ زەۋىزىٕي ٍەرىۈظۈؾ ئۈچۇْ ثبضؼبْ ئەٌچىٍەضٔي ئۆٌزۈضىۋەرىەْ ۋە ئىؽالَ زۆٌىزىگە
رەھسىس ؼبٌؽبْ ِۇؼزەثىس ھبوىّىَەرٍەض ثىٍەْ ئۇضۇـۇپ ،ئۇالضٔىڭ رەۋەٌىىىسىىي ذەٌمٕي
ثبـٍىمٍىطىؽب چولۇٔۇـٕىڭ ذبضٌىمىسىٓ ئبظاز لىٍىپ ،ثىط ئبٌالھمىال ئىجبزەد لىٍىسىؽبْ،
ئىٕؽبٔالضزىٓ لوضلّبٍسىؽبْ ئەظىعٌىممب ئېٍىپ چىممبْ ٍېطى ثبض .چۈٔىي ئىؽالَ زىٕي ئبٌەِفۇِۇي
ثىطزىٓ .ئۇٔىڭ زەۋىزي ٍەض ٍۈظىسىىي پۈرۈْ ئىٕؽبٔىَەرىە لبضىزىٍؽبِْ .ۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالَ
ئىؽالَ زىٕىٕي ثبضٌىك ئىٕؽبْ ئەۋالزىؽب ٍەرىۈظۈؾ ۋەظىپىؽي ئۈؼزىگە ٍۈوٍۀگەْ ثىط پەٍؽەِجەض
ئىسى .ئۇٔىڭ ھەض لبٍؽي پبزىفبھالضؼب ئىؽالَ ئەٌچىٍىطىٕي رۇضِبؼزىٓ ئەۋەرىپ ،ئۇالضٔي
چىطاٍٍىمچە ؼۆھجەد ،ئېؽىً ئۈٌگە ۋە ئەزەپٍىه ؼۆظٌەض ثىٍەْ ئىؽالِؽب زەۋەد لىٍؽبٍٔىمىّۇ ثۇ
ؼەۋەثزىٓ ئىسى .ئەِّب ثبـمب زىٕالضٔىڭ ئىگىٍىطى ،ھەرزب ؼبِبۋىٌ زىٕالضٔىڭ وبرزىٍىطىّۇ
ثبـمىالضٔىڭ زىٕىٕي ٍبوي ئۇالضٔي ئېزىطاپ لىٍىؿ زېگۀٕي رېري ٍېمىٕؽىچە ثىٍّەٍززي.
ِىالزىَىسىٓ ثۇضۇٔمي ثۇذزۀەؼؽەض لوـۇٍٔىطىٕىڭ پەٌەؼزىٕسىىي ٍەھۇزىَالضٔىڭ ئۆٌىّبٌىطىٕي
ۋە ئىفمب ٍبضاٍسىؽبْ ئبزەٍِىطىٕي لىطىپ رۈگىزىپ ،ئىجبزەرگبھٍىطىٕي ٍىمىزىپ ربـالپ ،لبٌؽبْ
پۇلطاٌىطىٕي ثبثىٍؽب ئەؼىط لىٍىپ ئېٍىپ وەرىۀٍىىيِ ،ىالزىَە - 3ئەؼىطگىچىٍىه ئىّپېطاروض
وؤىؽزبٔزېَٓ ذطىؽزىئبْ زىٕىٕي لوثۇي لىٍؽبٔؽب لەزەض ضىٍّىمالضٔىڭ ذطىؽزىئبٔالضٔي
ثۇززىؽزٍىممب ظوضٌىؽبٍٔىمي ۋە ِۇرٍەق وۆپ ؼبٍٔىمىٕي لىطىپ ربـٍىؽبٍٔىمي - 14 ،ئەؼىطٔىڭ
ئبذىطٌىطىسا ،ئىؽپبٔىَىسە ذطىؽزىئبْ چىطوبۋٌىطى لۇضؼ بْ رەپزىؿ ِەھىىّىٍىطىٕىڭ ٍبۋضوپب
ثۇززىؽزٍىطىٕي وۆٍسۈضۈپ ئۆٌزۈضگۀٍىىي ۋە ٍېمىٕمي ئەؼىطٌەضزە ثبـمب زىٕسىىىٍەض لوظؼىؽبْ
زىٕىٌ ئۇضۇـالض ثۇٔىڭ ِىؽبٌىسۇض .ئىؽالَ زىٕي ٍبوي ئىؽالَ ربضىري زىٕىٌ ئۇضۇؾ زېگۀٕي
رؤۇِبٍسۇ .چۇٔىي ِۇؼۇٌّبٔالض ئبٌالھ ربئبالٔىڭ ئبٌالھ زىٓ ثبـمىؽىؽب چولۇٔىسىؽبٔالضٔىڭ
ئىالھٍىطىٕي ؼۆوّەڭالض زېگەْ ئەِطى ثوٍىچە ئىؿ وۆضگۀٍىىزىٓ ،ھېچمبٔساق ثىط زىٕٕي ٍبوي
ئۇٔىڭ ئەھٍىٕي ذوضٌىؽبْ ٍبوي ؼۆوىەْ ئەِەغ .ئەِّب ثبرىً زىٕالضٔىڭ ثبرىٍٍىمىٕي ئىٍّىٌ
ٍوؼۇٔسا ثبٍبْ لىٍىؿ ثبـمب ِەؼىٍە  .ئىؽالَ زۆٌىزي ٍەھۇ زىٌ ۋە ذطىؽزىئبٔالضزىٓ ئىجبضەد
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ؼبِبۋىٌ زىٕؽب ِۀؽۇپ وىفىٍەضٔىڭ زىٍٕىطىٕي ئېزىطاپ لىٍىپال لبٌّبؼزىِٓ ،ەعۇؼىٍَەضٔىڭ
زىٕىٕىّۇ ئېزىطاپ لىٍىپ ،ئۇالضؼب ئەھٍي وىزبثمب ئوذفبؾ ِۇئبِىٍە لىٍىفٕي ثەٌگىٍىگەْ .
- 2676عۇئبي :ئىغالَ دوٌىحىٕىڭ ئبعبعىٌ لبٔۇٔي
ئىؽالَ زوٌ ىزىٕىڭ ئبؼبؼىٌ لبٔۇٔي ئىؽالَ ـەضىئىزٕىڭ ئۆظى ثوٌۇپ ،لۇضئبْ وەضىُ ثىٍەْ
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ھەزىؽٍىطىسە وەٌگەْ ئەلىسە ،ئىجبزەد ،ئەذالقِ ،ۇِبِىٍە،
وىفىٍىه ۋە ووٌٍېىزىپ ئباللىالض ،زۆٌەد رۈظۈِي ،زۆٌەرٕىڭ ربـمي ئەٌٍەض ثىٍەْ ثوٌؽبْ
ِۇٔبؼىۋىزيِ ،ۇِبئىٍىؽي ،عىٕبئىٌ ئىفالض لبٔۇٔي ،لبربضٌىك ثىط ٍۈضۈؾ لبئىسە – رەضرىپٍەض ۋە
ٔىعاِالضٔي ئۆظ ئىچىگە ئبٌىسۇ .ئىؽالَ زۆٌىزي ٍۇلىطىسا ئېَزىٍؽبٔسەن ،زىٓ ئبزەٍِىطى
ثبـمۇضىسىؽبْ زىٓ زۆٌىزي ٍبوي ئبرىسىٓ ثبٌىؽب ِىطاغ لبٌىسىؽبْ ئېّپىطاروضٌۇق زۆٌىزي ٍبوي ‖
زىٓ ثىعٔىڭ ئىفٍىطى ّىعؼب ئبضىالـّىؽۇْ ― زەٍسىؽبْ ؼىىۇالضىعَ زۆٌىزي ئەِەغ ،ثەٌىي
ئبٌالھٕىڭ ـەضىئىزي ھۆوۈَ ؼۈضىسىؽبْ ،ثبـٍىمٍىطى ذەٌك رەضىپىسىٓ ئەضوىٓ ؼبٍٍىٕىسىؽبْ
ذەٌك زۆٌىزىسۇض.
- 2677عۇئبي :ئىغالَ دۆٌىحىٕىڭ دېّووشاجىَىذىٓ ئبسجۇلچىٍىمي
ِۇٔسىٓ  14ئەؼىطزىٓ وۆپطەن ۋالىذ ئىٍ گىطى ِەزىٕە ِۇٔەۋۋەضە ـەھطىسە لۇضۇٌؽبْ ئىؽالَ
زۆٌىزي ئىٕؽبٔىَەد ربضىرىسا رۇٔغي لېزىُ ھەلىمىٌ ِۀىسىىي زېّووطارىَىٕىڭ ئۇٌىٕي رۇضؼۇظؼبْ
ۋە ئەِەٌسە رەرجىمالپ وۆضؼەرىەْ ،ـۇٔسالال ھبظىطلي زېّووطارىَەٌەضزىّٕۇ ئىٍگىطىٍەپ وەرىەْ
ئىسىِ .ىؽىطٌىك ِەـھۇض ِۇرەپەوىۇض زووزوض ـبۋىٌ ِىؽىطٔىڭ ئەي ۋەـس گېعىزىٕىڭ - 1986
ٍىٍي  -11ؼىٕزەثىط ؼبٔىسا ئېالْ لىٍؽبْ ثىط ِبلبٌىؽىسا ِۇٔساق زېگەْ :ھەلىمىٌ ئىؽالَ
ھبظىطلي زېّووطارىَە زەؼزۇضٌىطىسىٓ ئۈؼزۈٍٔۈوىە ئىگە .ثۇٔي ِۇٔساق ئىىىي عەھەرزىٓ
چۈـۀسۈضۈـىە ثوٌىسۇ :
 .1ـەضىئەرٕىڭ ھۆوۈِط أٍىك پطىٕؽىپي ئىٕؽبٔالض رەضىپىسىٓ رۈظۈٌگەْ لبٔۇٔالضٔىڭ
ھۆوۈِطأٍىك پطىٕؽىپىسىٓ ئۈؼزۇٔسۇض .چۈٔىي زۇَٔبزىىي ئەڭ ئىٍؽبض زېّووطارىَە لبٔۇٍٔىطىٕي
الٍىھىَىٍىگۈچي ئوضگبٔالضِۇ ِەٍٍي ئۇالض پبضالِېٕذ ثوٌؽۇِْ ،ەٍٍي زۆٌەد ضەئىؽي ثوٌؽۇْ،
ِەٍٍي ثبـمب لبٍؽىجىط رەضەپ ثوٌؽۇْ – لبٔۇْ چىمىطىفزب لەٍزؽىع ۋە ـەضرؽىع ئوضگبٔالض ثوٌۇپ،
ئۆظٌىطى لبٔۇْ چىمبضؼۇچىالض ثوٌؽبٍٔىمزىٓ ،ئۇالضٔىڭ ؼبالھىَىزي چەوؽىع ثوٌىسۇ .ـۇڭب لبٔۇْ
ئوضگبٍٔىطى لبٔۇٔسىٓ ذبٌىؽبْ ِبززىالضٔي ئېٍىپ ربـالپ ،ذبٌىؽبٍٔىطىٕي
چىمىطىؿ
وىطگۈظەٌەٍسۇ .ئەِّب ئىؽالِسا ـ ەضىئەرٕىڭ ھۆوۈِطأٍىمي زۆٌەرٕىڭ پۈرۈْ ئوضگبٍٔىطىٕي ،ھەرزب
لبٔۇْ چىمبضؼۇچي ئوضگبٔالضٔىّۇ ئۆظ ئىچىگە ئبٌؽبٍٔىمزىٓ ،ھېچىىُ ـەضىئەرٕىڭ ثەٌگىٍىّىٍىطىٕي
ئەِەٌسىٓ لبٌسۇضۇؾ ٍبوي ئۆظگەضرىؿ ھولۇلىؽب ئىگە ئەِەغ  .چۈٔىي ئبٌالھٕىڭ رۈظگەْ لبٔۇٔي
ھەض ظاِبْ ۋە ھەض ِبوبٔ ؽب ٍبضاٍسىؽبْ ذۇؼۇؼىَەرىە ئىگە .ئەِّب ٍېڭىسىٓ ِەٍسأؽب وەٌگەْ،
لۇضئبْ وەضىُ ۋە ھەزىؽٍەضزە ھۆوۈِي ثەٌگىٍۀّىگەْ ِەؼىٍىٍەضزە ،لبٔۇٔفۇٔبؼالض ئىغزىھبز ٍوٌي
ثىٍەْ ئىؿ وۆضىسۇ.
 . 2ئىؽالَ زىٕىٕىڭ لبٔۇْ چىمىطىؿ ۋە ٍۈضگۈظۈؾ ئوضگبٍٔىطىؽب زۆٌەرٕىڭ وؤزطوٌٍىمىسىٓ
ِۇؼزەلىً ھبٌسا ئىؿ وۆضۈؾ ھولۇلىٕي ثېطىؿ پطىٕؽىپي ھبظىطلي ئەڭ ئىٍؽبض زېّووطارىَە
لبٔۇٍٔىطىسىّٕۇ ئۈؼزۇٔسۇض .ـۇڭب لەزىّمي ۋە ھبظىطلي ثبضٌىك لبٔۇْ وىزبثٍىطىسىىي « لبٔۇْ
زۆٌەرٕىڭ ذبھىفىٕي ئىپبزىٍەٍسۇ» زەٍسىؽبْ ؼۆظ ئىؽالِسا ٍوق .ھبظىطلي زېّووطارىَە
لبٔۇٍٔىطىٕىڭ پىىىط ،ئېزىمبز ۋە رەـۋىمبد ئەضوىٍٕىىىسىٓ ثبـالپ وۆپٍىگەْ ئىفالضزا
ئىٕؽبٔالضٔىڭ ھۆضضىَىزىگە وبپبٌەد لىٍؽبٍٔىمىٕىّۇ ئىٕىبض لىٍؽىٍي ثوٌّبٍسۇ.
- 2678عۇئبي :دېّووشاجىَە ثىٍەْ ئىغالَ دىٕىٕىڭ ِۇٔبعىۋىحي
زېّووطارىَىٕي ئبوبزېّىَىٍىه ئبربٌؽۇالضؼب ھبعەد ثوٌّبؼزىٓ ،ئبززى رىً ثىٍەْ
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ئىپبزىٍىگۀسە ،وىفىٍەضٔىڭ ثبـٍىمٍىطىٕي ئۆظٌىطى ربٌالپ چىمىفي ،ئۇالض ٍبلزۇضِبٍسىؽبْ
ثىطىٕىڭ ئۇالضؼب ِۇؼەٌٍەد ثوٌىۋاٌّبؼٍىمي ،ئۇالض لوثۇي لىالٌّبٍسىؽبْ لبٔۇْ – پطىٕؽىپالضٔي
ئۇالضؼب ربڭّبؼٍىمي ،پۇلطاالضٔىڭ ثبـٍىمٍىطىسىٓ ھېؽبة ئېٍىؿ ،ثبـٍىمٍىطى ذبربالـمبٔسا ئۇالضؼب
لبضـي چىمىؿ ھولۇلي ثوٌىفي زېگۀٍىىزۇضِ .بٔب ثۇ ،ھەلىمىٌ ِۀىسىىي زېّووطارىَىسۇض.
زېّووطارىَىٕي ٍۇلىطىمي رەضىپي ثوٍىچە چۈـۀگەْ وىفىٍەضگە ئبٍبٔىي ،ھەلىمىٌ ِۀىسىىي
زېّووطارىَە ئىؽالَ زىٕىٕىڭ ئىغبزىَىزىسۇض ! ربضىرزىٓ ثۇٍبٔمي ِۇؼزەثىذ ھبوىّّۇرٍەلٍەضٔىڭ
رۈضٌۈن ظۇٌۇٍِىطىسىٓ لۇرۇٌۇـٕىڭ ٍوٌٍىطىٕي ئىعزەؾ ،ھبٍبرٍىمٕىڭ ئۇظۇْ ئەؼىطٌىه
رەعطىجىٍىطىسىٓ پبٍسىٍىٕىؿ ٔەرىغىؽىسە ،ئىٕؽبٔالض رېري ٍېمىٕمي ٍىٍالضزىٓ ثىطى ئورزۇضىؽب
چىمبضؼبْ زېّووطارىَە رۈظۈِي ئىؽالَ زىٕي  14ئەؼىط ئىٍگىطى رۇٔغي لېزىُ لبضاض لىٍؽبْ ھەق –
ھولۇلالضٔىڭ ثىط لىؽّىسۇضِ .ەؼىٍەْ  :ئىؽالَ زىٕىسا زۆٌەد ثبـٍىمىٕي پەٍؽەِجەض رەٍىٍٕەپ
ثەضِەٍسۇ ،ثەٌىي ئۇٔي ذەٌك ئۆظى ؼبٍالپ چىمىسۇ .ئىؽالَ زىٕي عبِبئەد ٍبلزۇضِبٍسىؽبْ
ثىطىٕىڭ ئۇالضؼب ٔبِبظزا ئىّبَ ثوٌىفىٕي ٍبِبْ وۆضىسۇ .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ثۇ ھەلزە ئۈچ ذىً
ئبزەِٕىڭ ئولۇؼبْ ٔبِىعى لوثۇي ثوٌّبٍسۇ .ئۇالضٔىڭ ثىطى عبِبئەد ٍبلزۇضِبٍسىؽبْ ئىّبَ...
ٔبِبظزىىي ئەھۋاي ـۇٔساق ثوٌؽبْ ٍەضزە ،پۈرۈْ ھبٍبرٍىك ۋە ثبضٌىك ؼىَبؼەد ئىفٍىطىسا ئەھۋاي
لبٔساق ثوٌىفي وېطەن؟ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ِۇٔساق زېگەْ :ؼىٍەضٔىڭ ئەڭ ٍبذفي
ثبـٍىمٍىطىڭالض ؼىٍەض ٍبلزۇضىسىؽبْ ۋە ئۇالضِۇ ؼىٍەضٔي ٍبلزۇضىسىؽبْ ،ؼىٍەض ئۇالضؼب ٍبذفي
رىٍەوٍەضٔي رىٍەٍسىؽبْ ،ئۇالضِۇ ؼىٍەضگە ٍبذفي رىٍەوٍەضٔي رىٍەٍسىؽبْ وىفىٍىطىڭالضزۇض.
ؼىٍەضٔىڭ ئەڭ ٍبِبْ ثبـٍىمٍىطىڭالض ؼىٍەض ٍبلزۇضِبٍسىؽبْ ،ئۇالضِۇ ؼىٍەضٔي ٍبلزۇضِبٍسىؽبْ،
ؼىٍەض ئۇالضؼب ٌۀەد ئولۇٍسىؽبْ ،ئۇالضِۇ ؼىٍەضگە ٌۀەد ئولۇٍسىؽبْ وىفىٍىطىڭالضزۇض.
- 2679عۇئبيِ :ۇعۇٌّبٔالسدا عىَبعىٌ ئىغحىجذات دەۋسىٕىڭ ثبؽٍىٕىؾي
ئىؽالَ ِىٍٍىزىٕىڭ ئبۋۋاٌمي رۆد ذەٌىپىٕىڭ ظاِبٔىسىٓ وېَىٕىي ئۇظۇْ ٍىٍٍىك ربضىري
عەضٍبٔىسا وەرىۈظۈپ لوٍؽبْ ئەڭ ِۇھىُ ٔەضؼىؽي ۋە ئەڭ چوڭ ذبربٌىمي ئىؽالَ زىٕىٕىڭ وېڭەؾ
ۋە ئەضوىٓ ؼبٍالَ پطىٕؽىپىٕي ئەِەٌگە ئبـۇضاٌّىؽبٍٔىمي ئىسى .ئۈٌگىٍىه ذەٌىپىٍەض زەۋضىٕىڭ
ئبذىطلي ِەظگىٍٍىطىسە ،ثىط لبٔچە وىفىٕىڭ ذبربٌىمي ؼەۋەثٍىه ،وېڭەؾ ۋە ؼبٍالَ ثوٍىچە ئىؿ
وۆضىسىؽبْ ئۈٌگىٍىه ‖ ئىؽالَ ذەٌىپىٍىىي ― ئبرىسىٓ ثبٌىؽب ِىطاغ لبٌىسىؽبْ ئىّپېطاروضٌۇق
رۈظۈِىگە ئبٍٍىٕىپ لبٌؽبْ .ئەٍٕي ۋالىززىىي ؼبھبثىالض ثۇ ئىفمب لبضـي چىممبْ ۋە لەرئىٌ ضاظى
ثوٌّىؽبْ .ھەرزب ثەظى ؼبھبثىالض ثۇ رۈظۈِٕي لەزىّمي ئىطأٍىمالضٔىڭ ِۇؼزەثىذ ھبوىّىَىزىگە
ئوذفىزىپ « وىؽطاٌىك رۈظۈِي» زەپ ئبرىؽبْ.
- 2680عۇئبي :ئىغالِذىٓ ثۇسۇٔمي ئەسەثٍەسدە ھبوىّىَەت جۈصۈِي
ئىؽالِسىٓ ثۇضۇٔمي ئەضەثٍەضزە ثىطال ھبوىّىَەد ئبؼزىسا ٍبـبؾ ئبزىزي ٍوق ثوٌۇپ ،ھەض ثىط
لەثىٍىٕىڭ ئۆظ ئبٌسىؽب ِۇؼزەلىً لەثىٍە ثبـٍىمٍىطى ثبض ئىسى .ئەضەثٍەض ئۆظ ئبضىؽىسىىي عېسەي –
ِبعىطاالض ۋە ھۆوۈَ رەٌەة لىٍىسىؽبْ ھەض لبٔساق ثىط ئىفزب ئۆظٌىطىٕىڭ لەثىٍە ثبـٍىمٍىطىؽب
ِۇضاعىئەد لىالرزي .ھەض لەثىٍە ئۆظىٕي ثبـمىالضزىٓ ئبضرۇق ؼبٔبٍززي ،ـېئىطٌىطى ئبضلىٍىك
ضەلىت لەثىٍىٍەضٔي ؼۆوەرزي .ثۇ ؼەۋەثزىٓ لەثىٍىٍەض ئورزۇضىؽىسا ھەِىفە زېگۈزەن رولۇٔۇـالض
ۋە چوڭ وۆٌەٍِىه ئۇضۇـالض ٍۈظ ثېطىپ رۇضارزي .ئەضەثٍەض ئوِۇِەْ ،ئىغزىّبئىٌ عەھەرزىٓ
ربضلبق ،ؼىَبؼىٌ عەھەرزىٓ ِۇلىّؽىع ۋە ئىمزىؽبزىٌ عەھەرزىٓ ٔبِطارٍىمزب ھبٍبد وەچۈضەرزي.
ثبـمب ھەض لبٔساق ثىط ِىٍٍەد ئەضەثٍەضگ ە ٔىؽجەرەْ ِەزۀىَەرٍىه ؼبٔىالرزي .ئۇ ِىٍٍەرٍەضزە
پبزىفبھٍىك رۈظۈِي ئبٌٍىجۇضۇْ ٍوٌؽب لوٍۇٌۇپ ثوٌؽبٍٔىمزىٓ ،ثىط لەزەض ثىطٌىه ئىچىسە ھبٍبد
وەچۈضەرزي .ئەِّب ئۇالضزا ثبـٍىمٍىطىٕي ئۆظٌىطى ؼبٍالپ چىمىؿ ئەضوىٍٕىىي ٍوق ثوٌۇپ،
ئبرىسىٓ ثبٌىؽب ِىطاغ لبٌىسىؽبْ پبزى فبھٍىك رۈظۈِي ؼبٍىؽىسا ھبٍبد وەچۈضەرزي .
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- 2681عۇئبي :ئەسەثٍەسٔي ِىٍٍەت لبجبسىغب ووجۈسگەْ ئبِىً ئىغالَ دىٕىذۇس
ئىؽالَ زىٕي وەٌگەْ ۋە ئىؽالَ ھبوىّىَىزي رىىٍۀگۀسىٓ وېَىٓ ،ئەضەثٍەض ،عۈٍِىسىٓ
ئىؽالَ زىٕىٕي لوثۇي لىٍؽبْ پۈرۈْ ِىٍٍەرٍەض ھەض رۈضٌۈن لباللٍىمالضزىٓ ،ذۇضاپبرالضزىٓ،
ئىٕؽبٔالضؼب چولۇٔۇـٕىڭ ذوضٌۇلٍىطىسىٓ ،ئىغزىّبئىٌ ِۇلىّؽىعٌىمالضزىٓ ۋە ؼىَبؼىٌ
رەھسىسٌەضزىٓ پۈرۈٍٔەً ئبظاد ثوٌۇپ ،ئېزىمبز عەھەرزە ثىط ئبٌالھمىال ئېزىمبز ۋە ئىجبزەد
لىٍىفزەن ئىعظەد – ھۆضِەرىە ،ئىغزىّبئىٌ ۋە ؼىَبؼىٌ عەھەرٍەضزە ِۇلىٍّىك ،ثىطٌىه،
ثبضاۋەضٌىه ۋە ھۆضٌۈوىە ئېطىفزي .
- 2682عۇئبي :ئىغالَ دۆٌىحىٕىڭ جۇٔجي سەئىغي
پەٍؽەِجىطىّىع ھەظضىزي ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئبٌالھ ربئبال رەضىپىسىٓ ئىؽالَ زىٕىٕي
ئېٍىپ وېٍىپِ ،ۇرٍەق ھبوىّىَەد ئبٌالھ ربئبالؼب ِۀؽۇة ئىىۀٍىىىٕي ۋە ئۆظىٕىڭ ئبٌالھ
ثۇٍطىؽبٔالضٔي ٍەرىۈظۈؾ ۋەظىپىؽي ثبضٌىمىٕي ئېالْ لىٍؽبْ ۋە ِەزىٕىگە ھىغطەد لىٍىپ
ثبضؼىٕىسىٓ وېَىٓ ،ئۇ عبٍسا رۇٔغي ئىؽالَ زۆٌىزىٕي رەؼىػ لىٍؽبْ ثوٌۇپ ،ثۇ زۆٌەرٕىڭ رۇٔغي
ھبوىّي پەٍؽەِجىطىّىع ھەظضىزي ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالَ ثوٌؽبْ.
ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئۆظى زۆٌەد ضەئىؽي ،زىٕٕىڭ ثىطزىٕجىط ضھەثىطى ثوٌؽىّۇ،
ئۆظىٕي ٔبھبٍىزي وەِزەض رۇربرزي ،ئەرطاپىسىىىٍەضگە لېطىٕساـٕىڭ لېطىٕسىفىؽب لىٍىسىؽبْ
ِۇئبِىٍىؽىٕي لىالرزي ،ھەضوىّگە ئىٕزبٍىٓ ِۇالٍىُ ئىسى ،ثىطەض وىفىگىّۇ ئبظاض ثەضِەٍززي ،لبرزىك
ؼۆظ لىٍّبٍززي .ـۇڭب ئبٌال ھ ربئبال ئۇٔىڭؽب ِۇٔساق زېگەْ « :ئبٌالھٕىڭ ضھەِىزي ثىٍەْ ؼەْ
ئۇالضؼب ِۇالٍىُ ثوٌسۇڭ ،ئەگەض لوپبي ،ثبؼطى لبرزىك ثوٌؽبْ ثوٌؽبڭ ،ئۇالض چۆضەڭسىٓ ربضلبپ
وېزەرزي[ ».ئبي ئىّطاْ  - 159ئبٍەد]
ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئۆظىٕىڭ ئۇٌۇؼٍىٕىفىٕي ۋە ثبـمىالضزىٓ ئبالھىسە پەضلٍىك ِۇئبِىٍە
وۆضۈـٕي ذبٌىّبٍززي ،وىفىٍەض ئبضِبْ لىٍىسىؽبْ ئبٌىٌ ئۇٔۋأالض ثىٍەْ ئبرىٍىفٕىّۇ ٍبلزۇضِبٍززي.
ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئىٕؽبٔىَەرزە ثوٌۇـمب رېگىفٍىه گۈظەي ئەذاللٕىڭ ئەڭ ئۈٌگىؽىٕي
ٍبـىؽبْ ظاد ئىسى .ـۇڭب ئبٌالھ ربئبال ئۇٔي ِبذزبپ «ؼەْ ھەلىمەرەْ ثۈٍۈن ئەذاللمب ئىگىؽەْ».
زىسى .ـۇ ؼەۋەثزىِٓ ،ۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب ئەگەـىۀٍەض ئۇٔي عېٕىسىّٕۇ ئبضرۇق
ؼۆٍەرزي .ئبزەرزە ِۇرٍەق وۆپ ؼبٍٔىك وىفىٍەض ئۆظٌىطىٕىڭ پبزىفبھٍىطىؽب ٍبوي لبٔسالال ثىط
ثبـٍىمٍىطىؽب ئۇالضزىٓ لوضلۇپ ٍبوي ذبٌىّىؽىّۇ ِەعجۇضىٌ ھبٌسا ئىزبئەد لىٍؽبِ ،ۇھەِّەز
ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ٍېٕىسىىىٍەض ئۇٔىڭؽب چەوؽىع ؼۆٍگۈ ِۇھەثجەد ۋە ۋاٍىؽب ٍەرىەْ ئىرالغ
ھەَ ؼبزالەد ثىٍەْ ئىرزىَبضىٌ ئىزبئەد لىالرزي .
ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ٍېٕىسىىي ؼبھبثىٍىطى ئۇٔي ئبرب ئبٔىؽىسىٓ ،ثبٌىٍىطىسىٓ ۋە
زۇَٔبزا لىّّ ەرٍىه ؼبٔبٌؽبْ ھەض لبٔساق ٔەضؼىؽىسىٓ ئبضرۇق ؼۆٍەرزي .ئبٌالھ ربئبال لۇضئبْ
وەضىّسە  « :پەٍؽەِجەض ِۆِىٍٕەض ئۈچۈْ عبٍٔىطىسىٕىّۇ چبضىسۇض ».زېَىؿ ئبضلىٍىك ئۇالضٔىڭ
ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب ثوٌؽبْ ؼۆٍگۈ ئىرالؼىؽب گۇۋاھ ثوٌؽبْ .چۇٔىي ؼبھبثىالض ھەظضىزي
ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالِٕي ۋە ئۇٔىڭ لەزىط لىّّىزىٕي ھەِّىسىٓ ثەن رؤۇؼبْ ۋە ئبٌالھٕىڭ
ِۇٔۇ ؼۆظىگە ئەؼزبٍىسىً لۇالق ؼېٍىپ ـۇ ثوٍىچە ئىؿ وۆضگەْ ئۈٌگىٍىه وىفىٍەض ئىسى .
« ئبٌالھمب ۋە ئبذىطەد وۈٔىگە ئىفىٕىسىؽبْ ثىط لەۋِٕىڭ ئبٌالھمب ۋە ئۇٔىڭ پەٍؽەِجىطىگە زۈـّەْ
ثوٌؽبٔالضٔي ئۇالضٔىڭ ئبٔىٍىطى ،ئوؼۇٌٍىطىٍ ،ب لېطىٕساـٍىطىٍ ،ب ئۇضۇق رۇؼمبٍٔىطى ثوٌؽبْ
رەلسىطزىّۇ زوؼذ رۇرمبٍٔىمىٕي وۆضِەٍؽەْ».
- 2683عۇئبي :جۇٔجي ئىغالَ دۆٌىحىٕىڭ ئبداٌەجپەسۋەسٌىىي
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ِەزىٕە ِۇٔەۋۋەضە ـەھطىسە رەؼىػ لىٍؽبْ رۇٔغي ئىؽالَ زۆٌىزي
ئىٕؽبٔىَەد ربضىرىسا رۇٔغي لېزىُ ئبزاٌەد ۋە ثبضاۋەضٌىىٕىڭ ئەڭ ٍۇلىطى ئۈٌگىٍىطىٕي ٍبضارمبْ
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ثوٌۇپ ،ثۇ ئەھۋاي ِۇؼۇٌّبْ ئەِەغ لەۋٍِەضٔىڭّۇ ئىؽالَ زىٕىٕي لوثۇي لىٍىفٍىطىؽب رۈضرىە
ثوٌؽبْ ؼەۋەثٍەضٔىڭ ثىطى ثوٌؽبْ ئىسى .چۈٔىي رۇٔغي ئىؽالَ زۆٌىزىٕىڭ لبٔۇْ – پطىٕؽىپٍىطىسا
ۋە ھبوىّىَەد ِبلبِىسا ،ئىطق ،زىٓ ،ضەڭ ۋە زۆٌەد ئبٍطىّچىٍىمىسىٓ ھبٌمىؽبْ ۋە ئىٕؽبٔالض
ذۇززى ربؼبلٕىڭ چىفٍىطىؽب ئوذفبؾ پبپ ثبضاۋەضزۇض ،ئەضەثٕىڭ ئەعەَ (ئەضەة ئەِەغ
ِىٍٍەرٍەض)گە ،ئەعەِٕىڭ ئەضەثىە ،ئبق رۀٍىىٕىڭ لبضارۀٍىىىە ،لبضا رۀٍىىٕىڭ ئبق رۀٍىىىە
ئبٌالھٕىڭ
ھېچمبٔساق ئبضرۇلچىٍىمي ٍولزۇض .ئۇالض پەلەد ئبٌالھ ربئبالؼب رەلۋاٌىك لىٍىؿ ثىٍۀال
زەضگبھىسا ثىط ثىطىسىٓ ئبضرۇق ثوالالٍسۇ زېگەْ ئىؽالِىٌ پطىٕؽىپٕىڭ ئەڭ چېىىگە ٍەرىەْ
ئېؽىً ئۈٌگىٍىطى ٔبِبٍبْ ثوٌؽبْ ئىسى .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئبظازوەضزىؽي ظەٍسٔىڭ
ئوؼٍي ئۇؼبِەگە ئوذفىؽبْ ثىط لبضا رۀٍىه ؼبھبثىٕىڭ ِەزىٕە ئىؽالَ زۆٌىزىگە رەۋە لوضاٌٍىك
لىؽىّالضٔىڭ ثبؾ لوِبٔسأٍىمىؽب رەٍىٍٕۀگۀٍىىي ،ئېپوپىَىٍىه لبضا رۀٍىه ثىالي ئىجٕي
ضەثبھ ٕىڭ ئىؽالَ ربضىرىسا رۇٔغي ِۇئەظظىٓ ثوٌۇپ ؼبٍالٔؽبٍٔىمي ۋە ثبـمىالض ثۇٔىڭ ِىؽبٌىسۇض.
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ رۇٔغي ئىؽالَ زۆٌىزىٕىڭ رۇٔغي ضەئىؽي ثوٌؽبْ ثوٌؽىّۇ ،ئۆظىٕىڭ
ئۇٌۇؼٍىٕىفىٕي ۋە ئۆظىگە ئبالھىسە ھەق رؤۇٌۇـىٕي الٍىك وۈرّەٍززي .پەٍؽەِجەضٌىه ۋە ئىٕؽبٔالضؼب
ئەڭ ئبٌىٌ ِبلبِسىىي ضھەثەضٌىىزىٓ ئىجبضەد ثۇ وبرزب ِۀؽىپىسىٓ ئۆظى ،ئبئىٍىؽي ،رۇؼمبٍٔىطى
ۋە لبٔسالال ثىط ٍېمىٓ وىفىؽىٕىڭ پبٍسىؽىؽب لوٌٍىٕىفزىٓ ربِبِەْ ٍىطاق ئىسى ،ھەرزب
ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ئۇٔىڭؽب ئبالھىسە پەضلٍىك ھۆضِەد وۆضؼىزىؽىٕىّۇ ذبٌىّبٍززيِ« .بڭب ثبـمب
ِىٍٍەرٍەض ثىط ثىطىٕي ئۇٌۇؼالپ ئوضٔىسىٓ رۇضۇـمىٕى سەن ئوضٔۇڭالضزىٓ رۇضِبڭالض» زېگۀٍىىي
ثۇٔي ئىپبزىٍەٍسۇ .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ؼۆٍۈٍِۈن لىعى ـبرىّە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھبؼب ئي
ِۇھەِّەزٔىڭ لىعى ـبرىّە ! پۇي – ِېٍىّسىٓ ذبٌىؽىٕىڭىعٔي ؼوضىؽىڭىع ؼىعگە ٍبضزەَ
لىالالٍّەْ .ئەِّب ئبٌالھٕىڭ ئبٌسىسا ؼىعگە ھېچٕەضؼە لىٍىپ ثېطەٌّەٍّەْ ،ئەگەض ِۇھەِّەزٔىڭ
لىعى ـبرىّە ئوؼطىٍىك لىٍؽب ئىسى ،ئەٌۋەرزە ئۇٔىڭ لوٌىٕي وەؼىەْ ثوالرزىُ ،زېگۀٍىىي ۋە
ئۆظىٕىڭ رۇؼمبٍٔىطىؽب ئەً لۇضەٍؿ عبِبئەؼي ! ئۆظۈڭالضٔي ئبٌالھٕىڭ ئبظاثىسىٓ لۇرمۇظۇڭالض،
ِەْ ؼىٍەضگە ھېچ ٔەضؼە لىٍىپ ثېطەٌّەٍّەْ ،زېگۀٍىىي ،ربؼىؽي ئبثجبؼمب ،ئەً ربؼب ! ؼېٕىڭ
ئۈچۈْ ئبٌالھٕىڭ ئبٌسىسا ھېچ ئىؿ لىٍىپ ثېطەٌّەٍّەْ زېگۀٍىىي ثۇٔىڭ ِىؽبٌي.
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ۋاپبد ثوٌىفىسىٓ ثىطلبٔچە وۈْ ئىٍگىطىىي وېؽەٌٍىه ۋالزىسا
ربؼىؽي ئبثجبؼٕىڭ ئوؼٍي ـەظي ثىٍەْ وىَوؼٍي ئەٌي ئىجٕي ئەثۇ ربٌىجٕىڭ ٍبضزىّي ثىٍەْ
ِەؼغىسوە چىمىپ ِۇٔجەضزە ئوٌزۇضىسۇ ۋە ِۇٔساق زەٍسۇ :ئەً ذبالٍىك! ِەْ وىّٕي ثىطەض لبِچب
ئۇضۇپ ؼبٌؽبْ ثوٌؽبَِ ،ۀسىٓ ئىٕزىمبِىٕي ئېٍىۋاٌؽۇِْ ،بٔب ِەْ ِۈضەِٕي رۇرۇپ ثەضزىُ.
وىّٕىڭ ِېٍىٕي ئېٍىۋاٌؽبْ ثوٌؽبَِ ،ۀسىٓ ھبظىطال ِېٍىٕي ؼوضىؽۇِْ ،بٔب ثۇ ِېٕىڭ ِبي –
زۇَٔبٌىطىُِ .بڭب ئۆچي ثوٌؽبٔالض ِۀسىٓ لوضلّىؽۇْ ،ئۇالضٔي لوضلۇرۇؾ ِېٕىڭ ـۀىّگە
ٍبضاـّبٍسۇ .ثىٍىڭالضويِ ،ېٕىڭ ئۈچۈْ ئەڭ ٍبذفىٍىطىڭالض ِۀسىٓ ھەلمىٕي رەٌەة لىٍؽبْ ٍبوي
ِبڭب ضاظىٍىك ثەضگۀٍەضزۇضِ .ەْ ضەثجىّٕىڭ زەضگبھىؽب وۆڭٍۈَ ضاھەد ھبٌسا ثېطىفٕي ذبالٍّەْ.
لىؽمىؽي ،ئىؽالَ زىٕىٕىڭ ھەلمبٔىٍَىمي ۋە ئىؽالَ زۆٌىزىٕىڭ ئبزاٌەرپەضۋەضٌىىي چبضەن
ئەؼىطٌىه ئبظ ثىط ۋالىذ ئىچىسە پۈرۈْ ئەضەة ٍېطىُ ئبضىٍىٕىڭ ئىؽالَ ثبٍطىمي ئبؼزىسا
ثىطٌىفىفىگە رۈضرىە ثوٌؽبْ ئىسى.
- 2684عۇئبي :ئىغالَ خەٌىپىٍىشىٕىڭ ئبداٌەجپەسۋەسٌىىي
ذۇٌەـبئۇضضاـىسۇْ زەپ ئبربٌؽبْ ئۈٌگىٍىه ذەٌىپىٍەضٔىڭ ئبزاٌەرپەضۋەضٌىىزىىي ئەھۋاٌي
ذۇززى پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئبزاٌىزىگە ئوذفبؾ ئىسى .رۇٔغي ذەٌىپە ئەثۇ ثەوطى
ؼىسزىك ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ذەٌىپىٍىىىە ثەٍئەد لىٍىٕؽبٔساِ ،ۇٔجەضگە چىمىپ رۇضۇپ ،پۈرۈْ
ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ئبٌسىسا ِۇٔساق زىسى ،ئەً ذبالٍىك ! ِەْ ؼىٍەضگە ثبـٍىك ثوٌۇپ ؼبٍالٔسىُ.
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ِەْ ؼىٍەضٔىڭ ئەڭ ٍبذفىٍىطىڭالضزىّٕۇ ئەِەؼّەِْ ،ەؼئۇٌىَىزىّٕي ٍبذفي ئىفٍىؽەَ ِبڭب
ٍبضزەَ لىٍىڭالض ،ئەگەض ذبربالـؽبَ رۈظىزىڭالض .ئىىىىٕچي ذەٌىپە ئۆِەض ئىجٕي ذەرزبة
ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ذەٌىپىٍىىىە ؼبٍالٔؽىٕىسا ِۇٔساق زېگەْ ،ئەً ذبالٍىك ! ِېٕىڭ لبٔسالال ثىط
ئىفزب ذبربالـمىٕىّٕي ثبٍمىؽبْ ھبِبْ ِبڭب رۈظۈرۈؾ ثېطىڭالض .چۈٔىي ِۀّۇ روؼطا – ذبربزىٓ
ذبٌىٌ ثوالٌّبٍسىؽبْ ئىٕؽبّٔەْ .ثۇ ئىىىي ذەٌىپىسىٓ وېَىٓ وەٌگەْ ئوؼّبْ ئىجٕي ئبـفبْ ۋە
ئەٌي ئىجٕي ئەثۇ ربٌىجالضِۇ ـۇ ثوٍىچە ئىؿ وۆضگەْ .ـۇڭب ئۇالض ‖ روؼطا ٍوٌسا ٍۈضگۈچي ذەٌىپىٍەض
― زېگەْ ِەڭگۈٌۈن ـەضەپٍىه ئۇٔۋأؽب ئېطىفىەْ .رۆرىٕچي ذەٌىپە ھەظضىزي ئەٌي ئىجٕي ئەثۇ
ربٌىجٕىڭ ثىط رۆِۈض وىَىّي ٍولبپ وەرىەْ ثوٌۇپ ،ئۇٔي ثىط ذطىؽزىئبٕٔىڭ ٍېٕىسىٓ رېپىٍؽبٔسا،
ذەٌىپە ئۇٔىڭؽب « ثۇ ِبڭب ئبئىذ » زەٍسۇ .ھېٍىمي ذطىؽزىئبْ وىفي «ثۇ ِېٕىڭ ،لبٍىً
ثوٌّىؽىڭىعِ ،ۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ لبظىؽي ثبض ،ـۇٔىڭ ٍېٕىؽب ثبضاٍٍي» زەٍسۇ ،ـۇٔساق لىٍىپ
ئىىىىؽي ـۇ ۋالىززىىي ئىؽالَ زوٌىزىٕىڭ لبظىؽي ـۇضھَۀىڭ ھوظوضىؽب ثبضىسۇ ۋە ذەٌىپىّۇ
لبظىٕىڭ ئبٌسىسا رىه رۇضىسۇ ،ثۇٔي وۆضگەْ لبظى ذەٌىپىگە ھۆضِەد لىٍؽبٍٔىمزىٓ ئۇٔي ئوٌزۇضۇـمب
رەوٍىپ لىٍىسۇ .ئبٔسىٓ ذەٌىپە ؼۆظگە ثبـالپ ئەً لبظى ثىعٔىڭ زەۋاٍىّىعٔي ؼوضىؽبْ ثوٌؽىڭىع
زەٍسۇ .لبظى  :ذوؾ ،ئي ِۆِىٍٕەضٔىڭ ئەِىطى لبٔساق زەۋاٍىڭىع ثبض ئىسى ! زەپ ؼوضاٍسۇ.
ذەٌىپە  :ثۇ رۆِۈض وىَىُ ِېٕىڭ ئىسى ،ذېٍي ۋالىززىٓ ثىطى ِۀسىٓ ٍولبپ وەرىەْ ئىسى زەٍسۇ.
ھ ېٍىمي ذطىؽزىئبْ ثۇ ِېٕىڭ زەٍسۇ .ثۇ ۋالىززب لبظى :ثۇ رۆِۈض وىَىّٕىڭ ثۇٔىڭ لوٌىسىٓ
چىمىفىؽب ئىفۀّەٍّەْ ،ئەً ِۆِىٍٕەضٔىڭ ئەِىطى ! ؼىعٔىڭ ئىؽپبرىڭىع ثبضِۇ زەٍسۇ .ذەٌىپە:
ضاؼذ ئېَززىڭىعِ ،ېٕىڭ ئىؽپبرىُ ٍوق زەٍسۇ .ثۇ ئەھۋاٌسىٓ لبرزىك رەؼىطٌۀگەْ ھېٍىمي
ذطىؽزىئبْ ئبزەَِ :ۆِىٍٕەضٔىڭ ئەِىطى ئۆظىٕىڭ رەٍىٍٕىگەْ لبظىؽىٕىڭ ھوظوضىؽب وەٌسى،
ئبٔسىٓ لبظى ئۇٔىڭ ظىَىٕىؽب ھۆوۈَ لىٍسىِ ،ەْ ـۇٔساق گۇۋاھٍىك ثېطىّۀىي ،ثۇ چولۇَ
پەٍؽەِجەضٌەضٔىڭ ذىؽٍىزىسۇض .ئەً ِۆِىٍٕەضٔىڭ ئەِىطى ! ثۇ وىَىُ ؼىعٔىڭ ئىسى ،ثىط
ظاِبٔالضزا ؼىعٔىڭ ئېزىڭىعٔىڭ ئۈؼزىسىٓ چۈـۈپ لبٌؽبٔسا ،ئۇٔي ِەْ ئېٍىۋاٌؽبْ ئىسىُِ .ەْ
ثۈگۈْ ِۇؼۇٌّبْ ثوٌسۇَ زەپ« ،ئەـھەزۇ ئۀال ئىالھە ئىٍٍەٌالھۇ ۋە ئەـھەزۇ ئۀٕە ِۇھەِّەزەْ
ئەثسۇھۇ ۋە ضەؼۇٌۇھۇ» زېگەْ ـبھبزەد وەٌىّىؽىٕي ئولۇٍسۇ .ثۇ ۋالىززب ذەٌىپە « :ؼەْ ِۇؼۇٌّبْ
ثوٌسۇڭِ ،ۇثبضەن ثوٌؽۇْ ،ثۇ وىَىُ ؼېٕىڭ ثوٌۇپ وەرؽۇْ زەپ وىَىّٕي ئۇٔىڭؽب ثىطىۋېزىسۇ ۋە
ئۇٔي ٍۆٌەپ ئېزىؽب ِىٕسۇضۈپ لوٍىسۇ.
- 2685عۇئبي :وېڭەػ ۋە ئۇٔىڭغب ِۇٔبعىۋەجٍىه ِەعىٍىٍەس
وېڭەؾ ۋە ئىفالضٔي وېڭەؾ ٍوٌي ئبضلىٍىك ثىط رەضەپ لىٍىؿ ئىؽالَ زىٕىٕىڭ ئەڭ ِۇھىُ
ذۇؼۇؼىَەرٍىطىسىٓ ثىطى ثوٌۇپ ،ئىؽالَ زىٕىسا ثبـمب زىٕالضزا ثوٌؽىٕىسەن « زىٓ ئبزەٍِىطى»
زەپ ئبرىٍىسىؽبْ زىٕىٌ ثېؽىّساضٌىك رۈظۈِي ٍوق .چۈٔىي ئىؽالَ زىٕي ئىٕؽبٔالضٔىڭ زىٓ
ربٌالؾ ،پىىىط ثېطىؿ ،وۆظ لبضاـٍىطىٕي ئوچۇق ئورزۇضىؽب لوٍۇؾ ئەضوىٍٕىىىگە ئەڭ ظوض
ئەھّىَەد ثېطىسىؽبْ ٍېگبٔە زىٕسۇض .ئىؽالِٕىڭ ھەض ثىط زەۋضىسە ئەھٍي ئىٍىُ ،پىىىط ۋە ئەلىً
ئىگىٍىطىسىٓ رەـىىٍٍۀگەْ وېڭەؾ ئەظاٌىطى ثوٌىسۇ .ئۇالض ِۇؼۇٌّبٔالض عەِئىَىزىگە
ِۇٔبؼىۋەرٍىه ِەؼىٍىٍەضٔيِ ،ۇـىىالرالضٔي ۋە ھەض ذىً ٍېڭي ِەؼىٍىٍەضٔي ئوضربق وېڭىفىپ
لبضاض چىمىطىؿ ئبضلىٍىك ھەي لىٍىسۇ.
- 2686عۇئبي :جۇٔجي ئىغالَ دۆٌىحىذىىي وېڭەػ
رۇٔغي ئىؽالَ زۆٌىزىسىىي وېڭەؾ زىٓ ئىفٍىطىسا ِۇرٍەق ـەوىٍسە ئبٌالھ ربئبالٔىڭ
ۋھەٍىؽىگە ٍۆٌىٕىؿ ،ھەلمىسە ۋھَي وەٌّىگەْ زۇَٔبٌىك ئىفالضزا پىىىط ۋە ئەلىً ئىگىٍىطى ثىٍەْ
وېڭىفىپ ئىؿ وۆضۈـزىٓ ئىجبضەد ئىسى .ئبٌالھ ربئبالٔىڭ « :ئىفزب ئۇالض ثىٍەْ وېڭەـىىٓ؛
وېڭەـىۀسىٓ وېَىٓ ثىط ئىفمب ثەي ثبؼٍىؽبڭ ،ئبٌالھمب رەۋەوىۈي لىٍؽىٓ .ئبٌالھ ھەلىمەرەْ
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زېگەْ ؼۆظىّۇ ثۇٔىڭؽب ئىفبضەد

رەۋەوىۈي لىٍؽۇچىالضٔي زوؼذ رۇرىسۇ(.ئبي ئىّطاْ )159-
لىٍىسۇ.
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ٍېٕىسا « ئەؼھبة ـۇضا» زەپ ئبربٌؽبْ ۋەظىطٌىه ِبلبِىسىىي
ربٌالٔؽبْ وېڭەؾ ئەظاٌىطى ثبض ئىسى .ئۇالض ثىٍەْ ھەلمىسە ۋھَي وەٌّىگەْ زۇَٔ ب ئىفٍىطىؽب
ِۇٔبؼىۋەرٍىه ِەؼىٍىٍەض ئۈؼزىسە وېڭەؾ لىالرزيِ .ەؼىٍەْ  :ثەزىط ئۇضۇـىؽب چىممبْ وۈٔي
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ِەٌۇَ ثىط عبٍسا ئوضۇْ رۇرۇـٕي لبضاض لىٍؽبٔسا ،ھۇثجبة ئىجٕي ِۇٔعىط
ئىؽىٍّىه ثىط ؼبھبثە پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِسىٓ ‖ٍب ضەؼۇٌەٌالھ ! ثۇ عبٍؽب ئوضۇٍٔىفىؿ
ئبٌالھٕىڭ ۋھَىؽىّۇ ٍبوي ؼىعٔىڭ ضەٍىڭىعِۇ؟― زەپ ؼوضاٍسۇ .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ‖ ثەٌىي
ثۇ ِېٕىڭ ضەٍىُ ― زېگۀسە ،ھۇثجبة ئىجٕي ِۇٔعىط ‖ ٍب ضەؼۇٌەٌالھ ! ثۇ عبً ٍبذفي ئەِەغ،
ثىعٔي ؼۇؼب ٍېمىٕطاق ثىط عبٍؽب ئېٍىپ ثبضؼبْ ثوٌؽىڭىعوەْ ― زەٍسۇ .ثۇ ۋالىززب پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالَ ھۇثجبثٕىڭ ضەٍىٕي لوثۇي لىٍىپ ،ئۇٔىڭ ِەؼٍىھەري ثوٍىچە ئىؿ وۆضىسۇ .ثەزىط
ئۇضۇـىسا ئەؼىطگە ئېٍىٕؽبٔالضٔي لبٔساق لىٍىؿ ِەؼىٍىؽىسە پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ھەظضىزي
ئەثۇ ثەوطى ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ضەٍي ثوٍىچە ئىؿ وۆضۈپ ،ئەؼىطٌەضزىٓ ئولۇؾ ۋە ٍېعىفٕي
ثىٍىسىؽبْ ھەض ثىط وىفىٕىڭ ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ثبٌىٍىطىسىٓ ئوْ ثبٌىٕىڭ ؼبۋازىٕي چىمىطىپ
لوٍۇؾ ـەضري ثىٍەْ لوٍۇپ ثەضگەِْ .ۇٔسىٓ ثبـمب ،ذۀسەن ئۇضۇـىسا ،ؼەٌّبْ ـبضؼىٌ
ئىؽىٍّىه ؼبھبثىٕىڭ ِەزىٕە ِۇٔەۋۋەضە ـەھطىگە ظوض لوـۇْ ثىٍەْ ھۇعۇَ لىٍّبلچي ثوٌؽبْ
زۈـّەْ وۈچٍىطىسىٓ ِۇزاپىئەٌىٕىؿ ئۈچۈْ ـەھەضٔىڭ ئەرطاپىؽب ذۀسەن ووالؾ پىىطىٕي
لوثۇي لىٍىؽبٍٔىمىّۇ ئىؽالَ زوٌىزىسە ھۆوۈَ ؼۈضىسىؽبْ وېڭىفىفٕىڭ ئەِەٌىٌ ئىپبزىٍىطىسىٓ
ثىطىسۇض .
- 2687عۇئبي :پەٍغەِجەس ئەٌەٍھىغغبالِٕىڭ صاِبٔىذىىي وېڭەػ ئەصاٌىشى
پەٍؽ ەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ظاِبٔىسىىي وېڭەؾ ئەظاٌىطىٕىڭ ئەڭ ثېفىسا ھەظضىزي ئەثۇ
ثەوطى ؼىسزىك ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ،ئۆِەض ئىجٕي ذەرزبة ،ئەٌي ئىجٕي ئەثۇ ربٌىت ،ئوؼّبْ ئىجٕي
ئبـفبْ ،رەٌھە ئىجٕي ئۇثەٍسۇٌال ،ظۇثەٍط ئىجٕي ئەۋاَ ،ئبثسۇضضاھ ّبْ ئىجٕي ئەۋؾ لبربضٌىك ؼبھبثىالض
وېٍىسۇ .
- 2688عۇئبي :وېڭەػ لىٍىؾٕىڭ ِبۋصۇعي
وېڭەؾ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ھبٍبد ۋالزىسا ،ھەلمىسە ۋھَي وەٌّىگەْ ؼىَبؼىٌ،
ئىمزىؽبزىٌ ،ئىغزىّبئىٌ ۋە ھەض لبٔساق ئىفالضزا ثوالرزي .ئەِّب زىٕىٌ ِەؼىٍىٍەضزە پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالَ پەلەد ۋھەٍىگىال ربٍىٕبرز ي .وېڭەؾ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ۋاپبرىسىٓ
وېَىٓ رب لىَبِەرىىچە ،ھەلمىسە لۇضئبْ وەضىُ ئبٍەرٍىطى ٍبوي پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ
ھەزىؽٍىطى وەٌّىگەِْ ،ۇؼۇٌّبٔالض ۋە ِۇؼۇٌّبٔالض عەِئىَىزىگە ِۇٔبؼىۋەرٍىه پۈرۈْ ئىفالض
ئۈؼزىسە ثوٌىسۇ.
- 2689عۇئبي :خەٌىپە ئۇلۇِي
ذەٌىپە – ٌۇؼەرزە ئوضۇٔجبؼبض زېگەْ ِۀىسە ثوٌۇپ ،ئىؽالَ ئىؽزېّبٌىسا پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالِسىٓ وېَىِٓ ،ۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ئىفٍىطىؽب ِەؼئۇي ثوٌؽبْ وىفىٍەضٔي وۆضؼىزىسۇ.
ئەثۇ ثەوطى ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ،ئۆِەض ،ئوؼّبْ ،ئەٌي ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇَ ۋە ئۇالضزىٓ وېَىٓ
وەٌگەْ ئىؽالَ ذەٌىپىٍىطى ثۇٔىڭ ِىؽبٌىسۇض.
- 2690عۇئبي :ئىغالَ خەٌىپىٍىىٍىشى
ئىؽالَ ذەٌىپىٍىىي لۇضئبْ وەضىُ ۋە ؼۈٕٔەرٕي ئبؼبغ لىٍؽبْ ئىؽالَ ـەضىئىزىٕي لبٔۇْ
لىٍؽبْ ئىؽالَ ھبوىّىَىزىٕي وۆضؼىزىسۇ.
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- 2691عۇئبي :ئىغالَ خەٌىپىٍىىىٕىڭ دەۋىش عۈسگەْ صاِبٔي
ئىؽالَ ذەٌىپىٍىىي پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ۋاپبرىسىٓ وېَىٓ ٍ - 632ىٍي ِەزىٕە
ِۇٔەۋۋەضە ـەھطىسە ثبـٍىٕىپٍ - 1924 ،ىٍي رۈضوىَىٕىڭ ئىؽزبٔجۇي ـەھطىسە ئبذىطالـمبْ.
- 2692عۇئبي :ھەس لبٍغي دەۋىشدىىي ئىغالَ خەٌىپىٍىىٍىشى
 - 2ئەِەۋىٍَەض زەۋضى.
 - 1ذۇٌەـبئۇضضاـىسۇْ زەۋضى.
 - 4ئوؼّبٔىَالض زەۋضى.
 - 3ئبثجبؼىَالض زەۋضى.
- 2693عۇئبي :خۇٌەپبئي ساؽىذىٍٕەس دەۋسى ۋە ئۇالسٔىڭ خەٌىپىٍىشى
ذۇٌەـبئۇضضاـسۇْ زەۋضى ؼبھبثىالضٔىڭ زەۋضى ثوٌۇپ ،ئىؽالَ ربضىرىسا ثۇ زەۋض ئەڭ وبِبٌىؽب
ٍەرىۀٍىىزىٓ " ،ئىؽالِٕىڭ ئبٌ زۇْ زەۋضى " زەپ ئبرىٍىسۇ .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ۋاپبد
ثوٌؽبٔسىٓ وېَىٓ ،ھەظضىزي ئەثۇ ثەوطى ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ،ئۆِەض ،ئوؼّبْ ۋە ئەٌي ضەظىَەٌالھۇ
ئۀھۇَ لبربضٌىك  4وىفي ئبضلب – ئبضلىسىٓ ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ذەٌىپىؽي ثوٌؽبْ .ذۇٌەـبئۇضاـىسۇْ
زەۋضى ٍۇلىطىمي  4ذەٌىپە ثىٍەْ ئبذىطالـمبْ ثوٌۇپ ،ثۇالضزىٓ وېَىٓ وەٌگۀٍەض ئىؽالِٕىڭ
ذەٌىپىٕي ئوِۇَ ذەٌمٕىڭ ئبۋاظ ثېطىفي ئبضلىٍىك ذەٌك رەضىپىسىٓ ؼبٍالپ چىمىؿ ئۇؼۇٌىٕي
ئەِەٌسىٓ لبٌسۇضۇپ ،ذەٌىپىٍىىٕي ئبرىسىٓ ثبٌىؽب ِىطاغ لبٌسۇضۇـزىٓ ئىجبضەد پبزىفبھٍىك
رۈظۈِىگە ئبٍالٔسۇضىۋاٌؽبْ.
- 2694عۇئبي :ئەِەۋىٍَەس دەۋسى
ئەِەۋىٍَەض زەۋضى – پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ربؼىؽىٕىڭ ئوؼٍي ئەثۇ ؼۇـَبْ
ئبئىٍىؽىگە ِۀؽۇة ثوٌؽبْ ئەِەۋىٍَەض رەضىپىسىٓ لۇضۇٌؽبْ ذەٌىپىٍىه ثوٌۇپ ،ئەِەۋىٍَەض
ذەٌىپىىىٕىڭ رۇٔغي ذەٌىپىؽي ِۇئبۋىَە ئىجٕي ئەثۇ ؼۇـَبْ ِىالزىٌٍ - 661ىٍىسىٓ - 680
ٍىٍالض ئبضىؽىسا ذەٌىپىٍىه لىٍؽبْ ،ئەڭ ئبذىطلي ذەٌىپىؽي ِەضۋاْ ئىجٕي ِۇھەِّەز ِىالزىَە
ٍ - 744ىٍىسىٓ ٍ - 750ىٍالض ئبضىؽىسا ذەٌىپىٍىه لىٍؽبْ ئىسى .ثۇ ذەٌىپىٍىه ئبۋۋاي
زىّەـىمٕي ،ئبٔسىٓ ئىؽپبٔىَۀي پبٍزەذزي لىٍؽبْ ۋە ٍ - 661ىٍىسىٓ ٍ - 750ىٍىؽب لەزەض 89
ٍىً ھبوىّىَەد ؼۈضگەْ ثىط ذەٌىپىٍىىزۇض.
- 2695عۇئبي :ئەِەۋىٍَەس دەۋسىذىىي ئىغالَ دۆٌىحي
ئەِەۋىٍَەض زەۋضىسە ئىؽالَ زىٕي زۇَٔبٔىڭ ھەض لبٍؽي عبٍٍىطىؽب وەڭ ربضلبٌؽبْ ثىط زەۋض
ثوٌۇپ ،ـۇ ۋالىززىىي ئىؽالَ زۆٌىزىٕىڭ چېگطىؽي ـەضلزىٓ عۇڭگۇؼىچە ،ؼەضثزىٓ
ئىؽپبٔىَە گىچە وېڭەٍگەْ .پبٍزەذذ زىّەـىك ـەھطى ئىٍىُ – ِەضىپەرٕىڭ ِەضوىعىگە ئبٍالٔؽبْ.
ئەِەۋىٍَەض زۆٌىزىٕىڭ ذەٌىپىٍىطى ؼبٔبئەد ،پەْ – رېرٕىىب ،رىجبثەد ،رەپؽىط ،ھەزىػ ۋە ـىمھي
ئىٍىٍّىطىگە ،ـۇٔسالال ھەضرۈضٌۈن ئىٍىُ پەْ ۋە ئىؽالَ رەـۋىمبرىؽب لبرزىك وۆڭۈي ثۆٌگەْ ثوٌۇپ،
ِۇؼۇٌّبٔالض پەِْ ،ەزۀىَەرزە ۋە ئىٍىُ – ِەضىپەرزە زۇَٔب ذەٌمىٕىڭ ئەڭ ئبٌسىؽب ئۆرۈپ وەرىەْ
ئىسى .رۇٔغي ئىؽالِىٌ پۇي رىٍال ئەِەۋىٍَەض ظاِبٔىسا ئىغبز لىٍىٕؽبْ .ئەِەۋىٍَەض ِۇٔسىٓ ثبـمب
ٍۀە ثىٕبوبضٌىممب ظوض ئەھّىَەد ثەضگەْ ثوٌۇپ ،زۇَٔبٔىڭ ھەض لبٍؽي عبٍٍىطىسا چوڭ ربضىرىٌ
ِەزضىؽە ۋە عبِىٍەضٔي ثىٕب لىٍؽبْ .ئەِەۋىٍَەض ذەٌىپىٍىىي ئىؽالَ ربضىرىسا ئەڭ چوڭ
ؼەٌىجىٍەضٔي لوٌؽب وەٌزۈضگەْ ۋە ئىؽالَ زىٕىٕىڭ ئبؼىَب ،ئبـطىمبٍ ،بۋضوپب لىزئەٌىطىگە وەڭ
ربضلىٍىفي ٍوٌىسا ِىؽٍىؽىع ذىعِەرٍەضٔي وۆضؼەرىەْ ثىط ذەٌىپىٍىىزۇض.
- 2696عۇئبي :ئبثجبعىَالس دەۋسى
ئبثجبؼىَالض ذەٌىپىٍىىي پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ربؼىؽي ئبثجبغ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ
ئبئىٍىؽىسىىىٍەض رەضىپىسىٓ لۇضۇٌؽبْ ئىؽالَ ذەٌىپىٍىىي ثوٌۇپٍ - 750 ،ىٍىسىٓ ٍ - 1258ىٍىؽب
لەزەض ٍ 508ىً ھبوىّىَەد ؼۈضگەْ .ثۇ ذەٌىپىٍىىٕىڭ رۇٔغي ذەٌىپىؽي ئەثۇ ئبثجبغ ئىجٕي
ؼەـفبھ ٍ - 750 - 744ىٍالض ئبضىؽىسا ذەٌىپىٍىه لىٍؽبْ ،ئەڭ ئبذىطلي ذەٌىپىؽي ثبؼسارزب ئەثۇ
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ئەھّەز ئبثسۇٌالھ ٍ - 1258 - 1243ىٍالض ئبضىؽىسا ذەٌىپىٍىه لىٍؽبْ ،لبھىطەزە ئەٌّۇرەۋەوىىً
ثىٍالھ ٍ - 1516 - 1507ىٍالض ئبضىؽىسا ذەٌىپىٍىه لىٍؽبْ ئىسى .ئبثجبؼىَالض ذەٌىپىٍىىىٕىڭ
پبٍزەذزي ئىىىي ثوٌۇپ ،ئبۋۋاي ثبؼساد ،ئبٔسىٓ ِىؽىطٔىڭ لبھىطە ـەھطى ثوٌؽبْ .ثۇ
ذەٌىپىىٕىڭ لبئىسىؽي ثوٍىچە ،ذەٌىپە ئەِىطۇٌّۇئّىٕىٓ زەپ ئبرىالرزي.
- 2697عۇئبي :ئبثجبعىَالس دەۋسىذىىي ئىغالَ دۆٌىحي
ئبثجبؼىَالض زەۋضى ھەض ذىً رېّىسىىي ئىؽالِىٌ ئەؼەضٌەضٔي ٍېعىؿ ،ثبـمب رىٍالضزىٓ
رىججىٌ ،ئەزەثىٌ ،ربضىرىٌ ئەؼەضٌەضٔي ،ـۇٔسالال پبٍسىٍىك ئىٍىٍّەضٔي رەضعىّە لىٍىؿ ئەڭ
ئەۋعىگە ٍەرىەْ ثىط زەۋض ثوٌۇپ ،ئىؽالَ زۇَٔبؼىسا ثىطزەن رؤۇٌؽبْ ِەـھۇض  4ـىمھي ِەظھىجٕىڭ
لۇضؼۇچىٍىطىِ ،ەـھۇض ِۇپەؼؽىطٌەض ۋە ھەزىؽ فۇٔبؼالض ثۇ ئەؼىطزە ئۆرىەْ .ئۆظ ۋالزىسا ثبؼساد
ـەھطى ئىؽالَ ذەٌىپىىىٕىڭ ِەضوىعى ثوٌۇپال لبٌّبؼزىٓ ،ثەٌىي ئىٍىُ – ِەضىپەرٕىڭ ۋە
ئۆٌىّبالضٔىڭ ِەضوىعى ثوٌؽبْ ئىسى .ئبثجبؼىَالض ذەٌىپىٍىىي زەۋضىسە ِۇؼۇٌّبٔالض ئەؼەضٌىطىٕي
رۇٔغي لېزىُ ئۆظٌىطى ئىفٍەپچىمبضؼبْ لەؼەظ گە ثېؽىپ چىمىطىفٕي ئۆگۀگەْ ۋە ئۇٔي رەضەلمي
لىٍسۇضؼبْ ئىسىِ .ۇٔسىٓ ثبـمب ـۇ زەۋضزىىي ِۇؼۇٌّبٔالض زۇَٔبزا رۇٔغي ثوٌۇپ «ثەٍزۇي
ھىىّەد» زەپ ئبرىٍىسىؽبْ ئىٍّىٌ رەرمىمبد ئبوبزېّىَىؽىٕي ،ضەؼەرربٔىالضٔي ،وۇرۇثربٔىالضٔي،
رەضعىّە ِەضوەظٌىطىٕي ثبضٌىممب وەٌزۈضگەْ ثوٌۇپ ،ئبثجبؼىَالض زەۋضى ئىٍىُ – پەْ ۋە ِەزۀىَەد
ربظا گۈٌٍۀگەْ زەۋض ھېؽبثٍىٕىسۇ.
- 2698عۇئبي :ئوعّبٔىَالس دەۋسى
ئوؼّبٔىَالض زەۋضى ئىؽالَ ذەٌىپىٍىىىٕىڭ ئەڭ ئبذىطلي زەۋضى ثوٌۇپ ،ئورزۇضا ئبؼىَبزىٓ
وەٌگەْ ئۇؼۇظ رۈضوٍىطى رەضىپىسىٓ لۇضۇٌؽبْ ۋە ٍ - 1299ىٍىسىٓ ٍ - 1924ىٍىؽب لەزەض 625
ٍىً ھبوىّىَەد ؼۈضگەْ .ئوؼّبٔىَالض ذەٌىپىٍىىىٕىڭ ذەٌىپىٍىطى «ؼۇٌزبْ» زەپ ئبرىالرزي.
ٍ 625ىٍسا  40ؼۇٌزبْ ھبوىّىَەد ثىفىؽب چىممبْ .ئوؼّبٔىَالض ذەٌىپىٍىىىٕىڭ رۇٔغي ذەٌىپىؽي
ئوؼّبْ ئەضرۇؼطۇي ٍ - 1300 - 1280ىٍالض ئبضىؽىسا ذەٌىپىٍىه لىٍؽبْ ،ئەڭ ئبذىطلي
ذەٌىپىؽي ئىىىىٕچي ئبثسۇٌّەعىسذبْ ٍ - 1924 - 1922ىٍالض ئبضىؽىسا ذەٌىپىٍىه لىٍؽبْ
ئىسى .ئوؼّبٔىَالض ذەٌىپىىىٕىڭ رۇٔغي پبٍزەذزي ؼۆگۈد( )1326 - 1299ئبٔسىٓ ثۇضؼب
( )1365 - 1326ئبٔسىٓ ئەزىطٔە ( )1453 - 1365ۋە ئەڭ ئبذىطزا ئىؽزبٔجۇي ( – 1453
 )1922ثوٌؽبْ.
- 2699عۇئبي :ئوعّبٔىَالس دەۋسىذىىي ئىغالَ دوٌىحي
ئوؼّبٔىَالض ذەٌىپىٍىىي پۈرۈْ زۇَٔب ذەٌمىگە ئىؽالَ زىٕىٕي ربضلىزىفٕي ئەڭ ئبٌسىٕمي ؼبٍە
لىٍؽبْ ثوٌۇپ ،ھەض لەزەِسە ؼەٌىجىگە ئېطىفىپ ِبڭؽبْ .ثوٌۇپّۇ ئوؼّبٔىَالض ذەٌىپىٍىىىٕىڭ - 9
ؼۇٌزبٔي ِۇھەِّەز ـبرىھ (ٍ - 1481 - 1451ىٍالض ئبضىؽىسا ذەٌىپىٍىه لىٍؽبْ) ٔىڭ زەۋضىسە
ئىؽزبٔجۇي ئەؼٍي ٔبِي لۇؼزېٕزىٕىَە ئبظاد ثوٌۇپِ ،ۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ لوٌىؽب ئۆرىۀسىٓ وېَىٓ،
ئوؼّبٔىَالض ذەٌىپىٍىىي ظەپەض لۇچمبْ ٍېڭي ثىط زەۋضگە وۆرۈضۈٌگەْ ئىسى .ئۇالض ئبؼىَبزىٓ لبضا
زېڭىعؼىچە ،ثبٌمبْ ٍېطىُ ئبضىٍىسىٓ گۇضوظىَە ،ضۇِبٔىَە ،ثۇٌؽبضىَە ،ووؼوۋا لبربضٌىك عبٍالضؼىچە
وېڭىَىپ ثبضؼبٕٔىڭ ؼىطرىسا ،پۈرۈْ ئەضەة ۋە ئبـطىمب زۆٌەرٍىطىسىٓ ھبٌمىپ ئىزبٌىَىٕىڭ عۀۇثي
لىؽّي ،ئورزۇضا ئبؼىَب ۋە ـەضلي عۀۇثي ٍبۋضوپبؼىچە ثوٌؽبْ عبٍالضزا ھبوىّىَەد ٍۈضگۈظگەْ
ثوٌۇپ ،ـۇ ۋالىزمب ٔىؽجەرەْ زۇَٔبزىىي ئەڭ چوڭ وۈچىە ئبٍالٔؽبْ .ئوؼّبٔىَالض ذەٌىپىٍىىي
ٍ - 1924ىٍي ھبظىطلي رۈضوىَە عۇِھۇ ضىَىزىٕىڭ لۇضؼۇچىؽي ِۇؼزبـب وبِبي ئبرب رۈضن رەضىپىسىٓ
ئبؼسۇضۇپ ربـالٔؽبْ.
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ئۈچىٕچي ثبپ .جىھبد ۋە ئۇٔىڭ ئەھىبٍِىشى

- 2700عۇئبي :جىھبدٔىڭ ِۀىغي
عىھب ز زېگەْ ؼۆظ ِۀب عەھەرزىٓ لىَٕبٌّبق ۋە ِۇـەلمەد ربضرّبق ،زېگۀٍىه ثوٌىسۇ .عىھبز
زېگەْ ؼۆظ ئىؽزىالھ عەھەرزىٓ وبپىطالض ثىٍەْ ئۇضۇؾ لىٍىؿ ئۈچۈْ لويِ ،بي ِۈٌۈن ۋە رىً
ثىٍەْ وۆضەؾ لىٍىؿ ،زېگۀٍىه ثوٌىسۇ.
‖ عىھبز― ؼۆظى ئەضەة رىٍىسىىي ‖ عھس― ؼۆظىسىٓ وەٌگەْ ثوٌۇپ ،ئەڭ ظوض رىطىفچبٍٔىك
وۆضؼىزىؿ ،وۈچىٕىڭ ثېطىچە رىطىفىؿ زېگەْ ِۀىٍەضٔىّۇ ثىطىسۇ .رىطىؿ ۋە رىطىفچبٍٔىك
وۆضؼىزىؿ ،ئىىىي لبرالٍِىك ِۀىگە ئىگە ثوٌۇپ ،ثىطىٕچي لبرالِسىىي ِۀىؽي ـەذؽٕىڭ
ِۀىۋىٌ عەھەرزىىي رىطىفچبٍٔىمىٕي ،ئىىىىٕچي لبرالِسىىي ِۀىؽي ـەذؽٕىڭ ِبززىٌ
رىطىفچبٍٔىمىٕي ئىپبزىٍەٍسۇ .ثۇ ھەلمبٔىٌ ئۇضۇـالضزا رىطىفىپ وۈضەؾ لىٍىفىٕي وۆضؼىزىسۇ.
عىھبزٔىڭ ثىطىٕچي لبرالَ ِۀىؽىسىىي رىطىفچبٍٔىك وۆضؼىزىؿ چوڭ عىھبز زەپ
ئبرىٍىسۇ .ثۇ ـەذؽٕىڭ ثبضٌىك وۆچىٕي ؼەضپ لىٍىپ ثبضٌىك گۇٔبھ – ِەؼىَەد ۋە ئبظؼۇٍٔۇلالضٔي
ؼۈپۈضۈپ ربـالپ ،لەٌجىٕي پبوٍىفي ۋە رۈضٌۈن گۇٔبھالضزىٓ ،ئەذاللؽىعٌىمالضزىٓ ،ذۇؼۇؼەْ
ٍبٌؽبٔچىٍىك ،ئبٌساِچىٍىك ،گۇِبٔروضٌۇق ،وۆضەٌّەؼٍىه ،ئبچىۆظٌۈن ۋە ئۆچّۀٍىىٍەضگە
ئوذفىؽبْ ٍبِبْ ئىٍٍەرٍەضزىٓ ٍىطاق ثوٌۇپ ٔەپؽىٕي پبوٍىفي ،لەٌجىگە ؼۆٍگۈ ِۇھەثجەد،
ِىھطى ـەپمەد ،ئبزاٌەرپەضۋەضٌىهٍ ،بضزەِؽۆٍەضٌىىٍەضگە ئوذفىؽبْ ئېؽىً ذىؽٍەرٍەضٔي
ٍەضٌەـزۈضۈؾ ئبضلىٍىك ئبٌالھ ربئبالٔىڭ ِەضھەِىزىگە ،ئىٍزىپبرىؽب ۋە ضاظىٍىمىؽب ئېطىفىفىٕي
وۆضؼىزىسۇ.
عىھبزٔىڭ ئىىىىٕچي لبرالَ ِۀىؽىسىىي ھەلمبٔىٌ ئۇضۇؾ ،وىچىه عىھبز زەپ ئبرىٍىپ،
ھەلمبٔىٌ ئۇضۇـٕي روؼط ا ٍوؼۇٔسا ئېٍىپ ثېطىفٕي وۆضؼىزىسۇ .ئۆٌۈِگە ئۆظىٕي ئېزىفٕي رەلەظظا
لىٍىسىؽبْ ئۇضۇـٕىڭ وىچىه عىھبزٔ ،ەپؽىٕي پبوالپ ،ئۆظىٕي ئىؽالھ لىٍىفٕىڭ چوڭ عىھبز
زەپ ئبربٌؽبٍٔىمىؽب ھەٍطاْ لبٌؽۇچىالض ثوٌؽب ،ئۇالضؼب زەٍّىعوي ،ئبزەَ ئىچىىطى زۇَٔبؼىٕي ئىؽالھ
لىٍىپٔ ،ەپؽىٌ ـە ٍزبٕٔىڭ ھەض رۈضٌۈن ۋەؼۋەؼىٍىطىٕي ٍەڭّەً رۇضۇپ ،لبْ رۆوۈـٕي رەلەظظا
لىٍىسىؽبْ ئۇضۇؾ ِەٍسأىؽب ئۆظىٕي ئبربٌّبٍسۇ.
- 2701عۇئبي :جىھبدٔىڭ ھۆوّي
ئبٌالھ ٍوٌىسا عىھبز لىٍىؿ پەضظ وىفبٍەزۇض .عىھبز ثەظى ـبضائىزالضزا ذۇززى ثەؾ ۋاخ ٔبِبظؼب
ئوذفبـال پەضظ ئەٍٓ ثوٌۇپ ثەٌگىٍىٕىسۇ.
ئەثۇ ھۇضەٍطە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :وىّىي ؼبظارمب چىمّبً ۋە ؼبظاد لىٍىفٕي وۆڭٍىگىّۇ وەٌزۈضِەً ئۆٌؽە،
ٔىپبق ئبالِەرٍىطىسىٓ ثىطىٕىڭ ئۈؼزىسە ئۆٌگەْ ثوٌىسۇ .ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ِۇثبضەن ِۇٔساق زېگەْ:
ثىع ثۇٔي پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ ظاِبٔىسا (عىھبزلب چىمّىؽبٔالضٔىڭ لبٔساق
وىفىٍەض ئىىۀٍىىىٕي ثەٌگىٍەـزە) لوٌٍىٕىٍؽبْ ئۆٌچەَ ثوٌۇـي ِۇِىىٓ زەپ ئوٍالٍّىعِ( .ۇؼٍىُ:
)1911
ئىجٕي ئبثجبغ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇِبزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەِْ :ەوىە ـەرىھ ثوٌؽبٔسىٓ وېَىِٓ( ،ەوىىسىٓ) ھىغطەد لىٍىؿ
ئبٍبؼالـزيٌ .ېىىٓ عىھبزلب چىمىفٕي ٔىَەد لىٍىؿ ۋە عىھبزلب چىمىؿ زاۋاٍِىفىسۇ .ئەگەض
ئوِۇِىَۈظٌۈن ئۇضۇـمب چىمىؿ رەٌەپ لىٍىٕؽب ،ئوِۇِىَۈظٌۈن چىمىڭالض! (ثۇذبضى)2783 :
ئۀەغ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ
ِۇٔساق زېگەِْ :ۇـطىىالضؼب لبضـي عېٕىڭالضِ ،بي ِۈٌىۈڭالض ۋە رىٍىڭالض ثىٍەْ عىھبز لىٍىڭالض!
(ئەثۇ زاۋۇز)2514 :
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ئەثۇ ھۇضەٍطە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :زۈـّەْ ثىٍەْ ئۇچطىفىفٕي ئبضظۇ لىٍّبڭالض .ئەگەض ئۇالض ثىٍەْ
ئۇچطىفىپ لبٌؽبڭالض ،ؼەٍطەد ثىٍەْ ئۇضۇـۇڭالض! (ثۇذبضى)3126 :
- 2702عۇئبي :جىھبدٔىڭ لبٔذاق ؽبسائىححب پەسىض ئەٍىٕگە ئبٍٍىٕىذىغبٍٔىمي
عىھبز رۆۋۀسىىي  3ـبضائىززب پەضظ ئەٍٕگە ئۆظگىطىسۇ:
 - 1عىھبزلب رەٍىٍٕىٕىپ ِۇعبھىسالضٔىڭ ؼېپىگە لوـۇٌۇپ ثوٌؽبْ وىفي ئۈچۈْ عىھبز
لىٍىؿ پەضظ ئەٍٕسۇض.
ِ - 2ۇؼۇٌّبٔالض رۇضىۋارمبْ ضاٍوْ ٍبوي زۆٌەرىە زۈـّۀٍەض ثېؽىپ وىطگەْ ۋالىززب ،پۈرۈْ
ِۇؼۇٌّبٔالضؼب عىھبز لىٍىؿ پەضظ ئەٍٓ ثوٌۇپ ثەٌگىٍىٕىسۇ.
 - 3زۆٌەد رەضىپىسىٓ ِەٌۇَ ـەذؽٍەض عىھبزلب چىمىفمب ثەٌگىٍىگەْ ۋالىززب ،چىمىفمب
ثەٌگىٍۀگەْ ـەذؽٍەض ئۈچۈْ عىھبز لىٍىؿ پەضظ ئەٍٕسۇض.
- 2703عۇئبي :جىھبدٔىڭ ثۇٍشۇٌۇػ ِەلغىذى
ئىؽالَ زىٕىسا عىھبزٔىڭ ثۇٍطۇٌؽبٍٔىك ؼەۋەثىٕي رۆۋۀسىىىسەن ِ 3ەلؽەرىە لىؽمبضرىفمب
ثوٌىسۇ:
 - 1ظۇٌۇِؽب ۋە ھەض رۈضٌۈن ھەلؽىعٌىىٍەضگە لبضـي رۇضۇؾ.
 - 2ثبـمىالض رەضىپىسىٓ ظوضٌۇق ثىٍەْ ربضرىپ ئېٍىٕؽبْ ھەق ھولۇلالضٔي لبٍزۇضۇپ ئېٍىؿ.
 - 3ھۇ عۇَ لىٍؽۇچىالضؼب ضەززىَە ثېطىؿ .ئبٌالھ ربئبال لۇضئبْ وەضىّسە ِۇٔساق زېگەْ:
«ھۇعۇَ لىٍىٕؽۇچىالضؼب ،ظۇٌۇِؽب ئۇچطىؽبٍٔىمٍىطى ئۈچۈْ لبضـىٍىك وۆضؼىزىفىە ضۇذؽەد
لىٍىٕسى[ » .ؼۈضە ھەط  - 39ئبٍەد]
- 2704عۇئبي :ئىغالِىٌ جىھبدٔىڭ پشىٕغىپٍىشى
 - 1ثىطىٕچي ثوٌۇپ ئۇضۇؾ ئبچّبؼٍىك .ثۇ پطىٕؽىپٕي لۇضئبْ وەضىُ ِۇٔساق ثبٍبْ لىٍؽبْ:
« ؼىٍەضگە ئۇضۇؾ ئبچمبْ ئبزەٍِەضگە لبضـي ئبٌالھ ٍوٌىسا عىھبز لىٍىڭالض ،ربعبۋۇظ لىٍّبڭالض،
ربعبۋۇظچىالضٔي ئبٌالھ ضاؼزىٕال ٍبلزۇضِبٍسۇ [ » .ؼۈضە ثەلەض  - 190ئبٍەد]
 - 2ربعبۋۇظ لىٍؽۇچىالضؼب ظەضثە ثېطىفزە ئبـۇضىۋەرّەؼٍىه .ثۇ پطىٕؽىپٕي لۇضئبْ وەضىُ
ِۇٔساق ثبٍبْ لىٍؽبْ « :ثىطاۋ ؼىٍە ضگە لبٔچىٍىه چېمىٍؽبْ ثوٌؽب ،ؼىٍەضِۇ ئۇٔىڭؽب ـۇٔچىٍىه
چېمىٍىڭالض [ » .ؼۈضە ثەلەض  - 194ئبٍەد]
 - 3زۈـّۀٍەضٔىڭ رىٕچٍىمم ب ِبٍىً ئىىۀٍىىي ٍبوي ربعبۋۇظچىٍىمٕي روذزىزىسىؽبٍٔىمي
ثىٍىٕگەْ ۋالىززب ،ئۇالض ثىٍەْ ئۇضۇؾ لىٍّبؼزىٓ رىٕچٍىك ئۈچۈْ ھەضىىەد لىٍىؿ .لۇضئبْ وەضىُ
ثۇ پطىٕؽىپٕي ِۇٔساق ثبٍبْ لىٍؽبْ « :ئەگەض ئۇالض رىٕچٍىممب ِبٍىً ثوٌؽب ،ؼۀّۇ رىٕچٍىممب ِبٍىً
ثوٌؽىٓ ،اﷲلب رەۋەوىۈي لىٍؽىٓ .اﷲ (ئۇالضٔىڭ ؼۆظٌىطىٕي) ئبڭالپ رۇضؼۇچىسۇضٔ( ،ىَەرٍىطىٕي)
ثىٍىپ رۇضؼۇچىسۇض[ » .ؼۈضە ئۀپبي  - 61ئبٍەد]
 - 4ئۇضۇؾ لىٍّىؽبٔالضؼب چېمىٍّبؼٍىك « .وۇـفبضالضزىٓ ؼىٍەض ثىٍەْ ئۇضۇؾ لىٍّىؽبْ ۋە
ؼىٍەضٔي ٍۇضرۇڭالضزىٓ ھەٍسەپ چىمبضِىؽبٔالضؼب وەٌؽەن ،ئبٌالھ ئۇالضؼب ٍبذفىٍىك
لىٍىفىڭالضزىٓ ،ئۇالضؼب ئبزاٌەرٍىه ثوٌۇـۇڭالضزىٓ روؼّبٍسۇ[ » .ؼۈضە ِۇِزەھىٕە  - 8ئبٍەد]
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ھەض لېز ىُ ئۇضۇـمب چىمىفزىٓ ئبۋۋاي ِۇؼۇٌّبْ ئەؼىەضٌىطىگە
رەٌىّبد ثېطىپ « :ؼىٍەضگە رىػ رەڭٍىّىگۀٍەضٔيٍ ،بـبٔؽبٔالضٔي ،ئبٍبٌالضٔي ،ثبٌىالضٔي
ئۆٌزۈضِەڭالض ! ظىطائەرٍەضٔي ٔبثۇد لىٍّبڭالض ،زۈـّۀٍەضٔىڭ ثەزۀٍىطىٕي پبضچىٍىّبڭالض،
ئەؼىطٌەضٔي ذوضٌىّبڭالض » زەپ عېىىٍەٍززي.
ٍ - 5بِبٍٔىك لىٍؽۇچىالضؼب وەڭ لوضؼبق ،ئەپۇچبْ ثوٌۇؾ ،ئىّىبٔمەزەض ئۇضۇؾ لىٍىفزىٓ
ؼبلٍىٕىؿ « .ؼىٍەض وەچۈضؼەڭالض ،وەچۈضگەْ ئبزەَ رەلۋاٌىممب ئەڭ ٍېمىٕسۇ[ ».ؼۈضە ثەلەض - 237
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ئبٍەد]
ٍ - 6بِبٍٔىممب ٍبِبٍٔىك ثىٍەْ عبۋاة ثەضِەؼزىٍٓ ،بِبٍٔىممب ٍبذفىٍىك ثىٍەْ عبۋاة ثېطىؿ
ئبضلىٍىك زۈـّۀٕي زوؼزمب ئبٍالٔسۇضۇؾٍ « .بذفي ئىؿ ثىٍەْ ٍبِبْ ئىؿ ثبضاۋەض ثوٌّبٍسۇ،
ٍبذفي ذىؽٍەد ئبضلىٍىك ٍبِبْ ذىؽٍەرىە ربلبثىً رۇضؼىٓ ،ـۇٔساق لىٍؽبڭ ؼەْ ثىٍەْ
ئۆظىٕىڭ ئبضىؽىسا ئبزاۋەد ثبض ئبزەَ گوٍب ؼىطزاؾ زوؼزۇڭسەن ثوٌۇپ لبٌىسۇ[ » .پۇؼؽىٍەد - 34
ئبٍەد]
ِۇـۇٔساق پوالرزەن ئىٕزىعاَ ۋە لەرئىٌ پطىٕؽىپالضزىٓ ھبٌمىپ ،ئىؽالَ ٔبِىسىٓ ذبربٌىك
ئۆرىۈظگەْ ئىؽالِىٌ عبِبئەرٍەض ٍبوي رەـىىالرالض ثبض زېَىٍؽە ،ئىؽالَ زىٕي ئۇالضٔىڭ
لىٍّىفٍىطىسىٓ لەرئىٌ ِەؼئۇي ئەِەغ! ثۇالضٔي ئىؽالَ زىٕىؽب چېزىؿ ئوپئوچۇق ھەلؽىعٌىمزۇض.
- 2705عۇئبي« :جىھبد » عۆصىٕىڭ لۇسئبْ وەسىّذىىي ِۀىغي ۋە ثبؽمب ِۀىٍىشى
ئەضەة رىٍىسىىي « اٌغھبز» ؼۆظى لۇضئبْ وەضىّسە رۆۋۀسىىىسەن  3ذىً ِۀىسە وەٌگەْ:
 - 1ئبٌالھ ٍوٌىسا لوٌؽب لوضاي ئېٍىپ ؼبظاد لىٍىؿِ « .ۆِىٍٕەضزىٓ ئۆظضىؽىع رۇضۇپ عىھبزلب
چىمّىؽبٔالض ،ئبٌالھ ٍوٌىسا ِبٌٍىطىٕي ،عبٍٔىطىٕي رىىىپ عىھبز لىٍؽۇچىالض ثىٍەْ ثبضاۋەض
ثوٌّبٍسۇ[ » .ؼۈضە ٔىؽب  - 95ئبٍەد]
 - 2ھەلىمەرٕي عبوبضالپ ؼۆظ ثىٍەْ وۈضەؾ لىٍىؿ « .لۇضئبْ ئبضلىٍىك ئۇالضؼب لبضـي
پبوىزالضٔي ئورزۇضىؽب لوٍۇپ ثبضٌىك وۈچۈڭ ثىٍەْ وۈضەؾ لىٍؽىٓ[ » .ؼۈضە پۇضلبْ  - 52ئبٍەد]
ٍ - 3بذفي ئىفالضٔي لىٍىؿ ۋە ئەِەي – ئىجبزەرٍەضٔي ئوضۇٔالـزب رىطىفچبٍٔىك وۆضؼىزىؿ.
« وىّىي ٍبذفي ئەِەٌٍەضٔي ئوضۇٔالؾ ٍوٌىسا عىھبز لىٍىسىىەْ ،ئۇٔىڭ لىٍؽبْ عىھبزى ئۆظىٕىڭ
پبٍسىؽي ئۈچۈٔسۇض[ ».ؼۈضە ئۀىەثۇد  - 52ئبٍەد]
ئىؽالَ زىٕىسا عىھبزٔىڭ ِە ٔىؽي ۋە زائىطىؽي وەڭ ثوٌۇپ ،عىھبز ئۆظىٕي ئىؽالھ لىٍىؿ،
ٍبذفي ئىفالضؼب پۇي ؼەضپ لىٍىؿ ثىٍەْ ثوٌؽىٕىسەن ،لەٌەَ ثىٍەْ ،رىً ثىٍەْ ۋە پەْ –
رېرٕىىب ثىٍەْ لۇضاٌٍىٕىؿ ثىٍۀّۇ ثوٌىسۇ .ھەرزب عىھبز لۇضئبْ ثىٍۀّۇ ثوٌىسۇ .لۇضئبْ ثىٍەْ
ثوٌؽبْ عىھبز لۇضئبٕٔىڭ ھەلىمەرٍى طىٕي ثبـمىالضؼب رەـۋىك لىٍىؿ ثىٍەْ ثوٌىسۇ .لوضاي ثىٍەْ
عىھبز لىٍىؿ لۇضئبْ وەضىّٕىڭ رەثىطى ثوٍىچە «لىزبي» زەپ ئبرىٍىسۇ .ئۇ ربعبۋۇظچىالضؼب ضەززىَە
ثېطىؿ ئۈچۈٔال لىٍىٕىسۇ « .ؼىٍەضگە ئۇضۇؾ ئبچمبْ ئبزەٍِەضگە لبضـي ئبٌالھ ٍوٌىسا عىھبز
لىٍىڭالض ،ربعبۋۇظ لىٍّبڭالض ،ربعبۋۇظ لىٍؽۇچىالضٔي ئبٌالھ ھەلىمەرەْ زوؼذ رۇرّبٍسۇ[ » .ؼۈضە
ثەلەض  - 190ئبٍەد]
- 2706عۇئبيِ :ۇعۇٌّبٕٔىڭ ئۇسۇػ ِەٍذأىذا عبلٍىٕىؾمب جېگىؾٍىه ئەخاللىٌ ۋە دىٕىٌ
ثۇسچي
ئىؽالَ زىٕىسا لوضاٌٍىك عىھبز رىٕچٍىك ثىٍەْ ِەؼىٍىٕي ھەي لىٍىؿ چبضىٍىطىٕىڭ ھەِّىؽي
رۈگىگۀ سىٓ وېَىٓ ئېٍىٕىسىؽبْ ئەڭ ئبذىطلي لبضاضزۇض .ئىؽالَ زىٕىسا ٍوٌؽب لوٍۇٌؽبْ عىھبزٔىڭ
ـەضرٍىطىّۇ ئىٕزبٍىٓ چىڭسۇضِ .ۇؼۇٌّبْ وىفىٕىڭ ئۇضۇؾ ِەٍسأىسا ؼبلٍىٕىفمب رېگىفٍىه
ئەذاللىٌ ۋە زىٕىٌ ثۇضچي ئۆظٌىطىگە لبضـي ئۇضۇؾ ئبچّىؽبٔالض ثىٍەْ ئۇضۇـّبؼٍىك ،ئبٍبٌالض،
ثبٌىالض ۋە ٍبـبٔؽبٔالضؼب رەگّەؼٍىه ،لبضـي رەضەپٕىڭ ِبي – ِۈٌىىٕي ،ئۆً – عبٍٍىطىٕي ظىَبٔؽب
ئۇچطارّبؼٍىك ،ئەؼىطٌەضٔي ذوضٌىّبؼٍىك ۋە ثبـمىالضزۇضٍ .وٌؽىع ئۇضۇـالض عىھبز ئەِەغ .ئىؽالَ
زىٕي ِبي – زۇَٔبؼب ئېطىفىؿ ٍوٌىسا ،ئىطلىٌ زەۋا ئۈچۈْ ،ثبـمىالضٔىڭ ظېّىٍٕىطىٕي ثېؽىۋېٍىؿ
ٍبوي ئۇالضٔي ثوٍؽۇٔسۇضۇؾ ٍبوي زىٕؽب وىطىفىە ظوضالؾ ئۈچۈْ ئۇضۇؾ لىٍىفٕي لەرئىٌ ضەد
لىٍىسۇ .وىفٍەض ئىؽالَ زىٕىؽب پەلەد ئۆظ ئىرزىَبضى ثىٍۀال وىطىسۇ .ئۇالضٔي ھېچىىّٕىڭ ظوضالؾ
ھولۇلي ٍوق .ئبٌالھ ربئبال ثۇ ِەؼىٍىٕي رېرىّۇ ضوـۀٍەـزۈضۈپ ِۇٔساق زەٍسۇ« :ئەگەض
پەضۋەضزىگبضىڭ ذبٌىؽب ئىسى ،ئەٌۋەرزەٍ ،ەض ٍۈظىسىىي وىفىٍەضٔىڭ ھەِّىؽي ئىّبْ ئېَزبرزي،

815

www.uyghurmuslim.com www.fb.com/uighurawazi uighurawazi@yahoo.com
ؼەْ وىفىٍەضٔي ِۇؼۇٌّبْ ثوٌۇـمب ظوضالِؽەْ ؟ » [ؼۈضە ٍۇٔۇغ  - 99ئبٍەد]
- 2707عۇئبي :ئبٌالھ ٍوٌىذا پوعحب جۇسۇػ ۋە ٍۈسۈػ لىٍىؾٕىڭ پەصىٍىحي
ؼەٌّبْ ـبضىؽي ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ِۇ ٔساق زەٍسۇِ :ەْ پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەِٕىڭ ِۇٔساق زېگۀٍىىىٕي ئبڭٍىؽبٔىسىُ :اٌٍە ٍوٌىسا ثىط وۈْ پوؼزب رۇضۇؾ ثىط ئبٍؽىچە
وۈٔسۈظى ضوظا رۇرۇپ ،وېچىؽي لىَبِسا رۇضؼبٔسىٓ ٍبذفىسۇض .وىّىي پوؼزب رۇضىۋىزىپ ئۆٌؽە،
لەثطە پىزٕىؽىسىٓ ؼبلٍىٕىسۇ .پوؼزب رۇضؼ بْ ئەِەٌىٕىڭ ؼبۋاثي لىَبِەد وۈٔىگىچە وۆپىَىسۇ.
(رىطِىعى)1665 :
ؼەھً ئىجٕي ؼەئس ؼبئىسى ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض
ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :اٌٍە ٍوٌىسا ثىط وۈْ پوؼزب رۇضۇؾ زۇَٔب ۋە
ئۇٔىڭسىىي ثبضٌىك ٔەضؼىٍەضزىٓ ٍبذفىسۇ ض .ثىطىڭالضٔىڭ (عىھبزرب ئبد چبپزۇضۇؾ ئۈچۈْ
ئىفٍەرىەْ) لبِچىؽىٕىڭ عۀٕەرزىىي ئوضٔي زۇَٔب ۋە ئۇٔىڭسىىي ثبضٌىك ٔەضؼىٍەضزىٓ
ٍبذفىسۇض .اٌٍە ٍوٌىسا ئەرىگەْ ئبذفبَ ٍۈضۈؾ لىٍؽبْ ثۀسىٕىڭ ٍۈضۈـي زۇَٔب ۋە ئۇٔىڭسىىي
ثبضٌىك ٔەضؼىٍەضزىٓ ٍبذفىسۇض( .ثۇذبضى)2892 :
ئەثۇ زە ضزا ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :ثىط ئبً پوؼزب رۇضۇؾ ئۆِۈض ثوٍي ضوظا رۇرۇـزىٓ ٍبذفىسۇض .وىّىي اٌٍە
ٍوٌىسا پوؼزب رۇضؼبْ ھبٌسا ئۆٌؽە ،لىَبِەد وۈٔىسىىي ٔبھبٍىزي چوڭ لوضلۇٔچزىٓ ئبِبْ لبٌىسۇ،
ضىعىك ثىٍەْ ؼىعاٌىٕىپ رۇضىسۇ ،عۀٕەرٕىڭ ھىسىٕي پۇضاٍسۇ .اٌٍە ربئبال ئۇٔي رىطىٍسۈضگۀگە لەزەض
ئۇٔىڭ ؼبۋاة زەپزىطىگە ِۇعبھىسٔىڭ ئەعطى ٍېعىٍىپ رۇضىسۇ( .ئەٌىەثىط)
ؼەھً ئىجٕي ؼەئس ؼبئىسى ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض
ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :اٌٍە ٍوٌىسا ئەرىگەْ ئبذفبَ ٍۈضۈؾ لىٍىؿ زۇَٔب ۋە
ئۇٔىڭ ئۈؼزىسىىي ثبضٌىك ٔەضؼىٍەضزىٓ ٍبذفىسۇضِ( .ۇؼٍىُ)1882 :
ئىجٕي ئبثجبغ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇِب ِۇٔساق زەٍسۇِ :ەْ پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەِٕىڭ ِۇٔساق زېگۀٍىىىٕي ئبڭٍىسىُ :اٌٍەرىٓ لوضل ۇپ ٍىؽٍىؽبْ ۋە اٌٍە ٍوٌىسا (ٍۀي
عىھبزرب) پوؼزب رۇضۇؾ ئۈچۈْ ئۇذٍىّىؽبْ ئىىىي وۆظگە زوظاخ ئوري ٍېمىٕالـّبٍسۇ( .رىطِىعى:
)1639
- 2708عۇئبي :جىھبدٔىڭ پەصىٍىحي
ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئەِط ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ
ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ( :ؼبظىٕىڭ ئبئىٍىؽىٕي ٍولالپ وېٍىؿ ئۈچۈْ ٍبوي عەڭ
ئبذىطٌىفىپ ئۆٍىگە) لبٍزىؿ ئۈچۈْ ِبڭؽبْ لەزىّىگە ؼبظارزب رۇضؼبٔؽب ئوذفبؾ ؼبۋاة ثېطىٍىسۇ.
(ئەثۇ زاۋۇز)2487 :
ئەثۇ ھۇضەٍطە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ِۇٔساق زەٍسۇ :پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ
ؼ بھبثىٍىطىسىٓ ثىطى ربرٍىك ؼۇ چىمىسىؽبْ وىچىه ثىط ثۇالق ثبض عىٍؽىسىٓ ئۆرۈپ وېزىۋېزىپ،
ئۇ ؼۇٔىڭ ؼۈظۈوٍىىىسىٓ ھەٍطاْ لبٌسى ۋە وۆڭٍىسەِ :ەْ ئىٕؽبٔالضزىٓ ئبٍطىٍىپِ ،ۇـۇ عىٍؽىؽب
ٍەضٌەـؽەَ ثوٌؽىسەن ،ثىطاق ِەْ پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِسىٓ ئىغبظەد ئبٌّبً
رۇضۇپ ھەضگىع ئۇٔساق لىٍّبٍّەْ ،زېسى .ئبٔسىٓ ئۇ ٔىَىزىٕي پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەِگە ئېَززي .پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ :ئۇٔساق لىٍّىؽىٓ .ثىطىڭالضٔىڭ اٌٍە
ٍوٌىسىىي عىھبزرىٓ ئبٍطىٍىپ لبٌّبً رۇضۇـي ئۆٍىسە ٍ 71ىً ئولۇؼبْ ٔبِىعىسىٓ ئەۋظەٌسۇض.
ؼىٍەض اٌٍۀىڭ گۇٔبھٍىطىڭالضٔي ِەؼپىطەد لىٍىپ ،عۀٕەرىە وىطگۈظىفىٕي ذبٌىّبِؽىٍەض؟ اٌٍە
ٍوٌىسا عىھبز لىٍىڭالض .وىّىي رۆگە ؼۈري ٍېٍىٕىؽب ٍىؽىٍؽبٔچىٍىه (لىؽمب ۋالىذ) ثوٌؽىّۇ اٌٍە
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ٍوٌىسا عىھبز لىٍؽب ،ئۇٔىڭؽب عۀٕەد ۋاعىت ثوٌىسۇ ،زېسى( .رىطِىعى)1651 :
ِۇئب ظ ئىجٕي عەثەي ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇِ :ەْ پەٍؽەِجەض
ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ ِۇٔساق زېگۀٍىىىٕي ئبڭٍىؽبٔىسىُ :وىّىي رۆگە ؼۈري ٍېٍىٕىؽب
ٍىؽىٍؽبٔچىٍىه ئبظ ۋالىذ ثوٌؽىّۇ اٌٍە ٍوٌىسا عىھبز لىٍؽب ،ئۇٔىڭؽب عۀٕەد ۋاعىت ثوٌىسۇ.
وىّىي چ ىٓ وۆڭٍىسىٓ اٌٍە ٍوٌىسا ئۆٌۈـٕي رىٍىؽە ،ئبٔسىٓ ئۆٌؽە ٍبوي ئۆٌزۈضۈٌؽە ،ئۇٔىڭؽب
ـىھىسٔىڭ ئەعطى ثوٌىسۇ .وىّىي اٌٍە ٍوٌىسا ٍبضىالٔؽب ٍبوي ظەذّىٍۀؽە ،لىَبِەد وۈٔي
ٍبضىؽىسىٓ ضەڭگي ظەپىطاْ ،پۇضىمي ئىپبضزەن ذۇؾ پۇضالٍىك لبْ ثۇٌسۇلالپ رۇضؼبْ ھبٌسا وېٍىسۇ.
وىّٕىڭ ث ەزىٕىگە اٌٍە ٍوٌىسا ثىطەض ٔەضؼە چىمىپ لبٌؽب ،ئۇٔىڭؽب ـىھىسٌەضٔىڭ ربِؽىؽي ئۇضۇٌىسۇ.
(ئەثۇ زاۋۇز)2541 :
ئەثۇ ھۇضەٍطە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ِۇٔساق زەٍسۇ :ؼبھبثىالض پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەِسىٓ :لبٍؽي ئەِەي اٌٍە ربئبال ٍوٌىسا عىھبز لىٍىفمب رەڭ وېٍىسۇ؟ زەپ ؼوضىسى.
پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ :ئۇٔي ئۆٌچەـىە ربلىزىڭالض ٍەرّەٍسۇ ،زەپ عبۋاة
ثەضزى .ئۇالض ثۇ ؼوئبٌٕي ئىىىي ٍبوي ئۈچ لېزىُ ٍبٔسۇضۇپ ؼوضىسى .ھەض لېزىّسا پەٍؽەِجەض
ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ :ئۇٔي ئۆٌچەـىە ربلىزىڭالض ٍەرّەٍسۇ ،زەپ عبۋاة ثەضزى.
ئۈچىٕچي لېزىّسا :اٌٍە ٍوٌىسا عىھبز لىٍؽۇچىٕىڭ ِىؽبٌي وۈٔسۈظى ئۈظۈٌسۈضِەً ضوظا رۇرمبْ،
وېچىؽي ئۇذٍىّبً لىَبِسا رۇضؼبْ ،ھەِىفە اٌٍۀىڭ ئبٍەرٍىطىٕي ئولۇؼبْ ،اٌٍە ربئبال ٍوٌىسا
عىھبزلب چىمىپ وەرىەْ ـۇ ِۇعبھىس لبٍزىپ وەٌگۀگە لەزەض ضوظا رۇرۇـزىٓ ۋە ٔبِبظ ئولۇـزىٓ
لىٍچە ؼۇؼٍىفىپ لبٌّىؽبْ وىفىگە ئوذفبٍسۇ ،زېسىِ( .ۇؼٍىُ)1878 :
ٍۀە ثىط ضىۋاٍەرزە ِۇٔساق زېَىٍىسۇ :وۈٔسۈظى ئۈظۈٌسۈضِەً ضوظا رۇرمبْ ،وېچىؽي ئۇذٍىّبً
لىَبِسا رۇضؼبْ ،اٌٍۀىڭ ثۇٍطۇلٍىطىؽب لوضلمبْ ھبٌسا ثبؾ ئەگىەْ ،ضۇوۇ ۋە ؼەعسە لىٍؽبْ (ٍۀي
ٔبِبظ ئولۇ ؼبْ) وىفىٕىڭ ِىؽبٌىؽب ئوذفبٍسۇٔ( .ەؼبئي)3127 :
ئەثۇ ؼەئىس ذۇزضى ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ِۇٔساق زەٍسۇ :ؼبھبثىالض پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەِسىٓ :ئي ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ! لبٔساق وىفي ئەڭ ئەۋظەي؟ زەپ
ؼوضىسى .پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ :اٌٍە ٍوٌىسا عېٕي ۋە ِېٍي ثىٍەْ عىھبز لىٍؽبْ
ِۇئّىٓ ،زەپ عبۋاة ثەضزى .ئۇالض :ئبٔسىٓ لبٌؽىچۇ؟ زەپ ؼوضىسى .پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ
ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ :اٌٍەرىٓ لوضلۇپ ،ئىٕؽبٔالضؼب ظىَىٕىُ رەگّىؽۇْ زەپ ،ئۇالضٔي ربـالپ ،ربغ
عىٍؽىٍىطىسىٓ ثىطىسە ٍبـىؽبْ ِۇئّىٓ ،زەپ عبۋاة ثەضزى( .ثۇذبضى)2786 :
ئىجٕي ئبثجبغ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇِبزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ
ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَِ :ەْ ؼىٍەضگە ِەضرىۋە عەھەرزە ئىٕؽبٔالضٔىڭ ئەڭ ٍبذفىؽىٕي ئېَزىپ
ثېطەٍّۇ؟ زېسى .ثىع :ـۇٔساق لىٍؽىٓ ،ئي ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ! زېسۇق .ئۇ:
ئېزىٕىڭ ٍبٍٍىؽىسىٓ رۇرۇپ ،اٌٍە ربئبال ٍوٌىسا ئۆٌگەْ ٍبوي ئۆٌزۈضۈٌگۀگە لەزەض ئۇضۇؾ لىٍؽبْ
وىفىسۇض ،زېسى .ئبٔسىِٓ :ەْ ؼىٍەضگە ئۇٔىڭسىٓ ثىط زەضىغە رۆۋەْ رۇضىسىؽبْ وىفىٕي ئېَزىپ
ثېطەٍّۇ؟ زېسى .ثىع :ـۇٔساق لىٍؽىٓ ،ئي ضەؼۇٌۇٌالھ زېسۇق .ئۇ :ثىطەض عىٍؽىؽب چىمىپ وېزىپ،
ٔبِبظٔي ئبزا لىٍؽبْ ،ظاوبرٕي ثەضگەْ ،ئىٕؽبٔالضزىٓ ئبٍطىٍىپ وېزىپ ،ئۇالضٔىڭ ٍبِبٍٔىمىسىٓ
ؼبلالٔؽبْ وىفىسۇض ،زېسى .ئبٔسىِٓ :ەْ ؼىٍەضگە ئىٕؽبٔالضٔىڭ ئەڭ ٍبِىٕىٕي ئېَزىپ ثېطەٍّۇ؟
زېسى .ثىع :ـۇٔساق لىٍؽىٓ ،ئي ضەؼۇٌۇٌالھ زېسۇق .ئۇ :ثىطى اٌٍە ربئبالٔىڭ ٔبِي ثىٍەْ لەؼەَ
لىٍىپ رۇضۇپ ٔەضؼە رىٍىؽە ،ئىّىبٔىَىزي ثبض رۇضۇپ ھېچ ٔەضؼە ثەضِىگەْ وىفىسۇض ،زېسى.
(ٔەؼبئي)2569 :
ئەثۇ ھۇضەٍطە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :اٌٍەرىٓ لوضلۇپ ٍىؽٍىؽبْ وىفي ؼۈد ئەِچەوىە لبٍزمبٔؽب لەزەض
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زوظاذمب وىطِەٍسۇ .اٌٍە ٍوٌىسا لوظؼبٌؽبْ چبڭ روظاڭ ثىٍەْ عەھۀٕەِٕىڭ رۈرۈٔي عەَ ثوٌّبٍسۇ
(ٍۀي اٌٍە ٍوٌىسا عىھبز لىٍؽبْ وىفي عەھۀٕەِگە وىطِەٍسۇ)( .رىطِىعى)1633 :
ئەثۇ ئەثػ ئبثسۇضضاھّبْ ئىجٕي عەثط ضەظىَەٌال ھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض
ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :ئىىىي پۇري اٌٍە ٍوٌىسا (ٍۀي عىھبزرب) روپىؽب
ِىٍۀگەْ ثۀسىگە زوظاخ ئوري رەگّەٍسۇ( .ثۇذبضى)2811 :
ئەثۇ ھۇضەٍطە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :اٌٍە ٍوٌىسا (ٍۀي عىھبزرب) وبپىطٔي ئۆٌزۈضگەْ ،ئبٔسىٓ روؼطا ٍوٌسا
ِبڭؽبْ ۋە ئورزۇضاھبي ٍوي رۇرمبْ ِۇؼۇٌّبْ (زوظاذزب) وبپىط ثىٍەْ عەَ ثوٌّبٍسۇِ .ۇئّىٕٕىڭ
لوضؼىمىسا اٌٍە ٍوٌىسا وىطىپ وەرىەْ چبڭ روظاڭ ثىٍەْ عەھۀٕەِٕىڭ رۈرۈٔي عەَ ثوٌّبٍسۇ .اٌٍەلب
ئىّبْ وەٌزۈضگەْ ثىط ِۇئّىٕٕىڭ لەٌجىسە ئىّبْ ثىٍەْ ھەؼەد عەَ ثوٌّبٍسۇٔ( .ەؼبئي)3119 :
ئەثۇ ؼەئىس ذۇزضى ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ
ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ :ئي ئەثۇ ؼەئىس! وىّىي پەضۋەضزىگبضىٕىڭ اٌٍە ،زىٕىٕىڭ ئىؽالَ ،پەٍؽەِجىطىٕىڭ
ِۇھەِّەز ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ثوٌؽبٍٔىمىسىٓ ِەِٕۇْ ثوٌؽب ،ئۇٔىڭؽب عۀٕەد ۋاعىت
ثوٌىسۇ ،زېسىِ .ەْ ثۇ ؼۆظزىٓ ھەٍطاْ لېٍىپ :ئي اٌٍۀىڭ پەٍؽەِجىطى! ئۇ ؼۆظٔي ِبڭب لبٍزب
ئېَزىپ ثەضؼەڭ ،زېسىُ .پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ل بٍزب ئېَزىپ ثەضزى .ئبٔسىٓ:
ٍۀە ثىط ئەِەي ثبضوي ،ثۀسىٕىڭ عۀٕەرزىىي زەضىغىؽي ئۇ ئەِەي ثىٍەْ ٍۈظ زەضىغە وۆرۈضۈٌىسۇ.
ھەضثىط زەضىغىٕىڭ ئبضىٍىمي ئبؼّبْ ظېّىٕٕىڭ ئبضىٍىمىسەن وېٍىسۇ ،زېسىِ .ەْ :ئي اٌٍۀىڭ
پەٍؽەِجىطى! ئۇ لبٍؽي ئەِەي؟ زەپ ؼوضىسىُ .پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ :اٌٍە ٍوٌىسا
عىھبز لىٍىفزۇض ،اٌٍە ٍوٌىسا عىھبز لىٍىفزۇض ،زەپ عبۋاة ثەضزىِ( .ۇؼٍىُ)1884 :
ئەثۇ ٔەعىە ؼەٌەِي ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ِۇٔساق زەٍسۇِ :ەْ پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەِٕىڭ :وىّىي (زۈـّۀگە) اٌٍە ٍوٌىسا (ٍۀي عىھبزرب) ثىط ربي ئوق رەگىۈظؼە ،ـۇ ئوق
عۀٕەرزە ئۇٔىڭ ِەضرىۋىؽىٕي ثىط زەضىغە ٍۇلىطى وۆرۈضىسۇ ،زېگۀٍىىىٕي ئبڭالپ ،ـۇ وۈٔي 16
ربي ئوق رەگىۈظزۈَِ .ەْ ٍۀە پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ ِۇٔساق زېگۀٍىىىٕي
ئبڭٍىسىُ :وىّىي اٌٍە ٍوٌىسا ثىط ربي ئوق ئبرؽب ،ثىط لۇي ئبظاز لىٍؽبٔؽب رەڭ ؼبۋاثمب ئېطىفىسۇ.
(ٔەؼبئي)3143 :
ئەثۇ ئۇِبِە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :اٌٍە ربئبالؼب ئىىىي ربِچە ۋە ئىىىي ئىعزىٓ ؼۆٍۈٍِۈن ٔەضؼە ٍوق .ئۇ
ئىىىي ربِچىٕىڭ ثىطى ،اٌٍەرىٓ لوضلۇپ ئبلمۇظؼبْ ٍبؾ ربِچىؽي؛ ٍۀە ثىطى ،اٌٍە ٍوٌىسا
رۆوۈٌگەْ لبْ ربِچىؽي .ئىىىي ئىعؼب وەٌؽەن ،ثىطى ،اٌٍە ٍوٌىسا عىھبز لىٍىؿ ٍوٌىسا لبٌسۇضؼبْ
ئىع؛ ٍۀە ثىطى ،اٌٍۀىڭ پەضظٌىطىسىٓ ثىطٔي ئبزا لىٍىؿ ٍوٌىسا لبٌسۇضؼبْ ئىع( .رىطِىعى)1669 :
- 2709عۇئبي :جىھبد ئۈچۈْ ئبت ثبلمبْ ،غبصىٍەسٔي جبثذۇغبْ ئۇالسٔىڭ ئبئىٍە ثبال
چبلىٍىشىٕي ثبلمبٕٔىڭ پەصىٍىحي
ئەثۇ ھۇضەٍطە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :وىّىي اٌٍەلب ئىّبْ ئېَزمبْ ۋە ئۇٔىڭ ۋەزىؽىگە ئىفۀگەْ ھبٌسا اٌٍە
ٍوٌىؽب (ٍۀي عىھبزلب) ئبربپ ئبد ثبلؽب ،ئۇٔىڭ ٍەَ ذەـەوٍىطى ،رەضى ،رېعىىي ۋە ؼۈٍسۈوي
لىَبِەد وۈٔي ئۇ وىفىٕىڭ ٍبذفىٍىك ربضاظىؽىؽب ؼېٍىپ ربضرىٍىسۇ( .ثۇذبضى)2853 :
ظەٍس ئىجٕي ذبٌىس عۇھۀي ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ
ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :وىّىي ثىط ؼبظىٕي عبثسۇپ لوٍؽب ،ؼبظارمب چىممبٕٔىڭ ؼبۋاثىٕي
ئبٌىسۇ .وىّىي ؼبظارمب چىمىپ وەرىۈچىٕىڭ ثبال چبلىٍىطىٕي ثبلؽب ،ئۇِۇ ؼبظارمب چىممبٕٔىڭ
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ؼبۋاثىٕي ئبٌىسۇِ( .ۇؼٍىُ)1895 :
ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئەِط ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ
ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :ؼبظى ئەعطىٕي ئبٌىسۇ .ؼبظىٕي عبثسۇپ ،ئۇضۇـمب ئەۋەرىۈچي
ھەَ ئۆظىٕىڭ ئەعطىٕي ،ھەَ ؼبظىٕىڭ ئەعطىگە ئوذفبؾ ئەعىط ئبٌىسۇ( .ئەثۇ زاۋۇز)2526 :
- 2710عۇئبي :ؽەھىذٌىىٕىڭ پەصىٍىحي
ئۀەغ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕى سۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ
ِۇٔساق زېگەْ :عۀٕەرىە وىطگەْ ھېچمبٔساق وىفي زۇَٔبؼب لبٍزىفٕي ذبٌىّبٍسۇ .ئۇٔىڭؽب
عۀٕەرزە زۇَٔبزىىي ھەِّە رۈضٌۈن ٔەضؼىٍەض ثېطىٍىسۇ .پەلەد ـىھىس ـىھىسٌىىٕىڭ پەظىٍىزىٕي
وۆضگۀسىٓ وېَىٓ ،زۇَٔبؼب ئوْ لېزىُ لبٍزىپٍ ،ە ٔە ـىھىس ثوٌۇـٕي ئبضظۇ لىٍىسۇ( .ثۇذبضى:
)2817
ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ِەؼئۇز ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ
ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :اٌٍە ٍوٌىسا ئۆٌزۈضۈٌۈؾ پۈرۈْ گۇٔبھالضٔي ٍۇٍىسۇ .پەلەد ئبِبٔەد
ثۇٔىڭسىٓ ِۇؼزەؼٕبزۇضٔ .بِبظزا ئبِبٔەد ثبض ،ضوظىسا ئبِبٔەد ثبض ،ؼۆظزە ئبِبٔەد ثبض .ثۇالضٔىڭ
ئەڭ ئېؽىطى ِبي ِۈٌۈوزىىي ئبِبٔەرزۇض( .ئەٌىەثىط )11537
ِىمساَ ئىجٕي ِەئسىىەضىت ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ
ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :اٌٍۀىڭ زەضگبھىسا ـىھىسٔىڭ ِۇٔساق ئبٌزە ذىً ئبضرۇلچىٍىمي
ثبض :زەؼٍەپزىال ئۇٔىڭ گۇٔبھٍىطى ِەؼپىطەد لىٍىٕىسۇ؛ ئۇ عۀٕەرزىىي ئوضٔىٕي وۆضىسۇ؛ لەثطە
ئبظاثىسىٓ لۇرۇٌىسۇ؛ لىَبِەد وۈٔىسىىي ئەڭ چوڭ لوضلۇٔچزىٓ ئەِىٓ ثوٌىسۇ ؛ وەِزەضٌىه ربعي
وىَسۈضۈٌىسۇ ،ثۇ ربعٕىڭ ثىط ربي ٍبلۇري زۇَٔب ۋە ئۇٔىڭ سىىي ٔەضؼىٍەضزىّٕۇ لىّّەرٍىىزۇض؛ ـەھال
وۆظٌۈن ھۆضىٍەضزىٓ  72ؼي عۈپزي لىٍىپ ثېطىٍىسۇ؛ رۇؼمبٍٔىطىسىٓ  71وىفىگە ـبپبئەد لىٍىؿ
ھەلمي ثېطىٍىسۇ( .رىطِىعى)1663 :
پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ ؼبھبثىٍىطىسىٓ ثىطى ِۇٔساق زەٍسۇ :ثىط ئبزەَ
پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌال ھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِسىٓ :ئي ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ!
ـىھىسرىٓ ٔېّىفمب ثبـمب ِۇئّىٍٕەضزەن لەثطىسە (ئىىىي پەضىفزىٕىڭ ؼوئبي ؼوضىفي ئبضلىٍىك)
ئىّزىھبْ ئېٍىّٕبٍسۇ؟ زەپ ؼوضىؽبٔىسى ،پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ :ئۇٔىڭ ثېفىسا
ئوٍٕىزىٍؽبْ لىٍىچالضٔىڭ ٍبٌذ ٍ -ۇٌزٍىطى ئۇٔىڭؽب ٍېزەضٌىه ،زېسىٔ( .ەؼبئي)2153 :
ئەثۇ ھۇضەٍطە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :ـىھىس ئۆٌزۈضۈٌگۀسە ،ثىطىڭالضٔىڭ چىّساٌؽبْ ٍېطىٕىڭ ئبؼطىمىٕي ھېػ
لىٍؽىٕىچىٍىه ئبؼطىك ھېػ لىٍىسۇ( .رىطِىعى)1668 :
ؼەھً ئىجٕي ھۇٔەٍؿ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ
ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :وىّىي اٌٍەرىٓ ـىھىسٌىىٕي ضاؼزچىٍٍىك ثىٍەْ رىٍىؽە،
گەضچە ئۇ وۆضپىؽىسە ئۆٌۈپ لبٌؽىّۇ ،اٌٍە ئۇٔي ـىھىسٌەضٔىڭ ِبلبِىؽب ٍەرىۈظىسۇِ( .ۇؼٍىُ:
)1919
ِۇئبۋىَۀىڭ لىعى ھەؼٕبئ ِۇٔساق زەٍسۇ :ربؼبَ ِبڭب ھەزىػ ؼۆظٌەپ ثېطىپ ِۇٔساق زېسى:
ِەْ پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِسىٓ :وىُ عۀٕەرزە ثوٌىسۇ؟ زەپ ؼوضىؽبٔىسىُ .ئۇ:
پەٍؽەِجەضٌەض ،ـىھىسالض( ،رۇؼۇٌۇپ ثبالؼەرىە ٍەرّەً رۇضۇپ) چبچطاپ وەرىەْ ثبٌىالض ،رېطىه
وۆِۈٌگەْ وىفىٍەض عۀٕەرزە ثوٌىسۇ ،زېسى( .ئەثۇ زاۋۇز)2521 :
- 2711عۇئبي :لبٔذاق وىؾىٍەسٔىڭ ؽەھىذ ھىغبپٍىٕىذىغبٍٔىمي
ؼەئىس ئىجٕي ظەٍس ِۇٔساق زەٍسۇِ :ەْ پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ ِۇٔساق
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زېگۀٍىىىٕي ئبڭٍىؽبٔىسىُ :وىّىي ِبي ِۈٌىىٕي لوؼساؾ ٍوٌىسا ئۆٌزۈضۈٌؽە ـىھىسرۇض .وىّىي
زىٕىٕي لوؼساؾ ٍوٌىسا ئۆٌزۈضۈٌؽە ـىھىسرۇض .وىّىي عېٕىٕي لوؼساؾ ٍوٌىسا ئۆٌزۈضۈٌؽە
ـىھىسرۇض .وىّىي ذورۇْ ثبٌىٍىطىٕي لوؼساؾ ٍوٌىسا ئۆٌزۈضۈٌؽە ـىھىسرۇض( .رىطِىعى)1421 :
ئەثۇ عەئفەض ِۇٔساق زەٍسۇِ :ەْ ؼۇۋەٍس ئىجٕي ِۇلەضضىٕٕىڭ لېفىسا ئوٌزۇضارزىُ .ئۇ ِۇٔساق
زېسى :پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ :وىّىي ٔبھەق ئۆٌزۈضۈٌؽە ـىھىسرۇض زېگەْ.
(ٔەؼبئي)4196 :
- 2712عۇئبي :ئىغالَ ۋە جىٕچٍىك
ئىؽالَ رىٕچٍىك زىٕىسۇض .عىھبز ثوٌؽب ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ئىعظىزىٕي لوؼساؾ ۋە وىفىٍەض
ئبضى ؽىسا ئىؽالَ زىٕىٕي ٍېَىؿ ئۈچۈْ ٍوٌؽب لوٍۇٌؽبْ ثىط ۋاؼزىسۇض .ـۇٔىڭ ئۈچۈْ ئبٌالھ ربئبال
ِۇؼۇٌّبٔالضٔي وبپىطالض ثىٍەْ ئۇضۇؾ لىٍىفمب لۇضاي وۈچي رەٍَبضالـمب ثۇٍطۇپ ثوٌؽبٔسىٓ وېَىٓ،
ئۇضۇؾ لىٍّبً رىٕچ ٍبـبؾ ئۈچۈْ ئۇالض ثىٍەْ وېٍىفىُ رۈظؼىّۇ ثوٌىسىؽبٍٔىمىٕي ثبٍبْ لىٍىپ
ِۇٔساق زېسى :ئەگەض ئۇالض رىٕچٍىممب ِبٍىً ثوٌؽب ،ؼۀّۇ رىٕچٍىممب ِبٍىً ثوٌؽىٓ ،اﷲلب رەۋەوىۈي
لىٍؽىٓ .اﷲ (ئۇالضٔىڭ ؼۆظٌىطىٕي) ئبڭالپ رۇضؼۇچىسۇضٔ( ،ىَەرٍىطىٕي) ثىٍىپ رۇضؼۇچىسۇض
(ئۀپبي  - 61ئبٍەد)
ٍۀي ئەگەض وبپىطالض رىٕچٍىممب ۋە وېٍىفىفىە ِبٍىً ثوٌؽب ،ؼۀّۇ ئۇٔىڭؽب ِبٍىً ثوٌؽىٓ،
ئبٌالھ ربئبالؼب رەۋەوىۈي لىٍؽىٓ ،ئۇالضٔىڭ ھېٍە ِىىىطٌىطىسىٓ ئۀسىفە لىٍّىؽىٓ .چۈٔىي
ئبٌالھ ربئبال ئۇالضٔىڭ ؼۈٍمەؼزىگە لبضـي ؼبڭب ٍېزەضٌىىزۇض .ھەِّە ئىفزب ؼېٕي ئۇالضٔىڭ ھېٍە
ِىىىطٌىطىسىٓ ؼبلالٍسۇ .ھەِّە ئەھۋاي ئبؼزىسا ِۇؼۇٌ ّبٕٔىڭ ھبٌىٕىڭ ـۇٔساق ثوٌۇـي الظىُ.
ِۇؼۇٌّبْ ـۇ ۋالىزٕىڭ ئۆظىسە ثىط ئىؿ ئۈچۈْ وېطەوٍىه پۈرۈْ ِبززىٌ ؼەۋەثٍەضٔي رەٍَبضالٍسۇ
ۋە ئبٌالھ ربئبالؼب ربٍىٕىسۇ ھەَ ئۇٔىڭؽب رەۋەوىۈي لىٍىسۇ.
- 2713عۇئبي :جىھبد لىٍىؾمب وەٌگەْ ثۇٍشۇلٕىڭ ِەڭگۈ داۋاَ لىٍىذىغبٍٔىمىٕىڭ ثبٍبٔي
عىھبز لىٍىفمب ثۇٍطۇپ وەٌگەْ ثۇٍطۇق ِەڭگۈ زاۋاَ لىٍىسۇ .وبپىطالضٔىڭ وۈچ لۇۋىزي ثبض
ِۇززەد ئىچىسە عىھبزٔي ئبلؽىزىؿ ٍبوي ئۇٔىڭسىٓ روذزبپ لېٍىؿ روؼطا ئەِەغ .ئىّبَ ثۇذبضى
(ئبٌالھ ربئبال ئۇٔىڭؽب ضەھّەد لىٍؽۇْ!) ھەزىػ وىزبثىسا ثىط ثبة رۈظۈپ ئۇٔىڭسا عىھبز ِەٍٍي
رەلۋازاض ٍبذفي لوِبٔسإٔىڭ ئبضلىؽىسا لىٍىٕؽۇِْ ،ەٍٍي پبؼىك لوِبٔسإٔىڭ ئبضلىؽىسا
لىٍىٕؽۇْ ِەڭگۈ زاۋاِالـمىچىسۇض .چۈٔىي پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ «عەڭگە رەٍَبضالٔؽبْ ئبرٕىڭ
ٍبٍٍىؽىسىٓ لىَبِەد وۈٔىگىچە ٍبذفىٍىك ئبٍطىٍّبٍسۇ» زېسى.
ؼەٌەِە ئىجٕي ٔۇـەًٍ وى ٕسى ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ِۇٔساق زەٍسۇِ :ەْ پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ
ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ لېفىسا ئوٌزۇضارزىُ .ثىط ئبزەَ وېٍىپ :ئي اٌٍۀىڭ پەٍؽەِجىطى! وىفىٍەض
ئبرالضٔي لوٍۇۋەرزي ،لوضاٌالضٔي ربـٍىسى ۋە” :ثۇٔىڭسىٓ وېَىٓ عىھبز ثوٌّبٍسۇ .چۈٔىي ئۇضۇؾ
ئۆظىٕىڭ ئېؽىط ٍۈوىٕي لوٍسى (ٍۀي ئۇضۇؾ رۈگىسى)“ زېَىفىۋارىسۇ ،زېسى .پەٍؽەِجەض
ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ئۇٔىڭؽب ثۇضۇٌۇپ رۇضۇپ :ئۇالض ٍبٌؽبْ ئېَزىپزۇ .ـۇ ربپزب عىھبز
ئەِطى وەٌسىِ .ېٕىڭ ئۈِّىزىّسىٓ ثىط رۈضوۈَ عبِبئەد ھەِىفە ھەق ئۈؼزىسە ئۇضۇؾ لىٍىسۇ.
اٌٍە ئۇالضؼب ِەٌۇَ لەۋِ ٍەضٔىڭ زىٍٍىطىٕي ِبٍىً لىٍىپ ثېطىسۇ ۋە ـۇالضٔي ۋاؼىزە لىٍىؿ ئبضلىٍىك
ئۇالضؼب ضىعىك ثېطىپ رۇضىسۇ .ثۇ ،لىَبِەد وۈٔىگىچە ِۇـۇٔساق زاۋاَ لىٍىسۇ ،زېسىٔ( .ەؼبئي:
)3561
- 2714عۇئبي :ئبجىضالسٔي ئۆٌحۈسۈؽٕىڭ ھبساَ ئىىۀٍىىي
ئۇضۇـمب ثىۋاؼىزە لبرٕبـّىؽبْ ۋە ثىۋاؼىزە ث وٌّىؽىّۇ زۈـّەْ ئەؼىەضٌىطىگە ٍبضزىّي
ؼۇٔۇٌّبٍسىؽبْ وىچىه ثبٌىالضٔي ۋە ٍبـىٕىپ لبٌؽبْ ئبعىع وىفىٍەضٔي ئۆٌزۈضۈـزىٓ ٍىطاق
رۇضۇـىّىع ۋە ؼبلٍىٕىفىّىع الظىُ .زۈـّۀٕىڭ ئۆٌۈوٍىطىٕىڭ عەؼەرٍىطىٕىڭ ثۇ ٍەض ثۇ
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ٍەضٌىطىٕي وىؽىۋېزىفزىٓ ھەرزب ۋە رىٍىۋېزىفزىٓ ؼبلٍىٕىؿ الظىُ .چۈٔىي ئۆٌۈوٍەضٔىڭ
عەؼەرٍىطىٕي ـۇٔساق لىٍىؿ ۋە ئۇالضٔىڭ عەؼەرٍىطىٕي ئبظاثالؾ روؼطا ئەِەؼزۇض .ھەرزب
ھبٍۋأالضؼىّۇ ـۇٔساق لىٍىؿ روؼطا ئەِەؼزۇض .
ثۇضەٍسە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ِۇٔساق زەٍسۇ :پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ثىطەض
لوـۇٔؽب ٍبوي ئەرطەرىە ئەِىط رەٍىٍٕىؽە ،ئۇٔىڭ رەلۋازاض ثوٌۇـىٕي ،لوِبٔسأٍىمي ئبؼزىسىىي
ِۇؼۇٌّبٔالضؼب ٍبذفي ِۇئبئىٍە لىٍىفىٕي رەۋؼىَە لىالرزي .ئبٔسىٓ ِۇٔساق زەٍززي :اٌٍۀىڭ
ئىؽّي ثىٍەْ ،اٌٍە ٍوٌىسا ؼبظارمب ٍۈضۈڭالض .اٌٍۀي ئىٕىبض لىٍؽبٔالضؼب لبضـي ئۇضۇؾ لىٍىڭالض ،عەڭ
لىٍىڭالض .ؼۀىّەرٍەضگە ذىَبٔەد لىٍّبڭالض ،زۈـّەْ عەؼەرٍىطىٕىڭ ئەظاٌىطىٕي وەؼّەڭالض،
وىچىه ثبٌىالضٔي ئۆٌزۈضِەڭالضِ .ۇـطىىالضزىٓ ئىجبضەد زۈـّىٕىڭگە ئۇچطاـؽبڭ ،ئۇالضٔي ئۈچ
ـەضرىە چبلىطؼىٓ .ئۇالض ثۇ ئۈچ ـەضرٕىڭ لبٍؽىؽىٕي لوثۇي لىٍؽب ،ؼۀّۇ ئۇالض ربٌٍىؽبْ ـەضرٕي
لوثۇي لىٍؽىٓ ۋە ئۇالضؼب چېمىٍّىؽىٓ .ئبٌسى ثىٍەْ ئۇالضٔي ئىؽالِؽب چبلىطؼىٓ .ئەگەض ئۇالض
ئىؽالِٕي لوثۇي لىٍؽب ،ؼۀّۇ ئۇالضٔىڭ ئىؽالِىٕي لوثۇي لىٍؽىٓ ۋە ئۇالضٔي ئۆظ ٍۇضرٍىطىسىٓ
ِۇھبعىطالضٔىڭ ٍۇضرٍىطىؽب ھىغطەد لىٍىفمب چبلىطؼىٓ .ئۇالضؼب ئېَزمىٕىي ،ئەگەض ئۇالض ثۇٔي
ئوضۇٔسىؽبِ ،ۇھبعىطالض ثىٍەْ ھەق  -ھولۇق ۋە ِەؼئۇٌىَەرزە ئوضربق ثوٌىسۇ .ئەگەض ئۇالض ئۆظ
ٍۇضرٍىطىسىٓ ھىغطەد لىٍؽىٍي ئۇٔىّىؽب ،ئۇالضؼب ئېَزىپ لوٍؽىٕىي ،ئۇالض ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ
ئەئطاثىٍىطىؽب ئوذفبؾ ثوٌىسۇ .اٌٍۀىڭ ِۇئّىٍٕەض ئۈؼزىگە ٍۈوٍىگەْ ھۆوّي ئۇالضٔىڭّۇ ئۈؼزىگە
ٍۈوٍىٕىسۇ .ئۇالض ِۇؼۇٌّبٔالض ثىٍەْ ثىطٌىىزە عىھبز لىٍّىؽىچە ،ئۇالضؼب ؼۀىّەد ۋە ئوٌغىالضزىٓ
ھېچ ٔەضؼە ثېطىٍّەٍسۇٔ .بۋازا ئۇالض ثىطىٕچي ـەضرٕي لوثۇي لىٍّىؽب ،ئۇالضؼب عىعىَە رۆٌەؾ
ـەضرىٕي لوٍؽىٓ .ئەگەض ئۇالض عىعىَە رۆٌەـٕي لوثۇي لىٍؽب ،ؼۀّۇ ئۇالضزىٓ عىعىَە ئبٌؽىٓ،
ئۇالضؼب چېمىٍّىؽىٓ .ئەگەض عىعىَە رۆٌەـٕىّۇ ضەد لىٍؽب ،اٌٍەرىٓ ٍبضزەَ رىٍەپ ،ئۇالضؼب لبضـي
ئۇضۇؾ لىٍؽىٓ .ثىطەض ؼېپىً ئىچىگە وىطىۋاٌؽبٔالضٔي لوضـبۋؼب ئبٌؽبْ چېؽىڭسا ،ئۇالض ؼۀسىٓ
ئۆظٌىطىگە اٌٍۀىڭ ۋە ئۇٔىڭ پەٍؽەِجىطىٕىڭ ئبِبٍٔىمىٕي ثېطىفٕي رەٌەپ لىٍؽب ،ئۇالضؼب اٌٍۀىڭ ۋە
ئۇٔىڭ پەٍؽەِجىطىٕىڭ ئبِبٍٔىمىٕي ثەضِەؼزىٓ ،ئۆظەڭٕىڭ ۋە ؼەثساـٍىطىڭٕىڭ ئبِبٍٔىمىٕي
ثەضگىٓ .چۈٔىي (ئبضاڭالضزىٓ ثىطەضؼي ثىٍّەؼزىٓ ثەضگەْ ئبِبٍٔىمٕي ثۇظۇپ ؼبٌؽب) ئۆظۈڭالض
ثەضگەْ ئبِبٍٔىمٕي ثۇظۇـۇڭالض اٌٍۀىڭ ۋە ئۇٔىڭ پەٍؽەِجىطىٕىڭ ٔبِىس ىٓ ثېطىٍگەْ ئبِبٍٔىمٕي
ثۇظۇـمب لبضىؽبٔسا ٍەڭگىٍطەن .ثىطەض ؼېپىً ئىچىگە وىطىۋاٌؽبٔالضٔي لوضـبۋؼب ئبٌؽبْ چېؽىڭسا،
ئەگەض ئۇالض ؼبڭب ئۆظٌىطىٕي اٌٍۀىڭ (ئۇالض ھەلمىسىىي) ھۆوّىگە ئۇٍؽۇْ ھبٌسا ثىطرەضەپ
لىٍىفىڭٕي ـەضد لىٍؽب ،ؼەْ ئۇالضٔىڭ ثۇ ـەضرىگە لوـۇٌّبً ،ئۇالضٔي ئۆظۈڭٕىڭ چىمبضؼبْ
ھۆوّىگە ئۇٍؽۇْ ثىط رەضەپ لىٍؽىٓ .چۈٔىي ؼەْ ئۇالضٔي اٌٍۀىڭ ئۇالض ھەلمىسىىي ھۆوّىگە
ئۇٍؽۇْ ثىط رەضەپ لىالٌىؽبْ ٍبوي لىالٌّىؽبٍٔىمىڭٕي ثىٍّەٍؽەْ (چۈٔىي ؼبڭب اٌٍۀىڭ ئۇالض
ھەلمىسىىي ھۆوّي ِبۋۇ زەپ ۋەھي وەٌّەٍسۇ)ِ( .ۇؼٍىُ)1731 :
- 2715عۇئبي  :ئىّبْ ئەٍىحمبْ ئبدەِٕي ئۆٌحۈسۈؽىە ثوٌّبٍذىغبٍٔىمي
ئەگەض وبپىطالضٔىڭ ئىچىسىٓ ئۇضۇؾ لىٍىسىؽبٔالض ثىٍەْ ئبٍبٌالض ۋە وىچىه ثبٌىالض ئبضىٍىفىپ
وەرىەْ ،ئۇالضٔي ئبٍبٌالضزىٓ ۋە وىچىه ثبٌىالضزىٓ ئبٍطىپ ئۆٌزۈضۈؾ ِۇِىىٓ ثوٌّبٍسىؽبْ ثوٌؽب،
ثۇ ھبٌسا ِەعجۇض ثوٌۇپ لب ٌؽبٍٔىك ئۈچۈْ ئبٍبٌالضٔىّۇ ۋە وىچىه ثبٌىالضٔىّۇ ئۆٌزۈضۈـىە ثوٌىسۇ.
ئەگەض ئبٍبي وىفي ئۇضۇـمب لېزىٍؽبْ ثوٌؽب ،ئۇٔي ئۆٌزۈضۈؾ روؼطىسۇض .ئەگەض ئۇضۇـمب لبرٕبـمبْ
وبپىطالضٔي ئود لوٍۇپ وۆٍسۈضِەً ئۆٌزۈضۈؾ ِۇِىىٓ ثوٌؽب ،ئۇالضٔي وۆٍسۈضۋېزىؿ روؼطا ئەِەغ.
ئەگەض وبپىطالض ِۇؼۇٌّبْ ثوٌؽبٍْ ،بوي رەؼٍىُ ثوٌۇپ ثوٍؽۇٔؽبْ ثوٌؽبِ ،ۇؼۇٌّبٔالض ئۇالضٔي
ئۆٌزۈضۈـزىٓ روذزىزىفي الظىُ  .چۈٔىي ئبٌالھ ربئبال ِۇٔساق زېسى:
ئي ِۆِىٍٕەض! اﷲ ٍوٌىؽب (ٍۀي ؼبظارمب) ئبرالٔؽبْ ۋالزىڭالضزا ھەلىمەرٍەپ ئىؿ لىٍىڭالض (ٍۀي
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ِۆِىٓ ٍبوي وبپىطٌىمي ئېٕىك ثوٌؽۇچە ئۆٌزۈضۈـىە ئبٌسىطاپ وەرّەڭالض) ،ؼىٍەضگە ِۇؼۇٌّبْ
ثوٌؽبٍٔىمىٕي ثىٍسۈضۈپ ؼبالَ ثەضگەْ ئبزەِگە ـ زۇَٔبٔىڭ ِبي ـ ِۈٌىىٕي (ؼۀىَّەرٕي) وۆظٌەپ ـ
ؼەْ ِۆِىٓ ئەِەؼؽەْ زېّەڭالض (ٍۀي ئۆٌۈـزىٓ لوضلۇپ ؼبالَ ثەضزىڭ زەپ ئۇٔي
ئۆٌزۈضۈۋەرّەڭالض) ،اﷲٔىڭ زەضگبھىسا ( ِۇٔسالالضٔي ئۆٌزۈضۈـزىٓ ؼىٍەضٔي ثىھبعەد لىٍىسىؽبْ)
ٔۇضؼۇْ ؼۀىَّەرٍەض (ٍۀي ؼبۋاة) ثبض ،ئىٍگىطى ؼىٍەضِۇ ئۀە ـۇٔساق (وبپىط) ئىسىڭالض ،وېَىٓ
اﷲ ؼىٍەضگە (ئىّبٕٔي) ئىٍزىپبد لىٍسى( ،ئۇالضٔي ئۆظۈڭالضؼب ؼېٍىفزۇضۇپ) ھەلىمەرٍەپ ئىؿ
لىٍىڭالض .اﷲ ؼىٍەضٔىڭ لىٍّىفىڭالضزىٓ ذەۋەضزاضزۇض (ٔىؽب)94-
ٍۇلىطىسا ثبٍبْ لىٍىپ ئۆرىىٕىّىعزەن عىھبز ئبزەَ ئۆٌزۈضۈؾ ۋە لبْ رۈوۈؾ ئۈچۈْ ٍوٌؽب
لوٍۇٌّىؽبٔسۇضِ .ۇعبھىسالض عىھبز لىٍىؿ ئۈچۈْ چىممبٔسا ھەرزب ئۆٌزۈضۈـىە ھەلٍىك ثوٌّىؽبْ ثىط
عبٕٔي ئۆٌزۈضۈپ ؼبٌّبؼٍىك ۋە گۇٔبھؽىع ثىط ئبزەِگە ربعبۋۇظ لىٍىپ ؼبٌّبؼٍىك ئۈچۈْ ِۆِىٓ
ٍبوي وبپىطٌىمي ئېٕىك ثوٌؽۇچە ئبٌسىطاپ ثىطەضؼىٕي ئۆٌزۈضِەؼٍىىي وېطەنِ .بٔب ثۇ ئبٌالھ ربئبال :
« ئي ِۆِىٍٕەض! ئبٌالھ ٍوٌىؽب ٍۀي ؼبظارمب ئبرالٔؽبْ ۋالزىڭالضزا ھەلىمەرٍەپ ئىؿ لىٍىڭالض ٍۀي
ِۆِىٓ ٍبوي وبپىطٌىمي ئېٕىك ثوٌؽۇچە ئۆٌزۈضۈـىە ئبٌسىطاپ وەرّەڭالض» زېگەْ ئبٍىزىسە ثۇٍطۇؼبْ
ئىفزۇض.
- 2716عۇئبي :ئبٍبٌالسٔىڭ ئۇسۇؽمب چىمىؾىٕىڭ ھۆوّي
ئبٍبٌالضٔىڭ ئۇضۇـمب ئەضٌىطىگە ٍبوي لېطىٕسىفىؽب ٍبوي زازىؽىؽب ئوذفبؾ ِەھطەٍِىطى ثىٍەْ
ثىٍٍە چىمىفي روؼطىسۇض.
ئۇِّۇ ئەرىََە ئۀؽبضى ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب ِۇٔس اق زەٍسۇِ :ەْ پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ ثىٍەْ ثىطٌىىزە ٍەرزە لېزىُ ؼبظارمب چىمزىُ .ئۇالضٔىڭ ٍۈن ربلٍىطىٕي ؼبلالپ،
ربِبلٍىطىٕي ئېزىپ ثېطەرزىٍُ ،بضىساضالضٔي زاۋاالٍززىُ ،وېؽەٌٍەضگە لبضاٍززىُِ( .ۇؼٍىُ)1812 :
- 2717عۇئبي :ئۇسۇؽحب وبپىشٔىڭ ٍبسدەَ ثېشىؾىٕي جەٌەپ لىٍىؾٕىڭ ھۆوّي
ئەگەض ئېھزَبط ثوٌۇپ لبٌؽب ،ئۇضۇـزب وبپىطزىٓ ٍبضزەَ رەٌەپ لىٍىفّۇ روؼطىسۇض .چۈٔىي
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ذەٍجەض ئۇضۇـىسا لەٍٕۇلب عەِەرىسىٓ ثوٌؽبْ ثىط ٍەھۇزىَسىٓ ۋە ھۇٔەٍٓ
ئۇضۇـىسا ؼەپۋاْ ئىجٕي ئۇِەٍَەزىٓ ٍبضزەَ رەٌەپ لىٍؽبْ .ؼەپۋاْ ئۇ چبؼسا رېري ئىؽالِؽب
وىطِىگەْ ئىسى.
ئبئىفە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھبزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ ثەزض رەضەپىە لبضاپ ئبرالٔسى .ۋە ثەضە ؼبٍٍىمىؽب ثبضؼبٔسا ،ئبضلىؽىسىٓ لەٍؽەضٌىىي ۋە
عىسزىٌ پەٍزٍەضگە ٍبضاٍِىمي ثىٍەْ رؤۇٌؽبْ ثىطى ٍېزىفىپ وەٌسى .پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ
ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ ؼبھبثىٍىطى ئۇٔي وۆضۈپ ذۇـبي ثوٌۇـزي .ئۇ وىفي پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ
ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِگە ٍېمىٕالپ وېٍىپِ :ەْ ؼبڭب ئەگىفىپ ئوٌغىؽب ئېطىفىىٍي وەٌسىُ،
زىۋىسى ،پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍ ەَ ئۇٔىڭسىٓ :اٌٍە ۋە ئۇٔىڭ ضەؼۇٌىؽب
ئىفىٕەِؽەْ؟ زەپ ؼوضىسى ،ئۇٍ :بق ،زېسى .پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ :ئۇٔسالزب،
لبٍزىپ وەرىىٓ ،چۈٔىي ِەْ ِۇـطىىزىٓ ٍبضزەَ ئبٌّبٍّەْ ،زېسى .ئۇ ئبزەَ لبٍزىپ وەرزي.
وېَىٍٓ ،وي ئۈؼزىسىىي ثىط رۈپ زەضەذٕىڭ ئبؼزىؽب ثبضؼبٔسا ،ھېٍىمي ئبزەَ ئبضلىسىٓ ٍېزىفىپ
ثېطىپ ،ثبٍىمي ؼۆظٌىطىٕي رەوطاضٌىسى .پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِّۇ ئۇٔىڭسىٓ
ثبٍىمي ؼۆظٌەضٔي ؼوضىسى ،ئبٔسىٓ :ئۇٔسالزب ،لبٍزىپ وەرىىٓ ،چۈٔىي ِەْ ِۇـطىىزىٓ ٍبضزەَ
ئبٌّبٍّەْ ،زېسى .ئۇ لبٍزىپ وېزىپ ،ثەٍسائ زېگەْ عبٍسا ٍۀە ٍېزىفىپ وەٌسى ۋە ئۇ ؼۆظىٕي
ٍۀە رەوطاضٌىسى .پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِّۇ ئۇٔىڭسىٓ :اٌٍە ۋە ئۇٔىڭ ضەؼۇٌىؽب
ئىفىٕەِؽەْ؟ زەپ ؼوضىسى ،ئۇ :ھەئە ،زېگۀىسى ،پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ:
ئۇٔسالزب( ،ثىع ثىٍەْ) ئبرالٔؽىٓ! زېسىِ( .ۇؼٍىُ)1817 :
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ئەِّب ھەزىؽزە ثبٍبْ لىٍىٕؽبْ ئەھۋاي ثوٌؽب ئېھزىَبط چۈـۈپ لبٌّىؽبْ ھبٌەرىە لبضىزىٍىسۇ.
چۈٔىي وبپىطٔىڭ ذىَبٔەد لىٍىفىسىٓ ذبرىطعەَ ثوٌؽىٍي ثوٌّبٍسۇ.

جۆج ىٕچي ثبپ .ئىغالَ دۆٌىحي ۋە وبپىش دۆٌىحىٕىڭ ثبٍبٔي

- 2718عۇئبي :لبٔذاق ئەھۋاٌذا ئىغالَ دۆٌىحىٕىڭ وبپىش دۆٌىحي ،وبپىش دۆٌىحىٕىڭ ئىغالَ
دۆٌىحي ثوٌىذىغبٍٔىمىٕىڭ ثبٍبٔي
ئەگەض وبپىطالض ئىؽالَ زۆٌەرٍىطىٕىڭ ثىطەضؼىٕىڭ ئۈؼزىسىٓ ؼەٌجە لىٍىپ ئۇٔي ثېؽىۋاٌؽبْ
ٍبوي ثىطەض ئىؽالَ زۆٌىزىٕىڭ ثىط لىؽىُ ئبزەٍِىطى ئىؽالِسىٓ ٍېٕىۋاٌؽبْ ٍبوي وبپىط ئەلىسىؽي
ثىٍەْ رەضثىٍَۀگەْ ،ئبٔسىٓ زۆٌەد ئىفٍىطىٕي لوٌٍىطىؽب ئېٍىۋېٍىپ زۆٌەرزە وۇپۇضچە ھۆوۈٍِەضٔي
ئىغطا لىٍؽبٍْ ،بوي ئىؽالَ زۆٌىزي ثىٍەْ وېٍىفىُ رۈظگەْ وبپىطالض ثۇ وېٍىفىّٕي ثۇظۇپ زۆٌەد
ئىفٍىطىٕي لوٌٍىطىؽب وىطگۈظۈۋاٌؽبْ ثوٌؽبِ ،ەظوۇض ھبٌەرٍەضزىّۇ ئىؽالَ زۆٌىزي وبپىط زۆٌىزي
ھېؽبثالّٔبٍسۇٌ .ېىىٓ رۆۋۀسىىي ئۈچ ھبٌەد ئبؼزىسا ئىؽالَ زۆٌىزي وبپىط زۆٌىزي ھېؽبثٍىٕىسۇ.
 .1ئىؽالَ زۆٌىزىسە ئىغطا لىٍىٕؽبْ ھۆوۈٍِەضٔىڭ ٍۀي لبٔۇٔالضٔىڭ ھەِّىؽي پۈرۈٍٔەً
وبپىطالضٔىڭ ھۆوۈٍِىطى ثوٌۇپ وەرىەْ ،ھەرزب ئۇٔىڭسا ئىؽالِٕىڭ ھۆوۈٍِىطىگە ئبئىذ ئبظضالّۇ
ھۆوۈَ لبٌّىؽبْ چبؼسا ،ئىؽالَ زۆٌىزي وبپىط زۆٌىزي ھېؽبثٍىٕىسۇ .ئەِّب ئىؽالَ زۆٌىزىسە
ئىؽالِٕىڭ ھۆوۈٍِىطىّۇ ۋە وبپىطالضٔىڭ ھۆوۈٍِىطىّۇ ئىغطا لىٍىٕؽب ،ثۇ ھبٌسا ئۇ زۆٌەد وبپىط
زۆٌىزي ھېؽبثالّٔبٍسۇ.
 .2ئىؽالَ زۆٌىزي ثىطەض رەضەپزىٓ ثوٌؽىّۇ ثىطەض ئىؽالَ زۆٌىزىگە رۇربـّبؼزىٓ ھەِّە
رەضەپزىٓ وبپىط زۆٌىزىگە رۇرۇـۇپ وەرىەْ چبؼسا ،ئىؽالَ زۆٌىزي وبپىط زۆٌىزي ھېؽبثٍىٕىسۇ.
 .3ثىط ئىؽالَ زۆٌىزي ،ئۇٔىڭسا ئۆظىسىٓ ذبرىطعەَ ثوٌىسىؽبْ ثىطەض ِۇؼۇٌّبْ ٍبوي ئىؽالَ
زۆٌىزي ثىٍەْ وېٍىفىُ رۈظگەْ ثىطەض وبپىط لبٌّىؽبْ زەضىغىگە ٍەرىەْ ۋالزىسا وبپىط زۆٌىزي
ھېؽبثٍىٕىسۇ.
 .4ثىط وبپىط زۆٌىزي گەضچە ثىطەض رەضەپزىٓ ثوٌؽىّۇ ئىؽالَ زۆٌىزي ثىٍەْ رۇربـّىؽىّۇ،
ٌېىىٓ ئۇٔىڭسا عۈِە ٔبِىعى ۋە ئىىىي ھېَذ ٔبِبظٌىطى ئولۇٌؽىٕىؽب ئوذفبؾ ئىؽالَ زىٕىٕىڭ
ثەظى ئىجبزەرٍىطىٕىڭ ئەِەي لىٍىٕىفي ثىٍەْ ئىؽالَ زۆٌىزي ھېؽبثٍىٕىسۇ.
- 2719عۇئبي :ئبِبٍٔىك جەٌەپ لىٍغبْ ئبدەِٕىڭ ھۆوۈٍِىشى
ئبِبٍٔىك رەٌەپ لىٍؽبْ وىفي ثوٌؽب ِەٍٍي ِۇؼۇٌّبْ ثوٌؽۇِْ ،ەٍٍي وبپىط ثوٌؽۇْ ئۆظىٕىڭ
زۆٌىزىسىٓ ثبـمب ثىط زۆٌەرىە ،ـۇ زۆٌەرٕىڭ ئبزەٍِىطىسىٓ ئبِبٍٔىك ئبٌؽبٔسىٓ وېَىٓ وىطگەْ
وىفىسۇض .ثىط ِۇؼۇٌّبْ وبپىط زۆٌىزىگە ـۇ زۆٌەرٕىڭ ئبزەٍِىطىسىٓ ئبِبٍٔىك ئبٌؽبٔسىٓ وېَىٓ
وىطگەْ ثوٌؽب ،ئۇ ِۇؼۇٌّبٕٔىڭ ئۇ زۆٌەرٕىڭ وبپىطٌىطىسىٓ ثىطەضؼىٕي ئۆٌزۈضۈـي ٍبوي ئۇالضٔىڭ
ِبي ِۈٌىىگە لوي ئۇظاضرىفي ٍبوي ئۇالضٔىڭ ٍۈظ ئبثطۇٍىؽب رىً رەوىۈظۈـي ھبضاِسۇض .چۈٔىي ئۇ
ِۇؼۇٌّبٕٔىڭ ئۇ زۆٌەرٕىڭ ئبزەٍِ ىطىسىٓ ئبِبٍٔىك رەٌەپ لىٍىفي ئۇالضؼب چېمىٍّبؼٍىممب ۋەزە
ثەضگۀٍىه ھېؽبثٍىٕىسۇِ .ۇؼۇٌّبٔالض ئۆظٌىطىٕىڭ ـەضرٍىطىگە ٍۀي ئۆظٌىطىٕىڭ ثەضگەْ
ۋەزىٍٍىطىگە ئەِەي لىٍىؿ الظىُ .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ثەضگەْ ۋەزىگە ذىَبٔەد لىٍىفٕي
ھبضاَ لىٍسى.
 .1ئەگەض وبپىطالضٔىڭ زۆٌىزىگە ،وبپىطالضزىٓ ئبِبٍٔىك ئېٍىپ وىطگەْ ھېٍىمي ِۇؼۇٌّبْ
وبپىطالضٔىڭ ثىطەض ٔەضؼىؽىٕي ئۇالضٔىڭ ضاظىٍىمىؽىع ئېٍىۋاٌؽبْ ۋە ئۇٔي ئىؽالَ زۆٌىزىگە وۆرۈضۈپ
چىممبْ ثوٌؽب ،ئۇٔىڭ ـۇ ٔەضؼىٕي ؼەزىمە لىٍىۋېزىفي الظىُ .چۈٔىي ئۇ ِۇؼۇٌّبْ ئۇ ٔەضؼىگە
روؼطا ثوٌّىؽبْ ثىط ٍوي ثىٍەْ ئېطىفىۀسۇض .ئۇ ٍوي ثوٌؽىّۇ ذىَبٔەد ٍوٌىسۇض .ئەگەض ئۇ
ِۇؼۇٌّبْ ئۇ ٔەضؼىٕي رېري ئىؽالَ زۆٌىزىگە ئېٍىپ چىمّىؽبْ ثوٌؽب ،ئۇ ٔەضؼىٕي ئۇ وبپىطالضؼب
لبٍزۇضۇپ ثېطىؿ الظىُ.
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 .2وبپىطالضٔىڭ لوٌىؽب ئەؼىط چۈـۈپ لبٌؽبْ ِۇؼۇٌّبْ ئبِبٍٔىك رەٌەپ لىٍؽبْ ئبزەَ
ھېؽبثالّٔبٍسۇ .ـۇڭب ئەگەض وبپىطالض ئەؼىطگە چۈـۈپ لبٌؽبْ ِۇؼۇٌّبٕٔي ئۆظٌىطىٕىڭ زۆٌىزىٕىڭ
ئىچىسە لوٍۇۋەرىەْ ثوٌؽب ،ئۇٔىڭ وبپىطالضٔىڭ ٔەضؼە وېطەوٍىطىٕي ئۇالضٔىڭ ضاظىٍىمىؽىع ئېٍىفي
ۋە ئۇالضٔي ئۆٌزۈضۈـي روؼطىسۇض ،ئەِّب وبپىطالضٔىڭ ئبٍبٌٍىطى ثىٍەْ ظىٕب لىٍىفي روؼطا ئەِەغ،
چۈٔىي ئۇ ھبضاَ ئىفزۇض.
 .3وبپىطالضٔىڭ زۆٌىزىسە لبرىٍٍىك لىٍؽبْ ئبزەِسىٓ لىؽبغ ئېٍىّٕبٍسۇ .چۈٔىي ئۇ ئبزەِسىٓ
لىؽبغ ئېٍىؿ ِۇِىىٓ ئەِەغِ .ەؼىٍەْ :ئبِبٍٔىك رەٌەپ لىٍىپ وبپىطالضٔىڭ زۆٌىزىگە وىطگەْ
ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ثىطى ئۆظ ھەِطاھىٕي لەؼزەْ ئۆٌزۈضۋەرىەْ ثوٌؽب ،لبرىٍؽب پەلەد زىَەد ثېطىؿ
الظىُ ثوٌىسۇ .ئەگەض لبرىً ئۆظ ھەِطاھىٕي ؼەۋۀٍىه ثىٍەْ ئۆٌزۈضۋەرىەْ ثوٌؽب ،زىَەد ثىٍەْ
ثىطگە وبـفبضەد ثېطىؿ الظىُ .چۈٔىي ئبٌالھ ربئبال ِۇٔساق زېسىِ :ۆِىٓ ئبزەِٕىڭ ِۆِىٓ
ئبزەِٕي ؼەۋۀٍىه ثىٍەْ ئەِەغ ،لەؼزەْ ئۆٌزۈضۈـي ھېچ زۇ ضۇغ ئەِەغ ،وىّىي ثىطەض
ِۆِىٕٕي ؼەۋۀٍىه ثىٍەْ ئۆٌزۈضۈپ لوٍىسىىەْ ،ئۇ ثىط ِۆِىٓ لۇٌٕي ئبظاز لىٍىفي ۋە
ئۆٌزۈضۈٌگۈچىٕىڭ ۋاضىؽٍىطىؽب زىَەد رۆٌىفي وېطەن ،ئۇالض (ٍۀي ئۆٌزۈضۈٌگۈچىٕىڭ ۋاضىؽٍىطى)
زىَەرٕي وەچۈضۈَ لىٍؽبَ (ـۇٔىڭ ثىٍەْ لبرىً ئۇٔي) رۆٌىّىؽە ھېچ ثبن ٍوق ،ئەگەض ئۆٌزۈضۈٌگۈچي
ِۆِىٓ ؼىٍەضگە زۈـّەْ (وۇـفبض) لەۋِسىٓ ثوٌؽب ،ثۇ چبؼسا ئۆٌزۈضۈپ لوٍؽۇچي ثىط ٔەپەض ِۆِىٓ
لۇٌٕي ئبظاز لىٍىفي الظىُ (زىَەد وەٌّەٍسۇ .چۈٔىي ئۆٌزۈضۈٌگۈچىٕىڭ ئىگىؽي ِۇؼۇٌّبْ
ثوٌّىؽبچمب ئۇٔىڭؽب ۋاضىػ ثوٌّبٍسۇ) ،ئەگەض ئۆٌزۈضۈٌگۈچي ئبضاڭالضزا ِۇئبھىسە ثوٌؽبْ (وۇـفبض)
لەۋِسىٓ ثوٌؽب ،ئۇٔىڭ ۋاضىؽٍىطىؽب زىَەد رۆٌەؾ ۋە ثىط ٔەپەض لۇٌٕي ئبظاز لىٍىؿ وېطەن ،ئبظاز
لىٍىسىؽبْ لۇي ربپبٌّىؽبْ ئبزەَ (ٍۀي لۇي ئبظاز لىٍىفمب لبزىط ثوالٌّىؽبْ ئبزەَ) (رەۋثىؽىٕي
اﷲ ٔىڭ لوثۇي لىٍىفي ئۈچۈْ) ئۈظۈٌسۈضِەً ئىىىي ئبً ضوظا رۇرۇـي الظىُ .اﷲ ھەِّىٕي ثىٍىپ
رۇضؼۇچي ،ھېىّەد ثىٍەْ ئىؿ لىٍؽۇچىسۇض (ٔىؽب )92-
 .4ئەگەض ئبِبٍٔىك رەٌەپ لىٍىپ وبپىطالضٔىڭ زۆٌىزىگە وىطگەْ ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ثىطى ئۇ
ٍەضزە ظىٕب لىٍؽبْ ٍبوي ئوؼۇضٌۇق لىٍؽبْ ثوٌؽب ،ئۇٔىڭؽب ظىٕبٔىڭ ٍبوي ئوؼۇضٌۇلٕىڭ عبظاؼي
ثېطىٍّەٍسۇ .چۈ ٔىي وبپىط زۆٌىزىسىىي ئبزەِگە ئىؽالَ زۆٌىزي ھۆوۈِطأٍىك لىبٌٍّبٍسۇ.
 .5ئەگەض وبپىطالضؼب ئەؼىطگە چۈـۈپ لبٌؽبْ ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ثىطى ٍۀە ثىطىٕي ؼەۋۀٍىه
ثىٍەْ ئۆٌزۈضۋەرىەْ ثوٌؽب ،ثۇ ھبٌسا لبرىٍؽب پەلەد وبـفبضەد ثېطىؿ الظىُ ثوٌىسۇ.
 .6ئەگەض ِۇؼۇٌّبٔالضؼب وبپىط زۆٌىزىسىٓ ،زۈـّەْ وبپىطالض ئبِبٍٔىك رىٍەپ ئىؽالَ زۆٌىزىگە
وىطگەْ ثوٌؽب ،ئۇ وبپىطالضٔىڭ عبؼۇؼٍۇق لىٍّبؼٍىمي ۋە ِۇؼۇٌّبٔالضؼب لبضـي ئۆظ ِىٍٍىزىگە
ٍبزەَ ثەضِەؼٍىىي ئۈچۈْ ئىؽالَ زۆٌىزىسە ثىط ٍىً ٍبوي ئۇٔىڭسىٓ ئبضرۇق رۇضۇـىؽب ثوٌّبٍسۇ.
ئەِّب وبپىط زۆٌەرٍىطىٕىڭ ئەٌچ ىٍٍىطى ۋە زىجٍۇِبرٍىطى ثۇ ھۆوۈِٕىڭ ئىچىگە وىطِەٍسۇ .
 .7ئەگەض ئبِبٍٔىك رەٌەپ لىٍىپ ئىؽالَ زۆٌىزىگە وىطگەْ وبپىط ئۇ ٍەضزە ثىط ٍىً رۇضؼب ،ئۇ
ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئىؽالَ زۆٌىزي ثىٍەْ وېٍىفىُ رۈظگەْ وبپىطؼب ئبٍٍىٕىسۇ .ئەگەض ئۇ وبپىط ئىؽالَ
زۆٌىزي ثىٍەْ وېٍىفىُ رۈظگەْ وبپىطؼب ئبٍالٔؽب ،ئۇٔىڭؽب ئىؽالَ زۆٌىزي ثىٍەْ وېٍىفىُ رۈظگەْ
وبپىطٔىڭ پۈرۈْ ھۆوۈٍِىطى ئىغطا لىٍىٕىسۇ .ـۇٔىڭ ئۈچۈْ ئەگەض ئۇٔي ثىط ِۇؼۇٌّبْ
ئۆٌزۈضۋەرىەْ ثوٌؽبِ ،ۇؼۇٌّبٔسىٓ لىؽبغ ئېٍىٕىسۇٍ .بوي ئۇ وبپىط ثىطەض ِۇؼۇٌّبٕٔي
ئۆٌزۈضۋەرىەْ ثوٌؽب ،ئۇ وبپىطزىٓ لىؽبغ ئېٍىٕىسۇ .ئەگەض ثىطەض ِۇؼۇٌّبْ ئۇ وبپىطٔىڭ ھبضىمىٕي
رۆوۈۋەرىەْ ٍبوي چوـمىؽىٕي ئۆٌزۈضۋەرىەْ ثوٌؽب ،ئۇٔىڭ پۇٌىؽىٕي رۆٌەپ ثېطىسۇ .ئەگەض ثىط
ِۇؼۇٌّبْ ئۇ وبپىطٔي ؼەۋۀٍىه ثىٍەْ ئۆٌزۈضۋەرىەْ ثوٌؽب ،ئۇ ِۇؼۇٌّبٔؽب ئۇٔىڭ زىَىزىٕي رۆٌەپ
ثېطىؿ الظىُ .ئۇ وبپىطؼب ئەظ ىَەد ثېطىؿ روؼطا ثوٌّبٍسۇ.
 .8ئەگەض ئىؽالَ زۆٌىزىگە ئبِبٍٔىك رەٌەپ لىٍىپ وىطگەْ وبپىط ئۇ زۆٌەرزە لوٌىٕي وىؽىفىە
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ٍبوي لبِچىالـمب ئوذفبؾ عبظأي الظىُ لىٍىسىؽبْ ثىطەض عىٕبٍەد ئىفٍىگەْ ثوٌؽب ،ئۇ
عىٕبٍەرٕىڭ عبظاؼي ئۇٔىڭؽب ثېطىٍّەٍسۇ .ئەِّب ئۇ عىٕبٍەد ئبزەَ ئۆٌزۈض ۋەرىۀگە ٍبوي ثىطؼىگە
رۆھّەد چبپٍىؽبٔؽب ئوذفبؾ ثۀسىٕىڭ ھەلمىگە ئباٌمىساض عىٕبٍەد ثوٌؽب ،ثۇ عىٕبٍەرٕىڭ عبظاؼي
ثېطىٍىسۇ.
 .9ئەگەض ئىؽالَ زۆٌىزىگە وىطىؿ ئۈچۈْ ئبِبٍٔىك رەٌەپ لىٍؽبْ وبپىط ،ئىؽالَ زۆٌىزىگە
وىچىه ثبٌىۋالىٍىطى ۋە ئبٍبٌي ثىٍەْ ثىٍٍە وىطگەْ ،وېَىٓ ئبٍبٌي ٍبوي ئۆظى ئىؽالِؽب وىطگەْ
ٍبوي ئىؽالَ زۆٌىزي ثىٍەْ وېٍىفىُ رۈظگەْ ثوٌؽب ،ئۇٔىڭ وىچىه ثبٌىٍىطىٕىڭ ھۆوّىّۇ ئۇالضؼب
لبضىزىٍؽبْ ھۆوۈَ ثىٍەْ ئوذفبـزۇضٍ .ۀي ئۇٔىڭ وىچىه ثبٌىٍىطى ئبِبٍٔىك رەٌەپ لىٍىپ وىطگەْ
وبپىطالضٔىڭ ھۆوّىسىٓ ِۇؼۇٌّبْ ٍبوي ئىؽالَ زۆٌىزي ثىٍەْ وېٍىفىُ رۈظگەْ وبپىطٔىڭ ھۆوّىسە
ثوٌىسۇ .چۈٔىي ثبالؼەرىە ٍەرّىگەْ ثىط وىچىه ثبال ھۆوۈِسە ئبرب ئبٔىؽىؽب ئەگەـزۈضۈٌىسۇ .ئەگەض
ئۇٔىڭ ثبالؼەرىە ٍەرىەْ ثبٌىٍىطى ثوٌؽبْ ثوٌؽب ،ئۇالض ئۇٔىڭ ھۆوّىسە ثوٌّبٍسۇ .چۈٔىي ثبالؼەرىە
ٍەرّىگەْ وىچىه ثبٌىٕىڭ ئبرب ئبٔىؽ ىٕىڭ ثىطىگە ئەگىفىپ ئۇٔىڭ ھۆوّىسە ثوٌۇـي ئۇ ثبٌىٕىڭ
ثبالؼەرىە ٍېزىفي ثىٍەْ ئبٍبؼٍىفىسۇ.
 .10ئەگەض ئىؽالَ زۆٌىزىگە وىطىؿ ئۈچۈْ ئبِبٍٔىك رەٌەپ لىٍؽبْ وبپىط ،ئىؽالَ زۆٌىزىگە
چىمىپ ثۇ ٍەضزە ئىؽالِؽب وىطگەْ ۋە ئۇٔىڭ ئۆظىٕىڭ زۆٌىزىسە ثبالؼەرىە ٍەرّىگەْ وىچىه
ثبٌىٍىطى ثوٌؽبْ ثوٌؽب ،ئۇ وىچىه ثبٌىالض ثۇ ھبٌسا ،ھۆوۈِسە ئۇ وبپىطؼب ئەگەـزۈضۈٌّەٍسۇٌ .ېىىٓ
ئۇ وىچىه ثبٌىالض زازىؽي ئۆٌۈپ وېزىفزىٓ ئىٍگىطى ئىؽالَ زۆٌىزىگە وەٌگەْ ثوٌؽب ،ئۇ ثبٌىالض
ھۆوۈِسە زازىؽىؽب ئەگەـزۈضۈٌىسۇٍ .ۀي ئۇالضٔىڭ ھۆوّىّۇ ذۇززى ئۆظ زازىؽىٕىڭ ھۆوّىگە
ئوذفبؾ ثوٌىسۇ .ثبالؼەرىە ٍەرّىگەْ وىچىه ثبٌىٕي ھۆوۈِسە ئبرب ئبٔىؽىٕىڭ ثىطىگە
ئەگەـزۈضۈؾ ئىفي ئەگەض ئۇ ثبال ِەلؽەرٍىطىٕي ئىپبزىَەٌەٍسىؽبْ ثبال ثوٌؽىّۇ وۈچگە ئىگىسۇض.
 .11ثىط ِۇؼۇٌّبٕٔىڭ ئىؽالَ زۆٌىزىگە ئبِبٍٔىك رى ٍەپ چىممبْ وبپىطٔىڭ ِبي ِۈٌىىٕي
ـەضرىگە روـّ ىؽبْ ؼوزا ؼېزىك ثىٍەْ ئېٍىفي روؼطا ئەِەغ .ئەِّب وبپىط زۆٌىزىگە ئبِبٍٔىك
رەٌەپ لىٍىپ وىطگەْ ِۇؼۇٌّبٕٔىڭ ثىع ٍۇلىطىسا ثبٍبْ لىٍىپ ئۆرىىٕىّىعزەن ِەٍٍي ـەضرىگە
روـّىؽبْ ؼوزا ؼېزىك ثىٍەْ ثوٌؽۇِْ ،ەٍٍي عبظأىروضٌۇق ٍبوي لىّبض ئوٍٕبؾ ثىٍەْ ثوٌؽۇْ
وبپىطالضٔىڭ ضا ظىٍىمي ثىٍەْ ئۇالضٔىڭ ِبي ِۈٌىىٕي لوٌؽب وىطگۈظىفي روؼطا ثوٌىسۇ.
 .12ثىط ِۇؼۇٌّبٕٔىڭ ئىؽالَ زۆٌىزىگە ئبِبٍٔىك رىٍەپ چىممبْ وبپىط ثىٍەْ ئىؽالَ زۆٌىزىسە
پەلەد ِۇؼۇٌّبٔالض ثىٍەْ لىٍىؿ ھبالي ثوٌىسىؽبْ ِۇئبِىٍەض ثىٍەْ ِۇئبِىٍە لىٍىفمب ثوٌىسۇ.
چۈٔىي ئىؽالَ زۆٌىزي ـ ەضىئەد ھۆوۈٍِىطى ئىغطا لىٍىٕىسىؽبْ زۆٌەرزۇض.
 .13ئىؽالَ زۆٌىزىسە ؼۇؼۇضرب وېٍىفىّي رۈظوؾ روؼطا ئەِەغ .چۈٔىي ئۇ ئىؽالَ زىٕىسا
روؼطا زەپ لبضاٌّبٍسىؽبْ ثىط وېٍىفىّسۇض .ئەِّب ئۇ وېٍىفىُ وبپىط زۆٌىزىسە رۈظۈٌؽە ثوٌىسۇ
چۈٔىي ئۇ وېٍىفىُ وبپىط زۆٌىزىسە روؼطا زەپ لبضىٍىسۇ.
 .14ئىؽالَ زۆٌىزىگە ئبِبٍٔىك رىٍەپ چىممبْ وبپىطزىٓ ،ذۇززى ِەؼىٍەْ ِەؼچىزٍەضٔي
ظىَبضەد لىٍؽب پۇي ئبٌؽبٔؽب ئوذفبؾ ئۆضپ ئبزەرزە ئۇٔىڭسىٓ ثىط ٔەضؼە ئېٍىؿ ثوٌؽىّۇ،
ـەضىئەد ئېٍىفٕي ثۇٍطۇِىؽبْ پۇٌالضٔي ئبٌّبؼٍىك الظىُ.
.15ذۇززى ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ؼەٍۋىزىٕي لىٍىؿ ھبضاَ ثوٌؽىٕىسەن ئىؽالَ زۆٌىزىگە ئبِبٍٔىك
رىٍەپ چىممبْ وبپىطٔىڭ ۋە ئىؽالَ زۆٌىزي ثىٍەْ وېٍىفىُ رۈظگەْ وبپىطٔىڭ ؼەٍۋىزىٕي لىٍىؿ
ھبضاِسۇض .چۈٔىي ئۇ وبپىطالضِۇ ئىؽالَ زۆٌىزي ثىٍەْ وېٍىفىُ رۈظۈؾ ثىٍەْ ذۇززى
ِۇؼۇٌّبٔالضؼب ئوذفبؾ ھەق ھولۇلمب ئىگىسۇض.
.16ئەگەض ئى ؽالَ زۆٌىزىگە ئبِبٍٔىك رەٌەپ لىٍىپ وىطگەْ ۋە ئۇ ٍەضزە ِەٌۇَ ثىط ِۇززەد
رۇضۇؾ ئۈچۈْ ضۇذؽەد ئبٌؽبْ وبپىط ،ئۇٔىڭؽب ِۇؼۇٌّبْ ئەِەٌساضٌىمي روذزۇرۇپ ثەضگەْ ِۇززەد
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روـمبٔسىٓ وېَىٓ ئۆظ زۆٌىزىگە لبٍزّبلچي ثوٌؽب ،ئۇ ئۆظ زۆٌىزىگە لبٍزىفزىٓ چەوٍىٕىسۇ .چۈٔىي
ئۇٔىڭ زۆٌ ىزىگە لبٍزىپ وېزىفي ِۇؼۇٌّبٔالض ئۈچۈْ ظىَبْ ئېٍىپ وېٍىسۇ .ـۇٔىڭسەن ٍۀە
ئىؽالَ زۆٌىزي ثىٍەْ وېٍىفىُ رۈظگەْ وبپىط وبپىطالضٔىڭ ؼېپىؽب لېزىٍىپ وەرّەوچي ثوٌؽبٍ ،ۀي
ئۇ ئۆظ ٍۇضرىؽب لبٍزىپ وەرّەوچي ثوٌؽب ،ئۇِۇ ثۇٔساق لىٍىفزىٓ چەوٍىٕىسۇ .ئەِّب ئۇالضٔىڭ
رىغبضەد ئۈچۈْ ئۆظ زۆٌەرٍىطىگە وىطِەوچي ثوٌؽبْ ۋە ئۇالضٔىڭ لبٍزىپ چىمىسىؽبٍٔىمىؽب ئىفۀچ
لىٍىٕؽب ،ثۇ ھبٌسا ئۇالضِۇ ذۇززى وبپىط زۆٌىزىگە ثېطىپ رىغبضەد لىٍّبلچي ثوٌؽبْ ِۇؼۇٌّبْ
چەوٍۀّىگۀگە ئوذفبؾ چەوٍۀّەٍسۇ .ـۇٔىڭسەن ٍۀە ئەگەض ئىؽالَ زۆٌىزىگە ئبِبٍٔىك رەٌەپ
لىٍىپ وىطگەْ وبپىط ئىؽالَ زۆٌىزي ثىٍەْ وېٍىفىُ رۈظگەْ وبپىطؼب ئبٍالٔؽب ،ئۇ وبپىطِۇ ئۆظ
زۆٌىزىگە لبٍزىپ وېزىفزىٓ چەوٍىٕىسۇِ .ەؼىٍەْ :ئىؽالَ زۆٌىزىگە ئبِبٍٔىك رەٌەپ لىٍىپ
وىطگەْ وبپىط ظېّىٓ ؼېزىۋاٌؽبْ ۋە ئۇٔىڭؽب ثبط ٍۀي ذىطاعە لوٍۇٌؽبْ ثوٌؽب ،ئۇ وبپىط ئىؽالَ
ز ۆٌىزي ثىٍەْ وېٍىفىُ رۈظگۀە وبپىطؼب ئبٍٍىٕىسۇ.
 .17ئىؽالَ زۆٌىزىگە ئبِبٍٔىك رەٌەپ لىٍىپ وىطگەْ ئبٍبي وبپىط ئەگەض ئۇ ٍەھۇزىٌ ٍبوي
ذىطىؽزىَبٔالضؼب ئوذفبؾ وىزبة ثېطىٍگەْ وبپىطالض ثوٌؽب ِۇؼۇٌّبْ ٍبوي ئىؽالَ زۆٌىزي ثىٍەْ
وېٍىفىُ رۈظگەْ وبپىط ثىٍەْ روً لىٍىؿ ثىٍەْ ئ ىؽالَ زۆٌىزي ثىٍەْ وېٍىفىُ رۈظگەْ وبپىطؼب
ئبٍٍىٕىسۇ .چۈٔىي ئۇ ھۆوۈِسە ئېطىگە ئەگىفىسۇ .ئەِّب ئىؽالَ زۆٌىزىگە ئبِبٍٔىك رەٌەپ لىٍىپ
وىطگەْ ئەض وبپىط ئىؽالَ زۆٌىزي ثىٍەْ وېٍىفىُ رۈظگەْ ئبٍبي وبپىط ثىٍەْ روً لىٍىؿ ثىٍەْ
ئىؽالَ زۆٌىزي ثىٍەْ وېٍىفىُ رۈظگەْ وبپى طؼب ئبٍالّٔبٍسۇ .چۈٔىي ئۇ وبپىط ئبٍبٌىٕىڭ ربٌىمىٕي
ثېطىۋېزىپ ئۆظ زۆٌىزىگە لبٍزىپ وېزەٌەٍسۇ.
 .18ئەض ذورۇْ ئىىىي وبپىط ئبِبٍٔىك رەٌەپ لىٍىپ ئىؽالَ زۆٌىزىگە چىممبْ ئۇ ٍەضزە ئۇٔىڭ
ئبٍبٌي ئىؽالِؽب وطگەْ ثوٌؽب ،ئبٍبي ئىؽالِؽب وىطىؿ ثىٍەْ ئەضزىٓ ئبٍطىٍىپ وەرىەْ
ھېؽبثٍىٕىسۇ .ئەض ،ئىؽالَ زۆٌىزي ثىٍەْ وېٍىفىُ رۈظگەْ وبپىطؼب ئبٍالّٔبٍسۇ.
 .19ئىؽالَ زۆٌىزىگە ئبِبٍٔىك رەٌەپ لىٍىپ چىممبْ وبپىط ئۇ ٍەضزە ثىط ِۇؼۇٌّبٔسىٓ لەضظ
ئبٌؽبْ ثوٌؽب ،لەظض ئىگىؽي ِۇؼۇٌّبٕٔىڭ ئۇ وبپىطٔي ئۆظ زۆٌىزىگە لبٍزىفزىٓ روؼوؾ ھەلمي ثبض .
ئەگەض لەظض ئى گىؽي ِۇؼۇٌّبْ ئۇ وبپىطٔي ئۆظ زۆٌىزىگە لبٍزىفزىٓ روؼمبْ ۋە ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇ
وبپىط ئىؽالَ زۆٌىزىسە ثىط ٍىٍسەن لبٌؽبْ ثوٌؽب ،ئۇ وبپىط ئىؽالَ زۆٌىزي ثىٍەْ وېٍىفىُ رۈظگەْ
وبپىطؼب ئبٍٍىٕىسۇ.
 .20ئىؽالَ زۆٌىزىگە ئبِبٍٔىك رەٌەپ لىٍىپ چىممبْ وبپىطٔىڭ ئبِبٍٔىمي ئۇ وبپىطٔىڭ ئۆظ
زۆٌىزىگە لبٍزىپ وېزىفي ثىٍەْ ئبٍبؼٍىفىسۇ .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇ وبپىط ِۇؼۇٌّبٔالض ثىٍەْ ئبضىؽىسا
زۈـّۀٍىه ثبض وبپىطؼب ئبٍٍىٕىسۇ .ـۇٔىڭسەن ٍۀە ئىؽالَ زۆٌىزي ثىٍەْ وېٍىفىُ رۈظگەْ وبپىطِۇ
وبپىطالضٔىڭ لېفىؽب لېچىپ وېزىفي ثىٍەْ ِۇؼۇٌّبٔالض ثىٍەْ ئبضىؽىسا زۈـّۀٍىه ثبض وبپىطؼب
ئبٍٍىٕىسۇ .ئۇ وبپىطٔىڭ ِبي ِۈٌىي ئەگەض ئۇ وبپىط ِۇؼۇٌّبٔالض ثىٍەْ ثوٌؽبْ ئۇضۇـزب ئەؼىطگە
چۈـۈپ لبٌؽب ٍبوي ئۆٌزۈضۈٌؽە ذۇززى ٍەض ثېغىگە ٍبوي ثبؾ ثېغىگە ئوذفبؾ ئىؽالَ زۆٌىزىٕىڭ
ذەظىٕىؽىگە ربـٍىٕىسۇ.
- 2720عۇئبي :چىشوبۋ ۋە ئىجبدەجخبٔالسٔىڭ ھۆوۈٍِىشى
ثبـمب زىٕسىىىٍەضٔىڭ ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ٍۇضرٍىطىؽب چىطوبۋٍ ،ەھۇزىَالضٔىڭ ئىجبزەرربٔىٍىطىٕي،
ئورپەضەؼٍەضٔىڭ ئىجبزەرربٔىٍىطىٕي ۋە ثۇرربٔىالضٔي ؼېٍىفٍىطىؽب ٍوي لوٍۇٌّبٍسۇ .ئىؽالَ زۆٌىزي
ثىٍەْ وېٍىفىُ رۈظۈپ ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ئبضىؽىسا ٍبـبۋارمبْ وبپىط ئەگەض ئ ىؽالَ زىٕىؽب ٍبوي لۇضئبْ
وەضىّگە رىً رەوىۈظؼە ،عبظاؼب ربضرىٍىسۇ.
- 2721عۇئبي :ئىغالِغب وىشىپ وېَىٓ ئۇٔىڭذىٓ ٍېٕىۋاٌغبْ ئبدەِٕىڭ ھۆوۈٍِىشى
ثۇٔىڭسىٓ ئىؽالِؽب وىطىپ وېَىٓ ٍېٕىۋېٍىپ ئىؽالِٕي ربـالپ چىمىپ وەرىەْ ئبزەَ
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وۆظزە رۇرۇٌىسۇ .ئىؽالِسىٓ ٍېٕىۋېٍىؿ وۇپۇض ؼ ۆظٌىطىٕي رىٍىسا زېَىؿٍ ،بوي زىٍىسا روؼطا
ئەِەغ ثىط ئېزىمبزلب ئېزىمبز لىٍىؿ ثىٍەْ ۋۇعۇزلب چىمىسۇٍ .ۀە ،ثىط ِۇؼۇٌّبْ وۆڭٍىسە ثىط
ِۇززەرزىٓ وېَىٓ ئىؽالِسىٓ ٍېٕىۋېٍىفٕي ٔىَەد لىٍؽب ،ئۇ ـۇ ۋالىزٕىڭ ئۆظىسە وبپىط ثوٌۇپ
وېزىسۇ .ـۇٔىڭسەن ٍۀە ثىط ِۇؼۇٌّبْ ئىؽالَ ز ىٕىٕىڭ پەضظٌىطىسىٓ ثىطەض پەضظگە ئىٕىبض لىٍؽب،
ئۇِۇ وبپىط ثوٌۇپ وېزىسۇ.
ئۇثەٍسۇٌالھ ئىجٕي ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئۇرجە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىسۇ :ئەثۇ
ھۇضەٍطە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ِۇٔساق زېسى :پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ۋاپبد ثوٌۇپ،
ئەثۇ ثەوط ى ئۇٔىڭ ئوضٔىؽب ذەٌىپە ثوٌؽبٔسا ،ئەئطاثىالضٔىڭ ئبضىؽىسا ِۇضرەزٌىه ثبؾ وۆرۈضۈـىە
ثبـٍىسى .ئۆِەض ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ :ئي ئەثۇ ثەوطى! ئۇالضؼب لبضـي ئۇضۇؾ ئبچؽبڭ لبٔساق ثوٌىسۇ؟
پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَِ :ەْ ثبـمىالض ثىٍەْ ربوي ئۇالض :اٌٍەرىٓ ثبـمب ھېچ ثىط
ِەئجۇز ٍوق ،زېگۀگە لەزەض ئۇضۇؾ لىٍىفمب ثۇٍطۇٌسۇَ .وىّىي :اٌٍەرىٓ ثبـمب ھېچ ثىط ِەئجۇز ٍوق،
زەپ گۇۋاھٍىك ثەضؼە ،ئۇ ِۀسىٓ ِېٍىٕي ۋە عېٕىٕي ؼبلالپ لبالالٍسۇ ،ئەِّب ئىؽالِٕىڭ
ھەلمىسىٓ ؼبلالپ لبالٌّبٍسۇ .لبٌؽبْ ھېؽبثٕي اٌٍە ئۆظى ئبٌىسۇ زېگەْ رۇضؼب ؟! زېسىٌ .ېىىٓ
ئەثۇ ثەوطى ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ :اٌٍۀىڭ ٔبِي ثىٍەْ لەؼەَ لىٍىّۀىي ،وىّىي ٔبِبظ ثىٍەْ
ظاوبرٕىڭ ئبضىؽىٕي ئبٍطىپ لبضىؽب ،ئۇٔىڭؽب لبضـي ئۇضۇؾ ئبچىّەْ .چۈٔىي ظاوبد ِبٌٕىڭ
ھەلمي .اٌٍۀىڭ ٔبِي ثىٍەْ لەؼەَ لىٍىّۀىي ،ئەگەض ئۇالض پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەِٕىڭ ۋالزىسا ثېطىپ وېٍىۋارمبْ ئوؼالق چبؼٍىك ثىط ٔەضؼىٕي ثېطىفزىٓ ٍېٕىۋاٌىسىؽبْ
ثوٌؽب ،چولۇَ ئۇالضؼب لبضـي ئۇضۇؾ لىٍىّەْ ،زېسى .ئۆِەض ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ :اٌٍۀىڭ ٔبِي ثىٍەْ
لەؼەَ لىٍىّۀىي ،اٌٍۀىڭ ئەثۇ ثەوطىٕىڭ لەٌجىٕي ئۇالض ثىٍەْ ئۇضۇؾ لىٍىفمب
ئىٍھبِالٔسۇضؼبٍٔىمىٕي وۆضزۈَ ۋە ئۇٔىڭ ھەلىمەد ئۈؼزىسە ئىىۀٍىىىٕي رؤۇپ ٍەرزىُ ،زېسى.
(ثۇذبضى)6924 :
ِبٔب ثۇ ھەزىػ ثۇ ِبۋظۇزا وەٌگەْ ھۆعغەرزۇض ،ـۇٔسالال چوڭ ثىط ئبؼبؼزۇض ۋە ئىؽالَ زىٕىسا
ئبؼبؼٍىك پەضظٌەض زەپ لبضاٌؽبْ ثىطەض پەضظگە ئىٕىبض لىٍؽبْ ئبزەِٕىڭ وبپىط ثوٌۇپ
وېزىسىؽبٍٔىمىٕي وۆضؼىزىپ ثېطىسىؽبْ ئوچۇق پبوىززۇض.
- 2722عۇئبي :ئىغالِذىٓ ٍېٕىۋاٌغبْ ئبدەٍِەسٔىڭ جۈسٌىشى
 - 1ئىؽالَ زىٕىٕي پۈرۈٍٔەً ربـالپ چىمىپ ثۇرمب ئىجبزەد لىٍىفمب لبٍزىۋاٌؽبْ ئبزەٍِەضزۇض.
ِ - 2ۇؼەٍٍىّە ۋە ئەؼۋەز ئەٌئۀەؼىٌ لبربضٌىمالضؼب ئوذفبؾ پەٍؽەِجەضٌىىٕي زاۋا لىٍؽبْ
زەعغبٌالضٔىڭ ؼۆظٌىطىگە ئىفىٕىپ ئۇالضؼب ئەگىفىپ وەرىەْ ئبزەٍِەضزۇض.
 - 3ئىؽالَ زىٕىسىٓ پۈرۈٍٔەً چىمىپ وەرّىگەْ ،ئەِّب ئبٌالھ ربئبالٔىڭ( :ئي ِۇھەِّەز!)
ئۇالضٔىڭ ِبٌٍىطىٕىڭ ثىط لىؽىّىٕي ؼەزىمە ھېؽبثىسا ئبٌؽىٕىي ،ئۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇالضٔي
گۇٔبھٍىطىس ىٓ پبوٍىؽبٍؽەْ ۋە (ٍبذفىٍىمٍىطىٕي) وۆپەٍزىەٍؽەْ ،ئۇالضؼب زۇئب لىٍؽىٓ،
ـۈثھىؽىعوي ،ؼېٕىڭ زۇئبٍىڭ ئۇالضؼب ذبرىطعەٍِىه ئېٍىپ وېٍىسۇ ،اﷲ ئۇالضٔىڭ (ؼۆظىٕي)
ئبڭالپ رۇضؼۇچئ( ،ىَەرٍىطىٕي) ثىٍىپ رۇضؼۇچىسۇض (رەۋثە )103-زېگەْ ئبٍىزىٕىڭ ِۀىؽىٕي
ثۇضِىالپ ظاوبد پەلەد پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب ثېطىٍىسۇ .چۈٔىي پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالِسىٓ ثبـمب ثىط ئبزەَ ظاوبد ثەضگۈچىٍەضٔي گۇٔبھٍىطىسىٓ پبوٍىَبٌّبٍسۇ ۋە ئۇالضؼب
زۇئب لىال ٌّبٍسۇ ھەِسە ئۇ ئبزەِٕىڭ لىٍؽبْ زۇئبؼي ئۇالضؼب لبٔسالّۇ ذبرىطعەٍِىه ئېٍىپ وېٍىسۇ،
زەپ ظاوبرٕىڭ پەضظ ئىىۀ ٍىىىٕي ئىٕىبض لىٍىپ ِبي ِۈٌىىٕىڭ ظاوبرٍىطىٕي پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالَ ۋاپبد ثوٌۇپ وەرىۀسىٓ وېَىٓ ذەٌىپىٍەضگە ثېطىفزىٓ ثبؾ ربضرمبْ ئبزەٍِەضزۇض.
 - 4ثۇ ٍەضزە ٍۀە ثىط لىؽىُ ئبزەٍِەضِۇ ثوٌۇپ ثۇ ئبزەٍِەض ظاوبرٕىڭ پەضظ ئىىۀٍىىىٕي ئىٕىبض
لىٍّبٍسۇ .ئەِّب ئۇالض ثېرى ٍٍىك لىٍىپ ظاوبرٕي ثەضِەٍسىؽبٔالضٔىڭ ؼبٔىٕي وۆپ زەپ لبضاپ،
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ظاوبد ثېطىفزىٓ ثبؾ ربضرمبْ ۋە ثۇٔىڭ ئۈچۈْ ِۇؼۇٌّبٔالض ثىٍەْ ئۇضۇؾ لىٍؽبٔالضزۇض.
- 2723عۇئبي :ئىغالِذىٓ وبپىشٌىممب چىمىشىذىغبْ ئىؾالسٔىڭ ثبٍبٔي
 .1ئىؽالَ زىٕىؽب ئەڭ ظىذ ئىؿ ۋە ئەڭ چوڭ گۇٔبھ ثوٌؽب ،ئبٌال ھ ربئبالؼب ـېطىه وەٌزۈضۈؾ
ۋە ئۇٔىڭؽب رېٕىفزۇضٍ ،بوي پەٍؽەِجىطىّىع ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئېٍىپ وەٌگەْ ھەلىمەرىە
رېٕىفزۇض ،زىً ٍبوي رىً ئبضلىٍىك زىٕٕىڭ ثىطەض ھۆوّىٕي ِەؼرىطە لىٍىفزۇض .ثىط ئبزەَ ئەگەض
زىٍىسا وبپىط ثوٌۇـٕي ٔىَەد لىٍّىؽىّۇ ئەِّب ئېؽىعىسا ئۆظ ئىرزىَبضى ثىٍەْ وبپىطٌىممب ئېٍىپ
ثبضىسىؽبْ ثىطەض ؼۆظٔي لىٍؽب ،ئۇ ئبزەَ وبپىط ثوٌۇپ وېزىسۇ .چۈٔىي ئۇ ئبزەَ وبپىطٌىممب ئېٍىپ
ثبضىسىؽبْ ؼۆظٔي ئېؽىعىسىٓ چىمىطىفمب ضاظى ثوٌسى .ئۇ زىٍىسا وبپىط ثوٌۇـٕي ٔىَەد لىٍّىؽىّۇ
وبپىط ثوٌۇپ وېزىسۇ .ئۇ ذۇززى وبپىطٌىممب ئېٍىپ ثبضىسىؽبْ ؼۆظٔي چبلچبق لىٍىپ ئېَزمبْ
ئبزەِگە ئوذفبؾ .چبلچبق لىٍىپ وبپىطٌىممب ئېٍىپ ثبضىسىؽبْ ؼۆظٔي ئېؽىعىسىٓ چىمبضؼبْ
ئبزەِّۇ گەضچە زىٍىسا ئۆظىٕىڭ وبپىط ثوٌۇپ وېزىفىگە ضاظى ثوٌّىؽىّۇ وبپىط ثوٌۇپ وېزىسۇ .ثىط
ئبزەِٕىڭ ئېؽىعىسىٓ چىمبضؼبْ ؼۆظٌىطىٕىڭ ئۇ ٔي وبپىطٌىممب ئېٍىپ ثبضىسىؽبٍٔىمىٕي ثىٍّەؼٍىىي
ئۆظضە ثوالٌّبٍسۇ.
 .2ئىؽالَ زىٕىٕي ٍبوي ئبٌالھ ربئبالٔي ٍبوي پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕي رىٍالؾ وبپىطٌىممب
ئېٍىپ ثبضىسىؽبْ ئىفالضزىٕسۇضِ .ەؼىٍۀْ :بِبظ ۋە ضوظىؽب ئوذفبؾ لۇضئبْ وەضىُ ٍبوي وۈچٍۈن
زەپ لبضاٌؽبْ ھەزىػٍ ،بوي ثبضٌىك ؼبھبثىالضٔىڭ ؼۆظ ثىطٌىىي ئبضلىٍىك ٍوٌؽب لوٍۇٌؽبْ ،زىٕسا
ثىٍىؿ ظۆضۈض زەپ لبضاٌؽبْ ثىط ٔەضؼىگە ئىٕىبض لىٍىفّۇ وبپىطٌىممب ئېٍىپ ثبضىسىؽبْ ئىفالضزىٕسۇض
ـۇٔىڭسەن ٍۀە ئبٌالھ ربئبالٔىڭ ثبضٌىمىؽب ئىٕىبض لىٍىؿ ٍبوي رەثىئەرزىىي ٔەضؼىٍەضٔىڭ رەؼىط
و ۈچي ئبٌالھ ربئبالٔىڭ ئىطازىؽي ثىٍەْ ثوٌىسۇ ،زېّەً ئۇ ٔەضؼىٍەضٔىڭ ئۆظىسە ۋە رەثىئىَزىسە ثبض
زەپ ئېزىمبز لىٍىؿ ٍبوي پەضىفزىٍەضٔىڭ ٍبوي عىٕالضٔىڭ ٍبوي ئۈؼزۈِىعزە ثىط ٔەچچە
ئبؼّبٔالضٔىڭ ثبضٌىمىؽب ئىٕىبض لىٍىؿٍ ،بوي ھبضالمب ئوذفبؾ ھبضاٍِىمي ئۆظ ئىچىسىىي ؼەۋەثٕىڭ
رۈپەٍٍىسىٓ وەؼىىٓ زەٌىً ثىٍەْ ھبضاَ لىٍىٕؽبْ ھبضاَ ثىط ٔەضؼىٕي ھبالي زەپ ئېزىمبز لىٍىؿ
وبپىطٌىممب ئېٍىپ ثبضىسىؽبْ ئىفالضزىٕسۇض .ئەِّب ثبـمىالضٔىڭ ِبي ِۈٌىىٕي ٍىۋېٍىفٕي ھبضاَ
زەپ لبضىّبؼٍىك وبپىطٌىممب ئېٍىپ ثبضىسىؽبْ ئىفالضزىٓ ئەِەغ .چۈٔىي ثبـمىالضٔىڭ لوٌىسىىي
ِبي ِۈٌۈوٕىڭ ھبضاٍِىمي ئۇ ِبي ِۈٌۈوٕىڭ ئۆظ ئىچىسىىي ؼەۋەثٕىڭ رۈپەٍٍىسىٓ ئەِەغ ئۇٔىڭ
ثبـمىالضٔىڭ ِبي ِۈٌۈوي ثوٌؽبٍٔىمي ئۈچۈٔسۇض.
 .3ـەضىئەرٕىڭ ھۆوۈٍِىطىسىٓ ثىطەض ھۆوۈِٕي پەغ وۆضۈؾ ٍبوي چبلچبق لىٍىپ ثوٌؽىّۇ
ئۆظ ئىرزىَبضٌىمي ثىٍەْ وبپىطٌىممب ئېٍىپ ث بضىسىؽبْ ثىطەض ؼۆظٔي لىٍىؿ ٍبوي پەٍؽەِجەضٌەضٔىڭ
ثىطەضؼىگە رۀە لىٍىؿ ٍبوي ثىط پەٍؽەِجەضگە پەٍؽەِجەضٌىه ۋەظىپىؽي ئبٌالھ ربئبال رەضىپىسىٓ
ئەِەغ ئۇ ئۆظى ئەِەي ئىجبزەد لىٍىؿ ئبضلىٍىك لوٌؽب وەٌزۈضۋاٌؽبْ ئىؿ زەپ لبضاؾ ٍبوي
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئبئىفە ضەظ ىَەٌالھۇ ئۀھبگە ئوذفبؾ ئبٍبٌٍىطىٕىڭ ثىطىگە ثوھزبْ
چبپالؾٍ ،بوي پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ پەٍؽەِجەضٌىىىٕي ئىٕىبض لىٍىؿ وبپىطٌىممب ئېٍىپ
ثبضىسىؽبْ ئىفالضزىٕسۇض.
 .4ثۇ ٍەضزە ـۇٔي ئەؼىەضرىپ ئۆرۈـىە روؼطا وېٍىسۇوي ،زىٕسا ظۆضۈض زەپ لبضاٌؽبْ ئىفالضزا
چۈـۀچە ٍۀي رەۋىً ثبٍبْ لىٍىؿ لوثۇي لىٍىّٕبٍسۇ ۋە ـۇٔساق لىٍؽبْ ئبزەِٕىڭ وبپىط ثوٌۇپ
وېزىسىؽبٍٔىمىؽب ھۆوۈَ لىٍىٕىسۇ.
- 2724عۇئبي :ثىش ئبدەِٕىڭ دىٕذىٓ ٍېٕىۋاٌغبْ ھېغبثٍىٕىؾي ئۈچۈْ الصىُ ثوٌىذىغبْ
ؽەسجٍەس
ثىط ئبزەِٕىڭ زىٕسىٓ ٍېٕىۋاٌؽبْ ۋە ئۇٔىڭ وبپىط ثوٌۇپ وەرىەْ ئبزەَ ھېؽبثٍىٕىفي ئۈچۈْ
رۆۋۀسىىي ـەضرٍەض الظىّسۇض.
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 .1زىٕسىٓ ٍېٕىۋاٌؽبْ ئبزەَ ئۆظ ئىرزىَبضٌىمي ثىٍەْ ٍېٕىۋېٍىفي الظىُ .ـۇٔىڭ ئۈچۈْ
زىٕسىٓ ٍېٕىفمب ظوضٌۇٔۇپ زىٕسىٓ ٍبٔؽبْ ئبزەَ ،وبپىط ئبزەَ ھېؽبثالّٔبٍسۇ .ثۇ ھەلزە ئبٌالھ
ربئبالِۇٔساق زېسى :وىّىي اﷲلب ئىّبْ ئېَزمبٔسىٓ وېَىٓ ئىّبٔىسىٓ ٍېٕىۋاٌؽب ،ـ لەٌجي ئىّبْ
ثىٍەْ ِۇؼزەھىەَ رۇضؼىّۇ ِەعجۇضالؾ ئبؼزىسا (ئبؼعىسىال) ئىّبٔسىٓ ٍبٔؽبٍٔىمىٕي ثىٍسۈضگۀٍەض
ثۇٔىڭسىٓ ِۇؼزەؼٕب ـ وۇـطى ثىٍەْ وۆڭٍي ئبظازە ثوٌؽب (ٍۀي ئىرزىَبضىٌ ٍوؼۇٔسا ِۇضرەز ثوٌؽبْ
ثوٌؽب) ،ئۇ اﷲ ٔىڭ ؼەظىپىگە زۇچبض ثوٌىسۇ ۋە چوڭ ئبظاثمب لبٌىسۇ (ٔەھٍي )106-
ئبٌىّالض زىٕسىٓ ٍېٕىفمب ِەعجۇضالٔؽبْ ،ئەِّب زىٕسىٓ ٍبٔؽىٍي ئۇٔۇِىؽبٍٔىك ؼەۋەثي ثىٍەْ
ئۆٌزۈضۈٌگەْ ئبزەِٕىڭ ئبٌالھ ربئبالٔىڭ ئبٌسىسىىي ئەعطى زىٕسىٓ ٍبٔؽبٍٔىمىٕي ئېؽىعى ثىٍەْ
ئىپبزىٍەپ ثەضگەْ ئبزەِٕىڭ ئەعطىگە لبضىؽبٔسا وبرزب ثوٌىسىؽبٍٔىمىؽب ثىطٌىىىە وەٌسى.
 .2زىٕسىٓ ٍېٕىۋاٌؽبْ ئبزەَ ئەلٍي ھۇـي عبٍىسا ئبزەَ ثوٌۇـي الظىُ.
 .3ئىؽالِسىٓ ٍېٕىۋاٌّبلچي ثوٌؽبْ ئبزەَ ؼەگەن ھبٌىزىسە ثوٌۇـي الظىُ .ـۇٔىڭ ئۈچۈْ ثىط
ئبزەَ ِەؼذ ھبٌىزىسە رۇضۇپ ئىؽالِسىٓ ٍېٕىۋاٌؽبْ ثوٌؽب ،ئۇ ئىؽالِسىٓ ٍېٕىۋاٌؽبْ
ھېؽبثالّٔبٍسۇ .ئەِّب ِەؼذ ئبزەَ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕي رىٍالؾ ئبضلىٍىك ئۆظىٕىڭ
ئىؽالِسىٓ ٍېٕىۋاٌؽبٍٔىمىٕي ئىپبزىٍىگەْ ثوٌؽب ،ثۇ ھبٌسا ئۇ ئۆٌزۈضۈٌىسۇ ۋە وەچۈضۈٌّەٍسۇ .ثۇ،
ئەگەض ھبضالمب ئوذفبؾ ھبضاَ لىٍىپ چەوٍۀگەْ ِەؼذ لىٍؽۇچي ثىط ٔەضؼىٕي ئۆظ ئىرزىَبضٌىمي
ثىٍەْ ئېچىؿ ئبضلىٍىك ِەؼذ ثوٌۇپ لبٌؽبْ ثوٌؽب ،ئەھۋاي ـۇٔساق ثوٌىسۇ .ئۇ ئبزەَ ِەؼذ
لىٍؽۇچي ٔەضؼىٕي ئۆظ ئىرزىَبضٌىمي ثىٍەْ ئەِەغ ثبـمىالضٔىڭ ِەعجۇضٌىفي ثىٍەْ ئېچىپ
ِەؼذ ثوٌۇپ لېٍىپ ئبٔسىٓ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕي رىٍالؾ ئبضلىٍىك ئۆظىٕىڭ ئىؽالِسىٓ
ٍېٕىۋاٌؽبٍٔىمىٕي ئىپبزىٍىگەْ ثوٌؽب ،ثۇ ھبٌسا ئۇٔىڭ ھۆوّي ؼبضاڭ وىفىٕىڭ ھۆوّىگە ئوذفبؾ
ثوٌىسۇ .
- 2725عۇئبي :ئىغالِذىٓ ٍېٕىۋاٌغبْ ئبدەِٕي لبٍحب ئىغالِغب وىشىؾىە دەۋەت لىٍىؾٕىڭ
ثبٍبٔي
ِۇؼۇٌّبْ ثبـٍىمٕىڭ ئىؽالِسىٓ ٍېٕىۋاٌؽبْ ئبزەِٕي ئىؽالِؽب لبٍزب وىطىفىە زەۋەد
لىٍىفي ،ئۇٔىڭ وبٌٍىؽىسا ئىؽالَ ھەلمىسە ثىطەض ـۈثھە ثوٌؽب ،ئۇٔىڭؽب ئىؽالِٕي چۈـۀسۈضۈؾ
ئبضلىٍىك ئۇٔىڭ ـۈثھى ؽىٕي ٍولۇرۇـي ۋە ئىؽالِؽب لبٍزب وىطىؿ ھەلمىسە ئوٍٍىٕىۋېٍىفي ئۈچۈْ
ِۆھٍەد رەٌەپ لىٍؽب ئۇٔىڭؽب ئۈچ وۈْ ِۆھٍەد ثېطىفي الظىُ .ئەگەض ئۇ ئىؽالِؽب لبٍزىفمب
ئۇٔۇِبً وبپىط ھبٌىزىسە رۇضۇـزب چىڭ رۇضؼبِ ،ۇؼۇٌّبْ ثبـٍىمٕىڭ ئۇٔي ئۆٌزۈضۈـي الظىُ.
ـۇٔىڭسەن ثىط ئبزەَ ئىىىي لېزىُ ئىؽالِسىٓ ٍېٕىۋاٌؽبْ ثوٌؽىّۇ ئۇ ٍۀە ئىؽالِؽب لبٍزب
وىطىفىە زەۋەد لىٍىٕىسۇ .ئەگەض ئۇ ئبزەَ ئۈچۈٔچي لېزىُ ئىؽالِسىٓ ٍېٕىۋاٌؽب ،ئۇ ھەرزب ئۇٔىڭ
ھەلىمىٌ رەۋثە لىٍؽبٍٔىمي ثىٍىٕگۀگە لەزەض رۇضِىگە ربـٍىٕىسۇ .ئەگەض ئۇ ئۈچىٕچي لېزىّسا رەۋثە
لىٍؽب ،ئۇٔىڭ رەۋثىؽي ٍۀە لوثۇي لىٍىٕىسۇ .چۈٔىي ئبٌالھ ربئبال رەۋثە لىٍؽبٔالضٔىڭ
ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ لېطىٕسىفي ثوٌىسىؽبٍٔىمىٕي ثبٍبْ لىٍىپ ِۇٔساق زېسى :ئەگەض ئۇالض (وۇـطىسىٓ)
رەۋثە لىٍؽبٔ ،بِبظ ئۆرىؽە ،ظاوبد ثەضؼە ،زىٕىٌ عەھەرزە ؼىٍەضٔىڭ لېطىٕسىفىڭالض ثوٌىسۇ (ٍۀي
ھولۇق ۋە ِەعجۇضىَەرزە ئۇالض ؼىٍەض ثىٍەْ ئوذفبـزۇض) .ئۇلىسىؽبْ لەۋَ ئۈچۈْ ،ئبٍەرٍەضٔي
رەپؽىٍىٌ ثبٍبْ لىٍىّىع( .رەۋثە)11-
ئىؽالِسىٓ ٍېٕىۋاٌؽبْ ئبزەِٕي لبٍزب ئىؽالِؽب وىطىفىە زەۋەد لىٍّبؼزىٓ ئۆٌزۈضۋېزىؿ
ِەوطۇھزۇض .چۈٔىي ثىط ئبزەِٕىڭ وبپىطٌىممب لبٍزىۋېٍىفي ئۇٔي ئۆٌزۈضۈـٕي روؼطا لىٍىسىؽبْ
ئبِىٍالضٔىڭ ثىطىسۇض ۋە ئۇٔىڭ لبٍزب ئىؽالِؽب وىطىفىٕي زەۋەد لىٍىؿ پەلەد ِۇؼزەھەپزۇض.
ئەِّب ئىؽالِسىٓ ٍېٕىۋاٌؽبْ ئبزەِٕىڭ لبٍزب ئىؽالِؽب وىطىفي ئۈچۈْ ئۇٔي ئىؽالِؽب زەۋەد
لىٍىؿ ۋاعىت زەپ لبضاٍسىؽبٔالضٔىڭ وۆظ لبضىفىسا ،ئۇٔي ئىؽالِؽب وىطىفىە زەۋەد لىٍّبؼزىٓ
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ئۆٌزۈضۋېزىؿ ھبضاِؽب ٍېمىٓ ِەوطۇھزۇض.
ئىؽالِسىٓ ٍېٕىۋاٌؽبْ ئبزەِٕىڭ ئبٌسىسا رەۋثە لىٍىپ لبٍزب ئىؽالِؽب وىطىفزىٓ ٍبوي ئەگەض
ئىؽالِؽب وىطىفٕي لوثۇي لىٍّىؽب ئۆٌزۈضۈٌۈـزىٓ ثبـمب ٍوي ٍولزۇض .ئەگەض وىفىٍەض ثىط ِۇؼۇٌّبْ
ئبزەِٕىڭ ئىؽالِسىٓ ٍېٕىۋاٌؽبٍٔىمىؽب گۇۋاھٍىك ثەضگەْ ٌېىىٓ ئۇ ئبزەَ ئۇالضٔىڭ ؼۆظٌىطىٕي
ئىٕىبض لىٍىپ رۇضؼبْ ثوٌؽب ،ئۇ ئبزەِگە چېمىٍىفمب ثوٌّبٍسۇ .چۈٔىي ئۇٔىڭ ئۇالضٔىڭ ؼۆظٌىطىٕي
ئىٕىبض لىٍىپ رۇضۇـي رەۋثە لىٍؽبٍٔىك ۋە ئىؽالِؽب رەوطاض لبٍزمبٍٔىك ھېؽبثٍىٕىسۇ.
- 2726عۇئبي :ئىغالِذىٓ ٍېٕىۋاٌغبْ ئبٍبٌٕىڭ ھۆوّي
ھۀەـىٌ ِەظھەپىسىىىٍەضٔىڭ وۆظ لبضىفىسا ئىؽالِسىٓ ٍېٕىۋاٌؽبْ ئبٍبي ئۆٌزۈضۈٌّەٍسۇ .ئۇ
ربوي ئىؽالِؽب لبٍزمبٔؽب لەزەض ؼۇالپ لوٍۇٌىسۇ .ئەگەض ئىؽالِسىٓ ٍېٕىۋاٌؽبْ ئبٍبي وىفىٍەض
ئبضىؽىسا ئۆرىۈض پىىىطٌىه زەپ رۇٔۇٌؽبْ ٍبوي ئبضلىؽىسا ئبزەٍِىطى ثبض ئبٍبي ثوٌؽب ،ثۇ ھبٌسا ئۇ
ئبٍبي ئۆٌزۈضۈٌىسۇ .ئۇٔىڭ ئۆٌزۈضۈٌىفىٕىڭ ؼەۋەثي ،ئۇٔىڭ ئىؽالِسىٓ ٍېٕىۋاٌؽبٍٔىمي ئۈچۈْ
ئەِەغ ثبـمىالضٔىڭّۇ ئ ىؽالِسىٓ ٍېٕىۋېٍىفىؽب ؼەۋەة ثوٌۇپ ٍەض ٍۈظىسە ثۇظۇلچىٍىك ئېٍىپ
ثبضىسىؽبٍٔىمي ئۈچۈٔسۇض.
- 2727عۇئبي :ئىغالَ دىٕىذىٓ ٍېٕىۋاٌغبْ ئبدەِٕىڭ جەعەسسۇپٍىشى
ئىؽالَ زىٕىسىٓ ٍېٕىۋاٌؽبْ ئبزەِٕىڭ رەؼەضضۇپٍىطى رۆۋۀسىىىسەن رۆد ذىً:
 .1وۈچىە ئىگە رەؼەضضۇپالض .ثۇ رەؼەضضۇپالض ثىط ثبٌىٕىڭ ئۆظىٕىڭ ثبٌىؽي ئىىۀٍىىىٕي زاۋا
لىٍىؿ ،ئبٍبٌي ئىسزەد ئىچىسىال ثوٌؽبْ ثوٌؽب ئۇٔي ربالق لىٍىۋېزىؿ ،ؼوۋؼب ؼبٌىّٕي لوثۇي
لىٍىؿ ۋە لۇٌىؽب ئۇٔىڭ ثەظى ئىفٍىطىؽب چەوٍىّە لوٍۇـزىٓ ئىجبضەرزۇض .ثۇ رەؼەضضۇپالض ثبضٌىك
ئبٌىّالضٔىڭ ثىطٌىىىە وېٍىفىچە وۈچگە ئىگىسۇض.
 .2روؼۇـمب ثوٌّبٍسىؽبْ رەؼەضضۇپالض .ثۇ رەؼەضضۇپالض؛ روً لىٍىؿِ ،بي ثۇؼۇظالؾ ،ئوۋ
ئوۋالؾ ،گۇۋاھٍىك ثېطىؿ ۋە ِىطاؼروضٌۇق لىٍىؿ لبربضٌىمالضزۇض.
 .3روذزۇرۇٌۇپ لوٍۇٌؽبْ رەؼەضضۇپالض .ـېطوەرٍىفىؿ ئۈچۈْ لىٍىٕؽبْ وېٍىفىُ ،ئېٍىُ
ؼېزىُ ئۈچۈْ ئېٍىپ ثېطىٍؽبْ وېٍىفىُ ،گۆضۈگە لوٍۇؾ ،ثبـمىالضؼب ؼوۋؼب ؼبالَ ثېطىؿٔ ،ەضؼە
وېطەوٍىطىٕي ئىغبضىگە لوٍۇؾ ،ئىمطاض لىٍؽبْ ٔەضؼە ئۈؼزىسە ؼۈٌھ رۈظوؾ ،لەضظٌەضٔي ربپفۇضۇپ
ئېٍىؿ ۋەؼىَەد لبٌسۇضۇپ وېزىؿ لبربضٌىمالضزۇض .ثۇ رەؼۇضضۇپالضٔىڭ ھەِّىؽي روذزۇرۇٌۇپ
لوٍۇٌىسۇ ،ئەگەض ئۇ رەوطاض ئىؽالِؽب لبٍزؽب ،ئۇ ذۇززى ئىؽالِسىٓ ٍېٕىۋاٌّىؽبْ ئبزەِگە ئوذفبؾ
ئۇ رەؼەضضۇپالضٔىڭ ھەِّىؽي وۈچگە ئىگە.
 .4ئۇٔىڭ لىٍؽبْ ثبضٌىك ئىجبزەرٍىطى ثىىبض ثوٌۇپ وېزىسۇ.
 .5ئىؽالِسىٓ ٍېٕىۋاٌؽبْ ئبٍبي وىفىٕىڭ پۈرۈْ رەؼەضضۇپٍىطى وۈچگە ئىگە ثوٌىسۇ.
چۈٔىي ئىؽالِسىٓ ٍېٕىۋاٌؽبْ ئبٍب ي ثىع ٍۇلىطىسا ثبٍبْ لىٍىپ ئۆرىىٕىّىعزەن ئىؽالِسىٓ
ٍېٕىۋاٌؽبٍٔىمي ئۈچۈْ ئۆٌزۈضۈٌّەٍسۇِ .ەٍٍي ئىؽالِسىٓ ٍېٕىۋېٍىفزىٓ ثۇضۇْ ثوٌؽۇْ ِەٍٍي
وېَىٓ ثوٌؽۇْ ئۇٔىڭ ربپ مبْ پۈرۈْ پۇٌٍىطى ئۇٔىڭ ِىطاؼروضٌىطىؽب لبٌىسۇ.
 .6ئەگەض ثىط ئبٍبٌؽب ئىفۀچىٍىه ۋە رەلۋازاض ثىط ئبزەَ ئۇ ئبٍبٌٕىڭ ئېطىٕىڭ ئىؽالِسىٓ
ٍېٕىۋاٌؽبٍٔىمىٕي ذەۋەض لىٍؽب ،ئىؽزىھؽبْ لبئىسىؽىگە ئبؼبؼەْ ئۇ ئبٍبي ئىسزىزي چىممبٔسىٓ
وېَىٓ ثبـمب ثىط ئەضگە رەگؽىّۇ ثوٌىسۇ.
 .7ئەگەض ئۇ ئبٍبٌؽب ئۇٔىڭ ئېطىٕىڭ ئۆٌۈپ لبٌؽبٍٔىمي ٍبوي ئېطىٕىڭ ئۇٔي ئۈچ ربالق
لىٍىۋەرىۀٍىىي ذەۋەض لىٍىٕؽبٍ ،بوي ئۇ ئبٍبٌؽب ئېطىسىٓ ئۇٔي ربالق لىٍىۋەرىۀٍىىي ھەلمىسە
ذەد وەٌگەْ ۋە ئۇ ئبٍبي ئۇ ذەرىە ئىفۀگەْ ثوٌؽب ،ثۇ ئەھۋاٌالضزىّۇ ئۇ ئبٍبي ئىسزىزي چىممبٔسىٓ
وېَىٓ ثبـمب ثىط ئەضگە ٍبرٍىك ثوالالٍسۇ .ئۇ ئبٍبٌٕىڭ ئىسزىزىٕىڭ ثبـٍىٕىفي ئۇٔىڭؽب ذەۋەض
ٍەرىەْ ۋالزىس ىٓ ربضرىپ ئەِەغ ئۇٔىڭ ئېطىٕىڭ ئۆٌۈپ لبٌؽبْ ٍبوي ربالق لىٍىۋەرىەْ ۋالزىسىٓ
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ربضرىپ ثبـٍىٕىسۇ.
 .8ئەگەض وېَىٓ ئەضٔىڭ ئۆٌّىگۀٍىىي ئبـىبضا ثوٌۇپ چىمؽب ٍبوي ئەض ئۆظىٕىڭ ئبٍبٌىٕي
ربالق لىٍؽبٍٔىمىؽبٍ ،بوي ئىؽالِسىٓ ٍېٕىۋاٌؽبٍٔىمىؽب ئىٕىبض لىٍؽبْ ۋە ئۇٔىڭ ئبٍبٌىٕي ربالق
لىٍىۋەرىۀٍىىي ٍبوي ئىؽالِسىٓ ٍېٕىۋاٌؽبٍٔىمي ھەلمىسە ـەضىئەد ئېزىطاپ لىٍىسىؽبْ ثىطەض
پبوىذ ثوٌّىؽب ،ئۇ ئبٍبٌ ٕىڭ ئىىىىٕچي ئەض ثىٍەْ لىٍؽبْ ٔىىبھ ئەِەٌسىٓ لبٌىسۇ ۋە ئۇ ئبٍبي
ثىطىٕچي ئەض ثىٍەْ ٍېٕىفىسۇ.
 .9ثۇ ٍەضزە ـۇٔي ثبٍبْ لىٍىپ ئۆرۈـىە روؼطا وېٍىسۇوي ،ئەض ذورۇٕٔىڭ ثىطىٕىڭ
ئىؽالِسىٓ ٍېٕىۋېٍىفي ِەٍٍي روً لىٍىپ عىٕؽىٌ ِۇٔبؼىۋەد ئۆرىۈظوۈـزىٓ ثۇضۇْ ثوٌؽۇْ
ِەٍٍي وېَىٓ ثوٌؽۇْ ٔىىبھٕىڭ ئبعطاپ وېزىفي ئەض ذورۇٕٔىڭ ثىطى ئىؽالِسىٓ ٍېٕىۋاٌؽبْ
ۋالىزٕىڭ ئۆظىسىال ثوٌىسۇ .چۈٔىي ئبٌالھ ربئبال ِۇٔساق زېسى :ئي ِۆِىٍٕەض! ؼىٍەضگە ِۆِىٓ
ئبٍبٌالض ھىغطەد لىٍىپ وەٌؽە ،ئۇالضٔي ؼىٕبپ وۆضۈڭالض ،ئۇالضٔىڭ ئىّبٔىٕي اﷲ ئوثساْ ثىٍىسۇ،
ئەگەض ئۇالضٔي (ؼىٕىؽبٔسىٓ وېَىٓ ھەلىمىٌ) ِۆِىٕە زەپ رؤۇؼبڭالض ،ئۇالضٔي وبپىطالضؼب لبٍزۇضۇپ
ثەضِەڭالض ،ئۇالض وبپىطالضؼب ھبالي ئەِەغ ،وبپىطالضِۇ ئۇالضؼب ھبالي ئەِەغ ،وبپىط ئەضٌىطىٕىڭ
ئۇالضؼب ثەضگەْ ِەھطىٕي لبٍزۇضۇپ ثېطىڭالض ،ئۇالضٔىڭ ِەھطىٍىطىٕي ثېطىپ ٔىىبھىڭالضؼب
ئبٌؽبڭالض ؼىٍەضگە ھېچ گۇٔبھ ثوٌّبٍسۇ ،وبپىط ئبٍبٌالضٔي ئەِطىڭالضزا ؼبلٍىّبڭالض ،ئۇالضؼب ثەضگەْ
ِەھطىڭالضٔي رەٌەپ لىٍىڭالض ،وبپىطالضِۇ (ھىغطەد لىٍىپ وەٌگەْ ِۆِىٓ ئبٍبٌٍىطىؽب ثەضگەْ)
ِەھطىٍىطىٕي رەٌەپ لىٍؽۇْ ،اﷲ ٔىڭ ھۆوّي ئۀە ـۇ .اﷲ ئبضاڭالضزا ھۆوۈَ چىمىطىسۇ ،اﷲ
ھەِّىٕي ثىٍگۈچىسۇض ،ھېىّەد ثىٍەْ ئىؿ لىٍؽۇچىسۇض (ِۇِزەھىٕە )10-
 .10ئەض ذورۇٕٔىڭ ثىطىٕىڭ ئىؽالِسىٓ ٍېٕىۋېٍىفي ثىٍەْ ئبٍطىٍىپ وېزىفٕىڭ ؼەۋەثي
ثوٌؽب ،ئىؽالِسىٓ ٍېٕىۋېٍىؿ ثىٍەْ ٔىىبھٕىڭ ثىط ثىطىگە ظىذ ثوٌؽبٍٔىمي ئۈچۈٔسۇض .چۈٔىي
ئىؽالِسىٓ ٍېٕىۋېٍىؿ ئەض ذورۇٕٔىڭ ئبضىؽىسا ِەۋعۇز ثوٌۇپ رۇضىسىؽبْ ٔىىبھمب ظىززۇض ۋە
ئىؽالِسىٓ ٍېٕىۋاٌؽبْ ئبزەِٕىڭ ئۆٌزۈضۈٌۈـي ٍبوي رۇضِىگە ربـٍىٕىفي ثىٍەْ عبظاٌىٕىفىٕي الظىُ
لىٍىسۇ.

ثەؽىٕچي ثبپ .ئىغالَ دىٕىذىىي لبصىٍَىك جۈصۈٍِىشى

- 2728عۇئبي :لبصىٍَىمٕىڭ ئۇلۇِي ۋە ئۇٔىڭ ِۇھىٍّىمي
لبظىٍَىك زېّەن ھۆوۈَ چىمبضِبق زېّەوزۇض .ئىؽالَ ـەضىئەرىسە لبظىٍَىك ،وىفىٍەض
ئبضىؽىسىىي ئۆچ ئبزاۋەد ۋە عىسەي ِبعطاالضٔي رۈگىزىؿ ،زېگەْ ِۀبزىسۇض.
لبظىٍَىك ئىؽالَ عەِئىَىزىسە ٔبھبٍىزي چوڭ ضوٌي ثبض ِۇھىُ ثىط ئەِەٌسۇض .ـۇٔىڭ ئۈچۈْ
ِۇؼۇٌّبْ ثبـٍىمٕىڭ لبظىٍَىك ِۀؽەپىە ئەڭ الٍىك ئبزەِٕي ئوٌزۇضؼۇظۇـي ئۈچۈْ وىّٕىڭ
ثۇٔىڭؽب الٍىك ئىىۀٍىىىٕي لبرزىك رەوفۈضۈپ چىمىپ ئۇ ِۀؽەپزە ئۇٔىڭؽب ئەڭ الٍىك ئبزەِٕي
ئوٌزۇضؼۇظۇـي الظىُ .چۈٔىي لبظىٍَىك ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ئىفٍىطىٕىڭ ئەڭ ِۇھىّىسۇض .ثۇ
ِۀؽەپىە وىفىٍەضٔىڭ ئىچىسىٓ ئەڭ ثىٍىٍّىىي ،لبظىٍَىممب ئەڭ لۇزضەرٍىىي ،ئەڭ ھۆضِەرٍىىي ۋە
وەٌگەْ ِۇؼىجەرىە ئەڭ ؼەۋض لىٍىسىؽىٕي الٍىمزۇض.
- 2729عۇئبي :لبصىٍَىممب الٍىك ئبدەِذە جېپىٍىؾمب جېگىؾٍىه ئىؾالس
ثىط ئبزەِٕىڭ لبظىٍىمىٕىڭ ۋە لبظى ثوٌۇپ ثوٌؽبٔسىٓ وېَىٓ چىمبضؼبْ ھۆوۈِىٕىڭ روؼطا
ثوٌۇـي ئۈچۈْ ئۇ ئبزەِسە رۆۋۀسىىي ـەضرٍەضٔىڭ رېپىٍىفي الظىُ ثوٌىسۇ.
 .1ئۇ ئبزەَ ِۇؼۇٌّبْ ثوٌۇـي الظىُ.
 .2ئەلٍي ھۇـي عبٍىسا ثوٌؽبْ ئبزەَ ثوٌۇـي الظىُ.
 .3ثبالؼەرىە ٍەرىەْ ثوٌۇـي الظىُ.
 .4ھۆض ئبزەَ ثوٌۇـي الظىُ.
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 .5وۆظى وۆضِەٍسىؽبْ وۆض ئبزەَ ثوٌّبؼٍىمي الظىُ.
 .6ثۇضۇْ ثىطەضؼىگە ثوھزبْ چبپٍىؽبٍٔىمي ئۈچۈْ ثوھزبْ عبظاؼي ثېطىٍّىگەْ ثوٌۇـي
الظىُ.
- 2730عۇئبي :لبصىٍَىممب جەٍىٓ لىٍىٕىؾٕىڭ ھۆوّي
ئەگەض ئۇ وىفىٍەضگە ظۇٌۇَ لىٍىپ لبالضِىىىٓ ،زەپ ئۀسىفە لىٍىٕىسىؽبْ ئبزەِٕي لبظىٍَىممب
رەٍىٓ لىٍىؿ ھبضاِؽب ٍېمىٓ ِەوطۇھزۇض .ئەگەض ئۇ ئبزەِٕىڭ چىمبضؼبْ ھۆوۈٍِىطىسە وىفىٍەضگە
ظۇٌۇَ لىٍىپ لېٍىفي وۈچٍۈن ئېھزىّبي ثوٌؽب ،ئۇٔىڭ لبظىٍَىممب رەٍىٓ لىٍىٕىفي ھبضاِسۇض.
زەۋاگەضالضٔىڭ زەۋاؼىٕي ٍبذف ي ئبڭٍىَبٌّبً لبالضِىىىُ ٍبوي ھەلٕي لوضلّبؼزىٓ ؼۆظٌەـزىٓ ۋە
پبضە ئبٌّبؼٍىمزىٓ ئىجبضەد لبظىٍَىمٕىڭ ِەعجۇضىَەرٍىطىٕي ئبزا لىالٌّبً لبالضِۀّىىىٓ ،زەپ
ئۆظىسىٓ ئۀسىفە لىٍىسىؽبْ ئبزەِٕىڭ لبظى ثوٌۇـي ِەوطۇھزۇض .ئەگەض ثىط ئبزەِٕىڭ لبظىٍَىممب
ـەضري روـؽب ٍبوي ئۇ ھۆوۈَ چىمىطىؿ عەضٍبٔىسا وىفىٍەضگە ظۇٌۇَ لىٍىپ ؼبٌّبؼٍىمىسىٓ
ذبرىطعەَ ثوٌؽب ،ئۇ ئبزەِٕىڭ لبظى ثوٌۇـي ِەوطۇھ ئەِەؼزۇض .لبظى ثوٌۇـمب ـەضري روـّىؽبْ
ئبزەِٕىڭ لبظىٍَىك ۋەظىپىؽىٕي ئۈؼزىگە ئېٍىفي ـەن ٍوق ھبضاِسۇض.
ئىجٕي ثۇضەٍسە ئبرىؽىسىٓ پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ ِۇٔساق زېگۀٍىىىٕي
ضىۋاٍەد لىٍىسۇ :لبظىالض ئۈچ رۈضٌۈن ثوٌىسۇ ،ثىط رۈضى عۀٕەرىە ،لبٌؽبْ ئىىىي رۈضى زوظاذمب
وىطىسۇ .عۀٕەرىە وىطىسىؽىٕي ھەلٕىڭ لبٍؽي رەضەپزە ئىىۀٍىىىٕي رؤۇپ ٍېزىسۇ ۋە ھەق ثىٍەْ
ھۆوۈَ لىٍىسۇ .ئىىىىٕچي رۈضزىىي وىفي ھەلٕىڭ لبٍؽي رەضەپزە ئىىۀٍىىىٕي رؤۇپ ٍېزىسۇ،
ئەِّب ٔبھەق ھۆوۈَ لىٍىپ زوظاذمب وىطىسۇ .ئۈچىٕچي رۈضزىىي وىفي ئىٕؽبٔالض ئبضىؽىسا ثىٍّەً
رۇضۇپ ھۆوۈَ لىٍىسۇ ،ـۇٔىڭ ثىٍەْ زوظاذمب وىطىسۇ( .ئەثۇ زاۋۇز)3573 :
ئەگەض ثىط ـەھەضزە لبظىٍَىك ِۀؽىپىگە ـەضري روـمبْ ثىط ئبزەِسىٓ ثبـمب ئبزەَ ثوٌّىؽب،
ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ھەق ھولۇلىٕي ؼبلالپ لېٍىؿ ۋە ظاٌىّالضٔىڭ ظۇٌۇَ لىٍىفىٕىڭ ئبٌسىٕي ئېٍىؿ
ئۈچۈْ ئۇ ئبزەِگە لبظىٍَىك ئۆظ ئىرزىَبضى ثىٍەْ وەٌّىؽە لبظىٍَىك ِۀؽىپىٕي رەٌەپ لىٍىؿ پەضظ
ثوٌىسۇٍ .ۈؼۈؾ ئەٌەٍھىؽؽبالَ ثۇ ھەلزە ئۇ ئبزەَ ئۈچۈْ ٍبذفي ئۈٌگىسۇض.
ئۇ ئبزەَ ثبـٍىمزىٓ ئۆظىٕي لبظى لىٍىپ لوٍۇـٕي رەٌەپ لىٍىؿ ثىٍەْ ئۈؼزىسىىي پەضظٔي
ئبزا لىٍؽبْ ثوٌىسۇ .ئەگەض ثبـٍىك ئۇٔي لبظى ثوٌۇـزىٓ چەوٍىؽە ،ثۇ ھبٌسا ثبـٍىك گۇٔبھىبض
ثوٌىسۇ .چۈٔىي ثبـٍىك ئەگەض لبظىٍَىممب ئەڭ ھەلٍىك ئبزەِٕي لبظىٍَىمزىٓ چەوٍ ەپ لوٍۇپ ئۇٔىڭ
ئوضٔىؽب ثبـمب ثىطؼىٕي لبظى لىٍؽب ،ئبٌالھ ربئبالؼب ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب ۋە ِۇؼۇٌّبٔالضؼب
ذىَبٔەد لىٍؽبْ ھېؽبثٍىٕىسۇ.
ثىط ئبزەِٕىڭ ،وبپىط ثوٌؽىّۇ ئبزىً ٍبوي ظاٌىُ ثبـٍىك رەضىپىسىٓ لبظىٍَىممب رەٍىٓ لىٍىٕىفي
روؼطىسۇض .ئەِّب ئۇ ثبـٍىك ئۇ ئبزەِٕي ھەق ثىٍەْ ھۆوۈَ لىٍىفزىٓ چەوٍىؽە ،ثۇ ھبٌسا ئۇٔىڭ
لبظىٍَىمٕي لوثۇي لىٍىفي ھبضاِسۇض.
- 2731عۇئبي :لبصىَذا جېپىٍىؼ الصىُ ثوٌغبْ ئەدەثٍەس
 .1لبظىٕىڭ ھەزىَە لوثۇي لىٍىفي روؼطا ئەِەغ .ئەثۇ ھۇِەٍس ؼبئىسى ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ
ِۇٔساق زەٍسۇ :پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ئىجٕي ئۇرەثىََۀي ثۀي ؼۇٌەٍُ
لەثىٍىؽىگە ظاوبد ٍىؽىؿ ئۈچۈْ ئەۋەرىۀىسى .ئۇ لبٍزىپ وەٌگۀسە ،پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ
ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِگە ھېؽبة ثېطىپ :ثۇالض ؼىٍەضگە رېگىفٍىه ثوٌؽىٕيِ .بۋۇ ِبڭب ھەزىَە
لىٍىٕسى ،زېسى .پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ :ئەگەض ؼەْ ضاؼزچىً ثوٌؽبڭ ،ئبرب -
ئبٔبڭٕىڭ ئۆٍىسە ئوٌزۇضۇپ ثبلمىٓ ،ؼبڭب ھەزىَە وېٍەِسىىىٓ؟ زېسى .ئبٔسىٓ ئوضٔىسىٓ رۇضۇپ،
اٌٍە ربئبالؼب ھەِسۇؼبٔب ئېَزمبٔسىٓ وېَىٓ ،عبِبئەرىە :ئبضاڭالضزىٓ ثىط لىؽىُ وىفىٍەضٔي اٌٍە ِبڭب
پەضظ لىٍؽبْ ئىؿ (ظاوبد) ئۈچۈْ ئەۋەرؽەَ ،ثەظىٍىطى لبٍزىپ وېٍىپ :ثۇالض ؼىٍەضگە رېگىفٍىه
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ثوٌؽىٕيِ .بۋۇ ِبڭب ھەزىَە لىٍىٕسى ،زەٍسۇ .ئەگەض ئۇ ضاؼزچىً ثوٌؽب ،ئبرىؽىٕىڭ ٍبوي ئبٔىؽىٕىڭ
ئۆٍىسە ئوٌزۇضۇپ ثبلؽۇْ ،ئۇٔىڭؽب ھەزىَە وېٍەِسىىىٓ؟ اٌٍە ربئبالٔىڭ ٔبِي ثىٍەْ لەؼەَ
لىٍىّۀىي ،وىّىي ھەلمي ثوٌّىؽبْ ٔەضؼىٕي ئۆظىٕىڭ لىٍىۋاٌؽب ،لىَبِەد وۈٔي ،اٌٍۀىڭ
زەضگبھىسا روپالٔؽبٔسا ،ئۇٔي گەزىٕىگە ٍۈزۈپ وېٍىسۇ .ثىٍىپ لوٍۇڭالضوي ،ئۇٔساق وىفي اٌٍۀىڭ
زەضگبھىؽب وەٌگۀسەِ ،ەْ ئۇٔي چولۇَ رؤىۋاٌىّەْ .چۈٔىي ،ئۇٔىڭ ئېٍىۋاٌؽبْ ٔەضؼىؽي رۆگە ثوٌؽب
ثوظالٍسۇ ،وبال ثوٌؽب ِۆضەٍسۇ ،لوً ثوٌؽب ِەضەٍسۇ ،زەپ ذىزبة لىٍسى .ئبٔسىٓ لوٌىٕي لوٌزۇلي
وۆضۈٔۈپ لبٌؽۇزەن زەضىغىسە ٍۇلىطى وۆرۈضۈپ :ئي اٌٍە! ٍەرىۈظزىّّۇ؟ زېسى( .ثۇذبضى)7197 :
 .2لبظى پەلەد ثبـٍىمٕىڭٍ ،بوي ئبضىٍىمىسا ٔىىبھ چۈـّەٍسىؽبْ ئۇضۇق رۇؼمبٍٔىطىٕىڭ
ثەضگەْ ھەزىَەؼىٕي لوثۇي لىٍؽب ثوٌىسۇ .ـۇٔىڭسەن ئۇ ٍۀە ئۇٔىڭؽب لبظى ثوٌۇـزىٓ ئىٍگىطىّۇ
ھەزىَە ثەضگەْ ئبزەِٕىڭ ثەضگەْ ھەزىَەؼىٕي لوثۇي لىٍؽب ثوٌىسۇ .لبظىٕىڭ ثۇ ئبزەِٕىڭ
ھەزىَەؼىٕي لوثۇي لىٍىفي ئۈچۈْ ئۇ ئبزەِٕىڭ ثبـمب ثىطؼي ثىٍەْ لبظىٕىڭ ئبٌسىؽب وېٍىسىؽبْ
ثىط زەۋاؼي ثوٌّبؼٍىمي ۋ ە ھەزىَۀىڭ ثۇضۇٔمي ھەزىَەٌەضزىٓ ئبضرۇق ثوٌّبؼٍىمي ـەضرزۇض.
 .3لبظى پەلەد ئۇٔىڭ ئۈچۈٔال ئوضۇٔالـزۇضۇٌؽبْ ،ئەگەض ئۇ وەٌّىؽە ،زەۋەد
ئوضۇٔالـزۇضۇٌّبٍسىؽبْ ذۇؼۇؼىٌ زەۋەرٍەضٔي لوثۇي لىٍّبؼٍىمي الظىُ .
 .4وېؽەي ٍبرمبْ ثىط ئبزەِٕىڭ لبظىٕىڭ ئبٌسىؽب ثبضىسىؽبْ ثىطەض زەۋاؼي ثوٌّىؽب ،لبظى ئۇ
ئبزەِٕىڭ وېؽىٍىٕي ٍولالپ ثبضؼب ثوٌىسۇ.
 .5لبظىٕىڭ ھۆوۈَ چىمىطىسىؽبْ ئوضۇٔسا ،ئىىىي زەۋاگەضٔىڭ ئبضىؽىسا ئوٌزۇضۇـزب ،لبضاـزب ۋە
ئىفبضەد لىٍىفزب ئوپ ئوذفبؾ ِۇئبِىٍە لىٍىفي الظىُ.
 .6لبظى زەۋاگەضالضٔىڭ ثىطىگە ِەذپىٌ گەپ لىٍىفزىٓ ٍب وي ئىفبضەد لىٍىفزىٓ ٍبوي
ئبۋاظىٕي وۆرۈضۈپ گەپ لىٍىفزىٓ ٍبوي چىطاٍىؽب لبضاپ وۈٌۈـزىٓ ٍبوي ئۇٔىڭ ئۈچۈْ ئوضٔىسىٓ
رۇضۇـزىٓ ؼبلٍىٕىفي الظىُ.
 .7لبظى ثىط ئبزەِسىٓ وېٍىسىؽبْ پبٍسىسىٓ ٍبوي ثىط ئبزەَ ثىٍەْ ثوٌؽبْ ئۇضۇق
رۇؼمبٔچىٍىمزىٍٓ ،بوي ثىط ئبزەَ ثىٍەْ ئبضىؽىس ا ثوٌؽبْ ئۆچ ئبزاۋەرزىٓ رەؼىطٌىٕىپ وەرّەؼٍىىي
الظىُ .چۈٔىي ئبٌالھ ربئبال ِۇٔساق زېسى :ئي ِۆِىٍٕەض! اﷲٔىڭ (ھەلٍىطىٕي) ئبزا لىٍىفمب
رىطىفىڭالض ،ئبزىٍٍىك ثىٍەْ گۇۋاھٍىك ثېطىڭالض ،ثىطەض لەۋِگە ثوٌؽبْ ئۆچّۀٍىىىڭالض (ئۇالضؼب)
ئبزىً ثوٌّبؼٍىمىڭالضؼب ؼەۋەة ثوٌّىؽۇْ( ،زۈـّىٕىڭالضؼب) ئبزىً ثوٌۇڭالض ،ثۇ (ٍۀي ئۇالضؼب
ئۆچّەْ رۇضۇپ ئبزىً ثوٌۇـۇڭالض) رەلۋازاضٌىممب ئەڭ ٍېمىٕسۇض ،اﷲرىٓ لوضلۇڭالض ،اﷲ ھەلىمەرەْ
لىٍّىفىڭالضزىٓ ذەۋەضزاضزۇض (ِبئىسە )8-
ئي ِۆِىٍٕەض! ذۇزاٌىك ئۈچۈْ گۇۋاھٍىك ثېطىفزە ،ئۆظۈڭالضٔىڭ ٍبوي ئبرب ـ ئبٔبڭالضٔىڭ ٍبوي
رۇؼمبٍٔىطىڭالضٔىڭ ظىَىٕىؽب (گۇۋاھٍىك ثېطىفىە) روؼطا وەٌگەْ رەلسىطزىّۇ ،ئبزاٌەرٕي ثەضپب
لىٍىفمب رىطىفىڭالض( ،گۇۋاھٍىك ثېطىٍگۈچي) ثبً ثوٌؽب (ئۇٔىڭؽب ضىئبٍە لىٍّبؼزىٓ)ٍ ،بوي پېمىط
ثوٌؽب (ئۇٔىڭؽب ئىچ ئبؼطىزّبؼزىٓ) ھبِبْ ئبزىً گۇۋاھ ثوٌۇڭالض ،اﷲ ؼىٍەضزىٓ ئۇالضؼب ٍېمىٕسۇض
(ٍۀي ئۇالضٔىڭ ِۀپەئىزىٕىڭ ٔېّىسە ثوٌىسىؽبٍٔىمىٕي ئوثساْ ثىٍىسۇ)ٔ ،ەپؽي ذبھىفىڭالضؼب
ئەگىفىپ (ھەلىمەرزىٓ) ثۇضۇٌۇپ وەرّەڭالض .ئەگەض رىٍىڭالضٔي روٌؽۇؼبڭالض (ٍۀي گۇۋاھٍىمزىىي
پبوىزٕي ثۇضِىٍىؽبڭالض) ٍبوي گۇۋاھٍىمزىٓ ثبؾ ربضرؽبڭالضِ ،ۇٔسالزب اﷲ ھەلىمەرەْ ؼىٍەضٔىڭ
لىٍّىفىڭالضزىٓ ذەۋەضزاض ثوٌۇپ رۇضؼۇچىسۇضٔ( .ىؽب )135-
 .8لبظىٕىڭ ثىط ئبزەِگە ،ئۇٔىڭ ٍۈظ ئبثطوٍٍۇق ٍبوي ثبً ،ئەِەٌساض ئبزەَ ثوٌؽبٍٔىمىؽب ئېزىجبض
ثېطىپ وەرّەؼٍىىي الظىُ.
ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئەثۇ ئەۋـب ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ
ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :لبظى ٔبھەلچىٍىىال لىٍّبٍسىىەْ ،اٌٍە ئۇٔىڭ ثىٍەْ ثىٍٍىسۇض.
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ٔبۋازا ئۇ ٔبھەلچىٍىه لىٍؽب ،اٌٍە ئۇٔي ربـٍىۋېزىسۇ ۋە ئۇٔىڭؽب ـەٍزبْ ھەِطاھ ثوٌىسۇ( .رىطِىعى:
)1331
 .9لبظى ئىىىي زەۋاگەضٔىڭ ثىطىگە ٍ ۀە ثىطى چۈـۈٔەٌّەٍسىؽبْ رىً ثىٍەْ گەپ لىٍّبٍسۇ.
لبظى ثبٌىؽىؽب ٍبوي ٔەۋضىؽىگە ٍبوي زازىؽىؽب ٍبوي چوڭ زازىؽىؽب ٍبوي ئبٍبٌىؽب ٍبوي ۋەوىٍىگە
ٍبوي ـېطىىىگە ئوذفبؾ لبظى ئۈچۈْ گۇۋاھٍىمي لوثۇي لىٍىّٕبٍسىؽبْ ئبزەِگە ئباللىساض زەۋاالضزا
ھۆوۈَ چىمىطىفزىٓ ؼبلٍىٕىسۇ.
 .10لبظى ئبچچىؽي وېٍىپ لبٌؽبْ ۋالزىسا زەۋاگەضالضٔىڭ ئبضىؽىسا ھۆوۈَ چىمبضِبٍسۇ.
ئەثۇ ثەوطى ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ِۇٔساق زەٍسۇِ :ەْ پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەِٕىڭ :ھبوىُ ئبچچىؽالپ لبٌؽبْ ۋالىززب ئىىىي ئبزەَ ئبضىؽىسا ھۆوۈَ لىٍّىؽۇْ
زېگۀٍىىىٕي ئبڭٍىؽبٔىسىُ( .ثۇذبضى)7158 :
 .11لبظىٕىڭ رىغبضەد لىٍىفي ٍبوي ئۆٍٕىڭ ئىچىٕىڭ ئېٍىُ ؼېزىٍّىطىٕي ئۆظى ثبؾ رىمىپ
لىٍىفي ِەوطۇھزۇض .چۈٔىي ھەِّە ئبزەَ لبظىٕي رؤۇٍسىؽبْ ثوٌؽبچمب ئۇٔىڭؽب ؼوزا ؼېزىمزب
ئېزىجبض ثېطىسۇ .ثۇ ذۇززى ئۇٔىڭؽب ثېطىٍگەْ ؼوۋؼبرٕىڭ ئوضٔىسىسۇضٍ .ۀە وېٍىپ لبظىٕىڭ
رىغبضەد ٍبوي ئېٍىُ ؼېزىّالض ثىٍەْ ِەـؽۇي ثوٌۇـي ئۇٔي ذەٌمٕىڭ ئىفٍىطىؽب وۆڭۈي ثۆٌۈـزىٓ
روؼۇپ لوٍىسۇ .ئەگەض لبظى رىغبضەدٍ ،بوي ئۆٍٕىڭ ئىچىٕىڭ ثۇ ئېٍىُ ؼېزىٍّىطىٕي ئۆظى ثبؾ
رىمىپ لىٍىفمب ِەعجۇض ثوٌۇپ لبٌؽبْ ۋە ثۇ ئىفالضٔي ئۇٔىڭ ئوضٔىسا رۇضۇپ لىٍىسىؽبْ ثىطەضؼي
ثوٌّىؽبْ ثوٌؽب ،لبظىٕىڭ رىغبضەد ٍبوي ئۆٍٕىڭ ئىچىٕىڭ ئېٍىُ ؼېزىٍّىطىٕي ئۆظى لىٍىفي
ِەوطۇھ ئەِەغ.
 .12لبظى ثىط ئىؿ ئۈؼزىسە ھۆعغەد پبوىزمب ئەِەغ ئۆظ ِەٌۇِبرىؽب ربٍىٕىپال ھۆوۈَ
چىمبضِبٍسۇ.
پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ ئبٍ بٌي ئۇِّۇ ؼەٌەِە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب ِۇٔساق
زەٍسۇ :پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ھۇعطىؽىٕىڭ ئىفىىي ئبٌسىسا زەۋاگەضٌەضٔىڭ
ؼەٌۋە لىٍىفىۋارمبٍٔىمىٕي ئبڭالپ ،ئۇالضٔىڭ لېفىؽب چىمزي ۋەِ :ەْ ثىط ئىٕؽبّٔەِْ ،ېٕىڭ
ئبٌسىّؽب زەۋاگەضٌەض زەۋاٌىفىپ وېٍىسۇ ،ثەظىٍ ەض ثەظىٍەضزىٓ گەپىە ئۇؼزب ثوٌۇـي ِۇِىىِٓ ،ەْ
ئۇٔي ضاؼذ ئېَزىۋارىسۇ زەپ ئوٍالپ لېٍىپ ،ئۇٔىڭ پبٍسىؽىؽب ھۆوۈَ لىٍىپ ثېطىفىُ ِۇِىىٓ.
وىّگە ثىط ِۇؼۇٌّبٕٔىڭ ھەلمىٕي ھۆوۈَ لىٍىپ ثەضؼەَ ،ئۇ زوظاذزىٓ ثىط پبضچە ئورزۇض .ـۇڭب ئۇ
ئۇٔي ئبٌؽۇْ ٍبوي ۋاظ وەچؽۇْ ،زېسىِ( .ۇؼٍىُ)1713 :
 .13لبظى ثوٌؽۇچي وىفىٍەضٔىڭ ئبچچىؽىٕي وەٌزۈضۈپ لوٍّبؼزىٓ ھەلىمەرٕي ثەضپب لىٍىفمب
رىطىفىفي الظىُ .ثۇ ،لبظىٕىڭ ھۆوۈَ ظىَىٕىؽب چىمىطىٍؽبْ ئبزەِگە ئۆظضە ئېَزىؿ ،ئۇٔىڭؽب
ھۆوۈِٕىڭ چىمىطىٍؽبْ ٍوٌٍىطىٕي ثبٍبْ لىٍىؿ ،ئۇٔىڭ ھەلمىسىىي ـەضىئەد ھۆوّىٕىڭ ـۇٔساق
ئىىۀٍىىىٕي ۋە ثۇٔىڭسىٓ ثبـمب ھۆوۈِٕي چىمىطىفٕىڭ ِۇِىىٓ ئەِەؼٍىىىٕي ثبٍبْ لىٍىؿ
ثىٍەْ ثوٌىسۇ .ـۇٔساق لىٍؽبْ ۋالزىسا ،ھۆوۈَ ظىَىٕىؽب چىمىطىٍؽبْ ئبزەِٕىڭ وىفىٍەضگە لبظىٕىڭ
ئۈؼزىسىٓ ـىىبٍەد لىٍىفىٕىڭ ۋە ئۇٔىڭ لبظىٕي ِبڭب ظۇٌۇَ لىٍسى ،زېگەْ لبضاـمب وېٍىپ
لېٍىفىٕىڭ ئبٌسىٕي ئبٌؽىٍي ثوٌىسۇ .
- 2732عۇئبي :عۈٌھي دېگەْ عۆصٔىڭ ئۇلۇِي ۋە ئۇٔىڭ جۈسٌىشى
ؼۈٌھي زېگەْ ؼۆظ ِۀب عەھەرزىٓ عىسەي ِبعطا لىٍىپ ثوٌؽبٔسىٓ وېَىٓ ٍبذفىٍىفىپ
وەرّەن ،زېگۀٍىه ثوٌىسۇ .ؼۈٌھي زېگەْ ؼۆظ ئىؽزىالھ عەھەرزىٓ عىسەي ِبعطأي ۋە ربالؾ
ربضرى فٕي ئبٍبؼالـزۇضۇؾ ئۈچۈْ رۈظۈٌگەْ وېٍىفىُ ،زېگۀٍىه ثوٌىسۇ .ثۇ وېٍىفىُ
رۆۋۀسىىىسەن ثىط ٔەچچە ذىً ثوٌىسۇ.
ِ .1ۇؼۇٌّبٔالض ثىٍەْ وبپىطالض ئبضىؽىسا رۈظۈٌگەْ وېٍىفىٍّەض.
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ِ .2ۇؼۇٌّبٔالض ثىٍەْ ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ئبضىؽىسىٓ ِۇؼۇٌّبْ ثبـٍىممب چىممبٔالض ئبضىؽىسا
رۈظۈٌگەْ وېٍىفىٍّەض.
 .3ئەض ذورۇْ ئىىىي وىفىٕىڭ ئبضىؽىؽب ثىطەض وۆڭۈٌؽىعٌىه چۈـۈپ لېٍىفزىٓ ئۀسىفە
لىٍىٕؽبْ ۋالىززب ،ئۇالضٔىڭ ئبضىؽىسا رۈظۈٌگەْ وېٍىفىُ.
ِ .4بي ِۈٌۈن ئۈؼزىسە ئىرزىالپٍىفىپ لبٌؽبٔالض ئبضىؽىسا رۈظۈٌگەْ وېٍىفىٍّەض.
- 2733عۇئبي :وېٍىؾىّٕىڭ ٍوٌغب لوٍۇٌغبٍٔىمىٕىڭ ثبٍبٔي
وېٍىفىّٕىڭ ٍوٌؽب لوٍۇٌؽبٍٔىمىٕىڭ زەٌىً پبوىزي لۇضئبْ ،ھەزىػ ۋە ئبٌىّالضٔىڭ ثىطٌىىىسۇض.
ئبٌالھ ربئبال ثۇ ھەلزە ِۇٔساق زېسى :ئۇالضٔىڭ ٍوـۇضۇْ ؼۆھجىزىىٕىڭ روٌىؽىسا ذەٍطىَەد ٍولزۇض.
پەلەد ؼەزىمىؽە ٍبوي ٍبذفىٍىممب ٍبوي وىفىٍەضٔي ئەپٍەـزۈضۈـىە ئەِط لى ٍؽبْ وىفىٍەض (ٔىڭ
ٍوـۇضۇْ ؼۆھجىزي) ثۇٔىڭسىٓ ِۇؼزەؼٕب .وىّىي ئۇ (ئىؿ) الضٔي اﷲ ٔىڭ ضاظىٍىمىٕي رىٍەؾ
ٍۈظىؽىسىٓ لىٍىسىىەْ ،ئۇٔىڭؽب ثۈٍۈن ئەعىط ئبرب لىٍىّىعٔ( .ىؽب)114-
ئەگەض ثىطەض ئبٍبي ئېطىٕىڭ وۆڭۈٌؽىع ثوٌۇـىسىٓ ٍبوي ٍۈظ ئۆضۈـىسىٓ ئۀسىفە لىٍؽب،
ئۇالضٔىڭ ئۆظئبضا وېٍىفىفي ھېچ گۇٔبھ ئەِەغ ،وېٍىفىؿ (ئۈظٌۈـۈپ وېزىفزىٓ) ٍبذفي.
ئىٕؽبٔالضٔىڭ رەثىئىزىگە ثېرىٍٍىك ؼىڭىپ وەرىەْ ،ئەگەض (ئبٍبٌٍىطىڭالضؼب) ٍبذفىٍىك
لىٍؽبڭالض( ،ئۇالضؼب ظۇٌۇَ لىٍىفزىٓ) ؼبلالٔؽبڭالض (اﷲ ؼىٍەضٔي ِۇوبپبرالٍسۇ) .اﷲ ھەلىمەرەْ
لىٍّىفىڭالضزىٓ ذەۋەضزاضزۇضٔ( .ىؽب)128-
ئەگەض ِۆِىٍٕەضزىٓ ئىىىي گۇضۇھ ئۇضۇـۇپ لبٌؽب ،ئۇالضٔىڭ ئبضىؽىٕي رۈظەپ لوٍۇڭالض ،ئەگەض
ئۇالضٔىڭ ثىطى ئىىىىٕچىؽىگە ربعبۋۇظ لىٍؽب ،ربعبۋۇظ لىٍؽۇچي ربوي اﷲٔىڭ ھۆوّىگە لبٍزمبٔؽب
لەزەض (ٍۀي ربعبۋۇظىٕي روذزبرمبٔؽب لەزەض) ئۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇضۇـۇڭالض ،ئەگەض ئۇالض (اﷲٔىڭ
ئەِطىگە) لبٍزؽب ،ئۇالضٔىڭ ئبضىؽىٕي (ھېچجىط رەضەپىە ٍبْ ثبؼّبؼزىٓ) ئبزىٍٍىك ثىٍەْ رۈظەپ
لوٍۇڭالض( ،ھەِّە ئىفزب) ئبزىً ثوٌۇڭالض ،اﷲ ھەلىمەرەْ ئبزىٍالضٔي زوؼذ رۇرىسۇ ِۆِىٍٕەض
ھەلىمەرەْ (زىٕسا) لېطىٕساـالضزۇض( ،ئۇضۇـۇپ لبٌؽب) لېطىٕساـٍىطىڭالضٔىڭ ئبضىؽىٕي رۈظەڭالض،
ضەھّەرىە ئېطىفىفىڭالض ئۈچۈْ ،اﷲرىٓ لوضلۇڭالض (ھۇعۇضاد)10- 9
ؼەھً ئىجٕي ؼەئس ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ِۇٔساق زەٍسۇ :لۇثب ئبھبٌىؽي ثىط ثىطى ثىٍەْ ئۇضۇـۇپ
لبٌسى ،ھەرزب ئۇالض ثىط ثىطٌىطىگە ربؾ ئبرزي .ثۇ ئەھۋاي پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِگە
ٍەرىۈظۈٌگۀىسى ،ئۇٍ :ۈضۈڭالض ،ئۇالضٔىڭ ئبضىؽىٕي ٍبضاـزۇضۇپ لوٍبٍٍي! زېسى( .ثۇذبضى:
)2693
- 2734عۇئبي :وېٍىؾىّٕىڭ ؽەسجٍىشى
 .1ئەلىً .ـۇڭب ،ئەگەض ئېٕىك ثىطەض ظەضەضگە ؼەۋەثچي ثوٌّبٍسىؽبْ ثوٌؽب ،ثبالؼەرىە
ٍەرّىگەْ ئەِّب ئەلىٍٍىك وىچىه ثبٌىٕىڭ رۈظگەْ وېٍىفىّىّۇ روؼطا ،زەپ ئېزىجبضؼب ئېٍىٕىسۇ.
 .2ئەگەض لوٌؽب ربپفۇضۇپ ئېٍىفمب ئېھزىَبط چۈـىەْ ۋالزىسا ،ئۇٔي لوٌؽب ربپفۇضۇپ ئېٍىؿ
ئۈچۈْ ،رۈظۈٌگەْ وېٍىفىّسە ثېطىٍّەوچي ثوٌؽبْ ِەٌۇَ ۋە ِۇئەٍَەْ ٔەضؼە ثوٌۇؾ الظىُ.
 .3وېٍىفىُ رۈظۈٌىسىؽبْ ٔەضؼەِ ،ەؼىٍەْ :لەؼزۀٍىه ٍبوي ؼەۋۀٍىه ثىٍەْ ئۆٌزۈضۈٌگەْ
ئبزەِٕىڭ ئىگىٍىطىٕىڭ ھەلٍىطىگە ئوذفبؾ ئېھزىَبط چۈـۈپ لبٌؽبٔسا ،ئوضٔىؽب ثەزىٍىٕي ئېٍىؿ
روؼطا ثوٌىسىؽبْ ھەلٍەض ثوٌۇـي الظىُ.
 .4وېٍىفىُ ئبٌالھ ربئبالٔىڭ ھەق ھولۇلٍىطى ئۈؼزىسىٓ لىٍىٕؽبْ زەۋا ئۈؼزىسە
رۈظۈٌّەؼٍىىي الظىُِ .ەؼىٍەْ :ظى ٕب لىٍؽبْ ۋە ھبضاق ئىچىەْ ئبزەٍِەضگە عبظا ثېطىٍىؿ ئۈچۈْ
ئېچىٍؽبْ زەۋاالض ئۈؼزىسە وېٍىفىُ رۈظۈـىە ثوٌّبٍسۇ.
- 2735عۇئبي :وېٍىؾىّٕىڭ ھۆوّي
ثىط ٔەضؼە ئۈؼزىسە رۈظۈٌگەْ وېٍىفىُ ِەٍٍي ئۈؼزىسىٓ زەۋا لىٍىٕؽبْ ئبزەَ ،لىٍىٕؽبْ زەۋاؼب

835

www.uyghurmuslim.com www.fb.com/uighurawazi uighurawazi@yahoo.com
ئىمطاض لىٍؽبْ ھبٌەرزە رۇضۇپ رۈظۈٌگەْ ثوٌؽۇِْ ،ەٍٍي ئۈؼزىسىٓ زەۋا لىٍىٕؽبْ ئبزەَ لىٍىٕؽبْ
زەۋاؼب ٍبوي ئىٕىبض لىٍّبً ٍبوي ئىمطاض لىٍّبً رۇضؼبْ ھبٌەرزە رۇضۇپ رۈظۈٌگەْ ثوٌؽۇِْ ،ەٍٍي
ئۈؼزىسىٓ زەۋا لىٍىٕؽبْ ئبزەَ ،لىٍىٕؽبْ زەۋاؼب ئىٕىبض لىٍؽبْ ھبٌەرزە رۇضۇپ رۈظۈٌگەْ ثوٌؽۇْ،
روؼطىسۇض .چۈٔىي ئبٌالھ ربئبال ئبٍەرزە «وېٍىفىؿ ئۈظٌۈـۈپ وېزىفزىٓ ٍبذفي» زىسىٔ( .ىؽب -
)128
- 2736عۇئبيِ :ەججۇسالؽٕىڭ ثبٍبٔي
ِەعجۇضالؾ زېگەْ ؼۆظ ِۀب عەھەرزىٓ ئىٕؽبٕٔي ٍبِبْ وۆضۈزىؽبْ ثىط ئىفٕي ٍبوي
ذبٌىّبٍسىؽبْ ثىط ئىفٕي لىٍىفمب ظۇضالؾ ،زېگۀٍىه ثوٌىسۇِ .ەعجۇضالؾ زېگەْ ؼۆظزىٓ
ئىؽزىالھ عەھەرزىٓ ،ظۇضالٔؽۇچىٕي ضاظىٍىمىؽىع ظۇضٌىؽۇچي ئۇٔىڭسىٓ رەٌەة لىٍؽبْ ئىفٕي
لىٍىفمب ئېٍىپ وېٍىسىؽبْ ،ظوضالٔؽۇچىسا لوضلۇٔچي پەٍسا لىٍىفمب ؼەۋەثچي ثوٌىسىؽبْ،
ظوضٌىؽۇچىسا وۆضۈٌگەْ ثىط ئىؿ ھەضىىەد ِەلؽەد لىٍىٕىسۇ .
- 2737عۇئبيِ :ەججۇسٌىٕىؾٕىڭ ھۆوّي
ِەعجۇضالؾ ِەٍٍي لبرزىك ثوٌؽۇِْ ،ەٍٍي ٍەڭگىً ثوٌؽۇِْ ،ەعجۇضالٔؽبْ ئبزەِسە ضاظىٍىمٕي
ٍولىزىسۇ .ـۇڭب ِەعجۇضالٔؽبْ ئبزەَ ثىط ٔەضؼە ؼبرؽب ٍبوي ؼېزىپ ئبٌؽب ٍبوي ئىغبضىگە لوٍؽب،
ثۇ ئىفالض وۈچگە ئىگە ثوٌّبٍسۇ .چۈٔىي ئۇ ئبزەِٕىڭ ثۇالضٔي ثۇظۇؾ ٍبوي وۈچگە ئىگە لىٍىؿ
ھولۇلي ثبض .چۈٔىي ئۇ ؼوزا ؼېزىمزب ٍبوي ئىغبضىسە ضاظى ثوٌۇـزىٓ ئىجبضەد ئۇٔىڭ روؼطا
ثوٌۇـي ئۈچۈْ رېپىٍىؿ الظىُ ثوٌؽبْ ثىط ـەضد رېپىٍّىؽبٔسۇض .ئبٌالھ ربئبالِۇٔساق زېسى :ئي
ِۆِىٍٕەض! ثىط ـ ثىطىڭالضٔىڭ ِبٌٍىطىٕي (ئوؼطىٍىك ،ذىَبٔەد لىٍىؿ ،ثۇالؾ ،عبظأىروضٌۇق ،لىّبض
ئوٍٕبؾ لبربضٌىك) ٔبھەق ٍوي ثىٍەْ ٍەۋاٌّبڭالض ،ئىىىي رەضەپ ضاظى ثوٌۇـۇپ لىٍىفمبْ ؼوزا ـ
ؼېزىك ئبضلىٍىك ئېطىفىٍگەْ ٔەضؼە ثۇٔىڭسىٓ ِۇؼزەؼٕب .ؼىٍەض ئۆظۈڭالضٔي (ٍۀي ثىط ـ
ثىطىڭالضٔي) ئۆٌزۈضِەڭالض ،اﷲ ھەلىمەرەْ ؼىٍەضگە ٔبھبٍىزي ِېھطىجبٔسۇض (ٔىؽب )29-
- 2738عۇئبيٍ :بِبْ ئىؾالسٔي لىٍىؾمب ِەججۇسٌىٕىؾٕىڭ ھۆوّي
ِ .1ەعجۇضالٔؽبْ ٍبِبْ ئىفٕي لىٍىفمب ضۇذؽەد لىٍىٕىسۇ .ئەِّب ِەعجۇضالٔؽىّۇ لىٍّىؽب،
لىٍّىؽبٍٔىك ئۈچۈْ ؼبۋاة ثېطىٍىسۇِ .ەؼىٍەْ :وبپىطٌىممب ئېٍىپ ثبضىسىؽبْ ؼۆظٌەضٔي لىٍىفمب،
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب رىً رەوىۈظۈـىۀ ،بِبظ ئولۇِبؼٍىممب ۋە لۇضئبٔسا ثوٍطۇٌؽبْ ئىفالضٔي
لىٍّبؼٍىممب ِەعجۇضالٔؽبٔؽب ئوذفبؾ ئىفالضزۇض .ئبٌالھ ربئبالِۇٔساق زېسى :وىّىي اﷲلب ئىّبْ
ئېَزمبٔسىٓ وېَىٓ ئىّبٔىسىٓ ٍېٕىۋاٌؽب ،ـ لەٌجي ئىّبْ ثىٍەْ ِۇؼزەھىەَ رۇضؼىّۇ ِەعجۇضالؾ
ئبؼزىسا (ئبؼعىسىال) ئى ّبٔسىٓ ٍبٔؽبٍٔىمىٕي ثىٍسۈضگۀٍەض ثۇٔىڭسىٓ ِۇؼزەؼٕب ـ وۇـطى ثىٍەْ
وۆڭٍي ئبظازە ثوٌؽب (ٍۀي ئىرزىَبضىٌ ٍوؼۇٔسا ِۇضرەز ثوٌؽبْ ثوٌؽب) ،ئۇ اﷲ ٔىڭ ؼەظىپىگە زۇچبض
ثوٌىسۇ ۋە چوڭ ئبظاثمب لبٌىسۇ (ٔەھٍي )106-
 .2لىٍىفمب ضۇذؽەد لىٍىٕؽبْ ۋە ِەعجۇضٌىٕىپ رۇضۇپ لىٍّىؽب گۇٔبھىبض ثوٌىسىؽبْ ٍبِبْ
ئىفالض .ثۇالض ھبضاق ئىچىفىە ،لبْ ئىچىفىە ٍبوي ئۆٌۈن ھبٍۋإٔىڭ ٍبوي روڭگۈظٔىڭ گۆـىٕي
ٍىَىفىە ئوذفبؾ ئىفالضزۇض .ئەگەض ثىط ئبزەَ رۈضِىگە ربـالـمب ٍبوي ثبؼالپ لوٍۇـمب ٍبوي
ٍەڭگىً ئوضۇـمب ئوذفبؾ ٍەڭگىً رەھسىس ئبؼزىسا ثۇالضٔىڭ ثىطەضؼىٕي لىٍىفمب ِەعجۇضالٔؽب ،ئۇ
ئبزەِٕىڭ ِەعجۇضالٔؽبْ ئىفٕي لىٍىفي روؼطا ئەِەغ .چۈٔىي ٍەڭگىً رەھسىسٌەض ثېؽىّي ثىٍەْ
ئۇ ئىفالضٔي لىٍىفمب ضۇذؽەد ٍوقٌ .ېىىٓ ـۇٔساق ثوٌؽىّۇ ثىط ئبزەَ ِەظوۇض رەھسىس ئبؼزىسا
ھبضاق ئىچىەْ ثوٌؽب ،ئۇٔىڭؽب ھبضاق ئىچىۀٍىىٕىڭ عبظاؼي ثېطىٍّەٍسۇ .
 .3ئەگەض ثىط ئبزەَ ئبچ لېٍىپ ثبـمىالضٔىڭ ِبي ِۈٌىىگە لوي ئۇظاضرمبْ ِبي ِۈٌۈوٕي
ئېٍىفمب ئۇٔىڭ ئىگىؽي ٍوي لوٍّىؽبْ ۋە ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇ ئبزەَ ئۇ ِبي ِۈٌۈوزىٓ ئبٌّبً
ئبچٍىمزىٓ ئۆٌۈپ وەرىەْ ثوٌؽب ،ثۇ ھبٌسا ئۆٌۈپ وەرىەْ ئۇ ئبزەَ گۇٔبھىبض ثوٌىسۇ.
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 .4ئەگەض ثىط ئبزەَ ظىٕب لىٍىفمب ِەعجۇضالٔؽبْ ثوٌؽب ،ئۇٔىڭؽب ظىٕب لىٍىفمب ضۇذؽەد
لىٍىّٕبٍسۇٌ .ېىىٓ ئۇ ئبزەَ ئەگەض ظىٕب لىٍىپ ؼبٌؽب ئۇٔىڭؽب ئىؽزىھؽبٔؽب ئبؼبؼەْ عبظا
ثېطىٍّەٍسۇ .ئەگەض ئبٍبي ظىٕب لىٍىفمب لبرزىك ِەعجۇضالٔؽبْ ثوٌؽب ،ئۇٔىڭؽب ظىٕب لىٍىفمب ضۇذؽەد
لىٍىٕىسۇ.
 .5ئەگەض ئبٍبي ئۆظىٕي رۇرۇپ ثېطىفىە ِەعجۇضالٔؽبْ ۋە ئۆظىٕي رۇرۇپ ثەضگەْ ثوٌؽب ،ثۇ
ھبٌسا ئبٍبي گۇٔبھىبض ثوٌىسۇ .ئەِّب ِەعجۇضالٔؽىّۇ ئۆظىٕي رۇرۇپ ثەضِىگەْ ۋە ـۇ ھبٌەرزە رۇضۇپ
ئەض ئۇٔىڭ ثىٍەْ عىٕؽىٌ ِۇٔبؼىۋەد ئۆرىۈظگەْ ثوٌؽب ،ثۇ ھبٌسا ئبٍبي گۇٔبھىبض ثوٌّبٍسۇ.
 .6ئەگەض ثىط ئبزەَ ثەچچىۋاظٌىك لىٍىفمب ِەعجۇالٔؽبْ ثوٌؽب ،ئۆٌزۈضۈٌگەْ رەلسىطزىّۇ ئۇ
ئبزەِٕىڭ ئۇٔساق لىٍىفىؽب ضۇذؽەد لىٍىّٕبٍسۇ .چۈٔىي ثەچچىۋاظٌىك لىٍىفٕىڭ ٍۀي ئبزەِٕىڭ
ئبضلب رەضىپىگە وېٍىفٕىڭ ھبضاٍِىمي ظىٕبٔىڭ ٍۀي ئبٍبٌالضٔىڭ ئبٌسى رەضىپىگە وېٍىفٕىڭ
ھبضاٍِىمىسىٓ ئېؽىطزۇض .چۈٔىي ثىط ئبزەِٕىڭ ئبضلب رەضىپىگە وېٍىؿ ھېچجىط ٍوي ثىٍەْ ٍوٌؽب
لوٍۇٌّىؽبْ ثىط ئىفزۇض .ئەِّب ئبٍبٌٕىڭ ئبٌسى رەضىپىگە وېٍىؿ ثوٌؽبٔ ،ىىبھ ٍوٌي ثىٍەْ ٍوٌؽب
لوٍۇٌؽبٔسۇض.
 .7ئەگەض ثىط ئبزەَ ثبـمب ثىطؼىٕىڭ ِبي ِۈٌىىگە ظىَبْ ؼېٍىفمب ِەعجۇضالٔؽبْ ۋە ئۇٔىڭؽب
ظىَبْ ؼبٌؽبْ ثوٌؽبِ ،بي ِۈٌۈوٕىڭ ئىگىؽي ِبي ِۈٌىىٕي ـۇ ئىفمب ِەعجۇضٌىؽبْ ئبزەِگە
رۆٌىزىسۇ .چۈٔىي ِەعجۇضالٔؽبْ ئبزەَ ِەعجۇضٌىؽۇچىٕىڭ لوٌىسىىي ثىط ؼبٍّبٕٔىڭ ئوضٔىسىسۇض.
 .8ئەگەض ثىط ئبزەَ ثىط وىفىٕي ئۆٌزۈضۋېزىفىە ِەعجۇضالٔؽبْ ۋە ئۇٔي ئۆٌزۈضۋەرىەْ ثوٌؽب،
ث ۇٔىڭ لىؽبؼي ئەگەض ئۇٔي ِەعجۇضٌىؽبْ ئبزەَ ثبالؼەرىە ٍەرىەْ ئبزەَ ثوٌؽبِ ،ەعجۇضٌىؽبْ
ئبزەِسىٓ ئېٍىٕىسۇ.

ئبٌحىٕچي ثبپ .ئىغالِذىىي جۈصۈَ ۋە ئبعبعٍىك پىشىٕغىپالس

- 2739عۇئبي :ئىغالَ جۈصۈِي ئۇلۇِي
ئىؽالَ رۈظۈِي زېگەْ ئبربٌؽۇٔي لىؽمىچە رؤۇـزۇضؼبْ ۋالزىّىعاز وەڭطى ربضلبٌؽبْ ئۇلۇَ
ثىٍەْ رؤۇـزۇضؼبق ثوٌىسۇ :ئۇ زىٓ ثىٍەْ زۆٌەد ،رەضثىَە ثىٍەْ ھۆوۈِەدٍ ،ۇلىطى ٔەِۇٔە ثىٍەْ
ِۀپەئەد ،ووٌٍىىزىپ ضوھي ثىٍەْ زۆٌەد ،ئىطازە ثىٍەْ وۈچ لۇۋۋەرزۇض.
ئىؽالَ رۈظۈِي ٍۇلىطىمي ثىطىىّىٍەضزىٓ رەضوىپ ربپمبْ ئېزىجبضى ثىٍەْ ئىىىي ئبؼبؼٕىڭ
ثوٌىفىٕي رەلەظظا لىٍىسۇ :ئۇ ثوٌؽىّۇ ئىؽالَ عەِئىَىزي ۋە ئىؽالَ ھۆوّي.
ثىطىٕچىؽي ،رۈظۈَ ِبززىؽي ،ئىىىىٕچىؽي ثۇ رۈظۈِٕىڭ ـەوٍىسۇضِ .ەؼىٍەْ ئىؽالَ
عەِئىَىزي ئىؽالَ ھۆوۈِىزىؽىع وۈچىە ِۇھزبط ثوٌۇپ لبٌىسۇ .ئىؽالَ ھۆوۈِىزي ئىؽالَ
عەِئىَىزىؽىع ذىَبٌي ٍبوي ظاٌىُ ثوٌۇپ لبٌىسۇ.
- 2740عۇئبي :ئىغالِذا ،جەِىَەجٕي ئىغالھ لىٍىؾٕىڭ ٍوٌي
ِۇؼۇٌّبْ ٍەوىە ـەذػ ؼۈپزىسە ثوٌّبٍسۇ ،ئەگەض ئۇ ِۇؼۇٌّبٔسەن ٍبـىّبلچي ثوٌىسىىەْ
ِۇھىزىٕي ٍبضىزىفي ،ثىطٌىه ۋە رۈظۈَ ئوضٔىزىفي الظىُِ .ۇؼۇٌّبْ وىفي ئىىىي ئىرزىَبضٌىك
ئبضىؽىسا ثوٌىسۇ :زۇَٔب ٔي ئۆظگەضرىسۇ ٍبوي ثبـمىالضٔىڭ ئۆظگەضرىفىگە رەؼٍىُ ثوٌىسۇ.
ثىط ئېؽىع ؼۆظ ثىٍەْ ئېَزمبٔسا ئىؽالَ زىٕي ِۇوەِّەي ھبٍبد ٍوٌىسۇض .ثىط ئبزەَ ئىؽالِؽب
ئىفىٕىپ رۇضۇپ وىفٍەض ثىٍەْ لىٍؽبْ ِۇئبِىٍىؽىسە ئىؽالِؽب ٍبد ھۆوۈَ ثىٍەْ رۇضِۇؾ
وەچۈضؼە ِۆِىٓ ثوالٌّبٍسۇِ .ۇٔساق ثىط  -ثىطىگە ظىذ لىٍّىؿ ِۇٔبپىمٍىمٕي وەٌزۈضۈپ
چىمىطىسۇ ! .ئۇ ھبٌەد ضوھي زۇَٔبؼي رولۇٔۇؾ ثىٍەْ پبضچىٍىٕىپ وەرىەْ ئبزەٍِەضٔي پەٍسا
لىٍىسۇ .ئۇٔسالالض ثىط رەضەپزىٓ لۇضئبْ وەضىّٕي ئىٕىبض لىٍىفمب لبزىط ثوالٌّبٍسۇٍ ،ۀە ثىط رەضەپزىٓ
ئۆظٌىطى ٍبـبۋارمبْ ـبضائىزٕي ئۆظگەضرىؿ ئۈچۈْ وۆضەؾ لىٍىؿ ضوھىؽب ئىگە ٍوالٌّبٍسۇ .ئۇ ھبٌەد
ٍبوي ثوٌّىؽب ضاھىجالضزەن ئبزەٍِەضٔي پەٍسا لىٍىسۇ .ثۇ ٍەضزە ٍۀە ثىط رۈضٌۈن ئبزەٍِەض ثوٌۇپ،
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ئۇالض لىَىٕچىٍىمٕىڭ ھەض رەضەپزىٓ لىؽزبۋارمبٍٔىمىٕي ھېػ لىٍىپ ،ـۇ ؼەۋەثزىٓ ئؽالِسىٓ
ئبعطاپ ،ھبٍبد ئۇؼۇٌ ىٕي لبٔساق ثوٌؽب ـۇ پېزي لوثۇي لىٍؽبْ وىفٍەضزۇض.
ئىؽالَ رۈظۈِي ئەؼٍىسە ٍۇلۇضىمي ظىسىَەرٍەضزىٓ پبن عەِئىَەرززۇض ،ئۇ ِۇؼۇٌّبْ وىفىٕي
ئۆظ ِۇھىزي ثىٍەْ ِبؼٍىفىسىؽبْ زائىطە ئباللىؽىگە وىطگۈظۈزۇ.
ِۇؼۇٌّبْ عەِئىَىزي زېگەْ ٔېّە ،زېگەْ ؼوئبٌؽب عبۋاة ثەضگۀسە ،ئۇ ِۇؼۇٌّبٔسىٓ
رەضوىپ ربپمبْ عەِئىَەد زەپ عبۋاة ثېطىّىع .ثۇ رؤۇـزۇضۇؾ ثوٍىچە ثوٌؽبٔساِ ،ۇؼۇٌّبٔالضزىٓ
ئبٍطىُ لبٔۇْ ،لۇضۇٌّب ۋە ئباللە رۈظۈِي ِەۋعۇد ثوٌؽبْ رۈظۈِٕي ئىؽالَ رۈظۈِي زېگىٍي ثوٌّبٍسۇ.
ئىؽالَ رۈظۈِي ٍبوي ؼەٍطى ئىؽالِي رۈظۈَ پەلەد ِۇـۇ رۈظۈِٕي رەـىىً لىٍىسىؽبْ وىفىٍەضٔىڭ
ِەۋعۇرٍىمي ثىٍەْ ثوٌىسۇ.
لۇضئبْ وەضىُ ثوٌؽب ئبظ لبٔۇٔالضٔي ئۆظ ئىچىگە ئبٌىسۇ ،لۇضئبْ وەضىّٕىڭ وۆپ لىؽّي
ِۆِىٍٕەضٔىڭ ھبٍبد ئۇؼۇٌىٕي ِۇـۇ پطىٕؽپ ثوٍىچە ئېٍىپ ِېڭىفمب رەـەثجۇغ لىٍىؿ ثىٍەْ
ثىطگە ئەلىسە ۋە زىٓ پطىٕؽىپٍىطىؽب ِەضوەظٌىفىسۇ.
ثىط عەِئىَەرزە لبٔۇٔالضٔىڭ وۆپ ۋە ِۇضەوىەپ ثوٌىفي ـۇ عەِئىَەرزە ثۇظۇق ئىؿ ۋە
ٔەضؼىٕىڭ ِەۋعۇرٍىمىؽب وۈچٍۈن پبوىززۇض ،ثۇٔىڭسىٓ ـۇٔي چۈـۈٔۈـىە ثوٌىسۇوي لبٔۇٕٔي وۆپ
چىمىطىفزىٓ روذزبپ وىفٍەضگە رەضثىَە ذىعِىزىٕي وۈچٍۀسۈضۈؾ الظىُ .ثۇظۇلچىٍىك ثىط
عەِئىَەرزە ِۇئ ەٍَەْ چەن چىگطازىٓ ھبٌمىپ ئۆرۈپ وەرىەْ ۋالزىسا لبٔۇْ وېطەوىە وەٌّەغ
ثوٌۇپ ،لبٔۇْ ثۇظۇق لوٌالضؼب چۈـۈپ وېزىسۇ ٍبوي ئوچۇق ٍبوي ٍوـۇضۇْ ھىٍىگە ثوٍؽۇٔىسۇ.
ھبضاق ،لىّبض ،پبھىفە ،ؼېھطىگەضٌىه ئىؽالَ وېٍىفزىٓ ثۇضۇْ ئەضەة عەِئىَەرٍىطىسە وەڭ
ربضلىٍىپ وەرىەْ ضەظىٍٍىىٍەض ئىسى ،ئىؽالَ زىٕي وەٌگۀسە لۇضئبْ وەضىُ ئۇ ضەظىٍٍىىٍەضٔي ثىط
ئبٍەد ثىٍەْ ئبٌالھ ثۇ ضەظىً ئىفالضٔىڭ ھەِّىؽىٕي ھبضاَ لىٍسى ،زېگەْ ثىط رەپؽىط ثىٍەْ
ٍولبرزي .زىٓ ئبعىعالـمبٔسا ثۇ ضەظىً ئىفالض لبٍزب ئەؼٍىگە وەٌسى ،وىفٍەضٔىڭ ِەزۀىَەد
ؼەۋىَەؼىٕىڭ ٍۇلىطى وۆرۈضٌۈـّۇ ثۇ ضەظىٍٍىىٍەضگە روؼبٌؽۇ ثوالٌّىسى ،ـۇٔسالال لبٔۇّٔۇ ثۇ
ضەظىٍٍىىٍەضٔي روؼبٌّىسى .ثۇ ضەظىً ئىفالضٔي لبٔۇْ وۈچي ثىٍەْ روؼىّىع زەپ ھەضىىەد لىٍؽبْ
زۆٌەرٍەضٔىڭ ھەِّىؽي ِەؼٍۇة ثوٌۇـزي .ثۇ ِىؽبٌالض ،عەِئىَەرٕي ئبٌالھٕىڭ ٔبِي ثىٍەْ ۋە
رەٌىُ رەضثىَە ٍ وٌي ثىٍۀال ئىؽالھ لىٍؽىٍي ثوٌىسۇ زېگەْ چۈـۀچىٕي ثېطىسۇ.
ئىؽالَ زىٕي ِۇوەِّەي ئىٕؽبْ ثىٍەْ رەثىئەد ٍبوي ؼىطرمي ئبٌەَ ئبضؼىٕي ثىطٌەـزۈضزى،
ِبٔب ثۇ ِۇوەِّەي ئىٕؽبْ ۋە ھبٍبرٕىڭ رۈضٌۈن ؼبھەٌىطىٕي ئىپبزىٍىگۀٍىىزۇض .ثۇ زائىطىسە ئىّبْ
لبٔۇْ ثىٍەْ ثىطٌىفىسۇ ،رەٌىُ رەضثىَە ھولۇق ثىٍەْ ثىطٌىفسۇ ،ـۇ ئبضلىٍىك ئىؽالَ رۈظۈَ ثوٌىسۇ.
- 2741عۇئبي :ئىغالَ ،پەلەجال دىٓ ئەِەط
ئىؽالَ زىٕي ربِبِەْ ٍېڭىچە ھبٍبد پەٌؽەپەؼىٕي ثىطگە ئېٍىپ وەٌسى ،ثۇ پەٌؽەپە
ئىٕؽبٔسىٓ ِبززى ضوھي ھبٍبرىٕي ۋە ئەذاللي ئىغزىّبئي ھبٍبرىٕي ثىطٌەـزۈضۈـٕي رەٌەپ لىٍىسۇ.
رېرىّۇ ئىٕچىىە ثبٍبْ لىٍؽىٕىّىعزا ثۇ ٍېڭي پەٌؽەپە ثۇ ھبٍبرٕىڭ ثبضٌىك رەضەپٍىطىٕي پۈرۈْ ئېڭي
ۋە روٌۇق ئىطازىؽي ثىٍەْ لوثۇي لىٍىفٕي رەلەظظا لىٍىسۇ .ـۇٔساق ثوٌؽبٔسا ئىٕؽبٕٔىڭ ئىٕؽبٍٔىمي
ضىئبٌٍىممب ئبٍالٔؽبْ ثوٌىسۇ.
ھبٍبرٕي ئىّبْ ۋە ٔبِبظ ثىٍە ْ ضەرىە ؼبٌؽبٔسىٓ ؼىطد ئىٍىُ پەْ ۋە ئەِەي ثىٍەْ ضەرىە
ؼېٍىفمب ئىفىٕىسىؽبْ ،ئبٌەِگە وەڭطى ٔەظەض ثىٍەْ لبضاٍسىؽبْ وىفي ِەؼچىزٕىڭ ظاۋۇد ثىٍەْ
ٍبّٔۇ ٍبْ ؼېٍىٕىفمب چبلىطىسۇ .ذەٌمٍەض ؼىعاالٔسۇضۇؾ ۋە رەٌىُ رەضثىَە لىٍىؿ ثىٍەْ
وۇپبٍىٍۀّەٍسۇ زەپ لبضاٍسىؽبْ وىفي ثۇ ھبٍبرٕي ئبؼبٔالـزۇضۇؾ ۋە ضوھي زۇَٔبؼىٕي ٍۇلىطى
وۆرۈضۈـىە ٍبضزەَ ثېطىؿ وېطەن زەپ لبضاٍسۇ.
ئۆظ زىَبضىٕي ئۆظى ضەرىە ؼېٍىؿ ھەلمىگە ئىگە زەپ رەوىزٍەٍسىؽبْ ئىؽالَ ئۆظىٕىڭ ٍبزضوٌوق
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ذۇؼۇؼي ِەٍسأىسا ثبـمب ئىسئوٌوگىَەٌەضٔىڭ ذىعِەد لىٍىفىٕي ضەد لىٍىسۇ ،ـۇٔىڭ ئۈچۈْ
ئؽىالَ ؼبھەؼىسە ئىٍّبٔىعىٍّىك (زىٓ ثىٍەْ ؼىَبؼەرٕي ئبٍطىپ لبضاؾ) ضەد لىٍىٕىسۇِ .بٔب ثۇ
ئىؽالِٕي روٌۇق ؼىؽزىّب ـەوٍىسە چۈـۈٔۈـٕىڭ ثىطىٕچي ٔەرىغىؽىسۇض...
ـۇٔي ئەؼزىٓ چىمبضِبؼٍىك وېطەوىي ،ئؽىالَ زىٕي ھبٍبرٕي ئەڭ گۈظەي ـەوىٍسە ئىٕزىعاِؽب
ؼېٍىفمب ثۇٍطۇزى .ـ ۇٔسالال ثىٍىُ ِەضىپەرىە ئېچىٍىفمب لبرزىك لىعىمزۇضزى .زىٓ ثىٍەْ ئىٍىُ
پۀٕي ،ئەذالق ثىٍەْ ؼىَبؼەرٕي ،ـەذػ ثىٍەْ ووٌٍىىزىپٕي ،ضوھ ثىٍەْ ِبززىٕي
ثىطٌەـزۈضۈـٕي ئۆظ ذبضاوزىطى لىٍسى...
-2742عۇئبي :ئىغالَ جۈصۈِىذىىي ئبعبعٍىك پشىٕغىپالس
ئىؽالِسا ـەذىػ ثىٍەْ ـەذىؽٕىڭ ،ـەذىػ ثىٍەْ ووٌٍىىزىپٕىڭ ئباللىؽىٕي ثەٌگىٍەپ
ثېطىسىؽبْ ئۆظگەضِەغ پطىٕؽىپالض ثبضٌ .ېىىٓ ئبؼّبٔسىٓ چۈـىەْ ئۆظگەضِەٍسىؽبْ رەپؽىٍي
ئىمزىؽبزى ،ئىغزىّبئي ٍبوي ؼىَبؼي رۈظۈَ رېپىٍّبٍسۇ (ٍۀي ئىؽالَ زىٕي ئىمزىؽبزى ،ؼىَبؼي
ۋە ئىغزىّبئي ؼبھەزە ئبؼبؼٍىك پطىٕؽىپٕي ئورزۇضؼب لوٍسى ،رەپؽىالرىٕي ئىٕؽبٔالض ئىغزىھبزىؽب
لبٌسۇضزى) .ھبظىطلي ِۇؼۇٌّبٔالض ئىمزىؽبزىٕي رەزثىط لىٍىسىؽبْ ،عەِئىَىزىٕي رۈظۈِگە ؼبٌىسىؽبْ
ۋە ھۆوۈَ ئىفٍىطىٕي ثىط رەضەپ لىٍىسىؽبْ ٍوي ۋە ئۇؼۇي ئۆرّۈـزىىي ِۇؼۇٌّبٔالض ئىمزىؽبزىٕي
ئىساضە لىٍؽبْ ،عەِئىَىزىٕي ضەرىە ؼبٌؽبْ ٍوٌسىٓ ئۆظگىطىسۇ .ھەض زەۋضزىىي ھەض ئەۋالرالضٔىڭ
ذىعِىزي ئىؽالِٕىڭ ئبؼبؼٍىك پطىٕؽىپٍىطىٕي رەرجىمالؾ ئۈچۈْ ِۇٔبؼىپ ٍوي ۋە چبضىالضٔي
ئىغبد لىٍىفي الظىُ.
 - 1ئىٕؽبْ ۋە ووٌٍىىزىپ .ئىؽالَ عەِئىَىزي ِۆِىٍٕەضزىٓ رەـىىً ربپمبْ ئىٕزىعاٍِىك
ووٌٍىىزىپ .ئىٕؽبْ ۋە عەِئىَەد ،ئىٍىُ پەْ ٍبوي ئىٕمىالپ ٍبوي ؼورؽىَبٌىعىُ ثىٍەْ ئۇرۇلمب
ئېطـەٌّەٍسۇ .ئىٕؽبٕٔىڭ ضوھي ھبٍبرىؽب ٍىٍزىعى ـەوىٍسە وۆڭۈي ثۆٌّەٍسىؽبْ ۋە ئۇٔىڭ ضوھي
ھبٍبرىٕي ٍېڭىالـمب ئەھّىَەد ثەضِەٍسىؽبْ چىمىؿ ٍوٌي ؼبذزب چىمىؿ ٍوٌىسۇض .ئەظاٌىطىٕي ِبززا
ئبؼبؼىؽب ثبؼالٍسىؽبْ عەِئىَەرٕىڭ ئەوؽىچە ،ئىؽالَ ووٌٍىىزىپي (عبِبئىزي) ھەلىمي ضوھي
عەِئىَەد ثوٌۇپ ضوھي ئەظاٌىك ئبؼبؼىؽب ربٍىٕىسۇ .ثۇ عەِئىَەرزىىي ئباللە ثىۋاؼزە ـەذؽي
چىمىفىؿ ئباللىؽىسۇض .ئۇ ئىٕؽبْ ثىٍەْ ئىٕؽبٕٔىڭ ئباللىؽىسۇض .عبِبئەد وىفٍەض ئبضىؽىسىىي
ٍېمىٍٕىف ىؿ ۋاؼزىؽي ؼۈپزىسە عەِئىَەرٕي ثىطٌەـزۈضۈؾ ۋە عەِئىَەرزە ئىززىپبلٍىمٕي
وېڭەٍفزي ئۈچۈْ ھەؼؽە لوـىسۇ .ـۇٔسالال ٍىزىّؽىطاؾ ۋە ٍبرٍىفىؿ رۇٍؽۇؼىٕي پبضچىالپ
ربـمالـمب ٍبضزەَ ثېطىسۇ .ئىؽالَ زىٕي ئىٕؽبٕٔىڭ ٍۀە ثىط ئىٕؽبٔؽب لېطىٕساـٍىك لوٌىٕي
ِەلؽەرؽىع ئىرالغ ثىٍەْ ؼوظۇـٕي ذبالٍسۇِ .ۇـۇ ئىؿ ئەِەٌي ضىئبٌٍىممب ئبٍالٔؽىچە ثىع ثىط
ٔەضؼىٕي لوٌؽب وەٌزۈضگەْ ثوٌّبٍّىع.
 - 2ئىٕؽبٔالض ئبضىؽىسىىي ثبضاۋەضٌىه .لۇضئبْ وەضىُ ٔبھبٍىزي ظوض ئەھّىَەرىە ئىگە ئىىىي
ھەلىمەرٕي رەوىزٍىسى ،ئۇ ثوٌؽىّۇ ئبٌالھٕىڭ ثىطٌىىي ۋە وىفىٍەض ئبضىؽىسىى ي ثبضاۋەضٌىىزۇض.
لۇضئبْ وەضىُ ثۇ ئىىىي ھەلىمەرٕي ٔبھبٍىزي ضوـەْ لىٍىپ ئورزۇضؼب لوٍسى .ـۇٔىڭ ئۈچۈْ ثىط
ئبٌالھسىٓ ثبـمب ئىالھ ٍوق ،ربٌالٔؽبْ ذەٌك ٍبوي ئىطق ِەۋعۇد ئەِەغ ،ثبضٌىك ئىٕؽبٔالض ثبضاۋەض.
ئىؽالَ زىٕي وىفٍەضٔي رەثىمە ٍبوي ئىطق ئبؼبؼىسا ثۆٌۈـٕي لوثۇي لىٍّبٍسۇ .چۈٔىي ئىؽالَ
زىٕي ،زىٕي ،ئەذاللي ھەضىىەد ثوٌۇؾ ئېزىجبضى ثىٍەْ ئىٕؽبٔالض ئبضىؽىٕي ئەذالق ئۆٌچىّىٕي
ئۆظ ئىچىگە ئبٌّبٍسىؽبْ ئبٍطىؿ ئۇؼۇٌي ثىٍەْ ئبٍطىفٕي لوثۇي لىٍّبٍسۇ .ئىٕؽبٔالض ئبضىؽىٕي
پەضلٍۀسۈضۈـىە روؼطا وەٌؽە ِۀىۋى لىّّەد ۋە ئەذالق ئبؼبؼىسا پەضلٍۀسۈضۈؾ وېطەن« :ئي
ئىٕؽبٔالض! ؼىٍەضٔي ثىع ھەلىمەرەْ ثىط ئەض ،ثىط ئبٍبٌسىٓ( ،ئبزەَ ثىٍەْ ھەۋۋازىٓ ئجبضەد ) ثىط
ئبرب ثىط ئبٔىسىٓ ٍبضارزۇق ئۆظ ئبضا رؤۇـۇـۇڭالض ئۈچۈْ ؼىٍەضٔي ٔۇضؼۇْ ِىٍٍەد ۋە ئۇضۇق
لىٍسۇق ،ھەلىمەرەْ ئەڭ رەلۋازاض ثوٌؽبٍٔىطىڭالض اٌٍۀىڭ زەضگبھىسا ئەڭ ھۈضِەرٍىه
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ھېؽبپٍىٕىؽىٍەض (ٍۀي وىفىٍەضٔىڭ ثىط ثىطىسىٓ ئبضرۇق ثوٌۇـي ٔەؼەة ثىٍەْ ئەِەغ،
رەلۋازاضٌىك ثىٍەْ ثوٌىسۇ) ،اٌٍە ھەلىمەرەْ ھەِّىٕي ثىٍگۈچىسۇض ،ھەِّىسىٓ ذەۋەضزاضزۇض »
(ھوعۇضاد ؼۈضىؽي - 13 ،ئبٍەد).
ِ - 3ۇؼۇٌّبْ ئبضىؽىسىىي لېطىٕساـٍىك .ئبٌالھ لۇضئبٔسا ِۇٔساق زەٍسۇِ« :ۆِىٍٕەض ھەلىمەرەْ
(زىٕسا) لېطىٕساـالضزۇض( ،ئۇضۇـۇپ لبٌؽب) لېطىٕساـٍىطىڭالضٔىڭ ئبضىؽىٕي رۈظەڭالض ،ضەھّەرىە
ئېطىفىفىڭالض ئۈچۈْ ،اٌٍەزىٓ لوضلۇڭالض» (ھوعۇضاد ؼۈضىؽي 10 ،ئبٍەد)  .لۇضئبْ وەضىُ ثۇ
ئبٍەد ئبضلىٍىك ئىٕؽبٔىَەرٕىڭ زاۋ اٍِىك رەضەلمىَبري ئۈچۈْ ئىٍھبَ ِۀجەؼي ھېؽبپٍىٕىسىؽبْ
ثۈٍۈن ثىط ؼبٍىگە ئىفبضەد لىٍىسۇ .ئۆٌچەٍِىه لېطىٕساـٍىمٕي لوٌؽب وەٌزۈضۈؾ ئۈچۈْ
وىفىٍەضٔىڭ ئىچىي ۋە ربـمي زۇَٔبؼىسا ظوض ئۆظگىطىؿ پەٍسا لىٍىؿ وېطەن.
ِ - 4ۇؼۇٌّبٔالض ثىطٌىىي .ئىؽالَ زىٕي ئۈِّەد پطىٕؽىپىٕي ئۆظ ئىچىگە ئبٌىسۇ .ئۇ ،ثبضٌىك
ِۇؼۇٌّبٔالضٔي زىِٓ ،ەزۀىَەد ۋە ؼىَبؼي عەھەرزىٓ ثىط عبِبئەرىە ثىطٌەـزۈضۈؾ زېگۀٍىه
ثوٌىسۇ .ئىؽالَ زىٕي ثۇ عبِبئەرٕىڭ ئىطلىٕي ئېزىجبضؼب ئېٍىپ وەرّەٍسۇ .ثۇ عبِبئەد
(ووٌٍىىزىپ) ئبضىؽىسا ثۆٌگۈٔچىٍىه ۋە ربالؾ ربضرىؿ پەٍسا لىٍىسىؽبْ ھەض لبٔساق ٔەضؼە،
گوضۇھالضِ ،ەظھەثٍەض ۋە پبضرىَەٌەضگە ِۇٔبؼىۋەرٍىه ثوٌؽۇْ ٍبوي ثبٍٍىك ۋە ئىغزىّبئي ئوضۇٔؽب
ئوذفبؾ ِبززى ٔەضؼىٍەضگە ِۇٔبؼىۋەرٍىه ثوٌؽۇْ ثىطٌىه پطىٕؽىپىؽب ظىذ ئىفزۇض ،ـۇٔىڭ
ئۈچۈْ ئۇ ئىفٕي لبٍؽي رۈضىسىٓ ثوٌۇـىسىٓ لەرئي ٔەظەض ٍولۇرۇؾ الظىُ.
 - 5ـەذؽي ئىگىساضچىٍىك .ئىؽالَ زىٕي ذۇؼۇؼي ئىگىساضچىٍىمٕي رەوىزٍەپ ئېزىطاپ
لىٍؽىّۇٌ ،ېىىٓ ٍېڭي ئىؽالَ عەِئىَىزي ئېٕىك ھبٌەرزە ثبضٌىك ثبٍٍىك ِۀجەٌىطى ذۇؼۇؼەْ
رەثئي ثبٍٍىمالض عەِئىَەرٕىڭ ِۈٌىىي ثوٌىفي ۋە عەِئىَەرٕىڭ ثبضٌىك ئەظاٌىطىٕىڭ ِۀپەئەري
ئۈچۈْ ئىفٍىزىٍىفي الظىُ زەپ ئىالْ لىٍىفي وېطەن .عەِئىَەرٕىڭ ثبٍٍىك ِۀجەٌىطىٕي
وۈظرىفي ۋە رەوفۈضۈـي ثبٍٍىمٕىڭ ثىط لبٔچە ئبزەِٕىڭ لوٌىسا روپٍىفىپ لېٍىفٕي چەوٍەؾ ۋە
رۈضٌۈن ؼبھەٌەضزە رەضەلمىَبد پىالٔي ئۈچۈْ وېزەضٌىه ئىمزىؽبزٔي رەِىٍٕەپ ثېطىفٕىڭ وېپىٍي
ئۈچۈْ ِۇھىُ ثىط ِەؼىٍە.
ئىؽالَ زىٕي ِۇرٍەق ذۇؼۇؼي ئىگىساضچىٍىمٕي ئېزىطاپ لىٍّبٍسۇ ،ئىؽالَ ـەضىئىزي
ذۇؼۇؼي ئىگىساضچىٍىمٕي ٍبِبْ ئىؽزىّبي لىٍىفٕي ھبضاَ لىٍىسۇ ۋە ئۇ ئبزەِٕىڭ ثبٍٍىمىٕي
ئوِۇِي ِۀپەئەد ئۈچۈْ ئىفٍىزىفىٕي ۋاعىت لىٍىسۇ.
 - 6ظاوبد ۋە عبظأە .ئىغزىّبئي ذبضاوزىطگە ئىگە ئىؽالِٕىڭ ئۆظگەضِەغ ئەھىبٍِىطىٕىڭ
ثىطىؽي :ظاوبرٕىڭ پەضظٌىىي ۋە عبظأىٕىڭ ھبضاٍِىمىسۇض.
ظاوبد ِۇؼۇٌّبٔالض ئبضىؽىسا ئبٌّىفىپ رۇضىسىؽبْ ِەؼئۇٌىَەد پطىٕؽىپىٕي ۋە وىفٍەضٔىڭ
ثىط ثىطىگە ئىگە ثوٌۇـىٕىڭ ۋاعىجٍىمىٕي ثىىىزىسۇِ .ۇـۇ پطىٕؽىپ ثىىزىٍگەْ ھبِبْ ئۇ
ع ەِئىَەرٕىڭ رەضەلمىَبد زەضعىؽي ۋە رۈضٌۈن ئىھزىّبٌٍىمالض ثىٍەْ ِبغ وېٍىسىؽبْ ئىغزىّبئي
وۆڭۈي ثۆٌۈؾ ـەوىٍٍىطىٕىڭ ٍېڭىچە ئبؼبؼي ثوٌۇپ لبٌىسۇ.
ئەؼٍي ئىؽالَ رۈظۈِىسە ظاوبد ثبضٌىك ۋاؼزىالض ثىٍەْ الظىُ رېپىٍؽبٔسا وۈچ ئبضلىٍىك ئبزا
لىٍىٕىسىؽبْ ئۈِۈِي لبٔۇْ ؼبٔىٍى سۇ .عبظأىٕىڭ ھبضاَ لىٍىٕىفي ثىٍەْ ئىؽالَ رۈظۈِىٕىڭ
پطىٕؽىپٍىطىسىٓ ثىطؼي ثەٌگىٍۀسى « :ئي ئىّبْ ئېَزمبْ وىفىٍەض! (ھەلىمىٌ) ِۆِىٓ ثوٌؽبڭالض،
اﷲ (ٔىڭ ئەِطىگە ِۇذبٌىپەرچىٍىه) لىٍىفزىٓ ؼبلٍىٕىڭالض( ،وىفىٍەضٔىڭ ظىّّىؽىسە) لېٍىپ
لبٌؽبْ عبظأىٕي (ٍۀي ئۆؼۈِٕي) ئبٌّبڭالض .ئەگەض ئۇٔساق لىٍؽبڭالض ثىٍىڭالضوي ،اﷲ ۋە ئۇٔىڭ
ضەؼۇٌي ؼىٍەضگە ئۇضۇؾ ئېالْ لىٍىسۇ ،ئەگەض (عبظأە لىٍىفزىٓ) رەۋثە لىٍؽبڭالض( ،لەضظ ثەضگەْ)
ؼەضِبٍەڭالض ئۆظەڭالضؼب لبٍزىسۇ ،ثبـمىالضٔي ظىَبْ ربضرمۇظِبٍؽىٍەض ،ئۆظەڭالضِۇ ظىَبْ
ربضرّبٍؽىٍەض» (ثەلەضە ؼۈضىؽي - 279 -278 ،ئبٍەرٍەض) .
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 - 7عۇِھۇضىَەد پطىٕؽىپي .ـەذؽي ئىگىساضچىٍىمزىٓ ثبـمب ئىؽالَ زىٕي ھەض لبٔساق
ِىطاغ پطىٕؽىپي ٍبوي ئبالھىسە ئىگساضچىٍىك ٍبوي ِۇرٍەق ھولۇلٕي ئېزىطاپ لىٍّبٍسۇ .ئبٌالھمب
ِۇرٍەق ھولۇلٕي لبضاض لىٍؽبٍٔىك ئۇٔىڭسىٓ ثبـمب ھەض لبٔساق ِۇرٍەق ھولۇلٕي ئىٕىبض لىٍؽبٍٔىك
ثوٌىسۇ .ذۇٌەپبئي ضاـىٕسىٕالضٔىڭ زەضۋىگە لبضاٍسىؽبْ ثوٌؽبق ھۆوۈِسىىي عۇِھۇضىَەد
پطىٕؽىپىٕىڭ ئبؼبؼٍىك ئۈچ رەضپىىٕي وۆضەٌەٍّىع )1 :زۆٌەرٕىڭ ضەئىؽي ( ذەٌك رەضىپىسىٓ)
ؼبٍٍىٕىسۇ )2 .زۆٌەرٕىڭ ضەئىؽي ذەٌك ئبٌسىسا ِەؼئۇٌىَەرىە ربضرىٍىسۇ )3 .زۆٌەرٕىڭ ضەئىؽي ۋە
ذەٌك ئبِّىؽي عەِئىَەرٕىڭ ئوِۇِي ئىفٍىطىسا ثىطگە ذىعِەد لىٍىسۇ .لۇضئبْ وەضىُ ثۇ ٔولزىٕي
ٔبھبٍىزي ضوـەْ ثبٍبْ لىٍىپ ِۇٔساق زەٍسۇٔ « :بِبظٔي (رەئسىً ئەضوبْ ثىٍەْ) ئۆرەٍسىؽبٔالضؼب،
ئىفٍىطىٕي ِەؼٍىھەد ثىٍەْ لبضاض لىٍىسىؽبٔالضؼب ،ثىع ضىع ىك لىٍىپ ثەضگەْ ٔەضؼىٍەضزىٓ ؼەزىمە
لىٍىسىؽبٔالضؼب ،ئۇچطىؽبْ ظۇٌۇِؽب لبضـي رۇضاالٍسىؽبٔالضؼب اٌٍۀىڭ ھۇظۇضىسىىي ؼبۋاة رېرىّۇ
ٍبذفىسۇض ،رېرىّۇ ثبلىسۇض» (ـۇضا ؼۈضىؽي 38 ،ئبٍەد)« .اﷲ ٔىڭ ضەھّىزي ثىٍەْ ؼەْ ئۇالضؼب
ِۇالٍىُ ثوٌسۇڭ؛ ئەگەض لوپبي ،ثبؼطى لبرزىك ثوٌؽبْ ثوٌؽبڭ ،ئۇالض چۆضەڭسىٓ ربضلبپ وېزەرزي؛
ئۇالضٔي ئەپۇ لىً ،ئۇالض ئۈچۈْ ِەؼپىطەد رىٍىگىٓ ،ئىفزب ئۇالض ثىٍەْ وېڭەـىىٓ» (ئبي ئىّطاْ
ؼۈضىؽي- 159 ،ئبٍەد) .
ئىؽالَ ربضىرىسىىي زەؼٍەپمي رۆد ذەٌىپە پبزىفبھ ٍبوي ظۇِگەضٌەض ئەِەغ ئىسى ،ئۇالض
ذەٌمٕىڭ لوٌٍىفي ثىٍەْ ؼبٍالٔؽبٔالض ئىسى ،ئەِّب ِىطاؼروض ذەٌىپىٍىه ئىؽالِٕىڭ ؼىَبؼي
رۈظۈِي ثوٌۇپ رەوىزٍۀگەْ ؼبٍالَ پطىٕؽىپىٕي ئەِەٌسىٓ لبٌسۇضؼبٍٔىمزۇض.
 - 8ثىط ئبٌالھسىٓ ثبـمب ئىالھ ٍوق .ئىؽالَ رۈظۈِىٕي رۇضؼۇظۇـٕىڭ ٔىفبْ ئىىۀٍىگىگە لبٍىً
ثوٌؽبْ ۋالزىّىعزا ئوِۇِي ـەذىؽٍەضٔىڭ عەِئ ىَەرزە رۇرمبْ ئوضٔي لبٔساق ثوٌۇـىسىٓ لەرئي
ٔەظەض ذبربٌىمزىٓ ذبٌي ثوالٌّبٍسىؽبٍٔىمىؽب ئىفۀچىّىع ئبـىسۇِ .ۇـۇ ئۇلۇَ ثىٍەْ ئېَزمبٔسا
ئىؽالَ رۈظۈِي «پطوگىطاَ ۋە پطىٕؽىپمب ٔىؽجەرەْ»ِۇرٍەق ھولۇق ۋە « ـەذىؽىە ٔىؽجەرەْ»
ِۇرٍەق زېّوگىطارىَەزىٓ رەـىىً ربپمبْ ثوٌىسۇٍ( .ۀي ئىؽالَ رۈظۈِىسە ِۇرٍەق ھولۇق ئىؽالَ
پطىٕؽىپٍىطىؽب ذبغ ،ئەِّب ثۇ رۈظۈِسىىي ؼىَبؼي ضەھجەضٌەض ذەٌك ئبِّىؽي رەضىپىسىٓ ئەضوىٓ
ؼبٍالَ ثىٍەْ ؼبٍٍىٕىسۇ) .
ئىؽالَ زىٕي ذبربٌىمزىٓ ذبٌي ۋە ثبضٌىك ِەٌۇِبرالضٔي ئۆظٌەـزۈضگەْ ئىٕؽبٕٔىڭ ثبضٌىمىٕي
ئېزىطاپ لىٍّبٍسۇ .ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِّۇ ثۇ ئوضۇٕٔي ئۈظىگە زەۋا لىٍّىؽبْ
ئىسى ،ثەٌىي ثىط لبٔچە ئوضۇٔسا پەضۋەضزىگبضىٕىڭ وبٍىفىؽب ئۇچطىؽبْ..
 - 9رەضثىَە .زىٓ ،ئىؽالَ عەِىَىزىٕىڭ ئبؼبؼي ثوٌؽبٍٔىمي ئۈچۈْ رەضثىَە ئۇ عەِىَەرٕىڭ
ثىط ذىً ۋەظىپىؽي ثوٌۇپال لبٌّبؼزىٓ ،ثەٌىي ِەۋعۇرٍۇق ئبؼبؼي ۋە عەۋھىطىسۇضِ .ۇھىّي
ئبئىٍىسىٓ ثبـٍىٕىپ ِەوزەپ ثبؼمۇچٍىطىؽىچە زاۋاٍِىفىسىؽبْ زىٕي ۋە ئەذالق رەضثىَؽىسۇض.
ئىؽالَ رۈظۈِىٕىڭ ئبٌسىسا لىٍّىؽب ثوٌّبٍسىؽبْ ِۇھىُ ۋەظىپىسىٓ ثىطؼي ثبض ،ئۇ ثوٌؽىّۇ ذبرب
رەضثىَە ـەوىٍٍىطىٕي ٍولۇرىفزۇض .ئىؽ الَ زىٕي ثىط رۈضٌۈن ئىفالضٔي چەوٍەپ ھبضاَ لىٍؽبٔسا ئۇ
ئىفالضٔي ٍولۇرۇؾ ئۈچۈْ الظىُ ثوٌؽبْ ضەؼّىَەرٍەضٔي لوٌٍىٕىفي وېطەن .چەوٍۀگەْ ئىفالض
رۆۋۀسىىىچەِ :ەغ لىٍؽۇچي ئىچىٍّىه ۋە ظەھەضٌىه چىىىٍّىىٍەضٔىڭ ھەِّىؽي .ئبـىبضا ۋە
ٍوـۇضۇْ پبھىفۋاظٌىك .گىعىذ ژوضٔبي ،رىٍۋۇظۇض ،ـىٍىّالضزىىي ٔوضِبٌؽىع گەپ ؼۆظ ۋە ئىؿ
ھەضىىەرٍەض .لىّبض ؼوضۇٍٔىطى ،ربٔؽىربٔب ۋە رۈضٌۈن وىچىٍىه وۆڭۈي ئېچىؿ ؼوضۇٍٔىطى ۋە
ئۇٔسىٓ ثبـمب ئىؽالَ رەٌىّبرىؽب ظىذ ثوٌؽبْ ؼوضۇٔالضزىٓ ئىجبضەد.
ِ-10بئبضىپ .رەٌىُ (ِبئبضىپ) ئىؽالَ زۇَٔبؼىٕي ھبظىطلي چۈـىۈْ ۋەظىَىزىسىٓ رىع
ئبظاد لىٍىؿ ئۈچۈْ ِۇھىُ ئىىىىٕچي ئبِىً ھىؽبپٍىٕىسۇ .ئىٍّي رەضەلمىَبد رەرجىمالؾ ۋە ئۇٔي
زاۋاٍِىك ضاۋاعالٔسۇضۇـمب ئىمزىساض ٍېزىٍّىؽە روؼطا ۋە ھەلىمي ِۇؼزەلىٍٍىك ثوٌّبٍسۇ.
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ِۇـۇ ھەلىمەرٍەضگە ئبؼبؼەْ وەؼىىٓ لىٍىپ ئېَزبالٍّىعوي ،ثۈگۈْ ئىؽالَ زۇَٔبؼىسا
ِبئبضىپ ـەوىً ۋە ؼبپب عەھەرزىٓ ٍىٍزىعى ئۆظگەضرىؿ پەٍسا لىٍىفمب ِۇھزبط ثوٌؽبْ چوڭ
لۇضۇٌّىسۇض .ـەوىً عەھەرزىٓ ِبئبضىپ ٍبرالضؼب ربٍىٕىفزىٓ لۇرۇٌىفي الظىُ .ؼبپب عەھەرزىٓ
ِەوزەپٍەضزىىي وەِچىٍٍىىٍەضٔي ۋە ئبعىعٌىمالضٔي لىؽمب ۋالىذ ئىچىسە ٍولبرّبق الظىُ .ھەض ثىط
ۋەرۀساـمب ِبئبضىپ پۇضؼىزىٕي ٍبضرىؿ وېطەنِ .ەؼغىسِۇ ِەوزەپٕىڭ ضوٌىٕي ئبٌؽب ثوٌىسۇ،
ِبئبضىپ پطوگىطاٍِىطىّىعزا ِەؼٍۇة ثوٌّىؽبق ثبـمب ؼبھەٌەضزە ھەضگىع ِەؼٍۇة ثوٌّبٍّىع. .
 -11ۋىغساْ ئەضوىٍٕىىي .ذەٌمٍەضٔي رەضثىٍَەـزە ثوٌۇپّۇ ضازىَو ،رىٍۋظۇض ،گىعىذ
ژوضٔبي ...ؼب ئوذفبؾ رەـۋىمبد ۋاؼزىٍىطى ٍولۇضى ئبڭ ؼەۋىَەگە ئىگە ئەذاللٍىك وىفىٍەضٔىڭ
لوٌىسا ثوٌىفي وېطەن .ثۇ رەـۋىمبد ۋاؼزىٍىطى ئەذاللؽىع وىفىٍەضٔىڭ لوٌىؽب چۈـۈپ لبٌؽب
ٍبـالضٔي وېطەوؽىع لىٍىپ ربـالٍسۇ.
ئىؽالَ زىٕي پطىٕؽىپ ـەوٍىسە زىٕي ئەضوىٍٕىىٕي ئىالْ لىٍسى ،ـۇٔىڭ ئۈچۈْ ئىّبْ ۋە
ئېزىمبز ِەؼىٍىؽىسە ِەعجۇضالؾ رۈضٌىطىٕىڭ ھەِّىؽىٕي ضەد لىٍىسۇ .ئىؽالَ زىٕي ئەذالق
ِەؼىٍىؽىسە چىڭ رۇضؼىّۇ ،ئۇٔىڭ رەثىئەد ،ۋە ھبٍبد ٍوٌٍىطىؽب ئوچۇلٍىمي ئىؽالِٕي پىىىط
ئەضوىٍٕىه زىٕي لىٍىپ وۆضؼىزەٌەٍسۇ .ئىؽالَ ربضىري ثۇٔىڭ ـبھىسى .ئىؽالَ زىٕي ربلبق ٍوٌٕي
لوثۇي لىٍّبٍسۇِ ،ۇؼزەثىس زىىزبرۇض رۈظۈِٕي ضەد لىٍىسۇ ،ـۇٔىڭ ئۈچۈْ ئىؽالِسا ضوھي ئىعىؿ
ِەھىىّىؽي رېپىٍّبٍسۇ...
 -12ئىؽالَ ۋە ِۇؼزەلىٍٍىك .ئىؽالَ رۈظۈِي ِۇؼزەلىٍٍىك ۋە ئەضوىٍٕىه ثوٌّىؽب پۇد رىطەپ
رۇضاٌّبٍسۇ .ئۇٔىڭ ئەوؽىچە ئىؽالَ ثوٌّىؽب ِۇؼزەلىٍٍىك ٍبوي ئەضوىٍٕىه ثوٌّبٍسۇِ .ۇؼزەلىٍٍىك
ضوھي ۋە پىىطى ِۇؼزەلىٍٍىمٕىڭ ٔەرىغىؽي ثوٌّىؽب ھەلىمي ِۇؼزەلىٍٍىك ثوٌّبٍسۇ ،ضوھي ٍبوي
ِۀىۋىَىزي ِۇؼزەلىً ثوٌّىؽبْ ِىٍٍەرٕىڭ ِۇؼزەلىٍٍىمي زاۋاٍِىفبٌّبٍسۇِ .ۇؼۇٌّبْ ذەٌك
ئەِەٌي ھبٍبرىسا ئىؽالَ پىىىطىٕي رەوىزٍەؾ ئبضلىٍىك ضوھي ئەضوىٍٕىىىٕىڭ ئىغزىّبئي ۋە ؼىَبؼي
ئەضوىٍٕىىىٕىڭ ـەضري ئىىۀٍىىىٕي ھېػ لىٍىسۇ.
ثۇ ھەلىمەرٍەض ئؽىالَ رۈظۈِىٕىڭ ھەلىمي زېّوگىطارىَە رۈظۈِي ئىىۀٍىگىٕي رەوىزٍەٍسۇ .ثۇ
رۈضزىىي زېّوگىطارىَە ھۆوۈِەد ئىسٍىؽي ۋە ذىعِىزىٕي ذەٌمٕىڭ ئبضظۇ ئبضِبْ ۋە
ئىٕزىٍىفٍىطىٕي ئەوىػ ئەرزۈضىسىؽبْ ٍۆٌۈٔۈـىە لبضارمبْ ۋالزىسا ضىئبٌٍىممب ئبـىسۇ .ثىط ِۇؼۇٌّبْ
زىَبضىسا ئؽىالَ رۈظۈِىٕي رۇضؼۇظۇؾ ھەلىمەرزە ئەڭ ٍۇلىطى زەضعىسىىي زېّوگىطارىَە
ذىعِىزىسۇض .چۈٔىي ئۇ ذەٌمٕىڭ ئبضظۇ ئبضِبْ ۋە ئىٕزىٍىفٍىطىٕي ئەِەٌگە ئبـۇضؼبٍٔىمزۇض .ـۇٔي
ئېٕىك ثىٍىؿ وېطەوىيِ ،ۇؼۇٌّبْ ذەٌك ئبِّىؽي ئؽىالَ ۋە ئؽىالَ عەِئىَىزىسە ٍبـبـٕي
ذبالٍسۇ .زېّوگىطارىَە لۇضۇق ـوئبضزىٓ وەٌّەٍسۇ ،ثەٌىي ئەِەٌىَەرزىٓ وىٍىسۇ.
ئؽىالِي ثوٌّىؽبْ رۈظۈٍِەض ذەٌك رەضىپىسىٓ ئبزاۋەد ۋە لبضـىٍىمٕي ھېػ لىٍىسۇ ،ـۇٔىڭ
ثىٍەْ ئۇ ر ۈظۈٍِەض ؼىَبؼىزىٕي ٍۈضگۈظۈؾ ئۈچۈْ وۈچ ئفىٍىزىفىە ِەعجۇض ثوٌىسۇ ...ثۇ رۈضزىىي
رۈظۈٍِەضٔىڭ ھبظىط ٍبوي وېَىٕچە زىىزبرۇض ۋە ِۇؼزەثىس ثوٌىفي لبئىسە.
 -13ذىعِەد ۋە عىھبز .ئىؽالَ عەِئىَىزي ئىٕؽبٔي ۋە رەثئي ثبٍٍىمالضٔي ٍېزىٍسۈضۈؾ
ِەؼئۇٌىَىزىٕي ئۈؼزىگە ئېٍىفي ۋە ذ ىعِەرٕي عبٔالٔسۇضۇـمب ئباللىساض ضەؼّىَەرٍەضٔي لوٌٍىٕىفي
وېطەن .ئؽىالَ عەِئىَىزىٕىڭ ِەۋعۇرٍىمىٕي ؼبلٍىفي ۋە وۈچٍۈن ٍبوي ئبعىع ثوٌىفي ذىعِەد
لبٔۇٔىَىزىگە ثوٍؽۇٔىسۇ.
ثىعٔىڭ ٔەظضىّىعزە ذەٌك ٔەظضىسىىي ئىىىي ضوھي ئبپەرٕي ٍولبرّبق الظىُ ،ئۇ ثوٌؽىّۇ:
ِۆعىعە ئېزى مبزى ( ٍۀي ِۆعىعە ٍۈظ ثىطەضِىىي زېگەْ وۆظ لبضاؾ) ۋە ثبـمىالضزىٓ ٍبضزەَ وۈرۈؾ
وۆظ لبضىفىسۇض .وىفىٍەض ئىٍىُ ۋە ئەِەي ئبضلىٍىك لوٌؽب وەٌزۈضگەْ ٔەرىغىسىٓ ثبـمب ِۆعىعە
ثوٌّبٍسۇ ،ھەَ ثىعٌەضٔي زۈـّۀٍەضزىٓ لۇرمۇظىسىؽبْ ۋە ؼىھىط ربٍىمي ئبضلىٍىك ثەذىذ
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ٍبضىزىسىؽبْ «ِەھسى ِۇٔزەظەض»ِۇ ٍوق .ئۇ ٔەضؼىٍەضگە ربٍبٔؽبٍٔىك ھوضۇٍٔۇلزۇضٍ ،بوي لىَىٕچىٍىك
ظوضىَىپ وەرىەْ ۋالزىسا ٍۈظ ثېطىسىؽبْ ئۈِىسؼىعٌىىزىٓ وېٍىپ چىممبْ ٍبٌؽبْ ئبضظۇٔىڭ
ئىپبزىؽىسۇض .ثبٍٍىمٕي ؼىطرزىٓ ئىّپوضد لىٍؽىٍي ثوٌّبٍسۇ ،ئۇٔي ذىعِەد ۋە وۈچ ئبضلىٍىك
ۋەرۀٕىڭ ئى چىسە ٍبضارّبق وېطەن .ثىع ئەِەٌىٍەـزۈضِەوچي ثوٌؽبْ ٔەضؼىّىعٔىڭ ھەِّىؽىٕي
ئۆظىّىع لىٍىفىّىع الظىُِ .ۇـۇٔساق لبئىسە ٍۇلىطى ِەثٍەغ ؼېٍىفٕىڭ ئبؼبؼي ثوٌۇـمب ٍبضاٍسىؽبْ
ذىعِەرٕىڭ پطىٕؽىپىسۇض .ئىؽالَ زۇَٔبؼىسىىي رەثئي ثبٍٍىك ۋە رۈضٌۈن ئىّىبٔىَەرٍەض ھەززى
ھىؽبپؽىع .ئىؽالَ زۇَٔبؼي رەثئي ثبٍٍىمزب زۇَٔبزا ثىطىٕچي ئوضۇٕٔي ئىگىٍەٍسۇ.
ئىؽالَ ئوٍؽۇٔۇؾ زەۋضى رىٕىچٍىك زەۋضى ثوٌّبؼزىٓ ئىىىىٍىٕىؿ ۋە عبپب ربضرىؿ زەۋضىسۇض.
چۈٔىي ثىط ثۆٌۈن ئفىالضٔي ٍولۇرۇـمب روؼطا وېٍىسۇ .ثۇ وۈٍٔەض وەڭزبـب ٍبـبؾ وۈٍٔىطى
ثوٌّبؼزىٓ ئۆظىٕي ئۆظى ھۆضِەرٍەؾ وۈٍٔىطىسۇض ...ئۇذالۋارمبْ ِىٍٍەد لبِچىٕىڭ رەؼىطى
ئبؼزىسا ئوٍؽۇٔىسۇ .عەِئىَىزىّىعگە ٍبذفىٍىمٕي ئىطازە لىٍؽبٔالضٔىڭ ھەِّىؽي ـەذؽي وۈچىٕي
ئىفمب ؼېٍىفي ،پۈرۈْ ئىّىبٔىَىزىٕي ؼېٕبپ وۆضىفي ۋە ذەرەضٌەضزىٓ لوضلّبؼٍىمي الظىُ.
 -14ئبٍبي ۋە ئبئىٍە .ئؽىالَ عەِئىَىزىسى ىي ئبٍبٌالضٔىڭ ۋەظىپىؽي وەٌگۈؼي ئەۋالرالض ئۈچۈْ
ئبٔىٍىك ۋە ذبٔىٍّىك ذىعِىزي ثىٍەْ ِبغ وېٍىفي ئۈچۈْ ئبٍبٌٕىڭ ۋەظىَىزىٕي ئۆظگەضرىؿ
وېطەنٔ .بزاْ ،ؼبۋارؽىع ۋە ثىچبضە ئبٔب ِۇؼۇٌّبْ ذەٌمٍىطىسە ئوٍؽۇٔۇؾ ٍبضربالٍسىؽبْ ۋە
ذەٌمٍەضٔي ٍېزەوٍەپ ِبڭبالٍسىؽبْ ئەۋال رالضٔي ٍېزۈـزۈضەٌّەٍسۇ .ـۇٔىڭ ئۈچۈْ ِۇؼۇٌّبٔالض
ئبٔىٕىڭ ئىغزىّبئي ۋەظىپىؽىٕي ئېزىطاپ لىٍىفي ۋە ئۇالضٔىڭ ِىٍٍەرٕىڭ ئبٔىٍىك ِەعجۇضىَىزىٕي
ئبزا لىٍىفؽب پۇضؼەد ٍبضىزىپ ثېطىفي الظىُ.
ِۇٔساق زېگۀٍىه ئەض ئبٍبٌالض ئبضىؽىٕي ِۇرٍەق ثبضاۋەض لىالٍٍي زېگۀٍىه ثوٌّبٍسۇ ،ثبضاۋەضٌىه
لىّّەد لبضىفي ئەض ئبٍبٌالضٔىڭ زىٕي ۋە ئەذاللي پطىٕؽىپالضزىىي ثبضاۋەضٌىه (ئوضربلٍىك)
لبئىسىؽىٕىڭ ثىۋاؼزە ٔەرىغىؽىسۇض .ئبٍبٌالضٔىڭ ئبٔىٍىك ۋە ِۇئەٌىٍّىه ۋەظىپىؽىٕي روٌۇق ئبزا
لىٍىفىؽب ٍبض ٍۆٌەن ثوٌۇؾ ِۇھىُ .ئؽىالَ زىٕي ئبئىٍىٕي ھىّبٍە لىٍىؿ ۋە ئۇٔي رۈضٌۈن ئىچىي ۋە
ؼىطرمي ثۇظؼۇٔچي ئبِىٍالضزىٓ ؼبلالؾ ئۈچۈْ ھبضاق ،ثۇظۇلچىٍىك ۋە ِەؼئۇٌىَەرؽىعٌىىٕي ھبضاَ
لىٍسى...
 -15ؼبٍە ۋاؼزىٕي ئبلالپ ثېطەٌّەٍسۇ .عىھبزرب ئؽىالَ رۈظۈِىٕي رۇضؼۇظۇؾ ئۈچۈْ
عىٕبٍەرزىٓ ثبـمب ھەض لبٔساق ئۇؼۇي ۋە ربوىزىىىٕي لوٌٍۇٔۇؾ زۇضۇغ ثوٌىسۇ .عىھبزرب چېىىسىٓ
ئبـۇضۇپ وۈچ ئېٍىزىؿ ئبضلىٍىك ئؽىالِٕىڭ ٍۈظىٕي ؼەرٍەـزۈضۈؾ ھېچمبٔساق ثىطؼىٕىڭ ھەلمي
ئەِەغ .ئىؽالَ عەِئىَىزي ئبزاٌەرٕىڭ پطىٕؽىپبي ئبؼبؼٍىطىٕىڭ ثىطؼي ئىىۀٍىگىٕي رەوىزٍىفي
الظىُ .لوضئبْ وەضىُ زۈـّۀٍىطىّىعٔي ٍبذفي وۆضـىّىعٔي ثۇٍطۇِىسىٌ ،ېىىٓ ئۇ ئېٕىك لىٍىپ
ئۇالضٔي ئەپۇ لىٍىۋىزىفىە چبلىطۋارىسۇ « :ئي ِۆِىٍٕەض!ذۇزاٌىك ئۈچۈْ گۇۋاھٍىك ثېطىفزە،
ئۆظەڭالضٔىڭ ۋە ئبرب ئبٔبڭالضٔىڭ ٍبوي رۇؼمبٍٔىطىڭالضٔىڭ ظىَىٕىؽب (گۇۋاھٍىك ثېطىفىە) روؼطا
وەٌگەْ رەلسىطزىّۇ ،ئبزاٌەرٕي ثەضپب لىٍىفمب رىطىفىڭالض( ،گۇۋاھٍىك ثېطىٍگۈچي) ثبً ثوٌؽب
(ئۇٔىڭؽب ضىئبٍە لىٍّبؼزىٓ)ٍ ،بوي پېمىط ثوٌؽب (ئۇٔىڭؽب ئىچ ئبؼطىزّبؼزىٓ) ھبِبْ ئبزىً گۇۋاھ
ثوٌۇڭالض ،اﷲ ؼىٍەضزىٓ ئۇالضؼب ٍېمىٕسۇض (ٍۀي ئۇالضٔىڭ ِۀپەئىزىٕىڭ ٔېّىسە ثوٌىسىؽبٍٔىمىٕي
ئوثساْ ثىٍىسۇ)ٔ ،ەپؽي ذبھىفىڭالضؼب ئەگىفىپ (ھەلىمەرزىٓ) ثۇضۇٌۇپ وەرّەڭالض .ئەگەض
رىٍىڭالضٔي روٌؽۇؼبڭالض (ٍۀي گۇۋاھٍىمزىىي پبوىزٕي ثۇضِىٍىؽبڭالض)ٍ ،بوي گۇۋاھٍىمزىٓ ثبؾ
ربضرؽبڭالضِ ،ۇٔسالزب اﷲ ھەلىمەرەْ ؼىٍەضٔىڭ لىٍّىفىڭالضزىٓ ذەۋەضزاض ثوٌۇپ رۇضؼۇچىسۇض»
(ٔىؽب ؼىۈضىؽي 135 ،ئبٍەد) .
«ئەگەض (ئۆظەڭالضؼب ٍە رىەْ ظىَبْ ظەذّەد ئۈچۈْ) ئىٕزىمبَ ئبٌّبلچي ثوٌؽبڭالض ،ئۆظەڭالضؼب
ٍەرىەْ ظىَبْ ظەذّەد لبٔچىٍىه ثوٌؽب ،ـۇٔچىٍىه ئىٕزىمبَ ئېٍىڭالض (ٍۀي ئبـۇضۇۋەرّەڭالض)،
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ئەگەض ؼەۋض لىٍؽبڭالض (ٍۀي ئىٕزىمبَ ئبٌّبً وەچۈضؼەڭالض) ،ثۇ ؼەۋض لىٍؽۇچىالض (ٍۀي
وەچۈضگۈچىٍەض) ئۈچۈْ (ئەٌۋەرزە) ٍبذفىسۇض» (ٔەھً ؼۈضىؽي - 126 ،ئبٍەد) .
وۈچ ئىفٍىزىؿ ِەؼىٍىؽي ثۇ پطىٕؽىپمب ثوٍؽۇٔۇـي وېطەن" .ؼبٍە ۋاؼزىٕي ئبلالپ
ثېطىسۇ"زېگەْ وۆظ لبضاؾ ؼبٔبلؽىع عىٕبٍەرٍەضگە ئېٍىپ ثبضزىٌ .ېىىٓ ـەضەپٍىه ؼبٍىٍەضگە
پەؼىەؾ ۋاؼزىالض ثىٍەْ ٍەرىىٍي ثوٌّبٍسۇ .ـۇٔسال ال ٔبچبض ئۇؼۇٌالضٔي ئىؽزىّبي لىٍىؿ ؼبٍىٕىڭ
لەزىط لىّّىزىٕي چۈـۈضۋىزىسۇ ۋە ئۇٔي ذەرەضگە ٍوٌۇلزۇضىسۇ.
ئەذاللىّىع وۈچەٍگۀؽىطى وۈچ ئىفىٍزىفىە ثوٌؽبْ ئىھزىَبعىّىع ئبظالٍسۇِ ،ەؼىٍەْ
ئەلىسە ؼبھەؼىسە وۈچ ئىفٍىزىؿ ئبعىعالضٔىڭ ربٍىٕىسىؽبْ لوضاٌي ،وۈچ ئبضلىٍىك لوٌؽب وەٌزۈضگىٍي
ثوٌّبٍسىؽبْ ٔەضؼىٍەضٔي ؼېرىٍىك ،ھىىّەدِ ،ىھطىجبٍٔىك ۋە لەٍؽەضٌىه ثىٍەْ لوٌؽب وەٌزۈضگىٍي
ثوٌىسۇ.
 -16ئبظ ؼبٍٔىمالض .ئىؽالَ رۈظۈِىٕي ِۇؼۇٌّبٔالض وۆپ ئوٌزۇضالالـمبْ ضاٍۇٔالضزىال
رەرجىمٍىؽىٍي ثوٌىسۇِ ،ۇؼۇٌّبٔالض وۆپ ؼبٍٔىمٕي رەـىىً لىٍّىؽب ئىؽالَ رۈظۈِي ثوٌؽبٔسىّۇ
پەلەرال وؤزطوي لىٍىپ رۇضىسىؽبْ رۆۋەْ زەضعىگە چۈـۈپ لبٌىسۇ ،ثەظىسە ِۇؼزەثىس ثوٌۇپ
لېٍىفي ِۈِىىٓ .ئؽىالَ زۆٌىزىسىىي ئبظ ؼبٍٔىك ؼەٍطى ِۇؼۇٌّبٔالض زۆٌەرىە ئىزبئەد لىٍىؿ
ـەضري ثىٍەْ روٌۇق زىٕي ئەضوىٍٕىه ۋە ھىّبٍە ثىٍەْ ثەھطىّەْ ثوٌۇؾ ھەلمي ثبض...
 -17ثبـمب عەِىَەرٍەض ثىٍەْ ئباللە ئوضٔۇرۇؾ.
- 2743عۇئبي :ئىغالَ جەِىَىحىٕىڭ ثبؽمب جەِىَەجٍەس ثىٍەْ لۇسىذىغبْ ئباللىٕىڭ
ئبعبعٍىشى
ئىؽالَ عەِئىَىزي ثىٍەْ ثبـمب عەِىَەرٍەض ئبضىؽىسىىي ئباللىٍەض رۆۋۀسىىي ئبؼبؼالض
ئۈؼزىگە رۇضؼۇظۇٌىسۇ:
)1زىٕي ئەضوىٍٕىه « .زىٕسا (ئۇٔىڭؽب وىطىفىە) ظوضالؾ ٍولزۇض ،ھىساٍەد گۇِطاھٍىمزىٓ
ئېٕىك ئبٍطىٍسى ،وىّىي ربؼۇد (ٍۀي اﷲ زىٓ ثبـمب ثبضچە ِەثۇز) ٔي ئىٕىبض لىٍىپ ،اﷲلب ئىّبْ
ئېَزىسىىەْ ،ئۇ ؼۇّٔبغِ ،ەھىەَ رۇرمىٕي رۇرمبْ ثوٌىسۇ ،اﷲ (ثۀسىٍىطىٕىڭ ؼۆظٌىطىٕي) ئبڭالپ
رۇضؼۇچىسۇض( ،ئىفٍىطىٕي) ثىٍىپ رۇضؼۇچىسۇض» (ثەلەضە ؼۈضىؽي- 256 ،ئبٍەد) .
)2وۈچ لۇۋۋەد ۋە عبٍٔىك ِۇزاپىئە رەٍَبضٌىمي « :زۈـّۀٍىطىڭالض (ثىٍەْ ئۇضۇؾ لىٍىؿ)
ئۈچۈْ ،لوٌۇڭالضزىٓ وېٍىفىچە لوضاي وۈچي ،عەڭ ئېزي رەٍَبضالڭالض ،ثۇٔىڭ ثىٍەْ اﷲٔىڭ
زۈـّىٕىٕي ،ئۆظەڭالضٔىڭ زۈـّىٕىڭال ضٔي ۋە ئۇالضزىٓ ثبـمب زۈـّۀٍەضٔي لوضلىزىؽىٍەض ،ئۇالضٔي
ؼىٍەض رؤۇِبٍؽىٍەض ،اﷲ رؤۇٍسۇ ،ؼىٍەضٔىڭ اﷲ ٍوٌىسا ؼەضپ لىٍؽىٕىڭالض ِەٍٍي ٔېّە ثوٌؽب
ثوٌؽۇْ ،ؼىٍەضگە ئۇٔىڭ ؼبۋاثي روٌۇق ثېطىٍىسۇ ،ؼىٍەضگە ظۇٌۇَ لىٍىّٕبٍسۇ (ٍۀي ثۇ ؼبۋاثزىٓ
ھېچ ٔەضؼە وېّەٍزىٍّەٍسۇ) » (ئۀفبي ؼۈضىؽي- 60 ،ئبٍەد) .
 )3ربعبۋۇظچي ئۇضۇـالضٔي ۋە ئۇضۇؾ عىٕبٍەرٍىطىٕي چەوٍەؾ« :ئەگەض ئۇالض (رەٍَبضٌىك
لىٍىۋېٍىؿ ئۈچۈْ ؼۈٌىھ ثىٍەْ) ؼېٕي ئبٌسىّبلچي ثوٌؽب ،اﷲ (ئۇالضٔىڭ ـەضضىسىٓ) ـەوؽىع
ؼبڭب وۇپبٍە لىٍؽۇچىسۇض .اﷲ ؼېٕي ئۆظىٕىڭ ٍبضزىّي ثىٍەْ ۋە ِۆِىٍٕەض ثىٍەْ وۈچٍۀسۈضىسۇ» (
ئۀفبي ؼۈضىؽي- 62 ،ئبٍەد)  « .ئەٍىجٍىٕىسىؽبٔالض پەلەد وىفٍەضگە ظۇٌۇَ لىٍىسىؽبْ ،ظېّىٕسا
ٔبھەق ضەۋىفزە پىزٕە پبؼبد رېطىَسىؽبْ ئبزەٍِەضزۇض ،ئۀە ـۇالض لبرزىك ئبظاثمب زۇچبض ثوٌىسۇ»
(ـۇضا ؼۈضىؽي - 41 ،ئبٍەد) .
)4ئىٕؽبٔالض ئبضىؽىسىىي ئوضربق ھەِىبضٌىك « :ئي ئىٕؽبٔالض! ؼىٍەضٔي ثىع ھەلىمەرەْ ثىط ئەض،
ثىط ئبٍبٌسىٓ( ،ئبزەَ ثىٍەْ ھەۋۋازىٓ ئجبضەد ) ثىط ئبرب ثىط ئبٔىسىٓ ٍبضارزۇق ئۆظ ئبضا رؤۇـۇـۇڭالض
ئۈچۈْ ؼىٍەضٔي ٔۇضؼۇْ ِىٍٍەد ۋە ئۇضۇق لىٍسۇق ،ھەلىمەرەْ ئەڭ رەلۋازاض ثوٌؽبٍٔىطىڭالض اٌٍۀىڭ
زەض گبھىسا ئەڭ ھۈضِەرٍىه ھېؽبپٍىٕىؽىٍەض (ٍۀي وىفىٍەضٔىڭ ثىط ثىطىسىٓ ئبضرۇق ثوٌۇـي
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ٔەؼەة ثىٍەْ ئەِەغ ،رەلۋازاضٌىك ثىٍەْ ثوٌىسۇ) ،اٌٍە ھەلىمەرەْ ھەِّىٕي ثىٍگۈچىسۇض،
ھەِّىسىٓ ذەۋەضزاضزۇض» ( ھوعۇضاد ؼۈضىؽي- 13 ،ئبٍەد) .
 )5ـەضرٕبِە ۋە رۈظۈٌگەْ وېٍىفىٍّەضٔي ھۆضِەرٍەؾ« :ئەِّب ِۇـطىىالض ئىچىسىىي ؼىٍەض
ثىٍەْ ِۇئبھىسە رۈظگەِْ ،ۇئبھىسىگە ھېچمبٔساق ذىالپٍىك لىٍّىؽبْ ،ؼىٍەضگە لبضـي ھېچمبٔساق
ئبزەِگە ٍبضزەَ ثەضِىگۀٍەضگە وەٌؽەن ،ئۇالض ثىٍەْ رۈظگەْ ثۇ ِۇئبھىسىگە ئۇٔىڭ ۋالزي روـمبٔؽب
لەزەض ضىئبٍە لىٍىڭالض ،ـۈثھىؽىعوي ،اﷲ ر ەلۋازاضالضٔي زوؼذ رۇرىسۇ» ( رەۋثە ؼۈضىؽي- 4 ،
ئبٍەد) .
)6ئوذفبؾ ِۇئبئىٍىسە ثوٌۇؾِ « :ۇـطىىالض ئەھسىؽىگە لبٔسالّۇ ۋاپب لىٍؽۇْ؟ئەگەض ئۇالض
ؼىٍەضٔىڭ ئۈؼزۈڭالضزىٓ ؼەٌىجە لىٍؽب ،ؼىٍەضٔىڭ روؼطاڭالضزا ٔە رۇؼمبٔچىٍىممبٔ ،ە ئەھسىگە
ضىئبٍە لىٍّبٍسۇ .ؼىٍەضٔي ئېؽىعٌىطىسا ذۇؾ لىٍىسۇ ،زىٍٍىطىسا (ۋەزىؽىسە رۇضۇـٕي) ذبٌىّبٍسۇ
(ٍۀي ئبؼعىسا چىطاٍٍىك ؼۆظٌىگىٕي ثىٍەْ ،وۆڭۈٌٍىطى ئبزاۋەدٔ ،ىفبق ثىٍەْ روٌؽبْ)  .ئۇالضٔىڭ
روٌىؽي پبؼىمالضزۇض» ( رەۋثە ؼۈضىؽي- 8 ،ئبٍەد) .

