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 وىرىع ضۆز

 
ببرچً مًدھىيً ۋي گۈزيل مبختبشالر  ئبلًملًروىڭ پًرۋيردىگبرى ۋي مۆمىىلًروىڭ مًديتكبرى جبوببي 

غب مًۋجۇداتىىڭ سبوىچً ھًمدۇسبوب ئېيتىمًن. ھًق دىىىي ئىىسبوىيًتكً ئبلالتبئبالغب خبستۇر. ئبلالتبئبال
يًتكۈزۈش ئبرقىلىق ئۇالروي كۇفرى، زااللًت ۋي ئبزغۇولۇقىىڭ قبراڭغۇلۇقلىرىدىه قۇتۇلدۇرۇپ، ئىمبن، 
ًد  ھىدايًت ۋي ھًقىقًتىىڭ وۇرىغب يېتًكلىگًن سۆيۈملۈك پًيغًمبىرىمىس ھًزرىتي مۇھًمم

ً  -ئۇوىڭ ئبئىلًئًلًيھىسسبالمغب،  تبۋابىئبتلىرىغب ۋي ئۇوىڭ يولىىي داۋامالشتۇرۇپ بىسلًرگىچ
ً سبالم يولاليمًن  !يًتكۈزگًن سبھببىلىرىغب، شۇوداقال تب قىيبمًتكىچً ھًق يولدا يۈرگًن مۆمىىلًرگ

 

 

 :مۆپچىيىل ٍۇسۇىَاُ قېرىْذاشيىرىَىسغائٔسساالٍۇ ئٔىٔينۇً! 

غاُ سۈزۈك ۋٓ پاك قٔىة، ھٔر قاّذاق ّٔرسٔ تٔسىر قىيىپ توزاُ قوَّايذى -ئاىال سىئرگٔ چاڭ

ئۆزگٔرتٔىَٔيذىغاُ ماٍىو ئىَاُ، ھٔق تىئُ تاتىيْي پٔرق ئېتٔىٔيذىغاُ ساغالً ئٔقىو ئاتا قىيسۇُ! 

 )ئاٍىِ(

ٍٔقسىذىٌ مىتاۋىَذىِ پايذىيىْىذىغاُ پاك ئىخالسَُٔ ياخشي ئادٍٓئرّىڭ  ِتْي ئىشئشتىٍېْىڭ تۇ مىتا

رٍٓذٓ پايذىسي تېگىپ تۇرىذىغاُ دۇئاسىْي ئۈٍىذ قىيىشتىْال ٓ قىيىذىغاُ، ئۆىگّٔذىِ مېيىِ قٔتقىَذٍېْىڭ ھٔق

ئىثارٓت. تۇ ئىشىَْىڭ تاشقىالرّىڭ ٍاختىشىغا ئېرىشىش يامي پۇه تېپىش يامي شۆھرٓت قازىْىش ٍٔقسىذىذٓ 

ّېَٔتيىل جّْٔٔتنٔ  -ۋٓ ّازۇ توىۇشىذىِ ئاىال ساقيىسۇُ! تۇ خىسٍىتىَْىڭ خاىىس، ئاىال ئۈچۈُ توىۇشىْي

قۇدرىتىٌ تىئُ ئاىالدىِ تىئئَُ ۋٓ ئىيتىجا قىيىَُٔ. ئاىال  -مىرىشىَگٔ سٔۋٓب توىۇشىْي پۈتۈُ مۈچ

، خاىىغاّالرغا ٍٔرھٍٔٔت قىيغۇچي،  ھٍَٔىْي تىيىپ قىيغۇچىذۇر ھٔقىقٔتُٔ ٍٔغپىرٓت قىيغۇچىذۇر ۋٓ رٓھىٌ

يغاُ ئاىالغا ٍىْْٔتذارىىق تىيذۈرىَىس. تىسّي ئاىال توغرا يوىغا تۇرغۇچىذۇر. تىسّي ئىَاّغا ھىذائت قى

 يېتٔميىَىگُٔ توىسا، ھىذائت تاپَىغاُ توالتتۇق.

سٔۋىئٍْىڭ تۆۋّٓيىني، قٔىىَىَْىڭ تېخي  -ئي ئاىال! تۇ مىتاتتا خاتاىىق مۆرۈىگُٔ توىسا تىيىٌ

 پىشَىغاّيىغىذىِ توىذى،

 سأَُّ،ئاقيىَائَُ ئۆزٍْٓي چۈّني ئاجىس ئىْ

 ساقيىَىسا ئاىال خاتاىىقتا سٔرسأَُّ.

قۇۋٓتيىشىڭذىِ توىذى.  -ئٔگٔر تۇ مىتاب مۆڭۈىذىنىذٓك چىققاُ توىسا تۇ ئٔىۋٓتتٔ سېْىڭ ياردىَىڭ ۋٓ قوىالپ

ۋٓ ھٔقْي چۈشًَّٔٔ يۈرگّٔئرّي ٍۇشۇ  ئتنۈزگىِ ئي ئاىال! تۇ مىتاب ئارقىيىق ٍۇسۇىَاّالرغا ٍّٔپٔئٔت

 !)ئاٍىِ(ھىذائت قىيغىِمىتاب ئارقىيىق 
 

َىسّىڭ تۈزۈتۈپ ئوقۇشىْي تۆۋّٓچىيىل  ]ئٔسنٔرتىش: تۇ مىتاتتا خاتا يېسىيغاُ يامي تاشقا سٔۋّٓيىنئر توىسا قېرىْذاشيىرى

ُ سورائَُ![  تىئ
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 77………………………………………………………………………….ضۇٌٍّٗاْ ئٌٍٗٗھىططاالَ . 322
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 122 …………………………………………تٗٔدىٍٗرٔىڭ تٗۋتىطىٕي تٗن لوتۇي لىٍىدىغأٍىمي تائاالئاٌال . 224

 122… ……………………………………تٗٔدىگٗ تٗۋتٗ لىٍىع ئۈچۈْ پۇرضٗت تېرىدىغأٍىميئبلالتبئبال  . 222
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 127 …………………………………………………..ٍاد ئېتّاٍدىغاْ وىػي ئاٌالٔي ٍاد ئېتىدىغاْ  ۋٖ.  242
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 137 …………………………………………………..زۇٌۇِغا ئۇچرىغۇچىٕىڭ دۇئاضىدىٓ ھٗزٖر لىٍىع.  223

ْ ۋالىت.  223  322.... ........................................................................................دۇئا ئىجاتٗت توٌىدىغا

 139…  ………………………………ىغأٍىميىٗ ٍاردَٖ تېرىدئاجىسالرٔىڭ دۇئاضي ضٗۋٖتىدىٓ تۇ ئۈِّٗت.  262

 139 …. ………………………………………………………………………ئاتٕىڭ لىٍغاْ دۇئاضي . 222

 139 …. …………………………………………………………دۇئاضي ئىجاۋٖت توٌّاٍدىغاْ ئادَٖ . 224

 139… .…………………………………………………………ِۇضۇٌّأالرغا خاتا دۇئا لىٍىپ ضاٌطا . 222

 139...  ...…………………………………………………………ۇئاال لاٍتۇردىغأٍىميلازأي پٗلٗت د . 222

 139. ……………………………………………………………………ِٗزِۇٔي چوڭمۇر دۇئا لىٍىع . 222

 139 ………………………………………………………لأداق لىٍغأدا دۇئا ئىجاتٗت توٌىدىغأٍىمي.  222

 142...  ….……………………………………دۇئاضىي ئىجاتٗت توٌغأدىٓ وېَىٓ ٍۈز ئۆرۈٍدىغاْ ئادَٖ.  222

 343………………………………………………………………………لۇرئبًذىي تبلالًغبى دۇئبالر.  223

 343…………………………………………………………………ئبدٍم ئَلٍَھىططبالهٌىڭ دۇئبضي.  223

 343….. ………………………………………………………………………پَرغتىلَرًىڭ دۇئبضي . 222

 343. ….………………………………………………………………ًۇھ ئَلٍَھىططبالهٌىڭ دۇئبضي.  222

 343………………………………………………………………ئىجراھىن ئَلٍَھىططبالهٌىڭ دۇئبضي . 224
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 342… .………………………………………………………………ئَلٍَھىططبالهٌىڭ دۇئبضي لوت.  222
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 342………………………………………….ئَلٍَھىططبالهٌىڭ ئىوبى ئېَتمبى لَۋهىٌىڭ دۇئبلىرى هۇضب . 222

 342... ..……………………………………………………………ئَلٍَھىططبالهٌىڭ دۇئبضي ٍۇًۇش . 223

 342……………………………………………………………. يئَلٍَھىططبالهٌىڭ دۇئبض ضۇلٍَوبى . 223
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 344………………………………………………………………….ئَلٍَھىططبالهٌىڭ دۇئبضي ئىطب.  222

 344……………………………………………………..ئىطب ئَلٍَھىططبالهٌىڭ هۇرىتلىرىٌىڭ دۇئبضي . 224

 344.…………………………………………………………ٍىگىتلَرًىڭ دۇئبضيئَضھبثۇلىَھفذىىي  . 222

 344………………………………………………………………….پٍَغَهجَرلَرًىڭ ئورتبق دۇئبضي . 222

 344……………………………………………………………….. هۇھَهوَد ئَلٍَھىططبالم دۇئبضي . 222

 342 ………………………………………………………………………….بلىرىرًىڭ دۇئضبھبثىال . 222

 342……………………………………………………………………ًالرًىڭ دۇئبضيئىلىوذٍ توغمب . 222

 342.…………………………………………………………………………تَلۋادارالرًىڭ دۇئبلىرى.  223

 342..  …. ……………………………………………………………ضَثىرلىه هۆهىٌلَرًىڭ دۇئبضي . 223

 342… ..………………………………………………………………ئوهۇهىٌ هۆهىٌلَرًىڭ دۇئبلىرى . 222

 342……………………………………………………………………………………ثبغمب دۇئبالر.  222

 342..  ...………………………………………………………………………………ئىطوي ئَزٍم.  224

 342……………………………………………………………………ھَدىطلَردىي تبلالًغبى دۇئبالر.  222

 322 ………………………………………………………………………………….وَلىوَ تٍََىجَ.  222

 322..  ..……………………………………………………………………………وَلىوَ غبھبدٍت.  222

 322. .  ..………………………………………………تبھبرٍت ئبلغبًذا ۋٍ ًبهبزدا ئولۇلىذىغبى دۇئبالر . 222

 322… ...………………………………………………………ھبجَتخبًىغب وىرغتَ ئولۇلىذىغبى دۇئب.  222

 322…  ..……………………………………………………ھبجَتخبًىذىي چىممبًذا ئولۇلىذىغبى دۇئب . 233

 322… .…………………………………………ئولۇپ تبھبرٍت ئېلىػٌي ثبغالٍوىس ئبلذى ثىلَى ثۇالرًي . 233

 322 ………………………………………………………………تبھبرٍت ئبلغبًذا ئولۇلىذىغبى دۇئب.  232

 322… ……………………………………………………………تبھبرٍتتىي وېَىي ئولۇلىذىغبى دۇئب.  232

 323… …………………………………………………………………ئَزاى ۋٍ تَوجىرًىڭ ئولۇلىػي . 234

 323… ……………………………………………………………………………ئَزاًٌىڭ تېىىطتي . 232

 162 .. ..…………………………………………………………………………تٗوثىرٔىڭ تېىىطتي . 232

 323…………………………………………………………………ئَزاًذىي وېَىي ئولۇلىذىغبى دۇئب.  232

 323……………………………………………………ًذا ئولۇٍذىغبى دۇئب ۋٍ زىىىرلَرًبهبزًي ثبغلىغب.  232

 322.....................................................................ئبًذىي ضۈرٍ فبتىھَ ثىلَى خبلىغبى ضۈرٍ ئولۇلىذۇ! . 232

 322…………………………………………………………………………………ئولۇلىذۇ رۇوۇدا.  233

 322….…………………………………………………………رۇوۇدىي ثېػىٌي وۆتۈرگًَذٍ ئولۇلىذۇ.  233

 322…..…………………………………………………………………بًذىي ئۆرٍ تۇرۇپ ئولۇلىذۇئ.  232

 322..…………………………………………………………………………….ئولۇلىذۇ ضَجذىذٍ.  232

 324….………………………………………………………ئىىىي ضَجذٍ ئبرضىذا ئولۇلىذىغبى دۇئب.  234

 324….………………………………………………………………تَغَھھۇدتب ئولۇلىذىغبى دۇئبالر.  232

 322….…………………………………………………………ضَجذٍ ۋٍ رۇوۇدا ئولۇلىذىغبى دۇئبالر.  232

 322….…………………………………………………………ًبهبزًىڭ وٌٍَىذٍ ئولۇلىذىغبى دۇئبالر.  232

 322……………………………………………………………تىالۋٍت ضَجذىطىذٍ ئولۇلىذىغبى دۇئب.  232

 322…………………………………………………ثبهذات ۋٍ غبم ًبهىسىذىي وېَىي ئولۇلىذىغبى دۇئب.  232

 322..  .………………………………………………………………………………لۇًۇت دۇئبضي.  223
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 322… ….………………………………………………………هَضچىتىَ هبڭغبًذا ئولۇلىذىغبى دۇئب . 223

 322. ………………………………………………………….هَضچىتىَ وىرىۋېتىپ ئولۇلىذىغبى دۇئب.  222

 322… …………………………………………………………ضچىتتىي چىممبًذا ئولۇلىذىغبى دۇئبَه.  222

 322………………………………………………………روزىذار ۋٍ ئىفتبر لىلغبى وىػىلَرًىڭ دۇئبضي.  224

 322….………………………………………………روزا تۇتمبى وىػي ئىفتبر لىلغبًذا ئولۇٍذىغبى دۇئب.  222

 322…..……………………………………ئىفتبر ئبٍبغالغمبًذا ئىفتبر ثَرگۈچي ئۈچۈى ئولۇلىذىغبى دۇئب.  222

 322…………………………………روزا تۇتمبى ئبدٍم وۆڭلىگَ وَلگۈدٍن گَپ ئبڭلىغبًذا دٍٍذىغبى ضۆز.  222

 322…..…………………………………………………………غَثي لَدر وېچىطي ئولۇلىذىغبى دۇئب.  222

 322….…………………………………………………ٍېڭي چىممبى ئبٌٍي وۆرگًَذٍ ئولۇلىذىغبى دۇئب.  222

 322 .  …………………………………………………………………ۇئبالرھَج هَۋضۇهىگَ خبش د.  223

 322 ..  ……………………………………………………………ھَج لىلىػٌي ًىََت لىلىع دۇئبضي.  223

 322..  ………………………………………………………………………………تَلجىََ دۇئبضي.  222

 322 ….………………………………………هَوىَ ۋٍ هَضجىذى ھَرٍهٌي وۆرگًَذٍ ئولۇلىذىغبى دۇئب.  222

 322 … ..………………………………ھَجَرى ئَضۋٍد ئبرىلىمىذا ئولۇلىذىغبى دۇئب رۇوٌي ٍَهبًي ثىلَى.  224

 322  …………………………………………………وَئجىٌي تبۋاپ لىلىع جَرٍبًىذا ئولۇلىذىغبى دۇئب . 222

 322… ………………………………تبۋاة لۇدۇم )لَدٍم وَلتۈرۈظ تبۋاثي(دىي وېَىي ئولۇلىذىغبى دۇئب . 222

 322 …..…………ىلغبًذا ئىىىي ٍېػىل چىراغ ئبرىطىذا ئولۇلىذىغبى دۇئبهَرۋٍ ئوتتۇرضىذا ضَئَي ل–ضَفب .  222

 322 ...……………………………………………………………………ئَرٍفبتتب ئولۇلىذىغبى دۇئب . 222

 322 ….………………………………………………………غٍَتبًغب تبظ ئبتمبًذا ئولۇلىذىغبى دۇئب . 222

 322 ...………………………………………………………زٍهسٍم ضۈٍي ئىچىًَذٍ ئولۇلىذىغبى دۇئب.  243

 323 ….…………………………………………………………هبل ثوغۇزلىغبًذا ئېَتىلىذىغبى تَوجىر . 243

 323 ..……………………………………………تۈرلۈن ھبلالردا ۋٍ چبغالردا ئولۇلىذىغبى خبش دۇئبالر.  242

 323  ..…………………………توٌٍي هۇثبرٍولىگًَذٍ ۋٍ لىسًي وۆچۈرۈپ ئَپ هبڭغبًذا ئولۇلىذىغبى دۇئب.  242

 323 .………………………………………خوتۇى ٍبوي خىسهَتچي ٍبوي ئۇالغ ئبلغبًذا ئولۇٍذىغبى دۇئب.  244

 323………………………………………………ئبٍبل ٍېمىٌچىلىمىذىي ئىلگىرى ئولۇلىذىغبى دۇئب -ئَر.  242

 323 ….………………………………………ٍېڭي تۇغۇلغبى ثبلىالرغب ئىطىن لوٍغبًذا ئولۇلىذىغبى دۇئب.  242

 323 ..………………………………………………………………غب ئولۇلىذىغبى دۇئبوىچىه ثبلىالر.  242

 323 …………………………………………………………………چۈغىۈرگًَذٍ ئولۇلىذىغبى دۇئب . 242

 323……………………………………………………………………………………لىلىعضبالم .  242

 323...…………………………………………غٍَرى دىٌذىىىلَرًىڭ ضبالهىٌي لبًذاق لبٍتۇرۇظ وېرٍن؟.  223

 323……………………………………………………………وىَىن وىَگًَذٍ ئولۇلىذىغبى دۇئبٍېڭي .  223

 323…………………………………………………………………وىَىن وىَگًَذٍ ئولۇلىذىغبى دۇئب.  222

 323…………………………………ٍېڭي وىَىن وىَگَى ئبدٍهگَ لبرىتب ٍېٌىذىىي ئبدٍم ئولۇٍذىغبى دۇئب.  222

 322...……………………………………………………………ئٌٍََوىَ لبرىغبًذا ئولۇلىذىغبى دۇئب . 224

 322………………………………………………………………تبئبهذىي ئبۋۋال ئېَتىلىذىغبى زىىىر . 222

 322…………………………………………………………………تبئبهذىي وېَىي ئولۇلىذىغبى دۇئب . 222

 322….……………………………………………………هېھوبًالرًىڭ ضبھىجخبًغب لىلىذىغبى دۇئبضي.  222

 322…………………………………………………………………………ۇئبوَچتَ ئولۇلىذىغبى د . 222

 324 …..……………………………………………………………ئۇخالظ ئبلذىذا ئولۇلىذىغبى دۇئب . 222

 322 …………………………………………………………………ئۇٍمۇ لبچمبًذا ئولۇلىذىغبى دۇئب.  223

 322….………………………………………لبرا ثېطىپ، چۆچۆپ ئوٍغىٌىپ وَتىًَذٍ ئولۇلىذىغبى دۇئب . 223

 322……………………………………………………………مۇدىي ئوٍغبًغبًذا ئولۇلىذىغبى دۇئبئۇٍ.  222

 322…………………………………………………دېَىلگًَذٍ، دېَىلىذىغبى دۇئب“ تىچ لوپۇپطىسهۇ؟” . 222

 322……………………………………………………………ذۈزى ۋٍ وېچىطي ئولۇلىذىغبى دۇئبوۈً.  224

 322….……………………………………………رئَتىگًَذٍ ۋٍ ئبخػىوي ئولۇلىذىغبى زىىىر ۋٍ دۇئبال . 222

 322…..………………………………………………………ئۆٍذىي تبالغب چىممبًذا ئولۇلىذىغبى دۇئب.  222
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 322……………………………………………………ھبزىذارغب تَضَللىٌ ثَرگًَذٍ ئولۇلىذىغبى دۇئب.  427

 322……………………………….ذىغبى دۇئبلىهېَتٌي ٍَرلىىىگَ لوٍغبًذا ئولۇ هېَتٌي لَثرىگَ لوٍغۇچي . 428

 322………………………………هېَىت دٍپٌَ لىلىٌىپ ثولغبًذىي وېَىي لَثرىطتبًلىمتب ئولۇلىذىغبى دۇئب . 429

 322….……………………………لَثرٍ ٍوللىغبًذا هېَتىلَرگَ ضبالم ثېرىع ٍۈزىطىذىي ئولۇلىذىغبى دۇئب . 412

 322…..………………………………………………………ٍبهغۇر تَلَپ لىلغبًذا ئولۇلىذىغبى دۇئب . 411

 323…………………………………………………………………ٍبهغۇر ٍبغمبًذا ئولۇلىذىغبى دۇئب . 412
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 323  ….……………………………………………ٍبهغۇر ثَن وۆپ ٍېغىپ وَتىًَذٍ ئولۇلىذىغبى دۇئب.  432

 323  .…………………………………………….چبلوبق چېمىپ گۈلذۇرهبهب ثولغبًذا ئولۇلىذىغبى دۇئب.  434

 323 …………………………………………………..ذىغبى دۇئبئبضوبًذا لبرا ثۇلۇت وۆرگًَذٍ ئولۇلى . 432

 323 ………………………………………………………………..غبهبل چىممبًذا ئولۇلىذىغبى دۇئب.  432

 323.………………………………………………………………………………تَلذىر توغرىطىذا.  432

 323………………………………………………………………………………..ٌي ٍبرىتىعلَلَه . 432
 323.………………………………………………………………ميىٌي لىلىذىغبًلىخبلىغىٌتبئبال ئبلال.  432

 323………….. ………………………………………………………تَلذىر توغرضىذىىي ھَدىطلَر.  423

 322…………………………………………………………………….توغرىطىذا دوضتلىرى ئبلالًىڭ.  423

 322.. ………………………………………………………………………………توغرىطىذاچۈظ .  422

 322 …………………………………..غبًلىميت ٍبخػي چۈغال لبلپٍَغَهجَرلىىٌىڭ ثېػبرٍتلىرىذىي پَلَ.  422

 322 .………………………………………………………………………هۆهىٌٌىڭ وۆرگَى چۈغي  . 424

 322………………………………….ئىىًَلىىي پبرچىطي 23، 42، 22  چۈغي پٍَغَهجَرلىىٌىڭ ٍبخػي . 422

 322…………………………………………………………………………چۈظ تَثىرًي ثىلذۈرۈظ.  422

 322……………………………………………………………….چ تۈرلۈن ثولىذىغبًلىميئۈ ٌىڭچۈغ . 422

 322………………………………………………………..چۈغىَ تَثىر ثَرضَ راضتمب ئبٍلىٌىذىغبًلىمي . 422

 322…………………………………………………………………گًَذٍٍبخػي ۋٍ ٍبهبى چۈظ وۆر.  422

 322……………………………………………………….وىػىٌىڭ وۆرهىگَى چۈغٌي وۆردۇم  دېَىػي . 423

 322……………………………………………………….چۈغىذٍ پٍَغَهجَر ئَلٍَھىططبالهٌي وۆرۈظ . 423

 322………………………………….. ……………………ئىجراھىن ئَلٍَھىططبالهٌىڭ وۆرگَى چۈغي.  422

 322.…………………………………………………………ٍۈضۈف ئَلٍَھىططبالهٌىڭ وۆرگَى چۈغي.  422

 322 ………………………………………………………………زىٌذاًذىىي ئىىىي وىػىٌىڭ چۈغي.  424

 322………………………………………………………………………پبدىػبھٌىڭ وۆرگَى چۈغي.  422

 322 .………………………………………پٍَغَهجَر ئَلٍَھىططبالهغب وۆرضَتىَى چۈغي تبئبالًىڭئبلال . 422

 233……………………………………………..پٍَغَهجَر ئَلٍَھىططبالهٌىڭ ئبًىطىٌىڭ وۆرگَى چۈغي . 422

 233…………………………………………………….ىططبالهٌىڭ وۆرگَى چۈغلىرىپٍَغَهجَر ئَلٍَھ.  422

  232..  …………………………………………………………………ثبغمىالرًىڭ وۆرگَى چۈغلىرى.  422

 232 …………………………………………………………………………………توغرىطىذاجىي .  443

 232………………………………………………………………………………اتوغرىطىذ رپبلچىال.  443

 232……………………………………………………..…………………………اتوغرىطىذضېھىر .  442

 233……………………………………………………………………………ذاتوغرىطىوۆز تېگىع .  442

 233………………………………………………………………………….ىذاتوغرىط دٍم ضېلىع  . 444

 232……………………………………………………………پٍَغَهجَر ئَلٍَھىططبالهٌىڭ ۋٍضىَىتي.  442

 232……………………………………………...………………بلوبضلىكخىرٍت ئىػىذا غَپلَتتَ لئب.  442

 232..………………………………………………………………………………يهىطبل ًىڭدۇًَب.  442

 232…………………………………………………………………ىػٌي ئىٌىبر لىلغۇچىالرتىرىللبٍتب .  442

 232…...…………………………………………………ئۆلۈهٌىڭ تَهىٌي تېتىَذىغبًلىميھَر ثىر جبى .  442

 232...……………………………………………………………………………توغرىطىذا ضَورات.  423

 232 …..……………………………………………………………………………توغرىطىذائۆلۈم .  423

 232 ….……………………………………………………………وبپىر ۋٍ هۇًبپىمٌىڭ جېٌىٌي ئېلىع . 422

 232…………………………………………………………………………هۆهىٌٌىڭ جېٌىٌي ئېلىع .  422
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 223...…………………………………………………………………………پٍَغَهجَر ئبخىرالغتي . 422

 223……….……………………………………………………………پٍَغَهجَر دٍۋاضي لىلغۇچىالر . 422

 223….…………………………………………ئبلذىي ثَرگَى خَۋٍرلىرى ٌىڭپٍَغَهجَر ئَلٍَھىططباله . 422

 222……………...………………………………………ىرىعئۆزگ لَرٍَر ٍۈتۈظ، تبظ ٍىغىع، ضۈرٍت . 422
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 222 .………………………………………………….غبًلىميثۇ ئۈهوَتٌىڭ ئبزاثي هۇغۇ  دۇًَبدا  لىلىٌ.  423

 224…………………………………………………………………….………ٍېمىٌالغتي لىَبهَت .  423

 224..………………………………………………………………………………لىَبهَتٌىڭ ۋالتي . 422

 224..……………………………………………………………………………لىميٍېرىلغبً ٌىڭئبٍ.  422

 222 ….………………………………………………………………………لىَبهَتٌىڭ ئبالهَتلىرى.  424
 222…………………………………………………………………………………………هَھذى.  422

 222 ………………………………………………ىغبًلىميلىَبهَت ثولوبٍذهۇغۇ ئىػالر ٍۈز ثَرهىگىچَ .  422

 243 …… ………………………………………………………………ٌىڭ چوڭ ئبالهَتلىرىلىَبهَت . 422

 243  …………………ئبرلىذىي ٍۈز ثېرىذىغبًلىمي -ثىرضي ٍۈر  ثَرضَ لبلغبًلىرى ئبرلب ًىڭ چوڭ ئبالهَتلَر.  422

 242  ……………………………………………………………………….غٗرىثتىٓ چىمىػي ٕىڭوۈٔ.  422

 243  …………………………………………………………….ثىر خىل ھبٍۋاًٌىڭ چىمىػيزېوىٌذىي .  423

 243..   ………………………………………………………………………………………تۈتۈى.  423
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 242…. …………………………………………………………………………طب ئَلٍَھىططبالمىئ . 422
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 242 ….………………………………هَجۇج توغرضىذىىي تَتمىمبتٌي ثبٍبى لىلىوىس -ثىس ئَهذى، ٍَجۇج . 422

 242.  ……………………………………………………………………….ئۈچ لېتىولىك ٍَر ٍۈتۈظ.  422

 242 ..……………………………………………………………………وىػىلَرًي توپالٍذىغبى ئوت . 422

 242………………………………………………………………………وَثىٌىڭ چېمىلىپ وېتىلىػي.  422

 223………………………………………………………لىَبهَتٌىڭ ئبلذىذا ثىر خىل غبهبل ئَۋٍتىع.  422

 223..……………………………………………………………لىَبهَتٌىڭ جۈهَ وۈًي ثولىذىغبًلىمي.  423

 223…………………………………………………………………………………توغرىطىذاضۇر   . 423

ذ ًىڭ وىػىلَر.  422  223……………………………………………………………بًلىميىغلىَبهَتٌي ضورٍا
 223…...……………………………………………………………………………ًېوىذۇرلىَبهَت .  422

 222.………………………………………………………………………لىَبهَتٌىڭ خَۋىرى وَلذى.  424

 222….…………………………………………………………………چېلىعثىرىٌچي لېتىولىك ضۇر .  422

 224.…………………………………………….……………………چېلىع ئىىىىٌچي لېتىولىك ضۇر.  422
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 222. …………………………………………….لَثرىذىي چىممبًذا ھېچ ًَرضَ هَخپي لبلوبٍذىغبًلىمي . 422

 222.…………………………………………………………………………عهَھػَرگبھمب توپلىٌى . 423

 222…..……………………………………………………………تَلۋادارالرًي ئىسزٍت ثىلَى ٍېغىع .  423

 222…….…………………………………………………………………توپلىٌىذىغبى جبً وىػىلَر . 422

 222……….……………………………………………………وىػىلَرًي تۈپتۈز ٍَرگَ ٍېغىذىغبًلىمي . 422

 222….………………………………………………ملىمىذىي تَرلٍَذىغبًلىميئىٌطبًالر لۇٍبغٌىڭ  لىسى.  424

ذىغبى وىػىلَر.  422  222……………………………………………………………………………ضبٍذٍا

 222……………………وۈًذٍ ئبلالًىڭ ئىسًىگَ ئېرىػىًَذىي ثبغمىالرًىڭ ضۆز لىلىػىغب ثولوبٍذىغبًلىميثۇ .  422

 222.………………………………………………………………………….لىلىع تَلَپ غبپبئَت . 422

 222…..………………………………لىَبهَتتَ وىػىلَرًي ٍَتتَ ضَپ پَرغتىلَر لورغبپ تۇرىذىغبًلىمي.  422

 223………………………………………………………لۇٍبظ ثىلَى ئبٌٍىڭ ًۇرى ئۆچۈرىلىذىغبًلىمي . 422

 223..…………………………………………………………………هبالهَت لىلغۇچي ًَپطي يئۆزىٌ . 233

 223  .…  ………………………………………………………………………………رگبھَػھهَ . 233

 223 ……………………………………………………………………………ئۈچ پىرلىغَ ثۆلۈًۈظ.  232

 223 ………………………………………………………………………رٍھوىتي 22 تبئبالًىڭئبلال.  232

 223…...……………………………………………………………………ئبلالًىڭ ٍېمىي ثًَذىلىرى . 234
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 223 ..……………………………………………………………………………………راضتچىلالر . 232

 222……………………………………………گۇًبھىبر  ۋٍ هۆهىي ثولغبى ھبلذا ئبلالغب هۇاللبت ثولۇظ . 232

 222...………………………………………………………………………………………وَۋضَر.  232
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 222…………………………………………….ثۇ وۈًذٍ لۇالق، وۆزلَر ئوچۇق ئبڭالپ ۋٍ وۆرىذىغبًلىمي . 232

 222.…………………………………………………………………………………رىَب لىلغۇچىالر.  232
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 222…………………………………………………………………خىل ثولىذىغبًلىميئۈچ  ٌىڭزۇلۇه.  222

 222.……………………………………………………….ٍذىغبًلىميئۈچ ئورۇًذا ئبئىلىطىٌي ئَضلىوَ.  222

 222……………………………………………………………؟ىضىٌي ًَدىي ئېسدٍٍوَ ئي رٍضۇلۇلال!.  224

 222…………………………………………..ھېطبة ثېرىع ئۈچۈى ئۈچ لېتىن توغرلىٌىع وۈًي لىَبهَت.  222

 222..………………………………ىغبًلىميٍېرىن وۈى وېچىىىپ لبلوبٍذهۆئوىٌلَر ھېطبة ثېرىع ئۈچۈى  . 222

 222 ...…………………………………………………ئبلذىذا ثولىذىغبًلىمي وۈًي لىَبهَت َتئۈهو ثۇ.  222

 222 ..………………………………………………………………پٍَغَهجَرلَردىي ضوراظ ثۇ وۈًذٍ.  222

 222 .………………………………………………………………….ذىي ضوراظًۇھ ئَلٍَھىططباله.  222

 222 ..…………………………………………………………………ثبغمب پٍَغَهجَرلَردىي ضوراظ . 223

 222 ………………………………………………………………ٌىڭ ئبتىطيئىجراھىن ئَلٍَھىططباله . 223

 222 ………………………………………………………………….ذىي ضوراظئىطب ئَلٍَھىططباله.  222

 222 …………………………………………………………ئبضبى ھېطبة ئېلىٌىذىغۇ؟ وۈًي لىَبهَت . 222

 223 .……………………………………………………….ذىغبًلىمي ىھَر ئۈهوَتىَ گۇۋاھچي وَلتۈر.  224

 223…………………………………………وىػىلَرگَ رٍدىََ ثېرىعتۆت پٍَغَهجَر ئبرلىلىك تۆت خىل  . 222

 223……..………………………………………يوىػٍبغىغبى دۇًَبدا ئَڭ ثبٍبغبت ثىلَى ئَڭ ًبهرات  . 222

 223…..………………………………………………………………لىلىع ضوراق-ًېئوَتتىي ضوئبل.  222

 223….…………………………………………………هۇغۇ وۈًذىىي ئۇچرىػىػٌي ئۇًتىغبى وىػىلَر.  222
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 222……………………………………لىَبهَت وۈًي ثبرلىك وۈًلَرًي ئۆز تۇرىمي ثىلَى ئَۋٍتىذىغبًلىمي.  242

 222………………………………………………………………چبلىرىعثۇ ئۈهوَتٌي ًۇرلۇق ھبلذا  . 242

 222 …………………………………………………………………………هۇئبز رٍزىََلالھۇ ئًَھۇ.  242
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 224.………………………………………………………………………….طبة ئېلىعزاوبتتىي ھې.  223

 222...………………………………………………………………………؟ھَجذىي ھېطبة ئېلىع.  222

 222 ………………………………………………………………………….روزىذىي ھېطبة ئېلىع.  222

 222…………………………………………………………………ثبغمب ًَرضىلَردىي ھېطبة ئېلىع . 224

 222…………………………………………..ٍبردٍم ثېرىذىغبًلىمي ۆهىٌلَرگَه لىَبهَت وۈًي تبئبالئبلال.  222

 222………………………………………………………………وىػىلَر ئۈچ تۈرلۈن وىتبة ثېرىلگَى.  222

 222………توغرىطىذادېگَى ئبٍَت « ضىلَر لَززٍتلىرىڭالرًي ھبٍبتىٌ دۇًَبدا ثَھرىوَى ثولۇپ تۈگَتتىڭالر» .  222

 222.………………………………………………….………………………ئىٌچىىَ ھېطبة ئېلىع.  222

 222…………………………………………………………………………زۇلۇهذىي ھېطبة ئېلىع . 222

 222…………………………………………………………………وىچىه گۇًبھتىٌوۇ ھېطبة ئېلىع . 223

 222.……………………………………………………لبرى، غېھىذ، ثبً ثۇ ئۈچطىذىي ھېطبة ئېلىع.  223

 222….………………………………گۇۋاھ ثولىذىغبًلىمي بى گۇًبھىغبلىلغ ئَزالىرىئۆزلىرىٌىڭ  ذٍوۈًثۇ .  222

 222….…………………………………………………خَۋٍر ثېرىعئۈضتىذٍ ثولغبى ئىػالردىي زېوىي .  222

 222………………………………لىَبهَتتَ ھَضرٍت ئېلىپ وېلىذىغبًلىمي ضورۇىئېتىلوبٍذىغبى  دئبلال ٍب.  224
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 222……………………………………………………………لىلىعدٍۋا  ثىرىطي ثىلَى-ثۇ وۈًذٍ ثىر . 222
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 223.…………………………………………………………………………ثبغمىالرًي ئبزدۇرغبًالر . 222

 223…………………………………………………………………ثۇتالرغب چولۇًغۇچىالردىي ضوراظ . 223

 222………………………………………………………………….دٍپتَر ٌي ٍبزىذىغبىئَهَل -ًبهَ . 223

 222 …………………………………………………………………… دٍپتىرى ئبدٍهلَرًىڭ ٍبخػي.  222

 222………………………………………………………………………دٍپتىرى ئبدٍهلَرًىڭ ٍبهبى . 222

 222.………………………………………………………………………ئَهبل ئۈچ لىطىوذۇر-ًبهَ.  224

 222..…………………………………………………………ئوڭذىي، ئبرلىذىي ثېرىع ٌيئَهبل -ًبهَ . 222
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 پٍٗغِٗثٗر ئٌٍٗٗھىططاالِٕىڭ دۇَٔاغا وېٍىػي

ّىس ِۇھِّٗٗدۇْ ضٌٌٍٗٗالھۇ ئٌٍٗٗھي ۋٖضٌٍَٗٗ ئىراْ غبھي ٔوغىرۋاْ ھبوىّىَىتىٕىڭ جىّي پٍٗغِٗجٗرٌٗرٔىڭ ضٗردارى ضٍَٗىذى
ثىئوٌئٗۋۋٖي ) -1ٍىٍي، ِٗوىىذٖ ٍۈز ثٗرگْٗ پىً ۋٖلٗضىٕىڭ  -40 ً(ٔىڭ  -3ٍىٍي، ٖر وۈٔي ضٗھٗردٖ ِٗوىىذىىي ثٗٔي  -9ئب

ٌ ئبٌىُ ِۇھِّٗٗد ضۇالٍّبْ ِٗٔطۇر فورى ۋٖ ھبغىُ ووچىطىذا ٍورۇق دۇَٔبغب وۆز ئبچتي. ثۇ ئبً ۋٖ وۈٍٔٗر ئبتبلٍىك دىٕى
 -20ئبٍٕىڭ  -4ٍىٍي  -571ئبتبلٍىك ئبضتىرۇٔوَ تٗتمىمبتچي ِٗھّۇد پبغبالرٔىڭ ئىٕچىىٍٗپ تٗتمىك لىٍىػىچٗ، ِىالدىَٗ 

 وۈٔىگٗ توغرا وېٍىذىىْٗ. -22وۈٔي ٍبوي 
ِْٗ ئۇ )ِۇھِّٗٗد(ٔي تۇغمبٔذا » گْٗ:ئىجٕي ضٗئٗدٔىڭ رىۋاٍتىذٖ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ئبٔىطي ِۇٔذاق دې

]ئىّبَ ئٗھّٗدِۇ غۇٔىڭغب ٍېمىٓ « لورضىمىّذىٓ ثىر ٔۇر چىممبٔذٖن ٌِٗۇَ ثوٌذى، ئۇ ٔۇر ثىٍْٗ غبَ لٗضىرٌىرى ٍورۇپ وٗتتي
 ثىر ھٗدىطٕي رىۋاٍٗت لىٍغبْ[

پٍٗغِٗجٗرٌىه ئبٌذىٓ ثىػبرٖتٍىرى  رىۋاٍٗتٍٗرٔىڭ خۇالضىطىذىٓ لبرىغبٔذا، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ تۇغۇٌغبْ وۈٔي ئۇٔىڭ
وۆز دٖرىسٖ چۈغۈپ وٗتىْٗ. ِٗجۇضي  14ئىراْ خبْ ئوردىطىٕىڭ پىػبٍۋىٕىذىٓ » ئبرلىذىٓ ٔبِبٍْٗ ثوٌغبْ: -ئبرلب

)ئوتپٗرٖضٍٗر(ٌٗر ئىجبدٖت لىٍىۋاتمبْ )ئبتبٌّىع ِۇلٗددٖش( ئوت توضبتتىٓ ئۆچۈپ لبٌغبْ. ضبۋٖ وۆٌىٕىڭ ئٗتراپىذىىي 
 ]ثۇٔي ثٍٗھٗلي رىۋاٍٗت لىٍذى[« ىٍىپ دۈَ وۆِتۈرۈٌۈپ وٗتىْٗ ۋٖ ئبرلىذىٕال وۆٌٕىڭ ضۈٍي جىّىپ وٗتىْٗچېروبۋالر ٍېم

پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ تۇغۇٌغبْ ھبِبْ ثوۋىطي ئبثذۇٌّۇتٌٍٗىپىٗ خٗۋٖر لىٍىٕذى. ئبثذۇٌّۇتٌٍٗىپ ئىٕتبٍىٓ خۇغبي 
ئجىٕىڭ ئىچىگٗ ئېٍىپ وىردى. ئۇ وٗئجٗ ئىچىذٖ ئبٌالغب دۇئب لىٍذى ۋٖ ثوٌغبْ ھبٌذا وېٍىپ ئۇ )پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ(ٔي وٗ

دېگْٗ ئىطىّٕي تبٌالپ ئبت لوٍذى )ثۇ ئىطىُ ئٗرٖثٍٗردٖ ٍوق دىَٗرٌىه ئىطىُ ئىذى( ۋٖ « ِۇھِّٗٗد»غۈورى ضٗٔب ئېَتتي ۋٖ 
 ئٗرٖثٍٗرٔىڭ ئبدىتي ثوٍىچٗ ٍٗتتىٕچي وۈٔي خٗتٕٗ لىٍذۇرۇۋٖتتي.

طبالِٕي )ئۆز ئبٔىطىذىٓ لبٌطب( تۇٔجي ثوٌۇپ ئېّىتىْٗ ئىٕىه ئبٔب ئٗثۇ ٌٗھٗثٕىڭ ئبزادگٗردٖ )ئبزاد پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىط 
 ْ ىتىٗ لىٍىۋٖتىْٗ( دېذىىي ضۇۋٍٖجٗ ثوٌذى. ئۇ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕي ِٗضرۇھ ئىطىٍّىه ثىر ئوغٍىٕىڭ ضۈتي ثىٍْٗ ئّې

ٗر ئىذى. ئۇٔىڭ ئبٌذىذا ئۇ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ  تبغىطي ھِٗسٖ ئىجٕي ئبثذۇٌّۇتٌٍٗىپٕىّۇ ئېّىتىْٗ. پٍٗغِٗج
 ئٌٍٗٗھىططبالِذىٓ وېَىٓ، ثٗٔي ِٗخسۇَ جِٗٗتىذىٓ ئٗثۇ ضٌِٗٗٗ ئىجٕي ئبثذۇضٗئٗدٔي ئېّىتتي.

                                                         

 تٗٔي ضٗئٗد لٗتىٍىطىدىٓ 

ِۇضىۇٌٍىرى  -وۆرۈٌىذىغبْ ھورۇٍٔۇق، تٍَٗبر تبپٍىك ئىٍٍٗتٍىرىذىٓ خبٌىٌ، ثٗدىٕي تىّْٗ، ئٗتئٗۋالدٌىرىٕىڭ غٗھٗر ثبٌىٍىرىذا 
چىڭ، وىچىىىذىٕال ئٗرٖثچىگٗ تىٍي پىػػىك چوڭ ثوٌۇغي ئۈچۈْ ثوۋالٍىرىغب ضٗھراالردىٓ ئىٕىه ئبٔب تېپىپ ثېرىع ئٗرٖة 

ىپّۇ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ئۈچۈْ ئېٕىه ئبٔب ئىسدىذى ۋٖ غٗھٗر ئبھبٌىٍىرىٕىڭ ئٗٔئٗٔىۋى ئبدىتي ئىذى. غۇڭب ئبثذۇٌّۇتٌٍٗ
ثٗٔي ضٗئٗد لٗثىٍطىىذىٓ ثىر خوتۇْ )ئۇ ھٌٗىّٗ ثىٕتي ئٗثي زۇئٍٗت(غب ئېّىتىپ ثېرىػىٗ ثٗردى. ھٌٗىّٗٔىڭ ئېرى ھبرىص 

ْ ِٗغھۇر ئىذى.  ئىجٕي ئبثذۇٌئۇززا ئٗثۇ وٗثىػٗ دېگْٗ تٗخٌٍٗۇش ثىٍٗ
ثٗٔي ضٗئٗد لٗثىٍىطىذىىي ئېّىٍذٖظ ثىر تۇغمبٍٔىرىذىٓ ئبثذۇٌال ئىجٕي ھبرىص، ئٗٔطىَٗ ثىٕتي  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ

ھبرىص، ھۇزافٗ ٍبوي جۇزاِٗ ثىٕتي ھبرىص )ئۇ غٍّٗب دېگْٗ ٌٗلَٗ ثىٍْٗ ِٗغھۇر ثوٌغبْ ثوٌۇپ، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕي 
ِٕىڭ تبغىطي ھبرىص ئىجٕي ئبثذۇٌّۇتٌٍٗىپٕىڭ ئوغٍي ئٗثۇ ئىٕىه ئبٔىطىغب ثېمىػىپ ثٗرگْٗ( ۋٖ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبال

 ضۇفَبْ ئىجٕي ھبرىص لبتبرٌىمالر ثبر.
 ،ٖ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ تبغىطي ھِٗسٖ ئىجٕي ئبثذۇٌّۇتٌٍٗىپّۇ ثٗٔي ئٗضٗد لٗثىٍىطىذٖ ئېّىتىػىٗ ثېرىٍگٗٔذ

ئىٕىه ئبٔىطي ئۇٔي ثىر وۈْ ِىمذارى ئېّىتىپ ثٗرگْٗ. غۇ  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ھٌٗىّٗٔىڭ ٍېٕىذىىي ۋالتىذا ھِٗسٖٔىڭ
جٗھٗتتىٓ ھِٗسٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِغب ئىىىي تٗرٖپتىٓ، ثىرى ئٗثۇ ٌٗھٗثٕىڭ دېذىىي ضۇۋٍٖجٗ 

 تٗرىپىذىٓ، ٍٗٔٗ ثىرى ثٗٔي ضٗئٗدٌىه ئىٕىه ئبٔىطي تٗرىپىذىٓ ئېّىٍذٖظ وېٍىذۇ.
ٗتٍٗرٔي وۆرگْٗ. ئِٗذى ،  -ٌٍٗٗھىططبالِٕي ئېّىتىپ ثېرىػىٗ ئبٌغبٔذىٓ وېَىٓ، ئبجبٍىتھٌٗىّٗ پٍٗغِٗجٗر ئ غبراٍىت ثٗرىى

ٌ ئٗھۋإٌي ضۆزٌٗپ ثېرىػىٗ تٗوٍىپ لىالٍٍي...  ثىس ئۇٔي ئٌِٗٗى
ْ ئىجٕي ئىطھبلٕىڭ ئېَتىػىچٗ، ھٌٗىّٗ تۆۋٖٔذىىي ثبٍبٔالرٔي ئۆز ئېغىسى ثىٍْٗ ضۆزٌٗپ ثٗرگْٗ: ئۇ غۇ ۋالىتتب ئې ّىتىۋاتمب

 ٓ ٍْٗ ثىرگٗ غۇ لٗثىٍىذىٓ ثىر لبٔچٗ خوتۇْ ثىٍْٗ ئىجبرىگٗ ئېّىتىذىغبْ ثبال ئىسٌٗپ، ئۆز ٍۇرتٍىرىذى ثبٌىطىٕي ئېٍىپ ئېرى ثى
ٓ » ِٗوىىگٗ لبراپ ٍوٌغب چىمىپتۇ. ئۇ ِۇٔذاق دٍٖذۇ: ئبغۇ ٍىٍي لٗھٗتچىٍىه ثىر ٍىً ثوٌغبٔىذى. ثىس ھِّٗٗ ٔٗرضىذى

ثىرال ئبق ِبدا ئېػىىىّىس ثبر ثوٌۇپ، ِْٗ ئبغۇ ئېػٗوىٗ ِىٕذىُ. ثىسٔىڭ ٍٗٔٗ ثىر تبي ضۇ توضۇظ ئبٍرىٍغبٔىذۇق. ثىسٔىڭ 
ٍْٗ لٗضِٗىي، ئۇٔىڭذىٓ ثىر تېّىُ ضۈت چىمطب وىّٕىڭ ھٗلمي؟! لۇچمىّذىىي ھېٍىمي  تۆگىّىسِۇ ثبر ئىذى. ئِّٗب، ئبٌال ثى

ِېٕىڭ ئِٗچىىىّذىٓ، ٔٗ تۆگىٕىڭ ئِٗچىىىذىٓ ثوۋالٕىڭ ثبالِٕىڭ ئبچٍىك زارىذىٓ پۈتۈْ ثىر وېچٗ وۆز ٍۇِّىذۇق. ٔٗ 
بِغۇر ٍېغىپ، ٍۇرتىّىسٔىڭ ِِٗۇرچىٍىممب ئبٍٍىٕىػىٕي ئبرزۇ  ٔٗپطىٕي ئبراَ ئبٌذۇرغۇدٖن ثىر ٔٗرضٗ چىمّبٍتتي.  ٍ ھِّٗىّىس

ڭ تېس ٍوي ٍۈرۈغىٗ لىالتتۇق. ِْٗ ھېٍىمي ئېػٗوىٗ ِىٕىپ ٍوٌغب چىمتىُ. ئېػىىىّىسٔىڭ ئورۇق ئبجىسٌىمي ھِٗراھٍىرىّىسٔى
پۇتٍىىبغبڭ ثوٌذى ثوٌغبً، ئۇالر ثٗزىذٖ غۇدۇرىػىپ، ثٗزىذٖ ئبٌذىّىسدا ئىٍگىرىٍٗپ ِېڭىپ، ئبخىرى ِٗوىىگٗ ٍېتىپ وېٍىپ 
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ٗر  ٗتتۇق. ِْٗ ثىٍْٗ ثىٍٍٗ وٌٗگْٗ ئبٍبٌالرٔىڭ لبٍطي ثىرىطىگٗ پٍٗغِٗج ئىجبرىگٗ ئېّىتىذىغبْ ثبال ئىسٌٗغىٗ وىرىػىپ و
ٓ  -وغرا لىٍىٕىپ، ئۇٔىڭ ٍېتىٍّىمي تىٍغب ئېٍىٕطب، ئۇٔىڭذىٓ لبچبتتي. ضٗۋٖثي ھِّٗىّىس ثبٌىٕىڭ ئبتبئٌٍٗٗھىططبالَ ت ئبٔىطىذى

دٍٖتتۇق. « ٍېتىُ ئىىْٗ! تۇي خوتۇْ دېگٕٗٔىڭ ٔېّىگٗ لۇرثي ٍېتٗتتي!» وۆپرٖن ٍبخػىٍىك وېٍىػىٕي وۆتٗتتي. غۇڭب ثىس:
ٗ خوظ ٍبلّبٍتتي. ِٗٔذىٓ ثبغمب ھِٗراھٍىرىّىسٔىڭ ھِّٗىطي ثىردىٓ ثوۋالٕي ئوچۇلراق لىٍىپ ئېَتمبٔذا، ٍېتىُ ثبٌىالر ئبٔچ

 ْ ئېّىتىپ ثېرىػىٗ ئىجبرىگٗ ئېٍىپ لۇچبلٍىػىپ ِېڭىػتي. پٗلٗت ِٗٔال لبٌذىُ، لبٍتىع ۋالتي ٍېمىٕالپ لبٌذى. غۇڭب، ِٗ
لىٍىّْٗ، ثۇٔىڭ ئۈچۈْ  تىػتىٓ ٔوِۇشثىٍٍٗ وٌٗگْٗ خوتۇٔالر ئبرىطىذا ئېّىتىػىٗ ثبال ئبٌّبً لۇرۇق لوي لبٍ» ئېرىّگٗ:

ئبٌطبڭ ثوٌىذۇ، ئبٌال ئبغۇ ثبٌىٕىڭ » دېذىُ. ئۇ:« ئٗزثىراٍي خۇدا، ِْٗ ثېرىپ ئبغۇ ٍېتىُ ثبٌىٕي ثوٌطىّۇ ئٗوىٍٍّٗىىىٓ دٍّْٖٗ
ي دېذى. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ِْٗ ثېرىپ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕ« ضٗۋٖثي ثىٍْٗ ثىسگٗ ثٗرىىٗت ئبتب لىٍطب ئٗجٗپ ئِٗٗش

ئىجبرىگٗ ئېّىتىپ ثېرىػىٗ ئبٌذىُ. ِْٗ ئۇ )پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ(ٔي ئۇٔىڭذىٓ ثبغمب ئىجبرىگٗ ئېّىتىذىغبْ ثبال 
ِْٗ ئۇٔي )پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىطبالَ(ٔي » ھٌٗىّٗ ضۆزىٕي داۋاَ لىٍىپ ِۇٔذاق دٍٖذۇ:« تبپبٌّىغبٍٔىمىُ ئۈچۈٔال ئبٌغبٔىذىُ
ىّغب ئېٍىۋىذىُ، ئِٗچىىىّذىٓ ضۈتٍٗر غۇرلىراپ ئېمىػمب ثبغٍىذى. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇ ئېّىپ ئېٍىپ ٍبتبلمب لبٍتىپ وېٍىپ لۇچىم

ٗر ئىىىىٍىطي ئۇٍمۇغب وٗتتي. ئۇٔىڭ ئبٌذىذا برلىذىٓ ثىس ثىرگٗ ئېٍىپ وىرگْٗ ھلبٔذى، ئ ېٍىمي ئوغٍىّىسِۇ ئِٗذى. ئبٔذىٓ ھ
،ٗ ْ، تۆگىٕىڭ ئِٗچٗوٍىرى  ئبراِىّىسدا ئۇخٍىَبٌّىغبٔىذۇق، ِْٗ ثبال ئېّىتىۋاتمبْ پٍٗتت ئېرىُ تۆگىگٗ لبرىغىٍي ثبرغبٔىىٗ

خوتۇْ ئىىىىّىس ئىچىپ لبٔذۇق.  -ئېطىٍىپ ئېتىٍغۇدٖن ثوٌۇپ وېتىپتۇ. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇ تۆگىٕي ضېغىپ ئٗوٌٗذى، ئٗر
ُ  لورضبلٍىرىّىسِۇ لبپبردى. ثۇ ثىس ئۈچۈْ ِٗوىىذٖ ئبراِىّىسدا ئۇخٍىغبْ راھٗتٍىه ثىر وېچٗ ثوٌۇپ لبٌذى. ئٗتىطي ئېرى

ُ. « غۇٔذاق ثوٌغىَتتي، ئىالھىُ!» دېذى. ِّٗٔۇ:« ثىٍِٗطىس ھٌٗىّٗ! ضىس ِۇثبرٖن ثىر ثۇۋالمب ئبٔب ثوٌۇپ لبپطىس» ِبڭب: دېذى
ٗر  اۋْا ثوٌذۇق. ِْٗ ھېٍىمي ئبق ِبدا ئېػىىىّگٗپ ٍۇرتىّىسغب رئبٔذىٓ ئېػٗن ئۇالغٍىرىّىسغب ِىٕىػى ِىٕىپ، ئۇ )پٍٗغِٗج

ٗتتب ضٗپٗرداظ ئٌٍٗٗھىططبالَ( ٍْٗ لٗضِٗىي، ِْٗ ئۇالرٔىڭ ھِّٗىطىذىٓ ئېػىپ وٗتتىُ. ھ ٔي تۇتۇپ ئوٌتۇردۇَ. ئبٌال ثى
الر: ئي ھٌٗىّٗ! ئېػىپ وٗتىىٕىڭٕي لبرا، ثىسٔىّۇ ئوٍالپ لوٍطبڭچۇ؟ ِٗھٌٍٗىذىٓ ِىٕىپ چىممبْ ِبدا ئېػىىىڭ ِۇغۇ » ئبٌٍب

ئٗزثىراٍي خۇدا، ئٗجٗثب ئۇٔىڭ ئېػىىىگٗ جبْ وىرىپ » . ئۇالر:دٍٖتتىُ« ھٗئٗ غۇ، چولۇَ غۇ» دٍٖتتي. ِْٗ:« ئِٗٗضّۇ؟
ْ لٗضِٗىي، ٍٗر ٍۈزىذٖ « لبپتب! ٗ لٗدَٖ ثبضتۇق. ئبٌال ثىٍٗ  دېَىػٗتتي. غۇٔذاق لىٍىپ ئبخىرى ٍۇرتىّىس ثٗٔي ضٗئٗد زېّىٕىگ

ثىسٔىڭ لوٍٍىرىّىس ئبغۇ وۈٔذىٓ ثىسٔىڭ زېّىٕىّىسدٖن لۇرغبلچىٍىك ۋٖ لٗھٗتچىٍىه زېّىٕٕىڭ ثبرٌىمىٕي ثىٍٍّٗتتي. ٌېىىٓ، 
ْ لورضبلٍىرى توق ئِٗچٗوٍىرى ئېطىٍگْٗ ھبٌذا لبٍتىپ وېٍىذىغبْ ثوٌذى. ھېچىىّٕىڭ لوٍىذىٓ ئِٗٗش، ھٗتتب  ئېتىجبٖر

ً » لوغٕىالر پبدىچىٍىرىغب: -تۆگىطىذىّٕۇ ثىر تېّىُ ضۈت چىمّبٍۋاتطب، ثىس لوٍٍىرىّىسٔي ضېغىپ ئىچٗتتۇق. ھٗتتب لوٌۇَ ھٗ
ٌٗىّىٕىڭ لوٍٍىرى ئوتٍىغبْ ٍٗرٌٗردٖ ئوتالتطبڭالر ثوٌّبِذۇ؟ضىٍٗرٔي دٖپ تبپىالغمبْ ثوٌطىّۇ، وٗچٍىىي « .... لوٍالرٔي ھ

ٍٗٔىال ئۇالرٔىڭ لوٍٍىرى ئبچ، ئِٗچٗوٍىرى لبلبچ لبٍتىپ وېٍٗتتي. ثىسٔىڭ لوٍٍىرىّىس لورضبلٍىرى لبپبرغبْ، ئِٗچٗوٍىرى 
ٗتتي. ثىس تبو ي پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ئىىىي ٍبغمب توغۇپ، ثىسدىٓ ئبٍرىٍغبٔغب لٗدٖر ئبٌال ئېطىٍگْٗ ھبٌذا لبٍتىپ وېٍ

ْ  -تبئبالٔىڭ ئبالھىذٖ پٗزٌي ئېھطبٔىغب ٔبئىً ثوٌۇپ تۇردۇق. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ثبغمب ثبٌىالرغب ئوخػىّبٍذىغب
 «چوڭ ثبال ضىٕىغب وىرىپ لبٌذى-ال، چوپدٖرىجىذٖ تېس چوڭ ثوٌغبٔذٖن لىالتتي، ھٗتتب ئۇ ئىىىي ٍېػىغب توغّبً تۇرۇپ

ٗ » ھٌٗىّٗ ٍٗٔٗ ِۇٔذاق دٍٖذۇ: ٍغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ(ٔي ئبٍرىپ ثوٌغبٔذىٓ وېَىٓ ِٗوىىگ غۇٔىڭ ثىٍْٗ ثىس ئۇ )ٗپ
 ئبٔىطىٕىڭ لېػىغب ئېٍىپ وٌٗذۇق. ۋٖھبٌٗٔىي، ثىس )ئۇٔىڭ ثٗرىىٗتٍىرىٕي وۆرۈپ تۇرغبْ ثوٌغبچمب( ئۇٔىڭ لېػىّىسدا داۋاٍِىك

ئوغٍىّىسٔي ئوثذأراق چوڭ » لېپمېٍىػىغب توٌىّۇ تٗغٕب ئىذۇق، غۇڭب ثىس ئۇٔىڭ ئبٔىطىغب گٗپ لىٍذۇق ۋٖ ئۆزۈَ غٗخطْٗ:
 ٓ ثوٌغىچٗ ٍېٕىّىسدا لوٍطىڭىس! ِْٗ ئۇٔىڭغب ِٗوىىٕىڭ ۋاثب )ثىر خىً ٍولۇٍِۇق وېطٗي( وېطىٍىٕىڭ تېگىپ لېٍىػىذى

ٗ لبٍىً لىٍذۇقدېذىُ ۋٖ ئبخىرى ئۇٔي لبٍتۇر« ئٗٔطىرٍّْٖٗ  «ۇپ ئېٍىپ چىمىپ وېتىػى
ٍبغالرغب وىرىۋىذى،  5-4ِبٔب ِۇغۇٔذاق لىٍىپ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ثٗٔي ضٗئٗد دىَبرىذا تۇرۇپ لبٌذى. ھٗتتب 

لٗضي ٍۈز ثٗردى. ئىّبَ ِۇضٍىُ ئٗٔٗش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ ٔٗلىً لىٍغبْ ھٗدىطتٗ ٖۋ ئۇغتۇِتۇت ئۇٔىڭ وۆورىىي ٍېرىٍىع
ٗر »ٔذاق دېَىٍگْٗ:ِۇ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ثىر وۈٔي ثبٌىالر ثىٍْٗ ئوٍٕبۋاتبتتي، جىجرىئىً )ئٌٍٗٗھىططبالَ( وېٍىپ پٍٗغِٗج

ئٌٍٗٗھىططبالِٕي تۇتمبٔچٗ ٍېمىتتي ۋٖ وۆورىىىٕي ٍېرىپ ٍۈرىىىٕي ضىرتمب ئبٌذى ۋٖ ئۇٔىڭذىٓ وبٌٍٗن ٌٗختٗ لبٔالرٔي 
دېذى. ئبٔذىٓ ئۇٔي ئبٌتۇْ داضمب ضېٍىپ، زِٖسَٖ ضۈٍي « غٍٗتبٕٔىڭ ٔېطۋىطي ئىذى ثۇ ضٗٔذىىي» چىمىرىپ تبغٍىۋېتىپ:

ىالر پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ )ئىٕىه(  ثىٍْٗ ٍۇغبٔذىٓ وېَىٓ ئۆز جبٍىغب لبٍتۇرۇپ ھىٍّىۋٖتتي. ثۇٔي وۆرگْٗ ثٌب
ۋٖر لىٍىػتي. ئۇالر ئۇچمبٔذٖن دٖپ خٗ« ِۇھِّٗٗدٔي ثىرىطي ئۆٌتۈرۈۋٖتتي» ئبٔىطىٕىڭ لېػىغب ٍۈگۈرۈغۈپ وېٍىپ:

ٓ وٗتىْٗ ھبٌذا رٖڭگي ْ ھوغىذى  روٍي ضبِبٔذٖن ضبرغىَىپ ٍبتبتتي. -ٍۈگۈرۈغۈپ وٌٗطٗ، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ئبٌٍىمبچب
                                                      

 ِېھرىثاْ ئأا تاغرىدا

ٍٗھىططبالِٕىڭ وۈتۈٌّىگْٗ ھبدىطىگٗ ئۇچراپ لېٍىپ، ئبٔىطي ئبٌذىذا ٍۈز ِۇغۇ ۋٖلٗدىٓ وېَىٓ ھٌٗىّٗ پٍٗغِٗجٗر ئٌٗ
 ٗ وېٌٍّٗٗضٍىىىذىٓ ئٗٔطىرٖپ، ِٗوىىگٗ ئٗوىرىپ ئبٔىطىغب تبپػۇرۇپ ثٗردى. غۇٔىڭ ثىٍْٗ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ئبٌت

ٖ ثوٌذى.  ٍبغمب وىرگٗٔگٗ لٗدٖر ئبٔىطىٕىڭ تٗرثىَىطىذ
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طبالِٕىڭ ئبٔىطي ئبِىٕٗ ئبخىرٖتىٗ ضٗپٗر لىٍغبْ ِٗرھۇَ ئېرىٕىڭ روھىٕي ئٗضٍٗپ ئۇٔىڭ غۇ وۈٍٔٗردٖ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىط
تىُ ئوغٍي )پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ(ٔي ۋٖ دېذىىي ېٍلىٍىپ وٌّٗٗوچي ثوٌذى. غۇڭب، ئۇ ٍٗضرٖثتىىي تۇپراق ثېػىٕي زىَبرٖت 

ٔىػبٔالپ ِٗوىىذىٓ ٍوٌغب چىمتي. ئبثذۇٌّۇتٌٍٗىپّۇ ثۇ وىٍوِېتىردٖن ِۇضبپىٕي  500ئۇِّۇ ئٍّٕٗٗٔي ئۆزىگٗ ھِٗراھ لىٍىپ 
دىٍي ضۇٔۇق وېٍىٕگٗ ِٗھرَٖ ثوٌۇپ ثىرگٗ چىممبٔىذى. ئبِىٕٗ ِٗدىٕىذٖ ثىر ئبً تۇرغبٔذىٓ وېَىٓ لبٍتىع تٗرٖددۇتىذا 

ْ تۇرغبٔذا، ئۇٔىڭغب ئۇغتۇِتۇت ئېغىر وېطٗي تٗگذى. ئۇ ٍوٌغب چىممبٔذىٓ وېَىٓ، وېطىٍي ثبغبٔطېرى ئېغىرال پ ِٗوىٗ ثىٍٗ
 ِٗدىٕٗ ئبرىٍىمىذىىي ئٗثۋا دېگْٗ ٍٗرگٗ وٌٗگٗٔذٖ ئبخىرى ثوالٌّبً ئۆٌۈپ وٗتتي.

                                                

 وۆٍۈِچاْ توۋا تٗرتىَىطىدٖ 

پ ِٗوىىگٗ لبٍتىپ ئبِىٕٗٔي ئٗثۋاغب دٖپٕٗ لىٍىپ لوٍغبٔذىٓ وېَىٓ، ئبثذۇٌّۇتٌٍٗىپ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕي ئېٍى
وٌٗذى. ئۇٔىڭ وۆڭٍىذٖ لٌٗت جبراھىتي لبٍتب ٍېڭىالٔغبْ ثۇ ِۇضىجٗتذار ٔٗۋرىطىگٗ ٔىطجٗتْٗ ھېطذاغٍىك ۋٖ ئىچ ئبغرىتىع 
تۇٍغۇضي ھٗضطىٍٗپ ئبغّبلتب ئىذى. غۇڭب ئۇ ئوغۇٌٍىرىٕىڭ ھېچمبٍطىطىگٗ وۆرضٗتّىگْٗ ئىٍٍىمٍىمىٕي ِۇغۇ ٔٗۋرىطىگٗ 

بٔىطىگٗ پۈتۈٌگْٗ ٍبٌغۇزٌۇلىغب تبغٍىۋٖتّٗضتىٓ، ثٌٗىي ھِّٗٗ ثبٌىٍىرىذىٓ ٍۇلىرى ئورۇٔغب لوٍبتتي. ٍٗتىۈزٖتتي ۋٖ ئۇٔي پىػ
ٗ » ئىجٕي ھىػبَ ِۇٔذاق دٍٖذۇ: وٗئجٗ ضبٍىطىذا ئبثذۇٌّۇتٌٍٗىپىٗ ئبتبپ وۆرپٗ ضېٍىپ تٍَٗبرٌىٕبتتي. ئبثذۇٌّۇتٌٍٗىپ وۆرپىگ

چۆرىطىذٖ ئوٌتۇرۇپ تۇراتتي. ئبتىطىغب ھۆرِٗت ثٗجب وٌٗتۈرۈظ ئۈچۈْ چىممۇچٗ ئۇٔىڭ ئوغۇٌٍىرىٕىڭ ھِّٗىطي وۆرپىٕىڭ ئۆپ
ثوٌۇپ لبٌغبْ ثوٌۇپ ئۇ ثوۋىطىٕىڭ  ھېچىىُ ئۇٔىڭ ثىطبتىغب لٗدَٖ ثبضّبٍتتي. ثۇ چبغذا پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ خېٍي چوڭ

وۆرپىطىذىٓ ٍىراق لىٍىۋٖتّٗوچي  دٖ، ئۇٔىڭ تبغىٍىرى ئۇٔي ئبتىطىٕىڭ-وٍٕٗىذٖ ئوٍٕبلػىپ وېٍىپ وۆرپىگٗ چىمبتتي -ئبٌذى
ٍْٗ لٗضِٗىي، ثۇ ثبالِذا چولۇَ ثىر » ثوالتتي، ثۇ چبغذا ئبثذۇٌّۇتٌٍٗىپ: ثۇ ثبالِٕي ِْٗ ثىٍْٗ ئوٌتۇرغىٍي لوٍۇڭالر، ئبٌال ثى

ي ثبغٍىرىٕ -دٍٖتتي. ئبٔذىٓ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕي فىراظ ئۈضتىذٖ لۇچىمىغب ئېٍىپ ئوٌتۇرۇپ ئۈضتي« خىطٍٗت ثبر
ضىالپ، ئۇٔىڭ ئوٍۇْ ھٗرىىٗتٍىرىذىٓ ضۆٍۈٔۈپ ھوزۇرٌىٕبتتي ۋٖ ئۇٔي ضۆٍۈپ ھىذالٍتتي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ضٗوىىس 
ٍبغمب وىرىپ ئىىىي ئبً ئوْ وۈْ توغۇۋىذى، ثوۋىطي ئبثذۇٌّۇتٌٍٗىپ ِٗوىىذٖ ئبٌِٗذىٓ ئۆتتي ۋٖ جبْ ئۈزۈظ ئبٌذىذا ثۇ 

ً ٔٗۋرىطىگٗ ئۇٔىڭ دادىطىٕىڭ لبْ لېرى ىجٕىڭ ئبٔىطي ثىر ئىذى( وېپى ٕذىػي ئٗثۇ تبٌىجٕىڭ )چۈٔىي، ئبثذۇٌال ثىٍْٗ ئٗثۇ تٌب
ٗ لىٍىپ وۆز ٍۇِذى.  ثوٌۇغٕي تٗۋضىَ
                                                 

 غٗپمٗتٍىه تاغا ھىّاٍىطىدٖ

ۇ تبٌىت ئۇٔي ئۆز ثبٌىٍىرىغب لوغۇۋاٌذى. ثٌٗىي ئٗثۇ تبٌىت ئۆز لېرىٕذىػىٕىڭ ئوغٍىٕىڭ ھٗلمىٕي رٖۋىػتٗ ئبدا لىٍذى. ئٗث
 40تېخي ئۇٔي ئۆز ثبٌىٍىرىذىّٕۇ چبرىراق وۆردى. ئۇ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕي ئبالھىذٖ ھۆرِٗتٍٍٗتتي ۋٖ لٗدىرٌٍٗتتي. 

ْ ٍىٍذىٓ وۆپرٖن ۋالىتتب پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ پىػىٕي وۆتۈرۈپ ۋٖ ئۇٔىڭغب ھىّبٍٗ تؤىٕي ٍېپىپ، ثب غمىالر ثىٍٗ
ْ لىٍىٕىذۇ. ٖ ثبٍب  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ئۈچۈْ ئبداۋٖتٍىػىپ وٌٗذى. ثۇٔىڭ ثىر لىطّي ئۆز ٔۆۋىتىذ

                                            

 پٍٗغِٗثٗر ئٌٍٗٗھىططاالَ تىٍْٗ ضۇ تىٍٗظ 

ِْٗ ثىر ٔۆۋٖت » ٌھَٗ ئىجٕي ئٗرفٗتٗ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئىجٕي ئٗضبوىر جٌٗھَٗ ئىجٕي ئٗرفٗدىٓ ٔٗلىً لىٍغبْ ثىر ھٗدىطتٗ، جٗ
ئي ئٗثۇتبٌىت » ِٗوىىگٗ وٌٗگٗٔىذىُ، ئۇ ۋالىتتب ِٗوىىٍىىٍٗر ئىٕتبٍىٓ لٗھٗتچىٍىه ئىچىذٖ ئىىْٗ. ثىر وۈٔي لۇرٍٖػٍٗر:

دېَىػتي. غۇٔىڭ « ئٗۋالدٌىرىّىس ئبچبرچىٍىمتب لبٌذى، ضۇ تىٍٗپ ثٗرگْٗ ثوٌطبڭ -ۋادىّىسدا لۇرغبلچىٍىك ٍۈز ثېرىپ ئٗھٍي
بِغۇردىٓ وېَىٕىي لۇٍبغتٗن ٔۇرأٗ ئوچۇق چىراً ثىر ثبٌىٕي ئېٍىپ چىمتي. ئۇٔىڭ   ٍ ثىٍْٗ ئٗثۇتبٌىت چىراٍي ۋٖضٍي گوٍب
ئٗتراپىذا ثىر لبٔچٗ ثبال ثىرگٗ ئوٍٕبۋاتبتتي، ئٗثۇ تبٌىپ ھېٍىمي ئوغۇٌٕي لوٌىغب ئېٍىپ دۈِجىطىٕي وٗئجىگٗ چبپالپ لوٌىٕي 

 -ثۇٍبلالردىٓ پبرچٗ -بٌالغب ئىٍتىجب لىٍذى، وۆن ئبضّبٔذا ثۇٌۇتٕىڭ لبرضىّۇ وۆرۈٍّٔٗتتي، ثىردىٕال ئۇٍبقئېگىس وۆتۈرۈپ ئ
پبرچٗ ثۇٌۇتالر وېٍىپ، لبرا ثۇٌۇتمب ئۆزگىرىپ ھبۋا گۈٌذۈرٌٗپ، چبلّبق چېمىپ، ٍبِغۇر ٍېغىػمب ثبغٍىذى ۋٖ ثىردِٖٕىڭ 

ٓ ثوٌۇپ ئبلتي، غٗھٗر  «لىػالق ھِّٗىطي وۆوٍِٗگٗ ئبٍالٔذى -ئىچىذىال ِٗوىٗ ۋادىطي ئېمى
ْ ثۇ ۋٖلٗگٗ ئىػبرٖت ثٗرگٗٔىذى.  ئٗثۇ تبٌىپ تۆۋٖٔذىىي ضۆزى ثىٍٗ

ٓ ٍبغبر ٍبِغۇر،                                                     ٍۈزى ئبلذۇر، ئۇٔىڭ ثٗرىىبتىذى
ٗ و                                                     بپبٌٗتچي، تۇٌالرغب ثوالر غِٗخۇر.ٍېتىٍّٗرگ

                                                        

 راھىة تۇھٍٗرا 

ٍبغمب وىرگٗٔذٖ )ئوْ ئىىىي ٍبظ ئىىىي ئبً ئوْ وۈْ دېگۈچىٍٗرِۇ ثبر( ئٗثۇ تبٌىت ئۇٔي غبِغب  12پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ 
ْٗ جبٍغىچٗ ئبپردى )ثوضرا غبِغب تٗۋٖ زېّىٓ ثوٌۇپ، ھۇرإٔىڭ وىرىع ئېغىسى تىجبرٖتىٗ ثىٍٍٗ ئېٍىپ چىمىپ، ثۇضرا دېگ

ىَىتي ئبضتىذىىي ئٗرٖة زېّىٍٕىرىٕىڭ ثىر لىطّي ئىذى( ۋٖ ثۇ غٗھٗردٖ  ئىذى. ھۇراْ غۇ ِٗزگىٍذٖ رۇٍِۇلالرٔىڭ ئىػغٌب
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ٍْٗ ِٗغھۇر جىرجىص ئىطىٍّىه ثىر راھىت ثبر ئىذى. تىجبرٖت وبرۋىٕي غٗھٗرگٗ چۈغىٗٔذىٓ وېَىٓ راھىت  ثۇھٍٗرا ٔبِي ثى
تۈزٌٗرگٗ ئبٔچٗ چىمىپ لبٌّبٍتتي، ئۇ  -وبرۋإٔىڭ ئبٌذىغب چىمىپ وۈتۈۋاٌذى، ئۇٔىڭذىٓ ئىٍگىرى ثۇ راھىت تبال

وبرۋأذىىىٍٗرٔي ئبرىالپ ٍۈرۈپ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِغب ضٗپطېٍىپ لبرىذى ۋٖ ئۇٔي ئۆزىٕىڭ وىتبثىذىىي 
ثۇ )ثبال( » رۇپ تؤۇۋاٌغبٔذىٓ وېَىٓ، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ لوٌىٕي چىڭ ضىمىپ تۇرۇپ:تؤۇغتۇرۇغٍىرىغب ضېٍىػتۇ

ثۇٔي لبٔذاق »دېذى. ئٗثۇ تبٌىت « پۈتۈْ ئبٌٍِٗٗرٔىڭ خوجىطىذۇر. ثۇٔي ئبٌال ئبدٍِٖٗرگٗ پٍٗغِٗجٗر لىٍىپ ئٗۋٖتىذۇ
تىىْٗ لبٌّبً ھِّٗىطي ضٗجذىگٗ ثبظ  -ۇ تبظضىٍٗر داۋأذىٓ ئبغمبٔذىٓ تبرتىپ ثىرِ» دېۋىذى، راھىت:« ثىٍىطْٗ؟

لوٍذى، ثۇٔذاق ِٗرتىۋٖ پٗلٗت پٍٗغِٗجٗرگىال ئىٍتىپبت لىٍىٕىذۇ. ئۇٔىڭ ئۈضتىگٗ ِْٗ ئۇٔي لوٌىٕىڭ ئوخرٖن وۆِۈرچىىىٕىڭ 
ٓ دېذى ۋٖ ئٗث« ئبضتىذىىي پٍٗغِٗجٗرٌىه ِۆھۈردىٓ تؤۇۋاٌذىُ. ثىسٔىڭ وىتبثٍىرىّىسدا ئٗٔٗ غۇٔذاق تؤۇغتۇرۇٌغبْ ۇ تبٌىجتى

بضٍىمٕي، ئۇٔىڭغب ٍٗھۇدىَالردىٓ ھېسىٌ ثوٌۇغٕي ئۆتۈٔذى. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئٗثۇ تبٌىت  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕي غبِغب ئبپبِر
 پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِغب چبوبرٌىرىذىٓ ثىرٔي لېتىپ ِٗوىىگٗ ٍوٌغب ضېٍىۋٖتتي.