ٍەجحىٕچي ثبپ .ئغىالِذا عىَبعي جۈصۈَ

- 2744عۇئبي :ئىغالَ جەؽەثجۇط لىٍىذىغبْ جۈصۈَ
ئؽىالَ زىٕي زۆٌەرٕىڭ ۋە ؼىَبؼي رۈظۈِٕىڭ ٍبزضوٌۇق ئبؼبؼىٕي ثبٍبْ لىٍىپ ثەضزى ،ـەوىً
ۋە پبضچە ِەؼىٍٍىطىٕي ثبٍبْ لىٍىپ ثەضِىسى .ئؽىالِٕىڭ ِەلؽەرٍىطى ،ـەضىئەرٕىڭ ضوھي ۋە
زىٕىّىعٔىڭ ئبؼبؼٍىطى لبٍؽي ثىط رۈظۈِسە (ٍۀي رۈظۈَ ـەوٍىسە) ئەِەٌگە ئبـىسىىەْ ِبٔب ثۇ
ئؽىالَ رەـەثجۇغ لىٍؽبْ رۈظۈَ (ـەوٍي) زۇض .زېّەن ،ـەضىئەرٕىڭ ئوِۇِي ِەلؽەرٍىطى،
ئۆظگەضِەغ پطىٕؽىپٍىطى ۋە ئبؼبؼٍىطىؽب ضىئبٍە لىٍىپ (ٍۀي لۇضئبْ وەضىُ ۋە ھەزىػ ـەضىؿ
ضوھي ئبؼبؼىسا) زۆٌەد ـەوٍي ھەض زەۋضگە ِبغ ھبٌسا رۈظۈٌؽە ثوٌىسۇ .زۆٌەد ٔب ِي ٍبوي ـەوٍي
لبٍؽي ٔبَ ثىٍەْ ئبربٌؽۇْ ثۇٔىڭسا چەوٍىّە ٍوقِ ،ۇھىّي ئبؼبؼٍىك ِەلؽەد ھبؼىً ثوٌىفي
الظىُ .لبٍؽي ثىط رۈظۈِسە ئىؽالِٕىڭ ئبؼبؼٍىك لىّّەد لبضاـٍىطى ثوٌؽبْ ئبزاٌەد ،ئەضوىٍٕىه،
ئبِبٍٔىك ،ثبضاۋەضٌىه ،ئىٕؽبٔپەضۋەضٌىه ،وېڭەؾ ،گۈظەن ئەذالق ۋە رىٕىچٍىك رېپىٍىسىىەْ ِبٔب ثۇ
ئؽىالَ رەـەثجۇغ لىٍىسىؽبْ رۈظۈِسۇض.
- 2745عۇئبي :خەٌىپە ئۇلۇِىٕىڭ ِەٍذأغب وىٍىؾي
زەؼٍەپمي ئؽىالَ زۆٌىزي لۇضۇٌسى ،ثۇ زۆٌەرىە ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ
زەؼزۇض ئىالْ لىٍسى ،رەرمىمبرچىالض ثۇ زەؼزۇضٔي ِەزىٕە ۋەؼىمىؽي زەپ ئبرىفىسۇ .ضەؼۇٌۇٌالھ
ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ ۋاپبد ثوٌىفي ثىٍەْ رەڭال ٍېڭي ثىط ۋەظىَەد ثبـالٔسى .ثۇ
ۋەؼىمىسە « :لبٍؽي ثىط وىفي ثوٌؽۇْ ِەزىٕە ـەھطىسىٓ ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەِٕىڭ ضۇذؽىزىؽىع چىمىفىؽب ثوٌّبٍسۇ» زەٍسىؽبْ ئبعبٍىت ٔەؼّۇ(زەٌىً) ثبض ئىسى.
زۆٌەد ضەئىؽي ثوٌؽبْ ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ ۋاپبد رېپىفي ثىٍەْ ثۇ
زەؼزۇض ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِسىٓ وېَىٕىي ضەئىؽىە رەرجىمٍىٕىفمب ِۈِىىٓ
ثوٌّىسى ،چۈٔىي ثىع ٍېڭي ثىط ۋەظىَەد ئبٌسىسا ،چۈٔىي ئۇ ِەزىٕە ۋەؼىمىؽي روذزبِٕىڭ ثىط
رۈضى ثوٌۇپ ،ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ ۋاپبد رېپىفي ثىٍەْ روذزبِٕىڭ ۋالزي
رۈگىسى .ـۇٔىڭ ئۈچۈْ ؼبھبثىٍەض ذەٌىپە ؼبٍالـمب ۋە ئۇٔىڭ ئوضٔىؽب چۈـىسىؽبْ ثىط وىفىٕي
ربٌالـمب ئبٌسىطاـزي.
ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ۋاپبد ثوٌۇ ـزىٓ ئىٍگىطى ئەضەة ٍېطىُ ئبضىٍي
ئؽىالَ زۆٌىزىگە روٌۇق ثوٍؽۇٔۇپ ثوٌؽبْ ،ؼبھبثىٍەض زەضھبي ثۇ زۆٌەرىە ضەئىػ ؼبٍالّٔىؽب
ئىرزىالپ ؼەۋەثىسىٓ زۆٌەرٕىڭ ھەٍۋىزىٕىڭ ئبعىعٌىفىفىسىٓ ئۀؽىطەپ ،ضەؼۇٌۇٌالھ
ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕي زەپٕە لىٍىفزىٓ ئىٍگىطى ذەٌىپە ؼبٍالـمب ئبٌسىطاـزي.
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ؼبھبثىٍەض ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِسىٓ وېَىٓ ھبوىّٕي لبٔساق ربٌالؾ
روؼطۇٌۇق ٔەغ (زەٌىً) ربپبٌّىسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ذەٌىپىٍىه ِەؼىٍىؽي ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ
ِۀپەئەري وۆظزە رۇرۇٌۇپ وەؼىىٓ ثىط رەضەپ لىٍىٕسى .ؼبھبثىٍەض ئىچىسىٓ پەلەرال ھەظضىزي
ئەثۇثەوطى ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ضەئىػ لىٍىپ ربٌالٔسى.
ثۇ ٍەضزە ثىط ھەزىػ ثبض« :ذەٌىپىٍىه ِۀسىٓ وېَىٓ ٍ 30ىً ثوٌىسۇ ،ئبٔسىٓ ِىطاؼروض
پبزىفبھٍىك ثوٌىسۇ» ( .ؼەھي ھەزىػ) .ھەزىؽزىىي ذەٌىپىٍىىزىٓ ِەلؽەد ضەؼۇٌۇٌالھ
ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ رۇرمبْ ٍوٌي ثو ٍىچە ھۆوۈَ ؼۈضۈ ؾ .ـۇٔىڭ ئۈچۈْ ؼبھبثىٍەض
ھەظضىزي ئەثۇثەوطى ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ٔي ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ ذەٌىپىؽي
زەپ ئبرىسى .ئۆِەض ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ذەٌىپە زېگەْ ٔبِٕي ثۀي ؼەلىفە لوضۇؼىسا ئىفٍەرزي،
ئىىىىٕچي لېزىُ ِەؼچىززە ئىفٍەرزي ،ـۇٔىڭ ثىٍەْ ذەٌىپە ؼۆظى ئىؽزىّبي لىٍىٕىسىؽبْ
ثوٌسى.
- 2746عۇئبي :ئەِشۇٌّۇئّىٕىٓ ئبجبٌغۇعىٕىڭ لوٌٍۇٔۇٌىؾي
ذەٌىپە زېگەْ ٌەلەَ ھەظضىزي ئەثۇثەوطى ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ئۆٌۈپ وەرىىچە زاۋاِالـزي،
ئۇٔىڭسىٓ وېَىٓ ثىط ؼبھبثە ھەظضىزي ئۆِەض ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ضەئىؽٍىىىە ؼبٍالٔؽبٔسا :ئۇٔي
ئەِىطِۆِىٕىَىٓ زەپ ئبرىسىِ ،ۇؼۇٌّبٔالض ثۇ ئىؽّؽب لىعىمىپ ئەِىط ِۆِىٕىَىٓ زېگەْ ٌەلەِٕي
ئىؽزىّبي لىٍىسىؽبْ ثوٌسى .لۇضئبْ ٍبوي ؼۈٕٔەرزە ھبوىّٕي ِۇئەٍَەْ ئىؽىُ ثىٍەْ ئبربؾ
روؼطىؽىسا ٔەغ (زەٌىً) ٍوق ،وىفٍەض ئۆظٌىطىگە ثبـمىالضزىٓ پەضلٍۀسۈضۈپ رۇضىسىؽبْ ئىؽىّٕي
ربٌالـزيِ ،ۇؼۇٌّبٔالض ئۆظٌىطىگە ثبـمب پبزىفبھالضزىٓ ئبٍطىپ رۇضىسىؽبْ ئىؽىّٕي ربٌالـزي.
ئبثجبؼىَە زەۋضى ئبذىطالـمبٔسا ھەضەِٕىڭ ئىّبِي ئىّبَ عۇۋەٍٕي"ؼىَبغ ئۇِەَ"ٔبِىٍىك
وىزبۋىٕي ٍېعىفمب ثبـٍىسى ،چۈٔىي ثۇ چبؼسا ِۇعزەھىس ذەٌىپە ٍبوي ئبزىً لبظىالض ٍبوي ئىغزىھبز
لىٍؽىسەن ئبٌىّالض ٍوق ئىسى.
- 2747عۇئبي :ئىغالِٕىڭ ھبصىشلي ھبوىّەت ئبجبٌغۇعي ِەعىٍىغي
ِۇؼۇٌّبٔالض ئەھۋاٌي ثۈگۈٔىىسەن ِۇـۇٔساق ئەھۋاٌؽب ٍېزىپ لبٌؽبٔسا لبٔساق ٍوي رۇرۇپ
ِېڭىؿ روؼطۇٌۇق رۈظۈَ ٍوٌؽب لوٍۇپ ثەضزى .ثىع ھبظىط ثۈ رۈظۈِٕي زوضاؾ ئەِەغ ،ئوٍٍىٕىپ
وۆضؼەن ثوٌىسۇ ،چۈٔىي ثۇ ئىغزىھبز ،ؼىَبؼەرزىىي ئۇ ئىغزىھبز ثۇ زەۋضگە ِبغ وەٌّەٍسۇ .ثىعِۇ
ـۇٔىڭؽب ئوذفبؾ روؼطا ئؽىالَ پىىطىٕي رۇضؼۇظۇؾ ئۈچۈْ ئوٍٍىٕىفىّىع الظىُ .ثىعگە ھبظىط
ذەٌىپىٕىڭ ٌەلەٍِىطى ٍبوي ٔبٍِىطى الظىُ ئەِەغ ،ھەَ ئۇ ٌەلەٍِەضٔي لبٍزۇضۇپ وىٍىفّۇ ِۇھىُ
ئەِەغِ ،ۇھىّي ـەضىئەد ضوھي ۋە ـەضىئەد ِەلؽەرٍىطىٕي رۇضؼۇظۇؾ ،ئؽىالِٕي لبٍؽي ٔبَ
ثىٍەْ ثوٌؽۇْ ئبزاٌەد ۋە وېڭەؾ ئۈؼزىسە روؼطا رەرجىمالؾ ،ئەضوىٍٕىه ۋە ئبِبٍٔىمٕي لوٌؽب
وەٌزۈضۈـزۇض ...ئەگەض ـۇ ئىغزىھبزى ؼىَبؼەد رۈظۈِٕىڭ زەي ئۆظىٕي لبٍزۇضۇپ وېٍىپ ،پۈرۈْ
عەِىَەرٍەضگە ئوِۇَِۈظٌۈن رەرجىمالؾ ۋاعىت ثوٌىسىؽبْ ثوٌؽب ئبٍەد ٍبوي ھەزىؽزىٓ ئېٕىك
ضوـەْ زەٌىً پبوىذ ثوٌؽبْ ثوالرزي.
ِۇؼۇٌّبٔالض ئبضىؽىسا ثىطٌىىٕىڭ ـوئبضى ثوٌؽبْ ھبوىُ ٍبوي ذەٌىپە ثوٌۇپ ،ـەضىئەد ضوھىٕي
رەرجىمالٍسىؽبْ ،ئؽىالِٕىڭ ئبؼبؼىٕي رۇضؼۇظىس ىؽبْ ۋە ئؽىالِٕىڭ ِەلؽەرٍىطىٕي ضىئبٌٍىممب
ئبٍالٔسۇضىسىؽبْ ،ئۈِّەد ئبضىؽىسا ئبزاٌەد ۋە ئەضوىٍٕىه لىّّەد لبضـىٕي ِەٍسأؽب
چىمىطىسىؽبْ (ئؽىالَ ضوھىسىىي) رۈظۈَ ئبِېطىىب لوـّب ـىزبري ـەوٍىسە ثوالِسۇٍ ،بوي ٍبۋضۇپب
ئوضربق گەۋزىؽي ـەوٍىسە ثوالِسۇ ٍبوي پىسضاٌىَە ھۆوۈِەد ـەوٍىسە ثوالِسۇ ٍبوي ....ثوالِسۇ
لبٍؽىسا ثوٌؽب ئؽىالَ ئۇٔىڭؽب ٍبِبْ وۆظى ثىٍەْ لبضىّبٍسۇ .ثەٌىي ئبٌمىفالٍسۇ.
ذەٌىپە ضەئىػ ٍبوي ئىّبَ ٍبوي ؼۇٌزبْ ٍبوي ثبـٍىكٍ ،بوي ئەِىط ِۆِٕىَىٓ ٍبوي ....زەپ
ئبربٌؽۇْ ئؽىالَ ثۇٔىڭؽب ٔبضاظى ثوٌّبٍسۇِ ،ەلؽەد ئەِەٌگە ئبـؽب رەـەثجۇغ لىٍىسۇ.
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- 2748عۇئبي :ئىغالَ ھبوىّىَىحىذە عبٍالَ جۈصۈِىٕي لوٌٍۇٔۇؽٕىڭ ئەۋصەٌٍىىي
ھبوىّالض ثىٍەْ پۇلطاالض ئبضىؽىسا ظۇٌۇَِ ،ۇؼزەثىسٌىه ۋە ِۀپەئەرپەضەؼٍىىزىٓ ئىجبضەد
گۇٔبھالضؼب روؼبٌؽۇ ثوٌىسىؽبْ ئەڭ ٍبذفي رۈظۈَ ھولۇلٕي رىٕىچ ٍوي ثىٍەْ ئبٌّبـزۇضۇپ
رۇرۇـزۇض .ثۇ ئەھۋاي ھولۇلٕي ثىط ئبزەَ ٍبوي ثىط گوضۇھٕىڭ ئىگەٌٍىۋىٍىفىٕىڭ ئبٌسىٕي ئبٌىسۇ.
ھولۇلٕي ئبٍالٔسۇضۇپ رۇضۇؾ پبن ،گۇِبٔسىٓ ۋە ثوٍبِچىٍىمزىٓ ذبٌي ھەلىمي ؼبٍالَ ئۇؼۇٌي
ئبضلىٍىك ئەِەٌگە ئبـىسۇ.
ثەظى وىفىٍەض ؼبٍالَ ئۇؼۇٌي ثىسئەد ،ئۇٔىڭؽب ئەگىفىؿ ھبضاَ! زەپ لبضىفىسۇ ،ثىع ئۇالضؼب
زەٍّىعوي ،ظاٌىّالضٔىڭ پۇلطاالضٔىڭ ثوٍٕىؽب (پىزىٕسىٓ ؼبلٍىٕىؿ) ثبٔبؼي ثىٍەْ زەؼؽەپ
رۇضۇؾ رېرىّۇ ھبضاِسۇض .ئۆظ ۋالزىسا ئىجٕي لەٍَىُ ِۇٔساق ثىط ؼۆظٔي لىٍؽبْ« :لبٍؽي ٍوي ثىٍەْ
ھەلىمەد ۋە ئبزاٌەرٕىڭ ٍۈظى ئېچىٍؽب ،ئبٌالھٕىڭ ـەضىئىزي ـۇ ٍەضزە».
زېّەن ،ھبظىطلي ظاِبْ ئىؽالَ ؼىَبؼي ئىغزىھبزى ذەٌىپىٍىه ِەؼىٍىسە ثىط لبٔچە ئوضۇٔالضزا
ئىٍگىطىىىگە ئوذفىّبٍسىؽبْ ئىغزىھبزلب ٍەرزي .ئؽىالِٕىڭ ؼىَبؼي رۈظۈِىسە ھبوىُ ٍبوي ذەٌىپە
ؼوضالمب ربضرىٍّبٍسىؽبْ ئىؿ ٍوق ،ئۇ لىٍؽبْ ئىفٍىطىسىٓ ِەؼئۇي ۋە ئۇ ھەلزە ھىؽبپمب ربضرىٍىسۇ.
ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ « :لبٍؽي ثىط ثۀسە پۇلطاالضؼب ھبوىُ ثوٌۇپ رۇضۇپ،
ئۇالضؼب ظۇٌۇَ لىٍىپ ئۆٌؽە ئبٌالھ ئۇٔىڭؽب عۀٕەرٕي ھبضاَ لىٍىسۇ»زېگەِْ ( .ۇؼٍىُ ضىۋاٍىزي) .

عەوىىضىٕچي ثبپ .خەٌىپە ۋە خەٌىپىٍىه ئۇلۇِي

- 2749عۇئبي :خەٌىپىٍىه ئۇلۇِىٕىڭ ِۀىغي
ذەٌىپىٍىه ـــ ِۇؼۇٌّبٔالضزىٓ ثىط وىفىٕىڭ اﷲٔىڭ ِۆِىٓ ثۀسىٍىطى ئۈچۈْ لۇضؼبْ
ئىالھىٌ لبٔۇٔؽب ئۇٍؽۇْ ثىط ـەوىٍسە ذەٌممە ضەھجەضٌىه لىٍىؿ ئۈچۈْ ربٌٍىٕىفي ثوٌۇپ ،ثۇ،
ئىغزىّبئىٌ ھبٍبرٕي رەضرىپىە ؼېٍىؿ ئۈچۈْ ظۆضۈض ـەضرزۇض.
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِسىٓ وېَىِٓ ،ۇؼۇٌّبٔالض رەضىپىسْ ؼبٍالٔؽبْ ذەٌىپىٍەضِۇ ثۇ
ۋەظىپىٍەضٔي ئۆظ ئۈؼزىگە ئېٍىپ ،روٌۇق ئىغطا لىٍىفزي .ذەٌىپىٍەض پەلەد ئىؽالِٕىڭ
ھۆوۈٍِىطىٕي ذەٌممە ثىٍسۈضۈپ لوٍۇؾ ئۈچۈٔال ؼبٍالّٔبٍززي .ئىؽالَ ئەھىبٍِىطىٕىڭ ئۈظٌۈوؽىع
ئىغطا لىٍىٕىفي ئۇالضٔىڭ ذەٌىپىٍىىىە رەٍىٍٕىٕىفىٕىڭ ثبـمب ثىط ؼەۋەثي ئىسىِ .بٔب ِۇـۇ
ؼەۋەثزىٓ ،ئىؽالِسا ذەٌىپىٍىه ئۇلۇِي ثەوّۇ ِۇھىُ ثىط ِۀىگە ئىگە.
- 2750عۇئبي :خەٌىپىٍىه ئۈچۈْ ئۇٍغۇْ ثوٌغبْ ؽەخىغٕىڭ عۈپەجٍىشى
ذەٌىپىٍىه ئۈچۈْ ئۇٍؽۇْ ثىط ـەذؽىَەرىە ئىگە ثوٌۇؾ ھەضگىعِۇ ٔەؼەة ثىٍەْ
ِۇٔبؼىۋەرٍىه ئىؿ ئەِەغ .ـۇٔسالال ،ذەٌىپە ثوٌۇؾ ئۈچۈْ ئۇٍؽۇْ ثوٌؽبْ ـەذؽىَەد ۋە
ئبالھىسىٍىىٍەضگە ئىگە ثوٌۇؾ ثىٍەْ ئبٌسىٕمي ذەٌىپىٕىڭ رۇؼمىٕي ٍبوي ٍېمىٕي ثوٌۇـىٕىڭ
ھېچمبٔساق ِۇٔبؼىۋىزي ٍوق .ثەٌىي پەلەد ؼبٌىھ وىفي ثوٌۇـىٕىڭ ئۆظىال ٍېزەضٌىىزۇض .ئۈؼزۈٍٔۈن
پەلەد رەلۋاٌىكٍ ،ۀي اﷲ ثېىىزىەْ چەن ـ چېگطىسىٓ ئېفىپ وەرّەؼٍىه ثىٍەْ ئۆٌچىٕىسۇ.
ـىمھىفۇٔبغ ئبٌىّالض ذەٌىپىٍىه ئۈچۈْ ثىط ٍۈضۈؾ ـەضرٍەضٔي ئورزۇضىؽب لوٍسى ،ئەِّب ثۇ
ـەضرٍەض ِۇؼۇٌّبٔالضؼب ذەٌىپە ثوٌؽۇچي وىفىسە ثوٌۇـمب رېگىفٍىه ئوِۇِىٌ ذۇؼۇؼَەرٍەض
ئىس ى .ثۇ ئبٌىّالض ذەٌىپىٕىڭ ِۇؼۇٌّبْ ثوٌۇؾ ،ئەض وىفي ثوٌۇؾ ،ثبالؼەرىە ٍەرىەْ ۋە ئبزىً
ثوٌۇـي وېطەوٍىىىگە زائىط ـەضرٍەضزە ثىطٌىىىە وەٌگەْ ثوٌؽىّۇ ،ذەٌىپىٕىڭ لۇضەٍؿ ٔەؼەثىسىٓ
ثوٌۇـي وېطەوٍىىي ھەلمىسە ئوذفبـّىؽبْ پىىىطٌەضٔي ثبٍبْ لىٍسىِ .ۇؼۇٌّبْ ثوٌۇؾ ـــ
ذەٌىپى سە ثوٌۇـمب رېگىفٍىه ئەڭ ِۇھىُ ـەضد زەپ لبضىٍىسۇ.
- 2751عۇئبيِ :ۇعۇٌّبٔالس ئۈچۈْ خەٌىپىٍىىٕىڭ ِوھىٍّىمي
ذەٌىپە (ٍۀي ذەٌمٕىڭ زۆٌەرىە ضەئىػ ؼبٍٍىفي) ــ ھەَ ِۀزىمە ھەَ ـەضىئەد عەھەرزىٓ
ۋاعىت ثوٌۇپِ ،ۇؼۇٌّبٔالض ئۆظٌىطىگە ضەھجەضٌىه لىٍىپ ،زۆٌىزىٕي ثبـمۇضىسىؽبْ ثىط ضەھجەضگە
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ِوھزبعسۇض .ئىؽالِىٌ زۆٌەد ـەوٍي ذەٌىپىٍىه ثوٌۇپ ،ثىط عەِئىَەرٕي زۆٌەرؽىع رەؼەۋۋۇض
لىالٌّىؽىٕىّىعزەنِ ،ۇؼۇٌّبٔالضٔىّۇ ذەٌىپىؽع رەؼەۋۋۇض لىالٌّبٍّىع .ئەگەض ذەٌىپىٍىه ٍىمىٍؽب،
ئىؽالَ رۇپطالٍىطى ٍبد وۈچٕىڭ لوٌىؽب ئۆرۈپ ،ئۇالض رەضىپىسىٓ ثۇالڭ ـ ربالڭ لىٍىٕىسۇ ،ئەڭ
لىّّەرٍىه ٔەضؼىٍەض ذبٔىۋەٍطاْ لىٍىٕىسۇ .ئبۋۋاي ثىط لبٔۇْ چىمىطىٍىپ ،عەِئىَەد ئۇٔىڭ ثىٍەْ
وؤزطوي لىٍىٕىسۇ .ئبٔسىٓ عەِئىَەرٕي رۈظەؾ ثبھبٔىؽىسە ،وۇپطىٍىك ثىٍەْ روٌؽبْ لبٔۇْ ـ
الٍىھەٌەض ٍوٌؽب لوٍۇٌۇـمب ثبـالٍسۇ .زەضھەلىمەد ،ذەٌىپىٍىه ٍىمىٍؽبٔسىٓ وېَىِٓ ،ۇؼۇٌّبٔالض
زۇَٔبزا ِبٔب ِۇـۇٔساق ئبلىۋەرىە زۇچبض ثوٌسى.
- 2752عۇئبي :ئىغالِذا خەٌىپىٕي ۋۇجۇجمب وەٌحۈسۈػ ؽەوٍي
ئىؽالِسا ذەٌىپىٍىه پەلەد وېڭەؾ ِەعٍىؽي ئەظاٌىطىٕىڭ ذەٌىپە ٔبِعارىؽب ثەٍئەد لىٍىفي
ثىٍەْ ئەِەٌگە ئبـىسۇ .وېڭەؾ ِەعٍىؽي ئەظاٌىطى زېگىٕىّىع ،عەِئىَەرزە ئبزاٌەد ،ئىٍىُ ۋە
رەلۋا لبربضٌىك پەظىٍەرٍىطى ثىٍەْ رؤۇٌؽبْ ،وبِىً ـەذؽىَەرٍىه ۋاٌىَالضٔي وۆضؼىزىسۇ .ئەؼٍىسە
ثۇالض وېڭەؾ ِەعٍىؽىٕىڭ ئەڭ ئۈؼزي لبرٍىّىسىىي ثىط رەثىمە ھېؽبثٍىٕىسۇ .چۈٔىي ذەٌىپىگە
لوٍۇٌؽبْ ـەضرٍەض ۋاٌىالضؼىّۇ ئوذفبـال لوٍ ۇٌىسۇ .ئۇٔسىٓ ثبـمب ذەٌىپە وېڭىفي ۋاٌىَالضؼب
ِەؼٍىھەرچي ثوٌىسىؽبْ ئبزىً وىفىٍەض ثىٍەْ ٍەضٌىه ھۆوۈِەرٕىڭ وېڭەؾ ئەظاٌىطىٕىّۇ ئۆظ
ئىچىگە ئبٌىسۇ .ۋاٌىَالض ٍەضٌىه وېڭەؾ ئەظاٌىطىسىٓ ذەٌىپە ئۈچۈْ ثەٍئەد ئبٌىسۇ .رۆد ذەٌىپە
زەۋضىسە ِەزىٕە ـەھطى زۆٌەد ِەعٍىؽىٕىڭ ِەضوىعى ئىسى .چۈٔىي ،پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ؼبھبثىٍىطىٕىڭ وۆپىٕچىؽي ۋە ضەھجەضٌىىزە ۋەظىپە ئۆرەۋارمبْ ۋاٌىَالضِۇ ثۇ
ـەھەضزە ئوٌزۇضۇـٍۇق ئىسى.
ئۇ زەۋضٌەضزىىي ؼبٍالِؽب ظاِبٔىّعزىىىسەن پۈرۈْ ذەٌك ئەِەغ ،ثەٌىي پەلەد وېڭەؾ
ئەظاٌىطىال لبرٕىفبرزي .ذەٌمٕىڭ وۆپچىٍ ىىىٕىڭ ثەٍئەد لىٍىفي ئبزەد ۋە ٔوضِبي ئىؿ ثوٌؽىّۇ،
ذەٌىپىٍەض ثۇ ئىفمب ثەن زاؼسۇؼب وۆضؼىزىپ وەرّەً ،ثەٌىي پەلەد ِۇؼۇٌّبٔالض ئبضىؽىسا
رؤۇٌؽبْ وىفىٍەضٔىڭ رەؼزىمىؽىال لبضاٍززي .وېڭەؾ ئەظاٌىطىٕىڭ ھەِّىؽي ئەِەغ ،ثەٌىي
وۆپچىٍىىي ثەٍئەد لىٍؽب ،ـۇ وۇپبٍە ئىسى .ئۇال ضٔىڭ ثەٍئىزي ثىٍەْ ذەٌىپە رەؼزىمالٔؽبْ
ثوالرزي .ـۇڭب ئبظ ؼبٔسىىي ؼبھبثىٕىڭ ثەٍئەد لىٍّبؼٍىمي ثىٍەْ ذەٌىپە رەؼزىمزىٓ ئۆرّىگەْ
ھېؽبثالّٔبٍززي.
ِبٔب ِۇـۇ ؼەۋەثٍەض رۈپەٍٍىسىٓ ،ئىؽالَ زىٕي زۆٌەرٕىڭ ھەض رەضىپىگە ٍېَىٍؽبْ وېڭەؾ
ئەضثبثٍىطىؽب ثەٍئەد لىٍىفٕي ٍېزەضٌ ىه زەپ ثىٍىسۇٍ .ەضٌىه ئەِەٌساضالض ،ۋاٌىٌ ،ھبوىُ ۋە ذەٌمّۇ
ثۇ وىفىٍەضٔي رؤۇٍسۇ ۋە ئۇالضؼب ھۆضِەد ثىٍسۈضىسۇ .ثۇ ظارالضزىّۇ ذەٌمٕىڭ ھەق ۋە ھەلىمەرٕىڭ
ؼىطرىسا ثىط ٔەضؼە زېَىفىٕي روؼىسىؽبْ اﷲ لوضلۇؼي ثبض ثوٌۇپ ،ئۇالض اﷲ ٔىڭ ئىٕؽبٔالضؼب ئبرب
لىٍؽبْ ٔېئّەرٍىطىسۇض.
- 2753عۇئبي :ئىغالِذا خەٌەپىٍىىٕىڭ دەٌىٍي
ذەٌىپىٍىه ِەؼىٍىؽي لۇضئبْ وەضىُ ئوچۇق ٔەغ (زەٌىً) ثبٍبْ لىٍؽبٍْ ،بوي ؼەھي
ؼۈٕٔەد ٔەثەۋى (ھەزىػ ـەضىؿ) ثۇٍطۇؼبْ ئىفّۇ؟ ٍبوي ؼبھبثىٍەضٔىڭ ئىغزىھبزىّۇ؟
ثۇ ِەؼىٍىسىىي وۈچٍۈن وۆظ لبضاؾ ذەٌىپىٍىه ؼبھبثىٍەضٔىڭ ئىغزىھبزىسۇض .چۈٔىي
ئىّبضەد (ھولۇق) روؼطىؽىسا ؼۆظٌىگەْ لۇضئبْ وەضىُ ۋە ؼۈٕٔەرٕىڭ ٔەؼٍىطى (زەٌىٍىطى) ھولۇق
ھەلمىسە ضەئىؽٍىه ٍۀي ضەھجەضٌىه ِۀىؽي ثىٍەْ ؼۆظٌەٍسۇٍ .ۀي رۈظۈِي ثبض زۆٌەرٕىڭ
ِەۋعۇرٍىمي روؼطىؽىسا ؼۆظٌەٍسۇ.
ٔېّە ئۈچۈْ ؼبھبثىٍەض ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌال ھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕي زەپٕە لىٍىفزىٓ ئىٍگىطى
ذەٌىپە ِەؼىٍىؽي ۋە ثۀي ؼەلىفە لوضۇؼىسىىي ثەٍئەد ھەلمىسە ؼۆظٌەـزي زېگەْ ؼوئبٌؽب ثىط
ؼبھبثە عبۋاة ثېطىپ « :ئۇالض ثىط لبٔچە ؼبئەد ثوٌؽىّۇ عبِبئەرؽىع (زۆٌەرؽىع) رۇضۇـزي
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ٍبلزۇضِىسى» زېگەْ .زېّەن ثۇ ۋەلەٌىه ضەئىؽٍىه ۋە ضەھجەضٌىه ھەلمىسە ثوٌؽبْ ،لبٔسالزۇض ثۇ
ۋەلەٌىه ھۆوۈِٕىڭ ( رۈظۈِٕىڭ) ِۇئەٍَەْ ـەوٍي ھەلمىسە ثوٌّىؽبْ.
ئىّبَ عۇۋەٍٕي"ؼىَبغ ئۇِەَ" ٔبِىٍىك ِەـھۇض ؼىَبؼي وىزبۋىسا " :ذەٌىپىٍىه
ِەؼىٍٍىطىٕىڭ وۆپىٕچىؽي وەؼىىٍٕىه ۋە عەظِىٍەـزۈضۈؾ ٍوٌىسىٓ ذبٌي ،ـۇٔىڭ ئۈچۈْ
ئى غزىھبز لىٍىؿ الظىُ" زېگەْ.
چۈٔىي ذەٌىپىٍىه ھەلمىسە ؼۆظٌىگەْ ئبٍەد ٍبوي ھەزىػ ـەضىؿ ٍوق ،ئبٍەد ۋە ھەزىػ
ـەضىفٕىڭ ٔەؼٍىطى ئىؽالَ ـوئبضٌىطىٕي رۇضؼۇظىسىؽبْ ۋە ِۇؼۇٌّبٔالض ئبضىؽىسا ئؽىالَ ثىٍەْ
ھۆوۈَ لىٍىسىؽبْ زۆٌەرٕىڭ ِەۋعۇد ثوٌىفىؽب زاالٌەد لىٍىسۇ .ذەٌىپىٍىه روؼطىؽىسا وەؼىىٓ
ٔەغ ثوٌّىؽب ،ئۇٔسالزب لبٔساق لىٍىّىع؟
ئىغزىھبز لىٍىّىع ( ٍۀي ٍېزىفىەْ ۋە ـەضري روـمبْ ئبٌىّالض ئىغزىھبز لىٍىسۇ) ،چۈٔىي
ئؽىالِسا ـەضئي ھۆوۈِٕىڭ ئىىىي ٍوٌي ثبضٔ :ەغ (ئبٍەد ٍبوي ھەزىػ ـەضىؿ) ٍبوي ئىغزىھبز.
ٔەغ ئوچۇق ثۇٍطۇق ثوٌىسۇٍ ،بوي ئو چۇق چەوٍىّە ثوٌىسۇ ٍبوي ِۇثبھ ثوٌىسۇ ٍبوي ھبضاَ ثوٌىسۇ
ٍبوي ِۀسۇة ثوٌىسۇ .ئىغزىھبز ٍۇلۇضلىالضزىٓ ثبـمىؽي ثوٌىسۇ.
ئەِسى لۇضئبْ وەضىُ ٍبوي ھەزىػ ـەضىفزە ٔەغ ثوٌّىؽب ـەضئي ھۆوۈِٕي ثىٍىؿ ئۈچۈْ
ئىغزىھبز لىٍىؿ الظىُ ،ثىع ذەٌىپٍىه ِەؼىٍىؽىسە وەؼىىٓ ٔەغ ٍوق زېگەْ ۋالزىّىعزا ،ئۇٔىڭ
ٍوٌي ئىغزىھبزى ٍوي ثوٌىسۇ .ثۇ ؼۆظٔىڭ ضاؼزٍىمىؽب ثەٍئەد ِەؼىٍىؽي چوڭ زەٌىٍسۇض .ھەِّىّىع
ثەٍئەد (لەؼەَ ثېطىؿ) ۋاعىت ،ثەٍئەد ئؽىالَ زۆٌىزىٕي پەٍسا لىٍىسىؽبْ ِەؼىٍە زەٍّىع.
ثەٍئەرٕىڭ ئؽىالَ زۆٌىزىٕي رۇضؼۇظۇؾ ۋە رەضرىجگە ؼېٍىفزب ِۇـۇٔچىۋىال چوڭ ضوٌي ثوٌؽب،
وىفٍەضٔىڭ رۈضٌۈن ئىغزىھبزىؽب ربـٍىٕىپ لبٌّىؽبْ ثوالرزي.
- 2754عۇئبي :ئىغالِذا خەٌىپە جبٌالؽٕىڭ ئۇعۇٌي
وۆپچىٍىه ئەھٍي ؼۈٕٔي ئبٌىٍّىطى ذەٌىپىٕي ربٌالؾ ھەلمىسە ئىرزىالپالـزي (ٍۀي رۈضٌۈن
وۆظ لبضاـزب ثوٌۇـزي)  .ثەظىٍەض ئۇٔىڭ ئىىىي ٍوٌي ثبض زېَىفزي :ثىطؼي ھەظضىزي ئەثۇثەوطىٕي
ربٌٍىؽبٔسەن ذەٌىپىٕي پۈرۈْ ئۈِّەد ئىچىسىٓ ربٌالؾ؛ ٍۀە ثىطؼي ھەظضىزي ئەثۇثەوطى ھەظضىزي
ئۆِەضٔي ٔبِعاد وۆضؼىزىپ ثەضگۀسەن ٔبِعاد وۆضؼىزىپ ثېطىؿ ٍوٌي .ھەظضىزي ئەثۇثەوطى
ھەظضىزي ئۆِەضٔي ٔبِعاد وۆضؼەرىۀسە وىفٍەض ئۇٔي ضاظى ثوٌۇپ ربٌالـزي .ئەگەض وفىٍەض ثەٍئەد
ثېطىفىە ئۇٔىّىؽبْ ٍبوي ضاظى ثوٌّىؽبْ ثوٌؽب ھەظضىزي ئۆِەض ذەٌىپە ثوٌّىؽبْ ثوالرزي.
ٍۀە ثىط ثۆٌۈن ئبٌىّالض ذەٌىپىٕي ربٌالـٕىڭ ئىىىي ٍوٌي ثبض ،ئۇ ثوٌؽىّۇ ربٌالؾ ۋە ۋەؼىَەد
لىٍىفزۇض .ۋەؼىَەرّۇ ربٌالؾ ثىٍەْ رەوىزٍىٕىسۇ زېَىفزي.
ھۀەـىٍەض زېسىىي ،ثىط ئبزەَ ئىىىي ئىفٕىڭ ثىطؼي ثىٍەْ ؼۇٌزبْ ثوٌىسۇ :ثىطؼي
پۇلطاالضٔىڭ ئۇٔىڭؽب ثەٍئەد لىٍىفيٍ ،ۀە ثىطؼي ئۇٔىڭ (ؼۇٌزبٕٔىڭ) لەھطىسىٓ لوضلۇپ
ھۆوّىٕىڭ ئىغطا لىٍىٕىفي.
رۆرىٕچي رۈضٌۈن وۆظ لبضاؾ ذەٌىپىٍىىٕي ھبوىُ لىٍىفىٕىڭ رۆد ذىً ٍوٌي ثبض زەٍسۇ:
ِ .1ۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ثىطٌىىىە وىٍىفي (ھەظضىزي ئەثۇثەوطى ۋە ھەظضىزي ئۆِەضزىٓ وېَىٓ
ِۇٔساق ئىؿ ثوٌّىسى) .
 . 2ذەٌىپە ؼبٍالـٕي وېڭەؾ ٍۀي ؼبٍالَ ٍوٌي ئبضلىٍىك لىٍىؿ .ؼبٍالَ ٍبوي وېڭەـٕي
لبٔساق لىٍىّىع؟ ثۇِۇ ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ئىغزىھبزىؽب ربـالٔؽبْ ئىؿ.
 .3ئىٍگىطىىي ذەٌىپە ئۆظىسىٓ وېَٕىي ذەٌىپىگە ۋەؼىَەد لىٍىسۇ.
 . 4ئەھً ھىً ۋە ئەلس ( ٍۀي پبضالِٕذ ئەظاٌىطى) ٔىڭ ئىغزىھبزى ئبضلىٍىك ثوٌىسۇ .ئۇالض
ذەٌىپىٕي ربٌالٍسۇ.
ئەِّب ئىّبَ ئىجٕي ھەظَ :ئىفۀچە ٍوٌي ئبضلىٍىك ربٌالؾ زېگۀٕي لوـزيٍ ،ۀي ھبوىُ
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وىفٍەضگە ِەْ ثۇ وىفىگە ئىفىٕىّەْ ،ئەگەض ؼىٍەض ئۇٔىڭؽب ئىفۀؽەڭالض ئۇٔىڭؽب ثەٍئەد
لىٍؽبڭالض ثوٌىسۇ ،ئەگەض ئىفۀّىؽەڭالض ئۇٔىڭؽب ثەٍئەد ثەضِەڭالض .ئىّبَ ئىجٕي ھەظِىٕىڭ وۆظ
لبضىفي زېّۇگىطارىَە رۈظۈِىسىىي ٍېپىك ؼبٔسۇق ٍوٌي ئبضلىٍىك ربٌالؾ ئۇؼۇٌىؽب ٔبھبٍىزي ٍېمىٓ.
ثەظى ئەھٍي ؼۈٕٔي ئبٌىٍّىطى ثەٍئەد ئەھً ھىً ۋە ئەلسى (پبضالِٕذ ئەظاٌىطى) ٔىڭ
وۆپچىٍىىي ثىٍەْ ھەي ثوٌىسۇ زەپ لبضاٍسۇ .ثۈگۈْ  - 21ئەؼىطزە وېڭەؾ لىٍىؿ ئۈچۈْ لبٔساق
لىٍىفىّىع وېطەن ؟ ثۈگۈْ ئؽىالِسىىي وېڭەؾ (پبضالِٕذ) ٔي ضىئبٌٍىممب ئبـۇضۇؾ ئۈچۈْ
ئەٍٕەوٍىه ؼبٔسۇق ثىٍەْ ؼبٍالَ لىٍىفزىّٕۇ ٍبذفي چبضە ثوٌّىؽب وېطەن ،ئۈِّەرزە ِۇئەٍَەْ
ٍبـمب ٍەرىۀٍەضٔىڭ ھەِّىؽي پبضالِىٕذ ئەظاٌىطىٕي ؼبٍالپ چىمىسۇ ،ثىع ثۇٔي ثۈگۈٔىي وۈٔسە
پبالضِٕذ ٍبوي ذەٌك ئوضگىٕي ٍبوي ئوِۇِي ِەعٍىػ زەپ ئبربٍّىع.
- 2755عۇئبي :خەٌىپىٕي ھەس خىً ٔبِالس ثىٍەْ ئبجبؽمب ثوٌىذىغبٍٔىمي
ذەٌىپىٍىه زىٕٕي رۇضؼۇظۇؾ ۋە زۇَٔبٔي ثبـمۇضۇـزىىي ئوِۇِي ضەئىؽٍىىزۇض ،ئۇ ضەؼۇٌۇٌالھ
ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِسىٓ لبٌؽبْ ئوضۇٔجبؼبضٌىك ثوٌّبؼزىٓ وىفٍەضزىٓ لبٌؽبْ
ئوضۇٔجبؼبضٌىمزۇض .ذەٌىپىٕي ضەئىػ ٍبوي ئىّبَ ٍبوي ھبوىُ ٍبوي ئەِىطِۆِٕىَىٓ ٍب وي ؼۇٌزبْ ٍبوي
ثبـٍىك ٍبوي...زەپ ئبربؾ زۇضۇغ ،ذەٌىپە زەپ ئبربـمب زەٌىً ٍوق .ـۇٔسالال ئؽىالِٕىڭ ؼىَبؼي
رۈظۈِىٕىّۇ ذەٌىپە رۈظۈِي زەپ ئبربڭالض زەٍسىؽبٔؽب ئېٕىك زەٌىً ٍوق.

جولمۇصىٕچي ثبپ .ثەٍئەت ۋە ئۇٔىڭ جۈسٌىشى
-2756عۇئبي :ثەٍئەت چۈؽۀچىغي

ثەٍئەد ِۇؼۇٌّب ٔالض ٍۈضگۈظىسىؽبْ ؼىَبؼي ئىؿ ھەضىىەرٕىڭ ئوثطاظٌىك رەضەپٍىطىٕىڭ
ثىطؼي ،ئۇ ئىؽالَ ئېڭىسا ھۆوۈَ رۈظۈِىگە ـەضئىٍىىٕي (لبٔۇٍٔۇلىٕي) لوـىسۇ .ثەٍئەد ضەؼۇٌۇٌالھ
ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ زەۋضىسە زۆٌەرٕي لۇضۇـزىٓ ئبۋاي ثوٌؽبْ .ئۇ ئىؽالِٕىڭ
ؼىَبؼي عەِئىَىزىٕىڭ لۇضۇٌىفىٕىڭ ـەضرٕبِىؽي .پطىٕؽىپ ،ـەضىئەد ۋە وېڭەؾ ثىٍەْ ئىؿ
ئېٍىپ ثېطىؿ ِەؼىٍىؽىٕي ئىالْ لىٍىسىؽبْ ئۇؼۇٌسۇض.
ثەٍئەد ئىؽالِٕىڭ ؼىَبؼي ٍبوي ذىالپەرٍىه رۈظۈِىگە لوـۇٌۇؾِ ،ۇؼۇٌّبٔالض ئبِّىؽىؽب
رەۋە ثوٌۇؾ ۋە ِۇؼۇٌّبٔالض ئىّبِىؽب ( ثبـٍىمىؽب) ئىزبئەد لىٍىؿ ـەضرٕبِىؽي ،ئۇ ئەلىسە ئۇلۇِي
ئبؼبؼىسا رەؼىػ لىٍىٕىسىؽبْ ئىٕؽبٔي ـەضرٕبِىسۇض.
- 2757عۇئبي :ثەٍئەجٕىڭ ٔىّىٍەسٔي ئۆص ئىچىگە ئبٌىذىغبٍٔىمي
ثەٍئەد «ذەٌىپە (ؼۇٌزبْ ،ئەِىط ِۆِىٕىَٓ ،ثبـٍىك) ،ثەٍئەد لىٍؽۇچىالض( ٍۀي
ِۇؼۇٌّبٔالض) ۋە ـەضىئەد» رىٓ ئىجبضەد ئۈچ رەضەپٕي ئۆظ ئىچىگە ئبٌىسۇ .ئۈِّەرٕىڭ (ثبضٌىك
ِۇؼۇٌّبٔالض) ٔىڭ ثەٍئەد لىٍىفي ثىٍۀال ِەؼئۇٌىَىزي ئبٍبؼٍىفىپ لبٌّبٍسۇ ثەٌىي زىٕٕي ھىّبٍە
لىٍىؿ ،ـەضىئەرٕي وېڭەؾ( پبضالِىٕذ) ئبضلىٍىك رەرجىمالؾ ،ھبوىّٕي ٔبظاضەد لىٍىؿ ،ھبوىُ
روؼطا ٍوٌسىٓ ثۇضۇٌؽب ٔەؼىھەد لىٍىؿ الظىُ (ٍۀ ي ظۆضۈضىَەد) رېپىٍؽب ۋە ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ
ئوِۇِي ٍولۇضى ِۀپەئەري رەلەظظا لىٍؽب ذەٌىپىٕي ۋەظىپىؽىسىٓ ئېٍىپ ربـالؾ ئبضلىٍىك
زاۋاٍِىفىسۇ.
- 2758عۇئبي :ثەٍئەجٕىڭ ٌوغەت ِۀىغي ۋە ئىغحىّبي ِۀىغي
ثەٍئەرٕىڭ رىٍسىىي ِۀىؽي :ئېٍىُ  -ؼېزىُ وىٍفّي ،روذزبٍِىفىؿ ،لەؼەٍِىفىؿ ،ثىط
ئىفٕي لىٍىفمب ۋەزىٍىفىؿ ۋە ئىزبئەد لىٍىؿ زېگۀٍىىزۇض.
لۇضئبْ وەضىّسە ثەٍئەرىە ئباللىساض ؼۆظ رەۋثە ؼۈضىؽىٕىڭ  - 111ئبٍىزىسە« :ـۈثھىؽىعوي،
اﷲ ِۆِىٍٕەضزىٓ ئۇالضٔىڭ عبٍٔىطىٕيِ ،بٌٍىطىٕي ئۇالضؼب عۀٕەرٕي ثېطىپ ؼېزىۋاٌسى» ،زەپ
ظىىىط لىٍىٕؽبْ ثوٌؽبٍ ،ۀە ؼۈضە پەرھٕىڭ  - 18ئبٍىزىسە « :اٌٍە ِۆِىٍٕەضزىٓ ھەلىمەرەْ ضاظى
ثوٌسى( ،ئي ِۇھەِّەز!) ئۆظ ۋالزىسا ئۇالض (ھۇزەٍجىَىسە) زەضەخ (ؼبٍىؽي) ئبؼزىسا ؼبڭب ثەٍئەد
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لىٍسى» زەپ ظىىىط لىٍىٕؽبْ .ثەٍئەد زېگەْ ؼۆظ ھەزىػ ـەضىفزىّۇ وۆپ ئوضۇٔالضزا وەٌگەْ.
ثەٍئەرٕىڭ ئبربٌؽۇ ِ ۀىؽي :ئۇ ثەٍئەد لىٍؽۇچي(لەؼەَ لىٍؽۇچي ،ۋەزە ثەضگۈچي)ٔىڭ -گۇٔبھ
ثوٌّبٍسىؽبْ ئىفالضزا  -ئۆظى ذبٌىؽبْ ۋە ذبٌىّىؽبْ ،ئبؼبٔچىٍىك ۋە لىَىٕچىٍىك ۋالىزالضزا ئىّبِؽب
ئىزبئەد لىٍىفمب ۋە ئۇٔىڭ ؼۆظٌىطىٕي ئبڭالـمب ،ھولۇلٕي ئۇٔىڭسىٓ ربالـّبؼٍىممب ۋە ئىفالضٔي
ئۇٔىڭؽب ربپ فۇضۇـمب ۋەزە ثېطىؿ زېّەوزۇض.
عەِىَەرفۇٔبغ ئىجٕي ذەٌسۇْ« ِۇلەززىّە» ٔبِىٍىك ئەؼىطىسە ـۇٔساق زەٍسۇ":ـۇٔي
ثىٍگىٕىي ،ثەٍئەد لىٍىؿ زېگەْ ئىزبئەد لىٍىفمب ۋەزە ثېطىؿ زېّەوزۇض ...ئۇالض ثبـٍىممب ثەٍئەد
لىٍؽب ۋەزىٍىطىٕي رەوىزٍەؾ ئۈچۈْ لوٌٍىطىٕي ثبـٍىمٕىڭ لوٌىؽب لوٍۇـبرزي .ثۇ ئىؿ
ؼېزىۋاٌؽۇچي ثىٍەْ ؼبرمۇچىٕىڭ ئىفىؽب ئوذفبپ وېزىسۇ .ثەٍئەد زېگەْ ؼۆظ «ؼبرزي» زېگەْ
پېئىٍٕىڭ ِەؼسىطى(ئىؽىّسىفي) .ـۇٔىڭ ئۈچۈْ ثەٍئەد لوي ئېٍىفىؿ ثىٍەْ زاۋاٍِىفىپ
وەٌگەِْ .بٔب ثۇ «ثەٍئەد» زېگەْ ؼۆظٔىڭ رىً ۋە ئبربٌؽۇ عەھەرزىىي ئۇلۇِي ثوٌۇپ ،ضەؼۇٌۇٌالھ
ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ ئەلەثە ۋە «ثەٍئەد ضىعۋاْ» روؼطىٍۇق ھەزىؽٍىطىسىىي
ِەلؽەرزۇض.
- 2759عۇئبي :ثەٍئەت ثبعمۇچٍىشى
ثەٍئەد ثبؼمۇچٍىطى ئبضلىّۇ  -ئبضلب ئىىىي ثبؼمۇچمب ٍبوي ئىىىي زەضعىگە ثۆٌۈٔىسۇ:
 . 1وېٍىفىُ ثەٍئىزي( ئەھسىٕبِىؽي) :ئۇٔىڭ رەلەظظاؼي ثوٍىچە ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ئىفٍىطىؽب
ئىگە ثوٌؽبْ ؼۇٌزبْ ثۈٍۈن ۋاٌىٍىك ِۀؽىپىگە ئىگە ثوٌىسۇ .ثۇ ثىطىٕچي لېزىٍّىك ثەٍئەرٕي «ئەھً
ھەي ۋەٌئەلسٍ ،ۀي وېڭەؾ ٍبوي پبضالِىٕذ ئەظاٌىطى» ثىغىطىسۇ .ثۇ ذىٍسىىي ثەٍئەرٕىڭ
ئۇلۇٍِىطى رۆد ذەٌىپىٕىڭ ربٌٍىٕىفىسا ئەٍٕەْ ئبـىبضا ثوٌۇپ رۇضىسۇ .چۈٔىي وېڭەؾ ئەظاٌىطى
ئىّبِٕي ربٌالٍززي ،ئبٔسىٓ ئۇٔىڭؽب ثەٍئەد ثېطىفەرزي.
 . 2ذەٌك ئبِّىؽىٕىڭ ثەٍئىزي ٍبوي ئىزبئەد ثەٍئىزي :ئۇ وېڭەؾ ئەظاٌىطىسىٓ ثبـمب ثبضٌىك
ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ذەٌىپىگە ثېطىسىؽبْ ثەٍئىزىسۇض .ثۈٍۈن رۆد ذەٌىپىگە ـۇٔساق ثەٍئەد لىٍىٕسى.
لەثىٍە ،ئۇضۇق -عەِەدِ ،ۇھبعىط ۋە ئۀؽبضىالض ئبضىؽىسىىي ئباللە ۋە ئۇٔسىٓ ثبـمب
زەؼٍەپمي ئىؽالَ زەۋضٔىڭ رۈضٌۈن ؼەۋەثٍەض ئبؼبؼىسىىي عەِىَەرٕىڭ رەثئىَىزي ،ئىغزىّبئي ۋە
ئىمزىؽبزى لۇضۇٌّىؽيٍ ،ەض وۆٌىّي ،ئىساضە ،ئىغزىّبئي ۋە ؼىَبؼي ظۆضۈضىَەد عەھەرىسىٓ
ثەٍئەرٕىڭ ئىىىي ثبؼمۇچزب ثوٌىفىٕي رەلەظظا لىٍؽبٔىسى.
- 2760عۇئبي :ثەٍئەجٕىڭ عىَبعي پەٌغەپىغي
ثەٍئەد لىٍىؿ پەٌؽەپىؽي ئبؼبؼەْ ئۈِّەد( ٍۀي ِۇؼۇٌّبٔالض)ؼب وۈچ  -لۇۋۋەد ثېطىؿ
ئبؼبؼىسا ثوٌىسۇ .ثەٍئەد وېڭەـٕىڭ ٍۀە ثىط ٍۈظى ،ثەٌىي ئۇٔىڭ ثىط ذىً ؼۈضىزي .ثەٍئەد
ِەعجۇضى ثېؽىُ ئبؼبؼىسا ثوٌّبٍسۇ ،ثەٌىي ئىرزىَبضى ھبٌسا ثوٌىسۇ .ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ
ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ « :وىُ ذەٌىپىگە ثەٍئەد لىٍّبً ئۆٌۈپ وەرؽە ،عبھىٍىَەرزە ئۆٌۈپ
وەرىۀسەن ثوٌۇپ لبٌىسۇ» زېگەْ ھەزىؽىگە ئبؼبؼەْ ثەٍئەد لىٍىفزىىي زىٕي ِەعجۇضىَەد،
ئبززى لىٍىپ ئېَزمبٔس ا ثەٍئەد لىٍىؿ ھولۇلٕىڭ ئبٌّىفىفىٕي ئىساضە لىٍىؿ ،ئىؽالَ
عەِئىَىزىٕىڭ ؼىَبؼىزىٕي رەضرىپىە ؼبٌىسىؽبْ ۋە ِۀپەئەرٍىطىٕي ئىساض لىٍىسىؽبْ ئىساضىٕىڭ
ِەۋعۇد ثوٌىفي ،ئىؽالِي ِەزۀىَەرٍىفىفٕىڭ ۋە ـەضىئەد ِەلؽەرٍىطىٕىڭ ظاٍب ثوٌۇپ
وېزىفىٕىڭ ئبٌسىٕي ئېٍىؿ ـەضرىسۇض .ث ەٍئەد ثېطىؿ ثىٍەْ عبھىٍَەد لىٍىمٍىطى ثوٌّبٍسۇ
زېگۀٍىه ثوٌّبٍسۇ .ثەظىسە ثىط ِىٍٍەد ثبـمب ِۇؼۇٌّبْ ذەٌمٕىڭ ظىَٕىؽب ئىؿ لىٍىسىؽبْ ھبوىّؽب
ثەٍئەد لىٍىپ ؼېٍىفي ِۈِىىٓ .ـۇٔىڭ ئۈچۈْ ثەٍئەد لىٍىؿ ِەؼىٍىؽىگە وېڭەؾ لىٍىفٕىڭ
ثىط ربضِىمي ،ـەضىئەرٕىڭ ِەلؽەرٍىطى ۋە ِۀ پەئەرٍىطى ثىٍەْ ثبؼالٔؽبْ زەپ لبضاؾ الظىُ .ئەگەض
ئىؿ ئۇٔساق ثوٌّبً لبٌؽب ،ثەٍئەرزىٓ لوي ئۈظۈپ ٍېڭي ثەٍئەد ۋە ٍېڭي ؼىَبؼي وېٍىفىُ ثىٍەْ
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ھبوىّٕي ئبٌّبـزۇضۇؾ ۋە ٍېڭي ھۆوۈَ رۈظۈَ ئوضٔۇرۇؾ ۋاعىت ثوٌۇپ لبٌىسۇ.
- 2761عۇئبي :ثەٍئەجٕي جبٔالٔذۇسۇػ جوغىشىغىذىىي ئبٌىّالسٔىڭ ثبٍبٔي
ھولۇلٕىڭ رىٕىچ ۋە ِەزۀي ـەوىٍسە ئبٌّىفىؿ ۋاؼزىؽي ـەوٍىسە ثەٍئەرٕي عبٔالٔسۇضۇؾ
ئۈچۈْ ئىؽالَ ـىمھىؽىسە ـەضئي ثەٌگىٍىّىٍەض ثبض.
 . 1ذەٌىپە ئۆظىسىٓ وېَىٓ ثىطؼىگە ۋەؼىَەد لىٍّبً ئۆٌۈپ وەرؽە  -ذۇززى ھەظضىزي
ئەثۇثەوطى ؼىسزىك ثىٍەْ ثوٌؽبٔسەنٍ ،بوي ِۇئ ەٍَەْ ثىط ثۆٌۈن وىفىٍەضٔي ٔبِعاد لىٍىپ ثەضگەْ
ثوٌؽب -ذۇززى ھەظضىزي ئۆِەض ثىٓ ذەرزبة ثىٍەْ ثوٌؽبٔسەن .-
 . 2ذەٌىپىٕي ھولۇلىسىٓ ئېٍىپ ربـالـمب رېگىفٍىه ؼەۋەة ثوٌۇپ لېٍىپ ۋەظىپىؽىسىٓ
ئېٍىپ ربـالٔؽب ،ئۈِّەد ِەؼئۇٌىَەرٕي ئۆظ ئۈؼزىگە ئبٌىسىؽبْ ثىط ئىّبِؽب ِۇھزبط ثوٌىسۇ.
 . 3ذەٌىپىٕىڭ ئوضۇٔجبؼبضىؽب (ئۆظ عەِەرىسىٓ ثوٌىفي ـەضد ئەِەغ) پىزٕە(عىسەي ِ -بعطا
ۋە ؼىَبؼي وۆضەؾ)ٔىڭ ئبٌسىٕي ئېٍىؿ ئۈچۈْ ئۆظى ھبٍبد ۋالزىسا وىفىٍەضزىٓ ثەٍئەد ئېٍىفي.
 . 4ئوضۇٔجبؼبض ذەٌىپىگە ذەٌىپە ۋاپبد ثوٌؽبٔسىٓ وېَىٓ ثەٍئەد ئېٍىؿ
 .5ذەٌىپە ِۇئەٍَەْ ثىط ضاٍۇٕٔىڭ ئىزبئەرزىٓ چىممبٍٔىمىٕي ھېػ لىٍىپ ،ئۇالضٔىڭ
ثوٍؽۇٔۇـي ۋە ئىزبئەد زائىطىؽي ئىچىگە وىطىفي ئۈچۈْ ئۇالضزىٓ ٍېڭىسىٓ ثەٍئەد ئبٌىسىؽبْ
ئبزەِٕي ۋەوىً لىٍىپ ئەۋەرىفىسىٓ ئىجبضەد.
- 2762عۇئبي :ثەٍئەجٕىڭ ؽەوىٍٍىشى
ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِس ىٓ ربضرىپ ذەٌىپىٍىه رۈظۈِي ئەِەٌسىٓ
لبٌسۇضۇٌؽبٔؽب لەزەض ثوٌؽبْ ئىؽالَ ربضىرىٕي لىسىطىپ رەوفۈضگەْ وىفي ثەٍئەرٕىڭ ثىط لبٔچە
ذىً ـەوٍىٕي ھېػ لىٍىسۇ:
 .1لوي ئېٍىفىؿ ۋە ؼۆظ ئبضلىٍىك رەوىزٍەؾ :ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ
وۆپىٕچە ثەٍئەرٍىطى ِۇـۇ ذىً ـەوىٍسە ئېٍىٕؽبْ.
 . 2ؼۆظ ئبضلىٍىك :ثۇ ئبزەرزە ئبٍبٌالض ثەٍئىزىسە ثوٌىسۇ .ـۇٔسالال پىؽي وىؽەٌگەْ ئوذفبؾ
وۆضۈـۈؾ ئىّىبٔىَىزي ثوٌّبٍسىؽبْ وىفىٍەض ثىٍەْ ثوٌىسۇ.
ٍ .3ېعىك ئبضلىٍىك ثوٌىسۇِ :ەؼىٍەْ ،ھەثەؾ( ئىپوپىَە) پبزىفبھي ٔەعبـىٕىڭ ضەؼۇٌۇٌالھ
ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍ ھي ۋەؼەٌٍەِؽب ِەوزۇة ٍوٌالپ ثەضگەْ ثەٍئىزي ثۇٔىڭ ثىط ِىؽبٌىسۇض .ئۇ
ِەوزۇثىٕىڭ ئبذىطىساِ«:ەْ ؼبڭب ثەٍئەد لىٍسىُ ،ربؼبڭٕىڭ ئوؼٍىؽب ۋە ؼبھبثىٍىطىڭؽب ثەٍئەد
لىٍسىُ ،ئۇٔىڭ لوٌي ئبضلىٍىك ِۇؼۇٌّبْ ثوٌسۇَ» زەپ ٍبظؼبْ.
- 2763عۇئبي :ثەٍئەجٕىڭ جۈسٌىشى
ثەٍئەد زىٕىّى عزا ثەٍئەد لىٍىٕؽبْ ئىفمب لبضىزب ثىط لبٔچە رۈضٌۈن ثوٌىسۇ.
 .1ئىؽالِؽب ۋە رەۋھىسگە ثەٍئەد لىٍىؿِ :بٔب ثۇ ثەٍئەد رۈضٌىطىٕىڭ عبٍٔىمطالي ،ثۇ ھەض ثىط
ِۇؼۇٌّبٕٔىڭ لىٍىفمب رېگىفٍىه ئەڭ ئبززى ثەٍئىزي .ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ
وىفىٍەضزىٓ ئبٌىسىؽبْ وۆ پىٕچە ثەٍئەد ئىؽالَ ثەٍئىزي( ٍۀي ِۇؼۇٌّبْ ثوٌۇؾ) ثەٍئىزي ئىسى.
ٍ .2بضزەَ ثېطىؿ ۋە ھىّبٍە لىٍىؿ ثەٍئىزي :ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ
ئىىىىٕچي لېزىٍّىك ئەلەثە ثەٍئىزىسە ئۀؽبضىالضزىٓ ئبٌؽبْ ثەٍئەد ثۇٔىڭ عبٍٔىك ِىؽبٌي.
ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَِ«:ەْ ؼىٍەضٔىڭ ِېٕي ثبالڭالضٔي ،ئبٍبٌىڭالضٔي..
لوؼسىؽبٔسەن لوؼسىفىڭالضؼب ثەٍئەد ئبٌىّەْ »زېگۀىسى.
 . 3ھىغطەد لىٍىفمب ثەٍئەد لىٍىؿ :ھىغطەد زەؼٍەپزە ھەض ثىط ِۇؼۇٌّبٔؽب پەضظ ئىسى.
پەرھي ئۇضۇـىسىٓ پەضظٌىىي ئبٍبؼالـزي .ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋە ؼەٌٍەَ":پەرھىسىٓ
وېَىٓ ھىغطەد لىٍىؿ ٍوقٌ ،ېىىٓ عىھبز لىٍىؿ ٔىَىزي ھەض ظاِبْ ثوٌىسۇ"زېگەٍْ .ۀي عىھبز
ۋە زۆٌەرٕي ِۇزاپئىە لىٍىؿ ھىغطەرٕىڭ ئوضٔىؽب چۈـىسۇ.
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 . 4ئبڭالؾ ۋە ئىزبئەد لىٍىفمب ثەٍئەد لىٍىؿ :ثۇ ثەٍئەد ؼۆظى ِۇئەٍَۀٍەـزۈضۈٌّەً
ٍۈضگۈظۈٌؽە ظىھٕىگە وىٍىس ىؽبْ ثەٍئەرزۇض .ثۇ ثەٍئەد ذەٌىپىٍىه ِۀؽىپىگە ئېطىفىەْ
ذەٌىپىٍەضگە ربضىد ثېطىسىؽبْ ئىسى.
ئۇثبزە ئىجٕي ؼبِىذ ھەزىػ ضىۋاٍەد لىٍىپ ِۇٔساق زېگەْ":ثىع ئبؼبٔچىٍىك ۋە لىَىٕچىٍىك
ـبضائىززب ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِؽب ئبڭالؾ ۋە ئىزبئەد لىٍىفمب ...ثەٍئەد
لىٍىسۇق".
- 2764عۇئبيٍ :ىڭي دەۋىشدىىي ثەٍئەجٕىڭ ؽەوٍي
ٍېڭي زەۋض ئىؽالَ ھەضىىەرٍىطى ئىغزىھبز لىٍىپ ،ذەٌىپٍىىىٕي ئەؼٍىگە وەٌزۈضۈؾ ٍوٌىسا
ؼەپٕي ثىطٌەـزۈضۈؾ ئۈچۈْ ئەظاالضٔىڭ ئىزبئەد لىٍىفىؽب ثەٍئەد ئبٌىسۇٌ .ېىىٓ ئۇ ثەٍئەد
ؼىَبؼي ذىعِەد ۋە ِەذپي رەـىىٍچىٍىه ثىٍەْ ثوٌىسۇ .ثۇ ثەٍئەرزە وېڭەؾ لىّّەد لبضىفي
ئبؼبؼەْ ثوٌّبٍسۇ ،ھولۇق ٍېزەوچىٍەضگە ٍىؽىٕچبلٍىفىسۇ.
- 2765عۇئبي :ثەٍئەجٕىڭ عبغالَ ثوٌۇػ ؽەسجٍىشى
ـۇلبھبالض (ئبٌىّالض) ثەٍئەد وېٍفىّىٕىڭ ؼبؼالَ ثوٌىفي ئۈچۈْ ثىط لبٔچە ـەضرٍەضٔي لوٍۇـمب
ئۇضۇٔؽبْ ،ئۇالضٔىڭ ـىمھ ىؽي رۈضٌۈن زەۋضٌەضزىىي ثەٍئەد ضىئبٌٍىمي ئەرطاپىسا ٍىؽىٕچبلالٔؽبْ.
ئۇالض ھەظضىزي ئەٌىٕىڭ ئبڭالؾ ۋە ئىزبئەد لىٍىؿ ثەٍئىزىٕي ِەلؽەد لىٍىسىؽبْ ئىسى .ثۇ
ـەضرٍەض رۆۋۀسىىىچە:
 . 1ثەٍئەد لىٍىٕؽۇچىسا ئىّبَ (ضەئىػ) ثوٌۇؾ ـەضرٍىطى ۋە ؼبالھىَەرٍىطى رېپىٍىفي الظىُ،
ـۇٔ ىڭ ئۈچۈْ ـۇ ـەضرٍەضٔىڭ ثىطؼي ٍوق ثوٌۇپ لبٌؽب ثەٍئەد وېٍفىّي ثوٌّبٍسۇٌ ،ېىىٓ
وۈچىە ربٍىٕىپ ھولۇلمب چىمىۋاٌؽبْ ثوٌؽب ئبٍطىُ ئەھۋاي..
 . 2ئوِۇِي ذەٌك ثەٍئىزىسىٓ ئىٍگىطى ثەٍئەد ثەضگەْ ٍبوي ثېطىۋارمبْ وىفي چولۇَ
پبضالِٕذ(وېڭەؾ) ئەظاؼي ثوٌىفي الظىُ .پبضالِٕذ ئەظاٌىطى ثەٍئەد ثەضِىؽە ئبۋاَ ذەٌمٕىڭ
ثەضگەْ ثەٍئىزىٕىڭ ئېزىجبضى ثوٌّبٍسۇ .ئۇالضٔىڭ ثەٍئەرٕي لەزىطٌىفي رەڭپۇڭٍۇق ۋە ؼىَبؼي
ئەضثبثالض ئبضىؽىسا ئىززىپبلٍىمٕىڭ وېپىٍي ،ئىفالضٔىڭ ِۇلىٍّىمىٕىڭ ۋە ثەٍئەرٕىڭ
ثۇظۇٌّبؼٍىمٕىڭ ـەضرىسۇضٍ .ۀي ثەٍئەرٕي ئېٕىك لبٔۇْ ئۈؼزىسە ئېٍىپ ثېطىؿ الظىُٔ .بۋازا ذەٌك
ئبِّىؽي پبضالِىٕذ ئەظاٌىطىٕىڭ پىىىطىگە لبضـي رۇضؼب ئۇ چبؼسا پبضالِٕذ ئەظاٌىطى  -ذەٌك
پىىطىٕي ِۇؼبزىطە لىٍّبًٍ -ۆٌىٕىفىٕي ئۆظگەضرىفي وېطەن.
 . 3ثەٍئەد لىٍىٕؽۇچي(ٍۀي ذەٌىپە ٍبوي ؼۇٌزبْ) ثەٍئەرىە ِۇۋاپىك وېٍىفي الظىُ.
ذبٌىّىؽبْ وىفي ؼۇٌزبْ ثوٌۇـمب ِەعجۇضالّٔبٍسۇٌ ،ېىىٓ ئۇٔىڭسىٓ ثبـمب ٍبضاٍِىك ئبزەَ
رېپىٍّىؽب ئۇ چبؼسا ؼۇٌزبْ ثوٌۇـمب ِەعجۇضٌىٕىسۇ.
 . 4ثەٍئەد ؼۆظ ۋە ئىؿ ھەضىىەد عەھەرزىٓ ئبٌالھٕىڭ وىزبۋى ،ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ
ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ ؼۈٕٔىزىگە ئبؼبؼەْ ثوٌىسۇ .گۇٔبھ ثوٌّبٍس ىؽبْ ئىفالضزا ئىزبئەد لىٍىؿ
ۋاعىجزۇض.
 . 5ثەٍئەد ثىط ـەذؽىىال ثېطىٍىسۇ .لبٔۇٍٔۇق ئېزىطاپ لىٍىٕؽبْ ذەٌىپە ثبض ٍەضزە ٍۀە ثىطؼي
ذەٌىپىٍىىٕي زەۋا لىٍىپ چىمؽب ئۇٔىڭؽب ئۆٌۈَ عبظاؼي ثېطىٍىسۇ.
 . 6ثەٍئەد ثەضگۈچىٍەض روٌۇق ئەضوىٍٕىه ئىچىسە ثەٍئەد لىٍىفي الظىُ .ؼبھبثىٍەض ـۇٔساق
لىٍؽبْ .چۈٔىي ثەٍئەد زېگەْ ضاظىٍىك ۋە ئەضوىٓ ربٌالؾ وېٍفىّي ،ئۇ ئىفزب ِەعجۇضالـمب لەرئي
ٍوي ٍوق .ثەٍئەد لىٍىفزىىي ئەضوىٍٕىه ھەِّە ؼبھەؼىٕي روٌۇق ئىچىگە ئبٌىسۇِ .ەعجۇضالؾ
ٍبوي رەھسىس لىٍىؿ لەرئي روؼطا ثوٌّبٍسۇ.
 .7ثەٍئەد لىٍىؿ ھەضوىزىگە گۇۋاھچي ل ىٍىؿ الظىُ .ئۇٔساق ثوٌّىؽبٔسا ثەظى وىفىٍەض ِبڭب
ِەذپي ثەٍئەد لىٍىٕسى زەپ زەۋا لىٍىپ ئىؽالَ ثىطٌىىىٕي ثۇظۇـمب ؼەۋەة ثوٌىسۇ .ثۇ ئىؿ
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ثۈگۈٔىي زەۋضزە ٔبِعاد ربٌالؾ ۋە ؼبٍالَ ئىفٍىطىٕي ثىۋاؼزە وۆضؼىزىؿ ۋە ئىالْ لىٍىؿ ئبضلىٍىك
ثوٌىسۇ.
 .8ثەٍئەرٕي ئىؽالَ ذەٌىپىٍىه ِەضوىعىسىىي ذەٌىپە ۋە ثبـمب ضاٍۇٔالضزىىي زۆٌەد ۋەوىٍٍىطى
ئبٌىسۇ .ثۈگۈٔىي ضەئىػ ؼبٍٍىّي ٍېعىك ٍبوي ئەٍٕەوٍىه ؼبٔسۇق ئبضلىٍىك ثوٌىسۇ .ثۇ ئىفالضٔي
رەضرىپىە ؼېٍىؿ ۋە ؼبٍالِٕىڭ پبن ثوٌىفي ئۈچۈْ ِەذؽۇغ ذىعِەد گوضۇپىؽي
رەـىىٍٍىٕىسۇ .ضەئىؽٍىه ئىغّب ـەوٍي ثىٍەْ ثوٌّبٍسۇ ثەٌىي وۆپ ؼبٍٔىمٕىڭ پىىىطى ئبضلىٍىك
ثوٌىسۇ .ھەِّەٍٍەْ ـەضىئەد لبٔۇٔىؽب ثوٍؽۇٔىسۇ.
- 2766عۇئبي :ثەٍئەجٕي ثۇصۇؽٕىڭ ھۆوّي
ـەضىئەد ِۇؼۇٌّبْ وىفىٕىڭ ۋەزىؽىگە ۋاپب لىٍىفىٕي پەضظ لىٍسى .ثەٍئەد ثوٌؽب
ِۇؼۇٌّبٔالض ثىٍەْ ئۇالضٔىڭ ذەٌىپىؽي ئبضىؽىسىىي ئەھسىٕبِە ۋە وېٍىفُ .ثەٍئەد رۈضىٕىڭ
ئوذفبـّبؼٍىمي ثىٍەْ ئۇٔي ثۇظۇـٕىڭ ھۆوّىّۇ ئوذفبـّبٍسۇ.
. 1ئىؽالِؽب ( ٍۀي ِۇؼۇٌّبْ ثوٌۇـمب) ثەٍئەد ثېطىپ ثوٌۇپ ثۇظؼبْ( ٍۀي زىٕسىٓ ٍۈظ
ئۆضۈگەْ) وىفي ئبٌىّالضٔىڭ ئىززىپبق وۆظ لبضىفي ثىٍەْ وبپىط ۋە ِۇضرەز ثوٌىسۇ.
 .2عىھبز لىٍىفمب ٍ بوي ٍبضزەَ ثېطىفىە ٍبوي ئىزبئەد لىٍىفمب ثەٍئەد ثېطىپ ثۇظؼبْ
وىفىٕىڭ ھۆوّي ئبؼي گۇٔبھىبضزۇض .ثۇ گۇٔبھٕىڭ زەضعىؽي ئوذفبؾ ثوٌّبٍسۇ .لبٔۇٍٔۇق
ذەٌىپىگە ثەضگەْ ثەٍئىزىٕي  -ـەضئي ؼەۋەثؽىع  -ثۇظؼبْ وىفي ثەن ھبضاَ ئىفٕي لىٍؽبْ ثوٌىسۇ.
ئەِّب ٍبضزەَ ثېطىؿ ۋە عىھبز لىٍى ؿ -چۈٔىي ئۇ ئبٍطىُ ئەھۋاٌالضزا ٍۈظ ثېطىسۇ  -لب ثەضگەْ
ثەٍئىزىٕي ثۇظؼبْ وىفي ذەٌىپىگە ثەضگەْ ثەٍئىزىٕي ثۇظؼبْ وىفىسىٓ گۇٔبھي رۆۋۀطەن ثوٌىسۇ.
عىھبز لىٍىؿ ثەٍئىزىگە ۋاپب لىٍّبؼٍىك ئۈِّەرىە لىٍىٕؽبْ ذىَبٔەرزۇض.
ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ« :وىُ ئىّبَ(ذەٌىپە) ؼب ثەٍئەد لىٍىپ لوي ثەضگەْ
ثوٌؽب ،وۈچىٕىڭ ٍېزىفىچە ئىزبئەد لىٍؽۇْ» زېگەِْ (.ۇؼٍىُ ضىۋاٍىزي).

ئؤىٕچي ثبپ .ئىغالَ دۆٌىحىٕىڭ ئوِۇِي ئبعبعٍىشى

- 2767عۇئبي :ئىغالِٕىڭ عىَبعي لۇسۇٌّىغي جبٍىٕىذىغبْ ئبعبط
ۋەھَي رېىىؽزٍىطى ۋە زەؼٍەپمي ئؽىالَ رەعطىجىؽىٕىڭ ٔەرىغىٍىطىٕي رەوفۈضۈؾ ئبضلىٍىك
ئؽىالَ زۆٌىزىگە ئباللىساض رۈضٌۈن ئبؼبغ ۋە پطىٕؽىپالضٔي ئىىىي ِۀجەگە لبٍزۇضۇؾ ِۈِىىٓ:
ئۈِّەد ۋە ـەضىئەد.
ئۈِّەد  -ـەضئي رەوٍىپٍەضٔىڭ ئوضٔي ،ئۈِّەرٕىڭ ثىطٌىىي ھۆوۈِەرٕىڭ ۋە ؼىَبؼي
لۇضۇٌّىالضٔىڭ لبٔۇٍٔىمي ربٍىٕىسىؽبْ ئبؼبؼزۇض .ـەضىئەرٕىڭ ٔەؼٍىطى (رېىىؽزٍىطى)  -ـەذػ
ۋە ووٌٍىىزىپٕىڭ ؼىَبؼي ئىؿ ھەضىىەرزىٓ ربضرىپ ئىؿ ھەضىىەرٍىطىٕي ٍۈظٌۀسۈضىسىؽبْ ھۆوۈَ
ۋە لبئىسە ِۀجىَىسۇض.
- 2768عۇئبي :ئىغالِٕىڭ عىَبعي لۇسۇٌّىغي جبٍىٕىذىغبْ ئبعبعالس
ِۇـۇ ئىىىي ِۀجەگە ئبؼبؼٍىٕىؿ ،ۋەھَي رېىىؽزٍىطى ۋە زەؼٍەپمي عبِبئەد (ؼبھبثىٍەض)
ٔىڭ رەعطىجىؽىگە لبٍزىؿ ئبضلىٍىك ئؽىالِٕىڭ ؼىَبؼي لۇضۇٌّىؽي ربٍىٕىسىؽبْ رۆۋۀسىىي رۆد
ئبؼبؼٕي ذۇالؼىالؾ ِۈِىىٓ.
 .1ؼىَبؼي لبضاض ئېٍىؿ ۋە ؼىَبؼي ئىؿ ھەضىىەرٕي ٍۈضگۈظۈؾ ئۈِّەرٕىڭ ئوِۇِي ھەلمي ۋە
ِۇؼۇٌّبٔالض ئبضىؽىسىىي ئوضربق ِەؼئۇٌىَەد.
چۈٔىي ئۈِّەد ٍىؽىپ ئېَىزمبٔسا ئەڭ ئبذىطلي پەٍؽەِجەضٌىىٕي ئىٕؽبٔالضؼب ٍەرىۈظۈؾ ۋە
ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِسىٓ وېَىٓ گۇۋاھچىٍىك ذىعِىزىٕي ئۆرىگۈچىٍەضزۇض.
ئبٌالھ لۇضئبٔسا ِۇٔساق زەٍسۇ « :ـۇٔىڭسەن (ٍۀي ؼىٍەضٔي ئىؽالِؽب ھىساٍەد لىٍؽبٔسەن)
وىفىٍەضگە (ٍۀي ئۆرىۀىي ئۈِّەرٍەضگە) ـبھىذ ثوٌۇـۇڭالض ئۈچۈْ ۋە پەٍؽەِجەضٔىڭ ؼىٍەضگە
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ـبھىذ ثوٌۇـي ئۈچۈْ ،ثىع ؼىٍەضٔي ٍبذفي ئۈِّەد لىٍسۇق» (ثەلەضە ؼۈضىؽي– 143 ،
ئبٍەرٕىڭ ثىط لىؽّي) .
 .2ؼىَبؼي لبضاضالضٔي رۇرۇؾ ۋە ؼىَبؼي ھەضىىەرٍەضٔي ٍۈضگۈظۈؾ وېڭەؾ پطىٕؽىپىؽب
ثوٍؽۇٔىسۇ .وېڭەؾ ( پبضالِٕذ) پطىٕؽىپي لۇضئبْ وەضىّٕىڭ ئەؼٍي پطىٕؽىپي ثوٌۇپ ،لۇضئبْ
وەضىُ ئەِەي لىٍىفمب ثۇٍطۇؼبْ پطىٕؽىپزۇض .لۇضئبْ وەضىُ وېڭەؾ لىٍىفمب ثۇٍطۇٍسۇٌ ،ېىىٓ
وېڭەؾ پطىٕؽىپىٕي ضىئبٌٍىممب ئبـۇضۇؾ ئۈچۈْ ئەگىفىسىؽبْ ـەوىٍٕي ثەٌگىٍىّەٍسۇ ۋە
و ېڭەـٕي وەٌزۈضۈپ چىمىطىسىؽبْ ِەؼىٍىٍەضگە ئىفبضەد لىٍّبٍسۇ .لۇضئبْ وەضىُ ئبٍەرٍىطىگە
چوڭمۇض ٔەظەض ربـٍىؽبْ ۋالزىّىعزا ،لۇضئبْ وەضىُ وۆضؼەرّىٍىطى وېڭەؾ ( پبضالِٕذ)
پطىٕؽىپىٕي ثۇ پطىٕؽىپٕي ئىفٍىزىؿ ٍوٌىٕي ثەٌگىٍىّەؼزىٓ ؼىَبؼي ذىعِەرٕىڭ ئبؼبؼي
لىٍىپ ثىىىززي .وېڭەؾ لىٍىؿ ۋاعىتٌ ،ېىىٓ ؼىَبؼي ضەھجەضٌىىىە وېڭەؾ لبضاضىٕي
ِەعجۇضالؾ ھەلمىسە ئىرزىالپ ثبض .ضەھجەضٌىىٕىڭ وېڭەـٕي ٍۈضگۈظىفي ئۈِّەرٕىڭ ؼىَبؼەرٕي
ثىىىزىفىە لبرٕىفىؿ ھەلمي رەلەظظا لىٍىسىؽبْ ۋاعىجزۇض.
 . 3رىٕچىٍىك ٍبوي ئۇضۇؾ ھبٌىزىسىىي ئىچىي ٍبوي ربـمي ئىفالضؼب ئباللىساض ِەؼىٍىٍەضزىىي
ؼىَبؼي ئبؼبؼيِ ،ۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ۋەوىٍي ثوٌؽبْ ضەھجەضٌەضگە ِۇٔبؼىۋەرٍىه .ئبٌالھ لۇضئبٔسا
ِۇٔساق زەٍسۇ« :ئي ِۆِىٍٕەض! اﷲلب ،پەٍؽەِجەضگە ۋە ئۆظەڭالضزىٓ ثوٌؽبْ ئىؿ ئۈؼزىسىىىٍەضگە
ئىزبئەد لىٍىڭالض ،ئەگەض ؼىٍەض ثىط ـەٍئىسە ئىرزىالپ لىٍىفىپ لبٌؽبڭالض ،ثۇ روؼطىسا اﷲلب ۋە
پەٍؽەِجەضگە ِۇضاعىئەد لىٍىڭالض ،ئەگەض ؼىٍەض اﷲ لب ۋە ئبذىطەد وۈٔىگە (ھەلىمىٌ)
ئىفىٕىسىؽبْ ثوٌؽبڭالض ،ثۇ (ٍۀي اﷲ ٔىڭ وىزبثىؽب ۋە پەٍؽەِجىطىٕىڭ ؼۈٕٔىزىگە ِۇضاعىئەد
لىٍىؿ) ؼىٍەض ئۈچۈْ پبٍسىٍىمزۇضٔ ،ەرىغە ئېزىجبضى ثىٍەْ گۈظەٌسۇض» (ٔىؽب ؼۈضىؽي- 59 ،
ئبٍەد) .
 .4ئؽىالَ زۆٌىزىسىىي لبٔۇْ ِۀجەؼي ئەؼٍي ِۀجەٌىطىسىٓ ئېٍىٕؽبْ ۋە ـىمھي ئىٍّي
ئوضگبٔالضٔىڭ ٔەظضىسىىي ئىفۀچىٍىه ـەضئي ھۆوۈٍِەضگە ِۇٔبؼىۋەرٍىه ثوٌىسۇ .چۈٔىي ـەضئي
ھۆوۈٍِەض زۆٌەد ئىچىسىىي ٍوٌٍۇق ئىؽزىٍٕي ثەٌگىٍەپ ثېطىسىؽبْ لبئىسىسۇض .ئۇ ئىرزىالپ ٍۈظ
ثەضگۀسە ثىط لبضاـزىٓ ٍۀە ثىط لبضاـٕي وۈچٍۀسۈضىسىؽبْ ئۆٌچەٍِەضزۇض .ـەضىئەرٕي لبٔۇٕٔىڭ
ئبؼبؼي لىٍىؿ ثبـمب زىٓ ئەظاٌىطىٕي ذۇؼۇؼي ئىفٍىطىسا ـەضىئەرٕىڭ ھۆوۈٍِىطىگە
ِەعجۇضالـٕي رەلەظظا لىٍّبٍسۇ .ئۇالض ئىچىي ئىفٍىطىٕي ضەرىە ؼېٍىفزب ئۆظ زىٕىٕىڭ
ھۆوۈٍِىطىگە ربٍىٕىسۇ .ـۇ ۋالزىسا ئىؽالَ ـەضىئەد لبئىسىؽي ئىىىي ھبٌەرزە ھۆوۈِٕي ثىط
رەضەپىە لىٍىفمب ئىگە:
ثىطىٕچىؽي :ئوذفبـّىؽبْ زىٓ ئەرجبٌىطى ئبضىؽىسا عىسەي ِبعطا ٍۈظ ثەضگۀسە.
ئىىىىٕچىؽي :ثبـمب زىٕسىىىٍەض ئؽىالَ زۆٌىزىٕىڭ ٍۇلۇضى ئوضگبٍٔىطىؽب ئەضظ ؼۇٔؽبٔسا.
- 2769عۇئبي:ئۈِّەجٕىڭ ِەعئۇٌىَىحي
 )1ئۈِّەد ۋەھَىٕىڭ ِەلؽەرٍىطىٕي ضىئبٌٍىممب ئبـۇضۇؾ ،ـەضىئەرٕىڭ ھۆوۈٍِىطىٕي
رەرجىمالؾ ۋە ئىالھي پطىٕؽىپمب لبضىزب ھبٍبرٕي رەضەلمي لىٍسۇضۇـزىٓ ِەؼئۇٌسۇض( « :ئي ِۇھەِّەز
ئۈِّىزي!) ؼىٍەض ئىٕؽبٔالض ِۀپەئىزي ئۈچۈْ ئ ورزۇضىؽب چىمىطىٍؽبْ ٍبذفىٍىممب ثۇٍطۇپ
ٍبِبٍٔىمزىٓ روؼىسىؽبْ اﷲ لب ئىّبْ ئېَزىسىؽبْ ئەڭ ٍبذفي ئۈِّەرؽىٍەض» (ئبي ئىّطاْ ؼۈضىؽي،
 - 110ئبٍەد) .
 )2ئۈِّەد ئوِۇَِۈظٌۈن ئۆظىگە ِۇٔبؼىۋەرٍىه ۋەظىپىٍەض ٍبذفي ئىفالضؼب ثۇٍطۇؾٍ ،بِبْ
ئىفالضزىٓ چەوٍەؾِ ،بئبضىپ ِەعجۇضىَىزي ،زۈـّۀٍەضگە ربلبثىً رۇضۇؾ ئۈچۈْ ِبززى ۋە ئبزەَ
ئىّىبٔىَەرٍىطىٕي رەضەلمي لىٍىؿ ۋەظىپىؽىٕي ئۆرەؾ ئۈچۈْ وېطەوٍىه ثوٌؽبْ ئىغزىّبئي
ئوضگبٔالضٔي رەضەلمي لىٍسۇضۇـزىٓ ِەؼئۇي.
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ـۇٔىڭؽب ثىٕبئەْ ؼىَبؼي لۇضۇٌّىٕىڭ لبٔۇٍٔىمي ئۈِّەرٕىڭ ضاظىٍىمي ۋە لوٌٍىفىؽب ثبؼٍىك
ثوٌىسۇ .ئىغزىّبئي ،ؼىَبؼي ۋە ئىمزىؽبزى لۇضۇٌّىالض ئؽىالَ وۆظ لبضىفي ثوٍىچە ِۇؼۇٌّبٔالضٔي
ـەذؽي ضىؽجىزي ثىٍەْ ئەِەغ ـەضىئەرٕىڭ لبئىسىٍىطى ثىٍەْ رۈظۈِگە ؼېٍىٕؽبْ ثوٌىسۇٌ .ېىىٓ
ئوِۇِي لۇضۇٌّىالضٔىڭ ـەضىئەد ثىٍەْ لبئىسىٍىه ثوٌىفىٕي ئەِەٌگە ئبـۇضۇؾ ٍبوي ئەِەٌگە
ئبـۇضِبؼٍىممب ھۆوۈَ لىٍىؿ ِۇؼۇٌّبْ ئبِّىؽي ثىٍەْ ثوٌىسۇ.
- 2770عۇئبي:عىَبعي لبساسٔىڭ لبٔذاق ثوٌىذىغبٍٔىمي
ؼىَبؼي لۇضۇٌّىٕي لوثۇي لىٍىؿ ٍبوي ضەد لىٍىؿ ئۈِّەد ئبضلٍىك ثوٌىفي وېطەن.
ؼىَبؼي لبضاض ئىىىي رۈضٌۈن ثوٌىسۇ:
ثىطىٕچي :ؼىَبؼي لبضاضٔىڭ لبٔۇٍٔۇق ثوٌىفىٕي وۆپچىٍىىىە ثبؼالؾ ،ثۇ ئەھۋاٌسا ئوِۇِي
ِۀپەئەد ذۇؼۇؼي ِۀپەئەرٕىڭ ئبٌسىسا رۇضىسۇ .ئۇ ۋەھَىٕىڭ ئوِۇِي ِەلؽەرٍىطىگە ِبغ
وىٍىسىؽبْ ئىفزۇض.
ئىىىىٕچي :ـەضئي ھۆوۈِٕي ئەِەٌگە ئبـۇضۇؾ ۋەھَىٕىڭ ٔەؼٍىطىسىٓ ئېٍىٕؽبْ ثوٌىسۇ.
- 2771عۇئبي:وىڭەػ ۋەصىپىغىٕىڭ لبٔذاق ثەٌگىٍىٕىذىغبٍٔىمي
وېڭەؾ ۋەظىپىؽىٕي رۆۋۀسىىي ئبؼبؼالضؼب لبضىزب ثەٌگىٍەؾ ِۈِىىٓ:
ثىطىٕچي :وېڭەؾ ۋەھَي رېىىؽزٍىطىسىٓ ئېٍىٕؽبْ ۋە ئۈِّەرٕىڭ ِەؼئۇٌىَىزىسىٓ ئېزىٍىپ
چىممبْ ئۈِّەرٕىڭ ٍىٍزىعى ھەلمىسۇض.
ئىىىىٕچي :ئۈِّەد ئوِۇِي لبضاضالضٔي رۇرۇؾ ذىعِىزىٕي ۋاوبٌە رەْ ثىغىطىؿ ئوضگبٍٔىطىؽب
(پبضالِٕذ ئەظاٌىطىؽب) ربپفۇضؼب ثوٌىسۇٌ .ېىىٓ ئۈِّەد پبضالِٕذ ئەظاٌىطىٕي ربٌالؾ ،ئۇالضٔي
ئبٌّبـزۇضۇؾ ٍبوي ئۇالضزىىي ئىفۀچىٕي رەوىزٍەؾ ھەلمىگە ئىگە.
ئۈچىٕچي :پبضالِٕذ ئەظاٌىطى ئۈِّەرٕىڭ ثبضٌىك رۈضٌىطىٕي ئەوىػ ئەرزۈضىسىؽبْ ،زۆٌەرٕىڭ
ِۇلىٍّىمىٕي ئەِەٌگە ئبـۇضىسىؽبْ ۋە ئۈِّەرٕىڭ رۈضٌۈن ثۆٌۈٍِىطىٕىڭ ھەِىبضٌىمي ئۈچۈْ
ِۇٔبؼىپ ِەٍساْ ھبظىطالپ ثېطەٌەٍسىؽبْ زەضعىسە ھەي ثوٌىسۇ.
رۆرىٕچي :وېڭەؾ ئوضگىٕي ئۈِّەرٕىڭ ِۀپەئەري ۋە ؼبٍىؽىگە ئباللىساض ثبضٌىك ِەؼىٍىٍەضٔي
ثەٌگىٍەؾ ،ثەٌگىٍۀگەْ لبضاضال ضٔي ئىغطا لىٍىؿ ئۈچۈْ ظۆضۈض ثوٌؽبْ ثبـمبضِب ۋە لۇضۇٌّىالضٔي
لۇضۇؾ ھەلمىگە ئىگە.
- 2772عۇئبي :ئۈِّەجٕىڭ سەھجەسٌىىىە ئىحبئەت لىٍىؾىٕىڭ لبٔذاق ثوٌىذىغبٍٔىمي
ئۈِّەرٕىڭ ضەھجەضٌىىىگە ئىزبئەد لىٍىفي ِۇرٍەق ئىزبئەد ئەِەغ ،ثەٌىي ئۇ ـەضىئەرٕىڭ
ھۆوۈٍِىطى ثىٍەْ ثەٌگىٍ ۀگەْ ئىزبئەرزۇض .چۈٔىي « :ئبٌالھمب ئىزبئەرؽىعٌىه ثوٌىسىؽبْ ئەھۋاٌالضزا
ِەذٍۇلمب ئىزبئەد لىٍىفمب ثوٌّبٍسۇ» زېگەْ ئؽىالِي پطىٕؽىپ ثوٌۇپ ،رەۋھىس چۈـۀچىؽي
ئۈؼزىگە رىىٍۀگەْ .ھەظضىزي ئەثۇثەوطى ثەٍئەد (لەؼەَ) ٔي لوثۇي لىٍىؿ ٍىؽىٕىساِ« :ەْ ئبٌالھ
ۋە ئۇٔىڭ پەٍؽە ِجىطىگە ئىزبئەد لىٍؽبَ ِبڭب ئىزبئەد لىٍىڭالض ،ئەگەض ِەْ ئبٌالھ ۋە ئۇٔىڭ
ضەؼۇٌىؽب ئبؼىَىٍىك لىٍؽبَ ِبڭب ئىزبئەد لىٍّبڭالض» زەپ ئېٕىك ؼۆظى ثىٍەْ ؼىَبؼي ثبٍبٔبد
ئىالْ لىٍؽبْ .زېّەن ،ئۈِّەرٕىڭ ضەھجەضٌىىىگە ئىزبئەد لىٍىفي ضەھجەضٌىىٕىڭ ئبزىً ھۆوۈَ
چىمىطىفىؽب ثبؼٍىمزۇض .ئبزاٌەد ئؽىالَ ئېڭىسا ؼىَبؼي ضەھجەضٌىىٕىڭ ـەضىئەرٕىڭ ھۆوۈٍِىطى ۋە
ِەلؽەرٍىطى ثىٍەْ ثبؼٍىٕىفي ثىٍەْ ِۇئەٍَۀٍىفىسۇ.
- 2773عۇئبي :ئىغالَ ؽەسىئىحىذىىي ئىگىذاسچىٍىك لىٍىؾٕىڭ لبٔذاق ثوٌىذىغبٍٔىمي
ئؽىالَ ـەضىئىزىٕىڭ ئىگىساضچىٍىك لىٍىفي ثبـمىؽىٕي ئەِەٌسىٓ لبٌسۇضۋىزىؿ ثوٌّبؼزىٓ
ئۆظ ئىچىگە ئېٍىؿ ئبؼبؼىسا چۈـۈٔىٍىفي وېطەن .چۈٔىي ئىگىساضچىٍىك لىٍىؿ ٍبوي وؤزطوي
لىٍىؿ ئۈِّەد زائىطىؽي ئىچىسە ۋە زۆٌەد زائىطىؽي ئىچىسە زەپ ئىىىي رۈضٌۈن ثوٌىسۇ.
ئۈِّەد زائىطىؽي ئىچىسە ئىگىساضچىٍىك لىٍىؿ ٍۀي ئىٍگىطىىي زىٕالضٔي ئەِەٌسىٓ
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لبٌسۇضۋىزىؿ زېگۀٍىه ثوٌىسۇ ،ثۇ زېگۀٍىه ِۆِىٍٕەض پەلەرال ئبذىطلي ـەضىئەرٕىڭ ھۆوۈٍِىطىگە
ئەگىفىفي ۋاعىجزۇض.
ئەِّب زۆٌەد ئىچىسىىي ئىگىساضچىٍىك ئۇ وۈچٍۀسۈضۈؾ ئىگىساضچىٍمىسۇضٍ ،ۀي زۆٌەد
ئىچىسە ئوذفبـّبٍسىؽبْ زىٓ ئەرجبٌىطى ئبضىؽىسا ئىرزىالپ ۋە عىسەي ِبعطا ٍۈظ ثەضؼە ئۇٔي
ھەي لىٍىؿ ئۈچۈْ ئؽىالَ ـەضىئىزي ئبؼبغ لىٍىٕىسۇ .ثۇ زېگۀٍىه ثبـمب زىٓ ئەرجبٌىطىٕي
ذۇؼۇؼي ئىفٍىطىسا ئؽىالَ ـەضىئىزىگە ِەعجۇضالؾ ثوٌّبٍسۇ.

ئوْ ثىشىٕچي ثبپ .ئىغالَ دىٕي ۋە دېّووىشاجىَە

- 2774عۇئبي :دىّووشاجىَە ھەلمذىىي ھۆوۈٍِەس
ثەظى وىفٍەض زىّووىطارىَۀي ئوچۇق وۇـطىٍىك زەپ ھۆوۈَ لىٍىسۇٍ ،ۀە ثەظىٍىطى
زېّووطارىَە ئىؽالِؽب ظىذ وەٌّەٍسۇ زېَىفىسۇ .ھبٌجۇوي ِۇـۇٔساق ھۆوۈَ چىمبضؼبٔالض
زىّووىطارىَۀىڭ ئبؼزىؽب چۆوۈپِ ،ېؽىعىؽب زىممەد لىٍىپ ٍبذفي چۈـۀّەٍسۇ .ئبٌىٍّىطىّىع
ـۇٔساق ثىط لبئىسىٕي ئورزۇضىؽب ل وٍؽبْ :ثىط ٔەضؼىگە ھۆوۈَ لىٍىؿ ـۇ ٔەضؼىٕي رەؼەۋۋۇض
لىٍىفٕىڭ ثىط لىؽّىسۇض ،وىُ ثىٍّەٍسىؽبْ ثىط ٔەضىؽگە ھۆوۈَ ثەضؼە  -گەضچە ثەظىسە ربؼبزىپىٌ
روؼطا چىمىپ لبٌؽىّۇ ،ئۇ ذبرب ھۆوۈَ لىٍؽبْ ثوٌىسۇ .ـەوؽىعوي زېّووطارىَۀىڭ ئىؽالِؽب
ئۇٍؽۇْ وېٍىسىؽبْ رەضەپٍىطى ثوٌؽىٕىسەن ئىؽالِؽب ظىذ وېٍىسىؽبْ رەضەپٍىطىّۇ ثبض.
- 2775عۇئبي:دېّووىشاجىَە ئۇلۇِي
زېّووىطارىَە زېگەْ ذەٌمٕىڭ ھۆوۈَ لىٍىفىسىٓ ئىجبضەد ثوٌۇپ ئۇ ذەٌمٕىڭ ئۆظ ئىرزىَبضى
ثىٍەْ ھبوىُ ۋە زۆٌەد ضەئىؽىٕي ربٌٍىفي ،ـۇٔسالال زۆٌەرزە ئىغطا لىٍىٕىسىؽبْ لبٔۇٕٔي ربٌٍىفي،
ذەٌك ٍب لزۇضِبٍسىؽبْ ھبوىُ ٍبوي لبٔۇٕٔىڭ ھۆوۈِطأٍىك لىٍّبؼٍىمي ،ھبوىُ ذبربالـؽب ٍبوي روؼطا
ٍوٌسىٓ چەرٕەپ وەرؽە ذەٌمٕىڭ ئۇٔي ئبـىبضا رۀمىس لىٍىؿ ھەرزب ھولۇلىسىٓ ئېٍىپ ربـالؾ
ھولۇلىٕىڭ ثوٌۇـي ،ھبوىّالضٔىڭ ذەٌمٕي ذەٌك ضاظى ثوٌّبٍسىؽبْ ؼىَبؼىٌ ،ئىغزىّبئىٌ،
ئىمزىؽبزى ٌ ۋە ِەزۀىَەد ٍۆٔۈٌۈـٍىطىگە ِەعجۇضٌىّبؼٍىمي ...لبربضٌىمالضٔي ئۆظ ئىچىگە ئبٌىسۇ.
ھبظىطلي ظاِبٔسا زېّووىطارىَە ئەضوىٓ ؼبٍالَ ؼبٍالؾ ،ذەٌك پىىطىٕي ئېٍىؿ ،وۆپ
ؼبٍٔىمٕىڭ پىىطىٕي وۈچٍۀسۇضۇؾ ،ؼىَبؼىٌ پبضرىَەٌەضٔىڭ ثىط لبٔچە ثوٌۇـي ،ئبظ ؼبٍٔىمٕىڭ
ئىزىطاظ ثىٍسۈضۈؾ ھولۇلىٕىڭ ثوٌۇـي ،ئبذجبضاد ئەضوىٕچىٍىگي ۋە ؼورٕىڭ ھۆوۈِەرزىٓ
ِۇؼزەلىً ثوٌۇـىؽب ئوذفبؾ ـەوىً ۋە ئۇؼۇٌالضزىٓ ئىجبضەد ثوٌسىِ .بٔب ثۇ زېّووىطارىَۀىڭ
ھەلىمىزي.
- 2776عۇئبي :دېّووىشاجىَۀىڭ ئىغالَ دىٕىغب ئۇٍغۇْ وېٍىذىغبْ جەسەپٍىشى
ئەِەٌىَەرزە ،زېّووىطارىَۀىڭ ھەلىمىٌ ِبھىَزىٕي ِۇالھىعە لىٍؽبْ وىفي زېّووىطارىَۀىڭ
ضەئىػ ربٌالـزب ئىؽالَ زىٕىٕىڭ وۆضؼەرّىؽىسىٓ ٍىطاق ئەِەؼٍىىىٕي ھېػ لىٍىپ ٍېزىسۇ.
 - 1ئىؽالَ زىٕي ضەئىػ ربٌالـزب ذەٌمٕىڭ ئىرزىَبضى ۋە ربٌٍىفي ثوٍىچە ئىؿ لىٍىفٕي
ئورزۇضىؽب لوٍؽبْ ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕ ىڭ ۋاپبرىسىٓ وېَىٓ ؼبھبثىالض ثۇ ئۇؼۇٌٕي ـۇ
زەۋضٔىڭ ۋەظىَىزىگە ِۇٔبؼىپ ـەوىٍسە ثىط لبٔچە ئۇؼۇٌسا ئەِەٌىٌ رەرجىمٍىؽبْ .ثۇٔىڭ ثىٍۀال
وۇپبٍە لىٍّبً ئىؽالَ زىٕي ثىط ـەذؽٕىڭ ئۇ ـەذؽٕي ٍبلزۇضِبٍسىؽبْ ٍبوي ئۇ ـەذؽىە ضاظى
ثوٌّبٍسىؽبْ عبِبئەرىە ئىّبَ ثوٌۇۋېٍىفىؽب لەرئىٌ لبضـي چىممبْ ۋە ثۇٔي لبرزىك ئەٍىجٍىگەْ.
ھەزىػ ـەضىفزە ِۇٔساق وەٌگەْ «:ئۈچ ئبزەِٕىڭ ٔبِىعى ثبـٍىطىسىٓ ثىط ؼېطىچ وۆرۈضۈٌّەٍسۇ
(ٍۀي لوثۇي لىىٍّٕبٍسۇ) .ئۇالضٔىڭ ثىطؼي ،لوٌٍىّبٍسىؽبْ عبِبئەرىە ئىّبَ ثوٌۇۋاٌؽبْ وىفىسۇض».
ئىجٕي ِبعە ضىۋاٍەد لىٍؽبْ.
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ؼەھىھ ھەزىؽزە «:ؼىٍەضٔىڭ ٍبذفي ٍوي ثبـچىڭالض (ٍۀي
ھبوىٍّىطىڭالض):ؼىٍەض ٍبذفي وۆضىسىؽبْ ۋە ؼىٍەضِۇ ئۇٔي ٍبذفي وۆضىسىؽبْ ،ؼىٍەض ئۇٔىڭ
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پبٍسىؽىؽب زۇئب لىٍىسىؽبْ ۋە ئۇِۇ ؼىٍەضگە زۇئب لىٍىسىؽبْ وىفٍەضزۇض.ؼىٍەضٔىڭ ٍبِبْ
ثبـٍىمٍىطىڭالض:ؼىٍەض ئۇٔي ٍبِبْ وۆضىسىؽبْ ،ئۇِۇ ؼىٍەضٔي ٍبِبْ وۆضىسىؽبْ ،ؼىٍەض ئۇٔي
لبؼبٍسىؽبْ ،ئۇِۇ ؼىٍەضٔي لبؼبٍسىؽبْ وىفٍەضزۇض» زېگەْ .ئىّبَ ِۇؼٍىُ ضىۋاٍەد لىٍؽبْ.
 - 2ئىؽزىجساز ۋە ِۇؼزەثىسوە لبضـي رۇضۇؾ :لۇضئبْ وەضىُ ئۆظىٕي ئىالھ لىٍىۋاٌؽبْ
ھبوىّالضؼب لبضـي وۆضەؾ ئېالْ لىٍؽبْ .لۇ ضئبْ وەضىُ ظېّىٕسا ٍوؼبٔچىٍىك لىٍىسىؽبْ ،وىفٍەضٔي
لۇي ئوضٔىسا وۆضىسىؽبْ ۋە ذبٌىؽىٕٕي ٍۈضگۈظىسىؽبْ ھبوىّالضؼب ـىسزەد ثىٍەْ ھۇعۇَ لىٍسى.
لۇضئبْ وەضىُ «ٔەِطۇز» ٔي ِىؽبي رەضىمىؽسە ثبٍبْ لىٍىپ ِۇٔساق زەٍسۇ« :پەضۋەضزىگبضى
روؼطىؽىسا ئىجطاھىُ ثىٍەْ ِۇٔبظىطىٍەـىەْ ،اﷲ ٔىڭ ئبرب لىٍؽبْ پبزىفبھٍىمي ئۇٔي ئىجطاھىُ ثىٍەْ
ِۇٔبظىطٌىفىفىە ئېٍىپ وەٌگەْ ئبزەَ (ٍۀي ٔەِطۇز)ٔي وۆضِىسىڭّۇ؟ ئەٍٕي ظاِبٔسا ئىجطاھىُ
(اﷲ ٔىڭ ثبضٌىمىؽب زەٌىً وۆضؼىزىپ)ِ «:ېٕىڭ پەضۋەضزىگبضىُ (ئۆٌۈوٕي) رىطىٍسۈضەٌەٍسۇ( ،رىطىىٕي)
ئۆٌزۈضەٌەٍسۇ»زېسى .ئۇِ«:ۀّۇ (ئۆٌۈوٕي) رىطىٍسۈضەٌەٍّەْ( ،رىطىىٕي) ئۆٌزۈضەٌەٍّەْ» زېسى.
(ٔەِطۇز ئۆٌۈِگە ھۆوۈَ لىٍىٕؽبْ ئىىىي ئبزەِٕي چبلىطرىپ وېٍىپ ثىطىٕي ئۆٌزۈضزى ،ثىطىٕي
لوٍۇپ ثەضزى) .ئىجطاھىُ (ٔەِطۇزٔىڭ ثۇٔساق ھبِبلەرٍىىىٕي وۆضۈپ)« :اﷲ ھەلىمەرەْ وۈٕٔي
ـەضىمزىٓ چىمىطاالٍسۇ( ،ئىالھٍىك زەۋاؼي لىٍىسىؽبْ ثوٌؽبڭ) ؼەْ ئۇٔي ؼەضىجزىٓ چىمىطىپ
ثبلمىٓ» زېسى( .ثۇٔساق وۈچٍۈن زەٌىً ئبٌسىسا) وبپىط ئېؽىع ئبچبٌّبً لبٌسى .اﷲ ظاٌىُ لەۋِٕي
ھىساٍەد لىٍّبٍسۇ[ ».ثەلەضە ؼۈضىؽي 258 ،ـ ئبٍەد].
 - 3ظۇٌۇِؽب ضاظى ثوٌؽبٔالضٔي ئەٍىجٍەؾ :لۇضئبْ وەضىُ ظاٌىّالضؼب ھۇعۇَ لىٍىؿ ثىٍۀال
چەوٍىٕىپ لبٌّبً ،ظۇٌۇِؽب رەؼٍىُ ثوٌۇپ ،ظوضاۋأالضٔىڭ ٍوٌىؽب ئەگەـىەْ ذەٌمٍەضٔي ئەٍىجٍەپ،
ئۇالضؼىّۇ ِەؼئۇٌىَەرٕي ئبضرمبْ .ئبٌالھ ـىطئەۋٕٔىڭ ِىٍٍىزي روؼطىؽىسا ِۇٔساق زەٍسۇ« :ـىطئەۋْ
لەۋِىٕي گوٌٍىؽبٍٔىمزىٓ ،لەۋِي ئۇٔىڭؽب ئىزبئەد لىٍسى ،ئۇالض ھەلىمەرەْ پبؼىك لەۋَ ئىسى »
[ظۇذطۇؾ ؼۈضىؽي  54ـ ئبٍەد].
ِەؼئۇٌىَەرٕىڭ ثىط لىؽّىٕىڭ ذەٌممە ئبضرىٍىفىسىىي ؼەۋەة ،ذەٌمٕىڭ ئۆظى ـىطئەۋٔسەن
ظاٌىّالضٔي ٍبؼبپ چىمىسۇ ،ذەٌك ظاٌىّٕي چەوٍىّىؽە ئبذىطىسا ئۇ ـىطئەۋْ ثوٌىسۇ .پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالِّۇ ظاٌىُ ھبوىّالضؼب لبضـي وۆضەؾ ئېالْ لىٍؽبْ .ذەٌمٍەضٔي ئىعىپ ،ظۇِىگەضٌىه
لىٍىسىؽبْ ظاٌىُ ھبوىّالضؼب پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ؼۈٕٔىزىسىّۇ لبرزىك ھۇعۇَ ئىالْ
لىٍىٕؽبٍٔىمىٕي وۆضىّىع .ئۇٔىڭسا لۇضئبٔؽب ئوذفبـال ظاٌىّالضٔىڭ وبضۋىٕىسا ِبڭىسىؽبْ
ؼبٌچىالضٔى ّۇ لبرزىك ئەٍىجٍەؾ ئىپبزىٍۀگەْ.
- 4وېڭەؾ ۋە ٔەؼىھەد رۈظۈِىٕي رەـەثجۇغ لىٍىؿ :ئىؽالَ زىٕي وېڭەـٕي ئىؽالَ
ھبٍبرىٕىڭ ئبؼبؼٍىك لبربضىسىٓ لىٍىپ ثەٌگىٍىسى ،ھبوّٕىڭ ِەؼٍىھەد ثىٍەْ ئىؿ لىٍىفٕي
پەضظ لىٍسى ،ئۈِّەرىە ثوٌؽب ھبوىّالضؼب ٔەؼىھەد لىٍىفٕي ۋاعىت لىٍسى .ـۇٔسالال ئىؽالَ
زىٕي ٍبذفي ئىفالضؼب ثۇٍطۇپٍ ،بِبْ ئىفالضزىٓ روؼۇـٕي پەضظ لىٍىپال لبٌّبؼزىٓ ،ثەٌىي رېري
ظاٌىُ ؼۇٌزبٕٔىڭ ئبٌسىسا زېَىٍگەْ ھەق ؼۆظٔي عىھبزٔىڭ ئەۋظىٍي زەپ ثبھب ثەضزى ،ثۇ زېگۀٍىه،
چېىىسىٓ ئېفىفمب ۋە ئىچىي ثۇظۇلچىٍىممب لبضـي رۇضۇؾ ،ؼىطىزمي زۈـّەْ ثىٍەْ عىھبز
لىٍؽبٔسىٓ وۈچٍۈوطەن زېّەوچي ،چۈٔىي ئىچىي ؼەپ ثۇظۇٌؽب ،ؼىطىزمي زۈـّەْ پەٍسا ثوٌىسۇ.
- 2777عۇئبي:ئىغالَ لبسىؾىذا سەئىغٕىڭ ئوسٔي
ضەئىػ ٍبوي ھبوىُ ئىؽالِٕىڭ ٔەظىطىسە ِىٍٍەرٕىڭ ۋەوىٍي ٍبوي چبوىطى ،ذەٌك
ئبِّىؽىٕىڭ ۋەوىٍىٕي ؼوضاق لىٍىؿ ھولۇلي ٍبوي ئۇٔىڭسىٓ ۋەوىٍٍىىٕي  -ۋاعىجىٕي ئبزا
لىالٌّىؽب  -ربضرىۋېٍىؿ ھولۇلي ثبض.
ضەئىػ ئىؽالَ زىٕي لبضىفىؽى سا ذبربٌىمزىٓ ذبٌىٌ ھۆوۈِطاْ ئەِەغ ،ئۇ روؼطا ئىؿ
لىٍىسىؽبْ ۋە ذبربٌىفىسىؽبْ ،ئبزىٍٍىك ٍبوي ظۇٌۇَ لىٍىسىؽبْ ثىط ِەذٍۇق ،ئۇ ذبربالـؽب ذەٌك
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ئبِّىؽىٕىڭ ئۇٔي روؼۇضالپ لوٍۇـي ،ؼىڭبٍبْ وەرؽە رۈظٌەؾ ھولۇلي ثوٌىسۇ.
ثۇ ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ئەڭ ثۈٍۈن ذەٌىپىؽي ئىالْ لىٍؽبْ ئبؼبؼٍىك پىطىٕؽىپالضٔىڭ ثىطى
ثوٌۇپ ثىطىٕچي ذەٌىپە ئەثۇثەوىط ؼىسزىك ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ثىطىٕچي لېزىٍّىك ؼىَبؼي
ثبٍبٔبرىسا ِۇٔساق زەٍسۇ« :ئي ئىٕؽبٔالضِ ،ەْ ؼىٍەضگە ِەؼئۇي ثوٌۇپ لبٌسىُِ ،ەْ ؼىٍەضٔىڭ
ٍبذفىڭالض ئەِەغ ئىسىُ ،ـۇٔىڭ ئۈچۈْ ِەْ ھەق ٍوٌسا ِبڭؽبَِ ،بڭب ھەِىبضٌىفىڭالض ،ذبرب ٍوٌؽب
زەؼؽەپ ؼبٌؽبَِ ،ېٕي رۈظٌەپ لوٍۇڭالضِ ...ەْ ئبٌالھمب ئىزبئەد لىٍؽبَِ ،بڭب ثوٍؽۇٔۇڭالض،
ئبٌالھمب ئبؼىٍَىك لىٍىپ ؼبٌؽبَِ ،بڭب ثوٍؽۇّٔبڭالض».
ئىىىىٕچي ذەٌىپە ئۆِەض ئىجٕي ذەرزبة ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇِ « :ېٕىڭ ئەٍىجىّٕي وۆضؼىزىپ
ثەضگەْ ئبزەِگە ئبٌالھ ضەھّەد ئبرب لىٍؽۇْ» زېگەْ .ذەٌىپە ئۆِەض ِۇٔجەض ئۈؼزىسە ٔۇرۇق
ؼۆظٌەۋارمبٔسا ،ئبٍبٌالضزىٓ ثىطى ئۇٔىڭؽب ئىزىطاظ ثىٍىسۈضىسۇ ،ئۆِەض ئىزىطاظؼب عبۋاثەْ« :ئۆِەض
ذبربالـزي ،ئبٍبي روؼطا ئېَىززي» زەٍسۇ .ثىط لېزىُ ھەظضىزي ئەٌي ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ثىط ئىفزب
ئېزىطاظ ثىٍسۈضگەْ ئبزەِگە«:ؼەْ روؼطا لىٍسىڭِ ،ەْ ذبربالـزىُ» زېگەْ.
- 2778عۇئبي :ئىغالَ دىٕي ئبداٌەت لبئىذىٍىشىٕي ثەٌگىٍەؽحە دېّووشاجىَۀىڭ ئبٌذىذا
جۇسىذۇ
ئىؽالَ زىٕي ئبزاٌەرٕىڭ ھەلىمىٌ ِبھىَزىٕي رىىٍەـزە زېّووىطارىَەزىٓ ٔەچچە ئەؼىط
ئىٍگىطى رۇضىسۇٌ .ېىىٓ رب لىَبِەرىە لەزەض ئىٕؽبٔىَەد عەِئىَەرٍىطىٕىڭ ئبزاٌەد زەؼزۈضى
ثوٌؽبْ ئىؽالَ زىٕي ئبزاٌەرٕي ۋۇعۇزلب چىمىطىؿ ئۈچۈْ لوٌٍىٕىٍىسىؽبْ ئۇؼۇٌالضٔي ئىؽالَ ضوھىؽب
ئبؼبؼەْ ئىٕؽبٔالض ھبٍبرىٕىڭ رەضەلمىَبري ۋە عەِئىَەد ـبضائىزىٕىڭ ئۆظىگىطىفىگە لبضاپ
ئىغزىھبز لىٍىفمب لبٌسۇضؼبْ .ثۇٔىڭؽب ئبؼبؼەْ پۈرۈْ ذەٌمٕىڭ ضەئىؽٕي ؼبٍالـمب ثىطِۇثىط
لبرٕىفىپ ئبۋاظ ثىٍەْ ؼبٍٍىفيٍ ،بوي ذەٌك ئۆظ ۋەوىٍٍىطىٕي ؼبٍالپ ۋەوىٍٍەض زۆٌەد ضەئىؽىٕي
ؼبٍٍىفي لبربضٌىك ثىط رۈضوۈَ ؼبٍالَ رۈظۈِىٕي ئىؽالَ ضەد لىٍّبٍسۇ ،ثەٌىي ئبزاٌەد رىىٍىٕىسىؽبْ
ثۇٔساق ؼبٍالؾ ئۇؼۇٌي ثوٌؽۇْ ٍبوي ثبـمب ٍبذفي ئۇؼۇٌالض ثوٌؽۇْ ئېفمىٍىپ ئبزاٌەرٕىال
رىىٍەٍسىؽبْ ئۇؼۇٌالض ثوٌؽب ثۇ ئىؽالِؽب ئۇٍؽۇْ ئۇؼۇي ھېؽبثٍىٕىسۇ.
- 2779عۇئبي:ئىغالَ ثىٍەْ دېّووىشاجىَۀىڭ خۇعۇعىَەت جەھەجحىىي پەسىك
ئبالھىذىٍىي
ئىؽالَ  -ثبضٌىك ِەۋعۇزارالضٔي ٍبضارمۇچي ئبٌالھ ثۀسىٍىطىگە وۆضؼىزىپ ثەضگەْ ٍوٌسۇضٍ ،ۀي
ئىالھىٌ وۆضؼەرّىسۇض.
زېّووىطارىَە  -ئىٕؽبٔىَەد ئەلٍي ۋە رەعطىجىؽىٕىڭ ِىۋېىؽىسۇض ،ئىٕؽبٔالض ئبزاٌەد،
وېڭەؾ ،ئىٕؽبٔالض ھولۇلىٕي ھۆضِەرٍەؾ ،ظۇٌۇَ ۋە ئىؽزىج سازلب لبضـي رۇضۇؾ زېگۀسەن
پەظىٍەرٍەضگە ۋە ثۇٔىڭ لەزىط -لىّّىزىگە ٔەچچە ٍۈظ ٍىٍالض وۆضەؾ لىٍىؿ ٔەرىغىؽسە ئبضاْ
ٍەرىەْ ثوٌؽب ،ثۇ ـۇئبضالض ھەِّە ئىٕؽبٔالضٔي ۋە ثبضٌىك ِەذٍۇلالضٔي ٍبضارمبْ ئبٌالھ ثەٌگىٍىگەْ
ـەضىئەرزە ئەظەٌسىٓ ِۇئەٍَۀٍىفىپ وەرىەْ پطىٕؽىپالض ھېؽبثٍىٕىسۇ .ثۇ ٍەضزە ِۇھىُ ثوٌؽىٕي
ثىع لوٌٍىٕىسىؽبْ ئۇؼۇٌٕىڭ وۆظٌىگەْ ئبزاٌەرٕي رىىٍەـىە ٍبضاٍسىؽبْ ٍىي ٍبضىّبٍسىؽبٍٔىمىسۇض،
ئەگەض ٍبضاٍِىك ثىط ئۇؼۇي ثوٌؽب ثۇ ئىؽالَ لوٌالٍسىؽبْ ئۇؼۇي ھېؽبثٍىٕىسۇ-زە ثۇ ئۇؼۇي ھبظىط
زېّووطارىَە ٍبوي ثبـمب ثىط ٔبَ ثىٍەْ ئبربٌؽ ۇْ ٍبوي ئبربٌّىؽۇْ ئۇ ثەضىجىط ئىؽالِؽب ئۇٍؽۇْ
وېٍىسىؽبْ ئۇؼۇي زەپ لبضىٍىۋېطىسۇ.
ذۇؼۇؼىَەد عەھەرزىٓ ئېَزمبٔسا ئىؽالَ ئىالھىٌ رۈظۈَ ،زېّووطارىَە ئىٕؽبٔىٌ رۈظۈِسۇض.
زۇَٔبۋىٌ ِۀپەئەرىّىعٔي لوؼساـزب ئىٕؽبٔىَەرٕىڭ رەعطىجە-ؼبۋالٍىطىسىٓ پبٍسىٍىٕىفٕي
چەوٍەٍسىؽبْ ھۆوۈَ ٍوق ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ذۀسەن ؼبظىزىسا «ذۀسەن ووالؾ»
ربوزىىىؽىٕي ئىطأٍىمالضزىٓ ئبٌؽبْ .ثەزض ئۇضۇـىسا ئەؼىطگە چۈـىەْ ٍېعىك ۋە ئۇلۇـٕي
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ثىٍىسىؽبْ ِۇـىطوالضزىٓ پبٍسىالٔؽبْ ،ھىىّەد ِۇؼۇٌّبٕٔىڭ ٍۈرزۈضۈپ لوٍؽبْ ٔەضؼىؽي،
ِۇؼۇٌّبْ ھىىّەرٕي ٔەزە ئۇچطارؽب ،ئۇ ھىىّەرىە ثبـمىالضزىٓ ثەوطەن ھەلٍىمزۇض .ثبـمىالضٔىڭ
رەعطىجىؽي زىٕىّىعگە ظىذ وەٌّىؽە ئۇٔىڭسىٓ پبٍسىالٔؽبق ثوٌىسۇ.
ـۇ رەضەپزىٓ ،زېّووىطارىَۀىڭ ثىعگە ِۇٔبؼىپ وىٍىسىؽبْ ئۇؼۇٌٍىطى ۋە ـەوىٍٍىطىٕي
ئبٌؽبق ثوٌىسۇ ،زېّووىطارىَۀىڭ ھبضإِي ھبالي لىٍىسىؽبْ ٍبوي ھبالٌٕي ھبضاَ لىٍىسىؽبْ
پەٌؽەپىؽٕي ئبٌؽبق لەرئىٌ ثوٌّبٍسۇ .چۈٔىي زېّووطارىَە رۈظۈِي ثوٍىچە ثوٌؽبٔسا ذەٌك
رەضىپىسىٓ ؼبٍٍىٕىپ چىممبْ ضەئىػ ٍبوي پبضالِېٕذ ھەض لبٔساق ٔەضؼىٕي چەوٍەؾ ٍبوي
چەوٍىّەؼٍىه ،ـۇٔسالال لبٔۇْ چىمىطىؿ ؼبالھىَىزىگە ئىگە ثوٌىسۇ ،ئىؽالَ ـەضىئىزىسە ثوٌؽب ثۇ
ؼبالھىَەد ِۇرٍەق ئەِەغ ،ثەٌىي ضەئىػ ٍبوي پبضالِېٕذ ئەظاٌىطى پەلەرال ِەٌۇَ زائىطىسىال
ثەٌگىٍىّە چىمىطىؿ ؼبالھىَىزىگە ئىگەِ ،ەؼىٍەْ زېّووطارىَە رۈظۈِي ثوٍىچە ضەئىػ ٍبوي
پبضالِېٕذ ضوظا رۇرۇـٕي چەوٍەؾ ٍبوي ِەؼغىسٌەضٔي ربلىۋېزىؿ ٍبوي ھبضالٕي چەوٍىّەؼٍىه
ھولۇلىؽب ئىگە ثوٌؽب ئىؽالَ ـەضىئىزىسە ثۇٔىڭؽب ھېچىىّٕىڭ ھولۇق ؼبالھىَىزي ثوٌّبٍسۇ ،پەلەرال
ضەئىػ ٍبوي پبضالِېٕذ ثۇ رۈظۈٍِەضٔي ئىغطا لىٍىؿ رەپؽىالري ھەلمىسە ئىىىىٕىڭ ثىطىٕي
ربٌٍىَبالٍسۇ ،ـۇٔسالال ثۇٔىڭسىٓ ؼىطد زۆٌەد ضەئىؽي(ئىّبَ)ٔىڭ ثىط رەضەپ لىٍىفىؽب لوٍۇپ
ثېطىٍگەْ ِەٌۇَ زائىطە ئىچىسىال ئۆظى لبضاض لىالالٍسۇ.
- 2780عۇئبي:عبٍالػ گۇۋاھٍىك ثېشىؾٕىڭ ثىش جۈسى
زېّووىطارىَەزىىي ؼبٍالؾ ٍبوي ئبۋاظ ثېطىؿ رۈظۈِىگە لبضاٍسىؽبْ ثوٌؽبق ،ئۇ ئىفٕىڭ ئىؽالَ
ٔەظىطىسىىي ؼبٍالِؽب چۈـّەوچي ثوٌؽبْ وىفىٕىڭ ؼبالھىَىزىگە «گۇۋاھٍىك ثېطىؿ»
ئىىۀٍىىىٕي ھېػ لىٍىّىع .چۈٔىي ئبۋاظ ثەضِەوچي ثوٌؽبْ وىفىسە «گۇۋاھچي» ثوٌؽۇچىسا
رېپىٍىسىؽبْ ئبزىً ثوٌۇؾ ۋە ئؽىزىٍي گۈظەي ثوٌۇـزەن ـەضرٍەض روٌۇق رېپىٍىفي وېطەن .ئبزاٌەد
ـەضىزٍىطى ۋە ؼۈپەرٍىطىٕي ثىط ئبظ ٍەڭگىٍٍىزىؿ ِۈِىىٓ ،ئۇ چبؼسا وۆپ ؼبٔسىىي وىفٍەض
ؼبٍالِؽب ئبۋاظ ثېطەٌەٍسۇ ،ؼود ِەھىىّىؽي « ـەضەپىە (ئبثطوٍؽب) رەؼىط ٍەرىۈظگەْ» زېگەْ
عىٕبٍەد ثىٍەْ لبضىٍىؽبٔؽب ئوذفبؾ ...وىفٍەضزىٓ ثبـمىؽي لبرٕىفبالٍسۇ.
وىُ ٍبذفي ئەِەغ ئبزەِٕيٍ ،بذفي زەپ گۇۋاھٍىك ثەضؼەٍ ،بٌؽبْ گۇۋاھٍىك ثەضگەْ ثوٌۇپ،
ئېؽىط گۇٔبھىبض ثوٌىسۇٍ ،بٌؽبْ گۇۋاھٍىك ثېطىؿ ئېؽىط عىٕبٍەرزۇض .وىُ رۇؼمىٕي ٍبوي ثىط
ـەھەضٌىىي ٍبوي ـەذؽىٌ ِۀپەئەد ؼەۋەثىسىٓ ِەٌۇَ ٔبِعارمب ئبۋاظ ثەضؼە ،ئبٌالھٕىڭ ثۇٍطۇلىؽب
ذىالپٍىك لىٍؽبْ ثوٌىسۇ ،ئبٌالھ ِۇٔساق زەٍسۇ « :ئبٌالھ ربئبال ئۈچۈْ (روؼطا) گۇۋاھ ثوٌۇڭالض» [ربالق
ؼۈضىؽي 2 ،ـ ئبٍەد].
وىُ ؼبٍالِؽب لبرىٕىفىؿ ِەعجۇضىَزىٕي ئبزا لىٍّبً لېچىپ رۇضىۋاٌؽب ،ثۇ ؼەۋەثزىٓ ٍبضاٍِىك
وىفٍەض ؼەٌىجە لىالٌّبً ،الٍبلەرؽىع وىفٍەض ؼبٍالِسا ئۇرۇپ وەرؽە ،ئۇ چبؼسا ؼبٍالِؽب
لبرٕبـّىؽبْ وىفي ئبٌالھٕىڭ ئەِطىگە ذىالپٍىك لىٍؽبْ ثوٌىسۇ ،ذەٌك ِۇھزبط ثوٌۇۋارمبْ
گۇۋاھچىٍىمٕي ٍوـۇضؼبْ ثوٌىسۇ ،ئبٌالھ ِۇٔساق زەٍسۇ « :گۇۋاھچىالض(گۇۋاھٍىممب)چبلىطىٍؽبْ ۋالزىسا
(گۇۋاھ ثوٌۇـزىٓ) ثبؾ ربضرّىؽۇْ» [ثەلەضە ؼۈضىؽي 282 ،ـ ئبٍەد ].ثۇٔىڭؽب ئبؼبؼەْ ؼبٍالَ
رۈظۈِي ثوٍىچە ئىؿ لىٍؽبٔسا ئىؽالَ وۆضؼەرّىٍىطىگە ضىئبٍە لىٍىٕىفي وېطەن.
- 2781عۇئبي :ھبوىّىَەت ئبٌالھمب خبط دېگەْ پىشىٕغىپ
«ھبوىّىَەد ئبٌالھمب ذبغ» زېگەْ پىطىٕؽىپ ؼبپ ئىؽالِىٌ پىطىٕؽىپسۇض ،ئىؽالِىٌ
لبٔۇٔفۇٔبؼ ٍىمزب ئبٌىّالضٔىڭ ھەِّىؽي ،ھۆوۈَ ٍوٌؽب لوٍؽۇچي ئبٌالھ ،پەٍؽەِجەض ٍەرىۈظگۈچي،
ئبٌالھ ثۇٍطۇٍسۇ ۋە روؼىسۇ ،ھبالي لىٍىسۇ ۋە ھبضاَ لىٍىسۇ ،ھۆوۈَ لىٍىسۇ ۋە لبٔۇْ ٍوٌؽب لوٍىسۇ،
زېگەْ ٔولزىسا ثىطزەن ئىززىپبق.
ذبۋاضىغالضٔىڭ «ھۆوۈَ پەلەد ئبٌالھؽىال ذبغ» زېگەْ ؼۆظى ھەلىمەد ؼۆظٌ ،ېىىٓ ئۇالض ثۇ
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ؼۆظٔي ئۆظ ئوضٔىسا لوٍّىؽبْ ،ربالؾ ربضرىؿ ثوٌۇپ لبٌؽبٔسا ئىٕؽبٔالض ھۆوۈَ لىٍىپ لوٍؽب
ثوٌّبٍسۇ زەپ ئوضۇٔؽىع ٍەضزە زەٌىً لىٍؽبْ ،ئۇالضٔىڭ ثۇ وۆظ لبضىفي لۇضئبٕٔىڭ ئبٍىزىگە ظىذ
وېٍىسۇ ،چۈٔىي لۇضئبْ ثىط لبٔچە ئوضۇٔالضزا ئىٕؽبٔالض ھۆوۈَ لىٍؽب ثوٌىسۇ زېگەِْ ،ەؼىٍەْ :ئەض
ـ ئبٍبي ئۇضۇـۇپ لبٌؽبٔسا ،ئۇ ئىىىەٍٍۀٕي ٍبضاـزۇضۇؾ ئۈچۈْ ثىط ئبلىً ئىٕؽبٕٔىڭ ھۆوۈَ
لىٍىفي (ٍۀي ئۇ ئىىىەٍٍۀٕىڭ ِەؼىٍىؽىٕي ثىط رەضەپ لىٍىپ لوٍىفي) ِۇؼزەھەةٍ .ۀە
ئېھطاَ ھبٌىزىسە ئوۋ ئوالؾ وبپپبضىزىٕي ثەٌگىٍەـزىّۇ ئىٕؽبٔالض ھۆوۈَ لىٍىپ لوٍؽب
ثوٌىسىؽبٍٔىمىٕىّۇ لۇضئبْ وەضىُ ئېٕىك ثبٍبْ لىٍؽبْ .ـۇٔىڭ ئۈچۈْ ذەٌىپە ھەظضىزي ئەٌي
ذبۋاضىغالضٔىڭ ٍولۇضىمي ؼۆظىگە« :ثبرىً ِەلؽەد لىٍىٕؽبْ ھەق ؼۆظ» زەپ ضەززىَە ثەضگەْ.
ئبٌالھٕىڭ ئىٕؽبٔالضؼب ھبوىٍّىمي ـەوؽىع ِۇلەضضەض ِەؼىٍە ،ئۇ ئىىىي رۈضٌۈن ثوٌىسۇ:
 .1وبئىٕبرٕىڭ رەلسىط ھبوىّىَىزيٍ ،ۀي ئبٌالھ وبئىٕبرزب ذبٌىؽىٕىٕي لىٍىسۇ ،وبئىٕبرٕىڭ
ئىفٍىطىٕي وؤزطوي لىٍىپ رۇضىسۇ ،وبئىٕبرٕي ئۆظگەضِەغ لبٔۇٍٔىطى ثىٍەْ ثبـمۇضىسۇ.
 .2پەضِبْ لبٔۇْ چىمىطىؿ ھبوىّىَىزيٍ ،ۀي ِەؼئۇٌىَەرىە ثۇٍطۇؾ ،پەضِبْ چىمىطىؿ،
روؼۇؾِ ،ەعجۇضٌۇق ۋە ئىرزىَبضىٍَىك ھبوىّىَىزىسۇض.
زېّووىطارىَەگە چبلىطؼبْ ِۇؼۇٌّبْ ،زېّووىطارىَۀي ضەئىػ ربٌالؾ ،وېڭەـٕي ٍوٌؽب لوٍۇؾ،
ٍبذفي ئىفالضؼب ثۇٍطۇپٍ ،بِبْ ئىفالضزىٓ روؼۇؾ ،ظۇٌۇِؽب لبضىفي رۇضۇؾ ،گۇٔبھ ۋە
ِەؼىَەرٕي ضەد لىٍىفزەن ئىؽالِٕىڭ پىطىٕؽىپٍىطى ِۇعەؼؽەٍِىفىسىؽبْ ،ھۆوۈِٕىڭ ثىط
ذىً ـەوٍي زېگەْ ئبؼبؼزب چبلىطىسۇ.
ھېچمبٔساق ربالؾ -ربضرىؿ لوثۇي لىٍّبٍسىؽبْ ئېٕىك ِەؼىٍە ـۇوي ـەضىئەرٕىڭ وەؼىىٓ
پىطىٕؽىپٍىطىؽب لبضـي ھەض لبٔساق لبٔۇْ ٍبوي رۈظۈَ ئىٕبۋەرؽىع ،ئىؽالِٕىڭ پەضظ ۋە ثەٌگىٍۀگەْ
عبظا لبٔۇٔىٕي ھېچىىُ ثىىبض لىٍىۋېزەٌّەٍسۇ.
ئۇٔسالزب زېّووىطارىَە رەـەثجۇغ لىٍؽبْ ؼبٍالؾ ٍبوي ئەضوىٓ ئبذجبضاد رۈظۈِىٕي رەـەثجۇغ
لىٍىفٕىال وۆظٌەپ ثۇٔي زېّووطارىَە زەپ ئبربپ زېّووطارىَەگە چبلىطؼب ذەٌمٕىڭ ھۆوّىٕي
ئبٌالھٕىڭ ھۆوّىگە رېگىفىۀٍىه ثوٌّبٍسۇ ،ئۇ ئىىىي ئىفٕىڭ ئبضؼىسا ظىزٍىك ٍوق.
ثۇ ٍەضزە ھەض ثىط ئبربٌؽۇ ۋە ئىؽزىالھٕىڭ ئېٕىك ِۀىؽىٕي ثىىىزىؿ ئىٕزبٍىٓ ظۆضۈض .ئەِّب
ضەئىؽٕي ذەٌك ربٌالپ ؼبٍٍىؽبٔسىٓ وېَىٓ ؼبٍالٔؽبْ ضەئىػ ذبٌىؽىٕىٕي لىٍىسۇ ،ئبٌالھٕىڭ
لبٔۇٔىؽب ذىالپ ھبٌسا لبٔۇْ ثەٌگىٍەٍسۇ ،ثەٌگىٍۀگەْ عبظاالضٔي ثىىبض لىٍىۋېزەٌەٍسۇ ،زېّووطارىَە
زېگەْ ـۇ زەپ لبضاپ رۇضۇپ زېّووطارىَەگە رەـۋىك لىٍؽبٍ ،بوي ئىؽالَ رۈظۈِىسىٓ زېّووطارىَە
رۈظۈِ ىٕي ئەۋظەي زەپ لبضىؽب ثۇ ئىؽالَ ئېزىمبزىؽب ظىذ وېٍىسۇ ،ئۇٔساق ئبزەَ ِۇؼۇٌّبْ
ھېؽبثالّٔبٍسۇ.
- 2782عۇئبي :وۆپ عبٍٔىمٕىڭ ھۆوّىٕي ئېٍىؼ ئىغالِغب صىث وىٍەِذۇ؟
زېّووىطارىَە وۆپ ؼبٍٔىمٕىڭ وۆظ لبضىفٕي ھېؽبثمب ئېٍىفٕي ٍبلىالٍسۇ ،ھبوىّالضٔي رىىٍەؾ،
ئىفالضٔي ثىط رەضەپ لىٍىؿ ،ئىرزىالپ ثوٌۇپ لبٌؽبْ ئىفالضزا ثىطىٕي ربٌالـزب وۆپچىٍٍىىٕىڭ
لبضىفي ھېؽبة زەپ لبضاٍسۇِ.ەؼىٍەْ ،زېّووىطارىَەزە ئبۋاظ ثېطىؿ ھۆوۈَ ۋە وۈچٍۀسۈضگۈچي
ئبِىً ،لبٍؽي ثىط رەضەپ وۆپ ؼبٍٔىك ثىٍەْ ؼەٌىجە لىٍؽب ،ئۇٔىڭ وۆظ لبضاـٍىطى  -ذبرب ثوٌؽىّۇ -
ئىغطا لىٍىٕىسۇ ،زەپ لبضىفىسۇ.
ثەظى ئبٌىّالضٔىڭ ٔەظىطىسە ئىؽالَ وۆپ ؼبٍٔىمٕىڭ ئبۋاظىٕي ئېزىجبضؼب ئبٌّبٍسۇ ،وۆپ
ؼبٍٔىمٕي ئىگىٍەؾ ثىط وۆظ لبضاـٕي ثبـمب وۆظ لبضاـزىٓ وۈچٍۀسۈضۈپ وېزەٌّەٍسۇِ .ەؼىٍىگە
روؼطىّۇ ٍبوي ذبربِۇ؟ زەپ لبضىٍىسۇ .روؼطا ثوٌؽب ثىط ئبۋاظ ثوٌؽىّۇ ئىغطا لىٍىٕىسۇ ،ذبرب ثوٌؽب
وۆپ ؼبٍٔىك ثوٌؽىّۇ ضەد لىٍىٕىسۇ زەپ لبضاٍسۇ.
لۇضئبْ وەضىّٕىڭ ئبٍەرٍىطىگە لبضىؽىڭىع وۆپ ؼبٍٔىك زاۋاٍِىك ثبرىً ؼېپىسە رۇضۇپ وەٌگەْ،
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ذۇززى ئبٌالھٕىڭ ؼۆظىسىىىسەن « :ئەگەض ؼەْ ٍەض ٍۈظىسىىي وۆپچىٍىه وىفىٍەض (ٍۀي
وۇـفبضالض)گە ئىزبئەد لىٍؽبڭ ،ئۇال ض ؼېٕي اﷲ ٔىڭ ٍوٌىسىٓ ئبظزۇضىسۇ» [ ئۀئبَ ؼۈضىؽي  161ـ
ئبٍەد « ].ئىٕؽبٔالضٔىڭ روٌىؽي لۇضئبٕٔىڭ ئبٌەٍِەضٔىڭ پەضۋەضزىگبضى رەضىپىسىٓ ٔبظىً
لىٍىٕؽبٍٔىمىؽب ئىفۀّەٍسۇ» [ھۇز ؼۈضىؽي 17ـ ئبٍەد].
ٌېىىٓ ثۇ لبضاؾ ثبضٌىك ئىؽالَ ئبٌىٍّىطىٕىڭ ثىطزەن لبضىفي ئەِەغ .ئەوؽىچە ِۇؼۇٌّبْ
عەِئىَەرزە ثىطلبٔچە ئىفزىٓ ثىطىٕي ربٌالـزب ئىرزىالپ ثوٌۇپ لبٌؽبٔسا وۆپچىٍىىٕىڭ لبضىفىٕي
ئبٌؽب ثوٌىسۇ زېگەْ لبضاؾ روؼطىسۇض .چۈٔىي ثىع ِۇؼۇٌّبْ عەِئىَزي روؼطىؽىسا ؼۆظٌەۋارىّىع،
ِۇؼۇٌّبْ عەِىَزىسىىي وىفٍەضٔىڭ وۆپىٕچىؽي ئىَّبْ ئېَزمبْ ،ئبٌالھمب ضەھّەد ئېَزىسىؽبْ،
روؼطا ـ ذبربٔي ثىٍىسىؽبْ ۋە ئەلٍىٕي ئىفٍىزىسىؽبْ ئىٕؽبٔالضزۇض ۋە ـۇٔساق ثوٌىفي وېطەن .ثىع
ثۇ ٍەضزە ئبٌالھمب ربٔؽبٔالض ٍبوي ئبظؼۇٔالض عەِئىَىزي روؼطىؽىسا ؼۆظٌەۋارّبٍّىع .ئۇٔىڭ ئۈؼزىگە
وۆپچىٍٍىىٕىڭ لبضىفىٕي ئبٌؽب ثوٌىسىؽبٍٔىممب ؼبھبثىالض ھبٍبرىسىٓ وۆپ ِىؽبٌالض ثبض.
- 2783عۇئبي :خەٌك ۋە سەئىغٕىڭ لبٔۇْ ثەٌگىٍەػ عبالھىَەت دائىشىغي ِۈجٍەق
ئەِەط
زىٕىّىعزا ئبۋاظ ثېطىؿ ئبضلىٍىك ئۆظگەضِەٍسىؽبْ ئىفالض ثبض ،ثۇ ِەؼىٍىٍەض ئبۋاظ ثېطىفىە
لوٍۇٌّبٍسۇ ،چۈٔىي ثۇ ِەؼىٍىٍەض ئۆظگەضِەغ پىطىٕؽىپالض ثوٌۇپ ،ثۇ پىطىٕؽىپالض ئۆظگىطىپ
وەرؽە ،عەِئىَەد ِۇؼۇٌّبْ ثوٌّبً لبٌىسۇ.
ِەؼىٍەْ ،زىٕٕىڭ ئبؼبؼٍىطى ۋە ظۆضۈض زەپ ثىٍىٕگەْ ئىفالض ئبۋاظ ثېطىفٕي لوثۇي لىٍّبٍسۇ.
ئبۋاظ ثېطىؿ ثىط لبٔچە ذىً وۆظ لبضاـٕي ئۆظ ئىچىگە ئبٌىسىؽبْ ئىغزىھبزىٌ ِەؼىٍىٍەضزە ثوٌىسۇ.
ِەؼىٍۀْ ،بِعارالضزىٓ ثىطىٕي ِۇئەٍَەْ ِۀؽەپىە ربٌالـزب ،لبرٕبؾ لبٔۇٔىٕي ثەٌگىٍەـزە،
رىغبضەد ئوضۇٍٔىطىٕي رەضرىپىە ؼېٍىفزب ،ؼبٔبئەد ئىفٍىطىؽب ،ئۇضۇؾ ئىالْ لىٍىفزب ،ثبط
ثىىىزىؿ ٍبوي ثىىىزّەؼٍىىزە ٍبوي زۆٌەد ضەئىىؽٕىڭ ضەئىؽٍىه ِۇززىزىٕي ثەٌگىٍەؾ...وە
ئوذفبؾ ئىفالضزا وۆظ لبضاـٕىڭ ئوذفب ؾ ثوٌّبؼٍىمي ٔوضِبي ِەؼىٍە .ثۇ ِەؼىٍىٍەضزە وۆظ
لبضاؾ ئوذفبؾ ثوٌّىؽب ،ثۇ ِەؼىٍىٍەض ئېؽىٍىپ رۇضاِسۇ ٍبوي وەؼىىٓ ثىط رەضەپ لىٍىٕىفي
وېطەوّۇ؟ ثىط وۆظ لبضاـٕي ٍۀە ثىطىسىٓ وۈچٍۀسۈضۈپ ثىط رەضەپ لىٍىؿ وېطەوّۇ ٍبوي ربـالپ
لوٍۇؾ وېطەوّۇ؟
ثىط وۆظ لبضاـٕىڭ وۆپ ئبۋا ظؼب ئېطىفىۀٍىىي ـەضىئەرزە ئېزىجبضؼب ئېٍىٕىسىؽبْ
وۈچٍۀسۈضگۈچي ۋە زەٌىً ثوالالٍسۇ .ـەضىئەد ،ئەلىً ۋە ضىئبٌٍىك ٌوگىىىؽي :ثىط وۆظ لبضاـٕي
ٍۀە ثىطؼىسىٓ وۈچٍۀسۈضگۈچي ثوٌۇـي الظىُ ،ئىرزىالپ ٍۈظ ثەضگۀسە وۈچٍۀسۈضگۈچي وۆپ
ؼبٍٔىمٕىڭ ئبۋاظى ثوٌىسۇ ،زەپ لبضاٍسۇ .ئىىىي ئبزەِٕىڭ وۆظ لبضىفي ثىط ئبزەِٕىڭىىسىٓ
روؼطىٍىممب ٍېمىٕطاق ثوٌىسۇ .ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ئۇھۇز ئۇضۇـىسا وۆپ
ؼبٍٔىمٕىڭ وۆظ لبضىفىؽب ئبؼبؼەْ ئۇھۇز رېؽىؽب ئۇضۇؾ لىٍىؿ ئۈچۈْ چىمىسۇ ،ئەؼٍي
ضەؼۇٌالھٕىڭ ۋە وبرزب ؼبھبثىٍەضٔىڭ وۆظ لبضىفي ِەزىٕە ـەھطىسىٓ چىمّبً ئۇضۇؾ لىٍىؿ
ئىسى .ھەظضىزي ئۆِەض ۋاپبد ثوٌۇپ وېزىؿ ئبٌسىسا ،ئبٌزە وىفىٍىه وېڭەؾ ئەظاؼي ئىچىسىٓ
ثىطٔي وۆپ ؼبٍٔىك ثىٍەْ ربٌالپ ذەٌىپە ؼبٍالـٕئ ،بۋازا ئۇالض ئۈچزە ـ ئۈچ ثوٌۇپ لبٍؽىٕي
ؼبٍالـٕي ئبٍطىَبٌّبً لبٌؽب ،ذەٌىپىٕي ئۇالضٔىڭ ؼىطرىسىٓ ؼبٍالـٕي ،ئەگەض ئۇالض وېڭەؾ
ئەظاؼىٕىڭ ؼىطرىسىٓ ثىطؼىٕي ؼبٍالـمب لوـۇٌّىؽب ،ئبثسۇضاذّبْ ئەۋؾ لبٍؽي رەضەپزە رۇضؼبْ
ثوٌؽب ـۇ رەضەپزىٓ ثىطىٕي ؼبٍالـٕي ۋەؼىَەد لىٍؽبْ.
ِەؼٍىٕىڭ روؼطىٍىمىٕي وۈچٍۀسۈضۈؾ ئۈچۈْ «گەضچە ثىط ئبزەَ ثوٌؽىّۇ ثوٌىسۇ ،ذبربٌىك
 99ئبزەَ ثوٌؽىّۇ ضەد لىٍىٕىسۇ» زېگەْ ؼۆظ ربالؾ ـ ربضرىؿ ۋە ئىرزىالپ لوثۇي لىٍّبٍسىؽبْ،
ـەضىئەد ئوچۇق زەٌىً ثبٍبْ لىٍؽبْ ِەؼىٍىسە ثوٌىسۇِ ،ۇٔساق ِەؼىٍىٍەض ثەن ئبظ ...ثۇٔساق
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ِەؼىٍىٍەضزەٍ« :بٌؽۇظ ثوٌؽبڭّۇ ھەلىمەرزە چىڭ رۇضؼىٓ» زېَىٍىسۇ.
ئوچۇق زەٌىً ٍوقٍ ،بوي ثىط لبٔچە ذىً ئىھزىّبٌٍىمٕي لوثۇي لىٍىسىؽبْ ٍبوي لبضـي زەٌىً
رېپٍىسىؽبْ ئىغزىھبزىٌ ِەؼىٍىٍەضزە ،ئىرزىالپٕي رۈگۈرۈؾ ئۈچۈْ وۈچٍۀسۈضگۈچي ئبِىٍؽب
ِۇھزبط .ئبۋاظ ثېطىؿ ،ئىٕؽبٔالض رؤۇپ ٍەرىەْ ۋە ئەلىٍٍىك وىفٍەض ضاظى ثوٌؽبْ ئۇؼۇٌسۇض،
ِۇؼۇٌّبٔالضِۇ ثۇ ئۇؼۇٌؽب ِۇۋاپىك ،ـەضى ئەرزە ثۇٔي چەوٍەٍسىؽبْ زەٌىً پبوىذ رېپىٍّبٍسۇ ،ثەٌىي
لوٌالٍسىؽبْ زەٌىٍٍەض رېپىٍىسۇ.
- 2784عۇئبي :عىَبعي ِۇعحەثىحٍىه ِىٍٍەت دۇچبس ثوٌغبْ لەدىٌّ ۋە ھبصىشلي
خبپىٍىمالسٔىڭ ثىشىٕچي عەۋەثىذۇس
ربضىرزب ئىؽالَ ئۈِّىزىگە ٍەرىەْ ذبپىٍىمالضٔىڭ ثىطىٕچىؽي وېڭەؾ لبئىسىؽىگە ؼەي
لبضىؽبٍٔىك ۋە «روؼطا ذەٌىپىٍىه» ٔىڭ «ِۇؼزەثىس پبزىفبھٍىك» لب ئۆظگىىپ وەرىۀٍىىىسۇضٍ .ۀي
ئىّجىطارۇضىَە ِۇؼزەثىسٌىك وېؽىٍي ئبٌالھ ِۇؼۇٌّبٔالضؼب ِىطاغ لىٍىپ ثەضگەْ ِەٍِىىەرٍەضزىٓ
ِۇؼۇٌّبٔالضؼب ٍۇلمبْ .ئەؼٍىسە ِۇؼۇٌّبٔالض ثۇٔىڭسىٓ ئىجطەد ئېٍىفي ۋە زۆٌەرٕي ظاۋاٌٍىمب
ٍۈظٌۀسۈضىسىؽبْ گۇٔبھ ۋە ِەئؽىَەرٍەضزىٓ ٍىطاق ثوٌۇـي الظىُ ئىسى.
ھبظىطلي ٍېڭي زەۋضزە ئىؽالَ ئۈِّىزي ۋە ئىؽالَ رەـۋىمبرىؽب ٍەرىەْ ذبپىٍىمالض ھبوىّالضٔىڭ
ذەٌمىگە ظوِىگەضٌىه لىٍؽبٍٔىمي ؼەۋەثىسىٓ ثوٌسى ،ئىؽالَ ـەضىئىزىٕىڭ وۆپ زۆٌەرٍەضزە
ئەِەٌسىٓ لبٌسۇضۇٌىفي ،ئەٌّبٔىٌ رۈظۈِٕىڭ ٍوٌؽب لوٍۇٌىفي ۋە وىفٍەضٔي ؼەضة ِەزۀىَزىگە
ِەعجۇضالؾ ،ظوِىگەضٌىهِ ،ۇؼزەثىزٍىه ۋە ذەٌمٕي ئەظگۀٍىه ؼەۋەثىسىٓ ثوٌسى ،ئىؽالَ
ھەضىىەرٍىطىٕىڭ ئوچۇق  -ئبـىبضا ظەضثىگە ئۇچطىفي ِۇؼزەثىزٍىه ٔىعإِىڭ ثېؽىّىسىٓ ثوٌّبلزب.
ئىؽالَ زىٕىٕىڭ گۈٌٍىٕىفي ،وەڭ زائىطىسە ربضىٍىفي ،ئبۋاظىٕىڭ ٍۇلۇضى ثوٌۇـي ،لوٌؽب
وەٌگەْ ئەضوىٍٕىه ئبضلىٍىك ثوٌؽبْ ئىسى .ئىؽالَ زەۋېزي ۋە ئىؽالَ ھەضىىىزىٕىڭ ثۇ زەۋضزىىي
ثىطىٕچي وۆضىفي ئەضوىٍٕىه وۆضىفىىسۇض .ـۇٔىڭ ئۈچۈْ ئؽالِؽب ئىرالؼّەْ وىفٍەض ثۇٔىڭؽب
زەۋەد لىٍىفي الظىُ .چۈٔىي ئىؽالَ زىٕىسا ھۆوۈَ ئىؽىُ ۋە ئبزضىؽالؼب ئەِەغِ ،ەظِۇٍٔىطى ۋە
ِەلؽەرٍىطىگە ثېطىٍىسۇ.
ھبظىط وۆپٍىگەْ ئىؽالَ ِۇرەپەوىۈضٌىطى زېّووىطارىَۀي  -زېّووىطارىَە ئۈِّەرٕىڭ
ئىطازىؽىؽب ھەلىمىٌ ۋەوىٍٍىه لىٍىؿ ـەضري ثىٍەْ  -ھۆوۈَ (ؼىَبؼەد) ٔىڭ ـەوٍي،
ئەضوىٍٕىىٕىڭ وىپىٍي ۋە ئبِبٍٔىمٕىڭ ئېؽىعى لىٍىفٕي رەٌەپ لىٍىۋارىسۇ.
ھبظىط وۆپٍىگەْ ئەضەة ۋە ئىؽالَ ئەٌٍىطى ثەٌىي رېري زېّووطارىَۀىڭ ثۆـىىي ثوٌؽبْ ثەظى
ؼەضة ئەٌٍىطىّۇ ٍبٌؽبٔسىٓ زېّووىطارىَە ـۇئبضىٕي وۆرۈضۋاٌؽبْ .ئەِەٌىَەرزە ئۇالضٔىڭ رۈظۈِي
روذزىّبً عبْ ئبٌىسىؽبِْ ،ىٍ ٍەد ئەضثبثٍىطىؽب رۈضِە ھبظىطالٍسىؽبْ ،لبِچىالض ثىٍەْ پبن
ثەزۀٍەضٔي ئۇضىسىؽبْ ،ثوٍۇٔالضٔي وېؽىسىؽبْ ،ھەضثىٌ ؼورمب ربضرىسىؽبْ ،ھەضثي ھبٌەد زەپ
ئەضوىٓ پىىىط ئىگىٍىطىٕي لوؼالپ ٍۈضىسىؽبْ ،زىٕىٌ ئەضوىٍٕىىٕي زەپؽۀسە لىٍىسىؽبْ ،ئۆظىگە
ِەٌۇَ زېّووطارىَە ئەضوىٍٕىى ىٕي ٍۈضگۈظگىٕي ثىٍەْ ثبـمب ٍبد ئەٌٍەضزە ِۇؼزەثىسٌىىٕىڭ ھۆوۈَ
ؼۈضىفىٕي لوٌالپ لۇۋۋەرٍەٍسىؽبْ ِۇؼزەثىسٌىىٕىڭ ئەٍٕىؽىسۇض ،ثۇٔساق ؼبذزب زېّووىطارىَۀىڭ
وېطىىي ٍوق.
ثىع زەۋارمبْ زېّووىطارىَە ھەلىمي زېّووىطارىَەزۇض ،زېّووىطارىَە ئبضلىٍىك رۈضِىٍەضٔىڭ
لبضاڭؽۇٌىمي ٍبوي زاضٔىڭ ئبضؼبِچىٍىطىسىٓ ئۀؽىطىّەً ذبٌىؽبٔچە زەۋەد لىالالٍّىع،
زېّووىطارىَە ـۇٔسالال ذەٌممە ِەٌۇَ ِىمساضزا ئەضوىٍٕىه ۋە ھۆضِەد ئبرب لىٍىسۇ ،ھبوىّالضزىٓ
ھىؽبپ ئېٍىؿ ،ذبرب ٍوٌسا ِبڭؽب ئېٍىپ ربـالؾ پۇضؼىزىٕي ٍبضىزىپ ثېطىسۇ.
ئىؽالَ زىٕىّىع پۈرۈْ ئەضوىٍٕىه ۋە ئىٕؽبْ ھولۇلٍىطىؽب وبپبٌەرٍىه لىٍىسىؽبْ ِۇوەِّەي
ئىالھىٌ رۈظۈِسۇض .زېّووطارىَە ثوٌؽب ھېچمبٍؽي عەھەرزىٓ ئىؽالَ رۈظۈِىگە ؼېٍىفزۇضؼىٍي
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ثوٌّبٍسىؽبْ ئىٕؽبٔىٌ رەعطىجە ِېۋىؽىسۇض ،زېّووطارىَە ئىؽالَ لوٌؽب وەٌزۈضىسىؽبْ ئۇرۇلٍۇلالضٔي
روٌۇق لوٌؽب وەٌزۈضەٌّىؽىّۇ ،ئ ۇ ئىٕؽبٔىٌ ھولۇق ۋە ئەضوىٍٕىىىە ِەٌۇَ ؼەۋىَەزە ۋە ِىمساضزا
وبپبٌەرٍىه لىٍىسۇ ،ثۇ عەھەرزىٓ زېّووطارىَە ئىؽالِسىٓ رۆۋەْ ثىط ِەضرىۋىسە رۇضىسىؽبْ
رۈظۈِسۇض ،ـۇٔسالزىّۇ ئۇ ِۇؼزەثىسٌىه رۈظۈِسىٓ ٔەچچە ھەؼؽە ٍبذفي .ـۇڭب ثىع ئىؽالَ
ثىٍەْ زېّووطارىَەزىٓ ثىطٔي ربٌالـم ب زۇچ وەٌگىٕىّىعزە ئەٌۋەرزە ئىؽالِٕي ربٌٍىفىّىع وېطەن،
ثۇٔساق ئەھۋاٌسا ئىؽالِٕي ربٌٍىّبً ثبـمب ٔەضؼىٕي ربٌٍىؽبْ وىفىٕي ِۇؼۇٌّبْ زېگىٍي ثوٌّبٍسۇ،
ئەِّب زېّووطارىَە ثىٍەْ ِۇؼزەثىسٌىه ٍبوي زىىزبروضٌۇلزىٓ ثىطىٕي ربٌالـمب زۇچ وەٌؽەن چولۇَ
زېّووطارىَۀي ربٌٍىفىّىع وېطەن ،ثۇ ئىؽالَ ئۇؼۇي لبئىسىؽىسىىي «ئىىىي ظىَبٕٔىڭ
ٍەڭگىٍطالىٕي ربضرىؿ» لبئىسىؽىگە ئۇٍؽۇْ وېٍىسۇ.
- 2785عۇئبي :وېڭەػ ئىغالِذا ؽۇئبس ئەِەط ،پەسص
ثەظى ئبٌىّالض ھبظىطؼب لەزەض وېڭەؾ لىٍىؿ ۋاعىت ئەِەغ ،لبضاضٔي ثىٍسۈضۈپ لوٍؽب ثوٌىسۇ،
ھبوىُ ِەؼٍىھەد ؼبٌىسۇ ٌ ،ېىىٓ ئۇ پبضالضِىٕذ ئەظاٌىطىٕىڭ وۆظ لبضىفىٕي ئېٍىفمب ِەعجۇض
ئەِەغ زەپ لبضاٍسۇِ .ۇٔساق ثوٌؽبٔسا وېڭەؾ لىٍىفٕىڭ ِەظِۇٔي ثوٌّبٍسۇ ،ھبوىُ ِەؼٍىھەد
ؼېٍىپ لوٍۇپ ،پبضالِىٕذ ئەظاٌىطىٕىڭ پىىطىٕي ئبٌّبً ،ثىٍگىٕىٕي لىٍؽبِ ،ەؼٍىھەد
ثەضگۀٍەضٔي لبٔسالّۇ ربضىرىّىعزا رؤۇٌؽبْ پبضالِىٕذ ئەظاٌىطى زېگىٍي ثوٌؽۇْ؟! ئبٌالھ لۇضئبٔسا
ِۇٔساق زەٍسۇ « :ئىفزب ئۇالض ثىٍەْ وېڭەـىىٓ؛ (وېڭەـىۀسىٓ وېَىٓ) ثىط ئىفمب ثەي ثبؼٍىؽبڭ
اﷲلب رەۋەوىۈي لىٍؽىٓ» [ئبٌي ئىّطاْ ؼۈضىؽي  159ـ ئبٍەد].
گەضچە ثۇ ِەؼىٍىسە ئىىىي ذىً وۆظ لبضاؾ ثوٌؽىّۇ ،ئۈِّەرىە ِۇؼزەثىزٍىه ؼەۋەثسىٓ
ٍەرىەْ ذبپىٍىمالض وېڭەؾ ۋاعىت زېگەْ وۆظ لبضاـٕي وۈچٍۀسۈضىسۇٔ .ېّىال ثوٌّىؽۇْ ئۈِّەد
وېڭەـٕىڭ پىىطىٕي ئېٍىفٕي ۋاعىت زەپ لبضىؽب ،ئىرزىالپ وۆرۈضٌۈپ وېزىسۇ ،ثىطٌىىىە
وەٌگەْ ِەؼىٍە ـەضئىٌ ۋاعىت ثوٌىسۇِ .ەؼىٍەْ ،ثۇ ـەضد ئبؼبؼىسا ثىط ضەئىػ ؼبٍالٔؽب،
ئۇٔىڭ وېڭەؾ ئەظاٌىطىٕىڭ پىىطىٕي چۆضۈۋېىزىپ ،ئۆظىٕىڭ پىىطى ثوٍىچە ئىؿ لىٍىفي روؼطا
ثوٌّبٍسۇ ،چۈٔىي ۋەزىگە ۋاپب لىٍىؿ پەضظ .ئبٌالھ ِۇٔساق زەٍسۇ« :ؼىٍەض ئەھسە
رۈظۈـىۀٍىطىڭالضزا ،اٌٍۀىڭ ئەھسىگە ۋاپب لىٍىڭالض ،لەؼىّىڭالضٔي (اٌٍۀىڭ ٔبِىٕي رىٍؽب ئېٍىپ)
پۇذزىٍىؽبٔسىٓ وېَىٓ ثۇظِبڭالض ،چۈٔىي ؼىٍەض اٌٍۀي گۇۋاھچي لىٍسىڭالض .ـۈثھىؽىعوي ،اٌٍە
لىٍّىفىڭالضٔي ثىٍىپ رۇضىسۇ» [ٔەھً ؼۈضىؽي  91ـ ئبٍەد].
ھەظضىزي ئبثسۇضاذّبْ ئىجٕي ئەۋؾ ھەظضىزي ئەٌىگە لۇضئبْ ،ؼۈٕٔەد ۋە ئۇٔسىٓ ئىٍگىطىىي
ئىىىي ذەٌىپىٕىڭ ٍوٌي ثوٍىچە ِېڭىفمب ثەٍئەد لىٍىفٕي ئورزۇضىؽب لوٍؽبٔسا ،ھەظضىزي ئەٌي
ئۆظىسىٓ ئىٍگىطىىي ھەظضىزي ئەثۇثەوىط ۋە ئۆِەضٔىڭ ٍوٌىٕي رۇرۇِەْ زەپ ۋەزە ثېطىفٕي ضەد
لىٍسى ،ضەد لىٍىفىسىىي ؼەۋەة ،ھەظضىزي ئەٌىٕىڭ ئۇ ئىىىەٍٍۀٕىڭىىگە ئوذفىّبٍسىؽبْ
ـەذىؽىٌ وۆظ لبضاـٍىطى ثبض ،ئۇٔىڭ ئۈؼزىگە ۋ الىذ ۋە ـبضائىذ ئۆظگەضزى .زېّەن ،ئۈِّەد
وىّگە ـەضد ئۈؼزىسە ثەٍئەد ثېطىسىىەْ ،ئۇ وىفي ـەضرىە وۈچىٕىڭ ٍېزىفىچە ۋاپب لىٍىفي
ۋاعىت ثوٌىسۇ .ذۇالؼىالپ ئېَىزمبٔسا ئىؽالِسىىي وېڭەؾ پطىٕؽىپي زېّووىطارىَۀىڭ ضوھىؽب
ٍېمىٍٕىفىسۇِ ،ۇٔسالچە لىٍىپ ئېَزمبٔسا :زېّووىطارىَە رەـەثجۇغ لىٍؽبْ وېڭەؾ ضوھي
ئىؽالِٕىڭ وېڭەؾ ضوھىؽب ٍېمىٍٕىفىسۇ.

ئوْ ئىىىىٕچي ثبپ .ئغىالَ جۈصۈِىٕىڭ ٍەجحە جۈۋسۈوي

- 2786عۇئبي :ئىغالَ ثىٍەْ دىّىگشاجىَە ئوجحۇسعىذا صىحٍىك ٍوق
ئىؽالَ زىٕي زېّوگىطارىَە ثىٍەْ ؼېٍىفزۇضۇٌؽبٔسا ۋە زېّوگىطارىَۀىڭ ظىسزى زەپ
ؼۈپەرٍە ٔگۀسە ئىىىي لېزىُ ظۇٌۇَ لىٍىٕؽبْ ثوٌىسۇ .چۈٔىي ئؽىالَ ثىٍەْ زېّوگىطارىَۀي
ؼېٍىفزۇضۇؾ ذبربزۇض .ئىؽالَ ثىٍەْ زېّوگىطارىَە ئبضىؽىسا ظىزٍىك ثبض زېگەْ ئبڭ ،ئؽىالِٕىڭ
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ؼىَبؼي رۈظۈٌّىؽي ،عەِىَەد رۇضؼۇظۇؾ ۋە زۇَٔبٔي گۈٌٍۀسۈضۈؾ ئۈچۈْ لۇضۇٌۇؾ ئبؼبؼىٕي
چۈـۈٔۈـزىىي ؼۇۋاٌىمزىٓ وىٍىپ چىممبْ ثوٌؽب وېطەن .ئىؽالَ ثىٍەْ زېّوگىطارىَە وۆپ
ٔولزىالضزا ئىززىپبلٍىفبالٍسۇ ،ثەظى ٔولزىالضزا ظىزٍىفىسۇ .زېّوگىطارىَە زېگەْ ئبؼبؼەْ ھۆوۈَ
ٍبوي رۈظۈِٕىڭ ـەوٍي ،ئۇ ئىغزىھبزرىٓ ئىجبضەد .ئؽىالِسا ئوچۇق زەٌىً ثبض ئوضۇٔسا ئىغزىھبز
لوثۇي لىٍىّٕبٍسۇ.
- 2787عۇئبي :ئىغالَ جۈصۈِىٕىڭ ٍەجحە جۈۋسۈوي
 .1ۋاٌىٍىك ئۈِّەرىە ِۀؽۈپ :ئۈِّەد (ِۇؼۇٌّبْ ئبِّىؽي) ِەؼئۇٌٕي ربٌالؾ ھولۇلىؽب
ئىگە ،ئۈِّەرٕىڭ ضاظىٍىمي ۋاٌىٕي ربٌالـٕىڭ ـەضرىسۇض .ئۈِّەد ئوِۇِي ضەئىؽٍىه ؼبھىجي،
ھبوىّٕي ربٌالؾ ٍبوي ِۀؽىپىسىٓ ئېٍىپ ربـال ؾ ھولۇلي ٍبٌؽۇظ ئۈِّەرىە ذبغ .ئۈِّەد ھبوىُ
ئۈؼزىسىٓ ٔبظاضەد لىٍؽۇچىسۇض.
ھولۇق ِۀجەؼي ذەٌىپە ثوٌّبؼزىٓ ئۈِّەرزۇض ،چۈٔىي ذەٌىپە زىٓ ۋە زۇَٔب ئىفٍىطىٕي
ـەضىئەد ثوٍىچە ئىساضە لىٍىفزب ۋەوىٍسۇض .ـۇٔىڭ ئۈچۈْ ذەٌىپە ھۆوۈِطأٍىمىٕي ئۈِّەرزىٓ
ئبٌىسۇ ،ئۈِّەرٕىڭ ئۇٔىڭؽب ٔەؼىھەد لىٍىؿٍ ،وي وۆضؼىزىؿ ۋە ذبربالـؽب رۈظٌەپ لوٍۇؾ
ھولۇلي ثوٌىسۇ .ـۇٔسالال ِۀؽىپىسىٓ ئېٍىپ ربـالؾ الظىُ ثوٌؽب ئېٍىپ ربـٍىَبالٍسۇ.
ثىع ئۈِّەرىە ۋەوىً ثوٌىسىؽبْ ،ئىؽالَ ـەضىئىزىٕي ئبؼبؼي لبٔۇْ لىٍىپ ِبڭىسىؽبْ ِەزۀي
ھولۇق روؼطىؽىسا روذزىٍىۋارىّىع .ئىؽالِسىىي ھولۇق ؼەضة ئۇلۇِىسىىي «ئىالھي ۋەوىٍٍەض زەپ
زەۋا لىٍىسىؽبْ زىٕي ھۆوۈِساضالض ھولۇلىؽب ئوذفىّبٍسۇ ».ئىؽالَ زىٕىسا ئبٌالھ ۋە ئبٌالھٕىڭ
ضەؼۇٌىسىٓ ثبـمب ھېچ ثىطى ثىط ئىٕؽبٕٔىڭ ئەلىسىؽي ۋە ئىّبٔىؽب ھۆوۈِساضٌىك لىالٌّبٍسۇ.
 .2عەِىَەد ِەؼئۇٌسۇض :زىٕٕي رۇضؼۇظۇؾ ،زۇَٔبٔي گۈٌٍۀسۈضۈؾ ۋە ئوِۇِي ِۀپەئەرىە
ضىئبٍە لىٍىؿ ھبوىّالضٔىڭال ِەؼئۇٌىَىزي ثوٌّبؼزىٓ ئۈِّەرٕىڭ ِەؼئۇٌىَىزىسۇض .چۈٔىي لۇضئبْ
وەضىُ وۆپٍىگەْ ئبٍەرٍىطىسە ئۈِّەرىە لبضىزىپ ذىزبة لىٍىسۇٍ « :بذفي ئىفمب ۋە رەلۋازاضٌىممب
ٍبضزەٍِىفىڭالض ،گۇٔبھمب ۋە ظۇٌۇِؽب ٍبضزەٍِەـّەڭالضِ ( ».بئىسە ؼۈضىؽي - 2 ،ئبٍەد) .
« ؼىٍەضٔىڭ ئبضاڭالضزا ذەٍطٌىه ئىفالضؼب زەۋەد لىٍىسىؽبٍْ ،بذفي ئىفالضؼب ثۇٍطۇپٍ ،بِبْ
ئىفالضٔي ِۀئي لىٍىسىؽبْ ثىط عبِبئە ثوٌؽۇْ؛ ئۀە ـۇالض ِەلؽىزىگە ئېطىفىۈچىٍەضزۇض( ».ئبي
ئىّطاْ ؼۈضىؽي - 104 ،ئبٍەد) .
ثۇ ذىزبة ئۆظ ِۀپەئەرىگە ؼەگەنٍ ،بذفي ئىفالضؼب ثۇٍطۇؾ ۋە ٍبِبْ ئىفالضزىٓ روؼۇؾ
ئبضلىٍىك ئؽىالھبد ئۈچۈْ ثبضٌىك ئىّىبٔىَىزىٕي لوظؼىزىسىؽبْ عەِىَەرٕي ٍېزىفزۈضۈپ چىمىسۇ.
ثۇ ِەؼئۇٌىَەد ووچب ثبظاضالضٔىڭ ٍبِبْ ئىفٍىطىسىٓ ربضرىپ ھبوىُ ۋە ۋاٌىالضٔىڭ ٍبِبْ
ئفىٍىطىؽىچە عەِىَەرٕىڭ ثبضٌىك پبئبٌىَىزي ۋە ھەضوىزىٕي ئۆظ ئىچىگە ئبٌىسۇ.
عەِىَەرٕي ئؽىالھ لىٍىؿ ۋە ئبزاٌەد ثىٍەْ ثبـمۇضۇؾ پەضظ ،ئۇ ئىّبٕٔىڭ عۇپزيِ « :ۆِىٓ
ئەضٌەضِ ،ۆِىٓ ئبٍبٌالض ثىط ثىطى ثىٍەْ زوؼززۇض ،ئۇالض (وىفىٍەضٔي) ٍبذفي ئىفالضٔي لىٍىفمب
ثۇٍطۇٍسۇٍ ،بِبْ ئىفالضزىٓ روؼىسۇٔ ،بِبظٔي (روٌۇق) ئبزا لىٍىسۇ ،ظاوبد ثېطىسۇ( ».رەۋثە
ؼۈضىؽي -71 ،ئبٍەد) .
ٍۇلىطىمي ئوچۇق رەوٍىپ ۋە ِەؼئۇٌىَەد رەلەظظاؼي ثوٍىچە ئؽىالَ عەِئىَىزىسە ھەض ثىط
پۇذطا ٍبوي ووٌٍىىزىپٕىڭ عەِىَەد ٍوٌىٕي رۈظٌەؾ ۋە ئۈِّەرٕىڭ ثىرەرەضٌىىىٕي ِۇزاپىئە
لىٍىؿ ئۈٌىفي (ھەؼؽىؽي) ثوٌىسۇ.
 .3ئەضوىٍٕىه ھەِّە ئبزەِٕىڭ ھەلمي ھولۇلي :ئىٕؽبٕٔىڭ ئەضوىٍٕىىىٕي ٍۈضگۈظۈـي رەۋھىس
ئەلىسىؽىٕىڭ ٍۀە ثىط ٍۈظى ثوٌؽب ،ئۇٔىڭ«ـبھبزەد» ؼۆظىٕي ئېَزىفي ٍبٌؽۇظ ئبٌالھمب لۇٌچىٍىك
لىٍىؿ ثبٍبٔي ۋە ھەض لبٔساق ثىط ئىٕؽبٕٔىڭ ھۆو ۈِطأٍىمىسىٓ ئبظاد ثوٌۇؾ ئىالٔىٕىڭ ئوضٔىسا.
ئەضوىٍٕىه ِەٍسأٍىطىٕىڭ ِۇھىّطالي پىىىط ئەضوىٍٕىىىسۇض « :زىٕسا (ئۇٔىڭؽب وىطىفىە)
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ظوضالؾ ٍولزۇض ،ھىساٍەد گۇِطاھٍىمزىٓ ئېٕىك ئبٍطىٍسى( ».ثەلەضە ؼۈضىؽي 256 ،ئبٍەد) .
« (ئي ِۇھەِّەز!) [ (ثۇ) ھەق (لۇضئبْ) پەضۋەضزىگبضىڭالض رەضىپىسىٓ ٔبظىً ثوٌىسۇ ،ذبٌىؽبْ
ئبزەَ ئىّبْ ئېَىزؽۇْ ،ذبٌىؽبْ ئبزەَ وبپىط ثوٌؽۇْ] زېگىٓ( ».وەھؿ ؼۈضىؽي - 29 ،ئبٍەد) .
« ئەگەض پەضۋەضزىگبضىڭ ذبٌىؽب ئىسى ،ئەٌۋەرزەٍ ،ەض ٍۈظىسىىي وىفىٍەضٔىڭ ھەِّىؽي ئىّبْ
ئېَزبرزي ،ؼەْ وىفىٍەضٔي ِۇؼۇٌّبْ ثوٌۇـمب ِەعجۇضالِؽەْ؟» (ٍۈٔۈغ ؼۈضىؽي - 99 ،ئبٍەد).
ـۇٔىڭ ئۈچۈْ ئېزىمبز ئەضوىٍٕىىىسە ئؽىالِٕىڭ ھۆوّي لبٍؽي ثىط ئىٕؽبٕٔي ِۇئەٍَەْ
ئېزىمبزى ؼەۋەثٍىه ؼىمّبؼٍىك ۋە ئەلىسىٕي رېڭىفمب ئۇضۇّٔبؼٍىمزۇض .ئەلىسىٕي رېڭىؿ ِۈِىىٓ
ثوٌّبٍسىؽبْ ثىط ئىؿ ،ثبـمىالضٔي ئەلىسىؽي ؼەۋەثٍى ه ئېَىپالؾ ضەد لىٍىٕىسىؽبْ ئىفزۇض.
ثۈگۈٔىي زەۋضىّىعزىىي ؼىَبؼي ئەضوىٍٕىه ئؽىالِسىىي ئوِۇِي ئبؼبؼٕىڭ ثىط رۈضىسۇض ،ئۇ
ثوٌؽىّۇ لۇضئبْ وەضىُ ۋە ؼۈٕٔەد (ھەزىػ ـەضىؿ) ٔىڭ وەؼىىٓ ٔەؼٍىطى ثىٍەْ ثىىزىٍگەْ
ئىٕؽبٕٔىڭ ئىٕؽبْ ثوٌؽبٍٔىك ئەضوىٍٕىىىسۇض.
ئېزىمبز ئەضوىٍٕىگي ؼۆظ ئەضوىٍٕىىىگە ئباللىساض ،ئىؽالَ رەپەوىۈضىسا ئۇٔي ثىط ٔەضؼىسىٓ
ثبـمىؽي چەوٍەپ لوٍبٌّبٍسۇ ،ئۇ ثوٌؽىّۇ زىٕؽب رۀە لىٍىؿ ٍبوي زىٕسىٓ چىمىپ وېزىفزۇض،
ِۇٔساق لىٍؽبٍٔىك زۆٌەرٕىڭ ئوِۇِي رۈظۈِىٕي زەپؽۀسە لىٍؽبٍٔىك لبربضىسىٓ ؼبٔىٍىسۇ .پىىىط
ثبٍبْ لىٍىؿ ِۇثبھ ئىؿ ثوٌۇپال لبٌّبؼزىٓ ،ھەق ؼۆظٔي ئىالْ لىٍىفمب ئباللىساض ثوٌؽبٔسا پەضظ
ثوٌىسۇ ،ھەق ؼۆظٔي ئبـىبضىالـزىٓ ثبؾ ربضرمبٍٔىك ئؽىالَ ـەضىئىزىسە ئبذىطەرٕىڭ عبظاؼىؽب
ئېٍىپ ثبضىسۇ.
 .4وفىٍەض ئبضؼىسا ثبضاۋەضٌىه :ؼىٍەضٔىڭ زازاڭالض ثىط ،ھەِّىؽي ثىط عبٔسىٓ ٍبضرىٍؽبْ،
ئى ٕؽبٕٔىڭ ھەِّىؽي ئۈچۈْ لۇضئبْ وەضىُ ِىٍٍىزي ۋە ئىطلىٕىڭ لبٔساق ثوٌۇـىسىٓ لەرئي ٔەظەض
ثىىىزىەْ ھىّبٍە ۋە ھۆضِەد ثبض .ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ذوـٍىفىؿ ھەط
ٔۇرۇلىسا ثۇ ِەظِۇٕٔي وۆضؼىزىپ « :ثىٍىپ لوٍۇڭالض؛ ؼىٍەضٔىڭ پەضۋەضزىگبضىڭالض ثىطٍ ،ۀە ـۇٔي
ثىٍىپ لوٍۇڭالضوي زازاڭالضِۇ ثىطزۇض» زېگەْ .لۇضئبْ وەضىّسە ِۇٔساق زەٍسۇ « :ئي ئىٕؽبٔالض!
ؼىٍەضٔي ثىع ھەلىمەرەْ ثىط ئەض ،ثىط ئبٍبٌسىٓ( ،ئبزەَ ثىٍەْ ھەۋۋازىٓ ئجبضەد) ثىط ئبرب ثىط
ئبٔىسىٓ ٍبضارزۇق ئۆظ ئبضا رؤۇـۇـۇڭالض ئۈچۈْ ؼىٍەضٔي ٔۇضؼۇْ ِىٍٍەد ۋە ئۇضۇق لىٍسۇق،
ھەلىمەرەْ ئەڭ رەلۋازاض ثوٌؽبٍٔىطىڭالض اٌٍۀىڭ زەضگبھىسا ئەڭ ھۈضِەرٍىه ھېؽبپٍىٕىؽىٍەض (ٍۀي
وىفىٍەضٔىڭ ثىط ثىطىسىٓ ئبضرۇق ثوٌۇـي ٔەؼەة ثىٍەْ ئەِەغ ،رەلۋازاضٌىك ثىٍەْ ثوٌىسۇ) ،اٌٍە
ھەلىمەرەْ ھەِّىٕي ثىٍگۈچىسۇض ،ھەِّىسىٓ ذەۋەضزاضزۇض( ».ھوعۇضاد ؼۈضىؽي -13 ،ئبٍەد).
ٍۇلىطىمي ئبٍەد ئىٕؽبٔالض ئبضىؽىسا لبٍؽي ثىط ؼەۋەة ثىٍەْ ثوٌّىؽۇْ
پەضلٍۀسۈضِەؼٍىىىٕي ِەلؽەد لىٍىسۇ .ئەِّب ئبٍەد وەضىّە ئىفبضەد لىٍؽبْ رەلۋاٌىك
وفىٍەضٔىڭ ئۇٔىڭسا پەضلٍىك ثوٌىسىؽبٍٔىمىٕي وۆضؼىزىسۇٌ .ېىىٓ ئۇٔىڭ وىفٍەضٔىڭ ھبٍبرىسىىي
ثبضاۋەضٌىه پطىٕؽىپىگە رەؼىطى ثوٌّبٍسۇ ،چۈٔىي رەلۋاٌىك ثىٍەْ ثىط ثىطىسىٓ پەضلٍىك ثوٌۇـٕىڭ
ئوضٔي زۇَٔبزا ثوٌّبؼزىٓ ئبذىطەرزە وىفٍەضٔىڭ ئبضىؽىسا ثوٌّبؼزىٓ ئبٌالھٕىڭ ئبٌسىسا ثوٌىسۇ.
ثبضٌىك ئىٕؽبٔالضؼب ـەضىئەرٕىڭ لبئىسىٍٍىطىٕي رەرجىمالـزب رەلۋاٌىك پەضلىٕىڭ رەؼىطىٕىڭ ثوٌۇـي
رەؼەۋۋۇض لىٍىّٕبٍسۇ .ثبـمىچە لىٍىپ ئېَزمبٔسا ـەضىئەد لبضاض لىٍؽبْ لبٔۇْ ئبٌسىسا ثبضاۋەضٌىه
پطىٕؽىپىٕي ئىفىٍزىفزە رەؼىطى ثوٌّبٍسۇ.
 . 5ثبـمب وۆظ لبضاـزىىىٍەضٔىڭّۇ ئبؼبؼي ثبض :ئىٕؽبْ رۈضى ثەٌگىٍۀگەْ ،ھەض ثىط ئىٕؽبْ
ثبٌىؽىؽب ھۆضِەد ئىؽپبرالٔؽبٔسىٓ ربضرىپ ،ثبـمب وۆظ لبضاـزىىىٍەض پەلەد ئىٕؽبْ ثوٌؽبٍٔىمي
ئۈچۈْ ھىّبٍە ۋە لبٔۇٍٔۇق ثوٌۇـزب ھەلمىٕي لوٌؽب وەٌزۈضگەْ .ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ ثىط ئۆٌۈوٕىڭ عىٕبظىؽي ئۈچۈْ ئوضٔىسىٓ رۇضؼبٔسا ،ؼبھبثىٍەض :ئۇ ٍەھۇزىٕىڭ
عىٕبظىؽي زېگۀسە ،ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ عبۋاة ثېطىپ « :ئۇ عبْ ئەِەؼّۇ »
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زېگەْ.
ذەٌىپە ھەظضىزي ئەٌي ِىؽىطٔىڭ ۋاٌىؽي ِبٌىه ئەـزەضگە ِەوزۇة ٍوٌٍىؽبٔسا ِۇٔساق زېگەْ:
پۇذطاالضؼب وۆٍۈٔگىٓ ،ئۇالضؼب ِېھطىجبٍٔىك ٔەظىطىڭ ثىٍەْ لبضىؽىٓ ...چۈٔىي ئۇالض ئىىىي رۈضٌۈن:
ٍبوي ؼېٕىڭ زىٕي لېطىٕسىفى ڭ ٍبوي ؼېٕىڭ ئىٕؽبٍٔىمزىىي ئوذفىفۇڭ (ٍۀي ئىٕؽبٔي
لېطىٕسىفىڭ).
لۇضئبْ وەضىُ ثىط لبٔچىٍؽبْ ئوضۇٔالضزا وىفٍەض ئبضىؽىسىىي ئىرزىالپٕىڭ ئبٌالھٕىڭ
لۇزضىزىٕىڭ ثىط رۈضى ۋە وبئىٕبرزىىي لبٔۇٔىَىزي زەپ ئىالْ لىٍىسۇ ،ئبٌالھ ربئبال ھىىّەد ئۈچۈْ
ئىٕؽبٔالضٔي رۈضٌۈن ٍبضارمبْ« :اﷲٔىڭ ئبؼّبٔالضٔي ،ظېّىٕٕي ٍبضارمبٍٔىمي ،رىٍٍىطىڭالضٔىڭ،
ضەڭگىٍىطىڭالضٔىڭ ذىٍّۇذىً ثوٌۇـي اﷲٔىڭ (وبِبٌي لۇزضىزىٕي وۆضؼىزىسىؽبْ)
ئبالِەرٍىطىسىٕسۇض ،ثۇٔىڭسا ثىٍىٍّىه وىفىٍەض ئۈچۈْ ھەلىمەرەْ ٔۇضؼۇْ ئبالِەرٍەض ثبض( ».ضۇَ
ؼۈضىؽي- 22 ،ئبٍەد) « .ئەگەض پەضۋەضزىگبضىڭ ذبٌىؽب ئىسى ،پۈرۈْ ئبزەٍِەضٔي ئەٌۋەرزە ثىط
ئۈِّەد (ٍۀي ثىط زىٕسا) لىالرزي ،ئۇالض (زىٓ روؼطىؽىسا) زاۋاٍِىك ئىرزىالپ لىٍىفمۇچىالضزۇض،
پەلەد پەضۋەضزىگبضىڭٕىڭ ضەھّىزىگە ئېطىفىۀٍەض ثۇٔىڭسىٓ ِۇؼزەؼٕب .اﷲ ئۇالضٔي ـۇٔىڭ
ئۈچۈْ (ٍۀي ئىرزىالپ ئۈچۈْ) ٍبضارزي( ».ھۇز ؼۈضىؽي - 119 - 118 ،ئبٍەرٍەض) .
ِبٔب ثۇ ثبـمىالضٔىڭ ئوضٔىٕي وۈچٍۀسۈضگەْ ۋە ئؽىالَ ذىزبثىسا لبٔۇْ ـەوٍىٕي وەٍگۈظگەْ
ئبضلب وۆضٔۈؾ .ـۇٔىڭ ئۈچۈْ ٍەھۇزى ۋە ذىطىؽزىَبٔالضؼب ٔىؽجەرەْ ِۈـىۈٌە ثوٌّىؽبْ ،چۈٔىي
ئۇالض"ئەھً وىزبة"زەپ ؼبٔىالرزي ،ئۇالضٔىڭ پەٍؽەِجەضٌىطى ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭّۇ پەٍؽەِجەضٌىطىسۇض،
ئۇالضٔي (پەٍؽەِجەضٌەضٔي) رەؼزىمالؾ ئىّبٕٔىڭ ثىط لىؽّىسۇض.
 6ظۇٌۇَ ھبضاَ ،ئۇٔىڭ ثىٍەْ لبضـىٍىفىؿ پەضظ :ئىؽالَ ئېڭىسا ظۇٌۇَ ئەڭ چوڭ گۇٔبھالضزىٓ
ئبضرۇق ثوٌؽبٔسىٓ ؼىطد ئبٌالھٕىڭ ھولۇلىؽب ربعبۋۇظ لىٍؽبٍٔىك ۋە ئبزاٌەرٕىڭ لىّّىزىٕي زەپؽۀسە
لىٍؽبٍٔىمزۇضِ .بٔب ثۇ پەٍؽەِجەضٌىىٕىڭ ۋەظىپىؽي .ھەزىػ لۇزؼىسا ئبٌالھ ِۇٔساق زەٍسۇ:
« ثۀسىٍٍىطىُ ِەْ ئۆظۈِگە ظۇٌۇِٕي ھبضاَ لىٍسىُ ،ئۇٔي ؼىٍەضٔىڭ ئبضاڭالضزىّۇ ھبضاَ لىٍسىُ،
ـۇٔىڭ ئۈچۈْ ظۇٌۇَ لىٍىفّبڭالض».
ظۇٌۇِٕىڭ ئبٌسىٕي ئېٍى ؿ ئىالھي ذىزبثٕي روؼطا ٍوٌؽب ٍۈظٌۀسۈضۈـٕىڭ ؼەۋەثٍىطىسىٕسۇض:
«(اٌٍە ئۇٔي)ٍ( ،ۀي لۇضئبٕٔي) ظاٌىّالضٔي ئبگبھالٔسۇضۇؾ ئۈچۈٍْ ،بذفي ئىؿ لىٍؽۇچي
ِۆِىٍٕەضگە (عۀٕەد ثىٍەْ) ذۇؾ ذەۋەض ثېطىؿ ئۈچۈْ ٔبظىً لىٍسى( ».ئەھمبؾ ؼۈضىؽي،
 -12ئبٍەد) .
ئؽىالَ زىٕي ظۇٌۇِؽب ضەززىَە ثېطىؿ ئۈچۈْ ئۇضۇؾ لىٍىفٕي ِۇثبھ لىٍسى « :ھۇعۇَ
لىٍىٕؽۇچىالضؼب ،ظۇٌۇِؽب ئۇچطىؽبٍٔىمٍىطى ئۈچۈْ( ،لبضـىٍىك وۆضؼىزىفىە) ضۇذؽەد لىٍىٕسى،
اٌٍە ئۇالضؼب ٍبضزەَ ثېطىفىە ئەٌۋەرزە لبزىط( ».ھەط ؼۈضىؽي- 39 ،ئبٍەد).
ئؽىالَ زىٕي ظۇٌۇِؽب لبضـي رۇضۇـؽب ضىؽجەرٍۀسۈضزى ،ظۇٌۇِؽب لبضـي رۇضۇـٕىڭ لبٔۇٍٔۇق
رەضىپي ثبض ،ھەزىػ ـەضىفزە « :عىھبزٔىڭ ئەۋظىٍي ظاٌىُ ؼۇٌزبٕٔىڭ ئبٌسىسا ھەق ؼۆظ لىٍىفزۇض»
زەپ ثبٍبْ لىٍىٕؽبْ.
ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ « :وىفٍەض ظاٌىّٕي وۆضۈپ رۇضۇپ ئۇٔىڭ لوٌىٕي
رۇرىۋاٌّىؽب (ٍۀي ظاٌىّٕي روؼّىؽب) ئبٌالھ ئۇالضٔىڭ ھەِّىؽىگە عبظأي ئوِۇِي ثېطىفي
ٍېمىٕسۇض» زەٍسۇ.
زېّەن ،ثۇ ھەزىػ ـەضىؿ ظۇٌۇِؽب ؼۇوۇد لىٍىپ ـۈن رۇضؼبٔالضٔىڭ ئبٌالھٕىڭ عبظاؼىؽب
ئۇچطاٍسىؽبٍٔىمىٕي ۋەزە لىٍىۋارىسۇ .ئؽىالَ زۆٌىزىٕىڭ ؼبٍىؽي ئبؼزىسىىي ظۇٌۇِؽب لبضـي رۇضۇؾ
ثبـمب لبٍؽي ثىط رۈظۈِسە ِەۋعۇز ئەِەغ ،ئۇٔىڭسىٓ ؼىطد ئۇ ذەٌك وۈظەرچىٍىه ھەضوىزىٕي
رەوىزٍەـٕىڭ وىپىٍيِ ،ۇؼۇٌّبْ ثۇ ئىفزب پەلەد ۋىغسأىؽب ربٍىٕىسۇ.
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 .7لبٔۇْ ھەِّىٕىڭ ئۈؼزىسە :ئؽىالَ زۆٌىزىسىىي ھووۈِطإٔىڭ لبٔۇٍٔۇق ثوٌىفي ئۇ
ھبوىّٕىڭ ئؽىالَ رۈظۈِىگە ئەِەي لىٍىفىؽب ثبؼٍىك .ـەضىئەد ھبوىُ ۋە ِەھىۇِٕي ثبـمۇضۇپ
رۇضىسۇ ،ئۇ ھەض لبٔساق لبٔۇٔسىٓ ٍۇلىطى لبٔۇْ رۇضؼۇظىسۇ ،ـۇٔسالال ثۆؼۈپ ئۆرۈؾ ِۈِىىٓ
ثوٌّبٍسىؽبْ لبٌمبْ رىىٍىَەٌەٍسۇ.
لبٔۇْ چىمبضؼبٔسا ٍبوي ذەٌمٕىڭ ِۀپەئەرىٕي ئبؼبغ لىٍىپ رۈظۈَ ئوضٔبرّبلچي ثوٌؽبٔسا
لۇضئبْ وەضىُ ۋە ھەزىػ ـ ەضىفىە ربٍىٕىؿ الظىُ .لۇضئبْ وەضىُ ۋە ھەزىػ ـەضىؿ ئبزاٌەد
ئۆٌچىّىسۇض ۋە عەِىَەرٕىڭ پۈرۈْ ھەضوىزىٕي وؤزطوي لىٍىپ رۇضؼۇچىسۇضِ .بٔب ثۇ ؼىَبؼي
رۈظۈٌّىگە لبضىزب ئىؽالَ وۆظ لبضـىٕىڭ ِۇھىُ ثەٌگٍىطىسۇض.

ٍىگىشِە ثىشىٕچي ثۆٌۈَ .ئىغالَ ِەدۀىَىحي

ثىشىٕچي ثبپِ .ەدۀىَەت ئۇلۇِي ۋە ئبالھىذىٍىىي

- 2788عۇئبي :ئىغالِذىىي ِەدۀىَەت ئۇلۇِي
ِەزۀىَەد(ھەظاضەد) ربضىد ثوٍي ثىط ِىٍٍەرٕىڭ پىىىط ثبٍٍىمي ۋە ئۇٔڭىسىٓ وىٍىپ چىممبْ
ئىغبزىَەد ،وەـپىَبد ۋە ؼبٔبئەدِ ،بززى ئىفٍەپچىمىطىؿ ،ئەزەثىَبد ۋە گۈظەي -ؼۀئەد،
رۈظۈَ ۋە لۇضۇٌّب ،لىّّ ەد لبضاؾ ۋە پطىٕؽىپٍىطىسا ھەؼؽە لوـمبٍٔىمىٕي ئىپبزىٍەؾ ئىسى.
ِۇرەذەؼؽىؽەضٌەض ِەزۀىَەد ؼۆظىٕىڭ ٍىٍزىعىٕي ثەٌگىٍەـزە ثىطٌىىىە وېٍەٌّىسى.
ئۇالضٔىڭ ثەظىٍىطى ثۇ ؼۆظٔىڭ رۈِۈضى ِۇزۇْ ٍۀي ـەھەض زېگەْ ؼۆظ ثىٍەْ ِۇٔبؼىۋەرٍىه
ثوٌۇپ ،ئبزەٍِەض ٍبـبٍسىؽبْ عبٍٕي وۆضؼىزىسۇ ،زېؽەٍ ،ۀە ثەظىٍەض ،ثۇ ئەضەثچىسىىي زاْ ؼۆظى
ثىٍەْ ِۇٔبؼىۋەرٍىه ،ثۇ ؼۆظ "زىٓ" ئولۇِىسىىي ثوٍؽۇٔۇؾ ،ئىزبئەد لىٍىؿ زېگەْ ِۀىٍەضٔي
ئىپبزىٍەٍسۇ ،زېَىفىسۇ .ثۇ ؼۆظٔىڭ وېٍىپ چىمىؿ ِۀجەؼىٕىڭ لبٔساق ثوٌىفىسىٓ لەرئىٌ ٔەظەض،
ِۀىؽي ئىؽالَ زۆٌىزىٕىڭ ِەٍسأؽب وېٍ ىؿ عەضٍبٔي ثىٍەْ ِۇٔبؼىۋەرٍىه ثوٌۇپ ِەٍسأؽب وەٌسى
ۋە ؼىَبؼەد ،ئىزبئەد ،ثوٍؽۇٔۇؾ لبربضٌىك ِۀبالض ثىٍەْ ثوٌؽبْ ظىچ ِۇٔبؼىۋىزىٕي ؼبلالپ
وەٌسى .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ زەۋضىسە ِەزۀىَەرٕىڭ ئەضەة ٍېطىُ ئبضىٍىسىىي ئىؽالَ زىٕي ۋە
ئۇٔىڭ لبئىسە -پطٔؽىپٍىطى ثىٍەْ لوٍۇق ئباللىؽي ثوٌؽبْ.
- 2789عۇئبي:ھبصاسەت ئۇلۇِي ۋە ئۇٔىڭ ِۀىٍشى
ھبظاضەد ئولۇِي ھبظىطلي ظاِبْ رېرىٕىىب ۋاؼزىٍىطىؽب ٍبوي ٍبۋضۇپبزا ئوضربلٍىممب ئىطىفىەْ
ؼۀئەد لبضىفيِ ،بئبضىپ ،ئىٍىُ  -پەْ لبربضٌىمالضؼبٍ ،ۀي ثۈگۈٔىي زەۋض ٍبۋضۇپب رەضەلمىَبرىٕىڭ
ذۇالؼىؽىگە ثب ؼٍىٕىپ رۇضۇپ ئىعاھٍىٕبرزي .ئۇالض ٍبۋضۇپب عەِئَىزىسە ثبض ثوٌؽبْ ثبضٌىك ِبززى
ؼىَبلزىىي ھبزىؽٍەضزىٓ ھبظاضەد چۈـۀچىؽي ئبالرزي .ئەِّب ،ئىؽالَ ئىغزىّبئىٌ
ؼبھەٌىطىسىىي ھبظاضەد لبضىفي ئۇالضزىٓ ربِبِەْ پەضلٍىك ثوٌۇپ ،ئىٍىّٕىڭ ،ئوؼٍۇثىٕىڭ،
ئولۇِىٕىڭ ،ـۇ ئبؼبؼزب ھب ظاضىزىٕىڭ زۇَٔبۋىٍىىىگە عىسزى ئىفبضەرٍەضٔي ثىطەرزي.
ضىئبي ئەھۋاٌسىٓ لبضىؽبٔسا ،ھبظاضەرٕىڭ ِۀىؽي ـەھەضٌەضزە ئوٌزۇضالٍىفىؿ ،ھبظىط ثوٌۇؾ،
ـبھىس ثوٌۇؾ ،ـبھبزەد ..زېگۀسەن ِۀىٍەضٔي ثىطىسۇ .ثۇ ٍەضزىىي «ـبھىس ثوٌۇؾ ،ـبھبزەد »
زىگەْ ئىجبضىٍەض ،زەي ثىع زەۋارمبْ ئى ؽالِسىىي ِەزۀىَەد ئۇلۇِىؽب ۋەوىٍٍىه لىٍىسىؽبْ
ئىجبضىٍەض ثوٌۇپ ثۇ ؼۆظٔىڭ رۆد ذىً ِۀىؽي ثبض ،ثۇالض ھبظاضەد ئولۇِىٕي رۇضؼۇظۇـزب ثەٌگىٍىه
ضوي ئوٍٕبٍسۇ.
- 1ـبھبزەد  -رەۋھىس ِۀىؽىسە ثوٌۇپ ،ئبٌالھٕىڭ ثىطٌىىىٕي ۋە ئىجبزەرٕىڭ ذبٌىػ ئبٌالھمب
لىٍىٕىسىؽبٍٔىمىٕي رەؼزى مالؾ .ثۇ ئىؽالَ ئەلىسىؽٕىڭ ِەضوىعى ٔولزىؽي ثوٌۇپ ،ـۇ ئبضلىٍىك
ئىٕؽبٕٔىڭ ٍبضارمۇچىٕىڭ وۆضؼەرّىٍىطىگە لبٔچىٍىه ثوً ؼۈٔۈؾ ٍبوي ؼۇّٔبؼٍىمي ئبٍطىٍىسۇ.
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- 2ـبھبزەد -ھەق ؼۆظ ،روؼطا ٍوٌسىىىٍەضٔىڭ ئىٕىبؼي زېگەْ ِۀىٍەضٔي ثېطىسۇ .ثۇ ئىٍىُ
ؼبھەؼىگە وىطىؿ ۋە ئۇٔي رەھؽىً لىٍىؿ ۋاؼزىؽىٕي ثەٌگۈٌەپ ثىطىسۇ.
- 3ـبھبزەد  -ئبٌالھ ٍوٌىسا ئەلىؽىسىؽىٕي لوؼساپ لىٍىؿ ئۈچۈْ ،لوضثبْ ثوٌۇؾ ،پىساوبضٌىك
وۆضؼىزىؿ زېگۀٍەضٔي وۆضؼىزىسۇ.
- 4ـبھبزەد -ثۇ ئۈِّەرٕىڭ ۋەظىپىؽي زېگەْ ِۀىسە ،ثۇ ھەلزە ئبٌالھ ربئبال ِۇٔساق زەٍسۇ:
« ـۇٔىڭسەن (ٍۀي ؼىٍەضٔي ئىؽالِؽب ھىساٍەد لىٍؽبٔسەن) وىفىٍەضگە (ٍۀي ئۆرىۀىي
ئۈِّەرٍەضگە) ـبھىذ ثوٌۇـۇڭالض ئۈچۈْ ۋە پەٍؽەِجەضٔىڭ ؼىٍەضگە ـبھىذ ثوٌۇـي ئۈچۈْ ،ثىع
ؼىٍەضٔي ٍبذفي ئۈِّەد لىٍسۇق( ».ثەلەضە ؼۈضىؽي  - 143ئبٍەرٕىڭ ثىط لىؽّي ).ثۇ ٍەضزىىي
ِۀىؽي زۇَٔب –ئبذىطەرزىىي ـبھبزەد ِە ٔىؽگە ئىفبضەد لىٍىسۇ.
- 2790عۇئبي :ئىٕغبٔالس پبئبٌىَىحىذىىي ھبصاسەجٕىڭ ؽەسىحٍىشى
ئىٕؽبٔالضٔىڭ رەعطىجە ۋە پبئبٌىَەرٍىطىسە رۆۋۀسىىي ـەضرٍەض ھبظىطٌىٕىسىىەْ ،ئۇٔي ھبظاضەد
زەپ ئبربؾ ِۇِىىٓ:
)1ؼەٍت زۇَٔبؼي ،لبٔساق ثوٌىفىسىٓ لەرئىٌ ٔەظەض ،ثىطەض ئىالھٍىك ئولۇِىٕىڭ ثوٌىفي ۋە
ئۇالضٔىڭ ئورزۇضىؽىسىىي ئباللىٕي رەڭفەٍسىؽبْ ئەلىسە ئبؼبؼي ثوٌىفي وېطەن.
)2عەِئىَەرزە ھەِّىگە ئوضربلالـمبْ ئۀئۀە ،ئۆضپ -ئبزەرٍەضزىٓ رەضوىت ربپمبْ ِۇؼزەلىً
پىىىط ثىطٌىگي ثوٌىفي.
 )3رۇضِۇـزىىي ثبضٌىك ِبززى ئېھزىَبعالضٔي ئۆظ ئىچىگە ئبٌىسىؽبْ ِبززى لوضۇٌّب ثوٌىفي.
 )4وبئىٕبد ۋە ـەٍئىٍەضٔىڭ ِۇٔبؼىۋىزىٕي رەڭفەٍسىؽبْ چەن –چېگطا لبضىفي ثوٌىفي.
 )5ثبـمب ئىٕؽبٔالض ثىٍەْ ِۇٔبؼىۋەرٕي رەڭفەؾ ۋە ئۇالض لبٔبئەد لىٍؽۇزەن ِۇؼزەلىً ئباللە
لبضىفىٕىڭ ثوٌۇـي لبربضٌىمالضٔي ئۆظ ئىچىگە ئبٌىسۇ.
- 2791عۇئبي :ئىغالِذىىي ھب صاسەت ئۇلۇِىٕىڭ ئۆص ئىچىگە ئبٌذىغبْ ِەصِۇْ دائىشىغي
ٍولىطىمىالضؼب ئبؼبؼەْ ئىؽالِسىىي ھبظاضەرزىٓ رەۋھىسٔي ئۆظىگە ِەضوەظ لىٍؽبْ ثىط
ٔەِۇٔىٕي ئبٌؽىٍي ثوٌىسۇِ .ۇـۇ ِۀسىٓ لبضىؽبٔسا ئىؽالِسىىي ھبظاضەد ٍۀي ِەزۀىەد ئۇلۇِىٕىڭ
ِۀؽي ثىط لەزەض وەڭ ثوٌۇپ ئۇ ئىؽالِسىىي ئىّبْ ،ئىجبزەد ،ئەذالق ،ئبئىٍە ،لبٔۇْ ،ئىمزىؽبز،
ھبوىّىَەدِ ،ۇئبِىالد ،ربضىد ،عىھبز لبربضٌىك ھەِّە ؼبھبٌەضگە چىزىٍىسۇٍ .ۀي ثۇالضٔىڭ
ھەِّىؽىسە ِەزۀىَەد ثوٌۇپ ئىؽالَ زىٕي زۇَٔبزىىي لەزىّسىٓ ھبظىطؼب لەزەض ثوٌؽبْ ،ئىٕؽبٔالض
ئۆظٌىطى ھەض ذىً رەضىپٍەپ ئبرىۋ ىٍىفمبْ ھەض لبٔساق ئىٍؽبض ِەزۀىَەرزىّٕۇ ،ئىٍؽبضٌىمزب ٔەچچە
ھەؼؽە ئۈؼزۈْ رۇضىسۇ .زىّەن ؼەٍطى زىٓ ئەھجبضٌىطىٕىڭ ٍبضارمبْ ِەزۀىَەرٍىطى ھىچ لبچبْ
ئبٌالھ ربئبال ۋە ئۇٔىڭ پەٍؽەِجىطى ِۇھەِّەز ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ئىٕؽبٔىَەرىە ئىٍىپ
وەٌگەْ ئىؽالَ ِەزۀىَى زىٕىڭ ئبضلىؽىسْ ٍىزىفەٌّەٍسۇ.
ئىؽالَ پىىطىسىىي ھبظاضەد ٍبوي ـەھەضٌىفىؿ ئولۇِي ئىؽالَ ئەلىسىؽي ئەرطاپىؽب ئوٍۇـمبْ
ثوٌۇپ ،ئىؽالِسىىي ثبضٌىك پبئبٌىَەرٍەضٔىڭ چەن -چىگطاؼي ،ئۇؼۇي –الٍىھەٌىطىگە ۋەوىٍٍىه
لىٍىسۇ .ئۇ ھەضگىعِۇ ؼەضة ٔەِۇٔىؽىسىىىگە ئوذفبؾ رۇضِۇؾ ۋە ربضىري رەضەلمىَبد
ئولۇٍِىطىسىٓ ـبذالٔؽبْ ئەِەغ.
- 2792عۇئبي :ھبصاسەجٕڭ ئبالھىذىٍىىي
ھبظاضىزىّىعٔىڭ ئولۇضِۀٍەض ٔەظىطىٕي ئۆظىگە عەٌىپ لىٍىسىؽبْ رۆۋۀسىىىسەن ثىط ٔەچچە
رۈضٌۈن گەۋزىٍىه ئبالھىسىٍىىي ثبض:
- 1ئەلىسىسىىي ِۇرٍەق ثىطٌىه ٔەظىطىَىؽي :ئۇ ئەلىسە ثبثىسا ِۇرٍەق ثىطٌىه ئېزىمبزى
ئبؼبؼىؽب رۇضؼۇظۇٌؽبْ ثوٌۇپ ،ئىٕؽبٔىَەد ربضىرىسىىي ٔە ھۆوّىسۀ ،ە پبزىفبھٍىمىسا ـىطىىؽىع،
ئبؼّبْ  -ظېّىٓ ۋە ئۇٔىڭسىىي ثبضٌىك ٔەضؼىٍەضٔىڭ ئۇٔىڭ رەؼەضضۇپبرىسا ،ئۇ ھەِّىگە لبزىط ...
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زىٓ ئىجبضەد ثىط ئىالھٍىك ئېزىمبزىٌ لبضاـمب چبلىطؼبْ رۈٔغي ھبظاضەد.
ٔ - 2ىفبْ ۋە ٍۈٔىٍىفزىىي ئىٕؽبٔپەضۋەضٌىهٔ ،ەظەض زائىطىؽي ۋە ضىؽبٌىٕىڭ ٍەضـبضى
ذبضاوزېطٌىىي :ھبظاضىزىّىعٔىڭ ئىىىىٕغي ئبالھىسىٍىىي ،ئۇٔىڭ ٔىفبْ ۋە ٍۈٔىٍىفزىىي
ئىٕؽبٔپەضۋەضٌىهٔ ،ەظەض زائىطىؽي ۋە ضىؽبٌىؽي ٍەضـبضى ذبضاوزىطٌىىي ثوٌۇپ ،ئۇ ئبٌالھ ربئبالٔىڭ
لۇضئبْ وەضىّسىىي « :ئي ئىٕؽبٔالض! ؼىٍەضٔي ثىع ھەلىمەرەْ ثىط ئەض ،ثىط ئبٍبٌسىٓ( ،ئبزەَ ثىٍەْ
ھەۋۋازىٓ ئجبضەد)ثىط ئبرب ثىط ئبٔىسىٓ ٍبضارزۇق ئۆظ ئبضا رؤۇـۇـۇڭالض ئۈچۈْ ؼىٍەضٔي ٔۇضؼۇْ
ِىٍٍەد ۋە ئۇضۇق لىٍسۇق ،ھەلىمەرەْ ئەڭ رەلۋازاض ثوٌؽبٍٔىطىڭالض اﷲٔىڭ زەضگبھىسا ئەڭ
ھۆضِەرٍىه ھېؽبپٍىٕىؽىٍەض (ٍۀي وىفىٍەضٔىڭ ثىط-ثىطىسىٓ ئبضرۇق ثوٌۇـي ٔەؼەة ثىٍەْ
ئەِەغ ،رەلۋازاضٌىك ثىٍەْ ثوٌىسۇ)» [ھۇعطاد ؼۈضىؽي -13 ،ئبٍەد ].زېگەْ ئبٍىزي ئبضلىٍىك
ۋەرىٕي ،رۇضِۇؾ ؼەۋىَەؼي ۋە ئىطلىٕىڭ لبٔساق ثوٌىفىسىٓ لەرئىٌ ٔەظەض ،ئىٕؽبٔالضٔىڭ رۈضى ۋە
وېٍىپ چىمىفىٕىڭ ثىط ئىىۀٍىىىٕي ئېالْ لىٍسى .لۇضئبْ وەضىُ ھەلىمەد ۋە وبضاِەد ثبثىساٍ ،ەض
ـبضى ذبضاوزېطٌىه ئىٕؽبٔالضٔىڭ ثىطٌىه ۋە ثبضاۋەضٌىىىٕي ئېالْ لىٍؽبْ چبؼسا ،ئىؽالِٕىڭ
ھبظاضىزىٕي ئۇٔىڭ ـەرھي ثبٍطالٍىطى ئۈؼزىسە ٌەپىٍسىگەْ ثبضٌىك ِىٍٍەد ۋە ذەٌمٍەضٔىڭ
زأبٌىمٍىطىٕي رەضرىپىە ؼبٌىسىؽبْ ثىط ئۀگۈـزەضگە ئبٍالٔسۇضزى .ـۇڭىّۇ ھەض ثىط ھبظاضەد رىپي
ٍبوي ـەوٍي ،ئوذفىّىؽبْ ذەٌك ۋە وىفىٍەضزىٓ ٍىزىفىپ چىممبْ زأىفّۀٍىطىسىٓ ئوضربق
پەذىطٌىٕەٌەٍسۇ.
 - 3ئەذاللىٌ پىطىٕؽىپالضٔىڭ لبٔۇٔىٌ ۋە ئىغطائىَە ئىفٍىطىسا ئېزىجبضؼب ئېٍىٕىفي:
ھبظاضىزىّىعٔىڭ ئۈچىٕچي ئبالھىسىٍىگي ئۇٔىڭ ئەذاللىٌ پىطىٕؽىپالضٔي ثبضٌىك رۈظۈٍِىطى،
ئوذفىّؽبْ پبئبٌىَەد ٔولزىٍىطىسا ثىطىٕغي ئوضۇٔؽب لوٍىفي ثىٍەْ گەۋزىٍىٕىسۇ .ئۇ ،ثۇ
پطىٕؽىپالضؼب ھەضگىع ؼەي لبضىّىسى ،ئۇٔي ِەٍٍي زۆٌەد ،عبِبئەد ٍبوي ذۇؼۇؼىَالضٔىڭ
ِۀپەئەرىگە ثوً ؼۇٔسۇضِىسى .ئبئىٍە ،ئىمزىؽبز ،رىٕچٍىك ،ئۇضۇؾ ،ھولۇق ،ئىٍىُ ۋە ھۆوۈَ
لبربضٌىك ؼبھەٌەض ثوٍىچە ئەذاللىٌ پطىٕؽالضؼب لبٔۇْ ۋە ئۇٔي ئىغطا لىٍىفزب زاۋاٍِىك ئېزىجبض ثىٍەْ
لبضاپ وەٌسى .ئۇ ثۇ ذۇؼۇؼىَىزي ثىٍەْ ؼبٍە ۋە ِەلؽەرزە ِەٍٍي لەزىّىي ٍبوي ٍېڭي ھبظاضەرٍەض
ٍېزىفەٌّىگەْ ٍۈوؽەوٍىىٍەضگە ٍېزىفزي .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئىؽالَ ھبظاضىزي زۇَٔب ِىمَبؼىسىىي
ھبظاضەرٍەض ئبضىؽسا ئىٕؽبٔىَەرىە ثەذذ چىٍالؾ ثىٍەْ ئۇٔزۇٌؽۇؼىع ئىعالضٔي لبٌسۇضۇپ ،ئۇالضٔي
ھەٍطەرزە لبٌسۇضزى.
 - 4ئىؽالَ ھبظاضىزي ئىٍىّسە ئەڭ ؼەِىّىٌ ِۀجەگە ئىفىٕىسىؽبْ ،ئېزىمبزرب ئەڭ ؼبؼالَ
پىطىٕؽىپالضؼب ربٍىٕىسىؽبْ ھبظاضەرزۇض :ئۇ ،ثۇ ذۇؼۇؼىَىزي ثىٍەْ ئەلىٍگىّۇ ،لەٌجگىّۇ ذىزبة
لىٍسى .ئوذفبؾ ۋالىززب ھىؽىَبرٕىّۇ ،رەپەوىۇضٔىّۇ لوظؼبرزي .ئىؽالَ ھبظاضىزىسىىي ثۇ ذىً
ئبالھىسىٍىىىە ربضىرزب ھېچمبٔساق ھبظاضەد ئېگە ثوٌۇپ ثبلمبْ ئەِەغ.
 -5ھەٍطاْ لبالضٌىك زەضىغىسىىي زىٕىٌ وەڭچىٍىه :ئبذىطىسا ثبٍبْ لىٍىسىؽىٕىّىع
ھبظاضىزىّىعٔىڭ زىٓ ئبؼبؼىؽب لوضۇٌؽبْ ھبظاضەرٍەض رېرىؽىچە ئۇچىطىزىپ ثبلّىؽبْ ؼەۋىَىسىىي
زىٕىٌ وەڭچىٍٍىه ۋە ٍوي لوٍۇؾ ئبالھىسىىىسۇض .زىٓ ٍبوي ئىالھمب ئىفۀّەٍسىؽبْ وىفىٍەضٔىڭ
ثبضٌىك زىٕالضؼب ئوذفبؾ ثبھب ثىطىفي ھەٍطاْ لبالضٌىك ئىؿ ئەِەغ ،ئەِّب ،ئۆظى ئېزىمبز
لىٍىسىؽبْ زىٕىٕي ھەق ،ئەلىسىؽىٕي ئەڭ ؼبؼالَ ،ئەڭ روؼطا ئەلىسە زەپ ئىفىٕىسىؽبْ
ئبزەٍِەضٔىڭ لوٌىؽب لىٍىچ ئېٍىپ ،ـەھەضٌەضٔي ـەرھي لىٍىپ ،ئۇ ٍەضگە ھبوىُ ثوٌۇپ ثوٌؽبٔسىٓ
وېَىّٕۇ ،ئىّبٔىٕي ئەظىعٌەـٕي ،ئېزىمبزىٕي لەزىطٌەـٕي ئؤۇرّىؽبْ ،ئبزاٌەد لبضىفىسىٓ
ٍبٌزبٍّىؽبْ ئبزەٍِەض روپىسىٓ ھەٍطاْ ثوٌّبً ِۇِىىّٕۇ؟ ھبٌجۇويِ ،ۇـۇٔساق ؼەٌىزە ئبزەٍِەض
ربضىرزب ِەۋعۇز ثوٌؽبْ .ئۆظىٕىڭ لبئىسە  -پىطىٕؽىپٍىطىٕي زىٓ ئبؼبؼىؽب رۇضؼۇظؼبْ ھبظاضەرٕىڭ
ِەۋعۇز ثوٌىفي ۋە ئۇٔىڭ ٍوي لوٍۇؾ ،ئبزاٌەد ،ضەھّەد ۋە ئىٕؽبٔپەضۋەضٌىىي ثىٍەْ ئىعچىً
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زاۋاٍِىفىفي ھەلىمەرەْ ھەٍطاْ لبالضٌىك ئىؿ .ربضىرزب ثىط زىٓ ئبؼبؼىسا ـەوىٍٍىٕىپ ،ثبضٌىك
زىٕالضؼب ئوضربق ھبظاضەد ِەپىۈضىؽي ٍبضىزبٌىؽبْ ثۇ ھبظاضىزىّىعٔىڭ ربضىرزىىي ئوضٔىٕي
ثىٍىفى ّىعال ثىعٔىڭ ئۇٔي ٍېزەضٌىه زەضىغىسە لەزىطٌىفىّىعگە ئەضظىَسۇ.
- 2793عۇئبيِ :ەدۀىَەجٕىڭ ئبِىٍٍىشى
ِەزۀىَەد  4ئبِىٍسىٓ رەضوىپ ربپىسۇ« :ئىمزىؽبزى ِۀجەٌەض ،ؼىَبؼي رۈظۈٍِەض ،ئەذاللي
ئۆضپ -ئبزەرٍەض ،ئىٍىُ -پەْ ۋە ؼۀئەرزىٓ ئىجبضەد»...
- 2794عۇئبيِ :ىٍٍەجٍەسٔىڭ ٍى مىٍىؼ ٍبوي ئوسٔىذىٓ جۇسۇؽىذىىي عەۋەپ ئبِىٍٍىشى
لۇضئبْ وەضىُ وۆپٍىگەْ ئبٍەرٍىطىسە ِىٍٍەرٍەضٔىڭ ئوضٔىسىٓ رۇضۇـي ٍبوي ٍىمىٍىفىٕىڭ
ئەھّىَەرؽىع ۋە ؼەۋەثؽىع ثوٌّبٍسىؽبٍٔىمىٕي ئەؼىەضرىپ ئۆرىسۇِ ،ىٍٍەرٍەض ئۆظگەضِەغ
لبٔۇٔىَەد ۋە ئبِىٍالضؼب ئبؼبؼەْ ئوضٔىسىٓ رۇضىسۇ ٍبوي ٍىمىٍىسۇ .ثۇ ئبِىٍالضٔىڭ ِۇھىٍّىطى
رۆۋۀسىىىچە:
 .1ئبڭ ٍبوي پىىىط :ئوٍؽۇٔۇؾ ئبِىٍٍىطىٕىڭ ثەن ِۇھىٍّىطىسىٓ ثىطؼي ِىٍٍەرٍەضٔىڭ
ۋۇعۇزىَەد (ِەۋعۇزٌۇق) ،وبئىٕبد ،ئىٕؽبْ ۋە ھبٍبرٍىك ھەلىمىزىگە لبضىزب رەؼەۋۋۇضىٕي
ـەوىٍٍۀسۈضۈپ ثېطىسىؽبْ ئبڭسۇض .ثۇ ئبڭ ئوِۇِي پەٌؽەپە رەثئىَىزىسە ۋە ذۇؼۇؼي زىٕي
رەثئىَىزىسە ِىٍٍەد ۋە ذەٌمٍەضٔىڭ ئبضلىسا لېٍىؿ ٍبوي رەضەلمي لىٍىؿ ئبلىۋىزىٕي
ثەٌگىٍىگۈچىسۇضِ .بٔب ثۇ ِەؼىٍە ِەۋعۇزٌۇق ،وبئىٕبد ،ئىٕؽبْ ۋە ھبٍبرٍىك رەؼەۋۋۇضى ؼبھەؼىٕي
ثەٌگىٍەؾ ئبضلىٍىك ثوٌىسۇ.
.2ئىٕؽبْ :ئىٕؽبْ ھەظاضەرٕىڭ ٔىفبٔي ۋە ۋاؼزىؽي .ئۇ ِەزۀىَەرٕىڭ ئوضٔي ۋە
وۆرۈضگۈچىؽي ،ـۇٔىڭ ئۈچۈْ ئىٕؽبٕٔىڭ ؼبالِەرٍىىي ،رەٌىُ -رەضثىَە ئىفٍىطى ،رۇضِۇؾ
ئەھۋاٌىٕي ٍبذفىالپ ،ئۇٔىڭ ئبؼبؼٍىك ھولۇلىٕي ھۈضِەد لىٍىپ لىَىٕچىٍىمٍىطىٕي ھەي لىٍىفمب
وۆڭۈي ثۆٌۈپ ئىٕؽبٔؽب ربٍبّٔبٍسىؽبْ ھەظاضەرٕىڭ ِە ۋعۇز ثوٌىفىٕي ذىَبي لىٍؽىٍي ثوٌّبٍسۇ.
ئؽىالَ ئەلىسىؽي ثوٌؽب ئىٕؽبٕٔي ئۆظگەضرىؿ ھەضوىزىٕىڭ ئبؼبؼي ۋە ٍبزضوؼي لىٍسى،
ئۇٔىڭؽب ئۆظگەضرىؿ ذىعِىىزىٕي ربپفۇضزى ،ئۇٔي ثۇ ظېّىٕسا ذەٌىپىٍىىىٕي ئەِەٌگە ئبـۇضۇؾ،
ھەظاضەد ٍبضىزىؿ ۋە ظېّىٕٕي گۈٌٍۀسۈضۈؾ ئۈچۈْ ظېّىٓ لوضؼى مىسىىي ثبٍٍىمالضٔي چىمىطىفمب
رەوٍىپ لىٍسى .ئىؽالَ ھەظاضىزىٕىڭ ئىٕؽبٔؽب لبضىزب وۆظ لبضىفي رۇٍؽۇؼي ۋە ٔىفبٔىٕىڭ
ئىٕؽبٍٔىمي ،ۋەظىپىؽىٕىڭ ذەٌمئبضاٌىمىسا وۆضۈٔىسۇ .چۈٔىي ئىؽالَ ِ -ىٍٍەد ،ضەڭ ٍبوي ئىطق
ئبٍطىّبؼزىٓ-وىفٍەضگە ثىط ئۆٌچەَ ثىٍەْ لبضاٍسۇ.
.3ثىٍىُ ِ-ەضىپەدِ :ۇؼۇٌّبٔالض ھەظاضەد ٍېزەوچىٍىىىٕي لبٍزب ئەؼٍىگە وەٌزۈضۈـي ئۈچۈْ
ئىٍىُ -پەْ ثىٍەْ لوضاٌالّٔبً ئبِبي ٍوق.
.4پىىطى ئىغزىھبز :ھەظاضەد ٍېزەوچىٍىىىٕي ضىئبٌٍىممب ئبـۇضۇؾ ئۈچۈْ ئىغزىھبز ٔەظىطىٕي
لبرّبٌٍىك ۋە رۇضاٌؽۇٌۇلزىٓ ئبظاد لىٍىؿ ،پىىطى(ئبڭ) ھەضىىەد زائىطىؽىٕي وېڭەٍزىؿ الظىُ.
.5ۋالىذ :ھەظاضەد ۋالىززىٓ ٍبذفي پبٍسىٍىٕىؿ ۋە ئۇٔي ٍبذفي ئىساضە لىٍىؿ ئبضلىٍىك
رىىٍىٕىسۇ .چۈٔىي ۋالىزٕي ئىساضە لىٍىؿ ھىىّەرٕىڭ عۈٍِىؽىسىِٓ .ۇرەپەوىۈض ئىجٕي لەٍَىُ
ۋالىززىٓ پبٍسىٍىٕىفٕي رؤۇـزۇضۇپ « :ئۇ لىٍىفمب رېگىفٍىه ٔەضؼىٍەضٔي ،لىٍىفمب رېگىفٍىه
ۋالىززب لىٍىؿ» زەٍسۇ .ۋالىززىٓ ٍبذفي پبٍسىٍىٕىؿ ئۈچۈْ :پىالٍٔىك ئىؿ لىٍىؿ ،ضەرٍىه ئىؿ
لىٍىؿ ،وۆضؼەرّە ثېطىؿ ،وۈظىزىؿ ۋە لبضاض ئېٍىؿ الظىُ ثوٌىسۇ.
- 2795عۇئبي :ھەصاسەت لۇسۇٌّىغي ئۈچۈْ صۆسۈس ثوٌغبْ ثىٍىٍّەس
* ھبظىطلي ـبضائىزٕي ٍبذفي ثىٍىؿ :چۈٔىي ـب ضائىزٕي وؤزطوي لىٍىۋاٌؽبْ ھبظىطلي
ھەظاضەرٍەض وۆپ ِبززى ثبٍٍىممب ئىگە ثوٌؽىٕي ثىٍەْ چوڭ زەضعىسە ضوھي ثوـٍۇلمب زۈچ وەٌّەوزە.
ثۇ ضوھي ثوـٍۇق ئىٕؽبٕٔىڭ ئىٕؽبٍٔىمىٕي ئەؼٍىگە وەٌزۈضۈـي ۋە ئىٕؽبٕٔىڭ ذۇؼۇؼىَەرٍىطىٕي
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ٍۇلىطى وۆرىطىفي ئۈچۈْ رەٌەپ لىٍىٕىۋارمبْ الظىٍّ ىك ٔەضؼىٕي رەلسىُ لىٍىفي ئۈچۈْ
ِۇؼۇٌّبٔالضزىٓ ھەظاضەرٕىڭ ِۇٔبؼىپ وىطىؿ ئېؽىعىٕي ثىٍىفىٕي رەٌەپ لىٍىسۇ .چۈٔىي ثۇ
ھەظاضەرٕىڭ ھەلىمي ئۆٌچىّي.
* رۈضٌۈن ِەضىپەد پۀٍىطىسە ئىرزىؽبغ ئىگٍىطىٕي ٍېزۈـزۈضۈؾ.
* ٔەپػ ۋە عەِىَەرٍەضزىىي ئبٌالھٕىڭ لبٔۇٍٔىطىٕي ٍبذفي ثىٍىؿ.
- 2796عۇئبي :ھەصاسەجٕىڭ پبٍذىغي
وىُ ِىٍٍەرٍەضٔىڭ گۈٌٍىٕىفي ۋە ٍىمىٍىفزىىي ئبٌالھٕىڭ لبٔۇٔىَىزىٕي ثىٍؽە ۋە ثۇ ثىٍىُ
ئبؼبؼىسا ئەِەي لىٍؽب ِۇۋەپپەلىَەد ربپىسۇ .وىُ ثۇ لبٔۇٔىَەرٍەضٔي ظاٍب لىٍىۋەرؽە ۋە ثۇ
لبئىسىٍەضگە ؼەي لبضىؽب چېچىٍىپ رۈگەٍسۇ ۋە ٍولىٍىسۇ .ثۇ ؼبھەزە ثۈٍۈن ھەؼؽە لوـىسىؽبْ
ئبِىٍالضٔىڭ ِۇھىٍّىطى:
ِ.1ۇؼزەثىسٌىىىە لبضىفي ئبزىً ثوٌۇؾ :ھەظاضەد ئبزىٍٍىك ثىٍەْ رىىٍىٕىسۇ .ـۇٔىڭ ئۈچۈْ
لۇضئبْ وەضىّٕىڭ ئبٍەرٍىطى ئبزاٌەد ۋە ئبزىٍٍىممب ضىؽجەرٍۀسۈضۈزى .ئبزاٌەد پەٍؽەِجەضٌەضٔي
ئەۋەرىفزىىي ئبؼبؼٍىك ؼبٍە« .ثىع ھە لىمەرەْ پەٍؽەِجەضٌىطىّىعٔي ضوـەْ ِۆعىعىٍەض ثىٍەْ
ئەۋەرزۇق ۋە ئۇالض ثىٍەْ ثىٍٍە ،ئىٕؽبٔالض ئبزاٌەرٕي ثەضپب لىٍؽۇْ زەپ ،وىزبثٕي ،لبٔۇٕٔي
چۈـۈضزۇق .رۆِۈضٔي ٍبضارزۇق( ،رۆِۈضزىٓ ئۇضۇؾ لوضاٌٍىطى ٍبؼىٍىسىؽبٍٔىمي ئۈچۈْ) رۆِۈض وۈچ ـ
لۇۋۋەرٕي ئۆظ ئىچىگە ئبٌؽبْ ،رۆِۈ ضزە ئىٕؽبٔالض ئۈچۈْ ٔۇضؼۇْ ِۀپەئەرٍەض ثبض ،اﷲ اﷲٔي وۆضِەً
رۇضۇپ (لوضاٌالضٔي ئىفٍىزىپ) اﷲ لب ۋە پەٍؽەِجەضٌىطىگە ٍبضزەَ ثەضگۀٍەضٔي ثىٍىؿ (ِەٌۇَ لىٍىؿ)
ئۈچۈْ (رۆِۈضٔي ٍبضارزي) ،اﷲ ھەلىمەرەْ وۈچٍۈوزۇض ،ؼبٌىجزۇض » [ھەزىس ؼۈضىؽي- 25 ،ئبٍەد].
ئىؽالَ ِۇرەپەوىۈضى ئىجٕي رەٍّىَە ِۇٔساق زېگەْ « :زۇَٔب ئبزاٌەد ۋە وۇـطى ثىٍەْ رۇضىسۇ،
ظۇٌۇَ ۋە ئىؽالَ ثىٍەْ رۇضِبٍسۇ .ئبٌالھ ئبزىً زۆٌەرىە-گەضچە وبـىط ثوٌؽىّۇٍ -بضزەَ ثىطىسۇ ،ظاٌىُ
زۆٌەرٕي -گەضچە ِۇؼۇٌّبْ ثوٌؽىّۇ -ۋەٍطاْ لىٍىپ ربـالٍسۇ» .عەِىَەرفۇٔبغ ئىجٕي ذەٌسۇْ
«ِۇلەززىّە» ٔب ِىٍىك وىزبۋىسا « :ظۇٌۇَ ھەظاضەرٕي پبچبلالپ ربـالٍسىؽبْ ئبِىٍسۇض ».زەٍسۇ ۋە ثۇ
ھەلزە وەڭطى روذزىٍىسۇ.
. 2ثۆٌگۈٔچىٍىه ۋە ئىٕبلىؽعٌىممب لبضـي ثىط ئبڭ ئەرطاپىؽب ئۇٍۇـۇؾ ۋە ثىطٌىفىؿ :ربضىد
لبٍؽي ثىط ھەظاضەد ثوٌؽۇْ ثىط ئبڭؽب ئىفۀگەْ ثىط روپ وىفٍەضٔىڭ وۈچي ثىٍەْ
رىىٍۀگۀٍىىىگە گۇۋاھ .ثۇ ئبڭ رەضەلمىَبد ٍوٌىسا ئۆظى زەۋەد لىٍىۋارمبْ ٔەضؼىگە عىسزى
ھەضىىەد لىٍىؿ چوؼىٕي ئۇٌؽبٍزمبْ .ـۇٔسالال ،ثۆٌگۈٔچىٍىه ۋە ئىززىپبلؽىعٌىك ئبِىٍٍىطى
ھەضىىەرىە وىٍىپ ،وېڭەؾ ثىٍەْ ئىؿ لىٍىؿ ٍولىٍىپِ ،ۇؼزەثىسٌىه وۈچىَىپ ۋە ذەٌمٍەض
ذوضالٔؽبٔسا لبٍؽي ثىط ھەظاضەرٕىڭ ٍەوؽبْ ثوٌىسىؽبٍٔىمىؽب ربضىد گۇۋاھ .
.3لبالٍّىمبٔچىٍىممب لبضـي ِەؼئۇٌىَەرچبْ ثوٌۇؾ :ھەظاضەد رىىٍەؾ ئۈچۈْ عەِىَەرزىىي
ھەض ثىط وىفي ضوٌىٕي ثىٍىفي ۋە ِەعجۇضىَىزىٕي ئبوزىپ لۇضۇٌّب ئبضلىٍىك روٌۇق ئبزا لىٍىفي
الظىُ .ثۇ ِەؼىٍە رەذەؼؽۇلب ثۆٌ ۈٔگەْ ۋە رۈضٌۈن ؼبھەٌەضٔي ئبؼبغ لىٍؽبٌْ ،ېىىٓ ئوِۇِي ۋە
ئبذىطلي ؼبٍىٍەضزە ثىطٌەـىەْ ثوٌىفي الظىُِ .ەؼئۇٌىَەرچبْ ثوٌۇؾ ٔبچبض ـبضائىذ ثىٍەْ ئبضظۇ
لىٍىٕىۋارمبْ ـبضائىذ ئبضؼىسىىي ئبضٌىمٕي ٍېمىٕالـزۇضىسۇ.
 . 4پبؼبرچىٍىممب لبضىفي ئىؽالھبد ئېٍىپ ثېطىؿ :لۇضئبْ وەضىُ وۆپٍىگەْ ِىٍٍەرٍەضٔىڭ
ظاۋاي رېپىفي ۋە ۋەٍطاْ ثوٌۇؾ ؼەۋەثىٕي ئىغزىّبئي ،ئىمزىؽبزى ۋە ؼىَبؼي ھبٍبد ؼبھەٌىطىسە
پبؼبرچىٍىمٕىڭ وۆپىَىپ وەرىۀٍىىىسىٓ زەپ ثبٍبْ لىٍىسۇِ .ەؼىٍەْ:
* پبھىفە ۋە ئەذاللؽىعٌىمٕىڭ ئەۋط ئېٍىفي « :ثۀۇ ئىؽطائىٍؽب ئوذفبؾ ٍبِبْ ئىفالضٔي
ئبـىبضا لىٍىؿ ،ئۇٔىڭسىٓ چەوٍۀّەؼٍىه((:ئۇالض ئۆظٌىطى لىٍؽبْ ٍبِبْ ئىفالضزىٓ ثىط -ثىطىٕي
روؼّبٍززي» [ِبئىسە ؼۈضىؽي- 79 ،ئبٍەد].
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* ئبٌالھٕىڭ ٔىّەرٍىطىگە رۇظووضٌوق لىٍىؿ ،ثەٌىي ئبٌالھٕىڭ ٔىّەرٍىطىٕي ٍبِبْ ئىفالضزا
ئىفٍىزىؿ « :ئۇٔىڭ ئبھبٌىؽي) اٌٍۀىڭ ٔېّەرٍىطىگە وۇـ طىٍىك لىٍسى ،اٌٍە ئۇالضؼب لىٍّىفٍىطى
رۈپەٍٍىسىٓ ئبچٍىمٕىڭ ۋە لوضلۇٔچٕىڭ ئەٌىّىٕي رېزىززئ[ ».ەھً ؼۈضىؽي- 112 ،ئبٍەد].
*ئىؽطاپروضٌوق« :ثىع ٔۇضؼۇْ ـەھەضٔي ھبالن لىٍسۇق ،ئۇالضٔىڭ ئبھبٌىؽي وەٍىپ -ؼبپبٌىك
رۇضِۇؾ وۆچۈضەرزي» [لەؼەغ ؼۈضىؽي- 58 ،ئبٍەد].
ثۇ عىٕبٍەرٍەضز ىٓ ھەض ثىطىؽي ئبٌالھٕىڭ عبظاؼىٕي رىعٌىزىفمب ٍېزەضٌىه .ئەگەض ٍۇلىطىمي
عىٕبٍەرٍەضٔىڭ ھەِّىؽي ثىط ِىٍٍەرزە روٌۇق رېپىٍىپ لبٌؽب ئبلىۋىزىٕي رەؼەۋۋۇض لىٍّبق رەغ!
- 2797عۇئبي :جۈسٌۈن ھەصاسەجٍەس ئبسعىذىىي ئوسجبق ئبِىٍالس
ھەظاضەرٍەض رۈضٌۈن ثوٌىفىؽب لبضىّبً ثىط لبٔچە ئبؼبؼزب ئوضربلٍىفىسۇ:
*«ٍبضارمۇچىؽب ئىفىٕىؿ» رىىي ئوضربلٍىك :ھەظاضەرٍەضٔىڭ ھەِّىؽي -ئبٌالھٕىڭ ثبضٌىمىٕي
ئىٕىبض لىٍىسىؽبْ ئبظ ؼبٔسىىي ِبززىعٍِىمٕي ھېؽبثمب ئبٌّىؽبٔسا ٍ -بضارمۇچىٕىڭ ثبضٌىمىؽب
ئىفىٕىسۇ .ثۇ ئوضربلٍىك ھەض ثىط ھەظاضەرٕىڭ ثۇ ۋۇعۇزىَەرٕي ٍبضارمۇچ ىؽب لبضىزب رەؼەۋۋۇضىسىىي
ئوذفبـّبؼٍىمٕىڭ ثوٌىفىسىٓ روؼّبٍسۇِ .ەؼىٍەْ ،عبھىٍىَەرٕىڭ ثۇززىؽذ رەؼەۋۋۇضى
ٍبضارمۇچىٕىڭ ثبضٌىمىٕي ئىٕىبض لىٍّىسى ...ثەٌىي ئبٌالھمب ثبـمب ِەذٍۇلالضٔي ـېطىه وەٌزۈضزى.
*« ھەظاضەرٕىڭ ئىٕؽبٍٔىمي» زىىي ئوضربلٍىكٍ :ۀي ھەظاضەرٕىڭ ھەِّىؽي ئىٕؽبٕٔىڭ
ِەزۀىٍەـىەْ ۋە ِۇلىّالـمبْ ۋالزىسىىي ؼبٔبئىزي ۋە ئىغبزىَىزي ...ثۇ ھەلىمەرزە ھەظاضەرٍەضٔىڭ
ھەِّىؽي ئوضربلٍىفىسۇٌ...ېىىٓ پەٌؽەپىٍەضٔىڭ ئىٕؽبٕٔىڭ وبئىٕبرزىىي ئوضٔىٕي رەؼەۋۋۇض
لىٍىفي ثىط ھەظاضەرزىٓ ٍۀە ثىط ھەظاضەرىە ئوذفبـّبٍسۇ.
*«زىٕؽب ِۇھزبعٍىك» رىىي ئوضربلٍىك :ئىٕؽبٔي ھەظاضەرٍەضٔىڭ ھەِّىؽي زىٕٕي لوثۇي لىٍىفزب
ئوضربلٍىفىسۇ ...ھەرزبوي ئبرىعېٍّىفىپ وەرىەْ ۋە ِبززىٕي ئىالھٕىڭ ئوضٔىؽب چۈـۈضگۀٍەضِۇ
ِبززىعَ پەٌؽەپىؽىگە ئەلىسە ۋە زىٓ ئوضٔىسا لبضاٍسۇ! ٌېىىٓ ھەظاضەرٍەض زىٓ ِۀجەؼىگە ثوٌؽبْ
وۆظ لبضـىسا پەضلىٍىٕىپ رۇضىسۇ...
*« ؼەۋەة لبٔۇٔىؽب ئىفىٕىؿ» رىىي ئوضربلٍىك :ھەظاضەرٍەضٔىڭ ھەِّىؽي ؼەۋەة لبٔۇٔىؽب
ئىفىٕىفزە ئوضربق ثوٌؽب ،ئۇالضٔىڭ پطىٕؽىپٍىطى ۋە پەٌؽەپىٍىطى ثۇ ؼەۋەثٍەضٔىڭ ِۀجەؼىسە ۋە
ؼەۋەة لبٔۇٔىسا پەضلىٍىٕىپ رۇضىسۇِ .ەؼىٍەْ ِبززى ھەظاضەرٍەضٔىڭ ھەِّىؽي «ؼەۋەثٍەض» ٔي
ِبززى ؼەۋەثٍەضگە لبٍزۇضىسۇ .ئەِّب ؼەۋەة ِۀجەؼىگە لبضىزب ئؽىالَ وۆظ لبضىفي ؼەۋەثٍەضٔىڭ
ثبضٌىمىؽب ،ؼەۋەة لبٔۇٔىؽب ۋە ثۇ ؼەۋەثٍەضٔىڭ ِەذٍۇق ئىىۀٍىىىگە ئىفىٕىسۇ.

ئىىىىٕچي ثبپ .ئىٕغبَٔەت ئىغالَ ِەدۀىَىحىگە ِۇھحبج

- 2798عۇئبي :ئىٕغبٔىَەت ِەدۀىَىحىٕي پەلەت ئىغالِال لۇجمۇصاالٍذۇ
ئبٌەَ ثىط لبٔچىٍىؽبْ ئوضۇٔالضزا ،ذىٍّۇ  -ذىً ظاِبٔالضزا ثىط لبٔچە ِەزۀىَەرٍەضٔي ثېفىسىٓ
وەچۈضزى .ثۇ ِەزۀىَەرٍەضٔىڭ ثەظىؽي ثىط ِەظگىً گۈٌٍۈٔۈپ گۇِطاْ ثوٌسى .ثەظىؽي ثىط ئىىىي
ئەؼىط زەۋض ؼۈضزىٍ ،ۀە ثەظىٍٍىطى ثىط لبٔچە ئەؼىط زەۋض ؼۈضزى .ثىطاق ئبٌەَ ثۈگۈٔىىسەن
ِەزۀىَەرٕي وۆضۈپ ثبلّىسى .ثۇ ِەزۀىَەرٕىڭ زائىطىؽي وېڭىَىپٍ ،ەض ـبضىٕىڭ ـەضلي -
ؼەضثي ،ـەھەض ۋە ٍېعا لىفاللالضؼب لەزەض رەؼىط وۆضؼەرزي .ـۇٔسالال ثۇ ِەزۀىَەد ئىٕؽبٔىَەرىە
وەڭزبـب رۇضِۇؾ وەچۈضۈؾ ئبِىٍٍىطىٕي ھبظىطالپ ثەضز ى .ھبٍبرٕىڭ ثۇ ذىً ـەوىٍسە گۈٌٍۈٔۈـي
ئىٕؽبٔىَەرٕىڭ چۈـىگىّۇ وىطىپ ثبلّىؽبْ ئىسىِ .ۇـۇٔساق ئىّىبٔىَەد ۋە ٍولۇضى ئىمزىساض
ثوٌؽىّۇ ،ثۇ ِەزۀىَەد ئبٌالھٕىڭ ئىٕؽبٔسا ٍبضارمبْ رەثئىزىگە ضىئبٍە لىٍّسى .ئىٕؽبٔىَەرٕىڭ
ـەذؽي ذۇؼۇؼىَەرٍىطىٕي ِۇھبپىعەد لىالٌّىسى .ئىٕؽ بٕٔىڭ وەٌگۈؼي ۋە ئبلىۋېزىگە پىؽۀىذ
لىٍىپ لوٍّىسىِ .ەزۀىَەد ثبٍطىمي ۋە رەضەلمىَبري ئىٕؽبٔؽب ٔىؽجەرەْ ذەرەضٌىه ثىط ٔەضؼىگە
ئبٍالٔسى.
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ئبٌالھسىٓ ثىھبعەد ثوٌۇؾ ،ئبٌالھٕي ھبوىّىَەد ئوضٔىسىٓ ٍىطالالـزۇضۇؾ- ،ذۇززى ثۇ
ئبٌەِٕي ٍبضىزىپ لوٍؽبٔسەن  -ذبٌىؽبٔچە ئىؿ ئېٍ ىپ ثېطؾ ثۇ ِەزۀىَەرٕىڭ ئىسٍىؽىسۇض.
ـۇٔسالال ثۇ ِەزۀىَەد ِبززى ئەـَبالضٔىڭ لەزىط لىّّىزىٕي وۆرۈضزىِ ،ۀىۋى ثوٌؽبْ ٔەضؼىٕىڭ
لەزىط لىّّىزىٕي چۈـۈضۋەرزي .وۆپ ربۋاض ئىفٍەپچىمىطىؿ ۋە ـەھۋەد ،ھبۋاٍي  -ھەۋەغ
رۈضٌىطىٕي وۆپەٍزىفٕي رەضەلمىَبد زەپ ؼبٔىسى .ـۇ ؼەۋەپز ىٓ ثۇ ِەزۀىَەرٕىڭ گەضچە عىؽّي
چوڭ ثوٌؽىّۇ ضوھي لوضۇٌسى .ئورىٕىڭ رەؼىطى ثوٌؽىّۇ ٔۇضى ئۆچزي .ـۇ ؼەۋەپزىٓ ثۇ
ِەزۀىَەد زىٕؽىع زۇَٔب ،ئىّبٔؽىع ئىٍُ -پەْ ،ضوھؽىع ھەٍىەي ثوٌۇپ لبٌسى .ثۇ ِەزۀىَەرىىّۇ
ئىٍگىطىىي ِەزۀىَەرىە ٍەرىەْ ثبال لبظأىڭ ٍېزىپ لېٍىؿ ذەۋپي ئىٍىُ -پەِْ ،ۇرەپەوىۈض،
ئەزەثىَبد ،ؼىَبؼەد ئىگٍىطىسىٓ ئىرالؼّەْ ثوٌؽبٔالضٔي ئۀؽىطەرزي .ـۇٔىڭ ئۈچۈْ ئۇالض
ئبگبھالٔسۇضۇؾ لوڭؽۇضلىٕي چېٍىفمب ثبـٍىسى.
ثىع ِۇؼۇٌّبٔالضِۇ ثۇ ِەزۀىَەرٕىڭ ۋەٍطاْ ثوٌۇپ وىزىفىسىٓ ئۀؽىطەٍّىع ،چۈٔىي ثۇ
ِەزۀىَەرزە ئىٕؽبٔىَەد پبٍ سىٍىٕبالٍسىؽبْ ٍبذفىٍىك رەضەپٍىطى ثبض .ـۇٔسالال ثبضٌىك ئىٕؽبٔالضؼب
ذەرەض ثوٌىسىؽبْ ٍبِبٍٔىك رەضەپٍىطىّۇ ثبض .ثىع ئۇٔىڭ ٍبذفىٍىك رەضەپٍىطىسىٓ پبٍسىٍىٕىپ،
ٍبِبٍٔىك رەضەپٍىطىسىٓ ؼبلٍىٕىپ لبٌؽبق ثوٌىسۇ .ثۇٔساق ثىط ِۇھىزٕىڭ ثبضٌىممب وىٍىفي،
ِۇؼۇٌّبٔالض ئبٌەِگ ە رەلسىُ لىٍىسىؽبْ ئىؽالَ ِەزۀىَىزي ئبضلىٍىمال ضىئبٌٍىممب ئبٍٍىٕىسۇ .ئىؽالَ
ِەزۀىَىزي ئوضربھبٌٍىك ،رەڭپۇڭٍىك ۋە ِۇوەِّەٌٍىه ثىٍەْ ئبالھىسە ثوٌؽبْ ذۇزاووً،
ئىٕؽبٔپەضۋەض ۋە ئەذالق ِەزۀىَزىسۇض .ثۇ ِەزۀىَەد ئىٕؽبٕٔىڭ ظېّىٕٕي گۈٌٍۀسۈضۈـي،
ئبٌالھٕىڭ ٍەض ـب ضىسىىي ذەٌىپىؽي ثوٌۇـي ۋە ئبٌالھمب ئىجبزەد لىٍىفي ئۈچۈِْ ،ۀپەئەرٍىه
ئىٍىُ -پەْ ،ؼبزىك ئىّبٍْ ،بذفي ئىؿ  -ھەضىىەد ،ھەلىمەد ۋە ئبزاٌەرٕي عبٔالٔسۇضۇؾ
ئبضلىٍىك لوالٍٍىك پۇضؼەد ٍبضىزىپ ثېطىسۇ.
ثىع ھبظىطلي ظاِبْ ِەزۀىَىزىٕي ئۆضۈپ ربـالـٕي ذبٌىّبٍّىع .چۈٔىي ثۇ ھەِّىّىعٔىڭ
ثېفىؽب ئۆضۈٌىسۇ .ثىع ئۇ ِەزۀىَەرٕي ھىّبٍە لىٍىپ لىېٍىفٕي ۋە ئۇ ِەزۀىَەرىە  -ئىٕؽبٔىَەرىە
رەھسىذ ؼېٍىۋارمبْ ؼەضق لىٍؽۇچي ظوض زوٌمۇٔالضزىٓ -ؼبلٍىٕىؿ ٍەٌىىٕىٕي رەلسىُ لىٍىفٕي
ئىطازە لىٍىّىع .ثىع ِۇؼۇٌّبٔالض ثۇٔىڭ ثىطزىٓ -ثىط چبضىؽىؽب ئىگە ،ئۇ ثوٌؽىّۇ ئىؽالَ زىٕىسۇض.
ئبٌالھ پۈرۈْ پەٍؽەِجەضٌەضٔي ـۇ زىٓ ثىٍەْ ئەۋەرىەْ ،ثبضٌىك وىزبپالضٔي ـۇ زىٓ ثىٍەْ
چۈـۈضگەْ ۋە ثبضٌىك ئىٕؽبٔىَەرىە ھبٍبد پىطىٕىؽپي لىٍىپ ـۇ زىٕٕي ربٌٍىؽبْ .ثىطاق ثىعٔىڭ
ئۈؼزىّىعزىىي ثىطزىٓ -ثىط ـەضد ،زىٕىّىعٔي ٍبذفي چۈـىٕەٍٍي ،ئەِەي لىالٍٍي ۋە ئەِەٌىَەد
ئبضلىٍىك ٔەِۇٔە ـەوٍىسە رەلسىُ لىالٍٍي .ـۇ ۋالزىسا ئبٌالھ ئىطازە لىٍؽبٔسەن « ،ـۇٔىڭسەن( ٍۀي
ؼىٍەضٔي ئىؽالِؽب ھىساٍەد لىٍؽبٔسەن) وىفٍەضگە ـبھىذ ثوٌۇـۇڭالض ئۈچۈْ ثىع ؼىٍەضٔي
ٍبذفي ئۈِّەد لىٍسۇق» (ؼۈضە -ثەلەضە - 143 -ئبٍەد) زېگەْ ئۈِّەد ثوالالٍّىع.
ئىٕؽبٔالض ذبرىطعەٍِىه ۋە ثەذذ ؼبئبزەرٕي ئىؽالَ ضىؽبٌىؽىسىٓ ثبـمب ٍەضزە ربپبٌّبٍسۇ.
ئىؽالَ ِەزۀىَەد ضىؽبٌىؽي ئىٕؽبٔؽب ئىّبْ ئبرب لىٍىسۇ ،ئىٍىُ پۀسىٓ ِەھطۇَ لىٍّبٍسۇ،
ئبذىطەد ثىٍەْ ثبؼالٍسۇ ،زۇَٔبزىٓ ِەھطۇَ لوٍّبٍسۇ .ئبؼّبْ ثىٍەْ رۇربـزۇضىسۇٍ ،ەض ـبضىسىٓ
ِەھطۇَ لوٍّبٍسۇ .ثۇ ِەزۀىَەرٕي ئۇ ضىؽبٌىگە ھەلىمي ئېؽىٍىپ ِبڭىسىؽبْ ،ئىٍىُ ،ئەِەي ،پىىط،
زەؼزۇض ،ئەذالق ۋە ئىؽزىً عەھەرزە ِۇوەِّەي رەرجىك لىٍىسىؽبْ ئۈِّەد رەلسىُ لىٍؽب ،ثۇ
ضىؽبٌە ئۈٔۈَ ثېطىسۇ ،ئۇٌۇؼۋاض ؼبٍىٍىطى ضىئبٌٍىممب ئبٍٍىٕىسۇ .ـۇٔىڭ ئۈچۈْ ئىؽالَ ئۈِّىزىٕىڭ ثۇ
ئىؽالَ ِەزۀىَەد ضىؽبٌىؽىگە ثوٌؽبْ ئىھزىَبعي ثبـمب ئەٌٍەضگە لبضىؽبٔسا ثەن عىسزىطاق،
ثبـمىالضزىٓ ھەلٍىمطاق .ثۇ ضىؽبٌە ئىؽالَ ئۈِّىزىٕي ئىٕؽبٔىَەرىە گۇۋاھچىٍىك ئوضٔىسا
ثوالالٍسىؽبْ ۋە ئۇالضؼب ئۇؼزبظٌىك ِبلبِىسا رۇضاالٍسىؽبْ ئىعظەرٍىه ۋە ـەضەپٍىه ئۈِّەد لىٍىپ
چىمبالٍسۇ .ئىؽالَ ِەزۀىَەد ضىؽبٌىؽٕىڭ ئۆظىال ئۈِّەد لىَىٕچىٍىمٍىطىٕي ھەي لىٍىفمب ۋە
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زۇَٔبزا ئۆظىٕىڭ ضوٌىٕي روٌۇق عبضى لىٍىؿ ئۈچۈْ ئوٍؽۇرۇؾ ھەضوىزي ئېٍىپ ثېطىفمب لبزىطزۇض.
- 2799عۇئبيِ :ەدۀىَەجٕىڭ جىغّي ۋە سوھي
ھەض لبٔساق ِەزۀىَەرٕىڭ  -ربِبِەْ ئىٕؽبٔؽب ئوذفبؾ  -عىؽّي ۋە ضوھي ثوٌىسۇ.
ِەزۀىَەرٕىڭ عىؽّي وبرزب ثىٕبالض ،ظاۋۇد -وبضذبٔىالض ،ھەض ذىً ئۈؼىۈٔە  -ؼبٍّبٔالض ۋە
رۇضِۇـٕي ثېَزىپ ثېطىسىؽبْ ِبززى ئىغبزىَەرٍەضزە وۆضۈٔىسۇ .ئەِّب ِەزۀىَەرٕىڭ ضوھي
ئىٕؽبٔالضٔىڭ ،ذەٌك ئبِّىؽىٕىڭ ئىؽزىٍىسا ،ئۆظ  -ئبضا ئباللە ئىفٍىطىسا ،ئۇالضٔىڭ زىٓ،
ھبٍبرٍىك ،وبئىٕبد ،ئىٕؽبْ ،ـەذىػ ،عەِئىَەرىە ثوٌؽبْ وۆظ لبضـىسا ِۇعەؼؽەٍِىفىسىؽبْ
ثىط ثۆٌۈن ئەلىسە ،چۈـۀچە ،لىّّەرٍەض ،ئەزەپ  -ئەذالق ۋە ئۆضپ  -ئبزەرٍەضزە ئىپبزىٍىٕىسۇ.
- 2800عۇئبي :ھبصىشلي صاِبْ ِەدۀىَحىٕىڭ سوھي
ئىٕؽبٔىَەد ربضىري ثېفىسىٓ وەچۈضگەْ چوڭ ِەزۀىَەرٍەضٔىڭ ِبززا ۋە ضوھمب ثوٌؽبْ
پوظىزؽَؽي ثىطزەن ئەِەغ .ئۇ ِەزۀىَەرٍەضٔىڭ ئىچىسە پەلەرال ِبززى رەضپي ثېؽىپ
وەرىۀٍىطى ۋە ضوھي رەضپي ثېؽىپ وەرىۀٍىطى ـۇٔسالال رەڭپۇڭٍىك وؤزىطوي لىٍىپ رۇضؼىٕي
ثبض.
ثۈگۈٔىي زۇَٔبٔي ئىگەٌٍىگەْ ِەزۀىَەد «ؼەضة ِەزۀىَزىسۇض» ثۇ ِەزۀىَەرٕىڭ،
ئىٕؽبٔىَەرٕىڭ ئەضوىٍٕىىىٕي ھۆضِەرٍەؾ  -ذۇؼۇؼەْ ئۆظ ۋەرىٕي ئىچىسە  -ئىٕؽبٕٔىڭ
ئىمزىساضىٕي عبضى لىٍسۇضۇؾ رەضەپزىٓ وۆظ ٍۇِؽىٍي ثوٌّبٍسىؽبْ ئبضرۇلچىٍىؽي ثبض .ثۇ
ِەزۀىَەرٕىڭ ئبضرۇلچىٍىمي ثىٍەْ ئىٕؽبٔىَەد «رەثىئەد» ٔي ئۆظ ِۀپەئەري ئۈچۈْ
ثوٍؽۇٔسۇضاٌىسى .ئبرۇِٕي ئۆظ ِۀپەئەري ئۈچۈْ پبضرىٍىزبٌىسى .ھبۋا ثوـٍۇلىسا لۇـالضزەن
ئۇچۇپ ،زېڭىعزا ثېٍىمزەن چۆوۈپ ،ئبٌەَ ثوـٍۇلىؽب ئۆضٌەپ ئبً ـبضىؽب لەزەَ ثبؼبٌىسى .ـۇٔسالال
ئىٕؽبٕٔىڭ ۋالزي ۋە ظىھٕي وۈچىٕي رىغەپ ثېطىسىؽبْ « ووِپىَورېط» زىٓ ئىجبضەد ئبٌي
ئۈؼىۈٔىٕي ٍبؼبپ چىمبٌىسى .ئىٕؽبْ ٍۇلىطلي ئىفالضٔىڭ ھەِّىؽىٕي ئىٍىُ -پۀٕىڭ پەظىٍىزي
ثىٍەْ لىالٌىسى .ئىٕؽبْ ئىٍىُ  -پۀٕىڭ لبٔۇٔىَەرٍىطىٕي وەـىپ لىٍىپ ،ئۇٔي ٍبذفي ئىساضە
لىٍىؿ ،ئبعبٍىپ ـەوىٍسە ضەرٍەؾ ،لبرزىك وؤزطوي لىٍىؿ ئىفٍىطىسا ِىؽٍي وۆضۈٌّىگەْ
رەضەلمىَبرالضؼب ئېطىفزي.
ئىٍىُ  -پەْ ئبضلىٍىك ئبزەرزىىي ثىط ئىٕؽبْ ئىٍگىطوي ئەؼىطٌەضٔىڭ پبزىفبھٍىطى ھەؼەد
لىٍىپ لبٌؽىسەن زەضعىسە وەڭزبـب رۇضِۇـزب ٍبـىَبٌىسى .ئىٍگىطىىي پبزىفبھالض ئىؽؽىمٕىڭ
زەھفىزىگە ۋە ؼوؼبلٕىڭ لبرزىمٍىمى ؽب ھبۋا رەڭفەپ ثېطىسىؽبْ ئۈؼىۈٔە -ؼبٍّبٔالضٔي ،وىچىه
وؤۇپىىالضؼب ثىطال ثېؽىؿ ثىٍەْ رەڭال ھەضوەرٍىٕىسىؽبْ ٍبوي روذزبٍسىؽبْ ئبپزۇِبرىه
ئۈؼىۈٍٔەضگە ئېطـەٌّىگەْ ئىسىِ .بٔب ِۇـۇٔساق ثۈٍۈن ِبززى ئىغبزىَەرٍەض ثبضٌىممب وەٌگەْ
ثوٌؽىّۇ ،ثۈگۈٔىي ضىئبٌٍىك ،ثۇ ِەزۀى َەد ـۇ وىفٍەضگە ئبضظۇ لىٍىٕىۋارمبْ ثەذذ ؼبئبزەرٕي
ٍبوي ئۇِىس لىٍىٕىۋارمبْ ذبرىطعەٍِىىٕي رەٍَبضالپ ثېطەٌّىگۀٍىىىٕي ،ثۇ ِەزۀىَەرٕىڭ عېؽّي
پىٍسەن ثوٌؽىّۇ لۇۋۋىزي چبـمبٔسەوال ئىىۀٍىىىٕي رؤۇپ ٍەرّەوزە .ـۇٔساق ......ھبظىطلي
ِەزۀىَەرٕىڭ ضوھي «ِۀپەئەرپەضەغ ِبززى رەضەپ» گە ئىچىىطٌەپ وىطىپ وەرىەِْ ،بززى
رەضەپ ؼەضة ِەزۀىَزىٕىڭ ضوھي پەٌؽەپىٕىڭ ئبؼبؼي ھېؽبپٍىٕىسۇ.
- 2801عۇئبي :ئىّبْ ِەدۀىَەجٕىڭ لۇجمۇصغۇچىغي
ئىٕؽبٕٔىڭ زۇَٔبؼب وىٍىفي ،ثۇ زۇَٔبزىىي ؼبٍىؽي ،ظېّىٕسىىي ۋەظىپىؽي ،وبئىٕبد ۋە
ھبٍبد ثىٍەْ ،وبئىٕبد ۋە ھ بٍبرٍىمٕي ٍبضارمۇچي ثىٍەْ ثوٌؽبْ ئباللىؽىٕي ثەٌگىٍەؾ ئۈچۈْ ئەلىً
ۋە ئىٍىّسىٓ ثبـمب ِەضىپەد ِۀجەؼي الظىُ .ثۇ ِەضىپەد ِۀجەؼي ئىالھىٌ ۋەھَىسىٓ ثبـمب
ٔەضؼە ئەِەغ .ئۇٔي ئىّبْ وەٌزۈضۈـزىٓ ثبـمب ٍوي ثىٍەْ ئبٌؽىٍي ثوٌّبٍسۇ .ذىٍّۇ -ذىً
زەۋضىٍەضزە ئىٕؽبٔالض ثۇٔى ڭؽب ئۇضۇٔۇپ ثبلمبْ ثوٌؽىّۇ ؼبؼالَ ٔەرىغىگە ٍىزەٌّىگەْ .ؼبؼالَ
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ۋەھَىگە ربٍبٔؽبْ ئىّبٕٔىڭ ئۆظى ثىطزىٓ ثىط ئىفۀچىٍىه.
ئىّبْ چوڭ ۋۇعۇزىَەد ِەؼىٍٍىطىٕي ـەضھىٍەپ ثىطەٌەٍسۇ ،ئىٕؽبٕٔي ئەظەٌي ثوٌؽبْ چوڭ
ۋۇعۇزىَەرىە ثبؼٍىَبالٍسۇ ،ئىّبْ ئىٕؽبٕٔىڭ ھبٍبرىؽب رەثىئەد ،ؼبٍە ۋە ۋەظىپە ثەٌگىٍەپ ثىطىسۇ.
ئىّبْ ـۇٔسالال ئىٍىّٕي ثۇضۇٌۇپ وىزىفزىٓ ؼبلالٍسۇ ،ئۇٔي ٍبِبْ ٍوٌالضؼب ئىفٍىزىفزىٓ روؼبپ
لبٌىسۇ .ئىؽالَ ِەزۀىَزىٕىڭ ؼبٍىؽي ئبؼزىسا ئىّبٕٔىڭ وۆضؼەرّىؽي ثىٍەْ رۇضؼبْ ئىٍىُ -پەْ
پبضالق ِەزۀىَەد رىىٍىَەٌەٍسۇ ۋە گۈٌٍۀسۈضىسۇ ،ئ ىٕؽبٔالضٔىڭ ذىعِىزي ۋە ئۇالضٔي ثەذزٍىه
لىٍىؿ ئۈچۈْ ئىفٍەٍسۇ.
ٍبۋضۇپبزىىي ئىٍىُ  -چىطوبۋ ثىٍەْ ثوٌؽبْ ئۇظۇْ ربضىري ظىسزىَىزىٕىڭ ـبضائىزي رۈپەٍٍىسىٓ-
ئبٌالھٕىڭ ھىساٍىزىسىٓ ٍىطاق ،ئىّبْ ثىٍەْ ئباللىؽي ئۈظۈن رۇضؼبٍٔىمي ئۈچۈْ ،ئۇٔىڭ
ٔەرىغىؽسە ھەض ۋالذ ئىٕؽبٔىَەرىە رەھسىذ ؼېٍىۋارمبْ ذىّىٍَىه ،ثىئوٌوگىٍَىه لۇضاٌالض،
لىطؼۇچي ۋە ۋەٍطاْ لىٍؽۇچي لۇضاٌالض پەٍسا ثوٌسى.
ئىؽالِٕىڭ ئبچمۇچي ئىٍىُ ۋە چۈـۀچە ثوٌؽبْ ثوٌؽب ،ئىؽالِٕىڭ عەۋھىطى ئىّبٔسۇض،
ئىّبٕٔىڭ عەۋھەضى رەۋھىسزۇض.
« ثىع لىَىٓ ھبٍبد ِۈـىۈٌٍىطىّىعٔي ئىٍىُ ِ -ەضىپەرٕىڭ رەضەلمي لىٍىفي ثىٍەْ ھەي
لىٍىپ ثوالٌّبٍّىع ،ثەذذ  -ؼبئبزەرٕي ٍبٌؽۇظال ئىٍىُ ِ -ەضىپەد ٍوٌي ئبضلىٍىك لوٌؽب
وەٌزۈضەٌّەٍّىع .ئىٍىُ  -پۀٕىڭ رەضەلمي لىٍفىٕىڭ ِۀىؽي ئىفالضٔىڭ لبالٍّىمبٍٔىفىفٕىڭ
وۆپىَىفىسۇض ،ثۇ ئىٍىّالض ھبٍبرٕىڭ ئوچۇق ھەلىمەرٍىطى ثبٍطىمي ئبؼزىسا ثىطٌەـزۈضۈٌّىؽە ،ئۇ
چبؼسا ثۇ ئىٍىّالض ،ئۇٔي ئىغبد لىٍىپ چىممبْ ئەلىٍٍەضٔي ئبظاد لىالٌّبٍسۇ .ثەٌىي ئەلىٍالضٔىڭ
ۋەٍطاْ ثوٌۇـىؽب ثبـالپ ثبضىسۇ .ثىطٌەـزۈضۈؾ ِەؼىٍىؽي چولۇَ ئىّبْ ٍوٌي ئبضلىٍىك ثوٌۇـي
الظىُ» .ئبؼّبْ -ظېّىٕسا وۆضۈٌىۋارمبْ ثۇ ئىغبزىَەرٍەض ،ھەِّە ٔەضؼىٕي پۇذزب لىٍؽبْ ئبٌالھٕىڭ
ٍبضرىفىسىٓ وەٌگەْ .ئبٌالھ لۇضئبٔسا« :پەضۋەضزىگبضىّىع ـۇٔساق ظارزۇضوي ،ھەِّە ٔەضؼىگە (ئۆظىگە
ِۇٔبؼىپ) ـەوىً ئبرب لىٍسى ،ئبٔسىٓ ئۇالضؼب ٍبـبؾ ٍوٌٍىطىٕي ،پبٍسىٍىٕىسىؽبْ ٔەضؼىٍەضٔي
وۆضؼەرزي» زەٍسۇ( .ؼۈضە  -ربھب - 50 -ئبٍەد ) .ثىع ِۆِىٍٕەض ِۇـۇٔساق ئىفىٕىّىع .پەٍسا
ثوٌۇـي ،ئۇؼۇٌي ،ئىغبزىَىزي ِبٔب ِۇـۇٔساق ثوٌؽبْ ئىٍىُ  -پۀٕىڭ ئىٕؽبٔىَەرٕىڭ ثەذىذ
ؼبئبزىزي ئۈچۈْ ؼەۋەپ ثوٌۇـي ۋە ئىٕؽبٔىَەد زۈچ وېٍىۋارمبْ ثەذزؽىعٌىىزىٓ ئىٕؽبٔىَەرٕي
لۇرمۇظؼۇچي ضوٌىٕي ئېٍىفىٕي رەؼەۋۋۇض لىٍؽىٍي ثوٌّبٍسۇ .ثەٌىي ثۇ ئىٍىُ -پەْ  -ئۇالضٔىڭ
پىؽروٌوگىَە ئبٌىٍّىطى ئېَىزمبٔسەن  -ئۇالضٔىڭ ثەذزؽىع ثوٌۇپ لىٍىؿ ۋە ِۀىۋېَزىٕىڭ لۇضۇق
ثوٌۇـىسىىي ؼەۋەپٍەضٔىڭ عۈٍِىؽىسىٕسۇض.
- 2802عۇئبي :پەٌغەپىٕىڭ ئىٕغبٔىَەجٕي ثەخحٍىه لىٍىؾحىٓ ئبجىضٌىمي
رەثئي -پەْ ۋە ِبرىّبرىب ،ثۇ زەۋضىّىعزە ـۇٔچىۋاال رەضەلمي لىٍؽبْ ثوٌؽىّۇ ئىٕؽبٔىَەرٕي
ثەذزؽىعٌىىزىٓ لۇرمۇظۇپ لبالٌّىسى .پەٌؽەپە -ئۆظىٕىڭ ذىٍّۇ  -ذىً وۆظ لبضاـٍىطى،
ئوذفبـّىؽبْ ٍۆٔىٍىفٍىطى ثىٍەْ  -ھبظىطلي ئىٕؽبٔىَەرٕي  -ذۇؼۇؼەْ ِبززى ِەٍسأالضزا
ٍولۇضى پەٌٍىگە ٍەرىەْ ؼەضة ئەٌٍىطىٕي  -لبضاڭؽۇٌۇق زېڭىعىسا ؼەضىك ثوٌۇپ وىزىفزىٓ لۇرمۇظۇؾ
وىّىؽي ثوٌۇـمب لبزىط ثوالالِسۇ؟
ئىٕؽبٔالضٔىڭ ئەلٍي «ئىالھ» ِەؼىٍىؽىسە ثىطزەن ثوٌّىؽىٕىسەن ،ئىٕؽبٕٔىڭ ِەؼىٍىؽىسىّۇ
ثىطزەن ثوٌّىسى .ئىٕؽبْ زېگەْ ٔېّە ئۇ؟ ئۇ ِەڭگۈٌۈن ضوھّۇ ٍبوي ٍولبٍسىؽبْ ِبززىّۇ؟
ئبؼّبٔس ىٓ چۈـىەْ ٔۇضِۇ ٍبوي ظېّىٕسىٓ پەٍسا ثوٌؽبْ روپىّۇ؟ پەضىفزە ؼۈپەد ِەذٍۇلّۇ ٍبوي
لىّّىزي ٍوق ھبٍۋأّۇ؟ رەپەوىۇض لىٍىؿ ،ئوٍالؾ ؼبالھىَىزىگە ئىگە ئەلىٍّۇ ٍبوي ئىرزىَبضؼىع
ـەھۋەرّۇ؟ ئۆظگىطىفچبْ ٔەضؼىّۇ ٍبوي ئۆظگەضِەٍسىؽبْ ٔەضؼىّۇ؟ ـەذؽىَەرچىّۇ ٍبوي
ثبـمىّۇ؟ ٍەو ىە ِەذٍۇلّۇ ٍبوي ئبِّب ثىٍەْ ثىٍٍە ٍبـبٍسىؽبْ ئىغزىّبئي ِەذٍۇلّۇ؟ رەضثىَە ئۈٔۈَ
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ثېطىسىؽبْ ِەذٍۇلّۇ ٍبوي ئۈٔۈَ ثەضِەٍسىؽبْ ِەذٍۇلّۇ؟ ثۈٍۈن ِەلؽەرٍەض ئۈچۈْ ٍبضرىٍؽبْ
ئىؽىً ِەذٍۇلّۇ ٍبوي رېطىؽۇچىؽىع پەٍسا ثوٌۇپ لبٌؽبْ لۇضۇؼٍۇلٕىڭ ئۆؼۈٍِۈوىّۇ؟ ئىٕؽبٕٔىڭ
ھەلىمى زي ظازى ٔېّە؟ ئۇ ٍبضارمۇچىؽىع ٍبضرىٍسىّۇ ٍبوي ئۇٔي ِۇئەٍَەْ ٍبضارمۇچي ٍبضارزىّۇ؟ لبٍؽي
ِەلؽەرٍەض ئۈچۈْ ٍبضرىٍسى؟ ٔېّە ئۈچۈْ ٍبـبٍسۇ؟ ھبٍبرزىىي ۋەظىپىؽي ٔېّە؟ ئۆٌۈپ وەرىۀسىٓ
وېَىٓ ئبلىۋېزي لبٔساق ثوٌىسۇ؟ زېگەْ ؼۇئبٌالضؼب ھەض ئەؼىطزىىي ،ذىٍّۇ  -ذىً ضاٍۇٔالضزىىي،
ئوذفبـّىؽبْ ٍۆٔىٍىفٍەضزىىي پىىط ۋە پەٌؽەپە ئەضثبثٍىطىٕىڭ ثەضگەْ عبۋاثي ذىٍّۇ -ذىً
ثوٌّبلزب .ؼەضة ئەٌٍىطى ثىٍەْ ـەضق ئەٌٍىطىٕىڭ ،ئوڭچىالض ثىٍەْ ؼوٌچىالضٔىڭ وۆظ لبضىفي
ثىطزەن ئەِەغ .وۆپىٕچە پەٌؽەپەگە چوڭمۇضٌىؽبٔالض ئۆظى ئىعزىٕىۋارمبْ ِەؼىٍىسە لبرزىك ھەٍطاْ
ثوٌۇـّبلزب.
ـۇٔىڭ ئۈچۈْ ئىٕؽبْ ھەض رۈضٌۈن ٍوٌالضزا ۋە ئىفالض ئبؼزىٓ -ئۈؼزۈْ ثوٌۇپ وەرىۀسە
روؼطا ٍوٌؽب ثبـالٍسىؽبْ ئەلىً ٔۇضىسىٓ وۈچٍۈن ثوٌؽبْ ثبـمب ثىط ٔۇضؼب ِۇھزبط ثوٌىسۇ ،ئۇ ٔۇض
ثوٌؽىّۇ ۋەھَي ٔۇضىسۇض.
پەٌؽەپە ربضىرچىٍىطى ثىط لبٔچىٍىؽبْ پەٍالؼوپ الضٔىڭ ثىطىؽي ئىؽپبرالپ چىممبْ ٔەضؼىٕي
ٍۀە ثىطؼىٕىڭ ئىٕىبض لىٍۋارمبٍٔىمي ،ثىطؼىٕىڭ ضوھبٔي ٍۀە ثىطؼىٕىڭ ِبززىعىّچي ،ثۇٔىڭ
ئبلىالٔە ٍۀە ثىطؼىٕىڭ ھېؽَبرچي ،ثىطؼىٕىڭ ذىَبٌي ٍۀە ثىطؼىٕىڭ ئەِەٌىَەرچي ئىىۀٍىىىٕي
وۆظزىٓ وۆچۈضۈپ چىممبٔسىٓ وىَىٓ ،پەٌؽەپىسىٓ ل وٌؽب وەٌگەْ ٔەرىغە ٔېّە؟ زەپ ؼوضاـزي،
ئەِەٌىَەرزە ٔۆٌسىٓ ثبـمب ٔەضؼە ئەِەغ!.
ثۇ ئەھۋاي وۆظگە وۆضۈٔگەْ پەٌؽەپە ئۇؼزبظٌىطىٕىڭ ثىطىؽي ،ئەظھەض ئۇٔۋىطىؽزىٕىڭ ـەٍري
( ضەئىؽي) پىطوـىؽؽوض "ئبثسۇٌھەِىس ِەھّۇز" ئوچۇق ھبٌەرزە  -پەٌؽەپىٕىڭ ثىط ثىطؼىگە
ظىزٍىمئ ،ەرىغىؽىٕىڭ ئوذفبـّبؼٍىمىٕي وۆضگۀسىٓ وىَىٓ  « : -پەٌؽەپىٕىڭ ئېٕىك پىىطى
ٍوق ،چۈٔىي ئۇ ثىط ٔەضؼىٕي لبضاض لىٍؽب ئۇٔىڭ ثىٍەْ ثىطگە ئەوؽىٕىّۇ لبضاض لىٍىسۇ .ثىط -
ثىطؼىگە ظىذ ثوٌؽبْ ھەض ئىىىي ذىً پىىطٔي لوٌالٍسىؽبْ ،ئۇٔىڭ روؼىطٌىمىؽب زەٌىً ئىؽپبرالپ
چىمىسىؽبْ پەٌؽەپىچىٍەضِۇ ثبض .ئىٕؽبْ ثۇ ظىذ ٔەضؼىٍەضزىٓ لبٔسالّۇ ثىط ٔەرىغىگە
ئېطىفؽۇْ؟ .ئەِەٌىَەرزە پەٌؽەپە رەـٕبٌىمٕي لبٔسۇضاٌّبٍسۇ ،پەٌؽەپە زېڭىعىٕي ئۈظۈپ چىممبْ
وىفي رېرىّۇ ھەٍطأٍىممب چۆوۈپ چىمىسۇ » .زەٍسۇ.
- 2803عۇئبي :دىٕذىٓ ثبؽمىغي ئىٕغبٔىَەجٕي لۇجۇٌذۇساٌّبٍذۇ
ئىٕؽبْ ھەض لبٔچە رەضەلمي لىٍؽبْ ثوٌؽىّۇ ،زىٕؽىع ،ئىّبٔؽىع ۋە ئبؼّبٔسىٓ چۈـىسىؽبْ
ۋەھَىؽىع ٍبـىَبٌّبٍسىىەْ زېگەْ وۆظ لبضاؾ ؼەضة ئەٌٍىطىٕىڭ ٔەظضىسە ئەِەٌي ھەلىمەرىە
ئبٍالٔسى .زىٓ وبئىٕبرٕىڭ ثبضٌىممب وېٍىؿ ؼىطى ،ھبٍبرٕىڭ عەۋھىطى ،ئبٌەِٕىڭ ضوھىسۇض .ئۇ
ئىٕؽبٔؽب ؼىطىزمي رەضەپزىٓ رېڭىٍىپ لبٌىسىؽبْ ٔەضؼە ئەِەغ .ثەٌىي ئىٕؽبٕٔىڭ رەثئىزىسە ثبض
ٔەضؼىسۇض .ئىٕؽبْ زىٕىٕي ،ئىّبٔىٕي ٍولبرؽب ئۆظىٕي ،ئەؼٍىٕي ،ئۆرّۈـي ۋە وەٌگۈؼىٕي ٍولزىسۇ.
ئۆرّۈـي ۋە وەٌگۈؼي ٍوق ئىٕؽبْ لبٔساق ٍبـبٍسۇ؟ .زىٕؽىع ۋە ئىّبٔؽىع ئىٕؽبْ ،لبضاڭؽۇ
وىچىٍەضزە ٔۇضؼىع ِېڭىۋارمبْ ،چۆٌٍەضزە ٍوي ثبـٍؽۇچىؽىع لەزەَ ثېؽىۋارمبْ ،ئووَبٔالضزا
ووِپبؼؽىع وېزىپ ثبضؼبْ ٍوٌۇچىؽب ئوذفبٍسۇ .زىٓ ئىٕؽبٕٔىڭ ؼىطرىسىٓ رېڭىٍىسىؽبْ ٔەضؼە
ثوٌّبؼزىٓ ،ئۇٔىڭ رەثئىزىسىٓ ئېزىٍىپ چىممبْ ٔەضؼىسۇض .ھبٍبد -زىٕؽىع -رەثىئەد ثىٍەْ
لبضـىٍفىپ لبٌىسۇ.
وۆپٍىگەْ ِەـھۇض ئبٌىّالض ،ئەلالٔىالض ئىٕؽبْ ھبٍبري ئۈچۈٍْ ،ەوىە ٍبوي عەِئىَەد
ـەوٍىسە ثوٌؽۇْ ،زىٕٕىڭ ظۆضۈضٌىىىٕي رەوىزٍىّەوزە .ئىٕؽبْ ذبرىطعەِىٍىىىە ئېطـىپ
ثەذزٍىه ثوٌۇؾ ،عەِئىَەرٕىڭ ئباللىؽي ئۆظ  -ئبضا وۈچۈٍۈپ رەضەلمي لىٍىفي ئۈچۈْ زىٕؽب
ئىفىٕى فىە ِۇھزبط ثوٌىسۇ .زىٕالض ئىٕؽبٔؽب؛ ئىٕؽبْ ئىغزىّبئي ھبـبضەد ئەِەغ ثەٌىي
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ھۆضِەرٍىه ،ئىطازىٍىه ۋە ئەلىٍٍىك ِەذٍۇق زەپ رەٌىُ ثەضزى .رۈضٌۈن ئىسئوٌوگىَەٌەض ثۇ
ھەلىمەرٕي ئۇٔزۇٌسۇضاٌّبٍسۇ .چۈٔىي ثۇ ئىسئوٌوگىَەٌەض؛ زىٕالض ئىٕؽبٔؽب ئبرب لىٍؽبْ ضوھي
ئەضوىٍٕىىٕي ثېطەٌّەٍسۇ .زىٓ ئىٕؽبْ ئۈچۈْ ھبٍبرٍىمزۇض ،ئىٕؽبٔىَەد ھبٍبرىٕىڭ عەۋھىطى ،ئۇ
زىٍالضٔي ذبرىطعەَ لىٍىسىؽبْ ٔۇضى .ئىٕؽبْ زىٕسىٓ ثىھبعەد ثوالٌّبٍسۇ .رۈضٌۈن ئىسئوٌوگىَەٌەض
زىٕٕىڭ ئوضٔىٕي ثبؼبٌّبٍسۇ ،چۈٔىي ئىسئوٌوگىَە ئۆظ  -ئبضا ِۇھەثجەد ۋە ھەِىبضٌىك ئوضٔىؽب
ِۇرىئەؼؽىپٍىه ۋە ثىط  -ثىطىٕي ٍبِبْ وۆضۈـٕي وەٌزۈضۈپ چىمىطىسۇ ،ئۇ ٔبْ ثېطەٌىفي ِۈِىىٓ،
ثىطاق ضوھي ذبرىطعەٍِىه ۋە ضوھي ئەضوىٍٕىه ئبرب لىالٌّبٍسۇ.
- 2804عۇئبي :خىشىغحىئبْ دىٕىٕىڭ لۇجمۇصۇػ سوٌىٕي ئېٍىؾحىٓ ئبجىضٌىمي
ئىٕؽبْ ثۇ زەۋضىّىعزە لبضاڭؽۇٌۇق زېڭىعىسا ؼەضق ثوٌۇپ وېزىفزىٓ لۇرۇٌۇؾ ئۈچۈْ زىٕؽب
ِۇھزبط ثوٌؽب ،ئىىىىٍىٕىؿ ،لبٍّۇلۇؾ ۋە ھەٍطأٍىك ئىچىسە ئبظاپ چىىىۋارمبْ ئىٕؽبٔىَەرٕي
لۇرمۇظۇؾ ضوٌىٕي لبٍؽي زىٓ ئۆظ ئۈؼزىگە ئبالالٍسۇ؟ ذىطىؽزىئبْ زىٕي ثۇ ضوٌٕي ئوٍٕىَبالِسۇ؟
ثۈگۈٔىي زۇَٔبزىىي ذىطىؽزىئبْ زىٕي  -ذۇؼۇؼەْ ؼەضثزە  -ؼەضة ِەزۀىَزىٕىڭ ھۆوۈِطأٍىمي
ئبؼزىسا ئىىىىٍىٕىؿ ۋە ئۇِىسؼىعٌىٕىفىە زۈچ وېٍىۋارمبْ ئىٕؽبٔىَەرٕي لۇرمۇظۇؾ ضوٌىٕي
ئبالٌّبٍسۇ ۋە رەٌەپ لىٍىٕىۋارمبْ ئىٕؽبٕٔي ٍېزىفزۈضۈپ چىمبٌّبٍسۇ .ثۇٔىڭ ؼەۋەپٍىطى
رۆۋۀسىىىچە:
ثىطىٕچي :ذىطىؽزىئبْ زىٕي ٔەِۇٔىٍىه ـەوٍي ثىٍەْ ِەزۀىَەد ضىؽبٌىزىٕي ئۆظ ئىچىگە
ئبٌؽبْ زىٓ ئەِەغ .ئۇ زىٓ ھبٍبرمب ئەھّىَەد ثېطىپ وەرّەٍسۇ ،ئەلىٍٕي ئبؼبغ لىٍّبٍسۇ ،ئىٍىُ
 ِەضىپەرىە رەـۋىك لىٍّبٍسۇ ،ئىٕؽبْ رەثئَىزىگە رەٌپۈّٔەٍسۇ.ئىىىىٕچي :ذىطىؽزىئبْ زىٕىٕىڭ ِۆضىؽي ئبٌىّالضِ ،ۇرەپەوىۈضٌەضٔىڭ لبٍٔىطى ثىٍەْ
ِىٍىٕؽبْ زەھفەرٍىه لبضاڭؽۇ ربضىد ثىٍەْ ئېؽىط .ثۇ ربضىرٕي ئەؼٍەؾ ثىٍەْ رەڭال ثەزۀٍەض
لوضۇٌۇپ ،وىچىه ثبٌالض لېطىپ وېزىسۇ .چىطوبۋ ثۇ ربضىرىسا پىىطگە لبضـي لبرّبٌٍىك ثىٍەْ،
ئىٍىُ  -پۀگە لبضـي ذۇضاپبرٍىك ثىٍەْ ،ئەضوىٍٕىىىە لبضـي ِۇؼزەثىزٍىه ثىٍۀْ ،ۇضؼب لبضـي
لبضاڭؽۇٌۇق ثىٍەْ ،ذەٌك ئبِّىؽىؽب لبضـي پبزىفبھالض ثىٍەْ ثىط ِەٍسأسا رۇضزى .ربضىد ئىؽىسىٓ
چىمىطۋەرّىگىسەن زەضعىسە ئىٕؽبٔي لۇـربٔىالضٔي ثبضٌىممب وەٌزۈضزى .ربضىد رەپزىؿ
ِەھىىٍّىطىٕي ۋە رەپزىؿ ِەھىىٍّىطىٕىڭ وەـپىَبرچي ،ئىغبزىَەرچي ۋە ئىٍىُ ِ -ەضىپەرٍىه
و ىفٍەض ھەلمىسە ئېٍىپ ثبضؼبْ عىٕبٍي لىٍّفٍىطىٕي ئۇٔزۇپ لبالضِۇ؟! ِۇـۇ ٔۇلزىالضزىٓ ئېٍىپ
ئېَىزمبٔسا ذىطىؽزىئبْ زىٕي ئىٕؽبٔىَەرٕي لۇرمۇظۇؾ ضوٌىٕي ئېٍىپ ثبضاٌّبٍسۇ.
ئۈچىٕچي :ذىطىؽزىئبْ زىٕي پوپالضزىٓ ئبٍطىالٌّبٍسۇ ،ذىطىؽزىئبْ زىٕىٕىڭ ٔوپۇظى،
وىفٍەضٔىڭ ۋىژزأىؽ ب ھۆوۈِطاْ ثوٌۇۋاٌؽبْ ثۇ وىفىٍەضٔىڭ ٔوپۇظىسىٓ وىٍىسۇ .ثۇ پوپالض ئۆظٌىطىٕي
ضەھّەد زەضۋاظىٍىطىٕىڭ ئبچمۇچىٕي رۇرمۇچىالض ،ئبؼّبْ ثىٍەْ ظېّىٕٕي رۇربـزۇضۇپ رۇضىسىؽبْ
ھبٌمب ۋە ئبٌالھ ثىٍەْ ثۀسە ئبضؼىسىىي ۋاؼزىٕي ئىگەٌٍىگۈچىٍەض زەپ ئوٍٍىفىسۇ .ظاٌىُ
پبزىفبھالضٔىڭ ظۇٌّىسىٓ لۇرۇٌۇؾ ئۈچۈْ ٔۇضؼۇْ ثەزەي رۆٌىگەْ ئىٕؽبَٔىەدٍ ،ۀە ثىط لېزىُ
زىٓ وىفٍىطىٕىڭ ( پوپالض) ِۇؼزەثىزٍىه ئەؼىطگە چۈـۈپ لېٍىفىؽب رەٍَبض ئەِەغ.
رۆرىٕىچي :ذىطىؽزىئبْ زىٕىسىىي وۆپىٍگەْ زىٓ وىفٍىطى ،ؼەضة ِەزۀىَزىسىىي
ِبززىعىُ ۋە ئەذاللؽىع ئېمىّٕىڭ ئبٌسىسا ِەؼٍۇثىَەرىە ئۇچىطزى .ئۇالض ھە ض ذىً ھبۋاٍي
ھەۋەؼٍەضٔىڭ وەٍٕىسىٓ ئەگىفىپ ِېڭىفزي .وىفٍەضٔىڭ ھبۋاٍي  -ھەۋەؼي ٍوٌىسا ِېڭىفٕي
زۇضۇغ لىٍىپ ثەضزى .پبۋضۇپب ،ئبِطىىب چىطوبۋٌىطىسا زىٓ وىفٍىطىٕىڭ ئبضؼىسا ئەضٌەضٔىڭ
ئوذفبؾ عىٕؽىٍىمالض ثىٍەْ ،ئبٍبٌالضٔىڭ ئوذفبؾ عىٕؽىٍىمالض ثىٍەْ روً لىٍؽبٍٔىمىٕي ھېػ
لىٍىؿ ئەعەثٍىٕەضٌىه ئىؿ ئەِەغ.
ثەـىٕچي :رەوفۈضۈـٍەضٔىڭ وۆضؼەرّىؽىگە ئبؼبؼالٔؽبٔساٍ ،بۋضۇپب ۋە ئبِطىىىسىىي
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ذىطىؽزىئبٔالضٔىڭ وۆپىٕچىؽي ئىؽىُِ ،ىطاغ ٍبوي عۇؼطاپىَىٍىه وبرگوضىَە ثىٍەْ ذىطىؽزىئبْ
ؼبٔىٍىسۇ .ئەِەٌىَەرزە ثۇ الض ذىطىؽزىئبْ زىٕىسىىىٍەض ئەِەغ .چۈٔىي ثۇالض ذىطىؽزىئبْ زىٕىٕي
ئەلىسە ۋە ئىؽزىً ئبؼبؼىسا لوٌالّٔبٍسۇ .ئۇالضٔىڭ ثىطؼىسىٓ ئەلىسىؽي روؼطىؽىسا ؼوضاپ
ثبلؽىڭىع؛ « ِەْ ثۇ ئىفٕي ئوٍالپ ثبلّبپزىىۀّەْ ،ثۇ ئىؿ ِبڭب ئباللىؽىع» زەپ عبۋاپ ثېطىسۇ.
ثۇالض ئىالھ ،پەٍؽەِجەض ،ئبذىطەد ،عۀٕەد ،زوظاخ زېگەْ ِەؼىٍىٍەض ھەلمىسە ئوٍٍۇٔۇپ ٍۈضِەٍسۇ.
ثۇالض ھبالي ۋە ھبضإِي پەضق ئەرّەٍسۇ ،ثۇالضٔىڭ ئبؼبؼٍىك وۆڭۈي ثۆٌسىؽىٕي زۇَٔب ھبٍبرىٕىڭ ٔەخ
ٌەظظىزي ۋە ِۀپەئەرىسىٓ ئىجبضەد ذبالغ .چۈٔىي ثۇالض لىَبِەد وۈٔىگە ئىفىٕىپ وەرّەٍسۇ.
ـۇٔىڭ ئۈچۈْ ٍبۋضۇپب ۋە ئبِطىىىسوي ذىطىؽزىئبٔالضٔىڭ چىطوبۋٌىطىٕي ؼېزىفمب ثبـٍىؽبٍٔىمىٕي
وۆضەٌەٍّىع .چۈٔىي ئۇ ئوضۇٔالضؼب ھېچمبٔساق ئىھزىَبط لبٌّىسىِ .ۇؼۇٌّبٔالض ؼېزىۋىٍىپ ،ئۇ
ئوضۇٔالضٔي ِەؼچىزٍەضگە ئبٍالٔسۇضِبلزب.
ئبٌزىٕچي :ؼەضة ِەزۀىَزىٕي وۆپٍىگەْ وىفٍەض ذىط ىؽزىئبْ زىٕىٕىڭ ِەزۀىَىزي زەپ
لبضاٍسۇ .ئۇٔي ئەٍؽب ئەٌەٍھېؽؽبالِؽب ربلبـمب ئۇضۇٔىسۇ .ؼەضة ِەزۀىَزي ئەٍؽب
ئەٌەٍھېؽؽؽبالِٕىڭ ِەزۀىَىزي ئەِەغ ،زەعغبٌٕىڭ ِەزۀىَزىسۇض ،چۈٔىي زەعغبي لبضىؽۇ ،ثۇ
ِەزۀىَەرّۇ لبضىؽۇ ِەزۀىَەرزىٓ ئىجبضەد .ثۇ ِەزۀىَەد ھبٍبرٍىك ،وبئىٕبد ۋە ئىٕؽبٔؽب ِبززى
وۆظىسىٓ ئىجبضەد ثىط وۆظى ثىٍۀال لبضاٍسۇ ،ئىٕؽبٕٔي ضوھؽىع ،وبئىٕبرٕي ئىالھؽىع ۋە زۇَٔبٔي
ئبذىطەرؽىع وۆضىسۇ .ـۇ ؼەۋەپزىٓ ؼەضة ِۇرەپەوىۈضٌىطى ذىطىؽزىئبْ زىٕىٕىڭ ٔىغبرٍىك
ٍوٌي ئىىۀٍىگىٕي ٍىطاق ؼبٔبٍسۇ.
- 2805عۇئبيٍ :ەھۇدى دىٕي ل ۇجمۇصۇػ سوٌىٕي ئېٍىؾحىٓ جېخىّۇ ئبجىض
ذىطىؽزىئبْ زىٕي لۇرمۇظۇؾ ضوٌىٕي ئېٍىفزىٓ ئبعىع وەٌگەْ ثوٌؽبٍ ،ەھۇزى زىٕي رېرىّۇ
ئبعىع وىٍىسۇٍ .ەھۇزى زىٕىٕىڭ ئۆظىّۇ ،ئۇ زىٕسا ئىٕؽبٔىَەرىە رەلسىُ لىٍؽىسەن ھىساٍەد ثبض
زەپ لبضىّبٍسۇ ،ثۇ زىٕؽب ئۇٔؽۇضىَەرچىٍىه رەثئىزي ؼەٌجە لىٍىپ وەرىەٍْ .ەھۇزىالض ئۆظٌىطىٕي"
ئبٌالھٕىڭ ربٌالٔؽبْ ذەٌمي" زەپ گۇِبْ لىٍىسۇٍ ،ەھۇزى زىٕىٕي ئۇٔؽۇضىَەرچىٍىه ثېؽىپ
وەرىۀٍىگي ؼەۋەثىسىٓ ئۇ زىٓ ثبـمىالضؼب ربضلىزىٍّبً ،ئۇالضٔىڭ ئۆظٌىطى ثىٍۀال چەوٍىٕىپ
لبٌىسۇٍ .ەھۇزى زىٕىسا " ئبٌالھ " ئبٌەٍِەضٔىڭ پەضۋەضزىگبضى ئەِەغ ،ثەٌىي ئۇ ٍەھۇزىالضٔىڭ
پەضۋضەزىگبضىسۇضٍ .ەھۇزىالضٔىڭ ٔەظضىسە ئبذىطەد وۈٔي ٍەھۇزىالضٔىڭ ِۈٌىىسۇض.
ِۇؼب ئەٌەٍھېؽؽبالَ زەۋەد لىٍؽبْ رەۋھىس ثۇ وىزبپزب( رەۋضارزب) ظاٍب ثوٌۇپ وەرزي .ثۇ وىزبپ
ئىالھٕىڭ ؼۈضرىٕي ؼەرٍەـزۈضۋەرزي ،ئىالھمب ئىٕؽبٔسا رېپىٍىسىؽبْ ٔبزأٍىك ،لوضلۇؾ ،ھەؼەد
لىٍىؿ ۋە ئبعىعٌىممب ئوذفبؾ ؼۈپەرٍەضٔي ئىالھمب چبپٍىسى .ئبٌالھ ربئبال ئىٕؽبٔىَەد ئۈچۈْ
ھىساٍەد ۋە ِۇئەٌٍىُ لىٍىپ ئەۋەرىەْ پەٍؽەِجەضٌەضٔىڭ ربضىرىٕي ثۇٌؽبپ ،ئۇالضؼب ھەض رۈضٌۈن
رۆھّەرٍەضٔي چبپٍىسىٍ .ەھۇزى زىٕىٕىڭ ـەضىئىزي ثبـمىال ضؼب ھبضاَ لىٍؽبْ ٔەضؼىٕي ٍەھۇزىالضؼب
ھبالي لىٍىپ ثېطىسۇ .ئبالٍٍۇق ،عبظأە ئىفٍىطىسا ٍەھۇزىٕىڭ ٍۀە ثىط ٍەھۇزىؽب عبظأە لىٍىفي
ھبضاَ ،ئەِّب ٍەھۇزى ثوٌّىؽبْ ِىٍٍەرٍەض ثىٍەْ ثوٌؽب ھبالي ؼبٔىٍىسۇٍ .ەھۇزى ٍەھۇزى ثوٌّىؽبْ
ثبـمب ِىٍٍەد ثىٍەْ پبھىفە لىٍؽب عبظاؼب ئۇچطىّبٍسۇ ،چۈٔىي ثۇ ظىٕب ھېؽبپالّٔبٍسۇٍ .ەھۇزى
زىٕي ذەٌمئبضاٌىك زەۋەد ئەِەغ ،ئۇ ئبٌەِٕي روؼطا ٍوٌؽب ٍېزەوٍەـٕي ِەلؽەد لىٍّبٍسۇ .ئۇ
زىٕٕىڭ ثىطزىٓ -ثىط ئوٍالٍسىؽبْ ِەلؽىزي ئبٌەِگە ذوعبٍىٓ ثوٌۇـزۇض .گەضچە ٍەھۇزىالض
ئىٕؽبٔىَەرٕي روؼطا ٍوٌؽب ثبـالؾ ضىؽبٌىؽىگە ئىگە ثوٌۇپ لبٌؽبْ ثوٌؽىّۇ ،ئۇ ِەؼئۇٌىَەرٕي ئۆظ
ئۈؼزىگە ئېٍىؿ ؼبالھىَىزىسىٓ ٔبھبٍىزي ٍىطاق ،چۈٔىي ئۇالض  -ـەذؽىَەرچىٍىگي،
ئبزاۋەرروضٌۇلي ،ربِبذوضٌۇلي ،ئۆظى ٍبـبۋارمبْ عەِئىَەرٕي ثىط ئبِبي لىٍىپ ئىگەٌٍىۋىٍىفىگە
ئوذفبؾ ئبچىۆظٌىىي ؼەۋەثىسىٓ  -ذەٌمئبضاٌىك ضىؽبٌ ەرٕي وۆرۈضۈپ ِېڭىفمب ٍبضىّبٍسۇ .ئۇالض
ئىٕؽبٔىَەرٕىڭ زۈـّۀٍىطىسۇض.
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ئۇالض  -ئبٌالھٕىڭ پەٍؽەِجەضٌىطى ثىٍەْ ثوٌؽبْ لبٍٔىك ربضىرٍىطى ثىٍەْ  -ئىٕؽبٔىَەد ئۈچۈْ
ضىؽبٌە وۆرۈضۈؾ ؼبالھىَىزىگە ئىگە ئەِەغ .ئۇالض  -پىزٕە لوظؼبؾ ،ئىززىپبلٍىمٕي ثۆٌۈپ ربـالؾ،
ٔبچبض ئىسٍەٌە ضٔي ربضلىزىؿ ،ئەذاللؽىعٌىممب چبلىطىسىؽبْ پەٌؽەپىٍەضٔي لبٔبد ٍبٍسۇضۇؾ ربضىري
ثىٍەْ  -ئىٕؽبٔىَەرٕي لۇرمۇظۇؾ ،ئىٕؽبٔىَەرٕي لبضاڭؽۇٌۇلزىٓ ٔۇضؼب چىمىطىؿ ؼبالھىَىزىگە ئىگە
ئەِەغ ،چۈٔىي ئۇالضزا ِۇٔساق لبثىٍىَەد ٍوق.
- 2806عۇئبي :ئىٕغبٔىَەجٕي ئىغالَ دىٕىذىٓ ثبؽمب لۇجۇٌذۇسغۇچي جېپىٍّبٍذۇ
ثۈگۈٔىي ئىٕؽبٔالض وبپزبٌىعىُ ۋە ووِّۇٔىعىّسىٓ ئىجبضەد ئىىىي ربضِبلىٍىك ؼەضة
ِەزۀىَزىٕىڭ پەٌؽەپىؽي ۋە ضىؽبٌىؽىسىٓ ثبـمب ضىؽبٌىؽي ۋە پەٌؽەپىؽي ثبض ٍېڭي ثىط
ِەزۀىَەرىە ِۇھزبطٍ .ۇلبضلي ھەض ئىىىي ِەزۀىَەرٕىڭ ِىۋىؽي ثىطزۇض .ئۇ ثوٌؽىّۇ ِبززى
ِۀپەئەد ِەزۀىَزىسۇض .ثۈگۈٔىي ئىٕؽبٔالض ئبٌالھمب ،ئۇٔىڭ پەٍؽەِجەضىگە ،لىَبِەد وۈٔىگە
ئىّبٔىٕي لبٍزۇضىسىؽبْ ٍېڭي ثىط ِەزۀىَەرىە ۋە ئىٕؽبٍٔىمىٕي ٔبِبٍەْ لىٍىسىؽبْ ئبٌي
لىّّەرٍەضگە ِۇھزبط.
ثۈگۈٔىي ئىٕؽبٔالض زىٓ ثىطەٌەٍسىؽبْ ،ئىٍىُ پەْ ٍولۇرۇپ لوٍّبٍسىؽبْ ،ئىّبْ ئبرب
لىٍىسىؽبْ ،ئەلىً ربضرىۋاٌّبٍسىؽبْ ،ضوھ ثىطىسىؽبْ ِبززا ِەھطۇَ لىٍّبٍسىؽبْ ،ئبذىطەد
ثىطىسىؽبْ زۇَٔب ھبضاَ لىٍّبٍسىؽبْ ٍېڭي ِەزۀىَەرىە لبرزىك ِۇھزبط .ئىٕؽبٔالض ثۈگۈْ ،ظېّىٓ
ثىٍەْ ئبؼّبْ رۇرىفىسىؽبْ ،ضەثجبٔي (ذۇزاگۇٍٍَۇق) ِۀبالض ثىٍەْ ئىٕؽبٔي ِۀپەئەرٍەض
ئۇچىطىفىسىؽبْ ،رەپەوىۇض لىالالٍسىؽبْ ئەلىً ثىٍەْ ِۆِىٓ لەٌت لېطىٕساؾ ثوٌىسىؽبْ
ِەزۀىَەرىە ِۇھزبط .ئىٕؽبْ ثۇ ِەزۀىَەرزە ئىالھىٌ ۋەھَىٕىڭ ٔۇضى ۋە ئىٕؽبٔي پىىطٔىڭ
وۆضؼەرّىؽي ثىٍەْ ئبٌؽب لەزەَ ثبؼىسۇ .ھەض ئىىىىٍىؽي ئبٌالھٕىڭ ئىٕؽبٔؽب لىٍؽ بْ ضەھّىزىسۇض.
ِبٔب ثۇ ِەزۀىَەد ئىؽالَ ِەزۀىَىزىسۇض .ئۇ ِەزۀىَەرزە  -ھەِّىسىٓ ذەۋەضزاض ثوٌؽبْ
ئبٌالھسىٓ ثبـمىؽي لبزىط ثوالٌّبٍسىؽبْ  -ثىط ذىً ـەوىٍسىىي رەڭپۇڭٍىك ۋە ِۇوەِّەٌٍىه
وۆضۈٔۈپ رۇضىسۇ .ئىؽالَ زىٕي ،ئىٕؽبٔىَەرىە ٔۇضِبٌٍىك ۋە ِۇوەِّەٌٍىه ثىٍەْ ئبال ھىسە ثوٌؽبْ
پىطٔىؽىپٕي رەلسىُ لىالالٍسىؽبْ ثىطزىٓ ثىط ئىسئوٌوگىَەزۇض .ئىٍىُ  -پەْ ثىٍەْ پەٌؽەپە
ئىٕؽبٔىَەرٕي ثۈگۈْ زۈچ وىٍىۋارمبْ لىَىٕچىٍىمالضزىٓ لۇرمۇظۇـزىٓ ئبعىع ،زىٕٕىڭ ئۆظىال
لۇرمۇظۇؾ ضوٌىٕي ئبالالٍسۇ زىسۇق ۋە ذىطىؽزىئبْ زىٕيٍ ،ەھۇزى زىٕىٕىڭ ثۇ ضوٌٕي ئېٍىفمب
ؼبالھىَزىٕىڭ ٍوق ئىىۀٍىىىٕي ثبٍبْ لىٍىپ ئۆرزۈق .ئىٕؽبٔىَەد ٔىغبرٍىك ٍەٌىىٕي ئىعزەۋارمبْ
ثۇ ظاِبٔسا ،ئىؽالَ زىٕىسىٓ ثبـمب ثۇ ضوٌٕي ئبالالٍسىؽبْ ھېچمبٔساق زىٓ ٍوق .ؼىع ،ئىؽالَ
زىٕىٕىڭ ثۇ ذىعِەرٕي ئۆرەـىە ؼبالھىَىزي ٍىزەضٌىه زەضعىسە ثبض زەپ لبضاِؽىع؟! .ئىؽالَ
عەِىَزىسىىي ؼبھەزە وۆضۈٔۈۋارمبْ ئىسىَە ٍۆٔىٍىفٍىطىٕىڭ لبٍؽي ثىطؼي ثۇ ضوٌٕي ئبالالٍسۇ؟
- 2807عۇئبي :ھبصىشلي ئىغالَ دۇَٔبعىذوي ٔوپۇصٌۇق ٍەجحە ٍۆٔىٍىؼ
ثىع ثۇ ٍەضزە ئىؽالَ ٔبِي ثىٍەْ ؼۆظٌەٍسىؽبْ ،ئىؽالَ ھەلمىسە ئوثىىزىپ ٍبوي
ؼوثىىزىپ(ئىَغبثي ۋە ؼەٌجي) پوظىزؽىَەزە ثوٌىسىؽبْ ئبؼبؼٍىك ئىسىَە ٍۆٔىٍىفٍەضٔي ئوچۇق ۋە
ئبِبٔەد ثىٍەْ ئۆظ ئەٍٕي ئورزۇضؼب لوٍىّىع .ثۇ ؼبھەزە ئبؼبؼەْ ٍەرزە ذىً پىىط ٍۆٔىٍىفي
رېپىٍىسۇ ،ثۇالضٔىڭ ئبٌزىؽىٕي ضەد لىٍىّىع .چۈٔىي ثۇ ئبٌزە ٍۆٔىٍىؿ ئىؽالَ زىٕىٕي ئۆظ ِبھىَىزي
ثىٍەْ وۆضؼىزىپ ثېط ەٌّەٍسۇٍ .ەرزە ذىً ٍۆٔىٍىفٕىڭ پەلەد ثىطؼىگىال ئىفىٕىّىع ۋە ـۇ ذىً
ٍۆٔىٍىفىە زەۋەد لىٍىّىع ،ئۇ ثوٌؽىّۇ "ِەزۀىَەد ٍۆٔىٍىفىسۇض" ،ثۇ ٍۆٔىٍىفٍەض رۆۋۀسىىىچە:
ثىطىٕچي :وۆـىّەن ٍۆٔىٍىفي  -وؤىٍىممب ئېؽٍىۋىٍىپٍ ،ېڭىٍىك ٍبضربٌّبٍسىؽبْ ٍۆٔىٍىؿ.
ئىىىىٕچي :ئۆظىٕي ٍولۇرۇؾ ٍۆٔىٍىفي.
ئۈچىٕچي :ئۆظضە ثبٍبْ لىٍىؿ ٍۆٔىٍىفي.
رۆرىٕغي :پەذىطٌىٕىؿ ٍۆٔىٍىفي.