                                                      

 فۇججار ئۇرۇغي

ٍبغمب وىرگْٗ ٍىٍي لۇرٍٖع ۋٖ وٗٔبٔٗ لٗثىٍىٍىرى ثىٍْٗ لٍٗىص ئېَالْ لٗثىٍىٍىرى ئوتتۇرىطىذا  15پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ 
ئۇرۇظ پبرتىٍذى، ئۇرۇغمب لۇرٍٖع ۋٖ وٗٔبٔٗ تٗرٖپتىٓ پىػمٗدَٖ ٔوپۇزٌۇق غٗخص ھٗرة ئىجٕي ئوٍَِٗٗ لوِبٔذأٍىك 

ثىرىٕچي ٍِٗذاْ( جٗڭذٖ لٍٗىص ئېَالْ تٗرٖپ ئۈضتۈٍٔۈوٕي ئىگٌٍٗىگٗٔىذى، چۈغٍۈوتىىي ئٗتىگٍٗٔىه ) لىٍغبٔىذى.
)ئىىىىٕچي ٍِٗذاْ( جٗڭذٖ لۇرٍٖع ۋٖ وٗٔبٔٗ تٗرٖپ لٍٗىص ئېَالْ تٗرٖپٕي ِۇتٍٗق ئۈضتۈٍٔۈن ثىٍْٗ ِٗغٍۇپ لىٍذى. ثۇ 

)گۇٔبھىبر(الر « فۇججبر»ىٍىٕغبچمب، ثۇ ئۇرۇظ لېتىّمي ئۇرۇغتب ھٗرَٖ زېّىٕي ۋٖ ھبراَ ئبٍالرٔىڭ ھۆرِىتي ئبٍبغ ئبضتي ل
ْ ۋٖ تبغىٍىرىغب ئوق راضالپ ثٗرگْٗ ئىذى.  ئۇرۇغي، دٖپ ئبتبٌذى. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِّۇ ثۇ ئۇرۇغمب لبتٕبغمب

                                                   

 خٍَرىََت ئۇٍۇغوىطي

رٍٖع ئبٍذا( ِٗوىىذٖ خٍٗرىَٗت ئۇٍۇغّىطي لۇرۇٌذى. ئۇٍۇغّىغب لۇ -11ۇٌمٗئذٖ )ئۇرۇظ ئبخىرالغمبٔذىٓ وېَىٓ، غۇ ٍىٍي ز
ِٗتي، ثٗٔي ِۇتٌٍٗىپ جِٗٗتي ۋٖ ثٗٔي تٍُٗ جِٗٗتٍىرى لبتٕبغتي ۋٖ ئۇٍۇغّىغب ئٗزا لٗثىٍٗ ۋٖ لٗثىٍىٍىرىذىٓ ثٗٔي ھبغىُ جٗ

ىرى ٍۇلىرى ِٗرتىۋىگٗ ئىگٗ ٔوپۇزٌۇق ئٗرثبة ئبثذۇٌال ٍٍِٗي »  ئىجٕي جٗدئبٕٔىڭ لورۇضىغب ٍىغىٍىپ:ئبٍّبلالرٔىڭ ِٗضئوٌٍ
ٍۇرتٍۇق ھٗر لبٔذاق ثىر ئبدَٖ ِٗوىٗ تٗۋٖضىذٖ زۇٌۇِغب ئۇچرىطب ئٗزا لٗثىٍىٍٗر ھٍٍِّْٗٗٗ ثىردٖن  -ِٗوىىٍىه، ٍٍِٗي ٍبلب

ْ وېٍىػىُ ئىّساالغتي ۋٖ وۈچٍۈن ئٗھ« زۇٌۇِغب ئۇچرىغۇچي تٗرٖپتٗ تۇرۇپ ھٗلٕي ئۆز جبٍىغب لبرار تبپمۇزۇغمب ذى پٍّٗب
ئبثذۇٌال » ثېرىػٕي. ثۇ ئۇٍۇغّىغب پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِّۇ لبتٕبغمبْ. ئۇ پٍٗغِٗجٗرٌىه غٗرىپىگٗ ئېرىػىٗٔذىٓ وېَىّٕۇ:

ئىجٕي جٗدئبٕٔىڭ لورۇضىذا ثىر ئۇٍۇغّىغب لبتٕبغمبٔىذىُ، ثۇ ِبڭب ٔىطجٗتْٗ لىسىً تۆگىذىّٕۇ وبتتىراق ئىع ثوٌغبٔىذى. ئِٗذى 
 دېگٗٔىذى.« ۇٔذاق ئىػالرغب چبلىرىٍطبَ ئٌٗۋٖتتٗ ئبۋاز لوغىّْٗھبزىرِۇ ئٗٔٗ غ

پذارىٕي لوٌالغتىٓ وېٍىپ چىممبْ وؤب تٗرٖثجبزٌىك ئېمىّىغب لبرغي  ئۇٍۇغّىٕىڭ ئبضبضىٌ ٔىػبٔي ھِّٗٗ ئبدَٖ ئۆز تٖٗر
ٖ تۇرۇظ ئىذى. ئېَتىػالرغب لبرىغبٔذا ثۇ ئۇٍۇغّىٕىڭ لۇرۇٌۇغىغب ِۇٔذاق ثىر ئىع ضٗۋٖة ثوٌغبْ  ٖثٍٗرٔىڭ زۇثٍٗذ ئىىْٗ. ئٗر

ِبتب ئٗوىٍىپ لۇرٍٖػٍٗرٔىڭ ثٗٔي ضٗھّي جِٗٗتىذىٓ ئبش ئىجٕي -لٗثىٍىطىذىٓ ثىر وىػي ِٗوىىگٗ ٌِٗۇَ ِىمذاردا ِبي
ْ، ئبش  ېٍىمي وېػىٕىڭ ھٗلمىٕي دٖرھبي ثٗرگىٍي ئۇٔىّبً ئۇٔي وٍٕٗىگٗ ضۈرۈپ ئىجٕي ۋائىً ھۋائىً دېگْٗ وىػىگٗ ضبتمب

ڭ ثىٍْٗ ئۇ ئۆزىٕىڭ ئىتتىپبلذاغٍىرى ثوٌغبْ ئبثذۇددار، ِٗخسۇَ، جوِٗھ، ضٗھّي، ۋٖ ئٗدىٌ جِٗٗتٍىرىذىٓ تۇرۇۋاٌغبْ. غۇٔى
ئۇٔىڭ ھٗلمىٕي ئېٍىػىپ ثېرىػىٗ ٍبردَٖ ضورىغبْ ثوٌطىّۇ، ئۇالرٔىڭ ھېچ لبٍطىطىٕىڭ وبرى ثوٌّىغبْ. غۇڭب ئۇ ِٗوىىذىىي 

ئٗغئبرالرٔي  -پ ئۆزىٕىڭ زۇٌۇِغب ئۇچرىغبٍٔىمىٕي ِٗزِۇْ لىٍىپ غېئىرئٗثىٍمۇثٍٗص تېغىغب چىمىپ پۈتۈْ ئبۋازى ثىٍْٗ توۋال
دٖپ « ثۇ ئبدَٖ ثىٍْٗ ھېچ وىّٕىڭ وبرى ثوٌّىغىٕي ٔېّىطي؟» ئولۇغىٍي تۇرغبْ. ثۇٔي زۇثٍٗر ئىجٕي ئبثذۇٌّۇتٌٍٗىپ ئۇلۇپ:

ّىٕي لۇرۇغمب ھٍٗذٖوچىٍىه لىٍذى. غۇ توغرىٍىك ٍوي ِېڭىپ ئبخىر ٍۇلىرىمي جِٗٗتٍٗرٔىڭ چوڭٍىرىٕي ٍىغىپ، ِٗزوۇر ئۇٍۇغ
ئبٔذىٓ ئۇٍۇغّب ئٗزاٌىرى ھٍٍِّْٗٗٗ ثىرالال ثېرىپ ئبش ئىجٕي ۋائىٍذىٓ ھېٍىمي وىػىٕىڭ تۇتۇپ لېٍىٕغبْ ھٗلمىٕي ئېٍىپ 

 ثٗردى.
                                                          

 جبپبلىك ھبٍبت

ْ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ٍبغٍىك دٖۋ رىٕىڭ دٖضٍٗپىي ِٗزگىٍٍىرىذٖ ثىرٖر وٗضىپ ۋٖ ٍبوي ِۇلىُ ثىر ھۈٔٗر ثىٍْٗ غۇغۇٌالٔغب
ئِٗٗش، ثىراق ئۇٔىڭ ثبٌىٍىك دٖۋرىذٖ ثٗٔي ضٗئٗد لٗثىٍىطىذٖ، وېَىٕچٗ ِٗوىىذٖ ثىر لبٔچٗ لىرات پۇٌغب ئىجبرىگٗ لوً 

خۇۋٍٍٖىذٔىڭ لىسى(ٔىڭ ِېٍي ثىٍْٗ غبِغب ٍبغمب وىرگٗٔذٖ خٗدىچٗ ) 25ثېمىپ ثٗرگٍٗٔىىي توغرضىذا ھٗدىص ثبر ئۇ 
خٗدىچٗ ثىٕتي خۇۋٍٍٖىذ ِٗوىٗ تٗۋٖضىذٖ ٍۇلىرى ئبثرۇٍغب ئىگٗ زٖردار »تىجبرٖتىٗ چىممبْ. ئىجٕي ئىطھبق ِۇٔذاق دٍٖذۇ:

 خوتۇْ ئىذى. ئۇ تىجبرٖتىٗ ئېپي ثبر وىػىٍٗرٔي ٍبٌالپ ئىػٍىتٗتتي ۋٖ غېرىه تىجبرٖتّۇ لىالتتي، دېّىطىّۇ لۇرٍٖػٍٗر
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 ،ٌ ٍغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ راضتچىً، ضِٗىّى ئوِۇَِۈزٌۈن تىجبرٖت ثىٍْٗ تۇرِۇظ وٗچۈرىذىغبْ خٌٗك ئىذى. ثۇ ئبٍبي ٗپ
ْ ٗئۆزىٕىڭ چبوىرى ِ» ئبق وۆڭۈي ۋٖ ئېطىً ئٗخاللٍىك وىػي ئىىٍٗٔىىىٕي ئبڭالپ، ئۇٔىڭغب ئبدَٖ ئٗۋٖتتي ۋٖ: ٍطٗر ثىٍٗ

دېگْٗ تٗوٍىپىٕي « وىرضٗ، ئۇٔىڭغب ثبغمىالرغب ثٗرگٗٔذىٓ وۆپرٖن ھٗق ثٗرضَٗضېتىك لىٍىپ  -غبِغب ِبي ئبچىمىپ ضودا
 ْ ثٗردى. غۇٔىڭ ثىٍْٗ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ثۇ ئبٍبٌٕىڭ تٗوٍىپىٕي لوثۇي لىٍىپ، ئۇٔىڭ ٍِٗطٗر ئىطىٍّىه چبوىرى ثىٍٗ

ْ غبِغىچٗ ثېرىپ وٌٗذى. -ٔۇرغۇْ ِبي  ِۈٌۈوٍىرىٕي ئېٍىپ تىجبرٖت ثىٍٗ
                                        

 پٍَغَهجَر ئَلٍَھىططبالهٌىڭ خَدىچىگَ ئۆٍلىٌىػي 

پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ غبَ ضٗپىرىذىٓ لبٍتىپ وېٍىۋىذى خٗدىچٗ ئٗۋٖتىْٗ ِبٌٍىرىٕىڭ ئبٌذىٕمي لېتىّذىىىٍٗرگٗ لبرىغبٔذا 
ٌٍٗٗھىططبالِغب لېتىپ لوٍغبْ چبوىرى ٍِٗطٗردىٓ ٍوي ھَٗ ثىخٗتٗر ھَٗ پبٍذىطي وۆپ ثوٌغبٍٔىمىٕي وۆرۈپ ۋٖ پٍٗغِٗجٗر ئ

ضۆزى ئورۇٍٔۇق ۋٖ  -ثوٍي پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِذىٓ ضٗزگْٗ خۇغخۇً ِىجٗزٌىه، گۈزٖي ئٗخاللٍىك، پىىرى ئۆتىۈر، گٗپ
ۇزۇٔذىٓ ثېرى ٍولىتىپ توغرا ٍوي تبٌالغتٗن ئبٌىٌ جبٔبپ پٗزىٍىتي ۋٖ پٗۋلۇٌئبددٖ ئىمتىذار ئىگىطي ئىىٍٗٔىىىٕي ئبڭالپ، گوٍب ئ

لوٍغبْ ٔٗرضىطىٕي توضبتتىٓ تېپىۋاٌغبٔذٖوال ثوٌۇپ لبٌذى ۋٖ ثىر خىً غېرىٓ ئوً خىَبٌغب پبتتي، )ِٗوىىذٖ ئبتبلٍىك 
چىٍٗر ۋٖ ٍۇرت ثېػي ِۆتىۋٖرٌٗر ئۇزالتىٓ ثېرى ئۇٔىڭ ثىٍْٗ توٍٍىػىػمب ٌٗۋ چىػٍٗپ ٍۈرۈغىْٗ ثوٌطىّۇ، خٗدىچٗ تثبٍۋٖ

بً وٌٗگْٗ ئىذى( غۇڭب ئۇ وۆڭٍىذىىي ثۇ ئوٍىٕي ٍېمىٓ دوضتي ٔٗفطٗ ثىٕتي ِٗٔىَىگٗ ئېَتتي. ٔٗفطٗ وېٍىپ ئۇالرغب ِبلۇي ثوٌّ
پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِغب خٗدىچٗ ثىٍْٗ تۇرِۇظ لۇرۇظ توغرضىذا گٗپ ئبچتي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ثۇٔىڭغب 

ٍغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ تبغىٍىرى خٗدىچىٕىڭ  ۇٔىڭ ثىٍْٗلوغۇٌىذىغبٍٔىمىٕي ئېَتتي ۋٖ تبغىٍىرىٕي خٗۋٖرٌٗٔذۈردى. غ ٗپ
تبغىٍىرى ٍېٕىغب ثېرىپ خېرىذارٌىك لىٍذى. ئبرلىذىٕال توً ِۇراضىّي ئۆتىۈزۈٌذى. ِۇراضىّغب ثٗٔي ھبغىُ جِٗٗتي ۋٖ ِۇزٖر 

ٓ جِٗٗتي ئبٍّىمىٕىڭ وبتتىٍىرى ھِّٗىطي لبتٕبغتي. توً پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ غبِذىٓ لبٍتى پ وېٍىپ ئىىىي ئبٍذى
ٍبغالر  40وېَىٓ ئۆتىۈزۈٌگٗٔىذى. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ٍىگىرِٗ تۆگىٕي توٍٍۇق ِٗھرىگٗ ئبتىذى. ثۇ چبغذا خٗدىچٗ 
ىرى ئبرىطىذا ئېطىً ٔٗضٗة، ئىمتىطبدىٌ ئٗھۋاي ۋٖ ئٗلىً پبراضٗت  -چبِّىطىذا ثوٌۇپ ئۆز لٗۋِي جبِبئىتىٕىڭ ئبٍبٌٍ

ْ جٗھٗتتٗ ھِّٗىذىٓ ئۈ ٌغب ضتۈْ تۇرىذىغبْ خوتۇْ ئىذى. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ تۇٔجي ٔىىبھىغب ئب
لبٌذى ۋٖ تبوي خٗدىچٗ ئبٌِٗذىٓ ئۆتىٗٔگٗ لٗدٖر پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ئۇٔىڭ ئۈضتىگٗ ٍٗٔٗ ثىر خوتۇْ  پئبٍبٌي ثوٌۇ

ثبٌىٍىرىٕىڭ ئىجراھىّذىٓ ثبغمىطي خٗدىچىذىٓ دۇَٔبغب  ئېٍىپ لوظ ٔىىبھٍىك ثوٌّىذى. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ
وٌٗگْٗ. خٗدىچٗ ئبۋۋاي پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِغب  لبضىُ دېگْٗ ئوغٍىٕي تۇغۇپ ثٗرگٗٔىذى. )پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ 

ٍْٗ ىطىٕىڭ ئىطّي ثى َٗ، ئۇِّي وۇٌطۇَ، دٖپ تٗخٌٍٗۇش لوٌالٔغبْ ئىذى( ئبٔذىٓ وېَىٓ، زٍٖٕٗة، رۇلى« ئٗثۇٌمبضىُ»ئبغۇ ثٌب
)پبوىس( دٖپ ئبتىالتتي. ئوغۇٌٍىرىٕىڭ « تبھىر»)ئوثذاْ، ثٌْٗٗ( ۋٖ « تٍَٗىت»فبتىّٗ ۋٖ ئبثذۇٌالٔي تۇغۇپ ثٗردى. ئبثذۇٌال 

ھِّٗىطي وىچىه ھبٌىتىذٖ ئۆٌۈپ وٗتىْٗ. ئِّٗب لىس پٗرزٖٔتٍىرى ئىطالَ دٖۋرىگٗ ِۇغٗررف ثوٌغبْ ۋٖ ِۇضۇٌّبْ ثوٌغبْ 
ضۇٌّبٔالر ثىٍْٗ ثىٍٍٗ ھىجرٖت لىٍغبْ، ئٗپطۇضىي ئۇالرٔىڭ ھِّٗىطي پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ھبٍبت ثوٌۇپ، ثبغمب ِۇ

ٓ وېَىٓ ئۆٌۈپ وٗتتي. ٗ ئبٍذى  ۋالتىذىال ئبٌِٗذىٓ وېتىپ لبٌذى، پٗلٗت فبتىّىال پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِذىٓ لېٍىپ ئبٌت

                                   
 الھ لىلىٌىػي ۋٍ ٍبراغتۇرۇظ هَضىلىطيوَئجىٌىڭ ئىط 

ٍبغمب وىرگْٗ ٍىٍي لۇرٍٖػٍٗر وٗئجىٕي ٍېڭىالپ ضبٌّبلچي ثوٌذى. چۈٔىي ئۇ ئىطّبئىً  35پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ 
ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ زاِبٔىذىٓ تبرتىپ ئۈضتي ئوچۇق، ئبدَٖ ثوٍىذىٓ ئېگىسرٖن، تٗخّىْٕٗ تۇلمۇز گٗز ئېگىسٌىىتٗ لوپۇرۇپ 

ِۈٌۈوٍٗرگٗ ضوغۇق لوي تٗگگۈزۈظ ئٗھۋاٌٍىرى  -ٍبٌغبٔالر ئۇٔىڭ ئىچىذىىي ِبي -غبْ ثوٌغبچمب، وۆپ لېتىُ ئوغرىلوٍۇٌ
ٌ  -وۆرۈٌگْٗ ئىذى، غۇٔىڭ ثىٍْٗ ثىٍٍٗ ٍٗٔٗ وٗئجٗ لٗدىّىٌ لۇرۇٌۇظ ثوٌغبچمب، وٌٗىۈْ ۋٖ ثوراْ چبپمۇْ لبتبرٌىك تٗثىئى

ؤىراپ، تبٍِىرى چبن وېتىػىٗ ثبغٍىغبْ، ثوٌۇپّۇ ِۇغۇ ٍىٍي )پٍٗغِٗجٗر ئبپٗتٍٗرٔىڭ ھۇجۇِىغب ئۇچراپ، ھٗر جٗھٗتتىٓ و
ئٌٍٗٗھىططبالَ ثوٌۇغتىٓ ثٗظ ٍىً ئىٍگىرى( ِٗوىىذٖ چوڭ وٌٗىۈْ ئبپىتي ٍۈز ثېرىپ، وٌٗىۈْ وٗئجىگٗ ئۇدۇي وېٍىپ ئۈضىْٗ 

ٌٗجىذىىي ئورٔىٕي وۆزدٖ تۇتۇپ، ئۇٔي ثوٌغبچمب، وٗئجٗ ٍېمىٍىپ چۈغىىٍي تبضال لبٌذى. غۇڭب لۇرٍٖػٍٗر وٗئجىٕىڭ وىػىٍٗر ل
 ٗ ٍېڭىالپ ضېٍىػمب ثٗي ثبغٍىذى ۋٖ ئۇٔىڭ لۇرۇٌۇغىغب ھبالي ٍوي ثىٍْٗ تبپمبْ ِبٌالرٔي ضٗرپ لىٍىع، زىٕب، ھبراَ، جبزأ

ٗئجىٕي ٍوٌي ثىٍْٗ لوٌغب وٌٗگْٗ ِبٌالرٔي لٗتئىٌ ٍېمىٓ وٌٗتۈرِٗضٍىىىٗ وېٍىػتي. ئۇالر و خورٌۇق ۋٖ وىػىٍٗرگٗ زۇٌۇَ ضېٍىع
ثۇزۇغمب ئٍّٗىٕىپ، ھېچىىُ ئبۋۋاي لوي تٗگىۈزۈغىٗ ئۇٔىّىذى. ئبخىرى ثوٌّبً ثٗٔي ِٗخسۇَ جِٗٗتىذىٓ ۋٌٖىذ ئىجٕي ِۇغىَرٖ 
دٖضٍٗپ لىٍىپ ثۇزۇغٕي ثبغالپ ثٗردى. ئبٔذىٓ ئۇٔىڭ غٍٗرى ئٗھۋاٌغب ٍوٌۇلّىغبٍٔىمىٕي وۆرۈپ ثبغمىالرِۇ ثۇزۇغمب وىرىػتي، 

جىٕي ئبخىرى ئىجراھىُ ئٌٍٗٗھىططبالَ تۇتمبْ ئۇٌىغىچٗ ثۇزدى، ئبٔذىٓ لۇرۇٌۇغمب تۇتۇظ لېٍىپ، وٗئجٗ غۇٔذاق لېٍىپ ئۇالر وٗئ
ئبٍرىُ تبظ ٍىغىپ لۇرۇٌۇظ لىٍىػمب  -تبٍِىرىٕي ثۆٌۈغۈپ لٗثىٍىٍٗر ئبرا ئبٍرىۋېٍىػتي. ٔٗتىجىذٖ ھٗر ثىر لٗثىٍٗ ئبٍرُى

ئىطىٍّىه ثىر لۇرۇٌۇغچي ثبغمۇردى، لۇرۇٌۇغٕىڭ تېّي وۆتۈرۈٌۈپ « ثبلۇَ»وىرىػتي. لۇرۇٌۇغٕىڭ تېخٕىه ئىػٍىرىٕي رۇٍِۇق 
ٔي ئۆز ئورٔىغب ئېٍىپ لوٍۇظ غٗرىپىٕي تبٌىػىپ «ھٗجٗرۇٌئٗضۋٖد»ٔىڭ ئورٔىغب چىمىۋىذى ئۇالر«ھٗجٗرۇٌئٗضۋٖد»
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لۇٔۇغمب ئبٍٍىٕىپ تبرتىع تۆت وۈْ داۋاٍِىػىپ ٍۇلىرى پٌٍٗىگٗ وۆتۈرۈٌذى. ھٗتتب لبٍٔىك تو -ئىختىالپٍىػىپ لبٌذى، تبالظ
 ْ ھٗرَٖ زېّىٕىٕي ثۇٌغىغىٍي تبضال لبٌذى، ثىراق ِٗخسۇَ جِٗٗتىذىٓ ئٗثۇ ئۇٍَِٗٗ ئىجٕي ِۇغىَرٖ ئۇالر ئىختىالپٍىػىۋاتمب

« ھبزىر ِۇغۇ ھبٌٗتتٗ ِٗضجىذ دٖرۋازىطىذىٓ وىُ ثىرىٕچي ثوٌۇپ وىرضٗ، ئبغۇ ئبٍرىپ لوٍطب لبٔذاق؟» وۈٍٔٗرٔىڭ ثىرىذٖ:
ېَتىۋىذى، ثۇٔىڭغب ھٍٍِّْٗٗٗ لوغۇٌذى. ئبٌالٔىڭ ئىرادىطي غۇٔذاق ثوٌطب وېرٖن، ِٗضجىذ دٖرۋازىطىذىٓ دېگْٗ تٗوٍىپٕي ئ

ٗر  تۇٔجي ثوٌۇپ وىرىذىغبْ وىػىٕىڭ ِۇھِّٗٗد ئٌٍٗٗھىططبالَ ثوٌۇپ لېٍىػىٕي وىّّۇ ثىٍطۇْ؟! ئۇالر پٍٗغِٗج
ٍغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕي ثۇ دېگْٗ ئِٗىٓ )ئىػٗٔچىٍىه، راضتچىً دې» ئٌٍٗٗھىططبالِٕي وۆرۈپ: گْٗ ِٗٔىذٖ، ئۇالر ٗپ

دٖپ توۋٌىػىپ وٗتتي. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ « ئۇٔىڭغب ثىس رازى،...ھوً ِۇھِّٗٗد وٌٗذى غۇٔذاق ئبتىۋېٍىػمبْ ئىذى(،
ېٕىغب وېٍىپ، ئٗھۋإٌي ئۇلمبٔذىٓ وېَىٓ ثىر دأٗ   ٍ ٖثٍٗرٔىڭ تبغمي وىَىّي(ٔي تبپتي« رىذا»ئۇالرٔىڭ ٖ، د -)ئٗر

ٗرٔىڭ ثبغٍىمٍىرىٕي رىذأىڭ  -ٔي ئۇٔىڭ ئوتتۇرىطىغب لوٍذى، ئبٔذىٓ تبالظ«ھٗجٗرۇٌئٗضۋٖد» تبرتىع لىٍىػىۋاتمبْ لٗثىٍىٍ
ٔي ئٗضٍي ئورٔىغب ئبپبردى، «ھٗجٗرۇٌئٗضۋٖد»ئٗتراپىٕي تۇتمۇزۇپ وۆتۈرۈغىٗ ثۇٍرۇدى. ئۇالر ٔبھبٍىتي رازىٍّٗٔىه ئىٍىىذٖ 

ئۆز لوٌي ثىٍْٗ ھبزىرلي جبٍىغب ئېٍىپ لوٍذى. ِۇغۇٔذاق لىٍىپ ِٗضىٍٗ جبِبئٗتچىٍىىٕىڭ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ئۇٔي 
 وۆڭٍىذىىىذٖن ھٗي ثوٌذى.

لۇرۇٌۇظ داۋاِىذا لۇرٍٖػٍٗر توپٍىغبْ پبوىس ِٗثٍٗغ وٍِٗٗپ لبٌغبچمب، ئۇالر وٗئجىٕىڭ غىّبٌىٌ تٗرىپىذىٓ ئبٌتٗ گٗزدٖن ٍٗرٔي 
دٖپ ئبتبٌذى( ۋٖ وىػىٍٗرٔىڭ خبٌىغبٔچٗ ‹ ضولّب تبَ›ۋٖ ھٗتىُ ‹ توضبق›ٍٗر ھىجرى  تبِٕىڭ ضىرتىذا تبغالپ لوٍۇغتي )ثۇ

وىرىپ چىمىپ ٍۈرِٗضٍىىي ئۈچۈْ وٗئجٗ ثىٕبضىٕىڭ دٖرۋازىطىٕي ٍٗردىٓ ئۈضتىٓ لىٍىپ ئورٔىتىػتي ۋٖ لۇرۇٌۇغٕىڭ ئېگىسٌىىي 
ٍْٗ وٗئجٗ تٗخّىْٕٗ گٗزگٗ ٍېتىۋىذى، ئىچىگٗ ئبٌتٗ تۈۋرۈن ئورٔىتىپ ئۈضتىٕي ٍبپتي. غۇٔى 15 گٗز ئېگىسٌىىتٗ تىه  15ڭ ثى

ٕىڭ « ھٗجٗرۇٌئٗضۋٖد»تۆت ثۇٌۇڭ غٗوىٍذٖ پۈتۈپ چىمتي.  ئورۇٔالغتۇرۇٌغبْ تبَ ثىٍْٗ ئۇٔىڭ لبرغي تٗرىپىذىىي تِب
ذى ۋٖ ضبٔتىّېتىر ئېگىسگٗ ئورۇٔالغتۇرۇٌ 50تبۋاپگبھ زېّىٕذىٓ ثىر ِېتىر  «ھٗجٗرۇٌئٗضۋٖد»ِېتىردىٓ ثوٌذى  10ئۇزۇٍٔىمي 

ِېتىردىٓ پۈتۈپ چىمتي. دٖرۋازا ٍٗر ٍۈزىذىٓ ئىىىي  12دٖرۋازا ئورٔىتىٍغبْ تبَ ثىٍْٗ ئۇٔىڭ وٍٕٗىذىىي تبِٕىڭ ئۇزۇٍٔىمي 
ضبٔتىّېتىر  30ضبٔتىّىېتىر، وٗڭٍىىي  25ِېتىر ئىگىسٌىىىٗ ثېىىتىٍذى، ثىٕبٔىڭ ضىرتىذىٓ تۆۋٖٔىي تٗرىپىٕي ئېگىسٌىىي 

ْ ثىٕب ئۇٌي پٗغتىم )پٗٔجىرٖ( دٖپ ئبتىٍىذۇ، ثۇِۇ ھَٗ ثٍٗتۇٌالٔىڭ ئٗضٍي « غبزىرۋاْ»ي ئوراپ تۇردى، ثۇ جبً ھبزىر وېٍىذىغب
 ئۇٌي ئىذى. ٌېىىٓ، لۇرٍٖػٍٗر ئۇ ٍٗرٔي تبغالپ لوٍۇپ ثىٕب تېّىٕي ٔېپىسرٖن لىٍىپ ئىػٍىگْٗ.

                

 ىي ئوهۇهىٌ خوالضَپٍَغَهجَر ئَلٍَھىططبالهٌىڭ پٍَغَهجَر ثولۇغتىي ئىلگىرىىي ھبٍبتىذ

ٗتٍٗرٔىڭ ھِّٗىطىٕي ئۆز ۋۇجۇدىغب  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ وىچىىىذىٕال ئىٕطبٔالردا ثوٌىذىغبْ ئبالھىذٖ ٍبخػي پٗزىٍ
ٖرىَىطىٕىڭ ئىٍّىٍىىي. ئٗلىً پبراضىتىٕىڭ چوڭمۇرٌۇلي،  -ِۇجٗضطٍِٗٗغتۈرگٗٔىذى. ئۇ پىىرىٕىڭ ئۆتىۈرٌىىي ۋٖ ٔٗز

ٖ تٗدثىرىٕىڭ دأبٌىمي ثىٍْٗ ھِّٗٗ جٗھٗتٍٗردٖ ئۈٌگٗ ثوٌۇغمب ئٗرزىَتتي. ئۇ ئۆزىٕىڭ جىّغۇر، وَٗ تٗپٗوىۇرىٕىڭ توغرىٍىمي ۋ
ضۆز وٍٗپىَبتىٕي، پىىىر لىٍىع، خىَبي ضۈرۈظ، تٗپٗوىۇرىٕي چوڭمۇرالغتۇرۇظ ۋٖ ِٗۋجۇدىَٗتٕىڭ ھٗلىمىٌ ِبھىَىتىٕي 

ئوچۇق ٍورۇق تٗثىئىتي ثىٍْٗ ھبٍبت ضٗھپىٍىرىٕي ۋٖ ئبۋاَ پبراضىتي ۋٖ  -تٗھمىمٍٗغىٗ ئىػٍىتٗتتي. ئۇ ٍٗٔٗ ئۆزىٕىڭ پَٗ
بْ ئبدٖتٍىرىذىٓ لوي ئۈزگٗٔىذى ۋٖ ٍبوي ۋٖ ئۆزىٕي  خٌٗمٕىڭ ئٗھۋاٌىٕي ئىٕچىىٍٗپ وۆزىتىپ، ئۇالرٔىڭ ضبغالَ ثوٌّىغبْ ٍِب

بخػي ئىع، ٍبخ تبرتمبٔىذى. ئۇ ئۆزىٕي تۇتۇۋاٌغبْ ئبضبضتب ئٗي  ٍ طب ػي پبئبٌىَٗت ثوٌجبِبئٗتچىٍىه ثىٍْٗ ئبرىٍىػىپ،
زىٕىڭ ٍبٌغۇزٌۇق لورغىٕىغب لبٍتىپ وىرىپ ٍبِبْ، ئٗخاللطىس ئىػالردىٓ ِۇداپىئٌٗىٕٗتتي. غۇڭب ئبوتىپ لبتٕىػبتتي. ثوٌّىطب ئۆ

الرٔىڭ گۆغىٕي ٍېٍّٗتتي، ثۇت ھٍٗىٌٍٗٗر ئۈچۈْ ئۇٍۇغتۇرۇٌغبْ ھېَت  -ئۇ ھبراق ئىچٍّٗتتي، ثۇتالرغب زٖثھي لىٍىٕغبْ ھبٍۋٔا
ٗتتي، ھٗتتب ئۇٔىڭغب ِۇغۇ  ثبٍراَ ٔٗپرٖتٍىٕ ۋٖ ِۇراضىّالرغب لبتٕبغّبٍتتي، ثٌٗىي ئۇ وىچىىىذىٕال ثۇ ٍبٌغبْ ئىالھالردىٓ 

ْ «ئۇززا»، «الت»ثۇتالردىّٕۇ ئۆچ وۆرۈٔىذىغبْ ثىرٖر غٍٗئٗ ٍولتٗن لىالتتي، ھٗتتب ئۇٔىڭ  ٕغب ٔىڭ ٔبِي ثىٍْٗ لىٍى
 ىذى.لٗضٍِٗٗرٔي ئبڭالپ لېٍىػمىّۇ رازىٍىمي ٍوق ئ

ٍغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕي ئۆز ئىٕبٍىتي ۋٖ ِۇھبپىسىتىذٖ ضبلٍىغبٔىذى. ِۇثبدا ٔٗپطي  غۇٔىطي ئېٕىمىي، تٗلذىر ئىالھىٌ ٗپ
ھبالۋٖتٍىرىگٗ وۆز ٍۈگۈرتۈغىٗ  -ئِّٗبرٖ )ٍبِبٍٔىممب ثبغٍىغۇچي ٔٗپطي(ٔىڭ خبھىػٍىرى، ئۇٔىڭغب دۇَٔبٔىڭ ثىر لىطىُ ھوزۇر

الٔىڭ ئىٕبٍىتي ھٗرىىٗتٍٗٔذۈرۈپ، ثٗزى ٔبچ بر ئبدٖتٍٗرٔي چىراٍٍىك وۆرضٗتطٗ، راۋا وۆرۈپ لبٌغىٍي ِبٍىً ثوٌطب ثىردىٕال ئٌب
)ئبٌالٔىڭ وۆڭۈي ثۆٌۈپ ِۇھبپىسٖت لىٍىػي( ئبرىٍىػىپ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕي ئۇٔذاق ٔبِۇۋاپىك ئىػالردىٓ توضۇپ 

ِْٗ ئۆِرۈِذٖ پٗلٗت ئىىىي لېتىّال جبھىٍىَٗت دٖۋرىٕىڭ » َ:لبالتتي. ئىجٕي ئٗضىرٔىڭ رىۋاٍتىذٖ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبال
 ٓ ال ِېٕىڭ ِٗلطىتىّٕي ئٌِٗٗگٗ ئبغۇرِىذى، ئۇٔىڭذى ٔبتوغرا پبئبٌىَتىگٗ لبتٕبغّبلچي ثوٌغبٔىذىُ. ٌېىىٓ، ئىىىىال لېتىّذا ئٌب

ٍْٗ ھۆرِٗتٍىذى. ثىر وېچىطي وېَىٓ ِْٗ ئؤذاْ ئىػالرٔي وۆڭٍۈِگٗ وٌٗتۈرِىذىُ. ئبخىرى ئبٌال ِېٕي ئۆز ئٌٗچىٍىىي ثى
ِېٕىڭ لوٍۇِغب لبراپ لوٍطبڭ، ِْٗ ِٗوىىگٗ » ِٗوىىٕىڭ ٍۇلىرى تٗرىپىذٖ ِْٗ ثىٍْٗ ثىٍٍٗ لوً ثبلىذىغبْ لوٍچي ثبٌىغب:

بغالر ثىٍْٗ وېچىٍىه ئوٍۇْ دېذى. غۇٔىڭ « غۇٔذاق لىالً» دېۋىذىُ، ئۇ:« ثٗزِىذىٓ ثٗھىر ئېٍىپ چىممبْ ثوٌطبَ -وىرىپٍ 
ٔبۋأىڭ ئبۋازى  -ِٗوىىگٗ لبراپ ٍوي ئبٌذىُ ۋٖ ِٗوىىگٗ وىرىػىّگىال ووچىٕىڭ ثېػىذىىي ثىرىٕچي ئۆٍذىٓ ٔٗغّٗ ثىٍْٗ ِْٗ
دېَىػتي. غۇ چبغذا « پبالٔي پۇضتبٔىغب ئۆٍٍۈٔۈپتۇ، غۇالرٔىڭ توً وېچىٍىىي» دٖپ ضورىطبَ ئۇالر:« ثۇ ٔېّٗ گٗپ؟» ئبڭالٔذى:
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بپتۇ. ِْٗ ئۇخالپ لبپتىّْٗ. ئٗتىطي  دٖپ ئوٌتۇرغىٕىُ«« ِۇزىىب ئبڭالً»ِېٕىڭ  ئىطىّذٖ، ٌېىىٓ ئبٌال ئۇٔي ِبڭب ئبڭالّت
لۇٍبغٕىڭ تٗپتي ئۈضتىّگٗ چۈغىٗٔذٖ ئبٔذىٓ ئوٍغىٕىپ تبغمب لبٍتتىُ. لوٍچي ھِٗراھىُ ضورىۋىذى، ثوٌغبْ ئٗھۋإٌي ضۆزٌٗپ 

لوٍۇپ، ِٗوىىگٗ وىردىُ. ثۇ وېچىطىّۇ  ثٗردىُ. غۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ٍٗٔٗ ثىر وېچىطىّۇ ھېٍىمي ھِٗراھىّغب ٍٗٔٗ تبپىالپ
ئبٌذىٕمي لېتىّمىغب ئوخػبظ ٍٗٔٗ ئۇخالپ لبپتىّْٗ. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ئۇٔذاق ٔبتوغرا ئىػالرٔي ئىرادٖ 

 دېگْٗ.« لىٍّىذىُ
ىٕىۋاتمبٔذا ئىّبَ ثۇخبرى جبثىر ئىجٕي ئبثذۇٌال رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىپ ئېَتىذۇوي، وٗئجٗ لۇرۇٌۇظ لىٍ

ئۇچبڭذىىي » پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ تبغىطي ئبثجبش ثىٍْٗ جىذدىٌ تبظ توغۇۋاتبتتي. ئبثجبش پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِغب:
دېذى. غۇٔىڭ ثىٍْٗ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ئبثجبضٕىڭ دېگىٕىذٖن « ٍېپىٕچبڭٕي ِۆرٖڭگٗ لوٍۇۋاٌطبڭ، تبظ ئبغرىتّبٍتتي

ذىٓ وېتىپ ٍٗرگٗ ٍېمىٍذى ۋٖ وۆزٌىرى ئبضّبْ تٗرٖپىٗ چٗوچىَىپ ھبٌىذىٓ وٗتتي. ثىردِٖذىٓ وېَىٓ لىٍىۋىذى، غۇئبْ ھۇغى
ېپىٕچبَ!!» ھۇغىغب وېٍىپ:  ٍ ٗتتٗ، غۇٔىڭذىٓ ثبغمب ھېچ لبٔذاق « ٍېپىٕچبَ!! ىٕي ثېٍىگٗ تبڭذى. ٍٗٔٗ ثىر رىۋاٍ دٖپ وىَّى

ْ ئِٗٗش، دېَىٍگْٗ.ئورۇٔذا پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھططىبالِٕىڭ ئٗۋرىتي ئېچىٍىپ لبٌغ  ب
 ْ ٖتٍىرى ثىٍٗ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ لٗۋِي جبِبئىتي ئىچىذٖ خۇظ پېئىٍٍىمي، ئٗخالق پٗزىٍىتي ۋٖ ئېطىً ئبد
تؤۇٌغبٔىذى. ئۇ ئبدِٖگٗرچىٍىىي ٍبخػي، ئٗخاللي گۈزٖي، لوغٕىذارچىٍىمي ثٌْٗٗ، ِىجٗزى ٍېمىٍّىك، تىٍي تبتٍىك، وۆڭٍي 

ْ،  -ئىپپٗتتۈز، تٗثىئىتي ِۇالٍىُ،  ٔۇِۇضٍۇق، وٗڭ لوي، ٍبخػي ئىػالرٔي وۆپ لىٍىػمب ئبِراق، ئٗھذىطىذٖ تۇرىذىغب
ئبِبٔٗتىٗ ۋاپب لىٍىذىغبْ وبتتب زات ئىذى. ھٗتتب ئۇالر پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِذىىي ٍبخػي ئبدٖتٍٗرٔي ۋٖ رازى ثوٌۇغمب 

ٗرٔي ئىپبدىٍٗظ ٍۈزىطىذىٓ ئۇٔي  ٔچىگٗ ٍبراٍذىغبْ( دٖپ ئبتىۋېٍىػمبْ ئىذى. لىطمىطي )ئىػٗ« ئِٗىٓ»تېگىػٍىه خىطٍٗتٍ
پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۆئّىٍٕٗرٔىڭ ئبٔىطي خٗدىچٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھب ئېَتمبٔذٖن ئېغىرچىٍىمالرغب ثٗرداغٍىك ثېرٖتتي، 

َ لىالتتي، ِېھّبٕٔي ٍبخػي وۈتٗتتي ۋٖ زۇٌۇِغب ئۇچرىغۇچىالرٔىڭ ھٗلمىٕي ئېٍىػى  پ ثېرٖتتي.ٍولطۇٌالرغب ٍبردٖ
                                                       

 ھىَرا ئۆڭىۈرى

ْ  -لب ٍېمىٕالغمبٔطىرى، ئۇٔىڭ ئۆتىٗٔىي تٗئِّٗوالت )ئوً 40پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ٍېػي  پىىىر(ٌىرى ئۇٔىڭ ثىٍٗ
ٖ وۆپ ھبٌالردا ٍبٌغۇزٌۇلٕي خبالٍذىغبْ ثوٌۇپ لٗۋِي ئوتتۇرضىذىىي ِٗٔىۋىٌ ھبڭٕي چوڭبٍتىۋٖتىٗٔىذى، ئۇ ِۇغۇ وۈٍٔٗرد

ىك الزىّٗتٍىىٍٗرٔي ئېٍىپ ِٗوىىذىٓ ئىىىي ِىً )تٗخّىْٕٗ ئۈچ وىٍوِېتىر(  لبٌغبٔىذى. غۇڭب ئۇ ضۇ ۋٖ تبٌمبْ لبتبٌر
ٖ تۇراتتي. ٍىرالٍىمتىىي ٔۇر تېىغىغب جبٍالغمبْ ھىَرا ئۆڭىۈرىگٗ چىمىپ وېتٗتتي. ئۇٔىڭ ئبئىٍىطىّۇ ئۇٔىڭغب ٍېمىٓ ثىر ٍٗرد

تبِبق  -وٗچىْٗ ئبجىس ِىطىىٍٕٗرگٗ ئبظ -پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ھېٍىمي ئۆڭىۈردٖ راِىساْ ئېَىذا ثىر ئبً تۇرۇپ ئۆتىْٗ
پبوىتٍىرىغب ۋٖ وبئىٕبت ئبرلىطىذىىي ٍبراتمۇچىٕىڭ زور وۈچ  -ثېرىع، ئىطتىمبِٗت لىٍىع ۋٖ ئٗتراپىذىىي وبئىٕبتٕىڭ دٌٖىً

ئۇ ئۆز لٗۋِىٕىڭ تۇرالطىس غېرىه ئٗلىذىطىذىٓ ۋٖ ٍۈرگۈزۈظ ثىٍْٗ ۋالتىٕي ئۆتىۈزٖتتي. ۋٖھبٌٗٔىي، لۇدرىتىگٗ تٗپٗوىۈر 
ئۆِۈچۈن تورى وٗثي تٗضٗۋۋۇرٌىرىذىٓ خبتىرجَٗ ثوالٌّبٍۋاتمبْ ثوٌطىّۇ، ٌېىىٓ ئۆزىٕىڭّۇ ئۆزى ئىػٗٔچ لىالٌىغۇدٖن ۋٖ رازى 

ذىغبْ توغرا ٍوٌي ٍوق ئىذى. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ثۇٔذاق ثوٌغۇدٖن ئېٕىك ٔىػبٔي، ِۇلىُ پىالٔي ۋٖ تۇتۇپ ِبڭى
ٍبٌغۇزٌۇلٕي ئىختىَبر لىٍىپ لېٍىػىّۇ ئبٌالٔىڭ ئورۇٔالغتۇرۇغي ثوٌۇپ، ثۇ ئۇٔي وٌٗگۈضىذىىي ئۇٌۇغۋار ئىػالر ئۈچۈْ 

اق ثىر روھ ئىگىطي ٍېتىػتۈرۈپ چىمىع ئۈچۈْ ئىذى. ثۇٔذاق چوڭ ئىػٕي ئۈضتىگٗ ئېٍىع ئۈِىذ لىٍىٕىۋاتمبْ ھٗرلبٔذ
 ُ بلمب ثۇرىَبٌىػي الزى ئىٕطبٔىَٗت جِٗئىَىتىٕىڭ ئٌِٗٗىَىتىگٗ تٗضىر وۆرضىتٌٗىػي ۋٖ ئۇ جِٗئىَٗتٕىڭ تٗتۈر ئېمىّىٕي ثبغمبٍ 

ئبرىالپ ٍبٌغۇز تۇرۇغي ۋٖ ھبٍبتٍىك ِٗغغۇالتٍىرىذىٓ ۋٖ تۇرِۇغٕىڭ  -ئىذى. ئۇٔىڭ ئۈچۈْ ثۇ روھ ئىگىطي ئبرىالپ
غۇضطىٍٗردىٓ ئبٍرىٍىپ تۇرۇپ،  -پۇرات غَٗ -ٖن وىػىٍٗرٔىڭ ھبٍبتىٕي پۈتۈًٍٔٗ چىرِىۋاٌغبْ پبرچٗثېطىّىذىٓ، غۇٔىڭذ
ْ ئۆتىۈزۈغىٗ توغرا وېٍٗتتي. -ٌِٗۇَ ۋالىتٕي پىىىر  تٗپٗوىۇر ثىٍٗ

ٌالٔىڭ جبٔبثي ئبٌال پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕي ئبغۇ ئۇٌۇغ ئبِبٔٗتٕي ئۈضتىگٗ ئبالالٍذىغبْ، ٍٗر غبرى ۋٖزىَىتىٕي ئب
ئۈچۈْ  طتېذاتٍىك لىٍىپ ٍېتىػتۈرۈپ چىمىعئىرادىطىگٗ الٍىك ئوڭػىَبالٍذىغبْ ۋٖ تبرىخىٌ ئېمىّٕي ئۆزگٗرتىػىٗ لبثىً ئى

 ِبٔب غۇٔذاق ئورۇٔالغتۇرغبٔىذى.
ۇ ثىر ىذىٓ ثبغالپ ضبٌغبٔىذى. ئۇ ثت خۇِبرٌىمٕي پٍٗغِٗجٗرٌىىىٗ تٗوٍىپ لىٍىػتىٓ ئۈچ ٍىً ئىٍگىرئبٌال ئۇٔىڭغب ثۇ خىٍۋٖ

 ْ ئبٍٍىك ٍبٌغۇزٌۇق ھبٌىتىذٖ ِٗۋجۇدىَٗت روھي ثىٍْٗ ئٗروىٓ ئبزادٖ پٗرۋاز لىٍىپ، ئبٌال ئىسٔي لىٍطب ئبغۇ غٍٗجي ئبٌَٗ ثىٍٗ
 -وٌٗذى لىٍىع ئوڭبً ثوٌطۇْ ئۈچۈْ، ِۇغۇ دۇَٔبٔىڭ وٍٕٗىذىىي غبٍىت ئبٌَٗ ھٗلمىذٖ وٗڭ وۇغبدٖ تٗپٗوىۇر -ثبردى

 ِۇالھىسٖ ٍۈرگۈزٖتتي.
                                     

 جىجرىئىل ئَلٍَھىططبالهٌىڭ ۋٍھي ئېلىپ وېلىػي 

ٖتتٗ ئىٕطبٔالرٔىڭ راضب تبوبِۇٌالغمبْ دٖۋرى ثوٌۇپ،  40لب توغۇۋىذى، ) 40پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ٍېػي  ٍبظ ئبد
ِٗجٗرٌىه ئبٌذىٓ ثېػبرٖتٍىرى پٍٗغِٗجٗر ئېَتىٍىػچٗ، پٍٗغِٗجٗرٌٗر ِۇغۇ ٍبغالردا پٍٗغِٗجٗرٌىىىٗ ئٗۋٖتىٍىذىىْٗ( پٍٗغ
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ٖتٍٗر ئبۋاي  -ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ھبٍبت ضٗھىپىٍىرىٕىڭ ھٗر لبٍطي ثٗتٍىرىذٖ غىً پبي وۆزگٗ چېٍىمىػمب ثبغٍىذى ۋٖ ثۇ ثېػبر
ٖن راضت چۈغٍٗردىٓ ثبغالٔذى. غۇڭب ئۇ چۈظ وۆرضىال گوٍب تبڭ ٔۇرىذٖن روغْٗ، ئېٕىك وۆرٖتتي. ثۇ ھبٌٗتتٗ ئبٌتٗ ئبٍذ

لىطّىٕىڭ ثىرى  46ٍىً ثوٌذى، ثۇ راضت چۈغّۇ ئبغۇ پٍٗغِٗجٗرٌىىٕىڭ  23داۋاِالغتي )پٍٗغِٗجٗرٌىىٕىڭ ِۇددىتي جِٗئىٌ 
ئبرىالپ ھىَرا ئۆڭىۈرىذٖ خىٍۋٖتتٗ تۇرۇۋاتمبْ ِٗزگىٍٕىڭ ئۈچىٕچي ٍىٍي راِىساْ  -ئىذى(. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ئبرىالپ

ىٕي ئۆز رٖھّىتي ثىٍْٗ تبرتۇلالغٕي ئىرادٖ لىٍذى چېغي، ئۇ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِغب ئېَىذا ئبٌال ٍٗر غبرى ئبھبٌىط
ً لىٍذى. ً ئٌٍٗٗھىططبالَ ئبرلىٍىك ئۇٔىڭغب لۇرئبٔذىٓ ثىر لبٔچٗ ئبٍٗتٕي ٔبزى ٌ لىٍذى ۋٖ جىجرىئى  پٍٗغِٗجٗرٌىىٕي ۋٖھى

                                            

 غب ئبئىت ئَھۋالالرۋٍھىٌَىڭ ثبغلىٌىػى 

ٖر ضېٍىپ وۆرگىٕىّىسدٖ، ثۇ ۋالىتٕي راِىسإٔىڭ  بتېرىَبٌالرغب ٔٗز  ِ وۈٔي دۈغٗٔجٗ وېچٗ ئىذى، دٖپ  -21ِۇٔبضىۋٖتٍىه
وۈٔىگٗ توغرا وېٍىذۇ. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ٍېػي غۇ  -10ئبٍٕىڭ  -8ٍىٍي  -601ثېىىتىػىٗ ثوٌىذۇ. ثۇ ِىالدىَٗ 

 3ٍبغتىٓ  39وۈْ ئبغمبٔىذى. غِٗطىَٗ وبٌىٕذارى ثوٍىچٗ  12ٍبغمب توغۇپ ئبٌتٗ ئبً  40ٌىٕذارى ثوٍىچٗ ۋالىتتب لِٗٗرىَٗ وب
ْ ثوٌىذۇ. 12ئبً   وۈْ ئبغمب

 -ثىس ئبئىػٗ ضىذدىك )راضتچىً( )رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھب(ٔىڭ ضۆزىگٗ لۇالق ضبالٍٍي، ئۇ ثىسگٗ وۇفرى ۋٖ ئبزغۇٍٔۇلٕىڭ لبراڭغۇ
ىرى ھبٍبتٍىك ٍۆٔىٍىػىٕي ئۆزگٗرتىْٗ ۋٖ تبرىخىٌ ضىسىمىٕي رۇضٍىغبْ ئىالھىٌ ٔۇرٔىڭ غوٌىطي ئبغۇ زۇٌّٗتٍىرىٕي ٍېرىپ ئبخ

ْ »ۋٖلٗٔىڭ تٗپطىالتىٕي ضۆزٌٗپ ثېرىپ ِۇٔذاق دٍٖذۇ: پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِغب ۋٖھىٌ ئٗڭ دٖضٍٗپتٗ راضت چۈغٍٗر ثىٍٗ
تي. غۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ئۇ ٍبٌغۇزٌۇلٕي خبالٍذىغبْ ثوٌۇپ لبٌذى. ثبغالٔذى، ئۇ چۈظ وۆرضىال تبڭ ٔۇرىذٖن ئوچۇق، روغْٗ وۆرٖت

ئۇ ھىَرا ئۆڭىۈرىذٖ ئبئىٍىطىگٗ لبٍتّبً، ٔٗچچٗ وۈْ ئىطتىمبِٗتتٗ ثوالتتي. ئبٔذىٓ خٗدىچىٕىڭ ٍېٕىغب لبٍتىپ ٍٗٔٗ ئبٌذىٕمىغب 
ۇ ثۇ چبغذا ئبغۇ ھىَرا ئۆڭىۈرىذٖ تۈٌۈن راضالپ چىمبتتي. ئبخىرى ثىر وۈٔي ئۇٔىڭغب ھٗق پٗرِبٔي وٌٗذى. ئ -ئوخػبظ ئوزۇق

دېذى. « ئولۇ!»ٍٗٔىال خىٍۋٖتتٗ ئىطتىمبِٗت لىٍىۋاتبتتي. غۇئبْ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ئبٌذىذا ثىر پٗرغتٗ پٍٗذا ثوٌۇپ:
ھٗتتب  دېذىُ دٍٖذۇ. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ھېٍىمي پٗرغتٗ ِېٕي لبتتىك ضىمتي،« ثىٍٍّّْٗٗ «ِْٗ ئولۇغٕي»پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:

ٔذىٓ لوٍۇۋېتىپ: دېذىُ. پٗرغتٗ ٍٗٔٗ ئىىىىٕچي ۋٖ ئۈچىٕچي « ئولۇغٕي ثىٍٍّّْٗٗ»دېذى. ِْٗ:« ئولۇ!»چبرچبپ وٗتتىُ. ئب
ٍْٗ ئولۇغىٓ ] ٍبراتمبْ» لېتىُ لبتتىك ضىمىپ لوٍۇۋٖتىٗٔذىٓ وېَىٓ: [ ئۇ ئىٕطبٕٔي ٌٗختٗ 1پٗرۋٖردىگبرىڭٕىڭ ئىطّي ثى

[ ئىٕطبٔغب 4[ ئۇ لٌَٗٗ ثىٍْٗ )خٗت ٍېسىػٕي( ئۆگٗتتي ]3ۋٖردىگبرىڭ ئٗڭ وٗرٍِٖىىتۇر ][ ئولۇغىٓ، پٗر2لبٔذىٓ ٍبراتتي ]
[ ضۈرٖ ئٌٗٗق[ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ لورلمىٕىذىٓ ٍۈرىىي پۇالڭٍىغبْ ھبٌذا ئۆٍىگٗ 5ثىٍّىگْٗ ٔٗرضىٍٗرٔي ثىٍذۈردى ]

دېذى. ئۇالر پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕي ٍۆگٗپ  «ِېٕي ٍۆگٗپ لوٍۇڭالر!« » ِېٕي ٍۆگٗپ لوٍۇڭالر!» لبٍتىپ خٗدىچىگٗ:
ِبڭب » لوٍۇغتي. ثىر چبغذىٓ وېَىٓ ئۇٔىڭ لورلۇٔچىطي ثېطىمىپ، ٍۈرىىي پٗضىَىۋىذى، خٗدىچىگٗ ئٗھۋإٌي ضۆزٌٗپ ثرىپ:

 دېذى.« ٔېّٗ ثوٌغبٔذۇ؟ ِْٗ ئۆزۈِذىٓ لورلۇپ لبٌذىُ
ُ  -رٖضۋا لىٍّبٍذۇ، چۈٔىي ضْٗ خىع ٍولطۇ، ئبٌال ثىٍْٗ لٗضِٗىي، ئبٌال ضېٕي ھٗرگىس» خٗدىچٗ: ئٗلرىجبالرغب ضىٍٗ رٖھى

ېھّبٔالرٔي ٍبخػي وۈتىطٗ، ھٗق   ِ لىٍىطْٗ، ئبجىس ثىچبرىٍٗرگٗ ٍبردَٖ لىٍىطْٗ، ٍولطۇٌالرٔىڭ ھبٌىذىٓ خٗۋٖر ئبٌىطْٗ،
ئىجٕي ٔٗۋفٌٕٗىڭ لېػىغب دېذى، ئبٔذىٓ ئۇٔي ئۆزىٕىڭ ثىر ٔٗۋرٖ تۇغمىٕي )تبغىطىٕىڭ ئوغٍي( ۋٖرٖلٗ « ئۈچۈْ ٍبردَٖ لىٍىطْٗ

ثبغالپ ثبردى. ۋٖرٖلٗ جبھىٍىَٗت زاِبٔىذا خرىطتىئبْ دىٕىغب ئېتىمبد لىٍغبْ وىػي ثوٌۇپ ئۇ ئىجراْ ٍېسىمىٕي ثىٍٗتتي، 
ئىٕجىٍذىٓ ئىجرأچٗ وۆپ ٔٗرضىٍٗرٔي ٍېسىپ خبتىرٖ لبٌذۇراتتي، ئِٗذىٍىىتٗ ثوٌطب ئۇ ٍبغٕىپ لبٌغبْ ثوٌغبچمب، ئىىىي 

ٍٗٔي ِۇھِّٗٗد ھًٗ تبغبِٕىڭ ئوغٍي! » رىٍىپ لبٌغبٔىذى. خٗدىچٗ ئۇٔىڭغب:وۆزىذىّٕۇ ئبٍ لېرىٕذىػىڭىسٔىڭ ئوغٍىغب )
ٗر « ئوغٍي! ٔېّٗ ثوٌذى. ئي لېرىٕذىػىّٕىڭ» ، دېذى. ۋٖرٖلٗ:«ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ضۆزىگٗ( لۇالق ضېٍىڭ دٖپ پٍٗغِٗج

ئبٌال ِۇضب » ىٕي ضۆزٌٗپ ثېرىۋىذى، ۋٖرٖلٗ ئۇٔىڭغب:ئٌٍٗٗھىططبالِذىٓ ضورىذى. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ وۆرگٍٗٔىر
ٍغبْ غٗرىئٗت  ِۇغۇ، وبغىي ِْٗ ٍبظ ٔٗۋلىراْ ثوٌطبِچۇ! لٗۋِىڭ ضېٕي لوغالپ چىمبرغبٔذا،  دٖيئٌٍٗٗھىططبالِغب ٔبزىً لى

ھٗئٗ، » ٗ:دېۋىذى، ۋٖرٖل« ئۇالر ِېٕي لوغالپ چىمىرارِۇ؟» دېذى. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:« ِْٗ ھبٍبت ثوٌطبِچۇ؟
پٍٗغِٗجٗر ثوٌغبْ ئبدَٖ دۈغٍّٗٔىه ثوٌىذۇ، ئٗگٗر ِْٗ ضېٕىڭ ئبغۇ وۈٍٔىرىڭگىچٗ ٍبغىطبَ، ضبڭب وۈچۈِٕىڭ ثبرىچٗ ٍبردَٖ 

ْ ثوالتتىُ ٓ ئۇزۇْ ئۆتًّٗ ۋٖرٖلٗ ئبٌِٗذىٓ ئۆتتي ۋٖ ۋٖھىَّۇ ئۈزۈٌۈپ لبٌذى« لىٍغب  «دېذى. ئبٔذى
ھىططبالِغب ۋٖھىٌ تۇٍۇلطىس وٌٗگٗٔذىٓ وېَىٓ ئۇٔىڭ غبردىٓ چىمىپ ئىّبَ تٗثٗرى ۋٖ ئىجٕي ھىػبَ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗ

وٗتىٍٗٔىىىٕي، ئبٔذىٓ ٍٗٔٗ لبٍتىپ غبردا ئىطتىمبِىتىٕي داۋاِالغتۇرغبٍٔىمىٕي، غۇٔىڭذىٓ خېٍي وېَىٓ ِٗوىىگٗ لبٍتمبٍٔىمىٕي 
 رىۋاٍٗت لىٍىذۇ. تۆۋٖٔذىىي ئۇٔىڭ رىۋاٍىتىٕىڭ توٌۇق تېىىتىطىذۇر: 

ئبٌالٔىڭ ِٗخٍۇلبتي » ٍھىططبالَ ۋٖھىٌ ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمىٕي زىىرى لىٍىپ ثوٌغبٔذىٓ وېَىٓ ِۇٔذاق دېذى:پٍٗغِٗجٗر ئٌٗٗ
ٗتتب غبئىر ۋٖ ِٗجٕۇْ دېگٍٗٔٗرٔي وۆرِىطَٗ، دٍٖتتىُ «. ئىچىذٖ ِبڭب ِٗجٕۇْ ۋٖ غبئىرالردىٓ ثبغمب ئۆچ ئبدىّىُ لبٌّىذى. ھ

ثوٌۇپ لېٍىػىُ ِۇِىىٓ ئِٗٗش،  وۆڭٍۈِذٖ، ِېٕىڭ غبئىر ٍبوي ِٗجٕۇْ ِْٗ» پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ٍٗٔٗ ِۇٔذاق دېذى:
ئېغىسغب وۆتۈرۈپ ٍۈرۈغىذۇ. ثۇ چبغذا ِْٗ ئېگىس  –ٔبۋادا غۇٔذاق ثوٌۇپ لبٌطبِچۇ؟! لۇرٍٖػٍٗر ثۇٔي ِٗڭگۈ ئېغىسدىٓ 

ْ غۇٔذاق لىٍّبلچي ثوٌۇپ، دٖ، ئبٔذىٓ ِٗڭگۈ راھٗت ئبٌىّْٗ، دٍٖتتىُ. ِٗ -تبغالرغب چىمىپ ئۆزۈِٕي ئېتىپ ئۆٌۈۋاٌىّْٗ
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ئي ِۇھِّٗٗد! ضْٗ ئبٌالٔىڭ » ٔٗچچٗ لېتىُ تبغمب چىمتىُ، ھٗتتب تبغٕىڭ ٍېرىّىغب چىمىپ ثوٌغىٕىّذا ئبضّبٔذىٓ:
دېگْٗ ضبدأي ئبڭٍىذىُ. ثېػىّٕي وۆتۈرۈپ لبرىطبَ، جىجرىئىً ئىىىي لٗدىّىٕي ئبضّبٕٔىڭ « پٍٗغِٗجىرى!!! ِْٗ جىجرىئىً!!!

دېگىٕىچٗ تۇرۇپتۇ. غۇٔىڭ « ئي ِۇھِّٗٗد! ضْٗ ئبٌالٔىڭ پٍٗغِٗجىرى، ِْٗ جىجرىئىً» رى لوٍغبْ ھبٌذا:لٗئرىذٖ ئىختىَب
ُ. ٍۈزۈِٕي  ِْٗ ئۇٔىڭغب لبراپ جُى لېتىپ لبٌذىُ. ئوٍٍىغبٍٔىرىُ دىٍىّذىٓ ئۆچتي، ٍب ئبٌذىّغب، ٍب ئبرلبِغب ٍبٔبٌّىذى ثىٍْٗ 

ٗتتب خٗدىچٗ لبٍطي ٍبلمب ثۇرىطبَ، ئبغۇ ھبٌٗت وۆرۈٔذى. ِْٗ  بٔبٌّبً غۇ پېتىُ تۇرۇۋېرىپتىّْٗ، ھ ٍب ئبٌذىّغب، ٍب ئبرلبِغبٍ 
ِېٕي ئىسٌٗپ ئبدَٖ ئٗۋٖتىپ، ِٗوىىٕي لېسىۋېتىپتۇ. ثىر دِٖذىٓ وېَىٓ ئبغۇ ئٗھۋاٌالر غبٍىت ثوٌذى. ِّٗٔۇ ئۆٍگٗ لبٍتىپ، 

ٗردٖ ٍۈردىڭىس، ئبٌال ثىٍْٗ لٗضِٗىي، ِْٗ ضىسٔي ئٗثۇٌمبضىُ! ٌٔٗ» ثېرىپ خٗدىچىٕىڭ ثبغرىغب ثېػىّٕي لوٍۇپ ٍبتتىُ. ئۇ ِبڭب:
ُ. « وۆپ ئىسدٖپ وٗتتىُ. ثبٌىالر ضىسٔي ِٗوىىگٗ وىرىپ تبپبٌّبً چىمتي دېذى. ِْٗ ئۇٔىڭغب وۆرگٍٗٔىرىّٕي ضۆزٌٗپ ثٗردى

ٍْٗ لٗضِٗىي، ِْٗ ضىسٔي ِۇغ» خٗدىچٗ ِبڭب: ۇ خۇظ ثۇٌۇڭ، ئي تبغبِٕىڭ ئوغٍي! ضبثىت ثٗرلٗدَٖ ثوٌۇپ، ئبٌال ثى
وبتتب ئىع » دېذى. ئبٔذىٓ ثېرىپ ۋٖرٖلٗگٗ ئٗھۋإٌي ٍٗٔٗ ئېَتتي. ۋٖرٖلٗ:« ئۈِّٗتٕىڭ پٍٗغِٗجىرى ثوالرضىسِىىي، دٍّْٖٗ

ثوٌۇپتۇ، ٔبھبٍىتي وبتتب ئىع ثوپتۇ، ئبٌال ثىٍْٗ لٗضِٗىي، ئۇٔىڭغب ِۇضب ئٌٍٗٗھىططبالِغب وٌٗگْٗ ئۇٌۇغ غٗرىئٗت وٗپتۇ. ئۇ 
دٖپتۇ. خٗدىچٗ لبٍتىپ « ِجىرى ثوٌغۇدٖن، ضىس ئۇٔىڭغب ئېَتىپ لوٍۇڭ، خبتىرجَٗ ثوٌطۇْچولۇَ ِۇغۇ ئۈِّٗتٕىڭ پٍٗغٗ

 «وېٍىپ، ِبڭب ۋٖرٖلٗٔىڭ ئېَتمبٍٔىرىٕي ضۆزٌٗپ ثٗردى
ثۇ لېتىُ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ھېٍىمي غبردىىي ئىطتىمبِىتىٕي ئبٍبغالغتۇرۇپ ِٗوىىگٗ لبٍتىپ وېٍىۋىذى، ئۇٔي ۋٖرٖلٗ 

ٍْٗ لٗضِٗىي، ضىس چولۇَ ِۇغۇ ئۈِّٗتٕىڭ » ۋٖ ئۇٔىڭ ئبغسىذىٓ ثٗزى ئٗھۋاٌالرٔي ئبڭالپ:ئىسٌٗپ وٌٗذى  ئبٌال ثى
 دېذى.« پٍٗغِٗجىرى ثوٌغۇدٖوطىس، ضىسگٗ ِۇضب ئٌٍٗٗھىططبالِغب وٌٗگْٗ غٗرىئٗت وٗپتۇ

                                                  

 ۋٍھىٌَىڭ ئۈزۈلۈپ لېلىػي 

ئبثذۇٌال ئىجٕي ئبثجبش )رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ(دىٓ ۋٖھىَٕىڭ ئۈزۈٌۈپ لبٌغبْ ۋالىتىٕىڭ پٗلٗت ثىر لبٔچٗ وۈٔال ئىجٕي ضٗئٗد 
داۋاِالغمبٍٔىمىٕي ٔٗلىً لىٍىذۇ. ھٗر لبٍطي تٗرٖپٍٗرگٗ ٔٗزٖر ضبٌغىٕىّىسدىّۇ ِۇغۇ لبراغٕىڭ توغرا ھَٗ ئىػٗٔچىٍىه 

ىً داۋاِالغمبْ دېگْٗ ضۆزۈٌۈپ لېٍىػي ئۈچ ٍىً ٍبوي ئىىىئىىٍٗٔىىىٕي وۆرۈۋاالالٍّىس. ئِّٗب، ۋٖھىَٕىڭ ئۈ زٌٗرٔىڭ ي ٍېرىٍُ 
ٖ ئۇٔىڭغب رٖددىَٗ ثېرىپّۇ ئوٌتۇرِبٍّىس. -ھېچمبٔذاق ثىر دٌٖىً  ئبضبضي ٍوق. ثىس ثۇ ٍٗرد

ئۇٔي ھٗر  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ۋٖھىٌ ئۈزۈٌۈپ لبٌغبْ ِٗزگىٍٍٗردٖ لبتتىك ثىئبراٍِىك ۋٖ غَٗ ئٗٔذىػٗ ھېص لىالتتي.
ٓ ھٍٗرأٍىك ۋٖ لورلۇٔچ ثبضبتتي.  تٗرٖپتى

ۋٖھىٌ ثىر ِٗھٗي ئۈزۈٌۈپ لبٌذى، )ئۇلۇغىّىسچٗ( » ئىّبَ ثۇخبرى وىتبثۇتتٗئجىر دېگْٗ ثبثتب تۆۋٖٔذىىىذٖن رىۋاٍٗت لىٍغبْ:
ىپ ئۆٌۈۋېٍىع ئۈچۈْ تىت ثوٌۇپ، ٔٗچچٗ لېتىُ تبغ چولمىطىذىٓ ئۆزىٕي ئېت -ثۇ چبغذا پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ لبتتىك تىت

ئي ِۇھِّٗٗد! »تبغٕىڭ لىَب چولمىٍىرىغب ٍېتىپ ثبرغبْ، ثۇ ۋالىتتب ئۇٔىڭ وۆز ئبٌذىذا جىجرىئىً ئٌٍٗٗھىططبالَ پٍٗذا ثوٌۇپ:
ٍْٗ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ دىٍي تٗضىىٓ تېپىپ، وۆڭٍي ئبراِىغب « ضْٗ ئبٌالٔىڭ ثٗرھٗق پٍٗغِٗجىرى دٍٖتتي. غۇٔىڭ ثى

دٖ، ٍٗٔٗ لبٍتىپ وېٍٗتتي. ۋٖھىٌ پبت وٌّٗىگٗٔطېرى ئۇ ٍٗٔٗ لبٍغۇ ئٌِٗٗگٗ پېتىپ، ئبٌذىٕمىذٖن لبرارغب وېٍىپ -چۈغٗتتي
ٍوٌغب چىمبتتي، ھٗتتب تبغ چولمىطىغب ٍېتىپ ثبرغبٔذا، جىجرىئىً ئٌٍٗٗھىططبالَ ٍٗٔٗ پٍٗذا ثوٌۇپ، ھېٍىمي ضۆزىٕي 

 تٗورارالٍتتي.
                                                

 ۋٍھىٌَىڭ لبٍتب ئَضلىگَ وېلىػي

ً » ئىجٕي ھىجرى ِۇٔذاق دٍٖذۇ: ثۇ )ٍٗٔي ۋٖھىَٕىڭ ثىر لبٔچٗ وۈْ ئۈزۈٌۈپ لېٍىػي( پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِذا ۋٖھىٌ ٔبزى
ٗر ثوٌغبْ تۈپٍٍٗي پٍٗذا ثوٌغبْ لورلۇٔچٕي ٍولىتىع ۋٖ ۋٖھىَٕىڭ ئٗضٍىگٗ وېٍىػىٕي ضېغىٕذۈرۈظ ئۈچۈْ ئىذى.  پٍٗغِٗج

ئبضتب زاٍىً ثوٌۇپ، ھٗلىمٗت داغذاَ ٍوٌٍىرى روغْٗ، ئېٕىك  -ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ئېڭىذىٓ تېڭىرلبظ لبرا تۇِبٍٔىرى ئبضتب
وۆرۈٔۈغىٗ ثبغٍىۋىذى، ئۇ ئۆزىٕىڭ تٗڭذاغطىس ثۈٍۈن ئبٌالٔىڭ پٍٗغِٗجىرى ثوٌىذىغبٍٔىمىٕي ۋٖ ئۆزىگٗ ئبضّبْ خٗۋىرىٕي 

ھىٌ ئٌٗچىطي ئىىٍٗٔىىىٕي تؤۇپ ٍٗتتي. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ۋٖھىَٕي ضېىغىٕىػي ٍٗتىۈزىذىغبْ پٗرغتىٕىڭ ۋٖ
ئۇٔىڭ ۋۇجۇدىذا ِۇغۇ ٍوٌذا دۇچ وېٍىذىغبْ لىَىٕچىٍىمالرغب لبرىتب ضبثىت ثٗرلٗدٍِٖىه تۇٍغۇضي ۋٖ ِۇضتٗھىَٗ ئىرادٖ 

ېتىُ ۋٖھىٌ ئېٍىپ وٌٗذى. ئىّبَ ثۇخبرى جبثىر ئىجٕي تىىٍىذى، غۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ئۇٔىڭغب جىجرىئىً ئٌٍٗٗھىططبالَ ئىىىىٕچي ل
ئبثذۇٌال رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ ٔٗلىً لىٍىپ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ۋٖھىٌ ئۈزۈٌۈپ لبٌغبٍٔىمي توغرىطىذا ضۆزٌٗپ 

ثىر ئبۋاز ئبڭالٔذى.  ثىر چبغذا ِْٗ ووچىذا وېتىۋاتبتتىُ. ئبضّبْ تٗرٖپتىٓ» ثٗرگٍٗٔىرىٕي رىۋاٍٗت لىٍذى )ئۇ ِۇٔذاق دېذى(:
 ْ ثېػىّٕي غۇٔذاق وۆتۈرۈپ لبرىطبَ، ھېٍىمي ھىَرا غبرىذا وٌٗگْٗ پٗرغتٗ ھبۋا ثوغٍۇلىذا چوڭ ثىر ئورۇٔذۇلتب ئوٌتۇرۇپتۇ، ِٗ

ِېٕي ٍۆگٗپ لوٍۇڭالر! ِېٕي » ئۇٔىڭذىٓ لبتتىك لورلۇپ، ٍٗرگٗ ٍېمىٍذىُ ۋٖ ئۆٍگٗ لبٔذاق وٌٗگٍٗٔىىىّٕي ثىٍٍّّْٗٗ، وېٍىپال:
ٗرٔي ٔبزىً لىٍذى:« ٗپ لوٍۇڭالر!ٍۆگ ٍْٗ ئۆٍذىىىٍٗر ِېٕي ٍۆگٗپ لوٍۇغتي. ثۇ چبغذا ئبٌال ِۇٔۇ ئبٍٗتٍ ئي » دېذىُ. غۇٔىڭ ثى

الٔىڭ ئبزاثىذىٓ ئبگبھالٔذۇر.  )ۋٖھىٌ ٔبزىً ثوٌغبْ چبغذا( وىَىّگٗ چۈِىىٍىۋاٌغۇچي )پٍٗغِٗجٗر!( تۇر! )ئىٕطبٔالرٔي( ئٌب



 ئبلال تًريپكً قېچىڭالر! 
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غۇٔىڭذىٓ « ىڭٕي پبن تۇت. ئبزاثتىٓ )ٍٗٔي ئبزاثمب لبٌذۇرىذىغبْ ئىػالردىٓ( ٍىراق ثويپٗرۋٖردىگبرىڭٕي ئۇٌۇغال. وىَىّ
ٌ ئبرلىّۇ ْ ۋٖھى ً ثوٌۇغمب ثبغٍىذى.-ئېتىجبرٖ ٓ ئېٍىٕذى[ئبرلب ئۈزۈًٌّٗ ٔبزى ْ وىتبثتى ٓ ثۇالق دېگٗ  ]غېرى
                                                     

 ۋٍھىٌ توغرىطىذا 

 :ڭ ِٗٔىطيۋٖھىَٕى
ۋٖھىَٕىڭ ٌوغٗت ِٗٔىطي: ئىػبرٖت لىٍىع، ٍېسىع، ئٌٗچىٍىه ٍٗتىۈزۈظ، ئىٍھبَ لىٍىع، ِٗخپىٌ گٗپ لىٍىع ۋٖ ثبغمىالرغب 

ٌ «» ِٗخپىٌ گٗپ لىٍىع» تبغالپ ثٗرگْٗ ضۆز دېگْٗ ِٗٔىٍٗردىٓ ئىجبرٖت. ۋٖھىَٕىڭ ٌوغٗتتىىي ئٗضٍي ِٗٔىطي: ِٗخپى
 دېگٍٗٔىىتۇر.« ثىٍذۈرۈظ

دٍٖذۇ ثۇ )پبالْ وىػي ٍٗٔٗ ثىرىطىگٗ ثبغمىالرغب ثىٍذۈرًِٗ گٗپ لىٍذى. وىػىگٗ ثىٍذۈرًِٗ « وحي إٌَٗ » زدٖ:ئٗرٖثچٗ ضۆ
 ئىػبرٖت لىٍذى( دېگٍٗٔىىتۇر

التبئبالٔىڭ ئۆزىٕىڭ پٍٗغِٗجٗرٌىرىگٗ دىٕىٌ ئىٍُى ِٗرىپٗتٍٗردىٓ ثىٍذۈرۈغٕي  -ۋٖھىَٕىڭ غٗرىئٗتتىىي ِٗٔىطي: ۋٖھىٌ ئٌب
ْ ٔٗرضىٕي  ً ئبرلىٍىك ِٗخپىٌ ئۆگٗتىٍٗٔىىىذىٓ ئىجبرٖت.خبٌىغب  دىٍىغب تبغالپ ثٗرگْٗ ٍبوي جىجرىئى

 ْ ]ئبٌال ھٗرلبٔذاق ئبدِٖگٗ پٗلٗت ۋٖھىٌ ئبرلىٍىك ٍبوي پٗردٖ ئبرلىطىذىٕال ٍبوي ثىر پٍٗغِٗجٗرٔي ئٗۋٖتىپ ئۆز ئىسٔي ثىٍٗ
ال ھٗلىمٗ ٍغبْ. ئٌب ٓ( تْٗئۇٔىڭغب خبٌىغبْ ۋٖھىَٕي لىٍىع ئبرلىٍىمال ضۆز لى ئۈضتۈٔذۇر، ھېىّٗت  )ِٗخٍۇلالرٔىڭ ضۈپٗتٍىرىذى

ْ ئىع لىٍغۇچىذۇر ]  [ ضۈرٖ غۇرا[51ثىٍٗ
 

 ۋٍھىٌَىڭ ھَدىطلَردىىي ثبٍبًي

ٍْٗ لٗضِٗىي ] ثوٌّىذى ۋٖ ٍوٌذىٓ [، ضىٍٗرٔىڭ ھِٗراھىڭالر )ٍٗٔي ِۇھِّٗٗد ئٌٍٗٗھىططبالَ( گۇِراھ 1]ضبلىغبْ ٍۇٌتۇزالر ثى
 [4ىٍىٕغبْ ۋٖھَىٕىال ضۆزٌٍٗذۇ ]پٗلٗت ئۇٔىڭغب ٔبزىً ل [3طي خبھىػي ثوٍىچٗ ضۆزٌىٍّٗذۇ ]پ)ئۇ( ئۆز ٔٗ [2ئبداغّىذى ]

ئۇٔىڭ )ٍٗٔي جىجرىئىٍٕىڭ( وۆرۈٔۈغي چىراٍٍىك ثوٌۇپ،  [5ىػتٗ )جىجرىئىً( تٌٗىُ ثٗردى ]ۋٖھىَٕي ئۇٔىڭغب وۈچٍۈن پٗر
ب )ِۇھِّٗٗد ئٌٍٗٗھىططبالِغب( ٍېمىٍٕىػىپ تۆۋٖٔگٗ ئبٔذىٓ ئۇ ئبضتب ـ ئبضت [7ـ6پۇلتب )ئۆز غٗوٍىذٖ( تۇردى ]ٍۇلىرى ئۇ

ىمذارى ٍبوي ئۇٔىڭذىّٕۇ ٍېمىٕراق ٍېمىٕالغتي ] [8گىٍىذى ]ضبڭ  ِ [ هللا 9ئۇ )پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِغب( ئىىىي ٍبچبق
ً ئبرلىٍىك تېگىػٍىه( ۋٖھَىٍٗرٔي ۋٖھىٌ لىٍذى ]  [ ضۈرٖ ٔٗجُ[10ثٗٔذىطىگٗ )جىجرىئى

ٓ  ئٗٔھۇ ئٗثۇ لبتٗدٖ رٖزىٌَٗالھۇ دىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِذىٓ دۈغٗٔجٗ وۈٔىٕىڭ روزىطىذى
ً لىٍىٕذى، دېذى» ضۇراٌغبٔذا، ٌ ٔبزى ُ [ «ِْٗ غۇ وۈٔي تۇغۇٌغبْ، ِبڭب دۈغٗٔجٗ وۈٔي ۋٖھى  ]ِۇضٍى

ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھب ِۇٔذاق دٍٖذۇ: پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِغب ۋٖھىٌ دٖضٍىۋىذٖ  راضت چۈغٍٗردىٓ ثبغالٔغبْ، ئۇٔىڭ ئبئىػٗ ر
 ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[ ٔۇرىذٖن روغْٗ ئىذى وۆرگْٗ چۈغٍىرى تبڭ

ئىّبَ ئٗھّٗد، ئبثذۇٌال ئىجٕي ئِٗىرٔىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي رىۋاٍٗت لىٍىذۇ: ِْٗ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِذىٓ: ئي 
ْ » دٖپ ضورىذىُ. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: ئبٌالٔىڭ پٍٗغِٗجىرى! ۋٖھىٌ ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمىٕي ھېص لىالِطْٗ؟ جىرىڭػىغب

لبتتىك ئبۋازٔي ئبڭالٍّْٗ، غۇ چبغذا غۈن تۇرىّْٗ، ھٗر لېتىُ ِبڭب ۋٖھىٌ لىٍىٕغبٔذا، جېٕىُ چىمىپ وېتىذىغبْ ثوٌذى دٖپ 
 «دٖپ جبۋاپ ثٗردى« ئوٍالپ لبٌىّْٗ

ئي ئبٌالٔىڭ » ھىػبَ، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِذىٓ:ھبرش ئىجٕي  دىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،ئبئىػٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھب
ۋٖھىٌ ِبڭب ثٗزى » پٍٗغِٗجىرى! ۋٖھىٌ ضبڭب لبٔذاق وېٍىذۇ؟ دٖپ ضورىذى. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق جبۋاپ ثٗردى:
بزىً ثوٌۇغتىٓ ت ْ چبغالردا لوڭغۇراق ئبۋازىذٖن جبراڭٍىك وېٍىذۇ. ئۇ ِبڭب لبتتىك تۇٍۇٌىذۇ، ِبڭب ۋٖھىٌٔ  وختىغبْ ھبِبْ ِٗ

ئۇٔي ئېطىّذٖ تۇتىۋاٌىّْٗ. ثٗزى چبغالردا جىجرىئىً ئبدَٖ ضۈرىتىذٖ وېٍىپ ِبڭب ضۆزٌٍٗذۇ، ِْٗ ئۇٔىڭ دېگٍٗٔىرىٕي ئېطىّذٖ 
ٌٗالھۇ ئٗٔھب ٍٗٔٗ ِۇٔذاق دېذى: ِْٗ لبتتىك ضوغۇق وۈٔي پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِغب ۋٖھىٌ « تۇتىۋاٌىّْٗ ئبئىػٗ رٖزىَ

ثۇخبرى ۋٖ « ]مبٍٔىمىٕي وۆردۇَ، ۋٖھىٌ توختىغبٔذا پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ پىػبٔىطىذىٓ تٗر چىمىۋاتبتتي ٔبزىً ثوٌۇۋات
 [ِۇضٍىُ ۋٖ ِبٌىه

ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِغب ۋٖھىٌ چۈغىٗٔذٖ  ىت ر :» ئۇثبدٖت ئىجٕي ضِب
 ]ِۇضٍىُ ۋٖ ئٗھّٗد ضٗھىھ[«  التتي، رٖڭگي ئۆزگىرىپ، ئبق ٍۈزٌىرى لبرىذاپ وېتٗتتيۋٖھىَٕىڭ تٗضىرىذىٓ لبتتىك لىَٕى

ىت رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِغب ۋٖھىٌ ٔبزىً ثوٌغبٔذا ثېػىٕي  ئۇثبدٖت ئىجٕي ضِب
ۋٖھىٌ  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِذىٓ ىٍىپ تۇراتتي.پٗش لىٍىپ تۇراتتي. ضبھبثىٍىرىّۇ )ھۆرِٗت ٍۈزىطىذىٓ( ثېػىٕي پٗش ل

ٓ ثېػىٕ  []ِۇضٍىُ ۋٖ ئٗھّٗت«  ي وۆتۈرٖتتيوۆتۈرۈٌگٗٔذٖ ئبٔذى
ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ ِۇٔذاق دٍٖذۇ: ئبٌال ِۇٔذاق دېگْٗ: ْ لۇرئبْ ئبٍٗتٍىرى ٔبزىً ثوٌۇۋاتمبٔذا ئٗگىػىپ » ئىجٕي ئبثجبش ر ٗض

ٗتٍىرىٕي ئېٍىپ چۈغىٗٔذٖ، رٖضۇٌۇٌال  «ئولۇظ ئۈچۈْ تىٍٍىرىڭٕي ِىذىرالتّىغىٓ ئىٍگىرى جىجرىئىً ئٌٍٗٗھىططبالَ لۇرئبْ ئبٍ
 ْ ٗتتب ثۇٔي وىػىٍٗرِۇ ثىٌٍٍٗٗتتي. غۇٔىڭ ثىٍٗ ىذىرالتمبٍٔىمي ئۈچۈْ وبٌپۈوٍىرى ثٗن لبتتىك تىتىرٖپ وېتٗتتي، ھ تىٍىٕيِ 

ىٍٍىرىڭٕي ِىذىرالتّىغىٓ، ئۇٔي ٍىغىپ توپالپ لىَبِٗت وۈٔي ثىٍْٗ لٗضِٗىي، ضْٗ ئۇٔي ئٗگىػىپ ئولۇظ ئۈچۈْ ت» ئبٌال:
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ثىسٔىڭ ِٗضئوٌىَىتىّىس، » دېگْٗ ئبٍٗتٕي ٔبزىً لىٍذى. ئبٌال ِۇٔذاق دٍٖذۇ:« ثېرىع ھَٗ ئولۇپ ثېرىع ثىسٔىڭ ۋٖزىپىّىسدۇر
ىۋاتمبٔذا ضْٗ جىُ ثىس ئۇٔي ئولۇپ ثېرىۋاتمبٔذا ھَٗ ٔبزىً لىٍ» ئبٍٗت:« ئۇٔي لٌٗجىڭگٗ توپالظ ۋٖ ئۇٔي ضبڭب ئولۇپ ثېرىػتۇر

ْ « ئۇٔي چۈغٗٔذۈرۈپ ثېرىع ثىسٔىڭ ِٗضئوٌىَىتىّىسدۇر» ئبٍٗت:« تۇرۇپ ئبڭٍىغىٓ ِْٗ ئۇٔي ضېٕىڭ تىٍىڭ ثىٍٗ
 ً چۈغٗٔذۇرىّْٗ، دېذى. وېَىٓ جىجرىئىً ئٌٍٗٗھىططبالَ لبٍتب وٌٗگْٗ چبغذا رٖضۇٌۇٌال جىُ تۇرۇپ ئبڭٍىذى. جىجرىئى

 ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[« ضۇٌۇٌال ئبٌال رۇخطٗت لىٍغبْ ئۇضۇي ثوٍىچٗ ئولۇدىئٌٍٗٗھىططبالَ وٗتىٗٔذىٓ وېَىٓ، رٖ
ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇٔىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇ: ً » زٍٖذ ئىجٕي ضبثىت ر ِْٗ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِغب ٔبزى

ُ. ئۇٔىڭغب ۋٖھىٌ چۈغىٗٔذٖ، لبتتىك لىَٕىٍىپ وٗتىٍٗٔىىىذ چىٍىك تٗرگٗ چۆِۈٌٗتتي.  -ىٓ چىٍىكثوٌغبْ ۋٖھىَٕي ٍبزاتتى
ٌِٗۇَ ۋالىتتىٓ وېَىٓ، لىَٕچىٍىك وۆتۈرۈٌۈپ وېتٗتتي. ِْٗ ئۇٔىڭ لېػىغب وىرگىٕىّذٖ لوٍٕىڭ تبرغبق ضۆڭىىىذىٓ ثىر پبرچٗ 

ٗتٕي ئولۇپ ثېرٖتتي، ِْٗ ٍبزاتتىُ. ِْٗ ۋٖھىَٕي ٍېسىپ ثوٌّ بً تۇرۇپ، ئېٍىۋاالتتىُ. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ٔبزىً ثوٌغبْ ئبٍ
پۇتۇَ » لۇرئبٕٔىڭ ئېغىرٌىمىذىٓ پۇتۇَ ضۇٔۇپ وٗتىىذٖن ئبغرىپ وېتٗتتي. لۇرئبْ غۇ دٖرىجىذٖ ئېغىر ئىذىىي، ھٗر لېتىّذا:

دٖپ ئوٍالپ وېتٗتتىُ. ِْٗ ئبٍٗتٍٗرٔي ٍېسىپ ثوٌغبٔذىٓ وېَىٓ، پٍٗغِٗجٗر « وبردىٓ چىمتي، ئِٗذى ِبڭبٌّبٍذىغبْ ثوٌذۇَ
ېسىٍّبً لبٌغبْ ٍٗر ثوٌطب، تۈزىتىپ ٍبزدۇرغبٔذىٓ وېَىٓ، ئۇٔي  «ئولۇ!» ئٌٍٗٗھىططبالَ: دٍٖتتي. ِْٗ ئولۇپ ثېرٖتتىُ، ئٗگٗرٍ 

 ]ئٌٗئٗۋضٗت[« ثبغمىالرغب ٍٗتىۈزۈغىٗ ثۇٍرۇٍتتي
ٌٗالھۇ ئٗٔھب  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِغب ۋٖھىٌ لىٍىٕغبٔذا ئۇ ئۇالق ئۈضتىذٖ ثوٌۇپ: » دىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي ئبئىػٗ رٖزىَ

 ]ئٗھّٗد[«لبٌطب، ئۇٔىڭ ئۇٌىمي ثوٍٕىٕي ضىٍىىپ وېتٗتتي 
ئىّبَ ثۇخبرى، ضٗھً ئىجٕي ضٗئىذ ضبئىذىٕىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي رىۋاٍٗت لىٍىذۇ: )ِْٗ ِٗرۋاْ ئىجٕي ھٗوِٕٗي 

ٌٗپ ثٗردى: ِٗضچىتتٗ وۆردۈَ(: ِْٗ )ئۇٔىڭ لېػىغب( ثېرىپ ئوٌتۇردۇَ، ئبٔذىٓ ِٗرۋاْ ئىجٕي ھٗوَٗ ثىسگٗ ِۇٔذاق دٖپ ضۆز
ْ » زٍٖذ ئىجٕي ضبِىت: ٍىرىٕي، جبٍٔىرىٕي تىىىپ جىھبد لىٍغۇچىالر ثىٍٗ ال ٍوٌىذا ٌِب ِۆِىٍٕٗردىٓ جىھبدلب چىمّىغبٔالر ئٌب

دېگْٗ ئبٍٗتٕي پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِېٕىڭ ٍېسىػىُ ئۈچۈْ ئولۇپ ثېرىۋاتمبٔذا، ئىجٕي ئۇِّۇ ِٗوتۇَ « ثبراۋٖر ثوٌّبٍذۇ
الٔىڭ ٔبِي ثىٍْٗ لٗضِٗىي، ئٗگٗر ِْٗ جىھبد پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھ ىططبالٔىڭ لېػىغب وېٍىپ: ئي ئبٌالٔىڭ پٍٗغِٗجىرى! ئٌب

التبئبال پٍٗغِٗجىرىگٗ ۋٖھىٌ لىٍىع ئۈچۈْ  لىٍىػمب لبدىر ثوالٌىطبَ ئٌٗۋٖتتٗ جىھبد لىالتتىُ، دېذى )ئۇ ئِٗب ئىذى( ئبٔذىٓ ئٌب
ٕىڭ ئۈضتىذٖ ئىذى، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ پٗرغتٗ چۈغۈردى. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ٍ ۇتىطي ِېٕىڭ ٍۇتِب

ٍۇتىطي ِېٕىڭ ٍۇتبِٕي ضۈٔذۇرۇۋېتىذىغبٔذٖن دٖرىجىذٖ ئېغىرالغتي، تبوي پٗرغتٗ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِغب ۋٖھىَٕي 
وۇر، وېطٌٗگٗ ئوخػبظ ئۆزرىطي ئۆزرىطىس )ئِٗب، تو:» ٍٗتىۈزۈپ ثوٌۇپ لبٍتىپ وٗتىىچٗ غۇٔذاق ثوٌذى. ئبٌالتبئبال غۇ چبغذا 

 «ئبٍٗتٕي چۈغۈرىگٍٗٔىىىٕي ئېَتتي دېگْٗ« ثبرالر ثۇٔىڭذىٓ ِۇضتٗضٕب(
ٌٗالھۇ ئٗٔھۇٔىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇ: ِْٗ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِذىٓ  ئبثذۇٌال ئىجٕي ئِٗر رٖزىَ

تتىُ. لۇرٍٖع ِېٕي توضۇپ: ضْٗ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِذىٓ ئبڭٍىغبْ ھٗرلبٔذاق ضۆزٔي ٍبدٌىۋېٍىع ِٗلطىتىذٖ ٍېسىۋاال
ئبڭٍىغبْ گٗپٕىڭ ھِّٗىطىٕي ٍبزاِطْٗ؟ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِّۇ ثىر ئىٕطبْ، غۇڭب ئۇِۇ ثبغمىالردٖن ئبچچىغي 

ٗر دېذى. غۇٔىڭ ثىٍْٗ، ٍېسىػتىٓ توختبپ، پٍٗ -وٌٗگٗٔذىّۇ ضۆزٌٗپ ضبٌىذۇ، خوغي تۇتمبٔذىّۇ ضۆزٌٗپ لوٍىذۇ غِٗج
 ْ ئٌٍٗٗھىططبالِغب ئٗھۋإٌي ثبٍبْ لىٍطبَ، ئۇ ئۆزىٕىڭ ثبرِىمي ثىٍْٗ ئبغسىٕي وۆرضىتىپ تۇرۇپ: ٍبزغىٓ! جېٕىُ ئىٍىىذٖ ثوٌغب

ْ لٗضِٗىي، ثۇٔىڭذىٓ پٗلٗت ھٗق )ضۆز( چىمىذۇ  ]ئٗثۇ داۋۇد[« دېذى -ئبٌالتبئبالٔىڭ ٔبِي ثىٍٗ
                                        

 داۋاضي لىلغۇچىالر  ۋٍھىٌ

 ً بٌغبْ چبپٍىغبْ ٍبوي ئۆزىگٗ ھېچ ٔٗرضٗ ۋٖھىٌ لىٍىّٕىغبْ تۇرۇلٍۇق، ِبڭب ۋٖھىٌ لىٍىٕذى دېگْٗ، ٍبوي ئبٌال ٔبزى ]ئبٌالغبٍ 
ْ وىػىٍٗردىّٕۇ زاٌىُ وىػىٍٗر ثبرِۇ؟ ] ْ دېگٗ ً لىالالٍّٗ  [ ضۈرٖ ئٗٔئبَ[93لىٍغبٔذٖن ِّٗٔۇ وىتبپ ٔبزى

ٖ  ىۋاٍٗت لىٍىٕذى: ِْٗ وٗثىذٖ ئىجٕي ئبثجبضٕىڭ ٍېٕىذا ئوٌتۇراتتىُ، ِۇختبرئٗثۇزِٖىٍَذىٓ ِۇٔذاق ر ئىجٕي ئٗثۇ ئۇثٍٗذ
 ٗ وېٍىپ تبۋاپ لىٍذى. ئىجٕي ئبثجبضٕىڭ لېػىغب ثىر وىػي وېٍىپ: ئي ئىجٕي ئبثجبش! ِۇختبر ئىجٕي ئٗثۇ ئۇثٍٗذٖ وېچٗ، ئۆزىگ

ْ، دېذى. ئىجٕي ئب ٍْٗ ِْٗ چۆچۈپ ۋٖھىٌ لىٍىٕغبٍٔىمىذىٓ گۇِبْ لىٍىذىىٗ ثجبش: ِۇختبر راضت ئېَتىپتۇ، دېذى. غۇٔىڭ ثى
وېتىپ؛ ئىجٕي ئبثجبضّۇ ِۇختبر راضت ئېَتىپتۇ، دِٖذۇ؟! دېذىُ. ئىجٕي ئبثجبش: ۋٖھىٌ ئىىىي تۈرٌۈن ثوٌىذۇ. ئۇٔىڭ ثىرى: 

بٕٔىڭ ۋٖھىَطي ثوٌۇپ، ئۇ ئبٌالٔىڭ ۋٖھىَطي ثوٌۇپ، ئۇ ِۇھِّٗٗد ئٌٍٗٗھىططبالِغب چۈغۈرۈٌگْٗ ۋٖھىَذۇر. ٍٗٔٗ ثىرى: غٍٗت
ٗر  ٗتٕي ئولۇدى:]غۈثھىطىسوي، غٍٗتبٔالر ئۆز دوضتٍىرىٕي ضىٍ ئۆزٌىرىٕىڭ دوضتٍىرىغب لىٍغبْ ۋٖضۋٖضىذۇر، دٖپ تۆۋٖٔذىىي ئبٍ

ْ دٖتبالظ لىٍىػمب ۋٖضۋٖضٗ لىٍىذۇ ]  [ ضۈرٖ ئٗٔئبَ[121ثىٍٗ
زىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇِبغ  -ب: ِۇختبر ئۆزىگٗ ۋٖھىٌ وٌٗگىٕىٕي دٖۋا لىٍىۋاتىذۇ،ئٗثۇ ئىطھبق ِۇٔذاق دٍٖذۇ: ِْٗ ئىجٕي ئۆِٗر ٖر

ٌ لىٍىذۇ،  ]ئٌٗئٗۋضٗت[« دېذى -دېگٗٔىذىُ. ئۇ: توغرا ئېَتىپتۇ، چۈٔىي غٍٗتبٔالر ئۆز دوضتٍىرىغب ۋٖھى
ۋٖ  ثۇرۇٔمي زاِبٔالردا ۋٖھىَٕىڭ ٔېّٗ ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍىع چۈغىٕىػىٗ  زېھٕي ئبجىس وٌٗگْٗ وىػىٍٗرٔىڭّۇ، ثۇ وۈٔذٖ ضىٍّىك

ضىّطىس تېٍېفۇْ، تېٍېگىراِّب، رادىئو، تېٍىۋىسورالرٔي وۆزى ثىٍْٗ وۆرگْٗ تۇرۇپ، ٍٗٔٗ ۋٖھىَٕي چۈغىٕىػىٗ ئٗلٍىُ ٍٗتّىذى، 
ْ ثبھبٔىطي لبٌّىذى.  دٍٖذىغب
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 ئىٌطبًالر ثۇ دۇًَبدا ئبلالًي وۆرٍلوٍَذىغبًلىمي

جٗر ئٌٍٗٗھىططبالِذىٓ پٗرۋٖردىگبرىڭٕي وۆردۇڭّۇ؟ دٖپ ِْٗ پٍٗغِٗ ،  رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي زٖر ئٗثۇ
ُ ٔۇردۇر، ٔۇرٔي لبٔذالّۇ وۆرىّْٗ؟» ضورىذىُ، ئۇ:  ]ِۇضٍىُ[«دٖپ جبۋاپ ثٗردى« پٗرۋٖردىگبرى

زىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: جىجرئىٍغب: ضْٗ رٖثجىڭٕي وۆردۇڭّۇ؟ دىطٗ، » زٖرارٖت ٖر
ٔۇر پٗردٖ ثبردۇر،  70ىئىً تىتىرٖپ وېتىپ: ئي ِۇھِّٗٗد! ضٌٌٍٗٗالھۇ ئٌٍٗٗھي ۋٖضٌٍَٗٗ ِْٗ ثىٍْٗ ئبٌالٔىڭ ئبرىٍىمىذا جىجر

 ]ِٗضبثىھ[ «  ئٗگٗر ِْٗ ئۇ ٔۇر پٗردىٕىڭ ثٗزىطىگٗ ٍېمىٕالغطبِال وۆٍۈپ وېتىّْٗ، دېذى
ئبٌال غٗوطىس ئۇخٍىّبٍذۇ. ئۇٔىڭغب » ٌٍٗٗھىططبالَ:ئٗثۇ ِۇضب رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئ

ئۇٔىڭ پٗردىطي ) ثۇٔىڭذىٓ ھبزىرلي ثىس ئىػٍىتىۋاتمبْ پٗردىذٖن پٗردٖ تٗضٗۋۋۇر لىٍىٕطب ثوٌّبٍذۇ( ….ئۇخالظ الٍىك ئِٗٗش
لبتٍىرىٕي )ٍٗٔي پۈتۈْ ٔۇر ٍبوي ئوتتۇر. ئٗگٗر ئۇ )پٗردىٕي( ئبچىذىغبْ ثوٌطب، ئۇٔىڭ ٍۈزىٕىڭ ٔۇرى ئۇٔىڭ وۆزى ٍٗتىْٗ ِٗخٍۇ

 ]ثۇخبرى[« ِٗخٍۇلبتٍىرىٕي( وۆٍذۈرۋېتىذۇ
ال ثىٍْٗ ثٗٔذىٕىڭ » ئٗثۇ ثٗورى رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ئٌب

ىك ِٗخٍۇلبتالرٔي ئبرىطىٕي توضۇپ تۇرىذىغبْ پٗردٖ ئوت ثوٌۇپ، ئٗگٗر پٗردىٕي ئېچىۋېتىذىغبْ ثوٌطب، ٍۈزىٕى ڭ ٔۇرٌىرى ثبٌر
 ]ِۇضٍىُ[« وۆٍذۈرۈپ تبغالٍذۇ

ٍْٗ ثٗٔذىٕىڭ » ئٗثۇ ِۇضب رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ئبٌال ثى
ْ پٗردٖ ٔۇردۇرئبرىطىٕي توضۇپ ت  ]ِۇضٍىُ[« ۇرىذىغب

ھٗلىمٗتْٗ ضىٍٗر ئۆٌۈپ » ٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئٗثۇ ئۇِبِٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍ
ٖ ۋٖ جٌٍٗٗٔي ھٗرگىس وۆرٌٍّٖٗطىٍٗر ٗ رٖثجىڭالر ئٗزز  ]تٗثرأي ضٗھىھ[ « ئبخىرٖتىٗ ثبرِىغىچ

ٖ  [ ضۈرٖ ئٗٔئبَ[]ِۇضب ثىس ۋٖدٖ لىٍغبْ ۋالىتتب103وۆزٌٗرٔي وۆرۈپ تۇرىذۇ ]هللا ٔي وۆرٍِٗذۇ، هللا ]وۆزٌٗر  وٌٗگْٗ ۋ
بڭب ئۆزۈڭٕي وۆرضٗتىىٓ، ضېٕي ثىر وۆرۈپ ئبالً»پٗرۋٖردىگبرى ئۇٔىڭغب )ثىۋاضىتٗ( ضۆ لىٍغبْ چبغذا:   ِ « پٗرۋٖردىگبرىُ!

ٓ هللا: »دېذى.  ِېٕي )ثۇ دۇَٔبدا( ھٗرگىس وۆرٌٍّٖٗطْٗ )چۈٔىي ئىٕطبٕٔىڭ ثۇ ئبجىس تېٕي ثۇٔىڭغب تبلٗت لىالٌّبٍذۇ(. ٌېىى
دېذى. پٗرۋٖردىگبرى تبغمب تٗجٌٍٗي لىٍىع ثىٍْٗ، « غ ئورٔىذا ِٗھىَٗ تۇراٌىطب، ِېٕي وۆرٌٍٖٗطْٗتبغمب لبرىغىٓ، ئٗگٗر تب

)پٗرۋٖرىگبرىُ!( ضْٗ پبوتۇرضْٗ، ضبڭب تٗۋثٗ » تبغٕي تۈپتۈز لىٍىۋٖتتي، ِۇضب ثىھوظ ثوٌۇپ ٍىمىٍذى. ئۇ ھوغىغب وېٍىپ: 
[ ضۈرٖ ئٗئراف[])ِٗخٍۇلبتٕي( ٍبراتمبْ زات 143دېذى ]« ىّْٗلىٍذىُ، ِْٗ )ضېٕىڭ ئۇٌۇغٍۇلۇڭغب( ئىػٗٔگۈچىٍٗرٔىڭ ئٗۋۋىٍ

بزۈن تٗرٖپٍىرىٕي ثىٍگۈچىذۇر، ھِّٗىذىٓ توٌۇق خٗۋٖرداردۇر]  [ ضۈرٖ ِۈٌه[] ھِّٗٗ ٔٗرضىٕي 14ثىٍِّٗذۇ؟ ئۇ غٍٗئىٍٗرٔىڭٔ 
 [ ضۈرٖ ئٗٔئبَ[101ئبٌال ٍبراتمبْ، ھِّٗٗ ٔٗرضىٕي ئبٌال ئوثذاْ ثىٍگۈچىذۇر ]

 

 ٍَھىططبالم)ئوڭىذا ئَهَش ( چۈغىذٍ ئبلالتبئبالًي وۆرگًَلىىيپٍَغَهجَر ئَل

[ ضۈرٖ 143ِېٕي )ثۇ دۇَٔبدا( ھٗرگىس وۆرٌٍّٖٗطْٗ )چۈٔىي ئىٕطبٕٔىڭ ثۇ ئبجىس تېٕي ثۇٔىڭغب تبلٗت لىالٌّبٍذۇ( ]» ]ئبٌال:
[ 43ٍۆتىىٍىػٕىّۇ وۆرٍِٗطْٗ] ئٗئراف[]ئبٌالٔىڭ ٍوٌىذا ھٗرگىسِۇ ھېچمبٔذاق ئۆزگىرىػٕي وۆرٍِٗطْٗ، ئبٌال ٍوٌىذا ھٗرگىس

 ضۈرٖ فبتر[
ُ :»  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗئىجٕي ئبثجبش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  ِْٗ پٗرۋٖردىگبرى

 ]ئٗھّٗد ضٗھىھ[« ئٗززٖ ۋٖ جٌٍٗٗٔي وۆردۈَ
زىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٗ ثۇ وېچٗ، چۈغۈِذٖ ثۈٍۈن » ٌٍٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئىجٕي ئبثجب ٖر

ۋٖ ٍۈوطٗن رٖثجىّٕي ئٗڭ چىراٍٍىك ۋٖ گۈزٖي ھبٌٗتتٗ وۆردۈَ. ئۇ: ئي ِۇھِّٗٗد! ئۈضتۈٔىي ئبٌَٗ ئٗھٍي )ٍٗٔي پٗرغتىٍٗر(ٔىڭ 
ېذىُ. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇ د -دٖپ ضورىذى. ِْٗ: ثىٍٍّّْٗٗ -ِۇٔبزىرٖ لىٍىػىۋاتمبٍٔىمىٕي ثىٍِٗطْٗ؟ -ٔېّىٍٗر توغرىطىذا ثٗش

 -لوٌٍىرىٕي ئىىىي تبغىمىّٕىڭ ئوتتۇرضىىغب لوٍذى. ِْٗ وۆوطۈِذٖ )ٍبوي گېٍىّذا( ئۇٔىڭ لوٌىٕىڭ ضوغۇلٍۇلىٕي ھېص لىٍذُى
 ]تىرِىسى ضٗھىھ[« زېّىٕذىىي ثبرٌىك ٔٗرضىٍٗرٔي ثىٍىپ ٍٗتتىُ -دٖ، ئبضّبْ

ېٕىغب وىرىپ: ئي ِۆِىٍٕٗرٔىڭ ئبٔىطي! ِٗضرۇق رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ ِۇٔذاق دٍٖذۇ: ئۇ ئبئىػٗ رٖزى  ٍ ٌَٗالھۇ ئٗٔھبٔىڭ
ِۇھِّٗٗد ئٌٍٗٗھىططبالَ پٗرۋٖردىگبرىٕي وۆرگّٗٔۇ؟ دېگْٗ ئىذى. ئبئىػٗ: ئبٌالٔي پبن دٖپ ثىٍىّْٗ! ئېَتمبٍٔىرىڭذىٓ لبتتىك 

زٌىطٗ، ئۇ ھٗلىمٗتْٗ چۈچۈگٍٗٔىىىّذىٓ چبچٍىرىُ تىه تۇرۇپ وٗتتي، ضْٗ ئۈچ ئىػٕي ثىٍِّٗطْٗ؟ وىُ ضبڭب ئۇالرٔي ضۆ
ْ ضۆزٌٍٗذۇ.  ٍبٌغب

 ٓ ثىرىٕچىطي: وىُ ضبڭب ِۇھِّٗٗد پٗرۋٖردىگبرىٕي وۆردى دېطٗ، ئۇ ھٗلىمٗتْٗ ٍبٌغبْ ضۆزٌىگْٗ ثوٌىذۇ، دېذى. ئبٔذى
 [ ضۈرٖ ئٗٔئبَ[103وۆزٌٗرٔي وۆرۈپ تۇرىذۇ ]هللا ٔي وۆرٍِٗذۇ، هللا ئبئىػٗ: ]وۆزٌٗر 

ْ ]ئبٌال ھٗرلبٔذاق ئبدِٖگٗ پٗلٗت ۋٖھىٌ ئب رلىٍىك ٍبوي پٗردٖ ئبرلىطىذىٕال ٍبوي ثىر پٍٗغِٗجٗرٔي ئٗۋٖتىپ ئۆز ئىسٔي ثىٍٗ
ال ھٗلىمٗتْٗ ٍغبْ. ئٌب ٓ( ئۇٔىڭغب خبٌىغبْ ۋٖھىَٕي لىٍىع ئبرلىٍىمال ضۆز لى ئۈضتۈٔذۇر، ھېىّٗت  )ِٗخٍۇلالرٔىڭ ضۈپٗتٍىرىذى

ْ ئىع لىٍغۇچىذۇر ]  [ ضۈرٖ غۇرا[ دېگْٗ ئبٍٗتٍٗرٔي ئولىذى.51ثىٍٗ
ىىٕچىطي: وىُ ضبڭب ِۇھِّٗٗد ئٗتىطي ثوٌىذىغبْ ئىػالرٔي ثىٍىذۇ دېطٗ، ئۇ ھٗلىمٗتْٗ ٍبٌغبْ ضۆزٌىگْٗ ثوٌىذۇ، دېذى. ئىى
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ٍبِغۇرٔي )ئۆزى هللا ٔىڭ دٖرگبھىذىذۇر.  هللا لىَبِٗت )ٔىڭ ثوٌىذىغبْ ۋالتي( توغرىطىذىىي ثىٍىُ ھٗلىمٗتْٗ  ئبٔذىٓ:]
ب( ٍبغذۇرىذۇ، ثٗچچىذأذىىىٍٗرٔىڭ ٔېّٗ ئىىٍٗٔىىىٕي )ٍٗٔي ئوغۇٌّۇ، لىسِۇ، ثٌٗگىٍىگْٗ ۋالىتتب ۋٖ ئۆزى ثٌٗگىٍىگْٗ جبٍغ

ثىٍىذۇ، ھېچ ئبدَٖ ئٗتٗ ٔېّىٍٗرٔي لىٍىذىغبٍٔىمىٕي )ٍٗٔي ئۇٔىڭغب ٔېّٗ هللا ثېجىرىّّۇ، وِٗتۈوّۇ، ثٗختٍىىّۇ، ثٗختطىسِۇ(  
ېّىٍٗرٔي لىٍىذىغبٍٔىمىٕي  ٔ ( ثىٍٍّٗذۇ، ھېچ ئبدَٖ ئۆزىٕىڭ لٍٗٗردٖ ئىع ثوٌىذىغبٍٔىمىٕي، ٍبخػي ـ ٍبِبْ ئىػالردىٓ

ھٗلىمٗتْٗ )پۈتۈْ ئىػالرٔي( ثىٍىپ تۇرغۇچىذۇر، )غٍٗئىٍٗرٔىڭ ئىچىي ۋٖ تبغمي هللا ئۆٌىذىغبٍٔىمىٕي ثىٍٍّٗذۇ،  
 [ضۈرٖ ٌولّبْ[34تٗرٖپٍىرىذىٓ( توٌۇق خٗۋٖرداردۇر ]

ْ ثوٌىذۇ، دېذى. ئبٔذىٓ: ]ئۈچىٕچىطي: وىُ ضبڭب ِۇھِّٗٗد ھٗلٕي ٍۇغۇردى دېطٗ، ئۇ ھٗلىمٗتْٗ ٍبٌغب ئي ْ ضۆزٌىٗگ
الرغب ھِّٗىطىٕي ٍٗتىۈزگىٓ، ئٗگٗر توٌۇق ٍٗتىۈزِىطٗڭ،  بزىً لىٍىٕغبْ ئٗھىِب  ٔ پٍٗغِٗجٗر! پٗرۋٖردىگبرىڭ تٗرىپىذىٓ ضبڭب

 ھٗلىمٗتْٗ وبپىرهللا ضېٕي وىػىٍٗرٔىڭ زىَبٔىٗغٍىىىذىٓ ضبلالٍذۇ. هللا تبپػۇرغبْ ۋٖزىپىٕي ئبدا لىٍّىغبْ ثوٌىطْٗ.  هللا 
ٖ[67لٗۋِٕي ھىذاٍٗت لىٍّبٍذۇ ] دېگْٗ ئبٍٗتٕي ئولىذى ۋٖ ِۇٔذاق دېذى: ٌېىىٓ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ  [ ضۈرٖ ِبئىذ

 ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ ۋٖ ئٗھّٗد[« جىجرىئىٍٕي ئۆز غٗوٍىذٖ ئىىىي لېتىُ وۆردى
بالَ ئبٌالٔي وۆردى دېطٗ، غۇ ئٗڭ ئېغىر ئبئىػٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھب ِۇٔذاق دٍٖذۇ: وىُ ٍبٌغبْ ضۆزٌٗپ ِۇھِّٗٗد ئٌٍٗٗھىطط

ٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ پٗلٗت جىجرئىٍٕىڭ ئٗضٍي لىَبپىتىٕي وۆرگْٗ، ئۇٔىڭ ثٗدىٕي ئۇپۇلٕي  گۇٔبھ ئۆتىۈزگْٗ ثوٌىذۇ، پٍٗغِٗج
 ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[« توضۇپ تۇراتتي

 

 لۇرئبًٌي رٍضۇلۇلالغب راضتچىللىك ثىلَى ئولۇپ ثېرىع 

ٌٍٖىػىذۇ ]هللا اق ئىٍىّطىس، ھىذاٍٗتطىس ۋٖ ٔۇرٌۇق وىتبثطىس ھبٌذا ]ثٗزى وىػىٍٗر ھېچمبٔذ ٖ 20ثبرىطىذا جېذ [  ضۈر
ٗتٍىرىذۇر، ئۇالرٔي )ئي هللا ]ثۇ، [ ضۈرٖ[176ضىٍٗرگٗ ثبٍبْ لىٍىپ ثېرىذۇ ]هللا ]ئبداغّبضٍىمىڭالر ئۈچۈْ ٌولّبْ[ ٔىڭ ئبٍ

ٔىڭ هللا [ ضۈرٖ ئبي ئىّراْ[]ثۇ  108خبٌىّبٍذۇ ] جبھبْ ئٗھٍىگٗ زۇٌۇَ لىٍىػٕيهللا ِۇھِّٗٗد!( ضبڭب راضت ئولۇپ ثېرىّىس، 
ٔىڭ دٖۋىتىٕي ٍٗتىۈزۈظ هللا ئبٍٗتٍىرىذۇروي، ئۇٔي ثىس ضبڭب توغرا رٖۋىػتٗ ئولۇپ ثېرىّىس. )ئي ِۇھِّٗٗد!( ضْٗ ئٌٗۋٖتتٗ ) 

ىٌ [ ضۈرٖ ثٗلٗر[]غۇٔىڭذٖن )ٍٗٔي ثبغمب پٍٗغِٗجٗرٌٗرگٗ ۋٖھ252ئۈچۈْ ئٗۋٖتىٍگْٗ( پٍٗغِٗجٗرٌٗرٔىڭ ثىرىطْٗ ]
 ٗ لىٍغبٔذٖن( ئِٗرىّىس ثوٍىچٗ ضبڭب لۇرئبٕٔي ۋٖھىٌ لىٍذۇق، ضْٗ )ۋٖھىَذىٓ ئىٍگىرى( لۇرئبٕٔىڭ ۋٖ ئىّبٕٔىڭ ٔېّ
ٍْٗ ثىس ثٗٔذىٍىرىّىسدىٓ خبٌىغبْ وىػىٍٗرٔي  ئىىٍٗٔىىىٕي ئۇلّبٍتتىڭ، ٌېىىٓ ثىس لۇرئبٕٔي ثىر ٔۇر لىٍذۇلىي، ئۇٔىڭ ثى

ٔىڭ ئبٍٗتٍىرىذۇر. )ئي هللا [ ضۈرٖ غۇرا[]ئٗٔٗ غۇالر  52توغرا ٍوٌغب ثبغالٍطْٗ ]غۈثھىطىسوي، ضْٗ -ھىذاٍٗت لىٍىّىس، غٗن
ٗتٍىرىٕي لوٍۇپ لبٍطي ضۆزگٗ هللا ِۇھِّٗٗد!( ئۇٔي ضبڭب ھٗلٍىك ثىٍْٗ تىالۋٖت لىٍىپ ثېرىّىس. ئۇالر   ٔي ۋٖ ئۇٔىڭ ئبٍ

ٓ، ]ئۇالر پٍٗغِٗجٗرگٗ ٔبزىً لىٍىٕغبْ لۇرئبٕٔي ئبڭٍى[ ضۈرٖ جبضىَٗ[6ئىػىٕىذۇ؟ ] غبْ چبغٍىرىذا ھٗلىمٗتٕي تؤۇغبٍٔىمٍىرىذى
رٖثجىّىس، ثىس ئىّبْ ئېَتتۇق، ثىسٔي )پٍٗغِٗجىرىڭٕي، » ئۇالرٔىڭ وۆزٌىرىذىٓ ٍبظ لوٍۇٌغبٍٔىمىٕي وۆرىطْٗ، ئۇالر ئېَتىذۇ: 

ٍٍّٗي؟ ھبٌجۇوي، ثىس لب، ثىسگٗ وٌٗگْٗ ھٗلىمٗتىٗ ئىػٗٔهللا ٔېّىػمب  ثىس [83لىٍغۇچىالر لبتبرىذا لىٍغىٓ ]وىتبثىڭٕي( ئېتىراپ 
هللا ثۇ ضۆزٌىرى ئۈچۈْ  [84« ]وىرگۈزۈغٕي ئۈِىذ لىٍىّىس پٗرۋٖردىگبرىّىسٔىڭ ثىسٔي ٍبخػي وىػىٍٗر لبتبرىذا )جٕٗٔٗتىٗ( 

ٍْٗ ِۇوبپبتالٍذۇ. ئۇالر جٕٗٔٗتٍٗردٖ ِٗڭگۈ لبٌىذۇ. ٍبخػىٍىك  ئۇالرٔي ئبضتىذىٓ ئۆضتٗڭالر ئېمىپ تۇرىذىغبْ جٕٗٔٗتٍٗر ثى
ٗتٍىرىّىسٔي ٍبٌغبٔغب چىمبرغبٔالر دوزاخ ئٗھٍىذۇر  [85ېرىٍىذىغبْ ِۇوبپبت ئٗٔٗ غۇ ]ث لىٍغۇچىالرغب وبپىر ثوٌغبٔالر، ثىسٔىڭ ئبٍ

[ ضۈرٖ ِبئىذٖ[]راضت ضۆز )ٍٗٔي لۇرئبْ( ٔي ئېٍىپ وٌٗگْٗ وىػي ۋٖ ئۇٔي ئېتىراپ لىٍغبْ وىػىٍٗر ـ ئٗٔٗ غۇالر 86]
ىرى خبٌىغبْ ٔٗرضىٍٗردىٓ ثٗھرىّْٗ ثوٌىذۇ، ئٗٔٗ غۇ ٍبخػي ئىع ئۇالر پٗرۋٖردىگبرىٕىڭ [33تٗلۋادارالردۇر ]  دٖرگبھىذا ئۆٌز

بْ ئٌٍِٗٗىرىٕي ٍولمب چىمىرىذۇ، ئۇالرغب لىٍغبْ ئٗڭ ٍبخػي هللا   [34لىٍغۇچىالرٔىڭ ِۇوبپبتىذۇر ] ئۇالرٔىڭ ئٗڭ ٍِب
ٍٗت تبپمبٍٔىمىٕىڭ پبٍذىطي ئۇٔىڭ ]وىّىي ھىذاٍٗت تبپىذىىْٗ، ھىذا[ ضۈرٖ زۇِٗر[35ئٌٍِٗٗىرى ثوٍىچٗ ضبۋاة ثېرىذۇ ]

ئۆزى ئۈچۈٔذۈر. وىّىي ئبزىذىىْٗ، ئبزغبٍٔىمٕىڭ زىَىٕي ئۇٔىڭ ئۆزى ئۈچۈٔذۈر، ثىر ئبدَٖ ٍٗٔٗ ثىر ئبدِٖٕىڭ گۇٔبھىٕي 
 [ ضۈرٖ ثٗٔي ئىطرائىً[15ئۈضتىگٗ ئبٌّبٍذۇ. پٍٗغِٗجٗر ئٗۋٖتًّٗ تۇرۇپ )ھېچ ئبدِٖٕي( جبزاٌىغىٕىّىس ٍوق ]

 

 َ ئىػٌي تَپطىلىٌ ثبٍبى لىلغبًلىميلۇرئبًذا ھَهو

ٌ، دۇَٔب ٖۋ ئبخىرٖت( ئىػالرٔىڭ ھِّٗىطىٕي تٗپطىٍىٌ ثبٍبْ لىٍذۇق ] َ 12])دىٕى [ ضۈرٖ ثٗٔي ئىطرائىً[] پٗرۋٖردىگبرىُ ھٗ
ٌٕي [ ضۈرٖ ِٗرٍَٗ[]ئۇالر لبٔذاق ثىر ضوئب64[ ضۈرٖ تبھب[] پٗرۋٖردىگبرىڭ ئۇٔتۇِبٍذۇ ]52خبتبالغّبٍذۇ ھَٗ ئۇٔتۇِبٍذۇ ]

[ضۈرٖ 33تبغٍىّىطۇْ، )ئۇٔىڭغب لبرىتب( ثىس ضبڭب ھٗق جبۋاثٕي ۋٖ ھِّٗىذىٓ گۈزٖي چۈغٗٔذۈرۈغٕي ٔبزىً لىٍذۇق ]
[ضۈرٖ فبتر[]پٗرۋٖردىگبرىڭٕىڭ ضۆزى 1دٖن( ئېَتىپ ثېرٌٍّٖٗذۇ  ] هللافۇرلبْ[] ضبڭب ھِّٗىذىٓ خٗۋٖردار زاتتٗن )ٍٗٔي 

بھبٍىتي توغرىذۇر، ئۇٔىڭ  ٓ 115ضۆزىٕي ئۆزگٗرتٌٍٗٗذىغبْ ھېچ وىػي ٍولتۇر ]ٔبھبٍىتي راضتۇر،ٔ  ٔئبَ[]ثىر ِۇددٖتتى [ ضۈرٖ ٗئ
ٓ ئۇٔىڭ راضتٍىمىٕي چولۇَ ثىٍىطىٍٗر ]  [ ضۈرٖ ضبد[88وېَى
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ْ ئولۇغىٓ ] ْ پٗرۋٖردىگبرىڭٕىڭ ئىطّي ثىٍٗ  [ ضۈرٖ زۇِٗر[4دۇر  ]هللا ]ئۇ غبٌىت ثىر ضۈرٖ ئٌٗٗق[ [1]ٍبراتمب
ئبٌال ثوٌطب ئٗزٌٖذٖ ٍبٌغۇز،  »پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:دىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،ئىجٕي ھۇضٍٗىٓ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇئىّراْ 

ٓ ثبغمب ھېچ ٔٗرضٗ ِٗۋجۇت ئِٗٗش ئىذى -ٍٗوىٗ ٗ ئىذى. ئبٌالدى  [ثۇخبرى«]ٍىگبٔ
ٓ ثىرى ٍوق( ۋٖ ئبغىبرىذۇر )ٍٗٔي ]ئۇ)ئبٌال(ئٗۋۋٌٖىذۇر )ئۇٔىڭذىٓ ئىٍگىرى ثىرى ٍوق( ۋٖ ئبخىرىذۇر )ئۇٔىڭذىٓ وېَى

پبوىتالر ثىٍْٗ ئٗلىً ئىگىٍىرىگٗ ئبغىبرىذۇر( ۋٖ ِٗخپىَذۇر )ٍٗٔي ئۇٔي وۆز ثىٍْٗ وۆرگىٍي ثوٌّبٍذۇ،  -ِٗۋجۇتٍۇلي  دٌٖىٍي
دۇر ثىرهللا ])ئي ِۇھِّٗٗد!( ئېَتمىٕىي، ئۇ ـ  [ضۈرٖ ھٗدىذ[3ئۇٔىڭ زاتىٕىڭ ِبھىَىتىٕي تؤۇغمب ئٗلىٍٍٗر ئېرىػٌٍّٗٗذۇ( ]

[ ھېچ وىػي ئۇٔىڭغب تٗڭذاظ ثوالٌّبٍذۇ 3ثبال تبپمبّٔۇ ئِٗٗش، تۇغۇٌغبّٔۇ ئِٗٗش ][  هللا 2لب ِوھتبجذۇر ]هللا [. ھِّٗٗ  1]
الغب ئوخػبظ ئِٗٗضتۇر][ ضۈرٖ ئىخالش[4] ]ئبٌال ھِٗىػٗ تىرىىتۇر، ھِّٗىٕي ئىذارٖ لىٍىپ [ضۈرٖ غۇرا[11]ھېچ غٍٗئىٌ ئٌب

 [ ضۈرٖ ثٗلٗر[255ئۇٔي ئۇٍمۇ ثبضّبٍذۇ] تۇرغۇچىذۇر؛ ئۇ ِۇگذٖپ لبٌّبٍذۇ،
ئبٌال غٗوطىس ئۇخٍىّبٍذۇ. :» ئٗثۇ ِۇضب رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ 

 ثۇخبرى[«]ئۇٔىڭغب ئۇخالظ الٍىك ئِٗٗش
هللا [  ضۈرٖ وٗھف[]26ػىٕي غېرىه لىٍّبٍذۇ]ئۆز ھۆوّىذٖ ھېچ وى]هللا [ ضۈرٖ فۇرلبْ[2]پبدىػبھٍىمتب غېرىىىّۇ ٍولتۇر]

]ٍبرىتىع ۋٖ ئِٗر لىٍىع )ٍٗٔي وبئىٕبتٕي [  ضۈرٖ ٍبضىٓ[83پبوتۇروي، ھٗر ثىر ٔٗرضىٕىڭ ئىگىٍىه ھولولي ئۇٔىڭ لوٌىذىذۇر ]
ِرىّىس ])ثىرٖر غٍٗئىٕي ٍبراتّبلچي ثوٌطبق( ثىسٔىڭ ئٗ[ ضۈرٖ ئٗئراف[54ٔىڭ ئىٍىىذىذۇر ]هللا  تٗضٗررۇپ لىٍىع( راضتىٕال 

]ثىس ثىرٖر غٍٗئىٕي ۋۇجۇدلب [ضۈرٖ لِٗٗر[50پٗلٗت ثىر ضۆزدۇر، )ئۇ( وۆزٔي ٍۇِۇپ ئبچمبٕٔىڭ ئبرىٍىمىذا )ئورۇٍٔىٕىذۇ( ]
ً[40دٍّٖىس ـ دٖ، ئۇ ۋۇجۇدلب وېٍىذۇ   ]« ۋۇجۇدلب وٗي»وٌٗتۈرِٗوچي ثوٌطبق، ئۇٔىڭغب:  )ھِّٗىٕي(  هللا] [ضۈرٖ ٔٗھ
ىٍغۇچىذۇر، )ھِّٗٗ ٔٗرضىگٗ( ضۈرٖت )غٗوىً( ثېغىػٍىغۇچىذۇر، ئٗڭ چىراٍٍىك ئىطىّالرغب ٍبراتمۇچىذۇر، )ٍولٍۇلتىٓ( پٍٗذا ل

 [ ضۈرٖ ھٗغىر[24ئىگىذۇر ]
 

  ئبلالًىڭ گۈزٍل ئىطىولىرى 

ٔىڭ گۈزٖي ئىطىٍّىرى ثبر،  هللا[ ضۈرٖ تبھب[]8ٔىڭ گۈزٖي ئىطىٍّىرى ثبر ] هللا دىٓ ثبغمب ھېچ ِٗثۇد )ثٗرھٗق( ٍولتۇر، هللا]
وٌّٗٗش لوٌٍىٕىذىغبٔالرٔي تٗرن ئېتىڭالر، ئۇالر  -ٔىڭ ئىطىٍّىرىٕي وٌٗطٗ هللائىطىٍّىرى( ثىٍْٗ ئبتبڭالر،   ٔي غۇ )گۈزٖي هللا

ِۇ  هللا[ ضۈرٖ ئٗئراف[]180)ئبخىرٖتتٗ( لىٍّىػٍىرىٕىڭ جبزاضىٕي تبرتىذۇ] دٖپ ئبتىطبڭالرِۇ ثوٌىذۇ، رٖھّبْ دٖپ ئبتىطبڭالر
[ ضۈرٖ ثٗٔي 110دېگىٓ ]« ٔىڭ ٔۇرغۇْ گۈزٖي ئىطىٍّىرى ثبر هللا( چۈٔىي ثوٌىذۇ، لبٍطىٕي ئبتىطبڭالر )ھِّٗىطي ٍبخػىذۇر

 ئىطرائىً[
 -ئىطُى 99ئبٌالٔىڭ » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

 ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[«  ضۈپىتي ثبر ثىرضي وَٗ ٍۈز

ْ ِٗٔىذٖ'ھٗلىمي ئىالھ دې :اهلَل  -3  گٗ

ـُُ  -2  چٗوطىس وۆٍۈٔگۈچي ئبٌال دېگْٗ ِٗٔىذٖ': اَفَّرْْحَ

ْ ِٗٔىذٖ': اَفَّرِحقؿُُ  -2  ئبخىرٖتتٗ وۆٍۈٔگۈچي ئبٌال دېگٗ

 پۈتىۈي غٍٗئىٍٗرٔىڭ خوجبٍىٕي ئبٌال دېگْٗ ِٗٔىذٖ': اَْفـَؿؾُِؽُ  -4

ْ ِٗٔىذٖ': اَْفُؼُّدْوُسُ  -2  ثبرٌىك ٔۇلطبٔذىٓ پبن ئبٌال دېگٗ

الَمُُاَف  -2 ْ ِٗٔىذٖ': ًَ  ِۆئّىٍٕٗرگٗ خبتىرجٍِٗىه ثېغىػٍىغۇچي، ضبالِٗت ئبٌال دېگٗ

ـُُ  -2  خبتىرجَٗ لىٍغۇچي ئبٌال دېگْٗ ِٗٔىذٖ' :اَْفـُؿْمِم

 ثبرٌىك غٍٗئىٍٗرٔي وۆزىتىپ تۇرغۇچي ئبٌال دېگْٗ ِٗٔىذٖ': ـُُؿُِقُْفَُؿُُـفُْاَُُ -2

ْ ِٗٔىذٖ: اَْفَعِزْيزُُ  -2  'وۈچٍۈن، غبٌىت ئبٌال دېگٗ

 غٗزٖپ لىٍغۇچي ئبٌال دېگْٗ ِٗٔىذٖ' -لٗھر: اَْفـَجٌَارُُ  -33
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ٗ ئۇٌۇغ ئبٌال دېگْٗ ِٗٔىذٖ': اَْفـُؿتََؽِزُُ  -33  ثۈٍۈوٍۈوتٗ ٍېگبٔ

 ھِّٗىٕي ٍبراتمۇچي ئبٌال دېگْٗ ِٗٔىذٖ': اَْفـَخافُِؼُ  -32

ْ ِٗٔىذٖ' :اَْفٌَاِرُئُ  -32  ٍولٍۇلتىٓ پٍٗذا لىٍغۇچي ئبٌال دېگٗ

 غٗوىً ثٗرگۈچي ئبٌال دېگْٗ ِٗٔىذٖ' -ھِّٗٗ ٔٗرضىگٗ ضۈرٖت :ـُؿَصِقرُُاَفُْ  -34

ْ ِٗٔىذٖ' :اَْفَغَػارُُ  -32  وٗچۈرۈَ لىٍغۇچي ئبٌال دېگٗ

 غٗزٖپ لىٍغۇچي ئبٌال دېگْٗ ِٗٔىذٖ' -ھِّٗٗ غٍٗئىٕي تىسگىٍٕٗپ تۇرغۇچي، لٗھر: اَْفَؼَفارُُ  -32

 ېگْٗ ِٗٔىذٖ'وۆپٍٗپ ثٗرگۈچي ئبٌال د :اَْفَقَّهاُبُ  -32

 وۆپٍٗپ رىسق ثٗرگۈچي ئبٌال دېگْٗ ِٗٔىذٖ': اَفَّرَزاُقُ  -32

ْ ِٗٔىذٖ': اَْفَػتَاُحُ  -32 ْ ھۆوۈَ لىٍغۇچي، ئبچمۇچي ئبٌال دېگٗ  ھٗلٍىك ثىٍٗ

ْ ِٗٔىذٖ': اَْفَعؾِقْؿُُ  -23  ھِّٗىٕي ثىٍىپ تۇرغۇچي ئبٌال دېگٗ

 ٍىغمۇچي ئبٌال دېگْٗ ِٗٔىذٖ': اَْفَؼابُِضُ  -23

ٌ ئبٌال دېگْٗ ِٗٔىذٖ' : اَْفٌَاِشطُُ  -22  ٍبٍغۇچي، ضېخى

ْ ِٗٔىذٖ': اَْْلَاؾُِضُ  -22  چۆوۈرگۈچي، پٗش لىٍغۇچي ئبٌال دېگٗ

 ٍۇلىرى وۆتۈرگۈچي ئبٌال دېگْٗ ِٗٔىذٖ': اَفَّرؾِعُُ  -24

ْ ِٗٔىذٖ': اَْفـُؿِعزُُ  -22  ئٗزىس لىٍغۇچي ئبٌال دېگٗ

 دېگْٗ ِٗٔىذٖ' خبر لىٍغۇچي ئبٌال: اَْفـُؿِذُلُ  -22

ِؿقْعُُ  -22 ًَ  ھِّٗىٕي ئبڭٍىغۇچي ئبٌال دېگْٗ ِٗٔىذٖ': اَف

 ھِّٗىٕي وۆرگۈچي ئبٌال دېگْٗ ِٗٔىذٖ': اَْفٌَِصْرُُ  -22

ْ ِٗٔىذٖ': اَْْلََؽؿُُ  -22  ھٗي لىٍغۇچي ھۆوۈَ لىٍغۇچي ئبٌال دېگٗ

ْ ِٗٔىذٖ': اَْفَعّْدُلُ  -23 ً ئبداٌٗت ئىگىطي ئبٌال دېگٗ  وبِى

 وۆٍۈٔگۈچي، ِۇالٍىُ ئبٌال دېگْٗ ِٗٔىذٖ': ؾَطِقُْػُاَف  -23

ْ ِٗٔىذٖ': اَْْلٌَِْرُُ  -22  ھِّٗىذىٓ خٗۋٖردار ئبٌال دېگٗ

ْ ِٗٔىذٖ': اَْْلَؾِقْؿُُ  -22  ِۇالٍىُ، ئبضرىغۇچي ئبٌال دېگٗ

 ثۈٍۈن، وبتتب ئبٌال دېگْٗ ِٗٔىذٖ': اَْفَعظِقْؿُُ  -24

 ْ ِٗٔىذٖ'وٗچۈرگۈچي ئبٌال دېگٗ: اَْفَغُػْقرُُ  -22
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 وۆپ ِٗرھِّٗٗت لىٍغۇچي ئبٌال دېگْٗ ِٗٔىذٖ': اَفَّشُؽْقرُُ  -22

ْ ِٗٔىذٖ': اَْفَعِعُُ  -22 ٌ ئبٌال دېگٗ  ئبٌى

 غٗۋوىتي ثۈٍۈن ئبٌال دېگْٗ ِٗٔىذٖ' -غبٔۇ: اَْفَؽٌِْرُُ  -22

 ِۇھبپىسٖت لىٍغۇچي ئبٌال دېگْٗ ِٗٔىذٖ': اَْْلَِػقْظُُ  -22

ْ ِٗٔىذٖ'لۇدرٖ: اَْفـُؿِؼقُْتُ  -43  تٍىه، ھِّٗىگٗ وۈچي ٍٗتىۈچي ئبٌال دېگٗ

قُْبُ  -43
ًِ
 ھِّٗٗ ٔٗرضىگٗ وۇپبٍٗ، ھېطبة ئبٌغۇچي ئبٌال دېگْٗ ِٗٔىذٖ': اَْْلَ

ْ ِٗٔىذٖ': اَْْلَؾِقُْؾُ  -42  ٔبھبٍىتي وبتتب ضۈپٗتىٗ ئىگٗ ئبٌال دېگٗ

ْ ِٗٔىذٖ': اَْفَؽِّرْيؿُُ  -42 ٌ ئبٌال دېگٗ  ٔبھبٍىتي ئبٌىَجبٔبپ، ضېخى

ْ ِٗٔىذٖ': اَفَّرِؿقُْبُ  -44  وۆزىتىپ تۇرغۇچي ئبٌال دېگٗ

 ئىجبثٗت لىٍغۇچي ئبٌال دېگْٗ ِٗٔىذٖ': اَْفـُؿِجقُْبُ  -42

 ِٗرھىّىتي وٗڭ ئبٌال دېگْٗ ِٗٔىذٖ': اَْفَقاِشعُُ  -42

ْ ئىع لىٍغۇچي ئبٌال دېگْٗ ِٗٔىذٖ': اَْْلَؽِقْؿُُ  -42  ھېىّٗت ثىٍٗ

 ي ئبٌال دېگْٗ ِٗٔىذٖ'دوضت تۇتمۇچ: اَْفَقُدْودُُ  -42

 ثٗن ئۇٌۇغ ئبٌال دېگْٗ ِٗٔىذٖ': اَْفـَؿِجقّْدُُ  -42

ْ ِٗٔىذٖ': اَْفٌَاِظُثُ  -23  لوزغىغۇچي ئبٌال دېگٗ

 ھِّٗىٕي وۆرۈپ تۇرغۇچي ئبٌال دېگْٗ ِٗٔىذٖ': اَفَّشِفقّْدُُ  -23

ْ ِٗٔىذٖ': اَْْلَُؼُ  -22  ِٗۋجۇتٍۇلي غٗوطىس، ئٗزٌٖذىٕال ِٗۋجۇت ئبٌال دېگٗ

ً ثوٌغۇچي ئبٌال دېگْٗ ِٗٔىذٖ' :اَْفَقـِقُْؾُ  -22  ۋٖوى

ْ ِٗٔىذٖ' -وۈچ: اَْفَؼِقُيُ  -24  لۇۋۋٖتتٗ ٍۈوطٗن، لۇدرٖتٍىه ئبٌال دېگٗ

 ثٗن ِۇضتٗھىَٗ ئبٌال دېگْٗ ِٗٔىذٖ' : اَْفـَؿتِْغُُ  -22

 ثٗن ٍېمىٓ، ئىگىذارچىٍىك لىٍغۇچي ئبٌال دېگْٗ ِٗٔىذٖ': اَْفَقِِلُُ  -22

ْ ِٗٔىذٖ': ِؿقّْدُُاَْْلَُ  -22  ِٗدھىَگٗ الٍىك ئبٌال دېگٗ

22-  ُ  ثبرٌىك غٍٗئىٍٗر ضبٔىٕي ِۇوِّٗٗي ئىگٌٍٗىگۈچي ئبٌال دېگْٗ ِٗٔىذٖ': اَْفـُؿْحِصُ

 ٍولتىٓ ثبر لىٍغۇچي، ۋۇجۇدلب وٌٗتۈرگۈچي ئبٌال دېگْٗ ِٗٔىذٖ': اَْفـُؿٌِّْدُئُ  -22

ٗ وٌٗتۈرگۈچي ئبٌال دېگٗ: اَْفـُؿِعقّْدُُ  -23  ْ ِٗٔىذٖ'ئٗضٍىگ
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ْ ِٗٔىذٖ': اَْفـُؿْحقُِلُ  -23  تىرىٍذۈرگۈچي ئبٌال دېگٗ

 جبٕٔي ئبٌغۇچي، ۋاپبت تبپمۇزغۇچي ئبٌال دېگْٗ ِٗٔىذٖ' :اَْفـُؿِؿقُْتُ  -22

ْ ِٗٔىذٖ': اَْْلَُلُ  -22  ِٗڭگۈ ھبٍبت ئبٌال دېگٗ

 رگۈچي ئبٌال دېگْٗ ِٗٔىذٖ'ثبرٌىك ِٗخٍۇلبتٕي ئىذارٖ لىٍىپ تۇرغۇچي،ثبرٌىممب وٌٗتۈ: اَْفَؼقُْقمُُ  -24

 تبپمۇچي ئبٌال دېگْٗ ِٗٔىذٖ': اَْفَقاِجّدُُ  -22

 ئبٌىَجبٔبپ، ئۇٌۇغ ئبٌال دېگْٗ ِٗٔىذٖ': اَْفـََمِجّدُُ  -22

ٗ ئبٌال دېگْٗ ِٗٔىذٖ' -ٍٗوىٗ: اَْفَقاِحّدُُ  -22  ٍېگبٔ

 ثىھبجٗت ئبٌال دېگْٗ ِٗٔىذٖ': اَفَصَؿّدُُ  -22

ْ ِٗٔىذٖ'ھِّٗىگٗ لبدى: اَْفَؼاِدرُُ  -22  ر، وۈچي ٍٗتىۈچي ئبٌال دېگٗ

 ٔبھبٍىتي وۈچٍۈن، لۇدرٖت ئىگىطي ئبٌال دېگْٗ ِٗٔىذٖ': اَْفـُؿْؼتَِّدرُُ  -23

 ئىٍگىرى لىٍغۇچي ئبٌال دېگْٗ ِٗٔىذٖ': اَْفـُؿَؼِّدمُُ -23

ْ ِٗٔىذٖ': اَْفـُؿَمِخّرُُ  -22  وېچىىتۈرگۈچي ئبٌال دېگٗ

ََوُلُ  -22 ْٕ ْ ِٗٔىذٖ'ئٗڭ ئٗۋۋٖي ئبٌال دې: اَ  گٗ

َِخّرُُ  -24 ْٕ ْ ِٗٔىذٖ' :اَ  ِٗڭگۈ ِٗۋجۇت ئبٌال دېگٗ

ْ ِٗٔىذٖ': اَفظَاِّهّرُُ  -22  ئبغىبرا ثوٌغۇچي ئبٌال دېگٗ

ـُُ  -22 ْ ئبٌال دېگْٗ ِٗٔىذٖ': اَْفٌَاضِ  ِٗخپىٌ ثوٌغب

 ئىگٗ ثوٌغۇچي ئبٌال دېگْٗ ِٗٔىذٖ': اَْفَقاِِلُُ  -22

 ْ ِٗٔىذٖ'ثۈٍۈن ئبٌال دېگٗ: اَْفـُؿتََعاُلُ  -22

 ٍبخػىٍىك لىٍغۇچي ئبٌال دېگْٗ ِٗٔىذٖ': اَْفَزُُ  -22

 تٗۋثىٕي ثٗن لوثۇي لىٍغۇچي ئبٌال دېگْٗ ِٗٔىذٖ': اَفتََقاُبُ  -23

ْ ِٗٔىذٖ': اَْفـُؿـْتَِؼؿُُ  -23 َ ئبٌغۇچي ئبٌال دېگٗ  ئىٕتىمب

 وٗچۈرۈَ لىٍغۇچي ئبٌال دېگْٗ ِٗٔىذٖ': اَْفَعُػقُُ  -22

ْ ِٗٔىذٖ': ُفُاَفَّرُؤوُْ  -22  وۆٍۈِچبْ ئبٌال دېگٗ

ْ ِٗٔىذٖ': َمافَِؽُاْفـُؿؾِْؽُ  -24  غبھالرٔىڭ غبھي ئبٌال دېگٗ

ـَّْرامُِ  -22 ْ ِٗٔىذٖ': ُذواْْلَالَِلَُواْْلِ  ئۇٌۇغٍۇق، ثۈٍۈوٍۈن ئىگىطي ئبٌال دېگٗ
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طُُ  -22 ًِ ْ ِٗٔىذٖ': اَْفـُؿْؼ  ئبدىً، ھٗلمبٔىَٗتچي ئبٌال دېگٗ

 ىغۇچي ئبٌال دېگْٗ ِٗٔىذٖ'جۇغٍ: اَْْلَاِمعُُ  -22

ً ئبٌال دېگْٗ ِٗٔىذٖ': اَْفَغـُِلُ  -22  ثٗن ثب

ْ ِٗٔىذٖ': اَْفـُؿْغـُِلُ  -22 ً لىٍغۇچي ئبٌال دېگٗ  ثب

 توضمۇچي ئبٌال دېگْٗ ِٗٔىذٖ': اَْفـََمكِعُُ  -23

 ئولۇثٗت ٍٗتىۈزگۈچي ئبٌال دېگْٗ ِٗٔىذٖ' -دۈغٍّٗٔىرىگٗ ئبزاة: اَفَّضارُُ  -23

ْ ِٗٔىذٖ': اؾِعُُاَفـَ  -22  پبٍذا ٍٗتىۈزگۈچي ئبٌال دېگٗ

ٖ لىٍغۇچي ئبٌال دېگْٗ ِٗٔىذٖ': اَفـُْقرُُ  -22 ٖ ثوٌغۇچي ۋٖ ئۆزگىٍٗرٔي ئبغىبر  ٔۇرٌۇق، ئۆزٌۈوىذىٓ ئبغىبر

 ھىذاٍٗت لىٍغۇچي ئبٌال دېگْٗ ِٗٔىذٖ': اَْفـَفاِدُيُ  -24

  دېگْٗ ِٗٔىذٖ'ئۆرٔٗوطىس، ٍولتىٓ ثبر لىٍغۇچي ئبٌال: اَْفٌَِّدْيعُُ  -22

ٌ ئبٌال دېگْٗ ِٗٔىذٖ': اَْفٌَاِؿُلُ  -22  ِٗڭگۈ ثبلى

ْ ِٗٔىذٖ': اَْفَقاِرُثُ  -22  ٍولبٌّبش ۋارىص ئبٌال دېگٗ

 توغرا ٍوٌغب ٍېتٗوٍىگۈچي ئبٌال دېگْٗ ِٗٔىذٖ': اَفَّرِصقّْدُُ  -22

ْ ِٗٔىذٖ': اَفَصٌُْقرُُ  -22  ٔبھبٍىتي ضٗۋرچبْ ئبٌال دېگٗ

ٖزىَٗ ېئّٗتٍىرى، » ٌالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئىجٕي ئۆِٗر ر  ٔ ئبٌالٔىڭ
]ئٗثۇغػٍٗخ ۋٖ ئٗۋضٗت ۋٖ ئىجٕي « ِٗخٍۇلبتٍىرى توغرضىذا پىىىر ٍۈرگۈزۈڭالر، ئبٌالٔىڭ زاتي توغرضىذا  پىىىر ٍۈرگۈزِٗڭالر! 

 ئٗدى ۋٖ ثٍٗھٗلي ھٗضْٗ[
ئبٌالٔىڭ » ، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي ھۇ ئٗٔھۇدىٓئىجٕي ئبثجبش رٖزىٌَٗال

 ]ئٗثۇ ٔۇئٍٗىُ ھٗضْٗ[« ِٗخٍۇلبتٍىرى توغرضىذا پىىىر ٍۈرگۈزۈڭالر، ئبٌالٔىڭ زاتي توغرضىذا  پىىىر   ٍۈرگۈزِٗڭالر!
ئبٌالتبئبال ِۇٔذاق دٍٖذۇ: » ططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئٗٔٗش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھى

برىتىپتۇ،  ثۇ ئبٌال ثبرٌىك  ھٗلىمٗتْٗ ضېٕىڭ ئۈِّىتىڭ دائىُ ِبۋۇ ٔٗرضٗ غۇٔذاق ئىىْٗ، ئبۋۇ ٔٗرضٗ ِۇٔذاق ئىىْٗ، ِبٔي ئبٌالٍ 
ُ ٍبراتمبٔذۇ؟ دٍٖذۇ  ضٗھىھ[ۋٖ ئٗھّٗد ]ِۇضٍىُ « ِٗخٍۇلبتالرٔي ٍبرىتىپتۇ، ئبٌالٔي وى

ٌٗالھۇ ئٗٔھبدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،ئبئىػٗ  وىُ ِۇغۇ   خىَبٌغب وٌٗطٗ :»  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ رٖزىَ
الٔىڭ ئٌٗچىطىگٗ  ) ٍٗٔي ھِّٗٗ ٔٗرضىٕي ئبٌال ٍبراتتي، ئبٌالٔي وىُ ٍبراتمبٔذۇ؟ دېگْٗ خىَبي وٌٗطٗ( دٖرھبي: ئبٌالغب ۋٖ ئٌب

 ]ئىجٕي ضٗٔب ضٗھىھ[« غۇٔذاق دېَىع ، ئۇ وىػىذىٓ غۇ خىَبٌٕي وٗتىۈزىذۇغٗوطىس ئىػٗٔذىُ دېطۇْ. ھٗلىمٗتْٗ 
ېٕىڭالرغب » پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: دىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،ئٗثۇ ھۇرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ  ٍ غٍٗتبْ

ٖثجىڭٕي وىُ ٍبراتتي؟» وېٍىپ: دٍٖذۇ. غۇ دٖرىجىذٖ ۋٖضۋٖضىگٗ  ثۇٔي وىُ ٍبراتتي؟ ئۇٔي وىُ ٍبراتتي؟ دٍٖذۇ، ھٗتتب ر
بٍٔىمىذىٓ( پبٔبھٍىك تىٍىطۇْچۈغىٗٔذٖ، وىػي   « ۋٖ خىَبٌىٕي دٖرھبي توختبتطۇْ ئبٌالتبئبالغب ضېغىٕىپ )غٍٗتبٕٔىڭ ٍِب
 ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[

ٍِٗر ئۆزئبرا ئبدٖ» پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ،ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي
ال ھِّٗىٕي ٍبراتمبْ ئىىْٗ، ئبٌالٔي وىُ ٍبراتتي؟ ٗر  ضورىػىپ ئبخىرىذا غۇٔذاق دېَىػىذۇ: ئٌب ئۇالر غۇٔذاق دېگٗٔذٖ، ضىٍ

ّٔۇ ئِٗٗش، تۇغۇٌغبّٔۇ ئِٗٗش ثبال تبپمبهللا  [2غب ِوھتبجذۇر ]هللا [ ھِّٗٗ 1ثىردۇر ]هللا ئېَتمىٕىي، ئۇ ـ  ِۇٔذاق دٖڭالر:
ئبٔذىٓ ضوي تٗرىپىگٗ ئۈچ لېتىُ ضۈف دٖۋٖتطۇْ،  ئبٌالتبئبالغب  ضۈرٖ ئىخالش[[ 4تٗڭذاظ ثوالٌّبٍذۇ ]ھېچ وىػي ئۇٔىڭغب  [3]

ٓ پبٔبھٍىك تىٍىطۇْ  ]ئٗثۇ داۋۇد ھٗضْٗ[« ضېغىٕىپ غٍٗتبٕٔىڭ ٍبِبٍٔىمىذى
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  ئبلالًىڭ ئَرغي 

ٓ ئىٍگىرى(  ْ ـ زېّىٕٕي ٍبرىتىػتى ٖ ئىذى ]هللا ])ئبضّب  د[[ضۈرٖ ھۇ7ٔىڭ ئٗرغي ضۇ ئۈضتىذ
ٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: ئبٌال ثوٌطب ئٗزٌٖذٖ ٍبٌغۇز، » ئىّراْ ئىجٕي ھۇضٍٗىٓ رٖزىٌَٗالھۇ ٗئ

ٍىگبٔٗ ئىذى. ئبٌالدىٓ ثبغمب ھېچ ٔٗرضٗ ِٗۋجۇت ئِٗٗش ئىذى. ئبٔذىٓ ئبٌال ئٗرغٕي ضۇٔىڭ ئۈضتىگٗ خٌٗك ئٗتتي. -ٍٗوىٗ
ٓ ٌٗۋھۇٌّٗھپۈزغب وبئىٕب  ]ثۇخبرى[«  تتىىي ھِّٗٗ ٔٗرضىٕىڭ تٗلذىرىٕي ٍبزدىئبٔذى

 

 ٌي ٍبرىتىعلَلَهتۇًجي ثولۇپ 

ْ لٗضِٗىي ] ْ ٔٗرضىٍٗر ثىٍٗ ْ ۋٖ ئۇالر ٍبزغب  [ ضۈرٖ لٌَٗٗ[1]ٔۇْ. لٌَٗٗ ثىٍٗ
زىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: الت» ئۇثبدٖت ئىجٕي ضبثىت ٖر بئبال ئٌب

 ٓ التبئبال )ثۇٔىڭذى تۈٔجي ثوٌۇپ ٍبراتمبْ ٔٗرضٗ لٌِٗٗذۇر، ئبٌالتبئبال لٌِٗٗگٗ: ٍبز، دېذى. لٌَٗٗ: ٔېّىٕي ٍبزىّْٗ؟ دېذى. ئٌب
وېَىٓ( ثوٌّبلچي ثوٌغبْ ثبرٌىك ٔٗرضىٍٗرٔي ٍبزغىٓ، دېذى. غۇٔىڭ ثىٍْٗ لٌَٗٗ تبوي لىَبِٗتىىچٗ ثوٌّبلچي ثوٌغبْ ٔٗرضىٍٗر 

 ]تىرِىسى ۋٖ ئٗثۇ داۋۇد ضٗھىھ[« ِّىطىٕي ٍبزدىۋٖ ئىػالرٔىڭ ھٗ
 

 ىٌي لىلىذىغبًلىميئبلال خبلىغىٌ

ىغىٕىٕي ثىىبر لىٍىذۇ، خبٌىغىٕىٕي ئۆز جبٍىذا لبٌذۇرىذۇ. ٌٗۋھۇٌّٗھپۈز ئبٌالٔىڭ دٖرگبھىذىذۇر ] ٖ 39]ئبٌال خٌب [ ضۈر
ضوراق -ئبٌالٔىڭ لىٍغبٍٔىرىذىٓ ضوئبي[ ضۈرٖ ھۇد[]107رٖئذ[]پٗرۋٖردىگبرىڭ، ئٌٗۋٖتتٗ، خبٌىغىٕىٕي لىٍغۇچىذۇر ]

 [ ضۈرٖ ئٗٔجىَب[23لىٍىّٕبٍذۇ]
 

  لَۋھۇلوَھپۈز 

]ٌٗۋھۇٌّٗھپۈزدا ھېچ ٔٗرضىٕي [ ضۈرٖ لبف[ 4]ثىسٔىڭ دٖرگبھىّىسدا ھِّٗىٕي ئبٌغبْ وىتبة )ٍٗٔي ٌٗۋھۇٌّٗھپۈز( ثبر ]
 [ضۈر75ٖىٍّىغبْ ھېچجىر ضىر ٍوق ]زېّىٕذا ٌٗۋھۇٌّٗھپۈزغب ٍېس -[ضۈرٖ ئٗٔئبَ[]ئبضّب38ْچۈغۈرۈپ لوٍّىذۇق ]

ٔىڭ  هللازېّىٕذىىي زٖررٖ چبغٍىك ٔٗرضٗ ۋٖ ئۇٔىڭذىٓ وىچىه ٍبوي چوڭ ٔٗرضٗ ثوٌطۇْ، ھېچمبٍطىطي -ًِٔٗ[]ئبضّبْ
[ضۈرٖ ٍۇٔۇش[ ]وىچىه ئىع، چوڭ 61ثىٍىػىذىٓ چٗتتٗ لبٌّبٍذۇ، ئۇالرٔىڭ ھِّٗىطي ٌٗۋھۇٌّٗھپۈزدا خبتىرىٍٗٔگٗٔذۇر ]

[ ضۈرٖلِٗٗر[]ٍٗر ٍۈزىذىىي ھبٍۋأالرٔىڭ ھِّٗىطىگٗ رىسىك 51ۋھۇٌّٗھپۈزدا( خبتىرىٍٗٔگٗٔذۇر ]ئىػٕىڭ ھِّٗىطي )ٌٗ
ْ  هللا)ِٗرھِٗٗت ٍۈزىطىذىٓ( ئۈضتىگٗ ئبٌغبْ،   هللاثېرىػٕي  ئۇالرٔىڭ تۇرار جبٍىٕي ۋٖ )ئۆٌگٗٔذىٓ وېَىٓ( وۆِۈٌىذىغب

[ضۈرٖ ھۇد[]ھٗرلبٔذاق ئبدِٖٕىڭ 6غب( ٍېسىٍغبٔذۇر ]جبٍىٕي ثىٍىذۇ، ئۇالرٔىڭ ھِّٗىطي روغْٗ وىتبثمب)ٍٗٔي ٌٗۋھۇٌّٗھپۈز
 هللا [ضۈرٖ فبتىر[]ھېچ وىػي11غب ئبضبْ ] هللائۆِرىٕىڭ ئۇزۇْ ٍبوي لىطمب ثوٌۇغي ٌٗۋھۇٌّٗھپۈزدا ٍېسىٍغبْ، ثۇ ھٗلىمٗتْٗ 

ى145ھٗر ئبدِٖٕىڭ ئٗجىٍىٕي پۈتۈۋٖتىْٗ ] هللأىڭ ئىسٔىطىس ئۆٌٍّٗذۇ،   ٗر [ضۈرٖ ئبي ئىّراْ[]ٍٗر ٍۈزىذىىي ثبٌر ك ھبدىطىٍ
ٗتٍٗر ثىس ئۇالرٔي ٍبرىتىػتىٓ ثۇرۇْ ٌٗۋھۇٌّ غب  هللاطىسوي،  ىھٗھپۈزغب ٍېسىٍغبْ، ثۇ )ئىع(، غۈثۋٖ ئۆزٖڭالر ئۇچرىغبْ ِۇضىج

غب ئبضىٍَىك لىٍغبْ( لبٔذاق ثىر غٗھٗر ثوٌّىطۇْ، ئۇٔي ثىس لىَبِٗت وۈٔىذىٓ ثۇرۇْ ھبالن  هللا[ضۈرٖ ھٗدىذ[])22ئبضبٔذۇر ]
[ثٗٔي ئىطرائىً[]ثٌٗىي )ئۇالر 58لبتتىك ئبزاپالٍّىس، ثۇ ٌٗۋھۇٌّٗھپۈزدا پۈتۈٌۈپ وٗتىْٗ )ھۆوۈَ(دۇر ] لىٍىّىس، ٍبوي ئۇٔي

غۈثھىطىسوي، ئۇ ئۇٌۇغ  -[ضۈرٖ ثۇرۇج[]غٗن22-21ئىٕىبر لىٍغبْ ٔٗرضٗ( ٌٗۋھۇٌّٗھپۈزدا ضبلالٔغبْ ئۇٌۇغ لۇرئبٔذۇر ]
ٔىڭ هللا ثۇ، غبٌىت، ھِّٗىٕي ثىٍگۈچي   ][  ضۈرٖ ۋالىئٗ[78ٔذۇر  ][ وىتبثتب)ٍٗٔي ٌٗۋھۇٌّٗھپۈزدا( ضبلالٔغب77لۇرئبٔذۇر ]

ْ ئىػىذۇر ]  [ضۈرٖ ٍبضىٓ[38ئبٌذىٕئبال ثٌٗگىٍىگٗ
 

 ھَرثىر ًَرضَ ئۈچۈى ۋالىت ثَلگىلًَگًَلىىي

 [ضۈرٖ تٗالق[3ھٗلىمٗتْٗ ھٗر ثىر ٔٗرضٗ ئۈچۈْ ِۇئٍَْٗٗ ِىمذار، ِۇئٍَْٗٗ ۋالىت ثٌٗگىٍىذى ]]هللا 
 

 رًَوطىس ٍبرىتىعئبضوبى زېوىٌٌي ئۆ

 [ضۈرٖ ئٗٔئبَ[101ئبضّبٔالرٔي ۋٖ ٍٗرٔي ئۆرٔٗوطىس ٍبراتمۇچىذۇر ]]هللا 
 

 زېوىٌٌي ٍبرىتىع

براتمبْ   ٍ ٗ 9دېگىٓ ]…  ٔي ئىٕىبر لىالِطىٍٗرهللا ]ضىٍٗر زېّىٕٕي ئىىىي وۈٔذٖ [ ضۈرٖ فۇضطىٍٗت[ زېّىٕٕي ثىس ئۆز ئىچىگ
ْ لىٍّىذۇلّۇ؟ ]  [ ضۈرٖ ِۇرضٗالت[ 25ئبٌىذىغب

 

 ًٌي ٍبرىتىعئبضوب
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ٓ 30ثىرىگٗ تۇتبظ ئىذى، ئۇالرٔي ئبٍرىۋٖتتۇق،  ] -] وبپىرالر ثىٍِّٗذۇوي،  ئبضّبٔالر ثىٍْٗ زېّىٓ ثىر [ضۈرٖ  ئٗٔجىَب[]ئبٔذى
ٌ ٍبوي ئىختىَبرضىس » ئۇ ئبضّبٕٔي )ٍبرىتىػمب( ٍۈزٌٗٔذى، ھبٌجۇوي، ئۇ تۇِبْ ھبٌىتىذٖ ئىذى، ئبضّبْ ثىٍْٗ زېّىٕغب:  ئىختىَبرى

[ضۈرٖ 11دېذى ]« ئىختىَبرىٌ وٌٗذۇق »دېذى. ئىىىىٍىطي « ېٍىڭالر )ٍٗٔي ئِٗرىّٕي لوثۇي لىٍىڭالر( ھبٌذا و
]ئۇٔىڭ ئېگىسٌىىىٕي ٍۈوطٗن لىٍذى ۋٖ وَٗ ـ  [ ضۈرٖ ثٗلٗر[29]ئۇٔي لۇضۇرضىس ٍٗتتٗ ئبضّبْ لىٍىپ تبِبٍِىذى ]فۇضطىٍٗت[

ىي وۈٔذٖ ٍبراتتي. ھٗر ئبضّبٕٔىڭ ئىػىٕي ئۆزىگٗ ثىٍذۈردى ٍٗتتٗ ئبضّبٕٔي ئىى]هللا [ضۈرٖ ٔبزىئبت[ 28وۈتىطىس لىٍذى ]
ٍْٗ زىٕٕٗتٍىذۇق ۋٖ  )ٍٗٔي ھٗر ئبضّبٕٔىڭ ئېھتىَبجٍىك ئىػٍىرىٕي ئورۇٔالغتۇردى(. ئٗڭ تۆۋٖٔىي ئبضّبٕٔي ٍۇٌتۇزالر ثى

ْٗ، تبرىك )ٍٗٔي [ ضۈرٖ فۇضطىٍٗت[]ئبضّبْ ثى12ٍٔىڭ تٗلذىرىذۇر ]هللا لوغذىذۇق، ثۇ ئٗٔٗ غۇ غبٌىت، ھِّٗىٕي ثىٍگۈچي 
  [ ئۇ ٍۇرۇق ٍۇٌتۇزدۇر2[ تبرىمٕىڭ ٔېّىٍىىىٕي ثىٍِٗطْٗ؟ ]1وېچىذٖ ئبغىبرا ثوٌغۇچي ٍۇٌتۇز( ثىٍْٗ لٗضَٗ لىٍىّْٗ  ]

[ضۈرٖ ضبففبت[]ثٌٗگىٍٗرٔي لىٍذى. 6[ضۈرٖ تبرىك[]ثىس ھٗلىمٗتْٗ ٍېمىٓ ئبضّبٕٔي ٍۈٌتۈزالر )ٔۇرى( ثىٍْٗ زىٕٕٗتٍىذۇق ]3]
[ضۈرٖ ٔٗھً[]لۇرۇلٍۇق ۋٖ دېڭىسٔىڭ لبراڭغۇٌۇلٍىرىذا 16ۇلٍۇلتب ۋٖ دېڭىسالردا( ٍۇٌتۇزالر ثىٍْٗ ٍوي تبپىذۇ ]ئۇالر )وېچىطي لۇر

[ضۈرٖ ئٗٔئبَ[]ثىس 97)ٍٗٔي وېچىٍىه ٍوي ٍۈرگىٕىڭالردا( ٍوي تېپىػىڭالر ئۈچۈْ ئبٌال ضىٍٗرگٗ ٍۇٌتۇزالرٔي ٍبرىتىپ ثٗردى ]
[ ھٗرثىر لوغالٔذى 16ۈچىٍٗر ئۈچۈْ ئبضّبٕٔي )ٍۇٌتۇزالر ثىٍْٗ( ثېسىذۇق  ]ئبضّبٔذا ثۇرۇجالرٔي ٍبراتتۇق ۋٖ وۆزٖتى

ْ 17غٍٗتبٔذىٓ ئبضّبٕٔي لوغذىذۇق  ] [ ٌېىىٓ )ئبضّبْ خٗۋٖرٌىرىگٗ( ئوغرىٍىمچٗ لۇالق ضبٌّبلچي ثوٌغبْ غٍٗتبٕٔي روغٗ
 [ضۈرٖ ھىجر[18ئبلبر ٍۇٌتۇز لوغالپ ٍېتىذۇ )ٍٗٔي ھبالن لىٍىذۇ(  ]

ئبٌالتبئبال ثۇ ٍۇٌتۇزالرٔي پٗلٗت ئۈچ :» ئىجٕي ئٗثۇھبتَٗ  لٗتبدٖٔىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي رىۋاٍٗت لىٍىذۇ  ئىجٕي جٗرىر ۋٖ
خىطٍٗت ئۈچۈْ ٍٗٔي ثىرىٕچىذىٓ: ئبضّبٕٔىڭ زىٕٕٗتٍىٕىػي. ئىىىىٕچىذىٓ: پٗرغتىٍٗرٔىڭ ضۆزٌىرىٕي ئوغرىٍىمچٗ تىڭػبغمب 