880

www.uyghurmuslim.com www.fb.com/uighurawazi uighurawazi@yahoo.com
ثەـىٕچي :ربض وبرگوضىَەگە وىطگۈظۈگۈپ لوٍۇؾ ٍۆٔىٍىفي.
ئبٌزىٕچي ،عىسەٌٍىفىؿ ٍۆٔىٍىفي.
ٍەرزىٕچيِ ،ەزۀىَەد ٍۆٔىٍىفي.
- 2808عۇئبي :وۆؽىّەن ٍۆٔۈٌۈؽي ھەلمىذە
ثۇ ٍۆٔىٍىؿ  -وؤىٍىممب ئېؽٍىۋىٍىپٍ ،ېڭىٍىك ٍبضربٌّبٍسىؽبْ ٍۆٔىٍىؿ .ثۇ ئبڭسىىي وىفٍەض،
ئۆرّۈؾ ئۈؼزىسە ٍبـبٍسۇ ،ئۆرّۈـىٕي وۆـىفىسۇ ،ئۆرّۈـىٕي لبٍزىسىٓ چبٍٕبپ چىمىسۇ ،ثىطاق
ئۆرّۈـىە ٍېڭي ثىط ٔەضؼە لوـّبٍسۇ .ھبٍۋأالضزىىي رؤۇـٍۇق ثوٌؽبْ وۆـىفٕىڭ ِوھىُ ضوٌي
ثبض ،ئۇ ثوٌؽى ّۇ رىع ٍەپ ؼبٌؽبْ ٍبوي ٍبذفي چبٍٕبٌّبً لبٌؽبْ ٔەضؼىٕي لبٍزۇضۇپ ئېىٍىپ
ئبٌسىطِبً ،ئېؽىط ثېؽىمٍىك ثىٍەْ چبٍٕبـزۇض .ئەِّب ئىسىَە وۆـىفي ئەِەٌىَەرزە ھەظىُ لىٍىٕىپ
ثوٌؽبْ ٔەضؼە ،پبٍسىؽي ثوٌّىؽبْ ٔەضؼىٕي لبٍزب وۆـّەن ئەٍىپ ؼبٔىٍىسىؽبْ ئىفزۇض.
ئۆرّۈـىٕي ٍبوي ئ ۆرّۈـزىىي ِىطاؼىٕي ٍېڭي ثىط ٔەضؼە پەٍسا لىٍىؿ ئۈچۈْ ئىفٍىزىؿ
ھەلىمەرەْ پبٍسىٍىك ئىفزۇض .ئۇ چبؼسا ئۆرّۈؾِ ،ۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ۋۇعۇزى ربٍىٕىسىؽبْ
ئۆظگەضِەٍسىؽبْ ٔىفبٔالض ۋە ِەڭگۈٌۈن پىطىٕؽىپالضٔىڭ ذىعِىزي ئۈچۈْ ٍېڭي ئۈؼىۈٍٔەضٔي
ثەضثب لىٍىؿ ذىعِىزىسە ثەظى ِبززىالض لوـۇٌىسىؽبْ « ذبَ ئەـَب» ٔىڭ ئوضٔىسا ثوٌىسۇ.
ثىع ثۇ ٍەضزە لەزىّمي ٍىزەوچىٍىطىّىع ،ئبٌىٍّىطىّىعٔىڭ ِۇؼۇٌّبٔالضؼب ٔۇضؼۇْ پىمھي
(چۈـۀچە) ۋە ثىٍىُ لبٌسۇضۇپ وەرىۀٍىىىسە ربالؾ  -ربضرىؿ لىٍىپ ٍۈضِەٍّىع .لەزىّمي
ئبٌىٍّىطىّىع ثىعٔىڭ ثۇ زەۋضىّىع ئۈچۈْ ئەِەغ ئۆظ ظاِبٔي ،ثىعٔىڭ لىَىٕچىٍىمٍىطىّىع ئۈچۈْ
ئەِەغ ـۇ ظاِبٔسىىي لىَىٕچىٍىمٍىطى ئۈچۈْ ئىغزىھبز (ھۆوۈَ چىمىطىؿ) لىٍؽبْ ئىسى.
ـۇٔىڭ ئۈچۈْ ثىعِۇ ثۇ زەۋضىّىعِ ،وھىَزىّىع ئۈچۈْ ئۇالض ئىغزىھبز لىٍؽبٔسەن ئىغزىھبز
لىالٍٍي .ئەۋۋەٌمىالضٔىڭ وىَىٕىىٍەض ئۈچۈْ ٔۇضؼۇْ ٔەضؼىٍەضٔي لبٌسۇضۇپ وەرىۀٍىگي
ھەلىمەد .زىٕي ثىٍّىٍەضزىٓ ؼىطد ،رەثئي پەْ ۋە ِبرىّبرىب ؼبھەٌىطىسىّۇ وۆظ ئبٌسىّىعؼب
وۆضۈٔۈپ رۇضىسۇ.
ھبٍبد ھبظىط ٔبھبٍىزي ظوض زەضعىسە ئۆظگىطىپ وەرزي ،ثۇ ئەھۋاي ـبضائىزمب لبضىزب پەرىۋاالضٔىڭ
ئۆظگىطىفىٕي رەلەظظا لىٍّبلزب .ثۇ وۆظ لبضاـٕي وبرزب ئبٌىّالض ثىىىزىەْ ٍ -ۀي پەرىۋا ظاِبٕٔىڭ،
ِبوبٕٔىڭ ۋە ـەذىؽٕىڭ ئۆظگىطـىگە لبضاپ ئۆظگىطىسۇ .ثۇ ئۆظگىطىؿ ِەؼىٍىؽي پەلەرال «پىمھي »
ِەؼىٍىسىال روذزبپ لبٌّبٍسۇ ،ثەٌىي ئەلىسەٌ ،وگىىب پۀٍىطىٕىّۇ ئۆظ ئىچىگە ئبٌىسۇ .ھبظىطلي
ئىٕؽبٔالضؼب ھبظىطلي ر ىً ثىٍەْ ذىزبپ لىٍىؿ ٔېّە زېگەْ ِوھىُ ھە!.
- 2809عۇئبي :ئۆصىٕي ٍولۇجۇػ ٍۆٔىٍىؾىذىىىٍەسٔىڭ لبساؽٍىشى
ثۇ ٍۆٔىٍىؿ ،ئىؽالَ ئۈِّىزىٕىڭ ئۆظ ـەذؽىَزىسىٓ چىمىپ ،ئىسئوٌوگىَىؽي ،ـەضىئىزي ۋە
ضىؽبٌىؽىگە رىٕىپ ،وۈچ عەھەرزە ئبضرۇق ،رەضەلمىَبد عەھەرزە ئبٌسىساِ ،بززى ئىغبزىَەرزە
ِەزۀىَەرٍىه ثوٌؽبْ ثبـمب ِىٍٍەرٍەض ئىچىسە ئىطىپ رۈگەپ وىزىفٕي ئىطازە لىٍىسۇ.
ثۇ ٍۆٔىٍىفزىىىٍەض؛ ِەزۀىَەد پبضچىالّٔبٍسۇِ ،ەزۀىَەرٕىڭ ،ؼەضة ِەزۀىَزىٕىڭ ئىٍّي
ٍبوي پەْ رېرٕىىب لىؽّىؽب ئوذفبؾ ،ثىط لىؽّىٕي ئېٍىپ ،ئۇ ِەزۀىَەرٕي پەٌؽەپە ٍىٍزىعى،
ئەذاللي لىّّىزي ،ئىسىَە چۈـۀچىٍىطى ،رەضثىَە پىطىٕؽىپٍىطى ،لبٔۇْ چىمىطىؿ
ٍۆٔىٍىفٍىطىگە لەزەض ثوٌؽبْ رەضەپٍىطىٕىڭ ھەِّىؽي روٌۇق لۇثۇي لىٍىّٕىؽب ٔەرىغىگە ئىطىفىىٍي
ثوٌّبٍسۇ ،ـۇٔسالال رەضەلمىَبد ؼبھەؼىسە ئۇ وىفٍەض ثىٍەْ ضىمبثەرٍەـىىٍي ثوٌّبٍسۇ زەپ
لبضاٍسۇ.
ثىع ثۇ ٍۆٔىٍىفزىىىٍەضٔي « ئۆظىٕي ٍولۇرۇؾ ٍۆٔىٍىفي» زەپ ئبرىسۇق ،چۈٔىي ثۇ ٍۆٔىٍىؿ
ئىؽالَ ِىٍٍەرٍىطىٕي ٍولۇرۇؾ ،ئۈِّەرٕىڭ ـەذؽىَزي ۋە ئبالھىسىٍىىىٕي وېطەوؽىع لىٍىپ
ربـالـٕي ِەلؽەد لىٍىسۇِ .بٔب ثۇ ئەٍٕەْ ئۆظىٕي ٍولبرمبٍٔىمزۇض .ئۈِّەرٕىڭ ِەۋعۇرٍىمي،
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ئۈِّەد ثوٌۇؾ ؼۈپىزي ثىٍەْ ،ئۈِّەرٕىڭ ـەذؽىَىزي ۋە ذۇؼۇؼي ئبالھىسىٍىىٍىطىٕىڭ
ِەۋعۇرٍىمي ثىٍەْ ثوٌىسۇ .ئەگەض ثۇ ئۈِّەد ،رۇظ ؼۇزا ئىطىپ وەرىۀسەن ثبـمب ِىٍٍەرٍەضٔىڭ
ئىچىسە ئىطىپ رۈگەپ وەرؽە ئبالھىسە ِەۋعۇزىَىزي ثوٌّبً لبٌىسۇ .ئۇ چبؼسا ثۇ ئۈِّەرٕىڭ
ھبٍبرٍىمي ثىٍەْ ئۆٌىّي ئوذفبؾ ثوٌۇپ لبٌىسۇ .زىٕي ،ئەذاللي ۋە ِەزۀىَەد رەضەپزىٓ
ذەٌمئبضاٌىك ضىؽبٌىؽي ثبض ثىط ئۈِّەرٕي ِۇـۇٔساق ٍۆٔىٍىفىە چبلىطؼبٍٔىك ئۈِّەرىە لىٍىٕؽبْ
ئەڭ چوڭ عىٕبٍەرزۇض.
ثۇالضٔىڭ ثەظىٍىطى ،لۇضئبْ وەضىُ ،ھەزىػ ـەضىپ رىىىؽىٕىڭ ربضىري وؤىطاپ لبٌسى،
ۋالزي ئۆرۈ پ وەرزي زېگەْ ؼۆظ ٍبوي ئۇٔي ٍېڭي ـەوىً ثىٍەْ ئولۇپ چىمىؿ(لبضاپ چىمىؿ)
وېطەن زېگەْ ثبٔب ثىٍەْ ئەگطى ئۇؼۇٌالضٔي لوٌٍۇٔىسۇ .ثۇالض ،ئۈِّەد ثىطٌىىىە وەٌگەْ ِىطاؼي
ئىٍّي ئبؼبؼالضؼب ربٍبّٔبٍسۇ .ثەٌىي ئۇٔي ھبۋاٍي  -ھەۋىؽي ثوٍىچە ـەضھىٍەٍسۇ .ثۇ ٍوٌسا،
ٍبۋضۇپبؼب ئىجبزەد لىٍىسىؽبْ ،ؼەضة ِەزضىؽٍىطىسە رەضثىٍَۀگەْ ۋە ؼەضة ئىسٍىؽىٕىڭ
لۇٌٍىطىسىٓ ئىجبضەد ثىط ثۆٌۈن ؼەضة پىزٕىؽىگە ئۇچىطؼبٔالض ِبڭىسۇ.
- 2810عۇئبي :ئۆصسە ثبٍبْ لىٍىؼ ٍۆٔىٍىؾى ذىىىٍەسٔىڭ وۆص لبساػ جەؽەثجۇعٍىشى
ثۇ ٍۆٔىٍىؿ ،ئىؽالَ پەٌؽەپىؽي ،لىّّەرٍىطى ،ئەذاللي ،چۈ ـۀچىؽي ۋە لبٔۇٍٔىطىٕىڭ
ھەِّىؽي ؼەضة ِەزۀىَىزي ثىٍەْ ِبؼٍىفىپ ِېڭىفي الظىُ .ئىؽالَ زىٕىسىٓ ؼەضة
ِەزۀىَزىگە لبضـي وىٍىپ لبٌؽبْ ٔەضؼىٍەضگە ئۆظضە ثبض زەپ چبلىطؼۇچىالض ئىؽالَ زىٕىٕي،
ذۇززى ئىؽالَ زىٕي رۆھّەد لەپىعىسىىىسەن ،رەلسىُ لىٍىسۇ.
ثۇ ٔۇلزىسىٓ وۆپٍىگ ەْ وىفٍەض ئبئىٍە ؼبھەؼىسە ٔىىبھ لبٔۇٔي ،ربالق لبٔۇٔي ،ئبٍبٌالض
ؼبھەؼىسە ھىغبة ( ٍۈظىسىٓ ثبـمب ثېفىٕي روٌۇق ٍۆگەٍسىؽبْ ضوِبي) ِەؼىٍىؽي ،ئىمزىؽبز
ؼبھەؼىسە ئۆؼۈَ ِەؼىٍىؽي ،ذەٌمئبضاٌىك ئباللە ؼبھەؼىسە عىھبز ِەؼىٍىؽىگە ئوذفبؾ ئەؼٍي
ِەؼىٍىٍەضزە ئېؽىط عبظاؼب زۈ چ وېٍىۋارمبْ رۆھّەرچىٕي ِۇزاپىئە لىٍؽبٔسەن ،ئبزۇوبرٍىك
پوظىزؽىَەؼىسە رۇضزى.
ثۇ ٍۆٔىٍىفزىىىٍەض وۆپىٕچە ۋالىزالضزا ئۆظىٕي ئبلالـزىٓ ئىجبضەد ئبعىع ِەٍسأسا رۇضۇـىسۇ،
ئۇالض ـۇ ئبضلىٍىك ؼەضة ئەٌٍىطى ِۇؼزەٍِىىچىٍىه ظاِبٔىسا ربڭؽبْ ۋەظىَەرٍەضگە ئىؽالِي
پە رىۋاالضٔي وەٍسۈضۈؾ ئبضلىٍىك زۇضۇغ ؼبٔبـمب ئۇضۇٔىسۇ.
ثۇ ئبضلىٍىك ثۇالض ئۆظٌىطىٕي ِەؼرىطە لىٍفىسۇ ،ثبـمىالضٔي ئبظزۇضىسۇ ،ئۆظىٕي ئبلالؾ ۋە
ئۆظضە ئېَزىؿ ٍۆٔىٍىفي ٍىگىطِىٕچي ئەؼىطٔىڭ زەؼٍەپىي ٍېطىّىسا ذېٍي ئبـىبضا ئىسى،
ھبظىطؼب لەزەض ثۇ ٍۆٔىٍىؿ عبظأە ۋە ثب ٔىب ئۆؼۈِىٕي ھبالي لىٍىپ ثېطىفٕي ئىطازە لىٍىسىؽبْ،
ھبضالٕي ھبالي لىٍىپ ثېطىسىؽبْ ،ـەضىئەرزىىي عىٕبٍي ئىفالض لبٔۇٔىٕي ئەِەٌسىٓ لبٌسۇضۇـٕي
ِەلؽەد لىٍىسىؽبِْ ،ۇؼۇٌّبْ لىعالضٔىڭ ثېفىٕي ٍبالڭجبـزبق ئېچىۋىزىفٕي ئىطازە لىٍىسىؽبْ
وىفٍەض ثۇ ٍۆٔىٍىفٕىڭ رەِؽىٍچىٍىطى ثوٌّبلزب.
- 2811عۇئبي :پەخىشٌىٕىؼ ٍۆٔىٍىؾى ذىىىٍەسٔىڭ وۆص لبساػ جەؽەثجۇعٍىشى
ئۆظضە لوٍۇؾ ۋە ئۆظىٕي ئبلالؾ ٍۆٔىٍىفىٕىڭ لبضـىؽىسا پەذىطٌىٕىؿ ٍۆٔىٍىفي رېپىٍىسۇ.
ثۇ ٍۆٔىٍىؿ؛ ئىؽالَ زىٕي ،ربضىري ۋە رۈٔۈگۈٔىي ِەزۀىَىزي ،ثۈگۈٔىي ئوٍؽۇٔىفي روؼۇضٌۇق
پەذىطٌىٕىسىؽبْ ِۇرىپەو ىۇض ئبزەِسەن ؼۆظٌەٍسۇ .ثۇ ٍۆٔىٍىؿ ثىعگە رۈٔۈگۈْ ٍەرىەْ زىٕي،
ئەذاللي ،پىىطى ۋە ِەزۀىَەد رەضەپٍىطىسىىي ئەٍىپ ۋە ئبپەرٍەضٔي ئۇٔزۇپ لېٍىپ ،ئىؽالَ
زىٕٕىڭ ـبٍٔىك ربضىرىسىٓ ثبـمىؽىٕي وۆضِەٍسۇ .ثۇ ئبپەد ،ئەٍىپٍەض ثۈگۈٔگە لەزەض ئىؽالھ
لىٍىّٕبً ثىعگە ظىَبْ وەٌزۈضِەوزە.
ثىعزەِ ،بززى ،ئىٕؽبٔي ،ربضىري ۋە ضوھي وۈچ -لۇۋۋەد روٌۇق ثبض ،ئەگەض ثىع ٍۆٔىٍىفىّىعٔي
ثەٌگىٍەپٔ ،ىَەرٕي ذبٌىػ لىٍىپ ،رەٍَبضٌىمٕي پۇذزىالپ ،ؼەپٕي ثىطٌەـزۈضۈپ ،ئبٌالھمب
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رەۋەوىۇي لىٍىپ ،ئۆرّۈـٕىڭ ذبربٌىمي ،ھبظىطٔىڭ ئەٍىپ ٔولؽبٔىسىٓ ئىجطەد ئېٍىپ ۋە
ثبـمىالضٔىڭ رەعىطثىؽىسىٓ پبٍسىٍىٕىپ لەزەَ ثبؼؽبق ،زېگەْ ِۀعىٍگە ٍېزەٌەٍّىع .ثىطاق ثىع
ئۆظىّىعٔي ضاۋۇضۇغ رۈظٌىفىّىع الظ ىُ ثوٌىسۇ.
ثۇ ٍۆٔىٍىفٕي؛ ئىؽالَ زىٕىٕي ،ربضىرىٕيِ ،ەزۀىَىزىٕيِ ،بئبضىپىٕي چوڭمۇض رەرمىك لىٍّىؽبْ،
ثبـمىالضٔىڭ ئبالھىسىٍىىٕي ثىٍّىگەْ ،ثىع ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ لېفىّىعزىىي ٔەضؼىٍەضٔىڭ
ھەِّىؽىٕي رىىۀؽىع گۈي ،ثبـمىالضٔىڭ لېفىسىىىٕي گۈٌؽىع رىىەْ ؼبٔبٍسىؽبْ ،ھېؽَبرچبْ
ثەظى ئىؽالِي رەـۋىمبرچىالض رەِؽىً لىٍىسۇ .ثۇالضٔىڭ لەٌجي پبن ثوٌؽىّۇ ،چۈـۀچىؽي ٍۈظەوي
ثوٌۇپ لبٌؽبْ وىفٍەضزۇض.
ثەـىٕچي :ربض وبرگوضىَەگە وىطگۈظۈگۈپ لوٍۇؾ ٍۆٔىٍىفي .ثۇ ٍۆٔىٍىؿ ئىؽالَ زىٕىٕي
ئەلىسە ثىٍەْ ئىجبزەرىىال ثبؼالپ لوٍۇـٕي ئىطازە لىٍىسۇ .ثۇالض ئىؽالَ زىٕىٕىڭ عەِئىَەرٕي
ئىؽالھ لىٍىؿ ،ئۈِّەد لۇضۇپ چىمىؿ ،ئبٌەِٕي ھىساٍەد لىٍىؿ ،ھبٍبرٕي ٍېڭىالـزىٓ ئىجبضەد
رەضەپٍىطىٕي ئۆچۈضۋىزىفٕي ئىطازە لىٍىسۇ.
ئىٍگىطى ظاِبٔالضزا ثەظى ثىط ِۇؼۇٌّبٔالض ثىسئەدٍ ،ۀي ـەضىئەرزە ئەؼٍي ٍوق چەوٍىٕىسىؽبْ
ئىؿ ٍۆٔىٍىفىٕي لوٌالٔؽبْ ثوٌؽب ،ثۇ ٍۆٔىٍىفزىىىٍەض ،ئىؽالَ زىٕىٕىڭ عەۋھىطىسىٓ ثوٌؽبْ
پىطىٕؽىپالضٔي ئىؽالَ زىٕىسىٓ چىمىطۋىزىؿ ئبضلىٍىك ئىؽالَ زىٕىٕي وىّەٍزىؿ ،لىؽمبضرىؿ ۋە
ربض وبرگوضىَەگە وىطگۈظۈؾ ٍۆٔىٍىفىٕي لوٌالّٔبلزب .ئبٌالھ لۇضئبْ وەضىّسە  « :ثۈگۈْ ؼىٍەضٔىڭ
زىٕىڭالضٔي پۈرۈْ لىٍسىُ ،ؼىٍەضگە ٔىّىزىّٕي ربِبٍِىسىُ ،ئىؽالَ زىٕىٕي ؼىٍەضٔىڭ زىٕىڭالض
ثوٌۇـىؽب ربٌٍىسىُ( » .ؼۈضە ِ -بئىسە  - 3 -ئبٍەد) زەٍسۇ .ثىط پۈرۈْ ٔەضؼە لوـۇپ لوٍۇؾ ٍبوي
وىّەٍزىۋىزىفٕي لوثۇي لىٍّبٍسۇ.
ثۇ ٍۆٔىٍىؿ ئىؽالَ زىٕىٕي :ـەضىئەرؽىع ئەلىسە ،زۆٌەرؽىع زەۋەد ،عىھبزؼىع رىٕىچٍىك،
وۈچ  -لۇۋۋەرؽىع ھەلىمەد ،ئىمزىؽبزؼىع ئىجبزەد ،رباللؽىع ٔىىبھ ،زۇَٔبؼىع زىٓ لىٍىفٕي
ِەلؽەد لىٍىسۇ .ثۇ ٍۆٔىٍىؿ ئىؽالَ زىٕىٕي ثۇضِىالپ ،ئۇٔي « ئىؽالَ ٔبِىٕي وۆرۈضگەْ»،
«ِەظِۇٔي ذىطىؽزىئبٔچە» ٍېڭي ثىط زىٕؽب ئۆظگەضرىفٕي ئىطازە لىٍىسۇ .چۈٔىي ذىطىؽزىئبْ
زىٕىسا لبٔۇْ ،ئىمزىؽبز رۈظۈِي ،ربالق رۈظۈِي ،عىھبز ،عبظا لبٔۇٔي ،زۆٌەد ٍبوي ھۆوۈِەد زېگەْ
پىطىٕؽىپالض رېپىٍّبٍسۇ .ئەِّب ئىؽالَ زىٕي وبئىٕبرزىىي ،ئبؼّبْ  -ظېّىٕسىىي ٔەضؼىٍەضٔىڭ
ھەِّىؽي ئبٌالھٕىڭسۇض زەپ لبضاٍسۇ.
ئىؽالَ زىٕي :ئەلىسە -ـەضىئەد ،ئىجبزەد -ئىمزىؽبز ،رەـۋىمبد -زۆٌەد ،ھەلىمەد -وۈچ
لۇۋۋەد ،زىٓ  -زۇَٔب ،عىھبز  -ئىغزىھبزِ ،بئبضىپ ِ -ەزۀىَەد ضىؽبٌىؽىسۇض .ثۇ زىٓ ئىٕؽبٕٔىڭ
ثۆـۈوزىىي ۋالزىسىٓ ربضرىپ ربوي گوضؼب وىطگىچە ثەٌىي رۇؼۇٌۇـزىٓ ئىٍگىطى ۋە ئۆٌۈپ
وەرىۀسىٓ وىَىٕىي ھبٍبرىؽب لەزەض ئىٕؽبٕٔىڭ ھبٍبري لبٔساق ثوٌۇـىسىٓ لەرئي ٔەظەض ئىٕؽبٕٔىڭ
ھبٍبد ؼەپىطىگە ھەِطا ثوٌىسۇ .ئىؽالَ زىٕي ئىٕؽبٕٔىڭ ثبضٌىك ؼبھەؼىسە ثىٍٍە ھەِطا ثوٌىسىؽبْ
زىٕسۇض .ثۇ زىٓ ئىٕؽبٔؽب روؼطا ٍوٌٕي ؼىعىپ ثېطىسۇٍ ،وٌىٕىڭ وۆضؼەرّىٍىطىٕي ثەٌگىٍەپ
ثېطىسۇ .ئۆًِ ،ەؼچىذٍ ،ويِ ،ەوزەپ ،ئېزىعٌىك ،ظاۋۇد  -وبضذبٔب ،زۇوىبِْ ،ەھىىّە ۋە ھبٍبد
ؼبھەٌىطىٕىڭ ھەض ثىط ؼبھەؼىسىىي ذەرەضٌەضزىٓ ئبگبھالٔسۇضۇپ رۇضىسۇ .ئبٌالھ ربئبال لۇضئبْ
وەضىّٕي ھەض لبٔساق ثىط ٔەضؼىٕي ثبٍبْ لىٍىپ ثېطىسىؽبْ ِۇوەِّەي ـەوىٍسە چۈـۈضزى .ثۇ
وىزبپ ھەِّە ٔەضؼىٕىڭ ئىالھىٌ رەضپىسىٓ چۈـۈضۈٌگەْ.ئبٌالھ لۇضئبْ وەضىّسە« :ؼبڭب ثىع
وىزبپٕي ( ٍۀي لۇضئبٕٔي) ھەِّە ٔەضؼىٕي ( ٍۀي وىفٍەض ِۇھزبط ثوٌىسىؽبْ ئىفالضٔىڭ
ھەِّىؽىٕي) چۈـۀسۈضۈپ ثېطىسىؽبْ ( ،زىٍالضؼب) ھىساٍەد ( ،ثۀسىٍەضگە) ضەھّەد،
ِۇؼۇٌّبٔالضؼب ِەڭگۈٌۈن ؼبئبزەد ثىٍەْ ذۇؾ ذەۋەض ٍەرىۈظىسىؽبْ لىٍىپ چۈـۈضزۇق» زەٍسۇ(.
ؼۈضە ٔ -ەھً  - 89 -ئبٍەد).
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- 2812عۇئبي :جىذەٌٍىؾىؼ ٍۆٔىٍىؾى ذىىىٍەسٔىڭ وۆص لبساػ ِۇددىئبٌىشى
ثۇ ٍۆٔىٍىؿ ئىؽالَ زىٕىٕي ،ثبـمب وىفٍەض ثىٍەْ عىسەٌٍىفىپ ،لبضـي پىىطزىىي وىفٍەض
ثىٍەْ ِبعطاٌىفىسىؽبْ ھبٌىزىسە رەلسىُ لىٍىسۇ .ثۇالض ِۇالٍىٍّىك ،وەڭچىٍٍىه ،ؼۆھجەرٍىفىؿ
ۋە لبٔبئەرٍۀسۈضۈؾ ئۇؼۇٌىؽب ربٍبّٔبٍسۇِ .ۇؼۇٌّبْ ثوٌّىؽبٔالضؼب ،ئىؽالَ زىٕىؽب روٌۇق ضىئبٍە
لىٍىپ وىزەٌّىگۀٍەضگە ثەٌىي ئۆظىٕىڭ پىىطىگە لوـۇٌّىؽبْ ئىرالؼّەْ ِۇؼۇٌّبٔالضؼب لبضـي
ئۇضۇؾ ئوري ئبچىسۇ.
ثۇ ٍۆٔىٍىفزىىىٍەض زاۋاٍِىك ثبـمىالض ثىٍەْ " ئۇضۇـۇؾ" ھبٌىزىسە رۇضىسۇ ،ئەِەٌىَەرزە
ئۆظٌىطىگە زۈـّەْ ثوٌّىؽبْ وىفٍەضگىّۇ لىٍىچىٕي ؼۇؼۇضۇپ رۇضىسۇ .ثۇالض زۈـّەْ ثوٌّىؽبْ
وىفٍەض ثىٍەْ ئۇضۇؾ لىٍىسۇِ .ەٍسأؽىع( ئوضۇٔؽىع) عىھبز لىٍىسۇ.
ثۇ ٍۆٔىٍىفزىىىٍەضٔىڭ چوڭ ِۇززىئبؼي ئىرزىالپ لوظؼبؾ ،ـبذچە ِەؼىٍىٍەضزە عىسەي
لىٍىؿ ،ئبؼبؼٍىك ثوٌّىؽبْ ِەؼىٍىٍەضٔىڭ ئوضٔىؽب ـبذچە ِەؼىٍىٍەض ثىٍەْ ،عەۋھەضٔىڭ ئوضٔىؽب
ـەوىً ثىٍە ْ ۋە ثىطٌىىىە وەٌگەْ ِەؼىٍىٕىڭ ئوضٔىؽب ئىرزىالپ ثوٌىسىؽبْ ِەؼىٍىٍەض ثىٍەْ
وىفٍەضٔي ِەـؽۇي لىٍىفزۇض .ثۇ ٍۆٔىٍىفزىىىٍەضٔىڭ وىفٍەضگە رەلسىُ لىٍىۋارمبْ ئىؽالِي- 21 ،
ئەؼىطٔىڭ رەلەظظاؼىؽب ِبغ وېٍىسىؽبْ ئوِۇِي ذەٌمئبضاٌىك زىٓ ثوٌۇـمب ٍبضىّبٍسۇ.
ثۇالضٔىڭ ٔەظضىسوي ئىؽالَ زىٕي زاۋاٍِىك لبپىمي رۈضۈن ،چىطاٍي رۇرۇق ،زەۋەد ئىفٍىطىسا
لوپبٌٍىمزىٓ ثبـمىٕي رؤۇِبٍسىؽبِْ ،ۇٔبظىطە ئىفٍىطىسا لبرزىك لوپبي ئۇؼۇي لوٌٍۇٔۇـزىٓ ثبـمىٕي
ثىٍّەٍسىؽبْ ئىؽالِسۇض.
ثۇالضٔىڭ ٔەظضىسە ئىؽالَ زىٕي ،پىىطٌەضٔىڭ ثىط لبٔچە ثوٌۇـىٕي رؤۇِبٍسىؽبْ ،ئى غزىھبزٔىڭ
ذىٍّۇ -ذىً ثوٌۇـىٕي ئىزىطاپ لىٍّبٍسىؽبْ ،ثىط  -پىىطزىٓ ثبـمىؽىٕي لوثۇي لىٍّبٍسىؽبْ ،ثىط
پىىطزىٓ ثبـمىؽىؽب لۇالق ؼبٌّبٍسىؽبْ زەضعىسە ئۇٍۇي ربـزەن (عبِىس) ِۇظالپ لبٌؽبْ
ئىؽالِسۇض .ثۇالض ئۆظٌىطىٕىڭ پىىطىٕي ذبربٌىفىؿ ئىھزىّبٌٍىمي ثبض روؼطا پىىط ،ثبـمىالضٔىڭ
پىىطىٕي روؼطا ثوٌۇپ لېٍىؿ ئىھزىّبٌٍىمي ثبض ذبرب پىىط زەپ رؤۇِبٍسۇ .ثۇ ٍۆٔىٍىفٕىڭ ٔەظضىسە
ئىؽالَ زىٕي لبٔۇٔسىٓ ثبـمىؽىٕي وۆضِەٍسۇ ،لبٔۇْ ئېچىسە عىٕبٍي ئىفالض لبٔۇٔىسىٓ ثبـمىؽىٕي
وۆضِىگىٍي ربغ لبٌىسۇ.
ثۇالضٔىڭ ٔەظضىسىىي ئىؽالَ ،ئىؽالَ پىىطزىىىٍەضگە وەڭچىً ِۇئبِىٍە لىٍىفٕي رؤۇِبٍسۇ،
لبضـي پىىطزىىىٍەض ثىٍەْ ؼۆھجەد ئۆرىۈظۈـٕي لوثۇي لىٍّبٍسۇ ،ؼىَبؼەرزە لبضـي پبضرىَٕىڭ
ٍبوي لبضـي ٍۆٔىٍىفٕىڭ ثوٌۇـىؽب ضۇذؽەد لىٍّبٍسۇ.
ثۇ ٍۆٔىٍىفزىىىٍەضٔىڭ ٔەظضىسىىي ئىؽالَ ،لىع -ئبٍبٌالضؼب ـەن ٔەظضى ثىٍەْ لبضاٍسۇ ،لىع -
ئ بٍبٌالضٔي ذىعِەد لىٍىؿ پۇضؼىزىسىٓ ِەھطۇَ لىٍىؿ ،لىع  -ئبٍبٌالضٔي زەۋەد ۋە ئىغزىّبئي
ھبٍبد ئىفٍىطىؽب لبرٕىفىفىزىٓ ِەھطۇَ لىٍىؿ ،ئۇالضٔىڭ ؼبٍالِالضزا ئبۋاظ لبرٕبـزۇضۇؾ ثەٌىي
ئۇالضٔىڭ ئۆظ رەثئىزىگە ِۇٔبؼىپ ِۀؽەپٍەضگە ئۆظىٕي ٔبِعاد وۆضؼىزىفىگە چەوٍىّە لوٍۇؾ ۋە
لىع -ئبٍبٌالضٔىڭ ئۆٍسە ؼوٌۇٔۇپ رۇضـىؽب زەۋەد لىٍىسىؽبْ ئىؽالِسۇض.
ثۇالضٔىڭ ٔەظضىسوي ئىؽالَ ئىمزىؽبد رەلؽىُ لىٍىفزب ئبزاٌەرىە پەضۋا لىٍّبٍسىؽبْ ،ؼىَبؼەرزە
وېڭەؾ ثىٍەْ ئىؿ لىٍىؿ پىطىٕؽىپىٕي رەوىزٍىّەٍسىؽبْ ،ذەٌممە ئەضوىٍٕىه ھولۇلىٕي
ثەضِەٍسىؽبْ ،چوڭ عىٕبٍەر چىٍەضٔىڭ لىٍؽبْ لىٍّفىٍىطى ھەلمىسە ئۇالضٔي ؼوضالمب ربضرّبٍسىؽبْ
ثەٌىي وىفٍەضٔي پىمھىٕىڭ ـبذچە ِەؼىٍٍىطىسە ،ئىجبزەد ۋە ئىمزىؽبرزىىي ئوذفبـّىؽبْ پبضچە
وۆظ لبضاـالضزا عىسەي ِ -بعطا لىٍىؿ ثىٍەْ ئبۋاضە لىٍىسىؽبْ ئىؽالِسۇض.
ثۇالضٔىڭ ٔەظضىسە ئىؽالَ « ھبضاَ لىٍى ؿ وبرگوضىَىؽي» ٔي وېڭەٍزىۋىزىسىؽبْ زىٕسۇض .ثۇالض
ھبٍبد ئىفٍىطىٕي ثىط ثۆٌۈن ھبضاَ لىٍىٕؽبْ ئىفالضٔىڭ لبربضىؽب وىطگۈظۋىزىفىە ربغ لبٌىسۇ،
ثۇالضٔىڭ لەٌىّي ثىٍەْ رىٍىؽب «ھبضاَ» زېگەْ ؼۆظ ئەڭ ٍېمىٕسۇض ،ثۇالض « ٍبِبْ ثوٌىسۇ» زېگۀسىٓ
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ثبـمىٕي ثىٍّەٍسۇ.
ٔىَىزي ذبٌىػ ،چۈـۀچىؽي ٍۈظەوي ۋە ؼەۋىَؽي رۆۋەْ ثوٌؽبْ ثۇ ٍۆٔىٍىفزىىي
وىفٍەضٔىڭ ئىؽالَ زىٕىٕي ِۇٔساق لبضا رىعىٍّىىزە وىفٍەضگە رەلسىُ لىٍىفي ،ئىؽالَ زىٕىٕي
«لۇرمۇظۇؾ» ضوٌىٕي ئېٍىؿ ؼبالھىَىزىسىٓ ِەھطۇَ لىٍىپ لوٍىسۇ.
- 2813عۇئبيِ :ەدۀىَەت ٍۆٔىٍىؾىذىىىٍەسٔىڭ جەؽەثجۇط ِۇددىئبٌىشى
ثۇ ٍۆٔىٍىفٕي؛ ئىؽالَ زىٕىٕي ئبالھىسە ِەزۀىَەد ضىؽبٌىؽي ،ؼبٍىؽي ذۇزاگۇٍٍۇق،
ِەظِۇٔي ئىٕؽبٔپەضۋەضٌىهٍ ،ۆٔىٍىفي ذەٌمئبضاٌىك ،پىطىٕؽىپي ئەذاللٍىك ،ئۇؼۇي  -چبضىٍىطى
ئىَغبثي ثوٌؽبْ ضىؽبٌەد زەپ لبضاٍسىؽبْ « ئىَغبثي رەڭپۇڭ» ٍوي رۇرۇپ ِبڭىسىؽبْ
ٍۆٔىٍىفزىىىٍەض رەِؽىً لىٍىسۇ.
ثۇ ٍۆٔىٍىؿ ئۈِّەرٕي چوڭ عىھبز ئۈچۈْ لوظؼبـمب عىسزى لەزەَ ثبؼىسۇ .ثۇ عىھبز
ئۈِّەرٕي ئەؼٍي ِبھىَزىگە لبٍزۇضىسۇ .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئۈِّەد ئۆرّۈـىسىٓ پبٍسىٍىٕىسۇ ،ثۈگۈٔىگە
زىممەد لىٍىسۇ ،ئەرىؽىگە ئىٕزىٍىسۇ .ثۇ عىھبزٔىڭ ٔىفبٔي ۋەٍطاْ لىٍىؿ ئەِەغ لۇضۇپ چىمىؿ،
پبضچىالؾ ئەِەغ ثىطٌەـزۈضۈؾ ،عىسەي لىٍىؿ ئەِەغ ئەِەي لىٍىؿ ،لۇضۇق ِەزھىَە ئەِەغ
ئەِەٌي ثىطىؿ ،وۆـىفؿ ٍبوي پەذىطٌىٕىؿ ئەِەغ ئىغبزىَەد ٍبضرىفزۇض .ثۇ عىھبزٔىڭ
ـۇئبضى :لوپبٌٍىك ئەِەغ ِىھطىجبٍٔىكِ ،ۇرىئەؼؽىپٍىه ئەِەغ وەڭچىٍٍىه لىٍىؿ،
عىسەٌٍىفىؿ ئەِەغ ھەِىبضٌىفىفزۇض.
ثۇ ٍۆٔىٍىؿ ئىگٍىطى ثىعزە ثبض لىّّەرٍەضٔي ،رۇضؼۇظؼبْ ِەزۀىَزىّىعٔي ۋە ثىعزە رېپىٍىسىؽبْ
ئىّىبٔىَەرٍەضٔي وۈچٍۈن ـەوى ٍسە وۆضؼىزىسۇ .ثىطاق ثۇ ٍۆٔىٍىؿ ئۆرّۈـزىىي ئېؽىط
ذبربٌىمىّىعٔي ،ثۈگۈْ وۆضۈٔىۋارمبْ روؼطا ٍوٌسىٓ چەرٕەـٍىطىّىعٔي ئىزىط اپ لىٍىسۇ .ثۇ ٍۆٔىٍىؿ
زأچىٍىه وىچىه ٔەضؼىٕي گۈِجەظزەن لىٍىپ وۆضؼەرّەٍسۇ ،ؼەٌجىَبرٍىطىّىعٔي(ؼوثىىزىپ
رەضەپٍىطىّىعٔي) ئۇِىسؼىعٌۀگىسەن زەضعىسە ٍوؼىٕزىۋەرّەٍسۇ ،ثۇ ٍۆٔىٍىؿ ِ-ەؼىٍٍەضگە ئبززى
لبضاـٕي ضەد لىٍؽبٔسەن ،چوڭبٍزىپ وۆضؼىزىفٕىّۇ ضەد لىٍىسۇ .ھەض ثىط ٔە ضؼىگە ِۇٔبؼىپ
ئوضۇْ رەلسىُ لىٍىفمب رىطـىسۇ.
ئىؽالَ زىٕي ثۇ ٍۆٔىٍىفٕىڭ ٔەظضىسە ثىط ئەؼىطٔىڭ ،ثىطەض ضاٍۇٕٔىڭ ،ثىطەض ِەظھەثٕىڭ ٍبوي
ثىطەض گوضۇھٕىڭ ئىؽالِي ئەِەغ .رەٌەپ لىٍىٕىۋارمبْ لۇضئبْ ۋە ؼۈٕٔەرٕىڭ ئىؽالِىسۇض.
رەؼٍەـزۈضۈـىە ئەِەغ ئبؼبٔالـزۇضۇـمب ،ھۈوۈرۈ ـىە ئەِەغ ذۇؾ ثىفبضەد ثېطىفىە ،لوپبي
ئۇؼۇي ئفىٍزىفىە ئەِەغ ٍىّفبق ئۇؼۇي  -چبضە ئىفىٍزىفىە ،لبضـىٍىفىفمب ئەِەغ رؤۇـۇـمب،
ِۇرىئەؼؽىپٍىه لىٍىفمب ئەِەغ وەڭچىٍٍىه لىٍىفمب ،ثىىىّٕىچىٍىه ھبٌەرزە ٍبـبـمب ئەِەغ
ئۆظ  -ئبضا ؼۆھجەرٍىفىفىە ،ـەوىٍگە ئەِەغ عەۋھەضگە ،عىسەٌگە ئەِەغ ئەِەٌگە ،لۇضۇق
ئېؽىعىسا زەۋا لىٍىفمب ئەِەغ ئەِەٌىَەرزە ثېطىفىە ،زوضىّۇچىٍىك لىٍىفمب ئەِەغ ئىغزىھبد
لىٍىفمب ،لبرّبٌٍىممب ئەِەغ ٍېڭىٍىك ٍبضرىفمب ،الٍؽەظەٌٍىفىفىە ئەِەغ پىطىٕىؽپ ثوٍىچە
ِېڭىفمب ،چېىىسىٓ ئبـۇضۋىزىؿ ٍبوي ؼۇؼٍۇق لىٍىفمب ئەِەغ ٔوض ِبي ۋە رەڭپۇڭ ٍوي رۇرۇـمب
چبلىطىسىؽبْ ئىؽالِسۇض.
ثۇ ٍۆٔىٍىفٕىڭ ٔەظضىسوي ئىؽالَ ،ضوھي ِبھىَىزي رەۋھىس ثوٌؽبْ ئەلىسە ،ضوھي ئىرالغ
ثوٌؽبْ ئىجبزەد ،ضوھي پۇذزب ثوٌؽبْ ئىؿ ھەضىىەد ،ضوھي ٍبذفىٍىك ثىٍەْ ئبالھىسە ثوٌؽبْ
ئەذالق ،ضوھي ئبزاٌەد ثوٌؽبْ لبٔۇْ ،ضوھي لېط ىٕساـٍىك ثوٌؽبْ ئباللە ئۈؼزىگە رۇضؼۇظۇٌؽبٔسۇض.
ٍولبضلي ئىفالضٔىڭ ٔەرىغىؽي ضوھي رەڭپۇڭ ۋە ِۇوەِّەي ثوٌؽبْ ِەزۀىَەرزۇض.
ثۇ ٍۆٔىٍىؿ ئىٍگىطىىىؽي (ئۀئۀەۋى) ثىٍەْ ٍېڭىؽىٕي ثىطٌەـزۈضۈؾ ،ئۆظگەضِەٍسىؽبْ
پىطىٕؽىپ ثىٍەْ ئۆظگىطىپ رۇضىسىؽبْ ئىفالضٔي ؼېٍفزۇضۇؾ ،ئەؼٍي ِىطاؼمب ربٍىٕىفمب
ھىطىػ ثوٌۇؾ ثىٍەْ ھبظىطلي زەۋضگە ضىئبٍە لىٍىؿ ۋە وىٍەچەوىە ئىٕزىٍىفٕي ثىطٌەـزۈضىسىؽبْ،
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چوڭبٍزىۋىزىؿ ٍبوي ئبززى ؼبٔبؾ ،لبرّبٌٍىك لىٍىؿ ٍبوي الٍؽەظەٌٍىفىؿ ۋە ئىؽالَ
ھەلىمەرٍىطىٕي پبضچىالـزىٓ ٍىطاق ثوٌؽبْ ھبٌەرزە ،وبئىٕبرٕىڭ لبٔۇٔىَەد چۈـۀچىؽي،
ـەضىئەرٕىڭ ِەلؽىزىٕي چۈـۈٔۈؾ ،ؼېٍىفزۇضِب چۈـۀچىؽي ،ئەۋٌەۋىَبد (ِوھىُ ئىفالضٔي
ثۇضۇْ ثىط رەضەپ لىٍىؿ) چۈـۀچىؽي ،ئەِەٌىَەرٕىڭ ھەلىمىزىٕي چۈـۈٔۈـزىٓ ئىجبضەد
چۈـۀچىٍەضٔي ئۆظ ئىچىگە ئبٌؽبْ ٍېڭي چۈـۀچە ئبؼبؼىسا ئىؽالَ زىٕىٕي رەڭپۇڭ ۋە ئوِۇِي
چۈـۈٔۈؾ ئبالھىسىٍىىٍەضگە ئىگە.
- 2814عۇئبيِ :ەدۀىَەت ٍۆٔۈٌۈؽىٕي جەِغىً لىٍىذىغبْ ۋەوىٍٍىه ؽەخىغٍەس
ثۇ ٍۆٔىٍىفٕي عبِبٌىسزىٓ ئبـؽبٔيِ ،ۇھەِّەز ئەثسۇ ،ضەـىس ضىعا ،ھەؼەْ ثۀٕبِ ،ۇؼزەپب
ؼىجبئي ،ئبثسۇٌمبزىط ئەۋزەِ ،ۇھەِّەز ؼەظظاٌي ،ؼەٍَىس لۇرۇپ ،زووزۇضٍ /ۈؼۈپ لەضظاۋى ،ھىٕسى
لىزئەؼىسىٓ ِەۋزۇزى ۋە ٔۇزەۋى ،ئبٌغىطٍەزىٓ ئبثسۇٌھەِىس ثبزىػِ ،بٌىه ئىجٕي ٔەثي،
رۈضوىَەزىٓ پىطوـىؽؽوض ٔەعّىسىٓ ئەضثبوبْ ،ئۇٍؽۇضالضزىٓ ئبثسۇلبزىط زاِوٌالَ ،ۋاـٕىگىزۇٔسىٓ "
ذەٌمئبضاٌىك ئىؽالَ پىىطى ئىٕؽزىزۇرىي" ئەظاٌىطى رەِؽىً لىٍىسۇ.
- 2815عۇئبيِ :ەدۀىَەت ٍۆٔۈٌۈؽىٕىڭ پىشىٕغىپٍىشى
ثۇ ٍۆٔىٍىؿ زىٓ ۋە ھبٍبرٕي چۈـۈٔۈـزە ٔوضِبي ۋە رەڭپۇڭٍۇلٕي ئبؼبغ لىٍىسۇ .ثۇ
ٍۆٔىٍىفٕىڭ ثبـمب ٍۆٔىٍىفٍەضزىٓ پەضلىٍىٕىپ رۇضىسىؽبْ ذۇؼۇؼىَەرٍىطى ثبض ،ثۇ رۆۋۀسىىي
پىطىٕؽىپالضٔي ِەضوەظ لىٍىپ ِبڭىسۇ:
 .1زىٕىٕي ئوِۇٍِۇق ،رەڭپۇڭ ٍۇق ۋە چوڭمۇضٌۇق ثىٍەْ ئبالھىسە چۈـۈٔۈؾ؛
 . 2ئۆظىٕىڭ ۋە زۈـّۀٍىطىٕىڭ ھبٍبرىسىىي ضىئبٌٍىمٕي چوڭبٍزىۋەرّەً ٍبوي ئبززى ؼبٔىّبً
چۈـۈٔۈؾ؛
 . 3ـەضىئەرٕىڭ ِەلؽەرٍىطىٕي چۈـۈٔۈؾ ۋە ظاھىطى(ؼىطىزمي وۆضٔىفي) ؼب ئېؽىٍۋاٌّبؼٍىك
چۈـۀچىؽي؛
 .4ئەۋٌەۋىَبد( ئىفالضٔىڭ ِوھىّىٕ ي ثۇضۇْ ثىط رەضەپ لىٍىؿ) چۈـۀچىؽي؛
 . 5ثبـمب ئىؽالِي عبِبئەرٍەض ثىٍەْ لبٔساق ِۇئبِىٍە لىٍىؿ چۈـۀچىؽي؛ (ٍۀي ثىطٌىىىە
وەٌگەْ ِەؼىٍىسە ھەِىبضٌىفىؿ ،ثىطٌىىىە وىٍەٌّىگەْ ِەؼىٍىسە ھەض ثىط رەضەپ ئۆظ پىىطىسە
لېٍىپ لېٍىؿ).
 .6ؼەٌەپىَە (ئىٍگىطىىي) ثىٍەْ ٍېڭىٍىمٕي ( ٍبوي ئۀئۀىۋىٍىه ثىٍەْ ھبظىطلىٕي)
ثىطٌەـزۈضۈؾ چۈـۀچىؽي؛
 . 7ـەضىئەرٕىڭ ئۆظگەضِەٍسىؽبْ پىطىٕؽىپٍىطى ثىٍەْ زەۋىطٔىڭ ئۆظگىطىفچبْ ِەؼىٍٍىطىٕي
ؼېٍىفزۇضۇؾ چۈـۀچىؽي؛
 .8ئىسٍىۋى ،پىؽروٌوگىَە ۋە ئەذاللي رەضەپٍەضزە ئۆظگىطىؿ ئېٍىپ ثېطىفٕىڭ ھەض لبٔساق
ِەزۀىَەرٕى ڭ ئۆظگىطىؿ ئبؼبؼي ئىىۀٍىىىگە ئىفىٕىؿ چۈـۀچىؽي؛
 .9ئىؽالَ ئۈِّىزىٕي ئوٍؽۇرۇؾ ،ئىٕؽبٔىَەرٕي ھبظىطلي ِبززى پەٌؽەپىٍەضزىٓ لۇرمۇظۇؾ
ئۈچۈْ ئىؽالَ زىٕىٕي ِۇوەِّەي ِەزۀىَەد لۇضۇٌّىؽي ـەوٍىسە رەلسىُ لىٍىؿ چۈـۀچىؽي؛
 .10پەرىۋا ئىفٍىطىسا ئبؼبٔالـزۇضۇؾ ،زەۋەد ئىفٍىطىسا ذۇؾ ثىفبضەد ثىطىؿ پىطىٕؽپىٕي
لوٌٍۇٔۇؾ چۈـۀچىؽي؛
 .11ئەضوىٍٕىه ،ئىعظەد  -ـەضەپ ،وېڭەؾ ،ئىغزىّبئي ئبزاٌەد ۋە ئىٕؽبْ ھولۇلٍىطىؽب
ئوذفبؾ ئىؽالِسىىي ئىغزىّبئي ۋە ؼىَبؼي لىّّەرٍەضٔي ئوثطاظالـزۇضۇؾ چۈـۀچىؽي؛
ِ .12ۇؼۇٌّبْ ثوٌّىؽبٔالض ،ئەلٍي رەضەپزىٓ ھۇعۇِؽب ئۇچىطؼبٔالض ۋە ضوھي رەضەپزىٓ ِەؼٍۇپ
ثوٌؽبٔالض ثىٍەْ ئىٍّي ـەوىٍسە ؼۆھجەد ئۆرىۈظۈؾ چۈـۀچىؽي؛
 . 13عىھبزٔي ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ھۆضِىزي ۋە ئىؽالَ زىَبضٌىطىٕي ِۇزاپىئە لىٍىؿ ئۈچۈْ

886

www.uyghurmuslim.com www.fb.com/uighurawazi uighurawazi@yahoo.com
پىطىٕؽىپ ۋە ٍوي ؼۈپزىسە لوٌٍۇٔۇؾ چۈـۀچىؽىگە ئىگە.

ئۈچىٕچي ثبپ .ئىغالَ ئۈِّىحىٕىڭ ِەدۀىَەت سىغبٌىغي

- 2816عۇئبي :ئىغالَ ئۈِّىحىذە ئىٕغبٔىَەجىە جەلذىُ لىٍغىذەن ِەدۀىَەت سىغبٌىغي
ثبسِۇ؟
ذىطىؽزىئبٔالض ۋە ٍەھۇزىالض ئىٕؽبٔىَەرىە ِبززىٕىڭ وۆٍسۈضۈـي ،ئەذاللؽىعٌىمٕىڭ ئەۋط
ئېٍىفي ۋە ِۀپەئەد رولۇٔۇـىٕي ئۆچۈض گىسەن ئود ئوچۈضۈؾ ٔبؼۇؼي ٍبوي زوضا لۇرىؽىٕي
رەلسىُ لىٍىفزىٓ ئبعىع وەٌگەْ ثوٌؽب ،ؼەضق ثوٌۇپ وىزەً زەپ لبٌؽبْ ئىٕؽبٔىَەرىە ئىؽالَ
زىٕي لۇرمۇظؼۇچىٍىك ضوٌىٕي ئبالالِسۇ؟ ثبـمىچە لىٍىپ ئېَىزمبٔسا :ئؽالَ ئۈِّىزىسە ٍېڭي
ئەؼىطزە ئىٕؽبٔىَەرىە رەلسىُ لىٍؽىسەن ِەزۀىَ ەد لۇضۇٌّىؽي ثبضِۇ؟
عبۋاپ :ئىؽالَ ئۈِّىزىسە ئبالھىسە ئىؽالَ ِەزۀىَەد لۇضۇٌّىؽي ثبض ،ثۇ ِەزۀىَەد
لۇضۇٌّىؽىٕي ثىع ٍولۇضىسا ؼۆظٌەپ ئۆرىەْ ٔوضِبي ،رەڭپۇڭ ٍوي رۇرىسىؽبْ ِەزۀىَەد ٍۆٔىٍىفي
ئبؼبغ لىٍىپ ِبڭىسۇ.
ئىؽالَ ئۈِّىزىٕىڭ ئبالھىسە ِەزۀىَەد ضىؽبٌىؽىگە ئىگە ئىىۀٍىىىسە ـەن ٍوق ،ثۇ
ِەزۀىَەد ئوِۇِي لۇضۇٌّىسۇض .ئۇ ئىٕؽبْ ٔەپؽىٕي ئىؽالھ لىٍىؿ ثىٍەْ ثبـٍىٕىپ ،ئبئىٍىٕي
ثەذىزٍىه لىٍىؿ ،عەِئىَەرٕي ئىؽالھ لىٍىؿ ،ئۈِّەرٕي ٍېزىفزۈضۈپ چىمىؿ ،زۆٌەرٕي لۇضۇپ
چىمىؿ ثىٍەْ ئۆرۈپ ،ئبٌەِٕىڭ رىٕىچٍىمي ثىٍەْ ئبذىطٌىفىسۇ.
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھېؽؽبالَِ «:ەْ روؼطا ٍوٌؽب ثبـٍىؽۇچي ضەھّەرزۇضِەْ» زېگۀىسى.
ئىؽالَ ئۈِّىزىسە ئبالھىسە ِەزۀىَەد ضىؽبٌىؽي ثبض ،ئۇ ِەزۀىَەرٕي ئبٌەِگە  -ثوٌۇپّۇ؛ ئبروَ،
ئبٌەَ ثوـٍۇلي ،ئىٍىىزىطۇٍٔۇق ؼبٍّبٔالض ،ئىٕژىٕىطٌىك ،ئباللىٍىفىؿ ۋە ئۇچۇض زۇَٔبؼىسا ظوض
ئىٍّي ئىٕمىالپ لوظؼبپ چىمبٌىؽبْ ؼەضة زۇَٔبؼىؽب -ئۆظ ِبھىَىزي ثىٍەْ ٍبذفي رەلسىُ
لىالالٍسىؽبْ ئبزەَ رېپىٍىپ لبٌؽب ،رەلسىُ لىٍىؿ ؼبالھىَىزىگە ئىگە.
ثۇ ِەزۀىَەد ؼەضة ئەٌٍىطىگە ئىّبْ رەلسىُ لىالالٍسۇ ،ئىٍىُ  -پەِْ ،بئبضىپمب لبضـي
چىمّبٍسۇ ،زىٕٕي ثېطىسۇ ،زۇَٔبٔي ھبضاَ لىٍّبٍسۇ ،ئۇالضٔي ئبؼّبٔؽب رۇربـزۇضىسۇ ،ظېّىٕٕي
گۈٌٍۀسۈضۈـزىٓ چەوٍىّەٍسۇ ،ۋەھَي ٔۇضىٕي ثېطىسۇ ،ئەلىً ٔۇضىسىٓ ِەھطۇَ لىٍّبٍسۇٍ ،بضارمۇچي
ثىٍەْ ثوٌؽبْ ئباللىؽىٕي وۈچالٔسۇضىسۇِ ،ەذٍۇلالض ثىٍەْ ثوٌؽبْ ئباللىؽىٕي ئۈظۈپ لوٍّبٍسۇ.
-4571عۇئبيِ :ەدۀىَ ەت سىغبٌىغىٕىڭ ئبالھىذىٍىىٍىشى
 . 1ئىٕؽبْ رەثىَزىگە ِبغ وېٍىسىؽبْ ئەلىسە ضىؽبٌىؽي؛
 . 2گۈٌٍۀسۈضۈـىە ئىززىطىسىؽبْ ئىجبزەد ضىؽبٌىؽي؛
 . 3ۋەھَي ٔۇضى ثىٍەْ ھىساٍەد ربپىسىؽبْ ئەلىً ضىؽبٌىؽي؛
 . 4ئىّبْ ثىٍەْ ظىچ ِۇٔبؼىۋەرٍىه ثوٌؽبْ ئىٍىُ  -پەْ ضىؽبٌىؽي؛
 .5ئەِەي( ئىؿ -ھەضىىەد) ثىٍەْ ثېطٌەـزۈضۈٌگەْ ئىّبْ ضىؽبٌىؽي؛
 .6رەـۋىمبد ثىٍەْ چېزىفٍىك ثوٌؽبْ ئىؿ  -ھەضىىەد ضىؽبٌىؽي؛
 . 7ئبذىطەد ئۈچۈْ رەٍَبضٌىك ثوٌؽبْ زۇَٔب ضىؽبٌىؽي؛
 . 8ضوھ ثىٍەْ رەِىٍٕۀگەْ ثەزەْ ضىؽبٌىؽي؛
 .9ھەلىمەرٕي ِۇزاپىئە لىٍىسىؽبْ وۈچ -لۇۋۋەد ضىؽبٌىؽي؛
ٍ .10بذفي ئىٕؽبٔؽب ٍبذفي ِبي -زۇَٔب ضىؽبٌىؽي؛
ِ . 11ەعجۇضىَەرٍەض ثىٍەْ رەڭپۇـالـزۇضۇٌؽبْ ھەق  -ھولۇلالض ضىؽبٌؽي؛
 . 12پەظىٍەد ئۈچۈْ ذىعِەد لىٍىسىؽبْ ئەضوىٍٕىه ضىؽبٌىؽي؛
 . 13ئىٕؽبٕٔي ٍولۇضى ـەضەپىە ئىگە لىٍىسىؽبْ ئەذالق ضىؽبٌىؽي؛
 .14ـەذىؽٍەضگە چېىىسىٓ ئبـّبٍس ىؽبْ ۋە ظۇٌۇَ لىٍّبٍسىؽبْ عەِئىَەد ضىؽبٌىؽي؛
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 . 15ئبئىٍە ۋە عەِئىَەد ثوٌۇپ ـەوىٍٍىٕىسىؽبْ ـەذىؽٍەض ضىؽبٌىؽي؛
 . 16ئبٌەِگە لبضىزب زەضۋاظىؽي ئوچۇق ئۈِّەد ضىؽبٌىؽي؛
 .17زىٕٕي ثەضثب لىٍىسىؽبْ زۆٌەد ضىؽبٌىؽي؛
ِ . 18ۀپەئەرٍەضٔي ئەِەٌىٍەـزۈضىسىؽبْ لبٔۇْ ضىؽبٌىؽي؛
 . 19ئىھؽبْ (ٍبذفىٍىك) ثىٍەْ وۈچالٔسۇضۇٌؽبْ ئبزاٌەد ضىؽبٌىؽي؛
 . 20ئەذاللي لىّّەرٍەضگە ئېؽىٍؽبْ گۈظەي ؼۀئەد ضىؽبٌىؽىسىٓ ئىجبضەد.
-4575عۇئبيِ :ەدۀىَەت سىغبٌىّىضٔىڭ خۇعۇعىَەجٍىشى
ِەزۀىَزىّىعٔىڭ وۆضؼىزىپ ثېطىسىؽبْ لىّّەرٍىطى ثوٌؽبْ ثوٌؽب ،ـۇٔسالال ثبـمب
ِەزە ٔىَەرٍەضزىٓ ئبٍطىپ رۇضىسىؽبْ ذۇؼۇؼىَەرٍىطىٕىڭ ثبضٌىمىسا ـەن ٍوق.
ثۇ ذۇؼۇؼىَەرٍەض :ذۇزاووٍٍۇق ،ئىٕؽبٔپەضۋەضٌىه ،ئوِۇِىٍَىك ،رەڭپۇڭٍىك ،ضىئبٌٍىك ۋە
ِۇلىٍّىك ثىٍەْ ٍىّفبلٍىمٕي ثىطٌەـزۈضۈـزىٓ ئىجبضەد.
-4578عۇئبي :جەڭپۇڭٍىك سىغبٌىغىٕىڭ ِەلغىذى ۋە پىشىٕغىپي
ثۇ ضىؽبٌە ئىٕؽبٔىَەرىە رەڭپۇڭٍۇق ۋە ِۇوەِّەٌٍىه ثىٍەْ ئبالھىسە ثوٌؽبْ پىطىٕؽىپٕي
رەلسىُ لىٍىفزب ٍەوىە ٍىگبٔە ثىطزىٓ -ثىط ضىؽبٌىسۇض .رەڭپۇڭٍۇلزىٓ ِەلؽەد :ئبـۇضۋەرّەؼٍىه
ۋە وىّەٍزىپ لوٍّبؼٍىمزۇض .ثۇ ئىىىي ذىً ئبپەرزىٓ ئىٕؽبٔالض رۈظۈپ چىممبْ پىطىٕؽىپالض ٍبوي
ثۇ ضۇٌۇؾ پەٍسا ثوٌؽبْ زىٕالض ؼبؼالَ ثوالٌّىسى .رەڭپۇڭٍىك لۇضئبْ وەضىّسە « روؼطا ٍوي» زەپ
ئىپبزىٍۀگەْ.
ثۇ رەڭپۇڭٍۇق پىطىٕىؽىپىسا ،وۆپٍىگەْ وىفٍەض ثىط ٔۇلزىؽب وېٍىفي رەغ زەپ ئوٍالپ ٍۈضگەْ
ھەَ وىفٍەضٔىڭ وبٌٍىؽىسا ظىذ رۇٍۇٌؽبْ ئىفالض ئۇچىطـبالٍسۇ .ثۇ ئىفالضٔىڭ ھەض ثىطىؽي
ظىسزىگە چېىىسىٓ ئبـّبؼزىٓ ٍبوي وىّەٍزىپ لوٍّبؼزىٓ ِۇٔبؼىپ ئوضۇْ ئبٌىسۇ.
رەڭپۇڭٍۇق پىطىٕؽىپي رۆۋۀسىىي ئىفالضزا ئبزىً ِىعإٔي لوٍىسۇ:
ۋەھَي ثىٍەْ ئەلىً ئبضؼىسا؛
ذۇزاگۇٍٍۇق ثىٍەْ ئىٕؽبٔپەضۋەضٌىه ئبضؼىسا؛
ئبذىطەد ثىٍەْ زۇَٔب ئبضؼىسا؛
ضوھ ثىٍەْ ِبززا ئبضؼىسا؛
ئۆرّۈؾ ثىٍەْ وىٍەچەن ئبضؼىسا؛
ٔەِۇٔە ثىٍەْ ضىئبٌٍىك ئبضؼىسا؛
ؼۈٕٔەرىە ئەگىفىؿ ثىٍەْ ثىسئەد پەٍسا
ِەؼئۇٌىَەد ثىٍەْ ئەضوىٍٕىه ئبضؼىسا؛
ِەعجۇضىَەرٍەض ثىٍەْ ھەق  -ھولۇلالض ئبضؼىسا؛
لىٍىؿ ئبضؼىسا؛
ئۆظگەضِەٍسىؽبْ پىطىٕؽىپالض ثىٍەْ ئۆظگىطىسىؽبْ ئىفالض ئبضؼىسا.
رەڭپۇڭٍۇق ۋە ٔوضِبٌٍىك ثىٍەْ ئىؽالَ ئۈِّىزي ثبـمب ئۈِّەرٍەضزىٓ ئبالھىسە ئوضۇٔسا رۇضىسۇ،
ثۇ ئبالھىسىٍىه ئىؽالَ ئۈِّىزىٕي ئۇؼزبظٌىك ِەضرىۋېؽىگە وۆرۈضىسۇ .ئبٌالھ ربئبال ئىؽالَ
ئۈِّىزىٕي ِۇٔساق ؼۈپەرٍىگەْ « :ـۇٔىڭسەن (ٍۀي ؼىٍەضٔي ئىؽالِؽب ھىساٍەد لىٍؽبٔسەن)
وىفٍەضگە ـبھىذ ثوٌۇـۇڭالض ئۈچۈْ ۋە پەٍؽەِجەضٔىڭ ؼىٍەضگە ـبھىذ ثوٌۇـي ئۈچۈْ ثىع
ؼىٍەضٔي ٍبذفي ئۈِّەد لىٍسۇق »( ؼۈضە ثەلەضە - 143 -ئبٍەد).
-4541عۇئبي :جەڭپۇڭٍۇق سىغبٌىغىٕىڭ وۆسۈٔۈؽي ۋە صاھىش ثوٌۇؽي
ثۇ رەڭپۇڭٍىك ِۇؼۇٌّبٕٔىڭ ـەذؽي ھبٍبري ،ئبئىٍە ھبٍبري ،عەِئىَەد ۋە زۆٌەد ھبٍبرىسا
وۆضۈٔسى .رەؼىطى ئىؽالَ ِەزۀىَەد ٍۆٔىٍىفي ۋە رەڭپۇڭٍىمىسا ئوچۇق ئبـىبضا ظاھىط ثوٌسى.
-4547عۇئبيِ :ۇوەِّەٌٍىه سىغبٌىغىٕىڭ ِەلغىذى ۋە ِىغبٌي
ِۇوەِّەٌٍىىزىٓ ِەلؽەد؛ ئىٕؽبٕٔىڭ ظېّىٕٕي گۈٌٍۀسۈضۈؾ ،ئبٌالھمب ئىجبزەد لىٍىفزىٓ
ئىجبضەد ۋەظىپىؽىٕي روٌۇق ئبزا لىٍىۋىٍىفي ئۈچۈْ ،ثەظىؽي ٍۀە ثەظىؽىٕي روٌۇلالٍسىؽبْ،
ثىطؼي ٍۀە ثىطؼىسىٓ ثىھبعەد ثوالٌّبٍسىؽبْ ئىفالضٔىڭ ثىطوىفىسۇض.
ِىؽبٌي :ئىٍىُ  -ئىّبْ؛ ھەلىمەد -وۈچ لۇۋۋەد؛ ئەلىسە  -ئەِەي؛ زەۋەد  -زۆٌەد؛ رەضثىَە -
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لبٔۇْ؛ ئىّبْ رۈضۈرىىؽي  -ھولۇق رۈضۈرىىؽي؛ ِبززى ئىغبزىَەد  -ئەذاللي ئۈؼزۈٍٔۈن؛ ھەضثي
وۈچِ -ۀىۋى ضوھ.
ئىؽالَ ٔەظضىسە ۋە ئەِەٌىَەرزە ئىٍىُ  -پەْ ئىّبٔؽب ظىذ ٔەضؼە ئەِەغ ،ھەلىمەد وۈچ -
لۇۋۋەرىە ،ئەلىسە ئەِەٌگە ،رەضثىَە لبٔۇٔؽب ظىذ وېٍىسىؽبْ ئىفالضئەِەغ .ثەٌىي ھەض ثىطىؽي ٍۀە
ثىطؼىٕي روٌۇلالٍسىؽبْ ِۀىٍەضزىٓ ئىجبضەد.
-4544عۇئبيِ :ەدۀىَەت سىغبٌىغىذىىي ئىٕغبٔىٌ پىشىٕغىپ ٔىضاِالس ثىٍەْ ئىغالِىٌ
پىشىٕغىىپ ٔىضاِالسٔىڭ پەسلي
ئىٕؽبٔالض ئۆظى پەٍسا لىٍؽبْ ٔىعاَ  -پىطىٕىؽپالضٔىڭ ئەٍىپي ،ثىط رەضەپىە وۆڭۈي ثۆٌۈپ ٍۀە
ثىط رەضەپٕي ربـالپ لوٍىسۇ .ثەظى ئەذاللي لىّّەرٍەضگە ِەضوەظٌەـزۈضۈپ ٍۀە ثەظىؽىٕي
ربـالٍسۇ ،لوضؼبلٕي روٍؽۇظۇـمب ئەھّىَەد ثېطىسۇ ،ئەلىٍٕي لبٔبئەرٍۀسۈضۈـىە ثەن ئەھّىَەد
ثېطىپ وەرّەٍسۇ ،ئەلىٍٕي ِبززى ئىٍىُ ثىٍەْ روٍؽۇظۇـمب وۆڭۈي ثۆٌىسۇ ،ثىطاق لەٌىت ۋە
ضوھالضٔي ئىّبْ ـەضثىزي ثىٍەْ لبٔسۇضۇـمب وۆڭۈي ثۆٌّەٍسۇ .ـەھەضٌەض ئبضؼىسىىي لبرٕبؾ
ئىفٍىطىؽب ئەھّىَەد ثېطىسۇ ،وىفٍەض ئبضؼىسىىي ئىغزىّبئي ۋە پىؽروٌوگىَە ئباللىؽىؽب وۆڭۈي
ثۆٌّەٍسۇ ،ئۇٔىڭسىّٕۇ ئېؽىطضالي ئىٕؽبْ ثىٍەْ ٍبضارمۇچي ئبضؼىسىىي ئباللىگە زىممەد ٔەظضى
ثىٍەْ لبضاپ لوٍّبٍسۇ.
ئىؽالَ زىٕي ثوٌؽب ئىٕؽبٕٔىڭ :عىؽّي ،ئەلٍي ۋە ضوھي ئىھزىَبعٍىطىٕي لبٔسۇضۇـمب
ئەھّىَەد ثېطىسۇ .ئىٕؽبٕٔىڭ ِەٍٍي ئۇ ٍەوىە ـەذىػ ثوٌؽۇْ ،ئبئىٍٍىه ثوٌؽۇْ ٍبوي
زۆٌ ەرزىىي ۋەرۀساؾ ثوٌؽۇْ ثبضٌىك ئەھۋاٌٍىطىسا ئىٕؽبٔؽب وۆڭۈي ثۆٌىسۇ .ـۇٔسالال ئىؽالَ زىٕي
پەظىٍەرٍىه عەِئىَەد ،ثىط ئۈِّەد ۋە ٍبذفي زۆٌەد لۇضۇپ چىمىفمب ئبالھىسە ئەھىّىَەد
ثېطىسۇ.

جۆجىٕچي ثبپ .ئىغالِذىىي ئىٍىُ پەْ ۋە ئىّبْ

-4543عۇئبي :ئىغالِذىىي ئىٍىُ  -پەْ ۋە ئىّبٕٔىڭ ِۇوەِّەٌٍىؾىؾي
ئىؽالَ زىٕىسا ئىٍىُ  -پەْ ثىٍەْ ئىّبٕٔىڭ ٍبّٔۇ ٍ-بْ رۇضىفي ِۇوەِّەٌٍىه وۆضۈٔۈـٍىطىٕىڭ
لبربضىسىٕسۇض .ئىؽالَ عەِئىَىزىسە ثبـمب عەِئىَەرٍەضزىىىسەن ئىٍىُ -پەْ ثىٍەْ زىٓ ئبضؼىسا
ربالؾ  -ربضرىؿ ٍبوي وىېٍىفەٌّەؼٍىه ھبٌىزي ٍۈظ ثەضِىسىٍ .بۋضۇپب عەِئىَەرٍىطىسە ِىڭٍىؽبْ
ثىٍىُ ۋە ئەلىً ئىگٍىطى ۋە ئۇالضٔىڭ ٍوٌىؽب ئەگەـىۀٍەض چىطوبۋٔىڭ لۇضثبٔىؽب ئبٍٍىٕىپ وەرزي.
ئورزۇضا ئەؼىطزىىي ٍبۋضۇپبٔىڭ ربضىري لوضلۇٔۇـٍۇق ئىٕؽبٔي لۇـربٔب ثىٍەْ روـۇپ وەرىەْ.
رەپزىؿ ِەھىىّىٍىطىٕىڭ ثېؽىّي ئبؼزىسا ئبٌىّالض ۋە ئەلىً ئىگٍىطى رەپزىؿ ِەھىىّىؽىسە
عبظاالٔسى.
ثىع ِۇؼۇٌّبٔالضؼب وەٌؽەن ،ثىعٔىڭ زىٕىّىع -ثەظى ثىط ئىؽالَ زىٕىٕي روٌۇق چۈـۀّەٍسىؽبْ
ٔبزاْ ۋە عبھبٌەد وۈچٍىطى ذىَبي لىٍؽبٔسەن ،ئىٍىُ -پەْ ۋە رەضەلمىَبرمب رەـۋىك لىٍىؿ ثىٍەْ
ئىچي ؼىمىٍىپ لبٌّبٍسۇ .ئىؽالَ زىٕي ئىٍّي رەضەلمىَبرٕي ۋە ئىٍّي رەضەلمىَبرٕىڭ ھبٍبرزىىي
پبٍسىٍىك ِىۋېٍٍىطىٕي ئىجبزەرٕىڭ لبربضىسىٓ زەپ ئىزىجبضؼب ئبٌىسۇ .ئىٍىُ  -پەْ رەضەلمىَبري ئىؽالَ
زىٕىسا پەضظ ئىفالضٔىڭ لبربضىسىٓ ؼبٔىٍىسۇ .ئەگەض ثىط عەِئىَەرزىٓ ٍىزەضٌىه ؼبٔسىىي ئبزەٍِەض
عەِئىَەد رەلەظظا لىٍىۋارمبْ ثۇ پەضظٔي ئبزا لىٍّىؽب ئۇ چبؼسا عەِئىَەد ئوِۇَِۈظٌۈن گۇٔبھىبض
ھېؽبپٍىٕىسۇ .ئىؽالَ زىٕي ئەلىٍٕي ھۆضِەرٍەؾ ،ئەلىٍٕي رەپەوىۇض ٍۈضگۈظۈؾ ۋە ئىعزىٕىفىە
زەۋەد لىٍىؿ ،ئىٍىُ  -پۀگە لىعىمزۇضۇؾ ،ئبٌىّالض ۋە ئەلىً ئىگٍىطىٕي ئبٌي زەضعىسە
ھۆضِەرٍەؾ ،ؼبۋارؽىعٌىك ۋە لبرّبٌٍىممب ئۇضۇؾ ئوري ئېچىؿٍ ،ېعىمچىٍىك ،لەٌەِىەـٍىه ۋە
ثىٍىُ ئىگەٌٍەؾ ئىفٍىطىٕي ِەزھىٍَەؾ ثىٍەْ ثبـمب زىٕالضزىٓ ئبالھىسە پەضق ئىزىپ رۇضىسۇ.
ئىؽالَ زىٕىسوي ئىٍىُ  -پەْ ئىّبْ ؼبھەؼي ۋە ئىّبْ ٔۇضى ِەٍسأسا رۇضىسۇ .ثىطىٕچي ثوٌۇپ
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چۈـىەْ ئبٍەد ٍ«:بضارمبْ پەضۋەضزىگبضىڭٕىڭ ئىؽّي ثىٍەْ ئولۇؼىٓ » زەپ ٔىسا لىٍىسۇ .ئولۇؾ
ئىٍىُ پۀٕىڭ ئبچمۇچي ،ثىطاق ثۇ ئولۇؾ ئبٌالھٕىڭ ئىؽّي ثىٍەْ ئولۇـزۇض .ثۇ ئبضلىٍىك ئىٍىُ -
پەْ وىفٍەض ئۈچۈْ ٍبذفىٍىك ۋە ثەضىىەد ثوٌىسۇ.
ئورزۇضا ئەؼىطٌەض ثوٍي ؼەضة چىطوبۋٌىطىىٕىڭ ربضىرىسا  :ئەلىً ۋەھَىگە لبضـي ،ئىٍىُ -پەْ
زىٕٕىڭ زۈـّىٕي ،پىىط (رەپەوىۇض لىٍىؿ) ئىّبٕٔىڭ زۈـّىٕي ،ـەضىئەد ھىىّەرٕىڭ ظىسزى
زەٍسىؽبْ ؼۆظٌەض ربضلبٌؽبْ .ئەِّب ئىؽالَ زىٕىسا ثۇٔساق ِۈـىۈٌٍەض رؤۇٌۇپ ثبلّىسى ،ئىؽالِٕىڭ
ٔەظضىسە ئەلىً ثىٍەْ ئىالھىٌ ۋەھَي لبضـىالـّبٍسۇ .ـۇ ؼەۋەپزىٓ ئىالھىٌ ۋەھَي ئەلىٍٕىڭ
ـبْ  -ـەضپىٕي وۆرۈضىسۇ ،ئەلىً ثىٍەْ پبٍسىٍىٕىفمب لىعىمزۇضؼبٍٔىمىٕي وۆضەٌەٍّىع .ئەلىً ثوٌؽب
ۋەھَىٕىڭ ضاؼزٍىمىؽب زەٌىٍسۇض ،ئۇ ۋەھَىٕي چۈـۈٔۈـزىىي ۋاؼزىسۇض .ـۈڭىالـمب ئىؽالَ
ئبٌىٍّىطىِ :ۇلەززەغ رىىىؽزٕىڭ ؼەھېؽي (روؼطىؽي) ثىٍەْ ئەلٍي ٔەضؼىٕىڭ ئېٕىك
ئىؽپبرالٔؽىٕي ھەضگىع لبضـىٍىفىپ لبٌّبٍسۇ .ثەظى وىفٍەضٔىڭ ظىزٍىفىسۇ زەپ ذىَبي لىٍىپ
لبٌؽىٕي ،ئۇ ئەلىٍسىىي ٔەضؼىٕي ٍبوي زىٕسىىي ٔەضؼىٕي ذبرب چۈـۈٔۈپ لېٍىفزۇض زەپ لبضاض
لىٍفمبْ.
لۇضئبْ وەضىّٕىڭ چۈـىۀٍىىىگە ئوْ رۆد ئەؼىط ئۆرزي ،ثۇ ِەظگىٍٍەضزە وۆپٍىگەْ
ِە ضىپەرٍەض ۋە پىىطٌەض پەٍسا ثوٌسى .ـۇٔساق رۇضۇلٍۇق لۇضئبٕٔىڭ ئبٍىزىسىٓ ثىطەض ئبٍەد وەؼىىٓ
ئىؽپبرالٔؽبْ ئىٍّي ھەلىمەرىە لبضـي وىٍىپ لبٌّىسىِ .بٔب ثۇ لۇضئبْ وەضىّٕىڭ ِۆعىعە
زەٌىٍىطىٕىڭ ثىطؼىسۇض .ئىؽالَ زىٕي لۇضئبْ وەضىّٕىڭ رەٌىّبرٍىطى ثىٍەْ ذۇضاپبرٕي ئىٕىبض
لىٍىسىؽبْ ،لۇضۇق گۇِبْ ۋە ھبۋاٍي ھەۋەؼىە ئەگىفىفٕي ضەد لىٍىسىؽبْ ،زوضىّۇچىٍىك لىٍىفمب
ۋە ثبـمىالضؼب رەۋە ثوٌۇپ ٍبـبـٕي ئەٍىپ زەپ ثىٍىسىؽبْ ،ئەلٍي ٔەضؼىٍەضزە پبوىزمب ھۆضِەد
لىٍىسىؽبِْ ،ۇلەززەغ رىىىؽزٍەضزە ؼبؼالَ ٍبوي ؼبؼالَ ئەِەؼٍىىىگە زىممەد لىٍىسىؽبْ( ،ئبٍەد
ثۇٔىڭ ؼىطرىسا) ِبززى ٔەضؼىٍەضزە ِۇالھىعە ۋە رەعىطثىگە ربٍىٕىسىؽبْ ،ئەلىٍٕي ئىٕؽبٔؽب
ثىطىٍگەْ ئەڭ چوڭ ٔىئّەد زەپ لبضاٍسىؽبْ ۋە وبئىٕبرزىىي ٔەضؼىٍەضزىٓ ِۀپەئەرٍىٕىؿ ئۈچۈْ
پىىط ٍۈضگۈظىسىؽبْ ،ربضىد ؼەھىپىؽىسىٓ پبٍسىٍىٕىسىؽبْ ئىٍّي ئەلىٍٕي ٍىزۈـزۈضۈپ چمىسۇ.
-4542عۇئبيِ :ەدۀىَحىّىض ئىٍىُ ۋە ئىّبْ ِەدۀىَحىذۇس
ِۇـۇ لىّّەد ۋە چۈـۀچىٍەض ئبؼبؼىساِ ،ۇوەِّەٌٍەـىەْ ئىؽالَ ِەزۀىَزىٕىڭ ِەٍسأىسا
ثۈٍۈن ئىٍّي ئوٍؽۇٔۇؾ رەؼىػ لىٍىٕسىِ .ۇؼۇٌّبٔالض ئەۋۋەٌمىٍەضٔىڭ  -ذۇؼۇؼەْ پەٌؽەپىسە
چبِي ئۇظۇْ گىطىزؽىَەٌىىٍەضٔىڭ -وىزبۋىٕي رەضعىّە لىٍسى .ثۇ پەٌؽەپە ِىزبـىعىىب ثىٍەْ
ثىطٌىىزە ئىٍُ -پەِْ ،برىّبرىب لؽىّي ۋە رەثئي پەْ رەضەپٍىطىٕي ئۆظ ئىچىگە ئبالرزي.
ِۇؼۇٌّبٔالض ثۇ ئىٍىّسىٓ پبٍسىالٔسى ،ئۇٔي ـەضھىٍَەپ ؼۈظۈپ ذۇالؼىٍىسى ۋە ِوھىُ
ئىٍّي ئىعاھبرالضزا ثوٌسى ،ثەٌىي ئبٌگىجطاؼب ئوذفبؾ ٍېڭي ئىٍٍّەضٔي ئىغبد لىٍسى .رەوفۈضۈؾ
ۋە رەعىطثە لىٍىؿ پىطىٕؽپىٕي وەـىپ لىٍىپ چىمزي .ؼەضة ئەٌٍىطى ثۇ ئىٍىٍّەضزىٓ
پبٍسىالٔسى ،ھبظىطلي ٍېڭي ؼەضة ئوٍؽۇٔۇـي ـۇ ئىٍىٍّەضٔىڭ ئبؼبؼىسا ثبضٌىممب وەٌسىِ .بٔب ثۇ
ئىؽالَ ِەزۀىَزىٕىڭ گۈظەٌٍىىىسۇض .ئىؽالَ ِەزۀىَىزي ،ئبٌەِسە ٍبۋضۇپب ئەٌٍىطى لبضاڭؽۇٌۇق
زۇَٔبؼىسا ؼەضىك ثوٌۇپ وەرىەْ وۈٍٔەضزە ،ثىط لبٔچە ئەؼىط زەۋض ؼۈضگەْ ٍەوىە ٍ-ىگبٔە
ِەزۀىَەد ئىسى.
ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ثبؼساز ،لبھىطە ،زەِەـىك ،لۇضرىجە ،ئىؽپبٔىَە ۋە ئۇٔىڭسىٓ ثبـمب
ئوضۇٔالضزىىي ئۇٔۋىطىؽزېزٍىطى ئىٍىُ پۀٕىڭ ئبٌەِس ىىي ِەـھۇض ئۇٔۋىطىؽزېزٍىطى ئىسى.
ئولۇؼۇچىالض زۇَٔبٔىڭ ھەض لبٍؽي عبٍٍىطىسىٓ ثۇ ئۇٔىۋىطىؽزېزالضؼب ئىٍىُ ئۈگىٕىؿ ،ؼەۋىَؽىٕي
ئبـۇضۇؾ ئۈچۈْ وىٍەرزي .ئبٌەِسىىي ِىسىزؽىٕب ،زوضىگەضٌىه ،ئبؼزطؤوِىَە ،ـىعىىب ،ذېّىَە،
ِبرىّبرىب ،عۇؼطاپىَە پۀٍىطىسىىي ئىٍّي ِەضعەٌەض( ِۀجەٌەض) ئىؽالِي ِۀجەٌەض ئىسى.
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ِىسىزؽىٕبٔي ِىؽبي رەضىمىؽىسە ئبٌىسىؽبْ ثوٌؽبق ،پەذطۇضضاظىٕىڭ « ھبۋى» ٔبِىٍىك
ئەؼىطى ،ئىجٕي ؼىٕبٔىڭ « لبٔۇْ» ٔبِىٍىك وىزبۋى ،ئىجٕي ضۇـسىٕىڭ «وۇٌٍىَبد» ٔبِىٍىك
ئەؼەضٌىطى ئبٌەِگە ثىط لبٔچە ئەؼىط ِۀجە ثوٌۇپ وەٌگەْ ئىسى .ـۇ ئەؼىطٌەضزە ،ذبۋاضىعىّي،
ثەٍطۇٔي ،ئىجٕي ھەٍؽەَ ،ئىجٕي ٔەـىػ ،ئىجٕي ثەٍزبض ۋە ئۇٔىڭسىٓ ثبـمب ِۇؼۇٌّبْ ئبٌىٍّىطىٕىڭ
ئىؽىٍّىطى چبلٕبپ رۇضىسىؽبْ ئىؽىّالض ئىسى .وىٕسى ،ـبضاثي ،ؼەظظاٌي ،ئىجٕي ثبعە ،ئىجٕي
رۇـەٍىً ،ئىجٕي ِىؽىوۋىَە ،ئىجٕي ئەضەثي ،ئىجٕي رەٍّىَە ،ئىجٕي ذەٌسۇْ ۋە ئۇالضزىٓ ثبـمىالض
پەٌؽەپە ،ثىئوٌوگىَە ،ئىغزىّبئي پۀٍەضزىٓ ؼىطد ،زىٓ ۋە ـەضىئەد ئىٍىٍّىطىسا ئبالھىسە وۆظگە
وۆضۈٔگەْ ئىسى .ـۇٔسالال ئىجٕي ضۇـسى ،پەذطۇضضاظى ،ئىجٕي ٔەـىػ ۋە ئۇالضزىٓ ثبـمىالض رەثئي
پەْ ۋە ِبرىّبرى ىب ؼبھەؼىسە وۆظگە وۆضۈٔگەْ ئبٌىّالض ئىسى .ئەضەپ رىٍي ،ئبٌەِسىىي ثىطىٕچي
ئىٍىُ  -پەْ رىٍي ئىسى .ثۇ رىً رەضعىّە لىٍىٕؽبْ ۋە ئىغبد لىٍىٕؽبْ ئىٍىّالضٔىڭ ھەِّىؽىٕي
ثېَىززي.
ئىؽالَ ئەٌٍىطىِ ،ۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ـەھەضٌىطى ثۇ ثۈٍۈن ئوٍؽۇٔۇـٕي لوٍٕىؽب ئبٌؽبْ ئىسى .ثۇ
ئىٍىّالضٔىڭ رەؼىطىِ ،ەؼىچىذِ ،ەزضىػِ ،ەوزەپ ،لەؼىط ،لەٌئە ،زوذزۇضذبٔب ۋە ھبٍبرٕىڭ ھەض
رۈضٌۈن ؼبھەٌىطىسە وۆضۈٔگەْ ئىسى .ـۇٔسالال ثۇ ئىٍىّالضٔىڭ ِۀىۋى رەؼىطى ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ
پەضۋەضزىگبضى ثىٍەْ ثوٌؽبْ ئباللىؽي ،ئىجبزەرٍىطى ،ئىٕؽبٔپەضۋەٌىىي ۋە ئۇٔىڭسىٓ ثبـمب
ئىفٍىطىسا وۆضۈٔگەْ.
ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ِەزۀىَىزي ذۇزاگۇٍٍۇق ِەزۀىَەد ئىسى ،ھەض ثىط ٔەضؼە ئبٌالھٕي ئەؼٍەؾ
ثىٍەْ ِۇٔبؼىۋەرٍىه ئىسى .ئۇالضٔىڭ ِەزۀىَىزي ئىٕؽبٔالضٔىڭ ٍبذفىٍىمي ،ئىٕؽبٔالضٔىڭ ثەذزي
ۋە ـبْ  -ـەضىپي ئۈچۈْ ذىعِەد لىٍىسىؽبْ ،ـۇٔسالال ئىٕؽبٕٔىڭ ھۆضِىزي ،رەثئىَىزي ۋە
ئەضوىٍٕىىىگە ئەھّىَەد ثېطىسىؽبْ ئىٕؽبٔپەضۋەض ِەزۀىَەد ئىسى .ئۇالضٔىڭ ِەزۀىَىزي ئىٍىُ -
پەْ ،ئىمزىؽبز ،ؼىَبؼەد ۋە ئۇضۇؾ ئەذاللزىٓ ئبٍطىٍّبٍسىؽبْ ئەذاللي ِەزۀىَەد ئىسى.
ئبـۇ لەزىّي ِەزۀىَەرٕي ٍبضارمبْ ئىؽالَ ئۈِّىزي ،ؼەضة ِەزۀىَزىسىىي ئىٍىُ  -پەْ،
رېرٕىىب ،ئىساضە ثبـمۇضۇضؾ ۋە رەـىىٍٍەـىە ئوذفبؾ ٍبذفىٍىك رەضەپٍىطىسىٓ پبٍسىٍىٕىپ
ٍۀە ٍېڭىسىٓ ِەزۀىَەد ٍبضرىفمب ئەٌۋەرزە لبزىط ثوالالٍسۇ .ثىطاق ئىؽالَ ِەزۀىَىزي ؼەضة
ِەزۀىَزىگە ئىّبْ ،ئەذالق ۋە ئىٕؽبٔپەضۋەضٌىه لىّّەرٍىطىٕي لوـىسۇ ،ئىالھىٌ لبٔۇٔالض ثىٍەْ
ٍوٌىٕي رۈظٌەپ رۇضىسۇ .ئىؽال َ زىٕي ئۇ ئىٍىّالضٔىڭ ئەؼٍي لبئىسىٍٍىطىٕي ئورزۇضؼب لوٍسى.
رەپؽىالد ۋە ـبذچە ِەؼىٍٍىطىسە ئىغزىھبد لىٍىؿ ئىفٍىطىٕي ظاِبِْ ،بوبْ ۋە ـبضائىزٕىڭ
ئۆظگىطىفىگە ضىئبٍە لىٍؽبٍٔىمزىٓ ئىٕؽبٕٔىڭ ئەلٍىگە لبٌسۇضۇپ لوٍسى .ثۇ ئبضلىٍىك ئىؽالَ
ِەزۀىَزىّىعِ ،بززا ثىٍەْ ضوھ ثىطٌەـىەْ ،زۇَٔب ثىٍەْ ئبذىطەد رۇربـمبْ ،رەضەلمىَبد ثىٍەْ
ئەذالق ثبؼالـمبْ ،ئىٍىُ  -پەْ ثىٍەْ ئىّبْ ثىط ٔۇلزىؽب وەٌگەْ ۋالزىسا ،ھبظىطلي ظاِبْ
ِەزۀىَزىٕي روٌۇلالٍسۇ ،ثوؾ ٍەضٌىطىٕي ئىزىسۇ.
ئىؽالَ زىٕىسىىي ئىّبْ ۋۇعۇزىَەرٕي ئىعاھالپ ثىطىسۇ .ئىٕؽبٕٔي ۋۇعۇزىَەد (وبئىٕبد)
ثىٍەْ ثبؼالٍسۇ .ئىٕؽبٕٔىڭ ھبٍبرىؽب ؼبٍە ۋە ِەعجۇضىَەد ثەٌگىٍەپ ثىطىسۇ .ئىّبْ ئىٕؽبٔؽب ضوھي
ذبرىطعەٍِىه ،لەٌجي رېٕىچٍىك ئبرب لىالالٍسۇ .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئىٕؽبٕٔي ئىىىىٍىٕىؿ ۋە لوضلۇٔچ
ثېؽىپ وەرّەٍسۇ ،ؼەَ لىٍىؿ ۋە ئۇِىسؼىعٌىٕىؿ وؤزطوي لىٍىۋاٌّبٍسۇ .ئبٌالھ لۇضئبٔسا ِۇٔساق
زەٍسۇِ « :ۆِىٍٕەضٔىڭ ئىّبٔىؽب ئىّبْ لوـۇٌۇؾ ئۈچۈْ ،ئبٌالھ ئۇالضٔىڭ زىٍٍىطىؽب رەِىىٍٕىىٕي
چۈـۈضزى» (ؼۈضە ـەرھ  - 4-ئبٍەد)  ( « .رەۋثە لىٍؽبٔالض) ئىّبْ ئېَىزمبٔالض ثوٌۇپ ،ئۇالضٔىڭ
زىٍٍىطى ئبٌالھٕي ٍبز ئېزىؿ ثىٍەْ ئبضاَ ربپىسۇ ،ثىٍىڭالضوي ،زىٍالض ئبٌالھٕي ٍبز ئېزىؿ ثىٍەْ
ئبضاَ ربپىسۇ» (ؼۈضە ضەئسە  - 28 -ئبٍەد) .
ئىّبْ روؼطا ٍوٌؽب ثبـٍىؽۇچي وۈچ -لۇۋۋەرزۇض ،ئۇ ٍوٌٕي ٔۇضالٔسۇضۇپ ثېطىسۇ .ئۇ ٍبذفىٍىممب
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ئىززىطىسىؽبْ وۈچٍۈن رۈضىزىە .ئۇ ٍبِبٍٔىمزىٓ روؼىسىؽبْ ،ئىؽزىٍٕي ئۆٌچەِگە ؼېٍىپ
رۇضىسىؽبْ و ۈچسۇض .ئۇ ِۆِىٍٕەضٔي ثىط -ثىطى ثىٍەْ رۇربـزۇضۇپ رۇضىسىؽبْ ثىطٌەـزۈضگۈچي
وۈچسۇض.
-4548عۇئبي :ئىّبٕٔىڭ ئىٕغبْ ھبٍبجىذىىي ئوسٔي
زىٕٕىڭ ھەلىمىزي ۋە ۋەظىپىؽي رۆۋۀسىىي ئىفالضزا وۆضۈٔسۇ:
 . 1ئىٕؽبْ ثىٍەْ پەضۋەضزىگبضىٕىڭ ئبضؼىٕي ثبؼالؾ ،ئبٌالھٕىڭ ئىٕؽبٕٔي ٍبذفي
وۆضىسىؽبٍٔىمىٕي ،ئۇٔىڭؽب ٍېمىٓ ئىىۀٍىىىٕي ھېػ لىٍسۇضۇؾ ،ئىٕؽبٕٔىڭ ٍۈضىىىٕي ئبٌالھمب
ثوٌؽبْ ئىفۀچە ،ذبرىطعەٍِىه ۋە ئۇٔىڭ لېفىسىٓ وەٌگەْ ثبضٌىك ٔەضؼىٍەضگە ثوٌؽبْ ئىّبْ
ثىٍەْ روـمۇظۇؾ؛
 . 2ئىٕؽبٕٔىڭ لەزىط لىّّىزىٕي ھۆضِەرٍىه ۋە گۈظەي ـەوىٍسىىي ثىط ِەذٍۇق ھبٌىزىگە
وۆرۈضۈؾ؛
 . 3ئىٕؽبٕٔىڭ وەڭطى وبئىٕبد ثىٍەْ ثوٌؽبْ ئباللىؽىٕي وېڭەٍزىؿ .چۈٔىي ئىٕؽبْ ثۈ چوڭ
وبئىٕبرزب ئەھّىَەرؽىع ٔەضؼە ئەِەغ ٍبوي وبئىٕبد ئىٕؽبٕٔىڭ زۈـّىٕي ئەِەغ ثەٌىي وبئىٕبد
ئىٕؽبٕٔىڭ ِۀپەئەري ئۈچۈْ ثوٍؽۇٔسۇضۇٌؽبْ ِەذٍۇلزۇض .ـۇٔسالال وبئىٕبد ٍبضارمۇچىٕىڭ
وبرزىٍىمىؽب ثوٌؽبْ زەٌىٍسۇض.
 . 4ئىٕؽبٕٔىڭ ئۆِىطىٕي ثۇ لىؽمب زۇَٔب ھبٍبرىسىٓ ِەڭگۈٌۈن ئبذىطەد ھبٍبرىؽب ثبؼالؾ.
ئىٕؽبٕٔىڭ ۋەلەٌىىي رۇؼۇٌۇپال ئۇظۇْ ئۆرّەً ئۆٌۈپ رۈگەٍسىؽبْ ِەذٍۇق ئەِەغ .ثەظىجىط
زەھطىعىٍّەض ِۇٔساق زېگەْ .ئبٌالھ ثۇالضٔىڭ ؼۆظىٕي ھىىبٍە لىٍىپ لۇضئبْ وەضىّسە« :ثىعٔىڭ
ِۇـۇ زۇَٔب ھبٍبرىسىىي ھبٍبرىّىعزىٓ ثبـمب ھبٍبد ٍولزۇض .ثىع ئۆٌىّىع ۋە رىطٌىّىع (ٍۀي ثىط
رەضەپزىٓ ئۆٌۈپ رۇضىّىع ۋە ثىط رەضەپزىٓ رۇؼۇٌۇپ رۇضىّىع) ،ثىع لبٍزب رىطىٍّەٍّىع » .زېگەْ.
(ؼۈضە ِۆِىٕۇْ  - 59 -ئبٍەد ).
ثەٌىي ئىؿ ئۆ ِەض ئجٕي ذەرزبة زېگۀسەوزۇض « :ؼىٍەض ِەڭگۈٌۈن ئۈچۈْ ٍبضرىٍسىڭالض،
ؼىٍەض ثىط زۇَٔبزىٓ ٍۀە ثىط زۇَٔبؼب ٍۆرىىٍىؽىٍەض» .ثۇ ِەظِۇٔالضٔي ۋە ئىٕؽبٕٔىڭ زۇَٔبؼب
وىٍىؿ ؼىطىٕي رؤىفي ،ئىٕؽبٍٔىمىٕىڭ ھەلىمىزىٕي ھېػ لىٍىفي ،ھبٍبرىسىىي ۋەظىپىؽىٕي
ئبڭمىطاٌىفي پەٍسا لىٍىسۇ .ھەِّىؽي ئىّبٕٔىڭ ِېۋؼىسۇض .
-4548عۇئبي :ئىّبٕٔي ٍېڭىالػ ئۈچۈْ ئەِەي لىٍىؼ الصىُ
لەٌت ۋە ھبٍبرزب ئىّبٕٔي ٍېڭىالؾ ئۈچۈْ ثبضٌىك ئۇؼۇي  -چبضىالض ثىٍەْ ئەِەي لىٍىؿ الظىُ.
زىٕؽب ؼەي لبضاؾ ٍبوي زىٕؽب زۈـّۀٍىفىؿ ٔەظى طى ثىٍەْ لبضاؾ ئەڭ ذەرەضٌىه ئىفالضزۇض.
ئىّ بْ ئبٌالھٕىڭ ضاظىٍىمىؽب ٍوي ۋە ئبذىطەرٕىڭ رەٍَبضٌىمىسۇض .عۀٕەد لىَىٕىچىٍىمالض ثىٍەْ،
عەھۀٕەَ ـەھۋەرٍەض ثىٍەْ روـۇپ وەرزي .لىَىٕچىٍىمالضٔي ٍبذفي وۆضىسىؽبْ ،ئبٌالھ ٍوٌىسىىي
ئبظاثٕي ربرٍىك ؼبٔبٍسىؽبْ ئىچىي ضوھي وۇچ ثوٌّىؽب ،عۀٕەرىە ئېٍىپ ثبضىسىؽبْ
لىَىٕچ ىٍىمالضٔي وۆرۈضۈپ وېزەٌّەٍّىع ۋە عەھۀٕەِگە ثبـالٍسىؽبْ ـەھۋەرٍەضگە لبضـي رۇضۇپ
ثوالٌّبٍّىع .ثۈ ضوھي وۈچٕي ئىّبْ ٍبضرىسۇ.
-4541عۇئبي :ئىّبٕٔىڭ وۇچ لۇدىشىحي
ئىّبْ ۋەظىپىّىعٔي ئبزا لىٍفىّىعؼب ئبؼبؼٍىك رۈضۈرىە ثوٌىسۇ .ئىّبْ ئىٕؽبٕٔىڭ پەضظٌەضٔي
ئبزا لىٍىفي ث ىٍەْ ئبٌالھمب ٍېمىٕالـزۇضىسۇ .ئىٕؽبْ ٔەپٍە ئىجبزەرٍەض ثىٍەْ ئبٌالھمب وۆپ
ٍېمىٍٕىفبالٍسۇ .ئبٌالھ ثىط ئىٕؽبٕٔي ٍبذفي وۆضؼە ئۇٔىڭ ئبڭالٍسىؽبْ لۇٌىمي ،وۆضىسىؽبْ وۆظى،
رۇرىسىؽبْ لوٌي ثوٌۇپ ثېطىسۇ .ئۇ زۇئب لىٍؽب ئىغبثەد لىٍىسۇ ،ثىط ٔەضؼە ؼوضىؽب ثېطىسۇ .ئىّبْ
ئب ضلىٍىك زۇَٔب ۋە ئبذىطەرٕىڭ ثەذزىگە ئېطىفىىٍي ثوٌىسۇ .ئىّبْ ھەِّە وىفٍەض ھېطىػ
ثوٌىسىؽبْ زۇَٔبٔىڭ ثەذزىگىّۇ ٍوي ئبچىسۇ .ثۇٔي ئبظ ؼبٔسىىي وىفٍەض ھېػ لىالالٍسۇ .ئىّبْ

892

www.uyghurmuslim.com www.fb.com/uighurawazi uighurawazi@yahoo.com
ئىٕؽبٔؽب ذبرىطعەٍِىه ،ثەذىزٕىڭ ضوھي ثوٌؽبْ وۆڭۈٌٕىڭ ذبرىطعەٍِىىىٕي ۋە ضوھٕىڭ ثەذزىٕي
ثېطەٌەٍسۇ .ئبٌالھ لۇضئبٔسا « :ئىّبْ ئېَىزمبٔالضٔىڭ زىٍٍىطى ئبٌالھٕي ٍبز ئېزىؿ ثىٍەْ ئبضاَ ربپىسۇ،
ثىٍىڭالضوي ،زىٍالض ئبٌالھٕي ٍبز ئىزىؿ ثىٍەْ ئبضاَ ربپىسۇ .ئىّبْ ئېَىزمبْ ۋە ٍبذفي ئەِەٌٍەضٔي
لىٍؽبٔالض ذۇـبٌٍىممب ،گۈظەي لبضاضگبھمب (ٍۀي عۀٕەرىە) ئېطـىسۇ» زەٍسۇ (.ؼۈضە ضەئسە - 28 -
 - 29ئبٍەد).
ثەظىسە ئىٕؽبْ ئىٍىُ ِ -ەضىپەد ۋاؼزىؽي ئبضلىٍىك ثبضِىمي ثىٍەْ ثبؼؽب ٍىطالٕي
ٍېمىٕالـزۇضۇپ ثېطىسىؽبْ ،رۆِۈضٔي ٍۇِفىزىپ ثېطىسىؽبْ ،ھەضوەرؽىعٔي ھەضوەرٍۀسۈضىسىؽبْ،
ھەضوەرٍىٕىۋارمبْ ٔەضؼىٕي ھەضوەرؽىعالٔسۇضزىؽبْ ئبپزۇِبرىه زۇَٔبؼىسا ثبٍبـبد ٍبـىفي
ِۇِىىٓ .ثىطاق ئىٍىُ ِ -ەضىپەد ئىٕؽبٕٔىڭ ثەزىٕىگە وەڭ ربـب رۇضِۇؾ ھبظىطالپ ثەضؼىّۇ -
ئۇٔىڭؽب وۆڭۈٌٕىڭ ذبرىطعەٍِىىىٕي رەٍَبضالپ ثېطەٌّىسى .ئۇٔىڭؽب ئۇؼۇي  -چبضىالضٔي ثېطەٌىسى.
ٍبـبٍسىؽبْ ؼبٍە ثېطەٌّىسى .چۈٔىي ثۇ ئىٍىُ  -پۀٕىڭ ۋەظىپىؽي ئەِەغ ،ئىّبٕٔىڭ
ۋەظىپىؽىسۇض .ثىع زەۋارمبْ ئىّبْ ،ئىٕؽبٔسا ٍبذفىٍىك رۈضۈرىىٍىطىٕيٍ ،بِبٍٔىمٕي ٍبِبْ وۆضۈؾ
رۇٍؽۇؼىٕي ئۆؼزۈضىسۇ .لەٌجٕي ئەضظىّەغ ھېؽؽٌ ِبربالضٔىڭ ربضرىؿ وۈچىسىٓ ٍولۇضى ضوھي
ئۇپۇلمب وۆرۈضٌۈـىىە ثوٌؽبْ ضىؽجەد ۋە ئبضظۇ ثىٍەْ روـمۇظىسۇ .ئىّبْ ئىٕؽبٕٔىڭ ٍۇلۇضى
وۆرۈضٌىۋارمبْ ئىفزىَبلي ثىٍەْ پەؼىەؾ ـەھۋەد رۇٍؽۇٌٍىطى ئۈؼزىسىٓ ھبٌمىپ ئۆرۈـىە وۈچ -
لۇزضەد ۋە ئىمزىساض ھبظىطالپ ثېطىسۇٍ .بـالضؼب ،ؼەٌسەن ـەھۋەرٍەض ئبٌسىسا رۇضِىٕىڭ ذبضٌىمىٕي
لۇثۇي لىٍىپ ،گۇٔبھ ۋە ـەھۋەرٕىڭ لىعىمزۇضىفىٕي ضەد لىٍىسىؽبْ ٍۈؼۈپ ئەٌەٍھېؽؽبالِٕىڭ
ئىطازىؽىسەن ئىطازە ئبرب لىالالٍسۇٍ .ۈؼۈپ ِۇٔساق زېگەْ« :ئي پەضۋەضزىگبضىُ! ِبڭب ئۇالض ئۈٔسىگەْ
ٔەضؼىسىٓ وۆضە ظىٕساْ ؼۆٍۈٍِۈوزۇض»( .ؼۈضە ٍۈؼۈپ  - 33 -ئبٍەد).
ئىّبْ ،لۇضثبْ ثېطىؿ ِەٍسأٍىطىسا ئىؽّبئىً ئەٌەٍھىىؽؽبال ِٕىڭ ؼەۋض لىٍؽىٕىسەن ؼەۋض
ئبرب لىالالٍسۇ .ثىع رەٌەپ لىٍىۋارمبْ ۋە ئىعزەۋارمبْ ئىّبْ ئۆظ رۇپطىمىسا ئەذالق زەضىرىٕي
ئۆؼزۈضىسۇ ،ھەض ؼبھەٌەضزە ٍۇلۇضى پەظىٍەد ۋە ئبٌي لىّّەرٍەضٔي ئبـۇضىسۇ .ئەذاللؽىع
ئۈِّەرٍەضٔىڭ چوڭ ِەؼئۇٌىَەرٍەضٔي ئۆظ ئۈؼزىگە ئبالٌّبٍسىؽبٍٔىمىٕي ۋە ئىغبزىَەرٍىه
ذىعِەرٍەضٔي ئېٍىپ ثبضاٌّبٍسىؽبٍٔىؽىٕي ربضىد ئىؽپبرالپ ئۆرزي .ئەذاللؽىع ئۈِّەد ئبؼبؼؽىع
ثىٕبؼب ئوذفبٍسۇ .ئۇ ثىٕب ھەض لبٔچە ئىگىع ۋە ئۈؼزۈْ ثوٌؽىّۇ چولۇَ ئۆضۈٌۈپ چۈـىسۇ .ـبئىط
ـەۋلي ـۈٔساق زېگەْ « :ئەذاللي عەھەرزىٓ ثۇظۇٌؽبْ ِىٍٍەرىە ِبرەَ رۇرۇپ ،ھەؼطەد چەوؽەڭ
ثوٌىسۇ».
ئىّبِْ ،ۇؼۇٌّبْ ئىٕؽبٔسىىي ٍۈـۈضۈْ وۈچٍەضٔي ئېزىٍسۇضۇپ چىمىطىسۇ .ـۇٔىڭ ثىٍەْ
ِۇؼۇٌّبْ ئۆظىسە ئىغبزىَەد ٍبضىزىؿ ،لەھطىّبٍٔىمىٕي ئىفمب ئبـۇضۇؾ ۋە ئبعبٍىپ ئىفالضٔي
ثبضٌىممب وەٌزۈضۈؾ ئۈچۈْ ئبٌالھمب ۋە لىَبِەد وۈٔىگە ثوٌؽبْ ئەلىسە وۈچي پبضرىالپ ھەضىىەد
لىٍىسۇ .ثىع ثۇ ئەھۋاٌالضٔي ئۆرّۈـزىىي ربضىرزب ۋە ھبظىطلي ئەؼطىّىعزە وۆضۈۋارىّىع.
ئىٕؽبْ وۆڭٍىگە « ئبٌالھٕىڭ رەلسىطى ـەوؽىع ئىغطا ثوٌىسۇ ،ضىعىك ثىٍەْ ئەعەي ئبٌالھٕىڭ
لېفىسا ٍېعىٍىپ وەرىەْ .ضىعىك رەلؽىُ لىٍىٕىپ ثوٌؽبْ ،ئەعەي ثەٌگىٍۀگەْ» زەٍسىؽبْ
چۈـۀچىگە وەٌگەْ ۋالزىسا ئىّبْ ٔبھبٍىزي ظوض وۈچ  -لۇۋۋەد ئبرب لىٍىسۇ.
ئىّبْ وىفٍەض ئبضؼىسىىي ئباللىٕي وۈچەٍزىسۇ .ئۈالضٔي لېطىٕساـٍىك ؼبٍىؽي ئبؼزىسا
عەٍِەپ ،ئەڭ وۈچٍۈن ِۇھەثجەد رۇٍؽۇؼي ثىٍەْ ثبؼالٍسۇ .ئىّبْ ِۆِىٍٕەض ئبضؼىسىىي
ِۇؼزەھىەَ رۇرمۇزۇض .ئىّبْ ،ھبضاضىزي ۋە وۈچ لۇۋۋى زي ثىٍەْ وىفٍەضٔىڭ ئباللىؽىؽب روؼبٌؽۇ
ثوٌۇۋارمبْ ئىطلي ئبٍطىّىچىٍىكٔ ،ەؼەة ،رىًٍ ،ۇضىزۋاظٌىك روؼبٌؽۇٌىطىٕي ئېطىزىپ ربـالٍسۇ ۋە
ئەلىسە ئباللىؽىٕي لبْ ٍبوي رۇلمبٔچىٍىك ئباللىؽىسىٓ ٍولۇضى ۋە وۈچٍۈن ئوضۇٔؽب لوٍىسۇ .ثۇ
ثۈٍۈن لېطىٕساـٍىك ؼبٍىؽي ئبؼزىسا ،چوڭ  -وى چىه ئبزاۋەد ٍولۇٌىسۇ .وىفٍەض ربٌىفىۋارمبْ زۇَٔب
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ئبززى ٔەضؼە ثوٌۇپ وۆضۈٔىسۇ .ھەؼەد ۋە ثىط -ثىطىٕي ٍبِبْ وۆضۈؾ رۇٍؽۇٌىطى لوضۇٌۇپ رۈگەٍسۇ.
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھېؽؽبالَ ثىط ثىطىٕي ٍبِبْ وۆضۈـٕي ئۈِّەرٍەض وىؽىٍي زەپ ئبربپ «:ئۇ زىٕٕي
ٍولۇرۇـمب ئېٍىپ ثبضىسۇ» زېگەْ(.ر ىطِىعى ثبٍبْ لىٍؽبْ)ِ .ەؼىٍە لەٌجٕىڭ ؼبؼالَ ثوٌىفي ثىٍۀال
روذزبپ لبٌّبٍسۇ .ثەٌىي لەٌجٕي ئبٌالھٕي ٍبذفي وۆضۈـزىٓ ئېزىٍىپ چىممبْ چوڭ ِۇھەثجەد
ئبۋاد لىٍىسۇ .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھېؽؽبالَ «:ؼىٍەض ِۆِىٓ ثوٌّىؽىچە عۀٕەرىە وىطەٌّەٍؽىٍەض ،ثىط -
ثىطىڭالضٔي ٍبذفي وۆضۈـّىگىچە ِۆِىٓ ثوالٌّبٍؽىٍەض» زېگۀىسىِ(.ۇؼٍىُ ثبٍبْ لىٍؽبْ)  .ثۇ
ٔۇلزىسا لېطىٕساـٍىكِ ،ۇھەثجەد ۋە ئۆرۈٔۈـزىٓ ئىجبضەد ٍۇلۇضى رۇٍؽۇالض ٍبذفىٍىمزب ثىطٌىفىؿ،
ذۇـبٌٍىك ۋە ِۇؼىجەرزە ثىط -ثىطىگە وۆٍۈٔۈؾ ۋە ثىط ثىطىگە ھەِىبضٌىفىؿ ھبٌىزىگە رەضەلمي
لىٍىسۇ .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍ ھىؽؽبالَ ِۆِىٍٕەضٔي رەؼۋىطٌەپِ« :ۆِىٓ ِ -ۆِىٕگە ٔىؽجەرەْ ثىط -
ثىطىٕي چىڭىزىپ رۇضؼبْ وىؽەوٍەضگە ئوذفبٍسۇ » زېگەْ (.ثۇذبضى ثبٍبْ لىٍؽبْ)
 – 21ئەؼىط ،ئبٌالھ ذبٌىؽب ،ئەلىٍٕي ئىٍىُ ِەضىپەد ،لەٌجٕي ئىّبْ ،ھبٍبرٕي ئىؽالَ
رەٌىّبرٍىطى ثىٍەْ ئبظاد لىٍىسىؽبْ ئەؼىطزۇض.ئبٌالھ لۇضئبٔسا « :ئۇالضؼب ثىع ربوي لۇضئبٕٔىڭ ھەق
ئىىۀٍىگي ئېٕىك ثوٌؽۇچە( ،ئبؼّبْ ظېّىٓ) ئەرطاپىسىىي ۋە ئۆظٌىطىسىىي( لۇزىطرىّىعگە زاالٌەد
لىٍىسىؽبْ) ئبالِەرٍەضٔي وۆضؼىزىّىع » زەٍسۇ (.ؼۈضە ـۇؼؽىٍەد  - 52 -ئبٍەد).

ثەؽىٕچي ثبپ .ئىغالَ دىٕي ۋە ئىٍىُ  -پەْ

-4545عۇئبي :ئىغالِٕىڭ جۈپ وۆسعەجّىٍىشى
ئىؽالَ زىٕي ِەٍسأؽب وەٌگۀسىٓ ربضرىپ ئەلىٍٕي ھۆضِەرٍەؾ ،ئۆظىّىعگە  -وبئىٕبرمب ٔەظەض
ربـالؾ ۋە رەپەوىۈض لىٍىفمب چبلىطؼبْ زىٓ .ئىؽالَ زىٕي پبوىزؽىع لىٍىٕؽبْ ھەض لبٔساق
زەۋاالضٔي ضەد لىٍىسۇ ،زوضىّۇچىٍىك لىٍىؿ ۋە رەپەوىۈض لىٍّبؼزىٓ رەۋە ثوٌۇؾ وېزىفٕي ،گۇِبْ
ۋە ھبۋاٍي  -ھەۋەؼىە ئەگىفىفٕي ئىٕىبض لىٍىسۇ .ؼھىط لىٍىؿ ،پبٌچىٍىك لىٍىؿ ،زاذبٔچىٍىك ۋە
ـۇٔىڭؽب ئباللىساض ذۇضاپي ئىفالضٔي ھبضاَ زەپ لبضاٍسۇ .ئىؽالَ زىٕي ثىٍىُ ِ -ەضىپەد ۋە ئبٌىّالضٔي
لوٌالپ لۇۋۋەرٍەٍسۇ .ثىٍىُ ِ -ەضىپەرٕى ڭ زەضعىؽىٕي ئىجبزەرزىٓ ئبضرۇق زەپ ثبھب ثېطىسۇ ،زىٓ ۋە
زۇَٔبٌىممب ئباللىساض ھەض لبٔساق ثىٍىُ ِ -ەضىپەرٕي لبٍؽي ِىٍٍەرزىٓ ثوٌؽۇْ لبضـي ئبٌىسۇ .لبضـي
ئېٍىؿ ثىٍەْ وۇپبٍىٍىٕىپ لبٌّبً ،پبٍسىٍىك ثىٍىُ ِ -ەضىپەرٍەضٔي پەضظ وىفبٍە زەپ لبضاٍسۇ.
ئىؽالَ زىٕي ثۇ لىّّەر ٍىه وۆضؼەرّىٍىطى ۋە پىطىٕؽىپٍىطى ثىٍەْ ثىٍىُ ِ -ەضپىەرٕىڭ گۈٌٍۈٔۈـي
ۋە ھەض رەضەپٍىطى ٍوضۇپ رۇضؼبْ ئىٍّي ھبٍبرٕىڭ ثبضٌىممب وىٍىفي ئۈچۈْ پىؽروٌوگىَە ۋە
ئىغزىّبئي ؼبھۀي ٍبضرىپ ثەضزى.
-4548عۇئبي :ئغالَ دىٕىٕىڭ ثىىٍُ ِ -ەسىپەجىە ثوٌغبْ وۆص لبسؽىغب ئباللىذاس ثىش لبٔچە
ِەعىٍە
 .1لۇضئبْ وەضىُ ؼىَبؼەد ،ئىمزىؽبز ۋە زۆٌەد رەِىٕبرىسا پىالٍٔىك ئۇؼۇي ئىفٍىزىفٕي
ئىفبضەد لىٍسى .ثۇ پىالْ ٍۈؼۈپ ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ لىؽؽىىسە ٍ 15ىٍٍىك پىالْ زەپ ثبٍبْ
لىٍىٕىسۇ .ئۇٔسالزب پىالٍٔىك ئىؿ لىٍىؿ  -ثەظى ٍۈظەوي وۆظ لبضاـزىىٍەض چۈـۀگۀسەن  -رەلسىط
ئېزىمبزىؽب ظىذ ئەِەغ.
 . 2ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِەزىٕە ھبٍبرىٕىڭ زەؼٍەپمي زەۋضزىٓ ربضرىپ :
« ؼىزبرىؽزىىب ئۇؼۇٌىٕي ئىفٍەرىۀٍگىي ئېٕىك .ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ
ِەزىٕىگە ھىغطەد لىٍؽبٔسىٓ وېَىٓ ،ؼبھبثىٍىطىٕي ِۇؼۇٌّبْ ث وٌؽبٔالضٔي ؼبٔبـمب ثۇٍطۇؼبْ،
ؼبھبثىٍەضضٔىڭ ؼىزبرىؽزىىب ِەٌۇِبرىؽب ئبؼبؼەِْ ،ۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ؼبٔىٕىڭ ٍ 1500ەرىۀٍىگي
ِەٌۇَ ثوٌؽبْ» ثۇذبضى ضىۋاٍەد لىٍؽبْ .زېّەن « ؼىزبرىؽزىىب ئىٍّي» ؼەضة ئەٌٍىطىسىٓ وٍىىپ
لبٌؽبْ ربۋاض ثوٌّبؼزىٓ ،ئىؽالِٕىڭ ئەؼٍي ئىٍّىسۇض.
 .3ضەؼ ۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ زۇَٔب ئىفٍىطىسا رەعىطثە پطىٕؽپي ئىفٍىزىفٕي
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ۋە رەعىطثە ئىٍّىٕىڭ ٔەرغىٍىطىٕي  -گەضچە ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ
پىىطىگە ذىالپ ثوٌؽىّۇ  -لوثۇي لىٍىفٕي لوٌٍىؽبْ .ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ« :
زۇَٔبٌىك ئىفٍىطىڭالضٔي ؼىٍەض ئوثساْ ثىٍىؽىٍەض» زېگەِْ ،ۇؼٍىُ ضىۋاٍەد لىٍؽبْ.
 .4ئىؽالَ زىٕي ثبـمب ِىٍٍەرٍەضزىٓ  -ئېزىمبز ،ئەذالق ،لبٔۇْ ،لىّّەد لبضىفىؽب ئوذفبؾ
رەضەپٍەضزىٓ ثبـمب ،رېرٕىىب ۋە زۇَٔب ئىفٍىطىؽب ئباللىساض ثوٌؽبْ پبٍسىٍىك ثوٌؽبْ ثىٍىٍّەضٔي
لوثوي لىٍىف مب لىعىمزۇضؼبْ .ـۇٔىڭ ئۈچۈْ ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ذۀسەن
ؼبظرىسا ئىطأٍىمالضٔىڭ ذۀسەن ووالؾ ئۇؼۇٌىٕي ؼەٌّبٔسىٓ لوثۇي لىٍؽبْ ،ضىٍّىك ٍبؼبچچي
ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِمب ذۇرجە ؼۆظٌەٍسىؽبْ ِىٕجەض ٍبؼبپ ثەضگەْ.
 .5لۇضئبْ وەضىُ ؼ بٔبئەرٕىڭ لىّّىزي ۋە ؼبٔبئەرٕىڭ رۇضِۇـزىىي ضوٌىٕي لوٌالپ -
لۇۋۋەرٍىگەْ ،ئبٌالھٕىڭ پەٍؽەِجەضٌىطى ثوٌؽبْ ربٌالٔؽبْ ظارالضِۇ ؼبٔبئەد ۋە ھۈٔەضۋەْ  -وبؼىپالض
ئىسىٔ .ۇھ ئەٌەٍھىؽؽبالَ وىّە  -پبضاذۇد ٍبؼبٍززي ،ئىجطاھىُ ۋە ثبٌىؽي ئىؽّبئىً ئەٌەٍھىؽؽبالَ
لۇضۇٌۇـچىالض ثوٌۇپ ،ثەٍزۇٌالھٕىڭ ئۇٌىٕي وۆرۈضگەْ .زاۋۇز ئەٌەٍھىؽؽبالَ ؼبۋۇد  -چبپبٔالضٔي
ٍبؼبٍززي ۋە رۆِۈضٔي پىففىمالپ ئىفٍەٍززي ...ؼۇالٍّبْ ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب ئبٌالھ ِىػ
(چىمىسىؽبْ) ثۇاللٕي ئبلمۇظۇپ ثەضزى ،ـۇٔسالال ئبٌالھ ئۇٔىڭؽب ثەظى عىٕالضٔي ثوٍؽۇٔسۇضۇپ
ثەضزى ،ئۇالض ؼۇٌەٍّبٔؽب ئۇ ذبٌىؽبْ وبرزب ؼبضاٍالضٔيِ( ،ىؽزىٓ -ئەٍٕەوزىٓ ئبعبٍىپ)
ھەٍىەٌٍەضٔي ،وۆٌسەن چوڭ ٌېگۀٍەضٔي( ،چوڭٍۇلزىٓ) ِىسىطٌىّبٍسىؽبْ لبظأالضٔي ٍبؼبٍزززي.
ظۇٌمەضٔەٍٓ رۆِۈض ۋە ئېطىزىٍگەْ ِىؽالضزىٓ چوڭ روؼّىالضٔي رۇضؼۇظارزي.
ِبٔب ثۇٔىڭ ھەِّىؽي ،روؼطا « ئىٍّي پطىٕؽىپ» ٔىڭ ِەٍسأؽب وىٍىفي ئۈچۈْ ،ئىؽالَ زىٕي
رەٍَبضالپ ثەضگەْ ئىٍّي ِەٍساْ رەثئىَىزىٕي ثبٍبْ لىٍىپ ثېطىسۇ.
-4531عۇئبي :ئىغالَ ثىٍّىٕىڭ ِەدۀىَەجىە وۆسعەجىەْ جەعىشى
ئىؽالَ زىٕي ئىّبْ ثىٍەْ ثىٍىُ ِ -ەضپىەرٕي ثىطٌەـزۈضۈپ ،زىٓ ثىٍەْ زۇَٔبٔي ثىط گەۋزە
لىٍىپ ٍ ولۇضى پەٌٍىگە چىممبْ ِەزۀىَەد ٍبضارمبٍْ .بۋضۇپب ئەٌٍىطىسىىي ئىٍّي ئوٍؽۇٔۇؾ،
ثۇِەزۀىَەرٕىڭ ٔۇضى رەؼىط وۆضؼەرىۀسە ثبضٌىممب وەٌگەْ .ئىؽالَ ِەزۀىَزي ٍبۋضۇپبٔي
زوضىّۇچىٍىك رۈضِىؽىسىٓ ۋە ئبضؼىزورىٍٕىڭ لىَبؼي ۋە ـەوٍي ِۀزىمىؽىسىٓ ئىجبضەد وؤب
ئۇؼۇي ئەرطاپىسا ئبٍٍىٕىپ ٍۈضۈـزىٓ ،ئىغبزىَەد ،رەرمىك لىٍىؿِ ،ۇالھىعە لىٍىؿ ۋە رەعىطثە
لىٍىؿ ِەٍسأىؽب چىمبضزى .ثۇ ٍېڭي ئۇؼۇٌالض ِۇؼۇٌّبٔالض ئىغبد لىٍؽبْ ئىؽالِٕىڭ ئىٍّي
پطىٕؽىپىٕىڭ رەؼطىىسۇض.
گوؼزبؾ ٌوثۇْ ئەضەة ِەزۀىَىزي ٔبٍِىك ئەؼىطىسە ِۇٔساق زەٍسۇ« :ئبزەرزە رەعىطثە ۋە
وۈظۈرۈؾ ئىٍّي ثىَىۇٔؽب ٔىؽجەد ثېطىٍىسۇٌ ،ېىىٓ ثۈگۈْ ـۇٔي ئېزىطاپ لىٍىؿ الظىّىي،
رەعىطثە ۋە وۈظۈرۈؾ ئىٍّي ٍبٌؽۇظ ئەضەثٍەضٔىڭ ئەِىگىىىسۇض ...ئەضەثٍەضٔىڭ ئەؼەضٌىطىٕي رەرمىك
لىٍؽبْ ئبٌىّالضٔىڭ ھەِّىؽي ثۇ وۆظ لبضاـٕي ئىالْ لىٍىفزي» ،ھىٕجوٌىس ِۇٔساق زەٍسۇ« :ئەضەثٍەض
رەعىطثە ۋە وۈظۈرۈؾ ئىٍّىسە ئىٍگىطىىىٍەض ثىٍّەٍسىؽبْ ٍولۇضى پەٌٍىگە ٍەرىەْ»ِ .ىؽَو
ؼىَسىَۇ ِۇٔساق زەٍسۇ :ثەؼساز ِەزضىؽي ؼۈپەرٍۀگەْ ئبالھىسىىٍىٍەضٔىڭ ثىطىؽي روؼطا ئىٍّي
ضوھسۇضِ ،ەٌۇَ ٔەضؼىسىٓ ٔبِەٌۇَ ٔەضؼىٕي چىمىطىؿٍ ،ۈظ ثەضگەْ ئىفالضٔي ئىٕچىىە رەوفۈضۈؾ
ۋە رەعىطثە پطىٕؽىپي ثىٍەْ ئىؽپبرالّٔىؽبْ ٔەضؼىىگە رەؼٍىُ ثوٌّبؼٍىك وۆظ لبضـىٕي ئەضەة
ئۇؼزبظٌىطى ئورزۇضؼب لوٍؽبْ.
ئەضەثٍەض ِىالزىَە رولمۇظىٕچي ئەؼىطٌەضزە ثۇ پطىٕؽىپٕي لوٌؽب وەٌزۈضۈپ ثوٌؽبٍْ ،ېڭي ئەؼىط
ئبٌىٍّىطى ئۇ ثىٍىٍّەضزىٓ پبٍسىٍىٕىپ ٍېڭي ئىغبزىَەرٍەضگە ٍەرىەْ .ھەؼەْ ئىجٕي ھەٍؽەِىٕىڭ
« وۆظ ئىٍىٍّىطىسىىي وۆظ لبضاـٍىطى» ،رۇؼىٕىڭ ِبرىّبرىىىسىىي پىىىطٌىطى ،ئىجٕي ؼىَٕبٔىڭ
« ِىسىؽزؽىٕب ئىٍّىسىىي وۆظ لبضاـٍىطى» ٍېمىٕمي ظاِبٔؽىچە ٍبۋضۇپبزا ئىٍّي ِۀجە لىٍىٕبرزي.
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ئىٕؽبٔىَەد ثىٍىٍّىطى ربضىرىٕىڭ ربضىرچىؽي عوضط ؼبضرۇْ« ،ئىٍىّٕىڭ ربضىري» ٔبِىٍىك
ئەؼىطىسە ِۇٔساق ٍەوۇْ چىمىطىسۇ 4 « :ئەؼىط ثوٍي ئىٍّي ٔەرغىٍەضٔىڭ ثۈٍۈوٍىطى ئىؽالَ
ئەلٍىسىٓ چىممبِْ .ۇـۇ رۆد ئەؼىط ثوٍي ئېٍىپ ثېطىٍؽبْ ئبالھىسە ئىٍّي ئىعزىٕىفٍەضٔىڭ
وۆپىٕچىؽي ئەضەة رىٍي ثىٍەْ لوٌؽب وەٌگەْ» .ئۇؼزبظ ثىطٍفوٌىذ « ئىٕؽبٔىَەد لۇضۇٌّىؽي »
ٔبِىٍىك وىزبۋىسا ِۇٔساق زەٍسۇ( « :ضوعىط ثىَىۇْ) ئەضەة ئىٍّىٕي چوڭمۇض ئوگۀسىٍ .بۋضۇپبزىىي
رەعطىجە ئىٍّىٕي وەـىپ لىٍىفزىىي پەظىٍەد ضوعىط ثىَىۇْ ٍبوي ـىطأؽىػ ثىَىۇٔؽب ٔىؽجەد
ثېطٌىّەٍسۇ .ئەِەٌىَەرزە ضوعىط ثىَىۇْ ئىؽالَ ثىٍىّي ۋە پطٔىؽىپٕي ٍبۋضۇپبؼب ٍۆرىىگەْ
ئەٌچىٍەضٔىڭ ثىطؼىسۇض ،ذبالغ »...ئىؽالَ ثىٍىٍّىطى ٍبۋضۇپب ئىٍّىگە ٔىؽجەرەْ ٍېڭي ئىٍىّٕىڭ
ئبؼبؼي ۋە گۈٌٍۈٔۈؾ ِۀجىَي ثوٌؽبْ «رەثىئەد ئىٍّي» ۋە «ئىٍّي ضوھ» ؼبھەؼىسە ظوض رەؼىط
وۆضؼەرىەْ.
-4537عۇئبي :ئىغالَ دىٕي ،دىٓ ۋە ئىٍىُ  -پۀٕي ثىشٌەؽحۈسىذۇ
ٍولۇضلي پبوىزالضؼب ئبؼبؼەْ زىٓ ثىٍەْ ئىٍىُ  -پەْ وىٍىفەٌّەٍسۇ ،زېگەْ ٔەظەضٍۀىڭ
ئبؼبؼي ٍوق ،ئىؽالِؽب لىٍىٕؽبْ لۇضۇق رۆھّەرزۇض .ئىؽالِسىىي زىٓ ئىٍىّسۇض ،ئىؽالِسىىي
ثىٍىُِ -ەضىپەد زىٕسۇض .ئىؽالِٕىڭ ئبؼبؼي ِۇـۇٔساق گۇۋاھٍىك ثېطىسۇ.
ئىؽالِسىىي زىٓ ئىٍىّسۇض ،چۈٔىي ئىؽالَ زىٕي ٍبٌؽۇظ ۋىغسأؽىال ربٍبّٔبٍسۇ ،ثەٌىي
رەپەوىۈض لىٍىؿ ،لبضىؽۇالضچە زوضاـٕي ضەد لىٍىؿ ۋە زەٌىً  -پبوىزمب ربٍىٕىؿ ئبؼبؼىسا رۇضىسۇ.
ئىؽالِسىىي ئىٍىُ زىٕسۇض ،چۈٔىي ثىٍىُ ِ -ەضىپەد ئۈگۈٔۈؾ ئەض ۋە ئبٍبي ِۇؼۇٌّبٔؽب ٔىؽجەرەْ
پەضظ  .ئىٍىُ ـەذؽٕىڭ ٍبوي عەِىَەرٕىڭ ئىھزىَبعىؽب لبضاپ پەضظ ئەٍٓ ٍبوي پەضظ وىفبٍە ثوٌىسۇ.
پبٍسىٍىك ثىٍىُ  -زىٕي ٍبوي زۇَٔبٌىك ثوٌؽۇْ -ئىجبزەد ۋە ئبٌالھ ٍوٌىسىىي عىھبزرۇض .ثۇ
ؼەضثٍىىٍەضِۇ ئېزىطاپ لىٍؽبْ ثىط ھەلىمەد .ئۇٔسالزب وۆظ لبضـىّىعٔي رەوىزٍەؾ ئۈچۈْ ؼەضة
ر ەرمىمبرچىٍىطىٕىڭ ثەظى گۇۋاھٍىمىٕي وەٌزۈضؼەن ِەؼىٍە ٍوق:
ِۇرەپەوىۈض ھوضرىٓ ِۇٔساق زەٍسۇٍ « :بٌؽۇظ ئىؽالَ زىٕىسىال زىٓ ثىٍەْ ئىٍىُ  -پەْ
ثىطٌىفىسۇ ،ئىؽالَ زىٕي زىٓ ثىٍەْ پۀٕي ثىطٌەـزۈضگەْ ثىطزىٓ  -ثىط زىٕسۇض .ـۇٔىڭ ئۈچۈْ
ئىؽالَ زىٕىسا زىٕٕىڭ ئىٍىُ  -پەْ زائى طؼىسە ٍەضٌەـىۀٍىگىٕي ،پەٌؽەپە ۋە زىٕٕىڭ وۆظ
لبضـىٕىڭ ثىط  -ثىطىگە لۇچبق ئبچمبٍٔىمىٕي وۆضەٌەٍؽەْ ».ئىزَبْ زىَٕي ِۇٔساق زەٍسۇ « :ئؽىالَ
ئەلىسىؽي رەپەوىۈض ٍوٌىؽب روؼبٌؽۇ ثوٌۇپ رۇضۋاٌّبٍسۇ ،ثىط ئبزەَ ئەلسىؽي روؼطا ِۇؼۇٌّبْ ثوٌۇپ،
ـۇ ۋالىزٕىڭ ئۆظىسە ئەضوىٓ ِۇرە پەوىۈض ثوالالٍسۇ .ئىؽالِسا ئەضوىٓ ِۇرەپەوىۈض ثوٌۇؾ ئۈچۈْ
ئبٌالھٕي ئىٕىبض لىٍىؿ وەرّەٍسۇِ .ۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئىٍىّٕىڭ لەزىطىٕي ئەڭ ٍۇلۇضى
زەضعىگە وۆرۈضزى ۋە ئىٍىّٕي ِۇؼۇٌّبٕٔىڭ ِەعجۇضىَىزي زەپ ثەٌگىٍىسى .ئۇ ئىٍىّٕىڭ پەظٌىٕي
ئىجبزەرزىٓ ٍولۇضى زەپ وۆضؼەرّە ثەضزى».
-4534عۇئبي :دىٓ ثىٍەْ ئىٍىُ  -پۀٕٕىڭ وىٍىؾەٌّەعٍىه ِۈؽىىٍىغي لەٍەسدىٓ پەٍذا
ثوٌغبْ؟
ئىؽالَ زىٕىٕىڭ ئىٍىُ  -پۀگە ثوٌؽبْ وۆظ لبضـي ِۇـۇٔساق ثوٌؽب ،ئۇٔسالزب زىٓ ثىٍەْ
پۀٕىڭ ظىزٍىك وۆظ لبضىفي ٔەزىٓ پەٍسا ثوٌؽبْ؟
زىٓ ثىٍەْ ئىٍىُ  -پەْ وىٍىفەٌّەٍسۇ ،زېگەْ وۆظ لبضاؾ ئىؽالَ ِۇھىزىسىٓ ٍىطاق ٍبۋضۇپبزا
پەٍسا ثوٌؽبْ ،ثۇ ذىً وۆظ لبضاؾ ئىؽالَ ِۇھىزىسىٓ ربِبِەْ ٍىطاق ثىط ِۇھىززىىي ربالؾ -
ربضرىفٕي رەؼۋىطٌەپ ثېطىسۇ .ئىؽالَ زىٕي ثىٍىُ ئېٍىؿ ۋە ئۈگۈرۈـىە لىعىمزۇضىسۇ - ،ؼەضة
ئەٌٍىطى ٍېڭي زەپ لبضاٍسىؽبْ  -ئىٍّي پطىٕؽىپ ئىؽالِٕىڭ ثۆـۈوزىىي ۋالزىسىال پەٍسا ثوٌؽبْ.
ِەؼىٍىٕىڭ رېگىگە چوڭمۇض ٔەظەض ربـالٍسىؽبْ ثوٌؽبق ،زىٓ ثىٍەْ ئىٍىُ  -پەْ وىٍىفەٌّەٍسۇ،
زېگەْ وۆظ لبضاؾ ئىؽالِؽب ٔىؽجەرەْ ذَىبٌي ِەؼىٍە.
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ئىٍىُ  -پۀگە لبضـي رۇضؼبْ ،پەْ ئبٌىٍّىطىؽب ئۆٌۈَ ھۆوۈَ لىٍؽبْ ٍبوي ئبٌالھٕىڭ
ضەھّىزىسىٓ ِەھطۇَ لىٍىۋەرىەْ زىٓ ؼەضثٕىڭ چىطوبۋ زىٕىسۇض .چىطوبۋ زىٕي پىىىط ئەضوٍىٕگىٕي
چەوٍىسى ،ئىٍىُ  -پۀگە چىؿ رىطٔىمي ثىٍەْ لبضـي رۇضزى ،ئىٍّي ٔەظەضٍەٌەضگە ِۇلەززەغ رؤٕي
وەٍسۇضۇپ ،لبضـي ٔەظەضٍۀي ئورزۇضؼب لوٍؽبْ ئبٌىّالضٔىڭ ھەِّىؽي ثىٍەْ ئۇضۇـزي ۋە ئبرئېىؽذ
زەپ رۆھّەد چبپٍىسىِ .بٔب ثۇ چىطوبۋ زىٕىٕىڭ ئىٍىُ  -پۀگە رۇرمبْ پوظىزؽىَەؼىسۇض.
-4533عۇئبي :دىٓ ثىٍەْ ئىٍىُ  -پەْ ئبسعىذا ٍۈص ثەسگەْ جولۇٔۇؽٕىڭ ئىضاھبجي
ربضىرزب زىٕالض ثىٍەْ ئىٍىُ  -پۀٍەض ئبضؼىسا ٍۈظ ثەضگەْ لبرزىك رولۇٔۇـالضٔي ئىعاھالـمب روؼطا
وىٍىسۇٍ ،ۀي زىٓ ۋە ئىٍىُ  -پەْ گبظاضِؽىسىىي ئىىىي رەضەپ ئبضؼىسا ٍبذفي ٔىَەد ثىٍەْ ٍۈظ
ثەضگەْ پىىطى ظىسىَەرٕي چۈـۀسۈضۈؾ الظىُ .ثۇ ذىً ظىسزىَەد ئىىىي ذىً ھبٌەرزە ٍۈظ
ثېطىسۇ:
 .1ئىىىي رەضەپٕىڭ ثىطؼي زەٌىً -پبوىزؽىع ٍۀە ثىط رەضەپزىىىٍەضٔىڭ لېفىسىىي ٔەضؼىگە
ئوِۇَِۈظٌۈن لبضـي رۇضۇپِ ،ېٕىڭ زائىطەِگە وىطِەٍسۇ ،زەپ ئوٍٍىؽبٔسا ظىسىَەد ٍۈظ ثېطىسۇ .ثۇ
ذىً ظىسىَەد ٔبزأٍىك ۋە ِەؼطۇضٌۇلزىٓ وىٍىپ چىمىسۇ .ثىط ٔەضؼىٕي ئېٕىك ثىٍّەً رۇضۇپ
ٍبٌؽبٔؽب چىمىطىؿ ذبربٌىمزۇض .ثىٍىٍّىىٍەضٔىڭ لىٍىسىؽبْ ئىفي ئەِەغ .ثۇ ئبزەرزە ٍېطىُ ٍوٌسا
لبٌؽبْ ثىٍەضِۀٍەض رەضپىسىٓ ؼبزىط ثوٌىسۇ .ھەلىمەرزە ھەض ثىط ئبزەِٕىڭ ئۆظ زائىطؼىسە روذزىفي
الظىُ ئىسى .رەثئي پەْ ٍبوي ئىغزىّبئي پەْ ِۇرىرەؼؽىػ ئبٌىّالض ئۆظ ؼبھەؼىسىٓ ؼىطد
ثبـمب ِۇرىرەؼؽىٍەض ٍەرىەْ ٔەرغىٍەضٔي لبٍزب رەوفۈضۈپ ٍۈضِەً لوثۇي لىٍىسۇِ .بٔب ثۇ
ئىٕؽبٔىَەد ثىٍىٍّىطى رەضەلمي لىٍىسىؽبْ روؼطا ۋەظىَەد .ئەگەض ھەض ثىط ئبٌىُ ھەض ثىط ِەؼىٍىٕي
ئۆظى لبٍزب ئىعزىٕىسىؽبْ ثوٌؽب ،ئۇ چبؼسا ئىٍىُ  -پۀٍەض ثىط لەزەِّۇ رەضەلمي لىالٌّىؽبْ ثوالرزي.
ئىٍىُ  -پۀٍەض ئبٌىٍّىطى ۋە زىٕي ئبٌىّالض ئبضؼىسىىي ئىفّۇ ـۇٔساق ثوٌۇـي الظىُ.
 .2ئىٍىُ  -پۀٍەض ۋە زىٕالض ئوذفبـّىؽبْ وۆظ لبضاـزب ِبڭىسىؽبْ ِەؼىٍە ثوٌۇپ لبٌؽب،
ظىسىَەد ٍۈظ ثېطىسۇٍ .ۀي زىٕالض ئىٍىُ  -پەْ رېّىٍىطىٕي ۋە ِبززى وۆضۈٌىۋارمبْ ھەلىمەرٍەضٔي
ضوھي ئبؼبؼي ئىچىگە وىطگۈظۈۋىٍىپِ ،ۇئەٍَەْ ثىط ذىً وۆظ لبضاـزب ثوٌۇپ ،ثۇ وۆظ لبضاـٍىطىٕي
وىفٍەضگە ربڭؽب ،ظىسىَەد پەٍسا ثوٌىسۇ .زىٓ ھەلىمەد ،ئىٍىّي ٔەرىغە ھەلىمەد ثوٌؽب ،ئىىىي
ھەلىمەد ئبضؼىسا زوؼٍىفىؿ ۋە ھەِىبضٌىفىؿ ۋاعىت ثوٌىسۇ .ئەگەض ئىىىي ھەلىمەد ثىط
ثىطىٕي ٍبٌؽبٔؽب چىمبضؼب ،ئۇ ئىىىي ھەلىمەرٕىڭ ثىطؼي ـەوؽىع ثبرىً ۋە ئىفۀچىؽىعزۇض.
ؼۆظىّىعٔىڭ زەٌىٍي ،ئورزۇضا ئەؼىطزە ؼەضة چىطوبۋٌىطى ئبؼزىطٔوِىَە ،ـىعىىب ،عۇؼطاپىَە ۋە
ئۇٔسىٓ ثبـمب ئىٍىّالضزىىي ِۇئەٍَەْ وۆظ لبضاـٕي ئبؼبغ ؼۈپزىسە ٔەظەضىَە لىٍىفزي .ثۇ ئىٍّي
وۆظ لبضاـالضؼب ِۇلەززەؼٍىه زىٕي رؤىٕي وەٍسۇضزى ،ئىٍّي ھەلىمەرٍەض ئېزىمبزٔىڭ ثىط لىؽّىؽب
ئبٍالٔسىٍ .بۋضۇپبزىىي ئىٍّي ئوٍؽۇٔۇؾ  -ئىؽالَ زۇَٔبؼىسا رؤۇٌؽبْ ئىٍّي پطىٕؽىپ ثىٍەْ
رەؼىطٌۀگەْ  -ئبٌىّالض ۋە ئەضوىٓ ِۇرەپەوىۈضٌەضٔىڭ لوٌي ئبضلىٍىك وۆرۈضۈٌگۀسە ،ئبٌىّالضٔىڭ
وۆظ لبضاـٍىطى ۋە ئىغبزىَەرٍىطى چىطوبۋٔىڭ ِۇلەززەغ ٔەظەضٍ ەٌىطى ثىٍەْ ؼولۇـزيِ .ۇـۇ
ؼەۋەثزىٓ ؼەضثزە زىٓ ثىٍەْ ئىٍىُ -پەْ ئبضؼىسا ئېؽىط ربالؾ -ربضرىؿ ۋە عىسەي ِ -بعطا ٍۈظ
ثەضزى .وبرزب ئبٌىّالض چىطوبۋٔىڭ لوضثبٔىؽب ئبٍٍىٕىپ وەرزي...
-4532عۇئبي :دىٕٕىڭ سوٌي جۈگىذىّۇ؟
ثەظىٍەض ،ئەِسى زىٕٕىڭ ضوٌي ئبٍبؼالـزي ،زىٕٕىڭ ئوضٔىٕي ئىٍىُ  -پەْ ئىگەٌٍىسى زەٍسۇ ،ثۇ
وۆظ لبضاـٕىڭ ئبؼبؼي ثبضِۇ؟ ثۇ ئىٍّي ٍبوي ِۀزمي ٍبوي ئەِەٌي ھەلىمەرّۇ؟ وەؼىىٓ ذبرىطعەَ
ھبٌەرزە ،ثۇ گۇِبٔي وۆظ لبضاؾ ِۇرٍەق روؼطا ئەِەغ زەپ عبۋاة ثېطەٌەٍّىع .چۈٔىي زىٓ ئىٕؽبٔؽب
ٔىؽجەرەْ ربـٍىۋەرؽە ثوٌىسىؽبْ ھبٍبرزىٓ ؼىطىزمي ٍبوي ربؼبزىجي پەٍسا ثوٌۇپ لبٌؽبْ لوـۇِچە
ٔەضؼە ئەِەغ.
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 - 20ئەؼىطزىىي رەعطىجە ئىٍّىٕىڭ ئبؼبؼچىٍىطى  -ئىٍّي ئۇؼۇي ثىٍەْ  -زىٕي
ھەلىمەرٍەضٔي لوٌالٍسۇ ۋە ئىّبٔؽب لبٍزىؿ الظىُ زەپ زەۋەد لىٍىفىسۇ .ـۇٔسالال رۈضٌۈن
پۀٍەضزىىي  30ئبِطىىىٍىك ـىطوـفؽىوضالضٔىڭ ھەض ثىطى ئبٌالھٕي لبٔساق رؤىؽبٍٔىمي ۋە ثىٍىُ -
ِەضىپىزي ئبضلىٍىك لبٔساق ھىساٍەد ربپمبٍٔىمي روؼطىؽىسا ِبلبٌە ٍېعىفمبْ ،ثۇ  30ـىطوـفىؽوضٔىڭ
ِبلبٌىٍىطى «ئىٍىُ  -پەْ زەۋضىسە ئبٌالھ ئبـىبضا ثوٌىسۇ» ٔبِىٍىك وىزبة ٔبِىسا ٔەـىط لىٍىٕؽبْ.
چۈٔىي زىٓ ئىؽٕبٕٔىڭ رەثئىزىسىٓ وىٍىپ چىممبْ ئەؼىٍي ثىط پبضچە ٔەضؼە ۋە ئىٕؽبٕٔىڭ
ھەلىمي ئىھزىَبعىسۇض .ئىٕؽبْ ئىجزىسائي ئىٕؽبٔالضؼب ئوذفبؾ ئىٍىُ  -پۀسىٓ ثىھبعەد
ثوٌؽىّۇ ،زىٕسىٓ ثىھبعەد ثوٌؽبْ ثىطەض ِىٍٍەرٕي ثىطەض ئوضۇْ ٍبوي ثىطەض ظاِبٔسا وۆضۈپ
ثبلّىسۇق .ثەظىسە ثەظى وىفٍەض زىٕؽب پۇد ئبرىسۇ ،زىٕؽب لبضـي ئىٕمىالپ لوظؼبٍسۇٌ ،ېىىٓ ئۇ
ئەِەٌىَەرزە زىٕسىىي ثۇضۇٌۇـمب ٍبوي ثۇضۇٌۇپ وەرىەْ زىٕؽب ٍبوي ئىٕؽبٔالض ئۆظٌىطى پەٍسا
لىٍىۋاٌؽبْ زىٕؽب پۇد ئبرىسۇ.
-4538عۇئبي :ئىٕغبٕٔىڭ دىٕغب ِۇھحبجٍىمي
ئىٕؽبٕٔىڭ زىٕؽب ثوٌؽبْ ئىھزىَبعي ئىىىىٕچي ِەؼىٍە ئەِەغ ،ئۇ ئىٕؽبٔؽب ٔىؽجەرەْ
ھبٍبرٕىڭ عەۋھىطى ،ۋۇعۇزىَەرٕىڭ ؼىطىؽب رۇرىفىسىؽبْ ئبؼبؼٍىك ِەؼىٍە .ئەلىً
ۋۇعۇزىَەرزىىي ثۈٍۈن ھەلىمەرٍەضٔي ثىٍىفىە ِۇھزبط :ئىٕؽبْ ئۆظىٕي ثىٍىفىە ۋە ئەرطاپىسىىي
چوڭ وبئىٕبرٕي رؤۇـمب ِۇھزبعٍىمىسىٓ ئېزىٍىپ چىممبْ ئەلىسىگە ِۇھزبط .ئىٕؽبْ رۇؼۇٌؽبٔسىٓ
ربضرىپٔ ،ەزىٓ وەٌسى؟ ٔەگە ثبضىسۇ؟ ٔېّە ئۈچۈْ؟ زېگەْ ؼوئبٌالضؼب عبۋاة ثېطىفىە ِۇھزبط .ثۇ
ؼوئبٌالضؼب زىٕؽب ربٍبّٔبً رۇضۇپ عبۋاة ثەضگىٍي ثوٌّبٍسۇ .زىٓ ئىٕؽبٔؽب ثۇ ئبٌەِگە ربؼبزىجي
وىېٍىپ لبٌّىؽبٍٔىمي ،ئۇٔىڭ ٍبضارمۇچي پەضۋەضزىگبضىٕىڭ ثبضٌىمىٕي رؤىزىسۇ...
ئىٕؽبٕٔىڭ ئەرطاپىسىىي ثۈٍۈن وبئىٕبد ئىٕؽبٕٔىڭ زۈـّىٕي ئەِەغ ٍبوي ئىٕؽبٔسىٓ ٍبد
ٔەضؼە ئەِەغ ،ئۇِۇ  -ئىٕؽبٔؽب ئوذفبؾ -ئٕزىعاَ ثىٍەْ ِبڭىسىؽبْ ِەذٍۇقِ .ۇـۇ ئەلىسە ثىٍەْ
ئىٕؽبْ ثۈٍۈن وبئىٕبد ۋە وبئىٕبرٕىڭ پەضۋضەزىگبضى ثىٍەْ ثبؼٍىٕىسۇ ۋە ئەرطاپىسىىي وبئىٕبرزىٓ
لوضلۇپ ٍبوي ٍىزىّؽطاپ ٍبـىّبٍسۇ .زىٓ ئىٕؽبٔؽب ئۆٌۈِسىٓ وېَىٓ ٔەگە ثبضىسىؽبٍٔىمىٕي
رؤىزىسۇ .ـۇٔسالال زىٓ ،ئىٕؽبٕٔىڭ ٔېّە ئۈچۈْ ٍبضرىٍؽبٍٔىمي؟ ٔېّە ئۈچۈْ ئبالھىسە ِەذٍۇق
لىٍىٕؽبٍٔىمي؟ ؼبٍىؽي ۋە ۋەظىپىؽىٕىڭ ٔېّە ئىىۀٍىىىٕي رؤىزىسۇ .ئىٕؽبْ ثىىبضزىٓ ثىىبض
ٍبضرىٍّىسىٍ ،بٌؽۇظ ئبٌالھمب ئىجبزەد لىٍىؿ ،ئبٌالھٕىڭ ظىېّىٕسىىي ذەٌىپىؽي ثوٌۇؾ ۋە ئبٌالھ
ثوٍؽۇٔسضۇپ ثەضگەْ ئىّىبٔىَەرٍەض ثىٍەْ ٍەض ـبضىٕي گۈٌٍۀسۈضۈؾ ئۈچۈْ ٍبضرىٍسى ...زىٕؽىع -
روؼطا ئەلىسىؽىع ٍ -بـىؽبْ ئىٕؽبْ ثەذزؽع ئىٕؽبٔسۇض ،ئۇ ئۆظ ٔەپؽىسە ؼبٍىؽىع ٍبـبٍسىؽبْ
ثبـمب ھبٍۋأالضزىٓ لىٍچە پەضلٍۀّەٍسىؽبْ ھبٍۋأسۇض ...ئۇ ئىٕؽبْ لبٔساق ٍبضرىٍؽبٍٔىمي؟ وىّٕىڭ
ٍبضارمبٍٔىمي؟ ٔېّە ئۈچۈْ ٍبـبٍسىؽبٍٔىمي؟ ٔېّە ئۈچۈْ ئۆٌىسىؽبٍٔىمي؟ٔ ...ي ثىٍّەٍسىؽبْ
ۋەظٔىؽىع ۋە لىّّىزي ٍوق ِەذٍۇلزۇض .ئۆظىٕىڭ لەزىط لىّّىزي ،ھبٍبرٍىمٕىڭ ؼىطى ،ؼبٍىؽىٕي
ثىٍّەٍسىؽبْ ئىٕؽبْ ٔېّە زېگەْ ثەذزىؽع ئىٕؽبْ ھە!! « ثىع ِەڭگۈٌۈن ئۈچۈْ ٍبضرىٍسۇق ،ثىط
ئبٌەِسىٓ ٍۀە ثىط ئبٌەِگە ٍۆرىىٍىّىع» زەٍسۇ ئۆِەض ئىجٕي ئبثسۇٌئەظىع .
ئىٕؽبٕٔىڭ رەثئىَىزي زىٕؽب ِۇھزبط :ئىٕؽبْ زىٕؽب ۋىغساْ ،رۇٍؽۇ رەضەپزىّٕۇ ِۇھزبط .ئىٕؽبْ
ئەلىً ،ۋىغساْ ۋە ضوھسىٓ رەضوىت ربپمبْ ِەذٍۇق .ئىٕؽبٕٔىڭ رەثئىَىزىٕي ثىٍىُ ِ -ەضىپەد،
ئەزەثىَبد  -ؼۀئەد لبٔسۇضاٌّبٍسۇ .ئەلىسىسىٓ ثبـمىؽي ضوھي ثوـٍۇق ،ئىٕؽبْ رەثئىَىزىٕىڭ
چبڭمىفىٕي لبٔسۇضاٌّبٍسۇ...
ئىٕؽبٔؽب پؽىروٌوگىَە ؼبالِەرٍىىي ۋە ضوھي وۈچىە ِۇھزبعٍىك ٔولزىؽىسىٓ زىٓ ظۆضۈض:
ئىٕؽبٕٔىڭ ٔەپؽي ئۈِىس ۋە لوضلۇٔچىسا ربٍىٕىسىؽبْ وۈچٍۈن ثىط ٍۆٌۀچۈوٕىڭ ثوٌۇـىؽب
ئىٕزىٍىسۇ .زىٕي ئەلىسە ثۇ ضوٌىٕي ٍبذفي ئوضۇٍٔىَبالٍسۇ...ـۇٔىڭ ئۈچۈْ ِۇؼزەھىەَ ئەلىسىؽىع
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ٍبـبٍسىؽبٔالض ضوھي وىؽەٌٍىهٔ ،ىطۋا عىسزىٍىفىؿ وىؽىٍي ،ظىھٕي ئىعرىطاة ثوٌۇؾ وىؽىٍىگە
گىطىپزبض ثوٌىسۇ .ئۇالضؼب ثىطەض ھبزىؽە وىٍىپ لبٌؽب رىعال رۈگىفىسۇ ٍبوي ئۆظىٕي ئۆٌزۈضۋاٌىسۇ ٍبوي
ضوھي وىؽەي ثوٌۇپ ٍبـبپ لبٌؽب ،رىطىه ئۆٌۈوٍەضزەن ٍبـبٍسۇ.
زووزۇض وبضىً ثبٔظ « ھبظىطلي ئىٕؽبْ ئۆظىٕي ئىعزىّەوزە» ٔبِىٍىك وىزبۋىسا ِۇٔساق زەٍسۇ« :
ئۆرىۀىي ٍ 30ىً ِبثەٍٕىسە زۇَٔبٔىڭ ھەض لبٍؽي عبٍٍىطىسىٓ ِبڭب وىؽەي وۆضؼەرىەْ
ثىّبضالضٔىڭ ھەِّىؽىٕىڭ وىؽٍىٕىڭ ؼەۋەثي ،ئىّبٔىٕىڭ ئبعىعٌىمي ،ئەلىسىؽىٕىڭ زاۋاٌؽۇپ
رۇضؼبٍٔىمىسۇض .ئۇالض ئىّبٔىٕي لبٍزۇضؼبٔسىٓ وېَىٓ ئبٔسىٓ ـىپب رېپىفزي» .زووزۇض (ثىطٍبي)
«:ھەل ىمي زىَبٔەرٍىه ئىٕؽبْ ھەضگىعِۇ پىؽروٌوگىَە وىؽىٍىگە گىطىپزبض ثوٌّبٍسۇ» زەٍسۇ.
ِۀپەرپەضەغ پەٍالؼوپ ۋىٍَبَ چىَّىػ « :ئىىىىٍىٕىفٕي زاۋاالـٕىڭ ئەڭ ٍبذفي زوضىؽي
ئىّبٔسۇض» زەٍسۇ « .لبٍؽۇضِبً ،ثبرۇضالضچە ٍبـبڭ» زېگەْ وىزبثٕىڭ ئبپزوضى زاٌي گبضٔىه:
«پىؽروٌوگ ئبٌىٍّىطى ،وۈچٍۈن ئىّبْ ،زىٕسا ِۇؼزەھىەَ رۇضۇؾ  -ئىىىىٍىٕىؿ ،ئىعرىطاة
ثوٌۇؾ ۋە عىسزىٍىفىؿ وىؽٍەٌٍىطىٕي ؼبلبٍزىفمب وىپىً زەپ لبضاٍسۇ» زەٍسۇ.
عەِىَەد ئەذاللي ئۆٌچەَ ۋە پطىٕؽىپ ئۈچۈْ زىٕؽب ِۇھزبط ،چۈٔىي عەِىَەد ٍبذفي
ئىفالضٔي لىٍىؿ ،وۈظەرىۈچي ثوٌّىؽىّۇ ِەعجۇضىَزىٕي ئىغطا لىٍىفمب رۈضۈرىە ثوٌىسىؽبْ زىٕؽبْ
ِۇھزبط .ـۇٔسالال وىفٍەضٔىڭ ثىط  -ثىطى ثىٍەْ ثوٌؽبْ ئباللىؽىٕي وؤزطوي لىٍىسىؽبْ ئۆٌچەٍِەض
رۈپەٍٍىسىٓ زىٕؽب ِۇھزبط ...زىٓ ۋە ئېزىمبز ثوٌّىؽب لبٔۇْ  -رۈظۈٍِەض ٍولۇضلي ئۆٌچەٍِەضٔي
ٍبضىزبٌّبٍسۇ ،ـۇٔىڭ ئۈچۈْ ئىٕؽبٕٔىڭ ئىچىس ىٓ ھەضىىەد لىٍىسىؽبْ ئبِىٍالض ۋە ئۆٌچەٍِەض
ثوٌۇـي وېطەن .ثەظى ئبرئېؽزالضٔىڭ ئۆظىّۇ ئبٌالھ ۋە لىَبِەد وۈٔي ئەلىسىؽىگىە ئىگە زىٓ
ثوٌّىؽب ھبٍبرٕىڭ ضۇغ ۋە ٔوضِبي ِبڭّبٍسىؽبٍٔىمىٕي ئېزىطاپ لىٍىسۇ .ـوٌزىط ":ئەگەض ئبٌالھ
ثوٌّىؽبْ ثوٌؽب ئبٌالھٕي ٍبضرىفىّع الظىُ" زەٍسۇ.
-4538عۇئبي :جبسىخ ۋە سىئبٌٍىمٕىڭ گۇۋاھٍىمي
ربضىد رەعىطثىٍىطى ۋە ئەِەٌىَەد ضىئبٌٍىمٍىطى ھبٍبرزب ئىّبٕٔىڭ ئەؼٍي ۋە ئىٕؽبْ ئۈچۈْ
ظۆضۈض ٔەضؼە ئىىۀٍىىىٕي ؼۆظٌەٍسۇ .زىٓ ـەذؽٍەضٔىڭ ذبرىطعەَ ثوٌۇـي ،ثەذزٍىه ثوٌۇـي ۋە
پبن ثوٌۇـي ئۈچۈْ ظۆضۈض ثوٌؽب ،عەِىَەرٕىڭ ِۇلىُ ثوٌۇپ ،رەضەلمي لىٍىفي ئۈچۈْ ِۇھىُ.
لبٍؽي ثىط عەِىَەد زىٕي ئەلىسىٕي ئەِەٌسىٓ لبٌسۇضۋىزىپ ٍبـىفي ۋە ـەذىؽٍەضٔىڭ زىٕسىٓ
ثىھبعەد ثوٌۇـي ِۈِىىٓ ئەِەغ...
-4531عۇئبي :دىٕٕىڭ ئوسٔىٕي ثبؽمب ٔەسعە ثبعبٌّبٍذۇ
ثەظى وىفٍەض ئىٍىُ  -پەْ ٍبوي ھبظىطلي پىىطً ئىس ئوٌوگىَەٌەض ئبضلىٍىك زىٕسىٓ ثىھبعەد
ثوٌؽىٍي ثوٌىسۇ زەپ لبضاٍسۇ .ھەض ئىىىىٍي ذىً رەؼەۋۋۇض روؼطا ئەِەغ .ئىٍىُ – ِەضىپەد،
زىٕٕىڭ ئوضٔىٕي ثبؼبٌّبٍسۇ :ئىٍىُ لبٍؽي ئەھۋاٌسا ثوٌّىؽۇْ زىٓ ۋە ئىّبٕٔىڭ ئوضٔىٕي
ئبالٌّبٍسۇ ،چۈٔىي ئىٍىُ ِەٍسأي زىٕٕىڭ ِەٍسأىؽب ئوذفىّبٍسۇ .ثۇ ٍەضزىىي « ئىٍىُ» زىٓ ؼەضة
ئۇلۇِىسىىي ئىٍىُ ِەلؽەد لىٍىٕىسۇ .ئىؽالَ ئۇلۇِىسىىي ئىٍىُ وبئىٕبرٕىڭ لىؽّەْ
وۆضٔۈـٍىطىٕي ثىٍىفٕي ۋە ثۈٍۈن ۋۇعۇزىَەد ھەلىمەرٍىطىٕي ثىٍىفٕي ئۆظ ئىچىگە ئبٌىسۇٍ .ۀي
زۇَٔب ۋە زىٕي ئىٍىّٕي ئۆظ ئىچىگە ئبٌىسۇ .چۈٔىي ثۇ ئىٍىُ ٍبٌؽۇظ ِبززا ئىٍّي ئەِەغ ،ثەٌىي
وبئىٕبد ،ھبٍبرٍىك ،ئىٕؽبْ ۋە ٍبضارمۇچىؽب ئباللىساض ئىٍىّسۇض.
ؼەضة ئۇلۇِسىىي ئىٍىُ زىٕٕىڭ ئوضٔىٕي ثبؼبٌّبٍسۇ ،چۈٔىي ثۇ ئىٍىّٕىڭ ذىعِىزي ئىٕؽبٔؽب
رۇضِۇؾ ؼەۋەثىٍىطىٕي ئبؼبٔالـزۇضۇپ ثېطىفزۇض .ثۇ ئىٍىُ ئىٕؽبٕٔىڭ رۇضِۇؾ لىَىٕچىٍىمىٕي
ھەي لىٍفمب ٍبضزەَ ثېطىسۇٌ ،ېىىٓ ۋۇعۇزىَەد ِۈـىۈٌىؽىٕي ھەي لىٍىفمب ٍبضزەَ ثېطەٌّەٍسۇ...
ـۇٔىڭ ئۈچۈْ پەْ  -رېرٕىىىسا رەضەلمي لىٍؽبْ ـەھەضٌىىٍەضٔىڭ وۆپىٕچىؽي ضوھي ثوـٍۇلزىٓ،
ئىىىىٍىٕىفزىٓ ،پىىطى ئىعرىطاثٍىمزىٓ ۋە زاۋاٍِىك ؼەَ  -لبٍؽۇٔي ھېػ لىٍىفزىٓ ـىىبٍەد
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ل ىٍؽبٍٔىمىٕي وۆضەٌەٍّىع .ئۇ ئەٌٍەضٔىڭ ٍبـٍىطى روؼطا ٍوٌؽب ھىساٍەد ربپّىؽىّۇ ،ھبٍبد ئۇؼۇٌي،
ِبززى ِەزۀىَەرىە لبضـي لوظؼىٍىپ ،رۈضٌۈن پىىطى ۋە ئىؽزىٍي ٍوٌالضزا وېزىپ ثبضؼبٍٔىمىٕي
وۆضگىٍي ثوٌىسۇ.
ئىٍىُ  -پەْ ئىٕؽبٔؽب ئۇؼۇي -چبضە ثېطەٌەٍسۇٌ ،ېىىٓ ٔىفبْ ٍبوي ؼبٍ ە ثېطەٌّەٍسۇ.
ئىٕؽبٕٔىڭ رۇضِۇـي پبضاؼەرزە ثوٌۇپ ،ؼبٍىؽىع ٍبـىؽب ٔېّىسىگەْ ثەذزؽىع ھبٍبد ثۇ! زىٕٕىڭ
ئۆظىال ئىٕؽبٔؽب رۇضِۇؾ وەچۈضۈـزە ٍولۇضى ؼبٍە ئبرب لىالالٍسۇ .ئۇٔىڭ ھبٍبرىؽب ئېزىجبض ثېطىسۇ،
ئۇٔىڭؽب ۋەظىپە ثەٌگىٍەپ ثېطىسۇ...
ئىٍىُ  -پەْ ئىٕؽبٔؽب ئۇچىسىؽب ْ ئىىىي لبٔبد ثەضزىٌ ،ېىىٓ ئۇٔىڭؽب ئىٕؽبٔي لەٌىت ئبرب
لىالٌّىسى! .ئىٕؽبْ ھبٍبرٍىمزب (ئىٕؽبٕٔىڭ لەٌجىؽىع) ٍبـبپ لبٌؽب ،ئۇٔىڭ لوٌىسىىي پەْ -
رېرٕىىب ئبِىٍٍىطى ۋەٍطاْ لىٍىسىؽبْ ئبرۇَ ثوِجىٍىطى ،ذېّىٍَىه لوضاٌالضؼب ئبٍٍىٕىسۇ...ئىٍىُ -
پەْ رەضەلمي لىٍسى ،ئىٕؽبْ ئىٍىُ -پۀگە ربٍىٕىپ ئبٍؽب پۇرىٕي لوٍبٌىسىٌ ،ېىىٓ زۇَٔبؼب وىٍىؿ
ؼىطى ۋە ٍبـبؾ ؼبٍىؽىؽب لوٌىٕي لوٍبٌّىسى! ئىٕؽبْ پەْ  -رېرٕىىب ئبضلىٍىك وۆپ ٔەضؼىٍەضٔي
وەـىپ لىٍىپ چىمبٌىسىٌ ،ېىىٓ ئۇ ئۆظىٕىڭ ھەلىمىزىٕي وەـىپ لىالٌّىسى!  - 20ئەؼىطزىىي
ئىٍىُ  -پەْ ئىٕؽبٕٔي ئبٍؽب ٍەرىۈظزىٌ ،ېىىٓ ٍەض ـبضىسا ثەذذ  -ؼبئبزەرىە ٍەرىۈظەٌّىسى! ئبً
ـبضىسىٓ روپب ۋە ربـالضٔي وەٌزۈضەٌىسىٌ ،ېىىٓ ثەذزؽىعٌىه ،ئىىىىٍىٕىؿ ۋە ظاٍب ثوٌۇپ
وېزىفزىٓ چىمىطىسىؽبْ ٔەضؼىٕي ربپبٌّىسى...
ئىٍىُ  -پەْ ئىٕؽبٕٔىڭ ؼىىطرمي ھبٍبرىٕي ئىؽالھ لىٍسى ،ئىچىي ھبٍبرىٕي ئىؽالھ لىٍىفزىٓ
ئبعىع وەٌسى ...ئىٍىُ -پەْ  -20ئەؼىطٔىڭ ئىٕؽبٍٔىطىؽب ثەظى رەثىئەد وۈچٍىطىسىٓ ؼەٌىجە
لىالالٍسىؽبْ لوضإٌي ثېطەٌىسى ٌېىىٓ ئۆظىسىٓ ،ـەھۋىزىسىٓ ،ئىىىىٍىٕىفىزىٓ،
لوضلۇٔغىؽىسىٓ ،ئىچىي ۋە ئىغزىّبئي رولۇٔىفىسىٓ ؼەٌىجە لىٍىسىؽبْ ٔەضؼىٍەضٔي ثېطەٌّىسى...
ئبٌالھمب ئىّبْ وەٌزۈضۈؾ ئىٕؽبٔؽب ئەڭ لىَىٓ لىَىٕچىٍىمالضٔي ٍېڭىپ وىزەٌىگىسەن
ٔىھبٍەرؽىع وۈچ  -لۇۋۋەد ئبرب لىالالٍسۇ ،ئىّبٍٔىك ئىٕؽبْ ٍولۇضى ٔىفبْ ئۈچۈْ وۆضەؾ لىٍىپ
ھەضىىەد لىٍىسۇ ،رۆۋەْ ؼبٍىالضزىٓ ٍىطاق ثوٌىسۇ .ئبٌالھمب ئىّبْ وەٌزۈضۈؾ ئىٕؽبٔؽب
ھەضىىەرٍۀسۈضگۇچي وۈچ ئبرب لىٍىسۇ ،ثۇ وۈچ گۈظەي ئەذاللٕىڭ ئبؼبؼي ۋە ئەلىسە وۈچىٕىڭ
ِۀجىَىسۇض...
-4535عۇئبيٍ :ېڭي ئىذئوٌوگىَوٌەس دىٕٕىڭ ئوسٔىٕي ئبالٌّبٍذۇ
پەْ  -رېرٕىىب زىٕٕىڭ ئوضٔىٕي ئبالٌّىؽب ،ظېّىٕسىٓ پەٍسا ثوٌؽبْ ئىسئوٌوگىَەٌەضِۇ زىٕٕىڭ
ئوضٔىٕي ثبؼبٌّبٍسۇِ .ەزۀىَەد ِۇرەذەؼؽىي ئبضٔوٌىس روٍٕجي ِۇٔساق زەٍسۇ« :زىٕساض ثوٌۇؾ
ئىٕؽبٕٔىڭ رەثئىَىزي ،ئىٕؽبْ زىٕؽىع ٍبـىَبٌّبٍسۇٍ ،بۋضۇپبزىىي زىٓ ئۆظ ئوضٔىسىٓ
چىىىٕگۀٍىىي ئۈچۈْ ،ئۇٔىڭ ئوضٔىؽب وبپزبٌىعىُ ،ؼورؽىَبٌىعىُ ...زېگۀسەن رۈضٌۈن ئىسئوٌوگىَە
زەپ ئبرىٍىسىؽبْ زىٕالض چىمزي...
زىٕالض ئىٕؽبٕٔي عەِىَەد لۇٌٍۇلي ،ـەذؽٍەض لۇٌٍۇلىسا ٍبـبـزىٓ ئبظاد لىٍؽبٔسىٓ
وېَىٓ ،ئىٕؽبْ عەِىَەد رۈضِىؽىگە لبٍززيِ ،ەڭگۈٌۈن ھەلىمەد ثىٍەْ ثىۋاؼزە ئباللە
ثبؼٍىؽبٔسىٓ وېَىٓ زىىزبرۇضىَە زەۋضىگە لبٍززي .ئىٕؽبْ لىّّىزىٕي ٍولۇرۇپ ،چۈِۈٌە
عەِئىَىزىسى ىي ثىط ئىغزىّبئي چۈِۈٌە ثوٌۇؾ ئۈچۈْ ئبعىعالـزي! زىٕالض ئىٕؽبٔؽب ،ئىٕؽبْ
ئىغزىّبئي ھبـبضەد ئەِەغ ،ھۆضِەد ،ھېػ لىٍىؿ ۋە ربٌالؾ ئىمزىساضىؽب ئىگە ئىٕؽبْ زەپ
ئۈگەرىەْ ئىسى ...رۈضٌۈن ئىسئوٌوگىَەٌەض ثۇ ھەلىمەرٕي ئۇٔزۇٌسۇضاٌّبٍسۇ ،چۈٔىي رۈضٌۈن
ئىسئوٌوگىَەٌەض زىٕال ض ئبرب لىٍؽبْ ضوھي ئبظارٍىمٕي ثېطەٌّەٍسۇ...زىٓ ئىٕؽبٕٔىڭ ھبٍبرٍىك لەٌجي...
ئىٕؽبْ ئۈچۈْ ھبٍبرٍىك عەۋھىطى ...زىٓ ٔۇضالٔسۇضىسىؽب ٔۇض ،ئىٕؽبْ زىٕسىٓ ثىھبعەد
ثوالٌّبٍسۇ ...ئىسئوٌوگىَەٌەض زىٕٕىڭ ئوضٔىٕي ثبؼبٌّبٍسۇ ،چۈٔىي ثۇ ئىسئوٌوگىَەٌەض ثىط ثىطىٕي
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ٍبذفي وۆضۈ ؾ ۋە ھەِىبضٌىفىؿ ئوضٔىؽب ،ثىط ثىطىٕي ٍبِبْ وۆضۈؾ رۇٍؽۇؼىٕي ثېطىسۇ.
ئىسئوٌوگىَەٌەض ٔبْ ثېطەٌىگەْ ثىٍەْ ضوھي ذبرىطعەٍِىه ۋە ضوھي ئبظارٍىك ثېطەٌّەٍسۇ».
-4538عۇئبي :دىٓ خەٌمٕي صەھەسٌەٍذىغبْ ئەپَۇْ دېگەْ دەۋاغب سەددىَە
ِبضوىؽىعىُ « :زىٕٕي ذەٌمٕىڭ ئەپَۇٔي» زەپ لبضاٍسۇ ،ثۇ وۆظ لبضاؾ عىڭسا ئوٌزۈضِبٍسۇ:
روؼطا زىٓ ،ذەٌمٕي ِەغ لىٍّبٍسۇ ،ئبذىطەرزىىي ٔىئّەد رەٌىپىگە ؼەضق ثوٌۇپ وېزىپ،
زۇَٔبزىىي ھولۇلىٕي رەٌەپ لىٍىفزىٓ ِەـؽۇي لىٍّبٍسۇ .روؼطا زىٓ ظۇٌۇِؽب وۆظ ٍۇِّبٍسۇ،
پبؼبرچىٍىك ۋە ثۇضۇٌۇـمب ضاظى ثوٌّبٍسۇِ .بضوىؽٕىڭ وۆظ ل بضىفي ثەظى زىٕالضؼب ٔىؽجەرەْ روؼطا
ثوٌؽىّۇ ،ئىؽالَ زىٕىؽب ٔىؽجەرەْ روؼطا ئەِەغ...
ئىؽالَ زىٕي ،ئىٕؽبٕٔي ئبٌالھسىٓ ثبـمىؽىؽب لۇٌچىٍىك لىٍىفزىٓ ئبظاد لىٍؽبْ ثۈٍۈن
ئىٕؽبٔي ئىٕمىالپزۇض .ئىؽالَ پىىىط ،ۋىغساْ ،رۇٍؽۇ ۋە ضىئبٌٍىك ھبٍبرىسىىي ئىٕىمالثزۇض.
ئىؽالِسىىي ئىٕىمالثٕىڭ ـوئبضى" ثىط ئبٌالھسىٓ ثبـمب ئىالھ" ٍوق زېگەْ ؼۆظزۇض ،ظېّىٕسا ؼۆظ
ٍبوي ئىؿ  -ھەضىىىزي ئبضلىٍىك لبٍؽي ثىطؼي ئىالھٍىمٕي زەۋا لىٍىسىىەْ ٍبوي ئىالھٍىك ثىٍەْ
ـۇؼۇٌٍۇٔۇپ ثبلىسىىەْ ،ئۇ ۋۇعۇزى ٍوق ٍبٌؽبٔچي وەظظاة .ئۆظٌىطىٕي ئبٌالھ ثىٍەْ ثىطگە ئىالھ
ٍبوي ئبٌالھسىٓ رۆۋۀطەن ئىالھ زەپ گۇِبْ لىٍؽبٔالضٔىڭ ھەِّىؽي ِەڭگۈ ربضىد ؼەھٕىؽىسىٓ
چۈـۈپٍ ،ولۇٌۇـي ۋاعىت.
وىفٍەض ئىؽالِسا ثبضاۋەض ،ثىطؼي ٍۀە ثىطؼىٕي لۇي لىٍىفي روؼطا ئەِەغ ،ئەگەض ثەظى
وىفٍەض ظۇٌۇَ لىٍؽب ،وىفٍەضٔىڭ ئۇ ظاٌىّٕي چەوٍىفي ۋاعىت ،ثوٌّىؽب ھەِّىؽي گۇٔبھمب
ـېطىه ثوٌىسۇ .ئبٌالھ لۇضئبٔسا ِۇٔساق زەٍسۇ« :ظاٌىّالضؼب ِبٍىً ثوٌّبڭالضِ( ،بٍىً ثوٌؽبڭالض) زوظاخ
ئبظاثىؽب لبٌىؽىٍەض ،ؼىٍەضگە اﷲ زىٓ ثبـمب (زوظاذزىٓ لۇرۇٌسۇضىسىؽبْ) ھېچ ٍبضزەِچي ٍولزۇض،
ئبٔسىٓ وېَىٓ ھېچ ٍبضزەِگە ئېطىفەٌّەٍؽىٍەض» [ ھۇز ؼۈضىؽي - 113 ،ئبٍەد« ].ؼىٍەضٔىڭ
ئبضاڭالضزىىي ظۇٌۇَ لىٍؽبٔالضٔىڭ ثېفىؽب وېٍىؿ ثىٍۀال چەوٍىٕىپ لبٌّبٍسىؽبْ ثبال -لبظازىٓ
ؼبلٍىٕىڭالض ،ثىٍىڭالضوي ،اﷲٔىڭ ئبظاثي لبرزىمزۇض » [ئۀفبي ؼۈضىؽي -25 ،ئبٍەد].
ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ « :ؼىٍەضزىٓ وىُ ٍبِبْ ئىفٕي وۆضؼە لوٌي ثىٍەْ
روؼؽۇْ ،لوٌي ثىٍەْ روؼبٌّىؽب رىٍي ثىٍەْ روؼؽۇْ ،رىٍي ثىٍۀّۇ روؼبٌّىؽب ،لەٌجىسە
ٔبضاظىٍىك ثىٍسۈضۈؾ ئبضلىٍىك روؼؽۇْ» زېگەِْ .ۇؼٍىُ ضىۋاٍەد لىٍؽبْ.
ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ظۇٌۇَ ۋە ئىچىىي پبؼبرچىٍىممب لبضـي رۇضۇـٕي
ؼىطرمي زۈـّۀگە لبضـي رۇضؼبٔسەن ثىط لبربضزا لوٍؽبْ ،چۈٔىي ھەض ئىىىىؽىٍي ئبٌالھ ٍوٌىسىىي
عىھبزرۇض .ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِسىٓ « عىھبزٔىڭ لبٍؽي ئەۋظەي؟ زەپ
ؼوضاٌؽبٔسا ،ظاٌىُ ھبوىّٕىڭ ئبٌسىسا ھەق گەپ لىٍىؿ» زېگۀْ ،ەؼەئي ضىۋاٍەد لىٍؽبْ ،ثۇ عىھبز
عىھبزٔىڭ ئەڭ ٍولۇضىؽي زەپ لبضاٌؽبْ .ئىؽالَ زىٕي ئۆٌۈپ وەرىۀگە لەزەض ظۇٌۇِؽب لبضـي
رۇضۇـمب لىعىمزۇضىسۇ ،ثۇ ٍوٌسا ئۆٌۈپ وىزىپ لبٌؽب ـېھىذ ؼبٔىٍىسۇ.
ئىؽالَ زىٕي ِۇؼۇٌّبٕٔي وۆڭۈي ئىعظىزي ۋە ھۆضِەد -ـەضەپ رۇٍؽۇؼي ثىٍەْ رەضثىٍَەٍسۇ،
وۆڭۈي ئىعظىزىٕي ئىّبٕٔىڭ رەؼىطى ۋە ذۇؼۇؼىَىزي زەپ لبضاٍسۇ« :ؼەٌىجە ،ئىعظەد  -ـەضەپ
اٌٍەؼب ،اٌٍۀىڭ پەٍؽەِجىطىگە ۋە ِۆِىٍٕەضگە ِۀؽۇپ» [ِؤبـىمۇْ ؼۈضىؽي - 8 ،ئبٍەد].
ـۇٔىڭ ئۈچۈْ ئىؽالَ زىٕي ذبضٌىممب ضاظى ثوٌۇپ ،ثبؾ ئىگىسىؽبْ ،پۇرىٕي ئۈـىەٌٍەضگە
ؼبٌؽب ،لۇرۇٌۇؾ ئبِبٌىٕي لىٍّبً ؼەۋض لىٍىسىؽبْ ِۇٔساق وىفٍەضزىٓ ثىعاض .لۇضئبٕٔىڭ ذىزبثىؽب
لبضاڭ { :ئۆظٌىطىگە ظۇٌۇَ لىٍؽۇچىالض (ٍۀي ھىغطەرٕي رەضن ئېزىپ وۇـفبضالض ثىٍەْ ثىٍٍە
رۇضؼۇچىالض)ٔىڭ عبٍٔىطى پەضىفزىٍەض رەضىپىسىٓ ئېٍىٕىسىؽبْ چبؼسا ،پەضىفزىٍەض ئۇالضزىٓ:
«( زىٕىڭالضٔىڭ ئىفىسا) لبٍؽي ھبٌەرزە ئىسىڭالض؟» زەپ ؼوضاٍسۇ .ئۇالض«:ظېّىٕسا(ٍۀي ِەوىە
ظېّىٕىسا) ثىع (زىٕٕي ثەضپب لىٍىفزىٓ) ثوظەن لىٍىٕؽبْ ئىسۇق » زەٍسۇ .پەضىفزىٍەض «:ھىغطەد
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لىٍؽبڭالض اﷲٔىڭ ظېّىٕي وەڭطى ئەِەؼّىسى؟» زەٍسۇ .ئۀە ـۇ(ھىغطەد لىٍّىؽبْ) الضٔىڭ
ثبضىسىؽبْ عبٍي عەھۀەِسۇض .عەھۀٕەَ ٔېّىسېگەْ ٍبِبْ عبً!} [ٔىؽب ؼۈضىؽي - 97 ،ئبٍەد].
ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ،لبظاٍي لەزەضگە ئىفىٕىؿ ٔبِي ثىٍەْ ھبٍبرٕىڭ
رۈضٌۈن ھبزىؽٍىطى ۋە لىَىٕچىٍىمٍىطىؽب لوي لوـزۇضۇپ رەؼٍىُ ثوٌۇؾ ِۀزىمىؽىگە ضەززىَە
ثېطىسۇ .ثۇٔي ئبٌالھٕىڭ زىٕىسىىي ئبعىعٌىك لبربضىسىٓ زەپ ثبھب ثېطى سۇ .ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ
ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ « :ئبٌالھ ئبعىعٌىمٕي ئەٍىپٍەٍسۇ ،ھۇـَبض ثوٌؽىٓ .ؼەۋەثىٕي لىٍؽبڭّۇ ،ثىط
ئىفزب ِەؼٍۇة ثوٌۇپ وەرؽەڭ ،ئۇ چبؼسا (ئبٌالھ وىپىٍسۇض) زېگىٓ» زېگۀىسى .ئەثۇزاۋۇز ضىۋاٍەد
لىٍؽبْ.
ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ زۇئبٌى طىسىّۇ ئبعىع ثوٌۇپ لېٍىفزىٓ پبٔبھ
رىٍەپ«:ئي ئبٌالھ ،ؼەَ -لبٍؽۇزىٓ پبٔبھ رىٍەٍّەْ ،ئبعىعٌىك ۋە ھوضۇٍٔۇلزىٓ پبٔبھ رىٍەٍّەْ،
لوضلۇٔغبلٍىك ۋە ثىرىٍٍىمزىٓ پبٔبھ رىٍەٍّەْ ،لەضظزاض ثوٌۇپ لېٍىؿ ۋە ظۇٌۇِؽب ٍوٌۇلۇـزىٓ پبٔبھ
رىٍەٍّەْ» زەپ زۇئب لىٍّىؽبّٔىسى ۋە ثىعٌەضٔىڭ ـۇٔساق زۇئب لىٍفىّىعٔي رەۋؼىَە
لىٍّىؽبّٔىسى! ...ثۇ زۇئبزا ئىٕؽبٔؽب چبپٍىفىسىؽبْ ھەض لبٔساق ئبعىعٌىك وۆضٔۈـٍىطىسىٓ ئبِبٍٔىك
رىٍەؾ چىمىپ رۇضىسۇ .لۇٔۇد زۇئبٍىّعزا ئولۇٍسىؽبْ « :ئي ئبٌالھ ؼبڭب رۇظووضٌۇق لىٍىسىؽبْ
وىفىٕي ئېٍىپ ربـالٍّىع» زەپ زۇئب لىٍىّىعِ .بٔب ثۇ-ئوضٔي لبٔساق ثوٌۇپ وەرؽۇْ  -ھەض لبٔساق
ظاٌىُ ثىٍەْ لبضـىالـمبٍٔىمزۇضٔ .بھەلچىٍىك ،ئبعىعٌىك ،لۇٌٍۇلمب لبضـي ئىٕمىالة لوظؼبـمب زەۋەد
لىٍىسىؽبْ ھەلىمەد ،ئەضوىٍٕىه ۋە ئبزاٌەرىە ٍبضزەَ ثېطىفىە رەـەثجۇغ لىٍىسىؽبْ
زىٕٕي«ذەٌمٕىڭ ئەپَۇٔي» زېؽە ئەلىٍؽب ؼىؽبِسۇ؟
ِبضوىػ ئەپۀسى ثۇ ؼۆظىٕي زېگەْ ۋالزىسا ئىؽالِٕىڭ ظۇٌۇَ ،چېىىسىٓ ئېفىؿ ۋە
پبؼبرچىٍىممب لبضـي رۇضۇؾ پوظىزؽَىەؼىٕي ٍبذفي چۈـۀّىؽە وېطەن .ئىٍّي پطىٕؽىپمب ٔەظەض
ؼبٌؽبق ،ثىط ٔەضؼىگە ھۆوۈَ چىمىطىؿ ،ئەۋۋاي ئوِۇَِۈظٌۈن رەرمىك لىٍؽبٔسىٓ وىَىٓ ئبٔسىٓ
ھۆوۈَ چىمىطىفٕي رەۋؼىَە لىٍىسۇِ .بضوىؽىعىُ ٔەظەضٍەؼي ،پەٌؽەپەؼي ۋە ٍۆٌۈٔۈـٍىطىٕي
رەرمىك لىٍؽۇچىؽي ِۇرەذەؼؽىػ ئىؽالَ ِۇرەپەوىۈضى زووزۇض ضۇـسى ـەوىبضِ ،بضوىؽٕىڭ
ئبذىطلي ھبٍبرىسا زىٕٕي ئېزطاپ لىٍؽبٍٔىمىٕي ،ئۇٔىڭ زەؼٍەپزە زىٕٕي ئىٕىبض لىٍىفي پەٌؽەپەۋى
وۆظ لبضاؾ ثوٌّبؼزىٓ ؼىَبؼي ٔولزىسىٓ ثوٌؽبٍٔىمىٕي ثبٍبْ لىٍىسۇ.

ئبٌحىٕچي ثبپ .ئىغالَ جەسثىَىغي

-4521عۇئبي :سەثجبٔىَەت جەسثىَەعىٕىڭ ِوھىٍّىمي
ئىؽالَ رەضثىَىؽىسىىي ضەثجبٔىَەد ٍۀي ئبٌالھٕي رؤۇـٕي ئبؼبغ لىٍؽبٍْ ،ۀە ثىط ِۀب
ثىٍەْ ئېَزمبٔسا ئىّبٕٔي ئبؼبغ لىٍؽبْ رەضثىَەِ« -ۇؼۇٌّبْ لېطىٕساـالض» چۈـۀگۀسەن ۋە
ئەِەٌىَەرزە ئىغطا لىٍؽبٔسەن رەضثىَىٕىڭ ئەڭ ِۇھىُ ،ـەضەپٍىه ھەَ چوڭمۇض رەؼىطگە ئىگە
رەضىپي .ئىؽالَ رەضثىَىؽىٕىڭ زەؼٍەپىي ٔىفبٔي :ئىّبٍٔىك (ئبٌالھمب ئىفۀگەْ) ئىٕؽبٕٔي ثبضٌىممب
وەٌزۈضۈؾ ثوٌؽىٕي ئۈچۈْ ،ـۇڭب ئىّبٕٔي ئبؼبغ لىٍؽبْ رەضثىَە ئەڭ ِۇھىُ زەٍّىع.
-4527عۇئبي :ئىّبٕٔىڭ ِۀغي
ئىؽالَ زىٕي وۆضؼەرّىؽىسە ئىّبْ :ئېؽىعزىىي لۇضۇق ؼۆظ ٍبوي لۇضۇق زاۋا ثوٌّبؼزىٓ،
ثەٌىي ئۇ ثىط ھەلىمەد ثوٌۇپ ،ئۇٔىڭ ٔۇضى ئەلىٍگە ٍەرؽە ،ئەلىً لبٔبئەد لىٍىسۇ ،ۋىغسأؽب
ٍەرؽە ،ۋىغساْ ئۆضٌەٍسۇ ،ئىطازىگە ٍەرؽە ،ئىطازە ھەضىىەرٍىٕىسۇ ۋە ثبـمىالضٔىّۇ
ھەضىىەرٍۀسۈضىسۇ .ھەزىؽزە« :ئىّبْ زېگەْ ٍۈضەوزە ئوضۇٔالـمبْ ،ئەِەٌىَىزي ئۇٔي رەؼزىمٍىؽبْ
ٔەضؼە» زېَىٍىسۇ .ئبٌالھ ِۇٔساق زەٍسۇ( :ھەلىمىٌ) ِۆئّىٍٕەض ئبٌالھمب ۋە ئۇٔىڭ پەٍؽەِجىطىگە ئىّبْ
وەٌزۈضگەْ ،ئبٔسىٓ (ئىّبٔىسا) ـەن وەٌزۈضِىگەِْ ،بٌٍىطى ثىٍەْ ،عبٍٔىطى ثىٍەْ ئبٌالھ ٍوٌىسا
عىھبز لىٍؽبٔالضزۇض( .ؼۈضە ھۇعۇضاد  -15ئبٍەد) ئىؽالِٕىڭ لبضىفىسا ئىّبْ زېگەْ :ؼۆظِۀٍەض
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ۋە پەٌؽەپىچىٍەض رؤۇؼبٔسەن ،ظېھٕىسە رؤۇپال لوٍۇـال ثوٌّبؼزىٓ ثەٌىي ،ئۇ ئىّبْ ئەگطىٍىىزىٓ،
ھەززىسىٓ ئېفىپ وېزىؿ ٍب وي ثوـبڭٍىك لىٍىفزىٓ ؼبلالٔؽبْ ،ظېّىٕٕي پبٍسىٍىك ھبٌسا روؼطا
گۈٌٍۀسۈضۈـىە ،ھبٍبرمب ٍبذفىٍىك ثېؽىفالـمب ،روؼطا ٍوٌؽب ٍېزەوٍەـىە ئېٍىپ ثبضؼبْ ھبٌسىىي
ٍۇلىطىمىالضٔىڭ ثىط پۈرۈْ عۇؼالّٔىؽىسۇض.
-4524عۇئبي :ئىغالَ جەسثىَىغىذە لەٌىجٕىڭ ِوھىٍّىمي
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھى ؽؽبالِٕىڭ ۋالزىسىىي ؼبھبثىٍەضٔىڭ ۋە ئۇٔىڭسىٓ وېَىٕىي ئۇالضؼب
ؼبزالەد ثىٍەْ ئەگەـىەْ ؼەٌەـٍەضٔىڭ ئىّبٔيٍ -ۈضەوزىىي ئېزىمبزىؽب ،رىٍىسىىي ئىمطاض ۋە
ئەِەٌىَىزىسىىي ھەضىىەرٍىطىگە ثىۋاؼىزە ئبضىٍىفىپ لۇِبٔسأٍىك لىٍؽبِْ .ەؼغىسزە ،ئۆٍسە،
عەِئىَەرزەِ ،ەذپي عبً ۋە عبِبئەد ئبٌسىسا ،وېچىسە ،وۈٔسۈظزە ،زۇَٔبٌىك  -ئبذىطەرٍىه
ئىفالضزا ئۇالضٔىڭ پۈرۈْ ھبٍبرىؽب وىطىفىپ وەرىەْ ئىسى.
ئىالھي رەضثىَە (ٍۀي ئبٌالھٕي رؤۇرۇـٕي ئبؼبغ لىٍؽبْ رەضثىَە)ٔىڭ ئبؼبؼٍىك رۈۋضۈوي،
ئبٌالھ ربئبالؼب ئۇالـمبْ ،ئۇٔىڭ ئبٌسىؽب ثېطىؿ ،ھەِسە پۈرىۈي لىٍّىفىسىٓ ھېؽبة ثېطىفىە
ئىفۀگەْ ،ضەھّىزىٕي ئۈِىس لىٍىپ ،ئبظاثىسىٓ لوضلىسىؽبْ ھەلىمىٌ ھبٍبد لەٌجسۇض .زېّەوىي،
ئىٕؽبٕٔىڭ ھەلىمىزي ئۇٔىڭ ِبززى ھەٍىىٍىسە ،رەْ -لۇضۇٌۇؾ ،ھۈعەٍطە ،ؼۆڭەن ۋە پەٍٍىطىسە
ثوٌّبؼزىٓ ثەٌىي ،ئۇ ئبـۇ ِبززى ھەٍىەٌسە رۇضىسىؽبْ ،ئۇٔي ھەضىىەرٍۀسۈضىسىؽبْ ،ئۇٔي ثىط
ئىفمب ثۇٍطۇپ ،ثىطىسىٓ روؼۇپ لۇِبٔسأٍىك لىٍىپ رۇضىسىؽبْ ،ئبـۇ ٍبذفي ثوٌؽب ،پۈرۈْ رەْ
ٍبذفي ثوٌىسىؽبْ ،ئبـۇ ثۇظۇق ثوٌؽب ،پۈرۈْ رەْ ثۇظۇق ثوٌىسىؽبْ ،ئبٌالھٕىڭ رەضثىَىؽي ؼىڭگەْ
ثىط چىفٍەَ ٔبظۇن ئەظازۇض .ثىٍىپ لوٍۇڭىي ،ئۇ ثوٌؽب ئبزەَ ئىچىسىىيٍ -ۈضەن زەِؽەْ ،لەٌت
زەِؽەْ ،زىً زەِؽەْ ٍبوي عبْ زەِؽەْ ئىرزىَبضىڭ ،ئۀە ـۇ لەٌجزۇض .لەٌت ئبٔساق ئبڭٍىك ثىط
ٔەضؼىىي ئۇ ئىٕؽبٕٔي ھبٍبرٕىڭ چوڭمۇض لبرالٍِىطىؽب ۋە وبئىٕبرٕىڭ ؼىط  -ئەؼطاضٌىطىؽب ئېٍىپ
ثبضىسۇ .ئىٕؽبْ ئۇٔىڭ ثىٍەْ ظېّىٕسىٓ  -ئبؼّبٔؽب (رۆۋۀسىٓ ئۈؼزۈٔگە) ،ثبضٌىمىسىٓ  -ثبضٌىممب
وەٌزۈضگۈچىگە (ٍۀي ئبٌالھ رەضەپىە)ٍ ،ولٍۇق ئبٌىّىسىٓ (ٍۀي زۇَٔبزىٓ) ِەڭگۈٌۈن ئبٌەِگە
ٍۆرىىٍىسۇ .ئبٌالھ ربئبالٔىڭ ٔەظەضى ۋە ضەھّەد ئىٍزىپبرئ ،ۇضٌىطى چۈـىسىؽبْ ئوضۇْ ئۀە ـۇ
رىطىه ٍۈضەوزۇض.
ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زەٍسۇ« :ئبٌالھ ربئبال ؼىٍەضٔىڭ ربـمي
وۆضۈٔىفىڭالضؼب لبضىّبؼزىٓ ،ثەٌىي ٍۈضىىىڭالضؼب لبضاٍسۇ» .ئبـۇ ٍۈضەن ثوٌؽب ،لىَبِەد وۈٔىؽي
ئىٕؽبْ ئۆظ پەضۋەضزىگبضىؽب ئبظاثزىٓ لۇرۇٌۇـٕىڭ ۋاؼىزىؽي لىٍىپ رەلسىُ لىٍىسىؽبْ ثىطال
ٍۈٌۀچۈوزۇض .ئبٌالھ ربئبال ِۇٔساق زەٍسۇ « :ئۇ وۈٔي (ھېچ وىفىگە) ِبي ۋە ئوؼۇٌالض پبٍسا
ٍەرىۈظەٌّەٍسۇ .پەلەد (ئبٌالھٕىڭ زەضگبھي)ؼب پبن لەٌت ثىٍەْ وەٌگەْ ئبزەِگىال پبٍسا
ٍەرىۈظۈٌىسۇ( » .ؼۈضە ـۇئەضا - 89 -88ئبٍەد) ئىّبْ ثىٍەْ گۈٌٍۀگەْ ،عەظِي ئىفىٕىؿ ثىٍەْ
ٔۇضالّٔىؽبْ لەٌت ئىگىؽي گەضچە رىطىىٍەض لبربضىسا ؼبٔبٌؽىّۇ ،ئۇٔساق ئبزەَ ئۆٌۈوزىٓ ثبـمب
ٔەضؼە ئەِەغ .ئبٌالھ ربئبال ِۇٔساق زەٍسۇ« :ئەؼٍىسە ئۈٌۈن (ٍۀي وبپىط) ثوٌۇپ ،ثىع ئۇٔي (ٍۀي
ئۇٔىڭ لەٌجىٕي ئىّبْ ثىٍەْ) رىطىٍسۈضگەْ ،ثىع ئۇٔىڭؽب وىفىٍەض ئبضىؽىسا ھىساٍەد رېپىفمب ٔۇض
ثەضگەْ ثىط ئبزەَ ظۇٌّەرزە (ٍە ٔي وۇـطىٕىڭ لبضاڭؽۇٌىمىسا) لبٌؽبْ ۋە ئۇٔىڭسىٓ لۇرۇالٌّىؽبْ ثىط
ئبزەَ ثىٍەْ ئوذفبـّۇ؟» (ؼۈضە ئۀئبَ  - 122ئبٍەد)
ِۆئّىٕٕىڭ ٍۈضىىي ٍۇلىطىمىسەن ؼۈپەرٍەضگە ئىگە ثوالٌىؽب ،ئۇ لىَىٕچىٍىمٕي ٍىڭىسۇ،
ئبچچىمٕي ربرٍىك لىٍىسۇ ،عبپب ِ -ۇـەلمەرٍەضٔي ئبززى ؼبٔبٍسۇ ،ثەٌىي ئۇ عبپب ِ -ۇـەلمەرٍەض
ئبٌالھ ئۈچۈْ ،ئبٌالھ ٍوٌىسىال ثوٌىسىىەْ ئۇٔي ٌەظظەد ؼبٔبٍسۇ .ثۇ ئەھۋاي ِەھجۇثىگە
ئۇچطىفىفٕي ئبؼبؼي ٔىفبْ لىٍىپ ٍوي ٍۈضگەْ ئبـىمٕىڭ ـۇ ٍوٌسا ربضرمبْ عبپب -
ِۇـەلمەرٍىطىٕي ٌەظظەد ؼبٔبپٍ ،وٌسىىي ئۇؼؽۇظٌۇق ۋە ئبچٍىمٕي ئۇٔزۇپ لبٌؽىٕىسەن ثىط
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ئىفزۇض.

-4523عۇئبي :لەٌىجپ ِۇھحبج ثوٌغبْ ئۈچ ٔەسعە
ئىٕؽبٕٔىڭ لەٌجىّۇ ثەزىٕىگە ئوذفبؾ ئۈچ ٔەضؼىگە ِۇھزبط ثوٌىسۇ:
 . 1ؼبالِەد رۇضۇؾ ئۈچۈْ ؼبلالـمب ِۇھزبط.
ٍ .2بـبؾ ئۈچۈْ ئۇظۇلمب ِۇھزبط.
 .3ؼبلىَىؿ ئۈچۈْ چبضە -ئبِبي لىٍىفمب ِۇھزبط.
-4522عۇئبي :لەٌىجٕي عبلالػ صۆسۈس ثوٌغبْ ٔەسعە ۋە ئۇٔي عبلالؽٕىڭ ٍوٌي
لەٌجٕي ؼبلالؾ ظۆضۈض ثوٌؽبْ ثىطىٕچي ٔەضؼە ثوٌؽب ،ھەض لبٔساق ذبربٌىمٕىڭ ثېفي ۋە ھەِّە
ئىٍٍەرٕىڭ ئەؼٍي ٍىٍزىعى ثوٌؽبْ زۇَٔبٔي ٍبذفي وۆضۈؾ ثوٌۇپ ،لەٌجٕي ئۇٔىڭسىٓ ؼبلالـٕىڭ
ثىطزىٕجىط ٍوٌىٕي ئۇٔىڭؽب وۆضؼىزىؿ ثەوّۇ ظۆضۈض .ئۇ ٍوي ثوٌؽب  -ئبذىطەد وۈٔىگە چولۇَ
ئىفىٕىؿ ،ئبٌالھٕىڭ ِۇوبپبرىٕي ئەؼٍەپ رۇضۇؾ ،پبٔىٌ (ٍۀي ثۇ زۇَٔب) ثىٍەْ ثبلىٌ (ٍۀي
ئبذىطەد) ئورزۇضىؽىٕي ؼېٍىفزۇضۇؾ روؼطا وەٌگۀسە ،ئبٌسىّىعزىىي ٔەضؼىٍەضٔىڭ رۆۋەْ،
ئبززىٍىمي ثىٍەْ ئبٌالھٕىڭ ئبٌسىسىىي ٔبظۇٔ -ېئّەرٍەضٔىڭ وبرزب ،ئۇٌۇؼٍىمىٕي ؼېٍىفزۇضۇؾ.
ئبٌالھ ِۇٔساق زەٍسۇ( « :ئي ئىٕؽبٔالض!) ؼىٍەضٔىڭ ئىٍىىڭالضزىىي ٔەضؼىٍەض رۈگەٍسۇ ،ئبٌالھٕىڭ
زەضگبھىسىىي ٔەضؼىٍەض رۈگىّەؼزۇض( ».ؼۈضە ٔەھً  - 96ئبٍەد)
ئبٌالھمب ئىفۀگەْ ھەلىمىٌ ِۆئّىٕگە ئبٌالھٕىڭ وىزبثىسىىي ؼېٍىفزۇضِىٕي ،ثبـمىچە
ئېَزمبٔسا ،ضۇـەْ ھبٌەرزىىي ئبضرۇلچىٍىك ؼېٍىفزۇضِىؽىٕي ئۇلۇپ وۆضؼە وۇپبٍە لىٍىسۇ .ئبٌالھ
ِۇٔساق زەٍسۇ« :ئبٍبٌالض ،ئوؼۇٌالض ،ئبٌزۇْ -وۈِۈـزىٓ روپالٔؽبْ وۆپ ِبٌالض ،ئبضؼىّبلالض ،چبضۋىالض
ۋە ئېىىٍٕەضزىٓ ئىجبضەد وۆڭۈي ربضرىسىؽبْ ٔەضؼىٍەضٔىڭ ِۇھەثجىزي ئىٕؽبٔالضؼب چىطاٍٍىك
وۆضؼىزىٍسى .ئۇالض زۇَٔب رىطىىچىٍىىىسە ِۀپەئەرٍىٕىسىؽبْ (ثبلبؼي ٍوق) ـەٍئىٍەضزۇض؛
ئبٌالھٕىڭ زەضگبھىسا ثوٌؽب لبٍزىسىؽبْ گۈظەي عبً (ٍۀي عۀٕەد) ثبضزۇض (ـۇٔىڭ ئۈچۈْ ثبـمىؽب
ئەِەغ ،عۀٕەرىە لىعىمىؿ وېطەن)( .ئي ِۇھەِّەز! لەۋِىڭگە) ئېَزمىٕىي[ ،ؼىٍەضگە ئۇالضزىّٕۇ
(ٍۀي زۇَٔبٔىڭ ظىجۇ -ظىٕٕەرٍىطى ۋە ٔېئّەرٍىطىسىّٕۇ) ٍبذفي ثوٌؽبْ ٔەضؼىٍەضٔي ئېَزىپ
ثىطەٍّۇ؟ رەلۋازاضالض ئۈچۈْ پەضۋەضزىگبضى ھوظۇضىسا ئبؼزىسىٓ ئۆؼزەڭٍەض ئېمىپ رۇضىسىؽبْ
عۀٕەرٍەض ثوٌۇپ( ،ئۇالض) عۀٕەرٍەضزە ِەڭگۈ لبٌىسۇ ،عۀٕەرٍەضزە پبن عۈپزىٍەض ثبض( ،رەلۋازاضالض
ئۈچۈْ) ٍۀە ئبٌالھٕىڭ ضەظاؼي ثبض] ،ئبٌالھ ثۀسىٍىطىٕي (ٍۀي ئۇالضٔىڭ ھەِّە ئىفٍىطىٕي)
وۆضۈپ رۇضؼۇچىسۇض( ».ؼۈضە ئبي ئىّطاْ  -15 - 14ئبٍەد)
ثۇ ٍەضزە ٍۀە لۇضؼبق ھەۋىؽي ،عىٕؽي ھەۋەؼٍەضِ ،بي  -زۇَٔب ،ثبال  -چبلىالضٔي ٍبذفي
وۆضۈؾ ھەۋەؼٍىطىسىٓ ئىجبض ەد ِبززى ھەۋەؼٍەضزىٓ ثبـمب ٍۀە لەٌجٍەضٔىڭ ھەۋەؼٍىطى ۋە
ٔەپؽي ذبھىفالضٔىڭ ھەۋەؼٍىطىسىٓ ئىجبضەد ذەرىطى ئەڭ چوڭ ھەۋەؼٍەض ثبضٔ .ەپؽي ذبھىفي
ثوٌؽب :ظېّىٕسىىي چولۇٔۇٌؽبْ ئەڭ ٍبِبْ «ئىالھ» رۇض .ئبٌالھ ِۇٔساق زەٍسۇ« :ئبٌالھ ۋەھَي لىٍؽبْ
روؼطا ٍوٌٕي لوٍۇپ ٔەپؽي ذبھ ىفىؽب ئەگەـىەْ وىفىسىّٕۇ ئبظؼۇْ ئبزەَ ثبضِۇ؟» (ؼۈضە لەؼەغ
 - 50ئبٍەد) ٍۈظ -ئبثطوٍٕي ئبضظۇ لىٍىؿ ،ھۆوۈِطأٍىمٕي ٍبذفي وۆضۈؾ ،وىفىٍەضگە «ئىالھ»
ثوٌۇۋېٍىفٕي ٍبذفي وۆضۈؾ ،ـۆھطەد ۋە ثبـمىالضٔىڭ ِبذزىفىٕي ٍبذفي وۆضۈؾ ،ئبِّىٕىڭ
ئبٌمىفي ئبٌسىسا ذۇزىٕي ثىٍّەً ٍۈگۈضۈ پ وېزىؿ ٍبوي ثەظىٍەضٔىڭ ذۇـبِىزي ئبٌسىسا ٍۈگۈضۈپ
وېزىؿ ...لبربضٌىك ئىفالض ئۇزۇٌال لەٌجىە ٍىزىسىؽبْ عبْ ئبٌؽۇچ ٍۇلۇٍِۇق وېؽەي ثوٌۇپ ،ئۇ
لەٌجٕي ووض لىٍىپ ۋە پبڭ لىٍىپ ربـالٍسىؽبْ ٍبوي ئۇٔي ھبالن لىٍىپ ئۆٌزۈضىسىؽبْ ثىط
ئىٍٍەرزۇضِ .بٔب ثۇ ئىٍٍەرٕي ئىّبَ ؼەظظاٌي پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ  « :ئۈچ ھبالن لىٍؽۇچ
ٔەضؼە ثبض ،ئىٕؽبٕٔي ئىزبئەد لىٍسۇضىۋاٌؽبْ ثېرٍٍىك ،وەٍٕىگە وىطىپ وېزىٍگەْ وۆڭۈي ذبھىفي
ۋە ئىٕؽبٕٔىڭ ئۆظ  -ئۆظىگە رەئەعغۇپ لىٍىفي» زېگەْ ھەزىؽىە ئبؼبؼەْ« ،ئىھَبئۇي ئۇٌۇَ»
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زېگەْ وىزبۋىسا ھبالن لىٍؽۇچي ٔەضؼىٍەض لبربضىسىٓ ھېؽبثٍىؽبْ.
وۆپٍىگەْ وىفىٍەضٔىڭ ،ـەذؽٍەض ۋە عبِبئەرچىٍىه ئبٌسىسا ئەۋط ئېٍىپ وەرىەْ ِۀىۋى
ھبالوەد ئبِىٍٍىطىؽب لبضىّبً ،پەلەرال ئوؼطىٍىك ،ظىٕبذوضٌۇق ،ھبضالىەـٍىه ...لبربضٌىك ظاھىطى
ھبالوەد ئبِىٍٍىطىؽب ٍۈظٌىٕىپ ،ـۇٔي رۈظەـٕىال ِۇھىُ ثىٍىۋارمبٍٔىمي ئېچىٕبضٌىك ثىط ئەھۋاي.
ظاھىطى ھبالوەد ئبِىٍٍىطى ھبالوەرىە لەرئي ھبٌسا ئېٍىپ ثبضىسىؽبْ ذبرب لىٍّىفالض ثوٌؽىّۇ،
ٌېىىٓ ئۇالض ٍۇلىطىؽب ٔىؽجەرەْ ظىَىٕي ئبظ ،ذەرىطى ٍەڭگىٍطالزۇض.
ھېؽؽىٌ ئبِىٍالضٔىڭ ئبضلىؽىسا ثىٍگۀٍەض ثىٍگەْ ،ثىٍّىگۀٍەض ثىٍّىگەْ پېزي لېٍىۋارمبْ
ثىط ضوھي وېؽەٌٍىىٕىڭ ثبضٌىمي ئەٍٕەْ ھەلىمەرزۇض .ـۇٔىڭ ئۈچۈْ وىفىٍەضٔي ھەلىمەرىە
چبلىطىفزىىي ثىطىٕچي لەزەِسىٓ ربضرىپ ،ئۇالضٔىڭ ٔەپؽىٍىطىٕي زۇَٔبٔىڭ ـبٌؽۇرٍىطىسىٓ
لۇرمۇظۇؾٔ ،ەضؼىٍىطىٕي ھەِّە ٔەضؼىسىٓ ئبٌالھٕىڭ ضاظىٍىمىٕي ئەال ثىٍىسىؽبْ لىٍىؿ ،ئبٌالھٕىڭ
ئبٌس ىسا ھېچٕىّىگە ئەؼمبرّبٍسىؽبْ ھەض لبٔساق پبٍسا ِ -ۀپەئەد ٍبوي زۇَٔبٔىڭ ٔبظۇ -
ٔېئّەرٍىطىسىٓ لەرئىٌ ربِبؼىٕي ئۈظىۋېزىؿ لبربضٌىمالضؼب چوڭمۇض ئەھّىَەد ثىطىپ ئۇٔي ِۇھىُ
ثىٍىؿ ۋە رەضثىَە ھەضىىىزي پۈرۈْ وۈچي ثىٍەْ ئبٌالھٕي رۇٔۇـزۇضۇؾ ئبؼبؼىسىىي رەضثىَىگە
ئبرٍىٕىفي ۋە ـۇ رەضەپىە پبٍسىٍىك ِۇھىذ ،ۋاؼىزىٍەضٔي ٍبضىزىپ ثىطىؿ ثىٍەْ ثىطگە پىىىط ۋە
رۇٍؽۇالضٔي رەٍَبضالؾ وېطەن.
ئبٌالھ ربئبال ؼىطرمي لىَبپەرىە لبضىّبؼزىٓ ،لەٌجىە لبضاٍسۇ .ئەِەٌٕىڭ ئبـىبضا ھەعىّىگە
لبضاپ ئەِەغ ،ـۇ ئەِەٌگە ثوٌؽبْ ئىرالؼمب لبضاپ ِۇوبپبرالٍسۇ .ئبٌالھ ـېطىىزىٓ ثىھبعەد ھەَ
پبن ثوٌؽىٕي ئۈچۈْ ،ئۆظىگە ذبٌىػ لىٍّىؽبْ ئەِەٌٕي لوثۇي لىٍّبٍسۇ .ضىَب (ٍۀي وىفىٍەضٔي
وۆضؼۇْ زەپ لىٍىٕؽبْ ٍبذفي ئەِەي) ثوٌؽب ِەذپي ـېطىىزۇض .ـۇڭب ئبٌالھ ربئبال ذبٌىػ
لىٍىّٕىؽبْ ،ثبـمىؽىٕىڭ ـېطىىچىٍىىي ثوٌؽبْ ئەِەي ۋە لەٌجٕي ٍبذفي وۆضِەٍسۇ ۋە ئۇٔي لوثۇي
لىٍّبٍسۇ .ئبٌالھ ربئبال ِۇٔساق زەٍسۇ« :وىّىي ،پەضۋەضزىگبضىؽب ِۇاللبد ثوٌۇـٕي ئۈِىس لىٍىسىىەْ
(ٍۀي ؼبۋاثىٕي ئۈِىس لىٍىپ ،ئبظاثىسىٓ لوضلىسىىەْ)ٍ ،بذفي ئىؿ ئىفٍىؽۇْ ،پەضۋەضزىگبضىؽب
لىٍىسىؽبْ ئىجبزەرىە ھېچىىّٕي ـېطىه وەٌزۈضِىؽۇْ( ».ؼۈضە وەھؿ  - 110ئبٍەد).
-4528عۇئبي :ئىغالَ جەسثىَىغىذىىي ئىجبدەجٕىڭ ِۀىغي
ئىجبزەد زېگەْ ؼۆظ :ئوِۇِي ِۀىسىٓ ئېٍىپ ئېَزمبٔسا  -ئبٌالھ ضاظى ثوٌىسىؽبْ ۋە ٍبذفي
وۆضىسىؽبْ ھەِّە ؼۆظ  -ھەضىىەرٕي ئۆظ ئىچىگە ئبٌؽبْ ثىط ئىؽىّسۇض .ثىع ثۇ ٍەضزە ئىجبزەد زېگەْ
ؼۆظٔىڭ ذۇؼۇؼىٌ ِ ۀىؽي ثوٌؽبْ زىٕي پبئبٌىَەرٍەضٔي ئبزا لىٍىؿ ،ئبٌالھٕي ئەؼٍەؾ ۋە ئبٌالھمب
ـۈوطى لىٍىؿ ئبضلىٍىك ئبٌالھمب ٍېمىٍٕىفىؿ ۋە ئىجبزەد لىٍىؿ زېگەْ ِۀىٕي ِەلؽەد لىٍىّىع.
 . 1پەضظ ئەِەٌٍەضگە ئەھّىَەد ثىطىپ ئۇٔي ثەن ِۇھىُ ثىٍىؿ .چۈٔىي ئبٌالھ ربئبال پەضظ ئبزا
لىٍىّٕبً رۇضۇپ ،لىٍىٕؽبْ ٔەپٍە ئەِەٌٍەضٔي لوثۇي لىٍّبٍسۇ .ئىّبَ ثۇذبضى ضىۋاٍەد لىٍؽبْ
ھەزىػ لۇززۇؼىسا ِۇٔساق زېَىٍىسۇ « :ئبٌالھ ئېَززي :ثۀسەَ ِەْ ثۀسەِگە پەضظ لىٍؽبْ
ئەِەٌٍەضزىّٕۇ ِەھجۇثطاق ٔەضؼىٕي لىٍىؿ ثىٍەْ ِبڭب ٍېمىٓ ثوالٌّبٍسۇ» .ـۇڭالـمب ،پەضظ
ئەِەٌٍەضٔي ھەض لبٔساق ۋالىززب ثۇـبڭٍىك لىٍىپ ،ؼەي لبضاپ ربـالپ لوٍۇـمب ثوٌّبٍسۇ.
 .2ؼۈٕٔەرٕي ِۇؼزەھىەَ رۇرۇپ ،ثىسئەرزىٓ ؼبلٍىٕىؿ ،چۈٔىي ،ھەض لبٔساق ثىسئەد
ئبظؼۇٍٔۇلزۇض.
ٔ . 3بِبظٔي عبِبئەد ثىٍەْ ئۆرەـىە رەضؼىت لىٍىؿ .چۈٔىي عبِبئەد ثىٍەْ ٔبِبظ ئۆرەؾ
ِەظھەة ئىّبٍِىطىٕىڭ ئى رزىالپىؽب ئبؼبؼەْ ثوٌؽبٔسىّۇ پەضظ ئەٍٓ ٍبوي پەضظ وۇپبٍە ٍبوي
وۈچەٍزىٍگەْ ؼۈٕٔەرزۇض.
ٔ . 4ەپٍي ئەِەٌٍەضگە رەضؼىت لىٍىؿٍ .ۇلىطىسا زەپ ئۆرىەْ ھەزىػ لۇززۇؼىسا (زاۋاِىسا):
« ثۀسەَ ِبڭب ٔەپٍە ئەِەٌٍەض ثىٍەْ ھەِىفە ٍېمىٍٕىفىسۇ ،ھەرزبوي ،ئۇ ثۀسىٕي ِەْ زوؼذ
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رۇرمبٍّەْ» زېَىٍىسۇِ .ۇـۇ زەۋەد ِەٍسأىسا ضوظا رۇرىسىؽبْ ،وېچىٍىطى ئۇذٍىّبً ٔبِبظ
ئۆرەٍسىؽبْ ٔۇضؼۇٔالض ٍىزىفىپ چىمزي.
ئبٌالھ ِۇٔساق زەٍسۇ« :ئۇالضٔىڭ ٍبٍٔىطى ئوضۇْ  -وۆضپىسىٓ ٍىطاق ثوٌىسۇ (ٍۀي ئۇالض وېچىؽي
ئىجبزەد لىٍىپ ئبظ ئۇذالٍسۇ) ،ئۇالض پەضۋەضزىگبضىٕىڭ (ئبظاثىسىٓ) لوضلۇپ( ،ضەھّىزىٕي) ئۈِىس
لىٍىپ ئۇٔىڭؽب زۇئب لىٍىسۇ( ».ؼۈضە ؼەعسە  - 16ئبٍەد).
 . 5ئبٌالھٕي ئەؼٍەـىە رەضؼىپ لىٍىؿ .ئبٌالھ ِۇٔساق زەٍسۇ « :ئي ِۆئّىٍٕەض! ئبٌالھٕي وۆپ
ٍبز لىٍىڭالض .ئۇٔىڭؽب ئەرىگەْ -ئبذفبِسا رەؼجىھ ئېَزىڭالض( ».ؼۈضە ئەھعاة - 42 - 41ئبٍەد).
ئبٌالھٕي ئەؼٍەـٕىڭ ئەڭ ٍبذفىؽي ،ئبٌالھٕىڭ ھېىّەرٍىه وبالِي لۇضئبٕٔي ئولۇـزۇض .لۇضئبْ
ئولۇؼۇچىؽب ھەض ھەضپ ثەزىٍىگە ٍ 10بذفىٍىك ثېطىٍىسۇ .ئبٌالھٕي ئەؼٍەـٕىڭ ـەوىً  -رۈضٌىطى
وۆپزۇضِ .ەؼىٍەْ :رەؼجىھ (ٍۀي ئبٌالھٕي پبن زەپ رؤۇؾ) ،ھەِسۇ ئېَزىؿ (ٍۀي ِبذزبؾ)،
رە ھٍىً ئېَزىؿ (ٍۀي رەۋھىس ؼۆظىٕي ئېَزىؿ) ،رەوجىط ئېَزىؿ (ٍۀي ئبٌالھٕي ئۇٌۇؼالؾ) ،زۇئب
لىٍىؿ ،ئىؽزىؽپبض ئېَزىؿ (ئبٌالھسىٓ وەچۈضۈَ ؼوضاؾ) ۋە پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب زۇضۇز -
ؼبالَ ٍوٌالؾ لبربضٌىمالضؼب ئوذفبؾ.
 .6ئىٕؽبٕٔىڭ گۇٔبھ لىٍؽىٕي ئبٔچە ٍبد ؼبٔبٌّىؽىّۇ ،ئەِّب رەۋثە لىٍّبً زاۋاٍِىك گۇٔبھ
لىٍىفي ٍبد ،ئەعەثٍىٕەضٌىه ثىط ئىفزۇض .چۈٔىي ،ئبزەَ ئەٌەٍھىؽؽبالِّۇ گۇٔبھ لىٍىپ ؼبٌؽبْ،
زەضھبي ئبٌالھمب رەۋثە لىٍىپ گۇٔبھي وەچۈضۈٌگەْ ئىسى .ئبٌالھ ِۇٔساق زەٍسۇ« :ئبزەَ
پەضۋەضزىگبضٔىڭ (ئەِطىگە) ذىالپٍىك لىٍسى ،ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇ ئبظزى .ئبٔسىٓ پەضۋەضزىگبضى ئۇٔي
ربٌٍىسى ،ئۇٔىڭ رەۋثىؽىٕي لوثۇي لىٍسى ۋە ئۇٔي ھىساٍەد لىٍسى( ».ؼۈضە ربھب - 122 - 121
ئبٍەد)ٌ .ېىىٓ ئىجٍىػ گۇٔبھ لىٍسى ،ئۇٔىڭ گۇٔبھي وەچۈضۈَ لىٍىّٕىسى ،چۈٔىي ئۇ ئۆظ گۇٔبھي
ئۈچۈْ ئبٌالھسىٓ وەچۈضۈَ ؼوضىّىؽبْ ۋە ئۆظضە ئېَزّىؽبْ .ثەٌىي ،ئبٌالھٕىڭ ئەِطىگە ثبؾ
ئىگىفزىٓ چوڭٍۇق لىٍىپ ئەِطىگە لۇٌٍۇق ثىٍسۈضِەً ِۇٔساق زېگەْ ئىسىِ« :ەْ ئۇٔىڭسىٓ
ئبضرۇقِ .ېٕي ئورزىٓ ،ئۇٔي الٍسىٓ ٍبضارزىڭ( ».ؼۈضە ئەئطاؾ  - 12ئبٍەد) .ئەِسى ،ئبزەَ
ئەٌەٍھىؽؽبالَ ۋە ئۇٔىڭ عۈپزىٕىڭ ،ئىجٍىػ  -ـەٍزبٕٔىڭ گېپىٕىڭ ئەوؽىٕي لىٍؽبٍٔىمىؽب لبضاپ
ثبلبٍٍي ،ئۇ ئىىىىؽي ِۇٔساق زېگۀىسى « :پەضۋەضزىگبضىّىع! ثىع ئۆظىّىعگە ئۆظىّىعگە ظۇٌۇَ
لىٍسۇق ،ئەگەض ؼەْ ثىعگە ِەؼپىطەد لىٍّىؽبڭ ،ثىعگە ضەھىُ لىٍّىؽبڭ ،ثىع چولۇَ ظىَبْ
ربضرمۇچىالضزىٓ ثوٌىّىع( ».ؼۈضە ئەئطاؾ  - 23ئبٍەد) .ئبزەَ ئەٌەٍھىؽؽبالَ ۋە ئۇٔىڭ عۈپزىٕىڭ
گۇٔبھي ،وۆڭۈي ئبضظۇؼي ۋە ؼەپٍەرززىٓ وېٍىپ چىممبٔىسى (ٍۀي ئبٌالھ روؼمبْ ِېۋىسىٓ ٍەپ
ؼبٌؽبْ ئىسى)ٌ ،ېىىٓ وەٍٕىسىٕال ھەلىمىٌ پۇـبٍّبْ لىٍىپ رەۋثە لىٍؽبٍٔىمي ئۈچۈْ ئبٌالھ
رەۋثىؽىٕي لوثۇي لىٍىپ وەچۈضۈَ لىٍسى .ئىجٍىؽٕىڭ گۇٔبھي ثوٌؽب ،ئبٌالھمب چوڭٍۇق لىٍىؿ،
ثۇٍطۇلىٕي ئىغطا لىٍّبؼٍىك ،ئىزبئىزىسىٓ ثبؾ ربضرىفالض ئىسى .ـۇڭب ئبٌالھ ئۇ ِەٌئۇٕٔي
(ضەھّىزىسىٓ) لوؼالٔسى لىٍىپ لىَبِەد وۈٔىگىچە ٌۀەرىە گىطىپزبض لىٍىپ لوٍسى.
ھەلىمىٌ پۇـبٍّبْ ،ضاؼزچىٍٍىك ثىٍەْ ئېَزىٍؽبْ ئىؽزىؽپبض ثوٌؽب ،لەٌت ـىپبھ رېپىؿ
ئۈچۈ ْ ِۇھزبط ثوٌىسىؽبْ ئەڭ ٍبذفي ئبِبٌسۇضِ .بٔب رەٌەپىە الٍىك ثوٌؽبْ ثۇ رەۋثە  -ئىؽزىؽپبض،
ئىٕؽبٔسا ئۆظ گۇٔبھىٕي ؼىعىؿ ،ئبٌالھٕىڭ ؼەظىۋىسىٓ لوضلۇؾ ،ئبٌالھمب چىٓ ثۀسىچىٍىه
لىٍىؿ ۋە ئۆظىٕىڭ ذبضٌىمىٕي ئېزىطاپ لىٍىؿ ئبضلىٍىك ٍبٌۋۇضۇؾ لبربضٌىمالض ثوٌؽبٔسىال ثبضٌىممب
وېٍىسۇ.
-4528عۇئبي :ئىغالَ جەسثىَغىذىىي ِۇوەِّەي ۋە ئەجشاپٍىك ثوٌۇػ
ئىؽالَ رەضثىَىؽي ئىٕؽبٕٔىڭ ئەِىٍىٌ رەضەپٍىطى ئىچىسىٓ ثىط رەضەپىىال ،ذۇززى ھەض ثىط
ؼبھەزىىي وىفىٍەض ئۆظ ؼبھەؼىسىىي ذىعِىزىگىال ئەھّىَەد ثەضگۀسەن ،لبٍؽىجىط رەضەپزىٕال
ئىرزىؽبؼٍىك ثوٌۇپ ٍىزىفؽە ،ـۇٔىڭؽب لبٔبئەرٍىٕىپ لېٍىپ ئۆظ ؼبھەؼىٕي ئبؼبغ لىٍؽبْ ثىط
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ذىً رەضەپٕىال رۇرۇۋاٌؽبٔسەن لىٍّبؼزىٓ ھەِّە رەضەپزىٓ ئەرطاپٍىك رەضثىَىٍەـٕي ِۇھىُ ثىٍىسۇ.
رەؼەۋۋۇپچىالض ۋە ئەذاللفۇٔبؼالض ئەھّىَەد ثىطىسىؽبْ ضوھىٌ ۋە ئەذاللىٌ رەضەپىە پۈرۈْ
ئەھّىَىزىٕي لبضىز ىپّۇ رۇضىۋاالٌّبٍسۇ .ئەلىٍفۇٔبؼالض ،پەٍالؼوپالض پۈرۈْ رىطىفچبٍٔىمٍىطى ثىٍەْ
ئەھّىَەد ثەضگەْ پىىطى رەضەپىىال روذزىٍىپّۇ لبٌّبٍسۇٍ .ۀە ئۇ رەضثىَە ئەؼىەضٌەض لىعىمىسىؽبْ
چېٕىمىؿ ۋە ئەؼىەض ثوٌۇـالضؼب پۈرۈْ ھىّّىزىٕي لبضىزىپ ثبـمىؽىٕي ربـالپّۇ لوٍّبٍسۇ.
ـۇٔىڭسەن ،ئۆظىٕىڭ ثبضٌىك لىعىمىفىٕي ئىغزىّبئىٌ ئىؽالھبرچىالضزەن ئىغزىّبئىٌ رەضثىَەگىال
لبضىزىپ رۇضىۋاٌّبٍسۇ.
ئىؽالَ رەضثىَىؽي ئەِەٌىَەرزەِ ،ۇـۇ رەضەپٍەضٔىڭ ھەِّىؽىگە پۈرۈْ ئەھّىَەد ثىطىسۇ ۋە
ھەض رۈضٌۈن رەضثىَىٍىٕىفىە ضىؽجەرٍۀسۈضىسۇِ .بٔب ثۇٔساق رەضثىَە ئىٕؽبٕٔىڭ ھەِّە رەضەپٍىطىٕي،
ئەلٍىٕي ،لەٌجىٕي ،ضوھىٕي ،ثەزىٕىٕي ،ئەذاللىٕيِ ،ىغەظ -ذۇٌمىٕي ،ئىسىَەۋى رؤۇـىٕي
رەضثىَەٌەٍسىؽبْ ،ـۇٔىڭسەن ،ئۇ ئىٕؽبٕٔي ھبٍبرٕىڭ ذوـبٌٍىمي ،ذبپىٍىمي ،رىٕچٍىمي،
ثىئبضاٍِىمىؽب رەضثىَىٍەٍسۇ .ھەِسە ئۇٔي ٍبذفىٍىكٍ ،بِبٍٔىك ،ذۇـبٌٍىك ،ذبپىٍىك لبپٍىؽبْ
عەِئىَەرىە لبضـي رۇضاالٍسىؽبْ لىٍىپ رەٍَبضالٍسۇ .ئىغزىّبئىٌ رەضثىَە ۋە وۆضەؾ لىٍىؿ
رەضثىَىؽىگە وۆڭۈي ثۆٌّەً ثوٌّبٍسۇ .ثۇٔساق لىٍؽبٔسا ،ـەذؽىٌ ثبـمب عبٍسا ،ئەرطاپىسىىي عبِبئە
ثبـمب عبٍسا ٍبـبـزىٓ ئىجبضەد ثىطٌىىؽىع ھبٍبرٕي ئبذىطالـزۇضؼىٍي ثوٌىسۇ .ئىؽالَ ئۆظىٕىڭ
ربوبِۇٌٍىمي ۋە ئەرطاپٍىمٍىمي ثىٍەْ ئەلىسە ،ئىجبزەد ۋە لبٔۇْ ِەٍسأىسا ئۆظگىچە ثوٌؽبٔسەن،
رەضثىَە ِەٍسأىسىّۇ ئبالھىسىٍىىىە ئىگە.
-4521عۇئبي :ئىغالَ جەسثىَىغىٕىڭ ئىٕغبٔذىىي ئەلٍىٌ جەسەپىە ثوٌغبْ لبسىؾي
ئىؽالَ ئەلىٍگە ھۆضِەد لىٍىسىؽبْ ،ئۇٔي زەۋ ەرٕىڭ ئبؼبؼٍىك ٔولزىؽي لىٍىسىؽبِْ ،ۇوبپبد-
عبظأىڭ ٍبزضوؼي لىٍىسىؽبْ زىٕسۇض .لۇضئبْ ثوٌؽب « ،ئۇالض ئەلىً ئىفٍەرّەِسۇ؟»« ،رەپەوىۇض
لىٍّبِؽىٍەض؟»« ،ئەلٍي ثبض لەۋَ ئۈچۈْ زەٌىً ثبض»« ،رەپەوىۇض لىٍىسىؽبْ لەۋَ ئۈچۈْ»« ،ئەلىً
ئىگىٍىطىگە» .....زېگەْ ئبٍەرٍەض ثىٍەْ روـۇپ وېزىگٍىىزۇض .ئىؽالَ وۆضؼەرّىؽىسە ،رەپەوىۇض
لىٍىؿ ئىجبزەد ،ھۆعغەد رەٌەپ لىٍىؿ ۋاعىت ،ئىٍىُ رەٌەپ لىٍىؿ پەضظ ،ئىٕزىٍّەؼٍىه
ضەظىٍٍىه ،لبضىؽۇالضچە ئەگىفىؿ عىٕبٍەد زەپ وۆضؼىزىٍگەْ.
ئىؽالَ ِۇؼۇٌّبٔسىٓ ئۆظ ضەثجىٕي زەٌىً ئبضلىٍىك رؤۇـٕي ،ئۇٔىڭ زەۋىزىٕىڭ ئەلٍىٌ لبضاـمب
ئىگە ثوٌۇـىٕي رەٌەپ لىٍىسۇ .لبضىؽۇالضچە ئېَزمبْ ئىّبٕٔي لوثۇي لىٍّبٍسۇِ ،ۇؼزەلىً پىىىط
ئىفٍىزەٌّەٍسىؽبْ ،ثبـمىٕىڭ پىىطى ثۇٍىچە ئىؿ لىٍىسىؽبْ ،رەپەوىۇض لىٍّبً ،زەٌىً ؼۈضۈـزە
لىٍّبٍالٍ ،ىزىٍىگەْ ئبزەِٕىڭ ٍىزىٍىفىگە ئەگىفىپ وېزىسىؽبْ ئبزەِسىٓ ضاظى ثوٌّبٍسۇ ،ھەِسە
ذبٌىّبٍسۇ .ثەٌىي ،ئىؽالَ ئەلىً ئىفٍىزىؿ ،رەپەوىۇض لىٍىؿ ،چۈـۀچە ھبؼىً لىٍىؿ الظىُ
زەپ وۆضؼىزىسۇ .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ِۇٔساق زەٍسۇ« :ئبٌالھ لبٔسالال وىفىگە ٍبذفىٍىمٕي
ئىطازە لىٍؽب ،ئۇٔي زىٕسا چۈـۀچىگە ئىگە لىٍىسۇ».
لۇضئبْ ئىٍىّٕي ۋە ـ ۇ ئىٍىّٕىڭ ٔەرىغىؽي ٍبوي ھوؼۇٌي ثوٌؽبْ ئىّبٕٔي ،ثبؾ ئىگىفزىٓ
ئىٍگىطى وەٌزۈضىسۇ ،ئبٌالھ ِۇٔساق زەٍسۇ( « :ئبٌالھ ربئبالٔىڭ ِۇٔساق لىٍىفي) ئىٍىُ ئەھٍىٍىطىٕىڭ
لۇضئبٕٔىڭ پەضۋەضزىگبضىٕىڭ رەضىپىسىٓ وەٌگەْ ھەلىمەد ئىىۀٍىىىٕي ثىٍىفٍىطى ،ـۇٔىڭ ثىٍەْ
ئۇٔىڭؽب ئىّبْ ئېَزىفٍىطى ،زىٍٍىطىٕىڭ لۇضئبٔؽب ثوٍؽۇٔۇـي ئۈچۈٔسۇض( ».ؼۈضە ھەط  -54ئبٍەد).
-4525عۇئبي :ئىغالَ جەسثىَىغىٕىڭ ئەخاللمب ثوٌغبْ لبسىؾي ۋە جەسثىَىغي
ئىؽالَ پەظىٍەرٍىهٍ ،بذفي ئەذاللٕي ئىّبٕٔىڭ ربضِبلٍىطىسىٓ ،ثبـمىچە لىٍىپ ئېَزمبٔسا
ئىّبٕٔىڭ پىفمبْ ـىطىٓ ِېۋىٍىطىسى ٓ ھېؽبثالٍسۇ .ئىؽالَ وۆضؼەرّىؽي ثوٍىچە ثوٌؽبْ ئىّبْ،
ِۇٔەۋۋەض ،رۈظۈن ئەلىسە ،ئبٌالھمىال ذبٌىػ ثوٌؽبْ ئەِەي  -ئىجبزەرزە ئەوىػ ئېزىسۇ ،ـۇٔىڭسەن
روؼطا ئەذاللزب ئەوىػ ئېزىسۇ .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ھەزىؽىسە ِۇٔساق زېَىٍىسۇ:
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« ِۆئّىٍٕەضٔىڭ ئىّبٔسا ئەڭ وبِىٍطالي  -ئەذاللزب ٍبذفىطالىسۇض».
ذۇٌك ٍبوي ئەذالق زېگەْ ؼۆظِ :ەظِۇٔي چوڭمۇضِ ،ۀب زائىطىؽي ٔبھبٍىزي وەڭ ؼۆظزۇض .ثۇ
ؼۆظٔىڭ زائىطىؽي ـۇ لەزەض وەڭ ثوٌؽبٔىي ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ پەٍؽەِجەضٌىىىٕىڭ ِۇھىُ
ۋەظىپىؽىٕي وۆضؼىزىپ ِۇٔساق زېگۀىسىِ« :ەْ پەلەد گۈظەي ئەذاللالضٔي روٌۇلالؾ ئۈچۈْ
ئەۋەرىٍسىُ» .ھەرزبوي ،ئبٌالھ لۇضئبٔسا پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕي ئەڭ چىطاٍٍىك ؼۈپەد ثىٍەْ
ِبذزبپ ِۇٔساق زېسى( « :ئي ِۇھەِّەز!) ؼەْ ھەلىمەرەْ ثۈٍۈن ئەذاللمب ئىگىؽەْ( ».ؼۈضە لەٌەَ
 - 4ئبٍەد) .ئبئىفە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب  -پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبال ِٕىڭ ئەذاللي ھەلمىسە ؼۇئبي
ؼوضاٌؽبٔسا عبۋاة ثىطىپ ِۇٔساق زېگەْ :پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئەذاللي لۇضئبْ ئىسى.
ٍۀي لۇضئبْ ئېٍىپ وەٌگەْ پەظىٍەرٍەضٔىڭ ھەِّىؽي ،لۇضئبْ ثۇٍطىؽبْ ۋە ضىؽجەرٍۀسۈضگەْ
ٍبذفي ئىفالض ثىط پۈرۈْ ھبٌسا پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئەذاللىسۇض.
ئەذالق  -پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ« :وىفىٍەض ثىٍەْ ثىٍٍە گۈظەي ئەذالق ثىٍەْ
ٍبـىؽىٓ!» « ،ؼىٍەضٔىڭ ِبڭب ھەلىمەرەْ ؼۈٍۈٍِۈوطالىڭالض ۋە لىَبِەد وۈٔىؽي ِبڭب ئەڭ ٍېمىٓ
ئوضۇٔسىىىٍىطىڭالض ،ئەذاللزب ٍبذفي ثوٌؽىٕىڭالضوي ،ئۇالض ثىط  -ثىطىگە لبٔبد ٍبپىسۇ ،ئۇالض
ثبـمىالض ثىٍەْ ،ثبـمىالض ئۇالض ثىٍەْ ئبؼبٔال وۆٔۈپ چىمىفىپ وېزەٌەٍسۇ» زېگەْ ھەزىؽٍىطىگە
ئبؼبؼۀْ ،ۇضؼۇْ وىفىٍەض چۈـۀگۀسەن ،رۇضِۇـزىىي ٍبذفىٍىك ،ھەض رەضەپٍىّە ِۇالٍىٍّىك
گەضچە ِۇؼۇٌّبٕٔىڭ ئەذالق ئبؼبؼٍىطىسىٓ ثىط ئبؼبغ ثوٌؽىّۇ ،ثۇ عبٍسىىي ئەذالق زېگىٕىّىع
ثۇ ضاِىىسىال روذزبپ لبٌّبٍسۇٍ .ۀە ثەظىٍەض چۈـۀگۀسەن ،ئەذالق زېگۀْ :بِەھطەَ ئبٍبٌالض
(ٍۀي ٔىىبھٍىٕىؿ زۇضۇغ ثوٌىسىؽبْ ئبٍبٌالض)زىٓ ۋە ھبضاق ،ثبـمب ئىچىٍّىىٍەضزىٓ پەضظ لىٍىفال
ئەِەغ .ثۇ ئەذالق گەضچە ئىؽالَ زەؼٍەپ ھېطىػ ثوٌؽبْ لۇضئبٔسىىي ِۇٔۇ ئبٍەرزە ؼۆظٌۀگەْ
ئۇٌۇغ ئەذالق ثوٌؽىّۇٌ ،ېىىٓ ئەذالق ثۇٔىڭ ثىٍەْ روذزبپ لبٌّبٍسۇِ« :ۆئّىٓ ئەضٌەضگە
ئېَزمىٕىئ( ،بِەھطەٍِەضگە) رىىىٍىپ لبضىّىؽۇْ ،ئەۋضەرٍىطىٕي (ظىٕبزىٓ) ؼبلٍىؽۇِْ ،ۇٔساق
لىٍىؿ ئۇالض ئۈچۈْ ئەڭ ٍبذفىسۇض( ».ؼۈضە ٔۇض  - 30ئبٍەد) .ئبٌالھ ٍۀە ِۇٔساق زەٍسۇ« :ئي
ِۆئّىٍٕەض! ھبضاق ئىچىؿ ،لىّبض ئوٍٕبؾ ،ثۇرالض(ٍۀي چولۇٔۇؾ ئۈچۈْ رىىٍۀگەْ ربـالض) ؼب
چولۇٔۇؾ ،پبي ئولٍىطى ثىٍەْ پبي ؼېٍىؿ ـەٍزبٕٔىڭ ئىفي ،پبؼىىٕب لېٍىمالضزۇض ،ثەذزىە
ئېطىفىفىڭالض ئۈچۈْ ـەٍزبٕٔىڭ ئىفىسىٓ ٍىطاق ثوٌۇڭالض( ».ؼۈضە ِبئىسە  -90ئبٍەد).
ثىع زېّەو چي ثوٌؽبْ «ئەذالق» ثۇٔىّۇ ۋە ٍۇلىطىسىىىٕىّۇ ئۆظ ئىچىگە ئبٌىسۇ ،ھەِسە ئىٕؽبْ
ئۆظ  -ئۆظىٕي ئىساضە لىٍىؿ ،ؼۆظ -ھەضىىەرزە ضاؼزچىً ثوٌۇؾ ،ئەِەي  -ھەضىىەرزە ؼەِىّىٌ
ثوٌۇؾِ ،ۇئبِىٍىسە ئىفۀچٍىه ،پىىىطزە ؼەٍطەرٍىه ،ھەض لبٔساق ِەؼىٍىٕي ثىط رەضەپ لىٍىفزب
ئبزاٌەرٍىه ثوٌۇؾ ،ھەلىمەد ئۈؼزىسە چىساٍِىك ثوٌۇؾٍ ،بذفىٍىممب لەرئىٌ ئىطازە ثبؼالؾ،
ثبـمىالضٔي ٍبذفي ئىفمب ثۇٍطۇپٍ ،بِبْ ئىفزىٓ روؼۇؾ ،ربظىٍىممب ،پبوىعٌىممب ئەھّىَەد ثىطىؿ،
لبئىسە -رۈظۈِگە ھۆضِەد لىٍىؿ ،ئىٕؽبٔىَەرىە ٍبذفٍىك ثوٌىسىؽبْ ئىفالضؼب ۋە رەلۋازاضٌىممب
ٍبضزەَ ثىط ىؿ .....زىٓ ئىجبضەد ھبٍبد ِەٍسأىسىىي ھەض لبٍؽي رەضەپٍەضٔي چوڭمۇض ۋە وەڭ
زائىطىٍىه ھبٌسا ئۆظ ئىچىگە ئبٌىسۇ.
-4528عۇئبي :ئىغالَ جەسثىَىغىٕىڭ ثەدۀگە ثوٌغبْ جەسثىَە جەسىپي
ثەزەْ زېگەْ ،ئىٕؽبْ ٔىفبٍٔىطىؽب ٍىزىفٕىڭ ،زىٕي ۋە زۇَٔبۋى ۋەظىپىٍىطىٕي ئۆرەـٕىڭ
ٍبزضوٌ ۇق ٔەضؼىؽىسۇض .ـۇڭب پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ؼەھىھ ھەزىؽىسە ِۇٔساق زېَىٍىسۇ:
« ؼېٕىڭ ئۈؼزۈڭسە ثەزىٕىڭٕىڭ ئەٌۋەرزە ھەلمي ثبض ».ثەزەْ رەضثىَىؽىسىٓ وۆظٌىگەْ ٔىفبْ:
 . 1رۀٕىڭ ؼبؼالَ ۋە رۈضٌۈن وېؽەٌٍىىٍەضزىٓ ذبٌىٌ ثوٌۇـي .رەْ ؼبؼالٍِىمٕىڭ ضوھي ۋە
ئەلٍىٌ عەھەرزە ِەٌۇَ رەؼىطى ثبض ثوٌۇپ ،لەزىّمىالضِۇ «ؼبالِەد ئەلىً ؼبالِەد رۀسە ثوٌىسۇ»
زەٍسۇ .ـۇٔىڭؽب ئوذفبؾ رۀٕىڭ وېؽەٌٍىىي ـۇ رەْ ئىگىؽىٕي پبٌەچ ،وېطەوؽىع لىٍىپ
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ۋەظىپىؽىٕي ئۆرەـزىٓ روؼۇپ لوٍىسۇ .ـۇٔىڭ ئۈچۈْ ربظىٍىممب ،ھەض ظاِبْ ظىَبٍٔىك ٔەضؼىٍەضزىٓ
ؼبلٍىٕىفمب ،زاۋاٌىٕىفمب ،ئۇظۇْ ِۇززەد ئۇٍمۇؼىع لېٍىؿ ،چىىىٍّىه چىىىؿ ۋە ئۇٔسىٓ ثبـمب
ظىَبٍٔىك ئبزەرٍەضگە لبضـي رۇضۇـمب ثەوّۇ ئەھّىَەد ثىطىفي وېطەن .ھەض لبٔساق ثۇضازەض «ثۇٕٔۇ»
لەھۋەؼىسىٓ ،چبٍسىٓ ٔبھبٍىزي ئبظ ئىؽزىّبي لىٍىفي ،ربِبوب لبربضٌىك چىىىٍّىىٍەضزىٓ لەرئىٌ
لوي ٍىؽى في الظىُ.
 .2رۀٕىڭ وۈچٍۈن ،چىساٍِىك ثوٌىفىال وېؽەٌٍىىسىٓ ؼبالِەد ثوٌۇـمب وۇپبٍە لىٍّبٍسۇ.
ثەٌىي ،رۀٕىڭ وۈچٍۈن ،چېٕىممبْ ثوٌۇـي ،ھەض ذىً ھەضىىەرىە رېع ھەَ ئبؼبْ وۈچي ٍىزىسىؽبْ
ثوٌۇـي الظىُ .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ھەزىؽىسە ِۇٔساق زېَىٍىسۇ« :وۈچٍۈن ِۆئّىٓ
ٍبذفي ھەَ ئبعىع ِۆئّىٕگە لبضىؽبٔسا ئبٌالھمب ِەھجۇثطاق» .ـۇٔىڭ ئۈچۈْ ثەزۀٕي چېٕىمزۇضۇؾ
ئوٍۇٍٔىطىؽبٍ ،ۈگۈضۈؾ ،ؼۇ ئۈظۈؾ ،ئوق ئېزىؿ ۋە ئۇٔىڭسىٓ ثبـمب رۈضٌۈن رۀھەضىىەرٍەضگە
ئەھّىَەد ثىطىؿ ثبضٌىممب وەٌسى .ثىط ھەزىؽزە ِۇٔساق زېَىٍىسۇ« :ثبٌىٍىطىڭالضؼب ؼۇ ئۈظۈـٕي،
ئوق ئېزىفٕي ۋە ئبرمب ِىٕىفٕي ئۈگىزىڭالض».
 .3رۀٕىڭ عبپبؼب چىساٍِىك ،وۆرۈضۈـچبْ ثوٌۇـي الظىُ .چۈٔىي ،رەْ عبپبؼب چىساـٍىك
ثىطىفىەِ ،ۇـەلمەرٍەضٔي وۆرۈضۈـىە ،ئىؽؽىك  -ؼوؼۇق ،ربغ -ئۆڭىۈض ،ئبـىبضا ٍ -ۇـۇضۇْ
زېگۀسەن ئوذفبـّىؽبْ ظاِبٔالض وەٌزۈضۈپ چىمبضؼبْ ئبپ ەرٍەضگە ربلبثىً رۇضۇـمب ئبزەرٍۀّىگۀسە،
ئۇٔىڭ ؼبالِەرٍىىي ،وۈچٍۈوٍىىي وۇپبٍە لىٍّبٍسۇ .ثەظىٍەض ِۇٔساق زەٍسۇ« :عبپبٌىك رۇضِۇـمب
چېٕىمىڭالض! چۈٔىي ،ثبٍبـبد رۇضِۇؾ ھەِىفە رۇضِبٍسۇ».
-4581عۇئبي :ئىغالَ جەسثىَىغىٕىڭ جىھبدلب ثوٌغبْ جەسثىَە جەسىپي
«عىھبز»ٔىڭ ئ ۆظ ئىچىگە ئبٌؽبْ ِەظِۇٔي «ئەؼىەضٌىه» زېگەْ ؼۆظٔىڭ ئۆظ ئىچىگە ئبٌؽبْ
ِەظِۇٔىسىٓ چوڭمۇض ھەَ ئوِۇِىَطالزۇض« .ئەؼىەضٌىه» زېگەْ ؼۆظ :لبرزىك لوٌٍۇق ثوٌۇؾ ۋە
چېٕىمىؿ زېّەوزۇضٌ .ېىىِٓ ،ەْ زېّەوچي ثوٌؽبْ عىھبز :ئىّبْ ،ئەذالق ،پبن ضوھ ۋە پبٍسىٍىك
ٔەضؼىٍەضٔي زەۋەد ٍوٌىسا ؼەضپ لىٍىؿ .....لبربضٌىمالض ثوٌۇپٍ ،ۇلىطىمي لبرزىك لوي ثوٌۇؾ ۋە
چېٕىمىفٕي ھەَ ثىطگە ئېٍىپ ثبضىسۇ.
ئىؽالَ ظېّىٍٕىطىٕىڭ لبٍؽي ثىطىگە ربعبۋۇظ لىٍىپ ثېؽىۋاٌؽبْ ربعبۋۇظچىالض ثىٍەْ ئۇضۇؾ
لىٍىؿ لەرئىٌ پەضظ ثوٌؽبٔسەن ،وبپىطالضٔىڭ ِۇؼزەٍِىىىچىٍىىىگە ۋە ئۇالضٔى ڭ وەٌزۈضۈپ
چىمبضؼبْ وۇـطى ربعبۋۇظىؽب لبضـي ئۇضۇؾ لىٍىؿ ِۇلەززەغ زىٕىٌ ِەعجۇضىَەد ثوٌؽبٔسەن،
ِۇٔبپىك  -ذبئىٕالض ثىٍەْ ،ثىسئەرچىٍەض (ٍۀي زىٕسا ئبؼبؼي ٍوق ئىفالضٔي لىٍؽۇچىالض) ،ظاٌىّالض
ۋە ثۇظۇلالض ثىٍەْ عىھبز لىٍىفّۇ ئۇٌۇؼٍۇق زەضىغىؽي عەھەرزە ٍۇلىطىمىسىٓ وەَ رۇضِبٍسۇ .ـۇڭب
ئبٌالھ ِۇٔساق زەٍسۇ « :ئي پەٍؽەِجەض! وبپىطالضؼب ۋە ِۇٔبپىمالضؼب لبضـي عىھبز لىٍؽىٓ ،ئۇالضؼب
(لبضـي ؼبظاد لىٍىؿ ۋە لوضلۇٔچ ؼېٍىؿ ثىٍەْ) لبرزىك ِۇئبِىٍە لىٍؽىٓ( ».ؼۈضە رەۋثە - 73
ئبٍەد).
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِسىٓ ثىطى :عىھبزٔىڭ ئەڭ ئەۋظىٍي لبٍ ؽي؟ زەپ ؼوضىؽبٔسا،
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ « :ظاٌىُ پبزىفبھالض ئبٌسىسا ھەلىمەرٕي لوضلّبً ؼۆظٌەؾ» زەپ عبۋاة
ثەضگەْ ئىسى .ثۇٔساق زېگۀٍىىٕىڭ ِۀىؽي« :ئىچىي ثۇظؼۇٔچىٍىممب لبضـي رۇضۇؾ ،ؼىطرمي
ئۇضۇـمب لبضـي رۇضؼبٔؽب ئوذفبؾ ھەض ئىىىىٍىؽي پەضظ ،ھەض ئىىىىٍىؽي عىھبززۇض ».زېگەْ
ثوٌىسۇ .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ،ئۆظى لىٍّبٍسىؽبْ ئىفالضٔي ثبـمىالضؼب ؼۆظٌەٍسىؽبْ،
ثۇٍطۇٌّىؽبْ ئىفٕي لىٍىسىؽبْ ظاٌىُ پبزىفبھالض روؼطىؽىسا ؼۆظٌەپ ِۇؼۇٌّبْ ئۈِّەد ئۇالضٔىڭ
ظاٌىُ ھۆوّىگەِ ،ۇؼزەثىزٍىىىگە ئۇچطىؽبْ چبؼسا ،لىٍىفمب رېگىفٍىه لبٍؽي ِەعجۇضىَەرٍەضٔي
ئۆرەؾ وېطەن؟ زېگەْ ِەظِۇٔسا ِۇٔساق زەٍسۇ :ئەثۇ ؼەئىس ذۇزضى ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ
ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇِ :ەْ پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ ِۇٔساق زېگۀٍىىىٕي
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ئبڭٍىؽبٔىسىُ :وىّىي ثىط ٍبِبْ ئىفٕي وۆضؼە ،ئۇٔي لوٌي ثىٍەْ ئۆظگەضرؽۇْ .ئۇٔساق لىالٌّىؽب،
رىٍي ثىٍەْ ئۆظگەضرىفىە رىطىفؽۇْ .ئۇٔسالّۇ لىالٌّىؽب ،زىٍىسا ئۇ ئىفٕي ٍبِبْ وۆضؼۇِْ .بٔب
ثۇ ،ئىّبٕٔىڭ ئەڭ ئبعىع ھبٌىزىسۇضِ( .ۇؼٍىُ)49 :
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ثۇ ؼۆظى ئبضلىٍىك گۇٔبھٕي ٍبِبْ وۆضۈؾ ،عىٕبٍەرچىگە ؼەظەپ
لىٍىؿٔ ،ەپطەرٍىٕىؿ ۋە ئۇ ٔىڭسىٓ ئباللىٕي ئۈظۈؾ لبربضٌىك زىٍي ثىٍەْ عىھبز لىٍىؿ ثوٌؽب،
ئىّبٕٔىڭ ئەڭ ئبعىعٌىميِ .بٔب ثۇٔساق عىھبز ،لوٌي ثىٍەْ عىھبز لىٍىفزىٓ ئبعىع وەٌگەْ وىفي
رىٍي ثىٍەْ عىھبز لىٍؽبٔسەن ،رىٍي ثىٍەْ عىھبز لىٍىفزىٓ ئبعىع وەٌگەْ وىفىگە پەضظ
ئىىۀٍىىىٕي وۆضؼىزىپ ثىطىسۇ .زېّەن ،ثۇ ٍەضزە ِەْ ِۇؼۇٌّبْ زېگەْ وىفىگە پەضظ ثوٌؽبْ
عىھبز لۇضاي ثىٍۀال ۋە وبپىطالض ثىٍۀال عىھبز لىٍىؿ زېگۀٍىه ئەِەغ .ئبٌالھ لۇضئبٔسا
رۆۋۀسىىىسەن ئبٍەرٕي ٔبظىً لىٍؽبْ رۇضؼب لبٔسالّۇ ئۇٔساق زېگىٍي ثوٌؽۇْ؟ « ئي پەٍؽەِجەض!
وبپىطالضؼب ۋە ِۇٔبپىمالضؼب لبضـي عىھبز لىٍؽىٓ ،ئۇالضؼب (لبضـي ؼبظاد لىٍىؿ ۋە لوضلۇٔچ ؼېٍىؿ
ثىٍەْ) لبرزىك ِۇئبِىٍە لىٍؽىٓ( ».ؼۈضە رەۋثە  - 73ئبٍەد)ِ .ۇٔبپىمالض وۆضۈٔۈـزە ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ
لبربضىسا ٍۈضگەچىە لۇضاي ثىٍەْ عىھبز لىٍىّٕبٍسۇ .ئۇٔسالالضؼب ئۇلۇٍِۇق لىٍىپ ٔەؼىھەد لىٍىؿ
ۋە زەٌىً  -پبوىزالضٔي ئورزۇضىؽب لوٍۇؾ ،ـۇٔسالال ئبزەِگە رەؼىط لىٍىسىؽبْ رەؼىطٌىه ؼۆظٌەض
ئبضلىٍىك ئبٌالھ لۇضئبٔسا زېگەْ ثۇٍىچە لىٍىؿ الظىُ .ئبٌالھ ِۇٔساق زەٍسۇ« :ئۀە ـۇالض (ٍۀي
ِۇٔبپىمالض) (ٍبٌؽبْ ئېَزىسۇ) ،ئبٌالھ ئۇالضٔىڭ زىٍٍىطىسىىىٕي (ٍۀي ِۇٔبپىمٍىمٕيِ ،ىىطىٕي)
ثىٍىسۇ ،ئۇالضزىٓ ٍۈظ ئۆضىگىٓ ،ئۇالضؼب ٔەؼىھەد لىٍؽىٓ ،ئۇالضؼب رەؼىطٌىه ؼۆظٌەضٔي لىٍؽىٓ» .
(ؼۈضە ٔىؽب  - 63ئبٍەد).
ئبٌالھ ربئبالٔىڭ ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب لىٍؽبْ ؼۆظىسىٓ ٍۇلىطىمي ِەظِۇٔالضٔي رېرىّۇ
ئوچۇق وۆضىۋاٌؽىٍي ثوٌىسۇ « :ـۇٔىڭ ئۈچۈْ وبپىطالضؼب ئىزبئەد لىٍّىؽىٓ ،لۇضئبْ ئبضلىٍىك ئۇالضؼب
لبضـي (پبوىزالضٔي ئورزۇضىؽب لوٍۇپ) ثبضٌىك وۈچۈڭ ثىٍەْ وۆضەؾ لىٍؽىٓ( ».ؼۈضە ـۇضلبْ - 52
ئبٍەد)ِ .بٔب ثۇ عىھبز لىٍىؿ ھەلمىسىىي ئبٍەد ؼۈضە ـۇضلبٔسا ثوٌۇپ ثۇ ؼۈضە ئۇضۇؾ ضۇذؽەد
لىٍىٕىفزىٓ ثۇضۇْ ِەوىىسە ٔبظىً ثوٌؽبِْ .ەوىىسە ئۇضۇـمب ثۇٍطۇؾ ئۇٍبلزب رۇضؼۇْ ،ضۇذؽەرّۇ
لىٍىّٕىؽبْ ئىسى .زېّەن عىھبز زېگەْ ئۇضۇؾ لىٍّبٍّۇ ثوٌىسۇ.
ٍىؽىپ ئېَزمبٔسا ،ئىؽالَ زىٕىؽب وىفىٍەضٔي زەۋەد لىٍىؿ ،زەۋەرٕي ٍەرىۈظۈـزە ِۇؼزەھىەَ
رۇضۇؾ ،ئۇٔىڭ ئبچچىك ظەضثىٍىطىگە چىساـٍىك ثىطىؿ ،زەۋەد ٍوٌىسا ٍەرىەْ عبپب ِ -ۇـەلمەرىە،
ئۇٔىڭ ِۇؼبپىؽىٕىڭٔ ،ىفبٔىٕىڭ ٍىطاق ئىىۀٍىىىگە پەضۋا لىٍّبً چىساٍِىك ثوٌۇؾِ ،بٔب ثۇالض
ھەلىمەرەْ ئۇٌۇغ عىھبززۇض .ؼۆظىّىعگە رۆۋۀسىىي ئبٍەد ئىفبضەد لىٍىپ ،عىھبزٔىڭ پبٍسىؽي
وىّگە ثوٌىسىؽبٍٔىمىٕئ ،ەرىغىؽىٕي وىُ وۆضىسىؽبٍٔىمىٕي ئېَزىسۇ« :وىّىي عىھبز لىٍىسىىەْ،
ئۇٔىڭ لىٍؽبْ عىھبزى ئۆظىٕىڭ پبٍسىؽي ئۈچۈٔسۇض ،ئبٌالھ ھەلىمەرەْ ربِبِي ئەھٍي عبھبٔسىٓ
ثىھبعەرزۇض( ».ؼۈضە ئۀىەثۇد  - 6ئبٍەد).
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ وبپىطالض ثىٍەْ عىھبز لىٍىؿ لۇضاٌٍىطى ۋە ئۇ عىھبزٔىڭ رۈضٌىطىٕي
ثىعٌەضگە ضوـەْ ھبٌسا ئۇلزۇضۇپ ِۇٔساق زەٍسۇ « :ؼىٍەض ِۇـطىىالض (ٍۀي وبپىطالضؼب) لبضـي
لوٌۇڭالضِ ،بٌٍىطىڭالض ۋە رىٍىڭالض ثىٍەْ عىھبز لىٍىڭالض».
ٍۇلىطىمىالضزىٓ ثبـمب ٍۀە ثىط ذىً عىھبز ثبض ثوٌۇپ ،ئۇ ثوٌؽب ئبزەَ ئۆظ ٔەپؽي ثىٍەْ عىھبز
لىٍىفزۇض .ـۇ عىھبز ٔەرىغىؽىسە ئىؽالِٕي ئۆگىٕىسىؽبْ ،ئىؽالَ ثوٍىچە ئىؿ لىٍىسىؽبْ،
ثبـمىالضٔي ـۇ ئىؽالِؽب چبلىطىسىؽبْ ئىؽالِٕىڭ ٍوٌىسا پۇالرزەن ِۇؼزەھىەَ رۇضىسىؽبْ ثوٌۇؾ،
ـۇ ئبضلىٍىك ؼەٌىجە لىٍىؿ ٍبوي ـەھىس ثوٌۇـزىٓ ئىجبضەد ئىىىي ٍبذفىٍىمٕىڭ ثىطىگە
ئىطىفىفزىٓ ئىجبضەرزۇض.
ئەلىٍٕي ئبظزۇضىسىؽبْ ۋەھىّە  -گۇِبٔالض ،ئىطازىٕي لبٍّۇلزۇضىسىؽبْ وۆڭۈي ئبضظۇٌىطى
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لبربضٌىمالضٔي ئىٕؽبٕٔىڭ ئىچىي زۇَٔبؼىؽب ربـالؾ ئبضلىٍىك ئىٕؽبْ ثىٍەْ ئۇضۇؾ لىٍىسىؽبْ
ـەٍزبٔؽب لبضـي ـۈثھىٍەضٔي لوؼالپ چىمىطىسىؽبْ ،چولۇَ ئىفىٕىفزىٓ ئىجبضەد لۇضاي ۋە وۆڭۈي
ئبضظۇٌىطىٕي ِەؼٍۇة لىٍىسىؽبْ ؼەۋضىسىٓ ئىجبضەد لۇضاي ثىٍەْ عىھبز لىٍّبً ثوٌّبٍسۇِ .بٔب
ـۇٔساق لىٍؽبٔسىال گۇِبٕٔي ٍولىزىؿ ،وۆڭۈي ذبھىفىٕي ِەؼٍۇة لىٍىفزىٓ ئىجبضەد عەڭ
ِەٍسأىسا ئىٕؽبٕٔىڭ زۈـّىٕي ثوٌؽبْ ـەٍزبْ ئۈؼزىسىٓ ؼبٌىت ثوٌؽىٍي ثوٌىسۇ .ھەِسە ؼەۋضى
(ٍۀي چىساٍِىك ثوٌۇؾ) ۋە چولۇَ ئىفىٕىفزىٓ ئىجبضەد ئىىىي لبٔبرمب ربٍىٕىپ زىٕسا
ٍوٌجبـچىٍىك لىٍىؿ ِەلبِىؽب ٍەرىىٍي ثوٌىسۇ .ئبٌالھ ِۇٔساق زەٍسۇ« :ئۇالض (وۈٌپەرٍەضگە) ؼەۋض
لىٍؽبْ ،ثىعٔىڭ ئبٍەرٍىطىّىعگە عەظِەْ ئىفۀگەْ چبؼسا ،ئۇالضزىٓ ثىط لىؽىُ وىفىٍەضٔي
ثىعٔىڭ ئەِطىّىع ثىٍەْ روؼطا ٍوي وۆضؼىزىسىؽبْ پېفۋاالض لىٍسۇق( ».ؼۈضە ؼەعسە  - 24ئبٍەد).
ِبٔب ثۇالض ثوٌؽب ئىؽالَ وۆضؼەرّىؽىسە ئەرطاپٍىك ثوٌؽبْ عىھبزرۇض.
عىھبز ِەضرىۋىٍىطىٕىڭ زەؼٍىۋى ذبرب ئىفمب زىٍىسا ئىٕىبض لىٍىؿ ثوٌۇپ ،ئەڭ ئبٌىَؽي ئبٌالھ
ٍوٌىسا ئۇضۇؾ لىٍىفزۇض .رىً ئبضلىٍىك عىھبز لىٍىؿ ،لەٌەَ ئبضلىٍىك عىھبز لىٍىؿ ،لوي ئبضلىٍىك
عىھبز لىٍىؿ ،ظاٌىُ پبزىفبھالض ئبٌسىسا ھەلىمەرٕي ؼۆظٌەؾ لبربضٌىمالض ثوٌؽب ٍۇلىطىمي ئىىىي
پەضق (ٍۀي ٍۇلىطى پەٌٍىؽي ثىٍەْ رۆۋەْ زەضىغىؽي) ئبضىؽىسىىي عىھبزرۇض.
زىٕؽب زەۋەد لىٍىؿ ثوٌؽب عىھبزؼىع ِەٍسأؽب چىمّبٍسۇ .زەۋەد ٍوٌىسا ثوٌؽبْ عىھبزٔىڭ
ثۈٍۈن ثوٌۇـي ،زەۋەرٕ ي وۈچٍۀسۈضۈؾ رەٌەپ لىٍىٕىسىؽبْ ئىمزىؽبزٔىڭ وۆپٍىىي ۋە زەۋەد ٍوٌىسا
لبْ  -رەض ئبلمۇظۇپ ئىفٍىگۀٍەضٔىڭ ئەعطىٕىڭ وۆپ ثوٌۇـي لبربضٌىمالض زەۋەرٕىڭ ئبٌىٌ -
ئۈؼزۈٍٔىىىگە ۋە ئۇٔىڭ ربضلىٍىؿ زائىطىؽىٕىڭ وەڭطىٍىىىگە لبضاپ ثوٌىسۇ .ئبٌالھ ِۇٔساق زەٍسۇ:
«ئبٌالھٕىڭ ٍوٌىسا (پۇي ِ -ېٍىڭالض ثىٍەْ ،عېٕىڭالض ثىٍەْ) ربلىزىڭالضٔىڭ ٍېزىفىچە عىھبز
لىٍىڭالض ،ئبٌالھ (زىٕىؽب ٍبضزەَ ثېطىفىە ئۈِّەرٍەض ئبضىؽىسىٓ) ؼىٍەضٔي ربٌٍىسى (ئەڭ ِۇوەِّەي
ـەضىئەد ۋە ئۇٌۇغ پەٍؽەِجەضٔي ؼىٍەضگە ذبغ لىٍسى) .ؼىٍەضگە زىٕسا ھېچمبٔساق ِۈـىۈٌٍۈوٕي
لىٍّىسى (ؼى ٍەضٔي ؼىٍەض ربلەد لىالٌّىؽۇزەن ئىفالضٔي لىٍىفمب رەوٍىپ لىٍّىسى)( .ثۇ) ئبربڭالض
ئىجطاھىّٕىڭ زىٕىسۇض (ثۇ روؼطا زىٓ ثوٌؽبٍٔىمي ئۈچۈْ ،ئۇٔي ِەھىەَ ئۇچالڭالض) ،ئبٌالھ ؼىٍەضٔي
ئىٍگىطى (ٍۀي لۇضئبٔسىٓ ئىٍگىطىىي وىزبثالضزا) ِۇؼۇٌّبْ زەپ ئبرىسى .لۇضئبٔسىّۇ ـۇٔساق
ئ برىسى( .ئبٌالھ) پەٍؽەِجەضٔي ؼىٍەضگە گۇۋاھ ثوٌۇـمب ۋە ؼىٍەضٔي وىفىٍەضگە گۇۋاھ ثوٌۇـمب
(ربٌٍىسى)ٔ ،بِبظ ئولۇڭالض ،ظاوبد ثېطىڭالض ،ئبٌالھمب ٍېپىفىڭالض ،ئبٌالھ ؼىٍەضٔىڭ ئىگەڭالضزۇض.
ئبٌالھ ٔېّىسېگەْ ٍبذفي ئىگە! ٔېّىسېگەْ ٍبذفي ِەزەرىبض!» (ؼۈضە ھەط  -78ئبٍەد).
-4587عۇئبي :ئىغالِٕىڭ جەِئىَەجىە لبساجمبْ جەسثىَىغي
لۇضئبْ وەضىُ ِۇؼۇٌّبٕٔىڭ ئۆرەـىە رىگىفٍىه ثوٌؽبْ ۋەظىپىٍىطىٕي ئۈچ گەۋزە لىٍىپ
وۆضؼىزىسۇ.
 . 1ئبٌالھمب ثوٌؽبْ ئباللىٕي ئىجبزەرزە گەۋزىٍۀسۈضۈؾ.
 . 2عەِئىَەرىە ثوٌؽبْ ئباللىٕي عەِئىَەد ئۈچۈْ ٍبذفي ئىؿ لىٍىپ ثىطىفزە
گەۋزىٍۀسۈضۈؾ.
 . 3زۈـّۀگە ثوٌؽبْ ئباللىٕي عەڭ ِەٍسأىسا گەۋزىٍۀسۈضۈؾ.
ٍۇلىطىمي ؼۆظىّىع ھەلمىسە ئبٌالھ ِۇٔساق زەٍسۇ « :ئي ِۆئّىٍٕەض! ثەذزىە ئېطىفىفىڭالض
ئۈچۈْ ضۇوۇ لىٍىڭالض ،ؼەعسە لىٍىڭالض (ٍۀي رەظەضضۇ ثىٍەْ ٔبِبظ ئولۇڭالض)ٍ( ،بٌؽۇظ)
پەضۋەضزىگبضىڭالضؼب ئىجبزەد لىٍىڭالضٍ ،بذفي ئىفالضٔي (ٍۀي ذىؿ  -ئەلطىجبالضؼب ؼىٍە  -ضەھىُ
لىٍىؿٍ ،ېزىُ ٍ -ېؽىطالضٔىڭ ثېفىٕي ؼىالؾ ،وېچىؽي رەھەعغۈز ٔبِىعى ئۆرەؾ لبربضٌىك
ئىفالضٔي) لىٍىڭالض .ئبٌالھٕىڭ ٍوٌىسا (پۇي ِ -ېٍىڭالض ثىٍەْ ،عېٕىڭالض ثىٍەْ) ربلىزىڭالضٔىڭ
ٍېزىفىچە عىھبز لىٍىڭالض( ».ؼۈضە ھەط  - 77ئبٍەرٍەض).
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پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ،ھەض ثىط ِۇؼۇٌّبٕٔىڭ ئىمزىؽبزى ئبضلىٍىك ٍبوي ئبثطوٍي
ئبضلىٍىك ٍبوي ثەزىٕي ئبضلىٍىك ٍبوي پىىطى ئبضلىٍىك ٍبوي رىٍي ئبضلىٍىك ئبزا لىٍىٕىسىؽبْ
وۈٔسىٍىه ۋەظىپىؽىٕي ٍبوي ئىغزىّبئىٌ ِەؼئۇٌىَىزىٕي ثبٍ بْ لىٍىسىؽبْ ھەِسە ٍۇلىطىسىىي
ئبٍەرٕىڭ ِۀىؽىٕي رەوىزٍەٍسىؽبْ ٔۇضؼۇْ ھەزىؽٍىطى ثبض :ؼەئىس ئىجٕي ئەثۇ ثۇضزۀىڭ چوڭ
زازىؽىسىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ :ھەض ثىط
ِۇؼۇٌّبٔؽب ؼەزىمە وېٍىسۇ ،زېسى ،ثۇٔي ئبڭٍىؽبْ ؼبھبثىالض :ئېَزىپ ثەضگىٕچۇ؟ ئەگەض ئۇ ؼەزىمە
لىٍؽىسەن ٔەضؼە ربپبٌّىؽب لبٔساق لىٍىسۇ؟ زېگۀىسى ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ :ثىٍىىىگە
ربٍىٕىپ ئىفٍەپ ،ئۆظىٕي ثبلىسۇ ۋە ئۆظ ئەِگىىىسىٓ ؼەزىمە ثېطىسۇ ،زېسى .ؼبھبثىالض :ئۇ ثۇٔي
لىٍىفمب لبزىط ثوالٌّىؽب لبٔساق لىٍىسۇ؟ زەپ ؼوضى ؽبٔىسى :ظىَبٔؽب ئۇچطىؽبْ ِوھزبط وىفىگە
ٍبضزەَ لىٍىسۇ ،زېسى .ثۇٔىڭؽىّۇ لبزىط ثوالٌّىؽب لبٔساق لىٍىسۇ؟ زەپ ؼوضىؽبٔىسى :ثبـمىالضٔي
ٍبذفي ۋە ذەٍطٌىه ئىفالضٔي لىٍىفمب ثۇٍطۇٍسۇ ،زېسى .ؼبھبثىالض :ثۇ ئىفٕىّۇ لىالٌّىؽىچۇ؟
زەپ ؼوضىؽبٔىسىٍ :بِبٍٔىمزىٓ ئۆظىٕي ربضرىسۇ .ثۇ ئۇٔىڭ ئۈچۈْ ؼەزىمىسۇض ،زەپ عبۋاة ثەضزى.
(ِۇؼٍىُ)1118 :
 .1ھەض لبٔساق ٍبذفي ئىفٕي لىٍىؿ ،ثىع لۇضئبْ ۋە ھەزىؽزىٓ زەٌىً  -پبوىزالضٔي وەٌزۈضۈپ
ثبٍبْ لىٍؽىٕىّىعزەن ئبٌالھ ثۇٍطىؽبِْ ،ۇؼۇٌّبٕٔىڭ ِۇھىُ ۋەظىپىٍىطىٕىڭ ئبٍطىٍّبغ ثىط
لىؽّىسۇض .زېّەنِ ،ۇؼۇٌّبْ ٔبِبظ ئۆرەؾ ،ضوظا رۇرۇؾ ،ئىجبزەد لىٍىفمب ثۇٍطۇٌؽبٔسەنٍ ،بذفي
ئىؿ لىٍىفمب ۋە ئۇٔىڭؽب ثبـمىالضٔي زەۋەد لىٍىفمب ثۇٍطۇٌؽبٔسۇض.
 .2رەھمىمالپ ئېَزمبٔساِ ،ۇؼۇٌّبْ زېگەْ ئۆظى ٍبـبۋارمبْ عەِئىَەرزىٓ ئىجبضەد رۀسىىي
رىطىه ثىط پبضچە ئەظا ثوٌؽىٕي ئۈچۈْ ،ئۇٔىڭ عەِئىَەرٕىڭ زەضز  -ئەٌەَِ ،ۇڭ  -ظاضىٕي ھېػ
لىٍىؿ ،چۈـىٕىؿ ،ـۇٔىڭ ثىٍەْ ثىطگە ئبـۇ عەِئىَەرىە ٍەرىەْ زەضز -ئەٌەَ ۋە رۈضٌۈن
ذبپىٍىمالضٔي ٍۇلىزىفمب ،ھېچ ثوٌّىؽبٔسا ٍەڭگىٍٍىزىفىە ثوٌؽىّۇ ھەضىىەد لىٍىفي وېطەن .ھەِسە
ئۇ ِۇؼۇٌّبٕٔىڭ ئبچ ٍ -بٌىڭبچ لبٌؽبْ ٍبوي وېؽەي ئبظاثي ربضرىۋارمبْ ئبزەِٕي وۆضۈپ رۇضۇپٍ ،بضزەَ
لىٍىؿ ـبضائىزي ثبض رۇضۇپ ،ئۇٔىڭؽب ٍبضزەَ لىٍّبً ،زەضزىگە زەضِبْ ثوٌّبً ثىربضاِبْ ٍۈضۈـي
ھەضگىع روؼطا ئەِەغ ،ھەَ ئۇٔىڭ ئەذاللىؽب ئۇٍؽۇّٔۇ ئەِەغ.
ٍ .3بذفي ئىؿ لىٍىفٕىڭ ئۆظى ثوٌؽب ،ئىؽالَ زىٕىٕي زەۋەد لىٍىفزىٓ ثىط لىؽىُ ثوٌۇپ،
ثۇ زەۋەد ثىط رەضەپزىٓ رىً ۋە لەٌەَ ثىٍەْ ربضلىزىٍؽبٔسەنٍ ،ۀە ثىط رەضەپزىٓ ٍبذفي ئىؿ لىٍىؿ
ۋە ئەِىٍىٌ ھەضىىەد ئېٍىپ ثېطىؿ ئبضلىٍىك ربضلىزىٍىسۇ.
 . 4عبِبئەرچىٍىىزە ثىط رەضەپزىٓ عەِئىَەرىە ذىعِەد لىٍىفمب لبزىط وۈچ  -لۇۋۋەد ثوٌؽىٕي
ئۈچۈٍْ ،ۀە ثىط رەضەپزىٓ ئېَزمبٔسا عبِبئەرچىٍىىزە ئوِۇَِۈظٌۈن ھبٌسا پىىطى ٍبوي رەضثىَىۋى
ھەضىىەرىە وېطەوٍىه ئبڭ  -ؼەۋىَە ثىط پۈرۈْ روٌۇق ثوٌّىؽىٕي ئۈچۈْ ،ئۇالضٔىڭ وۈچ  -لۇۋۋىزىٕي
ثىىبض لوٍّبؼٍىمٕي ٔەظەضزە رۇرۇپ ،عەِئىَەد رەضثىَىؽىگە ئەھّىَەد ثىطىپ ئۇالضٔىڭ ضوٌىٕي
عبضى لىٍسۇضۇؾ وېطەن  .چۈٔىي ئىرزىؽبؼٍىك وىفي لەٍەضزە ثوٌىسىىەْ ،ئۇٔىڭ ثىىبض لبٌؽبٍٔىمي
ٍبِبٍٔىمزىٓ ثبـمىٕي زېطەن ثەضِەٍسۇ.
-4584عۇئبي :ئىغالَ جەسثىَىغىٕىڭ عىَبعىَغب ثوٌغبْ جەسثىَە جەسىپي
ثىع ثۇ ٍەضزە «ؼىَبؼىٌ رەضثىَە» زەپ رىٍؽب ئېٍىٕؽبْ ؼۆظ ئبضلىٍىك :ئىؽالَ رەضثىَىؽىٕىڭ
ھۆوۈِەد ئىفٍىطىؽب ،زۆٌەد ئىٕزىعاِىؽب ،ھۆوۈِەد ثىٍەْ پۇلطا ئورزۇضىؽىسىىي ئباللىگە،
رۇضۇـٍۇق زۆٌەد ثىٍەْ ئىؽالَ زۆٌەرٍىطى ٍبوي ؼەٍطىٌ ئىؽالَ زۆٌەرٍىطى ثوٌؽۇْ ثبـمب چەرئەي
زۆٌەرٍىطى ثىٍەْ ثوٌؽبْ ئباللىگە ۋە عبھبٔگىط  -ربعبۋۇظچي زۆٌەرٍەضگە لوٌٍىٕىٍىسىؽبْ لبٔۇْ
رۈظۈٍِەضگە ،ئۇٔىڭسىٓ ثبـمب ٔۇضؼۇٍٔىؽبْ رۈضٌۈن ِەؼىٍىٍەضگە ئباللىساض ثوٌؽبْ رەضەپٍەضٔي
ِەلؽەد لىٍىّىع.
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زېّەوىي ،ئبق ثىٍەْ لبضا لبٔچە ثىط  -ثىطى ثىٍەْ رۈپزىٓ ئوذفىّبغ ،ثىطٌەـّەغ
ثوٌؽىٕىسەن «ؼىَبؼىٌ» زېگەْ ؼۆظ ثىٍەْ «زىٓ» زېگەْ ؼۆظٔىڭ ِەظِۇٔي لبضىّۇ  -لبضـي ثوٌۇپ،
ؼىَبؼەد ثىٍەْ زىٕٕىڭ ثىطەض ـەذىؽسە ٍبوي ثىطەض گوضۇھزب ثىطگە ئېٍىپ ِېڭىٍىفي ھەضگىعِۇ
رەؼەۋۋۇض لىٍىّٕبٍززي .وىفىٍەض ئىىىي رۈضٌۈن ثوٌىسۇ :زىٕىٌ ئبزەَ ٍبوي ؼىَبؼىٌ ئبزەَ.
ـۇٔىڭسەن عبِبئەرّۇ ئىىىي رۈضٌۈن ثوٌۇپ ،زىٕىٌ عبِبئەد ٍبوي ؼىَبؼىٌ عبِبئەد ثوٌىسۇ.
زىٕي ئب زەٍِەضٔىڭ ؼىَبؼىٌ ثىٍەْ ئبضىٍىفىفي ،ؼىَبؼىٌ ئبزەٍِەضٔىڭ زىٓ ثىٍەْ ئبضىٍىفىفي
ھبضاَ ،ـۇٔىڭسەن ،زىٕىٌ عبِبئەرٍەضٔىڭ ؼىَبؼىٌ ئىفالضؼب ٍبوي ؼىَبؼىٌ عبِبئەرٍەضٔىڭ زىٕىٌ
ئىفالضؼب ئبضىٍىفىفي ھبضاَ زەپ لبضىالرزي.
ثەظى ئەھۋاٌالضزا ؼىَبؼىٌ ئبزەِٕىڭ ٍبوي ؼىَبؼىٌ عبِبئەرٕىڭ زىٓ ِەؼىٍىؽىگە
ئبضىٍىفىفي وەڭچىٍىه لىٍىٕىپ وەچۈضۈَ لىٍىٕؽىّۇٌ ،ېىىٓ زىٕىٌ ئبزەِٕىڭ ٍبوي زىٕىٌ
عبِبئەرٕىڭ ؼىَبؼىٌ ِەؼىٍىٍەضگە ئبضىٍىفىفي ـۇ چبؼسىىي وىفىٍەضٔىڭ لبضىفىسا وەچۈضۈَ
لىٍىّٕبٍسىؽبْ ،وەڭچىٍىىّۇ لىٍىّٕبٍسىؽبْ ثىط گۇٔبھ ئىؿ ھېؽبثٍىٕبرزي.
ثۇٔساق ذبرب پىىىطٌەضگە لبضـي ھبٍبرٕىڭ ھەِّە رەضەپٍىطىٕي...ئۆظ ئىچىگە ئبٌؽبْ ئىؽالِٕىڭ
ئەرطاپٍىك روؼطا پىىىطٌىطى ئبضلىٍىك لبرزىك عەڭ لىٍىؿ الظىُ .ؼىَبؼىٌ ِەؼىٍە ثوٌؽب ئىؽالِٕىڭ
ئەرطاپٍىمٍىمىسىٓ ثىطؼىسۇض .ـۇٔىڭسەن ،ؼىَبؼىٌ ِەؼىٍىٕىڭ ئىؽالَ ئۆظ ئىچىگە ئبٌؽبْ
ئبالھى سىٍىىٍىطىٕىڭ ثىطى ئىىۀٍىىىگە لۇضئبْ ،ھەزىػ ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ
وۆضؼەرّىؽي ،ؼبھبثي وىطاِالضٔىڭ رەضعىّىھبٌٍىطى ۋە ِۇـۇ ئۈِّەرٕىڭ  13ئەؼىطزىٓ ئۇـۇق
ربضىرىٌ زەۋضزە ئېٍىپ ثبضؼبْ ھەضىىەد  -پبئبٌىَەرٍىطى ئوچوق ھبٌسا پبوىذ ؼۈپىزىسە لەز
وۆرۈضۈپ رۇضىسۇ.
-4583عۇئبي :ئىجبثىٍَىك ۋە ثىٕبچبٍٔىك جوغىشىغىذىىي جەسثىَە
ئىؽالَ زىٕي ثوٌؽبِ ،ۇؼۇٌّبٕٔىڭ لۇضۇق گەپزىٓ ثۇضۇْ ئەِەٌىَىزي ثوٌۇؾ ،ئۆظى لىٍّبٍسىؽبْ
ئىفٕي ثبـمىالضؼب زەپ ٍۈضِەؼٍىه ،ئىفۀچ لىالٌّىؽبْ ئىفٕي لىٍّبؼٍىك ۋە ئبٌالھٕىڭ ِۇٔۇ
ئبٍەرزىىي وبٍىفىؽب ئۇچطاپ لبٌّبؼٍ ىك لبربضٌىمالضٔي ئۆظ ِەلؽىسى لىٍىفٕي ئىطازە لىٍىسۇ .ئبٌالھ
ِۇٔساق زەٍسۇ :ئي ِۆئّىٍٕەض! ؼىٍەض ٔېّە ئۈچۈْ لىٍّبٍسىؽبْ ئىفٕي لىٍىّىع زەٍؽىٍەض؟ (ٍۀي
ئەِەٌسە ؼىٍەض لىٍّبٍسىؽبْ ٍبذفي ئىفالضٔي ٔېّە ئۈچۈْ ئبؼعىڭالضزا لىٍىّىع زەٍؽىٍەض؟)
ؼىٍەضٔىڭ لىٍّبٍسىؽبْ ئىفٕي (لىٍىّىع) زېَىفىڭالض ئبٌالھٕىڭ زەضگبھىسا ئەڭ ئۆچ وۆضىٍىسىؽبْ
ٔەضؼىسۇض( .ؼۈضە ؼەپ  - 3 - 2ئبٍەرٍەض)
ِۇؼۇٌّبٕٔىڭ ئەِەٌىٌ ھەضىىىزي ربـالٔسۇق ۋە ظاٍب ثوٌۇپ وېزىسىؽبْ ئەِەي ثوٌّبؼزىٓ
ثەٌىي ،ئبٌالھٕىڭ ۋە وىفىٍەضٔىڭ ئبٌسىسا ِۆرىۋەض ،لەزىط -لىّّەرٍىه ئەِەٌسۇض .ثۇ روؼطىسا ئبٌالھ
ِۇٔساق زەٍسۇ( :ئۇالضؼب) ئېَزمىٕىي(« ،ذبٌىؽبْ) ئەِەٌٍەضٔي لىٍىڭالض ،لىٍؽبْ ئەِەٌىڭالضٔي ئبٌالھ،
ئبٌالھٕىڭ پەٍؽەِجىطى ۋە ِۆئّىٍٕەض وۆضۈپ رۇضىسۇٍ .ۇـۇضۇْ ۋە ئبـىبضا (ٔەضؼىٍەضٔي) ثىٍگۈچي
(ئبٌالھ) ٔىڭ زەضگبھىؽب لبٍزۇضۇٌىؽىٍەض ،ئبٌالھ لىٍّىفىڭالضٔي ؼىٍەضگە ذەۋەض لىٍىسۇ (ؼۈضە رەۋثە
 - 105ئبٍەد)
ئىؽالَ زىٕي ثوٌؽبِ« ،ۇؼۇٌّبْ» ٔىڭ ثىھۇزە ،پبٍسىؽىع ئىفالض ثىٍەْ ـۇؼۇٌٍىٕىفىٕي،
ئۆظىٕىڭ لىّّەرٍىه ۋالزىٕي ٔبچبض  -پەؼىەؾ ئىفالضؼب ٍبوي ئوضۇٔؽىع ؼۆظٌەضگە چۈِۈپ وىزىؿ
ثىٍەْ ئىؽطاپ لىٍىفٕيٍ ،بوي ٔبھەق ئىفالضؼب ئبضىٍىفىؿ ثىٍەْ ئىؽطاپ لىٍىفٕيٍ ،بوي
ٔبزأالضٔىڭ ئەؼىي ٍ -بِبْ لېٍىمٍىطىؽب ئبضىٍىفىپ ئۇٔي ضەد لىٍىپ ٍۈضۈـىە ئىؽطاپ لىٍىفٕي
ٍبِبْ وۆضىسۇ .ـۇ عەھەرزىٓ ئبٌالھ ِۆئّىٍٕەضٔي ِۇٔساق زەپ ؼۈپەرٍەٍسۇ :ئۇالض ثىھۇزە ؼۆظ،
ثىھۇزە ئىفزىٓ ٍىطاق ثوٌؽۇچىالضزۇض (ؼۈضە ِۇئّىٕۇْ  - 3ئبٍەد) ئۇالض ثىھۇزە ؼۆظٌەضٔي ئبڭٍىؽبٔسا
ئۇٔىڭسىٓ ٍۈظ ئۆضۈپ (ٍۀي لۇالق ؼبٌّبً)« :ثىعٔىڭ ئەِەٌٍىطىّىع ئۆظىّىع ئۈچۈْ ،ؼىٍەضٔىڭ
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ئەِەٌٍىطىڭالضِۇ ئۆظەڭالض ئۈچۈْ ،ؼىٍەضگە ئبِبٍٔىك ثوٌؽۇْ ،ثىع ٔبزأسىٓ زوؼزٍۇق رىٍىّەٍّىع »
زەٍسۇ (ؼۈضە لەؼەغ  - 55ئبٍەد) ٍۀە ئبٌالھ ِۆ ئّىٓ ثۀسىٍەضٔي ؼۈپەرٍەپ ِۇٔساق زەٍسۇ:
ِەضھەِەرٍىه ئبٌالھٕىڭ (ٍبذفي وۆضىسىؽبْ) ثۀسىٍىطى ظېّىٕسا ئۆظٌىطىٕي رۆۋەْ رۇرۇپ
رەِىىٍٕىه ثىٍەْ ِبڭىسۇٔ ،بزأالض ئۇالضؼب (ٍبلزۇضِبٍسىؽبْ) ؼۆظ لىٍؽب ،ئۇالض« :ؼىٍەضگە ئبِبٍٔىك
رىٍەٍّىع» زەٍسۇ (ٍۀي گۇٔبھ ثوٌّبٍسىؽبْ ؼۆظٌەضٔي لىٍىسۇ) (ؼۈضە ـۇضلبْ  - 63ئبٍەد) ئۇالض
(ٍۀي ئبٌالھ ٍبذفي وۆضىسىؽبْ ثۀسىٍەض) ٍبٌؽبْ گۇۋاھٍىك ثەضِەٍسۇٍ ،بِبْ ؼۆظٔي ئبڭالپ لبٌؽبْ
چبؼسا ئبٌىٌ عبٔبثٍىك ثىٍەْ ئۈرۈپ وېزىسۇ (ؼۈضە ـۇضلبْ  - 72ئبٍەد) .پەٍؽەِجىطىّىع ِۇھەِّەز
ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ِۇثبضەن ؼۆظىسە ِۇٔساق زېَىٍىسۇ« :ثىط ئىٕؽبٕٔىڭ ثىھۇزە ؼۆظ ،ثىھۇزە
ئىفٕي ربـٍىؽبٍٔىمي ،ئۇٔىڭ ِۇؼۇٌّبٍٔىمىٕىڭ ٍبذفىٍىمىسىٕسۇض ».ھەزىػ ئبٌىٍّىطى ثۇ
ھەزىؽٕي ئىؽالَ ثىٕبؼىٕىڭ ئبؼبؼي ثوٌؽبْ رۆد ھەزىؽٕىڭ ثىطؼي زەپ ھېؽبثٍىسى.
ئىؽالَ زىٕي ثوٌؽب ِۇؼۇٌّبٔؽبِ ،ۇؼۇٌّبْ ئۆظىٕىڭ ئىىىي وىچىه ئەظاؼي ٍۀي :رىٍي،
زىٍىٕي وىفىٍەضگە ٍبوي ثبـمب ٔەضؼىٍەضگە زەـٕەَ ۋە ٌۀەد لىٍىفمب ؼەضپ ئىزىفٕي ثەن ٍبِبْ
وۆضىسۇ .ؼەۋەثي ـۇويِ :ۇؼۇٌّبْ زېگەْ :زەـٕەَ لىٍؽۇچيٌ ،ۀەد لىٍؽۇچي ئەِەؼسۇض .ـۇٔىڭ
ئۈچۈْ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِسىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕؽبْ ٔۇضؼۇْ ھەزىؽٍەضٔىڭ ٍىؽىٕسىؽي
پۈرۈٍٔەً ِۇٔساق زەٍسۇ« :رىٍٍىّبڭالض!» « ،ئۆٌۈوٍەضٔي رىٍٍىّبڭالض (ٍۀي ئۆٌۈپ وەرىەْ
وىفىٍەضٔي رىٍٍىّبڭالض) چۈٔىي ،ئۇالض ٔېّە ئىؿ لىٍؽبْ ثوٌؽب ،ـۇٔىڭؽب ٍىزىپ ثوٌسى»« ،ظاِبٕٔي
رىٍٍىّبڭالض ،چۈٔىي ،ظاِبٕٔي (ظاِبْ لىٍؽبْ ،ثبـمۇضؼبْ ظاد) ئبٌالھسۇض« ،».ـبِبٌٕي رىٍٍىّبڭالض،
چۈٔىي ئۇ ـبِبي (ئبٌالھ رەضىپىسىٓ) ثۇٍطۇٌؽبٔسۇض»« ،رەپ وىؽىٍىٕي رىٍٍىّبڭالض ،چۈٔىي ئۇ
ذبربٌىمالضٔي ئۈچۈضگۈچي وەـبضەرزۇض« ،».ذۇضاظٔي رىٍٍىّبڭالض ،چۈٔىي ئۇ (وىفىٍەضٔي) ٔبِبظ
ئۈچۈْ ئوٍؽۇرىسۇ».
ـەٍزبٕٔىڭ ئىٕؽبٔؽب ثوٌؽبْ زۈـّۀٍىىي ۋە ئۇ ٔىڭ ئبٌالھٕىڭ ضەھّىزىسىٓ ئەٍىجٍۀگەْ،
ذبضالٔؽبْ ھبٌسا ھەٍسەٌگۀٍىىي ئىؽپبرالٔؽبْ رۇضۇپ ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ـەٍزبٔؽب
زەـٕەَ ثىطىپ ئۇٔي رىٍالـزىٓ روؼمبٍٔىمي ٍۇلبضلىسىّٕۇ ثەوطەن ئەعەثٍىٕەضٌىه ئىفزۇض.
ئەثۇ ِەٌىھ ثىط ئبزەِٕىڭ ِۇٔساق زېگۀٍىىىٕي ضىۋاٍەد لىٍىسۇِ :ەْ پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ
ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ وەٍٕىگە ِىٕگىفىۋاٌؽبٔىسىٍُ ،وٌسا ئۇالغ ِۈزۈضۈپ وەرزيِ .ەْ :ـەٍزبْ
ھبالن ثوٌؽۇْ! زېؽەَ ،پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ :ئۇٔساق زېّىگىٓ .ئەگەض ؼەْ
ئۇٔساق زېؽەڭ ،ـەٍزبْ وېطىٍىپ ئۆٍسەن ٍوؼىٕبپ وېزىسۇ ۋە :ثۇ ئىؿ ِېٕىڭ وۈچۈَ ثىٍەْ
ثوٌسى ،زەٍسۇ .ـۇڭب” :ثىؽّىٍالھ ،زېگىٓ .ـۇٔساق زېؽەڭ ،ئۇ وىچىىٍەپ چىۋىٕچىٍىه ثوٌۇپ
لبٌىسۇ ،زېسى( .ئەثۇ زاۋۇز )4982 :ثۇٔىڭسىٓ چىمىسىؽبْ ِەظِۇْ ـۇوي :ـەٍزبٕٔي رىٍالؾ
ؼەٌجىٌ ئىؿ ثوٌۇپ ،رىٍالؾ ـەٍزبٔؽب ئبظاض ثەضِەؼزىٓ ثەٌىي ئۇٔي ذۇـبي لىٍىپ ِەؼطۇضٌىمىٕي
ئۆؼزۈضۈپ لۇٍىسىىەْ (ٍۀي :ئۆظىٕىڭ ئىٕؽبٕٔي وبٍىزمىٕىؽب ذۇؾ ثوٌىسىىەْ) ،ئىٕؽبٕٔىڭ
ئبٌالھٕي ئەؼٍەـىە« ،ثؽُ اﷲ» زېَىفىە ئوذفبؾ ئىغبثىٌ ئەِەٌگە ٍۈظٌىٕىفىال ـەٍزبٔؽب ئبظاض
ثىطىپ ئۇٔي ئبچچىمٍىزىسىىەْ ،ھەِسە ـەٍزبٕٔي پەؼٍەـزۈضۈپ چىۋىٕسەن ئېزىجبضؼىع ثوٌۇپ،
وىچىىٍەپ وىزىسىؽبْ ھبٌەرىە وەٌزۈضۈپ لۇٍىسىىەْ.
-4582عۇئبي :ئۇعحبص ھەعۀۇي ثۀٕب سەھّەجۇٌالھي ئەٌەٍھىٕىڭ ئبعبعٍىك  71ۋەعىَحي
ئۇؼزبظ ھەؼۀۇي ثۀٕب ضەھّەرۇٌالھي ئەٌەٍھىٕىڭ ئبؼبؼٍىك  10ۋەؼىَزي ثبض ئىسى .ثۇ
ۋەؼىَەرٍەضٔىڭ ھەِّىؽي ئىغبثىٍَىممب ،ئەِەي  -ھەضىىەرىە ۋە ثىٕبچىٍىممب ،ھەِسە ثىٕبوبضچىٍىك،
ؼەٌجىٍَىه ،ذبضاة ،ثۇظۇـالضزىٓ ؼبلٍىٕىفمب ؼەپەضۋەض لىٍىسۇ ۋە لىعىمزۇضىسۇ .ھەؼۀۇي ثۀٕب ثۇ
ۋەؼىَەرٍىطىسە ئېَزىسۇ:
 . 1لبٍؽي ثىط ۋالىززب ئەظاْ ئبۋاظىٕي ئبڭٍىؽبڭ ،ـبضائىزٍەضٔىڭ لبٔساق ثوٌۇـىسىٓ لەرئىَٕەظەض
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ٔبِبظؼب رۇضؼىٓ!
 . 2لۇضئبْ رىالۋەد لىٍؽىٓ! ٍبوي ِۀىؽىٕي ِۇالھىعە لىٍؽىٓ (ٍۀيِ -ۇربٌىئە لىٍؽىٓ)ٍ ،بوي
ثبـمىالضزىٓ ئبڭٍىؽىٓ! ٍبوي ئبٌالھٕي ئەؼٍىگىٓ! ۋالزىڭسىٓ ئبظضالٕىّۇ پبٍسىؽىع ئىفالضؼب
ئىؽطاپ لىٍّىؽىٓ!
 . 3ئەضەة رىٍىٕي پبؼبھەرٍىه ؼۆظٌەـىە رىطىفمىٓ! چۈٔىي ثۇٔساق رىً ئىؽالِٕىڭ
ثەٌگىٍىطىسىٕسۇض .
 .4لەٍەضزە ثوٌؽۇْ ،ھەضلبٔساق ئەھۋاي ئبؼزىسا وۆپ عىسەي لىٍّب! چۈٔىي عىسەي زېگەْ
ٍبذفىٍىك وەٌزۈضِەٍسۇ.
 .5رۇال وۈٌّە! چۈٔىي ،ئبٌالھمب ثبؼالٔؽبْ زىً ـۈن ئبضاَ ئبٌؽۇچي ،ئېؽىط -ثېؽىك ثوٌىسۇ.
 .6چبلچبق گەپ  -ؼۆظ ،ئىؿ  -ھەضىىەد لىٍّب! چۈٔىي وۈضەـچبْ ِىٍٍەد ضاؼذ  -چىٓ
پىففىمٍىمزىٓ ثبـمب ئىؿ ھەضىىەرٍەضٔي رؤىّبٍسۇ.
 . 7ؼۆظٌىگۀسە ئبۋاظىڭٕي ئبڭٍىؽۇچٕىڭ ئىغزىھبزىسىٓ ئبضرۇق وۈرۈضۈپ ؼۆظٌىّە! چۈٔىي،
ـۇٔساق ئۈٍٔۈن ؼۆظٌەؾ ئەذّەلٍىمزىٓ ۋە ئبڭٍىؽۇچىالضؼب ئبظاض ثىطىفزىٓ ئىجبضەرزۇض.
 .8ـەذىؽٍەضٔىڭ ؼەٍۋىزىٕي لىٍىفزىٓ ،ھەٍئەرٍەض (ٍۀي  -عبِبئەرٍەض) گە ئەظىَەد
ثىطىفزىٓ ؼبلالٔؽىٓ! ؼۆظٌىؽەڭ ٍبذفي ؼۆظٌە!
 . 9ؼبڭب ئۇچطىؽبْ زىٕي ثۇضازەضٌىطىڭگە ئۆظى رەٌەپ لىٍّىؽىّۇ ئۆظۈڭٕي رؤۇـزۇضؼىٓ!
چۈٔىي ثىعٔىڭ زەۋىزىّىعٔىڭ ئبؼبؼي زوؼزٍۇق ۋە رؤۇـزۇضۇـزۇض.
 .10ئىٕؽبٔال ضٔىڭ لىٍىفمب رىگىفٍىه ۋەظىپىٍىطى ۋالىزٍىطىسىٓ وۆپ (ۋالىذ وىفىٍەضگە
لبضاپ رۇضِىؽبچمب پۈرۈْ ئىؿ ۋالىزمب ؼىؽىپ وىزىپ ـۇ ئۆِۈض ئىچىسە لىٍىپ ثوٌۇؾ ٔبربٍىٓ)،
ـۇٔىڭ ئۈچۈْ ؼەْ ئۆظۈڭسىٓ ثبـمب وىفىٕىڭ ئۇ ۋالىززسىٓ پبٍسا ئېٍىۋېٍىفىؽب ٍبضزەٍِەـىىٓ!
ئەگەض ؼىٕىڭّۇ ِۇھى ُ ئىفىڭ ثوٌؽب ،ـۇٔىّۇ رېع ئبزا لىٍؽىٓ!
-4588عۇئبيِ :ۇعۇٌّبْ ثۇسادەسٌەسٔي جەسثىَىٍەؽحىىي ئوِوِي ۋەصىپە
«ِۇؼۇٌّبٕٔىڭ ھىّّىزي ِ -ەلؽىسى عەِئىَەرٕىڭ وېؽەٌٍىطىگە ،وىفىٍەضٔىڭ ثبـٍىطىؽب
وەٌگەْ ِۈـىۈٌٍىىٍەضگە ،ئۇالضٔىڭ ئبضىؽىسا ئوِۇٍِىفىپ وەرىەْ ئېزىمبزرىىي ئۆظگىطىفٍىه،
ئىجبزىزىسىىي ثىسئەد  -ذبربٌىك ،ئەذاللىسىىي ثۇظۇلٍۇق ،چۈـىۈٍٔۈن ۋە لۇضئبٔؽب ئېؽىٍىفزىىي
چەرٕەؾ لبربضٌىك ٍبِبْ ئىٍٍەرٍەضگە لبضـي رۇضِبؼزىٓ ،ئۇٔىڭسىٓ وۆظىٕي ٍۇِۇپال ،ئبٌالھٕىڭ
ظىىطى ثىٍەْ ،ئبٌالھ ھەلمىسە پىىىط لىٍىؿ ثىٍۀال روذزبپ ـۇٔىڭسىٓ ِۀپەئەرٍىٕىپ ،ـەذؽىٌ
لىٍؽبْ ئىجبزىزىسىٓ ٌەظظەرٍىٕىپ ٍۈضۈٍسىؽبْ ثوٌۇپ لبٌّبؼٍىمي وېطەن» .ئەگەض ئۇٔساق ثوٌّىؽبٔسا،
ِۇؼۇٌّبْ پىزٕە  -پبؼبرٕي ٍۇلۇرۇپ ،ذبربٌىمٕي رۈظىزىپٔ ،بچبضٍ -بِبْ ئىؿ لىٍىسىؽبٔالضٔي
ٍبذفىٍىممب ثبـالؾ ،ثىسئەد ئىؿ لىٍؽۇچىالضٔي ؼۈٕٔەرىە ئەگىفىفىە ،چەرٕەپ وەرىۀٍەضٔي
ضاۋۇضۇغ ِېڭىفمب ،ھۇضۇْ ثىزبۋالالضٔي ئىفٍەـىە ۋە ثۇـبڭالضٔي لىعؼىٍٕىممب چبلىطىپ ،ئىغبثىٌ
لەزەَ ثېؽىؿ ئوضٔىؽبٍ ،ۇلبضلي ذبرب ئىفالضؼب ٍوي ئېچىپ ،لىؽزبـمب ئبؼبٔال ثبؾ ئىگىپ
وىزىسىؽبْ ٍبوي ھەؼطەد ٔ -بزاِەد چىىىسىؽبْ ،ئۈِىسٔي ئۈظۈپ ِەٍۈؼٍىٕىپ رۇضىسىؽبْ ٍبوي
ئېچىٕىفزىٓ ثبـمىٕي ئۇلّبٍسىؽبْ ِەٍسأؽب ئىگە ئبزەَ ثوٌۇپ لبٌىسۇِ .بٔب ثۇٔساق ِۇؼۇٌّبٔسىٓ
ثوٌۇپ لبٌّبؼٍىمٕي رەوىزٍەؾ ثوٌؽبِ ،ۇؼۇٌّبْ ثۇضازەضٔي رەضثىَىٍەـزىىي ئىغبثىٌ ِۀىٍەضٔىڭ
ثىطىسۇض.
ِۇؼۇٌّبٕٔيِ ،ۇؼۇٌّبْ زېگەْ ثبـمىالضٔي ئىؽالِسىٓ ئىجبضەد روؼطا ٍوٌؽب ثبـالـٕي،
چبلىطىفٕي ئۆظىٕىڭ ئەڭ ثۈٍۈن ِەلؽىسى ،ھبٍبرىسىىي ئەڭ چوڭ ٔىفبٔي ،ئۆظىٕىڭ ھەضىىىزىٕىڭ
ئەڭ ئبذىطلي ٔىفبٔي لىٍىؿ ۋە ھەض ثىط ـەذىؽٕي ئىؽالَ ٍوٌىؽب ثبـالـٕي ئۆظىگە لۇٍبؾ
چىممىٕىسىٓ ۋە پبرمىٕىسىٓ ٍبذفي زەپ ھېؽبثٍىفي ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِسەن ئۇٌۇغ
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ظارٕىڭ ۋە ئۇٔىڭ ئوضۇٔجبؼبضٌىطىٕىڭ ٍوٌي ثوٌؽبْ زەۋەد لىٍىؿ ٍوٌي پەلەرال ئبٌالھٕي زەپ،
ئبٌالھٕىڭ ٍوٌىٕي زەپ ثوٌىسىؽبٍٔىمىٕي ،ثۇ ٍوٌٕىڭ ھبٍبرزىىي ۋەظىپە ٍوٌىٕىڭ ئەڭ ئۇٌۇؼي
ئىىۀٍىىىٕي ثىٍىؿ ۋاعىپ ئىىۀٍىىىٕي چۈـۀگۈزەن لىٍىپ رەضثىَىٍەؾ ِۇؼۇٌّبْ
ثۇضازەضٌەضٔي ر ەثىٍَەـزىىي ِۇھىُ ۋەظىپىسۇض .ـۇڭب ٔىفبْ ثبـزىٓ -ئبذىط ثىط ،ھەَ ئېٕىك،
ٍىّىطىٍّەغ ثوٌۇـي ـەضد .ئۇٔي ئىفمب ئبـۇضۇؾ ئۈچۈْ ئىفٍىزىٍىسىؽبْ ۋاؼىزىٍەض لبٍؽي
ذىٍسا ثوٌؽب  -ثوٌؽۇْ ئىؽالَ ئېزىطاپال لىٍىسىىەْ ثوٌىۋېطىسۇِ « .ەْ پەلەد ئبٌالھٕىڭ ٍبضزىّي
ثوٌؽبٔسىال ِۇۋەپىمىَەد لبظىٕبالٍّەْ( ،ھەِّە ئىفزب) ئبٌالھمب ربٍىٕىّەْ ۋە ئۇٔىڭؽب ٍۈظٌىٕىّەْ».

ٍەج حىٕچي ثبپ .ئىغالَ ِەدۀىَىحي ۋە ِۇعۇٌّبْ ئبٍبي
-4588عۇئبي :ئىغالِذا ئبٍبٌٕىڭ ِوھىٍّىمي

ئبٍبي ئىؽالِسا ثوٌؽب ئبؼبؼٍىمزۇض .ھەلىمەرەْ ئۇ زائىُ ئېطىٕىڭ ھبِىَؽىسە ثوٌؽبٍٔىمي ئۈچۈْ
ٔەپىمىٍىطى ،ھبعەرٍىطىٕىڭ ھەِّىؽي وبپبٌەرىە ئىگىسۇض .ئەگەض لىع ثوٌؽب زازىؽي ،ھەِفىطە
ثوٌؽب لېطىٕسىفي ،ئبٔب ثوٌؽب ئوؼٍي ،ئبٍبي ثوٌؽب ٍوٌسىفي ِەؼئۇٌسۇض .ثۇالض ثوٌؽب ـەضىئەد
ٔەپىمە ٔىعاٍِىطىسا ئۇالضؼب لىٍىٕؽبْ ھۆوۈِسۇض ۋە ثبضٌىك وىفىٍەض ثۇالضؼب ضىئبٍە لىٍىسۇ.
-4581عۇئبيِ :ۇعۇٌّبْ ئبٍبٌالسٔىڭ ئۆٌگىٍىشى
ثىع ذۇضاپبرٍىك ،لباللٍىك ئەؼىطٌىطىگە لبٍزىفٕي ذبٌىّبٍّىع .ثىع وەٌگۈؼىسىىي ِۇؼۇٌّبْ
ئبٍبٌٍىطىٕىڭ ثىطىٕچي ِۇؼۇٌّبْ ئبٍبي ئەؼىطى ،ئۇ ثوٌؽىّۇ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئەؼىطى،
ؼبھبثىالض ۋە ئۇالضؼب ئەگەـىۈچىٍەض ۋە ئبٌزۇْ ئەؼىطٌەض ثوٌۇپ ،ئۇ ثوٌؽىّۇ ئۇٔىڭسا ئۆظىٕىڭ
ِەؼئۇٌىَىزىٕي ئبزا لىٍىؿ ثىٍەْ ئۆظ ھەلمىٕي ربِبِەْ رؤۇؼبْ ،ئۆظىٕىڭ ئۈؼزىسىىي اﷲٔىڭ
ِەؼئۇٌىَەرٍىطىٕي رؤۇؼبْ ۋە ئۇ ِەؼئۇٌىَەرٍەضىٕي ئبزا لىٍؽبْ ،ئۆظ پەضۋەضزىگبضىٕي روٌۇق رؤۇؼبْ
ۋە ئۇٔىڭؽب ھەلٍىك ئىجبزەد لىٍؽبْ ،ثىط ئبً ضوظىؽىٕي رۇرمبْ ،ثەؾ ۋاخ ٔبِىعىٕي ئولۇؼبْ،
ئىپپىزىٕي ؼبلٍىؽبْ ،ئېطىگە ئىزبئەد لىٍؽبْ ،پەضۋەضزىگبضىٕىڭ عۀٕىزىگە ھەلٍىك ثوٌؽبْ ئەؼىطگە
لبٍزىفىٕي ئۈِىس لىٍىّىع! ئەٍٕي ظاِبٔسا ئبٍبٌالض پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ھۇظۇضىؽب وېٍىپ
ذۇؼۇؼىٌ ئىفٍىطىٕىّۇ ئۇٔىڭسىٓ ؼوضاٍززي.
ئبئىفە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب ِۇٔساق زەٍسۇ :اٌٍە زەؼٍەپىي ِۇھبعىطالضٔىڭ ئبٍبٌٍىطىؽب ضەھّەد
لىٍؽۇْ! اٌٍە { :ئۇالض ٌېچەوٍىطى ثىٍەْ وۆوطەوٍىطىٕي ٍبپؽۇْ} ( ؼۈضە ٔۇض- 31 ،
ئبٍەد)﴾زېگەْ ئبٍەرٕي ٔبظىً لىٍؽبْ ھبِبْ ،ئۇالض ئۆظٌىطىٕىڭ لېٍىٓ وىَىٍّىطىٕي ٍىطرىپ ،ئۇٔىڭ
ثىٍەْ اٌٍە ثۇٍطىؽبْ ـەوىٍسە ٍۆگۀگۀىسى( .ئەثۇ زاۋۇز)4111 :
ئۇِّۇ ؼەٌەِە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب ِۇٔساق زەٍسۇ { :ئي پەٍؽەِجەض! ئبٍبٌٍىطىڭؽب ،لىعٌىطىڭؽب ۋە
ِۇئّىٍٕەضٔىڭ ئبٍبٌٍىطىؽب ئېَزمىٕىي ،پۈضوۀغي ثىٍەْ ثەزىٕىٕي ئوضىۋاٌؽۇْ} (ؼۈضە ئەھعاة59 ،
 ئ بٍەد) زېگەْ ئبٍەد ٔبظىً ثوٌؽبٔسىٓ وېَىٓ ،ئۀؽبضالضٔىڭ ئبٍبٌٍىطى ووچىؽب ذۇززى ثېفىؽبلبؼب لؤىۋاٌؽبٔسەن لبپمبضا پۈضوۀغىٍەض ثىٍەْ چىمزي( .ئەثۇ زاۋۇز)4111 :
ئەِەٌىَەرزە ،ئبٍبٌالض اﷲ ٔىڭ ئەِطىگە ئەگىفىفىە روٌىّۇ ھېطىػ ئىسى .ـۇ چبؼسا ،ئۀە ئبـۇ
ئبٍبٌالض ،پەضۋەض زىگبضىٕىڭ ثۇٍطۇلىٕي ئوضۇٔالـزب ثىط ِىٕۇرّۇ ؼبلٍىّىؽبْ ئىسى .ئبٍبي وىفىٕىڭ
پەضۋەضزىگبضى ۋە زىٕي ثىٍەْ ثوٌؽبْ ِۇٔبؼىۋىزي ِۇـۇٔىڭسەن ثوٌؽبْ ئىسى .ئەِّب ،ئېطى ئۈچۈْ
ھەلىمەرەْ ٔبھبٍىزي ٍبذفي ٍبضزەِچي ئىسى .ئەثۇثەوطىٕىڭ لىعى ‖ئىىىي ثەٌۋاغ ئىگىؽي ―زەپ
ٔبَ ئبٌؽبْ ئەؼّب ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇِب ،ئېطى ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ھبِّىؽىٕىڭ ئوؼٍي ۋە
ؼۆھجەرسىفي ظۇثەٍطە ئىجٕي ئەۋۋاِؽب ٍبضزەٍِىفەرزي.
وۆضۈپ ٍېزىفىە ثوٌىسۇويِ ،ۇھىّي ،لىَىٕچىٍىك ،چېڭچىٍىك ۋالىزٍىطىسا ئېطى ثىٍەْ ثىطگە
ثوٌۇؾ وېطەن .زۇَٔب ئبٍبٌٍىطىٕىڭ ؼەضزاضى پەٍ ؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ لىعى ـبرىّە ظەھطا
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ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب ثوٌؽب ئۆٍٕي ؼۈپۈضەرزي ،ربِبق ئېزەرزي ،ذېّىط ٍۇؼۇضارزئ ،بْ ٍبلبرزي ئۇ
ظاِبٔالضزا ٔبٔالض ظاِبٔىّىعزىىىسەن رەٍَبض ئەِەغ ئىسى .ثەٌىي ئبٍبي وىفي ئبضپىسىٓ ئۇْ ربضرىپ
ئبٔسىٓ ئۇٔىڭسا ذېّىط ٍۇؼۇضارزي .ـبر ىّە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب ئۇْ ربضىزىپ ھەرزب لۇٌي لبپىطىپ،
ٍىطىڭساپ وەرىەْ ئۇ ـۇ ھبٌسىّۇ ٍۀە ذېّىط ٍۇؼۇضۇپ ٔبْ ٍبلبرزي .ئۇ ٍوٌسىفي ئەٌي ئىجٕي ئەثۇ
ربٌىپمب ٍبضزەٍِىفەرزي ،چۈٔىي ئەٌي ئۇٔىڭ ئىفٍىطىؽب ٍبضزەَ لىٍىؿ ئۈچۈْ ذىعِەرچي ٍبٌالـمب
لبزىط ثوالٌّىؽبْ ئىسى .ھبٍ برٕىڭ ٍۈوٍىطىٕي ئىىىىگە ثۆٌۈؾ ئبضلىٍىك چولۇَ رۇضِۇـٕىڭ ئىؽؽىك
ـ ؼوؼۇق ،ئبچچىك ـ ربرٍىمٍىطىسا ثىٍٍە ٍبـبؾ وېطەن ئىسىِ .بٔب ثۇ ئىرالؼزۇض ِبٔب ثۇ
ۋاپبزۇضٌىمزۇض.
ئبٍبي وىفىٍەض ؼەٌەپٍەضٔىڭ زەۋضىسە ئېطى ئۈچۈْ ٔبھبٍىزي ٍبذفي ٍبضزەِچي ثوالرزي .ئبٍبي
وىفىٍەض ،پبن ئەعسازالض ظاِبٔىؽىسا ،ئەگەض ئېطى ذىعِىزىگە ٍبوي رىغبضىزىگە چىمىؿ ئبٌسىسا
ئۇٔىڭؽب ئېَزبرزي؛ ئەً پبالٔىٕىڭ ئبرىؽي ،ھبضاِسىٓ وەؼىپ لىٍىپ لىٍىفزىٓ ھەظەض ئەٍٍەڭ ،ثىع
ھەلىمەرەْ ئبچٍىممب ،لوضؼىمىّىع ئىچىپ وېزىفىە ؼەۋض لىالالٍّىع ۋە ٌېىىٓ ئورمب ۋە عەثجبضٔىڭ
(ٍۀي اﷲ ٔىڭ) ؼەظىپىگە چىسىَبٌّبٍّىع ! ئەگەض ئەض ھبضإِىڭ ئبٌسىسا ئىطازىؽي ثوـبپ ،ثوؾ
لبٍزمبْ ثوٌؽب ھەلىمەرەْ ئبٍبٌىٕىڭ ثۇ ؼۆظٌىطى ئۆظى ۋە ئۆٍي ئۈچۈْ ؼەگىزىپ وۆڭٍىٕي
ئوٍؽورۇپ ۋە ئۆظىسىٓ ھبضاِؽب چۈـۈپ لىٍىفزىٓ ثۇضۇْ لبٍزب ـ لبٍزب ھېؽبة ئېٍىپ رۇضىسۇ.
ئەگەض ئەض عېھبرمب ِبڭؽب ،ئبٍبٌي ئۇٔىڭؽب لبٔساق ِۇئبِىٍىسە ثوٌؽبْ؟ ئۇالض ئەضٌىطىٕي عېھبرمب
ضىؽجەرٍۀسۈضزى .ئەگەض ئۇٔىڭؽب « :ؼىع ۋە ئبئىٍە ربۋاثىئبرٍىطىڭىع ،ئەضؼىع لبٌؽب لبٔساق
لىٍىؽىٍەض؟» زېَىٍؽە ،ئۇ ئبٍبي ئۇالضؼب چوڭمۇض ئىّبْ ۋە ئىفۀچ ثىٍەِْ« ،ەْ ھەلىمەرەْ ئېطىّٕي
ئوثساْ ثىٍىّەْ ،ئۇ ٍېگىعگۈچي ،ضىعىك ثەضگۈچي ئەِەغٍ ،ىگۈظگۈچي وەرىەْ ثىٍەْ ضىعىك
ثەضگۈچي ثبلىَسۇض» زېسى.
ثۇِ ،ۇؼۇٌّبْ ئبٔب ،ثىط چبلىطؼۇچي عىھبزلب چبلىطؼبٔسا ،ذەرەض لوڭؽۇضىمي چېٍىٕؽبٔسا ۋە ثىط
ؼۆظٌىگۈچي :ئەً اﷲ ٔىڭ ئبرٍىك ئەؼىەضٌىطى ئبرٍىٕىڭالض ،ئەً اﷲٔىڭ لوـۇٍٔىطى ٍۈضۈڭالض
زېگەْ چبؼسا ،ئۇٔي ئۇٔىڭسىٓ ئىٍگىطىىي ِۇؼۇٌّبْ ئبٔب ئوؼۇٌٍىطىٕي عىھبزلب لىعىمزۇضؼىٕىؽب
ئوذفبؾ ئوؼۇٌٍىطىٕي ِەؼئوٌىَەرٍىطىٕي ئبزا لىٍىؿ ئۈچۈْ ضىؽجەرٍۀسۇضۈۋارمبٍٔىمىٕي وۆضۈِىع.
-4585عۇئبيِ :ۇعۇٌّبْ ئبٍبٌٕىڭ ثىٍىُ ئىٍىؾىٕىڭ صۆسۈسٌىىي ھەلمىذىىي ئۆسٔەوٍەس
ِۇؼۇٌّبْ ئبٍبي چولۇَ ثىٍىُ ئېٍىفي وېطەن .چۈٔىي ئىٍىُ رەٌەپ لىٍىؿ ِۇؼۇٌّبْ ئەض ـ
ئبٍبٌالض ئۈچۈْ پەضظزۇض .ئىؽالَ ثىٍىّؽىعٌىىٕي ئبٍبي وىفىگە پەضظ لىٍّىسى .ـۇٔساق ثىط وىفىٍەض
ثەظى ۋالىزالضزا ئبٍبٌٕي عبھىً لبٌسۇضزى .ئۇالض ثوٌؽب عبھىٍالضزۇضوي ،ثىٍىّؽىعٌىه ئەضٌەض ۋە
ئبٍبٌالض ھەِّىؽىگە ربضلبٌسى .ئەِّب ئىؽالَ ثوٌؽب ھەض ئىىىىال عىٕؽٕىڭ رەٌىُ ئىٍىفىٕي
ثۇٍطۇٍسۇ.
ھەلىمەرۀّۇ ِۇؼۇٌّبْ ئبٍبٌالضزىٓ ئەضٌەضگە پەرىۋا ثەضگۀٍەض ثوٌؽبْ .ئەضٌەضٔىڭ ھەلىمەرەْ
ِۆِىٍٕەضٔىڭ ئبٔىٍىطىٕىڭ ئبٌسىؽب ؼوئبي ؼوضاپ ثبضؼبٍٔىمٍىطىٕي ثىٍىّى عِ .ىؽبٌي ئبئىفە ۋە ئۇِّە
ؼەٌەِە ضەظەٍەٌالھۇ ئۀھۇِب ئبٔىٍىطىّىعؼب ئوذفبؾ .ؼبھبثىالض ئۇالضزىٓ ھەزىػ ضىۋاٍەد لىٍؽىٍي
ۋە ئىؽالَ ِەؼىٍىٍىطىٕي ؼوضىؽىٍي وېٍەرزي .ؼبھبثە ۋە ربثىئىٕالضٔىڭ چوڭٍىطى ئبئىفە
ضەظەٍەٌالھۇ ئۀھبٔىڭ ھۇظۇضىؽب وېٍىپ ئۇٔىڭسىٓ ؼوضىفبرزي ،ۋە ئۇ ،ئۇالضؼب عبۋاة ثېطەرزي ۋە
رۈظەٍززي .ثۇ روؼطىسا ھەرزب ثىط لبٔچە وىزبثالضِۇ ٍېعىٍؽبْ.
ئىّبَ ظەضوەـي ثىط وىزبة رۈظگەْ ثوٌۇپ ئۇٔىڭ ئىؽّي« :ئبئىفە ضەظەٍەٌالھۇ ئۀھبٔىڭ
ؼبھبثىالضٔي رۈظەرىەْ عبۋاثٍىطى» ئىسى .ئبـۇ چبؼسا ئبئىفە ضەظەٍەٌالھۇ ئۀھب ؼبھبثىالضؼب پبالٔي
ئۇٔىڭسا ذبربالـمبْ پووۇٔي ِبۋۇٔىڭسا ذبربالـمبْ» زەپ ثبضٌىك عۈضئەد ۋە وۈچ ثىٍەْ عبۋاة
ثېطەرزي.
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وېَىٕىي ئەؼىطٌەضزە ِۇؼۇٌّبْ ئبٍبٌالضٔىڭ ئوضٔي ثوٌؽبْ .ؼەوىَٕەرۇ ثىٕزي ھۈؼەٍىٕٕىڭ
ھۇظۇضىؽب وىفىٍەض ٍىطالالضزىٓ پەرىۋا ؼوضاپ وەٌگەْ .ئۇٔىڭ ِەذؽۇغ زەضؼربٔىؽي ھەَ
ث وٌؽبٔىىەْ .رۆد ئىّبِٕىڭ ثىطى ثوٌؽبْ ئىّبِۇ ـبـىئىٌ ،ئۇٔىڭ زەضؼىگە لبرٕبـمبٍٔىمي ھەَ ِەٌۇَ.
ثەظى ئبٍبٌالض ھەزىػ ضىۋاٍەد لىٍؽبْ ،ثىط وىفي ئۆظى ھەزىػ ئبڭٍىؽبْ وىفىٕىڭ ئىؽّىٕي رىٍؽب
ئېٍىپ رۇضۇپ :ؼبٌىھە ئۇؼزبظ پبالٔىٕىڭ لىعى پۇؼزبٔي ِبڭب ؼۆظٌەپ ثەضزى ،زەپ ئېَزىسۇ.
ھەزىؽزە ئەِىَطىً ِۈئىّىٕىَٓ ،ثۇذبضىٕىڭ ئەڭ ظوض ـەضھٍىگۈچىؽي ھبپىع ئىجٕي ھەعەض
ئەؼمەالٔىٕىڭ « :پۇؼزبٔىٕىڭ لىعى پووۇٔي ھەلىمەرەْ ِېٕىڭ ئۇؼزبظٌىطىّسىٕسۇض» زەپ
ئېَزمبٍٔىمي ضىۋاٍەد لىٍىٕؽبْ .ھۀەـىٌ ِەظھىپىسىىي چوڭ ئۆٌىّبالضٔىڭ ثىطىٕىڭ ئۆظىگە
ئوذفبؾ پەرىۋا ثېطىسىؽبْ ثىط لىعى ثوٌؽبْ ثوٌۇپ زازىؽىٕىڭ ئۆٍىسىٓ ثىطەض پبضچە ذەد چىمؽب،
ئۇٔىڭ ئۈؼزىسە زازىؽىٕىڭ ئىّعاؼي ۋە لىعىٕىڭ ئىّعاؼي ٍۀي لىعٔىڭ ثۇ پەرىۋأي ئېزىطاپ
لىٍؽبٍٔىمىٕي ثىٍسۈضىسىؽبْ ئىّعاؼي ٍېعىٍىپ چىمىسىؽبْ ثوٌؽبْ .ئۇٔىڭ ئېطى ثوٌؽب زازىؽىٕىڭ
ـبگىطرٍىطىسىٓ ثىطى ۋە ئۇِۇ ،چوڭ ئۆٌىّبالضزىٓ ئبالئىسزىٓ وبؼبٔي( ،ئۆٌىّبالض پبزىفبھي) زەپ
ئبربٌؽبْ .ـىمھې ھۀەـىسە «ثىسائىئۇغ ؼۀبئي» زېگەْ ثىط وىزبثٕي رۈظۈپ چىممبْ ،ئۇ ثوٌؽب
ئۇؼزبظىٕىڭ وىزبثٕىڭ وېڭەٍزىٍگەْ چۈـۀسۈضۈـىسۇض .ـۇٔىڭ ئۈچۈْ ئبٌىّالض ئېَزىسۇ :ئۇٔىڭ
ؼوۋؼىؽىٕي ـەضھٍەپ ،ئۇٔىڭ لىعىؽب ئۆٍٍۀسى! ۋە پەرىۋا ئۈؼزىسە لىعىٕىڭ ۋە وۈٍئوؼٍىٕىڭ
ئىّعاؼىّۇ ثىطگە چىمىسىؽبْ ثوٌؽبْ لىع ثوٌؽب زازىؽي ۋە ئېطىسەن پەرىۋا ثېطىسىؽبْ ثوٌؽبْ.
-4588عۇئبي :ئەس ـ ئبٍبي ئوجحۇسىغىذىىي جوٌۇلٍىٕىؼ
ئبٍبي وىفي ِۇـۇٔساق ثوٌؽبْ ئىسى .ئبٍبي وىفي پەلەد ئبعىعٌىك لباللٍىك ،ذۇضاپبرٍىك
ئەؼىطٌىطىسىال ٍېزىُ لبٌسۇضۇٌسى .ـۇٔساق ئېَزىّىعويِ :ۇؼۇٌّبْ ئبٍبي ئۆظ ئىؽالِىَىزىٕىڭ
ئبالھىسىٍىىىٕي ؼبلٍىفي وېطەن ،ثۇٔىڭ ِۀىؽي ھەضگىعِۇ ھبٍبرىسىٓ ٍېزىُ ،ھولۇلٍىطىسىٓ
ِەھطۇَ لبٌسۇضۇٌىسۇ زېگۀٍىه ئەِەغ .ئولۇؼب ثوٌىسۇ ،ثەٌىي ئولۇـي ۋاعىپزۇض ۋە ٌېىىٓ ئولۇؾ
ئۆظىٕىڭ لبثىٍىَەد ۋە وەؼىپي زائىطىؽىسە ثوٌىسۇ .ذورۇْ وىفي ثوٌؽب ئبٍبٌسۇض ...اﷲ ربئبال
ئېَزمبٔسەن « :لبضاڭؽۇٌۇلي ئبٌەِٕي لبپٍىؽبْ وېچە ثىٍەْ لەؼەِىيٍ ،وضۇؼبْ چبؼسىىي وۈٔسۈظ
ثىٍەْ لەؼەِىي ،ئەض ئبٍبٌٕي ٍبضارمبْ ظاد اﷲ ثىٍەْ لەؼەِىي( ».ؼۈضە ٌەٍٍي  1ـ  3ـ
ئبٍەرىىچە).
اﷲ ربئبال وۈٔسىٍىه ھبٍبرزب ،وېچە ـ وۈٔسۈظٔي ٍبضارمىٕىسەن ،ئەض ـ ئبٍبٌٕي ٍبضارزي .ذۇززى
وېچىٕىڭ لبضىفىؽىسا وۈٔسۈظ ثوٌؽىٕىسەن ،ھبٍبد ھەَ ،وېچە ـ وۈٔسۈظؼىع روٌۇق ثوٌّىؽىٕىسەن
چولۇَ ئەض ـ ئبٍبي ثوٌىفي وېطەن« :ؼىٍەضٔىڭ ئىجطەد ئىٍىفىڭالض ئۈچۈْ ھەضثىط ٔەضؼىٕي عۈپ
ٍبضارزۇق( ».ؼۈضە ظاضىَبد  49ـ ئبٍەد).
پەضۋەضزىگبضىّىع ئبٌەِٕىڭ ھەِّىؽىٕي عۈپٍۈن ئۈؼزىگە رۇضؼۇظزى .ھەرزب
عبٔؽىع(ئبٔئوضگبٔىه ِبززا) ِەؼىٍەْ :رونِ ،ۇرٍەق ـ پبؼؽىپ (پىٍۇغ ـ ِىٕۇغ) ثوٌؽىٕىسەن،
ئەض ـ ئبٍبٌّۇ ِۇرٍەق پبؼؽىپمب ئوذفبٍسۇ .ئبٍبي وىفي ئەضٔىڭ زۈـّىٕي ۋە ٍبوي ضەلىجي ئەِەغ ۋە
ھەَ ئەضٔىڭ ئۆظىّۇ ئەِەغ ،ثۇ روؼطىسا اﷲ ربئبال ئېَزىسۇ« :ئۇالضٔىڭ زۇئبؼىٕي پەضۋەضزىگبضى
ئىغبثەد لىٍسىِ [ :ەْ ؼىٍەضزىٓ ئەض ثوٌؽۇْ ،ئبٍبي ثوٌؽۇْ ،ھەض لبٔساق ثىط ٍبذفي ئىؿ
لىٍؽۇچىٕىڭ لىٍؽبْ ئەِەٌىٕي ثىىبض لىٍىۋەرّەٍّەْ ،ؼىٍەض ثىط ـ ثىطىڭالضزىٓ رۆضەٌگەْ .ھىغطەد
لىٍؽبٔالضٍ ،ۇضرٍىطىسىٓ ھەٍسەپ چىمىطىٍؽبٔالضِ ،ېٕىڭ ٍوٌۇِسا (ٍۀي اﷲ ٔىڭ زىٕي ئۈچۈْ)
ئەظىَەد ربضرمبٔالض ،ئۇضۇـمب لبرٕبـمبٔالضٍ( ،ۀي ِېٕىڭ ٍوٌۇِسا ئۇضۇـمبٔالض) ۋە ِېٕىڭ ٍوٌۇِسا
ئۆٌزۈضۈٌگۀٍەضٔىڭ گۇٔ بھٍىطىٕي (ِەؼپىطىزىُ ۋە ضەھّىزىُ ثىٍەْ) ئەٌۋەرزە ،ئۇالضٔي ئبؼزىسىٓ
ئۆؼزەڭالض ئېمىپ رۇضىسىؽبْ عۀٕەرٍەضگە وىطگۈظىّەْ] .ثۇ (ئۇالضٔىڭ ٍبذفي ئەِەٌٍىطى ئۈچۈْ)
اﷲ رەضىپىسىٓ ثېطىٍگەْ ِۇوبپبرزۇض .اﷲ ٔىڭ زەضگبھىسا ٍبذفي ِۇوبپبد (ٍۀي عۀٕەد) ثبض».
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(ؼۈضە ئبي ئىّطاْ  195ـ ئبٍەد).
ٍۀي ئبٍبي ثوٌؽب ئەضزىٓ ،ئەض ثوٌؽب ئبٍبٌسىٓ ۋە ئەضوىفي ئبٍبٌؽب ،ئبٍبي وىفي ئەضگە
ھبعەرؽىع ثوالٌّبٍسۇ ،ـۇٔىڭ ئۈچۈْ ئبٍبي وىفي ظىھٕىسا ئۆظىٕي ئەض وىفي ئۈچۈْ زۈـّەْ،
ضەلىت ۋە ضىمبثەرچي لىٍىۋاٌؽب روؼطا ثوٌّبٍسۇ .ثەٌىي ،ئۇ ثوٌؽب ئەضٔي روٌۇلالٍسۇِ .ۇـۇ ٔۇلزىسىٓ
ئېَزمبٔسا ،اﷲ ربئبال ئبزەَ ئەٌەٍھىؽؽبالِٕي ٍبضىزىپ عۀٕەرزە رۇضؼۇظؼبٔسا ئۇٔي ٍبٌؽۇظ لوٍۇپ
لوٍّىسى؛ چۈٔىي ئۇٔىڭ عۀٕەرزە ٍبٌؽۇظ ٍبـىفي ِۀىؽىعزۇض .اﷲ ربئبال ئبزەَ ئەٌەٍھىؽؽبالِٕي
ٍبضارمبٔسا ئۇٔىڭ ئۈچۈْ ئۇٔىڭ ثىٍەْ ثىطگە ثىط ئبٍبي ٍبضارزي ۋە ئۇٔىڭؽب ئېَززي« :ثىع(ئبزەِگە):
[ ئي ئبزەَ! ؼەْ ذورۇٔۇڭ (ٍۀي ھەۋۋا) ثىٍەْ عۀٕەرزە رۇضۇڭالض! عۀٕەرزىىي ٔەضؼىٍەضزىٓ
ذبٌىؽىٕىڭالضچە وەڭزبـب ٍەپ ـ ئىچىڭالض ،ثۇ زەضەذىە ٍېمىٕالـّبڭالض (ٍۀي ِېۋىؽىسىٓ
ٍېّەڭالض) ،ثوٌّىؽب (ئۆظۈڭالضؼب) ظۇٌۇَ لىٍؽۇچىالضزىٓ ثوٌۇپ لبٌىؽىٍەض] زېسۇق( ».ؼۈضە ثەلەضە
 35ـ ئبٍەد) .ئەِّب عۀٕەد ثوٌؽب ھەۋۋاؼىع ِۀىؽىعزۇض ،ثۇ روؼطىسا ئبٌالھ ئېَزىسۇ« :ئۇ ؼىٍەضٔي
ثىط عبٔسىٓ (ٍۀي ئبزەَ ئەٌەٍھىؽؽبالِسىٓ) ٍبضارزي( ،ئبزەَ ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ) ئۇٔؽي ـ ئۈٌپەد
ئېٍىفي ئۈچۈْ ،ذورۇٔىٕي (ٍۀي ھەۋۋأي) ئۇٔىڭ ئۆظ عىٕؽىسىٓ ٍبضارزي ،ذورۇٔي ثىٍەْ
ٍېمىٕچىٍىك لىٍؽبٔسىٓ وېَىٓ ،ذورۇٔي ٍېٕىىىىٕە لوضؼبق وۆرۈضۈپ ئېؽىط ثوً ٍۈضزى ،ئۇ
(ثبٌىٕىڭ لوضؼبلزب ئۆؼۈپ چوڭىَىفي ثىٍەْ) ئېؽىطالـمبٔسىٓ وېَىٓ( ،ئەض ـ ذورۇْ) ئىىىىٍَەْ
پەضۋەضزىگبضى اﷲلب [ :ئەگەض ثىعگە (ئەظاٌىطى) ثېغىطىُ پەضظۀذ ئبرب لىٍؽبڭٔ ،ېّىزىڭگە ئەٌۋەرزە
ـۈوۈض لىٍؽۇچىالضزىٓ ثوٌىّىع] زەپ زۇئب لىٍسى( ».ؼۈضە ئەئطاؾ  189ـ ئبٍەد) .ئۇٔىڭ ثىٍەْ
ئۇٔىڭسىىي ذبرىطعەٍِىه ۋە ربرٍىمچىٍىمالضٔىڭ روٌۇلٍىٕىفي ئۈچۈٔسۇض .ئەض ثوٌؽب ئبٍبٌسىٓ ،ئبٍبي
ثوٌؽب ئەضزىٕسۇض .ئبٍبي وىفي ئەضگە لبضـي رۇضۇؾ ۋە ضىمبثەرٍىفىفٍەضٔي ٔىَەد لىٍّبؼٍىمي الظىُ
ۋە وەٌگۈؼىسىىي ِۇؼۇٌّبْ ئبٍبي ئېطى ثىٍەْ ضىمبثەرٍىفىپ ،ئۇ ٔېّە لىٍؽب ـۇٔي لىٍىسىؽبْ،
ٔېّە وىَؽە ـۇٔي وىَىسىؽبْ ثوٌّبؼٍىمي الظىُ.
-4581عۇئبي :ئبٍبٌٕىڭ جبھىٍىَەجحىىي خبس ۋە ثىچبسەٌىىي
ئىؽالَ ئبٍبي وىفىگە ظۇٌۇَ لىٍّىسى .عبھىٍىَەرزىىي ئەضٌەض ئبٍبٌىٕي گېعى وەٌؽە
پبٍسىٍىٕىسىؽبْ ثبض ثىٍەْ ٍولٕىڭ ئبضىؽىسىىي ثىط ئەـَب لبربضىسا وۆضەرزي .ئبٍبي ظاري ذۇززى
ئۇالؼالض ۋە وبٌىالض ِىطاغ لبٌؽبٔسەن ِىطاغ ئىٍىٕبرزي ! ئوؼۇي ثوٌؽب زازىؽىٕىڭ لوً ،وبٌىٍىطىٕي
ِىطاغ ئبٌؽبٔسەن ،ئۇٔىڭ ئبٍبٌ ىٕىّۇ ِىطاغ ئبالرزي .زازىؽىٕىڭ ئبٍبٌىٕي ذبٌىؽىٕىچە ثىطرەضەپ
لىالرزي .ذبٌىؽب ئۇٔي ٔىىبھىؽب ئبالرزي .ذبٌىؽب ھەرزب ئۆظىٕي ئۇٔىڭسىٓ ئبظاز لىٍؽۇچە ٍبوي ئۇٔىڭؽب
ِەٌۇَ ِىمساضزا ِبي رۆٌىگۈچە رۇرۇپ رۇضارزي .ئىؽالَ ثوٌؽب ثۇالضٔي چەوٍىسى.
(عبھىٍىَەرزە) ئبٍبي وىفىگە ل ىٍچىّۇ ِىطاغ رەگّەٍززي .چۈٔىي (ِىطاغ) ئۇ چبؼالضزا پەلەد
لىٍىچ وۆرۈضۈپ لەثىٍىؽىٕي لوؼسىؽبْ ۋە عەڭ لىٍؽۇچىالضؼىال ثېطىٍەرزي .ـۇٔىڭ ئۈچۈْ ئبٍبٌالض
ۋە ثبٌىالضٔىڭ ِىطاغ ھولۇلي ثوٌّبٍززي .ئىؽالَ ثوٌؽب ئبٍبي وىفىگە ھەض لبٍؽي رەضەپٍەضزىٓ ئبزىً
ِۇئبِىٍە لىٍسى .ئۇٔى ڭسىٓ ئبـۇ ِۇزھىؿ چبؼسىىي ئەضٌەضٔىڭ ئۇٔىڭ ئبعىعٌىمىسىٓ پبٍسىالٔؽبْ
ِۇـۇ ِەظٌۇٍِىمىٕي وۆرۈضۈۋەرزي .زازا رۇؼۇرٍۇق ئبٔىؽب ٔىؽجەرەْ :لىع زېگەْ ٔېّە ؟ئەڭ ٍبذفىؽي
ئوؼۇي .لىعٔىڭ ؼەٌۋىؽي ٍىؽالؾ ۋە ٍبذفىٍىمي ئوؼۇضٌۇق!» زېگۀسەن ؼۆظٌەضٔي ٍوٌؽىعالضچە
لىالرزي .ثۇٔي اﷲ ربئبال لۇضئبٔسا رەؼۋىطٌەپ ِۇٔساق زەٍسۇ :ئۇالضٔىڭ ثىطەضؼىگە ذورۇٔىٕىڭ لىع
رۇؼمبٍٔىك ذۇؾ ذەۋىطى ٍەرىۈظۈٌؽە ،چىطاٍي ئۆظگىطىپ ،ؼەظەپٕبن ثوٌۇپ وېزىسۇ (ؼۈضە ٔەھً
 58ـ ئبٍەد).
-4587عۇئبي :ئىغالِٕىڭ ئبٍبٌٕي ئەصىض لىٍىؾي
ئىؽالَ ئبٍبٌؽب وەٌگەْ ثۇ ثىچبضىٍىىٕي وۆرۈضۈۋەرزي ۋە ئۇٔي اﷲ ٔىڭ ؼوۋؼبرٍىطىسىٓ زەپ
لبضىسى .ئبؼّبٔالضٔىڭ ۋە ظېّىٕٕىڭ پبزىفبھٍىمي اﷲلب ذبؼزۇض .اﷲ ٔېّىٕي ذبٌىؽب ـۇٔي
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ٍبضىزىسۇ .ذبٌىؽبْ ئبزەِگە لىع پەضظۀذ ئبرب لىٍىسۇ ،ذبٌىؽبْ ئبزەِگە ئوؼۇي پەضظۀذ ئبرب لىٍىسۇ
(ؼۈضە ـۇضا  49ـ ئبٍەد).
ثۇ ٍەضزە ئبٍبٌالضٔي ئەضوەوٍەضٔىڭ ئبٌسىؽب لوٍسى ۋە لىعالضٔي ئەزەثٍىه ،گۈظەي رەضثىَىٍەـٕي
عۀٕەرىە زاذىً لىٍىفٕىڭ ـەضەپٍىه ؼەۋەثٍىطىسىٓ زەپ ئېزىجبضؼب ئبٌسى .ئىؽالَ ئبٍبٌٕىڭ
ِەضرىۋىؽىٕي ئۈؼزۈْ لىٍسى .لىع ،ئبرب ـ ئبٔب ئۈچۈْ ئۇٔىڭسا لىعىسا ذۇززى ئبئىٍىسىىي ثىط ِۈٌۈن
وەثي ثىط رەضەپ لىٍىؿ ،لىعٔي ذبٌىؽبْ وىفىگە ٍبرٍىك لىٍىفزەن ٔبِۇۋاپىك ئىفالضؼب ضۇذؽەد
لىٍّىسى .لىع ئۆظى ضاظى ثوٌّبٍسىؽبْ ثىطىگە ٍبرٍىك ثوٌۇـمب پۈرۈْ وۈچي ثىٍەْ «ٍبق!» زەپ
ئېَزىفمب لبزىطزۇض .ئەگەض ئۇ «ٍبق» زېؽە ٍبرٍىك لىٍىپ ثېطىٍّەٍسۇ.
ئىجٕي ئبثجبغ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇِبزى ٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :رېري ٍبرٍىك ثوٌّىؽبْ
ثىط لىع پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ ٍېٕىؽب وېٍىپ ،زازىؽىٕىڭ ئۆظى
ذبٌىّبٍسىؽبْ ثىطىگە ِەعجۇضىٌ ٍبرٍىك لىٍؽبٍٔىمىٕي ئېَزمبٔىسى ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ ئۇ لىعؼب (ٔىىبھٕي ثۇظۇؾ ٍبوي لوثۇي لىٍىؿ) ئىرزىَبضٌىمىٕي ثەضزى( .ئەثۇ زاۋۇز
)2196
ئىؽالَ ئبٍبي وىفىگە ظۇٌۇَ لىٍّىسى .ئۇٔىڭ ھولۇلٍىطىٕي ثېىبضزىٓ ـ ثېىبض ٍوق لىٍىۋەرّىسى.
ثەٌىي ئۇٔىڭؽب ئبزىً ِۇئبِىٍە لىٍسى ۋە ئىغزىّبئىٌ ھبٍبرٕىڭ ھەض لبٍؽي رەضەپٍىطىسىٓ ئۇٔىڭ
ِەضرىۋىؽىٕي ئۈؼزۈْ لىٍسى .و ەٌگۈؼىسىىي ِۇؼۇٌّبْ ئبٍبي چولۇَ ئۆظىٕىڭ ئىؽالِىؽب ئىفۀچ ۋە
ذبرىطعەٍِىه روٍؽۇؼي ثىٍەْ لبٍزىفي وېطەن ۋە وەٌگۈؼىسە ھەَ ؼەضة ِەزۀىَىزىگە ٔىؽجەرەْ
ربٌالؾ ،ذىٍالؾ پوظىزؽىَىؽىسە ِۇئبِىٍە لىٍىؿ وېطەن.
-4584عۇئبي :وەٌگۈعىذىىي ِۇعۇٌّبْ ئبٍبٌذىٓ وۈجىذىغبْ ئۈِىذ
ئي ِۇؼۇٌّبْ ھەِفىطىٍىطىّىع ! وەٌگۈؼىسىىي ِۇؼۇٌّبْ ئبٍبٌسىٓ ئۈِىس لىٍىسىؽىٕىّىع،
ئۇٔىڭ ئۆظ زىٕىٕي ۋە ھبٍبرىٕي رؤۇـىٕي ،ئۆظىٕىڭ پەضۋەضزىگبضىٍ ،وٌسىفي ۋە ثبٌىٍىطى
ئۈؼزىسىىي ۋە ئۆظىٕىڭ عەِئىَىزي ،زىٕي ،ئىؽالَ ئۈِّىزي ئۈؼزىسىىي ثبضٌىك ِەؼئۇٌىَەرٍىطىٕي
ئبزا لىٍىسىؽ بْ ِۇؼۇٌّبْ ئبٍبي ثوٌۇـىٕي ئۈِىس لىٍىّىع.
ئۇٔىڭ ھەلىمىٌ ئىؽالِىَەد پىىىطىٕي ٍېزەوچي لىٍىپ ِېڭىفىٕي ئۈِىس لىٍىّىع .ئۇٔىڭ اﷲ
ٍوٌىؽب چبلىطؼۇچي ِۇؼۇٌّبْ ئبٍبي ثوٌىفىٕي ئۈِىس لىٍىّىع .ئۇٔىڭ ئبٍبٌسەن ئبٍبي رەضثىَىٍىگۈچي،
ٍوي ثبـٍىؽۇچي ثوٌىفىٕي ئۈِىس لىٍىّىع .ئۇ ثوٌؽب لىعالضؼب ئۆظىٕىڭ عىٕؽىَٕي ئۆگىزىپ ۋە
ھەلىمىٌ پىىىطىٕي ٍېزەوچي لىٍىپ ئېٍىپ ِېڭىفزۇض.
اﷲ ربئبالزىٓ ثىعگە ئەِەٌسە ،ؼۆظزە روؼطىٍىمٕي ضىعىك لىٍىپ ،زىٕىّىعزا ثىعگە چۈـۀچە ۋە
ِۇؼۇٌّبْ ئبٍبٌٕىڭ ئەؼٍىگە ۋە ئۆظٔىڭ ھەلىمىٌ ئىؽالِي ـەذؽىَىزىگە ذۇززى ثبـزىىي
ئەؼ ىطٌەضزىىي ِۇؼۇٌّبْ ئبٍبٌؽب ئوذفبؾ لبٍزىفىٕي ۋە ِۀپەئەد ٍەرىۈظگۈچي ،رەلۋازاض ۋە اﷲ
ذبٌىؽب ئىؽىالھ لىٍؽۇچي ثوٌۇـٕي ؼوضاٍّىع!!!

عەوىىضى ٕچي ثبپ .ئبٍبٌالسٔىڭ ئىغالِذىىي ئوسٔي

-4583عۇئبي :ئبٍبٌالسٔىڭ ئىغالَ ؽەسىئىحىذىىي ھولۇلي ۋە ِەججۇسىَەجٍىشى
ئىؽالَ ـەضئىزي ئبٍبٌالضؼب چېزىپ لوٍؽبْ ِەعجۇضىَەرٍەض ِۀجەؼي ،ئۇ ثوٌؽىّۇ ئبٌالھ ربئبالؼب
لۇٌچىٍىك لىٍىفزۇض .ئىؽٕبٕٔىڭ ئبٌالھمب لۇٌچىٍىك لىٍىفي ،ئؽىالَ زىٕىٕىڭ ثىطىٕچي زەضعىٍىه
ھەلىمەرٍىطىٕىڭ ثىطىؽي ،ثەٌىي ئۇ ئبٌالھمب ئىّبْ وەٌزۈضۈـٕىڭ ئبؼبؼىسۇض .ئبٌالھمب ئىجبزەد
لىٍىؿ ۋە لۇٌچىٍىك لىٍىفزب ئەض ثىٍەْ ئبٍبي ئبضؼىسا ھېچمبٔساق پەضق ٍوق .زىّەن ئەضٌەضگە
ٍۈوٍۀگەْ ِەعجۇضىَەرٍەضٔىڭ ئۆظى ئبٍبٌالضؼب ٍۈوٍۀگەْ .ثۇ ٍەضزىىي ِەعجۇضىَەد
زېگىٕىّىعزىٓ ِەلؽەد ئبٌالھٕىڭ ھەلمي  -ھولۇلىسۇض .ھەزىػ ـەضىپزە ِۇٔساق وەٌگەْ:
«ئبٌالھٕىڭ ثۀسىٍەض ئۈؼزىسىىي ھەلمي ،ئبٌالھمب ھېچ ٔەضؼىٕي ـېطىه وەٌزۈضِەً ئىجبزەد
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لىٍىفزۇض .ثۀسىٍەضٔىڭ ئبٌالھٕىڭ ئۈؼزىسىىي ھەلمي ،ـېطىه وەٌزۈضِەً ئىجبزەد لىٍؽب،
ئبٌالھٕىڭ ئۇالضٔي ئبظاپٍىّبؼٍىمىسۇض» ھەزىػ ـەضىپزە ِەعجۇضىَەرٍەض ثىٍەْ ھەق – ھولۇق رەڭ
ثبٍبْ لىٍىٕؽبْ ،ئەض – ئبٍبٌالض ثۇ ِەؼىٍىسە ثبضاۋەض .ثۇ ِەؼىٍىسە ئبزاٌەرؽىعٌىه وۆضۈٌّەٍسۇ.
ئىؽالَ زىٕي ئەضٌەضگە ئۇالضٔىڭ رەثئىزىگە ِبغ وىٍىسىؽبْ ِەعجۇضىَەرٍەضٔي ،ئبٍبٌالضؼىّۇ،
ئۇالضٔىڭ رەثئىزىگە ِۇٔبؼىپ وىٍىسىؽبْ ِەعجۇضىَەرٍەضٔي ثەٌگىٍىسى .ثەظى ثىط ئەضٌەض رەوٍىپ
لىٍىٕؽبْ ئىفالضؼب ئبٍبٌالضٔىڭ ،ئبٍبٌالض رەوٍىپ لىٍىٕؽبْ ئىفالضؼب ئەضٌەضٔىڭ رەوٍىپ
لىٍىّٕبؼٍىمي ئەض ۋە ئبٍبٌٍىك پەضلىسىٓ پەٍسا ثوٌؽبْ ئەِەغ .ثەظى ِەعجۇضىَەرٍەضٔىڭ
ئوذفبـّبؼٍىمي ھىىّەد ٍبوي ِۀپەئەرىە ئباللىساض ؼىطىزمي ئبِىٍالضزىٓ پەٍسا ثوٌؽبْ .ئەض ۋە
ئبٍبٌالض ئبضؼىسىىي ِەعجۇضى َەرٍەضٔىڭ ئوذفبـّبؼٍىمىسا ئەضٌىه ۋە ئبٍبٌٍىك ؼۈپزىٕىڭ
وۆضؼىڭىع ئەض ۋە ئبٍبٌالضٔىڭ
لىٍىپ
ھېچمبٔساق ئباللىؽي ٍوق .ثۇ ئبٍەرٕي ِۇالھىعە
ِەعجۇضىَەرزە ئوذفبؾ ئىىۀٍىگىٕي ثبٍمبٍؽع ِ « :ۇؼۇٌّبْ ئەضٌەض ۋە ِۇؼۇٌّبْ ئبٍبٌالضؼبِ ،ۆِىٓ
ئەضٌەض ۋە ِۆِىٓ ئبٍبٌالضؼب ،ربئەد  -ئىجبزەد لىٍؽۇچي ئەضٌەض ۋە ربئەد –ئىجبزەد لىٍؽۇچي
ئبٍبٌالضؼب ،ضاؼزچىً ئەضٌەض ۋە ضاؼزچىً ئبٍبٌالضؼب ،ؼەۋض لىٍؽۇچي ئەضٌەض ۋە ؼەۋض لىٍؽۇچي
ئبٍبٌالضؼب ،ذۇزازىٓ لوضلمۇچي ئەضٌەض ۋە ذۇزازىٓ لوضلمۇچي ئبٍبٌالضؼب ،ؼەزىمە ثەضگۈچي ئەضٌەض ۋە
ؼەزىمە ثەضگۈچي ئبٍبٌالضؼب ،ضوظا رۇرمۇچي ئەضٌەض ۋە ضوظا رۇرمۇچي ئبٍبٌالضؼبٔ ،ەپؽىٍىطىٕي
ھبضاِسىٓ ؼبلٍىؽۇچي ئەضٌەض ۋە ٔەپؽىٍىطىٕي ھبضاِسىٓ ؼبلٍىؽۇچي ئبٍبٌالضؼب ،اﷲٔي وۆپ ظىىطى
لىٍؽۇچي ئەضٌەض ۋە اﷲ ٔي وۆپ ظىىطى لىٍؽۇچي ئبٍبٌالضؼب اﷲ ِەؼپىطەد ۋە وبرزب ؼبۋاة
رەٍَبضٌىسى[ » .ؼۈضە ئە ھعاة  -35ئبٍەد ] .ئبٍبٌالضٔىڭ ِەعجۇضىىَزي ئبٌالھمب لۇٌچىٍىك
لىٍؽبٍٔىمزۇض ،ھەق  -ھولۇلي ثوٌؽب ئىٕؽبٍٔىمىسۇض.
-4582عۇئبي :ئبٍبٌالسٔىڭ غەسة جەِىَحىذىىي ِەججۇسىَەجٍىشى ۋە ھولۇلىٍىشى
ٍىطالزىٓ لبضىّبلمب ؼەضة عەِىَزىسىىي ئبٍبٌالضٔي ھۆضِەد ۋە ـەضەپ ئەضـىسىٓ ئوضۇْ
ئېٍىپ ،ئەضوىٍٕىه زېڭىعىسا ئۈظۈپ ،ھولۇلىسىٓ روٌۇق پبٍسىٍىٕىۋارىسۇ زەپ ئوٍالپ لبٌىّىع!
ؼەضة عەِىَزىگە ئىٕچىىە ٔەظەض ربـٍىؽبق ،ؼەضة ئبٍبٌٍىطىٕىڭ ؼەضة ٔىعاِىسىىي ـۇئبضالضؼب
لۇضثبْ ثوٌۇپ وەرىۀٍىىىٕي ھېػ لىٍىّىع .ؼەضثزىىي ِەعجۇضىَەرٍەضٔىڭ ِۀجىَي ِبززى
ِۀپەئەد ھۆوۈِطأٍىمىسۇض .لىؽزۇضۇپ لوٍۇـمب رېگىفىٍىه ثىط ٔۇلزب ،ؼەضة ئبٍبٌٍىطى لىٍىۋارمبْ
ۋەظىپىٍەضٔىڭ وۆپىٕچىؽي ئىٕؽبٔىَەد ئۆٌچىّي ۋە ئىؽالَ لىّّەرٍىطىگە ئۇٍؽۇْ وىٍىسۇٌ .ېىىٓ
ؼەضة ئەٌٍىطى عەِىَەد رىىٍەؾ ۋە ذەۋەض ئېٍىفزبِ ،بززى ئبِىٍسىٓ ثبـمب ٔەضؼىگە ئۆٌچەَ
رۇضؼۇ ظِبٍسۇ .ئىؽالَ پىطىٕؽپىٍىطى ۋە زىٕي لىّّەرٍەض ِبززى ئبِىٍٕي وۆپ ئبِىٍالضٔىڭ ثىطؼي
زەپ لبضاٍسۇ.
ؼەضثزىىي ئبٍبٌالض ثىط ئىؿ لىٍىفمب لبزىط ثوالٌىؽىال  -وىُ ثوٌىفىسىٓ لەرئي ٔەظەض ِ -بززى
رۈضۈرىە ؼەۋەثىسىٓ ئۆظىسىٓ ئۆظى ذەۋەض ئېٍىفمب ِەعجۇض ثوٌىسۇِ .بززا ؼەضة عەِىَزىٕىڭ
ئبؼبؼي ۋە ِەعجۇضىَەرٍەضٔىڭ ِۀجىَىسۇض .ؼەضة ئەٌٍىطى ِبززى پەٌؽەپىؽي ئبضلىٍىك ئبئىٍىٕي
ۋەٍطاْ لىٍىۋەرزي .ئەض  -ئبٍبٌٍىك ِەعجۇضىَەرٍەضگە ذبرىّە ثەضزى .ئبرب  -ثبٌىٍىك ئباللىؽىٕي
ئبعىعالـزۇضزى .ؼەضة ئبٍبٌٍىطى ئىرزىَبضٌىمي ثىٍەْ ئەِەغ ِەعجۇضى ذىعِەد لىٍىفمب
ئۇچىطزى .رۇضِۇؾ رەثئىزي ِۇٔبؼىپ وەٌّەٍسىؽبْ ئفىالضٔي لىٍىفمب لىؽزىسى .ثەظى وىفٍەض
ؼەضة ئبٍبٌٍىطى ثەذىذ  -ؼبئبزەد ئىچىسە ٍبـىّبلزب زەپ گۇِبْ لىٍىفىسۇِ ،ەؼىٍىٕىڭ ئىچىي
لبرٍىّىؽب چۆوؽىڭىع ثۇ ٔەظىطٍۀىڭ ربِبِەْ ذبربٌىمي ئبـىبضا ثوٌىسۇ ،چۈٔىي ئەضٌەض لىٍىفمب
رېگىفىٍىه ٔبھبٍىزي ئېؽىط ئەِگەوٍەضٔىّۇ ئبٍبٌالضٔىڭ لىٍىۋارمبٍٔىمىٕي وۆضؼىع!.
ئبٍبٌالضٔىڭ رەثئىزىگە ِۇٔبؼىپ وەٌّەٍسىؽبْ ذىعِەرٍەض ئبٍبٌالضٔىڭ ئبٍبٌٍىك رۇٍؽۇىؽٕي
ئېطىزىپ ربـٍىسى .ؼەضة ئبٍبٌالضٔي عەِىَەرگە ٍبضاٍِىك ئەۋالز ٍىزىۈـزۈضۈؾ ذىعِىزىسىٓ
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ِەھطۇَ لوٍسى ،چۈٔىي عبپبٌىك ذىعِەرزىٓ چبضچبپ ،ھېطىپ وەٌگەْ ئبٍبي لبٔسالّۇ ثبٌٍىطىٕي
ٍبضاٍِىك لىٍىپ رەضثىٍَەپ چىمبٌىؽۇْ!.
ئبٔىٍىك زېگەْ ئبٍبٌؽب ٔىؽجەرەْ ِۇلەززەغ ۋەظىپە ،پەضظۀزٍەضٔىڭ عىؽّبٔيِ ،ۀىۋى،
ئەذاللي رەضەپزىٓ ٍبذفي ٍىزىٍىفي ئبٔىالضٔىڭ ضوٌىؽب ِۇٔبؼىۋەرٍىه .ئبرب –ئبٔب پەضظۀذ
رەضثٍَەؾ ۋەظىپىؽىسىٓ لېچىپ وىزىفي ِۇِىىٓ ئەِەغ .پەضظۀذ وۆضۈؾ ِۇلەززەغ لىّّەد
ثوٌۇپ ،ئۇ ئەضٌەضزىٓ وۆپطەن ئبٍبٌالضٔىڭ ثەذىذ ؼبئبزىىزىسۇض .لۇضئبْ وەضىُ پەضظۀذ وۆضۈـٕي
ذۇؾ -ثىفبضەد زەپ ئبرىؽبٍٔىىمؽب لبضاڭ! « ثىع ئىجطاھىّؽب ٔبھبٍىزي ِۇالٍىُ ثىط ئوؼۇي ثىٍەْ
ذۇؾ ذەۋەض ثەضزۇق» [ؼۈضە ؼبـبد  -101ئبٍەد ].ئبٔىٍىك ِۇرٍەق ئىٕؽبٔي ۋە رەضثىَە
ۋەظىپٍٍىطى ئىچىسىىي ئەڭ ثۈٍۈن ۋەظىپىسۇض .لۇضئبْ وەضىُ ئبٍبٌالضٔىڭ لوضؼبق وۆرۈضۈؾ ۋە
پەضظۀذ وۆضۈـزىىي عبپب ۋە وۆضـىٕي رەوىزٍەپ ِۇٔساق زەٍسۇ « :ئىٕؽبٕٔي ئبرب -ئبٔىؽىؽب
ٍبذفىٍىك لىٍىفمب ثۇٍطۇزۇق .ئبٔىؽي ئۇٔي (لوضؼىمىسا) ئۈؼزي-ئۈؼزىگە ئبعىعٌىك ثىٍەْ
وۆرۈضزى .ئىىىي ٍىٍسا ئۇٔي ئەِچەوزىٓ ئبٍطىسى( .ئي ئىٕؽبْ!) ِبڭب ۋە ئبرب -ئبٔبڭؽب ـۈوۈض
لىٍؽىٓ ،ئبذىط لبٍزىسىؽبْ عبً ِېٕىڭ زەضگبھىّسۇض» [ؼۈضە ٌولّبْ  - 14ئبٍەد].
ؼەضة ئەٌٍىطى ر وذزىّبً ھەض ذىً ِۇٔبؼىۋەرٍەض ۋە ھەض ذىً ئۇؼۇٌالض ئبضلىٍىك ئبٍبٌالضٔىڭ
ئىغزىّبئي ،ئىمزىؽبزى ۋە ؼىَبؼي ھولۇلىؽب ئېطـىفي ۋە ھەِّە ئىفالضزا ،ھەض لبٔساق ـبضائىززب
ئەضٌەض ثىٍەْ ثبضاۋەض ثوٌىفي الظىُ زەپ عبض ؼبٌىسۇٌ .ېىىٓ ؼەضة عەِىَزىسە ثوٌۇۋارمبْ ئىفالض
ـۇئبضالض ٔىڭ ئەوؽىچە .ؼەضثٕىڭ رەـۋىك لىٍىۋارمبْ ئەضوىٍٕىىي عىٕؽي ئەضوىٍٕىزىٓ ئىجبضەد.
چۈٔىي ئبٍبي ٍبؾ ۋالزىسا ثىط ِەظگىً ٍبٍطىۋاٌؽبْ ثىٍەْ ٍبـىٕىپ لبٌؽبٔسا ،ھۆضِىزىٕي
ؼبلالٍسىؽبْ ِبوبْ ربپبٌّبً لبٌىسۇ .ئبئىٍە ئباللىؽي ثوٌّىؽبٍٔىمي ئۈچۈْ ئبٍبٌالضؼب ذبغ
پبٔبھگبھالض ؼ ەضة ئەٌٍىطىسە وۆپ ئۇچطاپ رۇضىسۇ .ثۇ ِبوبٔؽب وىطىپ لبٌؽبْ ئبٍبٌالض ربِبق ۋە
ـبضاثزىٓ ثبـمب ھەِّە ٔەضؼىسىٓ ئبٍطىٍىسۇٍ .ۀي ٍبؾ ۋالزىسا ثىط ذىً ھبٍبد وەچۈضؼە،
ٍبـبٔؽبٔسا عەِىَەد رەضەپزىٓ ربِبِەْ ؼەي لبضىٍىسىؽبْ ثىط ذىً ھبٌەرىە زۇچبض ثوٌىسۇ .ثبٌٍىطىّۇ
رؤىّبغ ثوٌۇپ ثەٌىي لېچىپ رۇضۇپ رۇضِۇؾ وەچۈضىسۇ .ئەِّب ئىؽالَ عەِىَزىسە ثوٌؽب ،ئبٍبٌالض
ٍبـبٔؽبٔچە لەزىط لىّّىزي وۈٔسىٓ -وۈٔگە وۆرۈضٌۈپ ،ئەضٌەضٔىڭ لەٌجي ۋە وۆظىسىىي ئوضٔي
ئېفىپ ثبضىسۇٍ .بـبٔؽبْ ئبٍبٌالض ھۆضِەد ثىٍەْ ِۇئبِىٍە لىٍىٕىسۇ .چۈٔىي ئبٔىٕىڭ
ِۇلەززەؼٍىىي ٍبـبٔؽبٔچە ضوـۀٍىففىىە ثبـالٍسۇٔ ،ەرىغىسە ئبئىٍە ئەظاٌىطىٕىڭ ھۆضِىزىگە
ئېطىفىسۇ.
-4588عۇئبي :ئبٍبٌالسٔىڭ ئىغالِذىىي ئوسٔي
ئىؽالَ زىٕي ئبٍبٌالضؼب ثىىىزىەْ ھۆضِەد ۋە ـبْ -ـەضەپ ،ثبضٌىك ئىٕؽبٔالضؼب لبضاض لىٍؽبْ
ھۆضِەرٕىڭ پبضچىالّٔبغ ثىط لىؽّي .ئۆظ ۋالزىسا ئبٌالھ ِۇٔساق زېگەْ« :ـەن  -ـۈثھىؽىعوي،
ثىع ئبزەَ ثبٌىٍىطىٕي ھۆضِەرٍىه لىٍسۇق ،ئۇالضٔي لۇضۇلٍۇلزب (ئۇالؼالضؼب) ِىٕسۈضزۇق ،زېڭىعزا
(وېّىٍەضگە) چىمبضزۇق ،ئۇالضٔي ـېطىٓ ٍېّەوٍىىٍەض ثىٍەْ ضىعىمالٔسۇضزۇق ،ئۇالضٔي
ِەذٍۇلبرٍىطىّىعٔىڭ ٔۇضؼۇٔىسىٓ ئۈؼزۈْ لىٍسۇق» [ئىؽطا ؼۈضىؽي  - 70ئبٍەد ].ئىؽالَ زىٕي ثۇ
ھۆضِەرٕي ئەض  -ئبٍبٌؽب ئوذفبؾ ثبضاۋەضٌىه ئبؼبؼىسا رەوىزٍىسى .ثىط  -ىجىطزىٓ ئبضرۇق ـەضەپىە
ئىگە ثوٌۇـٕي رەلۋاٌىك ۋە ٍبذفي ئەِەي ِىَعأي ثىٍەْ ثبؼٍىسى .ئىؽالَ زىٕي ئبٍبٌالضؼب ٍبـبؾ
ھولولي ،ؼبالھىَەد ھولولي ،ئىمزىؽبز ھولولي  ،ؼىَبؼي ھولۇق ،ذىعِەد ئەضوىٍٕىىي ھولولي،
ئبٍبٌالض ئبظارٍىمي ھولولي لبربضٌىك عەھەرٍەض ئبالھىسە ئىّزَبظ ۋە ھولۇلالضٔي ثىطىپ ھەض لبٔساق
عەِىَەد ۋە ؼىَبؼي رۈظۈَ ثىطەٌّىگەْ ھەَ ثەضِىگەْ ٍۇلىطى ئوضۇٕٔي ثەضزى.
-4588عۇئبي :ئبٍبٌالسٔىڭ ٍبؽبػ ھولۇلي جەھەجحىىي ئوسٔي
ٍبـبؾ ھولۇلي ئبٌالھ ئىٕؽبٔؽب ئبرب لىٍؽبْ ھولۇلالضٔىڭ ِۇلەززەؼطەوي ھىؽبپٍىٕىسۇ ،چۈٔىي

922

www.uyghurmuslim.com www.fb.com/uighurawazi uighurawazi@yahoo.com
ئۇ ثبـمب ھولۇلالضٔىڭ ئبؼبؼي ثۇٌىمي ۋە ۋۇعۇزىَەرىە وىٍىفٕىڭ ؼىطىسۇضٍ .بـبؾ ھولۇلىٕىڭ
ِۇلەززەؼٍىىي ثۇ ئبٍەد وەضىّىسە وۆضۈٔۈپ رۇضىسۇ « :وىّىي ٔبھەق ئبزەَ ئۆٌزۈضِىگەْ ٍبوي ٍەض
ٍۈظىسە ثۇظؼۇٔچىٍىك لىٍّىؽبْ ثىط ئبزەِٕي ئۆٌزۈضؼە ،ئۇ پۈرۈْ ئىٕؽبٔالضٔي ئۆٌزۈضگۀسەن ثوٌىسۇ،
وىّىي ثىط ئبزەِٕي رىطىٍسۈضؼە (ٍۀي لۇرمۇظؼب ٍبوي ھبٍبد لېٍىفىؽب ؼەۋەثچي ثوٌؽب) ،ئۇ پۈرۈْ
ئىٕؽبٔالضٔي رىطىٍسۈضگۀسەن ثوٌىسۇ» [ِبئىسە ؼۈضىؽي  - 32ئبٍەرٕىڭ ثىط لىؽّي ].لبضاڭالض،
ئبٍەرزە ئەض  -ئبٍبي زەپ پەضلٍۀسۈضِەً ،ئبزەَ زېگەْ ؼۆظٔي ئىؽزىّبي لىٍؽىٕٕي!.
«ھۇٔەٍٓ» ِەضىىىؽىسە ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ثىط ِۇـىطىه ئبٍبٌٕىڭ
ئۆٌۈوىگە وىفٍەضٔىڭ ئوٌىفىۋاٌؽبٍٔىمىٕي وۆضۈپ « :ثۇ ئبٍبي ئۇضۇـمبْ ئەؼىەضٌەض لبربضىسا ثوٌّىؽب
ٔېّە زەپ ئۆٌزۈضۈٌسى» زەپ ثوٌۇپ ،ثىط ئبزەِگە « :ؼەْ ثېطىپ ذبٌىسؼب ،ضەؼۇٌۇٌالھ :ثبال -
چبلىالضٔي ۋە ئبٍبٌالضٔي ئۆٌزۈضِىؽۇْ» زەٍسۇ زېگىٓ ،زېگەْ .ثۇھەزىؽٕىڭ ضوھىؽب لبضاٍسىؽبْ
ثوٌؽبق ،ـىطىه ھبٌىزي ئۇ ئبٍبٌٕىڭ  -ئبٍبٌٍىمىؽب رەؼىط ٍەرىۈظۈـزىٓ ؼىطىذ  -ھبٍبرىٕىڭ
ِۇلەززەؼٍىىىگە رەؼىط ٍەرىۈظِىگۀٍىىىٕي وۆضەٌەٍؽىع! ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَِ « :ۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ لبٍٔىطى ثبضاۋەض» زېگەْ.
-4581عۇئبي :وبپىش دۆٌەجٍىشىٕىڭ ئبٍبٌالسٔي پەط وۆسۈؽي
ئىؽالَ زىٕي ئەض  -ئبٍبٌالض ئىٕؽبٍٔىك ؼۈپزىسە ئوضربق زېگەْ پىطىٕؽىپٕي لبضاض لىٍؽبْ چبؼسا،
ـىطأؽىَە ِىَالزىَە  - 6ئەؼىطزە ئېچىٍؽبْ لۇضۇٌزىَىسا ئبٍبي وىفىٕىڭ  -ئبٍبي وىفي ئىٕؽبْ
عىٕؽىّۇ ٍبوي ثبـمب ٔەضؼىّۇ -ھەلىمىزىٕي ثىٍىفىە ئۇضۈٔىۋارمبْ ئىسى .لۇضئبْ وەضىُ
عبھىٍىَەد لەثىٍىٍىطى لىعالضٔي وۆِۈۋېزىفىگە ئوذفبؾ ٔبچبض ئىفالضٔي لىٍؽبٍٔىمىٕي ھبضاَ
لىٍىپ ئبٍەد چۈـۈضۋارمبْ چبؼسا ،ضىُ ئىّپىطىَىؽي ئورزۇضا ئەؼىطٌەضزە ئبٍبٌالضٔي عىٕبٍەرؽىع
ئۆٌگۈچە ئبظاپالؾ ثىٍەْ ھوظۇضٌىٕىسىؽبْ ئىسى .ئبٍبٌالضٔىڭ پۇرٍىطىسىٓ ئبرالضؼب ؼۆضىزىپ پبضچە -
پبضچە لىٍىۋېزىسىؽبْ ،ثىط رۈضوۈَ ئبٍبٌالضٔي رۈۋضۈوىە ثبؼالپ ثىط لبٔچە وۈْ ئبؼزىسىٓ ئبؼزب
ذبضاوزىطٌىه ئود رۇربـزۇضۇپ گوـٍىطىٕي چۈـۈضۋىزىسىؽبْ ئىسى .ضىُ ئىّپىطىىَىؽي وېڭىَىپ
گۈٌٍىٕىفىە ثبـٍىؽبْ چبؼسا ،ئىؽطاپروضٌۇق ۋە ھبۋاٍي  -ھەۋەغ ئېڭي ئۇالضٔي ئىگٍەپ وىزىسۇ.
ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇالض ئبٍبٌالضزىٓ ھىغبثٕي ئېٍىپ ربـالـمب ثبـالٍسۇ ،ثۇئىفزب رەضەلمي لىٍىپ،
ئبٍبٌالض ھەِّە ئىفالضٔي ئىگٍەـىە ثبـالٍسۇ .ئەذاللؽىعالضچە ثۇ ئبضٌىفىفزب ضەظىً ئىفالضٔىڭ
ھەِّىؽي ٍۈظ ثېطىسۇٔ .ەرىغىسە ئەضٌىطىٕىڭ ھىّّىزي ثوـبپ ،ئىطازىؽي ئبعىعىٍىفىپ،
ئۆظٌىطىٕي ٍولۇرۇـمب ثبـالپ ،ثۇظؼۇٔچىٍىك ئەۋعىگە چىمىسۇ .ـۇئبضٌىمزب ئبٍبٌالضؼب لبضىزب وۆظ لبضاؾ
ٍۆٌىٕىفي ئۆظگىطىپ ،عەِىَەرزە ٍۈظ ثەضگەْ پبؼبرچىٍىمٕىڭ ھەِّىؽي ئبٍبٌالضٔىڭ ؼەۋەثىسىٓ
ثوٌؽبْ زەپ لبضاپ ،ئبٍبٌالضؼب ئبزاۋەد لىٍىفمب ثبـالٍسۇ .ئبذىطى ئەھۋاي ٍۇلىطزا ثبٍبْ
لىٍؽىٕىّسەن ئبٍبٌالضٔي ئبظاپالؾ ثىٍەْ ھوظۇضٌىٕىسىؽبْ ھبزىؽٍەض ٍۈظ ثېطىسۇ.
ئبٍبٌالضؼب پەغ ٔەظەض ثىٍەْ لبضاٍسىؽبْ ئەھۋاي ضىُ ئىّپىطٍىىؽگە ذبغ ئەِەغ .ھىٕسىؽزبْ،
گىطىزؽىَە ۋە ثبثىً ِەزۀىَزي ربضىرىؽب ٔەظەض ربـالڭ!.
ثبثىً ِەزۀىَزي ئبٍبٌالضٔي چبضىپبً ھبٍۋأالضٔىڭ ثىط رۈضى زەپ لبضاٍززي ،ئۇالضٔىڭ ھېچ
لبٔساق ھولۇلي ٍوق ئىسى .گىىطرؽىَەزە ثوٌؽب ئبٍبٌالض ذىٍّۇ -ذىً ثبؼمۇچىالضٔي ثېفىسىٓ
وەچۈضگەْ ،گىطىزؽىَە لبٔۇٔىسا ئبٍبٌالضٔىڭ ھولۇلي ھىّبٍە لىٍىّٕبٍسىؽبْ ئىسى .ثەظى ئبرىالض 10
لىعى ثوٌؽب  7لىعىٕي ئۆٌزۈضۋەرؽە ھېچ ثىط ؼوضالمب ربضرىٍىسىؽبْ ئىؿ ٍوق ئىسى!....
ٍىؽىپ ئېَىزمبٔسا ،ئۆرۈپ وەرىەْ ِەزۀىَەرٍەضزە ئبٍبٌالض ،چوڭ ِەزۀىَەرٍەض ئىؽطاپروضٌۇق
ۋە پەؼىەـٍىه ثبؼمۇچىؽب لەزەَ لوٍؽبٔسا ثىط ئبظ وۆڭۈي ثۆٌۈـىە ئىطـەٌەٍززي .ؼەۋەثي ئبٍبٌٕىڭ
ئىٕؽبْ رۈضى ثوٌۇپٍ ،بـبؾ ھولۇلىٕىڭ ثوٌؽبٍٔىمىسىٓ ئەِەغ ،ثەٌىي ئەضٌەض ھبٍبرىسىىي
ھوظۇضٌۇٔۇؾ رەٌەپٍىطى ؼەۋەثى سىٓ ئىسىِ .ەزۀىَەد چۈـىۈٍٔۀگۀسە ئبٍبٌالضٔي ـۇَ زەپ
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لبضاٍززي ،ئۇالضٔىڭ ھۆضِىزي ثوٌّبٍززيِ .بٔب ثۇئىؽالَ زىٕي ثىٍەْ ثبـمب ِەزۀىَەرٍەضٔىڭ
ئبٍبٌالضٔىڭ ئوضٔىؽب ثوٌؽبْ وۆظ لبضىفي.
-4585عۇئبي :ئبٍبٌالسٔىڭ عبالھىَەت ھولۇلي جەھەجحىىي ئوسٔي
ؼبالھىَەرزىٓ ِەلؽەد ِەزۀي ھولۇلٍىطى وۆظزە رۇرۇٌىسۇ .ئىٍگىطىىي ِىٍٍەرٍەض ئبٍبي
وىفىگە ٔىؽجەرەْ ھېچمبٔساق لبثىٍىَەد ۋە ؼبالھىَەرٕي ئىزىطاپ لىٍّبٍسىؽبْ ئىسى .ـۇ
ؼەۋەثزىٓ ئبٍبي وىفي ِەزۀي ھولۇلٍىطىسىٕي ثەھطى ّبْ ثوالٌّبٍززي .ئۇ ِىٍٍەرٍەض ،ئەضٌەض
ئبٍبٌالضٔىڭ ئىگىؽي ،ذبٌىؽبٔچە ئىؿ لىالال ٍسۇ زەپ لبضاٍززئ .ەرىغىسە ئبٍبٌالض لۇٌٕىڭ ئوضٔىسا
وۆضىٍەرزي .ھىٕسى ،چىٓ ،گىطِبٔالض ئبٍبٌالضؼب ِىطاغ لبٌسۇضِبٍززي ،گىطىزؽىَەٌىىٍەض ثوٌؽب،
ئوؼۇي ثوٌّىؽب ئبٔسىٓ لىعالضٔي ِىطاؼروض لىالرزي.
ئبٍبٌالضؼب ثۇ ذىً ٔەظەض ثىٍەْ لبضاؾ ٍېمىٕمي ظاِبٔؽىچە ٍېڭي ِەزۀىَەرٍەضزە رېىپالرزي.
ـىطأؽىَەزەن ثىط عەِىَەرزە ٍېمىٕمي ظاِبٔؽب لەزەض ئبٍبٌالض ـەذؽي ِبي ِ -ۈٌىىي ثىٍەْ ِۇئبِىٍە
لىٍىفمب –ٍوٌسىفىٕىڭ ضۇذؽىزي ثوٌّىؽب ٍ -وي لوٍۇٌّبٍززيٍ .وٌسىفي ٍوق ثوٌۇپ لبٌؽب،
ـەذؽي ئىگساضچىٍىمىسىىي ٍەض ِۈٌۈوىە ئوذفبؾ ٔەضؼىٍەضٔي ئېٍىپ ؼېزىؿ ھولۇلي ٍوق
ئىسى .ئىطىٕىڭ ضۇذؽىزىؽىع ھەزىَەِۇ لوثۇي لىالٌّبٍززي.
ئىؽالَ زىٕي وەٌگۀسە ،ئبٍبٌالضٔىڭ رۈضٌۈن ِەزۀي ھولۇلالضزا ئەضٌەضزىٓ ِۇؼزەلىٍٍىمىٕي
رەوىزٍىسى ،ـەذؽي ئىگساضچىٍىمىسىىي ِۈٌۈوٍىطىٕي –ئەلىٍٍىك ثوٌؽب  -ذبٌىؽبٔچە ثىط رەضەپ
لىٍىؿ ھولۇلىؽب ئىگە زەپ عبوبضٌىسى .ئبٌالھ ربئبال ئەض ۋە ئبٍبٌالضٔىڭ ِۇؼزەلىً ھولۇلىٕي ثبٍبْ
لىٍىپ ِۇٔساق زەٍسۇ « :ئي ِۆِىٍٕەض!اﷲ ؼىٍەضزىىي ثىط -ثىطىڭالضزىٓ ئبضرۇق لىٍؽبْ
ٔەضؼىٍەضٔي(ھەؼەد لىٍىؿ ٍۈظىؽىسىٓ) ئبضظۇ لىٍّبڭالض ،ئەضٌەض لىٍؽبْ ئەِەٌٍىطىسىٓ ھەؼؽىساض
ثوٌىسۇ ،ئبٍبٌال ضِۇ لىٍؽبْ ئەِەٌٍىطىسىٓ ھەؼؽىساض ثوٌىسۇ .اﷲ زىٓ ئۇٔىڭ پەظٌىٕي رىٍەڭالض(اﷲ
ثېطىسۇ) .اﷲ ھەلىمەرەْ ھەِّە ٔەضؼىٕي ثىٍگۈچىسۇض» [ٔىؽب ؼۈضىؽي  -32ئبٍەد].
ِەؼىٍەْ ،ئبٌالھ روٍٍۇلٕي ئبٍبٌالضؼب ذبغ ِۈٌۈن لىٍىپ ثەٌگىٍىسى .ئبرب ٍبوي ربؼب ٍبوي ئبوب -
ئىٕە ٍبوي ثبـمىالضٔى ڭ ئبٍبٌالضٔىڭ روٍٍۇلىسىٓ ثىط ئبظ ثوٌؽىّۇ ئېٍىۋېٍىفىسىٓ چەوٍەپ ِۇٔساق
ثبٍبْ ئىالْ لىٍسى « :ئبٍبٌالضؼب ئۇالضٔىڭ ِەھطىٍىطىٕي ذۇـبٌٍىك ثىٍەْ ؼوؼب لىٍىپ ثېطىڭالض.
ئەگەض ئۇالض ئۇٔىڭسىٓ ثىط لىؽّىٕي ؼىٍەضگە ئۆرۈٔۈپ ثەضؼە ،ئۇٔي ِەظظىٍىه ،ؼىڭىفٍىك (ٍۀي
پبن ھبالي ثىٍىپ) ٍەڭالض» [ٔىؽب ؼۈضىؽي  -4ئبٍەد].
ئبٍبٌالض  ،ئەضٌەضزىٓ ِۇؼزەلىً ثەھطى ّبْ ثوالالٍسىؽبْ ِەزۀي ھولۇلالضٔىڭ ثىطىؽي ،ئەض
ربٌالـزىىي ـەضىئەد ئبرب لىٍؽبْ ھولۇلىسۇض .لىعٔىڭ ئىگٍىطى گەضچە ٍىگىذ ربپؽىّۇ ،لىع،
ثبالؼەرىە ٍەرىەْ ئەلىٍٍىك ثوٌؽبِ ،ۇۋاپىك وۆضِىؽە لوـ ۇٌّبؼٍىك ھولۇلي ثبض.
ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئبثجبغ ضىۋاٍەد لىٍؽبْ ثىط ھەزىؽزە ":ثىط لىع پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ
لېفىؽب ٍىؽىالپ وىٍىپ ،زازىىؽٕىڭ ِەعجۇضى ئۇ لىع ٍبلزۇضِبٍسىؽبْ ثىطؼي ثىٍەْ روً لىٍىپ
لوٍؽبٍٔىمي روؼطىؽىسا زەضزىٕي رۆوزي ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئىفزىٓ ذەۋەضزاض ثوٌۇپ ،ئۇ
لىعؼب ئۆً رۇرۇپ لېٍىؿ ٍبوي ئبعىطـىپ وىزىؿ روؼۇضٌۇق ئىرزىَبضٌىك ثەضزى" .ئەثۇزاۋاز ۋە
ئەھىّەز ضىۋاٍىزي.
ِۇثبھ ٔەضؼىٍەضٔي لوٌؽب وەٌزۈضۈؾ ،ئىمزىؽبزى ِۇئبِىٍەِ ،ىطاغ ۋە ھەزىَە ئىمزىؽبزى
ِۀجەٌەض ئىىۀٍىگي رؤۇـٍۇق ِەؼىٍە .ثۇ ِەؼىٍىسە ئەض –ئبٍبٌالض ئوذفبؾ ھولۇلمب ئىگە.
ذىعِەرىە ھەق ئېٍىؿ ِەؼىٍىسىّۇ ئبٍبٌالض ئەضٌەض ثىٍەْ ئوذفبؾ ،ئەِەٌگە لبضىزب ھەق ئبٌىسۇ.
ئبِبٍٔىك ثېطىؿ ٍبوي وىپىً ثوٌۇـزەن ئىفالضزىّۇ ئبٍبٌالض ئەضٌەض ثىٍەْ ئوذفبؾ .پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالَ ثۇ روؼطىسا« :ئبٌالھٕىڭ ئبِبٍٔىمي ثىطزۇض .ئۇ ئبِبٍٔىمٕي رۆۋەْ رەثىمىسىىي
وىفٍەضِۇ ثېطەٌەٍسۇِ .ۆِىٍٕەض ثىط -ثىطىگە ئىگە» زېگەْ .ئىّبَ ئەھّەز ضىۋاٍەد لىٍؽبْ.
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لۇضئبٕٔىڭ ثۇ ئبٍىزىگە ٔەظەض ربـالڭِ « :ۆِىٓ ئەضٌەضِ ،ۆِىٓ ئبٍبٌالض ثىط  -ثىطى ثىٍەْ زوؼززۇض،
ئۇالض (وىفىٍەضٔي) ٍبذفي ئىفالضٔي لىٍىفمب ثۇٍطۇٍسۇٍ ،بِبْ ئىفالضزىٓ روؼىسۇ،
ٔبِبظٔي(روٌۇق)ئبزا لىٍىسۇ ،ظاوبد ثېطىسۇ ،اﷲلب ۋە اﷲ ٔىڭ پەٍؽەِجىطىگە ئىزبئەد لىٍىسۇ ،ئۀە
ـۇالضؼب اﷲ ضەھىُ لىٍىسۇ ،اﷲ ھەلىمەرەْ ؼبٌىجزۇض ،ھېىّەد ثىٍەْ ئىؿ لىٍؽۇچىسۇض » [رەۋثە
ؼۈضىؽي  - 71ئبٍەد].
ِبٔب ثۇئىؽالَ زىٕىٕىڭ ئبٍبٌالضٔىڭ لبثىٍىزي ۋە ؼبالھىىَزي زائىطؼىسە ثىىىزىەْ ئىفالضٔىڭ
ثىطؼىسۇض .ؼەضة ئەٌٍىطى ِۇـۇ ھولۇلالضٔي ھەلىمي رەرجىمالؾ ؼبھەؼىسەٍ ،بٌؽبٔچىٍىك لىٍّبً
ئىزىطاپ لىالِسۇ؟
ؼەضة ئبٍبٌٍىطى ٔېّىال ثوٌّىؽۇْ ،ثۈگۈٔىي وۈٔسە ٍبۋضۇپبٔىڭ ھەض رەضەپٍىطىگە ربضاپ وەرىەْ
لۇٌچىٍىك لبپمبٔ ٍىطىٕىڭ ثىطؼىگە چۈـىسۇ .چۈٔىي لىع ٍبوي ئبٍبي ٍۇلىطى ِبئبؾ ثەزىٍىگە رۈضٌۈن
ئىفالضٔي لىٍىفمب روذزبَ لىٍىپ ئبٌسىٕىسۇ .ئۇالض ِبئبـٕىڭ ھەعّىٕي ئبڭالپ ،وبضذبٔچىالضؼب
ِۇرٍەق ئىفىٕىپ رەؼٍىُ ثوٌىفىسۇ .ئۇالض ـەذؽىَزىٕي ئىؽپبرالٍسىؽبْ ( پبؼپوضد ،ؼبالھىَەد
گۇۋاھٕبِىؽي ) ٔەضؼىٍٍىطىسىٓ ئبٍطىٍىپ لبٌؽبٔسا ،لۇي ثبظىطىسا پبھىفىؽب ؼېزىٍىسۇ .رەھسىذ ۋە
ثېؽىُ ئبؼزىسا پبھىفە لىٍىفمب ِەعجۇضٌۇٔۇپ ئبئىٍىؽي ثىٍەْ ئباللىؽي ئۈظۈٌىسۇ.
-4588عۇئبي :ئبٍبٌالسٔىڭ ئىغالِذىىي ئەسوىٍٕىه ھولولي ِەعىٍىغي
ئەضوىٍٕىىزىٓ ِەلؽەد ،ؼىطىزمي ئەضوىٍٕىه وۆظز ە رۇرۇٌىسۇ .ئىٕؽبْ ِۇـۇ ئەضوىٍٕىه
ثىٍەْ ئۆ ظىٕي لوضـبپ رۇضؼبْ ئبٌەَ ثىٍەْ ئباللە لىالالٍسۇ .ئىٕؽبْ ئبٌالھٕىڭ لۇٌي ثوٌۇپ ،ئبٌالھ
ئۇٔىڭؽب ثۇ زۇَٔبزا ٍوٌٕي وەڭطى ئېچىپ ثەضگەْ ثىط ِەذٍۇق .ئىٕؽبْ ئەضوىٍٕىه زائىطىؽي
ئىچىسە ذبٌىؽبٕٔي لىٍىؿ ئەضوىٍٕىىىگە ئىگە .ئبٌالھ ثۇ ئەضوىٍٕىىٕي ئىپبزىٍەپ ِۇٔساق زەٍسۇ:
«وبپىطالض (لىَبِەرٕىڭ زەھفىزىٕي وۆضگۀسە ،زۇَٔبزىىي چېؽىّىعزا) ِۇؼۇٌّبْ ثوٌؽبْ ثوٌؽبلچۇ،
زەپ ئبضِبْ لىٍىسۇ( .ئي ِۇھەِّەز!) ئۇالضٔي (ٍۀي وۇـفبضالضٔي ِەٍٍىگە) لوٍۇۋەدٍ ،ەپ -
ئىچىپ ،ئوٍٕبپ  -وۈٌۈپ ٍۈضؼۇْ ،ئۇالض ثىھۇزە ئبضظۇالض ثىٍەْ ثوٌىۋەضؼۇْ ،ئۇالض ئۇظالمب لبٌّبً
(ئۆظ لىٍّىفٍىطىٕىڭ ٍبِبٍٔىمىٕي) ثىٍىسۇ» [ ھىغىط ؼۈضىؽي – 3- 2ئبٍەرٍەض].
ِۇرٍەق ئەضوىٍٕىه ثبض زەپ ئېزىمبز لىٍىؿ ذىَبٌسىٓ ئىجبضەد .چۈٔىي ئىٕؽبٕٔىڭ
ئەضوىٍٕىىىٕي ،ئىٕؽبٕٔىڭ ئەلٍي ،زىٕالض ،لبٔۇٔالض ،عەِىَەد ۋە ثبـمىالضٔىڭ ھولۇلي ِۇرٍەق
ثوٌّىؽبْ زائىطىگە وىطگۈظۈپ لوٍىسۇ .ئىٕؽبْ ئوضِبٍٔىمزب ٍبـىؽبْ رەلسىطزىّۇ ِۇرٍەق ئەضوىٍٕىىزە
ٍبـىَبٌّبٍسۇ ،چۈٔىي ئۇ ٍەضزىّۇ رەثئىەرٕىڭ وۆضۈٔۈـٍىطى ،ۋەھفي ھبٍۋأالض ئىٕؽبٕٔىڭ
ئەضوىٍٕىىىگە چەن  -چىگطا روذزىزىپ لوٍىسۇ.
ئىؽالَ زىٕىسىىي ئەضوىٍٕىىٕىڭ زائىطىؽي ٔبھبٍىزي وەڭطى .ثبـمىالضٔىڭ ھولۇلي ٍبوي ضەظىً
لىٍّىؿ ثوٌّىؽب ئۇ ئەضوىٍٕىىٕي ھېچ ٔەضؼە چەوٍىَەٌّەٍسۇ .ـۇ ۋالزىسا (ثبـمىالضٔىڭ ھولۇلىؽب
رەؼىط ٍەرىۈظۈؾ ٍبوي ضەظىً لىٍّىؿ ٍۈظ ثەضگۀسە) ئەضوىٍٕىه ِەعجۇضىَەد ۋە ِەؼئۇٌىَەرٕىڭ
ثبـٍىٕىفي ئۈچۈْ روذزىزىٍىسۇ .ئىؽالَ زىٕىسىىي ئەضوىٍٕىىٕىڭ ٍۇلىطىؽي ئىّبْ ئېَزىؿ ٍبوي
ئىّبْ ئېَزّبؼٍىك ئەضوىٍٕىىىسۇض (« .ئي ِۇھەِّەز!) (ثۇ) ھەق (لۇضئبْ) پەضۋەضزىگبضىڭالض
رەضىپىسىٓ ٔبظىً ثوٌىسۇ ،ذبٌىؽبْ ئبزەَ ئىّبْ ئېَىزؽۇْ ،ذبٌىؽبْ ئبزەَ وبپىط ثوٌؽۇْ زېگىٓ ،ثىع
ھەلىمەرە ْ وبپىطالض ئۈچۈْ رۈرۈْ پەضزىٍىطى ئۇالضٔي ئوضىۋاٌىسىؽبْ ئورٕي رەٍَبضٌىسۇق ،ئۇالض
(رەـٕبٌىمزىٓ) ؼۇ رەٌەپ لىٍؽب ،ئۇالضؼب ِەزەْ ئېطىزّىؽىگە ئوذفبؾٍ ،ۈظٌەضٔي
وۆٍسۈضۈۋېزىسىؽبْ (ٔبھبٍزي لىعىك) ؼۇ ثېطىٍىسۇ ،ثۇ ٔېّىسېگەْ ٍبِبْ ـبضاة! عەھۀٕەَ
ٔېّىسېگەْ ٍبِبْ عبً! » [وەھؿ ؼۈضىؽي  -29ئبٍەد « ].زىٕسا (ئۇٔىڭؽب وىطىفىە)ظوضالؾ
ٍولزۇض ،ھىساٍەد گۇِطاھٍىمزىٓ ئېٕىك ئبٍطىٍسى ،وىّىي ربؼۇد(ٍۀي اﷲ زىٓ ثبـمب ثبضچە
ِەثۇز)ٔي ئىٕىبض لىٍىپ ،اﷲلب ئىّبْ ئېَزىسىىەْ ،ئۇ ؼۇّٔبغِ ،ەھىەَ رۇرمىٕي رۇرمبْ ثوٌىسۇ،
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اﷲ (ثۀسىٍىطىٕىڭ ؼۆظٌىطىٕي) ئبڭالپ رۇضؼۇچىسۇض( ،ئىفٍىطىٕي)ثىٍىپ رۇضؼۇچىسۇض » [ثەلەضە
ؼۈضىؽي  - 256ئبٍەد].
ئىؽالَ زىٕي وۇپىطٌىك ئەضوىٍٕىىىٕي لبضاض لىٍىپ ،ثبـمب زىٕسىىىٍەضگە زىٕي ئەضوىٍٕىه
ثىطىپ ،ثەٌىي ئۇالض ثىٍەْ ثوٌىسىؽبْ ِۇئبِىٍىسە ثبضاۋەضٌىه پىطىٕؽىپىٕي روذزبرمبْ رۇضؼبٍ ،ۀە
ٔېّە رەٌەپ لىٍىٕىسۇ؟ .ئىؽالَ زىٕي ئبٍبٌالضؼب ٍىزەضٌىه ئەضوىٍٕىه ثەضزى ...ئبٍبٌالضٔي ھەلؽىع
ھبوىُ ثوٌىۋاٌىسىؽبْ ھەض لبٔساق ھووۆِطأالضزىٓ ئبظاد لىٍسى .ئبٍبٌالضؼب ئىّبْ ،زىٓ ۋە ئەلىسە
ئەضوىٍٕىىىٕي ثەضزى .ئبٍبي وىفي ئىطىؽب رەۋە ثوٌۇپ زىٕىٕي ئۆظگەضرّەٍسۇِ .ەؼىٍەْ ،ثىط
ِۇؼۇٌّبْ ئەض ِۇؼۇٌّبْ ثوٌّىؽبْ ثىط ئبٍبي ثىٍەْ روً لىٍؽبْ ثوٌؽب ،ئۇ ئبٍبٌٕي زىٕؽب وىطىفىە
ِەعجۇضالضؾ ٍبوي ئېزىمبزى ؼەۋەثٍىه ذوضالـٕي ئىؽالَ زىٕي چەوٍەٍسۇ .ذۇالؼىالپ ئېَىزمبٔسا
ئىؽالَ زىٕي ئەضٌەضگە ثەضگەْ ھولۇلالضٔىڭ  -ثبـمىالضٔىڭ ۋە عەِىَەرٕىڭ ِۀپئەرىگە
ربلىفىسىؽبْ ثىط لبٔچە ئىفٕي ھىؽبپمب ئبٌّىؽبٔسا  -ھەِّىؽىٕي ئبٍبٌالضؼىّۇ ثەضزى.
-4511عۇئبي :ئىغالِٕىڭ ئەسوىٍٕىه ِەعىٍىغىذىىي ئىٕغبْ جىغّىغب ثوٌغبْ لبسىؾي ۋە
ھۆوۈِي
ئىٕؽبٕٔىڭ عىؽّي ـەذؽي ِۈٌۈوي لبربضىؽب وىطِەٍسۇ ،چۈٔىي عىؽىُ ئبٌالھ رەضپىسىٓ
ئىٕؽبٔؽب لوٍۇٌؽبْ ئبِبٔەد .ثەزۀسىىي ھەض ثىط ئەظأىڭ ھولۇلي ۋە ِەعجۇضىَىزي ثوٌىسۇ.
ِەؼىٍەْ :وۆظۈَ ِېٕىڭِ ،ەْ پبٍسىٍىٕىؿ ھولۇلىؽب ئىگەٌ ،ېىىٓ ِەْ وۆظۈِٕي لۇٍۇۋېزىفىە
ھەلمىُ ٍوق .چۈٔىي ثۇ ھبضاَ ،ظىَبٍٔىك ۋە ئەلىٍؽىعالضچە ئىفزۇض .ـۇٔسالال ثبـمىالضٔىڭ ذبغ
ئەظاالضؼب لبضاـمىّۇ ِېٕىڭ ھەلمىُ ٍوق .ئۇٔساق ثوٌؽبٔسا ئبٍبي وىفي ثەزىٕي روؼطىؽىسا ذبٌىؽبٕٔي
لىٍىفمب ھولۇلٍۇق ئەِەغ ،ثەزىٕىٕي ذبٌىؽبْ ثىطؼىگە ثېطىفىە رېرىّۇ ھولۇلي ٍوق.
ئبٍبٌالض ثبـمىالضؼب ظىَبْ ٍەرىۈظِىگەْ ۋە عەِىَەرزە ثۇظۇلچىٍىك پەٍسا لىٍّىؽبْ ـەضد
ئبؼزىسا ذبٌىؽبْ ٔەضؼىٍە ضٔي ئىؽزىّبي لىٍؽب ۋە ظىٕٕەرٍۀؽە ثوٌىسۇ .ئبٍبٌالضٔىڭ ربض ۋە ٔپىع
وىَىٍّەض ثىٍەْ ئۆظٌىطىٕي ٍبٌىڭبچالپ عىٕؽي ھوظۇضٌۇٔۇؾ ئوٍۇٔچىمىؽب ئبٍٍىٕىپ لېٍىفي ئبٍبٌالض
ئۈچۈْ ھبلبضەرٍىه ثىط ئىؿ.
ـۇٔي ئبالھىسە ئەؼىەضرىؿ الظىّىي ،ئىؽالَ زىٕىسا پبھىفە ۋە ٍوٌؽىع پبؼىىٕب لىٍىمالضٔي
لىٍىؿ ئەضوىٍٕىىي ٍوق .ئبٍبي وىفٍەضٔىڭ ئەۋضەد عبٍىٍىطٔي ئېچىپ ،ھبٍب ٔ -ۇِۇؼزىٓ چەرٕەپ
ووچىالضزا ِېڭىفي عەِىَەرىە ۋە ئبٍبٌالضٔىڭ ئۆظىگە ٍبِبْ ئبلىۋەد وەٌزۈضىسۇ .ئبٍبٌالضٔىڭ ثۇ ذىً
وۆضٔىفي ئەضٌەضٔي ئەذاللؽىع لىٍىمالضؼب ئىززىطىفىە ؼەۋەة ثوٌىسۇ .چۈٔىي ئەضٌەض ھبۋاٍي –
ھەۋؼىٕي وؤزطوي لىٍىفزب ئبٍبٌالضزىٓ ئبعىع وىٍىسۇ .ئەضٌەض -ئبٍبٌالضٔىڭ ئەوؽىچە ،ئبٍبٌالضٔىڭ
گۈظەٌٍىىي ۋە ٍېطىُ ٍبٌىڭبچ ئەظاٌىطىؽب ثىط لبضاؾ ثىٍەْ ھېػ رۇٍؽۇٌٍىطى لوظؼىٍىسۇ .ئبٍبٌالضٔىڭ
عىٕؽي پىؽروٌوگىَە ھبٌىزي ئەضٌەضگە ثىط لبضاؾ ثىٍەْ لوظؼبٌّبٍسۇ .ئبٍبٌالضٔىڭ ھبٍب ۋە ئەزەپ -
ئەذالق وىَىٍّىطىگە زىممەد لىٍّبؼٍىمي عەِىَەرزە پبھىفە ،ثۇظۇلچىٍىك ۋە ئبئىٍىٕىڭ
پبضچىٍىٕفىىؽب ؼەۋەة ثوٌىسۇِ .ۇٔسالچە لىٍىپ ئېَىزمبٔسا ٔۇضؼۇْ ئبئىٍىٕىڭ ثىط ئوثساْ
رۇضِۇـىٕىڭ ثۇظۇٌىىفؽب ئەذاللىؽب ضىئبٍە لىٍّبٍسىؽبْ ۋە ئەذال لؽىعٌىك ئىفالضٔىڭ ٍۈظ ثېطىفىگە
ؼەۋەثچي ثوٌىسىؽبْ لەٌجي ٔبپبن ئبٍبٌالض ِەؼئۇٌسۇض.
ـۇڭب ثەظى ٔۇلزىالضزا ئەضوىٍٕىىٕي ِەٌۇَ رۈضٌەضزە چەوٍىگۀٍىهٍ( ،ۀي زائىطىگە
وىطگۈظگۀٍىه) ئەضوىٍٕىىٕي ثوؼمبٍٔىك ثوٌّبٍسۇ ،ثەٌىي وىفٍەض ئبضؼىسا ئبزاٌەرٕي ربضلىزىؿ،
ِۀپەئەرٍىه ،ھەِىبضٌىك عەِىَزىٕي رۇضؼۇظۇؾ ئۈچۈْ ئىغزىّبئي ۋە ِەزۀي ھولۇلمب ضىئبٍە
لىٍؽبٍٔىك ثوٌىسۇ .ئىؽالَ زىٕي عىٕؽي ئباللىٕىڭ ھەِّىؽىٕي چەوٍەٍسۇ زەپ ئوٍالپ لبٌّبڭ!...
ئىؽالَ زىٕي عىٕىؽي ِۇئبِىٍىٕي ئىٕؽبٕٔىڭ ۋۇعۇزىسىىي عبٍٔىك ئېٕىطگىَە زەپ لبضاٍسۇ ،ئبٌالھ
ثۇ ئېٕىطگىَۀي ٍبضارزي ،ئۇٔىڭؽب لبضىزب وۆڭۈٌسە ثەزۀٕىڭ ربلىزىگە ِۇٔبؼىپ ھېػ –رۇٍؽۇالضٔي
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ئبرب لىٍسى .عىٕؽي ضىؽجەرٕي لبٔسۇضۇؾ ئۈچۈْ پبن ۋەظىَەرٕي ضىئبٌٍىممب ئبٍالٔسۇضۇپ ثېطىسىؽبْ
ئۆً ھبظىطالپ ثەضزى .ئىؽالَ زىٕي ئىٕؽبٔسىىي عىٕؽي ضىؽجەرٕي پەلەرال ھبالي ئىؿ زەپ لبضاپ
لبٌّبؼزىٓ ،ثەٌىي ئۇ ئىفٕي ؼبۋاة ۋە وبرزب ئەعىطٔىڭ ٍوٌي زەپ عبوبضٌىسى.
ثۇ ھەلزە ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ  « :ؼىٍەضٔىڭ ھبالي عىٕؽي
رۇضِۇـىڭالضزىّۇ ؼەزىمە ثبض زېگۀسە ،ؼبھبثىٍەض :ئي! ضەؼۇٌۇٌالھ ،ثىع ئەض ذەلٍەض
ئبٍبٌالضىّىعزىٓ عىٕؽي رەٌى پىّىعٔي لبٔسۇضؼبق ِۇـۇ ئىفزىّۇ ؼبۋاة ثوالِسۇ؟ زەپ
ئەعەثٍىٕىپ ؼوضاـزي :.ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ  :ـۇٔساق ؼبۋاة ثوٌىسۇِ ،ەْ
ؼىٍەضزىٓ ؼوضاپ ثبلبً! ،ئەگەض ثىط ئبزەَ عىٕؽي رەٌىپىٕي ھبضاَ ٍوٌسىٓ لبٔسۇضؼب گۇٔبھ ثوالِسۇ
ٍبوي ثوٌّبِسۇ؟ زېگۀسە ،ئۇالض  :ـۇٔساق گۇٔبھ ثوٌىسۇ زېَىفزي ،ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ  :ئۇٔسالزب عىٕؽي رەٌىپىٕي ھبالي ٍوٌسىٓ لبٔسۇضؼب ،ؼبۋاة ثوٌىسۇ .زېگەِْ( ».ۇؼٍىُ
ضىۋاٍىزي).
ئىٕؽبٔالضزىىي عىٕؽي ضىؽجەد زۇَٔب ۋە ئبذىطەد ھبالۋەرٍىطىىٕىڭ لبربضىسىٓ ،ثۇ ئىؿ ھبالي
ثوٌۇپ ،ئىٕ ؽبْ ثۇ ئىفىسا ـەضىئەد وۆضؼىزىپ ثەضگەْ لبٔۇٍٔۇق ٍوي ثىٍەْ ئېٍىپ ثبضؼب ؼبۋاثمب
ئېطىفىسۇ .لۇضئبْ ِۇٔساق زەٍسۇ « :ئبٍبٌالض ثىٍەْ ئۇٔؽي –ئۈٌپەد ئېٍىفىڭالض ئۈچۈْ اﷲٔىڭ
ئۇالضٔي ؼىٍەضٔىڭ ئۆظ رىپىڭالضزىٓ ٍبضارمبٍٔىمي ،ئبضاڭالضزا( ٍۀي ئەض –ذورۇْ ئبضىؽىسا) ِېھط –
ِۇھەثجەد ئوضٔبرمبٍٔىمي اﷲٔىڭ ( وبِبٌي لۇزضىزىٕي وۆضؼىزىسىؽبْ) ئبالِەرٍىطىسىٕسۇض ،پىىىط
ٍۈضگۈظىسىؽبْ لەۋَ ئۈچۈْ ،ـەن  -ـۈثھىؽىعوي ،ثۇٔىڭسا ٔۇضؼۇْ ئىجطەرٍەض ثبض» [ ضۇَ ؼۈضىؽي
 -21ئبٍەد].
پىؽروٌوگىَە ۋە عىٕؽي ذبرىطعەٍِىه ئەض  -ئبٍبٌٍىك ھبٍبرىسىىي ثىطىٕچي ئبؼبغ .ئۇ
ئىفزىَبقٌ ،ەظظەد ۋە ِۇھەثجەد رۇٍؽۇٌٍىطىٕىڭ ئىپبزىؽىسۇض .عىٕؽي ِۇٔبؼىۋەد ئبضلىٍىك لەٌت
ۋە ئەلىٍسىىي رەثئي زاۋاٌؽۇؾ ٍولۇٌىسۇ .وۆڭۈي عىٕؽي رۇضِۇـؽىع ذبرىطعەَ ثوالٌّبٍسۇٍ ( .ۀي
لبٔۇٍٔۇق عىٕؽي ئباللە ئىىىىٕىٍىؿ ۋە زاۋاٌؽۇـٕىڭ زاۋاٌىطىٕىڭ ثىطؼىسۇض).
ئى ؽالَ زىٕي ئىٕؽبْ رەثئىزىٕىڭ ئىزىزىطگۈچي وۈچٍىطىگە لبضـي ئۇضۇؾ ئوري ئبچّبٍسۇ ٍبوي
لەثىھ ؼبٔىّبٍسۇ ،ثەٌىي ئۇ ئىفالضٔي ضەرىە ؼبٌىسۇ ،ھەِسە ھبٍۋأي زەضعىسىٓ ،ئىٕؽبٔي
زەضعىؽىگە وۆرۈضىسۇ .زىّەن ئبٍبٌالضٔىڭ ئىغزىّبئي ئباللىؽىسىىي ئەضوىٍٕىىىٕي  -ثبـمىالضٔىڭ
ئەضوىٕ ٍىىي ھىّبٍە لىٍىؿ ۋە لبٔۇٍٔۇق ِۀپەئەرٍىطىگە ضىئبٍە لىٍىفٕي رەلەظظا لىٍىپ لبٌّىؽب،
ثبـمب ٔەضؼە چەوٍىَەٌّەٍسۇ .ؼەضة ئەٌٍىطى زاۋضاڭ ؼېٍىۋارمبْ ۋە ربضلىزفمب ئۇضۇٔىۋارمبْ ئبٍبٌالض
ئەضوىٍٕىىي ئبؼبؼەْ لبالٍّىمبْ عىٕؽي ئەضوىٍٕىه ثوٌۇپ ربض زائىطىسە چەوٍىٕىپ رۇضۇپ
لبٌّبلزب.
-4517عۇئبي :غەسىپ ئەٌٍىشىٕىڭ ِۇعۇٌّبْ ئبٍبٌالسٔىڭ ئەسوىٍٕىىي ثوغمبٍٔىمىغب دائىش
پبوىحالس
ٍ– 2003ىٍي  - 11ئبً ئىچىسە ئبٍبٌالض ئەضوىٍٕىىىٕي زەۋا لىٍىسىؽبْ ۋە ئەضوىٍٕىىٕىڭ
ِەٍسأي زەپ رؤۇٌؽبْ ـىطأؽىَە ھۆوۈِىزي ٍبؼٍىك ؼبٌؽبْ ِۇؼۇٌّبْ لىعالضٔي ِەوزەپزىٓ
چىىىٕسۈضگەْ ،گىطِبٔىَۀىڭ ثبـبضىَب ۋىالٍىزي ثوٌؽب ھىغبة ئبرمبْ ئبٍبٌالضٔي زەضغ ئۆرۈـزىٓ
چەوٍىگەٌْ .ېىىٓ گىطِبٔىَە ئبٌي ؼود ِەھىىّىؽي  « :ذبٌىؽبْ ئبٍبٌالض ھىغبة ؼېٍىؿ ھولۇلىؽب
ئىگە» زەپ ھۆوۈَ چىمبضؼبْ .ـىطأؽىَە ظۇڭٍىؽي  «:ھىغبة( ٍبؼٍىك) ؼبٌؽبْ لىعال ضؼب ـىطأؽىَە
ِەوزەپٍىطىسە ئوضۇْ ٍوق» زەپ ثبٍبٔبد ئىالْ لىٍسى .ـىطأؽىَە ظۇڭزۇڭي عبن ـىطان « :ھىغبة
ـىطأؽىَە عەِىَزىگە رەھسىذ ؼېٍىۋارمبْ ِەزۀىَەد ضىمبثىزي ،ثۇٔي وەؼىىٍٕىه ثىٍەْ ثىط
رەضەپ لىٍّبق الظىُ ».زەپ رەوىزٍىگەْ .ئبٍبٌالض ئەضوىٍٕىه ِەـئىٍىٕي وۆرۈضۋ اٌؽبْ ئبِىطىىىّۇ
ثىط لبٔچە لىعالضٔي ٍبؼٍىك ؼەۋەثىسىٓ ِەوزەپزىٓ ئبعىطرىۋەرىەٍْ ،بؼٍىك ؼبٌؽبٍٔىك ؼەۋەثىسىٓ
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ِۇؼۇٌّبْ ئبٍبٌالض ھبظىطؼىچە ئبھبٔەرىە ئۇچىطِبلزب.
ئبٍبٌالض چېچىٕي ئوچۇق لوٍۇؾ ثىٍەْ ھىغبة ؼېٍىؿ ئبضٌىمىسا ٔېّە روؼبٌؽۇ ثبض؟ ئبٍبٌالض
چېىچىٕي ئوچۇق لوٍ ۇپ ٍۈضؼە وبٌٍىؽي ثەن ئىفٍەٍسىؽبْ ثوٌۇپ وىزەضِۇ؟ ئەضوىٍٕىه ئبٍبٌالضٔىڭ
ھولۇلي ئەِەؼّۇ؟ ئبٍبٌالضٔىڭ ذبٌىؽبْ ئېزىمبزٔي لوثۇي لىٍىفي ،ذبٌىؽبْ ئىفالضٔي لىٍىؿ
ئەضوىٍٕىىٕىڭ لبربضىؽب وىطِەِسۇ؟ ئبٍبٌالضٔي ئبظاد لىٍىؿ الظىُ زەپ چبلىطىسىؽبٔالض ،ؼىٍەض
ئبٍبٌالضٔي ٔېّى سىٓ ۋە لبٔساق ئبظاد لىٍّبلچي؟
ٔېّە ئۈچۈْ ئەضوىٍٕىه پىفۋاٌىطى ثوٌؽبْ ؼەضة ئەٌٍىطى ئبٍبٌالضٔىڭ ٍبٌىڭبچ ٍۈضىفي ۋە
لبالٍّىمبْ لىٍىمالضٔي لىٍىىفؽب ضۇذؽەد لىٍىسۇٍۇٔ ،ېّىفمب ثېفىؽب ضوِبي ؼېٍىپ ھىغبة
ئبضرىفىؽب ضۇذؽەد لىٍّبٍسۇ؟ ضوِبي ئبضلىسا لېٍىفٕىڭ ؼىّوۋٌىّۇ ٍب؟ ئبٍبٌالضٔي ٍبؼٍىك
ؼېٍىفزىٓ چەوٍەؾ ئبٍبٌالضٔىڭ ئەضوىٍٕىىىٕي ثوؼمبٍٔىك ۋە ئىطازىؽىٕي ؼۇٔسۇضؼبٍٔىك ئەِەؼّۇ؟
زىّەن ؼەضة ئەٌٍىطىسىىي ئبٍبٌالض ئەضوىٍٕىىي ٍبٌىڭبچٍىك ۋە وۆپ ئبـٕب رۇرۇؾ ئەضوىٍٕىىىسىٓ
ئىجبضەد .ثوٌّىؽب ؼەضة ئەٌٍىطىسە ٍبـبٍسىؽبْ ِۇؼۇٌّبْ ئبٍبٌالضٔي ٍبؼٍىك ؼېٍىفزىٓ
چەوٍىّىگەْ ثوالرزي.
ذىطىؽزىئبْ ئبٍبٌٍىطى ۋە ٍەھۇزى ئبٍبٌٍىطى زىٕىٕىڭ ثەٌگىٍّىؽي ثوٍىچە زىٕي وىَىٍّىطىٕي
وەٍؽە ،ثۇ ئبضلىسا لبٌؽبٍٔىك ھىؽبپالّٔبً ،ئىپپەد  -ھبٍبؼىٕي ؼبلالؾ ،عەِىەرَٕىڭ پبن
ِۀىۋٍىزىٕي ھىّبٍە لىٍىؿ ۋە زىٕىٕىڭ وۆضؼەرّىؽگە ثوٍؽۇٔۇؾ ئۈچۈْ ثېىفؽب ٍبؼٍىك ؼبٌؽب،
ئبضلىسا لبٌؽبٍٔىك ۋە ظۇٌۇِؽب ئۇچىطؼبٍٔىك ھىؽبپٍىٕىسىؽبْ ئىىىي ٍۈظٌىّە ئۆٌچەَ ٔەزە ثبض؟ ؼەضة
ئەٌٍىطى ئبٍبٌالضٔىڭ ئىطازىؽىٕي ثوؼۇپ ،ئۇالضٔي لۇي ئوضٔىؽب چۈـۈضۈپ ھەض ذىً رەـۋىمبد
ۋاؼزىٍٍىطى ثىٍەْ رىٕىٕي ؼېزىفمب ِەعجۇضالٍسىؽبْ ئەھۋاي ظىىىط لىٍىفزىٓ ثىھبعەد.
ئبٍبٌالضٔىڭ عىؽّي ئبظاد لىٍىفمب ِۇھزبط ئەِەغ .ئىؽالَ زىٕي ئبٍبٌالضٔي  14ئەؼىط ثۇضۇْ
ِىؽٍي وۆضۈٌّىگەْ زەضعىسە ،ئبٔىٍىك ،ئبٍبٌٍىك ،ئبچىٍىك ۋە ؼىڭىٍٍىك وبضاِىزي ۋە ھۆضِىزي
ثىٍەْ ئبظاد لىٍىپ ثوٌؽبْ .ئبٍبٌالض چېچىٕي ۋە ئەۋضەد ئەظاٌىطىٕي ئېچىفمب ئەِەغ ،ثەٌىي ئەلٍي
ۋە ئىٕؽبٔپەضەضٌىىىٕي ئېچىفمب ِۇھزبعسۇض.
-4514عۇئبي :ئىغالِذا ئبٍبٌالسٔىڭ خىضِەت ئەسوىٍٕىگي ِەعەٌىغي
ئىؽالَ زىٕي ئەضٌەضگە ِۇثبھ لىٍؽبْ لبٔۇٍٔۇق ئىفالضٔىڭ ئۆظىٕي ئبٍبٌالضؼىّۇ ِۇثبھ لىٍسى.
ئەضٌەضگە ھبضاَ لٍىؽبْ لەثىھ ئىفالضٔىڭ ئۆظىٕي ئبٍبٌالضؼىّۇ ھبضاَ لىٍسى .ئبٌالھ ربئبال ئەض ۋە
ئبٍبٌالضٔىڭ ذىعِەرٍىطىٕي ئوضۇٍٔىفي ئۈچۈْ ئىؽزىٍي ۋە ئىغزىّبئي ئەزەة  -ئەذاللالضٔي
ثەٌگىٍىسىِ .ەؼىٍەْ ،ئبٌالھ ربئبال ئبٍبٌالضٔىڭ ئىپپەرٍىه وۆضٔىفىگە ضىئبٍە لىٍىفٕي پەضظ لىٍسى
ۋە ٍبد ئەضٌەض ثىٍەْ ذبٌي رۇضۇپ لېٍىفٕي ھبضاَ لىٍسى .ـۇٔىڭ ئۈچۈْ ئبٍبٌالضٔىڭ ئىپپىزىگە
رەؼىط ٍەرىۈظىسىؽبْ ئىؿ ھەضىىەد ٍبوي ذىعِەرٍەضٔي لىٍىفي روؼطا ثوٌّبٍسۇ .ـۇٔسالال
ئەضٌەضٔىڭّۇ ئىپپەرٍىه ٍۈضِەٍسىؽبْ ئبٍبٌالض ثىٍەْ ثىط ئوضۇٔسا ذىعِەد لىٍىفي زۇضۇغ ثوٌّبٍسۇ.
ئەض ۋە ئبٍبٌالضؼب ئوذفب ؾ لبضىزىٍؽبْ ثۇ چەوٍىّە ٍولبٌؽب ،ئبٍبٌالض  -ؼبٔبئەدٍ ،ىعائىگٍىه،
رىغبضەد .....وە ئوذفبؾ  -لبٔۇٍٔۇق ذىعِەرٍەضٔي لىٍؽب ثوٌىسۇ .ثىطاق ذىعِەرٍەض ئبئىٍە ۋە
عەِىَەرٕىڭ رەٌىپىٕىڭ رەلەظظاؼي ثىٍەْ ئۈؼؽۈـۈپ لبٌؽبٔسا ،لبٍؽي ِۇھىُ ئوضۇٔسا رۇضؼب ـۇٔي
لىٍىفزىٓ ئىجبضەد لبئىسىگە ضىئبٍە لىٍّبق الظىُ.
ثىط لبٔچە پەضظۀذ وۆضگەْ ئبٍبي ،عەِىَەرٕىڭ رۈضٌۈن ذىعِەرٍىطىگە زۈچ وىٍىسۇ ،ثىط
ۋالىززب ھەِّىؽىٕي وۆرۈضۈپ وىزىفىە لبزىط ثوالٌّبٍسۇِ .ەؼىٍەٍْ :وٌسىفىٕىڭ ھبٌىسىٓ ذەۋەض
ئېٍىؿ ،ثەذىذ  -ؼبئبزەرٕىڭ زەضۋاظىؽىٕي ئېچىىؿ رەضەپزىٓ رەٌەپ لىٍىٕؽبٍ ،ۀە ثىط رەضەپزىٓ
پەضظۀزٍىطىٕي ٍبذفي رەضثىٍَەـزىٓ رەٌەپ لىٍىٕىسۇ ،ـۇٔسالال ؼەۋېٍَىه ثوٌۇؾ ھۆوّي ثىٍەْ
ئۆظىگە ِۇٔبؼىپ ذىعِەد ربٌالپ عەِىَەرىە ھەؼؽە لوـۇؾ رەضەپزىٓ رەٌەپ لىٍىٕىسۇ .ۋالىذ
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ثۇ ذىعِەرٍەضٔىڭ ھەِّىؽىٕي ثىط ۋالىززب ئوضۇٔساـمب ِبغ وەٌّەؼٍىىي ِۇِىىٓ!.
ـۇٔىڭ ئۈچۈْ ِۇھىّىٕي ثىط رەضەپ لىٍىؿ لبئىسىؽىگە ضىئبٍە لىٍّىمي الظىُ ثوٌىسۇ.
ئبٍبٌالضٔىڭ پەضظۀزٍىطىٕي ٍبضاٍِىك لىٍىپ رەضثَىٍەپ چىمىفىمب ھەضىىەد لىٍىفي ،عەِىَەرٕي
گۈٌٍۀسۈضۈـىە ئبالھىسە ھەؼؽە لوـمبٍٔىك ثوٌىسۇ .چۈٔىي ئبئىٍىٕىڭ ٍبذفي ثوٌۇـي
عەِىَەرٕىڭ ٍبذفي ثوٌۇـىؽب ئباللىساض ،ئبئىٍە ثۇظۇٌؽب ،لبالٍّىمبٔچىٍىك ثوضأٍىطى عەِىَەرٕي
ۋەٍطاْ لىٍىۋېزىسۇ.
ئەٍِىَەد ٔۇلؽزىسىٓ ئېٍىپ ئېَىزمبٔسا ،ئبٔب ثوٌؽۇچي ئبئىٍە ذىعِىزي ثىٍەْ ِەزۀىَەد ۋە
ئىغزىّبئي ذىعِەرٍەضٔي ثىطٌەـزۈضۈپ ئېٍىپ ِېڭىفزىٓ ئبعىع وەٌؽەِ ،ۇھىُ ئىفالضٔي
ثىطرەضەپ لىٍىؿ لبئىسىؽىگە ھېطىػ ثوٌۇپ ئبئىٍىگە وۆڭۈي ثۆٌىفي ظۆضۈض .ئبٍبي ھەض لبٔساق
ئەھۋاٌسا ئبئىٍىگە وۆڭۈي ثۆٌۈؾ ۋە ثۇظۇٌۇؾ ئبِىٍٍىطىسىٓ ئبئىٍىٕي لوؼساـزىٓ ِەؼئۇي ثوٌىسۇ.
گەضچە ثۇ ئىؿ ئوضربق ِەؼئۇٌىَەد ثوٌؽىّۇ ،ئبٔىالضزىٓ ثبـمىالض ئوضۇٔسىَبٌّبٍسىؽبْ ٔبظۇن ۋە
ؼەظگۈض ۋەظىپىٍەض ِەۋعۇد .رۇضِۇؾ ئۈچۈْ عبپب چىىؿ ،ئبٔىالضٔىڭ ثۇ ِەؼئۇٌىَەرٕي ئۆرەـزىٓ
روؼۇپ لوٍىسىؽبْ چوڭ روؼبٌؽۇالضزىٓ ثىطؼي ثوٌؽبٍٔىمي ئۈچۈْ ،ـەضىئەد ثۇ روؼبٌؽۇٔي
ئبٍبٌالضٔىڭ ٍوٌىسىٓ ٍىطالالـزۇضۇپ ،ئۇٔي ئەضٌەضگە ٍۈوٍىسى .ئەضٌەضٔىڭ ئبئىٍىٕىڭ ثەذىزي
ئۈچۈْ ۋە ِۇٔبؼىپ رۇضِۇؾ ؼەۋىَىگە ٍېزىفي ئۈچۈْ عبْ چىىىپ ذىعِەد لىٍىؿ ۋاعىجزۇض.
ئەض ،ئبٍبي وىفىٕي ئۆظىٕىڭ ئىھزىَبعىٕي لبٔسۇضۇؾ ئۈچۈْ ئۆٍٕىڭ ؼىطرىسا ذىعِەد
لىٍىىفؽب  -گەضچە ثۇ ئىؿ عبپبٌىك ئىفالضٔىڭ لبٍٕىّىسا ئبٍبٌٍىمىٕي ٍولزىفمب ئېٍىپ ثبضؼىّۇ -
ِەعجۇضالپ ثوظەن لىٍىفزۇض .ئەض ،ئبٍبٌٕي ذىعِەد لىٍىفمب لىؽزبپ ئبٔىٍىك ۋەظىپىؽىسىٓ
چىىىٕىفىە ۋە ئبئىٍىىؽؽب وۆڭۈي ثۆٌۈـزىٓ ٍېٕىفمب ِەعجۇضالٍسۇ .ئەگەض ئبٍبي وىفي ذىعِەد
ؼەۋەثىسىٓ ئىچي ؼىمىٍىپ ،ثۇ ظۇٌۇِؽب ئىزىطاظ ئىالْ لىٍؽبْ ۋالزىسا ،ئبٍبي وىفي ربالق لىٍىٕؽبْ
ئبٍ بٌالض لبربضىسىٓ ئوضۇْ ئبٌىسۇ .ؼەضة ئەٌٍىطىسە ِۇٔساق ئىفالض ٔبھبٍىزي وۆپ.
ئەِّب ئىؽالَ زىٕي ئبٍبٌالضٔي ئبٍبٌٍىك ِەٍِىىىزىسە لوؼىسىسى ،ئبٍبٌالضؼب ثەذىزٍىه ئبئىٍىسە
ٍبذفي ثىط ئەظا ثوٌۇـي ئۈچۈْ ئەۋظەي ٍوٌالضٔي ئبؼبٔالـزۇضۇپ ثەضزى .ـۇ ۋالىزٕىڭ ئۆظىسە
ئبٍبٌٍىك رەثئىزىگە ِۇٔبؼىپ ئىغزىّبئي ذىعِەرٍەض ۋە پبٍسىٍىك ئىفالضؼب لبرٕىفىمب ٍوي ئېچىپ
ثەضزى .زىّەن ،ئبٍبٌالض رەثئىزىگە ِۇٔبؼىپ ذىعِەد لىٍىپ ،عەِىَەرٕىڭ گۈٌٍىٕىفي ئۈچۈْ
ھەؼؽە لوـۇـي ۋاعىت .ئەِّب ذىعِەد لىٍىؿ ؼەۋەثىسىٓ ئېزىمبزىؽب ۋە ئەذاللىؽب رەؼىط
ٍەرىۈظۈزىؽبْ ئىفالضزىٓ ٍىطاق ثوٌۇـي الظىُ.
-4513عۇئبي :ئىغالِذا ئبٍبٌالسٔىڭ عىَبعي ھولۇلي ِەعىٍىغي
ئىٕؽبْ ؼىطىزمي ئەضوىٍٕىىىە ئىگە زېگەْ ؼۆظىّىع ،ئبٍبٌالضٔىڭ ذىعِەد لىٍىؿ
ئەضوىٕىٍىىىگە ِۇٔبؼىپ وەٌگىٕىسەن ،ئبٍبٌالضٔىڭّۇ ؼىَبؼي پبئبٌىَەرٍەضگە لبرىٕىففىؽب
ِۇٔبؼىپ وىٍىسۇ« .ذەٌىفىٍىه» رىٓ ئىجبضەد زۆٌەد ضەئىؽٍىىىٕي ھىؽبپمب ئبٌّىؽبٔسا ،ئىؽالَ
ـەضىئىزىسە ثبـمب ؼىَبؼي ذىعِەرٍەضٔىڭ ھەِّىؽي ئەض ۋە ئبٍبٌؽب ئوچۇق ۋە زائىطىؽي وەڭطى.
زۆٌەرٕىڭ ضەئىؽٍىىىسىٓ ئىجبضەد ثۇ ِەؼىٍىسىٓ ئۆرۈپ وەرىەْ ۋالزىّىعزا ،ثبـمب ؼىَبؼي
ۋەظىپىٍەضزە ئەضٌىه ٍب وي ئبٍبٌٍىممب وىطىؿ ئېؽىعى ٍوق.
ِەؼىٍەْ :زۆٌەرٕىڭ ضەئىؽي ،پبضالِىٕذ ئەظاٌىطى ،وىڭەؾ پبالرىؽىؽب ئوذفبؾ ئوضگبٔالضؼب
ؼبٍٍىٕىسىؽبٔالض –ِۇؼزەثىسالضٔي ھىؽبثمب ئبٌّىؽبٔسا  -پۇذطاالضٔىڭ ئبۋاظ ثېطىفىگە ۋە لوٌٍىفىؽب
ِۇھزبط .ئىؽالَ زىٕىسا لوٌالؾ ِەؼىٍىؽي « ثەٍئەد» زەپ ئىپبزىٍۀگەْ .ثەٍئەد لىٍىؿ ؼىَبؼي
ذىعِەد لبربضىؽب وىطىسۇ ،ئۇ زىٕي ِەعجۇضىَەد ئەِەغ .ثىطاق ثۇ « ثەٍئەد» لىٍىفزىٓ ئىجبضەد
ؼىَبؼي ذىعِەرٕي زىٓ ثۇٍطۇٍسۇ .ثۇ ذىعِەرٕي ئوضۇٔالـزب ئەض ۋە ئبٍبٌالض ئوضربق ئوضۇْ ئبٌىسۇ.
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ثبـمب ؼۈپەرٍىطى ثىٍەْ ثىطٌىىزە -زۆٌەرٕىڭ ضەئىؽي ئىسى ،ثۇ
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ضەئىؽمب ئبٍبٌالضٔىڭ ثەٍئەد ثەضگۀٍىىي ٔبھبٍىزي ِەـھۇض ،ئۇٔسالزب ئبٍبٌالضٔىڭ پبضالِىٕذ
ئەظاٌىطىٕي ربٌالـمب لبرىٕىفؿ ھولۇلي ثبض.
ئبٍبٌالضٔىڭ  -لبٔساق ـەوىٍسە ثوٌؽۇْ -وېڭەؾ ِەعٍىؽىگە لبرىٕفىىفي ِەؼىٍىؽىگە
وەٌؽەن ،زۆٌەد –ـەضىئەرزە ھۆوۈَ وەٌّىگەْ  -ئىغزىھبزى ھۆوۈَ ۋە لبضاضٌىطىٕىڭ ھەِّىؽىسە
وېڭەؾ لىٍىفمب ربٍىٕىؿ پىطىٕؽپي ـەضئي ۋاعىت ئىؿ ثوٌۇپ ،زىٕٕىڭ ِۇؼزەھىەَ ئبؼبؼىسىٓ
ئوضۇْ ئبٌىسۇ .ذەٌك ئبِّىؽي ئەض ۋە ئبٍبٌسىٓ رەضوىپ ربپىسۇ ،وېڭەؾ ھەلمي ثوٌؽب ئبٌالھٕىڭ
ھۆوّي ثىٍەْ ِۇلىُ ِەؼىٍە.
«ھۇزەٍجَە» ؼۇٌھىؽىسە ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ؼبھبثىالضٔي لۇضثبٍٔىك
لىٍىپ ،ثېفڭالضٔي چۈـۈضۈپ ئىھطاِسىٓ چىمىپ وىزىڭالض زېگۀسە ،ئۇالض ؼۇٌھىگە وۆڭٍي ضاظى
ثوٌّؽبٍٔىمزىٓ عىُ رۇضۋاٌىسۇ .ئۇِّە ؼەٌىّە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ
لېفىؽب وىطىپٍ ،وي وۆضؼىزىسۇ ،ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ئۇِّە ؼەٌىّە
ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب ٔىڭ ِەؼٍىھەري ثوٍىچە ئۆظى ئبۋۋاي لۇضثبٍٔىك لىٍىپ ،ئىھطاِسىٓ چىمىپ
وىزىسۇ .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ؼۆظ ۋە ئىؿ ھەضىىەرٍىطىسە رەعىطثىٍىه ۋە ھىىّەرٍىه رۇضۇپ
ثىطئبٍبٌٕىڭ ِەؼٍىھەرىٕي لوثۇي لىٍىپِ ،ەؼىٍىٕي ھەي لىٍىسۇ.
ھەظىطري ئۆِەض ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ لېَىٓ ِەؼىٍٍەضگە زۈچ وەٌىۀسە ٍبؾ ٍىگىزٍەضٔي
چبلىطىپ ،ئۇالضٔىڭ ئۆرىۈض ئەلٍىسىٓ پبٍسىٍٕبرزي ۋە ئبٍبٌالضزىٓ ِەؼٍىھەد ؼوضاٍسىؽبْ ئىسى .ئۇ
وۆپىٕچە ھەظىطري ئبئىفىە ئ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھبزىٓ ِەؼٍىھەد رەٌەپ لىالرزي.
ھەظىطري ئۆِەض ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ،ئۇضۇـمب چىمىپ وەرىەْ ثىط ئەض ،ئبٍبٌىؽب ٍېمىٕالـّبً
لبٔچىٍىه چىسىَبالٍسىؽىٕى ٕي لىعى ھەظىطري ھەـؽىسىٓ ؼوضاپ ،ـۇ ثوٍىچە ثۇٍطۇق چىمبضؼبْ
ئىسى .وبرزب ؼبھبثىالض ئبٍبٌالضزىٓ وېڭەؾ رەٌەپ لىٍفبرزي .ئىؽالَ زىٕىسا ئبٍبٌالض وېڭەؾ
ئىفىٍىطىسىٓ ٍىطاق رۇضؼۇْ زەپ ،ئبٍبٌالضٔي ثۇ ؼىَبؼي ھولۇلىسىٓ ِەھطۇَ لىٍىسىؽبْ پەضِبْ
ٍوق.
عۇِھۇض ئبٌىّالض ،وېڭەؾ پەرىۋا ثىٍەْ ثىط ٔۇلزىسا ئۇچىطـىسۇ زەپ لبضاٍسۇٍ .ۀي وىّٕىڭ
ـەضرٍىطى رېپىٍىپ پەرىۋا ثىطەٌىؽەِ ،ەؼٍىھەد وۆضؼەرؽە ثوٌىسۇ .پەرىۋا ثېطىؿ ئىفي ئەضٌەضگە
ذبغ ئىؿ ئەِەغ .ئەض  -ئبٍبي ِۇؼۇٌّبٔالض ؼىطىزمي وۆضٔىفي ؼىَبؼيِ ،ەظِۇٔي رەضەپزىٓ
وۆپىٕچە زىٕي ،ئىغزىّبئي ۋە ئىمزىؽبزى ثوٌؽبْ ثۇ ِەؼئۇٌىَەرٕي ئۆظ ئۈؼزىگە ئېٍىفزب ـېطىه.
ئىؽالَ زىٕي ئبٍبٌالضٔىڭ ؼبٍالِچىالض ٔي ؼبٍٍىفىٕي چەوىٍىّىگەْ ٍەضزە ،ئبٍبٌالضٔىڭ
ؼبٍالِؽب ئۆظىٕي ٔبِعاد وۆضؼىزىفىٕي چەوٍەِسۇ؟ ذەٌممە ۋەوىً ثوٌۇؾ ئبؼبؼەْ ئىىىي
ٔۇلزىٕي ئۆظ ئىچىگە ئبٌىسۇ:
ثىطىٕچي :لبٔۇْ ۋە رۈظۈٍِەضٔي ٍوٌؽب لوٍۇؾ،
ئىىىىٕچي :وۈظى زۈؾٍ :ۀي ئىغطائىَە ھەٍئىزىٕىڭ پبئبٌىَەرٍىطىٕي وۈظىزىؿ.
لبٔۇْ چىمىطىؿ ِەؼىٍىؽسە ،ئبٍبي وىفي لبٔۇْ چىمىطىؿ ووِزىزىسا ذىعِەد لىٍىىفٕي
چەوٍەٍسىؽبْ پەضِبْ ٍوق .چۈٔىي لبٔۇْ چىمىطىؿ عەِىَەرٕىڭ ئىھزىَبعىٕي ثىٍىفىە ِۇھزبط
ثوٌىسۇ .عەِىَەرٕىڭ ٔېّىگە ِۇھزبعٍىمىٕي ثىٍىفزە ئەض ۋە ئبٍبي ئوضربق .ئەِّب ئىغطائىَە
ھەٍئىزىٕي وۈظۈ رۈؾ ِەؼىٍىؽگە وەٌؽەن ،ثۇ ئىؿ ٍبذفي ئىفالضؼب ثۇٍطۇپٍ ،بِبْ ئىفالضزىٓ
روؼۇؾ لبربضىؽب وىطىسۇ .ثۇ ئىفزب ئەض  -ئبٍبي ٍۀە ئوضربق .ئۇٔساق ثوٌؽبٔسا ئبٍبي وىفي پبضالِىٕزمب
ؼبٍالِچي ٍبوي ٔبِعاد ثوٌۇپ وىطؼىّۇ روؼطا ثوٌىسۇِ .ىٕىؽزىطٌىىىە ئوذفبؾ ؼىَبؼي
ۋەظىپىگە لبضىزب ،پىطىٕؽىپ ۋە ئىرزىؽبغ رەضەپزىٓ الٍبلەرٍىه ثوٌۇپ ،ئىؽزىٍي عەھەرزە ـەضئي
ئۆٌچەِگە ضىئبٍە لىالالٍسىؽبْ ئبٍبي وىفي ثۇ ۋەظىپىٕي ئۆرىؽە ـەضئي رەضەپزىٓ چەوٍەٍسىؽبْ
ٔەضؼە ٍوق.
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ئەِّب « ئۆظىٕىڭ ئىفٍىطىؽب ئبٍبي وىفىٕي ِەؼئۇي لىٍؽبْ وىفي ٔەرىغە لبظٔبٌّبٍسۇ» زېگەْ
ھەزىؽزىىي چەوىٍّە ،زۆٌەرٕىڭ ضەئىؽٍىىىگە ذبغ ِەؼىٍە .ئۇٔسىٓ ثبـمب ؼىَبؼي ۋەظىپىٍەض
روؼطىؽىسا چەوٍەٍسىؽبْ ھۆوۈَ وەٌگەْ ئەِەغ .ثبـمب ۋەظىپىٍەض الٍبلەرٍىه ثوٌۇؾ ـەضري
ثىٍەْ ِۇثبھ لبربضىؽب وىطىسۇ .ثۇ ۋەظىپىٍەضگە ؼبٍالِؽب چۈـىسىؽبْ ئبٍبي وىفي ،ربپفۇضۇٌؽبْ
ۋەظىپىٍەضٔي ئبزا لىالٌىؽىسەن الٍبلەرٍىه ثوٌۇـي الظىُ .ـۇٔسالال ،ئەذاللي ۋە ئىؽزىٍىؽب رەؼطى
وۆضىؽىزىسىؽبْ ِەؼئۇٌىَەرٍەضٔي ئۆظ ئۈؼزىگە ئبٌّبؼٍىك وېطەن.
-4512عۇئبي :ئىغالِذا ئبٍبٌالسٔىڭ ئىجحىّبئي ھولۇلي ِەعىٍىغي
ئىغزىّبئي ھولۇلزىٓ ِەلؽەد ،زىٕي ٍبوي زۇَٔبٌىك رەضەپزە عەِىَەرىە ِۀپەئەد
ٍەرىۈظىسىؽبْ ذىٍّۇ  -ذىً پبئبٌىَەرٍەض وۆظزە رۇرۇٌىسۇ .ئبٍبٌالض ـەضىئەد ثۇٍطۇؼبْ ئەزەة -
ئەذاللالضؼب ضىئبٍە لىٍىؽب ،ئىغزىّبئي پبئبٌىَەرٍەضزە ئەض ۋە ئبٍبي ئبضؼىسا پەضق رېپىٍّبٍسۇ.
ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ زەۋضىگە ٔەظەض ربـالپ ثبلبٍٍي:
 . 1عەِىَەرىە زىٕي ۋە زۇَٔبٌىك رەضەپزە پبٍسا ٍەرىۈظىسىؽبْ ئىغزىّبئي ٍبذفىٍىمالضٔىڭ
ئوثطاظٌىمطالي ئبٍبٌالضٔىڭ ئەضٌەض ثىٍەْ ثىطٌىىزە ِەؼغىسرە ٔبِبظ ئولۇـمب لبرٕىفىسۇض .ضەؼۇٌۇٌالھ
ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ زەۋضىسە ِەؼغىس ئەضٌەضگە ذبغ لى ٍىٕؽبْ ئەِەغ ،ثەٌىي ئبٍبٌالضِۇ
ئوضربق ثوٌۇپِ ،ەؼغىس ئەض ۋە ئبٍبٌالض ثىٍەْ روـۇپ رۇضارزيِ .ۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ِەؼغىسرە
عبِبئەد ٔبِىعى ئولۇپ ئۆظ  -ئبضا ئۇچىطـىفي ذىٍّۇ  -ذىً پبئبٌىَەرٍەضگە لەزەَ ثېؽىفىٕىڭ
ِۇلەززىّىؽسۇض.
 . 2ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ زەۋ ضىسە زىٕٕىڭ ھۆوۈٍِىطى ۋە پىطىٕؽىپىٍىطىٕي
ئۈگۈٔۈؾ ئۈچۈْ رەٍَبضالٔؽبْ ئىٍىُ ؼوضۇٍٔىطى ۋە ِەضىپەد ھبٌمىٍٍىطى ئەضٌەضگە ذبغ ئەِەغ
ئىسى .ئبٍبٌالض وۆپ ؼبٔسا لبرٕىفبرزي .ثىٍىُ ئبـۇضۇؾ ؼبھەؼىسە ئبٍبٌالضٔىڭ ئەضٌەض ثىٍەْ
ثەؼٍەـىۀٍىگي ،ئبٍبٌالضٔىڭ رەٌىُ -رەضثىَە ۋ ە زەضىػ ئۈگۈرۈؾ ؼوضۇٍٔىطىسا ئوٌزۇضؼبٍٔىمي
وۆضۈٌسى.
ثىط ؼبھبثە ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ لېىفؽب وىٍىپ« :ئي ئبٌالھٕىڭ
پەٍؽەِجىطى ،ئەضٌەض رەٌىُ  -رەضثىَە ؼبھەؼىسە ئىٍگىطىٍەپ وەرزي ،ثىعگىّۇ ئبٍطىُ ثىط وۈْ
ثەٌگىٍەپ ثەضگەْ ثوٌىؽال ،ؼىٍسىٓ ثىٍىُ ئىگٍىؽەن زىسى ،ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ  ":پبالٔي وۈٔي پبالٔي ۋالىززب ٍىؽىٍىڭالض زەپ ،ئۇالضؼب زىٕٕىڭ ھۆوۈٍِىطىٕي ئۈگۈرۈپ
لوٍؽبْ" .ثۇذبضى ضىۋاٍەد لىٍؽبْ.
ٍېمىٕمي ثىط لبٔچە ئەؼىطزىٓ ثۇٍبْ ئبٍبٌالضٔىڭ ثىٍىُ  -ئىگٍەؾ ئەھۋاٌي ٔبچبض ثوٌؽبْ .ثەظىٍەض،
ئ بٍبي وىفي ثىٍىُ ئبـۇضۇؾ ؼوضۇٍٔىطىؽب لبرٕبـؽب ثوٌّبٍسۇ ،ئبٍبٌالضٔىڭ ثىٍىُ ئبـۇضۇؾ
ِەؼىٍىؽىٕي زازاىؽي ۋە ٍوٌسىفي ھەي لىٍىسۇ زەپ گۇِبْ لىٍىفىسۇ .لىعٔىڭ زازىؽي ٍبوي
ٍوٌسىفي ؼبۋارؽىع ٍبوي ٔبزاْ ثوٌۇپ لبٌؽب ،لىعالض ثىٍىُ ٔۇضىسىٓ ۋە ھبٍبد چۈـۀچىؽىسىٓ
ِەھطۇَ لبٌىسۇ.
 .3ھەض ذىً ِۇٔبؼىۋەرزىىي ٍىؽٍىفٍىطى ،روً ؼوضۇٍٔىطى ....ؼب لبرىٕىفىؿ:
ئبٍبٌالض ٍبد ئەضٌەضزىٓ ٔېطى رۇضۇـي وېطەن ،ھىغبة پەضظ زەپ ئبڭىٍؽبْ وىفٍەضِ ،ۇؼۇٌّبْ
ئبٍبٌ الضٔي ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ زەۋضىسە ئۆٍىٍىطىگە ؼوٌۇٔۇپ ئوٌزۇضارزي ،ھەض
ذىً ؼ وضۇٔالض ئەضٌەضگە ذبغ ئىسى زەپ ذىَبي لىٍىپ لبٌىسۇ .ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ زەۋضىسە ئبٍبٌالض ئەزەپ  -ئەذالق ئىچىسە عەِىَەد ۋە ھەض ذىً ٍىؽىٍىفالضزا وۆضۈٔەرزي،
ئبزا لىالالٍسىؽبْ ئىفالضٔي -پبٍسىٍىك ئىفالض ثوٌؽىال  -ثىغىطىسىؽبْ ئىسى .ئبٍبٌالض ئەضٌەض ثىٍەْ
ثىطٌىىزە ئۇضۇـالضؼب لبرٕىفىپ ،ؼىؽزىطاٌىك ذىعِەرٍىطىٕي ئۆرەٍززي ،ۋالزي وىٍىپ لبٌؽب لوٌىؽب
لوضاي ئېٍىپ عەڭ لىالرزي.
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 .4ئبٍبٌالضٔىڭ ھۈٔەض -وەؼىپ ،ؼبٔبئەد ۋە ھەض رۈضٌۈن ِبھبضەرٍەضگە لبرىٕىفي:
ھۈٔەض –وەؼىپ ،ؼبٔبئەد ئىفٍەپچىمىطىؿ ۋە رۈضٌۈن ِبھبضەرٍەض ئىؽالِٕىڭ گۈٌٍۀگەْ
لبٍؽي زەۋضىسە ثوٌؽۇْ ئەضٌەضگە ذبغ لىٍىٕىپ ،ئبٍبٌالض ِەھطۇَ لبٌؽبْ ئىؿ ٍوق .ئىؽالَ
گۈٌٍۀگەْ زەۋىطزە ِۇؼۇٌّبْ ئبٍبٌالضٔىڭ ضوٌي ٔبھبٍىزي چوڭ ئىسى .ئبٍبٌالض ئېٍىُ  -ؼېزىُ
ئىفىٍىطى ثىٍەْ ـۇؼۇٌٍىٕبرزي ،ئۆظى ذبٌىؽبْ ِبھبضەرٍەض ثىٍەْ ـۇؼۇٌٍىٕبرزي ،لوالٍٍىك ثوٌؽبْ
لوي  -ھۈٔەضۋضۀچىٍىه وەؼىپٍىطىگە لبرٕىفبرزي .ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ِەؼئۇزٔىڭ ئبٍبٌي ھۈٔەضۋەْ
ئبٍبي ئىسى ،ئۇ ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ لېفىؽب وىٍىپٍ :وٌسىفىّٕىڭ رۈظۈن
ِبي –ِۈٌىىي ٍوقِ ،ەْ ئۇٔىڭؽب ٔەپىمە ثەضؼەَ ( ٍۀي ئۇٔىڭ چىمى ّىٕي وۆرۈضۈپ ھبٌىسىٓ ذەۋەض
ئبٌؽبَ) لبٔساق ثوٌىسۇ؟ زەپ ؼوضىؽبَ ،ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ  « :ؼەْ ثۇ
ئىفىڭ ثىٍەْ ؼبۋاثمب ئېطـىؽەْ » زېگەْ .ئىجٕي ِبعە ضىۋاٍىزي .رؤۇـٍۇق ؼبھبثە «ئۇِّۇ
ـەضىه» ئبٍبي ئۆٍىٕي ِىھّبٔربٔب لىٍؽبْ ئىسىِ ،ۇھبعىطالض ۋە ثبـمىالض ثۇ ئۆٍگە ِۇؼبپىط ثوٌۇپ
لؤىفبرزي .ؼۆظٌەپ وەٌؽەن ِىؽبٌالض ٔبھبٍىزي وۆپ .ئۇٔسالزب ئىؽالَ زىٕي ئىغزىّبئي ذىعِەد
زەضۋاظىؽىٕي ثىطزەن ئەض ۋە ئبٍبٌالضؼب ئوذفبؾ ئېچىۋەرىەْ ،ئەضٌەضٔي وەڭطى لوٍۇپ ثېطىپ،
ئبٍبٌالضٔي ؼىممبْ ئىؿ ِەۋعۇد ئەِەغ .ئىؽالَ رۈظۈِي ئبٍبٌالضٔىڭ ئىھزىَبعىؽب وىپىً ثوٌسى.
ئۇٔىڭسىٓ ؼىطىذ ئىغزىّبئي ذىعِەرٍەض ۋە پبئبٌىَەرٍەضٔي ئبؼبٔالـزۇضۇپ ثەضزى .ئبٍبٌالضٔىڭ
ذىعِەد لىٍىؿ ٍبوي لىٍّبؼٍىك ئىرزىَبضىٍ ،وٌسىفىٕىڭ ذىعِەد لىٍىفمب ظوضالؾ ھەلمي
ثوٌّبٍسۇ .ذىعِەد لىٍىپ لبٌؽب ئۆظىگە ِۇٔبؼىپ ذىعِەد ربٌالؾ ھولۇلىؽب ئىگە.
-4518عۇئبي :ئىغالِذىىي ئەس ئبٍبٌالس ثبساۋەسٌىىي ِەعىٍىغي
ؼەضة ِەزۀىَزي ئبـىمٍىطى ئۇِىس لىٍىۋارمبْ ئەض -ئبٍبٌالض ئبضؼىسىىي ثبضاۋەضٌىىزىٓ
ِەلؽەد ٔېّە؟ ؼەضة ئبـىمٍىطى رەٌەپ لىٍىۋارمبْ ثبضاۋەضٌىه؛ ئەض -ئبٍبٌالضٔي ثىط رۈضزىىي
ئىغزىّبئي ئۆٌچەِسە لۇٍۇٌۇپ ،ثىط ذىً رېعىك ثىٍەْ ھەضىىەرٍىٕىپ ،ھەض ثىطىؽي ثىط ذىً
ثەٌگىٍۀگەْ ِەعجۇضىَەرٍەضگە ئبرٍىٕىپ ،پەضلٍۀّەٍسىؽبْ ھولۇلٕىڭ ئوذفبؾ ِېۋؼىٕي
وۆظٌەٍسۇ .ثۇالض ،ئەض –ئبٍبٌالض ئبضؼىسىىي ئىمزىساض ،ئىّىبٔىَەد ۋە لبثىٍىَەد پەضلىٕي ٔەظەضزىٓ
ؼبلىذ لىٍىسۇ .ثۇالضٔىڭ ئۇِىس لىٍىۋارمبْ ثبضاۋەضٌىىي عبٔؽىع ٔەضؼىٍەض زۇَٔبؼىسا ضىئبٌٍىممب
ئبـىسۇ ،ثىطاق ئىٕؽبٔىَەد زۇَٔبؼىسا ِۇٔساق ئۆٌچەِسىىي ثبضاۋەضٌىه ئەِەٌىٍەـّەٍسۇ.
ئىٕؽبٔىَەد زۇَٔبؼىسا ،ئىٕؽبٔالض -لبٍؽي رۈض ثوٌؽۇْ ِ -ەعجۇضىَەرٕي ئۈؼزىگە ئېٍىؿ ۋە
ھولۇلىؽب ئېطـىؿ پىطىٕؽىپي رە ضەپزىٓ ثبضاۋەض ثوٌىسۇ .ئەض  -ئبٍبٌالض ئىمزىساض ،لبثىٍىَەد ۋە
ِۇرىرەؼؽٍىه ٔۇلزي ٔەظىطىسىٓ پەضلٍىٕىسۇ .ثبضاۋەضٌىه ئىٕؽبٍٔىك ٔۇلزىؽىسىٓ ،رەرجىمالؾ
پەضلىٍىطى ئىمزىساض ؼەۋەثىسىٓ ثوٌىسۇ.
ِەؼىٍەْ :ئبٍبٌالض ؼىَبؼي ۋەظىپە ئۆرەـىە الٍبلەرٍىه زەپ لبضىؽبق ،ئبٍبٌالضٔىڭ ھەِّىؽي ثۇ
ذىعِەرىە ٍبضىّبٍسۇ ،الٍبلىزي روـمبْ ئبٍبٌالضزىٓ ثبـمىؽي ثۇ ذىعِەرٕي ئۆرىَەٌّەٍسۇ .ئەضٌەضِۇ
ـۇٔىڭؽب ئوذفبؾ ،ئەضٌەضٔىڭ ھەِّؽىّۇ ؼىَبؼي ذىعِەرٍەضگە ٍبضىّبٍسۇٍ ،بضاٍسىؽبْ ئەضٌەض ئبظ
پىطؼۀزٕي ئىگەٌٍەٍسۇ .گۇۋاھٍىك ثېطىؿ ِەؼىٍىؽىسىّۇ ،ئبٍبٌالض الٍبلەر ٍىه ثوٌؽىّۇ ،ثەظى
گۇۋاھٍىك ثېطؾ ِەؼىٍٍىطىگە ھەِّە ئبٍبٌالض ٍبضىّبٍسۇ .ئەضٌەضِۇ ـۇٔىڭؽب ئوذفبؾ ،ـەضرٍىطى
روـمبٔالضزىٓ ثبـمىؽي ٍبضىّبٍسۇ .زىّەن ،ئەضٌىه ٍبوي ئبٍبٌٍىك رۈضىٕىڭ ثۇ ئىفالض ثىٍەْ
ئباللىؽي ٍوق .ثىطزىٓ ثىط ئبِىً ئەضٌەض ٍبوي ئبٍبٌالض زۈچ وىٍىسىؽبْ روؼبٌؽۇ ئبِىٍٍىطى ۋە
ئىٍٍەرٍىطى وۆظزە رۇرۇٌىسۇ .روؼبٌؽۇ ئىٍٍەرٍىطى ؼبالھىَەرٕي چەوٍەپ لوٍىسۇ ،ثىطاق ئەؼٍي
ؼبالھىَەد ۋە الٍبلەد ئەض  -ئبٍبٌسا ئوذفبؾ رېپىٍىسۇ.
ئەضٌەض ئبٍبٌالضٔي ثبـمۇضاِسۇ ٍبوي ھۆوۈِطأٍىك لىالِسۇ؟ ئبٌالھ لۇضئبٔسا ِۇٔساق زەٍسۇ:
«ئەضٌەض ئبٍبٌال ضٔىڭ ھبِىٍَىطىسۇض ،ثۇ اﷲ ٔىڭ ئۇالضٔىڭ ثەظىؽىٕي ثەظىؽىسىٓ(ٍۀي ئەضٌەضٔي وۈچ
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–لۇۋۋەد ،ؼبظارمب چىمىؿ لبربضٌىك عەھەرٍەضزە ئبٍبٌالضزىٓ)ئبضرۇق لىٍؽبٍٔىمىسىٕسۇض ۋە ئەضٌەضٔىڭ
ئۆظ پۇي ِ -بٌٍىطىٕي ؼەضپ لىٍؽبٍٔىمىسىٕسۇض (ٍۀي ئبٍبٌالضٔىڭ ٔەپىمىؽي ئەضٌەضٔىڭ ظىّّىؽىگە
ٍۈوٍۀگۀٍىىىسىٕسۇض) » [ٔىؽب ؼۈضىؽي  - 33ئبٍەد].
ثەظى وىفٍەض :ئبٌالھ ربئبال ثۇ ھبِىٍىك ۋە ثبـمۇضۇؾ ئىّزىَبظى ثىٍەْ ئەضٌەضگە ئبالھىسە ھولۇق
ثەضگەْ .ثۇ ئبضلىٍىك ئبٍبٌالضٔي ثوٍؽۇٔسۇضۇپ ،ئبٍبٌالضٔىڭ ھەلمي  -ھولۇلىٕي وەِؽىزىەْ زەپ
لبضاٍسۇ .ـۇٔسالال ثۇ ئبٍەد ،ئىؽالِسىىي ئەض  -ئبٍبٌالض ئبضؼىسىىي ثبضاۋەضٌىىٕىڭ ٍولۇٌۇـٕىڭ
ئوچۇق ئىؽپبري زەپ ذىَبي لىٍىفىسۇ .ئەِەٌىَەرزە ِەؼىٍە ثۇالض ذىَبي لىٍىۋارمبٔسەن ئەِەغ.
ثىطىٕچي « :ثبـمۇضۇؾ» « ،ھبِىٍىك» « ،ھبٌىسىٓ ذەۋەض ئېٍىؿ» زېگەْ ؼۆظزىٓ ِەلؽەد،
ئىساضە لىٍىؿ وۆظزە رۇرۇٌىسۇ .ئەٌۋەرز ە ثىطەض ئوضگبٔؽب ِەؼئۇي ثوٌؽبْ وىفي ئىساضە ٍبوي ئوضگبٕٔىڭ
ئىفٍىطىؽب ضەھجەضٌىه لىٍىپ وۈظەرچىٍىه لىٍىسۇ.
عەِىَەد ئبئىٍىسىٓ رەضوىپ ربپىسۇ .ـۇٔي ثىٍىفىّىع وېطەوىيِ ،ەؼئۇٌىَەرچبٍٔىك ضوھي
ئىغزىّبئي ٔىعإِىڭ ئبؼبؼي ،ئبئىٍىسە ثوٌۇـمب رېگىفٍىه رۈظۈِٕىڭ زەي ئۆظىسۇض .لبضاڭالض،
ئىؽالَ زىٕي ئۈچ وىفي ؼەپەض لىٍّبلچي ثوٌؽب ،ثىطؼىٕي ِەؼئۇي ؼبٍٍىۋېٍىفمب ھىطىؽّەْ
ثوٌؽبْ ٍەضزە ،ئبئىٍىٕىڭ ئىفٍىطىٕي ئىساضە لىٍىسىؽبْ ۋە ئبئىٍىسىٓ ذەۋەض ئبٌىسىؽبْ ِەؼئۇٌٕىڭ
ثوٌۇـىؽب ئەٌۋەرزە ئبضرۇق وۆڭۈي ثۆٌۈـىسە ـەن ٍوق .ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ
ٍۇلىطلي ھەزىؽىسىىي ؼۆظىگە زىممەد ٔەظىطىڭىع ثىٍەْ لبضىؽىڭىع " :ثىطؼىٕي ِەؼئۇي
لىٍىۋاٌؽۇْ" زېگۀٍىىىٕي وۆضؼىع .ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ھەزىؽزەِ ،ەؼئۇي
ثوٌؽۇچي ئبٌالھٕىڭ ٔەظضىسىىي ئەۋظەي وىفي ثوٌۇـي الظىُ زىّىسى .وىُ ثوٌؽۇْ ،ثىطؼي ِەؼئۇي
ثوٌۇـي وېطەن زېگەِْ .ۇھىّي ِەؼئۇٌىَەرٕي ئۈؼزىگە ئبالالٍسىؽبْ ،ؼەپەض ئۈؼزىسە ئبِّىٕىڭ
ئىفٍىطىٕي ئىساضە لىالالٍسىؽبْ ،ئۇالضٔىڭ ِۀپەئەرٕي چىمىؿ ئبؼبؼي لىٍىسىؽبْ وېفىٕىڭ
ثوٌۇـي ِۇھىُ .ئۇٔسالزب ،ئىؽالَ رۈظۈِىسىىي ئبئىٍىگە ِەؼئۇي ثوٌۇؾ؛ وۆڭۈي ثۆٌۈؾ ،ئبئىٍىٕىڭ
ھبٌىسىٓ ذەۋەض ئېٍىؿ ۋە ٍبذفي ئىساضە لىٍىؿ ِەؼئۇٌىَزىسۇض .ثۇ ِەؼئۇٌىَەد؛ ھۆوۈِطأٍىك
لىٍىؿ ،ثوظەن لىٍىؿ ۋە زىىزبرۇضٌۇق ثبـمۇضۇـي ئەِەغ .ئبئىٍىگە ِەؼئۇي ثوٌؽبٍٔىك ِەؼئۇي
ثوٌؽۇچىٕىڭ ئبٌالھٕىڭ ٔەظىطىسە ئەۋظەٌٍىىىٕي وۆضؼەرّەٍسۇ .ثەٌىي ئبئىٍە ِەؼئۇٌىَەرٍىطىٕي
ئۆرەـىە لبثىٍىَزىٕىڭ ثبضٌىمىٕي وۆضؼىزىسۇ ،ذبالغ.
لۇضئبْ وەضىُ ثۇ ِەؼئۇٌىَەرٕي ؼبالھىَىزي ثبض ئىمزىساضٌىك ئەضٌەضگە ثبؼٍىسى ،پەلەد ئەض
ثوٌؽبٍٔىمي ئۈچۈْ ئبئىٍىگە ِەؼئۇي ثوٌىسۇ زىّىسى .چۈٔىي ئەضٌەضٔىڭ ھەِّىؽي ئبئىٍىٕىڭ
ِەؼئۇٌٍۇق ذىعِىزىٕي لىالٌّب ٍسۇِ .ەؼئۇٌٍۇق ؼبالھىَىزي وۆپىٕچە ئەضٌەضزە رېپىٍؽبٍٔىمي ئۈچۈْ،
ثبـمۇضۇؾ ئەضٌەضگە ربپفۇضۇٌسى .ئەگەض ثىط ئبزەِسە ِۇٔساق لبثىٍىَەد رېپىٍّىؽب ،ئۇ چبؼسا
ِەؼئۇٌٍۇق زەضۋاظىؽي ،ئبئىٍىٕي ئىساضە لىٍىفزب ئەضزىٓ وۆپطەن ؼبالھىَىزي ثوٌؽب ئبٍبٌٕىڭ
ئبٌسىسا ئوچۇق ثوٌىسۇ.
ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ  « :ئبٍبٌالضؼب ٍبذفىٍىك لىٍىڭالض ،ئۇالض ؼىٍەضٔىڭ
ٍبضزەِچىڭالض» زېگەْ .ثۈگۈٔىي ِەزۀىَەد چىىىٕىؿ زەۋىطىسە ئبٍبي وىفي ئەضٔىڭ ئبٌسىسا
ئەؼىطگە ئوذفبپ لبٌسى ،ئبئىٍىٕي ٍىزەوٍەؾ ۋە ثبـمۇضۇؾ ئبٍبٌالضٔي ثوظەن لىٍىفٕىڭ ثىط ذىً
رۈضى ثوٌۇپ لبٌسى .ئىجٕي لەٍَۇَ ئۆظ زەۋضىٕي ِۇٔساق رەؼۋىطٌىگەْ « :ئەض ئبٍبٌىٕي ثوظەن لىٍىپ،
ھبوىُ ثوٌّبلزب ،ئبٍبي وىفي ئەضٔىڭ ھۆوۈِطأٍىمي ئبؼزىسا ئەؼىطگە ئوذفبپ لبٌسى ».ئبٌالھ ربئبال
ِۇٔساق زەٍسۇ « :ئبٍبٌٍىطى ئۈؼزىسە ئەضٌەضٔىڭ ھەلٍىطى ثوٌؽىٕىسەن ،ئەضٌىطى ئۈؼزىسە
ئبٍبٌالضٔىڭّۇ ھەلٍىطى ثبض .ئبٍبٌالضؼب ِەھطى ثېطىؿ ۋە ئۇالضٔىڭ رۇضِۇـىٕي لبِساؾ
ِەعجۇضىَەرٍىطى ئەضٌەضگە ٍۈوٍۀگۀٍىىزىٓ ئەضٌەض ئبٍبٌالضزىٓ ثىط زەضىغە ئبضرۇلٍۇلمب ئىگە »
[ثەلەض ؼۈضىؽي – 228ئبٍەد].
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ئىّبَ ِۇھەِّەز ئەثسۇ ثۇ ئبٍەد ھەلمىسە روذزۇٌۇپ ِۇٔساق زەٍسۇ" :ثۇ ئبٍەد ٔبھبٍىزي ثۈٍۈن
ِەظِۇٔالضٔي ئۆظ ئىچىگە ئبٌىسۇ ،ثۇ ِۀبالضٔي ئىعاھالؾ ئۈچۈْ چوڭ ثىط وىزبپ ٍېعىؿ وېطەن .ثۇ
ئبٍەد ئوِۇِي لبئىسىٕىڭ ئوضٔىسا رۇضىسۇ .ثۇ ئبٍەرٕىڭ ِەظِۇٔي؛ ئبٍبٌالض ئەضٌەض ثىٍەْ ثىط ھبٌەرزىٓ
ثبـمب ثبضٌىك ئەھۋاٌالضزا ئوذفبؾ ھولۇلمب ئىگە زېگەْ ثوٌىسۇ .ثۇ ئبٍەد ئەضٔىڭ ھەض لبٔساق ئەھۋاٌسا
ئبٍبٌىؽب لبٔساق ِۇئبِىٍە لىٍىؿ الظىٍّىمي روؼطىؽىسا ِىعاْ (ئۆٌچەَ ) ثوالالٍسۇ ..ئەگەض ئەض
ئبٍبٌسىٓ ثىط ٔەضؼە رەٌەپ لىٍىپ لبٌؽب ،ئبٍبٌىؽب ـۇٔىڭ ثەزىٍىسە ئوذفبؾ ثىط ٔەضؼە ثېطىفي
وېطەن .ـۇٔىڭ ئۈچۈْ ،لۇض ئبْ رەضعىّبٔي ئىجٕي ئبثجبغ ِۇٔساق زەٍسۇ « :ئبٍبٌىُ ِبڭب
ٍبؼبٔؽبٔسەنِ ،ۀّۇ ئبٍبٌىّؽب ٍبؼىٕىّەْ».
ئبٍەرزىىي ئوذفبؾ ھولۇق زېگۀٍىه ،ئوذفبؾ ٔەضؼىٕي ِەلؽەد لىٍّبٍسۇ ،ثەٌىي ،ئەض -
ئبٍبي ئبضؼىسا ھولۇلىٕىڭ ئبٌّىفىپ رۇضىفي ِەلؽەد لىٍىٕىسۇ .ئەض  -ئبٍبي ھەض ئىىىەٍٍەْ ئۆظ
ِۀپەئەرىسە ئوٍٍىٕىسىؽبْ ئبلىالٔە ئىٕؽبْ ،ھەض ثىطؼىٕىڭ ئۆظىگە ِۇٔبؼىپ ٔەضؼىٕي ٍبذفي
وۆضىسىؽبْ ۋە ِۇٔبؼىپ ثوٌّىؽبْ ٔەضؼىٕي ٍبلزۇضِبٍسىؽبْ وۆڭٍي ثوٌىسۇ .ئۇٔسالزب ئەض -ئبٍبٌٕىڭ
ثىطىؽي ٍۀە ثىطؼىٕي وؤزطوي لىٍىۋېٍىفي ۋە ئۇٔي ئۆظ ِۀپەئەري ئۈچۈٔال ئىفمب ؼېٍىفي
ئبزىٍٍىك ثوٌّبٍسۇ .ئىؽالَ زىٕي ئبٍبٌالضؼب ئبرب لىٍؽبْ ثۇ ٍۇلىطى زەضعىٕي لبٍؽي ثىط زىٓ ٍبوي
لبٍؽي ثىط ِىٍٍەد ئىؽالِسىٓ ئىٍگىطى ٍبوي وېَىٓ ثېطەٌىگەْ ئەِەغ .ئبٍبي وىفي ثىٍەْ ئەض
ثىط  -ثىطىگە ٔىؽجەرەْ ثىط ثەزۀٕىڭ ئەظاٌىطىؽب ئوذفبٍسۇ ،ئەض ثبـٕىڭ ،ئبٍبي وىفي ثەزۀٕىڭ
ئوضٔىسا .ئەض  -ئبٍبٌٍىك ئباللىؽىٕي لۇضئبْ وەضىّٕىڭ لبٔساق رەؼۋىطٌىگۀٍىىىگە لبضاپ ثېمىڭ « :ضوظا
وېچىٍىطىسە ئبٍبٌٍىطىڭالضؼب ٍېمىٕچىٍىك لىٍىؿ ؼىٍەضگە ھبالي لىٍىٕسى ،ئۇالض ؼىٍەض ئۈچۈْ
وىَىّسۇض (ٍۀي ئۇالض ؼىٍەضگە ئبضىٍىفىپ ٍبـبٍسۇ ۋە وىَىُ ثەزۀگە ٍېپىفمبٔسەن ٍېپىفىسۇ)،
ؼىٍەضِۇ ئۇالض ئۈچۈْ وىَىّؽىٍەض (ٍۀي ؼىٍەضِۇ ئۇالضؼب ئبضىٍىفىپ ٍبـبٍؽىٍەض ۋە وىَىُ ثەزۀگە
ٍېپىفمبٔسەن ٍېپىفىؽىٍەض) .اﷲ ئۆظۈڭالضٔىڭ ئۆظۈڭالضٔي ئبٌسىؽبٍٔىمىڭالضٔي (ٍۀي ضوظا وېچىؽي
ٍېمىٕچىٍىك لىٍؽىٕىڭالضٔي) ثىٍسى .اﷲ رەۋثەڭالضٔي لوثۇي لىٍسى ،ؼىٍەضٔي ئەپۇ لىٍسى .ئەِسى
ئۇالضؼب (ٍۀي ئبٍبٌٍىطىڭالضؼب) ٍېمىٕچىٍىك لىٍىڭالض ،اﷲ ؼىٍەضگە رەلسىط لىٍؽبْ ٔەضؼىٕي (ٍۀي
پەضظۀزٕي) رەٌەپ لىٍىڭالض ،ربوي ربڭٕىڭ ئبق ٍىپي لبضا ٍىپىسىٓ ئبٍطىٍؽبٔؽب (ٍۀي ربڭ ٍوضۇؼبٔؽب)
لەزەض ٍەڭالض ،ئىچىڭالض ،ئبٔسىٓ وەچ وى طگىچە ضوظا رۇرۇڭالض ،ؼىٍەض ِەؼغىسرە ئېزىىبپزب
ئوٌزۇضؼبْ چېؽىڭالضزا (وۈٔسۈظ ثوٌؽۇْ وېچە ثوٌؽۇْ) ،ئۇالضؼب ٍېمىٕچىٍىك لىٍّبڭالض ،ئۀە ـۇالض
اﷲ ثەٌگىٍىگەْ چېگطىالضزۇض (ٍۀي ِۀئي لىٍؽبْ ئىفالضزۇض) ،ئۇٔىڭؽب ٍېمىٕالـّبڭالض.
وىفىٍەضٔىڭ (ھبضاَ لىٍىٕؽبْ ئىفالضزىٓ) ؼبلٍىٕىفٍىطى ئۈچۈْ ،اﷲ ئبٍەرٍىطىٕي ئۇالضؼب
ِۇـۇٔساق ثبٍبْ لىٍىسۇ » [ثەلەضە ؼۈضىؽي  -187ئبٍەد« ].ئبٍبٌالض ثىٍەْ ئۇٔؽي –ئۈٌپەد
ئېٍىفىڭالض ئۈچۈْ(اﷲ ٔىڭ) ئۇالضٔي ؼىٍەضٔىڭ ئۆظ رىپىڭالضزىٓ ٍبضارمبٍٔىمي ،ئبضاڭالضزا (ٍۀي ئەض
–ذورۇْ ئبضىؽىسا) ِېھط –ِۇھەثجەد ئوضٔبرمبٍٔىمي اﷲٔىڭ (وبِبٌي لۇزضىزىٕي وۆضؼىزىسىؽبْ)
ئبالِەرٍىطىسىٕسۇض ،پىىىط ٍۈضگۈظىسىؽبْ لەۋَ ئۈچۈْ ،ـەن  -ـۈثھىؽىعوي ،ثۇٔىڭسا ٔۇضؼۇْ
ئىجطەرٍەض ثبض » [ضۇَ ؼۈضىؽي  -21ئبٍەد].
ئەض  -ئبٍبٌٍىك ھبٍبرىٕىڭ ثەذىزٍىه ثوٌۇـي ئۈچ ئبؼبؼمب ربٍىٕىسۇ :ئۈٔؽي ئۈٌپەدِ ،ىېھط-
ِۇھەثجەد ۋە ضەھّەد( ٍۀي وۆٍۈٔۈؾ) رۇض .ئىؽالَ زىٕي ئبئىٍە وىّؽىٕي ٍىزەوٍەؾ ۋە ثبـمۇضۇؾ
ۋەظىپىؽىٕي ٍبٌؽۇظ ئەضگىال ربپفۇضۇپ ،ئبٍبٌالضٔي ِەھطۇَ لوٍّىسى ،ئبٍبي وىفىگىّۇ –ئەضٌەضزىٓ
ٍبذفىطاق ثبـمۇضىسىؽبْ عبٍالضزا  -ثبـمۇضۇؾ ۋە ٍىزەوٍەؾ ِەٍسأىٕي ٍبضرىپ ثەضزى .ضەؼۇٌۇٌالھ
ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زەٍسۇ« :ھەِّىڭالض ِەؼئۇي ،ھەض ثىطىڭالض ِەؼئۇي ثوٌؽبْ
ٔەضؼىٍەضزىٓ عبۋاثىبضٌىممب ربضرىٍؽىٍەض ،ھبوىُ پۇذطاٌىطىؽب ِەؼئۇي ،ئۇ پۇذطاالض ھەلمىسە
عبۋاثىبض؛ ئەض ئبئىٍىؽىگە ِەؼئۇي ،ئبئىٍىؽىسىٓ عبۋاثىبض؛ ئبٍبي وىفي ئبئىٍىؽي ۋە ثبٌٍىطىسىٓ
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ِەؼئۇي ،ئۇالضزىٓ عبۋاثىبض؛ ثىٍىپ لوٍۇڭالض ھەِّىڭالض ِەؼئۇيِ ،ەؼئۇي ثوٌؽبْ ٔەضؼەڭالضزىٓ
عبۋاثىبضٌىممب ربضرىٍؽىٍەض» ثۇذبضى ضىۋاٍىزي.
ئبئىٍىگە ِەؼئۇي ثوٌؽبٍٔىك ئېؽىط ٍۈن ،ثۇ ٍۈوٕي ئەض  -ئبٍبي ھەِىبضٌىك ئىچىسە ئوضربق ئبزا
لىٍىسۇِ .ەؼئۇٌىَەرٕىڭ ئې ؽىطٌىمىٕي ثۇ ئبٍەرزىٓ وۆضۈۋاٌؽىٍي ثوٌىسۇ « :ئي ِۆِىٍٕەض! ئۆظەڭالضٔي
ۋە ثبال-چبلبڭالضٔي ئىٕؽبْ ۋە ربـالض ٍېمىٍؽۇ ثوٌىسىؽبْ ،ضەھىُ لىٍّبٍسىؽبْ لبرزىك لوي پەضىفزىٍەض
ِۇئەوىەي ثوٌؽبْ زوظاذزىٓ ؼبلالڭالض ،ئۇ پەضىفزىٍەض اٌٍۀىڭ ثۇٍطۇلىسىٓ چىمّبٍسۇٔ ،ېّىگە
ثۇٍطۇٌؽب ـۇٔي ئىغطا لىٍىسۇ» [ؼۈضە رەھطىُ  -6ئبٍەد].
ئەضٔىڭ ئبئىٍىسىٓ ِەؼئۇي ثوٌۇـي ئەضٔىڭ ـەضپىٕىڭ ٍۇلىطىٍمىٕي وۆضؼەرّەٍسۇ ،ئەض ثۇ
ۋەظىپىٕي ئبزىً ۋە روؼطا ئوضۇٔسىَبٌّىؽب زۇَٔب ۋە ئبذىطەرزە ظىَبْ ربضرىسۇ .ئەضِۇ ِەؼئۇي ،ئبٍبٌّۇ
ِەؼئۇي ،ئبئىٍىٕي زوظاخ ئبظاثىسىٓ ؼبلالپ ،ثەذىزٍىه عۀٕەد ھبٍبرىؽب ئوضربق وۈچ
چىمىطىٍّىؽب ،ئەض ٍبوي ئبٍبي ثۇ ِەؼئۇٌىَەرزىٓ ٍبٌؽۇظ چىمبٌّبٍسۇِ .ەؼىٍەْ؛ لبضاض چىمىطىؿ
ِەٍسأٍىطىسا ِەؼىٍىھەد ثىٍەْ ئىؿ لىٍىىؿ ِۆِىٓ ئەضٌەض ۋە ِۆِىٓ ئبٍبٌالضٔىڭ ئبالھىسە
ؼۈپەرٍىطى .ئبئىٍە ثوٌؽب وېڭەؾ ۋە ِەؼٍىھەد لى ٍىسىؽبْ ِەٍسإٔىڭ ئبؼبؼي ھىؽبپٍىٕىسۇ.
ئبئىٍىسە ِەؼٍىھەد ثىٍەْ ئىؿ لىٍىؿ ضاظىٍىك ۋە ئبئىٍىٕىڭ ئىٕبلىٍىمىٕىڭ ثەٌگىؽىسۇض .ئبٌالھ
ِۇٔساق زەٍسۇ « :ئبٔىالض (ثبٌىالضٔي ئېّىزىؿ ِۇززىزىسە) روٌۇق ئېّىزّەوچي ثوٌؽب ،روٌۇق ئىىىي ٍىً
ئېّىزىفي الظىُ .ئبرىالض ئبٔىالضٔي لب ئىسە ثوٍىچە ٍېّەن ـ ئىچّەن ۋە وىَىُ ـ وېچەن ثىٍەْ
رەِىٍٕەپ رۇضۇـي وېطەن ،وىفي پەلەد لوٌىسىٓ وېٍىسىؽبْ ئىفمىال رەوٍىپ لىٍىٕىسۇ .ئبٔىٕي
ثبٌىؽي ؼەۋەثٍىه ظىَبْ ربضرمۇظِبؼٍىك الظىُ( .ئەگەض ئبرب ئۆٌۈپ وەرؽە) ئۇٔىڭ ۋاضىؽي ئبرىؽب
ئوذفبؾ ِەؼئۇٌىَەرٕي (ٍۀي ئبٔب ثوٌ ؽۇچىؽب ٔەپىمە ثېطىؿ ۋە ئۇٔىڭ ھەلٍىطىگە ضىئبٍە لىٍىؿ
لبربضٌىمالضٔي) ئۆظ ئۈؼزىگە ئېٍىفي وېطەن .ئەگەض ئبرب ـ ئبٔب وېڭىفىپ (ثبٌىٕي ئىىىي ٍىً
روـّبؼزىٕال) ئبٍطىۋەرّەوچي ثوٌؽب ،ئۇالضؼب ھېچجىط گۇٔبھ ثوٌّبٍسۇ .ئەگەض ثبٌىٍىطىڭالضٔي
ئىٕىىئبٔىالضؼب ئېّىزّەوچي ثوٌؽبڭالض ،لبئىسە ثوٍىچە ئۇالضٔىڭ ھەلمىٕي ثەضؼەڭالضال ؼىٍەضگە ھېچ
گۇٔبھ ثوٌّبٍسۇ .اﷲرىٓ (ٍۀي اﷲ ٔىڭ ئەِطىگە ِۇذبٌىپەرچىٍىه لىٍىفزىٓ) لوضلۇڭالض ،ثىٍىڭالضوي ،
اﷲ ؼىٍەضٔىڭ لىٍؽبْ ئەِەٌىڭالضٔي وۆضۈپ رۇضؼۇچىسۇض » (ثەلەضە ؼۈضىؽي  - 233ئبٍەد)
ئبٍەرزىىي ِەؼئۇٌىَبرچبٍٔىك ئە ضٌەضگە ِەعجۇضىَەد ٍۈوٍەٍسۇ ،ـۇٔسالال ئبٍبٌالضؼىّۇ
ِەؼئۇٌىَەد ٍۈوٍەٍسۇ .ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ پەٍؽەِجەض ثوٌۇـىؽب لبضىّبً
ئبئىٍىٕىڭ ئىفٍىطىؽب ھەِىبضٌىفىسىؽبْ ئىسى .ھەظىطري ئبئىفە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب ِۇٔساق زەٍسۇ:
«ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ثەظىسە وىَّىٕي ئۆظى ٍۇٍۇپ ،ؼبؼٍىمٕي ؼېؽىفىپ
ثېطەرزي» ( ئىّبَ ئەھّەز ضىۋاٍەد لىٍؽبْ) .ثىعزىىي ثۇ ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەِٕىڭ ؼۈپەرٍىطى لېٕي ،ئبٍبٌىؽب ھەِىبضىٍىفىپ ثەضگۀٍىه ئەضٌىىىە رەؼىط
وۆضؼەرّەٍسۇ.
ئەضٌەض رەثئىزي –ٔىطۋؼىٕىڭ وۈچٍۈوٍىىي ،ئىطازىؽىٕىڭ چىڭٍىمي ثىٍەْ ِ -ەؼئۇٌىَەرٕي
وۆرۈضۈپ وىزەٌەٍسۇ .ئبٍبٌالض ثوٌؽب ِىھطىجبٍٔىمي ،وۆٍۈِچبٍٔىمي ۋە ھىؽَبرچبٍٔىمي ؼەۋەثىسىٓ
ِەؼئۇٌىَەرٕي ئۈؼزىگە ئبالٌّبؼٍىمي ِۇِىىٓ .چۈٔىي ئبٍبي وىفي ِەؼئۇي ثوٌۇپ لبٌؽب ٔۇضؼۇْ
لىَىٕچىٍىمالضؼب زۈچ وىٍىسۇ ،ثۇ لى َىٕچىٍىمالض ئبٌسىسا ئەضٌەضزەن ثەضزاـٍىك ثېطەٌّەٍسۇ .ئبٌالھ
ئىٕؽبٔالضٔي ئىمزىساض ،وۈچ -لۇۋۋەد ۋە لبثىٍىَەد عەھەرزە ثىط ثىطىگە ئوذفبـّبٍسىؽبْ لىٍىپ
ٍبضارمبْ .ئىٕؽبْ رەثئىزي ثىٍەْ ئبعىعٌىممب رەثئىٍىفىپ وەرىەٌْ .ېىىٓ ئبعىعٌىك ئىٕؽبْ
رۈضٌىطىسە ذىٍّۇ  -ذىً ثوٌىسۇ .ئەضٌەض ئوِۇِي لىٍىپ ئېَزمبٔسا ،ئبٍبٌالض رەثئىزىسىىي ھبٍبعبٍٔىك،
لوضلۇؾ ۋە ۋىغساْ لىعظىمٍىمىؽب ئوذفبؾ ئبعىعٌىك ؼەۋەثٍىطىسىٓ ذبٌي ثوٌۇپ ،ئىطازىؽي
وۈچٍۈن ثوٌىسۇ.
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ئىىىىٕچي :ئەگەض ئىؿ ٍۇلىطزا ثبٍبْ لىٍىٕؽبٔسەن ثوٌؽبٔ ،ېّە ئۈچۈْ ئىؽالَ زىٕي ئبئىٍە
ئىفٍىطىٕي ئىساضە لىٍىفٕي ئەضٌەضگە رۇرمۇظزى؟ ثۇ ئىفٕي ئبئىٍە ئەظاٌىطىٕىڭ ربٌالؾ ئىرزىَبضىؽب
لوٍؽبْ ثوٌؽب ٍبذفي ئەِەؼّىسى؟ ئۇٔىڭسىٓ ؼىطىذ « :اﷲ ٔىڭ ئۇالضٔىڭ ثەظىؽىٕي ثەظىؽىسىٓ
ئبضرۇق لىٍؽبٍٔىمىسىٓ »...زېگەْ ئبٍەد وەضىُ ئبضلىٍىك ثۇ ربٌالـٕي ئبلٍىسى .ثۇ ئبٍەد –ئىٍٍەد
ۋە روؼبٌؽۇالضؼب لبضىّبؼزىٓ  -ئەضٌەض ئبٍبٌالضزىٓ پەظىٍەد عەھەرزە ئبضرۇق زېگەْ ئۇلۇِٕي ثېطىپ
لوٍىسۇ؟ زېَفىڭىع ِۇِىىٓ! .ثۇٔىڭؽب عبۋاة :ئەضٌەض ئەض ثوٌؽبٍٔىمي ئۈچۈْ ئبٍبٌالضزىٓ ئبضرۇق
ئەۋظەٌٍىىىە ئىگە زەپ لبضاؾ ،لۇضئبْ وەضىّسىىي وۆپىٍگەْ ئبٍەرٍەضگە ئوچۇق ظىذ وىٍىسۇ .ئبٌالھ
لۇضئبٔسا ؛ ئەضٌەض ۋە ئبٍبٌالض ئبٌالھمب ٍېمىٍٕىفىؿ ِىعأىسا ئوذفبؾ ثبضاۋەض ،ئۇالض پەلەد ٍبذفي
ئەِەٌٍىطى ثىٍەْ پەضق ئىزىٍىسۇ زەپ رەوىزٍىّەوزە .ئبٌالھ ِۇٔساق زەٍسۇ « :ئۇالضٔىڭ زۇئبؼىٕي
پەضۋەضزىگبضى ئىغبثەد لىٍسىِ « :ەْ ؼىٍەضزىٓ ئەض ثوٌؽۇْ ،ئبٍبي ثوٌؽۇْ ،ھەض لبٔساق ثىط ٍبذفي
ئىؿ لىٍؽۇچىٕىڭ لىٍؽبْ ئەِەٌىٕي ثىىبض لىٍىۋەرّەٍّەْ ،ؼىٍەض ثىط ـ ثىطىڭالضزىٓ رۆضەٌگەْ.
ھىغطەد لىٍؽبٔالضٍ ،ۇضرٍىطىسىٓ ھەٍسەپ چىمىطىٍؽبٔالضِ ،ېٕىڭ ٍوٌۇِسا (ٍۀي اﷲٔىڭ زىٕي
ئۈچۈْ) ئەظىَەد ربضرمبٔالض ،ئۇضۇـمب لبرٕبـمبٔالضٍ( ،ۀي ِې ٕىڭ ٍوٌۇِسا ئۇضۇـمبٔالض) ۋە ِېٕىڭ
ٍوٌۇِسا ئۆٌزۈضۈٌگۀٍەضٔىڭ گۇٔبھٍىطىٕي (ِەؼپىطىزىُ ۋە ضەھّىزىُ ثىٍەْ) ئەٌۋەرزە ،ئۇالضٔي ئبؼزىسىٓ
ئۆؼزەڭالض ئېمىپ رۇضىسىؽبْ عۀٕەرٍەضگە وىطگۈظىّەْ» .ثۇ (ئۇالضٔىڭ ٍبذفي ئەِەٌٍىطى ئۈچۈْ)
اﷲ رەضىپىسىٓ ثېطىٍگەْ ِۇوبپبرزۇض .اﷲٔىڭ زەضگبھىسا ٍبذفي ِۇوبپبد (ٍۀي عۀٕەد) ثبض » [ئبٌي
ئىّطاْ ؼۈضىؽي  - 195ئبٍەدٍ ].ۀە ِۇٔساق زەٍسۇ « :ئەض  -ئبٍبي ِۆِىٍٕەضزىٓ وىّىي ٍبذفي
ئەِەي لىٍىسىىەْ ،ثىع ئۇٔي ئەٌۋەرزە (زۇَٔبزا لبٔبئەرچبٍٔىك ،ھبالي ضىعىك ۋە ٍبذفي ئەِەٌٍەضگە
ِۇۋەپپەق لىٍىپ) ئوثساْ ٍبـىزىّىع ،ئۇالضؼب ،ئەٌۋەرزە ،لىٍؽبْ ئەِەٌىسىّٕۇ ٍبذفىطاق ؼبۋاة
ثېطىّىع » [ٔەھً ؼۈضىؽي  - 97ئبٍەد « ] .ئەض -ئبٍبٌالضزىٓ ِۆِىٓ ثوٌۇپ رۇضۇپ ٍبذفي ئفالضٔي
لىٍؽبٔالض عۀٕەرىە زاذىً ثوٌىسۇ ،ئۇالضؼب لىٍچە ظۇٌۇَ لىٍىّٕبٍسۇ (ٍۀي ئۇالضٔىڭ لىٍؽبْ
ئەِەٌٍىطىٕىڭ ؼبۋاثي لىٍچە وىّەٍزىۋېزىٍّەٍسۇ) » [ٔىؽب ؼۈضىؽي  -123ئبٍەد ].لۇضئبْ وەضىُ
ثۇ ھەلىمەرٕي رېرىّۇ رەوىزٍەپ ِۇٔساق زەٍسۇ « :ئي ئىٕؽبٔالض! ؼىٍەضٔي ثىع ھەلىمەرەْ ثىط ئەض،
ثىط ئبٍبٌسىٓ( ،ئبزەَ ثىٍەْ ھەۋۋازىٓ ئجبضەد )ثىط ئبرب ثىط ئبٔىسىٓ ٍبضارزۇق ئۆظ ئبضا رؤۇـۇـۇڭالض
ئۈچۈْ ؼىٍەضٔي ٔۇضؼۇْ ِىٍٍەد ۋە ئۇضۇق لىٍسۇق ،ھەلىمەرەْ ئەڭ رەلۋازاض ثوٌؽبٍٔىطىڭالض اٌٍۀىڭ
زەضگبھىسا ئەڭ ھۈضِەرٍىه ھېؽبپٍىٕىؽىٍەض (ٍۀي وىفىٍەضٔىڭ ثىط -ثىطىسىٓ ئبضرۇق ثوٌۇـي
ٔەؼەة ثىٍەْ ئەِەغ ،رەلۋازاضٌىك ثىٍەْ ثوٌىسۇ) ،اٌٍە ھەلىمەرەْ ھەِّىٕي ثىٍگۈچىسۇض،
ھەِّىسىٓ ذەۋەضزاضزۇض » [ھوعۇضاد ؼۈضىؽي  -13ئبٍەد].
ئبٌالھٕىڭ لبضاضى ،ئبٌالھمب ٍېمىٍىفىؿ ِىعأىسا ئەض  -ئبٍبٌالضِ ،ىٍٍەرٍەض ،لەثىٍىٍەض
ئبضؼىسىىي پەضلٍەضٔي ٔەظەضزىٓ ؼبلىذ لىٍىۋەرزيٍ .ۇلىطلي ئبٍەرٍەضٔىڭ لبضاضٌىطىسىٓ وېَىٓ :
«اﷲٔىڭ ئۇالضٔىڭ ثەظىؽىٕي ثەظىؽىسىٓ ئبضرۇق لىٍؽبٍٔىمىسىِٓ »...ۇـۇ ئبٍەد ئبضلىٍىك ئەضٌەض
ئەض ثوٌؽبٍٔىمي ئۈچۈْ ئبٍبٌالضزىٓ پەظىٍەد عەھەرزە ئبضرۇق زەپ ئىعاھالؾ ِۇِىىٓ ثوالضِۇ؟
ئۇٔسالزب ئبٌالھٕىڭ « :اﷲ ٔىڭ ئۇالضٔىڭ ثەظىؽىٕي ثەظىؽىسىٓ ئبضرۇق لىٍؽبٍٔىمىسىٓ »...زېگەْ
ؼۆظىٕىڭ ِۀىؽي ٔېّە؟ ٍىؽىٕچبلالپ ثىط ئېؽىع ؼۆظ ثىٍەْ ئىپبزىٍىؽەن ،ئۇٔىڭ ِۀىؽي:
« ئۆرەـىە رېگىفٍىه ِەعجۇضىَەد ثىٍەْ ثىطگە ِۀپەئەد ۋە پبٍسا ٍەرىۈظۈؾ ِۇٔبؼىپٍىمىٕىڭ
ئەۋظەٌٍىىي » زېگەْ ثوٌىسۇ.
ثۇ ضىئبٌٍىمٕىڭ ئىىىىٕچي لىؽّي ثوٌؽبْ ،ئەضٔىڭ ئبئىٍە لۇضۇؾ ۋە ئبئىٍىٕىڭ
ِەؼئۇٌىَەرٍىطىٕي ئۈؼزىگە ئېٍىؿ ٔۇلزىؽىؽب وەٌؽەن ،ثۇ ئىفٕىڭ ئبؼبؼي ئبٌالھ ٍوٌؽب لوٍؽبْ
وېپىٍٍىزۇض .ثۇ وېپىٍٍىه ئبٍبٌالضٔىڭ ئبٍبٌٍىمىٕي لوؼساٍسۇ ۋە ھۆضِەد وبضاِىزىٕي ھىّبٍە لىٍىسۇ.
ئەگەض ئبٍبي وىفي ئەضگە روٍٍۇق ثېطىفىە ھەضىىەد لىٍؽب ٍبوي ثىطلىؽّىٕي ثوٌؽىّۇ ثېطىفىە
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ئۇضۇٔؽب ،ثۇ چبؼسا ئبٍبي وىف ي ؼۆظ ئبچمۇچي ثوٌىسۇ .ئبٍبي وىفىٕىڭ ئەضگە ؼۆظ ئېچىفي ئبٍبي
وىفىگە ٔىؽجەرەْ ئبھبٔەد ۋە ھۆضِىزىٕي ٍەضگە ئۇضؼبٍٔىك ثوٌىسۇ .ئەگەض ئبٍبي وىفي ئەض –
ئبٍبٌٍىك ھبٍبرىسا ،ؼەضة عەِىَزىگە ئوذفبؾ ،ئۆظىٕىڭ چىمىٍّىطىؽب ئۆظى ِەؼئۇي ثوٌؽب ،ئۇ
چبؼسا ثۇ ئبٍبي ِۇٔبؼىپ ذىعِ ەد ربٌالؾ پۇضؼىزىگە ئىگە ثوٌّبؼزىٓ ،ضىعىك ٍوٌىسا لبٔساق ئىؿ
ثوٌؽب ئۆظىٕي ئبرىسۇ .ئبٍبي وىفىٕىڭ ِۇٔساق لىٍؽبٍٔىمي ئبٍبٌٍىك ذىؽٍىزىٕي وۆِۈپ ربـالـمب
ئېٍىپ ثبضىسۇ ۋە ِىھطىجبْ ٍىّفبق رۇٍؽۇٌٍىطىٕي لىؿ پەؼٍىٕىڭ ثوضأٍىطى ئبؼزىسا لۇضۇق
ٍبؼبچمب ئبٍٍىٕىپ لبٌؽبْ وۆض وەَ ـبذمب ئوذفىزىپ لوٍىسۇ.
ِبٔب ِۇـۇٔساق ئبٌالھٕىڭ « :ئەضٌەض ئبٍبٌالضٔىڭ ھبِىٍَىطىسۇض  »...زېگەْ ؼۆظى ،پەضظ
ھۆوۈِٕي لبضاض لىٍىفزىٓ ئىٍگىطى ،ئۆظىٕي ربڭىسىؽبْ ضىئبٌٍىمزىٓ ذەۋەض ثەضگۀٍىىزۇض .ئەضٔىڭ
ئبئىٍىگە ھبِي ثوٌۇـي ۋە ئبئىٍە ِەؼئۇٌىَەرٍىطى ئۆظ ئۈؼزىگە ئېٍىفي ئەض ۋە ئبٍبٌٍىك رەثئىزىٕىڭ
ٔەرىغىؽىسۇض .ثۇ ھبٌەد گەضچە ئبٍبٌالض ِىٍَبضد پۇٌالضؼب ئىگە ثوٌۇپٍ ،ىگىذ وەِجەؼەي ثوٌؽىّۇ
ئۆظگەضِەٍسۇ .گەپٕىڭ ئەؼٍىگە لبٍىزؽبق ،ئبٌالھ ذەۋەض لىٍؽبْ ھبِىٍىك ئىساضە لىٍىؿ ۋە وۆڭۈي
ثۆٌۈؾ ثبـمۇضـىسۇض .ثۇ ھبِىٍىك ھۆوۈِطأٍىك لىٍى ؿِ ،ۇؼزەثىزٍىه لىٍىؿ ۋە ذبٌىؽىٕٕي
ٍۈضگۈظۈؾ ھولۇلي ئەِەغ .ئەضٔىڭ ئبئىٍە ِەؼئۇٌىَەرٍىطىگە ربٌٍىٕىفي ،ئەضٔىڭ ئۇ ئىفمب
ؼبالھىَزىٕىڭ ثوٌؽبٍٔىمي ۋە ئبئىٍە چىمىّىٕي ئۈؼزىگە ئبٌؽبٍٔىمىسىٕسۇض.
ئەضٔىڭ ئبئىٍىٕي ثبـمۇضۇـي ئەضٌەضٔىڭ ئبٌالھٕىڭ زەضگبھىسا ئەۋظەي ثوٌؽبٍٔىمىسىٓ ئەِەغ.
ثەٌىي ،ئەضٌەضٔىڭ ئىّىبٔىَىزي ثىٍەْ ئبئىٍىٕىڭ چىمىّىٕي وۆرۈضەٌەٍسىؽبٍٔىمىسىٓ وىٍىپ
چىممبْ ِۀپەئەد ئەۋظەٌٍىىىسۇض .ثبٌىٕي ئىّىىزىؿ ،وىچە  -وۈٔسۈظ ھبٌىسىٓ ذەۋەض ئېٍىؿ ۋە
رەضثىٍَەـٕىڭ وۆپ لىؽّىٕي ِۇؼزەلىً ئبٍبي وىفىگە ربپفۇضۇٌؽبٍٔىمي ،ئبٍبي وىفىٕىڭ
ئەضٌەضزىٓ ئبضرۇق ثوٌؽبٍٔىمىسىٓ ئەِەغ .ثەٌىي ،ئبٍبٌالضٔىڭ ثۇ ِۇلەززەغ ۋەظىپە ثىٍەْ
رەثئىزىٕىڭ ِبؼالـمبٍٔىمىسا ئبـىبضىٍىٕىسىؽبْ ِۀئەپەد ئەۋظەٌٍىىىسۇض.
ئبئىٍىٕي ثبـمۇضۇؾ ۋەظىپىؽي ربپفۇضۇٌؽبْ ثەظى ئەضٌەض ئبٌالھٕىڭ ٔەظىطىسە ئەڭ پبؼىك
ئىٕؽبٔالض ثوٌۇـي ِۇِىىِٓ ،ۇـۇٔساق ئەضٔىڭ ثبـمۇضۇـي ئبؼزىسا ٍبـىؽبْ ثەظى ئبٍبٌالض،
ئبٌالھٕىڭ ٔەظىطىسە ٍۇلىطى ئوضۇٔؽب ئىگە رەلۋا ئىؽىً ئىٕؽبٔالض ثوٌۇـي ِۇِىىٓ! .ئەلىٍٍىك ثەظى
ئبٍبٌالض ئبئىٍىٕي ثەظى ئەذّەق ۋە ٔبزاْ ئەضٌەضزىٓ ٍبذفىطاق ثبـمۇضىسۇ! .ثىطاق ثۇ ئوِۇِي ئەھۋاي
ئەِەغ.
-4518عۇئبي :ئىغالَ ِەدۀىَىحىٕىڭ ئبٍبٌالسٔىڭ ئەلٍي ۋە دىٕي جوغىشىغىذىىي لبسىؾي
ئەثۇؼەئىس ذۇزضى ضىۋاٍەد لىٍىسۇ « :ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ لۇضثبْ ٍبوي
ضوظى ھېَىذ ِۇٔبؼىۋىزىسە ٔبِبظ ئولۇٍسىؽبْ چوڭ ِەٍسأؽب چىمىپ ،ئبٍبٌالضٔىڭ لېفىسىٓ ئۆرۈپ
وېزىپ ثېطىپ :ئي ئبٍبٌالض ،ئبلىً ۋە ئۆرىۈض ئبزەِٕىڭ ئەلٍىٕي ئېٍىپ لېچىفزب ؼىٍەضٔىڭ
ثىطىڭالضزەن ئەلٍي ۋە زىٕي وەِزۈن ئبٍبٌالضٔي وۆضِىسۇَ زەٍسۇ ،ئبٍبٌالض :ئي ئبٌالھٕىڭ
پەٍؽەِجىطى ،ثىعٔىڭ زىٕىّىع ۋە ئەلٍىّىعٔىڭ وەِزۈوٍىىي ٔېّە؟ زەپ ؼوضىؽبٔسا ،ضەؼۇٌۇٌالھ
ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ :ئبٍبٌٕىڭ گۇۋاھٍىمي ئەضٔىڭ گۇۋاھٍىمىٕىڭ ٍېطىّىگە رەڭ ئەِەؼّۇ؟
زېگۀسە ،ئبٍبٌالض:ـۇٔساق ،زېَىفىسۇ .ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَِ :بٔب ثۇ ئەلٍىٕىڭ
وەِزۈوٍىىىسىٍٓ ،ۀە ھەٍىعزاض ثوٌۇپ لبٌؽب ٔبِبظ ئولىّبٍسۇ ۋە ضاِىعاْ رۇرّبٍسۇ ئەِەؼّۇ؟
زېگۀسە ،ئبٍبٌالض :ـۇٔساق ،زەپ عبۋاپ ثېطـىسۇ ،ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَِ :بٔب
ثۇ زىٕىٕىڭ وەِزۈوٍىىىسىٓ» زەٍسۇ( .ثۇذبضى ۋە ِۇؼٍىُ ضىۋاٍەد لىٍؽبْ).
ھبظىطؼب لەزەض ذبرب ئىعاھالٔؽبْ ِۇـۇ ھەزىػ ئبٍبٌالضٔىڭ ؼبالھىَىزىٕي وەِؽىزىسىؽبْ
ئبزەرٍەضٔىڭ «ـەضئي ٍېپىٕچىؽي» ثوٌّبلزب .ھەزىؽٕىڭ ؼۆظٌىطى ۋە ؼۈپەرٍىطىگە لبضؼىڭىع
ھەزىؽزىٓ ئبٍبٌالضٔي وەِؽىزىؿ پۇضىمي ئەِەغ ثەٌىي ِبذزبؾ پۇضىمي چىمىپ رۇضىسۇ .چۈٔىي
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ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ھېَىزٕي ،ذۇـبٌٍىك ِۇٔبؼىۋىزي لىٍسى ،ھېَىززىٓ
ذۇضؼەْ ثوٌۇـزب ئەضٌەض ثىٍەْ ،چوڭ وىچىه ،ھەرزب ھەٍىعزاض ئبٍبٌالضٔىڭّۇ ثبضٌىمىٕي ثىٍىسىؽبٔالض
ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ ثۈٍۈن ئەذالق ئىگىؽي ئىىۀٍىگىٕي ،ئۇٔىڭ
ئبٍبٌالضؼب ِۇالٍىُ ِۇئبِىٍە لىٍىسىؽبٍٔىمىٕي ۋە ئۇٔىڭ ؼەوطارزىىي ۋالزىسىّۇ ئبٍبٌالضؼب ٍبذفىٍىك
لىٍىفمب ۋەؼىَەد لىٍؽبٍٔىمىٕي ثىٍىسىؽبٔالضٔىڭ ذۇـبٌٍىك وۈٔي ثوٌؽبْ ثىط وۈٔسە ثبضٌىك ئبٍبٌالضؼب
لبضىزىپ ئۇالضٔىڭ لىّّىزىٕي چۈـۈضۋىزىسىؽبْ ۋە ئۇالضٔىڭ لەزىطىٕي وەِؽىزىسىؽبْ ثىط ؼۆظٔي
لىٍىفي ِۈِىىّٕۇ؟...
ثۇ ھەزؼىٕىڭ ثبٍبْ لىٍىٕىؿ ِۇٔبؼىۋىزي ھېَىذ ۋە ذۇـبٌٍىك وۈٔي ثوٌؽب ئەٌۋەرزە ئۇ وۈٔسە
ؼەَ ۋە لبٍؽۇ ئېٍىپ وىٍىسىؽبْ گەپ -ؼۆظٌەضٔىڭ ثوٌىفي ِۇٔبؼىپ ثوٌّبٍسۇ...چۈٔىي ھەزىؽٕىڭ
ؼۆظٌىطىسىٓ ِەلؽەد -ثبضٌىك ئبٍبٌالض ثوٌّىؽىّۇ ،ـۇ ۋالىززىىي وۆپ ئبٍبٌالضٔىڭ ؼۈپەرٍىطى
ئوضربق ثوٌؽبْ «ھبٌەد» ٔي ؼۈپەرٍەـزە ئىفٍىزىسىؽبْ ِبذزبـزۇض.
ھەزىػ ئبٍبٌالضز ا ھېؽَبد ۋە ٍىّفبلٍىمٕىڭ ؼەٌجە لىٍىپ وەرىۀٍىگىگە ئىفبضەد لىٍىسۇ،
ئبٍبٌالضزىىي ھېؽَبد ۋە ٍىّفبلٍىك «لوضاي» ؼب ئبٍالٔؽبْ ثوٌۇپ ،ئبٍبٌالض ئۇ لوضاٌي ئبضلىٍىك
پبضاؼەرٍىه ،ئبلىً ۋە وەؼىىٓ ئەضٌەضٔي ثبؾ ئەگسۈضۈپ وىزەٌەٍسۇ .ئبٍبٌالضزا ئەضٌەضٔىڭ ئەوؽىچە
ھېؽَبد ئەلى ٍٕي ثېؽىپ چۈـىسۇ ،ئەضٌەضزە ثوٌؽب ئەلىً ھېؽَبد ۋە رۇٍؽۇٌىطىٕي ثېؽىپ
چۈـىسۇ .ئەض ۋە ئبٍبٌالضزىىي ثۇ ئوذفبـّبؼٍىمزب ٍىزەضٌىه ھىىّەد رېپىٍىسۇٍ ،ۀي ئبٍبٌٕىڭ
ھېؽَبد ِەٍسأىسىىي ِىۋىؽي(ثېطىسىؽبْ ٔەرىغىؽي) چەوؽىع ثوٌىفي...ئەضٔىڭ پەلەرال ئەلىً
ؼبھەؼىسىىي ِىۋىىؽي ٍ ىّفبق ٍېطىّىٕىڭ( ئبٍبٌٕىڭ) وەَ ٍەضٌىطىٕي روٌۇلٍىفي ئۈچۈْ ٍېزەضٌىه
ھىىّەرزۇض...
ھەزىػ ـەضىؿ ئىفبضەد لىٍىپ ئۆرىەْ ئەلىٍٕىڭ وەِزۈوٍىىي ضاۋۇضۇغ ئبٍبٌالض
پەذىطٌىٕىسىؽبْ ئەھۋإٌىڭ ؼۈپىزي ،چۈٔىي ئۇ ھېؽَبرىٕىڭ ئەلالٔىَىزىسىٓ ثېؽىپ چۈـىفي
زېگۀٍىىزۇض .ـۇٔىڭ ئۈچۈْ ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ذۇـبٌٍىك وۈٔىسە ئۇالضؼب
چبلچبق لىٍىپ :ئۇالض ھېؽَبد لوضاٌي ثىٍەْ پبضاؼەرٍىه ئەضٌەضٔىّۇ ٍېڭىَەٌەٍسۇٍ ،ىّفبق
ھېؽَبد رۇٍؽۇؼي ئبضلىٍىك لوضؼبٔالضؼىّۇ ثۆؼۈپ وىطەٌەٍسۇ! زېگىٕىسۇض.
ئبٍبٌالض ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍ ەِسىٓ زېٕىّىعٔىڭ وەِچىٍٍىىي ٔېّە؟ زەپ
ؼوضىؽبٔسا ،ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ئۇالضٔىڭ ئىجبزەد ئىفٍىطىسا ئەضٌەضگە
لبضىؽبٔسا وۆپطەن«ضۇذؽەد» وە ئىگە ؼبالھىَىزي ٍبوي ذۇؼۇؼىَىزىٕىڭ ثبضٌىمىٕي ؼۆظٌەپ
ثەضزى .چۈٔىي ئبٍبٌالض ـەضىئەد ضۇذؽەد لىٍؽبْ ثبضٌىك ضۇذؽەرٍەضزە ئەضٌەض ثىٍەْ ئوضربق،
ٌېىىٓ ئۇالض ئبٍبٌٍىمىؽب ذبغ«ضۇذؽەد» رە ئەضٌەضزىٓ ئبضرۇق ضۇذؽەرىە ئېطـىسۇِ .ەؼىٍەْ:
ھەٍىع ۋە رۇؼۇد ھبٌىزىسە ئبٍبٌالضزىٓ ٔبِبظ ضە ضاِىعإٔىڭ پەضظٌىىي ؼبلىذ ثوٌىسۇ (ٍۀي
ؼۈضۈـزە لىٍىّٕبٍسۇ) ضاِىعإٔي وېَىٓ ئبزا لىٍىۋاٌؽب ثوٌىسۇ...ضاِىعاْ ئېَىسا ثوۋاق ثبٌىٕي
ئىّىزىؿ ئىفىٍىطىسا ضۇذؽەرىە ئېطىفىسۇ...
ئبٌالھ ربئبال ۋاعىجٕىڭ ئبزا لىٍىٕىفىٕي ٍبذفي وۆضگۀسەن ضۇذؽەرٕىڭّۇ ئبزا لىٍىٕىفٕي
ٍبذفي وۆضىسۇ ،ئۇٔسالزب ئبٍبٌالضٔىڭ ثۇ ـەضئي ضۇذؽەرٍەضگە ئېؽىٍىفي ۋاعىت .ئۇالض ضۇذؽەد
ئىفٕي لىٍؽىّۇ ؼبۋاثمب ئېطـىسۇ .ثۇ ئىؿ لبٔسالزۇض ئبٍبٌالضٔىڭ ؼبالھىَىزي ۋە ئەضٌەض ثىٍەْ
ثبضاۋەضٌىىىٕي وەِؽزىىۀٍىه ثوٌّبٍسۇ...
ئىؽالَ ٔەظىطىسە ئەلىً ِەؼئۇٌىَەرٕىڭ ئبؼبؼي ھىؽبپالٔؽبِ ،ەؼئۇٌىَەد ھىؽبة ۋە
ِۇوبپبرزب ئەض ثىٍەْ ئبٍبٌالض ئبضؼىسىىي ثبضاۋەضٌىه ٍۇلىطىمي ھەزىػ ـەضىفٕي ذبرب رەپؽىط
لىٍؽبٍٔىممب زەٌىً ثوالالٍسۇ .ھەزىػ ـەضىفٕي ذبرب رەپؽىط لىٍىؿ ِەؼئۇٌىَەد ۋە ِەعجۇضىَەرزە
ئەضٌەض ۋە ئبٍبٌالض ئبضؼىسىىي ثبضاۋەضٌىىزە ئىؽالَ ٌوگىؽىؽب ئۇٍؽۇْ ثوٌّىؽبْ ئىعاھبرزۇض...ئەگەض ثۇ
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ذبرب رەپؽىط ثىط ئبظ ؼەھي ثوٌىسىؽبْ ثوٌؽب ،ئۇ چبؼسا ئبٍبٌال ضٔىڭ ِەؼئۇٌىَىزي ئەضٌەضٔىڭىىگە
لبضىؽبٔسا ئبظاٍؽبْ ثوالرزي ،ئۇالضٔىڭ ٔبِبظ ،ضاِىعاْ ،ظاوبد ،ھەط ۋە ئۇٔسىٓ ثبـمب ِەؼئۇٌىَەرٍەضزە
ئەضٌەضٔىڭ ِەؼئۇٌىَىزىٕىڭ ٍېطىّي ثوٌؽبْ ثوالرزي!...
ٌېىىٓ «ضۇذؽەد» وە ئەِەي لىٍؽبْ ئبٍبٌالض ،ذۇززى ِەؼئۇٌىَەرٍەضٔىڭ ئېؽىطىٕي
(وۈچ ٍۈوىٕي) ئبزا لىٍؽبٔسەن ؼبۋاثمب ئېطـىسۇ .لبٍؽي ثىط ئىفالضزىىي وەِچىٍٍىىٕي رۈظۈرۈؾ ۋە
ئۆظگەضرىؿ ِۈِىىٓ ،ئەگەض ئۇ وەِچىٍٍىه ئۆظگەضؼە ٍبوي رۈظرۈٌؽە ئەٍىپٍىٕىسىؽبْ ئىؿ
ثوٌّبٍسۇ...ئەگەض ،ھەٍىعزاض ۋە ٔىپبغ ھبٌىزىسىىي ئبٍبٌالضؼب ٍوٌؽب لوٍۇٌؽبْ"ضۇذؽەد"ٌەض
وەِچىٍٍىه ٍبوي ئەٍىپ ھىؽبثٍىٕىسىؽبْ ثوٌؽب ،ئۇ چبؼسا ئۇالضٔىڭ ھەٍىعزاض ثوٌؽىّۇ ٔبِبظ
ئولۇـي ۋە ضاِىعاْ رۇرىفي ِبذزبـمب ؼبظاۋەض ۋە ؼبۋاثمب الٍىك ئىؿ ھىؽبثالٔؽبْ ثوالرزيٌ...ېىىٓ
ئەھۋاي ئۇٔساق ثوٌّبٍسۇٍ .ۀي ھەٍىعزاض رۇضۇپ ٔبِبظ ئولۇؼب ؼبۋاثمب ئېطىفەٌّەٍسۇ ثەٌىي ـۇ
ھ بٌىزىسە ٔبِبظ ئولۇِىؽب ؼبۋاثمب ئېطـىسۇ.
ئبئىٍىٕىڭ رەضثىَەرچىؽي ۋە ِىٍٍەرٕىڭ وەٌگۈؼىٕي رىىٍەـزىٓ ئىجبضەد ِۇھىُ ۋەظىپىٕىڭ
ئەلٍي ۋە زىٕي وەَ ئبٍبٌالضؼب ربپفۇضٌىفي ئەلىٍؽب ؼىؽبِسۇ ۋە ئىؽالَ ٌوگىىىؽىؽب ئۇٍؽۇْ وىٍەِسۇ؟
ئەٌّبٔىالض ۋە چېىىسىٓ ئبـۇضۋەرىەْ ئىؽالِچىال ض ذبرب رەپؽىطؼب ئېؽىٍىۋېٍىپ ئبٍبٌالضؼب ظۇٌۇَ
لىٍىفزي .ئىؽالَ زىٕي ئبٍبٌالضٔي ئەضٌەضٔي ئبظاد لىٍؽبٔسەوال ئوذفبؾ ئبظاد لىٍؽبْ .لۇضئبْ
وەضىُ ِۇٔساق زەٍسۇ « :ئي ِۆِىٍٕەض!اﷲ ۋە ئۇٔىڭ پەٍؽەِجىطى ؼىٍەضٔي رىطىٍسۈضىسىؽبْ(ٍۀي
ئەثەزىٌ ھبٍبرمب ئېطىفزۈضىسىؽبْ)ئىّبٔؽب زەۋەد لىٍؽب ،ئۇٔي لوثۇي لىٍىڭالض[ ».ئۀفبي ؼۈضىؽي،
 - 24ئبٍەد ].ئبٍەد ئەض ٍبوي ئبٍبي زەپ ئبٍطىؽىٕي ٍوق ...ئىؽالَ زىٕي ثۇ ئبٍەرزىىي رىطىٍسۈضۈؾ
ئبضلىٍىك ئەض -ئبٍبي ثبضٌىك وىفٍەضزىٓ ئېؽىطچىٍىمالضٔي ئېٍىپ ربـٍىسى « :ئۇالض ئەٌچىگەـ ئۈِّي
پەٍؽەِجەضگە(ٍۀي ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب) ئەگىفىسۇ ،ئۇالض ئۆظ ئىٍگىسىىي رەۋضاد،
ئىٕغىٍالضزا ئۇٔىڭ (ؼۈپىزىٕىڭ) ٍېعىٍؽبٍٔىمىٕي وۆضىسۇ .ئۇ ئۇالضٔي ٍبذفي ئىؿ لىٍىفمب
ثۇٍطۇٍسۇٍ ،بِبْ ئىؿ لىٍىفزىٓ روؼىسۇ ،ئۇالضؼب پبن ٔەضؼىٍەضٔي ھبالي لىٍىسۇٔ ،بپبن ٔەضؼىٍەضٔي
ھبضاَ لىٍىسۇ ،ئۇالضٔىڭ ئېؽىط ٍۈوىٕي ٍېٕىىٍىزىسۇ ،ئۇالضٔي ؼېٍىٕؽبْ ربلبق ،ووٍعا -وىفۀٍەضزىٓ
ثوـىزىسۇ (ٍۀي ئۇالضؼب ٍۈوٍۀگەْ ئېؽىط ۋەظىپىٍەضٔي ئېٍىپ ربـالٍسۇ)» [ئەئطاؾ ؼۈضىؽي - 157
ئبٍەدٍ ].ۇلىطىمي ھۆوۈٍِەضزە ئەض -ئبٍبٌالض ئوذفبؾ.
ِۇعزەھىس ئىجٕي لەٍَىُ ئەٌغەۋظى « :ئبزىً ئبٍبي وىفي ضاؼزچىٍٍىك ،ئبِبٔەد ۋە زىَبٔەرزە
ئەض ثىٍەْ ربِبِەْ ئوذفبؾ» زەٍسۇٍ .ېڭي ظاِبْ ئىؽالھبد ٍېزەوچىٍىطىٕىڭ ثىطؼي ثوٌؽبْ
ِۇھەِّەز ئەثسۇ ِۇٔساق زەٍسۇ « :ئەضٌەض ۋە ئبٍبٌالضٔىڭ ھولۇلي ئوذفبؾ ...ئۇالض ھولۇق ۋە
ِەعجۇضىَەرزە ثبضاۋەض ،ـۇٔسالال ئۇالض ھېػ رۇٍؽۇ ۋە ئەلىٍسە ئوذفب ؾٍ ،ۀي ھەض ثىطؼي ئۆظىٕىڭ
ِۀپەئەرىسە ئوٍٍىَبالٍسىؽبْ ئەلىٍگە ئىگە روٌۇق ئىٕؽبٔسۇض ».ـەٍىد ِەھّۇز ـەٌزۇد ِۇٔساق
زەٍسۇ «:ئىؽالَ زىٕي ئبٍبي وىفىٕىڭ ئەلىً ،رۇٍؽۇ ۋە چۇـۀچە ئىگىؽي لىٍىٕىپ ٍبضرىٍؽبٍٔىمىٕي
لبضاض لىٍسى »...ئبٍبي وىفي ئەضٔىڭ ِەؼئۇٌىَىزىسىٓ ِۇؼزەلىً ِەؼئۇٌىَەرىە ئىگە .ئۇ ئۆظى،
ئىجبزىزي ،ئبئىٍىؽي ۋە ئۇضۇق رۇلمبٍٔىطىسىٓ ِەؼئۇي...ئۇ ِەؼئۇٌىَەرزە لېېطىٕسىفي ثوٌؽبْ
ئەضزىٓ رۆۋەْ ئەِەغ ،ئبٍبٌٕىڭ ؼبۋاة ۋە عبظازىىي ئوضٔي لىٍؽبْ ٍبذفي ۋە ٍبِبْ ئىفٍىطىؽب
ثبؼٍىك ،ئبٍبي وىفي روؼطا ٍوٌسا ِبڭّىؽب ئېطىٕىڭ ٍبذفي ٍوٌسا ِبڭؽىٕي ئەؼمبرّبٍسۇ ،ئبٍبي
وىفي روؼطا ٍوٌسا ِبڭؽبْ ثوٌؽب ئېطىٕىڭ ثۇظۇق ٍوٌسا ِېڭىفي ئۇ ئبٍبٌؽب ظىَبْ ٍەرىۈظەٌّەٍسۇ.
ئبٌالھ ربئبال ِۇٔساق زەٍسۇ« :ئەض -ئبٍبٌالضزىٓ ِۆِىٓ ثوٌۇپ رۇضۇپ ٍبذفي ئفالضٔي لىٍؽبٔالض
عۀٕەرىە زاذىً ثوٌىسۇ (وىطىسۇ) ،ئۇالضؼب لىٍچە ظۇٌۇَ لىٍىّٕبٍسۇ (ٍۀي ئۇالضٔىڭ لىٍؽبْ
ئەِەٌٍىطىٕىڭ ؼبۋاثي لىٍچە وىّەٍزىۋېزىٍّەٍسۇ)» [ٔىؽب ؼۈضىؽي - 124 ،ئبٍەد« ] .ئۇالضٔىڭ
زۇئبؼىٕي پەضۋەضزىگبضى ئىغبثەد لىٍسىِ :ەْ ؼىٍەضزىٓ ئەض ثوٌؽۇْ ،ئبٍبي ثوٌؽۇْ ،ھەضلبٔساق
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ثىط ٍبذفي ئىؿ لىٍؽۇچىٕىڭ لىٍؽبْ ئەِەٌىٕي ثىىبض لىٍىۋەرّەٍّەْ[ ».ئبي ئىّطاْ ؼۈضىؽي،
- 195ئبٍەد].
ئبٍبي وىفي ئۆظى ۋە ئىجبزىزىگە ئباللىساض ئىفالضزا ذۇؼۇؼي ِەؼئۇٌىَەد ئىگىؽي ثوٌؽب ،ئۇ
ئىؽالَ ٔەظضىسە ٍبذفي ئىفالضؼب ثۇٍطۇؾ ،پەظىٍەرىە رەـۋىك لىٍىؿ ۋە ضەظىً ئىفالضزىٓ
ئبگبھالٔسۇضۇـزب ئوِۇِي ِەؼئۇٌىَەد ئىگىؽىسۇض .ئ بٍبي وىفي ٍبذفي ئىفالضؼب ثۇٍطۇؾ ۋە ٍبِبْ
ئىفالضزىٓ روؼۇؾ ِەؼئۇٌىَىزىٕي ئەضٌەضگىال ربـالپ لوٍىفي روؼطا ئەِەغ ،ئەضٔىڭ ِەٍسأي
ئبٍطىُ ،ئبٍبٌٕىڭّۇ ِەٍسأي ئبٍطىُ ٍۀي ھەض ثىطؼىٕىڭ ذىعِەد لىٍىؿ زائىطىؽي ئبٍطىُ .ئەگەض
ئبٍبٌالض ٍبوي ئەضٌەض ثۇ ِەؼئۇٌىَەرزىٓ لبچؽب ھبٍبد رۈظ ٍوٌسىٓ چەرٕەـىە ثبـالٍسۇ.
ئىؽالَ زىٕي ثۇٔىڭٍىك ثىٍۀال چەوٍىٕىپ لبٌّبً ئبٍبٌالضٔىڭ پىىطىٕي ئەضٌەضٔىڭ پىىطى
ثىٍەْ ئوذفبؾ ثىط ئوضۇٔسا لوٍسىِ ،ۇعبزىٍە ؼۈضؼىسە ئىؽالَ زىٕي ئبٍبٌالضٔىڭ پىىطىٕي
ھۆضِەرٍىسى ،ئۇٔىڭ پىىطىٕي لبضاض لىٍسى ۋە ئۇٔي ئوِۇِي لبٔۇْ لىٍىپ ثەٌگىٍىسى .ئىؽالَ زىٕي
ئبٍبي وىفىٕي پەلەرال گۈي ئوضٔىسا وۆضِەٍسۇ ،ثەٌىي ئۇِۇ رەپەوىۈض لىالالٍسىؽبْ ،ئبٍطىُ وۆظ
لبضاـمب ئىگە ۋە پىىطىٕىڭ لىّّىزي ثبض ئەلىٍٍىك ِەذٍۇق زەپ لبضاٍسۇ .ئىؽالَ زىٕىسا ئەض -ئبٍبٌالض
ئبضؼىسا ِەؼئۇٌىَەد ۋە ؼبالھىَەرزە پەضق رېپٍىّبٍسۇ ،ثىط ٍېطى ئبٍبي وىفي ثۇضۇْ ثبالؼەرىە
ٍەرىۀٍىىي ئۈچۈْ ثۇضۇْ ِەؼئۇٌىَەرىە ئىگە ثوٌىسۇ.
زېّەن ،ھەزىؽزىىي ذبرب ئۇلۇَ ٍۇلىطىسىىي وۆظ لبضاـٍىطىّىع ئبضلىٍىك ٍولۇٌىسۇ ،ھەزىؽزىىي
ِەلؽەد ضوـۀٍىفىسۇ...ئىؽالَ زىٕىسا ئەض ثىٍەْ ئبٍبي ئوذفبؾ ،چۈٔىي ئبٍبٌالض ئەضٌەضٔىڭ
ٍېطىّيٌ ،ېىىٓ ئبٍبٌالض ئبٍبٌٍىمىٕي ؼبلالپ لبٌىسۇ ،ئەضٌەض ئەض ھبٌىزىسە رۇضىسۇِ ،بٔب ثۇ ئىؽالَ
ثىٍەْ ؼەضة ئبضؼىسىىي ئبٍبٌالض ئبظارٍىمي.
ؼەضة ئەٌٍىطى ثوٌؽب ئبٍبٌالضٔي ئەضٌەض ثىٍەْ ربِبِەْ ئوذفبؾ ثوٌىفىٕي رەـەثجۇغ لىٍىسۇ،
ثىع ثوٌؽبق ئەض ۋە ئبٍبٌالضٔىڭ ثىط ثىطىؽٕي روٌۇلٍىفىٕي رەـەثجۇغ لىٍىّىع .ئەضٌەض ۋە ئبٍبٌالض
ئبضؼىسىىي ثۇ ئوذفبؾ رەضەپٍەض ۋە ئوذفىّبٍسىؽبْ رەضەپٍەضگە لۇضئبْ وەضىُ ئىفبضەد لىٍىپ
ِۇٔساق زەٍسۇ « :ئبٍبٌٍىطى ئۈؼزىسە ئەضٌەضٔىڭ ھەلٍىطى ثوٌؽىٕىسەن ،ئەضٌىطى ئۈؼزىسە
ئبٍبٌالضٔىڭّۇ ھەلٍىطى ثبض (ٍۀي ئب ٍبٌالض ِۇۋاپىك زەضىغىسە ھولۇلزىٓ ثەھطىّەْ ثوٌۇـي وېطەن،
ِۇۋاپىك زەضىغىسە ِەعجۇضىَەرّۇ ئۆرىفي وېطەن)(.ئبٍبٌالضؼب ِەھطى ثېطىؿ ۋە ئۇالضٔىڭ
رۇضِۇـىٕي لبِساؾ ِەعجۇضىَەرٍىطى ئەضٌەضگە ٍۈوٍۀگۀٍىىزىٓ)ئەضٌەض ئبٍبٌالضزىٓ ثىط زەضىغە
ئبضرۇلٍۇلمب ئىگە[ ».ثەلەضە ؼۈضىؽي- 228 ،ئبٍەد].
ئەض -ئبٍبٌالض ثەظى ؼۈپەرٍەضزە ئوضربقٍ ،ۀە ثەظى ؼۈپەرٍەضزە پەضلٍىك...ئەضٌەض ۋە ئبٍبٌالضٔىڭ
ٍېطىُ ؼۈپەرٍىطىسە ئوضربلٍىمي ئۇالض ئبضؼىسا چۈـىٕىؿ ۋە ثىط ثىطى ثىٍەْ ِۇئبِىٍە لىٍىفٕي
ئبؼبٔالـزۇضۇپ ثېطىسۇ .ئوذفبـّبٍسىؽبْ ؼۈپەرٍىطى ثوٌؽب ئۇالض ئبضؼىسا ثىط ثىطىٕي روٌۇلالـمب
ذىعِەد لىٍىسۇ .ئەض-ئبٍبي ئبضؼىسا ئوذفبـّبٍسىؽبْ ؼۈپەرٍەضٔىڭ رېپىٍىفي الظىُ ،ثوٌّىؽب ئەض
ئبٍبٌٍىك ھبٍبري ٔوضِبي ئۆرّەٍسۇِ .ەؼىٍەْ ِىغەظى چۇغ ئەض ثىٍەْ ِىغەظى چۇغ ئبٍبي
وىٍىفەٌّەٍسۇ...ئەض ٍبوي ئبٍبي ئۆظى ثىٍەْ ربِبِەْ ئوذفىفىپ وېزىسىؽبْ وىفي ثىٍەْ ثىطگە
ٍبـبـٕي ٍبذفي وۆضِەٍسۇ .ـۇٔىڭ ئۈچۈْ ئەضٔىڭ ئۆظىگە ذبغ ؼۈپەرٍىطى ثبضِ:وؼىوٌىؽي
وۈچٍۈن ،ھەلىمەرزە چىڭ رۇضۇؾ ،لەٍؽەضٌىه ضوھي ،ئەضوەوٍىه ،ئبٍبٌٕي ھىّبٍە لىٍىؿ ۋە ئۇٔي
لوؼساؾ ،ـۇٔسالال ِۇھەثجەد ،وۆٍۈٔۈؾ ،رەٌپۈٔۈؾ ،ؼېرىٍىك ؼۈپەرٍىطىگە ئوذفبؾ...
ئبٍبٌالضٔىڭّۇ ئۆظىگە ذبغ ؼۈپەرٍىطى ثبض :ؼىٍىمٍىك ،رىع رەؼىطٌىٕىؿ ،رەٌپۈٔۈؾ ،لوضثبْ
ثېطىؿٍ ،بذفىٍىمٕي ؼۆٍۈؾ ،ثبٌٍىطى ٍوٌىسا لوضثبْ ثېطىؿ ضوھي ،ئبئىٍىٕىڭ ثەذزىگە وۈچ
چىمىطىؿ ،ھۇـَبضٌىكِ ،ېھطىجبٍٔىممب ئوذفبؾ...
ِبٔب ثۇ ٍۇلىطلىالض ئبٌالھٕىڭ ؼۆظىٕىڭ رەؼزىمىسۇض « :ئۇالضؼب ثىع ربوي ئۇالضؼب لۇضئبٕٔىڭ ھەق
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ئىىۀٍىىي ئېٕىك ثوٌؽۇچە( ،ئبؼّبْ-ظېّىٓ) ئەرطاپىسىىي ۋە ئۆظٌىطىسىىي (لۇزضىزىّىعگە زاالٌەد
لىٍىسىؽبْ) ئبالِەرٍەضٔي وۆضؼىزىّىع ،پەضۋەضزىگبضىڭٕىڭ ھەِّە ٔەضؼىٕي وۆضۈپ رۇضىسىؽبٍٔىمي
(ؼېٕىڭ ضاؼزٍىمىڭٕىڭ زەٌىٍي ثوٌۇـمب) ئۇالضؼب وۇپبٍە ئەِەؼّۇ» [ـۇؼؽىٍەد ؼۈضىؽي- 53 ،
ئبٍەد].
زىٓ زۈـّۀٍىطى زەٌىً لىٍؽبْ ۋە ثىط لىؽىُ ئبٌىّالض ذبرب رەپؽىط لىٍؽبْ ھەزىؽٕي ئىّبَ
ثۇذبضى ۋە ِۇؼٍىُ ضىۋاٍەد لىٍؽبْ ،ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ھەزىػ ئبضٌىمىسا:
« ِەْ ؼىٍەضزەن ئۆرىۈض ئەضٔىڭ ئەل ٍىٕي ئېٍىپ لبچبالٍسىؽبْ ئەلٍي ۋە زىٕي لىؽمب ئبٍبٌالضٔي
وۆضۈپ ثبلّىسىُ» زېگەْ.
گىپىّىعٔىڭ ئەؼٍىگە لبٍزؽبق ،زىٕىٕىڭ وەِچىٍٍىگي زېگەْ ؼۆظ ثەظىسە ِەٌۇَ ؼەۋەثٍەض
رۈپەٍٍي ئىؽزىٍي ِەؼئۇٌىَەرٍەضٔىڭ ئبظٌىمىٕي ِەلؽەد لىٍىسۇ ،ئۇ ئەٌۋەرزە ِەعجۇضىَەد
ئىگىؽىٕىڭ ِەؼئۇٌىَىزي ئەِەغ .ئۇ ؼۆظ ثەظىسە ِەؼئۇي ئۆظ ئرزىَبضٌىمي ثىٍەْ ؼەي لبضىؽبْ
وەِچىٍٍىىٕي وۆضؼىزىسۇ.
ِەؼىٍەْ ثبالؼەرىە ٍەرّىگەْ وىچىه ثبال زىٕي وەِزۈن زەپ ؼۈپەرٍىٕىسۇِ ،ۇٔساق زېگۀٍىه
ئۇ ؼەي لبضىؽبٍٔىمٕىڭ عىٕبٍىزىٕي ئۈؼزىگە ئبٌىسۇ زېگۀٍىه ثوٌّبٍسۇ .ثەٌىىُ ئۇ ثەظى ثبالؼەرىە
ٍەرىەْ وىفٍەضزىٓ وۆپطەن ئىجبزەرٍەضٔي لىالٌىفي ِۈِىىٓ ـۇٔسالزىّۇ ئۇ ثبالؼەرىە
ٍەرّىگۀٍىىي ئۈچۈْ زىٕي وەِزۈن زەپ لبضىٍىسۇ.
ِەعجۇضىَەد ۋە ِەؼئۇٌىَەرٕي ئبزا لىٍىفزب ئەض -ئبٍبٌالض ئوذفبـّبٍسۇ ،ثەظى ئبٍبٌالض
ئەضٌەضزىٓ وۆپ ۋە ٍبذفىطاق ئبزا لىٍىسۇ ،ثەظى ئەضٌەض وۆپطەن ئبزا لىٍىسۇ ،ئىّبْ ئبـىسۇ ۋە
وىّىَىسۇ...
زىٕي وەِچىٍٍىه زېگەْ ئۆظضىؽىع ئىجبزەرٍەضٔي لەؼزەْ رەضن ئېزىؿ زېّەوزۇض .ئەگەض
ئبٍبٌالضٔىڭ ئەلٍي ۋە زىٕي وەَ ثوٌؽب ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَِ« :بڭب ئبٍبٌالض ۋە
ذوـپۇضاق ٔەضؼىٍەض ٍبذفي وۆضؼىزىٍسى» زېگەْ ،ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ
ٍبذفي وۆضىفي زىٕي ۋە ئەلٍىٕىڭ وەٍِىىىسىّٕۇ؟ ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ
ئبٔىالضؼب ئبرىالضؼب لبضىؽبٔسا ثىط لبٔچە ھەؼؽە وۆپ ٍبذفىٍىك لىىٍىفٕي رەۋؼىَە لىٍىسۇ،
ئبٔىالضٔي ثەن ھۆضِەرٍەؾ ئۇالضٔىڭ ئەلٍي ۋە زىٕي وەَ ثوٌؽبٍٔىمي ئۈچۈّٔۇ؟ زېّەن ،ثۇ ھەزىػ ثىط
ثۆٌۈن ِۇئەٍَەْ ئبٍبٌالض ھەلمىسە وەٌگەْ.
ِبٔب ثۇ ھەزىؽٕىڭ ھەلىمي ئۇلۇِي ،ذىطىزىؽبْ زىٕي-ئبٍبٌالضٔي ٍبِبٍٔىمٕىڭ ِۀجەؼي ۋە
ـەٍزبٕٔىڭ وىطىؿ ئېؽىعى زەپ ؼۈپەرٍىگۀسە ئىؽالَ زىٕي ئبٍبٌالضٔي ۋە ئۇالضٔىڭ ئەلٍىٕي
ٍۇلىطى وۆرۈضگەْ ،ثبـمىالض پۇرىٕي رېڭىپ ٍبوي پبھىفە لىٍىپ پۇي ربپمبٔسا ئىؽالَ زىٕي ئۇالضٔي
ئبٔىٍىك ،ئبٍبٌٍىك ،ھەِفىطىٍىه ؼۈپىزي ثىٍەْ ئوضٔىٕي ٍۇلىطى وۆرۈضگەْ.

جولمۇصىٕچي ثبپ .ئىغالِذىىي ِۇلەددەط جبٍالس

-4511عۇئبيِ :ەوىە ِۇوەسسەِە ؽەھشى
ِەوىە ِۇوەضضەِە – ئىؽالَ زىٕي رۇٔغي ثوٌۇپ زۇَٔبؼب پبضٌىؽبْ ِۇلەززەغ عبً .پۈرۈْ
ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ لەٌجي رەٌپۈٔۈپ رۇضىسىؽبْ ِۀىۋى ِەضوىعىسۇضِ .ۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ٔبِبظٌىطىسا،
زۇئبٌىطىسا ۋە ثبـمىّۇ زىٕي پبئبٌىَەرٍىطىسە ٍۈظٌىٕىسىؽبْ لىجٍىؽي ،ھەط ۋە ئۆِطە پبئبٌىَەرٍىطىسە
ربۋاپ لى ٍىسىؽبْ ئوضٔي ثوٌؽبْ وەثە ِەوىە ِۇوەضضەِە ـەھطىگە عبٍالـمبْ .ثۇ ئبذىط ظاِبْ
پەٍؽەِجىطى ھەظضىزي ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالَ زۇَٔبؼب وەٌگەْ ئۇٌۇغ ۋە ِۇثبضەن ـەھەض.
ِەوىە ئىٍگىطى عبٍٔىك ٍبـىّبٍسىؽبْ لبلبغ ۋازى ثوٌۇپِ ،ىالزىَىسىٓ رەذّىٕەْ 2000
ٍىٍالض ثۇضۇْ پە ٍؽەِجەضٌەضٔىڭ پېفۋاؼي ئىجطاھىُ ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئبٍبٌي ھبعەض ثىٍەْ ئوؼٍي
ئىؽّبئىً ئەٌەٍھىؽؽبالِٕي ئەوىٍىپ لوٍؽبٔسىٓ وېَىٓ ،ثۇ عبٍسىٓ ظەِعەَ ثوٌىمي چىمىفي
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ثىٍەْ ٍىطالزىىي لەثىٍىٍەض وېٍىپ ئوٌزۇضالٍىفىفمب ثبـٍىفي ٔەرىغىؽىسە ِەوىە ِۇوەضضەِە
ـەھطى ثبضٌىممب وەٌگەْ.
ِەوىە ِۇوەضضەِە ـەھطىسە ئوِۇِەْ ئەضەثٍەض ئوٌزۇضالالـمبْ .وېَىٕچە ثۇ ـەھەض ـبَ
ؼۈضىَەٍ ،ەِەْ ۋە ـەضلىٌ ـىّبٌىٌ ئبـطىمب ،ؼەضثىٌ عۀۇثىٌ ئبؼىَب ضاٍؤٍىطى ئبضىؽىسا
لبرٕبٍسىؽبْ وبضۋأالضٔىڭ ؼوزا – ؼېزىك لىٍىؿ ِەضوىعىگە ۋە چۈـۈپ ئۆرىسىؽبْ ئۆرىڭىگە
ئبٍال ٔؽبْ .وېَىٕچە ِەوىە ِۇوەضضەِە ـەھطىسە ئەِبٌىمىٍەض ،ئبٔسىٓ عۇضھۇِالض ئوٌزۇضالٍىفىفمب
ثبـٍىؽبْ .پەٍؽەِجىطىّىع ھەظضىزي ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالَ ھىغطىَىٕىڭ ٍ - 8ىٍي ()َ 629
ِەوىىٕي پەرىھ لىٍؽبٔسىٓ وېَىٓ ،ثۇ ـەھەض ئىؽالَ زىٕىٕىڭ ِۇلەززەغ ِەضوىعىگە ئبٍالٔؽبْ.
ـۇٔىڭسىٓ ثىطى ثۇ ـەھەض ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ثبـمۇضۇـىسا ثوٌۇپ وەٌّەوزە.
-4515عۇئبيِ :ەعجىذى ھەسەَ
ِەؼغىسى ھەضەَ ٍ -ەض ٍۈظىسىىي عىّي ِەؼغىسٌەضٔىڭ ئەڭ ـەضەپٍىىي ۋە ئەڭ ئۇٌۇؼي
ثوٌۇپِ ،ۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ لىجٍىؽىسۇض .ئبٌالھ ربئبال لۇضئبْ وەضىّسە ِەؼغىسى ھەضەِٕي رەضىپٍەپ :
رۇٔغي ؼېٍىٕؽبْ ئۆً ِەوىىسىسۇضِ ،ۇثبضەوزۇض،
ھەلىمەرەْ ئىٕؽبٔالضؼب ئىجبزەد ئۈچۈْ
عبھبْ ئەھٍىگە ھىساٍەرزۇض زېگەِْ .ەؼغىسى ھەضەَ ِەوىە ِۇوەضضەِە ـەھطىٕىڭ ِەضوىعىگە
عبٍالـمبْ.
ِەؼغىسى ھەضەِٕىڭ ھبظىطلي وۆٌىّي ِ 190ىڭ وۋازضاد ِېزىط وېٍىسۇ .ئۇٔىڭسا ثۇضۇْ
ِ 300ىڭسىٓ وۆپطەن وىفي ثىطال ۋالىززب ٔبِبظ ئولۇٍبالٍززي .زاۋاٍِىك وېڭەٍزىٍىپ وەٌسى.
ٍ - 1960ىٍالضٔىڭ ئبذىطلي ِەظگىٍىسە ؼەئۇزى ئەضەثىؽزبٔي ھۆوۈِىزي ِ 250ىٍَوْ ئبِېطىىب
زوٌٍىطى ؼەضپ لىٍىپ ِەؼغىسى ھەضەِٕي وېڭەٍزىپ ٍبؼبپ چىمىپ ،ثىطال ۋالىززب ِ 600ىڭ
ئبزەَ ٔبِبظ ئولۇٍبالٍسىؽبْ ،ھەط ۋە ئۆِطە لىٍؽۇچىالضِۇ لىؽزبٌّبٍسىؽبْ ھبٌەرىە وەٌزۈضگەْ.
ٍ - 1988ىٍي ِەؼغىسى ھەضەِٕي وېڭەٍزىؿ پىالٔي ثوٍىچە لۇضۇٌۇؾ ثبـٍىٕىپ- 1994 ،
ٍىٍىٕىڭ ثېفىسا ثۇ لۇضۇٌۇؾ ربِبِالٔؽبْ .ھبظىط ِەؼغىسى ھەضەِسە ثىطال ۋالىززب ِ 900ىڭسىٓ
وۆپطەن ئبزەَ ئبظازە ٔبِبظ ئولۇٍبالٍسۇِ .ەؼغىسى ھەضەِٕىڭ ئبؼزىؽب پۈرۈٍٔەً ئىؽؽىمٕي
ئۆرىۈظِەٍسىؽبْ ِەضِەض ربؾ ٍېَىٍؽبِْ .ەؼغىسى ھەضەِٕىڭ ٍەرزە عبٍىسا ھەض ثىطىٕىڭ
ئېگىعٌىىي ِ 92ېزىط وېٍىسىؽبْ ٍەرزە چوڭ ِۇٔبضىؽي ثبض .
-4518عۇئبيِ :ەعجىذى ھەسەِٕىڭ ثىٕب لىٍىٕىؼ جبسىخي
ِەؼغىسى ھەضەِٕىڭ ربضىري وەثە ثىٍەْ ِۇٔبؼىۋەرٍىه ثوٌۇپ ،ئبزەَ ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ
ظاِبٔىسا وەثە ثىٕب ثوٌؽبٔسىٓ ثىطى ِەؼغىسى ھەضەَ ِەۋعۇزرۇض .ئبزەَ ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئبٌەِسىٓ
ئۆرۈپ ثىط لبٔچە ئەؼىطٌەض عەضٍبٔىسا وەثە ھەض ذىً رەثىئىٌ ئبپەرٍەض ؼەۋەثٍىه ٍېمىٍىپ ،ئۇٔىڭ
ئۇٌىسىٓ ثبـمب پۈرۈْ ربٍِىطى لۇَ ثبضذبٍٔىطى ئبؼزىسا لبٌؽبْ ۋە ِەؼغىسى ھەضەِٕىڭّۇ ئىعى
ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ظاِبٔىؽب وەٌگۀسە ئبٌالھ ربئبال ئۇٔىڭؽب ۋھىَي لىٍىؿ
لبٌّىؽبْ .ئىجطاھىُ
ئبضلىٍىك وەثىٕىڭ ئوضٔىٕي وۆضؼەرىەْ ۋە ئىجطاھىُ ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئوؼٍي ئىؽّبئىً
ئەٌەٍھىؽؽبالَ ثىٍەْ ثىطٌىىزە وەثىٕىڭ ئۇٌىٕي لبٍزب لوپۇضۇپ چىممبٔسا ِەؼغىسى ھەضەِّۇ
ئەؼٍىگە وەٌگەْ .ئىؽالِسىٓ وېَىٕىي ِەؼغىسى ھەضەَ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ۋە ثىطىٕچي
ذەٌىپە ئەثۇ ثەوطى ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ظاِبٔىساِ ،ەؼغىسى ھەضەَ وېڭەٍزىٍّىگەْ .ئىىىىٕچي
ذەٌىپە ئۆِەض ئىجٕي ذەرزبة ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ زەۋضىسە ھەضەِٕىڭ زائىطىؽىٕي وېڭەٍزىسۇ ۋە
ئۇٔىڭؽب زەضۋاظىالضٔي ثېىىزىسۇِ .ەلبِۇ ئىجطاھىُ ئەؼٍىسە وەثىٕىڭ رېّىؽب چبپالـزۇضۇٌؽبْ ھبٌسا
ئۀھۇ ھبعىالضٔىڭ ربۋاة لىٍىؿ عەضٍبٔىسىىي
ثوٌۇپ ،ذەٌىپە ئۆِەض ضەظىَەٌالھۇ
لىَىٕچىٍىمٍىطىٕي وۆضگۀسىٓ وېَىِٓ ،ەلبِ ۇ ئىجطاھىّٕي وەثە رېّىسىٓ ٍىطالالـزۇضۇپ ھبظىطلي
ئوضٔىؽب ثېىىزىسۇ .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ذەٌىپە ئۆِەض ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ربضىرزب ِەلبِۇ ئىجطاھىّٕي