ئىٕطبٔالرٔىڭ وېچىطي لۇرۇلٍۇلتب ۋٖ دېڭىسالردا ٍوي ٍۈرگٗٔذٖ ٍۇٌتۇزالرغب ئورۇٔغبْ غٍٗتبٔالرٔىڭ ئېتىٍىػي. ئۈچىٕچىذىٓ: 
 ،ْ ٗ، ئۇ ئۆز خبھىػي ثوٍىچٗ ضۆزٌىگٗ لبراپ ٍوي تېپىػي ئۈچۈْ ٍبراتتي. وىّىي ٍۇٌتۇزالر توغرضىذا ثۇٔىڭذىٓ ثبغمب ِٗٔٗ ثٗرض

ٓ چوڭ خبتبالغمبْ ۋٖ ثىٍٍّٗذىغبْ ٔٗرضىٕي ضۆزٌٍّْٗٗ دٖپ ئبۋارٖ ثوٌغبْ ثوٌىذ ۇ. ھٗتتب پٍٗغِٗجٗرٌٗر، پٗرغتىٍٗرِۇ ثىٍىػتى
 ]ثۇخبرى ۋٖ رٖزىَٓ[«ئبجىس وٌٗگْٗ ٔٗرضىگٗ ئۆزىٕي تٗوٍىپ لىٍغبْ ثوٌىذۇ 

ٍٗتتي ئبضّبٕٔي ثىرىٕي  هللا[ضۈرٖ ِۆئّىٕۇْ[]17]ثىس ھٗلىمٗتْٗ ضىٍٗرٔىڭ ئۈضتۈڭالردا ٍٗتتٗ لٗۋٖت ئبضّبٕٔي ٍبراتتۇق]
ېھر براتتي،ِ  برىتىػىذا ھېچ ٔۇلطبٕٔي وۆرٍِٗطْٗ، ضْٗ )ئبضّبٔالرغب( تٗورار لبراپ  هللاىجبْ  ثىرىٕىڭ ئۈضتىذٖ لىٍىپٍ  ٔىڭٍ 

[ ئبٔذىٓ ضْٗ ٍٗٔٗ ئىىىي لېتىُ لبرىغىٓ. وۆزۈڭ )ئبضّبٔالردىٓ ثىرٖر ٔۇلطبٕٔي 3ثبلمىٕىي، ثىرٖر ٍوچۇلٕي وۆرِٖطْٗ  ]
ئبضّبٕٔي لبٔذاق )تۈۋرۈوطىس( ثٗرپب لىٍغبٍٔىمىّىسغب، [ضۈرٖ ِۇٌه[]ئۇالر 4تېپىػتىٓ( ئۈِىذ ئۈزگْٗ ۋٖ تبٌغبْ ھبٌذا لبٍتىذۇ  ]

ىسگٗ ئۇٔىڭذا ھېچمبٔذاق ٍوچۇق ٍولٍۇلىغب لبرىّبِذۇ ] [ضۈرٖ لبف[  ]ثىس ئبضّبٔذا 6ئۇٔي )ٍۈٌتۈزالر ثىٍْٗ( ثېسىگٍٗٔىىّى
ئبضّبٕٔي ثىس ثىخٗتٗر ][ ضۈرٖ ھىجر[16ثۇرۇجالرٔي ٍبراتتۇق ۋٖ وۆزٖتىۈچىٍٗر ئۈچۈْ ئبضّبٕٔي )ٍۇٌتۇزالر ثىٍْٗ( ثېسىذۇق ]

[ضۈرٖ ئٗٔجىَب[ ]ئبضّبٕٔي لۇدرٖت ثىٍْٗ ثٗرپب 32ئۆگسٖ لىٍذۇق، ھبٌجۇوي، ئۇالر ئبضّبٔذىىي ئبالِٗتٍٗردىٓ غٗپٍٗتتىذۇر ]
 هللا[ضۈرٖ  زارىَبت[  ]7[ضۈرٖ زارىَبت[  ]ٍوٌٍىرى ثبر ئبضّبْ ثىٍْٗ لٗضِٗىي]47لىٍذۇق، ثىس ھٗلىمٗتْٗ وٗڭٗتىۈچىّىس ]

[ضۈرٖ ٌولّبْ[])ئبضّبٕٔىڭ( زېّىٕغب چۈغۈپ 10ۈۋرۈوطىس ٍبراتتىىي، ضىٍٗر ئۇٔي وۆرۈپ تۇرۇۋاتىطىٍٗر ]ئبضّبٔالرٔي ت
[ 65ثۇٔىڭذىٓ ِۇضتٗضٕب]ٔىڭ ئىسٔي ثىٍْٗ چۈغۈپ وېتىػي  هللائبضّبٕٔي توختىتىپ تۇرىذۇ، پٗلٗت   هللاوٗتّٗضٍىىي ئۈچۈْ، 

ىجتۇر، ]هللا  [ضۈرٖ ٍبضىٓ[38ثٌٗگىٍىگْٗ ئىػىذۇر ] ٔىڭ ئبٌذىٕئبالهللا ثۇ، غبٌىت، ھِّٗىٕي ثىٍگۈچي   ضۈرٖ ھٗج[ ] غٌب
ْ ئىع لىٍغۇچىذۇر ]  [ضۈرٖ ٔىطب[165ھېىّٗت ثىٍٗ

 

  ىطي دٍرۋاز ٌىڭئبضوبً

ْ ئېَتىػمب گٗدٖٔىٗغٍىه لىٍغبٔالرغب ئبضّبٕٔىڭ دٖرۋازى طي ]غۈثھىطىسوي، ثىسٔىڭ ئبٍٗتٍىرىّىسٔي ئىٕىبر لىٍغبْ ۋٖ ئۇالرغب ئىّب
 [ ضۈرٖ لِٗٗر[11]ئبضّبٕٔىڭ دٖرۋازىٍىرىٕي لوٍۇٌۇپ ٍبغمۇچي ٍبِغۇر ثىٍْٗ ئېچىۋٖتتۇق ]ئٗئراف[[ ضۈرٖ 40ئېچىٍّبٍذۇ ]

غبٌىجتۇر، ھېىّٗت ثىٍْٗ ئىع ]هللا [ضۈرٖ ٍبضىٓ[38ٔىڭ ئبٌذىٕئبال ثٌٗگىٍىگْٗ ئىػىذۇر ]هللا ثۇ، غبٌىت، ھِّٗىٕي ثىٍگۈچي   ]
 [ضۈرٖ ٔىطب[165لىٍغۇچىذۇر ]

 

   ثۇلۇت

[ ضۈرٖ زارىَبت[  ٍبِغۇرٌۇق ثۇٌۇت ثىٍْٗ لٗضِٗىي 2ىرٌىمىٕي وۆتۈرگۈچي ثۇٌۇتالر ثىٍْٗ لٗضِٗىي ]])ٍبِغۇرالرٔىڭ(  ئېغ
ٔىڭ هللا ]ئبضّبْ ـ زېّىٓ ئبرىطىذا ثوٍطۇٔذۇرۇٌغبْ ثۇٌۇتالردا، چۈغىٕىذىغبْ وىػىٍٗر ئۈچۈْ، ئٌٗۋٖتتٗ ) [ ضۈرٖ تبرىك[11]

ئبضّبٔذىىي تبغذٖن ثۇٌۇتالردىٓ ِۆٌذۈر ٍبغذۇرىذۇ، ئۇٔي   هللا] لٗر[[ ضۈرٖ ث164ٗثىرٌىىىٕي وۆرضىتىذىغبْ( دٌٖىٍٍٗر ثبردۇر ]
خبٌىغبْ ئبدِٖگٗ ٍٗتىۈزىذۇ )ٍٗٔي ئۇٔىڭ ثىٍْٗ خبٌىغبْ ئبدِٖٕىڭ زىرائىتي، ِېۋىطي ۋٖ چبرۋىٍىرىغب زىَبْ ٍٗتىۈزىذۇ( ۋٖ  هللا

ٔىڭ ئبٌذىٕئبال هللا ىٍگۈچي  ثۇ، غبٌىت، ھِّٗىٕي ث ]  [ضۈرٖ ٔۇر[43ئۇٔىڭ )زىَىٕىذىٓ( خبٌىغبْ ئبدِٖٕي ضبلالٍذۇ]
ْ ئىػىذۇر ] ْ ئىع لىٍغۇچىذۇر ]]هللا [ضۈرٖ ٍبضىٓ[38ثٌٗگىٍىگٗ  [ضۈرٖ ٔىطب[165غبٌىجتۇر، ھېىّٗت ثىٍٗ

ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  رٖئذٖ دىگْٗ:  »ِۇٔذاق دىگْٗ: پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ئىجٕي ئبثجبش رٖزىَ
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ِۇئٗوىٗي ثىر پٗرىػتىذۇر، ئۇٔىڭ ثىٍْٗ ثىرگٗ ئوتتىٓ ثوٌغبْ لبِچىالر ثوٌۇپ، پٗرىػتٗ ئبٌالھٕىڭ پٗرىػتىٍىرىذىٓ ثۇٌۇتمب 
ْ جبٍالرغب ھٍٗذٍٖذۇ ْ ثۇٌۇتٕي ئبٌالھ خبٌىغب  تىرِىسى ھٗضْٗ[«]لبِچب ثىٍٗ

ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔ ذاق غىپبر لٗثىٍىطىذىٓ ثىر ٍبغبٔغبْ ضبھبثٗ رٖزىَ
غۈثھىطىسوي، ئبٌال ثۇٌۇتالرٔي پٍٗذا لىٍىذۇ، ثۇٌۇتالر ئٗڭ چىراٍٍىك ضۆزٌٍٗذۇ ۋٖ ئٗڭ چىراٍٍىك وۈٌىذۇ ) ٍٗٔي -غٗن» دېگْٗ:

   ]ئٗھّٗد ۋٖ ثٍٗھٗلي ضٗھىھ[« ثۇٌۇتٕىڭ ضۆزى گۈٌذۈرِبِىذۇر، وۈٌىىطي چبلّبلذۇر(
 

  غبهبل 

[ )ثۇٌۇتالرٔي 2[ لبتتىك چىممۇچي ثورأالر ثىٍْٗ لٗضِٗىي  ]1ىي ]]ئبرلىّۇئبرلب چىممۇچي )ٌٗرزاْ( غبِبٌال ثىٍْٗ لٗضِٗ
ْ 3ئبٌال خبٌىغبْ تٗرٖپٍٗرگٗ( تبرلبتمۇچي غبِبٌالر ثىٍْٗ لٗضِٗىي  ] [ضۈرٖ ِۇرضٗالت[])تۇپرالٕي( ضورىغۇچي غبِبٌالر ثىٍٗ

]هللا [ضۈرٖ ٍبضىٓ[38ْٗ ئىػىذۇر ]ٔىڭ ئبٌذىٕئبال ثٌٗگىٍىگهللا ثۇ، غبٌىت، ھِّٗىٕي ثىٍگۈچي   ] [ضۈرٖ زارىَبت[1لٗضِٗىي ]
ْ ئىع لىٍغۇچىذۇر ]  [ضۈرٖ ٔىطب[165غبٌىجتۇر، ھېىّٗت ثىٍٗ

» ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، ِْٗ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي ئبڭٍىغبْ:
 ئٗثۇ داۋۇد[«]بزاثّۇ ئېٍىپ وېٍىذۇ غبِبي ئبٌالٔىڭ ِٗرھِٗىتي ثوٌۇپ ئۇ رٖھّٗت ئېٍىپ وېٍىذۇ ۋٖ ئ

 

   چبلوبق 

)چبلّبلتىٓ( لورلۇتۇظ، )ٍبِغۇرغب( ئۈِىذ تۇغذۇرۇظ ئۈچۈْ، ضىٍٗرگٗ چبلّبلٕي وۆرضىتىذۇ، )لودرىتي ثىٍْٗ( لوٍۇق  هللا]  
ٗرغتىٍٗرِۇ   هللا [ گۈٌذۈرِبِب12ثۇٌۇتالرٔي پٍٗذا لىٍىذۇ  ] ۇپ تٗضجىھ دىٓ لورل هللأي ِٗدھىٍَٗظ ثىٍْٗ تٗضجىھ ئېَتىذۇ، پ

]چبلّبلٕىڭ ٍورۇلي  [ ضۈرٖ رٖئذ[13چبلّبق چۈغۈرۈپ، ئۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۆزى خبٌىغبْ ئبدِٖٕي ھبالن لىٍىذۇ ] هللائېَتىذۇ،  
ٔىڭ ئبٌذىٕئبال هللا ثۇ، غبٌىت، ھِّٗىٕي ثىٍگۈچي   ]  [ضۈرٖ ٔۇر[43)لبرىغۇچىالرٔي( وۆزٌىرىذىٓ ئبٍرىۋٖتىىٍي تبش لبٌىذۇ ]

ْ ئىػىذۇر ] ْ ئىع لىٍغۇچىذۇر ]]هللا رٖ ٍبضىٓ[[ضۈ38ثٌٗگىٍىگٗ  [ضۈرٖ ٔىطب[165غبٌىجتۇر، ھېىّٗت ثىٍٗ
ئىجٕي ئبثجبش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، ٍٗھۇدىَالر پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ٍېٕىغب وېٍىپ: ئي 

الٔىڭ ثۇٌۇتالرغب ِۇئٗوىٗي لىٍىپ ئ »دېذى. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: -ئٗثۇٌمبضىُ! چبلّبلٕىڭ ٔېّىٍىىىٕي ئېَتىپ ثٗرضٗڭ ٌب
لوٍغبْ پٗرغتىطي ثبر، ئۇٔىڭ لوٌىذا ئوتتىٓ لبِچىطي ثوٌۇپ، ئۇ ثۇٌۇتالرٔي ئبٌال خبٌىغبْ جبٍغب ھٍٗذىگْٗ چبغذا 

دٖپ  -دېذى. ئۇالر: ئۇٔذاق ثوٌطب ثىس ئبڭالٍذىغبْ گۈٌذۈرِبِب ٔېّىٕىڭ ئبۋازى؟ -لبِچىطىذىٓ چبلّبق ھبضىً ثوٌىذۇ
ٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: ضورىغبٔىذى، دېذى. ئۇالر:  -ثۇٌۇتٕي ھٍٗذٖظ ئۈچۈْ ئۇرغبْ چبغذا لبِچىذىٓ چىممبْ ئبۋاز »پٍٗغِٗج

 تىرِىسى ضٗھىھ[«]راضت ئېَتتىڭ
 

  ٍبهغۇر 

ْ …ٔىڭ ضىٍٗرگٗ ئۆزىٕىڭ رٖھّىتىٕي تېتىتىع ئۈچۈْ ]هللا ئۆزىٕىڭ ِٗرھِٗىتىذىٓ تىٍىػىڭالر ئۈچۈْ، غبِبٌالرٔي ٍبِغۇر ثىٍٗ
 ]هللا[ضۈرٖ رۇَ[ 46الِٗتٍىرىذىٕذۇر ]ٔىڭ )وبِبٌي لۇدرىتىٕي وۆرضىتىذىغبْ( ئب هللاثٗرگۈچي لىٍىپ ئٗۋٖتىػي  خۇظ خٗۋٖر 

غبِبٌالرٔي ئٗۋٖتىپ ثۇٌۇتٕي لوزغبٍذۇ، ئبٔذىٓ ئۇٔي ئبضّبٔذا خبٌىغىٕي ثوٍىچٗ تبرلىتىذۇ، )گبھي( ئۇٔي تبرلبق پبرچىالرغب 
ٍبِغۇرٔي خبٌىغبْ ثٗٔذىٍىرىٕىڭ   هللاىذىٓ چۈغۈۋاتمبٍٔىمىٕي وۆرىطْٗ، ثۆٌىذۇ، غۇٔىڭ ثىٍْٗ ٍبِغۇرٔىڭ ثۇٌۇتٕىڭ ئبرىط

بغذۇرغبْ چبغذا، ئۇالر دٖرھبي خۇغبي ثوٌۇپ وېتىذۇ  ]  ٍ ېغىػتىٓ ثۇرۇْ ھٗلىمٗتْٗ 48ئۈضتىگٗ  ٍ [ھبٌجۇوي، ئۇالر ٍبِغۇر
ىذا غبِبٌٕي خۇظ خٗۋٖر رٖھّىتىٕي )ٍٗٔي ٍبِغۇرٔي( ٍبغذۇرۇظ ئبٌذ ]هللا[ ضۈرٖ رۇَ[ 49ئۈِىذضىسٌىٕىپ وٗتىْٗ ئىذى ]

ٍْٗ تِٗىٍٕٗظ  بِغۇر ثىٍْٗ ئۆٌۈن زېّىٕٕي تىرىٍذۈرۈظ ۋٖ ثىس ٍبراتمبْ ھبٍۋأالرٔي، ٔۇرغۇْ ئىٕطبٔالرٔي ضۇ ثى لىٍىپ ئٗۋٖتتي،ٍ 
ٔٗضىھٗت ئبٌطۇْ دٖپ، ٍبِغۇرٔي ئۇالرٔىڭ ئبرىطىذا  -[ ئۇالرٔي ۋٖز49-48ئۈچۈْ، ثۇٌۇتتىٓ پبن ضۇٔي چۈغۈرۈپ ثٗردۇق  ]

[ ضۈرٖ 50غب( وۇفرىٍىك لىٍىذۇ ] هللالىٍذۇق )ٍٗٔي گبھ ئۇ ٍٗرگٗ، گبھ ثۇ ٍٗرگٗ ٍبغذۇردۇق( ئىٕطبٔالرٔىڭ توٌىطي ) تٗلطىُ
[ 18فۇرلبْ[ ]ثىس ثۇٌۇتتىٓ ھبجٗتىٗ لبراپ ٍبِغۇر ٍبغذۇردۇق، ئۇٔي زېّىٕذا توختبتتۇق، ئۇٔي لۇرۇۋېتىػمب ئٌٗۋٖتتٗ لبدىرِىس ]

ٗر ضۈرٖ ِۆئّىٕۇْ[]ثىس ٍبِغۇرٔي ھٍٗذٖ الرٔي ئٗۋٖتتۇق، ثىس ثۇٌۇتتىٓ ٍبِغۇر ٍبغذۇرۇپ ضىٍٗرٔي ضۇغبردۇق، ضىٍ ٍذىغبْ غبٌِب
[ ضۈرٖ لبف[]ضىٍٗر 9[ضۈرٖ ھىجر[]ثۇٌۇتتىٓ ِۇثبرٖن ضۇٔي چۈغۈردۇق ]22ھٗرگىس ئۇٔي ضبلالغمب لبدىر ئِٗٗضطىٍٗر ]

[ ئٗگٗر ثىس 69ٍبوي ثىس چۈغۈردۇلّۇ؟  ][ ئۇٔي ثۇٌۇتتىٓ ضىٍٗر چۈغۈردۈڭالرِۇ 68ئىچىۋاتمبْ ضۇٔي دٖپ ثېمىڭالرچۇ  ]
ٖ 70خبٌىطبق ئۇٔي تۇزٌۇق لىٍىپ لوٍبتتۇق )پٗرۋٖردىگبرىڭالرٔىڭ زور ٔېّٗتٍىرىگٗ( ٔېّىػمب غۈوۈر لىٍّبٍطىٍٗر؟  ] [ ضۈر

ىٕٕي رٖھّىتي )ٍٗٔي ٍبِغۇرٔي( ٍبغذۇرۇظ ئبٌذىذا غبِبٌٕي خوظ خٗۋٖر لىٍىپ ئٗۋٖتتي، ٍبِغۇر ثىٍْٗ ئۆٌۈن زېّ هللاۋالىئٗ[]  
الرٔي، ٔۇرغۇْ ئىٕطبٔالرٔي ضۇ ثىٍْٗ تِٗىٍٕٗظ ئۈچۈْ، ثۇٌۇتتىٓ پبن ضۇٔي چۈغۈرۈپ  تىرىٍذۈرۈظ ۋٖ ثىس ٍبراتمبْ ھبٍۋٔا

ثۇٌۇتتىٓ ٍبِغۇر ٍبغذۇردى. ئۇٔىڭ ثىٍْٗ تۈرٌۈن، رٖڭگبرٖڭ ِېۋىٍٗرٔي  هللا[ ضۈرٖ فۇرلبْ[] وۆرِِٗطٗٔىي،  49-48ثٗردۇق ]
[ 11ۇتتىٓ ئۆٌچِٗذٖ ٍبِغۇر ٍبغذۇردى، ئۇٔىڭ ثىٍْٗ ثىس ئۆٌۈن زېّىٕٕي تىرىٍذۈردۇق  ]ثۇٌ هللا[ ضۈرٖ فبتر[]27]   چىمبردى
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ضۈرٖ زۇخرۇف[ ]ئۇالر وۆرِِٗذۇوي، ثىس گىَبضىس زېّىٕغب ٍبِغۇر ضۈٍىٕي ضۈرۈپ ئېٍىپ ثبرىّىس، ئۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇالرٔىڭ 
ٗتٍٗرٔي ئۈٔذۈرۈپ چىمىرىّىس، ئۇال ٔىڭ  هللا[ ضۈرٖ ضٗجذٖ[]  27ر )ثۇٔي( وۆرِِٗذۇ؟ ]ھبٍۋأٍىرى ۋٖ ئۆزٌىرى ٍٍٗذىغبْ زىرائ

الر ئېغىر ثۇٌۇتالرٔي  هللارٖھّىتي )ٍٗٔي ٍبِغۇر( ٍِٗذأغب وېٍىع ئبٌذىذا،   بٌالرٔي ئٗۋٖتىذۇ، غبٌِب ثىػبرٖتچي لىٍىپ غِب
 -رۇپ تۈرٌۈنوۆتۈرگْٗ چبغذا، ئۇالرٔي ئۆٌۈن )ٍٗٔي لبغجىراپ ٍبتمبْ گىَبضىس( جبٍالرغب ضۈرىّىس، ئۇٔىڭذىٓ ٍبِغۇر ٍبغذۇ

ثىرىگٗ  -ثۇٌۇتالرٔي ھٍٗذٍٖذۇ، ئبٔذىٓ ئۇالرٔي ثىر هللا[ ضۈرٖ ئٗئراف[] وۆرِِٗطٗٔىي،  57تۈرٌۈن ِېۋىٍٗرٔي چىمىرىّىس ]
بِغۇر ٍبغمبٍٔىمىٕي وۆرىطْٗ ]ضْٗ  [ضۈرٖ ٔۇر[43]    لوغىذۇ، ئبٔذىٓ ئۇالرٔي توپالٍذۇ، غۇٔىڭ ثىٍْٗ ثۇٌۇتٕىڭ ئبرىطىذىٍٓ 

ثۇ،  ][ ضۈرٖ زۇِٗر[21تتىٓ ٍبِغۇر ٍبغذۇرىذۇ. ئبٔذىٓ ئۇٔي ٍٗرگٗ ضىڭذۈرۈپ ثۇاللٕي پٍٗذا لىٍىذۇ ]ثۇٌۇهللا ثىٍِّٗطٗٔىي،  
غبٌىجتۇر، ھېىّٗت ثىٍْٗ ئىع ]هللا [ضۈرٖ ٍبضىٓ[38ٔىڭ ئبٌذىٕئبال ثٌٗگىٍىگْٗ ئىػىذۇر ]هللا غبٌىت، ھِّٗىٕي ثىٍگۈچي  

 [ضۈرٖ ٔىطب[165لىٍغۇچىذۇر ]
 

  وېچَ ۋٍ وۈًذۈز 

[ 67] ضىٍٗرگٗ وېچىٕي ٍبراتتي، ٔٗرضىٍٗرٔي وۆرۈغۇڭالر ئۈچۈْ وۈٔذۈزٔي ٍبراتتي هللار! ئبراَ ئېٍىػىڭالر ئۈچۈْ  ] ئي ئىٕطبٔال
ْ  ]هللاضۈرٖ  ٍۇٔۇش[  ضىٍٗرٔي وېچىطي ئۇخٍىتىذۇ، وۈٔذۈزدىىي لىٍغبْ ئىػٍىرىڭالرٔي ثىٍىپ تۇرىذۇ، ئبٔذىٓ ثٌٗگىٍٗٔگٗ

ضىٍٗرگٗ وېچىٕي ٌىجبش، ئۇٍمۇٔي  ]هللا[ ضۈرٖ ئٗٔئبَ[60ئوٍغىتىذۇ  ]ِۇددٖتىىچٗ ٍبغىػىڭالر ئۈچۈْ، وۈٔذۈزدٖ ضىٍٗرٔي 
[ ضۈرٖ 47)ثٗدىٕىڭالر ئۈچۈْ( راھٗت لىٍذى، وۈٔذۈزٔي )تىرىىچىٍىه ئۈچۈْ زېّىٕذا( ٍېَىٍىذىغبْ ۋالىت لىٍذى ]

تىي، ئۇٔىڭذىٓ وۈٔذۈ هللافۇرلبْ[] ئۇالرغب ) دٖ -زٔي ئبٍرىۋېتىّىسٔىڭ لۇدرىتىٕي وۆرضىتىذىغبْ( ثىر ئبالِٗت وېچىذىٓ ئىجبٖر
ىس ٍْٗ )ٍٗٔي  ]هللا[ ضۈرٖ ٍبضىٓ[37دٖ(، ئۇالر ٔبگبھبْ لبراڭغۇدا لبٌىذۇ ] -)ٍٗٔي وۈٔذۈزٔىڭ ٔۇرىٕي ٍوق لىٍىۋېتّى وېچٗ ثى

وېچٗ  ]هللا[ضۈرٖ ئٗئراف[54ثىرىٕي لوغٍىػىذۇ ] -وېچىٕىڭ لبراڭغۇٌۇق ثىٍْٗ( وۈٔذۈزٔي ٍبپىذۇ، وېچٗ ثىٍْٗ وۈٔذۈز ثىر
وۈٔذۈزٔي ضىٍٗر ئۈچۈْ لىَبِٗت  هللا[ ضۈرٖ ٔۇر[ ] ئېَتىپ ثېمىڭالرچۇ؟ ئٗگٗر 44ٌّبغتۇرۇپ تۇرىذۇ]ثىٍْٗ وۈٔذۈزٔي ئب

ٗر  هللاوۈٔىگىچٗ ضوزىذىغبْ ثوٌطب،   دىٓ ثۆٌٗن لبٍطي ئىالھ ضىٍٗرگٗ ئبراَ ئېٍىػىڭالر ئۈچۈْ وېچىٕي ئېٍىپ وېٌٍٍٗٗذۇ؟ ضىٍ
ٔىڭ پٗزٌىٕي  هللاۈٔذۈزدٖ )ھبٍبتٍىك ٍوٌىذا ھٗرىىٗتٍىٕىپ(  [ضىٍٗرٔي وېچىذٖ ئبراَ ئبٌطۇْ، و72وۆرِِٗطىٍٗر؟ ، دېگىٓ ]

برىتىػي   هللاتٌٗٗپ لىٍطۇْ ۋٖ )  ٍ ٗر ئۈچۈْ وېچٗ ثىٍْٗ وۈٔذۈزٔي ېّٗتٍىرىگٗ( غۈوۈر لىٍطۇْ دٖپ، ضىٍ  ٔ ٔىڭ  هللأىڭ
؟ وۈٔذۈزٔىڭ ئۆزگىرىپ تۇرۇغي ئبٌالٔىڭ ثبغمۇرۇغىذىذۇر، چۈغِّٗٔٗطىٍٗر -[ضۈرٖ لٗضٗش[]وېچ73ٗرٖھّىتىذىٕذۇر ]

ْ ئىػىذۇر ]هللا ثۇ، غبٌىت، ھِّٗىٕي ثىٍگۈچي   ] [ضۈرٖ ِۆئّىٕۇْ[80] ]هللا [ضۈرٖ ٍبضىٓ[38ٔىڭ ئبٌذىٕئبال ثٌٗگىٍىٗگ
ْ ئىع لىٍغۇچىذۇر ]  [ضۈرٖ ٔىطب[165غبٌىجتۇر، ھېىّٗت ثىٍٗ

 

   زېوىٌٌي ٍېَىع

بزىئبت[ ]زېّىٓ لبٔذاق ٍېَىتىٍذى [ ضۈرٖ 30ٔ]  ]غۇٔىڭذىٓ وېَىٓ زېّىٕٕي )ئٗھٍي زېّىٕٕىڭ تۇرۇغىغب الٍىك لىٍىپ( ٍبٍذى
[ ضۈرٖ رٖھّبْ[] زېّىٕٕي ٍبٍذۇق، 10[ ضۈرٖ غبغىَٗ[   ]زېّىٕٕي وىػىٍٗرٔىڭ )پبٍذىٍىٕىػي( ئۈچۈْ )ٍبٍپبڭ( لىٍذى  ]20]

ٍٗر ٍۈزىٕي )ئۇزۇٔطىغب ۋٖ توغرىطىغب( ضوزۇپ وٗڭ ٍبراتتي ]هللا   [ ضۈرٖ زارىَبت [48ثىس ٔېّىذېگْٗ ٍبخػي ٍبٍغۇچىّىس؟ ]
[3] )ٖ ضۈرٖ رٖئذ[]ٍٗر تٗۋرٖپ ئۇالرٔىڭ خبتىرجِٗطىس ثوٌّبضٍىمي ئۈچۈْ، ثىس زېّىٕذا تبغالرٔي ٍبراتتۇق، ئۇالرٔي)ضٗپٗرد

تبغالرٔي )زېّىٕذا( ِۇلىُ [ضۈرٖ ئٗٔجىَب[] 31وۆزٌىگْٗ ِٗلطٗتٍٗرگٗ ٍېتىۋاٌطۇْ دٖپ، تبغالردا وٗڭ ٍوٌالرٔي ٍبراتتۇق  ]
[ ضۈرٖ ٔٗثٗ[] تبغالرٔىڭ ئبق، لىسىٍٍىرى، ھٗر خىً رٖڭذىىي 7لوزۇق لىٍّىذۇلّۇ؟][ضۈرٖ ٔبزىئبت[ ]تبغالرٔي 32لىٍذى ]

جۇوي، ئۇالر ثۇٌۇتتٗن چۆگىٍٗپ 27ٍوٌٍۇلٍىرى ۋٖ لبپمبرىٍىرىّۇ ثبر ] ْ، ھٌب [ضۈرٖ فبتر[]تبغالرٔي تۇرغۇْ ھبٌٗتتٗ گۇِبْ لىٍىطٗ
الٔىڭ ھۈٔىرىذۇر ] ]ٍٗر ٍۈزىذٖ تبغالرٔي ۋٖ دٖرٍبالرٔي ٍبراتتي ٖ ًِٔٗ[[ ضۈر88تۇرىذۇ، )ثۇ( ھِّٗىٕي پۇختب ٍبراتمبْ ئٌب

ثىرىگٗ تۇتىػبڭغۇ  -)لۇدرىتي ثىٍْٗ( ثىرى تبتٍىك ثوٌغبْ دٖرٍبٔي، ثىرى تۇزٌۇق ثوٌغبْ دېڭىسٔي )ئۇالر ثىرهللا [ضۈرٖ رٖئىذ[]3]
[ ضۈٖر فۇرلبْ[ 53ب لىٍذى ]ثوٌغبْ ھبٌذا( لوٍۇۋٖتتي، )ئبرىٍىػىپ وٗتّٗضٍىىي ئۈچۈْ( ئۇالرٔىڭ ئبرىطىذا پٗردٖ، توضّب ثٗرپ

 -[ ئۇالرٔىڭ ئبرضىذا توضّب ثوٌۇپ، ثىر19]ئۇ ئىىىي دېڭىسٔي )ثىرى تبتٍىك، ثىرى ئبچچىك( ئبلمۇزدى، ئۇالر ئۇچرىػىذۇ ]
[ ضۈرٖ رٖھّبْ[ ئىىىي دېڭىس ئبرىطىذا )ٍٗٔي تبتٍىك ضۇ ثىٍْٗ غورٌۇق ضۇ ئبرىطىذا ئبرىٍىػىپ 20ثىرىگٗ لوغۇٌۇپ وٗتٍّٗذۇ ]

ٓ [ ضۈرٖ ٔبزىئبت[31[ ضۈرٖ ًِٔٗ[]زېّىٕذا ثۇاللالرٔي ئبلتۇردى ]61ضٍىىي ئۈچۈْ(توضبلالرٔي لىٍغبْ وىُ؟  ]وٗتّٗ ]ثۇٌۇتتى
[ ضۈرٖ ٌولّبْ[]ِېۋىٍٗرٔىڭ 10ٍبِغۇر ضۈٍىٕي چۈغۈرۈپ، ئۇٔىڭ ثىٍْٗ زېّىٕذا تۈرٌۈن پبٍذىٍىك ئۆضۈٍِۈوٍٗرٔي ئۆضتۈردۇق ]

ثىرىگٗ تۇتىػبڭغۇ لىتئٌٗٗر  -[ ضۈرٖ رٖئذ[]ٍٗر ٍۈزىذٖ ثىر3ٕىطٍىك لىٍىپ ٍبراتتي ]ئىىىي جى -چىػي -ھٗرثىر تۈرىٕي ئٗروٗن
ٍٗر ٍۈزىذىىي  هللا]  [ ضۈرٖ تبھب[53]  ئۇ زېّىٕٕي ضىٍٗرگٗ ثىطبت لىٍىپ ثٗردى[ ضۈرٖ رٖئذ[]4ثبر ۋٖ تۈرٌۈن زىرائٗتٍٗر ثبر ]

رٖ ثٗلٗرٖ[]زېّىٕٕي ثٗرىىٗتٍىه لىٍذى، ئٗھٍي زېّىٕٕىڭ [ ضۈ29ھِّٗٗ ٔٗرضىٕي ضىٍٗر )ٔىڭ پبٍذىٍىٕىػىڭالر( ئۈچۈْ ٍبراتتي ]
رىسلىٕي ثٌٗگىٍىذى، )زېّىٕٕي ٍبرىتىع ثىٍْٗ ئبھبٌىطىٕىڭ رىسلىٕي ثٌٗگىٍٗغٕي وَٗ ـ زىَبدىطىس( ثبراۋٖر تۆت وۈٔذٖ 

[ضۈرٖ 10تۇر( ])تبِبٍِىذى(، )زېّىٕٕىڭ ۋٖ ئۇٔىڭذىىي ٔٗرضىٍٗرٔىڭ ٍبرىتىٍىع ِۇددىتىٕي( ضورىغۇچىالر ئۈچۈْ )ثۇ جبۋاث
]ئىٕطبٔالرٔىڭ لبٍطىٍىرىٕىڭ ئٌِٗٗي ئٗڭ ٍبخػي ئىىٍٗٔىىىٕي ضىٕبظ ئۈچۈْ، ثىس ھٗلىمٗتْٗ ٍٗر ٍۈزىذىىي   فۇضطىٍٗت[
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ثىس چولۇَ ٍٗر ٍۈزىذىىي )دٖي ـ دٖرٖخ، تبغ ۋٖ ثىٕب لبتبرٌىك(  [7ٍٗر ٍۈزىٕىڭ زىٕٕىتي لىٍذۇق ] غٍٗئىٍٗرٔىڭ ھِّٗىطىٕي
زېّىٕغب ۋٖ زېّىٓ [ضۈرٖ وٗھف[]  8وق لىٍىپ، ٍٗر ٍۈزىٕي تۈپتۈز ثبٍبۋأغب ئبٍالٔذۇرىّىس ]ٔٗرضىٍٗرٔىڭ ھِّٗىطىٕي ٍ

[ ضۈرٖ 40«]ئۈضتىذىىي ثبرچىگٗ چولۇَ ثىس ۋارىطٍىك لىٍىّىس. ئۇالر )ھېطبة ثېرىع ئۈچۈْ( ثىسٔىڭ دٖرگبھىّىسغب لبٍتۇرۇٌىذۇ 
غبٌىجتۇر، ھېىّٗت ]هللا [ضۈرٖ ٍبضىٓ[38ٌٗگىٍىگْٗ ئىػىذۇر ]ٔىڭ ئبٌذىٕئبال ثهللا ثۇ، غبٌىت، ھِّٗىٕي ثىٍگۈچي   ] ِٗرٍَٗ[

ْ ئىع لىٍغۇچىذۇر ]  [ضۈرٖ ٔىطب[165ثىٍٗ
 

 زۇلۇهبت ۋٍ ًۇر

[ ضۈرٖ ٔۇر[]جىّي ھِٗذۇضبٔب ئبضّبٔالرٔي ۋٖ زېّىٕٕي ٍبراتمبْ، زۇٌّٗتٍٗرٔي ۋٖ 35]ئبٌال ئبضّبٔالرٔىڭ ۋٖ زېّىٕٕىڭ ٔۇرىذۇر]
 ْ  [ ضۈرٖ ئٗٔئبَ[1]غب خبضتۇر!  هللا ٔۇرٔي پٍٗذا لىٍغب

 

   وۈى

ثۇ، غبٌىت، ھِّٗىٕي  . [ضۈرٖ ٔۇھ[ ] وۈْ ثٌٗگىٍىگْٗ جبٍىغب لبراپ ضٍٗر لىٍىذۇ16]وۈٕٔي )ٔۇر چبچمۇچي( چىراق لىٍذى ]
غبٌىجتۇر، ھېىّٗت ثىٍْٗ ئىع لىٍغۇچىذۇر ]هللا [ضۈرٖ ٍبضىٓ[38ٔىڭ ئبٌذىٕئبال ثٌٗگىٍىگْٗ ئىػىذۇر ]هللا ثىٍگۈچي  

 [ضۈرٖ ٔىطب[165]
ٗ ئٗث   ۇزٖر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، ِْٗ وۈْ ئوٌتۇرۇۋاتمبْ چبغذا پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ثىٍْٗ ثىٍٍ

دېذى. ِْٗ: ئبٌال ۋٖ « ئي ئٗثۇزٖر! وۈٕٔىڭ لٍٗٗرگٗ ثبرىذىغبٍٔىمىٕي ثىٍِٗطْٗ؟» ِٗضچىتتٗ ئىذىُ، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:
ئۇ ھٗلىمٗتْٗ ئٗرغٕىڭ ئبضتىذىىي ضٗجذٖ لىٍىذىغبْ ئورٔىغب » ذىُ. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:ئبٌالٔىڭ پٍٗغِٗجىرى ثىٍىذۇ، دې

ىت، ھِّٗىٕي ثىٍگۈچي ئبٌالٔىڭ  ثبرىذۇ. ئٗٔٗ غۇالر ئبٌالتبئبالٔىڭ:] وۈْ ثٌٗگىٍٗٔگْٗ جبٍىغب لبراپ ضٍٗر لىٍىذۇ، ثۇ، غٌب
ئبٍٗت توغرىٍىك  ِْٗ ِٗزوۇردېذى. -ى غۇٔي وۆرضىتىذۇ[ ضۈرٖ ٍبضىٓ[ دېگْٗ ضۆز38ئبٌذىٕئبال ثٌٗگىٍىگْٗ ئىػىذۇر ]

ْ ئىذىُ، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: وۈٕٔىڭ لبرارگبھي ئٗرغٕىڭ تٗھتىذٖدۇر  ]ثۇخبرى[« دېذى-ضورىغب
 

 ضاٍٗ

بغٕي ] پٗرۋٖردىگبرىڭٕىڭ ضبٍىٕي لبٔذاق ضوزغبٍٔىمىٕي وۆرِىذىڭّۇ؟ ئٗگٗر خبٌىطب ئۇٔي ئٌٗۋٖتتٗ ِۇلىُ لىالتتي، ئبٔذىٓ لۇٍ
غبٌىجتۇر، ھېىّٗت ثىٍْٗ ئىع ]هللا [ ضۈرٖ فۇرلبْ[46ئبضتب ٍولبتتۇق ] -[ ئبٔذىٓ ئۇٔي ئبضتب45ضبٍىگٗ دٌٖىً لىٍذۇق  ]

 [ضۈرٖ ٔىطب[165لىٍغۇچىذۇر ]
 

 وېچَ ۋٍ وۈًذۈز

ٔىڭ هللا  ثۇ، غبٌىت، ھِّٗىٕي ثىٍگۈچي  ] [ ضۈرٖ ٔبزىئبت[29] ئۇٔىڭ وېچىطىٕي لبپمبراڭغۇ، وۈٔذۈزٔي ٍوپَۇرۇق لىٍذى ]
ْ ئىػىذۇر ] ْ ئىع لىٍغۇچىذۇر ]]هللا [ضۈرٖ ٍبضىٓ[38ئبٌذىٕئبال ثٌٗگىٍىگٗ  [ضۈرٖ ٔىطب[165غبٌىجتۇر، ھېىّٗت ثىٍٗ

ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇِبدىٓ وېچٗ   ضۇفَبْ ضٗۋرى دادىطىذىٓ ئىىرىّٗٔىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي رىۋاٍٗت لىٍىذۇ: ئىجٕي ئبثجبش ر
ثىرىگٗ تۇتبظ ۋالتىذا ئۇ ئىىىىطىٕىڭ ئبرىٍىمىذا -زېّىٓ ثىر -. ئۇ: ئبضّبْثۇرۇّٔىذى ٍبوي وۈٔذۈزِۇ؟ دٖپ ضوراٌذى

لبراڭغۇدىٓ ثبغمب ثىر ٔٗرضىٕىڭ ٍولٍۇلىٕي ثىٍِّٗطىٍٗر؟ ثۇ وېچىٕىڭ وۈٔذۈزدىٓ ثۇرۇْ ئىىٍٗٔىىىٕي چۈغٗٔذۈرۈپ ثېرىذۇ، 
 «دٖپ جبۋاة ثٗردى

 

  ئبً

لىتالرٔىڭ( ھېطبثىٕي ثىٍىػىڭالر ئۈچۈْ، ئبٍغب ِٗٔسىٍٍٗرٔي )ٍٗٔي ]ئبٍٕي ٔۇرٌۇق لىٍىپ ٍبراتتي، ٍىٍالرٔىڭ ضبٔىٕي ۋٖ )ۋا
ٔىڭ هللا ثۇ، غبٌىت، ھِّٗىٕي ثىٍگۈچي   ] [ ضۈرٖ ٍۇٔۇش[5ئۇالرٔي ثىىبر ٍبراتمىٕي ٍوق] هللاثۇرۇجالرٔي( تٍٗىٓ لىٍذى.  

ْ ئىػىذۇر ] ْ ئىع لىٍغۇچىذۇر ]]هللا [ضۈرٖ ٍبضىٓ[38ئبٌذىٕئبال ثٌٗگىٍىگٗ  [ضۈرٖ ٔىطب[165غبٌىجتۇر، ھېىّٗت ثىٍٗ
 

 ھٗرتىرى ِۇئٍَْٗٗ ِۇددٖتىىچٗ )ئۆز پٌٗىىىدٖ( ضٍٗر لىٍىدىغأٍىمي

[ ضۈرٖ 33وېچىٕي ۋٖ وۈٔذۈزٔي، وۈٕٔي ھَٗ ئبٍٕي ٍبراتتي. ئۇالرٔىڭ ھٗرثىرى )ئۆزىگٗ خبش( پٌٗٗوتٗ ضٍٗر لىٍىذۇ ] ]هللا
ذىغبْ ِٗٔسىٍٍٗرٔي ثٌٗگىٍىذۇق، ئۇ )ئبخىرلي [ ئبٍغب ضٍٗر لىٍى38ئٗٔجىَب[] وۈْ ثٌٗگىٍىگْٗ جبٍىغب لبراپ ضٍٗر لىٍىذۇ ]

ېتىۋېٍىػي، وېچىٕىڭ 39ِٗٔسىٍگٗ ٍېتىپ ثبرغبٔذا( خورِىٕىڭ لۇرۇپ لبٌغبْ غېخىغب ئوخػبظ ثوٌۇپ لبٌىذۇ  ] [ وۈٕٔىڭ ئبٍغبٍ 
ۈزگٗ ٔىڭ وېچىٕي وۈٔذ هللا[ضۈرٖ ٍبضىٓ[ ] 40وۈٔذۈزدىٓ ئېػىپ وېتىػي ِۇِىىٓ ئِٗٗش، ھٗرثىرى پٌٗٗوتٗ ئۈزۈپ تۇرىذۇ ]

ۋٖ وۈٔذۈزٔي وېچىگٗ وىرگۈزىذىغبٍٔىمىٕي، وۈْ ثىٍْٗ ئبٍٕي ثوٍطۇٔذۇرىذىغبٍٔىمىٕي وۆرِِٗطْٗ؟ )وۈْ ثىٍْٗ ئبٍٕىڭ( 
ضىٍٗرگٗ وېچىٕي،  هللا[ ضۈرٖ ٌولّبْ[ ]   29ھٗرثىرى ِۇئٍَْٗٗ ِۇددٖت )ٍٗٔي لىَبِٗت( وىچٗ )ئۆز پٌٗىىىذٖ( ضٍٗر لىٍىذۇ]
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ثۇ،  ] [ضۈرٖ ٔٗھً[12ٔىڭ ئِٗرى ثىٍْٗ ثوٍطۇٔذۇرۇٌغبٔذۇر ] هللاثٗردى، ٍۇٌتۇزالرِۇ  وۈٔذۈزٔي، وۈٕٔي، ئبٍٕي ثوٍطۇٔذۇرۇپ
غبٌىجتۇر، ھېىّٗت ثىٍْٗ ئىع ]هللا [ضۈرٖ ٍبضىٓ[38ٔىڭ ئبٌذىٕئبال ثٌٗگىٍىگْٗ ئىػىذۇر ]هللا غبٌىت، ھِّٗىٕي ثىٍگۈچي  

 [ضۈرٖ ٔىطب[165لىٍغۇچىذۇر ]
 

 توغرضىذا وۈى ۋٍ ئبً

ثۇ، غبٌىت، ھِّٗىٕي ثىٍگۈچي   ] [ ضۈرٖ ئٗٔئبَ[96] ىڭالر ئۈچۈْ لۇٍبظ ثىٍْٗ ئبٍٕي ٍبراتتي])ضىٍٗرٔىڭ( ۋالىت ھېطبثٍىػ
ْ ئىػىذۇر ]هللا  ْ ئىع لىٍغۇچىذۇر ]]هللا [ضۈرٖ ٍبضىٓ[38ٔىڭ ئبٌذىٕئبال ثٌٗگىٍىگٗ  [ضۈرٖ ٔىطب[165غبٌىجتۇر، ھېىّٗت ثىٍٗ

 

  روھالر 

وىػىٍٗرٔىڭ روھٍىرى » ، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي
ىّي ئٗرۋاھتب ئۆزئبرا تؤۇغمبْ روھٍىرى ثۇ دۇَٔبدا ثىر ثىرى ثىٍْٗ وېٍىػٌٍٗٗذۇ.  -ئبٌىّي ئٗرۋاھتب توپالٔغبْ ٌٗغىٗرٌٗردۇر. ئٌب

 ]ِۇضٍىُ[« تؤۇغّىغبٍٔىرى ثوٌطب وېٍىػٌٍّٗٗذۇ
دېگىٓ، ضىٍٗرگٗ پٗلٗت « روھٕىڭ ِبھىَىتىٕي پٗرۋٖردىگبرىُ ثىٍىذۇ» ٗلمىذٖ ضورىػىذۇ. ]ئۇالر ضٗٔذىٓ روھٕىڭ ِبھىَىتي ھ

[ ْ ( ئۇالرغب ثىٍذۈرۈغٕي خبٌىغبْ هللأىڭ ٌِٗۇِبتىذىٓ ) هللا]ئۇالر  [ ضۈرٖ ثٗٔي ئىطرائىً[85ئبزغىٕب ئىٍىُ ثېرىٍٗگ
[ ضۈرٖ 255بغمب ھېچ ٔٗرضىٕي ثىٍٍّٗذۇ ]ٔٗرضىٍٗردىٓ )ٍٗٔي پٍٗغِٗجٗرٌٗرٔىڭ تىٍي ئبرلىٍىك ثىٍذۈرگْٗ ٔٗرضىٍٗردىٓ( ث

 ثٗلٗرٖ[
 

 ٍبرىتىپ ًۇر چېچىع بتالرًيهَخلۇل

ئبثذۇٌال ئىجٕي ئِٗر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، ِْٗ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي 
ىچىذٖ ٍبراتتي. ئبٔذىٓ ئۇالرغب ئۆز ٔۇرىذىٓ تبغٍىذى. غۈثھىطىسوي، ئبٌالتبئبال ِٗخٍۇلبتٍىرىٕي لبراڭغۇٌۇق ئ -غٗن» ئبڭٍىذىُ:

ْ » ئۇ ٔۇر وىّگٗ ٍٗتطٗ، ھىذاٍٗت تبپىذۇ. وىّگٗ ٍٗتّىطٗ، ئېسىپ وېتىذۇ. غۇٔىڭ ئۈچۈْ ِْٗ: لٌَٗٗ ئبٌالٔىڭ ئىٍّىگٗ ئبضبضٗ
 ]تىرِىسى ضٗھىھ[« دېگٗٔىذىُ« ٍبزىذىغبٕٔي ٍېسىپ ثوٌذى

 

 ئبضىَالرًي ٍبرىتىع

ٌٗ ٗ » دېگْٗ:ِۇٔذاق  الھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَئىجٕي ئۆِٗر رٖزىَ ھٗلىمٗتْٗ ئبٌال ئۆزىگ
ئبضىٍَىك لىٍىٕػٕي خبالپ، ئبضىَالرٔي ٍبراتتي. ئٗگٗر ئبضىٍَىك لىٍىّٕبضٍىمٕي خبالپ ئبضىٍَىمٕي خبٌىّىغبْ ثوٌطب، 

ُ ھٗضْٗ[ «ئىجٍىص)غٍٗتبٕٔي( ٍبراتّبٍتتي  ]ئٗثۇٔۇئٍٗى
 

 َلىلٌي ٍبرىتىعئ

ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ئبٌال ثىرىٕچي ثوٌۇپ » ئىجٕي ِٗضئود رٖزىَ
» دېذى. ئٗلىً لبٍتتي. وېَىٓ:« لبٍتمىٓ!» دېذى. ئٗلىً ٍېمىٕالغتي. ئبٔذىٓ:« ٍېمىٕالغمىٓ!» ئٗلىٍٕي ٍبراتتي ۋٖ ئۇٔىڭغب:

 دېذى ]رٖزىٓ[« ۈٍِۈورٖن ثىر ِٗخٍۇق ٍبراتّىذىُ. غۇڭب ضېٕي ِبڭب ئٗڭ ضۆٍۈٍِۈن ِٗخٍۇلمب ئورٔىتىِّْْٗٗ ضٗٔذىٓ ضۆٍ
 

 پَرغتىلَرًي ٍبرىتىع

ٍغبْ» ئبئىػٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھبدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: « پٗرغتىٍٗر ٔۇردىٓ ٍبرىتى
 ]ِۇضٍىُ[

بٔالرٔي ۋٖ زېّىٕٕي ئۆرٔٗوطىس ٍبراتمۇچي، پٗرغتىٍٗرٔي ئىىىي لبٔبتٍىك، ئۈچ لبٔبتٍىك، تۆت ] جىّي ھِٗذۇ ضبٔ ب ئبّض
ىغىٕىٕي زىَبدٖ لىٍىذۇ،   هللاغب خبضتۇر!  هللا لبٔبتٍىك ئٌٗچىٍٗر لىٍغۇچي ھٗلىمٗتْٗ ھٗر ٔٗرضىگٗ لبدىردۇر  هللاٍبرىتىػتب خٌب

ٗرٔىڭ  [1] پ ئبٌغۇچي پٗرغتىٍٗر ثىٍْٗ لٗضِٗىي [ ضۈرٖ فبتىر[])وۇففبرالرٔىڭ جبٍٔىرىٕي( لبتتىك تبرتى1] )ِۆئّىٍٕ
ٍْٗ لٗضِٗىي  ] ٔىڭ ئِٗرىٕي ئبضّبٔذىٓ( تېس ئېٍىپ چۈغىۈچي پٗرغتىٍٗر  هللا[) 2جبٍٔىرىٕي( ضىٍىك ئبٌغۇچي پٗرغتىٍٗر ثى

ٔىڭ  هللا[ )4] [)ِۆئّىٍٕٗرٔىڭ جبٍٔىرىٕي ئېٍىپ جٕٗٔٗتىٗ( ئىٍگىرىٍىگۈچي پٗرغتىٍٗر ثىٍْٗ لٗضِٗىي 3ثىٍْٗ لٗضِٗىي ]
َ 5ئِٗرى ثىٍْٗ( وبئىٕبتٕىڭ ئىػٍىرىٕي ثبغمۇرغۇچي پٗرغتىٍٗر ثىٍْٗ لٗضِٗىي ] [ضۈرٖ ٔبزىئبت[])ھٗق ثىٍْٗ ثبتىٍٕىڭ، ھبرا

ىڭ( ئبرىطىٕي ئبٍرىغۇچي پٗرغتىٍٗر ثىٍْٗ لٗضِٗىي  ] بوي )4ثىٍْٗ ھبالٌٕ  ٍ ٔىڭ  هللا[ )ثٗٔذىٍٗرگٗ( ئۆزٖر )لبٌذۇرِبضٍىك(
[ضۈرٖ 6-5رۇظ ئۈچۈْ ۋٖھىَٕي )پٍٗغِٗجٗرٌٗرگٗ( ئېٍىپ چۈغىۈچي پٗرغتىٍٗر ثىٍْٗ لٗضِٗىي  ]ئبزاثىذىٓ( ئبگبھالٔذۇ

 ْ بِغۇرالرٔي( تٗلطىُ لىٍغۇچي پٗرغتىٍٗر ثىٍٗ  ٍ ِۇرضٗالت[]  ئىػٕي )ٍٗٔي ثٗٔذىٍٗر ئبرىطىذا رىسلىالرٔي، ٍۇرتالر ئبرىطىذا
]هللا [ضۈرٖ ٍبضىٓ[38ٔىڭ ئبٌذىٕئبال ثٌٗگىٍىگْٗ ئىػىذۇر ] هللاثۇ، غبٌىت، ھِّٗىٕي ثىٍگۈچي   ] [ ضۈرٖ زارىَبت[4لٗضِٗىي ]
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ْ ئىع لىٍغۇچىذۇر ]  [ضۈرٖ ٔىطب[165غبٌىجتۇر، ھېىّٗت ثىٍٗ
                                    

 پَرغتىلَرًىڭ زېوىٌغب ئبلالًىڭ ثۇٍرۇلي ثىلَى چۈغىذىغبًلىمي

ثىسٔي ھبزىرلىذىٓ وۆپرٖن » ٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ جىجرىئىٍغب:ئىجٕي ئبثجبش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پ
دېگٗٔذٖ، ثۇ ئبٍٗت ٔبزىً ثوٌغبْ: ] ثىس )دۇَٔبغب( پٗرۋٖردىگبرىڭٕىڭ ئِٗرى « زىَبرٖت لىٍىػىڭغب ٔېّٗ توضمۇٍٔۇق لىٍىذۇ؟

ٔىڭ رٔىڭ ھِّٗىطي ئبٌالوٍٕٗىّىس ئبرىطىذىىي ئىػال -ثىٍْٗ چۈغىّىس، ثىسٔىڭ ئبٌذىّىسدىىي، ئبرلىّىسدىىي ۋٖ ئبٌذى
 ]ثۇخبرى[[ ضۈرِٖٗرٍَٗ[64ئىٍىىذىذۇر ]

 

  ثٍَتۇلوَئوۇر 

ْ لٗضِٗىي]  [ ضۈرٖ تۇر[4]ثٍٗتۇٌّٗئّۇر ثىٍٗ
ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  ثٍٗتۇٌّٗئّۇر ٍٗتتىٕچي :» ِۇٔذاق دېگْٗ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ  ئٗٔٗش رٖزىَ

ٗ ھٗر وۈٔي ٍٗتّىع ِىڭ پٗرغتٗ وىرىذىىْٗ، ثىر لېتىُ وىرىپ چىممبْ پٗرغتٗ )ئۇٔىڭغب( لبٍتب ئبضّبٔذا ثوٌۇپ، ثٍٗتۇٌّٗئّۇرىگ
 ]ئٗھّٗد ۋٖ ٔٗضٗئي ۋٖ ھبوىُ ۋٖ ثٍٗھٗلي ضٗھىھ[« وىرٍِٗذىىْٗ  

ِبڭب » ِبٌىه ئىجٕي ضٗئطٗئٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
ِىڭ پٗرغتٗ ٔبِبز ئولۇٍذۇ.  70ٌّٗئّۇر وۆرضىتىٍىۋىذى، جىجرىئىٍذىٓ ضورىطبَ ئۇ: ثۇ ثٍٗتۇٌّٗئّۇردۇر، ئۇٔىڭذا ھٗر وۈٔي ثٍٗتۇ

« دېذى -)ثىر لېتىُ وىرىپ( چىمىپ وٗتىىٕي لبٍتب وىرٍِٗذۇ، ھٗر ثىرىٕىڭ ئۇٔىڭغب وىرىػي ئبخىرلي لېتىُ ثوٌۇپ لبٌىذۇ
 ]ثۇخبرى[

 

  ضىذرٍتۇلوۇًتَھب

 [ ضۈرٖ ٔٗجُ[14-13رىئىٍٕي ھٗلىمٗتْٗ ئىىىىٕچي لېتىُ ضىذرٖتۇٌّۇٔتٗھب )دٖرىخىٕىڭ( ٍېٕىذا وۆردى ]]ئۇ جىج
ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ جىجرىئىً ِېٕي :» ِۇٔذاق دېگْٗ   ئٗٔٗش ئىجٕي ِبٌىه ر

)ٍٗتتىٕچي ئبضّبٔذا ئىىْٗ(. ئۇ دٖرٖخٕىڭ ٍبپرالٍىرى پىٍٕىڭ  ضىذرٖتۇٌّۇٔتٗھب دېگْٗ دٖرٖخٕىڭ ٍېٕىغب ئېٍىپ ثبردى
لۇاللٍىرىذٖن، ِېۋىٍىرى وۈپتٗن چوڭٍۇلتب ئىىْٗ. دٖرٖخىٗ ئبٌالتبئبال تٗرىپىذىٓ ثىرٖر ثۇٍرۇق وٌٗطٗ دٖرٖخ ئۆزگىرىذىىْٗ. 

 [ئٗھّٗد ۋٖ ]ِۇضٍىُ« ثىرٖر ِٗخٍۇلٕىڭ ئۇ دٖرٖخٕىڭ گۈزٌٍٖىىىٕي ضۈپٗتٍٗپ ثېرىػي ِۇِىىٓ ئِٗٗضتۇر
 

 ي ٍبرىتىعجىٌٌ

 ،ٓ التبئبال ثۇ توغرىذا: ]) جى جبْ ئىطىٍّىه ِٗخٍۇق پۈتۈْ جىٕٕىڭ دادىطىذۇر. ثۇ ِٗخٍۇق ئوت ِبددىطىذىٓ ٍبرىتىٍغبْ. ئٌب
ْ ئىذۇق ، دېذى ] غٍٗتبٔالرٔىڭ دادىطي( جبٕٔي ) ئبدِٖذىٓ (   [ضۈرٖ ھىجر[27ئىٍگىرى، تۈتۈٔطىس ئوت ٍبٌمۇٔىذىٓ ٍبراتمب

ٌٗالھۇ ئٗٔھبدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئبئىػٗ ر جىٕالر ئوتٕىڭ ٍبٌمۇٔىذىٓ » ٖزىَ
 ]ِۇضٍىُ[« ٍبرىتىٍذى

جىٕالر ئۈچ تۈرٌۈن » پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ،ئٗثۇ ضۇئٍٗثٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي
ٔبتٍىرى ثبر ثوٌۇپ، ھبۋادا ئۇچبالٍذۇ. ٍٗٔٗ ثىر تۈرى ثوٌطب، ٍىالْ، ئىتالرٔىڭ ضۈرىتىذٖ ثوٌىذۇ، ٍبوي ئۆزى ثوٌىذۇ. ثىر تۈرٔىڭ لب

ٗر لىٍىپٍىالْ، ئىتتۇر. ئۈچىٕچىطي ثوٌطب، گبھ ثىر  ٍھٗلي « وېتىذۇ ئورۇٔغب چۈغىذۇ، گبھ ضٗپ ]تٗثرأي ۋٖ ھبوىُ ۋٖ ٗث
 ضٗھىھ[

 

 ميىتىلغبًلىئۆلچَهلىه ٍبرىڭ ھَهوَ ًَرضىٌ

ٔذىٓ )ئۆزىٕىڭ خبھىػي ثوٍىچٗ( ئۇٔىڭغب ِۇٔبضىپ ئۆٌچِٕٗي ثٌٗگىٍىذى ]  هللا] ٖ 2ھِّٗٗ ٔٗرضىٕي ٍبراتتي، ئب [ ضۈر
ٔىڭ دٖرگبھىذا ھِّٗٗ ٔٗرضٗ  ]هللا[ ضۈرٖ لِٗٗر[49فۇرلبْ[]ثىس ھٗلىمٗتْٗ ھِّٗٗ ٔٗرضىٕي ئۆٌچٍِٗىه ٍبراتتۇق ]

 ئۇٔىڭ خٗزىٕىطي )ٍٗٔي خٗزىٕىٕىڭ ئبچمۇچي( ثىسٔىڭ دٖرگبھىّىس ضۈرٖ رٖئذ[]لبٔذاق ٔٗرضٗ ثوٌّىطۇْ، [8ئۆٌچٍِٗىىتۇر  ]
ٔىڭ ئبٌذىٕئبال هللا ثۇ، غبٌىت، ھِّٗىٕي ثىٍگۈچي   ] [ضۈرٖ ھىجر[21دىذۇر، ثىس ئۇٔي پٗلٗت ٌِٗۇَ ِىمذاردىال چۈغۈرىّىس ]

ْ ئىػىذۇر ] ْ ئىع لىٍغۇچىذۇر ]]هللا [ضۈرٖ ٍبضىٓ[38ثٌٗگىٍىگٗ  ىطب[[ضۈرٖ 165ٔغبٌىجتۇر، ھېىّٗت ثىٍٗ
 

 جبًطىس ًَرضىلَردىي جبًلىك ًَرضَ چىمىرىع 

[ 31]تىرىه غٍٗئىٍٗرٔي ئۆٌۈن غٍٗئىٍٗردىٓ وىُ پٍٗذا لىٍىذۇ؟ ئۆٌۈن غٍٗئىٍٗرٔي، تىرىه غٍٗئىٍٗردىٓ وىُ پٍٗذا لىٍىذۇ؟ ]
ي چىمىرىذۇ جبٔطىس ٔٗرضىٍٗردىٓ جبٍٔىك ٔٗرضىٍٗرٔي چىمىرىذۇ، جبٍٔىك ٔٗرضىٍٗردىٓ جبٔطىس ٔٗرضىٍٗرٔ ]هللاضۈرٖ ٍۇٔۇش[

ٓ چىمبرغۇچي ئٗٔٗ غۇ [ ضۈرٖ رۇَ[19]  [ ضۈرٖ ئٗٔئبَ[95دۇر  ]هللا ]تىرىىٕي ئۆٌۈوتىٓ ۋٖ ئۆٌۈوٕي تىرىىتى



 ئبلال تًريپكً قېچىڭالر! 

 

44 

 ھَهوَ ًَرضىٌي جۇپتي ثىلَى ٍبرىتىع

براتمۇچىذۇر،   ]هللا  ٍ الرٔي( ٍبراتتي.  هللائبضّبٔالرٔي ۋٖ زېّىٕٕي ضىٍٗرگٗ ئۆز جىٕطىڭالردىٓ جۈپتىٍٗرٔي )ٍٗٔي ئبٌٍب
[ ضۈرٖ غۇرا[] ضىٍٗرٔىڭ ئىجرٖت 11ضىٍٗرٔي وۆپٍٗتىذۇ] هللاىّۇ ئۆز تىپىذىٓ جۈپتىٍٗرٔي ٍبراتتي. ثۇ ئبرلىٍىك  ھبٍۋأالرغ

ْ -)پۈتۈْ ئٍٗىت ]هللا[ ضۈرٖ زارىَبت[49ئېٍىػىڭالر ئۈچۈْ ھٗرثىر ٔٗرضىٕي جۈپ ٍبراتتۇق ] ٔۇلطبٔالردىٓ( پبوتۇر، ئۇ پۈتۈ
ٗرٔىڭ غٍٗئىٍٗرٔي جۈپ ٍبراتتي. زېّىٕذىٓ ئۈٔۈپ چىمىذى ىرىٕىڭ ۋٖ ئۇالر ثىٍٍّٗذىغبْ ٔٗرضىٍ غبْ ٔٗرضىٍٗرٔىڭ، ئۇالرٔىڭ ئۆٌز

ىت، ھِّٗىٕي ثىٍگۈچي   ] [ ضۈرٖ ٍبضىٓ[36)ٍٗٔي ئبجبٍىپ ِٗخٍۇلالر(ٔىڭ ھِّٗىطىٕىڭ جۈپتي ثبر ] ٔىڭ هللا ثۇ، غٌب
ْ ئىػىذۇر ] ْ ئىع لىٍغۇچىذۇ]هللا [ضۈرٖ ٍبضىٓ[38ئبٌذىٕئبال ثٌٗگىٍىگٗ  [ضۈرٖ ٔىطب[165ر ]غبٌىجتۇر، ھېىّٗت ثىٍٗ

 

 ضۇدىي ٍبرىتىع جبًلىمٌيھَهوَ 

ھٗرثىر جبٔذارٔي ضۇدىٓ ٍبراتتي، ئۇالرٔىڭ ثٗزىطي  ]هللا[ضۈرٖ ئٗٔجىَب[30] ھِّٗٗ جبٍٔىك ِٗۋجۇداتٕي ضۇدىٓ ٍبراتتۇق ]
ۇ، غبٌىت، ث ] [ ضۈرٖ ٔۇر[45لورضىمي ثىٍْٗ ِبڭىذۇ، ثٗزىطي ئىىىي پۇتي ثىٍْٗ ِبڭىذۇ، ثٗزىطي تۆت پۇت ثىٍْٗ ِبڭىذۇ ]

ىجتۇر، ھېىّٗت ثىٍْٗ ئىع لىٍغۇچىذۇر ]هللا [ضۈرٖ ٍبضىٓ[38ٔىڭ ئبٌذىٕئبال ثٌٗگىٍىگْٗ ئىػىذۇر ]هللا ھِّٗىٕي ثىٍگۈچي   غٌب
 [ضۈرٖ ٔىطب[165]

 

 خبلىغبى هَخلۇلبتالرًي ٍبرىتىذىغبًلىمي تبئبالئبلال

ھٗلىمٗتْٗ  هللاِٗخٍۇلبتالرٔي ٍبرىتىذۇ،   خبٌىغبْ هللا[ ضۈرٖ ھىجر[]86] پٗرۋٖردىگبرىڭ ھٗلىمٗتْٗ ھِّٗىٕي ٍبراتمۇچىذۇ]
ْ ٔٗرضىٍٗرٔىّۇ ٍبرىتىذۇ ] ]هللا[ضۈرٖ ٔۇر[45ھٗر ٔٗرضىگٗ لبدىردۇر ]  [ ضۈرٖ ٔٗھً[8ٍٗٔٗ ضىٍٗر ثىٍٍّٗذىغب

 

 ئبضوبى ۋٍ زېوىٌٌي ٍَتتَ لَۋٍت ٍبرىتىع

ىٕٕىّۇ ئبضّبٔالرغب ئوخػبظ )ٍٗٔي ٍٗتتٗ لىٍىپ( ٍبراتتي ]هللا براتتي، زّې ـ [ضۈرٖ تٗالق[12] ٍٗتتٗ ئبضّبٕٔيٍ  بْ  ]ٍٗتتٗ ئبّض
ً[44… ]زېّىٓ ىت، ھِّٗىٕي ثىٍگۈچي   ] [ ضۈرٖ ثٗٔي ئىطرائى [ضۈرٖ 38ٔىڭ ئبٌذىٕئبال ثٌٗگىٍىگْٗ ئىػىذۇر ]هللا ثۇ، غٌب

ْ ئىع لىٍغۇچىذۇر ]]هللا ٍبضىٓ[  [ضۈرٖ ٔىطب[165غبٌىجتۇر، ھېىّٗت ثىٍٗ
 

  ڭ ٍبرىتىلىع ۋالتيئبضوبى ۋٍ زېوىٌٌى

ٍٗتتٗ ئبضّبٕٔي ئىىىي هللا [ ضۈرٖ فۇضطىٍٗت[]9دېگىٓ ]…  ٔي ئىٕىبر لىالِطىٍٗرهللا ىىي وۈٔذٖ ٍبراتمبْ ]ضىٍٗر زېّىٕٕي ئى
[ ضۈرٖ فۇضطىٍٗت[]زېّىٕٕي ثٗرىىٗتٍىه لىٍذى، ئٗھٍي زېّىٕٕىڭ رىسلىٕي ثٌٗگىٍىذى، )زېّىٕٕي ٍبرىتىع 12وۈٔذٖ ٍبراتتي ]

ثبراۋٖر تۆت وۈٔذٖ )تبِبٍِىذى(، )زېّىٕٕىڭ ۋٖ ئۇٔىڭذىىي  ثىٍْٗ ئبھبٌىطىٕىڭ رىسلىٕي ثٌٗگىٍٗغٕي وَٗ ـ زىَبدىطىس(
 [ ضۈرٖ فۇضطىٍٗت[10ٔٗرضىٍٗرٔىڭ ٍبرىتىٍىع ِۇددىتىٕي( ضورىغۇچىالر ئۈچۈْ )ثۇ جبۋاثتۇر( ]

 

 ًىڭ چبرچبپ لبلوىغبًلىميتبئبالئبضوبى زېوىٌٌي ٍبرىتىػتب ئبلال

ذىىي ٔٗرضىٍٗرٔي ئبٌتٗ وۈٔذٖ ٍبراتتۇق، ثىس ھېچمبٔذاق چبرچبپ ] ثىس ھٗلىمٗتْٗ ئبضّبٔالرٔي، زېّىٕٕي ۋٖ ئۇالرٔىڭ ئبرىطى
 [ ضۈرٖ لبف[38لبٌغىٕىّىس ٍوق ]

 

 ئبضوبى زېوىٌٌي ثىىبر ٍبراتوىغبًلىمي

[ ضۈرٖ 8ئبضّبٔالرٔي، زېّىٕٕي ۋٖ ئۇالرٔىڭ ئبرىطىذىىي  ٔٗرضىٍٗرٔي پٗلٗت ھٗق ۋٖ ِۇئٍَْٗٗ ۋالىتٍىك لىٍىپ ٍبراتتي ]هللا ] 
براتّىذۇق، ئۇ )ٍٗٔي ئۇالرٔي ثىىبر ٍبرىتىٍغبْ دٖپ ]ئبضّبٕٔي، زرۇَ[  ٍ ېّىٕٕي ۋٖ ئۇالرٔىڭ ئبرىطىذىىي غٍٗئىٍٗرٔي ثىىبر

 [ ضۈرٖ ضبد[27لبراظ( وبپىرالرٔىڭ گۇِبٔىذۇر، وبپىرالرغب دوزاختىٓ ۋاً! ]
 

 ئبضوبى زېوىٌٌي ئېطىملىك تۇرغۇزۇغي

ْ(  هللاۇزۇغي  زېّىٕٕي ئۆز ئِٗرى ثىٍْٗ )ئېطىمٍىك( تۇرغ -ٔىڭ ئبضّبْ ]هللا ٔىڭ )وبِبٌي لۇدرىتىٕي وۆرضىتىذىغب
ھٗلىمٗتْٗ ئبضّبٔالرٔي ۋٖ زېّىٕٕي چۈغۈپ وېتىػتىٓ توختىتىپ تۇرىذۇ. ئٗگٗر  ]هللا[ ضۈرٖ رۇَ[ 25ئبالِٗتٍىرىذىٕذۇر ]

ېغىر ]ئبضّبْ ـ زېّىٕٕي ضبلالظ ئۇٔىڭغب ئ  [ ضۈرٖ فبتر[41چۈغۈپ وٗتطٗ، ئۇالرٔي ھېچ ئٗھٗدى توختىتىپ تۇراٌّبٍذۇ  ]
غبٌىجتۇر، ھېىّٗت ثىٍْٗ ئىع لىٍغۇچىذۇر ]هللا [ضۈرٖ ثٗلٗرٖ[255] وٌٍّٗٗذۇ. ئۇ ٍۇلىرى ِٗرتىۋىٍىىتۇر، ھِّٗىذىٓ ئۇٌۇغذۇر

 [ضۈرٖ ٔىطب[165]
 

 ًىڭ ئَرظ ئۈضتىذٍ لبرار ئبلغبًلىميتبئبالئبلال
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ئبٔذىٓ ئٗرظ ئۈضتىذٖ )ئۆزىگٗ الٍىك  ئبضّبٔالرٔي زېّىٕٕي ۋٖ ئۇالرٔىڭ ئبرىطىذىىي ٔٗرضىٍٗرٔي ئبٌتٗ وۈٔذٖ ٍبراتتي،] هللا 
ئۇٌۇغ هللا ئۈضتۈٔذۇر، ئۇٔىڭذىٓ ثبغمب ھېچ ئىالھ ٍولتۇر، هللا [] ھٗقـ  پبدىػبھ   [ضۈرٖ فۇرلب59ْرٖۋىػتٗ( لبرار ئبٌذى ]

ئۇالرٔىڭ ضۈپٗتٍىگْٗ ٔٗرضىٍىرىذىٓ پبوتۇر هللا [ضۈرٖ ِۆئّىٕۇْ [] ئٗرغٕىڭ پٗرۋٖردىگبرى  116ئٗرغٕىڭ پٗرۋٖردىگبرىذۇر  ]
]ئٗرغٕي وۆتۈرۈپ تۇرغبْ ۋٖ ئٗرغىٕىڭ چۆرىطىذىىي پٗرغتىٍٗر پٗرۋٖردىگبرىغب تٗضجىھ ئېَتىذۇ، ھِٗذى [ضۈرٖ ئٗٔجىَب[22]

ْ ئېَتىذۇ ]  [ضۈرٖ غبفىر[7ئېَتىذۇ، ئۇٔىڭغب ئىّب
ٗ ئٗرغىٕي وۆتۈرۈپ تۇرىذىغ» ئٗٔٗش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، ِبڭب پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: بْ پٗرغت

توغرضىذا ضۆز لىٍىػىّغب روخطٗت لىٍذى. ئۇ پٗرغتىٕىڭ ئىىىي پۇتي ئٗڭ تۆۋٖٔذىىي زېّىٕذا، ئٗرغي ئۇٔىڭ ِۈڭگۈزى ئۈضتىذٖ 
ٍىً ئۇچمبْ ِۇضبپىطىذٖن وېٍىذۇ. غۇ پٗرغتٗ  700تۇرىذۇ. ئىىىي لۇٌىمىٕىڭ ٍۇِػىمي ثىٍْٗ ِۈرىطىٕىڭ ئبرىٍىمي ثىر لۇغٕىڭ 

ٍٗردٖ ثوٌۇغٍىرىذىٓ لٗتئىَٕٗزٖر ضىٍي پبن، ٍبوي لٍٗٗردٖ ثوٌۇغۇِذىٓ لٗتئىَٕٗزٖر ضىٍي ھِّٗىذىٓ ِۇٔذاق دٖپ تۇرىذۇ. لٗ
 ]ئٗۋضٗت ضٗھىھ[« پبن

ِبڭب ئبٌالٔىڭ » جبثىر ئىجٕي ئبثذۇٌال رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
تىٍىرىذىٓ ثىرى ھٗلمىذٖ ضۆزٌٗپ ثېرىػىٗ رۇخطٗت لىٍىٕذى. ئۇ پٗرغتىٕىڭ لۇٌىمىٕىڭ ئٗرغىٕي وۆتۈرۈپ تۇرىذىغبْ پٗرغ

ْ ِۈرىطىٕىڭ ئبرىطىذىىي ِۇضبپٗ   ضٗھىھ[ ۋٖ زىَبئۇٌّٗلذٖضي ئٗثۇ داۋۇد«]ٍىٍٍىك ِۇضبپٗ وېٍىذۇ 700ٍۇِػىمي ثىٍٗ
 

 ىتىعجًٌََت ۋٍ دوزاخٌي ٍبر

ْ » ذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕى ئبٌال جٕٗٔٗتٕي ٍبراتمب
ْ » دېذى. ئۇ ثېرىپ لبراپ وېٍىپ:« ثېرىپ، لبراپ ثبلمىٓ!» چبغذا، جىجرىئىً ئٌٍٗٗھىططبالِغب: ئي رٖثجىُ! ئىسزىتىڭ ثىٍٗ

ْ ئوراپ: دېذى. ئبٔذىٓ ئبٌال ئۇٔىڭ« لٗضِٗىي، ثۇٔي ئبڭٍىغبْ ھِّٗٗ ئبدَٖ ئۇ ٍٗرگٗ وىرىذۇ » ئٗتراپىٕي جبپبٌىك ئىػالر ثىٍٗ
ً! ئِٗذى ثېرىپ لبراپ ثبلمىٓ! ئي رٖثجىُ! ئىسزىتىڭ » دېذى. جىجرىئىً ئٌٍٗٗھىططبالَ ثېرىپ لبراپ وٌٗذى ۋٖ:« ئي جىجرىئى

ئي » ۇ:دېذى. ئبٌال جٗھِٕٕٗٔٗي ٍبراتمبْ چبغذىّ« ثىٍْٗ لٗضِٗىي، ھېچىىُ ئۇ ٍٗرگٗ وىرٌّٖٗضّىىىٓ دٖپ ئٗٔطىرٖپ لبٌذىُ
ئي رٖثجىُ! ئىسزىتىڭ ثىٍْٗ لٗضِٗىي، ثۇٔي » دېذى. ئۇ ثېرىپ، لبراپ وٌٗگٗٔذىٓ وېَىٓ:« جىجرىئىً! ثېرىپ لبراپ ثبلمىٓ!

ٍْٗ ئوراپ:« ئبڭٍىغبْ وىػي ھٗرگىسِۇ ثۇ ٍٗرگٗ وىرٍِٗذۇ ئي » دېذى. وېَىٓ، ئبٌال ئۇٔىڭ ئٗتراپىٕي ھبۋاٍي ھٗۋٖضٍٗر ثى
ً! ثېرىپ ئِٗذى لبراپ  ُ! » دېذى. جىجرىئىً ئٌٍٗٗھىططبالَ ثېرىپ، لبراپ وٌٗگٗٔذىٓ وېَىٓ:« ثبلمىٓ!جىجرىئى ٖثجى ئي ر

]ئٗھّٗد ۋٖ ھبوىُ ۋٖ «  دېذى« ئىسزىتىڭ ثىٍْٗ لٗضِٗىي، ھېچىىُ لبٌّبً ثۇ ٍٗرگٗ وىرىپ وٗتىۈدٖن دٖپ ئٗٔطىرٖپ لبٌذىُ
 ٔٗضٗئي ۋٖ ئٗثۇ داۋۇد ۋٖ تىرِىسى ضٗھىھ [

ٌٗال  -جٕٗٔٗت» ھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئٗٔٗش ئىجٕي ِبٌىه رٖزىَ
ْ ئوراٌغبْ -جبپبٌىك ئىػالر ثىٍْٗ، دوزاخ ثوٌطب، ھبۋاٍي  ]ِۇضٍىُ[« ھٗۋٖضٍٗر ثىٍٗ

ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ٗرگٗ جٕٗٔٗت ضىٍ» ئبثذۇٌال رٖزىَ
 ]ثۇخبرى[« ئبٍىغىڭالرٔىڭ غوٍٕىطىذىّٕۇ ٍېمىٓ، جٗھِّٕٗٔٗۇ ھَٗ غۇٔذاق

ھٗلىمٗتْٗ ئبٌالھ جٕٗٔٗتٕي  »ِۇٔذاق دېگْٗ:پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ  ئبئىػٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھبدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، 
 ]ِۇضٍىُ[  « ّۇ ئٗھٍي ٍبراتتي ٍبراتتي، دوۋزاخٕىّۇ ٍبراتتي، جٕٗٔٗت ئۈچۈّٔۇ ئٗھٍي ٍبراتتي، دوۋزاخ ئۈچۈٔ

ٗ » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ثجىگ جٗھَٕٗٔٗ ٖر
دېذى. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇٔىڭغب لىػتب ثىر، ٍبزدا ثىر ٔٗپٗش « ثىر لىطّىُ ٍٗٔٗ ثىر لىطّىّٕي ٍٗپ تۈگٗتتي» غىىبٍٗت لىٍىپ:

« ىغب رۇخطٗت ثېرىٍذى. ئۇ ٔٗپٗضىٗ توغرا وٌٗگْٗ ۋالتىڭالر ٍبزٔىڭ ئٗڭ ئىططىمي ثىٍْٗ لىػٕىڭ ئٗڭ ضوغۇق وۈٔىذۇرئېٍىػ
 ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[

)دۇَٔبدا( ئىٕطبٔالر ٍېمىۋاتمبْ ئوت » پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ
الٔىڭ پٍٗغِٗجىرى! ِۇغۇ ثىر ھٗضطىطىّۇ ٍېتٗرٌىه « ّىػتىٓ ثىر ھٗضطىطىذۇردوزاخ ئوتىٕىڭ ٍٗت دېذى. ضبھبثىالر: ئي ئٌب

دېذى]ثۇخبرى ۋٖ « ىع تولمۇز ھٗضطٗ لېتىٍذىئۇ ثىر ھٗضطىگٗ ٍٗٔٗ ئبتّ» ثوالروٗٔغۇ؟ دېذى. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:
 ِۇضٍىُ[

غۈثھىطىسوي،  -غٗن» ِۇٔذاق دېگْٗ:  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ذۇوي،ٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىئٗثۇ ھۈرٍٖر
ضىٍٗرٔىڭ ثۇ ئوتۇڭالر دوزاخ ئوتىٕىڭ ٍٗتّىع پبرچىطىذىٓ ثىر پبرچىذۇر. ثۇ ئوت دېڭىس ضۈٍي ثىٍْٗ ئىىىي ھٗضطٗ ضۇۋۇتۇٌذى. 

ْ ثوٌطب ئىذى، ئبٌال ثۇ ئوتتب ھېچىىّگٗ پبٍذا ِٗٔپٗئٗت ثٗرٍِٗ ْ ثوالتتيئٗگٗر غۇٔذاق ثوٌّىغب  ]ئٗھّٗد[«ذىغبْ لىٍغب
 

 پۇضتب تۇرىذىغبًلىمي ىلَرۋٍت ئبضوبًٌىڭ دٍرۋازىطىذا پَرغتٍَتتَ لَ

ئبٌالتبئبال ِېٕي » ِۇٔذاق دېگْٗ:  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، ئٗٔٗش ئىجٕي ِبٌىه رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ
لېػىّغب ئېػٗوتىٓ چوڭراق لېچىردىٓ وىچىىرٖن ثىر ئۇالغ وٌٗتۈرۈٌذى، ئٗلطب ِٗضچىتىگٗ ئېٍىپ ثبرِبلچي ثوٌغبْ وېچىطي 

ٗر  ىٕىپ ئٗلطب ِٗضچىتىگٗ وٌٗذىُ، ئۇٔي پٍٗغِٗجٗرٌ ئۇ ئۇالغ ھٗرثىر لٗدىّىٕي وۆزى ٍٗتىْٗ ٍٗرگىچٗ ثبضبتتي. ِْٗ ئۇٔىڭغبِ 
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ٔبِبز ئولۇپ چىمتىُ، ِٗضچىتتىٓ  ئۇالغٍىرىٕي ثبغالپ لوٍىذىغبْ لبرِبلمب ثبغالپ لوٍۇپ ِٗضچىتىٗ وىرىپ ئىىىي رٖوئٗت
 ،ُ ٍىذى چىممبْ ۋالتىّذا جىجرىئىً ئٌٍٗٗھىططبالَ ئبٌذىّغب ثىر لبچب ھبراق ثىٍْٗ ثىر لبچب ضۈت ئېٍىپ وٌٗذى، ِْٗ ضۈتٕي تٌب

ً ئٌٍٗٗھىططبالَ ِبڭب:  دېذى.« ئىطالِٕىڭ ٔىػبٔىٕي تبٌٍىذىڭ» جىجرىئى
، جىجرىئىً ئٌٍٗٗھىططبالَ ئبضّبٕٔىڭ ئىػىىىٕىڭ ئېچىٍىػىٕي تٌٗٗپ لىٍذى، غۇٔىڭ ثىٍْٗ ثىرىٕچي ئبضّبٔغب ئېٍىپ چىمىٍذىُ  

ضْٗ » دېذى. ئۇ ٍٗٔٗ:« ِْٗ جىجرىئىً» دېذى. جىجرىئىً ئٌٍٗٗھىططبالَ:« ضْٗ وىُ؟» پٗرغتٗ جىجرىئىً ئٌٍٗٗھىططبالِغب:
ِۇھِّٗٗد » دېذى. ئۇ:« َ ثبرِْٗ ثىٍْٗ ِۇھِّٗٗد ئٌٍٗٗھىططبال» دېذى. جىجرىئىً ئٌٍٗٗھىططبالَ:« ثىٍْٗ وىُ ثبر؟

ھٗئٗ، ِۇھِّٗٗد ئٌٍٗٗھىططبالَ ئبضّبٔغب » دېذى. جىجرىئىً ئٌٍٗٗھىططبالَ:« ئٌٍٗٗھىططبالَ ئبضّبٔغب ئېٍىپ چىمىٍذىّۇ؟
َ « ئېٍىپ چىمىٍذى دېذى. ئىػىه ئېچىٍذى، ِْٗ )ثىرىٕچي ئبضّبٔذا( ئبدَٖ ئٌٍٗٗھىططبالَ ثىٍْٗ ئۇچراغتىُ. ئبدٖ

 ي لبرغي ئبٌذى ۋٖ ٍبخػي دۇئبالرٔي لىٍذى.ِېٕ َئٌٍٗٗھىططبال
ئبٔذىٓ ئىىىىٕچي ئبضّبٔغب ئېٍىپ چىمىٍذىُ، جىجرىئىً ئٌٍٗٗھىططبالَ ئبضّبٕٔىڭ ئىػىىىٕىڭ ئېچىٍىػىٕي تٌٗٗپ لىٍذى،   

ْٗ ض» دېذى. ئۇ ٍٗٔٗ:« ِْٗ جىجرىئىً» دېذى. جىجرىئىً ئٌٍٗٗھىططبالَ:« ضْٗ وىُ؟» پٗرغتٗ جىجرىئىً ئٌٍٗٗھىططبالِغب:
ِۇھِّٗٗد » دېذى. ئۇ:« ِْٗ ثىٍْٗ ِۇھِّٗٗد ئٌٍٗٗھىططبالَ ثبر» دېذى. جىجرىئىً ئٌٍٗٗھىططبالَ:« ثىٍْٗ وىُ ثبر؟

ھٗئٗ، ِۇھِّٗٗد ئٌٍٗٗھىططبالَ ئبضّبٔغب » دېذى. جىجرىئىً ئٌٍٗٗھىططبالَ:« ئٌٍٗٗھىططبالَ ئبضّبٔغب ئېٍىپ چىمىٍذىّۇ؟
ِْٗ )ئىىىىٕچي ئبضّبٔذا( ئبٔب تٗرٖپتىٓ ثوٌغبْ تۇغمبٔالرٔىڭ ئوغۇٌٍىرى ٍٗھَب دېذى. ئىػىىّۇ ئېچىٍذى. « ئېٍىپ چىمىٍذى

ْ ئۇچراغتىُ، ئۇالر ِېٕي لبرغي ئبٌذى ۋٖ ٍبخػي دۇئبالرٔي لىٍذى.  ۋٖ ئىطب ئٌٍٗٗھىططبالِالر ثىٍٗ
ػىٕي تٌٗٗپ لىٍذى، ئبٔذىٓ ئۈچىٕچي ئبضّبٔغب ئېٍىپ چىمىٍذىُ، جىجرىئىً ئٌٍٗٗھىططبالَ ئبضّبٕٔىڭ ئىػىىىٕىڭ ئېچىٍى  

ضْٗ » دېذى. ئۇ ٍٗٔٗ:« ِْٗ جىجرىئىً» دېذى. جىجرىئىً ئٌٍٗٗھىططبالَ:« ضْٗ وىُ؟» پٗرغتٗ جىجرىئىً ئٌٍٗٗھىططبالِغب:
ِۇھِّٗٗد » دېذى. ئۇ:« ِْٗ ثىٍْٗ ِۇھِّٗٗد ئٌٍٗٗھىططبالَ ثبر» دېذى. جىجرىئىً ئٌٍٗٗھىططبالَ:« ثىٍْٗ وىُ ثبر؟

ھٗئٗ، ِۇھِّٗٗد ئٌٍٗٗھىططبالَ ئبضّبٔغب » دېذى. جىجرىئىً ئٌٍٗٗھىططبالَ:« ېٍىپ چىمىٍذىّۇ؟ئٌٍٗٗھىططبالَ ئبضّبٔغب ئ
ٍْٗ ئۇچراغتىُ، ئۇٔىڭغب « ئېٍىپ چىمىٍذى دېذى. ئىػىه ئېچىٍذى. ِْٗ )ئۈچىٕچي ئبضّبٔذا( ٍۈضۈف ئٌٍٗٗھىططبالَ ثى

 ۋٖ ٍبخػي دۇئبالرٔي لىٍذى. )دۇَٔبدىىي( گۈزٌٍٖىىٕىڭ ٍېرىّي ثېرىٍگْٗ ئىىْٗ، ئۇ ِېٕي لبرغي ئبٌذى
ئبٔذىٓ تۆتىٕچي ئبضّبٔغب ئېٍىپ چىمىٍذىُ، جىجرىئىً ئٌٍٗٗھىططبالَ ئبضّبٕٔىڭ ئىػىىىٕىڭ ئېچىٍىػىٕي تٌٗٗپ لىٍذى،   

ضْٗ » دېذى. ئۇ ٍٗٔٗ:« ِْٗ جىجرىئىً» دېذى. جىجرىئىً ئٌٍٗٗھىططبالَ:« ضْٗ وىُ؟» پٗرغتٗ جىجرىئىً ئٌٍٗٗھىططبالِغب:
ِۇھِّٗٗد » دېذى. ئۇ:« ِْٗ ثىٍْٗ ِۇھِّٗٗد ئٌٍٗٗھىططبالَ ثبر» دېذى. جىجرىئىً ئٌٍٗٗھىططبالَ:« بر؟ثىٍْٗ وىُ ث

ھٗئٗ، ِۇھِّٗٗد ئٌٍٗٗھىططبالَ ئبضّبٔغب » دېذى. جىجرىئىً ئٌٍٗٗھىططبالَ:« ئٌٍٗٗھىططبالَ ئبضّبٔغب ئېٍىپ چىمىٍذىّۇ؟
ٍْٗ ئۇچراغتىُ. ئۇ ِېٕي لبرغي دېذى. ئىػىه ئېچىٍذى، ِْٗ )تۆتىٕچي ئبض« ئېٍىپ چىمىٍذى ّبٔذا( ئىذرىص ئٌٍٗٗھىططبالَ ثى

التبئبال پٍٗغِٗجىرى ئىذرىص ھٗلمىذٖ: ] ئۇٔي ثىس ٍۇلىرى ئورۇٔغب وۆتۈردۇق بخػي دۇئبالرٔي لىٍذى. ئٌب  ٍ دېذى « ئبٌذى ۋٖ
 [ ضۈرٖ ِٗرٍَٗ[59]
ُ، جىجرىئىً ئٌٍٗٗھىططبالَ ئب   ضّبٕٔىڭ ئىػىىىٕىڭ ئېچىٍىػىٕي تٌٗٗپ لىٍذى، ئبٔذىٓ ثٗغىٕچي ئبضّبٔغب ئېٍىپ چىمىٍذى

ضْٗ » دېذى. ئۇ ٍٗٔٗ:« ِْٗ جىجرىئىً» دېذى. جىجرىئىً ئٌٍٗٗھىططبالَ:« ضْٗ وىُ؟» پٗرغتٗ جىجرىئىً ئٌٍٗٗھىططبالِغب:
ِۇھِّٗٗد » دېذى. ئۇ:« ِْٗ ثىٍْٗ ِۇھِّٗٗد ئٌٍٗٗھىططبالَ ثبر» دېذى. جىجرىئىً ئٌٍٗٗھىططبالَ:« ثىٍْٗ وىُ ثبر؟

ھٗئٗ، ِۇھِّٗٗد ئٌٍٗٗھىططبالَ ئبضّبٔغب » دېذى. جىجرىئىً ئٌٍٗٗھىططبالَ:« ئٌٍٗٗھىططبالَ ئبضّبٔغب ئېٍىپ چىمىٍذىّۇ؟
دېذى. ئىػىه ئېچىٍذى، ِْٗ )ثٗغىٕچي ئبضّبٔذا( ھبرۇْ ئٌٍٗٗھىططبالَ ثىٍْٗ ئۇچراغتىُ، ئۇ ِېٕي لبرغي « ئېٍىپ چىمىٍذى

 ئبٌذى ۋٖ ٍبخػي دۇئبالرٔي لىٍذى.
ٔذىٓ ئبٌتىٕچي ئبضّبٔغب ئېٍىپ چىمىٍذىُ، جىجرىئىً ئٌٍٗٗھىططبالَ ئبضّبٕٔىڭ ئىػىىىٕىڭ ئېچىٍىػىٕي تٌٗٗپ لىٍذى، ئب  

ضْٗ » دېذى. ئۇ ٍٗٔٗ:« ِْٗ جىجرىئىً» دېذى. جىجرىئىً ئٌٍٗٗھىططبالَ:« ضْٗ وىُ؟» پٗرغتٗ جىجرىئىً ئٌٍٗٗھىططبالِغب:
ِۇھِّٗٗد » دېذى. ئۇ:« ِْٗ ثىٍْٗ ِۇھِّٗٗد ئٌٍٗٗھىططبالَ ثبر» الَ:دېذى. جىجرىئىً ئٌٍٗٗھىططب« ثىٍْٗ وىُ ثبر؟

ھٗئٗ، ِۇھِّٗٗد ئٌٍٗٗھىططبالَ ئبضّبٔغب » دېذى. جىجرىئىً ئٌٍٗٗھىططبالَ:« ئٌٍٗٗھىططبالَ ئبضّبٔغب ئېٍىپ چىمىٍذىّۇ؟
ىٍْٗ ئۇچراغتىُ. ئۇ ِېٕي لبرغي دېذى. ئىػىىّۇ ئېچىٍذى، ِْٗ )ئبٌتىٕچي ئبضّبٔذا( ِۇضب ئٌٍٗٗھىططبالَ ث« ئېٍىپ چىمىٍذى

 ئبٌذى ۋٖ ٍبخػي دۇئبالرٔي لىٍذى.
ئبٔذىٓ ٍٗتتىٕچي ئبضّبٔغب ئېٍىپ چىمىٍذىُ، جىجرىئىً ئٌٍٗٗھىططبالَ ئبضّبٕٔىڭ ئىػىىىٕىڭ ئېچىٍىػىٕي تٌٗٗپ لىٍذى. 

ضْٗ » دېذى. ئۇ ٍٗٔٗ:« ًِْٗ جىجرىئى» دېذى. جىجرىئىً ئٌٍٗٗھىططبالَ:« ضْٗ وىُ؟» پٗرغتٗ جىجرىئىً ئٌٍٗٗھىططبالِغب:
ِۇھِّٗٗد » دېذى. ئۇ:« ِْٗ ثىٍْٗ ِۇھِّٗٗد ئٌٍٗٗھىططبالَ ثبر» دېذى. جىجرىئىً ئٌٍٗٗھىططبالَ:« ثىٍْٗ وىُ ثبر؟

ھٗئٗ، ِۇھِّٗٗد ئٌٍٗٗھىططبالَ ئبضّبٔغب » دېذى. جىجرىئىً ئٌٍٗٗھىططبالَ:« ئٌٍٗٗھىططبالَ ئبضّبٔغب ئېٍىپ چىمىٍذىّۇ؟
غتىُ. ئۇ ِېٕي جراھىُ ئٌٍٗٗھىططبالَ ثىٍْٗ ئۇچراى. ئىػىه ئېچىٍذى، ِْٗ )ٍٗتتىٕچي ئبضّبٔذا( ئىدېذ« ئېٍىپ چىمىٍذى

 [ِۇضٍىُ ۋٖ ئٗھّٗد«]لبرغي ئبٌذى ۋٖ ٍبخػي دۇئبالرٔي لىٍذى.
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 تبرىتىع الرًيجبًذار ذازېوىٌ

 [ ضۈرٖ زۇخرۇف[12تۈرٌىرىٕي ٍبراتتي ] ] ئبٌال پۈتۈْ ِٗخٍۇلالرٔىڭ[ ضۈرٖ ٌولّبْ[10]زېّىٕذا تۈرٌۈن جبٔذارالرٔي تبراتتي  ]
 

 خىل رٍڭذٍ ٍبرىتىع -الرًي خىلوۇبتهَخلۇل

ً رٖڭٍىه لىٍىپ ٍبراتتي ]-]غۇٔىڭذٖن ئىٕطبٔالرٔي، ھبٍۋأالرٔي، چبھبرپبٍالرٔىّۇ خىٍّۇ  [ ضۈرٖ فبتىر[28خى
 

  پۈتۈى ًَرضىلَرًىڭ ٍبرىتىلغبى وۈًلىرى 

» ٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِېٕىڭ لوٌۇِٕي تۇتۇپ ِۇٔذاق دېذى:ئٗثۇ ھۇرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍ
دٖرٖخٍٗرٔي ٍبراتتي، -ئبٌال غٗٔجٗ وۈٔىذٖ تۇپرالٕي ٍبراتتي ۋٖ تۇپرالتب ٍٗوػٗٔجٗ وۈٔي تبغالرٔي ٍبراتتي، دۈغٗٔجٗ وۈٔي دٖي

ي ٔۇرالرٔي ٍبراتتي ۋٖ پٍٗػٗٔجٗ وۈٔي ٍٗر ٍۈزىذٖ ضٍٗػٗٔجٗ وۈٔىذٖ ٍبِبْ ضبٔىٍىذىغبْ ٔٗرضىٍٗرٔي ٍبراتتي، چبرغٗٔجٗ وۈٔ
ْ وېچىٕىڭ ئبرى  ]ِۇضٍىُ[«  طىذا ئبدِٖٕي ٍبراتتيھبٍۋأالرٔي ٍبراتتي، ھِّٗىطىٕىڭ ئبخىرىذا جۈِٗ وۈٔي ئٗضىر ثىٍٗ

 

 ًىڭ هَخلۇلبتالرًي ٍبراتمبًذا ھېچىىوگَ وۆرضَتوىگًَلىىيتبئبالئبلال

برىتىٍىػىٕىّۇ، ئۇالرٔىڭ ئۆزٌىرىٕىڭ ٍبرىتىٍىػىٕىّۇ وۆرضٗتىىٕىُ ٍوق، ئبزدۇرغۇچىالرٔي ] ئۇالرغب ئبضّبٔالرٔىڭ ۋٖ زېّىٕٕىڭ ٍ
 [ ضۈرٖ وٗھف[51ٍبردِٖچي لىٍىۋاٌغىٕىّّۇ ٍوق ]

               
 ئىٌطبى ۋٍ جىٌٌي ئبلالغب ئىجبدٍت لىلىع ئۈچۈى ٍبراتمبًلىمي 

 هللا[  57[ ئۇالردىٓ ِْٗ رىسق تىٍىٍّّْٗٗ  ]56براتتىُ ]] جىٕالرٔي، ئىٕطبٔالرٔي پٗلٗت ِبڭب ئىجبدٖت لىٍىع ئۈچۈْ ٍ
 [ ضۈرٖ زارىَبت[58ھٗلىمٗتْٗ ھِّٗىگٗ رىسق ثٗرگۈچىذۇر، لۇدرٖتٍىىتۇر، )ئبٌالٔىڭ( لۇۋۋىتي ئبرتۇلتۇر  ]

 

 ئبدٍم ئَلٍَھىططبالهٌي ٍبرىتىع

برىتىِّْْٗٗ ٍٗر ٍۈزىذٖ خٌٗىپٗ )ٍٗٔي ئورۇٔج» ] ئۆز ۋالتىذا پٗرۋٖردىگبرىڭ پٗرغتىٍٗرگٗ:  ٍ ٗر:« بضبر( ٗر » دېذى. پٗرغتىٍ ٍ
ٍۈزىذٖ ثۇزۇلچىٍىك لىٍىذىغبْ، لبْ تۆوىذىغبْ )غٗخطىٕي( خٌٗىپٗ لىالِطْٗ؟ ھبٌجۇوي ثىس ثوٌطبق ضېٕي پبن دٖپ 

دېذى « ِْٗ ھٗلىمٗتْٗ ضىٍٗر ثىٍٍّٗذىغبْ ٔٗرضىٍٗرٔي ثىٍّْٗ:»  هللادېذى. « ِٗدھىٍٍَّٗىس، ِۇلٗددٖش دٖپ ِٗدھىٍٍَّٗىس
 رٖ ثٗلٗر[[ ضۈ30]

وۈْ چىممبْ وۈٕٔىڭ :» ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ  ِۇٔذاق دېگْٗ 
)ٍٗٔي دۇَٔبدىىي وۈٍٔٗرٔىڭ( ئىچىذىىي ئٗڭ ٍبخػي وۈْ جۇِٗ وۈٔىذۇر. ئۇ وۈٔذٖ ئبدَٖ ٍبرىتىٍذى، ئۇ وۈٔذٖ جٕٗٔٗتىٗ 

 ِۇضٍىُ ۋٖ ٔٗضٗئي[«]وىردى
َ ئٌٍٗٗھىططبالِٕي( تۇپرالتىٓ ٍبراتتي] هللا]  [ ضۈرٖ فبتىر[11ضىٍٗرٔي )ٍٗٔي ئٗضٍىڭالر ئبدٖ

غٗن غۈثھىطىسوي، :» ئٗثۇ ِۇضب رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ  ِۇٔذاق دېگْٗ 
َ ئبٌالتبئبال ئبدَٖ ئٌٍٗٗھىططبالِٕي زېّىٕٕىڭ ھِّٗٗ ٍٗرٌىرىذىٓ ٍىغى پ ئبٌغبْ ثىر ضىمىُ توپىذىٓ ٍبراتتي. غۇڭب ئبدٖ

ً، ئبق، لبرا ۋٖ ٍبوي  ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ئٗۋالدىٕىڭ ئىچىذٖ ئۇالرٔىڭ توپىطي ئېٍىٕغبْ زېّىٕغب لبرىتب تٍٗٔىرىٕىڭ رٖڭٍىرى لىسى
]ئٗھّٗد ۋٖ ئٗثۇداۋۇد « ىذۇثۇالرٔىڭ ثىرضىگٗ ِبٍىً، )تٗثىئىتي( ئٗضىي ٍبوي ٍبخػي ۋٖ ٍب ثۇ ئىىىىطىٕىڭ ثىرىٕي تبرتمبْ وېٍ

 ۋٖتىرِىسى[
» ئٗثۇزٖر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

ً تۇپرالتىٓ ٍبرىتىٍغبْ، لبرا، ئبق، لىسىً َ ئبتب ئۈچ خى  ئىجٕي ضٗئىذ ھٗضْٗ[«] ھٗلىمٗتْٗ ئبدٖ
َ » ھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئٗٔٗش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔ ئبٌالتبئبال ئبدٖ

دٖپ « ثۇ ٔېّىذۇر؟» ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ غٗوٍىٕي ٍبرىتىپ، ئۇٔي جٕٗٔٗتتٗ ثىر ِۇددٖت غۇ پېتي تبغالپ لوٍذى. غٍٗتبْ:
دٖ، ئۇٔىڭ ئۆزىٕي تۇتبٌّبٍذىغبْ ِٗخٍۇق  -ۆردىئۇٔىڭ ئٗتراپىذا ئبٍٍىٕىپ ٍۈرۈپ، ئبخىرى ئۇٔىڭ ئىچىٕىڭ وبۋاوٍىمىٕي و

 [ۋٖ ئٗھّٗد ]ِۇضٍىُ« لىٍىپ ٍبرىتىٍغبٍٔىمىٕي ثىٍىپ ٍٗتتي
ئبدِٖگٗ روھ پۈۋدىگْٗ » ئٗٔٗش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

الٔىڭ ئىسٔي ثىٍْٗ:چبغذا روھ ئۇٔىڭ ھِّٗٗ ٍىرىٗگ ثېرىپ، ئۇٔىڭ ثېػىغب ث » برغبٔذا ئبدَٖ چۈغىۈرۈپ وٗتتي. ئبٔذىٓ ئۇ، ئٌب
دېذى. ئبٌال ئۇٔىڭغب جبۋاثْٗ ئبٌال ضبڭب رٖھّٗت لىٍطۇْ، « جىّي ھِٗذۇ ضبٔب ئبٌٍِٗٗرٔىڭ پٗرۋٖردىگبرى ئبٌالغب خبضتۇر

ُ ضٗھىھ[« دېذى ْ ۋٖ ھبوى  ]ئىجٕي ھٗثجب
َ » ىٕذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:رىۋاٍٗت لىٍ ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ ئبٌالتبئبال ئبدٖ

ئٌٍٗٗھىططبالِٕي ٍبراتمبْ چبغذا، ثوٍىٕي ئبتّىع گٗز ئۇزۇٍٔۇلتب ٍبراتتي، ئبٔذىٓ ئۇٔىڭغب: ئبغۇ پٗرغتىٍٗرگٗ ضبالَ ثٗرگىٓ ۋٖ 
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التٍىرىڭ لوٌٍىٕىذىغبْ ضبالَ ثوٌۇپ لبٌىذۇ، ئۇالرٔىڭ ضبڭب ثٗرگْٗ لبٍتۇرِب ضبالِىغب لۇالق ضبٌغىٓ، ئۇ ضْٗ ۋٖ ضېٕىڭ ئٗۋ
ۇٔىڭغب جبۋاثْٗ دېذى. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئبدَٖ ئٌٍٗٗھىططبالَ پٗرغتىٍٗرگٗ، ئٗضطبالِۇ ئٌٍٗٗىۇَ دٖپ جبۋاة ثٗردى، پٗرغتىٍٗر ئ

ٗر ئبدَٖ ئٌٍٗٗھىططبالِغب ثٗرگْٗ جبۋاپ ضبالِىذا رٖھّٗتۇٌ ئٗضطبالِۇ ئٌٍٗٗىٗ ْ ۋٖرٖھّٗتۇٌالھي دېذى. پٗرغتىٍ الھي دېگٗ
 ]ثۇخبرى[« ضۆزٔي لوغۇپ لوٍذى 

َ :» ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ  ِۇٔذاق دېگْٗ  ئبٌالتبئبال ئبدٖ
بر-ئٌٍٗٗھىططبالِٕي ٍبراتمبٔذا ئۇٔىڭ دۈِجىطىٕي ضىٍىذى  ٍ اتّبلچي دٖ، ئۇٔىڭ دۈِجىطىذىٓ ئبٌالتبئبال تبوي لىَبِٗتىىچٗ

ثوٌغبْ پۈتۈْ ئىٕطبٔالر تۆوۈٌذى. ھٗر ثىر ئىٕطبٕٔىڭ ئىىىي وۆزىٕىڭ ئبرىٍىمىذا ثىر پبرلىراپ تۇرىذىغبْ ٔۇرٔي لىٍذى. ئبٔذىٓ 
التبئبال: ثۇ ضېٕىڭ  ئۇالرٔي ئبدَٖ ئٌٍٗٗھىططبالِغب وۆرضٗتتي. ئبدَٖ ئٌٍٗٗھىططبالَ: ئي پٗرۋٖردىگبرىُ! ثۇالر وىٍّٗر؟ دېذى. ئٌب

ىڭ دېذى. ئبٔذىٓ ئبدَٖ ئٌٍٗٗھىططبالَ وىػىٍٗر ئىچىذىٓ ثىر وىػىٕي وۆردى. ئۇ وىػىٕىڭ ئىىىي وۆزىٕىڭ ئٗۋالدٌىر
ېمىپ لبٌذى. ئبدَٖ ئٌٍٗٗھىططبالَ: ئي پٗرۋٖردىگبرىُ! ثۇ وىُ ثوٌىذۇ؟ دېذى. ئبٌالتبئبال: ثۇ   ٍ ئبرىٍىمىذىىي ٔۇرى ئۇٔىڭغب

ۋالدٌىرىڭذىٓ داۋۇت ئىطىٍّىه ثىر وىػىذۇر دېذى. ئبدَٖ ئٌٍٗٗھىططبالَ: ئبخىرىذىراق وېٍىذىغبْ ئۈِّٗتٍٗرٔىڭ ئىچىذىىي ئٗ
بظ لىٍذىُ دېذى. ئبدَٖ ئٌٍٗٗھىططبالَ:  ئي پٗرۋٖردىگبرىُ! ئۇٔىڭ ئۆِۈرىٕي لبٔچٗ ٍبظ لىٍذىڭ؟ دېذى. ئبٌالتبئبال ئبتّىعٍ 

ُ ضٗھىھ[  ٍىٍىٕي ثٗردىُ، دېذى]تىرِىسى ۋٖ  40ئي پٗرۋٖردىگبرىُ! ثۇٔىڭغب ئۆز ئۆِۈرىّٕىڭ   ھبوى
َ » ئٗٔٗش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ھٗلىمٗتْٗ ئبٌال: ئبدٖ

ثبٌىٍىرىذىٓ ثىر چبڭگبٌٕي ئېٍىپ، ِبٔب ثۇ ِېٕىڭ رٖھّىتىُ ثىٍْٗ جٕٗٔٗتىٗ وىرىذۇ، دېذى. ٍٗٔٗ ثىر چبڭگبي ثوٌطب، ِبٔب ثۇ 
 ]ئٗثۇ ٍٗئال  ضٗھىھ[« ٗرۋا لىٍّبٍّْٗ، دېذىدوزاخمب وىرىذۇ، پ

] غۈثھىطىسوي، ثىس ئبِبٔٗتٕي ئبضّبٔالرغب، زېّىٕغب ۋٖ تبغالرغب تٗڭٍىذۇق، ئۇالر ئۇٔي ئۈضتىگٗ ئبٌّىذى، ئۇٔىڭ 
ٖ  [72)ئېغىرٌىمي(دىٓ لورلتي، ئۇٔي ئىٕطبْ ئبٌذى، ئىٕطبْ ھٗلىمٗتْٗ )ئۆزىگٗ( زۇٌۇَ لىٍغۇچىذۇر، ھٗلىمٗتْٗ ٔبدأذۇر ] ضۈر

 ئٗھساة[
ھٗلىمٗتْٗ ئبٌال: » ئىجٕي ئبثجبش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

ِۇٔذاق ۋٖدٖ  ئبٌغبْ ئىذى:  ئبٌال ئۇٔىڭ  دۈِجىطىذىٓ ثبرٌىك ٍبراتّبلچي  ئٗراپبت وۈٔي ٔۇئّبْ دېگْٗ جبٍذا ئبدِٖذىٓ 
ىرىٕي )ئٗۋالدٌىرىٕي( چىمىرىپ، ئبدِٖٕىڭ ئبٌذىذا ئۇالرٔي  چۈِۈٌىٕىڭ ئۇغػبق ثبٌىٍىرىغب ئوخػبظ ثوٌغبْ ئبدِٖٕىڭ ثبٌىٍ

ْ » دېذى. ئۇالر:« ِْٗ ضىٍٗرٔىڭ پٗرۋٖردىگبرىڭالر ئِٗٗضّۇ؟» چېچىپ لوٍذى. ئبٔذىٓ ثىۋاضتٗ ضۆز لىٍىپ:  ]  ھٗئٗ، ضٗ
ْ » بِٗت وۈٔي ئۇالرٔىڭ:دېذى. لىَ« ثىسٔىڭ پٗرۋٖردىگبرىّىس دۇرضْٗ، گۇۋاھٍىك ثٗردۇق ٗتتٗ لبٌغب ثىس ثۇٔىڭذىٓ غٗپٍ

ثوۋىٍىرىّىس ئىٍگىرى )ضبڭب ( غېرىه وٌٗتۈرگْٗ ئىذى، ثىسٔىڭ پٗلٗت ئۇالرٔىڭ ئٗۋالدى -ئبتب» دېّٗضٍىىٍىرى، ٍبوي « ئىىّٗٔىس
« سٔي ھبالن لىالِطْٗ؟ثوٌۇپ لبٌغبْ ٍېرىّىس ثبر )ٍٗٔي ثىسٔىڭ ئۈزرىّىس ثبر(  گۇِراھالرٔىڭ لىٍّىػٍىرى تۈپٍٍٗىذىٓ ثى

ُ ۋٖ ثٍٗھٗلي ضٗھىھ[ [ ضۈرٖ ئٗئراف[173-172دېّٗضٍىىٍىرى ئۈچۈٔذۇر  ]  ]ئٗھّٗد ۋٖ ٔٗضٗئي ۋٖ ھبوى
ٍىرىٕي ئبدِٖگٗ ئۆگٗتتي. ئبٔذىٓ ئۇالرٔي پٗرغتىٍٗرگٗ وۆرضىتىپ: ]هللا ٗ )خٌٗىپٗ ثو» پۈتۈْ غٍٗئىٍٗرٔىڭ ِٔب ٌۇغمب ئبدِٖگ

ٍىرىٕي ِبڭب ئېَتىپ ثېرىڭالر؛ دېذى  ٍىك دٍٖذىغبْ لبرىلبرىغبٔذا ثىس ھٗل  ػىڭالردا( راضتچىً ثوٌطبڭالر، ثۇ غٍٗئىٍٗرٔىڭ ِٔب
ٗر:31] ضېٕي )پۈتۈْ وِٗچىٍىىٍٗردىٓ( پبن دٖپ تؤۇٍّىس، ثىس ضْٗ ثىٍذۈرگٗٔذىٓ ثبغمىٕي ثىٍٍّّٗىس، ھٗلىمٗتْٗ » [ پٗرغتىٍ

ٗرٔىڭ :»  هللا[ 32ېذى ]ضْٗ ھِّٗىٕي ثىٍگۈچىذۇرضْٗ، ھېىّٗت ثىٍْٗ ئىع لىٍغۇچىذۇرضْٗ؛ د ئي ئبدَٖ! ئۇالرغب ثۇ ٔٗرضىٍ
ٗرٔىڭ ٔبٍِىرىٕي ئېَتىپ ثٗرگْٗ چبغذا، « ٔبٍِىرىٕي ئېَتىپ ثٗرگىٓ ٗ، :» هللادېذى. ئبدَٖ ئۇالرغب ثۇ ٔٗرضىٍ ِْٗ ضىٍٗرگ

ْ، ئبضّبٔالردىىي ۋٖ زېّىٕذىىي غٍٗجٍٗرٔي ھٗلىمٗتْٗ ثىٍىپ تۇرىّْٗ، ئبغىبرا ۋٖ ٍوغۇرۇْ ئىػىڭالرٔي ثىٍىپ تۇر ىّٗ
دېذۇق، ئىجٍىطتىٓ ثبغمب ھِّٗىطي ضٗجذٖ « ئبدِٖگٗ ضٗجذٖ لىٍىڭالر» [ ئۆز ۋالتىذا پٗرغتىٍٗرگٗ:33دېذى ]« دېّىگّٗٔىذىُ

 هللا[ ضۈرٖ ثٗلٗر[]34لىٍذى، ئىجٍىص )ضٗجذٖ لىٍىػتىٓ( ثبظ تبرتتي، تٗوٗثجۇرٌۇق لىٍذى، ئۇ وبپىرالردىٓ ثوٌۇپ وٗتتي  ]
براتمبْ ئىٕطبٔغب ضٗجذٖ لىٍىػتىٓ ضبڭب ٔېّٗ توضمۇٍٔۇق لىٍذى )ئۇٔىڭغب ضٗجذٖ ئي ئىجٍىص! ِْٗ ئۆز لو» ئېَتتي: ٌۇَ ثىٍٍْٗ 

بوي ٍۇلىرى ِٗرتىۋىٍىىٍٗردىٓ ثوٌغبٍٔىمىڭذىّٕۇ؟(  ٍ ْ » [ ئىجٍىص:75«  ]لىٍّبضٍىمىڭ تٗوٗثجۇرٌۇق لىٍغبٍٔىمڭذىّٕۇ؟ ِٗ
[ ضۈرٖ 50ئىجٍىص جىٕالردىٓ ئىذى ][ ضۈرٖ ضبد[]76ذى ]دې« ئۇٔىڭذىٓ ئبرتۇق، ِېٕي ئوتتىٓ ٍبراتتىڭ، ئۇٔي الٍذىٓ ٍبراتتىڭ

ُ :» ]هللاوٗھف[ ضْٗ جٕٗٔٗتتىٓ ٍولبي! ضْٗ ھٗلىمٗتْٗ لوغالٔذى ثوٌذۇڭ، ضبڭب ھٗلىمٗتْٗ لىَبِٗتىىچٗ ِېٕىڭ ٌٗٔىتى
ٗگٗر ِبڭب ئېَتىپ ثٗرگىٕٗ، ضْٗ ِٗٔذىٓ ئۈضتۈْ لىٍغبْ ئبدَٖ ِۇغۇِۇ؟ ئ» [ ضۈرٖ ضبد[] ئىجٍىص:78-77دېذى  ]« ثوٌطۇْ

 ٓ ِبڭب لىَبِٗتىىچٗ ِۆھٍٗت ثېرىذىغبْ ثوٌطبڭ، ئۇٔىڭ ئٗۋالدىٕىڭ ئبزغىٕىطىذىٓ ثبغمىطىٕي )ئبزدۇرۇپ( تۈپ ٍىٍتىسىذى
پٗرۋٖردىگبرىُ! ِبڭب )خبٍىك( تىرىٍىذىغبْ وۈْ )ٍٗٔي لىَبِٗت( » [ ضۈرٖ ثٗٔي ئىطرائىً[]ئىجٍىص:62لۇرۇتۇۋېتىّْٗ،دېذى ]

« جٗزِْٗ ضبڭب ٌِٗۇَ ۋالىتمىچٗ ِۆھٍٗت ثېرىٍىذۇ:» هللا[  79بٍبت لبٌذۇرضبڭ( دېذى  ]گىچٗ ِۆھٍٗت ثٗرضٗڭ )ٍٗٔي ِېٕي ھ
 ]هللا[ ضۈرٖ ضبد[82ئىسزىتىڭ ثىٍْٗ لٗضِٗىي، ئۇالرٔىڭ ھِّٗىطىٕي چولۇَ ئبزدۇرىّْٗ ]» [ ئىجٍىص:81-80دېذى  ]

‹ ىٓ( وىّىي ضبڭب ئٗگىػىذىىْٗثبرغىٓ )ضبڭب ِۆھٍٗت ثٗردىُ(، ئۇالردىٓ )ٍٗٔي ئبدَٖ ثبٌىٍىرىذ» )ئىجٍىطمب( ئېَتتي:
ْ 63)جٗھَٕٗٔٗ ضبڭب ۋٖ ئۇالرغب( ثېرىٍگْٗ توٌۇق جبزادۇر  ] [ ئۇالرٔىڭ ئىچىذىٓ لوزغىتبالٍذىغبٍٔىىي ئبدِٖىڭٕي ئبۋازىڭ ثىٍٗ

ٖ )ٍٗٔي گۇِراھمب چبلىرىػڭ ثىٍْٗ( لوزغبتمىٓ، ئبتٍىك ۋٖ پىَبدٖ لوغۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇالرغب ھۇجۇَ لىٍغىٓ، ئۇالرٔىڭ ِبٌٍىرى غب ۋ
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ْ( ۋٖدىٍٗرٔي ثٗرگٓى غٍٗتبٕٔىڭ ئۇالرغب ثٗرگْٗ ۋٖدىطي پٗلٗت ئبٌذاِچىٍىمتۇر   -ثبٌىٍىرىغب غېرىه ثوٌغىٓ، ئۇالرغب )ٍبٌغب
پٗرۋٖردىگبرىُ! ضْٗ ِېٕي گۇِراھ لىٍغبٍٔىمىڭ ئۈچۈْ، ٍٗر ٍۈزىذٖ ئبدَٖ » [ ضۈرٖ ثٗٔي ئىطرائىً[]ئىجٍىص ئېَتتي:64]

 ]هللاضۈرٖ ھىجر[[39] ٖتتٗ چىراٍٍىك وۆرضىتىّْٗ، ئۇالرٔىڭ ھِّٗىطىٕي ئٌٗۋٖتتٗ ئبزدۇرىّْٗ ثبٌىٍىرىغب )گۇٔبھالرٔي( ئٌٗۋ
ِْٗ ئٌٗۋٖتتٗ ضېٕىڭ ثٗٔذىٍىرىڭذىٓ ِۇئٍَْٗٗ ضبٔذىىىٍىرىٕي » غٍٗتبٕٔي رٖھّىتىذىٓ ٍىراق لىٍذى، غٍٗتبْ ئېَتتي:

َبي لىٍذۇرىّْٗ ) ٍٗٔي ھبٍبت ئۇزۇْ، لىَبِٗت، [ غۇٔذالال چولۇَ ئۇالرٔي ئبزدۇرىّْٗ، ئۇالرٔي خبَ خى118ئىگٌٍٍّْٗٗٗ  ]
ىّْٗ( ئۇالرٔي چولۇَ چبھبرپبٍالرٔىڭ لۇاللٍىرىٕي ٍېرىػمب  ھېطبة ئېٍىع ٍوق دېگٗٔذٖن ثبتىً ئٗلىذىٍٗرٔي وۆڭٍىگٗ ضٌب

« ثۇٍرۇٍّْٗ ثۇٍرۇٍّْٗ، ئۇالرٔي چولۇَ ئبٌالٔىڭ ِٗخٍۇلبتىٕي ئۆزگٗرتىۋېتىػىٗ ) ئۇالرغب ِٗڭ ئوٍذۇرۇغمب ئوخػبظ( ئىػالرٔي
ْ( 119وىّىي غٍٗتبٕٔي دوضت تۇتىذىىْٗ، ئۇ )دۇَٔب ۋٖ ئبخىرٖتتٗ( ئوپئوچۇق زىَبْ تبرتمبْ ثوٌىذۇ  ] [ غٍٗتبْ ئۇالرغب )ٍبٌغب

 ْ ۋٖدىٍٗرٔي ثېرىذۇ ۋٖ ئۇالرٔي خبَ خىَبٌغب ضبٌىذۇ )ٍٗٔي ئٌِٗٗذٖ ئىػمب ئبغّبٍذىغبْ ئبرزۇالرٔي وۆڭٍىگٗ ضبٌىذۇ( غٍٗتب
ْ 120بٌغبٕٔىال ۋٖدٖ لىٍىذۇ  ]ئۇالرغب پٗلٗت ٍ [ ئٗٔٗ غۇالرٔىڭ ثبرىذىغبْ جبٍي جٗھِٕٗٔٗذۇر، ئۇالر جٗھِٕٗٔٗذىٓ لبچىذىغب

ضېٕىڭ ِېٕي ئبزدۇرغبٍٔىمىڭذىٓ ئۇالر )ٍٗٔي ئبدَٖ ئٌٍٗٗھىططبالَ ۋٖ » [ ضۈرٖ ٔىطب[]ئىجٍىص ئېَتتي:121جبً تبپبٌّبٍذۇ ]
[ ئبٔذىٓ ئۇالرغب چولۇَ 16ٕىڭ توغرا ٍوٌۇڭ ئۈضتىذٖ ئوٌتۇرىّْٗ  ]ئۇٔىڭ ئٗۋالدىغب ۋٖضۋٖضٗ لىٍىع( ئۈچۈْ چولۇَ ضې

ئبٌذىذىٓ، ئبرلىطىذىٓ، ئوڭىذىٓ، ضوٌىذىٓ ھۇجۇَ لىٍىّْٗ، ئۇالرٔىڭ وۆپچىٍىىٕىڭ )ٔېّىتىڭگٗ( غۈوۈر لىٍغۇچىالر 
ٗضٕب )ٍٗٔي ئۇالرٔي [ ضۈرٖ ئٗئراف[] ئۇالردىٓ پٗلٗت تبٌالٔغبْ ثٗٔذىٍىرىڭال ثۇٔىڭذىٓ ِۇضت17ئِٗٗضٍىىىٕي وۆرىطْٗ ]

[ ِېٕىڭ ثٗٔذىٍىرىّگٗ )ٍٗٔي ئۇالرٔي 41ثۇ ِْٗ ضبلالغمب تېگىػٍىه توغرا ٍوٌذۇر ]» ئېَتتي:  هللا[ 40ئبزدۇراٌّبٍّْٗ(  ]
[ ضۈرٖ 42ئبزدۇرۇغمب( ضېٕىڭ وۈچۈڭ ٍٗتٍّٗذۇ، پٗلٗت گۇِراھالردىٓ ضبڭب ئٗگٗغىٍٗٔٗرگىال )ضېٕىڭ وۈچۈڭ ٍېتىذۇ(  ]

ھّىتىذىٓ( ِٗھرۇَ لىٍىٕغبْ ھبٌذا چىك، ئۇالرٔىڭ ئىچىذىٓ ضبڭب جٕٗٔ» ئېَتتي: ]هللاھىجر[ ٗتتىٓ ئٍٗجٍٗٔگْٗ ۋٖ )ٖر
ضىٍٗرٔي ثىر ئبدِٖذىٓ  ]هللا[ ضۈرٖ ئٗئراف[18ئٗگٗغىٍٗٔٗرٔي لوغۇپ، ھِّٗىڭالر ثىٍْٗ چولۇي جٗھِٕٕٗٔٗي توٌذۇرىّْٗ]

ئۈٌپٗت ئېٍىػي  -ئبدَٖ ئٌٍٗٗھىططبالِٕي( ئۇٔطي[ضۈرٖ زۇِٗر[])6ٍبراتتي، ئبٔذىٓ ئۇٔىڭ جۈپتىٕي )ٍٗٔي ھٗۋۋأي( ٍبراتتي ]
 [ ضۈرٖ ئٗئراف[189ئۈچۈْ، خوتۇٔي )ٍٗٔي ھٗۋۋأي( ئۇٔىڭ ئۆز جىٕطىذىٓ ٍبراتتي ]

ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: َ » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىَ ئبٍبٌالر )ئبدٖ
 ]ِۇضٍىُ[« ٍبرىتىٍغبْئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ(لوۋۇرغىذىٓ 

ٓ »ئٗثۇ ٍِٗبٔي ِىطرىٌ ِۇٔذاق دېگْٗ؛ ِْٗ ئىّبَ غبفىئىذىٓ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ: ال ئبدَٖ ئبتىٕي ٍبراتمبٔذى ئٌب
براتمبْ ُ ٍٗٔي ئبٌال ھٗۋۋأي ئبدِٖٕىڭ ضوي تٗرٖپ]ئىجٕي ِبجٗ[« وېَىٓ: ئۇٔىڭ لىطمب لوۋۇرغىطىذىٓ ھٗۋۋا ئبٔىٕيٍ  ېتى تىىيٍ 

 ىذىٓ ٍبراتتي]تٗپطىر ئىجٕي وٗضىر[لوۋۇرغىط
ِۇھِّٗٗد ئىجٕي ئىطھبق ِۇٔذاق دٍٖذۇ: ِۇضۇٌّبْ ئبٌىّالردىٓ ثىسگٗ ٍٗتىْٗ خٗۋٖرگٗ لبرىغبٔذا، ئبدَٖ ئٌٍٗٗھىططبالِٕي 
ِۈگذٖن تۇتمبْ، ئبٔذىٓ ئبٌال ئۇٔىڭ ضوي تٗرىپىذىىي لوۋۇرغىطىذىٓ ثىر لوۋۇرغىٕي ئبٌذى، ئۇٔىڭ ئورٔىٕي گۆظ ثىٍْٗ 

َ توٌذۇ رۇپ لوٍذى. ئبٌالتبئبال ئبدَٖ ئٌٍٗٗھىططبالِذىٓ ئېٍىٕغبْ لوۋۇرغىذىٓ ھٗۋۋا ئبٔىٕي ٍبرىتىپ ثوٌغۇچىٍىه ئبدٖ
ال ھبۋا ئبٔىٕي ئبدَٖ ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ئۈٔطي ئۈٌپٗت ئېٍىع ئۈچۈْ چىراٍٍىك -ئٌٍٗٗھىططبالَ ئۇٍمىطىذىٓ ئوٍغبّٔىذى. ئٌب

ئوٍغبٔغبٔذا ھٗۋۋا ئبٔىٕي وۆرۈپ: ِېٕىڭ گۆغۇَ، لېٕىُ ۋٖ ئبٍبٌىُ، دېذى.  ثىر ئبٍبي لىٍذى. ئبٔذىٓ ئبدَٖ ئۇٍمىطىذىٓ
ٓ ئ ْ ئۈٔطيغۇٔىڭذىٓ وېَى  ئۈٌپٗتتٗ ثوٌذى]تٗپطىر ئىجٕي وٗضىر[-ۇٔىڭ ثىٍٗ

] ئي ئبدَٖ! ضْٗ ئبٍبٌىڭ ثىٍْٗ ئىىىىڭالر ثىٍٍٗ جٕٗٔٗتتٗ تۇرۇڭالر، جٕٗٔٗتٕىڭ ِېۋىٍىرىذىٓ خبٌىغىٕىڭالرچٗ ٍٗڭالر، ثۇ 
ېىىٓ غٍٗتبْ ئۇالرٔىڭ ٍېپىمٍىك 19«  ]ىٗ ٍېمىٕالغّبڭالر، )ئۇٔىڭغب ٍېمىٕالغطبڭالر( زاٌىّالردىٓ ثوٌۇپ لبٌىطىٍٗردٖرٖخ  ٌ ]

پٗرۋٖردىگبرىڭالرٔىڭ ضىٍٗرگٗ ثۇ دٖرٖخٕىڭ » ئٗۋرٖتٍىرىٕي ئېچىۋېتىع ئۈچۈْ، ئۇالرغب ۋٖضۋٖضٗ لىٍذى، غٍٗتبْ ئېَتتي:
ٗت ضىٍٗرٔىڭ پٗرغتٗ ثوٌۇپ وٗتّٗضٍىىىڭالر ٍبوي )جٕٗٔٗتتٗ( ِٗڭگۈ تۇرۇپ ِېۋىطىٕي ٍېَىػٕي ِٗٔئي لىٍغبٍٔىمي پٗل

[ 21دٖپ لٗضَٗ ئىچىپ ثٗردى  ]« ِْٗ چولۇَ ضىٍٗرگٗ ضبدىمّْٗ» [ غۇٔىڭذٖن ئۇالرغب:20لبٌّبضٍىمڭالر ئۈچۈٔذۇر  ]
ٓ ئبٌذاِچٍىك ئۇضۇٌٍىرى ئبرلىٍىك ئۇالرٔي )ٍۇلىرى ِٗرتىۋىذىٓ تۆۋْٖ ِٗرتىۋىگٗ( چۈغۈردى. د ٖرٖخٕىڭ ِېۋىطىٕي ٍىگٗٔذى

وېَىٕال ئۇالرٔىڭ ئٗۋرٖتٍىرى ئېچىٍىپ لبٌذى، ئۇالر جٕٗٔٗتتىي دٖرٖخٍٗرٔىڭ ٍبپرالٍىرى ثىٍْٗ ئٗۋٖرٖتٍىرىٕي ٍېپىػمب 
ِْٗ ضىٍٗرگٗ ثۇ دٖرٖخٕي )ٍٗٔي ِېۋىطىٕي( ٍېَىػتىٓ ِٗٔئي » وىرىػتي، ئۇالرٔىڭ پٗرۋٖردىگبرى )ئۇالرغب وبٍىپ(:

[ ضۈرٖ 22دٖپ ٔىذا لىٍذى  ]« ثھىطىسوي، غٍٗتبْ ضىٍٗرگٗ ھٗلىمٗتْٗ ئبغىبرا دۈغّٗٔذۇر، دېّىگّٗٔىذىُ؟لىٍّىغبّٔىذىُ؟ غۈ
 ئٗئراف[

غۈثھىطىسوي » ئىجٕي ئٗثۇھبتَٗ ئۆثًٗ ئىجٕي وٗئجىذىٓ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي رىۋاٍٗت لىٍىذۇ:
ضىْٗ خورِب دٖرىخىگٗ ئوخػبظ، ثېػىذا چېچي ٔبھبٍىتي جىك، ئېگىس ثىر وىػي ئبٌالتبئبال ئبدَٖ ئٌٍٗٗھىططبالِٕي ئىگىس ئۆ

لىٍىپ ٍبراتتي. چٗوٍٗٔگٗ دٖرٖخٕىڭ ِېۋىطىٕي تېتىػي ھبِبْ ئبدَٖ ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ئۇچىطىذىٓ وىَىٍّىرى چۈغۈپ 
ٗتٕىڭ ئىچىذٖ ئىػتىٕىٕىڭ وېتىپ ئٗۋرٖت جبٍي ئٗڭ ثبٌذۇر ئېچىٍىپ لبٌىذۇ. ئبدَٖ ئٌٍٗٗھىططبالَ ثۇٔي وۆرگْٗ ھبِبْ  جٕٗٔ

ثېغىٕي چىڭىتىػمب ثبغالٍذۇ. غۇ چبغذا ئۇٔىڭ چېچىٕي ثىر دٖرٖخ ئىٍىۋاٌذى. ئۇ چېچىٕي دٖرٖختىٓ تبرتتي. ئبٔذىٓ ئبٌالتبئبال 
ٓ ئۇٔي: ئي ئبدَٖ! ِٗٔذىٓ لبچّب، دٖپ چبلىردى. ئۇ رٖھّبْ تبئبالٔىڭ ضۆزىٕي ئبڭالپ: ئي پٗرۋٖردىگبرىُ لبچمىٕىُ ٍوق، ٌېى ى
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 ]تٗپطىر ئىجٕي وٗضىر[«ھبٍب لىٍىع ٍۈزىطىذىٓ غۇٔذاق لىٍىۋاتىّْٗ، دٖپ جبۋاة ثٗردى
پٗرۋٖردىگبرىّىس! ثىس ئۆزىّىسگٗ ئۆزىّىس زۇٌۇَ لىٍذۇق، ئٗگٗر ضْٗ ثىسگٗ ِٗغپىرٖت لىٍّىطبڭ، ثىسگٗ رٖھىُ » ]ئۇالر:

ُ [ ضۈرٖ ئ23دېذى ]« لىٍّىطبڭ، ثىس چولۇَ زىَبْ تبرتمۇچىالردىٓ ثوٌىّىس ٗئراف[]ئبدَٖ پٗرۋٖردىگبرىذىٓ ثىر لبٔچٗ ضۆز تٌٗى
ئۇٔىڭ تٗۋثىطىٕي  هللائبٌذى )ٍٗٔي گۇٔبھىٕىڭ وٗچۈرۈٌۈغي ئۈچۈْ ئولۇٍذىغبْ دۇئب ئۇٔىڭغب ئىٍھبَ ئبرلىٍىك ثىٍذۈرىٍذى(،  

 ضۈرٖ ثٗلٗر[[ 37ھٗلىمٗتْٗ تٗۋثىٕي ثٗوّۇ لوثۇي لىٍغۇچىذۇر)ثٗٔذىٍىرىگٗ( ٔبھبٍىتي ِېھرىجبٔذۇر ]  هللالوثۇي لىٍذى. 
وۈْ چىممبْ وۈٕٔىڭ :» ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ  ِۇٔذاق دېگْٗ 

)ٍٗٔي دۇَٔبدىىي وۈٍٔٗرٔىڭ( ئىچىذىىي ئٗڭ ٍبخػي وۈْ جۇِٗ وۈٔىذۇر. ئۇ وۈٔذٖ)ئبدَٖ ئٌٍٗٗھىططبالَ( جٕٗٔٗتتىٓ 
 چىمىرىٍذى]ِۇضٍىُ ۋٖ ٔٗضٗئي[

ٍٗر ٍۈزىذٖ ٍبغبٍطىٍٗر، » ئېَتتي: هللا[ 24] ئٗجىٍىڭالر پۈتىٗٔگٗ لٗدٖر ٍٗر ٍۈزىذٖ تۇرىطىٍٗر ۋٖ ئۇٔىڭذىٓ پبٍذىٍىٕىطىٍٗر ]
)ئبدَٖ ثىٍْٗ ھٗۋۋاغب(  ]هللا[ ضۈرٖ ئٗئراف[25ٍٗر ٍۈزىذٖ ئۆٌۈضىٍٗر، )لىَبِٗت وۈٔي( ٍٗٔٗ ٍٗر ئبضتىذىٓ  چىمىرىٍىطىٍٗر ]

ڭ تٗرىپىّذىٓ ھىذاٍٗت زىڭالر ثٗزىڭالرغب دۈغّْٗ ثوٌغبْ ھبٌذا چۈغۈڭالر، ئٗگٗر ضىٍٗرگٗ ِېٕىضىٍٗر ھِّٗىڭالر جٕٗٔٗتتىٓ ثٗ
[ وىّىي زىىرىّذىٓ ٍۈز 123ي ِېٕىڭ ھىذاٍىتىّگٗ ئٗگٗغطٗ، ئۇ ئبزِبٍذۇ ۋٖ ئبخىرٖتتٗ غٗلي ثوٌّبٍذۇ ]وٌٗطٗ، وىّى

 تبھب[[ ضۈرٖ 124وۈٔي ئۇٔي ثىس وور لوپۇرىّىس]ئۆرۈٍذىىْٗ، ئۇٔىڭ ھبٍبتي تبر )ٍٗٔي خبتىرجِٗطىس( ثوٌىذۇ، لىَبِٗت 
التبئبال » ئٗثۇ ِۇضب رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: )ئۆز ۋالتىذا( ئٌب

ّٗ ٔٗرضىٕي تۈٌۈن لىٍىپ ثٗردى، ئۇٔىڭغب ھِٗ -ئبدِٖٕي جٕٗٔٗتتىٓ چىمبرغبٔذا، ئۇٔىڭغب جٕٗٔٗتٕىڭ ِېۋىٍىرىٕي ئوزۇق
 ]ثٗززار[« ٍبضبغٕي ئۆگٗتتي

 

 ذىىي ًَرضىلَرًي ئىٌطبًالرًىڭ پبٍذىلىٌىػي ئۈچۈى ٍبراتمبًلىميٍَر ٍۈزى

ٗرٔىڭ  ٗر ٍۈزىذىىي غٍٗئىٍ ]ئىٕطبٔالرٔىڭ لبٍطىٍىرىٕىڭ ئٌِٗٗي ئٗڭ ٍبخػي ئىىٍٗٔىىىٕي ضىٕبظ ئۈچۈْ، ثىس ھٗلىمٗتْٗ ٍ
]غۈثھىطىسوي، ضىٍٗرٔي زېّىٕذا ٍٗرٌٗغتۈردۇق، زېّىٕذا ضىٍٗرگٗ ۈرٖ وٗھف[[ ض7ھِّٗىطىٕي ٍٗر ٍۈزىٕىڭ زىٕٕىتي لىٍذۇق ]

ٍٗر ٍۈزىذىىي ھِّٗٗ ٔٗرضىٕي ضىٍٗر )ٔىڭ پبٍذىٍىٕىػىڭالر(  ]هللا[ ضۈرٖئٗئراف[10تۇرِۇظ الزىّٗتٍىىٍىرىٕي پٍٗذا لىٍذۇق ]
 [ ضۈرٖ ثٗلٗر[29ئۈچۈْ ٍبراتتي ]

 

  ئبٍالرًىڭ ضبًي

الٔىڭ دٖرگبھىذا )ٍٗٔي ٌٗۋھۇٌّٗھپۇزدا(  ] غۈثھىطىسوي، ئبضّبْ ۋٖ زېّىٓ ٍغبٔذىٓ تبرتىپ )لِٗٗرى( ئبٍالرٔىڭ ضبٔي ئٌب ٍبرىت
]هللا [ضۈرٖ ٍبضىٓ[38ٔىڭ ئبٌذىٕئبال ثٌٗگىٍىگْٗ ئىػىذۇر ]هللا ثۇ، غبٌىت، ھِّٗىٕي ثىٍگۈچي   ] [ ضۈرٖ تٗۋثٗ[36دۇر ] 12

ْ ئىع لىٍغۇچىذۇر ]  [ضۈرٖ ٔىطب[165غبٌىجتۇر، ھېىّٗت ثىٍٗ
ھّٗد، ئٗثۇ ثٗورىذىٓ رىۋاٍٗت لىٍىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ۋىذاٌىػىع ھٗججىذٖ ٔۇتۇق ضۆزٌٗپ ِۇٔذاق ئىّبَ ئٗ

ٗ » دېذى: ىتىگ ثىٍىڭالروي، زاِبْ ئبٍٍىٕىپ ھٗلىمٗتْٗ ئبضّبٔالرٔي ۋٖ زېّىٕٕي ٍبراتمبْ وۈٔذٖ ٌٗۋھۇٌّٗھپۇزغب ثېىىتىٍگْٗ ھٌب
ئبرلىذىٓ وېٍىذۇ.  -ٓ تۆت ئًب ئۇرۇظ ھبرا لىٍىٕغبْ ئبٍالر ثوٌۇپ، ئۈچ ئېَي ئبرلبئىىىي ئبٍذۇر، ئۇٔىڭذى 12وٌٗذى. ثىر ٍىً 

ْ ئېَىٕىڭ ئبرىٍىمىذىىي رٖجٗپ ئېَىذۇر ْ غٗئجب ٌ ثىٍٗ  «ئۇالر زۇٌمٗئذٖ، زۇٌھٗججٗ، ِۇھٗررَٖ ئبٍٍىرى ۋٖ جۇِبدا ئبخىرى ئېَى
 

 ىميئبلالًىڭ دٍرگبھىذىىي ثىر وۈى زېوىٌذىىي هىڭ ٍىلغب تَڭ وېلىذىغبًل

ْ ِىڭ ٍىٍچىٍىىتۇر ]  [ ضۈرٖ ھٗج[47]ھٗلىمٗتْٗ پٗرۋٖردىگبرىٕىڭ دٖرگبھىذىىي ثىر وۈْ ضىٍٗر ضبٔبٍذىغب
 

   ئبضوبى زېوىٌٌىڭ هىراضي

ٗرٔىڭ ِىراضي   هللا[ ئبي ئىّراْ[]ئبضّبٔالرٔىڭ ۋٖ زېّىٕٕىڭ )خٗزىٕىٍىرىٕىڭ( ئبچمۇچٍىرى 180ٔىڭذۇر]هللا ] ئبضّبٔالرٔىڭ ۋٖ ٍ
[ ضۈرٖ 26غب ثوٍطۇٔغۇچىذۇر ] هللاضۈرٖ غۇرا[]ئبضّبٔالردىىي ۋٖ زېّىٕذىىي ھِّٗٗ ئبٌالٔىڭذۇر، ھِّٗٗ [ 12ٔىڭ ئىٍىىذىذۇر]

 رۇَ[
 

 زېوىٌذىىي ًَرضىلَرًي ئىٌطبًالرغب ثۇٍطۇًذۇرۇپ ثَرگًَلىىي-ئبضوبى

بٍذىٍىٕىػىڭالرغب ئبضّبٔالردىىي ۋٖ زېّىٕذىىي ھِّٗىٕي ضىٍٗرگٗ ثوٍطۇٔذۇرۇپ ثٗردى )ٍٗٔي ضىٍٗرٔىڭ پ هللا]ثىٍِّٗطىٍٗروي، 
ِۇۋاپىمالغتۇرۇپ ثٗردى(. ضىٍٗرگٗ ئبغىبرا ۋٖ ٍوغۇرۇْ )ٍٗٔي ِبددىٌ ۋٖ ِٗٔىۋى( ٔېّٗتٍٗرٔي وبِبٌٗتىٗ ٍٗتىۈزۈپ ثٗردى  

ئبضّبٔالردىىي ۋٖ زېّىٕذىىي ٔٗرضىٍٗرٔىڭ ھِّٗىطىٕي )وبِبٌي( پٗزٌىذىٓ ضىٍٗرگٗ ثوٍطۇٔذۈرۈپ  ]هللا[ ضۈرٖ ٌولّبْ[20]
ٗتْٗ )لۇدرىتي ئىالھىَىٕي( تٗپٗوىۇر لىٍىذىغبْ لٗۋَ ئۈچۈْ ) ئبٌالٔىڭ لۇدرىتي ۋٖ ثىرٌىىىٕي ثٗردى، ثۇٔىڭذا ھٗلىم

ْ( )روغْٗ( دٌٖىٍٍٗر ثبر ] ٗر   ]هللا[ ضۈرٖ جبضىَٗ[13وۆرضىتىذىغب ضىٍٗرگٗ ضورىغبْ ٔٗرضٗڭالرٔىڭ ھِّٗىطىٕي ثٗردى، ضىٍ
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 [ ضۈرٖ ئىجراھىُ[34ٔىڭ ٔېّىتىٕي ضبٔبپ تۈگىتٌٍّٗٗطىٍٗر ]هللا
 

 ًلىميوبى زېوىٌذىىي ھَهوَ ًَرضَ ئبلالغب تَضجىھ ئېَتىذىغبئبض

ْ، زېّىٕذا ئېَتىٍغبْ ضۆزٌٗرٔي ثىٍىپ تۇرىذۇ،  » ])پٍٗغِٗجٗر( ئېَتتي: )ضۆزٌىرىڭالرٔي( ئبڭالپ  هللاپٗرۋٖردىگبرىُ ئبضّب
ّىٕذىىي ٔٗرضىٍٗر ئۇٔىڭغب غب( ئبضّبٔالردىىي ۋٖ زېهللا[ ضۈرٖ ئٗٔجىَب[] )4تۇرغۇچىذۇر، )ئٗھۋاٌىڭالرٔي( ثىٍىپ تۇرغۇچىذۇر ]

ٔي پبن دٖپ ثىٍىذۇ،  هللازېّىٓ ۋٖ ئۇالردىىي ِٗخٍۇلبتالر  -[ ضۈرٖ ھٗغىر[] ٍٗتتٗ ئبضّب24ْتٗضجىھ ئېَتىپ تۇرىذۇ ]
ئۇالرٔىڭ ِٗدھىَطىٕي ضٗزٍِٗطىٍٗر  ٔي پبن دٖپ ِٗدھىٍٍَٗذۇ، ٌېىىٓ ضىٍٗرهللا)وبئىٕبتتىىي( لبٔذالٍىىي ٔٗرضٗ ثوٌّىطۇْ، 

 ىطرائىً[[ ضۈرٖ ثٗٔي ئ44]
 

 ئبلالغب ثوٍطۇًىذىغبًلىمي ئبضوبى زېوىٌذىىي هَخلۇلبتالر

الٔىڭذۇر، ھِّٗٗ  [ ضۈرٖ رۇَ[ ]ئبضّبٔالردا ۋٖ زېّىٕذا 26غب ثوٍطۇٔغۇچىذۇر ]هللا]ئبضّبٔالردىىي ۋٖ زېّىٕذىىي ھِّٗٗت ئٌب
زېّىٕٕىڭ ٍبرىتىٍىػي ۋٖ ئۇ  [ ضۈرٖ ِٗرٍَٗ[ ]ئبضّبٔالرٔىڭ،93غب ثٗٔذٖ ثوٌۇپ ثوٍطۇّٔبٍذىغبْ ھېچ ِٗخٍۇق ٍولتۇر ]هللا

ئٗگٗر خبٌىطب، ئۇالرٔي جِٗئىٌ لىٍىػمب  هللأىڭ )لۇدرىتىٕىڭ( دٌٖىٍٍىرىذىٕذۇر،   هللائىىىىطىذٖ جبٔذارالرٔىڭ ٍېَىٍىػي 
ٕذىىي ھبٍۋأبتالر، پٗرغتىٍٗر ئبٌالغب ضٗجذٖ لىٍىذۇ، ئۇالر ) [ ضۈرٖ غۇرا[29لبدىردۇر ] غب ضٗجذٖ  هللا]ئبضّبٔالردىىي ۋٖ زېّى

[ 56ٔىڭ ثبغمۇرۇغىذا ثوٌّىغبْ ثىرِۇ ِٗخٍۇق ٍولتۇر ]]هللا[ ضۈرٖ ٔٗھً[49تىٓ( چوڭچىٍىك لىٍىپ ثبظ تبرتّبٍذۇ ]لىٍىػ
)ٔىڭ ئبزاثي(دىٓ لېچىپ لۇتۇالٌّبٍطىٍٗر، ضىٍٗرگٗ   هللاضۈرٖ ھۇد[]ضىٍٗر ٍٍِٗي زېّىٕذا ثوٌطۇْ، ٍٍِٗي ئبضّبٔذا ثوٌطۇْ، 

ٔي  هللاۈرٖ ئٗٔىٗثۇت[]ئبضّبٔالردىىي ۋٖ زېّىٕذىىي ھېچ ٔٗرضٗ [ ض22دىٓ ثۆٌٗن دوضتّۇ ٍوق، ِٗدٖتىبرِۇ ٍوق ]هللا
غب  هللا[ ضۈرٖ فبتر[]ھِّٗٗ 44ھٗلىمٗتْٗ ھِّٗىٕي ثىٍگۈچىذۇر، ھِّٗىگٗ لبدىردۇر ] هللائىالجىطىس لبٌذۇراٌّبٍذۇ.  

الٍىمتۇر  )ھِّٗىذىٓ( ثىھبجٗتتۇر، ِٗدھىَىگٗ هللاغب ِۇھتبجطىٍٗر، هللا[ ضۈرٖ ئىخالش[]ئي ئىٕطبٔالر! ضىٍٗر 2ِۇھتبجذۇر ]
 [ ضۈرٖ فبتر[15]

 

  ي لوغۇًئبضوبى زېوىٌٌىڭ 

ىٕٕىڭ پبدىػبھٍىمي [ ضۈٖر جبضىَٗ[]ئبضّبٔالرٔىڭ ۋٖ ز27غب خبضتۇر ] هللا]ئبضّبٔالر ثىٍْٗ زېّىٕٕىڭ پبدىػبھٍىمي   غبهللاّې
[ ضۈرٖ 107تىٓ ثبغمب ھېچمبٔذاق دوضت ۋٖ ِٗدٖتىبر ٍولتۇر ]هللا ِٗٔطۇپ ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍِّٗطْٗ؟ ضىٍٗرگٗ 

[ ضۈرٖ 116ٔىڭذۇر، ھِّٗىطي ئۇٔىڭغب ثوٍطۇٔغۇچىذۇر ]هللا ثٗلٗر[]ئبضّبٔالردىىي ۋٖ زېّىٕذىىي ٔٗرضىٍٗرٔىڭ ھِّٗىطي 
ْ( لوغۇٍٔىرى ثٗلٗر[ الردىٓ ۋٖ تٗثىئٗت ھبدىطىٍىرىذىٓ ثوٌغب ]ئبضّبٔالرٔىڭ ۋٖ زېّىٕٕىڭ )پٗرىػتىٍٗردىٓ، جىٕالردىٓ، ھبٍۋٔا
 [ ضۈرٖ ِۇددٖضطىر[31رىڭٕىڭ لوغۇٔىٕي  پٗلٗت ئۇ ئۆزى ثىٍىذۇ ]]پٗرۋٖردىگب [ ضۈرٖ فٗتىھ[4ٔىڭذۇر ]هللا 

ْ، [ ضۈرٖ زارىَبت[58ٔىڭ( لۇۋۋىتي ئبرتۇلتۇر ]هللا(لۇدرٖتٍىىتۇر، ) هللا]) ]ئېَتمىٕىي: وىّىي گۇِراھٍىمتب ثوٌىذىىٗ
غبْ ٔٗرضىٍٗرٔي ئۇالرغب ۋٖدٖ لىٍهللا ئۇٔىڭغب ِۆھٍٗت ثىرىذۇ، تبوي ئۇالر ئبزاة ۋٖ لىَبِٗتتىٓ ئىجبرٖت هللا ِٗرھِٗٗتٍىه 

ٗر [ ضۈرٖ ِٗرٍَٗ[75وۆرگٗٔذٖ ئبٔذىٓ وىّٕىڭ ئورٔي ٍبِبْ ۋٖ وىّٕىڭ ٌٗغىىرى ئبجىس ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍىذۇ ] ]ئبٔذىٓ ضىٍ
ٓ لورلّبِطىٍٗر؟] ْ ھېچ ئٗھٗدى تبپبٌّبضٍىمىڭالردى  [ ضۈرٖ ثٗٔي ئىطرائىً[69ثىسدىٓ ئۆچ ئېٍىپ ثېرىذىغب

 

 تغٍَى

[ ضۈرٖ ئٗٔئبَ[]ئبضّبٔالردىىي ۋٖ زېّىٕذىىي 59ثىٍىذۇ ] هللابھىذىذۇر، ئۇٔي پٗلٗت  ٔىڭ دٖرگهللا]غٍٗجٕىڭ خٗزىٕىٍىرى 
 هللاھٗلىمٗتْٗ ئبضّبٔالردىىي ۋٖ زېّىٕذىىي غٍٗجٕي ثىٍگۈچىذۇر،   ]هللا[ضۈرٖ ھۇد[123غب خبضتۇر  ] هللاغٍٗجٕي ثىٍىع 

[ ضۈرٖ 20غب خبش ]هللا[ ضۈرٖ فبتىر[]غٍٗجٕي ثىٍىع پٗلٗت 38ھٗلىمٗتْٗ دىٍالردىىي ضىرالرٔي ثىٍگۈچىذۇر ]
 [ضۈرٖ ًِٔٗ[65]ۋٖ زېّىٕذىىىٍٗر غٍٗجٕي ثىٍٍّٗذۇ دىٓ ثۆٌٗن ئبضّبٔالردىىي ]هللاٍۇٔۇش[

           

 يخبلىغبى ئبدٍهگَ غٍَجٌي ثىلذۈرۈغًىڭ ئبلال 

ۇ ضىٍٗرٔي غٍٗجذىّٕ ]هللا[  ضۈرٖ جىٓ[26غٍٗجٕي ثىٍگۈچىذۇر، ئۆزىٕىڭ غٍٗجىذىٓ ھېچجىر ئبدِٖٕي خٗۋٖردار لىٍّبٍذۇ ]]هللا 
الپ، ئۇٔىڭغب غٍٗجٕي ثىٍذۈرىذۇ ] [ ضۈرٖ ئبي 179خٗۋٖردار لىٍّبٍذۇ ۋٖ ٌېىىٓ ئبٌال پٍٗغِٗجٗرٌىرىذىٓ خبٌىغىٕىٕي تٌب

بِغۇرٔي )ئۆزى   ٍ ال ئىّراْ[]لىَبِٗت)ٔىڭ ثوٌىذىغبْ ۋالتي( توغرضىذىىي ثىٍىُ ھٗلىمٗتْٗ ئبٌالٔىڭ دٖرگبھىذىذۇر. ئٌب
جبٍغب( ٍبغذۇرىذۇ، ثٗچچىذأذىىىٍٗرٔىڭ ٔېّٗ ئىىٍٗٔىىىٕي )ٍٗٔي ئوغۇٌّۇ، لىسِۇ،  ثٌٗگىٍىگْٗ ۋالىتتب ۋٖ ئۆزى ثٌٗگىٍىگْٗ

ثېجىرىّّۇ، وِٗتۈوّۇ، ثٗختٍىىّۇ، ثٗختطىسِۇ( ئبٌال ثىٍىذۇ، ھېچ ئبدَٖ ئٗتٗ ٔېّىٍٗرٔي لىٍىذىغبٍٔىمىٕي )ٍٗٔي ئۇٔىڭغب ٔېّٗ 
ىمىٕي( ثىٍٍّٗذۇ، ھېچ ئبدَٖ ئۆزىٕىڭ لٍٗٗردٖ ٍبِبْ ئىػالردىٓ ٔېّىٍٗرٔي لىٍىذىغبٍٔ-ئىع ثوٌىذىغبٍٔىمٕي، ٍبخػي

 [ ضۈرٖ ٌۇلّبْ[34ئۆٌىذىغبٍٔىمىٕي ثىٍٍّٗذۇ، ئبٌال ھٗلىمٗتْٗ )پۈتۈْ ئىػالرٔي( ثىٍىپ تۇرغۇچىذۇر، توٌۇق خٗۋٖرداردۇر ]
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ٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ  ِۇٔذاق دېگْٗ: ئبچمۇچٍىرى  غٍٗت ئىٍىّٕىڭ» ئۆِٗر رٖزىٌَٗالھۇ ٗئ
ثبٌىَبتمۇدىىي ثبٌىٕىڭ ِۇددىتي -2ئٗتٗ ٔېّٗ ئىع ثوٌىذىغبٍٔىمىٕي، -1ثٗغتۇر، ئۇٔي ئبٌالتبئبالدىٓ ثبغمب ھېچىىُ ثىٍٍّٗذۇ. 