942

www.uyghurmuslim.com www.fb.com/uighurawazi uighurawazi@yahoo.com
وەثىٕىڭ رېّىسىٓ ٍىطالالـزۇضؼبْ ۋە ِەؼغىسى ھەضەِگە زەضۋاظىالضٔي ثېىىزىەْ رۇٔغي وىفي
ثوٌۇپ لبٌىسۇ .ئۈچىٕچي ذەٌىپە ئوؼّبْ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ظاِبٔىؽب وەٌگۀسە ِەؼغىسى
ھەضەِٕي رېرىّۇ وېڭەٍزىپ ،ئۇٔىڭؽب ضاۋالالضٔي ثىٕب لىٍىسۇ .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ذەٌىپە ئوؼّبْ
ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ِەؼغىسى ھەضەِگە رۇٔغي ثوٌۇپ ضاۋالالضٔي ثىٕب لىٍؽبْ ـەذػ ثوٌۇپ
ربضىرمب لەٍذ لىٍىٕىسۇ.
-4551عۇئبي :ھەسەِٕىڭ چىگشا دائىشىغي
ھەضەَ روؼطۇٌۇق وەٌگەْ ـەضىئەد زەٌىٍٍىطى رۆد ذىً ِۀىسە وەٌگەِْ .ەؼغىسى ھەضەَ
ؼۆظىسىٓ گبھ ِەوىىٕىڭ ئورزۇضىؽىؽب عبٍالـمبْ ِەؼغىس ھەضەِٕىڭ ئۆظىال ِەلؽەد لىٍىٕىسۇ.
گبھ ئۇٔىڭسىٓ ِەؼغىسى ھەضەَ ۋە ئۇٔىڭ ئەرطاپىسىىي عبٍالض ِەلؽەد لىٍىٕىسۇ .گبھ ئۇٔىڭسىٓ
ِەوىە ـەھطى ِەلؽەد لىٍىٕىسۇ .گبھ ئۇٔىڭسىٓ ِەوىە ـەھطى ثىٍەْ ھەضەِٕىڭ ھەِّىؽي
ِەلؽەد لىٍىٕىسۇ .ھەضەَ ثىٍەْ ئۇٔىڭ چىگطىؽىٕىڭ ئىچىسىىي عبٍالضٔىڭ ھەِّىؽي ھەضەَ
ھېؽبثٍىٕىسۇ .ھەضەِٕىڭ چېگطىؽىٕي رۇٔغي ثوٌۇپ ؼىعؼبْ وىفي ئىجطاھىُ ئەٌەٍھىؽؽبالَ
ثوٌۇپ ،پەضىفزە عىجطىئىٍٕىڭ وۆضؼەرّىؽىگە ئبؼبؼەْ ؼىعىپ چىممبْ .پەٍؽەِجىطىّىع
ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالَ ِەوىە پەرىھ لىٍىٕعبٔسىٓ وېَىٓ رەِىُ ئىجٕي ئەؼەز ئەي ذۇظائىٌ
زېگەْ وىفىٕي ئەۋەرىپ ھەضەِٕىڭ چېگطىؽىٕي لبٍزى سىٓ ٍېڭىالرمبْ .ھەضەِٕىڭ ھبظىطلي
چېگطىؽي پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ٍېڭىالرمبْ چېگطىٕىڭ ئۆظىسۇض.
-4557عۇئبي :ھەسەِٕىڭ خۇعۇعىَەجٍىشى
ئبٌالھ ربئبال ھەضەَ ئۈچۈْ ِەذؽۇغ ئەھىبِالض ۋە پطىٕؽىپالضٔي ثېىىزىەِْ .ەؼىٍەْ :
ھەضەِٕىڭ چېگطىؽي ئىچىسىىي عبٍالضزا ئۇضۇؾ لىٍىؿ ،ھبٍۋأالضٔي ،لۇـالضٔي ئوۋالؾ،
ھەضەِٕىڭ زەضەذٍىطىٕي وېؽىؿ ،ئۆظى ئۈٔگەْ ئۆؼۈٍِۈوٍەضٔي ئۈظۈؾ لەرئىٌ ِۀئي لىٍىٕىسۇ.
ھەضەِٕىڭ ئەڭ ئۇٌۇغ رەضىپي ـۇوي ،ھەضەِسە لىٍىٕؽبْ ٍبذفي ئەِەٌٍەضگە ھەؼؽىٍەپ ؼبۋاة
ثېطىٍىسۇ .ھەرزب پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ِېٕىڭ ثۇ ِەؼغىس ىّسە ثىط ۋاخ ٔبِبظ ئولۇؼبٕٔىڭ ؼبۋاثي
ثبـمب ِەؼغىسٌەضزە ِىڭ ۋاخ ٔبِبظ ئولۇؼبٔسىٓ ئەۋظەٌسۇضِ .ەؼغىسى ھەضەِسە ثىط ۋاخ ٔبِبظ
ئولۇـٕىڭ ؼبۋاثي ثبـمب ِەؼغىسٌەضزە ٍۈظِىڭ ۋاخ ٔبِبظ ئولۇؼبٔسىٓ ئەۋظەٌسۇض زېگەْ.
ئۆٌىّبالض ثىط ۋاخ ٔبِبظؼب ٍۈظِىڭ ۋاخ ٔبِبظٔىڭ ؼبۋاثي ٍ ېعىٍىؿ ذۇؼۇؼىَىزي ھەضەِٕىڭ
ھەِّىؽىٕي ِەوىە ـەھطىٕي ئۆظ ئىچىگە ئبالِسۇ ٍبوي ِەؼغىسى ھەضەِگىال ذبؼّۇ؟ زېگەْ
ِەؼىٍە ئۈؼزىسە ئىرزىالپالـمبْ .ئەڭ روؼطا ۋە زەٌىً – ئىؽپبد عەھەرزىٓ ئەڭ وۈچٍۈن لبضاؾ،
ھەضەَ چىگطىؽي ئىچىسىىي عبٍالضٔىڭ ھەِّىؽىٕي ئۆظ ئىچىگە ئبٌىسۇ ،زېگەْ لبضاـزۇض.
ـۇٔسالزىّۇ ِەؼغىسى ھەضەِٕىڭ ئىچىسە ئولۇٌؽبْ ٔبِبظٔىڭ ئەڭ ئەۋظەي ئىىۀٍىىىسە ھېچ
ئىرزىالپ ٍوق .ؼەئۇزى ئەضەثىؽزبٔىٕىڭ ؼبثىك ِۇپزىؽي ِەضھۇَ ئبثسۇٌال ئىجٕي ثبظ ِۇٔساق
زېگەْ :ھەضەَ چىگطىؽىٕىڭ ئىچىسىىي عبٍالضٔىڭ ھەِّىؽي ِەؼغىسى ھەضەِسىٓ
ؼبٔ ىٍىسىؽبٍٔىمىؽب زاالٌەد لىٍىسىؽبْ ئبٍەد ۋە ھەزىؽالضٔىڭ ضوھىؽب ئبؼبؼەِْ ،ەؼغىسى
ھەضەِسە ئولۇٌؽبْ ٔبِبظؼب ۋەزە لىٍىٕؽبْ ھەؼؽىٍەپ ؼبۋاة ھەضەَ چىگطىؽىسىىي عبٍالضٔىڭ
ئىچىسە ئولۇٌؽبْ ٔبِبظالضٔىّۇ ئۆظ ئىچىگە ئبٌىسۇ .زۇَٔبزا ِەوىىسىىي ِەؼغىسى ھەضەَ ثىٍەْ
ِەزىٕىسى ىي پەٍؽەِجەض ِەؼغىسىسىٓ ثبـمب ھەضەَ ٍوق .پەٌەؼزىٕسىىي ِەؼغىسى ئەلؽب ئۇٌۇغ ۋە
ثەضىىەرٍىه ِەؼغىس ھېؽبثالٔؽىّۇ ،ئۇ ھەضەَ زېَىٍّەٍسۇ.
-4554عۇئبي :وەثىٕىڭ ِۇعۇٌّبٔالس لەٌجىذىىي ئوسٔي
وەثە ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ لىجٍىؽي ،ئەلىسىٕىڭ ِۇٔبضى ۋە ئىجبزەرٕىڭ ضەِعىسۇض .لۇضئبْ
وەضىّسە ئبٌالھ ئۇضۇؾ لىٍىؿ ِۀئي لىٍىٕؽبْ وەثىٕي ئىٕؽبٔالض ئۈچۈْ ٍۈوؽىٍىؿ ۋەؼىٍىؽي
لىٍسى زېَىٍگەْ.
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وەثە  -وۇة ـەوىٍٍىه ئۆً زېگەْ ِۀىسە ثوٌۇپِ ،ەؼغىسى ھەضەِٕىڭ ئورزۇضىؽىؽب
عبٍالـمبْ وۈٌطەڭ ربـزىٓ لۇضۇٌؽبْ ئەڭ لەزىّىٌ ئىجبزەد ئۆٍىسۇض .وەثە ثەٍزۇٌالھ (ئبٌالھٕىڭ
ئۆٍي) ،ثەٍزۇي ئەرىك (لەزىّىٌ ئۆً) ۋە ثەٍزۇي ھەضەَ (لبْ رۆوۈؾ چەوٍۀگەْ ئۆً) زەپ
ئبرىٍىسۇ.
ئبزەَ ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئبٌالھمب ئىجبزەد لىٍىؿ ئۈچۈْ وەثىٕي ثىٕب لىٍىپ ،ئۇٔىڭسا ثبٌىٍىطى
ثىٍەْ ثىطگە ئىجبزەد لىٍىپ ئۆرىەْ .ثىط ھەزىؽزۀ ،ۇھ ئەٌەٍ ھىؽؽبالَ ثىٍەْ ھۇز
ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ وەثىگە ثېطىپ ھەط لىٍؽبٍٔىمي ثبٍبْ لىٍىٕؽبِْ .ەٌۇِىئ ،ۇھ ۋە ھۇز
ئەٌەٍھىؽؽبالِالض ئىجطاھىُ ئەٌەٍھىؽؽبالِسىٓ ثۇضۇْ ئۆرىەْ پەٍؽەِجەضٌەض ئىسى .چوڭ ثىط
ؼەٌٕىڭ وېٍىفي ؼەۋەثٍىه وەثە ٍىمىٍىپ ٍەض ثىٍەْ رەڭ ثوٌۇپ وەرىەْ .پەلەد ربٍِىطىٕىڭ
ئۇٌي لۇَ ثبضذبٍٔىطى ئبؼزىسا وۆِۈٌۈپ لبٌؽبْ ثوٌۇپ ،ئىجطاھىُ ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئوؼٍي ئىؽّبئىً
ئەٌەٍھىؽؽبالَ ثىٍەْ ثىطٌىىزە ئبٌالھ ربئبالزىٓ وەٌگەْ ۋھەٍىگە ئبؼبؼەْ وەثىٕىڭ ئۇٌىٕي
لبٍزىسىٓ لوپۇضؼبْ .ئىجطاھىُ ئەٌەٍھىؽؽبالَ وەثىٕي رۇٔغي ثىٕب لىٍؽبْ وىفي ئەِەغ ،ثەٌىي
وەثىٕىڭ ئۇٌىٕي لۇَ ثبضذبٍٔىطى ئبؼزىسىٓ لبٍزب لوپۇضۇپ چىممبْ وىفىسۇض .ئىجطاھىُ
ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئۇٌىٕي لوپۇضؼبْ وەثىٕىڭ ئېگىعٌىىي رولمۇظ گەظ رۆد ِېزىط ئەرطاپىسا ،وەڭٍىىي
 22گەظ (ِ 11ېزىط ئەرطاپىسا ) ۋە ئۇظۇٍٔىمي  32گەظ ( ِ 15ېزىط ئەرطاپىسا ) ئىسى .وەثىٕىڭ
ئۈؼزي ئوچۇق ،ئىىىي عبٍسىٓ وىطىؿ ئېؽىعى ثوٌۇپ ،ئىفىه ثېىىزىٍّىگەْ .ئىجطاھىُ
ئەٌەٍھىؽؽبالَ ھەعەضۇي ئەؼۋەزٔي وەثىٕي ربۋاپ لىٍىفزب ثبـالٍسىؽبْ ئوضۇْ ؼۈپىزىسە ھبظىطلي
ئوضٔىؽب ثېىىزىەْ.
-4553عۇئبي :وەثىٕىڭ سېّؤث لىٍىٕىؼ ثبعمۇچٍىشى
ئىجطاھىُ ئەٌەٍھىؽؽبالِسىٓ وېَىٓ ئەِبٌىمەٌەض ،وېَىٕچە عۇضھۇِالض ،ئبٔسىٓ پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ  - 5ثوۋىؽي لۇؼەً ئىجٕي وىالة وەثىٕي ثىط لبٔچە لېزىُ ضېّؤذ لىٍىسۇ.
ِەوىىٕي ؼەي ثېؽىؿ ؼەۋەثٍىه وەثىٕىڭ ثىط ثۆٌۈوي ٍىمىٍىپ وەرىۀسە ،ئەضەثٍەضٔىڭ لۇضەٍؿ
لەثىٍىؽىسىىىٍە ض لبٍزب ضېّؤذ لىٍىؿ لبضاضىؽب وەٌگەْ ثوٌؽىّۇ ،وەثىٕي ٍىمىزىفزىٓ لوضلىسۇ.
وەثىٕي ٍىمىزؽب ئۇالضؼب ئبٌالھٕىڭ ئبظاثي وېٍىفىسىٓ لوضلۇپ ئىىىىٍىٕىپ لبٌىسۇ .ـۇ ۋالىززب
ۋھەة ئىجٕي ئەِط زېگەْ وىفي ئورزۇضىؽب چۈـۈپ « ثىع پەلەد ٍبذفي ئىفٕي ٔىَەد لىٍسۇق
ئبٌالھ ثىعٔىڭ ٍبذفي ٔىَىزىّىعٔي ثىٍىسۇ» زەٍسۇ ۋە وەثىٕىڭ ثىط رەضىپىٕي چېمىپ ربـالٍسۇ.
ثبـمىالض ئۇٔىڭؽب ثىط ثبالٍي – ئبٍەد ٍېزىفىٕي وۆظىزىپ ربضلىٍىپ وېزىسۇ .ئەرىؽي لبضىؽب
وەثىٕي ٍىمىزمبْ ۋھەة ئىجٕي ئەِطگە ھېچ ٔەضؼە ثوٌّىؽبٍٔىمىٕي وۆضۈپ ،ھەِّە ثىطٌىىزە وەثىٕي
ٍىمىزىپ ربـالٍسۇ .ـۇٔىڭ ثىٍەْ وەثىٕي لبٍزب ثىٕب لىٍىؿ ؼەپەضۋەضٌىىي ثبـٍىٕىپ ھەض ثىط
لەثىٍە وەثىٕىڭ ثىط رەضىپىٕي ثىٕب لىٍىفٕي ئۆظ ئۈؼزىگە ئېٍىپ وەثىٕي پۈرزۈضۈپ چىمىسۇ.
-4552عۇئبي :ھەجەسۇي ئەعۋەدٔي ئوسٔىغب لوٍۇػ لىغغىغي
ھەعەضۇي ئەؼۋەزٔي ئۆظ ئوضٔىؽب لوٍۇؾ ۋالزىسا لەثىٍىٍەض ئورزۇضىؽىسا لبرزىك عەڭگي –
عېسەي ٍۈظ ثېطىسۇ ،.ھەض لەثىٍە ھەعەضۇي ئەؼۋەزٔي ئوضٔىؽب ئۆظى لوٍۇـزىٓ ئىجبضەد ثۇ چوڭ
ـەضەپٕي ربٌىفىپ ھەرزب ئۇضۇؾ چىمىفمب ئبظ لبٌىسۇ .ـۇ ۋالىززب ئەثۇ ئۇِەٍَە ئىجٕي ِۇؼىطە ئەي
ِەذعۇِىٌ زېگەْ وىفي ثۇ ربالؾ ربضرىفٕي ھەي لىٍىؿ ئۈچۈْ ِەؼغىسى ھەضەِٕىڭ
ئىفىىىسىٓ وىُ زەؼٍەپ وىطؼە ـۇٔىڭ ھۆوۈَ لىٍىفي ثوٍىچە ئىؿ لىٍىفمب ضاظى ثوٌۇؾ
رەوٍىجىٕي ئورزۇضىؽب لوٍىسۇ .ثبضچە لەثىٍە ئۇٔىڭ ثۇ رەوٍىجىٕي لوثۇي لىٍىپ ھەضەِگە وىُ ئبۋۋاي
لەزەَ ثبؼىسۇ ،زەپ وۈرۈپ رۇضىفىسۇ .ـۇ ئبضىسا زەي ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالَ وىطىپ وېٍىسۇ.
ئۇالض ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالِٕي و ۆضگەْ ھبِبْ ھەِّىؽي ثىط ئبۋاظزا « ثۇ ضاؼزچىً وىفي ،ثۇ
ِۇھەِّەز ،ثىع ئۇٔىڭ ھۆوۈَ لىٍىفىؽب ضاظىّىع» زەپ ۋاضلىطىفىسۇِ .ۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب
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ِەؼىٍە چۈـۀسۈضۈٌگۀسىٓ وېَىٓ ،ئۇالضؼب ثىط وىَىُ ئېٍىپ وېٍىفٕي ثۇٍطۇٍسۇ .ئۇالض ثىط وىَىُ
وەٌزۈضگۀسىٓ وېَىٓ ،وىَىّٕي ٍېَىپ ھەعۇضۇي ئەؼۋەزٔي ئورزىۇضىؽىؽب لوٍۇپ  « :ھەض
لەثىٍىسىٓ ثىط وىفي ثۇ وىَىّٕىڭ ثىط رەضىپىٕي رۇرؽۇْ» زەٍسۇ .ئۇالض ھەعەضۇٌئەؼۋەزٔي
وۆرۈضۈپ وەثىٕىڭ ـەضق رەضىپىسىىي ئوضٔىؽب ئېٍىپ وېٍىفىۀسەِ ،ۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالَ
ِۇثبضەن لوٌٍىطى ثىٍەْ ھەعەضۇٌئەؼۋەزٔي ئېٍىپ ئوضٔىؽب لوٍىسۇ .ـۇٔىڭ ثىٍەْ وەثىٕىڭ
ٔۆۋەرزىىي ثىٕبؼي ئبذىطٌىفىسۇ ،عېسەي – ِبعطاالضٔىڭ ئبٌسى ئېٍىٕىسۇ.
-4558عۇئبي :ھوجشە لىغغىغي
ھوعطە  -وەثىٕىڭ ـىّبي رەضىپىسىىي ٍېطىُ زۈگٍەن ربَ ثىٍەْ وەثىٕىڭ ئبضىٍىمىسىىي ثوؾ
عبً ثوٌۇپ ،ثەظى ضىۋاٍەرٍەضزە ،ئىجطاھىُ ئەٌەٍھىؽؽبالَ ثۇ عبٍٕي ئوؼٍي ئىؽّبئىً
ئەٌەٍھىؽؽبالَ ثىٍەْ ئۇٔىڭ ئبٔىؽي ھبعەض ئىىىىؽىگە ٍېزىپ لوپۇؾ ئۈچۈْ ؼېٍىپ ثەضگەْ
ئۆً ئىسى ،زېَىٍىسۇ .ـۇڭب ئۇ ھوعطە ئىؽّبئىً ،ئىؽّبئىٍٕىڭ ئۆٍي زەپ ئبربٌؽبْ ،ئەِّب
روؼطىؽي ثۇ عبً ئىؽّبئىً ئەٌەٍھىؽؽبالِسىٓ ثىط لبٔچە ئەؼىط وېَىٓ ،لۇضەٍؿ لەثىٍىؽي
وەثىٕي ضېّؤذ لىٍؽىٕىسا ،ھبالي ِەثٍەغ ٍېزىفّىگۀٍىىزىٓ وەثىٕىڭ ـىّبي رەضىپىسىٓ ئۈچ
ِېزىط عبٍٕي چىمىطىۋېزىپ ئۇٔىڭ ئەرطاپىٕي ٍېطىُ زۈگٍەن ربَ ثىٍەْ لوضـىؽبْ ـۇڭب ثۇ عبً
وەثىسىٓ ھېؽبثٍىٕىسۇ .ثۇ ربَ ھبظىط ھەرىُ زەپ ئبرىٍىسۇ .ـۇٔساق لىٍىپ وەثىٕىڭ ئېگىعٌىىىٕي
 18گەظ (رولمۇظ ِېزىط) ئەرطاپىسا وۆرۈضىسۇ .وەڭٍىىىسىٓ ئۈچ ِېزىط لىؽمبضرىسۇ .ئۈؼزىٕي ٍبؼبچ
ثىٍەْ ٍبپىسۇ ۋە ئىىىي ئىفىىٕىڭ ثىطىٕي ٍېپىۋېزىپ ثىط ئىفىىٕىال لبٌسۇضۇپ لوٍىسۇ  .ثەظى
ئۆٌىّبالض ھوعطۀىڭ ھەِّىؽي وەثىسىٓ ئەِەغ ،پەلەد وەثىسىٓ چىمىطىۋېزىٍگەْ ئۈچ ِېزىط
عبٍال وەثىسىٓ ؼبٔىٍىسۇ ،زەپ لبضاٍسۇ .ـۇڭب ھوعطۀىڭ ئىچىسىٓ ربۋاپ لىٍؽبْ وىفىٕىڭ
لىٍؽبْ ربۋىپي ئبزا ربپّبٍسۇ .چۈٔىي ئۇ وەثىٕىڭ ئىچىسىٓ ربۋاپ لىٍؽبْ ثوٌىسۇ .ھوعطۀىڭ
ئىچىسە پەضظ ٔبِبظ ئولۇؼب ئبزا ربپّبٍسۇ .
-4558عۇئبي :وەثىٕىڭ ئەڭ ئبخىشلي سېّؤث لىٍىٕىؾي
ئىجطاھىُ ئەٌەٍھىؽؽبالَ وەثىٕىڭ ئۇٌىٕي لبٍزب رۇضؼۇظۇپ ضى ّؤذ لىٍىپ چىممبْ ئبـۇ
ئۇظۇْ ربضىد عەضٍبٔىسا ئەِبٌىمٍەض ۋە عۇضھۇ ِالض ثىط لبٔچە لېزىُ وەثىٕي ضېّؤذ لىٍؽبْ ئىسى.
ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالَ زۇَٔبؼب وېٍىفزىٓ ٍ 5ىً ثۇضۇْ لۇضەٍؿ لەثىٍىؽي وەثىٕي ٍىمىزىپ
ربـالپ لبٍزىسىٓ ضېّؤذ لىٍؽبْ .ـۇ ۋالىززىٓ ثىطى زاۋاٍِىك رۈضزە ضېّؤذ لىٍىٕىپ - 1979
ٍىٍي ئەڭ ئبذىطلي ضېّؤزي ئەِەٌگە ئبـمبْ .وەثىٕىڭ ئىچي ھەض ٍىٍي لەِەضىَە ئبٍٍىطىسىٓ
ـەئجبٔسا (– 8ئبً ) ثىط لېزىُ ،ظۇٌھەعغەزە (  -12ئبً ) ٍۀە ثىط لېزىُ عەِي ئىىىي لېزىُ
ٍۇٍۇٌىسۇٍ .ۇٍۇـزب ظەِعەَ ؼۈٍي ،گۈي ؼۈٍي ۋە ذۇـپۇضالٍىك ئەرىطٌەض ئىفٍىزىٍىسۇٍ .ۇٍۇپ
لۇضۇرۇٌؽبٔسىٓ وېَىٓ ،ئۈؼزىگە لىّّەرٍىه ذۇـپۇضالٍىك ِبززىالض چېچىٍىسۇ .وەثىٕىڭ ئىچىٕي
ربظىالـمب ئىفٍىزىٍگەْ ؼۈپۈضگە ،چېٍەن ۋە ٌۈڭگە لبربضٌىمالض ِۇضاؼىّؽب لبرٕبـمبْ ٍۇلىطى
زەضىغىٍىه ئەِەٌساضالضؼب رەۋەضۈن لىٍىپ ؼبلٍىفي ئۈچۈْ ھەزىَە لىٍىٕىسۇ .وەثىٕىڭ ئىفىىي
وەثىٕىڭ ـەضق رەضىپىگە عبٍالـمبْ ۋە ٍەض ٍۈظىسىٓ ئىىىي ٍېطىُ ِېزىط ئېگىعٌىىزىىي ئبٌزۇْ
ئىفىىزۇض .ئىفىىٕىڭ ئېگىعٌىىي ئۈچ ِېزط ئبٌزە ؼبٔزّېزىط ،وەڭٍىىي ثىط ِېزىط  68ؼبٔزّېزىط
وېٍىسۇ .ثۇ ئىفىه ھىغطىَە ٍ - 1399ىٍي  – 22ظۇٌمەئسە (ِىالزىَە ٍ- 1979ىٍي – 14
ئۆوزەثىط) وۈٔي  280وىٍوگطاَ ؼبپ ئبٌزۇٔسىٓ ٍبؼىٍىپ ھبظىطلي ئوضٔىؽب لوٍۇٌؽبْ.
-4551عۇئبيِ :ۇٌحەصەَ
ِۇٌزەظەَ  -وەثىٕىڭ ئىفىىي ثىٍەْ ھەعەضۇي ئەؼۋەز ئورزۇضىؽىسىىي عبً .وەڭٍىىي
ئىىىي ِېزىط وېٍىسۇ .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ثىط ھەزىؽزە ِۇٌزەظەَ زۇئب ئىغبثەد ثوٌىسىؽبْ
عبٍسۇض .ثۇ عبٍسا ئبٌالھمب زۇئب لىٍؽبْ وىفىٕىڭ زۇئبؼي ئىغبثەد ثوٌىسۇ زەپ وۆضؼەرىەْ .
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-4555عۇئبي :ھەجىُ
ھەرىُ  -وەثىٕىڭ ـىّبي رەضىپىسىىي ھوعطۀىڭ ئەرطاپىؽب لۇپۇضۇٌؽبْ ٍېطىُ زۈگٍەن ربَ
ثوٌۇپ ،ربۋاپ لىٍؽۇچىالض ثۇ ربِٕىڭ ؼىطرىسىٓ لىٍىسۇ .ثۇ ربَ ئبق ِەضِەضزىٓ ٍبؼبٌؽبْ.
ئېگىعٌىىي ثىط ِېزىط  30ؼبٔزّېزىط ،ربَ ٍۈظىٕىڭ وەڭٍىىي ثىط ِېزىط ثەؾ ؼبٔزّېزىط وېٍىسۇ .
-4558عۇئبي :وەثىٕىڭ ٍوپۇلي
ثەظى ربضىرىٌ ِۀجەٌەض وەثىگە رۇٔغي ثوٌۇپ ٍوپۇق ٍبپمبْ وىفىٕىڭ ئىؽّبئىً
ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئىىۀٍىىىٕي ؼۆظٌىؽە ،ثەظى ِۀجەٌەض پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ
ئەعسازٌىطىسىٓ ئەزٔبْ زېگەْ وىفىٕىڭ ئەڭ زەؼٍەپ وە ثىگە ٍوپۇق ٍبپمبٍٔىمىٕي ؼۆظٌەٍسۇ.
ئەِّب ،ئىفۀچٍىه ضىۋاٍەرٍەض وەثىگە ِىالزىَە ٍ- 350ىٍي رۇثجە ئەثۇ وەضەة زېگەْ وىفىٕىڭ
رۇٔغي ثوٌۇپ ٍوپۇق ٍبپمبٍٔىمىٕي ؼۆظٌەٍسۇ .ـۇ ربضىرزىٓ ثىطى– وەثىگە ٍوپۇق ٍېپىؿ ئىفي
زاۋاَ لىٍىپ وەٌگەْ .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ  - 5ثوۋىؽي لۇؼەً ئىجٕي وىالثٕىڭ ظاِبٔىؽب
وەٌگۀسە ،وەثىگە ھەض ٍىٍي ثىط لېزىُ ٍوپۇق ٍېپىؿ ِۇضاؼىّي ٍوٌؽب لوٍۇٌؽبْ .پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالَ ِەوىىٕي ـەرھي لىٍؽبٔسىٓ وېَىٓ وەثىگە ٍەِۀسە رولۇٌؽبْ ٍوپۇق ٍېپىٍؽبْ.
وېَىٓ ثىطىٕچي ذەٌىپە ئەثۇ ثەوطى ضەظىَەٌالھۇ ئۀ ھۇِۇ ثۇ ئىفٕي زاۋاِالـزۇضؼبْ .ئىىىىٕچي
ذەٌىپە ئۆِەض ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ظاِبٔىؽب وەٌگۀسە ،وەثىگە ٍبپىسىؽبْ ٍوپۇلٕي ِىؽىطزا
رولۇرۇپ وېٍىفىە ثبـٍىؽبِْ .ىؽىط ـۇ ظاِبٔسىٓ ربوي ٍ - 1962ىٍىؽىچە ھەض ٍىٍي وەثىگە
ٍوپۇق ٍېپىؿ ـەضىپىگە ٔبئىً ثوٌۇپ وەٌگەْ ئىسىٍ - 1962 .ىٍي ٍوپۇلىٕي رولۇؾ ـبثطىىىؽي
ؼەئۇزى ئەضەثىؽزبٔسا لۇضۇٌؽبٔسىٓ وېَىٓ ،وەثىگە ٍوپۇق ٍېپىؿ ـەضىپي ؼەئۇزى ئەضەثىؽزبْ
ھۆوۈِىزىٕىڭ لوٌىؽب ئۆرىەْ .وەثىٕىڭ ٍوپۇلي ٍىٍسا ثىط لېزىُ ٍەڭگۈـٍىٕىسۇ .وەثىٕىڭ
ئبٌّبـزۇضۇٌؽبْ وؤب ٍوپۇلي پبضچە پبضچە لىٍىٕىپ ِۇؼۇ ٌّبْ زۆٌەرٍەضزىٓ وەٌگەْ ِۇٔبؼىۋەرٍىه
وبرزب ـەذؽٍەضگە ھەزىَە لىٍىٕىسۇ .ھەض ٍىٍي ھىغطىَە (ظۇٌھىغغە) - 12ئبٍٕىڭ - 1وۈٔي
وەثىگە ٍوپۇق ٍېپىؿ ِۇضاؼىّي ئۆرىۈظىٍىسۇِ .ۇضاؼىّؽب ِەوىە ِۇوەضضەِە ضاٍؤىٕىڭ ئەِىطى
ِۇرٍەق ئىفزىطان لىٍىسۇ.
-4581عۇئبي :وەثىٕىڭ ٍوپۇلىٕىڭ خىشاجىحي
وەثىٕىڭ ٍوپۇلي ئەظەٌسىٓ ِىؽىط ھۆوۈِىزىٕىڭ ذىطاعىزي ثىٍەْ ئەِەغ ثەٌىي وەثە
ئۈچۈْ ئبربٌؽبْ ِەذؽۇغ ۋەلىپزىٓ ذىطاعەد لىٍىٕبرزي .ئۆظ ۋالزىسا پبزىفبھ ئىؽّبئىً لەالۋۇْ
ِىؽىطزىٓ ئۈچ ٍېعىٕي ؼېزىۋېٍىپ ئۇٔىڭ پۇٌىٕي وەثىٕىڭ ٍوپۇلىٕي رولۇؾ ئىفىؽب ۋەلپ
لىٍؽبْ .وېَىٕچە ئوؼّبْ ئىّپېطىَىؽىٕىڭ پبزىفبھي ؼۇٌزبْ ؼەٌىُ ٍۀە ٍەرزە ٍېعىٕي
ؼېزىۋېٍىپ ئۇٔىّۇ وەثىٕىڭ ٍوپۇلىٕي رولۇؾ ئىفىؽب ۋەلپ لىٍؽبْ ئىىەْ .وېَىٓ ِۇھەِّەز ئەٌي
پبـب ِىؽىطزا ھبوىّىَەد ٍۈظگۈظگۀسەِ ،ىؽىط ھۆوۈِىزي رەضوىجىسە وەثىٕىڭ ٍوپۇلىٕي رولۇؾ
ِۇئە ؼؽەؼەؼي لۇضؼبْ .ـۇٔسىٓ ثىطى وەثىٕىڭ ٍوپۇلىٕي رولۇؾ ۋە ئەۋەرىؿ ئىفٍىطى ِىؽىط
ھۆوۈِىزىٕىڭ ثبـمۇضۇـىؽب ئۆرىەْ.
-4587عۇئبي :وەثىٕىڭ ٍوپۇلىٕي جولۇػ فبثشىىىغي
وەثىٕىڭ ٍوپۇلىٕي رولۇؾ ـبثطىىىؽي ٍ - 1962ىٍي ِەوىە ِۇوەضضەِە ـەھطىسە
لۇضۇٌۇپ ،ـۇ ٍىٍي ؼەئۇزى ئەضە ثىؽزبٔىسا رۇٔغي لېزىُ رولۇپ چىمىٍؽبٍْ .وپۇق وۈرۈٌگۀسىّٕۇ
ئبالھىسە ئېؽىً ۋە وۆضوەَ ثوٌۇپ چىممبْ .ئۇٍؽۇض ئبپزؤوَ ضاٍؤىٕىڭ لبضؼىٍىك ٔبھىَىؽىسىٓ
وەٌگەْ ئبثسۇضېھىُ ئەِىٓ زېگەْ وىفي وەثىٕىڭ ٍوپۇلىٕي رولۇؾ ـبثطىىىؽىسا ذەرزبد ثوٌۇپ
ئىفٍىگەْ ،وېَىٕچە ـۇ ـبثطىى ىٕىڭ ثبـٍىمي ثوٌؽبْ ۋە وەثىٕىڭ ئبٌزۇْ ئىفىىىسىىي
ذۇـرەرٍەضٔي ئۆظ لوٌي ثىٍەْ ٍبظؼبْ .ـبثطىىىسا ئىفٍەٍسىؽبٔالضٔىڭ ئوِۇِي ؼبٔي  240وىفي
ثوٌۇپ ،وەثىٕىڭ ٍوپۇلىٕىڭ پۈرۈپ چىمىفي ئۈچۈْ ئىفچىالضٔىڭ ِبئبـي ۋە وېطەوٍىه ذبَ
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ئەـَب چىمىٍّىطىٕىڭ ھەِّىؽىٕي لوـمبٔسا ٍىٍىؽب ِ 17ىٍَوْ ضىَبي ِ 4.5ىٍَوْ ئبِېطىىب
زوٌٍىطى ؼەضپ لىٍىٕىسۇ.
-4584عۇئبي :وەثىٕىڭ ٍوپۇلىٕىڭ سەڭگي ۋە ؽەوٍي
وەثىگە ٍوپۇق ٍېپىؿ پبئبٌىَىزي ثبـالٔؽبْ ئۇظۇْ ئەؼىطٌىه ربضىرزىٓ ثېطى ھەض ٍىٍي
وەثىگە ٍېپىٍىپ وەٌگەْ ٍوپۇلالض ٍوپۇلالضٔي رەٍَبضٌىؽۇچىالضٔىڭ ذبھىفي ثوٍىچە ھەضذىً
ـەوىٍسە ۋە ھەضذىً ضەڭسە ۋە ھەضذىً ِبرېطىَبٌسا رولۇٌۇپ وەٌگەْ .پەلەد ئبثجبؼىَالض ذەٌىپىؽي
ٔبؼىطٔىڭ ظاِبٔىؽب وەٌگۀسە وەثىگە ٍېپىٍىسىؽبْ ٍوپۇلٕىڭ لبضا ضەڭٍىه ٍىپەوزىٓ رولۇٌۇـي
لبٔۇٔالـزۇضىٍىسۇ .ـۇٔسىٓ ثېطى رب ھبظىطؼىچە وەثىٕىڭ ٍوپۇلي لبضا ضەڭٍىه ٍىپەوزىٓ رولۇٌۇپ
وەٌّەوزە.
-4583عۇئبي :وەثىٕىڭ ھبصىشلي ٍوپۇلي
ِەؼغىسى ھەضەِگە وىطگەْ وىفىٕىڭ وۆظىگە ئەڭ ئبٌسى ثىٍەْ ھەضەِٕىڭ ئورزۇضىؽىسا
لەز وۆرىطىپ رۇضؼبْ وەثە چېمىٍىسۇ .وەثىگە لبضا ضەڭٍىه ٍىپەن ٍوپۇق ٍېپىٍؽبٍْ .وپۇلٕىڭ
ئورزۇضىؽىؽب ِ 47ېزىط ئۇظۇٍٔۇلزبِ 14 ،ېزىط  95ؼبرىّېزىط وەڭٍىىزە ،ئبٌزۇٔسىٓ ھەي ثېطىٍگەْ
 120وىٍوگطاَ وۈِۈؾ ٍىپ ثىٍەْ «لۇضئبْ وەضىُ» ئبٍەرٍىطى وەـزىٍۀگەْ.
-4582عۇئبيِ :ەلبِۇ ئىجشاھىُ
ِەلبِۇ ئىجطاھىُ  -ئىجطاھىُ ئەٌەٍھىؽؽبالَ وەثىٕي ثىٕب لىٍؽبْ ۋالزىسا زەؼؽەپ رۇضؼبْ
ئبق ،لب ضا ۋە ؼېطىك ئۈچ ذىً ضەڭگە ِبٍىً ثوٌؽبْ رۆد چبؼىٍىك ٍۇِفبق ؼۇ رېفي ثوٌۇپ،
ئۇظۇٍٔىمي رەذّىٕەْ ٍېطىُ ِېزىط وېٍىسۇ .ئوضٔي وەثىٕىڭ ـەضق ـىّبي رەضىپىگە عبٍالـمبْ.
ِەلبِۇ ئىجطاھىُ زېَىٍگەْ ثۇ ربـزب ئىجطاھىُ ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ لەزىّىٕىڭ ئىعى چۈـۈضۈٌگەْ
ِۆعىعە ثبضزۇض .ئبٌالھ ربئبال ئۆظ لۇزضىزي ثىٍەْ ئىجطاھىُ ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ِۇثبضەن ئىىىي پۇري
زەؼؽەپ رۇضؼبْ ربـٕي ٍۇِفىزىپ ثەضگۀْ .ەرىغىسە ،ئۇٔىڭ ئىىىي پۇري ربـٕىڭ ئىچىگە
پېزىپ وىطىپ وەرىەْ ثوٌۇپ ،ئىىىي پۇرىٕىڭ ئىعى ھەرزب ثبضِبلٍىطى ثىٍەْ ٔبھبٍىزي ئوچۇق
ھبٌسا ربـم ب چۈـۈپ لبٌؽبْ ۋە ھبظىطؼىچە ـۇ پېزي ؼبلٍىٕىپ وەٌّەوزە .ئبٌالھ ربئبال لۇضئبْ
وەضىّسە ِبلبِۇ ئىجطاھىّٕي ٔبِبظگبھ لىٍىڭالض زەپ ئەِط لىٍىؿ ئبضلىٍىك ھەضەِگە وەٌگۈچىٍەضٔي
ئۇٔىڭ ئبضلىؽىسا رۇضۇپ ٔبِبظ ئولۇـمب ثۇٍطىؽبْ .ـۇڭب وەثىٕي ربۋاپ لىٍؽبْ ھەض لبٔساق وىفىٕىڭ
ِەلبِۇ ئىجطاھىّٕىڭ ئبضلىؽىسا رۇضۇپ ئىىىي ضەوئەد ربۋاپ ٔبِىعى ئولۇـي ِۇؼزەھەة
رەوىزؽىع ؼۈٕٔەرزۇض .
-4588عۇئبيِ :ەلبِۇ ئىجشاھىّذىىي گۈِجەصٔىڭ ئېٍىپ جبؽٍىٕىؾي
ِەلبِۇ ئىجطاھىُ ِىؽزىٓ ٍبؼبٌؽبْ رۆد چبؼىٍىك چوڭ ثىط ضېفبرىىٕىڭ ئىچىسە ئىسى،
ئۈؼزىسە رۆد رۈۋض ۈن وۆرۈضۈپ رۇضىسىؽبْ چوڭ گۈِجەظ ثبض ئىسى .ثۇ ئوضۇْ وەثىٕىڭ ٍېٕىسىٓ
وۆپ ٍەضٔي ئىگىٍىۋاٌؽبٍٔىمزىٓ ،ھبعىالض ؼبٔىٕىڭ وۈٔسىٓ – وۈٔگە وۆپىَىپ ثېطىفي ثىٍەْ
وەثىٕي ربۋاپ لىٍىؿ ئىفٍىطىسا ربضچىٍىك وۆضۈٌۈـىە ثبـالٍسۇ .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ِەلبِۇ ئىجطاھىّٕي
ثبـمب عبٍؽب ٍۆرى ىۋېزىپ وەثىٕىڭ ئەرطاپىٕي ئبظازىالـزۇضۇؾ پىىطى ئورزۇضىؽب چىمىسۇ .ثۇ پىىىط
زەؼٍەپ ئورزۇضىؽب لوٍۇٌؽبٔسا ئۆٌىّبالض ثۇ ِەؼىٍە ئۈؼزىسە ئىرزىالپٍىفىسۇ .ثەظىؽي ثۇ پىىىطگە
لوـۇٌىسۇ .ثەظىؽي ئۇٔىڭؽب لبضـي چىمىسۇِ .ەوىە ِۇوەضضەِە ـەھطىسىىي ئىؽالَ زۇَٔب
ئىززىپبلي ھىغطىَە ٍ- 1384ىٍي  - 25ظۇٌھەعغە ِىالزىَە ٍ- 1965ىٍي - 27ئبپطېً وۈٔي
ِەلبِ ۇ ئىجطاھىّٕي ٍۆرىىّەؼزىٓ ئۆظ ئوضٔىسا لبٌسۇضۇؾ ۋە ئۇٔىڭسىىي ضېفبرىب ،گۈِجەظ ۋە ثبـمب
ئبضرۇق ٔەضؼىٍەضٔىڭ ھەِّىؽىٕي ئېٍىپ ربـالپِ ،ەلبِۇ ئىجطاھىّٕي ٔەپىػ ئەٍٕەوزىٓ
ٍبؼبٌؽبْ چبلمبْ ـېفىٕىڭ ئىچىگە ئېٍىپ لوٍۇؾ ھەلمىسە ِەذؽۇغ لبضاض چىمىطىسۇ .ھىغطىَە
ٍ - 1387ىٍي ضەعەة ٍ- 1967ىٍي ئۆوزەثىط ئېَىسا ثۇ لبضاض ئەِەٌگە ئبـىسۇ .ھىغطىَە 1418
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– ٍىٍي ِىالزىَە ٍ- 1997ىٍىؽب وەٌگۀسەِ ،ەلبِۇ ئىجطاھىُ ھبظىطلي ـەوٍىسە ئبٌزۇْ ٍبٌىزىٍؽبْ
ِىػ ضېفبرىىٕىڭ ئىچىگە ئېٍىٕىپ ،ئەرطاپىؽب ذطۇؼزبي ۋە ئىؽؽىممب ھەَ چېمىٍىفمب لبضـي
وۈچٍۈن ٔەپىػ ئەٍٕەن ثىٍەْ لوضـىۋېزىٍىسۇ .
-4588عۇئبي :صەِضەَ عۈٍي
ظەِعەَ ؼۈٍي  -ئبٌالھ ربئبال ئىؽّبئىً ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئىىىي پۇري ئبؼزىسىٓ چىمىطىپ
ثەضگەْ ِۇثبضەن ؼۇزۇضِ .ىالزىَىس ىٓ رەذّىٕەْ ٍ 2000ىٍالض ئىٍگىطى ئىجطاھىُ ئەٌەٍھىؽؽبالَ
ئبٌالھ ربئبالٔىڭ ئەِطى ثىٍەْ ئبٍبٌي ھبعەض ثىٍەْ ئوؼٍي ئىؽّبئىً ئەٌەٍھىؽؽبالِٕي ـۇ
ۋالىززىىي ؼۇؼىع ،گۈي – گىَبھؽىع ،لبلبؼٍىك چۆي ِەوىىگە ئېٍىپ وېٍىپ لوٍۇپ وېزىپ
لبٌىسۇ .ھبعەض ؼۇ ئىعزەپ ؼبـب ثىٍەْ ِەض ۋە ئىىىي ربغ ئورزۇضىؽىسا ٍۈگۈضگەْ ثوٌؽىّۇ ؼۇ
ربپبٌّبٍسۇ .ئىؽّبئىً ئەٌەٍھىؽؽبالَ لبرزىك ئۇؼؽۇظٌىمزىٓ لىَٕبٌؽبْ ۋالزىسا ئۇٔىڭ ئىىىي
ربپىٕىٕىڭ ئبؼزىسىٓ ثۇالق چىمىسۇ .ئبٔىؽي ھبعەض ظەِعەَ ؼۇٔي وۆضۈپ لبرزىك ذوـبي ثوٌىسۇ ۋە
ؼۇٔي ثېىبض ئېمىپ وەرّىؽۇْ زەپ ظەِعەَ ؼۈٍي روذزب زەٍسۇ .ـۇٔسىٓ ثىطى ثۇ ؼۇ ظەِعەَ
زەپ رؤۇٌىسۇ.
-4581عۇئبي :لۇدۇلىٕىڭ لبٍحىذىٓ ئېچىٍىؾي ۋە ئوسٔي
ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالَ زۇَٔبؼب وېٍىفزىٓ ئىٍگىطى ثوۋىؽي ئبثسۇٌّۇرزەٌىت چۈـىسە
ثىط وىفىٕىڭ ئۇٔي ظەِعەَ لۇزۇلىٕىڭ ئوضٔىٕي وۆضؼەرىۀٍىىىٕي ۋە ئۇعبٍٕي ئېچىفٕي رەۋؼىَە
لىٍؽبٍٔىمىٕي وۆضىسۇ .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ئبثسۇٌّۇرزەٌىت ظەِعەَ لۇزۇلىٕىڭ ئوضٔىٕي ووالـمب ثبـالٍسۇ .
ئبذىطىسا ظەِعەَ ؼۈٍىٕي چىمىطىسۇ .ـۇٔسىٓ ثىطى ظەِعەَ ؼۈٍي چىمىفمب زاۋاَ لىٍىپ وەٌّەوزە.
ظەِعەَ لۇزۇلي ِەؼغىسى ھەضەِٕىڭ ؼەٍٕبؼىسىىي ِەلبِۇ ئىجطاھىّٕىڭ عۀۇپ رەضىپي
ۋە ھەعەضۇي ئەؼۋەزٔىڭ ئۇزۇٌىؽب عبٍالـمبْ .وەثىسىٓ ِ 21ېزىط ۋە ھەعەضۇي ئەؼۋەزرىٓ 18
ِېزىط ٍىطالٍىمزب ثوٌۇپ ،چوڭفۇضٌىمي ِ 43ېزىط وېٍىسۇ .لۇزۇلٕىڭ رېگىسە ئۈچ زأە ثۇالق ثبض.
ثۇالضٔىڭ ثىطى ھەعەضۇي ئەؼۋەزٔىڭ ٍېٕىساٍ ،ۀە ثىطى ؼبـب رېؽىٕىڭ ٍېٕىسا ،ئۇچىٕچىؽي
ِەضۋۀىڭ ٍېٕىسىسۇض.
ثۇضۇْ ظەِعەَ لۇزۇلىٕىڭ ئىىىي وۆٌچىىي ثبض ثوٌۇپ ،ثىطى ظەِعەَ لۇزۇلي ثىٍەْ ھەعەضۇي
ئەؼۋەزٔىڭ ئورزۇضىؽىسا ئىسى .وىفىٍەض ثۇ عبٍسىٓ ظەِعەَ ئىچەرزيٍ .ۀە ثىطى ؼبـب رەضەپىە
ئېمىزىۋېزىٍگەْ ثوٌۇپ ،وىفىٍەض ئۇٔىڭسىٓ ربھبضەد ئبالرزي .وېَىٕچە ،وەثىٕي ربۋاپ لىٍؽۇچىالضؼب
لىؽزىالڭؽۇ ثوٌۇپ لبٌؽبٍٔىك ؼەۋەثزىٓ ،ظەِعەَ وۆٌچەوٍىطى ربلىۋېزىٍىپ ،وەثىٕىڭ ئەرطاپىسىىي
ِەٍسإٔىڭ ئبؼزىؽب وىفىٍەض پەٌەِپەً ثىٍەْ وىطىپ ئىچىسىؽبْ لىٍىپ وطأالض عۆِەوٍەض
ثېىىزىٍىسۇِ - 2003 .ىالزىَە ٍىٍىؽب وە ٌگۀسە ھەضەِٕىڭ ؼەٍٕبؼىٕي ئبظازىٍەـزۈضۈؾ ِەلؽىزي
ثىٍەْ ظەِعەَ لۇزۇلىؽب چۈـىسىؽبْ ئېؽىع ربلىۋېزىٍىپ ،ظەِعەَ ؼۈٍي ؼەٍٕبٔىڭ ٍبْ رەضىپىسىٓ
رۇضۇثىالض ئبضلىٍىك چىمىطىپ لوٍۇٌسى.
-4585عۇئبي :صەِضەَ عۈٍىٕىڭ خۇعۇعىَەجٍىشى
ئبزەرزىىي ؼۇالضٔي ئۇٔىڭؽب ؼبلٍىؽۇچي ِبزز ىالضٔي ئبضىالـزۇضِبؼزىٓ ئۇظۇْ ِۇززەرٍىه
ؼبلٍىؽبٔسا ئۇٔىڭ رەِي ثۇظۇٌىسۇ .ئەِّب ظەِعەَ ؼۈٍي ثۇٔىڭ ئەوؽىچە ثوٌۇپ ،ثىطذىً رەِي
ثىٍەْ زاۋاَ لىٍىسۇ .ظەِعەَ ؼۈٍىٕىڭ رەِي زۇَٔبۋى ثىط رەَ ثوٌۇپ ،ثېطەض لېزىُ ظەِعەَ ؼۈٍي
ئىچىەْ ئبزەَ ئۇٔىڭ رەِىٕي ثىٍىۋاٌىسۇزە ،لبٍزب ئىچىىٕي ھبِبْ ئۇٔي پەضق ئېزەٌەٍسۇ .ظەِعەَ
ؼۈٍىٕي زۆٌەرٍەض ئبضا ٍۆرىەؾ ۋە ئۇظۇْ ِۇززەد ؼبلالؾ ثىٍۀّۇ ئۇٔىڭ رەِي لەرئي
ئۆظگەضِەٍسۇ .ثۇ زىگۀٍىطىّىع ٔەظەضىَە ٍبوي لەزىّمي وىزبثالضٔىڭ ذەۋىطى ئەِەغ ،ثەٌىي
رەعطىجە ۋە ئىٍّىٌ رەرمىمبرالضٔىڭ ٍەوۈٔىسۇض .ظەِعە َ ؼۈٍي ئۇظاق ئۆرّۈـٍەضزىٓ ثىطى ثۇ
لبلبؼٍىك چۆي ضاٍؤؽب وەٌگۈچىٍەضٔي ئۇؼؽۇظٌۇلمب لبٔسۇضۇپ ۋە ئۇالضٔىڭ ئىفزىھبؼىٕي ئۆظىگە
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عەٌت لىٍىپ وەٌّەوزە .ظەِعەَ ؼۈٍىٕىڭ ثەظى وېؽەٌٍىىٍەضگە ـىپب ثوٌؽبٍٔىمي روؼطۇٌۇق
ٍېعىٍؽبْ ئىٍّىٌ ِبلبٌىالضِۇ ئبظ ئەِەغ .ھبظىطؼىچە ظەِعەَ ؼۈٍي ظىَبْ لىٍؽبْ ثېطەض عبٍٔىك
وۆضۈٌّىگەْ.
-4588عۇئبي :صەِضەَ عۈٍىٕىڭ ِۆجىضىغي
 - 21ئەؼىطٔىڭ ثىئوٌوگىَە ئبٌىٍّىطى ظەِعەَ ؼۈٍىٕىڭ رب لىَبِەرىىچە ؼىطىٕي ثىٍگىٍي
ثوٌّبٍسىؽبْ ِۆعىعىگە ئىگە ئىىۀٍىىىٕي ۋە زۇَٔبزا ھېچمبٔساق ثىط ؼۇٔىڭ پبوٍىمزب ۋە
ؼۈظۈوٍۈ وزە ظەِعەَ ؼۈٍي ئېطىفىەْ ذۇؼۇؼىَەرٍەضگە ٍېزەٌّەٍسىؽبٍٔىمىٕي ؼۆظٌىّەوزە.
لىؽمىؽي ،ظەِعەَ ؼۈٍي ِىڭالضچە ٍىٍالضزىٓ ثىطى ِىمساضى ئبظىَىپ وەرّەؼزىٓ ٍبوي ئېزىٍىپ
ٍ- 1971ىٍي ؼەئۇزى
چىمىپ پبالوەد رۇؼسۇضِبؼزىٓ ثىط ذىً چىمىپ وەٌّەوزە.
ئەضەثىؽزبٔىٕىڭ ؼبثىك پبزىفب ھي ـەٍؽەٌٕىڭ ظاِبٔىسا رىججىٌ ِۇرەذەؼؽىؽٍەضزىٓ ثىطى ٍبۋضوپب
ٔەـطىَبد ِەضوىعىگە « :ظەِعەَ ؼۈٍىٕي ئىچىفىە ثوٌّبٍسۇ ،چۈٔىي وەثىٕىڭ ئوضٔي زېڭىع
ٍۈظىسىٓ رۆۋەْ ئوضٔىؽب عبٍالـمبْ .ھەِسە ِەوىە ـەھطىٕىڭ رۇضثب ؼۇٌىطىٕىڭ ھەِّىؽي ثىط
ٍەضگە روپٍىٕىسۇ ۋە ظەِعەَ ؼۈٍىگە ئبضىٍىفىپ وېزىسۇ ».زېگەْ ِەظِۇٔسا ثىط چبضچە زووالد
ٍوٌالٍسۇ .ثۇ ذەۋەضٔي ئبڭٍىؽبْ پبزىفبھ ـەٍؽەي ؼەئۇزى ئەضەثىؽزبٔىٕىڭ ظىطائەد ۋە ؼۇ
ئىٕفبئبد ِىٕىؽزىطٌىىىگە پەضِبْ چۈـۈضۈپ ،ظەِعەَ ؼۈٍىسىٓ ٍبۋضوپب رەعطىجىربٔىؽىؽب
ئەۋەرىفٕي ثۇٍطۇٍسۇِ .ۇرەذەؼؽىؽٍەض ِەوىىگە ٍېزىپ وېٍىپ ظەِعەَ لۇزۇلىٕىڭ رېگىسىىي
ثۇاللٍىطىٕي ئىعزەـىە وىطىفىسۇٌ .ېىىٓ ئۇالض ظەِعەَ لۇزۇلىٕىڭ ِۀجىئىٕي ربپبٌّبٍسۇ .ئبذىطىسا،
لۇزۇق ؼۈٍىٕي ِوروضٔىڭ ٍبضزىّي ثىٍەْ ؼىطرمب ـوضاپ چىمبضؼبٔسىٓ وېَىٓ ،لۇزۇق ؼۈٍىٕىڭ
ٍبْ رەضەپٍىطىسىٓ ئەِەغ ،ثەٌىي لۇزۇلٕىڭ رېگىسىىي لۇِالض ئبؼزىسىىي ثۇاللالضزىٓ
چىمىۋارمبٍٔىمىٕي وۆضىسۇ .ـۇٔسالال ظەِعەَ لۇزۇلىٕىڭ ئەرطاپي پەلەرال لۇضۇق ،لبلبؼٍىك
ئىىۀٍىىىٕي ئېٕىمالپ چىمىسۇ .ئبٔسىٓ ئۇالض ظەِعەَ ؼۈٍىسىٓ ٔەِۇٔە ئېٍىپ ٍبۋضوپب
رەعطىجىربٔىؽىؽب ئەۋەرىسۇ .
-4811عۇئبي :جەجمىمبجچىالسٔي ھەٍشاْ لبٌذۇسغبْ ِۆجىضە
ِۇرەذەؼؽىؽٍەض ظەِعەَ ؼۈٍىٕي ٍبۋضوپب رەعطىجىربٔىؽىسا رەوفۈضگۀسىٓ وېَىٓ ،ظەِعەَ
ؼۈٍىٕىڭ ثبـمب ئبزەرزىىي ؼۇالض ثىٍەْ ثوٌؽبْ پەضلي ئېٕىمالٔسىٍ .بۋضوپب رەعطىجىربٔىؽي ظەِعەَ
ؼۈٍي ئىچىفىە ربِبِەْ ثوٌىسىؽبْ ؼۇ ئىىەْ .ظەِعەَ ؼۈٍىٕي ئىچىفىە ثوٌّبٍسۇ ،زەٍسىؽبْ زەۋا
ئىٍّىٌ ئبؼبؼي ثوٌّىؽبْ لۇضۇق ؼەپؽەرىسۇض زېگۀْ ،ەرىغىٕي ئېالْ لىٍسى .ظەِعەَ ؼۈٍىسە
وبٌىؽَوَ ثىٍەْ ِىگٕىؽَوَ ِبززىٍىطى ئبزەرزىىي ؼۇالضٔىڭىىسىٓ ئبالھىسە ٍولىطى ثوٌۇپ
چىممبْ .ھبۋأىڭ ئورزەن ئىؽؽىك وۈٍٔىطىسە وەثىٕي ربۋاپ لىٍؽۇچىال ضٔىڭ ظەِعەَ ؼۈٍىٕي
ئىچىۀسىٓ وېَىٓ ثبـمىچە ضوھٍىٕىپ ۋە عبٍٔىٕىپ لبٌىسىؽبٍٔىمىٕىڭ ؼەۋەثي ثۇٔىڭسىٓ
ثبٍمبٌؽبْ .ثۇٔىڭسىٓ ثبـمب ٍۀە ظەِعەَ ؼۈٍىسە ِىىطوثالضؼب لبضـي ٔبھبٍىزي وۈچٍۈن زەضىغىسە
ـٍوضىسا ِبززىؽي ثبض ئىىەْ .ـۇڭب ھەض ٍىٍي ِەوىىگە وېٍىپ روپٍىفىسىؽبْ رەذّىٕەْ 3
ِىٍَوْ ھبعىٕىڭ ھەض ذىً ٍولۇٍِىٕىفالضزىٓ ؼبلٍىٕىپ لېٍىفي ۋە ثەظى وېؽەٌٍەضٔىڭ ثۇ عبٍؽب
وەٌگۀسىٓ وېَىٓ ـىپب رېپىپ لېٍىفىٕىڭ ؼىطى ظەِعەَ ؼۈٍي ئىىەْ.
-4817عۇئبي :صەِضەَ عۈٍي ئىچىؾٕىڭ پبٍذىغي
ھەط لىٍؽۇچي ،ئۆِطە لىٍؽۇچي ۋە ـۇٔسالال ھەض لبٔساق ِۇؼۇٌّبٕٔىڭ ظەِعەَ ؼۈٍىسىٓ
ئىچىفي ِۇؼزەھەثزۇض .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ظەِعەَ ؼۈٍىسىٓ ئىچىۀٍىىي روؼطۇٌۇق
ؼەھىھ ھەزىؽٍەض وۆپ .ئەثۇ ظەض ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕؽبْ ثىط ھەزىؽزە پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالَ ظەِعەَ ؼۈٍىٕي رەضىپٍەپ :ظەِعەَ ؼۈٍىٕي ٔېّە ِەلؽەد ثىٍەْ ئىچؽە ـۇٔىڭؽب
پبٍسا لىٍىسۇ .ئۇ ِۇثبضەن ؼۇزۇض ،ئۇ ئبچٍىممب ربئبَ ،وېؽەٌگە ـىپبزۇض ،زېگەْ.
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ٍ - 19ۈظ ٍىٍٕىڭ ِەـھۇض ئۆٌىّبؼي ئىجٕي لەٍَىُ عەۋظىَە ِۇٔساق زېگەْ« :ظەِعەَ
ؼۈٍىٕىڭ وېؽەٌٍەضگە لبٔساق ـىپب ثوٌىسىؽبٍٔىمىٕي رەعطىجە لىٍىپ وۆضزۇقِ .ەْ ظەِعەَ ؼۈٍي
ئىچىؿ ثىٍەْ وۆپٍىگەْ وېؽەٌٍىىٍەضزىٓ ـىپب ربپزىُ .ئەرطاپىّسا ثەظى وىفىٍەضٔىڭ ٍېطىُ ئبً،
ھەرزب ئۇٔىڭسىّٕۇ وۆپ ۋالىذ ھېچ ٔەضؼە ٍېّەؼزىٓ پەلەد ظەِعەَ ؼۈٍي ئىچىؿ ثىٍۀال
ھېچمبٔساق ئبچٍىك ھېػ لىٍّبؼزىٓ ھبٍبد وەچۈضگۀٍىىىٕي ۋە ـۇٔساق رۇضۇپّۇ ثبـمىالضؼب
ئوذفبـال ربۋاپ لىٍىۋارمبٍٔىمىٕي وۆضزۈَ».
-4814عۇئبي :لىجٍە ۋە ئۇٔىڭغب ِۇٔبعىۋەجٍىه ئەھىبِالس
لىجٍە ِۇؼۇٌّبٔالض ٔبِبظ ئولۇؼبٔسا ،زۇئب لىٍؽبٔسا ٍۈظٌىٕىسىؽبْ رەضەپ .ئۇ ثوٌؽىّۇ وەثىسۇض.
زۇَٔبٔىڭ ھەض لبٍؽي عبٍٍىطىسىىي ِۇؼۇٌّبْ ذەٌك ٔبِبظ ،زۇئب ۋە لىجٍىگە لبضاپ رۇضۇپ
ثېغىطىٍىسىؽبْ ثبضٌىك ئىجبزەرٍىطىٕي ـۇ لىجٍە رەضەپىە ٍۈظٌىٕىپ رۇضۇپ ئبزا لىٍىسۇِ .ۇٔسىٓ
ثبـمب ِۇؼۇٌّبْ ئۆٌۈوٍەضٔي ٍەضٌەـزىّۇ ئۇالضٔىڭ ٍۈظٌىطى لىجٍىگە لبضىزىپ لوٍىٍىسۇ .وەثىٕي
وۆضۈپ رۇضىسىؽبْ ۋە ئۇٔىڭ ئەرطاپىسا رۇضؼبْ وىفىٍەضٔىڭ ٍۈظىٕي ۋە و ۆوؽىٕي وەثىگە لبضىزىپ
رۇضىفي ،وەثىٕىڭ ئۆظىٕي وۆضەٌّەٍسىؽبْ ۋە ٍىطالالضزىىي وىفىٍەضٔىڭ وەثىٕىڭ رەضىپىگە
ٍۈظٌىٕىپ رۇضىفي ٔبِبظٔىڭ زۇضۇغ ثوٌىفىٕىڭ ـەضرٍىطىسىٓ ثىطىسۇض .ئبٌالھ ربئبال ٔبِبظ
ئولۇؼبٔسا ،لىجٍىگە ٍۈظ وەٌزۈضۈـٕىڭ ـەضد ئىىۀٍىىي ھەلمىسە ِۇٔساق زەٍسۇ « :ئي ِۆِىٍٕەض !
لەٍەضزە ثوٌّبڭالض ٔبِبظزا ٍۈظۈڭالضٔي ِەؼغىسى ھەضەَ رەضەپىە لىٍىڭالض  ».پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالَ ِەوىىسىٓ ِەزىٕىگە ھىغطەد لىٍىپ وەٌگۀسىٓ وېَىّٕۇ ِەوىىسىىي ئبزىزي
ثوٍىچە ئوْ ٍەرزە ئبً پەٌەؼزىٕسىىي ِەؼغىسى ئەلؽبؼب لبضاپ ٔبِبظ ئولۇؼبْ ئىسىٍ .ەھۇزىَالض
ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالِٕي ثىعگە ئەگىفىسۇ .چۈٔىي ئۇ ثىعٔىڭ لىجٍىّىعگە ئىطۇؼبٌىّؽب
لبضاپ ٔبِبظ ئولۇٍسۇ زەپ ئەٍىجٍەـىە ثبـٍىؽبٔسا ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ٔبھبٍىزي پەضىفبْ
ثوالرزي ۋە وېىچىٍىطى ؼىطرمب چىمىپ ئۇپۇلمب لبضاپ ،لىجٍە ھەلمى سە ئبٌالھ ربئبالزىٓ ثىطەض ۋھَي
وۈرەرزي.
-4813عۇئبي :لىجٍىٕىڭ وەثىگە ئۆصگەسجىٍىؾي
ھىغطىَىٕىڭ ئىىىىٕچي ٍىٍي ( ِىالزىَە ٔ )َ 623ىڭ ثىط وۈٔي پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ
ؼبھبثىٍىطى ثىٍەْ ِەزىٕىسىىي وېَىٕچە ئىىىي لىجٍىٍىك ِەؼغىس (ِەؼغىسى لىجٍەرەٍٓ)
زەپ رؤۇٌؽبْ ثۀي ؼەٌىّە ِەؼغىسىسە پىفىٓ ٔبِىعى سىٓ ئىىىي ضەوئەد ئولۇٌۇپ ثوٌؽبْ
ۋالىززب ،پەضىفزە عىجطىئىً ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئبٌالھ ربئبالٔىڭ ئەِطى ثىٍەْ ِۇھەِّەز
ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ٍېٕىؽب وېٍىپ ئۇٔىڭؽب ئبٌالھ ربئبالٔىڭ  « :ثىع ؼېٕىڭ وەثە لىجٍەڭ ثوٌۇـٕي
رىٍەپ لبٍزب لبٍزب ئبؼّبٔؽب لبضىؽبٍٔىؽىڭٕي وۆضۈپ رۇضىۋارىّىع .ؼېٕي چولۇَ ؼەْ ٍبلزۇضىسىؽبْ
لىجٍىگە ٍۈظٌۀسۈضىّىعٔ .بِبظزا ٍۈظۈڭٕي ِەؼغىسى ھەضەَ رەضەپىە لىٍؽىٓ » زېگەْ ۋھھىَؽىٕي
ئېٍىپ وېٍىسۇ ۋە پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕي ٔبِبظزا رۇضؼبْ پېزي ِەؼغىسى ھەضەَ رەضەپىە
ثۇضاپ لوٍىسۇ .ـۇٔسىٓ ثبـالپ ِۇؼۇٌّبٔالض ٔبِبظ ۋە زۇئبٌىطىسا ِەؼغىسى ھەضەِسىىي لىجٍىگە
(وەثىگە) لبضاٍسىؽبْ ثوٌىسۇ.
-4812عۇئبئ :بِبصدا لىجٍىگە ٍۈصٌىٕىؾٕىڭ عىشى
ٔ .1بِبظ ئولۇؼبْ وىفي ٍۈظىٕي وەثە رەضەپىە لبضىزىؿ ثىٍەْ ئۇٔىڭ پۈرۈْ ئەظاٌىطى وەثە
رەضەپىە ٍۈظٌىٕىپ رۇضىسۇ .چۈٔىي ٍۈظ ثىٍەْ ثەزەْ ِۇئەٍَەْ ثىط رەضەپىە ٍۈظٌۀّەؼزىٓ ،ئۆظ
ھبٌىؽب لوٍۇپ ثېطىٍىسىؽبْ ثوٌؽب ،ئىٕؽبٕٔىڭ ثبضچە ئوضگبٍٔىطى ذبٌىؽبٔچە ھەضىىەد لىٍىفي،
عۈٍِىسىٓ وۆظ ھەض رەضەپىە لبضىفي ثىٍەْ لەٌجّۇ ـۇالض ثىٍەْ ِەـؽۇي ثوٌۇپ وېزىپٔ ،بِبظٔىڭ
زۇضۇغ ٍوؼۇ ٔسا ئبزا لىٍىٕىفىؽب ئەٌۋەرزە ؼەٌجىٌ رەؼىط ثېطىسۇ .ـۇڭب لىجٍىگە ٍۈظٌىٕىؿ پەضظ
لىٍىٕؽبْ ثوٌىفي ِۇِىىٓ.
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ٔ . 2بِبظزا لىجٍىگە ٍۈظ وەٌزۈضۈؾ ثىٍەْ ئىٕؽبٕٔىڭ لەٌجي ئبضاَ ربپىسۇ ۋە پۈرۈْ
ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ئۆظئبضا لېطىٕساؾ ئىىۀٍىىىٕي ھېػ لىٍسۇضىسۇ .چۈٔىي ٍەض ـبضىسىىي پۈرۈْ
ِۇؼۇٌّبٔالض ٔبِبظزا ـۇ وەثە رەضەپىە ٍۈظٌىٕىسۇ .ثۇ ھەضلبٔساق ِۇؼۇٌّبْ وىفىٕي ئۆظىٕىڭ ٍبٌؽۇظ
ئەِەؼٍىىىٕي ۋە ثۇ ئىجبزەرزە پۈرۈْ زۇَٔب ِۇؼۇٌّبٍٔىطى ثىٍەْ ئوضربق ئىىۀٍىىىٕي ھېػ
لىٍسۇضىسۇ.
 .3لىجٍىگە لبضاؾ ئبضلىٍىك لەٌجٕي ،ئەلىٍٕي ۋە پۈرۈْ ئەظاالضٔي ئبٌالھمب لۇٌچىٍىك ئبزا
لىٍىفزىٓ ئىجبضەد ثىط ِەلؽەرىە لبضىزىؿ ثىٍەْ ئىجبزەرٕىڭ عەۋھىطى ثوٌؽبْ ئىرالؼٕي ھبؼىً
لىٍؽىٍي ثوٌىسۇ.
 . 4لىجٍىگە ٍۈظٌىٕىؿ ِۇؼۇٌّبٔالضٔي گەضچە ئۇالض ِۇؼبپە عەھەرزىٓ ثىط ثىطىسىٓ ٍىطالزب
ثوٌؽىّۇ ،ئۇالضٔىڭ لەٌجٍىطى ثىط ئبٌالھمىال ئىجبزەد لىٍىفزىٓ ئىجبضەد ئوضربق ِەلؽەرزە ثىط
ئىىۀٍىىىٕي ٔبِبٍبْ لىٍىسۇ .
-4818عۇئبي :ھەجەسۇٌئەعۋەد
ھەعەضۇي ئەؼۋەز  -وەثىٕىڭ ـەضلي عۀۇة رەضىپىسىىي ثۈضعىىىگە ئوضٔىزىٍؽبٍْ ،ەض
ٍۈظىسىٓ ئېگىعٌىىي ( 1.5ثىط ٍېطىُ ) ِېزىط وېٍىسىؽبْ ،وۈِۈؾ ضاِىب ئىچىگە ئېٍىٕؽبْ رۇذۇَ
ـەوىٍٍىه ،ضەڭگي لىعىٍؽب ِبٍىً ،زىئبِېزىطى  30ؼبٔزىّېزىط وېٍىسىؽبْ لبضا ربـزۇض .ھەعەضۇي
ئەؼۋەزٔي ئىجطاھىُ ئەٌەٍھىؽؽبالَ وەثىٕىڭ ئۇٌىٕي رۇضؼۇظؼبْ ۋالزىسا ،وەثىٕي ربۋاپ
لىٍؽۇچىالٔىڭ ربۋاپٕي ثبـالپ ئبذىطالـزۇضۇـي ئۈچۈْ ثىط ٔىفبٔە ئوضٔىسا ،ھبظىطلي ئوضٔىؽب
ثېىىزىەْ .ـۇٔسىٓ ثىطى ثۇ ربؾ وەثىٕىڭ ـەضلي عۀۇة رەضىپىسىىي ئۆظ ئوضٔىسا رۇضۇپ
وەٌّەوزە.
-4818عۇئبي :ھەجەسۇي ئەعۋەدٔي عۆٍۈؽٕىڭ ھۆوّي
وەثىٕي ربۋاپ لىٍؽۇچىالضٔىڭ ھەعەضۇي ئەؼۋەزٔي ؼۆٍۈـي ِۇؼزەھەةٍ .ۀي رەوىزؽىع
ؼۈٕٔەرزۇض .چۈٔىي پەٍؽەِجەض ئەٌەٍ ھىؽؽبالَ وەثىٕي ربۋاپ لىٍؽىٕىسا ھەعەضۇي ئەؼۋەزٔي
ؼۆٍەرزي .ثۇ ،ئبزەَ وۆپ ثوٌّىؽبْ ۋە لىؽزىالڭؽۇ ثوٌّىؽبْ ۋالىزالضزا ـۇٔساق .ثىط ھەزىؽزە
ِۇٔساق زەپ وەٌگەْ « .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ھەعەضۇي ئەؼۋەزٔي ؼۆٍۈپ رۇضۇپ ئۇظۇْ –
ئۇظۇٔؽىچە ٍىؽالپ وەرزي» ئەِّب ھەط ۋە ضاِىعاْ ئبٍٍىطىؽب ئوذفبؾ ھەضەِسە ئبزەَ وۆپ،
لىؽزىالڭؽۇ ثوٌؽبْ ۋالىزالضزا ھەعەضۇي ئەؼۋەزٔىڭ ٍېٕىؽب ثبضِبؼزىٍٓ ،ىطالزىٓ لوي ئىفبضىزي
لىٍىپ ؼبالَ ثېطىؿ ٍېزەضٌىىزۇض .ـۇڭب پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ وەثىٕي ربۋاپ لىٍؽبْ ۋالزىسا،
ئۆِەض ئىجٕي ذەرزبة ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇؼب ،ئەً ئۆِەض ! ؼەْ وۈچٍۈن ئبزەِؽەْ ،ؼەْ ثۇ
عىؽّىڭ ثىٍەْ ئبعىعالضؼب ئەظىَەد ٍەرىۈظىؽەْ .ھەعەضۇي ئەؼۋەزرە لىؽزىالڭؽۇ پەٍسا لىٍّب.
ھەعەضۇي ئەؼۋەزٔىڭ ٍېٕىسا ثوـٍۇق ربپبٌىؽبڭ ؼۆٍگىٓ ،ثوٌّىؽب رەوجىط ئېَزىپ وېزىۋەضگىٓ
زېگەْ .
وەثىٕي ربۋاپ لىٍؽۇچىالضٔىڭ ثۇ ربـٕي ؼۆٍۈـي پەلەد ھۆضِەد ٍۈظىؽىسىٓ ئىسى.
چۈٔىي ئبٌالھ ربئبال ثۀسىٍەضٔي وەثىگە ٍبوي ھەعەضۇي ئەؼۋەزوە چولۇٔۇـٕي ثۇٍطىؽبْ ئەِەغ،
ثەٌىي ئبٌالھ ربئبالٔىڭ ئۆظىگىال ذبٌىػ ئىجبزەد لىٍىفمب ثۇٍطىؽبْ .وەثىٕي ربۋاپ لىٍىؿ ئبٌالھ
ربئبالٔىڭ :لەزىّي ئۆً وەثىٕي ربۋا پ لىٍؽۇْ ۋە ثۇ وەثىٕىڭ پەضۋەضزىگبضىؽب ئىجبزەد لىٍؽۇْ،
ئبؼبؼەْ لىٍىٕىؽبٔسەن ،ھەعەضۇي ئەؼۋەزٔي ؼۆٍۈـّۇ پەٍؽەِجەض
زېگەْ ئەِطىگە
ئەٌەٍەىؽؽبالِؽب ئەگەـىۀٍىه ۋە ئۇٔىڭ ؼۈٕٔىزىٕي عبضى لىٍسۇضؼبٍٔىك ٍۈظىؽىسىٓ لىٍىٕىسۇ .
ثۇ ئوضۇٔسا ئىىىىٕچي ذەٌىپە ئۆِەض ئىجٕي ذە رزبة ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ِۇٔۇ ِەـھۇض ؼۆظى
ٍېزەضٌىه « .ئۇ وەثىسىىي لبضا ربـٕي رۇرۇپ رۇضۇپ ِۇٔساق زېگەِْ .ەْ ئەٌۋەرزە ثىٍىّۀىي،
ؼەْ وىفىگە پبٍسا ظىَبْ ٍەرىۈظەٌّەٍسىؽبْ ثىط ربـؽەْ .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ؼېٕي
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ؼۆٍگۀٍىىىٕي وۆضِىگەْ ثوٌؽبَ ئىسى ،ؼېٕي ؼۆٍّىگەْ ثوالرزىُ».
-4811عۇئبي :ھەجەسۇٌئەعۋەدٔىڭ ثېؾىذىٓ ئۆجىەْ ۋەلەٌەس
ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالَ پەٍؽەِجەض ثوٌۇـزىٓ ٍ 5ىً ئىٍگىطى ِەوىىسىىي لۇضەٍؿ
لەثىٍىؽي وەثىٕي لبٍزب ضېّؤذ لىٍؽبْ ۋالزىسا ،لەثىٍىٍەض ھەعەضۇي ئەؼۋەزٔي وەثىٕىڭ ـەضلي
ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالَ ِۇثبضەن
عۀۇة رەضىپىسىىي ئوضٔىؽب وۆرۈضۈپ ئبپىطىسۇ .ئبٔسىٓ
لوٌٍىطى ثىٍەْ ئۇٔي وۆرۈضۈپ ھبظىطلي ئوضٔىؽب لوٍؽبْ - 317 .ھىغطىَە ( ٍ ) َ 930ىٍي
لەضاِىزە وۇپپبضٌىطى ھەضەِگە ھۇعۇَ لىٍىپ ،ھەعەضۇي ئەؼۋەزٔي ھبظىطلي ؼەئۇزى
ئەضەثىؽزبٔىٕىڭ ئەي ئەھؽب ـەھطىگە ئېٍىپ وېزىپ - 339 ،ھىغطىَە ٍىٍي وەثىسىىي ئۆظ
ئوضٔىؽب ئەوىٍىپ لوٍؽبْ ئىسى.
-4815عۇئبي :ھەجەسۇي ئەعۋەدٔىڭ وۈِۈػ ثىٍەْ لبپٍىٕىؾي
ھەعەضۇي ئەؼۋەزٔي رۇٔغي ثوٌۇپ وۈِۈؾ ثىٍەْ لبپالرمبْ وىفي ھىغىطىَۀىڭ - 680
ٍىٍٍىطىسىىي ِەوىە ھۆوۈِساضى ئبثسۇٌال ئىجٕي ظۇثەٍط ضەظ ىَەٌالھۇ ئۀھۇ ثوٌۇپ ،ـۇٔىڭسىٓ
وېَىٓ ذەٌىپىٍەض ۋە ثبٍالض ئۇٔي ئبٌزۇْ ۋە وۈِۈـزىٓ لبپالٍسىؽبْ ثوٌؽبْ .ؼەئۇزى ئەضەثىؽزبٔي
ھۆوۈِىزىسىٓ ئىٍگىطى ئەڭ ئبذىطلي لېزىُ  - 1331ھىغطىَە ( ٍ ) َ 1903ىٍي ھەعەضۇي
ئەؼۋەزٔي ذبٌىػ وۈِۈؾ ثىٍۀال لبپالرمبْ وىفي ؼۇٌزبْ ِۇ ھەِّەز ضىفبز ذبْ ئىسى- 1366 .
ھىغطىَە ( ٍ ) َ 1946ىٍي ھبظىطلي ؼەئۇزى ئەضەثىؽزبٔىٕىڭ لۇضؼۇچىؽي پبزىفبھ ئبثسۇٌئەظىع
ھەعەضۇي ئەؼۋەزٔي ضېّؤذ لىٍسۇضؼبْ .ئبٔسىٓ  - 1375ھىغطىَە (ٍ ) َ 1955ىٍي پبزىفبھ
ؼۇئۇز ئۇٔي ٍېڭي وۈِۈـزىٓ لبٍزب لبپالپ چىممبْ .
-4818عۇئبي :سۇوٕي ٍەِبٔي
ضۇوٕي ٍەِبٔي  -وەثىٕىڭ عۀۇپ رەضىپىسىىي ھەعەضۇي ئەؼۋەزوە لبضاپ رۇضىسىؽبْ
ثۇٌۇڭي ثوٌۇپٍ ،ەِەْ زۆٌىزي ئەضەة ٍېطىُ ئبضىٍىٕىڭ عۀۇپ رەضىپىسە ثوٌؽبٍٔىمزىٓ ئەضەثٍەض
عۀۇپ رەضەپىە لبضاپ رۇضؼبْ ھەضلبٔساق ٔەضؼىٕي ٍەِەْ ٍبوي ٍەِبْ زەپ ئبربٍززي .ـۇ
ؼەۋەثزىٓ ثۇ ثۇٌۇڭ ضۇوٕي ٍەِبٔي عۀۇپ رەضەپزىىي ثۇٌۇڭ زەپ ئبربٌؽبْ .ھەعەضۇي ئەؼۋەز
ثىٍەْ ضۇوٕي ٍەِبٔي ئىىىىؽىٕي ئىجطاھىُ ئەٌەٍھىؽؽبالَ وەثىٕىڭ ئۇٌىٕي لۇپۇضؼبٔسا ثىطگە
لوپۇضؼبْ ثوٌۇپ ،لبٌؽبْ ـىّبي ۋە ؼەضة رەضەپزىىي ئىىىي ثۇٌۇڭ وېَىٓ رۇضؼۇظۇٌؽبْ .پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالَ ھەض لېزىُ وەثىٕي ربۋاپ لىٍؽىٕىسا ضۇوٕي ٍەِبٔىٕي ِۇثبضەن لوٌٍىطى ثىٍەْ
ؼىالٍززي .ـۇٔسىٓ ثىطى ئۇٔي ؼىالؾ ؼۈٕٔەد ثوٌۇپ زاۋاَ لىٍؽبْ .ضۇوٕي ٍەِبٔىٕي ؼۆٍۈؾ
ٍوق ،پەلەد لوي ثىٍەْ ؼىٍىٕىسۇ .لوي ثىٍەْ رۇرۇـمب ئىّىبٔىَەد ثوٌّىؽبٔسا لوي ئىفبضىزي
لىٍىفمب ثوٌّبٍسۇ .چۈٔىي پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئۇٔساق لىٍّىؽبْ.
-4871عۇئبيِ :ەدىٕە ِۇٔەۋۋەسە ؽەھشى
ِەزىٕە ِۇٔەۋۋەضە ـەھطى ِۇلەززەغ ئىىىي ھەضەِٕىڭ ثىطى پەٍؽەِجىطىّىع ھەظضىزي
ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالَ ِەوىىسىٓ ھىغطەد لىٍىپ ثېطىپ ھبٍبرىٕىڭ ئبذىطىؽب لەزەض روٌۇق
ئوْ ٍىً ٍبـىؽبْ ۋە ِۇثبضەن لەثطە ـەضىپي ئوضۇْ ئبٌؽبْ عبً.
ِەزىٕە ِۇٔەۋۋەضە ـەھطىٕىڭ ٔبِي پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئۇٔىڭؽب ھىغطەد لىٍىپ
ثېطىفزىٓ ئىٍگىطى ٍەؼطىت زەپ ئبرىالرزي .ضىۋاٍەرٍەضگە وۆضەِ ،ەـھۇض رۇپبْ ۋەلەؼىسىٓ وېَىٓ
ِەزىٕىسە زەؼٍەپ ٍەضٌەـىەْ ثىط ئەض وىفىٕىڭ ٔبِي ٍەؼطىت ثوٌۇپ ،ـۇ وىفىٕىڭ ٔبِي ثىٍەْ
ئبرىٍىپ وەٌگەْ ئىىەْ .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ھىغطەد لىٍىپ ثبضؼىٕىسىٓ وېَىٓ ئىؽالَ
ٔۇضى ثىٍەْ ٍوضۇرۇٌؽبْ ٔۇضٌۇق ـەھەض ِەزىٕە ِۇٔەۋۋەضە زەپ ئبربٌؽبْ .ثۇ ـەھەض ئىؽالَ لۇزضەد
ربپمبْ ۋە ئىؽالَ ئەھىبٍِىطى عبوبضالٔؽبْ ـەھەض .رۇٔغي ئىؽالَ زۆٌىزىّۇ ثۇ ـەھەضزە زۇَٔبؼب
وەٌگەْ.
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-4877عۇئبيِ :ەعجىذى ٔەثەۋى
ِەؼغىسى ٔەثەۋى – پەٍؽەِجىطىّىع ھەظضىزي ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالَ ِەزىٕىگە ھىغطەد
لىٍىپ ثبضؼىٕىسا ثىٕب لىٍؽبْ رۇٔغي ِەؼغىس ،ئىىىي ھەضەِٕىڭ ثىطى ۋە ئىجبزەد لىٍىؿ ئۈچۈْ
ٍىطالالضزىٓ ؼەپەض لىٍىفمب ثوٌىسىؽبْ ئۈچ چوڭ ِەؼغىسٔىڭ ثىطى .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ
ِۇٔساق زېگەْ :ئۈچ ِەؼغىسوىال ئىجبزەد ئۈچۈْ ؼەپەض لىٍىفمب ثوٌىسۇ .ئۇالضٔىڭ ثىطى،
ِەؼغىسى ھەضەٍَ ،ۀە ثىطىِ ،ېٕىڭ ثۇ ِەؼغىسىُ ،ئۈچىٕچىؽي ِەؼغىسى ئەلؽبزۇض.
ِەؼغىسى ٔەثەۋى – پەٍؽەِجەض ـەھطىسىىي ثۇ ِەؼغىس ربضىرزىٓ ثىطى
پەٍعەِجەض ِەؼغىسى زەپ ئبرىٍىپ وەٌّەوزە .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ِەزىٕە ِۇٔەۋۋەضە
ـەھطىگە ثبضؼبٔسىٓ وېَىٕىي رۇٔغي ئىفي ِەؼغىس ؼېٍىؿ ثوٌؽبْ .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ
ِەزىٕە ِۇٔەۋۋەضە ـەھطىگە ھىغطەد لىٍىپ ثبضؼبْ وۈٔي ئۇٔىڭ رۆگىؽي ـەھەضٔىڭ
ِەضوىعىسىىي ثىط ئوضۇٔؽب ثېطىپ رىع چۆوىسۇ .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ثۇ ئوضۇٕٔي ئېگىؽىسىٓ ؼېزىپ
ئېٍىپ ِەوىىسىٓ وەٌگەْ ِۇھبعىطالض ۋە ِەزىٕىٍىه ئۀؽبضالض ھەِّە ثىط لوي ثوٌۇپ ثۇ ئوضۇٔؽب
ِەؼغىس ؼېٍىفمب وىطىفىسۇ .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِّۇ ثبـمىالض لبربضىسا ِەؼغىسٔي ؼېٍىؿ
ئىفٍىطىسا لبرزىك ئىفٍەٍسۇِ .ەؼغىس ثىط لبٔچە ئبً ئىچىسە پۈرۈپ چىمىسۇِ .ەؼغىسٔىڭ
لىجٍىؽي پەٌەؼزىٕسىىي ِەؼغىسى ئەلؽبؼب لبضاٍززيِ .ەؼغىسٔىڭ ئۈؼزي ذوضِب زەضىرىٕىڭ
ـبذٍىطى ثىٍەْ ٍېپىٍؽبْ .رۈۋضۈوٍىطى ذوضِب ٍبؼبچٍىطىسىٓ ،رېگي ربؾ ثىٍەْ لوپۇضۇٌؽبْ.
ربٍِىطى ذبَ لىفالض ثىٍەْ رۇضؼۇظۇٌؽبْ .ـۇ ۋالىززىىي ِەؼغىسى ٔەثەۋىٕىڭ وەڭٍىىي 30
ِېزىط ،ئۇظۇٍٔىمي ِ 35ېزىط ثوٌۇپ ئۈچ رەضەپزىٓ زەضۋاظىؽي ثبض ئىسىِ .ەؼغىسى ٔەثەۋى
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ظاِبٔىسىٓ ثبـالپ ھەِىفە وېڭەٍزىٍىپ وەٌسى ،ئبۋۋاٌمي 4
ذەٌىپە ،ئەِەۋىٍَەض ،ئبثجبؼىَالض ،ئوؼّبٔىَالض ۋە ئەڭ ئبذىطىسا ھبظىطلي ؼەئۇزى ئەضەثىؽزبْ
ھۆوۈِىزي رەضىپىسىٓ وېڭەٍزىٍسى .
-4874عۇئبي :پەٍغەِجەس ئەٌەٍھىغغبالِٕىڭ ِۇٔجىشى
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ِەؼغىسى ٔەثەۋىسىىي ِۇٔجىطىٕىڭ ئىؽالَ زىٕىسا
ِۇلەززەغ ئوضٔي ثبض .ـۇڭب پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ وىّىي ِۇـۇ ِۇٔجەضٔىڭ ٍېٕىسا رۇضۇپ
ٍبٌؽبْ ئىفمب لەؼەَ لىٍىسىىەْ ،ئۇ ئوضٔىٕي زوظاذزب وۆضؼە ثوٌىسۇ زېگەْ.
-4873عۇئبي :سەۋصە ؽەسىپ
ِەؼغىسى ٔەثەۋىسە پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ِۇٔجىطى ثىٍەْ ئۆٍىٕىڭ ئبضىؽىسا ضەۋظە
ـەضىپ زېگەْ عبً ثبض .ثۇ عبٍٕىڭ ئۇٌۇؼٍىمىسىٓ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ِۇٔساق زېگەْ« :
ئۆٍۈَ ثىٍەْ ِۇٔجىطىُ ئورزۇضىؽىسا عۀٕەرٕىڭ ثبؼچىٍىطىسىٓ ثىط ثبؼچە ضەۋظە ـەضىؿ ثبضزۇض».
-4872عۇئبي :عۇففە
لىجٍە وەثىگە ئۆظگەضگۀسىٓ وېَىٓ ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ِەؼغىسٔىڭ ئ بذىطىسىىي
ـىّبي رەضىپىٕىڭ ئۈؼزىٕي ٍېپىفمب ثۇٍطۇٍسۇ .ـۇٔسىٓ ثېطى ثۇ عبً ؼبھبثىالضزىٓ ئۆً ِبوبٔي
ٍوق ،ئبئىٍىؽىّۇ ٍوق ،ثەٌىي ھېچٕەضىؽي ٍوق پېمىطالضٔىڭ ٍېزىپ لوپىسىؽبْ ۋە ئبٌالھمب ئىجبزەد
لىٍىسىؽبْ ئوضٔي ثوٌۇپ لبٌؽبْ .ثۇ عبٍسا رۇضؼۇچىالض ئەھٍي ؼۇـفە زەپ ئبرىالرزي .پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالَ ۋە لوي ئىٍىىسە ثبض ؼبھبثىالض ئەھٍي ؼۇـفۀىڭ ئېھزىَبعٍىطىٕي لبِساٍززي .ثۇ
عبً ھبظىطِۇ ھەِىفە لىؽزىالڭؽۇ ثوٌىسۇ ،ھەضوىُ ثۇ عبٍسا ئوٌزۇضۇپ ئىجبزەد لىٍىؿ ـەضىپىگە
ٔبئىً ثوٌۇؾ ئۈچۈْ ئبٌسىطاٍسۇ ،ربٌىفىسۇ ،وېچە وۈٔسۈظ ھېچ ۋال ىذ ثۇ ئوضۇْ ثىىبض لبٌّبٍسۇ.
-4878عۇئبي :ھبصىشلي ِەعجىذى ٔەثەۋى
ئەڭ ئبذىطلي وېڭەٍزىؿ پبزىفبھ ـە ھىسٔىڭ ظاِبٔىسا ثبـالٔؽبْ ثوٌۇپِ ،ىالزىَە - 1985
ٍىٍىسىٓ ٍ – 1993ىٍٕىڭ ئبذىطىؽىچە زاۋاَ لىٍؽبْ .ثۇ لېزىّمي وېڭەٍزىفزە 16500وۋازضاد
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ِېزىط لوـۇٌۇپِ ،ەؼغىسى ٔەثەۋ ىٕىڭ ئوِۇِي ٍەض ِەٍسأي ِ 165ىڭ وۋازضاد ِېزىطؼب ٍەرىەْ.
ِەؼغىسى ٔەثەۋىٕىڭ ئۆگعىؽىٕىّۇ ٔبِبظ ئولۇٍسىؽبْ ِەٍسأؽب ئبٍالٔسۇضؼبٔسىٓ وېَىٓ ثۇ عبٍسا
ِ 90ىڭ ئبزەَ ئبظازە ٔبِبظ ئولۇٍبالٍسىؽبْ ثوٌؽبْ .ثۇضۇْ ِەؼغىسى ٔەثەۋىٕىڭ ھەض ثىطى 72
ِېزىط ئىگىعٌىىزە ِ 4ۇٔبضى ؽي ثبض ئىسى .ئۇٔىڭؽب ٍۀە ھەض ثىطىٕىڭ ئىگىعٌىىي ِ 104ېزىطزىٓ
وېٍىسىؽبْ ِ 6ۇٔبضە لوـۇٌۇپ ،عەِي ِ 10ۇٔبضە ثوٌۇپ لەز وۆرۈضۈپ رۇضِبلزب .ـۇ وۈٔگە
وەٌگىچىٍىه ِەؼغىسى ٔەثەۋىٕىڭ  16زەضۋاظىؽي ثبض ئىسى .پبزىفبھ ـەھىسٔىڭ ٔۆۋەرزىىىي
وېڭەٍزىفىسە  65زەضۋاظا ٍېڭىسىٓ ثېىىزىٍىپ ،عەِي  81زەضۋاظا ثوٌسىِ .ەؼغىسى ٔەثەۋىٕىڭ
ئبؼزىؽب گبضاعالض ٍبؼبٌؽبْ ثوٌۇپ ،ئۇٔىڭ  8رەضەپزىٓ وىطىؿ ئېؽىعى ثبضِ .ەؼغىسى ٔەثەۋىٕىڭ
ئىچىسىٓ ئۆگعىؽىگە چىمىؿ ئۈچۈْ  16عبٍسىٓ پەٌەِپەً ٍبؼبٌؽبِْ .ەؼغىسى ٔەثەۋىٕىڭ
ثىطىٕچي لەۋىزىٕىڭ ئىگىعٌىىي ِ 4.10ېزىطٍ ،ۇلىطىمي لەۋىزىٕىڭ ئىگىعٌىىي ِ 12.60ېزىط،
ئەِّب ئۆگعىگە رۇربـمبْ ئەڭ ئۈؼزي لەۋىزىٕىڭ ئىگىعٌىىي ِ 4ېزىط وېٍىسۇ .ئبپزوِبرىه
ئېچىٍىسىؽبْ ،وۈٍٔۈوٍەضزىٓ  36ؼي ٍبؼبٌؽبْ ثوٌۇپ ثۇ ربضىرزب رۇٔغي ئىؿ ئىسى .ھبظىط ٍۀە
ثىط لبٔچىؽي ٍبؼىٍىۋارىسۇِ .ەؼغىسى ٔەثەۋىٕىڭ ـىّبي ،عۀۇة ۋە ـەضق رەضىپىگە ٍبؼبٌؽبْ
ِەٍسإٔىڭ ئوِۇِىٌ ٍەض ِەٍسأي ِ 135ىڭ وۋازضاد ِېزىط وېٍىسۇِ .ەؼغىسى ٔەثەۋىگە 4000
زىٓ وۆپطەن چىطاغ ثېىىزىٍگەِْ .ەؼغىسى ٔەثەۋىٕىڭ ئبؼزىٕمي لەۋىزىگە ٍبؼبٌؽبْ
ربھبضەرربٔىٍىطىّۇ ئىٕزبٍىٓ ِۇوەِّەي ھەَ ظاِبٔىۋى ٍبؼبٌؽبْ ثوٌۇپِ ،ەؼغىسى ھەضەِٕىڭ
ربھبضەرربٔىٍىطز ىٓ ٔەچچە ھەؼؽە ئېؽىً ھەَ لۇالٍٍىك ٍبؼبٌؽبِْ .ەؼغىسى ٔەثەۋىٕىڭ
ئبؼزىٕمي لەۋىزىگە ٍبؼبٌؽبْ ئبپزوِوثىً روذزىزىؿ ئوضٔىؽب ئېٍىىزطؤٍۇق ٌىفزٍەض ثىٍەْ چۈـۈپ
چىمىٍىسۇِ .ەؼغىسى ٔەثەۋىٕىڭ ئەرطاىپسا  560زأە ؼۇ ئىچىؿ رۇضۇثىؽي ثبض.
ِەؼغىسى ٔەثەۋى ئىؽالَ ربضىرىسا رۇٔغي ؼېٍىٕؽبْ ثىطىٕچي ِەؼغىس ئىسى.
ِەزىٕىسىىي ِەؼغىسٌەضزىٓ لۇثب ئىىىىٕچي ِەؼغىس ثوٌۇپ ؼبٔىٍىسۇ .ئۇٔي پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالَ ِەزىٕىگە ھىغطەد لىٍىپ ثبضؼىٕىسىٓ وېَىٕال ؼبٌؽبْ ئىسىِ .ەؼغىسىٕي
رەضىپٍەپ ئبٌالھ ربئبال لۇضئبْ وەضىّسە ِۇٔساق زېگەْ « :لۇثب ِەؼغىسى ثىطىٕچي وۈٔىسىٓ
ربضرىپال رەلۋاٌىك ئبؼبؼىؽب لۇضۇٌؽبْ ِەؼغىس ھەلىمەرەْ ؼېٕىڭ ٔبِبظ ئولۇـۇڭؽب الٍىمزۇض .ئۇٔىڭسا
گۇٔبھالضزىٓ پبن ثوٌۇـٕي ؼۆٍىسىؽبْ وىفىٍەض ثبض .ئبٌالھ ھەلىمەرەْ پبن ثوٌؽۇچىالضٔي زوؼذ
رۇرىسۇ ».ل ۇثب ِەؼغىسى ِەزىٕە ِۇٔەۋۋەضە ـەھطىٕىڭ ؼەضثي عۀۇثىسا ثوٌۇپِ ،ەؼغىسى
ٔەثەۋىسىٓ ٍىطالٍىمي رەذّىٕەْ  5وىٍوِېزىط وېٍىسۇ .
-4878عۇئبي :ھوجشە ؽەسىپ ۋە پەٍغەِجەس ئەٌەٍھىغغبالِٕىڭ لەثشىغي
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ لەثطىؽي ِەؼغىسى ٔەثەۋىسىىي ھوعطە ـەضىپ زېگەْ
عبٍسا ثوٌۇپ ،ھوعطە ـەضىپ ئەؼٍىسە پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئبٍبٌي ئبئىفە ضەظىَەٌالھۇ
ئۀھبٔىڭ ئۆٍي ئىسى .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ۋاپبد ثوٌؽىٕىسا ثۇ ئۆٍگە زەپٕە لىٍىٕؽبْ .چۈٔىي،
عبْ ئۈظگەْ ٍېطىگە زەپٕە لىٍىؿ پەٍؽەِجەضٌەضگە ذبغ ذۇؼۇؼىَەرٍەضٔىڭ ثىطىسۇض .پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالَ ثىط ھەزىؽزە زېگەْ  .ئبٌالھ ھەض لبٔساق ثىط پەٍؽەِجەضٔي زەپٕە لىٍىٕىفىٕي
ٍبلزۇضؼبْ عبٍسا لەثعى ضوھ لىٍىسۇ :وېَىٓ  - 13ھىغطىَە (ٍ ) َ 634ىٍىؽب وەٌگەْ ثىطىٕچي
ذەٌىپە ئەثۇ ثەوطى ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ۋاپبد ثوٌؽىٕىسا ،ئۇِۇ ِۇـۇ ئۆٍسە پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ٍېٕىؽب زەپٕە لىٍىٕؽبْ .ھىغطىَىٕىڭ ٍ - 24ىٍي (  ) َ 644ئىىىىٕچي
ذەٌىپە ئۆِەض ئىجٕي ذەرزبة ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ۋاپبد ثوٌۇپ ،ئىٍگىطى ئبئىفە ضەظىَەٌالھۇ
ئۀھبزىٓ ؼوضىؽىٕىؽب ئبؼبؼەْ ،ئۇِۇ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ٍېٕىؽب زەپٕە لىٍىٕؽبْ.
ذەٌىپە ئۆِەض زەپٕە لىٍىٕؽبْ ثۇ عبٍٕي ئبئىفە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب ئۆظى ئۈچۈْ ؼبلٍىؽبْ ثوٌۇپ،
ذەٌىپە ئۆِەض ئۇٔي ؼوضىؽبٍٔىمزىٓ ئۇٔىڭؽب ثېطىۋەرىەْ ئىىەْ .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ
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لەثطىؽي ِەؼغىسٔىڭ لىجٍە رەضىپىسىٓ ثىطىٕچي لەثطە ثوٌۇپ ،ئۇٔىڭسىٓ وېَىٓ ئەثۇ ثەوطى
ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ،ئبٔسىٓ ئۆِەضٔىڭ لەثىطٌىطى وېٍىسۇ.
-4871عۇئبي :پەٍغەِجەس ئەٌەٍھىغغبالِٕىڭ لەثشىغىگە لىٍىٕغبْ عۇٍىمەعحٍەس
ھوعطە ـەضىپٕىڭ ربٍِىطى ئىىىىٕچي ذەٌىپە ئۆِەض ئىجٕي ذەرزبثٕىڭ ظاِبٔىسا ثىط لېزىُ
ٍبؼبٌؽبْ ثوٌوپ ،ئبثجبؼىَالض ذەٌىپىؽي ئبث سۇٌّەٌىه ئىجٕي ِەضۋإٔىڭ زەۋضىسە ٍۀە ثىط لېزىُ
ضېّؤذ لىٍىٕؽبِْ .ىالزىَە ٍ - 710ىٍي ۋاپبزاض ذەٌىپە ئۆِەض ئىجٕي ئبثسۇٌئەظىع ـبَ ضاٍؤىؽب
ۋاٌىٌ ثوٌؽبْ ۋالزىسا ھوعطە ـەضىپٕىڭ ربٍِىطىٕي لبضا ربـزىٓ لوپۇضۇپ چىممبْ ۋە ئەرطاپىؽب 6.5
ِېزىط ئېگىعٌىىزە ربَ چۆضۈپ چىممبْ .ئۇٔىڭسىٓ وېَىٓ ٍ -1476ىٍي ،وېَىٓ ئوؼّبْ
ئىّپېطىَىؽىٕىڭ ؼۇٌزبٔي ئبثسۇٌّەعىسذبْ ِەؼغىسى ٔەثەۋىٕي ضېّؤذ لىٍىؿ ئەؼٕبؼىسا
ھوعطە ـەضىپٕىّۇ ضېّؤذ لىٍسۇضؼبٍْ - 1162 .ىٍي ثەظى ضازىىبي ذطىؽزىئبْ پبزىفبھالض
ِبضاوەـٍىه ذطىؽزىئبٔالٔي ئىفمب ؼېٍىپ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ِۇباضەن عەؼىسىٕي
ئوؼۇضالـٕي پىالٍٔىؽبٔسا ،ـۇ ۋالىززىىي ـبَ ضاٍؤىٕىڭ ؼۇٌزبٔي ٔۇضىسزىٓ ظۀىي زېگەْ وىفي
چۈـىسە پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕي وۆضىسۇ .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئۇٔىڭ چۈـىسە ،ضەڭگي
ؼېطىك وەٌگەْ ئىىىي ئبزەِٕي وۆضؼىزىپ ثۇ ئى ىىي ئبزەِٕي ِۀسىٓ ٍىطالالـزۇضؼىٓ زەٍسۇ.
ٔۇضىسزىٓ ظۀىي ثۇ چۈـٕي وۆضگۀسىٓ وېَىٓ  20وىفىٕىڭ ھەِطاھ ٍىمىسا ٔۇضؼۇْ ِىمساضزا پۇي
– ِبي ثىٍەْ ٍوٌؽب چىمىپ ِەزىٕە ِۇٔەۋۋەضە ـەھطىگە  16وۈٔسە ٍېزىپ وېٍىسۇ .چۈـىسە
وۆضؼىزىٍگەْ ِەظوۇض ئىىىي ؼېطىك ئبزەِٕي رېپىؿ ئۈچ ۈْ ـەھەض ئەھٍىگە ھەض وۈٔي پۇي
ربضلىزىسۇ .پۈرۈْ ِەزىٕە ِۇٔەۋۋەضە ـەھطىٕىڭ ئبھبٌىؽي ئۇٔىڭ ٍېٕىؽب وېٍىپ ثوٌىسۇٌ .ېىىٓ
چۈـىسە وۆضؼىزىٍگەْ ئىىىي ئبزەَ وەٌّەٍسۇ .ـۇٔىڭ ثىٍەْ وىفىٍەضزىٓ ؼىٍەضٔىڭ
ئبضاڭالضزىٓ ِېٕىڭ ٍېٕىّؽب وەٌّىگۀٍەضِۇ ثبضِۇ زەپ ؼوضىؽبٔساِ ،بضا وەـٍىه ئىىىي ٔەپەض ثبً
ئبزەَ ثبض ،ئۇالض ھەعگە وەٌگەْ ئىىەْ ،ھوعطە ـەضىپٕىڭ ٍېٕىسىىي ثىط وىچىه ئۆٍسە ئوٌزۇضىسۇ.
ئۇالض ثەن رەلۋازاض ئبزەٍِەض ئىىەْ وىفىٍەضگە ؼەزىمە ثېطىؿ ۋە ھەِىفە ٔبِبظ ئولۇؾ ثىٍەْ
ثوٌىسۇ زېَىفىسۇ .ئبٔسىٓ ؼۇٌزبْ ئۇالض ثىٍەْ ھېٍىمي ئۆٍگە ثبضىسۇ .رەوفۈضىؽە ھېچ لبٔساق
ـۈثھىٍىه ٔەضؼە وۆضەٌّىگەْ ؼۇٌزبْ ئۆٍٕىڭ ھەِّە رەضىپىٕي ئىٕچىىىٍەپ ئبذزۇضۇپ چىمىؿ
ٔەرىغىؽىسە ،ئۆٍسىٓ ھوعطە ـەضىپىە وېزىپ ثبضؼبْ وىچىىىىٕە ثىط رؤەٌٕي وۆضىسۇِ .ەظوۇض
ئىىىي ئبزەَ لىَىٓ – لىؽزبلمب ئېٍىٕؽبٔسىٓ وېَىٓ ،ئۆظىٍىطىٕىڭ ضاؼزىٕال پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھ ىؽؽبالِٕىڭ ِۇثبضەن عەؼىسىٕي ئوؼطىالؾ ئۈچۈْ وەٌگۀٍىىٍىطىٕي ئېزىطاپ لىٍىفىسۇ.
ثۇ ۋەلەزىٓ وېَىٓ ؼۇٌزبْ ٔۇضىسزىٓ ظۀىي ھوعطە ـەضىپٕىڭ رۆد ئەرطاپىٕىڭ ھەِّىؽىٕي
ٔبھبٍىزي چوڭمۇض ووالپ چىمىپٍ ،ەض ئبؼزي چوڭمۇضٌىمىسىٓ ثبـالپ ٍەض ٍۈظىگىچە پۈرۈٍٔەً
لوؼۇـۇْ ثىٍەْ ربَ ؼېٍىپ چىمىفمب ثۇٍطۇٍسۇ .ھوعطە ـەضىپٕىڭ ئەرطاپىسىىي ثۇ لوؼۇـۇْ ربَ
ھېٍىھەَ ـۇ پېزىچە زاۋاَ لىٍىپ وەٌّەوزە.
-4875عۇئبيِ :ەعجىذى ئەلغب ھەلمىذە ِەٌۇِبت
ِەؼغىسى ئەلؽب – ٍىطالزىىي ِەؼغىس زېگەْ ِۀىسە ثوٌۇپ ،ئىؽالَ زىٕىسىىي
ِۇلەززەغ عبٍالضٔىڭ ثىطى ،ئىىىي لىجٍىٕىڭ ثىطىٕچىؽىسۇض .وەثە لىجٍە ثوٌۇـزىٓ ثۇضۇْ
ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ لىجٍىؽي ِەؼغىسى ئەلؽب ئىسىِ .ەؼغىسى ئەلؽب لۇضئبْ وەضىُ ِەؼغىسى
زەپ ئبرىالرزيِ .ەؼغىسى
ئەلؽب زەپ ئبربـزىٓ ثۇضۇْ ثەٍزۇٌّەلسىػ ( ِۇلەززەغ ئۆً)
ئەلؽبٔىڭ ئوِۇِىٌ وۆٌىّي  1000وۋازضاد ِېزىط وېٍىسۇ .ثۇ ئەرطاپي ضىفبرىىالٔؽبْ ھبظىطلي
لۇزۇغ ـەھطىٕىڭ ئبٌزىسىٓ ثىطىگە رەڭ وېٍىسۇ .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ثىط ھەزىؽزە ِۇٔساق
زېگەِْ « :بڭب ئبپئبق ثىط رۇٌپبض وەٌزۈضۈٌسى .ئۇٔىڭؽب ِىٕسىُ ،رۇٌپبض ِېٕي ثەٍزۇٌّەلسىؽىە ئېٍىپ
ثبضزى .رۇٌپبضٔي پەٍؽەِجەضٌەض ئبرٍىطىٕي ثبؼالٍسىؽبْ ِەذؽۇغ عبٍؽب ثبؼٍىسىُ .ئبٔسىٓ
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ثەٍزۇٌّەلسىؽىە وىطىپ ئىىىي ضەوئەد ٔبِبظ ئولۇ پ چىمزىُ .ـۇ ۋالىززب عىجطىئىً ِبڭب ثىط
لبچىسا ھبضاق ٍۀە ثىط لبچىسا ؼۈد ئېٍىپ وەٌسىِ .ەْ ؼۈرٕي ربٌٍىسىُ .عىجطىئىً ِبڭب ؼەْ
روؼطىؽىٕي لىٍسىڭ ....زېسى .ئبٔسىٓ ثىعٔي ثىطىٕچي ئبؼّبٔؽب ئېٍىپ چىمزي».
ٍۀە ثىط لبضاـمب وۆضەِ ،ەؼغىسى ئەلؽب ِۇؼۇٌّبٔالضزىٓ ثبـمىالضٔىڭ ئىجبزەد لىٍىفىؽب
ٍوي لوٍۇٌّىؽبْ ِەؼغىس زېگەْ ِۀىسە ثوٌۇپ ،رىٍفۇٔبؼالضٔىڭ ٔەظىطىسەِ ،ەؼغىسى ئەلؽب –
ؼۆظىسىىي ئەلؽبٔي ٍىطاق زېگەْ ِۀىسە چۈـۀگەْ ۋە ـۇٔساق رەضعىّە لىٍؽبٔالض
ذبربالـمبٔالضزۇض  .چۈٔىي ثۇ ئوضۇٔسىىي ئەلؽب ؼۆظى ثبـمىالضزىٓ ئبٍىؽبْ ۋە ِەذؽۇغ لىٍؽبْ
ذطىؽزىئبٔالضٔىڭ ئۇٔىڭسا ئىجبزەد لىٍىفىسىٓ ؼبلالپ
ِۀىسە ثوٌۇپٍ ،ەھۇزىٌ ۋە
ِۇؼۇٌّبٔالضؼب ذبغ لىٍؽبْ ِۀىٕي ثىٍسۈضىسۇ  .ثۇٔى ڭ زەٌىٍي ـۇوي ،ذطىؽزىئبٔالض ؼەٌىت
ئۇضۇـىسا ِەؼغىسى ئەلؽبٔي ئىفؽبي لىٍىۋاٌؽبٔسا ،ئۇالض ثۇ ِەؼغىسرە ئىجبزەد لىٍىؿ ئۇٍبلزب
رۇضؼۇْ ،ئۇٔي ئبرربٔب ۋە ئبِجبض ئوضٔىسا لوٌالٔؽبْ ٍ .ەھۇزىَالض ٍ - 1948ىٍي ِەؼغىسى ئەلؽبٔي
پەٌەؼزىٓ زۆٌىزي ثىٍەْ لوـۇپ ِۇؼزەٍِىىە لىٍؽبْ ثوٌؽىّۇ ،ئۇالض ھبظىطؼىچە ِەؼغىسى
ئەلؽبٔي ئىجبزەد ئوضٔي لىٍّىؽبْ ۋە ھبظىطِۇ ِۇؼۇٌّبٔالض ئىجبزەد لىٍىسىؽبْ ِەؼغىس ؼۈپىزي
ثوٍىچە زاۋاَ لىٍّبلزب .
ِەؼغىسى ئەلؽب پەٌەؼزىٕسىىي لۇزۇغ ـەھطىٕىڭ ـەضلي عۀۇة رەضىپىگە عبٍالـمبْ
ثوٌۇپ ،ئبٌالھ ربئبال ٍ - 622ىٍي پەٍؽەِجىطىّىع ھەظضىزي ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالَ ِەوىىسىٓ
ِەزىٕىگە ھىغطەد لىٍىفزىٓ ثىط لبٔچە ئبً ثۇضۇْ ئۇٔي ثىط وېچىٕىڭ ئىچىسە ِەوىىسىٓ
ِەؼغىسى ئەلؽبؼب ئېٍىپ ثېطىؿ ئبضلىٍىك ئۇٌۇغ ِۆعىعىؽىٕي وۆضؼەرىەْ.
-4878عۇئبيٍ :ەس ٍۈصىذە ئەڭ ئبۋۋاي ثىٕب لىٍىٕغبْ ِەعجىذ  -ئەلغب ِەعجىذى
ٍەض ٍۈظىسە رۇٔغي لېزىُ ثىٕب لىٍىٕؽبْ ِەؼغىس ِەؼغىسى ھەضەَ ثوٌۇپِ ،ەؼغىسى
ھەضەِسىٓ وېَىٕال ِەؼغىسى ئەلؽب وېٍىسۇ .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ؼبھبثىٍىطىسىٓ ئەثۇ
ظەض ؼەـبضىٌ ِۇٔساق زېگەْ ِ « :ەْ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِسىٓ ٍەض ٍۈظىسە رۇٔغي ؼېٍىٕؽبْ
ِەؼغىس لبٍؽي؟ زەپ ؼوضىۋىسىُ .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالٍَ ،ەض ٍۈظىسە رۇٔغي ؼېٍىٕؽبْ
ِەؼغىس ِەؼغىسى ھەضەِسۇض زېسى .ئبٔسىٓ ِەْ ٍۀە ئۇٔىڭسىٓ ،وېَىٓ لبٍؽي؟ زەپ
ؼوضىؽىٕىّسا ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ِەؼغىسى ئەلؽب زېسى .ئبٔسىٓ ٍۀە ِەْ ثۇ
ئىىىىؽىٕىڭ ئبضى ؽىسا لبٔچە ٍىً ئۆرىەْ؟ زەپ ؼوضىۋىسىُ ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ لىطىك ٍىً
زەپ عبۋاة ثەضزىِ ».ىالزىَىسىٓ ثۇضۇٔمي ٍ- 2000ىٍٍىطى ئىجطاھىُ ئەٌەٍھىؽؽبالَ وەثىٕىڭ
ئۇٌىٕي لبٍزب رۇضؼۇظۇپِ ،ەؼغىسى ھەضەِٕي ثىٕب لىٍؽبْ ثوٌؽب ،ؼۇالٍّبْ ئەٌەٍھىؽؽبالَ ـۇ
ۋالىززىٓ ئبظضاق وېَىٕال ِەؼغىسى ئەلؽبٔي ثىٕب لىٍؽبْ .
-4841عۇئبيِ :ەعجىذى ئەلغبٔىڭ ِۇعۇٌّبٔالسٔىڭ لوٌىغب ئۆجۈؽي
ھىغطىَىٕىڭ ٍ- 14ىٍي (  )َ 636ئىىىىٕچي ذەٌىپە ئۆِەض ئىجٕي ذەرزبثٕىڭ زەۋضىسە
ِۇؼۇٌّبٔالض ِەؼغىسى ئەلؽبٔي ذطىؽزىئبٔالضٔىڭ لوٌىسىٓ پەرىھ لىٍىپِ ،ەؼغىسى ئەلؽبٔىڭ
ئىچىگە لىجٍە عبِىؽي زەپ رؤۇٌؽبْ ِەؼغىسٔي ثىٕب لىٍؽبْ .ثۇ عبِي ِەؼغىسى ئەلؽبٔىڭ
عۀۇة رەضىپىگە عبٍالـمبْ ثوٌۇپ ،لىجٍە رەضىپىگە ئۇزۇي وېٍىسۇ .ـۇڭب ئۇ لىجٍە عبِىؽي زەپ
ئبربٌؽبْ .ئەِەۋىٍَەض زەۋضىسە ثۇ ِەؼغىس لبٍزىسىٓ ؼېٍىٕىسۇ .ثۇ ئىؿ ٍ- 685ىٍىسىٓ - 715
ٍىٍىؽىچە روٌۇق ٍ 30ىً زاۋاَ لىٍىسۇ .ـۇ ۋالىززب لۇثجە ئەؼؽەذطە (ربؾ گۈِجەظ)ِۇ ٍبؼىٍىسۇ.
ِەؼغىسى ئەلؽبٔىڭ ـەوٍي ھبظىطؼىچە ـۇ ثوٍىچە زاۋاَ لىٍّبلزب.
-4847عۇئبي :خشىغحىئبٔالسٔىڭ ِەعجىذى ئەلغبغب لىٍغبْ جۇٔجي ھۇجۇِي ۋە ئۇٔىڭ
ھىّبٍە لىٍىٕىؾي
ثىط ِىٍَؤسىٓ و ۆپطەن ِۇٔزىعىُ ئەؼىەض ثىٍەْ لوضاٌالٔؽبْ ؼەٌىت ئبضِىَىؽي ؼەضپ
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ذطىؽزىئبْ وۈچٍىطى ٍ - 1099ىٍي - 7ئبٍٕىڭ  – 20وۈٔي لۇزۇغ (ئىطۇؼبٌىُ ) ـەھطىگە
ھۇعۇَ لىٍىپ وىطىپِ 70 ،ىڭسىٓ وۆپطەن ِۇؼۇٌّبٕٔي ئەڭ ۋە ھەـي ئۇؼۇٌسا ئۆٌزۈضۈؾ
ئبضلىٍىك ـەھەضٔي ئىؽزىال لىٍؽبْ .ئۇ چبؼساِ ،ۇؼۇٌّبٔالضزىٓ ٍبـىٕىپ لبٌؽبْ ،ئبعىع ئۇضۇق
وىفىٍەض ،ئبٍبٌالض ۋە با ٌىالض ئۆظٌىطىٕي لوؼساؾ ئۈچۈْ ِەؼغىسى ئەلؽبٔىڭ ئىچىگە وىطىۋاٌؽبْ
ثوٌۇپ ،ـەھەضگە ثېؽىپ وىطگەة ذطىؽزىئبْ ئبضِىَىؽي ئۇالضٔىڭ ھەِّىؽىٕي ثىط ثىطىٍەپ
لىٍىچزىٓ ئۆرىۈظۈپ چىممبْ ،لۇزۇغ ـەھطى ثىٍەْ ِەؼغىسى ئەلؽب لبٔؽب ثوٍبٌؽبْ ،ھەرزب
ٍوٌالضزا ؼۇ وەثي ئبلمبْ لبْ ثىٍەْ ربعبۋۇظچي لوـۇٕٔىڭ ئبرٍىطىّۇ لىعىً ثوٍۇٌۇپ وەرىەْ.
ذطىؽزىئبٔالضٔىڭ لۇزۇغ ـەھطىسىىي ھبوىّىَىزي ٍ 90ىٍؽب ٍېمىٓ زاۋاَ لىٍؽبْ ثوٌۇپ ،ئۇالض
ئىفؽبٌىَەد زاۋاِىسا ِۇؼۇٌّبٔالضٔي ئېعىپِ ،ەؼغىسى ئەلؽبٔي ثۇظۇپ ٔۇضؼۇٍٔىؽبْ ۋھەـي
عىٕبٍەرٍەضٔي ئىفٍىگەٍْ - 1187 .ىٍي - 7ئبٍٕىڭ - 27وۈٔي ٔبِي ِەـھۇض ِۇؼۇٌّبْ لوِبٔساْ
ؼبالھىسزىٓ ئەٍَۇثىٌ رەضىپىسىٓ ذطىؽزىئبٔالضٔىڭ لوٌىسىٓ ئبظاد ثوٌۇپِ ،ۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ
ئىگىساضچىٍىمىؽب ئۆرىەْ .ئەپؽۇؼىيِ ،ەؼغى سى ئەلؽب ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ لوٌىسا ٍۀە رۇضاٌّىسى.
ٍ – 1229ىٍي  - 3ئبٍسا ِەؼغىسى ئەلؽب لبٍزىسىٓ ذطىؽزىئبٔالضٔىڭ لوٌىؽب چۈـۇپ وەرىەْ
ثوٌؽىّۇٍ - 1244 ،ىٍي ؼبالھىسزىٓ ئەٍَۇثىَٕىڭ ربؼىؽىٕىڭ ئوؼٍي پبثىفبھ وبِىً رەضىپىسىٓ
لبٍزۇضۇپ ئېٍىٕؽبْ .لۇزۇغ ـەھطى ِەؼغىسى ئە لؽب ثىٍەْ ثىطٌىىزە ـۇ ظاِبٔالضزىٓ ثبـالپ
ربوي ٍ - 1948ىٍي ٍەھۇزىَالض پەٌەؼزىٕٕي ئىؽزىال لىٍؽبٔؽب لەزەض ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ھبوىّىَىزي
ئبؼزىسا ثوٌۇپ وەٌگەْ.
ئوؼّبٔىَالض ھۆوۈَ ؼۈضگەْ زەۋضٌەضزە ،ئۇالض ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ظېّىٍٕىطىٕي ؼىطرمي
وۈچٍەضٔىڭ ذىطىػ لىٍىفٍىطى سىٓ لبرزىك لوؼساپ وەٌگەْ .ھەرزب ئوؼّبٔىَالض زەۋضىسە
ٍەھۇزىَالض لۇزۇغ ـەھطىٕي لوٌىؽب چۈـۇضۈؾ ئۈچۈْ لبٔچىٍىه رىطىفمبْ ثوٌؽىّۇِ ،ەلؽىزىگە
ٍېزەٌّەً وەٌگەٍْ .ەھۇزىَالض پەٌەؼزىٕسىىي ٍەضٌىه ئەضەثٍەضٔي ئبٌساپ ئۇالضٔىڭ ئۆً –
ۋاضأٍىطىٕي ۋە ٍەض – ظېّىٍٕىطىٕي ـۇ ۋالىززىىي ٔوضِبي ثبھبزىٓ ٔەچچە ھەؼؽە لىّّەد
ؼېزىپ ئېٍىؿ ئبضلىٍىك رەزضىغي ھبٌسا پەٌەؼزىٕٕي ئىفؽبي لىٍىؿ پىالٔىٕي ئىفمب ئبـۇضِبلچي
ثوٌؽبٔسا ،ئوؼّبٔىَالض ذەٌىپىٍىىي ٍ - 1892ىٍي ِەذؽۇغ لبضاض چىمىطىپ ،پەٌەؼزىٍٕىىٍەضٔىڭ
ٍەھۇزىَالضؼب ئۆً ظېّىٓ ؼېزىفىٕي لبرزىك چەوٍەپ وەٌگەْ .ئوؼّبٔىَالض ٍېمىٍؽبٔسىٓ وېَىٓ،
ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ذۇززى چوپبٔؽىع لبٌؽبْ پبزىؽب ئوذفبؾ چېچىٍىپ وېزىفي ٔەرىغىؽىسە،
لۇزۇغ ـەھطى ،عۈٍِىسىٓ ِەؼغىسى ئەلؽب لوؼساپ لېٍىّٕىسى .ثۇ پۇضؼەرٕي ؼۀىّەد
ثىٍگەْ ٍەھۇزىَالض پەٌەؼزىٓ ظېّىٕىگە ئبظ ئبظزىٓ ٍەضٌىفىؿ ئبضلىٍىك ؼبْ عەھەرزە ِەٌۇَ ثىط
ِىمساضؼب ٍەرىۀسىٓ وېَىٓ ،ئۀگىٍىَٕىڭ ثىۋاؼىزە ٍبضزىّي ئبؼزىسا ،پەٌەؼزىٕٕي ئىفؽبي
لىٍىفزىٓ ئىجبضەد ئەؼىطٌەضزىٓ ثىطى پىالٔالپ وەٌگەْ ضەظىً ِەلؽىزىگە ٍەرىەِْ .ەؼغىسى
ئەلؽبٔىڭ ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ لەٌجىسىىي ئوضٔي ئبالھىسە چوڭ ثوٌۇپ ،ئىؽالَ زەۋىزي ثبـالٔؽبْ
ربضىرزىٓ ثىطى ثبؼالٔؽبْ ثىط ئەلىسىسۇض .چۈٔىي ِەؼغىسى ئەلؽب عىّي پەٍؽەِجەضٌەضٔىڭ
لىجٍىؽيِ ،ۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ثىطىٕچي لىجٍىؽىسۇض .
-4844عۇئبيِ :ەعجىذى ئەلغبغب لىٍىٕغبْ ئەڭ چوڭ جىٕبٍەت
ِەؼغىسى ئەلؽبؼب لىٍىٕؽبْ ئەڭ چوڭ عىٕبٍەد ٍ - 1969ىٍي  -8ئبٍٕىڭ - 22وۈٔي
ٍەھۇزىَالض رەضىپىسىٓ ئىفٍۀگەْ ثوٌۇپٍ ،ەھۇزىَالضٔىڭ ضازىىبٌٍىطىسىٓ ئەؼٍي ئبۋؼزطاٌىَىٍىه
ِبٍىً زېٕىػ ضوھىٓ ئىؽىٍّىه ثىطؼي ِەؼغىسى ئەلؽبؼب ئود لوٍۇۋەرىەِْ .ەؼغىسى
ئەلؽبٔىڭ ـەضلىٌ لىؽّي پۈرۈٍٔەً وۆٍۈپ وۈي ثوٌؽبْ.
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ئؤى ٕچي ثبپ .ئۇٍغۇس دىَبسىذىىي لەدىّىٌ ئۈچ چوڭ جبِە ۋە
ئىغالَ دۇَٔبعىذىىي لەدىّىٌ ثىٍىُ ٍۇسجٍىشى

-4843عۇئبي :ئەڭ دەعٍەپ عېٍىٕغبْ ِەعجىذ ئبجۇػ جبِەعي
ئۇٍؽۇضالض ئەظەٌسىٓ ئۆظٌىطىٕىڭ زىٕىٌ ئېزىمبزىٕي لوؼساؾ ۋە ئۆظٌىطى ِۀؽۇپ ثوٌؽبْ زىٕؽب
ؼبزالەد ثبؼالـزب ئەڭ ئبٌ سىٕمي ذەٌمزۇض .زۇَٔبزا ئەضەة ِىٍٍىزىسىٓ ثبـالپ ئىؽالَ زىٕىؽب
ِۀؽۇپ ثوٌؽبْ ذەٌمٍەضٔىڭ ئىچىسە ثبـمب زىٕالضؼب ئېزىمبز لىٍىسىؽبْ ئبظ ؼبٍٔىمالض ثبض رۇضۇپ،
ئۇٍؽۇضالضزا ِۇؼۇٌّبْ ثوٌؽبْ ربضىرىسىٓ ثبـالپ ثبـمب زىٕؽب ئېزىمبز لىٍىسىؽبْ ثىطِۇ ئۇٍؽۇض
ٍولٍىمىّۇ ئۇٍؽۇض الضٔىڭ ئۆظٌىطىٕىڭ زىٕىٌ ئېزىمبزىٕي لوؼساـزب ۋە ئەعسازٌىطىٕىڭ ئۀئۀىؽىگە
ۋاضىؽٍىك لىٍىفزب ٔەلەزەض ِۇٔەۋۋەض ثىط ِىٍٍەد ئىىۀٍىىىٕي وۆضؼىزىسۇ .پەٍؽەِجىطىّىع ھەظضىزي
ِۇھەِّەز ئەٌەٍەىؽؽبالَ ربضىرزب رۇٔغي لېزىُ ِەزىٕە ِۇٔەۋۋەضە ـەھطىسە ِەؼغىس ؼبٌؽبْ
ثوٌؽب ،ئۇ ٍؽۇضالض رۈضوىٌ ذەٌمٍەض ئىچىسە رۇٔغي ثوٌۇپ ِەؼغىس ؼبٌؽبْ ذەٌمزۇض .ئۇٍؽۇض زىَبضىسا
رۇٔغي ِەؼغىسٔىڭ ؼېٍىٕىفي ثۇ عبٍؽب ئىؽالَ زىٕىٕىڭ زەؼٍەپ وىطىفي ثىٍەْ ِۇٔبؼىۋەرٍىه
ثوٌۇپ ،ثۇ ئىىىىؽي ئبؼبؼەْ ثىط ِەظگىٍگە روؼطا وېٍىسۇ .لەـمەض عبِەؼي ئۇٍؽۇض زىَبضىسىىي
ئەڭ ِەـھۇض ِەؼغىس ھېؽبثالٔؽىّۇ ،ئەڭ ثۇضۇْ ؼېٍىٕؽبْ رۇٔغي ِەؼغىس ھېؽبثالّٔبٍسۇ- 9 .
ئەؼىطٔىڭ ئبذىطٌىطى ؼبِبٔىَال ؼۇالٌىؽىٕىڭ ـبھعازىؽي ئەثۇ ٔبؼىط ؼبِبٔىٌ ؼوزىگەض
لىَبپىزىسە لبضاذبٔىَالض زۆٌىزىگە وىطىپ پبٔبھٍىٕىسۇ .لبضاذبٔىَالض ذبٔي ئوؼۇٌچبق ثۇ ـبھعازىٕىڭ
ئبرۇـزب ئبظازە ھبٍبد وەچىطىفىگە وې پىٍٍىك لىٍىسۇ .ئبرۇـمب ٍەضٌەـىەْ ئەثۇ ٔبؼىط ؼبِبٔىٌ
وىفىٍەضٔي ئىؽالَ زىٕىؽب زەۋەد لىٍىفمب ثبـالپ ،ـۇ ئبضىسا ئوؼۇٌچبلٕىڭ عىَۀي ؼورۇق
ثۇؼطاذبٕٔي ِۇؼۇٌّبْ لىٍىفزب ؼەٌىجە لىٍىسۇ .ـۇ ۋالىززب ئبرۇـزب ِۇؼۇٌّبٔالض ؼبٔىٕىڭ وۆپىَىفي
ثىٍەْ ِەؼغىس ؼېٍىفمب ئې ھزىَبط رۇؼۇٌۇپ رۇٔغي ِەؼغىسٔي ؼبٌىسۇ.
-4842عۇئبي :وبال جېشىغي پىالٔي
ئبرۇـزب ِەؼغىس ؼېٍىفٕي پىالٍٔىؽبْ ئەثۇ ٔبؼىط ؼبِبٔىٌ ئوؼۇٌچبلزىٓ ثىط وبال رېطىؽي
چوڭٍىمىسىىي ٍەضٔي ؼوضاٍسۇ .ئوؼۇٌچبلّۇ ھ بِبْ ِبلۇي وېٍىسۇ ۋە ذبٌىؽبْ ٍېطىسىٓ ثىط وبال
رېط ىؽي چوڭٍىمىسىىي ٍەضٔي ئىفٍىزىفگە ضۇذؽەد لىٍىسۇ .ئەثۇ ٔبؼىط ؼبِبٔىٌ ثىط وبٌىٕي
ؼوٍۇپ ،ئۇٔىڭ رېطىؽىٕي ئىٕچىىە رىٍىپ ،ثىطثىطىگە ئۇالپ ئۇظۇْ ثىط ربٔب ٍبؼبٍسۇ ۋە ثۇ ربٔب
ثىٍەْ ئبرۇـزىىي ٍبذفي ثىط عبٍٕي ربَ ؼبٌؽبٔسەن ئوضاپ وۆضۈپ ،ـۇ عبٍؽب رۇٔغي ِەؼغىسٔي
ؼبٌىسۇ .ئوؼۇٌچبق ثۇ ئىفزب ئبٌسأؽبٍٔىمىٕي ثىٍگەْ ثوٌؽىّۇ ،ئەثۇ ٔبؼىط ؼبِبٔىَٕىڭ ئەلىً
پبضاؼىزىگە ھەٍطاْ ثوٌۇپ لبٍىً ثوٌىسۇ .ـبھعازە ئەثۇ ٔبؼىط ؼبِبٔىٌ « وبال رېطىؽي پىالٔي » ٔي
ئىفمب ئبـۇضۇپ ؼبٌؽبْ ثۇ ِەؼغىس ئۇٍؽۇض زىَبزا ؼېٍىٕؽبْ رۇٔغي ِەؼغىس ثوٌۇپ ھېؽبثٍىٕىسۇ.
ثۇ ِەؼغىس  - 14ئەؼىطٔىڭ ثبـٍىطىؽب لەزەض« ئبرۇؾ عبِەؼي » زەپ ئبرىٍىپ ٔبِي رەضەپ -
رەضەپٍەضگە ربضلبٌؽبْ ئىىەْ.
-4848عۇئبي :ئەڭ ِەؽھۇس ِەعجىذ لەؽمەس ھېَحىبس جبِەعي
لەـمەض ھېَزىبض عبِەؼي ِىالزىَە ٍ - 1442ىٍي ثىٕب لىٍىٕؽبْ ثوٌۇپ ،وىچىىٍىىزىٓ
ظوضىَىؿ ،ئبززىٌ ھ بٌەرزىٓ ئبالھىسە رۈ ؼىە وىطىفزەن ثبؼمۇچالضٔي ثېؽىپ ئۆرۈپ ھبظىطلي
ھبٌەرىە وەٌگەْ .ثۇ عبِە ئۇٍؽۇض ثىٕبوبضٌىمىٕىڭ ؼۀئەد ئۇؼٍۇثىٕي ئۆظىگە ِۇعەؼؽەٍِىگەْ،
ئىٍىُ ِەضىپەد ،ھۈٔەض ؼۀئەرٕىڭ ِبوبٔي ثوٌؽبْ لەـمەضٔىڭ عبٍٔىك ـبھىسى ھېؽبثٍىٕىسۇ.
عبِۀىڭ ئۇظۇٍٔىمي (ـىّبٌسىٓ عۀۇثمب) ِ 140ېزىط ،وەڭٍىىي (ـەضلزىٓ ؼەضثىە) ِ 120ېزىط،
ئوِۇِىٌ وۆٌىّي  16800وۋازضاد ِېزىط ثوٌۇپ ،ھەِّە عبٍٍىطىٕي لوـمبٔسا ،ئۇٔىڭسا ِ 30ىڭ
ئبزەَ ثىطال ۋالىززب ٔبِبظ ئولۇٍبالٍسۇ .عبِە لۇضۇٌّب عەھەرزىٓ گۈِجەظِ ،ەزضەؼەِ ،ەؼغىس لبربضٌىك
ثۆٌەوٍەضزىٓ رەضوىت ربپمبْ ثوٌۇپ ،چوڭ ِەؼغىسٌەضزە ثوٌۇـمب رېگىفٍىىٍەضٔىڭ ھەِّىؽي
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رېپىٍىسۇ .لەـمەض ھېَزىبض عبِەؼىٕي ٍ - 1786ىٍي لەـمەض ٍې ڭىفەھەضٌىه ظۇٌپىَە ثۆۋى ذبٔىُ،
ٍ - 1809ىٍي لەـمەض ھبوىُ ثې گي رۇضپبٍٔىك ئىؽىۀسەض ۋاڭٍ -1820 ،ىٍي لەـمەضٌىه
ئەثطـىٕىبٔىسىط ذوعبٍ - 1839 ،ىٍي لەـمەض ھبوىُ ثېگي ئىٕبٔچربْ ظۇھۇضىسزىٍٓ - 1872 ،ىٍي
ٍبلۇة ثەزەۋٌەدٍ- 1904 ،ىٍي ئبربلٍىك رۇضزى ثبً ھبعي ثىٍەْ وېطەَ ثبٍۋەچچە ئبوبئۇوب
ئىىىىؽيٍ - 1934 ،ىٍي ئبثسۇوې طىّربْ ِەذؽۇَ لبربضٌىمالض ضېّۇٔىذ لىٍسۇضؼبْ .ـۇٔىڭسىٓ
وېَىٓ ،زاۋاٍِىك ضېّۇٔىذ لىٍىٕىؿ ۋە وېڭەٍزىٍىؿ ثبؼمۇچٍىطىٕي ثبـزىٓ وەچۈضۈپ وەٌگەْ .ثۇ
عبِۀىڭ ئەڭ ئبذىطلي ضېّۇٔىزي ٍ- 2000 - 1999ىٍالض ئبضىؽىسا ئەِەٌگە ئبـمبْ.
-4848عۇئبي :ئەڭ چوڭ ِەعجىذ وېشىَە جبِەعي
وېطىَە ھېَزىبض عبِەؼي ٍ 800ىٍسىٓ ئبضرۇق ربضىرمب ئىگە ۋە ئۇٍؽۇض ئېٍىسىىي ئەڭ چوڭ
عبِە ثوٌۇپ ،ئۇٍؽۇض ز ىَبضىسىىي ئەڭ ِەـھۇض عبِە لەـمەض ھېَزىبض عبِەؼىسىّٕۇ چوڭسۇض.
چۈٔىي لەـمەض عبِەؼىٕىڭ ذبٔىمبِ ،ەزضەؼە ،ثبؼچە ۋە ؼەٍٕبؼىٕي لوـّىؽبٔسأ ،بِبظ
ئولۇٍسىؽبْ ِەؼغىسٔىڭ وۆٌىّي وېطىَە عبِەؼي ِەؼغىسىٕىڭىىسىٓ ئەٌۋەرزە وىچىه .وېطىَە
عبِەؼي ِەؼغىسىٕىڭ ئوِۇِىٌ وۆٌىّي ِ 13ىڭ  449وۋازضاد ِېزىط وېٍىسۇ .ئبزەرزە عۈِە
ٔبِىعىؽب ِ4ىڭسىٓ ِ 6ىڭؽىچە ،ھېَذ ٔبِبظٌىطىسا ِ 10ىڭسىٓ ِ 12ىڭؽىچە ِۇؼۇٌّبْ وېٍىپ
ئبظازە ٔبِبظ ئولۇٍسۇ .ثۇ عبِە ثۈگۈ ٔگە لەزەض ٍەرزە لېزىُ چوڭ ضېّۇٔىذ لىٍىٕؽبْ .وېطىَە ھېَزىبض
عبِەؼي ٍ - 1200ىٍي وىچىه ثىط ِەؼغىس ـەوٍىسە ثىٕب لىٍىٕؽبْ ثوٌۇپ ،ھەِىفە وېڭەٍزىٍىؿ
عەضٍبٔىسا عبِە رۈؼىٕي ئبٌؽبٍْ - 1665 .ىٍي وېطىَىسىىي ِۆرىۋەض زىٕىٌ ظارالضزىٓ ِوٌال رىَىپ
ئبذۇٔۇَِ ،وٌال ؼۇعىالق ئبذۇٔۇَ ،ئەٍؽبق ئبذۇٔۇَ لبربضٌىك وىفىٍەض وېطىَە ھېَزىبض عبِەؼىٕي
وېڭەٍزىپ ضېّۇٔىذ لىٍىؿ روؼطىؽىسا ٍەوۀسىىي ؼەئىسىَە ذبٍٔىمىٕىڭ ذبٔي ئبثسۇٌالذبٔؽب ثىط
پبضچە رەوٍىپ ؼۇٔىسۇ .ثۇ رەوٍىپ ذبْ رەضىپىسىٓ لوثۇي لىٍىٕىپٍ ،ەوۀسىٓ ِەذؽۇغ
ئۇؼزىالض ئەۋەرىٍىسۇ ھەَ عبِە ئەرطاپىسىىي ئبھبٌىالض وۆچۈضۈٌۈپ ٍەضٌىه ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ
ئىمزىؽبزىؽب ربٍىٕىپ عبِۀي ئىىىىٕچي لېزىُ وېڭ ەٍزىپ ضېّۇٔىذ لىٍىپ چىمىسۇ .ئۇالض ـۇ
ۋالىززب ٍەوۀسىٓ  10رۈ پ چىٕبض زەضىرىٕي ٍۆرىەپ وېٍىپ عبِۀىڭ ؼەٍٕبؼىؽب ؼبٌؽبْ .ـۇڭب
وىفىٍەض ثۇ عبِۀي ثىط ِەظگىً « چىٕبضثبغ » عبِەؼي زەپّۇ ئبربـمبْ .ئبـۇ چىٕبض زەضەذٍىطىسىٓ
ثىط لبٔچە رۈپي رېري ٍېمىٕمي ٍىٍالضؼب لەزەض ِەۋعۇز ثوٌۇپ ،وېَىٕچە عبِۀي وېڭەٍزىفزە
لۇضۇٌۇـمب ربلىفىپ لبٌؽبٍٔىمزىٓ وېؽىۋېزىٍگەْ ئىىەٍْ - 1947 .ىٍي وېطىَە ٔبھىَىؽىٕىڭ
ھبوىّي ئىؽّبٍىٍربْ وېطىَە رەۋەؼىسىىي ِۇٔەۋۋەض زىٕىٌ ظارالض ۋە ھەض لبٍؽي ٍېعا ثەگٍىطىٕي
ٍىؽىپ وېطىَە عبِەؼىٕي وېڭەٍزىپ ٍبؼبؾ ھەلمىسە وېڭەؾ لىٍىپ ھەِّىٕىڭ
ِۇۋاپىمەرچىٍىىىٕي ئبٌىسۇ .ـۇٔساق لىٍىپ وېطىَە عبِەؼىٕىڭ لۇضۇٌۇـي ٍ- 1947ىٍي - 10ئبٍسا
ثبـٍىٕىپ ٍ - 1949ىٍي پۈرۈپ چىممبْ .وېَىٓ ٍ - 1985ىٍىسىٓ ٍ- 1988ىٍىؽىچە ٍۀە
ضېّۇٔىذ لىٍىٕؽبْ ثوٌۇپ ،ئبذىطلي -7لېزىٍّىك چوڭ ضېّۇٔىذ ٍ- 1997ىٍي ثبـٍىٕىپ 1998
 ٍىٍي پۈرىەْ.-4841عۇئبي :ثەٍحۇي ھېىّەت
ِىالزىَىٕىڭ ٍ - 750ىٍي ئبثجبؼىَالض ذەٌىپىٍىىي لۇضۇٌؽبٔسىٓ وېَىِٓ ،ۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ
ھبوىّىَىزي ئبؼىَب ،ئبـطىمب ۋە ٍبۋضوپبالضؼب لەزەض وېڭەٍگەْ ئىسى .ئبثجبؼىَالض ذەٌىپىٕىڭ
زەؼٍەپىي ٍ - 100ىٍؽب ٍېمىٓ زەۋضىسە ( ٍ- 750ىٍىسىٓ ٍ - 842ىٍىؽىچە) ،ذۇؼۇؼەْ ذەٌىپە
ھبضۇْ ضەـىس ( ٍ- 786ىٍىسىٓ ٍ- 809ىٍىؽىچە ذەٌىپىٍىه لىٍؽبْ) ۋە ذەٌىپە ِەئّۇْ (- 813
ٍىٍىسىٓ ٍ- 833ىٍىؽىچە ذەٌىپىٍىه لىٍؽبْ) ھبوىّىَەد ٍۈضگۈظگەْ ِەظگىٍسە زۆٌەرزە ؼىَبؼىٌ
ۋە ئىمزىؽبزىٌ ئىفالضٔىڭ ٔبھبٍىزي رىعٌىىزە رەضەلمىٌ لىٍىفىؽب ئەگىفىپ ،ئىٍىُ پەْ ۋە ِەزۀىٌ
ِبئبضىپ عەھەرزە زۇَٔبۋى ذبضاوزېطٌىه گۈٌٍىٕىؿ ِەٍسأؽب وەٌگەٍْ .ۇٔبْ ،پبضغ ،ھىٕسىؽزبْ،
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ضىُ لبربضٌىك ئەٍٕي چبؼسىىي ِەزۀىَەرٍىه ئەٌٍەضٔىڭ لەزىّىٌ پەِْ ،ەزۀىَەد ۋە پەٌؽەپە
ِىطاؼٍىطىٕي ٍىؽىپ ،ضەرٍەپ ئەضەة رىٍىؽب رەضعى ّە لىٍىؿ ۋە رەرمىك لىٍىؿ ئىفٍىطى
ثبـٍىٕىپ وەرىەِْ .ۇـۇٔساق ثىط پەٍززە ئبثجبؼىَالض رەضىپىسىٓ ثبؼسازرب «ثەٍزۇي ھېىّەد »
( ئىٍىُ ھېىّەد ئوضٔي) رەؼىػ لىٍىٕىپ ،ئىٕؽبٔىَەرٕىڭ لەزىّىٌ ٍبظِب ِەزۀىَىزىٕي لېعىؿ،
ؼبلالپ لېٍىؿ ،رەرمىك لىٍىؿ ۋە رەضەلمىٌ لىٍسۇضۇؾ عەھەر ٍەضزە ئبٌەِفۇِۇي رۆھپىٍەض
ٍبضىزىٍؽبْ .رەضعىّە ئىساضىؽي ،پۀٍەض ئبوبزې ّىَىؽي ۋە وۇرۇثربٔب لبربضٌىك ئوضگبٔالضزىٓ رەضوىت
ربپمبْ « ثەٍزۇي ھېىّەد » ئەٍٕي ۋالىززب ِەٍِىىەد ذبضاوزېطٌىه ئۇٔىۋېطؼبي ئىٍّىٌ رەرمىمبد
ِەضوىعى ثوٌؽبْ ئىسى .ذەٌىپە ئەثۇ عەئپەض ئەي ِۀؽۇض ( ٍ- 754ىٍىسىٓ ٍ - 775ىٍىؽىچە
ذەٌىپىٍىه لىٍؽبْ) ۋە ذەٌىپە ھبضۇْ ضەـىسٌەضٔىڭ زەۋضىسە ثبؼسازرب ئوضزا رەضعىّە رەرمىمبد
ئوضگىٕي ۋە ذەٌىپە وۇرۇپربٔىؽي رەؼىػ لىٍىٕؽبْ ئىسى .ذەٌىپە ِەئّۇْ زۆٌەرٕىڭ ھەض لبٍؽي
عبٍٍىطىسا رەضعىّە ۋە ئىٍّىٌ رەرمىمبد ھەضىىىزىٕي رېرىّۇ عبٔالٔسۇضۇؾ ئۈچۈْ ٍ- 830ىٍي
پەضِبْ چۈـۈضۈپِ 200 ،ىڭ ؼەض زىٕبض ؼەضپ لىٍىپ ،ئەؼٍىسىىي رەضعىّە ۋە رەرمىمبد
ئوضگىٕي ۋە ئوضزا وۇرۇثربٔىؽي ئبؼبؼىسا زۇَٔبؼب رؤۇٌؽبْ ئبٌىٌ ثىٍىّگبھىٕي « ثەٍزۇي ھېىّەد »
لۇضۇپ چىممبْ .ثۇ ثىٍىّگبھ ئىؽالَ زۇَٔبؼىسا زۆٌەد زەضىغىٍىه رۇٔغي ئۇٔىۋې طؼبي ئىٍّىٌ
رەرمىمبد ئوضگىٕي ۋە ئبٌىٌ ثىٍىُ ٍۇضري ثوٌۇپ ھېؽبثٍىٕبرزي.
-4845عۇئبي :لەسەۋىَىٓ ئۇٔىۋېشعحېحي (جبِىە اٌمشوٍٓ)
ِبضاوەـٕىڭ ـبغ ـەھطىسىىي لەضەۋىَىٓ ئۇٔىۋېطؼزېزي زۇَٔب ربضىرىسا رۇٔغي ئەڭ زەؼٍەپ
لۇضۇٌؽبْ ئەڭ لەزىّي ثىٍىُ ٍۇضري ثوٌۇپ - 245 ،ھىغىطىَە (ِىالزىَىٕىڭ ٍ - 859ىٍي) ـبرىّە
ئىؽىٍّىه ثىط ئبٍبي رەضىپىسىٓ رەؼىػ لىٍىٕؽبْ .ھبظىطؼب لەزەض ئىٍىُ ِەضىپەد ثۇٌىمي ثوٌۇپ
وەٌّەوزەِ .بضاوەـٕىڭ زۇَٔبؼب رؤۇٌؽبْ ثىٍىٍّىه ئبزەٍِىطى ،ـۇٔسالال ھەض لبٍؽي زىٕالضؼب
ِۀؽۇپ ثوٌؽبْ ربضىرىٌ ـەذؽٍەضٔىڭ وۆپٍىطى ثۇ ئۇٔىۋې طؼزېززب ئولۇپ چىممبْ ئىىەْ .ئەضەثچە
ؼبٔالضٔي ٍبۋضوپبؼب وىطگۈظگەْ ٍە ھۇزىٌ پەٍالؼوپي ۋە ِەـھۇض زوذزۇض ِۇؼب ئىجٕي ِەٍّۇّٔۇ ثۇ
ئۇٔىۋې طؼزېززب ئولۇپ چىممبْ ئىىەْ .ثۇ ئۇٔىۋېطؼزېذ ـەضىئەد ،ئەضەة رىٍي ،ئەلىسە لبربضٌىك
ـبوۇرىزالضٔي ئۆظ ئىچىگە ئبٌىسۇ .ثۇ ئۇٔىۋېطؼزېززىٓ ثې طىٍىسىؽبْ ئۇٔۋأالض ثبوالۋۇضٌۇق،
ِبگىؽزىطٌىك ۋە زووزۇضٌۇق ئۇٔۋأٍىطىسۇض.
-4848عۇئبي :ئەڭ لەدىّي ئىغالَ ئبٌىٌ ثىٍىّگبھي ئەصھەس ثىٍىُ ٍۇسجي
ِىؽىطٔىڭ لبھىطە ـەھطىسىىي ئەظھەض ئۇٔىۋېطؼىزېزي ئىؽالَ زۇَٔبؼىسىىي ئەڭ لەزىّي
ئىؽالَ ئبٌىٌ زاضىٍفۇٔۇٔي ثوٌۇپِ ،ىڭ ٍىٍسىٓ وۆپطەن ربضىرمب ئىگەِ .ىڭ ٍىٍسىٓ ثۇٍبْ ئۇ ئىؽالَ
ِەزۀىَىزىٕىڭ لىجٍىٕبِىؽي زېگەْ ـەضەپٍىه ٔبَ ثىٍەْ ئىؽالَ زۇَٔبؼىسا ـۆھطەد لبظأؽبْ،
ٔۇضؼۇْ ِۇؼۇٌّبْ پەضظۀزٍىطى ئەظھەضگە ثېطىپ ثىٍىُ رەھؽىً لىٍىفٕي ٔبھبٍىزي ـەضەپ
ثىٍگۀٍىىزىٓ ،زۇَٔبٔى ڭ ھەض لبٍؽي عبٍٍىطىسىٓ ثۇ لەزىّىٌ ثىٍىّگبھمب چەوؽىع ٍۇلىطى
رىٍەوٍەض ثىٍەْ ٍۈظٌۀّەوزە  .عۈ ٍِىسىٓ ئۇٍؽۇض ئېٍىسىٓ وېٍىپ ثۇ ثىٍىّگبھىسا ئىٍىُ ـەضثىزي
ئىچىەْ ئۇٍؽۇض پەضظۀزٍىطىّۇ ئبظ ئەِەغ .ھبظىطِۇ ثۇ ثىٍىّگبھزب  200گە ٍېمىٓ ئۇٍؽۇض پەضظۀزي
ئىٍىُ رەھؽىً لىٍّبلزب .ئەظھەض ِەؼچىزي ِىالزىَە ٍ- 969ىٍي ثىٕب لىٍىٕىفمب ثبـٍىٕىپ- 972 ،
ٍىٍي - 6ئبٍٕىڭ - 22وۈٔي ـۇ ۋالىززب ھبوىّىَەد ٍۈضگۈ ظگەْ ـبرىّىٍَەض رەضىپىسىٓ ضەؼّىٌ
ربِبِالٔؽبْ.
ئەظھەض ِەؼچىزي زەؼٍەپزە ھەَ ئەِەي ئىجبزەد لىٍىٕىسىؽبْ ھەَ زىٕىٌ ۋە پۀٕىٌ ثىٍىٍّەض
رەھؽىً لىٍىٕىسىؽبْ ئىؽالَ ئبٌىٌ زاضىٍفۇٔۇٔي ھەَ زۇَٔبٔىڭ ھەض لبٍؽي عبٍٍىطىسىٓ وەٌگەْ
ئۆٌىّبالض ٍىؽىٍىسىؽبْ ۋە ثبـمب ئەٌٍەضگە ئۆٌىّبالض ۋە زەۋەرچىٍەض ئەۋەرىٍىسىؽبْ ئبٌىٌ ئىٍىُ
ِەضوىعى ئىسى .وېَىٕچە ئەظھەض ئۇٔىۋېطؼىزېزي رەؼىػ لىٍىٕىپ ،زىٕىٌ ۋە پۀٕىٌ ثىٍىٍّەض
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ئۆرى ٍىسىؽبْ ئىؽالَ ثىٍىُ ِەضوىعىگە ئبٍالٔؽبِْ .ىالزىَە ٍ - 1005ىٍي ئەظھەضزە زاضۇٌھىىّەد
لۇضۇٌۇپ ٍبٌؽۇظ ثىط رۈضٌۈن ِەظھەثٕىڭ رەٌىٍّىطىٕي ئۆگىزىؿ ئەھۋاٌىؽب ذبرىّە ثېطىٍگەْ ،ـىمھي
ِەظھەثٍىطىسىٓ ِەـھۇض رۆد ِەظھەثٕىڭ وىزبثٍىطىّۇ ئبٍطىُ ئولۇرۇٌىسىؽبْ ھبٌؽب وەٌگەٍْ .ۀە ـۇ
ٍىٍىؽي پەٌؽەپە ،رىجبثەرچىٍىه ۋە ھېؽبثمب ئوذفبؾ پۀٕىٌ ۋە ئەلٍىٌ ثىٍىٍّەضِۇ ئولۇرۇٌۇـمب
ثبـٍىؽبْ- 19 .ئەؼىطٔىڭ ثېفىساِ ،ىؽىطزا ئىٍّىٌ ئىؽالھبد ثبـٍىٕىپ ،ھبظىطلي ظاِبْ
ئىٍىٍّىطى ئەظھەضٔىڭ زەضؼٍىىٍىطىگە وىطگىعىٍىسۇِ .ەـھۇض ئىؽالھبرچي ئبٌىُ ِۇھەِّەز
ئبثسۇٔىڭ رىطىفچبٍٔىمي ثىٍەْ ٍ - 1895ىٍي ئەظھەض « ٍېزەوچىٍىه ھەٍېىزي » لۇضۇٌىسۇ.
ـۇٔسالال ئەظھەضٔىڭ زەضؼٍىىٍىطىگە ِبرېّبرىىب ،ـىعىىب ،عۇؼطاپىَە ،ربضىد ،ذەرزبرٍىك لبربضٌىك
ٍېڭي زەضؼٍىىٍەض وىطگىعىٍىسۇ  .ـۇٔىڭسىٓ وېَىٓ ئەظھەض ئۇٔىۋېطؼىزېزىسا ثىٕبوبضٌىك ،ؼبٔبئەد،
ِئسىزؽىٕب ،زوضىگەضٌىه ٍېعا ئىگىٍىه ،ؼوزا ،چەرئەي رىٍٍىطى ۋە ئبذجبضاد ـبوۇٌزىزٍىطى رەؼىػ
لىٍىٕىسۇ .ئولۇؾ پۈرزۈضىؿ زىپٍوٍِىطى ثبوالۋضِ ،بگىؽزىط ۋە زووزوض زەضىغىٍىطىگە ئبٍطىٍىسۇ.
ھبظىط ئەظھەض ئۇٔىۋېطؼىزېزي زۇَٔبزىىي ِ 100ەـھۇض ئبٌىٌ ِەوزەثٕىڭ ئىچىسە  - 45ئوضۇٔسا
رۇضىسۇ ،ئۇ پۈرۈْ زۇَٔبزىىي  608ئبٌىٌ ِەوزەثٍەضٔىڭ رەضەلمىَبرىسا ظوض رۆھپىٍەضٔي لوـمبْ.
ِەؼىٍەْ :ھبظىطلي ظاِبْ ئبٌىٌ ِەوزەثٍىطىسە ٍوٌؽب لوٍۇٌىۋارمبْ ئبؼؽىؽزېٕذ (ٍبضزەِچي
ئولۇرمۇچي) ٌىك رۈظىّي  - 13ئەؼىطزىال ئەظھەضزە وەڭ لوٌٍىٕىٍؽبْ .ئەظھەض ئۇٔىۋېطؼىزېزي
ئۇٔىۋېطؼبي ئۇٔىۋېطؼىزېذ ثوٌۇپ ،ئۇٔىڭسا  26ئبٌىٌ رەرمىمبد ئوضگىٕي ثبض .ھبظىط ِىؽىطزىىي
ئەظھەض ئۇٔىۋېطؼىزېزىسا  43ئوؼۇي ربٌىپالض ئىٕىؽززوري 18 ،لىعالض ئىٕىؽززوري ثوٌۇپ ،ھبظىطؼب
لەزەض عەِئي  61ئىٕىؽززود رەؼىػ لىٍىٕؽبْ .ثۇ ئىٕىؽززورالض ِىؽىطٔىڭ ھەض لبٍؽي
ضاٍؤٍىطىؽب عبٍالـمبِْ « .ىؽىط زۆٌىزي ٍ- 2005ىٍٍىك ٍىٍٕبِىؽي» زىىي ؼبٍٔىك ِەٌۇِبرالضؼب
لبضىؽبٔسا ،ئەظھەض لۇضۇٌؽبٔسىٓ ربضرىپ ٍ- 2005 - 2004ىٍىؽىچە ثوٌؽبْ ئبضىٍىمزب ئەظھەضزە رەٌىُ
ئبٌؽبْ ربٌىپالض ؼبٔي ِ 205ىٍَوْ  9900زىٓ ئبـمبٍْ -2005 -2004 .ىٍي ئولۇۋارمبْ ربٌىپالض
ؼبٔي ِ 101ىڭ  200گە ٍەرىەْ .ثۇٔىڭ ئىچىسە  75زۆٌەرزىٓ وەٌگەْ چەرىەٌٍىه ربٌىپالضٔىڭ
ؼبٔي ِ 12ىڭسىٓ ئبـمبْ .ئەظھەض ؼىؽزېّىؽىسىىي ِەوزەة ۋە ِەزضەؼەىٍەضٔىڭ ؼبٔي 7100
گە ٍەرىەْ .ئەظھەض ثىٍىّگبھ ىٕىڭ ضەؼّىٌ روض ئبزضئؽيwww.azhar.edu.eg :
-4831عۇئبئ :ىضاِىَە ِەدسەعەعي
ٔىعاِىَە ِەزضەؼەؼي ٍ - 1063ىٍي ثبؼساز ـەھطىٕىڭ ٍېٕىسىىي رىگطىػ زەضٍبؼي ثوٍىؽب
رەؼىػ لىٍىٕؽبْ ثوٌۇپ ،ئۇرزۇضا ئەؼىطزىىي ئىؽالَ زۇَٔبؼىٕىڭ ٔوپۇظٌۇق ئبٌىٌ ثىٍىّگبھي ۋە
ئىٍىُ پەِْ ،ەزۀىَەد ِەضوىعى ئىسىِ .ۇؼۇٌّبٔالضال ئەِەغ ،ؼەضثٍىه ٔۇضؼۇٍٔىؽبْ وىفىٍەض ثۇ
ِەزضەؼەزە ئولۇپ ئبٌىُ ثوٌۇپ چىممبْٔ .ىعاِىَە ِەزضەؼەؼي رۈ ضن ؼبٌغۇلالض زۆٌىزىٕىڭ ؼۇٌزبٔي
ئبٌىپ ئبضىؽالٔر بٕٔىڭ پەضِبٔي ثىٍەْ ثبؾ ۋەظىط ٔىعاِۇي ِۇٌه زېگەْ وىفىٕىڭ ِەؼئۇٌٍىمىسا
رەؼىػ لىٍىٕؽبْ .ـۇڭب ثۇ ِەزضەؼە ئۇٔىڭ ٔبِي ثىٍەْ « ٔىعاِىَە ِەزضەؼەؼي » زەپ ئبربٌؽبْ.
ـۇ ۋالىزٕىڭ ئۆظىسە ،ئىطالزىىي ثەؼطەِ ،ۇؼۇي ـەھەضٌىطىسىٓ ھبٌمىپٔ ،ىفبپۇض ،ثەٌەخ ،ھىطاد،
ئىؽپبھبْ لبربضٌىك عبٍالضزا ثۇ ِەزضەؼۀىڭ ـۆثىٍىطى لۇضۇٌؽبْٔ « .ىعاِىَە ِەزضەؼەؼي » زە،
زىٕىٌ زەضؼٍەضزىٓ :لۇضئبْ ئىٍّي ،ھەزىػ ئىٍّي ،ئىٍّي وبالَ ،ـىمھي ئىٍّي ،پەٌؽەپە لبربضٌىك
ئىٍىٍّەض ئولۇرۇٌؽبْ ثوٌۇپ ،ئەثۇي ھەؼەْ ئەـئەضىَٕىڭ ئەلىسە ئىٍّي ثىٍەْ ئىّبَ ـبـىئىَٕىڭ
ـىمھ ىٌ ئىٍّي ؼبٌّبلٍىمٕي ئىگىٍەٍززيِ .ەزۀىَەد زەضؼٍىطىسىٓ :ئەضەة رىٍي ،ئەضەة
گطاِّبرىىىؽي ،ئىؽزىٍىؽزىىب ،ربضىد ،عۇؼطاپىَە ،ئەزەثىَبد ،ئبؼزطؤوِىَە ۋە رىجبثەد لبربضٌىمالض
ئۆرۈٌەرزي .ـبرىّىٍَەض ِىؽىطزا ئەظھەض ثىٍىّگبھىٕي رەؼىػ لىٍىپ ،ئۇٔىڭسا ـىئە ئەلىسىؽىٕي
رەضؼىت لىٍؽبٍٔىمي ئۈچۈْ ٔىعاِىَە ِەزضەؼەؼىسە ئەھٍي ؼۈ ٕٔىٌ ئەلىسىؽي ئولۇرۇالرزي- 14 .
ئەؼىطزە ِەـھۇض ؼەٍَبھ ئىجٕي ثەرزۇرە ثبؼسارٕي ظىَبضەد لىٍؽبٔسأ ،ىعاِىَە ِەزضەؼەؼي ِەۋعۇز
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ئىىەْ .ؼەضة زۇَٔبؼىسا ِەوزەة زېگەْ ٔەضؼە ثبضٌىممب وەٌّىگەْ ـۇ ظاِبٔالضزأ ،ىعاِىَە
ِەزضەؼەؼي ؼبٌغۇلالض ۋە ئبثجبؼىَالض ؼۇالٌىؽىؽب ظوض رۈضوۈَ زىٕىٌ ئۆٌىّب ،لبظى ،ئبٌىُ ،رېۋىپ ۋە
ِەِۇض ئەِەٌساضالضٔي ٍېزۈـزۈضۈپ ثېطىؿ عەھەرزە چوڭ ضوي ئوٍٕىؽبْ ئىىەْ.
-4837عۇئبيِ :ەدسەعە ِۇعحۀغىشىَە
ِەزضەؼە ِۇؼزۀؽىطىَە ئبثجبؼىَالض ذەٌىپىؽي ئەثۇ عەئ فەض ئەي ِۀؽۇض ِۇؼزۀؽىط ثىٍالھ
(ئبٌالھ زىٓ ٍبضزەَ ؼوضىؽۇچي) ٔىڭ ثىۋاؼىزە پەضِبٔي ثىٍەْ ثبؼسارزىىي زىغٍە زەضٍبؼىٕىڭ ٍېٕىؽب
ثىٕب لىٍىٕؽبْ ئەڭ لەزىّي ثى ٍىّگبھزۇضِ .ەظوۇض ِەزضەؼە ٍ - 1227ىٍي لۇضۇٌۇـمب ثبـالپ 1233
 ٍىٍي -4ئبٍسا ضەؼّىٌ زەضغ ثبـٍىؽبِْ .ەزضەؼۀىڭ پۈرۈپ چىمىفىؽب ِ 700ىڭ زىٕبض ؼەضپلىٍىٕؽبِْ .ەزضەؼە ِۇؼزۀؽىطىَەزە لۇضئبْ ئىٍّي ،ھەزىػ ئىٍّي ،ـىمھي ،رىجبثەد ئىٍّي ۋە
ئىٍّي ھېؽبة لبربضٌىك ئىٍىٍّەض ٔي ئۆگىزىفىە ظوض ئەھّىَەد ثەضگەْ .ثۇ ِەزضەؼۀىڭ ئبالھىسىىي
ـۇوي ،ئۇٔىڭسا ِەـھۇض رۆد ِەظھەثٕىڭ وىزبثٍىطى زەضؼٍىه لىٍىٕؽبٍْ - 1063 .ىٍي لۇضۇٌؽبْ
ٔىعاِىَە ِەزضەؼەؼىّۇ ٍ 300ىٍٍىك ئىٍؽبض رەعطىجىٍىطى ثىٍەْ ٍ- 1335ىٍي ِەزضەؼە
ِۇؼزۀؽىطىَەگە لۇـۇۋېزىٍگەْ ،ـۇٔساق لىٍىپ ثۇ ِەزضەؼە وۈٔسىٓ وۈ ٔگە ضؤبق رېپىپ ئىؽالَ
زۇَٔبؼىسا ئەڭ زاڭٍىك ِەزضەؼە ثوٌۇپ لبٌؽبِْ .وڭؽۇي ئىّپئطىَىؽىٕىڭ ثبؼسازلب ربعبۋۇظ لىٍىفي
(ٍ - 1258ىٍي) ؼەۋەثي ثىٍەْ ثىط ٍىٍسەن ئولۇرۇـٕي روذزىزىپ لوٍؽبْ .وېَىٓ رېّۇضٌەڭٕىڭ
ثبؼسازلب ئىىىي لېزىُ ربعبۋۇظ لىٍىفي ( ٍ- 1392ىٍي ثىٍەْ ٍ- 1400ىٍي) ثىٍەْ ِۇؼزۀؽىطىَە
ِەزضەؼەؼي ثبـمب ِەزضەؼەٌەض ثىٍەْ ثىطٌىىزە ربلىٍىپ لبٌؽبْ .ثۇ ؼەۋەثزىٓ ثىط ِۇٔچىٍىؽبْ
ئۆٌىّبالضِ ،ۇزەضضىؽٍەض ِىؽىط ،ـبَ لبربضٌىك ئىؽالَ ئەٌٍىطىگە وېزىپ لبٌؽبْ .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ثۇ
ِەزضەؼەزىىي ئولۇ -ئولۇرۇؾ ئىفٍىطى ئىىىي ئەؼىطگە ٍېمىٓ ۋالىذ روذزبپ لېٍىپ- 1589 ،
ِىالزىَە ٍىٍىؽب وەٌگۀسە لبٍزىسىٓ ئەؼٍىگە وەٌزۈضۈٌۈپِ ،ىالزىَە ٍ- 1638ىٍؽب وەٌگۀسە ضەؼّىٌ
ربلىٍىپ لبٌؽبْ.
-4834عۇئبي :داسۇٌھەدىظ خەٍشىَەت ثىٍىّگبھي
ِەوىە ِۇوەضضەِە ـەھطىسىىي زاضۇٌھەزىػ ثىٍىّگبھي ٍ - 1933ىٍي ؼەئۇزى
ئەضەثىؽزبٔىٕىڭ لۇضؼۇچىؽي پبزىفبھ ئبثسۇٌئەظىعٔىڭ ئەِطى ثىٍەْ لۇضۇٌؽبْ ثوٌۇپ ،ثۇ ثىٍىّگبھ
ھەض لبٍؽي ئىؽالِىٌ ثىٍىٍّەضزە ئبٌىّالضٔي ٍېزىفزۈضۈپ زۇَٔبٔىڭ ھەضلبٍؽي عبٍٍىطىؽب
ئەۋەرىفٕي ِەلؽەد ۋە ؼبٍە لىٍؽبْ .ھبظىط زاضۇٌھەزىػ ثىٍىّگبھىسا  40رىٓ وۆپطەن
ِەٍِىىەرٕىڭ ثبٌىٍىطى ئولۇٍسۇ ،ئوِۇِىٌ ئولۇؼۇچي ؼبٔي ٍ - 2008ىٍي  3000ؼب ٍەرىەْ.
ھەلؽىع ثىٍىُ ثېطىسىؽبْ ثۇ ثىٍىّگبھزب ئولۇؼۇچىالضٔىڭ ٍېزىپ لوپىفي ،زەضؼٍىه وىزبثٍىطى ثۇ
ثىٍىّگبھ رەضىپىسىٓ رەِىٓ ئېزىٍىسۇ .ئۆٍٍىه ئ وچبلٍىك ئولۇؼۇچىالضؼب ھەض ئبٍسا  130زوٌالض،
ثوٍزبق ئولۇؼۇچىالضؼب  70زوٌالض ِىمساضىسا ئولۇؾ پۇٌي ثېطىٍىسۇ.
-4833عۇئبي :داسۇٌھەدىظ ثىٍىّگبھىٕىڭ دەسعٍىىٍىشى
زاضۇٌھەزىػ ثىٍىّگبھىٕىڭ زەضؼٍىىٍىطى ئبؼبؼەْ ئىؽالِىٌ ثىٍىٍّەضگە ِەضوەظٌەـىەْ
ثوٌۇپ ،پۀٕي ثىٍىٍّەضِۇ ثبضِ .ەؼىٍەْ :لۇضئبْ وەضىّٕي ٍبزالؾ ،رەپؽىط ۋە لۇضئبٕٔي روؼطا
لىطائەد لىٍىؿ ثىٍىٍّىطى ،ھەزىػ ۋە ھەزىػ ئىٍىٍّىطى ،ئەلىسە ئىٍىٍّىطى ،ـەضىئەد ۋە
لبٔۇٔفۇٔبؼٍىك ثىٍىٍّىطى ،ئەضەة رىٍي ثىٍىٍّىطى ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍەىؽؽبالِٕىڭ رەضعىّىھبٌي
ۋە ئىؽالَ ربضىري ،زۇَٔبزىىي زىٕالض ۋە ِەظھەپٍەض ھەلمىسە ثىٍىٍّەض ،وىفىٍەضٔي ئىؽالِؽب زەۋەد
لىٍىؿ ئۇؼۇٌي لبربضٌىمالضزىٓ ربـمىطى ،ربضىد ،عۇؼطاپىَەِ ،برېّبرىىب لبربضٌىك پۀٕىٌ زەضؼٍىىٍەض
ئولۇرىٍىسۇ.
-4832عۇئبي :داسۇٌھەدىظ ثىٍىّگبھىٕىڭ عىٕىپٍىشى
زاضۇٌھەزىػ ثىٍىّگبھي ثبـالٔؽۇچ ،روٌۇلؽىع ئورزۇضا ِەوزەپ ،ئىٕىؽزىزود ۋە ـبوۇٌزېزالضزىٓ
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رەضوىپ ربپمبْ ثوٌۇپ ،ثبـالٔؽۇچ ِەوزەپ ٍ 6ىٍٍىك ،روٌۇلؽىع ئورزۇضا ِەوزەپ ٍ 3ىٍٍىك،
ئىٕىؽزىزود ٍ 3ىٍٍىك ،ـبوۇٌزېذ ٍ 4ىٍٍىك ثوٌۇپ ،زاضۇٌھەزىؽٕىڭ زىپٍوِي ؼەئۇزى
ئەضەثىؽزبٔىٕىڭ ھەضلبٍؽي ذەٌمئ بضاٌىك ئۇٔىۋېطؼىزېزٍىطىٕىڭ زىپٍوٍِىطى ثىٍەْ ثىط ئوضۇٔسا
رۇضىسۇ ۋە ئ وذفبؾ زەضىغىسە لوثۇي لىٍىٕىسۇ .زاضۇٌھەزىػ ثىٍىّگبھىسا ھبظىط  10ؼب ٍېمىٓ ئۇٍؽۇض
ئولۇؼۇچي ئولۇٍسۇ.
-4838عۇئبي :داسۇٌھەدىظ ثىٍىّگبھىغب لوثۇي لىٍىؼ ؽەسجٍىشى
زاضۇٌھەزىػ ثىٍىّگبھىؽب لوثۇي لىٍىؿ ـەضرٍىطى رۆۋۀسىىىچە:
 )1ئولۇؼۇچىٕىڭ ِۇؼۇٌّبْ ،ئەذاللي گۈظەي ،زى ٕىؽب ِۇؼزەھىەَ ۋە رەلۋا ثوٌىفي.
 ) 2ئولۇؼۇچىٕىڭ ؼەئۇزى ئەضەثىؽزبٍٔىك ٍبوي ؼەئۇزى ئەضەثىؽزبٔىسا لبٔۇٍٔۇق رۇضۇؾ
ضۇذؽىزي(ئىمبِەد)گە ئىگە ثوٌىفي.
 ) 3ئولۇؼۇچىٕىڭ ئۆظىٕي ئولۇـمب ئبرىؽبْ ثوٌۇپ ،ئولۇـزىٓ ثبـمب ذىعِەد ،ھۈىٕەضوەؼىپ
ۋە رىغبضەد ئىفٍىطىسىٓ لوي ئۈظگەْ ثوٌىفي.
 ) 4ئولۇؼۇچىٕىڭ ئىٕزىعاِچبْ ثوٌۇپ ،زاضۇٌھەزىػ ثىٍىّگبھىسىىي ِەؼئۇٌالضؼب روٌۇق
ئىزبئەد لىٍىفمب ئەھسە ثېطىفي.
 ) 5ئولۇؼۇچىٕىڭ لۇضئبْ وەضىّٕي روؼطا ئولۇٍسىؽبْ ۋە چىطاٍٍىك ذەد ٍبظاالٍسىؽبْ ثوٌىفي.
 ) 6ئولۇؼۇچىٕىڭ رەْ ؼبلٍىمي عبٍىسا ئىىۀٍىىىگە ضەؼّىٌ رىججىٌ ئوضگبٔسىٓ ئىؽپبد
ذېزي ئېٍىپ وېٍىفي.
 ) 7روٌۇلؽىعزا ئولۇِبلچي ثوٌؽبْ ئولۇؼۇچىٕىڭ ثبـالٔؽۇچ ِەوزەپزىٕىڭ ئبذىطلي ٍىٍىسا،
 % 75زىٓ وەَ زەضىغە ئبٌّىؽبْ ثوٌىفي.
 ) 8روٌۇلزب ئولۇِبلچي ثوٌؽبْ ئولۇؼۇچىٕىڭ روٌۇلؽىعٔىڭ ئبذىطلي ٍىٍىسا  75 %زىٓ وەَ
زەضىغە ئبٌّىؽبْ ثوٌىفي.
 ) 9ـبوۇٌزېززب ئولۇِبلچي ثوٌؽبْ ئولۇؼۇچىٕىڭ روٌۇلٕىڭ ئبذىطلي ٍىٍىسا  75 %زىٓ وەَ
ٔوِۇض ئبٌّىؽبْ ثوٌىفي.
 ) 10ئولۇؼۇچىٕىڭ ٍبؾ ئۆٌچىّىسە ،روٌۇلؽىع ئورزۇضىسا ئولۇِبلچي ثوٌؽبْ ئولۇؼۇچىٕىڭ 12
ٍبـزىٓ وىچىهٍ 18 ،بـزىٓ چوڭ ،روٌۇق ئورزۇضىسا ئولۇِبلچي ثوٌؽبْ ئولۇؼۇچىٕىڭ ٍ 15بـزىٓ
وىچىه ٍ 20بـزىٓ چوڭ ،ـبوۇٌزېززب ئولۇِبلچي ثوٌؽبْ ئولۇؼۇچىٕىڭ ٍ 18بـزىٓ وىچىه30 ،
ٍبـزىٓ چوڭ ثوٌّبؼٍىمي.
 ) 11روٌۇلؽىع ئورزۇضىٕىڭ ثىطىٕچي ٍىٍٍىمىسا ئولۇِبلچي ثوٌؽب ئولۇؼۇچىٕىڭ  3پبضىسىٓ،
ئىىىىٕچي ٍىٍٍىمىسا ئولۇِبلچي ثوٌؽبْ ئولۇؼۇچىٕىڭ  6پبضىسىٓ ،ئۈچۈٔچي ٍىٍٍىمىسا ئولۇِبلچي
ثوٌؽبْ ئولۇؼۇچىٕىڭ  9پبضىسىٓ ،رۇٌۇق ئورزۇضىٕىڭ ثىطىٕچي ٍىٍٍىمىسا ئولۇِبلچي ثوٌؽبْ
ئولۇؼۇچىٕىڭ  12پبضىسىٓ ،ئىىىىٕچي ٍىٍٍىمىسا ئولۇِبلچي ثوٌؽبْ ئولۇؼۇچىٕىڭ  15پبضىسىٓ،
ئۈچۈٔچي ٍىٍٍىمىسا ئولۇِبلچي ثوٌؽبْ ئولۇؼۇچىٕىڭ  18پبضىسىٓ ،ـبوۇٌزېزٕىڭ ثىطىٕچي ٍىٍٍىمىسا
ئولۇِبلچي ثوٌؽبْ ئولۇؼۇچىٕىڭ  21پبضىسىٓ وۆپطەن لۇضئبْ ٍبزٌىؽبْ ثوٌىفي.
 ) 12ئولۇؼۇچىٕىڭ پۈرزۈض گەْ ِەوزىجي ثىٍەْ زاضۇٌھەزىؽمب وىطِەوچي ثوٌؽبْ ۋالزي
ئورزۇضىؽىسا ٍ 2ىٍسىٓ وۆپ ۋالىذ ئۆرّىگەْ ثوٌىفي.
 ) 13ثىطەض ِ ەوزەپزىٓ ئەذاللىٌ ٍېزەضؼىعٌىه ؼەۋەثٍىه لوؼالٔؽبْ ثوٌّبؼٍىمي.
 ) 14زاضۇٌھەزىػ ثىٍىّگبھىسا ئولۇـمب وىطىؿ ئۈچۈْ رەٌەة ؼۇٔؽۇچىٕىڭ  4پبضچە ضەؼىُ،
زاضۇٌھەزىؽزىىىٍەض رؤۇٍسىؽبْ ئىىىي ِەـھۇض ئبٌىّٕىڭ رؤۇـزۇضۇؾ ذېزي ،ئۆظى ٔبِىسىٓ ثىط
رەٌەة ذېزي ،زىپٍوِىٕىڭ ئەؼٍىؽي ،وىٍّىه گۇۋاھٕبِىؽىٕىڭ ٍبوي ؼەئۇزى ئەضەثىؽزبٔىسا
رۇضۇؾ ضۇذؽىزي (ئىمبِەد) ٔىڭ ۋە پبؼپوضرىٕىڭ ؼىطىزي لبربضٌىمالضٔي ھبظىطالپ زاضۇٌھەزىػ
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لوثۇٌربٔىؽىؽب رەلسىُ لىٍىفي رەٌەة لىٍىٕىسۇ.
-4838عۇئبي :ئۇِّۇٌمۇسا ئۇٔىۋېشعحېحي
ؼەئۇزى ئەضەثىؽزبٔىٕىڭ ِەوىە ِۇوەضضەِە ـەھطىسىىي ئۇِّۇٌمۇضا ئۇٔىۋېطؼزېزي - 1967
ٍىٍي رەؼىػ لىٍىٕؽبْ ثوٌۇپٍ- 1926 ،ىٍي ِەوىىسە لۇضۇٌؽبْ « ئىٍّىٌ ئىٕىؽززود »1936 ،
ٍىٍي لۇضۇٌؽبْ «زەۋەرچىٍەضٔي ٍېزىفزۈضۈؾ ئىٕىؽززوري» ۋە ٍ - 1958ىٍي ربئىؿ ـەھطىسەلۇضۇٌؽبْ « زاضۇي رەۋھىس » لبربضٌىك ثىٍىّگبھالضٔىڭ ذۇالؼىؽي ؼۈپىزىسە ثبضٌىممب وەٌگەْ ئەڭ
ِەـھۇض ئۇٔىۋېطؼزېزٍەضٔىڭ ثىطىسۇض.
-4831عۇئبي :ئۇِّۇٌمۇسا ئۇٔىۋېشعحېحىٕىڭ فبوۇٌحېحٍىشى
ئۇِّۇٌمۇضا ئۇٔىۋېطؼزېزي ـەضىئەد ،ئىؽالَ رەرمىمبري ،ئەضەة رىٍي ،زەۋەد ،رىجبثەد،
لبربضٌىك ـبوۇٌزېزالضٔي ئۆظ ئىچىگە ئبٌؽبٕٔىڭ ؼىطرىسا ،ئىژىٕئطٌىك ،عەِئىَەرفۇٔبؼٍىك،
ثىٕبوبضٌىك ،زوضىگەضٌىه لبربضٌىك عەِي  22ـبوۇٌزېزٕي ئۆظ ئۆظ ئىچىگە ئبٌىسۇِ 2300 .ۇئەٌٍىُ
ئىفٍەٍسۇ .ئۇِّۇٌمۇضا ئۇٔىۋېطؼزېزي ؼەئۇزى ئەضەثىؽزبٔي رەۋەؼىسە ـبوۇٌزېزٍىطى ئەڭ وۆپ
ثوٌؽبْ ئۇٔىۋېطؼزېذ ھېؽبثٍىٕىسۇ .ھبظىط ئۇِّۇٌمۇضا ئۇ ٔىۋېطؼزېزي ئولۇؼۇچىالضؼب ٍىٍسا ثىط لېزىُ
ۋەرىٕىگە ثېطىپ وېٍىؿ ئۈچۈْ ھەلؽىع ثىٍەد ئېٍىپ ثېطىؿ ،ئۇلۇؼۇچىالضؼب ئبٍسا  240زوٌالض
ٍبضزەَ پۇٌي ثېطىؿ ،زەضؼٍىه وىزبثالضٔي ھەلؽىع ثېطىؿ ،ئۇلۇؼۇچىالضٔىڭ ٍېزىپ لوپىسىؽبْ
عبٍٍىطىٕي رەِىٓ ئېزىؿ ۋە لوثۇي لىٍىؿ ـەضرٍىطى لبربضٌىك رەضەپٍەضزە ،ؼەئۇزى
ئەضەثىؽزبٔىٕىڭ ثبـمب ئۇٔىۋېطؼزېزٍىطىگە ئوذفبٍسۇ .ھبظىط ئۇِّۇٌمۇضا ئۇٔىۋېطؼزېزىسە  10زىٓ
وۆپطەن ئۇٍؽۇض ئولۇؼۇچي ئىٍىُ رەھؽىً لىٍّبلزب .ئۇٔىۋېطؼزېزٕىڭ ضەؼّىٌ روض ئبزضئؽي:
www.uqu.edu.sa
-4835عۇئبيِ :ۇھەِّەد ئىجٕي ئەٌي عۀۇعي ئۇٔىۋېشعحېحي
ثۇ ئۇٔىۋېطؼزېذ ٍ- 1841ىٍي ٌىۋىَە عۇِھۇضىَىزىسە رەؼىػ لىٍىٕؽبْ ثوٌۇپٌ ،ىۋىَىسە
رەؼىػ لىٍىٕؽبْ ئىىىىٕچي ئۇٔىۋېطؼىزېذ ثوٌۇپ ھېؽبثٍىٕىسۇ .ئۆرىەْ ئەؼىطٔىڭ - 70
ٍىٍٍىطىسىٓ وېَىٓ ثۇ ئۇٔىۋېطؼزېذ ئىؽالِىٌ ثىٍىٍّەضٔي ئۆگىزىفزىٓ ربـمىطى ئىٕؽبٔىٌ
ئىٍىٍّەضٔىّۇ ئۆگىزىسىؽبْ ثوٌۇپ ئۆظگەضرىٍگەْ ۋە ٔبِي ئۆِەض ِۇذزبض ئۇٔىۋېطؼزېزي زەپ
ئۆظگەضرىٍگەٌْ .ىۋىَە ۋە چەرئ ەٌٍەضزىٓ ئولۇؼۇچىالض وېٍىپ ثۇ ئۇٔىۋېطؼزېززب ثىٍىُ رەھؽىً
لىٍىسۇ.
-4838عۇئبيِ :ەدىٕە ئىغالَ ئۇٔىۋېشعحېحي
ِەزىٕە ِۇٔەۋۋەضە ـەھطىسىىي « ئىؽالَ ئۇٔىۋېطؼزېزي » ٍ - 1961ىٍي -9ئبٍسا لۇضۇٌؽبْ
ثوٌۇپ ،زۇَٔبٔىڭ ھەض لبٍؽي عبٍٍىطىسىٓ ئولۇؼۇچىالض وېٍىپ ئىٍىُ رەھؽىً لىٍىسۇ .ثۇ
ئۇٔىۋېطؼزېزٕىڭ رەضوىجىسە روٌۇلؽىع ۋە روٌۇق ئورزۇضا ِەوزەثٍەضِۇ ثبض .ئىؽالَ ئۇٔىۋېطؼزېزىسە
ـەضىئەد ،زەۋەد ،لۇضئبْ ئىٍّي ،ھەزىػ ،ئەضەة رىٍي لبربضٌىك ـب وۇٌزېزالض ثبض .ئۇٔىڭ رەضوىجىسە
ٍۀە ئەضەة ئەِەغ ِىٍٍەرٍەضگە ئەضەة رىٍىٕي ئۆگىزىؿ« ئېٕىؽززوري» ثوٌۇپٍ- 1966 ،ىٍي
لۇضۇٌؽبِْ .ەزىٕە ئىؽالَ ئۇٔىۋېطؼزېزىٕىڭ ؼىٕىپٍىطى روٌۇلؽىع ئورزۇضا ِەوزەپ ٍ3ىٍٍىك،
ئىٕىؽزىزود ٍ3ىٍٍىك ،ـبوۇٌزېذ ٍ4ىٍٍىك ثوٌۇپ ،ئىؽالَ ئۇٔىۋېطؼز ېزىٕىڭ زىپٍوِي ؼەئۇزى
ئەضەثىؽزبٔىٕىڭ ھەضلبٍؽي ذەٌمئ بضاٌىك ئۇٔىۋېطؼىزېزٍىطىٕىڭ زىپٍوٍِىطى ثىٍەْ ثىط ئوضۇٔسا
رۇضىسۇ ۋە ئوذفبؾ زەضىغىسە لوثۇي لىٍىٕىسۇ .ئۇٔىۋېطؼزېزىسا ئولۇۋارمبْ ئۇٍؽۇض ئولۇؼۇچىالضٔىڭ
ؼبٔي ؼەئۇزى ئەضەثىؽزبٔي رەۋەؼىسىىي ھەض لبٍؽي ئۇٔىۋېطؼزېزٍەضزە ئولۇۋارمبْ ئۇٍؽۇضالضٔىڭ
ؼبٔىسىٓ ئبالھىسە وۆپ ثوٌۇپ ،ھبظىط ثۇ ئۇٔىۋېطؼزېززب  50زىٓ وۆپطەن ئۇٍؽۇض ئولۇؼۇچي ئىٍىُ
رەھؽىً لىٍّبلزب.
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-4821عۇئبيِ :ەدىٕە ئىغالَ ئۇٔىۋېشعحېحىٕىڭ جەِىٍٕىؾي
ثۇ ئۇٔىۋېطؼزېززب ئولۇؼۇچىالضٔىڭ ٍېزىپ لوپىفي ،زەضؼٍىه وىزبثٍىطى ئۇٔىۋېطؼزېذ
رەضىپىسىٓ رەِىٓ ئېزىٍىسۇ .ـبوۇٌزېززب ئولۇۋارمبٔالضؼب ھەض ئبٍسا  226زوٌالض ،روٌۇق ئورزۇضىسا
ئولۇۋارمبٔالضؼب  100زوٌالض ،روٌۇلؽىعزىىىٍەضگە  80زوٌالض ٍبضزەَ پۇٌي ثېطىٍىسۇ .ئەِّب
ِبگئؽزىطٌىك ۋە زووزوضٌۇلزب ئولۇۋارمبٔالضؼب  240زوٌالض ثېطىٍىسۇ .ـبوۇٌزېززب ۋە ِبگئؽزىطٌىك،
زووزۇضٌۇلزب ئولۇۋارمبٔالضؼب ٍىٍسا ثىط لېزىُ  226زوٌالض وىزبپ پۇٌي ثېطىٍىسۇ .ئۆٍٍىه ئوچبلٍىك
ئولۇؼۇچىالضؼب ئبٍطىُ ئۆً رەِىٓ ئېزىٍىسۇ .ئەالچي ئولۇؼۇچىالضؼب ٍىٍسا ثىط لېزىُ  300زوٌالض
ئەرطاپىسا ِۇوبپبد پۇٌي ثېطىٍىسۇ .ئۇلۇؼۇچىالضؼب ھەض ٍىٍي ٍب ظٌىك رەرىً ِەظگىٍىسە ۋەرىٕىگە
ثېطىپ وېٍىفي ئۈچۈْ ھەلؽىع ئبٍطوپىالْ ثېٍىزي ئېٍىپ ثېطىسۇ.
-4827عۇئبيِ :ەدىٕە ئىغالَ ئۇٔىۋېشعحېحىغب لوثۇي لىٍىؼ ؽەسجٍىشى
ِەزىٕە ئىؽالَ ئۇٔىۋېطؼزېزىؽب لوثۇي لىٍىؿ ـەضرٍىطى رۆۋۀسىىىچە:
 ) 1ئولۇؼۇچىٕىڭ روٌۇق ئورزۇضىٕي پۈرزۈضگەْ زىپٍوِي ثوٌىفي ۋە ئۇٔىڭ ؼەئۇزى
ئەضەثىؽزبٔىسا ٍبوي ثبـمب زۆٌەرٍەضزە وۈچىە ئىگە زىپٍوَ ثوٌىفي.
 ) 2ئولۇؼۇچىٕىڭ لوٌىسا چەرىە چىمبالٍسىؽبْ پبؼپوضد رەٍَبض ثوٌىفي.
 ) 3روٌۇق ئورزۇضىٕىڭ زىپٍوِىٕي ئبٌؽبْ ۋالززىٓ ٍ 5ىٍسىٓ وۆپ ۋالىذ ئۆرّىگەْ ثوٌىفي.
 )4ئولۇؼۇچىٕىڭ ئەذاللي گۈظەي ،ئۆظى چىۋەض ثوٌىفي.
 ) 5ئولۇؼۇچىٕىڭ رەْ ؼبلٍىمي عبٍىسا ثوٌۇپ ،ئۇٔىۋېطؼزېزٕي ئولۇـمب الٍبلەرٍىه ثوٌىفي.
 ) 6ئولۇِبلچي ثوٌؽبْ وىفي ثىطەض ئوضگبٕٔىڭ وبزىطى ثوٌؽب ،ئىؿ ئوضٔىسىٓ ئۇٔىڭ
ئۇٔىۋېطؼزېزٕي ئولۇـمب ضۇذؽەد ثېطىٍگەْ ثوٌىفي.
 )7ئولۇؼۇچى ٕىڭ ثبـمب ثىطەض ئۇٔىۋېطؼزېززىٓ لبٍؽىجىط ؼەۋەة ثىٍەْ لوؼالٔؽبْ
ثوٌّبؼٍىمي.
 ) 8ئولۇؼۇچىٕىڭ ٍېفي لوثۇي لىٍىٕؽب ۋالىززب ٍ 25بـزىٓ چوڭ ثوٌّبؼٍىمي.
 ) 9ئولۇؼۇچىٕىڭ ِەزىٕە ئىؽالَ ئۇٔىۋېطؼزېزي ثەٌگىٍىگەْ ـەضرٍەضٔي روٌۇلٍىؽبْ ثوٌىفي
ۋە ئۇٔىۋېطؼزېذ ئىٕزىعاِىؽب ضىئبٍە لىٍىفمب ئەھسە ثېطىفي.
 ) 10ئۇٔىۋېطؼزېزٕىڭ لۇضئبْ وەضىُ ـبوۇٌزېزىؽب وىطِەوچي ثوٌؽبْ ئولۇؼۇچىٕىڭ لۇضئبْ
وەضىّٕي روٌۇق ٍبزلب ئبٌؽبْ ثوٌىفي.
) 11ئولۇؼۇچىؽب ئۆظى ئولۇؼبْ ِەوزەثزىىي ئۇؼزبظى ثىط پبضچە ۋە رؤۇٌؽبْ ئۆٌىّبالضزىٓ
ثىطەضؼي ٍۀە ثىط پبضچە رؤۇـزۇضۇؾ ذې زي ٍېعىپ ثېطىفيٍ .ۇلىطىمي ـەضرٍەضٔي ھبظىطٌىؽبْ
ئولۇؼۇچي ئېٕزېطٔېززىٓ رۆۋۀسە ثېطىٍىسىؽبْ ئبزضېؽمب وىطىپ ،رەٌەة لىٍىٕؽبْ عەزۋەٌٍەضٔي
روٌۇق روٌسۇضۇپ ،وېطەوٍىه ھ ۆعغەرٍەضٔي ؼىبٍٓ لىٍىپ ؼېٍىپ ،ئۆظىٕىڭ رېٍې فوْ ٔوِىطىٕي ۋە
ئېٍرەد ئبزېطىؽىٕي ٍېعىپ ئەۋەرى سۇ .رەٌەة :ئبۋؼۇؼذ ئبٍسىٓ ثۇضۇْ ئەۋەرىٍىسۇ .ۋە ھەض ٍىٍي
ؼىٕزەثىط ئېَىسا ئۇٔىۋېطؼزېزىە لوثۇي لىٍىٕؽبٍٔىك ٔەرىغىؽي ئېالْ لىٍىٕىسۇ ۋە ئولۇؼۇچىٕىڭ
ئېٍرەد ئبزضې ؽىؽب ٍېزىپ وېٍىسۇِ .ەزىٕە ئىؽالَ ئۇٔىۋېطؼزېزىٕىڭ ضەؼّىٌ روض ئبزضئؽي:
www.iu.edu.sa.com
-4824عۇئبي :جۈسوىَىذىىي ئىّبَ ،خبجىت ئىٕىغحىحوجٍىشىٕىڭ جبسىخي
ٍ- 1913ىٍي رۈضوىَىسە ِەؼغىسٌەضٔىڭ ئىّبَ ۋە ذبرىجٍىطىٕي ٍېزىفزۈضىؿ ئۈچۈْ
«ِەزضەؼەرۇي ۋائىعىٓ» زەپ لوضۇٌؽبْ وېَىٕچەِ « ،ەزضەؼەرۇي ئىطـبز » ئبربٌؽبْ لەزىّىٌ
ِەزضەؼەٌەضگى چە ٍېزىپ ثبضىسۇ .وېَىٕچە ثۇ ِەزضەؼەٌەض ِەزضەؼەرۇي ئەئىّّە » ٍۀي ئىّبَ ۋە
ذبرىجالضٔي ٍېزىفزۈضۈؾ ِەوزىجي» زەپ ئبربٌؽبْ ۋە ٍ - 1924ىً ِ- 3بضد وۈٔىگىچە ـۇ ثوٍىچە
زاۋاَ لىٍؽبٍْ - 1924 .ىٍىسىٓ ئېزىجبضەْ ثۇ ِەوزەثٍەضٔىڭ ؼبٔي وۆپەٍزىٍىپ رۈضوىَىٕىڭ ھەض
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لبٍؽي عبٍٍىطىسا  29ؼب چىمىطىٍؽبْ .ثىطاق ثۇ ِەوزەثٍەضٔىڭ ئىٍگىطىىي ئبالھىسىٍىىٍىطى ٍولبٌؽبْ
ثوٌۇپِ ،ۇئەٌٍىٍّىطى زىٕىٌ ئىٍىٍّەضزىٓ ذەۋىطى ثوٌّىؽبْ ئبزەٍِەض ثوٌؽبٍٔىمزىٓ ،زەضغ
ۋالىزٍىطىٕىڭ وۆپىٕچىؽي چەرئ ەي رىٍي ۋە ثبـمب ئىٍىٍّەضٔي ئۆگىزىؿ ثىٍەْ ئۆرەرزي ،زىٕىٌ
زەضؼٍەض ٍ ولٕىڭ ئوضٔىؽب چۈـۈپ لبٌؽبْ ئىسى .چۈ ٔىي ئۇ ۋالىززب ثۇ ِەوزەثٍەضٔىڭ ؼبٍىؽي
ئولۇؼۇچىالضٔي رۈضوىَە عۇِھۇضىَىزىٕي ؼۆٍىسىؽبْ ۋە زىٕىٌ پبئبٌىَەرٕي زۆٌەد لبٔۇٔىؽب وۆضە
ئېٍىپ ثبضىسىؽبْ لىٍىپ رەضثىَىٍەپ چىمىؿ ثوٌۇپ ،زىٓ ئىىىىٕچي پىالٔسا ئىسى- 1930 .
ٍىٍالضؼب وەٌگۀسە ثۇ ِەوزەثٍەض ربلىۋېزىٍگەٍْ - 1949 .ىٍىؽب وەٌگۀسە ،ثۇ ِەوزەثٍەض روٌۇق
ئورزۇضىٕي پۈرزۈضۈپ ،ئەؼىەضٌىه رەضثىَىؽىٕي ئېٍىپ ثوٌؽبْ ئولۇؼۇچىالضؼب  10ئبٍٍىك وۇضغ
ثېطىؿ ؼۈپىزىسە لبٍزب ئېچىٍؽبٍْ- 1972 .ىٍي ِ- 22بً وۈٔىسىٓ ئېزىجبضەْ « ئىّبَ ۋە
ذبرىجالضٔي ٍېزىفزۈضۈؾ ِەوزەثٍىطى» روٌۇق ئورزۇضىٕي پۈرزۈ ضگۀٍەضٔي لوثۇي لىٍىسىؽبْ 4
ٍىٍٍىك ئىٕىؽزېزورمب ئۆظگەضرىٍىپٔ ،بِي «» Liseleri Hatip Imamزەپ ئبرىٍىسىؽبْ ثوٌؽبْ
ۋە ٍ - 1974ىٍىسا ثۇ ئىٕىؽززورالضٔىڭ ئورزۇضا ِەوزەپ ثۆٌۈٍِىطىّۇ ئېچىٍىؽبٍْ ،ېڭىسىٓ 29
ئىٕىؽززود ئېچىٍىپ ،ؼبٔي  101گە چىممبْ .ثۇ ِەوزەثٍەض ـۇ ۋالىززىٓ ھبظىطؼىچە ثۇ ئىؽىُ
ثىٍەْ ئبرىٍىپ وەٌّەوزەٍ - 1976 .ىٍي لىعىٕي «ئىّبَ ۋە ذبرىت ئىٕىؽززوري » زا ئولۇرۇؾ
ٍوٌىسا ھۆوىّەرىە ئەضظ ؼۇٔؽبْ ثىط ئبزەِٕىڭ ؼەۋەثي ثىٍەْ ضەؼّىٌ لبٔۇْ چىمىطىٍىپ ،ثۇ
ئىٕىؽزېزورالضؼب لىعالضِۇ لوثۇي لىٍىٕىسىؽبْ ثوٌؽبٍْ - 1980 .ىٍىسىىي ئەؼىەض ئىٕمىالثىسىٓ
وېَىٓ ،ثۇ ئىٕىؽززورالضٔي پۈرزۈ ضگەْ ئولۇؼۇچىالضٔىڭ ذبٌىؽبْ ئۇٔىۋېطؼزېزٍەضگە وىطىؿ ھەلمي
ئېزىطاپ لىٍىٕؽبْ .ـۇ ۋالىززىٓ ئىٍگىطى ئۇالض پەلەد ئۇٔىۋېطؼزېزٍەضٔىڭ ئەزەثىَبد
ـبوۇٌزېزٍىطىؽىال وىطەٌەٍززيٍ - 1997 .ىٍي  - 16ئبۋؼۇؼذ وۈٔي ثبؾ ِىٕىؽزىط ِەؼئۇز
ٍىٍّبظٔىڭ ثۇٍطۇلي ثىٍەْ ٔ - 4306وِۇضٌۇق لبٔۇْ چىمىطىٍىپ ،ثبٌىالضٔي ٍ 8ىٍٍىك ِەعجۇضى
ئولۇرۇؾ لبضاضى ئېالْ لىٍىٕؽبٔسىٓ وېَىٓ « ئىّبَ ۋە ذبرىت ئىٕىؽززوري» ٔىڭ ئورزۇضا
ِەوزەثٍىطى ربلىۋېزىٍىپٍ 4 ،ىٍٍىك ئىٕىؽزېز ورال لبٌؽبْ .ـۇٔساق لىٍىپ «ئىّبَ ۋە ذبرىت
ِەوزەثٍىطى » ٍ8ىٍٍىمزىٓ ٍ 4ىٍٍىممب چۈـۈ پ لبٌؽبْ .ھبظىطؼىچە ئەھۋاي ـۇ ثوٍىچە زاۋاَ
لىٍّبلزب.
-4823عۇئبي :جۈسوىَىذىىي ئىّبَ ،خبجىت ئىٕىغحىحوجىٕىڭ دەسعٍىىٍىشى
رۈضوىَىسىىي ئىّبَ ،ذبرىت ئىٕىؽززورىٕىڭ زەضؼٍىىٍىطى ئبؼبؼەْ زىٕىٌ زەضؼٍىىٍەض
ثوٌۇپ ،ئىّبْ ،ئىؽالَ ۋە ئەذاللزىٓ ثبـالپ ،ئىؽالَ ِەزۀىَىزي ،ئىجبزەرٍەضٔىڭ لبئىسە
ؼىؽىزېٍّىطى لبربضٌىمالضزىٓ ئىجبضەد ثوٌۇپ ،ھەض لبٍؽي ئىٕىؽززورالضزا ئولۇرىٍىسىؽبْ پۀٕىٌ
زەضؼٍىىٍەضٔىّۇ ئولۇٍسۇ .ئىّبَ ۋە ذبرىپ ئىٕىؽززورىٕي پۈرزۈضگەْ ئولۇؼۇچىالض رۈضوىَىسىىي
ئۇٔىۋېطؼزېزٍەضزىٓ ئۆظٌىطى ذبٌىؽبٍٔىطىؽب ئىّزىھبْ ثېطىپ وىطەٌەٍسۇ .ئىّبَ ۋە ذبرىت
ئىٕىؽززورىٕىڭ ِۇئەٌٍىٍّىطىٕىڭ روض ئبزضئؽيwww.imamhatipogretmeni.com :
-4822عۇئبي :جۈسوىَىذىىي ئىالھىَبت ( )fakulteleri Ilahiyatفبوۇٌحېحٍىشى
رۈضوىَىس ىىي ئۇٔىۋېطؼزېزٍەضٔىڭ رەضوىجىسە زاۋاَ لىٍىپ وېٍىۋارمبْ «ئىالھىَبد
ـبوۇٌزېزٍىطى » زىٕىٌ زەضؼٍەض ئۆرىٍىسىؽبْ ـبوۇٌزېزالض ثوٌۇپٍ- 1925 ،ىٍي  - 7ئۆوزەثىط وۈٔي «
زاضۇٌفۇٔۇْ » ؼب لوـۇۋې زىٍگەْ لەزىّىٌ ِەزضەؼەٌەضزىٓ « ـبرىھ » ۋە « ؼۇالٍّبٔىَە »
ِەزضەؼەٌىطىٕىڭ زاۋاِي ھېؽبثٍىٕىسۇ .ـۇ ٍىٍي ثۇ ِەزضەؼەٌەض «زاضۇٌفۇٔۇْ » ٔىڭ ئىالھىَبد
ـبوۇٌزېزٍىطى ؼۈپىزىسە زاۋاَ لىٍؽبْ ثوٌؽىّۇ ٍ - 1933ىٍي ضەؼّىٌ ربلىۋېزىٍگەٍْ - 1992 .ىٍي
ئىؽزبٔجۇي ئۇٔىۋېطؼزېزي رەضوىجىسە ( ئىؽزبٔجۇي ئۇٔىۋېطؼزېزي رۈضوىَىٕىڭ ئەڭ لەزىّىٌ
ئۇٔىۋېطؼزېزٍىطىسىٓ ثىطى ۋە ئەڭ زەؼٍەپ لۇضۇٌؽبْ ئۇٔىۋېطؼزېذ ثوٌۇپ ھېؽبثٍىٕىسۇ.
رۈضوىَىسە ئوؼّبٕٔىَالضٔىڭ ؼۇٌزبٔي ئىىىىٕچي ئبثسۇٌھەِىسذبٕٔىڭ پەضِبٔي ثىٍەْ ٍ - 1900ىٍي
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 - 31ئبۋؼۇؼذ وۈٔي « زاضۇٌفۇٔۇْ » ٔبِىسىىي رۇٔغي ئۇٔىۋېطؼزېذ ئېچىٍؽبْ ثوٌۇپ ،ثۇ
ئۇٔىۋېطؼزېذ ٍ – 1933ىٍىؽىچە « زاضۇٌفۇٔۇْ ئۇٔىۋېطؼزېزي » زېگەْ ٔبِي ثىٍەْ ئبرىٍىپ
وېٍىپ ،ـۇ ٍىٍي  - 1ئبۋؼۇؼذ وۈٔىسىٓ ئېزىجبضۀْ - 2252وِۇضٌۇق ِەذؽۇغ لبضاض ثىٍەْ
«ئىؽزبٔجۇي ئۇٔىۋېطؼزېزي » گە ئۆظگەضرىٍگەٍْ ).ېڭىسىٓ «ئىالھىَبد ـبوۇٌزېزي » ئېچىٍؽبْ.
ٍ - 1996ىٍىؽب وەٌگۀسە ،ئىالھىَبد ـبوۇٌزېز ٍىطىسا ثبوالۋۇضٌۇلزىٓ ثبـمب ٍۀە ِبگئؽزىطٌىك ۋە
زووزوضٌۇق ئۇٔۋأٍىطى ثېطىٍىسىؽبْ ثوٌؽبْ  .ھبظىط رۈضوىَىٕىڭ ھەض لبٍؽي ـەھەض ۋە
ۋىالٍەرٍىطىسىىي ئۇٔىۋېطؼزېزٍەضٔىڭ رەضوىجىسە ئىالھىَبد ـبوۇٌزېزٍىطى وۆپزۇض .رۈضوىَىسىىي
ئىالھىَبد ـبوۇٌزېزٍىطىٕىڭ ؼبٔي  32گە ،ئولۇؼۇچي ؼبٔي  72000گە ٍەرىەْ.
-4828عۇئبي :ئىالھىَبت فبوۇٌحېحٍىشىٕىڭ دەسعٍىىٍىشى
رۈضوىَىٕىڭ ئىالھىَبد ـبوۇٌزېزٍىطىسا ئولۇرۇٌىسىؽبْ زەضؼٍىىٍەض رەپؽىط ،ھەزىػ ،ـىمھي ۋە
ثۇالضٔىڭ ئۇؼۇٌٍىطى ،ئىٍّي وبالَ ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍەىؽؽبالِٕىڭ رەضعىّىھبٌي ئبؼبؼٍىك
زەضؼٍىىٍەض ثوٌۇپ ،ئەضەة ئەزەثىَبري ،پەٌؽەپە ،ئەذالق ،ئىؽالَ ربضىري ،زىٕالض ربضىري
لبربضٌىمالض زەضؼٍىىٍەضِۇ ئۆرىٍىسۇ .ثۇالضزىٓ ثبـمب ئەضەة ،پبضغ ،ئېٕگىٍىع ۋە ـطأؽۇظ رىٍٍىطىّۇ
ثۇ ـبوۇٌزېزالضٔىڭ زەضؼٍىىٍىطى ئىچىسىٓ ئوضۇْ ئبٌّبلزب.
-4828عۇئبيِ :بالٍؾىَب خەٌمئبسا ئىغالَ ئۇٔىۋېشعحېحي ( )International Islamic University Malaysia
ِبالٍفىَب ذەٌمئبضاٌىك ئىؽالَ ئۇٔىۋېطؼزېزىٕىڭ ئوضٔي ِبالٍفىَب پبٍزەذزي ووئبالالِپۇض
ـەھطىٕىڭ ـىّبٌىسىىي گۇِجبن ـەھطىسە ثوٌۇپ ،ثۇ ئۇٔىۋېطؼزېذ ٍ - 1983ىٍي ؼەئۇزى
ئەضەثىؽزبٔي ،رۈضوىَە ،پبوىؽزبِْ ،بٌسىؿ لبربضٌىك زۆٌەرٍەض ۋە ذەٌمئبضا ئىؽالَ لۇضۇٌزىَىٕىڭ
ٍبضزىّي ثىٍەْ رەؼىػ لىٍىٕؽبْ .ثو ئۇٔىۋېطؼزېذ ئىؽالِىٌ ثىٍىٍّەضزىٓ ثبـمب ،ئىغزىّبئىٌ،
ِېسىزؽىٕب ،زاضىگەضٌىه ۋە پەْ رېرٕىىب ثىٍىٍّىطىٕىّۇ ئۆگىزىسۇ .ئۇٔىۋېطؼزېزٕىڭ ضەؼّىٌ رىٍي
ئېٕگىٍىع رىٍىسۇضِ .بالٍفىَب ذەٌم ئبضا ئىؽالَ ئۇٔىۋېطؼزېزي ئىؽالَ ئەٌٍىطى ئىچىسە ثىٍىُ
ؼەۋىَىؽىٕىڭ ٍۇلىطىٍىمي ۋە ھەض عەھەرزىٓ ئىٍؽبضٌىمي ثىٍەْ زاڭك چىمبضؼبْ ئەڭ ِەـھۇض
ئۇٔىۋېطؼزېذ ثوٌۇپ ،ئىؽالَ زۆٌەرٍىطىسىٓ ربـمىطى ئبِېطىىبٍ ،بۋضوپب ۋە ئبۋۇؼزىطاٌىَىٍەضزىٓ
ئولۇؼۇچىالض وېٍىپ ئىٍىُ رەھؽىً لىٍّبلزب 100 .زىٓ وۆپطەن زۆٌەرزىٓ ثبٌىالض وېٍىپ ئولۇٍسۇ.
ئبٔب ۋەرىٕىّىعزىٓ وېٍىپ ثۇ ئۇٔىۋېطؼزېززب ئولۇۋارمبْ ئۇٍؽۇض پەضظۀزٍىطىسىّٕۇ ٍۈظٌەضچە ثبض.
ِبالٍفىَب ذەٌمئبضا ئىؽالَ ئۇٔىۋېطؼزېزىسە ِ 30ىڭسىٓ وۆپطەن ئولۇؼۇچي ثىٍىُ ئبٌّبلزب .ثۇالضٔىڭ
ئىچىسىٓ ٔ 10 %ي چە رئەٌٍىه ئولۇؼۇچىالض رەـىىً لىٍىسۇ .ھەض ٍىٍي  2000زىٓ وۆپطەن ثبال
ئولۇؾ پۈرزۈ ضىسۇ .ئولۇؼۇچىالضٔىڭ ئۇٔىۋېطؼزېزمب رۆٌەٍسىؽبْ پۇٌي ـبوۇٌزېزالضؼب لبضاپ پەضلٍىك
ثوٌىسۇ .ئوِۇِەْ ئېَزمبٔسا ،چەرئەٌٍىه ئولۇؼۇچىالض ھەض ثىط ٍېطىُ ٍىٍٍىك ئولۇؾ ئۈچۈْ
ئۇٔىۋېطؼزېزىە  560زوٌالضزىٓ  620زوٌالضؼىچە پۇي رۆٌەٍسۇ .ئەِّب ِبالٍفىَبٌىك ئولۇؼۇچىالض
ئورزۇضا ھېؽبة ثىٍەْ  500زوٌالضزىٓ پۇي رۆٌەٍسۇ .ثۇ ئۇٔىۋېطؼزېززب ِۇؼۇٌّبْ ئەِەغ ثبٌىالضِۇ
ئولۇٍسۇ .ئۇٔىۋېطؼزېزٕىڭ ضەؼّىٌ روض ئبزضئؽيwww.iiu.edu.my :
-4821عۇئبي :ئىغالَ ئبثبد خەٌمئبسا ئۇٔىۋېشعحېحي International Islamic University Islamabad
ئىؽالَ ئبثبز ذەٌمئبضا ئۇٔىۋېطؼزېزىٕىڭ ئوضٔي پبوىؽزبْ پبٍزەذزي ئىؽالَ ئبثبز ـەھطىسە
ثوٌۇپٍ- 1980 ،ىٍي ؼەئۇزى ئەضەثىؽزبٔي ،رۈضوىَە ،پبوىؽزبِْ ،بالٍفىَبِ ،بٌسىؿ لبربضٌىك
زۆٌەرٍەض ۋە ذەٌمئبضا ئىؽالَ لۇضۇٌزى َىٕىڭ ٍبضزىّي ثىٍەْ رەؼىػ لىٍىٕؽبْ .ثۇ ئۇٔىۋېطؼزېززب
ئىؽالِىٌ ئىٍىٍّەضزىٓ ثبـمب ھەض ؼبھە ئىٍُ پۀٍىطىّۇ ئولۇرىٍىسۇ ،ثۇ ئۇٔىۋېطؼزېزمب  60رىٓ
وۆپطەن ِەٍِىىەرزىٓ ئولۇؼۇچىالض وېٍىپ ئىٍىُ رەھؽىً لىٍىسۇ ۋە ھبظىط ِ 10ىڭسىٓ وۆپطەن
ئولۇؼۇچىؽي ثبض .ئۆرىەْ ئەؼىطٔىڭ ٍ- 80ىٍٍىطىسىٓ ثبـالپ ئبٔب ۋەرۀسىٓ چىمىپ ثۇ
ئۇٔىۋېطؼزېززب ثىٍىُ رەھؽىً لىٍؽبْ ئۇٍؽۇض پەضظۀزٍىطىٕىڭ ؼبٔىّۇ ئبظ ئەِەغ .ھبظىطِۇ ثىط لىؽىُ
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ئۇٍؽۇض ئولۇؼۇچىالض ثۇ ئۇٔىۋېطؼزېززب ئولۇپ وەٌّەوزە .ئىؽالَ ئبثبز ذەٌمئبضا ئۇٔىۋېطؼزېزىٕىڭ
ـبوۇٌزېزٍىطى ئەضەة رىٍي ۋە ئىؽالَ ِەزۀىَىزي ـبوۇٌزېزي ،ئىؽالِىٌ ئىٍىٍّەض ـبوۇٌزېزي،
ـەضىئەد ۋە لبٔۇْ ـبوۇٌزېزي ،رېرٕىىب ۋە ئېٕژىٕىطٌىك ـبوۇٌزېزي ،ـىطوەد ثبـمۇضۇؾ ـبوۇٌزېزي،
ئىغزىّبئىٌ ئىٍىٍّەض ـبوۇٌزېزي لبربضٌىك ـبوۇٌزېزالضٔي ئۆظ ئىچىگە ئبٌىسۇ .ئىؽالَ ئبثبز ذەٌمئبضا
ئۇٔىۋېطؼزېزىٕىڭ ضەؼّىٌ روض ئبزضئؽيwww.iiu.edu.pk :
-4825عۇئبي :ئىّبْ ئۇٔىۋېشعحېحي
ثۇ ئۇٔىۋېطؼزېزٕي ھبظىطلي ظاِبْ ِەـھۇض ئۆٌىّبٌىطىسىٓ ئەٌالِە ئبثسۇٌّەعىس ظۀسأىٌ
رەضىپىسىٓ ٍ - 1993ىٍي ٍەِەْ پبٍزەذزي ؼبٔئب ـەھطىسە رەؼىػ لىٍىٕؽبْ ثوٌۇپ ،ھبظىطؼىچە
ثوٌؽبْ لىؽمب ۋالىذ ئىچىسە وۆپٍىگەْ ئىٍىُ ئەھٍىٍىطىٕي ٍېزىفزۈضۈپ چىممبْ .ثۇ ئۇٔىۋېطؼزېزٕي
پۈرزۈضۈپ چىممبْ ئۇٍؽۇض ئولۇؼۇچىالضِۇ ذېٍي ثبض .ئەپؽۇؼىي ،ثۇ ئۇٔىۋېطؼزېذ - 2004
ٍىٍىسىٓ ثىطى ئبِېطىىب ۋە ثىطٌەـىەْ زۆٌەرٍەض رەـىىالري رەضىپىسىٓ ئەي لبئىسە رەـىىالرىؽب
ٍبضزەَ لىٍىسۇ ،زېگەْ رۆھ ّەد ثىٍەْ لبضىٍىٕىپ وەٌگەْ ثوٌؽىّۇ ،ئولۇرۇؾ ئىفٍىطى زاۋاَ
لىٍّبلزب .زۇَٔبٔىڭ ھەض لبٍؽي عبٍٍىطىسىٓ ئولۇؼۇچىالض وېٍىپ ثىٍىُ ئبٌّبلزب .ئىّبْ
ئۇٔىۋېطؼزېزىٕىڭ ضەؼّىٌ روض ئبزضئؽيwww.jameataleman.org :
-4828عۇئبي :ئىّبَ ِ ۇھەِّەد ئىجٕي عۇئۇد ئۇٔىۋېشعحېحي
ثۇ ئۇٔىۋېطؼزېذ ٍ - 1974ىٍي ؼەئۇزى ئەضەثىؽزبٔي پبٍزەذزي ضىَبز ـەھطىسە رەؼىػ
لىٍىٕؽبْ ثوٌۇپ ،زۇَٔبزىىي ِەـھۇض ئۇٔىۋېطؼزېزٍەض لبربضىسىٓ ئوضۇْ ئبٌىسۇ .ؼەئۇزى
ئەضەثىؽزبٔىٕىڭ ھەض لبٍؽي عبٍٍىطىسا ـۆثىٍىطى ثبض .ئبِېطىىبٍ ،بپؤىَە ،ھىٕسؤىعىَە ۋە عىجۇري
لبربضٌىك زۆٌەرٍەضزە ئىٕىؽززورٍىطى ثبض .ثۇ ئۇٔىۋېطؼزېذ زىٕىٌ ئىٍىٍّەضزىٓ ثبـمب ئىٕؽبٔىَەرىە
وېطەوٍىه ثوٌؽبْ پۈرۈْ ئىٍىُ پەْ رۈ ضٌىطىٕي ئۆگىزىسۇ .ئەڭ وۆپ ـبوۇٌزىزالضٔي ئۆظ ئىچىگە ئبٌؽبْ
ئۇٔىۋېطؼزېذ ثوٌۇپ ھېؽبثٍىٕىسۇ .ئىّبَ ِۇھەِّەز ئىجٕي ؼۇئۇز ئۇٔىۋېطؼزېزىٕىڭ زىپٍوِي
ؼەئۇزى ئەضەثىؽزبٔىٕىڭ ھەضلبٍؽي ذەٌمئبضاٌىك ئۇٔىۋېطؼىزېزٍىطىٕىڭ زىپٍوٍِىطى ثىٍەْ ثىط
ئوضۇٔسا رۇضىسۇ ۋە ئوذفبؾ زەضىغىسە لوثۇي لىٍىٕىسۇ .ثۇ ئۇٔىۋېطؼزېذ ئولۇؼۇچىالضٔي رەِىٍٕەؾ
ۋە ثبـمب عەھەرٍەضزە ِەزىٕە ئىؽالَ ئۇٔىۋېطؼزېزىؽب ئوذفبـزۇض .ثۇ ئۇٔىۋېطؼزېزٕي پۈرزۈضگەْ
ئۇٍؽۇض ئولۇؼۇچىالضٔىڭ ؼبٔي ئبظ ئەِەغ .ھبظىطِۇ ثىط رۈضوۈ َ ئۇٍؽۇض پەضظۀزٍىطى ئولۇپ
وېٍىۋارىسۇ.
-4881عۇئبي :ئىّبَ ِۇھەِّەد ئىجٕي عۇئۇد ئۇٔىۋېشعحېحىگە لوثۇي لىٍىؼ ؽەسجٍىشى
ئىّبَ ِۇھەِّەز ئىجٕي ؼۇئۇز ئۇٔىۋېطؼزېزىگە لوثۇي لىٍ ىؿ ـەضرٍىطى رۆۋۀسىىىچە:
 ) 1ئولۇؼۇچىٕىڭ روٌۇق ئورزۇضىٕىڭ زىپٍوِىؽب ئىگە ثوٌؽبْ ثوٌىفي.
 ) 2ئولۇؼۇچىٕىڭ روٌۇق ئورزۇضىٕىڭ زىپٍوِىٕي ئبٌؽبْ ۋالزىسىٓ ٍ 5ىٍسىٓ ،ؼىطرزىٓ
لبرٕىفىپ ئولۇٍسىؽبٔالضٔىڭ زىپٍوَ ئبٌؽبْ ۋالزىسىٓ ٍ 4ىٍسىٓ وۆپ ۋالىذ ئۆرّىگەْ ثوٌىفي.
 )3ئولۇؼچىٕىڭ ئەذاللي گۈظەي ،زىٕىؽب ِۇؼزەھىەَ ثوٌىفي.
 ) 4ئولۇؼۇچىٕىڭ ئەڭ ئبظ زېگۀسە  2پبضا لۇضئبْ ٍبزٌىؽبْ ثوٌىفي.
 ) 5ئولۇؼۇچىٕىڭ رەْ ؼبلٍىك عەھەرزىٓ ؼبؼالَ ثوٌىفي.
 )6ھ ۆوىّەد ئوضگبٍٔىطىسا ٍبوي لبٍؽىجىط ِۇئەؼؽەؼىسە ئىفٍەٍسىؽبٔالضٔىڭ ئىؿ ئوضٔىسىٓ
ئولۇؾ ئ ۈچۈْ ضۇذؽەد ئبٌؽبْ ثوٌىفي.
 ) 7ئولۇؼۇچىٕىڭ روٌۇق ئورزۇضىٕىڭ ئبذىطلي ٍىٍىسىىي ئىّزىھبٔسىىي زەضىغىؽي  80زىٓ
وەَ ثوٌّبؼٍىمي.
ئۇٔىۋېطؼزېزىٕىڭ ضەؼّىٌ روض ئبزضئؽيwww.imamu.edu.sa :
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-4887عۇئبي :ئبِېشىىب ئوچۇق ئۇٔىۋېشعحېحي
ئبِېطىىب ئوچۇق ئۇٔىۋېطؼزېزىٕىڭ ئوضٔي ئبِېطىىب پبٍزەذزي ۋاـىٕگزوْ ـەھطىسە ثوٌۇپ،
ٍ - 1995ىٍي رەؼىػ لىٍىٕىپٍ - 1996 ،ىٍي ضەؼّي زەضغ ثبـٍىؽبْ .ثۇ ئۇٔىۋېطؼزېذ
ئىؽالِىٌ ئىٍىٍّەض ۋە ئىؽالَ رەضثىَىؽي ئۆگىزىؿ ِەلؽىزي ثىٍەْ رەؼىػ لىٍىٕؽبْ ِۇؼزەلىً
ثىٍىّگبھي ثوٌۇپ ،ئىؽالَ ِەٍِىىەرٍىطىسىٓ ئىرزىؽبؼٍىك وىفىٍەض ئولۇرمۇچىٍىممب رەوٍىپ
لىٍىٕؽبْ .ئۇٔىۋېطؼزېزىٕىڭ ضەؼّىٌ روض ئبزضېؽيwww.aou.edu :
-4884عۇئبي :لەؽمەس خبٍٔىك ِەدسەعە
« ذبٍٔىك ِەزضەؼە » لەـمەض ؼەئىسىَ ە ذبٍٔىمىٕىڭ ؼەوىىعىٕچي ؼۇٌزبٔي ئبثسۇٌالذبْ(
ٍ- 1639ىٍسىٓ ٍ - 1652ىٍؽىچە رەذززە ئوٌزۇضؼبْ) رەضىپىسىٓ ٍ - 1641ىٍي ثىٕب لىٍسۇضۇٌؽبْ
ثوٌۇپ ،ئەٍٕي ظاِبٔسا ئۇٍؽۇض ِبئبضىپىٕي ٍۈوؽەٌسۈضۈ ـزە ئبالھىسە ضوي ئوٍٕىؽبْ ِەزضەؼەزۇض .ئەٍٕي
ۋالىزالضزا ذبٍٔىك ِەزضەؼەٌەض ئەڭ ئبٌىٌ ثىٍىُ ٍۇضرٍىطى ھېؽبثٍىٕبرزي .ثوٌۇپّۇ ذورەٍْ ،ەوەْ،
لەـمەضگە ئوذفبؾ چوڭ ِەضوىعىٌ ـەھەضٌەضزە ثۇٔساق ثىٍىُ ٍۇضرٍىطىٕي ثىٕب لىٍسۇضۇؾ ـەضد
لىٍىٕؽبچ ھەَ وۆپىٕچە ذبٍٔىمالض ۋە ذبٍٔىمالضزا ئىفٍەٍسىؽبْ ِەـھۇض ئەضثبثالضِ ،ۇـبۋىطالض،
ئبٌىّالضٔىڭ رەـەثجۇغ ئىفزى طاوٍىطى ثىٍەْ لۇضۇٌىسىؽبْ ثوٌؽبچِ ،ەزضەؼەٌەضٔىڭ ٔبِىّۇ ـۇ
وىفىٍەضٔىڭ ئىؽىُ ـەضىپي ٍبوي ِۇـۇ ِەضوىعىٌ ـەھەض ٔبِي ثىٍەْ ئبرىالرزي.
« ذبٍٔىك ِەزضەؼە » ِۇ لەـمەضزىىي ذبٍٔىك ئوضزا رۇضۇـٍۇق ـەھەضزە لۇضۇٌؽبچمب،
ِەزضەؼۀىڭ ِبٌىَىؽيِ ،ەثٍىؽي ۋە رۈضٌۈن ذىطاعەرٍىطى چەوٍىه ھبٌسا پبزىفبھٍىك ذەظىٕىسىٓ
چىمىُ لىٍىٕىپ ،ئبظ لىؽّي ھەض لبٍؽي ۋەلىپٍەضٔىڭ رەِىٕبد ثېطىفي ثىٍەْ روٌۇلٍىٕبرزي.
ـۇڭالـمب ،ثۇ ِەزضەؼۀىڭ ئىمزىؽبزى ِەزضەؼە ووٌٍې ىزىپي ثەٌگىٍىگەْ « ِۇرەۋەٌٍي » ٌەض
ئبضلىٍىك ثبـمۇضۇالرزي .پۈرۈْ «ذبٍٔىك ِەزضەؼە» ئۇٍؽۇض ئېٍي ثوٍىچە ئبٌىٌ ثىٍىُ ٍۇضري ثوٌۇپ،
ئۇٔىڭؽب ِەٍِىىەرٕىڭ ھەضلبٍؽي عبٍٍىطىسىٓ ئىٍىُ رەٌەپ لىٍؽۇچىالض وېٍىپال لبٌّبؼزىٓ ،ثەٌىي
وەـّىط ،پبوىؽزبْ ،ئبـؽبٔىؽزبْ ،ئورزۇضا ئبؼىَبٔىڭ ؼەِەضلۀس ،لولبْ ،پەضؼبٔۀ ،ەِۀگبْ
لبربضٌىك عبٍٍىطىسىٓ ربٌىپالض وېٍىپ ئولۇؼبْ .لەـمەض« ذبٍٔىك ِەزضەؼە » ٔىڭ زەؼٍەپىي
ٍبؼبٌؽبْ لۇضۇٌۇـىٕي ھېؽبثمب ئبٌّىؽبٔسا عەِئىٌ رۆد لېزىُ ضېّۇٔىذ لىٍىٕؽبْ .ثىطىٕچي لېزىُ
ِىالزى ٍ- 1806- 1805ىٍٍىطى (ھىغىطىَە ٍ -1220ىٍي) لەـمەضٔىڭ چوڭ ئبلؽبلىٍي
ئبثسۇۋاضىػ ثەگ؛ ئىىىىٕچي لېزىُ ِىالزى ٍ - 1844ىٍي (ھىغىطىَە  ) 1260لەـمەضٌىك
ِۇھەِّەز ؼبزىك ئەٌەَ ئبذۇٔۇَ؛ ئۈچۈٔچي لېزىُ ِىالزىٍ - 1906 -1905ىٍي (ھىغىطىَە 1323
 ٍىٍي) لەـمەضٌىه چوڭ ثبً ِۇؼبثبٍوپ؛ رۆرىٕچي لېزىُ ٍ- 1937- 1936ىٍٍىطى ِىالزى(ھىغىطىَە ٍ - 1355ىٍي) ِە ھّۇز ِۇھەِّىسى لبربضٌىك وىفىٍەض ضېّۇٔىذ لىٍسۇضؼبْ.
-4883عۇئبي :لەؽمەس« عبچىَە »ِەدسەعەعي
لەـمەض  - 10ئەؼىطٔىڭ ئورزۇضىٍىطىساٍ ،ۀي ؼۇٌزبْ ؼۇرۇق ثۇؼطاذبٕٔىڭ ۋالزىسا لەـمەضزە
ِەـھۇض ؼبچ ِەزضەؼەؼي ( ؼبچىَە لەزىّىي ئۇٍؽۇض رىٍىسىىي ؼۆظ ثوٌۇپ ،ؼې چىؿٍ ،ېَىؿ،
ئىٍىُ پۀٕي وېڭەٍزىؿ لبربضٌىك ِۀىٍەضگە ئىگە) لۇضۇٌؽبْ ثوٌۇپ ،زاڭٍىك ئەزىت عبِبٌىسزىٓ
لەـمەضى لبربضٌىك ئۆٌىّبالضٔىڭ زەضغ ثبـٍىفي ثىٍەْ ئېچىٍؽبٍْ - 1057 .ىٍي ئبرۇـزب ثۇ
ِەوزەپٕىڭ ـۆثە زاضىٍفۇٔۇٔي لۇضۇٌؽبْ « .ؼبچىَە ِەزضەؼەؼي » ـۇ زەۋضزىىي ئوِۇِالـمبْ
ئىٍّىٌ ۋە رىججىٌ ِەوزەپ ثوٌۇپ ،ئورزۇضا ئەؼىطزە ٍبۋضۇپبزا لۇضۇٌؽ بْ ھەَ ھبظىط زۇَٔبزا ئبٌسىٕمي
لبربضزا ؼبٔىٍىسىؽبْ پبضىژ ئۇٔىۋېطؼىزېزي ( ٍ- 1200ىٍي ـطأؽىَىسە لۇضۇٌؽبْ) ئووؽىفوضد
ئۇٔىۋېطؼىزېزي ( ٍ - 1200ىٍي ئۀگٍىَىسە لۇضۇٌؽبْ) لبربضٌىك ئبٌىٌ ثىٍىُ ٍۇضرٍىطىسىّٕۇ ئۈ چ
ئەؼىط ئىٍگىطى لۇضۇٌؽبْ .ثۇ ِەوزەپ لۇضۇٌؽبٔسىٓ وېَىٓ لبضاذبٔىَالض رەۋەؼىسىىي ٔۇضؼۇٍٔىؽبْ
ِەضىپەرپەضۋەض وىفىٍەضٔىڭ ثىٍىُ ئىگىٍىفي ئۈچۈْ ٍبذفي ئىّىبٔىَەد ٍبضىزىٍؽبْ .ثۇ ِەوزەپزە
( )the American Open Universty
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ـۇ ۋالىزالضزا ھ ۆؼەٍىٓ ئىجٕي ذەٌەؾ لەـمەضى ،ؼەٍىس عبالٌىسىٓ ثبؼسازى ،ذوعب ٍبلۇپ
ؼۈظىىي ،ئىّبِىسىٓ لەـمەضى ،ھۆؼەٍىٓ پەٍعۇٌال ،عبِبٌىسىٓ لەـمەضى ،ضەـىس ئىجٕي ئەٌي
لەـمەضى لبربضٌىك ٔۇضؼۇٍٔىؽبْ ٔوپۇظٌۇق ئەضثبثالض ھېؽبةٍ ،ۇٔبْ پەٌؽەپىؽي ،رىٍفۇٔبؼٍىك،
ئىؽالَ ئەلىسىؽي ،ئبؼزطؤوِىَە ،رىجبثەرچىٍىه ،ئىٍّىٌ ِۀزىك ،ربضىد ،ئىٍّىٌ ضوھ ،ئۇضۇؾ
ربوزىىىؽي لبربضٌىك ئىغزىّبئىٌ ۋە رەثىئىٌ پۀٍەضزىٓ زەضغ ثە ضگەْ .ثۇ ِەوزەپزە ٍۀە وۇرۇپربٔب
رەؼىػ لىٍىٕؽبْ ثوٌۇپٔ ،ۇضؼۇٍٔىؽبْ ِەـھۇض وىزبثالض رېّب لىٍىٕىپ ،ئولۇؼۇچىالضٔىڭ
ئۆگىٕىفىگە ئەۋظەي ـبضائىذ ھبظىطالپ ثېطىٍگەْ « .ؼۇضاھ » ٔبٍِىك ئەؼەضٔىڭ ئبپزوضى عبِبي
لبضـي ئۆظ وىزبثىسا عەۋھەضٔىڭ « ؼۇھبھ » ٔبٍِىك رۆد روٍِۇق وىزبثىٕي ِۇـۇ ِەوزەپٕىڭ
وۇرۇپربٔىؽىسىٓ ئېٍىپ پبٍسىالٔؽبٍٔىمىٕي ٍبظؼبْ .ؼبچىَە ِەزضەؼەؼىٕىڭ لۇضۇٌۇـي،
لبضاذبٔىَالض ظىَبٌىٍَىطىٕىڭ ۋە ئىٍىُ ھەۋەؼىبضٌىطىٕىڭ ثۇذبضا لبربضٌىك عبٍالضؼب ثېطىپ ئىٍىُ
رەھؽىً لىٍىؿ لىَىٕچىٍىمىؽب ذبرىّە ثەضگۀْ .ۇضؼۇٍٔىؽبْ ظىَبٌىَالض ٍوي ئبظاثي ۋە
ِۇؼبپىطچىٍىك زەضزىسىٓ ثىط ٍوٌىال لۇرۇٌۇپ ،ئۆظىٕىڭ ئىٍىّگە ثوٌؽبْ رەـٕبٌىمىٕي ِۇـۇ
ِەوزەپزە لبٔسۇضؼبْ .ئۇالضٔىڭ ئبضىؽىسىٓ ٔۇضؼۇٍٔىؽبْ ئبٌىّالض ،ربضىرفۇٔبؼالض ،ـبئىطالض،
ؼىَبؼىٌ ئەضثبثالض ۋە ھەض رەضەپٍىّە ثىٍىّگە ئىگە ئىؽزىسارٍىك وىفىٍەض ٍېزىفىپ چىمىپ،
ئۇٍؽۇض ِەزۀىَەد ربضىرىسا ئۆچّەغ ئىعالضٔي لبٌسۇضؼبْ .ثۇ ئىٍىُ ٍۇضرىٕىڭ عبھبٔؽب رؤۇٌۇـي
ثىٍەْ ئورزۇضا ئبؼىَبزىٓ ٔۇضؼۇْ ئىٍىُ ھەۋەؼىبضٌىطى وېٍىپ ئىٍىُ رەھؽىً لىٍؽبْ .لەـمەض
ئۆظىٕىڭ ثۇ ئىٍىُ ئوچىمي ثىٍەْ پۈرىۈ ي ـەضق زۇَٔبؼىؽب رؤۇٌۇپ ئىىىىٕچي ثۇذبضا « ،ثۇذبضا
ؼبٔي » زېگەْ ٔبِؽب ئېطىفىەْ.
-4882عۇئبي :لەؽمەس عبلىَە ِەدسەعەعي
لەـمەض ؼبلىَە ِەزضەؼەؼي (ئىٍىّگە رەـٕب ثوٌؽۇچىالضٔي ؼۇؼبضؼۇچي ثىٍىّگبھ زېگەْ
ِۀىسە ثوٌۇپ) ِىالزىَە ٍ - 1630ىٍي ذەٍطؼبذبۋەرچي ئبٍبي ثە ھطىگىً ثبٔۇٔىڭ ـەذؽىٌ ِەثٍەغ
ؼېٍىفي ثىٍەْ ثىٕب لىٍىٕؽبٍْ- 1911 .ىٍىؽب وەٌگۀسە ،وبرزب ثبً ثبھبۋۇززىٓ ثبٍٕىڭ ثبـچىٍىمىسا
ِەزضەؼۀىڭ زەضۋاظىؽي ،زەضۋاظا رېّيِ ،ەؼغىسى ٍېڭىالٔؽبٔسىٓ ربـمىطى ،پەٌەِپەٍٕىڭ ئىىىي
رەضىپىسىىي ھۇعطىالض ئىىىي لەۋەرٍىه لىٍىپ ٍبؼبٌؽبْ .ؼبلىَە ِەزضەؼەؼي ئەڭ ئبربلٍىك
ِەزضەؼە ،ذب ٍٔىك ِەزضەؼەزىٓ لبٌؽىال ثىط لەزەض ئبالھىسە ئوضۇْ رۇرمبْ ِەزضەؼە ثوٌۇپ ،ئوضٔي
ذبٍٔىك ِەزضەؼۀىڭ عۀۇثىؽب عبٍالـمبْ .ئەٍٕي ۋالىززب ثۇ ِەزضەؼەزە ذورەْ ،ئبلؽۇ ،رۇضپبْ،
لۇِۇي ،ئىٍي ،ئبٌزبً ،چۆچەن لبربضٌىك عبٍالضزىٓ ربٌىپالض وېٍىپ ئىٍىُ رەھؽىً لىٍؽبْ .ئۆظ
ۋال زىسا ؼبلىَە ِەزضەؼەؼىگە رەۋە ٍ 37ۈضىؿ لۇضۇٌۇؾ ثبض ثوٌۇپ ،ثۇٔىڭ ئىچىسە  56ئېؽىع
ھۇعطا 9 ،ئېؽىع زەضؼربٔب ،ثىط ِەؼغىس ثوٌؽبٕٔىڭ ؼىطرىساِ 500 ،و رېطىٍؽۇ ٍېطى 6 ،ئوضۇٔسا
ؼبضاً 16 ،ئېؽىع زۇوبْ 10 ،ئېؽىع ئۆً ،چوڭ ثىط ثبغ لبربضٌىك ۋەلىپ ِۈٌىي ثبض ئىسى .ثۇ
ِەزضەؼە ئبٌٍىجۇضۇْ ثۇظۇپ ربـالٔؽبْ ثوٌۇپٍ - 1991 ،ىٍي ئۇٔىڭ ئوضٔىؽب لەـمەض ۋىالٍەرٍىه
زىٕىٌ ِەوزەة رەؼىػ لىٍىٕؽبْ.
-4888عۇئبيٌ :ۈوچىٓ ِەدسەعەعي
رۇضپبْ زىَبضىسا ئىؽالَ زىٕي  - 14ئەؼىطزە روٌۇق ٍىٍزىع ربضرىپ ثوٌؽبْ .رۇضپبْ ضاٍؤىسىىي
ٌۈوچىٓ زېگەْ عبٍسا رۇٔغي ئىؽالَ ثىٍىُ ٍۇضري ٍ - 1568ىٍي رەؼىػ لىٍىٕؽبْ ثوٌۇپ ،ئۇٔىڭؽب
« ٌۈوچىٓ عبھبٕٔبِە ِەزضەؼەؼي» زەپ ٔبَ ثەضگەْ .ثۇ ِەزضەؼۀي ٌۈوچىٓ ذبٍٔىك ئوضزىؽىٕىڭ
ئەِەٌساضٌىطىٕىڭ لوٌالپ لۇۋۋەرٍىفي ثىٍەْ ئەٌالِە ئەٌي ئبذۇٔۇَ زېگەْ وىفي لوي ؼېٍىپ ثىٕب
لىٍسۇضؼبْ .ئەٍٕي ۋالىززب ثۇ ِەزضەؼەزە ھەض لبٍؽي عبٍالضزىٓ وەٌگەْ ربٌىت ئىٍىٍّەض ئىٍىُ
رەھؽىً لىٍؽبْ ئىىەْ .ثۇ ِەزضەؼە ئبٌٍىجۇضۇْ ثۇظۇپ ربـالٔؽبْ ثوٌۇپ ،ھبظىط ئۇٔىڭ ئىعى
لبٌّىؽبْ.
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-4888عۇئبي :داِىىۇ پۇٔبق ِەدسەعەعي
پۇٔبق ِەزضەؼەؼي ٍ - 1938ىٍي چىطا ٔبھىَىؽىٕىڭ زاِىىۇ ضاٍؤىسىىي پۇٔ بق زېگەْ عبٍسا
لبؼىُ ھبعىُ زېگەْ وىفىٕىڭ رەـەثجۇؼي ۋە ِەثٍەغ چىمىطىفي ثىٍەْ وبرزب ئوٌىّب ِەضھۇَ
ئبثسۇضاھ ّبْ لبضىئبذۇٔۇِٕىڭ لبٔزەض ئبلمۇظۇپ رىٕىّؽىع ئىفٍىفي ثىٍەْ رەؼىػ لىٍىٕؽبْ ثوٌۇپ،
ئولۇرۇؾ ئۇؼۇٌىٕىڭ ئىٍؽبضٌىمي ،ئولۇرىٍىسىؽبْ زەضؼٍىىٍەضٔىڭ ِەظِۇْ عەھەرزىىي ِوٌٍىمي ۋە
چوڭمۇضٌىمي ثىٍەْ ِەـھۇضزۇض .ئبثسۇضاھ ّبْ لبضىئبذۇٔۇَ ھبظىطلي ئۆظثېىىؽزبٕٔىڭ ئۀغبْ
ۋىالٍىزىسىٓ ثوٌۇپ ،ئۆرىەْ ئەؼىطٔىڭ ٍ - 30ىٍٍىطى ئۇٍؽۇض زىَبضىؽب وۆچ ئېزىپ وېٍىپ ،ذۇرەْ
ۋىالٍىزىسە ٍەضٌىفىپ لبٌؽبٍْ - 1935 .ىٍىسىٓ ثبـالپ زاِىىۇ پۇٔبق ِەزضەؼەؼىگە ئۇي ؼېٍىپ
ئبذىطى ئۇٔي پۈرزۈضۈ پ چىممبْ ۋە ـۇ ِەزضەؼەزە ئۇظۇْ ِۇززەد ِۇزەضضىؽٍىه لىٍؽبْ .ئەٍٕي
ۋالىززب ثۇ ِەزضەؼەزە وۈٍٔىه ئولۇٍسىؽبْ ئوؼۇي لىعالضٔىڭ ؼبٔي  400زىٓ ئبـبرزي .لبضىٍَىك ۋە
ئبٌىٍّىك ئۈچۈْ ٍېزىپ ئولۇٍسىؽبْ ربٌىجالضٔىڭ ؼبٔىّۇ وۆپ ثوٌؽبْ .پۇٔبق ِەزضەؼەؼي ـۇ
ضاٍؤالضزا لىعالض لوثۇي لىٍىٕىپ ئولۇرۇٌؽبْ رۇٔغي ِەزضەؼە ھېؽبثٍىٕىسۇِ .ۇٔسىٓ ثبـمب ثۇ
ِەزضەؼۀىڭ ئولۇرۇؾ ؼەۋىَىؽي ئبالھىسە ٍۇلىطى ،رۈظىّي چىڭ ،ـبضائىزىٕىڭ روٌۇلٍىمي ثىٍەْ
زاڭك چىمبضؼبْ .ثۇ ِەزضەؼە ٍ - 1958ىٍىؽىچە زاۋاَ لىالٌىؽبْ .پۇٔبق ِەزضەؼەؼىسە ئىٍگىطى
وېَىٓ ثوٌۇپ  3000زىٓ وۆپطەن ربٌىپ ئولۇؾ پۈرزۈضۈ پ چىممبْ .ثۇ ِەزضەؼەزە ئولۇپ چىممبٔالض
ھەض لبٍؽي ۋىالٍەد ۋە ٔبھىَىٍەضزە ئبالھىسە ھ ۆضِەد لبظأؽبْ ظارالضزىٓ ثوٌؽبِْ .ەؼىٍەْ:
گۇالذّبٌىك ئبربلٍىك رېۋىپ ۋە رېڭىمچي ؼبظى لبضىھبعىُ ،وېطىَىٍىه ئۆٌىّب عبپپبض لبضىھبعىُ،
ئبالھىسە رؤۇٌؽبْ ِەـھۇض رېۋىپ ِەضھۇَ ِۇھەِّەز لۇضثبْ لبضىھبعىُ ،ضۇظى لبضىھبعىُ ،ـبئىط
ِۇھەِّەز لبؼىُ ظۇھۇضى لبربضٌىك وىفىٍەضٔىڭ ھەِّىؽي پۇٔبق ِەزضەؼەؼىٕىڭ ربٌىجٍىطى ئىسى.
-4881عۇئبي :وېشىَە دۆڭ ِەدسەعە
زۆڭ ِەزضەؼە ٍبلۇة ثەزەۋٌەد ظاِبٔىسا ،ئۆظثېىىؽزبٍٔىك ِىطِۇھەِّەز ھبعىّٕىڭ
رەـەثجۇؼىبضٌىمي ۋە ِەثٍەغ چىمىطىفي ثىٍەْ وېطىَىٕىڭ ثبظاض ئىچي ھېَزگبھ ِەھەٌٍىؽىسە
لۇضۇٌؽبْ ثوٌۇپ ،وۆٌىّىٕىڭ چوڭٍىمي ،لۇضۇٌۇـىٕىڭ ھەـەِەرٍىىي ،ئولۇرۇؾ ـبضائىزىٕىڭ
ٍبذفىٍىمي ،ئولۇرۇؾ رۈ ضىٕىڭ وۆپ ھەَ ٍېڭىٍىمي ثىٍەْ وېطىَىٕىڭ ِەزضەؼە ِبئبضىپىسا ٍۇلىطى
پەٌٍە ٍبضىزىپال لبٌّبؼزىٓ ،پۀٕي ِبئبضىپمىّۇ پۇذزب ئبؼبغ ؼبٌؽبْ .زۆڭ ِەزضەؼەزە ئۆظ ۋالزىسا
ذورەْ ۋىالٍىزىٕىڭ ھەض لبٍؽي ٔبھىَىٍىطىسىٓ ،چەضچەْ ،چبلىٍىك لبربضٌىك عبٍالضزىٓ ربٌىپالض
وېٍىپ ئىٍىُ رەھؽىً لىٍؽبْ ،زائىٍّىك ربٌىت  100زىٓ وەَ ثوٌّىؽبْ .زۆڭ ِەزضەؼەزە ئىٍگىطى
وېَىٓ ثوٌۇپ  8000زىٓ وۆپطەن ربٌىت ئولۇپ چىممبْ .ثىط ئۆِىط ئبۋإِىڭ وېؽىٍىٕي ھەلؽىع
وۆضىپ ،ئەضظاْ ،ئبززى ضې زؽىپالض ثىٍەْ وېؽەي زاۋاٌىؽبْ ۋە ئۇٍؽۇض ِىٍٍىٌ رىجبثەرچىٍىىىٕىڭ
ؼېھطىٌ وۈ چي ھەَ ٍۇلىطى پەٌٍىؽىٕي ٔبِبٍبْ لىٍىپ ،ئبالھىسە ـۆھ طەد لبظأؽبْ ئبٌىُ ئەھّەز
ھبعىُ « ،رۈ ضوي رىٍالض زىۋأي » ٔي ھبظىطلي ظاِبْ ئۇٍؽۇض رىٍىؽب رەضعىّە لىٍىپ رۈظۈـىە
لبرٕبـمبْ ِەـھۇض رەرمىمبرچي ،رىٍفۇٔبغ ئبٌىُ ئوؼّبْ ھبعىُ لۇزۇق لبربضٌىمالضزىٓ ثبـمب وېطىَە
ٔبھىَىؽىسىىي ئبٌىّالض ،ئىّبَ ذەرىجٍەض ۋە ئولۇِۇـٍۇق پىفمەزەَ وبزىطالض ،ئىفچي
ذىعِەرچىٍەضٔىڭ ھەِّىؽي زۆڭ ِەزضەؼەزە ئولۇپ ٍېزىفىپ چىممبٔالضزۇض .زۆڭ ِەزضەؼە 1958
 ٍىٍي ربلىۋې زىٍگۀگە لەزەض ئولۇرۇؾ ئىفٍىطىٕي ئىعچىً زاۋاِالـزۇضۇپ وەٌگەٍْ - 1980 .ىٍيزۆڭ ِەزضەؼە ِەؼغىسىٕىڭ ٔبِي ئەؼٍىگە وەٌگۀسىٓ وېَىٓ ،عبِبئەد ؼبلٍىٕىپ لبٌؽبْ وؤب
ربٍِىممب ثبزضا ،ـبذفۇِجب ٍېَىپ ٔبِبظ ئولۇـمب ثبـٍىؽبٍْ - 1986 .ىٍي  300وۋازضاد ِېزىط ٍەضگە
پىففىك ذىؿٍ ،بؼبچ لۇضۇٌّىٍىك لىٍىپ ِەؼغىس لبٍزىسىٓ ثىٕب لىٍىٕؽبْ .ھبظىط ثۇ ِەؼغىس
ئۆرّۈـٍەضزە ئىٍىُ ِەضىپەد ثۇٌىمي ثوٌؽبْ زۆڭ ِەزضەؼۀىڭ ِەؼغىسى ؼۈ پىزىسە ؼبلٍىٕىپ
وەٌّەوزە.
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-4885عۇئبي :ھىجىشىَە ٍىٍٕبِىغي ئۇلۇِي
ھىغىطىَە ٍىٍٕبِىؽي ئەضەثٍەضٔىڭ ٍىً ،ئبً ۋە وۈ ٍٔەضٔي ئبٍٕىڭ ھەضىىىزي ثوٍىچە
ٍىٍٕبِىؽي ئبؼبؼىسا ثبضٌىممب وېٍىپ ،ھىغطەد (ِۇھەِّەز
ھېؽبثالٍسىؽبْ لەِەضىَە
ئەٌەٍەىؽؽبالِٕىڭ ِەوىىسى ٓ ِەزىٕىگە وۆچ لىٍؽبْ) ٍىٍىٕي ثىطىٕچي ٍىً لىٍؽبْ ئىؽالَ
ٍىٍٕبِىؽىسۇض .ھىغىطىَە ٍىٍٕبِىؽي ئىؽالَ زىٕي ئبضلىٍىك زۇَٔب ِۇؼۇٌّبٍٔىطى ئبضىؽىسا وەڭ
ئوِۇِالـمبْ.
-4888عۇئبي :ئەسەپٍەسٔىڭ ثۇسۇسٔمي ٍىٍٕبِىشى
ئىؽالَ زىٕي وېٍىفزىٓ ئىٍگىطى ،ئەضەثٍەضٔىڭ ئىىىي ذىً ٍىٍٕبِىؽي ثوٌۇپ ،ئۇٔىڭ ثىطى،
زېھمبٔچىٍىك ئىفٍىطىسا لوٌٍىٕىسىؽبْ ،ۋالىزٕي لۇٍبـٕىڭ ھەضىىىزي ثوٍىچە ھېؽبثالٍسىؽبْ
ـەِؽىَە ٍىٍٕبِىؽيٍ ،ۀە ثىطى ،زىٕىٌ پبئبٌىَەرٍەض ۋە ربضىرىٌ ۋەلەٌىىٍەضٔىڭ ۋالزىٕي
ھېؽبثالـزب لوٌٍىٕىسىؽبْ ،ۋالىزٕي ئبٍٕىڭ ھەضىىىزي ثوٍىچە ھېؽبثالٍسىؽبْ لەِەضىَە ٍىٍٕبِىؽي
ثبض ئىسى.
-4881عۇئبي :ھىجىشىَە ٍىٍٕبِىغٕىڭ ِەٍذأغب وىٍىؾي
ئەضەة ٍېطىُ ئبضىٍىسا ئىؽالَ ٔۇضى پبضالـمب ثبـالپ ،ئىؽالَ زەۋىزي ۋە ئىؽالَ ھبوىّىَىزي
ِۇؼزەھىەٍِۀگەْ ھەِسە ئىؽالَ زەۋىزي چەد زۆٌەرٍەضگىچە ٍېزىپ ثبضؼبٔسىٓ وېَىٓ،
ئىىىىٕچي ذەٌ ىپە ھەظضىزي ئۆِەض ئىجٕي ذەرزبثٕىڭ زەۋضىگە وەٌگۀسە ،زۇَٔبزا ئەڭ ظوض ٔوپۇظؼب
ئىگە ثوٌؽبْ ئىؽالَ زىٕىٕىڭ ئۆظىگە ذبغ ضاِىعاْ ،ھەط ۋە ثبـمىّۇ ئىجبزەرٍەضٔىڭ ،زىَٕي
پبئبٌىَەرٍەضٔىڭ ۋالىزٍىطىٕي ھېؽبثالٍسىؽبْ ،ۋەلەٌىىٍەضٔي ذبرىطىٍەٍسىؽبْ ،پۈرۈْ زۇَٔب
ِۇؼۇٌّبٍٔىطى ئوضربق لوٌٍىٕىسىؽبْ ِەذؽۇغ ئىؽالِىٌ ٍىٍٕبِىؽي ثوٌۇـي الظىٍّىمي ھېػ
لىٍىٕؽبْ ۋە ثۇ پىىىط ضەؼّىٌ ئورزۇضىؽب لوٍۇٌؽبْ .ئىؽالَ ٍىٍٕبِىؽىسا لبٍؽي ۋالىزٕي ٍىً ثېفي
لىٍىؿ ِەؼىٍىؽىسە رۈضٌۈن الٍىھەٌەض ئورزۇضىؽب لوٍۇٌؽبْ .ثەظىٍەض ِۇھەِّەز ئەٌەٍەىؽؽبالِٕىڭ
رۇؼۇٌؽبْ وۈٔي ٍ - 571ىٍٕي ئىؽالَ ٍىٍٕبِىؽىٕىڭ ثبؾ ٍىٍي لىٍىؿ پىىطىٕي ئورزۇضىؽب لوٍؽب،
ثەظىٍەض ِۇھەِّەز ئەٌەٍەىؽؽبالَ پەٍؽەِجەض ثوٌؽبْ ٍ - 610ىٍٕي ٍىً ثېفي لىٍىؿ پىىطىٕي
ئورزۇضىؽب لوٍؽبْ .وۆپچىٍىه ِۇؼۇٌّبٔالض ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالَ ِەوىىسىٓ ِەزىٕىگە ھىغطەد
لىٍؽبْ ٍ - 622ىٍٕي ئىؽالَ ٍىٍٕبِىؽىٕىڭ ثبؾ ٍىٍي لىٍىؿ پىىطىٕي ئورزۇضىؽب لوٍؽبْ .ـۇٔىڭ
ثىٍەْ ئبذىطلي ثۇ پىىىط لوثۇي لىٍىٕؽبْ .پەٍؽەِجىطىّىع ھەظضىزي ِۇھەِّەز ئەٌەٍەىؽؽبالِٕىڭ
ِەوىىسىٓ ِەزىٕىگە ھىغطەد لىٍؽبٍٔىك ۋەلەؼي ئىؽالَ زىٕي ربضىرىسا ھەي لىٍؽۇچ ثۇضۇٌۇـٕي
ھبؼىً لىٍؽبْ ئۇٌۇغ ۋەلە ئىسى .ـۇٔىڭ ئۈچۈْ پەٍؽەِجىطىّىع ھەظضىزي ِۇھەِّەز
ئەٌەٍھ ىؽؽبالِٕىڭ ِەوىىسىٓ ِەزىٕىگە ھىغطەد لىٍىپ ثبضؼبْ ٍىٍىٕي ئىؽالَ ٍىٍٕبِىؽىٕىڭ
ثبؾ ٍىٍي لىٍىؿ ۋە ثۇ ٍىٍٕبِىٕىڭ ٔبِىٕي« ھىغىطىَە » زەپ ئبربؾ پۈرۈْ ِۇؼۇٌّبْ
ئۆٌىّبالضٔىڭ ثىطزەن ئىززىپبلي ثىٍەْ لبضاض لىٍىٕؽبْ.
-4887عۇئبي :ئىغالِذا ھىجىشٍە ٍىٍٕبِىغىٕىڭ لوٌٍۇٔۇؽي
ھىغىطىَە ٍىٍٕبِىؽي ِۇھەِّەز ئەٌەٍەىؽؽبالَ ئەضەة ٍېطىُ ئبضىٍىسا ئىؽالَ زىٕىٕي زەۋەد
لىٍىفمب ثبـٍىؽبٔسىٓ ربضرىپال لوٌٍىٕىٍؽبْ ئەِەغ ،ثەٌىي ئىؽالَ زىٕي ئەضەة لەثىٍىٍەض ئبضىؽىسا
زەۋەد لىٍىٕىپ ٍ 30ىٍسەن ۋالىزمىچە ٍۀىال ئەضەثٍەضٔىڭ ئۀئۀىۋى ٍىٍٕبِىؽي لوٌٍىٕىپ
وېٍىٕگەْ ئىسىٍ - 639 .ىٍىسىٓ ئېزىجبضەْ ِۇؼۇٌّبٔالض زىٓ ۋە زۇَٔبٌىك پۈرۈْ ئىفٍىطىسا
ھىغىطىَە ٍىٍٕبِىؽىٕي لوٌٍىٕىفمب ئۆرىەْ.
-4884عۇئبي  :ئۇٍغۇس ئېٍىذە ھىجىشىَە ٍىٍٕبِىغىٕىڭ لوٌٍىٕىٍىؾي
ئۇٍؽۇض ئېٍىسە ھىغىطىَە ٍىٍٕبِىؽىٕي لوٌٍىٕىفمب ئۆرۈ ؾ ربضىري ئۇٍؽۇضالضٔىڭ ئىؽالَ زىٕىٕي
لوثۇي لىٍؽبْ زەؼٍەپىي چبؼٍىطىؽب ثېطىپ ٍېزىسۇ- 9 .ئەؼىطٔىڭ ئبذىطٌىطىسا ،ئىؽالَ زىٕي

972

www.uyghurmuslim.com www.fb.com/uighurawazi uighurawazi@yahoo.com
ئۇٍؽۇضالض ئبضىؽىؽب ربضلبٌؽبٔسىٓ وېَىٓ ،ثوٌۇپّۇ لبضاذبٔىَالض ؼۇالٌىؽىسىٓ ؼۇٌزبْ ؼۇرۇق
ثۇؼطاذبْ ئىؽالَ زىٕىٕي لوثۇي لىٍىپ ،زۆٌەد رەۋەٌىىىٕي ئىؽالِالـزۇضۇپ ۋە وېَىٕچە ئىؽالَ
زىٕي زۆٌەد زىٕي لىٍىٕىپ ثېىىزىٍگۀسىٓ وېَىٓ ،ھىغىطىَە ٍىٍٕبِىؽي پۈرۈْ ؼىؽزېّىؽي
ثوٍىچە ئۇٍؽۇضالضزىىي ئۀئۀىۋى ٍىٍٕبِىٕىڭ ئوضٔىٕي ئېٍىپ ،زىٕىٌ پبئبٌىَەرٍەض ھەَ زىٕؽب
ِۇٔبؼىۋەرٍىه پۈرۈْ ئىفالض ،ـۇٔسالال رۇضِۇؾ ؼبھەٌىطىسىّۇ ثۇ ھىغىطىَە ٍىٍٕبِىؽي
لوٌٍىٕىٍىسىؽبْ ثوٌؽبْ .ئۇٍؽۇضالضزىٓ چىممبْ ئبٌىّالض ،ربضىرچىالض ،رىٍفۇٔبؼالض ،ئەزىجٍەض،
پەٍالؼوپالض ،رىۋىپالضٔ ،ەؼّەؼۀئەرچىٍەضِۇ ئۆظ ئەؼەضٌىطىسە ۋالىزٕي ھىغىطىَە ٍىٍٕبِىؽي
ثوٍىچە ثبٍبْ لىٍىسىؽبْ ثوٌؽبْ .پەلەد ٍېمىٕمي ظاِبٔؽب وەٌگۀسىالِ ،ىالزىَە ٍىٍٕبِىؽي ئۇٍؽۇض ۋە
ثبـمب ِىٍٍەرٍەض ئبضىؽىسا ربضلىٍىپ ،ئبؼبؼىٌ ئوضۇٕٔي ئىگىٍىگەْ ثوٌؽىّۇ ،زىٕىٌ ؼبھەٌەضزە،
ثوٌۇپّۇ ضاِىعاْ ۋە ھېَزئبٍەٍِەضٔىڭ ۋالزىٕي ھېؽبثالـزبٍ ،ۀىال ھىغىطىَە ٍىٍٕبِىؽي
لوٌٍىٕىٍّبلزب .ھبظىط ئىؽالَ ئەٌٍىطى ،ثوٌۇپّۇ ئەضەة ئىؽالَ ئەٌٍىطىٕىڭ وۆپىٕچىؽي زىٕىٌ
ؼبھەٌەضزىال ئەِەغ ،ثەٌىي پۈرۈْ ھبٍبرٍىك ؼبھەٌەضزە ،ھەرزب ئبزەرزىىي رۇضِۇـزىّۇ ھىغىطىَە
ٍىٍٕبِىؽىٕي لوٌالّٔبلزب.

ٍىگىشِە ئىىىىٕچي ثۆٌۈَِ .ەصھەة ۋە دىٓ
ھەلمىذىىي ِەعىٍىٍەس
ثىشىٕچي ثبپ .ئىغالَ دۇَٔبعىذىىي ِەصھەثٍەس

-4883عۇئبيِ :ەصھەة ئۇلۇِي
ِەظھەپ – ٌۇؼەد ئېزىجبضى ثىٍەْ ثبضىسىؽبْ عبً زېگەْ ِۀىٕي ئىپبزىٍىؽە ،ئىؽالَ
ئىؽزىالھىسا ،زىٕىٌ ِەؼىٍىٍەضٔي ئۆظ ئىچىگە ئبٌؽبْ ئەھىبِالض زېگۀٍىه ثوٌۇپِ ،ۇعزەھىسالضٔىڭ
زىٕىٌ ِبۋظۇالضزىىي پە ضلٍىك چۈـۀچىٍىطىسىٓ ھبؼىً ثوٌؽبْ عبِبئەرٍىفىفٕي ئىپبزىٍەٍسۇ.
رېرىّۇ ئوچۇلطاق لىٍىپ ئېَزمبٔساِ ،ەظھەة – ئىؽالَ زىٕىسىىي پىىىط ئەضوىٍٕىىىسىٓ
پبٍسىالٔؽبْ ِۇعزەھىس ئبٌىّالضٔىڭ لۇضئبٔسا ٍبوي ؼۈٕٔەرزە ثوٌّىؽبْ ِبۋظۇالضزا ِۇؼۇٌّبٔالض زۇچ
وەٌگەْ ِۈـىىۈٌىٍەضٔي لۇضئبْ ۋە ؼۈٕٔەرٕىڭ ضوھىؽب ربٍىٕىپ ھەي لىٍىفي ثىٍەْ ِۇؼۇٌّبٔالض
رەضىپىسىٓ لوثۇي لىٍىٕىپ ئۇالضٔىڭ ئبضىؽىسا ئوِۇِالـمبْ پىىىط ۋە رەرجىمالضزىٓ ِەٍسأؽب وەٌگەْ
عبِبئەرٍىفىؿ زېگۀٍىىزۇض.
-4882عۇئبيِ :ەصھەثٕىڭ پەٍذا ثوٌىؾي ۋە ئۇٔىڭ عەۋەثي
ِەظھەة پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ۋاپبرىسىٓ وېَىٓ ،ؼبھبثىالضٔىڭ ظاِبٔىسىال پەٍسا
ثوٌۇـمب ثبـٍىؽبْ.
ئىؽال َ زىٕىسا ِەظھەپٍەضٔىڭ وۆپ ثوٌىفىؽب رۈضرىە ثوٌؽبْ ؼەۋەثٍەض رۆۋۀسىىىچە:
 - 1ئەضەة رىٍىسىىي ؼۆظٌەضٔىڭ وۆپ ِۀىٍەضگە زاالٌەد لىٍىفي .ثۇ ؼۆظٔىڭ ِۇعّەٌٍىىي
ٍبوي ئوِۇَ ۋە ذبؼٍىك ئ ورزۇضىؽىسا ئىپبزىٍىٕىفي ٍبوي ھەلىمىٌ ِۀىؽي ثىٍەْ ِەعبظىٌ ثبـمب ثىط
ِۀە ئورزۇضىؽىسا ئىپبزىٍىٕىفي ۋە ثبـمىالضزۇضِ .ەؼىٍەْ :ئەضەة رىٍىسىىي« لۇضۇئ » ؼۆظىٕىڭ
ئبٍبٌالضٔىڭ ھەٍع وۆضىفىٕي ئىپبزىٍىگىٕىسەن ،ئۇالضٔىڭ ھەٍعزىٓ پبوالٔؽبٍٔىمىٕىّۇ ئىپبزىٍىٕىگە
«ئەِط» ؼۆظ ىٕىڭ پەضظٔي ئىپبزىٍىگىٕىسەن ،ۋاعىت ٍبوي ِۇؼزەھەة (ٍبذفي وۆضۈٌگەْ ئىؿ) ٔي
ئىپبزىٍىگىٕىگە «ٔەھي» ؼۆظىٕىڭ ھبضإِي ئىپبزىٍىگىٕىسەنِ ،ەوطۇھٕىّۇ ،ئىپبزىٍىگىٕىگە
ئوذفبؾ .لۇضئبْ وەضىّسىىي« :زىٕسا ئۇٔىڭؽب وىطىفىە ظوضالؾ ٍوق» [ؼۈضە ثەلەض  - 256ئبٍەد]
زېگەْ ئبٍەرٕىڭ ِۀىؽي « وىفىٍەضٔي زىٕؽب وىطىفىە ظوضٌىّبڭالض» زېگەْ ِۀىسىىي چەوٍەـٕي
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ئىپبزىٍەِسۇ؟ ٍبوي «وىفىٍەضٔي زىٕؽب وىطىفىە ظوضٌىّىسۇق» زېگەْ ِۀىسىىي ئەِەٌىٌ ئەھۋاٌسىٓ
ذەۋەض ثېطىفٕىّۇ؟ ئىؽالَ ئۆٌىّبٌىطى ثۇٔىڭؽب ئوذفبؾ ئبٍەرٍەضٔىڭ ھەلىمىٌ زاالٌىزي ۋە ِەلؽەد
لىٍىٕؽبْ ِۀىؽىٕي چۈـىٕىفزە ثىط ذىً ثوٌّىؽبٍٔىمزىٓ ِەظھەپٍەض وېٍىپ چىممبْ .ھەرزب
ؼبھبثىالضٔىڭّۇ چۈـىٕىفي ثىط ذىً ثوٌّىؽبْ.
 - 2ھەزىؽٍەضٔىڭ ئوذفبؾ ثوٌّبؼٍىمي .ثۇ ِۇٔساق① :ثەظى ھەزىؽٍەض ثەظى ئۆٌىّبالضؼب
ٍېزىپ ثبضؼبْ ثوٌؽىّۇ ،ثبـمىٍىطىؽب ٍېزىپ ثبضاٌّىؽبٍٔىمي .چۈٔىي پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ
ؼبھبثىٍىطى ئىؽالَ زىٕىٕي پۈرۈْ زۇَٔب ئىٕؽبٍٔىطىؽب ٍەرىۈظۈؾ ٍوٌىساٍ ،ۇضرٍىطىسىٓ ئبٍطىٍىپ
لىزئەٌەضگە ربضلبپ وەرىۀٍىىزىٓ ،ئۇالضزىٓ ھەض ثىطى وىفىٍەضگە ئۆظىٕىڭ ثىٍگەْ ۋە
ئبڭٍىؽبٍٔىطىٕىال ٍەرىۈظەرزي ② .ئۆٌىّبالضزىٓ ثىطەضؼىگە ھەزىػ ٍېزىپ وەٌگەْ ثوٌؽىّۇ ،ئۇٔىڭ
ئىفۀچؽىع ٍوي ثىٍەْ ٍېزىپ وەٌگۀٍىىىسىٓ ئۇٔىڭؽب ئەھّىَەد ثەضِىگۀٍىىي ۋە ثبـمب ثىطىگە
ـۇ ھەزىػ ئىفۀچٍىه ٍوي ثىٍەْ ٍېزىپ وېٍىپ ئۇٔىڭؽب وۆضە ئىؿ وۆضگۀٍىىي③ .
ئۆٌىّبالضزىٓ ثىطەضؼىگە ھەزىػ ئىفۀچٍىه ٍوي ثىٍەْ ٍېزىپ وەٌگەْ ثوٌؽىّۇ ،ئۇٔىڭ
ھەزىؽٍەضگە ِۇئبِىٍە لىٍىؿ ئۈچۈْ ثەٌگىٍىگەْ ـەضرٍىطىگە روؼطا وەٌّىگۀٍىىيِ .ەؼىٍەْ:
ئىّبَ ئەظەَ ِەٍسأؽب چىممبْ ۋالىززىىي ئىطالزب ٍبٌؽبْ ھەزىؽٍەضٔي پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ
ٔبِىسىٓ ئوٍسۇضۇپ چىمىؿ زوٌمۇٔي ئەۋعىگە چىممبْ ئىسى .ـۇڭب ئىّبَ ئەظەَ ھەزىؽٕي لوثۇي
لىٍىفزب ـەضرٕي ثەوّۇ ئېؽىط ۋە چىڭ لوٍؽبْ .ئەِّب ِەزىٕىسە ئەھۋاي ثۇٔىڭ ئەوؽىچە ثوٌۇپ،
ِەزىٕە ذەٌمىٕىڭ ئىّبِي ئەھّەز ئىجٕي ھۀجەي ھەزىؽٕي لوثۇي لىٍىفزب ـەضرٍەضٔي ئېؽىط
لوٍّىؽبْ.
-4888عۇئبي :ئىغالَ دۇَٔبعىذىىي ِەصھەثٍەس
ھبظىطلي ئىؽالَ زۇَٔبؼىسىىي ِەظھەپ ،ئىمىُ ،رەـىىالرالض ثىط لەزەض وۆپ ثوٌۇپ
ِەٌۇِبرالضؼب لبضىؽبٔسا 70رىٓ ئبـىسۇ .ئەِّب ئبؼبؼٍىمي ئىؽالَ زۇَٔبؼىسا ئىىىي رۈضٌۈن ِەظھەة
ثوٌۇپ ،ثىطى ،ئېزىمبزىٌ ٍۀي ئېزىمبزلب ِۇٔبؼىۋەرٍىه ِەظھەثٍەضٍ ،ۀە ثىطى ئەِەٌىٌ ٍۀي ئەِەي
– ئىجبزەرٍەضگە ِۇٔبؼىۋەرٍىه ِەظھەثٍەضزۇض.
-4888عۇئبي :ئېحىمبدىٌ ِەصھەپٍەس لبٍغي؟
ئېزىمبزىٌ ِەظھەثٍەض :ئەھٍي ؼۈٕٔە ،ـىئەِ ،ۇئزەظىٍە ،ذبۋاضىد ،ضاـىعە ،ئىؽّبئىٍىَە،
ثبھبئىَە ،عىجىطىَە ،لەزەضىَە ۋە ثبـمىالض لبربضٌىك ِەظھەثٍەضزۇض.
-4881عۇئبي :ثىضٔىڭ ئېحىمبدىٌ ِەصھىجىّىض ۋە ئىېحىمبدىّىض
ثىعٔى ڭ ئېزىمبزىٌ ِەظھىجىّىع ئەھٍي ؼۈٕٔە ِەظھىجىسۇض .ئەھٍي ؼۇٕٔە ۋەٌغبِبئۀىڭ
ئەلىسىؽي ئبٌالھ ربئبال ئۆظىٕي ؼۈپەرٍىگەْ ۋە ئۇٔي پەٍؽەِجىطى ؼۈپەرٍىگەْ ؼۈپەرٍەض ثىٍەْ
ئۆظگەضىزّەؼزىٓ ،ثۇضِىٍىّبؼزىٓ ،لىَبپىزىٕي ؼۈضۈـزۈضِەؼزىٓ ۋە ئوثطاظالـزۇضِبؼزىٓ
ؼۈپەرٍەٍسىؽبْ ئىّبٔ ىسا ئەوىػ ئىزىسۇ .لۇضئبْ ئبٌالھ ربئبالٔىڭ وبالِيِ .ەذٍۇق ئەِەغ.
ئۇٔىڭسىٓ ثبـالٔؽبْ ٍۀە ـۇٔىڭؽب لبٍزىسۇ .ثۀسىٍەضٔىڭ ئىؿ ئەِەٌٍىطى ۋە ثبـمىالضٔىڭ
ھەِّىؽىٕي ئبٌالھ ربئبال ٍبضارمبْ ،ئبٌالھٕىڭ ذبٌىؽىٕي ثوٌىسۇ .ذبٌىّىؽىٕي ثوٌّبٍسۇ .ئۇ ربئەرىە
ثۇٍطۇپ ِەئؽىَەرزى ٓ روؼىسۇ .ئىفٕي ھەلىمي ئىٍىپ ثبضؼۇچي ثۀسىسۇض ،ئۇالض لىجٍە ئەھٍىسىٓ
ثىطىؽىٕي ثىطەض چوڭ گۇٔبھٕي ھبالي ؼبٔىّىؽبْ ثوٌؽىال وبپىط زىّەٍسۇ .ئىّبْ ئەھٍىسىٓ ثىطىٕي
زوظاذزب ِەڭگۈ لبٌىسۇ ،زەپ ھۆوۈَ لىٍّبٍسۇ .ئەثۇ ِۀؽۇض ِۇھەِّەز ِبرىطىَسىٌ زېگەْ وىفي
ئەھٍي ؼۈٕٔە ِەظ ھىجىٕىڭ پېفىۋاؼي ؼبٔىٍىسۇ.
-4885عۇئبي :ئەھٍي عۈٕٔە ِۇعۇٌّبٍٔىشى ٔىغجىحي
ٍ - 2000ىٍي ئېٍىپ ثېطىٍؽبْ ضەؼّىٌ ؼزبرىؽزىىىؽب ئبؼبؼالٔؽبٔسا زۇَٔبزىىي
ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ئوِۇِىٌ ؼبٔي (1.188.000.000ثىط ِىٍَبضز ِ 188ىٍَوْ)ؼب ٍەرىەْ .ثۇالضزىٓ
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ثىط ِىٍَبضزرىٓ وۆپطەن ِۇؼۇٌّبْ ئەھٍي ؼۈٕٔە ِەظھىجىگە ئەگىفىسۇٍ - 2025 .ىٍىؽب ثبضؼبٔسا
ئەھٍي ؼۈٕٔە ِەظھىجىگە ئەگىفىسىؽبٔالضٔىڭ ئوِۇِىٌ ؼبٔي ( 1.500.000.000ثىط ٍېطىُ
ِىٍَبضز) رىٓ ئبـىسىؽبٍٔىمي وۆرۈٌّەوزە.
-4888عۇئبي :ئەھٍي عۈٕٔە ِۇعۇٌّبٍٔىشىٕىڭ جبسلبٌغبْ دۆٌەجٍىشى
زۇَٔب ِۇؼۇٌّبٍٔىطىٕ ىڭ ِۇرٍەق وۆپ ؼبٍٔىمي ئەھٍي ؼۈٕٔە ِەظھىجىگە ئەگىفىسۇ.
رۈضوىؽزبْ ،عۇڭگۇ ،ضوؼىَە ،ثبٌمبْ ضاٍؤي ،ھىٕسىؽزبْ ،پبوىؽزبْ ،رۈضوىَە ،ھىٕسؤوظىَە ،ئبـطىمب
زۆٌەرٍىطى ،ئەضەة زۆٌەرٍىطىٍ ،بۋضوپب زۆٌەرٍىطىسىىي ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ھەِّىؽي ،ئوِۇِەْ
ئوؼّبْ ئىّپېطىَىؽي ھۆوۈِطأٍىك لىٍؽبْ زۆٌەرٍەضزىىي ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ئوِۇِىؽي ئەھٍي ؼۈٕٔە
ِەظھىجىگە ئەگىفىسۇ .ئىطاْ ،ئەظەضثەٍغبْ ،ثە ھەضەٍٓ ۋە ئىطاق لبربضٌىك زۆٌەرٍەضزىىي
ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ثىط لىؽّي ئەھٍي ؼۈٕٔە ِەظھىجىگە ئەگىفىسۇ .ئوِۇِەْ ئېَزمبٔسا ،زۇَٔب
ِۇؼۇٌّبٍٔىطىٕىڭ  85 %ى ئەھٍي ؼۈٕٔە ِەظھىجىگە ئەگىفىسۇ .لبٌؽبْ ٔ 15 %ي ثبـمب
ِەظھەثٍەضگە ئەگىفىسىؽبٔالضٔىڭ ئوِۇِىٌ ؼبٔي رەـىىً لىٍىسۇ.
-4811عۇئبي :خبۋاسىژالس پىشلىغىٕىڭ پەٍذا ثوٌۇؽي
ذبۋاضىغالض ھىغطى  1ـ ئەؼىطٔىڭ ئبٌسىٕمي ٍطىّىسا پەٍسا ثوٌۇپ ،رېعال ٍولبٌؽبْ ثىط پىطلە
ثوٌؽىّۇ ،ثۈگۈٔىي وۈٔسە ٍەض ٍۈظىسە «ذبۋاضىظ» زېگەْ ثىطەضگوضۇھ ثوٌّىؽىّۇ ،ذبۋاضعٍىك پىىىط
ئېمىّي ربضلىزىۋارمبْ ٍېڭي ذبۋاضىغالض پەٍسا ثوٌؽبچمب ،ذبۋاضىغالضٔىڭ وىُ ئىىۀٍىىىٕي ،ئۇالضٔىڭ
ٔېّىگە رەـەثجۇغ لىٍىسىؽبٍٔىمىٕي ،ئبؼبؼي ِەلؽەرٍىطىٕىڭ ٔېّىٍەضزىٓ ئىجبضەد ئىىۀٍىىىٕي
ثىٍىؿ ثۈگۈٔىي عبِبئەرچىٍىىىگە ظۆضۈض ثوٌّبلزب.
ذبۋاضىغالض گوضوھي ئىؽالَ ِەظھەثٍىطى ئىچىسە ِەظھىجىٕي ئەڭ وۆپ لوؼسىؽبْ ،ئۆظ وۆظ
لبضاـٍىطىٕي ربضلىزىؿ ئۈچۈْ ئەڭ وۆپ وۈچ ؼەضپ لىٍؽبْ ،ھەِّىسىٓ زىٕساض وۆضۈٔگەْ ،ئەڭ
ِەؼئۇٌىَەرؽىع ثىط گوضوھ ئىسى.
-4817عۇئبي :خبۋاسىژالس پىشلىغىٕىڭ خبسەوحىشى
ذبۋاضعالض زىٕىٌ پىطلە ۋە ؼىَبؼىٌ ِەظھەپزۇضِ .ەظھەپ ربضىرچىٍىطى ،ثۇالضٔي عبِبئەرزىٓ
ئبٍطىٍؽىٕي ،زىٕٕىڭ ۋە ھەلٕىڭ ؼىطرىؽب چىممبٍٔىمي ۋە ھەظضىزي ئەٌىٕي رەضوەرىىٕي ئۈچۈْ
«ذبۋاضىظ» زەپ ئبرىؽبْ.
ئىّبِي ـىھطىؽزبٔي ،پۈرۈْ ِۇؼۇٌّبٔالض ثىطزەن ثەٍئەد لى ٍؽبْ ھەق ئىّبِؽب لبضـي چىممبْ
ھەضلبٔساق وىفي «ذبۋاضىظ» زەپ ئبرىٍىسۇِ ،ەٍٍي ؼبھبثىٍەض ظاِبٔىسا رۆد ذەٌىپىگە لبضـي
چىممبٔالض ثوٌؽۇْ ٍبوي ئۇالضزىٓ وېَىٓ وەٌگەْ ربثىئىٍٕەضگە لبضـي چىممبٔالض ثوٌؽۇِْ ،ەٍٍي
لبٍؽي ظاِبٔسا ھەق ئىّبِؽب لبضـي چىممبٔالض ثوٌؽۇْ ئوذفبـال «ذبۋاضىظ» زەپ ئبرىٍىسۇ ،زەٍسۇ.
ذبۋاضىغالضٔىڭ ئۆظٌىطى ثوٌؽب« ،ئبٌالھ ٍوٌسىسا چىمىؿ» زەپ ئىعاھالٍسۇ ۋە رۈۋۀسىىي
ئبٍەرٕي زەٌىً وەٌزۈضىسۇ « :وىّىي ئبٌالھ ٍوٌىسا ھىغطەد لىٍىسىىەْ ،ئۇ ظېّىٕسا چىمىؿ ٍوٌي ۋە
وەڭچىٍىه ربپىسۇ .وىّىي ئۆٍىسىٓ ئبٌالھٕىڭ ۋە پەٍؽەِجە ضٔىڭ رەضىپىگە ھىغطەد لىٍىپ چىمؽب،
ئبٔسىٓ ٍوٌسا ئۆٌؽە ،ئۇٔىڭ ئەعطىٕي چولۇَ ئبٌالھ ثېطىسۇ .ئبٌالھ ٔبھبٍىزي ِەؼپىطەد لىٍؽۇچىسۇض
ۋە ٔبھبٍىزي ِېھطىجبٔسۇض»[ؼۈضە ٔىؽب ]100 -
-4814عۇئبي :خبۋاسىژالس پىشلىغىٕىڭ ثبؽمب ئىغىٍّىشى
ذبۋاضىغالضٔىڭ ثبـمب ئىؽىٍّىطىّۇ ثوٌۇپ« ،ھبضۇضا» زېگەْ ٍەضگە ٔىؽجەد ثېطىٍىپ
«ھبضۇضىٍەض» زېَىٍىسۇ .ھبضۇضا وۇپىٕىڭ ؼىطرىسا ثىط وۀذ ثوٌۇپ ،ؼىففىٓ ئۇضۇـىسا ئۇالض ئىّبَ
ئەٌىٕڭ ئوضزىؽىسىٓ ئبٍطىٍىپِ ،ۇـۇٍەضگە روپالٔؽبْ ئىسى .ئۇٔسىٓ ثبـمب «ئەي ِۇھەوىىّە»،
«ـۇضاد» زېگۀسەن ئىؽىٍّەض ثىٍۀّۇ ئبرىٍىسۇ.
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-4813عۇئبي :خبۋاسىج ئۇلۇِي
ذبۋاضىغالض روؼطا ٍوٌسىٓ (ھەق ھىساٍەد ٍوٌىسىٓ) چىمىپ وەرىىٕي ئۈچۈْٔ ،ىفبٔسىٓ
ئېفىپ وەرّەنِ ،ەذؽەرزىٓ چەرٕەپ وەرّەن زېگەْ ِۀىسىىي «ِۇضۇق» زېگەْ ؼۆظزىٓ
وېٍىپ چىممبْ «ِبضىمە» زەپّۇ ئبرىٍىسۇ .ئۇالض ئۆظٌىطىٕي «ئبٌالھ ٍوٌىسا عبٍٔىطىٕي ؼبرمبٔالض»
زېگەْ ِۀىسە وەٌگەْ « ـۇضاد» ؼۆظى ثىٍەْ ئبربٍسۇ.
-4812عۇئبي :خبۋاسىجالسٔىڭ ِۀحىمىغي
زىٕىٌ ۋە ـەضئىٌ زەٌىٍٍەضٔي (ئبٍەد ۋەھەزىؽٍەضٔي) ذبرب ۋە رەرۈض چۈـۀگەْ ،ئەٌي
ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇؼب ئوذفبؾ ئەِىطىً ِۆِىٕىِٓ ،ۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ذەٌىپىؽىگە لبضـي چىمىپ،
ئىؽَبْ وۆرۈضگەْ ،گۇٔبھؽىع ذورۇٔالضٔي ۋە ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ھەثجبثمب ئوذفبؾ ِەؼۇَ
ئىٕؽبٔالضٔي ـەھىس لىٍؽبْ وىفىٍەض ئىسى .ظاِبٔىّىعزىىي لۇضئبْ وەضىّٕي رەپؽىط لىٍىّەْ زەپ
ئۇٔىڭسىٓ ئۆظ ھبٍبري ھەلمىسە ھۆوۈَ چىمبضؼبْ ،ئۆظٌىطىسىٓ ثوٌّىؽبٔالضٔي وبپىط ،زىٕؽىع،
ظىٕسىم ٍىك ربِؽۇؼىٕي ثبؼمبْ ئبظؼۇْ پىطلىالضِۇ ذبۋاضىغالض گوضوھىسىٓ ؼبٔىٍىسۇ ،ئىؽالِىَەرزە
ثىطال ٍوي ثوٌۇپ ،ئۇ ٍوي ثوٌؽب ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ٍوٌىسۇض.
ذبۋاضىغالض ِۇؼۇٌّبٔالضٔي ئۆٌزۈضۈپ ،وبپىطالضؼب چىطاٍٍىك ِۇئبِىٍە لىٍىسىؽبْ گوضوھالضزۇض.
ھىغطى  39ـ ٍىٍي ِەوى ىگە روپالٔؽبْ ذبۋاضىغالضٔىڭ پىالٍٔىفي ثىٍەْ ھىغطى  40ـ ٍىٍي
ضاِىعاْ ئېَىٕىڭ  17ـ وۈٔي (ِىالزىَە  661ـ ٍىٍي  1ـ ئبٍٕىڭ  24ـ وۈٔي) ئەٌي ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ
ئىّبَ ثوٌۇپ ثبِساد ٔبِىعى ئولۇۋارمبْ ۋاذزىسا ئبثسۇضضەھّبْ ئىجٕي ِۇٌغەَ زېگەْ ثىط ذبۋاضىظ
رەضىپىسىٓ ثىط ل بٔچە ٍېطىگە پىچبق ؼۀغىٍىپ ـەھىس لىٍىٕؽبْ.
ئىؽالِسا رۇٔغي ئىرزىالپ ۋە ثىسئەرٍەض ِبضىمە رەضىپىسىٓ پەٍسا ثوٌؽبْ ئىسى .ؼىففىٓ
ئۇضۇـي رۈپەٍٍىسىٓ وېٍىپ چىممبْ ۋەوىً ؼبٍالؾ ِەؼىٍىؽي ِبضىمۀىڭ وېٍىپ چىمىفىؽب
ؼەۋەة ثوٌؽبْ .ذبۋاضىغالضٔىڭ وۆپٍىطى ئېؽىعىسا ئىؽالِؽب ؼبزالەد ثىٍەْ ذىعِەد لىٍىسىؽبٔالض
ثوٌۇپ وۆضۈٔؽىّۇ ،ئەِەٌىَەرزە ثۇالض ذبرب ٍوٌؽب وىطىپ لبٌؽبْ ئبظؼۇٔالض ئىسى.
-4818عۇئبي :خبۋاسج پىشلىٍىشى
 1ـ ِۇھەوىىّە ئۇال – ثۇالض ،ئەڭ ئەۋۋەي ئورزۇضىؽب چىممبْ ذبۋاضىظ پىطلىؽىسۇض ،ئەٌي
ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ثىٍەْ ئۇضۇؾ لىٍؽبٔالضِۇ ِۇـۇ پىطلەزۇض.
 2ـ ئەظاضىمە پىطلىؽي  -ثۇالض ھىغطىَە  64ـ ٍىٍي (ِىالزىَە  684ـ ٍىٍي) ثەؼطىسە پەٍسا
ثوٌؽبْ ٔبـي ئىجٕي ئەظضەلٕىڭ رەضەپزبضٌىطىسۇض .ذبۋاضىغالض گوضوھي ئىچىسە ئەگەـىۈچىٍىطى ئەڭ
وۆپ ۋە ئەڭ وۈچٍۇن پىطلە ئەظاضىمە پىطلىؽىسۇ .ثۇالضٔىڭ ٔۇلزىئىٕەظەضىچە ،ئۆظٌىطىگە
ئەگەـّىگەْ ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئۇِّىزي ِۇـطىه ،ثۇالضٔىڭ ٍۇضرىؽب وۆچۈپ وەٌّىگەْ
ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئۇِّىزي وبپىطزۇض .ثۇالضؼب ئەگەـّىگۀٍەضٔىڭ ـەھىطى وبپىط
ـەھىطىسۇض .ئۇالضٔىڭ ثبٌىٍىطىٕي ،ئبٍبٌٍىطىٕي ئۆٌزۈضۈؾ گۇٔبھ ھېؽپالّٔبٍسۇ .ئۇالضٔىڭ ثبٌىٍىطى
عەھۀٕەِسە ِەڭگۇ لبٌىسۇ ،ظىٕب لىٍؽۇچىالض چبٌّب ـ وېؽەن لىٍىپ ئۆرۈضۈٌّەٍسۇٍ .ەھۇزى،
ذطىؽزىئبْ ۋە ِەعۇؼىٍەضٔي ئۆٌزۈضۈؾ ھبضاِسۇض .ھەٍعزاض ئبٍبٌالض ٔبِبظ ئولۇؼب ،ضوظا رۇرؽب ثوٌىسۇ.
 3ـ ٔەعەزاد پىطلىؽي ثوٌۇپ ،ثۇ پىطلە ٔەعسەد ئىجٕي ئبِىط ئەي ھۀەـي ئەي ذبضىغىٕىڭ
ئەگەـىۈچىٍىطىسۇض .ثۇالضٔىڭ ئىّبِي ٔەعسەد ھبضاق ئىچىۈچىٍەضگە زەضضە ئۇضۇؾ عبظاؼىٕي
ئەِەٌسىٓ لبٌسۇضؼبْ ثوٌۇپ ،ثۇالض ثىعگە لبضـي چىممبٔالض زۇظاذمب وىطىسۇ ،ثىعگە ئەگەـىۀٍەض
ِۇرٍەق زۇظاذمب وىطِەٍسۇ ،زەٍسۇ.
 4ـ ئىجبظىَە پىطلىؽي ثوٌۇپ ،ثۇالض ئبثس ۇٌالھ ئىجٕي ئىجبظ ئەي ِۇضضىٕىڭ رەضەپزبضٌىطىسۇض.
ذبۋاضىغالضٔىڭ ئىجبظىَە پىطلىؽىسىٓ ثبـمب پۈرۈْ پىطلىٍىطى ٍەض ٍۈظىسىٓ ٍولبٌؽبْ ثوٌۇپ،
ثۈگۈٔىي وۈٔسە ئبـطىمىسا پەلەد ثىط ٔەچچە ٍۈظال ذبۋاضىغالضٔىڭ ئىجبظىَە پىطلىؽي ِەۋعۇد
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ثوٌۇپ ئۇالض ئبؼبؼٍىٕىسىؽبْ «ِەـبضىمۇي ئۀۋاض» ٔبٍِىك ثىط وىزبثي ِەۋعۇرزۇض.
-4818عۇئبي :ھبصىشلي صاِبٔذىىي خبۋاسىژالسٔىڭ عۈپەجٍىشى
ثۈگۈٔىي وۈٔسە زۇَٔبزا ذبۋاضىغالضٔىڭ ِەۋعۇد ثوٌۇپ ٍبوي ثوٌّبؼٍىمىسىٓ لەرئىَٕەظەض،
وىّىي ذبۋاضىغٍىك وۆظ لبضىفىسا ثوٌؽبٍ ،ۀي ثىع لۇضئبٔؽىال ئەگىفىّىع زەپ ،لۇضئبْ وەضىّٕي
رەۋضاد ضىۋاٍەرٍىطى ،ئىٕغىً ئەپؽبٔىٍىطى ثىٍەْ ئىعاھالپ ،لۇضئبْ وەضىّسىىي «پەٍؽەِجەض
ؼىٍەضگە ثەضگۀٕي ئېٍىڭالض ،پەٍؽەِجەض چەوٍىگەْ ٔەضؼىسىٓ چەوٍىٕىڭالض » ...زېگەْ ئبٍەرىە
ئەِەي لىٍّبً « ،روؼطا ٍوٌٕي وۆضؼىزىفىە ـەن ـ ـۈثھىؽىع ثىع ِەؼئۇٌّىع» زېگەْ ئبٍەرٕي
ئىٕ ىبض لىٍىسىؽبٔالض ذبۋاضىغالضزۇض ،ثىط ثۆٌۈن ھەزىؽٍەضٔي ئىٕىبض لىٍىسىؽبٔالض ذبۋاضىغالضزۇض.
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ لىَبِەد وۈٔىسە گۇٔبھىبض ِۇؼۇٌّبٔالضؼب ـبپبئەد لىٍىسىؽبٍٔىمىٕي
ئىٕىبض لىٍؽۇچىالض ذبۋاضىغالضزۇض .ؼبھبثىٍەضگە رۀە لىٍؽۇچىالض ذبۋاضىغالضزۇض .ھەٍعزاض ئبٍبٌالض،
عۇٔۇپ ذورۇٔالض ضوظا رۇرؽب ثوٌىسۇ ،لۇضئبْ ئولۇؼب ثوٌىسۇ زېگۈچىٍەض ذبۋاضىغالضزۇض .ظىٕب
لىٍؽۇچىالض چبٌّب وىؽەن لىٍىپ ئۆٌزۈضۈٌّەٍسۇ زەپ ئبالھىسە رەـۋىك لىٍؽۇچىالض ؼېپي ئۆظىسىٓ
ذبۋاضىغالضزۇض .لوضؼىمىٕي ثېمىؿ ئۈچۈٔال زىٕىٌ ٔىعا پەٍسا لىٍىپ ،پىزٕە ـ ئىؽۋا پەٍسا
لىٍىۋارمبٔالض ذبۋاضىغالضزۇض ،پۈرۈْ ِۇؼۇٌّبٔالضؼب لبضـي رۇضۇپ ،ذطىؽزىئبٔالضٔىڭ رەـۋىمبرىؽب
ذىعِەد لىٍىۋارمبٔالض ،ئىمزىؽبزى ِۀجەگە وۆضە زىٕي ئېزىمبزىٕي ئۆظگەضرىپ رۇضؼۇچىالض ،گەضچە
ئىڭىىىگە ؼبلبي لوٍۇپ ،ئىؽّىٕي ِەـھۇض ثىط ؼبھبثىٕىڭ ئىؽّىؽب رەلٍىس لىٍىپ لوٍىۋاٌؽبْ
ثوٌؽىّۇ ذبۋاضىغالضٔىڭ ئىزٍىطىسۇض.
-4811عۇئبي :ئىغالَ دۇَٔبعىذىىي ئېحىمبدىٌ ِەصھەثٍەسٔىڭ ئەڭ ِەؽھۇسٌىشى
ئىؽالَ زۇَٔبؼىسىىي ئېزىمبزىٌ ِەظھەثٍەضزىٓ ھبظىطؼىچە زاۋاَ لىٍىپ وەٌگەْ ئەڭ
ِەـھۇضٌىطى ئىىىي ثوٌۇپ ،ثىطى ،ئەھٍي ؼۈٕٔە ِەظھىجي ،ئىىىىٕچىؽي ،ـىئە ِەظھىجىسۇض .ثۇ
ئىىىىؽىسىٓ ثبـمب ِەظھەثٍەضٔىڭ روٌىؽي زۇَٔب ٍۈظىسىٓ ؼبئىت ثوٌۇپ رۆگەپ وەرىەْ ثوٌۇپ،
ثبضٌىطىٕىڭ ؼبٔىّۇ ئىٕزبٍىٓ ئبظ ثوٌؽبٍٔىمزىٓ پىطؼۀزىە چۈـّەٍسۇ.

ئىىىىٕچي ثبپ .ئەھٍي عۈٕٔي ۋەٌجبِبئە ئەلىذىغي ِەصھىجي

-4815عۇئبي :پىمھي ِەصھەپٍەسٔىڭ ِەدأغب وىٍىىؼ عەۋەثي
ـىمھي ِەظھەپٍىطى -ئىؽالَ ـەضىئىزىٕىڭ ـبذچە ِەؼىٍىٍىطىسە ئىغزىھبد ئىٍىپ ثبضؼبْ
ئىمىّالضزىٓ ئىجبضەد ثوٌۇپ ،ئۇالضٔي ھىچ لبٍؽي ثىطى ـەضىئەرٕىڭ ئبؼبؼي روؼىطىؽىسا ئەڭ
ئبززى ثىط ٔولزىسىّۇ ئىرىزىالپ لىٍىفّبٍسۇِ .بھىَەرزىٓ ئىٍىپ ئەٍىزمبٔسا ِ ەظھەپچىٍىه ٍوق.
ثىطاق ئەِەٌىٌ لىَىٕچىٍىمالضٔي لۇالً ۋە ئبؼبْ ٍوٌالض ئبضلىٍىك ھەي لىٍىؿ ئىّىبٔىَىزىگە
ئىطىفىؿ ئۈچۈْ ـىمھي ِەزضەؼە ـىمھىفۇٔبؼٍىطىٕىڭ ئىغزىھبزٌىطىؽب ئەگىفىؿ ئىھزىَبعي
رۇؼۇٌؽبْ .ثۇالض ٍىڭىسىٓ پەٍسا ثوٌؽبْ ھەض لبٔساق ثىط ئىفمب ـەضئي ٍىفىُ ِەٍسأؽب وەٌزۈضۈؾ
ئۈچۈْ ئورزۇضؼب چىممبْ.
-4818عۇئبي :ئەھٍي عۈٕٔە ِۇعۇٌّبٍٔىشى ئبسىغىذا ِەٍذأغب وەٌگەْ جۇٔجي پىمھي
ِەدسەعەٌەس ۋە ئۇالسٔىڭ ِۇجحەھىذٌىشى
رۇٔغي ـىمھي ِەزضەؼە ؼبھبثىالض زەۋضىسە ِەزىٕە ِۇٔەۋۋەضەزە ِەٍسأؽب وەٌگەْ ئىسى.
چىمبضؼبْ ئەھىبٍِىطى وىَىٕىىٍەضگ ىچە ٍىزىپ وەٌگۀٍەضٔىڭ ِەـھۇضٌىطى ،ئۆِەض ،ئەٌي ،ئىجٕي
ِەؼئۇز ،ئبئىفە ،ظەٍىس ئىجٕي ؼبثىذ ،ئىجٕي ئۆِەض ۋە ئىجٕي ئبثجبغ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇِالض
لبربضٌىك ٍەرزە وىفىسىٓ ئىجبضەد ئىسى .ئۇٔىڭسىٓ وىَىٓ رۈضٌۈن ـەھەضٌەضزە ئەـۇ ٍەرزە
وىفىٕىڭ ـىمھي چۈـۀچىؽي ئبؼبؼىسا ئۆظ ٌىطىٕىڭ ثبٍطىمىٕي رىىٍىگەْ ـىمھي ِەزضەؼەٌەض
ِەٍسأؽب وەٌسىِ .ەزىٕىٍىىٍەض ئۈچۈْ ئىجٕي ئۆِەض ،ظەٍىس ۋە ئۇٔىڭ ؼەثساـٍىطىٕىڭ،
ِەوىىٍىىٍەض ئۈچۈْ ئىجٕي ئبثجبؼٕىڭ ،ئىطالٍىمالض ئۈچۈْ ئبثسۇٌال ئىجٕي ِەؼئۇزٔىڭ ثبٍطىمي
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رىىٍۀسى .ـۇٔساق لىٍىپ گوٍب ِەزىٕىسە رۇضۇپ لبٌؽبْ ؼبھبثىٍەضٔىڭ ئەٌىّي ِبٌىىمب
ئۇالـمبٔسەن ،ئىجٕي ِەؼئۇزٔىڭ ئەٌىّي ئەثۇ ھۀىَپەگە ئۇالـمبْ .ھىغىطٍە  -1ئەؼىطٔىڭ
ثبـٍىطىسىٓ  -4ئەؼىطٔىڭ ئورزۇضٌىطىؽىچە ئىمزىھبزٔىڭ ئبٌزۇْ زەۋضى ھىؽبپٍىٕبرزي .ثۇ ِەظگىٍسە
ئىؽالَ زۇَٔبؼي ئۇپۇلىسا ِ 13ۇعزەھىس پبضٌىسىِ .ەظھەپٍىطى ذبرىطٌىٕىڭ وۆظ لبضاـٍىطى رەلٍىس
لىٍىٕسى .ئۇالض ِەوىىسە ؼوپىَبْ ئىجٕي ئۇٍەٍٕەِ ،ەزىٕىسە ِبٌىه ئىجٕي ئۀەغ ،ثەؼىطەزە ھەؼەْ
ئىجٕي ئەٌجەؼىَىط ،وۇپەزە ئەثۇ ھۀىپە ۋە ؼوپىَبْ ئەؼؽەۋضىٌ ،ـبِسا ئەۋظائىٌِ ،ىؽىطزا
ـبپىئىٌ ،ثبؼسازرب زاۋۇز ئەظظاھىَىط ،ئىجٕي عەضىط ئەرز بثەضىٌ ،ئەثۇ ؼەۋىط ئەھّەزٔ ،ىفبپوضزا
ئىؽھبق ئىجٕي ضاھەۋەٍھ ..لبربضٌىمالضزىٓ ئىجبضەد ئىسى .ثۇالضزىٓ ثبـمب ھەِّىؽىٕي عۇؼٍىؽبٔسا
ئبٌىّالضٔىڭ ـىمھي ِەظھەپٍىطى ٍىگىطِىگە ٍىزەرزي .ثىطاق ثۇ ـىمھي ئبٌىٍّىطىٕىڭ ـبگىطرٍىطى
ئىّبٍِىطىٕىڭ پىمھىٍىطىٕي رؤۇِىسى ،ئۇٔىڭؽب ئەِەي لىٍّىسى .ئۇالضِۇ ِەضرىۋە عەھەرزە ِەـھۇض
رۆد ِەظھەثٕىڭ پىمھي ئبٌىٍّىطىسىٓ لىٍىفّبٍىززي .ثۈگۈٔگىچە زاۋاٍِىفىپ وىٍىۋارمبْ رۆد
ِەظھەپ ئەھٍي ؼۈٕٔي ۋەٌغبِبئەگە ِۀؽۇپزۇض.
-4851عۇئبي :ئەھٍي عۈٕٔە ِۇعۇٌّبٍٔىشى ئبسىغىذا دەۋس عۈسىۋاجمبْ فىمھي ِەصھەثٍەس
ئەھٍي ؼۈٕٔە ِۇؼۇٌّبٍٔىطى ئبضىؽىسا زەۋض ؼۈضىۋارمبْ ثۇ ـىمھي ِەظھەثٍەض رۆۋۀسىىىٍەض:
ِ - 2بٌىىىٌ ِەظھىجي
 - 1ھۀەـىٌ ِەظھىجي
 - 4ھە ٔجەٌىٌ ِەظھىجي
 - 3ـبـىئىٌ ِەظھىجي
-4857عۇئبي :ھۀەفىٌ ِەصھىجي
ھۀەـىٌ ِەظھىجي ئەھٍي ؼۈٕٔە ِەظھىجىگە ِۀؽۇة ثوٌؽبْ ِۇؼۇٌّبٔالض ئبضىؽىسا ثىطزەن
ئېزىطاپ لىٍىٕىپ لوثۇي لىٍىٕؽبْ ِەـھۇض ِ 4ەظھەثٕىڭ ثىطىٕچىؽىسۇض .ھۀەـىٌ ِەظھىجىٕىڭ
پېفۋاؼي ۋە لۇضؼۇچىؽي ئىّبَ ئەظەَ (ئەڭ چوڭ ئىّبَ ) ٔىڭ روٌۇق ئىؽّي – ؼبثذ ئوؼٍي
ٔۇئّبْ ثوٌۇپ ،ھىغطىَىٕىڭ ٍ - 80ىٍي (  ) َ 699ھبظىطلي ئىطالٕىڭ وۇـە ـەھىطىسە زۇَٔبؼب
وەٌگەْ .ئىّبَ ئەظەَ ئەِەۋىٍەض ثىٍەْ ئبثجبؼىَالضزىٓ ئىجبضەد ئىىىي چوڭ ذەٌىپىٍىىٕي ثبـزىٓ
وەچۈضگەْ .ئىّبَ ئەظەَ رەلۋاٌىمي ۋە ھۇـَبضٌىمي ثىٍەْ زاڭك چىمبضؼبْ وىفي ثوٌۇپ ،رىغبضەد
ئىفٍىطىسىّۇ ضاؼزچىٍٍىمي ۋە ۋاپبزاضٌىمي ثىٍەْ رؤۇٌؽبْ وبرزب ئبٌىُ ئىسى .ئۇؼزبظى ھەِّبزٔىڭ
ۋاپبرىسىٓ وېَىِٓ ،ەؼغىسز ىىي ربٌىجالضٔي ئولۇرۇؾ ۋەظىپىؽىٕي ئۆظ ئۈؼزىگە ئبٌؽبْ .ئىّبَ ئەظەَ
ربٌىجالضؼب ئىٕزبٍىٓ ِىھطىجبْ ۋە وۆٍۈِچبْ ئىسى .ھەرزب ئىّبَ ئەثۇ ٍۈؼۈپىە ئوذفىؽبْ ثەظى
وەِجەؼەي ربٌىجالضٔىڭ ِەئىفەد ٍوٌىسىىي پۈرۈْ چىمىٍّىطىٕي ئۆظى وۆرۈضۈپ ئۇالضٔي ئولۇؾ
ثىٍۀال ـۇؼۇٌٍىٕىفمب ئۈٔسەٍززي .ئىّبَ ئەظەَ ربٌىجالضٔي ئولۇرۇؾ ثىٍەْ ثىط ۋالىززب رىغبضەد
ئىفىٕىّۇ ئبلؽبرّىؽبْ ثوٌۇپ ،وۇـە ـەھىطى ِەضوىعىسە ذبَ ۋە ٍېپەن ؼبرىسىؽبْ زۇوىٕي ثبض
ئىسى .ئۇٔي ئۆظىٕىڭ ـېطىىي ِبڭسۇضۇپ پبٍسىؽىسىٓ ئۇٔىّۇ ٔېؽىۋىساض لىالرزىىەْ .ئىّبَ
ئەظەِٕىڭ وۆپٍىگەْ ئەؼەضٌىطى ثوٌۇپ ،ئەڭ ِەـھۇضٌىطى « ،ئەي ـىم ھۇي ئەوجەض» « ،ئەي ِەذبضىظ
ـي ئەٌفىك» زېگەْ وىزبثٍىطىسۇض .ئىّبَ ئەظەَ ھىغطىَىٕىڭ ٍ - 150ىٍي(ٍ - 767ىٍي  - 14ئىَۇْ
وۈٔي) ٍ 70ېفىسا ثبؼساز ـەھىطىسە ئبٌەِسىٓ ئۆرىەْ ثوٌۇپ ،ثبؼساز ـەھىطىٕىڭ ئەئعەِىَە
ضاٍؤي ،زىغٍە زەضٍبؼىٕىڭ ـەضلىسىىي ذىطظاْ لەثطىؽزبٍٔىمىؽب زەپٕە لىٍىٕؽبْ.
-4854عۇئبي :ئىّبَ ئەصەِٕىڭ ئىغالَ فىمھىؾۇٔبعٍىمىذىىي ِەسجىجىغي
ئىّبَ ئەثۇ ھۀىپە ِەظھىپىسە لۇضئبْ ،ؼۈٕٔەد ،ئىغّب ،لىَبغ ،ئىؽزىھؽبْ ( ِۀپەد ٍبوي
ِۀپەرٕىڭ ثىط لىؽّىٕي ظىَبْ ربضرىفمب ئىٍىپ ثبضىسىؽبْ ثىط لىؽىُ لىَبؼالض ئىؽزىھؽبْ
ئبضىمىٍىك ھەي لىٍىٕىسۇ ،).ئۆضپ ،ؼبھبثىٕىڭ ؼۆظى ،ئىٍگىطوي ـەضىئەرٍەض ۋە ثبـمب ئىرزىالپٍىك
ـەضىئەد ِۀجەٌىطىگە ربٍبٔؽبْ .ئىّبَ ئەظەَ ئىؽالَ ـىمھىفۇٔبؼٍىمىٕىڭ ئبؼبؼچىؽي ۋە
زۇَٔبزىىي ِەـھۇض رۆد ِەظھەثٕىڭ پېفىۋاؼىسۇض .ئىّبَ ـبـىئىَٕىڭ ئۇؼزبظى ۋەوىئ ئىجٕي
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عەضضاھ ئىّبَ ئەظەِٕي رەضىپٍەپ ِۇٔساق زېگەْ « ئىّبَ ئەظەِسىٓ ئبٌىّطاق ۋە ئۇٔىڭسەن ٍبذفي
ٔبِبظ ئولۇٍسىؽبْ ثىطىٕي وۆضگىٕىُ ٍوق» .ئىّبَ ـبـىئىٌ ئىّبَ ئەظەِٕىڭ ئىٍّىٌ ِەضرىجىؽىٕي
ثبٍبْ لىٍىپ ـىمھي ئىٍّىسا « ھەِّىّىع ئىّبَ ئەظەِگە ِوھزبعّىع» زېگەْ ئىىەْ .ئبربلٍىك
رىٍفۇٔبغ ۋە ـىمھىفۇٔبغ ئبٌىُ ٔەظض ئىجٕي ـەِىً ِۇٔساق زېگەْ « :وىفىٍەض ھەِّىؽي ئۇٍمۇزا
ئىسى ،ئىّبَ ئەظەَ ئۆظىٕىڭ ِبھبضىزي ثىٍەْ ئۇالضٔي ئوٍؽبرزي» .ئبربلٍىك ـىمھىفۇٔبغ ئبٌىُ ئىجٕي
ِۇثبضەن ِۇٔساق زېگەْ « :ـىمھي ئىٍّىسە ئىّبَ ئەظەِسەن وبِبٌىؽب ٍەرىەْ ثىطىٕي وۆضِىسىُ،
رەلۋازاضٌىمزىّۇ ئۇٔىڭسەن ثىطىٕي وۆضِىسىُ» .
-4853عۇئبي :ھۀەفىٌ ِەصھىجىٕىڭ فىمھىٌ ِەعىٍىٍىشىٕي جوپٍىغبٔالس
ھۀەـىٌ ِەظھىجىٕىڭ ِەؼىٍىٍىطىٕي ئىّبَ ئەظەِٕىڭ ـبگىطرٍىطىسىٓ  40رىٓ وۆپطەن ئبٌىُ
ٍېعىپ لبٌسۇضؼبْ ثوٌۇپ ،ئۇالضٔىڭ ِەـھۇضٌىطى رۆۋۀسىىي ئۈچ وىفىسۇض:
 - 1ئىّبَ ئەثۇ ٍۈؼۈپ ،روٌۇق ئىؽّي ئىجطاھىُ ئوؼٍي ٍبلۇة ئەي ئۀؽبضى ھىغطىَىٕىڭ 113
 ٍىٍي (  ) َ 731وۇـە ـەھىطىسە زۇَٔبؼب وەٌگەْ .ئۇ وىچىىىسىٓ زىٕىٌ ئىٍىٍّەضگە لبرزىكلىعىمىؿ ثىٍەْ ٍۈظٌىٕىپ ،ئىّبَ ئەظەِٕىڭ لوٌىسا ٍ 17ىً ِۇٔزىعىُ ئولۇؼبْ .ئبثجبؼىَالض
ذەٌىپىٍىطىسىٓ ذەٌىپە ِەھسىٕىڭ ظاِبٔىسا ثبؼسارزب ربضىرزب ثىطىٕچي لېزىُ لبظىٍىك ِۀؽىجي ۋە
لبظى ئبربٌؽۇؼي ثبضٌىممب وېٍىپ ،ئىّبَ ئەثۇ ٍۈؼۈپ ئىؽالَ ربضىرىسا رۇٔغي لېزىُ لبظىٍىك
ۋەظىپىؽىٕي لىٍؽبْ وىفي ثوٌۇپ ربضىرمب لەٍذ لىٍىٕىسۇ .وېَىٕچە زۇَٔبؼب ِەـھۇض ذەٌىپە ھبضۇْ
ئەي ضەـىسٔىڭ ظاِبٔىسا ئۇٔىڭ ِۀؽىجي رېرىّۇ ئۆؼزۈضۈٌۈپ لبظى لۇظاد لبظىالضٔىڭ لبظىؽي
ثوٌۇپ رەٍىٍٕۀگەْ .ئىّبَ ئەثۇ ٍۈؼۈپٕىڭ لبظىٍىك زەۋضى ھۀەـىٌ ِەظھىجىٕىڭ گۈٌٍىٕىفي ۋە وەڭ
ربضلىٍىفي ئۈچۈْ ئبالھىسە ذىعِەد لىٍىسۇ .ئىّبَ ئەثۇ ٍۈؼۈپ ئىّبَ ئەظەِٕىڭ ثىطىٕچي ـبگىطري
ثوٌۇپ ،وبرزب ئۆٌىّب ئىسىٔ ،ۇضؼۇٍٔىؽبْ وىزبثالضٔي ٍېعىپ لبٌسۇضؼبْ ،رۇٔغي ثوٌۇپ ئۇؼۇٌي
ـىمھي ( لبٔۇٔفۇٔبؼٍىك پطىٕؽىپي) ٔي ئىغبز لىٍؽبْ وىفىسۇض .ئۇ ھىغطىَىٕىڭ ٍ - 182ىٍي
( - 21 َ799ئبپطىً وۈٔي)ٍ 69 ،ېفىسا ثبؼسارزب ئبٌەِسىٓ ئۆرىەْ ،عىٕبظا ٔبِىعىٕي ذەٌىپە ھبضۇْ
ئەٌطەـىس ئولۇؼبْ.
 - 2ئىّبَ ِۇھەِّەز ،روٌۇق ئىؽّي ھەؼەْ ئوؼٍي ِۇھەِّەز ئەي ـەٍجبٔىٌ ثوٌۇپ،
ھىغطىَىٕىڭ ٍ - 132ىٍي (  ) َ 749ئىطالزب زۇَٔبؼب وەٌگەْ .ئىّبَ ِۇھەِّەز ئىٍىّسە وبِبي
ربپمبٔالضزىٓ ثوٌۇپ ،ئىّبَ ئەثۇ ٍۇؼۇـزىٓ لېٍىفّبٍسۇ .ئۇ ـۇ ظاِبٕٔىڭ ئەڭ ِەـھۇض ئۆٌىّبٌىطىسىٓ
ئىسى .ئۇ ئىّبَ ئەظەِٕىڭ ئىىىىٕچي ـبگىطري ثوٌۇپ ،ئىّبَ ئەظەِٕىڭ ۋاپبرىسىٓ وېَىٓ ئىّبَ ئەثۇ
ٍۈؼۈپزە ئولۇؼبْ .ھىغطىَىٕىڭ ٍ – 187ىٍي( )َ803ئبٌەِسىٓ ئۆرىەْ.
 - 3ئىّبَ ظۇـەض ئەٌھەظەًٍ ھىغطىَىٕىڭ ٍ - 108ىٍي (  ) َ 727ھبظىطلي ئىطالٕىڭ وۇـە
ـەھىطىسە زۇَٔبؼب وەٌگەْ .ھۀەـىٌ ِەظھىجىسىىي وبرزب ِۇعزەھىسالضزىٓ ثوٌۇپ ،ئىّبَ ئەظەِٕىڭ
ئبالھىسە ھۆضِىزىگە ؼبظاۋەض ثوٌؽبْ ،ذېٍي وۆپ ِەؼىٍىٍەضٔي ٍېفىپ چىمبضؼبْ وىفىسۇض .ئىّبَ
ظۇـەض ھىغطىَىٕىڭ ٍ - 157ىٍي ( ) َ 774رەذّىٕەْ ٍ 47بـالض ئەرطاپىسا ئبٌەِسىٓ ئۆرىەْ.
ھۀەـىٌ ِەظھىجىسە ِ 17ەؼىٍىسە ئىّبَ ظۇـەضٔىڭ ضەٍي ثوٍىچە ئىؿ وۆضۈٌۈپ وەٌّەوزە.
-4852عۇئبيِ :بٌىىىٌ ِەصھىجي ۋە ئۇٔىڭ پىؾۋاعي ئىّبَ ِبٌىه
ِبٌىىىٌ ِەظھىجي ئەھٍي ؼۈٕٔە ِەظھىجىگە ِۀؽۇة ثوٌؽبْ ِۇؼۇٌّبٔالض ئبضىؽىسا ثىطزەن
ئېزىطاپ لىٍىٕىپ لوثۇي لىٍىٕؽبْ ِەـھۇض رۆد ِەظھەثٕىڭ ئىىىىٕچىؽىسۇضِ .بٌىىىٌ
ِەظھىجىٕىڭ لۇضؼۇچىؽي ئىّبَ ِبٌىه ثوٌۇپ ،روٌۇق ئىؽّي ِبٌىه ئىجٕي ئۀەغ ئىجٕي ِبٌىه
ئىجٕي ئەثۇ ئبِىط ئەٌئەؼجەھي ئەٌّەزۀىسۇض .ئىّبَ ِبٌىه ھىغطىَىٕىڭ ٍ– 93ىٍي( ) َ 715
ِەزىٕە ِۇٔەۋۋەضە ـەھىطىسە زۇَٔبؼب وەٌگەْ .ئۇ ھەزىؽفۇٔبؼٍىك ۋە ـىمھىفۇٔبؼٍىمزب وبِبٌەرىە
ٍەرىەْ ئبٌىُ ثوٌۇپ ،وۆپٍىگەْ زىٕىٌ ئەؼەضٌەضٔي ٍبظؼبْ .ئەڭ ِەـھۇض ئەؼىطى « ئەي ِۇۋەرزە»
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زۇض .ئىّبَ ِبٌىه ھىغطىَىٕىڭ ٍ - 179ىٍي ( ِ ) َ 795ەزىٕە ِۇٔەۋۋەضە ـەھىطىسە ٍ 84ېفىسا
ئبٌەِسىٓ ئۆرىەْ.
-4858عۇئبيِ :بٌىىىٌ ِەصھىجىٕىڭ ِەٍذأغب وىٍىىؾي ۋە جبسلبٌغبْ دائىشعي
ِبٌىىىٌ ِەظھىجي ِەزىٕە ِۇٔەۋۋەضە ـەھطىسە ِەٍسأؽب وېٍىپ ھىغبظ ِەوىەِ ،ەزىٕە ِىؽىط،
ئبـطىمب زۆٌەرٍىطىِ ،بضاوەؾ ،ئۀسەٌۇغ ئىؽپبٔىَە لبربضٌىك ضاٍؤالضؼىچە ثېطىپ ٍەرىەْ .ھبظىطلي
ظاِبٔسا ِبٌىىي ِەظھىجىٕىڭ ئەڭ ٔوپۇظٌۇق ضاٍؤٍىطى ئبـطىمب زۆٌەرٍىطىِ ،بضاوەؾ ،رۇٔىػ،
ئبٌغىطىَەٌ ،ىجىَە ،ؼۇزاْ لبربضٌىك زۆٌەرٍەض ثوٌۇپ ،ئىطاق ،ھىغبظ ،پەٌەؼزىٓ ۋە ؼۈضىَەٌەضزىّۇ ئبظ
ؼبٔسا رېپىٍىسۇِ .بٌىىىٌ ِ ەظھىجي لۇضئبْ ،ؼۈٕٔەد ،ؼبھبثىالضٔىڭ ؼۆظٌىطى ،لىَبغ،
ِەزىٕىٍىىٍەضٔىڭ پبئبٌىَەرٍىطىٕي ِەظھەپ ئبؼبؼي لىٍؽبْ .ثۇ ِەظھەپ ،ھىغبظ ،ئبپطىمب ،ثوٌۇپّۇ
ِبضاوەـىە ،ئۇ ٍەضزىٓ ئىؽپبٔىَەگە ربضلبٌؽبْ.
-4858عۇئبي :ئىّبَ ِبٌىىٕىڭ ؽبگشىحٍىشى
ئىّبَ ِبٌىىٕىڭ ـبگطىزٍىطىسىٓ ،ئ بثسۇضاھّبْ ئىجٕي ئەٌمبؼىُ ئەٌّىؽطىٌ (ھ ،)191- 128
ئبثسۇٌال ئىجٕي ۋەھىت ئىجٕي ِۇؼٍىُ (ھ  ،) 197-125ئەـھەة ئىجٕي ئبثسۇٌئەظىع ئەٌمىَؽىٌ
ئەٌئبِىطىٌ (ھ  ،) 204- 140ئەثۇ ِۇھەِّەز ئبثسۇٌال ئبثسۇٌھەوىُ (ھ  ،)214- 155ئەؼەز ئىجٕي
ئەٌفۇضاز (ھ  213ۋاپبد اپمبْ) ،ئەؼپەغ ئىجٕي ئەٌپەضەط ئىجٕي ؼەئىس (ھ  ،)225- 150ئىَؽب ئىجٕي
زىٕبض ( ھ  212ۋاپبد ربپمبْ) ،ئبثسۇؼبالَ ئىجٕي ؼەٍىس ئەرزۀٕۇذي ( ھ  )240- 160لبربضٌىمالض ثبض.
-4851عۇئبي :ؽبفىئىٌ ِەصھىجي ۋە ئۇٔىڭ لۇسغۇچىغي ئىّبَ ؽبفىٌ
ـبـىئىٌ ِەظھىجي ئەھٍي ؼۈٕٔە ِەظھىجىگە ِۀؽۇة ثوٌؽبْ ِۇؼۇٌّبٔالض ئبضىؽىسا ثىطزەن
ئېزىطاپ لىٍىٕىپ لوثۇي لىٍىٕؽبْ ِەـھۇض ِ 4ەظھەثٕىڭ ئۈچىٕچىؽىسۇض .ـبـىئىٌ ِەظھىجىٕىڭ
لۇضؼۇچىؽي ئىّبَ ـبـىئىٌ ثوٌۇپ ،روٌۇق ئىؽّي ئەثۇ ئبثسۇٌالھ ِۇھەِّەز ئىجٕي ئىسضىػ ئەي
ـبـىئىَسۇض .ئىّبَ ـبـىئىٌ ھىغطىَىٕىڭ ٍ - 150ىٍي( ) َ 767ھبظىطلي پەٌەؼزىٕٕىڭ ؼەظظە
ضاٍؤىسا زۇَٔبؼب وەٌگەْ ۋە ئىىىي ٍېفىسا ئبرىؽي ثىٍەْ ِەوىىگە وېٍىپ ئىّبَ ِبٌىىزب ـىمھي ۋە
ھەزىػ ئىٍىٍّىطىٕي ئولۇؼبْ .ئەضەة رىٍي ،ئەضەة ئەزەثىَبري ،لۇضئبْ ،ھەزىػ ۋە ـىمىە
ئىٍىٍّىطىسە وبِبٌەرىە ٍەرىەْ ثوٌۇپ ،ھبٍبرىسا ٔۇضؼۇْ لىّّەرٍىه زىٕىٌ ئەؼەضٌەضٔي ۋە
ـېئىطالضٔي ٍېعىپ لبٌسۇضؼبْ .ئۇ ٍۀە ئىطالمب ثېطىپ ئىّبَ ئەظەِٕىڭ ـبگىطرٍىطىسا ـىمھي
ئىٍىٍّەضٔي ئۆگۀگەْ .وېَىٕچە ِىؽىطؼب ھىغطەد لىٍؽبْ ۋە ھىغطىَىٕىڭ ٍ - 202ىٍي () َ819
ِىؽىطزا ۋاپبد ثوٌؽبْ.
-4855عۇئبي :ئىّبَ ؽبفىَٕىڭ وؤب ٍىڭي ِەصھەثٍىشى ۋە جبسلبٌغبْ ساٍۇٔالس
ئىّبَ ـبـىئىَٕىڭ «وؤب» ۋە « ٍېڭي» ئىىىي ِەظھىجي ثوٌۇپ ،ئىطالزىىي ۋالزىسا وؤب
ِەظھىجيِ ،ىؽىطؼب لبٍزىپ وەٌگۀسىٓ وېَىٓ ٍېڭي ِەظھىجي ئورزۇضىؽب چىممبْ .ـبـىئىٌ ِەظھىجي
ھبظىط ِىؽىط ،پەٌەؼزىٓ ،وۇضزالض ٍبـبٍسىؽبْ ضاٍؤالض ،ئىطاْ ،ھېٕسۇٔۇظىَە ،پبوىؽزبْ ۋە ٌىۋاْ
لبربضٌىك عبٍالضزا ئوضۇْ ئبٌّبلزب.
-4858عۇئبي:ئىّبَ ؽبفىَٕىڭ ؽبگشىحٍىشى ۋە ِەصھەپ ئبعبعي
ـبگطىزٍىطىسىٓ ،ئەھّەز ئىجٕي ھۀجەي ،ئەثۇ ئىجطاھىُ ئىؽّبٍىً ئىجٕي ٍەھَب ،ضەثىئي ئىجٕي
ؼۇالٍّبْ ،ئەثۇ ھەپىػ ھەضِەٌە ،ئەثۇ ئەٌي ھۆؼەٍىٓ ،ئەثۇ ئبثجبغ ئە ھّەز ئىجٕي ئۆِەض لبربضٌىمالض
ثبض .ثۇ ِەظھەپ ،لۇضئبْ ،ؼۈٕٔەد ،ئىغّب ،لىَبغ ،ئىؽزىھؽبْ( ٍبذفىطاق ثىطەض ِۀپەد ئۈچۈْ
ثىط ھۆوۈِسىٓ ٍۀە ٍبذفىطاق ثىط ھۆوۈِٕي لوثۇي لىٍىؿ زىّەوزۇضِ ،).ەؼبٌىھ ئەي ِۇضؼەٌە،
ؼبھبثىالضٔىڭ ؼۆظٌىطىِ ،ەزىٕىٍىىٍەضٔىڭ پبئبٌىَەرٍىطىٕي ِەظھ ەپ ئبؼبؼي لىٍؽبْ.
-4881عۇئبي :ھۀجەٌىٌ ِەصھىجي ۋە ئىّبَ ئەھّەد
ھۀجەٌىٌ ِەظھىجي ئەھٍي ؼۈٕٔە ِەظھىجىگە ِۀؽۇة ثوٌؽبْ ِۇؼۇٌّبٔالض ئبضىؽىسا ثىطزەن
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ئېزىطاپ لىٍىٕىپ لوثۇي لىٍىٕؽبْ ِەـھۇض ِ 4ەظھەثٕىڭ رۆرىٕچىؽىسۇض .ھۀجەٌىٌ ِەظھىجىٕىڭ
لۇضؼۇچىؽي ئىّبَ ئەھّەز ئىجٕي ھۀجەي ثوٌۇپ ،روٌۇق ئىؽّي ئەھّەز ئىجٕي ِۇھەِّەز ئىجٕي
ھۀجەي ئەي ـەٍجبٔىَسۇض .ئىّبَ ئەھّەز ئىجٕي ھۀجەي ھىغطىَىٕىڭ ٍ - 164ىٍي ( ) َ 780
رۈضوّۀىؽزبٕٔىڭ ِەضۋە زېگەْ ٍېطىسە زۇَٔبؼب وەٌگەْ .ثبؼسادِ ،ەوىەٍ ،ەِەْ ،ـبَ ؼۈضىَە ۋە
ٌېۋاْ ،ثەؼطە ۋە وۇـە ـەھەضٌىطى سە ئىٍىُ رەھؽىً لىٍؽبْ .ئىّبَ ـبـىئىٌ ثبؼسازرب ثوٌؽبْ
چبؼٍىطىسا ئۇٔىڭسا ـىمھي ئىٍىٍّىطىٕي ئولۇؼبْ .وۆپٍىگەْ زىٕىٌ ئەؼەضٌەضٔي ٍبظؼبْ .ثبؼسارزىىي
ئبثجبؼىَالض ذەٌىپىؽي ِەئّۇْ ِۇرەظىٍە ِەظھىجىٕىڭ ‖ لۇضئبْ ِەذٍۇلزۇض ― زەٍسىؽبْ پىىطىٕي
لوثۇي لىٍؽبٔسىٓ وېَىٓ ،پۈرۈْ ئۆٌىّبالضٔي ثۇ پىىىطٔي لوثۇي لىٍىفمب ظوضٌىؽبٔسا ،ئىّبَ ئەھّەز ثۇ
پىىىطٔي لوثۇي لىٍّىؽبْ .ـۇ ؼەۋەثٍىه  28ئبً رۈضِىسە ٍبرمبْ ھەِسە وۆپ ئبظاة –
ئولۇثەرٍەضٔي ربضرمبْ .ئۇ ھىغطىَىٕىڭ ٍ – 271ىٍي(  ) َ 855ھبظىطلي ئىطالٕىڭ پبٍزەذزي ثبؼساز
ـەھىطىسە ئبٌەِسىٓ ئۆرىەْ.
-4887عۇئبي :ھۀجەٌىٌ ِەصھىجىٕىڭ جبسلبٌغبْ ساٍۇٍٔىشى ۋە ِەصھەپ ئبعبعي
ھۀجەٌىٌ ھبظىطلي ؼەئۇزى ئەضەثىؽزبٔىٕىڭ ٔەعس ضاٍؤىسا پۈرۈٍٔەً ئوضۇْ ئبٌؽبْ ثوٌۇپ،
ھىغبظزىّۇ وۆپ ؼبٔسا رېپىٍىسۇ .پەٌەؼزىٓ ،ؼۈضىَە ۋە ٌىۋاْ لبربضٌىك زۆٌەرٍەضزە ـبـىئىٌ
ِەظھىجىسىٓ وېَىٕىي ئەڭ چوڭ ِەظھەة ھۀجەٌي ِەظھىجي ھېؽبثٍىٕىسۇ .ثۇ ِەظھەثٕىڭ ئۇؼۇٌي
لۇضئبْ وەضىُ ۋە ؼەھىھ ھەزىؽزە ئۆظ ئىپبزىؽىٕي ربپىسۇ .ثۇٔىڭؽب ئەِەي ،وۆظ لبضاؾ ،لىَبغ ھەرزب
ؼبھبثىٕىڭ ؼۆظىٕىّۇ رەڭ لىٍّبٍسۇ .ئۇٔىڭسىٓ وىَىٓ ؼبھبثىالضٔىڭ پەرۋاؼي رۇضىسۇ.
-4884عۇئبي :ثىضٔىڭ فىمھي ِەعىٍىٍىشىذىىي ِەصھىجىّىض
ثىعٔىڭ ئەِەٌىٌ ـىمھي ِەؼىٍىٍىطىسىىي ِەظھىجىّىع ھۀەـىٌ ِەظھىجي ثوٌۇپ ،ئىّبَ
ئەظەِٕىڭ ِەظھىجي زەپّۇ ئبرىٍىسۇِ .ەظھەة ئىّبِىّىع ئىّبَ ئەظەَ ئەثۇ ھۀىفە زېگەْ وىفىسۇض.
زۇَٔبزا  -رۈضوىؽزبْ ،عۇڭگۇ ،ئبـؽبٔىؽزبْ ،پبوىؽزبْ ،ھىٕسىؽزبْ ،ئورزۇضا ئبؼىَب
ِەٍِىىەرٍىطى ،ربربضىؽزبْ لبربضٌىك عبٍالضزىىي ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ھەِّىؽي ،رۈضوىَەِ ،ىؽىط،
ٌىۋاْ ،ؼۈضىَە ،ئېئوضزأىَە ۋە ئىطاق لبربضٌىك زۆٌەرٍەضزىىي ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ وۆپ ؼبٍٔىمي ھۀەـىٌ
ِەظھىجىگە ئەگىفىسۇِ .ىؽىطٌ ،ىۋاْ ،ؼۈضىَە ،ئېئوضزأىَە ،ئبـؽبٔىؽزبْ ۋە ئىطاق لبربضٌىك
زۆٌەرٍەضزىىي ِەھىىّە ـەضئىٍَەض ھبظىطِۇ ئىّبَ ئەظەِٕىڭ ِەظھىجي ثوٍىچە ئىؿ وۆضِەوزە.
ئوِۇِەْ ئوؼّبٔىٌ ذەٌىپىٍىىي ئوؼّبْ ئىّپېطىَىؽي ھۆوۈِطأٍىك لىٍؽبْ عبٍالضٔىڭ ھەِّىؽىسە
ئىّبَ ئەظەِٕىڭ ِەظھىجي ئوضۇْ ئبٌؽبْ .زۇَٔب ِۇؼۇٌّبٍٔىطىٕىڭ ئۈچزىٓ ثىطىٕىڭ وۆپطەوي
ھۀەـىٌ ِەظھىجىگە ئەگىفىسۇ .عۀۇثىٌ ئبِېطىىىسىّۇ ِ 25ىٍَؤسىٓ وۆپطەن ِۇؼۇٌّبْ ھۀەـىٌ
ِەظھىجىگە ئەگىفىسۇ.
-4883عۇئبيِ :ەصھەثگە ئەگىؾىؾىە ِۇٔبعىۋەجٍىه ِەعىٍىٍەس
ِۇئەٍَەْ پىمھي ِەظھىپىگە ئىؽىٍىۋاٌّبؼٍىك ،رەلٍىسٔي چۆضۈپ ربـالؾ ،ۋە ؼبالھىَىزي
روـمبْ وىفىٍەضٔىڭ لۇضئبْ ۋە ؼۈٕٔەرزىٓ ثىۋاؼزە ھۆوۈَ ئىٍىفي ِەظھەپچىٍىه ۋە رەلٍىس
لىٍىفزىٓ ئىٍگىطوي ئىؽالِىٌ ِىزوزرۇض .ئۇٔىڭ ئبؼبؼىٕي پەٍؽەِجەض ئەٌەٍىھؽؽبالَ ؼبٌؽبْ
ثوٌۇپ ،پىمھي ِەظھەثٕىڭ ئىّبٍِىطىسىٓ ثبـمب زەؼٍەپمي ٍبذفي ظاِبٔالض زەپ رؤۇٌؽبْ زەۋىط
ئ ەھٍىّۇ ثۇ ٍوٌسىٓ ِبڭؽبْ .ئەِّب وىَىٕىي ئەؼىطٌەضزە ِەظھەپچىٍىىٕىڭ ئەۋىظ ئىٍىفي،
رەلٍىسٔىڭ ِەٍسأؽب وىٍىفيِ ،ەظھەپٍەضگە ثوٌؽبْ ِۇرەئەؼؽىپٍىىٕىڭ ئەرطاپٕي لبپىٍىفي،
ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ پبضچىٍىٕىفي ،وبپىطالضٔىڭ ئىؽالَ ئەٌٍىطىٕي ثىؽىۋىٍىفي ،ئىغزىھبز ثبثىٕىڭ
ربلىٍىفي ،ئەگەـىەْ ئىّبٍِىطىٕىڭ ؼۆظٌىطىٕي لۇضئبْ وەضىُ ۋە ؼۈٕٔەرٕىڭ ئۈؼزىگە لوٍۇؾ ،ئۇ
ئىىىىؽىسىٓ پبٍسىٍىٕىفٕي ئۇٔزۇؾ لبربضٌىمالضؼب ئىٍىپ ثبضزى .ئىغزىھبز ثبپىٕي ئىچىؿ،
ِەظھەپ ِۇرەئەؼؽىپٍىىي لىٍّبؼٍىك چبلىطلي ربضىري ٔولزىسىٓ ئىٍىپ ئىَىزمبٔسا ،رەلٍىس ۋە
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ِەظھەپچىٍىىزىٓ ثۇضۇْ ِەٍسأؽب وەٌگەْ.
ئىؽالَ زىٕىٌ ئۆظىٕىڭ ئەگەـىۈچىٍىطىٕي ثبـمب زىٕالضؼب ئوذفبؾ لبضىؽۇالضچە رەلٍىس
لىٍىفمب رەـەثجۇغ لىٍّبٍسۇ ،ثەٌىي رەلٍىسچىٍىىٕي ٔبھبٍىزي لبرزىك ؼۆوىسۇ .چۈٔىي ئىؽالَ
زىٕي وىفىٍەضٔي ئبٌسى ثىٍەْ ئەلىً ئىفٍىزىفىە ،ئۆظىٕىڭ پبٍسا – ظىَىٕىٕي ثىٍىپ ،روؼطا ٍوٌؽب
ئەگىفىفىە چبلىطىسۇ .پەٍؽەِجىطىّىع ھەظضىزي ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب رۇٔغي ۋھىَىٕىڭ
«ئولۇ» ئەِطى ثىٍەْ ثبـالٔؽبٍٔىميٍ ،ۀە لۇضئبْ وەضىّٕىڭ «ئبٌالھزىٓ ثبـمب ھەلىمىٌ ئىالھ
ٍولٍىمىٕي ثىٍگىٓ» [ؼۈضە ِۇھەِّەز  - 19ئبٍەد] زېگەْ چبلىطىمي وىفىٍەضٔي ئولۇؾ،
ئۆگىٕىفىە چبلىطىفزب لبرزىك رەٌەة لوٍؽبٍٔىمىٕي ئىپبزىٍىؽە ،ئەٍٕي ۋالىززىىي ئەضەة
ِۇـطىىٍىطىٕىڭ ئەلىً ئىفٍەرّەؼزىٓ ،روؼطا – ذبربٔي ئبٍطىّبؼزىٓ ،ھەزەپ لبضىؽۇالضچە رەلٍىس
لىٍىفزەن ثېىىّٕە ضوھي ھبٌىزىٕي ؼۆوۈپ «ئۇالضؼب ئبٌالھ چۈـۈضگەْ ھۆوۈِگە ،پەٍؽەِجەض ثبٍبْ
لىٍؽبْ ھۆوۈِگە ئەگىفىڭالض زېَىٍؽە ،ئۇالض ‖ :ئبرب – ثوۋىٍىطىّىعٔىڭ زىٕي ثىعگە وۇپبٍە ― زەٍسۇ.
» [ؼۈضە ِبئىسە  ]104 -زېگۀٍىىي ئىؽالَ زىٕىٕىڭ پىىىط ۋە ئېزىمبز ئەضوىٍٕىىىٕي رەـەثجۇغ
لىٍىؿ ،ئەلٍىٕي لوٌٍۇٔۇپ ئىؿ وۆضۈـىە چبلىطىفزەن ئەۋظەٌٍىىي ۋە ھەلمبٔىٍَى مىٕىڭ ئبٍطىُ ثىط
زەٌىٍىسۇض .ئەِّب لۇضئبْ وەضىُ وۇپپبضالضٔي رەلٍىس لىٍىفٕي ؼۆوىەْ ثوٌؽىّۇِ ،ۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ
ئۆظٌىطى ِۇؼزەلىً ثىٍەٌّىگەْ ِەؼىٍىٍەضزە ،ئۆٌىّبالضٔي رەلٍىس لىٍىفىٕي چەوٍىگەْ ئەِەغ.
-4882عۇئبي :ئىغالَ ِەصھەثٍىشىٕي جەلٍىذ لىٍىؼ ِەعىٍىغي
ئەِسى ،ئىؽ الَ ِەظھەثٍىطىٕي رەلٍىس لىٍىؿ ِەؼىٍىؽىگە وەٌؽەن ،ئېزىمبزىٌ ِەؼىٍىٍەضزە
ئەھٍي ؼۈٕٔە ِەظھىجىگە ئەگىفىؿ ظۆضۈضزۇض .چۈٔىي ئەھٍي ؼۈٕٔە – پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ٍوٌىؽب روٌۇق ئەگىفىفٕي ئبؼبغ لىٍؽبْ ھبٌسا ثبضٌىممب وەٌگەْ ،ئېزىمبزى ئەڭ
ؼبؼالَ ِەظھەثزۇض .ـۇ ؼەۋە ثزىّٕۇ زۇَٔب ِۇؼۇٌّبٍٔىطىٕىڭ ِۇرٍەق وۆپ ؼبٍٔىمي ثۇ ِەظھەثىە
ئەگىفىسۇ .چۈٔىي ئىٕؽبٕٔىڭ ئېزىمبزى روؼطا ۋە ؼبؼالَ ثوٌّىؽب ،ئۇٔىڭ لىٍؽبْ ئەِەي –
ئىجبزەرٍىطى پبٍسا ثەضِەٍسۇ.
-4888عۇئبي :ئەِەي ئىجبدەجىە ِۇٔبعىۋەجٍىه پىمھي ِەصھەثٍەسگە ئەگىؾىؾٕىڭ
ھۆوۈٍِىشى
ئەِّب ئەِەٌىٌ ٍۀي ئەِەي – ئىجبزەرٍەضگە ِۇٔبؼىۋەرٍىه ـىمھىٌ ِەظھەثٍەضگە ئەگىفىؿ
ِەؼىٍىؽي ِۇٔساق:
 - 1ئىؽالَ ئۆٌىّبٌىطىٕىڭ وۆپ ؼبٍٔىمىٕىڭ ئىززىپبلي ثوٍىچە ،لۇضئبْ ۋە ھەزىؽٕي ئۆظٌىطى
ئولۇپ ،چۈـىٕىپ ،ـەضىئەد ئەھىبٍِىطىٕي ثىٍىفزىٓ ئبعىع وەٌگەْ ئبۋاَ ذەٌمٕىڭ ئەِەي –
ئىجبزەد ِەؼىٍىٍىطىسەِ ،ۇئەٍَەْ ثىط ِەظھەپٕي رەلٍىس لىٍىفي ئەگىفىفي عبئىع ثوٌۇپال
لبٌّبؼزىٓ ،ثەٌىي ئۇالض ئۈچۈْ ٍبذفىسۇض .چۈٔىي ئبۋاَ ذەٌمّۇ ئبٌالھ ربئبالٔىڭ ـەضىئىزي ثوٍىچە
ئىؿ وۆضۈـىە چبلىطىٍؽبْ .ـەضىئەد ثوٍىچە ئىؿ وۆضۈؾ ئۈچۈْ ـەضىئەد ئەھىبٍِىطىٕي
ئۆگىٕىؿ ـەضد .ئۇالضٔىڭ ـەضىئەد ئەھىبٍِىطىٕي ئۆگىٕىفىٕىڭ ثىطال ٍوٌي ثىٍگۀٍەضٔي رەلٍىس
لىٍىفزۇض .ئبٌالھ ربئبال لۇضئبْ وەضىّسە ثىٍّەٍسىؽبْ وىفىٍەضٔي ثىٍىسىؽبْ ئۆٌىّبالضزىٓ ؼوضاپ
ئۆگىٕىفىە ئەِط لىٍؽبْ « ئەگەض ثىٍّىؽەڭالض ،ئىٍىُ ئەھٍىٍىطىسىٓ ؼوضاڭال ض» .
 - 2ـەضىئ ەد ئەھىبٍِىطىٕىڭ زەٌىٍٍىطىٕي ئۆظ ئىغزىھبزى ثىٍەْ وۈچٍۈن ٍبوي ظەئىپ زەپ
ئبٍطىَبالٍسىؽبْ ِەضرىجىگە ٍەرّىگەْ ئۆٌىّبٔىڭ ِۇئەٍَەْ ثىط ِەظھەپٕي رەلٍىس لىٍىفي ٍبوي
لىٍّبؼٍىمي ئىرزىَبضزۇض.
 - 3ئۆظ ئىغزىھبزى ثىٍەْ ـەضىئەد زەٌىٍٍىطىٕي رەوفۈضۈپ چىمىپ ،ئۇالضزىٓ زىٕىٌ
ِەؼىٍىٍەضٔىڭ ھۆوۈٍِىطىٕي ئورزۇضىؽب لوٍۇؾ ؼەۋىَىؽىگە ٍەرىەْ وىفىٕىڭ وۈچي ٍەرّىگەْ
ثەظى ِەؼىٍىٍەضزىال ثبـمب ثىطىٕي رەلٍىس لىٍىفي عبئىعزۇض .ئەِّب ئۆظىٕىڭ وۈچي ٍېزىسىؽبْ
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ِەؼىٍىٍەضزە ثبـمىالضٔي رەلٍىس لىٍىفي عبئىع ئەِە غ.
-4888عۇئبي :سۇخغەت ئىضدەپ ثبؽمب ِەصھەثىە ئۆجۈػ جوغشىّۇ؟
ئبۋإِىڭ ثىطەض ِەؼىٍىسە ضۇذؽەد ٍبوي ئوڭبٍٍىك ئىعزەپ ئۆٌىّبالضٔىڭ ضۇذؽەرٍىطى
ئبضلىؽىسىٓ چېپىفي روؼطا ئەِەغ .چۈٔىي ئۆظى ِۀؽۇة ثوٌؽبْ ِەظھىجىسىٓ ثبـمب ثىط
ِەظھەپىە ضۇذؽەد ئىعزەپ ئۆرۈؾ ئۆٌىّبالضٔىڭ ؼۆظىٕي ـەضىئەد زەٌىٍٍىطىسىٓ ئۈؼزۈْ
ثىٍگۀ ٍىه ۋە زىٕىٌ ِەؼىٍىٍەضٔي ئوٍۇٔچۇق ئوضٔىسا وۆضگۀٍىه ثوٌۇپ ھېؽبثٍىٕىسۇ.
-4881عۇئبيِ :ەصھەة چۈؽۀجىغي
ئىؽالَ زۇَٔبؼىسا ثىطزەن ئېزىطاپ لىٍىٕىپ لوثۇي لىٍىٕؽبْ ئەھٍي ؼۈٕٔي ۋەٌغبِبئەگە رەۋە
ثوٌؽبْ ھۀەـىٌ ،ـبـىئىٌِ ،بٌىىىٌ ۋە ھۀجەٌىٌ لبربضٌىك ِەـھۇض رۆد ِەظھەپٕىڭ ھەلٍىمي ۋە
روؼطىٍىمىسا ـەن ٍوق .ثۇالض ِەضرىجە عەھەرزىّۇ ئوذفبـزۇض .چۈٔىي ثۇالضٔىڭ ھەِّىؽىٕىڭ
ِۀجىئي لۇضئبْ وەضىُ ۋە ؼۈٕٔەرزۇض .ثۇالضٔىڭ لبٍؽىؽىؽب ئەگىفىؿ عبئىعزۇض .ئەِّب ِەظھەپ
ضەٍىٕي زىٕٕىڭ ضەٍي زەپ لبضاپ ،ثبـمىالضٔىڭ رۇرمبْ ٍوٌي ئۆظى ئەگەـىەْ ِەظھەپٕىڭ ضەٍىسىٓ
ئەۋظەي ئىىۀٍىىىٕي ثىٍىپ رۇضۇپ ،ئۆظىٕىڭ ِەظھىجىگە لبضىؽۇالضچە رەئەؼؽۇثٍۇق لىٍىفّۇ ئىٍىُ
ئەھٍىگە ٍبضاـّبٍسىؽبْ ثىط ئىؿ .چۈٔىي ِەظھەثٕىڭ ضەٍي ـۇ ِەظھەثٕىڭ زىٓ ضوھىسىٓ
چۈـۀگۀٍىطى ۋە ثىٍگۀٍىطى ثەغ .ـۇٔىّۇ ثىٍىؿ وېطەوىيِ ،ەظھەثٕىڭ ضەٍي روؼطا ۋە ذبربؼب
ئېھزىّبٌي ثوٌؽبْ وۆظ لبضاـالضزۇض .چۈٔىي پەٍؽەِجەضٌەضزىٓ ثبـمب ھېچمبٔساق ئىٕؽبْ
ذبربٌىمالضزىٓ ذبٌىٌ ئەِەغ.
-4885عۇئبي :ئەھٍي عۈٕٔە ِەصھىجي ئىچىذە جۆگەپ وەجىەْ فىمھي ِەصھەثٍىشى
ئەھٍي ؼۈٕٔە ِەظھىجي ئىچىسە رۆگەپ وەرىەْ ـىمھي ِەظھەثٍىطى رۆۋۀسىىىٍەض:
)1ئىّبَ ٌەٍػ ئىجٕي ؼەئىس ( ھىغىطٍە ٍ - 93ىٍىسىٓ ٍ - 174ىٍىؽىچەِ ،ىالزىَە - 712
ٍىٍىسىٓ ٍ - 791ىٍىؽىچە) ٔىڭ ِەظھىجي .ثۇ ِەظھەة ِىؽىطزا ِەٍسأؽب چىممبْ ثوٌۇپ ،ئىّبَ
ـبـىئىَٕىڭ ِەظھىجي ئوِۇِالـمبٔؽب لەزەض زاۋاَ لىٍؽبْ.
 )2ئىّبَ زاۋۇز ظاھىطىٌ (ھىغىطٍە ِ ،269 - 199ىالزىَە ٔ )883 - 815ىڭ ِەظھىجي .ثۇ
ِەظھەپ ثبؼسازرب ِەٍسأؽب وەٌگەْ ثوٌۇپ ،ئىؽالَ لبٔۇٔفۇٔبؼٍىمىٕىڭ  4ئبؼبؼي ثوٌؽبْ لىَبؼٕي
ئېزىطاپ لىٍّبٍززي ،ئۇظۇْ ِۇززەد زاۋاَ لىٍىپ وېَىٕچە ٍولىٍىپ رۆگەـىەْ.
 )3ئىّبَ ئبثسۇضاھّبْ ئەۋظائىٌ (ھىغىطٍە ِ ،157 - 88ىالزىَە ٔ )774 - 707ىڭ ِەظھىپي.
ثۇ ِەظھەة ؼۈضىَەزە ِەٍسأؽب چىممبْ ثوٌۇپ ؼۈضىَەٌ ،ىۋاْ ،ئىؽپبٔىَە لبربضٌىك عبٍالضزا
ئوِۇِالـمبْ .وېَىٕچە ،ؼۈضىَەزە ئىّبَ ـبـىئىَٕىڭ ،ئىؽپبٔىَەزە ئىّبَ ِبٌىىٕىڭ ِەظھىجي
ئوِۇٍِىفىفي ٔەرىغىؽىسە ،ثۇ ِەظھەثىە ئەگىفىسىؽبٔالض رەزضىغي رۆگەپ وەرىەْ.