 -5ھٗر لبٔذاق ئبدِٖٕىڭ لٍٗٗردٖ ئۆٌىذىغبٍٔىمىٕي،  -4ٍبِغۇرٔىڭ لبچبْ ٍبغىذىغبٍٔىمىٕي،  -3توغّبً تۇغۇٌىذىغبٍٔىمىٕي، 
ٓ ثبغمب ھېچىىُ ثىٍٍّٗذۇلىَبِٗتٕىڭ لبچب ُ ثوٌىذىغبٍٔىمىٕي ئبٌالتبئبالدى  ]ثۇخبرى[« ْ لبٍى

[ضۈرٖ تۇر[]ٍبوي ئۇالرٔىڭ ٍېٕىذا غٍٗت 41] ٍبوي ئۇالرٔىڭ ٍېٕىذا غٍٗت ثوٌۇپ)ئۇٔىڭذىٓ غٍٗت ٔٗرضىٍٗرٔي( ٍېسىۋاالِذۇ؟ ]
[ ضۈرٖ لٌَٗٗ[]ئۇ 47ىٕي غۇٔىڭغب( ٍبزاِذۇ؟ ])ٍٗٔي غٍٗجٕي ئىچىگٗ ئبٌغبْ ٌٗۋھۇٌّٗھپۇز( ثبر ثوٌۇپ، ئۇالر )ئېَتىذىغبٍٔىر

[ ضۈرٖ ِٗرٍَٗ[]ئۇالر غٍٗت )ئىػٍىرى( ئۈضتىذٖ 78ٔىڭ ئٗھذىگٗ ئېرىػىّٗٔۇ؟ ] هللاغٍٗجٕي ثىٍگّٗٔۇ؟ ٍبوي ِٗرھِٗٗتٍىه 
[ ضۈرٖ ثٗٔي 85]ضىٍٗرگٗ پٗلٗت ئبزغىٕب ئىٍىُ ثېرىٍگْٗ ][ ضۈرٖ ضٗثٗئـ[53ٍىراق جبٍذىٓ لبرضىغب ضۆزٌٍٗذۇ  ]

( ئۇالرغب ثىٍذۈرۈغٕي خبٌىغبْ ٔٗرضىٍٗردىٓ )ٍٗٔي پٍٗغِٗجٗرٌٗرٔىڭ تىٍي ئبرلىٍىك هللأىڭ ٌِٗۇِبتىذىٓ )هللاىً[]ئۇالر ئىطرائ
[ ضۈرٖ ثٗلٗرٖ[]ثٌٗىي ئىٕطبْ وٌٗگۈضي ھبٍبتىذا گۇٔبھتب 255ثىٍذۈرگْٗ ٔٗرضىٍٗردىٓ( ثبغمب ھېچ ٔٗرضىٕي ثىٍٍّٗذۇ ]

 [ ضۈرٖ لىَبِٗت[5ئٗزۋٍٍٖىّٗوچي ثوٌىذۇ ]
 

   بر ٍۇلتۇزئبل

ٌېىىٓ )ئبضّبْ خٗۋٖرٌىرىگٗ( ئوغرىٍىمچٗ لۇالق ضبٌّبلچي ثوٌغبْ [ 17ٍتبٔذىٓ ئبضّبٕٔي لوغذىذۇق ]]ھٗر ثىر لوغالٔذى غٗ
ٔىڭ هللا ثۇ، غبٌىت، ھِّٗىٕي ثىٍگۈچي   ][ ضۈرٖ ھىجر[18ٔي ھبالن لىٍىذۇ( ]غٍٗتبٕٔي روغْٗ ئبلبر ٍۇٌتۇز لوغالپ ٍېتىذۇ )ٍٗ

بضىٓ[38ْ ئىػىذۇر ]ئبٌذىٕئبال ثٌٗگىٍىگٗ  ٍ ])جىٕالر ئېَتتي(  ثىس )ئبضّبْ ئٗھٍىٕىڭ ضۆزٌىرىٕي تىڭػبظ ئۈچۈْ(   [ضۈرٖ
ئبضّبٔغب )چىمىػٕي( تىٍىذۇق، ئبضّبٕٔىڭ وۈچٍۈن ِۇھبپىسٖتچىٍٗر )ٍٗٔي پٗرىػتىٍٗر( ثىٍْٗ ۋٖ )وۆٍذۈرگۈچي( ٍۇٌتۇزالر ثىٍْٗ 

ٍىمچٗ تىڭػبظ ئۈچۈْ( ئبضّبٕٔىڭ ئوٌتۇرۇغمب ثوٌىذىغبْ جبٍٍىرىذا [. ثىس ھِٗىػٗ )ئوغرى8توٌۇپ وٗتىٍٗٔىىىٕي ثبٍمىذۇق ]
ئوٌتۇراتتۇق، وىّىي ئِٗذى )ئوغرىٍىمچٗ( ئبڭالغمب ئورۇٔىذىىْٗ، ئۇٔي وۆزىتىپ تۇرغبْ وۆٍذۈرگۈچي ٍۇٌتۇزالرٔي ثبٍمبٍذۇ 

ٕذىىىٍٗرگٗ ٍبِبٍٔىك ئىرادٖ لىٍىٕذىّۇ ٍبوي پٗرۋٖردىگب9] رى ئۇالرغب ٍبخػىٍىك ئىرادٖ لىٍذىّۇ؟ [. ثىس )جىٕالر جبِبئٗضي( زېّى
 [ضۈرٖ جىٓ[10ثىٍٍّّٗىس ]

ٌٗالھۇ ئٗٔھۇِبدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، ئٗٔطبرى ضبھبثىٍٗردىٓ ثىرى ئۇٔىڭغب ِۇٔذاق ضۆزٌٗپ  ئبثذۇٌال ئىجٕي ئبثجبش رٖزىَ
ىپ چۈغۈپ، ئٗتراپٕي ٍورۇتىۋٖتتي. ثٗرگْٗ: ثىر وېچىطي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ثىٍْٗ ثىٍٍٗ ئوٌتۇراتتۇق، ثىر ٍۇٌتۇز ئېم

دٖپ ضورىذى، ثىس:  -ثۇٔي وۆرگْٗ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: جبھىٍىَٗت دٖۋرىذٖ ِۇغۇٔذاق ئىػالر توغرۇٌۇق ٔېّٗ دٍٖتتىڭالر؟
 -ٍٖتتۇقد“ ثۇ وېچٗ ثىر ئۇٌۇغ ئبدَٖ ئۆٌۈپ، ٍٗٔٗ ثىر ئۇٌۇغ ئبدَٖ تۇغۇٌىذىىْٗ” ئبٌال ۋٖ ئۇٔىڭ رٖضۇٌي ئوثذاْ ثىٍىذۇ، ثىس:

دېگٗٔىذۇق، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېذى: ئٌِٗٗىَٗتتٗ ٍۇٌتۇزالر ثىرٖر وىػىٕىڭ ئۆٌۈِي ٍبوي ھبٍبتي ئۈچۈْ 
ٗر  ئبلّبٍذۇ، ثٌٗىي ئىطّي زاتي ئۇٌۇغ ھَٗ ثٗرىىٗتٍىه ثوٌغبْ رٖثجىّىس ثىرٖر ئىػمب ھۆوۈَ لىٍطب، ئٗرغٕي وۆتۈرىذىغبْ پٗرغتىٍ

ذىٓ وېَىٓ ئبضتىذىىي ئبضّبٔذىىىٍٗر تٗضجىھ ئېَتىػىذۇ. غۇٔذاق لىٍىپ، ئبخىرى تٗضجىھ ئېَتىع ِۇغۇ تٗضجىھ ئېَتىػىذۇ، ئۇٔ
تۆۋْٖ لٗۋٖتتىىي پٗرغتىٍٗرگٗ ٍېتىپ وېٍىذۇ. ئبٔذىٓ ئٗرغٕي وۆتۈرىذىغبْ پٗرغتىٍٗردىٓ وېَىٕىي پٗرغتىٍٗر ئٗرغٕي 

ېّٗ دېذى؟” وۆتۈرىذىغبْ پٗرغتىٍٗردىٓ: ٖپ ضوراٍذۇ، ئۇالر ئبٌالٔىڭ ٔېّٗ دېگٍٗٔىىىٕي ئېَتىپ ثېرىذۇ. د -“پٗرۋٖردىگبرىڭالرٔ 
ثىرىذىٓ ضوراپ ٍۈرۈپ، ئبخىرى ئۇ خٗۋٖر ِۇغۇ تۆۋْٖ ئبضّبٔذىىىٍٗرگٗ ٍېتىپ وېٍىذۇ. غۇ  -غۇ تٗرىمىذٖ ئبضّبٔذىىىٍٗر ثىر

ېمىٓ ئبدٍِٖىرىگٗ )پبٌچي، رِّٖبٌالرغب( ٍٗ تىۈزىذۇ. ئٗٔٗ غۇ چبغذا، ئۇالرغب چبغذا جىٕالر ئۇ خٗۋٖرٔي ئبڭٍىۋېٍىپ، ئۆزىٕىڭٍ 
ٍۇٌتۇز ئېتىٍىذۇ. ئٗگٗر ئۇالر ئبضّبٔذىٓ ئبڭٍىۋاٌغبْ خٗۋٖرٔي ئٍْٕٗٗ ئېٍىپ وٌٗگْٗ ثوٌطب، ئۇ راضت خٗۋٖر ثوٌىذۇ. ٌېىىٓ ئۇالر 

 ]ِۇضٍىُ[« راضت ضۆزگٗ ٍۈز ٍبٌغبٕٔي لېتىۋېتىذۇ
 

  خبتبلىمٌي ٍبزىذىغبى لَلَم 

لٌَٗٗ ئۈچ ئبدِٖذىٓ وۆتۈرۈٌگْٗ » ٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئٌٗي رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋا
« )گۇٔبھ ٍېسىٍّبٍذۇ(: ئۇخالپ لبٌغبْ ئبدَٖ ئوٍغبٔغۇچىٍىه، ئۆضّۈر ثبالغٗتىٗ ٍٗتىۈچىٍىه، ئٗلىٍطىس ئٗلٍىٕي تبپمۇچىٍىه

 ]ئٗثۇ داۋۇد ۋٖ تىرِىسى ۋٖ ئىجٕي ِبجٗ ۋٖ ھبوىُ ضٗھىھ[
ھٗلىمٗتْٗ ضوي » ئۇِبِٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئٗثۇ 

تٗرٖپتىىي گۇٔبھالرٔي ٍبزىذىغبْ پٗرغتٗ، ثٗٔذٖ گۇٔبھ لىٍغبٔذا لٌِٕٗٗي خبتبالغمبْ ِۇضۇٌّبْ ثٗٔذىذىٓ ئبٌتٗ ضبئٗت 
ً ٍبزِبً تۇرىذۇ. ئٗگٗر غۇ ۋالىت ئىچىذٖ   تٗۋثٗ ل بزِب الدىٓ ِٗغپىرٖت ضورىطب، پٗرغتٗ ئۇ گۇٔبھٕيٍ  ېٍىپ غۇ گۇٔبھىغب ئٌب

 تٗثرأي ھٗضْٗ[«]لٌِٕٗٗي ئۆز جبٍىغب تبغالپ لوٍىذۇ، ئٗگٗر تٗۋثٗ لىٍّىطب، ثىر گۇٔبھىٕي ثىر ٍبزىذۇ
 

    دٍرۋازىطي تَۋثَ

ِٗغرىت » ٌٍٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ضٗفۋاْ ئىجٕي ئٗضطبي رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٗ
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 ْ تٗرٖپتٗ ثىر دٖرۋازا ثبر ثوٌۇپ، ئۇٔىڭ وٗڭٍىىىٕي ئبتٍىك وىػي لىرىك )ٍبوي ٍٗتّىع( ٍىٍذا ثېطىپ ئۆتىذۇ. ئبٌال ئبضّبْ ثىٍٗ
براتمبْ ثوٌۇپ، تٗۋثٗ ئۈچۈْ داۋاٍِىك ئېچىپ لوٍغبْ. لۇٍبظ ئۇٔىڭذىٓ  براتمبْ وۈٔذٖ غۇ دٖرۋازىٕىّۇٍ  چىمّىغىچٗ، زېّىٕٕيٍ 

 ]تىرِىسى ھٗضْٗ[« ئۇ دٖرۋازا تبلبٌّبٍذۇ
ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: غۈثھىطىسوي،  -غٗن » ئٗثۇ ضٗئىذ رٖزىَ

ثوٌطب، ِْٗ ئۇالرٔي غٍٗتبْ ئي پٗرۋٖردىگبرىُ! ضېٕىڭ ئىسزىتىڭ ثىٍْٗ لٗضِٗىي، ثٗٔذىٍىرىڭٕىڭ جبٍٔىرى تٍٗٔىرىذٖ ثوٌىذىغبْ 
داۋاٍِىك ئبزدۇرۇپ تۇرىّْٗ، دېذى. پٗرۋٖردىگبرىُ ِېٕىڭ ئىسزىتىُ ثىٍْٗ ۋٖ ثۈٍۈوٍۈوۈَ ثىٍْٗ لٗضِٗىي، ئۇالر ِبڭب داۋاٍِىك 

ْ ئۇالرٔي ھِٗىػٗ ِٗغپىرٖت لىٍىّْٗ   ]ئٗھّٗد ۋٖ ھبوىُ[« ئىطتىغپبر ئېَتىپال تۇرضب، ِٗ
   

  ئادٍِٖٗرٔي لوغدىغۇچي پٗرغتٗ 

ٕي( ضبلٍىغۇچي )پٗرىػتٗ( ثبر ]]ھٗر  ٔىڭ هللا ]ھٗرثىر ئبدِٖٕىڭ ئبٌذى ـ وٍٕٗىذٖ [ ضۈرٖ تبرىك[4ثىر ئبدَٖ ثىٍْٗ )غۇ ئبدِٖ
 [ ضۈرٖ رٖئذ[11ئِٗرى ثوٍىچٗ ئۇٔي لوغذاٍذىغبْ ٔۆۋٖتچي پٗرىػتىٍٗر ثبر ]

ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ  ِ ضىٍٗردىٓ ھٗر ثىر » ۇٔذاق دېگْٗ:ئىجٕي ِٗضئود رٖزىَ
ضبھبثىالر: ئي ئبٌالٔىڭ « ئبدِٖگٗ جىٕذىٓ ثوٌغبْ ھِٗراھ )ٍٗٔي غٍٗتبْ( ۋٖ پٗرغتىذىٓ ثوٌغبْ ھِٗراھ ِۇئٗوىٗي لىٍىٕىذۇ

ِبڭىّۇ ِۇئٗوىٗي لىٍىٕىذۇ، ٌېىىٓ ئبٌال » پٍٗغِٗجىرى! ضبڭىّۇ ِۇئٗوىٗي لىٍىٕبِذۇ؟ دېگٗٔذٖ، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:
ٍٗتبٔغب لبرىػي ِبڭب ٍبردَٖ ثېرىذۇ. غٍٗتبْ ِېٕي پٗلٗت ٍبخػي ئىػٕي لىٍىػىّذىٓ ثبغمىغب ثۇٍرۇغمب لبدىر غ

 دېذى]ِۇضٍىُ ۋٖ ئٗھّٗد ضٗھىھ[«ثوالٌّبٍذۇ
 

  رٖھىُ -ضىٍٗ

بتٕي ٍبرىتىپ ئبٌالتبئبال ِٗخٍۇل» ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
ٍٗ ْ  -رٖھىُ لوپۇپ ئبٌالٔىڭ ثېٍىگٗ ئېطىٍذى، ئبٌال ئۇٔىڭغب: لوٌۇڭٕي تبرت، دېذى. ضىٍٗ -ثوٌغبٔذىٓ وېَىٓ ضى رٖھىُ: ِْٗ ضٗ

ال ئۇٔىڭغب: ِِٕٗۇْ ثوٌّبِطٗٔىي، ضىٍٗ ٍٍّْٗٗ، دېذى. ئٌب ٍٗ -ثىٍْٗ، رٖھىّطىسٌىىتىٓ پبٔب تى  -رٖھىُ لىٍغبْ ئبدِٖگٗ ِْٗ ضى
ٗررٖھىُ لىٍىّْٗ ٍّىغبْ ئبدِٖگٗ ِْٗ ضىٍٗ -، ضىٍ ْ  -رٖھىُ لى ْ، دېذى. ئۇ: ئي رٖثجىُ! دىگىٕىڭگٗ ِِٕٗۇ رٖھىُ لىٍّبٍّٗ

ثوٌذۇَ، دېذى. ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ ئېَتىذۇوي، خبٌىطبڭالر ِۇٔۇ ئبٍٗتٕي ئولۇڭالر: ] ضىٍٗر )ئىطالَ(دىٓ ٍۈز ئۆرۈضٗڭالر زېّىٕذا 
 [ ضۈرٖ ِۇھِّٗٗد [ ]ثۇخبرى[22زۈپ لوٍبرضىٍٗرِۇ؟ ]رٖھىّٕي ئۈ -ثۇزغۇٔچىٍىك لىالرضىٍٗرِۇ ۋٖ ضىٍٗ

 

    ًىڭ رٍھوىتيتبئبالئبلال

ُ ِٗخٍۇلٕىڭ ھِّٗىطىگٗ ئورتبلتۇر]  [ضۈرٖ ئٗئراف[156]ِېٕىڭ رٖھّىتى
ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ  ِۇٔذاق دېگْٗ  التبئبال :» ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىَ ھٗلىمٗتْٗ ئٌب

ۈتۈْ ِٗخٍۇلبتالرٔي ٍبراتمبْ چبغذا، ئٗرغٕىڭ ئۈضتىذىىي ئۆزىٕىڭ ٍېٕىذىىي وىتبثمب "ھٗلىمٗتْٗ رٖھّىتىُ غٗزىپىّذىٓ پ
 ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[«]ئۈضتۈْ وٌٗذى" دٖپ ٍبزدى

» ي ئبڭٍىغبْ:ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، ِْٗ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕ  
ٔي ئېٍىپ لېٍىپ، زېّىٕغب پٗلٗت ثىر ئۈٌۈغٕي چۈغۈرگْٗ،  99ئۈٌۈظ لىٍىپ، ئۆزىٕىڭ لېػىذا  100ئبٌالتبئبال رٖھىّذىٍٍىمىٕي 

ٍٗ ىطىٕي دٖضطىۋٖتّٗضٍىىي ئۈچۈْ تۇۋىمىٕي وۆتۈرۈۋېٍىػىّۇ  -ِٗخٍۇلبتالرٔىڭ ئۆزئبرا ضى رٖھىُ لىٍىػي، ھٗتتب ئبتٕىڭ ئۆز ثٌب
 ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[« ٌۈغٕىڭ ضٗۋٖثىذىٕذۇرئٗٔٗ غۇ ثىر ئۈ

ٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ھٗلىمٗتْٗ » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ٗئ
ٗر 100ئبٌالتبئبالٔىڭ   ئۈٌۈظ رٖھّىتي ثوٌۇپ، ئۇٔىڭذىٓ ثىر ئۈٌۈظ رٖھّٗتٕي جىٕالر، ئىٕطبٔالر، ئۇچبر لۇغالر ۋٖ ھبغبرٖتٍ

ئبرىطىغب چۈغۈردى، ئبغۇ ثىر ئۈٌۈظ رٖھّٗتٕىڭ ضٗۋٖثي ثىٍْٗ ئۇالر ئۆزئبرا ِېھرىجبٍٔىك لىٍىػىذۇ ۋٖ رٖھىُ لىٍىذۇ. ئبٌالتبئبال 
ْ ]ثۇخبرى ۋٖ « ئۈٌۈظ رٖھّٗتٕي وېَىٕگٗ لبٌذۇرۇپ، لىَبِٗت وۈٔىذٖ ئۇٔىڭ ثىٍْٗ ثٗٔذىٍىرىگٗ رٖھىُ لىٍىذۇ 99 دېَىٍٗگ

 ِۇضٍىُ[
 

 غۈرۈظوىتبة ۋٍ لبًۇى چۈ

ُ 1]ھِّٗىذىٓ ئۈضتۈْ پٗرۋٖردىگبرىڭٕىڭ ٔبِىٕي پبن ئېَتىمبد لىٍغىٓ ] [ ئۇ )پۈتۈْ ِٗخٍۇلبتٕي( ٍبراتتي، )ئۇالرٔي( ثېجىرى
ال[]ئىٕطبٔالر ئ[ ضۈرٖ ئ3ٗ[ ِٗخٍۇلبتمب پبٍذىٍىك ئىػالرٔي وۆرضٗتتي ]2)ٍٗٔي چىراٍٍىك ۋٖ ِۇٔبضىپ غٗوٍىذٖ( لىٍذى ]

 [ ضۈرٖ ھٗدىذ[25وىتبثٕي، لبٔۇٕٔي چۈغۈردۇق] ئبداٌٗتٕي ثٗرپب لىٍطۇْ دٖپ،
 

 چۈغۈرۈظ ًيتۆهۈرئبضوبًذىي 
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ٗر ثبر ] ٖ 25]تۆِۈرٔي چۈغۈردۇق، تۆِۈر وۈچ ـ لۇۋۋٖتٕي ئۆز ئىچىگٗ ئبٌغبْ، تۆِۈردٖ ئىٕطبٔالر ئۈچۈْ ٔۇرغۇْ ِٗٔپٗئٗتٍ [ ضۈر
 ھٗدىذ[

 

 وېطَل چۈغۈرۈظ

ٖر » ىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئىجٕي ِٗضئود رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕ  ئبٌالتبئبال ثىر
 ]ئىجٕي ِبجٗ ضٗھىھ[« وېطٌٕٗي چۈغۈرگْٗ ثوٌطب، ئۇٔىڭ داۋاضىٕىّۇ چۈغۈرگٗٔذۇر

الٔىڭ ثٗٔذىٍىرى! » ئۇضبِٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ئي ئٌب
طبڭالر داۋاٌىٕىڭالر!، چۈٔىي، ئبٌالتبئبال ثىر وېطٌٕٗي لوٍطب، ئۇٔىڭ داۋاضىٕىّۇ ثىٍٍٗ لوٍغبٔذۇر. ٌېىىٓ، لېرىٍىمذىٓ وېطٗي ثوٌ

ْ ضٗھىھ[« ئىجبرٖت ثۇ وېطٌٗگٗ داۋا ٍولتۇر ُ ۋٖ ئىجٕي ھٗثجب  ]ئٗھّٗد ۋٖ ھبوى
ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىطط بالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ھٗلىمٗتْٗ ئبٌالھتبئبال ئٗثۇ ضٗئىذ رٖزىَ

الھ  ثىرٖر وېطٌٕٗي چۈغۈرگْٗ ثوٌطىال، ئۇٔىڭ داۋاضىٕىّۇ  چۈغۈرگٗٔذۇر، ثۇ داۋأي ئبٌالھ ثىٍذۈرگْٗ وىػي ثىٌٍٍٗٗذۇ، ئٌب
ېرىٍىممب ثىٍذۈرِىگْٗ وىػي ثىٌٍٍّٗٗذۇ، ٌېىىٓ، ھٗرلبٔذاق وېطٌٗگٗ داۋا  ثوٌطىّۇ، ئۆٌۈِگٗ داۋا تېپىٍّبٍذۇ )خۇددى ل

ُ  ضٗھىھ[  تېپىٍّىغبٔذٖن(] ھبوى
 

 ىغبًلىميۋاثب چۈغىذ ئبضوبًذىي ھَر ٍىلي

ٖ » ثىر رىۋاٍٗتتٗ وېٍىػچٗ، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ىٍٕىڭ ئىچىذٖ ثىر وېچٗ ثبر ثوٌۇپ، ئۇ وېچىذ  ٍ ھٗر
« ئوچۇق لبٌغبْ لبچب، توٌۇَ لبتبرٌىمالرغب چۈغىذۇئبضّبٔذىٓ زېّىٕغب ۋاثب چۈغىذۇ. ثۇ ۋاثبٔىڭ ثىر لىطّي غۇ وېچىطي ئبغسى 

 ]ِۇضٍىُ[
 

 تَلطىن لىلىع ٌيپَضىَغلىى

تۈر  70پٗضىٗغٍىه » ئۇلجٗ ئىجٕي ئبِىر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
ْ لبٌغبْ  69ثوٌۇپ،   ]ئٌٗئٗۋضٗت ۋٖ ئٌٗىٗثىر[« ئىٕطبٔالرغب تٗلطىُ لىٍىٕغبْتۈرى ثٗرثٗرىٍٗرگٗ، ثىرى تۈرى جىٕالر ثىٍٗ

 

 ئَخاللٌي تَلطىن لىلىع

ئبٌال » ئبثذۇٌال ئىجٕي ِٗضئود رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
 ]ئٗھّٗد[« ئٗخاللىڭالرٔىّۇ ئبراڭالردا تٗلطىُ لىٍغبْ

 

  ھۈًَرۋٍى ۋٍ ھۈًَر

ٖ » ۈزٍٖفٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ھ ال ھٗر ھۈٔٗرۋٖٕٔي ۋ ئٌب
 ]ثٗززار[« ھۈٔىرىٕي ٍبراتمۇچىذۇرئۇٔىڭ 

 

  ضبالهٌي زېوىٌغب چۈغۈرۈظ 

‹ ئٗضطبالَ» ›ططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئبثذۇٌال ئىجٕي ِٗضئود رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھى
ٓ ثىرى ثوٌۇپ، ئبٌال ئۇٔي زېّىٕغب  ]ثٗززار ۋٖ ئٌٗىٗثىر[« چۈغۈرگْٗ ئبٌالٔىڭ ئىطىٍّىرىذى

 

 ك ثبرلىميىئبضوبًذا ضبۋاة ۋٍ رىس

ْ ضبۋاة ثبر]]ئبضّبٔذا ضىٍٗرٔىڭ رىسلىڭالر ثبر، ضىٍٗرگٗ ۋٖدٖ لىٍىٕ  [ ضۈرٖ زارىَبت[22غب
 

 ك ثېرىذىغبًلىميىرىس هَخلۇلبتمبَ ًىڭ ھَهوتبئبالئبلال

ٗر 180ٔىڭذۇر ]هللا ]ئبضّبٔالرٔىڭ ۋٖ ٍٗرٔىڭ ِىراضي  [ ئبي ئىّراْ[])ئي ئىٕطبٔالر!(  ضىٍٗرٔىڭ ئىٍىىڭالردىىي ٔٗرضىٍ
[ ضۈرٖ ٔٗھً[] ئٗگٗر پٗرۋٖردىگبرىّٕىڭ رٖھّٗت خٗزىٕىٍىرى 96ٔىڭ دٖرگبھىذىىي ٔٗرضىٍٗر تۈگىّٗضتۇر ]هللاتۈگٍٗذۇ، 

« الردا ثوٌطب، چىمىّذىٓ )ٍٗٔي تۈگٗپ وېتىػتىٓ( لورلۇپ، چولۇَ ثېخىٍٍىك لىالتتىڭالر، ئىٕطبْ ثېخىً وېٍىذۇضىٍٗرٔىڭ لوٌۇڭ
ْ 100دېگىٓ  ] [ ضۈرٖ ثٗٔي ئىطرائىً[]ٍٍِٗي ٍٗر ٍۈزىذٖ ِبڭىذىغبْ ھبٍۋاْ ثوٌطۇْ، ٍٍِٗي ئىىىي لبٔىتي ثىٍْٗ ئۇچىذىغب

ضىٍٗرٔي خٌٗك ئٗتتي، ئبٔذىٓ ضىٍٗرگٗ  ]هللا[ ضۈرٖ ئٗٔئبَ[38تٍٗردۇر ]ئۇچبر لۇظ ثوٌطۇْ ھِّٗىطي ضىٍٗرگٗ ئوخػبظ ئۈِّٗ
ٔىڭ( لۇۋۋىتي ئبرتۇلتۇر    هللاھٗلىمٗتْٗ ھِّٗىگٗ رىسىك ثٗرگۈچىذۇر، لۇدرٖتٍىىتۇر، ) ]هللا[ ضۈرٖ  رۇَ[40رىسىك ثٗردى ]

طىذىٓ( ئۈضتىگٗ ئبٌغبْ  )ِٗرھِٗٗت ٍۈزى هللا[ضۈرٖ زارىَبت[]ٍٗر ٍۈزىذىىي ھبٍۋأالرٔىڭ ھِّٗىطىگٗ رىسىك ثېرىػٕي  58]



 ئبلال تًريپكً قېچىڭالر! 
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ٗرٔي  6] ٌّبٍذۇ، ئۇالرٔي ۋٖ ضىٍ [ ضۈرٖ 60] رىسىمالٔذۇرىذۇ هللا[ ضۈرٖ ھۇد[] ٔۇرغۇْ ھبٍۋأالر ئۆز رىسلىٕي ئۈضتىگٗ ئبال
ٖ 31]وِٗجٗغٌٍٗىىتىٓ لورلۇپ ثبٌىٍىرىڭالرٔي ئۆٌتۈرِٗڭالر. ئۇالرٔىڭ ۋٖ ضىٍٗرٔىڭ رىسلىڭالرٔي ثىس ثېرىّىس ]ئٗٔىٗثۇت[ [ ضۈر

[ ضۈرٖ 17ٔىڭ ئۆزى لبدىر( ] هللأىڭ دٖرگبھىذىٓ تٌٗٗپ لىٍىڭالر)رىسىك ثېرىػىٗ پٗلٗت  هللاىطرائىً[]رىسىمٕي ثٗٔي ئ
 ئٗٔىٗثۇت[

 

 يرىسىمٌي تَلطىن لىلىػثًَذىلىرى ئبرىطىذا   ئبلالتبئبالًىڭ

[ ضۈرٖ 165لىٍذى ] ضىٍٗرٔي ثٗرگْٗ ٔېّىتىگٗ غۈوۈر لىٍطۇْ دٖپ، ثٗزىڭالرٔي ثٗزىڭالردىٓ ثىر لبٔچٗ دٖرىجٗ ٍۇلىرى]هللا 
ھّىتىٕي ئۇالر تٗلطىُ لىٍىپ ثېرِٖذۇ؟ ثىس ئۇالرٔىڭ ھبٍبتىٌ دۇَٔبدىىي رىسلىٕي ئۇالرٔىڭ ئبرضىذا  ئٗٔئبَ[]پٗرۋٖردىگبرىڭٕىڭ ٖر
تٗلطىُ لىٍذۇق، ئۇالرٔىڭ ثٗزىطي ثٗزىطىٕي )ھٗق ثېرىپ( ئىػمب ضبٌطۇْ دٖپ، ئۇالرٔىڭ ثٗزىطىٕىڭ دٖرىجىطىٕي ثٗزىطىذىٓ 

پبضبت  -ثٗٔذىٍىرىٕىڭ رىسلىٕي وٗڭ لىٍطب، ئۇالر ئٌٗۋٖتتٗ زېّىٕذا پىتٕٗ هللا[ ضۈرٖ زۇخرۇف[ ]ئٗگٗر 32ٍذۇق  ]ئۈضتۈْ لى
غبٌىجتۇر، ھېىّٗت ثىٍْٗ ئىع ]هللا [ ضۈرٖ غۇرا[27خبٌىغبْ ٔٗرضىٕي ئۆٌچَٗ ثىٍْٗ چۈغۈرىذۇ ]هللا تېرىَتتي. ٌېىىٓ 

 [ضۈرٖ ٔىطب[165لىٍغۇچىذۇر ]
 

 ىٌىڭ رىسلىٌي وَڭ ۋٍ تبر لىلىػيخبلىغبى وىػ تبئبالًىڭئبلال

[ضۈرٖ غۇرا[ ]ئېَتمىٕىي:  ھٗلىمٗتْٗ، 12خبٌىغبْ وىػىٕىڭ رىسلىٕي وٗڭ لىٍىذۇ، خبٌىغبْ وىػىٕىڭ رىسلىٕي تبر لىٍىذۇ ] ]هللا
پٗرۋٖردىگبرىُ وىّٕىڭ رىسلىٕي وٗڭ لىٍىػٕي خبٌىطب ئۇٔي وٗڭ لىٍىذۇ، )وىّٕىڭ رىسلىٕي تبر لىٍىػٕي خبٌىطب ئۇٔي( تبر 

غبٌىجتۇر، ھېىّٗت ثىٍْٗ ئىع لىٍغۇچىذۇر ]هللا [ ضۈرٖ ضٗثٗئـ[36ٍىذۇ، ٌېىىٓ وىػىٍٗرٔىڭ توٌىطي )ثۇٔي( ئۇلّبٍذۇ ]لى
 [ضۈرٖ ٔىطب[165]

 

 ىذىغبًلىميھَهوىٌي ئىذارٍ لىلىپ تۇر  تبئبالًىڭئبلال

ھِٗىػٗ تىرىىتۇر،  هللاٍولتۇر؛   دىٓ ثبغمب ھېچ ئىالھهللا]ثىر [ ضۈرٖ ٍۇٔۇش[31])خبالٍىمٕىڭ( ئىػٍىرىٕي وىُ ئىذارٖ لىٍىذۇ؟ ]
ٖ ] [ ضۈرٖ ثٗلٗر[255ھِّٗىٕي ئىذارٖ لىٍىپ تۇرغۇچىذۇر؛ ئۇ ِۇگذٖپ لبٌّبٍذۇ، ئۇٔي ئۇٍمۇ ثبضّبٍذۇ ] ئبضّبٔالردىىي ۋ

ٍېتٗرٌىىتۇر هللا  ٔىڭ ِۈٌىىذۇر، ِٗخٍۇلبتىذۇر(. ھِّٗٗ ئىػٕي ثبغمۇرۇغمب هللا  ٔىڭذۇر )ٍٗٔي هللا زېّىٕذىىي غٍٗئىٍٗر  
غب هللاك( تىٍٍٗذۇ )ٍٗٔي ھِّٗٗ  ىدىٓ )ِٗدٖت ۋٖ رىسهللا]ئبضّبٔالردىىي ۋٖ زېّىٕذىىي ھِّٗٗ  طب[[ ضۈرٖ ٔى132]

ھٗر ۋالىت ۋۇجۇدلب چىمىرىذىغبْ ئىػالر ثىٍْٗ ثوٌۇپ، ئۇالرٔي ٍبرىتىپ  هللاھٗر وۈٔي ثىر ھبٌٗتتىذۇر )ٍٗٔي   هللاِۇھتبجذۇر(  
بٔذىٓ زېّىٕغىچٗ  ]هللاضۈرٖ رٖھّبْ[ [29] ٍىپ تۇرىذۇ( تۇرىذۇ، ئٗھۋاٌالرٔي ٍېڭىالپ تۇرىذۇ، ِٗخٍۇلبتالرٔي پٍٗذا لى ئبّض

غۈثھىطىسوي، ئبضّبْ ۋٖ زېّىٕذىىي ھېچ ٔٗرضٗ [ضۈرٖ ضٗجذٖ[ ]5ثوٌغبْ )ِٗخٍۇلبتٕىڭ( ئىػٍىرىٕي ئىذارٖ لىٍىپ تۇرىذۇ  ]
ئٗھۋاٌىٕي( ]پٗرۋٖردىگبرىڭ ئبضّبٔالردىىي، زېّىٕذىىي ثٗٔذىٍىرىٕىڭ ) [ ضۈرٖ ئبي ئىّراْ[5لب ِٗخپىٌ ئِٗٗش ]هللا 

ْ  ]هللا[ ضۈرٖ ثٗٔي ئىطرائىً[55ھِّٗىذىٓ ئوثذاْ ثىٍىذۇ ] ٗرٔي، زېّىٕذىٓ چىمىذىغب زېّىٕغب وىرىپ وېتىذىغبْ ٔٗرضىٍ
بٔذىٓ چۈغىذىغبْ ٔٗرضىٍٗرٔي، ئبضّبٔغب ئۆرٌٍٗذىغبْ ٔٗرضىٍٗرٔي ثىٍٗپ تۇرىذۇ، ضىٍٗر لٍٗٗردٖ ثوٌطبڭالر،   ٔٗرضىٍٗرٔي، ئبّض

غب  هللا[ ئبضّبٔالرٔىڭ ۋٖ زېّىٕٕىڭ پبدىػبھٍىمي 4لىٍىۋاتمبْ ئىػىڭالرٔي وۆرۈپ تۇرغۇچىذۇر  ] هللاضىٍٗر ثىٍْٗ ثىرگٗ،   هللا
ھېىّٗت ثىٍْٗ هللا ئبضّبٔذىّۇ ئىالھتۇر، زېّىٕذىّۇ ئىالھتۇر، ]هللا [ ضۈرٖ ھٗدىذ[5غب لبٍتۇرۇٌىذۇ ]هللاخبضتۇر، ھِّٗٗ ئىع 

ۇضبٔب ئبضّبٔالرٔىڭ پٗرۋٖردىگبرى، زېّىٕٕىڭ ]جىّي ھِٗذ[ ضۈرٖ زۇخرۇف[84ئىع لىٍغۇچىذۇر، ھِّٗىٕي ثىٍگۈچىذۇر ]
لب خبضتۇر،  هللا [ ئبضّبٔالردىىي ۋٖ زېّىٕذىىي ئۇٌۇغٍۇق  36لب خبضتۇر! ]هللا پٗرۋٖردىگبرى ۋٖ ئبٌٍِٗٗرٔىڭ پٗرۋٖردىگبرى  

ْ ئىع لىٍغۇچىذۇر ]هللا   [ ضۈرٖ جبضىَٗ[37غبٌىجتۇر، ھېىّٗت ثىٍٗ
 

 ىذىغبًلىميجبھبى ئَھلىٌىڭ دىلىذىىىٌي ثىل ئبلالتبئبالًىڭ

ئبضّبٔالردىىي ۋٖ هللا ئۇٔي ثىٍىپ تۇرىذۇ.  هللا دىٍىڭالردىىىٕي ٍٍِٗي ٍوغۇرۇڭالر، ٍٍِٗي ئبغىبرىالڭالر،  : ]ئېَتمىٕىي
ٗرٔىّۇ ثىٍىپ تۇرىذۇ.  جبھبْ ئٗھٍىٕىڭ هللا ][[ ضۈرٖ ئبي ئىّرا29ْ]  ھٗر ٔٗرضىگٗ لبدىردۇرهللا زېّىٕذىىي ٔٗرضىٍ
 [ ضۈرٖ ئٗٔىٗثۇت[10ۇ؟ ]دىٍٍىرىذىىىٕي ھِّٗىذىٓ ئوثذاْ ثىٍِّٗذ

 

 رىسىمٌي خبلىغبًچَ ئېگىس پَش لىلىذىغبًلىميۋٍ  ئۆلچَم  ئبلالتبئبالًىڭ

ئبٌالٔىڭ  لوٌىذا ئبداٌٗت  »ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
ْ ئبدِٖٕي تۆۋْٖ چۈغۈرىذۇ ْ ئبدِٖٕي ٍۇلۇرى وۆتۈرىذۇتبرازىطي ثوٌۇپ، خبٌىغب  ]ثۇخبرى[« ، خبٌىغب

ئبٌال غٗوطىس ئۇخٍىّبٍذۇ، » پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ  ِۇٔذاق دېگْٗ: ھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،ئٗثۇ ِۇضب رٖزىٌَٗال
ٗ چۈغۈرىذۇ ۋٖ خبٌىغبٔچٗ وۆتۈرىۋېتىذ  ]ثۇخبرى[« ۇئۇٔىڭغب ئۇخالظ الٍىك ئِٗٗش. ئۇ ئۆٌچِٕٗي ٍبوي رىسلىٕي خبٌىغبٔچ
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  ثېىىتىع  ضىٌيثبھب ثبزار

بٔىطىذٖ ثبھب ئۆرٌٗپ وٗتىْٗ ثىر چبغذا  ئٗٔٗش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ زِا
ٗر دٖپ ئىٍتىّبش لىٍغبْ، پٍٗغٗ« ئي رٖضۇٌۇٌال! ثىسگٗ ثبھب ثېىىتىپ ثٗرگىٓ» ضبھبثىالر پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِغب: ِج
ٍتىۈچي ئبٌالتبئبالدۇر. ِْٗ ئبٌالتبئبالٔىڭ » ئٌٍٗٗھىططبالَ ئۇالرغب ِۇٔذاق دېگْٗ: ثبھبٔي ثېىىتىۈچي، رىسلىٕي ئبزاٍتىپ، وېٗڭ

ٗتتٗ ثېرىػٕي ئۈِىذ لىٍىّْٗ «  ئبٌذىغب ھېچجىرىڭالرٔىڭ لبْ ٍبوي ِبي توغرۇٌۇق ِٗٔذىٓ ھٗق تٌٗٗپ لىٍّبٍذىغبْ ھبٌ
ْ ۋٖ ثٍٗھٗلي ضٗھىھ[]ئٗھّٗد ۋٖ ئٗثۇ داۋۇد ۋٖ ت  ىرِىسى ۋٖ ئىجٕي ِبجٗ ۋٖ دارىّي ۋٖ ئٗثۇٍٗئال ۋٖ ئىجٕي ھٗثجب

 

  زاهبًٌي تىللىوبضلىك

» ئبٌال ئٗززٖ ۋٖ جٌٍٗٗ:» رىۋاٍٗت لىٍىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: دىٓئٗثۇ ھۇرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ
دٖپ ِبڭب ئبزار ثېرىذۇ، ِْٗ  -ِبْ ئۇٔذاق لىٍذى، زاِبْ ثۇٔذاق لىٍذىئبدَٖ ثبٌىطي زاِبٕٔي تىٍالپ: ۋاً ئىطىت! زا

« زاِبٔذۇرِْٗ، ِْٗ زاِبٕٔىڭ وېچٗ ثىٍْٗ وۈٔذۈزىٕي ئۆرۈپ تۇرىّْٗ، خبٌىطبَ ئىىىىطىٕي ئۆرۈًِٗ تۇتۇپ تۇرۇۋاٌىّْٗ
ْ ثۇٔذاق لىٍذى» دېذى. غۇڭب ھېچمبٍطىڭالر: ْ ئۇٔذاق لىٍذى، زاِب  ]ِۇضٍىُ[« ّىطۇْدٖپ ضبٌ« ۋاً ئىطىت! زاِب

بوي ثىرٖر ثبال ۋٖ ٍبوي ثىرٖر ِۇضىجٗت وٌٗطٗ، ئۇالر: ئي  ٖثٍٗر، ئٗگٗر ئۆزٌىرىگٗ ثىرٖر ئېغىرچىٍىكٍ  جبھىٍىَٗت دٖۋرىذٖ ئٗر
ٗتتٗ ئۇ  زىَبٔىبر زاِبْ! دٍٖتتي. ئۇالر ئٗٔٗ غۇ ئۆزٌىرىگٗ ئوڭ وٌّٗىگْٗ ئىػالرٔي زاِبٔغب ئبرتبتتي ۋٖ زاِبٕٔي تىٍالٍتتي. ئٌِٗٗىَ

ٔي تىٍٍىغبْ ثىٍْٗ ئوخػبظ ئىػالرٔي لىٍغۇچي پٗلٗت ئبٌالتبئبالدۇر. غۇٔذاق لىٍىپ ئۇالر گوٍب غبٌىت ۋٖ ثۈٍۈن ئبٌالتبئبال
 ]تٗپطىر ئىجٕي وٗضىر[ثوٌىذۇ

 

 ئۆلۈم ۋٍ تىرىىلىىٌي ٍبرىتىع

[ ضۈرٖ 2ٕي ٍبراتتي ]ئۆٌۈِٕي ۋٖ تىرىىٍىىهللا ]ضىٍٗردىٓ لبٍطىڭالرٔىڭ ئٌِٗٗي ئٗڭ ٍبخػي ئىىٍٗٔىىىٕي ضىٕبظ ئۈچۈْ، 
ٓ ثىسٔىڭ دٖرگبھىّىسغب لبٍتۇرۇٌىطىٍٗر ]ِۇٌۈن[  [ ضۈرٖ ئٗٔىٗثۇت[57]ھٗرثىر جبٔذار ئۆٌۈِٕىڭ تِٗىٕي تېتىغۇچىذۇر، ئبٔذى

 

 زېوىٌذا ئورۇًجبضبر لىلىع

ٗزىطىٕي ثٗزىطي ثىٍْٗ ِۇداپىئٗ ]هللا[ ضۈرٖ فبتىر[38ضىٍٗرٔي زېّىٕذا ئورۇٔجبضبر لىٍذى ] ]هللا لىٍىپ تۇرِىطب  ئىٕطبٔالرٔىڭ ث
پۈتۈْ جبھبْ ئٗھٍىگٗ ِٗرھِٗٗت  هللائىذى، ٍٗر ٍۈزى ئٌٗۋٖتتٗ پبضبتمب ئبٍٍىٕبتتي )ٍٗٔي خبراثٍىممب ٍۈزٌىٕٗتتي(، ٌېىىٓ  

 [ ضۈرٖ ثٗلٗر[251لىٍغۇچىذۇر  ]
 

 يئبدٍم ثىلَى ھَۋۋا ٍېمىٌچىلىك لىلىػ

ٍٗٔي ھٗۋۋأي( ئۇٔىڭ جىٕطىذىٓ ٍبراتتي، خوتۇٔي ئۈٌپٗت ئېٍىػي ئۈچۈْ، خوتۇٔىٕي )-])ئبدَٖ ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ( ئۈٔطي
ثوً ٍۈردى، ئۇ )ثبٌىٕىڭ لورضبلتب ئۆضۈپ -ثىٍْٗ ٍېمىٕچىٍىك لىٍغبٔذىٓ وېَىٓ، خوتۇٔي ٍېٕىىىىٕٗ لورضبق وۆتۈرۈپ ئېغىر

ٗر ُ ئٗگٗر ثىسگٗ )ئٗزاٌ» خوتۇْ( ئىىىىٍَْٗ پٗرۋٖردىگبرى ئبٌالغب:-چوڭىَىػي ثىٍْٗ( ئېغىرالغمبٔذىٓ وېَىٓ، )ئ ىرى( ثېجىرى
[ ئبٌال ئۇالرغب ثېجىرىُ ئوغۇي 189دٖپ دۇئب لىٍذى ]« پٗرزٖٔت ئبتب لىٍطبڭ، ٔېّىتىڭگٗ ئٌٗۋٖتتٗ غۈوۈر لىٍغۇچىالردىٓ ثوٌىّىس

پٗرزٖٔت ئبتب لىٍغبْ ئىذى، ئۇالرٔىڭ ئٗۋالدى ئبٌالغب غېرىه وٌٗتۈرۈپ )ثۇتالرغب  چولۇٔذى(، ئبٌال ئۇالرٔىڭ غېرىه وٌٗتۈرگْٗ 
 [ ضۈرٖ ئٗئراف[190رىذىٓ پبوتۇر    ]ِٗثۇدٌى

 

 لبثىل ھبثىلٌي ئۆلتۈرۈغي

ئىجٕي ئٗثۇھبتَٗ ئىجٕي ئبثجبش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇِبٔىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي رىۋاٍٗت لىٍىذۇ: لىسٔىڭ لوغىېسٖن ثىر توغمبْ 
ئبٔىّىس ھٗر ثىر لېتىُ لورضبق لېرىٕذىػىغب ئۆٍٍىٕىػي چٗوٍىٕىپ ثبغمب ثىر توغمبٍٔىرىغب ئۆٍٍىٕىػگٗ ثۇٍرۇٌغبْ. ھٗۋۋا 

وۆتۈرگٗٔذٖ ثىر لىس ثىر ئوغۇي تۇغۇدىغبْ ثوٌۇپ، ثىر لېتىٍّىك لورضبق وۆتۈرگٗٔذٖ چىراٍٍىك لىس ٍٗٔٗ ثىر لېتىٍّىك لورضبق 
وۆتۈرگٗٔذٖ ضٗت لىس تۇغۇٌغبْ. ضٗت لىسٔىڭ لوغىېسٖن لېرىٕذىػي چىراٍٍىك لىسٔىڭ لوغىېسٖن لېرىٕذىػىغب ِْٗ ضېٕىڭ 

ٖن لىس لېرىٕذىػىڭٕي ئبالً ضْٗ ِېٕىڭ لوغىېسٖن لېرىٕذىػىّٕي ئبي دېگٗٔذٖ: ئۇ ِْٗ ئۆزۈِٕىڭ لوغىېسٖن لىس لوغىېس
لېرىٕذىػىّٕي ئېٍىػمب ھٗلٍىمراق، دٖپ تۇرۇۋاٌغبْ غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇالر لۇرثبٍٔىك لىٍىػىپ ثبلمبْ. لوچمبر لۇرثبٍٔىك 

 ]تٗپطىر ئىجٕي وٗضىر[« بٍٔىك لىٍغۇچىٕىڭ لۇرثبٍٔىمي لوثۇي لىٍىّٕىغبْلىٍغۇچىٕىڭ لۇرثبٍٔىمي لوثۇي لىٍىٕىپ، ثۇغذاً لۇرث
ً(ٔىڭ لوثۇي ثوٌذى،  ٍَْٗ لۇرثبٍٔىك لىٍغبْ ئىذى.ى] ئۆز ۋالتىذا ئۇالر )ٍٗٔي ھبثىً ثىٍْٗ لبثىً( ئىىى ثىرىطي )ٍٗٔي ھبثى

دېذى، ھبثىً ٔېّىػمب « ئۆٌتۈرىّْٗ  ِْٗ ضېٕي چولۇَ» ٍٗٔٗ ثىرىطي )ٍٗٔي لبثىً(ٔىڭ لوثۇي ثوٌّىذى. )لبثىً ھبثىٍغب( 
پٗلٗت  هللا  دېذى. )ھبثىً( ئېَتتي:« ضېٕىڭ لۇرثبٍٔىمىڭٕي لوثۇي لىٍىپ، ِېٕىڭىىٕي لوثۇي لىٍّىذى هللا» دېۋىذى، لبثىً:

[ ئٗگٗر ضْٗ ِېٕي ئۆٌتۈرۈغىٗ لوٌۇڭٕي ضوزىذىغبْ ثوٌطبڭ، ِْٗ ضېٕي 27تٗلۋادارالرٔىڭ )لۇرثبٍٔىمىٕي( لوثۇي لٍىذۇ  ]
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[ ِْٗ ھٗلىمٗتْٗ ضْٗ 28]   دىٓ لورلىّْٗهللاۈغىٗ لوٌۇِٕي ضوزِبٍّْٗ، ِْٗ ھٗلىمٗتْٗ ئبٌٍِٗٗرٔىڭ پٗرۋٖردىگبرى  ئۆٌتۈر
ِېٕي ئۆٌتۈرگٍٗٔىه گۇٔبھىڭٕي( ۋٖ ضېٕىڭ )ئىٍگىرىىي( گۇٔبھىڭٕي )ٍٗٔي ئبتبڭ ئبدِٖٕىڭ ئِٗرىگٗ  ثىٍْٗ گۇٔبھىٕي )ٍٗٔي

ٍغبٍٔىك گۇٔبھىڭٕي( ئۈضتۈڭگٗ ئېٍى پ ئٗھٍي دوزاخالردىٓ ثوٌۇغۇڭٕي تىٍٍّْٗٗ، )وىػىٍٗرگٗ( زۇٌۇَ لىٍغۇچىالرٔىڭ ئبضىٍَىك لى
 [ ضۈرٖ ِبئىذٖ[29جبزاضي غۇدۇر  ]

ئبثذۇٌال ئىجٕي ۋٖھىت، ئبثذۇراھّبْ ئىجٕي زٍٖذ ئىجٕي ئٗضٍِٕٗىڭ دادىطىٕىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي رىۋاٍٗت لىٍىذۇ. ئۇ   
ئۇٔىڭغب ٍېتىپ ثٗردى. ئۇ لېرىٕذىػىٕىڭ ثېػىٕي ۋٖ ضۆڭٗوٍىرىٕي ضىمىػمب  ثېػىٕي تۇتۇپ ئۆٌتۇرِٗوچي ثوٌذى، لېرىٕذىػي

ثبغالپ لبٔذاق ئۆٌتۈرۈغٕي ثىًٍّٗ لبٌذى. دٖپ غۇ پٍٗتتٗ ئۇٔىڭ ٍېٕىغب ئىجٍىص وېٍىپ: ئۇٔي ئۆٌتۈرۈغٕي خبالِطْٗ؟ دېذى. 
دېذى. ئۇ دٖرھبي تبغٕي ئېٍىپ ئۇ: ھٗئٗ. دېذى. ئىجٍىص ئۇٔذاق ثوٌطب، ِۇغۇ تبغٕي ئېٍىپ ئۇٔىڭ ثېػىغب تبغٍىغىٓ 

لېرىٕذىػىٕىڭ ثېػىغب تبغٍىذى. لېرىٕذىػىٕىڭ ثېػي ٍېرىٍىپ وٗتتي. ئبٔذىٓ ئىجٍىص ھٗۋۋا ئبٔىّىسٔىڭ لېػىغب ئبٌذىراپ 
وېٍىپ: ئي ھٗۋۋا! لبثىً ھبثىٍٕي ئۆٌتۈرۈۋٖتتي، دېذى. ھٗۋۋا ئبٔىّىس: ٍولبي! ئۆٌۈَ دېگْٗ ٔېّٗ ئۇ؟ دېذى. ئىجٍىص: ئۆٌۈَ 

ٍېٍّٗذۇ، ئىچٍّٗذۇ، ۋٖ ِىذىرٌىّبٍذۇ، دېذى. ھٗۋۋا: ثۇ دېگْٗ ئۆٌۈِّۇ؟ دېذى. ئىجٍىص: ئۆٌۈَ دېگْٗ غۇ، دېذى. غۇٔىڭ  دېگْٗ
دٖپ ضورىذى. ئۇ « ضبڭب ٔېّٗ ثوٌذى؟» ثىٍْٗ ھٗۋۋا ئبٔىّىس توۋٌىغىٍي تۇردى. ئۇ توۋالۋاتمبٔذا ئبدَٖ ئٌٍٗٗھىططبالَ وىرىپ:

ضبڭب ۋٖ لىسٌىرىّىسغب ۋالىراظ پۈتۈٌگًٗ، ِْٗ ۋٖ » ذى. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئبدَٖ ئٌٍٗٗھىططبالَ:جبۋاپ ثٗرِىذى. ٍٗٔىال گٗپ لىٍّى
 دېذى. ثۇٔي ئىجٕي ئٗثۇھبتِّٗۇ رىۋاٍٗت لىٍغبْ ]تٗپطىر ئىجٕي وٗضىر[« ئوغۇٌٍىرىّىس ِۇٔذاق لىٍّىغبٍّىس

راٍٍىك وۆرضٗتتي، غۇٔىڭ ثىٍْٗ، ئۇٔي ئۇ )ٍٗٔي لبثىً(ٔىڭ ٔٗپطي ئۇٔىڭغب لېرىٕذىػىٕي )ٍٗٔي ھبثىٍٕي( ئۆٌتۈرۈغٕي چى]
ئۇٔىڭغب لېرىٕذىػىٕىڭ جٗضىتىٕي لبٔذاق وۆِۈغٕي  هللا[  30ئۆٌتۈرۈپ )دۇَٔب ۋٖ ئبخىرٖتتٗ( زىَبْ تبرتمۇچىالردىٓ ثوٌذى ]

ٍْٗ( ٍٗرٔي ووٌىذى. ئۇ )ثۇٔي وۆرۈپ(: ْ » وۆرضىتىع ئۈچۈْ ثىر لبغب ئٗۋٖتتي. ئۇ )تۇِػۇلي ۋٖ ئىىىي پۇتي ثى ۋاً ِٗ
دېذى. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇ ٔبداِٗت « ذىػىّٕىڭ جٗضىتىٕي وۆِۈغتٗ ِۇغۇ لبغىچىٍىه ثوٌۇغتىٓ ئبجىس وٌٗذىّّۇ؟لېرىٕ

 [ ضۈرٖ ِبئىذٖ[31لىٍغۇچىالردىٓ ثوٌذى ]
ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ  ھٗر لبٔذاق :» ئبثذۇٌال ئىجٕي ِٗضئود رٖزىَ

بھٗق ئۆٌتۈرۈٌىذىىْٗ، ئۆٌتۈرگۈچىٕىڭ گۇٔبھىذىٓ ئبدَٖ ثبٌىطىغب )لبثىٍغب(  ثىر ھٗضطٗ ٍېسىٍىذۇ. چۈٔىي ئبدَٖ ثىر ئىٕط بْٔ 
ْ وىػىذۇر  ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[« ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ثبٌىطي ثىرىٕچي ثوٌۇپ )ئبدَٖ( ئۆٌتۈرۈغٕي پٍٗذا لىٍغب

 

 ئادَٖ ئٌٍٗٗھىططاالِٕىڭ ۋاپاتي

ئبدَٖ :» الھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ  ِۇٔذاق دېگْٗ ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗ
ِېٕىڭ  »ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ئۆِۈرى ئبخىرٌىػىپ جبْ ئبٌغۇچي پٗرغتٗ ئۇٔىڭ جېٕىٕي ئبٌغىٍي وٌٗگٗٔذٖ ئبدَٖ ئٌٍٗٗھىططبالَ:

ٍىً ئۆِۈرىڭٕي ئوغٍۇڭ داۋۇدلب ثٗرِىذىڭّۇ؟  40ئۇ  ٍىً لبٌّىذىّۇ؟ دېذى. جبْ ئبٌغۇچي پٗرغتٗ: ضْٗ 40ئۆِۈرۈِذىٓ ٍٗٔٗ 
دېذى. ئبدَٖ ئٌٍٗٗھىططبالَ ثۇٔىڭذىٓ تېٕىۋاٌذى. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇٔىڭ ئٗۋالدى ثوٌغبْ ئىٕطبٔالرِۇ تېٕىۋاٌىذىغبْ ثوٌۇپ 

ېۋىطىٕي ٍېّٗضٍىىىٗ ثٗرگْٗ ۋٖدىطىٕي التبئبالغب )چٗوٍٗٔگْٗ دٖرٖخٕىڭِ  ( ئۇٔتۇغبْ ئىذى. لبٌذى. ئبدَٖ ئٌٍٗٗھىططبالَ: ئٌب
ىك ئۆتىۈزگْٗ ئىذى. ئۇٔىڭ ئٗۋالدى  ئۇٔىڭ ئٗۋالدى ثوٌغبْ ئىٕطبٔالرِۇ ئۇٔتۇغبق ثوٌۇپ لبٌذى. ئبدَٖ ئٌٍٗٗھىططبالَ خبتٌب

]تىرِىسى ۋٖ «  ثوٌغبْ ئىٕطبٔالرِۇ خبتبٌىػىذىغبْ ثوٌذى. غۇ وۈٔذىٓ ثبغالپ ٍېسىپ لوٍۇغمب گۇۋاھچي وٌٗتۈرۈغىٗ ثۇٍرۇٌغبْ
ُ ضٗھىھ[  ھبوى

ھٗرىىىتي  -]ئىٕطبٕٔىڭ ئوڭ تٗرىپىذٖ ۋٖ ضوي تٗرىپىذٖ ئوٌتۇرۇپ خبتىرىٍٍٗذىغبْ ئىىىي پٗرغتٗ ثبر، )ئىٕطبٕٔىڭ ضۆز
خبتىرىٍىٕىۋاتمبْ( ۋالىتتب، ئۇ لبٔذاق ثىر ضۆزٔي لىٍّىطۇْ، ئۇٔىڭ ئبٌذىذا ھبِبْ پٗرغتٗ ھبزىر ثوٌۇپ، وۆزىتىپ تۇرىذۇ 

 [ ضۈرٖ لبف[17-18]
ئٗڭ » لٗفي رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئٗۋش ئىجٕي تٗۋش ضٗ

 ]ئٗھّٗد[« روھ لىٍىٕذى -ئٗۋزٖي وۈٔۈڭالر جۇِٗ وۈٔىذۇر، غۇ وۈٔذٖ ئبدَٖ ئٌٍٗٗھىططبالَ لٗثسى
ئبدَٖ ئبتب ۋاپبت ثوٌغبٔذا » ېگْٗ:ئٗثًٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق د

ئۇٔي پٗرغتىٍٗر ضۇ ثىٍْٗ تبق ٍۇدى ۋٖ ٌٗھٗد ووٌىذى، ئبٔذىٓ ئۇالر ِبٔب ثۇ ئبدِٖٕىڭ ثبٌىٍىرىغب لبٌذۇرغبْ ضۈٕٔىتي 
 ھبوىُ ضٗھىھ[«]دېذى

ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ٗر » ئۇثًٗ ئىجٕي وٗئت رٖزىَ پٗرغتىٍ
ئبدِٖٕي ٍۇٍۇپ، تۆت تٗوجىر ثىٍْٗ ٔبِىسىٕي چۈغۈرگٗٔذىٓ وېَىٓ: ئي ئبدَٖ ثبٌىٍىرى! ِبٔب ثۇ، جىٕبزا ٔبِىسى چۈغۈرۈغٕىڭ 

 ]ئٌٗئٗۋضٗت[« دېذى -ئۇضۇٌي،
ٍْٗ ئۈچ لېتىُ ٍۇٍۇپ، ئبٔذىٓ» ٍٗٔٗ ثىر رىۋاٍٗتتٗ: ٖ  ئبدَٖ ئٌٍٗٗھىططبالَ ۋاپبت ثوٌغبٔذا، پٗرغتىٍٗر ئۇٔي ضۇ ثى ٍٗرٌىىىذ

ْ ]ئٌٗئٗۋضٗت[« لوٍغبْ  دېَىٍگٗ
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 ئىٕطإٔىڭ ٍارىتىٍىع تاضمۇچي

ال ثىٍْٗ ئۇٔطي براتمبٍٔىمي، ئبراڭالردا )ٍٗٔي هللائۈٌپٗت ئېٍىػىڭالر ئۈچۈْ )-]ئبٌٍب  ٍ ٗرٔىڭ ئۆز تىپىڭالردىٓ ٔىڭ( ئۇالرٔي ضىٍ
ْ( ئبالِٗتٍىرىذىٕذۇرٔىڭ )وبِبٌي لۇدرىتىهللاِۇھٗثجٗت ئورٔبتمبٍٔىمي   -خوتۇْ ئبرىطىذا( ِېھرى-ئٗر [ 21] ٕي وۆرضتىذىغب

براتتي ]  ٍ الرٔىڭ ثٗچچىذأىغب( 72ضۈرٖ رۇَ[]ضىٍٗر ئۈچۈْ ئۇالردىٓ ئوغۇٌالرٔي ۋٖ ٔٗۋرىٍٗرٔي [ ضۈرٖ ٔٗھً[]ضىٍٗر )ئبٌٍب
برى58تۆوۈٌگْٗ ِٗٔىٕي دٖپ ثېمىڭالرچۇ  ] بوي ثىس )ئىٕطبْ لىٍىپ(ٍ  برىتبِطىٍٗر؟ٍ  تبِذۇق  [ ئۇٔي ضىٍٗر )ئىٕطبْ لىٍىپ(ٍ 

[ ئۇ ِٗٔي 6[ ئۇ ئېتىٍىپ چىممۇچي ِٗٔىذىٓ ٍبرىتىٍذى  ]5[ ضۈرٖ ۋالىئٗ[] ئىٕطب ٔېّىذىٓ ٍبرىتىٍغبٍٔىمىغب لبرىطۇْ  ]59]
ٓ چىمىذۇ ] ْ لوۋۇرغب ضۆڭىىىٕىڭ ئبرضىذى  [ ضۈرٖ تبرىك[7ئۇِۇرتمبْ ثىٍٗ

ثبال ئىطپىرِب ضۈٍىٕىڭ » ططبالَ  ِۇٔذاق دېگْٗ:ئٗثۇ ضٗئىذ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھى
 ِۇضٍىُ ۋٖ ئٗھّٗد[«]دېگْٗ« ھِّٗىطىذىٓ ثوٌّبٍذۇ

ْ ئبٍبٌٕىڭ ِٗٔىطي( دىٓ ٍبراتتۇق  [ ضۈرٖ ئىٕطبْ[2]   ] غۈثھىطىسوي، ثىس ئىٕطبٕٔي ئبرىالغّب ِٗٔي )ٍٗٔي ئٗر ثىٍٗ
ٗرٔىڭ ِٗٔىَ طي ئۇِۇرتمىطىذىٓ، ئبٍبٌٕىڭ ئىىىي وۆوطي ئبضتىذىٓ چىممبْ غٗثىت ئىجٕي ثٗغٗر ۋٖ ئىىرىّٗ ئىجٕي ئبثجبضٕىڭ: ئ

 ]تٗپطىرئىجٕي وٗضىر[ىذۇ، دېگٍٗٔىىىٕي رىۋاٍٗت لىٍىذىِٗٔىٕىڭ رٖڭگي ضېرىك، ضۇٍۇق ثوٌىذۇ. ثبال ِۇغۇ ضۇٍۇق ِٗٔىَذىٓ ثوٌ
ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، ئبثذۇٌال ئىجٕي ضبالَ پٍٗغِٗج ىه ر ٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ٍېٕىغب ئٗٔٗش ئىجٕي ٌِب

وېٍىپ ِْٗ ضٗٔذىٓ پٍٗغِٗجٗردىٓ ثبغمىطي ثىٍٍّٗذىغبْ ئۈچ ِٗضىٍٗ ضوراٍّْٗ: تۇغۇٌغبْ ثبال ٔېّٗ ئۈچۈْ ئبتىطىغب ٍبوي 
ئٗر وىػىٕىڭ ئىطپىرِىطي ئبٍبي وىػىٕىڭ ئىطپىرِىطىٕي » ئبٔىطىغب ئوخػبٍذۇ؟ دېذى. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ئۇٔىڭغب:

ٗ ثبال ئبتىطىغب ئوخػبٍذۇ، ئبٍبي وىػىٕىڭ ئىطپىرِىطي ئٗر وىػىٕىڭ ئىطپىرِىطىٕي ثېطىپ وٗتطٗ ثبال ئبٔىطىغب ثېطىپ وٗتط
 ]ثۇخبرى[« ئوخػبٍذۇ، دېذى

ٗ » ئۇِّۇ ضۇٌٍٗىُ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھبدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: ثبٌىٕىڭ ئىىىي تٗرٖپٕىڭ ثىرىگ
ئبٍبي   ئٗر وىػىٕىڭ ئىطپىرِىطىٕىڭ ئبق رٖڭذٖ لوٍۇق ثوٌىذىغبٍٔىمي،ٗۋٖثي ٔېّٗ؟ )دٖپ ضوراٌغبٔذا(  ئوخػبپ لېٍىػىٕىڭ ض

ئۇ ئىىىي ئىطپىرِىذىٓ لبٍطي ثىرى ثېطىپ وٗتطٗ )ٍٗٔي ، وىػىٕىڭ ئىطپېرِىطىٕىڭ ضۇٍۇق ضېرىك رٖڭذٖ ثوٌىذىغبٍٔىمي
 ]ِۇضٍىُ[« دېذى -، ثبال غۇٔىڭغب ئوخػبٍذۇثبٌذۇر وٌٗطٗ(

ٌٗالھۇ ئٗٔھبدىٓئبئى ثبٌىٕىڭ ئىىىي تٗرٖپٕىڭ ثىرىگٗ ئوخػبپ » پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: وي،رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇ ػٗ رٖزىَ
ٕىڭ ِٗٔىَطي ئٗرٔىڭىىٕي ثېطىپ چۈغطٗ، ثبال ھبِّىٍىرىغب  لېٍىػي دٖي غۇ ئىىىي تٗرٖپٕىڭ ِٗٔىَطىگٗ ثبغٍىمتۇر، ئبٌٍب

 ]ِۇضٍىُ[« دېذى -ٗٔىَطىٕي ثېطىپ چۈغطٗ، ثبال تبغىٍىرىغب ئوخػبٍذۇئوخػبٍذۇ، ئٗگٗر ئٗرٔىڭ ِٗٔىَطي ئبٍبٌٕىڭ ِ
ئٗر وىػىٕىڭ »  ئىجٕي ئبثجبش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

ڭذٖ ثوٌىذىغبٍٔىمي، ئىىىي ئىطپىرِىطىٕىڭ ئبق رٖڭذٖ لوٍۇق ثوٌىذىغبٍٔىمي، ئبٍبي وىػىٕىڭ ئىطپېرِىطىٕىڭ ضۇٍۇق ضېرىك رٖ
ئىطپىرِىذىٓ لبٍطي ثىرى ثېطىپ وٗتطٗ، ئبٌالتبئبالٔىڭ ئىسٔي ثىٍْٗ ثبٌىٕىڭ ئىطپىرِىطي ئېػىپ وٗتىۈچىگٗ 

« ئوخػبٍذىغبٍٔىمي، ئٗگٗر ئىىىي ضۇ ثىرالال  تٗڭٍىػىپ  لبٌطب، ثبال دادىطىغىّۇ، ئبٔىطىغىّۇ )ٍٗٔي ئىىىىطىگٗ تٗڭ(ئوخػبٍذۇ
 ھ[]ئٗثۇغػٍٗىخ  ضٗھى

ئٗر وىػىٕىڭ » ضٗۋثبْ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
ئىطپىرِىطىٕىڭ ئبق رٖڭذٖ لوٍۇق ثوٌىذىغبٍٔىمي، ئبٍبي وىػىٕىڭ ئىطپېرِىطىٕىڭ ضۇٍۇق ضېرىك رٖڭذٖ ثوٌىذىغبٍٔىمي، ئىىىي 

ٗ ضۇ ثىرٌٗغطٗ، ئبٔذىٓ ئٗر وىػىٕىڭ ضۈٍي ئبٍب ي وىػىٕىڭ ضۈٍىٕي ثېطىپ چۈغطٗ،  ثبال ئبٌالھٕىڭ ئىسٔي ثىٍْٗ ئٗر وىػىگ
ئوخػبٍذۇ، ئوغۇي تۇغىذۇ، ئبٍبي وىػىٕىڭ ضۈٍي ئٗر وىػىٕىڭ ضۈٍىٕي ثېطىپ چۈغطٗ، ثبال لىس تۇغۇٌىذۇ، ئبٔىطىٕي تبرتىذۇ. 

ْ ثوٌىذۇھِّٗىطي ئبٌالھٕىڭ خبٌىػي ث  []ِۇضٍىُ  ۋٖ ٔٗضٗئي« ىٍٗ
[ ضۈرٖ ٔٗجُ[] ضىٍٗرٔي 46[ ئېتىٍىپ چىممبْ ِٗٔىذىٓ )ٍبراتتي(  ]45روٗن ثىٍْٗ چىػىٕي ٍبراتتي  ]ئٗ -ثىر جۈپٕي ]هللا

[ئۇٔي ثىس ٌِٗۇَ ۋالىتمىچٗ )ٍٗٔي تۇغۇٌغۇچٗ(  پۇختب ئبراِگبھ )ٍٗٔي ثٗچچىذاْ(دا 20ثىس ئبجىس ِٗٔىذىٓ ٍبراتّىذۇلّۇ؟  ]
[  ئبٔذىٓ 13ي ثٗچچچىذا(دا )جبٍالغمبْ( ئبثىّٗٔي لىٍذۇ  ][] ئبٔذىٓ ئۇٔي ثىس پۇختب لبراگبھ )ٍٗٔ 22-21لىٍذۇق  ]

ئبثىّٗٔىٕي ٌٗختٗ لبٔغب ئبٍالٔذۇردۇق، ئبٔذىٓ ٌٗختٗ لبٕٔي پبرچٗ گۆغىٗ ئبٍالٔذۇردۇق، ئبٔذىٓ پبرچٗ گۆغٕي ضۆڭٗوىٗ 
ذۇردۇق، ئٗڭ ِبھىر ئبٍالٔذۇردۇق، ئبٔذىٓ ضۆڭٗوىٗ گۆظ لؤذۇردۇق، ئبٔذىٓ ئۇٔي )جبْ وىرگۈزۈپ( ثبغمب ِٗخٍۇلمب ئبٍالٔ

 [ ضۈرٖ ِۆئّىٕۇْ[14)ھېىّٗت ۋٖ لۇدرٖت جٗھٗتتىٓ( ئۇٌۇغذۇر  ] هللاٍبراتمۇچي 
ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: غۈثھىطىسوي،  -غٗن» ئىجٕي ِٗضئود رٖزىَ

ْ  40وۈْ تۇرىذۇ، ئبٔذىٓ ئۇٍۇي لبْ ھبٌىتىذٖ  40ۇضىذا ضىٍٗرٔىڭ ثىرىڭالر ٍبرىتىٍىذىغبْ ئبثىّٗٔىٌ ئبٔىٕىڭ ثبٌىَبتم وۈ
 -وۈْ تۇرىذۇ، ئبٔذىٓ ئبٌالتبئبال ئۇٔىڭغب ثىر پٗرغتٗ ئٗۋٖتىذۇ، پٗرغتٗ تۆت ئىػٕي 40تۇرىذۇ، ئبٔذىٓ پبرچٗ گۆظ ھبٌىتىذٖ 

 ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[«]رىسلىٕي، ئۆِرىٕي، ئٌِٗٗىٕي ۋٖ ثٗختطىس ٍبوي ثٗختٍىه ثوٌىذىغبٍٔىمىٕي ٍېسىػمب ثۇٍرۇٌىذۇ 
پٗرغتٗ: ئي پٗرۋٖردىگبرىُ! ثۇ جبْ ئوغۇي ثوالِذۇ ٍبوي :» ٍٗٔٗ ثىر رىۋاٍٗتتٗ: پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ 

لىسِۇ؟ ئي پٗرۋٖردىگبرىُ! ثۇ ثٗختٍىه ثوالِذۇ ٍبوي ثٗختطىسِۇ؟ ئۇٔىڭ رىسلي لبٔذاق ثوٌىذۇ؟ ئۆِرىچۇ؟ دٍٖذۇ. ئبٌالتبئبال 
ٗ ٍبزىذۇ ثۇالرٔي ئېَ ْ پٗرغت  ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[« تىپ ثېرىذۇ. غۇٔىڭ ثىٍٗ
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 ]هللا[ضۈرٖ ضٗجذٖ[9]ئبٔذىٓ ئۇٔي راۋۇرۇش ٍبرىتىپ، ئۇٔىڭغب ئۆزىگٗ ِٗٔطۇپ روھٕي وىرگۈزدى )ٍٗٔي جبْ وىرگۈزدى( ]
ٗٔي ثبالھِٗراھىٕىڭ ضىٍٗرٔي ئبٔبڭالرٔىڭ لبرٔىذا ثىر ھبٌٗتتىٓ ٍٗٔٗ ثىر ھبٌٗتىٗ تٗرٖلمي لىٍذۇرۇپ، ئۈچ لبراڭغۇٌۇق )ٍ

 [ ضۈرٖ زۇِٗر[6پٗردىطي، ثٗچچىذاْ ۋٖ ئبٔىٕىڭ لورضىمي( ئىچىذٖ ٍبرىتىذۇ ]
ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھبدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: َ » ئبئىػٗ ر ٗر ئبدٖ ىطي ثوٌغبْ ھ ھٗلىمٗتْٗ ئىٕطبْ ثٌب

 ]ِۇضٍىُ[« دأٗ ئۈگىٍىه لىٍىپ ٍبرىتىٍذى 360
ىٍذار( ئبٍبٌٕىڭ لورضىمىذىىىٕي ] ھٗرثىر  وىچىىّۇ،  -وۆپّۇ، چوڭّۇ -لىسِۇ، ثىرِۇ -ثىٍىذۇ )ٍٗٔي ئوغۇٌّۇ هللا)ھِب

ثىٍىذۇ(. ثٗچچىذأالرٔىڭ  هللاھِّٗىطىٕي   -لىطمىّۇ -ثٗختطىسِۇ، ئۆِرى ئۇزۇّٔۇ -ضٗتّۇ، ثٗختٍىىّۇ -چىراٍٍىمّۇ
دىتي توغّبً تۇغۇٌىذىغبٍٔىمىٕي ٍبوي ِۇددىتي ئېػىپ وىچىىٍٗپ وٗتىٍٗٔىىىٕي ٍبوي ٍوغىٕبپ وٗتىٍٗٔىىىٕىّۇ )ٍٗٔي ِۇد

[ ضۈرٖ رٖئذ[]ئۇ ضىٍٗرٔي ثٗچچىذأالردا )ٍٗٔي ئبٔبڭالرٔىڭ لورضىمىذىىي 8( ثىٍىذۇ ] هللاوېتىپ تۇغۇٌىذىغبٍٔىمىٕي( )
ٓ [ ضۈرٖ ئبي ئىّراْ[] ۋٖ ضىٍٗرٔي  ضىٍٗر ثىٍٍّٗذىغبْ غٗوى6چېغىڭالردا( ئۆزى خبٌىغبْ غٗوٍىگٗ وىرگۈزىذۇ  ] ٍذٖ ٍبرىتىػتى

ْ  هللا [ ضۈرٖ ۋالىئٗ[ ]61ئبجىس ئِٗٗضّىس ] ٔېّىٕي خبٌىطب غۇٔي ٍبرىتىذۇ، خبٌىغبْ ئبدِٖگٗ لىس پٗرزٖٔت ئبتب لىٍىذۇ، خبٌىغب
  [ ٍبوي ئۇالرغب ئوغۇي، لىسٔي ئبرىالظ ثېرىذۇ، خبٌىغبْ ئبدِٖٕي تۇغّبش لىٍىذۇ49ئبدِٖگٗ ئوغۇي پٗرزٖٔت ئبتب لىٍىذۇ  ]

 ا[[ ضۈرٖ غۇر50]
 ئبٌال ئىٕطبٔالرٔي تۆت لىطىّغب ثۆٌذى:

ْ ئبدَٖ. -1  لىس ثبال ثېرىٍىذىغب
ْ ئبدَٖ. -2  ئوغۇي ثبال ثېرىٍىذىغب
ْ ئبدَٖ. -ئوغۇي -3  لىس ئبرىالغتۇرۇپ ثېرىٍىذىغب
ٔٗضٍي  لىسِۇ ئوغۇٌّۇ ثېرىٍٍّٗذىغبْ ئبدَٖ، ئبٌالتبئبال ثۇ خىٍذىىي ئبدِٖٕي تۇغّبش لىٍىذۇ، ئۇٔىڭ ثبٌىطي ثوٌّبٍذۇ، -4

 لبٌّبٍذۇ.
 

  لورضاق وۆتۈرۈظ، ضۈتتىٓ ئاٍرىع، لۇالق، وۆز، ٍۈرٖوٍٗر  

ئبٔىطىغب ٍبخػىٍىك لىٍىػمب ثۇٍرۇدۇق. ئىٕطبٕٔي ئبٔىطي ِۇغٗلمٗت ثىٍْٗ لورضبق وۆتۈرۈپ، ِۇغٗلمٗت  -]ثىس ئىٕطبٕٔي ئبتب
 ]هللا[ ضۈرٖ ئٗھمبف[15ئبٍذۇر ] 30تي ثىٍْٗ تۇغذى. ئۇٔىڭغب لورضبق وۆتۈرۈظ ِۇددىتي ۋٖ ئۇٔي ضۈتتىٓ ئبٍرىع ِۇددى

ىتىڭالر ثىٍْٗ چىمبردى،  ضىٍٗرگٗ غۈوۈر لىٍطۇْ دٖپ، لۇالق،  هللاضىٍٗرٔي ئبٔبڭالرٔىڭ لبرٔىذىٓ ھېچ ٔٗرضىٕي ثىٍٍّٗذىغبْ ھٌب
رٖ [ ضۈ31]ضىٍٗرٔىڭ ئبڭالظ ۋٖ وۆرۈظ لبثىٍىَىتىڭالرٔي وىُ ثبغمۇرىذۇ؟ ][ ضۈرٖ ٔٗھً[78وۆز ۋٖ ٍۈرٖوٍٗرٔي ئبتب لىٍذى ]

 ٍۇٔۇش[
 

ٍىك ٍارىتىع  ئادَٖ تاٌىٍىرىٕي چىرٍا

[ ضۈرٖ تىَٓ[]ضىٍٗرٔي ضۈرٖتىٗ وىرگۈزدى، 4غۈثھىطىس ئٗڭ چىراٍٍىك غٗوىٍذٖ ٍبراتتۇق ] -] ثىس ئىٕطبٕٔي غٗن
 [ ضۈرٖ تٗغبثۇْ[3ضۈرىتىڭالرٔي چىراٍٍىك لىٍذى ]

 

 تاال تۇغۇٌغأدا غٍٗتإٔىڭ تاٌىٕي ٔولۇغي

ئبدَٖ ثبٌىٍىرى تۇغۇٌغبْ » ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ
ْ )ئۇ ثبٌىٕىڭ( ئىىىي ثېمىٕىغب ثبرِىمىٕي ضبٔجىۋېتىذۇ  ]ثۇخبرى[« چبغذا غٍٗتب

بٔذاق ئبدَٖ ثبٌىطي ھٗرل» ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ رىۋاٍٗت لىٍىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
ْ ئۇٔي ٔۇلۇپ لوٍىذۇ. ئۇ ثبال غٍٗتبٕٔىڭ ٔۇلۇغىذىٓ لبتتىك ٍىغالپ وېتىذۇ  ]ثۇخبرى[« تۇغۇٌغبْ ۋالتىذا غٍٗتب

 

 تٗظ ئىع ٍارىتىٍىػىدىال ضۈٕٔٗت ئىىٍٗٔىىي

ٗتٕٗ لىٍىع، ئٗۋرٖتٕىڭ خ» ئٗثۇ ھۇرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
« تۈوىٕي ئېٍىع، ثۇرۇتٕي لىرلىع، تىرٔبلٕي ئېٍىع ۋٖ لوٌتۇلٕىڭ تۈوىٕي ٍۇٌۇغتىٓ ئىجبرٖت ثٗظ ئىع ٍبرىتىٍىػتىٕال ضۈٕٔٗتتۇر

 ]ِۇضٍىُ[
 

 غۇٌغأدا ئىطالَ ئۈضتىدٖ تۇغۇٌىدىغأٍىميتاال تۇ

ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، ھٗرلبٔذاق ثبال » پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: جبثىر ئىجٕي ئبثذۇٌال ر
ئىطالَ ئۈضتىذٖ تۇغۇٌىذۇ. ئۇ چوڭ ثوٌۇپ، ئۆزىٕىڭ وىُ ئىىٍٗٔىىىٕي ئىپبدىٍىگٗٔگٗ لٗدٖر ِۇغۇٔذاق داۋاَ لىٍىذۇ. ئۇ ئۆزىٕي 

ْ چبغذا، ٍب غۈورى لىٍغۇچي )ٍٗٔي ِۇضۇٌّبْ( ثوٌىذۇ ٍبوي ئىٕىبر لىٍغۇچي )ٍٗٔي   ]ئٗھّٗد[« وبپىر( ثوٌىذۇئىپبدىٍىگٗ
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خۇددى ھبٍۋاْ » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
 ْ ثبٌىطىٕي تۇغمبٔذا ضبغالَ تۇغمبٔذٖن، ھٗر لبٔذاق ثبال تۇغۇٌغبٔذىال ئىطالِٕي ئۆزٌىىىذىٓ لوثۇي لىٍىذىغبْ تٗثىئٗت ثىٍٗ

ٕىڭ  -ېَىٓ ئۇ ثبٌىٕي ئبتبتۇغۇٌىذۇ، و ئبٔىطي ٍٗھۇدىٌ ٍبوي خرىطتىئبْ ۋٖ ٍبوي ئبتٗغپٗرٖش لىٍىپ ٍېتىٍذۈرىذۇ. ضىٍٗر ھبٍۋٔا
ٔىڭ هللائبٔذىٓ ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ تۆۋٖٔذىىي ئبٍٗتٕي ئولۇدى:] « ثبٌىٍىرىٕي چوالق تۇغۇپ لوٍغىٕىٕي وۆرۈپ ثبلتىڭالرِۇ؟

براتمىٕىذا ئۆزگىرىع ثوٌّبٍذۇ، ثۇ توغرا دىٕذۇر ]دىٕىغب)ئٗگٗغىىٕىي( ئبٌال ئىٕطبٔالرٔي غۇ دىٓ ثى الٔىڭٍ  [ 30ٍْٗ ٍبراتمبْ، ئٌب
 ضۈرٖ رۇَ[]ثۇخبرى[

ٗر  »ٍٗٔٗ ثىر رىۋاٍٗتتٗ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: تۆگٗ ثوتىٍىمىٕىڭ چوالق تۇغۇٌغىٕىٕي وۆرۈپ ثبلتىڭالرِۇ؟ ئۇٔي ضىٍ
 []ِۇضٍىُ« دېذى -)تۇغۇٌغبٔذىٓ وېَىٓ( چوالق لىٍىطىٍٗرغۇ؟

 

  لٌٗثٍٗر  

ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ھٗر لبٔذاق ئىٕطبٕٔىڭ لٌٗجي » ئٗٔٗش رٖزىَ
ٗرٔي ئۆزى خبٌىغبٔچٗ ٍۆتىٗپ تۇرىذۇ ئبٌالٔىڭ ئىىىي ثبرِىمي ئبرىطىذىذۇر.  ئٗھّٗد ۋٖ تىرِىسى ۋٖ ھبوىُ «]ئبٌالھ لٌٗجٍ

 ضٗھىھ[
ئي لٌٗجٍٗرٔي ئۆزگٗرتىۈچي! لٌٗجىّٕي دىٕىڭذا » ِٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھب ِۇٔذاق دٍٖذۇ: پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:ئۇِّۇ ضٌٗٗ

دٖپ ضورىغبٔىذىُ،  -دېگْٗ دۇئبٔي وۆپ لىالتتي. ِْٗ: ئي رٖضۇٌۇٌال! ثۇ دۇئبٔي ٔېّبٔچٗ وۆپ ئولۇٍطْٗ؟« ِۇضتٗھىَٗ لىٍغىٓ
ٗ! ھٗر لبٔذاق ئىٕطبٕٔىڭ لٌٗجي ئبٌالٔىڭ ئىىىي ثبرِىمي ئبرىطىذىذۇر. ئبٌال وىّٕي پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: ئي ئۇِّۇ ضٌِٗٗ

 ]تىرِىسى ضٗھىھ[« دېذى -خبٌىطب، غۇٔي ھىذاٍٗتىٗ ثبغالٍذۇ. وىّٕي خبٌىطب، غۇٔي ئبزدۇرىذۇ
 

 ئىٕطإٔي جاپا ِۇغٗلمٗت ئىچىدٖ ٍاراتمأٍىمي

 [ ضۈرٖ ثٌٗٗد[4ىپ ٍبراتتۇق ]ِۇغٗلمٗت ئىچىذٖ لىٍ -]ثىس ئىٕطبٕٔي ھٗلىمٗتْٗ جبپب
 

 ئادَٖ تاٌىطي چىداِطىس ئىىٍٗٔىىي

ْ ھٗلىمٗتْٗ چىذاِطىس ٍبرىتىٍذى  ]  [ ضۈرٖ ِبئبرىج[19] ئىٕطب
ھٗلىمٗتْٗ ئبدَٖ ثبٌىطي » خٗۋٌٗت رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

« ۋاًٍٗ دٍٖذۇ  -ۋاًٍٗ دٍٖذۇ. ضوغۇق ٍٗتطىّۇ ۋاٍجبْ -غب ئىططك ھبرارٖت ٍٗتطٗ، ۋاٍجبْغۇٔذاق ئبجىسوي، ئٗگٗر ئۇٔىڭ
 ]ئٗھّٗد ۋٖتٗثرأي ضٗھىھ[

                                                       

 ئىٕطاْ ئۈچ ئىػتىٓ لورلىدىغأٍىمي

تۇغۇٌغبْ وۈٔي ئۇ ئۆزىٕىڭ ثۇرۇٔمي  -1ن لورلىذۇ. ئىٕطبْ ِۇٔذاق ئۈچ ئىػتىٓ ثٗ »ضۇفَبْ ئىجٕي ئۇٍٍٕٗٗ ِۇٔذاق دېذى:
ئۆٌگْٗ وۈٔي ثۇرۇْ وۆرِىگْٗ وىػىٍٗرٔي وۆرگٗٔذٖ  -2ئورٔىذىٓ ثبغمب ثىر دۇَٔبغب وېٍىپ لبٌغبٍٔىمىٕي وۆرگىٕىذٖ لورلىذۇ. 