ئۈچىٕچي ثبپ .ئەھٍي ؽىئە ِەصھىجي

-4888عۇئبي :ھبصىشلي ؽىئەٌەس ئوِوِي عبٔي ۋە ؽىئەٌەس جبسلبٌغبْ دۆٌەجٍەس
ٍېمىٕمي ظاِبٔسا ئېٍىپ ثېطىٍؽبْ ؼزبؼزىىىالض ھبظىط زۇَٔبزا  120ثىٍەْ ِ 150ىٍَوْ
ئورزۇضىؽىسا ـىئە ثبضٌىمىٕي ،ثۇ ؼبٕٔىڭ ئوِۇِىٌ ِۇؼۇٌّبٔالض ؼبٔىٕىڭ رەذّىٕەْ 12
پىطؼۀزىٕي رەـىىً لىٍىسىؽبٍٔىمٕي ؼۆظٌەٍسۇ .ـىئەٌەض ئەڭ وۆپ رېپىٍىسىؽبْ زۆٌەد ئىطاْ
ثوٌۇپ ،ئۇٔىڭسىٓ لبٌؽب ئەظەضثەٍغبْ ،ثە ھەضەٍٓ ۋە ثەظى ئبـطىمب زۆٌەرٍىطىسە ـىئەٌەض وۆپ ؼبٔسا
رېپىٍىسۇ.
-3111عۇئبي :ئەھٍي عۈٕٔە ثىٍەْ ؽىئە ِەصھىجي ئوجحۇسىغىذىىي لۇسئبْ وەسىُ
جوغشىغىذىىي پەسلٍەس
ئەھٍي ؼۈٕٔە ِەظھىجىسە :لۇضئبْ وەضىُ وەَ ظىَبزە لىٍىٕىفزىٓ ؼبلٍىٕىپ لبٌؽبْ ،ئبٌالھزىٓ
چۈـىەْ پېزي زاۋاَ لىٍىپ وەٌگەْ ،ئەضەة رىٍي لبئىسىؽي ثوٍىچە چۈـىٕىٍىسىؽبْ ئبٌالھٕىڭ
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ئۇٌۇغ وبالِىسۇض .زەپ لبضىٍىسۇ.
ـىئە ِەظھىجىسە  :ـىئەٌەضٔىڭ ثەظىؽي لۇضئبْ وەضىّٕىڭ وەَ – ظىَبززىٓ ذبٌي ئىىۀٍىىىگە
ئىفۀّەٍسۇ .ئۆظٌىطىٕىڭ ئېزىمبز ۋە پىىىطٌىطىگە روؼطا وەٌّىگەْ ئبٍەرٍەضٔي رەۋىً لىٍىپ،
ِۀىؽىٕي ثوضِىالٍسۇ.
-3117عۇئبي :ئەھٍي عۈٕٔە ثىٍەْ ؽىئە ِەصھىجي ئوجحۇسىغىذىىي ھەدىظ ؽىشىپ
جوغشىغىذىىي پەسلٍەس
ئەھٍي ؼۈٕٔە ِەظھىجىسە :ھەزىػ ئىؽالَ لبٔۇٔفۇٔبؼٍىمىٕىڭ ئىىىىٕچي چوڭ ِۀجىئي،
لۇضئبٕٔي رەپؽىطٌەپ چۈـۀسۈضگۈچي ثىطزىٕجىط ِۀجەِ .ۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالِسىٓ ؼبزىط
ثوٌؽبٍٔىمي ئېٕىمالٔؽبْ ھەزىؽٕي ضەد لىٍىفمب ثوٌّبٍسۇ .ھەزىؽٕىڭ ضاؼزٍىمىٕي ئىؽپبرالـزب
رؤۇٌؽبْ ھەزىػ ئۆٌىّبٌىطىٕىڭ ثىطٌىىىە وەٌگەْ پطىٕؽىپي ئبؼبغ لىٍىٕىسۇ.
ـىئە ِەظھىجىسە :ـىئەٌەض ئەھٍي ثەٍذ (پەٍؽەِجەض ئبئىٍىؽىسىٓ) چىممبْ ۋە ئۆظٌىطى
ئېزىطاپ لىٍىسىؽبْ ئۆٌىّبٌىطى رەضىپىسىٓ روپالٔؽبْ ،ؼىَبؼىٌ رولۇٔۇـالضزا ھەظضىزي ئەٌي
رەضىپىسە روضؼبْ وىفىٍەضٔىڭ ھەزىؽٍىطىسىٓ ثبـمب ھېچمبٔساق ھەزىؽٕي ئېزىطاپ لىٍّبٍسۇ.
ھەزىؽٕىڭ ضاؼزٍىمىٕي ئىؽپبرالؾ ۋە رەرمىك لىٍىؿ ِەؼىٍىؽىگە وۆڭۈي ثۆٌّەٍسۇ.
-3114عۇئبي :ئەھٍي عۈٕٔە ثىٍەْ ؽىئە ِەصھىجي ئوجحۇسىغىذىىي عبھبثىالس
جوغشىغىذىىي پەسلٍەس
ئەھٍي ؼۈٕٔە ِەظھىجىسە :ؼبھبثىالضٔىڭ ھەِّىؽي ئۈٌگىٍىه ۋە ئبزاٌەرٍىه وىفىٍەضزۇض .ئۆظ
ۋالزىسا ئۇالضٔىڭ ئبضىؽىسا ٍۈظ ثەضگەْ ؼىَبؼىٌ رولۇٔۇؾ ۋە زىٕىٌ ئىرزىالپالض پەلەد ٍبذفي
ٔىَەرٍىه ئىغزىھبز ٍوٌي ثىٍەْ ثوٌؽبْ ثوٌۇپ ،ئۇالضزىٓ لبٍؽىجىطىٕي ئەٍىجٍەـىە ٍبوي
ئۆچّۀٍىه لىٍىفمب ثوٌّبٍسۇ.
ـىئە ِەظھىجىسە :ـىئەٌەض ؼبھبثىالضزىٓ ئىٕزبٍىٓ ئبظ وىفىسىٓ ثبـمب ھەِّىؽي پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالِسىٓ وېَىٓ وبپىط ثوٌۇپ وەرىەْ زەپ ئېزىمبز لىٍىسۇ .ھەظضىزي ئەٌىٕي ثەظى ـىئە
پىطلىٍىطى پەٍؽەِجەض زېؽە ،ثەظىٍىطى ئىالھ زەپ ئېزىمبز لىٍىسۇ .ئەٌىسىٓ ثۇضۇْ ذەٌىپە
ثوٌؽبٔالضٔىڭ ھەِّىؽىٕي وبپىط ،ظاٌىُ زەٍسۇ.
-3113عۇئبي :ئەھٍي عۈٕٔە ثىٍەْ ؽىئە ِەصھىجي ئوجحۇسىغىذىىي جەۋھىذ ئەلىذىغي
جوغشىغىذىىي پەسلٍەس
ئەھٍي ؼۈٕٔە ِەظھىجىسە :ئبٌالھ ثىطزۇض ،ئۇٔىڭ ھېچ ـېطىىي ٍبوي ئوذفىفي ٍوق .ئبٌالھ
ثىٍەْ ثۀسىٍىطى ئورزۇضىؽىسا ۋاؼىزىچي ٍوق .ئبٌالھٕىڭ لۇضئبْ ۋە ھەزىؽالضزا وەٌگەْ گۈظەي
ئىؽىٍّىطى ۋە ئېؽىً ؼۈپەرٍىطىٕي رەۋىً لىٍّبؼزىٓ ،ثبـمىالضؼب ئوذفبرّبؼزىٓ وەٌگەْ پېزي
چۈـىٕىؿ وېطەن .ؼەٍجٕي ئبٌالھزىٓ ثبـمب ھېچىىُ ثىٍّەٍسۇ .ـبپبئەد ئبٌالھٕىڭ ضۇذؽىزي
ثىٍۀال ثوٌىسۇ .ئبٌالھزىٓ ثبـمىؽي ئۈچۈْ لۇضثبٍٔىك لىٍىفمب ثوٌّبٍسۇ .ئبٌالھٕي رؤۇـٕىڭ
ئبؼبؼىٌ زىٓ ،ئبٔسىٓ ئەلىٍسۇض.
ـىئە ِەظھىجىسە :ـىئىٍەضِۇ ئبٌالھٕىڭ ثىطٌىىىگە ئىفىٕىسۇ .ثىطاق ثۇ ئېزىمبزٔي ئبٌالھمب
ـېطىه لوـۇؾ ثىٍەْ ثۇظۇپ ربـالٍسۇ .ئۆٌۈوٍەضزىٓ ِەزەد ؼوضاؾ ،لەثىطٌەضگە ِبي ثوؼۇظالؾ
ۋە چولۇٔۇؾ لبربضٌىك ذۇضاپبرالضٔىڭ ھەِّىٕي لىٍىسۇ .ئۆظٌىطى ئۇٌۇؼالٍسىؽبْ ئەھٍي ثەٍذ
ئىّبٍِىطىٕي ؼەٍجٍەضٔي ثىٍىسۇ ،وەِچىٍىىٍەضزىٓ ِەؼۇَ زەپ ئېزىمبز لىٍىسۇ .ئەۋٌىَبالض
وبئىٕبرٕىڭ ثەظى ئىفٍىطىٕي ثبـمۇضىسۇ ،زەپ ئېزىمبز لىٍىسۇ .ئبٌالھٕي رؤۇـٕىڭ ئبؼبؼي ئەلىً
زەپ ئېزىمبز لىٍىسۇ.
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-3112عۇئبي :ئەھٍي عۈٕٔە ثى ٍەْ ؽىئە ِەصھىجي ئوجحۇسىغىذىىي ئبٌالھٕي وۆسۈػ
جوغشىغىذىىي پەسلٍەس
ئەھٍي ؼۈٕٔي ِەظھىجىسە« :ئۇالض پەضۋەضزىگبضىؽب لبضاپ» رۇض ىسۇ زېگەْ ئبٍەرىە ئبؼبؼەْ،
ئبٌالھٕي پەلەد ئبذىطەرزىال وۆضۈؾ ِۇِىىٓ.
ـىئە ِەظھىجىسە :ـىئەٌەض ئبٌالھٕي ثۇ زۇَٔبزا ٍبوي ئبذىطەرزە وۆضۈؾ ھەضگىع ِۇِىىٓ
ئەِەغ ،زەپ ئېزىمبز لىٍىسۇ.
-3118عۇئبي :ئەھٍي عۈٕٔە ثىٍەْ ؽىئە ِەصھىجي ئوجحۇسىغىذىىي غەٍت جوغشىغىذىىي
پەسلٍەس
ئەھٍي ؼۈٕٔە ِەظھىجىسە :ؼەٍجٕي ئبٌالھزىٓ ثبـمب ھېچىىُ ثىٍّەٍسۇ .ئبٌالھ ِەٌۇَ زىٕىٌ
ئېھزىَبط ٍۈظىؽىسىٓ ثەظى پەٍؽەِجەضٌەضگە ثەظى ؼە ٍجٍەضٔي ثىٍسۈضگەْ « .ئۇالض ئبٌالھٕىڭ
ِەٌۇِبرىسىٓ ئۆظى ثىٍسۈضۈـٕي ذبٌىؽبٍٔىطىسىٓ ثبـمب ھېچ ٔەضؼىٕي ثىٍّەٍسۇ» .
ـىئە ِەظھىجىسە :ـىئەٌەض ؼەٍجٍەضٔي ثىٍىؿ پەلەد ـىئە ئىّبٍِىطىٕىڭ ھەلمي ثوٌۇپ،
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ؼەٍجزىٓ ذەۋەض ثېطىفي زۇضۇغ ئەِەغ ،زەپ ئېزىمبز لىٍىسۇ .ـۇڭب
ثەظىٍىطى ئۆٌىّبٌىطىٕي ئىالھ زەپ رؤۇٍسۇ.
-3118عۇئبي :ئەھٍي عۈٕٔە ثىٍەْ ؽىئە ِەصھىجي ئوجحۇسىغىذىىي ؽەسىئەت ۋە ھەلىمەت
جوغشىغىذىىي پەسلٍەس
ئەھٍي ؼۈٕٔە ِەظھىجىسە :ـەضىئەرٕىڭ ئۆظى ھەلىمەرزۇضِ .ۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئبٌالھ
ثۇٍطۇؼبٔالضٔىڭ ھەِّىؽىٕي ٍەرىۈظگەْ .ھېچ ٔەضؼىٕي ٍوـۇضؼبْ ئەِەغ .ھەض لبٔساق
ٍبذفىٍىمٕىڭ ٍوٌىٕي وۆضؼەرىەْ ،ھەض لبٔساق ٍبِبٍٔىمزىٓ روؼمبْ ثۀسىٍەضٔىڭ ھەلىمىٌ
ئەھۋاٌىٕي ئبٌالھزىٓ ثبـمب ھېچىىُ ثىٍّەٍسۇ .ئبٌالھمب ئىجبزەد لىٍىؿ ۋە زۇئب لىٍىؿ ئۈچۈْ
ثىطاۋٔىڭ ۋاؼزىؽي وېطەن ئەِەغ .پەٍؽەِجەضٌەضزىٓ ثبـمب ئىٕؽبٔالض وەِچىٍىه ۋە ذبربٌىمالضزىٓ
ِەؼۇَ ئەِەغ.
ـىئە ِەظھىجىسە :ـىئەٌەض ـەضىئەد ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئېٍىپ وەٌگەْ ئەھىبِالض
ثوٌۇپ ،ئبۋاَ ذەٌك ئۈچۈٔال وېطەن ثوٌىسۇ .ئەِّب ھەلىمەد ٍبوي ذبغ ئىٍىّٕي ئەھٍي ثەٍذ
ئۆٌىّبٌىطىسىٓ ثبـمب ھېچىىُ ثىٍّەٍسۇ ،ئۇالض ھەلىمەد ئىٍىٍّىطىٕي ئەۋالزرىٓ ئەۋالزلب ِىطاغ
لبٌسۇضىسۇ ،ئۇالضٔىڭ ھەِّىؽي وەِچىٍىىٍەضزىٓ ِەؼۇَ وىفىٍەض ،ثۀسىٕىڭ ئبٌالھ ثىٍەْ ثوٌؽبْ
ئباللىؽي پەلەد ـۇ وىفىٍەضٔىڭ ۋاؼىزىؽي ثىٍۀال ثوٌىسۇ.
-3111عۇئبي :ئەھٍي عۈٕٔە ثىٍەْ ؽىئە ِەصھىجي ئوجحۇسىغىذىىي ئىچ ٍۈصىٕي ٍوؽۇسۇػ
جوغشىغىذىىي پەسلٍەس
ئەھٍي ؼۈٕٔە ِەظھىجىسەِ :ۇؼۇٌّبْ ئبزەِٕىڭ ثىطاۋؼب ئۆظىٕىڭ ئىچ ٍۈظىٕي ٍوـۇضۇپ،
ثبـمىچە وۆضؼىزىفي روؼطا ئەِەغ .چۈٔىي ثۇ ئىٕؽبٔالضٔي ئبٌسىؽبٍٔىمزۇض .پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالَ :ثىعٔي ئبٌسىؽبٔالض ثىعزىٓ ئەِەغ زېگەْ .لبٔسالال ـبضائىززب ثوٌّىؽۇْ وىفىٍەضٔي
ئبٌساـمب ،ظىَبٔؽب ئۇچطىزىفمب ثوٌّبٍسۇ .پەلەد ئۇضۇؾ ئەؼٕبؼىسا ،زۈـّەْ لوٌىؽب چۈـۈپ لبٌؽبٔسا
ـۇٔساق لىٍؽب ثوٌىسۇ.
ـىئە ِەظھىجىسە :ـىئەٌەضٔىڭ پۈرۈْ ربئىپىٍىطى ۋە پىطلىٍىطىسە ئۆظىٕىڭ ئىچ ٍۈظىٕي
ٍوـۇضؾ پەضظزۇض .ئۇالض ثۇٔي « رەلىَە » زەپ ئبربٍسۇ .ثۇٔساق لىٍىؿ ـىئە ِەظھىجىٕىڭ ئبؼبؼٍىك
ضوھي ثوٌۇپ ،ـىئە ثوٌّىؽبٔالضؼب« رەلىَە» ٍوٌي ثىٍەْ ثبضٌىك ھىٍَە – ِىىىط ۋە ئبٌساِچىٍىمالضٔي
ٍوٌٍۇق ؼبٔبٍسۇ .ئۇالضٔىڭ ‖ رەلىَە ― ؼي ثوٌّىؽبْ ئبزەِٕىڭ زىٕىّۇ ٍوق زەٍسىؽبْ ِەـھۇض ؼۆظى
ثبض.
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-3115عۇئبي :ئەھٍي عۈٕٔە ثىٍەْ ؽىئە ِەصھىجي ئوجحۇسىغىذىىي خەٌىپە ٍبوي ئىّبٍِىك
جوغشىغىذىىي پەسلٍەس
ئەھٍي ؼۈٕٔە ِەظھىجىسە :ئىؽالَ زۆٌىزىٕي ِۇؼۇٌّبٔالض ئبِّىؽي ئىچىسىٓ ؼبٍٍىٕىپ
چىممبْ ذەٌىپە ثبـمۇضىسۇ .ذەٌىپە ثوٌۇپ ؼبٍٍىٕىؿ ئۈچۈْ ئەلىً ،ئىٍىُ ،رەلۋاٌىك ،ئىفۀچ ۋە
ِەؼئۇٌىَەرٕي ئبزا لىٍىفمب ؼبالھىَەرٍىه ثوٌۇؾ ـەضد لىٍىٕىسۇ.
ـىئە ِەظھىجىسە :ـىئەٌەضزە ذەٌىپىٍىه ِىطاغ ٍوٌي ثىٍەْ ئەِەٌگە ئبـىسۇ .ذەٌىپىٍىه
ظۀغىطى ھەظضىزي ئەٌىٕىڭ ـبرىّە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھبزىٓ ثوٌؽبْ پەضظۀزٍىطىسىٓ ثبـٍىٕىسۇ.
ثبـمىالضٔىڭ ذەٌىپە ثوٌۇؾ ھەلمي ٍوق.
-3118عۇئبي :ئەھٍي عۈٕٔە ثىٍەْ ؽىئە ِەصھىجي ئوجحۇسىغىذىىي فىمھي ِەعىٍىٍىشى
جوغشىغىذىىي پەسلٍەس
ئەھٍي ؼۈٕٔە ِەظھىجىسە :لۇضئبْ وەضىُ ۋە ؼۈٕٔەد ئبؼبؼٍىك ِۀجە ثوٌۇپ ،ؼبھبثي ۋە
ربثىئىَٓ (ؼبھبثىسىٓ وېَىٕىي ئىىىىٕچي ئەۋالز) ئىؽالَ ئۆٌىّبٌىطىٕىڭ لىٍؽبٍٔىطىسىٓ ئۈٌگە
ئېٍىٕىسۇ .ھېچىىّٕىڭ ـەضىئەد ئەھىبٍِىطىٕي ئۆظگەضرىؿ ٍبوي ٍېڭىسىٓ ثەٌگىٍەؾ ھەلمي ٍوق.
ـىئە ِەظھىجىسە :ـىئەٌەض ـىمھي ِەؼىٍىٍىطىسە ئۆظٌىطىٕىڭ ئۆٌىّبٌىطىٕي ِۀجە لىٍىسۇ.
ئۇالضٔىڭ ئېزىمبزىسا ـىئە ئىّبٍِىطىٕىڭ ـەضىئەد ئەھىبٍِىطىٕي ئۆظگەضرىؿ ،ثەٌگىٍەؾ ھولۇلي
ثبض .ئەظأْ ،بِبظ ،ضوظا ،ظاوبد ،ھەطِ ،ىطاغ ِەؼىٍىٍىطىسىىي ئوذفبـّبؼٍىك ثۇٔىڭ ِىؽبٌي.
-3171عۇئبي :ئىّبِچىٍىمٕي ٍبلىالٍذىغبْ ؽىئەٌەس(ئوْ ئىىىي ئىّبِچىالس)ٔىڭ ئىحىمبد
لبسىؾي
ئوْ ئىىىي ئىّبِچىٍىمٕي ٍبلىالٍسىؽبْ ـىئەٌەض ئەٌي ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ذەٌىپىٍىىە،
ئەثۇ ثەوطى ،ئۆِەض ،ئوؼّبْ(ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇِالض) الضزىٓ ھەلٍىك ئىىۀٍىىىٕي زەۋا لىٍؽبْ
ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ثىط پىطلىؽىسۇض .ئۇالض ئىّبِچىالض زەپّۇ ئبرىٍىسۇ .چۈٔىي ئۇالض ئىّبِچىٍىمىٕي
ئۆظٌىطىٕي ِەـؽۇي لىٍىسىؽبْ ئەڭ ئبؼبؼٍىك ئىفالضٔىڭ ثىطى لىٍىۋاٌؽبْ .ئۇالض ئۆظٌىطىٕىڭ
پەضىمٍىك لبضاـٍىطى ،پىىىطٌىطى ثىٍەْ ئەھٍي ؼۈٕٔە ۋەٌغبِبئۀىڭ زەي لبضـىؽىسىىي ثىط
رەضەپزۇضِ .ەظھىپىٕي ئىؽالَ ئبٌىّىگە ئوِوِالـزۇضۇؾ ئۈچۈْ پبئبٌىَەد ئىٍىپ ثبضىسۇ.
ئىّبِچىٍىمىٕي ٍبلىالٍسىؽبْ ـىئەٌەض ئىّبَ زەپ ھىؽبپالٍسىؽبْ ئو ئىىىي ئىّبَ ثوٌۇپ،
رۆۋۀسىىي رەضرىپ ثوٍىچە رىعىٍىسۇ.
-3177عۇئبي :ئىّبِچىٍىمٕي ٍبلىالٍذىغبْ ؽىئەٌەسٔىڭ ئىّبٍِىشى
 .1روؼطا ٍوٌسىىي ذەٌىپىٍەضٔىڭ رۆرىٕچىؽي ئەٌي ئىجٕي ئەثۇ ربٌىپ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ
ثوٌۇپ ئۇٔي ئەٌّۇضرەظا زەپ ئبربٍسۇ.
 .2ھەؼەْ ئىجٕي ئەٌي ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇِب (ھ  )50- 3ثوٌۇپ ئۇٔ ي ِۇعزەثب زەپ ئبرىفىسۇ.
 .3ھۆؼەٍىٓ ئىجٕي ئەٌي ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇِب (ھ  ) 61- 4ثوٌۇپ ئۇٔي ـەھىس زەپ ئبرىفىسۇ.
 .4ئەٌي ظەٍٕۇي ئبثىسىٓ ئىجٕي ئەٌھۆؼەٍىٓ (ھ  )95- 38ثوٌۇپ ئۇٔي ؼەعغبز زەپ
ئبرىفىسۇ.
ِ .5ۇھەِّەز ثبلىط ئىجٕي ئەٌي ظەٍٕۇي ئبىجسىٓ (ھ  )114- 57ثوٌۇپ ئۇٔي ثبلىط زەپ
ئبرىفىسۇ.
 .6عەئپەض ئەؼؽبزىك ئىجٕي ِۇھەِّەز ثبلىط (ھ  )148- 83ثوٌۇپ ئۇٔي ؼبزىك زەپ
ئبرىفىسۇ.
ِ .7ۇؼب ئەٌىبظىُ ئىجٕي عەئپەض ؼبزىك (ھ  ) 183-128ثوٌۇپ ئۇٔي وبظىُ زەپ ئبرىفىسۇ.
 .8ئەٌي ئەضضىعا ِۇؼب ئەٌىبظىُ (ھ  ) 203- 148ثوٌۇپ ئۇٔي ضىعا زەپ ئبرىفىسۇ.
ِ .9ۇھەِّەز ئەٌغبۋاز ئىجٕي ئەٌي ئەضضىعا (ھ  ) 220-195ثوٌۇپ ئۇٔي رەلىٌ زەپ ئبرىفىسۇ.
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 .10ئەٌي ئەٌھبزىٌ ئىجٕي ِۇھەِّەز ئەٌغەۋاز (ھ  )254-212ثوٌۇپ ئۇٔي ٔەلىٌ زەپ
ئبرىفىسۇ.
 .11ئەٌھەؼەْ ئەٌئەؼىەضىٌ ئىجٕي ئەٌي ئەٌھبزىٌ (ھ  )260-232ثوٌۇپ ئۇٔي ظەوىٌ زەپ
ئبرىفىسۇ.
ِ .12ۇھەِّەز ئەي ِەھسىٌ ئىجٕي ھەؼەْ ئەي ئەؼىەضىٌ (ھ  ).......256ثوٌۇپ ئۇٔي
وۈرىٍىۋارمبْ ھۆعغەد زەپ ئبرىفىسۇ.
ئۇالض ئوْ ئىىىىٕچي ئىّبِٕي زازىؽىٕىڭ ؼبِىطازىىي ئۆٍىسىىي ؼەضزاپ (ئۆضەن) وە
وىطىپ وەرىەْ .ئەِّب ھىچىىُ ئۇٔىڭ لبٍىزمبٍٔىمىٕي وۆضِىگەْ زەپ زەۋا لىٍىفىسۇ .ؼبٍىپ
ثوٌؽبْ چبؼسىىي ٍىفي روؼ ىطىؽىسا ئىرزىالپ لىٍىفىسۇ .رۆد ٍبؾ زىگۀٍەضِۇ ثبض ،ؼەوىىع
ٍبـزب ئىسى زىگۀٍەضِۇ ثبض ،ئەِّب وۆپ ؼبٔسىىي رەرمىمبرچىالض ئۇٔىڭ ئەؼٍي ٍوق ئىىۀٍىىىٕي
ثۇٔىڭ پەلەد ـىئەٌەضٔىڭ ئوٍسۇضِىٍىطىٕىڭ ثىطى ئىىۀٍىىي لبضـىٕي ئىٍگىطى ؼۈضىسۇ .ئۇٔي
ِەئسۇَ ٍبوي ِەۋھۇَ زەپ ئبرىفىسۇ.
-3174عۇئبي :ئىّبِچىالسٔىڭ پىىىش ئىمىُ ۋە ئىحىمبدٌىشى
ئۇالضٔىڭ پىىىط ئىمىّي ،ئىّبِبٌىك رەۋؼىَەؼي ٍبظِب ـەوىٍسە ثوٌۇـي الظىُ .ئبٌسىٕمي ئىّبَ
ئۆظزىٓ وىَىٓ وىٍىسىؽبْ ئىّبِٕي ؼۈپەرٍەپ ئەِەغ ِۇئەٍَۀٍەـزۈضۈپ رۇضۇپ ٍبظِب ۋەؼىَەد
لبٌسۇضۇـي ۋاعىپ ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئۆظىسىٓ وىَىٓ ئەٌي ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ئىّبَ
ثوٌۇـىؽب رەۋؼىَە لىٍىپ ئبـىبضا ذەد لبٌسۇضؼبْ زىگۀٍەضٔي زەۋا لىٍىسۇ .ئەٌي ضەظىَەٌالھۇ
ئۀھۇٔىڭ ھەؼەْ ھۆؼەٍىٓ ئىىىي ئوؼٍىؽب ٍبظِب ۋەؼىَەد لبٌسۇضؼبٍٔىمىٕي زەۋا لىٍىفىسۇ.
 .1ـىئە ئەلىسىؽسە ۋاضىؽٍىك ۋە پبزىفبھٍىك زىٕىؽب ئىفىٕىسىؽبْ پبضىؽالضٔىڭ ئەلىسىٍىطى
ئەوىػ ئەرىەْ.
 .2ـىئەٌەضٔىڭ پىىىطى ثۇززىعىُ ِبٔي ۋە ثىطاھّىؽب ئوذفىؽبْ ئبؼىَب ئەلىسىٍىطىسىٓ
وەٌگەْ پىىىطٌەض ثىٍەْ ئبضىٍىفىپ وەرىەْ.
 .3ـىئەٌەض پىىىطٌىطىٕي ئبـۇضىََە ۋە ثبثىً ثۇرپەضەؼٍىىىٕىڭ ئىعٌىطىٕي وۆرۈضۈپ
ٍۈضىَسىؽبْ ٍەھۇزىَالضزىٓ لوثۇي لىٍؽبْ.
 .4ئەٌي ئىجٕي ئەثۇ ربٌىپ ۋە ئەھٍي ثەٍىذ روؼىطىؽىسىىي ؼۆظٌىطى ذىطىؽزىَبٔالضٔىڭ
ئىَؽب ئەٌەٍىھؽؽبالَ روؼىطىؽىسىىي ؼۆظٌىطى ثىٍەْ ثىط ٍەضزىٓ چىمىسۇ.
-3173عۇئبي :ؽىئەٌەسدە دەۋس عۈسىۋاجمبْ ِەؽھۇس فىمھي ِەصھەثٍەس
ـىئەٌەضزە زەۋض ؼۈضىۋارمبْ ِەـھۇض ـىمھي ِەظھەثٍەض ظەٍسىَە ۋە عەئفەضىَەزىٓ ئىجبضەد
ئىىىي ِەظھەثزۇض.
ظەٍسىَە ِەظھىجي رۆرىٕچي ذەٌىپە ئەٌي ئىجٕي ئەثۇ ربٌىت ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ
ٔەۋضىٍىطىسىٓ ظەٍس ئىجٕي ئەٌي ئىجٕي ظەٍٕىً ئبثىسىٓ زېگەْ وىفىٕىڭ ئەگەـىۈچىٍىطى ثوٌۇپ،
ئۇالضٔىڭ ـىمھي لبضاـٍىطى ئەھٍي ؼۈٕٔە ِەظھىجىگە ئەڭ ٍېمىٓ .ئېزىمبزى لبضاـٍىطى ِۇئزەظىٍە
ِەظھىجىٕي ئبؼبغ لىٍىسۇ .ھەرزب ِۇرەظىٍە ِەظھىجي ئىّبَ ظەٍسٔي ئۆظٌىطىٕىڭ پىىطىٌ عەھەرزىىي
ئىّبِي ھېؽبثالٍسۇ .ثۇ ِەظھەة ِىالزىَە  - 8ئەؼىطزە ِەٍسأؽب چىممبْ ثوٌۇپ ،ھبظىط ٍەِەْ
عۇِھۇضىَىزي رېطضىزوضىَىؽي ئىچىسە زەۋض ؼۈضِەوزە.
عەئفەضىَە ِەظھىجي – ئەھٍي ثەٍزٕىڭ  – 6چوڭ ئىّبِي ۋە وبرزب ئۆٌىّب ئىّبَ عەئفەض ئىجٕي
ِۇھەِّەز ؼبزىك ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ئەگەـىۈچىٍىطى ثوٌۇپ ،ثۇ ِەظھەة ھبظىط ئىطاْ ،ئىطاق،
ئەظەضثەٍغبْ ،ثەھەضەٌٍٓ ،ىۋاْ ،ربعىىىؽزبْ ،پبوىؽزبْ ،ھىٕسىؽزبْ ۋە ئبـؽبٔىؽزبْ لبربضٌىك
زۆٌەرٍەضزە زەۋض ؼۈضِەوزە .ثۇ ِەظھەة ئوْ ئىىىي ئىّبَ ِەظھىجي زەپّۇ ئبرىٍىسۇ .ئۇالضٔىڭ
ئېزىمبزىسا ،ئۇالضٔىڭ ئوْ ئىىىىٕچي ئىّبِي ِۇھەِّەز ئىجٕي ھەؼەْ ئەؼىەضى زۇَٔبزىٓ ؼبٍىت
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ثوٌؽبْ ،ئۇ ئبذىط ظاِبٔسا لبٍزىسىٓ ئورزۇضىؽب چىمىپ ،زۇَٔبٔي ئبزاٌەرىە روٌسۇضىسىؽبْ « ِەھسى»
ھېؽبثٍىٕىسۇ.
ٍۇلىطلىالضزىٓ ثبـمب ٍۀە ـىئەٌەضزە ربضلىٍىپ ٍۈضگەْ ئىجبظىَە ،ظەٍسىَەِ ،ۇئزەظىٍە،
ئەـئەضىٍەضِ ،برۇضىسىََە لبربضٌىك ِەظھەپٍەض ثبض.

جۆجىٕچي ثبپ .ھبصىشلي دۇَٔبدىىي دىٕالس ھەلمىذە

-3172عۇئبي :ھبصىش دۇَٔبدىىي دىٕالس ۋە ئۇالسٔىڭ ِەؽھۇسٌىشى
ھبظىط زۇَٔبزا عەِي  4200زىٓ ثبضٌىمي ؼۆظٌىٕىسۇ .ثۇ زىٕالض ئىچىسە زۇَٔب ثوٍىچە ئەڭ
چوڭ ۋە ِەـھۇضٌىطى رەضرىت ثوٍىچە رۆۋۀسىىىٍەض:
 - 1ذطىؽزىئبْ زىٕي  .زۇَٔبزا ئەڭ وۆپ ربضلبٌؽبْ زىٓ ثوٌۇپ ،پۈرۈْ ِەظھەثٍىطىٕي
لوـمبٔسا ِ 2ىٍَبضزلب ٍېزىسۇ.
 - 2ئىؽالَ زىٕي  .زۇَٔبزا ذطىؽزىئبْ زىٕىسىٓ لبٌؽىال ئىىىىٕچي چوڭ زىٓ ھېؽبثٍىٕىسۇ .
ِۇؼۇٌّبٔالض ؼبٔي ِ 1ىٍَبضز ِ 200ىڭؽب ٍېزىسۇ.
 - 3ھىٕسىٌ زىٕي .زۇَٔبزا ئۈچىٕچي لبربضزا وېٍىسىؽبْ چوڭ زىٓ ثوٌۇپ ،زۇَٔبزا ھىٕسىٌ
زىٕىؽب ئېزىمبز لىٍىسىؽ بٔالضٔىڭ ؼبٔي ِ 900ىٍَؤؽب ٍېزىسۇ .ثۇالضزىٓ  96 %ى ھىٕسىؽزبٔسا.
 - 4ثۇززا زىٕي .زۇَٔبزا رۆرىٕچي لبربضزا وېٍىسىؽبْ چوڭ زىٓ ثوٌۇپ ،زۇَٔبزا ثۇززا زىٕىؽب
ئېزىمبز لىٍىسىؽبٔالضٔىڭ ئوِۇِي ؼبٔي ِ 360ىٍَؤسىٓ ئبـىسۇ.
 - 5وۆپ ئىالھٍىك زىٓ ،ذۇؼۇؼەْ ئبـطىمىسىىي و ۆپ ئىالھٍىك زىٕالض ثوٌۇپ ،ئۇالضٔىڭ
ئوِۇِىٌ ؼبٔي ِ 95ىٍَؤؽب ٍېزىسۇ.
 - 6ھىٕسىؽزبٔسىىي وىؽىد زىٕي ثوٌۇپ ،ئۇالضٔىڭ ئوِۇِىٌ ؼبٔي ِ 23ىٍَؤؽب ٍېزىسۇ.
ٍ - 7ەھۇزىٌ زىٕي ثوٌۇپ ،ئوِۇِىٌ ؼبٔي ِ 19ىٍَؤسىٓ ئبـّبٍسۇ.
-3178عۇئبي :ئەڭ وۆپ ِۇعۇٌّبْ ثبس دۆٌەجٍەس
ئەڭ وۆپ ِۇؼۇٌّبْ ثبض زۆٌەرٍەضٔىڭ ئبٌسىٕمي لبربضىسا ھىٕسؤېعىَە وېٍىسۇ .ھىٕسۇٔېعىَەزە
ِ 200ىٍَوْ ِۇؼۇٌّبْ ٍبـبٍسۇ .ئۇٔىڭسىٓ لبٌؽب ،پبوىؽزبٔسا ِ 134ىٍَوْ ،ھىٕسىؽزبٔسا 121
ِىٍَوْ ،ثېٕگبٌسا ِ 114ىٍَوْ ،عۇڭگۇزا ِ 100ىٍَوْ ،رۈضوىَىسە ِ 66ىٍَوْ ،ئىطأسا 62
ِىٍَوِْ ،ىؽىطز ا ِ 59ىٍَؤْ ،ېگىطىَىسە ِ 53ىٍَوْ ،ئبٌغىطىَىسە ِ 30ىٍَوِْ ،بضاوەـزە 29
ِىٍَوْ ِۇؼۇٌّبْ ٍبـبٍسۇ.
-3178عۇئبي :خشىغحىئبْ دىٕي ئولۇِي
ئىؽب ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئۇِّەرٍىطى ثوٌؽبْ
ذطىؽزىئبْ زىٕي ِەضٍەَ ئوؼٍي
ذطىؽزىئبٔالضؼب لوٍۇٌؽبْ ئىؽىُ .ذطىؽزىئبٔالض ئەضەة رىٍىسا « ٔصؽبضى ٔبؼبضا »زەپ ئبرىٍىسۇ.
ذطىؽزىئبٔالضٔىڭ پەٍؽەِجىطى ئىؽب ئەٌەٍھىؽؽبالَ پبزىفبھ ھىطوزۇؼٕىڭ ظاِبٔىسا ،ھبظىطلي
پەٌەؼزىٕٕىڭ ثەٍزىٍەھُ ـەھىطىسە زۇَٔبؼب وەٌگەْ ثوٌۇپ ،وېَىٕچە ئبٔىؽي ھەظضىزي ِەضٍەَ
ذەٌىً ـەھىطىٕىڭ ٔبؼىطە ٍېعىؽىؽب وۆچۈپ ثېطىپ ئوٌزۇضالالـمبْ .ثۇ ۋالىززب ٍەھۇزىَال ٍەض
ٍۈظىسە ؼۈضگۈٍٔۈن ھبٍبرىسا ٍبـبٍززي ،ئۇالض ضىُ ئىّپېطاروضٌىمىٕىڭ ھبوىّىَىزي ئبؼزىسا ثوٌۇپ،
ئۇٔىڭ ظۇٌّىسىٓ لۇرۇٌۇـٕي ثەوّۇ ئبضظۇ لىالرزي .ئىؽب ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ زىٕىٌ زەۋىزي ِەٍسأؽب
وەٌگۀسە ،ئۇالض ئىؽب ئەٌەٍھىؽؽبالِٕي ٍەھۇزىَالضٔي لۇٌٍۇلزىٓ لۇرۇٌسۇضۇپ ،ئەؼٍىسىىي
پبزىفبھٍىمىٕي ئەؼٍىگە وەٌزۈضىسىؽبْ ثىطزىٕجىط ـەذػ زېگەْ ئېزىمبز ثىٍەْ ئۇالضزىٓ ثەظىؽي
ئىؽب ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب ئىّبْ ئېَزىپ ئۇٔىڭ زىٕىؽب وىطگەْ .ئىؽب ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ٔ 12ەپەض
ِۇضىسى ثوٌۇپ ،ئۇالضٔي ٍەھۇزىَالض ئىچىسە زىٓ ربضلىزىفمب ئەۋەرىەْ.
-3171عۇئبي :ئىغب ئەٌەٍىھىغغالِٕىڭ ئەۋەجىٍىؼ غبٍىغي
ئىؽب ئەٌەٍھىؽؽبالَ ٍەھۇزىَالٔىڭ زىٕىٕي ئىؽالھ لىٍىؿ ۋە ئۇالضٔىڭ ئىالھ ھەلمىسىىي ذبرب
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چۈـۀچىٍىطىٕي رۈظىزىؿ ئۈچۈْ وەٌگەْ ثوٌۇپ ،ئۇٔىڭ زىٓ زەۋىزي ئبٌالھ ربئبالٔىڭ ثىطٌىىىگە
ئېزىمبز لىٍىفٕي رەـەثجۇغ لىٍىسىؽبْ ۋە ٍەھۇزىَالؼب ِەذؽۇغ زەۋەد ئىسى .لۇضئبْ وەضىُ ئىؽب
ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ـۇ ۋالىززىىي ؼۆظىٕي ھېىبٍە لىٍىپ ِۇٔساق زەٍسۇِ :ەضٍەَ ئوؼٍي ئىؽب ئۆظ
ۋالزىسا" ئي ئىؽطائىً ئەۋالزى! ِەْ ئبٌالھٕىڭ ؼىٍەضگە ئەۋەرىەْ ئەٌچىؽىّەْ" زېسى.
 - 3175عۇئبي :خىشىغحىئبْ دىٕىڭ ئەعٍىذىىي دىٕىٌ ِۀجەٌىشى
ذطىؽزىئبٔالضٔىڭ زىٕىٌ ِۀجەٌىطى رەۋضاد ثىٍەْ ئىٕغىً ثوٌۇپ ،ئىٕغىً ِۇلەززەغ وىزبة
زەپ ئبرىٍىسۇ ۋە وؤب ئەھس ٍېڭي ئەھس زەپ ئىىىىگە ثۆٌۈٔىسۇ.
-3178عۇئبي :ھبصىشلي خىشىغحىَبٔالسٔىڭ ئىٕجىٍٍىشى
ھبظىطلي ذطىؽزىئبٔالضٔىڭ لوٌىسىىي ئىٕغىًِ ،ەرزب ئىٕغىٍي ٌۇلب ئىٕغىٍيِ ،بضوۇغ
ئىٕغىٍي ۋە ٍۇھۀٕب ئىٕغىٍي زەپ رۆد ئىٕغىٍسىٓ رەضوىپ ربپمبْ ثوٌۇپ ،ھەض ثىطى
ئبپزوضٌىطىٕىڭ ئىؽىٍّىطى ثىٍەْ ـۇٔساق ئبربٌؽبْ .ئۇالضٔىڭ ٍۀە ثۇ ئىٕغىٍالضزىٓ ثبـمب
«پەٍؽەِجەضٌەضٔىڭ ئىفٍىطى »« ،زەۋەد ضىؽبٌىؽي » زەپ ئبرىٍىسىؽبْ وىزبثٍىطىّۇ ثبض ثوٌۇپ،
ثۇالضٔي پبۋٌۇغ ٍېعىپ چىممبْ .پبۋٌۇغ ذطىؽزىئبْ زىٕي ربضىرىسا ئىىىىٕچي چوڭ
ـەذؽىَەد ثوٌۇپ ،ئىؽب ئەٌەٍھىؽؽبالِسىٓ لبٌؽب ئەڭ ِۆرىۋەض زىٓ ئبزىّي ؼبٔىٍىسۇ .پبۋٌۇغ
ِىالزىَىٕىڭ ٍ -5ىٍي ثىٍەْ ٍ - 10ىٍٍىطى ئبضى ؽىسا ھبظىطلي رۈضوىَىٕىڭ ربضؼۇغ زېگەْ ٍېطىسە
ثىط ٍەھۇزى ئبئىٍىؽىسە زۇَٔبؼب وەٌگەْ .
-3141عۇئبي :خىشىغحىَبٔالسٔىڭ ئىىىي چوڭ دەۋەت صاِبٔي
ذطىؽزىئبٔالضٔىڭ زەۋىزي «ئۈچٕي ثىط گەۋزە لىٍىؿ ظاِبٔي » ۋە « رەۋھىس ظاِبٔي » زەپ
ئىىىي چوڭ ظاِبٔؽب ثۆٌۈٔىسۇ .ئىؽب ئەٌەٍ ھىؽؽبالِٕىڭ ظاِبٔىسىٓ ِىالزىَە ٍ - 325ىٍىؽب لەزەض
ئۆرىەْ ظاِبْ رەۋھىس ظاِبٔي زەپ ئبرىٍىسۇ .چۈٔىي ئۇالض ٍ - 325ىٍي چبلىطىٍؽبْ « ٔىمىَە »
لۇضۇٌزىَىؽب لەزەض ئىؽب ئەٌەٍھىؽؽبالِٕي ئبٌالھ ربئبالٔىڭ ثۀسىؽي ۋە پەٍؽەِجىطى ،ئبٌالھ ربئبالٔي
ثىط زەپ ئېزىمبز لىالرزي .ذطىؽزىئبٔالض ئۈچىٕچي ئەؼىطٔىڭ ٍېطىّىسىٓ وېَىٓ ،ئىؽب
ئەٌەٍھىؽؽبالِٕي ئبٌالھ ربئبالٔىڭ ئوؼٍي ،ئۇ ئبٌالھ ،ئىؽب ۋە ِۇلەززەغ ضوھزىٓ رەضوىت ربپمبْ
ئۈچ ئىالھٕىڭ ثىطى زەپ ئېزىمبز لىٍىفمب ئۆرىەْ.
-3147عۇئبي :خشىغحىئبٔالسٔىڭ ھبصىشلي ِەؽھۇس ِەصھەپٍىشى
ذطىؽزىئبٔالضٔىڭ ھبظىطلي ِەـھۇض ِەظھەثٍىطى :وبرۇٌىه ،ئوضرۇزۇوػ ۋە پطورىؽزبٔذ
ِەظھەثٍىطىسۇض .وبرۇٌىه ِەظھىجي ضىُ چىطوبۋٌىطى ئېزىمبز لىٍىسىؽبْ ِەظھەة ثوٌۇپ ،ئۇالض ئىؽب
ئەٌەٍھىؽؽبالِٕي ئىٕؽبٍٔىك ۋە ئىالھٍىمزىٓ ئىجبضەد ئىىىي رەثىئىزي ثبض ئېزىمبز لىٍىسۇ.
ئوضرۇزووػ ِەظھىجي ،ـەضق چېطوبۋٌىطى ئېزىمبز لىٍىسىؽبْ ِەظھەة ثوٌۇپ ،ئۇالض ئىؽب
ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ثىطال رەثىئىزي ثبضٌىمىؽب ئېزىمبز لىٍىسۇ .پطورىؽزبٔذ ِەظھىجي ئۇالض
چېطوبۋٌىطىٕي ئىٕغىً چېطوبۋٌىطى زەپ ئبربٍسۇ .چۈٔىي ئۇالض ئىٕغىٍؽىال ئېزىمبز لىٍىسۇ.
-3144عۇئبيِ :ۇعۇٌّبٔالس ث ىٍەْ خىشىغحىَبْ ۋە ٍەھۇدىَالس ئوجحۇسعىذوي ِۇٔبصىشٔىڭ
ثبؽٍىٕىؾي
ئىؽالَ زىٕي ِەٍسأؽب وەٌگۀسىٓ وېَىٓ ،لۇضئبْ وەضىّٕىڭ « ئي ئەھٍي وىزبة! وېٍىڭالض!
پەلەد ئبٌالھمىال ئىجبزەد لىٍىؿ ،ئبٌالھمب ھېچ ٔەضؼىٕي ـېطىه وەٌزۈضِەؼٍىه ،ئبٌالھٕي لوٍۇپ
ثىطثىطىّىعٔي ئىالھ لىٍىۋ اٌّبؼٍىمزەن ھەِّىّىعگە ئوضربق ثوٌؽبْ ثىطذىً ئەلىسىگە وېٍەٍٍي
زېگىٓ» (ئبي ئىّطاْ ؼۈضىؽي - 64ئبٍەد) زېگەْ چبلىطىمىؽب ئبؼبؼەِْ ،ۇؼۇٌّبٔالض ثىٍەْ
ذطىؽزىئبٔالض ۋە ٍەھۇزىَالض ئورزۇضىؽىسا زىٕىٌ ِۇٔبظىطە ثبـالٔؽبْ.
-3143عۇئبي :عبِبۋى دىٕالسٔىڭ ئەعٍي ئەلىذىغىٕىڭ ثىش ئىىۀٍىىي
ئىؽالَ ،ذطىؽزىئبْ ۋە ٍەھۇزىٌ زىٍٕىطىسىٓ ئىجبضەد ؼبِبۋى زىٕالضٔىڭ ئەؼٍي ئەلىسىؽي
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ثىط ذىً ثوٌۇپ ،پەلەد ـەضىئەد ئەھىبٍِىطىال پەضلٍىك ثوٌؽبْ« .ئبٌالھ ؼىٍەضگە زىٕسىٓ ٔۇھمب
رەۋؼىَە لىٍؽبْ ٔەضؼىٕي ،ؼبڭب ثىع ۋەھىٌ لىٍؽبْ ٔەضؼىٕي ،ئىجطاھىّؽبِ ،ۇؼبؼب ۋە ئىؽبؼب ثىع
رەۋؼىَە لىٍؽبْ ٔەضؼىٕي ثبٍبْ لىٍسى( ».ـۇضا ؼۈضىؽي  - 13ئبٍەد) ذطىؽزىئبْ زىٕىٕىڭ
ِۀجەٌىطىسە ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئبذىط ظاِبْ پەٍؽەِجىطى ثوٌۇپ وېٍىسىؽبٍٔىمي ھەلمىسە
ثىفبضەرٍەض ثېطىٍگەْ « .ئۆظ ۋالزىسا ِەضٍەِٕىڭ ئوؼٍي ئىؽب :ئي ئىؽطائى ً ئەۋالزى! ِەْ ؼىٍەضگە
ھەلىمەرەْ ئبٌالھ ئەۋەرىەِْ ،ۀسىٓ ثۇضۇْ وەٌگەْ رەۋضارٕي رەؼزىك لىٍؽۇچيِ ،ۀسىٓ وېَىٓ
وېٍىسىؽبْ ئەھّەز ئىؽىٍّىه پەٍؽەِجەض ثىٍەْ ذۇؾ ذەۋەض ثەضگۈچي پەٍؽەِجەضِەْ زېسى» (
ؼەؾ ؼۈضىؽي - 6ئبٍەد) ؼبِبۋى زىٕالضٔىڭ ھەِّىؽي ثىطثىطىٕي روٌۇلالٍسىؽبْ ثىط پۈرۈٍٔۈن
ثوٌۇپ ،ئىؽالَ زىٕىٕىڭ وېٍىفي ثىٍەْ ربوبِۇٌالـمبْ ۋە ذبرب چۈـۀچىٍەضٔي رۈظەرىەْ.
-3142عۇئبي :ئەڭ وۆپ خشىغحىئبْ ٍبؽبٍذىغبْ دۆٌەجٍەس
ئەڭ وۆپ ذطىؽزىئبْ ثبض زۆٌەرٍەضٔىڭ ثىطىٕچي لبربضىسا ئبِېطىىب لوـّب ـزبرٍىطى وېٍىسۇ.
ئبِېطىىىسا ِ 224ىٍَوْ ذطىؽزىئبْ ٍبـبٍسۇ .ثطاظىٍىَىسە ِ 139ىٍَوِْ ،ېىؽىىىسا ِ 86ىٍَوْ،
ضۇؼىَىسە ِ 80ىٍَوْ ،عۇڭگۇزا ِ 70ىٍَوْ ( عۇڭگۇزىىي ذطىؽزىئبٔالض ئوِۇِىٌ ٔوپۇغ ؼبٔىٕىڭ
 5 %ىٕي رەـىىً لىٍىسۇ) ،گېطِبٔىَىسە ِ 67ىٍَوْ ،ـىٍىپپىٕسا ِ 63ىٍَوْ ،ئۀگىٍىَىسە 51
ِىٍَوْ ،ئىزبٌىَىسە ِ 48ىٍَؤْ ،ېگىطىَىسە ِ 45ىٍَوْ ،ـطأؽىَىسە ِ 44ىٍَوْ ذطىؽزىئبْ
ٍبـبٍسۇ.
-3148عۇئبيٍ :ەھۇدىٌ دىٕي ئبجبٌغۇعي
ٍەھۇز ٍبلۇة ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ  12ئوؼٍىٕىڭ ثىطى ثوٌؽبْ ٍەھۇظأىڭ ئىؽىّي ثوٌۇپ،
وېَىٕچە ٍەھۇزىٌ زىٕىؽب ئېزىمبز لىٍىسىؽبٔالض ئۈچۈْ ئىفٍىزىٍىسىؽبْ ئبربٌؽۇؼب ئبٍالٔؽبْ.
-3148عۇئبي :ئىغشائىً ئەۋالجٍىشى
ٍبلۇپ ئىؽطائىً ئەٌەٍھىؽؽبالَ وۀئبْ ھبظىطلي پەٌەؼزىٓ ظېّىٕىسىىي لوضؼبلچىٍىك
ؼەۋەثٍىه ِىالزىَىسىٓ ثۇضۇٔمي  - 17ئەؼىطزە ،ئبئىٍىؽىسىىىٍىطىٕي ثبـالپ ِىؽىطؼب وۆچۈپ
ثبضؼبْ .ئۇالضٔي ِىؽىط پىطئەۋٔي پبزىفبھىٕىڭ ۋەظىطى ثوٌۇپ رۇضؼبْ ئوؼٍي ٍۈؼۈپ
ئەٌەٍھىؽؽبالَ وۈرىۋاٌؽبْ ۋە ِىؽىطٔىڭ ـەضلىَە ضاٍؤىسىىي« گبؼبْ » زېگەْ عبٍسا رۇضؼۇظؼبْ.
ئۇالضٔىڭ ـۇ ۋالىززب  70وىفي ئىىۀٍىىي ؼۆظٌىٕىسۇٍ .بلۇة ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ  12ثبٌىؽىسىٓ
وۆپەٍگەْ ئەۋالزٌىطى ِىؽىطزا رۆد ئەؼىط رۇضۇؾ عەضٍبٔىسا ،ثۆٌۈٔۈپ  12لەثىٍىگە ئبٍطىٍؽبْ ۋە
ئۇالضٔىڭ ھەِّىؽي ئىؽطائىً ئەۋالزى زەپ رؤۇٌؽبْ.
-3141عۇئبي :ئىغشائىً دۆٌىحىٕىڭ لۇسۇٌۇؽي جبسلبپ وىحىؼ جەسٍبٔي
ِىالزىَىسىٓ رەذّىٕەْ ٍ 13بوي  14ئەؼىط ئىٍگىطى ِۇؼب ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئۇالضٔىڭ ئىچىسىٓ
پەٍؽەِجەض ثوٌۇپ چىمىپ ،ئۇالضٔي ۋە ِى ؽىط پىطئەۋٔىٕي ئىّبٔؽب زەۋەد لىٍؽبٔسا ،ئىؽطائىً
ئەۋالزىسىٓ ئبظال وىفي ئىّبْ ئېَزمبْ .ـۇٔساق لىٍىپ ٍەھۇزىٌ زىٕي ِىؽىطزا ٍىٍزىع ربضرمبْ .ثۇ
ؼەۋەثٍىه پىطئەۋْ ۋە ئۇٔىڭ ئبزەٍِىطى ثىٍەْ ئىؽطائىً ئەۋالزٌىطى ئورزۇضىؽىسا عىسزىٌ
ظىسزىَەد پەٍسا ثوٌؽبْ .ـۇ ؼەۋەثزىٓ ِىالزىَىسىٓ ثۇضۇٔمي ٍ - 1280ىٍي ِىؽىط پىطئەۋۀي
ئىىىىٕچي ضەِؽىػ ظاِبٔىسا ئىؽطائىً ئەۋالزى ِىؽىطزىٓ چىمىپ وېزىفىە ِەعجۇض ثوٌؽبْ.
ئىؽطائىً ئەۋالزى ِىؽىطزىٓ ؼىٕب چۆٌىگە چىممبٔسىٓ وېَىِٓ ،ۇؼب ئەٌەٍھىؽؽبالَ ـۇ چۆٌسە
ئبٌەِسىٓ ئۆرىسۇ ،ئۇٔىڭ ئوضۇٔجبؼبضى ثوٌؽبْ ٍۇـ ۀىڭ ثبـچىٍىمىسا ئىؽطائىً ئەۋالزى وۀئبْ
ظېّىٕىگە ثېؽىپ وىطىپ ٍەضٌىفىسۇِ .ىالزىَىسىٓ ثۇضۇٔمي ٍ - 922ىٍٍىطىؽب وەٌگۀسە ،ئۇالضٔىڭ
پەٍؽەِجىطى ؼۇالٍّبْ ئەٌەٍھىؽؽبالَ ۋاپبد ثوٌؽبٔسىٓ وېَىٓ ،ئۇالضٔىڭ ئىٍگىطى زاۋۇز
ئەٌەٍھىؽؽبالَ ِىالزىَىسىٓ ثۇضۇٔمي ٍ - 990ىٍالضزا لۇضؼبْ ِەٍِىىىزي ئىىىىگە ثۆٌۈٔۈپ ـىّبٌسا
ئىؽطائىً ،عۀۇثزب ٍەھۇظا ِەٍِىىىزي ثبضٌىممب وېٍىسۇ .وېَىٕچە ثبثىً ِەٍِىىىزىٕىڭ پبزىفبھي
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ثۇذزۀەؼؽەض ٍەھۇزىَالضؼب ھۇعۇَ لىٍؽبٔؽب لەزەض ثۇ ئىىىي ِەٍِىىەد ئورزۇضىؽىسا ئۇظۇٔؽب
ؼوظۇٌؽبْ ئۇضۇـالض زاۋاَ لىٍىسۇ .ثۇذزۀەؼؽەض پەٌەؼٕگە ِىالزىَىسىٓ ثۇضۇٔمي ٍ - 596ىٍي ۋە
ٍ - 587ىٍي ئىىىي لېزىُ ھۇعۇَ لىٍؽبْ ثوٌۇپٍ ،ەھۇزىَالضٔىڭ وۆپ ؼبٍٔىمىٕي ثبثىٍؽب ئەؼىط
لىٍىپ ئېٍىپ وەرىەٍْ .ەھۇزىَالض ثبثىً ئەؼىطٌىىىسە ٍ 50ىٍسىٓ وۆپطەن رۇضؼبِْ .ىالزىَىسىٓ
ثۇضۇٔمي ٍ -538ىٍي ئىطاْ زۆٌىزىٕىڭ پبزى فبھي وۇضؾ ثبثىً ِەٍِىىىزىٕي ِەؼٍۇة لىٍؽبٔسا،
ثبثىٍسىىي ٍەھۇزىٌ ئەؼىطٌەض لوٍۇپ ثېطىٍگەْ ۋە ئۇالض پەٌەؼزىٕگە لبٍزىپ وېٍىپِ ،ۇؼزەلىً
زۆٌىزي ثوٌّىؽبْ ھبٌسا ئىطأٍىمالضؼب لبضاَ ثوٌۇپ ،وېَىٕچە ضىُ ئىّپېطىَىؽىگە ثوٍؽۇٔۇپ ھبٍبد
وەچۈضگەْ .ثۇ ئەؼٕبزا ٍەھۇزىَالضٔىڭ و ۆپ ؼبٍٔىمي پەٌەؼزىٕسىٓ ئبٍطىٍىپ ،ئبؼىَب ۋە ٍبۋضوپب
لىزئەٌىطىگە ربضلىٍىپ وەرىەْ.
-3145عۇئبيٍ :ەھۇدىَالسٔىڭ پەٌەعحىذىٓ لوغالپ چىمىشىٍىؾي ۋە دىٕىٌ جەؽۋىمبجٕي
وۇچبٍحىؾي
ِىالزىَىٕىڭ ٍ -135ىٍي ضىٍّىمالض ئىّپېطاروض ھەزضٍبٕٔىڭ ظاِبٔىؽىساٍ ،ەھۇزىَالضٔىڭ
پەٌەؼزىٕسە لوظؼىؽبْ ئىٕمىالثىٕي ثبؼزۇضۇپ ،ؼۇالٍّبْ ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ھەٍىىٍىٕي چېمىپ
ربـٍىؽبْ ۋە ٍەھۇزىَالضٔي پەٌەؼزىٓ ظېّىٕىسىٓ لوؼالپ چىمبضؼبٍْ .ەھۇزىَالٔىڭ ـۇ ۋالىززىىي
ؼبٔي رەذّىٕەْ ِ 50ىڭ ئەرطاپىسا ئىىۀٍىىي ؼۆظٌىٕىسۇ .ـۇٔىڭسىٓ ثبـالپ ٍەھۇزىَالض
ثۆٌۈٔۈـىە ثبـالپٍ ،بۋضوپبؼب ثبضؼبٔالض ـۇ عبٍالضزا ٍەضٌەـىەْ ۋە ٍبۋضوپبٌىك ثۇززىؽزالض ئبضىؽىسا
ٍەھۇزىٌ زىٕىٕي ربضلىزىفمب وىطىفىەٍْ .ەھۇزىَالضٔىڭ ثىط ثۆٌىىي وبۋوبظ ٍوٌي ثىٍەْ ئىطاْ،
ھىٕسىؽزبْ ،رۈضوىؽزبْ ،عۇڭگۇؼب لەزەض ٍەرىەٍْ .ۀە ثىط ثۆٌىىي ئىطاقِ ،ىؽىط ،ـىّبٌىٌ
ئبـطىمب ،ئە ضەة ٍېطىُ ئبضىٍي ،ئىؽپبٔىَە ،پوضرۇگبٌىَە ۋە لبضا ئبـطىمب لبربضٌىك زۆٌەرٍەضگىچە ٍېزىپ
ثبضؼبٍْ .ەھۇزىَالض ثبضؼبْ عبٍٍىطىسا ٍەھۇزىٌ زىٕىٕي رەـۋىك لىٍىؿ ثىٍەْ ـۇؼۇٌٍىٕىؿ
ٔەرىغىؽىسە ،وۆپٍىگەْ ِىٍٍەرٍەض ٍەھۇزىٌ زىٕىؽب وىطگەْ.
-3148عۇئبيٍ :ەھۇدىَالسٔىڭ ئىغشائىٍَە دۆٌىحىٕي لۇسۇپ چىمىؾي
ٍەھۇزىَالض ٍۇلىطىمي چوڭ ثۆٌۈٔۈـزىٓ ئىٍگىطى ۋە وېَىٍٓ ،بـىؽبْ عەِئىَەرٍىطىٕىڭ
ھەِّىؽىسە ـۇ عەِئىَەد وىفىٍىطىٕىڭ ئەڭ رۆۋەْ رەثىمە ئبزەٍِىطى ؼۈپىزىسە ،ؼىَبؼەرزىٓ،
ھەض لبٔساق ثىط ِۀؽەپزىٓ ٍىطاق ھبٌسا ھبٍبد وەچۈضۈپ وەٌگەْ .ئۇالض ثبضٌىك ھىّّىزىٕي
ئىمزىؽبزلب ثېؽىفالپ ثبظاض ؼوزىؽىٕي لوٌىؽب ئېٍىفمب رىطىفىپ وەٌگەْ- 19 .ئەؼىطگە وەٌگۀسە،
ٍبۋضوپبزىىي ٍەھۇزىَالضزا ئۆظٌىطىگە ذبغ ثىط زۆٌەد لۇضۇؾ پىىطى ئىٍگىطى ؼۈضۈٌۈپ،
ؼىَبؼەرزىٓ ٍىطاق ھبٍبرزىٓ ؼىَبؼىٌ ھبٍبرمب وۆچۈؾ ئبضظۇؼي وۈچىَىسۇ .ـۇٔساق لىٍىپ ئۇالض
ٍ - 1897ىٍي ـىۋىزؽبضىَىسە چوڭ لۇضۇٌزبً چبلىطىپ ثۇ ئبضظۇٔي لبضاضالـزۇضىسۇ ۋە ٍ - 1948ىٍي
پەٌەؼزىٕٕي ثېؽىۋېٍىپ ،ئۇ عبٍسا ئىؽطائىٍىَە زۆٌىزىٕي لۇضۇپ چىمىسۇ.
-3131عۇئبيٍ :ەھۇدىَالسٔىڭ دىٕىٌ ِۀجەٌىشى
ٍەھۇزىَالضٔىڭ زىٕىٌ ِۀجەٌىطى ٍەھۇزىَالضٔىڭ ئەڭ ِۆرىۋەض وىزبثي« ئەھس لەزىُ » ثوٌۇپ،
«چىمىؿ »ٍ « ،بضىزىٍىؿ » « ،ؼبٔالض »ِ « ،ەزھىَە » زىٓ ئىجبضەد  4ثۆٌۈَ ۋە  39ثبثزىٓ رەضوىت
ربپمبٍْ « .بضىزىٍىؿ »  .ثۆٌۈِىسە زۇَٔب ربضىري « ،چىمىؿ » ثۆٌۈِىسە ٍەھۇزىَالضٔىڭ ِىؽىطزىىي
ھبٍبري ۋە ِىؽىطزىٓ چىممبٔسىٓ وېَىٕىي ئەھۋاٌي « ِەزھىَە » ثۆٌۈِىسە ٍەھۇزىٌ ـەضىئىزىسىىي
ئىجبزەد ؼىؽزېّىٍىطى« ،ؼبٔالض » ،ثۆٌۈِىسە ٍەھۇزىٌ لەثىٍىٍىطىٕىڭ ،ئەؼىەضٌىطىٕىڭ ۋە ِبي
زۇَٔبؼىٕىڭ ؼبٔي ؼۆظٌىٕىسۇ .ئەِّب ٍەھۇزىَالضٔىڭ « رەٌّۇز » ٔبٍِىك وىزبثي ِۇؼب
ئەٌەٍھىؽؽبالِسىٓ ٍېزىپ وەٌگەْ ئبؼعاوي ضىۋاٍەرٍەضٔىڭ ـەضھٍىطىسىٓ روپالٔؽبْ وىزبة ثوٌۇپ،
ئىىىي لىؽىّسىٓ ئىجبضەد .ثىطى پەٌەؼزىٕسەٍ ،ۀە ثىطى ثبثىٍسا ٍېعىٍؽبٍْ .ەھۇزىَالض وۆپٍىگەْ
ِەظھەة ۋە پىطلىالضؼب ثۆٌۈٔىسۇ.
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-3137عۇئبيٍ :ەھۇدىَالس ئەڭ وۆپ ٍەسٌەؽىەْ دۆٌەجٍەس
ٍەھۇزىَالض ئەڭ وۆپ ٍەضٌەـىەْ زۆٌەرٍەضٔىڭ ثېفىسا ئبِېطىىب لوـّب ـزبرٍىطى وېٍىسۇ.
ئبِېطىىىسا ِ 5ىٍَوْ ِ 600ىڭ ٍەھۇزىٌ ٍبـبٍسۇ .ثۇ ؼبْ پۈرۈْ زۇَٔب ٍەھۇزىٍَىطىٕىڭ ئۈچزىٓ
ئىىىىؽىٕي رەـىىً لىٍىسۇ .ئۇٔىڭسىٓ لبٌؽب ،ئىؽطائىٍىَىسە ِ 4ىٍَوْ ِ 300ىڭ ،ضۇؼىَىسە 1
ِىٍَوْ ِ 400ىڭ ،ـطأؽىَىسە ِ 640ىڭ ،وبٔبزازا ِ 350ىڭ ،ئۀگىٍىَىسە ِ 320ىڭ،
ئبضگېٕزىٕبزا ِ 250ىڭ ،ثطاظىٍىَىسە ِ 150ىڭ ،ئبۋؼزطاٌىؽىسە ِ 92ىڭ ،عۀۇثي ئبـطىمىسا 70
ِىڭ ٍەھۇزىٌ ٍبـبٍسۇ.
-3134عۇئبي :دۇَٔبدىىي ئەڭ چوڭ دىٕىٌ پىشلىٍەس
زۇَٔبزىىي ئەڭ چوڭ زىٕىٌ پىطلە ذطىؽزىئبٔالضٔىڭ وبروٌىه ِەظھىجيِ ،ۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ
ئەھٍي ؼۈٕٔە ِەظھىجي ،ھىٕسىالضٔىڭ ۋەٍفىٕبۋى ِەظھىجي ،ثۇززىؽزالضٔىڭ ِبھبٍبٔب ِەظھىجىسۇض.
زېۋىس ثبضىذ رەضىپىسىٓ ھبظىطالٔؽبْ ‖ زۇَٔب ذطىؽزىئبٍٔىطى ئېٕؽىىٍوپېسىَىؽي ― ٔبٍِىك
ئەؼەضگە ئبؼبؼالٔؽبٔساٍ - 2000 ،ىٍي ئېٍىپ ثېطىٍؽبْ ضەؼّىٌ ؼزبرىؽزىىىؽب وۆضە،
ذطىؽزىئبٔالضٔىڭ ئەڭ چوڭ پىطلىؽي ثوٌؽبْ وبروٌىه ِەظھىجىگە ئېزىمبز لىٍىسىؽبٔالضٔىڭ ئوِۇِي
ؼبٔي ثىط ِىٍَبضز ِ 57ىٍَوِْ ،ۇؼۇٌّبٔالضزىٓ ئەھٍي ؼۈٕٔە ِەظھىجىگە ئېزىمبز لىٍىسىؽبٔالضٔىڭ
ئوِۇِي ؼبٔي ثىط ِىٍَبضز ئىىىي ِىٍَوْ ،ھىٕسىالضٔىڭ ئەڭ چوڭ پىطلىؽي ۋەٍفىٕبۋى ِەظھىجىگە
ئېزىمبز لىٍىسىؽبٔالضٔىڭ ؼبٔي ،ثەـَۈظِىڭ ،ثۇززىؽزالضٔىڭ ئەڭ چوڭ پىطلىؽي ثوٌؽبْ ِبھبٍبٔب
ِەظھىجىگە ئېزىمبز لىٍىسىؽبٔالضٔىڭ ئوِۇِي ؼبٔي ئىىىي ٍۈظ ئەٌٍىىّىڭ وىفىسۇض.
-3133عۇئبي :دۇَٔبدا ئبدەَ عبٔي ئەڭ جىض وۆپىَىۋاجمبْ دىٓ
ـەوؽىعوي ،ھبظىطلي زۇَٔبزا ؼبْ عەھەرزە ئەڭ رىع ؼۈضئەرزە وۆپىَىۋارمبٔالض
ِۇؼۇٌّبٔالضزۇضِ .ۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ؼبٔي زۇَٔبزا ٍىٍسىٓ ٍىٍؽب ئېفىپ ثبضِبلزب ۋە ثبـمىالضٔي
ئۀسىفىگە ؼبٌّبلزب .ۋارىىبٕٔىڭ ‖ ٌوضظ ـبروضى ضوِبرو ― زېگەْ ِەـھۇض گېعىزىٕىڭ ٍ - 2008ىٍي
ِ - 30بضد ٍەوفۀجە وۈٔىسىىي ؼبٔىسا ٔەلىً لىٍىپ ئېالْ لى ٍىٕؽبْ ‖ ربضىرزب رۇٔغي لېزىُ
ِۇؼۇٌّبٔالض ؼبٔي ثىعزىٓ ئېفىپ وەرزي ― زېگەْ ِبلبٌىؽب ئبؼبؼالٔؽبٔساٍ - 2006 ،ىٍي
ثىطٌەـىەْ زۆٌەرٍەض رەـىىالري رەضىپىسىٓ ئېٍىپ ثېطىٍؽبْ ضەؼّىٌ ؼزبرىؽزىىىسا،
ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ئوِۇِي ؼبٔي زۇَٔب ٔوپۇؼىٕىڭ ٔ 19.2 %ي ،وبروٌىه ِەظھىجىسىىىٍەض ؼبٔي
زۇَٔب ٔوپۇؼىٕىڭ ٔ 17.4 %ي رەـىىً لىٍىسىؽبٍٔىمي لەٍذ لىٍىٕؽبْ .ثۇٔىڭسىٓ ِۇؼۇٌّبٔالض
ؼبٔىٕىڭ ِۆٌچەضٌىگۀسىٓ ٔەچچە ھەؼؽە رىع وۆپىَىپ ثبضؼبٍٔىمىٕي چۈـٕىۋاٌؽىٍي ثوٌىسۇ.
-3132عۇئبي :وېٍەچەن ئىغالِغب ِۀغۇة
ٍ - 1900ىٍي ئېٍىپ ثېطىٍؽبْ ضەؼّىٌ ؼزبرىؽزىىىسا ،پۈرۈْ زۇَٔبزىىي ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ
ئوِۇِىٌ ؼبٔي ذطىؽزىئبٔالضٔىڭ ٍېطىّىؽىّۇ ٍەرّەٍززي .ئۇ ۋالىززب ِۇؼۇٌّبٔالض ٍەضـبضىسىىي
ئىٕؽبٔالض ؼبٔىٕىڭ  12.4 %ىٕي ،ذطىؽزىئبٔالض  26.9 %ىٕي رەـىىً لىالرزيٍ - 2025 .ىٍؽب
ثبضؼبٔسا ِۇؼۇٌّبٔالض ؼبٔىٕىڭ ذطىؽزىئبٔالضٔىڭىىسىٓ ئې فىپ وېزىسىؽبٍٔىمي وۈرۈٌّەوزە.
ٍ – 1980ىٍي ئېٍىپ ثېطىٍؽبْ ضەؼّىٌ ؼزبرىؽزىىىساِ ،ۇؼۇٌّبٔالض ٍەضـبضىسىىي ئىٕؽبٔالض
ؼبٔىٕىڭ  16.5 %ىٕي ،ذطىؽزىئبٔالض  30 %ىٕي رەـىىً لىالرزيٍ - 2000 .ىٍي ئېٍىپ
ثېطىٍؽبْ ضەؼّىٌ ؼزبرىؽزىىىساِ ،ۇؼۇٌّبٔالض ٍەضـبضىسىىي ئىٕؽبٔالض ؼبٔىٕىڭ  19.2 %ىٕي،
ذطىؽزىئبٔالض  29.9 %ىٕي رەـىىً لىالرزي .ثۇالضزىٓ ِەٌۇِىي ،ذطىؽزىئبٔالض ؼبٔي ٍىٍسىٓ
ٍىٍؽب ئبظىَىپ ثبضؼبْ ثوٌؽبِ ،ۇؼۇٌّبٔالض ؼبٔي ٍىٍسىٓ ٍىٍؽب وۆپىَىپ ثبضِبلزبِ .ۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ
ئۆؼۈؾ ٔىؽجىزي ٍىٍىؽب  2.9 %زىٓ ثوٌۇپ ،ئۆرىەْ ٍىٍالضؼب لبضىؽبٔسا ئۆؼۈؾ ٔىؽجىزي 7 %
ئېفىپ ثبضؼبٍْ .ەضـبضىسىىي ئوِۇِي ئىٕؽبْ ؼبٔي ِ 6ىٍَبضزِ ،ۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ئوِۇِىٌ ؼبٔي
ثىط ٍېطىُ ِىٍَبضزلب ٍېمىٕالـّبلزب .ثۇٔىڭؽب ئبؼبؼالٔؽبٔساِ ،ۇؼۇٌّبٔالض ٍەضـبضى ٔوپۇؼىٕىڭ
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رۆرزىٓ ثىطىٕي رەـىىً لىٍىسۇ .ئبھبٌىالض رەرمىمبري ئىٍّىٕىڭ ِۇرىرەؼؽىؽٍىطى ٍ – 2025ىٍؽب
ثبضؼبٔساِ ،ۇؼۇٌّبٔالض ؼبٔىٕىڭ زۇَٔب ٔوپۇؼىٕىڭ  30 %ىٕي رەـىىً لىٍىسىؽبٍٔىمىٕي،
ذطىؽزىئبٔالض ٔىؽجىزىٕىڭ25 %وە چۈـۈپ لبٌىسىؽبٍٔىمىٕي ۋە ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ زۇَٔبزا ٔوپۇظ ۋە
ؼبْ عەھەرزە ثىطىٕچىٍىىٕي ئىگىٍەٍسىؽبٍٔىمىٕي زەٌىٍٍەپ ؼۆظٌىّەوزەِ .بٔب ثۇ ،پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ « ثۇ زىٓ وېچە ثىٍەْ وۈٔسۈظ ٍېزىپ ثبضؼبْ عبٍالضٔىڭ ھەِّىؽىگە چولۇَ
ٍېزىپ ثبضىسۇ » .زېگەْ ؼۆظىٕىڭ ھەلٍىمىٕي ئىؽپبرٍىؽبْ ثىط ِۆعىعىسۇض.

ٍىگىشِە ئۈچىٕچي ثۆٌۈَ .جەعەۋۋۇفٕىڭ ثبٍبٔي
ثىشىٕچي ثبپ .جەعەۋۋۇف چۈؽۀچىغي ۋە پەصىٍىحي

-3138عۇئبي :جەعەۋۋۇف ئۇلۇِي ۋە ِبھىَىحي
رەؼەۋۋۇپ پبوٍىٕىؿ زېّەوزۇض .ئىٕؽبْ پىفىپ ٍېزىٍىؿ (وبِىً ئىٕؽبْ ثوٌۇؾ) ۋە
ئبٌالھٕىڭ ئۆٌچەٍِىه ثۀسىؽي ثوٌۇؾ ئۈچۈْ ٍبِبْ ذۇٍٍىطىسىٓ لۇرۇٌۇـمب رىطىفىفي،
ئىجبزەرٕىڭ ـەوٍي ثىٍەْ چەوٍىٕىپ لبٌّبً ِبھىَەرىە ئىچىىطىٍەپ وىطىفي ٔ ،ەپؽىٕي پبوٍىفي
وېطەن .گۇٔبھ ِ -ەئؽىَەرٍەضٍ ،بِبٍٔىمالض ،ـۇٍِۇلالض رەضن ئېزىٍگۀسۀ ،ەپؽي ـەٍزبٔؽب ۋە پەغ
ئبضظۇ  -ھەۋەؼٍەضگە لبضـي وۈضەؾ لىٍىٕؽبٔسا ٍبذفي ذۇٌك ۋە گۈظەي پەظىٍەرٍەضگە ئېطىفىىٍي
ثوٌىسۇ ،ضوھ ئبظازىٍىىىە چۆِىسۇ .وىفي رەؼەۋۋۇپ ئبضلىٍىك ئۆظىٕىڭ ٔېّىفمب ٍبضىزىٍؽبٍٔىمىٕي
ثىٍەٌەٍسۇ ،ثۀسىٍىه ِەعجۇضىَەرٍىطىٕي ـەوىٍۋاظٌىمزىٓ لۇرۇٌسۇضۇپ ،ئۇٌۇھىَەد ۋە ضۇثۇثىَەد
ئبٌسىسا ئۆظىٕىڭ ئبعىعٌىمىٕي رؤۇپ ،رەلۋازاضٌىك ثىٍەْ ئىجبزەد لىالالٍسۇٔ .ەرىغىسە ئىّبْ
ھەلىمىزي ئەِەٌگە ئېفىپ ،ئىٕؽبْ رەثىئىزي ئبٌالھ رەٌەپ لىٍؽبٔسەن ھبٌەرىە وېٍەٌەٍسۇ.
رەؼەۋۋۇپٕي ئەؼٍي ذبضاوزېطىسىٓ چۈـۀگۀسە ،ئۇ لۇضئبْ وەضىُ ئبٍەرٍىطى ئبضلىٍىك
ِۇۋەپپەلىَەرىە ئېطىفىىٍي ثوٌىسىؽبْ ثىط رۈضٌۈن پبوٍىٕىؿ رىطىفچبٍٔىمي ۋە ثۇٔىڭ وؤىطېذ
ئۇؼۇٌىسۇض.
‖ رەؼەۋۋۇپٕىڭ ھبي زەپ ئبرىٍىسىؽبْ ِۀىۋى وەچّىؿ رەضىپي ثۇ ئىفٕي گوٍب ظەۋق ۋە
ذۇـبٌٍىمزەن وۆضؼىزىسۇ .رەؼەۋۋۇپٕي ئەذالق زەپ رەضىپٍەٍسىؽبٔالضؼب وۆضە ،ئۇٔي وبِىً
ئەذاللٕي ثبضٌىممب وەٌزۈضۈـٕي ئبؼبغ لىٍىسىؽبْ ثىط ئىؽالِىٌ ئىٍىُ زەپ چۈـىٕىؿ وېطەن“.
-3138عۇئبي :جەعەۋۋۇفٕىڭ ِەٍذأغب وىٍىؾي جوغشىغىذىىي لبساؽالس
ئىؽالَ زىٕىؽب لبضىؽبق ،رەؼەۋۋۇپ ،ثەظىٍەضگە وۆضە ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ھىطا ؼبضىسا
ئىؽزىمبِەد لىٍؽبْ وۈٔسىٓ ثبـالپ ِەٍسأؽب وەٌگەْ .پەٍؽەِجىطىّىع پەٍؽەِجەضٌىه وېٍىفزىٓ
ئبۋۋاي لەۋِىٕىڭ ئبظؼۇٍٔۇلي ۋە ثۇظۇلچىٍىمٍىطىسىٓ ثىئبضاَ ثوٌۇپ ثۇٔىڭسىٓ لۇرۇٌۇـٕىڭ
چبضىٍىطىٕي ئىعزەپ ،ھىطا ؼبضىؽب ثېىىٕىپ ،ضەثجىسىٓ ٍبضزەَ رىٍەپ زۇئب لىٍؽبْ .پەٍؽەِجىطىّىع
ئبٌالھ رەضىپىسىٓ ئەٌچي لىٍىپ ئەۋەرىٍگۀسىٓ وېَىٓ لۇضئبْ وەضىُ ثوٍىچە ٍبـبپ ۋە وۈضەؾ
لىٍىپ ،ئىؽالِٕي رەثٍىػ لىٍىپ ،ئىٕؽبٔالضؼب ئۈٌگە ثوٌؽبْ .پەٍؽەِجىطىّىعٔىڭ ئۆضٔەن ھبٍبرىٕي
ئىجٓ ھەظَ ِۇٔساق ثبٍبْ لىٍىسۇ :گۈظەي ئەذاللي ثىٍەْ ئبٌالھ ربئبالٔىڭ ِبذزىفىؽب ئېطىفىەْ،
ثبضٌىك ٍبذفىٍىمالضزا ئۈٌگە ثوٌؽبْ ،ئەزەپ  -ئەذاللٕي ئۆظىگە ِۇعەؼؽەٍِىگەْ ،ئەٍت -
ٔۇلؽبٔالضٔي ٍېمىٓ ٍوالرّىؽبْ .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ثېفىؽب ٍبوي پۇرىؽب ثىط ٔەضؼە وىَّەً،
ـەھەضز ىٓ ئەڭ ٍىطاق ثوٌؽبْ ٍەضگىّۇ وېؽەي ٍولٍىؽىٍي ثبضارزي .ربپبٌىؽب ٍۇڭسىٓ ٍبوي پبذزىسىٓ
وىَىُ وىَەرزي ،ئېھزىَبعي ٍوق ٔەضؼىٕي وىَىّەْ زېّەٍززي ،ئېھزىَبعي ثوٌؽبْ ٔەضؼىٕي رەضن
ئەرّەٍززي .ربپبٌّىؽب ربپمىٕىؽب ـۈوۈض لىالرزي ،ثەظىسە ِەؼە وىَؽە ،ثەظىسە ٍبٌىڭبٍبغ ٍۈضەرزي.
ثەظىسە وۈٌطەڭ لېچىطؼب ِىٕؽە ،ثەظىسە ٍبۋزاق ئبرمب ،ثەظىسە رۆگىگە ،ثەظىسە ئېفەوىە ِىٕەرزي،
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ئبضلىؽىؽب ثەظىسە ؼبھبثىٍىطىسىٓ ثىطىٕي ِىٕسۈضۈۋاالرزي .ثەظىسە ذوضِىال ٍەٍززي ،ثەظىسە ٔبٕٔي
لۇضۇق ٍېؽە ،ثەظىسە لىعاضرىٍؽبْ ئوؼالق گۆـي ثىٍەْ ٍەٍززي .ئۆظىگە چۇـٍۇق ٍېّەوٍىىىٕي
ئېٍىپ لېٍىپ ،لبٌؽىٕىٕي ثبـمىالضؼب ئۈٌەـزۈضۈپ ثېطەرزي .ئۆظىگە الظىُ ثوٌّىؽىٕىٕي ثبـمىالضؼب
ثېطىپ ،ئبضرۇق ٔەضؼىٕىڭ ھېؽبثىسىٓ لبچبرزي .ؼەظەثٍۀؽە ئبٌالھ ئۈچۈْ ؼەظەثٍىٕەرزىىي،
ئۆظىٕىڭ ئىفىؽب ھەضگىع ؼەظەثٍۀّەٍززي.
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ لۇضئبْ ث وٍىچە ٍبـىؽبْ ئۆضٔەن ھبٍبرىسىٓ ؼبھبثىٍەض ئۈٌگە
ئبٌؽبْ ثوٌۇپ ،ئۇالض پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِسىٓ ئۆگۀگەْ رەؼەۋۋۇپ ِېزوزٌىطىٕي ئۆظ
رۇضِۇـىؽب رەرجىمٍىؽبْ زەپ لبضىٍىسۇ .ھىطا ؼبضىسا رۇٔغي ۋەھىٌ چۈـۈپ ،ئەٌچىٍىه ۋەظىپىؽي
وەٌگۀسىٓ وېَىٓ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ظاھىسٌىمزىٓ چېىىٕىپ ،ضېئبي رۇضِۇـمب لبٍزىپ
وەٌگەْ ثوٌۇپ ،ـۇٔىڭسىٓ ئېزىۋاضەْ ئۆظ لەۋِىٕىڭ ئبضىؽىسا ،ثۇ لەۋِٕىڭ ثىط ئەظاؼي ؼۈپىزىسە
ظېّّىؽىسىىي پەٍؽەِجەضٌىه ۋەظىپىؽىٕي ئوضۇٔالـمب ثبـٍىؽبْ ،ئەِّب ثۇ ۋەظىپىؽىگە ئىالھىٌ
ؼۈپەد ثېطىپ ،ئۆظىٕي ئەۋٌىَب ئەظەَ ،وبضاِەرٍى ه ـەذػ زەپ رؤۇرۇؾ ئبضلىٍىك ئىؽالِٕي
رەثٍىػ لىٍّىؽبْ ثەٌىي ئبۋۋاي ٍېمىٍٕىطىسىٓ ثبـالپ ،لەزەِّۇ لەزەَ ئىّبْ  -ئىؽالِٕي
ثىٍسۈضۈپ ،ھىساٍەد ٔۇضى چبچمبْ.
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ عەِئىَەرزىٓ ئبٍطىٍىپ ٍبـىّىؽبٍٔىمي ۋە ثۇٔي رەـۋىك
لىٍّىؽبٍٔىمي لۇضئبْ وەضىّٕىڭ ثىط رەٌىّبرىسۇض .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئەِەٌىٌ رۇضِۇـىؽب
لبضاپ ثبلؽبق ،پەٍؽەِجىطىّىع ئبٌالھٕىڭ ضاظىٍىمىؽب ئېطىفىفٕي ھەِّىسىٓ ِۇھىُ ثىٍگەِْ ،بي -
زۇَٔبؼب لىعىمّىؽبْ ،لوٌىسىىي ئبضرۇق ِبٌٕي ئېھزىَبعٍىك وىفىٍەضگە ربضلىزىپ ثەضگەْ .ثەظىسە
ئبچ لېٍىپ ،لوضؼى مىؽب ربؾ رېڭىۋاٌؽب ،ثەظىسە ثىط ربي ذوضِب ثىٍۀّۇ وۈْ ئۆرىۈظگەْ ،ربِبلمب
رەوٍىپ لىٍؽب ثېطىپ ٍبذفي ربِبلالضزىٓ ٍېگەْ ،ھەض لبٔساق ئەھۋاٌسا ئبٌالھمب ـۈوۈض لىٍىفٕي
ئۇٔزۇپ لبٌّىؽبْ .پېمىط ِ -ىؽىىٍٕىىىە ئبزەرٍىٕىپ لبٌّىؽبٔسەن ،ثبً  -ثبٍبـبرٍىمٕىّۇ
لوؼٍىفىپ ٍۈضِىگەْ ،ثەٌىي ئەٌچىٍىه ۋەظىپىؽي ۋە ٍبذفي ثۀسە ثوٌۇؾ ئبضظۇٍىٕي ثىطىٕچي
ئوضۇٔؽب لوٍؽبْ.
زىٕىّىعؼب ٍبذفي ٔەظەض ؼبٌؽبق ،ئۇٔىڭسىّۇ ٍبذفي ثۀسە ثوٌۇؾ ،گۈظەي ئەذاللٍىك
ثوٌۇـمب رىطىفىؿ رەـەثجۇغ لىٍىٕىسۇ .ثبرىٕىٌ زۇَٔبٍ ،ۀي وۆضۈّٔەٍسىؽبْ زۇَٔب ظاھىطىٌ
وۆضۈٔۈؾ ئبضلىٍىك ئىپبزىٍىٕىسۇ .لەٌجٍەضزىىىٕي پەلەد ئبٌالھ ثىٍىسۇ .ئىؽالَ زىٕي ٔىَەرىە
ئەھّىَەد ثېطىسۇ ،ـۇڭب پەٍؽەِجىطىّىع ئەِەٌٍەضٔىڭ ٔىَەرىە ثبؼٍىك ئىىۀٍىىىٕي ئېَزمبْ ثوٌۇپ،
ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ئۆظىٕىڭ ئىچىي زۇَٔبؼىؽب ھبوىُ ثوٌۇـىٕي ،لىَبِەرزىىي ھېؽبة وۈٔي
وېٍىفزىٓ ئبۋۋا ي ثۇ زۇَٔبزا ئۆظىسىٓ ھېؽبة ئېٍىپ رۇضۇـي وېطەوٍىىىٕي رەٌەپ لىٍؽبْ .ئىچىي
زۇَٔبؼي وىط ،ؼەٌەد ،ؼەٌٍە  -ؼەـٍەض ثىٍەْ روـۇپ وەرىەْ ئىٕؽبْ ئەِەٌىَەرزىّۇ ئىجبزەد
ثىٍەْ ٍبـىَبٌّبٍسۇ ٍبوي ئىجبزەرٍىطىسىٓ ھۇظۇض ئبالٌّبٍسۇ .ئىجبزەرٍەضزىىي ئەؼٍي ِەلؽەرّۇ ـۇ:
ئبٌالھ ثۇٍ طۇؼبْ رەؼٍىّىَەرٕي ثەعب وەٌزۈضۈؾ ،ـەٍزبٔؽب ئەگەـّەؼٍىه ،گۇٔبھ -
ِەئؽىَەرٍەضزىٓ ٍىطاق رۇضۇؾ .ئبزەِٕىڭ ٔەپؽي ٔەپؽبٔىٌ رەضثىَۀي ٍبلزۇضِبٍسۇ ،ھەض وىُ وۆڭٍۈَ
ذبٌىؽبٕٔي لىٍؽبَ زەٍسۇ .ئىؽالَ زىٕىؽب وىطگەْ ھەض ئبزەَ ئبٌالھ ثۇٍطۇؼبْ ئىفالضٔي ئوضۇٔالؾ،
ثەٌگىٍىه ۋال ىزالضزا ثەٌگىٍىه ئىجبزەرٍەضٔي لىٍىؿ ئبضلىٍىك ئبٌالھٕىڭ ئبعىع ثۀسىؽي
ئىىۀٍىىٕي ،ئبٌالھمب ثوٍؽۇٔؽبٍٔىمىٕي ئىپبزىٍەپ رۇضىسۇ؛ ـۇڭب وۈٔسە ثەؾ ۋاق ٔبِبظ ئولۇٍسۇ،
روِۇظٔىڭ ئۇظۇْ ،ئىؽؽىك وۈٍٔىطىسىّۇ ضوظا رۇرىسۇٔ ” .بِبظ ھەلىمەرەْ گۇٔبھالضزىٓ روؼىسۇ“
زېگەْ ئبٍەرّۇ ئىرالغ ثىٍەْ ئولۇٌؽبْ ٔبِبظٔىڭ وىفىٕي ھەلىمەرەْ گۇٔبھالضزىٓ
ؼبلالٍسىؽبٍٔىمىٕي ثىٍسۈضىسۇ (« .ئي ِۇھەِّەز!) ؼبڭب ۋەھَي لىٍىٕؽبْ وىزبثٕي (ٍۀي لۇضئبٕٔي)
رىالۋەد لىٍؽىٓٔ ،بِبظٔي (رەئسىً ئەضوىٓ ثىٍەْ) ئولۇؼىٓٔ ،بِبظ ھەلىمەرەْ لەثىھ ئىفالضزىٓ ۋە
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گۇٔبھالضزىٓ روؼىسۇ .ئبٌالھٕي ٍبز ئېزىؿ ھەِّىسىٓ (ٍۀي ئۇٔىڭسىٓ ثبـمب ھەِّە ئىجبزەرزىٓ)
ئۇٌۇؼسۇض ،ئبٌالھ لىٍىۋارمبْ (ھەِّە) ئىفىڭالضٔي ثىٍىپ رۇضؼۇچىسۇض( ».ؼۈضە ئۀىەثۇد) 45 ،
ئىجبزەرٍەض وىفىٕىڭ ٔەپؽىٕي پبوالپ ،ئۇٔي رەضثىَەٌەٍسىؽبْ ثوٌؽبچمب ،ظاِبٕٔىڭ ئۆرۈـي
ثىٍەْ پەضظ ،ؼۈٔ ٕەرٍەضزىٓ ثبـمب ٍۀە ٔەپٍە ئىجبزەرٍەضگىّۇ وۆڭۈي ثۆٌىسىؽبْ ئەھۋاي ِەٍسأؽب
وەٌگەْ .ثەظى ِۇؼۇٌّبٔالض زۇَٔبؼب ثېطىٍىپ وېزىفزىٓ ئۀؽىطەپٔ ،وضِبي ئبضظۇ -
ئىؽزەوٍىطىسىّٕۇ لېچىپ ،رېرىّۇ وۆپ ئىجبزەد لىٍىؿ ئۈچۈْ وىفىٍەضزىٓ ٍىطاق رۇضۇـٕي،
زاۋاٍِىك ثېىىٕىپ ئىجبزەد ،ئ ىؽزىمبِەد لىٍىفٕي ٔەپؽىٕي رەضثىَەٌەـٕىڭ ثىط ذىً ئۇؼۇٌي
زەپ چۈـۀگەْ .ئەِّب ئۇالض ربلىزي ٍەرّەٍسىؽبْ ئىفالضؼب ئۆظىٕي ظوضالپ ،ئىٕؽبْ رەثىئىزىگە
چۈـّەٍسىؽبْ ِۇـەلمەد ،ضىَبظەرٍەضٔي وۆپ چېىىپ ،ئبذىط ٔوضِبي ئىجبزەرٍەضٔىڭّۇ
ھۆززىؽىسىٓ چىمبٌّبٍسىؽبْ ثوٌۇپ لبٌؽبْ .ضەثجىّىع ثىعٔي ثىعزىّٕۇ ٍبذفي ثىٍىسۇ ،ـۇڭب ئۇ
ثىعزىٓ رەٌەپ لىٍؽبٕٔي الٍىمىسا ئوضۇٔالـمب رىطىفؽبق ثىعگە ئەڭ ِۇۋاپىك وېٍىسۇ.
ضەثجىّىع ئىغزىّبئىٌ ِەذٍۇق لىٍىپ ٍبضارمبْ ثىعٌەضٔىڭ عەِئىَەرزەِ ،بي  -زۇَٔبٔىڭ
ؼېھطىٌ وۈچئ ،ەپؽي ـەٍزبٕٔىڭ ئېعىمزۇضۇـٍىطى ،وېؽەٌٍىه ،ئۆٌۈَ ۋە ثبـمب رۈضٌۈن
ِۇـەلمەرٍەضگە روٌؽبْ ثۇ ؼىٕبق زۇَٔبؼىسا ٍبـىفىّىعٔيِ ،ۇـۇ زائىطىسىٓ ئىّزىھبْ
ثېطىفىّىعٔي ئىطازە لىٍؽبْ ثوٌۇپ ،ۋەظىپىّىع زەضىؽىّىعٔي ٍبذفي ئۆگىٕىپ ،ئىّزىھبٔسىٓ
ئوڭۇـٍۇق ئۆرۈپ ،ئبٌالھٕىڭ ضىعاؼىؽب ئېطىفىفزۇض” .لبٔساق لىٍؽبٔسا ٍبذفي ثۀسە ثوٌؽىٍي
ثوٌىسۇ؟“ زېگەْ ؼوئبٌٕىڭ عبۋاثي پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ھبٍبرىسىٓ چىمىسۇ .ثبـمب ئۇؼۇي
 چبضىٍەضٔي ئىعزەؾ ،ئۇٔي روؼطا زەپ لبضاؾ ھەَ ـۇٔساق عبۋاة ثېطىؿ ،ثىطىٕچىسىٓ پەٍؽەِجەضئەٌەٍھىؽؽبالِٕي ھۆضِەرٍىّىگۀٍىه ،ئىىىىٕچىسىٓ ،لۇضئبْ وەضىُ رەۋؼىَە لىٍؽبْ ٍوٌسىّٕۇ
ٍبذفىؽىٕي ثىٍىّەْ زەپ زەۋا لىٍؽبٍٔىك.
-3131عۇئبي :جەعەۋۋۇپ ۋە عوفي ئبجبٌغۇعىٕىڭ پەٍذا ثوٌۇؽي
رەؼەۋۋۇپ ۋە ؼوپي ئبربٌؽۇٌىطى ھىغطىَە  - 2ئەؼىطٔىڭ ئبذىطٌىطىسا پەٍسا ثوٌۇـمب ثبـٍىؽبْ.
ؼبھبثە وىطاِالض ۋە ربثىئىٍٕەض پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِسىٓ ئۈٌگە ئېٍىپ ،لۇضئبْ وەضىّگە ئەِەي
لىٍىپ ٍبـىؽبْ ثوٌۇپ ،ئەذاللي ،رەلۋازاضٌىمي ،ظاھىسٌىمي ۋە زىٕىٌ ثىٍىّگە ِوٌٍۇلي ثىٍەْ
رؤۇٌؽبٍْ .ەٍسىؽىٕي ٍوق ،وىَىسىؽىٕي ٍوقٍ ،برىسىؽبْ ٍېطى ٍوق ؼبھبثىٍەض ”ؼۇـفە ئەؼھبثي“
زەپ رؤۇٌؽبْ پېمىط وىفىٍەض ئىسى .ئۇالضٔىڭ ئىچىسە ئىؽالِٕي لوثۇي لىٍؽبٍٔىمي ئۈچۈْ
ئبئىٍىؽي رەضىپىسىٓ چەرىە لېمىٍؽبٔالض ۋە ٔبِطاد لۇٌالضِۇ ثبض ئىسى .ئۇالض پەٍؽەِجەض
ِەؼچىزىٕىڭ ٍېٕىسا ٍېزىپ  -لوپۇپٍ ،ەپ  -ئىچىپ ٍۈضەرزي ،پەٍؽەِجىطىّىع ۋە لوي ئىٍىىسە ثبض
ؼبھبثىٍەض ئۇالضٔىڭ ھبٌىسىٓ ذەۋەض ئبالرزي .ئۇالضٔىڭّۇ ثبـمب ِۇؼۇٌّبٔالضؼب ئوذفبـال ئىجبزەد
لىٍىسىؽبٍٔىمي ِەٌۇَ .ؼبٔي ھەض ِەظگىٍسە  70ثىٍەْ ٔ 300ىڭ ئبضىؽىسا ئۆظگىطىپ رۇضىسىؽبْ ثۇ
ؼبھبثىٍەض پەٍؽەِجىطىّىعٔىڭ ؼۆھجەرٍىطىگە لبرٕىفىپ ئىٍىُ ثىٍەْ ِەـؽۇي ثوالرزي .پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالَ ظۆضۈض رېپىٍؽبٔسا ئۇالضزىٓ ثىط ٔەچچىؽىٕي ربٌالپ ،ئىؽالِٕي رەثٍىػ لىٍىؿ
ئۈچۈْ ثبـمب عبٍالضؼب ئەۋەرەرزي ،ثەظىٍىطىٕي لوـۇٔؽب لوِبٔساْ لىالرزي.
رەؼەۋۋۇپ ۋە ؼوپي ؼۆظٌىطى “ ئەؼھبثي ؼۇـفە ”زىٓ وەٌگەْ زەٍسىؽبٔالض ثبض .ئەِّب
رەؼەۋۋۇپ زېگەْ ثۇ ؼۆظ ؼبـب (پبوٍىٕىؿ) ۋە ؼوـي (ٍۇڭ وىَىُ وىَىسىؽبْ) ؼۆظٌىطىسىٓ وەٌگەْ
زەپ لبضاٍسىؽبٔالض ثبض .ؼبھبثىٍەض زەۋضىسە ثەظىٍەضٔىڭ ٍۇڭ ۋە لىٍسىٓ لوپبيٍ ،ىطىه وىَىٍّەضٔي
وىَگۀٍىىي ِەٌۇَ .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ثۇٔساق وىَىٍّەضٔي وىَىفٕي رەـەثجۇغ لىٍّىؽبْ
ثوٌؽىّۇ ،ئەٍٕي زەۋضىسە رەؼەۋۋۇپمب ِبٍىً ثوٌؽبْ وىفىٍەض ٍۇڭ وىَىُ وىَىفٕي ر بٌٍىۋاٌؽبْ.
ربضىرىٌ رەرمىمبرالضزىٓ ِەٌۇَ ثوٌۇـىچە ،ثۇضۇْ ٍەھۇزىٌ ؼوپىٍىطىّۇ ِۇـۇٔساق وىَىٍّەضٔي
ٍبذفي وۆضەرزىىەْ.
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-3135عۇئبي :پەٍغەِجەس ئەٌەٍھىغغبالَ ثىٍەْ عبھبثىٍەسٔىڭ جەعەۋۋۇپحىىي
ئۆسٔەوٍىشى
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ثىٍەْ ؼبھبثىٍەضٔىڭ لۇضئبٔؽب ئەِەي لىٍىؿ ،لۇضئبٔسىٓ
ئبٍطىٍّبؼٍىك عەھەرزە وۆضؼەرىەْ رىطىفچبٍٔىمٍىطى ،زىٕؽب ؼبپ ٔىَەد ثىٍەْ ثبؼٍىٕىفي ،زىٓ
ثىٍەْ ئىرالؼٕي ثىطٌەـزۈضۈـي رب ھبظىطؼىچە وىفىٕي عەٌپ لىٍىسىؽبْ ِۇوەِّەي ئۆضٔەوزۇض .ئۇ
چبؼسا ئۆگىٕىٍگەْ ھەض ثىط ئبٍەد وىفىٍەضٔىڭ ھەضىىىزىگە ؼىڭىپ ثبضؼبْ ۋە ثبـمىالضؼب
چۈـۀسۈضۈٌگەْ .پەٍؽەِجىطىّىعزىٓ ئۈٌگە ئبٌّبلچي ثوٌؽبٔالض وېَىٕىي ظاِبٔالضزا لۇضئبْ ثىٍەْ
ؼۈٕٔەرىە چىڭ ئېؽىٍىپ ،ئبٌالھٕىڭ ئەِطى ،پەٍؽەِجىطىّىعٔىڭ ؼۈٕٔىزي ئبضلىٍىك پبوٍىٕىؿ
ٍوٌىٕي رۇرۇپ ،ئىرالغ ثىٍەْ ئەِەٌٕي رەڭ ئېٍىپ ثبضؼبْ .ثۇ ھەلزە ئىّبَ ؼەظظاٌي ِۇٔساق زەٍسۇ:
رەؼەۋۋۇپٕىڭ ئبؼبؼٍىطى ھبالي ٍېَىؿ ،ضەؼۇٌۇٌالھٕىڭ ئەذاللىؽب ،ئىؿ  -ھەضىىىزىگە ،ثۇٍطۇلي
ۋە ؼۈٕٔىزىگە ئەِەي لىٍىؿ؛ وىّىي لۇضئبٕٔي ٍبزٌىّىؽب ،ھەزىؽٍەضٔي ٍبظِىؽب (ئۆگۀّىؽە)
پەٍؽەِجىطىّىعگە ئەگەـّىگەْ ثوٌىسۇ .چۈٔىي زىٕىّىعزا ئىٍىُ ،لۇضئبْ ۋە ؼۈٕٔ ەد ثىٍەْ ثوٌىسۇ.
-3138عۇئبي :دەعٍەپىي دەۋسدىىي جەعەۋۋۇپچىالس ۋە ئۇالسٔىڭ پىؾۋاٌىشى
زەؼٍەپىي زەۋضزىىي رەؼەۋۋۇپچىالض ظۇھس (ئبظؼب لبٔبئەد لىٍىؿ ،وۆڭۈٌسىٓ زۇَٔب ؼېّىٕي
چىمىطىپ ربـالؾِ ،بي  -زۇَٔبٔي چوڭ ثىٍّەؼٍىه ،زۇَٔب ۋە زۇَٔبزىىىٍەضٔىڭ پبٔىٍَىمىٕي
ئوٍالؾ ،ئېطىفىۀگە ذوؾ ثوٌۇپٍ ،ولبرمبٔؽب لبٍؽۇضِبؼٍىك ،زۇَٔبؼب ثېطىٍّەؼٍىه) وە ئەھّىَەد
ثېطىپ لەٌجىٕي پبوٍىّبلچي ثوٌؽبْ .ثۇ زەۋضزىىي رەؼەۋۋۇپچىالض ظاھىسالض زەپ ئبرىٍىسۇ ،ۋەٍؽەي
لبضأي ،ـەلىك ثەٌري ،ؼوـَبْ ؼەضۋى ،ضاثىئبرۇي ئەزەۋىََە ،عەئفەضى ؼبزىك لبربضٌىمالض ـۇالضؼب
رەۋە .رىطِىعى ۋە ئىجٕي ِبعە ظۇھسٔي ” ھبالٌٕي ھبضاَ لىٍىؿ ٍبوي ِبي  -زۇَٔبٔي ٍوق لىٍىؿ
ئەِەغ ،ثەٌىي لوي ئىٍىىسە ثبضىؽب ئىفىٕىؿ؛ ٍۀي ئبٌالھ ھبالي لىٍؽبْ ٔەضؼىٕي ئۆظىگە ھبضاَ
لىٍىۋاٌّبً ،ئۇالضؼب ثەن ثېطىٍىپ وەرّەؼٍىه ،زەپ چۈـۀسۈضگەْ.
-3121عۇئبي :ئىغالِٕ ىڭ دەعٍىپىذىىي صاھىذٌىمٕىڭ ئبعبعي
ئىؽالِٕىڭ زەؼٍەپىي ئەؼىطىسە ؼبھبثىالضٔىڭ لۇضئبْ ۋە ؼۈٕٔەرىە ئەِەي لىٍىپ ٍبـىفي
ظاھىسٌىك ھەضىىىزىگە ئبؼبغ ؼبٌؽبْ .ھىغطىَە  - 2ئەؼىطٔىڭ ئبذىطىؽىچە ظاھىسٌىك ثىط لىؽىُ
وىفىٍەض ئۆظ ئبٌسىؽب لىٍىسىؽبْ ئىجبزەد ـەوٍي ؼۈپىزىسە زاۋاِالـمبْ .ظاھىسالض ئبٍەد ۋە
ھەزىؽٍەضٔىڭ ضوھي ثوٍىچە وىفىٍەضگە ۋەظ ٔ -ەؼىھەد لىٍؽبْ ،ئۇالضٔىڭ زىٍىٕي ٍوضۇرمبْ .ئۇ
زەۋضزە ِەزىٕە ظاھىسالضٔىڭ ِەضوىعى ثوٌۇپ لبٌؽبْ.
-3127عۇئبي :جەعەۋۋۇف ھەلمىذە ئەعەسٌەسٔىڭ ٍىضىٍىؾمب ثبؽٍىغبْ دەۋسى
لۇضئبْ وەضىُ ۋە ھەزىػ ـەضىپ ھ ەلمىسىىي رەرمىمبرالضٔىڭ وەڭ لبٔبد ٍېَىفي ثىٍەْ ٍېڭي
ئىٍىٍّەض پەٍسا ثوٌۇـمب ثبـٍىؽبْ .پىمھي ،ھەزىػ ،وبالَ ،رەپؽىط لبربضٌىك ئىٍىٍّەض ثىٍەْ
ـۇؼۇٌالٔؽبْ ئبٌىّالض ھەض زەۋضزە ئوذفىّىؽبْ ئىعاھبد ،چۈـۀسۈضۈـٍەضٔي ثەضگەْ ثوٌۇپ،
ئوذفىّىؽبْ پىىىط ،وۆظ  -لبضاـالض ـەوىٍٍىٕىفىە ثبـٍىؽبْ .ئىؽالَ ئبٌىٍّىطىٕىڭ
ِېزوزٌىطىسىىي پەضلٍەض رۆۋۀسىىىچە:
ِ .1ەؼىٍىٍەضگە پەلەد لۇضئبْ وەضىُ ۋە ھەزىػ ـەضىپ ثوٍىچە لبضاؾ( .ؼەٌەـىَە)
ِ .2ەؼىٍىٍەضگە لبضاـزب لۇضئبٕٔي ئبؼبغ لىٍىؿ ثىٍەْ ثىطگە ئىٕؽبْ ئەلٍىسىّٕۇ
پبٍسىٍىٕىؿ( .وەالِىََە)
 .3ئەلىً ۋە ٔەلىٍسىّٕۇ ھبٌمىؽبْ لەٌت ئۇچۇضٌىطىؽب ئەھّىَەد ثېطىؿ (ؼوـىَە)
ھىغطىَە  - 3ۋە  - 4ئەؼىطٌەضزە ئبثجبؼىالض ذبٔسأٍىمىٕىڭ ئبٌزۇْ زەۋضىسە ھەض رۈضٌۈن ئىٍىُ
ِەضوەظٌىطى لۇضۇٌؽبْ ثوٌۇپ ،ئبثجبؼىالض ذەٌىپٍىطىٕىڭ رەـۋىمبري ثىٍەْ ھەض ذىً رىٍالضزىىي
وىزبثالض ئەضەثچىگە رەضعىّە لىٍىٕؽبْ ،ئىؽالَ زىٕي ئەرطاپزىىي ضاٍؤالضؼب وەڭ ربضلىٍىؿ ثىٍەْ
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ثىطگە ھەض ذىً ِەزۀىَەرٍەض ثىٍەْ ئۇچطاـمبْ ۋە ئۆظئبضا رەؼىط وۆضؼىزىفىە ثبـٍىؽبْ .ھەض ذىً
پىىىط  -چۈـۀچىٍەض ،ئەلٍىٌ ٍبوي ھېؽؽىٌ لبضاـالض عىسزىٌ ِۇٔبظىطىٍەضگە ،ئىرزىالپالضؼب
ؼەۋەة ثوٌۇۋا رمبْ چبؼسا رەؼەۋۋۇپ لبضاـٍىطىّۇ ئۆظ ثىٕبؼىٕي لۇضۇـمب ثبـٍىؽبْ ،ثۇ ھەلزە
ئەؼەضٌەض ٍېعىٍىفمب ثبـٍىؽبْ .رەؼەۋۋۇپمب ِۇٔبؼىۋەرٍىه ئۇلۇِالضٔىڭ ِۇـۇ زەۋضزە ربضلىٍىفمب
ثبـٍىؽبٍٔىمي ِەٌۇَ.
-3124عۇئبي :جەعەۋۋۇف عبھبعىذە جەوىَەخبٔىالسٔىڭ ئىچىٍىؾي
رۇٔغي رەؼەۋۋۇپچى الضزا ثىط ٍەضگە روپٍىٕىپ ظىىطى لىٍىسىؽبْ ئىؿ ٍوق ئىسى ،ھىغطىَە
 - 4ۋە  - 5ئەؼىطٌەضزە ئەؼھبثي ؼوـفە ٔىڭ روپالٔؽبْ ِبوبٔىؽب ئوذفىزىؿ ئۈچۈْ چوڭ  -وىچىه
رەوَەذبٔىالض ئېچىٍؽبْ.
-3123عۇئبي :جەعەۋۋۇپٕىڭ عىغحېّىٍىؾىؾئ ،ەصەسىَەۋىٍىؾىؾىىە ٍۈصٌىٕىؾي ھەِذە
ۋەھذەجي ۋۇجۇد لبسىؾىٕىڭ پەٍذا ثوٌۇؽي
رەؼەۋۋۇپٕىڭ ؼىؽزېّىٍىفىفي ۋە ٔەظەضىَەۋىٍىفىفىگە رەذّىٕەْ ٍۈظ ٍىٍسەن ۋالىذ
وەرىەْ زېَىفىە ثوٌىسۇ .رەؼەۋۋۇپمب ِۇٔبؼىۋەرٍىه ئەؼەضٌەضٔىڭ ٍېعىٍىفي ،رەضعىّە
ھەضىىىزىٕىڭ زاۋاٍِىفىفي ،ثوٌۇپّۇ ِەـھۇض پەٍالؼوپالضٔىڭ ئەؼەضٌىطىٕىڭ رەضعىّە لىٍىٕىفي
رەؼەۋۋۇپچىالضؼب رەؼىط وۆضؼەرىەْ .ئۇالض ئىٍىُ ؼبٍبھەرٍىطىسەٍ ،ەھۇزىٌ زىٕي ،ذىطىؽىَبْ
زىٕي ،ثۇززىعىُ ،ھىٕسى زىٕي ،ثىطاھّبٔىعَ زىٍٕىطىؽب رەۋە ئىٕؽبٔالض ۋە ئۇالضٔىڭ ئەؼەضٌىطى ثىٍەْ
ئۇچطاـمبْ .ثۇ زىٕؽب ِۀؽۇپ ئبزەٍِەضٔىڭ ئىؽالَ زىٕىٕي ربٌٍىفي ،ئۆظىگە ذ بغ چۈـۀچىٍىطى
ۋە ثەظى ئەلىسىٍىطىٕي ثۇ ٍېڭي زىٕؽب ئېٍىپ وىطىفي ٔەرىغىؽىسە رەؼەۋۋۇپ چۈـۀچىٍىطىسىىي
ئۆظگىطىؿ رېرىّۇ وۆپەٍگەْ .رەؼەۋۋۇپچىٍىمٕىڭ ئۆظگىطىفي ،رەضەلمىٌ لىٍىفي ۋە ثىٍىُ  -ئۇچۇض
ئېمىّىٕىڭ ئۇٌؽىَىفي ٔەرىغىؽىسە پەٌؽەپىۋى رەؼەۋۋۇپ ۋە ۋەھسەري ۋۇعۇز(ثبضٌىمٕىڭ ثىطٌىىي)
لبضىفي پەٍسا ثوٌؽبْ.
-3122عۇئبي :ۋەھذەجۇي ۋۇجۇد چۈؽۀچىغىٕىڭ ِۇٔبصىشە لوصغىؾي ۋە ِۀغۇس
ھەٌالجىٕىڭ داسغب ئىغىٍىؾي
ۋەھەزەري ۋۇعۇز چۈـۀچىؽىٕىڭ ربضلىٍىفي ثۇ چۈـۀچىسىىي رەؼەۋۋۇپچىالض ثىٍەْ
پىمھي ئبٌىٍّىطى ئبضىؽىسا وەؼىىٓ ِۇٔبظىطە لوظؼىسى .ـ ەضىئەرىە وۆضە ،ثەظى ئېَمىّالض وۇپطىٍىك
ثىٍەْ ئەٍجٍۀگەْ ثوٌۇپ ،ثۇٔي ؼۆظٌىگۀٍەضگە ئېؽىط عبظا ثېطىٍگەْ .ھىغطىَە  - 3ئەؼىطزىىي
ِۀؽۇض ھەٌالعي (ِىالزىَە  - 857؟) ثۇٔىڭ رىپىه ِىؽبٌىسۇضِ .ۀؽۇض ھەٌالعي ثىط ٍەضزە
وىفىٍەضگە ۋەھسەري ۋۇعۇزٔي چۈـۀسۈضگەْ ۋە ـۀبـۇٌالھ ھەلمىسىىي ؼىطالضٔي رىٍؽب ئبٌؽبْ.
ِۀؽۇض ھەٌالعي ”ئۀەي ھەق“ ؼۆظى ثىٍەْ ئەٍجٍىٕىپ ،ؼەوؽەْ ٔەچچە ئبٌىّٕىڭ پەرىۋاؼي
ثىٍەْ ئۆٌۈِگە ھۆوۈَ لىٍىٕؽبْ .ثۇ عبظأىڭ ذەٌمي ئبٌەِٕىڭ ئبٌسىسا ئىغطا لىٍىٕىفي ۋە
ئۆٌزۈضۈٌۈؾ ـەوٍي ذەٌك ئىچىسە ظوض رەؼىط لوظؼبپ ،ئۇٔىڭ ئىالھىٌ ئىفك ؼەۋەثىسىٓ
ئۆٌگۀٍىىيٍ ،ۀي ئىفك ـېھىزي ثوٌؽبٍٔىمي ھەلمىسىىي ِەـھۇض ضىۋاٍەرٕىڭ وەڭ ربضلىٍىفىؽب،
ئۇٔىڭ ٍېعىپ لبٌسۇضؼبْ ئەؼەضٌىطى ۋە پبعىئەٌىه ئۆٌۈِي ئەؼىطٌەضزىٓ ثوٍي ئۇٔىڭ ٍبز ئېزىٍىفي
ۋە ِەـھۇض ثوٌۇـىؽب ؼەۋەة ثوٌؽبْ.
-3128عۇئبي :جەعەۋۋۇف ئەھٍي ثىٍ ەْ ئبٌىُ ئۆٌىّبالس ئبسىغىذىىي ئبعبعٍىك
ئىخحىالپىٌ ِەعىٍە
رەؼەۋۋۇپ ئەھٍي ثىٍەْ ئبٌىُ  -ئۇٌىّبالض ربالؾ  -ربضرىؿ لىٍؽبْ ِەؼىٍىٍەضٔىڭ ثىطى،
پەٍؽەِجەضٌىه ثىٍەْ ۋەٌىٍَىه ،ظاھىطىٌ ئىٍىُ ثىٍەْ ثبرىٕىٌ ئىٍىٍّەضٔىڭ لبٍؽىؽىٕىڭ
ئەۋظەٌٍىىي ِەؼىٍىؽىسۇض .ئىّبِي ضەثجبٔي رەؼەۋۋۇپمب ئەھّىَەد ثەضگەْ ۋە ثەظى ِەؼىٍىٍەضزە
ئۀئۀىۋى رەؼەۋۋۇپ چۈـۀچىٍىطىٕي لوثۇي لىٍؽبْ ثوٌؽىّۇ ،رەؼەۋۋۇپزىىي ۋەٌىٍَىه
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ئەۋظەٌٍىىي لبضىفىٕي رۀمىس لىٍؽبْ.
-3128عۇئبي :ئىّبَ سەثجبٔىَٕىڭ ؽەسىئەت ثىٍەْ جەسىمەت جوغىشىغىذىىي لبسىؾي
ئىّبَ ضەثجبٔي ”رەضىمەد ـەضىئەرٕىڭ ئۆظى ۋە ئۇٔىڭسىّٕۇ ئۈؼزۈْ زەضىغىؽي“ زەٍسىؽبْ
لبضاـمب لوـۇٌّبٍسۇ ،ـەضىئەد ثىٍەْ رەضىمەد ئوذفبؾ ،ھېچمبٔساق پەضلي ٍوق .ـەضىئەد ئىٍىُ،
ئەِەي ۋە ئىرالؼزىٓ رەضوىپ ربپىسۇ ،رەضىمەد ثوٌؽب ـەضىئەرٕىڭ ئۈچىٕچي پەٌٍىؽي ثوٌؽبْ
ئىرالؼٕىڭ پىفىپ ٍېزىٍىفي ۋە ربِب ٍِىٕىفىؽب ٍبضزەَ ثېطىسۇ زەپ لبضاٍسۇ .ـۇڭب ضەثجبٔي
ـەضىئەرٕي ثبضٌىك ھەلىمەرٍەضٔي ،عۈٍِىسىٓ رەؼەۋۋۇپمب ئبئىذ رەعطىجىٍەضٔىڭ لبئىسىٍىطىٕىّۇ ئۆظ
ئىچىگە ئبٌؽبْ ئبٌەِفۇِۇي پطىٕؽىپ زەپ لبضىؽبْ .ثۇٔىڭ رەثىئىٌ ٔەرىغىؽي ؼۈپىزىسە ،ھەض
رۈضٌۈن ئىرزىالپٕي ھەي لىٍىفٕىڭ رۈپ ِۀجەؼي ٍۀىال ـەضىئەد ثوٌىسۇ .ئىّبَ ضەثجبٔي ـەضىئەد
ثىٍەْ رەضىمەد ئبضىؽىسىىي ثۇ ٔەظەضىَىۋى ِۇٔبؼىۋەرٕي رېرىّۇ ئبوزىپ ۋە ئەِەٌىَەرچىً
ِۇٔبؼىۋەرىە ئبٍالٔسۇضؼبْ .ئىّبَ ضەثجبٔي وۆپٍىگەْ ِەوزۇثٍىطىسا ئەھٍي ؼۈٕٔەد ئۇٌىّبٌىطىٕىڭ
ھەلىمەرىە ۋەوىٍٍىه لىٍىسىؽبٍٔىمىٕي ،ـۇڭب ئۇالضٔىڭ لبٍؽىي زەضىغىسە ثوٌؽب ثوٌؽۇْ،
ؼوپىالضزىٓ ئۈؼزۇْ رۇضىسىؽبٍٔىمىٕي لەٍذ لىٍؽبْ.
-3121عۇئبي :ئىجٕي ئەسەثىَٕىڭ جەعەۋۋۇپ لبسىؾي
ئىجٕي ئەضاثي ٍېڭي ئۇلۇَ ٍۈوٍىگەْ ”ئىٕؽبٔي وبِىً“ رەثىطى ئەؼٍىسە ”وبِىً ِۇئّىٓ ―
ِۀىؽىسە لوٌٍىٕىالرزي .ئىجٕي ئەضاثي“ ئىٕؽبٔي وبِىً ئبٌالھٕىڭ ظاري ،ؼۈپىزي ۋە پېئىٍٍىطىٕي
رەعەٌٍىٌ لىٍىسىؽبْ ِەۋعۇزىَەد ،ئبٌالھ ئبؼّبْ  -ظېّىٕسىىي ھەِّە ٔەضؼىٕي ئۇٔىڭ
ثبـمۇضۇـىؽب ثەضگەْ“ زېگەْ لبضاـزب چىڭ رۇضؼبْ .ثۇ لبضاـمب ئبؼبؼالٔؽبٔسا ،ئەۋٌىَبالض ـبٔبـۇٌالھ
ِەلبِىؽب ٍەرىەْ ،ئىٕؽبٔي وبِىً ثوٌؽبْ ،ئبٌالھٕىڭ ظاري ۋە ؼۈپەرٍىطىٕي رەعەٌٍىٌ لىٍؽبْ
ثوٌىسۇ .ثۇٔساق ثوٌؽبٔسا ،ئبؼّبْ  -ظېّىّٕۇ ئۇالضٔىڭ ئەِطىسە ثوٌؽبْ ثوٌىسۇ ،ئۇالض ذبٌىؽىٕىٕي
لىالالٍسۇ ھەَ ھەض ٔەضؼىٕي وۆضەٌەٍسۇ.
ئىجٕي ئەضەثي ھەلىمەري ِۇھەِّەزىَەگىّۇ رەؼەۋۋۇپ ئبضلىٍىك ثبـمىچە لبضىؽبْ ثوٌۇپ ،ئەڭ
زەؼٍەپزە ٍبضىزىٍؽبْ ِەۋعۇزىَەد پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ٔۇضىسۇض ،ئۇٔىڭسىٓ وېَىٓ
وبئىٕبد ٍبضىزىٍؽبْ ،زېگەْ .وبئىٕبرٕىڭ ٍبضىزىٍىؿ ؼبٍىؽي پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ زېگەْ
لبضاـٕي ئبؼبغ لىٍىپ ،ئىٕؽبٔي وبِىٍٕىڭ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئىىۀٍىىىٕي ،ئىال ھىٌ
رەعەٌٍىَٕىڭ ئۇٔىڭسا ِەۋعۇد ئىىۀٍىىىٕي ئېَزمبْ .ئبٌالھ ربئبال ثىٍەْ پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ٍېمىٍٕىمىسىٓ ئىٍھبَ ئېٍىٕؽبْ ثۇ چۈـۀچە پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ
ضوھىسىٓ ِەزەد رىٍەـٕىڭ ِۀىۋى ئبؼبؼىٕي رىىٍىّەوزە ،ـۇٔىڭسەن ،ئبٌالھٕىڭ زوؼزي ثوٌؽبْ
ئەۋٌىَ بالض ئۇ ِۇھەِّەزىٌ ٔۇضٔي ئېٍىپ ٍۈضىسۇ ،زېگۈچىٍەضِۇ ثبض.
-3125عۇئبي :جەعەۋۋۇپحىىي خىشىغحىَبْ دىٕىغب جەلٍىذ لىٍىٕغبْ خبجب چۈؽۀچە
ِەعىٍىغي
ذىطىؽىزىَبْ زىٕي ئىؽب ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ِۇھىٍّىمىٕي رەوىزٍەپ ئۇٔي ئىالھالـزۇضؼبٔسا
”ئەگەض ئۇ ثوٌّىؽبْ ثوٌؽب وبئىٕبد ٍبضىزىٍّىؽبْ ثوالرزي“ زېگەْ چۈـۀچىسە ئىسى.
ئىٕغىً ۋە وبروٌىه رەٌىّبرٍىطىسىىي ” ھەِّە ٔەضؼە ئۇٔىڭ ئۈچۈْ ٍبضىزىٍسى“ زېگەْ لبضاؾ،
ئوثساْ زىممەد لىٍىٕؽب ،ھەلىمەري ِۇھەِّەزىَە لبضىفىؽب ئوذفبپ وېزىسۇ .رەؼەۋۋۇپزب ِۇھىُ
ثوٌؽبْ ثۇ لبضاـٕىڭ لۇضئبٔؽب ئۇٍؽۇْ وەٌّەً ،ذى طىؽزىئبْ ئەلىسىٍىطى ۋە ِەزۀىَىزىگە ئۇٍؽۇْ
وەٌگۀٍىىي ھەَ ئۇٔىڭ ثىٍەْ ئوظۇلٍىٕىۋارمبٍٔىمي ئىفٕىڭ ئەؼٍىسىال ذبرب وېزىۋارمبٍٔىمىٕي ،ثۇ
ذبربٌىمٕىڭ ثبـمب ذبربٌىمالضؼب ؼەۋەة ثوٌۇۋارمبٍٔىمىٕي وۆضؼىزىپ ثېطىسۇ.
ئىؽّبئىً ثىٓ ِۇھەِّەز ئەي ئەعٍۇٔي ‹وەـپۇي ھبـب› ٔب ٍِىك ئەؼىطىسە ذەٌك ئبضىؽىسا
ھەزىػ زەپ لبضاٌؽبْ ؼۆظٌەضٔي روپالپ ،ئۇٔىڭ روؼطىٍىطىٕي ئبٍطىپ چىمّبلچي ثوٌؽبْ ،ثۇ
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وىزبثزب ٔۇضؼۇٍٔىؽبْ ؼبذزب ھەزىؽٍەض رىٍؽب ئېٍىٕؽبْ ،ثىطاق وېَىٕىي وۈٍٔەضزە ثۇ وىزبثزىٓ ٔەلىً
ئبٌؽبٔالض ذەٌك ئىچىسە ئېمىپ ٍۈضگەْ گەپٍەضٔي وىزبثٍىطىؽب ھەزىػ زەپ ٍبظؼبْ .ئۇالضٔىڭ ئىچىسە
ثىطؼي رەؼەۋۋۇپزب وۆپ ئۇچطاٍسىؽبْ « ئەگەض ؼەْ ثوٌّىؽبْ ثوٌؽبڭ ،وبئىٕبرٕي ٍبضارّبٍززىُ »
زېگەْ ٍبٌؽبْ ھەزىؽزۇض .پەٍؽەِجىطىّىعٔي ئۇٌۇؼالؾ ِەلؽىزىسە ئېَزىٍؽبْ ثۇ ؼۆظ ھەلىمەري
ِۇھەِّەزىَە چۈـۀچىؽي ثىٍەْ ثىطٌىفىپ وەرىەْ .ثۇ چۈـۀچە ثوٍىچە ثوٌؽبٔسا ،ھەلىمەري
ِۇھەِّەزىَە ٔۇض ثوٌۇؾ عەھەرىسىٓ زۇَٔبٔي ٍبضىزىفٕىڭ ئبؼبؼي ھەَ ئەؼٍي ِۀجەؼي .ثۇ ٔۇض
ثبلىٌ ھەَ ئەثەزىٌ ثوٌؽبچمب پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕي ”ۋاپبد ثوٌسى“ زېَىفىە ثوٌّبٍسۇ،
ھەلىمەري ِۇھەِّەزىَە ثبضٌىك پەٍؽەِجەضٌەض ۋە ۋەٌىٍَەض ٌەزۇٕٔىٌ (ئبٌالھزىٓ وەٌگەْ) ۋە ثبرىٕىٌ
(ضوھىَەرىە ِۇٔبؼىۋەرٍىه) ئىٍىٍّەضٔي ئبٌىسىؽبْ ِۀجەزۇض.
-3128عۇئبي :جەعەۋۋۇپحىىي ٍىڭي ئبجبٌغۇالسٔىڭ وۆپىَىؾي ثىٍەْ جەۋھىذ
ئەلىذىغىٕىڭ ثۇصۇٌۇؽي
رەؼەۋۋۇپزب ٍېڭي ئبربٌؽۇالض پەٍسا ثوٌۇپ ،ثۇالضٔىڭ ِۀىؽي ھەلمىسە ھەض ذىً لبضاـالض
وۆپەٍگۀچە لۇضئبٕٔي ِۀجە لىٍؽبْ رەۋھىس ئەلىسىؽي ثبضؼبٔچە ثۇظۇٌۇـمب ثبـٍىؽبْ .ئۆظٌىطىّۇ
چۈـۀسۈضەٌّىگەْ ثەظى ِەؼىٍىٍەض ” ھەض وىُ ثۇٔي چۈـىٕەٌّەٍسۇ ،ثۇ چوڭمۇض ئىٍىُ ،لەٌجىە
ربٍىٕىسىؽبْ ئىٍىُ“ زېگەْ گەپٍەض ثىٍەْ ئۆرىۈظۈۋېزىٍگەْ ٍبوي ِۀىؽي ظوِۇ ظوض رەئۋىً
لىٍىٕؽبْ ،ثۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇٔي چۈـىٕىؿ رېرىّۇ لىَىٍٕىفىپ وەرىەْ.
ِۀىۋى ؼەپەضزە ِەلبَ (رىطىفىپ ئېطىفىسىؽبْ ِەضرىۋە) الضٔىڭ ۋە ھبي (ئبٌالھ ثەضگەْ
ربالٔذ ،لبثىٍىَەد ،وبضاِەد) الضٔىڭ ئىؽپبرٍىٕىفيٍ ،ېڭي رەؼەۋۋۇپ ئبربٌؽۇٌىطىٕىڭ ئورزۇضىؽب
چىمىفي ،ئۆظٌۈن رەعطىجە ۋە ئۆظٌۈن ھېػ –رۇٍؽۇٌىطىٕىڭ ئبعبٍىپ وبضاِەرٍەض ؼۈپىزىسە
چۈـۀسۈضۈٌۈـي ،ثەظى وىفىٍەضٔىڭ ِەْ ِۇٔساق ِۀىۋى ِەلبِؽب ٍەرزىُ زەپ رۇضۇۋېٍىفي ثىٍەْ
ثبـالٔؽبْ ثۇ زەۋض رەؼەۋۋۇپچىٍىمىٕىڭ پۈرۈٍٔەً ـەذؽىٌ ھۆوۈَ ۋە لىَبؼمب ربٍبٔؽبٍٔىمي ھەِسە
وېَىٕىي ۋالىزالضؼب وەٌگۀسە ئېزىمبزرىٓ چبربق چىمبضؼبٍٔىمي ِەٌۇَ .ئەؼٍىسە رەؼەۋۋۇپٕىڭ
ؼىؽزېّىٍىفىؿ ثبؼمۇچىٕي ھىغطىَە  - 5ئەؼىطزە ربِبِالٔؽبْ زېَىفىە ثوٌىسۇ.
ثۇ ذىً چۈـۀچىٍەض پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ٍوٌىؽب ئەگەـىۈچىٍەض زەپ لبضىٍىسىؽبْ
ئەۋٌىَبالضٔي ھەض ذىً چۈـۀسۈضۈـىە ؼەۋەة ثوٌؽبْ” .ئىٕؽبٔسا ثبض ثوٌؽبْ ھەِسە رەؼەۋۋۇپ
رەضثىَىؽي ئبضلىٍىك ِەٍسأؽب وېٍىسۇ زەپ لبضىٍىسىؽبْ ئىٕؽبٔي وبِىً ؼۈپىزي ئبضلىٍىك ئبٌالھٕىڭ
رەعەٌٍىَؽىگە ئېطىفىؿ ِۇِىىٓ“ زېگەْ لبضاؾ ۋەٌىٍَەضٔىڭ ئبالھىسە ذىؽٍىزي ثبض زەپ
لبضىٍىفىؽب ھەَ ِۇلەززەغ ئىٕؽبْ ؼۈپىزىسە وۆضۈٌۈـىگە ؼەۋەة ثوٌؽبْ.
-3181عۇئبي :ئىّبِي سەثجبٔىَٕىڭ ۋەھذەجي ۋۇجۇدٔي جۀمىحٍەٍذىغبْ ۋەھذەجي ؽۇھۇد
لبسؽي
ثۇ چۈـۀچىگە لبضـي ھبٌسا ۋەھسەري ـۇھۇز (ثبضٌىمٕىڭ ظاھىطىٌ ثىطٌىىي) لبضىفىٕي
لوٌالٍسىؽبْ رەؼەۋۋۇپچىالضِۇ ثبض .ؼەظظاٌي ،لۇضەٍفي ،ئىّبَ ضەثجبٔي لبربضٌىمالض ـۇٔىڭؽب وىطىسۇ.
ئىّبِي ضەثجبٔىٕىڭ ۋەھسەري ۋۇعۇزٔي رۀمىسٌەؾ ٔەرىغىؽىسە ـەوىٍٍۀگەْ ۋەھسەري ـۇھۇز
لبضاـٍىطىٕي رۆۋۀسىىىسەن ذۇالؼىٍەؾ ِۇِىىٓ:
 .1ۋۇعۇز ثوٌؽب ظارٕىڭ لوـۇِچە ؼۈپىزىسۇض.
 .2ؼۈپەرٍەض ظارٕىڭ ئۆظى ثوٌّىؽىٕىسەن ،ئبٌەِّۇ ؼۈپەرٍەضٔىڭ ئۆظى ئەِەغ.
 .3ئ بٌالھ ثىٍەْ ئبٌەِٕىڭ ِەۋعۇزىَەرٍىطى ثبضٌىك ثىٍەْ ٍولٍۇلٕىڭ ظىزٍىمىؽب ثبؼٍىك ھبٌسا ثىط
 ثىطىسىٓ ئبٍطىّسۇض. .4رەۋھىسوە ربٍىٕىسىؽىٕي ۋەھسەري ۋۇعۇز ئەِەغ ،ثەٌىي ثۀسىٍىه ِەلبِىؽب ربٍىٕىسىؽبْ
ۋەھسەري ـۇھۇزرۇض ،ثۇ رەؼەۋۋۇپٍۇلٕىڭ ئەڭ ٍۈوؽەن ٔۇلزىؽىسۇض .ئىّبِي ضەثجبٔي ۋەھسەري
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ۋۇعۇز ثىٍەْ ِۇٔبؼىۋەرٍىه ثەظى رەضەپٍەضٔىّۇ ئەھٍي ؼۈٕٔەد ئەلىسىؽىگە لبضـي ثوٌؽىٕي
ئۈچۈْ رۀمىسٌىگەْ.
ھەض ذىً پىىىط  -ئېمىّسىىي ئبٌىّالض ئەؼەض ۋە ٔۇرۇق ئبضلىٍىك ربالؾ  -ربضرىؿ لىٍىفىپ،
ذەٌمٕىڭ وبٌٍىؽىٕي لبٍّۇلزۇضۇپ ٍۈضگۀسە ،پبزىفبھالض ۋە ثبٍالض ھەـەِەرچىٍىىىە ثېطىٍىپ،
وىفىٍەض ئبضىىؽىسىّۇ ِبززىٌ زۇَٔبؼبِ ،ەئىفەرىە ،ضاھەد  -پبضاؼەرىە ثېطىٍىسىؽبٔالض وۆپىَىپ
وەرىەْ .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ظاھىسٌىمٕي رەـەثجۇغ لىٍؽۇچىالض ـەوىٍٍىٕىپ ،ثۇ زۇَٔبٔىڭ ئۆرىۈٔچي
ئىىۀٍىىي ،ئبذىطەرٍىه ھبٍبرٕىڭ ِۇھىٍّىمي ،ئىٕؽبٕٔىڭ ھبِبْ ثىط وۈٔي ئۆٌۈپ ھېؽبة
ثېطىسىؽبٍٔىمىؽب ئبئىذ ئبٍەرٍەضگە ئەھّىَەد ثېطىپ ،زۇَٔبزىٓ لوي ئۈظۈپ ظاھىسالضچە ٍبـبؾ
ٍوٌىٕي ربٌٍىۋاٌؽبْ.
-3187عۇئبي :ئىجٕۇي جەۋصىٕىڭ ؽەٍحبٕٔىڭ عوپىالسٔي لبٔذاق ئبٌذاٍذىغبٍٔىمي
ھەلمىذىىي ثبٍبٔي
ئىجٕۇي عەۋظى (ِىالزىَە  )1201 - 1120ئ ۆظ وىزبثىسا ـەٍزبٕٔىڭ ؼوپىالضٔي لبٔساق
ئبٌساٍسىؽبٍٔىمي ھەلمىسە ِۇٔساق زېگەْ :ـەٍزبٕٔىڭ ئەڭ ثبـزب ئوٍٕبٍسىؽبْ ئوٍۇٔي ـۇوي ،ئۇ
”ئەؼٍي ؼبٍە ئەِەٌسۇض ― زېَىؿ ئبضلىٍىك ؼوپىالضٔي ئىٍىّسىٓ ٍىطالالـزۇضىسۇ ٍبوي ئۇالضٔىڭ ئىٍىُ
رەھؽىً لىٍىفىؽب روؼبٌؽۇ ثوٌىسۇ؛ ئىٍىُ چىطىؽي ئۆچۈپ ،ئەرطاپ لبضاڭؽۇٌۇلزب لبٌؽبٔسا ئىفالضٔي
رېرىّۇ لبالٍّىمبٔالـۇضۇۋېزىسۇٔ .ەرىغىسە ،ؼوپىالضزىٓ ثەظىٍىطى ”ئەِەٌسىٓ ِەلؽەد زۇَٔبٔىڭ
ھەِّە ئىفٍىطىسىٓ لوي ئۈظۈؾ“ زەپ چۈـىٕىپ ،ئۆظ ثەزىٕىگە پبٍسىٍىك ثوٌؽبْ ٔەضؼىٍەضٔىّۇ
رەضن ئەرزيِ ،بي  -زۇَٔبٔي چبٍبٔؽب ئوذفبرزي ،ئۇٔىڭ ئىٕؽبٔالض ئۈچۈْ ٍبضىزىٍؽبٍٔىمىٕي ئۇٔزۇپ
لبٌسى .ئۆظىٕي ـۇٔچىٍىه لىَٕىسىىي ،ثەظىٍىطى ھەرزب ئۇٍمۇٔىّۇ رەضن ئەرزي .ثۇالضٔىڭ ِەلؽىزي
روؼطا ثوٌؽىّۇ ،ئەِّب ِبڭؽبْ ٍوٌي روؼطا ئەِەغ .ثەظىٍىطى ؼەھىھ ٍبوي ؼەھىھ ئەِەؼٍىىىٕي
ثىٍّەٍسىؽبْ ھەزىؽٍەضگە ئەِەي لىٍىفزي .ئبٔسىٓ ثىط لەۋَ وەٌسى ،ئبچٍىكٔ ،بِطارٍىك ،ۋەؼۋەؼە
ۋە ئېؽىگە وەٌگەْ ٔەضؼىٍەض ھەلمىسە ؼۆظٌىسى ۋە ثۇ روؼطۇٌۇق وىزبة ٍېعىفزي .ثەظىٍىطى ئبٌىّالض
ثىٍەْ چۈـىٕىؿ ھبؼىً لىٍىپ ،ضوھىٌ وەٍپىَبرٍىطىٕي ئىٍىٍّەـزۈضۈپ ،ثۇٔي ثبرىٕىٌ ئىٍىُ،
ـەضىئەد ئىٍّىٕي ثوٌؽب ظاھىطىٌ ئىٍىُ زەپ ئبربـزي .ئبچٍىك ثەظىٍىطىٕي ثۇظۇق ذىَبٌالضؼب
ثبـٍىسى“ .
-3184عۇئبي :پىمھي ۋە ئۇٔىڭ ِەلغىذى
ئۆرّۈـزە ثەظى زىٕىٌ ئبٌىٍّىطىّىع ئىٕؽبْ ھبٍبرىسا ِەٍسأؽب وىٍىسىؽبْ ٔۇضؼۇْ
ِەؼىٍىٍەضٔي ثىط رەضەپ لىٍىؿ ئۈچۈْ ،لۇضئبْ ۋە ھەزىؽٕىڭ ٍوٌَۇضۇلٍىطىٕي ئبؼبغ لىٍىپ،
ئەرطاپٍىك ھبٌسا ثىط لىؽىُ لبٔۇْ  -رۈظۈٍِەضٔي ئورزۇضىؽب لوٍؽبْ .ثۇالض «ـىمھي» زەپ ئبرىٍىسۇ.
ثۇٔىڭ ؼەۋەثي :ھەض ِۇؼۇٌّبْ لۇضئبٕٔىڭ ھۆوۈٍِىطىٕي ،ثوٌۇپّۇ ثەظى ئىٕچىىە ِەؼىٍىٍەضزىىي
ھۆوۈٍِەضٔي چۈـىٕىپ وىزەٌىفي ِۇِىىٓ ئەِەغ .ـۇٔسالال ھەض ثىط وىفىٕىڭ ھەزىػ ئىٍّىسىٓ
روٌۇق ذەۋەضزاض ثوٌۇپ ئۇٔىڭسىٓ ـەضىئەد ِەؼىٍىٍىطىٕي رېپىپ چىمىؿ لبثىٍىَىزىّۇ ثوٌۇـي
ِۇِىىٓ ئەِەغ .ـۇٔىڭ ئۈچۈْ زىٕىٌ ئبٌىٍّىطىّىع ئۇظۇْ ِۇززەرٍىه عبپبٌىك ئىعزىٕىفٍەضزىٓ
وېَىٓ ،ھەض ِۇؼۇٌّبٕٔىڭ ئوڭبٍال چۈـىٕىپ ئەِەي لىٍىپ ھبٍبرىٕىڭ پۈرۈْ ؼبھەٌىطىسە ئىؽالَ
وۆضؼەرىەْ ٍوٌسا ئبظِبً ِېڭىفىؽب ٍبضزەِچي ثوٌىسىؽبْ لبٔۇْ  -ئىٕزىعاَ زەؼزۇضى «ـىمھي» ٔي
رۈظۈپ چىمزي .ثۇ ئبٌىٍّىطىّىعزىٓ ثەظىٍىطى ثۇ ئۇٌۇغ ئىؿ ئۈچۈْ پۈرۈْ ئۆِطىٕي ؼەضپ لىٍسى .
ٔەرىغىسە ثۈگۈْ زۇَٔبزا ِىٍىَۇٍٔىؽبْ ِۇؼۇٌّبٔالض ،ھېچجىط لىَىٕچىٍىك ربضرّبؼزىٓ ـەضىئەرٕي
چۈـىٕىپ ،ئۇٔىڭؽب ئەِەي لىٍىپ ئبٌالھ ۋە ئۇٔىڭ پەٍؽەِجىطىٕىڭ ئەِط  -پەضِبٍٔىطىٕي ئەِەٌگە
ئبـۇضِبلزبِ .ۇؼۇٌّبٔالض ،ئبٌىٍّىطىٕىڭ ثۇ ذىعِەرٍىطى ئۈچۈْ ئۇالضؼب ھەض لبٔچە وۆپ
ِىٕٕەرساضٌىك ثىٍسۈضؼىّۇ ئبظٌىك لىٍىسۇ.
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-3183عۇئبي :ئىغالِذىىي جۆت چوڭ پىمھي
ئەؼٍىسە ثۇ ئۇٌۇغ ذىعِەرىە وىطىفىەْ ئىؽالَ ئبٌىٍّىطى ذېٍي وۆپ ،ئەِّب ھبظىط ثۇالضزىٓ
رۆد ـىمھي (ِەظھىپي  -د) ِەۋعۇرزۇض .پۈرۈْ زۇَٔبزىىي ِۇؼۇٌّبٔالض وۆپىٕچە رۆۋۀسىىي ثۇ
ـىمھىالضؼب ئەگىفىسۇ:
ثىطىٕچي ،ھۀىفىٌ ـىمھىؽي .ثۇٔي ئىّبَ ئەثۇ ھۀىفە ٔۇئّبْ ثىٓ ؼبثىذ ،ئىّبَ ٍۈؼۈؾ ،ئىّبَ
ِۇھەِّەز ۋە ئىّبَ ظۇـەض لبربضٌىك ئبٌىّالضٔىڭ پىىىطٌىطىسىّٕۇ پبٍسىٍىٕىپ رۈظۈپ چىممبْ.
ئىىىىٕچيِ ،بٌىىىٌ ـىمھىؽي .ئىّبَ ِبٌىه رۈظۈپ چىممبْ.
ئۈچىٕچي ،ـبـىئىٌ ـىمھىؽيِ .ۇھەِّەز ئىسضىػ ئەـفبٔىٌ رۈظۈپ چىممبْ.
رۆرىٕچي ،ھۀجىٍىٌ ـىمھىؽي .ئىّبَ ئەھّەز ثىٓ ھۀجىً رۈظۈپ چىممبْ.
-3182عۇئبي :ئىغالِذا جۆت چوڭ پىمھىٕىڭ لۇسۇٌۇؽي ۋە ئۇٔىڭ خبسەوحىشى
ثۇ رۆد ذىً ـىمھي پەٍؽەِجىطىّىعزىٓ وېَىٕىي ئىىىي ئەؼىط ِەظگىٍي ئىچىسە لۇضۇٌسى ۋە
روٌۇلالٔسى .ثۇالض ئورزۇضىؽىسىىي ثەظى ئوذفىّبؼٍىمالضٔىڭ ثوٌۇـي رەثىئىٌ ثىط ھبزىؽىسۇض .ثىط
لبٔچە وىفي ئوذفبؾ ثىط ِەؼىٍىٕي رەرمىك لىٍؽب ۋە ٍبوي ثىط ؼۆظٔي ئەرطاپٍىك ٍىفىپ
چۈـۀسۈضؼە ،ئۇالضٔىڭ رەرمىك ۋە چۈـۀسۈضۈـٍىطىسە چولۇَ ئبظ  -روال ئوذفىّبؼٍىك ثوٌىسۇ.
ٌېىىٓ ـىمھىؽىٕي رۈظۈپ چىممبٔالضٔىڭ ھەِّىؽي ھەلٕي لوٌالٍسىؽبٍْ ،بذفي ٔىَەرٍىه،
ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ِۀپەئەرىٕي لوؼساٍسىؽبْ ،رەلۋازاض ۋە ئۇٌۇغ ظارالض ئىسى .ـۇٔىڭ ئۈچۈْ
ِۇؼۇٌّبٔالض ثۇ رۆد ـىمھىٕىڭ (ِەظھەپٕىڭ  -د) ھەِّىؽىٕي ثەضھەق ،روؼطا زەپ رؤۇٍسۇ.
-3188عۇئبي :پىمھىگە ئەگىؾىؼ ِەعەٌىغي
ـۇ ثىط ھەلىمەرىي ئىٕؽبٔالض ھبٍبرىسا ٍۇلىطىمي رۆد ـىمھى سىٓ ثىطىگىال ئەگىفىپ وىزەٌەٍسۇ.
ٍۀي ثىط ئبزەِٕىڭ رۆد ـىمھىگە ثىطزەن ئەِەي لىٍىفي ِۇِىىٓ ئەِەغ .ـۇٔىڭ ئۈچۈْ
وۆپچىٍىه ئبٌىٍّىطىّىع ِۇؼۇٌّبٔالض ثۇ رۆد ـىمھىسىٓ ثىطؼىگە ئەگەـؽە ثوٌىسۇ زەپ لبضاٍسۇ.
ثۇالضزىٓ ثبـمب ثىط لىؽىُ ئىؽالَ ئبٌىٍّىطى «ِەذؽۇغ ثىط ـىمھىگە ئەگىفىفٕىڭ وېطىىي ٍوق.
ئىٍّي ثبض وىفي ئۆظى ثىۋاؼزە لۇضئبْ ھەزىؽزىٓ ِەؼىٍىگە ھۆوۈَ رېپىؿ وېطەن .ئىٍّي ٍوق
وىفىٍەض ئۆظى ئىفۀچ لىالالٍسىؽبْ ئبٌىّالضزىٓ ثىطؼىسىٍٓ ،ۀي ئەھٍي ھەزىػ زەپ ئبربٌؽبْ
ئبٌىّالضزىٓ ئۈگۀؽە ثوٌىسۇ» زەپ لبضاٍسۇ .چۈٔىي ثۇ ئەھٍي ھەزىػ ئبٌىٍّىطىّىعِۇ ٍۇلىطىسىىي
رۆد ـىمھي ئبٌىٍّىطى ثىٍەْ ئوذفبؾ.
-3188عۇئبي :پىمھي ثىٍەْ جەعەۋۋۇفٕىڭ پەسلي ۋە ِۇٔبعىۋىحي
ـىمھي  -ئىٕؽبٕٔىڭ وۆضۈٔۈـزىىي ئبـىبضا ئەِەٌٍىطى ثىٍەْ ِۇٔبؼىۋەرٍىهٍ .ۀي ـىمھي،
ؼىعگە ثىطىٍگەْ ئەِطٔي رەٌىّبرمب ئۇٍؽۇْ ـەوىً ثىٍەْ ئەِەٌگە ئب ـۇضزىڭىعِۇ ٍوق؟ ئەِەٌگە
ئبـۇضؼبْ ثوٌؽىڭىع ،ثۇ عەضٍبٔسىىي ضوھىٌ ۋە لەٌجي ھبٌىزىڭىعزىٓ ـىمھي ؼۆظ ئبچّبٍسۇ.
رەؼەۋۋۇؾ ثوٌؽب ئەِەٌٕىڭ ضوھىٌ ۋە لەٌجي ھبٌەد ثىٍەْ ثوٌؽبْ ِۇٔبؼىۋىزىٕي رەوىزٍەٍسۇ.
ِەؼىٍەْ :ؼىع ٔبِبظ ئولۇزىڭىع ،ثۇٔىڭسا ـىمھي ؼىعٔىڭ ربھبضەرٕي ئۇؼۇٌؽب ئۇٍؽۇْ
ئبٌؽبٍٔىمىڭىعؼب ،لىجٍىؽب لبضاپ ٍۈظٌۀگۀٍىىىڭىعگۀ ،بِبظزىىي پۈرۈْ ئەضوبْ ۋە ثبؼمۇچالضٔي چبال
لوٍّبً ئۇضۇٔسىؽبٍٔىمىڭىعٔ ،بِبظزا ئولۇـمب رىگىفٍىه ثوٌؽبٔالضٔىڭ ھەِّىؽىٕي روٌۇق
ئولۇؼبٍٔىمىڭىعؼبٔ ،بِبظٔي ۋالزىسا ئولۇپ ثەٌگىٍۀگەْ ضەوئەد ؼبٔىٕي روٌۇق ئبزا لىٍؽبٍٔىمىڭىعؼب
لبضاٍسۇ .ثۇالضٔىڭ ھەِّىؽىٕي ئوضۇٔسىؽبْ ثوٌؽىڭىع «ـىمھي»گە ئبؼبؼەْ ئولۇؼبْ ٔبِىعىڭىع ئبزا
ثوٌسى .ھەلىمىٌ ئىؽالِىٌ رەؼەۋۋۇؾ ئىجبزىزىڭىعٔي ئبزا لىٍىۋارمبْ چېؽىڭىعزا لەٌجىڭىع (ضوھىٌ
ھبٌىزىڭىع  -د) لبٔساق ئىسى؟ پۈرۈْ ذىَبٌىڭىع پەلەد ئبٌالھمب لبضىزىٍؽبّٔىسى؟ ۋە وۆڭٍڭىعزىٓ
زۇَٔب ذىَبٌٍىطىٕي پۈرۈٍٔەً چىمىطىۋارمبّٔىسىڭىع؟ ٔبِبظ ئولۇۋارمبٔسا ئبٌالھ لۇضلۇؼىٕي ٍۈضىىىڭىعزە
ھېػ لىٍىپ ،ئۇٔىڭ ھەِّە ھەضىىىزىڭىعٔي وۆضۈپ رۇضزىؽبٍٔىمىؽب ئىفۀگەْ ھبٌسا رۇضؼبٍٔىمىڭىع
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ۋە ٔبِبظٔي پەلەد ئبٌالھٕىڭ ضىعاؼي ئۈچۈْ ئولۇۋارمبٍٔىمىڭىعؼب لبضاٍسۇ .ـۇٔىڭسەن ٔبِبظ ئولۇؾ
ثىٍەْ ضوھىڭىع لبٔچىٍىه پبوالٔسى؟ ئەذاللىڭىع لبٔچىٍىه رۈظەٌسى؟ لبٔچٍىه ھەلىمىٌ ۋە
ِۇوەِّەي ِۇؼۇٌّبٍٔىك زەضىغىؽىگە ٍىزىپ ثبضزىڭىع؟ ِبٔب ثۇالضؼب لبضاٍسۇ .ئەؼٍىسە ثۇالضٔىڭ
ھەِّىؽي ٔبِبظٔىڭ ِەلؽىسى ثىٍەْ ِۇٔبؼىۋەرٍىه ثوٌۇپ ،رەؼەۋۋۇؾ ثۇالض لبٔچىٍىه روٌۇق ئىغطا
لىٍىٕؽبْ ثوٌؽب ٔبِبظ ـۇٔچىٍىه ِۇوەِّەي ثوٌؽبْ ثوٌىسۇ ،لبٔچىٍىه ٍىزەضؼىع لبٌؽب ٔبِبظ
ـۇٔچىٍىه ٍىزەضؼىع لبٌىسۇ زەپ لبضاٍسۇ ،ثبـمب ئىجبزەرٍەضِۇ ـۇٔساق .لىؽمىؽي ،رەؼەۋۋۇؾ
ـەضىئەد ثۇٍطۇؼبْ ئەِطگە ثوٍؽۇٔۇپ ئىغطا لىٍى فزىىي ذبٌىػ ٔىَىزىڭىع ۋە ھەلىمىٌ
ئىزبئەرچبٍٔىك ضوھىڭىعٔي ئۆٌچەـٕي ئبؼبغ لىٍىسۇ .ثۇالضٔي رۆۋۀسىىي ِىؽبي ثىٍەْ رېرىّۇ
ئوثسأطاق چۈـىٕىۋاٌىّىع.
ثىع ثىط وىفىٕي وۆضگىٕىّىعزە ئۇٔىڭ ـۇ ئىىىي ذۇؼۇؼىَىزىگە ئبالھىسە زىممەد ثىٍەْ
ٔەظەض ؼبٌىّىع .ثىطىٕچي ،ئۇ وىفىٕىڭ رەْ ؼبالِەرٍىىىٕىڭ ٍبذفي ٍبوي ٔبچبضٌىمىؽب لبضاٍّىع.
لبضىؽۇ ،گبغ  -گبچب ،ئبلؽبق  -چۇالق ،چىطاٍٍىك ٍبوي ؼەرٍىىىگە ؼەپؽبٌىّىع .وىَىُ -
وىچەوٍىطىٕىڭ پبوىع ِ -ەٍٕەرٍىىىگە زىممەد لىٍىّىع .ئىىىىٕچي ،ئۇ وىىفىٕىڭ ئەذالق ،ئبزەد
ۋە ثبـمب ئبالھىسىٍىىٍىطىگە لبضاٍّىع .ئەغ  -ھۇـي عبٍىسىّۇ؟ ئبٌىُ ٍبوي ؼبۋارؽىعِۇ؟ ٍبذفي
پەظىٍەرٍىه ثىطؼىّۇ ٍبوي ٍبِبْ ٔىَەرٍىه پەؼىەؾ ثىطىّۇ؟ ثۇالضؼب لبضاٍّىعٍ .ۀي ثۇالضزىٓ
ثىطىٕچىؽىٕي «ـىمھي» زېؽەن ،ئىىىىٕچىؽي رەؼەۋۋۇؾ زېگىٕىّىعٔىڭ ئۆظى.
ؼىع ثىط وىفىگە ٍبذفي زەپ ثبھب ثىطىؿ ئۈچۈْ ،ئۇٔىڭ ربـمي وۆضۈٔۈـي ۋە ئىچىي
ئبالھىسىٍىىٍىطىٕىڭ زىزىڭىعگە ٍېمىفىٕي ئبؼبغ لىٍىؽىع .ـۇٔىڭؽب ئوذفبؾ ئىؽالَ ٍبذفي
وۆضىسىؽبْ وىفي ،ـەضىئەد ھۆوۈٍِىطىگە ئەِەي لىٍىفزب وۆضۈٔۈؾ عەھەرزە روؼطا ثوٌؽبْ ۋە
ئىچىي عەھەرزىّۇ ئۇٔىڭؽب ِۇۋاپىك ثوٌؽبْ وىفىسۇض .ئەگەض ثىط وىفىٕىڭ وۆضۈٔۈـزىىي
ئىزبئەرٍىطى روؼطا ثوٌۇپ ،ضوھي عەھەرزە ذبٌىػ ثوٌّىؽب ،ئۇٔىڭ ئەِەي  -ئىجبزەرٍىطى ذۇززى
ئبزەَ ئۆظى چىطاٍٍىك ،ئەِّب ئۈٌۈن ثىط عىؽىّؽب ئوذفبٍسۇ .ضوھي عەھەرزە ئىزبئەرٍىطى روؼطا،
ٌېىىٓ وۆضۈٔۈـزىىي ئىزبئەرٍىطى روؼطا ثوٌّىؽب ،ئۆظى ٔبھبٍىزي چىطاٍٍىك ،ئەِّب ئبلؽبق  -چوالق
ۋە ٍبوي لبضىؽۇ ثىط ئبزەِگە ئوذفبٍسۇ.
-3181عۇئبي :ئەۋٌىَبالسٔىڭ عوفي جوغىشىغىذىىي جىپىه لبساؽٍىشى
ؼوپي ـۇزۇضوي رەۋثە ثىٍەْ وۆڭٍىٕي پبن رۇرۇپ ذۇزاٍزەئەالٔىڭ پىىىطى ثىٍەْ وۆڭٍىٕي
روـمبظؼبً ،ذۇزاٍزەئەالٔىڭ ٍىمىٕچىٍىمسا ئىٕؽبٔسىٓ ربِبَ ئۆظۈٌگەً ،ئبٌزۇْ ئۇٔىڭ ٔەظىطىسە
رۇپطاق ثىٍەْ ٍەوؽبْ ثوٌؽبً .ؼوپي رۇپطالمب ئوذفبؾ ثوٌؽبٍىي پبؼىىٕب ٔەضؼىٍەضٔىڭ
ھەِّىؽىٕي ئۇٔىڭ ئۈؼزىگە ربـٍىؽب ،رۇپطالزىٓ پبوىعە ٔەضؼە چىمبض .ؼوپي زېگەْ ـۇزۇضوي
ئۇٔىڭ وۆڭۈٌٍىطى ئىجطاھىُ ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ وۆڭۈٌٍىطىسەن زۇَٔبٔي زوؼذ رۇرّبلزىٓ ؼبالِەد
لبٌؽبً .ذۇزاٍزەئەالٔىڭ پەضِبٔىٕي ثىغب وەٌزۈضگەً .ئۆظىٕي ذۇزاٍزەئەالؼب ربـٍىّبلزب ئىؽّبٍىً
ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب ئوذفبؾ ثوٌؽبً .ئۇٔىڭ ِۇـبلەد ،ؼەَ ئۀسىفىؽي زاۋۇز ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ
ؼەَ ئۀسىفىؽىسەن ثوٌؽبً .ثبالؼب ؼەثىط لىٍفزب ئەٍَۇپ ئەٌەٍھىؽؽبالِسەن ثوٌؽبً .ـەۋىك
ئىفزىَبق ئبضظۇؼي ِۇؼب ئەٌەٍھىؽؽبالِسەن ثوٌؽبً .پېمىط ٔبِطازٌىمي ئەٍؽب ئەٌەٍھىؽؽبالِسەن
ثوٌؽبً .ئۇٔىڭ ئىرالؼي ھەظضىزي ِۇھەِّەز ِۇؼزەپب ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ
ئىرالؼٍىطىسەن ثوٌؽبً .ؼوپي ئوٌسۇضوي ئۇٔىڭ رېطىىٍىىي ذۇزاٍزەئەال ثىٍەْ ثوٌؽبً ،ئۇٔي
ذۇزاٍزەئەالزىٓ ئۆظگە وىفي ثىٍّىگەً .ؼوپي ئوٌسۇضوي ،ھىچ ٔەضؼە ئۇٔىڭؽب الظىُ ثوٌّىؽبً .ھىچ
ٔەضؼىگە ئۇ ھەَ الظىُ ثوٌّىؽبًٍ .ۀي ھەِّسىٓ ئبظاد ثوٌؽبً .ھىچ ٔەضؼىٕىڭ ثۀىسٌىىىسە
ثوٌّىؽبً .ؼوپي ئبٔساغ پىطلىسۇضوي ؼەۋەپزىٓ ئۆظىٕي ٍىطاق رۇرمبً .رەلۋاٌىك ِەضىپەرٕىڭ
ـۈوطأىؽسۇض .ھۆضِەد ئىھزىطاَ ئەظىع ،ئۇٌۇغ ثوٌؽبٕٔىڭ ـۈوطأىؽىسۇض .ؼەثىط لىٍّبق گۇٔبھٕىڭ

1002

www.uyghurmuslim.com www.fb.com/uighurawazi uighurawazi@yahoo.com
ـۈوطأىؽىسۇض .ؼوپي ؼبزىمٕىڭ ٔىفبٔىؽي ئۇوي ،ئەظىعٌىمزىٓ وىَىٓ ذبض ثوٌؽب ،وۈچٍۈوٍۈوزىٓ
وَىٓ ٔبِطاد ثوٌؽب ،ـۆھطەرزىٓ وىَىٓ پىٕھبْ ثوٌؽبٍ ،ۀي ثۇالض ھەِّىؽي ئۆظ ئىرزىَبضى ثىٍەْ
ثوٌؽب ،زەپزۇ .ؼوپي وبظىجٕىڭ ٔىفبٔىؽي ئۇزۇضوي ثۇ ِەظوۇضٔىڭ ذىالپىسا ثوٌؽب ،زەپزۇ .ؼوپي
ئۇزۇضويٍ ،وق ثوٌؽبٔسىٓ وىَىٓ ِەۋعۇد ثوٌّبغِ ،ەۋعۇد ثوٌؽبٔسىٓ وىَىٓ وۆضگىٕي ثوٌّبغ،
زەپزۇ .ؼوپي ئۇزۇضوي ئۇٔىڭ ۋۇعۇزى ئبـىبضە ۋۇعۇززۇض ،ؼۈپىزي ئۇٔىڭؽب ھىغبثزۇض .رەؼەۋۋۇپ
وۆڭۈٌٕىڭ ربِبَ ِۇذبٌىپەرزىٓ ؼبپ ثوٌؽىٕىسۇضِ .بزاِىىي ئۆظٌۈن ِەۋعۇرزۇض ،رەپطىمە
پبضاوۀسىچىٍىه ِەۋعۇد ثوالض .ۋالزىىي ئۆظٌۈن ظاھىط ثوٌسى ھەلزەئەال ظاھىط ثوٌۇض .عەِىٕىڭ
ھەلىمىزي ِۇـۇزۇض .ثۇ ٍەضزە ھەلزەئەالزىٓ ئۆظگىٕي وۆضِەغ ،ھەلزەئەالزىٓ ئۆظگىگە لبضىّبغ.
ئبٌال رەئەال ثىعٌەضگە ھەَ ثۇ ؼۈپەرٕي ٔىؽىپ لىٍؽبً.
-3185عۇئبي :ئەۋٌىَبالسٔىڭ جەعەۋۋۇف جوغىشىغىذا ئەٍىحمبٍٔىشى
رەؼەۋۋۇپ وۆڭۈي ھوظوضى ثىٍەْ ٍبز لىٍّبق ،پۈرۈْ زىممىزي ثىٍەْ ئبڭٍىّبق ۋە ئەِەٌٕي ؼۈٕٔەرىە
رەۋە ھبٌسا لىٍّبلزۇض .رەؼەۋۋۇپٕىڭ ِۀىؽي ئىٍؽبّٔبلزۇض .ھەض وىفي ذۇزاٍزەئەالزىٓ ئۆظگىسىٓ
ئىٍؽىٕىپ چىمؽب ؼوپي زېگەْ ـۇ ثوٌۇض .رەؼەۋۋۇپ ئوٌسۇضوي ذۇزاٍزەئەال ؼىٕي ئۆظۈڭسىٓ
ئۆٌزۈضۈپ ئۆظى ثىٍەْ رىطىٍگۈظگەً .رەؼەۋۋۇپ ٔىئّەرزۇضوي ثۀسىٕىڭ رېطىى ٍىىي ۋە وۈچ
لۇۋۋىزي ئۇٔىڭ ثىٍۀسۇض .رەؼەۋۋۇپ  -ھەِّسىٓ ئبظارٍىك ،عۇۋأّەضىسٌىه ،رەوٍىپٕي رەضن
لىٍّبق ،ؼبذبۋەرٍىه ثوٌّبق ،زۇَٔبٔي زۈـّەْ ،ذۇزاٍزەئەالٔي زوؼىذ رۇرّبلزۇض زەپزۇ.
رەؼەۋۋۇپ ئوٌسۇضوي لىٍؽبْ ئەِەٌٕي ذۇزاٍزەئەالزىٓ ثبـمب ھىچ وىفي ثىٍّىؽۇْ .زۇَٔبٔىڭ
پىىىطى ۋە ئۀسىفىؽي ئبذطەرىە ھىغبپ ۋە پەضزە ثوٌۇض .ئبذىطەرٕىڭ پىىىط ئۀسىفىؽىسىٓ
ھىىّەد ۋە زأىؿ ،وۆڭۈٌٕىڭ رېطىىٍىىي ھبؼىً ثوٌۇض .رەؼەۋۋۇپ ئوٌسۇضوي ذۇزاٍزەئەال ثىٍەْ
ؼبپ ثوٌؽبً ،ذبٌىػ ثوٌؽبًٔ ،ۇضى ضۇـۀٍىه ثىٍەْ ثوٌؽبً ،ظىىىط ثىٍەْ ئەٍَىٓ ٌەظظىزىسە
ثوٌؽبً .رەؼەۋۋۇپ ئوٌسۇضوي ھىچ ٔەضؼىسىٓ ِۈٌىۈڭ ثوٌّىؽبً .ؼەْ ھەَ ھىچ وىفىٕىڭ ِۈٌىىسە
ثوٌّىؽبٍؽەْ .رەؼەۋۋۇپ ٍبذفي ذۇٍسۇض .رەؼەۋۋۇپ ثىط ھبٌەرزۇضوي ئىگىؽىٕي ؼۆظٌىّەوزىٓ
ؼبٍىپ لىٍۇض .رب ذۇزاٍزەئەالؼب ٍەرىۈظەض .ئبٔسىٓ وىَىٓ ئۆظٌۈوزىٓ چىمىطاض .ربوي ـۇٔىڭؽب
ٍەرىۈظەضوي ذۇزاٍزەئەال لبٌۇض ،ئۆظى ذۇزاٍزەئەالزا ٍوق ثوٌۇض .ؼوضىسىىي رەؼەۋۋۇپ ٔىّەزۇض؟
زېسىىي ،ئۈِىسٔي لىؽمب لىٍّبق .ئەِەٌٕي زاٍىُ ئۆظىگە الظىُ رۇرّبق .رەؼەۋۋۇپ ؼەثىط لىٍّبلزۇض،
ذۇزاٍزەئەالزىٓ وەٌگەْ ئەِىط ٔەھىگە رەۋە ثوٌّبلزۇض .ضىعلۀەٌالھۇ رەئەال ئىََبھٍ .ۀي رەثىئەد
زۆٌىزىٕي ھەِّە ِۆئّىٍٕەضگە ٔىؽىپ لىٍؽبً .رەؼەۋۋۇپ زوؼزٕىڭ ئىفىىىسە ئېزىىبـزب
ئوٌزۇضِبق ،زوؼزٕىڭ ئبؼزبٔەؼىٕي ؼبلٍىّبلزۇض ،ئەگەضچە لوؼٍىؽىّۇ ھەَ ،زەپزۇ .رەؼەۋۋۇپ
ئوٌسۇضوي ثۀسە ھەض ۋالىززب ثىط ئىفمب ِەـؽۇي ثوٌؽبٍىي ئۇ ۋالىززب ـۇ ئىفزىٓ ئەۋۋەٌطالي
ثوٌّىؽبً .رەؼەۋۋۇپ ئوٌسۇضوي ذۇزاٍزەئەال ثىٍەْ ؼبپ ثوٌؽبً ،ذبٌىػ ثوٌؽبًٔ ،ۇضى ضۇـۀٍىه
ثىٍەْ ثوٌؽبً ،ظىىىط ثىٍەْ ئەٍَىٓ ٌەظظىزىسە ثوٌؽبً .رەؼەۋۋۇپ ِەئٕەزۇضوي ئۈچ ذبؼىَەرٍىطى
ثبضزۇض .ثىطىٕچي ،پىمىطٌىكٔ ،بِطارٍىكِ ،ۇھزبعٍىك ثىٍەْ چىمىفّبق .ئىىىىٕچي ،ھەض ٔەضؼە
ئىٍىىڭسە ثوٌؽب وىفىگە ثىٍسۈضِەن .ئۈچىٕچي ،ئىرزىَبضٔي ئىزىطاظٔي رەضن لىٍّبق .رەؼەۋۋ ۇپ
زەپ ربئەد ئىجبزەرىەٍ ،بذفي ئىفالضؼب ثەي ثبؼالپ رۇضؼبٕٔي ئەٍزۇض .رەؼەۋۋۇپ ٍبذفي ذۇٍسۇض.
رەؼەۋۋۇپ ثىط ھبٌەرزۇضوي ئىگىؽىٕي ؼۆظٌىّەوزىٓ ؼبٍىپ لىٍۇض .رب ذۇزاٍزەئەالؼب ٍەرىۈظەض .
ئبٔسىٓ وىَىٓ ئۆظٌۈوزىٓ چىمىطاض .ربوي ـۇٔىڭؽب ٍەرىۈظەضوي ذۇزاٍزەئەال لبٌۇض ،ئۆظى
ذۇزاٍزەئەالزا ٍوق ثوٌۇض .ثۇ ِەظھەپزۇضوي ئۇٔي ئىفي ٍوق ثىىبضالضؼب ئبضالـزۇضِىؽبٍؽەْ ،زەپزۇ.
رەؼەۋۋۇپ ئبظازەٌەضٔىڭ ربٍىٕىسىؽبْ ھبؼىٍىطىسۇض ،زەپزۇ .لۇـٕىڭ ئىىىي لبرىٕىؽب ئوذفبـزۇض.
ۋالزىىي ھەض ئىىىي لبٔبد روذزىؽب لۇؾ ھەَ روذزبض .ئەگەض ثىطىگە ئبظاض ٍەرؽە ٍۀە ثىطى ٔبلىػ
ثوٌۇض .ھەض ئىىىىؽىسىٓ لبٌؽب ـىطىه رەضىپىگە روـبض .رەؼەۋۋۇپ ـۇزۇضوي ربئبِٕي ئبظ ٍىّەن،
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ذۇزاٍزەئەال ثىٍەْ ئبضاَ ئبٌّبق ،ذەٌمزىٓ لبچّبق.

ئىىىىٕچي ثبپ .جەسىمەجٕىڭ ِەلغىذى ۋە ٍوٌي

-3188عۇئبي :جەسىمەجٕىڭ ِەلغىذى
رەضىمەد ،رەضىمەد ئەھٍىسىٓ چىٓ ئەلىسە ،ئىرالغ ثىٍەْ ئەِەي ،ئىجبزەد لىٍىؿ ئبضلىٍىك
ئبٌالھ ربئبالٔىڭ ضاظىٍىمىؽب ئىطىفىپ ئبٌالھمب ٍىمىٍٕىك ھبؼىً لىٍىفٕي ،عۀەرزىە ،ئبٌالھٕىڭ
زىساضىٕي وۆضۈـىە ِۇٍەؼؽەض ثوٌۇـٕي ،ذۀٕەرٕىڭ ٍۇلىطى زەضىغىٍىطىسە ذوعىّىع،
پەٍؽەِجىطىّىع ِۇھەز ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِگ ە ٍىمىٓ ئوضۇٔسا رۇضۇؾ ـەضىپىگە ٔبئىً
ثوٌۇـٕي ِەلؽەز لىٍىسۇ .ثۇ ِۇضازلب ٍىزىؿ ئۈچۈْ ئبٌالھ ربئبالٔىڭ ئەپۇ وەضىّي ثىٍەْ ِەؼپىطەد
لىٍىفىؽب ئىطىفىپ ،پبن ضوھالض لبربضىسىٓ ئوضۇْ ئىٍىؿ ِوھىّسۇض.
-3181عۇئبي:جەسىمەجٕىڭ ٍوٌي
. 1ذبٌىػ ٔىَەد ثىٍەْ ئىرالغ ثىٍەْ ئىجبزەد لىٍىؿ.
.2ظىىىط رەؼجىھسىٓ ئبٍطىٍّبؼٍىك.
ِ.3ۇۋاپىك ۋالىزالضزا ئىزىىبپزب ئوٌزۇضۇؾ.
 . 4ضىَبظەد ثىٍەْ ثەزۀٕي چىٕىمزۇضۇپ ضوھٕي پبوالؾ.
 .5ئىّبٕٔي وۈچەٍزىؿ.
ٔ . 6ەپٍە ئىجبزەرٍەض ثىٍەْ ـۇؼۇٌٍۇٔۇپ ئبٌالھمب ٍىمىٍٕىك ھبؼىً لىٍىؿ.
-3187عۇئبي :لۇسئبْ وەسىّٕىڭ ،سوھٕي پبن لىٍغبْ ئبدەِٕىڭ ِەلغەت ِۇسادىغب
ٍىحىذىغبٍٔىمي جوغىشىغىذىىي ثبٍبٍٔىشى
ئبٌالھ ربئبال لۇضئبْ وەضىّسە ِەلؽەرىە ٍەرىۈچىٍەضِ ،ۇضازىؽب ٍەرىۈچىٍەض ،وۇپۇضٌۇق،
ِۇـطىىٍىمزىٓ لۇرۇٌۇپ ئبٌالھٕىڭ ضەھّىزىگە ئىطىفىۈچىٍەض ،رەلۋا ؼۈپىزىگە ئىگە ثوٌؽۇچىالضٔىڭ
«ضوھىٕي پبن لىٍؽۇچىالض ،پبن ثوٌؽۇچىالض» ئىىۀٍىىىٕي ثىط لبٔچە ئوضۇٔسا لەٍىذ لىٍسى .ئبٌالھ
ربئبال ِۇٔساق زەٍسۇ :ضوھ ثىٍەْ ۋە ئۇٔي چىطاٍٍىك لىٍىپ ٍبضارمبْ ،ئۇٔىڭؽب ٍبذفي ـ ٍبِبٍٔىمٕي
ثىٍسۈضگەْ ظاد ثىٍەْ لەؼەِىي [7ـ ،]8ضوھىٕي پبن لىٍؽبْ ئبزەَ چولۇَ ِۇضازىؽب ٍېزىسۇ [.]9
(ؼۈضە ـەِػ) (وۇـطىسىٓ ۋە گۇٔبھزىٓ) پبن ثوٌؽبْ ئبزەَ ِەلؽىزىگە ٍەرزي [ؼۈضە ئەئال .]14 -
ئۆظٌىطىٕي پبن زەپ لبضاٍسىؽبٔالض (ٍۀي ئۆظٌىطىٕي رەلۋازاضٌىك ثىٍەْ ِەزھىَىٍەٍسىؽبٔالضٔي) ٔي
وۆضِىسىڭّۇ؟ ئۇٔساق ئەِەغ (ٍۀي ئىؿ ئۇالضٔىڭ زېگىٕىسەن ئەِەغ) ،اﷲ ذبٌىؽبْ ثۀسىؽىٕي
پبن لىٍىسۇ ،ئۇالضؼب لىٍچىٍىىّۇ ظۇٌۇَ لىٍىّٕبٍسۇ [ؼۈضە ٔىؽب .]49 -
-3184عۇئبي :ئبٌالھٕىڭ ئىٕغبٔالسغب پبن ٔەسعىٍەسٔي سىضىك لىٍىپ ثەسگۀٍىىي
جوغىشىغىذىىي لۇسئبْ وەسىّٕىڭ ثبٍبٍٔىشى
« ثۈگۈْ ؼىٍەضگە پبن ٔەضؼىٍەض ھبالي لىٍىٕسى[ ».ؼۈضە ِبئىسە  ]5 -اﷲ ؼىٍەضگە ضىعىك
لىٍىپ ثەضگەْ ھبالي ،پبن ٔەضؼىٍەضزىٓ ٍەڭالض ،ؼىٍەض ئىّبْ ئېَزمبْ اﷲلب رەلۋازاضٌىك لىٍىڭالض
[ؼۈضە ِبئىسە  ]88 -ئبٌالھ ربئبالٔىڭ ِۇوبپبري ئىچىي ۋە ربـمي عەھەرزىٓ پبن ثوٌؽۇچىالض
ئۈچۈٔسۇض .ئىچىي ۋە ربـمي عەھەرزىٓ پبن ثوٌۇؾ ثوٌؽب ئىٕؽبٕٔىڭ وىَىُ وىچەن ،رۇضاض ،عبً،
وەؼىپ رىغبضەد ،ئەلىسە ئىزىمبز لبربضٌىك ھەِّە عەھەرزىٓ پبوٍىٕىفىٕي ئۆظ ئىچىگە ئبٌىسۇ.
ئبٌالھ ربئبال پبن ثوٌؽبٔالضٔي زوؼىذ رۇرىسۇ ،پبن ثوٌؽبٔالضٔي عۀٕەد ثىٍەْ ِۇوبپبرالٍسۇ .ئبٌالھ
ربئبالزىٓ ئىجبضەد رەڭساـؽىع وبرزب ظارٕىڭ زوؼٍۇلىؽب ئىطىفىؿ ثىط ثۀسە ئۈچۈْ ئەڭ ئبٌي
ـەضەپ ،ئەڭ وبرزب ِۇوبپبد.
-3183عۇئبي :ئبٌالھٕىڭ پبن ثوٌغۇچىالسٔي دوعث جۇجىذىغبٍٔىمي جوغىشىغىذىىي لۇسئبْ
وەسىّٕىڭ ثبٍبٍٔىشى
اﷲ (ئىچىي ۋە ربـمي عەھەرزىٓ) پبن ثوٌؽۇچىالضٔي زوؼذ رۇرىسۇ [ؼۈضە رەۋثە .]108 -
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اﷲ ھەلىمەرەْ رەۋثە لىٍؽۇچىالضٔي زوؼذ رۇرىسۇ( .ھبضاِسىٓ ۋە ٔىغبؼەرزىٓ) پبن
ثوٌؽۇچىالضٔي ھەلىمەرەْ زوؼذ رۇرىسۇ [ؼۈضە ثەلەض ]222 -
-3182عۇئبي :ئبٌالھٕىڭ پبن ثوٌغۇچىالسٔي جۀٕەت ثىٍەْ ِۇوبپبجالٍذىغبٍٔىمي
جوغىشىغىذىىي لۇسئبْ وەسىّٕىڭ ثبٍبٍٔىشى
ئۇالض (ِۇـطىىٍىه ۋە گۇٔبھالضزىٓ) پبن ثوٌؽبْ ـبضائىززب پەضىفزىٍەض ئۇالضٔي لەثعى ضوھ
لىٍىسۇ ،پەضىفزىٍەض ئۇالضؼب« :ؼبالَ ؼىٍەضگە! لىٍؽبْ ئەِەٌىڭالضٔىڭ ذبؼىَىزىسىٓ عۀٕەرىە
وىطىڭالض» زەٍسۇ [ؼۈضە ٔەھٍي  ]32 -ئۇ (زەضىغىٍەض) زائىّىٌ رۇضاٌؽۇ ثوٌؽبْ عۀٕەرٍەض ثوٌۇپ،
ئۇالضٔىڭ ئبؼزىسىٓ ئۆؼزەڭالض ئېمىپ رۇضىسۇ ،ئۇ ٍە ضٌەضزە ئۇ ِەڭگۈ لبٌىسۇ ،ئۀە ـۇ (وۇـطىسىٓ ۋە
گۇٔبھالضزىٓ) پبن ثوٌؽبْ ئبزەِگە ثېطىٍىسىؽبْ ِۇوبپبرزۇض [ؼۈضە ربھب  .]76 -پەلەد (اﷲٔىڭ
زەضگبھي) ؼب پبن لەٌت ثىٍەْ وەٌگەْ ئبزەِگىال پبٍسا ٍەرىۈظۈٌىسۇ» [ؼۈضە ـۇئەضا  .]89 -ئۇالضٔي
ثىع پبن ـ ذىؽٍەرٍىه ،ئبذىطەرٕي ئەؼ ٍەپ رۇضىسىؽبْ ؼەِىّىٌ وىفٍەض لىٍسۇق [ؼۈضە ؼبز -
.]46
-3188عۇئبئ :ىَەجٕىڭ ئەِەي ئىجبدەجحىىي ِوھىُ ھبٌمب ئىىۀٍىىي
ٔىَەد ئىجبزەرٕىڭ ٔەرىغىٍىه ثوٌۇـىسىىي ِۇھىُ ھبٌمىسۇض .وىُ ٔىّىٕي ٔىَەد لىٍؽب
ـۇٔىڭؽب ئىطىفىسۇ .ئبٌالھ ربئبال ثۀسىٍىطىٕىڭ ِەلؽەد ِۇزىئبٌىطىٕ ي ثىٍىپ رۇضؼۇچئ ،ىَەرىە
لبضاپ ٔەرىغەِ ،ۇوبپبد ئوضۇٔالـزۇضؼۇچي ثوٌؽبٍٔىمي ئۈچۈْ ئىجبزەرٕىڭ ٔەرىغىؽىسە ٍۇلىطى
ٔىفبٕٔي وۆظٌىگەْ وىفي ئۈچۈْ ،ئبٌسى ثىٍەْ روؼطا ذبٌىػ ٔىَەرٕىڭ ثوٌۇـي ،لىٍّبلچي ثوٌؽبْ
ئىفىؽب چىٓ ئەلىسە ئىر الغ ثىٍەْ وىطىفىؿ الظىُ ثوٌىسۇ .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ رۈضٌۈن
ئەِەٌٍەضٔىڭ ٔىَەرىە ثبؼٍىك ئىىۀٍىىي ،وىّٕىڭ ٔىّىٕي ٔىَەد لىٍؽبْ ثوٌؽب ـۇٔىڭؽىال
ئىطىفىسىؽبٍٔىمي ،ھەرزب لىَبِەرزىّۇ ٔىَەرٍىطىگە ٍبضىفب رىطىٍسۈضۈٌىىسىؽبٍٔمي روؼىطىؽىسىىي
رۆۋۀسىىي ِەـھۇض ھەزؼي ثۇٔىڭ زەٌىٍىسۇض.
ئەٌمەِە ئىجٕي ۋەلمبغ ٌەٍؽىسىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،ئۆِەض ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ِۇٔجەضزە
رۇضۇپ ِۇٔساق زېگەِْ :ەْ پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ :ئەِەي ٔىَەرىە ثبؼٍىك
ثوٌۇپ ،وىفي پەلەد ٔىَەد لىٍؽىٕىؽب ئېطىفىسۇ .وىّىي اٌٍە ۋە اٌٍۀىڭ ضەؼۇٌىٕىڭ ضاظىٍىمىٕي
وۆظٌەپ ھىغطەد لىٍىسىىەْ ،وۆظٌىگىٕىگە ئېطىفىسۇ .لبٔساق ثىط ئبزەِٕىڭ ھىغطىزي ئبظؼىٕە
زۇَٔبؼب ئېطىفىؿ ٍبوي ثىط ئبٍبٌؽب ئۆٍٍىٕىؿ ثوٌؽب ،پەلەد ـۇٔىڭؽىال ئېطىفىسۇ زېگۀٍىىىٕي
ئبڭٍىؽبٔىسىُ( .رىطِىعى2211 :؛ ثۇذبضى)1 :
ئىجٕي ئۆِەض ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇِب ضىۋاٍەد لىٍىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ
ِۇٔساق زېگەْ :اٌٍە ثىط لەۋِگە ئبظاة چۈـۈضؼە ،ئبظاة ئۇالضٔىڭ ھەِّىؽىگە رېگىسۇ .وېَىٓ ئۇالض
ئۆظ ٔىَەرٍىطى ثىٍەْ رىطىٍسۈضۈٌىسۇ( .ثۇذبضى)7118 :
ئەثۇ ھۇضەٍطە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ضىۋاٍەد لىٍىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ
ِۇٔساق زېگەْ :اٌٍە ربئبال ـەوٍىڭالضؼبِ ،بي ِ -ۈٌىىڭالضؼب لبضىّبٍسۇ ،ثەٌىي زىٍٍىطىڭالضؼب ،ئىؿ
ھەضىىىزىڭالضؼب لبضاٍسۇ( .ئىجٕي ِبعە)4143 :
-3188عۇئبي :ئىخالعٕىڭ ئەِەي ئىجبدەجحىىي ِوھىُ ھبٌمب ئىىۀٍىىي
رەؼەۋۋۇؾ ئەھٍي ئۈچۈْ ئىرىالغ ھەِّىسىٓ ِوھىُ .ئىرالؼي ٍوق ؼوپي ھىچ لبٔساق
ٔەرىغىگە ئىطىفەٌّەٍسۇ .ئىرالؼؽىع ئبزەَ ھەَ ؼوپي ثوالٌّبٍسۇ .ئبٌالھٕىڭ زوؼزي ثوٌۇـزىٓ،
ئبـىمٍىمزىٓ ئىؽىع ئبچبٌّبٍسۇ.
ئەثۇ ھۇضەٍطە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :وىّىي ربھبضەرٕي وبِىً ئبٌؽبٔسىٓ وېَىٓ ،عۈِە ٔبِىعىؽب وېٍىپ،
ذۇرجىٕي ئىرالغ ثىٍەْ رىڭفىؽب ،ئۇٔىڭ ـۇٔسىٓ وېَىٕىي ئوْ وۈٍٔۈن گۇٔبھٍىطى ِەؼپىطەد
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لىٍىٕىسۇ .وىّىي ذۇرجە ئولۇٌۇۋارمبٔسا ٍەضزىىي ئۇـفبق ربـٕي ئوٍٕىؽب ،ثۇ ؼبۋاثزىٓ لۇضۇق
لبٌىسۇِ( .ۇؼٍىُ)857 :
ئەثۇ ھۇضەٍطە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزى ٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەِْ :ېَىزٕىڭ ٔبِىعىٕي چۈـۈضگۀسە ،ئۇٔىڭؽب ئىرالغ ثىٍەْ زۇئب لىٍىڭالض!
(ئىجٕي ِبعە)1497 :
ئەثۇ زەضزا ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :اٌٍە ربئبال ِۇٔساق زەٍسۇ :ئي ئىَؽب ! ِەْ ؼۀسىٓ وېَىٓ ثىط ئۈِّەد
ئەۋەرىّەْ ،ئۇالضؼب ثىط ذۇـبٌٍىك ٍەرىەْ چبؼسا ،اٌٍەلب ھەِسە ئېَزىپ ،ـۈوۈض لىٍىسۇ .ئۇالضؼب ثىط
ِۇؼىجەد ٍەرىەْ چبؼسا ،ؼەۋض لىٍىپِ ،ۇوبپبرىٕي اٌٍەرىٓ رىٍەٍسۇ .ئۇالضٔىڭ ثۇٔساق لىٍىفىؽب
رۈضر ىە ثوٌؽبْ ئبِىً ئۇالضزىىي ئەلىً ۋە ئىٍىُ ئەِەغ ،ثەٌىي ئىرالؼزۇض “ زېسى .ئىَؽب
ئەٌەٍھىؽؽبالَ ” :ئي پەضۋەضزىگبضىُ! ئۇٔسالزب ثۇ لبٔساق ثوٌىسۇ؟ “زەپ ؼوضىسى .اٌٍە ربئبال:
” ئۇالضٔىڭ ئىرالؼىؽب رۈضرىە ثوٌىسىؽبْ ئەلىً ۋە ئىٍىّٕي ِەْ ثېطىّەْ “زېسى.
(ئەھّەز)26997
ِۇؼ ئەة ئىجٕي ؼەئسرىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ( :زازاَ) ؼەئس ئۆظىٕي پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ثبـمب وەِجەؼەي ؼبھبثىٍىطىگە ٔىؽجەرەْ ئۈؼزۈْ ئىىۀٍىىىٕي ھېػ
لىٍؽبٔىسى ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ئۇٔىڭؽب ِۇٔساق زېسى :اٌٍە ثۇ ئۈِّەرىە
ئبعىعالضٔىڭ ٔبِىعى ،زۇئبٌىطى ۋە ئىرالؼٍىطى ؼبٍىؽىسا ٍبضزەَ ثېطىسۇٔ( .ەؼبئي)3178 :
زۇئبزىّۇ ئرىىالغ ثىٍەْ ئبٌالھمب ٍۈظٌىٕىؿ ،زۇئب ئىغبثەد ثوٌۇـٕىڭ ،ئبٌالھٕىڭ ٍبضزىّىگە
ئىطىفىفٕىڭ ِوھىُ ۋاؼزىؽي .ـۇڭب زۇئب لىٍؽبٔسا چولۇَ ئبٌالھ ربئبال زۇئبٌىطىّٕي،
ئىٍزىغبٌىطىّٕي ئبڭالپ رۇضىسۇ ،زېگەْ ٔىَەرزە زۇئب لىٍىؿ ،زۇئبٔي ئىرىالغ ثىٍەْ ،رىىىٍىپ
رۇضۇپ ،رەوطاض لىٍىؿ ئبضلىٍىك ئبٌالھٕىڭ ضەھّىزىگە ظوض ئۈِىسۋاضٌىك ثىٍەْ ٍۈظٌىٕىؿ الظىُ.
-3181عۇئبي :صىىىشٔىڭ ِۀغي
ضوھٕي پبوالپ ئبٌالھ ضىعاٌىمىؽب ئىطىفىفٕىڭ ِوھىُ ثىط ٍوٌي زاۋاٍِىك ظىىىط رەؼجىھ ثىٍەْ
ثوٌۇـزۇض .ظىىىط ٌ -ۇؼەد ئېزىجبضى ثىٍەْ ثىط ٔەضؼىٕي ئەؼىە ئېٍىؿٍ ،بز ئېزىؿ ۋە ذبرىطٌەؾ
زېگەْ ِۀىٍەضٔي ئىپبزىٍىؽە ،ـەضىئەد ئىؽزېّبٌىسا ظىىىط  -ئبٌالھ ربئبالٔي ٍبز ئېزىؿ ،ئۇٔىڭ
ٔېئّەر ٍىطىٕي ئەؼىە ئېٍىؿ زېگۀٍىىزۇض .ظىىطى ثوٌؽب ئەڭ ٍەڭگىً ئىجبزەرٍەضٔىڭ عۈٍِىؽىسىٓ
ثوٌۇپ ،ئۇ وىفىسىٓ رىطىفچبٍٔىك ،ۋالىذ ۋە ِبي  -زۇَٔب رەٌەپ لىٍّبٍسۇِ .وؼۇٌّبْ ئبزەَ ھەض
لبٔساق چبؼسا ،ھەض لبٔساق ئوضۇٔسا ثۇ ئىجبزەرٕي لىٍىفمب لبزىط ثوالالٍسۇ .ثەٌىي ھەٍعزاض ٍبوي
ٔىفبؼزىىي ئبٍبٌالضِۇ ثۇ ئىجبزەرٕي ئبزا لىٍىفزىٓ چەوٍۀّەٍسۇ .ظىىطى ئېَزىؿ ئبٌالھ ٔبھبٍىزي
ٍبذفي وۆضىسىؽبْ ،وبرزب ؼبۋاة ۋە ثبـمب ھېچمبٔساق ثىط ئەِەٌگە ثەضِەٍسىؽبْ ئەعىط ئبرب
لىٍىسىؽبْ ثىط ئىجبزەرزۇض .ئبٌالھٕي ظىىطى لىٍىؿ ھەض لبٔساق ۋالىذ ۋە ئوضۇٔسا لىٍؽىٍي ثوٌىسىؽبْ
ئىجبزەد.
-3185عۇئبي :صىىشىٕىڭ ؽەسجي
ظىىطى ئىجبزىزىٕىڭ ثىطال ـەضري ثبض ،ئۇ ثوٌؽىّۇ ظىىطىٕي وۆپ ئېَزىؿ .ئبٌالھ ربئبال ِۇٔساق
زەٍسۇ « :ئي ِۆِىٍٕەض! ئبٌالھٕي وۆپ ٍبز لىٍىڭالض ،ئۇٔىڭؽب ئەرىگەْ  -ئبذفبِسا رەؼجىھ
ئېَزىڭالض» [ ئەھعاة ؼۈضىؽي  - 42 - 41ئبٍەرٍەض] « .پەضۋەضزىگبضىڭٕي ٍېٍىٕؽبْ ۋە ئۇٔىڭسىٓ
ئەٍّۀگەْ ھبٌسا ئىچىڭسە ٍبز ئەرىىٓ ،ئەرىگۀسە  -ئبذفبِسا ئۇٔي پەغ ئبۋاظزا ظىىىط لىٍؽىٓ،
ؼبپىٍالضزىٓ ثوٌّىؽىٓ» [ ئەئطاؾ ؼۈضىؽي  - 205ئبٍەد] .ظىىطى ِۇئەٍَەْ چېىي ۋە ئبذىطلي
ٔولزىؽي ٍوق ثىط ئىجبزەد.
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-3188عۇئبئ :ېّە ئۈچۈْ لۇسئبٔذا ھەس لېحىُ صىىشى جىٍغب ئېٍىٕغبٔذا وۆپ لىٍىؼ دېگەْ
ئىجبسە ثىشگە وىٍىذۇ؟
ظىىطى لىٍىؿ ( ٍبز ئېزىؿ) ثوٌؽب ئۇٔزۇؾ ،ئۇٔزۇپ لېٍىفٕىڭ لبضِۇ  -لبضـىؽىسۇض .ظىىطى
لىٍىٕسىؽبْ ظاد ئبٌەٍِەضٔىڭ پەضۋەضزىگبضى ،ئەڭ لۇزضەرٍىه ظاد  -ئبٌالھسۇض .ئەڭ لۇزضەرٍىه
ظارٕي ثىط لېزىُ ئەؼٍەپ لوٍۇپ وۆپىٕچە چبؼسا ئۇٔزۇؾ روؼطا ئەِەغ .ئەؼٍەپ روضۇؾ
ئۇٔزۇِبؼٍىك ،ـۈوۈض ئېَزىؿ ئىٕىبض لىٍّبؼٍىك ،ئىزبئەد لىٍىؿ ئبؼىٍَىك لىٍّبؼٍىك ئبٌالھمب
رەلۋاٌىك لىٍىفٕىڭ عۈٍِىؽىسىٕسۇض .ئبٌالھ ربئبال ِۇٔساق زەٍسۇ «:ئي ِۆِىٍٕەض ! ( ِۇـطىىالضزىٓ)
ثىط عبِبئەگە ( ٍۀي زۈـّەْ لوـۇٔىؽب) ئۇچطاـمبْ چېؽىڭالضزا ؼبثبرٍىك وۆضؼىزى ڭالض،
ِۇۋەپپىمىَەد لبظىٕىفىڭالض ئۈچۈْ ئبٌالھٕي وۆپ ٍبز ئېزىڭالض » (ؼۈضە ئۀفبي  - 45ئبٍەد).
-3111عۇئبي :صىىىشٔىڭ پەصىٍىحي جوغىشىغىذىىي لۇسئبْ وەسىّٕىڭ ثبٍبٍٔىشى ۋە
صىىىشٔىڭ ِۇۋاپىمىَەت لبصىٕىؾٕىڭ ئبعبعي ئىىۀٍىىي
ئبٌالھٕي ئەؼٍىّەً رۇضۇپ ِۇۋەپپىمىَەد لبظا ٔؽىٍي ثوٌّبٍسۇ .ئبٌالھٕي ئەؼٍىّەً رۇضۇپ وېچە
ٔبِىعى ،ضوظا ،وۆظٔي ھبضاِسىٓ ربضرىؿ ،ھبٍب ،ھىغبة ۋە ثبـمب ئىجبزەرٍەضٔي لبٔسالّۇ ضاۋضۇغ
لىٍؽىٍي ثوٌؽۇْ؟! ئبٌالھ ربئبال ِۇٔساق زەٍسۇ «:ئبٌالھٕي وۆپ ظىىطى لىٍؽۇچي ئەضٌەض ۋە ئبٌالھٕي
وۆپ ظىىطى لىٍؽۇچي ئبٍبٌالضؼب ئبٌالھ ِەؼپىطەد ۋە وبرزب ؼبۋاة رەٍَبضٌىسى » [ؼۈضە ئەھعاة - 35
ئبٍەد « ].ؼىٍەضگە – ئبٌالھٕي ،ئبذىطەد وۈٔىٕي ئۈِىس لىٍسىؽبْ ۋە ئبٌالھٕي وۆپ ظىىطى
لىٍؽبٔالضؼب  -ضەؼۇٌۇٌالھ ئەٌۋەرزە ٍبذفي ئۈٌگىسۇض» [ؼۈضە ئەھعاة  - 21ئبٍەد] « ئۇالض ئۈضە
رۇضؼبٔسىّۇ ،ئوٌزۇضؼبٔسىّۇٍ ،برمبٔسىّۇ ئبٌالھٕي ئەؼٍەپ رۇضىسۇ» [ ؼۈضە ئبي ئىّطاْ - 191
ئبٍەدِ ].ۇۋەپپىمىَەد ۋە ثەذذ -ؼبئبزەرىە ئېطىفىۈچىٍەضٔىڭ وۆپىٕچىؽي ذىعِەرزە ثوٌؽۇْ،
ھەرزب ئوضۇؾ ؼەپٍىطىسە ثوٌؽۇْ ئبٌالھٕي وۆپ ئەؼٍەپ رۇضؼۇچىالضزۇض.
-3117عۇئبي :صىىىشدىٓ ٍىېشاق ثوٌغۇچىالسٔىڭ چوڭ ٍبِبْ ئبلىۋىحي
ئبٌالھ ربئبال ِۇٔبپىمالضٔي ئەٍىجٍەپ «:ئۇالض ئبٌالھٕي پەلەد ئبظؼىٕە ٍبز ئېزىسۇ » زەٍسۇ[ .ؼۈضە
ٔىؽب  -142ئبٍەد].
ئەثۇ ھۇضەٍطە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :وىّىي ئوٌزۇضؼبْ عبٍىسا اٌٍۀي ظىىىط لىٍّؽب ،اٌٍۀىڭ ھۇظۇضىسا
پۇـبٍّبٔؽب لبٌىسۇ .وىّىي ٍبرمبْ عبٍىسا اٌٍۀي ظىىىط لىٍّىؽب ،اٌٍۀىڭ ھۇظۇضىسا پۇـبٍّبٔؽب
لبٌىسۇ( .ئەثۇ زاۋۇد)4856 :
ئەثۇ ھۇضەٍطە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :لبٔس اق ثىط عبِبئەد ئوٌزۇضؼبْ ؼوضۇٔسىٓ اٌٍۀي ظىىىط لىٍّبؼزىٓ
لوپۇپ وەرؽە ،ئېفەوٕىڭ رېپي (ئۆٌۈوي) ثبض عبٍسا ئوٌزۇضۇپ لوپمبٔسەن ثوٌىسۇ .ثۇ ،ئۇالض ئۈچۈْ
ھەؼطەد ئېٍىپ وېٍىسۇ( .ئەثۇ زاۋۇد)4855 :
-3114عۇئبي :ئبٌالھٕي صىىىش لىٍىؾٕىڭ پبٍذىٍىشى
ئەثۇ ئبثسۇضضاھّبْ ِۇئبظ ئىجٕي عەثەي ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض
ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :اٌٍۀىڭ ئبظاثىسىٓ ؼبلٍىٕىؿ ئۈچۈْ اٌٍۀي ظىىىط
لىٍىفزىّٕۇ ٍبذفىطاق ئەِەي ٍولزۇضِ( .بٌىه)491 :
ئۇثەً ئىجٕي وەئت ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ
ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ وېچىٕىڭ ئۈچزىٓ ئىىىي لىؽّي ئۆرىۀسە ئوضٔىسىٓ رۇضۇپ ِۇٔساق زەٍززي:
ئي ئىٕؽبٔالض! اٌٍۀي ظىىىط لىٍىڭالض ،اٌٍۀي ظىىىط لىٍىڭالض! ثىطىٕچي ؼۇض چېٍىٕىسۇ ،ئبضلىسىٕال
ئىىىىٕچي ؼۇض چېٍىٕىسۇ .ۋەھىّىٍىه ئۆٌۈَ ٍېمىٍٕىفىپ وەٌّەوزە( .رىطِىعى)2457 :
ئەثۇ ھۇضەٍطە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي
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ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :ثىطىڭالض ئۇذالپ لبٌؽبٔسا ،ـەٍزبْ ئۇٔىڭ ثېفىٕىڭ ئبضلب رەضىپىگە ئۈچ
چىگىه چىگىپ ،ھەض ثىط چىگىىىە :وېچە رېري ئۇظۇْ ،لېٕىپ ئۇذٍىۋاٌؽىٓ ،زەپ پەپىٍەپ
لوٍىسۇ .ئەگەض ئۇ ئوٍؽىٕىپ ،اٌٍە ربئبالٔي ظىىىط لىٍؽب ،ثىط چىگىه ٍېفىٍىپ وېزىسۇ .ربھبضەد
ئبٌؽب ،ئىىىىٕچي چىگىه ٍېفىٍىپ وېزىسۇٔ .بِبظ ئولۇؼب ،ئۈچىٕچي چىگىه ٍېفىٍىپ،
ضوھٍىٕىپ وېزىسۇ .ئەگەض ئۇٔساق لىٍّىؽب ،ئېعىٍەڭگۈ ۋە ضوھؽىع ھبٌسا لوپىسۇ( .ثۇذبضى)1142 :
-3113عۇئبي :صىىىشٔىڭ جۈسٌىشى
ظىىىط  -رىً ،زىً ،ئىؿ  -ھەضوەدِ ،ۇئبِىالد ۋە ئىمزىؽبز ثىٍەْ ئوضۇٔسىٍىسۇ.
 - 1رىً ثىٍەْ ئوضۇٔسىٍىسىؽبْ ظىىىط  -لۇضئبْ رىالۋەد لىٍىؿ ،زۇئب لىٍىؿ ،ئبٌالھ ربئبالؼب
ھەِسۇؼبٔب ،رەوجىط ،رەھٍىً ۋە رەؼجىھ ئېَزىؿ ،ـۇٔسالال ئبٌالھ ربئبالٔىڭ ئۇٌۇؼٍىمىٕي،
وەِچىٍىىٍەضزىٓ پبن ئىىۀٍىىىٕي ۋە چەوؽىع لۇزضىزىٕي رىٍٕىڭ ۋاؼىزىؽي ثىٍەْ ئىپبزىٍەـزۇض.
« ئەضەـبرزىٓ لبٍزمبْ چېؽىڭالضزا ِەـئەضى ھەضاِسا (ٍۀي ِۇظزەٌىفەزە) ئبٌالھٕي ٍبز ئېزىڭالض،
ئبٌالھ ؼىٍەضٔي ھىساٍەد لىٍؽبٍٔىمي ئۈچۈْ ،ئۇٔي ٍبز ئېزىڭالض» [ ثەلەض ؼۈضىؽي  - 198ئبٍەد].
ثۇ ئبٍەرزىىي«ئبٌالھٕي ٍبز ئېزىڭالض» زېگەْ ثۇٍطۇلزىٓ ،رىً ثىٍەْ ظىىىط ئېَزىؿ وۆظزە
رۇرۇٌىسۇ .چۈٔىي ھەط پبئبٌىَەرٍىطى ئوضۇٔسىٍىسىؽبْ ِۇلەززەغ عبٍالضٔىڭ ھەِّىؽي زۇئب ۋە
ظىىىطٌەضٔي وۆپ لىٍىفمب ثۇٍطۇٌؽبْ عبٍالضزۇض .ثۇعبٍالضزىىي ظىىىطٌەض رىً ثىٍەْ ئوضۇٔساٌؽبٔسەن
زىً ثىٍۀّۇ ئوضۇٔسىٍىسۇ.
 - 2زىً (ٍۀي لەٌت) ثىٍەْ ئوضۇٔسىٍىسىؽبْ ظىىىط  -ئبٌالھ ربئبالٔىڭ ئەظىّىزي ،وبئىٕبرزىىي
گۈظەي ؼۀئەرٍىطى ۋە ئبرب لىٍؽبْ ٔېئّەر ٍىطى ئۈؼزىسە پىىىط ٍۈضگۈظۈؾ ،ئبٌالھ ربئبالٔىڭ
ئبظاثىسىٓ لوضلۇؾ ۋە ضەھّىزىسىٍٓ ،بضزىّىسىٓ ئۈِىزۋاض ثوٌۇـزىٓ ئىجبضەرزۇض .زىً ثىٍەْ
ئوضۇٔسىٍىسىؽبْ ظىىىط ِۇٔۇ ئبٍەرزە ئىپبزىٍىٕىسۇ « :ـۈثھىؽىعوي ،ئبؼّبٔالضٔىڭ ۋە ظېّىٕٕىڭ
ٍبضىزىٍىفىسا ،وېچە ثىٍەْ وۈٔسۈظٔىڭ ٔۆۋەرٍىفىپ رۇضۇـىسا ،ئەلىً ئىگىٍىطى ئۈچۈْ ئەٌۋەرزە،
ضوـەْ زەٌىٍٍەض ثبض .ئۇالض ئۆضە رۇضؼبٔسىّۇ ،ئوٌزۇضؼبٔسىّۇٍ ،برمبٔسىّۇ ئبٌالھٕي ئەؼٍەپ رۇضىسۇ،
ئبؼّبٔالضٔىڭ ۋە ظېّىٕٕىڭ ٍبضىزىٍىفي روؼطىؽىسا پىىىط ٍۈضگۈظىسۇ» [ ئبي ئىّطاْ ؼۈضىؽي 190
  - 191ئبٍەرٍەض]. - 3ئىؿ  -ھەضوەد ثىٍەْ ئوضۇٔسىٍىسىؽبْ ظىىىط  -ئبٌالھ ربئبالٔىڭ ثۇٍطىؽبٍٔىطىٕي
ئوضۇٔالؾ ٍۈظىؽىسىٓ ٔبِبظ ئولۇؾ ،ھەط  -ئۆِطە لىٍىؿ ،عىھبز لىٍىؿ ،ئبرب  -ئبٔىٕىڭ،
ۋەرۀٕىڭ ،زىٕٕىڭ ۋە ذەٌمٕىڭ ذىعِىزىسە ثوٌۇؾٍ ،بـبٔؽبٔالضٔىڭ ،ئبعىعالضٔىڭ وۈچي ٍەرّىگەْ
ئىفٍىطىٕي لىٍىپ ثېطىؿ ۋە ثبـمىالض .ئىؿ  -ھەضوەد ثىٍەْ لىٍىٕىسىؽبْ ظىىىطٔىڭ ِىؽبٌٍىطى
لۇضئبْ ۋە ھەزىؽالضزا ٔبھبٍىزي وۆپزۇض .لىؽمىؽي ،ثەزەْ ۋە ئەظاالضٔىڭ ۋاؼىزىؽي ثىٍەْ
ئوضۇٔسىٍىسىؽبْ ئىجبزەرٍەضٔىڭ ھەِّىؽي ئىؿ  -ھەضوەد ثىٍەْ ئوضۇٔسىٍىسىؽبْ ظىىىط
زائىطىؽىگە وىطىسۇ.
 .4ئىمزىؽبز ثىٍەْ ئوضۇٔسىٍىسىؽبْ ظىىىط  -ئبٌالھ ربئبالٔي ۋە ئۇٔىڭ ئبرب لىٍؽبْ ٔېئّەر ٍىطىٕي
ئەؼىە ئبٌؽبْ ھبٌسا ،ئبٌالھ ربئبال ثۇٍطىؽبْ ظاوبرٕي ئبزا لىٍىؿٍ ،ولؽۇٌالضؼب ِبززىٌ ٍبضزەَ لىٍىؿ،
ٍزىّالضٔىڭ ثېفىٕي ؼىالؾ ۋە ئۇالضؼب ذەٍط  -ؼبذبۋەد لىٍىؿ ،ؼەزىمە ثېطىؿ ۋە ثبـمىالض.
« پەلەد ئبٌالھ ٍبز ئېزىٍؽە زىٍٍىطىسا لوضلۇٔچ پەٍسا ثوٌىسىؽبْ ،ئبٌالھٕىڭ ئبٍەرٍىطى رىالۋەد
لىٍىٕؽب ئىّبٔي وۈچىَىسىؽبْ ،پەضۋەضزىگبضىؽب رەۋەوىۈي لىٍىسىؽبْ وىفىٍەضال (وبِىً)
ِۆِىٍٕەضزۇض .ئۇالض (ِۇوەِّەي ضەۋىفزە) ٔبِبظ ئولۇٍسۇ ،ثىع ئۇالضؼب ضىعىك لىٍىپ ثەضگەْ پۇي –
ِبٌسىٓ (ذۇزا ٍوٌىسا)ؼەضپ لىٍىسۇ » [ئۀفبي ؼۈضىؽي - 3 - 2ئبٍەرٍەض].
ِ - 5ۇئبِىالد ثىٍەْ ئوضۇٔسىٍىسىؽبْ ظىىىط  -ئبٌالھ ربئبالٔىڭ وۆضؼەرّىٍىطىٕي ئەؼىە
ئبٌؽبْ ھبٌسا ،ئېٍىُ  -ؼېزىّسا ضاؼزچىً ثوٌۇؾ ،ۋەزىگە ۋاپبزاض ثوٌۇؾ ،ئبِبٔەرىە ئىفۀچٍىه
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ثوٌۇؾ ،وىفىٍەضگە ٍبذفي ؼۆظ لىٍىؿ ۋە ثبـمىالضِ .ۇئبِىالد ثىٍەْ ئوضۇٔسىٍىسىؽبْ ظىىىط
رۆۋۀسىىي ئبٍەرزە ئىپبزىٍىٕىسۇٔ « :بِبظ ئولۇٌۇپ ثوٌؽبٔسا (ٍۀي ٔبِبظزىٓ پبضىػ ثوٌؽىٕىڭالضزىٓ
وېَىٓ) ظېّىٕؽب ربضىٍىپ (ٍۀي ئۆظ ِەـؽۇالرىڭالض ثىٍەْ ثوٌۇپ) ،ئبٌالھٕىڭ پەظٌىسىٓ رەٌەة
لىٍىڭالضِ ،ەلؽىزىڭالضؼب ئېطىفىؿ ئۈچۈْ ئبٌالھٕي وۆپ ٍبز ئېزىڭالض» [ عۇِۇئە ؼۈضىؽي- 10
ئبٍەد]
ظىىىط –وۆپىٕچە وىفىٍەضٔىڭ چۈـۀگىٕىسەن ،وۆڭۈي ثىٍەْ ئەلىً ؼبپىً ھبٌسا رىً ثىٍۀال
ئوضۇٔسىٍىسىؽبْ ئىجبزەد ئەِەغ .ظىىىطٔىڭ ئەڭ ٍبذفىؽي رىً ثىٍەْ لەٌت ثىطٌەـىەْ
ظىىىطزۇض .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ثىط ھەزىؽىسە « :ظىىىطٔىڭ ئەڭ ئەۋظىٍي الئىالھە
ئىٍٍەٌالھۇزۇض» زەپ وۆضؼەرىەْ .ثۇ وەٌىّە ئىؽالَ زىٕىٕىڭ ـۇئبضى ،عۀٕەرٕىڭ ئبچمۇؼي ۋە
ِۇؼۇٌّبٍٔىمٕىڭ ثەٌگىؽىسۇض .ثۇ وەٌىّىٕي رىً ثىٍەْ ئولۇپ زىً ثىٍەْ ئۇٔىڭ ِۀىؽىٕي رەؼزىك
لىٍؽبٔسىال ثۇ وەٌىّە ئۆظ ئىپبزىؽىٕي ربپمبٔسەن ،ظىىىطِۇ رىً ۋە زىً ھەض ئىىىىؽىٕىڭ ئىفزىطان
لىٍىفي ثىٍۀال ئەڭ ٍبذفي ئىپبزىؽىٕي ربپىسۇ.
-3112عۇئبي :صىىىشٔىڭ پەصىٍىحي
لۇضئبْ وەضىُ ئبٌالھ ربئبالؼب ظىىىط ئېَزىفٕىڭ پەظىٍىزىٕي ثبٍبْ لىٍىپ ِۇٔساق زەٍسۇ:
« ئبٌالھٕي وۆپ ظىىىط لىٍؽۇچي ئەضٌەض ۋە ئبٌالھٕي وۆپ ظىىىط لىٍؽۇچي ئبٍبٌالضؼب ئبٌالھ
ِەؼپىطەد ۋە وبرزب ؼبۋاة رەٍَبضٌىسى»[ .ئەھعاة ؼۈضىؽي  - 35ئبٍەد]ِ « .ېٕي ٍبز ئېزىڭالض،
ِۀّۇ ؼىٍەضٔي ٍبز ئېزىّەْ» ؼۈضە ثەلەضە  -152ئبٍەد.
ئبٌالھ ربئبال ِۇٔساق زەٍسۇ  «:ئىّبْ ئېَزمبٔالض ،ئۇالضٔىڭ زىٍٍىطى ئبٌالھٕي ٍبز ئېزىؿ ثىٍەْ
ئبضاَ ربپىسۇ ،ثىٍىڭالضوي ،زىٍالض ئبٌالھٕي ٍبز ئېزىؿ ثىٍەْ ئبضاَ ربپىسۇ » [ؼۈضە ضەئسە  -28ئبٍەد ]
ئبٌالھٕي وۆپ ئەؼٍەـٕىڭ زىٍالضٔي ئبضاَ ربپزۇضۇؾ ،رىٕىچالٔسۇضۇؾ ۋە ذبرىطعەَ لىٍىفزەن
پبٍسىٍىطى ثبض ثوٌۇپ ،وۆپ ظىىطى ئېَزىؿ زائىُ لبٍؽۇ ۋە ئىعرىطاپزب ئۆرىسىؽبْ ،پىؽرىه
زوذزۇضالضزىٓ لبچ ىسىؽبْ ثىّبضالضؼب زاۋازۇض .ئبزەٍِەض ئبٌالھٕي ئەؼٍىّەؼٍىه ۋە ئبٌالھسىٓ ٍۈظ
ئۆضۈؾ ؼەۋەثىسىٓ ؼەَ -لبٍؽۇؼب گىطىپزبض ثوٌىسۇ .ثۇ ِۀىسە ئبٌالھ ِۇٔساق زەٍسۇ« :وىّىىي ِىٕىڭ
ظىىطىّسىٓ ٍۈظ ئۆضۈٍسىىەْ ،ئۇٔىڭ ھبٍبري ربض ( ٍۀي ذبرىطعەِؽىع ) ثوٌىسۇ ،لىَبِەد وۈٔي
ئۇٔي ثىع ووض لوپۇضىّىع» [ؼۈضە ربھب  -124ئبٍەد].
ئبٌالھٕي ئەؼٍەـزە ثبضچە ِۈـىۈٌٍەضگە ئىالط ۋە ثبضچە لىَىٕچىٍىمالضؼب چىمىؿ ٍوٌي ثبض.
ئبٌالھٕي ئەؼٍەـزىٓ ؼەپٍەرزە لبٌؽبٔسا ،ئىٕؽبْ رۈگىّەغ – پۈرّەغ ؼەِگە ِۇپزىال ثوٌىسۇ .ئۇٔي
ـەٍزبْ چبڭگىٍىؽب ئېٍىۋاٌىسۇ .ئبٌالھ ربئبال ِۇٔساق زەٍسۇ « :وىّىىي ِىھطىجبْ ئبٌالھٕي ٍبز
ئېزىفزىٓ ( ٍۀي لۇضئبٔسىٓ) ٍۈظ ئۆضۈٍسىىەْ ثىع ئۇٔىڭؽب ـەٍزبٕٔي ِۇؼەٌٍەد لىٍىپ لوٍّىع
(ـەٍزبْ ئۇٔي ۋەؼۋەؼە لىٍىسۇ ) ،ـەٍزبْ ئۇٔىڭؽب ھەِىفە ھەِطاھ ثوٌىسۇ » [ؼۈضە ظۇذطۇؾ - 36
ئبٍەد].
ئبٌالھ ربئبال ِۆِىٍٕەضٔي ِبي  -ز ۇَٔبٔىڭ ئۇالضٔي ئبٌالھٕي ٍبز ئېزىفزىٓ ؼەپٍەرزە لوٍۇـىسىٓ
ئبگبھالٔسۇضۇپ ِۇٔساق زەٍسۇ « :ئي ِۆِىٍٕەض! ِبٌٍىطىڭالض ۋە ثبٌىٍىطىڭالض ؼىٍەضٔي ئبٌالھٕىڭ
ظىىطىسىٓ ( ٍۀي ئبٌالھٕىڭ ربئەد – ئىجبزىزىسىٓ ) ؼەپٍەرزە لبٌسۇضِىؽۇْ ،وىّىىي ـۇٔساق
لىٍىسىىەْ ،ئۇالض ظىَبْ ربضرمۇچىالضزۇض » [ؼۈضە ِۇٔبپىمۇْ  - 9ئبٍەد ].لبٔساق ئبزەِٕي ثبٌىٍىطى،
ِبي  -زۇَٔبؼي ئبٌالھٕي ٍبز ئېزىفزىٓ روؼۇپ لوٍؽب ،ئۇٔساق وىفي ئوچۇق ظىَبْ ربضرىسۇ.
ئبزەِٕي ھەٍطاْ لبٌسۇضىسىؽبْ ثىط ئىؿ  -ئبٌالھٕىڭ پۈرۈْ چوڭ ئىجبزەرٍەضٔىڭ ذبرىّىؽىٕي
ظىىطى ثىٍەْ ثبؼالپ لوٍۇـىسۇض .ؼىع لبٔسالٍىىي ثىط چوڭ ئىجبزەرٕي ئبزا لىٍّبڭ ،ئۇٔىڭؽب ظىىطى
ئەگىفىپ وېٍىسۇٔ .بِبظ  -ظىىطىسۇضٔ .بِبظزىٓ وىَىٓ ٍۀە ظىىطى ثبض ،ئۇ ثوٌؽىّۇ – زۇئب .ضوظىّۇ
ھەَ ـۇٔساق .ئبٌالھ ربئبال ثىط ٔەچچە ئوضۇٔسا ضوظا رۇرمبٔسا زۇئب لىٍىفمب ثۇٍطۇٍسۇ .زۇئب زېگەْ
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ظىىطىسۇض .ھەعّۇٔ ،بِبظ ،ضوظىؽب ئوذفبؾ .ئبٌالھ ربئبال ِۇٔساق زەٍسۇ « :ؼىٍەض ھەعگە ئبئىذ
ئىجبزەرٍەضٔي ئبزا لىٍؽبٔسىٓ وىَىٓ ،ئبٌالھٕي ثوٌؽب ئبرب  -ثۇۋاڭالضٔي ( پەذطٌىٕىپ ) ٍبز ئەرىۀسەن
ٍبوي ئۇٔىڭسىّٕۇ ظىَبزە ٍبز ئېزىڭالض » [ؼۈضە ثەلەضە  -200ئبٍەد].
ئبٌالھ ٔبِبظ ھەلمىسە ِۇٔساق زەٍسۇٔ « :بِبظزىٓ پبضىػ ثوٌؽىٕىڭالضزا ئۆضە رۇضؼبْ ،ئوٌزۇضؼبْ ۋە
ٍبرمبْ ھبٌەرٍىطىڭالضزا ئبٌالھٕي ٍبز ئېزىڭالض » [ؼۈضە ٔىؽب  - 103ئبٍەد]
عۈِە ٔبِىعىٕىڭ ـەضىپي ،ئوضٔىٕىڭ ٍولىطىٍىمي ۋە پەظىٍىزىٕىڭ وبرزىٍىمي ظىىطى ثىٍەْ
ذبؼالـزۇضۇٌسى .ئبٌالھ ربئبال ثۇ ھەلزە ِۇٔساق زەٍسۇٔ « :بِبظ ئولۇٌۇپ ثوٌؽبٔسا ( ٍۀي عۈِە
ٔبِىعىسىٓ پبضىػ ثوٌؽىٕىڭالضزىٓ وىَىٓ ) ظېّىٕؽب ربضىٍىپ ( ٍۀي ئۆظ ِەـؽۇالرىڭالض ثىٍەْ
ثوٌۇپ) ئبٌالھٕىڭ پەظٌىسىٓ رەٌەپ لىٍىڭالضِ ،ەلؽىزىڭالضؼب ئېطىفىؿ ئۈچۈْ ئبٌالھٕي وۆپ ٍبز
ئېزىڭالض » [ؼۈضە عۈِئە  -10ئبٍەد].
ئبٌالھ ربئبال ئەڭ وبرزب ئىجبزەد ٔبِبظٔىڭ ٔىفبٔىٕي ظىىطى لىٍسى .ئبٌالھ ربئبال ِۇؼب
ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب ِۇٔساق ئەِىط لىٍىسۇ ِ «:ېٕي ظىىطى لىٍىؿ ئۈچۈْ ٔبِبظ ئولۇؼىٓ» [ؼۈضە ربھب
 -14ئبٍەد] .
ٔبِبظ ،ثبـزىٓ  -ئبذىطؼىچە ظىىطى ثىٍەْ روٌؽبْ .لىطائەد لىٍىؿ  -ظىىطى ،ضووۇ لىٍىؿ –
ظىىطى ،ؼەعسە لىٍىؿ – ظىىطى ،رەـەھھۇز  -ظىىطى ۋەھەوەظاالض....
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ثىعگە ھەلىمي ھبٍبرٕىڭ لەٌىجٕىڭ ھبٍبد ثوٌىفسا ئىىۀٍىىي،
لەٌجىٕىڭ ھبٍبد ثوٌۇـٕىڭ پەلەد ئبٌالھٕي ظىىطى لىٍىپ روضۇؾ ثىٍۀال ھبؼىً ثوٌىسىؽبٍٔىمىٕي
ٔبھبٍىزي ئوچۇق ثبٍبْ لىٍىپ ِۇٔساق زەٍسۇ « :ئبٌالھٕي ٍبز ئېزىپ رۇضزىؽبْ ئبزەَ ثىٍەْ ئبٌالھٕي
ٍبز ئېزىپ رۇضِبٍسىؽبْ ئبزەِٕىڭ ِىؽبٌي ذۇززى رىطىه ئبزەَ ثىٍەْ ئۆٌۈن ئبزەِٕىڭ ِىؽبٌىؽب
ئوذفبٍسۇ » (ثۇذبضى ٔ - 6407وِۇض).
ئەڭ ئەۋظەي ئىؿ  -ؼىعٔىڭ ئبٌالھ ثىٍەْ ئۇٔي ٍبز ئەرىەْ ھبٌەرزە ِۇاللبد ثوٌۇـىڭىعزۇض!!!
ئەثۇ زەضزا ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ
ؼبھبثىٍىطىؽب « :ؼىٍەضگە پەضۋەضزىگبضىڭالض زەضگبھىسا ئەڭ ٍبذفي ؼبٔىٍىسىؽبِْ ،ەضرىجەڭٍەضٔي
ئەڭ ٍولىطى وۆرىطىسىؽبْ ،ئبٌالھ ٍوٌىسا ئبٌزۇْ  -وۈِۈؾ ؼەضپ لىٍؽبٔسىّٕۇ ،زۈـّىٕىڭالض ثىٍەْ
ٔەق ِەٍساْ ئېٍىفىپ عىھبز لىٍؽبٔسىّٕۇ ٍبذفي ؼبٔىٍىسىؽبْ ئەِەٌٕي ئېَزىپ ثېطەٍّۇ؟»
زېۋىسى ،ؼبھبثىالض ئۇ لبٍؽي ئي ضەؼۇٌۇٌالھ؟ زەپ ؼوضاـزي ،ثۇ ۋالىززب پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ
ئۇالضؼب « :ئبٌالھ ربئبالٔي وۆپ ٍبز لىٍىؿ » زەپ عبۋاة ثەضزى[ .رىطِىعى ضىۋاٍىزي].
ئەثۇ ھۇضەٍطە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :اٌٍۀىڭ ٍەض ٍۈظىسە ووچىالضٔي ئبٍٍىٕىپ ٍۈضۈپ ،ظىىىط ئەھٍىٕي
ئىعزەٍسىؽبْ پەضىفزىٍىطى ثبض ثوٌۇپ ،ئۇالض اٌٍۀي ظىىىط لىٍىۋارمبْ ثىط عبِبئەرٕي ربپمبْ چېؽىسا:
”وېٍىڭالضِ ،بٔب ربپزۇق “زەپ ثىط  -ثىطىگە ٔىسا لىٍىسۇ ۋە زەضھبي ٍىؽىٍىپ ،لبٔبرٍىطى ثىٍەْ
ئۇالضٔىڭ ئەرطاپىٕي زۇَٔب ئبؼّىٕىؽب لەزەض ئوضىۋاٌىسۇ .ئۇالضٔي ھەِّىسىٓ ئەڭ ٍبذفي ثىٍىپ
رۇضؼبْ پەضۋەضزىگبضى پەضىفزىٍەضزىٓ” :ثۀسىٍىطىُ ٔېّە زەۋارىسۇ؟ “زەپ ؼوضاٍسۇ .ئۇالض:
”ثۀسىٍىطىڭ ؼبڭب رەؼجىھ ئېَزىۋارىسۇ ،رەوجىط ،ھەِسۇ ؼبٔب ئېَزىپ ؼېٕي ئۇٌۇؼالۋارىسۇ “
زەٍسۇ .اٌٍە” :ئۇالض ِېٕي وۆضۈپزىّۇ؟ “زەپ ؼوضاٍسۇ .پەضىفزىٍەضٍ” :بق ،ؼېٕي وۆضِەپزۇ “
زەٍسۇ .اٌٍە” :ئەگەض ئۇالض ِېٕي وۆضگەْ ثوٌؽب ،ئۇالضٔىڭ ھبٌي لبٔساق ثوالض ئىسى؟ “زەٍسۇ.
پەضىفزىٍەض” :ئەگەض ئۇالض ؼېٕي وۆضگەْ ثوٌؽب ،ئىجبزەرٕي رېرىّۇ وۆپ لىٍؽبْ ثوالرزي .ؼېٕي
ئۇٌۇؼالـٕي ،ؼبڭب ھەِسۇ ؼبٔب ئېَزىفٕي ۋە رەؼجىھ ئېَزىفٕي ٍۀىّۇ وۆپ لىٍؽبْ ثوالرزي “
زەٍسۇ .اٌٍە” :ئۇالض ِۀسىٓ ٔېّە رىٍەٍسىىەْ؟ “زەٍسۇ .پەضىفزىٍەض” :ؼۀسىٓ عۀٕەرٕي
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رىٍەٍسىىەْ “زەٍسۇ .اٌٍە” :ئۇالض عۀٕەرٕي وۆضۈپزىّۇ؟ “زەٍسۇ .پەضىفزىٍەضٍ” :بق .ئي
ضەثجىّىع! ؼېٕىڭ ٔبِىڭ ثىٍەْ لەؼەِىي ،ئۇالض عۀٕەرٕي وۆضِەپزۇ “زەٍسۇ .اٌٍە” :ئەگەض
ئۇالض عۀٕەرٕي وۆضگەْ ثوٌؽب ،ئۇالضٔىڭ ھبٌي لبٔساق ثوالض ئىسى؟ “زەٍسۇ .پەضىفزىٍەض:
”ئەگەض ئۇالض عۀٕەرٕي وۆضگەْ ثوٌؽب ،ئۇالضٔىڭ عۀٕەرىە ثوٌؽبْ رەـٕبٌىمي ،ضىؽجىزي رېرىّۇ
وۈچٍۈن ثوٌؽبْ ثوالرزي “زەٍسۇ .اٌٍە” :ئۇالض ٔېّىسىٓ پبٔبھ رىٍەٍسىىەْ؟ “زەٍسۇ.
پەضىفزىٍەض” :زوظاذزىٓ پبٔبھ رىٍەٍسىىەْ “زەٍسۇ .اٌٍە” :ئۇالض زوظاذٕي وۆضۈپزىّۇ؟ “
زەٍسۇ .پەضىفزىٍەضٍ :بق .ئي ضەثجىّىع! ؼېٕىڭ ٔبِىڭ ثىٍەْ لەؼەِىي ،ئۇالض زوظاذٕي وۆضِەپزۇ
“زەٍسۇ .اٌٍە” :ئەگەض ئۇالض زوظاذٕي وۆضگەْ ثوٌؽب ،ھبٌي لبٔساق ثوالض ئىسى؟ “زەٍسۇ.
پەضىفزىٍەض” :ئەگەض ئۇالض زوظاذٕي وۆضگەْ ثوٌؽب ،ئۇٔىڭسىٓ رېرىّۇ لوضلمبْ ۋە رېرىّۇ ٍىطالمب
لبچمبْ ثوالرزي “زەٍسۇ .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ،اٌٍەِ ” :ەْ ؼىٍەضٔي گۇۋاھ لىٍىّۀىي ،ئۇالضٔىڭ
گۇٔبھٍىطىٕي ئەپۇ لىٍسىُ “زەٍسۇ .پەضىفزىٍەضزىٓ ثىطى” :ئۇالضٔىڭ ئىچىسە پبالٔي وىفي
ظىىىط ئۈچۈْ ئەِەغ ،ثەٌىي پەلەد ئۆظىٕىڭ ئىفي ئۈچۈْ وەٌگەْ ئىسى “زەٍسۇ .اٌٍە:
”ِۇٔساق ثىط عبِبئەد ثىٍەْ ؼۆھجەرساؾ ثوٌؽبْ وىفي لۇضۇق لوي لبٍزّبٍسۇ “زەٍسۇ .رىطِىعى
ٍۇلىطىمي ھەزىؽٕىڭ ئوذفىفىٕي ئەثۇ ھۇضەٍطە ٍبوي ئەثۇ ؼەئىسرىٓ ضىۋاٍەد لىٍؽبْ( .ثۇذبضى:
)6418
ئەثۇ ِۇؼب ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔس اق زېگەْ :اٌٍە ظىىىط لىٍىٕىسىؽبْ ئۆً ثىٍەْ اٌٍە ظىىىط لىٍىّٕبٍسىؽبْ ئۆٍٕىڭ
پەضلي رېطىه ثىٍەْ ئۆٌۈوٕىڭ پەضلىگە ئوذفبٍسۇِ( .ۇؼٍىُ)779 :
ئۀەغ ئىجٕي ِبٌىه ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ
ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ :عۀٕەد ثبؼچىٍىطىسىٓ ئۆرىەْ چېؽىڭالضزا ئۇٔىڭسىٓ ثەھطىّەْ ثوٌىۋېٍىڭالض!
زېسى .ؼبھبثىٍەض :عۀٕەد ثبؼچىٍىطى ٔېّىسۇض؟ زەپ ؼوضىؽبٔىسى ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ :ظىىىط ؼوضۇٔي ،زەپ عبۋاة ثەضزى( .رىطِىعى)3511 :
ئەثۇ زەضزا ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ :اٌٍە ربئبال لىَبِەد وۈٔي ِەضۋاٍىززىٓ ٍبؼبٌؽبْ ِۇٔجەضٌەضزە ئوٌزۇضىسىؽبٍْ ،ۈظٌىطىسىٓ
ٔۇض ٍېؽىپ رۇضىسىؽبْ ثىط ِۇٔچە وىفىٍەضٔي رىطىٍسۈضىسۇ ،ئىٕؽبٔالضٔىڭ ھەِّىؽي ئۇالضؼب
ھەۋەغ ثىٍەْ لبضاٍسۇ .ئۇالض پەٍؽەِجەضِۇ ئەِەغ ،ـېھىسِۇ ئەِەغ ،زېسى .ثۇٔي ئبڭٍىؽبْ ثىط
ؼەھطاٌىك رىعٌىٕىپ ئوٌزۇضۇپ :ئي ضەؼۇٌۇٌالھ! ئۇالضٔىڭ وىٍّىىىٕي ئېَزىپ ثەضگىٓ ،رؤۇۋاالٍٍي!
زېگۀىسى ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ :ئۇالض ھەض ذىً لەثىٍىٍەضزىٓ ،ھەض لبٍؽي
ـەھەضٌەضزىٓ وەٌگەْ ثوٌۇپ ،اٌٍە ئۈچۈْ ثىط  -ثىطىٕي زوؼذ رۇرمبْ ،اٌٍۀىڭ ظىىطى ئۈچۈْ ثىط
ٍەضگە ٍىؽىٍؽبْ ۋە ئۇٔي ظىىىط لىٍؽبْ وىفىٍەضزۇض ،زېسى( .ئەٌىەثىط)
ئەثۇ ئبثسۇضضاھّبْ ِۇئبظ ئىجٕي عەثەي ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض
ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :اٌٍۀىڭ ئبظاثىسىٓ ؼبلٍىٕىؿ ئۈچۈْ اٌٍۀي ظىىىط
لىٍىفزىّٕۇ ٍبذفىطاق ئەِەي ٍولزۇضِ( .بٌىه)491 :
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ِۇٔساق زېگەْ «:ثىط عبِبئە ئبٌالھٕي ٍبز ئېزىؿ ئۈچۈْ ثىط ٍەضگە
ٍېؽىٍىفؽب ،پەضىفزىٍەض ئۇالضٔي ئوضاٍسۇ ،ئۇالضؼب ضەھّەد ٍبؼىسۇ ،ذبرىطعەٍِىه چۈـىسۇ ،ئبٌالھ
ئۇالضٔي ھوظۇض ىسىىي پەضىفزىٍەضٔىڭ ئىچىسە رىٍؽب ئبٌىسۇ» (ِۇؼٍىُ6795 ،؛ رىطِىع 3378؛ ئىّبَ
ئەھّەز  -3روَ ٔ - 92وِۇض).
ئبٌالھ ھەزىػ لۇززىؽَسە ِۇٔساق زەٍسۇ «:ثۀسەَ ِېٕي لبٔساق ئوٍٍىؽىبِ ،ەْ ئۇٔىڭ ٍېٕىسا ئۇ
ئوٍٍىؽبْ ھبٌەرزە ثوٌىّەْ .ئۇ ِېٕي ٍبز ئەرؽە ،ئۇٔىڭ ثىٍەْ ثىطگە ثوٌىّەٍْ ،ۈضىىىسە ٍبز ئەرؽە،
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ِۀّۇ ئۇٔي ٍۈضىىىّسە ٍبز ئېزىّەْ .ئەگەض ئۇ ِېٕي عبِبئەد ئىچىسە ٍبز ئەرؽەِ ،ۀّۇ ئۇٔي
رېرىّۇ ٍبذفي ثوٌؽبْ عبِبئەد ئىچىسە ٍبز ئېزىّەْ» (ثۇذبضى 6405؛ ِۇؼٍىُ 6773؛ ئىّبَ
ئەھّەز  -2روَ ٔ - 251وِۇض).
ضىۋاٍەرٍەضزە وىٍىفچە ،ثىط وۈٔي ؼۇالٍّبْ ئەٌەٍھىؽؽبالَ ۋەظىط -ۋۇظۇضاٌىطى ۋە ئەؼىەضٌىطى
ثىٍەْ ئېزىعزا رېطىمچىٍىك لىٍىۋارمبْ ئبززىٌ ثىط زېھمبٕٔىڭ ٍېٕىسىٓ ئۆرۈپ لبپزۇ .ھېٍىمي زېھمبْ
ؼۇالٍّبْ ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ثۇ ھبٌىزىٕي وۆضۈپ :زاۋۇز ئبئىٍىؽىسىىٍەض وبرزب ـبھالضزىٓ ثوٌۇپ
وېزىپزۇؼۇ زېگەْ .ؼۇالٍّبْ ئەٌ ەٍھىؽؽبالَ ئۇٔىڭؽب لبضاپ ِۇٔساق زېگەْ :ئبٌالھ ثىٍەْ لەؼەِىي،
ِۆِىٕٕىڭ ؼەھىپىؽىگە ذبرىطٌۀگەْ ثىط رەؼجىھ ؼۇالٍّبْ ۋە ئۇٔىڭ ئبئىٍىؽىسىىىٍەضگە ئبرب
لىٍىٕؽبْ ـبھٍىمزىٓ ٍبذفىسۇض ،چۈٔىي ؼۇالٍّبٔؽب ئبرب لىٍىٕؽبْ ٔەضؼىٍەض ٍۇلبٍسۇ ،رەؼجىھ
لبٌىسۇ .ھەلىمەرۀّۇ ِۇؼۇٌّبْ وىفىٕىڭ ئەڭ ٍبذفي ھبٌىزي ئۇٔىڭ ئبٌالھ ربئبالٔي ٍبز لىٍىؿ
ثىٍەْ ِەـؽۇي ثوٌىۋارمبْ چبؼٍىطىسىىي ھبٌىزىسۇض .ئبٌالھ ربئبال ثىٍەْ ِۀىۋىٌ ِۇاللبرزب ثوٌؽبْ ۋە
ئۇٔىڭؽب ِۇٔبعبد لىٍؽبْ ۋالىززىىي ھۇظۇض –ھبالۋەرٕىڭ ٌەظظىزىٕي پەلەد رېزىؽبٔالضال ثىٍىسۇ.
-3118عۇئبي :صىىىشٔىڭ ئەدەپٍىشى
ظىىىطٔىڭ ئەڭ ئبؼبؼٍىك ئەزەثٍىطى  -ھەضلبٔساق ثىط ئىجبزەد ئۈچۈْ ظۆضۈض ثوٌؽبْ ،ھەرزب
ئۇٔىڭ لوثۇي ثوٌىفي ئۈچۈْ ـەضد لىٍىٕؽبْ ٔىَەد ،ئىرالغِ ،ۇھەثجەد ،وەِزەضٌىه ۋە
ثبـمىالضزۇض .ظىىىطٔىڭ ثبـمىّۇ ئەزەثٍىطى ثوٌۇپ ،ئۇالض رۆۋۀسىىىچە:
 - 1ظىىىطٔي ئبۋاظ چىمبضِبؼزىٓ ئىچىسە ئېَزىؿ .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ثىط وۈٔي ؼەپەض
ئۈؼزىسە ئبۋاظٌىطىٕي وۆرىطىپ ظىىىط ئېَزىۋارمبْ وىفىٍەضگە ذىزبة لىٍىپ « ،ئەً ئىٕؽبٔالض!
ئۆظۈڭالضٔي رۇرۇۋېٍىڭالض ،ئەٌۋەرزە ؼىٍەض لۇٌىمي ئېؽىط ٍبوي ؼىٍەضزىٓ ٍېطالزىىي ثىطىٕي
چبلىطىۋارّبٍؽىٍەض .ؼىٍەض ِۇٔبعبد لىٍىۋارمبْ ظاد  -ؼىٍەضگە ئەڭ ٍېمىٓ ۋە ھەِّىٕي ئبڭالپ
رۇضؼۇچي ظارزۇض .ئۇ ؼىٍەضگە ؼىٍەض ئۈؼزىگە ِېٕىپ وېزىۋارمبْ ئۇاللٍىطىڭالضزىّٕۇ ثەن ٍېمىٕسۇض»
زېگۀىسى[ .ثۇذبضىٌ ضىۋاٍىزي].
 - 2ئبٌالھ ربئبالٔي ظىىىط لىٍؽبٔسا ئولۇٌؽبْ رەؼجىھ ،رەھٍىً ۋە رەوجىطٌەضٔي ئىّىبْ لەزەض
ؼبٔبپ ئولۇؾ .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ثىط ھەزىؽىسە ِۇٔساق زەپ وۆضؼەرىەْ:
زەؼٍەپىي ِۇھبعىط ئبٍبٌالضزىٓ ٍۇؼەٍطە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب ضىۋاٍەد لىٍىسۇوي ،پەٍؽەِجەض
ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ئۇالضؼب ِۇٔساق زېگەْ :ئي ئبٍبٌالض! اٌٍە ربئبالؼب رەؼجىھ ،رەھٍىً (ال
ئىالھە ئىٍالٌالھ) ۋە رەلسىػ (ئۇٌۇؼالؾ) ئېَزىفىڭالض الظىُ .ثۇالضٔي ثبضِىمىڭالضزا ؼبٔبپ
ئېَزىڭالض ،چۈٔىي ثبضِبلالضزىٓ ؼوضىٍىسۇ ۋە ئۇالض ؼۆظٌىزىٍىسۇ .ـۇڭب ھەضگىع ؼەپٍەرزە لبٌّبڭالض!
ثوٌّىؽب ،ضەھّەرٕي ئۇٔزۇپ لبٌىؽىٍەض( .رىطِىعى)3583 :
 - 3ظىىىطٔي پبن ھبٌەرزە ئەٍزىؿ ٍبوي زاۋاٍِىك ئۆظىٕي پبن رۇرۇؾ.
ِۇھبعىط ئىجٕي لۇٔفۇظ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ
ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ لېفىؽب ثبضؼبَ ،ئۇ وىچىه رەضەد لىٍىۋارمبٔىىەْ ،ؼبالَ ثەضگۀىسىُ،
ربھبضەد ئېٍىپ ثوٌؽبٔسىٓ وېَىٓ ؼبٌىّىّٕي لبٍزۇضزى .ئبٔسىٓ ئۆظضە ئېَزىپِ :ەْ ربھبضەرؽىع
ھبٌسا اٌٍۀي ظىىىط لىٍىفٕي ٍبلزۇضِىسىُ زېسى( .ئەثۇ زاۋۇد)17 :
-3118عۇئبي :صىىىشٔي جەسن ئىحىؾٕىڭ گۇٔبھي
ئبٌالھ ربئبال لۇضئبْ وەضىّسەِ « :ېٕي ربئەد  -ئىجبزەرٍەض ۋە ظىىىط  -رەؼجىھٍەض ثىٍەْ ٍبز
ئېزىڭالضِ ( ،ېٕي ٍبز ئەرؽەڭالض) ِۀّۇ ؼىٍەضٔي (ئەِەٌىڭالضؼب ؼبۋاة ثېطىؿ ۋە گۇٔبھىڭالضٔي
ِەؼپىطەد لىٍىؿ ثىٍەْ) ٍبز ئېزىّەِْ .بڭب ـۈوۈض لىٍىڭالضٔ ،بـۈوۈضٌۈن لىٍّبڭالض» [ثەلەض
ؼۈضىؽي  - 152ئبٍەد] زەپ وۆضؼەرىەْ.
ئبٌالھ ربئبالٔي ٍبز ئېزىفزىٓ ذبٌي ثوٌۇؾ ئۇٔىڭؽب ۋە ئۇ ئبرب لىٍؽبْ ٔېئّەرٍەضگە ٔبـۈوۈضٌۈن
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لىٍؽبٍٔىك ثوٌىسۇٔ .بـۈوۈضٌۈن ئەڭ ئېؽىط گۇٔبھ ثوٌۇپ ،ئۇ لۇضئبٕٔىڭ رەثىطى ثىٍەْ ٔېئّەر ىە
وۇپۇضٌۇق لىٍىؿ زېَىٍىسۇ .رەثىئىَىي ،ئبٌالھ ربئبالٔىڭ ٔەظەضىسە ئەڭ ئېؽىط ؼبٔبٌؽبْ گۇٔبھالضال
وۇپطىٍىك زەپ ؼۈپەرٍىٕىسۇ .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ثىط ھەزىؽىسە « :ئبٌالھ ربئبالٔي ٍبز ئېزىپ
رۇضىسىؽبْ ئبزەَ رېطىىىە ،ئۇٔي ٍبز لىٍّبٍسىؽبْ ئبزەَ ئۆٌۈوىە ئوذفبـزۇض» زەپ وۆضؼەرىەْ[
ثۇذبضىٌ ضىۋاٍىزي] .زېّەن ئبٌالھ ربئبالٔي ٍبز ئەرّىگەْ ۋە ئۇٔىڭ ٔېئّەرٍىطىگە ـۈوۈض لىٍىفٕي
ئۇٔزۇپ وەرىۀٍەض ئبٌالھ ربئبالٔىڭ ٔەظەضىسە ئۆٌۈوٍەضزۇض.
-3111عۇئبي :پەٍغەِجەس ئەٌەٍھىغغبالَ جەٌىُ ثەسگەْ صىىىش جەعجىھٍەس
 .2ئىؽزىؽپبض ئەٍزىؿ.
 .1لۇضئبْ رىالۋەد لىٍىؿ.
 .4وەٌىّە رەۋھىسٔي ئولۇؾ
 .3رەؼجىھ ،ھەِسى ،رەوجىط ئەٍزىؿ
 .6زۇئبٔي وۆپ لىٍىؿ
 .5وىٍىّە رەِغىسٔي ئولۇؾ
 .8زۇضۇز ئەٍزىؿ
 .7رەھٍىٍٕي وۆپ ئولۇؾ
 .9ئبٌالھٕي وۆپ ظىىىط لىٍىؿ
-3115عۇئبي :لۇسئبْ جىالۋەت لىٍىؾٕىڭ پەصىٍىحي
ئەثۇ ھۇضەٍطە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌ ٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :لبٔساق ثىط لەۋَ اٌٍۀىڭ ئۆٍٍىطىسىٓ ثىطىسە ٍىؽىٍىپ ئوٌزۇضۇپ ،اٌٍۀىڭ
وىزبثىٕي رىالۋەد لىٍىپ ،ئۆظئبضا ئۆگىٕىفىپ ئوٌزۇضىسىؽبٔال ثوٌؽب ،ئۇالضؼب ذبرىطعەٍِىه
چۈـىسۇ ،ضەھّەد ٍبؼىسۇ ،ئۇالضٔىڭ ئەرطاپىٕي پەضىفزىٍەض چۆضىسەپ رۇضىسۇ ،اٌٍە ئۇالضٔي
ھۇظۇ ضىسىىىٍەضٔىڭ ئبٌسىسا رىٍؽب ئبٌىسۇِ( .ۇؼٍىُ)2699 :
ئەثۇ ھۇضەٍطە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :لىَبِەد وۈٔي ،لۇضئبْ وېٍىپ :ئي ضەثجىُ ! ئۇٔي (لۇضئبْ ئولۇؼۇچىٕي)
ظىٕٕەرٍىگىٓ! زەٍسۇ .ئۇٔىڭؽب وبضاِەد ربعي وىَسۈضىٍىسۇ .ئبٔسىٓ ٍۀە :ئي ضەثجىُ! ئۇٔىڭؽب
رېرىّۇ ظىَبزە ئىٍزىپبد لىٍؽىٓ ،زەٍسۇ .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ،ئۇٔىڭؽب وبضاِەد رؤي وىَسۈضىٍىسۇ،
ئبٔسىٓ ٍۀە :ئي ضەثجىُ! ئۇٔىڭسىٓ ضاظى ثوٌؽىٓ! زەٍسۇ .اٌٍە ئۇٔىڭسىٓ ضاظى ثوٌۇپ وېزىسۇ ھەِسە
ئۇٔىڭؽب :ئولۇپ ئۆضٌەۋەضگىٓ! زېَىٍىپ ،ھەض ثىط ئبٍەرىە ثىط زەضىغە لوـۇپ ثېطىٍىسۇ( .رىطِىعى:
)2915
ئبئىفە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھبزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ
ِۇٔساق زېگەْ :لۇضئبْ ئولۇـمب ِبھىط (ٍۀي ٍبزلب ۋە ِۇڭٍۇق ئولۇٍبالٍسىؽبْ) وىفي ھۆضِەرٍىه،
ٍبذفي پۈرۈوچي پەضىفزىٍەض ثىٍەْ ثىٍٍە ثوٌىسۇ .لۇضئبٕٔي زۇزۇلالپ لىَٕىٍىپ ئولۇٍسىؽبْ
وىفىگە ثوٌؽب ،لوؾ ئەعىط ثېطىٍىسۇِ( .ۇؼٍىُ)798 :
-3118عۇئبي :ئىغحىغپبس ئەٍحىؾٕىڭ پەصىٍىحي
ئەثۇ ھۇضەٍطە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :رىٍؽب ( ئېَزىٍىفي) ٍەڭگىً ،ربضاظىؽب ئېؽىط ،اٌٍەلب ئەڭ ؼۆٍۈٍِۈن ثوٌؽبْ
ئىىىي وەٌىّە ثبض .ئۇالض” :اٌٍە پبوزۇض ،ثبضٌىك ھەِسۇ ؼبٔب ئۇٔىڭؽب ذبؼزۇض ،اٌٍە پبوزۇض ۋە
ثۈٍۈوزۇض “زېگەْ وەٌىّىٍەضزۇض( .ثۇذبضى)6682 :
ٍۀە ثىط ضىۋاٍەرزە ِۇٔساق زېَىٍگەْ :اٌٍە ربئ بال وېچىٕىڭ ئۈچزىٓ ثىطى ئۆرىۀسە ،زۇَٔب
ئبؼّىٕىؽب چۈـۈپ ،ربوي ربڭ ئبرمىچە ” :ئىؽزىؽفبض ئېَزمۇچي ثبضِۇ؟ رۆۋثە لىٍؽۇچي ثبضِۇ؟
ھبعىزىٕي رىٍىگۈچي ثبضِۇ؟ زۇئب لىٍؽۇچي ثبضِۇ؟ “زەپ ٔىسا لىٍىسۇِ( .ۇؼٍىُ)758 :
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-3151عۇئبي :پەٍغەِجەس ئەٌەٍىھغغبالِٕىڭ ئۈِّەجٍىشىٕي وۆپ ئىغحىغپبس ئەٍحىؾمب
سىغجەجٍۀذۈسگۀٍىىي
ئەؼەض ِۇظۀىٌ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :ـەن ـۈثھىؽىعوي ،ثەظىسە لەٌجىّٕي ؼەپٍەد لبپالٍسۇ .ئەٌۋەرزەِ ،ەْ
اٌٍەلب وۈٔسە ٍۈظ لېزىُ ئىؽزىؽفبض ئېَزىّەِْ( .ۇؼٍىُ)2712 :
-3157عۇئبي :عەٍَىذۇي ئىغحىغپبسٔىڭ پەصىٍىحي
ـەززاز ئىجٕي ئەۋغ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ

ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :رۆۋۀسىىي زۇئب زۇئبالضٔىڭ ئەڭ ثۈٍۈوىسۇض « ” :اللهم أنت
ريب َل إلو إَل أنت خلقتين وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ،أعوذ
بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي ،وأبوء بذنيب فاغفر ِل ذنويب ،فإنو
َل يغفر الذنوب إَل أنت» (ئبٌالھۇِّە ئۀزە ضەثجي ال ئىالھە ئىٍال ئۀزە

ذەٌەلزۀي ۋە ئۀب ئەثسۇوە ۋە ئۀب ئەال ئەھسىىە ۋەۋەئسىىي ِەؼزەرەئزۇ
ئەئۇظۇثىى ە ِىٓ ـەضضىّب ؼۀەئزۇ ئەثۇئۇٌەوە ثىٕىئّەرىىە ئەٌەٍَە ۋەئەثۇئۇ
ثىعۀجي پەؼپىطٌىٌ ظۇٔۇثىٌ پەئىٕٕەھۇ ال ٍەؼپىطۇظظۇٔەثە ئىٍال ئۀزە ) ئي اٌٍە!
ؼەْ ِېٕىڭ ضەثجىّؽەْ ،ؼۀسىٓ ثبـمب ئىالھ ٍولزۇض .ؼەْ ِېٕي ٍبضارزىڭِ ،ەْ ؼېٕىڭ
لۇٌۇڭّەْ .وۈچۈِٕىڭ ٍېزىفىچە ؼېٕىڭ ئەھسى پەضِبٔىڭسىّەْ .لىٍؽبْ گۇٔبھٍىطىّٕىڭ
ٍبِبٍٔىمىسىٓ ؼبڭب ؼېؽىٕىپ پبٔبھ رىٍەٍّەِْ ،بڭب ئبرب لىٍؽبْ ٔېئّەرٍىطىڭٕي ئېزىطاپ لىٍىّەْ،
گۇٔبھىّٕىّۇ ئېزىطاپ لىٍىّەِْ ،ېٕىڭ گۇٔبھٍىطىّٕي ِەؼپىطەد لىٍؽىٓ ،ؼۀسىٓ ثبـمب ھېچىىُ
گۇٔبھالضٔي وەچۈضەٌّەٍسۇ“ .وىّىي چىٓ وۆڭٍىسىٓ ھەلىمىٌ ئىفىٕىپ ،ثۇ زۇئبٔي وۈٔسۈظى
ئولۇؼب ۋە (ـۇ وۈٔي) وەچ وىطىفزىٓ ثۇضۇْ ئۆٌؽە ،ئۇ عۀٕەد ئەھٍىسىٓ ثوٌىسۇ .وىّىي چىٓ
وۆڭٍىسىٓ ھەلىمىٌ ئىفىٕىپ ،ثۇ زۇئبٔي وەچمۇضۇْ ئولۇؼب ۋە (ـۇ وېچە) ربڭ ئېزىفزىٓ ثۇضۇْ
ئۆٌؽە ،ئۇ عۀٕەد ئەھٍىسىٓ ثوٌىسۇ( .ثۇذبضى)6316 :
-3154عۇئبي :جەعجىھ ،ھەِذى ،جەوجىش ئەٍحىؾٕىڭ پەصىٍىحي
ؼەـىٕە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ
ِۇٔساق زېگەْ :ربضاظىسا ئېؽىط وېٍىسىؽبْ ِۇٔۇ ثەؾ ٔەضؼىگە ھەٍطأّەْ” :اٌٍە پبوزۇض“،
”ھەِسۇ ؼبٔب اٌٍەلب ذبؼزۇض“” ،اٌٍەرىٓ ثبـمب ئىالھ ٍوق “” ،اٌٍە ثۈٍۈوزۇض “زېگەْ
وەٌىّىٍەض ۋە ئبظاضؼب ئۇچطىؽبْ ٍبذفي ئبزەِٕىڭ ؼەۋض ربلىزي( .ئەٌئەۋؼەد)
وەئت ئىجٕي ئۇعطە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ
ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :ھەض پەضظ ٔبِبظزىٓ وېَىٓ  33لېزىُ ”ؼۇثھبٔەٌالھ“33 ،
لېزىُ ”ئەٌھەِسۇٌىٍالھ“ 34 ،لېزىُ ”ئبٌالھۇ ئەوجەض “ زېگەْ وىفي عۀٕەرزىٓ ِەھطۇَ
لبٌّبٍسۇِ( .ۇؼٍىُ)596 :
ٍۀە ثىط ضىۋاٍەرزە :ھەض ٔبِبظزىٓ وېَىٓ  33لېزىُ ”ؼۇثھبٔەٌالھ“ 33 ،لېزىُ

”ئەٌھەِسۇٌىٍالھ“ 33 ،لېزىُ ”ئبٌالھۇ ئەوجەض “زېؽە ،ئبٔسىٓ ثۇ ٔ 99ي «َل إلو ّإَل اللّوُ
وحده َل شريك لو لو الْمْلك ولو اِْلمد وىو على كل ٍ
قدير* » (الئىٍەھە ئىٍٍەٌالھۇ
ُ ُ ُ ُ ُ ُْ ُ
ْ ُ
شيء ٌ
ّ ْ
ۋەھسەھۇ الـەضىَىە ٌەھۇ ٌەھۇٌّۇٌىۇ ۋەٌەھۇي ھەِسۇ ۋەھۇۋە ئەال وۇٌٍي ـەٍئىٓ لەزىَىط)
(ٍېگبٔە اٌٍەرىٓ ثبـمب ھېچ ثىط ئىالھ ٍولزۇض ،پبزىفبھٍىك اٌٍەلب ِۀؽۇپزۇض ،عىّي ھەِسۇ ؼبٔب اٌٍەلب
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ذبؼزۇض ،اٌٍە ھەض ٔەضؼىگە لبزىطزۇض) “زېگەْ وەٌىّە ثىٍەْ  111لىٍؽب ،زېڭىعٔىڭ وۆپۈوىسەن
وۆپ گۇٔبھي ثوٌؽىّۇ ،ھەِّىؽي ِەؼپىطەد لىٍىٕىسۇ زېَىٍگەِْ( .ۇؼٍىُ)597 :
-3153عۇئبي :وەٌىّە جەۋھىذٔي ئولۇؽٕىڭ پەصىٍىحي
ئەثۇ ھۇضەٍطە ض ەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕؽبْ ھەزىؽزە پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ
ِۇٔساق زەٍسۇ :وىّىي وۈٔسە ٍۈظ لېزىٍُ” :بٌؽۇظ اٌٍەرىٓ ثبـمب ئىالھ ٍوق ،ئۇٔىڭ ـېطىىي ٍوق،
پبزىفبھٍىك ئۇٔىڭؽب ذبؼزۇض ،ثبضٌىك ھەِسۇ ؼبٔب ئۇٔىڭؽب ذبؼزۇض ،ئۇ ھەِّە ٔەضؼىگە لبزىطزۇض “
زېؽە ،ئوْ ل ۇي ئبظاز لىٍؽبْ ۋە ٍۈظ ٍبذفىٍىك لىٍؽبٕٔىڭ ؼبۋاثي ثېطىٍىسۇٍ ،ۈظ گۇٔبھي
ئۆچۈضۈٌىسۇ( ،ـۇ وۈٔي) وەچ وىطگىچە ـەٍزبٕٔىڭ ٍبِبٍٔىمىسىٓ ؼبلٍىٕىسۇ .ئۇ وەٌىّىٕي
ئۇٔىڭسىّٕۇ وۆپ ظىىطى لىٍؽبٔالضزىٓ ثبـمب ھېچىىُ (ـۇ وۈْ ئىچىسە) ئۇٔىڭچىٍىه ؼبۋاثٍىك
ئىؿ لىالٌّىؽبْ ثوٌىسۇ .وىّىي” :اٌٍە پبوزۇض ،ثبضٌىك ھەِسۇ ؼبٔب ئۇٔىڭؽب ذبؼزۇض “زېگەْ
ؼۆظٔي ٍۈظ لېزىُ ئېَزؽب ،زېڭىع وۆپۆوىسەن وۆپ گۇٔبھي ثوٌؽىّۇ وەچۈضۈٌىسۇِ( .ۇؼٍىُ)2691 :
ئەثۇ ئەٍَۇة ئۀؽبضى ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ
ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگ ەْ :وىّىي ئوْ لېزىٍُ” :بٌؽۇظ اٌٍەرىٓ ثبـمب ئىالھ ٍوق ،ئۇٔىڭ
ـېطىىي ٍوق ،پبزىفبھٍىك ئۇٔىڭؽب ذبؼزۇض ،ثبضٌىك ھەِسۇ ؼبٔب ئۇٔىڭؽب ذبؼزۇض ۋە ئۇ ھەِّە
ٔەضؼىگە لبزىطزۇض “زېؽە ،ئىؽّبئىً ئەۋالزېسىٓ ئوْ لۇٌٕي ئبظاز لىٍؽبٕٔىڭ ؼبۋاثىٕي ئبٌىسۇ.
(ِۇؼٍىُ)2693 :
ئۆِەض ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ
ِۇٔساق زېگەْ :وىّىي ثبظاضؼب وىطگۀسەٍ” :بٌؽۇظ اٌٍەرىٓ ثبـمب ئىالھ ٍوق ،ئۇٔىڭ ـېطىىي
ٍولزۇض ،پبزىفبھٍىك ئۇٔىڭؽب ذبؼزۇض .ثبضٌىك ھەِسۇ ؼبٔب ئۇٔىڭؽب ذبؼزۇض ،ئۇ ئۆٌزۈضىسۇ ۋە
رىطىٍسۈضىسۇ .ئۇ ھەِىفە رېطىىزۇض ،ھېچمبچبْ ئۆٌّەٍسۇ .ھەِّە ٍبذفىٍىك ئۇٔىڭ ئىٍىىسىسۇض ۋە
ئۇ ھەِّە ٔەضؼىگە لبزىطزۇض “زېؽە ،اٌٍە ئۇٔىڭؽب ثىط ِىٍَوْ ؼبۋاة ٍېعىپ ،ثىط ِىٍَوْ
گۇٔبھىٕي ئۆچۈضۈپ ربـالٍسۇ ۋە ِەضرىۋىؽىٕي ثىط ِىٍَوْ زەضىغە ٍۇلىطى وۆرۈضىسۇ( .رىطِىعى:
)3428
-3152عۇئبي :وىٍىّە جەِجىذٔي ئولۇؽٕىڭ پەصىٍىحي
ئۀەغ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ ٍوپۇضِىمي لۇضۇپ وەرىەْ ثىط رۈپ زەضەذٕىڭ ٍېٕىسىٓ ئۆرۈپ وېزىۋېزىپ ،ھبؼىؽي
ثىٍەْ ئۇضؼبْ ئىسى ،ؼبظاڭالض ٍەضگە رۆوۈٌۈپ چۈـزي .ئبٔسىٓ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ِۇٔساق
زېسى” :ھەِسۇ ؼبٔب اٌٍەلب ذبؼزۇض ،اٌٍە پبوزۇض ،اٌٍەرىٓ ثبـمب ئىالھ ٍولزۇض ،اٌٍە ثۈٍۈوزۇض “
زېگەْ وەٌىّىٍەض ثۀسىٕىڭ گۇٔبھٍىطىٕي ذۇززى ِۇـۇ زەضەذٕىڭ ؼبظاڭٍىطى رۆوۈٌگۀسەن
رۆوۈۋېزىسۇ( .رىطِىعى)3533 :
ئىجٕي ِەؼئۇز ضەظىَەٌالھۇ ئ ۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەِْ :ىطاعؽب چىممىٕىّسا ،ئىجطاھىُ ئەٌەٍھىؽؽبالَ ثىٍەْ ئۇچطاـزىُ .ئۇ ِبڭب
ِۇٔساق زېسى :ئۈِّىزىڭگە ِۀسىٓ ؼبالَ زېگىٓ ! ئۇالضؼب عۀٕەرٕىڭ ثەوّۇ چىطاٍٍىك
ئىىۀٍىىىٕي ،روپىؽىٕىڭ ِۇـىي ئۀجەض ،ؼۈٍىٕىڭ ثەوّۇ ربرٍىكٍ ،ېطىٕىڭ رۈپزۈظ ،رىىىٍگەْ
زەضەذٍىطىٕىڭ« ” :سبحان اهلل ،واِلمد هلل ،وَل إلو إَل اهلل ،واهلل أكرب» (ؼۇثھبْ ئبٌالھي
ۋەٌھەِسۇٌىٍالھي ۋەال ئىالھە ئىٍٍەٌالھۇ ۋەٌالھۇ ئەوجەض) اٌٍە پبوزۇض ،ھەِسۇ ؼبٔب اٌٍەلب
ذبؼزۇض ،اٌٍەرىٓ ثبـمب ئىالھ ٍولزۇض ۋە اٌٍە ثۈٍۈوزۇض “ زېگەْ ؼۆظزىٓ ئىجبضەد ئىىۀٍىىىٕي
ثىٍسۈضگىٓ! زېسى( .رىطِىعى)3462 :
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-3158عۇئبي :دۇئب دىٓ ثبػ جبسىحمۇچىالسٔىڭ جەھۀٕەِگە ِۇپحىال ثوٌىذىغبٍٔىمي
ٔۇئّبْ ئىجٕي ثەـىط ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ
ئەٌەٍھي ۋەؼ ەٌٍەَ :زۇئب ئىجبزەرزۇض زېگۀسىٓ وېَىٓ{ :پەضۋەضزىگبضىڭالض ئېَزىسۇِ :بڭب زۇئب
لىٍىڭالضِ ،ەْ زۇئبٍىڭالضٔي لوثۇي لىٍىّەْ (رىٍىگىٕىڭالضٔي ثېطىّەْ) ،ـۈثھىؽىعويِ ،ېٕىڭ
ئىجبزىزىّسىٓ چوڭچىٍىك لىٍىپ ثبؾ ربضرىسىؽبٔالض ذبض ھبٌسا عەھۀٕەِگە وىطىسۇ} (ؼۈضە ؼبـىط،
 - 61ئبٍەد)زېگەْ ئبٍەرٕي ئولۇؼبْ( .رىطِىعى)3372 :
-3158عۇئبي :دۇئبٔي وۆپ لىٍىؾٕىڭ پەصىٍىحي
ئەثۇ ھۇضەٍطە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :اٌٍە ربئبالٔىڭ ٔەظىطىسە زۇئبزىّٕۇ ئۇٌۇؼطاق ئىجبزەد ٍوق( .رىطِىعى:
)3371
-3151عۇئبي :جوغشا ٔىَەجحە لىٍىٕغبْ دۇئبٔىڭ ئىجبثەت ثوٌىذىغبٍٔىمي
عبثىط ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،ئۇ پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەِٕىڭ ِۇٔساق زېگۀٍىىىٕي ئبڭٍىؽبْ :ھەضلبٔساق ثىط ئىٕؽبْ ھبعىزىٕي رىٍەپ زۇئب
لىٍؽبٔسا ،گۇٔبھ ثوٌىسىؽبْ ٍبوي ئۇضۇغ رۇؼمبٍٔىطىسىٓ ِۇٔبؼىۋەرٕي ئۈظۈـىە ئېٍىپ ثبضىسىؽبْ
ئىفٕي رىٍىّىگۀال ثوٌؽب ،اٌٍە ربئبال ئۇٔىڭ رىٍىگەْ ٔەضؼىؽىٕي ثېطىسۇ( .رىطِىعى)3381 :
-3155عۇئبي :جەھٍىً ئولۇؽٕىڭ پەصىٍىحي
ئەثۇ ھۇضەٍطە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :ئىٕؽبْ چوڭ گۇٔبھالضزىٓ ؼبلٍىٕىپ ،چىٓ لەٌجىسىٓ” :اٌٍەرىٓ ثبـمب
ئىالھ ٍوق “زېؽە ،ئۇ وەٌىّىگە ئبؼّبٕٔىڭ ثبضٌىك ئىفىىٍىطى ئېچىٍىسۇ ۋە ئۇ ربوي ئەضـىىچە
ٍېزىپ ثبضىسۇ( .رىطِىعى)3591 :
ئەثۇ ھۇضەٍطە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :وىّىي ثبِساد ٔبِىعىسىٓ وېَىٓ ”ؼۇثھبٔەٌالھ “ٔي  111لېزىُ،
”الئىالھە ئىٍٍەٌالھ“ٔي  111لېزىُ زېؽە ،زېڭىعٔىڭ وۆپۈوىسەن وۆپ گۇٔبھي ثوٌؽىّۇ،
ھەِّىؽي ِەؼپىطەد لىٍىٕىسۇٔ( .ەؼبئي)1354 :
ۋەھت ئىجٕي ِۇٔەثجىەرىٓ” :اٌٍەرىٓ ثبـمب ھېچ ثىط ئىالھ ٍولزۇض “زېگەْ وەٌىّە
عۀٕەرٕىڭ ئبچمۇچي ئەِەؼّۇ؟ زەپ ؼوضاٌؽبٔىسى ،ئۇ :روؼطا ،ثىطاق ھەض لبٔساق ئبچمۇچٕىڭ
چىفي ثوٌىسۇ ،چىفي ثبض ئبچمۇچٕي ئېٍىپ وەٌؽەڭ (لۇٌۇپ) ئېچىٍىسۇ ،ئەِّب چىفي ٍوق
ئبچمۇچٕي وۆرۈضۈپ وەٌؽەڭ ئېچىٍّبٍسۇ ،زېسى( .ثۇذبضى ِۇئەٌٍەق ضىۋاٍەد لىٍؽبْ)
-3158عۇئبيِ :ۇئّىٍٕەسٔىڭ پەٍغەِجەس ئەٌەٍھىغغبالِغب دۇسۇد ئەٍحىؾمب ثۇٍشۇٌغبٍٔىمي
ئەثۇ ِەؼئۇز ئۀؽبضى ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :ثىع ؼەئس ئىجٕي
ئۇثبزۀىڭ ِەعٍىؽىسە ئىسۇق ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ وىطىپ وەٌسى .ثەـىط ئىجٕي ؼەئس
ئۇٔىڭسىٓ :ئي ضەؼۇٌۇٌالھ! اٌٍە ربئبال ثىعٔي ؼبڭب زۇضۇز ۋە ؼبالَ ٍوٌالـمب ثۇٍطىسى ،ثىع ئۇٔي لبٔساق
لىٍىّىع؟ زەپ ؼوضىسى .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ عبۋاة ثەضِەً عىُ رۇضزى .ثىع” :وبـىي
ؼوضىّىؽبْ ثوٌؽىچۇ “زەپ ئوٍٍىسۇق .وېَىٓ ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ِۇٔساق زېسى” :ئي
اٌٍە! ئىجطاھىُ ئەٌەٍھىؽؽبالَ ۋە ئۇٔىڭ ئبئىٍىؽىگە ضەھّەد لىٍؽىٕىڭسەنِ ،ۇھەِّەز
ئەٌەٍھىؽؽبالَ ۋە ئۇٔىڭ ئبئىٍىؽىگە ضەھّەد لىٍؽىٓ .ئي اٌٍە! ئىجطاھىُ ئەٌەٍھىؽؽبالَ ۋە ئۇٔىڭ
ئبئىٍىؽىگە ثەضىىەد ئبرب لىٍؽىٕىڭسەنِ ،ۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالَ ۋە ئۇٔىڭ ئبئىٍىؽىگە ثەضىىەد
ئبرب لىٍؽىٓ ! ھەلىمەرەْ ؼەْ ِبذزبـمب الٍىك ثۈٍۈن ظارؽەْ “زەڭالض! ؼبالَ ثوٌؽب ،ؼىٍەض
ثىٍگىٕىڭالضزەن (ٍۀي رەـەھۇزرب ئوٌزۇضؼبٔسا ئولۇٌىسىؽبْ زۇئبزۇض)(ِۇؼٍىُ)415 :
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-3181عۇئبي :دۇسۇد ئەٍحؾٕىڭ پەصىٍىحي
ئۀەغ ئىجٕي ِبٌىه ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ
ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :وىّىي ِبڭب ثىط لېزىُ ؼبالَ ٍوٌٍىؽب ،اٌٍە ئۇٔىڭؽب ئوْ لېزىُ
ؼبالَ ٍوٌالٍسۇ ،ئوْ گۇٔبھىٕي ئۆچۈضۈپ ربـالٍسۇ ۋە ِەضرىۋىؽىٕي ئوْ زەضىغە ٍۇلىطى وۆرۈضىسۇ.
(ٔەؼبئي)1297 :
ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئەثۇ رەٌھە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :ثىط وۈٔي،
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ذۇـبي ذۇضاَ ٍېزىپ وەٌسى .ئۇٔىڭؽب :ئي ضەؼۇٌۇٌالھ! ٍۈظۈڭسىٓ
ذۇـبٌٍىك ئىپبزىؽي چىمىپ رۇضىسۇ ،زېگۀىسۇق ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ِۇٔساق زېسىٍ :ېٕىّؽب
ثىط پەضىفزە وېٍىپ ِۇٔساق زېسى ” :ئي ِۇھەِّەز ! ضەثجىڭ ؼبڭب ؼبالَ ٍوٌٍىسى ۋە :وىّىي ؼبڭب
ثىط لېزىُ زۇضۇد ئېَزؽبِ ،ەْ ئۇٔىڭؽب ئوْ لېزىُ ضەھّەد ئېَزىّەْ .ؼبڭب ثىط لېزىُ ؼبالَ
ٍوٌٍىؽبِ ،ەْ ئۇٔىڭؽب ئوْ لېزىُ ؼبالَ ٍوٌالٍّەْ .ثۇ ؼېٕي ذۇضؼەْ لىٍّبِسۇ؟ زېسى“.
(ٔەؼبئي)1283 :
ئبثسۇ ٌالھ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :اٌٍۀىڭ ٍەض ٍۈظىسە ئبٍٍىٕىپ رۇضىسىؽبْ پەضىفزىٍىطى ثبض ،ئۇالض
ئۈِّىزىّٕىڭ ؼبالِىٕي ِبڭب ٍەرىۈظۈپ رۇضىسۇٔ( .ەؼبئي)1282 :
- 3091عۇئبي :پەٍغەِجەس ئەٌەٍھىغغبالِغب د ۇسۇد ٍوٌٍىّىغبْ وىؾىٕىڭ جۀٕەت ٍوٌىذىٓ
ئبداؽمبْ ،ثىخىٍالس لبجبسىذىٓ ثوٌىذىغبٌىمي
ئەٌي ئىجٕي ئەثۇ ربٌىت ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ
ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەِْ :ېٕىڭ ئىؽّىُ ظىىىط لىٍىٕؽبٔساِ ،بڭب زۇضۇد ۋە ؼبالَ
ٍوٌٍىّىؽبْ وىفي ھەلىمىٌ ثېرىٍسۇض( .رىطِىعى)3546 :
ئىجٕي ئبثجبغ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇِبزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :وىُ ِبڭب زۇضۇد ۋە ؼبالَ ٍوٌالـٕي ئۇٔۇرؽب ،عۀٕەد ٍوٌىسىٓ ئبزاـمبْ
ثوٌىسۇ( .ئىجٕي ِبعە)918 :
- 3092عۇئبي :ئب ٌالھٕي صىىىش لىٍّىغبْ وىؾىٕىڭ ھەعشەت ۋە چەوغىض پۇؽبٍّبٔغب
لبٌذىذىغبٍٔىمي
ئەثۇ ھۇضەٍطە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :وىّىي ئوٌزۇضؼبْ عبٍىسا اٌٍۀي ظىىىط لىٍّؽب ،اٌٍۀىڭ ھۇظۇضىسا
پۇـبٍّبٔؽب لبٌىسۇ .وىّىي ٍبرمبْ عبٍىسا اٌٍۀي ظىىىط لىٍّىؽب ،اٌٍۀىڭ ھۇظۇضىسا پۇـبٍّبٔؽب
لبٌىسۇ( .ئەثۇ زاۋۇد)4856 :
ئەثۇ ھۇضەٍطە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :لبٔساق ثىط عبِبئەد ئوٌزۇضؼبْ ؼوضۇٔسىٓ اٌٍۀي ظىىىط لىٍّبؼزىٓ
لوپۇپ وەرؽە ،ئېفەوٕىڭ رېپي (ئۆٌۈوي) ثبض عبٍسا ئوٌزۇضۇپ لوپمبٔسەن ثوٌىسۇ .ثۇ ،ئۇالض ئۈچۈْ
ھەؼطەد ئېٍىپ وېٍىسۇ( .ئەثۇ زاۋۇد)4855 :
- 3093عۇئبي :ئبٌالھٕي صىىىش لىٍىؾٕىڭ پەصىٍىحي
ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ثۇؼط ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :ثىط وىفي پەٍؽەِجەض
ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ ٍېٕىؽب وېٍىپ :ئي ضەؼۇٌۇٌالھ ! ِبڭب وۆضە ئىؽالَ ـەضىئەرٍىطى
(ؼبۋاثٕىڭ ٍوٌٍىطى) ٔبھبٍىزي وۆپىَىپ وەرزيِ .بڭب (ـۇالضزىٓ) ثىطٔي ئېَزىپ ثەضگىِٓ ،ەْ
ئۇٔىڭؽب ِەھىەَ ٍېپىفبً ،زېگۀىسى ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼ ەٌٍەَ :رىٍىڭ اٌٍۀىڭ
ظىىطىسىٓ روذزبپ لبٌّىؽۇْ! زېسى( .رىطِىعى)3375 :
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ئەثۇ ِۇؼب ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :اٌٍە ظىىىط لىٍىٕىسىؽبْ ئۆً ثىٍەْ اٌٍە ظىىىط لىٍىّٕبٍسىؽبْ ئۆٍٕىڭ
پەضلي رېطىه ثىٍەْ ئ ۆٌۈوٕىڭ پەضلىگە ئوذفبٍسۇِ( .ۇؼٍىُ)779 :
ئۀەغ ئىجٕي ِبٌىه ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ
ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ :عۀٕەد ثبؼچىٍىطىسىٓ ئۆرىەْ چېؽىڭالضزا ئۇٔىڭسىٓ ثەھطىّەْ ثوٌىۋېٍىڭالض!
زېسى .ؼبھبثىٍەض :عۀٕەد ثبؼچىٍىطى ٔېّىسۇض؟ زەپ ؼوضىؽبٔىسى ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ :ظىىىط ؼوضۇٔي ،زەپ عبۋاة ثەضزى( .رىطِىعى)3511 :
ئەثۇ ئبثسۇضضاھّبْ ِۇئبظ ئىجٕي عەثەي ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض
ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :اٌٍۀىڭ ئبظاثىسىٓ ؼبلٍىٕى ؿ ئۈچۈْ اٌٍۀي ظىىىط
لىٍىفزىّٕۇ ٍبذفىطاق ئەِەي ٍولزۇضِ( .بٌىه)491 :
ئەثۇ ھۇضەٍطە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :اٌٍۀىڭ  99ئىؽّي ثبض ثوٌۇپ ،وىّىي ئۇٔي ٍبزٌىؽب ،عۀٕەرىە وىطىسۇ.
اٌٍە ربلزۇض( ،ـۇڭب) ربلٕي ٍبذفي وۆضىسۇِ( .ۇؼٍىُ)2677 :
- 3094عۇئبي :خەجّە ئۇلۇِي ۋە ئۇٔىڭ جەسىمەت ئىغحىّبٌىذىىي دەٌىٍي
ذەرّە  -ثىط ئەِەٌٕي ِەٌۇَ ثىط ؼبٔسا ربِبِالؾ زېگۀٍىه ثوٌۇپ ثۇ ثىط ؼىطٌىك ئۇلۇِّۇ
ئەِەغ .ثەظىٍەض ثۇٔي ؼىطٌىمالـزۇضۇپ ،ئۆظىچە پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ذەرّە ئولۇِىؽبْ زەپ،
ظىىىط رەؼجىھ ئەِەي ئىجبزەرىە ثىطىٍگۀٍەضٔىڭ پبئبٌىَىزىٕي ثىسئەرىە چىمىطىپ وىفىٍەضٔي ثىط
ئوثساْ ئەِەي ئىجبزەرزىٓ روؼۇپ لىّّەرٍىه ۋالزىٕي ثىىبض ئۆرىۈظۈپ ظاٍە لىٍىۋىزىفىە ؼەۋەپ
ثوٌىسۇ .ضاؼىذ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ذەرّە ٔبِىسا ثىط ٔەضؼە ئولۇؼبٍٔىمي ھەلمىسە ذەۋەض
ٍوق .ئەِّب ٍۇلىطزىىي ثىط لبٔچە رەؼجىھ ،رەوجىط ،ئىؽزىؽپبضالضٔي ِەٌۇَ ؼبٔسا ئولۇـمب
ضىؽجەرٍۀسۈضگەْ .ـۇڭب ثىط ئبزەَ ثۇٍطىؽبْ ـۇ ئىفزىٓ ثىطٔيٍ ،بوي ھەِّىؽىٕي ِەٌۇَ ثىط ۋالىززب،
ِەٌۇَ ثىط عبٍسا ،ـۇ ؼبْ(ئەزەز) ثىٍەْ ئولۇپ ربِبالپ ئۆظىٕىڭ رىٍ ىىٕي رىٍەپ زۇئب لىٍؽب ثىط
ذەرّە ئبزا لىٍىٕؽبْ ثوٌىسۇ .ئۇٔي ِەٍٍي ٔىّە زەپ ئبرىؽب ئبرىؽۇِْ ،بھىَەرزە ذەرّە
ـەوىٍٍىٕىسۇ .ثۇ ٍەضزىىي ِەؼىٍە ،وىّٕىڭ ٔىّە ِەلؽەرزۀ ،ىّىٕي ئولۇـؽب ِۇٔبؼىۋەرٍىىزۇض.
ئەگەض ،ـەضىئەرىە ئۇٍؽۇْ ثوٌّىؽبْ ِەٌۇَ ثىط ھبعەد ،رىٍەن ئۈچۈْ ٍب وي ثەظىٍەضٔىڭ ٍبِبْ
ٔبـبٍبْ ئىفالضٔي ۋۇعۇزلب چىمىطىؿ ٔىَىزي ئۈچۈْ ئولۇؼب ؼبۋاپ ئەعىط ئەِەغ گۇٔبھ ثوٌىسۇ.
ِەظِۇٔي روؼطا ثوٌّىؽبْ ٔەضؼىٍەضٔي ئولۇؼب ھەلىمەرەْ ثىسئەد ھەرزب ـىطىىىە ئىٍىپ ثبضىسۇ.
ئەِّب گۇٔبھزىٓ پبوٍىٕىؿ ،ئبٌالھٕي ظىىىط لىٍىؿ ٔىَىزي ثىٍەْ پەٍؽەِ جەض ئەٌەٍىھؽبالَ ثۇٍطىؽبْ
لۇضئبْ ؼۈضٌىطىٕي ئولۇؾ ،ئىؽزىؽپبض ،ظىىىط رەؼجىھٍەضٔي ئولۇؾ ثىسئەد ثوٌّبؼزىٓ ثەٌىي
پەظىٍەرٍىه ئەِەي ثوٌۇپ ضوھٕي پبوالؾ ،ئبٌالھمب ٍىمىٍٕىك ھبؼىً لىٍىفزب ،زۇئب رىٍەوٍەضٔىڭ
ئىغبثەد ثوٌۇـىسا ٔبھبٍزي ِوھىُ ضوي ئوٍٕبٍسۇ .ھەرزب ثىط لىؽىُ ئۆٌىّبالض رۆۋۀسىىي ھەزىؽزە
ت ِم َن
ت ُسْب َحانَ َ
ك إِ ِّّن ُكْن ُ
وەٌگەْ ٍۇٔۇغ ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ثىٍىمٕىڭ لبضٔىسا رۇضۇپ ﴿َل إِلَوَ إََِّل أَنْ َ
ِِ
ني﴾ (الئىالھە ئىٍال ئۀزە ؼۇثھبٔەوە ئىٕٕىٌ وۇٔزۇ ِىٕەظظاٌىّىَىٓ) زېگەْ زۇئبٔي  41وۈْ
الظَّالم َ
ئولۇؾ ئبضلىٍىك ٔىغبرٍىم مب ئىطىفىۀٍىىىٕي ذەرّە ئۈچۈْ لۇضئبٔسىٓ زەٌىً زەپ لبضاٍسۇ.
ؼەئس ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ
ِۇٔساق زېگەْ :ظۇٕٔۇْ (ٍۇٔۇغ ئەٌەٍھىؽؽبالَ) وىزٕىڭ لوضؼىمىسا رۇضۇپ( { :پەضۋەضزىگبضىُ!)
ؼۀسىٓ ثۆٌەن ھېچ ِەثۇز (ثەضھەق) ٍولزۇض ،ؼەْ (عىّي وەِچىٍىىٍەضزىٓ) پبوزۇضؼەِْ ،ەْ
ھەلىمەرەْ (ئۆظ ٔەـؽىّگە) ظۇٌۇَ لىٍؽۇچىالضزىٓ ثوٌسۇَ} (ؼۈضە ئۀجىَب - 84 ،ئبٍەد) زەپ زۇئب
لىٍؽبٔىسى ،لبٍىؽىجىط ِۇؼۇٌّبْ ِۇـۇ زۇئبٔي لىٍىپ ،ضەثجىسىٓ (ثىط ٔەضؼە) رىٍىؽە ،ضەثجي ئۇٔي
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ئىغبثەد لىٍّبً لبٌّبٍسۇ( .ئەھّەز)1462 :
ئەثۇ ھۇضەٍطە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ِۇٔساق
زېگەْ :وىّىي ئەرىگەْ  -ئبذفبِسا ٍۈظ لېزىُ ؼۇثھبٔەٌالھ ۋەثىھەِسىھي زېؽە ،لىَبِەد وۈٔي
ھېچىىُ ئۇٔىڭىىسىٓ ئەۋظەي ؼبۋاثمب ئېطىفەٌّەٍسۇ .پەلەد ـۇٔىڭؽب ئوذفبؾ زېگەْ ٍبوي
ئۇٔىڭسىٓ ئبـۇضۇپ زېگەْ وىفىال ئۇٔىڭىىسەن ٍبوي ئۇٔىڭىىسىٓ ئەۋظەٌطەن ؼبۋاثمب ئېطىفىفي
ِۇِىىٓ( .رىطِىعى)3469 :
- 3095عۇئبي :صىىش ئەٍحىؾٕىڭ ئۇعۇٌي
ظىىطٔي لبٔساق ئەٍزىؿ وىطەن؟ ئەڭ ٍبذفىؽي لەٌت ۋە رىً ثىٍەْ ثىطگە ظىىطى لىٍىؿ
وېطەن .ئۆظىڭىعٔي پەٍؽەِ جەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئوضٔىسا لوٍۇپ ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ثۇ
ظىىطىٍەضٔي لبٔساق ئبزا لىٍىسىؽبٍٔىمىٕي رەؼەۋۋۇض لىٍىپ ثبلؽىڭىع لبٔساق ٍبذفي  -ھە!ٍ .بزىڭىعزا
ثوٌؽۇٔىي ،ھەض ئىفٕىڭ ئۆظىگە رۇـٍۇق ٍوٌي ثوٌىسۇ .ئەگەض ؼىع ئبزەٍِەضٔىڭ ئبضىؽىسا ثوٌۇپ
لېٍىپ ،رىٍىڭى ع ثىٍەْ ظىىطى ئېَزبٌّبٍسىؽبْ ثوٌؽىڭىع ،لەٌجىڭىعزە ظىىطى لىٍؽىڭىع
ھېچۋەلەؼي ٍوق .ظىىطىسىىي زەضىغىٍەضٔىڭ ئەڭ ٍۇلىطى لەٌت ثىٍەْ رىٍسۇض .ئۇٔىڭسىٓ لبٌؽب
لەٌت ،لەٌجىسىٓ لبٌؽب ئبٔسىٓ رىٍسۇض .رىً ثىٍەْ ظىىطى لىٍىؿ رۈۋەْ زەضىغە ثوٌؽىّۇ ،ئۇٔىڭ
ظىىطى ئېَزّبً ؼەپٍەرزە ٍۈضگۀسىٓ وۆپ ئەۋظەي ئىىۀٍىىىسە ـەن ٍوق .ئەِّب رىً ثىٍەْ ظىىطى
ئېَزىفمب ئۆظٌەـىۀسە ،ئىٕفبئبٌالھ ،لەٌجّۇ ظىىطىگە ھبظىط ثوٌىسۇ .لەٌت ھبظىط ثوٌّىؽب ،ـەن -
ـۈثھىؽىعوي ،رىٍٕىڭ ظىىطى ثىٍەْ ثوٌۇـي گۇٔبھ ِ -ەئؽىَەرىە ۋە پبٍسىؽىع ئىفالضؼب ِەـؽۇي
ثوٌؽىٕسىٓ ٍبذفي.
- 3096عۇئبي :صىىىش جەعجىھذە جەعۋى ئىؾٍىحىؾٕىڭ ھۆوۈِي
ثۇضازەضٌىطىّىعزىٓ ثىطەضؼي ظىىطى ئېَزمبٔسا رەؼۋى ئىفٍەرؽەن لبٔساق ثوٌىسۇ ،زەپ
ؼوضىفي ِۈِىىٓ؟ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھؽؽبالَ ثىط وۈٔي ئۇِّۇٌّۆِىٕىَٓ ئۇِّۇ ؼەٌەِە ضەظىَەٌالھۇ
ئۀھبٔىڭ ٍېٕىؽب وىطزى .ئۇِّۇ ؼەٌەِە ربـالضٔي رۇرمبْ ھبٌەرزە رەؼجىھ ئېَزىپ ،ـۇ ربـالض ثىٍەْ
ئۇٔي ؼبٔبۋارمبْ ئىىەْ .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئۇٔي ثۇ ئىفزىٓ روؼّىؽبْ .زېّەن ،رەؼۋى
ئىفٍىزىفزىٓ رۇؼبٍسىؽبْ ٔەضؼە ٍوق .رەؼۋى ئىفٍىزىؿ ظىىطى ئېَزىفمب ۋە ظىىطى ئېَزىفٕي
ئەؼىە ؼېٍىفمب ٍبضزەَ ثېطىسۇ .ؼىع ثبضِبلٍىطىڭىعٔي ئىفٍىزىپ ،ؼبٔىٕي ٍبزىڭىعزا رۇربٌىؽىڭىع
ثۇِۇ ثوٌىسۇ.
- 3097عۇئبي :صىىشىٕىڭ پبٍذىٍىشى
)1ظىىطى ـەٍزبٕٔي لوؼالٍسۇ .ؼەَ -لبٍؽۇٔي ،لىَىٕچىٍىمٕي ۋە ٍۈضەوٕىڭ ؼىمىٍىفىٕي
ٍۇلىزىپ ربـالپ ئبزەِگە ـبز  -ذۇضاٍِىك ،ذبرىطعەٍِىه ۋە رەؼىىٍٕىه ثېؽىفالٍسۇ.
ئبٌالھ ربئبال ِۇٔساق زەٍسۇ «:ئىّبْ ئېَزمبٔالض ،ئۇالضٔىڭ زىٍٍىطى ئبٌالھٕي ٍبز ئېزىؿ ثىٍەْ ئبضاَ
ربپىسۇ ،ثىٍىڭالضوي زىٍالض ئبٌالھٕي ٍبز ئېزىؿ ثىٍەْ ئبضاَ ربپىسۇ» ؼۈضە ضەئسە  -28ئبٍەد.
ظىىطى ،ظىىطى ئېَزمۇچىالضٔىڭ ٍۈظىٕي ۋە لەٌجىٕي ٔۇضالٔسۇضۇپ ئۇٔي ئبثطوً ۋە ئوٌۇؼٍۇق
ثى ٍەْ ظىٕٕەرٍەٍسۇ .ثەزۀٕي وۈچٍۈن لىٍىسۇ.
 )2ظىىطى لەٌجىٕىڭ ؼىعاؼي ۋە ئوظۇلٍۇلىسۇض .ئىجٕي لەٍَۇَ ِۇٔساق زەٍسۇِ :ەْ ئۇؼزبظىُ ئىجٕي
رەٍّىََۀىڭ ٍېٕىؽب وىطزىُ .ئۇ ِبڭب :ظىىطى ئېَزىپ رۇضۇؾ لەٌت ئۈچۈْ ثېٍىممب ؼۇ ظۈضۈض
ثوٌؽبٔسەن ظۈضۈض زېسىِ .ەْ ٍۀە ثىط لېزىُ ثبِس اد ٔبِىعىسىٓ ٍېٕىپ ،ئۇٔىڭ ٍېٕىؽب وىطگەْ
ئىسىُ ،ئۇ ظىىطى ئېَزىۋىزىپزۇِ .ەْ ثىط ؼبئەرزىٓ وىَىٓ وىطەً زەپ چىمىپ وەرزىُ .ثىط
ؼبئەرزىٓ وىَىٓ وىطؼەَ ،ئۇ ھېٍىھەَ ظىىطى ئېَزىۋىزىپزۇِ .ەْ ٍۀە لبٍزىپ چىمزىُ .ثۇ ثىط لبٔچە
لېزىُ رەوطاضالٔسى .ھەرزب وۈْ چۈؾ ثوٌسىِ .ەْ ھەٍطأٍىك ئىٍىىسە ئۇٔىڭؽب ٔەظەض ربـٍىسىُ .ئۇ:
ثۇ ِ -ېٕىڭ ٔبـزىٍىمىُ ،ئەگەض ِەْ ثۇ ٔبـزب ثىٍەْ ٔبـزب لىٍىۋاٌّىؽبَ وۈچۈِسىٓ لبٌىّەْ زېسى.