تبئبال ٍٗھَبغب ثۇ ئۈچ لٗثرىذىٓ تىرىٍىپ تۇرغبْ وۈٔي، ئۇ ئۆزىٕي وبتتب ثىر ٍىغىٍىػتب وۆرگٗٔذٖ لورلىذۇ. ئبٌال -3لورلىذۇ. 
 «ٍىذىغبٍٔىمىغب خۇظ ثېػبرٖت ثٗردىئورۇٔذا ِٗرھِٗٗت لىٍىپ ئۇٔي )ثۇ ئورۇٔالردا( خبتىرجَٗ لى

 

 تىٍغأٍىميئىٕطاْ ئاجىس ٍارى

ضىٍٗرٔي ئبجىس ٍبراتتي، ئبٔذىٓ ضىٍٗرٔي ئبجىسٌىمتىٓ وۈچٍۈن لىٍذى، ئبٔذىٓ )ضىٍٗرٔي( وۈچٍۈوتىٓ ئبجىس لىٍذى ۋٖ  ]هللا
برىتىذۇ] هللا( لېرىٍىمٕي ٍٗتىۈزدى،  )ضىٍٗرگٗ  ٍ ىطب غۇٔي [ ضۈرٖ رۇَ[] ئبٔذىٓ ئۇ ضىٍٗرٔي )ئبٔبڭالرٔىڭ 54ٔېّىٕي خٌب

ېػي( لىراْ ۋالتىڭالرغب ٍېتىطىٍٗر، -لبرٔىذىٓ( ثوۋاق ھبٌىتىڭالردا چىمىرىذۇ، ئبٔذىٓ )وۈچ  ٍ لۇۋۋٖت ۋٖ ئٗلىٍذٖ وبِبٌٗت
ٔىڭ هللائبٔذىٓ ضىٍٗر ِۇئٍَٗٗ ۋالتمىچٗ ٍبغبٍطىٍٗر، ضىٍٗر ) -وېتىطىٍٗر ثٗزىڭالر ثۇرۇْ ۋاپبت ثوٌۇپ -ئبٔذىٓ لېرىَطىٍٗر

 [ ضۈرٖ غبفىر[67لۇدرىتىٕىڭ دٌٖىٍٍىرىٕي( چۈغٗٔگٍٗطىٍٗر ]
ئبدَٖ » ئبثذۇٌال ئىجٕي غىخخىر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:  

خىً ضٗۋٖثٍىرى ثىٍٍٗ ٍبرىتىٍغبْ ثوٌۇپ، پۈتۈْ ضٗۋٖثٍٗردىٓ لۇتۇٌۇپ وٗتىْٗ تٗلذىردىّۇ،  99ئٗۋالدى ثىٍْٗ ئۆٌۈِٕىڭ 
 [زىَبئۇٌّٗلذٖضي ضٗھىھ ]تىرِىسى ۋٖ« ٔىھبٍٗت لېرىپ وېتىپ ئۆٌىذۇ

  

  ِۆِىٓ ۋٖ واپىر 

 [ ضۈرٖ تٗغبثۇْ[2ضىٍٗرٔي خٌٗك ئٗتتي، ئبراڭالردا ِۆِىٍٕٗرِۇ ثبر، وبپىرالرِۇ ثبر ] ]هللا
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 ِىٍٍٗت ٍارىتىعٔۇرغۇْ 

 ٓ ت( ثىر ئبتب، ثىر ئبٔىذى ] ئي ئىٕطبٔالر! ضىٍٗرٔي ثىس ھٗلىمٗتْٗ ثىر ئٗر، ثىر ئبٍبٌذىٓ، )ئبدَٖ ثىٍْٗ ھٗۋۋادىٓ ئىجبٖر
 [ ضۈرٖ ھۇجۇرات[13ٍبراتتۇق، ئۆزئبرا تۇٔۇغۇڭالر ئۈچۈْ ضىٍٗرٔي ٔۇرغۇْ ِىٍٍٗت ۋٖ ئۇرۇق لىٍذۇق  ]

ٌٗالھۇ ئٗٔھۇِب ئ التبئبالٔىڭ:ئىجٕي ئبثجبش رٖزىَ ئي ئىٕطبٔالر! ضىٍٗرٔي ثىس ھٗلىمٗتْٗ ثىر ئٗر، ثىر ئبٍبٌذىٓ، )ئۆزئبرا( » ٌب
ٗر« تؤۇغۇڭالر ئۈچۈْ ضىٍٗرٔي ٔۇرغۇْ ِىٍٍٗت ۋٖ ئۇرۇق لىٍذۇق ٗتٍ چوڭ لٗثىٍىٍٗردۇر؛ لٗثىٍىٍٗر ثوٌطب  -دېگْٗ ئبٍىتىٕي: ِىٍٍ

 ]ثۇخبرى[« دٖپ تٗپطىر لىٍغبْ -جِٗٗتٍٗردۇر، -ئۇرۇق
 

 خىً ٍارىتىع -أالرٔىڭ تىٍٍىرى، رٖڭگىٍىرىٕي خىٍّۇئىٕط

ّۇ]هللا براتمبٍٔىمي، تىٍٍىرىڭالرٔىڭ، رٖڭگىٍىرىڭالرٔىڭ خىٍ  ٍ بٔالرٔي، زېّىٕٕي ٔىڭ )وبِبٌي هللاخىً ثوٌۇغي   -ٔىڭ ئبّض
ٖ 22ثبر  ] لۇدرىتىٕي وۆرضىتىذىغبْ( ئبالِٗتٍىرىذىٕذۇر، ثۇٔىڭذا ثىٍىٍّىه وىػىٍٗر ئۈچۈْ ھٗلىمٗتْٗ ٔۇرغۇْ ئبالِٗتٍٗر [ ضۈر

 رۇَ[
 

 ئادَٖ تاٌىٍىرىٕي ھۆرِٗتٍىه لىٍىع

غۈثھىطىسوي، ثىس ئبدَٖ ثبٌىٍىرىٕي ھۆرِٗتٍىه لىٍذۇق، ئۇالرٔي لۇرۇلٍۇلتب )ئۇالغالرغب( ِىٕذۈردۇق، دېڭىسدا  -] غٗن
ٔىڭ ٔۇرغۇٔىذىٓ ئۈضتۈْ )وېّىٍٗرگٗ( چىمبردۇق، ئۇالرٔي غېرىٓ ٍېّٗوٍىىٍٗر ثىٍْٗ رىسلالٔذۇردۇق، ئۇالرٔي ِٗخٍۇلبتٍىرىّىس

 [ ضۈرٖ ثٗٔي ئىطرائىً[70لىٍذۇق  ]
 

 ئىٕطأالرٔىڭ زېّىٕدا تارىٍىپ ٍۈرۈغي

ٔذىٓ ضىٍٗرٔىڭ ئىٕطبْ ثوٌۇپ زېّىٕذا تبرىٍىپ ٍۈرۈغۈڭالر ]هللا ٔىڭ )وبِبٌي  هللأىڭ ضىٍٗرٔي تۇپرالتىٓ ٍبراتمبٍٔىمي، ئب
 [[ ضۈرٖ رۇ20َلۇدرىتىٕي وۆرضىتىذىغبْ( ئبالِٗتٍىرىذىٕذۇر  ]

 

 ئادَٖ تاٌىطىٕىڭ ئاضّأدا ۋٖ زېّىٕدا ٔاَ غۆھرىتي تارٌىمي

ھٗرلبٔذاق ثىر ثٗٔذىٕىڭ » ئٗثۇ ھۇرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
بْ ثوٌطب، غۆھرىتي ثوٌىذۇ. ئٗگٗر ئۇ ئبضّبٔذا ٍبخػي ثوٌطب، زېّىٕذىّۇ ٍبخػي ثوٌى -ئبضّبٔذا َٔب ذۇ. ئٗگٗر ئۇ ئبضّبٔذا ٍِب

ْ ثوٌىذۇ  ]ثٗززار ضٗھىھ[ « زېّىٕذىّۇ ٍبِب
  

 ئىٕطأغا توغرا ٍوي وۆرضىتىع

ٗرٔي ضۈرٖتىٗ وىرگۈزدى. ضۈرىتىڭالرٔي چىراٍٍىك لىٍذى. ضىٍٗرگٗ  ]هللا ضىٍٗرگٗ زېّىٕٕي تۇراٌغۇ، ئبضّبٕٔي ثىٕب لىٍذى. ضىٍ
ٔىڭ هللاضىٍٗرٔىڭ پٗرۋٖردىگبرىڭالردۇر، ئبٌٍِٗٗرٔىڭ پٗرۋٖردىگبرى  هللا ى. ئٗٔٗ غۇ  )تۈرٌۈن( پبن ٔٗرضىٍٗرٔي رىسق لىٍىپ ثٗرد

براتمبْ، ئۇٔىڭغب ٍبخػي64ثٗروىتي ثۈٍۈوتۇر ] ٍبِبٍٔىمٕي ثىٍذۈرگْٗ  -[ ضۈرٖ غبفىر[] روھ ثىٍْٗ ۋٖ ئۇٔي چىراٍٍىك لىٍىپٍ 
ٍْٗ لٗضِٗىي ] فۇجۇر  -[ٔٗپطىٕي )وۈفرى ۋٖ پىطمي9تىذۇ  ][   روھىٕي پبن لىٍغبْ ئبدَٖ چولۇَ ِۇرادىغب ٍې8-7زات ثى

ٗرضىٍٗرٔي ثىٍذۈردى ]10ثىٍْٗ( وِٗطىتىْٗ ئبدَٖ چولۇَ ٔبئۈِىذ ثوٌىذۇ  ] [ ضۈرٖ 5[ ضۈرٖ غِٗص[]ئىٕطبٔغب ثىٍّىگْٗ ٔ
 ٍبِبْ( ٍوٌٕي وۆرضٗتتۇق، ئۇ ِۆِىٓ ثوٌۇپ ٍبخػي -ئٌٗٗق[] غۈثھىطىسوي، ئۇٔىڭغب ثىس )پٍٗغِٗجٗر ئٗۋٖتىع ثىٍْٗ ٍبخػي

ېّىتىگٗ( غۈوۈر لىٍغۇچىذۇر، ٍبوي )فبجىر ثوٌۇپ ٍبِبْ ٍوٌذا ِېڭىپ( وۈفرىٍىك لىٍغۇچىذۇر  ]هللاٍوٌذا ِېڭىپ ) [ ضۈرٖ 3ٔىڭٔ 
 ئىٕطبْ[

ھٗر وىُ ئۆز » ئٗثۇ ِبٌىه ئٗغئٗرى رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ  ِۇٔذاق دېگْٗ:
ٗتتىٓ لۇتمۇزىذۇٍوٌىذا ِبڭىذۇ، ئۇ ئۆزى ٍٍٗذۇ، ئۇ ئۆزىٕي ھبالن لىٍىذۇ ٍبوي ئۆزىٕي ھبالو « ٕىڭ تٗلذىرىٕي ئۆزى ثٌٗگى

 ]ِۇضٍىُ[
ئىّبَ ِۇضٍىُ، ئٍٗبز ئىجٕي ھىّبردىٓ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ پٗرۋٖردىگبرىذىٓ رىۋاٍٗت لىٍىپ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي 

ُ. ئبٔذىٓ ئۇالرغب غٍٗتبٔالر غۈثھىطىسوي، ِ -ئبٌالتبئبال: غٗن» رىۋاٍٗت لىٍىذۇ: ْٗ ثٗٔذىٍىرىّٕي توغرا دىٓ ئۈضتىذٖ ٍبراتتى
ٗرٔي ھبرَا لىٍذى. ئۇالرغب ِْٗ ھېچمبٔذاق دٌٖىً  -وېٍىپ ئۇالرٔي دىٕىذىٓ ئبزدۇردى. ئۇالرغب ِْٗ ھبالي لىٍغبْ ٔٗرضىٍ

 «پبوىت چۈغۈرِىگْٗ ٔٗرضىٍٗرٔي ِبڭب غېرىه لىٍىػمب ثۇٍرىذى
 

 توغرا دىٓ ئىطالَ

ْ،   هللأىڭ دىٕىغب )ئٗگٗغىىٕىي( هللاىً دىٕالردىٓ ثۇرۇٌۇپ ئىطالَ دىٕىغب ٍۈزٌٗٔگىٓ، ثبت ئىٕطبٔالرٔي غۇ دىٓ ثىٍْٗ ٍبراتمب
[ ضۈرٖ رۇَ[]ئىٕطبٔالر 30ٔىڭ ٍبراتمىٕىذا ئۆزگىرىع ثوٌّبٍذۇ، ثۇ توغرا دىٕذۇر، ٌېىىٓ ئىٕطبٔالرٔىڭ توٌىطي ثىٍٍّٗذۇ ]هللا
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ي(دا ئىذى. وېَىٓ ئۇالر ئىختىالپ لىٍىػتي )ٍٗٔي دىٕالر وۆپٍٗذى، ثۇتالرغب چولۇٔۇغتي( )ئٗضٍىذٖ( ثىر دىٓ )ٍٗٔي ئىطالَ دىٕ
[ ضۈرٖ ئبي ئىّراْ[]وىّىي ئىطالَ 19ٔىڭ ٔٗزىرىذٖ ِٗلجۇي دىٓ ئىطالَ )دىٕي(دۇر ] هللا[ ضۈرٖ ٍۇٔۇش[]ھٗلىمٗتْٗ 19]

[ 85لىٍىّٕبٍذۇ، ئۇ ئبخىرٖتتٗ زىَبْ تبرتمۇچىذۇر ])دىٕىذىٓ( غٍٗرىٌ دىٕٕي تىٍٍٗذىىْٗ، ھٗرگىس ئۇ )ٍٗٔي ئۇٔىڭ دىٕي( لوثۇي 
ضۈرٖ ئبي ئىّراْ[])ئي ئىٕطبٔالر!( ضىٍٗرٔىڭ دىٕىڭالر ھٗلىمٗتْٗ ثىر دىٕذۇر. ِْٗ ضىٍٗرٔىڭ پٗرۋٖردىگبرىڭالردۇرِْٗ، ِبڭىال 

ي ثىسٔىڭ دٖرگبھىّىسغب پىرلىٍٗرگٗ ثۆٌۈٔۈپ وٗتتي، ھِّٗىط -[ ئۇالر )دىٕذا ئىختىالپ لىٍىػىپ( پىرل92ٗئىجبدٖت لىٍىڭالر]
[ ضۈرٖ ئٗٔجىَب[]ضىٍٗرٔىڭ دىٕىڭالر ھٗلىمٗتْٗ ثىر دىٕذۇر، ِْٗ ضىٍٗرٔىڭ پٗرۋٖردىگبرىڭالردۇرِْٗ، )ِېٕىڭ 93لبٍتمۇچىالردۇر ]

ْ 52ئبزاثىّذىٓ( لورلۇڭالر] [ ئۇالر )ٍٗٔي ئۈِّٗتٍٗر( دىٕىٌ جٗھٗتتٗ ٔۇرغۇْ پىرلىٍٗرگٗ ثۆٌۈٔذى، ھٗر پىرلٗ ئۆز دىٕي ثىٍٗ
[ ضۈرٖ ِۆئّىٕۇْ[]ئٗگٗر پٗرۋٖردىگبرىڭ خبٌىطب ئىذى، پۈتۈْ ئبدٍِٖٗرٔي ئٌٗۋٖتتٗ ثىر ئۈِّٗت )ٍٗٔي ثىر دىٕذا(  53وغبٌذۇر]خ

ٗر  لىالتتي، ئۇالر )دىٓ توغرىطىذا( داۋاٍِىك ئىختىالپ لىٍىػمۇچىالردۇر، پٗلٗت پٗرۋٖردىگبرىڭٕىڭ رٖھّىتىگٗ ئېرىػىٍٗٔ
ال ئۇالر ِْٗ چولۇَ پۈتۈْ » ٔي غۇٔىڭ ئۈچۈْ )ٍٗٔي ئىختىالپ ئۈچۈْ( ٍبراتتي. پٗرۋٖردىگبرىڭٕىڭ:ثۇٔىڭذىٓ ِۇضتٗضٕب. ئٌب

ْ دوزاخٕي توغمۇزىّْٗ  [ ضۈرٖ ھۇد[119-118دېگْٗ ضۆزى ئېٕىك ثٌٗگىٍٗٔذى ]« جىٕالر ۋٖ ئىٕطبٔالر ثىٍٗ
 

 ْ ٔٗرضىٍىرىٕي ئىٕطأغا ئٗضٍىتىػيٍاراتما تائاالٔىڭئاٌال

ٗر7[  تبغالرٔي لۇزۇق لىٍّىذۇلّۇ؟ ]6ۇ؟  ]] زېّىٕٕي ثىطبت لىٍّىذۇلّ براتتۇق  ] -[ ضىٍٗرٔي ئ [ ئۇٍمۇٔي 8ئبٍبي لىٍىپٍ 
ْ 10[ وېچىٕي ٌىجبش لىٍذۇق  ]9ضىٍٗرٔىڭ )ثٗدىٕىڭالر ئۈچۈْ( راھٗت لىٍذۇق  ] [وۈٔذۈزٔي )ضىٍٗر( تىرىىچىٍىه لىٍىذىغب

[ )ضىٍٗر ئۈچۈْ( ٍېٕىپ تۇرغبْ چىرالٕي 12ٕب لىٍذۇق  ][ ئۈضتۈڭالردا ِۇضتٗھىَٗ ٍٗتتٗ ئبضّبٕٔي ثى11)ۋالىت( لىٍذۇق  ]
چۆپٍٗرٔي، دٖرٖخٍىرى لوٍۇق ثبغچىالرٔي ئۆضتۈرۈظ ئۈچۈْ ثۇٌۇتالرٔي ِۇي  -[ ئبغٍىمالرٔي، ئوت13)ٍٗٔي وۈٕٔي( ٍبراتتۇق ]

وۈٔي ضۇر  [ئۇ17[لىَبِٗت وۈٔي ھٗلىمٗتْٗ )ِۇوبپبتالظ ۋٖ جبزاالظ( ۋالتىذۇر ]16-14ٍبِغۇر ٍبغذۇرۇپ ثٗردۇق ] 
 [ ضۈرٖ ٔٗثٗ[18توپ ثوٌۇپ وېٍىطىٍٗر ] -چېٍىٕىذۇ، ضىٍٗر توپ

 

 ئىٕطإٔي تىىار ٍاراتّىغأٍىمي

ضۈرٖ زارىَبت[] ئىٕطبْ ئۆزىٕي ثىىبر لوٍۇپ  [56]جىٕالرٔي، ئىٕطبٔالرٔي پٗلٗت ِبڭب ئىجبدٖت لىٍىع ئۈچۈٔال ٍبراتتىُ ]
[ ضۈرٖ 36ً، ٍٍِٗىگٗ لوٍۇۋېتىٍگْٗ ھبٍۋأغب ئوخػبظ( دٖپ ئوٍالِذۇ؟ ]ثېرىٍىذۇ )ٍٗٔي غٗرىئٗت ئىػٍىرىغب تٗوٍىپ لىٍىّٕب

لىَبِٗت[] ئي ئىٕطبٔالر! ثىسٔي ئۆزٖڭالرٔي ثىىبر ٍبراتتي )ٍٗٔي ضىٍٗر ثىسٔي ھبٍۋأالرٔي ٍبراتمىٕىّىسدٖن ثىس ھېچمبٔذاق 
رگبھىّىسغب لبٍتۇرۇٌّبٍذۇ دٖپ ئوٍالِطىٍٗر؟  ضبۋاثّۇ ثٗرٍِٗذىغبْ، جبزاِۇ ثٗرٍِٗذىغبْ لىٍىپ ٍبراتتي(، ئۆزٖڭالرٔي ثىسٔىڭ دٖ

 [ ضۈرٖ ِۆئّىٕۇْ[115]
 

 ئىٕطإٔي زېّىٕدىٓ ٍارىتىع ۋٖ زېّىٕغا لاٍتۇرۇظ

ٗرٔي )ئۆٌگٗٔذىٓ 17ضىٍٗرٔي زېّىٕذىٓ ٍبراتتي )چۈٔىي ئبتبڭالر ئبدِٖٕي تۇپرالتىٓ ٍبراتمبْ ئىذى(  ] ]هللا [ ئبٔذىٓ ضىٍ
ٗرٔي )لىَبِٗت وۈٔي( زېّىٕذىٓ چىمىرىذۇ ]وېَىٓ( زېّىٕغب لبٍتۇرىذۇ )ٍٗٔي زېّىٕ [ ضۈرٖ 18ذا دٖپٕٗ لىٍىٕىطىٍٗر(، ئبٔذىٓ ضىٍ

ٗتٕي ئىٕىبر لىٍغۇچىالر(: ھبٍبت دېگْٗ پٗلٗت دۇَٔبدىىي ھبٍبتىّىسدۇر، ئۆٌىّىس ۋٖ تىرىٍىّىس )ٍٗٔي » ٔۇھ[] ئۇالر )ٍٗٔي لىَبِ
ئۇالر ثۇ خۇضۇضتب ھېچمبٔذاق ٌِٗۇِبتمب ئىگٗ ئِٗٗش، ئۇالر  )دٍٖذۇ(.« تۇغۇٌىّىس(. پٗلٗت زاِبٕٔىڭ ئۆتۈغي ثىٍْٗ ثوٌىّىس

ئٗگٗر »[ ئۇالرغب ثىسٔىڭ ئبٍٗتٍىرىّىس ئوچۇق ئولۇپ ثېرىٍطٗ، ئۇالرٔىڭ پبوىتي پٗلٗت 24پٗلٗت گۇِبْ ثىٍْٗ ضۆزٌٍٗذۇ  ]
[ ضۈرٖ 25ىجبرٖت ثوٌذى ]دېَىػتىٓ ئ« ثوۋىٍىرىّىسٔي وٌٗتۈرۈپ ثېمىڭالر )ٍٗٔي تىرىٍذۈرۈڭالر( -راضتچىً ثوٌطبڭالر، ئبتب

براتتۇق، ئِٗذى ئۇ )پٗرۋٖردىگبرىغب( ئبغىبرا خۇضۇِٗتچي  جبضىَٗ[] ئىٕطبْ ثىٍِّٗذۇوي، ثىس ھٗلىمٗتْٗ ئۇٔي ئبثىّٗٔىذىٍٓ 
[ ئۇ ثىسگٗ )ئىٕطبٕٔىڭ لبٍتب تىرىٍىػىٕي ٍىراق ضبٔبپ، چىرىگْٗ ضۆڭٗوٍٗرٔي( ِىطبي لىٍىپ وۆرضٗتتي. 77ثوٌۇپ لبٌذى  ]

[ ئېَتمىٕىي : 78دېذى  ]« چىرىپ وٗتىْٗ ضۆڭٗوٍٗرٔي وىُ تىرىٍذۈرٌٍٖٗذۇ؟ » رىتىٍغبٍٔىمىٕي ثوٌطب ئۇٔتۇدى، ئۇ:ئۆزىٕىڭ ٍب
[ ضۈرٖ ٍبضىٓ[] ثىس )ھِّٗىٕي( 79ئۇٔي ئٗڭ دٖضٍٗپتٗ ٍبراتمبْ زات تىرىٍذۈرىذۇ، ئۇ ھٗرثىر ِٗخٍۇلٕي ثىٍگۈچىذۇر ]

[ ضۈرٖ ھىجر[] ضىٍٗرٔي ٍبرىتىع ِۈغىۈٌّۇ؟ ٍبوي 23( ۋارىطٍىك لىٍىّىس ]تىرىٍذۈرىّىس، )ھِّٗىٕي( ئۆٌتۈرىّىس ۋٖ )ھِّٗىگٗ
ٔىڭ ثۈٍۈوٍۈوىذىٓ هللا[ ضۈرٖ ٔبزىئبت[] ٔېّٗ ئۈچۈْ ضىٍٗر 27ئبضّبٕٔي ٍبراتتي  ]هللا ئبضّبٕٔي ٍبرىتىع ِۈغىۈٌّۇ؟  

ضىٍٗرگٗ زېّىٕٕي  ]هللاھ[[ ضۈرٖ ٔۇ14ضىٍٗرٔي ثىرلبٔچٗ ثبضمۇچالرغب ثۆٌۈپ ٍبراتتي ] هللا[ ھبٌجۇوي  13لورلّبٍطىٍٗر؟  ]
تۆغٗن ۋٖ ئبضّبٕٔي ثىٕب لىٍىپ ثٗردى، ثۇٌۇتتىٓ ٍبِغۇر ٍبغذۇرۇپ ثٗردى، ضىٍٗرگٗ رىسىك ثۇٌۇظ ئۈچۈْ ٍبِغۇر ئبرلىٍىك 

ٔىڭ غېرىىي ٍولٍۇلىٕي( ثىٍىپ هللاتۈرٌۈن ِېۋىٍٗرٔي ئۆضتۈرۈپ ثٗردى. ئِٗذى ئبٌالغب غېرىه وٌٗتۈرِٗڭالر، ھبٌجۇوي ضىٍٗر )
 ضۈرٖ ثٗلٗر[ [22تۇرىطىٍٗر ]

 

 ٔىڭ ئادَٖ تاٌىٍىرىٕي غٍٗتأدىٓ ئاگاھالٔدۇرۇظتائاالئاٌال
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ئبٔبڭالرٔي )ئبزدۇرۇپ( جٕٗٔٗتتىٓ چىمىرىۋٖتىٗٔذٖن، ضىٍٗرٔىّۇ ئبزدۇرِىطۇْ،  -] ئي ئبدَٖ ثبٌىٍىرى! غٍٗتبْ ضىٍٗرٔىڭ ئبتب
زۇۋٖتىْٗ ئىذى )ٍٗٔي ئۇالرٔىڭ ٍبٌىڭبچ ثوٌۇپ غٍٗتبْ ئۇالرٔىڭ ئٗۋرٖتٍىرىٕي ئۆزٌىرىگٗ وۆرضىتىع ئۈچۈْ وىَىٍّىرىٕي ضبٌغۇ

لېٍىػىغب غٍٗتبْ ضٗۋٖثچي ثوٌغبْ ئىذى(. غٍٗتبْ ۋٖ ئۇالرٔىڭ لوي ئبضتىذىىىٍىرى ضىٍٗرٔي وۆرٌٍٖٗذۇ، ضىٍٗر ئۇالرٔي 
ٔىڭ [ ضۈرٖ ئٗئراف[]ئۇالر27وۆرٌٍّٖٗطىٍٗر، غۈثھىىطسوي، ثىس غٍٗتبٔالرٔي ئىّبْ ئېَتّبٍذىغبٔالرٔىڭ  دوضتي لىٍذۇق ]

توٌىطىٕىڭ )روزىّىطبلتب( ثٗرگْٗ ۋٖدىطىگٗ ۋاپب لىٍىذىغبٍٔىمىٕي ثبٍمىّىذۇق، ئۇالرٔىڭ توٌىطىٕىڭ غٗوطىس پبضىمالر )ٍٗٔي 
ْ 102پٗرِبٔىذىٓ ثبظ تبرتمۇچىالر( ئىىٍٗٔىىىٕي ثبٍمىذۇق  ] -ٔىڭ ئِٗرىهللا [ ضۈرٖ ئٗئراف[]ئۇالرٔىڭ ئۈضتىذىٓ غٍٗتب

ٔىڭ زىىرىٕي ئۇٔتۇٌذۇردى، ئۇالر غٍٗتبٕٔىڭ لوغۇٔىذۇر، ثىٍىڭالروي، غٍٗتبٕٔىڭ لوغۇٔي هللاغٌٗىجٗ لىٍذى، )غٍٗتبْ( ئۇالرغب 
[ ضۈرٖ ِۇجبدٌٖٗ[]غٍٗتبٔالر ثۇرادٖرٌىرىٕي ثوٌۇغچٗ ئبزدۇرىذۇ، ئۇالرٔي ئبزدۇرۇغتىٓ ثوغىػىپ 19زىَبْ تبرتمۇچىالردۇر ]

دېذۇق، ئىجٍىطتىٓ ثبغمب ھِّٗىطي « ِگٗ ضٗجذٖ لىٍىڭالر ئبدٖ» [ ضۈرٖ ئٗئراف[] ئۆز ۋالتىذا ثىس پٗرغتىٍٗرگٗ:202لبٌّبٍذۇ ]
ضٗجذٖ لىٍذى، ئىجٍىص جىٕالردىٓ ئىذى. غۇڭب ئۇ پٗرۋٖردىگبرىٕىڭ ئىتبئىتىذىٓ چىمتي. ِېٕي لوٍۇپ ئىجٍىطٕي ۋٖ ئۇٔىڭ 

ىّالر ئۈچۈْ ٔېّىذېگْٗ ٗر؟ ھبٌجۇوي، ئۇالر ضىٍٗرگٗ دۈغّٗٔذۇر، ئىجٍىص زٌا بْ ثٗدٖي!  ] ئٗۋالدىٕي دوضت لىٍىۋاالِطىٍ [ 50ٍِب
ٔٗضىھٗت لىٍىػٕي تٗرن لىالِذۇق؟   -ضۈرٖ وٗھف[] ضىٍٗر )گۇِراھٍىمتب( ھٗددىذىٓ ئبغمبْ لٗۋَ ثوٌغبٍٔىمىڭالر ئۈچۈْ ۋٖز

 [ ضۈرٖ زۇخرۇف[5]
 

 ئىدرىص ئٌٍٗٗھىططاالَ

[ ئۇٔي ثىس ٍۇلىرى 56ٗر ئىذى ]] وىتبثتب )ٍٗٔي لۇرئبٔذا( ئىذرىص )لىطىطي(ٔي ثبٍبْ لىٍغىٓ، ئۇ ھٗلىمٗتْٗ راضتچىً پٍٗغِٗج
 [ ضۈرٖ ِٗرٍَٗ[57]  ئورۇٔغب وۆتۈردۇق

 

 ٔۇھ ئٌٍٗٗھىططاالَ 

ِْٗ ھٗلىمٗتْٗ ضىٍٗرگٗ ئوچۇق ئبگبھالٔذۇرغۇچىّْٗ »]غۈثھىطىسوي، ثىس ٔۇھٕي لٗۋِىگٗ پٍٗغِٗجٗر لىٍىپ ئٗۋٖتتۇق، ئۇ: 
[ 26دېذى ]« ٕىڭ ئبزاثىغب ئۇچرىػىڭالردىٓ لورلىّْٗتىٓ ثبغمىغب ئىجبدٖت لىٍّبڭالر، ضىٍٗرٔىڭ لبتتىك وۈٔهللا [ ثىر  25]

ثىسٔىڭچٗ، ضْٗ پٗلٗت ثىسگٗ ئوخػبظ ثىر ئبدِٖطْٗ ، ثىسٔىڭچٗ، ئبرىّىسدىىي پٗش »ئۇٔىڭ لٗۋِىٕىڭ وبپىر وبتتىٍىرى: 
ٍْٗ ضبڭب ئٗگٗغىْٗ، ثىسٔىڭچٗ، ضىٍٗرٔىڭ ھېچمبٔذاق ئبرتۇلچىٍىمىڭالر ٍوق، ثٌٗىي ثىس ض ىٍٗرٔي وىػىٍٗر ٍٗڭگىٍٍىه ثى

ْ »[ ٔۇھ ئېَتتي: 27دېذى ]« ٍبٌغبٔچي دٖپ ئوٍالٍّىس بزىً ثوٌغب  ٔ ئي لٗۋِىُ، ئېَتىڭالرچۇ، ِْٗ پٗرۋٖردىگبرىُ تٗرىپىذىٓ
ٖر  ٍغِٗجٗرٌىىىٗ( ضبزاۋ ھّىتىگٗ )ٍٗٔي ٗپ )دٖۋىتىّٕىڭ توغرىٍىمىٕي ئىطپبتالٍذىغبْ( ئېٕىك دٌٖىٍگٗ ئبضبضالٔطبَ ۋٖ ئۇٔىڭ ٖر

ً ضىٍٗر ئۈچۈْ ِٗخپىٌ ثوٌطب، ئۇٔي ٍبِبْ وۆرضٗڭالر، ئۇٔي لوثۇي لىٍىػمب ضىٍٗرٔي ِٗججۇرالِذۇق؟ ثوٌغبْ ثوٌطبَ، ئۇ دٌٖى
بڭب ئٗجىر ثېرىػٕي 28]  ِ [ ئي لٗۋِىُ! ضىٍٗرگٗ )دىٕٕي( تٗثٍىغ لىٍغبٍٔىمىُ ئۈچۈْ ضىٍٗردىٓ پۇي ـ ِبي تٌٗٗپ لىٍّبٍّْٗ،

ٔي )ٍېٕىّذىٓ( لوغٍىۋٖتٍّّْٗٗ، )چۈٔىي( ئۇالر، غۈثھىطىسوي، ئۆز ئۈضتىگٗ ئبٌغبْ، ِْٗ ئىّبْ ئېَتمبْ وىػىٍٗرهللا پٗلٗت 
ېىىٓ ِْٗ ضىٍٗرٔي ٔبدْا لٗۋَ وۆرۈِْٗ ] [ ئي لٗۋِىُ! ئٗگٗر ِْٗ ئۇالرٔي لوغٍىۋٖتطَٗ،  29پٗرۋٖردىگبرىغب ِۇاللبت ثوٌىذۇ،ٌ 

ٔىڭ خٗزىٕىٍىرى ثبر، هللا ٖ  [ ِْٗ ضىٍٗرگٗ، ِٗٔذ30ٔىڭ ئبزاثىذىٓ ِېٕي وىُ لۇتمۇزاالٍذۇ؟ ئوٍٍىٕىپ ثبلّبِطىٍٗر؟ ]هللا 
 ْ دېٍّّْٗٗ، غٍٗجٕي ثىٍىّْٗ دېٍّّْٗٗ، ِْٗ ئٌٗۋٖتتٗ )ئۆزۈِٕي( پٗرىػتٗ دٖپّۇ ئېَتّبٍّْٗ ھِٗذٖ ضىٍٗر وۆزگٗ ئىٍّبٍذىغب

ئۇالرٔىڭ دىٍٍىرىذىىىٕي ئوثذاْ ثىٍىذۇ، ثوٌّىطب ِْٗ چولۇَ هللا ئۇالرغب ٍبخػىٍىك ثٗرٍِٗذۇ دېٍّّْٗٗ،  هللا وىػىٍٗرٔي  
ئي ٔۇھ ! ثىس ثىٍْٗ ِۇٔبزىرٌٗغتىڭ، ٔبھبٍىتي وۆپ »[ ئۇالر)ٍٗٔي ٔۇھٕىڭ لٗۋِي(: 31« ]ٓ ثوٌۇپ لبٌىّْٗزاٌىّالردى

[ ٔۇھ ئېَتتي: 32دېذى ]« ِۇٔبزىرٌٗغتىڭ. ئٗگٗر راضت ضۆزٌىگۈچىٍٗردىٓ ثوٌطبڭ، ثىسٔي لورلۇتمبْ ئبزاثٕي چۈغۈرۈپ ثبلمىٓ
[ ِْٗ ضىٍٗرگٗ لىٍغبْ 33ٍذۇ، ضىٍٗر ھٗرگىس لېچىپ لۇتۇالٌّبٍطىٍٗر ]ال چۈغۈرٌٖٗهللا ئۇٔي )ٍٗٔي ئبزاثٕي( ئٗگٗر خبٌىطب  »

 [34« ]ٔىڭ دٖرگبھىغب لبٍتىطىٍٗرهللا ضىٍٗرٔىڭ پٗرۋٖردىگبرىڭالردۇر، ضىٍٗر هللا ٔٗضىھىتىّٕىڭ ضىٍٗرگٗ پبٍذىطي ثوٌّبٍذۇ،  
[ ِېٕىڭ 5غب( دٖۋٖت لىٍذىُ ]پٗرۋٖردىگبرىُ! ِْٗ ھٗلىمٗتْٗ لٗۋِىّٕي وېچٗ ـ وۈٔذۈز )ئىّبٔ»]ٔۇھ ئېَتتي: ضۈرٖ ھۇد[

[ ِْٗ ئۇالرٔي ضېٕىڭ ِٗغپىرىتىڭگٗ ئېرىػطۇْ دٖپ، ھٗر لبچبْ دٖۋٖت لىٍطبَ، 6دٖۋىتىُ ئۇالرٔي تېخىّۇ لبچۇرۇۋٖتتي ]
)دٖۋىتىّٕي ئبڭٍىّبضٍىك ئۈچۈْ( ثبرِبلٍىرىٕي لۇاللٍىرىغب تىمىۋاٌذى، )ضۆزۈِٕي ئبڭٍىّبضٍىك ٍبوي ِېٕي وۆرِٗضٍىه ئۈچۈْ( 

[ 7رى ثىٍْٗ ثبغٍىرىٕي چۈِىىۋاٌذى، )وۇفرىذا( چىڭ تۇردى، چوڭچىٍىك لىٍىپ )ئىّبٔذىٓ( تېخىّۇ ثبظ تبرتتي ]وىَىٍّى
[ 9[ ئبٔذىٓ ئۇالرٔي ئبغىبرا دٖۋٖت لىٍذىُ ۋٖ ٍوغۇرۇْ دٖۋٖت لىٍذىُ ]8ئبٔذىٓ ِْٗ ئۇالرٔي توۋالپ دٖۋٖت لىٍذىُ ]

[ ئۇ ضىٍٗرگٗ ِوي ٍبِغۇر 10ىٍٗڭالر، ئۇ ھٗلىمٗتْٗ ِٗغپىرٖت لىٍغۇچىذۇر ])ئۇالرغب( ئېَتتىُ: پٗرۋٖردىگبرىڭالردىٓ ِٗغپىرٖت ت
بٌٍىرىڭالرٔي ۋٖ ئوغۇٌٍىرىڭالرٔي وۆپٍٗتىپ ثىرىذۇ، ضىٍٗرگٗ ثبغالرٔي، ئۆضتٗڭالرٔي ئبتب 11ٍبغذۇرۇپ ثېرىذۇ ] [ ضىٍٗرٔىڭِ 

ضىٍٗرٔي ثىر لبٔچٗ ثبضمۇچالرغب هللا وي [ ھبٌجۇ13ٔىڭ ثۈٍۈوٍۈوىذىٓ لورلّبٍطىٍٗر؟ ]هللا [ ٔېّٗ ئۈچۈْ ضىٍٗر 12لىٍىذۇ ]
ٗر وۆرِىذىڭالرِىىىٓ،  14ثۆٌۈپ ٍبراتتي ] ٗتتٗ ئبضّبٕٔي ثىرىٕىڭ ئۈضتىذٖ ثىرىٕي لىٍىپ ٍبراتتي هللا [ ضىٍ لبٔذاق لىٍىپ ٍ

ىٕىذا( ٔۇر لىٍذى، وۈٕٔي )ٔۇر چبچمۇچي( چىراغ لىٍذى ]15] ٓ ضىٍٗرٔي زېّىٕذى[ هللا 16[ ئبٍٕي ئۇالردا )ٍٗٔي دۇَٔبٔىڭ ئبّض
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ضىٍٗرٔي )ئۆٌگٗٔذىٓ وېَىٓ( زېّىٕغب لبٍتۇرىذۇ هللا [ ئبٔذىٓ  17ٍبراتتي )چۈٔىي ئبتبڭالر ئبدِٖٕي تۇپرالتىٓ ٍبراتمبْ ئىذى( ]
ٔذىٓ ضىٍٗرٔي )لىَبِٗت وۈٔي( زېّىٕذىٓ چىمىرىذۇ ] [ زېّىٕذا وٗڭ ٍوٌالردا 18)ٍٗٔي زېّىٕذا دٖپٕٗ لىٍىٕىطىٍٗر(، ئب

پٗرۋٖردىگبرىُ! ئۇالر ھٗلىمٗتْٗ ِبڭب »[ ٔۇھ ئېَتتي: 20ـ19« ]ېّىٕٕي ثىطبت لىٍىپ ثٗردىضىٍٗرگٗ زهللا ِېڭىػىڭالر ئۈچۈْ،  
ئبضىٍَىك لىٍذى، ِېٍىغب، ثبٌىطىغب ۋٖ ئۆزٌىرىگٗ زىَبٔذىٓ ثبغمىٕي زىَبدٖ لىٍّىغبْ وىػىٍٗرگٗ )ٍٗٔي ثبٍٍىرىغب، وبتتىجبغٍىرىغب( 

ىذى، ِبڭب ۋٖ ِبڭب ئٗگٗغىٍٗٔٗرگٗ ئٗزىَٗت ٍٗتىۈزۈپ( چوڭ ھىٍَٗ [ ئۇالر )ٍٗٔي وبتتىجبغالر( )ِبڭب چىٕپۈت21ّئٗگٗغتي ]
ِٗثۇدٌىرىڭالرٔي ھٗرگىس تٗرن ئٗتّٗڭالر، ۋٖدٔي، ضۇۋائٕي، ٍٗغۇضٕي، ٍٗئۇلٕي ۋٖ ٔٗضرىٕي ھٗرگىس تٗرن ›[ ئۇالر: 22تۈزدى ]

ٖ 24]  گۇِراھ لىٍغىٓ[ ئۇالر ھٗلىمٗتْٗ ٔۇرغۇْ وىػىٍٗرٔي ئبزدۇردى، زاٌىّالرٔي تېخىّۇ 23دېذى ]‹ ئٗتّٗڭالر [ ضۈر
[ تٗثٍىغ لىٍغبٍٔىمىّغب ضىٍٗردىٓ ھېچمبٔذاق ھٗق تٌٗٗپ 108تىٓ لورلۇڭالر، ِبڭب ئىتبئٗت لىٍىڭالر ]هللا ٔۇھ[]ضىٍٗر 

[ 110]  تىٓ لورلۇڭالر، ِبڭب ئىتبئٗت لىٍىڭالر[  هللا 109لىٍّبٍّْٗ، ئۇٔي پٗلٗت ئبٌٍِٗٗرٔىڭ پٗرۋٖردىگبرىذىٓ تىٍٍّْٗٗ ]
ٗثىمىذىىي ئبدٍِٖٗر ئٗگٗغىْٗ تۇرضب، ضبڭب ثىس ئىّبْ ئېَتبِذۇق؟ئي ٔ»)ئۇالر:  [ ٔۇھ 111دېذى ]« ۇھ!( ضبڭب تۆۋْٖ ت

ٍغبٍٔىمىٕي ئۇلّبٍّْٗ ]ِْٗ ئۇالرٔىڭ ٔې»ئېَتتي:  ُ  [112ّٗ لى ئٗگٗر ثىٍطٗڭالر ئۇالردىٓ ھېطبة ئېٍىػٕي پٗلٗت پٗرۋٖردىگبرى
ٌغبْ ] [ 115]  [ ِْٗ پٗلٗت ئوچۇق ـ ئبغىبرا ئبگبھالٔذۇرغۇچى114ّّْْٗٗ ][ ِْٗ ِۆِىٍٕٗرٔي لوغٍىۋٖت113ٍّٗئۈضتىگٗ ئب

ئي ٔۇھ! ئٗگٗر ضْٗ )پٍٗغِٗجٗرٌىه دٖۋٖتىڭذىٓ( ٍبّٔىطبڭ، ضْٗ چولۇَ تبظ ـ وېطٗن لىٍىٕىپ »ئۇالر ئېَتتي: 
ْ  [117ى ]ٕي ھٗلىمٗتْٗ ئىٕىبر لىٍذپٗرۋٖردىگبرىُ! لٗۋِىُ ِې»[ ٔۇھ ئېَتتي: 116« ]ئۆٌتۈرۈٌگۈچىٍٗردىٓ ثوٌىطْٗ ِْٗ ثىٍٗ

[ ضۈرٖ غۇئٗرا[]ٔۇھ 118]  ئۇالرٔىڭ ئبرىطىذا ھۆوۈَ چىمبرغىٓ، ِېٕي ۋٖ ِْٗ ثىٍْٗ ثىٍٍٗ ثوٌغبْ ِۆِىٍٕٗرٔي لۇتمۇزغىٓ
[ ئٗگٗر ئۇالرٔي لوٍطبڭ، غۈثھىطىسوي، ثٗٔذىٍىرىڭٕي 26پٗرۋٖردىگبرىُ ٍٗر ٍۈزىذٖ وبپىرالرٔىڭ ثىرىٕىّۇ لوٍّىغىٓ ]»ئېَتتي: 

ىٍىرىّۇ پٗلٗت فبجىر، وبپىر ثوٌىذۇ ]ئبزدۇرىذۇ، ئ [ پٗرۋٖردىگبرىُ! ِبڭب، ئبتب ـ ئبٔبِغب، ِېٕىڭ ئۆٍۈِگٗ 27ۇالرٔىڭ تبپمبْ ثٌب
 ٖ ٓ، زاٌىّالرغب پٗلٗت ھبالوٗتٕي زىَبد الرغب ِٗغپىرٖت لىٍغى ِۆِىٓ ثوٌۇپ وىرگْٗ وىػىگٗ ۋٖ ِۆِىٓ ئٗرٌٗرگٗ، ِۆِىٓ ئبٌٍب

[ 10دٖپ دۇئب لىٍذى ]« ھٗلىمٗتْٗ ِْٗ ثوزٖن لىٍىٕذىُ، ٍبردَٖ لىٍغىٓ»برىڭغب: [ ضۈرٖ ٔۇھ[]ئۇ پٗرۋٖردىگ28« ]لىٍغىٓ
لٗۋِىڭذىٓ ئىٍگىرى ضبڭب ئىّبْ ئېَتمبٔالردىٓ ثبغمب ٍٗٔٗ ئىّبْ ئېَتمۇچىالر »]ٔۇھمب )ِۇٔذاق( ۋٖھَي لىٍىٕذى: ضۈرٖ لِٗٗر[

ٓ، )ئۆزٌىرىگٗ( زۇٌۇَ  [ ثىسٔىڭ وۆز ئوڭىّىسدا36ثوٌّبٍذۇ، ئۇالرٔىڭ لىٍّىػىذىٓ لبٍغۇرِىغىٓ ] بضىغى  ٍ ۋٖھَىّىس ثوٍىچٗ وېّٗ
[ 37]  لىٍغبٔالر توغرىطىذا ِبڭب ضۆز ئبچّىغىٓ )ٍٗٔي ئۇالرغب غبپبئٗت لىٍّىغىٓ(، ئۇالر چولۇَ )توپبْ ثبالضىذا( غٗرق لىٍىٕىذۇ

بضىذى، لٗۋِٕىڭ چوڭٍىرى ئۇٔىڭ ئبٌذىذٓى ئۆتىٗٔذٖ ئۇٔي ِٗضخىرٖ لىٍىػتي، ٔۇھ ئېَت ٗر )ثۈگۈْ(  تي: ٔۇھ وېٍّٗ  ئٗگٗر ضىٍ
ٗر غٗرق لىٍىٕغبٔذا(، ضىٍٗر ثىسٔي ِٗضخىرٖ لىٍغبٔذٖن ثىسِۇ ضىٍٗرٔي چولۇَ  ثىسٔي ِٗضخىرٖ لىٍطبڭالر )وېٍٗچٗوتٗ ضىٍ

[ خبر لىٍغۇچي ئبزاة )ٍٗٔي توپبْ ثبالضي ثىٍْٗ غٗرق ثوٌۇظ( ٔىڭ وىّٕىڭ ئۈضتىگٗ وېٍىذىغبٍٔىمىٕي، 38ِٗضخىرٖ لىٍىّىس ]
ٍٗٔي جٗھَٕٗٔٗ ئبزاثي( ٔىڭ وىّگٗ چۈغىذىغبٍٔىمىٕي وېٍٗچٗوتٗ ثىٍىطىٍٗردائىّىٌ ئب [ )توپبْ ثبالضي 39] زاة)

وېّىگٗ ھبٍۋأبتالردىٓ )ئٗروٗن چىػي »توغرىطىذىىي( ثۇٍرۇلىّىس ٍېتىپ وٌٗگْٗ ۋٖ ٍٗر ٍۈزىذىٓ ضۇ ئېتىٍىپ چىممبْ چبغذا: 
ٍْٗ ھ بالن ثوٌۇغي ھۆوۈَ لىٍىٕغبٔالر )ٍٗٔي ٔۇھ ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ئبٍبٌي ثوٌۇپ( ثىر جۇپتىٓ ئېٍىۋاٌغىٓ، ئبئىٍٗڭذىىىٍٗر ثى

دېذۇق، ئۇٔىڭ ثىٍْٗ پٗلٗت ئبزغىٕب « ۋائىٍٗ ثىٍْٗ ئوغٍي وٗٔئبْ( ثۇٔىڭ ضىرتىذا ـ ۋٖ ئىّبْ ئېَتمبٔالر ثىٍْٗ وېّىگٗ چىممىٓ
هللا مىڭالر، وېّىٕىڭ ِېڭىػي ۋٖ توختىػي  وېّىگٗ چى»[ ٔۇھ )ئىّبْ ئېَتمبْ تٗۋٌٖىرىگٗ( ئېَتتي: 40وىػىٍٗر ئىّبْ ئېَتتي ]

ٔىڭ ئىطّي ثىٍٗٔذۇر، غۈثھىطىسوي، ِېٕىڭ پٗرۋٖردىگبرىُ )تٗۋثٗ لىٍغۇچىالرٔىڭ گۇٔبھىٕي( ھٗلىمٗتْٗ ِٗغپىرٖت لىٍغۇچىذۇر، 
ٓ [ وېّٗ ئۇالرٔي ئېٍىپ تبغذٖن دوٌمۇٔالر ئىچىذٖ ئۈزۈپ ثبراتتي، ٔۇھ وې41ّ« ])ِۆِىٍٕٗرگٗ( ٔبھبٍىتي ِېھرىجبٔذۇر ٗ ِېڭىػتى

دٖپ « ئي ئوغٍۇَ، ثىس ثىٍْٗ ثىٍٍٗ وېّىگٗ چىممىٓ، وبپىرالر ثىٍْٗ ثىٍٍٗ ثوٌّىغىٓ»ثۇرۇْ ئۆزىذىٓ ٍىرالتب تۇرغبْ ئوغٍىٕي: 
هللا ثۈگۈْ »دېذى. ٔۇھ: « ِېٕي ضۇدا غٗرق ثوٌۇغتىٓ ضبلالپ لبٌىذىغبْ ثىر تبغٕىڭ ئۈضتىگٗ چىمىۋاٌىّْٗ»[ ئۇ: 42توۋٌىذى ]

ىػىذىٓ لۇتۇٌۇپ لبالٌّبٍذۇرٖھىُ لىٍغبْ ئبدِٖ دېذى. ئۇالرٔىڭ ئبرىطىٕي دوٌمۇْ « ذىٓ ثبغمب ھېچ ئبدَٖ ئۇٔىڭ جبزٌا
هللا دېَىٍذى ، ضۇ ضوغۇٌذى،  « ئي زېّىٓ ضۈٍۈڭٕي ٍۇتمىٓ، ئي ثۇٌۇت تبرلىغىٓ[ »43ئبٍرىۋٖتتي ـ دٖ، ئۇ غٗرق ثوٌۇپ وٗتتي ]

زاٌىُ لٗۋَ ھبالن »ٕذى، وېّٗ جۇدى تېغىٕىڭ ئۈضتىذٖ توختىذى، ٔىڭ )وبپىرالرٔي غٗرق لىٍىػتىٓ ئىجبرٖت( ھۆوّي ئىجرا لىٍى
پٗرۋٖردىگبرىُ! ئوغٍۇَ ِېٕىڭ ئبئىٍِٗذىىىٍٗردىٓ ئىذى )ضْٗ ِبڭب »[ ٔۇھ پٗرۋٖردىگبرىغب دۇئب لىٍىپ: 44دېَىٍذى ]« ثوٌطۇْ

ىجبت تېپىػىٕي ۋٖدٖ لىٍغبْ ئىذىڭ(، ضېٕىڭ ۋٖدٖڭ ئٌٗۋٖتتٗ ھٗلتۇر، ضْٗ ھٗلىمٗت  ٔ ْٗ ئٗڭ توغرا ھۆوۈَ ئۇالرٔىڭ
ىجبت تېپىػىٕي ۋٖدٖ لىٍغبْ( ئبئىٍٗڭذىىىٍٗردىٓ ئِٗٗش، ئۇٔىڭ »ئېَتتي: [ هللا 45دېذى ]« لىٍغۇچىطْٗ ئي ٔۇھ! ئۇ)ِْٗٔ 

ئٌِٗٗي ٍبِبٔذۇر، ضْٗ ئېٕىك ثىٍّىگْٗ ٔٗرضٗڭٕي ِٗٔذىٓ ضورىّىغىٓ، ِْٗ ضېٕىڭ جبھىٍالردىٓ ثوٌّبضٍىمىڭٕي ٔٗضىھٗت 
ْ، ئٗگٗر ِبڭب »ي: [ ٔۇھ ئېَتت46« ]لىٍىّْٗ پٗرۋٖردىگبرىُ!ِْٗ ثىٍّىگْٗ ٔٗرضىٕي ضوراغتىٓ ضېٕىڭ پبٔبھىڭغب ضېغىٕىّٗ

ْ »ئېَتتي(: هللا [ ئېَتىٍذى )ٍٗٔي  47« ]ِٗغپىرٖت لىٍّىطبڭ، زىَبْ تبرتمۇچىالردىٓ ثوٌىّْٗ ئي ٔۇھ !ضبڭب، ضْٗ ثىٍٗ
بز  ٔ ٓ( )وېّىذٖ( ثىٍٍٗ ثوٌغبٔالرٔىڭ ثىر لىطىُ ئٗۋالدىغب ثىس تٗرٖپتىٓ ٍْٗ )وېّىذى ٗر ثى ىً ثوٌغبْ ئبِبٍٔىك ۋٖ ثٗرىىٗتٍ

چۈغىىٓ، ئۇالرٔىڭ ٍٗٔٗ ثىر لىطىُ ئٗۋالدىٕي )ھبٍبتىٌ دۇَٔبدىٓ( ثٗھرىّْٗ لىٍىّىس، ئبٔذىٓ ئۇالر ثىسٔىڭ لبتتىك ئبزاثىّىسغب 
 [ ضۈرٖ ھۇد[48« ]دۇچبر ثوٌىذۇ
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 ھۇد ئٌٍٗٗھىططاالَ

تىٓ ثبغمب هللا لب ئىجبدٖت لىٍىڭالر، ضىٍٗرگٗ  هللا ئي لٗۋِىُ!  ››ئٗۋٖتتۇق، ھۇد: ]ئبد )لٗۋِي( گٗ ئۇالرٔىڭ لېرىٕذىػي ھۇدٔي 
ثىس ››[ ئۇٔىڭ لٗۋِىٕىڭ ئىّبْ ئېَتّىغبْ چوڭٍىرى: 65دېذى ]‹‹ ِٗثۇد )ثٗرھٗق( ٍولتۇر. )ئۇٔىڭ ئبزاثىذىٓ( لورلّبِطىٍٗر؟

ٍغِٗجٗرٌىه د بٌغبٔچىالردىٓ دٖپ گۇِبْ لىٍىّىسضېٕي ھٗلىمٗتْٗ ئٗخّٗق ھېطبثالٍّىس، ثىس ضېٕي، ئٌٗۋٖتتٗ، )ٗپ ‹‹ ٖۋاٍىڭذا(ٍ 
ٓ ››[ ھۇد ئېَتتي: 66دېذى ] ٗرىپىذى ئي لٗۋِىُ! ِْٗ ئٗخّٗق ئِٗٗضّْٗ، ٌېىىٓ ِْٗ ئبٌٍِٗٗرٔىڭ پٗرۋٖردىگبرى ت

[ ضىٍٗرگٗ پٗرۋٖردىگبرىّٕىڭ ئٌٗچىٍىىىٕي ٍٗتىۈزىّْٗ، ِْٗ ضىٍٗرگٗ ئىػٗٔچىٍىه 67ئٗۋٖتىٍگْٗ پٍٗغِٗجٗرِْٗ ]
[. پٗرۋٖردىگبرىڭالرٔىڭ ۋٖھَىطي ضىٍٗرٔي ئبگبھالٔذۇرۇظ ئۈچۈْ ئۆز ئىچىڭالردىىي ثىر وىػي ئبرلىٍىك 68ّْٗ ]ٔٗضىھٗتچى

ٔىڭ ضىٍٗرٔي ئۇالرٔىڭ هللا ئۆز ۋالتىذا ٔۇھٕىڭ لٗۋِي ھبالن ثوٌغبٔذىٓ وېَىٓ،  ‹‹ وٌٗگٍٗٔىىىذىٓ ئٗجٗثٍىِٕٗطىٍٗر؟
ىرى لىٍغبٍٔىمىٕي ۋۇجۇدۇڭالرٔي، لبِٗتٍىه ، ثٗضتٍىه لىٍغبٍٔىمىٕي ٍبد ئېتىڭالر، ضىٍٗر ثٗختىٗ ئېرىػىػىڭالر ئۈچۈْ  ئورۇٔجبضبٌر

ٍىرىّىس ئىجبدٖت لىٍىپ وېٍىۋاتمبْ ِٗثۇدالرٔي تبغالپ، ئي ھۇد( ئبتب ـ ثوۋى››)[ ئۇالر: 69ٔىڭ ٔېّٗتٍىرىٕي ٍبد ئېتىڭالر ]هللا 
ضت ضۆزٌىگۈچىٍٗردىٓ ثوٌطبڭ، ثىسگٗ ۋٖدٖ لىٍغبْ لب ئىجبدٖت لىٍىػىّىسغب دٖۋٖت لىٍغىٍي وٌٗذىڭّۇ؟ ئٗگٗر راهللا ٍبٌغۇز ثىر  

ضىٍٗرگٗ چولۇَ پٗرۋٖردىگبرىڭالرٔىڭ ئبزاثي ۋٖ غٗزىپي ٔبزىً ثوٌىذۇ، ضىٍٗر ئۆزۈڭالر ››[ ھۇد: 70دېذى ]‹‹ ئبزاثٕي وٌٗتۈرگىٓ
لىٍّىغبْ )ثۇتٍىرىڭالرٔىڭ(  ھېچمبٔذاق دٌٖىً ٔبزىًهللا ۋٖ ئبتب ـ ثوۋاڭالر ئبت لوٍۇۋاٌغبْ، ثۇ ھٗلتٗ )ئۇالرغب ئىجبدٖت لىٍىػمب(  

ٗ هللا ئىطىٍّىرى ئۈضتىذٖ ِْٗ ثىٍْٗ ِۇٔبزىرىٍىػِٗطىٍٗر؟ )  ٔىڭ ئبزاثىٕي( وۈتۈڭالر، ِّٗٔۇ ھٗلىمٗتْٗ ضىٍٗر ثىٍْٗ ثىرٌىىت
ثىس ھۇدٔي ۋٖ ئۇٔىڭ ثىٍْٗ ثىٍٍٗ ثوٌغۇچىالرٔي )ٍٗٔي ِۆِىٍٕٗرٔي(  [71] دېذى‹‹ )ضىٍٗرگٗ ٔبزىً ثوٌىذىغبْ ئبزاثٕي( وۈتىّْٗ

رٖھّىتىّىس ثىٍْٗ لۇتمۇزدۇق، ثىسٔىڭ ئبٍٗتٍىرىّىسٔي ئىٕىبر لىٍغبٔالرٔي تٌٗتۆوۈش ھبالن لىٍذۇق، ئۇالر ئىّبْ ئېَتّىغبْ ئىذى 
 [[ ضۈرٖ ئٗئراف72]
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ت لىٍىڭالر، لب ئىجبدٖهللا ئي لٗۋِىُ! »]ضِٗۇدلب ئۇالرٔىڭ لېرىٕذىػي ضبٌىھٕي )پٍٗغِٗجٗر لىٍىپ( ئٗۋٖتتۇق، ئۇ ئېَتتي: 
ٗرٔي زېّىٕذا هللا ضىٍٗرگٗ  تىٓ ثبغمب ھېچ ِٗثۇد )ثٗرھٗق( ٍولتۇر، ئۇ ضىٍٗرٔي زېّىٕذىٓ )ٍٗٔي تۇپرالتىٓ( ٍبراتتي، ضىٍ

تىٓ ِٗغپىرٖت تىٍٗڭالر، ئبٔذىٓ ئۇٔىڭغب تٗۋثٗ لىٍىڭالر، پٗرۋٖردىگبرىُ ھٗلىمٗتْٗ ٍېمىٕذۇر، )دۇئبٔي( ئىجبثٗت هللا تۇرغۇزدى،  
ىھ! ثۇٔىڭذىٓ ثۇرۇْ ضْٗ ئبرىّىسدا ئۈِىذ لىٍىٕغبْ وىػي ئىذىڭ )ٍٗٔي ثۇ ضۆزٔي »ئۇالر: [ 61« ]لىٍغۇچىذۇر ئي ضٌب

 ْ ئېَتىػىڭذىٓ ثۇرۇْ ئبرىّىسدا چوڭ ئبدَٖ ثوٌۇپ لېٍىػىڭٕي ئۈِىذ لىالتتۇق(، ثىسٔي ئبتبـ  ثوۋىٍىرىّىس ئىجبدٖت لىٍىپ وٌٗگٗ
« ھٗلىمٗتْٗ ثىس ضْٗ دٖۋٖت لىٍغبْ ئىػمب زور گۇِبٔذىّىس ثۇتالرغب ئىجبدٖت لىٍىػتىٓ توضۇِطْٗ؟ غٗن غۈثھىطىسوي،

ٗ »[ ضبٌىھ ئېَتتي: 62دېَىػتي ] ئي لٗۋِىُ! ئېَتىڭالرچۇ، ئٗگٗر ِْٗ پٗرۋٖردىگبرىُ تٗرىپىذىٓ ٔبزىً ثوٌغبْ ئېٕىك دٌٖىٍگ
هللا لبرغىٍىك لىٍطبَ،   لبهللا ئبضبضالٔطبَ ۋٖ ئۇٔىڭ رٖھّىتي )ٍٗٔي پٍٗغِٗجٗرٌىه( گٗ ضبزاۋٖر ثوٌطبَ، غۇٔذاق تۇرۇلٍۇق  

ْ( ِبڭب پٗلٗت زىَبٔذىٓ ثبغمىطىٕي  ٔىڭ ئبزاثىذىٓ ِېٕي وىُ لۇتمۇزىذۇ؟ )ِېٕي ئۆزۈڭالرغب ئٗگىػىػىٗ دٖۋٖت لىٍىع ثىٍٗ
ٔىڭ هللا )ثىۋاضىتٗ( ٍبراتمبْ چىػي تۆگٗ ضىٍٗرگٗ ِېٕىڭ ِۆجىسِٖذۇر، ئۇٔي  هللا [ ئي لٗۋِىُ! ثۇ  63زىَبدٖ لىالٌّبٍطىٍٗر ]

ېتىڭالر، ئىختىَبرى ئوتٍىطۇْ، ئۇٔىڭغب زىَبْ زٖخّٗت ٍٗتىۈزِٗڭالر، ثوٌّىطب ضىٍٗرٔي پبت وېٍىذىغبْ ئبزاة زېّىٕىغب لوٍۇۋ
ىھ ئېَتتي: 64« ]ھبالن لىٍىذۇ ْ »[ ئۇالر چىػي تۆگىٕي ثوغۇزٌىذى، ضٌب ئۆٍۈڭالردا)ھبٍبتٍىمتىٓ( ئۈچ وۈْ ثٗھرىّٗ

ْ [ ثىسٔىڭ )ئبز65« ]ثوٌۇۋېٍىڭالر. ثۇ ۋٖدٖ ٍبٌغبْ ئِٗٗش ب ىھٕي ۋٖ ئۇٔىڭ ثىٍْٗ ثىٍٍٗ ئّى اة لىٍىع( ئِٗرىّىس وٌٗگٗٔذٖ، ضٌب
ٍْٗ غۇ وۈٕٔىڭ غٗرِٗٔذىچىٍىىىذىٓ لۇتمۇزدۇق، پٗرۋٖردىگبرىڭ ھٗلىمٗتْٗ وۈچٍۈوتۇر، غبٌىجتۇر  ئېَتمبٔالرٔي رٖھّىتىّىس ثى

[ گوٍب ئۇالر ئۆٍٍىرىذٖ 67پ لبٌذى ][ زاٌىّالرغب لبتتىك ئبۋاز ٍۈزٌٗٔذى ـ دٖ، ئۇالر ئۆٍٍىرىذٖ ئوٌتۇرغبْ پېتي لېتى66]
تۇرِىغبٔذٖن )ٍٗٔي ئۇالرٔىڭ تۇرغبْ جبٍٍىرى ئبدِٖسات تٗرىپىذىٓ ئبۋات لىٍىّٕىغبٔذٖن( ثوٌۇپ لبٌذى، ثىٍىڭالروي، ضِٗۇد 

 [ ضۈرٖ ھۇد[68پٗرۋٖردىگبرىٕي ئىٕىبر لىٍذى، ضِٗۇد ھبالن ثوٌطۇْ ]
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ب )ٍٗٔي لۇرئبٔذا( ئىجراھىُ )لىططىطي( ٔي ثبٍبْ لىٍغىٓ، ئۇ ھٗلىمٗتْٗ توٌىّۇ راضتچىً پٍٗغِٗجٗر ])ئي ِۇھِّٗٗد!( وىتبثت
ئي ئبتب ٔېّىػمب ئبڭٍىّبٍذىغبْ، وۆرٍِٗذىغبْ ۋٖ ضبڭب ھېچ ٔٗرضىگٗ »[ ئۆز ۋالتىذا ئىجراھىُ ئبتىطىغب ئېَتتي: 41ئىذى ]

ڭب ضْٗ ثىٍٍّٗذىغبْ ئىٍىٍّٗر ٔبزىً ثوٌذى، ِبڭب ئٗگٗغىىٓ، ضېٕي [ ئي ئبتب! ِب42ئٗضمبتّبٍذىغبْ ٔٗرضىٍٗرگٗ چولۇٔىطْٗ ]
[ 44لب ھٗلىمٗتْٗ ئبضىٍَىك لىٍذى ]هللا [ ئي ئبتب! غٍٗتبٔغب چولۇّٔىغىٓ، غٍٗتبْ ِٗرھِٗٗتٍىه 43توغرا ٍوٌغب ثبغالٍّْٗ ]

[ 45« ]لېٍىػىڭذىٓ لورلىّْٗٔىڭ ئبزاثىغب لېٍىػىڭذىٓ، غٍٗتبٕٔىڭ ھِٗراھىغب ئبٍٍىٕىپ هللا ئي ئبتب! ضېٕىڭ ِٗرھِٗٗتٍىه  
ئي ئىجراھىُ! ضْٗ ِېٕىڭ ئىالھٍىرىّذىٓ ٍۈز ئۆرۈِٗوچىّۇضْٗ، ئٗگٗر ضْٗ )ِۇٔذاق لىٍىػتىٓ( »ئېَتتي: (ئۇ )ٍٗٔي ئبزٖر 

ىراق تۇرغىٓ ضبڭب »[ ئىجراھىُ ئېَتتي: 46« ]ٍبّٔىطبڭ، چولۇَ ضېٕي تبظ ـ وېطٗن لىٍىپ ئۆٌتۈرىّْٗ، ئۇزاق زاِبْ ِٗٔذىٍٓ 
[ ضىٍٗردىٓ ۋٖ ضىٍٗر  47ِبڭب ھٗلىمٗتْٗ ِېھرىجبٔذۇر ]هللا ثوٌطۇْ، پٗرۋٖردىگبرىّذىٓ ضبڭب ِٗغپىرٖت تىٍٍّْٗٗ،   ئبِبٍٔىك



 ئبلال تًريپكً قېچىڭالر! 
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ٓ هللا  ٕىڭ ئىجبدىتىذى ْ، پٗرۋٖردىگبرّى ٔي لوٍۇپ چولۇٔۇۋاتمبْ ٔٗرضىٍٗردىٓ ٍىراق ثوٌىّْٗ، پٗرۋٖردىگبرىّغب ئىجبدٖت لىٍىّٗ
ْ،  48] «ِٗھرۇَ ثوٌۇپ لبٌّبضٍىمٕي ئۈِىذ لىٍىّْٗ [ ضۈرٖ ِٗرٍَٗ[]پٗرۋٖردىگبرى توغرىطىذا ئىجراھىُ ثىٍْٗ ِۇٔبزىرىٍٗغىٗ

ٔىڭ ئبتب لىٍغبْ پبدىػبھٍىمي ئۇٔي ئىجراھىُ ثىٍْٗ ِۇٔبزىرىٍىػىػىٗ ئېٍىپ وٌٗگْٗ ئبدَٖ )ٍٗٔي ِٔٗرۇد( ٔي وۆرِىذىڭّۇ؟ هللا 
ۋٖردىگبرُى )ئۆٌۈوٕي( تىرىٍذۈرٌٍٖٗذۇ، )تىرىىٕي( ِېٕىڭ پٗر»ٔىڭ ثبرٌىمىغب دٌٖىً وۆرضىتىپ(: هللا ئٍٕٗي زاِبٔذا ئىجراھُى ) 

دېذى )ِٔٗرۇد ئۆٌۈِگٗ ھۆوۈَ « ِّٗٔۇ )ئۆٌۈوٕي( تىرىٍذۈرٌٍّْٖٗٗ، )تىرىىٕي( ئۆٌتۈرٌٍّْٖٗٗ»دېذى. ئۇ: « ئۆٌتۈرٌٍٖٗذۇ
ذاق لىٍىٕغبْ ئىىىي ئبدِٖٕي چبلىرتىپ وىٍىپ ثىرىٕي ئۆٌتۈردى، ثىرىٕي لوٍۇپ ثٗردى(. ئىجراھىُ )ِٔٗرۇدٔىڭ ثۇٔ

ھٗلىمٗتْٗ وۈٕٔي غٗرلتىٓ چىمىراالٍذۇ، )خۇداٌىك دٖۋاضي لىٍىذىغبْ ثوٌطبڭ( ضْٗ ئۇٔي » هللا ھبِبلٗتٍىىىٕي وۆرۈپ(: 
زاٌىُ لٗۋِٕي ھىذاٍٗت هللا دېذى. )ثۇٔذاق پبوىت ئبٌذىذا( وبپىر ئېغىس ئبچبٌّبً لبٌذى.  « غٗرثتىٓ چىمىرىپ ثبلمىٓ

تٗۋھىذ ثبرىطىذا( لٗتئىٌ ئىػٗٔگۈچىٍٗردىٓ ثوٌۇغي ئۈچۈْ، )ئۇٔىڭغب ئبتىطي [ ضۈرٖ ثٗلٗر[ ]ئىجراھىّٕىڭ )258لىٍّبٍذۇ ]
بٔالرٔىڭ، زېّىٕٕىڭ ئبجبٍىپٍىرىٕي وۆرضٗتتۇق ] [ 75ثىٍْٗ لٗۋِٕىڭ گۇِراھٍىمىٕي وۆرضٗتىىٕىّىسدٖن( ثىس ئىجراھىّغب ئبّض

دٌٖىً وٌٗتۈرۈپ، ئۇالرٔي ِبت لىٍىع ئۈچۈْ(: ئىجراھىُ وېچىٕىڭ لبراڭغۇٌۇلي ثبضمبٔذا ثىر ٍۇٌتۇزٔي وۆرۈپ )لٗۋِىٕىڭ ضۆزىٕي 
ِْٗ پېتىپ وٗتىۈچىٍٗرٔي )ٍٗٔي ٍۇٌتۇزالرغب ئىجبدٖت »دېذى. ٍۇٌتۇز پېتىپ وېتىۋىذى، « ثۇ ِېٕىڭ پٗرۋٖردىگبرىّذۇر»

ثۇ ِېٕىڭ »[ ئۇ ئبٍٕىڭ تۇغمبٍٔىمىٕي وۆرۈپ )ٍۇلىرىمي ئۇضۇي ثوٍىچٗ(: 76دېذى ]« لىٍىػٕي( ٍبلتۇرِبٍّْٗ
ئٗگٗر پٗرۋٖردىگبرىُ ِېٕي ھىذاٍٗت لىٍّىغبْ ثوٌطب، ِْٗ چولۇَ ئبزغۇچي »دېذى. ئبً پېتىپ وېتىۋىذى، « رىّذۇرپٗرۋٖردىگب

ثۇ ِېٕىڭ »[ ئۇ لۇٍبغٕىڭ چىمىۋاتمبٍٔىمىٕي وۆرۈپ )ٍۇلىرىمي ئۇضۇي ثوٍىچٗ(: 77دېذى ]« لٗۋِٕىڭ لبتبرىذا ثوٌىذىىّْٗٔٗ
ئي »دېذى. لۇٍبظ پېتىپ وېتىۋىذى، ئۇ ئېَتتىىي: « ثىٍْٗ ئبٍذىٓ( چوڭذۇرپٗرۋٖردىگبرىّذۇر، ثۇ ھِّٗىذىٓ )ٍٗٔي ٍۇٌتۇز 

[ ِْٗ ھٗلىمٗتْٗ، ثبتىً دىٕالردىٓ ھٗق 78لٗۋِىُ! ِْٗ ھٗلىمٗتْٗ ضىٍٗر غېرىه وٌٗتۈرگْٗ ِٗثۇدالردىٓ ئبدا ـ جۇداِْٗ ]
[ ئىجراھىّٕىڭ لٗۋِي 79« ]ئِٗٗضّْٗ دىٕغب ثۇرۇٌۇپ، ئبضّبٔالرٔي، زېّىٕٕي ٍبراتمبْ زاتمب ٍۈزٌٗٔذىُ، ِْٗ ِۇغرىىالردىٓ

)ٔىڭ ِٗۋجۇتٍۇلي ۋٖ هللا ھىذاٍٗت لىٍغبْ تۇرضب، ِْٗ ثىٍْٗ  هللا ِېٕي  »ئۇٔىڭ ثىٍْٗ ِۇٔبزىرىٍٗغتي، ئىجراھىُ ئېَتتىىي، 
لب غېرىه وٌٗتۈرگْٗ ثۇتٍىرىڭالردىٓ لورلّبٍّْٗ، پٗلٗت هللا ثىرٌىىي( توغرۇٌۇق ِۇٔبزىرىٍىػِٗطىٍٗر؟ ِْٗ ضىٍٗرٔىڭ  

ْ ٔٗرضىطي ثوٌىذۇ، پٗرۋٖردىگبرىّٕىڭ ثىٍىّي ھِّٗٗ ٔٗرضىٕي ئۆز ئىچىگٗ ئبٌغبْ، )ِٗثۇدٌىرىڭالرٔىڭ پٗرۋٖرد ىگبرىّٕىڭال خبٌىغب
ضىٍٗرگٗ ھېچمبٔذاق هللا ٔىڭ غېرىىي ثوٌۇظ ھٗلمىذٖ  [  هللا 80ِبڭب ھېچجىر زىَبْ ٍٗتىۈزٌٍّٖٗذىغبٍٔىمىٕي( ئوٍٍىّبِطىٍٗر! ]

ىه وٌٗتۈرۈغتىٓ لورلّبٍۋاتطبڭالر، ضىٍٗرٔىڭ غېرىه وٌٗتۈرگْٗ ثۇتٍىرىڭالردىٓ ِْٗ لب غېرهللا دٌٖىً چۈغۈرِىگْٗ ثۇتالرٔي 
لبٔذالّۇ لورلبتتىُ! ئٗگٗر ضىٍٗر ثىٍطٗڭالر )ئېَتىڭالرچۇ(، ثىس ثۇ ئىىىي گۇرۇھ ئبدِٖذىٓ زادى لبٍطىّىس ئٗڭ لورلّبضٍىممب 

ىىٍىىٕي ئبرىالغتۇرِىغبْ ئبدٍِٖٗرگٗ ِٗٔطۇپتۇر، ئۇالر [ ئبزاثتىٓ ئِٗىٓ ثوٌۇظ ئىّبْ ئېَتمبْ، ئىّبٔغب ِۇغر81« ]تېگىػٍىه
[ ئۆز لٗۋِىگٗ رٖددىَٗ ثېرىع ئۈچۈْ ئىجراھىّغب ثٗرگْٗ دٌٖىٍىّىس ئٗٔٗ غۇدۇر، خبٌىغبْ 82ھىذاٍٗت تبپمۇچىالردۇر ]

ي ثىٍگۈچىذۇر وىػىّىسٔي ثىر لبٔچٗ دٖرىجٗ وۆتۈرىّىس، پٗرۋٖردىگبرىڭ ھٗلىمٗتْٗ ھېىّٗت ثىٍْٗ ئىع لىٍغۇچىذۇر، ھِّٗىٕ
ٗر [ ضۈرٖ ئٗٔئبَ[83] ]ئۆز ۋالتىذا ئىجراھىُ )وۇففبرالر چولۇٔۇۋاتمبْ ثۇتالرٔي ِٗٔطىتًّٗ( ئبتىطىغب ۋٖ لٗۋِىگٗ: ضىٍ

ئبتب ـ ثوۋىٍىرىّىسٔىڭ ئۇالرغب »[ ئۇالر: 52دېذى ]« چولۇٔۇۋاتمبْ ثۇ ثۇتالر ٔېّٗ؟ )ٍٗٔي ٔېّٗ ئۈچۈْ ثۇ ثۇتالرغب چولۇٔىطىٍٗر؟(
ٍٗٔي ئۇالرغب ئبتبـ  ثوۋىٍىرىّىسغب تٗلٍىذ لىٍىپ چولۇٔىّىس(ئىجبدٖت لىٍى [ ئىجراھىُ: 53دېذى ]« پ وېٍىۋاتمبٍٔىمىٕي ثىٍىّىس )

ضىٍٗرِۇ، ئبتب ـ ثوۋاڭالرِۇ )پبٍذا ـ زىَبْ ٍٗتىۈزٌٍّٖٗذىغبْ، ئبڭٍىّبٍذىغبْ جبٔطىس ثۇتالرغب چولۇٔغبٍٔىمىڭالر ئۈچۈْ( »
ْ راضت دٖۋاتبِطْٗ؟ ٍبوي چبلچبق دٖۋاتبِطْٗ؟»[ ئۇالر: 54دېذى ] «ھٗلىمٗتْٗ روغْٗ گۇِراھٍىمتب ضىٍٗر دېذى « ٗض

ئۇٔذاق ئِٗٗش، ضىٍٗرٔىڭ )ئىجبدٖت لىٍىػىڭالرغب الٍىك( پٗرۋٖردىگبرىڭالر ئبضّبٔالرٔىڭ ۋٖ زېّىٕٕىڭ »[ ئىجراھُى ئېَتتي: 55]
ثىٍْٗ [  هللا 56ثىٍْٗ( گۇۋاھٍىك لىٍغۇچىالردىّْٕٗ ]پٗرۋٖردىگبرىذۇر، ئۇالرٔي ئۇ ٍبراتمبْ، ِّٗٔۇ ئۇٔىڭغب )لٗتئىٌ دٌٖىٍٍٗر 

[ ئىجراھىُ ثۇتالرٔي 57« ]لٗضِٗىي، ضىٍٗر لبٍتىپ وٗتىٗٔذىٓ وېَىٓ چولۇَ ثۇتٍىرىڭالرٔي )چېمىۋېتىػٕىڭ( ئبِبٌىٕي لىٍىّْٗ
( پٗلٗت چوڭ ثۇتٕي چېمىپ پبرچٗ ـ پبرچٗ لىٍىۋٖتتي، ئۇالرٔىڭ لبٍتىپ وېٍىپ )ثۇتالرٔي وىّٕىڭ چبلمبٍٔىمىٕي ضورىػي ئۈچۈْ

ثۇتٍىرىّىسٔي ِۇٔذاق »[ )ئۇالر ثبٍرىّىذىٓ لبٍتىپ وېٍىپ ثۇتٍىرىٕىڭ چېمىۋېتىٍگٍٗٔىىىٕي وۆرۈپ( 58)چبلّبً( لبٌذۇردى ]
ٗزىطي( ئىجراھىُ ئبتٍىك ثىر ٍىگىتٕىڭ ئۇالرٔي 59دېذى ]« لىٍغبْ وىُ؟ ئۇ ھٗلىمٗتْٗ زاٌىُ ئىىْٗ [ )ئۇالرٔىڭ ث

[ ئۇالر )ٍٗٔي ِٔٗرۇد ۋٖ ئۇٔىڭ لٗۋِىٕىڭ 60دېذى ]« بْ ئىذۇق )ٍٗٔي غۇ لىٍغبْ ثوٌۇغي ِۇِىىٓ(ئٍٗىجٍىگٍٗٔىىىٕي ئبڭٍىغ
ئىجراھىّٕي وىػىٍٗرٔىڭ ئبٌذىغب ئېٍىپ وېٍىڭالر، )ئىجراھىّٕىڭ ثۇتالرٔي ئٍٗىجٍىگٍٗٔىىىگٗ( ئۇالر گۇۋاھٍىك »چوڭٍىرى(: 

ٍبق( ثٌٗىي »)[  ئىجراھىُ: 62دېذى. ]« ۇٔذاق لىٍغبْ ضّٗٔۇ؟ئي ئىجراھىُ! ثۇتٍىرىّىسٔي ِۇغ»[ ئۇالر: 61دېذى  ]« ثٗرضۇْ
« ئۇالرٔىڭ ِۇٔۇ چوڭي غۇٔذاق لىٍذى، ئٗگٗر ئۇالر ضۆزٌىٌَٗىطٗ، )وىّٕىڭ چبلمبٍٔىمىٕي( ئۇالرٔىڭ ئۆزٌىرىذىٓ ضوراپ ثېمىڭالر!