1019

www.uyghurmuslim.com www.fb.com/uighurawazi uighurawazi@yahoo.com
 )3ظىىطى ِۇٔبپىمٍىمزىٓ ؼبلالٍسۇ .چۈٔىي ِۇٔبپىمالض ئبٌالھٕي ٔبھبٍىزي ئبظ ٍبز ئېزىسۇ .ظىىطى
لەٌىجٕىڭ لبرزىمىٍىمىٕي ٍۇلىزىسۇ .ثىط ئبزەَ ھەؼەْ ثەؼەضىَٕىڭ ٍېٕىؽب وىٍىپِ :ەْ لەٌجىّٕىڭ
لبرزىمٍىفىپ وېزىۋارمبٍٔىمىٕي ھىػ لىٍىۋارىّەْ زېگۀسە ،ئۇ ثۇ ئبزەِگە :لەٌجىڭىٕي ئبٌالھٕىڭ
ظىىطى ثىٍەْ ٍۇِفبرمىٓ زەپ عبۋاپ ثەضگەْ .ظىىطى رىٍٕي ؼەٍۋەد ،ؼۇذۀچىٍىهٍ ،بٌؽبْ
ئېَزىؿ ۋە رىً ئېٍىپ وىٍسىؽبْ ثبـمب ئبپەرٍەضزىٓ ؼبلالٍسۇ.
)4ظىىطى ضىعىك ئېٍىپ وىٍىسۇ .ظىىطى ئېؽىط ۋالىززب چىمىؿ ٍوٌي ثېطىسۇ .ثوٌۇپّۇ ثۀسە
پەضۋەضزىگبضىٕي ِەذپىٌ ٍبز ئەرىۀسە رېرىّۇ ـۇٔساقٍ .ۇٔۇغ ئەٌەٍھىؽؽبالَ ثېٍىك ٍۇرۇۋەرىۀسە
ئبٌالھؽب ِەذپىٌ ظىىطى ئېَزمبْ« .ئەگەض ئۇ رەؼجىھ ئېَزمۇچىالضزىٓ ثوٌّىؽبْ ثوٌؽب ئىسى،
ثېٍىمٕىڭ لبضٔىسا ئەٌۋەرزە لىَبِەرىىچە لبالرزي» .ؼۈضە ؼبـفبد  -144- 143ئبٍەدٍ .ۇٔۇغ
ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئبٌالھٕي وۆپ ٍبز ئىزەرزي .پەضىفزىٍەض :ئي ضەثجىّىع ! ثۇ ٍبذفي ثۀسەڭٕىڭ
ٍبذفي ئبۋاظى زەٍززي .ئبٌالھٕي ٍبز ئەرىەْ ئبزەِٕي ئبٌالھ ٍبز ئېزىسۇِ « .ېٕي ٍبز ئېزىڭالضِ ،ەْ
ؼىٍەضٔي ٍبز ئېزىّەْ » ؼۈضە ثەلەضە  -152ئبٍەد.
 )5ظىىطىسە ثبـمب پبٍسىالض ثوٌّبً ِۇـۇ پبٍسىال ثوٌؽبْ ثوٌؽب وۇپبٍە ثۇالرزيٍ .ىؽالپ رۇضۇپ
ظىىطى ئېَزىؿ لىَبِەد وۈٔي ئبٌالھٕىڭ ؼبٍىؽىسا ؼبٍىساـٕىڭ وبپبٌىزي .پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالَ لىَبِە د وۈٔي ئەضـٕىڭ ؼبٍىؽىسا ؼبٍىساٍسىؽبْ ٍەرزە رۈضٌۈن ئبزەِٕىڭ لبربضىسا
« ئبٌالھٕي ذبٌىٌ ٍەضزە ٍبز ئېزىپ وۆظىسىٓ ٍبؾ رۆوىەْ ئبزەَ» ٔىّۇ رىٍؽب ئبٌؽبْ( .ثۇذبضى 660؛
ِۇؼٍىُ 2377؛ رىطِىعى 2391؛ ئىّبَ ئەھّەز  -2روَ ٔ - 439وِۇض).
)6ظىىطى ئبٌالھٕي رؤۇرىسۇ .ئۇٔي ثۀسىگ ە ِەھجۇة لىٍىسۇ .چۈٔىي ئبٌالھٕي ٍبز ئەرىەْ
ئبزەِٕي ئبٌالھ ٍبذفي وۆضىسۇ.
 )7ظىىطى ئېھؽبٕٔىڭ ئىفىىي .ئېھؽبْ  -ثۀسىٕىڭ پەضۋەضزىگبضىؽب ذۇززى ئۇٔي وۆضۈپ
رۇضؼبٔسەن ئىجبزەد لىٍىفىسۇض.
 )8ظىىطى لەٌجي لبرزىمٍىفىپ وېزىفٕىڭ زاۋاؼي .ئبٌالھٕي ظىىطى لىٍىؿ ثۀسىگە ؼەوطارزب
لبٌؽبٔسا ـبھبزەرٕي ئىٍھبَ لىٍىسۇ .چۈٔىي ؼەوطارزب ـبھبزەد ئېَزىؿ ئبؼبْ ئىؿ ئەِەغ .چۈٔىي
ثۇ چبؼسا ئبزەِٕىڭ رىٍىسىٓ ؼۆظ لبچىسىؽبْ ثوٌۇپ لبٌىسۇ .ئبٌالھ ربئبال ِۇٔساق زەٍسۇ « :ئبٌالھ
ِۆِىٍٕەضٔي ِۇؼزەھىەَ ئىّبْ ثىٍەْ زۇَٔبزا ۋە ئبذىطەرزە ِەھىەَ رۇضؼۇظىسۇ» ئىجطاھىُ - 27
ئبٍەدِ .ەٌۇِىي ئىٕؽبْ ھبٍبرىسا ٔېّە ثىٍەْ ِەـؽۇي ثوٌؽب ،ـۇ ئىؿ ئۈؼزىسە ئۆٌىسۇ .ثۇٔىڭ
ِىؽبٌي زۇَٔب ئبٌساپ لوٍؽبْ ۋە ئۇٔىڭ ثىٍەْ ِەـؽۇي ثوٌؽبْ ئبزەَ ؼەوطارزب ـۇ ئىفٕي عۆٍٍەٍسۇ.
ثىط ؼوزىگەض رىغبضەرىە ثەن ثېطىٍىپ وەرىەْ .ئۇ ؼەوطارمب چۈـۈپ لبٌؽبٔسا ٍېٕىسىىي وىفىٍەض
ئۇٔىڭؽب ـبھبزەد وەٌىّؽىٕي ئىٍمب لىٍىپ ثەضگەْ .ئۇِ:بڭب ؼوِىبِٕي ثەض ،ؼوِىبِٕي ثەض زېگەْ.
ئبزەٍِەض ئۇٔىڭؽب ال اٌە اال ئبٌالھ زەپ رۇضؼىّۇ ،ئۇ :ثۇضازەض ! ِبڭب ؼوِىبِٕي ثەض زېسىّؽۇ زېگەْ.
ئۇ ؼەي  -پەي ئېؽىٕي ٍىؽمبٔسا :رىٍىّؽب وەٌىّە ـبھبزەرٕىڭ ئېؽىط وىٍىۋارمبٍٔىمىٕي ھىػ لىٍسىُ
زېگەْ .وىُ ثۇٔساق لىَىٓ ئەھۋاٌسا لېٍىفٕي ذبالٍسۇ؟!
- 3098عۇئبي :ئېحىىبفٕىڭ ِۀىغي
ئېزىىبـٕىڭ ٌوؼەد ِۀىؽي ثىطەض ٍەضزە رۇضۇؾ ،ثىط ئىفٕي زاۋاِالـزۇضۇؾ زېگەْ ثوٌۇپ،
ـەضىئەرزىىي ِۀبؼي ثوٌؽب ثىط ِەؼچىززە ٍبوي ـۇٔىڭؽب ئوذفبؾ ثىط ٍەضزە ئېزىىبؾ ٔىَىزي
ثىٍەْ ثىط ِۇززەد ئوٌزۇضۇؾ زىّەوزۇض.
- 3099عۇئبي :ئېحىىبفٕىڭ ۋالحي ۋە ھۆوۈِي
ئېزىىبـ ٕىڭ ئەڭ لىؽمب ِۇززىزي ئىّبَ ئەثۇ ٍۇؼۇـٕىڭ لبضىفىچە ثىطوۈْ ،ئىّبَ ِۇھەِّەزٔىڭ
لبضىفىچە ثىط ؼبئەرزۇض .پەٍؽەِجىطىّىع ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالَ ِەزىٕىگە وۆچۈپ وەٌگۀسىٓ
وىَىٓ ۋاپبرىؽىچە ھەض ٍىٍي ضاِىعإٔىڭ ئبذىطلي ئوْ وۈٔي ئېزىىبؾ لىالرزي.
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ئبئىفە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب ِۇٔساق زەٍسۇ :پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ۋاپبد
ربپمبٔؽب لەزەض ضاِىعإٔىڭ ئبذىطلي ئؤىسا ئېزىىبـزب ئوٌزۇضارزي ،ئۇ ۋاپبد ربپمبٔسىٓ وېَىٓ
ئبٍبٌٍىطىّۇ ئېزىىبـزب ئوٌزۇضىسىؽبْ ثوٌسى( .ثۇذبضى)2126 :
ئۇِّۇ ؼەٌەِە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب ِۇٔساق زەٍسۇ :پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ
ئەۋەٌمي ٍىٍي ضاِىعإٔىڭ ثېفىسىىي ئوْ وۈٔسە ،ئۇٔسىٓ وېَىٓ ئورزۇضىسىىي ئوْ وۈٔسە ،ئۇٔسىٓ
وېَىٓ ئبذىطلي ئوْ وۈٔسە ئېزىىبؾ لىٍسى ،ئبٔسىِٓ :ەْ ثۇ ئوْ وۈْ ئىچىسە لەزىط وېچىؽىٕي
وۆضزۈَ ،ئەِّب وېَىٓ ئۇٔۇرزۇضۇٌسۇَ (ٍۀي ثۇ ئوْ وۈٍٔەضٔىڭ لبٍؽىؽىسا وۆضگۀٍىىىّٕي ئۇٔۇرزۇَ)،
زېسى .ـۇٔىڭسىٓ وېَىٓ ،پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ۋاپبد ربپمبٔؽب لەزەض ھەِىفە
ـۇ وۈٍٔەضزە ئېزىىبؾ لىٍؽبْ ئىسى ( .ئەٌىەثىط ):23/412
ئۀەغ ئىجٕي ِبٌىه ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ِۇٔساق زەٍسۇ :پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ ضاِىعإٔىڭ ئبذىطلي ئؤىسا ئېزىىبؾ لىالرزي ،ئبضىسىٓ ثىط ٍىٍي ئېزىىبؾ لىٍّىسى،
وېَىٕىي ٍىٍي ٍىگىطِە وۈْ ئېزىىبؾ لىٍسى( .رىطِىعى)813 :
- 3100عۇئبي :ئېحىىبفٕىڭ ھىىّىحي
ؼەِىّي ٔىَەد ثىٍەْ لىٍىٕؽبْ ئېزىىبؾ ـەضەپٍىه ثىط ئىؿ ھىؽبپٍىٕىسۇ .ثۇ چبؼسا لەٌجٍەض
ثىط ِۇززەد ئۈچۈْ ثوٌؽىّۇ زۇَٔبٌىك ئىفالضزىٓ ذبٌي ثوٌۇپ ،ئبٌالھؽب ٍۈظٌىٕىسۇ .ئبٌالھٕىڭ ثىطەض
ئۆٍي ثوٌؽبْ ِەؼچىزٍەضزىٓ ثىطىگە ؼىؽىٕؽبْ ثىطەض ِۆئّىٓ ،ئىٕزبٍىٓ ـەضەپٍىه ثىط لەٌئەگە پبٔب
رىٍەپ وىطگەٍْ ،بضارمۇچىٕىڭ ثەضىىەد ۋە ٍبضزەَ ئىفىىىگە ئىٍزىغب لىٍؽبْ ثوٌىسۇ.
ئىؽالَ ئبٌىٍّىطىسىٓ ئەرب زەٍسۇوي«:ئېزىىبـمب وىطگۈچي ،ھبعىزي رۈپەٍٍىسىٓ چوڭ ثىط
ظارٕىڭ ئىفىىي ئبٌسىسا ئوٌزۇضۇۋىٍىپ ،ھبعىزىُ ئوضۇٔالّٔىؽب ثۇ ٍەضزىٓ وەرّەٍّەْ زەپ
ٍبٌۋۇضؼۇچىؽب ئوذفبٍسۇ .ئبٌالھٕىڭ ئۆٍىگە وىطىؿ ِ -ەضھەِەرىە ئىگە ثوٌّىؽۇچە ثۇ ٍەضزىٓ
وەرّەٍّەْ زىّەوزۇض » .ئېزىىبـ مب وىطىفٕىڭ ئەڭ چوڭ پبٍسىٍىطىسىٓ ثىطى ٔبِبظؼب رىرىّۇ عىك
ۋالىذ چىمىطىؿ ،ئەگەض لبظا ٔبِىعى ثوٌىسىؽبْ ثوٌؽب ،پۈرۈْ لبظا ٔبِبظٌىطىٕي ئولۇۋىٍىفزۇض.
- 3101عۇئبي :ئېحىىبفحب ظوٌحزسرؽٕىث پبٍذىٍىشى
ئىزىىبـزب ظوٌزۇ ضؼبْ ظبزحَ ئىزىىبـزب ظوٌزۇضؼبْ ِۇززحد ظىچىسح پۈرۈْ ۋالزىٕي پخضۋەضزىگبضىؽب
ظىجبزحد لىٍىفمب ظبعطىزىسۇٍ .خٔي ظۇ ئىزىىبـزب ظوٌزۇ ضؼبْ ِۇززحد ظىچىسح ۋالىزٍىطىٕي پخضظ
ٔبِبظالضٔي وأرۈ ؾ ،ظىٍىُ ظأگىٕىؿ ،ئبٌالھ ربظبالٔي ٍبز ظېزىؿ ۋە لۇضظبْ وخضىُ ظولۇؾ ؼوضۇٍٔىطىؽب
لبرٕىفىؿ ۋە وېچىٍىطىسح وېچي ٔبِبظٌىطىٕي ظولۇ ؾ ثىٍخْ ظأرىۈظىسۇ .ئبٌالھ ربئبالئىزىىبـزب
ظوٌزۇضؼۇچىؽب ،ظۇ ئىزىىبـزب ظوٌزۇضؼبْ ِۇ ززحد ظىچىسح لخزضى وېچىؽىٕي رېپىفمب ٔىؽىپ لىٍىفي
ِۇِىىٓ .لخزضى وېچىؽي ثوٌؽب ،ظۇ وېچىسح لىٍىٕؽبْ ظىجبزحرٕىش ؼبۋاثي ظىچىسح ظۇ وېچخ ٍوق
ظبٍالضزىٓ ِىش ظبً لىٍؽبْ ظىجبزحرٕىش ؼبۋاثىسىٓ ظبضرۇق ثوٌىسىؽبْ ثىط وېچىسۇض.
ئىزىىبـزب ظوٌزۇضۇ ـزب ٍخٔخ ظىٕؽبٕٔىش زىٍىٕي ضاھخرٍخٔسىطىسىؽبْ ٔۇضؼۇٍٔىؽبْ ِخٔىۋً پبٍسىالض
ثبض .چۈٔىي ئىزىىبـزب ظوٌزۇضؼۇچي ئىزىىبـزب زىٍىٕئ ،ېطۋا رۇِۇ ضٌىطىٕي ۋە ِخٔىۋىَىزىٕي
ضاھخرٍخٔسۈضىسىؽبْ ثىط ِۇززحرٕي ظأرىۈظىسىؽبْ ثوٌؽبچمب ،ظىٕؽبْ ئىزىىبـزب ظوٌزۇضؼبْ ۋالزىسا زىٍي
زۇَٔبٔىش ظىفٍىطىسىٓ ۋە ؼخٍِىطىسىٓ ذبٌي رۇضىسۇ .وأصٍي زۇَٔبٔىش لىَىٕچىٍىمٍىطىسىٓ ٍىطاق
ثوٌۇپ ضاھخد ھېػ لىٍىپ پۈرۈْ ۋۇعۇ زى ثىٍخْ پخضۋەضزىگبضىؽب ظىجبزحد لىٍىفمب ٍۈظٌىٕىسۇ ۋە
ئبٌالھ ربظبالٔي ٍبز ظېزىؿ ثىٍخْ زىٍي ظبضاَ ربپىسۇ .زىٍال ضٔىش ئبٌالھ ربظبالٔي ٍبز ظېزىؿ ثىٍخْ ظبضاَ
ربپىسىؽبٍٔىمي ھخلمىسح ئبٌالھ ربئبالِۇٔساق زېسى(« :رەۋثە لىٍؽبٔالض) ئىّبْ ئىَزمبٔالض ثوٌۇپ،
ئۇالضٔىڭ زىٍٍىطى اﷲ ٔي ٍبز ئىزىؿ ثىٍەْ ئبضاَ ربپىسۇ ،ثىٍىڭالضوي ،زىٍالض اﷲ ٔي ٍبز ئىزىؿ
ثىٍەْ ئبضاَ ربپىسۇ » [ؼۈضە ضەئسى  - 28ئبٍەد]
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- 3102عۇئبي :ئېحىىبفٕىڭ ثۇٍشۇٌۇؽي
ئېزىىبؾ لىٍىفٕي زەؼٍەپ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ثبـٍىؽبْ .ئۇ ،ھەض ٍىٍي ضاِىعإٔىڭ
ئ بذىطلي ئوْ وۈٔىسە ِەؼچىززە ئۆظى ٍبٌؽۇظ ئوٌزۇضۇپ ئېزىىبؾ لىالرزي .وېَىٓ ئۇٔىڭ ئبٍبٌٍىطى،
ئبٔسىٓ ؼبھبثىالض ئېزىىبؾ لىٍىفمب ثبـٍىؽبْ .ـۇٔساق لىٍىپ ،ئېزىىبؾ ئىؽالَ زىٕىسا ئەڭ
پەظىٍەرٍىه ئەِەٌٍەضزىٓ ثوٌۇپ ئوضۇْ ئبٌؽبْ .ئبٌالھ ربئبال لۇضئبْ وەضىّسە ئېزىىبـٕي لوٌالپ،
لۇۋۋەرٍەپ ئۇٔىڭ ـەضرٍىطى روؼطىٍىك ِۇٔساق زەٍسۇِ« :ەؼچىززە ئېزىىبـزب ئوٌزۇضؼبْ
چېؽىڭالضزا( ،وۈٔسۈظى ثوٌؽۇْ ،وېچىؽي ثوٌؽۇْ) ئبٍبٌٍىطىڭالضؼب ٍېمىٕچىٍىك لىٍّبڭالض» (ثەلەض
ؼۈضىؽي  - 187ئبٍەد).
ئېزىىبؾ ئبٌالھ ربئبالٔىڭ ضاظىٍىمىؽب ئېطىفىؿ ِەلؽىزي ثىٍەْ ،پۈرۈْ زۇَٔبٌىك ئىفالضزىٓ
لوي ئۈظۈپِ ،ەؼچىززە ئوٌزۇضۇپ رۈضٌۈن ئىجبزەرٍەضٔي ئوضۇٔالؾ ئبضلىٍىك ئەِەٌگە ئبـىسىؽبْ
ئىجبزەرزۇض .ئىّبَ ئەربئىٌ ِۇٔساق زېگەْ« :ئېزىىبؾ لىٍؽبْ وىفي ،ذۇززى پبزىفبھھزىٓ
ؼوضاٍسىؽبْ ھبعىزي ثوٌؽبٍٔىمزىٓ ،ئۇٔىڭ ئىفىىي ئبٌسىسا رەٌّۈضضۈپ ،ھبعىزىُ ضاۋا ثوٌّىؽىچىٍىه
ھېچ وەرّەٍّەْ زەپ رۇضىۋاٌؽبْ وىفىگە ئوذفبؾ ثوٌۇپ ،ئۇ ئبٌالھ ربئبالٔىڭ ئۆٍٍىطىسىٓ ثىطى
ثوٌؽبْ ِەؼچىززە ئوٌزۇضىسۇ ۋە گۇٔبھٍىطىُ ِەؼپىطەد لىٍىٕىپ ،ھبعەرٍىطىُ ضاۋا ثوٌّىؽىچىٍىه
ِەؼچىززىٓ چىمّبٍّەْ ،زەپ ئېزىىبـمب زاۋاَ لىٍىسۇ«( » .ئەٌئىرزىَبض» زىٓ).
- 3103عۇئبي :ئېحىىبفٕىڭ جۈسٌىشى
ئېزىىبؾ ئىىىي رۈضٌۈن ثوٌىسۇ .ئۇٔىڭ ثىطى :ؼۈٕٔەد ثوٌؽبْ ئېزىىبؾٍ .ۀە ثىطى ،ۋاعىت
ثوٌؽبْ ئېزىىبـزۇض.
 - 1ؼۈٕٔەد ثوٌؽبْ ئېزىىبؾ  -پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئىعىؽب ۋاضىؽٍىك لىٍىپ ،ئبٌالھ
ربئبالٔىڭ ضاظىٍىمىؽب ئېطىفىؿ ِەلؽىزي ثىٍەْ لىٍىٕىسىؽبْ ئىرزىَبضى ئېزىىبـزۇض .ثۇ ئېزىىبؾ
ئۇِۇِەْ ،ضاِىعإٔىڭ ئبذىطلي ئوْ وۈٔىسە لىٍىٕىسۇ .ثبـمب وۈٍٔەضزە لىٍؽىّۇ ثوٌىسۇ .چۈٔىي
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئبؼبؼەْ ،ضاِىعأسا ئېزىىبؾ لىالرزي ،ئۇٔىڭ ـەۋۋاي ئېَىسا ئېزىىبؾ
لىٍؽبٍٔىمىّۇ ضىۋاٍەد لىٍىٕؽبْ.
 - 2ۋاعىت ثوٌؽبْ ئېزىىبؾ  -ئېزىىبؾ لىٍىفٕي ٔىَەد لىٍىپ ئبرىۋارمبْ ؼەۋەثزىٓ ۋاعىت
ثوٌىسىؽبْ ئېزىىبؾ زېّەوزۇضِ .ەؼىٍەْ :وىفىٕىڭ ئۆظ ئۆظىگە« :ئەگەض ِەْ ثۇ وېؽەٌسىٓ
ؼبلبٍؽبَ ئبٌالھ ربئبال ئۈچۈْ ِبٔچە وۈْ ئېزىىبؾ لىٍىّەْ ٍبوي ثۇ ئىزىھبٔسىٓ لبظأؽبَ ئبٌالھ ربئبال
ئۈچۈْ ِبٔچە وۈْ ئېزىىبؾ لىٍىّەْ» زېگۀگە ئوذفبؾ ۋەزە ثېطىفي ئبضلىٍىك ثۇ ئېزىىبـٕي
ئوضۇٔالؾ ئۇٔىڭ ئۈؼزىگە ۋاعىت ثوٌىسۇ .ۋاعىجٕي رەضن ئەرىەْ وىفي پەضظٔي رەضن ئەرىۀگە
ئوذفبؾ گۇٔبھىبض ثوٌىسۇ.
- 3104عۇئبي :ئېحىىبفٕىڭ ؽەسجٍىشى
ِ - 1ۇؼۇٌّبْ ،ئەلٍي عبٍىسا ۋە پبوىعە ثوٌۇـي.
 - 2ئېزىىبـمب ٔىَەد لىٍىؿ .ھەضلبٔساق ئەِەي  -ئىجبزەرٍەضزە ٔىَەد لىٍىؿ ـەضد
ثوٌؽىٕىسەن ،ئېزىىبؾ لىٍىؿ ئۈچۈّٔۇ ٔىَەد لىٍىؿ ـەضرزۇضٔ .ىَەرٕىڭ ـەضد لىٍىٕىفي
ئىجبزەرٍەضٔي ئبزەرٍەضزىٓ پەضلٍۀسۈضۈؾ ئۈچۈْ ئىسى .چۈٔىي وىفىٍەض ئبزەرزە ثبـمب ِەلؽەرٍەض
ئۈچۈّٔۇ ِەؼچىزٍەضزە ئوٌزۇضىسۇ .ئۇالضٔي ِەؼچىززە ئوٌزۇضؼىٕي ئۈچۈٔال ئېزىىبؾ لىٍؽۇچىالض
زېَىفىە ثوٌّبٍسۇ.
ِ - 3ەؼچىززە ٍبوي ـۇٔىڭؽب ئوذفىؽبْ ثىطٍەضزە ئېزىىبـمب وىطىفي .ئېزىىبـٕي عبِبئەد
روپٍىفىپ ٔبِبظ ئولۇؾ ئۈچۈْ ؼبالھىَەرٍىه ثوٌؽبْ ِەؼچىززە لىٍىؿ ـەضرزۇض .چۈٔىي ئبٌالھ
ربئبال لۇضئبْ وەضىّسىىي « :ؼىٍەض ِەؼچىزٍەضزە ئېزىىبـزب ئوٌزۇضؼبْ چېؽىڭالضزا »....زېگەْ ؼۆظى
ئبضلىٍىك ئېزىىبـ ٕىڭ ِەؼچىزٍەضزە لىٍىٕىسىؽبٍٔىمىؽب ئىفبضەد لىٍّبلزب .پەٍؽەِجەض
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ئەٌەٍھىؽؽبالِّۇ ئېزىىبـ ٕي ھەِىفە ِەؼچىززە لىالرزي .ـۇڭب ئېزىىبـ ٕي ئەضٌەضٔىڭ ِەؼچىزٍەضزە
لىٍىفي ـەضرزۇض ،ئۇٔي ئۆٍسە لىٍىفمب ثوٌّبٍسۇ.
ئبٍبٌالض ئۆظ ئۆٍٍىطىسەِ ،ەؼچىذ ئوضٔىسىىي ئۆٍٍەضزە ئېزىىبؾ لىالالٍسۇ ،ثۇ ٍەضٌەض ئۇالض
ئۈچۈْ ِەؼچىذ ثوالالٍسۇ .ئەضٌىه ئبٍبٌالض ئېزىىبـ مب وىطىفزە چولۇَ ئىطىٕىڭ ضوذؽىزىٕي ئىٍىپ
ئبٔسىٓ ئېزىىبـمب وىطىفي الظىُ ،ئەض ئبٍبٌىىٕىڭ ئېزىىبـمب وىطىفىگە ضوذؽەد ثەضگەْ ثوٌؽب ،ئەض
وىفي ثۇ ضوذؽىزىسىٓ ٍبٔبٌّبٍسۇ .ئەِّب ئبٍبي وىفىٍەض ئېزىىبـٕي ئۆظ ئۆٍٍىطىسە لىٍىسۇ .چۈٔىي
ھۀەپىٌ ِەظھىجىگە وۆضە ،ئبٍبٌالضٔىڭ ِەؼچىزٍەضزە ئېزىىبؾ لىٍىفي ِەوطۇھزۇض .ئەِّب ـبپىئىٌ
ِەظھىجىگە وۆضە ،ئبٍبي وىفىّۇ ِەؼچىززە لىٍىسۇ .ھۀجەٌي ِەظھىجىگە وۆضە ،ئبٍبي وىفىٕىڭ ئېطى
ثىٍەْ ثىطگە ِەؼچىززە ئېزىىبؾ لىٍىفي عبئىعزۇض.
 - 4ئېزىىبـزب ضوظا رۇرۇؾ .ضاِىعأسا ئېزىىبؾ لىٍؽبْ وىفي ظازى ضوظا رۇرّبً لبٌّبٍسۇ،
ئەٌۋەرزە .ھۀەپىٌ ِەظھىجىگە وۆضە ،ضاِىعأسىٓ ثبـمب ۋالىزالضزا ئېزىىبؾ لىٍؽبْ وىفىٕىڭّۇ ،ئەگەض
لىٍّبلچي ثوٌؽبْ ئېزىىبـ ىٕىڭ رۈضى ۋاعىت ثوٌؽبْ ئېزىىبـالضزىٓ ثوٌؽب ضوظا رۇرۇـي ـەضرزۇض.
ئەگەض ئېزىىبـٕىڭ رۈضى ؼۈٕٔەد ثوٌؽبْ ئېزىىبـالضزىٓ ثوٌؽبْ ثوٌؽب ،ئۇٔىڭسا ضوظا رۇرۇؾ ـەضد
ئەِەغ ،ثىطاق رۇرۇؾ ئەۋظەٌسۇض .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ضوظىؽىع ئېزىىبؾ لىٍؽبْ ئەِەغ.
ئبئىفە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب ِۇٔساق زەٍسۇ :ئېزىىبؾ لىٍؽۇچىٕىڭ وېؽەي ٍولٍىّبؼٍىمي ،عىٕبظا
ٔبِىعىؽب لبرٕبـّبؼٍىمي ،ئبٍبٌالضٔي رۇرّبؼٍىمي ۋە لۇچبلٍىّبؼٍىمي ،ظۆضۈض ھبعەرٍىطىسىٓ ثبـمب
ۋالىزالضزا ؼىطرمب چىمّبؼٍىمي ؼۈٕٔەرزۇض .ضوظا رۇرّبً رۇضۇپ ئېزىىبـمب وىطىفىە ثوٌّبٍسۇ.
عبِبئەد ٔبِبظ ئولۇپ رۇضىسىؽبْ چوڭ ِەؼغىسٌەضزە ئېزىىبؾ لىٍىؿ وېطەن( .ئەثۇ زاۋۇز)2473 :
 - 5ئبٍبٌالضٔىڭ ھەٍع ۋە ٔەپبؼالضزىٓ پبن ثوٌۇـي .ئېزىىبؾ لىٍّبلچي ثوٌؽبْ ئبٍبٌالضٔىڭ ھەٍع
ۋە ٔەپبؼالضزىٓ پبن ثوٌۇـي ـەضرزۇض .ئەگەض ئبٍبٌالض ئېزىىبؾ ئەؼٕبؼىسا ھەٍع وۆضۈپ لبٌؽب ٍبوي
رۇؼؽب ،ئېزىىبـ زىٓ ھبِبْ چىمىپ وېزىسۇ ۋە وېَىٓ پبن ثوٌؽبٔسا ذبٌىؽب ئېزىىبـٕي وەٌگەْ
ٍېطىسىٓ زاۋاَ لىٍىسۇ .ـۇٔىڭسەن ئېزىىبـ زب ئوٌزۇضؼبْ وىفي ئەگەض ئېھزىالَ ثوٌۇپ لېٍىپ،
ِەؼچىززە ؼۇؼٍە لىٍىسىؽبْ عبً ثوٌّىؽبِ ،ەؼچىززىٓ چىمىپٍ ،ۇٍۇٔۇپ وېٍىسۇ ۋە ئېزىىبـٕي
وەٌگەْ ٍېطىسىٓ زاۋاَ لىٍىسۇ.
- 3105عۇئبي :ئېحىىبفٕىڭ ئەدەة ٍ -وعۇٍٔىشى
 - 1ئېزىىبـ ٕي ضاِعإٔىڭ ئبذىطلي ئوْ وۈٔىسە ۋە ِىؽچىزٍەضزە لىٍىؿ.
 - 2ئېزىىبـزب ٍبذفىٍىمزىٓ ثبـمب ؼۆظٌەضٔي لى ٍىّٕبٍسۇ .گۇٔبھ ثوٌّبٍسىؽبْ ئىفالض روؼطىٍىك
ؼۆظٌەـؽە ثوٌىسۇ.
 - 3ئېزىىبؾ ۋالزىسا زاۋاٍِىك لۇضئبْ وەضىُ ئولۇٌىسۇ .ھەزىػ ـەضىپ ۋە ؼبھبثىالض،
ربثىئىٕالض ،ؼەٌەپ –ؼبٌىھالض ،ئەۋٌىَبالضٔىڭ ھبٍبرىؽب ِۇٔبؼىۋەرٍىه وىزبثالضٔي ئولۇؼب ثوٌىسۇ.
 - 4ئېزىىبؾ لىٍؽۇچي پب وىعە وىَىٍّەضٔي وىَىفي ۋە ذۇـجۇضاضق ثوٍۇِالضٔي ؼۈضرۈـٍىطى
الظىُ.
 - 5ئېزىىبؾ ئبرىؽبْ وىفي ۋاعىت ئېزىىبؾ ئۈچۈْ ٍبٌؽۇظ لەٌجىسىال ئەِەغ ،رىٍي ثىٍۀّۇ
ٔىَەد لىٍىفي وىطەن.
- 3106عۇئبي :ئېحىىبفٕي ثۇصىذىغبْ ۋە ثۇصِبٍذىغبْ ئىؾالس
 - 1ئېزىىبـ چىٕىڭ ـەضئيٍ ،بوي ظەضۇضى ثىط ئىھزىَبعي ئۈچۈْ ِەؼچىزٕىڭ ؼىطرىؽب
چىمىفي ئېزىىبـٕي ثۇظِبٍسۇِ .ەؼىٍەْ :عۈِە ٔبِىعى ،ثىط ـەضئىٌ ئۆظضە ،ھبعەرربٔىؽب چىمىؿ
ۋە ربھبضەد ئىٍىؿ ثىط رەثىئىٌ ئۆظضەِ ،ەؼچىززىٓ ظوضٌۇق ثىٍەْ چىمىطىۋىزىؿ ظەضۇضى ثىط ئۆظضە
ثوٌؽبٍٔىمزىٓ ثۇٔىڭؽب ئوذفبؾ ؼەۋەپٍەض ئېزىىبـمب ظىَبْ ٍەرىۈظەٌّەٍسۇ.
 - 2ئېزىىبؾ لىٍؽۇچىٕىڭ ئۆظضىؽىع ِەؼچىززىٓ چىمىفي ئېزىىبـٕي ثۇظىسۇ .رەثىئىٌَ
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ئېھزىَبعالضزىٓ ربـمىطى ئبزەرزىىي ئېھزىَبعٍىطى ئۈچۈْ ِەؼچىززىٓ ؼىطرمب چىممبْ وىفىٕىڭ
ئېزىىبـي ثۇظۇٌىسۇ .چۈٔىي ئېزىىبـٕىڭ رەلەظظاؼي ِەؼچىززە رۇضۇـٕي رەٌەة لىٍىسۇ .ئەِّب ثىطەض
وىفىٕىڭ ھبٍبرىٕي ھبالوەرزىٓ لۇرمۇظۇؾ ٍبوي ئۆظىٕىڭ ھبٍبرىٕي ذەرەضزىٓ لۇرمۇظۇؾ ئۈچۈْ
ِەؼچىززىٓ چىممبْ وىفىٕىڭ ئېزىىبـي ثۇظۇٌّبٍسۇ .ـۇٔىڭسەن ئەگەض ئۆظى ئوٌزۇضؼبْ ِەؼچىذ
عۈِە ٔبِىعى ئولۇٌّبٍسىؽبْ ِەؼچىزٍەضزىٓ ثوٌؽبْ ثوٌؽب ،ئېزىىبؾ لىٍؽبْ وىفىٕىڭ ِەؼچىززىٓ
چىمىپ ،عۈِە ٔبِىعىٕي ئولۇـي ثىٍەْ لىٍؽبْ ئېزىىبـي ثوظۇٌّبٍسۇ .چۈٔىي عۈِە ٔبِىعىٕي
ئولۇؾ پەضظ ،ئېزىىبؾ لىٍىؿ ثوٌؽب ؼۈٕٔەرزۇض .پەضظٔي ئوضۇٔالؾ ؼۈٕٔەرٕي ئوضۇٔالـزىٓ
ِۇھىّسۇض ،ئەٌۋەرزە.
 - 3وىؽەي ٍولالؾ ،عىٕبظە ٔبِىعى ٍبوي گۇۋاھٍىك ثىطىؿ ئۈچۈْ ؼىطرمب چىمىؿ
ئېزىىبـٕي ثۇظىسۇ.
ٍ( - 4ەڭگىً) وىؽەٌٍىه رۈپەٍٍىسىٓ ثىط ؼبئەد ؼىطرمب چىمىؿ ئېزىىبـٕي ثۇظىسۇ.
 - 5ئېزىىبـ چىٕىڭ ئېزىىبؾ ۋالزىسا ثىط لبٔچە وۈْ ھۇـىٕي ٍولۇرۇپ لوٍىفيِ ،ەغ ثوٌۇؾ
ؼەۋەثىسىٓ ئەلٍىٕي ٍولۇرۇپ لوٍۇـي ۋە ؼبضاڭٍىك ئېزىىبـٕي ثۇظىسۇ.
ٍۇلىطىسا وۆضؼىزىٍگەْ ـەضرٍەض ۋاعىت ؼبٔبٌؽبْ ئېزىىبؾ ئۈچۈٔسۇضٔ .ەپٍە ئېزىىبـالضزا ثىط
ئۆظضە ثوٌؽىّۇ ؼىطرمب چىممىٍي ،وىؽەي ٍولٍىؽىٍي ثوٌىسۇ.
 - 6ۋاعىت ئېزىىبؾ ثۇظۇٌؽب لبظاؼىٕي لىٍىؿ وىطەن .ثەٌگىٍىه ثىط ئبً ئۈچۈْ وىطگەْ ثىط
ئېزىىبؾ ۋالزىسا ،ثىط وۈْ ضوظا ثۇظۇٌؽب ٍبوي ثىط وۈْ ؼىطرمب چىمىٍؽب ٍبٌؽۇظ ـۇ ثىط وۈْ
ئېزىىبـٕىڭ لبظاؼىٕي لىٍىؿ وىطەن .ئەِّب ۋالزي ثەٌگىٍۀّىگەْ ،ثەٌگىٍىه ثوٌّىؽبْ ،زاۋاٍِىك،
ثىط ئبٍٍىك زەپ ئبرىؽبْ ئېزىىبؾ ۋالزىسا ِۇٔساق ثىط وۈْ ضوظا ثۇظۇٌؽبٍ ،بوي ؼىطرمب چىمىٍؽب
ٍىڭىسىٓ ثىط ئبٍٍىك ئېزىىبؾ ثبـالؾ الظىُ ثوٌىسۇ.
 - 7ئېزىىبؾ لىٍؽۇچىٕىڭ ئېزىىبؾ ئىچىسە ضەپىمىؽي ثىٍەْ عىٕؽىٌ ِۇٔبؼىۋەد لىٍىفي،
ؼۆٍۈـىفي ،ؼىٍىفي ھبضاِسۇض .عىٕؽىٌ ِۇٔبؼىۋەد ِەٍٍي لەؼزەْ ثوٌؽۇْ ٍبوي ئۇٔزۇپ
لىٍىپ ٍۈظ ثەضؼۇْ ِۀي وەٌّىؽىّۇ ئېزىىبـٕي ثۇظىسۇ .ۋاعىت ئېزىىبـزىٓ ثبـمب ئېزىىبـالضزا
ِۀي وەٌگۀسىال ثۇظۇٌىسۇ .ئەگەض ئىرزىَبضؼىع ھبٌسا ئېھزىالَ ثوٌؽبْ ثوٌؽب ئېزىىبؾ ثۇظۇٌّبٍسۇ.
ـۇٔىڭسەن گەضچە ئبٍبٌىٕي لۇچبلٍىؽبْ ثوٌؽىّۇ ئېھزىالَ ثوٌّىؽبْ ثوٌؽب ٍۀە ئېزىىبؾ ثۇظۇٌّبٍسۇ.
 - 8ئېزىىبؾ لىٍؽۇچي ئىھزىَبعٍىك ٔەضؼىٍىطىٕي ِەؼچىذ ئىچىسە ؼىزىۋاٌؽب ثوٌىسۇ.
ِەؼچىززە ٍەپ  -ئىچەٌەٍسۇِ .ەؼچىذ ئىچىسە ھبظىطالٔؽبْ ،ئۇٍؽۇْ ثىط ٍەض ثوٌؽب ـۇ ٍەضزە
ربھبضەد ئبٌىسۇ ۋە ؼۇؼٍي لىالالٍسۇ ،ثۇٔساق عبً ثوٌّىؽب ِەؼچىذ ؼىطرىؽب چىمىپ ربھبضەد
ئبٌىسۇ ،ؼۇؼٍي لىٍىسۇ .ئىٍىپ ثوٌؽبٔسىٓ وىَىٕال لبٍزىپ وىٍىسۇ.
ِ - 9ۇٔبضٔى ڭ ئىفىىي ِەؼچىزٕىڭ ئىچىسە ثوٌّىؽبْ ئەھۋاٌسا ئېزىىبـ چي ئەظاْ ئولۇؾ
ئۈچۈْ ِەؼچىززىٓ چىمىپ ِۇٔبضؼب چىمىسۇ.
 .10ئبٍبٌالضٔىڭ ئېزىىبؾ ئەؼٕبؼىسا ھەٍع وۆضۈپ لېٍىفي ٍبوي رۇؼۇـي ئېزىىبـٕي ثۇظىسۇ.
چۈٔىي ھەضلبٔساق ئىجبزەرٕي زاۋاِالـزۇضۇؾ ئۈچۈْ پبوٍىك ـەضد ثوٌؽبٔسەن ،ئېزىىبـٕىڭ زاۋاَ
لىٍىفي ئۈچۈّٔۇ ئبٍبٌالضٔىڭ پبن ثوٌۇـي ـەضرزۇض.
- 3107عۇئبي :ئېحىىبف لىٍغبْ وىؾي ئۈچۈْ ِۀئي لىٍىٕغبْ ئىؾالس
ئېزىىبؾ لىٍؽبْ وىفىٕىڭ ئېٍىُ  -ؼېزىُ ئىفٍىطى ثىٍەْ ـۇؼۇٌٍىٕىفي ِۀئي لىٍىٕىسۇ.
ـۇٔىڭسەن ئېزىىبؾ لىٍؽبْ ثوٌؽۇْ ٍبوي لىٍّىؽبْ ثوٌؽۇْ ھەضلبٔساق وىفىٕىڭ ِەؼچىزٕىڭ
ئىچىسە ئېٍىُ  -ؼېزىُ ئىفٍىطىٕي لىٍىفي ِۇرٍەق ھبضاِسۇض .چۈٔىي ِەؼچىزٍەض ئبٌالھ ربئبالؼب
ئىجبزەد لىٍىؿ ئۈچۈْ ثىٕب لىٍىٕؽبْ ِۇثبضەن عبٍالضزۇض .ثۇ عبٍالضزا زۇَٔبٌىك ؼوزىالضٔي لىٍىؿ
ذبربزۇض.
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- 3108عۇئبي :ئېحىىبف لىٍىذىغبْ وىؾي ئۈچۈْ پەصىٍەجٍىه ۋالىحالس
ئىؽالَ ئۇٌۇلٍىطى زەٍسۇ :ضەعەة ئىَىسا لىٍىسىؽبْ ئىجبزەد ۋە ربئەرٍەض وىفىٕىڭ ثەزىٕىٕي،
ـەئجبْ ئىَىسا لىٍىٕؽبْ ربئەد  -ئىجبزەرٍەض لەٌجٕي ،ضوظا ئىَىسا لىٍىٕؽبْ ربئەد  -ئىجبزەرٍەض ثوٌؽب
ضوھىٕي ِۀىۋىٌ وىطٌەضزىٓ ربظىالٍسۇ .چۈٔىي ضەعەة ئىَىٕي ئىجبزەد ثىٍەْ ئۆرىۈظۈپ ثەزىٕىٕي
ِۀىۋىٌ وىطٌەضزىٓ ربظىٍىؽبْ وىفي ـەئجبْ ئىَىسا ربئەد  -ئىجبزەد لىٍؽب ،لەٌجىٕي ربظىٍىؽبْ
ثوٌىسۇ .ـەئجبْ ئىَىٕي ربئەد  -ئىجبزەد ثىٍەْ ئۆرىۈظۈپ لەٌجىٕي ِۀىۋىٌ وىطٌەضزىٓ ربظىٍىؽبْ
وىفي ضاِعاْ ئىَىسا ضوھىٕي ربظىٍىؽبْ ثوٌىسۇ ،ثەزۀٕي ضەعەة ئىَىسا ،لەٌجىٕي ـەئجبْ ئىَىسا
ِۀىۋىٌ پبؼىىٕىٍىمالضزىٓ ربظىٍىّىؽبْ وىفي ،ضوظا ئىَىسا ضوھىٕي لبٔسالّۇ ربظىٍىَبالٍسۇ؟
- 3109عۇئبي :سىَبصەجٕىڭ ؽەسجٍەسٔي
 - 1ضىَبظەرزىٓ ثبـمب ئىفالضؼب ئىفٍەرّەٍسىؽب ذبٌي ئۆً ثوٌىفي ،ئۇٔىڭؽب ثبـمب ئبزەَ
وىطِەؼٍىىي.
 - 2ضىَبظەرىە ِۇۋاپىك وىَىُ ثوٌۇـي.
ِ - 3ۇٔبؼىپ ۋالىذ ثوٌۇؾ.
 - 4ئبۋاظ ،ۋاضاڭ ،چۇضۇڭ ،گۇٌسۇض  -گبالپ زېگۀسەن ـبۋلۇْ ؼۈضۀٍەضزىٓ ذبٌي ثوٌۇؾ،
زىممەد ثۆٌۈّٔەٍسىؽبْ ثوٌۇؾ.
 - 5ضاھەد لوؼالـّبؼٍىك ِەؼغىس ٍبوي ِۇۋاپىك ئوضۇٔالضزىىي پبوىعە لبرزىمطاق ٍەضزە
ئوٌزۇضۇؾ.
 - 6وىچىٍىطى ئبظ ئۇذالؾ ،ئبِبي ثبض وىچىٕي ثىساض ئۆرىۈظۈؾ.
ِ - 7وھىزٕي وىَىُ وىچەوٕي پبوىعە ذۇـجۇً رۇرۇؾ.
 - 8ئولۇۋارمبْ ظىىىط رەؼجىھٍەضٔىڭ ِۀىؽىٕي ثىٍىپ ِۇالھىعە لىٍىپ رۇضۇپ ئولۇؾ.
- 3110عۇئبي :خىٍۋەت  -ئېحىىبفٕىڭ ؽەسجٍىشى
 - 1ذىٍۋەرزە ئوٌزۇضۇپ ٔەرىغە لبظأؽبْ ئۇؼزبظٔىڭ ئىغبظىزي  -ضوذؽەد ئۇزۇِىٕي ۋە
رەٌىّىٕي ئىٍىپ ئبزىٓ وىَىٓ ذىٍۋەرىە وىطىؿ.
ٔ - 2بِبظٔي ئۆظ ۋالزىسا ئولۇؾ.
 - 3ذىٍۋەرىە وىطىفٕي ضوظا ثىٍەْ ثبـالؾ.
 - 4پىالٍٔىؽبْ ئەِەي ئىجبزەرٕي روٌۇق ئوضۇٔالؾ.
ِ - 5ەئىفىزي ھبالٌسىٓ ثوٌۇ ؾ.
 - 6ثبظاض ربِىمي ٍىّەؼٍىه ربِبلٕي ئىّىبْ لەزىط ئۆظى رەٍَبضالپ ٍىَىؿ ٍبوي پبوىعە ؼبٌىھ
ئبٍبٌٍطىٕىڭ رەٍَبضٌىؽبْ ربِىمىٕي ئىؽزىّبي لىٍىؿ
 - 7ربِبلٕي ئبظ ٍىَىؿ.
 - 8وىفىٍەض ثىٍەْ ؼۆظٌەـّەؼٍىه ۋە وۆضۈـّەؼٍىه.
 - 9ضىَبظەد عەضٍبٔىسا ئبٍبٌالضؼب ٍىمىٓ ٍوٌىّبؼٍىكِ ،ۇعبِىئەد لىٍّبؼٍىك.
 - 10ئوٌزۇضۇـزىىي ؼىط ئەؼطاضِ ،ەلؽەرٍەضٔي ِەذپي رۇرۇؾ ،وىفىگە ئبـىبضىٍىّبؼٍىك.
 - 11زىممەرٕي ِەضوەظٌەـزۈضۈپ ،ئوً ذىَبٌىٕي ٍىؽىپ ئوٌزۇضۇؾ.
 - 12ھەض وۈٔي ؼەھەض ۋالزىسا ۋەظىپىگە ئوٌزۇضۇـزىٓ ثۇضۇْ ئىؽزىؽپبض ،ظىىىط رەؼجىھ،
ھەِسۇ  -ؼبٔبٔي وۆپ ئىَزىؿ.
- 3111عۇئبي :سىَبصەجٕىڭ ھىىّەجٍىشى
رىٕچ ھبٌەرزە ئوٌزۇضۇؾ ِەئطىپەرۇٌالھ ھبؼىً لىٍىسۇ .ئۆً ئىّبضەد ،ئبزەِي ظارزىٓ ئبٍطىٍىپ،
چۆي عەظىطە ،ثبٍبۋأسا ،ربؼۇ زەـزىٍەضزە ئوٌزۇضۇؾ زۇَٔبٔي رؤۇرىسۇ .ئبچ لوضؼبق ئوٌزۇضۇؾ
ـەٍزبٕٔىڭ ٔىّىٍىىىٕي رؤۇرىسۇ .ئۇٍمۇؼىعٌىك ٔەـؽٕي رؤۇرىسۇ.
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ئبٌالھ ربئب الٔىڭ ِۇؼب ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب ئۆظى ثىٍەْ ؼۆظٌىفي ئۈچۈْ لىطىك وۈٕٔي ـەضد
لىٍىپ ثەٌگىٍەپ ثىطىفىٕىڭ ؼىط ھىىّىزيِ ،ەلؽىزيِ ،ۇؼب ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ِەٍسىؽىٕي،
رىٕىٕي ئوظۇلٍۇلٕىڭ لوٍۇق چىطىٕسىٍىطىسىٓ ربظىالپ ضوھٕي وۈچٍۀسۈضۈپ ،ئەلىٍٕي
ؼبپالـزۇضۇپ ،لەٌجىٕي وۈچٍۀسۈضۈپ  -ئىطازىؽىٕي چىڭىزىپٔ ،ەـؽٕي پبوالؾ ئىسى.
- 3112عۇئبي :ئبٌىّالسٔىڭ لبسىؾىذىىي ِۇسؽىذ وبِىً (وبِىً ٍېحەوچي) ٔىڭ
ئبالِەجٍىشى
ـەٍد ؼۆھطەۋەضزى (ئبٌالھ ئۇٔىڭ ؼىطضىٕي ِۇلەززەغ لىٍؽۇْ) ِۇٔساق زەٍسۇ :ھەلىمەد
ٍوٌىؽب و ىطىؿ ئۈچۈْ ھەض لبٔساق ثىط وىفي وبِبٌەرىە ٍەرىەْ ٍېزەوچىگە ئېھزىَبعٍىك ثوٌىسۇ.
وىفي ٔبزاْ ٍېزەوچىٕىڭ ئبضلىؽىسىٓ ِېڭىپ لبٌؽب ،رۇٍۇق ٍوٌؽب وىطىپ لبٌىسۇ ،ئۇٔسالزب
وبِبٌەرىە ٍەرىەْ ٍېزەوچىٕي لبٔساق ثبٍمىؽىٍي ثوٌىسۇ؟ ئۇٔىڭ ثىط لبٔچە ئبالِەرٍىطى ثوٌىسۇ:
 )1وبِبٌە رىە ٍەرىەْ ٍېزەوچي ثوٌؽۇچي ئبٌسى ثىٍەْ ېەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ھەلىمي
ئىع ثبؼبضى ثوٌۇـي ،ئۇٔىڭ ئىعىسىٓ ِبڭىسىؽبْ ثوٌۇـي ،ؼىٍؽىٍىسىىي وبِبٌەرٍىه ـەٍرگە
ئەگەـىەْ ثوٌۇـي وېطەن.
 )2ئبٌىُ ثوٌۇـي وېطەن.
ِ )3بي زۇَٔب ،ثبٍٍىمٕىڭ ،ئىٕبۋەرٕىڭ ِۇھەثجىزىسىٓ ۋاظ و ەچىەْ ثوٌۇـي وېطەن.
 )4ئبظ ربِبق ٍېَىؿ ،ئبظ ئىچىؿ ،ئبظ ئۇذالؾ ،ئبظ ؼۆظٌەؾٔ ،بِبظٔي وۆپ ئولۇؾ ،ؼەزىمىٕي
وۆپ ثېطىؿ ،وۆپ چبؼالضزا ضوظا رۇرۇؾ.
 )5گۈظەي ئەذاللي ِىغەظ ذبضاوزېطٔي ٍېزىٍسۈضۈؾ ،ؼەۋضى لىٍىؿ ،ئبٌالھؽب رەۋەوىەي
لىٍىؿ ،ئىزىمبزى وۈچٍۈن ،ئىطازىؽي ِۇؼزەھىەَ ثوٌۇؾ ،ؼېري ثوٌۇؾ ،لبٔبئەرچبْ ثوٌۇؾ،
ٍوۋاؾ ،ئېؽىط  -ثېؽىك ثوٌۇؾ ،ؼبزالەرٍىه ثوٌۇؾ ،ـەضِي ھبٍبٌىك ثوٌۇؾ ،ۋاپبزاض ثوٌۇؾ ،رەِىىٓ
ثوٌۇؾ ،ئۆظىٕي رۇربالٍسىؽبْ ثوٌۇؾ ۋە ـۇٔىڭؽب ئوذفبؾ ئېؽىً ذىؽٍەرٍەضٔي ئۆظىسە
ٍېزىٍسۈضۈؾ .ثۇٔساق ـەٍرٍەضزە ېەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ٔۇضٌىطىٕىڭ رەؼىطٌىطى ثوٌىسۇ.
ثۇالض ٍېزەوچي ثوٌۇـمب ِۇٔبؼىپ وىفىٍەضزۇض .ثۇالضٔىڭ ۋۇعۇزى ئۆرىۈض ذۇؼىؽىَەرٍىه ثوٌىسۇ،
ئەگەض ؼەْ ثۇ ٍوٌسا ؼبئبزەد ئىعزىّەوچي ثوٌؽبڭ ِۇـۇ ـەضرٍەضٔي ھبظىطٌىؽبْ ِۇضـىس وبِىٍٕي
ربپمىٓ .ئۇالضٔىڭ ذىعِىزىٕي لىً ،زۇئبؼىٕي ئبي ،ھۆضِىزىٕي لىٍؽىٓ ،وۆڭٍىٕي ئىٕزبٍىٓ
ئبؼىطؼىٓ.
- 3113عۇئبي :ئىّبْ ئبجىضٌىمٕىڭ ئبالِەجٍىشى
 - 1گۇٔبھ ۋە ھبضاَ ئىفالضزىٓ لبچّبؼٍىك
 - 2لەٌجىٕىڭ ربـسەن لىزىپ لىٍىفي.
 - 3ئىجبزەرٕي پۇذزب لىٍّبؼٍىك.
 - 4ئىجبزەرزە ھوضۇٍٔۇق لىٍىؿ.
 - 5لەٌجىٕىڭ ربضٌىمي.
 - 6اﷲٔىڭ ٍبذفي ئەِەي لىٍؽۇچىالضؼب عۀٕەدٍ ،بِبْ ئەِەي لىٍؽۇچىالضؼب زوۋظاذٕي
ۋەزە لىٍؽبٍٔىمىؽب چىٓ زىٍىسىٓ ئىفۀّەؼٍىه ،ۋە ئۇٔىڭسىٓ رەؼىطٌۀّەؼٍىه.
 - 7اﷲ ٔي ئەؼٍىگۀسە ،لۇضئبْ ئولۇؼبٔسا ؼبپىً ثوٌۇؾ ،ثۇٔساق وىفىٍەضگە لۇضئبْ ئولۇؾ
ئىٕزبٍىٓ ئىؽىط وىٍىسۇ ،زۇئبؼب لوي وۆرەضگۀسە لوٌىٕي رىعال ٍوِۇۋاٌىسۇ.
 - 8اﷲٔىڭ چىگطىؽي (روؼمبْ ئىفٍىطى) زەپؽۀسە لىٍىٕؽب وبضى ثوٌّبؼٍىك ،ظۇٌۇِؽب
لبضـي رۇضِبٍسىؽبْ ثوٌۇپ لىٍىؿٍ .بذفىٍىمىٕي ؼۆٍۈؾٍ ،بِبٍٔىممب لبضـي رۇضۇؾ ؼۈپىزي
ٍولىٍىپ وىزىؿ.
 - 9ئۆظىٕي وۆضؼىزىفٕي ٍبذفي وۆضۈؾ ،ضىَب ئىفالضٔي لىٍىؿِ .ۀؽەپىە ھىطىػ ثوٌۇؾ،
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ؼوضۇٔؽب وىطؼە ثىطەض وىفىٕي ئوضٔىسىٓ لوپۈضىۋەرّىگۈچە وۆڭٍي ئبضاَ ربپّبؼٍىك.
 - 10ثىرىٍٍىك ،پىرؽىمٍىك لىٍىؿ .چۈٔىي ثىرىٍٍىك ئىّبْ ثىٍەْ ثىط زىٍسا ِەڭگۈ
رۇضاٌّبٍسۇ.
 - 11ثبـمىالض لىالٌّبٍسىؽبْ ئىفٕي لىالالٍّەْ زەپ پو ئىزىؿ ،الپ ئۇضۇؾ.
ِ - 12ۇؼۇٌّبْ لىٕساـٍىطىؽب ِەؼٍۇثىَەد ،ظىَبْ ،عبپبؼب ئوذفبؾ ھبزىؽىٍەض وەٌؽە
ذۇـبي ثوٌۇؾ.
 - 13ثىطەض ئىفمب گۈٔبھ ثوٌۇؾ ٍبوي ثوٌّبؼٍىك ٔۇلزي ٔەظىطىسىٕال لبضاؾ ،ۋە ٍبِبْ ئىؿ
لىٍىفزىٓ وۆظىٕي ٍوِۇۋىٍىؿ .ـۈثھىٍىه ئىفالضزىٓ ئۆظىٕي لبچۇضِبؼٍىك .ھبضإِىڭ رۈۋىسىٓ
ٍوي ئىعزەؾ.
ٍ - 14بذفي ئىفالضٔي وىچىه ؼبٔبؾ ،وىچىه ئىفالضؼب ئەھّىَەد ثەضِەؼٍىه.
ِ - 15ۇؼۇٌّبٔالض ئبِّىؽىٕىڭ ئىفٍىطىؽب وۆڭۈي ثۆٌّەؼٍىه ،ئۇالضؼب زۇئب ،ؼەزىمە،
ئىئبٔىٍەض ثىٍەْ ٍبض ٍ -ۆٌەوزە ثوٌّبؼٍىك .ثبـمىالضٔىڭ ثەذزؽىعٌىىٍىطىگە وۆظ ٍوِۇۋىٍىؿ .ئۇالض
ثىٍەْ ثىط گەۋزە ثوٌّبؼٍىك.
 - 16زوؼزالض ،لىطىٕساـالض ئورزۇضىؽىسىىي ضىفزىٕي ئۈظۈپ لوٍۇؾ.
 - 17ئۆظىٕىڭ ئىؽالَ ئبٌسېسىىي ِەؼئۇٌىَىزىٕي رؤۇپ ٍەرّەؼٍىه.
 - 18ذبپىٍىك ٍەرؽە ،ثىطەض ِۈـىۈالرمب ئۇچطىؽب ئۇٔىڭسىٓ ثەن لوضلۇپ وىزىؿ ،ثۇٔساق
وىفي روٌىّۇ لوضلۇٔچبق وىٍىسۇ .لىَىٕچىٍىك ئبٌسىسا ئۆظىٕي ٍولىزىپ لوٍىسۇ ،ئۇٔىڭسا ِۇؼزەھىەَ
ٍۈضەن (ئىطازە) وۈچٍۈن لەٌت ثوٌّىؽبچمب ،ضىئبٌٍىممب ربلبثىً رۇضاٌّبٍسۇ.
 - 19وۆپ عىسەٌروضٌىك لىٍىؿ ۋە ربؾ ٍۈضەن ثوٌۇؾ.
 - 20زۇَٔبؼب ثىطىٍىؿ ۋە ئۇٔىڭؽب ھىطىػ  -ئبِطاق ثوٌۇؾ ،ثۇٔساق وىفٕىڭ لەٌجىسە ِبي -
ِۈٌۈن ،ئبثطۇًِ ،ۀؽەپ ،لوضۇ عبً زېگۀسەن ٔەضؼىٍەض لوٌىسىٓ وەرؽە ،ئۆظىٕي ٍولىزىپ
لوٍؽۇزەن زەضىغىسە ِبٍىً ثوٌىسۇِ .ۇؼۇٌّبْ لىطىٕساـٍىطى ِبي ِ -ۈٌۈوىە ئىطىفؽىە وۆڭٍي
ثىئبضاَ ثوٌىسۇ .ھەؼەد لىٍىسۇ.
 - 21ئىٕؽبٔالضٔىڭ ؼۆظىگە ۋە ئەلٍي ئۇؼۇٌؽىال ئىؽٍىۋىٍىؿ ،ثۇٔساق وىفٍەضٔىڭ ئبؼعىسىٓ
لۇضئبْ ۋە ھەزىؽٕىڭ ؼۆظ  -ئىجبضىٍىطى رىپىٍّىؽىٍي ربؼال لبٌىسۇ.
 - 22رۇضِۇـزب ٍۇلىطى ئىؽزىّبٌٕي ظىَبزە لوؼٍىفىؿ .وەڭ ٔبظۇ ٔ -ىئّەد ،ھۇظۇض -
ھبالۋەرٍىه رۇضِۇؾ ،وەٍپ  -ؼبپؽؽب ثىطىٍىؿ .ظىَبزە ِۈٌۈوساض ثوٌۇـمب ئىٕزىٍىؿ.
- 3114عۇئبي :ئىّبْ ئبجىض ثوٌۇپ لىٍىؾٕىڭ عەۋەثٍىشى
 - 1ئىّبٔي ِۇھىَززىٓ ئۇظۇْ ِۇززەد ئبٍطىٍىپ لىٍىؿ.
ٍ - 2بذفي ئۆٌگىٍەضزىٓ ،ضوھي ٍىزەوچىسىٓ ئبٍطىٍىپ لىٍىؿ.
 - 3ـەضىئەد ثىٍىٍّىطىٕي ئۈگۈٔىفٕىڭ ۋە ئىّبٔؽب زەئۋەد لىٍىسىؽبْ ھىىّەد ؼۆظٌۀگەْ
وىزبثالضٔىڭ ربـٍىٕىپ لىٍىفي ،ئۇالضٔي وۆضۈپ ٍبوي ئبڭالپ رۇضِبؼٍىك .ـۇٔىڭ ثىٍەْ لەٌجي
لىزىپ لىٍىؿ.
ِ - 4ۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ گۇٔبھمب ثىطىٍىپ وىزىفي ،ئۆظىٕىڭ لىٍؽبْ گۇٔبھىسىٓ پەذطىٍىٕىپ
وىزىؿ (ھىػ لىٍىؿ) ،ؼىطىك ـەھۋأي ثوٍۇَ ،وىزبة  -ژوضٔبٌالضٔي وۆپ وۆضۈؾ ،ـەھۋأي ؼۆظ -
ھەضىىەرٍەضٔي وۆپ لىٍىؿ ،ئبڭالؾ ،ـۇٔساق ئبزەٍِەض ثىٍەْ لوٍۇق ِۇٔبؼىۋەرزە ثوٌۇؾ.
ثبـمىالضٔىڭ ؼەٍۋەد  -ـىىبٍىزىٕي لىٍىؿٍ ،بِبْ ئوً  -پىىٍەضزىٓ ذبٌي ثوٌّبؼٍىك.
 - 5لەٌجىٕي ئەؼىط لىٍىۋاٌؽۇزەن زەضىغىسە زۇَٔبٌىك ئىفالض ِەـؽۇالرىؽب پىزىپ لىٍىؿ.
ِ - 6بي  -زۇَٔب ،ئبٍبٌالض ،ثبٌىالضؼب ظىَبزە ھىطىػ ثوٌۇؾ ،ئۇالضؼب ثىطىٍىپ وىزىؿ.
 - 7ئبضظۇٔىڭ چىىي ثوٌّبؼٍىك ،ثىط وىزبثزب ِۇٔساق ٍىعىٍؽبْ«:ئبزەِٕي رۆد ٔەضؼە
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ثەذىزؽىع لىٍىپ لوٍىسۇ .ئۇالض :وۆظى وىچىه ،لىعؼبٔچۇق ثوٌۇپ لىٍىؿ ،لەٌجي لىزىپ لىٍىؿ،
ئبضظۇ ظىَبزە ثوٌۇؾ ،زۇَٔبؼب ھىطىػ ثوٌۇؾ » .ئبضظۇ  -ھەۋەؼٕىڭ ظىَبزە ثوٌىفي ،ربئەد -
ئىجبزەرزە ثوـبڭٍىك پەٍسا لىٍىسۇ.
ٍ - 8ىّەن  -ئىچّەن ،ئۇٍمۇ ،ؼۆظ  -ھەضىىەدِ ،ۇٔبؼىۋەرٕي چەوزىٓ ئبـۇضىۋىزىؿ ،وۆپ
ٍىَؿ ئەلىٍٕي ،ظىھٕىٕي ؼۇؼالـزۇضىسۇ ،وبٌٍىٕي زۆرٍەـزۈضىسۇ ،ئەلٍي ئىمزىساضٔي رۆۋۀٍىزىسۇ،
ثەزۀٕي ئىؽىطالـزۇضۇپ ،ھوضۇٍٔۇلٕي وەٌزۈضۈپ چىمىطىسۇ ،وۆپ ٍەپ ،وۆپ ئۇذٍىؽبْ ئبزەَ
ِۇوبپبرزىٓ لۇضۇق لبٌىسۇ .ؼۆظ  -ھەضىىەرزە چىىىسىٓ ئبـۇضىۋىزىؿ  -لەٌجٕي لبرزىمالـزۈضىسۇ.
وىفىٍەض ثىٍەْ ئبضىٍىفىفزب چىىىسىٓ ئبـۇضىۋىزىؿ ،وۆپ ئىفالضؼب وبـىال ثوٌىسۇ .روال وۈٌۈؾ
لەٌىجسىىي ھبٍبرٍىك ِبززىٍىطىٕي ئۆٌزۈضىسۇ .ـۇٔسالال ۋالىذ ئىجبزەد ثىٍەْ ئۆرّەٍسىىەْ،
ئبزەِٕىڭ لەٌجي لىزىپ وىزىپ ،ھىىّەد لوثۇي لىالٌّبٍسىؽبْ ثوٌۇپ لبٌىسۇ.
- 3115عۇئبي :ئىّبٕٔي وۈچەٍحىؼِ ،ۇعحەھىەٍِەػ ئۇعۇٌٍىشى
ِوئّىٕٕىڭ لەٌجىگىّۇ ثەظى چبؼالضزا گۇٔبھسْ ئىجبضەد لبضا ثۇٌۇد چبپٍىفىۋىٍىپ ،ئۇٔىڭ
ٔوضىٕي روؼۇپ لوٍىسۇ .ئىٕؽبْ لبضاڭؽۇٌۇق ئىچىسە ٍىزىّؽىطاپ لبٌىسۇ ،ئەگەض ئۇ ئىزىمبزىٕي
(ئىّبٕٔي) ئبـۇضۇؾ ئۈچۈْ ھەضىىەد لىٍؽب ،اﷲ زىٓ رەٌەپ لىٍؽب ئبـۇ ثۇٌۇرالض ربضلبپ لەٌىجٕىڭ
ٔوضى ئەؼٍىگە وىٍىپ ٍوضۇـمب ثبـالٍسۇ.
 - 1اﷲ ھەِّە ٔەضؼىٕي ثبٍبْ لىٍىؿ ئۈچۈْ ۋە ئىٕؽبٔالضؼب ٔۇض لىٍىپ چۈـۈضگەْ
«لۇضئبْ» ٔي وۆپ ئولۇؾِ ،ۇالھىعە لىٍىؿ .چۈٔىي ئۇ لەٌىجٕىڭ ئەڭ وۈچٍۈن زاۋاؼي .ثۇٔىڭ ئەڭ
ٍبذفي ٍوٌي ئوٍٍىٕىؿ ،رەپەوىۇض لىٍىؿ.
 - 2اﷲٔىڭ ثۈٍۈوٍىىىٕي ھىػ لىٍىؿ ،ئۇٔىڭ ئىؽىٍّىطىٕي ،ؼۈپەرٍىطىٕي رؤۇؾ ۋە
ِوالھىعە لىٍىؿِ .ەظِۇٍٔىطىٕي چۈـىٕىؿ .ثۇذىً ھىؽؽىَبد لەٌجىگە چوڭمۇض ئوضۇٍٔىفىؿ،
ھەرزب ھەض ثىط ھۈعەٍطىگىچە ؼىڭىپ وىطىفي الظىُ .چۈٔىي ثبـمب ئەظاالض لەٌىجٕىڭ وۆضؼەرّىؽي
ثوٍىچە ئىؿ لىٍىسۇ .لەٌىت ئىٕؽبٕٔىڭ ِەضوىعى ،ـۇڭب لەٌىت رۈظۈٌىسىىەْ ثبـمب ئەظاالض
رۈظۈٌىسۇ .ذۇززى ؼۇٔىڭ ثىفي الً ثوٌؽب ،ئۇٔىڭ ئبٍىؽىٕي ؼۈظۈٌسۈضىّەْ زىَىؿ ئەذّىمبٔە
ذىَبي ۋە ئەِەٌگە ئىفىؿ ِۇِىىٓ ثوٌّبٍسىؽبْ ئىؿ ثوٌؽىٕىؽب ئوذفبؾ.
 - 3ـەضىئەد ثىٍىٍّىطىٕي پۇذزب ،روٌۇق ،پىففىك ئۈگۈٔىؿ.
 - 4زۇئبؼبٔ ،بِبظؼب ھبظىط ثوٌۇؾ (لبرٕىفىؿ) ،چۈٔىي ثۇ ھەضىىەرٍەض زاۋاٍِىك ئىٍىپ
ثىطىٍؽب ،ئىٕؽبٕٔىڭ لەٌجي ضاھەرٍىٕىسۇ ،ھۇظۇٌىٕىفمب ثبـالٍسۇ.
ٍ - 5بذفي ئىفالضٔي وۆپٍەپ لىٍىؿ ،ۋالىزٕي ٍبذفي ئىفالض ثىٍەْ ئۆرىۈظۈؾ،
ئىجبزەرٕىڭ لوثۇي ثوٌّبؼٍىمىسىٓ ئۀؽىطەپ ئىجبزەرٕي ٍبذفي ئوضۇٔالؾ ،ثۇالض ئۈٔۈِي ٍبذفي،
رەؼىطى چوڭمۇض ئۇؼۇي .اﷲ ِۇٔساق زېسى :ئۇالضٔىڭ ٍبٍٔىطى ئوضۇْ ـ وۆضپىسىٓ ٍىطاق ثوٌىسۇ
(ٍۀي ئۇالض وېچىؽي ئىجبزەد لىٍىپ ئبظ ئۇذالٍسۇ) ،ئۇالض پەضۋەضزىگبضىٕىڭ (ئبظاثىسىٓ) لوضلۇپ،
(ضەھّىزىٕي) ئۈِىس لىٍىپ ئۇٔىڭؽب زۇئب لىٍىسۇ ،ئۇالضؼب ثىع ضىعىك لىٍىپ ثەضگەْ ٔەضؼىٍەضزىٓ
(ٍبذفىٍىك ٍوٌٍىطىؽب) ؼەضپ لىٍىسۇ [ؼۈضە ؼەعسە .]16 -
 - 6ئىجبزەرٕىڭ ھەض ذىٍٍىمىؽب زىممەد لىٍىپ ئۇٔي ٍبذفي ئوضۇٔالؾ ،پەضىع ئىجبزەرٍەضٔىڭ
ۋالزىؽب ئبالھىسە ئەھّىَەد ثىطىؿ الظىُ ،پەضىع ،ۋاعىپ ،ئىفالضٔىڭ ھەِّىؽىٕي روٌۇق
ئوضۇٔالـزىٓ ثبـمب ٍۀە ۋالىذ چىمىطىپ ئۆظى ٍبذفي وۆضىسىؽبْ ئەِەٌٍەضٔي وۆپ لىٍىؿ.
ٍ - 7بِبْ (گۇٔبھ) ثوٌۇپ لىٍىفىسىٓ لوضلىسىؽبْ ثوٌۇؾ .ئۆظىٕىڭ ئبلىۋىزىسىٓ ئۀؽىطەؾ،
گۇٔبھمب پىزىپ لىٍىفزىٓ لوضلۇؾ.
 - 8ئۆٌۈِٕي وۆپ ئەؼٍەؾ .ثۇٔساق لىٍؽبٔسا ئبزەَ گۇٔبھ لىٍىپ لىٍىفزىٓ ئبؼبٔال
ؼبلٍىٕىپ لبالالٍسۇ .ئۆٌۈِٕ ي ئەؼٍىزىسىؽبْ ئىفالضٔىڭ ئەڭ ٍبذفىؽي ،ئۈٔۈِي ئەڭ ٍۇلىطىؽي
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لەثطىٍەضٔي ٍولالؾ .ثۇ ھەلزە ضەؼۇٌۇٌالھ ِۇٔساق زېگەِْ « :ەْ ؼىعٌەضٔي لەثطىٍەضٔي ٍولالـزىٓ
روؼمبْ ئىسىُ ،ئەِسى ظىَبضەد لىٍىڭالض! چۈٔىي ئۇ لەٌىجٍەضٔي ٍۇِفىزىسۇ ،وۆظٔي ٍبـٍىزىسۇ،
ئبذىطەرٕي ئەؼٍىزىسۇ ».ئۆٌۈوٕي ٍولالؾ ،ۋە ؼەوطارمب چۈـىۀٍەضٔي وۆضۈؾ .عىٕبظا ٔبِىعىؽب
لبرٕىفىؿِ ،ىَىزٕي وۆرۈضۈؾ ،ئۆٌۈوٕي زەپٕي لىٍىؿ ھەلىمەرەْ ئىّبٕٔي وۈچەٍزىسىؽبْ
ئبِىٍالضٔىڭ ثىطى .ئۇ ئبزەِٕي لوضلىزىسۇ ،ئىچىٕي ؼىَطىٍسۇضىسۇ ،زىٍٕي ٍۇِفىزىسۇ ،گۇٔبھٍىطىؽب
رۆۋثە لىٍؽۇظىسۇ ،وۆظٔي ئۇٍمۇزىٓ ،ثەزۀٕي ضاھەرزىٓ ،روؼىسۇ ،ئەِەٌگە ئۈٔسەٍسۇ ،رىطىفچبْ
لىٍىپ لوٍىسۇ ،ثىرۇرٍۇلٕي رۈگىزىفىىّۇ وۆپ پبٍسىٍىك.
 - 9ئبذىطەرٕي وۆپ ئوٍالؾ ،لۇضئبْ وەضىّٕىڭ ؼۈضە لبپ ،ۋالىئە ،لىَبِەدِ ،ۇضؼەالد،
ئۀجىَب ،رەوۋىط لبربضٌىك ؼۈضىٍىطىسە لىَبِەرٕىڭ ئەھۋاٌي روؼطىٍىك ِ ەؼىٍىٍەض ثبٍبْ لىٍىٕؽبْ.
ـۇٔسالال ثەظى ھەزىؽٍەضزە لىَبِەد ،زوۋظاخ روؼطىٍىك ِەٌۇِبرالض ثبض ،ـۇٔساق ثبٍبٔالضٔي،
ِبرطىَبٌالضٔي ئولۇؾ ،ئۆٌگۀسىٓ وىَىٓ رىطىٍىؿ ،ـبپبئەد ،ھىؽبپ ،عبظا ،لىؽبغ ،ربضاظا،
وۆۋضۇن ،عۀٕەد ۋە زوۋظاذمب ئوذفبؾ وۆضۈٔۈـٍەض ثىٍەْ ئىّبْ (ئىزىمبز) ٔي ئبـۇضىسۇ.
 - 10وبئىٕبرٕىڭ ھەض ذىً ھبزىؽىٍىطىٕي ۋە ثەٌگۈٌىّىؽي ،لبئىسە پىطىٕؽىپ لبٔۇٔىَەرٍىطى
ئوٍالؾ ،رەؼىطىٕي ھىػ لىٍىؿ .رەثىئي ئبپەرٍەضٔيِ ،ەؼىٍەْ :ئود ئبپىزي ،ؼۇ  -وەٌىۈْ
ئبپىزيٍ ،ەض رەۋضەؾ ۋە ھەضذىً ھبزؼىٍەضٔي ئوٍالؾ .ئبٌسىٕمىالضٔىڭ ۋەٍطاْ ثوٌؽبٍٔىمٍىطىٕي ،لۇَ
ئبؼزىسا لبٌؽبٔ ٍىطى........لبربضٌىك ِۆعىعە ۋە ھبزىؽٍەض.
 - 11اﷲ ٔي وۆپ ئەؼٍەؾ ٍ -بزالؾٍ ،بز ئىزىؿ .چۈٔىي ثۇ ٍۆگىٍىپ لبٌؽبْ لەٌىجٕىڭ
پەضزىؽىٕي ئبچىسۇ ،لەٌجٕىڭ وىؽەٌٍىىىٕي زاۋاالٍسۇ .اﷲ« :ھەً ِوئّىٕالض! اﷲٔي وۆپ ٍبز
ئىزىڭالض! » زېسى .ۋە ٍۀە « ؼىعٌەضٔىڭ ؼەٌجە لىٍىفىڭال ئۈچۈْ (ثەذزىە ئىطىفىفىڭالضئۈچۈْ)
اﷲ ٔي وۆپ ٍبز ئىزىڭالض! » .زېسى .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ،وىفىٍەضگە « :رىٍىڭ زائىُ اﷲ ٔي
ٍبزالؾ (ٍبز ئىزىؿ) ثىٍەْ ھۆي رۇضؼۇْ (اﷲ ٔي ٍبز ئىزىفزىٓ رىٍىڭ لۇضۇپ لبٌّىؽۇْ)» زېگەْ.
اﷲ ٔي ٍبز ئىزىفٕىڭ پەظىٍىزي :اﷲ ٔي ضاظى (ذۇؾ) لىٍىسۇ ،ـەٍزبٕٔي ئبزەِسىٓ
ٍىطالالـزۇضىسۇ ،ؼەَ  -لبٍؽۇٔي رۈگىزىسۇ ،وۆپٍەپ ضىعىك ئىٍىپ وىٍىسۇِ ،ەضىپەرٕىڭ
ئىفىىٍىطىٕي ئبچىسۇ ،اﷲٔىڭ ظىىطىٕي ربـالؾ  -لەٌىجٕي لبرۇضىسىؽبْ ؼەۋەپٍەضٔىڭ ثىطىسۇض.
لەٌىجٍىطىٕىڭ ئۆٌگۀٍىىىسۇض .عىؽىٍّىطىٕىڭ ئۆٌۈـزىٓ ثۇضۇْ ئۆٌگۀٍىىىسۇض.
 - 12اﷲ ثىٍەْ ؼۆظٌىفىؿ .اﷲٔىڭ ئبٌسىسا ثبؾ ئىگىپ ،ئۆظىٕي رۆۋەْ رۇرۇپ ئىٍزىغب
لىٍىؿ ،ئۆظىٕي اﷲ ئبٌسىسا لبٔچە رۆۋەْ رۇرمبٔؽىطى اﷲ ؼب ثوٌؽبْ ٍىمىٍٕىك ھبؼىً ثوٌىسۇ.
وىچىٍەضزە ٔەپٍي ٔبِبظٔي وۆپ ئولۇؾ .ئىجىٕي لەٍَۇَ عەۋظى اﷲ ئبٌسىسا ثبؾ ئىگىپ ئۆظىٕي
رۆۋەْ رۇرۇؾ ثىٍەْ گۈظەي ؼۆظٌەضٔي لىٍىپ ِۇٔساق زەٍسۇ« :ئي اﷲ ِەْ ؼىٍىٕىڭ
ئىعظەرٍىىٍىطى ثىٍەْ ۋە ِىٕىڭ ذبضٌىمىُ ،ؼىٍىٕىڭ وۈچٍۇلٍىطى ثىٍەْ ِىٕىڭ ئبعىعٌىمىُ ۋە
ؼىٍىٕىڭ (چەوؽىع) ثبٍٍىمٍىطى ثىٍەْ ِىٕىڭ وەِجىؽەٌٍىىىُ ثىٍەْ ؼىٍىگە ئىٍزىغب لىٍىّەْ،
ِبڭب ضەھّەد لىٍؽىال زىگۈچىٕىڭ ؼۆظى ٔىّىسېگەْ ربرٍىك ھە! ِىٕىڭ ذبربالـمۇچي ،ئىعىپ
وەرىۈچي ِىڭەَ ؼىٍىٕىڭ لوٌٍىطىسا ،ؼىٍىٕىڭ ثۀسىٍىطى وۆپ ،لۇرمۇظۇؾ ۋە پبٔبٍىؽب ئىٍىؿ
پەلەد ؼىٍىٕىڭ لوٌٍىطىسىٕال وىٍىسۇِ .ەْ ؼىٍىسىٓ ِىؽىىٍٕەضٔىڭ ؼوضىؽىٕىٕي ؼوضاٍّەْ،
ؼىٍىگە ذبض ،ثوٍۇْ ؼۇٔؽبْ ھبٌىزىُ ثىٍەْ ٍبٌۋۇضىّەْ .ؼىٍىگە ؼەۋضىچبْ ۋە لوضلمۇچىالضٔىڭ
زۇئبؼىٕي لىٍىّەِْ .ەْ ؼىٍىسىٓ ،ؼىٍىگە ثوٍۇْ ئەگىەْ ،وۆظٌىطىٕي ؼىٍىٕي زەپ ٍبـٍىؽبْ،
لەٌجىٕي ؼىٍىگە ثوٍؽۇٔسۇضؼبْ وىفىٕىڭ ؼۇئبٌىٕي ؼوضاٍّەْ» زىگۈچىٍەضٔىڭ زۇئبؼي
ٔىّىسېگەْ ربرٍىك ھە! زېسىٍ .ۀە ِۇـۇٔىڭؽب ئوذفبؾ ؼۆظٌەض ئبضلىٍىك پەضۋەضزىگبضى ثىٍەْ
ؼۆظٌىفىپ رۇضؼب ئىّبٕٔىڭ ٔوضى ئۇٔىڭ لەٌجىسە ھەؼؽىٍەپ وۈچىَىسۇ .ـۇٔسالال ئۆظىٕىڭ اﷲ ؼب
ِۇھزبط ئىىۀٍىىىٕي زىَفّۇ اﷲ ؼب ثوٌؽبْ ِۇھەثجىزىٕي وۈچەٍزىسۇ.
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 - 13ئبضظۇٔىڭ ِۇۋاپىك ثوٌۇـي ئىّبٕٔي ٍىڭىالـزب روٌىّۇ ِۇھىُ.
 - 14زۇَٔبؼب ثىطىٍىپ وىزىؿ ،زۇَٔبٌىك ئىفالضؼب ئىؽىٍىۋىٍىفٕي ٍولىزىؿ ئۈچۈْ
زۇَٔبٔىڭ ثىط زەٍِىه ۋە ٔبھبٍزي ئبززىٌ ئىىۀٍىىىٕي ئوٍالؾ .اﷲ ِۇٔساق زېگەْ « :زۇَٔب ھبٍبري
پەلەد (ؼبپىً) ئبزەٍِەض ئبٌسىٕىسىؽبْ ،ثەھطىّبْ ثوٌىسىؽبْ ھبٍبرزۇض»
 - 15ز ىٕي ئەھىبِالضٔي ھەِّىسىٓ ٍۈوؽەن ثىٍىپ ئۇٔىڭؽب ضىئبٍە لىٍىؿ .چوڭ  -وىچىه
گۇٔبھالضزىٓ لبرزىك ؼبلٍىٕىؿ .اﷲ ِۇٔساق زېسى « :وىّىي زىٕي ئىفالضٔي ئۇٌۇؼالٍسىىەْ (ئۇٔي
ٍۈوؽەن ثىٍىسىىەْ) ،ثۇ ،زىٍالضٔىڭ رەلۋازاضٌىمىسۇض» اﷲٔىڭ زىٕىٌ ئەھىبٍِىطىٕي ھۆضِەرٍەؾ
ثىٍەْ ثىطگە وىچىه گۇٔبھالضٔىّۇ وىچىه وۆضِەؼٍىه ،ئۇٔىڭسىٓ ذبٌي ثوٌۇؾ .ضەؼۇٌۇٌالھ
ِۇٔساق زېگەْ« :وىچىه گۇٔبھالضزىٓ ٍىطاق ثوٌۇڭالض  -لىچىڭالض! ،ئۇالض ثىط ئبزەِسە ٍىؽٍىپ
لبٌؽب ،ئبزەِٕي ھىالن لىٍىسۇ( » .ئەھّەز ضىۋاٍىزي).
ِ - 16وئّىٕالضٔي زوؼذ رۇرۇؾ ،وبپىطالضٔي زۈـّەْ ثىٍىؿ ،ئۇالضؼب وۆڭۈي ثەضِەؼٍىه.
 - 17وەِزەض ،ئبززىٌ  -ؼبززا ثوٌۇؾ( ،وىَىٕىفزىّۇ ئبززىٌ  -ؼبززا ثوٌۇؾ) .وىجطىٕي –
ئۆظىٕي چوڭ رۇرۇؾ ،ھبوبۋۇضٌۇق ،ظاٌىٍّىك ،زىٍي لبرزىمٍىمٕي رۈگۈرۈؾ.
 - 18اﷲ ٔي ٍبذفي وۆضۈؾ ،اﷲ زىٓ لوضلۇؾ ،ضەھّىزىسىٓ ئۇِىسۋاض ثوٌۇؾ ،لبظاؼب ضىعا
ثوٌۇؾ ،گۇِبٕٔي ٍولۇرۇؾ (گۇِبٔروضٌىمزىٓ ؼبلٍىٕىؿ) ،ئىفالضزا اﷲ ؼب رەۋەوىۇي لىٍىؿ،
ضەھّەد ئىَزىؿ ،ضاؼزچىً ثوٌۇؾ (ؼبزالەرٍىه ثوٌۇؾ) ،ئۆظ  -ئبضا ئىفىٕىؿ ،رۆۋثە -
ئىؽزىؽپبضٔي وۆپ ئىَزىىؿ لبربضٌىمالض ئىّبٕٔي وۈچەٍزىفزە ظوض ئەھّىَەرىە ئىگە.
 - 19ئۆظ  -ئۆظىسىٓ لەضەٌٍىه ھىؽبپ ئىٍىپ رۇضۇؾ .اﷲ ِۇٔساق زېسى « :ئي ِوئّىٍٕەض!
اﷲ زىٓ لوضلۇڭالض! ھەض ثىط ئبزەَ ئەرە (لىَبِەد وۈٔي) ئۈچۈْ ٍبذفي ئىفالضزىٓ ٔىّىٍەضٔي
لىٍؽبٍٔىمىؽب لبضاپ ثبلؽۇْ ( » .ؼۈضە ھەـطى  - 17ئبٍىزي ) .ئۆِەض ئىجٕي ذەرزبة« :ؼىعٌەض
ھىؽبپ ئٍىٕىفزىٓ ثۇضۇْ ئۆظۈڭالضزىٓ ھىؽبپ ئىٍىڭالض » .زېسى.
 - 20اﷲ زىٓ ٍىڭي رىٍەوٍەضٔي ؼوضاپ ئۇٔىڭؽب زۇئب لىٍىپ رۇضۇؾ .ضەؼۇٌۇٌالھ ِۇٔساق
زېگەْ « :ئىّبْ وىَىُ  -وىچەن وؤىطىؽبٔسەن وؤىطاٍسۇ ،ـۇڭب اﷲ زىٓ ئىّبٕٔي ٍىڭىالپ –
ٍبـبضرىپ ثىطىفٕي ؼوضاڭالض!»
- 3116عۇئبي :سوھٕىڭ غىضاعي ٔ -ەپٍە ئىجبدەت
رەؼەۋۋۇؾ ئەھٍىٕىڭ ضوھٕي پبوالـزىىي ئەڭ ِوھىُ پبئبٌىَىزي ـەضىئەد ثۇٍطىؽبْ پەضىع
ئەِەي ئىجبزەرٍەضٔي روٌۇق ،ۋالزىسا ،ئەؼزبٍىسىً ئوضۇٔالـزىٓ ؼىطد ٍۀە پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽبالَ
رەٌىُ ثەضگەْ ،پۈرۈْ ھبٍبري ثوٍىچە ئۆٌگە وۆضؼۈرۈپ وەٌگەْ ٔەپٍە ئەِەي ئىجبزەرٍەضٔي ثىغبٔسىً
ئوضۇٔالپ ئبٌالھٕي زوؼىذ رۇرۇؾ ۋە ئبٌالھ ربئبالٔىڭ زوؼٍۇلىؽب ِۇٍەؼؽەض ثوٌۇؾ ئۈچۈْ
رىطىفىفزىٓ ئىجبضەرزۇض.
رەٌھە ئىجٕي ئۇثەٍسۇٌالھ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ِۇٔساق زەٍسۇ :پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەِٕىڭ ٍېٕىؽب ٔەعسٌىه ثىط ئبزەَ وەٌسى ،ئۇٔىڭ چبچٍىطى چۇۋۇق ،ئبۋاظى ذىطلىطاق ئىسى،
ثىط ذىً گۇڭۇٌسىؽبْ ئبۋاظى ئبڭٍىٕبرزي ٍ -ۇ ،ثىطاق ٔېّىسېگۀٍىىىٕي چۈـۀگىٍي ثوٌّبٍززي .ئۇ
ٍېمىٓ وەٌگۀسە ،ئۇٔىڭ ئىؽالَ ھەلمىسە ؼوئبي ؼوضىۋارمبٍٔىمىٕي ثىٍسۇق .پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ
ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ئۇٔىڭؽب :ثىط وېچە  -وۈٔسۈظ زە ثەؾ ۋاخ ٔبِبظ ئولۇؾ پەضظزۇض ،زېسى .ئۇ وىفي:
ثۇ ثەؾ ۋاخ ٔبِبظزىٓ ثبـمب ٔبِبظ ثبضِۇ؟ زەپ ؼوضىسىٍ .وق ،ئەِّب ٔەپٍە ٔبِبظ ئولبً زېؽەڭ،
ئولۇؼبڭ ثوٌىسۇ .ئۇٔسىٓ ثبـمب ،ضاِىعاْ ئېَىسا ضوظا رۇرۇؾ پەضظزۇض .ئۇٔسىٓ ثبـمب ضوظا ثبضِۇ؟ ٍوق،
ئەِّب ٔەپٍە ضوظا رۇربً زېؽەڭ ،رۇرؽبڭ ثوٌىسۇ .ئۇٔسىٓ ثبـمب ،ظاوبد ثېطىفّۇ پەضظزۇض .ثۇ
ظاوبرزىٓ ثبـمىؽىّۇ ثبضِۇ؟ ٍوق ،ئەِّب ٔەپٍە ؼەزىمە لىالً زېؽەڭ ،لىٍؽبڭ ثوٌىسۇ .اٌٍە ثىٍەْ
لەؼەِىيِ ،ەْ ثۇالضٔي وەَ  -ظىَبزە لىٍّبؼزىٓ ئىغطا لىٍىّەْ .ئۇ وىفي وەرىۀسىٓ وېَٓ،

1030

www.uyghurmuslim.com www.fb.com/uighurawazi uighurawazi@yahoo.com
پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍ ھي ۋەؼەٌٍەَ :ثۇ وىفي ضاؼذ ـۇٔساق لىالٌىؽبٔ ،ىغبد ربپىسۇ ،زېسى.
(ثۇذبضى)46 :
ٍۇلىطلي ھەزىؽٕىڭ ضوھي ثوٍىچە لبضىؽبٔسا ِوھىُ ٔەپٍە ئىجبزەرٍەض ٔەپٍە ٔبِبظٔ ،ەپٍە ضاِىعاْ،
ؼەزىمە ذەٍطى ئىھؽبْ لبربضٌىمالضزۇض.
- 3117عۇئبئ :ەپٍە ٔبِبصٔىڭ ھۆوۈٍِىشى
ئۀەغ ئىجٕي ِبٌ ىه ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :ئەگەض پەٍؽەِجەض
ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ؼەپەض ئۈؼزىسە ٔەپٍە ٔبِبظ ئولۇـٕي ئىطازە لىٍؽب ،ئۇٌىؽي ئۈؼزىسە
رۇضۇپال لىجٍىگە لبضاپ ٔبِبظٔي ثبـالٍززي .ئۇٔسىٓ وېَىٓ ئۇٌىؽي ِبڭؽبْ رەضەپىە لبضاپ ٔبِىعىٕي
زاۋاِالـزۇضارزي( .ئەثۇ زاۋۇز)1225 :
عبثىط ئىجٕي ئبثسۇٌالھ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ
ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ئۇالغ ئۈؼزىسە ـەضق رەضەپىە لبضاپ ٔەپٍە ٔبِبظ ئولۇٍززي ،ئەگەض پەضظ ٔبِبظ
ئولۇـٕي ئىطازە لىٍؽب ،ئۇالؼسىٓ چۈـۈپ لىجٍىگە لبضاپ ئولۇٍززي( .ثۇذبضى)1199 :
ھەـؽە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب ِۇٔساق زەٍسۇ :پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ۋاپبد
ثوٌۇـزىٓ ثىط ٍىً ثۇضۇْ ٔەپٍە ٔبِىعىٕي ئوٌزۇضۇپ ئولۇـمب ثبـٍىؽبِْ ،ەْ ئۇٔىڭسىٓ ئىٍگىطى
پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ ٔەپٍە ٔبِبظٔي ئوٌزۇضۇپ ئولۇؼبٍٔىمىٕي ھېچ وۆضۈپ
ثبلّىؽبْ ئىسىُ .پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ (ٔبِبظزا) ئبٍەرٍەضٔي رەضرىً ثىٍەْ
(ئبٌسىطىّبً) ئولۇٍززي .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ،ئولۇؼبْ ؼۈضىؽي (ئەؼٍىسە ئۇٔىڭسىّٕۇ ئۇظۇْ ؼۈضىسىٓ)
ئۇظۇْ ثىٍىٕىپ وېزەرزيِ( .ۇؼٍىُ)733 :
ٍۇلىطلي ھەزىؽٍەضزى ٓ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ھبٍبري ثوٍىچە ھەض لبٔساق ئەھۋاٌسا
ٔەپٍە ٔبِبظٔي ربـالپ لوٍّىؽبٍٔىمىٕي وۆضۈۋاٌؽىٍي ثوٌىسۇ.
- 3118عۇئبئ :ەپٍە ٔبِبصٔىڭ ِوھىٍّىشى ۋە پەصىٍىحي
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئولۇؼبْ ٔەپٍە ٔبِبظالضٔىڭ رۈضى ثىط لەزەض وۆپ ثوٌۇپ رەؼەۋۋۇؾ
ئۇؼ زبظٌىطى پەظىٍەرزە ٍۇلىطى رۇضىسىؽبْ رۆۋۀسىىي ثەؾ رۈضٌۈن ٔبِبظٔي زائىُ ئولۇـٕي
رەوىزٍەٍسۇ.
)1ؼبالرە ـۈوطى ھوظۇ  -رەھبضەد ٔبِىعى
ظەٍس ئىجٕي ذبٌىس ئەي عۇھۀي ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض
ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :وىّىي ربھبضەرٕي وبِىً ئېٍىپ ،ئىىىي ضەوئەد
ٔبِبظ ئولۇؼبٔ ،بِبظزا ظېھٕىٕي ٔبِبظزىٓ ثبـمب ئىفمب ثەضِىؽە ،ئۇ وىفىٕىڭ ثۇضۇْ لىٍؽبْ وىچىه
گۇٔبھٍىطى ئەپۇ لىٍىٕىسۇ( .ئەثۇ زاۋۇز)915
 )2رەھەعغۇز –وىچە ٔبِىعى
ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئەِط ئىجٕي ئبغ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض
ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :ثىط ئبزەَ وېچىسە لوپۇپ ئوْ ئبٍەد ثىٍەْ
رەھەعغۇز ٔبِىعى ئولۇؼب ،ئۇ ؼبپىٍالض لبربضىؽب ٍېعىٍّبٍسۇٍ .ۈظ ئبٍەد ثىٍەْ رەھەعغۇز ٔبِىعى
ئولۇؼب ،اٌٍە ربئبالٔىڭ ئەِطىگە چىٓ زىٍىسىٓ ئىزبئەد لىٍؽۇچىالض لبربضىسىٓ ٍېعىٍىسۇِ ،ىڭ ئبٍەد
ثىٍەْ ئولۇؼب ،وۆپٍەپ ئەعىطگە ئېطىفىۈچىٍەض لبربضىسىٓ ٍېعىٍىسۇ( .ئەثۇ زاۋۇز)1398 :
 )3چبـىب – ظۇھب ٔبِىعى
ئۀەغ ئىجٕي ِبٌىه ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ
ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :وىّىي ثبِساد ٔبِىعىٕي عبِبئەد ثىٍەْ ئولۇپ ،ئبٔسىٓ وېَىٓ
وۈْ چىممۇچە اٌٍە ربئبالؼب ظىىطى ئېَزىپ ،وۈْ چىممبٔسىٓ وېَىٓ ئىىىي ضەوئەد ظۇھب (چبـگبھ
ۋالزي) ٔبِىعى ئولۇؼب ،ئۇ وىفىگە ھەط ۋە ئۆِطە لىٍؽبٕٔىڭ ؼبۋاثي روٌۇق ثېطىٍىسۇ .ضەؼۇٌۇٌالھ
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ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ :ھەط ۋە ئۆِطىٕى ڭ ؼبۋاثي روٌۇق ثېطىٍىسۇ زېگەْ وەٌىّىٕي ئۈچ
لېزىُ رەوطاضٌىؽبْ( .رىطِىعى)586 :
 )4رەؼجىھبد ٔبِىعى
ئىجٕي ئبثجبغ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇِب ِۇٔساق زەٍسۇ :پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ
ئبثجبغ ئىجٕي ئبثسۇٌّۇرزەٌىجىە ِۇٔساق زېسى :ئي ئبثجبغ! ئي ربؼب! ِەْ ؼبڭب ئوْ ذىؽٍەرٕي
ئۇؼۇپال ثېطەٍّۇ؟ ئەگەض ئۇ ئوْ ئىفٕي لىٍؽبڭ ،اٌٍە ربئبال ؼېٕىڭ ثۇضۇٔمي ۋە وېَىٕىي ،وؤب ۋە
ٍىڭي ،ؼەھۋۀٍىه ۋە لەؼزەْ ،وىچىه ۋە چوڭِ ،ەذپىٌ ۋە ئبـىبضا گۇٔبھٍىطىڭٕي ِەؼپىطەد
لىٍىسۇ .ئوْ ذىؽٍەد ثۇزۇض :ھەض ضەوئەرزە ؼۈضە ـبرىھەگە ثىط ؼۈضە لوـۇپ ،عەِئىٌ رۆد
ضەوئەد ٔبِبظ ئولۇٍؽەْ .ثىطىٕچي ضەوئەرٕىڭ لىطائىزىٕي لىٍىپ ثوٌؽبٔسىٓ وېَىٓ ،ئۆضە رۇضؼبْ
پېزي :ؼۇثھبْ ئبٌالھي ۋەٌھەِسۇٌىٍالھي ۋەالئىالھە ئىٍٍەٌالھۇ ۋاٌالھۇ ئەوجەض (اٌٍە ربئبال ثبضٌىك
ئەٍىت ٔ -ۇلؽبٔسىٓ پبوزۇض ،پۈرۈْ ھەِسۇؼبٔب اٌٍە ربئبالؼىال ذبؼزۇض ،اٌٍە ربئبالزىٓ ثبـمب ھېچ
ئىالھ ٍولزۇض ،اٌٍە ثۈٍۈوزۇض) ،زېگەْ ظىىىطٔي ئوْ ثەؾ لېزىُ ئولۇٍؽەْ .ئبٔسىٓ ضۇوۇ لىٍىپ،
ضۇوۇزا ئۇ ظىىىطٔي ٍۀە ئوْ لېزىُ ئولۇٍؽەْ ،ئبٔسىٓ ضۇوۇزىٓ ثېفىڭٕي وۆرۈضۈپٍ ،ۀە ئوْ لېزىُ
ئولۇٍؽەْ .ئبٔسىٓ ؼەعسە لىٍىؽەْ ۋە ؼەعسىسە ٍۀە ئوْ لېزىُ ئولۇٍؽەْ .ئبٔسىٓ ؼەعسېسىٓ
ثېفىڭٕي وۆرۈضۈپٍ ،ۀە ئوْ لېزىُ ئولۇٍؽەْ .ئبٔسىٓ ؼەعسە لىٍىپٍ ،ۀە ئوْ لېزىُ ئولۇٍؽەْ.
ئبٔسىٓ ؼەعسېسىٓ ثېفىڭٕي وۆرۈضۈپٍ ،ۀە ئوْ لېزىُ ئولۇٍؽەْ .ـۇٔساق لىٍىپ ،ثۇ ظىىىط ھەض
ضەوئەرزە ٍەرّىؿ ثەؾ لېزىُ ئولۇٌىسۇ .لبٌؽبْ ضەوئەرٍەضٔىّۇ ِۇـۇٔساق ئولۇٍؽەْ .ئەگەض ھەض
وۈٔي ثىط لېزىُ ئولۇـمب ئىّىبٔىَىزىڭ ثوٌؽب ئولۇؼىٓ ،ئۇٔىڭؽب ئىّىبٔىَىزىڭ ثوٌّىؽب ،ھەض عۈِە
ثىط لېزىُ ئولۇؼىٓ ،ئۇٔىڭؽىّۇ ئىّىبٔىَىزىڭ ثوٌّىؽب ،ئبٍسا ثىط لېزىُ ئولۇؼىٓ ،ئۇٔىڭؽىّۇ
ئىّىبٔىَىزىڭ ثوٌّىؽبٍ ،ىٍسا ثىط لېزىُ ئولۇؼىٓ ،ئۇٔىڭؽىّۇ ئىّىبٔىَىزىڭ ثوٌّىؽب ،پۈرۈْ
ئۆِطۈڭسە ثىط لېزىُ ثوٌؽىّۇ ئولۇؼىٓ! (ئەثۇ زاۋۇز )1297
 )5ئەؼىطٔىڭ ؼۈٕٔىزي
ئىجٕي ئۆِەض ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇِبزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :ئەؼىطٔىڭ پەضظىسىٓ ثۇضۇْ رۆد ضەوئەد ٔبِبظ ئولۇؼبْ وىفىگە اٌٍە
ضەھّەد لىٍؽۇْ! (رىطِىعى)431 :
- 3119عۇئبئ :ەپٍە سوصا جۇجىذىغبْ پەصىٍەجٍىه ۋالىحالس
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ٔەپٍە ضوظىٕي وۆپ رۇرمبٍٔىمي ثوٌۇپّۇ ـەئجبْ ئىَىسا ضوظا
رۇرۇـمب رىرىّۇ ثەوطەن ئەھّىَەد ثىطىپ ٔەپٍە ضوظا رۇرمبٍٔىمي ؼەھىھ ھەزىؽٍەض لەٍىذ لىٍٕىسۇ.
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِسىٓ ؼۈٕٔەد ثوٌؽبْ ٔەپٍە ضوظىالض ۋە ٔەپٍە ضوظا رۇرۇـمب ئەڭ پەظىٍەرٍىه
ۋالىزالض رۆۋۀسىىىچە:
 ) 1ھەض ھەپزىٕىڭ زۈـۀجە پەٍفۀجە وۈٍٔىطى ضوظا رۇرۇؾ.
 )2ھەض ئبٍٕىڭ  - 15 - 14 - 13وۈٍٔىطى ئۇزا ئۈچ وۈْ ضوظا رۇرۇؾ.
ِ )3ۇھەضضەَ ئىَىٕىڭ  - 10 - 9وۈٍٔىطى ضوظا رۇرۇؾ
 ) 4ـەۋۋاي ئىَىسا ٍۀي ضاِىعأسىٓ وىَىٕىي ئبٍسا ئۇزا ئبٌزە وۈْ ضوظا رۇرۇؾ.
 )5ظۇٌھەعغە ئىَىٕىڭ  - 1وۈٔىسىٓ  - 9وۈٔىەىچە ضوظا رۇرۇؾ.
- 3120عۇئبي :خەٍشى ئىھغبْ لىٍىٕىذىغبٔالسٔىڭ دەسىجىغي
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ظاوبر ٕي ئبزا لىٍىپ ثوٌؽبْ ٍبوي ظاوبد ثىطىؿ ئۆٌچىّىگە
ٍەرّىگۀٍەضگە ثوٌۇپّۇ ئبٍبٌالض عبِبئەؼىگە ؼەزىمە –ذەٍطى ئىھؽبٕٔي وۆپطەن لىىٍفٕي
ثۇٍطىسى .ذەٍطى ئىھؽبْ لىٍىفمب رىگىفٍىىٍەض ۋە ئۇالضٔىڭ زەضىغىؽي ِۇٔساق ثوٌىسۇ.
) 1ئبٌالھ ربئبال ۋە پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئبٌسى ثىٍەْ ئىٕؽبٕٔي ئبرب  -ئبرىٕىؽىؽب
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ٍبذفىٍىك لىٍىفمب ثۇٍطىسى.
 ) 2ئبئىٍىؽىگە ٍۀي ئەھٍي ئبٍبٌٍىطى ۋە ثبال چبلىٍطىؽبْ ٍبذىفىٍىك لىٍىؿ.
 ) 3لىطىٕساـٍىطىؽب ٍبذىفىٍىك لىٍىؿ.
ٍ)4ىمىٓ ذوـٕىؽب ٍبذفىٍىك لىٍىؿ.
 )5ئۇضۇق رۇلمبٔالضؼب ٍبذفىٍىك لىٍىؿ.
ٍ )6ىطاق ذوـٕىالضؼب ٍبذفىٍىك لىٍىؿ.
 )7ؼبۋالساؾ ،ؼەپەضزاؾ ،ذىعِەرساـالضؼب ٍبذىفىٍىك لىٍىؿ.
ٍ )8ىزىُ ٍىؽىط ،ئىجٕي ؼەثىًِ ،ۇؼبپىطالضؼب ٍبذفىٍىك لىٍىؿ.
 )9رىٍەـزىٓ ٔۇِۇغ لىٍىسىؽبِْ ،ۇھزبعٍىممب چۈـۈپ لبٌؽبٔالضؼب ٍبذفىٍىك لىٍىؿ.
 )10لوي رەڭٍىگۀٍەضگە ،ھەض لبٔساق رىٍەِچي ؼبٍىٍالضؼب ٍبذفىٍىك لىٍىؿ ،ثىط ٔەضؼە
ثىطەٌّىؽە ٍبوي ثەضگۈؼي وەٌّىؽە ھەض گىع ئبظاض ثەضِەؼٍىه.
زىّەن ذەٍطى ئىھؽبْ لىٍىٕىفمب رىگىفٍىه وىفىٍەض ِبٔب ِۇـۇٔساق وۆپ .ھەض وىفي
ئۆظىٕىڭ ئىمزىؽبزىٌ ئەھۋاٌىؽب ٍبضىفب ،ئبـىبضە ٍبوي ِەذپي ٍۇؼۇٔسا ثوٌؽۇْ «ٍىطىُ ربي ذوضِب»
چب ؼٍىك ٔەضؼە ثوٌؽىّۇ ؼەزىمە لىٍىپ ئۆظىٕي عەھۀٕەَ ئبظاثىسىٓ لۇرۇرٍسۇضـي الظىُ.
- 3121عۇئبي :ئبٌالھمب ٍىمىٍٕىؾىؾٕىڭ ئەڭ ِوھىُ ۋاعحىغي ٔەپٍە ئىجبدەت
ئىىۀٍىىىٕىڭ دەٌىٍي
ئەھٍي ؼبٌىھالض ٍبوي رەلۋاٌىمٕي ئىؽزەٍسىؽبْ رەؼەۋۋۇؾ ئەھٍي ِبٔب ِۇـۇٔساق ٔەپٍە
ئىجبزەرٍەضٔي ئبٌالھمب ٍىمىٕالـزۇضىسىؽبْ ۋاؼزە ،ئبٌالھمب ٍىزىفٕىڭ ٍوٌي زەپ لبضاپ پەضىع ئەِەٌٍەض
ثىٍەْ ثىطگە ٔەپٍە ئىجبزەرٍەضگىّۇ ئبالھىسە ئەھّىَەد ثىطىسۇٔ .ەپٍە ئىجبزەرٍەضٔىڭ ثۀسىٕي ئبٌالھمب
ٍىمىٕالـزۇضىسىؽبٍٔىمىؽب وەٌگەْ زەٌىً ئىّبَ ثۇذبضىَسىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕؽبْ رۆۋۀسىىي ھەزىػ.
ئەثۇ ھۇضەٍطە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :اٌٍە ربئبال ِۇٔساق زەٍسۇ{ :ثۀسەَ ِېٕي لبٔساق ئوٍٍىؽبِ ،ەْ ئۇٔىڭ
ئۈچۈْ ـۇٔساق ثوٌىّەْ .ئۇ ِېٕي ئەؼٍىگۀسەِ ،ەْ ئۇٔىڭ ثىٍەْ ثىطگە ثوٌىّەْ .ئ ەگەض ئۇ ِېٕي
ئىچىسە ئەؼٍىؽەِ ،ۀّۇ ئۇٔي ئىچىّسە ئەؼٍەٍّەْ .ئەگەض ِېٕي ثىط عبِبئەد ئىچىسە ئەؼٍىؽە،
ِۀّۇ ئۇٔي ئۇٔىڭسىٓ ٍبذفىطاق ثىط عبِبئەد ئىچىسە ئەؼٍەٍّەْ .ئۇ ِبڭب ثىط ؼېطىچ
ٍېمىٕالـؽبِ ،ەْ ئۇٔىڭؽب ثىط گەظ ٍېمىٍٕىفىّەْ .ئەگەض ئۇ ِبڭب ثىط گەظ ٍېمىٕالـؽبِ ،ەْ ئۇٔىڭؽب
ثىط ؼۇالچ ٍېمىٍٕىفىّەْ .ئۇ ِبڭب ِېڭىپ وەٌؽەِ ،ەْ ئۇٔىڭؽب ٍۈگۈضۈپ ثبضىّەْ( } .ثۇذبضى:
)7415

ئۈچىٕچي ثبپ .جەسىمەت ئەھٍىٕىڭ عۈپىحي ۋە پەصىٍىحي

- 3122عۇئبي :جەسىمەت ئەھٍىٕىڭ ئبعبعٍىك عۈپەجٍىشى
 .1ظاھىسٌىك ٍوٌىٕي رۇرۇؾ.
ٍ .2ولؽۇٌٍۇلمب ثەضزاـٍىك ثىطىؿ ۋە لبٔبئەرچبْ ثوٌۇؾ.
 .3ضىَبظەد ئبضلىٍىك ضوھٕي ربۋالؾ.
 .4ثبال ِۇؼىجەرٍەضگە ؼەثىطچبْ ثوٌۇؾ.
 .5ئىٕؽبٔالضزىٓ ٍەرىەْ رۈضٌۈن ئەظىَەرٍەضگە ئەپۇچبٍٔىك ثىٍەْ ِۇئبِىٍە لىٍىؿ.
 .6عبٍٔىمالضؼب ضەھىّسىً ،ھەٌىُ ثوٌۇؾ.
 .7رۇضِۇـزب ،ھبٍبرزب ئبززى ؼبززا ثوٌۇؾ.
 .8رەۋثىگە ھىطىؽّەْ ثوٌۇؾ.
- 3123عۇئبي :ئەۋٌىَبالسٔىڭ صاھىذٌىك جوغىشىغىذىىي ثبٍبٍٔىشى
ظاھىسٌىمٕىڭ ِەظِۇٔي  -ظاھىس ثوٌؽۇچي وىفي وۆڭٍىسە ئبٌالھ ربئبالزىٓ ھەض لبٔساق ؼىٕبق
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وەٌؽە ضاظى ثوٌۇؾ الٍىمٍىفىؿ ئبؼبؼىسا ئبٌالھ ربئبالؼب ثوٌؽبْ ِەئطىفەد ھبؼىً لىٍىؿ،
زېگۀٍىىسۇض .ھ ەلىمىٌ ظاھىس وىفىٍەض ٍۈوؽەن زەضىغىسىىي رىطىفچبٍٔىك ،ؼەۋضىچبٍٔىك ثىٍەْ
ثۀسىٍىىٕي ئىپبزىٍەپ ئىجبزەد لىٍؽۇچىالضزۇض.
ئبضىؿ ئۇچبض لۇـمب ئوذفبٍسۇ ،ظاھىس ثوٌؽب پىَبزە ٍۈضگەْ ئبزەِگە ئوذفبٍسۇٍ .ۀي ،ظاھىس
پۇرىؽب ربٍىٕىپ ِبڭىسۇ ،ئبضىؿ ثوٌؽب ،ؼىسزىمي ئىرالؼزىٓ ئىجبضەد ئىىىي لبٔىزىؽب ربٍىٕىپ
ئۇچمبٔسەن ئىٍگىطٌەٍسۇ .ئوْ وۈْ پىَبزە ِبڭؽبٔسىٓ ثىط وۈْ ئۇچمبْ ئبزەَ ِۀعىٍگە رىعٌىىزە
ٍېزىپ ثبضىسۇ.
ظاھىس ئوٌسۇضوي ،زەضۋىفٍىىىٕي زوؼذ رۇرّبلٍىك ثىٍەْ ذۇزاٍزبئبالٔىڭ ؼەظىپىسىٓ ئەِىٓ
ثوٌؽبً .ھەض وىفي ذۇزاٍزبئبالؼب ثۀسە ثوٌّبلٕى ڭ ٌەظظەد ۋە ھبالۋىزىٕي ربپّىؽۇچە ،ھىچ
ٔەضؼىسىٓ ٌەظظەد ربپّبغ .ھەض وىفىٕىڭ ئبٍبٌي ۋە پەضظۀزي ثوٌۇپ ،وىچە لوپمبٔسا
پەضظۀىزٍىطىٕىڭ ٍىٍىڭ –ٍبٌىڭبچ ٍبرمبٍٔىمٕي وۆضۈپ ئۆظىسىىي ٍىپىٕچب ۋە رۆـەوٕي ئۇالضؼب
ٍبپؽب ،ئۇٔىڭ لىٍؽبْ ثۇ ئەِىٍي ؼبظاد لىٍؽبٔسىٓ ذوپ ۋە ئەۋظەٌطالسۇض .ذبالٍىك ئبضىؽىسا لبٔچە
ھۆضِەرٍىه ۋە ئەظىع ثوٌؽب ،ئۆظىٕي ـۇٔچە ھەلىطضاق(ذبض) وۆضگەً.
ثۇ زۇَٔبزا پبالغ وىَگەْ ۋە ئبضپب ٔىٕي ٍىگۀٕي ظاھىس زىّەؼٍەض ،ثىٍگىٕىي ظاھىس ئوٌسۇضوي
زۇَٔبزىٓ وۆڭۈي ئۈظگەً ،ئۈِىزٕي لىؽمب لىٍؽبًٍ ،ۀي ثۇ ٍىً ِۇٔساق لىالً ،وىٍەض ٍىً ئۇٔساق
لىالً زىّەغ.
ظاھىس ئۈچ رۈضٌۈن ثوٌۇض .ثىطى ھبضإِي رەضن لىٍّبق .ثۇ ئبۋإِىڭ ظاھىسٌىمىسۇضٍ .ۀە ثىطى
ھبالٌسىٓ ئۆظ ھبعىزىسىٓ ظىَبزىٕي ربـٍىّبق .ثۇ ذبؼالضٔىڭ ظاھىسٌىمىسۇضٍ .ۀە ثىطى ھەض
وىفىىي ثۀسىٕي ذۇزاٍىزەئەالزىٓ ؼبپىً لىٍؽب ئۇٔي ربـٍىّبق ،ثۇ ئبضىفٍەض ۋە ئەۋٌىَبالضٔىڭ
ظاھىسٌىمىسۇض.
ظاھىس ئوٌسۇضوي ئەگەض وىَىّگە ثىط پبالغ وەٍؽە ئۇٔىڭ لىّّىزي ئۈچ پۇٌٍۇق ثوٌؽب ،لىّّىزي
ثەؾ پۇٌٍۇق وىَىُ وەٍّەوىە ِبٍىً ثوٌّىؽب.
ظاھىس ئەۋۋەٌي ذۇزاؼب ٍۆٌۀّەن ۋە ئىزىّبز لىٍّبقِ ،ىَبٔەؼي ثبالؼب ؼەثىط لىٍّبق ،ئبذىطى
ئىرالؼزۇض .ھەض ٔەضؼىٕىڭ ثىط ظىٕٕەد ٍبضىفىؽي ثوٌۇض ،ئىجبزەرٕىڭ ظىٕٕىزي ذۇزازىٓ
لوضىمّبلزۇض.
ظاھىس ـۇٔساق ثوٌۇضوي ظىٕٕەد ۋە ضاھەرزىٓ وەچىەً ،ھبۋاٍي ھەۋەؼٕي ربـٍىؽبً ،زۇَٔبزىٓ
وۆڭٍىٕي پبضىػ رۇرمبً .ثۇٔساق ظاھىس ھەِّىٕي ذۇزاٍزەئەال ئۈچۈْ ئىفبضەد لىٍؽبْ ثوالض .زۇَٔبٔىڭ
زوؼىزٍىمىسىٓ ربضرىپ ھەِّىٕي ٔەپؽىگە ضوھىؽب ثەضگەْ ثوالض .ظاھىس ـۇٔساق ثوالضوي ،زۇَٔبٔي
رەضن لىٍؽبً .ظاھىس ئوٌسۇضوي زۇَٔبٔي رەٌەپ لىٍّبلزىٓ زۇَٔبٔي رەضن لىٍّبلمب ھىطىؽطاق ثوالض.
ظاھىس ئوٌسۇضوي ،زۇَٔبزىٓ لوي ٍىممبً .وىفىٕىڭ زۇَٔبؼي ثبثىسىٓ ھىچ پەضۋاٍي ثوٌّىؽبً.
ظاھىس ئوٌسۇضوي ،زۇَٔبؼب ظاۋاي وۆظى ثىٍەْ لبضىؽبًٍ .ۀي زۇَٔبٔي ٍولىٍىسىؽبْ ،لوٌىسىٓ
وىزىسىؽبْ ٔەضؼە زەپ ثىٍگەً .ربوي زۇَٔب ئۇٔىڭ وۆظىگە ذبض وۆضۈٔگەٍىي ئبؼبٍٔىك ثىٍەْ
ئۇٔىڭسىٓ وۆڭٍىٕي وۆرەضگىٍي ثوٌؽبً زەپزۇ.
ظاھىسٔىڭ ئبالِىزي ئوْ ٔەضؼىسۇض :ذۇزاٍزەئەالزىٓ ئۆظگىسىٓ ئۈظۈٌّەن ،ئۆظ ِۇضازېسىٓ ربِبَ
وەچّەن .ذۇزاٍي ِەئجۇزلب ئىجبزەد لىٍّبق .ھەض ٔىّە ربپؽب ذۇزاٍزەئەال ٍوٌىسا ؼەضىپ لىٍّبق.
وۆڭۈٌگە ؼبپب ثەضِەن .ذەٌىمٕىڭ ئىعظەد ئىىطاَ لىٍؽىٕىؽب ِىھطىجبٍٔىك وۆضؼەرّەنِ .ۇثبھ
ئىفالضزىٓ ٍىطاق ثوٌّبق .ذبرىطعەٍِىىٕي رەٌەپ لىٍّبق .ضاھەد ۋە ئبؼبٍىفٕي وەَ لىٍّبق.
ظاھىسٔىڭ ٔىفبٔەٌىطىسىٓ ثىطى ثۇوي ،ذۇزاٍزەئەالزىٓ ثۆٌەوٕىڭ رەِە ٕٔب ئبضظۇؼي وۆڭۈٌسە
ثوٌّىؽبً .ظاھىس ثۀسە ثىٍگەٍىي ذۇزاٍزەئەال رەۋپىك ثەضِىگىچە وىچىىىىٕە ئىفٕىّۇ لىالٌّبغ.
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- 3124عۇئبي :صاھىذٌىمٕىڭ عۈپىحي ھەلمىذىىي عۈٕٔەجٕىڭ ثبٍبٔي
ئۀەغ ئىجٕي ِبٌىه ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ
ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :چبچ ؼبلىٍي ئۆؼۈپ ،وىَىٍّىطى عۇي  -عۇي ثوٌۇپ
وەرىەچىە ،ھېچىىّٕىڭ ٔەظىطى چۈـّەٍسىؽبْ ثىط لىؽىُ وىفىٍەض ثبض ثوٌۇپ ،ئەگەض ئۇالض
اٌٍۀىڭ ٔبِىسا لەؼەَ لىٍؽب ،اٌٍە ئۇالضٔىڭ لەؼەٍِىطىٕي ئوضۇٔسىفىؽب ٍبضزەَ ثېطىسۇ .ثەضا ئىجٕي
ِبٌىه ئۀە ـۇالضٔىڭ عۈٍِىؽىسىٕسۇض( .رىطِىعى)3854 :
ئەثۇ ھۇضەٍطە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :چېچي پبذپبً ۋە ئىفىه ئبٌسېسىٓ ھەٍسىۋېزىٍگەْ لبٔچىٍىؽبْ
ئىٕؽبٔالض ثبضوي ،ثىطەض ٔەضؼىٕىڭ ثوٌۇـي ئۈچۈْ اٌٍە ربئبالؼب لەؼەَ لىٍؽب ،اٌٍە ئۇالضٔىڭ
لەؼىّىٕي ضوٍبپمب چىمىطىسۇِ( .ۇؼٍىُ)2622 :
ئۀەغ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :ؼەٌّبٕٔىڭ ئۆٍىگە وىطزىُ ،ئۆٍٍىطى
ثەوّۇ ۋەٍطأە ئىسى .ئۇٔىڭسىٓ :ثۇ ٔېّە ئەھۋاي؟ زەپ ؼوضىؽبٔىسىُِ ،ۇٔساق زەپ عبۋاة ثەضزى:
پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِبڭب :زۇَٔبٌىك ئوظۇق رۈٌۈوىڭ ٍوٌۇچىٕىڭ ئوظۇق
رۈٌۈوىچىٍىه ثوٌؽۇْ! زېگۀىسى( .ئەٌىەثىط):6169
ئىجٕي ئۆِەض ضەظىَەٌالھۇ ئۀھ ۇِب ِۇٔساق زەٍسۇ :پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ
زوالِسىٓ رۇرۇپ رۇضۇپ ِۇٔساق زېسى :زۇَٔبزا ِۇؼبپىط ٍبوي ٍوٌۇچىؽب ئوذفبؾ ٍبـىؽىٓ .ئىجٕي
ئۆِەض ِۇٔساق زەٍززي :وەچ ثوٌؽبٔسا ربڭ ئېزىفٕي ،ربڭ ئبرمبٔسا وەچ ثوٌۇـٕي ؼبلٍىّب .ؼبؼالَ
چېؽىڭسا وېؽەٌٍىىىە ،ھبٍبد چېؽىڭسا ئۆٌۈِگە رەٍَبض رۇض! (ثۇذبضى)6416 :
- 3125عۇئبي :پەٍغەِجەس ئەٌەٍھىغغبالِٕىڭ ِۇئّىٍٕەسٔي ٍولغۇٌٍۇق ۋە لبٔبئەجچبٍٔىممب
سىغجەجٍۀذۈسگۀٍىىي
وەِجەؼەٌٍىه ئبزەرزە لبضـي ئىٍىّٕبٍسىؽبْ ،وىفىٍەض ٍبلزۇضِبٍسىؽبْ ذبٌىّبٍسىؽبْ ئۇلۇَ.
ٌىىىٓ وەِجەؼەٌٍىىٕىڭ ئۇ زۇَٔ بزىىي پەظىٍىزي ٍۇلىطى ثوٌۇپ پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەِّۇ ئبئىٍىؽىٕىڭ رۇضِۇؾ ئەھۋاٌىٕىڭ ئىھزىَبعؽب چۈـٍۇق ثوٌۇـىٕي ئبٌالھزىٓ رىٍىگەْ.
ئەثۇ ھۇضەٍطە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :ئي ضە ثجىُ! ِۇھەِّەز ئبئىٍىؽىٕىڭ ضىعلىٕي ئۇرزۇضٌۇق لىٍىپ ثەضگىٓ.
ٍۀە ثىط ضىۋاٍەرزە :ئبضاْ ٍەرىۈزەن لىٍىپ ثەضگىٓ ! زېَىٍگەِْ( .ۇؼٍىُ)1155 :
ئەثۇ ھۇضەٍطە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :وەِجەؼەٌٍەض عۀٕەرىە ثبٍالضزىٓ ٍ 511ىً ثۇضۇْ وىطىسۇ .ثۇ (اٌٍۀىڭ
ٔەظەضىسە) ٍېطىُ وۈٔسۇض( .رىطِىعى)2353 :
- 3126عۇئبيٍ :ولغۇٌٍۇق ۋە لبٔبئەجچبٍٔىمٕىڭ پەصىٍىحي
ئۇؼبِە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ
ِۇٔساق زېگەِْ( :ىئطاعسا) عۀٕەرٕىڭ زەضۋاظىؽي ئبٌسىسا رۇضزۇَ .وىطىپ وېزىۋارمبٔالضٔىڭ
وۆپىٕچىؽي ٍولؽۇٌالض ثوٌۇپ ،ثبٍالض روذزىزىپ لوٍۇٌؽبٔىسى .ئبٔسىٓ زوظاخ ئەھٍي زوظاذمب
وىطىفىە ثۇٍطۇٌسىِ ،ەْ زوظاخ زەضۋاظىؽي ئبٌسىسا رۇضزۇَ ،وىطىپ وېزىۋارمبٔالضٔىڭ وۆپىٕچىؽي
ئبٍبٌالض ئىسى( .ثۇذبضى)5196 :
ِۇؼئەة ئىجٕي ؼەئسرىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ( :زازاَ) ؼەئس ئۆظىٕي پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ثبـمب وەِجەؼەي ؼبھبثىٍىطىگە ٔىؽجەرەْ ئۈؼزۈْ ئىىۀٍىىىٕي ھېػ
لىٍؽبٔىسى ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ئۇٔىڭؽب ِۇٔساق زېسى :اٌٍە ثۇ ئۈِّەرىە
ئبعىعالضٔىڭ ٔبِىعى ،زۇئبٌىطى ۋە ئىرالؼٍىطى ؼبٍىؽىسا ٍبضزەَ ثېطىسۇٔ( .ەؼبئي)3178 :
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وەِجەؼەٌٍىىٕي لبضىّبلمب وىفىٍەض ٍبلزۇضِىؽىّۇ ئۇ زۇَٔبٌىك پەظىٍىزي ٍۇلىطى ثوٌؽبچمب
رەؼەۋۋۇؾ ئەھٍىٍىطى ھبٍبرىٕىڭ ٍولؽۇٌٍۇق ئىچىسە ئۆرۈـىگەٍ ،ولؽۇٌٍۇلٕىڭ ثىؽىُ ،ئبھبٔەد،
لىَىٕچىٍىمٍىطىؽب ضاظى ث وٌۇپ ئبذىطەد ؼبۋاثىٕي وۆظٌىگەْ ثوٌؽبچمب وەِجەؼەٌٍىه ؼوپىالض ئۈچۈْ
ٍبذفي پەظىٍەد ھىؽبپٍىٕىسۇ.
- 3127عۇئبي :پەٍغەِجەس ئەٌەٍھىغغبالِٕىڭ ِۇئّىٍٕەسٔي سىَبصەت ئبسلىٍىك سوھٕي
جبۋالؽمب سىغجەجٍۀذۈسگۀٍىىي
ضىَبظەد ئبضلىٍىك رۀٕي چىٕىمزۇضۇپ ضوھٕي پبوالؾ رەؼەۋۋۇؾ ئەھٍىٕىڭ ِوھىُ
ؼۈپەرٍىطىٕىڭ ثىطى .ضاھەد پبضاؼەد ثىٍەْ ئۆرۈؾ رۀٕي ؼەِىطرىپ ضوھٕي ئوضۇلٍىزىسۇ .ضوھ
ئبعىعٌىؽب ئىٕؽبْ ثبؼطى لبرزىك ،ئىجبزەرىە ؼۇغ ثوٌۇپ لبٌسىسۇ .ئبذىطەد ؼىّي ئۇٔزۇٌۇپ زۇَٔب
ِەئفەرٍىطىگە ھىطىؽّەْ ثوٌۇپ لبٌىسۇ .ـۇڭب پەٍؽەِجەض ئەٌَھىؽؽبالَ ؼبھبثىالضؼب «ؼەِٕبن
ثوٌۇؾ ،ضوھٕىڭ ئبچمۇؼئ ،ەپؽىڭالضٔي ئبچ ۋە ئۇؼؽۇظ لوٍۇڭالض» زەپ رەٌىُ ثەضگەْ.
ؼبھبثىالضِۇ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍىھؽؽبالِٕىڭ رەٌىّىٕي ئىؽىسە چىڭ رۇرۇؾ ثىٍەْ ثىطگە رۇضِۇـٕىڭ
عبپب ِۇـەلىزي ھەَ ٍولؽۇٌٍۇلمب ثەضزاـٍىك ثېطىپ ھبٍبرزىٓ ،رۇضِۇـزىٓ ٔبضاظى ثوٌىسىؽبْ
وەٍپىَبرزب ثوٌّىؽبْ.
ئىجٕي ئبثجبغ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇِبزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ
ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ :ؼەِٕبن ثوٌۇڭالض! چۈٔىي ؼەَ لەٌجٕىڭ ئبچمۇؼىسۇض ،زېسى .ؼبھبثىٍەض :ئي
ضەؼۇٌۇٌالھ! لبٔساق لىٍؽبٔسا ؼەِٕبن ثوٌؽىٍي ثوٌىسۇ؟ زەپ ؼوضىؽبٔىسى ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ:
ٔەپؽىڭالضٔي ئبچ ۋە ئۇؼؽۇظ لوٍۇڭالض! زەپ عبۋاة ثەضزى( .ئەٌىەثىط):11694
ئۇرجە ئىجٕي ؼەظۋاْ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ِۇٔساق زەٍسۇ( :ثىط ؼەپەضزە) پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ
ثىٍەْ ثىطگە ٍەرزە وىفي ئىىۀٍىىىّىع ئېٕىك ٍبزىّسا رۇضۇپزۇ( .ئۇ وۈٍٔەضزە) ٍەٍسىؽىٕىّىع زەضەخ
ٍوپۇضِىمىسىٓ ئىجبضەد ثوٌۇپٍ ،وپۇضِبلٕي ٍەۋېطىپ لوۋۇظٌىطىّىع ٍبضا ثوٌۇپ وەرىۀىسى.
(ِۇؼٍىُ)2967 :
ئەثۇ ھۇضەٍطە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :ؼۇپب ئەھٍىسىٓ  71وىفىٕي
وۆضزۈَ .ھېچمبٍؽىؽىٕىڭ ئۈؼزىسە (ثېٍىٕىڭ ئۈؼزىٕي ئوضاپ رۇضؼۇزەن) وىَىُ ٍوق ئىسى .ئۇالض
ربِجبي وىَىۋاالرزي ٍبوي ثىط پبضچە ضەذزٕي ٍەٌىىؽىگە ئبضرىۋاالرزيٍ .ەٌىىؽىگە ئبضرىۋاٌؽبْ ضەذذ
ثەظىٍەضٔىڭ ئوـۇلىؽب ٍەرؽە ،ثەظىٍەضٔىڭ پبچىمىؽب ئبضاْ ٍېزەرزي .ئەۋضىزي ئېچىٍىپ لبٌّبؼٍىمي
ئۈچۈْ پەـٍىطىٕي لبِبٌالپ رۇرۇۋاالرزي( .ثۇذبضى)442 :
ئۀەغ ئىجٕي ِبٌىه ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇِ :ۇئّىٍٕەضٔىڭ ئەِىطى
ئۆِەض ئىجٕي ذەرزبة ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇٔي وۆضزۈَ ،ئۇ ٍەٌىىؽىگە ئۈچ لبد ٍبِبق ؼېٍىٕؽبْ وىَىُ
ئبضرىۋاٌؽبٔىسىِ( .بٌىه)1716 :
- 3128عۇئبي :عەثىشٔىڭ ٔىؾبٔىغي
ؼەثىطٔىڭ ٔىفب ٔىؽي ئوْ ٔەضؼىسۇض :ثىطىٕچئ ،ەپؽىٕي روذزبرّبق .ئىىىىٕچي ،لىٍسىؽبْ
ئىجبزەد ظىىىطٔي ھەِىفە لىٍّبق .ئۈچىٕچي ،زاٍىُ ذۇزاٍزەئەال ثىٍەْ ئىٕؽي ئۈٌپەد ئبٌّبلٕىڭ
رەٌىپىسە ثوٌؽبً .رۆرىٕچي ،ؼەثىطؼىعٌىىٕي ربـٍىؽبً .ثەـىٕچي ،ربئەرٍىطىٕي ِۇھبپىعەد
لىٍؽبً .ئبٌزىٕچي ،ۋاعى پ ئىفالضٔي ِەھىەَ رۇرمبًٍ .ەرزىٕچي ،لىٍىسىؽبْ ئەِىٍىٕي ئىرالغ
ثىٍەْ لىٍؽبً .ؼەوىىعىٕچي ،ضىَبظەرٕي ئۆظىگە الظىُ رۇرمبً .رولمۇظىٕچي ،وىچىٍەضزە ثىساض
ثوٌؽبً .ئؤىٕچي ،گۇٔبھالضؼب رەۋثە ثٍىەْ ذبرىّە ثەضگەً.
- 3129عۇئبي :عەثىشچبٍٔىمٕىڭ پەصىٍىحي
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍىھ ؽؽبالِّۇ ؼەثىطچبٍٔىمٕىڭ ِۇئّىٕٕىڭ ِوھىُ ؼۈپىزي ئىىۀٍىىىٕي ؼەثىط
لىٍؽۇچىٕىڭ ِۇوبپزي پەلەرال عۀٕەد ئىىۀٍىىىٕي ثىط لبٔچە ھەزىؽىزە ئورزۇضؼب لوٍؽبْ.
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ؼۇھەٍت ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :پبھ! ِۇئ ّىٓ وىفىٕىڭ ھبٌي ٔېّىسېگەْ ٍبذفي؟! ئۇٔىڭ ثبضٌىك ئەھۋاٌي
ئۇٔىڭ ئۈچۈْ ٍبذفىٍىك ئېٍىپ وېٍىسۇ ،ثۇ ذۇؼۇؼىَەد پەلەد ِۇئّىٕگىال ذبؼزۇضِ .ۇئّىٓ
ذۇـبي ثوٌىسىؽبْ ئىفمب ٍوٌۇلؽب ،اٌٍەلب ـۈوطى ئېَزىسۇِ .بٔب ثۇ ،ئۇٔىڭ ئۈچۈْ ثىط ٍبذفىٍىك؛
ئەگەض ظىَبْ  -ظەذّەرىە ٍوٌۇلؽب ،ئۇٔىڭؽب ؼەۋض لىٍىسۇِ .بٔب ثۇِۇ ئۇٔىڭ ئۈچۈْ ثىط ٍبذفىٍىك
ھېؽبثٍىٕىسۇِ( .ۇؼٍىُ)2999 :
ئبثسۇٌال ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ
ِۇٔساق زېگەْ :ؼەۋضچبٍٔىك ئىّبٕٔىڭ ٍېطىّي ،چىٕپۈرۈؾ پۈرۈٔىسۇض ( .ئەٌىەثىط )8544
ئۀە غ ئىجٕي ِبٌىه ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ِۇٔساق زەٍسۇِ :ەْ پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەِٕىڭ ِۇٔساق زېگۀٍىىىٕي ئبڭٍىسىُ :اٌٍە ِۇٔساق زېسى :ثۀسەِٕىڭ ئىىىي ؼۆٍگىٕىٕي
(وۆظٌىطىٕي) ئېٍىپ وەرؽەَ ۋە ئۇ ؼەۋض لىٍؽب ،ئۇ ئىىىي ؼۆٍگىٕىٕىڭ ئوضٔىؽب عۀٕەرٕي
ثېطىّەْ( .ثۇذبضى)5653 :
ئەثۇ ھۇضەٍطە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :اٌٍە ِۇٔساق زەٍسۇِ :ۇئّىٓ ثۀسەِٕىڭ زۇَٔبزا ئەڭ ٍبذفي وۆضگەْ
ئبزىّىٕي ئېٍىپ وەرؽەَ ،ئبٔسىٓ ئۇ ِۀسىٓ ؼبۋاة وۈرۈپ ؼەۋض لىٍؽبِ ،ۀسىىي ِۇوبپبد
پەلەرال عۀٕەرزۇض( .ثۇذبضى)6424 :
ٍەھَب ئىجٕي ۋەؼؽبة ثىط ِۆرىۋەض ؼبھبثىسىٓ پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ
ِۇٔساق زېگۀٍىىىٕي ضىۋاٍەد لىٍىسۇ :وىفىٍەضگە ئبضىٍىفىپ ،ئۇالضٔىڭ ئەظىَەرٍىطىگە ؼەۋض
لىٍؽبْ ِۇؼۇٌّبْ ،وىفىٍەضگە ئبضىالـّبٍسىؽبْ ،ئۇالضٔىڭ ئەظىَەرٍىطىگە ؼەۋض لىالٌّبٍسىؽبْ
ِۇؼۇٌّبٔسىٓ ٍبذفىسۇض( .رىطِىعى)2517 :
- 3130عۇئبيِ :ۇئّىٍٕەسٔىڭ ئەپۇچبْ ثوٌۇؽمب ثۇٍشۇٌغبٍٔىمي
ئەپۇٔي زوؼىذ رۇرۇؾ ،ثبـمىالضزىٓ ٍەرىەْ رۈضٌۈن ئبظاضٔ ،بزأٍىك لىٍّىفٍىطىٕي ئەپۇ
لىٍىۋىزىپ گې ٕە ئبزاۋەد ؼبلٍىّبؼٍىك ،ثبـمىالضؼب ٍ بذفي ِۇئبِىٍە لىٍىؿ ،رەؼەۋۋۇؾ ئەھٍىٕىڭ
ٍۀە ِوھىُ ؼۈپەرٍىطىسىٓ ثىطى.
ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ظۇثەٍط ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇِب ِۇٔساق زېگەْ{ :ئەپۇٔي زوؼذ رۇرمىٓ،
ٍبذفىٍىممب (ٍۀي ٍبذفي ؼۆظ لىٍىفمبٍ ،بذفي ئىؿ لىٍىفمب) ثۇٍطۇؼىٓٔ ،بزأالض ثىٍەْ رەڭ
ثوٌّىؽىٓ (ٍۀي ٔبزأالضٔىڭ لىٍؽىٕىٕي لىٍّبً ،ئۇالضؼب ِۇالٍىُ ثوٌؽىٓ} ( ؼۈضە ئەئطاؾ- 199 ،
ئبٍەد) زېگەْ ئبٍەد ئىٕؽبٔالضٔىڭ ئەذاللي ھەلمىسە ٔبظىً ثوٌؽبٍْ .ۀە ثىط ضىۋاٍەرزە ِۇٔساق
زېَىٍگەْ :اٌٍە ربئبال پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕي وىفىٍەضگە ؼىٍىك ِۇئبِىٍە
لىٍىفمب ثۇٍطۇؼبْ( .ثۇذبضى ،4644 :ئەثۇ زاۋۇز)4787 :
ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئۆِەض ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇِب ِۇٔساق زەٍسۇ :ثىط ئبزەَ پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ
ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ لېفىؽب وېٍىپ :ئي ضەؼۇٌۇٌالھ! ذىعِەرچىٕي لبٔچە لېزىُ ئەپۇ لىٍىّەْ؟
زەپ ؼوضىؽبٔىسى ،پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ الَ عىُ زېّىسى .ئۇ ٍۀە :ئي
ضەؼۇٌۇٌالھ! ذىعِەرچىٕي لبٔچە لېزىُ ئەپۇ لىٍىّەْ ؟ زەپ ؼوضىؽبٔىسى ،پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ
ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ :ثىط وۈٔسە  71لېزىُ ،زەپ عبۋاة ثەضزى( .رىطِىعى)1949 :
ئبئىفە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھبزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ
ِۇٔساق زېگەْ :ئبضاڭالضزىىي ئەذاللٍىك وىفىٍەضٔىڭ عبظا وېٍىسىؽبْ ذبربٌىمٍىطىسىٓ ثبـمب
ذبربٌىمٍىطىٕي ئەپۇ لىٍىڭالض( .ئەثۇ زاۋۇز)4375 :
ئىجٕي ئبثجبغ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇِب ِۇٔساق زېگەٍْ} :بذفي ذىؽٍەد ئبضلىٍىك (ٍبِبْ
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ذىؽٍەرىە) ربلبثىً رۇضؼىٓ{ (ؼۈضە ـۇؼؽىٍەد - 34 ،ئبٍەد) زېگەْ ئبٍەرٕىڭ ِۀىؽي:
ؼەظەثٍۀگۀسە ؼەۋض لىٍىؿ ،ئبظاض ثېطىٍگۀسە ئەپۇ لىٍىفزۇض .ـۇٔساق لىٍؽبٔسىال ،اٌٍە ئۇالضٔي
گۇٔبھزىٓ ؼبلالپ ،زۈـّۀٍىطىٕي ئۇالضؼب گوٍب ؼىطزاؾ زوؼزىسەن ثوٍؽۇٔسۇضۇپ ثېطىسۇ.
(ثۇذبضى ِۇئەٌٍەق ضىۋاٍەد لىٍؽبْ)
- 3131عۇئبي :سەھىّذىٍٍىه ،ھەٌىٍّىىٕىڭ پەصىٍىحي
ئبئىفە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھبزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ
ِۇٔساق زېگەْ :ضەھىُ (رۇؼمبٔچىٍىك) ئەضـىە ئېؽىمٍىك ھبٌەرزە رۇضۇپ :وىُ ِېٕي ٍەرىۈظؼە (ٍۀي
ؼىٍە ضەھىُ لىٍؽب) ،اٌٍە ضەھّىزىٕي ئۇٔىڭؽب ٍەرىۈظىسۇ .وىُ ِېٕي ئۈظؼە ،اٌٍە ئۇٔىڭسىٓ
ضەھّىزىٕي ئۈظىسۇ ،زەٍسۇِ( .ۇؼٍىُ)2555 :
ئۀەغ ئىجٕي ِبٌىه ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇ ِۇٔساق زەٍسۇِ :ەْ پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەِٕىڭ ِۇٔساق زېگۀٍىىىٕي ئبڭٍىؽبٔىسىُ :وىّىي ضىعلىٕىڭ وەڭ ثوٌۇـىسىٓ ٍبوي
ئۆِطىٕىڭ ئۇظۇْ ثوٌۇـىسىٓ ذۇضؼەْ ثوٌؽب ،ؼىٍە ضەھىُ لىٍؽۇْ( .ثۇذبضى)2167 :
ئەثۇ ھۇضەٍطە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگۀْ :ەؼەثىڭالض ئىچىسىىي ؼىٍە ضەھىُ لىٍىفمب رېگىفٍىه وىفىٍەضٔي
ثىٍىۋېٍىڭالض .ـەن ـۈثھىؽىعوي ،ؼىٍە ضەھىُ رۇؼمبٔالض ئبضىؽىسا ِېھطى ِۇھەثجەرٕي وۈچەٍزىسۇ.
پۇي ِبٌؽب ثەضىىەد وەٌزۈضىسۇ .ئۆِۈضٔىڭ ئۇظۇْ ثوٌۇـىؽب ؼەۋەة ثوٌىسۇ( .رىطِىعى)1979 :
- 3132عۇئبي :ئبددى عبددا ٍبؽبؽٕىڭ ئىّبٕٔىڭ جۈٍِىغي ۋە پەٍغەِجەس
ئەٌەٍھىغغبالِٕىڭ خىغٍىحي ئىىۀٍىىي
ئەثۇ ئۇِب ِە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :ثىط وۈٔي ،ؼبھبثىٍەض پەٍؽەِجەض
ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ ٍېٕىسا ِبي  -زۇَٔب ئۈؼزىسە پبضاڭ ؼؽېٍىفمبٔىسى ،پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالَ :ئبڭٍىّىسىڭالضِۇ ،ئبڭٍىّىسىڭالضِۇ؟ ئبززىٌ  -ؼبززا وىَىٕىؿ ئىّبٔسىٕسۇض،
ئبززىٌ ؼبززا وىَىٕىؿ ئىّبٔسىٕسۇض زېسى( .ئەثۇ زاۋۇد)4161 :
ئبئىفە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھبزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ ۋاپبد ثوٌؽبٔؽب لەزەض ئبئىٍىؽي ثۇؼساً ٔېٕىٕي (ئۇزا) ئۈچ وۈْ روٍؽىچە ٍەپ ثبلّىسى.
(ِۇؼٍىُ)2971 :
ئبئىفە ضەظىَەٌ الھۇ ئۀھبزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ ۋاپبد ثوٌؽبٔؽب لەزەض ئبئىٍىؽي ئبضپب ٔېٕىٕي روٍؽىچە ٍەپ ثبلّىسى( .ئىجٕي ِبعە)3346 :
ئبئىفە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھبزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەِٕىڭ ئب ئىٍىؽي ثىط وۈٔسە ئىىىي ۋاق ربِبق ٍېؽە ،ثىط ۋالىذ ربِىمي چولۇَ ذوضِب
ثوالرزي( .ثۇذبضى)6455 :
ئبئىفە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب ٍۀە ِۇٔساق زېگەْ :پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ثىط وۈٔسە ئىىىي
لېزىُ ٔبْ ثىٍەْ ظەٍزۇْ ٍېؽىؽب روٍّبؼزىٓ ۋاپبد ثوٌسىِ( .ۇؼٍىُ)2974 :
ئىجٕي ئبثجبغ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇِبزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ
ئبئىٍىؽي ثىٍەْ ثىطلبٔچە وېچىٕي ربئبِؽىع ئۆرىۈظەرزي ،چۈٔىي وەچٍىه ربِبلمب ٍېگۈزەن ثىط
ٔەضؼە ربپبٌّبٍززيٍ .ەٍسىؽىٕىٕىڭ وۆپىٕچىؽي ئبضپب ٔېٕىسىٓ ئىجبضەد ئىسى( .رىطِىعى)2361 :
- 3133عۇئبي :ئەھٍي عبٌىھالسٔىڭ ٔەصىشىذىىي جەۋثىٕىڭ ِەسجىجىغي
رەۋثىٕىڭ ئوْ ِەضرىۋىؽي ثوٌۇض .ثىطىٕچىؽي ،عبھىٍٍەضزىٓ ٍىطاق ثوٌّبق .ئىىىىٕچي ،ثبرىً
ئىفالضزىٓ ٍىطاق ثوٌّبق .ئۈچىٕچي ،لىً زېگۀٕي لىٍّبق ،لىٍّب زېگۀسىٓ ٍۈظ ئۆضۈِەن.
رۆرىٕچي ،ذۇزاٍزەئەال زوؼىذ رۇرىسىؽبْ ئىفالضؼب ٍۈضِەن .ثەـىٕچي ،ذەٍطىَەرٍىه ئىفالضؼب
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ئبٌسىطِبق .ئبٌزىٕچي ،لىٍؽبْ رەۋثىسە ِەھىەَ رۇضِبقٍ .ەرزىٕچي ،لىٍّبً زېگەْ ئىفالضٔي ِۇرٍەق
لىٍّبؼٍىك .ؼەوىىعىٕچي ،ظاٌىٍّەضزىٓ ظۇٌۇِٕي زەپىئي لىٍّبق .رولمۇظىٕچي ،وبپىٍەض ثىٍەْ عەڭ
لىٍّبلٕىڭ رەٌىجىسە ثوٌّبق .ئؤىٕچي ٍ ،ەٍسىؽبْ ؼىعاؼىٕي ھبالٌسىٓ ئىعزىّەن ،زەپزۇ« .رەظوىطە
ئەۋٌىَب» ٔبٍِىك وىزبپزىٓ.
- 3134عۇئبي :ئىغحىغفبس ۋە جەۋثىٕىڭ ئەھّىَىحي
ئىؽزىؽفبض –ئبٌالھ ربئبالزىٓ گۇٔبھالضٔىڭ وەچۈضۈَ لىٍىفىٕي ؼوضاؾ زېگۀٍىه.
رەۋثە – ؼبزىط لىٍىٕؽبْ گۇٔبھالضؼب پۇـبٍّبْ لىٍىپ ،لبٍزب گۇٔبھ لىٍّبؼٍىممب ثەي ثبؼالپ
ھەلىمەرىە لبٍزىؿ زېگۀٍىىزۇض .لۇضئبْ وەضىُ ثىعگە رەٌىُ ثېطىپ ِۇٔساق زەٍسۇ « :ئي ِۆِىٍٕەض!
ئبٌالھمب ؼەِىّىٌ رەۋثە لىٍىڭالض ،ئۈِىسوي ،پەضۋەضزىگبضىڭالض ؼىٍەضٔىڭ گۇٔبھىڭالضٔي ٍولمب
چىمىطىسۇ ،ؼىٍەضٔي ئبؼزىسىٓ ئۆؼزەڭٍەض ئېمىپ رۇضىسىؽبْ عۀٕەرٍەضگە وىطگۈظىسۇ» [ رەھطىُ
ؼۈضىؽي  - 8ئبٍەرٕىڭ ثىط لىؽّي ].
- 3135عۇئبي :جەۋثە دەسۋاصىغىٕىڭ جبوي لىَبِەجىىچە ئوچۇق ئىىۀٍىىي ۋە ئبٌالھٕىڭ
گۇٔبھالسٔي ِەغپىشەت لىٍغۇچي ئىىۀٍىىي
ؼەـۋاْ ئىجٕي ئەؼؽبي ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ
ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەِْ :ەؼطىت رەضەپزە ثىط زەضۋاظا ثبض ثوٌۇپ ،ئۇٔىڭ وەڭٍىىىٕي
ئبرٍىك وىفي لىطىك (ٍبوي ٍەرّىؿ) ٍىٍسا ثېؽىپ ئۆرىسۇ .اٌٍە ئبؼّبْ ثىٍەْ ٍەضٔي ٍبضارمبْ وۈٔسە
ـۇ زەضۋاظىٕىّۇ ٍبضارمبْ ثوٌۇپ ،رۆۋثە ئۈچۈْ زاۋاٍِىك ئېچىپ لوٍؽبْ .لۇٍبؾ ئۇٔىڭسىٓ
چىمّىؽىچە ،ئۇ زەضۋاظا ربلبٌّبٍسۇ( .رىطِىعى)3535 :
ئەثۇ ھۇضەٍطە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :وىُ لۇٍبؾ ِەؼطىجزىٓ چىمىفزىٓ ثۇضۇْ رۆۋثە لىٍؽب ،اٌٍە ئۇٔىڭ
رۆۋثىؽىٕي لوثۇي لىٍىسۇِ( .ۇؼٍىُ)2713 :
ئىجٕي ئۆِەض ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇِبزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :اٌٍە ثۀسىؽىٕىڭ رۆۋثىؽىٕي عېٕي ھەٌمۇِىؽب ٍېزىپ لبٌؽبٔؽب لەزەض لوثۇي
لىٍىسۇ( .رىطِىعى)3537 :
ئەثۇ ِۇؼب ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :لۇٍبؾ ِەؼطىجزىٓ چىممبٔؽب لەزەض ،اٌٍە ربئبال وۈٔسۈظى گۇٔبھ لىٍؽبٔالضٔي
ِەؼپىطەد لىٍىؿ ئۈچۈْ وېچىؽي لوٌىٕي ئبچىسۇ .وېچىؽي گۇٔبھ لىٍؽبٔالضٔي ِەؼپىطەد لىٍىؿ
ئۈچۈْ وۈٔسۈظى لوٌىٕي ئبچىسۇِ( .ۇؼٍىُ)2759 :
ئۀەغ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ
ِۇٔساق زېگەْ :ئبزەَ ئەۋالزىٕىڭ ھەِّىؽي ذبربٌىك ئۆرىۈظىسۇ ،ئەِّب ذبربٌىك ئۆرىۈظگۈچىٍەضٔىڭ
ئەڭ ٍبذفىؽي رۆۋثە لىٍؽۇچىالضزۇض( .رىطِىعى)2499 :
ئەثۇ ھۇضەٍطە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :عېٕىُ ئىٍىىسە ثوٌؽبْ اٌٍە ثىٍەْ لەؼەِىي ،ئەگەض ؼىٍەض گۇٔبھ
لىٍّىؽىٕىڭالضزا اٌٍە ؼىٍەضٔي ٍوق لىٍىپ ،ئوضٔۇڭالضؼب ثبـمب ثىط لەۋِٕي وەٌزۈضگەْ ثوالرزي .ئۇالض
گۇٔبھ ئۆرىۈظۈپ ،ئبٔسىٓ رۆۋثە لىالرزي ،اٌٍە ئۇالضٔىڭ گۇٔبھٍىطىٕي ِەؼپىطەد لىالرزيِ( .ۇؼٍىُ:
)2749
ئەثۇ ھۇضەٍطە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :ثىط ثۀسە گۇٔبھ لىٍسى ۋە :ئي ضەثجىُ! گۇٔبھىّٕي ِەؼپىطەد لىٍؽىٓ!
زېسى .اٌٍە ربئبال :ثۀسەَ گۇٔبھ لىٍسى ،گۇٔبھالضٔي ِەؼپىطەد لىٍىسىؽبْ ،لىٍؽبْ گۇٔبھزىٓ ؼوضاق
لىٍىسىؽبْ ثىط پەضۋەضزىگبضىٕىڭ ثبضٌىمىٕي ثىٍسى ،زېسى .ئۇ ثۀسە وېَىٓ ٍۀە گۇٔبھ لىٍىپ :ئي
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پەضۋەضزىگبضىُ! گۇٔبھىّٕي ِەؼپىطەد لىٍؽىٓ! زېسى .اٌٍە ربئبال :ثۀسەَ گۇٔبھ لىٍسى ۋە گۇٔبھالضٔي
ِەؼپىطەد لىٍىسىؽبْ ،لىٍؽبْ گۇٔبھزىٓ ؼوضاق لىٍىسىؽبْ ثىط پەضۋەضزىگبضىٕىڭ ثبضٌىمىٕي ثىٍسى،
زېسى .ئۇ ثۀسە وېَىٓ ٍۀە گۇٔبھ لىٍىپ :ئي پەضۋەضزىگبضىُ! گۇٔبھىّٕي ِەؼپىطەد لىٍؽىٓ!
زېسى .اٌٍە ربئبال :ثۀسەَ گۇٔبھ لىٍسى ۋە گۇٔبھالضٔي ِەؼپىطەد لىٍىسىؽبْ ،لىٍؽبْ گۇٔبھزىٓ
ؼوضاق لىٍىسىؽبْ ثىط پەضۋەضزىگبضىٕىڭ ثبضٌىمىٕي ثىٍسى .ئي ثۀسەَ! ذبٌىؽبْ ئىفىڭٕي لىٍؽىٓ،
ِەْ ؼېٕىڭ گۇٔبھىڭٕي وەچۈضزۈَ ،زېسىِ( .ۇؼٍىُ)2758 :
ئۀەغ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ
ِۇٔساق زېگەْ :اٌٍە ربئبال :ئي ئب زەَ ئەۋالزى! ؼەْ لبچبْ ِبڭب زۇئب لىٍؽبڭ ۋە ِۀسىٓ ثىط
ٔەضؼىٕي ئۈِىس لىٍؽبڭ ،ؼۀسىٓ ؼبزىط ثوٌؽبْ گۇٔبھالضٔي ئەپۇ لىٍىّەْ ،ھېچ پەضۋا لىٍّبٍّەْ.
ئي ئبزەَ ئەۋالزى! گۇٔبھٍىطىڭ ئبؼّبٔؽب ربلبـؽىّۇ ،وېَىٓ ِۀسىٓ ِەؼپىطەد رەٌەپ لىٍؽبڭ،
گۇٔبھىڭٕي وەچۈضىّەْ ،ھېچ پەضۋا لىٍّبٍّەْ .ئي ئبزەَ ئەۋالزى! ِېٕىڭ ئبٌسىّؽب ٔبھبٍىزي وۆپ
گۇٔبھ لىٍؽبٌْ ،ېىىٓ ِبڭب ھېچٕېّىٕي ـېطىه لىٍّىؽبْ ھبٌسا وەٌؽەڭِ ،ۀّۇ ؼبڭب ثەوّۇ وۆپ
ِەؼپىطەد ثىٍەْ وېٍىّەْ ،زېسى( .رىطِىعى)3541 :
- 3136عۇئبي :جەۋثىٕىڭ لوثۇي ثوٌۇؽىٕىڭ ؽەسجٍىشى
رەۋثىٕىڭ لوثۇي ثوٌۇـي ئۈچۈْ ثەظى ـەضرٍەض ثبض .ئىٕؽبٔالض رەضىپىسىٓ ؼبزىط لىٍىٕؽبْ
گۇٔبھ ۋە لىٍّىفالضٍ ،ب ئبٌالھ ربئبالٔىڭ ھەلمىگە لبضـي ئىفٍۀگەْ ثوٌىسۇٍ ،بوي ِەذٍۇلبرالضٔىڭ
ھەلمىگە لبضـي ئىفٍۀگەْ ثوٌىسۇ .ئبٌالھ ربئبالٔىڭ « لىً » ۋە « لىٍّب » زېگەْ ئەِط -
پەضِبٍٔىطىٕي ئوضۇٔال ؾ ئۇٔىڭ ئىٕؽبٔالض ئۈؼزىسىىي ھەلٍىطىسىٕسۇض .ثۇالضٔي ثەعب وەٌزۈضۈؾ
ئىٕؽبٔالضٔىڭ ثۇضچىسۇض .چۈٔىي ئبٌالھ ربئبال ئىٕؽبٔالضٔي گۈظەي ؼۈضەرزە ٍبضىزىپ ،ئۇالضٔي ٍەض
ٍۈظىٕىڭ ذوعبٍىٕي لىٍسى ،ئۇالضٔي ئەڭ ھۆضِەرٍىه لىٍسى ،ئۇالضؼب رۈضٌۈن ؼبْ  -ؼبٔبلؽىع
ٔېئّەرٍەضٔي ئبرب لىٍسى ،ثبـمب ِەذٍۇلبرالضٔي ئۇالضٔىڭ پبٍسىٍىٕىفي ئۈچۈْ ٍبضىزىپ ثەضزى.
ئەھۋاي ثۇٔساق ئىىەْ ،ئبٌالھ ربئبالٔىڭ ئىٕؽبٔالض ئۈؼزىسىىي ھەلٍىطى وۆپزۇض .ثۇٔىڭ ئۈچۈْ ئبٌالھ
ربئبالٔىڭ ئەِط  -پەضِبٍٔىطىؽب ذىالپٍىك لىٍؽۇچىالض ئۇٔىڭ ھەلمىگە لبضـي لىٍّىؿ ؼبزىط لىٍؽبْ
ثوٌىسۇِ .ەذٍۇلبرالضٔىڭ ،ذۇؼۇؼەْ ئىٕؽبٔالضٔىڭ ھەلمي ئىٕؽبٔالض رەضىپىسىٓ ظىَبْ -
ظەذّەرٍەضگە ئۇچطىزىٍّبؼٍىمىسۇض .ئىٕؽبٔالضٔي ظىَبْ  -ظەذّەرٍەضگە ئۇچطىزىؿ ،ئۇالضؼب ظۇٌۇَ
لىٍىؿ ۋە ئۇالضٔىڭ ھەلٍىطىٕي ٍەۋېٍىؿ ئۇالضٔىڭ ئبٌالھ ربئبال ئبرب لىٍؽبْ ھەق  -ھولۇلٍىطىؽب
ربعب ۋۇظ لىٍؽبٍٔىك ثوٌىسۇ.
ئبٌالھ ربئبالٔىڭ ھەلمىگە لبضـي ئىفٍۀگەْ گۇٔبھ ِ -ەؼىَەرٍەضٔىڭ رەۋثىؽىٕىڭ لوثۇي
لىٍىٕىفي ئۈچۈْ  3ـەضد ثبض ،ئۇالض:
 - 1لىٍؽبْ گۇٔبھ ِ -ەؼىَەرٍەض ئۈچۈْ پۇـبٍّبٍٔىك ھېػ لىٍىؿ.
 - 2ثۇضۇْ لىٍؽبْ گۇٔبھ ِ -ەؼىَەرٍەضٔي لبٍزب لىٍّبؼٍىممب چىٓ ئىطازە ثبؼالؾ.
 - 3گۇٔبھ ِ -ەؼىَەرٍەضزىٓ لەرئي لوي ئۈظۈؾ.
ئەِّب ئىٕؽبٔالضٔىڭ ھەلمىگە لبضـي ئىفٍۀگەْ لىٍّىفالض ۋە ٍبِبٍٔىمالضٔىڭ رەۋثىؽىٕىڭ
لوثۇي ثوٌۇـي ئۈچۈْ ٍولىطىمي  3ـەضد ثىٍەْ ثىطگە ،ھەق ئىگىؽىٕي ضاظى لىٍىؿ ـەضد
لىٍىٕىسۇ .چۈٔىي ثۇ ذىٍسىىي ھەق ئبٌالھ ربئبالٔىڭ ھەلمي ثوٌّبؼزىٓ ،ئىٕؽبٔالضٔىڭ ئۆظ ھەلٍىطى
ثوٌؽبٍٔىمي ئۈچۈْ ،ئۇالض لىٍّىفىبضٌىطىٕي ئۆظٌىطى وەچۈضِىگىچە ئبٌالھ ربئبال وەچۈضِەٍسۇ ۋە
رەۋثىٍىطىٕي لوثۇي لىٍّبٍسۇِ .بٔبثۇ ،ئبٌالھ ربئبالٔىڭ ئبزاٌىزىسۇض.
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جۆجىٕچي ثبپ .ئەھٍي عبٌىھالسٔىڭ لۇسئبٕٔىڭ پەصىٍىحي
جوغىشىغىذىىي ثبٍبٍٔىشى

- 3137عۇئبي :لۇسئبْ وەسىّٕىڭ پبٍذىٍىشى
وىّىي لۇضئبٔؽب ئىفىٕىسىىەْ ،ئۇٔىڭؽب ئۇٍؽۇٍٔىفىسۇ ،وىّىي لۇضئبٔسا زېَىٍگۀٍەضٔي
رەؼزىمالٍسىىەْ ،ئۇٔىڭؽب ِەھىەَ ٍېپىفىپ چىڭ رۇرىسىىەْ چولۇَ ئۇ روؼطا ٍوٌسا ِبڭؽبْ ثوٌىسۇ،
وىّىي ئۇٔىڭؽب چىڭ ئېؽىٍىسىىەْ ،ئۇٔىڭؽب ٍېزەوچىٍىه لىٍىسىؽىٕي ٍوضۇلٍۇقٔ ،ۇض ،ثبٍٍىك،
ذۇـبٌٍىك ،ۋە وۆوطەن ثوـٍۇلي (وۆڭۈٌٍەض) ٔىڭ ـىپبٌىمي ثوٌىسۇ .وىّىي ئۇٔىڭؽب ھەلىمەرىە
ثوٍۇٔزبۋٌىك لىٍىپ لبضـي پىىطىسە ثوٌىسىىەْ ،ئبٌالھ ئۇٔي ؼۇٔسۇضىسۇ ،وىّىي لۇضئبْ ئبضلىٍىك
ثبٍٍىك رەٌەپ لىٍؽب ،ئبٌالھ ئۇ وىفىٕي ثبٍٍىممب ئىطىفزۈضىسۇ ،وىّىي لۇضئبْ ئبضلىٍىك ـىپبٌىك
ئىعزىؽە ،ئبٌالھ ئۇٔىڭؽب ـىپبٌىك ثېطىسۇ.
ئۇ لۇضئبْ ئىفۀگەْ وىفىٍەضگە روؼطا ٍوٌؽب ثبـٍىؽۇچي ۋە ـىپبٌىك ثوٌىسۇ .ئۇ لۇضئبْ
ئبٌالھٕىڭ پۇذزب ئبضؼبِچىؽىسۇض ،ئېٕىك ٔۇضىسۇِ .ۇؼزەھىەَ ثىطٌىىسۇض ،ئەڭ ِۇوەِّەي
روذزبِسۇض .ئۇٔىڭسىىي ئبعبٍىجبرالض ِەڭگۈ رۈگەپ لبٌّبٍسۇ ،ئۇٔىڭسىىي ؼبضاٍىجبرالض ِەڭگۈ
ئبذىطالـّبٍسۇ ،ئۇٔىڭ ذۇؼۇؼىَەرٍىطىٕي رەرمىمبرچىالض رەرمىك لىٍىپ ،ئۇٔىڭ ھېىّەرٍىه پبٍسا -
ِۀپەئزٍىطىسىٓ پبٍسىٍىٕىپ ِەڭگۈ رۈگۈرۈپ ثوالٌّبٍسۇ ،لۇضئبْ ثىٍەْ ِەلؽەرىە ٍېزىفٕىڭ
ئبٌسىٕمي ـەضري ؼبپ ئېزىمبز ثىٍەْ ئەڭ وۈچٍۈن زەضىغىسە ِۇؼزەھىەَ ئىٕزىٍىؿ.
- 3138عۇئبي :لۇسئبْ وەسىّٕىڭ ؽىپبٌىك سوٌي
ئىؽالَ ئبٌىٍّىطىسىٓ لۇضرۇثىٌ :ئبٌالھٕىڭ وبالِي ،ئىؽىٍّىطى ۋە ٍوٌٍۇق زۇئبالض ئبضلىٍىك
زەِىسە لىٍىفٕي ِۇؼزەھەة  -زەپ لبضاٍسۇ.
ئىّبَ ـبپىئىَٕىڭ :ئبٌالھٕىڭ وىزبثي ،ھەِّىگە رؤۇـٍۇق ثوٌؽبْ ظىىىطىٍەض ثىٍەْ زەِىسە
لىٍىؿ ٍوٌٍۇق  -زېگۀٍىىي ؼۆظٌىٕىسۇ.
ئىجٕي ثەرزبيِ :ۇئەۋۋىعاد ؼۈضىٍىطى لۇضئبٕٔىڭ ثبـمب ؼۈضىٍىطىسە ثوٌّىؽبْ ؼىطٌىك
ذۇؼۇؼىَەرٍەضگە ئىگە زەٍسۇ .ئۇ ثبضٌىك زۇئبالضٔي ئۆظ ئىچىگە ئبٌىسۇ ،ثبضٌىك ٍبِبٍٔىك ؼېھطى،
ھەؼەرروضٌۇلٕىڭ ٍبِبْ رەؼىطى ،ـەٍزبٕٔىڭ ٍبِبْ رەؼىطى ،ئۇٔىڭ وىفىٕي زەٍسەٍگە ؼېٍىپ
ئبظزۇضۇـي ۋە ئۇٔىڭسىٓ ثبـمب ٔۇضؼۇْ وۆڭۈٌؽىعٌىه ئىفالضزىٓ ؼبلٍىٕىفٕي ئۆظ ئىچىگە ئبٌىسۇ.
ئىّبَ ٔەۋەۋىٌ ئۆظىٕىڭ «ِەظھەثٕىڭ ـەضھىؽي» ٔبٍِىك وىزبثىسا ِۇٔساق زەٍسۇ :ئەگەض
لۇضئبٕٔىڭ ثىط ربذزىؽب ٍبوي ثىط لبچىؽب ٍېعىٍؽب ،ئۇٔي چبٍمبپ وېؽەٌگە ئىچۈضۈٌؽە ثوٌىسۇ.
ئىّبَ ئەھّەز ۋە ثبـمىالض :لۇضئبْ ئبٍەرٍىطىٕي ھبعەرّەْ ئۈچۈْ ئىپبض ،ظەپەض ،ؼىَبھ لبربضٌىك
پبوىعە ٔەضؼىٍەض ثىٍەْ ٍېعىؿ ،چبٍمبپ ئىچىؿ ،لبربضٌىمالضٔي ٍوٌٍۇق زەٍسۇ.
- 3139عۇئبي « :ئەئۇصۇ ثىٍالھي ِىٕەػ ؽەٍحبٔىش سەجىَىُ » وەٌىّىغىٕىڭ
خبعىَىحي
ثۇ وەٌىّە ئبٌالھ ربئبالٔىڭ ئىغبثەد زەضۋاظىؽىٕي لېمىپ رىٍىىىٕي ثىٍسۈضۈؾ وەٌىّؽىسۇض،
ثۇ ذۇززى وىفىٍەض ثىطەض ِۀؽەپساضٔىڭ ئىفىىىگە ھبي ئېَزىؿ ئۈچۈْ وەٌگۀسە ئەۋەي ضوذؽەد
ئېٍىپ ئبٔسىٓ ئىفىىزىٓ وىطگۀگە ئوذفبٍسۇ .ئۇٌۇق ئبٌالھ ربئبال ثىٍەْ ؼىطزىفىفزىٓ ئىجبضەد
لۇضئبْ ئولۇؾ ِەـؽۇالرىٕي ثبـالـزىٓ ثۇضۇْ ،ؼەٍۋەد ـىىبٍەد ،وىفىٍەضگە لبضا چبپالؾ -
ثۆھزبْ لىٍىؿ لبربضٌىك گۇٔبھالض ثىٍەْ ثۇٌؽبٔؽبْ رىٍىّىعٔي ثۇ وەٌىّە ئبضلىٍىك ربظىالپ ئۇٔىڭسىٓ
وېَىٓ لۇضئبْ رىالۋەد لىٍىفٕي ثبـالؾ الظىُ « .ئەئۇظۇ ثىٍالھي ِىٕەؾ ـەٍزبٔىط ضەعىَىُ
»٭ زىىي» ئەئۇظۇ » ئىٍزىغب لىٍىّەْ  -زېگەْ ِۀبٔي ثىٍسۈضىسۇِ .ەضىپەد ئەھٍىٍىطى ثۇ وەٌىّە
ئۈؼزىسە روذزىٍىپ ِۇٔساق زەٍسۇ :ثۇ وەٌىّە ئبٌالھمب ٍېمىٓ ثوٌىّەْ زېگۈچىٍەضٔىڭ ۋەؼىٍە
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ؼۆظىسۇض ،ئبٌالھسىٓ لوضلمۇچىالضٔىڭ رۇرمۇؼىسۇض ،ھبالوەرىە ٍۈظٌۀگۀٍەضٔىڭ ئۇِىس چىطالىسۇض،
ئبٌالھٕي ٍوـۇضۇْ ظىىطى لىٍؽۇچىالضٔىڭ وەڭطى زەضۋاظىؽىسۇض .ثۇ وەٌىّىٕي ئولۇؾ  -ئبٌالھ
ربئبالٔىڭ لۇضئبْ وەضىُ ٔەھٍە ؼۈضىؽىسىىي«لۇضئبْ ئولۇِبلچي ثوٌؽبڭ ئبٌالھمب ؼېؽىٕىپ
ـەٍزبٕٔىڭ ٍبِبٍٔىمىسىٓ پبٔبھ رىٍىگىٓ» زېگەْ ئبٍەرٕىڭ ضوھي ثوٍىچە ئىؿ لىٍؽبٍٔىمسۇض.
ثۇ وەٌىّىٕي ئولۇؾ ثىٍەْ لۇضئبْ ئولۇِبلچي ثوٌؽبْ وىفي وۆڭۈي ،رەْ ،رىٍسىٓ ئىجبضەد
ؼەھٕىٕي رۈضٌۈن ٍبِبْ ئىفالضزىٓ ،ۋەؼۋەؼىٍىه ذىَبٌالضزىٓ ،ـەٍزبٔالضٔىڭ ئبظزۇضۇـىسىٓ
ربظىالٍسۇ .ـۇ ۋەعھىسىٓ لۇضئبْ ئولۇـسىٓ ئىٍگىطى « ئەئۇظۇ ثىٍالھي ِىٕەؾ ـەٍزبٔىط
ضەعىَىُ »ٔي ئولۇؾ ۋاعىجسۇض .ثەظى ئبٌىّالض :ؼۈٕٔەد زەپ لبضاٍسۇ .ھەؼەْ ئىجٕي ئەٌص (ئبٌالھ
ئۇٔىڭسىٓ ضاظى ثوٌؽۇْ) ٔىڭ ِۇٔساق زېگۀٍىىي ھېىبٍە لىٍىٕىسۇ :ثىط ئبزەَ« ئەئۇظۇ ثىٍالھي
ِىٕەؾ ـەٍزبٔىط ضەعىَىُ »ٔي ئولۇؼب ،ئبٌالھ ربئبال ئۇ وىفي ثىٍەْ ـەٍزبٕٔىڭ ئبضىٍىمىٕي ئۈچ
ٍۈظ پەضزە ثىٍەْ روؼۇۋېزىسۇ .ئۇٔىڭ وەڭٍىىي ئبؼّبْ ۋە ظېّىٕٕىڭ ئبضىٍىمسەن چەوؽىعزۇض .
ـۇٔىڭ ثىٍەْ ـەٍزبْ ئۇ وىفىٕىڭ لېفىؽب ٍېمىٓ وېٍەٌّەٍسۇ.
- 3140عۇئبي « :ثىغّىٍالھىش سەھّبٔىش سەھىَىُ » ٔىڭ خبعىَىحي
ئبئىفە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھبزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :ثىطەض وىفي ٍىطىڭٍ ،بضا ٍبوي
ـۇٔىڭؽب ئوذفبؾ ٔەضؼىٍەضزىٓ ثىئبضاَ ثوٌۇپ پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ ئبٌسىؽب
وەٌؽە ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ وۆضؼەرىۈچ ثبضِىمىٕي ٍەضگە رەگىۈظۈپ ،ئبٔسىٓ وۆرۈضۈپ :
ثىؽّىٍالھ ،ظېّىٕىّىعٔىڭ روپىؽي ،ثەظىٍىطىّىعٔىڭ رۈوۈضۈوي ضەثجىّىعٔىڭ ئىغبظىزي ثىٍەْ
وېؽەٌٍەضگە ـىپب ثوٌىسۇ زەٍززيِ( .ۇؼٍىُ) 2194 :
ثىط لىؽىُ ئبٌىّالض « :ئەسساھّبْ » ٔىڭ ئىچىي ِەظِۇٔي ئبٌالھٕىڭ ثۀسىٍىىطى ِۆٌچەضٌەؾ
ِۇِىىٓ ثوٌّبٍسىؽبْ ِوي ٔېئّەد زېگۀٍىىسۇض .ثۇ ٔېئّەرٍەض ئبذىطەرٕىڭ ؼبئبزىزىٕي ئۆظ ئىچىگە
ئبٌىسۇ « .ئەسساھّبْ » ئىجبضىؽي ئبٌالھ ربئبالٔىڭ ذبٌىؽبْ ثۀسىؽىٕي ئىّبٔؽب ھىساٍەد لىٍىؿ،
ِەڭگۈٌۈن ثەذذ ؼبئبزەرٕىڭ ٍوٌٍىطىٕي ئبؼبٔالـزۇضۇپ ثېطىؿ ،ئبذىطەرٕىڭ ثەذزىگە
ئىطىفزۈضۈؾ ،ئبٌالھ ربئبال ٔىڭ وەضەٍِىه عبِبٌىٕي وۆضۈـگە ٔىؽىپ لىٍىؿ لبربضٌىك ِەظِۇٔالضٔي
ثىٍسۈضىسۇ .ثەظىٍەض « :ئەسساھّبْ » ئىجبضىؽي ثۇزۇَٔبزا ثۀسىٕىڭ گۇٔبھىٕي ٍوـۇضۇـٕي
ثىٍسۈضىسۇ« ،ئەضضەھىَىُ» ئىجبضىؽي ،ئبذىطەرزە ثۀسىٕىڭ گۇٔبھىٕي وەچۈضۈَ لىٍىفٕي ثىٍسۈضىسۇ .
«ئەضضاھّبْ» ئىجبضىؽي ِب ززىٕي ٔېئّەرٍەضٔي ثىٍسۈضىسۇ« ،ئەضضەھىَىُ» ئىجبضىؽي ِۀىۋىٌ
ٔېئّەرٍەضٔي ثىٍسۈضىسۇ « .ئەسساھّبْ » ئىجبضىؽي زوۋظاذزىٓ لۇرمۇظۇـٕي ثىٍسۈضؼە« ،
ئەضضەھىَىُ » ئىجبضىؽي عۀٕەرىە وىطگۈظۈـٕي ثىٍسۈضىسۇ « .ئەضضەھىَىُ » ئىجبضىؽي
لېَىٕچىٍىمزىٓ لۇرمۇظۇـٕي ،ئەٍت ٔۇلؽبٔالضٔي رۈظۈرۈـٕي ثىٍسۈضؼە « ،ئەضضەھىَىُ » ئىجبضىؽي
لەٌجٍەضٔي ؼبٍىت ٔۇضالض ثىٍەْ ٔۇضالٔسۇضۇـٕي ثىٍسۈضىسۇ « .ئەسساھّبْ » ئىجبضىؽي لۇضئبْ
ئۈگۈرۈـٕي ثىٍسۈضؼە « ،ئەضضەھىَىُ » ئىجبضىؽي ئۇٔىڭ ِۀب ِەظِۇٍٔىطىٕي ثىٍسۈضۈـٕي
وۆضؼىزىسۇ.
ثەظى ئبضىفالض ئەٍزىسۇ :لۇضئبْ وەضىّ سىىي ثبضٌىك ِەظِۇٔالض پبرىھە ؼۈضىؽىسە ئىرچبِالٔؽبْ
ثوٌؽب ،پبرىھە ؼۈضىؽىٕىڭ ِەظِۇٔي « ثىغّىٍالھىش سەھّبٔىش سەھىَىُ ٭» زا ئىرچبِالٔؽبْ« .
ثىغّىٍالھىش سەھّبٔىش سەھىَىُ » ٔىڭ ثىط پۈرۈْ ِەظِۇٔي «ة» ھەضپىٕىڭ چىىىزىسە ٍوـۇضۇْ
ئىپبزىٍۀگەْ« .ة» ھەضپىٕىڭ چىىىزي ثوٌؽبٔ ،ۇضؼۇْ ھەلىمەرٍەضٔئ ،بظۈن ؼىطالٔي ئۆظىگە
ِۇعەؼؽەٍِىگەْ ثوٌۇپ ،ئۇ ،ئبٌالھٕىڭ ٍەوىە ٍىگبٔىٍىىىٕي ئىؽجبرٍىؽۇچي ئبٌىّالضٔىڭ پىىطى
ئېمىّي ثوٌؽبْ رەۋھىسٔىڭ ِەضوىعى ئىسزىؽىٕي ئىفبضەد لىٍؽب وېطەن.
ٍۀە ثەظىٍەض « :ثىغّىٍالھىش سەھّبٔىش سەھىَىُ ٭» ٔىڭ ثىط پۈرۈْ ِەظِۇٔي «ة» ھەضپىٕىڭ
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ئۆظىسە ،چۈٔىي ثۇ ٍەضزىىي «ة» ھەضپي گىطاِّبرىىٍىك رەضوىت عەھەرزە «ئىٍؽبق» (چبپٍىفىؿ،
ٍېزىؿ) ِۀىؽىسە لوٌٍىٕىٍؽبْ ،ثۇٔىڭ ٍوـۇضۇْ ِۀىؽي ،ثۀسىٕىڭ ئبذىطلي ئبضظۇؼي ِۇـۇ
ھەضىپىە ِەضوەظٌەـىەْ رەۋھىس ۋە لۇضئبٕٕٔىڭ ِەظِۇٍٔىطىسىىي وۆضؼەرّىٍەض ثوٍىچە ئىؿ ئېٍىپ
ثېطىؿ ئبضلىٍىك ئبٌالھؽب ٍېزىؿ  -لوـۇٌۇؾ ئىىۀٍىىىٕي وۆضؼىزىسۇ( .ئىؽالَ پىفىۋاٌىطىسىٓ
پەذطىسزىٓ ئەض ضاظى ۋە ئىجٕي ٔەلىت لبربضٌىك ئبٌىّالضٔىڭ ـۇٔساق رەپؽىط لىٍؽبٍٔىمي
ذبرىطٌۀگەْ) « .ثىغّىٍالھىش سەھّبٔىش سەھىَىُ ٭» ئوْ رولمۇظ ھەضىپ ثوٌۇپ ،ئۇٔىڭؽب ئىىىي
رۈضٌۈق ذبؼىَەد ثبض ،ئبٌالھ ربئبال ثۇ وەٌىّىٕىڭ ذبؼىَىزي ثىٍەْ ثۇ وەٌىّىٕي ئولۇؼبْ وىفىسىٓ
زوۋظاذٕىڭ ئوْ رولمۇظ ئبظاة پېطىفزىؽىٕىڭ ئبظاثىٕي چەوٍەٍسۇ .ئىىىىٕچىؽي ،ئبٌالھ ربئبال ثىط
وېچە وۈٔسۈظٔي ٍىگىطِە رۆد ؼبئەد لىٍىپ ٍبضارزي ،ئۇٔىڭسا ثەؾ ۋالىذ ٔبِبظ ئولۇـٕي پەضىع
لىٍسى ،ثۇ ٔبِبظالضزا ئولۇٌؽبْ ئوْ رولمۇظ ھەضىپٕىڭ ذبؼىَىزي ثىٍەْ ئبٌالھ ربئبال ـۇ ؼبئەرٍەضزىىي
گۇٔبھالضٔي ِەؼفىطەد لىٍىسۇ.
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ِۇٔساق زېگۀٍىىىٕي ضېۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :وىفي ئۆٍىگە
وىطِەوچي ثوٌؽب ـەٍزبْ ئۇٔىڭؽب ئەگىفىپ ئۆً ئىچىگە ثىٍٍە وىطِەوچي ثوٌىسۇ ،وىفي
«ثىؽّىٍالھىط ضەھّبٔىط ضەھىَىُ ٭» ٔي ئولۇؼب ،ـەٍزبْ ثۇ ئۆٍگە وىطؼەَ ثوٌّبٍسۇ زەٍسۇ .وىفي
ربِبق ٍېّەوچي ثوٌؽبٔسا ـەٍزبّٔۇ ئۇٔىڭ ثىٍەْ ثىطگە ٍېّەوچي ثوٌىسۇ « ،ثىؽّىٍالھىط ضەھّبٔىط
ضەھىَىُ ٭» ٔي ئولۇؼب ـەٍزبْ ثۇ ٍەضزە ِەْ ٍەٍسىؽبْ ربِبق ٍولىەْ زەٍسۇ .ثىط ئبزەَ ئۇؼؽۇظٌۇق
ئىچّەوچي ثوٌؽب ـەٍزبّٔۇ ثىٍٍە ئىچىۋاٌّبلچي ثوٌىسۇ« ،ثىؽّىٍالھىط ضەھّبٔىط ضەھىَىُ ٭» ٔي
ئولۇؼب ـەٍزبْ :ثۇ ٍەضزە ِەْ ئىچىسىؽبْ ئىچىٍّىه ٍولىەْ زەٍسۇ .وىفي ٍبرّبلچي ثوٌؽبٔسا
ـەٍزبّٔۇ ثىٍٍە ٍبرّبلچي ثوٌىسۇ« ،ثىؽّىٍالھىط ضەھّبٔىط ضەھىَىُ ٭» ٔي ئولۇؼب ـەٍزبْ :ثۇ ٍەضزە
ِبڭب ٍبرمۇزەن ئوضۇْ ٍولىەْ زەٍسۇ .وىفي ئۆٍگە وىطىؿ ئبٌسىسا « ثىؽّىٍالھىط ضەھّبٔىط ضەھىَىُ»
ٔي ئولۇِىؽب ،ـەٍزبْ ئۆٍگە ثىٍٍە وىطىسۇ .ربِبق ٍېّەوچي ثوٌؽبٔسا « ثىؽّىٍالھىط ضەھّبٔىط
ضەھىَىُ» ٔي ئولۇِىؽب ،ـەٍزبْ ربِبلٕي ثىٍٍە ٍەٍسۇ .ئۇؼؽۇظٌۇق ئىچّەوچي ثوٌؽبٔسا
«ثىؽّىٍالھىط ضەھّبٔىط ضەھىَىُ ٭» ٔي ئولۇِىؽب ،ـەٍزبْ ئبؼعىٕي ئەڭ ثۇضۇْ ؼۇ لبچىؽىؽب
لوٍىۋاٌىسۇ .وىفي ئبٍبٌي ثىٍەْ ثىط ئوضۇٔسا ثوٌۇـزىٓ ئىٍگىطى « ثىؽّىٍالھىط ضەھّبٔىط ضەھىَىُ
٭»ٔي ئولۇِىؽب ،ـەٍزبْ ئۇٔىڭ ھەضىىىزىگە ـېطىه ثوٌىۋاٌىسۇ ،ـۇ ۋەعھىسىٓ رۇؼۇٌؽبْ
ثبٌىالضٔىڭ ثەظىؽي رېگي پەغ ،ثەظىؽي رۇؼّب ووض ،ثەظىؽي ٍەوچەـّە ،ثەظىؽي رووۇض ،ثەظىؽي
پبؼىك ،ثەظىؽي وبپىط ۋە ـۇٔىڭؽب ئوذفبؾ ثوٌۇپ لبٌىسۇ.
ئىجٕي ئبثجبغ (ئبٌالھ ئۇالضزىٓ ضاظى ثوٌؽۇْ) ِۇٔساق زېگەْ ئىىەْ :ھەض ٔەضؼىٕىڭ ثىط
ِۀجەؼي ثوٌىسۇ ،لۇضئبٕٔىڭ ِۀجەؼي پبرىھە ،پبرىھۀىڭ ِۀجەؼي « ثىؽّىٍالھىط ضەھّبٔىط
ضەھىَىُ٭» زۇض .ثىطەض وېؽەٌٍىىزىٓ ظاضالٔؽبڭ ئبؼبؼي ِۀجۀي رۇرمب لىٍؽىٓ ،ئبٌالھٕىڭ ئىعٔي
ثىٍەْ وېؽىٍىڭگە ـىپبٌىك ربپىؽەْ« .ثىؽّىٍالھىط ضەھّبٔىط ضەھىَىُ ٭» ٔىڭ ؼىطٌىك
ذۇؼۇؼىَىزي ـۇوي ئۇٔي ئبٌالھ ربئبال زوۋظاذٕىڭ ئىفىىىگە ِۇئەوىەي ئوْ رولمۇظ پېطىفزىٕىڭ
ؼبٔىؽب ئوذفبؾ ھبٌسا ئوْ رولمۇظ ھەضىپزىٓ ٍبضارزي .وىّسەوىُ «ثىؽّىٍالھىط ضەھّبٔىط ضەھىَىُ ٭»
ٔي وۆپ ئولۇؼب ،ئبٌالھ ربئبال ئۇ وىفىٕي زوۋظاذٕىڭ ئىفىىىگە ِۇئەوىەي ئوْ رولمۇظ پېطىفزىسىٓ
لۇرمۇظىسۇ (زوظاخ ئبظاثىسىٓ ذبالغ لىٍىسۇ) .وىفي « ثىؽّىٍالھىط ضەھّبٔىط ضەھىَىُ ٭» ٔي
ھەضلبٔساق رىٍەن رىٍەؾ ِەلؽىزىسە ،ذۇؼۇؼەْ ئبٌالھسىٓ ضىعىك رىٍەؾ ِەلؽىزىسە ئولۇؼب،
ئبٌالھ ربئبال ئۇ وىفىگە ئبؼبٔال ،ئوٍٍىّىؽبْ ٍەضزىٓ وەڭ ضىعلي ثېطىسۇ .وىفىٍەضزە وۆڭٍىسە
ھەٍۋەد ؼۈضٌۈنٍ ،ۇلىطى ئبٌەَ ۋە رۆۋەْ ئبٌەَ وىفىٍىطى ئبٌسىسا ھۆضِەرٍىه ثوٌىسۇ .ھەض وۈٔي ِىڭ
لېزىُ ئولۇؼب ،ئبٌالھ ربئبال ئۇ وىفىٕىڭ ِەٍٍي زۇَٔبٌىكِ ،ەٍٍي ئبذىطەرٍىه لېَىٕچىٍىمي ثوٌؽۇْ
ئبؼبٔالـزۇضۇپ ثېطىسۇ.
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ئىّبَ ؼەظظاٌي (ئبٌالھ ئۇٔىڭؽب ضەھّەد لىٍؽۇْ) ِۇٔساق زەٍسۇ :وىّسەوىُ «ثىؽّىٍالھىط
ضەھّبٔىط ضەھىَىُ ٭» ٔي ھەض ِىڭ ثوٌؽبٔسا ثىط لېزىُ ئىىىي ضېىئەد ھبعەد ٔبِىعى ئولۇپ زۇئب
لىٍىپ رىٍەن ِەلؽىزىٕي ئبٌالھسىٓ رىٍەؾ ـەوٍي ثىٍەْ ئوْ ئىىىي ِىڭ ئولۇؼب (ئبضىسا ئوْ
ئىىىي لېزىّسا ٍىگىطِە رۆد ضېىئەد ٔبِبظ ئولۇٌىسۇ) ،ئ بٌالھٕىڭ ئىعٔي ثىٍەْ رىٍىىي ئىغبثەد
ثوٌىسۇ( .لۇضئبٕٔىڭ ذبؼىَەرٍىطى» ٔبٍِىك وىزبثسا ـۇٔساق ذبرىطٌۀگەْ)
- 3141عۇئبي :عەج ذە ئبٍەجٍىشىٕىڭ خبعىَىحي
ھىساٍەد گۇٌعاضى ٔبٍِىك وىزبپزب لۇضئبٔسىىي ثبضٌىك ؼەعسە ئبٍەرٍىطىٕي ثىط ٍەضگە عەِي
لىىٍىپ ھەض ثىط ؼەعسە ئبٍىزسىٓ وىَىٓ ؼەعسە لىٍىپ وىچىسە ئولۇؼب ئۇ زۇَٔب ثۇ زۇَٔبٌىك
لبٔساق ھبعىزي ثوٌؽب ضاۋا ثوٌىسۇ .زىَىٍگەْ.
- 3142عۇئبي :پبجىھە عۈسىغىٕىڭ ئىغىٍّىشى
( )1ـبرىھەرۇي وىزبة )2( ،ـبرىھەرۇي لۇضئبْ )3( ،ئۇِّۇي وىزبة )4( ،ئۇِّۇي لۇضئبْ)5( ،
لۇضئبٔىً ئەظىُ )6( ،ؼەثئەي ِەؼبٔي )7( ،ئەٌۋاـىَە )8( ،ئەٌۋالىَە )9( ،ذەظىٕە )10( ،ئەٌىبـىَە،
( )11ئەٌئەؼبغ ) 12( ،ؼۈضەرىٕٕۇض )13( ،ؼۈضەرىً ھەِسى )14( ،ؼۈضەري ـۇوطى)15( ،
ؼۈضەري ھەِسى ئۇال )16( ،چەوؽىع ھەِسى ؼۈضىؽي )17( ،زەِىسە ؼۈضىؽي )18( ،ـىپب
ؼۈضىؽي )19( ،ـبـىَە ؼۈضىؽئ ) 20( ،بِبظ ؼۈضىؽي ) 21( ،زۇئب ؼۈضىؽي ) 22( ،رىٍەن
ؼۈضىؽي )23( ،ؼۇئبي ؼۈضىؽي ) 24( ،ؼۇئبي ؼوضاـٕي رەٌىُ ثېطىؿ ؼۈضىؽيِ )25( ،ۇٔبعبد
ؼۈضىؽي ) 26( ،ئۆظىٕي ئبٌالھؽب ربپفۇضۇؾ ؼۈضىؽيِ )27( ،ۇوبپبد ؼۈضىؽي ) 28( ،لۇضئبٔسىىي
ئەڭ ئەپعەي ؼۈضە )29( ،لۇضئبٕٔىڭ ئبذىطلي ؼۈضىؽي )30( ،لۇضئبٔسىىي ئەڭ وبرزب ؼۈضە.
- 3143عۇئبي :پبجىھە عۈسىغىذىىي ٍەجحۀىڭ خبعىَەجٍىشى
( )1ـبرىھە ؼۈضىؽي ٍەرزە ئبٍەرزىٓ رەضوىت ربپمبْ ،ثۇ ٍەرزە ئبٍەد رەۋضاد ،ئىٕغىً ،ظەثۇض،
پۇضلبْ ،ؼۇھۇپي ئبزەَ ،ؼۇھۇپي ئىسضىػ ،ؼۇھۇپي ئىجطاھىُ لبربضٌىك ٍەرزە وىزبثزىٓ ربٌالپ
ئېٍىٕؽبْ .ـۇڭب ثۇ ؼۈضىٕي ئولۇؼبٍ ،ۇلىطلي ٍەرزە وىزبثٕي ئولۇؼبٕٔىڭ ؼبۋاثي ثوٌىسۇ.
( )2ئبٌەِسىىي وۆپ ؼبٍٔىك ٔەضؼىٍە ٍەرزىسىٓ رۈضوۈِگە ئبٍطىٍؽبِْ .ەؼىٍەٍْ ،ەرزە لبد
ئبؼّبٍْ ،ەرزە لبد ظېّىٍٓ ،ەرزە ذىً زەضٍبٍ ،ەرزە چوڭ ِەضوىعى ٍۇٌزۇظ رۈضوۈِيٍ ،ەرزە
لوـۇِچە ٍۇٌزۇظالض رۈضوۈِي لبربضٌىمالض.
( )3ئبٌالھ ربئبال ئىٕؽبٔؽب ٍەرزە ئەظأي ئىٕئبَ لىٍسى ،پەٍؽەِجىطىگە ثوٌؽب ،ـبرىھە
ؼۈضىؽىسىٓ ئىجبضەد ٍەرزە ئبٍەرٕي ئىٕئبَ لىٍسى .وىفي ثۇ ؼۈضىٕي ئولۇؼب ،ئبٌالھ ربئبال ئۇ
ثۀسىؽىسىٓ ٍەرزە ثەزۀٕىڭ ـۈوطىؽىٕي لوثۇي لىٍىسۇ .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ :پىفبٔە،
ئىىىي لوي ،ئىىىي رىع ،ئىىىي پۇد لبربضٌىك ٍەرزە چوڭ ثۆٌەن ئۇؼزىربْ ثىٍەْ ؼەعسە لىٍىفمب
ئەِطى لىٍىٕسىُ ،زېگىٕىٕىڭ ھېىّىزي ٍۇلبضلي ؼبْ ؼىفىطالض ثىٍەْ ِۇٔبؼىۋەرٍىه ثوٌؽب وېطەن.
( )4ئبٌالھ ربئبال ِۇؼب ئەٌەٍھىؽؽبالِسىٓ ھېىبٍەد لىٍىپِ« :ۇؼبؼب زەٌىً ئىؽپبد
ثوٌىسىؽبْ رولمۇظ ئبٍەرٍەضٔي وەٌزۈضۈپ ثەضزۇق» زېگەْ ثوٌؽبِ ،ۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب
لبضىزىپ « :ؼبڭب ؼەثئەي ِەؼبٔي (ئىىىي عۇپ ٍەرزە ئبٍەرٕي وەٌزۈضۈپ ثەضزۇق» زېگەِْ .ۇؼب
ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب ٔبظىً لىٍىٕؽىٕي ئۇٔىڭ ئۇِّىزىگە عبپب ِۇـەلمەد ،ئىّزېھبْ ثوٌؽبِ ،ۇھەِّەز
ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب ٔبظىً لىٍىٕؽىٕي ئۇٔىڭ ئۇِّىزىگە ضەھّەد ثوٌؽبْ ،ئىىىي ئىٕئبِٕىڭ
ئورزۇضىؽىسىىي پەضق ثىطال ،ئۇ ثوٌؽىّۇ ثىطى ئبٌالھٕىڭ ئبزٌەد ذەظىٕىؽىٕي ِۀجە لىٍىسۇٍ ،ۀە
ثىطى ثوٌؽب ئبٌالھٕىڭ پەظٌي وەضەَ ذۀىؽىٕي ِۀجە لىٍىسۇ.
( )5ئبٌالھ ربئبالٔىڭ ِۇؼب ئ ەٌەٍھىؽؽبالِؽب ثەضگەْ ئىٕئبٍِىطى ۋالىذ چەوٍىّىؽي ثىٍەْ
وۈچزىٓ لبٌسىِ ،ۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب ثەضگىٕي ثوٌؽب ،لىَبِەد وۈٔىگىچە وۈچىە ئىگە
ثوٌىسۇ.
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( )6وىّّۇ ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالِسەن ٍۇلىطى ئوضۇٔؽب ئىگە ثوالالٍسۇ؟ ئۇٔىڭ
پەٍؽەِجەضٌىىي ئىىىي ئبٌەِٕىڭ ضەھّىزى سۇض ،ئبٌەٍِەضٔىڭ پەضۋەضزىگبضى ثوٌؽبْ ئبٌالھمب ھەِسۇ
ؼبٔب ئولۇٍسۇ ،ئبٌالھ ربئبال ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ پەٍؽەِجەضٌىه ِەضرىۋىؽىٕىڭ
ٍۇلىطىٍىمىٕي ثبٍبْ لىٍىپ ،ؼىٕي ئبٌەَ ذەٌمىگە ضەھّەد لىٍىپ ،پەٍؽەِجەض لىٍىپ ئېۋەرزۇق،
زېگەْ.
( )7ئىفبضەد :ؼېٕىڭ ئىالھىڭ «اٌ طّحّٓ اٌطّحَُ» زۇض .ؼەْ ثوٌؽبڭ « ضەئۇـۇض ضەھىَىُ»
زۇضؼەْ زېّەوزۇض.
( )8ئىفبضەد :ئىالھىڭ لىَبِەد وۈٔىٕىڭ ئىگىؽىسۇض ،ؼەْ ثوٌؽبڭ لىَبِەد وۈٔىسە
گۇٔبھىبض ئۇِّەرٍىطىڭٕي ـبپبئەد لىٍؽۇچي زېّەوزۇض.
( )9ئبٌالھ ربئبال زاۋۇز ۋە ؼۇٌەٍّبْ ئەٌەٍھىؽؽبالِالضؼب ئۇچبض لۇ ـالضٔىڭ رىٍىٕي ثىٍسۈضگەْ
ثوٌؽبِ ،ۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب ثوٌؽبِ« ،ەٌىىىً ؼەـۇض» ئىؽىٍّىه ئبٌالھٕىڭ ٍەرزە رۈضٌۈن
ؼۆظىٕي ثىٍسۈضگۀٍىىي ثبٍبْ لىٍىٕؽبْ.
- 3144عۇئبي :پبجىھە عۈسىغىٕىڭ ھەس ثىش ئبٍەجٍىشىٕىڭ خبعىَەجٍىشى

وىفي « اِلمد هلل رب

العاملني٭ ئەٌھەِذۇ ٌىٍال ھي سەثجىً ئبٌەِىَىٓ٭ » ٔي ئولۇؼب ،ئبٌالھ ربئبال
الرحيم٭ ئەسساھّبٔىشەھىَىُ٭ » ٔي ئولۇؼب،

ئۇ وىفىگە ٔېئّەرٍىطىٕي ظىَبزە لىٍىسۇ .وىفي « الرِحن
ئبٌالھ ربئبال ئۇ وىفىگە ضەھّىزىٕي چبچىسۇ .وىفي « مالك يوم الدين٭ ِبٌىىي ٍەۋِىذدىَىٓ٭ » ٔي
ئولۇؼب ،ئبٌالھ ربئبال ئۇ وىفىٕي لىَبِەد وۈٔىٕىڭ ِۇـىۇالرىسىٓ ئبِبْ لىٍىسۇ .وىفي « إياك نعبد
وإياك نستعني ٭ئىََبوۀەئجۇدە ۋەئىََبوە ٔەعحەئىَىٓ٭» ٔي ئولۇؼب ،ئبٌالھ
ربئبال ئۇ وىفىٕىڭ ئىجبزىزىٕي لوثۇي لىٍىسۇ ،ثبضٌىك ئىفٍىطىسا ٍبضزەَ ثېطىسۇ .وىفي « إىدنا
الصراط املستقيم٭ئىھذىٕەعغىشاجەي ِۇعحەلىَىُ٭» ٔي ئولۇؼب ،ئبٌالھ ربئبال ئۇ
وىفي « صراط الذين أنعمت
وىفىٕىڭ ئىزىمبزىٕي ِۇؼزەھىەَ لىٍىسۇ.
عليهم٭عىشاجەٌٍەصىَٕە ئۀئەِحە ئەٌەٍھىُ٭» ٔي ئولۇؼب ،ئبٌالھ ربئبال ئۇ وىفىٕي
پەٍؽەِجەضٌەض ۋە ؼبٌىھ وىفىٍەضٔىڭ ئىعىسىٓ ِېڭىفمب ٔېؽىپ لىٍىؿ ئبضلىٍىك ھۆضِەرٍەٍسۇ.

وىفي « غري املغضوب عليهم وَللضآلني٭٭ غەٍشىً ِەغذۇثي ئەٌەٍھىُ ۋەٌەدداٌىَىٓ » ٔي
ئولۇؼب ،ئبٌالھ ربئبال ئۇ وىفىٕي وبپىطالض ربضرىسىؽبْ ئبظاثسىٓ لۇرمۇظىسۇ.
- 3145عۇئبي :ئوْ ئىؾحىٓ جوعىذىغبْ خبعىَەجٍىه ئوْ عۈسە
ئوْ ؼۈضە وىفىٕي ئوْ ئىفزىٓ روؼىسۇ :ـبرىھە ؼ ۈضىؽىٕي ئولۇؾ وىفىٕي پەضۋەضزىگبضىٕىڭ
ؼەظىپىگە ئۇچطاـزىٓ روؼىسۇٍ ،بؼىٓ ؼۈضىؽىٕي ئولۇؾ وىفىٕي لىَبِەد وۈٔىٕىڭ
ئۇؼۇظٌۇلىسىٓ روؼىسۇ ،زۇذبْ ؼۈضىؽىٕي ئولۇؾ وىفىٕي لىَبِەد وۈٔىسە لېَىٓ ئەھۋاٌؽب
لېٍىفزىٓ روؼىسۇ ،ۋالىئە ؼۈضىؽىٕي ئولۇؾ وەِجىؽەٌٍىهٔ ،بِطارٍىمزىٓ روؼىسۇِ ،ۇٌه
ؼۈضىؽىٕي ئولۇؾ وىفىٕي لەثطى ئبظاثىسىٓ روؼىسۇ ،وەۋؼەض ؼۈضىؽىٕي ئولۇؾ وىفىٕي
زۈـّۀٕىڭ ٍېڭىۋېٍىفىسىٓ روؼىسۇ ،وبـىطۇْ ؼۈضىؽىٕي ئولۇؾ وىفىٕي ئۆٌۈَ ۋالزىسا ئىّبٔسىٓ
چىمىپ وېزىفزىٓ روؼىسۇ ،ئىرالغ ؼۈضىؽىٕي ئولۇؾ وىفىٕىڭ زىٍىٕي ٔىفبق ذبئىٍٕىك،
ئىىىي ٍۈظٌىّىٍىىزىٓ روؼىسۇ ،ـەٌەق ؼۈضىؽىٕي ئولۇؾ وىفىٕي ھەؼەرروضالضٔىڭ
ظىَبٔىەـٍىىىسىٓ روؼىسۇٔ ،بغ ؼۈضىؽىٕي ئولۇؾ وىفىٕي ـەٍزبٕٔىڭ ئبظزۇضۇپ وېزىفىسىٓ
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روؼىسۇ.

- 3146عۇئبي :پبجىھە عۈسىغىٕىڭ ئوِوِي خبعىَەجٍىشى
ھەض لبٔساق وېؽەٌگە ـبرىھە ؼۈضىؽىٕي لىطىك ثىط لېزىُ ثىؽّىٍالھ ثىٍەْ ئۇالپ ئولۇپ
زەِىسە لىٍؽب ،ئبٌالھ ربئبال ـىپبٌىك ثېطىسۇ .ثۇ رەعطىجىسىٓ ئۆرىەْ ئىفسۇض.
وىفي ـبرىھە ؼۈضىؽىٕي ثبِسازٔىڭ پەضىع ثىٍەْ ؼۈٕٔەد ئبضىٍىمىسا ثىؽّىٍالھ ثىٍەْ ئۇالپ
لىطىك ثىط لېزىُ ئولۇؼب ،ھەض لبٔساق رىٍىىي ئىغبثەد ثوٌىسۇٔ .بِطاد ئبزەَ ئولۇؼب ثبً ثوٌىسۇ،
لەضىعزاض ئبزەَ ئولۇؼب ،لەضظزىٓ ذبالغ ثوٌىسۇ ،وېؽەي ثوٌؽب پبد پۇضؼەرزە ـىپبٌىك ربپىسۇ .ئبعىع
ثوٌؽب وۈچٍۈن ثوٌىسۇ ،ؼېطىپ ثوٌؽب ،وىفىٍەض ئبٌسىسا ٍۈظ ئبثطۇٍٍۇق ثوٌىسۇٍ ،ۇلىطى زەضىغىٍىه
ضوھبٔي ئبٌەَ ۋە رۆۋەْ زەضىغىٍىه ِبززى ئبٌەَ وىفىٍىطى ئبٌسىسا ؼۆٍۈٍِۈن ثوٌىسۇ ،گېپي ئۆرىۈْ،
ئىفي ٍۈضۈـىەْ ثوٌىسۇ ،زۈـّۀٕىڭ ئبٌسىسا ؼۈض ھەٍۋەرٍىه ،زوؼزٕىڭ ئبٌسىسا ؼۆٍۈٍِۈن
ثوٌىسۇ ،زاۋاٍِىك ئبٌالھ ربئبالٔىڭ ئبِبٍٔىمي ھېّبٍىؽي ئبؼزىسا ثوٌىسۇ.
ھولۇق ِۀؽىپىسىٓ چۈـۈپ وەرىەْ ئبزەَ ئۇزا لىطىك وۈٔگىچە ئۈظۈپ لوٍّبً ،چبال لوٍّبً،
گەپ ئبضىالـزۇضِبً ِۇرزەؼىً ھبٌسا ئىرالغ ثىٍەْ ھەض وۈٔي ثبِساز ٔبِبظٔىڭ پەضىع ثىٍەْ
ؼۈٕٔەد ئبضىٍىمىسا لىطىك ثىط لېزىّسىٓ ئولۇـٕي زاۋاِالـزۇضؼب ،ئبٌالھ ربئبال ئۇ وىفىٕىڭ
ِەضرىۋىؽىٕي ئەؼٍىگە وەٌزۈضۈپ ثېطىسۇٍ .بوي ئەؼٍىسىىىسىّٕۇ ئبرۇلطاق ِەضرىۋە ثېطىسۇ.
پەض ظۀذ وۆضەٌّىگەْ ئبزەَ ئولۇؼب ؼبٌىھ پەضظۀذ وۆضىسۇ .ھەض لبٔساق وېؽەٌىىىە ئولۇؼب
ـىپب ثوٌىسۇ ،ذۇؼۇؼەْ وۆظ وېؽەٌٍىىٍىطىگە ئبالھىسە ئۈٔۈِي ثوٌىسۇ .ثۇ ؼۈضىسىىي ؼىطٌىك
ذۇؼۇؼىَەرٍەضٔي ئبٌالھ ٔىؽىپ لىٍؽبْ ئبزەِال وۆضەٌەٍسۇ.
ئبضىؿ ئۆٌۈِبالض ِۇٔساق زەٍسۇ :ـبرىھە ؼۈضىؽىٕىڭ ِىڭ ئبـىبضِ ،ىڭ ٍوـۇضۇْ ذۇؼۇؼىَىزي
ثبض ،ئۇٔي وېچە  -وۈٔسۈظ زاۋاٍِىك ئولۇـٕي ئبزەد لىٍؽبْ ئبزەِسىٓ ھوضۇٍٔۇقٔ ،ەؼچىٍىه
وۆرۈضىٍىپ وېزىسۇ ،ئبٌالھ ربئبال ئۇ وىفىٕىڭ رېٕىٕي ۋە ضوھىٕي ثبضٌىك ٔەپؽبٔي ئبپەرٍەضزىٓ ۋە
ـەٍزبٔالضٔىڭ ئىطازىؽىسىٓ پبوىعٌەٍسۇ ،ئۇ و ىفىگە ظاھىطى ۋە ثبرىٕي ثوٌؽبْ ئىٍّي ٌۇزٔي ئىٍھبَ
لىٍىسۇ ،ثۇ ؼۈضىٕي ئولۇؼبْ ئبزەَ روٌۇق ئىؽزىمبِەد ثىٍەْ ئولۇـي الظىُ«( .ـەِؽۇي ِبئبضىؿ»
وىزبثسا ـۇٔساق ذبرىطٌۀگەْ).
ئەھٍي ؼبٌىھالض ئەٍزىسۇ :ـبرىھە ؼۈضىؽي ِۇئّىٕالضٔىڭ ِەلؽىزىٕىڭ ئبچمۇچىسۇض ،ھەضوىُ ثۇ
ؼۈضىٕي ربھبضەد ثىٍەْ ئۇزا ٍەرزە وۈٔگىچە ھەض وۈٔي ٍەرّىؿ لېزىّسىٓ ئولۇپ ،پبوىعە ؼۇؼب
زەِىسە لىٍىپ ئىچؽە ،ئبٌالھ ربئبال ئۇ وىفىگە ئۆظىٕىڭ پەظٌي ثىٍەْ ئىٍىُ ھېىّەد ئبرب لىٍىسۇ،
لەٌجىٕي ثۇظۇق پىىىط ذىَبٌالضزىٓ پبوالٍسۇ ،ئەلٍي لبثىٍىَىزي ئۆرىۈضٌىفىسۇ ،ئەؼزە رۇرۇۋېٍىؿ
لبثىٍىَىزي ئبـىسۇ ،ثىط ئبڭٍىؽبْ ٔەضؼە ِەڭگۈ ئىؽىسە ؼبلٍىٕىپ لبٌىسۇ .لىطىك ثىط لېزىُ ئولۇپ،
ؼەپەضگە ِبڭؽبْ ئبزەِٕىڭ ثوٍٕىؽب زەِىسە لىٍىپ لوٍؽب ،ئبٌالھ ربئبال ئۇ وىفىٕي ؼەپەضزىٓ رىٕچ
ئبِبْ لبٍزىپ وېٍىفىە ٔېؽىپ لىٍىسۇٍ .ىگىطِە ثىط لېزىُ ئولۇپ ،ثبؼالق وېفۀگە زەَ ؼۈضؼە
ئبٌالھٕىڭ ئىعٔي ثىٍەْ ٍېفىٍىپ وېزىسۇ .ئبٌمىٕىؽب زەِىسە لىٍىپ ئبؼطىك ثبض عبٍؽب لوٍؽب ،ئبؼطىك
پەؼىَىسۇ ،ؼبلىَىسۇ.
ثەظى ئبٌىّالض ِۇٔساق لبضاٍسۇ :ـبرىھە ؼۈضىؽىٕي پبوىعە لبچىؽب ٍېعىپ ،ئۇٔي ؼۇ ثىٍەْ
چبٍمبپ وېؽەٌگە ئىچۈضؼەٍ ،بوي ئبؼطىك وىفي پۈرىۈي ثەزۀگە ـۇ ؼۇزىٓ ثىط لېزىُ ،ئبؼطىك ثبض
عبٍؽب ئۈچ لېزىّسىٓ چبپؽب ئبٌالھٕىڭ ئىعٔي ثىٍەْ ـىپب ربپىسۇ.
ـبرىھە ؼۈضىؽىٕي پبوىعە لبچىؽب ٍېعىپ ،پبن ؼۇ ثىٍەْ چبٍمبپ ،وېؽەي وىفي ٍۈظىٕي ثۇ ؼۇ
ثىٍەْ ٍۇؼب ئبٌالھٕىڭ ئىعٔي ثىٍەْ وېؽەي ؼبلىَىسۇ .ثۇ ؼۇزىٓ لەٌجىسە ثىط لبضاضؼب
وېٍەٌّەؼٍىه ،ـەوٍىٕىؿٍ ،ۈضەن ؼېٍىؿ ،ذەپمبْ وېؽەٌٍىىي ثبض ئبزەَ ئىچؽە ،وېؽەٌٍىه
ئبالِەرٍىطى ئبٌالھٕىڭ ئىعٔي ثىٍەْ روذزبٍسۇ ،ئبؼطىمي ٍولىٍىسۇ .ئىپبض ،ظەئپەض ثىٍەْ ٍېعىپ ،گۈي
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ؼۈٍي ثىٍەْ چبٍمبپ ظېھٕي لوٍۇق ئبزەَ ئۇزا ٍەرزە وۈْ ئىچؽە ،پەھّي ئۆرىۈٌىفىسۇ .ئەؼزە
رۇرۇؾ ئىمزىساضى ئبـىسۇ ،ثىطال لېزىُ ئبڭٍىؽبْ ٔەضؼە ئىؽىسە لبٌىسۇ.
پبوىعە لبچىؽب ٍېعىپ ،گۈي ٍېؽي ثىٍەْ چبٍمبپ ،ئبؼطىؽبْ لۇاللمب رېّىزؽب ،ئبؼطىمي
ؼبلىَىسۇ ،لبٍزب ئبؼطىّبٍسۇ.
لبچىؽب ٍېعىپ ،ؼبپ ثىٍىؽبْ ٍېؽي ثىٍەْ چبٍمبپ ئۈؼزىگە ـبرىھۀي ٍەرّىؿ لېزىُ ئولۇپ
زەِىسە لىٍىپ ،الظىُ ثوٌؽبٔسا ئىفٍەرؽە ،ـبِبٌساضىؿ ،پبٌەط ،ئوٌزۇضؼۇچ ٔېطۋا ٍبٌٍوؼيٌ ،ەلۋا،
ئۇچب ئبؼطىمي لبربضٌىمالضزا ٍەضٌىه ئوضۇٕٔي ٍبؼٍىؽب ـىپب ربپىسۇ.
وېچىه ثبٌىٕىڭ رىٍي چىمّىؽب ،ـېفە لبچىؽب ٍېعىپ چبٍمبپ ئىچىۈظؼە رەؼىطى ئىٕزبٍىٓ
ثەن ٍبذفىسۇض.
وىفىسە پبؼىىٕبٔ ،بچبض ضوھالض رەضىپىسىٓ پەٍسا ثوٌؽبْ ،وۆظ رېگىؿ ،ظەھەضٌىه رەؼىط ،ئۆٌۈَ
ذەۋپىٕي وەٌزۈضىسىؽبْ ذەرەضٌىه وېؽەٌٍىىٍەض لبربضٌىك ٔبچبض رەؼىط ۋە ٔبچبض ضوھي رەؼىطٔىڭ
ثبضٌىمي ثبٍمبٌؽب ،ئۇٔىڭؽب پبن ،ئېؽىً رەثىئەرٍىه ضوھي رەؼىط ثىٍەْ ـبرىھە ؼۈضىؽىٕىڭ ؼىطٌىك
ذۇؼۇؼىَىزيِ ،ۀب ِەظِۇٍٔىطى ئىپبزىٍىگەْ رەۋھىس ،رەۋەوىۇي لىٍىؿ ،ئبٌالھؽب ھەِسۇ ؼۀب
ئولۇؾ لبربضٌىك ئىچىي ِەظِۇٔالضٔي ثىطٌەـزۈضۈپ لبضـي رۇضؼبٔسا ٍۇلبضلي ـەٍزبٔي ثوٌؽبْ ٔبچبض
رەؼىطٔي ٍولبرمىٍي ،ـەن ـۈثھىؽىع ھبٌسا ِەلؽەرىە ٍەرىىٍي ثوٌىسۇ.
- 3147عۇئبي :ئەٌالِە ئىجٕي لەٍَۇِٕىڭ پبجىھە عۈسىغىٕىڭ خبعىَەجٍىشى جوغىشىغذىىي
ثبٍبٍٔىشى
ئەٌالِە ئىجٕي لەٍَىُ ئۆظىٕىڭ وىزبثىسا ِۇٔساق ٍبظىسۇ :ھەض لبٔساق وېؽەٌٕىڭ زاۋاؼي ثوٌىسۇ،
ِەْ ؼۈضە ـبرىھە ثىٍەْ وېؽەي زاۋاالـٕي ئەڭ ٍبذفي ئۇؼۇي زەپ لبضىسىُ ،وېؽەٌٍەضگە ـىپب
ثوٌۇـزب ثۇ ؼۈضىٕىڭ ئبعبٍىت رەؼىط وۈچىٕىڭ ثبضٌىمىٕي ثبٍمىسىُِ .ەْ ِەوىىسە رۇضؼبْ
چبؼٍىطىّسا ثىط وېؽەٌٍىىىە زۇچبض ثوٌۇپ لبٌسىُ ،ئۇٔىڭؽب ھېچ ثىط رېۋىپٕىڭ زاۋاؼي وبض لىٍّىؽبْ
ئىسىِ ،ەْ ئۆظۈِگە ـۇٔساق زېسىُ :ھەً ٔەپؽىُ ئەِسى ثوٌسى لىً! ِەْ ؼېٕي ـبرىھە ؼۈضىؽي
ثىٍەْ زاۋاالًِ .ەْ ـۇٔساق لىٍسىُ .ثۇ ؼۈضىٕىڭ ئبعبٍىت رەؼىط وۈچىٕىڭ ثبضٌىمىٕي ثبٍمىسىُ،
ـۇٔىڭ ثىٍەْ ثۇ ئۇؼۇٌٕي ئېؽىېط وېؽەٌٍىىزىٓ ظاضالٔؽبْ وىفىٍەضگە ؼۈپەرٍەپ ؼۆظٌەپ
ثېطەرزىُ ،وۆپىٕچي وىفىٍەض ـبرىھە ؼۈضىؽىٕىڭ ثەضىىىزي ثىٍەْ ؼبلىَىپ وەرزي .ثبٍمىفىّچە:
ثۇ ؼۈضىٕي ئولۇؼۇچٕىڭ ھىّّىزي ئى طازىؽىٕىڭ ئبعىعٌىمي ؼەۋەثىسىٓ ٍبوي ثىّبضٔىڭ ئىرالغ
ئىفۀغىؽىٕىڭ ؼۇؼٍىمىسىٓ وۆضىٍىسىؽبْ رەؼىطىّۇ پەضلٍىك ثوٌىسىىەْ.
- 3148عۇئبي :ئبٍەجۇٌىۇسعىٕىڭ عىشٌىك خۇعۇعىَەجٍىشى
ئبٍەرۇٌىۇضؼىٌ ئوْ ٍەرزە عۈٍِىسۇض ،ئەٌٍىه وەٌىّەزۇض ،ھەضىپ ؼبٔي ثىط ٍۈظ ٍەرّىفسۇض ،ثۇ
ئبٍەرٕ ي ٍۇلبضلي ئەزەزٌەضٔىڭ لبٍؽي ثىطىسە ئولۇؼب ،ھەض لبٔساق رىٍىىي ئىغبثەد ثوٌىسۇ ،لەٌجىگە
عبؼبضەد پەٍسا ثوٌىسۇ ،زۈـّۀٍەضٔىڭ وۆظىگە ؼۈض ھەٍۋەرٍىه ،زوؼزالضٔىڭ وۆظىگە ؼۆٍۈٍِۈن
وۆضۈٔىسۇ .ثبضٌىك ئىفالضزا ثبـمىالض ئۇٔىڭؽب ثوٍؽۇٔىسۇ ،ھېچىىُ ئۇٔىڭؽب رىٍي ثىٍەْ ٍبوي زى ٍي
ثىٍەْ ،ئىؿ ھەضىىىزي ثىٍۀّۇ ئۆِۈض ثوٍي ظىَبْ ٍەرىۈظەٌّەٍسۇ.
ـەٍد ثۇٔي(ئبٌالھ ئۇٔىڭؽب ضەھّەد لىٍؽۇْ) ِۇٔساق زەٍسۇ :وىفي ئبٍەرەٌىۇضؼىَٕي ھەضىپ
ؼبٔي ثوٍىچە ثىط ٍۈظ ٍەرّىؿ لېزىُ ئولۇپ رىٍىؽە ،ئبٌالھ ربئبال ئۇ وىفىٕىڭ ثبضٌىك ئىفٍىطىگە
ٍبضزەَ ثېطىسۇ ،ھبعەرٍىطىٕي ئبزا لىٍىسۇِ ،ەلؽىزىگە ٍەرىۈظىسۇ ،ؼەِسىٓ ذبالغ لىٍىسۇ،
ذبپىٍىمزىٓ لۇرمۇظىسۇ ،ضىعلىٕي وەڭطى لىٍىسۇِ ،ەلؽىزىگە ٍەرىۈظىسۇ«( .رەـؽىط لۇززۇؼىٌ »
ٔبٍِىك وىزبثزب ـۇٔساق ذبرىطٌۀگەْ).
ـەھۋەرروضٌۇق ،گۇٔبھي ِەئؽىَەدٍ ،بِبٍٔىك ،ھبۋاٍي ھەۋەؼىە ثېطىٍىپ وەرىەْ ئبزەَ ثۇ
ٍبِبْ ٍوٌالضزىٓ لۇرۇلۇٌّبلچي ثوٌؽب ،ئبٍەرەٌىۇضؼىَٕي ھەض وۈٔي عۈٍِە ؼبٔي ،ؼۆظ ثۆٌىىي ؼبٔي
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ٍبوي ھەضىپ ؼبٔي ثىٍەْ ئولۇؼب ،ثبضٌىك گۇٔبھالضزىٓ ٍبٔىسۇ ،ئەھۋاٌىّۇ ٍبذفىٍىممب ئۆظگىطىسۇ.
ـەٍد ثۇٔي (ئبٌالھ ئۇٔىڭ ضوھىٕي ِۇلەززەغ لىٍؽۇْ) ِۇٔساق زەٍسۇ :وىفي ئبٍەر ەٌىۇضؼىَٕي
ئۆٍىسىٓ چىمىفزىٓ ئىٍگىطى ئولۇؼب ،ھبعىزي ضاۋا ثوٌىسۇ ،گۇٔبھي ِەؼفىطەد ثوٌىسۇ ،ـەٍزبٍٔىطى
ٍېطاق وېزىسۇ ،ئبٌالھ ربئبال ئۇ وىفىٕي ئبپەرزىٓ ،ذبپىٍىمزىٓ ،عىٕسىٓ ۋە ئىٕؽبٔالضٔىڭ
ٍبِبٍٔىمىسىٓ ،ثبضٌىك لوضلۇٔۇـٍۇق ئىفالضزىٓ لوؼساـمب ِبالئىىىٍەضٔي ِۇئەوىەي لىٍىسۇ ،ئۇالض
ئبٍەرەٌىۇضؼىَٕي ئولۇؼبْ ثۇ وىفىٕي لوؼساٍسۇ«( .ـەِؽىً ِبئبضىؿ» ٔبٍِىك وىزبثسا ـۇٔساق
ذبرىطٌۀگەْ).
ـەٍد ثۇٔي (ئبٌالھ ئۇٔىڭ ؼىطضىٕي ِۇلەززەغ لىٍؽۇْ) ِۇٔساق زەٍسۇ :وىفي ثىطەض
لېَىٕچىٍىمٕىڭ ،ثبالٍي لبظأىڭ ٍېزىپ وېٍىفىسىٍٓ ،بوي ثىطەض ٍبِبْ زۈـّۀٕىڭ ثېؽىپ
وېٍىفىسىٓ ،زۈـّۀٍىه لىٍىفىسىٓ لوضلؽب ،زۈـّەْ ٍبوي ثبال ،ذبپىٍىك وېٍىسىؽبْ رەضەپىە
ئبٌسىٕي لىٍىپ ئوٌزۇضۇپ ،ئبٍەرەٌىۇضؼىَٕي وەٌىّە ئەزىزيٍ ،بوي ھەضىپ ئەزىزي ثىٍەْ ئولۇؼب،
لېَىٕچىٍىك ،ذبپىٍىك ،زۈـّەْ ئۇ وىفىگە ظىَبْ ٍەرىۈظەٌّەٍسۇ .ئبٍەرەٌىۇضؼىَٕي زاۋاٍِىك
ئولۇؼبْ ئبزەِگە ئبٌالھ ربئبال ِەضھەِەد ثىٍەْ ،ئىٕئبَ ثىٍەِْ ،ېھطىجبٍٔىك ثىٍەْ ،وۆٍۈِچبٍٔىك
ثىٍەْ ،پەٍؽەِجەضٌەض ۋە ئەۋٌىَبالضؼب ِۇئبِىٍە لىٍؽبٔسەن ِۇئبِىٍە لىٍىسۇ.
ئبٍەرەٌىۇضؼىٕي زاۋاٍِىك ئولۇؾ زۇَٔب ۋە ئبذىطەرزە ثەذزٍىه ثوٌۇـٕىڭ ئبالِىزىسۇض .پبؼىك
ئبزەَ ٍبوي ِۇٔبپىك ثۇ ئبٍەرٕي زاۋاٍِىك ئولۇٍبٌّبٍسۇ .ئۇٔساق وىفىٍەض زاۋاٍِىك ئولۇؼب ،ئۇالضٔىڭ
ٍبِبْ ئەھۋاٌي ٍبذىفىٍىممب لبضاپ ئۆظگىطىسۇ ،ؼبٌىھ وىفىٍەضزىٓ ثوٌىسۇ.
ـەٍد عبالي ئەٌّۇھەلمىك زاۋأي (ئبٌالھ ئۇٔىڭ ؼىطضىٕي ِۇلەززەغ لىٍؽۇْ) ِۇٔساق زەٍسۇ:
وىفي ئب ٍەرەٌىۇضؼىَٕي ھەضىپ ؼبٔي ثوٌؽبْ ثىط ٍۈظ ٍەرّىؿ لېزىُ ئولۇؼب ،رىٍىگەْ ھەضلبٔساق
ِەلؽىزىگە ٍېزىسۇ ،ضىعلي وەڭطى ثوٌىسۇ ،لەضظزىٓ ذبالغ ثوٌىسۇ ،لبِبلسىٓ ئبؼبْ چىمىسۇ،
لېٕچىٍىمزىٓ ،ذبپىٍىمزىٓ ،ھبالوەرزىٓ ،زۈـّۀسىٓ ئبؼبْ لۇرۇٌىسۇِ ،ۇضازى ھبؼىً ثوٌىسۇ ،ھەض
لبٔساق پەضىع ٔبِبظزىٓ وېَىٓ ِۇـۇ ؼبٔسا ئولۇؼب ،رەؼىطى ئىٕزبٍىٓ رىع ثوٌىسۇ ،وېچىسە ،ربھبضەد
ثىٍەْ ،لىجٍىگە ئبٌسىٕي لىٍىپ ئوٌزۇضۇپ ئولۇؼب زۇئبؼي ئەڭ رىعٌىىزە ئىغبثەد ثوٌىسۇ،
پبزىفبھٕىڭ ئبٌسىؽب ثېطىپ ئىؿ ھەي لىٍّبلچي ثوٌؽبٔسا ،وىفىٕي ئۆٌۈِسىٓ رىٍىۋاٌىسىؽبْ ئىؿ
ثوٌؽىّۇ لوثۇٌؽب ئىطىفىسۇ ،وەٌىّە ؼبٔىسا (ئەٌٍىه لېزىُ) ئولۇؼب ثەضىىەد پەٍسا ثوٌىسۇ،
ـەٍزبٕٔىڭ روذۇٔىمىسىٓ ،ؼىطرّىمىسىٓ ؼۇؼۇضۇٌۇپ چىمىسۇ.
ئىّبَ ـەٍد ثۇٔي (ئبٌالھ ئۇٔىڭ ؼىطضىٕي ِۇلەززەغ لىٍؽۇْ) ِۇٔساق زەٍسۇ:
ئبٍەرەٌىۇضؼىَٕي ھەضىپ ؼبٔىسا ثىط ٍۈظ ٍەرّىؿ لېزىُ ئولۇؼب ،ـەٍزبٕٔىڭ روذۇٔىمىسىٓ،
ؼىطرّىمىسىٓ ؼۇؼۇضۇٌۇپ چىمىسۇ .پبزىفبھالضٔىڭ لبرزىك ؼىَبؼىزىسىٓ ئبِبْ ثوٌىسۇ ،زاۋاٍِىك
ئولۇـٕي ئبزەد لىٍؽب ،وبئىٕبرزب ـۇٔساق ثىط رەؼىطگە ئىطىفىسۇوي ،ئۇٔىڭؽب ھېچىىُ ظىَبْ
ؼبالٌّبٍسۇ ،وېچىسە وىفىٍەضزىٓ ۋە ئبۋاظزىٓ ذبٌئ ،ىغبؼەرزىٓ پبن ٍەضزە ئوٌزۇضۇپ ٍۇلبضلي
ؼبٔسا ئولۇپ ،ئبٌالھسىٓ رىٍەن رىٍىؽە ،ئەڭ رىع ئىغبثەد ثوٌىسۇ.
ھەضوۈٔي پەضىع ٍبوي ؼۈٕٔەد ٔبِبظزىٓ وېَىٓ زاۋاٍِىك ٍۇلبضلي ؼبٔي ثىٍەْ ئولۇـٕي ئبزەد
لىٍؽب ،ئىٕؽبٔالضٍ ،ۇلىطى ۋە رۆۋەْ رەثىمە ضوھبٔىَالض ئبضىؽىسا ؼۆٍۈٍِۈن ثوٌىسۇ ،ثبضٌىك
ئىفٍىطىساٍ ،ۈضۈؾ رۇضۇـٍىطىسا ،ؼۆظ ھەضىىەرٍىطىسە ،ھبعەد رىٍەوٍىطىسە ِېھطى ِۇھەثجەد،
ِۇالٍىٍّىك ثىٍەْ ِۇئبِىٍە لىٍىفمب ئۇچطاپ رۇضىسۇ.

ئۈچ ئىؽىّٕي ئۆظ ئىچىگە ئبٌؽبْ «اهلل الإله إال هو الحى

القيوم» (ئبٌالھۇ ال ئىالھە ئىٍال

ھۇۋەٌھەٍَۇي لەٍَُ )ئبٍىزىٕي ئولۇؼبٔسا ،زۇَٔبٌىك ئىفالضزىٓ زەضىغە وۆرۈضۈٌۈؾ ،ئبٌەَ ذەٌمىٕىڭ
وۆڭٍىٕي ِۇھەثجەد رۇٍؽۇؼي ثىٍەْ ربضرىؿ ،لىعؼىٍٕىك ثىٍەْ عەٌت لىٍىؿٍ ،ۈظ ئبثطۇٍٍۇق

1048

www.uyghurmuslim.com www.fb.com/uighurawazi uighurawazi@yahoo.com
ثوٌۇؾ لبربضٌىك ھبعەرٍەضزە رەؼىطى ئىٕزبٍىٓ رىع وۆضۈٌىسۇ ،ئبذىطەرٍىه ئىفالضزىّۇ پەظىٍىزي
ٍۇلىطىسۇض ،زەضىغىؽي ئۈؼزۈْ ثوٌىسۇ.
ـەٍد وەثىط ِۇھَىسزىٓ ئىجٕي ئەضەثي (ئبٌالھ ئۇٔىڭ ؼىطضىٕي ِۇلەززەغ لىٍؽۇْ) ِۇٔساق
زەٍسۇ :ئبٍەرەٌىۇضؼىَٕي ھەضىپ ؼبٔىسا ثىط ٍۈظ ٍەرّىؿ لېزىُ ئولۇؼبْ ئبزەَ ٍۇلىطى ِەضرىۋىگە
ئىطىفىسۇ ،وىفىٍەضٔىڭ ئبٌسىسا لىعىك ٔۇلزب ،ؼۆٍۈٍِۈن ،ھۆضِەرٍىهٍ ،ۈظ ئبثطۇٍٍۇق وىفىگە
ئبٍٍىٕىسۇ ،پبزىفبھالض ،ۋەظىطٌەض ،لبظىالض ئبٌسىسا ھۆضِەرىە ؼبظاۋەض ثوٌىسۇ .ئبٌالھ ربئبال ئۇ وىفىگە
ٍبذفىٍىمالض ،پبٍسىالض ،ئىٍىُ ذەظىٕىٍىطى ،ؼبٍىت ذەظىٕىٍەض ،زاۋاالؾ ئىٍّي ،رەزثىطچىٍىه
ئىٍّي لبربضٌىك ٍۈوؽەن ئوضۇٔسىىي ئىٍىّالضٔىڭ زەضۋاظىٍىطىٕي ئېچىۋېزىسۇ .ظاھىطى ۋە ثبرىٕي
ھېىّەد ثىٍىٍّىطىٕي ئبرب لىٍىسۇ.
- 3149عۇئبي :ئىخالط عۈسىغىٕىڭ عىشٌىك خۇعۇعىَەجٍىشى
لەربزە (ئبٌالھ ئۇٔىڭسىٓ ضاظى ثوٌؽۇْ) :ثۇ ؼۈضىسە ذبٌىػ ھبٌسا ئبٌالھ ربئبالزىٓ ثبـمب ھېچ
ـەٍئي ثبٍبْ لىٍىّٕىؽبٍٔىمي ئۈچۈْ ئىرالغ ؼۈضىؽي  -زەپ ئبربٌؽبْ زەٍسۇ.
ئ ەثۇ ؼەئىس ھۀەـي :ثۇ ؼۈضە ئولۇؼبْ وىفىٕي زۇَٔبٔىڭ لېَىٕچىٍىك ۋە ذبپىٍىمٍىطىسىٓ،
ؼەوطارىٍّەۋد (ئېؽىط عبْ ئبچچىمي) زىٓ ،لەثطىٕىڭ لبضاڭؽۇٌىمىسىٓ ،لىَبِەرٕىڭ لبرزىك
وۈٌپەرٍىطىسىٓ ذبالغ لىٍىؿ ذۇؼۇؼىَىزىگە ئىگە ثوٌؽبٍٔىمي ئۈچۈْ ئىرالغ ؼۈضىؽي  -زەپ
ئبربٌؽبْ زەٍسۇ.
رەـطىس ؼۈضىؽي ،رەعطىس ؼۈضىؽي ،رەۋھىس ؼۈضىؽي :ثۇ ؼۈضىسە ئبٌالھ ربئبالٔىڭ لبرزىك
ذۇؼۇؼىَەرٍىه عبالٌي ؼۈپەرٍىطىال ثبٍبْ لىٍىٕؽبْ ،ثۇ ؼۈضىٕي ئىزىمبز ،ئىرالغ ثىٍەْ ئولۇؼب ۋە
زاۋاٍِىك ئولۇۋارمبْ ھبٌەرزە ئبٌەِسىٓ وەرؽە ،زوۋظاخ ئورىسىٓ ذبالغ ربپىسۇ.
ٔىغبرٍىك ؼۈضىؽي :ثۇ ؼۈضىٕي وۆپ ئولۇؼبْ ئبزەَ ئىىىىال زۇَٔبزا ھەض رۈضٌۈن ثبال لبظاالضزىٓ
رەۋھىس وەٌىّىؽىٕىڭ ؼەۋەثي ثىٍەْ ئبِبْ ثوٌىسۇ.
ئەۋٌىَبٌىك ؼۈضىؽي :ذەۋەضٌەضزە ـۇٔساق زېَىٍگەْ :ثۇ ؼۈضىٕي وۆپ ئولۇؼبْ ئبزەَ
ئەۋٌىَبٌىممب ٍېزىسۇ.
ِۇـەلفەلە ؼۈضىؽي :ثۇ ؼۈضە ئولۇؼبْ وىفىٕىڭ لەٌجىگە ئوضٔىۋاٌؽبْ ـىطىه ۋە ـەن
وېؽەٌٍىىىٕي زاۋاالپ ؼبلبٍزىسۇ.
ئىرالغ ؼۈضىؽىٕي ثىط ئوٌزۇضۇـزىال ِىڭ لېزىُ ثىؽّىٍالھ ثىٍەْ لوـۇپ ،ثبـمب ھېچ ٔەضؼە
ئولۇِىؽب ،ئولۇؾ زاۋاِىسا زۇَٔب ؼۆظٌىطىسىٓ ھېچمبٔساق گەپ ئبضىالـزۇضِىؽب ،وبرزب پبٍسا،
ئبعبٍىت ذۇؼۇؼىَ ەرٍەض ۋە ؼبضاٍىت ؼىطالض ئبٍبْ ثوٌىسۇ.
-3781عۇئبي :عۈسە ٍبعىٕٕىڭ پەصىٍەجٍىشى
ِۇؼۇٌّبْ وىفي ؼەوطارمب چۈـۈپ لبٌؽبٔسا ،ئۇٔىڭ لېفىسا ٍبؼىٓ ؼۈضىؽي رىالۋەد
لىٍىٕؽب ،ثۇ ؼۈضىٕىڭ ھەض ثىط ھەضپىٕىڭ ثەزىٍىگە ئؤسىٓ پېطىفزىٍەض چۈـۈپ ،ئبٌسىسا ؼەپ
ثوٌۇپ لوي ثبؼالپ رۇضؼبْ ھبٌسا ،ثۇ وىفىگە ئبٌالھزىٓ ضەھّەد رىٍەٍسۇ ،گۇٔبھىٕىڭ
ِەؼفىطەرٍىىىٕي رىٍەٍسۇ ،عبْ ئۈظگۀسىٓ وېَىٓ ٍۇٍۇـمب لبرٕىفىسۇ ،عىٕبظىؽىؽب ئەگىفىسۇ،
ٔبِىعىؽب لبرٕىفىسۇ ،زەپٕىؽىگە لبرٕىفىسۇ .لبٍؽي ثىط ِۇؼۇٌّبْ ؼەوطارمب چۈـۈپ لبٌؽبٔسا
ٍبؼىٓ ؼۈضىؽىٕي ئولۇؼب ،ضىعۋاْ پېطى فزىؽي عۀٕەرزىٓ ـبضاة وەٌزۈضۈپ ئىچۈضۈپ
ئۇؼؽۇظٌۇلىٕي لبٔسۇضِىؽۈچە ئۆٌۈَ پېطىفزىؽي ئۇ وىفىٕىڭ عېٕىٕي ئبٌّبٍسۇ .لەثطىؽىسىّۇ
ئۇؼؽۇظٌۇلمب لبٔؽبْ ثوٌىسۇ .عۀٕەرىىّۇ ئۇؼؽۇظٌۇلي لبٔؽبْ ھبٌسا وىطىسۇ.
ؼۈضە ٍبؼىٕٕي ئولۇڭالض ،ئۇٔىڭسا ٍىگىطِە ثەضىىەد ثبضٍ ،ېّەوٍىىي ٍوق ئبزەَ ئولۇؼب ،ئوظۇق
رۈٌۈوىە ئىطىفىسۇٍ ،بٌىڭبچ لبٌؽبْ ئبزەَ ئولۇؼب وېَىُ وېچەوىە ئىطىفىسۇ .رۇي ئبزەَ ئولۇؼب
رۇضِۇـٍۇق ثوٌىسۇ ،وۆڭٍىسە ثىطەض ئىفزىٓ ئۀؽىطەپ ٍۈضگەْ ئبزەَ ئولۇؼب ئبِبٍٔىممب ئىطىفىسۇ،
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لبِبلمب ٍبوي وىفي لوٌىؽب چۈـۈپ لبٌؽبْ ئبزەَ ئولۇؼب لۇرۇٌىسۇٍ .بلب ٍۇضرزىىي ِۇؼبپىط ئبزەَ
ئولۇؼب ؼەپىطى ئوڭۇـٍۇق ثوٌىسۇ .ئېعىپ وەرىەٍْ ،ۇضرىؽب لبٍزىپ وېٍەٌّىگۀْ ،ەضؼە
وېطەوٍىطىٕي ٍېززۈضۈپ لوٍؽبْ ئبزەَ ئولۇؼب رېپىۋاٌىسۇ ،رىٕچ ئبِبْ لبٍزىپ وېٍىسۇ .ئۆٌۈپ
وەرىەْ وىفىؽىٕىڭ ھەلمىسە ئولۇؼب ئبظاثي ٍېٕىىٍەٍسۇ ،ئۇؼؽبپ لبٌؽبْ ئبزەَ ئولۇؼب
ئۇؼؽۇظٌۇلي لبٔىسۇ.
ؼۈضە ٍبؼىٓ ٍەرزەٍ ،ىگىطِە ثىط ،لىطىك لېزىّسىٓ ئولۇٌؽب ،ـەن ـۈثھىؽىع زۇئبؼي
ئىغبثەد ثوٌىسۇ .ثەظىٍەض ِۇٔساق ئولۇـٕي وۆضؼىزىسۇٍ« :ػ» (ٍبؼىَىٓ)زېگۀٕي ٍەرزە لېزىُ،
العليم» (ظاٌىىە رەلسىطۇي ئەظىَعىً ئەٌىَىُ )ؼب وەٌگۀسە ئۇٔي ئوْ رۆد لېزىُ،

«ذالك تقدير الزيز
«سَلم قوَل من رب الرحيم» (ؼبالِۇْ لەۋٌەْ ِىٓ ضەثجىط ضەھىَىُ) ؼب وەٌگۀسە ئوْ ئبٌزە لېزىُ،
« أوليس الذى خلق السموات واِلرض بقادر على أن خيلق مثلهم بلى» (ئەۋەٌەً ؼەٌٍەظىٌ

ذەٌەلەغ ؼەِبۋاري ۋەٌئەضظى ثىمبزىطىٓ ئەال ئەْ ٍەذٍۇلە ِىؽٍەھۇَ ثەال) ؼب وەٌگۀسە ئۇٔي رۆد
لېزىُ ئولۇپ ؼۈضىٕي ربِبِالٍسۇ ،رەوطاضالٔؽبْ عەِئي ؼبْ لىطىك ثىط ثوٌىسۇِ .ەظوۇض ؼۈضىٕي
ِۇـۇ رەضرىپ ثوٍىچە ٍەرزە لېزىُ ئولۇؼبِ ،ەلؽىزي ھبؼىً ثوٌىسۇ.
وىفي لەٌجىٕىڭ لېزىپ وەرىۀٍىىىٕي ثبٍمىؽب ،ؼۈضە ٍبؼىٕٕي ـېفە لبچىؽب ٍېعىپ ئىچؽە
ثوٌىسۇ .ؼۈضە ٍبؼٕٕي گۇالة ۋە ظەپەض ثىٍەْ ٍەرزە لېزىُ ٍېعىپ ،ئۇزا ٍەرزە وۈٔؽىچە وۈٔسە ثىط
لېزىّسىٓ ئىچىپ ثەضؼە ،ئەؼزە رۇرۇؾ ئىمزىساضى ئبـىسۇ ،وىفىٍەضٔىڭ ئبٌسىسا ئبثطۇٍٍۇق
ثوٌىسۇ .ئبِبٍٔىك ئۈچۈْ ئەؼزە رۇرۇؾ لبثىٍىزي ئبعىعالپ لبٌؽبٔالض ئۈچۈْ ،ؼۈري ئبظ چىمىسىؽبْ
ئبٍبٌالض ئۈچۈْ ئىپبض ،ظەپەض ،گۇالة ثىٍەْ ٍېعىپ ئىچىۈظۈٌىسۇ.
ھەض ذىٍسىىي وېؽەٌٍىه ئۈچۈْ ؼۈضە ٍبؼىٕٕي ـبرىھەِ ،ۇئەۋۋىعەرەٍٓ ۋە ئبٍەرەٌىۇضؼىٌ
ثىٍەْ لوـۇپ ،ئىپبض ،ظەپەض ،گۇالة ثىٍەْ ٍېعىپٍ ،بِؽۇض ؼۈٍىسە چبٍمبپ ئىچۈضؼە ،ثىّبض وىفي
ئۇظۇْ ِۇززەرزىىچە ئىچىپ ثەضؼە ،ھەضلبٔساق وېؽەٌٍىىزىٓ ؼبلىَىسۇ ،ذبپىمبْ (ٍۈضەن رىزطەپ
ئبٍٍىٕىپ لېٍىؿ) وېؽەٌٍىىيٍ ،ۈضەن ؼېٍىؿ ۋە ثەظگەن وېؽەٌٍىىٍىطىگە پبٍسا لىٍىسۇ.
-3787عۇئبي :ئىٕٕب پەجەھٕب عۈسىغىٕىڭ خبعىَەجٍىشى
ثۇذبضىسا پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ :ثۈگۈْ وېچە ِبڭب ثىط ؼۈضە ٔبظىً ثوٌسىىيِ ،ەْ
ئۇٔي زۇَٔبزىىي ثبضٌىك ٔەضؼىٍەضزىٓ ئبضرۇق ٍبذفي وۆضىّەْ  -زېگۀسىٓ وېَىٓ« ،ئىٕٕب پەرەھٕب»
ؼۈضىؽىٕي ئولۇپ ثەضگۀٍىىي ضېۋاٍەد لىٍىٕؽبْ .ثۇ ؼۈضىٕي ئبعىع ئبزەَ وۆپ ئولۇؼب وۈچٍۈن
ثوٌىسۇ ،ذوضٌۇق ربضرىۋارمبْ ئبزەَ ئېعىع ثوٌىسۇ ،ثبـمىالضزىٓ ٍېڭىٍىپ لبٌؽبْ ئبزەَ ؼبٌىت ثوٌىسۇ،
لېَىٕچىٍىمزب لبٌؽبْ ئبزەِٕىڭ ئىفٍىطىٕي ئبٌالھ ربئبال ئبؼبْ لىٍىپ ثېطىسۇ ،لەضظزاض ئبزەَ
لەضىعزىٓ لۇرۇٌىسۇ ،لبِبلمب ٍبوي وىفي لوٌىؽب چۈـۈپ لبٌؽبْ ئبزەَ لۇرۇٌىسۇ ،ئبٌالھ ربئبال ئۇ
وىفىٕىڭ لەزضىٕي ئۆظ ِېھطىجبٍٔىمي ثىٍەْ ٍۇلىطى وۆرۈضىسۇ .ثۇ ؼۈضە ٍىگىطِە ثىط لېزىُ ،لىطىك
ثىط لېزىّسىٓ ئۈچ وۈْ ،ثەؾ وۈٍْ ،ەرزە وۈٔگىچە ئۇزا ئولۇٌىسۇ.
-3784عۇئبي :ۋالىئە عۈسىغىٕىڭ پەصىٍەجٍىشى
ۋالىئە ؼۈضىؽىٕي لىطىك وۈٔگىچە ھەض وۈٔي لىطىك لېزىّسىٓ چبال لوٍّبً ،ئورزۇضىٕي ئۈظۈپ
لوٍّبً ئۇزا ئولۇؼب ،ئبٌالھ ربئبال ِېھٕەرؽىع وەڭطى ضىعلي ثېطىسۇ .ئەؼىط ٔبِىعىسىٓ وېَىٓ ِۇـۇ
ِەلؽەرزە ئوْ رۆد لېزىُ ئولۇـّۇ رەعطىجىسىٓ ئۆرىۀسۇض.
ئوؼّبْ ئىجٕي ئەـفبْ ئىجٕي ِەؼئۇزؼب ثىط ثۆٌۈن ِبي ثەضگەْ ئىىەْ ،ئىجٕي ِەؼئۇز ضۀغىپ
ئۇٔي ئبٌؽىٍي ئۇٔىّبپزۇ .ئوؼّبْ :ثۇٔي ثبٌىٍىطىڭىعؼب ذىطاعەد لى ٍىپ ثېطىڭ ئەِىؽە  -زېگەْ
ئىىەْ ،ئىجٕي ِەؼئۇز :ؼىع ثبٌىٍىطىّٕىڭ ٔبِطاد ثوٌۇپ لېٍىفىسىٓ ئۀؽىطەۋاربِؽىع؟ ِەْ
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ئۇالضٔي ۋالىئە ؼۈضىؽىٕي ئولۇـمب ثۇٍطىؽبِْ .ەْ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ :ۋالىئە ؼۈضىؽىٕي
ھەض وېچە ئولۇؼبْ ئبزەَ ِەڭگۈ ٍولؽۇٌٍۇلٕىڭ زەضزىٕي ربضرّبٍسۇ زېگۀٍىىىٕي ئبڭٍىؽبْ ئىسىُ -
زەپزۇ .ثەظى ئبٌىّالض :ضىعىك رەٌەپ لىٍىؿ ئۈچۈْ ۋالىئە ؼۈضىؽىٕي ثىط ئوٌزۇضۇـزىال لىطىك ثىط
لېزىُ ئولۇـٕي وۆضؼىزىسۇ«( .لۇضئبٕٔىڭ ذبؼىَەرٍىطى» ٔبٍِىك وىزبثسا ـۇٔساق ذبرىطٌۀگەْ).
-3783عۇئبي :جبثبسەن عۈسىغىٕىڭ خبعىَەجٍىشى
ِۇٌه ؼۈ ضىؽىٕي زاۋاٍِىك ئولۇؼبْ ئبزەِٕىڭ ٍۇلىطى ِەضرىۋىؽي ،چوڭ ِۀؽىپي ئەؼٍىگە
وېٍىسۇ .ئەضٌەض ۋە ئبٍبٌالض ئبضىؽىسا ؼۆٍۈٍِۈن ثوٌىسۇِ ،بي زۇَٔبٌىمزىٓ ذبٌىؽبٔچە رەؼەضضۇپ
لىٍىسۇِ .ۇٌه ؼۈضىؽىٕي زاۋاٍِىك ئولۇؼبْ ئبزەِگە ؼبٍىت ذەظىٕە ئۇچطاٍسۇ.
«أَل يعلم من خلق وىو اللطيف اْلبري» (ئىٍال ٍەئٍەِۇ ِىٓ ذەٌەلە ۋەھۇۋەي ٌەرىپۇي ذەثىط)
ٔىڭ ،وېؽەٌگە ِۀپەئەد لىٍىؿ ،ثبالٔي لبٍزۇضۇؾ ،لېَىٕچىٍىمٕي ٍولۇرۇؾٔ ،بِطارٍىمٕي رۈگۈرۈؾ
ذۇؼۇؼىَىزي ثبض ،ئۇٔىڭ ثىٍەْ ٍۇلىطى ِۀؽەپىە چىممىٍيٍ ،ۈظ ئبثطۇٍٍۇق ثوٌؽىٍي ،ؼبٍىپالضزىٓ،
وۆِۈپ لوٍۇپ ربپبٌّىؽبْ ٔەضؼىسىٓ ،ؼبٍىت ذەظىٕە ،زۇَٔب زەپىٕەٌەضزىٓ ذەۋەض ئبٌؽىٍي ثوٌىسۇ.
ثۇ ؼۈضە ،ئورزۇظ ئبٍەد ،ئۈچ ٍۈظ ئورزۇظ ئۈچ وەٌىّە ،ثىطِىڭ ئۈچ ٍۈظ ٍىگىطِە ثىط ھەضپسۇض.
-3782عۇئبي :عۈسە ِۇصصەِّىٍٕىڭ خبعىَەجٍىشى
 .1ئۆِۈضٔىڭ ئۇظۇْ ثوٌّىمي ئۈچۈْ ِ 1000ەضضە.
 .2ثىطەض ـەھ ەضگە وەٌگەْ ثبالٍي ئبپەرٕىڭ زەپي ثوٌۇـي ئۈچۈِْ 71ەضضە.
 .3لەھەرچىٍىىزىٓ لۇرۇٌۇؾ ئۈچۈْ ِ 100ەضضە.
 .4زۆٌەرٕىڭ ظىَبزە ثوٌّىمي ئۈچۈْ ِ 100ەضضە.
 .5ؼەَ لبٍؽۇزىٓ ذبالغ ثوٌۇؾ ئۈچۈْ وۈٔسە ثىط ِەضضە.
 .6پەضظۀىذ رەٌىپي ئۈچۈْ ئولۇٌىسۇ.
 .7وىچىه ثبٌىالضٔي عىٕال ضٔىڭ رەذؽىطارىسىٓ ؼبلالىؿ ئۈچۈْ ِ 41ەضضە ئولۇپ
زەِىسىؽي ئۈچۈضٌىسۇ.
 .8ھەض عۈِە وىچىؽي ِ 8ەضضە ئولۇؼب ئىؽزىمجبي ٍۈظٌۀگەً.
 .9ثۇ ؼۈضىٕي ئولۇؼب ٍبوي پۈرؽە رۀسىطۇؼىذ ثوٌۇض.
ِ .10ۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ٔۇضى ظاھىط ثوٌؽۇْ زەپ ئولۇـٕي ئبزەد لىٍؽب ئىٕفبئبٌال
ظاھىط ثوٌۇض.
 .11لىٍسىؽبْ ئىفٕىڭ ذەٍطى ـەضضىٕي چۈـىسە وۆضەً زىؽە ذۇپزۀسىٓ وىَىٓ ِ 14ەضضە
ئولۇپ ٍبرمبً.
 .12زۈـّۀٍىطىٕي ِبد لىٍىؿ ئۈچۈْ گوضىؽزبٔسىٓ رۇپطاق ئىٍىپ ِ 71ەضضە ئولۇؼب
زۈـّۀسىٓ ؼەھەد ربپمبً.
 .13ئۇٔزۇؼبلٍىمزىٓ لۇرۇٌۇؾ ئۈچۈْ ِ 3ەضضە ئولۇپ گۇالپمب زەِىسە لىٍىپ ئىچىەً.
 .14ضىؽىمىٕىڭ وەڭطى ثوٌۇـي ئۈچۈْ ئولۇٌۇض.
 .15ھەض وۈٔي ِ 11ەضضە ئولۇؼب ئبٌەَ ذەٌمي زوؼىذ ثوٌۇض.
 .16ذەظىٕىٍەضٔي ئبـىبضىالؾ ئۈچۈْ ِ 1000ەضضە ئولۇپ ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ
ضوھٍىطىؽب ثىؽىفالپ ٍبرؽب ،چۈـىگە ظاھىط ثوٌؽبً.
 .17زا ئىُ ئولۇؼبْ وىفي ئەضۋاھٍەض ثىٍەْ ئۇچطۇـۇض.
 .18عۈِە وىچىؽي ؼبپ زىً ئىرالغ ثىٍەْ ئولۇؼب ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالِٕي چۈـىسە
وۆضگەً .ئبٌسى ثىٍەْ ِ 1000ەضضە زۇضۇز ئولۇپ ئبٔسىٓ ِ 41ەضضە ثۇ ؼۈضىٕي ئولۇؼبً.
ٔ .19بِطارٍىمزىٓ لۇرۇٌۇؾ ئۈچۈْ 41 ،وۈْ ،وۈٔىگە ِ 41ەضضەزىٓ ئولۇؼبً.
 .20ئەضۋاھٍەضٔي ذۇؾ لىٍىؿ ئۈچۈْ ِ 41ەضضە ئولۇٌۇض.
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 .21عىٍٕەضٔىڭ رەذؽىطارىسىٓ ثوٌؽبْ ؼبضاڭؽب ِ 41ەضضە ئولۇپ زەِىسىؽي ئىچۈضىٍىسۇ.
 .22ھەض وۈٔي ثبِسارزىٓ وىَىٓ ثىط ِەضضە ئولۇؼب زۈـّۀٍەضٔىڭ ظۇۋأي ثۀىذ ثوٌۇض .ھەض
رىٍىگي ثوٌؽب ئىغبثەد ثوٌۇض.
 .23ثىطەض ئىفٕي لىٍىؿ ٍبوي ؼەپەض لىٍىفزب ئىىىي ذىَبي ثوٌۇپ لبٌؽب ،زۇضۇزٔي ِ 7ەضضە،
ثۇ ؼۈضىٕي ِ 1000ەضضە ئولۇؼب چۈـىسە ظاھىط ثىفبضەد ثوٌۇض.
 .24وۆظ ئبؼطىپ ؼبلبٍّىؽب ِ 7ەضضە ئولۇپ ھۈضؼە ـىپب ربپۇض.
 .25وىفي ظىٕسأؽب ثۀىذ ثوٌؽب ٍبوي ئۆٌۈِگە زۈچ وەٌؽە ِ 41ەضضە ئولۇپ رىٍىگەً.
 .26ثۀسزىٓ ھەَ زىفۋاضچىٍىمزىٓ لۇرۇٌۇؾ ئۈچۈْ ِ 100ەضضە ئولۇؼۇْ.
 .27لبرزىك ئبؼطىك ئۈچۈْ ِ 100ەضضە ئولۇپ زەِىسە لىٍىپ ئىچۈضؼۇْ.
 .28ثۇ ؼۈضىٕي ئولۇپ ئۆظىگە ھۈضۈپ پبزىفبالض ئبٌسىؽب ثبضؼب ؼۆظى ئۆرىۈض ثوٌؽبً.
ثۇ ؼۈضىٕي ئولۇـزىٓ ثۇضۇْ ئەۋۋەي زۇضۇز ِ 100ەضضە ،پبرىھە ِ 7ەضضە ،ؼۈضە ئرالغ 7
ِەضضە ،ئبٍەرەي وۇضؼي ئۈچ ِەضضە ئىؽزىؽپبض ئۈچ ِەضضە ئولۇٌۇض.
-3788عۇئبي :ئەِّە ٍەجەعبئەٌۇْ عۈسىغىٕىڭ پەصىٍەجٍىشى
ئبٌىّالض :ثۇ ؼۈضىٍەضٔىڭ ِۀىؽىٕي ثىٍىپ ئولۇؼبٔسا رەؼىطى ئبالھىسە ثوٌىسىؽبٍٔىمىٕي
وۆضؼەرىەْ .ئبٌىّالض :ثۇ ؼۈضىٕي وۆپ ئولۇؼبْ ئبزەِٕىڭ ،لىَبِەرٕىڭ زەھفەرٍىطىٕي ئبڭٍىؽبٕٔىڭ
رەؼىطىسە ئبذىطەرٍىىىسىٓ ؼەَ ثېؽىپ ؼېّىع ئبزەِٕىڭ ئوضۇلالٍسىؽبٍٔىمىٕي ثبٍمىؽبْ.
ئەھٍي ؼبٌىھالض ئەٍزىسۇ :ئوْ ٔەضؼە ئوْ ٔەضؼىٕي روؼىسۇ .ـبرىھە پەضۋەضزىگبضٔىڭ ؼەظىپىٕي
روؼىسۇ ،ؼۈضە ٍبؼىٓ لىَبِەرٕىڭ ئۇؼؽۇظٌۇلىٕي روؼىسۇ ،زۇذبْ ؼۈضىؽي لىَبِەرزىىي ئەڭ
ئېؽىط لېَىٕچىٍىمٍىطىٕي روؼىسۇ ،ۋالىئە ؼۈضىؽي ٔبِطارٍىك وەِجىؽەٌٍىىٕي روؼىسۇِ ،ۇٌه
ؼۈضىؽي لەثطى ئبظاثىٕي روؼىسۇ ،وەۋؼەض ؼۈضىؽي زۈـّۀٍەضٔىڭ زاۋا زەؼزۇضىٕي روؼىسۇ،
وبـىطۇْ ؼۈضىؽي ئۆٌۈؾ ئبٌسېسىىي وبپىطٌىمٕي روؼىسۇ ،ئىرالغ ؼۈضىؽي ِۇٔبپىمٍىك ،ئىىىي
ٍۈظٌىّىٍىىٕي روؼىسۇ ،پەٌەق ؼۈضىؽي ھەؼەرروضالضٔىڭ چىسىّبؼٍىمىٕي روؼىسۇٔ ،بغ ؼۈضىؽي
ـەٍزبٕٔىڭ وۈـىۈضرىفىٕي روؼىسۇِ «( .ۇـىبرىً ِەؼبثىھ» ٔبٍِىك وىزبثسا ـۇٔساق ذبرىطٌۀگەْ.
-3788عۇئبي :ۋەصصۇھب عۈسىغىٕىڭ خبعىَىحي
ئىّبَ ؼەظظاٌي ؼەٌەؾ ئبٌىّالضزىٓ ثىط عبِبئەد وىفىٍەضٔىڭ ثىطەض ٔەضؼە ٍېزىپ وەرىۀسە
ؼۈضە ۋەظظۇھبٔي ئولۇؼبٔسىٓ وېَىٓ ٍولبٌؽبْ ٔەضؼىٕىڭ رېپىٍؽبٍٔىمىٕي ثبٍبْ لىٍىپ :وىفىٕىڭ
ثىطەض ٔەضؼىؽي ئېعىپ وەرؽە ،لېچىپ وەرؽە ،عۈِە وۈٔي ؼەوىىع ضېىئەد چبـىب ٔبِىعىٕي
ئولۇپ ٔبِبظزىٓ پبضىػ ثوٌؽبٔسا ،ۋەظظۇھب ؼۈضىؽىٕي ٍەرزە لېزىُ ئولۇپ رىٍىؽۇْ زەٍسۇ.
-3781عۇئبي :ئەٌەَ ٔەؽشەھ عۈسىغىٕىڭ خبعىَىحي
ئەٌەَ ٔەـطەھ ؼۈضىؽىٕي ھەض ثەؾ ۋالىذ ٔبِبظزىٓ وېَىٓ زاۋاٍِىك ئولۇپ ئبزەرٍۀؽە ،ئبٌالھ
ربئبال ئۇ وىفىٕىڭ ثبضٌىك ِۇـىۇالرىٕي ئبؼبٔالـزۇضۇپ ثېطىسۇ ،ؼەَ ذبپىٍىمىٕي وۆرۈضىۋارىسۇ،
وۈرّىگەْ ٍەضزىٓ ضىعىك ثېطىسۇ .ئەٌەَ ٔەـطەھ ؼۈضىؽىٕي ئىجبزەرزە ھوضۇٍٔۇق رۇضِۇـزب
لىؽىٍچىٍىكٔ ،ەؼچىٍىك چبپٍىفىۋاٌؽبْ ئبزەَ زاۋاٍِىك ئولۇؼب ،ضىعلي وەڭطى ،وۆڭٍي ئوچۇق،
زىٍي ٍوضۇق ،ئبق وۆڭۈي ثوٌىسۇِ ،ۇـىىالري ئبؼبْ ثوٌىسۇ .ھەض ٔبِبظزىٓ وېَىٓ رولمۇظ لېزىُ
ئولۇؼب ،لېَىٕچىٍىمزىٓ لۇرۇٌىسۇ ،ضىعلي ئبؼبْ لوٌؽب وېٍىسۇ ،ؼوزىؽي ضاۋاْ ثوٌىسۇ .ھەض ٔبِبظزىٓ
وېَىٓ لىطىك لېزىُ ئولۇـٕي ئۇزا ٍەرزە ئبً زاۋاِالـزۇضؼب ،ئبٌالھ ربئبال ئۇ وىفىٕي ـەن
ـۈثھىؽىع ثبً لىٍىۋېزىسۇ .وىفىٕىڭ ثېفىؽب زۇَٔبٌى ك ۋە ئبذىطەرٍىه ئىفالضزىٓ ثىطەض ِۇـىۇالد
ذبپىٍىك وەٌؽە ،ربھبضەد ئېٍىپ ئىىىي ضېىئەد ٔبِبظ ئولۇؼۇْ ،لىجٍىگە ئبٌسىٕي لىٍىپ ،پۈرۈْ
ۋۇعۇزى ثىٍەْ ئبٌالھ ربئبالؼب ٍۈظٌىٕىپ ئوٌزۇضۇپ ،ئەٌەَ ٔەـطەھ ؼۈضىؽىٕي ھەضىپ ؼبٔىسا ئولۇپ
ثوٌؽبٔسىٓ وېَىٓ ھبعەد ِەلؽىزىٕي ئبٌالھسىٓ رىٍؽۇْ ،ئبٌالھٕىڭ ئىعٔي ثىٍەْ ئىفٍىطى
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ئوڭۇـٍۇق ثوٌىسۇ .ھەض وۈٔي چبـىب ۋالزىسا ئەٌەَ ٔەـطەھ ؼۈضىؽىٕي ئىىىي ٍۈظ لېزىّسىٓ
ئولۇؼبِ ،ۇضاز ِەلؽەرٍەضزىٓ ئبعبٍىت  -ؼبضاٍىت ئىفالض ئبٍبْ ثوٌؽبً .ـېفە لبچىؽب ٍېعىپ
گۇالة ثىٍەْ چبٍمبپ ئىچؽە ،ؼەَ ذبپىٍىك ،ۋەھىّە ،چۆچۈپ ٍبربٌّبؼٍىكٍ ،ۈضەن رىطەپ
ھۇـىسىٓ وېزىؿ وېؽەٌٍىىىسىٓ لۇرۇٌىسۇ .ئبضىفالضزىٓ ثىطى ِۇٔساق زەٍسۇ :ئەؼزە رۇرۇۋېٍىؿ
ئىمزىساضى ئبعىعالپ لبٌؽبْ ئبزەَ ثۇ ؼۈضىٕي ٍېعىپ چبٍمبپ ،ئۇزا ٍەرزە وۈٔگىچە ٔبـزىسا ۋە ٍبربض
ۋالزىسا ئىچؽە ئۇٔۇرمبلٍىك وېؽەٌٍىىي ٍولىٍىسۇ.
-3785عۇئبي :لەدسى عۈسىغي عۈسىغىٕىڭ خبعىَەجٍىشى
لەزضى ؼۈضىؽىٕي عۈِە وۈٔي ِىڭ لېزىُ ئولۇؼب ئۆِطى ئىچىسە ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالِٕي
چۈـىسە وۆضۈـىە ٔېؽىپ ثوٌىسۇ .ئىٕٕب ئۀعەٌٕبھۇ ؼۈضىؽىٕي ئوْ لېزىُ ئولۇؼب ،ئۇٔىڭ ِىڭ
گۇٔبھي ئۆچۈضۈٌىسۇ ،ؼەپەضگە چىمّبلچي ثوٌؽبْ ئبزەَ ئۆ ٍىسىٓ چىمىؿ ئبٌسىسا ئولۇؼب ،ؼەپىطى
ئوڭۇـٍۇق ثوٌۇپ ،پبد پۇضؼەرزە لبٍزىپ وېٍىسۇ .ئېگىعٌىىىە چىمىؿ ئبٌسىسا ئولۇؼب ،ـەٍزبْ
ثىٍەْ ئبضىؽىسا روؼبق پەٍسا ثوٌىسۇ (رىٕچ ئبِبْ چىمىپ چۈـىسۇ) .ئۇاللمب ِېٕىسىؽبْ چبؼسا
ئولۇؼب ،ثىرەرەض ثوٌىسۇ ،گۇٔبھي ِەؼفىطەد ثوٌىسۇٍ .ېعىپ چبٍمبپ ئىچؽە ،ئبثي ھبٍبد ؼۈٍىٕي
ئىچىۀسەن ثوٌىسۇٍ .ېعىپ چبٍمىؽبْ ؼۇٔي ھۇـىسىٓ وەرىەْ ئبزەِگە ؼەپؽە ،ھۇـىؽب وېٍىسۇ.
ثبٌىٕىڭ وووۇٌىؽىسىٓ رۇرۇپ رۇضۇپ ،ئىٕٕب ئەظەٌٕبھۇ ؼۈضىؽىٕي ئولۇؼب ،ئۇ ثبٌىسا وىفي
ؼۆٍۈٔگۈزەن ئىفالض وۆضۈٌگەً .ئبٍبٌٕىڭ وووۇال چېچىسىٓ رۇرۇپ رۇضۇپ ،ئىٕٕب ئەظەٌٕبھۇ
ؼۈضىؽىٕي ئولۇؼب ،ئۇٔىڭسىّٕۇ وىفي ؼۆٍۈٔگۈزەن ئىفالض وۆضۈٌگەً .ئىٕٕب ئەظەٌٕبھۇ ؼۈضىؽي
ٔبِطارالضؼب ثبٍٍىك ،ئبعىعالضؼب ئىعظەد ھۆضِەد ،ثبال لبظاؼب ئۇچطىؽبٔالضؼب ئبؼبٍىفٍىك ،وېؽەٌٍەضگە
زاۋاٌىك ،ئبظاثسىٓ ئبِبٍٔىك ،زۇَٔب ۋە ئبذىطەرٕىڭ لېَىٕ چىٍىمٍىطىسىٓ لۇرۇٌۇؾ ٍوٌي ئېٍىپ
وېٍىسۇ .ئولۇؼبْ ئبزەَ ؼبالِەد ،ذبرىطعەَ ،رىٕچ ئبِبْ ثوٌىسۇ.
-3788عۇئبي :وەۋعەس عۈسىغىٕىڭ خبعىَەجٍىشى
ئىّبَ رەِىَّي (ئبٌالھ ئۇٔىڭؽب ضەھّەد لىٍؽۇْ) ِۇٔساق زەٍسۇ :وەۋؼەض ؼۈضىؽىٕي زاۋاٍِىك
ئولۇؼبْ ئبزەِٕىڭ لەٌجي ؼۈظۈٌىسۇ ،ئبٌالھسىٓ لوضلىسىؽبْ ثوٌىسۇ ،ئىجبزەرىە ذۇـزبض ثوٌۇپ
لبٌىسۇٍ ،بِؽۇض ٍبؼمبْ ۋالىززب ٍۈظ لېزىُ ئولۇپ ،زۇَٔب ۋە ئبذىطەرٍىه ئىفالضزىٓ ھەضلبٔساق
ھبعىزىٕي رىٍىؽە ،زۇئبؼي روٌۇق ئىغبثەد ثوٌىسۇ .ثۇِ ،ۇعەضضەة ئەِەٌسۇض .ؼۈٍي روذزبپ
لبٌؽبْ ،ئبظالپ لبٌؽبْ ثۇاللٕىڭ وۆظىگە ھەض وۈٔي ٍەرزە لېزىّسىٓ ئولۇؼب ،ؼۈٍي ئۇٌؽىَىسۇ .گۇالثؽب
ئولۇپ ،ھەض وۈٔي وۆظىگە ؼۈضرؽە ،وۆضۈؾ لۇۋۋىزي وۈچىَىسۇ ،وۆظ ئبؼطىمي ؼبلىَىسۇ .ؼېھطى
لىٍىٕؽبْ ئۆٍسە ئولۇؼب وۆِۈٌگەْ ٍبوي ثبٍٍىمٕي وۆِۈپ لوٍۇپ ربپبٌّىؽبْ ٍەضزە ئولۇؼب ،ئبٌالھ
ربئبال ئىٍھبَ لىٍىسۇ ،وۆڭٍىگە ؼبٌىسۇ .ئولۇؼبْ ئبزەِگە ھېچ ٔەضؼە ظىَبْ ؼبالٌّبٍسۇ .ثىط ئبزەِسە
ثۀىسٌىه ثوٌۇپ ،ضوظا رۇرۇؾ ،ئىجبزەد لىٍىؿ ،ؼەزىمبد لىٍىؿ ،وىفىٍەضٔي ذەرەضزىٓ
لۇرمۇظۇؾ لبربضٌىك ٍبذفي ئىفالضٔي لىالٌّبٍسىؽبْ ،لىٍؽۇؼي وەٌّەٍسىؽبْ ثوٌۇپ لبٌؽب ،وەۋؼەض
ؼۈضىؽىٕي ئود رەگّىگەْ ھەؼەي ثىٍەْ پبوىعە لبچىؽب ٍېعىپ ،ئۈؼزىگە ربِبق لوـۇپ
ئبضىالـزۇضۇپ ٍېؽە ،ئبٌالھ ربئبال ئۇ وىفىٕىڭ لەٌجىٕي ٍبذفىٍىممب ئىٕزىٍىسىؽبٍْ ،بِبٍٔىمزىٓ
ؼبلٍىٕىسىؽبْ ،ئبٌالھؽب ٍۈظٌىٕىسىؽبْ لىٍىسۇ .لبِبق ٍبوي وىفي لوٌىسىىي ئبزەِٕي چىمىطىؿ
ٔىَىزىسە ،وەۋؼەض ؼۈضىؽىٕي ٍەرّىؿ ثىط لېزىُ ئولۇٌىسۇ .ثۇِ ،ۇعەضضەة ئەِەٌسۇض.
-3781عۇئبيِ :ۇئەۋۋىضەجەٍىٓ عۈسىٍىشىٕىڭ خبعىَەجٍىشى
عۈِە ٔبِىعىسىٓ وېَىٓ لۇٌھۇۋەٌالھۇ ئەھەز ،لۇي ئەئۇظۇ ثىطاثجىً پەٌەق ۋە لۇي ئەئۇظۇ
ثىطاثجىٓ ٔبغ ؼۈضىٍىطىٕي ٍەرزە لېزىّسىٓ ئولۇؼب ،ئبٌالھ ربئبال ثۇ وىفىٕي ٔەٍە ثىط عۈِە وۈٔي
ٍېزىپ وەٌگۈچە وۆڭۈٌؽىعٌىىزىٓ پبٔبھىؽب ئبٌىسۇِ .ۇئەۋۋىعەرەٍٓ ؼۈضىٍىطىٕي وېؽەي ٍبوي
ؼېھطىگە زۇچبض ثوٌؽبْ ئبزەِٕىڭ ئۆظى ٍبوي ثبـمىالض لىطىك ثىط لېزىّسىٓ ئۇزا ئۈچ وۈْ ،ثەؾ
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وۈٍْ ،بوي ٍەرزە وۈٔگىچە ئولۇؼب ،ئبٌالھ ربئبال ـىپبٌىك ثېطىسۇ .وىفىگە ٔەـؽبٔىٌ ،ثۇظۇق ئبضظۇالض
ؼبٌىت وەٌؽەٍ ،بوي ؼەۋزا ذبضاوزېطٌىه ۋەھىّە لۇۋۋىزي ئېفىپ وېزىؿ ثىٍەْ لۇضۇق ذىَبٌؽب
ثېطىٍىپ وەرؽە ،لوضلۇٔۇـٍۇق ۋەھىّە ثېؽىۋاٌؽب ،وۆڭٍىٕي ِبززىٌ ؼەۋەپٍەض رۈپەٍٍىسىٓ ٍبوي
ضوھبٔىٌ ؼەۋەثٍەض رۈپەٍٍىسىٓ ـەٍزبٔي لبضاڭؽۇٌۇق لبپالپ وەرؽەٍ ،بوي ظاِبٕٔىڭ ذېَىُ
ذەرەضٌىطىٕىڭ لېَىٕچىٍىمىسىٓ ثېفىؽب وۈْ وەٌؽبٍ ،بوي پبزىفبھٕىڭ لبرزىك ؼىَبؼىزىگە
ئۇچطىؽبِ ،ۇئەۋۋىعەرەٍٓ ؼۈضىٍىطىٕي ئىىىي ٍۈظزىٓ ِىڭ لېزىّؽىچە ئولۇؼۇْ.
-3787عۇئبيِ :ەسٍەَ عۈسىغي ھەلمىذە
وىفي ثۇ ؼۈضىٕي ھبي وۈٔىٕىڭ ٍبذفي ثوٌىفي ۋە ذبرىطىٕي (ئەؼزە رۇرۇـٕىڭ ٍبذفي
ثوٌىفي) ِۇؼزەھىەَ ثوٌۇؾ ئۈچۈْ ٍەرزە ِىطارىجە ئولۇؼب وۇپبٍە لىٍىسۇ .ئەگەض ثۇ ؼۈضىٕي
ثبؼسىىي زەضەذزىە ئبؼؽب ثۇ ؼۈضىٕىڭ ثەضىىىزىسىٓ ثۇ ثبؼٕىڭ ِىۋىٍىطىسە ؼىطٌىك
ذۇؼۇؼىَەرٍەض ھبؼىً ثوٌىسۇ .ئەگەض وىفي ثۇ ؼۈضىٕي گۇالة ۋە ظەپەض ثىٍەْ ٍەرزە ِىطارىجە
ٍبظؼب ،ھەِّە ئىٍٍەد  -وىؽەٌٍىه ۋە عبضاھەرٍەضزىٓ ؼبلٍىٕىسۇ .ئەگەض ثۇ ؼۈضىٕي ٍىعىپ ـىفە
ئىسىؿ ٍبوي ووظىؽب ؼىٍىپ ،ووظىٕىڭ ئبؼعىٕي ِەھىەَ ثىىىزىپ ئۆٍگە ئىؽىپ لوٍؽب ،ئۇ
ٍەضزىىي عىٓ ۋە پەضىٍەض ئۆٍسىٓ لبچبض.
-3784عۇئبي :لۇسئبْ وەسىّٕىڭ خبعىَەجٍىشىذىٓ گۇِبْ لىٍّبعٍىك ۋە جەلذىشگە جوغشا
ِۇئبِىٍە لىٍىؼ جوغىشىغىذا
لۇضئبْ وەضىُ ھەلىمەد ،ھىىّەد ،ضەھّەدِ ،ەؼپىطەد ،ئىغبثەد ،وبضاِەدِ ،ۇئغىعاد
ثوٌؽبٍٔىمي ئۈچۈْ لۇضئبْ ثىٍەْ رىٍۀگەْ رىٍەوٕىڭ ئىغبثەد ثوٌۇـىسا ـەن ٍوق .ئەِّب ئبٌالھ
ربئبال ھەض ثۀسىٕىڭ رەلسىطىٕي ئبٌسىٓ پۈرىۋەرىەْ .لىٍؽبْ ئەِەٌىّىع ثىٍەْ رەلسىطٔىڭ
ئوضۇٔالـزۇضۇـي ئۇزۇي وەٌؽە رىٍەوٍىطىّىع ـەوؽىع ئىغبثەد ثوٌىسۇ .رەلسىطگە لبضـي وەٌؽە ثۇ
زۇَٔبزا ٔەرىغىگە ئىطىفەٌّىؽەن لىٍؽبْ ئەِەي ئىجبزىزىّىع ،زۇئب رىٍىىىّىع ئۈچۈْ لىَبِەرزە وبرزب
ئەعىط ثىطىٍىسۇ .پەلەد رەلسىطٔىڭ ئوضۇٔالـزۇضۇـي ئىغطا ثوٌىسۇ .ثۇٔىڭؽب لبضاپ لۇضئبٔسىٓ
ـۈثھَىٍۀؽىڭىع ئىّبٔسىٓ ئبعطاٍؽىع ،لىٍؽبْ ئەِەي ئىجبزەرٍىطىڭىع ثىىبض ثوٌۇپ وىزىسۇ .
رىٍىىىّىعٔىڭ ئىغبثەد ثوٌۇؾ ثوٌّبؼٍىمئ ،ىغبرٍىممب ئىطىطىؿ ٍبوي ئىطىفەٌّەؼٍىىىّىع
ئبٌالھٕىڭ ضەھّىزىگە ثبؼٍىكِ .ۇٔۇ ھەزىؽىە لبضاڭ :ئۇ ثەٍس ئىجٕي ضىفبئە ظۇضلىٌ ضىۋاٍەد لىٍىسۇوي،
ئەؼّبئ ثىٕزي ئۇِەٍػ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب ِۇٔساق زېگەِْ :ەْ پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِگە :ئي
ضەؼۇٌۇٌالھ! عەئفەضٔىڭ پەضظۀزٍىطىگە ثەن رېع وۆظ رېگىسۇ ،ئۇالضؼب زەَ ؼبٌسۇضۇپ لوٍؽبَ ثوالِسۇ؟
زېگۀىسىُ ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ :ھەئۀ ،بۋازا رەلسىطٔىڭ ئبٌسىؽب ئۆرىسىؽبْ ثىط ٔەضؼە ثوٌىسىؽبْ ثوٌؽب ،
وۆظ چولۇَ ئۆرۈپ وەرىەْ ثوالرزي ،زېسى( .رىطِىعى)2159 :
ئەثۇ ھۇضەٍطە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕؽبْ ثىط ھەزىؽي لۇززىؽىسا ،پەٍؽەِجەض
ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔس اق زېگەْ :اٌٍە ربئبال ِۇٔساق زەٍسۇ{ :ثۀسەَ ِېٕي لبٔساق
ئوٍٍىؽبِ ،ەْ ئۇٔىڭ ئۈچۈْ ـۇٔساق ثوٌىّەْ .ئۇ ِېٕي ئەؼٍىگۀسەِ ،ەْ ئۇٔىڭ ثىٍەْ ثىطگە
ثوٌىّەْ .ئەگەض ئۇ ِېٕي ئىچىسە ئەؼٍىؽەِ ،ۀّۇ ئۇٔي ئىچىّسە ئەؼٍەٍّەْ .ئەگەض ِېٕي ثىط
عبِبئەد ئىچىسە ئەؼٍىؽەِ ،ۀّۇ ئۇٔ ي ئۇٔىڭسىٓ ٍبذفىطاق ثىط عبِبئەد ئىچىسە ئەؼٍەٍّەْ.
ئۇ ِبڭب ثىط ؼېطىچ ٍېمىٕالـؽبِ ،ەْ ئۇٔىڭؽب ثىط گەظ ٍېمىٍٕىفىّەْ .ئەگەض ئۇ ِبڭب ثىط گەظ
ٍېمىٕالـؽبِ ،ەْ ئۇٔىڭؽب ثىط ؼۇالچ ٍېمىٍٕىفىّەْ .ئۇ ِبڭب ِېڭىپ وەٌؽەِ ،ەْ ئۇٔىڭؽب ٍۈگۈضۈپ
ثبضىّەْ( } .ثۇذبضى» )7415 :

ثەؽ ىٕچي ثبپ .جەسىمەجحىىي عىشٌىك ٍەجحە ثبعمۇچ

-3783عۇئبي :ئىّبِي سەثجبٔي
ِىالزى ٍ - 1563ىٍي ھىٕسىؽزبٕٔىڭ ؼھطىٕسى زېگەْ ٍېطىسە رۇؼۇٌۇپٍ - 1624 ،ىٍي ـۇ
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ٍەضزە ئبٌەِسىٓ ئۆرىەْ ِەـھۇض زىٕي ئبٌىُ ،وىفىٍەض رەضىپىسىٓ ئىّبَ ضەثجبٔي (ئبٌالھ رەضثىَەد
لىٍؽبْ ٍېزەوچي) زېگەْ ٔبَ ثىٍەْ ـۆھطەرٍۀگەْ ،ئىىىىٕچي ِىڭ ٍىٍٍىك گۈٌٍۀسۈضگۈچي
زېگەْ ئۇٔۋأؽب ئېطىفىەْ ،ثۈٍۈن رەؼەۋۋۇؾ پىفىۋاؼي ئەھّەز ـبضۇق ؼىھطىٕسى (ئبٌالھ ئۇٔىڭؽب
ضەھّەد لىٍؽۇْ) ٔىڭ ئەۋالزٌىطىسىٓ ،ھىٕسىؽزبٔسا رۇؼۇٌۇپ وېَىٓ ِەزىٕە ِۇٔەۋۋەضىسە
ئوٌزۇضالالـمبْ ئبٌىُ ،ئىّبَ ِۇ ھەِّەز ِەئؽۇَ ٔەلفىجۀسى ِۇعەززېسى ھىٕسىؽزبٔىي چبؼٍىطىسا
ِۇضىسٌىطىٕىڭ وۈچٍۈن رەٌىۋىگە ئبؼبؼەْ ھىٕسى رىٍىسا «ٍبذفىالضٔىڭ زەضىغىؽىسىىي ٍەرزە
ؼىط» ٔبٍِىك ثۇ وىزبثٕي ٍېعىپ لبٌسۇضؼبْ .ئۇالض ِەزىٕىگە وېٍىپ ئوٌزۇضالالـمبٔسىٓ وېَىٓ،
ھىٕسى رىً ٍ -ېعىمىٕي لوٌالّٔبٍس ىؽبْ ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ وۈچٍۈن رەٌىۋىگە ئبؼبؼەْ ئىّبَ
ِۇھەِّەز ِەئؽۇَ ٔەلفىجۀسى ِۇعەززېسى وىزبثٕي ئىؽالَ زۇَٔبؼىسىىي ئوضربق ئېىزىمبز رىٍي
ھېؽبپٍىٕىسىؽبْ ئەضەة رىٍىؽب رەضعىّە لىٍسۇضؼبْ.
-3782عۇئبي :جەعەۋۋۇپ ئەھٍىٕىڭ پەٍغەِجەس ئەٌەٍىھىغغبالِٕي ئۆٌگە لىٍىؾحىىي ثىش
لىغىُ ِىضأي
ئەھٍي رەؼەۋۋۇـالض :پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕي رەؼەۋۋۇـٕىڭ ئەڭ چوڭ پىفىۋاؼي زەپ
لبضاٍسۇ .ھەِسە پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ھبٍبرٍىمىسىىي ھەض ثىط ھەضىىىزي ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ
ثىطزىٕجىط ھەضىىەد ِىعأي ھېؽبپٍىٕىسۇ .ئۇٔىڭ ئەزەة ئەذاللي ،وۈچٍۈن ئېزىمبزى ،ثېطىٍىپ
ئىجبزەد لىٍىؿ ئبزىزي ،وېچىٍىطى ثېطىٍىپ ٔەپٍي ٔبِبظ ئولۇـي ،ئىؽزىؽپبضٔي وۆپ ئولۇـي،
ئىّبٕٔىڭ ئبؼبؼي ثوٌؽبْ « الئىالھە ئىٍٍەٌال» وەٌىّىؽىٕي وۆپ رەوطاضٌىفي ،ئبٌالھٕي وۆپ ظىىطى
لىٍىفي ،رەؼجىھ ئەٍزىفيِ ،بي  -زۇَٔبؼب ثېطىٍّەؼٍىىي ،ذوضِب لوۋظىمىسىٓ ٍبؼبٌؽبْ ثىط ربي ثوضا
ۋە ئبظضالال ئبززى رۇضِۇؾ الظىّەرٍىىىسىٓ ثبـمب ھىچمبٔساق ثبٍٍىك روپٍىّبؼٍىمي ،ئبززى ؼبززا
ٍبـبؾ ئبزىزي لبربضٌىمالضٔي ئۆظىگە لبرزىك رىطىفچبٍٔىك ثىٍەْ ئۆظٌەـزۈضۈؾ چىٓ رەؼەۋۋۇؾ
ئەھٍىٕىڭ ِەلؽىزي ،ھەض ثىط ِۇؼۇٌّبْ ـۇٔساق لىالٌىؽبٔسا ئىّبٔىٕي ئەڭ ظوض زەضىغىسە
وۈچەٍزەٌەٍسۇ ،ـەٍزبٕٔىڭ (پەغ ئبضظۇ ھەۋەؼٕىڭ) لىعىمزۇضىفىؽب (ئبظزۇضىفىؽب) ئۈٔۈٍِىه ربلبثىً
رۇضاالٍسۇ ۋە ثۇ ئبضلىٍىك ئبٌالھمب ٍېمىٍٕىفبالٍسۇ ،زەپ لبضاٍسۇ.
-3788عۇئبي « :عبٌىھالسٔىڭ ٍۈوغىٍىؾذىىي عىشٌىك ٍەجحە ثبعمۇچ» ٔبٍِىك وىحبپحب
ثبٍبْ لىٍىٕغبْ ٍەجحە چوڭ ِەصِۇْ
ثىطىٕچي ؼىطزاِ :ۇضىسالضؼب پبٍسىٍىك ثوٌؽبْ ِۇھىُ ئىفالضٔىڭ ثبٍبْ لىٍىٕىسۇ.
ئىىىٕچي ؼىطزا :ئبٌەِىً ئەِطى ۋە ئبٌەِىً ذەٌممە رەۋە ثوٌؽبْ ثىط لىؽىُ ٌەرىپىٍەض (ٔېطۋا
ئۇچۇضٌىطى) ثبٍبْ لىٍىٕىسۇ.
ئۈچۈٔچي ؼىطزا :ئىؽّي ظاد ظىىطىٔ ،ەـَي ئىؽجبد ظىىطى ثبٍبْ لىٍىٕىسۇ.
رۆرىٕچي ؼىطزأ :ەـىجۀسىَە ؼۈٌۈوٍىطىٕىڭ ِەذؽۇغ ِبلبٍِىطى ثبٍبْ لىٍىٕىسۇ.
ثەـىٕچي ؼىطزا :گۈٌٍۀگەْ ِەذؽۇغ ِبلبِالض ثبٍبْ لىٍىٕىسۇ.
ئبٌزىٕچي ؼىطزأ :ەلفىجۀسىَە رەضىمىزىٕىڭ ِەذؽۇغ ئبربٌؽۇٌىطى ثبٍبْ لىٍىٕىسۇ.
ٍەرزىٕچي ؼىطزاِ :ۇضىسالض ضى ئبٍە لىٍىفمب رېگىفٍىه ئەزەة لبئىسىٍەض ثبٍبْ لىٍىٕىسۇ.
ذبرىّىسە :رەضىمەرٕىڭ ؼىٍؽىٍىٍىطى ثبٍبْ لىٍىٕىسۇ.
-3788عۇئبي :جەعەۋۋۇپ ئەھٍىٕىڭ ٔەصىشىذىىي خوجبثبھبئۇددىٓ ٔەلؾىجۀذى
ـۇٔي ثىٍىؿ الظىّىي ،ثۇ رەضىمەد ھەظضىزي ذواعە ثەھبئۇززىٓ ٔەلفىجۀسىگە ِۀؽۇثسۇض.
ثۇ و ىفىٕىڭ ئەؼٍي ئىؽّي ِۇھەِّەز ئىجٕي ِۇھەِّەز ثۇذبضىسۇض .ربضىرزب «ـبھ ٔەلفىجۀسى»
زېگەْ ٔبَ ثىٍەْ ـۆھطەرٍۀگەْ .ثەھبئۇززىٓ ثوٌؽب ئۇٔىڭ رەذەٌٍۇؼىسۇض .ثۇ وىفي رەضىمەرٕىڭ،
ھەلىمەرٕىڭ ،ـەضىئەرٕىڭ ئىّبِي ئىسى .ئبذىطلي ٔۇلزب ثبـالٔؽۇچ ٔۇلزىؽب ئۆضٌەـٕىڭ ٍىٍزىعى
ئىسى .ۋىالٍەد زائىطىؽي ۋە ِەئطىپەرٕىڭ ِەضوىعى ئىسىِ .ۇھەلمىمٍەضٔىڭ لۇرۇثي،
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پەٍؽەِجەضٌەضٔىڭ ۋاضىؽي ئىسى .ئبٌالھ ئۇ وىفىگە ٍبذفي ِۇوبپبرالضٔي ثەضؼۇْ .ئۇٔىڭ
ثەضىىەرٍىه ٔەپەؼٍىطى ۋە وبِبٌەرٍىه ذىؽٍەرٍىطىسىٓ ثىعگە ئبٍىّبً لۇٍۇپ رۇضؼۇْ .ئبٌالھ
ئۇٔىڭسىٓ ضاظى ثوٌؽۇْ .ئۇ وىفي وبرزب ؼەٍس وىفىٍەضزىٓ ئىسىٔ .ەؼەة عەھەرزە ـەھىسٌەضٔىڭ
ذوعىؽي ئىّبَ ھۇؼەٍٕگە رۇرىفىسۇ .ثۇ وىفي ھىغطىَە ٍ - 708ىٍي ِۇھەضضەَ ئېَىسا رۇؼۇٌۇپ
ھىغطىَە ٍ - 791ىٍي ضەثىئەي ئەۋۋەٌسە ،زۈـۀجىگە ربڭ ئبربض وېچىؽي ۋاپبد ثوٌؽبْ.

ئبٌحىٕچي ثبپ .جەعەۋۋۇپٕىڭ جەسەلمىَبت ئەھۋاٌي ھەلمىذە

-3781عۇئبي :جەعەۋۋۇف ۋە عوفي ئبجبٌغۇعىٕىڭ ِۀىٍىشى
رەؼەۋۋۇپ ،ئىؽالَ زىٕي رەضىمىزىٕىڭ ٍۀە ثىط ٔبِي ثوٌۇپ ،ؼوپىعىُ زەپّۇ ئبرىٍىسۇ.
ئەضەثچە «ؼوـي» زېگەْ ؼۆظٔىڭ ِۀىؽي ھەضذىً رەضىپٍىٕىسۇ .ثەظىٍەضٔىڭ ئەٍزىىفىچە ،ثۇ
ئەؼٍي ئەضەثچە «ؼەـب» زېگەْ ؼۆظ ثوٌۇپ« ،لەٌجي پبن ،ھەضىىىزي زۇضۇغ» زېگۀٍىه
ثوٌىسىىەْ؛ ثەظىٍەضٔىڭ ئەٍزىفىچە« ،ؼەـفە» زېگەْ ؼۆظ ثوٌۇپِ ،ۀىؽي ئبٌالھٕىڭ ئبٌسىسا
ٍۇلىطى ِەضرىجىسە ۋە ئبٌسىٕمي لبربضزا ثوٌؽۇچي زېگۀٍىه ثوٌىسىىەْ؛ ٍۀە ثەظىٍەضٔىڭ زېَىفىچە:
ئۇالضٔىڭ پەظىٍىزي ِۇھەِّەز ئەٌە ٍھىؽؽبالِٕىڭ زەۋضىسىىي ئۆظىٕي ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ
ٍېٕىسا رۇضۇپ ِەذؽۇغ ثىٍىُ ئېٍىؿ ۋە ئىجبزەد لىٍىفمب ئبربپ ِەؼغىسٔىڭ ؼۇپىؽىسا زاۋاٍِىك
ئوٌزۇضۇپ زۇَٔبٌىك ئىفالضزىٓ لوي ئۈظۈپ ،وىفىٍەض رەضپىسىٓ «ئەؼھبثۇغ ؼۇـفە» (ؼۇپىسا
رۇضىسىؽبٔالض) زەپ ئبربٌؽبْ وىفىٍەضزەن ثوٌۇپ ،ضىَبظەد چېىىؿٔ ،ەـؽىٕي ٍىؽىؿ ،ئىرالغ
ثىٍەْ ئىجبزەد لىٍىؿ ،ئېزىىبـزب ئوٌزۇضۇؾ ثىٍەْ ئۆرىۈظىسىىەْ.
-3785عۇئبي :عوفي ئبجبٌغۇعىٕىڭ پەٍذا ثوٌۇؽي ۋە ئىغحىّبي لىٍٕىؾي
ٔۇضىسزىٓ ئبثسۇضەھّبْ عبِي (ٔ ) 1492 __1414ىڭ ئېَزىفىچە« ،ؼوـي» ؼۆظىٕي
وۇـەزىىي ظاھىسٌىك ٍوٌىؽب ِبڭؽبْ ئەثۇ ھبـىُ (؟__ )778رەذەٌٍۇغ لىٍىپ ئىفٍەرىەْ؛
ثۇٔىڭسىٓ ثبـمب ،وېَىٕىي ِبرطىَبٌالضزا ذبرىطٌىٕىفىچە ،رەضوىسۇَٔب ،وىّىَبگەض عبثىط ئىجٕي
ھەٍَبْ ( )815__720رۈٔغي ثوٌۇپ ئىفٍەرىەْ.
رۆرىٕچي ئەؼىطٔىڭ ئورزۇضىٍىطىسىىي ئەضەثچە ھۆعغەرٍەضزە «ؼوـي» ؼۆظى ضەؼّىٌ
ئىفٍىزىٍگەْ .ئبٌزىٕچي ئەؼىطزە ِۇؼۇٌّبٔالض ظاھىسٌىك ،رەضوىسۇَٔبچىٍىك ٍوٌىؽب ِبڭؽبٔالضٔي
«ؼوـي» زەپ ئبرىؽبْ .ئەضەة ئۆٌىّبٌىطى ثۇ ئېمىّٕىڭ ئەظاٌىطىٕي ِۇرەؼەۋۋىؿ (رەؼەۋۋۇپچي)
زەپ ئبرىؽبْ .ـطأؽىَىٍىه ـەضلفۇٔبغ روٌىه ثۇ ئېمىّٕي «ؼوـىعىُ» زەپ ئبرىؽبْ.
-3788عۇئبي :جەعەۋۋۇفٕىڭ جەسەلمىَبت جبسىخي ثبعمۇچٍىشى ۋە جەعەۋۋۇف پىؾۋاٌىشى
ؼوـىالض ٍەرزىٕچي ئەؼىطٔىڭ ئبذىطٌىطى ،ؼەوىىعىٕچي ئەؼىطٔىڭ ثبـٍىطى ئۇِەۋىََە
ؼۇالٌىؽي ھۆوۈِطأٍىك لىٍىۋارمبْ زەۋضىسىىي وۇـە ۋە ثەؼطە لبربضٌىك عبٍالضزا پەٍسا ثوٌسى .ئۇ
ِۇؼۇٌّبٔالضزىىي چ ىٓ ئىزىمبز ۋە زىٕىٌ لىعؼىٍٕىمٕىڭ ِەھؽۇٌي ئىسى .زەؼٍەپىي چبؼالضزا
ؼوـىالض ٔبِطاد ئۆرۈـىە ،ضىَبظەد چېىىفىە ۋە ٔەـؽىٕي ٍىؽىفمب ضاظى ثوٌۇـٕي ئۆظىٕىڭ
ذۇؼۇؼىَىزي لىٍسى .ئۇالض «لۇضئبْ وەضىُ»گە ،ھەزىؽىە ،ـەضىئەرىە لبرزىك ئەِەي لىٍسى ۋە
زىٕىٌ ئىجبزەرٍەضٔي ئبزا لىٍسىِ .ۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ۋە ؼبھبثىٍەضٔىڭ رەلۋازاض ۋە ئبززىٌ
–ؼبززا رۇضِۇـىٕي ئۆٌگە لىٍسى .ئۇِەۋىََە ؼۇالٌىؽىسىىي ئوضزىٕىڭ چىطىىٍىىىگە ۋە
ھۆوۈِطأالض ئبضؼىسىىي ھولۇق ِ -ۀپەئەد ربٌىفىؽب ٔبضاظى ثوٌۇپ ،ئۆظىٕي رۇرۇۋېٍىپ ٔبِطارٍىممب،
ضىَبظەد چېىىفىۀ ،ەـؽى ٕي ٍىؽىۋېٍىفمب ضاظى ثوٌۇؾ ئبضلىٍىك ٔبضاظىٍىك ثىٍسۈضۈپ ،زىٍٕىڭ پبن
ثوٌۇـىٕي ۋە ِۀىۋىَىزىٕىڭ ئبضاَ رېپىفىٕي ئۇِىس لىٍسى .ئۇالض ئۇچىؽىؽب عۀسە وېَىپ ،ثۇ
زۇَٔبٔىڭ ضاھەد  -پبضاؼەرٍىطىگە ثېطىٍّىسى .وىفىٍەضٔىڭ زىٕىٌ ئىجبزىزىگە ئەھّىَەد ثېطىپ،
ؼەـىَەرۇي لەٌت (لەٌت ؼبپبؼي) ،چوڭمۇض ذىَبي ثىٍەْ ثوٌۇپ ،لۇضئبْ رىالۋەد لىٍىؿٔ ،بِبظ
ئولۇؾ ،ضوظا رۇرۇؾ ،ئېزىىبـزب ئوٌزۇضۇؾ ،ھەضەِگە پىَبزە ثېطىؿ ،ذىٍۋەرچىٍىىزە ٍبـبؾ ثىٍەْ
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ـۇؼۇٌالٔسى ٍبوي ِبوبٔىسىٓ ئبٍطىٍىپ زۇَٔبٔي ظىَبضەد لىٍسىٍ ،وٌجوٍي زىَىٕؽب ربٍىٕىپ عبْ
ثبلزي .وۇـەزىىي ھە ؼەْ ثەؼطى (ئبٌالھ ئۇٔىڭؽب ضەھّەد لىٍؽۇْ) (؟_ ،)728ثەٌىرزىىي
ئىجطاھىُ ئىجٕي ئەزھەَ (؟_  ،)778ثبؼسارزىىي ِەضۇؾ وەضذي (؟_ )816لبربضٌىك وىفىٍەض ئۇالضٔىڭ
ئبؼبؼٍىك ۋەوىٍٍىطى ثوٌۇپ ھېؽبپٍىٕىسۇ .وېَىٓ ثۇ ئېمىُ ؼۈضىَە ،ھىغبظٍ ،ەِەِْ ،ىؽىط ۋە
ئەعەَ لبربضٌىك عبٍالضؼب ربضلىٍىپ ،ثەظى ئۆٌۈِبالض ۋە رۆۋەْ لبرالِسىىي ِۇؼۇٌّبٔالض ئىچىسە
ئوِۇِالـزيٌ .ېىىٓ ،ھۆوۈِەد ۋە ؼۈٕٔي ِەظھىجي ئىچىسىىي ِۇرەوەٌٍىّۇٔالض ئۇٔي «ثىسئەرٍىه »
ھېؽبپٍىسى.
ؼەوىىعىٕچي ئەؼىطٔىڭ ئبذىطٌىطى رەؼەۋۋۇؾ ثىٍەْ ـۇؼۇٌالٔؽبْ ئبٍبي ضاثىَە ئەزۋىَب
(ضاثىَە ثەؼطى  ) 801 _717لبربضٌىك وىفىٍەض ۋەوىٍٍىه لىٍىپ ئبٌالھٕي ؼىطٌىك ٍوي ثىٍەْ
ؼۆٍۈؾ رەـەثجۇؼىٕي ئورزۇضىؽب لوٍۇپ ،ئبٌالھ ِەڭگۈ ؼۆٍگۈ ئوثىَېىزىسۇض .ئىٕؽبْ ضوھىٕىڭ ئەڭ
ِۇھىُ ِبھىَىزي ؼۆٍگۈزىٓ ئىجبضەد .ؼۆٍگۈ ئىٕؽبٕٔي ئبٌالھؽب ٍېمىٕالـزۇضىسۇ .ئىٕؽبٕٔي ئبٌالھؽب
ٍېزىفىە ثبـ الٍسىؽىٕي لوضلۇؾ ٍبوي ئۇِىس ئەِەغ ،ثەٌىي پۈرۈْ ظېھٕي ثىٍەْ ثېطىٍگەْ
ؼۆٍگۈزۇض .ئىٕؽبْ ھبٍبرىسىىي ئەڭ چوڭ ثەذذ ئبٌالھٕىڭ ۋىؽبٌىؽب ٍېزىفسىٓ ئىجبضەد ،زەپ
لبضىسى.
رولمۇظىٕچي ئەؼىطٔىڭ ئورزۇضىٍىطى ئەثۇ ؼۇٌەٍّبْ زاضأي (؟_ )850ؼىطٌىك رۇٍؽۇ ثىٍەْ
ئبٌالھٕي رؤۇؾ لبضىفىٕي ئورزۇضىؽب لوٍسى .ئۇ وىفىٍەض ئبٌالھ روؼطىؽىسىىي رؤۇـمب ئىسضان ٍبوي
عبِبئەد ئېزىطاپ لىٍؽبْ ھەزىؽٍەض ئبضلىٍىك ئەِەغ ،ـەذؽسىىي ضوھٕىڭ چبلٕىفسىٓ ئىگە
ثوٌؽبْ ثىط ذىً ؼىطٌىك رۇٍؽۇؼب ربٍىٕىپ ئىگە ثوٌىسۇ ،زەپ لبضىسى.
وېَىٓ ِؽىطٌىك ظاھىس ظۇٕٔۇْ ِىؽطى (؟_ِ ) 860ەئطىفەد لبضىفىٕي ئورزۇضىؽب لوٍۇپ،
ؼوـىالضٔىڭ ئەلىسىؽىٕي ِۇوەِّەٌٍىفىفىە ٍۈظٌۀسۈضزى .ئۇ وىفىٍىه ھبٍبرٕىڭ ِەلؽىزي ئبذىط
ئبٌالھٕىڭ ۋىؽبٌىؽب ٍېزىفزىٓ ئىجبضەد .چوڭمۇض ذىَبي ؼۈضۈپ ،پۈرۈْ ظېھٕي ثىٍەْ ئبٌالھٕي
ذىَبي لىٍىپ ،ـەذؽٕىڭ پبن ضوھي ثىٍەْ ئىالھي ضوھٕىڭ ٔۇضىٕي لوـۇۋەرىۀسە ئبٌالھٕي
ھەلىمي رؤۇؼىٍي ثوٌىسۇ ،ثۇٔىڭسىٓ ثبـمب ٍوي ٍوق ،زەپ لبضىسى.
پىطىؽؽىَسىىي رەؼەۋۋۇؾ ثىٍەْ ـۇؼۇٌالٔؽۇچي ئەثۇ ٍەظىس ثەؼزبِي (؟_ )875
ۋەوىٍٍىىىسىىىٍەض « ۋەھسەرۇي ۋۇعۇز» رىٓ ئىجبضەد ئبٌالھ ِەضوەظچىٍىه لبضىفىٕي ئورزۇضىؽب
لوٍۇپ ،ئبٌالھٕىڭ ظاري ھەِّىٕي ئۆظ ئىچىگە ئبٌىسۇ ،ھەِّە ٔەضؼە ٍبٌؽۇظ ئبٌالھمب ِۀؽۇپ ثوٌىسۇ.
ئىٕؽبْ ئوذفىّىؽبْ ثبؼمۇچالضزىىي زەضِبْ ربۋالؾ ئبضلىٍىك ـۀبٔىڭ ئبٌي ِۀىۋىٌ زەضىغىؽىگە
ٍېزىپ ،ئبٌالھ رەضىپىسىٓ لوثۇي لىٍىٕىسۇ ۋە ئبٌالھ ۋىؽبٌىؽب ٍېزىسۇ ،زەپ لبضىسى.
ئؤىٕچي ئەؼ ىطٔىڭ ثبـٍىطى پىطىؽَىسىىي ؼوـىالضٔىڭ ِەـھۇض ۋەوىٍي ھۇؼەٍٓ ئىجٕي
ِۀؽۇض ھەٌالط (« )922 _858ئىٕؽبْ ثىٍەْ ئبٌالھٕىڭ ثىطىىىپ وېزىؿ» لبضىفىٕي ئورزۇضىؽب
لوٍۇپ ،ئۆظىٕي «ِەْ ھەلسۇضِەْ» زېگۀٍىىزىٓ ،ئبثجبؼىَالض ؼۇالٌىؽىٕىڭ ِەھىىّەئي ـەضئي
رەضىپىسىٓ ئۆٌۈِگە ھۆوۈَ لىٍىٕسى .ـۇٔىڭسىٓ ئىزىجبضەد ؼوـىالض ،ھبوىّىَەرٕىڭ
ظىَبٔىەـٍىىىگە ئۇچطاپ وەٌسى .ثۇ ئېمىّٕىڭ رەؼەۋۋۇؾ ٔەظەضىَىؽي ـەوىٍٍۀگەْ ثوٌؽىّۇ،
ٌېىىٓ ئىسزىَىؽي ِۇضەوىەة ،لبضىفي ھەض ذىً ثوٌۇپ ،ثىطٌىىىە وەٌگەْ رەٌىّبري ۋە لۇضۇٌّىؽي
ـەوىٍٍۀّىسى .ئؤىٕچي ئەؼىطٔىڭ ئبذىطٌىطى سىٓ ئېزىجبضەْ ثۇ ئېمىُ ئىطاق ۋە ؼۈضىَىٕي ِەضوەظ
لىٍىپ ،ـىّبٌىٌ ئبـطىمب ،ئىؽپبٔىَە ،پىطىؽؽىَە ،ئورزۇضا ئبؼىَب ۋە عۀۇثي ئبؼىَبزا وەڭ ربضلبٌسى
ۋە رەضەلمي لىٍسى.
ؼۈٕٔي ِەظھىجىٕىڭ ـەضىئىزىگە ئەِەي لىٍىسىؽبْ ؼوـي ئۆٌىّبٌىطى رولمۇظىٕچي ئەؼىطٔىڭ
ئبذىطٌىطىسىٓ ثبـالپ ،ؼوـي ئەلىسىؽي ثىٍەْ ئۀئۀىچىٍەض (ؼۈٕٔىٍەض) ئېزىمبزىٕي
ِبؼالـزۇضۇـمب ئۇضۇٔۇپ ،رەؼەۋۋۇپچىٍىمٕي رەزضىغىٌ ئۀئۀىۋىٌ ئەلىسە ئىسزىَىؽىٕىڭ رەضوىجي
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لىؽّي لىٍىپ ضاۋاعالٔسۇضزى .ئىؽالَ ئېزىمبزىٕىڭ ثىطٌىىىٕي لوؼساؾ ئۈچۈْ ِەـھۇض رەؼەۋۋۇؾ
ئۆٌىّبؼي ِۇھبؼىجي ( ،)857_781ھبظاضى (؟_ ،)899ـەٍد عۇٔەٍسى (؟_ ،)911وەالثبظى
(؟_ ،)955ؼباللي (؟_ ،)988ھۇعۋىطى (؟_  )1071لبربضٌىك وىفىٍەض «لۇضئبْ وەضىُ» ۋە ھەزىػ
ـىطىفزىٓ رەؼەۋۋۇـمب ٔەظەضىۋىٌ ئبؼبغ ئىعزەپ ،ؼوـىالضٔىڭ ئەلىسە ۋە ئىجبزەد ـەوىٍٍىطىٕي
ؼۈٕٔي ِەظھىجىٕىڭ ئەلىسە ۋە ـەضىئەد لبضىفي ثىٍەْ ؼىؽزېّىٍىك ـەضھىٍەپ «ضىؽبٌە ئەي
رەۋھىس» ٔي رەـەثجۇغ لىٍسى .ؼوـىالض ئبضىؽىسىىي « ؼەٍطىٌ ئەھٍي ـەضىئەد رەضەپساضٌىطى»
ٔىڭ ئىؽالَ ئبؼبؼىٌ ئېزىمبزېسىٓ ئبٍطىٍؽبْ ثىسئەد ؼۆظ –ھەضىىەرٍىطىگە لبضـي رۇضۇپ،
ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ـەضىئىزىگە ئەِەي لىٍىؿ ،زىٕىٌ پەض ىعٌەضٔي ئبزا لىٍىؿ ئبؼبؼىسا ئىؽزىمبِەد
لىٍىفٕي ئورزۇضىؽب لوٍسى ھەِسە ؼوـىالض ھەلىمىٌ ئۀئۀىچىٍەض ،زەپ ئېالْ لىٍسى .ئوْ ثىطىٕچي
ئەؼىطزە ٔوپۇظٌۇق ِۇرەوەٌٍىّۇْ ئەي ؼەظظاٌي ( )1111 _1058ؼوـىالضٔىڭ لبضىفىٕي ٔەظەضىَە
عەھەرزىٓ ٍىؽىٕچبلالپ ،رەؼەۋۋۇـ چىٍىك ثىۋاؼزە رۇٍؽۇزىٓ ئىجبضەد زەپ رؤۇؾ ٔەظەضىَىؽي ۋە
ۋىؽبٌۇي ھەق لبربضٌىك ئىسزىَىٍەضٔي ئىؽالَ زىٕىٕىڭ ئۀئۀىۋى ئېزىمبزىؽب وىطگۈظزى .ؼوـىالضٔىڭ
زىٕىٌ پەضىعٌەضٔي ئبزا لىٍىفزب ثىپەضۋاٌىك لىٍىفىٕي ۋە پبْ ئىالھٍىك رەـەثجۇؼٍىطىٕي چۆضۈۋەرزي.
ئۇٔىڭ رەٌىّبري ئىٍّي رەۋھىسٔىڭ ئ بذىطلي ٔەظەضىَە ـەوٍي ثوٌۇپ ،ھبوىّىَەد رەضەپٕىڭ ئېزىطاپ
لىٍىفىؽب ئىطىفزي.
ئوْ ئىىىىٕچي ئەؼىطزە ئىؽپبٔىَىسىىي ئەۋٌىَبچىٍىك ثىٍەْ ـۇؼۇٌالٔؽۇچي ئىجٕي ئەضەثي
( )1240_1165رەؼەۋۋۇپچىٍىمٕي « ۋەھسەرۇي ۋۇعۇز» ٔي ِەضوەظ لىٍؽبْ پبْ ئىالھىعىٍّىك
پەٌؽەپىۋى ئىسزىَە ؼىؽزېّىؽىؽب ضاۋاعالٔسۇضۇپ ،ؼوپىعىّؽب پەٌؽەپىۋى لبئىسە ۋە پىىطۀٍىه
ذبضاوزېط ثەضزى .ؼوـىالض ئىؽالَ ِەزۀىَىزي ؼبھەؼىسە عبٍٔىٕىپ ،ئبثسۇٌمبزىط عىالٔي
(ٍ ،)1166_1087ەھَب ؼۆھطەۋەضزى ( ،)1191 _1153پەضىسۇززىٓ ئىجٕي ئەرزبض (رەذّىٕەْ
 ،)1273 _1142ئىجٕي ـبضىع ( ،)1235 _1181عبالٌىسىٓ ضۇِي ( ،)1273 _1207ـەٍد
ؼەئىسى (رەذّىٕەْ  ،)1292 _1203ـەِؽىسىٓ ِۇھەِّەز ھبـىع (،)1389_1320
ٔەلفىجۀسى  ،) (1314_ 1389ئبثسۇضاھّبْ ئىجٕي ِۇھەِّەز عبِي ( )1492_1414لبربضٌىك
ِەـھۇض ِۇرەپەوىۇضالض ۋە ـبئىطالض ئورزۇضىؽب چىمزي .ئۇالض ئىٍّي رەۋھىس ،ئىٍّي رەـؽىط ،ئىٍّي
ھەزىػ ،ئىٍّي ـىمھە ،ئېزىىب ،ئەزەثىَبد ،ـېئطىَەد لبربضٌىك ؼبھەٌەضزە رۆھپە وۆضؼىزىپ،
ـۆھطەد لبظىٕىپ ،ؼوـىعىٍّىك ئەزەثىَبد ۋە ئىسزىَە ھەضىىىزىٕي لوظؼبپ ،ئىؽالَ زۇَٔبؼىسا
چوڭمۇض رەؼىط پەٍسا لىٍسى.
رولمۇظىٕچي ئەؼىطزە ؼوـىالض ئىچىسىٓ ِۇضـىسٔي ٍبزضۇ لىٍؽبْ وىچىه گوضۇھالض پەٍسا
ثوٌسى .ئؤىٕچي ئەؼىطزە عبٍالضزا وىچىه وۆٌەٍِىه ٍىؽىٍىؿ ؼوضۇٍٔىطى ٍبوي ذبٔىمبالض
لۇضۇٌسى .وېَىٓ لۇضۇٌۇؾ وۆٌىّي ذېٍي چوڭ ِەؼغىذِ ،ەزضىؽە ۋە ئىؽزىمبِەد ِەضوەظٌىطىگە
رەضەلمي لىٍسى .ئوْ ئىىىىٕچي ئەؼىطزىٓ وېَىٓ ،ظاۋىَە ئبؼبؼىسا عبٍالضزا زائىٍّىك زىٕىٌ
رەثىمىٍىطى ـەوىٍٍۀسىٍ .ۇلىطى ئىٕبۋەرىە ئىگە ؼوـىالض ئبؼبؼٍىك ثبـمۇضؼۇچي ثوٌسى .ئۇالض
ئوِۇِي ِەلؽىزىٕي ۋە ربۋٌىٕىؿ ـەوٍىٕي ثەٌگىٍىسى .عبٍالضزىىي پىطلىٍەض ثىط  -ثىطىگە لبضاـٍىك
ثوٌّبً ،ئۆظ ئبٌسىؽب ئىؿ لىٍسى .ئوْ ثەـىٕچي ئەؼىطزىٓ ئېزى جبضەْ عبٍالضزىىي زىٕىٌ پىطلىٍەض
ٍۀىّۇ وېڭەٍسى .ثەظىٍىطى ـۆثە رەـىىالرالضٔي لۇضزى .ظاۋىَەٌەض ٔۇضؼۇْ ۋەذپە ٍەضِ ،بي -
ِۆٌۈوىە ئىگە ثوٌسى .ئەظاالض وبِبٌەرٍىه ئۇؼزبظؼب ِۇرٍەق ثوٍؽۇٔسى .وبِبٌەرٍىه ئۇؼزبظ ۋاپبد
ثوٌؽبٔسىٓ وېَىٓ ،ئۇٔىڭ لەثطىگبھىٕي ِۆِىٍٕەض ھۆضِەرٍەپ ،ؼىؽىٕىپ ٍولالپ رۇضىسىؽبْ ثوٌسى.
پىطلىٍەضٔىڭ وۆپىٕچىؽي ـۇ پىطلىٕي لۇضؼۇچىٕىڭ ٔبِي ثىٍەْ ئبربٌسى.
-3711عۇئبي :ئىغالَ دۇَٔبعىذىىي ئبعبعٍىك دىٕىٌ جەعەۋۋۇف جەثىمىٍىشى
زۇَٔبزىىي رەؼەۋۋۇؾ رەثىمىٍىطىٕىڭ ؼبٔي  200زىٓ ئبـىسۇ .ثۇالضٔىڭ ئىچىسە لبزىطىَە،
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ضىفبئىَە ،ـبظىٍىَەِ ،ەۋٌەۋىََە ،ثەزەۋىََۀ ،ەلفىجۀسىَە ،رىغبٔىَە ،ؼۆھطەۋەضزىَە ،چىؽزىَە،
ؼەـەۋىَە ۋە ؼۀۇؼىَەٌەض لبربضٌىك زىٕىٌ پىطلىٍەض ِەـھۇضزۇضٍ .ۇلبضلىالضٔىڭ ئىچىسە ؼەـەۋىَە
پىطلىؽىٕىڭ ثىط لىؽّي ـىئە ِەظھىجىٕىڭ ئېزىمبزىؽب ئەِەي لىٍؽبٕٔي ھېؽبپمب ئبٌّىؽبٔسا،
لبٌؽبٍٔىطى ؼۈٕٔي ِەظھىجىگە ِۀؽۇپ ،ؼوـىالضٔىڭ پبئبٌىَىزي پۈرىۈي ئىؽالَ زۇَٔبؼىؽب ربضلبٌؽبْ.
-3717عۇئبئ :ەلؾىجۀذىَە عۇٌۇوى ٕىڭ پىؾۋاعي ثبھبئۇددىٓ ثۇخبسى
ثۇ ئورزۇضا ئبؼىَبزىىي رەؼەۋۋۇپچي ئۈچ پىطلىٕىڭ ثىطى ثوٌۇپ ،ئوْ رۆرىٕچي ئەؼىطزە
ِۇھەِّەز ئىجٕي ثبھبئۇززىٓ ثۇذبضى ( )1389_1314ثۇذبضازا لۇضؼبْ .ئۇ ٍبؾ ۋالزىسا ثۇذبضازا
ئولۇزى .وېَىٓ ؼوـىالضٔىڭ پىطى ثبثب ؼەِّبؼي ۋە ؼەٍَىس ئەِىط وۇالٌٕي ئۇؼزبظ رۇرۇپ
ئۀئۀىۋى رەؼەۋۋۇپ رەٌىّىٕي ئبٌسى .عەھطى ظىىطى لىٍىفزب رەضثىَىٍىٕىپ ،رەؼەۋۋۇؾ
ئۆٌىّبؼي ثوٌسى .ئۇؼزبظى ۋاپبد ثوٌؽبٔس ىٓ وېَىٓ ئۇٔىڭ ئەلىسىؽىگە ۋاضىؽٍىك لىٍىپ ،ئۆظ
ئبٌسىؽب ـبگىطد رەضثىَىٍىسى .ئورزۇضا ئبؼىَبزىىي ِەـھۇض ؼوـي ٍۈؼۈؾ ھەِەزأي (؟_ )1140ۋە
ئبثسۇذبٌىك ؼىغسەۋأي (؟_ٌ ) 1220ەضٔىڭ ذۇرجە ئولۇؾ ئۀئۀىؽىگە ۋاضىؽٍىك لىٍسى.
-3714عۇئبئ :ەلؾىجۀذىَە عۇٌۇوىٕىڭ ئىغحىمبِەت پىشىٕغىپٍىشى
ثبھبئۇززىٓ ؼۈٕٔي ِەظھىجىٕىڭ ئەلىسىؽىسە چىڭ رۇضۇپ ،ـەضىئەرىە ئەِەي لىٍىفٕي
رەـەثجۇغ لىٍسى .زىٕىٌ ِەعجۇضىَەرٍەضگە لبرزىك ئەِەي لىٍسى .چېىىسىٓ ئبـمبْ ضىَبظەرىە ۋە
لىعىپ وېزىسىؽبْ ِۇضاؼىّؽب لبضـي رۇضۇپ ،ئۇؼزبظ ثىٍەْ ـبگىطد ئورزۇضىؽىسىىي ِۀىۋىٌ
ئبٌّبـزۇضۇـمب ئەھّىَەد ثەضزى .زىٍٕىڭ پبن ھبٌەرىە ٍېزىفي ئۈؼزىسە ئىعزۀسى .ؼوـىالضٔىڭ
ئبٌالھٕي رؤۇؾ ۋە ئبٌالھؽب ٍېمىٍٕىفىؿ ٍوٌي ـەضىئەرزە ثەٌگىٍۀگەْ پەضىعٌەضٔي ئبزا لىٍىپ،
زىٍٕي پبوالـزۇضۇؾ ،زىٍسا ٍبضارمۇچي (ئبٌالھ) ثىٍەْ ئباللىٍىفىؿ ،وۆضۈٔۈـزە ٍبضىزىٍؽۇچىالض
(رەثىئەد ۋە عەِئىَەد رۇضِۇـي) ثىٍەْ ئباللىٍىفىؿ ئبضلىٍىك ،ئىىىي زۇَٔبٔىڭ ثەذزىٕي لوٌؽب
وەٌزۈضۈـزىٓ ئىجبضەد ثوٌۇـي وېطەن ،زەپ لبضىسى .ثۇٔىڭ ئۈچۈْ ئىؽزىمبِەرٕىڭ رۆد
پىطىٕؽىپىٕي ئورزۇضىؽب لوٍسى:
( ) 1عبِبئەد ثىٍەْ ثىٍٍە ئىؽزىمبِەد لىٍىؿ وېطەنٍ .ۀي ظاھىسال ض ٍبٌؽۇظ ثوٌۇۋاٌّبً،
عبِبئەد ئىچىسە ثوٌۇـي ،وىفىٍەض ثىٍەْ وەڭ ئباللە لىٍىفي ،ثىط  -ثىطىگە ِۀپەئەد
ٍەرىۈظۈـي ،عەِئىَەرىە ؼبۋاپٍىك ئىفالضٔي لىٍىفي ،ظاھىسالض ئۆظ ئبضا ِۇئبِىٍە لىٍىپ رۇضۇـي
وېطەن .ـۇٔساق لىٍؽبٔسا ٔۇضؼۇْ ؼبۋاپ ربپىسۇ.
( )2عبھبْ وېعىؿ وېطەنٍ .ۀي ظاھىسالض عبٍالضٔي وېعىپ ،ضېئبي زۇَٔب ثىٍەْ وەڭ
ئۇچطىفىفي ،ئبٌالھٕىڭ زۇَٔبٔي ٍبضارمبْ چىۋەضٌىىىٕي رؤۇپ ٔەظەض زائىطىؽىٕي وېڭەٍزىفي،
ئبٌالھٕىڭ ئىٍزىپبرىٕي چۈـۈٔۈپ ،ئبٌالھٕي رؤۇـي الظىُ.
( )3ئېھزىَبد ثىٍەْ ئىؿ لىٍىفي الظىٍُ .ۀي ظاھىس ھەض ثىط ؼۆظ  -ھەضىىىزىٕي پىففىك
ئوٍٍىفي ،ئبٌالھٕىڭ ئەِطىگە ثوٍؽۇٔۇـي ،زېگىٕىٕي لىٍىفي ،لىٍؽىٕىسىٓ ئۈٔۈَ ئېٍىفيٍ ،بذفي
 ٍبِبٕٔي ئبٍطىفي ،ذبِۇؾ ٍۈضِەؼٍىىي الظىُ.( )4ظاِبٔسىٓ ھۇظۇض ئېٍىفي الظىُ .ظاھىسالض ھەَ ثۇ زۇَٔبٔىڭ ئەٍؿ  -ئىفطىزىگە ۋە ِبززىٌ
پبضاؼىزىگە ثېطىٍىپ وەرّەؼٍىىي ،ھەَ ثۇزۇَٔبٔىڭ ھبالي ئەِگىىىسىٓ ئىگە ثوٌؽبْ ثبٍٍىك ۋە
ـبزٌىمىسىٓ ثەھطىّەْ ثوٌۇـي الظىُ .ئبٌالھ رەثىئەد زۇَٔبؼىٕي وىفىٍەضٔىڭ ثەھطىّەْ ثوٌۇـي
ئۈچۈْ ٍبضارزي .ئەگەض رەضوي زۇَٔب ثوٌۇپ ٍۈضؼە ،ئبٌالھ ربئبالٔىڭ ئىٕؽبٔؽب لىٍؽبْ ئىٍزىپبرىؽب
وۇپطىٍىك لىٍؽبٍٔىك ثوٌىسۇ.
-3713عۇئبئ :ەلؾىجۀذىَە عۇٌۇوىٕىڭ جەسەلمىَبت جبسىخي
ثبھبئۇززىٓ ھبٍبد ۋالزىسا ثۇذبضازىىي ظاۋىَۀي ِەضوەظ لىٍىپٔ ،ۇضؼۇْ ـبگىطد
ٍېزىفزۈضۈپ ،ئورزۇضا ئبؼىَبزىىي رۈضوي رىً ؼىؽزېّىؽىسىىي ِۇؼۇٌّبٔالض ئىچىسە ٔبھبٍزي چوڭ
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رەؼىط پەٍسا لىٍسىٍ - 1389 .ىٍي ۋاپب د ثوٌؽبٔسىٓ وېَىٓ ـبگىطرٍىطى ٔەلفىجۀسىَە پىطلىؽىٕي
لۇضۇپ ،ئۇٔىڭ ئەلىسىؽىٕي ۋە ئىؽزىمبِەد ئۇؼۇٌىٕي وەڭ ربضلبرزي .ؼەِەضلۀذ ،ثەٌىد لبربضٌىك
عبٍالضزا ظاۋىَە ؼبٌسى .ئۈچۈٔچي ئەۋالز ـەٍد ئەھطاض ( )1490_1404زەۋضىسە ثۇ پىطلە ئورزۇضا
ئبؼىَبزا ھۆوۈِطاْ ئوضۇٔؽب ئىگە ثوٌۇپ ،رۆِۈضىٍَەض ؼۇالٌىؽىٕىڭ ؼۇٌزبٔي ھۇؼەٍٓ ثەھطاَ (ثبٍمبضا)
ۋە ئۆظثەن ذبٔي ـەٍجبٔربٕٔىڭ ھۆضِىزىگە ئىطىفزي .ؼۇالٌىالضزا ؼۈٕٔي ِەظھىجىٕىڭ ئەلىسىؽي ۋە
ـىمھىؽىٕىڭ ٍوٌؽب لوٍۇٌىفىسا ِۇھىُ ضوي ئوٍٕىسى.
ٍ - 1516ىٍي ئەھّەز وبؼبٔي ( )1542 _1461ثۇ پىطلىٕىڭ ثەـىٕ چي ئەۋالز ـەٍري
ثوٌؽبٔسىٓ وېَىٓ ِەذسۇَ ئەظەَ ٔبِي ثىٍەْ ئبرىٍىپ ،رەضوىسۇَٔب ثوٌىسىؽبْ ظاھىسٌىممب لبضـي
رۇضزى .ؼوـىالض ظاۋىَەٌەضزە ئىؽزىمبِەد لىٍؽبٔسىٓ ثبـمب ،پىطلە ئىؽزىمبِىزىٕي لىٍىؿ ۋە
رەؼەۋۋۇپ ئەلىسىؽىٕي ربضلىزىؿ ئۈچۈْ ثبـمب عبٍالضؼب ثبضؼىّۇ ثوٌىسۇ ،زەپ لبضىسى .پىطلە
ئىؽزىمبِىزىسە ئۇ ئۀئۀىۋىٌ ذۇرجە ـەوٍىٕي ؼبلالپ لبٌسى ھەَ ِۇضىسالضٔىڭ عەھطى ثىٍەْ
ظىىطى ؼېٍىفىؽب ۋە ِۇظىىب رەڭىەؾ لىٍىٕؽبْ ؼبِب ؼېٍىفىؽب ٍوي لوٍسى .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ثۇ پىطلە
ئورزۇضا ئبؼىَب ِىٍٍەرٍىطى ئىچىسە ئوِۇَِۈظٌۈن ھۆضِەرٍۀسى.
ٍ - 1542ىٍي ئەھّەز وبؼبٔي ۋاپبد ثوٌؽبٔسىٓ وېَىٓ ،ئوؼٍي ؼەعغبزىسە ئوٌزۇضۇپ
ضەھجەضٌىه لىٍىؿ ھولۇلىٕي لوٌؽب ئېٍىؿ ئۈچۈْ لبرزىك وۆضەؾ لىٍىپ ،ـۆثە پىطلىٍەضٔىڭ
لۇضۇٌىفىؽب ؼەۋەثچي ثوٌسى.
ٔەلفىجۀسىَە ِۇضىسٌىطى زەؼٍەپىي چبؼالضزا ئورزۇضا ئبؼىَبزىىي رۈضوي رىٍٍىك ذەٌمٍەضٔي
ئبؼبغ لىٍسى .ئوْ ثەـىٕچي ئەؼىطزە ئوؼّبٍٔي ھۆوۈِطأٍىمىسىىي ئبٔبروٌىَىگە وىطىپ
ؼۇٌزبٕٔىڭ ھۆضِىزىگە ئىگە ثوٌۇپ ،ـۆثە ظاۋىَەٌەضٔي لۇضزى .ئوْ ئبٌزىٕچي ئەؼىطٔىڭ ثبـٍىطى
ئەھّەز وبؼبٔىٕىڭ ئەۋالزٌىطى ئىچىسىٓ ئۈچ ـۆثە پىطلە ـىٕغبڭؽب وىطىپ ،ربضىرزب «لەـمەض
ذوعىٍىطى عەِەري» زەپ ئبربٌسى .ثۇالضزىٓ ئىؽھبلىَە ئۈؼزۈٍٔۈوىە ئىگە ثوٌۇپ ئىفبٍٔىك
پىطلىؽي ثوٌۇپ ـەوىٍٍۀسى .ئوْ ؼەوىىعىٕچي ئەؼىطزە ـىٕغبڭسىىي ئىفبٔالضزىٓ ئىٕبلىَە،
زەۋأىَە ،ئىفمىَە ،ئىؽھبلىَەزىٓ ئىجبضەد رۆد ؼۈٌۈن ـەوىٍٍىٕىپ ،وېَىٓ ئبق ربؼٍىمالض ،لبضا
ربؼٍىمالضؼب ثۆٌۈٔۈپ وەرزي.
ئوْ ئبٌزىٕچي ئەؼىطزە ھەۋالب ثبلي لىجطاق (روؼطىؽي :ـەٍد ثبلي ثىٍالھ) رەؼەۋۋۇؾ
ئەلىسىؽىٕي ھىٕسىؽزبٔؽب ربضلىزىپ ،ئۇ ٍەضزىىي ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ھۆضِىزىگە ئىگە ثوٌسى .ئۇٔىڭ
ـبگىطري ئەھّەز ـبضۇق ؼىھطىٕسى (ِىالزى  ) 1624_1563ثۇ پىطلىٕىڭ ئەلىسىؽي ثىٍەْ ؼۈٕٔي
ِەظھىجىٕىڭ ـىمھەؼىٕي ثىطٌەـزۈضۈپ ،ئۀئۀىۋىٌ ئىزىمبزرىىي « ئىىىىٕچي ِىڭ ٍىٍٍىك
ٍېڭىٍىؽۇچي» (پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ثىٍەْ ئىّبَ ضەثجبٔي ھبٍبري پبئبٌىَىزي ئبضىؽىسا ِىڭ ٍىً
ئۆرىەْ_د) ثوٌسى .ئوْ ؼەوىىعىٕچي ئەؼىطزە ئىفبْ لبضى ئىؽىٍّىه وىفي ؼىھطىٕسىَٕىڭ
رەٌىّبر ىٕي ھىٕسىؽزبٔسىٓ ـىٕغبڭؽب ئېٍىپ وېطىپ ،ئبلؽۇزا ئبٍىٕىۆي ذبٔىمبؼىٕي لۇضزى.
وېَىٓ عۇڭگؤىڭ ئىچىي ئۆٌىىٍىطىگە ربضلىٍىپ ،ذۇـىَە ،لبزىطىَە ،عەھطىَە ؼۈٌۈوٍىطىٕىڭ
ـەوىٍٍىٕىفىگە ِۇئەٍَەْ رەؼىط وۆضؼەرزي .ؼىھطىٕسى عۇڭگو ِۇؼۇٌّبٍٔىطى رەضىپىسىٓ ئىّبِي
ضەثجبٔي (ئبٌالھ رەضثىَەد لىٍؽبْ ـەٍد) زەپ ھۆضِەرٍۀسى.

ٍەجحىٕچي ثبپ .ئبصغۇٍٔۇق ۋە ثىذئەت جەسىمەت ئەِەط!

-3712عۇئبي :جەسىمەت ۋە عوفي ئۇلۇِىٕىڭ ِەصِۇْ جەثىشى
رەضىمەد زېگەْ ،ـەضىئەد ئەھىبٍِىطىٕىڭ ئىٕؽبٔؽب ثوٌؽبْ ئۆظٌىفىفىٕي ،ئىٕؽبْ
پبئبٌىَىزىسە ئىغطا ثوٌۇؾ زەضىغىؽىٕي ،ئىٕؽبٔسىىي ئبٌالھ ؼۆٍگۈؼي ،ئىٕؽبٕٔىڭ ئبٌالھمب ثوٌؽبْ
ِۇھەثجەد ئەلىسە – ئىرالؼىٕىڭ زىطىغىؽىٕي ئۆٌچەٍسىؽبْ ،ھەلىمي ِۇئّىٕي وبِىً ثىٍەْ
ِۇؼۇٌّبٔي پبؼىمٕي ئبٍطىسىَؽبْ ثىط ٍوي .ئىؽالِىٌ ثىٍىُ ئەلىسىٍەضٔي چىٓ ِۀىؽي ثىٍەْ
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ئۆظٌەـزۈضۈپ ،ـەضىئەد ئەھىبٍِىطىٕي ئىٕؽبٕٔىڭ ھەلىمي ئبڭٍىك پبئبٌَىزىگە ئبٍالٔسۇضىسىؽبْ،
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ۋە ؼبھبثىٍىطىٕىڭ روؼطا پبن ؼۈٕٔىزىگە ئىٍىپ ثبضىسىؽبْ زاؼساَ ٍوي .
ِۇئّىٕي وبِىٍٕي رەضثىَەٌەپ ٍىزىفزۈضىسىؽبْ عۀٕەد ثبؼچىؽي .ئبٌالھ ربئبالٔىڭ ئبـىمٍىطى
ئىچىپ لبّٔبٍسىؽبْ لۇضۇِبغ ـىطىٓ ثۇالق.
ؼوـي ثوٌؽب ئبٌالھ ؼۆٍگۈؼىسە ئۆظىٕي ئۇٔزۇؼبْ ،ھەِّىٕي ئبٌالھ ئۈچۈْ ٍولبرمبْ ،ھەِّىٕي
ئبٌالھ ئۈچۈْ لىٍىىسىؽبْ ،ھەِّىسىٓ ئبٌالھ ئۈچۈْ ۋاظ وىچىسىؽبْ ھەَ ٍبـبـمب ھەَ ئۆٌۈـىە رەٍَبض
رۇضىسىؽبْ ئۈِىسۋاض ئىٕؽبْ .زىٓ زۈـّۀٍىطى ؼۈپەرٍىگۀسەن رەضوي زۇَٔب ،رەضوي ئىجبزەد،
رەضوي ھبٍبد ،ثىؽەَ ثىىبض رەٌەرٍەضزىٓ ئەِەغ.
-3718عۇئبي :جوغشا ٍوٌذىىي جەسىمەت ئەھٍىٕىڭ عۈپىحي
رەضىمەد ئەھٍي ـۇٔساق وىفىٍەضوي ئبٌالھ ؼۇثھبٔە ۋەرەئەال لۇضئبْ وەضىّسە ثۇٍطىؽبْ ئىّبْ،
ٔبِبظ ،ضوظا ،ظاوبد ،ھەط لبربضٌىك پەضىع ئەِەٌٍەضٔي ربلىزىٕىڭ ٍىزىفىچە ۋاٍىؽب ٍەرىۈظۈپ روٌۇق
ئىغطا لىٍىسىىؽبْ ۋە ـۇٔساق لىٍىؿ ئۈچۈْ رىطىفىسىؽبْ ،ثەعب وەٌزۈضەٌّىگۀٍىطى ،لۇضثي
ٍەرّىگۀىٍطى ئۈچۈْ ھەِّىگە لبزىط ئبٌالھزىٓ وەچۈضۈَ ؼوضاپ ئەپۇ لىٍىفىٕي ئۆرۈٔۈپ ؼەِٕبن
ثوٌۇپ ئبذىطەد لوضلۇٔچىؽي ثىٍەْ ٍبـبٍسىؽبْ پەضھىعوبض وىفىٍەضزۇض.
رەضىمەد ئەھٍي ـۇٔساق وىفىٍەضوي ،ئبٌالھ ثۇٍطىؽبْ پەضىع ئەِەٌٍەضٔي لىٍىؿ ثىٍەْ
وۇپبٍەٌىٕىپ لبٌّبً ،وىچىٍىطى رۇضۇپ رەھەعغۇز ٔبِىعى ئولۇٍسىؽبْ ،چبـىب ٔبِىعى ۋە ثبـمب
ٔەپٍە ٔبِبظالض ئبضلىٍىك ئبٌالھمب ضۇوۇ ؼەعسە لىٍىسىؽبْ ،ؼۈٕٔەد ضوظأ ،ەپٍە ضوظىالض ئبضلىٍىك،
ر ۈضٌۈن ذەٍطى ئىھؽبٔالض ئبضلٍىك ئبٌالھمب ٍىمىٍٕىك ھبؼىً لىٍؿ ئۈچۈْ رىطىفىسىؽبٔالضزۇض.
ثەٌىي رۆۋۀسىىي ھەزىؽىٌ لۇززىؽىسا ئەٍزىٍؽبٔسەن پەضىع ئەِەٌٍەض ئبضلىٍىك ئبٌالھمب
ٍىمىٍٕىفىسىؽبْٔ ،ەپٍە ئىجبزەرٍەض ئبضلىٍىك ئبٌالھ ربئبالٔىڭ زوؼىذ رۇرۇـىؽب ئىطىفىپ ،ئبٌالھ
ربئبال ئۇ ثۀسىٕىڭ «ئبڭالٍسىؽبْ لۇٌىمي ،وۆضىسىؽبْ وۆظى ،رۇرىسىؽبْ لوٌيِ ،بڭىسىؽبْ پۇري»
ثوٌىسىؽبْ زەضىغىگە ٍەرىۀْ ،ىّىٕي ؼوضىؽب ـۇٔي ثىطىسىؽبْ ،ھەرزب وىّىي ئۇ ثۀسىٕي زۈـّەْ
رۇرؽب ئۇ ثۀسە ئۈچۈْ ئبٌالھ ربئبال ئۆظى ئۇضۇؾ ئىالْ لىٍىسىؽبْ زەضىغىگە ٍەرىەْ ٔىغبد ربپمبْ
وىفىٍەضزۇض.
ئەثۇ ھۇضەٍطە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ :اٌٍە ربئبال ِۇٔساق زېسى :وىّىي ِېٕىڭ زوؼزۇِٕي زۈـّەْ رۇرؽبِ ،ەْ
ئۇٔىڭؽب ئۇضۇؾ ئېالْ لىٍىّەْ .ثۀسەَ ِبڭب پەضظٌەضٔي لىٍىفزىّٕۇ ٍبذفىطاق ثىط ئىفٕي لىٍىؿ
ثىٍەْ ٍېمىٍٕىفبٌّبٍسۇ .ثۀسەَ ِبڭب ٔەپٍە ئىجبزەد ثىٍۀّۇ ِەْ ئۇٔي زوؼذ رۇرمبٔؽب لەزەض
زاۋاٍِىك ٍېمىٍٕىفىسۇ .لبچبٔىي ِەْ ئۇٔي زوؼذ رۇرؽبَِ ،ەْ ئۇٔىڭ ئبڭالٍسىؽبْ لۇٌىمي،
وۆضىسىؽبْ وۆظى ،رۇرىسىؽبْ لوٌيِ ،بڭىسىؽبْ پۇري ثوٌىّەِْ .ۀسىٓ ٔېّىٕي ؼوضىؽب ،ـۇٔي
ثېطىّەِْ .بڭب ؼېؽىٕؽب ،ئۆظ پبٔبھىّسا ؼبلالٍّەِْ .ەْ ِۇئّىٕٕىڭ عېٕىٕي ئېٍىفزىٓ ثبـمب
ھېچجىط ئىفزب رەضەززۇد لىٍّبٍّەِْ .ۇئّىٓ ثۀسەَ ئۆٌۈِٕي ٍبذفي وۆضِەٍسۇِ ،ەْ ثوٌؽبَ،
ئۇٔىڭ ذبپىٍىمٍىطىٕي ٍبذفي وۆضِەٍّەْ( .ثۇذبضى)6512 :
رەضىمەد ئەھٍي ـىۇٔساق وىفىٍەضوي ،ئۇالض ھەضگىعِۇ رەضوي زۇَٔبٌىمٕي رەـەثجۇغ لىٍّبٍسۇ .
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍىھؽؽبالِٕىڭ ٍوٌىؽب ،پبن ؼۈٕٔىزىگە ئەگىفىپ ئبٌالھ ربئبال ٍبضارمبْ ھبٍبرىٌ
زۇَٔبٔىڭ ثبضٌىك ھبالي ٌەظظەٌزىطىِ ،ەئىفەرٍىطىسىٓ ھوظۇضٌىٕىسۇٍ .ۀي ئۆٍٍىٕىسۇ ،پەضظۀىزٍىه
ثوٌىسۇ .ئبئىٍؽىٕي لبِساٍسۇ .ئۇالضٔىڭ رۇضِۇـىؽب ِەؼئۇي ثوٌىسۇ ،ئۇالضٔي رەضثىَەٌەپ لبربضؼب
لوـىسۇِ .ۇئّىٓ ِۇؼۇٌّبْ لىٍىسىؽبْ ھەِّە ئىفٕي لىٍىسۇ .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍىھىؽؽبالِٕىڭ
رۆۋۀسىىي ھەزىؽٍىطىگە ئەگىفىسۇ.
ؼەِۇضە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ

1061

www.uyghurmuslim.com www.fb.com/uighurawazi uighurawazi@yahoo.com
ئۆِۈض ثوٍي روً لىٍّبً ئۆرۈپ وېزىفزىٓ چەوٍىگەْ .لەربزە ھەزىؽٕىڭ ئبذىطىسا{ :ثىع ؼۀسىٓ
ئىٍگىطى ھەلىمەرەْ ٔۇضؼۇْ پەٍؽەِجەضٌەضٔي ئەۋەرزۇق ،ئۇالضؼب ذورۇٔالض ۋە ثبٌىالض ثەضزۇق } .زېگەْ
ئبٍەرٕي( ؼۈضە ضەئس - 38 ،ئبٍەد) ئولۇزى( .رىطِىعى)1182
ئ ۀەغ ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇ :ئۈچ وىفي پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ
ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ ئبٍبٌٍىطىسىٓ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئىجبزىزي روؼطىؽىسا ؼوضىؽىٍي
وەٌسى .ئۇالضؼب عبۋاة ثېطىٍگۀسە ،ئۇالض پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ ثۇ
ئەِە ٌٍىطىٕي ئبظ ؼبٔىؽبٔسەن لىٍىپ :ثىع ثىٍەْ پەٍؽەِجەض ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕي
لبٔسالّۇ ؼېٍىفزۇضؼىٍي ثوٌؽۇْ؟ اٌٍە ئۇٔىڭ ئىٍگىطىىي ۋە وېَىٕىي گۇٔبھٍىطىٕي ِەؼپىطەد
لىٍؽبْ رۇضؼب ،زېَىفزي .ـۇٔىڭ ثىٍەْ ،ئۇالضزىٓ ثىطىِ :ەْ ئەِسى ھەض وېچىؽي ٔبِبظ
ئولۇٍّەْ ،زېسىٍ .ۀە ثىطى :ئەِسى ٍىً ثوٍي ضوظا رۇرىّەْ ۋە ضوظىؽىع ٍۈضِەٍّەْ ،زېسىٍ .ۀە
ثىطىِ :ەْ ئەِسى ئبٍبٌالضؼب ٍېمىٓ ٍوٌىّبٍّەِْ ،ەڭگۈ ئۆٍٍۀّەٍّەْ ،زېسى .پەٍؽەِجەض
ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ وېٍىپ ،ئۇالضؼبِ :ۇٔساق ِ -ۇٔساق ؼۆظٌەضٔي لىٍؽبْ وىفىٍەض
ؼىٍەضِۇ؟ اٌٍۀىڭ ٔبِي ثىٍەْ لەؼەِىيِ ،ەْ ھەلىمەرەْ اٌٍەرىٓ ؼىٍەضگە لبضىؽبٔسا ثەوطەن
لوضلىّەْ ۋە ؼىٍەضزىٓ ثەوطەن رەلۋازاضِەٌْ .ېىىٓ ِەْ ضوظىٕىّۇ رۇرىّەْ ،ضوظىؽىعِۇ ٍۈضىّەْ.
ٔبِبظٔىّۇ ئولۇٍّەْ ،ئۇٍمىٕىّۇ ئۇذالٍّەْ ،ذورۇّٔۇ ئبٌىّەْ .وىّىي ِېٕىڭ ؼۈٕٔىزىّسىٓ ٍۈظ
ئۆضىؽە ،ئۇ ِېٕىڭ ئۈِّىزىّسىٓ ئەِەغ ،زېسى( .ثۇذبضى)5163 :
ئەِّب رەضىمەد ئەھٍي ضاھەد پبضاؼەد ،ھەـەِەد لوؼالـّبٍسۇ .ئبٌالھٕىڭ ثەضگەْ ھەض لبٔساق
ٔىئّىزىگە ـۈوۈض لبٔبئەد لىٍىسۇ .ئبٌالھ ربئبال ٍبذىفي ٔبظۇ ٔىئّەرٍەضٔي ضىعىك لىٍىپ ثەضؼىّۇ
ـۈوۈض لٍىسۇٍ .ولؽۇٌٍۇق ؼۇضثەرچىٍىه ثىٍەْ ؼىٕىؽىّۇ ٍۀە ـۈوۈض لىٍىسۇ .ھەضگىعِۇ
ثبـمىالضٔىڭ رۇضِۇـىؽب ھەۋەغ لىٍّبٍسۇ ،ظاِبٔسىٓ ظاضٌىّبٍسۇ ،لبرزىمچىٍىمزىٓ لبذفىّبٍسۇ،
ۋاٍؽىّبٍسۇ .وۆضگەْ وۈٔىٕىڭ ھەِّىؽىگە ضاظى ثوٌۇپ ـۈوۈض لىٍپ ،ئبٌالھمب ھەِسۇ ؼبٔب ئەٍزىسۇ.
ثۇ زۇَٔبٔىڭ وبپىطالض ئۈچۈْ عۀٕەدِ ،ۇئّىٍٕەض ئۈچۈْ زوظاخ ئىىۀٍىىىٕي ،ؼىطىجٍىك ثىٍەْ
ثبـالٔؽبْ ئىؽالِٕىڭ ؼىطىپٍىك ثىٍەْ ئبذىطٌىفىسىؽبٍٔىمىٕي ،ھەلىمي ئەھٍي ؼبٌىھٍەضٔىڭٍ ،ۀە
زاۋاٍِىك ؼىطىت ثوٌۇپ ٍبـبپ ئبٌالھٕىڭ زەضگبھىؽب ؼىطىپ ھبٌىزىسە لبٍزىسىؽبٍٔىمىٕي ثىٍىسۇ.
ثۇٔىڭؽب ثىطىٍىىسىؽبْ ئبٌالھٕىڭ وبرزب ِۇوبپبرىٕي ئۆِىس لىٍىپ ٍبـبٍسۇ .ئبٌالھ ربئبال ھەض ثىط ٍىڭي
ٔىئّەد ئبرب لىٍؽبٔسا پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ۋە ؼبھبثىٍىطىٕىڭ وۈٍٔەپ ،ھەپزىٍەپ ،ھەرزبوي
ئبٍالپ ؼۇ ثىٍەْ ذوضِب ٍەپ وۈْ وەچۈضگەْ ،ئود ٍىمىپ لبظاْ ئىؽىپ ربِبق لىٍىفمب لبزىط
ثوالٌّىؽبْ ،لوؼبلٍىطىؽب ربؾ رى ڭىپ ئبچٍىمٕي ثىٍسۈضِىگەْ ئەـۇ ھبٍبرىٕي ئەؼٍەپ ٍۈظِىڭ
لەزىط ـۈوطى ئەٍزىسۇ.
رەضىمەد ئەھٍي زاۋاٍِىك ظىىىط ئەٍىزىپ رۇضؼۇچىالض ،زىٍىؽب ئبٌالھٕىڭ ئىؽّي ظاري
ئوضٔىؽبْ ،رىٍي ئبٌالھٕىڭ ظىىىطىسىٓ لۇضۇِىؽبْ وىفىٍەض .ئوٌزۇضؼب لوپؽب «ئەثعەٌۇظىىطى ال
ئىالھە ئىٍٍەٌالھ » زەپ ؼوضۇْ رۈظۈپ ظىىىط ؼبٌىسىؽبْ ،ئۆظٌىطىٕىڭ ثۇ ئىجبزرىگە پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍىھؽؽبالِٕىڭ رۆۋۀسىىي ھەزىؽىٕي زەٌىً لىٍىسىؽبٔالضزۇض.
عبثىط ضەظىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕىسۇوي ،پەٍؽەِجەض ؼەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ
ِۇٔساق زېگەْ :ظىىىطٔىڭ ئەڭ ئەۋظىٍي” :ال ئىٍەھە ئىٍالٌالھۇ“ ،زۇئبٔىڭ ئەڭ ٍبذفىؽي:
”ئەٌھەِسۇٌىٍالھ“رۇض( .رىطِىعى)3383 :
ذۇالؼە وبالَ ،رەضىمەد ٍوٌي زاؼساَ ٍوي .عۀٕەرىە ئىٍىپ ثبضىسىؽبْ ،ئبٌالھ ربئبالٔىڭ
زىساضىؽبْ ِۇٍەؼؽەض لىٍىسىؽبْ ،ئبٌالھٕىڭ زوؼٍۇلىؽب ئىطىفزۈضىسىؽبْ ٍوي .ئەِّب ثۇ ٍوٌٕىڭ
ربضِبلٍىطى روال ،ئوٍّبْ چوڭمۇضٌىطىّۇ ھەَ ثبض .ھەض ئبچب ٍوٌسا چبلىطؼۇچىالض ،روؼمۇچىالض ھەَ ثبض .
ثۇ ٍوٌسا ِبڭؽبٔالضٔىڭ ثىطلىؽّي ضىَبظەرىە ثەضزاـٍىك ثىطەٌّەً ِەئفەد ژۈٔسىؽىٕىڭ ؼوؼىؽىؽب
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چۈـۈپ ھبالن ثوٌىسۇ .ثىط لىؽّي عىٕٕىڭ وەـىٕي وىَىپ عىٕٕىڭ پبرمىمىؽب پىزىپ لىىٍىپ
ھبالن ثوٌىسۇ .ثىط لىؽّي وىجىط زۆۋىؽىسىٓ ٍىمىٍىپ ھبالن ثوٌىسۇ .پەلەد ئبٌالھ ربئبالٔىڭ
ؼۆٍگۈؼىٕي زىٍىؽب پۈوۈپ زىساضى ِۇاللبد ئۈچۈْ ھبضِبً ،ظىطىىّەً ذبٌىػ ئەِەي ئىجبزەد
ثىٍەْ ـۇؼۇٌالٔؽبٔالض ٔىغبرٍىممب ئىطىفەٌەٍسۇ .لبٌسىؽىٕي ئبٌالھ ثىٍىسۇ.
ھۆضِەرٍىه لىطىٕسىفىُ! ؼىع ۋە ثىعٔي عبٔبثي ھەق ؼۇثھبٔەۋەرەئەال ِۇـۇ ٍوٌسا ئبزاـّبً
ئىٍگىطٌەپ زەضگبھي ھەلمە ئۇالـمٍي ٔىؽىپ لىٍؽبً .ئبِىٓ!
-3718عۇئبي :ئبصغۇٍٔۇلٕىڭ لبٔذاق ثوٌىذىغبٍٔىمي
ئبظؼۇٍٔۇق ـۇٔساق ثوالضوي ،ثىع زېگەْ ِۇؼۇٌّبِْ ،ۇؼۇٌّبٕٔىڭ ئەۋالزى زەپ ِۇؼۇٌّبٍٔىك
ِبضوىؽٕي ؼۇٍئىؽزىّبي لىٍىپ ٍبـبٍسىؽبْ ،ئەِەٌىَەرزە ئبٌالھ ربئبال ِۇؼۇٌّبْ ثوٌۇؾ ئۈچۈْ
ثۇٍطىؽبْ ئەِەٌٍەضٔي ثەعب وەٌزۈضِەٍسىؽبْ ٍبوي ثىطٔي لىٍؽب ثىط لىٍّبٍسىؽبٍْ ،ۀي ٔبِبظ ئولۇؼب
ظاوبد ثەضِەٍسىؽبْ ،ضوظا رۇرۇپ لوٍۇپ ٔبِبظ ئولۇِبٍسىؽبٍْ ،بوي ثوٌّىؽب ٔبِبظ ئولۇٍّىع زەپ
ٍىٍسا ئىىىي لىزىُ ،ھەپزىسە ثىط لىزىُ ،وۈٔسە ثىط لىزىُ ئولۇپ لوٍۇپ لبٌؽىٕىٕي رەضن لٍىسىؽبْ،
ئبٌالھ وەچۈضىۋىزىسۇ ،زەپ ؼبپىٍٍىك ثىٍەْ ٍبـبٍسىؽبٔالضزۇض.
ۋەظىَەد ـۇٔسالىەْ ،ـۇالضٔىڭ زېگىٕىسەن وىَىّٕىؽەن ،گىپىٕي ئبڭٍىّىؽبق ذىعِەد
ثەضِەٍسىىەْ ،ھۆوۈِەد ئوضٔىسا ذىعِىزي ثوٌّىؽب رۇضِۇؾ لۇضۇـىؽب رەؼىط ٍىزىسىىەِْ ،ەْ
ِۇؼۇٌّبْ زەپ عىٍجبپ وىَىپ ٍبوي ئۇظۇْ وىَىٍّەضٔي وىَىپ ثبٍطاق چىمىطىپ ٍۈضِىؽەوّۇ،
ئىّبْ زېگەْ زىٍىىّىعزا ثوٌؽىال ثوٌسىٍ ،بؼٍىك چەگّىگۀگە ،ثوٍۇِْ ،ەٍسەٍ ،ورب ،ثىٍەوٍىطى
ئوچۇق لبٌؽبٔؽب ھىچ ٔىّە ثوٌّبٍسۇ ،ھەِّە ئبزەَ ئبـۇٔساق ٍۈضىسىىۀؽۇ ئۀە زەپ ،ربؼۇرالضٔىڭ
ـۇئبضىؽب ئبۋاظ لوـۇپ ،ؼۀىّىگە زەؼؽەپ ،ئىزىمبز ئۆضپە ئبزىزىگە ِبؼٍىفپ ضىعىمىٕي ،ثەذىزٕي
ـۇالضزىٓ ثىٍىپ ئۆظىٕي ھبالوەرىە ربـٍىؽبٔالض ھەلىمي ئبظؼبٔالضزۇض.
ثىٍىفىّىع وىطەوىي ،ئىؽالَ ھبٍبرمب ِبؼالـزۇضۇٌّبٍسۇ ،ثەٌىي ھبٍبد ئىؽالِؽب
ِبؼالـزۇضۇٌىسۇ .زىٓ ؼورؽىَبٌىعىّؽب ِبؼالـزۇضۇٌّبٍسۇ ،ئەوؽىچە ؼورؽىَبٌىعىُ زىٕؽب
ِبؼالـزۇضۇٌىفي وېطەنِ .بٔب ثۇ ئبٌالھٕىڭ ھەلىمىزيِ ،بٔب ثۇ ئوڭ ربٔبؼىپٍىك ِبؼٍىفىؿ
ھەضوىزي .ئبٌالھ ربئبالٔىڭ «ئۆظۈڭالضٔي ھبالوەرىە ربـٍىّبڭالض» زېگەْ ئبٍىزىٕي ئۆظ ضاٍىچە رەپؽىط
لىٍىپ ئۆظىٕىڭ لىٍىّىؿ ئەرّىفٍىطىٕي ،ئەثغەؾ ھبٍبرىٕي پەضزاظالپ ،ئۆظىٕي ثەظٌەپ ،ۋالىزٕي،
ھبٍبرٕي ظاٍب لىٍىؿ ثوٌؽب ،ھەلىمي ئبظؼۇٍٔۇق.
-3711عۇئبي :جەسىمەجىە ئەعٍي ِۀجەدىٓ ئوِوِي ٔولحىذىٓ لبساػ جوغىشىغىذا
ئەٌجەرزە ئۆرىۀىي ربضىرزب ،ثىط لىؽىُ رەضىمەد ئەھٍى ٍىطىسىّٕۇ ٔۇضؼۇٍٔىؽبْ ٔۇلؽبٔالض،
ؼەھۋە ٍٔىىٍەض ،ھەرزب ثىسئەرىە ،ـېطىىىە ئىٍىپ ثبضىسىؽبْ ذبربٌىمالضِۇ ؼبزىط ثوٌؽبْ ھەَ
ثۇٔسىٓ وىَىّٕۇ ؼبزىط ثوٌۇپ رۇضىسۇ .ثۇ رەضىمەرٕىڭ ذبربٌىمي ،ؼەھۋۀٍىىي ئەِەغ .ثەٌىي ِەٌۇَ
ثىط ثۀسىٕىڭِ ،ەٌۇَ ثىط پىطلەِ ،ەظھەپ ٍبوي گوضۇھٕىڭ ذبربٌىمي .ثىط ثۀسە ٍۀي ثىط ئىفبْ
ٍبوي ثىط ؼوپي ،ثىط پۈرۈْ رەضىمەد ٍوٌىؽب ۋەوىٍٍىه لىالٌّبٍسۇ .ـەٍزبْ ثوٌؽب رەضىمەد ئەھٍىٕىڭ
ئەڭ وبرزب زۈـّىٕي .ثۇ زۈـّەْ ٔۇضؼۇٍٔىؽبْ ؼوپي ؼبٌىىٍەضٔي ذبرب ٍوٌؽب ثبـالپ وىفىٍەضٔىڭ
وبٌٍىؽىسا رەضىمەد زېگەْ ِۇـۇ ـۇ ،زېگۀسەن چۈـۀچىٕي پەٍسا لىٍىپ لوٍؽبْ .رەضىمەرٕي
ئەؼٍي ِۀجەؼىسىٓ چۈـۀگۀسە ئبٔسىٓ روؼطا رؤۇـمب ئىگە ثوٌؽىٍي ثوٌىسۇ.
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ٍىىگىشِە جۆجىٕچي ثۆٌۈَ .ئىغالِغب لبسؽي ئىغۋاالسغب سەددىَە

-3715عۇئبي”« :لۇسئبْ وەسىُ “ٔىڭ ِۀجەعي ئىالھىٌ ۋەھَي ئەِەط،
ئبدەِذۇس» دېگەْ عەپغەجە

ربضىرزىٓ ئىؽپبرالٔسىىيِ ،ۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالَ رۇؼّب ؼبۋارؽىع ثوٌۇپ ،ئولۇؾ ـ
ٍېعىفٕي ثىٍّەٍززي« .لۇضئبْ وەضىُ» ثبٍبْ لىٍىؿ ئۇؼٍۇثي ثىٍەْ ئەزەثىٍَىىي ئەڭ ٍۇلىطى
ؼەۋىَەزىىي رەڭساـؽىع وىزبة ثوٌۇپ ،ئەثٍەض ئبضىؽىسا رؤۇٌؽبْ ـېئىطىٌٔ ،ەؼطىٌ ئەؼەضٌەضزىٓ
پۈرۈٍٔەً ئۆظگىچىسۇض« .لۇضئبْ وەضىُ» ئۆرّۈـزە ِىؽٍي وۆضۈٌۈپ ثبلّىؽبْ زەضىغىسە ربِبِەْ
ٍېڭي ئۇؼٍۇثزىىي ئەزەثىَبدٌ ،ۇؼەد ِۆعىعىؽىسۇض .لۇضئبْ وەضىّٕىڭ رۇؼّب ؼبۋارؽىع ثىط
ئىٕؽبْ لوٌىسا ئورزۇضىؽب چىمىفي ئۇ ئىٕؽبٕٔىڭ ئۆظ ئىغبزىَىزي ئەِەغ ،ثەٌىي ئبٌالھ رەضىپىسىٓ
چۈـۈضۈٌگەْ ۋە ھَي ئىىۀٍىىىٕي ئىؽپبرالپ ثېطىسۇ.
«لۇضئبْ وەضىُ» ِۇوەِّەي ثىط ـەضىئەد ،ئەلىسە ،ئىجبزەد ،ئەذالق ،ؼىَبؼىٌ ،ئىمزىؽبزىٌ
ۋە ئىغزىّبئىٌ رۈظۈٍِەضٔي ئۆظ ئىچىگە ئبٌؽبٔسۇض .ئىٕؽبْ ھبٍبرىسا ِبززا ثىٍەْ ضوھ ئورزۇضىؽىسا
رەڭپۇڭٍۇق پەٍسا لىٍىفٕي ِەلؽەد لىٍىسۇ .ـەذػ ثىٍەْ عەِئىَەد ئورزۇضىؽىسا ِۇلىّالـمبْ
ئباللە ئوضٔىزىفٕي رەـەثجۇغ لىٍىسۇ .ثۇٔىڭؽب ئوذفبؾ ربوبِۇٌالـمبْ ،ئبالھىسە ثىط ـەضىئەد
رۈظۈِىٕىڭ ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالَ ٍبـىؽبْ ِۇھىززىىي ئەضەة عەِئىَىزىسە ِەوزەپ لبضىؽي
وۆضِىگەْ ثىط ئىٕؽبٔسىٓ ؼبزىط ثوٌۇـي ِۇِىىٓ ئەِەغ ئىسى.
«لۇضئبْ وەضىُ» ھبظىطلي ظاِبْ ئىٍُ ـ پەْ رېرٕىىىؽي ئۇظۇْ ٍىٍٍىك رەرمىمبرالضزىٓ وېَىٓ
رېگىگە ٍېزەٌىگەْ ئىٍّىٌ ھەلىمەرٍەضگە ئبٌسىٓ ثېفبضەد ثېطىؿ ثىٍەْ روـۇپ وەرىەْ .ثۇ
ھەلىمەرٍەض ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالرۇ ۋەؼؽبالَ ٍبـىؽبْ ؼەھطا ِۇھىزىسا وەـپ لىٍىٕىفي
ِۇِىىٓ ئەِەغ ئىسى .ثۇٔىڭ ِىؽبٌٍىطى وۆپِ .ەؼىٍەْ ،ئبٔىٕىڭ لوضؼىمىسىىي رۆضەٌّىٕىڭ
رەضەلمىٌ لىٍىؿ ثبؼمۇچٍىطىؽب لىٍىٕؽبْ ئىفبضەد ،ثبضِبق ئىعٌىطىٍ ،ەضـبضىٕىڭ ھەضىىىزي،
وبئىٕبرٕىڭ پەٍسا ثوٌۇؾ ِبھىَىزي ،وبئىٕبرزىىي ئۈظٌۈوؽىع ھەضىىەد ،لۇٍبؾ ،ئبً ،ـبِبيٍ ،بِؽۇض
ۋە ئۆؼۈٍِۈ وٍەضٔىڭ ھەضىىەرٍىطى ھەلمىسە ثېفبضەد ثېطىؿ لبربضٌىمالض .ئبٌالھ «لۇضئبْ وەضىُ» زە
ِۇٔساق زەٍسۇ :ثىع ھەلىمەرەْ ئىٕؽبٕٔي الٍٕىڭ عەۋھىطىسىٓ ٍبضارزۇق .ئبٔسىٓ ئۇٔي ثىط پۇذزب
لبضاضگبھ (ٍۀي ثەچچىساْ) زا (عبٍالـمبْ) ئبثىّۀي لىٍسۇق .ئبٔسىٓ ئبثىّۀىٕي ٌەذزە لبٔؽب
ئبٍالٔسۇضزۇق ،ئبٔسىٓ ٌەذزە لبٕٔي پبضچە گۆـىە ئبٍالٔسۇضزۇق ،ئبٔسىٓ پبضچە گۆـٕي ؼۆڭەوىە
ئبٍالٔسۇضزۇق ،ئبٔسىٓ ؼۆڭەوىە گۆؾ لؤسۇضزۇق ،ئبٔسىٓ ئۇٔي (عبْ وىطگۈظۈپ) ثبـمب ِەذٍۇلمب
ئبٍالٔسۇضزۇق ،ئەڭ ِبھىط ٍبضارمۇچي ئبٌالھ (ھېىّەرٍىه ۋە لۇزضەد عەھەرزىٓ) ئۇٌۇؼسۇض[ .ؼۈضە
ِۇئّىٕۇْ  ]14- 12ئبٌالھ ٍۀە ِۇٔساق زەٍسۇ :وۈْ ثىٍەْ ئبٍٕي (ثۀسىٍەضٔىڭ ِۀپەئىزي ئۈچۈْ)
ثوٍؽۇٔسۇضزى( ،ئۇالضٔىڭ) ھەض ثىطى ِۇئەٍَەْ ِۇززەرىىچە (ٍۀي زۇَٔبٔىڭ رۈگەٍسىؽبْ
ۋالزىؽىچە) ؼەٍط لىٍىسۇ [ .ؼۈضە ضەئسى ]2-وۈٕٔىڭ ئبٍؽب ٍېزىۋېٍىفي (ٍۀي ئىىىىؽىٕىڭ عەَ
ثوٌۇپ لېٍىفي) ،وېچىٕىڭ وۈٔسۈظزىٓ ئېفىپ وېزىفي (ۋالزي وەٌّەؼزىٓ وۈٔسۈظٔىڭ ئوضٔىٕي
ئېٍىفي) ِۇِىىٓ ئەِەغ ،ھەض ثىطى ِۇئەٍَەْ پەٌەوزە ئۈظۈپ رۇضىسۇ[.ؼۈضە ٍبؼىٓ  ]40-ئبٌالھ
ٍۀە ِۇٔساق زېگەْ :وبپىطالض ثىٍّەِسۇوي ،ئبؼّبٔالض ثىٍەْ ظېّىٓ ثىط ـ ثېطىگە رۇربؾ ئىسى،
ئۇالضٔي ئبٍطىۋەرزۇق ،ھەِّە عبٍٔىك ِەۋعۇزارٕي ؼۇزىٓ ٍبضارزۇق ،ئۇالض (ئبٌالھٕىڭ لۇزضىزىگە)
ئىفۀّەِسۇ؟ [ئەثىَب  ]30-ؼەْ ثىٍّەِؽۀىي ،ئبٌالھ ثۇٌۇرزىٓ ٍبِؽۇض ٍبؼسۇضىسۇ .ئبٔسىٓ ئۇٔي
ٍەضگە ؼىڭسۈضۈپ ثۇاللٕي پەٍسا لىٍىسۇ .ئبٔسىٓ ئبٌالھ ئۇٔىڭ ثىٍەْ ضەڭگي ذىٍّۇ ذىً
ظىطائەر ٍەضٔي ئۈٔسۈضىسۇ .ئبٔسىٓ ئۇ لۇضۇٍسۇ ،ئۇٔىڭ ؼبضؼىَىپ وەرىۀٍىىىٕي وۆضىؽەْ .ئبٔسىٓ
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ئبٌالھ ئۇٔي ـبخ ـ ـۇِجىؽب ئبٍالٔسۇضىسۇ ،ئۇٔىڭسا ھەلىمەرەْ ئەلىً ئىگىٍىطى ئۈچۈْ (ئبٌالھٕىڭ
لۇزضىزىٕي وۆضؼىزىسىؽبْ) ئىجطەد ثبض[ .ؼۈضە ظۇِەض ]21-ثىع ٍبِؽۇضٔي ھەٍسەٍسىؽبْ ـبِبٌالضٔي
ئەۋەرزۇق ،ثىع ثۇٌۇرزىٓ ٍبِؽۇض ٍبؼسۇضۇپ ؼىٍەضٔي ؼۇؼبضزۇق ،ؼىٍەض ھەضگىع ئۇٔي ؼبلالـمب لبزىط
ئەِەؼؽىٍەض[ .ؼۈضە ھىغىط  ]22-ئۇ ئىىىي زېڭىعٔي (ثىطى ربرٍىك ،ثىطى ئبچچىك) ئبلمۇظزى،
ئۇالض ئۇچطىفىسۇ .ئۇالضٔىڭ ئبضىؽىسا روؼّب ثوٌۇپ ،ثىط ـ ثىطىگە لوـۇٌۇپ وەرّەٍسۇ[ .ؼۈضە
ضەھّبْ  ]20- 19-رۆِۈضٔي ٍبضارزۇق( ،رۆِۈضزىٓ ئۇضۇؾ لوضاٌٍىطى ٍبؼىٍىسىؽبٍٔىمي ئۈچۈْ) رۆِۈض
وۈچ ـ لۇۋۋەرٕي ئۆظ ئىچىگە ئبٌؽبْ ،رۆِۈضزە ئىٕؽبٔالض ئۈچۈْ ٔۇضؼۇْ ِۀپەئەرٍەض ثبض[.ؼۈضە
ھەزىس ]25-
«لۇضئبْ وەضىُ» ئىٍگىطىىي «رەۋضاد»« ،ئىٕغىً» ؼب ئوذفبؾ ؼبِبۋىٌ وىزبثالضٔي روٌۇلالؾ،
ئۇ وىزبثالضزا لەؼزەْ ثۇضِىالٔؽبْ ِەظِۇٔالضٔي روؼطىالؾ ئۈچۈْ وەٌگەْ .ـۇٔىڭ ئۈچۈْ «لۇضئبْ
وەضىُ» ثىٍەْ ِەظوۇض ؼبِبۋىٌ وىزبثالض ئورزۇضىؽىسا ئوذفبـٍىك ٍەضٌىطى وۆپٌ ،ېىىٓ «لۇضئبْ
وەضىُ» ئۇ ؼبِبۋىٌ وىزبثالضزا ٍوق ٔۇضؼۇْ ِەؼىٍىٍەضٔي ئۆظ ئىچىگە ئبٌؽبِْ .ەؼىٍەِْ ،ەضٍەَ
ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ رۇؼۇٌۇـي ،ظەوەضىَب ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئۇٔي ئۆظ ھبِىٍَىمىؽب ئېٍىفي
لبربضٌىمالض «لۇضئبْ وەضىُ» زە ظىىىط لىٍىٕؽبِْ .ىطاغ ھەلمىسىّۇ «لۇضئبْ وەضىُ» زىٓ ثبـمب
ؼبِبۋىٌ وىزبثالضزا رەپؽىٍىٌ ئبٍەد وەٌّىگەْ ،ثۇضِىالٔؽبْ ،لەؼزەْ ئۆظگەضرىٍگەْ ذبربٌىمالضٔي
روؼطىالؾ ِەؼىٍىؽىسە« ،لۇضئبْ وەضىُ» ٔىڭ ئبٌالھ ھەلمىسىىي رەؼەۋۋۇضى ئوچۇق ـ ئبـىبضا
ثوٌۇپ ،ھەِّە ئبزەَ چۈـىٕەٌەٍسۇ .ئبٌالھٕي ئىٕؽبٔىٌ ؼۈپەرٍەضزىٓ پبن زەپ لبضاٍسۇ( .رەۋضارزب
ثوٌؽب ،ئبٌالھٕي ئىالھىٌ ظارمب الٍىك ؼۈپەرٍەض ثىٍەْ ؼۈپەرٍىّەؼزىٓ‖ :ئبٌالھ ئىؽطائىً ثىٍەْ
چېٍىفزي ،ئۆظ لوٌي ثىٍەْ ئۇٔي ٍەڭسى! ― زېگۀٍەض ٍېعىٍؽبْ .ذطىؽزىئبْ زىٕي ثوٌؽب ،ئبٌالھٕي
ئۈچ زەپ ثىٍىسۇ ،ئىَؽب ئەٌەٍھىؽؽبالِٕي ئبٌالھٕىڭ ئوؼٍي زەپ لبضاٍسۇ).
«لۇضئبْ وەضىُ» ئىٍگىطى ئۆرىەْ پەٍؽەِجەضٌەضٔىڭ لىؽؽىٍىطى ،پەٍؽەِجەض ئەۋەرىٍگەْ
ِىٍٍەرٍەضٔىڭ ئەھۋاٌي ۋە ئۇالضٔىڭ ئبلىۋىزي ھەلمىسە ئبٍەرٍەضٔي وەٌزۈضزى .ثۇ ِۇٔبؼىۋەد ثىٍەْ
ئىؽالَ زىٕي ٔۇضؼۇٍٔىؽبْ ئەذاللىٌ پطىٕؽىپالض ،روؼطىٍىمي ئىؽپبرالٔؽبْ ئىغزىّبئىٌ لبٔۇٔالضٔي
ِبلۇٌٍىسى .ئۀە ـۇ لبٔۇٔالض رب ثۈگۈٔگىچە ھەض ظاِبْ ۋە ھەض ِبوبٔؽب الٍى ك ۋە ِۇٔبؼىپ ھبٌسا ٍوٌؽب
لوٍۇٌّبلزبِ .ەؼىٍەْ ،ثىط عەِئىَەرٕي ئۆظگەضرىؿ ـۇ عەِئىَەد ئەظاٌىطىٕىڭ ذبھىفي،
لىٍّىفٍىطىؽب ئبؼبؼەْ ثوٌىسىؽبٍٔىمي ،ئۇٔىڭؽب ِبؼٍىفىپ ربـمي ئبِىٍالضٔىڭ رەؼىطى
ثوٌىسىؽبٍٔىمي رۆۋۀسىىي ئبٍەد ئبضلىٍىك وۆضؼىزىٍگەْ :ھەض لبٔساق ثىط لەۋَ ئۆظىٕىڭ ئەھۋاٌىٕي
ئۆظگەضرّىگىچە (ٍۀي ئبٌالھٕىڭ ثەضگەْ ٔېّەرٍىطىگە رۇظووضٌۇق لىٍىپ گۇٔبھالضؼب چۆِّىگىچە)
ئبٌالھ ئۇالضٔىڭ ئەھۋاٌىٕي ئۆظگەضرّەٍسۇ (ٍۀي ئبٌالھ ئۇالضؼب ثەضگەْ ٔېّەد ،ذبرىطعەٍِىه ۋە
ئىعظەد  -ھۆضِەرٕي ئېٍىپ ربـٍىّبٍسۇ) [ؼۈضە ضەئسى ]11-
«لۇضئبْ وەضىُ» ٍۀە وەٌگۈؼىسە ٍۈظ ثېطىسىؽبْ ثەظى ھبزىؽىٍەض ھەلمىسە ئبٌسىٓ ذەۋەض
ثەضگەْ ثوٌۇپ ،وېَىٓ ئۇ ھبزىؽە ئەٍٕەْ ٍۈظ ثەضگەْ ئەھۋاٌالض ِەۋعۇد ،ثۇٔىڭ ِىؽبٌي
رۆۋۀسىىي ئبٍەرٍەضزە ئېٕىك وۆضۈٌىسۇ :ئەٌىؿ ،الَِ ،ىُ ضۇٍِۇلالض ٍېمىٓ ثىط عبٍسا ٍېڭىٍسى ،ئۇالض
ٍېڭىٍگۀسىٓ وېَىٓ ،ثىط لبٔچە ٍىً ئىچىسە ٍېڭىسۇ [.ؼۈضە ضۇَ ِ ]3- 2ەظوۇض ئبٍەرٕىڭ ضوھي
ئەٍٕەْ ئەِەٌگە ئبـمبْ .ـۇٔسالال ئەثۇ ٌەھەة ،ۋەٌىس ئىجٕي ِۇؼىطەٌەضٔىڭ وبپىط ھبٌسا ئۆٌۈـىّۇ
ثبٍبْ لىٍىٕؽبْ ثوٌۇپ ،ئەِەٌىَەرزە ـۇٔساق ثوٌؽبْ.
ئەثۇ ٌەھەثٕىڭ ئىىىي لوٌي لۇضۇپ وەرؽۇْ! (ئەِەٌىَ ەرزە) لۇضۇپ وەرزي .ئۇٔىڭؽب ِبي ـ
ِۈٌىي ۋە ئېطىفىەْ ٔەضؼىٍىطى ئەؼمبرّىسى .ئۇالض الۋۇٌساپ رۇضؼبْ ئورمب (ٍۀي زوظاذمب)
وىطىسۇ[ .ؼۈضە ِەؼەز  ]3- 1ئۇٔي ِەْ ؼەلەضگە (ٍۀي زوظاذمب) ؼبٌىّەْ .ؼەلەضٔىڭ ٔېّىٍىىىٕي
لبٔساق ثىٍەٌەٍؽەْ؟ [ؼۈضە ِۇزەؼؽىط ]27-26
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«لۇضئبْ وەضىُ» ھەعّي چوڭِ ،ۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب ٔبظىً ثوٌؽبْ ۋالزي ئۇظۇْ (23
ٍىً) ثوٌؽىّۇ ،ثۇ ھەلزە ئىعزۀگۈچي رەرمىمبرچىالض ـۇٔي ئىؽپبرٍىسىىي« ،لۇضئبْ وەضىُ» زە ئەڭ
وىچىه ِەؼىٍىٍەضزىّۇ ظىزٍىك ٍوق ،ؼۆظ ـ ئىجبضىٍەض ئىٕزبٍىٓ ئوضۇٍٔۇق ۋە ِۇٔبؼىپ ربٌالٔؽبْ .ثۇ
ئىٕچىىىٍىه ـۇٔي ئىؽپبرالٍسۇوي ،لۇضئبْ وەضىُ ئبزەَ وۈچي زائىطىؽىٕىڭ ؼىطرىسا.
«لۇضئبْ وەضىُ» ئەضەثٍەضگە عەڭ ئېالْ لىٍىپ ئۆظىٕي وۆضؼىزىسۇ .ئۇالض رىً ـ ئەزەثىَبد،
پبؼبھەد ـ ثبالؼەرزە ٍۇلىطى ؼەۋىَەگە ٍەرىەْ ثوٌؽىٕي ئۈچۈْ ،ئبٌالھ ئەضەثٍەضٔي لۇضئبٕٔىڭ
ئوذفىفي ٍبوي ھېچ ث وٌّىؽبٔسا ثىطەض ؼۈضە ثوٌؽىّۇ وەٌزۈضۈپ ثېمىفمب چبلىطؼبْ .ئەِّب ئۇالض
وەٌزۈضەٌّىگەْ ،رب لىَبِەرىىچە وەٌزۈضەٌّەٍسۇ« .لۇضئبْ وەضىُ» گە لبضـي رۇضؼۇچي ئىٕؽبٔالضٔىڭ
وۆپٍىىي ،ھەض ظاِبْ ۋە ھەض ِبوبٔسا عەڭ ِەٍسأىؽب چۈـۈـٕىڭ زاۋاٍِىفىفي «لۇضئبْ وەضىُ» ٔىڭ
ئىٕؽبٕٔىڭ ئىغبزىَىزي ئەِەغ ،ثەٌىي ئىالھىٌ وىزبة ئىىۀٍىىىگە ئەڭ چوڭ زەٌىً ثوٌۇپ
رۇضِبلزب.
ئىفۀچٍىه ربضىرىٌ ِۀجەٌەضٔىڭ وۆضؼىزىفىچەِ ،ۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب ۋەھَي
چۈـۈـىە ثبـٍىؽبٔسا ،ثبـمىچە ثىط ئەھۋاي ٍۈظ ثېطەرزيٍ .ۀي ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەِسىٓ رەض رۆوۈٌۈـىە ثبـالٍززي ،ثۇٔي ئەرطاپىسىىي ؼبھبثىالض وۆضەرزي .ئۇٔسىٓ وېَىٓ ئۆظ
ئەؼٍىگە لبٍزىپ ٔوضِبٌالـمبٔسا ۋەھَي ٍبظؼۇچىالض زەپ رؤۇٌؽبْ ،ذەد ٍبظاالٍسىؽبْ 29
ؼبھبثىسىٓ ٍېٕىسا ثبضٌىطىؽب ٔبظىً ثوٌؽبْ ۋەھَىٕي ئولۇپ ثېطەرزي ،ئۇالض ٍېعىپ لبٌسۇضارزي.
ئېٕىمىي« ،لۇضئبْ وەضىُ» رۈظۈٌۈـي ،رەضرىپي ۋە ئۇؼٍۇثىسا ئۆظگىچە ئبالھىسىٍىىىە ئىگە
ٍېگبٔە ثىط وىزبثزۇض.
«لۇضئبْ وەضىُ» ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالِسىٓ ـەذؽىٌ ؼبزىط ثوٌؽبْ ؼۆظٌەض (ھەزىػ) زىٓ
ئبالھىسە پەضلٍىمزۇضِ .ۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئۆظى ؼۆظٌىگەْ ھەزىؽٍەضٔي ؼبھبثىالضٔىڭ ٍېعىپ
لبٌسۇضۇـىٕي ئۆظ ۋالزىسا ئبٌالھٕىڭ وبالِي «لۇضئبْ وەضىُ» ثىٍەْ ئبضىٍىفىپ وەرّەؼٍىىي ئۈچۈْ
چەوٍىگەْ.
«لۇضئبْ وەضىُ» ئۆظ ئىچىگە ئبٌؽبْ ئەڭ چوڭ ِەؼىٍىٍەض :ئىالھىٌ ثىطٌىىزىٓ ئىجبضەد
ئبٌالھٕىڭ ٍەوىە ـ ٍېگبٔە ئىىۀٍىىىٕي ،ـېطىه ۋە ثۇرپەضەؼٍىه ئەلىسىٍىطىسىٓ ربظ ىالؾ .ربضىرزب
ئۆرىەْ پەٍؽەِجەضٌەضٔىڭ ھەِّىؽىٕىڭ ئىٕؽبٔىَەرٕىڭ ھىساٍىزي ئۈچۈْ وەٌگۀٍىىىٕي
ئىؽپبرالؾ.ئبٌالھ «لۇضئبْ وەضىُ» زە ِۇٔساق زەٍسۇ :ئبٌالھ ؼىٍەضگە زىٕسىٓ ٔۇھمب رەۋؼىَە لىٍؽبْ
ٔەضؼىٕي ،ؼبڭب (ٍۀي ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب) ثىع ۋەھَي لىٍؽبْ ٔەضؼىٕي ،ئىجطاھىّؽب،
ِۇؼبؼب ۋە ئىَؽبؼب ثىع رەۋؼىَە لىٍؽبْ ٔەضؼىٕي ثبٍبْ لىٍسى .ؼىٍەض زىٕٕي ثەضپب لىٍىڭالض ،زىٕسا
رەپطىمىچىٍىه لىٍّبڭالض[ .ؼۈضە ـۇضا ]13-
ئىٕؽبٔىَەد ِۀجەؼىٕىڭ ثىطٌىىيٍ ،ەض ٍۈظىسىىي ثبضٌىك ئىٕؽبٕٔىڭ ـەضىپي ئوذفبؾ
لوؼسىٍىسىؽبٍٔىمي ،ئبزەٍِەضٔىڭ ضەڭگي ،ئەؼٍيٍ( ،ۀي ٔەؼەثٍىطى) ئىغزىّبئىٌ ئوضٔي عەھەرزە
ئبٍطىّىچىٍىممب لبضـي رۇضىسىؽبٍٔىمي ۋە ـۇٔىڭؽب ئوذفبؾ ٔۇضؼۇْ ِەؼىٍىٍەضزە «لۇضئبْ وەضىُ»
ٔىڭ ئىالھىٌ ثىط وىزبة ئىىۀٍىىي ئېٕىك ِەٌۇَ ثوٌۇپ ،ثىط ئبزەِٕىڭ ٍېعىپ چىمىؿ
زائىطىؽىسىٓ ھبٌمىپ وەرىەْ ٍۇلىطى ؼەۋىَەٌىهِ ،ۇھىذ ٍبوي رەثىئەد ِەھؽۇٌي زېَىؿ
ئىّىبٔؽىع ثىط ِۆعىعە ئىىۀٍىىي ھەِّىگە ئبٍبٔسۇض.
-3718عۇئبي”« :لۇسئبْ وەسىُ “سەعۇٌۇٌالھ عەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەعەٌٍەَ

ھبٍبت ۋالحىذا جوپالّٔىغبْ ،وېَىٓ عبھبثىالس جەسجىپٍەپ سەجٍىگەْ ،خەٌىپە ئوعّبْ
ئىجٕي ئەففبْ خبجب ٔۇعخىالسٔي وۆٍذۈسۈپ جبؽٍىغبْ» دېگۀذەن لبساؽالس

ربضىرٕىڭ ئىؽپبرٍىفىچە ،لۇضئبْ وەضىّٕي پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ زەۋضىسە ٔۇضؼۇْ
ؼبھبثىالض پىففىك ٍبزٌىؽبْ .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ۋاپبرىسىٓ ثۇضۇْ ٔۇضؼۇْ ھبپىع (لۇضئبْ
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وەضىّٕي ٍبزىٍىؽۇچي لبضى) ؼبھبثىالض ثىٍەْ ثىٍٍە ئوٌزۇضۇپ لبٍزب ئولۇپ ئۆرىۈظگەْ .ئۇٔسىٓ
وېَىٓ ھبٍبرىٕىڭ ئبذىطلي ٍىٍىٕىڭ ضاِىعاْ ئېَىسا عىجطىئىً ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئبٌسىسا ئوٌزۇضۇپ
ئىىىي لېزىُ لۇضئبْ وەضىّٕي روٌۇق ئولۇپ ئۆرىۈظگەْ.
لۇضئبْ وەضىّٕىڭ ٍېعىٍىفىؽب وەٌؽەن ،ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِەـھۇض
ۋەھَي وب رىپٍىطى زەپ رؤۇٌؽبْ ؼبھبثىالضٔىڭ ئبٌسىٕمي لبربضزىىىٍىطىگە لۇضئبٕٔي ئولۇپ ثېطەرزي.
(لۇضئبْ ٔبظىً ثوٌؽبْ ۋالىزٕىڭ ئۆظىسە) ئۇالض رېطە پبضچىؽي ،ذوضِب لبؼطىمي ،رۆگە ؼۆڭەوٍىطى
لبربضٌىك ٔەضؼىٍەضگە ٍېعىۋاالرزي.
ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ۋاپبد ثوٌۇپ ،ثىط ٍىٍسىٓ وېَىٍٓ ،ەِبِە عېڭىسە
لۇضئبْ وەضىُ ھبپىعٌىطىسىٓ  70ؼبھبثە ـېھىس ثوٌؽبْ ،ثۇٔىڭ ٔەرىغىؽىسە ذەٌىپە ئەثۇ ثەوطى
(ئبٌالھ ضاظى ثوٌؽۇْ!) ،ظەٍس ئىجٕي ؼبثىزٕي چبلىطرىپِ ،ەذؽۇغ ھەٍئەد رەـىىٍٍەپ ،ۋەھَي
وبرىپٍىطى لوٌىسا ثبض ثوٌؽبْ لۇضئبْ وەضىّٕىڭ لوي ٍبظِب ٔۇؼرىٍىطىٕي روپالـٕي رەٌەپ لىٍؽبْ.
ظەٍس ئىجٕي ؼبثىذ ھەض لبٔساق ثىط ئبٍەرٕي ئىىىي ئبزەِٕىڭ‖ :ثۇ ئبٍەرٕي ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ
ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ئۆظى ٍبظزۇضؼبْ ― زەپ گۈۋاھٍىك ثەضِىگۈچە لوثۇي لىٍّبؼٍىمٕي ـەضد لىٍؽبْ.
ذەٌىپە ئەثۇ ثەوطى (ئبٌالھ ضاظى ثوٌؽۇْ!) ۋاپبد ثوٌۇؾ ئبٌسىسا روپالٔؽبْ لۇضئبْ وەضىُ
لوٌَبظِىٍىطىٕي  2ـ ذەٌىپە ئۆِەض(ئبٌالھ ضاظى ثوٌؽۇْ!) گە ربپفۇضؼبْ .ذەٌىپە ئۆِەض ِەظوۇض
لوٌَبظِىالضٔي ٍېٕىسا ؼبلالپ ۋاپبرىؽب ٍېمىٓ لىعىِ ،ۆِىٍٕەضٔىڭ ئبٔىؽي ھەـؽە (ئبٌالھ ضاظى
ثوٌؽۇْ!) گە ربپفۇضؼبْ .چۈٔىي ھەـؽە ؼبۋارٍىك ئىسى.
ذەٌىپە ئوؼّبْ (ئبٌالھ ضاظى ثوٌؽۇْ!) زەۋضىگە وەٌگۀسە ،ئىؽالَ زىٕىؽب ِۇـەضضەپ ثوٌؽبْ
ئەعەَ ِىٍٍەرٍەضٔىڭ وۆپىَىفىگە ئەگىفىپ ،لۇضئبْ وەضىّٕي ئولۇـزب وىفىٍەضٔىڭ رەٌەپپۇظى
ئۆظگىطىفىە ثبـٍىؽبْ .ثۇٔي وۆضگەْ ذەٌىپە ئوؼّبْ زەضھبي ظەٍس ئىجٕي ؼبثىزمب ٍۀە ھەٍئەد
رەـىىٍٍەپ ِۆِىٍٕەضٔىڭ ئبٔىؽي ھەـؽۀىڭ لوٌىسىىي لۇضئبْ وەضىُ لوٌَبظِىٍىطىٕي ئبؼبغ
لىٍؽبْ ھبٌسا لۇضئبْ وەضىّٕي ِۇوەِّەي ٍېعىپ چىمىفٕي رەٌەپ لىٍؽبْ .ھەٍئەد لۇضئبْ
وەضىّسىٓ ثەؾ ٔۇؼرب ٍېعىپ چىمىپِ ،ەوىەِ ،ەزىٕە ،ثەؼطە ،وۇـە ۋە زەِەـىمالضؼب ٍوٌٍىؽبْ.
ئەٍٕي چبؼس ا ـۇ ھەٍئەد لۇضئبْ وەضىُ ھبپىعٌىطىٕي ٍىؽىپ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ظاِبٔىسىىي
روؼطا رەٌەپپۇظؼب ئبؼبؼٍىٕىپ لۇضئبْ وەضىّٕي لبٍزب وۆظزىٓ وەچۈضگەْ .ھبظىطلي ۋالىززب ثبضٌىك
ئىؽالَ پىطلىٍىطى ،ئوِۇِىٌ ِۇؼۇٌّبٔالض لوٌىسىىي لۇضئبْ وەضىُ ٔۇؼرىؽي ئۀە ـۇ ٔۇؼرىسۇض.
وېؽىپ ئېَزىؿ الظىّىيِ ،ۇؼۇٌّبٔالض ئوؼّبْ ٔۇؼرىؽي زەپ رؤۇٌؽبْ لۇضئبْ وەضىُ
ٔۇؼرىؽىؽب ثىط ھەضپّۇ ئۆظگەضرىؿ وىطگۈظگىٕي ٍوقِ .ۇالھىعە لىٍىفىّىعچە ،ئىؽالَ
زۈـّۀٍىطى ھەضلبچبْ لۇضئبْ وەضىّگە ٍبِبْ ؼەضەظ ثىٍەْ ئۆظگەضرىؿ وىطگۈظؼەِ ،ۇؼۇٌّبٔالض ـۇ
ۋالىزٕىڭ ئۆظىسىال ئۇٔي ثىٍىپ ٍېزىپ ،زەضھبي ئبگبھالٔسۇضۇؾ ثەضگەچىەٍ ،بِبْ ؼەضەظٌىىٍەض ثۇ
رەضەپزىٓ ِەلؽىزىگە ٍېزەٌّىسى ،ھەَ لىَبِەد وۈٔىگىچە ٍېزەٌّەٍسۇ.
ثەظى ؼەضة رەرمىمبرچىٍىطى (ـەضلفۇٔبؼالض) ئۇٌۇغ ؼبھبثە ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ِەؼئۇز لوٌىسىىي
ئۆظىگە ذبغ لوٌَبظِب لۇضئبْ وەضىُ ٔۇؼرىؽى ٕىڭ وۆٍسۈضىۋېزىٍگۀٍىىىگە لبضىزب ئېزىطاظ
ثىٍسۈضىسۇ .ھەلىمەد ـۇوي ،ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ِەؼئۇز لوٌىسىىي ٔۇؼرىٕي ئۆظى وۆٍسۈضۈپ،
ئوِۇِىٌ ِۇؼۇٌّبٔالض ثىطٌىىىە وەٌگەْ ئوؼّبْ ٔۇؼرىؽىؽب ئبؼبؼالٔؽبْ ،ئۀە ـۇ ٔۇؼرب
ثۈگۈٔگىچە ؼبلٍىٕىپ وەٌّەوزە.
-3751عۇئبيِ« :ۇھەِّەد پەٍغ ەِجەس (ئەٌەٍھىغغبالَ) ۋەصىَەجىە لبساپ پىالٔىٕي ئۆصگەسجەجحي ،ئىغالَ
ِەوىىذە ئەسەثٍەسگە ِەخغۇط چۈؽۈسۈٌگەْ دىٓ دەپ ئوجحۇسىغب لوٍۇپِ ،ەدىٕىذە غەٌىجە لىٍىپ
وۈچٍۀگۀذە خەٌمئبساٌىك دىٓ دەپ جبوبسٌىغبْ» دېگەْ عەپغەجە
ئىؽالَ زىٕي ِەٍسأؽب وەٌگۀسىٓ ربضرىپ ئوچۇق ،ئې ٕىك لىٍىپ ذەٌمئبضاٌىك ؼەۋىَەزە
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ئىٕؽبٔىَەد ئۈچۈْ ئەۋەرىٍگەْ ئوضربق زىٓ زەپ عبوبضالٔؽبِْ .ۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالَ زۇَٔب
ذەٌمىگە ثېفبضەرچي ۋە ئبگبھالٔسۇضؼۇچي ثوٌۇپ وەٌگەْ.
ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالَ ِەوىىسە رەـۋىمبرىٕي ذەٌممە ئېالْ لىٍىفمب چبلىطىٍؽبْ ۋالىززىال
ربغ چولمىؽىؽب چىمىپ ِەوىە ئەھٍىگە ذىزبة لىٍىپِ« :ەْ ؼىٍەضگە ِەذؽۇغ ،پۈرۈْ
ئىٕؽبٔىَەرىە ئوِۇِىٌ لىٍىپ ئەۋەرىٍسىُ» زېگەْ.
لۇضئبْ وەضىُ ئبٍەرٍىطىٕي ئوثساْ ِۇالھىعە لىٍؽبْ وىفي لۇضئبٕٔىڭ ئىٕؽبٔىَەرىە
لبضىزىٍؽبٍٔىمىٕي ٍبذفي ثىٍەٌەٍسۇ .زؤَبۋىٍَىمىٕىڭ ثەٌگىؽي ِەزىٕىگە ھىغطەد لىٍىفزىٓ
ثۇضۇْ ِەوىىسە ٔبظىً ثوٌؽبْ ئبٍەرٍەضزە ئوچۇق ـ ئبـىبضا وۆضۈٔۈپ رۇضىسۇِ .ەوىىسە ٔبظىً ثوٌؽبْ
ؼۈضە ـۇضلبٔسا ئبٌالھ ِۇٔساق زەٍسۇ :پۈرۈْ عبھبْ ئەھٍىٕي (ئبٌالھٕىڭ ئبظاثىسىٓ) ئبگبھالٔسۇضؼۇچي
ثوٌۇـي ئۈچۈْ ،ثۀسىؽىگە (ٍۀي ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالِؽ ب) ھەق ثىٍەْ ثبرىٍٕي ئبٍطىؽۇچي
لۇضئبٕٔي ٔبظىً لىٍؽبْ ئبٌالھٕىڭ ثەضىىىزي ثۈٍۈوزۇض[.ؼۈضە پۇضلبْ ]1-ئۀجىَب ؼۇضىؽىسە ِۇٔساق
زەٍسۇ( :ئي ِۇھەِّەز!) ؼېٕي ثىع پۈرۈْ ئەھٍي عبھبْ ئۈچۈْ پەلەد ضەھّەد لىٍىپال ئەۋەرزۇق.
[ؼۈضە ئۀجىَب  ]107-ؼۈضە ئىجطاھىّسا ِۇٔساق زەٍسۇ :وىفىٍەضٔىڭ ئبگبھالٔسۇضۇٌۇـي ،ئبٌالھٕىڭ
ثىط ئىىۀٍىىىٕي ثىٍىفٍىطى ،ئەلىً ئىگىٍىطىٕىڭ ۋەظ ـ ٔەؼىھەد ئېٍىفٍىطى ئۈچۈْ ،ثۇ (لۇضئبْ)
رەثٍىؽسۇض (ٍۀي وىفىٍەضگە رەثٍىػ لىٍىؿ ئۈچۈْ ٔبظىً لىٍىٕسى) [ؼۈضە ئىجطاھُ ]52-
ثۇھەلزە لۇضئبْ وەضىّٕىڭ ثبـٍىٕىفىسىىي ؼۈضە ـبرىھۀىڭ ئۆظىسىال (پۈرۈْ زۇَٔبٔىڭ
ئىگىؽي ئبٌالھمب ھەِسۇؼبٔبالض ثوٌؽۇْ) زەپ ثبـٍىٕىسىؽبٍٔىمي وۇپبٍە لىٍىسۇ .ؼۈضە ـبرىھە
ھىغطەرزىِٓ ،ۇؼۇٌّبٔالض ِەزىٕىسە زۆٌەد لۇضۇـزىٓ ثۇضۇْ ِەوىىسە ٔبظىً ثوٌؽبْ ئەِەؼّۇ؟!
ثبـزب ظىىىط لىٍىپ ئۆرىۀٍىطىّىعزىٓ ـۇ ِەٌۇَ ثوٌىسۇوي ،پىالْ ـ پطوگطاِّىالضٔي
ئۆظگەضرىپ رۇضۇؾ ئۈچۈْ لبٔۇْ چىمىطىفزب رەزضىغىٍَىه ئۇؼۇٌىٕي ٍوٌؽب لوٍۇؾ الظىُ.
ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِەوىىسىىي زەۋضىسەِ ،ۇـطىىالضٔىڭ ثېؽىّي ئبؼزىسا،
ِەزىٕىسە ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ٍېڭي زۆٌىزي ِۇوەِّەي لۇضۇٌؽبْ زەۋضىسىىىسىٓ ثبـمىچە ئىؿ ئېٍىپ
ثېطىفي ئەعەپٍىٕەضٌىه ئەِەغٍ .ېڭي زۆٌەد لۇضۇٌؽبْ زەؼٍەپىي زەۋضزىّۇ ضەؼۇٌۇٌالھ
ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ زۇَٔبزىىي ھەض لبٍؽي ضەئىػ ـ پبزىفبھالضؼب ثبضٌىك ئىٕؽبٔىَەرىە
ئوِۇِىٌ وەٌگەْ زىٓ ؼۈپىزي ثىٍەْ ئىؽالَ زىٕىؽب چبلىطىپ ِەوزۇثالضٔي ٍوٌٍىؽبْ.
-3757عۇئبيِ « :ۇھەِّەد ئەٌەٍھىغغبالَ وۆپ ئۆٍٍۀگەْ ؽەھۋأىٌ ئبدەَ

ئىذى» دېگەْ عەپغەجە

ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ پەٍؽەِجەضٌىه وېٍىفٕىڭ ئبٌسى ـ وەٍٕىسىىي
ھبٍبرىؽب ِۇٔبؼىۋەرٍىه ئىفۀچٍىه ربضىرمب لبضاٍسىؽبْ ثوٌؽبق ،ثۇ ئىسزىئبٌٕىڭ ثبرىٍٍىمىٕي
وۆضىۋاال الٍّىع .زەٌىً ـ ئىؽپبرٕىّۇ رەپؽىٍىٌ وەٌزۈضىّىع.
ِۇھەِەز ئەٌەٍھىؽؽبالَ ثبٌىٍىك ۋە ٍبـٍىك زەۋضىٕي ِەوىىسە ئۆرىۈظگەْ .ئەٍٕي چبؼسا
ئۇٔىڭسا ضاؼزچىٍٍىك ،ئىفۀچٍىه ،روؼطا ـ زۇضۇؼزٍۇق لبربضٌىك ثىط ٔەچچە رۈضٌۈن ذۇؼۇؼىَەد
وۆضۈٌگەْ .ئەٍٕي ۋالىززب ئۇٔىڭ ئەرطاپىسىىي رەڭ ـ رۇـٍىطى زۇَٔب ٌەظظىزي ،ھبضاق ـ ـبضاپ ،ئبٍبٌالض
ۋە لىّبضؼب ئوذفبؾ وەٍپ –ؼبپب ،ئەٍؿ  -ئىفطەرىە ثېطىٍىپ وەرىەْ .ئەِّب ئۇ (ضەؼۇٌۇٌالھ
ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ) ٍۇلىطىمي ئبپەرٍەضٔىڭ ھېچمبٍؽىؽىؽب ٍېمىٕالـّىؽبْ.
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ٍ 25بـمب روـمبٔسا ئبٔىّىع ؼەٍَىسە ذەزىغە (ئبٌالھ ضاظى ثوٌؽۇْ!)
گە ئۆٍٍۀگەْ .ـۇ ۋالىززب ئبٔىّىع ذەزىغە ٍ 40بـزب ئىسى ،ئۇٔىڭسىٓ ثۇضۇْ ئىىىي لېزىُ ٍبرٍىك
ثوٌؽبْ ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئبؼبؼٍىك ئوؼۇي ـ لىع پەضظۀزٍىطىٕي ذەزىغە ئبٔىّىعزىٓ
وۆضگەْ .ذەزىغە ۋاپبد ثوٌؽۇچە ضەؼۇٌۇٌال ھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ئۇٔىڭ ثىٍەْ ٍبـىؽبْ،
ۋاپبرىؽب لبرزىك لبٍؽۇضؼبْ .ذەزىغىٕىڭ ۋاپبرىسىٓ وېَىٓ ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ
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ئۇظۇْ ۋالىذ ئۆٍٍۀّىگەْ .ئۆٍٍىٕىؿ رەوٍىپي ثېطىٍگۀسىّۇ‖ :لىعٌىطىُ وىچىه ئۇالضٔىڭ
ھبٌىسىٓ ذەۋەض ئبٌّىؽبَ ثوٌّبٍسۇ ― زەپ ضەد لىٍىپ وەٌگەْ .ئبذىطى ؼبھبثىالضٔىڭ ثىطىٕىڭ رۇي
لبٌؽبْ ئبٍبٌي ظەِئە لىعى ؼەۋزەگە ئۆٍٍىٕىؿ رەوٍىپي ثېطىٍگەْ ،ۋاھبٌۀىي ؼەۋزە گۈظەٌٍىىزە
رؤۇٌّىؽبْ ئبٍبي ئىسى.
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ِەزىٕە ِۇٔەۋۋەضزە ِۇلىّالـمبٔسىٓ وېَىٓ ٍ 54ېفىسىٓ ثبـالپ،
وۆپ ذورۇ ٍٔۇق ثوٌۇؾ ثبؼمۇچىٕي ثبـٍىؽبْ .ثۇٔىڭ ؼەۋەثي ھەِّىگە ِەٌۇٍِۇق ثوٌۇپ ،ئبربٌّىؿ
ـەھۋأىٌ ۋە عىؽّبٔىٌ ٌەظظەد ئۈچۈْ وۆپ ذورۇٍٔۇق ثوٌؽبْ زېگەْ لبضاؾ ئەِەٌىَەرىە ئۇٍؽۇْ
ئەِەغ .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ وۆپ ذورۇٍٔۇق ثوٌۇـىٕىڭ ؼىَبؼىٌ ،ئىغزىّبئىٌ ۋە
ئىٕؽبٔىٌ ؼەۋەث ٍىطى ثبض ثوٌۇپ( ،ئەضەثٍەضٔىڭ ئۆضپ ـ ئبزىزىسە لەثىٍە ـ ئبٍّبق رۈظۈِىسىّۇ
ئېزىطاپ لىٍىٕىسىؽبْ ثىط ئەھۋاي ئىسى) پەٍؽەضِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئبٍبٌٍىطىسىٓ ِىؽبي
لىٍىپ وۆضؼىزىسىؽبْ ثوٌؽبق ،ئۆظىٕىڭ ئەڭ ٍېمىٓ زوؼزي ئەثۇ ثەوطىٕىڭ (ئبٌالھ ضاظى ثوٌؽۇْ!)
لىعى ؼەٍَىسە ئبئىفە ضەظىَەٌالھۇ ئۀھب 2 ،ـ ٍېمىٓ زوؼزي ئۆِەضٔىڭ (ئبٌالھ ضاظى ثوٌؽۇْ!) لىعى
ھەپؽەٍ ،ەھۇزىَالضزىٓ ثوٌؽبْ ؼەٍَىسە ؼەـىََەِ ،ىؽىطٔىڭ لىجزي ِىٍٍىزىسىٓ ثوٌؽبْ ؼەٍَىسە
ِبضىَەٌەضگە ئۆٍٍىٕىفي وىفىٍەض لەٌجىٕي ثىطٌەـزۈضۈـزە ئىٕزبٍىٓ ٍبذفي رەؼىط لبٌسۇضؼبْ.
ؼەـىََەِ ،بضىَە ھەض ئىىىىؽي پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب ٍبرٍىك ثوٌؽبٔسىٓ وېَىٓ ِۇؼۇٌّبْ
ثوٌؽبْ.
ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ ثەظى ئبٍبٌالضؼب ئۆٍٍىٕىفىٕىڭ ؼەۋەثي
ـەضىئەد وۆضؼەرّىؽىسە ِۇھىُ ثوٌؽبْ ثەظى ذبرب وۆظ لبضاـالضٔي روؼطىالؾ ِەلؽىزىسە ثوٌۇپ،
ؼەٍَىسە ظەٍٕەة ثٕزي عەھفٕي ٔىىبھىؽب ئېٍىفىٕىڭ ؼەۋەثي ئۇٔىڭ ئۆظىٕىڭ ثېمىۋاٌؽبْ ئوؼٍي
ظەٍس ئىجٕي ھبضىؽەگە ٍبرٍىك ثوٌؽبٍٔىمي ئۈچۈْ ئىسى (ئەضەثٍەضٔىڭ ئبزىزي ثوٍىچە ثېمىۋاٌؽبْ
ئوؼٍىٕىڭ لوٍۇپ ثەضگەْ ئبٍبٌىٕي ٔىىبھىؽب ئېٍىؿ عبئىع ثوٌّبٍززي) .ـۇڭب لۇضئبْ وەضىّٕىڭ
ثۇٍطىمي ثىٍەْ ئەضەثٍەض ئىچىسىىي ثۇ ذبرب چۈـۀچىگە ذبرىّە ثېطىٍگەْ .ثۇ ھەلزە ِۇٔۇ ئبٍەد
ٔبظىً ثوٌؽبِْ :ۆِىٍٕەضگە ئۇالضٔىڭ ثبال لىٍىۋاٌؽبْ ئوؼۇٌٍىطىٕىڭ لوٍۇپ ثەضگەْ ذورۇٍٔىطىٕي
ٔىىبھالپ ئبٌؽب گۈٔبھ ثوٌّبؼٍىمي ئۈچۈْ ،ظەٍٕەثٕي ظەٍس لوٍۇۋەرىۀسىٓ وېَىٓ ؼبڭب ٔىىبھالپ
ثەضزۇق ،ئبٌالھٕىڭ (ؼېٕىڭ ظەٍٕەثٕي ئېٍىفىڭ روؼطىؽىسىىي) ئەِطى چولۇَ ئوضۇٍٔىٕىسۇ[ .ؼۈضە
ئەھعاپ ]37-
ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ وۆپ ئۆٍٍىٕىفىسىىي ئىىىىٕچي ؼەۋەة
ـۇوي ،ئېطى ئۆٌۈپ وېزىپ رۇي لبٌؽبْ ،ھبِىؽي ٍوق ئبٍبٌالضٔي ٔىىبھىؽب ئېٍىفزىٓ ئىجبضەد
ئىٕؽبٔپەضۋەٌىه ئىسىِ .ەٌۇِىيِ ،ەظوۇض ئبٍبٌالضٔىڭ ثەظىؽىٕىڭ ٍېفي چوڭ ھەَ چىطاٍٍىك
ئەِەغ ئىسى .ثۇ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئۇالضؼب ئۆٍٍىٕىفىسىىي ئىٕؽبٔپەضۋەضٌىىٕي ئېٕىك
وۆضؼىزىسۇ .ـۇٔىؽي ئېٕىمىي ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ھبٍبرىسا ثىط لبٔچە ثبؼمۇچالض
ئۆرىەْ :ثىطىٕچي ثبؼمۇچ ،ئۆٍٍىٕىىفزىٓ ثۇضۇْ (ٍ 25بـمب روـمۇچە) .ئۇ ثۇ ثبؼمۇچزب لبالٍّىمبْ
ئىفالض ثىٍەْ ـۇؼۇٌالّٔبٍسىؽبْ ،ـەھۋىزي ،ھبۋاٍي ـ ھەۋىؽي ئبضلىؽىؽب وىطِەٍسىؽبْ ،ئەڭ گۈظەي
ئەذالق ـ پەظىٍەد ئىگىؽي ثىط ٍبؾ ئىسى .ؼەٍَىسە ذەزىغە ثىٍەْ رۇضِۇؾ لۇضؼبْ ثىط ئبٍبٌٍىك
ثبؼمۇچ (ٍ 25ىً زاۋاِالـمبْ) .ؼەٍَىسە ؼەۋزە ثىٕزي ظەِئە ثىٍەْ ئۆً رۇرمبْ ثبؼمۇچ (ٍ 4ىً
زاۋاِالـمبْ) .ئبذىطلي ثبؼمۇچ ( 54ـ ٍ 63بـمىچە) .ثۇ ۋالىززب ٍۈظ ثەضگەْ وۆپ ٔىىبھٍىك
ثوٌۇـٕىڭ ؼىَبؼىٌ ،ئىٕؽبٔىٌ ۋە ـەضىئەد ِەؼىٍىٍىطىٕي ئۆگىزىؿ ؼەۋەثٍىطى ئوچۇلالٔؽبْ.
ـۇٔي ئىعاھالپ ئۆرۈؾ الظىّىي ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئۆً ئىچىسىىي ھبٍبري
ھەِّىگە ِەٌۇٍِۇق ،ئبٍبٌٍىطى ئۇٔىڭ ئەڭ ئىٕچىىە رەپؽىالرٍىطىٕىّۇ ؼۆظٌەپ ثەضگەْ ،ئىجبزەرٕي
وۆپ لىٍىسىؽبٍٔىمي ،وېچىٍەضزە ئۇذٍىّبً رەھەعغۇز ٔبِىعىٕي ئۇظۇْ ئولۇٍسىؽبٍٔىمي
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ئىؽپبرالٔؽبْ .پە ٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ وۈٔسۈظى ھبضِبً ـ ربٌّبً ۋەھَىٕي ٍەرىۈظۈؾ،
ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ئىفٍىطىٕي ثبـمۇضۇؾٍ ،ېڭي زۆٌەد لۇضۇؾ ئىفٍىطىؽب ضىَبؼەرچىٍىه لىٍىفزەن
ئىفالض ثىٍەْ ِەـؽۇي ثوالرزي .ھەِّىگە ِەٌۇَ ثوٌؽبْ ٍۇلىطىمىسەن ئىفالضؼب ئەھّىَەد ثەضگەْ
ئبزەِٕىڭ ـەھۋأىٌ ثوٌۇـي ِۇِىىٓ ئەِەغ!!
-3754عۇئبي « :ئىغالِٕىڭ ئىىىىٕچي ِۀجەعي پەٍغەِجەس عۈٕٔىحي (ھەدىظ)

ثوٌۇؽي گۇِبٍٔىك ،چۈٔىي ٍبٌغبْ ،ئبجىض ھەدىغٍەس ثەن وۆپ» دېگەْ عەپغەجە

پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ۋەظىپىؽي رۆۋۀسىىىٍەضزىٓ ئىجبضەد:
ثىطىٕچي ،لۇضئبْ وەضىّٕي ئەؼزبٍسىٍٍىك ،ؼە ِىّىٍَىه ثىٍەْ ٍەرىۈظۈؾ .ئبٌالھ لۇضئبْ
وەضىّسە ِۇٔساق زەٍسۇ :ئي پەٍؽەِجەض! پەضۋەضزىگبضىڭ رەضىپىسىٓ ؼبڭب ٔبظىً لىٍىٕؽبْ
ئەھىبِالضٔىڭ ھەِّىؽىٕي ٍەرىۈظگىِٓ[ .بئىسە  ]67-ثىع ؼبڭب لۇضئبٕٔي ئىٕؽبٔالضؼب
چۈـۈضۈٌگەْ ـەضىئەرٕي ثبٍبْ لىٍىپ ثەضؼۇْ ،ئۇالض (ثۇ لۇضئبٕٔي) پىىىط لىٍىپ (ئۇٔىڭسىٓ ۋەظ ـ
ٔەؼىھەد ئبٌؽۇْ) زەپ ٔبظىً لىٍسۇقٔ[ .ەھىٍي ]44-
ٍۇلىطىمي ئبٍەرٍەض ؼۈٕٔەد (ھەزىػ) ٔىڭ ئەِەٌىَەرزە ئىؽالِٕىڭ ئىىىىٕچي ِۀجەؼي
ئىىۀٍىىىٕي وۆضؼىزىسۇ .ربضىرٕىڭ ئىؽپبرٍىفىچە ،ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ
ؼبھبثىٍىطى پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِسىٓ ؼۆظى ،ئىؿ  -ھەضىىىزي ٍبوي رەؼزىمٍىفي ثىٍەْ
ثوٌؽۇْ ھەِّىٕي ٍبزالٍززي .ثەظى ؼبھبثىالض ھەزىؽٍەضٔي ٍېعىپ لبٌسۇضِبلچي ثوٌؽبٔسا،
ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ لۇضئبْ وەضىّٕىڭ ئبٍىزىگە ئبضىٍىفىپ لبٌّبؼٍىمي
ئۈچۈْ ئۇٔىڭسىٓ روؼمبْ ئىسىٔ .ەرىغىسەِ ،ۇؼۇٌّبٔالض ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەِسىٓ وېَّٕۇ ھەزىؽٍەضٔي ٍېعىپ لبٌسۇضِىؽبْ ،وېَىٓ ثەظى ئىؽالَ زۈـّۀٍىطى
پۇضؼەرزىٓ پبٍسىٍىٕىپٍ ،بٌؽبْ ھەزىؽٍەضٔي ئوٍسۇضۇپ چىمىپ ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەِگە ِۀؽۇپ لىٍىفمب ثبـٍىؽبْ .ـ ۇ ؼەۋەثزىٓ ئەِەۋىٍَەض ذەٌىپىؽي ئۆِەض ئىجٕي
ئبثسۇٌئەظىع (ھىغطى  101ـ ٍىٍي ۋاپبد ثوٌؽبْ) ِۇؼۇٌّبْ ئبٌىٍّىطىٕي روؼطا زەپ ثىىىزىٍگەْ
ھەزىؽٍەضٔي روپالـمب چبلىطؼبْ .ئبٌىّالض ئىرالؼّۀٍىه ثىٍەْ ھەزىؽٍەضٔي روپالـمب وىطىفىپ،
وىُ ھەزىػ ٍبزٌىؽبْ ثوٌؽب ـۇٔىڭسىٓ ئبٌؽبْ  .ئىّبَ ِبٌىه ثۇ ھەلزە ئىٕزبٍىٓ چوڭ ھەؼؽە
لوـمبْ ثوٌۇپ ،ـىمھي ِەؼىٍىٍەضگە زائىط ھەزىؽٍەضٔي رەضرىپ ثوٍىچە روپالپ «ئەٌّۇۋەرزب»
ٔبٍِىك ھەزىػ وىزبثىٕي ٍېعىپ چىممبْ.
ثىط ثۆٌۈن ھەزىؽٍەض روپالٔؽبٔسىٓ وېَىٓ ،ئبٌىّالض ھەزىػ ٍبزٌىؽبْ وىفىٍەضٔىڭ ھبٍبري،
ئىغبثي ـ ؼەٌجي رەضەپٍىطىٕي رەوفۈضۈپ چىمىپ ،ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِگە
ِۀؽۇپ لىٍىٕؽبْ ھەزىؽٍەضٔىڭ ضاؼذ ـ ٍبٌؽبٍٔىمىٕي ھەضذىً ٍوٌالض ئبضلىٍىك ئېٕىمالپ چىممبْ.
ثۇ ِۇٔبؼىۋەد ثىٍەْ ئىؽالَ ئبٌىٍّىطى ؼۈٕٔەري ٔەثەۋىَەگە ئوٍسۇضِب ـ ٍبٌؽبٕٔي لەؼزەْ لوـۇپ
لوٍۇؾ ،ئۆ ظگەضرىۋېزىفزىٓ ؼبلالپ لېٍىؿ ئۈچۈْ ئبؼبؼٍىك ئىىىي رۈضٌۈن ئىٍىّٕي ئورزۇضىؽب
لوٍسى:
 1ـ «ئىٍّۇٌغۇضھ ۋەرزەئسىً» (ٍۀي ثۇ ئىٍىُ ھەزىػ ضىۋاٍەد لىٍؽۇچىٕىڭ ئەھۋاٌي،
ئىفۀچٍىه ٍبوي ئەِەؼٍىىي ،ئبزاٌەرپەضۋەضٌىىي ٍبوي پبؼىك ،ظاٌّىٍىمي ،ئۇٔۇرمبق ،ثىپەضۋاٌىك
رەضەپٍىطىٕ ي رەرمىك لىٍىؿ ئبضلىٍىك ضىۋاٍەد لىٍؽبْ ھەزىؽٕىڭ ضاؼذ ـ ٍبٌؽبٍٔىمىؽب ثبھب ثېطىسۇ).
 2ـ «ئىٍّۇٌّۇؼزەٌەھ ئەٌھەزىػ» (ٍۀي ھەض ثىط ھەزىػ ئۈؼزىسە ئەرطاپٍىك روذزىٍىپ،
روؼطىٍىمىسا ـەن ٍوق ،روؼطا ثوٌۇؾ ٔىؽجىزي ٍۇلىطى ،ئبعىع ،ئوٍسۇضِب ٍبوي ٍبِبْ ؼەضەظ ثىٍەْ
ئوٍسۇضۇ پ چىمىطىٍؽبْ ھەزىؽٍەضٔي رەرمىك لىٍىپ ئبـىبضىالٍسىؽبْ ئىٍىُ).
ھىغطىَە  3ـ ئەؼىطگە لەزەَ لوٍۇؾ ثىٍەْ رەڭ ئىٍّىٌ ھەضىىەرٍەضزە پەۋلۇٌئبززە رەضەلمىَبد
ئورزۇضىؽب چىمىپ ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ روؼطا ھەزىؽٍىطىٕي ئۆظ ئىچىگە ئبٌؽبْ رەرمىمبد
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ذبضاوزېطٌىه رىعىػ ،رو پالِالض ٍېعىٍىفمب ثبـٍىؽبْ .ثۇ روپالِالض ئىچىسە ئەڭ ِەـھۇضٌىطى :ئىّبَ
ثۇذبضىٌ (ھىغطىَە  256ـ ٍىٍي ۋاپبد ثوٌؽبْ) ٔىڭ «ؼەھىھۇي ثۇذبضً» ٔبٍِىك ھەزىػ روپٍىّي
ثىٍەْ ئىّبَ ِۇؼٍىُ (ھىغطىَە  262ـ ٍىٍي ۋاپبد ثوٌؽبْ) ٔىڭ « ؼەھىھۇي ِۇؼٍىُ» ٔبٍِىك ھەزىػ
روپٍىّىسۇضِ .ەظ وۇض ئىىىي ئبٌىُ ثۇ ھەزىػ روپالٍِىطىسا پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِسىٓ ضىۋاٍەد
لىٍىٕؽبْ (ئۆظ ۋالزىسا روپالٔؽبْ ئوْ ِىڭالضچە ھەزىػ ئىچىسىٓ) ئەڭ روؼطا زەپ لبضاٌؽبْ
ھەزىؽٍەضٔىال ٍبظؼبْ .ئۇٔىڭسىٓ ثبـمب ٍۀە ِەظوۇض ئىىىي ھەزىػ وىزبثىٕىڭ ئبٌسى ـ وەٍٕىسە،
ئىّبَ ئەھّەز ئىجٕي ھۀجەي (ھىغطىَە  241ـ ٍىٍي ۋاپبد ثوٌؽبْ) ،ئىّبَ ئىجٕي ِبعە (ھىغطىَە
 273ـ ٍىٍي ۋاپبد ثوٌؽبْ) ،ئىّبَ ئەثۇ زاۋۇز (ھىغطىَە  265ـ ٍىٍي ۋاپبد ثوٌؽبْ) ،ئىّبَ رىطِىعى
(ھىغطىَە  279ـ ٍىٍي ۋاپبد ثوٌؽبْ) ۋە ئىّبَ ٔەؼەئىٌ (ھىغطىَە  303ـ ٍىٍي ۋاپبد ثوٌؽبْ)
لبربض ٌىك ھەزىؽفۇٔبغ ئبٌىّالضٔىڭ ھەزىػ روپالٍِىطى ِەٍسأؽب وەٌگەْ.
ثۇٔساق ثۈٍۈن ذىعِەرٍەضٔىڭ ئىؽالَ ِەزۀىَىزىسىٓ ثبـمب ِەزۀىَەرٍەضزە رەڭسىفي ٍوق
زېَىفىە ثوٌىسۇ .پەٍؽەِجەض ؼۈٕٔىزي ِۇؼۇٌّبٔالزا ِۇؼزەھىەَ ئوضۇٔؽب ئىگە ثوٌؽبٔسىٓ وېَىٓ ،ـۇ
ئبؼبؼزب ـەذػ ،عەِئىَەرىە ِۇٔبؼىۋەرٍىه ئەھىبِالض رەپؽىٍىٌ ثبٍبْ لىٍىٕؽبْ «ـىمھي ئىٍّي»
ۋۇعۇرمب وەٌگەْ.
ـۇٔىّۇ ئەؼٍىزىپ ئۆرۈؾ وېطەوىي ،ثەظى ئىؽالَ ئبٌىٍّىطى ئوٍسۇضِبٍ ،بٌؽبْ ھەزىؽٍەضٔي
روپالپ ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ضاؼذ ھەزىػ ثىٍەْ ٍبٌؽبْ ھەزىؽٕي ئبٍطىۋېٍىفي ئۈچۈْ ِەذؽۇغ
وىزبثالض ٍېعىپ لبٌ سۇضۇـي پبٍسىٍىك ئىسى .ھەزىؽٍەضٔىڭ ئوٍسۇضِبٍ ،بٌؽبٍٔىطىٕي وۆضؼىزىپ
لوٍۇؾ ئەٍىت ئەِەغ .ئەِّب ھەزىؽٕىڭ ئوٍسۇضِب ئىىۀٍىىىٕي ثىٍىپ رۇضۇپٍ ،ۀە ـۇ ئوٍسۇضِب
ھەزىؽىە ئەِەي لىٍىؿ ئەٍىجزۇض.
ِۇؼۇٌّبٔالض ثىطزەن ئېزىطاپ لىٍىسىؽبْ ھەلىمەد ـۇوي ،ھەضلبٔساق ثىط ھەزىؽٕىڭ ضاؼزٍىمي
ئىؽپبرٍىٕىسىىەْ ،رۆۋۀسىىي ئبٍەد ضوھىؽب ئبؼبؼەْ ئۇ ھەزىؽٕىڭ ِەظِۇٔىؽب ئەِەي لىٍىؿ ظۆضۈض
ثوٌۇپ لبٌىسۇ.
-3753عۇئبي :ثىش ـ ثىشىگە لبسىّۇلبسؽي ھەدىغٍەسٔي ئېحىشاپ لىٍّبعٍىك پىىىش

ئېمىّي

ؼۈٕٔەري ٔەثەۋىَە (ھەزىػ ـەضىپ) لۇضئبْ وەضىّٕي چۈـۀسۈضۈپِ ،ۀىٍىطىٕي ٍېفىپ
ثېطىسۇ .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ لۇضئبْ وەضىّٕي ئەڭ ٍبذفي چۈـۀگەْ ۋە ثبـمىالضؼب ئەڭ
ٍبذفي ثبٍبْ لىٍؽبْ ظارزۇض .ثۇٔىڭسىٓ ـۇ لبئىسە ئورزۇضىؽب چىمىسۇوي ،روؼطا ھەزىػ ھېچمبچبْ
لۇضئبْ وەضىّگە ظىذ وەٌّەٍسۇ .روؼطا ھەزىؽٕىڭ لۇضئبْ وەضىّگە ظىذ وەٌگىٕي ئىؽپبرالّٔىسى،
ئىؽپبرالٔؽبْ رەلسىطزىّۇ رۆۋۀسىىي ؼەۋەثٍەض رۈپەٍٍىسىٓ ثوٌؽبْ:
 1ـ ثەظى روؼطا ثىط ھەزىػ ثىٍەْ ٍبٌؽبْ ھەزىػ ئورزۇضىؽىسا ظىزٍىك ثوٌۇپ لبٌؽبٔساٍ ،بٌؽبٕٔي
ربـالپ روؼطىؽىؽب ئەِەي لىٍىؿ.
 2ـ ثەظىسە وېَىٕىي ھەزىػ ثۇضۇٔمي ھەزىؽٕي ئەِەٌسىٓ لبٌسۇضىسۇِ .ەؼىٍەْ ،ضەؼۇٌۇٌالھ
ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ« :ؼىٍەضٔي لەثطىٍەضٔي ظىَبضەد لىٍىفزىٓ
روؼمبٔىسىُ ،ئەِسى ظىَبضەد لىٍىڭالضِ[ ».ۇؼٍىُ]
ٍۀە ثىط ھەزىؽزە ئورمب ٍېمىٍٕىفىپ لبٌؽبْ ؼۇزا ربھبضەد ئبٌّبؼٍىممب ثۇٍطىؽبْ ،ثۇٔىّۇ وېَىٓ
ئەِەٌسىٓ لبٌسۇضؼبْ .ثەظ ىسە ھەزىؽٍەض ئورزۇضىؽىسا ظىزٍىك ثبضزەن وۆضۈٔؽىّۇ ،ئىٕچىىە رەرمىك
لىٍؽبٔسا ۋە ئىىىي ھەزىؽٕىڭ ئېَزىٍىؿ ـبضائىزىؽب زىممەد لىٍؽبٔسا ئۇالضٔىڭ ئبضىؽىسىىي ظىزٍىك
ٍولىٍىسۇ .ئۆٌىّبالض ثۇ ھەلزە رەپؽىٍىٌ روذزبٌؽبْ ۋە ٔۇضؼۇْ وىزبثالضٔي ٍبظؼبْ .ثۇ ھەلزە ئىّبِي
ـبـىئىٕىڭ (ھىغطى  204ـ ٍىٍي ۋاپبد ثوٌؽبْ) «ئەي ضىؽبٌە» ٔبٍِىك وىزبثي .ئىجٕي لۇرەٍجۀىڭ
(ھىغطى  267ـ ٍىٍي ۋاپبد ثوٌؽبْ) «رەئۋىً ِۈـىىً ئەي ھەزىػ» لبربضٌىك وىزبثالض ثبض.
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-3752عۇئبي « :ئىغالَ دىٕي لىٍىچ وۈچي ثىٍەْ جبسلبٌغبْ ،داۋاٍِىك صەپەس
لۇؽي ئەعىەسٌەس ئىغالِذىٓ ثۇسۇْ ٍېحىپ ثبساجحي» دېگەْ عەپغەجە

لۇضئبْ وەضىُ ثۇ ھەلزە ئوچۇق ـ ئبـىبضا ھبٌسا ِۇٔساق زەپ عبوبضٌىؽبْ :زىٕسا (ئۇٔىڭؽب
وىطىفىە) ظوضالؾ ٍولزۇض ،ھىساٍەد گۇِطاھٍىمزىٓ ئېٕىك ئبٍطىٍسى[ .ؼۈضە ثەلەضە  ]256-ذبٌىؽبْ
وىفي ئىّبْ ئېَزؽۇْ ،ذبٌىؽىٕي وبپىط ثوٌؽۇْ[ .ؼۈضە وەھەپ  ]29-ؼەْ (ئۇالضؼب) ۋەظ ـ
ٔەؼىھەد لىٍؽۇچىؽەْ .ؼەْ ئۇالضؼب ِۇؼەٌٍەد (ٍۀي ئۇالضٔي ئىّبٔؽب ِەعجۇضٌىؽۇچي)
ئەِەؼؽەْ[ .ؼۈضە ؼبـىَە  ]22- 21ئەگەض ئۇالض (ٍۀي ِۇـطىىالض) (ئىّبٔسىٓ) ٍۈظ ئۆضىؽە ،ثىع
ؼېٕي ئۇالضؼب وۆظەرچي لىٍىپ ئەۋەرىىٕىّىع ٍوق ،ؼېٕىڭ ۋەظىپەڭ پەلەد رەثٍىػ (ٍەرىۈظۈؾ)
لىٍىفزۇض[ .ؼۈضە ـۇئەضا ]48-پەضۋەضزىگبضىڭٕىڭ ٍوٌىؽب (ٍۀي ئىؽالَ زىٕىؽب) ھېىّەرٍىه
ئۇؼٍۇثزب ٍبذفي ۋەظ ـ ٔەؼىھەد ثىٍەْ زەۋەد لىٍؽىٓ ،ئۇالض(ِۇذبٌىپەرچىٍىه لىٍؽۇچىالض) ثىٍەْ
چىطاٍٍىك ضەۋىفزە ِۇٔبظىطىٍەـىىٓ[ .ؼۈضە ٔەھٍي ]125-
ِۇؼۇٌّبٔالض ثۇ پط ىٕؽىپٕي ئەِەٌىٌ ئىغطا لىٍىؿ ئۈچۈْ ئىّىبٔىَىزىٕىڭ ثېطىچە وۈچ
چىمبضزى ،ثۇٔىڭ زەٌىً ـ ئىؽپبري رۆۋۀسىىىچە:
ـ ئىؽالِٕىڭ زەؼٍەپىي ِەظگىٍٍىطىسەِ ،ۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب ئبعىع ـ وەِجەؼەٌٍەضزىٓ
ثىط ثۆٌۈن وىفي ئىّبْ وەٌزۈضزى ،ئۇالضٔي زىٕسىٓ ٍبٔسۇضۇؾ ئۈچۈْ ئبزەَ ر ەؼەۋۋۇضىسىٓ
ربـمىطى عىؽّبٔىٌ ئبظاثالض لىٍىٕسىٌ ،ېىىٓ ئۇالض زىٕسىٓ ٍبّٔىسى ،ثەظىٍىطى زىٕىٕي ھىّبٍە
لىٍىؿ ِەلؽىزىسە ثبـزب ھەثەـىؽزبٔؽب ،وېَىٓ ِەزىٕىگە ھىغطەد لىٍىفمب ِەعجۇض ثوٌسى .ثۇ
عەضٍبٔسا لىٍىچ ٔەزە ئىسى؟!
ـ زەؼٍەپىي ِەظگىٍٍەضزە ٍۇلىطى رەثىمە ،وۈچٍۈن ـە ذؽٍەضزىٓ ثەظىٍىطى ِۇؼۇٌّبْ ثوٌؽبْ.
ئۇالضٔي ھېچ وىفي ئىؽالَ زىٕىٕي لوثۇي لىٍىفمب ظوضالـٕي رەؼەۋۋۇضِۇ لىالٌّبٍززيِ .ەؼىٍەْ:
ئەثۇ ثەوطى ،ئۆِەض ئىجٕي ذەرزبة ،رەٌھە ،ظۇثەٍط ،ؼەئس ئىجٕي ئەثۇ ۋەلمبغ ،ھەِعەِ ،ۇؼئەة ۋە
ئبثسۇضضەھّبْ ئىجٕي ئەۋـالضزۇض (ئبٌالھ ئۇالضزىٓ ضاظى ثوٌؽۇْ!).
ِۇؼۇٌّبٔالض ِەزىٕىگە ٍۆرىەٌگۀسە (ھىغطەد لىٍؽبٔسا) ،زۆٌەد لۇضۇؾ ئۈچۈْ ِۇٔبؼىپ
ِۇھىزمب ئىگە ثوٌسىٌ ،ېىىٓ زەضھبٌال ئىچىي ـ ربـمي وۈچٍەض رەضىپىسىٓ ربعبۋۇظؼب ئۇچطاـمب
ثبـٍىسىِ ،ۇؼۇٌّبٔالضِۇ ئۆظىٕي ِۇزاپىئە لىٍىفمب ِەعجۇض ثوٌسى .ظۇٌۇِؽب ربلبثىً رۇضۇؾ ئۈچۈْ
عەڭ لىٍىفمب ضوذؽەد لىٍىٕسى .لۇضئبْ وطىُ ِۇٔساق زەٍسۇ :ھۇعۇَ لىٍىٕؽۇچىالضؼب ،ظۇٌۇِؽب
ئۇچطىؽبٍٔىمٍىطى ئۈچۈْ( ،لبضـىٍىك وۆضؼىزىفىە) ضوذؽەد لىٍىٕسى ،ئبٌالھ ئۇالضؼب ٍبضزەَ
ثېطىفىە ئەٌۋەرزە لبزىط[ .ؼۈضە ھەط]39-
ِۇؼۇٌّبٔالض ئەرطاپزىىي ذەٌمٍەضگە ئىؽال َ زىٕىٕي ٍەرىۈظۈؾ ئۈچۈْ ئەضەة ٍېطىُ ئبضىٍىسىٓ
چىممبٔسا ،لوـٕب ئەٌٍەضزىىي ذەٌمٍەضٔىڭ ثَوضووطاد وۈچٍەض رەضىپىسىٓ ئېعىٍىۋارمبٍٔىمىٕي وۆضزى.
ـۇڭب ئۇالض ھېٍىمي ِەظٌۇَ ذەٌمٍەض ثىٍەْ ثىط ؼەپزە ظۇٌۇِؽب لبضـي ئۇضۇـمب وىطىفىە ِەعجۇض
ثوٌسىِ .ۇؼۇٌّبٔالض ظەپەض لبظأؽبْ ٍەضٌەضزە چىطاٍٍىك ٔەؼىھەد ،ھېىّەد ثىٍەْ زىٕؽب زەۋەد
لىٍىپ رۇضۇپ ئىؽالَ ـەضىئىزىٕي ئىغطا لىٍسى .ئۇالض ھېچ ثىط ظاِبْ ھېچ وىّٕي ئىؽالَ زىٕىٕي
لۇثۇي لىٍىفمب ظوضٌىّىسى .ثۇٔىڭ زەٌىٍي ـۇويِ ،ىؽىطزا ثەظى لىجزىالض (ذطىؽزىئبْ) ھبظىطؼىچە
ئۆظ زىٕىسا رۇضىۋارىسۇِ ،ۇؼۇٌ ّبٔالض ئۇالضٔي ھېچجىط ظاِبْ زىٕىٕي ربـالپ ئىؽالَ زىٕىٕي لوثۇي
لىٍىفمب ظوضالپ ثبلمىٕي ٍوق .ـۇٔسالال ٔۇضؼۇْ ٍەھۇزىَالضِۇ ئىؽالَ ِەٍِىىەرٍىطىسە ئىؽالَ زىٕىؽب
وىطىفىە ظوضالّٔبؼزىٓ ،ثۈگۈٔگىچە ئۆظ زىٕىٌ ئېزىمبزى ثىٍەْ ٍبـبپ وەٌّەوزە.
ئىؽالَ ئەؼىەضٌىطى لەزەَ ثبؼ ّىؽبْ وۆپٍىگەْ زۆٌەد ذەٌمٍىطى ئۆظ ئىرزىَبضٌىمي ثىٍەْ
ئىؽالَ زىٕىٕي لوثۇي لىٍؽبِْ .ەؼىٍەْ :عۀۇثي ئبؼىَب ،ـەضلىٌ ۋە ئورزۇضا ئبـطىمب.
ھىٕسؤوظىَەزەن ِ 200ىٍَۇٔسىٓ ئبضرۇق ِۇؼۇٌّبْ ثبض زۆٌەرىە ئىؽالَ ئەؼىەضٌىطى ثبضِىؽبْ،
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ٍۀىال ئۇالض ئۆظ ئىرزىَبضٌىمي ثىٍەْ ِۇؼۇٌّبْ ثوٌؽبٔؽۇ؟!
ئىؽالَ زىٕي لىٍىچ وۈچي ئبضلىٍىك ربضلبٌؽبْ زېگەْ ؼەپؽەرىٕىڭ ٍبٌؽبٍٔىمىٕي
ئىؽپبرالٍسىؽبْ ٍۀە ثىط ھەلىمەد ـۇويِ ،ۇؼۇٌّبٔالض لەزىّىي ۋە ٍېمىٕمي ظاِبْ ربضىرىسا
پەۋلۇٌئبززە ظەپەضٌەضزىٓ وېَىٓ ئبعىعٌىفىفمب ثبـٍىؽبْ .ـۇٔچە ئېؽىط وۈٍٔەضزىّۇ زىٕىسىٓ ۋاظ
وېچىفٕي ئوٍالپ ثبلّىؽبِْ .ۇـۇٔىڭ ئۆظىال ِۇؼۇٌّبٔالض ئىؽالِٕي پۈرۈٍٔەً ئۆظ ئىرزىَبضٌىمي
ثىٍەْ لوثۇي لىٍؽبٍٔىمىٕىڭ زەٌىٍىسۇض.
ئۇٔىڭسىٓ ثبـمب ئىؽالَ زىٕي زاۋاٍِىك ،ئۈظٌۈوؽىع زۇَٔبٔىڭ ھەِّە لىزئەٌىطى ،ئبِېطىىب،
ٍبۋضۇپبالضزا ربضلىٍىۋارىسۇ ،ئۇالضٔي ھېچىىُ ئىؽالَ زىٕىؽب وىطىفىە ظوضٌىؽىٕي ٍوق.
ِۇؼۇٌّبٔالضزىىي رەـۋىمبد ؼبھەؼي ثەوّۇ ئبعىع ،ثەٌىي ٍوق زېَەضٌىه ثوٌۇـىؽب لبضىّبً ئىؽالَ
زىٕي ؼەضة ئەٌٍىطىسە ؼۈضئىزي ئىٕزبٍىٓ رېع ۋە وەڭ زائىطىسە ربضلىٍىۋارىسۇ.
-3758عۇئبي « :ئىغالَ جبسىخىذىىي پەجھىٍەس غۀىّەت ئېٍىؼ ،ثبج لوٍۇػ

ئۈچۈْ لىٍىٕغبْ ئىمحىغبدىٌ جۈعحىىي وېڭەٍّىچىٍىه ِۇعحەٍِىىىغىذىٓ ثبؽمب
ٔەسعە ئەِەط» دېگەْ عەپغەجە

ئىؽالَ پطىٕؽىپٍىطى ثىٍەْ ثەظى ِۇؼۇٌّبٔالضزىٓ ؼبزىط ثوٌؽبْ پطىٕؽىپالضؼب ظىذ
ذبربٌىمالضٔىڭ پەضلىٕي لەرئىٌ رۈضزە ئبٍطىفمب روؼطا وېٍىسۇ .ئىؽالَ ئوچۇق ـ ئبـىبضا ھبٌسا
ئىٕؽبٔىَەرٕي ھىساٍەرىە ثبـالپ ،عبٔؽىع ثۇرالضؼب چولۇٔۇـزەن ظۇٌّەد ،عبھبٌەد پبرمىمىسىٓ
چىمىطىپ ،ئبٌالھٕىڭ ثىطٌىه ـ ثبضٌىمىؽب چبلىطىؿ ئبضلىٍىك پۈرۈْ زۇَٔبؼب ضەھّەد ثوٌۇپ
وەٌگۀٍىىىٕي عبوبضٌىؽبْ ،ئەگەـىۈچىٍىطىٕي ئۆظىٕي ِۇزاپىئە لىٍىفمب ِەعجۇض ثوٌّىؽبْ
رەلسىطزە ،ھېچ لبچبْ لوضاي وۆرۈضۈپ عەڭ لىٍىفمب رەـەثجۇغ لىٍّىؽبْ.
ربضىرزب ئۆرىەْ «ئىؽالَ ـەرھىٍىطى» ِىٍٍەرٍەضٔىڭ ثبٍٍىمٍىطىٕي ثۇالڭ ـ ربالْ لىٍىسىؽبْ
ِۇؼزەٍِىىىچي ـەرھىٍەض ثوٌّبؼزىٓ ،ثەٌىي ِىٍٍەرٍەضٔي ئىؽالِؽب زەۋەد لىٍىسىؽبْ رەـۋىمبد
ثىٍەْ ثوٌؽبِْ .ۇؼۇٌّ بٔالض لىٍىفمب ِەعجۇض ثوٌؽبْ عەڭٍەضٔىڭ ھەِّىؽىٕىڭ وىفىٍەضٔي زىٕؽب
زەۋەد لىٍىفمب روؼمۇٍٔۇق لىٍؽبِْ ،ۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ِۀپەئەرٍىطىگە ربعبۋۇظ لىٍؽبْ ٌەـىەضٌەض
ثىٍەْ ئېٍىپ ثېطىٍؽبٍٔىمي ھەِّىگە ِەٌۇَ.
ھبظىطلي ظاِبْ ِۇؼزەٍِىىىچىٍىطى ھەضلبٔساق ثىط زۆٌەرٕي ثېؽىۋاٌؽب ،ئۇٔىڭ ؼەٌجي رەؼىطى
ثوٌّبً لبٌّبٍسۇِ .ۇؼزەٍِىىە لىٍىٕؽبْ ضاٍؤالضٔي رەضەلمىٌ لىٍسۇضۇـمب رىطىفّبٍسۇ ،ئەوؽىچە
ِۇؼۇٌّبٔالض ـەرھىٍىطى ـۇ ِىٍٍەرٍەضگە گۈٌٍىٕىؿ ۋە ِەزۀىَەد ئېٍىپ وەٌگەْ .ثۇٔىڭ زەٌىٍي
ئىؽپبٔىَە ۋە پوضرۇگبٌىَەٌەضزىىي ۋەلەٌەض ثوٌۇپِ ،ەظوۇض زۆٌەرٍەض ئىؽالَ ـەرھىٍىطىسىٓ وېَىٓ
گۈٌٍىٕىپ ِەزۀىَەد ِەضوەظٌىطىگە ئبٍالٔؽبْ .ثۇٔىڭ ئىغبثىٌ رەؼىطى پۈرۈْ ٍبۋضۇپبؼب ربضلبٌؽبْ.
ئىؽالِسا «عىھبز» ؼۀىّەرٍەضگە ئىگە ثوٌۇؾ ئۈچۈٔسۇض زېگەْ ئىؽۋاالض ربضلبٌؽبْ ،ۋەھبٌۀىي
ئىؽالَ ئۇ ِەلؽەرزىىي (ؼۀىّەد ئۈچۈْ) لىٍىٕؽبْ عەڭٕي عىٕبٍەد زەپ لبضاٍسۇ .پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالَ زۇَٔبؼب ئىگە ثوٌۇؾ ئۈچۈْ عىھبز لىٍىفٕي ِەلؽەد لىٍىپ ؼوئبي ؼوضىؽبْ ثىط
ئبزەِگەٍ« :بق ،ثوٌّبٍسۇ» زەپ عبۋاة ثەضگەْ (ثۇ ؼۆظٔي ئۈچ لېزىُ رەوطاضٌىؽبْ).
ئۆِەض ئىجٕي ئبثسۇٌئەظىع (ھىغطى  101ـ ٍىٍي ۋاپبد ثوٌؽبْ)« :ئبٌالھ ِۇھەِّەز
ئەٌەٍھىؽؽبالِٕي ھىساٍەرىە چبلىطؼۇچي لىٍىپ ئەۋەرزي ،ؼۀىّەد روپٍىؽۇچي لىٍىپ
ئەۋەرّىسى» زېگەْ.
عىعٍە (ٍۀي ئىؽالَ زىَبضىسا ٍبـبٍسىؽبْ زىٕؽىعالضزىٓ ئېٍىٕىسىؽبْ ثبط) ئبززى ثىط
ضەؼّىَەرزىٓ ئىجبضەد ثوٌۇپِ ،ۇؼۇٌّبْ ثوٌّىؽبْ ،ئەِّب ئىؽالَ زۆٌىزىسە ٍبـبٍسىؽبٔالضزىٓ
ئېٍىٕىسۇ ،ئۇالض ئەؼىەضٌىىىە لبرٕبـّىؽبٍٔىمي ئۈچۈْ ئۇالضٔي لوؼساؾ ثەزىٍىگە ئېٍىٕىسىؽبْ
ثبعسۇض .ئۇالض ئەؼىەضٌىىىە لبرٕبـمبْ رەلسىطزە عىعٍە ؼبلىذ ثوٌىسۇِ .ەٌۇِىي ،عىعٍە ؼەٍطى

1073

www.uyghurmuslim.com www.fb.com/uighurawazi uighurawazi@yahoo.com
زىٕسىىىٍەضٔىڭ ھەِّىگە ئەِەغ ،پەلەرال عەڭگە لبرٕبـمۇزەن وۈچ ـ لۇۋىزي ثبضالضزىٓ ئېٍىٕىسۇ.
ٍېفي چوڭ وىفىٍەضزىٓ ،ئبٍبٌالضزىٓ ،وىچىه ثبٌىالضزىٓ ،زىٓ ئبٌىٍّىطىسىٓ عىعٍە ئېٍىّٕبٍسۇ.
ئەٍٕي ظاِبٔسا ثبـمب زىَبضالضٔي ـەرھي لىٍؽبْ ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ وۆپ لىؽّي ئىؽالِؽب
وىطىفزىٓ ثۇضۇْ ثبٍالضزىٓ ؼبٔىالرزي ،ثۈٍۈن ِەٍِىىەرٍەضٔي ـەرھي لىٍىپ ھەِّىگە لبزىط
ثوٌؽبٔسا زؤَبؼب ثېطىٍىفزىٓ ئۆظىٕي ربضرىپ ظاھىسٌىك (رەضوىسۇَٔبٌىك) ٍوٌىٕي ربٌٍىۋاٌؽبْ ثوٌۇپ،
ثەن ئبززى ھبٍبد وەچۈضەرزيِ ،بززىٌ زۇَٔب ٌەظظەرٍىطىگە ثېطىٍّەٍززي.
-3758عۇئبيِ « :ۇعۇٌّبٔالس لەدىّىي ِەدۀىَەجٍەسگە ھۆسِەت لىٍّبٍذىغبْ

خەٌك ،ؽۇڭب ئىغىۀذەسىَە وۇجۇثخبٔىغىغب ئوت لوٍۇۋەجىەْ» دېگەْ عەپغەجە

ِۇؼۇٌّبٔالض لەزىّىي ظاِبْ ِەزۀىَەرٍىطىگە ھۆضِەد لىٍّىؽبْ زېگەْ وۆظ لبضاؾ ئەؼال روؼطا
ئەِەغ .ثەٌىي ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ لەزىّىي ظاِبْ ِەزۀىَەرٍىطىٕىڭ ئىغبثىٌ رەضەپٍىطىسىٓ ٍبذفي
پبٍسىالٔؽبٍٔىمي ئېٕىكِ .ۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ئ ىٕؽبْ ِەزۀىَىزىٕىڭ ئوضربق پبٍسىٍىك ئىىۀٍىىىگە
ئىّبٔي وۈچٍۈن ثوٌؽبچمب ٍۇٔبْ ،پبضغ ،ھىٕسى لەزىّي ئەؼەضٌىطىٕي ئۆظ ۋالزىسىال رەضعىّە
لىٍؽبْ .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِسىٓ ِۇٔساق ثىط ھەزىػ ضىۋاٍەد لىٍىٕؽبْ« :ھېىّەد
ِۆِىٕٕىڭ ئەڭگۈـزىطىسۇض ،ئۇٔي لەٍەضزىٓ رېپىۋاٌؽب ئبٌؽب ثوٌىسۇ[ ».رىطِىعى]
ثبضٌىك ِۇؼۇٌّبْ ٍبزٌىۋاٌؽبْ ٍۀە ثىط ِەـھۇض ؼۆظزە« :ئىٍىُ ذىزبٍسا ثوٌؽىّۇ رەٌەپ
لىٍىڭالض» زېَىٍىسۇٍ .ۀي ِۇؼبپە ھەض لبٔچە ٍىطاق ثوٌۇـىؽب لبضىّبً ،ئىؽالَ زىٕىؽب ئېزىمبز
لىٍّبٍسىؽبْ لەۋٍِەضزىٓ ثوٌؽىّۇ ،ئىٍىُ ئۆگىٕىڭالض زېّەوچي.
ِۇؼۇٌّبْ پەٍالؼوپ ئىجٕي ضۇـس (ھىغطى  595ـ ٍىٍي ۋاپبد ثوٌؽبْ) لەزىّىي
ِەزۀىَەرٍەضگە لبضىزب ئىؽالَ زىٕىٕىڭ لبضىفىٕي ِۇٔساق ئىپبزىٍەٍسۇ« :ـەضىئەد لەزىّىي ظاِبْ
ئبٌىٍّىطىٕىڭ وىزبثٍىطىٕي ئۇالض ِەلؽەد لىٍؽبْ ،ؼبٍە ثىط ثوٌؽبْ رەلسىطزە رەوفۈضۈپ وۆضۈـىە
چبلىطىسۇ .ئۇالضٔىڭ زېگۀٍىطىٕي وۆضۈپ ثبلىّىع ،ھەلىمەرىە ئۇٍؽۇْ وەٌؽە لوثۇي لىٍىّىع ،ذۇـبي
ثوٌۇپ ضەھّەد ئېَزىّىع .ھەلىمەرىە روؼطا وەٌّىگەْ رەلسىطزە ئۇٔىڭسىٓ ئبگبھالٔسۇضۇپ ئۆظضە
ئېَزىّىع».
ضىۋاٍەد لىٍىٕىفىچە ،ئىؽىۀسەضىَە وۇرۇثربٔىؽىٕي ِۇؼۇٌّبٔالض وۆٍسۈضگەْ زېگەْ لبضاؾ
ِىالزى  13ـ ئەؼىطزە ئورزۇضىؽب چىممبْ ،ئۇ ۋالىزالضزا ئىؽالَ ۋە ِۇؼۇٌّبٔالضؼب لبضـي ئەھٍي
ؼەٌىت ئۇضۇـي زاۋاٍِىفىۋارمبْ ِەظگىً ئىسى .ئۇ ثىط ئبؼبؼؽىع ،لۇضۇق زەۋا ثوٌۇپِ ،ۀىۋىٌ
ئۇضۇؾ رەـۋىمبري زېَىؿ ِۇِىىٓ .ربضىرٕىڭ ئىؽپبرٍىفىچە ،ثۇ وۇرۇثربٔىٕي ئىؽالِسىٓ ثۇضۇْ
ضوِبٔالض وۆٍسۈضگۀىىەْ.
ئۆِەض ئىجٕي ذەرزبة (ئبٌالھ ضاظى ثوٌؽۇْ!) ثەٍزۇٌّۇلەززەغ ،ـبِالضزا ذطىؽزىئبٔالضٔىڭ
ِەھەٌٍىٍىطىٕي ھىّبٍە لىٍىفمب ثۇٍطىؽبْ رۇضؼب ،لبٔسالّۇ ئىؽىۀسەضىَە وۇرۇثربٔىؽىٕي
وۆٍسۈضؼۇْ! ِەظوۇض ِەھەٌٍىٍەضزە ؼۈضٍبٔي رىٍىؽب رەضعىّە لىٍىٕؽبْ لەزىّىي ٍۇٔبْ ئەؼەضٌىطى
ثبض ئىسى ،وېَىٕىي ظاِبٔالضزا ئبثجبؼىَالض زەۋضىسە ِۇؼۇٌّبٔالض ئۇالضزىٓ پبٍسىالٔؽبْ.
گېطِبٔىَەٌىه ـەضلفۇٔبغ ظىغطىس ھؤىە ذبٔىُ ٍبظؼبْ «ئبٌالھ ربِبِەْ ثبـمب» ٔبٍِىك
وىزبثىسا ِۇٔساق زەٍسۇ« :ئەضەثٍەض ِىالزى ٍ - 642ىٍي ئىؽىۀسەضىَەگە وىطگۀسە وۇرۇثربٔب ٍوق
ئىسىِ ،ەظوۇض وۇرۇثربٔب ئۇٔىڭسىٓ ثىط ٔەچچە ئەؼىط ثۇضۇٔال وۆٍسۈضۋېزىٍگۀىسى.
ئىؽىۀسەضىَەزە پبزىفبھ ثىطىٕچي ثبرٍىّوغ (ؼورەض) ِىالزىسىٓ ٍ 300ىً ثۇضۇْ رەؼىػ لىٍؽبْ
ئبوبزىّىَۀىڭ ربضِبق وۇرۇثربٔىؽي عوٌىَوغ لەٍؽەض رەضىپىسىٓ ِىالزىسىٓ ثۇضۇٔمي  47ـ ٍىٍي
ِۇھبؼىطىگە ئېٍىٕؽبٔسا وۆٍسۈضۈۋېزىٍگەْ .ئۇ وۇرۇثربٔىٕي وىٍَۇثبرطا لبٍزب ثىٕب لىٍىپ «ثېطگبِۇْ»
ٔىڭ وىزبثٍىطى ثىٍەْ روٌسۇضؼبْ.
ِىالزىَە  3ـ ئەؼىطٔي ِۇٔزىعىُ ھبٌسا وۇرۇثربٔب ۋەٍطاْ لىٍىؿ زەۋضىٕىڭ ثبـٍىٕىفي زېَىفىە
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ثوٌىسۇ .لەٍؽەض وبضاوبال ئبوبزىّىَۀي ئبلؽى زىپ لوٍؽبْ .زىٕىٌ ئەؼەثىٌ وۈچٍەض ِىالزىَە - 272
ٍىٍي وۇرۇثربٔىٕي ثۇززىؽزالضٔىڭ ئىفي زېگەْ ثبھبٔە ثىٍەْ ۋەٍطاْ لىٍؽبِْ .ىالزىَە  391ـ
ٍىٍىؽب وەٌگۀسە ،پوپ رىَوـىٍوغ لەٍؽەض رَۇزوؼَوؼزىٓ ئبوبزىّىَۀىڭ لېپمبٌؽبْ لىؽّىٕي
ۋەٍطاْ لىٍىؿ ،وىزبثالضٔي وۆٍسۈضۈؾ ضۇذؽىزىٕي رەٌەپ لىٍؽبْ ،ئەٍٕي چبؼسا وۇرۇثربٔىسا
ئېفىپ لبٌؽبْ ِ 300ىڭ ٔۇؼرىسىٓ ئبضرۇق وىزبة ثبض ثوٌۇپ ،ئۇٔىڭ ئوضٔىؽب چېطوبۋ ثىٕب
لىٍىفٕي رەٌەپ لىٍؽبْ 5 .ـ ئەؼىطگە لەزەَ لوٍؽىچە ئبوبزىّىَۀي ۋەٍطاْ لىٍىؿ ،ثۇززىؽذ
ئبٌىٍّىطىؽب ھۇعۇَ لىٍىپ ،ئۇالضٔىڭ ئىجبزەد ئوضۇٍٔىطىؽب ثېؽىپ وىطىپ ،وۇرۇثربٔىٍىطىٕي
ۋەٍطاْ لىٍىؿ زاۋاِالـمبْ .ثۇٔىڭسىٓ ِەٌۇَ ثوٌىسۇويِ ،ۇؼۇٌّبٔالض ٍۇلىطىمي عىٕبٍەرٍەضزىٓ
ربِبِەْ پبوزۇض.
ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ئىٍّىٌ ،ئەزەثىٌ لوٌَبظِب ئەؼەضٌىطى ثۈگۈٔگە لەزەض زۇَٔب وۇرۇثربٍٔىطىٕي
روـمۇظۇپ رۇضؼبِ ،ۇؼۇٌّبٔالض وىزبة ۋە وۇرۇثربٔىالضؼب ظىَبٔىەـٍىه لىٍؽبْ زېَىؿ لبٔسالّۇ
ئەلىٍگە ئۇٍؽۇْ وېٍىسۇ؟!
-3751عۇئبي « :ثەصى دىٕالس ئبٌالھ ثىٍەْ ئىٕغبْ ئباللىغىٕي دوعحبٔە ئباللە

دەپ لبسىغب ،ئىغالَ دىٕي ئىٕغبٔالسٔي ئبٌالھ ئبٌذىذا خبس دېگۀٕي جەوىحٍەٍذۇ»
دېگەْ عەپغەجە

ئبٌالھ ئىٕؽبٕٔي ٍبضارزي ،ئۇٔي ٍەض ٍۈظىسە ئوضۇٔجبؼبض لىٍسى ،ئبؼّبْ ـ ظېّىٓ ئبضىٍىمىسىىي
ثبضٌىك وبئىٕبرٕي ئۇٔىڭؽب ثوٍؽۇٔسۇضزى .ئۇٔىڭسىٓ (ئىٕؽبٔسىٓ) ظېّىٕٕي گۈٌٍۀسۈضۈـٕي رەٌەپ
لىٍسىٍ .ۇلىطىمىالضٔىڭ ھەِّىؽي ئبٌالھ ئىٕؽبٕٔىڭ ثۇ زۇَٔبؼب ذوعبٍىٓ ثوٌۇـىٕي ئىطازە
لىٍؽبٍٔىمىسىٓ زېطەن ثېط ىسۇ .ئىٕؽبْ ئەٍٕي ۋالىززب ئبٌالھ ٍبضارمبْ ِەذٍۇلبرزۇض .ثۇ ھەلىمەرٕي
ئەؼزىٓ چىمىطىفمب لەرئىٌ ثوٌّبٍسۇ .ثۇ ِۀىسىٓ ئېٍىپ ئېَزمبٔسا ،ئىٕؽبْ ئبٌالھٕىڭ لۇٌىسۇض،
ثۇٔىڭ چۈـۀچىؽي ذبضٌىك ،ھبلبضەد ئەِەغ ،ثەٌىي لۇٌچىٍىك ـ چولۇٔۇؾ زېّەوزۇض .ئبٌالھ
ئىٕؽبٔؽب ئىزبئەد لى ٍىؿ (ثوٍؽۇٔۇؾ) ٍبوي ئبؼىٍَىك لىٍىؿ ئىرزىَبضٌىمىٕي ثەضگەْ .ئىّبْ
ئېَزىؿ ،وبپىط ثوٌۇؾ ئىرزىَبضٌىمىّۇ ئىٕؽبٕٔىڭ ئۆظىسە .ئبٌالھ ِۇٔساق زەٍسۇ :ذبٌىؽبْ ئبزەَ
ئىّبْ ئېَزؽۇْ ،ذبٌىؽبْ ئبزەَ وبپىط ثوٌؽۇْ[ .ؼۈضە وەھەپ ]29-
ئەضوىٍٕىه ـــ لۇٌٍۇلٕىڭ ربِبِەْ ئەوؽىسۇض .ئىٕؽبْ زاۋاٍِىك ربٌالؾ ئوضٔىسا رۇضىسۇ،
ـۇڭالـمب لىٍؽبْ ئىفىسىٓ پۈرۈٍٔەً ئۆظى ِەؼئۇي « .وىّىي ٍبذفي ئىؿ لىٍىسىىەْ ،پبٍسىؽي
ئۆظىگىسۇض ۋە ٍبِبْ ئىؿ لىٍىسىىەْ ظەضەضىّۇ ئۆظىگىسۇض[ ».ؼۈضە پۇؼؽىٍەد ]46-
ئبٌالھ ئىٕؽبٕٔي ئۇٌۇغ ٍبضىزىپ ،ثبـمب ِەذٍۇلٍىطىسىٓ ـەضەپٍىهِ ،ەضرىۋىٍىه لىٍسى ،ثۇ
ھەلىمەرٕي لۇضئبْ وەضىّسە ِۇٔساق ثبٍبْ لىٍسى «:ـەن ـ ـۈثھىؽىعوي ،ثىع ئبزەَ ثبٌىٍىطىٕي
ھۆضِەرٍىه لىٍسۇق[ ».ؼۈضە ئىؽطا ]70-ئبٌالھ ئىٕؽبٔؽب ئبرب لىٍؽبْ ثۇ وبضاِەد ذبضٌىك ۋە
ھبلبضەرىە ربِبِەْ ظىززۇض .ئبٌالھ ئىٕؽبٕٔي ٍبضىزىپ ئۇٔىڭؽب عبْ وىطگۈظزى ،ئۇٔىڭؽب
پەضىفزىٍەضٔي ؼەعسە لىٍؽۇظزىِ «.ەْ ئۇٔي روٌۇق ٍبضارمبْ (ٍۀي ئۇٔي ٍبضىزىپ ؼۈضەرىە
وىطگۈظۈپ ،ئەظاٌىطىٕي روٌۇق ۋە ِۇوەِّەي ئىٕؽبْ ھبٌىزىگە وەٌزۈضگەْ) ۋە ئۇٔىڭؽب عبْ
وىطگۈظگەْ چېؽىّسا ،ؼىٍەض ئۇٔىڭؽب ؼەعسە لىٍىڭالض[ ».ؼۈضە ھىغىط [29-
ئىالھىٌ ضوھزىٓ ئىٕؽبٔؽب عبْ ثېطىٍىفي ئبٌالھ ثىٍەْ ئىٕؽبْ ئورزۇضىؽىسىىي ؼەِىّىٌ
ئباللىٕىڭ ؼىطىسۇض .ئىٕؽبٔىَەد زۇَٔبؼىسىىي ھەض ثىط ـەذػ ئىچىي زۇَٔبؼىسا ئۀە ـۇ
ئىالھىٌ ضوھزىٓ ثىط ٔەضؼە وۆرۈضۈپ ٍۈضىسۇوي ،ئىٕؽبٔؽب« :ئبٌالھ ھەض ظاِبْ ،ھەض ٍەضزە ِەْ ثىٍەْ
ثىطگە» زېگەْ ھېػ ـ رۇٍؽۇ ثېطىسۇ «.ؼىٍەض لەٍەضزە ثوٌؽبڭالض ،اﷲ ؼىٍەض ثىٍەْ ثىطگە[ ».ؼۈضە
ھەزىس ]40-
لۇضئبْ وەضىُ ثىعگە ئبٌالھٕىڭ ئىٕؽبٔؽب عبْ روِۇضزىّٕۇ ٍېمىٓ ئىىۀٍىىىٕي ثبٍبْ لىٍىسۇ.
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ئبٌالھ ٍېمىٕسۇض ،چبلىطؼبْ ئبزەِٕىڭ زۇئبؼىٕي ئىغبثەد لىٍىسۇ ،ثۀسىٍىطىگە ضەھىّسىٍسۇض ،ئەڭ
ضەھىّسىً ـ ـەپمەرٍىىزۇض ،ئبٌالھٕىڭ ضەھّىزي پۈرۈْ زۇَٔبٔي لبپٍىؽبٔسۇض .پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالَ ِۇٔساق زەٍسۇ« :ئبٌالھ ضەھّەرٕي ٍۈظ ھەؼؽە لىٍسىٔ 99 ،ي ئۆظى رۇرۇپ لېٍىپ
ثىط ھەؼؽىؽىٕي ظېّىٕؽب چۈـۈضزى ،ـۇ ثىط ھەؼؽىسىٓ ذبالٍىك ثىط ـ ثىطىگە ضەھىُ لىٍىفىسۇ،
ھەرزبوي ئب رٕىڭ رېَىٕي زەؼؽىۋەرّەؼٍىه ئۈچۈْ پۇرىٕي وۆرۈضگۀٍىىىّۇ ـۇ ضەھّەرزىٕسۇض».
[ِۇؼٍىُ] لۇضئبْ وەضىّسىٓ ئبٌالھٕىڭ ؼۈپەرٍىطىٕي ئىعزەٍسىؽبْ ثوٌؽبق ،ضەھّەد ؼۈپەرٍىطى
 365ئبٍەرزىٓ ،ئبظاة ئبٍەرٍىطى  260ئبٍەرزىٓ ئبضرۇق ئىىەٍْ ،ۀي ئورزۇضىسىىي پەضق ٍۈظ ٔەچچە
ئبٍەدٍ .ۇلىطىمىالض ـۇٔىڭؽب زاالٌەد لىٍىسۇوي ،ئبٌالھ ثىٍەْ ئىٕؽبْ ئورزۇضىؽىسىىي چوڭمۇض
ئباللە ٍېمىٍٕىك ،ضەھّەد ۋە ئىغبثەد لىٍىؿ ئباللىؽىسۇض .ئبٌالھ ثۀسىؽىگە ئبٔب ئوؼٍىؽب
وۆٍۈٔگۀسىّٕۇ ثەوطەن وۆٍۈٔىسۇ .ثۇ ،ھەض ثىط ِۇؼۇٌّبْ ئىچىي زؤَبؼىٕىڭ چوڭمۇض لبرٍىّىسا
ھېػ لىٍىسىؽبْ ثىط ھەلىمەرزۇض.
-3755عۇئبي « :ئىغالَ ئەلىٍٕي ئىؾمب عېٍىؾمب سۇخغەت لىٍّبٍذىغبْ ،دىٕىٌ

پەسِبٔالسغب ِەججۇسالٍذىغبْ دىٕذۇس» دېگەْ عەپغەجە

ئىؽالَ زىٕي ئىٕؽبٕٔىڭ ئەلٍىگە ھۆضِەد لىٍىسىؽبْ ،ئۇٌۇؼالٍسىؽبْ ٍېگبٔە زىٓ ثوٌؽب وېطەن.
ئەلىً ِەؼئۇٌىَەرچبٍٔىك ،الٍبلەرٍى ىٕىڭ ِەضوىعىسۇض .ئىٕؽبْ ئەلىً ئبضلىٍىك ٍبضارمۇچىؽىٕي
رؤۇٍسۇ ،وبئىٕبرٕىڭ ؼىطٌىطى ،ئبٌالھٕىڭ لۇزضىزي ۋە ؼىطٌىطىٕىڭ رېگىگە ٍېزەٌەٍسۇ .لۇضئبْ وەضىُ
ئىٕؽبٔؽب ذىزبة لىٍؽبٔسا ئۇٔىڭ ئەلٍىگە ذىزبة لىٍىسۇ .ئۇٔي وبئىٕبرمب ٔەظەض ؼېٍىؿ ،ئۇ ھەلزە
رەپەوىۇض ٍۈضگۈظۈؾ ،زۇٔ َبٔي ِبززىٌ ـ ِۀىۋىٌ عەھەرزىٓ گۈٌٍۀسۈضۈـىە چبلىطىسۇ .ئىؽالِسا
ئەلىٍگە ظىذ وېٍىسىؽبْ ،ؼبؼالَ رەپەوىۇضؼب ِبغ وەٌّەٍسىؽبْ ٍبوي ئىٍىُ ھەلىمەرٍىطىگە لبضىّۇ
لبضـي وېٍىسىؽبْ ثىط ٔەضؼە ٍوق.
ئىؽالَ زىٕي ئىٕؽبٔسىٓ ئەلىٍٕي ئىفمب ؼېٍىفٕىڭ ظۆضۈضٌىىىٕي رەٌەپ لىٍىسۇ ،ئەلىً ـ
ئىسضان ئېٕىطگىَەؼىسىٓ پبٍسىالّٔبٍسىؽبٔالضٔي ئەٍىجٍەٍسۇ .اﷲ ربئبال لۇضئبْ وەضىّسە ئەلٍىٕي
ئىفمب ؼبٌّىؽبٔالضٔي ئۆظىٕىڭ ئىٕؽبْ ئىىۀٍىىىٕي ٍولبرمبٔالض زەپ رەؼۋىطٌەپ ِۇٔساق زەٍسۇ:
«ئۇالض زىٍٍىطى ثوٌؽىٕي ثىٍۀّۇ ،ئۇ ئبضلىٍىك ھەلٕي چۈـۀّەٍسۇ ،ئۇالض وۆظٌىطى ثوٌؽىٕي ثىٍۀّۇ،
ئۇ ئبضلىٍىك (ئبٌالھٕىڭ لۇزضىزىٕىڭ زەٌىٍٍىطىٕي) وۆضِەٍسۇ ،ئۇالض لۇاللٍىطى ثوٌؽىٕي ثىٍۀّۇ ،ئۇ
ئبضلىٍىك (ئبٌالھٕىڭ ئبٍەرٍىطىٕي ئىجطەد ئېٍىپ) رىڭفىّبٍسۇ .ئۇالض گوٍب ھبٍۋأؽب ئوذفبٍسۇ،
ھبٍۋأسىّٕۇ ثەرزەض گۇِطاھزۇض[ ».ؼۈضە ئەئطاپ]179-
لۇض ئبْ وەضىُ ٍۀە ثبـمب ثىط ئبٍەرزە ئەلىٍٕي ئىفمب ؼبٌّبؼٍىمٕىڭ گۇٔبھ ئىىۀٍىىىٕي
عبوبضالپ ،لىَبِەرزە وبپىطالضٔىڭ ئەھۋاٌي روؼطىؽىسا ِۇٔساق زەٍسۇ :ئۇالض« :ئەگەض ثىع
(پەٍؽەِجەضٔىڭ ؼۆظٌىطىٕي) ئبڭٍىؽبٍْ ،بوي چۈـۀگەْ ثوٌؽبق ،ئەھٍي زوظاخ لبربضىسا ثوٌّبغ
ئىسۇق» زەٍسۇ ،ئۇالض گۇٔبھىٕي رؤۇٍسۇ .ئەھٍي زوظاخ اٌٍە ٔىڭ ضەھّىزىسىٓ ٍىطاق ثوٌؽۇْ! [ؼۈضە
ِۈٌۈن ]10-
ئىؽالَ ئىٕؽبٕٔىڭ زىممىزىٕي ئبٌالھٕىڭ ثبضٌىك وبئىٕبرٕي ئىٕؽبْ ئۈچۈْ ثوٍؽۇٔسۇضۇپ
ثەضگۀٍىىىگە عەٌپ لىٍىسۇ .ئۇٔساق ثوٌؽبٔىىەْ ،ئىٕؽبْ ئەلٍىٕي ئىفمب ؼېٍىپ ھەِّە ٔەضؼىٕي
ئبزەِٕىڭ ِۀپەئىزيٍ ،ەض ـ ظېّىٕٕي گۈٌٍۀسۈضۈؾ ئۈچۈْ ذىعِەد لىٍسۇضىفي وېطەن « :ئۇ
ؼىٍەضٔي ظېّىٕسىٓ (ٍۀي رۇپطالزىٓ) ٍبضارزي ،ؼىٍەضٔي ظېّىٕسا رۇضؼۇظزى ۋە ئۇٔي
گۈٌٍۀسۈضۈـىە ثۇٍطىسى[ ».ؼۈضە ھۇز « ]61-ئبٌالھ ئبؼّبٔالضزىىي ۋە ظېّىٕسىىي ٔەضؼىٍەضٔىڭ
ھەِّىؽىٕي (وبِ بٌي) پەظٌىسىٓ ؼىٍەضگە ثوٍؽۇٔسۇضۇپ ثەضزى ،ثۇٔىڭسا ھەلىمەرەْ (لۇزضىزي
ئىالھىَٕي) رەپەوىۇض لىٍىسىؽبْ لەۋَ ئۈچۈْ (ئبٌالھٕىڭ لۇزضىزي ۋە ثىطٌىىىٕي وۆضؼىزىسىؽبْ)
(ضوـەْ) زەٌىٍٍەض ثبض[ ».ؼۈضە عبؼىَە]13-
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ئۇٔسالزبٍ ،ەضـبضى ئىٕؽبْ ئەلٍىٕي ئىفمب ؼبٌىسىؽبْ وەڭزبـب ِەٍساْ ثوٌۇپ ،ھېچمبٔساق
روؼبٌؽۇ ٍبوي ئىٕؽبٔىَەرىە پبٍسىٍىك ثوٌؽبْ ھەضلبٔساق ٔەضؼە ئۈچۈْ ئەلىً ،رەپەوىۇض
چەوٍىّىؽي ٍوق .وىفىٍەضگە پبٍسىٍىك ثوٌؽبْ ھەضلبٔساق ٔەضؼىٕي ئىؽالَ چەوٍىّەٍسۇ ،ثەٌىي
ئۇٔىڭؽب ضىؽجەرٍۀسۈضىسۇ.
ـەضىئەد ئبؼبؼىسا وەٌگەْ ثبضٌىك زىٕىٌ پەضِبٔالضؼ ب ئەِەي لىٍىؿ ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ
ِەعجۇضىَىزىسۇضٌ .ېىىٓ ِۇؼۇٌّبٔالض زۇَٔب ئىفٍىطىسا ئەلٍىٕي ئىفمب ؼېٍىپ ئىغزىھبز لىٍىؿ
ھەلمىگە ئىگە .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ رۆۋۀسىىي ھەزىؽزە ثۇ ِەؼىٍىگە ئىفبضەد لىٍىپ
ِۇٔساق زېگەْ « :زۇَٔبٌىك ئىفٍىطىڭالضٔي ئۆظۈڭالض ٍبذفي ثىٍىؽىٍەضِ[ ».ۇؼٍىُ]
ئىؽالَ ـــ رەپەوىۇض ۋە ئىٍّىٌ رەرمىمبد ئەضوىٍٕىىي ئۈچۈْ وەڭ ظېّىٓ ھبظىطٌىؽبْ ثوٌۇپ،
ئەضوىٍٕىىىە وبپبٌەرٍىه لىٍؽبْ .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ پەضۋەضزىگبضىسىٓ ئىٍىّٕي ظىَبزە
لىٍىفٕي رەٌەپ لىٍىفمب ثۇٍطۇٌؽبْ« :ئي پەضۋەضزىگبضىُ! ئىٍّىّٕي ظىَبزە لىٍؽىٓ!» [ؼۈضە ربھب -
 ]114زېگىٓ .لۇضئبْ وەضىُ ئىٍىُ ۋە ئبٌىّالضٔىڭ ئبالھىسىىٍىىٍىطى ئۈؼزىسە وۆپ روذزبٌؽبْ:
« ئبٌالھ ؼىٍەضزىٓ ئىّبْ ئېَزمبٔالض ۋە ئىٍىُ ثېطىٍگۀٍەضٔي ثىط لبٔچە زەضىغە ٍۇلىطى وۆرۈضىسۇ.
[ؼۈضە ِۇعبزەٌە «]11-ئېَزمىٕىي ،ثىٍىسىؽبٔالض ثىٍەْ ثىٍّەٍسىؽبٔالض ثبضاۋەض ثوالِسۇ؟» [ؼۈضە
ظۇِەض ]9-
ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِسىٓ ضىۋاٍەد لىٍىٕؽبْ ٍۀە ثىط ھەزىؽزە ِۇٔساق
زېَىٍگەْ « :ئىٍىُ ئۆگىٕىؿ ھەض ثىط ِۇؼۇٌّبٔؽب پەضظزۇض[ ».ئىجٕي ِبعە]
ٍۀە ِۇٔساق زېَىٍگەْ« :وىّىي ئىٍىُ ٍوٌىؽب لەزەَ لوٍؽب ،ئبٌالھ ئۇ وىفي ئۈچۈْ عۀٕەرىە
ٍوي ھبظىطالٍسۇ[ ».ثۇذبضى]
ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ئىٍىّٕىڭ لىّّەرٍىه ئىىۀٍىىىٕي ،ئىٍىّٕىڭ
ئۆٌگۀسىٓ وېَىّٕۇ ئەؼمبرىسىؽبٍٔىمىٕي وۆضؼىزىپ ئۆرىەْ« :ئبزەَ ئۆٌؽە ،ثبضٌىك ٍبذفي
ئىفٍىطى روذزبٍسۇ .ئەِّب ئۈچ رۈضٌۈن ئىفٕىڭ ؼبۋاثي ئ ۈظۈٌّەً زاۋاٍِىفىپ رۇضىسۇ .ئۇالض:
ؼەزىمە ،پبٍسىٍىك ئىٍىُ ،ئبرب ـ ئبٔىؽي ھەلمىسە زۇئب لىٍىپ رۇضىسىؽبْ ٍبذفي پەضظۀزٕىڭ زۇئبؼي
لبربضٌىمالضِ[ ».ۇؼٍىُ]
-3758عۇئبي « :ئىغالَ ــ ئەگەؽىۈچىٍىشىٕي عەۋەة لىٍّبعحىٓ ،جەلذىشگە جەْ

ثېشىپ ئوٌحۇسۇؽمب چبلىشىذۇ» دېگەْ عەپغەجە

لۇضئبْ وەضىُ ئۈؼزىسە رەپەوىۇض لىٍؽبْ وىفي ئىؽالَ زىٕىٕىڭ ئىٕؽبٕٔي ئىفٍەؾ،
رىطىفچبٍٔىك وۆضؼىزىفىە ضىؽجەرٍۀسۈضىسىؽبٍٔىمىؽب ـەن لىٍّبٍسۇ .ھبٍبرٍىمٕىڭ ِۀجەؼي ئىؿ
– ئەِگەوزۇض .ئەِگەن ثوٌّىؽبْ ٍەضزە ھبٍبرٍىك ثوٌّبٍسۇ .ثۇ ئبؼبؼزب لۇضئبْ وەضىُ وۆپٍىگەْ
ئبٍەرٍە ضزە ئىّبْ ثىٍەْ ٍبذفي ئەِەٌٕي ثىطگە ثبٍبْ لىٍىسۇ .ثۇ ٍەضزە ِەلؽەد لىٍىٕؽىٕي ِەٍٍي
زىٕىٌ ئەِەي ثوٌؽۇْ ٍبوي زۇَٔبٌىك ئىؿ ثوٌؽۇْ ،ئبٌالھٕىڭ ضاظىٍىمي ،ذەٌك ِۀپەئىزي ِەلؽەد
لىٍىٕؽبْ ،ذەٌممە ظىَبْ ثوٌۇپ لبٌىسىؽبْ ٔەضؼىٕي روؼىسىؽبْ ئىفالضٔىڭ ھەِّىؽي ِەظوۇض
ٍبذفي ئەِەي لبربضىؽب وىطىسۇ .لۇضئبٔؽب ئەِەي لىٍىؿ ئوچۇق ـ ئبـىبضىسۇض ،ئۇٔىڭسا ھېچمبٔساق
ِۇعّەٌٍىه ٍولزۇض(« .ئۇالضؼب) ئېَزمىٕىي(« ،ذبٌىؽبْ) ئەِەٌٍەضٔي لىٍىڭالض ،لىٍؽبْ ئەِەٌىڭالضٔي
ئبٌالھ ،ئبالھٕىڭ پەٍؽەِجىطى ۋە ِۆِىٍٕەض وۆضۈپ رۇضىسۇ[ ».ؼۈضە رەۋثە]105-
لۇضئبْ و ەضىُ ِۇؼۇٌّبٔالض زەَ ئبٌىسىؽبْ عۈِە وۈٔىسىّۇ ۋالىزٕي ثىىبض ئۆرىۈظِەً ئىفٍەـىە
رەـەثجۇغ لىٍؽبْٔ « .بِبظ ئولۇٌۇپ ثوٌؽبٔسا (ٍۀي ٔبِبظزىٓ پبضىػ ثوٌؽىٕىڭالضزىٓ وېَىٓ) ظېّىٕؽب
ربضلىٍىپ (ٍۀي ئۆظ ِەـؽۇالرىڭالض ثىٍەْ ثوٌۇپ) ،ئبٌالھٕىڭ پەظٌىسىٓ رەٌەپ لىٍىڭالض[ ».ؼۈضە
عۇِۇئە ]10-
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ِەؼغىسرىٓ چىمّبً ئىجبزەد لىٍىپ ئوٌزۇضۇپ ،رۇضِۇـىسا
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ثبـمىالضؼب ٍۆٌىٕىپٍ ،ۈن ثوٌۇپ ٍبـبٍسىؽبْ ثەظى وىفىٍەضٔي رۀمىسٌەپ ،رەض رۆوۈپ
ئىفٍەٍسىؽبٔالضٔي ِبذزىسى ھەِسە ئىفچبْ لوٌٕي ِبذزبپ« :ئبٌالھ ۋە ئبٌالھٕىڭ ضەؼۇٌي ٍبذفي
وۆضىسىؽبْ لوي» زېسى.
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالرۇ ۋەؼؽبالَ ِۇؼۇٌّبٔالضؼب ٍوٌجبـچي ـ ئۈٌگە ثوٌۇؾ ؼۈپىزي ثىٍەْ
لۇضئبْ وەضىُ ضوھي ثوٍىچە ئىفٍەٍززي ،پىالْ رۈظەرزي ،چبضە ـ رەزثىط لوٌٍىٕبرزي ،ھەض ئىؿ ئۈچۈْ
رەٍَبضٌىك وۆضەرزي ،ؼەۋەثٍەضٔي لىٍىپ رۇضۇپ ئبٌالھمب رەۋەوىۈي لىالرزي .ئبٌالھمب رەۋەوىۈي
لىٍىؿ زېگۀٍىه ؼەۋەة لىٍىفٕىڭ ھبعىزي ٍوق زېگۀٍىه ثوٌّبؼزىٓ ،ثەٌىي ِۇوەِّەي
رەٍَبضٌىمزىٓ وېَىٕىي ئىىىىٕچي لەزەِسۇض .رەۋەوىۈٌچىٍىه ئبزەِگە ئبٌالھٕي ئەؼٍىزىسۇ ،ضوھىٌ
ئوظۇق ثېؽىفالپِ ،ۇـىۈٌٍەضگە زۇچ وەٌگۀسە ربلبثىً رۇضاالٍسىؽبْ ؼۇّٔبغ ئىطازە ئبرب لىٍىسۇ.
ئبٌالھمب رەۋەوىۈي لىٍىؿ ئىغبثىٌ وۈچ ثوٌۇپ ،ؼەٌجىٌ ھبٌسا رۇضۇپ ئۆظىٕي ربـٍىۋېزىؿ
ئەِەؼزۇض.
ئۆظىٕي ربـٍىۋېزىؿ ،ؼەۋەة لىٍّبؼٍىك ،ئىؿ لىٍّبً رۇضۇپ ئبٌالھٕىڭ ذبٌىؽىٕي ثوٌىسۇ
زەپ رەلسىطگە ٍۆٌىٕىپ ،ئبلىۋەرٕي وۈرۈپ ئوٌزۇضۇؾ لبربضٌىمالض ھوضۇٍٔۇق ۋە رەلسىطٔىڭ
ٔېّىٍىىىٕي ثىٍّىگۀٍىىزىٓ ئىجبضەرزۇض .ئىؽالَ ثۇٔساق ئۆظىٕي ربـٍىۋېزىفٕي ضەد لىٍىسۇ.
ئۆظىٕي ئوڭفبـمب رىطىفّىؽبْ ئبزەِگە ئبٌالھ ٍبضزەَ لىٍّبٍسۇ ،ئبٌالھ رىطىفمبْ ،ئىفٍىگەْ ئبزەَ
ثىٍەْ ثىطگە « .ھەض لبٔساق ثىط لەۋَ ئۆظىٕىڭ ئەھۋاٌىٕي ئۆظگەضرّىگىچە (ٍۀي ئبٌالھٕىڭ ثەضگەْ
ٔېّەرٍىطىگە رۇظووضٌۇق لىٍىپ گۇٔبھالضؼب چۆِّىگىچە) ئبٌالھ ئۇالضٔىڭ ئەھۋاٌىٕي ئۆظگەضرّەٍسۇ
(ٍۀي ئبٌالھ ئۇالضؼب ثەضگەْ ٔېّەد ،ذبرىطعەٍِىه ۋە ئىعظەد  -ھۆضِەرٕي ئېٍىپ ربـٍىّبٍسۇ)»
[ؼۈضە ضەئسى ]11-
ئۆِەض ئىجٕي ذەرزبة (ئبٌالھ ضاظى ثوٌؽۇْ!) ئۆظىٕي ربـٍىۋېزىپِ ،ەؼغىسگە وىطىۋېٍىپ
ئىجبزەد ثىٍۀال ثوٌۇپ ،ثبـمىالضٔىڭ ٍبضزەَ ثېطىپ ثېمىفىٕي وۈرۈپ ٍبرمبٔالضٔي ِەؼغىسرىٓ
لوؼٍىۋەرىەْ ۋە « ئبؼّبْ ئبٌزۇْ ـ وۈِۈؾ ٍبؼسۇضِبٍسۇ» زەپ ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ
رۆۋۀسىىي ِەـھۇض ھەزىؽىٕي زەٌىً وەٌزۈضگەْ« :ؼىٍە ض ئبٌالھمب ئۆظ الٍىمىسا رەۋەوىۈي لىٍؽبڭالض،
اﷲ ئۇۋىؽىسىٓ ئبچ لوضؼبق ئۇچۇپ وېزىپ ،روق لوضؼبق لبٍزىپ وەٌگەْ ئۇچبض لۇـالضؼب ضىعىك
ثەضگۀسەن ضىعىك ثېطىسۇ[ ».رىطِىعى]
-3781عۇئبي « :ئىغالِذا ئبٍبٌالسٔىڭ ھولۇلي ٍوق ،ئۇالس دەپغۀذە لىٍىٕغبْ»

دېگەْ عەپغەجە

ئىؽالَ زىٕي ٍېڭىسىٓ ربضلىٍىفمب ثبـٍىؽبْ ظاِبٔالضزا ئبٍبٌالضٔىڭ ئەھۋاٌي ئىٕزبٍىٓ ٔبچبض
ئىسى ،ئۇالضٔىڭ ھەق ـ ھولۇلىؽب ھۆضِەد لىٍىّٕبٍززي ،ئبٍبٌالضٔىڭ ؼۆظىگە ھېچ وىفي لۇالق
ؼبٌّبٍززي .ئىؽالَ زىٕي وېٍىپ ئبٍبٌالضٔي ئېؽىط ئەھۋاٌسىٓ (ذبضٌىمزىٓ) لۇرۇٌسۇضزى،
ِەضرىۋىؽىٕي ئ ۈؼزۈْ لىٍسى ،زۇچ وېٍىۋارمبْ ظۇٌۇِالضؼب ذبرىّە ثەضزى ،ئبٍبٌالضٔىڭّۇ ئەضٌەضگە
ئوذفبؾ ھولۇلي ثبضٌىمىٕي ئۆظٌىطى ھېػ لىٍىسىؽبْ ٍەضگە وەٌزۈضزى .لبٔۇٍٔۇق ھولۇلىؽب
وبپبٌەرٍىه لىٍىٕسى « .ئبزەِٕي عۀٕەرزىٓ چىمىطىفمب ؼەۋەة ثوٌؽبْ ئبٍبي ـــ زۇَٔبزىىي پۈرۈْ
ٍبِبٍٔىمٕىڭ ئۇضۇلي» زېگەْ رۆھّەرٕي ئبٍبٌالضزىٓ ئېٍىپ ربـٍىسى .لۇضئبْ وەضىُ رەثىطى ثوٍىچە
« ئبزەَ ۋە ھبۋۋأي ئبظزۇضؼۇچي ـــ ـەٍزبٔسۇض» زېگەْ ھەلىمەرٕي ئبـىبضىٍىسى« .ـەٍزبْ ئۇ
ئىىىىؽىٕي رېَىٍسۇضزى (ٍۀي ِۀئي لىٍىٕؽبْ زەضەذٕىڭ ِېۋىؽىٕي ٍېگۈظۈپ ذبربالـزۇضزى)،
رۇضۇۋارمبْ عۀٕەرزىٓ چىمبضزى[ ».ؼۈضە ثەلەضە ]36-
ئىؽالَ زىٕي ئەض ـ ئبٍبي ھەِّىؽىٕىڭ ثىط ضوھزىٓ ٍبضىزىٍؽبٍٔىمىٕي ثېىىزىپ ِۇٔساق زەٍسۇ:
« ئي ئىٕؽبٔالض! ؼىٍەضٔي ثىط ئىٕؽبٔسىٓ (ٍۀي ئبزەَ ئەٌەٍھىؽؽبالِسىٓ) ٍبضارمبْ ،ـۇ ئىٕؽبٔسىٓ
(ٍۀي ئۆظ عىٕؽىسىٓ) ئۇٔىڭ عۈپزىٕي (ٍۀي ھەۋۋا ٔي) ٍبضارمبْ ۋە ئۇالضزىٓ (ٍۀي ئبزەَ ثىٍەْ
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ھەۋۋازىٓ) ٔۇضؼۇْ ئەض ـ ئبٍبٌالضٔي ٍبضارمبْ پەضۋەضزىگبضىڭالضزىٓ لوضلۇڭالض! » [ٔىؽب]1-
ئەض ـ ئبٍبي ئىٕؽبٍٔىمزب ثبضاۋەض ثوٌۇپ ،ثۇ ھەلزە ثىطؼي ٍۀە ثىطؼىسىٓ ئەۋظەي ھېؽبثالّٔبٍسۇ.
ئبٌالھ ئىٕؽبٔالضؼب ثەضگەْ ـەضەپزىٓ ھەض ئىىىىؽي ئوذفبؾ ثەھطىّەْ ثوٌىسۇ« :ـەن ـ
ـۈثھىؽىعوي ،ثىع ئبزەَ ثبٌىٍىطىٕي ھۆضِەرٍىه لىٍسۇق[ ».ؼۈضە ئىؽطا  ]70-ثۇ ـەضەپ ئەضگىّۇ
ئبٍبٌؽىّۇ ئوذفبؾ ِۀؽۇپزۇض.
لۇضئبْ وەضىُ ئىٕؽبٕٔي ئبزەَ ثبٌىؽي زەپ ؼۆظٌىگۀسە زاۋاٍِىك ئەض ـ ئبٍبٌٕي ئوذفبؾ وۆظزە
رۇرىسۇ .ئەِّب ئە ضٌەض ٍبوي ئبٍبٌالضؼب ئبٍطىُ ؼۆظٌەٍسىؽبْ ثوٌؽب ،ئەضٌەضگە ئبٍطىُ ،ئبٍبٌالضؼب ئبٍطىُ
ِەذؽۇغ ئبربٌؽۇ لوٌالٔؽبْ ثوالرزي.
ئىؽالَ پەٍؽەِجىطى ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئەض ـ ئبٍبي ئباللىؽىٕي رۆۋۀسىىىسەن
ؼۈپەرٍىگەْ« :ئبٍبٌالض ئەضٌەضٔىڭ عۈپزىسۇضٍ ،بذفىٍىك لىٍىفمب ئوذفبـال چبلىطىٍىسۇ».
[رىطِىعى]
عۈپزي زېگەْ ؼۆظٔي ؼۈپەرٍەٍسىؽبْ ثوٌؽبق ثبضاۋەض ،زېگەْ ئۇلۇِٕي ثىٍسۈضىسۇ .ئەض ـ
ئبٍبٌالض ئبٌالھ ئبٌسىسا پەضلؽىع ،ئوذفبؾٌ .ېىىٓ لىٍؽبْ ٍبذفي ئەِەٌٍىطىسىال پەضلٍىٕىسۇ .ثۇ
ھەلزە لۇضئبْ وەضىُ ِۇٔساق زەپ وۆضؼەرىەْ« :ئەض ـ ئبٍبي ِۆِىٕ ٍەضزىٓ وىّىي ٍبذفي ئەِەي
لىٍىسىىەْ ،ثىع ئۇٔي ئەٌۋەرزە (زۇَٔبزا لبٔبئەرچبٍٔىك ،ھبالي ضىعىك ۋە ٍبذفي ئەِەٌٍەضگە ِۇۋەپپەق
لىٍىپ) ئوثساْ ٍبـىزىّىع ،ئۇالضؼب ،ئەٌۋەرزە ،لىٍؽبْ ئەِەٌىسىّٕۇ ٍبذفىطاق ؼبۋاة ثېطىّىع» .
[ؼۈضە ٔەھٍي ]97-
ئبٌالھ ئەض ـ ئبٍبي ھەض ئىىىىؽىٕ ىڭ زۇئبٌىطىٕي ئوذفبؾ ئىغبثەد لىٍىسۇ« :ئۇالضٔىڭ
زۇئبؼىٕي پەضۋەضزىگبضى ئىغبثەد لىٍسىِ « :ەْ ؼىٍەضزىٓ ئەض ثوٌؽۇْ ،ئبٍبي ثوٌؽۇْ ،ھەضلبٔساق
ثىط ٍبذفي ئىؿ لىٍؽۇچىٕىڭ لىٍؽبْ ئەِەٌىٕي ثىىبض لىٍىۋەرّەٍّەْ ،ؼىٍەض ثىط ـ ثىطىڭالضزىٓ
رۆضەٌگەْ[» .ئبي ئىّطاْ]195-
لۇضئبْ وەضىّٕىڭ «ثەظىڭالض ثەظىڭالضزىٓ» زېگەْ رەثىطىٕىڭ ِۀىؽي ـۇوي ،ئەض -
ئبٍبٌالضٔىڭ ثىطؼي ٍۀە ثىطؼىٕي ربوبِۇٌالـزۇضىسىؽبْ ثوٌۇپ ،ھەض ئىىىىؽىٕىڭ ھەؼؽىؽي
ثوٌّبؼزىٓ ھبٍبد ِۇلىّالـّبٍسۇ .زېّەن ،ثىطى ٍۀە ثىطىگە ِوھزبعسۇض.
ئىؽالَ زىٕي ئبٍبي وىفىٕي ئىٍىُ ئۆگىٕىفىە چبلىطزى ،ثەٌىي پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ
ِۇٔۇ ھەزىؽي ئبضلىٍىك پەضظ لىٍسى « :ئىٍىُ رەٌەپ لىٍىؿ ھەضلبٔساق ئەض ـ ئبٍبي ئۈچۈْ پەضظزۇض».
ئىؽالَ ئبٍبي وىفىٕىڭ ئىفٍەؾ ھولۇلىؽب وبپبٌەرٍىه لىٍؽبْ ،ئىفٍەـزىٓ چەوٍەٍسىؽبْ ثىطِۇ
زەٌىً ٍوق .ئىٍگىطىىي ِۇؼۇٌّبْ ئبٍبٌالض ئوذفبؾ ثوٌّىؽبْ ؼبھەٌەضزە ئىفٍىگەْ .ثۇٔىڭ زەٌىٍي
ـۇوي ،ئىؽالَ زىٕي ئبٍبي وىفىگە ئەض وىفىسىٓ ِۇؼزەلىً ھبٌسا ئىمزىؽبزىٌ ئىگىٍىه ھولۇلىٕي
ثەضگەْ .ـۇٔي ثىٍىؿ وېطەوىي ،ئىؿ ھەلمىسە ئەض ـ ئبٍبي ئورزۇضىؽىسا پەضلٍۀسۈضۈٌّەٍسۇ.
ئىؽالِٕىڭ ئبٍبٌالضؼب ٔىؽجەرەْ ٍۇلىطىم ىسەن وەؼىىٓ ِۀجەؼي ثوٌؽبْ لۇضئبْ وەضىُ ۋە
ؼۈٕٔەد ئبضلىٍىك وەٌگەْ زەٌىً ـ ئىؽپبرٍىطىؽب ئبؼبؼٍىٕىپ رۇضۇپّۇ ئىؽالَ زىٕي ئبٍبٌالضٔىڭ
ھولۇلىٕي ٍۇرۇپ وەرىەْ ،وەِؽىزىەْ زەپ رۆھّەد لىٍىفمب ئىٕؽبپٍىك ثىط ئىٕؽبْ عۈضئەد
لىالالِسۇ؟
ھەلىمەد ـۇوي ،ثۇ ٍەضزە ئىؽالَ زىٕي وەچۈضۈِچبْ ثىط زىٓ ثوٌۇپ رۇضۇپ ،ثەظى
ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ٍبِبْ ئەذاللي رۈپەٍٍىسىٓ ئبٍبٌالضؼب ٍبِبْ ِۇئبِىٍىسە ثوٌؽبٍٔىمىٕي ئىؽالَ زىٕىؽب
ئبضرىپ لوٍۇـٕي ظاٌىّبٔە ۋە ؼەضەظٌىه ثۇضِىالؾ زېَىفىە ثوٌىسۇ .ئىؽالَ زىٕىؽب ۋە ئۇٔىڭ
وۆضؼەرّىٍىطىگە پطىٕؽىپبي ھبٌسا ھۆوۈَ لىٍؽبٔسا ،ئىىىي ذىً ئەھۋإٌي ئبٍطىفمب روؼطا وېٍىسۇ.
ثەظى ئىؽالَ ئەٌٍىطىسە ئبٍبي وىفىٕىڭ ۋەظىَىزي رۆۋەْ ثوٌۇـي ئىؽالَ رەٌىّبري ثىٍەْ
ِۇٔبؼىۋەرؽىعٌ ،ېىىٓ ئۇٔي ئبٍبٌالضؼب لبضىزب چۈـۀچىٕىڭ ؼبؼالَ ثوٌّىؽبٍٔىمىسىٓ زېَىفىە
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ثوٌىسۇ.

-3191عۇئبي « :ئىغالِذا ئبٍبي وىؾي داۋاٍِىك ئەس وىؾىگە جەۋە» دېگەْ
عەپغەجە

ئىؽالَ ـــ ئبٍبي وىفىگە ئىمزىؽبزىٌ عەھەرزە ئەض وىفىسىٓ ِۇؼزەلىً ئىگىٍىه ھولۇلىٕي
ثەضزى .ئۇ لوٌىسىىي ثبٍٍىمىٕي ذبٌىؽبٔچە رەؼەضضۇپ لىٍىؿ ،ئېٍىپ ـ ؼېزىؿ ،ثبـمىالضؼب ثىىبضؼب
ثېطىۋېزىؿ ،رىغبضەرىە ؼېٍىپ ئىفٍىزىؿ ھولۇلىؽب ئ ىگەِ ...بي ـ ِۈٌىىٕي رەؼەضضۇپ لىٍىفزب ئەض
وىفىسىٓ ضۇذؽەد ئېٍىفمب ِەعجۇض ئەِەغِ .ەٍٍي ئېطى ثوٌؽۇْ ٍبوي رۇؼمبٍٔىطى ثوٌؽۇْ،
ھېچىىفىٕىڭ ئۇٔىڭ ِبي ـ زۇَٔبؼىٕي ئۇٔىڭ ضۇذؽىزىؽىع رەؼەضضۇپ لىٍىؿ ھەلمي ثوٌّبٍسۇ.
ھەضلبٔساق ئبرب ـ ئبٔب لىعىٕي لىعى ذبٌىّىؽبْ ئبزەِگە ٍبرٍىك ثوٌۇـمب ظوضالؾ ھولۇلي ٍوق .روً
لىٍىؿ ـ لىٍّبؼٍىمزب ئبٍبي وىفي ِۇرٍەق ئەضوىٍٕىىىە ئىگە .ثىط لىع ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ
ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِٕىڭ لېفىؽب وېٍىپ زازىؽىسىٓ ـىىبٍەد لىٍىپ ،زازىؽىٕىڭ ِەضرىۋىؽىٕي
ٍۇلىطى وۆرۈضۈؾ ئۈچۈْ ئۆظىٕي ربؼىىؽىٕىڭ ئوؼٍىؽب ٍبرٍىك لىٍىۋەرىۀٍىىىٕي ،ئەِّب ئۆظىٕىڭ
ئۇٔي ٍبلزۇضِبٍسىؽبٍٔىمىٕي ئېَزمبْ .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ زازىؽىٕي چبلىطرىپ وېٍىپ ،لىعؼب
ثۇ روٍٕي لوثۇي لىٍىؿ ٍبوي ضەد لىٍىؿ ئەضوىٍٕىىىٕي ثەضگەْ .ـۇ چبؼسا لىع ئۆظ ئەضوىٍٕىىي
ثىٍەْ ثۇ روٍٕي لوثۇي لىٍؽبْ ۋە« :ئي ضەؼۇٌۇٌالھ ز ازاَ لىٍؽبْ ثۇ ئىفٕي ِەْ لوثۇي لىٍسىُ،
ٌېىىٓ پۈرۈْ ئبٍبٌالضؼب ئبرب ـ ئبٔىالضٔىڭ ثبٌىٍىطىٕي روً ئىفىسا ظوضالؾ ھەلمي ٍولٍۇلىٕي
ثىٍسۈضۈپ لوٍّبلچي ثوٌسۇَ» زېگەْ .زېّەن ،ئبرب ـ ئبٔىالضٔىڭ ئۆظ لىعٌىطىٕي لىعى ذبٌىّىؽبْ
وىفىگە ٍبرٍىك ثوٌۇـمب ظوضالؾ ھولۇلي ٍوق.
ئبٍ بي ــ ئبئىٍە ئىفٍىطى ۋە ثبٌىالضٔي رەضثىَىٍەـزە ئەضٔىڭ ـېطىىىسۇض .ئىىىي رەضەپٕىڭ
ئوضربق ھەِىبضٌىمي ثوٌّبؼزىٓ ئبئىٍە رۇضِۇـىٕىڭ ِۇلىٍّىفىفي ِۇِىىٓ ئەِەغ .ئۇٔساق
ثوٌّىؽبٔسا ئبئىٍە رەڭپۇڭٍۇلي ثۇظۇٌۇپ ،ثبٌىالضؼب ؼەٌجىٌ رەؼىط وۆضؼىزىسۇ .پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالَ ث ۇ ِەؼئۇٌىَەرٕي ئەض ـ ئبٍبٌٕىڭ ئوضربق ِەؼئۇٌىَىزي زەپ وۆضؼىزىپ ِۇٔساق
زېگەْ « :ھەض ثىطىڭالض ئۆظ رەۋەؼىسىىىٍەضزىٓ ِەؼئۇي ،ئەض وىفي ئبئىٍىؽىسىٓ ِەؼئۇي ،ئبٍبي
وىفي ٍوٌسىفىٕىڭ ئۆٍىسىٓ ِەؼئۇي[ ».ثۇذبضىِ ،ۇؼٍىُ ،رىطِىعى] ِبٔب ثۇِ ،ەؼئۇٌىَەرٕي ئبٍبي
وىفىگە ئبضرىپ ،ئبٍبي وىفي زاۋاٍِىك ئەض وىفىگە رەۋە زېگەْ لۇضۇق زەۋأىڭ ئبؼبؼؽىع
ئىىۀٍىىىٕي وۆضؼىزىسۇ .ئەضوىٍٕىه ثوٌّبؼزىٓ ِەؼئۇٌىَەد ثوٌّبٍسۇ ،ئەضوىٍٕىه ثىٍەْ
ثېمىٕسىٍىك ھەضگىعِۇ ثىطٌىفەٌّەٍسۇ .ئەض وىفىٕىڭ ئبٍبي وىفىٕي رۇضِۇـزب لبٔۇٍٔۇق ھولۇلىسىٓ
چەوٍەپ لوٍۇـي روؼطا ئەِەغ ،ھەرزبوي ئىجبزەد ئۈچۈْ ِەؼغىسگە ثېطىفزىّٕۇ
چەوٍىَەٌّەٍسۇ .ثۇ ھەلزە ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ« :ئبٌالھٕىڭ
وېٕىعەوٍىطىٕي ئبٌالھٕىڭ ِەؼغىسٌىطىسىٓ روؼّبڭالضِ[ ».ۇؼٍىُ]
ثەظىجىط ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ۋالزي ئۆرىەْ ،ئبلّبغ ئۆضپ ـ ئبزەرٍىطىگە ئبؼبؼٍىٕىپ ئبٍبٌالض
ھەلمىسىىي ئىؽالَ رەٌىّبرىؽب ثوٍؽۇّٔبؼٍىمي ئىؽالَ زىٕىٕىڭ رەٌىّبري ۋە ئەھىبٍِىطىٕي
چۈـۀّىگۀٍىه ٍبوي ئوچۇق ـ ئبـىبضا ئىؽالَ زىٕىؽب ذىالپٍىك لىٍؽبٍٔىمىسىٓ ئىجبضەرزۇض.
ئىؽالِسا ئبٍبٌٕىڭ ئەضگە رەۋە ثوٌّىؽبٍٔىمىٕىڭ ٍۀە ثىط زەٌىٍي ـۇوي ،ئبٍبي وىفي روً
لىٍؽبٔسىٓ وېَىّٕۇ ئۆظ ـبِىٍىؽىٕي ؼبلالپ لبٌىسۇ ،ؼەضثٍىىٍەضگە ئوذفبؾ ٍوٌسىفىٕىڭ
ـبِىٍىؽي ثىٍەْ چبلىطىٍّبٍسۇ.
-3192عۇئبي « :ئبٍبي وىؾىگە ئەس وىؾي ئبٌىذىغبْ ِىشاعٕىڭ ٍېشىّىٕي ثېشىؼ،

ئۇٔىڭغب صۇٌۇَ لىٍغبٍٔىك ثوٌىذۇ» دېگەْ عەپغەجە

ثۇ ،ثەوّۇ ذبرب چۈـۀچىسۇضِ .ىطاغ رۈظۈِي ئىؽالِسىىي ِۇوەِّەي ،ئبزىً رۈظۈَ ثوٌۇپ،
ئەرطاپٍىك رەھٍىً لىٍىفمب روؼطا وېٍىسۇ .ئبٍبي وىفي ِىطاؼزب پەلەد رۆد رۈضٌۈن ئەھۋاي ئبؼزىسىال
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ئەض وىفىٕىڭ ِىطاؼىٕىڭ ٍېطىّىٕي ئبٌىسۇ .ئۇٔسىٓ ثبـمب ھبٌالضزا ئبٍبي وىفىٕىڭ ۋەظىَىزي
ِۇٔساق:
 - 1ثە ظىسە ئەض وىفي ثىٍەْ ئوذفبؾ ِىطاغ ئبٌىسۇ.
 - 2ثەظىسە ئەض وىفىسىٓ وۆپطەن ِىطاغ ئبٌىسۇ.
 - 3ثەظىسە ئبٍبي وىفي ِىطاغ ئېٍىپ ،ئەض وىفي ِىطاغ ئبالٌّبٍسۇ.
ئىؽالِسا ِىطاغ رۈظۈِي ئوِۇِىٌ ئبئىٍە رۈظۈِىگە ثبؼٍىك ثوٌۇپ ،ئبئىٍىٕي ،ثبٌىالضٔي ثېمىؿ
ثبـزىٓ ـ ئبذىط ئەض وى فىٕىڭ ِەؼئۇٌىَىزىسۇض .ئبٍبي وىفىٕىڭ ئۈؼزىسە ثۇٔساق ِەؼئۇٌىَەد ٍوق.
ئۇٔسالزب ئەضٔىڭ ٍۈوي ئبٍبي وىفىگە لبضىؽبٔسا ھەؼؽىٍەپ ٍۇلىطى ثوٌؽبْ ثوٌىسۇ .ئبٍبي وىفي
وۆپطەن پۇٌؽب ِوھزبط ثوٌۇپ لبٌؽبِ ،ىطاغ لبٌسۇضؼۇچي ئۆظى ھبٍبد ۋالزىسا ؼېزىپ ثېطىؿ،
ثىىبضؼب ھەزىَە ثېطىؿ ئبضلىٍىك ئىھزىَبعىٕي لبِسىؽب ثوٌىسۇ .ئىؽالِسىىي ِىطاغ رۈظۈِىٕىڭ
ئبزاٌەرٍىه ئىىۀٍىىىٕي ھېػ لىٍؽبْ ِىؽىطزىىي ذطىؽزىئبْ لىجزي ِىٍٍىزي ِىطاؼروضالض
ئبضىىؽىسا ئورزۇضىؽب چىممبْ ئىرزىالپٍىطىٕي ـەضىئەد ھۆوّي ثىٍەْ ھەي لىٍىؿ ئۈچۈْ وۆپ
ۋالىزالضزا «زاضىٍئىفزب» ؼب ِۇضاعىئەد لىٍىفىسۇ.
-3193عۇئبي « :ئىغالَ ٔېّە ئۈچۈْ ئىىىي ئبٍبٌٕىڭ گۇۋاھٍىمىٕي ثىش ئەسٔىڭ

گۇۋاھٍىمىغب جەڭ لىٍىذۇ؟» دېگەْ عەپغەجە

ثۇ ،گۇۋاھٍىك ِەؼىٍىؽىسىىي ٍېگبٔە ئەھۋاي ثوٌۇپ ،ثبـمب ئەھۋاٌالضزا ثوٌۇپّۇ ئبٍبٌالضؼب
ِەذؽۇغ لىَىٕچىٍىمالضزا ثىط ئبٍبٌٕىڭ گۇۋاھٍىمي وۇپبٍە لىٍىسۇ ،ثەٌىي ئەض وىفىٕىڭ گۇۋاھٍىمي
لوثۇي لىٍىّٕبٍسىؽبْ ئەھۋاٌالضِۇ ٍۈظ ثېطىپ لبٌىسۇ.
ٍۇلىطىمي ئەھۋاي ئبٍبٌٕىڭ ِەضرىۋىؽي ئەضزىٓ رۆۋەْ زېگۀگە زاالٌەد لىٍّبٍسۇ ،ئبؼبؼىٌ
ِەلؽەد گۇۋاھٍىمٕىڭ ضاؼزٍىمىٕي ئىؽپبرالـزۇض .چۈٔىي ثەظى عىٕبٍي ئىفالض زېٍوؼىسا ئىؽالَ
رۆد ئەض وىفىٕىڭ گۇۋاھٍىمىٕي رەٌەپ لىٍىسۇ ،ثۇ پەلەرال عىٕبٍەد ؼبزىط لىٍؽۇچىٕىڭ ھەلىمىٌ
وىٍّىىىٕي ئىؽپبرالؾ ثوٌۇپ ،ھەضگىعِۇ ئەض ـ ئبٍبي ھەض ئىىىىؽىٕىڭ ئوضٔىٕي رۆۋەْ چبؼٍىؽبٍٔىك
ھېؽبثالّٔبٍسۇ .ئبٌالھ ربئبال ثۇ ھەلزە ِۇٔساق زەٍسۇ« :ئبٍبٌٍىطىڭالضزىٓ پبھىفە لىٍؽبٔالضٔي
(ئىؽپبرالؾ ئۈچۈْ) ئبضاڭالضزىٓ رۆد گۇۋاھچي وەٌزۈضۈڭالضٔ[ ».ىؽب  ]15-ئبٌالھ ٍۀە ِۇٔساق
زەٍسۇ « :ئىپپەرٍىه ئبٍبٌالضٔي ظىٕب ثىٍەْ لبضىٍىؽبْ( ،ثۇٔىڭ ضاؼزٍىمىؽب ئبزىً) رۆد گۈۋاھچىٕي
وەٌزۈضەٌّىگەْ وىفىٍەضٔي  80زەضضە ئۇضۇڭالض (ٍۀي ثىطاۋؼب ظىٕب ثىٍەْ رۆھّەد چبپٍىؽبْ ھەض ثىط
ئبزەِٕي لبِچب ۋە ـۇٔىڭؽب ئوذفبؾ ٔەضؼىٍەض ثىٍەْ ٔ 80ي ئۇضۇڭالض ،چۈٔىي ئۇالض ئەـىفە
ئبٍبٌالضؼب ٍبٌؽبٔسىٓ رۆھّەد چبپٍىؽبْ ۋە وىفىٍەضٔىڭ ئبثطۇٍىٕي رۆوىەْ ئبزەٍِەضزۇض[ »).ؼۈضە
ٔۇض ]4-
ھەِّىگە ِەٌۇَ ثوٌؽىٕىسەن ئبٍبي وىفي ثىط ئبٍٕىڭ ِۇئەٍَە ْ وۈٍٔىطىسە ضوھىٌ عەھەرزىٓ
رەثىئىٌ ھبٌىزىسە ثوالٌّبٍسۇ .ئبٍبي وىفىٕىڭ زىٍي ٍۇِفبق ثوٌۇـي ،ثەظىسە ھەلىمەد ئۈؼزىسە پۇد
رىطەپ رۇضاٌّبٍسىؽبٍٔىمي ھەِّىگە ِەٌۇَ .ثۇٔساق ـبضائىذ ئبؼزىسا ئبٍبي وىفي ئبؼبْ ئبٌسىٕىپ
وېزىفي ِۇِىىٓ .ـۇڭب ئىىىي ئبٍبٌٕىڭ گۇۋاھٍىمي ثىط ئە ضٔىڭ گۇۋاھٍىمىؽب روؼطا وېٍىسۇ.
-3194عۇئبي « :ئىغالِذا ئبٍبٌالسٔىڭ دۆٌەت ئوسگبٍٔىشىذا ئبٌىٌ ِۀغەپ

جۇجۇػ ھولۇلي ٍوق» دېگەْ عەپغەجە

ئىؽالَ الٍبلەرٍىه ثوٌؽبْ ئبٍبٌٕي زۆٌەرٕىڭ ٍۇلىطى ِۀؽەپٍىطىٕي رۇرۇـزىٓ چەوٍىّەٍسۇ.
لۇضئبْ وەضىّسە ئبٍبي وىفىٕي ھولۇق رۇرۇـزىٓ چ ەوٍەٍسىؽبْ ثىطِۇ ئبٍەد ٍوق .ثەٌىي «ؼەثەئ»
پبزىفبھىٕىڭ ئبٍبي ئىىۀٍىىىگە ئىفبضەد ثبضزۇضوي ،ئۇ ،زۆٌەرزە ئبٌىٌ ِۀؽەپ رۇرمبْ ئىسى.
ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەِسىٓ « :ئىفىٕىڭ ثېفىٕي ئبٍبي وىفىگە رۇرمۇظؼبْ
لەۋَ ؼەٌىجە لىالٌّبٍسۇ» زېگەْ ھەزىػ ضىۋاٍەد لىٍىٕؽبْ[ .ثۇذبضى ،رىطِىعى]
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ثۇ ھەزىػ ـەضىؿ ِەذؽۇغ ثۇ ِۇٔبؼىۋەرزە زېَىٍگەْ .ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي
ۋەؼەٌٍەِگە ـبضؼالضٔىڭ ئۆظٌىطىگە «وىؽطا لىعى» ٔي پبزىفبھ رىىٍىگۀٍىىي ھەلمىسە ذەۋەض
ٍەرىۀسە ٍۇلىطىمي ھەزىؽٕي ؼۆظٌىگەْ .ھەزىؽٕىڭ ئوضاِىسْ ِەٌۇَ ثوٌىفىچەِ ،ۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ
ضوھىَىزىٕي وۆرۈضۈؾ ئۈچۈْ زېَىٍگۀسەن لىٍىسۇ ،ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ
ِەذؽۇغ ثىط لەۋِٕي وۆظزە رۇرمب لىٍؽبْ ثوٌؽب وېطەن.
ئىؽپبرٍىٕىفىچە ،ئىؽالَ ذەٌىپىؽي ئۆِەض ئىجٕي ذەرزبة (ئبٌالھ ضاظى ثوٌؽۇْ!) ثبظاض
ثبـمۇضۇؾ (ِەزىٕە ِۇٔەۋۋەضز ە رىغبضەد ثبظاضٌىطىٕي ثبـمۇضۇؾ) ئىفىٕي ئبثسۇٌالھ ئەٌّەذعۇِىَە
لىعى ‖ـىفب ―ئىؽىٍّىه ئبٍبٌؽب ربپفۇضؼبِْ .ەٌۇِىي ،ثۇ ذىعِەد ِبھبضەد ،عبؼبضەد رەٌەپ
لىٍىسىؽبْ زىٕىٌ ۋە ٍەضٌىه ذىعِەرٍەضزىٓ ئىسى.
ثەظى عەِئىَەرٍەض ئبٍبي وىفىگە ثبـمىچە ِۇئبِىٍە لىٍىسىؽبْ ثوٌؽب ،ئۇ ـۇ عەِئىَەرٕىڭ
ئۆضپ ـ ئبزىزىگە ِۇٔبؼىۋەرٍىه ثوٌۇپ ،ئۇٔي ئىؽالَ رەٌىّبرىسىٓ زەپ لبضاـمب ثوٌّبٍسۇ.
ئىؽالَ زۆٌەرٍىطىسە ئورزۇضىؽب چىممبْ رەضەلمىَبرمب ئەگىفىپ ،ئبٍبي وىفىٕىڭ ثبؾ
ِىٕىؽزىطٌىه ِۀؽىپىگە ئىگە ثوٌؽىٕىٕي وۆضىۋارىّىع (پبوىؽزبْ ،ثىٕگبي ۋە رۇضوىَەٌەضگە
ئوذفبؾ) .ئبٍبٌالض ثىط ٔەچچە ٍىٍسىٓ ثېطى ۋەظىط ،ثبؾ ئەٌچي ِۀؽەپٍىطىٕي رۇرۇپ وېٍىۋارىسۇ
(ثۇ ئەھۋاي ِىؽىطزىّۇ ـۇٔساق).
-3195عۇئبي « :ئىغالَ دىٕي ئبٍبي وىؾىٕي ٍۈصىٕي ٍۆگەؽىە ِەججۇسالػ

ئبسلىٍىك ئىؾٍەػ ۋە ئىٍىُ ئۆگىٕىؾحىٓ چەوٍەٍذۇ» دېگەْ عەپغەجە

ئىؽالَ ئەض ـ ئبٍ بٌٕي ئوذفبؾ ئۇٌۇؼالٍسۇ .ئۇٔىڭ ئىپبزىؽي ـۇوي ،ئبٍبي وىفي ضوھي وېؽەي،
ئۇٍبرؽىع ئەضٌەضٔىڭ لبالٍّىمبْ چېمىٍىفىسىٓ ؼبلٍىٕىؿ ئۈچۈْ عىؽّىٕي ٍۆگەـىە ثۇٍطۇٌسى.
ـۇٔسالزىّۇ ،ئىؽالَ ھىغبپمب ضىئبٍە لىٍؽبْ ئبؼبؼزب ئبٍبي وىفىٕىڭ ـەذؽىَىزىٕي ثىٍسۈضىسىؽبْ
ٍۈظىٕي ،ئىؿ ـ ھەض ىىەد لىٍىفىؽب روؼبٌؽۇ ثوٌّبؼٍىمي ئۈچۈْ ئىىىي ئبٌمىٕىٕي ئوچۇق لوٍۇـمب
ضۇذؽەد لىٍؽبْ .ھىغبپ ئبٍبي وىفىٕي ئەزەپ ـ ئەذالق زائىطىؽي ئىچىسە ثوٌۇؾ ـەضري ثىٍەْ
گۈظەي وېَىٕىفزىٓ چەوٍىّەٍسۇ ،ثبـمىالضٔىڭ زىممىزىٕي عەٌت لىٍىپ ،پىزٕىگە ؼەۋەة
ثوٌّىؽىال ثوٌسى.
ھىغبپ ئىؽال َ ۋە ذطىؽزىئبْ زىٕي ئوضربق رەـەثجۇغ لىٍؽبْ پەظىٍەرزۇض .ئىٕغىً ئبٍبي
وىفىسىٓ ٔبِبظزا چېچىٕي ٍۆگەـٕي رەٌەپ لىٍىسۇ ( 11ـ ئىؽھبھ ثوٌىؽٕىڭ ووضىٕزوؼمب ٍبظؼبْ
ذېزىسىٓ) .ذطىؽزىئبْ ضاھىت ئبٍبٌالض چېچىٕي ٍۆگەٍسۇ ،ۋارىىبْ پوپي ھەضلبٔساق ثىط ئبٍبٌٕي
لوثۇي لىٍؽب ،ئۇ ئ بٍبي ضەئىؽٕىڭ ئبٍبٌي ثوٌؽۇْ ٍبوي ِەـھۇض ئبٍبي ثوٌؽۇْ ،چېچىٕي ٍۆگىفي
ـەضرزۇض .ھبظىطلي ظاِبٔسا ثەظى عەِئىَەرٍەضزە ِۇؼۇٌّبْ ئبٍبٌالضٔىڭ ٍۈظى ،ئبٌمبٍٔىطىٕي
ٔىمبثٍىفي ـۇ عەِئىَەرٕىڭ ـبضائىزي ۋە ئۆضپ ـ ئبزىزىسۇض .چۈٔىي ئبٍبي وىفي ھەط لىٍؽبٔسا
وەثىٕي ربۋاپ لىٍىؿ عەضٍبٔىسا ٍۈظى ئوچۇق ربۋاپ لىٍىفي ـەضد لىٍىٕىسۇٍ .بؼٍىك ئبضرىؿ ئبٍبي
وىفىٕىڭ ئىفٍەؾ ،ئىٍىُ ئۆگىٕىفىگە روؼبٌؽۇ ثوٌىسۇ زېَىؿ ھېچمبٔساق ئبؼبؼىٌ ٍوق لۇضۇق
زەۋازۇض .رەعطىجىٍەض ثۇٔساق ئىؽۋاالضٔىڭ ذبربٌىمىٕي ئىؽپبرٍىسىٍ .بؼٍىك چەگىەْ ِۇؼۇٌّبْ
ئبٍبٌالضزىٓ وۆپٍىطى ئىٍّىٌ ؼبھەٌەضزە ئەڭ ٍۇلىطى پەٌٍىٍەضگە ٍەرىەْ ،ذىعِەد ؼبھەؼىسىّۇ
ٔۇضؼۇْ ئىغبزىَەد ،وەـپىَبرالضٔي ٍبضارمبِْ ،بئبضىپِ ،ېسىزؽىٕب ،ؼېؽزىطاٌىك ۋە ِەِۇضىٌ
ئىفالضزا وۆضىٕەضٌىه ٔەرىغە ٍبضارمبْ .ھېچمبچبْ ئۇالضٔىڭ ٍبؼٍىمي ذىعِىزىگە روؼبٌؽۇ ثوٌّىؽبْ.
-3196عۇئبي”« :ھىجبپ “جىٓ ئىجبسەت ئبٍبي وىؾىٕىڭ ئىغالِىٌ وىَىّي

ھبصىشلي جېخٕىىب ،ئىؾٍەپچىمىشىؼ صاِبٔىغب ِبط وەٌّەٍذۇ» دېگەْ ئىغۋا

ئىؽالِسا «ئىؽالِىٌ وىَىُ» زېگەْ ِەذؽۇغ وىَىُ ٍوق ،پەلەرال ئبٍبي وىفىٕىڭ ٍبد ئەضٌەض
ئبٌسىسا ئۇالضٔىڭ زىممىزىٕي عەٌت لىٍىپ ؼبٌّبؼٍىمي ئۈچۈْ عىؽّىٕي ٍۆگەؾ رەـەثجۇؼىال ثبض.
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ثۇ ئبؼبؼزب «ئىؽالِىٌ پەضزە» ٔىڭ ثىط ٔەچچە رۈضٌىطى ثوٌۇـي ِۇِىىٓ ،ثۇ ھەض ثىط عەِئىَەرٕىڭ
ئبزىزي ۋە رەثىئىزىگە لبضاـٍىك ِەؼىٍە .ھبظىطلي ئىؽالِىٌ عەِئىَەرزە ئوِۇِالـمبْ «ھىغبپ »
ِۇؼۇٌّبْ ئبٍبٌالضٔىڭ ِۇرٍەق ئىرزىَبضٌىمي ثىٍەْ ثوٌؽبْ ،ھېچمبٍؽي رەضەپ ئۇالضٔي ظوضٌىّىؽبْ،
ـۇالض ئۆظ لىٍّىفٍىطىسىٓ ؼىمىٍّبً ،ـىىبٍەد لىٍّبً ئۆرۈۋارىسىؽۇٔ ،ېّىفمب ئۇالضٔىڭ ئۆظى
ربٌٍىؽبْ ٍوٌي ئۈچۈْ ئەضوىٍٕىه ھەلمي ثېطىٍّەٍسۇ؟ ھبٌجۇوي ،ھىٕسىؽزبْ ئبٍبٌٍىطىٕىڭ «ؼبضى»
ٔبٍِىك وىَّىگە ھېچىىُ ئېزىطاظ ثىٍسۈضِەٍسۇِ ،ىؽىط ئبٍبٌٍىطى ِىڭالضچە ٍىٍالضزىٓ ثېطى
ھبظىطلي وىَىُ ـەوٍىٕي لوٌٍىٕىپ وەٌّەوزە .ثەظىسە ئبٍبٌالض ئەضٌەضزىٓ ثەوطەن ئىفچبْ ثوٌۇپ،
ئىفٍەؾ ئۈٔۈِىّۇ ئەضٌەضزىٓ ٍۇلىطى ثوٌىسۇ.
-3197عۇئبي« :ئىغالَ ،ئەس وىؾىٕي وۆپ خوجۇٍٔۇق ثوٌۇػ ،ھەجحب جۆجىە لەدەس

ئبٍبٌغب ئۆٍٍىٕىؾىە جەؽەثجۇط لىٍىذۇ» دېگەْ ِەعىٍە

ئەؼٍىسە ئىؽالَ زىٕي وۆپ ذورۇٍٔۇلمب رەـەثجۇغ لىٍّبٍسۇ ،لۇضئبْ وەضىّسىّۇ وۆپ
ذورۇٍٔۇق ثوٌۇـمب ضۇذؽەد لىٍىسىؽبْ ثىطال ئبٍەد ثبض ،ثۇِۇ ثەظى ٍېزىُ لىعالضٔىڭ ئەھۋاٌىٕي
ٔەظەضزە رۇرمبْ ئبؼبؼزب ٍوٌؽب لوٍۇٌؽبْ ،لۇضئبْ وەضىُ ٍۀە ٍېزىُ لىعال ضٔي ٔىىبھىؽب ئبٌؽبٔالضٔي
ئۇالضؼب ظۇٌۇَ لىٍىفزىٓ لبرزىك ئبگبھالٔسۇضؼبْ .ـۇ ئبؼبؼزب ھەض وىُ رۆرىىچە ئبٍبي ثىٍەْ
ٔىىبھالٔؽب ثوٌىسۇٌ ،ېىىٓ ئۇالضٔىڭ ئبضىؽىسا ئبزاٌەرٍىه ثوٌۇؾ ـەضد لىٍىٕىسۇ .ئبزاٌەرٍىه
لىٍىفمب لۇضثي ٍەرّىگەْ رەلسىطزە ثىط ئبٍبي ثىٍەْ وۇپبٍىٍىٕىفي وېطەن .لۇضئبْ وەضىُ ثۇ ھەلزە
ِۇٔساق زەٍسۇ :ئەگەض ٍېزىُ لىعالضؼب (ئۆٍٍىٕىپ) ئبزىً ِۇئبِىٍىسە ثوالٌّبؼٍىمىڭالضزىٓ (ٍۀي
رەضثىَەڭالضزا ثىطەض ٍېزىُ لىع ثوٌۇپ ،ئۇٔىڭؽب ـۇ لىعؼب ثبضاۋەض رۇضىسىؽبْ لىعؼب ثېطىٍىسىؽبْ
ِەھطىٕي ثېطەٌّەؼٍىىىڭالضزىٓ) لوضلؽبڭالض ،ئۇٔي رەضن ئېزىپ ،ئۆظەڭالض ٍبلزۇضىسىؽبْ ثبـمب
ئبٍبٌالضزىٓ ئىىىىٕي ،ئۈچٕي ۋە رۆرٕي ئېٍىفىڭالضؼب ثوٌىسۇ ،ئەگەض (ئۇالضٔىڭ ئبضىؽىسا) ئبزىً
ثوالٌّبؼٍىمىڭالضزىٓ لوضلؽبڭالض ،ثىط ذورۇْ ثىٍەْ وۇپبٍىٍۀؽەڭالض ثوٌىسۇ[ .ؼۈضە ٔىؽب ]3-
لۇضئبْ وەضىُ ٍۀە ثىط ئوضۇٔسا وۆپ ذورۇٍٔۇق ثوٌؽبْ وىفي ھەضلبٔچە لىٍؽىّۇ ئبزاٌەرٍىه
ثوٌۇـي ِۇِىىٓ ئەِەؼٍىىىٕي ئوچۇلالپ ِۇٔساق زەٍسۇ :لبٔچە رىطىفؽبڭالضِۇ ئبٍبٌٍىطىڭالضؼب
(ِۇھەثجەرزە ۋە زىٍٕىڭ ِبٍىٍٍىمىسا) ثبضاۋەض ِۇئبِىٍىسە ثوٌۇـمب ھەضگىع لبزىط ثوالٌّبٍؽىٍەض[ .ؼۈضە
ٔىؽب]129-
ثۇٔىڭسىٓ ِەٌۇِىي ،ئىؽال َ زىٕي ثىطال ئبٍبي ثىٍەْ ئۆً رۇرۇـٕي رەـەثجۇغ لىٍىسۇ ،ئبظ
ؼبٔسىىي ئەھۋاي ٍبوي ِۇئەٍَەْ ؼەۋەثٍەض ثىٍەْ وۆپ ذورۇٍٔۇق ثوٌۇـمب ضۇذؽەد لىٍىسۇ .ثەظى
ۋالىزالضزا ئۇضۇؾ وۆپ ثوٌۇؾ ؼەۋەثىسىٓ رۇي لبٌؽبٔالض وۆپىَىپ وېزىسۇ ،ثۇٔساق ئەھۋاي ئبؼزىسا
عەِئىَەرزە وۆپٍىگەْ ئبٍ بٌالض ئەضؼىع لېٍىفزەن ۋەلەٌەضٔىڭ ئبلىۋىزىٕي وۆظزە رۇرمبْ ئىؽالَ زىٕي
وۆپ ذورۇٍٔۇق ثوٌۇـمب ضۇذؽەد لىٍؽبْ .ئەِّب ھېچمبچبْ رەـەثجۇغ لىٍّىؽبْ.
ثەظى ئەضٌەض ۋاپبزاضٌىك ،ئىٕؽبٔىَەد ٍۈظىؽىسىٓ رۇؼّبغ ،وېؽەٌچبْ ئبٍبٌٍىطىٕي ئىىىىٕچي
ثىط ئبٍبٌؽب ئۆٍٍىٕىفىە لوـۇٌؽبْ ر ەلسىطزە لوٍىۋەرّەؼزىٓ ٔىىبھىسا ؼبلالٍسۇ.
ؼەضثٍىىٍەض ئۆظىٕىڭ رەثىئىزي ،ئۆضپ ـ ئبزىزىگە لىَبغ لىٍىپ پۈرۈْ ئىٕؽبٔىَەرىە
چۈـۈضۈٌگەْ ؼبِبۋىٌ ـەضىئەرىە لبضـي چىمؽب ثوٌّبٍسۇ .ئىؽالَ ـەضىئىزي ِەذؽۇغ ثىط
عەِئىَەرىە ئەِەغ ،ثەٌىي پۈرۈْ ئىٕؽبٔىَەد عەِئىَىزىسە رەرجىمال ؾ وېطەن ثوٌؽبْ ثىط زىٕسۇض.
ھەض ظاِبْ ۋە ھەض ِبوبٔؽب الٍىمزۇض .ئبـطىمب ،ئەضەة عەِئىَەرٍىطىگە لبضاٍسىؽبْ ثوٌؽبق ،وۆپ
ذورۇٍٔۇق ثوٌۇؾ عېسەي ـ ِبعطاؼب ؼەۋەة ثوٌىسىؽبْ ِەؼىٍە ثوٌّبؼزىٓٔ ،وضِبي ثىط ئبزەرزۇض.
ِۇھىُ ثوٌؽبْ ِەؼىٍە ئبٍبٌالضؼب ظۇٌۇَ لىٍّبؼٍىك ،ھولۇلىؽب ربعبۋۇظ لىٍّبؼٍىمزۇض .ئبٍبٌالضٔىڭ
ھولۇلىسىٓ ثىطى ـۇوي ،ئېطى ئۆظىٕىڭ ئۈؼزىگە ٍۀە ئۆٍٍۀّەوچي ثوٌؽبٔسا ،ذبٌىؽب ئۇٔىڭسىٓ
ربالق رەٌەپ لىالالٍسۇ.
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ؼەضثٍىىٍەضٔىڭ وۆپ ذورۇٍٔۇق ثوٌۇـٕي لوثۇي لىٍّبؼٍىمي ئەضٌەضٔي ئبـٕب رۇرۇپ ئوٍٕبـزىٓ
روؼۇپ لبالٌّىسى ،ھەرزب ثەظىس ە ثىط ٔەچچە ئبـٕب رۇرۇـىؽب ؼەۋەة ثوٌسى .ؼەضثٍىىٍەض لبٔۇٍٔۇق
روً لىٍّىؽبْ ثىط ئبٍبي ثىٍەْ لبٔۇٍٔۇق ئبٍبٌي لېفىسا عىٕؽىٌ ِۇٔبؼىۋەد ئۆرىۈظەٌەٍسۇ ،ثۇٔساق
ئەھۋاي ھەض لبٔساق ثىط زىٕسا ھبضاِسۇض.
-3198عۇئبي « :ئىغالَ ِۇعۇٌّبْ ئەسٌەسٔىڭ ِۇعۇٌّبْ ثوٌّىغبْ ئبٍبٌغب

ئۆٍٍىٕىؾىگە سۇخغەت لىٍىذۇ ،ئەِّب ِۇعۇٌّبْ ئبٍبٌٕىڭ ِۇعۇٌّبْ ثوٌّىغبْ
ئەسگە ٍبجٍىك ثوٌۇؽىغب سۇخغەت لىٍّبٍذۇ» دېگەْ لبساػ

ئىؽالَ زىٕي ؼبِبۋىٌ زىٕالضٔىڭ ھەِّىؽىگە ھۆضِەد لىٍىسۇ ،ئۆرىەْ ثبضٌىك پەٍؽەِجەضٌەضگە
ئىّبْ وەٌزۈضۈؾ ئىؽالَ ئەلىسىؽىٕىڭ ئبٍطىٍّبغ ثىط پبضچىؽى سۇضِ .ۇؼۇٌّبْ ئەض وىفي ٍەھۇزىٌ
ٍبوي ذطىؽزىئبْ ثىط ئبٍبٌؽب ئۆٍٍۀؽە ،ئبٍبٌٕىڭ ئەلىسىؽىگە ھۆضِەد لىٍىفمب ثۇٍطۇٌىسۇ ،ثەٌىي
ئەضٔىڭ ئبٍبٌىٕىڭ زىٕىٌ پبئبٌىَەرٍىطىٕي چەوٍەؾ ،چېطوبۋالضؼب ئىجبزەرىە ثېطىفزىٓ روؼۇؾ
ھولۇلي ٍوق .ثۇٔىڭسىٓ ِەٌۇِىي ،ئىؽالَ زىٕي ثبـمب زىٕال ضٔي ِۇوەِّەي ضەۋىفزە لەزىطٌەٍسۇ.
ئەِّب ثىط ٍەھۇزىٌ ٍبوي ذطىؽزىئبْ ئەض ِۇؼۇٌّبْ ئبٍبٌؽب ئۆٍٍۀگەْ رەلسىطزە ئبٍبٌٕىڭ
ئەلىسىؽىگە ھۆضِەد لىٍىسىؽبْ ئىؿ ئەؼال ٍوق .ئبٍبٌؽب ٍبِبٍٔىك لىٍىفي ،ئىجبزەرزىٓ روؼۇـي،
ثبٌىٍىطىٕي ئىؽالَ زىٕىؽب ئېزىمبز لىٍىفزىٓ چەوٍىفي ئېٕىك.
-3199عۇئبي « :ئىغالِذا صاوبت ثبً ِۇعۇٌّبْ ئۈچۈْ ئبٌالھٕىڭ دەسگبھىذا

وەِجەغەي ِۇعۇٌّبٔغب لبسىغبٔذا ئۈعحۈٍٔۈن پۇسعىحي جۇغذۇسۇپ ثېشىذۇِ ،بي ـ
دۇَٔبعي وۆپ ثوٌۇػ عبۋاثمب ئىگە ثوٌۇؽمب ھەعغە لوؽىذىىەْ» دېگەْ ِەعىٍە

ئىؽالِسا وىفىٍەض ئبضىؽىسىىي ئېّزىَبظٔىڭ ثىطزىٕجىط ئۆٌچىّي ٍبذفي ئەِەي،
رەلۋازاضٌىمزۇض .لۇضئبْ وەضىُ ـۇٔساق ثەٌگىٍىگەْ :ھەلىمەرەْ ئەڭ رەلۋازاض ثوٌؽبٍٔىطىڭالض ئبٌالھٕىڭ
زەضگبھىسا ئەڭ ھۆضِەرٍىه ھېؽبثٍىٕىؽىٍەض (ٍۀي وىفىٍەضٔىڭ ثىط ـ ثىطىسىٓ ئبضرۇق ثوٌۇـي
ٔەؼەة ثىٍەْ ئەِەغ ،رەلۋازاضٌىك ثىٍەْ ثوٌىسۇ[ ).ؼۈضە ھۇعۇضاد ]13-
ثبً ،وەِجەؼەي ثوٌۇـزىٓ لەرئىَٕەظەض ئىرالغ ثىٍەْ ئەِەي لىٍىؿ رەلۋازاضٌىمزۇض .ـۇٔي
ثىٍىؿ وېطەوىي ،ئىؽالِسا ئەِەٌٍەض ٔىَەد ثىٍەْ ئۆٌچىٕىسۇ .ھەِّە ئىفزب ٔىؽپىٍَىه ثوٌۇـي
ِۇلەضضەض .ثۇ ِۇٔبؼىۋەد ثىٍەْ وەِجەؼەي ثىط زەضھەَ ٍبوي ثىط ذوضِب چبؼٍىك ٔە ضؼىٕي ؼبذبۋەد
لىٍؽب ،ثبٍٕىڭ ِىٍَؤالپ لىٍؽبْ ؼبذبۋىزىسىٓ ؼبۋاثزب ئبضرۇق ثوٌۇـي ِۇِىىٓ.
ـۇٔسالزىّۇ ئىؽالَ زىٕي ؼەزىمە ئۇلۇِىٕي وەڭ زائىطىسە ثبٍبْ لىٍسىِ ،بي ـ زۇَٔبؼىال
چەوٍەپ لوٍّىسىٍ .بذفي ؼۆظ لىٍىؿٍ ،وٌسىٓ ربؾ ـ وېؽەنٍ ،ىڭٕە ـ رىىۀسەن ٔەضؼىٍەضٔي
ؼۈپۈضىۋېزىؿِ ،ۇؼۇٌّبْ لېطىٕسىفىؽب ؼبٍىجبٔە زۇئب لىٍىؿ ،ئىٍىُ رەٌەپ لىٍىؿ ،گۇٔبھ ـ
ِەئؽىَەرىە چۈـۈپ لېٍىفزىٓ لوضلۇپ ئۆٍٍىٕىؿ ۋە ـۇٔىڭؽب ئوذفبؾ ئىفالض ؼەزىمە
ھېؽبثٍىٕىسۇ.
-3200عۇئبي « :ئىغالِٕىڭ چوؽمب گۆؽىٕي ھبساَ لىٍىؾىغب ھېچمبٔذاق ئبعبعي

ٍوق ،ئۇِۇ ثبؽمب ھبٍۋأالسغب ئوخؾبؽال ھبٍۋأغۇ؟» دېگەْ عەپغەجە

لۇضئبْ وەضىُ ثىط ٔەچچە ئبٍەرزە ِۇؼۇٌّبٔالضؼب چوـمب گۆـىٕي ھبضاَ لىٍسى ،ئەِّب ؼەۋەثىٕي
ظىىىط لىٍّىسى .ـۇٔىڭؽب ئوذفبـال ئبزەَ ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب عۀٕەرزە ثىط ذىً زەضەذٕي ھبضاَ
لىٍؽبْ .ـۇڭالـمب ھەض ثىط ِۇؼۇٌّبْ ثۇ چەوٍىّىگە پ ەلەرال ئىالھىٌ چەوٍىّە ئبؼبؼىسا ِۇئبِىٍە
لىٍىپ ،ـەضرؽىع ثوٍؽۇٔۇـي وېطەنِ .ۇالھىعە لىٍىسىؽبْ ثوٌؽبق ،چوـمىٕي ھبضاَ لىٍؽبْ رۇٔغي
زىٓ ئىؽالَ زىٕي ئەِەغٍ ،ەھۇزىٌ زىٕىّۇ ھبضاَ لىٍؽبْ .ثۇ رەۋضارٕىڭ «ئەھسى لەزىُ»
ٔۇؼرىؽىسا ظىىىط لىٍىٕؽبِْ .ەٌۇِىي ،ذطىؽزىئبٔالض ئۈچۈْ ثوٌىؽب چوـمب گۆـي ٍېَىفىە
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ضۇذؽەد لىٍؽبْ .ۋاھبٌۀىي« ،ئەھسى لەزىُ» لبٔۇٍٔىطى پۈرۈْ ذطىؽزىئبٔالضزىٓ ـۇٔىڭؽب
ثوٍؽۇٔۇـٕي رەٌەپ لىٍىسۇ .ئەعەپٍىٕەضٌىىي ـۇويِ ،ۇؼۇٌّبْ چوـمب گۆـي ٍېَىفٕي ئۆظىگە
ھبضاَ لىٍؽب ئەٍىجىە ثۇٍطۇٌىسۇٍ .بۋضۇپب ،ئبِېطىىىالضزا ثىط ٍەھۇزىٌ چوـمب ٍېّىؽە ھېچىىُ
ئەٍىجٍىّەٍسۇٍ .ۀە ئىٍّىٌ رەرمىمبرالضِۇ چوـمب گۆـىسە ِېىطوپالضٔىڭ ئىٕزبٍىٓ وۆپٍۈوىٕي
ئىؽپبرالپ چىمىپ ئورزۇضىؽب لوٍسى.
-3201عۇئبي :ئىغالَ دىٕي ٔېّە ئۈچۈْ ئەسٌەسٔي ئبٌحۇٍْ ،ىپەن ئىؾٍىحىؾحىٓ

چەوٍەٍذۇ؟

ئىؽالَ زىٕي ئبزاٌەد ،ثبضاۋەضٌىه ،زوؼزٍۇق ،ئىٕبلٍىك ھۆوۈَ ؼۈضگەْ ثىط عەِئىَەد ثەضپب
لىٍىفٕي ِەلؽەد لىٍىسۇ .ئۇٔساق عەِئىَەرزە لېطىٕساـٍىك ،ھەِىبضٌىك ضوھي ئوِۇِالـمبْ
ثوٌىسۇ .ثەظى وىفىٍەض ،ثوٌۇپّۇ ثەظى ئەضٌەضٔىڭ ِۇئەٍَەْ وىَىُ ٍبوي ئبٌزۇٍْ ،ىپەوىە ئوذفبؾ
لىّّەد ثبھبٌىك ثۇٍۇِالضٔي لوٌٍىٕىفي وەِجەؼەٌٍەضٔىڭ لەٌجىٕي ؼۇٔسۇضىسۇ ،وىَىُ ـ وېچەوزە
ئىّزىَبظ ئىگىؽي ثوٌؽبٔالضِۇ ثبـمىالضؼب چوڭٍۇق ۋە رەوەثجۇضٌۇق لىٍىفي ِۇِىىٓ.
وەِجەؼەٌٍەضٔىڭ ھېؽؽَبرىؽب ھۆضِەد لىٍىؿ ِۇھىُ ئىفزۇض .عەِئىَەرزە ثەظى وىفىٍەضٔىڭ
ثبـمىالضزىٓ ئبالھىسە ئورزۇضىؽب چىمىفي وەِجەؼەٌٍەض لەٌجىسە ئۆچّۀٍىه ٍبوي ذوضٌۇق
ھېؽؽىَبري رۇؼسۇضۇـي ِۇِىىٓ .ثۇٔىڭ عەِئىَەد ِۇلىٍّىمىؽب ؼەٌجىٌ رەؼىطى ثوٌّبٍسۇ
زېَەٌّەٍّىع .ئىؽالَ زىٕي ثۇ ئبؼبؼزب ئەضٌەضگە ئبٌزۇٍْ ،ىپەن ئىؽزېّبي لىٍىفٕي چەوٍىگەْ.
ئبٌزۇٍْ ،ىپەن ئىؽزېّبي لىٍؽبْ ئبزەِسە ثىط ذىً ٍۇِفبلٍىك ۋە ذۇِؽي ِىغەظ پەٍسا ثوٌۇپ
لبٌىسۇ ،ئىؽالَ ثۇٔي چەوٍەٍسۇ .لوپبٌٍىكٍ ،ىطىىٍىىىە ئبزەرٍۀگەْ وىفي رۇضِۇؾ
لىَىٕچىٍىمٍىطىؽب ثەضزاـٍىك ثېطىؿ ئىمزىساضى ٍبذفيِ ،ەؼئۇٌىَەرچبٍٔىمي وۈچٍۈن وېٍىسۇ.
-3414عۇئبي « :ئىغالَ ثبؽمب دىٕغب ئىؾىٕىؼ ئەسوىٍٕىىىگە لبسؽي ،چۈٔىي

دىٕذىٓ ٍېٕىۋاٌ غبْ ِۇسجەدوە ئۆٌۈَ جبصاعي ثېشىذۇ» دېگەْ عەپغەجە

ثۇ ئبؼبؼؽىع لۇضۇق زەۋازۇض .ئىؽالَ زىٕي ئىٕؽبٕٔىڭ زىٕىٌ ئەضوىٍٕىىىگە وبپبٌەرٍىه لىٍؽبْ
ثوٌۇپ ،ثۇ ھەلزە لۇضئبْ وەضىّسە ئوچۇق ـ ئبـىبضا ھبٌسا ِۇٔساق زېَىٍگەْ :زىٕسا (ئۇٔىڭؽب
وىطىفىە) ظوضالؾ ٍولزۇض ،ھىساٍەد گۇِطاھٍىمزىٓ ئېٕىك ئبٍطىٍسى[.ؼۈضە ثەلەضە]256-
زىٕي ئېزىمبز ئەضوىٍٕىىىٕي لوثۇي لىٍىؿ ثبـمب زىٕالضٔي ئېزىطاپ لىٍؽبٍٔىك ثوٌىسۇ .لۇضئبْ وەضىُ
ِۇٔساق زەٍسۇ « :ؼىٍەضگە ئۆظ زىٕىڭالض وېطەنِ ،بڭىّۇ ئۆظ زىٕىُ وېطەن[ ».ؼۈضە وبپىطۇْ ]6-
ئىؽالَ زىٕي ثبـمب زىٕالضٔي ئېزى طاپ لىٍىؿ زائىطىؽي ئىچىسە ئىٍّىٌ ئبؼبؼزىىي زىٕىٌ
ِەؼىٍىٍەض ئۈؼزىسە ثبـمىالضٔي وەِؽىزّىگەِْ ،ەؼرىطە لىٍّىؽبْ ھبٌسا زە  -ربالؾ
ئەضوىٍٕىىىگە وېپىٍٍىه لىٍىسۇ .ئبٌالھ لۇضئبْ وەضىّسە ِۇٔساق زەٍسۇ :پەضۋەضزىگبضىڭٕىڭ ٍوٌىؽب
(ٍۀي ئىؽالَ زىٕىؽب) ھېىّەرٍىه ئۇؼٍۇثزب ٍبذفي ۋەظ –ٔەؼىھەد ثىٍەْ زەۋەد لىٍؽىٓ ،ئۇالض
(ٍۀي ِۇذبٌىپەرچىٍىه لىٍؽۇچىالض) ثىٍەْ چىطاٍٍىك ضەۋىفزە ِۇٔبظىطىٍەـىىٓ[ .ؼۈضە ٔەھٍي]
ئىؽالَ زىٕىٕي ئۆظ ئىرزىَبضٌىمي ثىٍەْ لوثۇي لىٍؽبٔسىٓ وېَىٓ زىٕسىٓ ٍېٕىۋاٌؽبْ ِۇضرەزوە
وەٌؽەن ،ئىؽالِىٌ عەِئىَەرزە ئۇٔىڭؽب ثبـ مىچە ِۇئبِىٍە لىٍىٕىسۇ .ئۇ زىٕؽىع ،ثەٌىي زىٕٕي
وۆظگە ئىٍّبً زىٓ ثىٍەْ ئوٍٕىفىسۇ ،ثۈگۈْ ثىط زىٕٕي لوثۇي لىٍؽب ،ئەرىؽي ئۇ زىٕؽب ھۇعۇَ
لىٍىسۇ .لۇضئبْ وەضىُ ِۇٔساق زەٍسۇ :ئىّبْ ئېَزمبْ ،ئبٔسىٓ وبپىط ثوٌؽبْ ،ئبٔسىٓ ئىّبْ ئېَزمبْ،
ئبٔسىٓ وبپىط ثوٌؽبْ ،ئبٔسىٓ وۇـ طىسا ئەظۋەٍٍىگەْ (ٍۀي ـۇ وۇـطى ثىٍەْ ئۆٌگەْ) وىفىٍەضٔي
ئبٌالھ ِەؼپىطەد لىٍّبٍسۇ ۋە ئۇالضٔي روؼطا ٍوٌؽب (ٍۀي عۀٕەرىە) ٍېزەوٍىّەٍسۇ[ .ؼۈضە ٔىؽب -
]137
لۇضئبْ وەضىّسە «ِۇضرەز» (زىٕسىٓ ٍېٕىۋاٌؽبْ ئبزەَ) وە ئۆٌۈَ عبظاؼي ثېطىؿ روؼطۇٌۇق
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ھېچمبٔساق ئبٍەد ٍوقٌ .ېى ىٓ ؼۈٕٔەد ھۆوّي ثوٍىچە « :زىٕىٕي ثبـمب زىٕؽب ئبٌّبـزۇضؼب (ٍۀي
ئىؽالَ زىٕىسىٓ چىمىپ ،ثبـمب زىٕٕي لوثۇي لىٍؽب) ئۆٌزۈضۈڭالض» زېَىٍگەْ .لبضىؽبٔسا ِەظوۇض
ئۆٌزۈضۈؾ ثۇٍطىمي عەڭ ِەٍسأىسا ِۇؼۇٌّبٔالض ؼېپىسىٓ ٍۈظ ئۆضۈپ زۈـّۀٍەض ؼېپىگە
ئۆرىۋاٌؽبٔالضٔي ِەلؽەد لىٍؽبْ  .ئۇضۇؾ ِەظگىٍىسە زۈـّەْ ؼېپىگە ئۆرىۋاٌؽبْ ذبئىٕالضؼب ئۆٌۈَ
عبظاؼي ثېطىؿ زۇَٔبٔىڭ ھەضلبٔساق ٍېطىسىىي لبٔۇٔسا ئوچۇق ثەٌگىٍۀگەْ ثوٌؽب وېطەن.
ـۇٔسالزىّۇِ ،ۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ لبٔۇٔفۇٔبغ ئبٌىٍّىطى « ِۇضرەز» ٔي ئۆٌزۈضۈؾ ئۈچۈْ زىٕسىٓ
ٍېٕىۋاٌؽبٍٔىمىٕي ئېالْ لىٍىپ ،ئىؽال ِٕىڭ پطىٕؽىپ ،رەٌىّبرٍىطىؽب لبضـي ھۇعۇَ لىٍؽبْ
ثوٌۇـىٕي ـەضد لىٍىسۇ .ئۇ عەِئىَەرٕىڭ ئبِّىۋىٌ لبٔۇْ ـ رۈظۈِىگە لبضـي چىممبْ ثوٌىسۇ،
ئۇٔىڭؽب ئۈچ لېزىُ رەۋثە لىٍىپ زىٕؽب لبٍزىؿ پۇضؼىزي ثېطىٍىسۇٍ .ۀە لبٍزّبؼزىٓ عەِئىَەد
رۈظۈِىگە ثۇظؼۇٔچىٍىك لىٍىپ رۇضۇۋاٌؽب ،عبظاؼب الٍىك ثوٌۇپ لبٌىسۇ.
ِەٌۇِىي ،ثبضٌىك زىٕالض ثۇظؼۇٔچىالضزىٓ ئۆظىٕي ھىّبٍە لىٍىفمب رىطىفىسۇ ،زىٕىٌ ئېزىمبزىؽب
ئبـىبضا ظىَبٔىەـٍىه لىٍؽبٔالضؼب ٍوي لوٍّبٍسۇ ،ذطىؽزىئبْ چېطوبۋٌىطىسىّۇ زىٕؽب ظىَبٔىەـٍىه
لىٍؽبٔالضٔي «ٍېزىُ لبٌسۇضۇؾ» لبئىسىؽي ثبض.
-3413عۇئبي « :ھبصىشلي صاِبْ ِۇعۇٌّبٍٔىشىٕىڭ عەٌّبْ سۇؽذىغب جۇجمبْ

پۇصىحغىَغي پىىىش ئەسوىٍٕىىىگە صىث» دېگەْ عەپغەجە

ؼۆظ ئەضوىٍٕىىي ثىٍەْ ظىَبٔىەـٍىه لىٍىؿ ٔىَىزىسە زېَىٍگەْ ؼۆظ  -ھەضىىەرٕىڭ پەضلىٕي
ئبٍطىۋېٍىؿ الظىُ .زۇَٔبزىىي ثىط ِىٍَبضرزىٓ ئبضرۇق ِۇؼۇٌّبٕٔىڭ زىٕىٌ ئەلىسىؽىگە
ِۇٔبؼىۋەرٍىه ِەؼىٍە ثەن ِۇھىُ ِەؼىٍىسۇض .ؼەٌّبْ ضۇـسى ظىَبٔىەـٍەض وبرېگوضىَؽىگە
وىطىسۇ ،ئوچۇق ـ ئبـىبضا ِەٌۇَ ثوٌسىىي ،ضۇـسى ئىؽالَ زىٕىؽب رىً ئۇظاضرىفزب ِبززىٌ
ِۀپەئەرٕي ،ـۆھطەرٕي وۆظٌىگەْ .ئەزەثىَبد رۀمىزچىٍىطى ضۇـسى ضوِبٔىٕي ئەزەثىٌ ،پۀٕىٌ
ر ەضەپٍەضزىٓ ٍبذفي ٍېعىٍؽبْ ضوِبْ ؼەۋىَؽىگە ئەِەغ ،ھەرزب ئورزۇضا ھبي ؼەۋىَىگىّۇ ٍەرّەٍسۇ
زەپ ثبھب ثەضگەْ.
ٔېّىال ثوٌّىؽۇْ ،ؼەٌّبْ ضۇـسىٕىڭ ضوِبٔىؽب لبضىزب ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ئىٕىبؼي ئوذفبؾ
ثوٌّىسى .ئىطأسا ـىئە ِەظھىجىسىىىٍەضٔىڭ زاھىَؽي ذۇِەٍٕىٌ لېٕي ھبالي (ئۆٌزۈضۈؾ ۋاعىپ)
زېگەْ پەرىۋأي ثەضزى .ئەھٍي ؼۈٕٔە ِۇؼۇٌّبٍٔىطىٕىڭ وۆپىٕچىؽي ئبذجبضاد ؼبھەٌىطىسە
ٔبضاظىٍىك ثىٍسۈضۈؾ ثىٍەْ چەوٍۀسىِ .ىؽىطٔىڭ زىٕىٌ ئىفالض ِىٕىؽزىطى ضۇـسى ثىٍەْ
وۆضۈـۈپ ،ئىؽالَ پەٍؽەِجىطى ،ئىؽالَ زىٕىؽب لبضىزب لىٍؽبْ ِەؼرىطە ذبضاوزېطٌىه پىىطىسىٓ
ٍېٕىفمب چبلىطؼبٔسا لوثۇي لىٍّبً ،ئۆظ پىىطىسە چىڭ رۇضۇـٕي ئەۋظەي وۆضگەْ.
ِەٌۇِىي ،ئىؽالَ زىٕىٕي ئۆگۀگەْ وۆپٍىگەْ ؼەضثٍىه ـەضلفۇٔبؼالض ئۆظىٕىڭ ئىٍّىٌ
ئەؼەضٌىطىسە ئىؽالَ ۋە پەٍؽەِجەضگە لبضـي رۆھّەد لىٍىپٍ ،بٌؽبْ گەپٍەضٔي ٍبظؼبْ ،ـۇٔساق
وىزبثالضٔىّۇ ِۇؼۇٌّبٔالض ئۆظ رىٍٍىطىؽب رەضعىّە لىٍؽبْ ،ئۆگۀگەْ ،ئىٍّىٌ ۋە لبٔبئەرٍىٕەضٌىه
ضەززىَە لبٍزۇضؼبْ .ثۇ ِۇؼۇٌّبٔالضزا ِۀزىمىٍىك ،وەچۈضۈِچبْ ئىسىَىٕىڭ ثبضٌىمىٕي وۆضؼىزىسۇ.
-3412عۇئبي « :ئىغالَ جبصا لبٔۇٔىذا ئوغشىٕىڭ لوٌىٕي وېغىؼ ،صىٕب لىٍغبٔالسٔي

چبٌّب ـ وېغەن لىٍىؼ جبصاعي ئىٕحبٍىٓ لبجحىك لوٌٍۇق ،ۋەھؾىٍَىه» دېگەْ
عەپغەجە

ِەٌۇِىي ،لبٔۇٔىٌ عبظاالضٔي ئىغطا لىٍىؿ عەِئىَەد رۈظۈِىگە لبضـي چىممبٔالضؼب
لوٍۇٌؽبٔسۇض .ئىؽالِىٌ عەِئىَەد رۈظۈِي ھەض ثىط ـەذؽٕىڭ زىٓ ،عبِْ ،بئ ،وِۇغ ،ئەلىً
لبربضٌىك ئبؼبؼىٌ ھولۇلىؽب وبپبٌەرٍىه لىٍىسۇ .ھەضلبٔساق ثىط ئبزەَ ٍۇلىطىمىالضٔىڭ لبٍؽي ثىطىسە
ربعبۋۇظؼب ئۇچطىؽب ،پۈرۈْ ثىط عەِئىَەرىە ربعبۋۇظ لىٍؽبٍٔىك ،عەِئىَەد ئبِبٍٔىمي ۋە
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ِۇلىٍّىمىؽب رەھسىس ؼبٌؽبٍٔىك ھېؽبثٍىٕىسۇ .ئبٌالھ لۇضئبْ وەضىّسە ِۇٔساق زەٍسۇ :وىّىي ٔبھەق
ئبزەَ ئۆٌزۈضِىگەْ ٍبوي ٍەض ٍۈظىسە ثۇظؼۇٔچىٍىك لىٍّىؽبْ ثىط ئبزەِٕي ئۆٌزۈضؼە ،ئۇ پۈرۈْ
ئىٕؽبٔالضٔي ئۆٌزۈضگۀسەن ثوٌىسۇ ،وىّىي ثىط ئبزەِٕي رىطىٍسۈضؼە (ٍۀي لۇرمۇظؼب ٍبوي ھبٍبد
لېٍىفىؽب ؼەۋەثچي ثوٌؽب) ،ئۇ پۈرۈْ ئىٕؽبٔالضٔي رىطىٍسۈضگۀسەن ثوٌىسۇ[ .ؼۈضە ِبئىسە]32-
ـۇٔساق ئىىەْ ،ئىؽالَ زىٕي عەِئىَ ەد وىفىٍىطىگە ثبضٌىك ھولۇلٕي رەِىٍٕەپ ثېطىفىە
وېپىٍٍىه لىٍؽبْ ،عىٕبٍەد ؼبزىط لىٍىفٕىڭ ئۆظىال ۋەھفىٍَىه ؼبٔىٍىسۇ .ئىؽالِسىىي عبظا
لبٔۇْ رۈضٌىطى ثەظى ئەھۋاٌالضزا لبرزىمطاق رۇٍۇٌؽىّۇ ،ئبٌسىطالؽبٍٔىك ثىٍەْ ئىغطا لىٍىّٕبٍسۇ،
گۇِبْ ثىٍۀّۇ ئىغطا لىٍىؿ ِۇِىىٓ ئەِ ەغ .ثىط ئبزەِگە لبضـي عىٕبٍەد ثېىىزىؿ ئۈچۈْ
ئبٌسىطىّبً ،ئىٕچىىە رەوفۈضۈپ ثېىىزىفىە روؼطا وېٍىسۇ .عبظا لبٔۇٔي ۋە عبظاالض وىفىٍەضٔي
ئبظاثالؾ ئۈچۈْ ئەِەغ ،ثەٌىي ئبٌالھ ضاظى ثوٌّبٍسىؽبْ ،ئىٕؽبٔىَەد ِۀپەئىزىگە روؼطا
وەٌّەٍسىؽبْ ؼۆظ ـ ھەضىىەرٍەضٔي لىٍىپ ؼېٍىفٕى ڭ ئبٌسىٕي ئېٍىفٕي ِەلؽەد لىٍىسۇ.
ۋەھبٌۀىي ،ئبٌالھ ثۀسىٍىطىگە روٌىّۇ ضەھىٍّىىزۇض .ئىؽالَ زىٕي ثۇ ـەوىٍسە لبرزىك عبظا
لبٔۇٍٔىطىٕي ئورزۇضىؽب لوٍۇؾ ئبضلىٍىك ربضىرزىٓ ثېطى ِۇؼۇٌّبٔالض عبِبئىزي ئىچىسە وۆضۈٔەضٌىه
رەؼىط لوظؼبپ وەٌگەْ ثوٌؽبچمب ،ھەض لبٔساق ـەذػ عىٕبٍەد ؼبزىط لىٍىفٕي وۆڭٍىگە
وەٌزۈضؼە ،ئېؽىط عبظا لبٔۇٔىسىٓ لوضلۇپ ،ئىّبٔي ،ۋىغسأي ئبضلىٍىك ئۆظىٕي ربضرىسىؽبٍٔىمي
ھەِّىگە ئبٍبْ.
-3418عۇئبي « :ئىغالَ دىٕي پەسص لىٍغبْ ساِىضأذا ثىش ئبً سوصا جۇجۇػ

جەِئىَەت وىؾىٍىشىٕىڭ ِەھغۇالت ،ئىؾٍەپچىمىشىؼ ھەسىىىحىٕي ئبلغىحىپ
لوٍىذىىەْ» دېگەْ عەپغەجە

ضوظا ـــ ئىؽالِسا ٔبِبظزىٓ لبٌؽب ،ئىىىىٕچي ئوضۇٔسا رۇضىسىؽبْ ئىجبزەد .ربڭ ٍوضۇؼبٔسىٓ
ثبـالپ وۈْ ئوٌزۇضؼىچە ئبضىٍىمزب ٍېّەن ـ ئىچّەن ،عىٕؽىٌ ئباللىسىٓ ؼبلٍىٕىفزىٓ ئىجبضەد
ثوٌۇپ ،ھەض ٍىٍي ضاِىعاْ ئېَىسا ثىط ئبً ضوظا رۇرۇؾ پەضظزۇض .ضوظىٕىڭ ھېىّىزي ـۇوي،
ئىٕؽبٕٔىڭ ئىطازىؽي ،ضوھىٌ زؤَبؼىٕي رەضثىَىٍەـزە ئەڭ ئۈٔۈٍِۈن چبضە ھېؽبثٍىٕىسۇ .ضوظا
رۇرمبْ ئبزەَ ئبٌسىسىىي ھبالي ٍېّەوٕي ئبچ رۇضۇپ ئبٌالھٕىڭ ثۇٍطىمىؽب ثوٍؽۇٔؽبْ ئبؼبؼزب ٍېّەٍسۇ
ھەَ ئۆظىٕي ھبضاِسىٓ ؼبلالـمب ئبزەرٍۀسۈضىسۇ .ضوظا ِۇؼۇٌّبٔسا ضوھىٌ ھېؽؽىَبرٕي
رەضثىَىٍەٍسۇ ،چۈٔىي ضوظا ئىجبزىزي ئىٕؽبٕٔىڭ ربـمي وۆضىٕىفىسە ِەٌۇَ ثوٌّبٍسۇ ،ثىط ئبزەِٕىڭ
ضوظا رۇرمبْ ـ رۇرّىؽبٍٔىمىٕي ئبٌالھزىٓ ثبـمب ِەذٍۇق ثىٍەٌّەٍسۇٍ .ۀي ضوظا ئىجبزىزي ثىٍەْ
ئىٕؽبْ ثبـمىالض ئبٌسىسا پەذىطٌىٕەٌّەٍسۇ (ضىَبوبضٌىمزىٓ ذبٌىٌ ئىجبزەرزۇض).
ٍۇلىطىمىالضؼب ئبؼبؼەْ ،ضوظا ئىٕؽبٕٔي ـەھۋأىٌ ھەۋەؼٍىطى ئۈؼزىسىٓ ؼەٌىجە لىالالٍسىؽبْ،
ئىفٍىطىسا ؼەِىّىٍَىىٕي ئەِەٌىٍَەـزۈضىسىؽبْ ِەذپىٌ وۈچ ئىىۀٍىىي ِەٌۇَ ثوٌىسۇ .ربضىرىٌ
ھەلىمەرٍەضزىٓ ِەٌۇِىي ،ئىٍگىطىىي ِۇؼۇٌّبٔالض ضاِىعاْ ئېَىسا چوڭ ـ چوڭ ؼەٌىجىٍەضٔي لوٌؽب
وەٌزۈضگەْ ،ئۇالضٔىڭ ضوظىساضٌىمي ئۇالضٔىڭ عىھبز لىٍىفىؽب روؼبٌؽۇ ثوالٌّىؽبْ .ھبظىطلي ظاِبٔسا
ثەظى عەِئىَەرٍەضزە ضاِىعأسا ضوظىٕي ثبھبٔە لىٍىۋېٍىپ ،ھېچ ئىؿ لىٍّبً ،وۈٔسۈظى ئۇذالپ،
وېچىؽي ٍەپ  -ئىچىپال ئۇٌۇغ ضاِىعاْ ئېَىٕي ثىھۇزە ئۆ رىۈظۈـزەن ضوظىٕىڭ ھېىّىزىٕي ربِبِەْ
ٍولىزىپ لوٍىسىؽبْ ئەھۋاٌالض وۆضۈٌّەوزە .ئۇٔىڭ ئۈؼزىگە ،وېچىسە ئۇذٍىّبؼزىٓ رېٍېۋىعوض
ئبٌسىسا ئوٌزۇضۇپ ،ئۇٌۇغ ضاِىعاْ وېچىؽىٕي ثىىبضؼب ئۆرىۈظۈؾ ئىؽالَ زۇَٔبؼىٕىڭ وۆپىٕچىؽىسە
ئوِۇٍِىفىپ وېزىۋارىسۇ.

1087

www.uyghurmuslim.com www.fb.com/uighurawazi uighurawazi@yahoo.com

-3418عۇئبي« :ئىغالَ دىٕي ھبصىشلي صاِبْ ِەدۀىَىحي ثىٍەْ ِبعٍىؾبٌّبٍذۇ،
چۈٔىي ِۇعۇٌّبٔالس لبالق ،جەسەلمىَبجحب ئبسلىذا لبٌغبْ» دېگەْ عەپغەجە

ٍېمىٕمي ظاِبٔسىىي ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ رەضلمىَبرزب ئبضلىسا لېٍىفي ھېچمبچبْ ئىؽالَ زىٕىسىٓ
ئەِەغ ،ثەٌىي ئىؽالَ رەٌىّبرىسىٓ ٍىطالٍىفىپ وەرىۀٍىىزىٓ ز ېؽەن روؼطا ثوٌىسۇ .ثەظىسە
ئىؽالَ رەٌىّبرىٕي روؼطا چۈـىٕەٌّەؼٍىىزىّٕۇ وېٍىپ چىمىسۇِ .ۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ئبضلىسا لېٍىفىسا
ٔەچچە ذىً ئبِىٍالض ثوٌۇپ ،ئۇٔي ِۇئەٍَۀٍەـزۈضۈپ ثەٌگىٍەؾ ئەلىٍٍىه ئبزەِگە ئبٔچە لىَىٓ
ثوٌّىؽب وېطەن.
ھبظىطلي ظاِبْ ِەزۀىَزىٕىڭّۇ ئىغبثىٌ ،ؼە ٌجىٌ رەضەپٍىطى ثبض .ئوچۇلطاق لىٍىپ ئېَزمبٔسا،
ئىؽالَ زىٕي ھبظىطلي ظاِبْ ِەزۀىَىزىٕىڭ ؼەٌجىٌ رەضەپٍىطىٕىڭ ھەِّىٕي ضەد لىٍىسۇ.
ئەذاللىٌ چېطىىٍىه ،ئبئىٍىۋىٌ ربضلبلٍىك ،ئىفؽىعٌىك ،ظەھەضٌىه چېىىٍّىهِ ،ۇھىذ ثۇٌؽىٕىؿ
ۋە رەٌۋىٍەضچە لوضاٌٍىٕىفزەن ئىفالضؼب رۈپزىٓ ل بضـىسۇض .ھبظىطلي ظاِبْ ِەزۀىَىزىٕىڭ ئىغبثىٌ
رەضەپٍىطىٕي ٍۈظٌەضچە ٍىٍالضزىٓ ثېطى وۈچەپ رەـەثجۇغ لىٍىپ وەٌسىِ .ەؼىٍەْ :ثىٍىُ
ئېٍىؿ ،ئىفٕي پۇذزب لىٍىؿ ،ئېٕېطگىَۀي ضەرىە ؼېٍىپ ٍبذفي ـەوىٍسە پبٍسىٍىٕىؿ ،ۋالىزمب
ھۆضِەد لىٍىؿ .ـۇٔسالال ،ئىٕؽبٔالضٔىڭ ربالٔزىٕي ٍ ېزىفزۈضۈپ ئبٌالھمب ئىّبْ وەٌزۈضۈـىٕي ۋە
عەِئىَەرٕىڭ پبٍسىٍىك ئەظاؼي ثوٌۇـىٕي رەـەثجۇغ لىٍىسۇ.
زۇَٔب رەضەلمىَبرىٕىڭ ئىٍگىطى ؼۈضۈٌۈـي ٍبوي ئبضلىسا لېٍىفي ئىؽالَ زىٕي ٍبوي
ذطىؽزىئبْ زىٕي ثىٍەْ ِۇٔبؼىۋەرؽىعٍ .بپؤٍۇلالض زۇَٔب ِىمَبؼىسا ئەڭ رەضەلمىٌ لىٍؽبْ
ِىٍ ٍەرٍەضزىٓ ؼبٔىٍىسۇ .ۋەھبٌۀىي ،ئۇالض ؼبِبۋىٌ زىٕؽب ئىفۀّەٍسۇ .ذىزبٍالض ثوٌؽب ،ھېچمبٔساق
زىٕؽب ئىفۀّەٍسۇ.
-3411عۇئبي :ئىغالَ دىٕي ثىشٌىه ـ ئىححىپبلٍىممب چبلىشعىّۇِ ،ۇعۇٌّبْ

ِىٍٍەجٍەس ثۆٌۈّٔىچىٍىه ۋە جەپشىمىچىٍىه ئىچىذە ٍبؽبۋاجمبٍٔىمي ِەعىٍىغي

ئىؽالَ زىٕىٕ ىڭ ئۆٍِۈن ـ ثىطٌىىىە چبلىطىسىؽبٍٔىمىسا ـەن ٍوق .ئبٌالھ لۇضئبْ وەضىّسە
ِۇٔساق پەضِبْ لىٍىسۇٔ:ج ئبٌالھٕىڭ زىٕىؽب ثىطزەن ِۇؼزەھىەَ ئېؽىٍىڭالض ،ثۆٌۈّٔەڭالض[ .ؼۈضە ئبي
ئىّطاْ ]103-
ِۇؼۇٌّبٔالض ئىززىپبلٍىك پطىٕؽىپىٕي وۆپ ئەھۋاٌالضزا ئەِەٌگە ئبـۇضؼبْ .ئبضىسىىي ثۆٌۈٔۈؾ
ئىؽالَ ثىٍەْ ھېچمبٔساق ِۇٔبؼىۋىزي ثوٌّىؽبْ ثبـمب ئبِىٍالض رۈپەٍٍىسىٓ ئورزۇضىؽب چىممبْ.
ِەؼىٍەْ ،ھبوىّىَەد ربٌىفىؿ ؼۈضوۈٌۈـي ،ؼەضة ِۇؼزەٍِىىىچىٍىطىٕىڭ ئىؽالَ
ِەٍِىىەرٍىطىسە ئۇظۇْ ِۇززەد ئىفؽبي لىٍىپ رۇضۇپ ثۇظؼۇٔچىٍىك ؼېٍىفي ،ئۇظۇْ ِۇززەرٍىه
ثېىىّٕىچىٍىىزىٓ وېٍىپ چىممبْ ئبڭؽىعٌىك ،ئەرطاپىسىىي زۇَٔبزا ثوٌۇۋارمبْ ئۆظگىطىفٍەضزىٓ
ذەۋەضؼىع لېٍىفزەن ئىفالض.
ِۇؼۇٌّبٔالضزا ثىٍىُ ئىگەٌٍەؾ ٔىؽجىزىٕىڭ ئېفىفي ،ثبـمب عەِئىَەرٍەض ثىٍەْ ثبضزى ـ
وەٌسىٕىڭ وۆپىَىفي ،ثبـمب ِىٍٍەرٍەضٔىڭ ِۇؼۇٌّبٔالضؼب لبضىزب رەئەؼؽۇپٍىمي ؼەۋەثىسىٓ
ِۇؼۇٌّبٔالض ئبضىؽىسا ثىط لەزەض ثىطٌىه ئوضٔىزىؿ ئېڭي وۈچىَىفىە ثبـٍىسى .ثۇٔىڭ رىپىه
ِىؽبٌي «زۇَٔب ئىؽالَ لۇضۇٌزىَي رەـىىالري» ٔىڭ ثبضٌىممب وېٍىفىسۇض .ئىؽالَ زۆٌەرٍىطى ۋە ثەظى
ھۆوۈِەرٍەض ئبضىؽىسىىي ؼىَبؼىٌ ئىرزىالپالض ثىط لەزەض ئېٕىك ،گەۋزىٍىه ثوٌؽىّۇ ،ئىؽالَ
ِىٍٍەرٍىطى ئورزۇضىؽىسىىي ؼوؼۇق ِۇٔبؼىۋەد ذۇززى ثبھبض پەؼٍىسىىي ِۇظزەن ئېطىپ،
وۈٔؽېطى ٍبذفىٍىٕىفمب لبضاپ ٍۈظٌۀّەوزە ۋە ئىززىپبلٍىك وۈچەٍّەوزە .ثىط ِۇؼۇٌّبٔؽب ظۇٌۇَ
ثوٌؽب ،زۇَٔب ِۇؼۇٌّبٍٔىطى ثىطزەن ھېؽساـٍىك لىٍىسىؽبْ ۋەظىَەد ـەوىٍٍۀّەوزە .ثۇٔي
پ ەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ِۇٔۇ ھەزىؽي رەوىزٍەپ ثېطىسۇِ« :ۆِىٍٕەض ثىط ـ ثىطىگە
ھېؽساـٍىك ،ضەھىّسىٍٍىه لىٍىفزب ثىط گەۋزىگە ئوذفبٍسۇ ،لبٍؽي ثىط پبضچىؽىؽب ئبؼطىك رەگؽە،

1088

www.uyghurmuslim.com www.fb.com/uighurawazi uighurawazi@yahoo.com
پۈرۈْ عىؽّىسا ضېئبوؽىَە لوظؼبٍسۇِ[ ».ۇؼٍىُ ،ئىجٕي ھۀجەي ضىۋاٍىزي]
-3415عۇئبي« :ئىغالِذىىي جىھبد ِۇعۇٌّبٔالسٔي ثبؽمىالسغب جبجبۋۇص لىٍىؾمب

جەؽەثجۇط لىٍىذۇ» دېگەْ عەپغەجە

ئەپؽۇؼىي ،عىھبز ئۇلۇِي ؼەٍطى زىٕسىىىٍەض ئېڭىسا ذبرب چۈـۀچە پەٍسا لىٍؽبْ .ئىؽالَ
ھېچمبچبْ ِۇؼۇٌّبٔالضٔي عەڭگە رەـەثجۇغ لىٍؽبْ ئەِەغ .ثىطاق ظۇٌۇِؽب ئۇچطىؽبْ،
ذوضالٔؽبٔسا ئۆظىٕي ،ھ ولۇلىٕي ِۇزاپىئە لىٍىؿ ٍوٌىسا ظاٌىّؽب لبضـي عەڭ لىٍىفمب ضۇذؽەد
لىٍؽبْ .ئبٌالھ ِۇٔساق زەٍسۇ :ھۇعۇَ لىٍىٕؽۇچىالضؼب ،ظۇٌۇِؽب ئۇچطىؽبٍٔىمٍىطى ئۈچۈْ،
(لبضـىٍىك وۆضؼىزىفىە) ضۇذؽەد لىٍىٕسى ،ئبٌالھ ئۇالضؼب ٍبضزەَ ثېطىفىە ئەٌۋەرزە لبزىط[ .ؼۈضە
ھەط  ]39-ئبٌالھ ٍۀە ثبـمىالضؼب ربعبۋۇظ لىٍىفٕي چەوٍەپ ِۇٔساق پەضِبْ لىٍىسۇ :ؼىٍەضگە
ئۇضۇؾ ئبچمبْ ئبزەٍِەضگە لبضـي ئبٌالھ ٍوٌىسا عىھبز لىٍىڭالض ،ربعبۋۇظ لىٍّبڭالض ،ربعبۋۇظ
لىٍؽۇچىالضٔي ئبٌالھ ھەلىمەرەْ زوؼذ رۇرّبٍسۇ[ .ؼۈضە ثەلەضە]190 -
ئىؽالَ ربعبۋۇظؼب لبضـي لبٍزۇضۇٌؽبْ ضەززىَۀىڭ ئوذفبؾ ثوٌۇـىٕي ،ئبـۇضۇپ ئۆچ
ئبٌّبؼٍىمٕي ـەضد لىٍىپ ،وەچۈضۈِچبٍٔىمٕي رەـەثجۇغ لىٍىسۇ .ئبٌالھ ثۇ ھەلزە ِۇٔساق پەضِبْ
لىٍىسۇ :ئەگەض (ئۆظەڭالضؼب ٍەرىەْ ظىَبْ ـ ظەذّەد ئۈچۈْ) ئىٕزىمبَ ئبٌّبلچي ثوٌؽبڭالض،
ئۆظەڭالضؼب ٍەرىەْ ظىَبْ ـ ظەذّەد لبٔچىٍىه ثوٌؽب ،ـۇٔچىٍىه ئىٕزىمبَ ئېٍىڭالض (ٍۀي
ئبـۇضىۋەرّەڭالض) ،ئەگەض ؼەۋض لىٍؽبڭالض (ٍۀي ئىٕزىمبَ ئبٌّبً وەچۈضؼەڭالض) ،ثۇ ؼەۋض
لىٍؽۇچىالض (ٍۀي وەچۈضگۈچىٍەض) ئۈچۈْ (ئەٌۋەرزە) ٍبذفىسۇض[ .ؼۈضە ٔەھٍي]126-
ئىؽالَ زىٕي ذۇؼۇِەرچىٍىطىٕىڭ ثەظى ئبظ ؼبٍٔىك ِۇؼۇٌّبْ ھبوىّالضٔىڭ ـەذؽىٌ
ٍوٌؽىعٌىمٍىطىٕىڭ ِەؼئۇٌىَىزىٕي ئىؽالِٕىڭ عەڭ لىٍىفمب چبلىطىفي زەپ لبضىفي چوڭ
ذبربٌىك ثوٌۇپال لبٌّبؼزىٓ ،ثەٌىي ئىٕؽبپؽىعٌىمزۇض .لۇضئبْ وەضىُ ۋە ھەزىػ ـەضىپٍەضٔىڭ ئېٕىك
ِۀىٍىطى ِۇؼۇٌّبٔالضٔي ئوذفبؾ ئەلىسىسە ثوٌّىؽبْ ئىٕؽبٔالض ثىٍەْ چىمىفىپ ئۆرۈـىە
چبلىطىؿ ثىٍەْ ثىطگە ،ؼەٍطى زىٕسىىىٍەضگە ٍبذفي ِۇئبِىٍە لىٍىفٕي رەـەثجۇغ لىٍىسۇ
(ربعبۋۇظ لىٍّىؽبْ رەلسىطزە) .ثىع ثۇٔي عىھبز ئۇلۇِىٕي ذبرب چۈـىٕىپ ،ئىؽالَ زىٕىٕىڭ
رەـەثجۇؼي ثىٍەْ ثەظى ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ٍوٌؽىعٌىمٍىطىٕىڭ ئبضىؽىٕي پەضلٍۀسۈضەٌّىگۀٍىىزە
زەپ لبضاٍّىع.
-3418عۇئبي « :ئىغالَ دىٕي دېّووشاجىَە ۋە ئىٕغبْ ھەلٍىشىگە لبسؽي ،ھبوىُ

ئۈچۈْ ؽۇسا (ِەعٍىھەت وېڭىؾي) ٔىڭ ھبجىحي ٍوقِ ،ۇعۇٌّبٔالس لبسؽي جەسەپٕىڭ
پىىشىگە ھۆسِەت لىٍّبٍذۇ» دېگەْ عەپغەجە

ئىؽالَ زىٕي زېّووطارىَەگە لبضـي زەپ لبضاؾ ِۇرٍەق ذبرب .ذەٌك ئبِّىؽىٕىڭ ؼىَبؼىٌ
پبئبٌىَەرٍەضگە لبرٕىفىفي ،پبئبٌىَەرٍىطىگە چەن لوٍّبؼزىٓ ضۇذؽەد لىٍىفزەن ئىفالضٔي ئىؽالَ
ھبظىطلي ظاِبْ ؼىَبؼىٌ رۈظۈٍِىطى ۋە زېّووطارىه رۈظۈٍِەض ئورزۇضىؽب چىمىفزىٓ ثۇضۇْ ٍوٌؽب
لوٍؽبْ .ئبٌالھ ربئبال پەٍؽەِجىطى ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىؽؽبالِٕي ثەظى ئىفالضزا ؼبھبثىالض ثىٍەْ
ِەؼٍىھەرٍىفىفىە ثۇٍطىؽبْ .ثۇ ھەلزە لۇضئبْ وەضىّسىّۇ ِۇٔساق زېَىٍگەْ :ئۇالض ثىٍەْ
وېڭەـىىٓ (ؼبھبثىالض ثىٍەْ) [ئبي ئىّطاْ ]159-ئبٌالھ ؼىّۋوي ذبضاوزېطٌىه ئىؽالِىٌ
عەِئىَەرٕي ؼۈپەرٍەپ ِۇٔساق زەٍسۇ:ئىفٍىطىٕي ِەؼٍىھەد ثىٍەْ لبضاض لىٍىسىؽبٔالضزۇض[ .ؼۈضە
ـۇضا]38 -
ربضىرٕىڭ ئىؽپبرٍىفىچە ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ وۆپىٕچە ھبٌالضزا ؼبھبثىالض ثىٍەْ
ِەؼٍىھەرٍىفەرزي ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِسىٓ وېَىٓ ئىؽالَ ذەٌىپىٍىطىّۇ ـۇٔساق لىٍؽبْ.
ثەظى ۋەلەٌىىٍەض ثبضوي ،ثەظى ِۇؼۇٌّبٔالض ھبوىّالضؼب ئوچۇق ـ ئبـىبضا لبضـي چىممبْ .ئەِّب
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ھبوىّالض ئۇالضؼب ھېچمبٔساق ظىَبٔىەـٍىه لىٍّىؽبْ .ثىط ئبٍبي ثىط ِەؼىٍە روؼطۇٌۇق ئىىىىٕچي
ذەٌىپە ئۆِەض ئىجٕي ذەرزبثمب (ئبٌالھ ضاظى ثوٌؽۇْ!) ٔبضاظىٍىك ثىٍسۈضگەْ ،ذەٌىپە ئۇ ئبٍبٌٕىڭ
پىىطىٕي لوثۇي لىٍىپِ « :ېٕىڭ ئەٍىجٍىطىّٕي وۆضؼىزىپ لوٍؽبْ وىفىگە ئبٌالھ ضەھىُ لىٍؽۇْ!»
زېگەْ.
ئىؽالَ ئۆٌىّبٌىطى « :ھبوىُ وۆپچىٍىه ئبٌىّالض لوٌٍىؽبْ پىىىطٔي لوثۇي لىٍؽبْ ھبٌسا
ِەؼٍىھەد وېڭىفي رۇضؼۇظۇـي وېطەن» زېگەْ ذۇالؼىگە وەٌگەْ.
ئىؽالَ ئبٌىٍّىطى لبضـي رەضەپٕىڭ پىىطىگە لبضىزب ثىط ٔەچچە رۈضٌۈن پطىٕؽىپمب
ئبؼبؼٍىٕىسىؽبْ ثوٌۇپ ،ئبؼبؼٍىمي :لبضـي رەضەپٕىڭ پىىطىٕي لۇالق ؼېٍىپ ئبڭالؾ ،پىىىط
ئىگىؽىگە ئۆچّۀٍىه لىٍّبؼٍىك ،ؼۆظ – ھەضىىەد ثىٍەْ ئبظاض ثەضِەؼٍىه ۋە زەٌىً  -ئىؽپبد
ثىٍەْ لبٔبئەرٍىٕەضٌىه عبۋاة ثېطىفزىٓ ئىجبضەد .ئبٌىّالضٔىڭ ثۇ ھەلزە ِۇٔساق ثىط ِەـھۇض ؼۆظى
ثبض« :ثىط ِەؼىٍە ئ ۈؼزىسە پىىىط ئىرزىالپي ئبضىسىىي زوؼزٍۇلٕي ثۇظِبؼٍىمي وېطەن»ِ« ،ېٕىڭ
پىىطىّسە (لبضىفىُ) روؼطا ذبربٌىك ئېھزىّبٌي ،ثبـمىالضٔىڭ پىىطىسە ذبرب ـ روؼطىٍىك ئېھزىّبٌي
ثبض».
لبضـي پىىىطگە ھۆضِەد لىٍىفزب ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ وەڭ لوضؼبلٍىمي ئىؽالَ ـىمھىؽىسا ئوچۇق
ٔبِبٍەْ ثوٌۇپال لبٌّبؼزىٓ ،ثبـمب ھەض رۈضٌۈن ئىٍىّالضزا ِۇئەٍَۀٍىفىسۇِ ،ۇؼۇٌّبٔالض ئبضىؽىسىّۇ
ٔۇضؼۇْ ِەؼىٍىٍەضزە پىىىط ئىرزىالپي ،ھەضذىً ِەظھەپٍەض ،ئوذفبؾ ثوٌّىؽبْ ئېمىّالض ِەۋعۇد
ثوٌؽىّۇٍ ،ۀىال ـۇ ِەؼىٍىٍەضٔي ئۆظ الٍىمىسا ھەي لىٍىپ ،ئبؼبؼٍىك ِەؼىٍىٍەض ئۈؼزىسە روؼطا
ٍەوۈْ چىمىطىپ وېٍىۋارىسۇ .ئىؽالَ زىٕي ئىٕؽبْ ھەلٍىطىگە ھۆضِەد لىٍىفزىّۇ ئۈٌگىٍىه
زىٕسۇض .ثۇ ھەلزىىي ئۆظگەضِەغ زەٌىٍٍەض ـۇٔي ئىؽپبرالٍسۇ .ثۇ ھەلىمەرٕي ربضىرزىٓ ثېطى
ِۇؼۇٌّبٔالض ھبٍبرىسا ئەِەٌىٌ ئىغطا لىٍىپ وەٌگەْ.
وىفىٍىه ھولۇق رەضؼىجبرچىٍىمي ثۈگۈْ زۇَٔب ِىٍٍەرٍىطىٕىڭ ئبؼعىسا وەڭ ربضلبٌؽبْ ثوٌؽب،
ثۇٔىڭ ئورزۇضىؽب چىمىفىٕىڭ ربضىرىٌ ئبضلب وۆضۈٔىفىگە ثىط لۇض ٔەظەض ربـالؾ ِۇِىىٓ .وىفىٍىه
ھولۇلمب ھۆضِەد لىٍىؿ ذبھىفي ئۀگٍىَەزە ِىالزى  1688ـ ٍىٍي ،ئبِېطىىىسا  1776ـ ٍىٍي،
ـطأؽىَەزە  1789ـ ٍىٍي ئورزۇضىؽب لوٍۇٌؽبْ ثوٌؽىّۇ « ،وىفىٍىه ھولۇق ذىزبثٕبِىؽي»  1948ـ
ٍىٍي ِبلۇٌالٔؽبْ 1950 .ـ ٍىٍي «ٍبۋضۇپب وىفىٍىه ھولۇق وېٍىفىّٕبِىؽي» رۈظۈٌگەْ 1966 .ـ
ٍىٍي «ذەٌمئبضاٌىك ئىمزىؽبزىٌ ،ئىغزىّبئىٌ ۋە ِەزۀىٌ ھولۇق ـەضرٕبِىؽي» ئىّعاالٔؽبْ.
ـەضرٕبِە ئىىىي ِەؼىٍە ئۈؼزىگە ِەضوەظٌەـىەْ :ئەضوىٍٕىه ۋە ثبضاۋەضٌىه .ئۇٔىڭؽب لوـۇِچە
لىٍىپ ثەظى ھولۇلالض ِبلۇٌالٔؽبِْ .ەؼىٍەْ :عەِئىَەد ئىچىسە ئىٕؽبٕٔىڭ ـەضىپىگە وبپبٌەرٍىه
لىٍىؿ ۋە ثبـمىالض.
لۇضئبْ وەضىُ ،ھەزىػ ـەضىؿ ضوھىؽب ٔەظەض ربـٍىؽبْ وىفىگە ئىؽالَ زىٕي ِەظوۇض ھولۇلالض ۋە
ئۇٔىڭسىٓ ثبـمب ٔۇضؼۇ ْ ھولۇلالضٔىڭ ھىّبٍە لىٍىٕىفىؽب ثۇضۇٔال وبپبٌەرٍىه لىٍؽبٍٔىمىٕي
وۆضۈۋاالالٍسۇ .ثۇ ھەلزە رۆۋۀسىىي ئبٍەرٕي ِىؽبي وەٌزۈضۈؾ ِۇِىىٓ:
ئىٕؽبْ ئبزەَ ثبٌىؽي ثوٌؽبٍٔىمي ئۈچۈٔال ئوٌۇغ ٍبضىزىٍسى« .ـەن ـ ـۇثھىؽىعوي ،ثىع ئبزەَ
ثبٌىٍىطىٕي ھۆضِەرٍىه لىٍسۇق[ ».ؼۈضە ئىؽطا]70-
لۇضئبْ وەضىُ ِەظوۇض ئبٍەد ئبضلىٍىك پۈرۈْ ئىٕؽبٔالضٔىڭ عىٕؽي ،ضەڭگي ،ئىغزىّبئىٌ ئوضٔي
لبٔساق ثوٌۇـزىٓ لەئىَٕەظەض ھولۇلزب ثبضاۋەض ئىىۀٍىىىٕي ثەٌگىٍىسى « .ئي ئىٕؽبٔالض! ؼىٍەضٔي ثىط
ئىٕؽبٔسىٓ (ٍۀي ئبزەَ ئەٌەٍھىؽؽبالِسىٓ) ٍبضارمبْ ،ـۇ ئىٕؽبٔسىٓ (ٍۀي ئۆظ عىٕؽىسىٓ)
ئۇٔىڭ عۇپزىٕي (ٍۀي ھەۋۋأي) ٍبضارمبْ ۋە ئۇالضزىٓ (ٍۀي ئبزەَ ثىٍەْ ھەۋۋازىٓ) ٔۇضؼۇْ ئەض ـ
ئبٍبٌالضٔي ٍبضارمبْ پەضۋەضزىگبضىڭالضزىٓ لوضلۇڭالض[ .ؼۈضە ٔىؽب ]1-
ئىؽالَ زىٕي ھەض ثىط ئىٕؽبٕٔىڭ ٍبـبؾ ھەلمي ۋە ـەذؽىٌ ھولۇلىؽب وبپبٌەرٍىه لىٍسى.
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«وىّىي ٔب ھەق ئبزەَ ئۆٌزۈضِىگەْ ٍبوي ٍەض ٍۈظىسە ثۇظؼۇٔچىٍىك لىٍّىؽبْ ثىط ئبزەِٕي ئۆٌزۈضؼە،
ئۇ پۈرۈْ ئىٕؽبٔالضٔي ئۆٌزۈضگۀسەن ثوٌىسۇ ،وىّىي ثىط ئبزەِٕي رىطىٍسۈضؼە (ٍۀي لۇرمۇظؼب ٍبوي
ھبٍبد لېٍىفىؽب ؼەۋەثچي ثوٌؽب) ،ئۇ پۈرۈْ ئىٕؽبٔالضٔي رىطىٍسۈضگۀسەن ثوٌىسۇ[ .ؼۈضە ِبئىسە -
]32
پەٍؽەِجەضئەٌەٍھىؽؽبالَ ِۇٔساق زەٍسۇ « :ثىط ِۇؼۇٌّبٕٔي ٔبھەق ئۆٌزۈضۈٌۈـىسىٓ زۇَٔبٔىڭ
ٍوق ثوٌۇپ وېزىفي ٍەڭگىٍطەوزۇضِ( ».ۇؼٍىُ ضاۋاٍىزي) ٍۀە ثىط ھەزىؽزە ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ
ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ « :ظىّّىالض (ئىؽالَ زىَبضىسا ٍبـبـبٍسىؽبْ ؼەٍطى زىٕسىىي وىفىٍەض) ٔي
ئۆٌزۈضگەْ ئبزەِگە ئبٌالھ عۀٕەرٕي ھبضاَ لىٍسى» زېسى( .ھەزىػ ـەضىؿ) ئىؽالَ زىٕي
ئىٕؽبٔالضٔي ئىٕؽبٔؽب لۇٌٍۇق ـ چبوبضٌىك رۈظۈِىسىٓ لۇرۇٌۇـمب چبلىطؼبْ  .ئۆِەض ئىجٕي ذەرزبة
(ئبٌالھ ضاظى ثوٌؽۇْ!) ئەِط ئىجٕي ئبغ ثىٍەْ ئۆظىٕىڭ ئوؼٍىؽب« :لبچبٔسىٓ ثېطى ئبٔىٍىطىسىٓ
ئبظاد رۇؼۇٌؽبْ وىفىٍەضٔي لۇي لىٍىۋاٌسىڭالض؟» زەپ ؼەظەپٍۀگەْ ۋەِ« :ەْ ۋاٌىَالضٔي زۇَٔبٔىڭ
ھەض لبٍؽي عبٍٍىطىؽب پۇلطاالضٔي ئۇضۇؾِ ،بٌٍىطىٕي ربضرىۋېٍىفمب ئەۋەرّىسىُ .وىّىي ـۇٔساق
لىٍىسىىەِْ ،بڭب ئەضظ لىٍؽۇْ ،ئۆظەَ لىؽبغ ئېٍىپ ثېطىّەْ» زەپ ئېالْ لىٍؽبٔىسى .زىٓ
ئەضوىٍٕىىي ھەلمىسە ئبٌالھ ربئبال ِۇٔساق زەٍسۇ :زىٕسا (ئۇٔىڭؽب وىطىفىە) ظوضالؾ ٍولزۇض[ .ؼۈضە
ثەلەضە ( ]256-ئي ِۇھەِّەز!) «( ثۇ) ھەق (لۇضئبْ) پەضۋەضزىگبضىڭالض رەضىپىسىٓ ٔبظىً ثوٌىسۇ،
ذبٌىؽبْ ئبزەَ ئىّبْ ئېَزؽۇْ ،ذبٌىؽبْ ئبزەَ وبپىط ثوٌؽۇْ» زېگىٓ[ .ؼۈضە وەھەپ ]26-
ؼىٍەضٔىڭ زىٕىڭالض ئۆظەڭالض ئۈچۈِْ ،ېٕىڭّۇ زىٕىُ ئۆظەَ ئۈچۈٔسۇض[ .ؼۈضە وبپىطۇْ ]6-
ئەھۋاي ـۇٔساق ئىىەٍْ ،ىگىطِىٕچي ئەؼىطٔىڭ ئىىىىٕچي ٍېطىّىسا ٔبھبٍىزي رەؼٍىىزە ئېالْ
لىٍىٕؽبْ وىفىٍىه ھولۇق ـەضرٕبِىؽي ،ئبٌالھ پۈرۈْ ئىٕؽبٔىَەرٕىڭ ھىساٍىزي ئۈچۈْ ٔبظىً
لىٍؽبْ ،ھەض ظاِبْ ۋە ھەض ِبوبٔسا ئىغطا لىٍىفمب الٍبلەرٍىهِ ،ۇوەِّەي ئىؽالَ زىٕي ،لۇضئبْ
وەضىّگە لبضـي رۇضۇؾ ؼبالھىَىزىگە ئىگە ئەِەغ.
ئىجطەد زاۋاٍِىك وىفىٍىه ھولۇق پطىٕؽىپىٕىڭ ئەِەٌىٌ رۇضِۇـزب ضېئبٌٍىممب ئبٍٍىٕىفىسىٓ
ئىجبضەد .ئۇ پطىٕؽىپ ئوِۇِىَۈظٌۈن ۋە ئ بِّىجبة ثوٌۇـي وېطەنٌ .ېىىٓ ھبظىطلي عبھبٔگىط
زۆٌەرٍەض وىفىٍىه ھولۇق ِەؼىٍىؽىٕي ئۆظ پۇلطاٌىطىؽب رەرجىمالپ ،ثبـمب ئبعىع ،وىچىه
زۆٌەرٍەضگە رەرجىمٍىّبً ،وىچىه ،ئبعىع زۆٌەرٍەضٔي وىفىٍىه ھولۇق ِەؼىٍىؽىسە ئەٍىجٍەپ،
ئۆظٌىطى وىفىٍىه ھولۇق ِەؼىٍىؽىٕي ئبٍبق ئبؼزي لىٍ ىپ وەٌّەوزەِ .بٔب ِۇـۇٔساق لوؾ
ٍۆٌىٕىفٍىه ئۆٌچەَ ٍېمىٕسىٓ ثېطى رېرىّۇ وۆپ وۆضۈٌّەوزە .ئىؽالِسا وىفىٍىه ھولۇق
ِەؼىٍىؽي چوڭمۇض زىٕىٌ وۈچ ثىٍەْ ٍۇؼۇضۇٌؽبٍٔىمي ئۈچۈْ ئبالھىسە ئىّزىَبظؼب ئىگە ،ئۇٔىڭ
رەرجىمٍىٕىفىسا ئبٌالھٕىڭ ضاظىٍىمي ئبؼبغ لىٍىٕىسۇ .ۋەھبٌۀىي ،ھبظىطلي ظاِبْ وىفىٍىه ھولۇق
ِەؼىٍىؽىسە ِەظوۇض ئىىىي ذۇؼۇؼىَەد رېپىٍّبٍسۇ.
-3471عۇئبي « :ئىغالَ دىٕي دساِّب ،سەعغبٍِىك ،ئوٍّىچىٍىك ،ھەٍىەٌحىشاؽٍىك

ۋە ٔبخؾب ـ ِۇصىىىالسدىٓ ئىجبسەت پەْ ـ ِەدۀىَەجٍەسگە لبسؽي جۇسىذۇ» دېگەْ
عەپغەجە

ئىؽالَ زىٕي پەْ ـ ِەزۀىَەرٕىڭ ئۆظىگە لبضـي ئەِەغ .ئىٕؽبْ ضوھىَىزي ۋە ھېؽؽىَبرىٕي
عبٔالٔسۇضىسىؽبْ ٍۈوؽەن پۀگە رېرىّۇ لبضـي ئەِەغ .ثەٌىي ئەذالق ـ پەظىٍەرىە رەـەثجۇغ
لىٍىسىؽبْ ،ئەذاللؽىعٌىك ۋە ضەظىٍٍىىىە لبضـي رۇضىسىؽبْ پەْ ـ ِەزۀىَەرىە چبلىطىسۇ.
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ٍۈوؽەن پەظىٍەد ،ئېؽىً ئەذاللمب چبلىطىسىؽبْ ـبئىطالضٔي ِبذزىؽبْ
ۋە لوٌٍىؽبِْ ،ەٌۇِىي ،ـېئىطىَەد پەْ ـ ِەزۀىَىزي ِۇؼۇٌّبٔالضزا وۆضۈٔەضٌىه رەضەلمىٌ لىٍؽبْ
ۋە ھەض ؼبھە ،ھەض رۈضٌەضگە ثۆٌۈٔگەْ.
ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ چىطاٍٍىك ئبۋاظٔي ٍبذفي وۆضەرزي ،ھەظضىزي ثىالي
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(ئبٌالھ ضاظى ثوٌؽۇْ!) ٔي ئىؽالَ زەۋىزىٕىڭ ئەظاْ روۋٌىؽۇچىؽي لىٍىپ ثېىىزىفىّۇ ئۇٔىڭ
ئبۋاظىٕىڭ گۈظەٌٍىىىسىٕسۇض.
ئىؽالَ زىٕىٕىڭ پۀٍەضگە ثوٌؽبْ وۆظ لبضىفي ئبٌالھٕي ربـالپ چولۇٔىسىؽبْ ثۇرالضؼب
ئبضىٍىفىپ وەرّەؼٍىىي ئۈچۈْ ضەؼىُ ،ھەٍىەٌٍەضٔي چەوٍىفي ذبرب ئىعاھالٔؽبْ.
ِۇؼۇٌّبٔالض پەْ ـ ِەزۀىَەرٕي ھېچمبچبْ ثىطالال ضەد لىٍّىؽبْ .ثەٌىي ئۇالض ھەضذىً
عەِئىَەرٍەضزە ثۇ ھېىّەرٕي رؤۇپ ٍەرىەْ ثوٌۇپِ ،ۇؼۇٌّبٔالض لوٌىسا رەضەلمىٌ لىٍؽبْ
ذەرزبرٍىك ،ضەؼؽبٍِىك ،ثىٕبوبضٌىك ۋە ِەزۀىٌ ٍبزىىبضٌىمالض زۇَٔب ؼەھٕىؽىسە ِۇھىُ ئوضۇٕٔي
ئىگەٌٍىگەْ ،ھبظىطِۇ زۇَٔب ذەٌمىٕىڭ زىممىزىٕي عەٌپ لىٍىپ وېٍىۋارىسۇ.
ذۇالؼە لىٍىپ ئېَزمبٔسا ،ئىؽالَ عىٕؽىٌ ھەۋەؼٕي لوظؼبٍسىؽبْ ،ئەذالق  -پەظىٍەرىە ظىذ،
ضەظىٍٍىه ۋە عىٕبٍەرىە رەـەثجۇغ لىٍىسىؽبْ ٔبچبض پەْ ـ ِەزۀىَەرىە لبضـي رۇضىسۇض( .ئۆٌىّبالض
ئەذاللؽىعٌىك ،ـەھۋأىٍَىك ،ضەظىٍٍىه ۋە ثۇظۇلچىٍىممب چبلىطىسىؽبْ ٔبذفب ِ -ۇظىىىالضٔي
چەوٍىگەْ ۋە ھبضاَ زەپ پەرىۋا ثەضگەْ) .
-3477عۇئبي « :ئىغالَ ِۇجەئەعغىپٍىه ،سادىىبٌٍىممب چبلىشىذۇِ ،ۇعۇٌّبْ

عۆصى جېشسوسچي دېگەْ ئۇلۇِٕي ثىٍذۈسىذۇ» دېگەْ عەپغەجە

«ئىؽالَ زىٕي رەئەؼؽۇپ ۋ ە ضازىىبٌٍىممب رەـەثجۇغ لىٍىسۇ» زەپ لبضاؾ ھەلىمەرىە ربِبِەْ
ظىززۇض .لۇضئبْ وەضىُ ثۇ ؼەپؽەرىگە ئوچۇق ـ ئبـىبضا ضەززىَە لبٍزۇضىسۇ ۋە ھەززىسىٓ
ئبـۇضۇۋېزىؿِ ،ۇرەئەؼؽىپٍىه لىٍىفمب لبضـي رۇضىسۇ .ئبٌالھ ربئبال ثۇ ھەلزە ِۇٔساق زەٍسۇ :ئي
ئەھٍي وىزبة! (ٍۀي ٔبؼبضاال ض عبِبئەؼي) زىٕىڭالضزا ھەززىسىٓ ئبـّبڭالض! [ؼۈضە ثەلەضە]143-
ئبٌالھ ٍۀە ِۇؼۇٌّبٔالضٔي ؼۈپەرٍەپ ِۇٔساق زەٍسۇ :ـۇٔساق ثىع ؼىٍەضٔي ئورزۇضا ھبي ئۈِّەد
لىٍسۇق[ .ؼۈضە ٔىؽب  ]171-ئبٌالھ ٍۀە ضەؼۇٌي پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب رۆۋۀسىىي ثۇٍطۇلٕي
چۈـۈضزى( :ئي ِۇھەِ ّەز!) ئبٌالھ ؼېٕي ثۇٍطىؽبٔسەن روؼطا ٍوٌسا ثوٌؽىٓ ،ؼبڭب ئىّبْ ئېَزمبٔالضِۇ
روؼطا ٍوٌسا ثوٌؽۇِْ( .ۀئي لىٍىٕؽبْ ئىفالضٔي لىٍىپ) ئبٌالھٕىڭ چەوٍىطىسىٓ چىمىپ
وەرّەڭالض .ـۈثھىؽىعوي ،اﷲ لىٍّىفىڭالضٔي وۆضۈپ رۇضؼۇچىسۇض[ .ؼۈضە ھۇز]112-
ئىؽالَ رەٌىّبري ۋە ھۆوۈٍِىطى ٕي رەرمىك لىٍؽبْ وىفي ئىؽالَ زىٕىٕىڭ ئبؼبٔالـزۇضىسىؽبْ،
وەچۈضۈِچبْ ذۇؼۇؼىَىزىگە ئىگە ئىىۀٍىىىٕي ثىٍىپ ٍېزىسۇ .ئبٌالھ ِۇٔساق زەٍسۇ :ئبٌالھ
ؼىٍەضگە ئبؼبٍٔىمٕي ذبالٍسۇ ،رەؼٍىىٕي ذبٌىّبٍسۇ[ .ؼۈضە ثەلەضە ]185-
وەچۈضۈِچبٍٔىك ،ثبـمىالضؼب ضەھىّسىً ثوٌۇؾِ ،ۇؼۇٌّبٔال ض ِەعجۇضىٌ ئبزا لىٍىسىؽبْ ٔبِبظ،
ضوظا ،ظاوبد ۋە ھەط ئىجبزەرٍىطىسە رېرىّۇ ِۇ ئەٍَۀٍىفىسۇِ .ەظوۇض ئىجبزەرٍەضٔي ئبزا لىٍؽبْ
ِۇؼۇٌّبْ ئەذاللٍىك ،ؼبپ زىًٍ ،بذفىٍىممب رەۋؼىَە لىٍىسىؽبْ ،رەلۋازاض ھەِسە ؼەۋضچبْ
لبربضٌىك ذىؽٍەرٍەضىگە ئىگە ثوٌىسۇ .ئبٌالھ ِۇٔساق زەٍ سۇٔ :بِبظ ھەلىمەرەْ لەثىھ ئىفالضزىٓ ۋە
گۇٔبھالضزىٓ روؼىسۇ[ .ؼۈضە ئۀىەثۇد]45-
ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ « :ضوظا ھىّبٍىسۇض .ضوظىساض عبھىٍٍىك
لىٍّىؽۇْ ،عېسەي لىٍّىؽۇْ ،ثىطؼي ئۇضۇـؽب ٍبوي رىٍٍىؽب ،ئىىىي لېزىُِ :ەْ ضوظىساض - ،زەپ
عبۋاة لبٍزۇضؼۇْ( ».رىٍؽب رىً ثىٍەْ عبۋاة لبٍزۇضِىؽۇْ زېّەوچي) [ثۇذبضى]
ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ٍوٌسىىي ربؾ ـ وېؽەن ،ـوذب ـ رىىۀٍەضٔي ئېٍىپ
ربـالـٕىڭ ،چۈـىۈضگۈچىگە« :ؼىعگە ئبٌالھ ضەھىُ لىٍؽۇْ» زېَىفٕىڭ ؼەزىمە ثوٌىسىؽبٍٔىمىٕي
ثبٍبْ لىٍؽبْ .ـۇٔي ِۇالھىعە لىٍىفمب ئەضظىَسۇوي ،ئىؽالَ رەـەثجۇغ لىٍؽبْ ؼبالٍِىفىفٕىڭ
ئوضربق رىٍي «ئەؼؽبالِۇ ئەٌەٍىۇَ» زىٓ ئىجبضەرزۇض.
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ زەۋضىسىّۇ ثەظى ِۇؼۇٌّبٔالض زىٕٕي ذبرب چۈـىٕىۋاٌىؽبْ ئەھۋاٌالض
ٍۈظ ثەضگەْ .زىٕٕي وېچە ـ وۈٔسۈظ ۋالزىٕي ئىجبزەرىە ؼەضپ لىٍىؿ ،عىؽّبٔىٌ عەھەرزىٓ
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ھبضؼىٍٕىك ھېػ لىٍؽىٕىؽب لبضىّبً ئىجبزەد لىٍىؿ ،زۇَٔبزىٓ ربِبِەْ ئۈظۈٌۈپ ،رەضوىسۇَٔب ثوٌۇؾ
الظىُ زەپ چۈـۀگۀٍەضِۇ ثوٌؽبْ .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ئۇالضٔىڭ رۇرمبْ ٍوٌىٕىڭ ذبربٌىمىٕي،
زىٕٕىڭ ئىجبزەرزە ئورزۇضا ھبي ثوٌۇـمب چبلىطىسىؽبٍٔىمىٕي ،زؤَبٔىّۇ لوٌسىٓ ثېطىپ لوٍۇـمب
ثوٌّبٍسىؽبٍٔىمىٕي ثىٍسۈضگەْ .ثۇ چۈـۀچە رۆۋۀسىىي ھەزىػ ـەضىپزە رېرىّۇ ضوـۀٍىفىسۇ:
« ئۈچ ئبزەَ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽبالِٕىڭ ئبٍبٌٍىطى لېفىؽب وېٍىپ ،پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ وۈٔسىٍىه لىٍىسىؽبْ ئىجبزەرٍىطىسىٓ ؼوضاـمبْ .پەٍؽەِجەض
ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئىجبزەرٍىطىٕي ثىٍگۀسىٓ وېَىٓ ،ئۇالض ئۇ ئىجبزەرٍەضٔي ئبظ وۆضگۀسەن لىٍىپ:
‖ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ ئىٍگىطى ـ وېَىٓ لىٍؽبْ ذبربٌىمٍىطى وەچۈضۈَ لىٍىٕؽبْ رۇضؼب،
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ وىُ ،ثىع وىُ؟! ―زېَىفىپ ،ثىطؼي‖ :وېچىسە ئۇذٍىّبً ٔبِبظ
ئولۇٍّەٍْ― .ۀە ثىطؼيٍ‖ :ىً ثوٍي ضوظا رۇرىّەْ― .ئۈچىٕچىؽيِ ‖ :ەْ ھبٍبرىّسا ئبٍبي وىفىگە
ٍېمىٕالـّبٍّەْ (ئۆٍٍۀّەٍّەْ) ― زېگەْ .ثۇالضٔىڭ ذەۋىطى پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب
ٍەرىۀسىٓ وېَىٓ ،ضەؼۇٌۇٌالھ ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ ئۇالضؼب ِۇٔساق زېگەْ‖ :ؼىٍەض
ـۇٔساق ؼۆظٌەضٔي لىٍسىڭالضِۇ؟! ثىٍىڭالضوي ،ئبٌالھ ثىٍەْ لەؼەِىيِ ،ەْ ؼىٍەضزىّٕۇ رەلۋازاض،
ِەْ ئبٌالھزىٓ ؼىٍەضزىٓ ثەوطن لوضلىّەٌْ ،ېىىٓ ِەْ ضوظا رۇرىّەْ ،ئىپزبضِۇ لىٍىّۀْ .بِبظ
ئولۇٍّەْ .ئۇذالـٕىّۇ لوٌسىٓ ثەضِەٍّەْ .ئبٍبٌالض ثىٍۀّۇ ثىطگە ثوٌىّەْ .وىّىي ِېٕىڭ
ؼۈٕٔىزىّسىٓ ٍۈظ ئۆضۈٍسىىەْ ،ئۇ ِېٕىڭ ئۇِّىزىّسىٓ ئەِەؼزۇض―زېگەْ[ ».ثۇذبضىِ ،ۇؼٍىُ]
ئبٌالھ ثۇ ھەلزە رۆۋۀسىىي ئبٍەرٕي چۈـۈضگەْ :ئبٌالھ ؼبڭب ثەضگەْ ثبٍٍىك ثىٍەْ ئبذىطەد
ٍۇضرىٕي رىٍىگىٓ ،زۇَٔبزىىي ٔېؽىۋەڭٕىّۇ ئۇٔزۇِىؽىٓ[ .ؼۈضە لەؼەغ ]77-
ئەِەٌىَەرزە ،ئىؽالَ ٍەھۇزىَالضزا ثوٌؽبْ رەضەپجبظٌىك (ضازىىبٌٍىك) رىٓ وېَىٓ ئورزۇضا ھبٌٍىك،
ِۆرىسىٍٍىمٕي رۇضؼۇظۇؾ ئۈچۈْ وەٌگۀسۇضٍ .ەھۇزىَالض ئبٌالھ ھبالي لىٍؽبٕٔي ھبضاَ لىٍىؿ ئبضلىٍىك
رەثىئەرىە ذىالپٍىك لىٍؽبْ ،زۇَٔبپەضەغ ثوٌۇپ وېزىپ ،وىفىٍەضٔىڭ ِبٌٍىطىٕي ٔبھەق ٍېگەْ.
ذطىؽزىئبٔالضِۇ پۈرۈْ ھبٍبرىٕي ئىجبزەرىە ثېؽىفالؾ ئبضلىٍىك رەثىئەرىە ذىالپٍىك لىٍؽبْ .ئبٌالھ
ربئبال ثۇ ھەلزە ِۇٔساق زەٍسۇ :ئېَزمىٕىي « ،ئبٌالھ ثۀسىٍىطى ئۈچۈْ ٍبضارمبْ ٌىجبؼالضٔي ،ـېطىٓ،
پبن ضىعىمالضٔي وىُ ھبضاَ لىٍسى؟ [ؼۈضە ئەئطاپ ]32-
ثۇٔىڭسىٓ ِەٌۇَ ثوٌىسۇوي ،ضازىىبٌٍىك ،رەضەپجبظٌىك زىٓ ثىٍەْ ِؤبؼىۋەرؽىع ثوٌۇپ،
ئەوؽىچە ضازىىبٌٍىمٕىڭ ئبؼبؼي ِۀجەؼي زىٕٕي ذبرب چۈـۀگۀٍىه ۋە ٔبلىؽٍىمزىٓ وېٍىپ
چىمىسۇ .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ « :زىٕسا ضازىىبٌٍىك ٍوٌىٕي رۇرۇؾ ،روؼطا چۈـۀچە ھبؼىً
لىالٌّبؼٍىك زىٕسىٓ چىمىپ وېزىفىە ئېٍىپ ثبضىسۇ» زېگەْ.
ئەثي ؼەئىس ئەٌرۇزەضى (ئبٌالھ ضاظى ثوٌؽۇْ!) ِۇٔساق زېگەْ« :پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ ِبي
رەلؽىُ لىٍىۋاربرزي ،ئبثسۈٌالھ ئىجٕي ذۇۋەٍؽىطە ئەرزەِىّىٌ وېٍىپال ِۇٔسا زېسى :ئي ضەؼۇٌۇٌالھ
ؼەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەؼەٌٍەَ! ئبزىً ثوٌؽىٓ .پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ :ئېؽىذ ؼبڭبِ ،ەْ ئبزىً
ثوٌّىؽبَ وىُ ئبزىً ثوٌىسۇ؟  -زېسى .ئۇٔي ئبڭٍىؽبْ ئۆِەض ئىجٕي ذەرزبة :ثۇٔىڭ ثوٍٕىٕي لىٍىچ
ثىٍەْ چېپىۋېزىّەْ - ،زەپ لوپمبٔسا ،پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالَ :ئۇٔي لوٍۇۋەد! ئۇٔىڭ زوؼزٍىطى
ثبض ،ثەظىٍەض ٔبِىعىٕي ثبـمب ثىطؼىٕىڭ ٔبِىعى ثىٍەْ ،ضوظىؽىٕي ثبـمب ثىطؼىٕىڭ ضوظىؽي ثىٍەْ
وېّەٍزىۋېزىسۇ ،ئوق لوضاٌسىٓ چىمىپ وەرىۀسەوال ئۆظىٕىڭ زىٕسىٓ چىمىپ وەرىۀٍىىىٕي
رۇٍّبً لبٌىسۇ - ،زېسى[ ».ثۇذبضى ضىۋاٍىزي] ثۇٔىڭ ِۀىؽي ،ثەظىٍەض لىٍىسىؽبْ ئىجبزەرٍىطىسە
ھەززىسىٓ ئبـۇضۇۋېزىسۇٔ ،ېّە لىٍىۋارمبٍٔىم ىٕي چۈـۀّەً لبٌىسۇ .ئەڭ ِۇھىُ ِەؼىٍە وىفىٍەض
ثىٍەْ ٍبذفي ِۇئبِىٍىسە ثوٌۇـزۇض.
ھبظىطلي ظاِبٔسا ِۇؼۇٌّبٔالضؼب چبپٍىٕىپ لبٌؽبْ رېطضوضچىٍىك رۆھّىزي پەلەرال ئبظ ثىط لىؽىُ
وىفىٍەض ئىؽالَ ٔبِىسىٓ ؼبزىط لىٍؽبْ ذبربٌىمٍىطى ،ـەذؽىٌ ِۀپەئەرٍىطى ئۈچۈْ زىٕٕي
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لبٌمبْ ل ىٍؽبْ ؼەۋەثزىٓ ئىىۀٍىىي ھەِّىگە ئبٍبْ .ۋاھبٌۀىي ،زىٓ ئۇالضزىٓ ثىعاضزۇض .ئۇالض ثەظى
ؼبززا ِۇؼۇٌّبٔالضٔىڭ ھېؽساـٍىمىٕي لوظؼبـٕي ذبالٍسۇ .ئۇالض پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِٕىڭ،
ئىؽالَ ذەٌىپىٍىطى ۋە ؼبھبثىالضٔىڭ ربضىرىٕي وۆضىسىؽبْ ثوٌؽب ئۇالضزىٓ ھېچمبٍؽىؽي ثبـمب
زىٕسىىىٍەضزىٓ رىٕچٍىمپەضۋەضٌەضٔي ئۆٌزۈضِىگەْ ،ھېچىىّٕي لىٍىچ رەڭٍەپ ِۇؼۇٌّبْ ثوٌۇـمب
ظوضٌىّىؽبْ .ثۇ ٍەضزە ئبٌالھٕىڭ ِۇٔۇ ؼۆظىٕي ٔەلىً وەٌزۈضۈؾ وۇپبٍە .ئبٌالھ ِۇٔساق زەٍسۇ :وىّىي
ٔبھەق ئبزەَ ئۆٌزۈضِىگەْ ٍبوي ٍەض ٍۈظىسە ثۇظؼۇٔچىٍىك لىٍّىؽبْ ثىط ئبزەِٕي ئۆٌزۈضؼە ،ئۇ پۈرۈْ
ئىٕؽبٔالضٔي ئۆٌزۈضگۀسەن ثوٌىسۇ ،وىّىي ثىط ئبزەِٕي رىطىٍسۈضؼە (ٍۀي لۇرمۇظؼب ٍبوي ھبٍبد
لېٍىفىؽب ؼەۋەثچي ثوٌؽب) ،ئۇ پۈرۈْ ئىٕؽبٔالضٔي رىطىٍسۈضگۀسەن ثوٌىسۇ[ .ؼۈضە ِبئىسە]32-
پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھؽؽبالَ ِۇٔساق زېگەِْ « :ۇؼۇٌّبٕٔىڭ ِۇؼۇٌّبٕٔي ئۆٌزۈضۈـي ھبضاِسۇض.
لېٕيِ ،ېٍي ۋە ـەضىپىٕىڭ ھۆضِىزي ثبضزۇض[ ».رىطِىعى ،ئىجٕي ِبعە] ٍۀە ثىط ھەزىؽزە ِۇٔساق
زېگەْ « :وىّىي ِۆِىٕٕي لوضلىزىسىىەْ ئبٌالھ ئۇٔىڭ لىَبِەد وۈٔىسىىي لوضلۇٔچىؽب وبپبٌەرٍىه
لىٍّبٍسۇ[ ».رىطِىعى ،ئىجٕي ِبعە] ٍۀە ثىط ھەزىؽزە ِۇٔساق زېگەْ« :ثبـمب ِۇؼۇٌّبٔالضؼب رىٍي
ٍبوي لوٌي ئبضلىٍىك ئبظاض ثەضِىگەْ وىفي ــ ھەلىمىٌ ِۇؼۇٌّبٔسۇض[ ».رىطِىعى ،ئىجٕي ھۀجەي]
ئبٌالھ ٍۀە ِۇٔساق زېگەْ :پەضۋەضزىگبضىڭالضؼب رۆۋۀچىٍىه ثىٍەْ ٍوـۇضۇْ زۇئب لىٍىڭالض،
(زۇئب لىٍؽبٔسا وەٌؽە ـ وەٌّەغ ؼۆظٌەپ ،روۋالپ) ھەززىسىٓ ئبـۇضۇۋەرىۀٍەضٔي ئبٌالھ
ٍبلزۇضِبٍسۇ .ئبٌالھ (پەٍؽەِجەضٌەض ئەۋەرىپ) ٍەض ٍۈظىٕي رۈظىگۀسىٓ وېَىٍٓ ،ەض ٍۈظىسە
ثۇظۇلچىٍىك لىٍّبڭالض[ .ؼۈضە ئەئطاپ ]56- 55
ئىؽالَ ٍۀە وىفىٍەضٔي ِىٍٍەرٍەض ؼۈپىزىسە ئۆظ ئبضا چىمىفىپ ئۆرۈـىە چبلىطىسۇ .ئبٌالھ
ِۇٔساق زەٍسۇ :ئي ئىٕؽبٔالض! ؼىٍەضٔي ثىع ھەلىمەرەْ ثىط ئەض ،ثىط ئبٍبٌسىٓ( ،ئبزەَ ثىٍەْ
ھەۋۋازىٓ ئجبضەد) ثىط ئبرب ثىط ئبٔىسىٓ ٍبضارزۇق .ئۆظ ئبضا رؤۇـۇـۇڭالض ئۈچۈْ ؼىٍەضٔي ٔۇضؼۇْ
ِىٍٍەد ۋە ئۇضۇق لىٍسۇق ،ھەلىمەرەْ ئەڭ رەلۋازاض ثوٌؽبٍٔىطىڭالض ئبٌالھٕىڭ زەضگبھىسا ئەڭ
ھۆضِەرٍىه ھېؽبثٍى ٕىؽىٍەض (ٍۀي وىفىٍەضٔىڭ ثىط ـ ثىطىسىٓ ئبضرۇق ثوٌۇـي ٔەؼەة ثىٍەْ
ئەِەغ ،رەلۋازاضٌىك ثىٍەْ ثوٌىسۇ) ،ئبٌالھ ھەلىمەرەْ ھەِّىٕي ثىٍگۈچىسۇض ،ھەِّىسىٓ
ذەۋەضزاضزۇض[ .ؼۈضە ھۇعۇضاد]13-
ئىؽالَ زىٕي ِۇؼۇٌّبٔالضٔي ٍۀە ؼەٍطى ِۇؼۇٌّبٔالضؼب ئبزاٌەرٍىه ثوٌۇؾٍ ،بذفىٍىك ثىٍەْ
ِۇئبِىٍە لىٍىفمب چبلىطىسۇ( :وۇـفبضالضزىٓ) ؼىٍەض ثىٍەْ ئۇضۇؾ لىٍّىؽبْ ۋە ؼىٍەضٔي
ٍۇضرۇڭالضزىٓ ھەٍسەپ چىمبضِىؽبٔالضؼب وەٌؽەن ،ئبٌالھ ئۇالضؼب ٍبذفىٍىك لىٍىفىڭالضزىٓ ،ئۇالضؼب
ئبزىً ثوٌۇـۇڭالضزىٓ ؼىٍەضٔي روؼّبٍسۇ ،ـۈثھىؽىعوي ،ئبٌالھ ئبزىٍالضٔي زوؼذ رۇرىسۇ .ئبٌالھ
زىٓ ئۈچۈْ ؼىٍەض ثىٍەْ ئۇضۇـمبْ ،ؼىٍەضٔي ٍۇضرۇڭالضزىٓ ھەٍسەپ چىمبضؼبْ ۋە ؼىٍەضٔي
ھەٍسەپ چىمىطىفمب ٍبضزەٍِەـىۀٍەضٔي زوؼذ رۇرىفىڭالضزىٓ ؼىٍەضٔي روؼىسۇ ،وىّىي ئۇالضٔي
زوؼذ رۇرىسىىەْ ،ئۇالض ظاٌىّالضزۇض[ .ؼۈضە ِۇِزەھىٕە ]9- 8
ٍېمىٕمي ثىط ٔەچچە ٍىٍسىٓ ثې طى ٍۈظ ثېطىۋارمبْ رېطوضٌۇق ھەضىىەرٍىطى زۇَٔبۋىٌ ِەؼىٍە
ثوٌۇپ لبٌسى ،ثۇ ھەضىىەد ھەِّە عەِئىَەد ،ھەِّە زىٓ ،ھەِّە ِەظھەپ وىفىٍىطىٕىڭ
ثەظىؽىسە ِەۋعۇد .ئىؽالِٕىڭ زۈـّۀٍىطى ثۇ ھەضىىەرٕي لەؼزەْ ِۇؼۇٌّبٔالضؼىال ئبضرىپ
لوٍۇپ ،ربض ضاِىب ئىچىگە وىطگۈظۈـىە ئۇضۇٔىۋارىسۇ .ؼەضة ئبذجبضارٍىطى ثبضٌىك وۈچىٕي ثۇ
ِەؼىٍىگە ِەضوەظٌەـزۈضۈۋارىسۇ .ثوٌۇپّۇ ؼبثىك ؼوۋېذ ئىززىپبلي پبضچىالٔؽبٔسىٓ وېَىٓ ،ؼەضة
زۇَٔبؼي « :ووِّۇٔىعَ ذەرىطى ئبذىطالـزي .ئەِسى ثىطزىٕجىط ذەرەض ۋە زۈـّەْ ‖ئىؽالَ―» زەپ
لبضاٍسىؽبْ ثوٌسى .ثۇ لبضاؾ ھەلىمەد ۋە ئەِەٌى َەرزىٓ ٍىطاق لبضاـزۇض .زۇَٔبزا ھبظىط ثىط
ِىٍَبضرزىٓ وۆپ رىٕچٍىمپەضۋەض ِۇؼۇٌّبْ ٍبـبٍسۇ ،ئۇالضٔىڭ ھەِّىؽي ئبِبٍٔىك ۋە ِۇلىٍّىممب
ِوھزبط ،چۈٔىي ئۇٌۇغ ئىؽالَ پطىٕؽىپي ئۇالضٔي ِۆرىسىً ۋە وەچۈضۈِچبْ ثوٌۇـمب چبلىطىسۇ.
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ٍۇلىطىسا ثبٍبْ لىٍىپ ئۆرۈٌگەْ ِەؼىٍىٍەض ،زىٓ زۈـّۀٍىطىٕىڭ ئىؽالِؽب لبضـي ؼەضەظٌىه
پەٍسا لىٍؽبْ وؤب ـ ٍېڭيٍ ،بٌؽبْ ـ ٍبۋىساق ،ؼەپؽەرە ،رۆھّەرٍىطىٕىڭ ِۇھىُ ثىط لىؽّىسۇض .ئۇالض
ثۇ ئبضلىٍىك زاۋاٍِىك ٍوچۇق ئىعزەؾ ثىٍەْ ئبۋاضە ،ۋەھبٌۀىي ،ئبٌالھ ثۇ زىٕٕي ئبذىطلي ؼبِبۋىٌ
زىٓ لىٍىپ وەٌزۈضگەْ ھەِسە پۈرۈْ ظېّىٓ ئەھٍي ثۇ زىٕؽب چبلىطىٍؽبْ.
لۇضئبْ وەضىُ ئۆظىّۇ ذۇؼۇِەرچىٍەضٔىڭ لۇضئبْ وەضىّسىٓ ظىزٍىك ،ـۇثھىٍىه رەضەپٍەضٔي
ئىعزەـىە زاۋاٍِىك ئۇضىٕىسىؽبٍٔىمىٕي وۆضؼەرزي .ئۇالض لۇضئبْ وەضىّٕي ئبزەرزىىي ثەـەضىٌ
وىزبثالضؼب لىَبغ لىٍىپ ثبلىسۇ .لۇضئبٔسا ثۇٔساق لبضىّۇ لبضـىٍىمٕىڭ ؼەۋەثي ثەوّۇ ئبززىٍ ،ۀي
ئبٌالھ رەضىپىسىٓ ٔبظىً ثوٌؽبٍٔىمىسۇض .ئبٌالھ ِۇٔساق زەٍسۇ :ئۇالض لۇضئبْ ئۈؼزىسە پىىىط
ٍۈضگۈظِەِسۇ؟ ئەگەض لۇضئبْ (ِۇـطىىالض ثىٍەْ ِۇٔبپىمالض گۇِبْ لىٍؽبٔسەن) ئبٌالھزىٓ ؼەٍطىٕىڭ
رەضىپىسىٓ ثوٌؽبْ ثوٌؽب ،ئەٌۋەرزە ،ئۇٔىڭسىٓ ٔۇضؼۇْ ظىسزىَەرٍەضٔي ربپمبْ ثوالرزي[ .ؼۈضە ٔىؽب -
]82
ثۇ ئبٍەد ئبضلىٍىك ِۇؼۇٌّبٔالضؼب ـۇٔي ئېَزىپ ئۆرۈـىە ئەضظىَسۇوي ،ؼىع ئىؽالَ ئەذاللىسا
ثبـمىالضؼب ئۆضٔەن ثوٌۇـىڭىع وېطەن .ئىؽالِؽب ھېىّەد ثىٍەْ چبلىطىپٍ ،بذفي ٔەؼىھەد
لىٍىپ ،چىطاٍٍىك گەپ ثىٍەْ ِۇٔبظىطىٍىفىپ ،ؼ وؼۇق لبٍٔىك ثىٍەْ لبٔبئەرٍۀسۈضۈؾ ئۇؼۇٌىسىٓ
ٍبذفي ئۇؼۇي ٍوق .ھەِّە گەپٍىطىڭىع ئەلٍىٌ زەٌىً ،روؼطا ِۀجەگە ئبؼبؼٍىٕىفي وېطەن.

خبجىّە

ثؽُ اٌٍە اٌطحّٓ اٌطحَُ

ٔبھبٍزي ـەپمەرٍىه ۋە ِېھطىجبْ ئبٌالھٕىڭ ٔبِي ثىٍەْ ثبـالٍّەْ.
ثبضچە ئبٌەٍِەض ئىچىسە ھېچٕىّىگە ِۇ ھزبط ثوٌّبٍسىؽبْ ئۇ ظاد ئبٌالھ ربئبالزۇض ،ئۇ ھەِّىٕي
رەضثىَەد لىٍىپ ٍېزىفزۈضگۈچىسۇض ،وىفىٍەضٔىڭ ھبعىزىسىٓ ئۆظى ٍبٌؽۇظ چىمىفزب ۋە ٍبٌؽۇظ
ثبـمۇضۇـزب رەڭساـؽىعزۇض .وىفىٍەضٔىڭ ئبـىبضا ئبڭ ئبضلىٍىك ثىٍىفىسىٓ ئۈؼزۈٔسۇض .وىفىٍىه
ئەلىً پبضاؼەرٕىڭ لۇۋۋىزي ئۇ ظارٕي ثىٍىفٕىڭ پەٌٍىؽىگە ٍېمىٓ وېٍەٌّەٍسۇ .ذىَبي وۈچي
ئبضلىٍىك ئۇٔىڭؽب ٍەرىىٍي ثوٌّبٍسۇ .وۆضۈؾ ؼەظگۈؼي ئبضلىٍىك ئۇٔي ربپمىٍي ثوٌّبٍسۇٔ .ە
ئبلىٍالضٔىڭ ئەلٍئ ،ە ِۇرەپەوىۇالضٔىڭ رەپەوىۇضىٔ ،ە ئبضىفالضٔىڭ ؼەظگۈؼئ ،ەثي ۋە ِۇضؼەي
پەٍؽەِجەضٌەضٔىڭ ،ئىزىمبزى ضاؼزچىً وىفىٍەض ،ـەھىسٌىه زەضىغىؽىگە ٍەرىۀٍەض ۋە ؼبٌىھ
وىفىٍەضِۇ ِۇؼزەلىً ھبٌسا ئۇٔي ثبٍمىَبٌّبٍسۇ.
وىفىٍىه ضوھىٌ زۇَٔبٔىڭ ئبؼّىٕىؽب ٔۇضٌۇق لوٍبؾ لىٍىپ ربٌالٔؽبْ ،وىفىٍىه ۋۇعۇزٔىڭ
وبئىٕبرىٕي ٍوضۇرمبْ ئبٌالھٕىڭ ٔۇضى ئبضلىٍىك ِەڭگۈٌۈن ثەذذ ؼبئبزەد ۋە ھىساٍەرٕىڭ
ئبؼ ّىٕىٕي ئبً ٔۇضىؽب ئوذفبؾ ٍوضۇرمبِْ ،ەڭگۈٌۈن ؼىطٌىك ذۇؼۇؼىَەرىە ئىگە ،وىفىٍىه
وەِچىٍىه ۋە ٔبچبض ئبزەرٍەضزىٓ ؼبلالٔؽبْ ،ئەھّەزِ ،ۇھەِّەز ۋە ِەھّۇز لبربضٌىك ٔبِالض ثىٍەْ
ئبربٌؽبْ پەٍؽەِجەض ئەٌەٍھىؽؽبالِؽب ئبٌالھٕىڭ ؼبٔبلؽىع ضەھّىزي ۋە چەوؽىع ئبِبٍٔىمي ثوٌؽۇْ،
ئۇٔىڭ عەِەرىگە ۋە ؼبھبثىٍىطىگىّۇ ـۇٔساق ثوٌؽۇْ .ئۇالض ٍبذفي ِىغەظٌىىٕىڭ ئۆٌگىؽي،
ئىؽىً ذىؽٍەرٍىه ۋە ھبٍبري وۈچىە روٌؽبْ وىفىٍەضزۇض.
عبٔبثي ئبٌالھٕىڭ ثىعٔي ـۇالضٔىڭ ئىعىسىٓ ِىڭىپ ـۇالضٔىڭ ٍوٌىؽب ئەگىفىپ ٔىغبد
ربپمۇچىالضزىٓ لىٍؽىٕىؽب ِىڭٍ ،ۈظِىڭ ،ئەزەزؼىع ـۈوۈضٌەض ،ھەِسۇ ؼبٔبالض ثوٌؽۇٔىي ،ثىع
ئبٌالھٕىڭ ثۇ ٔىئّىزىگە ئەثەزىً ئەثەز ضەھّەرٍىطىّىعٔي ثبٍبْ لىٍىپ ثوالٌّبٍّىع .ئبٌالھٕىڭ
ضەھّىزىگە ئەپۇ وەضىّىگە ئىٍىپ ثىعزىٓ ؼبزىط ثوٌؽبْ ئبـىبضا ِەذپي ،لەؼزەْ ۋە ؼەھۋەْ،
ئىٍگىطى ۋە وىَىٕىي گۇٔبھ ِەئؽىَەرٍىطىّىعٔي وەچۈضۈۋىزىفىگە ِۇھزبعّىع.
ِەْ وەِىٕە ئىجٕي ئبثسۇلبزىط ئبثىس ،ئۇٍؽۇض زىَبضىسىىي لەزىّي ـەھەضٌەضٔىڭ ثېطىسە
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ـەضىئەد ۋە رەضىمەد ئۈچۈْ ئەۋالرّۇ  -ئەۋالد ذىعِەد لىٍىپ وەٌگەْ زىھمبْ ِوٌال ئبئىٍىؽىسە
زۇَٔبؼب وۆظ ئبچزىُ .ثبٌىٍىك چبؼٍىطىّسا زازا رەضەپ ثوۋاَ ئبثىس ئبذۇْ ذەٌىپەِٕىڭ زوؼٍىطى
ثىٍەْ ِوضا ئوچبق ئبٌسىسا ئوٌزۇضۇپ ،وىچىٍەپ ئۇظۇٔسىٓ  -ئۇظۇْ ِۇڭسىفىۋارمبْ،
ؼىطزىفىۋارمبٍٔىمىٕي وۆضەرزىُ .ئەِّب ئۇالضٔىڭ ٔىّە ھەلمىسە ِۇڭسىفىسىؽبٍٔىمىٕي
چۈـۀّەٍىززىُ .ئەلً ٍىفىّؽب ٍەرىۀسىٓ وىَىٓ ئوٍٍىؽبَ ،ئۇالض زىساضى ھەق ئبـىمٍىطى ئىىەْ.
ھەلزەئەالٔىڭ ضەھّەد ِەؼپىطىزىگە ،ئەپۇ وەضىّىگە ؼىؽىٕىپ ظىّىؽزبْ لىفٕىڭ ئۇظۇْ
وېچىٍىطىٕي ظىىىط ؼۆھجەد ،زىساضى ئىفمي ِۇھەثجەد ثىٍەْ ئۆرىۈظگەْ ئىىەْ .ئۆؼّۈضٌۈن
ِەظگىٍىّسە ربؼۇد ھۆوۈِەرٕىڭ زىٕٕي ٍولۇرۇؾ ھىٍىؽي ئەۋىظ ئىٍىپ ٔبزاْ زىھمبٍٔطىّىعٔىڭ
وبٌٍىؽىٕي چىطِبپ ئبٌؽبْ ،زىھمبٍٔىطىّىع وىچە  -وۈٔسۈظ ئىفٍەپ رۇضۇپّۇ لوضؼىمي روٍّبً
ئبچٍىك ٍولؽۇٌٍۇق زەضزىسە ھەِّىٕي ئۇٔۇرمبْ ظاِبٔالض ثوٌؽبچمب زىٕي ثىٍىٍّەضزىٓ رەضثىَەؼىع
لبٌؽبْ ئىىۀّەٍْ .بـٍىك زەۋضىگە لەزەَ لوٍؽبْ ظاِبٔالضزا ئەھۋاٌسا ثىط ئبظ ٍبذفىٍىٕىؿ ثوٌسى.
ؼبٌىھ ئۇؼزبظالض ٔىڭ ٍىزەوچىٍىىي ثىٍەْ ئبظ روال ثىٍىُ ئىگەٌٍەپ لۇضئبْ ؼبۋازىّٕي چىمبضؼبْ
ثوٌسۇَ .ئۇؼزبظالض ٔىڭ رەضثىَەؼىسە زەؼٍەپمي لەزەِسە ئىّبْ ئىؽالِٕي چۈـىٕىپ ئۇٔىڭ
ٌەظظەرٍىطىٕي رىزىفمب ثبـٍىسىُ .ـۇٔساق لىٍىپ ٍ 30ىً ئۆرۈپ وەرزي .ذىعِەد ،رۇضِۇؾ
ثىؽىّي ثىٍەْ ئبٌسىطاؾ ثوٌۇپ ،لۇضۇق ـبْ ـەضەپٍەض ثىٍەْ ئبٌسىٕىپ ئۆرۈپ وەرزىُ .ئىفىّسا
ھىچ ثىط ئىٍگىطٌەؾ ثوٌّىسى .ھبٍبد ِۇؼبپەَ ئۆِۈض ـورىؽىٕىڭ  -50ثبٌسىمىؽب لەزەَ لوٍؽبٔسا
ٍۀە ٍىڭىجبـزىٓ ئىعزىٕىفىە ،ئۆگىٕىفىە روؼطا وەٌسى .ئەپؽۇؼىي ِەْ وۆضەٌىگىسەن زىٕي
وىزبپالضٔىڭ وەِچىٍٍىىي ،ئىٕزىطٔىذ ئبضلىٍىك ربضلبٌؽبْ وىزبپالضٔىڭ ذىٍّۇ ذىً ثوٌۇـي ئۇٔىڭ
ئۈؼزىگە ثۇ ذىً وىزبپالضؼب پىفمەزەَ ئۆٌىّبالضٔىڭ ؼبٌمىٓ ٔەظەض ثىٍەْ لبضىفي ؼەۋەثىسىٓ
لۇضئبْ ۋە ھەزؼٕي ئبؼبغ لىٍىپ رۇضۇپ ئىٕزىطٔىذ ئبضلىٍىك ئىطىفىەْ رۈضٌۈن ئىؽالِىٌ
وىزبپالضٔي ؼەگەوٍىه ثىٍەْ وۆضۈپ ئۆگىٕىفىە ،وۆپ ئىعزىٕىفىە ،رەپەوىۇض لىٍىفمب روؼطا
وەٌسىِ .ۇـۇٔساق ئەھۋاٌسا عبٔبثي ھەق ؼۇثھبٔە ۋەرەئەالٔىڭ ئىٍھبَ ِ -ەزەد ،وۈچ  -لۇۋەد
ثىطىفي ثىٍەْ ٔ 10ەچچە ٍىً رىطىفىپ رىطِىفىپ ثىط رەضەپزىٓ ئۆگىٕىپ ثىط رەضەپزىٓ
ِبرىطىَبي روپالپِ ،ەظِۇْ عەھەرزىٓ ؼبؼالٍِىمىؽب ئىفۀچە لىالٌىؽبْ ،وەڭ ِۇؼۇٌّبْ
لىطىٕساـٍىطىّىعٔىڭ ئىؽالِىٌ ثٍىُ چۈـۀچىٍىىطٔي رۇضؼۇظىفىؽب ،روٌۇلٍىفىؽب،
ِۇوەِّەٌٍەـزۈضۈـىگە پبٍسؼي ثبض زەپ لبضىؽبْ ِبرىطىَبٌالضٔي ئۇٍۇـزۇضۇپ زەؼٍەپزە «ئىؽالَ
ئەلىسىٍىطى» ٔبِىسا ئۈچ لىؽىٍّىك وىزبپ لىٍىپ رەٍَب ضٌىسىُ .وىَىٕچە ٍۀە ثىط لىزىُ ضەرٍەپ
روٌۇلالپ « ئىؽالَ ئەلىسىٍىطى ئەؼەضٌەض روپٍىّي» ٔبِىسا ئۈچ لىؽىٍّىك وىزبپ لىٍىپ
رەٍَبضٌىسىُ .ئۇٔسىٓ وىَىٓ ِۇھەِّەز ئىجٕي ؼۇالٍّبْ ِەؼطىجىٕىڭ «عبِىۇي پەۋائىس» ٔبٍِىك 11
ِىڭ  200ھەزىؽٕي ئۆظ ئىچىگە ئبٌؽبْ ھەزىؽٍەض روپٍىّي ئبؼبؼىسا رۆد ِىڭ ھەزىؽٕي ئۆظ
ئىچىگە ئبٌؽبْ «ؼەھىھ ھەزىؽٍەض» روپٍىّىٕي ،ئۇٔسىٓ وىَىٓ  3300ھەزؼٕي ئۆظ ئىچىگە ئبٌؽبْ
« عبِىۇي پەۋائىسرىىي ثۇذبضى ۋە ِۇؼٍىُ ھەزىؽٍىطى» ٔبٍِىك وىزبپٕي رەٍَبضٌىؽبْ ئىسىُ.
وىَىٕچە «عبِىۇي پەۋائىس» ٔىڭ ئەضەپچە ۋوضز ھۆعغزي رىپٍىؽبٔسىٓ وَىٓ ئبذىطزا ھەِّىٕي
ثىطٌەـزۈضۈپ ھەزىؽٍەضٔىڭ ئەضەپچىؽىٕي وىطىفزۈضۈپ «عبِىئۇي ـەۋائىسرىٓ ربٌالٔؽبْ ؼەھىھ
ھەزىؽٍەض» ٔبٍِىك  6200زىٓ ئبضرۇق ھەزىؽٕي ئۆظ ئىچىگە ئبٌؽبْ ئىىىي لىؽىٍّىك ھەزىؽٍەض
روپٍىّىٕي رەٍَبضٌىسىُ .ثۇ ذىعِەرٕىڭ ئبذىطٌىفىفىؽب ٍۀە لەٌجىّسە ثىط ٍىڭي ئىٕزىٍىؿ پەٍسا
ثوٌۇپ ئىؽالَ ئەلىسە ثىٍىٍّىطٔي ئورزۇضاھبي ئۆٌچەَ ثوٍىچە ئبۋاَ ذەٌمٕىڭ پبٍسىٍىٕىفىؽب ِبغ
وىٍىسىؽبْ ِۇوەِّەٌطەن ثىط وىزبپ لىٍىپ رەٍَبضالؾ ئىؽزىگي رۇؼۇٌسى .ثۇ ذىعِەد ثىط لەزەض
وۆپ ئەلٍي ئەِگەن ۋە وۈچ لۇۋەد رەٌەپ لىٍىىسىؽبْ ئىؿ ثوٌؽبچمبٍ ،ىفىُ  60لب ٍىمىٕالپ
لبٌؽبٔسا ثۇ ئىفمب رۇرۇؾ لىٍىپ عبٔبثي ئبٌالھٕىڭ ئىطازىؽي ثوٌؽىال چولۇَ ربِبٍِىٕىسىؽبٍٔىمىؽب

1096

www.uyghurmuslim.com www.fb.com/uighurawazi uighurawazi@yahoo.com
ئىفىٕىپ « ئىؽالَ ئەلىسىٍىطى ئەؼەضٌەض روپٍىّي» زىىي ئەؼەضٌەضٔي لبٍزىسىٓ ضەرٍەپ،
وىطىفزۈضۈپ ،روٌۇلالپ ،رۈظىزىپ «ئىؽالَ رەٌىّبري» ٔبٍِىك ثۇ وىزبپٕي رەٍَبضالـٕي ثبـٍىسىُ.
ثبـزب ئوْ ثۆٌۈٍِۈن ثىط وىزبپ لىٍىفٕي ئوٍٍىؽبْ ئىسىُ .وىزبپٕي رەٍَبضالؾ عەضٍبٔىسا ئىؽالِي
ثىٍٍّەضٔىڭ ضەرىە رىعىٍىؿ ،ئوضۇٍٔىفىؿ رەلەظظاؼي ثىٍەْ وىزبپ چوڭىَىپ رۆد عىٍىس24 ،
ثۆٌۈَ  182ثبپزىٓ رەضوىپ ربپمبْ ئۈچّىڭ ئبضگىٕبٌٍىك وىزبپ ثوٌۇپ پۈرۈپ چىمزي .وىزبپٕىڭ
ثىطىٕچي عىٍىسىٕي« ئىّبْ ۋە ئىجبزەد» ،ئىىىىٕچي عىٍىسىٕي« ئەذالق ۋە ئبئىٍە» ،ئۈچىٕچي
عىٍىسىٕي« لۇضئبْ ۋە ؼۈٕٔەد» ،رۆرىٕچي عىٍىسىٕي« لبٔۇْ ۋە ِەزۀىَەد» زەپ ئبرىسىُ ۋە
ِەظِۇٔالضٔي ـۇ ئبؼبؼزب ئۇٍۇـزۇضۇپ ضەرىە رىعزىُ .ثۇ وىزبپٕىڭ ھەعّي ثىط لەزەض چوڭ
ثوٌؽبٍٔىمي ئۈچۈْ ٍۀە وەڭ ِۇؼۇٌّبٔالض ئبِّؽىٕىڭ ِۀپەري ۋە چۈـىٕىؿ ،لوثۇي لىٍىؿ
ـبضائىزىٕي ٔەظەضزە رۇرۇپ  3211ؼۇئبي -عبۋااپٕي ئۆظ ئىچىگە ئبٌؽبْ « ئىؽالَ رەٌىّبرىسىٓ
ؼۇئبي -عبۋاپالض » ٔبٍِىك  2000ئبضگىٕبٌٍىك ثۇ وىزبپٕىّۇ رەٍَبضٌىسىُِ .ەْ ئەھٍي ؼۇٔئي
ۋەٌغبِبئە ئەلىسىؽىسىىي ثىط «ئىرالؼّەْ ِۇؼۇٌّبْ » ٌىك ؼبالھىَىزىُ ثىٍەْ ثۇ ذىعِەرىە
وىطىفزىُ .ثۇ ذىعِەرزىىي ِۇززئبٍىُ پەلەد ِۇؼۇٌّبْ لىطىٕساـٍىطىّىعٔىڭ ئىؽالِىٌ
ثىٍىٍّەضگە ثوٌؽبْ ئىھزىَبعىٕي لبٔسۇضؼىىەْ ،زېگۀسىٓ ئىجبضەد ثوٌسى .عبٔبثي ئبٌالھِ ،ەلؽەز
ِۇضازىّٕي ھبؼىً لىٍىپِ ،بٔب ھبظىط «ئىؽالَ رەٌىّبري» ۋە «ئىؽالَ رەٌىّبرىسىٓ ؼۇئبي -عبۋاپالض»
ٔبٍِىك ثۇ وىزبپالض ربِبِالٔسى .عبٔبثي ئبٌالھٕىڭ ثۇ وىزبپٕي ِۀسەن ثىط چبال ؼبۋاد ،ئبعىع
ثۀسىؽىگە رەٍَبضالـٕي ٔىؽىپ لىٍؽىٕىؽب رۈگىّەغ ضەھّەد ھەَ ـۈوۈضٌەض ثوٌؽۇْ .وىزبپٕي
رەٍَبضالـمب ٍىزەضٌىه ۋالىذ ،رىٕىچ ،پبوىعە ئوضۇْ ،ھبالي ٔىئّەد ،عىؽّبٔي وۈچ لۇۋەد ،ؼەگەن،
ؼبؼالَ ئەلىً ثەضگەْ عبٔبثي ئبٌالھمب رۈگىّەغ ضەھّەد ھەِسۇ ؼبٔبالض ثوٌؽۇْ.
ئي وەضەٍِىه ئبٌالھ! ِىٕىڭسەن ثىط ئبعىع ثۀسەڭگە ئىٍھبَ لىٍىپ ،ئىطازە لىٍىپ ،ئىؽالَ
ئۈچۈْ ثوٌؽبْ ثۇ چوڭ ذىعِەرىە ِۇٍەؼؽەض لىٍسىڭ« .ئىؽالَ رەٌىّبري» زەضىؽٍىطىٕي زوؼىذ
ثۇضازەض لىطىٕساـالضؼب ،ئەۋالرٍىطىّؽب ئۆظ ٌەثعىُ ثىٍەْ ٍەرىۈظۈـىە ٔىؽىپ لىٍسىڭ .ئىؽالَ
ئۈچۈْ ذبٌىػ لىٍؽبْ ثۇ ذىعِىزىّٕي لوثۇي لىٍؽىٓ .وىزبپزب وۆضۈٌگەْ رۈضٌۈن ؼەھۋە
ذبربٌىمالضٔي« ،ئىؽالَ رەٌىّبري » ٌىىؽىَەٌىطىٕي ئولۇؾ ،ثبٍبْ لىٍىؿٍ ،ەرىۈظۈؾ عەضٍبٔىسا
ئۆرۈٌگەْ ؼەھۋۀٍىىٍەضٔي ئەپۇ لىٍىپ ٔىَىزّگە ٍبضىفب ئەعىط ثىطىفٍىطىٕي ئۆِىس لىٍىّەْ .ثۇ
وىزبپٕىڭ ِۇؼۇٌّبْ لىطىٕساـالض ئبضىؽىؽب وەڭ ربضلىٍىفىؽب ،ثۇ ٍوٌسا ئىعزۀگۈچي ئەعىط
لىٍؽۇچىالضٔىڭ ئىزىجبضؼىع لبضاپ لبٌّبؼىٍىمىؽبِ ،ۇـۇ ؼبھبزىىي ئەؼەضٌىطىگە ِۀجە لىٍىفىؽب،
ئۇالضٔىڭ ئولۇپ پبٍسىٍىىٕىپ ئىؽالَ ثىٍىُ ثۇاللٍىطىسىٓ لىٕىپ ئىچىفىگە ،ثۇ ئبضلىٍىك ھىساٍەد
رىپىپ وۇپىطٔىڭٔ ،بزأٍىمٕىڭ لبضاڭؽۇٌىمىسىٓ لۇرۇٌۇپ ئىّبْ ،ئىؽالِٕىڭ ٔۇضىؽب چۈِۈٌۈـىگە
پۇضؼەد ثىطىفٍىطىٕي ئۆرۈٔىّەْ .ئي ئبٌالھ! ؼەْ ھەِّىگە وۇپبٍە ،ھەِّىگە لبزىطؼەْ .ئبِىٓ!
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ئەعغبالِۇئەٌەٍىۇَ!

ئبٌحە ثبعمۇچٍۇق ئىغالَ لىشائەجخبٔىّىضغب وىشگىٕىڭىضٔي لبسؽي ئبٌىّىض!
ئەي -ئبۋاَ ئبٌحە ثبعمۇچٍۇق ئىغالَ لىشائەجخبٔىغي
لىطائەرربٔىّىعزىىي وىزبپالضٔي ئۆگىٕىفٕىڭ ثبؼمۇچ ،رەضرىپ ،ۋالىذ ئوضۇٔالـزۇضۇؾ رەوٍىپي -رەذّىٕەْ
100ئبًٍ ،ۀي ٍ 8ىً.
ثىشىٕچي ثبعمۇچ  -ئىغالَ جەٌىّبجي ثىٍىٍّىشىٕي ئۆگىٕىؼ.
ثۇٔىڭسا ئىؽالَ رەٌىّبرىٕىڭ - 4 - 3-2-1عىٍىسٌىطى وۈٔىگە  5ثەرزىٓ  24ئبً ئۆگىٕىٍىسۇ.
ئىىىىٕچي ثبعمۇچ  -جەپەوىۇسٔي ئىچىؼ ،ئىغالِىٌ ھىغغىَبت ٍىحىٍذۈسۈػ.
زىٕىّٕي ئۆگىٕىّەْ ِەعّۇئەؼي ( وۈٔىگە  5ثەرزىٓ  4ئبً)
.1
ِىٕىڭ گۈظەي زىٕىُ ِەعّۇئەؼي ( وۈٔىگە  5ثەرزىٓ  4ئبً)
.2
لەٌىت ؼبزاٌىطى ِەعّۇئەؼي( وۈٔىگە  10ثەرزىٓ  2ئبً)
.3
ئۈچىٕچي ثبعمۇچ  -جەسجىّبي ،جبسىخ ،جەصوىشەٌەسٔي ئۆگىٕىؼ.
ئبٌالھٕىڭ پەٍؽەِجەضٌىطى(وۈٔىگە  10ثەرزىٓ 2ئبً)
.1
ـىطىٓ ثۇالق(وۈٔىگە  10ثەرزىٓ 2ئبً)
.2
ئىعثبؼبض رۆد ذەٌىپە (وۈٔىگە  15ثەرزىٓ ثىط ئبً)
.3
ؼبھبثىالض ھبٍبرىسىٓ ربٌالّٔىالض -2-1لىؽىُ (وۈٔىگە  20ثەرزىٓ  2ئبً)
.4
ئبٍبي ؼبھبثىالض (وۈٔىگە  10ثەرزىٓ ثىط ئبً)
.5
جۆجىٕچي ثبعمۇچ  -ھەدىظ ئۆگىٕىؼ .
عبِىئۇي ـەۋائىسرىٓ ربٌالٔؽبْ ؼەھىھ ھەزىؽٍەض -2-1لىؽىُ (وۈٔىگە  5ثەرزىٓ رەذّىٕەْ  12ئبٍسىٓ 18
ئبٍؽىچە)
ثەؽىٕچي ثبعمۇچ  -لۇسئبْ ۋە جەپغىش ئۆگىٕىؼ .
لۇضئبْ وەضىّٕىڭ رەضعىّىؽي ( وۈٔىگە  5ثەرزىٓ  4ئبً)
.1
ٔىسا ئبٍەرٍىطىٕىڭ رەپؽىطى( وۈٔىگە  5ثەرزىٓ  4ئبً)
.2
رەپؽىطى ئىجٕي وەؼىط - 1لىؽىّسىٓ  - 6لىؽىّؽىچە ( وۈٔىگە  5ثەرزىٓ  24ئبً)
.3
ئبٍەرۇي ئەھىبَ  - 2-1لىؽىُ ( وۈٔىگە  10ثەرزىٓ  4ئبً)
.4
ئبٌحىٕچي ثبعمۇچ  -ئوِوِالؽحۇسۇپ جەوشاسالػ.
ئىؽالَ رەٌىّبرىسىٓ ؼۇئبي -عبۋاپالض  -2-1وىزبپ (وۈٔىگە  10ثەرزىٓ  8ئبً)
.1
ضوھىسىٓ ئىؽالَ ( وۈٔىگە  10ثەرزىٓ  2ئبً)
.2
زىٓ ۋە ھبٍبد ( وۈٔىگە  10ثەرزىٓ  2ئبً)
.3

ھەِّەِىعگە ئبٌالھ ضەھّەد لىٍؽۇْ!
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