[ ئبٔذىٓ ئۇالر 64دېذى ]« ىٍٗرضىٍٗر ثۇتالرغب چولۇٔۇغتب( ھٗلىمٗتْٗ زاٌىّط»)[ ئۇالر ثىر ـ ثىرىٕي ئٍٗىجٍٗپ: 63دېذى ]
[ 65دېذى ]« ئۇالرٔىڭ گٗپ لىالٌّبٍذىغبٍٔىمىٕي ضْٗ ئوثذاْ ثىٍىطٗٔغۇ؟»)خىجبٌٗتچىٍىىتىٓ( ثبغٍىرىٕي تۆۋْٖ ضېٍىپ: 

ٔي لوٍۇپ ضىٍٗرگٗ ھېچ پبٍذا ٍٗتىۈزٌٍّٖٗذىغبْ ۋٖ زىَبْ ٍٗتىۈزٌٍّٖٗذىغبْ ٔٗرضىٍٗرگٗ هللا ضىٍٗر  »ئىجراھىُ ئېَتتي: 
[ ئۇالر 67« ]ٔي لوٍۇپ ضىٍٗر چولۇٔۇۋاتمبْ ثۇتالرغب تۈفي! ضىٍٗر چۈغِّٗٔٗطىٍٗر؟هللا [ ضىٍٗرگٗ ۋٖ  66« ]رچولۇٔبِطىٍٗ

« ئىجراھىّٕي وۆٍذۈرۈڭالر، ئىالھٍىرىڭالرغب ٍبردَٖ ثېرىڭالر، ئٗگٗر ئۇالرغب ھٗلىمىٌ ٍبردَٖ ثٗرِٗوچي ثوٌطبڭالر»ئېَتتي: 



 ئبلال تًريپكً قېچىڭالر! 
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[ ئۇالر ئىجراھىّغب 69دېذۇق ]« ۋٖ ئبِبٍٔىك )ثٗخع ئېتىذىغبْ( ثوٌۇپ ثٗرگىٓ ئي ئوت! ئىجراھىّغب ضبٌمىٓ»[. ثىس ئوتمب: 68]
]ثىس )ئىجراھىّٕي ئوتتىٓ ضبالِٗت [ ضۈرٖ ئٗٔجىَب[70زىَبٔىٗغٍىه لىٍّبلچي ثوٌذى، ثىس ئۇالرٔي ئٗڭ زىَبْ تبرتمۇچي لىٍذۇق ]

ىمٗتْٗ پٗرۋٖردىگبرىُ ِېٕي ثۇٍرۇغبْ جبٍغب ِْٗ ھٗل»[ ئىجراھىُ ئېَتتي: 98لۇتمۇزۇظ ثىٍْٗ( ئۇالرٔي ِٗغٍۇپ لىٍذۇق ]
[ ثىس ئىجراھىّغب 100« ][ پٗرۋٖردىگبرىُ! ِبڭب ثىر ٍبخػي پٗرزٖٔت ئبتب لىٍغى99ٓھىجرٖت لىٍىّْٗ، ئۇ ِېٕي ٍېتٗوٍٍٗذۇ ]

چبغذا،  [ ئۇ ئىجراھىّٕىڭ ئىع ـ وۈغٍىرىگٗ ٍبرىغۇدٖن ثوٌغب101ْٔبھبٍىتي ِۇالٍىُ ثىر ئوغۇي ثىٍْٗ خۇظ خٗۋٖر ثٗردۇق ]
ئي ئوغٍۇَ! ِْٗ ضېٕي ثوغۇزالپ لۇرثبٍٔىك لىٍىػمب )ئِٗر لىٍىٕىپ( چۈغٗپتىّْٗ )پٍٗغِٗجٗرٌٗرٔىڭ چۈغي »ئىجراھىُ: 

دېذى. ئۇ « ٔىڭ ئِٗرى ثوٍىچٗ ثوٌىذۇ(، ئوٍالپ ثبلمىٕب! ضېٕىڭ لبٔذاق پىىرىڭ ثبر؟هللا ھٗلىمٗتتۇر ۋٖ ئۇالرٔىڭ ئىػٍىرى  
« غبْ ثوٌطبڭ، غۇٔي ئىجرا لىٍغىٓ، خۇدا خبٌىطب )ئۇٔىڭغب( ِېٕي ضٗۋر لىٍغۇچي تبپىطْٗئي ئبتب! ٔېّىگٗ ثۇٍرۇٌ»ئېَتتي: 

[ ثىس 103ٔىڭ ئِٗرىگٗ( ثوٍطۇٔذى، ئىجراھىُ ئۇٔي )ٍٗٔي ئوغٍىٕي ثوغۇزالظ ئۈچۈْ( ٍېٕي ٍبتمۇزدى ]هللا [ ئىىىىطي ) 102]
دٖپ ٔىذا لىٍذۇق. « ثۇٍرۇٌغبٕٔي ثٗجب وٌٗتۈردۈڭ(ئي ئىجراھىُ! )ھېٍىمي( چۈغٕي ئىػمب ئبغۇردۇڭ )ٍٗٔي چۈغۈڭذٖ »ئۇٔىڭغب: 

[ ثىس 106[ ثۇ ھٗلىمٗتْٗ روغْٗ ضىٕبلتۇر ]105ـ104ثىس ھٗلىمٗتْٗ ٍبخػي ئىع لىٍغۇچىالرٔي ِۇغۇٔذاق ِۇوبپبتالٍّىس ]
ڭغب ٍبخػي [ وېَىٕىىٍٗر ئىچىذٖ ئۇٔى107ئۇٔىڭ ئورٔىغب چوڭ ثىر لۇرثبٍٔىمٕي )ٍٗٔي جٕٗٔٗتتىٓ چىممبْ لوچمبرٔي( ثٗردۇق ]

[ ئۇ 110[ ثىس ٍبخػي ئىع لىٍغۇچىالرٔي ِۇغۇٔذاق ِۇوبپبتالٍّىس ]109[ ئىجراھىّغب ضبالَ ثوٌطۇْ! ]108ٔبَ لبٌذۇردۇق ]
 [ ضۈرٖ ضبففبت[111ھٗلىمٗتْٗ ثىسٔىڭ ِۆِىٓ ثٗٔذىٍىرىّىسدىٕذۇر ]

 

 ٌوت ئٌٍٗٗھىططاالَ

تىذا ئۇ ئۆز لٗۋِىگٗ )ئۇالرٔي ئٍٗىجٍٗظ ٍۈزىطىذىٓ( ِۇٔذاق ]ٌۇتٕي )ئٗھٍي ضٗدوِغب پٍٗغِٗجٗر لىٍىپ ئٗۋٖتتۇق(، ئۆز ۋال
ٓ »دېگْٗ ئىذى:  ضىٍٗر غۇٔذاق لٗثىھ ئىػٕي لىالِطىٍٗر؟ ِۇٔذاق لٗثىھ ئىػٕي ضىٍٗردىٓ ئىٍگىرى جبھبْ ئٗھٍىذى

ٍْٗ جىٕطىٌ ت80ٌٗھېچمبٔذاق ئبدَٖ لىٍّىغبْ ئىذى ] الرٔي تبغالپ لوٍۇپ، ئٗرٌٗر ثى ىپىڭالرٔي [ ضىٍٗر ھٗلىمٗتْٗ ئبٌٍب
ٌۇتٕي ئۇٔىڭ »[ ٌۇتٕىڭ لٗۋِىٕىڭ ثىردىٕجىر جبۋاثي: 81« ]لبٔذۇرىطىٍٗر، ضىٍٗر ھٗلىمٗتْٗ ھٗددىذىٓ ئبغمۇچي لٗۋِطىٍٗر

[ 82دېَىػتىٓ ئىجبرٖت ثوٌذى ]« ئٗگٗغىۈچىٍىرى ثىٍْٗ لوغۇپ غٗھرىڭالردىٓ چىمىرىۋېتىڭالر، چۈٔىي ئۇالر پبن وىػىٍٗردۇر
ٍىرىّىس )ٍٗٔي پٗرىػتىٍٗر( ٌۇتٕىڭ ٍېٕىغب وٌٗگْٗ چبغذا )ٌۇت ئۆز لٗۋِىٕىڭ ئۇالرغب چېمىٍىپ ]ثىسٔىڭ ئٌٗچىضۈرٖ ئٗئراف[

[ 77دېذى ]« ثۇ ثىر دىػۋار وۈٔذۇر»لوٍۇغىذىٓ لورلۇپ( لىَىٓ ئٗھۋاٌذا لبٌذى، ئۇالر توغرىطىذا ٍۈرىىي ضىمىٍذى ۋٖ: 
بْ ئىػالرٔي لىالتتي )ٍٗٔي ٌىۋاتٗت لىالتتي(. ٌۇت ئېَتتي: ٌۇتٕىڭ لٗۋِي ئۇٔىڭ لېػىغب ئبٌذىراپ وېٍىػتي، ئۇالر ثۇرۇٔال ٍبِ

تىٓ لورلۇڭالر، ِېھّبٍٔىرىُ ئۈضتىذٖ ِېٕي رٖضۋا لىٍّبڭالر، ئبراڭالردا هللا ضىٍٗرگٗ ئٗڭ پبوتۇر،   ئي لٗۋِىُ! ِېٕىڭ ثۇ لىسٌىرىُ»
لىسٌىرىڭغب ھبجىتىّىس ٍوق »َتتي: [ ئۇالر )ٌۇتمب( ئې78« ]لٗثىھ ئىػتىٓ توضىذىغبْ ثىرٖر وبٌٍىطي جبٍىذا ئبدَٖ ٍولّۇ؟

وبغىي ِېٕىڭ »[ ٌۇت ئېَتتي: 79« ]ئىىٍٗٔىىىٕي ضْٗ ئوثذاْ ثىٍىطْٗ، غۇٔىڭذٖن ثىسٔىڭ ِٗلطىتىّىسٔىّۇ ئوثذاْ ثىٍىطْٗ
)ضىٍٗرگٗ لبرغي تۇرىذىغبْ( وۈچ لۇۋۋىتىُ ثوٌطب ئىذى، ٍبوي ئىٍتىجب لىٍىذىغبْ وۈچٍۈن جِٗٗتىُ ثوٌطب ئىذى )چولۇَ 

ئي ٌۇت! غۈثھىطىسوي، ثىس پٗرۋٖردىگبرىڭٕىڭ »[ ئۇالر )ٍٗٔي پٗرىػتىٍٗر(: 80« ]زٖرثٗ ثٗرگْٗ ثوالتتىُ(ضىٍٗرگٗ 
 )ٓ ئٌٗچىٍىرىذۇرِىس، ئۇالر ھٗرگىسِۇ ضبڭب زىَبْ ٍٗتىۈزٌٍّٖٗذۇ، ئبئىٍٗڭذىىىٍٗرٔي ئېٍىپ وېچىٕىڭ ئبخىرىذا )ئۇالرٔىڭ ئىچىذى

چ وىػي ئبرلىطىغب لبرىّىطۇْ، ئۇ )ٍٗٔي ئبٍبٌىڭ( ئۇالر ثىٍْٗ ثىرگٗ ھبالن چىمىپ وٗتىىٓ، ئبٍبٌىڭذىٓ ثبغمب، ضىٍٗردىٓ ھې
[ ثىسٔىڭ 81دېذى ]« ثوٌغۇچىذۇر، غۈثھىطىسوي، ئۇالرغب ئبزاة چۈغىذىغبْ چبغ تبڭ ۋالتىذۇر، تبڭ ٍېمىٓ ئِٗٗضّۇ؟

ۆِتۈرۈۋٖتتۇق(، ئۇ ٍۇرتالرغب ثىس )جبزاالظ( ئِٗرىّىس چۈغىٗٔذٖ، ئۇالرٔىڭ ٍۇرتٍىرىٕي ئبضتىٓ ـ ئۈضتۈْ لىٍىۋٖتتۇق )ٍٗٔي و
[ ئۇ ضبپبي تبغالرغب پٗرۋٖردىگبرىڭٕىڭ دٖرگبھىذا ثٌٗگٗ ضېٍىٕغبْ ئىذى، ئۇ 82ئۈضتي ـ ئۈضتىٍٗپ ضبپبي تبغالرٔي ٍبغذۇردۇق ]

 [ ضۈرٖ ھۇد[83ٍۇرتالر زاٌىّالر)ٍٗٔي لۇرٍٖع وبپىرٌىرى( دىٓ ٍىراق ئِٗٗش ]
 

 ئىطّاٍىً ئٌٍٗٗھىططاالَ

 [ ضۈرٖ ضبد[48. ئٗضٍىگىٓ، )ئۇالرٔىڭ( ھِّٗىطي ٍبخػىالردىٕذۇر  ]…]ئىطّبئىٍٕي 
 

 ئىطھاق ئٌٍٗٗھىططاالَ

ٖتتٗ وۈچٍۈن، )دىٕذا( ثٗضىرٖتٍىه ثٗٔذىٍىرىّىس  [ ئۇالرٔي ثىس پبن ـ خىطٍٗتٍىه، 45ئٗضٍىگىٓ ]…. ئىطھبق … ]ئىجبد
ْ  [ ئۇالر ثىسٔىڭ46ئبخىرٖتٕي ئٗضٍٗپ تۇرىذىغبْ ضِٗىّىٌ وىػٍٗر لىٍذۇق ] ٔغب دٖرگبھىّىسدا ھٗلىمٗتْٗ ئبالھىذٖ تبٌال

 [ ضۈرٖ ضبد[47وىػىٍٗردۇر، ھٗلىمٗتْٗ ٍبخػي وىػىٍٗردۇر ]
 

 ٍٗلۇب ئٌٍٗٗھىططاالَ

ضىٍٗرگٗ ِۇغۇ دىٕىٕي )ٍٗٔي ئىطالَ دىٕىٕي( هللا ئي ئوغۇٌٍىرىُ!  »]ئىجراھىُ ۋٖ ٍٗئمۇة ئۆز ئوغۇٌٍىرىغب ۋٖضىَٗت لىٍىپ: 
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دېذى « ىڭالرچٗ ئۆٌۈڭالر )ٍٗٔي ئىّبٔىڭالردا ِٗھىَٗ تۇرۇڭالر، تبوي ئىّبْ ثىٍْٗ وېتىڭالر(تبٌٍىذى، پٗلٗت ِۇضۇٌّبْ پىت
ٍٗئمۇة ئوغۇٌٍىرىذىٓ: 132] ٓ »[ ٍٗئمۇة جبْ ئۈزۈۋاتمبْ ۋالتىذا ضىٍٗر ٍېٕىذا ثبرِىذىڭالر؟ غۇ چبغذا  ِْٗ ئۆٌگٗٔذىٓ وېَى

ً،  ضېٕىڭ»دٖپ ضورىذى. ئۇالر: « ضىٍٗر وىّگٗ ئىجبدٖت لىٍىطىٍٗر؟ ئىالھىڭ ۋٖ ئبتب ـ ثوۋىٍىرىڭ ئىجراھىُ، ئىطّبئى
 [ ضۈرٖ ثٗلٗرٖ[133دېذى ]« لب ئىجبدٖت لىٍىّىس، ثىس ئۇٔىڭغب ئىتبئٗت لىٍغۇچىّىسهللا ئىطھبلالرٔىڭ ئىالھي ثوٌغبْ ثىر  

 

 ٍۈضۈف ئٌٍٗٗھىططاالَ

ۋٖ ئبً ثىٍْٗ وۈٕٔىڭ ِبڭب ضٗجذٖ  ٍۇٌتۇزٔىڭ 11ئي ئبتب!ِْٗ ھٗلىمٗتْٗ چۈغۈِذٖ »]ئۆز ۋالتىذا ٍۇضۇف ئۆز ئبتىطىغب: 
ٓ، »[ ئبتىطي )ٍٗٔي ٍٗئمۇة ئٌٍٗٗھىططبالَ(: 4دېذى ]« لىٍغبٍٔىمىٕي وۆردۈَ ئي ئوغٍۇَ! چۈغۈڭٕي لېرىٕذاغٍىرىڭغب ئېَتّىغى

[ غۇٔىڭغب )ٍٗٔي ضبڭب ئۇٌۇغ 5دېذى ]« ضبڭب ضۇٍىمٗضت لىٍىپ لبٌّىطۇْ، غٍٗتبْ ئىٕطبٔغب ھٗلىمٗتْٗ ئبغىبرا دۈغّٗٔذۇر
ظ وۆرضٗتىىٕىگٗ( ئوخػبظ، پٗرۋٖردىگبرىڭ ضېٕي )پٍٗغِٗجٗرٌىىىٗ( تبٌالٍذۇ، ضبڭب چۈظ تٗثىرىٕي ثىٍذۈرىذۇ، چۈ

ئۆزىٕىڭ ئۇٌۇغ ٔېّىتىٕي ثٗرگىٕىذٖن، ضبڭىّۇ، ٍٗئمۇة ئٗۋالدىغىّۇ ئۆزىٕىڭ هللا ئٗجذادٌىرىڭ ئىجراھىُ، ئىطھبلالرغب ئىٍگىرى  
ىگبرىڭ )ئۆز ِٗرھِٗىتىگٗ وىّٕىڭ الٍىك ئىىٍٗٔىىىٕي( ئوثذاْ ثىٍگۈچىذۇر، ئۇٌۇغ ٔېّىتىٕي ثېرىذۇ. غۈثھىطىسوي، پٗرۋٖرد

ٔىڭ لۇدرىتىٕي )هللا [ ٍۇضۇفٕىڭ ۋٖ لېرىٕذاغٍىرىٕىڭ)لىططىطىذٖ( ضورىغۇچىالر ئۈچۈْ  6ھېىّٗت ثىٍْٗ ئىع لىٍغۇچىذۇر ]
ف ۋٖ ئۇٔىڭ لېرىٕذىػي )ٍٗٔي ثۇَٔبِىٓ( ٍۇضۇ»[ ئۆز ۋالتىذا ئۇالر: 7وۆرضىتىپ ثېرىذىغبْ( ھٗلىمٗتْٗ ٔۇرغۇْ ئبالِٗتٍٗر ثبر ]

ئبتىّىسغب ثىسدىّٕۇ ضۆٍۈٍِۈوتۇر، ھبٌجۇوي، ثىس)وۈچٍۈن( جبِبئٗدۇرِىس، ئبتىّىس)ٔىڭ ئۇ ئىىىىطىٕي ثىسدىٓ ئبرتۇق وۆرۈغي( 
ېتىڭالر، )غۇ ٍۇضۇفٕي ئۆٌتۈرۋېتىڭالر، ٍبوي ئۇٔي ٍىراق ثىر چٗت جبٍغب تبغٍىۋ»[ )ئۇالر( 8دېَىػتي ]« ئٌٗۋٖتتٗ روغْٗ خبتبدۇر

« چبغذا( ئبتبڭالرٔىڭ ِۇھٗثجىتي ضىٍٗرگٗ لبٌىذۇ، ثۇ)گۇٔبھ( تىٓ وېَىٓ)تٗۋثٗ لىٍىپ( ٍبخػي ئبدَٖ ثوٌۇپ وېتىطىٍٗر
ٍۇضۇفٕي ئۆٌتۈرِٗڭالر، )ئٗگٗر ئۇٔي ئبتىطىذىٓ ٍىراق لىٍّبلچي ثوٌطبڭالر، ئۇٔي »[ ئۇالردىٓ ثىرى ضۆز لىٍىپ: 9دېَىػتي ]

ېّىػمب ٍۇضۇف »[ ئۇالر ئېَتتي: 10دېذى ]« ئۇٔي ٍوٌذىٓ ئۆتىْٗ وبرۋْا ئېٍىۋاٌطۇْلۇدۇلمب تبغٍىۋېتىڭالر،   ٔ ئي ئبتىّىس!
[ ئٗتٗ ئۇٔي ثىسگٗ لوغۇپ لوٍغىٓ، 11توغرىطىذا ثىسگٗ ئىػٍّٗٔٗطْٗ؟ ھبٌجۇوي، ثىس ئۇٔىڭغب ھٗلىمٗتْٗ ٍبخػي ٔىَٗتتىّىس ]

ئۇٔي )ٍٗٔي ٍۇضۇفٕي( »[ ٍٗئمۇة: 12« ]ي ِۇھبپىسٖت لىٍىّىسٍٗپ ـ ئىچىپ، ئوٍٕبپ ـ وۈٌۈپ وىرضۇْ، ئۇٔي ثىس چولۇَ ٍبخػ
ٗتتٗ لېٍىپ، ئۇٔي ثۆٖر ٍٗپ لوٍۇغتىٓ ئٗٔطىرٍّْٖٗ [ 13دېذى ]« ئېٍىپ وٗتطٗڭالر راضتال خبتىرجَٗ ثوالٌّبٍّْٗ، ضىٍٗر غٗپٍ

تتٗ ـ زىَبْ تبرتمۇچىالردىٓ ثىس)وۈچٍۈن( ثىر جبِبئٗ تۇرۇلٍۇق، ئۇٔي ثۆرىگٗ ٍېگۈزۈپ لوٍطبق، ئۇ چبغذا ثىس ئٌٗۋٖ» ئۇالر: 
[ ئۇالر ٍۇضۇفٕي ئېٍىپ چىمىپ وٗتىْٗ ۋٖ ئۇٔي لۇدۇلمب تبغالغٕي ثىردٖن لبرار لىٍىػمبْ چبغذا، ثىس 14دېذى ]« ثوٌىّىس

دٖپ ۋٖھَي « وٌٗگۈضىذٖ ئۇالرغب ثۇ ئىػٕي )ضېٕىڭ ٍۇضۇف ئىىٍٗٔىىىڭٕي( ئۇالر ئۇلّبٍذىغبْ پٍٗتتٗ ئېَتمىٓ»ٍۇضۇفىٗ: 
ئي ئبتىّىس! ٍۇضۇفٕي ٔٗرضىٍىرىّىسٔىڭ ٍېٕىذا »[ ئۇالر: 16ئۇالر وٗچتٗ ئبتىطىٕىڭ ئبٌذىغب ٍىغالپ وېٍىػتي ] [15لىٍذۇق ]

[ 17دېَىػتي ]« لوٍۇپ ٍۈگۈرۈغىىٍي وېتىپ لېٍىپتۇق، ئۇٔي ثۆرٖ ٍٗپ وېتىپتۇ، راضت گٗپ لىٍطبلّۇ ضْٗ ثىسگٗ ئىػٍّٗٔٗطْٗ
ثۇ ئىػٕي ٔٗپطىڭالر ضىٍٗرگٗ چىراٍٍىك »ٍبپ ئېٍىپ وېٍىػىْٗ ئىذى. ٍٗئمۇة: ئۇالر ٍۇضۇفٕىڭ وۆڭٍىىىٕي ٍبٌغبٔذىٓ لبٔغب ثو

هللا وۆرضىتىپ لىٍغۇزۇپتۇ. ِْٗ پٗلٗت چىراٍٍىمچٗ ضٗۋرٖ لىٍىّْٗ، ضىٍٗرٔىڭ )ِۇغۇ ٍبٌغبْ( ضۆزۈڭالرٔي وۆتۈرۈغۈِگٗ  
ػىٗ( ئٗۋٖتتي، ئۇ ضوغىطىٕي لۇدۇلمب [ ثۇ ٍٗردىٓ ثىر وبرۋاْ ئۆتتي، ئۇالر ضۇچىطىٕي )ضۇ ئېٍىپ وېٍى18دېذى ]« ِٗدٖتىبردۇر

دېذى. ئۇالر ئۇٔي تىجبرٖت ِېٍي ضۈپتىذٖ ِٗخپىٌ تۇتۇغتي، ئۇالرٔىڭ « خۇظ خٗۋٖر! ِبٔب ثىر ئوغۇي ثبال»تبغٍىذى ۋٖ: 
ر [ ئۇالر ٍۇضۇفٕي ضبٔبلٍىك ثىر لبٔچٗ تٗڭگىگٗ ئٗرزاْ ثبھبدا ضېتىۋٖتتي، چۈٔىي ئۇال19ثىٍىپ تۇرغۇچىذۇر ]هللا لىٍّىػٍىرىٕي  

ىطىرٌىك ئبدَٖ ئبٍبٌىغب: 20ٍۇضۇفىٗ لىسىمّىغبْ ئىذى ] بخػي وۈتىىٓ، ثىسگٗ ئٗضمبتبر ٍبوي ثبال »[ ئۇٔي ضېتىۋاٌغبِْ  ئۇٔيٍ 
دېذى. غۇٔىڭذٖن )ٍٗٔي ٍۇضۇفٕي لۇدۇلتىٓ لۇتمۇزغىٕىّىسدٖن( ٍۇضۇفٕي )ِىطىر( زېّىٕىغب ٍٗرٌٗغتۈردۈق ، « لىٍىۋاالرِىس

)خبٌىغبْ( ئىػىٕي ئبغۇرۇغمب لبدىردۇر، ٌېىىٓ ئىٕطبٔالرٔىڭ توٌىطي )ثۇٔي( ئۇلّبٍذۇ هللا ،  ئۇٔىڭغب چۈظ تٗثىرىٕي ئۈگٗتتۇق
بخػي ئىع لىٍغۇچىالرٔي غۇٔذاق ِۇوبپبتالٍّىس 21] [ ٍۇضۇف لىرأىغب ٍٗتىٗٔذٖ، ئۇٔىڭغب ھېىّٗت ثىٍْٗ ئىٍُى ئبتب لىٍذۇق،ٍ 
ٓ ئۆزى ثىٍْٗ ِۇٔبضىۋٖت ئۆتىۈزۈغٕي تٌٗٗپ لىٍذى، ئۇ [ ٍۇضۇف تۇرۇۋاتمبْ ئۆٍذىىي ئبٍبي )ٍٗٔي زۈٌٍٗخب( ٍۇضۇفتى22]

خۇدا پبٔبھ ثٗرضۇْ! ئۇ)ٍٗٔي ئېرىڭ( ھٗلىمٗتْٗ ِېٕىڭ خوجبٍىٕىّذۇر، »دېذى. ٍۇضۇف: « ثېرى وٗي»ئىػىىٍٗرٔي تبلىۋېتىپ: 
ٍٗخب( ٍۇضۇفىٗ [ ئۇ )ٍٗٔي زۈ23ٌدېذى ]« ئۇ ِېٕي ٍبخػي وۈتتي. ئۆزىگٗ زۇٌۇَ لىٍغۇچىالر ھٗلىمٗتْٗ ٔىجبت تبپبٌّبٍذۇ

)ٍېمىٕچىٍىك لىٍىػمب( ثٗي ثبغٍىذى، پٗرۋٖردىگبرىٕىڭ روغْٗ دٌٖىٍىٕي وۆرِىگْٗ ثوٌطب، ٍۇضۇفّۇ ئۇٔىڭغب ِبٍىً ثوٌغبْ 
ثوالتتي. ثىس ٍۇضۇفٕي گۇٔبھتىٓ ۋٖ ضٗت ئىػتىٓ ئٗٔٗ غۇٔذاق ضبلٍىذۇق، غۈثھىطىسوي، ٍۇضۇف ثىسٔىڭ ضبدىك ثٗٔذىٍىرىّىسدىٓ 

ھٗر ئىىىىطي )ٍۇضۇف چىمىپ وېتىع ئۈچۈْ، زۈٌٍٗخب ئۇٔي لبٍتۇرۇپ وېٍىع ئۈچۈْ( ئىػىىىٗ لبراپ [ ئۇالرٔىڭ 24ئىذى ]
ٍۈگۈرۈغتي. )ثۇ چبغذا( ئۇ )ٍٗٔي زۈٌٍٗخب( ٍۇضۇفٕىڭ وۆڭٍىىىٕي ئبرلىطىذىٓ )تبرتىپ( ٍىرتىۋٖتتي، ئىػىه ئبٌذىذا ئۇٔىڭ 

ٍّبلچي ثوٌغبْ »ۈٌٍٗخب(: )ٍٗٔي زۈٌٍٗخبٔىڭ( ئېرى ثىٍْٗ دولۇرۇغۇپ لېٍىػتي. ئۇ )ٍٗٔي ز ضېٕىڭ ئٗھٍىَٗڭٕي دٖپطٗٔذٖ لى
بوي لبتتىك لىَٕبظ ثىٍْٗ جبزاالظ وېرٖن ئۇ )ٍٗٔي زۈٌٍٗخب( »[ ٍۇضۇف: 25دېذى ]« ئبدِٖٕي پٗلٗت زىٕذأغب تبغالظٍ 

ھٍىك ثېرىپ: دېذى. ئۇ )ٍٗٔي زۈٌٍٗخب( ٔىڭ ئبئىٍىطىذىىىٍٗردىٓ ثىرضي گۇۋا« ِٗٔذىٓ ِۇٔبضىۋٖت ئۆتىۈزۈغٕي تٌٗٗپ لىٍذى
ٌغبْ ]» ىڭ ضۆزى راضت، ٍۇضۇفٕىڭ ضۆزى ٍب  ٔ [ 26ٍۇضۇفٕىڭ وۆڭٍىىي ئبٌذىذىٓ ٍىرتىٍغبْ ثوٌطب، ئۇٔىڭ )ٍٗٔي زۈٌٍٗخب(
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ٍغبْ ثوٌطب، ئۇ)ٍٗٔي زۈٌٍٗخبٔىڭ( ضۆزى ٍبٌغبْ ٍۇضۇفٕىڭ ضۆزى راضت [ ئۇ 27دېذى ]« ٍۇضۇفٕىڭ وۆڭٍىىي ئبرلىطىذىٓ ٍىرتى
ىرتىٍغبٍٔىمىٕي وۆرۈپ: )ٍٗٔي زۈٌٍٗخبٔىڭ ئېرى( ٍۇضۇف  ٍ الر جبِبئٗضي! ثۇ چولۇَ »ٕىڭ وۆڭٍىىىٕىڭ ئبرلىطىذىٓ ئًٗ ئبٌٍب

ٍۇضۇف! ثۇٔي ضۆزٌٗپ »[ )ٍٗٔي ئېَتتي( 28دېذى ]« ضىٍٗرٔىڭ ھىٍَٗڭالردۇر، ضىٍٗرٔىڭ ھىٍَٗڭالر ھٗلىمٗتْٗ چوڭذۇر
[ غٗھٗردىىي ثٗزى ئبٍبٌالر: 29« ]بتبالغتىڭٍۈرِىگىٓ. )ئبٍبٌىُ( ضْٗ ئۆز گۇٔبھىڭغب وٗچۈرۈَ ضورىغىٓ، ضْٗ ھٗلىمٗتْٗ خ

ئٗزىس )ٍٗٔي ِىطىرٔىڭ پبدىػبھطي( ٔىڭ خوتۇٔي لۇٌىغب وۆٍۈپ لېٍىپ، ئۇٔىڭ ثىٍْٗ ِۇٔبضىۋٖت ئۆتىۈزۈغٕي تٌٗٗپ لىٍىپتۇ، »
ي ئبڭالپ، [ ئۇ )ٍٗٔي زۈٌٍٗخب( ئۇالرٔىڭ گٗپ ـ ضۆزٌىرى30ٕدېَىػتي ]« ثىس ئۇٔي، ئٌٗۋٖتتٗ، ئبغىبرا ئبزغبْ دٖپ لبراٍّىس

ئۇالرغب )ِېھّبٔذارچىٍىممب چبلىرىپ( ئبدَٖ ئٗۋٖتتي. ئۇالرغب )ٍۆٌىٕىذىغبْ( تٗوىَٗ ٍبضتۇلالرٔي تٍَٗبرٌىذى، ئۇالرٔىڭ 
ضْٗ چىمىپ ئۇالر ثىٍْٗ وۆرۈغىىٓ دېذى، ئۇالر ٍۇضۇفٕي وۆرۈپ ھبڭ »ھٗرثىرىگٗ ثىردىٓ پىچبق ثٗردى. )زۈٌٍٗخب ٍۇضۇفىٗ( 

پبوتۇر، ثۇ هللا ثۇٔذاق چىراٍٍىك ئىٕطبٕٔي ٍبراتمبْ(  »)ٌىرىٕىڭ لوٌٍىرىٕي وېطىۋېٍىػتي. ئۇالر: تبڭ ثوٌۇپ لېٍىػتي ۋٖ ئۆز
ِبٔب ثۇ ضىٍٗر ئۇٔىڭ ئۈچۈْ ِېٕي »[ ئۇ )ٍٗٔي زۈٌٍٗخب(: 31دېَىػتي ]« ئبدِٖسات ئِٗٗش، پٗلٗت ثىر ئېطىً پٗرىػتىذۇر

تٌٗٗپ لىٍذىُ، ٌېىىٓ ئۇ ئۆزىٕي چىڭ ضبلٍىذى. ئٗگٗر ئۇ ئٍٗىجٍىگْٗ ھېٍىمي ئبدَٖ، ِْٗ ئۇٔىڭذىٓ ِۇٔبضىۋٖت ئۆتىۈزۈغٕي 
ئي »[ ٍۇضۇف: 32دېذى ]« ٍٗٔىال ثۇٍرۇلۇِٕي لىٍّىطب، چولۇَ زىٕذأغب تبغٍىٕىذۇ، چولۇَ خبر ئبدَٖ ثوٌۇپ لبٌىذۇ

دٖپئي لىٍّىطبڭ،  پٗرۋٖردىگبرىُ! ِبڭب ئۇالر ئۈٔذىگْٗ ٔٗرضىذىٓ وۆرٖ زىٕذاْ ضۆٍۈٍِۈوتۇر، ئٗگٗر ئۇالرٔىڭ ھىٍَىطىٕي ِٗٔذىٓ
[ پٗرۋٖردىگبرى ئۇٔىڭ دۇئبضىٕي 33دېذى ]« )ئىٕطبٔچىٍىمتب( ئۇالرغب ِبٍىً ثوٌۇپ لبٌىّْٗ، ٔبدأالردىٓ ثوٌۇپ لبٌىّْٗ

)ئىٍتىجب لىٍغۇچىالرٔىڭ دۇئبضىٕي( ھٗلىمٗتْٗ ئبڭالپ هللا ئىجبثٗت لىٍىپ ئۇالرٔىڭ ھىٍَىطىٕي ٍۇضۇفتىٓ دٖپئي لىٍذى.  
[ ئبٔذىٓ ئۇالر )ٍۇضۇفٕىڭ ثىگۇٔبھ ئىىٍٗٔىىىگٗ دائىر( پبوىتالرٔي 34ئٗھۋاٌىٕي( ثىٍىپ تۇرغۇچىذۇر ] تۇرغۇچىذۇر، )ئۇالرٔىڭ

ىگىت ثىٍٍٗ وىرگْٗ 35وۆرگٗٔذىٓ وېَىٓ، ئۇٔي ثىرِٗھٗي لبِبپ لوٍۇغٕي الٍىك تبپتي ] [ زىٕذأغب ٍۇضۇف ثىٍْٗ ئىىىيٍ 
دېذى. ئىىىىٕچىطي: « ئۈزۈِذىٓ( ھبراق ضىمىۋاتمبْ وۆرۈپتىِّْْٗٗ چۈغۈِذٖ ئۆزۈِٕي ھٗلىمٗتْٗ )»ئىذى. ئۇالرٔىڭ ثىرى: 

ٗثىرىٕي ثىسگٗ » ِْٗ چۈغۈِذٖ ئۆزۈِٕي ھٗلىمٗتْٗ ثېػىّذا ٔبْ وۆتۈرۈپ تۇرغبْ، ٔبٕٔي لۇغالر ٍٗۋاتمبْ وۆرۈپتىّْٗ، ت
« ىٓ( دٖپ لبراٍّىسئېَتىپ ثٗرضٗڭ، ثىس ضېٕي ھٗلىمٗتْٗ ٍبخػىٍىك لىٍغۇچىالردىٓ )ٍٗٔي چۈغىٗ تٗثىر ثېرٌٍٖٗذىغبٔالرد

بق وىرىػتىٓ ثۇرۇْ، ئۇٔىڭ ٔېّٗ ئىىٍٗٔىىىٕي ضىٍٗرگٗ ئېَتىپ »[ ٍۇضۇف ئېَتتي: 36دېذى ] ئىىىىڭالرغب ضىرتتىٓ تِب
لب ئىػٍّٗٔٗذىغبْ، ئبخىرٖتٕي ئىٕىبر هللا ثېرٌٍّْٖٗٗ، ثۇ پٗرۋٖردىگبرىُ ِبڭب ثىٍذۈرگْٗ ٔٗرضىٍٗردىٕذۇر. غۈثھىطىسوي، ِْٗ 

ُ، ئىطھبق، ٍٗئمۇثالرٔىڭ دىٕىغب ئٗگٗغتىُ، ھېچمبٔذاق 37ٕىٕي تبغٍىذىُ ]لىٍىذىغبْ لٗۋِٕىڭ دى [ ِْٗ ئٗجذادٌىرىُ ـ ئىجراھى
ٓ هللا لب غېرىه وٌٗتۈرۈظ ثىسگٗ الٍىك ئِٗٗش، ثۇ هللا ٔٗرضىٕي   ٔىڭ ثىسگٗ ۋٖ ئىٕطبٔالرغب لىٍغبْ ِٗرھِٗىتىذۇر، ٌېىى

هللا ٗر! تبرلبق وۆپ ِٗثۇدالر ٍبخػىّۇ؟ ٍبوي لۇدرٖتٍىه ثىر  [ تۈرِىذاظ ئبغىٕى38ٍئىٕطبٔالرٔىڭ توٌىطي غۈوۈر لىٍّبٍذۇ ]
ْ هللا [ ضىٍٗرٔىڭ  39ٍبخػىّۇ؟ ] ٔي لوٍۇپ ئىجبدٖت لىٍىۋاتمىٕىڭالر پٗلٗت ضىٍٗر ئۆزۈڭالر ۋٖ ئبتب ـ ثوۋاڭالر ئبتىۋاٌغب

ھېچمبٔذاق دٌٖىً  ٔىڭ غېرىىي ثوٌۇغي توغرىطىذا(هللا )ئۇالرٔىڭ  هللا )ثۇتالرٔىڭ ۋٖ غٍٗرىَٕىڭ( ٔبٍِىرىذىٕال ئىجبرٖت،  
غىال ِٗٔطۇپ، ئۇ ضىٍٗرٔي پٗلٗت ئۆزىگىال ئىجبدٖت هللا چۈغۈرگىٕي ٍوق، ئىجبدٖت ۋٖ دىٓ ثبرىطىذىىي ثبرچٗ ھۆوۈٍِٗر پٗلٗت 

[ تۈرِىذاظ ئبغىٕىٍٗر! ضىٍٗرٔىڭ ثېرىڭالر 40لىٍىػمب ثۇٍرۇغبْ، ثۇ توغرا دىٕذۇر. ٌېىىٓ وىػىٍٗرٔىڭ توٌىطي)ثۇٔي( ثىٍٍّٗذۇ ]
چىمىپ( خوجبٍىٕغب ھبراق لۇٍۇپ ثېرىذۇ )ٍٗٔي ضبلىٍَىك ۋٖزىپىطىٕي ئۆتٍٗذۇ(، ٍٗٔٗ ثېرىڭالر دارغب ئېطىٍىذۇ، )زىٕذأذىٓ 

[ ٍۇضۇف ئۇالرٔىڭ ئىچىذىىي ئۆزىٕىڭ لۇتۇٌۇغىغب 41« ]وبٌٍىطىٕي لۇغالر ٍٍٗذۇ، ضىٍٗر ضورىغبْ ئىػالر ھۆوۈَ لىٍىٕىپ ثوٌذى
دېگْٗ ئىذى. خوجبٍىٕىٕىڭ ئبٌذىذا « ۇجبٍىٕىڭٕىڭ ئبٌذىذا ئٗضٍٗپ لوٍغىِٓېٕي خ»ئىػٗٔگْٗ ثىرضىگٗ )ٍٗٔي ضبلىَغب(: 

[ پبدىػبھ ئېَتتي: 42ٍۇضۇفٕي ئٗضٍٗپ لوٍۇغٕي غٍٗتبْ ئۇٔىڭغب ئۇٔتۇدۇردى، ٍۇضۇف زىٕذأذا ثىر ٔٗچچٗ ٍىً ٍېتىپ لبٌذى ]
ٗ  ِْٗ ھٗلىمٗتْٗ چۈغۈِذٖ ٍٗتتٗ ئورۇق وبٌىٕىڭ ٍٗتتٗ ضېّىس وبٌىٕي ٍٗپىٗتىٍٗٔىىىٕي» ۋٖ ٍٗتتٗ ٍېػىً ثبغبق ثىٍْٗ ٍٗتت

[ 43« ]لۇرۇق ثبغبلٕي وۆرۈپتىّْٗ، ئي ئٗرثبثالر! ضىٍٗر ئٗگٗر چۈظ تٗثىرىٕي ثىٍطٗڭالر، ثۇ چۈغۈِگٗ تٗثىر ثېرىپ ثېمىڭالر
مي [ ھېٍى44« ]ثۇ ثىر لبالٍّىمبْ چۈظ ئىىْٗ، ثىس )ِۇٔذاق( لبالٍّىمبْ چۈغىٗ تٗثىر ثېرىػٕي ئۇلّبٍّىس»ئۇالر ئېَتتي: 

ِْٗ ضىٍٗرگٗ ثۇ چۈغٕىڭ »ئىىىىطىذىٓ )تۈرِىذىٓ( لۇتۇٌغبْ ۋٖ ئۇزاق ِۇددٖتتىٓ وېَىٓ )ٍۇضۇفٕي( ئٗضٍىگْٗ ثىرضي: 
[ )ئۇٔي ئٗۋٖتىػتي، ئۇ تۈرِىگٗ ثېرىپ 45دېذى ]« تٗثىرىٕي ئېَتىپ ثېرٌٍّْٖٗٗ، ِېٕي )ٍۇضۇفٕىڭ ٍېٕىغب( ئٗۋٖتىڭالر

ۇضۇف! ٍٗتتٗ ئورۇق وبٌىٕىڭ ٍٗتتٗ ضېّىس وبٌىٕي ٍٗپ وٗتىٍٗٔىىىٕي ۋٖ ٍٗتتٗ ئي راضتچىً ٍ»ٍۇضۇفٕىڭ ٍېٕىغب وىردى ـ دٖ( 
ٍْٗ ٍٗتٗت لۇرۇق ثبغبلٕي )وۆرۈپ چۈغىگْٗ چۈغٕىڭ تٗثىرىٕي( ثىسگٗ ئېَتىپ ثٗرضٗڭ، ِْٗ ئۇٔي وىػىٍٗرگٗ  ٍېػىً ثبغبق ثى

[ ٍۇضۇف ئېَتتي: 46دېذى ]« ٌىڭٕي( ثىٍطۇْ)ٍٗٔي پبدىػبھمب ۋٖ ئۇٔىڭ دۆٌٗت ئٗرثبثٍىرىغب( خٗۋٖر لىٍطبَ، ئۇالر )ضېٕىڭ پٗز
ٍٗتتٗ ٍىً ئۈزۈٌذۈرًِٗ تېرىمچىٍىك لىٍىڭالر، ئبٌغب ھوضۇٌۇڭالردىٓ ٍېَىع ئۈچۈْ ئبزغىٕىطىٕي خبِبْ تٗپىٗٔذىٓ تبغمىرى، »

ٗ [ غۇٔىڭذىٓ وېَىٓ لٗھٗتچىٍىه ثوٌىذىغبْ 47ٍلبٌغىٕىٕي )ِىتٗ چۈغۈپ وٗتّٗضٍىىي ئۈچۈْ( ثبغىمي ثىٍْٗ لوٍۇڭالر ] ٗتت
ٍىً وېٍىذۇ، )ثۇ ٍىٍالردا( ئىٍگىرى توپٍىۋاٌغبْ ئبغٍىمىڭالردىٓ )ئۇرۇلٍۇق ئۈچۈْ( ضبلالپ لوٍۇٌىذىغبْ ئبزغىٕىطىذىٓ ثبغمب 

[ غۇٔىڭذىٓ وېَىٓ )ِوٌچىٍىك( ٍىٍالر وېٍىذۇ، ئۇٔىڭذا ھۆي ـ ٍېغىٓ وۆپ ثوٌىذۇ، وىػىٍٗر 48ھِّٗىطىٕي ٍٗپ تۈگىتىطىٍٗر ]
ْ 49« ]ٍىىٍٗرٔي ضىمىپ چىمىرىذۇِېۋىٍٗردىٓ تۈرٌۈن ئىچىّ [ )ضبلىٌ پبدىػبھمب ثېرىپ ٍۇضۇفٕىڭ ئۇٔىڭ چۈغىگٗ ثٗرگٗ

دېذى. )پبدىػبھٕىڭ( ئٌٗچىطي ٍۇضۇفٕىڭ ئبٌذىغب « تٗثىرىٕي ئېَتمبٔذىٓ وېَىٓ( پبدىػبھ: ئۇٔي ئبٌذىّغب ئېٍىپ وېٍىڭالر
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ىمي لوٌٍىرىٕي وېطىۋاٌغبْ خوتۇٔالرٔىڭ ئىػىٕي، خوجبٍىٕىڭغب لبٍتىپ ثېرىپ، ئۇٔىڭذىٓ ھېٍ»ثبرغبٔذا، ٍۇضۇف ئٌٗچىگٗ: 
[ پبدىػبھ 50دېذى ]« )ثىٍِٗذۇ؟( ضوراپ ثبلمىٓ، غۈثھىطىسوي ِېٕىڭ پٗرۋٖردىگبرىُ ئۇالرٔىڭ ھىٍَىطىٕي ئوثذاْ ثىٍىذۇ

ىڭالردا، ضىٍٗر ٍۇضۇفتىٓ ِۇٔبضىۋٖت ئۆتىۈزۈغٕي تٌٗٗپ لىٍغىٕ»ھېٍىمي خوتۇٔالرٔي ٍىغىپ ۋٖ ئۆزىٕىڭ خوتۇٔىٕي چبلىرىپ(: 
دېذى. « پبوتۇر؛ ٍۇضۇفتٗ ئبزرالّۇ گۇٔبھ ثبر دٖپ ثىٍٍّّٗىس» هللا ھٗلىمىٌ ئٗھۋاٌىڭالر لبٔذاق ثوٌغبْ؟( دېذى. ئۇالر: 

ئِٗذى ھٗلىمىٌ ئٗھۋاي ئبٍذىڭالغتي، ِْٗ ئۇٔىڭ ثىٍْٗ ِۇٔبضىۋٖت ئۆتىۈزۈغٕي تٌٗٗپ لىٍغبْ ئىذىُ، »ئٗزىسٔىڭ خوتۇٔي: 
ثۇ )ٍٗٔي پبدىػبھٕىڭ ئٌٗچىطىٕي »[ )ٍۇضۇف ئېَتتي( 51دېذى ]« ئىذى ٍۇضۇف ھٗلىمٗتْٗ راضتچىٍالردىٓ

ٔىڭ ِۇۋٖپپٗلىَٗتىٗ هللا لبٍتۇرۇۋٖتىٍٗٔىىىُ( ئٗزىس ٍوق چبغذا خوتۇٔىغب خىَبٔٗت لىٍّىغبٍٔىمىّٕي ۋٖ خبئىٕالرٔىڭ ھىٍَىطىٕي  
ْٗ: ٔٗپطي دېگْٗ ٔٗرضٗ ھٗلىمٗتْٗ ِْٗ ئۆزۈِٕي ئبلٍىّبٍّ»[ 52« ]ئېرىػتۈرٍِٗذىغبٍٔىمىٕي ئٗزىسگٗ ثىٍذۈرۈظ ئۈچۈٔذۇر

 ُ ېٕىڭ پٗرۋٖردىگبرى  ِ ٍبِبْ ئىػالرغب وۆپ ثۇٍرۇٍذۇ، پٗرۋٖردىگبرىُ رٖھّٗت لىٍىپ )ضبلٍىغبْ( ئبدَٖ ثۇٔىڭذىٓ ِۇضتٗضٕب.
ٍۇضۇفٕي ئبٌذىّغب ئېٍىپ وېٍىڭالر، ئۇٔي »[ پبدىػبھ: 53« ]ھٗلىمٗتْٗ ِٗغپىرٖت لىٍغۇچىذۇر؛ ٔبھبٍىتي ِېھرىجبٔذۇر

ضْٗ ثۈگۈْ ثىسٔىڭ ئبٌذىّىسدا ھٗلىمٗتْٗ »دېذى. ٍۇضۇف ئۇٔىڭ ثىٍْٗ ضۆزٌىػىۋاتمبٔذا، ئۇ: « ىڭ خبش ئبدىّىُ لىٍىّْٗئۆزۈِٕ
ِېٕي )ِىطىر( زېّىٕىٕىڭ خٗزىٕىٍىرىٕي ثبغمۇرۇغمب لوٍغىٓ، ِْٗ »[ ٍۇضۇف: 54دېذى ]« ِٗرتىۋىٍىه، ئىػٗٔچٍىه ئبدِٖطْٗ

ثىس ٍۇضۇفٕي )ِىطىر  [55دېذى ]« ىذىغبْ، ئوثذاْ ضبلٍىَبالٍذىغبْ ئبدِّْٖٗھٗلىمٗتْٗ )ئۇٔي ثبغمۇرۇظ ٍوٌٍىرىٕي( ثىٍ
ىغبْ جبٍذا تۇرىذىغبْ )ٍِِٗىىٗتٕي خبٌىغبٔچٗ تٗضٗررۇپ لىٍىذىغبْ( لىٍىپ ٍٗرٌٗغتۈردۇق، رٖھّىتىّىسٔي  زېّىٕىذا خٌب

ٖ 56ىۋٖتٍّّٗىس ]خبٌىغبْ ثٗٔذىٍىرىّىسگٗ ئېرىػتۈرىّىس، ٍبخػي ئىع لىٍغۇچىالرٔىڭ ئٗجرىٕي ثىىبر لىٍ [ ئىّبْ ئېَتمبْ ۋ
ېّٗتٍىرىذىٓ( ئبرتۇلتۇر ] [ ٍۇضۇفٕىڭ لېرىٕذاغٍىرى 57تٗلۋادارٌىك لىٍغبٔالرغب ئبخىرٖتٕىڭ ضبۋاثي ئٌٗۋٖتتٗ، )ثۇ دۇَٔبٔىڭٔ 

ٍىك [ ٍۇضۇف ئۇالرغب ئېھتىَبج58وېٍىپ ٍۇضۇفٕىڭ لېػىغب وىردى. ٍۇضۇف ئۇالرٔي تؤۇدى، ئۇالر ثوٌطب ٍۇضۇفٕي تؤۇِىذى ]
ىٕٕي( ئېٍىپ وېٍىڭالر، »ئبغٍىمٕي تٍَٗبرالپ ثٗرگٗٔذىٓ وېَىٓ ئېَتتي:  ضىٍٗر ِېٕىڭ ئبٌذىّغب ئبتب ثىر ئۇوبڭالرٔي )ٍٗٔي ثۇَِٔب

[ ئٗگٗر ئۇٔي 59ِېٕىڭ )ئبغٍىمٕي( توٌۇق ئۆٌچٗپ ثېرىۋاتمبٍٔىمىّٕي ۋٖ ٔبھبٍىتي ِېھّبٔذوضت ئىىٍٗٔىىىّٕي وۆرِىذىڭالرِۇ؟ ]
ېٕىّغب ٍېمىٓ ٍوٌىّبڭالرِېٕىڭ ئبٌذىّغب ئېٍ ثىس »[ ئۇالر: 60« ]ىپ وٌّٗىطٗڭالر، ضىٍٗرگٗ ثېرىذىغبْ ئبغٍىمىُ ٍوق، ِېٕىڭٍ 

[ ٍۇضۇف 61دېذى ]« ئۇٔي ئبتىطىذىٓ ضوراپ )ضېٕىڭ ئبٌذىڭغب ئېٍىپ وېٍىػىٗ( تىرىػىّىس، ثىس چولۇَ ِۇغۇٔذاق لىٍىّىس
ِۈٌۈوٍىرىٕي ٍۈن ـ تبلىٍىرىٕىڭ ئبرىطىغب ضېٍىپ لوٍۇڭالر، ئۇالر ئۇالرٔىڭ )ئبغٍىك ضېتىۋاٌغبْ( ِبي ـ »خىسِٗتچىٍىرىگٗ: 

[ ئۇالر ئبتىطىٕىڭ ئبٌذىغب لبٍتىپ ثبرغىٕىذا: 62دېذى ]« ئبئىٍىطىگٗ لبٍتىپ ثبرغبٔذا، ئۇٔي تؤۇپ لبٍتىپ وېٍىػي ِۇِىىٓ
ٗ ئي ئبتىّىس! )ِىطىرٔىڭ پبدىػبھي( ثىسگٗ لبٍتب ئبغٍىك ثٗرِٗش ثوٌذى، ئۇوىّىسٔي )ٍٗٔي » ثۇَٔبِىٕٕي( ثىس ثىٍْٗ ثىٍٍ

[ )ٍٗئمۇة( ئۇالرغب 63دېذى ]« ئٗۋٖتىىٓ، )غۇٔذاق لىٍطبڭ( ئبغٍىك ئبالالٍّىس، ئۇٔي ثىس چولۇَ ئوثذاْ ِۇھبپىسٖت لىٍىّىس
ئۇٔىڭ توغرىطىذا ئىٍگىرى ضىٍٗرگٗ ئۇٔىڭ لېرىٕذىػي )ٍٗٔي ٍۇضۇف( توغرىطىذا ئىػٗٔگٗٔذٖن ئىػىِٕٗذىُ؟ )ِْٗ »ئېَتتي: 
[ ئۇالر 64« ]ٍبخػي ضبلٍىغۇچىذۇر، ھِّٗىذىٓ ِېھرىجبٔذۇرهللا ٗ ۋٖ ضىٍٗرٔىڭ ئۇٔي ضبلٍىػىڭالرغال ئىػٍّّْٗٔٗٗ( ضىٍٗرگ

ئبتىّىس! ثىس »ٍۈوٍىرىٕي ئبچمبٔذا )ئبغٍىك ضېتىۋاٌغبْ( ِبي ِۈٌۈوٍىرىٕىڭ ئۆزٌىرىگٗ لبٍتۇرۇپ ثېرىٍگٍٗٔىىىٕي وۆردى، ئۇالر: 
ٍىّىس؟ ثۇ ِبي ـ ِۈٌۈوٍىرىّىس ثىسگٗ لبٍتۇرۇپ ثېرىٍىپتۇ، )ئۇوىّىسٔي ئېٍىپ ٍٗٔٗ ثبرضبق( )ثۇٔىڭذىٓ ئبرتۇق( ٍٗٔٗ ٔېّٗ تٌٗٗپ لى

ئبئىٍىّىسگٗ ئبغٍىك ئېٍىپ وېٍىّىس، ئۇوىّىسٔي ِۇھبپىسٖت لىٍىّىس، ثىر تۆگٗ ئبغٍىمىٕي ئبرتۇق ئبٌىّىس، ثۇ )ٍٗٔي ثىر تۆگٗ 
ىٕٕي لوغذاغتب ھِّٗىڭالر ھبالن »ۇة ئېَتتي: [ ٍٗئم65دېذى ]« ئبغٍىك پبدىػبھ ئۈچۈْ( ئبزغىٕب ئبغٍىمتۇر ثۇَِٔب

ٗر هللا ثوٌّىطبڭالرال چولۇَ ِبڭب لبٍتۇرۇپ ئېٍىپ وېٍىػىٗ   ٔىڭ ٔبِي ثىٍْٗ لٗضَٗ لىٍىپ چىڭ ۋٖدٖ ثٗرِىگۈچٗ ئۇٔي ضىٍ
ثىسٔىڭ »ة: ئۇالر )ٍٗٔي ئوغۇٌٍىرى( ئۇٔىڭغب لٗضَٗ لىٍىپ چىٓ ۋٖدٖ ثٗرگٗٔذىٓ وېَىٓ، ٍٗئمۇ«. ثىٍْٗ ثىٍٍٗ ئٗۋٖتٍّّْٗٗ

ئي ئوغۇٌٍىرىُ! )ِىطىرغب( ھِّٗىڭالر ثىر دٖرۋازىذىٓ وىرًِٗ، »[ )ئۇ ٍٗٔٗ( 66دېذى ]« گۇۋاھتۇرهللا ئېَتمبْ ضۆزٌىرىّىسگٗ  
ٔىڭ لبزاضي ئبٌذىذا ِْٗ ضىٍٗردىٓ ھېچ ٔٗرضىٕي دٖپئي لىالٌّبٍّْٗ، ھۆوۈَ پٗلٗت  هللا ثبغمب ثبغمب دٖرۋازىالردىٓ وىرىڭالر. 

[ ئۇالر ئبتىطىٕىڭ 67دېذى ]« غىال تٗۋٖوىۈي لىٍطۇْ!هللا تٗۋٖوىۈي لىٍذىُ، تٗۋٖوىۈي لىٍغۇچىالر  لب هللا غىال خبش،  هللا 
ٔىڭ لبزاضي ئبٌذىذا ئۇالر ئۈچۈْ ھېچ ٔٗرضىگٗ داي هللا ثۇٍرۇلي ثوٍىچٗ ثبغمب ـ ثبغمب دٖرۋازىالردىٓ وىرگٗٔذٖ، )ثۇ(  

ذى، خبالش. ثىس ٍٗئمۇثمب )ۋٖھَي ئبرلىٍىك ثىٍذۈرگْٗ ئىذۇق، ثوالٌّىذى، ثۇ پٗلٗت ٍٗئمۇثٕىڭ وۆڭٍىذىىي ئۈِىذىٕىال ئىپبدىٍى
[ ئۇالر )ٍٗٔي ٍٗئمۇثٕىڭ 68غۇڭب ئۇ )وٗڭ ثىٍىُ ئىگىطىذۇر، ٌېىىٓ وىػىٍٗرٔىڭ توٌىطي )تٗلذىرٔىڭ ضىرىٕي( ثىٍٍّٗذۇ ]

ْ، ِْٗ ھٗلىمٗتْٗ ضېٕىڭ لېر»ثبٌىٍىرى( ٍۇضۇفٕىڭ ئبٌذىغب وىرگٗٔذٖ، ٍۇضۇف ئۇوىطىٕي لۇچبلٍىذى ۋٖ:  ٕذىػىڭ ثوٌىّٗ ى
ٓ 69دېذى ]« ئۇالرٔىڭ ثىسگٗ لىٍغبْ ئىػٍىرىذىٓ لبٍغۇرِىغىٓ ٍْٗ تِٗىٍٕىگٗٔذى [ ٍۇضۇف ئۇالرٔي ئېھتىَبجٍىك ئبغٍىك ثى

ئي وبرۋأالر! ضىٍٗر چولۇَ ئوغرى »وېَىٓ، لٗدٖھٕي ئۇوىطىٕىڭ ٍۈوي ئىچىگٗ ضېٍىپ لوٍذى. ئبٔذىٓ ثىر جبوبچي چىمىپ: 
[ ئۇالر: 71دېذى ]« ٔېّٗڭالرٔي ٍولىتىپ لوٍذۇڭالر»[ )وبرۋأذىىىٍٗر( ئۇالرغب لبراپ: 70ى. ]دٖپ توۋٌىذ« ئىىٗٔطىٍٗر

پبدىػبھٕىڭ )تبِغىطي ثېطىٍغبْ( لٗدٖھٕي ٍولىتىپ لوٍذۇق، ئۇٔي تېپىپ وٌٗگْٗ وىػىگٗ )ِۇوبپبت ئۈچۈْ( ثىر تۆگٗ »
ثىٍْٗ لٗضِٗىي، ضىٍٗر ثىٍىطىٍٗر، ثىس ثۇ ٍٗرگٗ ٔىڭ ٔبِي هللا [ ئۇالر: 72دېذى ]« ئبغٍىك ثېرىٍىذۇ، ِْٗ ثۇٔىڭغب وېپىً

ضىٍٗرٔىڭ »[ ئۇالر )ٍٗٔي ٍۇضۇفٕىڭ خىسِٗتچىٍىرى(: 73دېذى ]« ثۇزغۇٔچىٍىك لىٍىع ئۈچۈْ وٌّٗىذۇق، ثىس ئوغرى ئِٗٗضّىس
؟( دېذى غٗرىئىتىڭالردا ئوغرىٕىڭ جبزاضي ٔېّٗ؟ )ئٗگٗر لٗدٖھ ٍۈوۈڭالردىٓ چىمىپ لېٍىپ( ٍبٌغبٔچي ثوٌۇپ لبٌطبڭالرچۇ
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[ 75دېذى ]« ئۇٔىڭ جبزاضي لٗدٖھ ثىٍْٗ تېپىٍغبْ ئبدِٖٕي لۇي لىٍىع، زاٌىّالرغب ثىس ِۇغۇٔذاق جبزا ثېرىّىس»[ ئۇالر: 74]
ئۇالر ٍۇضۇفٕىڭ ئۇوىطىٕىڭ ٍۈوىٕي ئبختۇرۇغتىٓ ئىٍگىرى، ئۇالرٔي ٍۈوىٕي ئبختۇرۇغمب ثبغٍىذى، ئبٔذىٓ ٍۇضۇفٕىڭ ئۇوىطىٕىڭ 

پ چىمتي. ثىس ٍۇضۇفىٗ ِۇغۇ تٗدثىرٔي وۆرضٗتتۇق، )ِىطىر( پبدىػبھىٕىڭ لبٔۇٔي ثوٍىچٗ ٍۇضۇف ٍۈوىذىٓ لٗدٖھٕي تېپى
ېىىٓ    ٌ ئۇٔىڭ غۇٔذاق لىٍىػىٕي خبٌىذى، ثىس خبٌىغبْ ئبدِٖٕي )ٍۇضۇفٕي وۆتۈرگٗٔذٖن( هللا ئۇوىطىٕي ئېٍىپ لبالٌّبٍتي ،

ْ »[ ئۇالر: 76ّٕۇ ثىٍىّذار زات ثبر ]ٍۇلىرى دٖرىجىٍٗرگٗ وۆتۈرىّىس، ھٗرثىر ثىٍىّذار ئۈضتىذٖ ئۇٔىڭذى ئٗگٗر ئۇ، ئوغرىٍىك لىٍغب
دېَىػتي. ٍۇضۇف )ئۇالرٔىڭ( ثۇ ضۆزىٕي ئىچىذٖ ثىٍذى، « ثوٌطب، ئۇٔىڭ لېرىٕذىػىّۇ )ٍٗٔي ٍۇضۇفّۇ( ئىٍگىرى ئوغرىٍىك لىٍغبْ

ضىٍٗرٔىڭ )ٍۇضۇف ۋٖ ئۇٔىڭ ئۇوىطي ضىٍٗرٔىڭ ِٗۋلٍٗىڭالر ئٗڭ ٍبِبٔذۇر، »ٌېىىٓ ئۇالرغب ٌِٗۇَ لىٍّىذى، ٍۇضۇف )ئىچىذٖ(: 
ٓ »[ ئۇالر: 77دېذى ]« ئوثذاْ ثىٍىذۇهللا توغرىطىذا( لىٍغبْ ضۆزۈڭالرٔىڭ ٍبٌغبٍٔىمىٕي   ئي ئبٌىَجبٔبة زات! ئۇٔىڭ )ئۇٔىڭذى

ك ئبٍرىالٌّبٍذىغبْ( ثىر لېرى ئبتىطي ثبر، ئۇٔىڭ ئورٔىغب ثىسٔىڭ ثىرىّىسٔي ئېٍىپ لبٌغىٓ، ثىس ضېٕي ھٗلىمٗتْٗ ٍبخػىٍى
ٍّىس خۇدا ضبلٍىطۇْ، ٔٗرضىّىسٔي وىّٕىڭ ٍۈوىذىٓ تبپمبْ ثوٌطبق، غۇٔي »[ ٍۇضۇف: 78دېذى ]« لىٍغۇچىالردىٓ ھېطبثال

ىّىس، ثوٌّىطب ثىس چولۇَ زاٌىّالردىٓ ثوٌۇپ لبٌىّىس [ ئۇالر )ثۇَٔبِىٕٕىڭ ئورٔىغب ئۆز ئبرىطىذىٓ ثىرضىٕي 79دېذى ]« ئېٍىپ لٌب
ثوٌۇغىذىٓ( ئۈِىذضىسٌٗٔگٗٔذىٓ وېَىٓ، چٗترٖن ٍٗرگٗ ثېرىپ ِٗخپىٌ ِٗضٍىھٗتٍٗغتي، ئېٍىپ لېٍىػمب ٍۇضۇفٕىڭ ِبلۇي 

ئبتبڭالرٔىڭ ضىٍٗردىٓ لٗضَٗ لىٍذۇرۇپ ۋٖدٖ ئبٌغبٍٔىمىٕي ۋٖ ئىٍگىرى ٍۇضۇف توغرىطىذىىي »ئۇالرٔىڭ چوڭي ئېَتتي: 
بڭب رۇخطٗت لىٍّىغىچٗ ٍبوي    ِ ٗر؟ ئبتبَ ھۆوۈَ چىمبرِىغۇچٗ ثۇ ٍٗردىٓ ھٗرگىس ِْٗ ئۈچۈْ هللا خبتبٌىمىڭالرٔي ثىٍِٗطىٍ

[ ضىٍٗر لبٍتىپ وېتىپ ئبتبڭالر ثىٍْٗ وۆرۈغۈڭالر، ئبٔذىٓ ئېَتىڭالروي، 80ئٗڭ ئبدىً ھۆوۈَ لىٍغۇچىذۇر ]هللا ئبٍرىٍّبٍّْٗ، 
ىس ئۈضتىذىال گۇۋاھٍىك ثېرىۋاتىّىس، ث ىس غٍٗجٕي ئي ئبتىّىس! ضېٕىڭ ئوغٍۇڭ راضتال ئوغرىٍىك لىٍذى، ثىس پٗلٗت ثىٍگْٗ ٔٗرضّى

[ ثىس تۇرغبْ غٗھٗردىٓ )ٍٗٔي 81ثىٍٍّّٗىس )ٍٗٔي ضبڭب ۋٖدٖ ثٗرگْٗ چېغىّىسدا ئۇٔىڭ ئوغرىٍىك لىٍىذىغبٍٔىمىٕي ثىٍّىذۇق( ]
[ ٍٗئمۇة ئېَتتي: 82« ]ِىطىردىٓ( ۋٖ ثىس ثىٍْٗ ثىٍٍٗ ِبڭغبْ وبرۋأذىٓ ضوراپ ثبلمىٓ، ثىسٔىڭ ضۆزىّىس چولۇَ راضت

ضىٍٗرگٗ ثۇ ئىػٕي چىراٍٍىك وۆرضٗتتي، ِْٗ پٗلٗت چىراٍٍىمچٗ ضٗۋرٖ لىٍىّْٗ، ئۇالرٔىڭ )ٍٗٔي  ئۇٔذاق ئِٗٗش، ٔٗپطىڭالر»
ىّٕي( ثىٍىپ هللا تىٓ تىٍٍّْٗٗ.  هللا ئۈچ ئوغٍۇِٕىڭ( ھِّٗىطىٕي ِبڭب دٖرلِٗتٗ لىٍىپ ثېرىػٕي   ھٗلىمٗتْٗ )ِېٕىڭ ھٌب

دېذى. لبٍغۇدىٓ )وۆپ « ئىطىت ٍۇضۇف!»ۈز ئۆرۈپ: [ ٍٗئمۇة ئۇالردىٓ 83ٍ« ]تۇرغۇچىذۇر، ھېىّٗت ثىٍْٗ ئىع لىٍغۇچىذۇر
ٍىغالپ( ئىىىي وۆزى ئبلىرىپ وٗتتي )ٍٗٔي ئىىىي وۆزى وۆرِٗش ثوٌۇپ لبٌذى(، ئۇ توٌۇپ تبغمبْ ئبچچىمىٕي ئىچىگٗ ٍۇتمبْ 

لبٌىذىغبْ  ٔىڭ ٔبِي ثىٍْٗ لٗضِٗىي، ضْٗ ٍۇضۇفٕي ٍبد ئېتىۋېرىپ )ھٗضرٖتتىٓ( ھبالن ثوٌۇغمب تبش» هللا [ ئۇالر: 84ئىذى ]
ْ،  هللا ِْٗ لبٍغۇـ  ھٗضرىتىّٕي پٗلٗت  »[ ٍٗئمۇة ئېَتتي: 85دېذى ]« ٍبوي ھبالن ثوٌىذىغبْ ثوٌذۇڭ ٔىڭ هللا غىال ئېَتىّٗ

ٗرٔي ثىٍىّْٗ ] ٗر ثىٍٍّٗذىغبْ ٔٗرضىٍ [ ئي ئوغۇٌٍىرىُ! ثېرىڭالر، ٍۇضۇفٕي ۋٖ ئۇٔىڭ ئۇوىطىٕي 86ثىٍذۈرۈغي ثىٍْٗ ضىٍ
بئۈِىذ ثوٌّبڭالر، غۈثھىطىسوي، پٗلٗت وبپىر لٗۋِال ٔىڭ رٖھّىتىذىهللا ئىسدٖڭالر،   « ٔىڭ رٖھّىتىذىٓ ئۈِىذضىسٌىٕىذۇهللا ٓٔ 

ئي ئبٌىَجبٔبة زات! ثىسگٗ ۋٖ ئبئىٍىّىسگٗ ئبچبرچىٍىك ٍٗتتي، )ئبٌذىڭغب( ٔبچبر »[ ئۇالر ٍۇضۇفٕىڭ لېػىغب وىرگىٕىذٖ: 87]
ىه ئبغٍىك ث ٍْٗ وېٍىپ لبٌذۇق، ثىسگٗ ٍېتٌٗر ضٗدىمٗ لىٍغۇچىالرٔي هللا ٗرگىٓ، ثىسگٗ ضٗدىمٗ لىٍغىٓ،  ئۆتّٗش ِبٌالر ثى

بداْ ۋالتىڭالردا ٍۇضۇف ۋٖ ئۇٔىڭ ئۇوىطىغب ٔېّىٍٗر لىٍغبٍٔىمىڭالرٔي »[ ٍۇضۇف: 88دېذى ]« ھٗلىمٗتْٗ ِۇوبپبتالٍذۇ ضىٍٗرٔ 
ثىسگٗ ِٗرھِٗٗت هللا ِْٗ ٍۇضۇف ثۇ ِېٕىڭ ئىٕىُ.  »دېذى. ئۇ: « ضْٗ راضتال ٍۇضۇفّۇ؟»[ ئۇالر: 89دېذى ]« ثىٍِٗطىٍٗر؟

ٍبخػي ئىع هللا لىٍذى. وىّىي ھٗلىمٗتْٗ تٗلۋادارٌىك لىٍىذىىْٗ، ضٗۋرى لىٍىذىىْٗ )ٍبخػي ِۇوبپبتمب ئېرىػىذۇ(، چۈٔىي 
ضېٕي ھٗلىمٗتْٗ هللا ٔىڭ ٔبِي ثىٍْٗ لٗضِٗىي،  » هللا [ ئۇالر 90دېذى ]« لىٍغۇچىالرٔىڭ ئٗجرىٕي ثىىبر لىٍىۋٖتٍّٗذۇ

ثۈگۈْ ضىٍٗر ئٍٗىجٍٗغىٗ ئۇچرىّبٍطىٍٗر،  »[ ٍۇضۇف ئېَتتي: 91دېَىػتي ]« جٗزِْٗ خبتب لىٍىپتۇقثىسدىٓ ئبرتۇق لىٍىپتۇ، ثىس 
ٗ 92ئٗڭ ِٗرھِٗٗتٍىه زاتتۇر ]هللا ضىٍٗرٔي وٗچۈرضۇْ،  هللا  ٕىڭ ٍۈزىگ [ ضىٍٗر ِېٕىڭ ثۇ وۆڭٍىىىّٕي ئېٍىپ ثېرىپ ئبتِب

[ وبرۋاْ )ِىطىردىٓ غبِغب 93دېذى ]« ېٕىّغب وېٍىڭالرتبغالڭالر، وۆزى ئېچىٍىذۇ، پۈتۈْ ئبئىٍٗڭالردىىىٕي ئىٍىپ ِېٕىڭ ٍ
ٗر »لبراپ( لوزغبٌغبْ چبغذا، ئۇالرٔىڭ ئبتىطي )ٍٗٔي ٍٗئمۇة ئٌٍٗٗھىططبالَ(:  ِْٗ چولۇَ ٍۇضۇفٕىڭ ھىذىٕي ئېٍىۋاتىّْٗ، ضىٍ

ٍٗٔي ٍٗئمۇثٕىڭ [ ئۇالر )94دېذى ]« ِېٕي ئبٌجىپ لبٌغبْ دېٍّٗذىغبْ ثوٌطبڭالر )ٍۇضۇفٕي ئٌٗۋٖتتٗ ھبٍبت دٍٖتتىُ(
بِي ثىٍْٗ لٗضِٗىي، ھٗلىمٗتْٗ ضْٗ تېخي ٍٗٔىال ثۇرۇٔمي لبٍّۇلۇغۇڭذا » هللا ٔٗۋرىٍىرى ۋٖ ٍېٕىذىىي وىػىٍٗر(:  ٔىڭٔ 

[ خۇظ خٗۋٖرچي وېٍىپ وۆڭٍٗوٕي ٍٗئمۇثٕىڭ ٍۈزىگٗ تبغٍىذى، ئۇٔىڭ وۆزى ئېچىٍذى، ٍٗئمۇة: 95دېذى ]« ئىىٗٔطْٗ
ْ ٔٗرضىٍٗرٔي ثىٍىّْٗ، دېّىگّٗٔىذىُٔىڭ ثىٍذۈرىػي ثىهللا ِْٗ ضىٍٗرگٗ،  » ئي »[ ئۇالر: 96دېذى ]« ٍْٗ ضىٍٗر ثىٍّىٗگ

[ ٍٗئمۇة: 97دېَىػتي ]« ئبتىّىس! گۇٔبھٍىرىّىس ئۈچۈْ ثىسگٗ ِٗغپىرٖت تىٍىگىٓ، ثىس ھٗلىمٗتْٗ خبتبالغتۇق
چىذۇر، )ثٗٔذىٍىرىگٗ( گۇٔبھالرٔي ھٗلىمٗتْٗ ِٗغپىرٖت لىٍغۇهللا پٗرۋٖردىگبرىّذىٓ ضىٍٗرگٗ ِٗغپىرٖت تىٍٍّْٗٗ.  »

خۇدا خبٌىطب، ِىطىرغب »[ ئۇالر ٍۇضۇفٕىڭ ئبٌذىغب وىرگٗٔذٖ، ٍۇضۇف ئبتبـ  ئبٔىطىٕي لۇچبلٍىذى ۋٖ: 98دېذى ]« ِېھرىجبٔذۇر
[ ئبتب ـ ئبٔىطىٕي تٗختىذٖ )ٍېٕىذا( ئوٌتۇرغۇزدى، ئۇالر )غبھالرغب تبزىُ لىٍىع ئبدىتي 99دېذى ]« ئبِب ـ ئېطْٗ وىرىڭالر

ئي ئبتب! ِبٔب ثۇ، ثۇرۇْ )وىچىه ۋالتىّذا( وۆرگْٗ چۈغۈِٕىڭ تٗثىرىذۇر، ئۇ ». ئۇ:  ٍۇضۇفىٗ ضٗجذٖ لىٍىػتي ثوٍىچٗ(
 ْ چۈغۈِٕي پٗرۋٖردىگبرىُ ھٗلىمٗتْٗ راضتىغب چىمبردى. پٗرۋٖردىگبرىُ ِېٕي زىٕذأذىٓ چىمىرىع ثىٍْٗ، لېرىٕذاغٍىرىُ ثىٍٗ

رٔي ضٗھرادىٓ ثۇ ٍٗرگٗ ئېٍىپ وېٍىع ثىٍْٗ ِبڭب ئېھطبْ لىٍذى، ِېٕىڭ ئبرإِي غٍٗتبْ ثۇزغبٔذىٓ وېَىٓ، ضىٍٗ
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 ْ پٗرۋٖردىگبرىُ خبٌىغىٕىٕي )ئىػمب ئبغۇرۇغمب( ھٗلىمٗتْٗ تٗدثىرٌىىتۇر، ئۇ ھٗلىمٗتْٗ ھِّٗىٕي ثىٍگۈچىذۇر، ھېىّٗت ثىٍٗ
ىٕي ثىٍذۈردۈڭ، ئي [ پٗرۋٖردىگبرىُ! ِبڭب ھٗلىمٗتْٗ پبدىػبھٍىك ئبتب لىٍذىڭ، چۈظ تٗثىر100ئىع لىٍغۇچىذۇر ]

ئبضّبٔالرٔي ۋٖ زېّىٕٕي ئۆرٔٗوطىس ٍبراتمۇچي زات! دۇَٔب ۋٖ ئبخىرٖتتٗ ِېٕىڭ ئىگِٗطْٗ، ِېٕي ِۇضۇٌّبْ پېتىّچٗ لٗثسى روھ 
 [[ ضۈرٖ ٍۈضۈف101دېذى ]« لىٍغىٓ، ِېٕي ٍبخػي ثٗٔذىٍٗر لبتبرىذا لىٍغىٓ

 

 ئٍَٗۈب ئٌٍٗٗھىططاالَ

غٍٗتبْ ِبڭب ھٗلىمٗتْٗ جبپب ـ ِۇغٗلمٗت ۋٖ »ۆز ۋالتىذا پٗرۋٖردىگبرىغب )ئىٍتىجب لىٍىپ(: ]ثٗٔذىّىس ئٍَٗۇثٕي ئٗضٍىگىٓ، ئۇ ئ
دېذۇق، ئۇ پۇتي ثىٍْٗ ٍٗرٔي تېپىۋىذى، « پۇتۇڭ ثىٍْٗ ٍٗرٔي تٗپىىٓ»[ ئۇٔىڭغب: 41لىٍذى ] ىذادٖپ ٔ« ئبزاة ٍٗتىۈزدى

[ 42)دېذۇق( ]« ىذىغبْ، ئىچطىّۇ ثوٌىذىغبْ ضوغۇق ضۇدۇرثۇ ٍۇٍۇٔطىّۇ ثوٌ»ضۈزۈن ثىر ثۇالق ئېتىٍىپ چىمتي. )ثىس ئۇٔىڭغب( 
ٖر  ثىس ئۇٔىڭ )وېطٗي ۋالتىذا ھبدىطىگٗ ئۇچراپ ٍوق ثوٌغبْ( ئٗھٍي ـ ئٗۋالدىٕي )ٍېڭىذىٓ( ثٗردۇق، ئۇالر ثىٍْٗ ثىٍٍٗ ثىر ثبراۋ

لوٌۇڭ »[ )ئۇٔىڭغب( 43ىھٗتتۇر ]ئبرتۇق ثٗردۇق، )ثۇ( ثىسٔىڭ ٔبزىً لىٍغبْ رٖھّىتىّىسدۇر، ئٗلىً ئىگىٍىرى ئۈچۈْ ۋٖز ـ ٔٗض
ىڭٕي( ئۇرغىٓ )دېذۇق(. ثىس ئٍَٗۇثٕي ھٗلىمٗتْٗ « . لٗضىّىڭٕي ثۇزِىغىٓ ثىٍْٗ ثىر ثبغالَ چۆپٕي ئېٍىپ، ئۇٔىڭ ثىٍْٗ )ئبٌٍب
ْ ئوثذاْ ثٗٔذٖ! ھٗلىمٗتْٗ ئۇ  ْ ٍۈزٌٗٔگۈچىذۇر ])هللا ضٗۋرچبْ ثبٍمىذۇق، ئۇ ٔېّىذېگٗ  [ ضۈرٖ ضبد[44لب( تٗۋثٗ ثىٍٗ

 

 ٍة ئٌٍٗٗھىططاالَغۇئٗ

لب ئىجبدٖت هللا ئي لٗۋِىُ!  »]ِٗدٍْٗ )ئٗھٍي( ئۇالرٔىڭ لېرىٕذىػي غۇئٍٗجٕي )پٍٗغِٗجٗر لىٍىپ( ئٗۋٖتتۇق، ئۇ ئېَتتي: 
تىٓ ثبغمب ھېچ ِٗثۇد )ثٗرھٗق( ٍولتۇر، ئۆٌچِٗذٖ ۋٖ تبرازىذا وَٗ ثٗرِٗڭالر، ِْٗ ضىٍٗرٔي ھٗلىمٗتْٗ هللا لىٍىڭالر، ضىٍٗرگٗ 
، ِْٗ ھٗلىمٗتْٗ ضىٍٗرٔىڭ ھِّٗىٕي لورغبپ تۇرغۇچي وۈْ )ٍٗٔي لىَبِٗت وۈٔي( ٔىڭ ئبزاثىغب دۇچبر ثبً ھېطبثالٍّْٗ

ٗرضىٍٗرٔي 84ثوٌۇغۇڭالردىٓ لورلىّْٗ ] [ ئي لٗۋِىُ! ضىٍٗر ئۆٌچِٕٗي توغرا ئۆٌچٗڭالر، تبرازىٕي توغرا تبرتىڭالر، وىػىٍٗرگٗ ٔ
ضىٍٗرگٗ لبٌذۇرغبْ ھبالي رىسىك )ضىٍٗر [ هللا 85ٕٗ ـ پبضبت تېرىّبڭالر ]وَٗ ثٗرِٗڭالر، ٍٗر ٍۈزىذٖ ثۇزغۇٔچىٍىك لىٍىپ پىت

بخػىذۇر، ئٗگٗر ضىٍٗر ِۆِىٓ ثوٌطبڭالر. ِْٗ ضىٍٗرگٗ ِۇھبپىسٖتچي ئِٗٗضّْٗ  ٍ ئي »[ ئۇالر: 86« ]ٍىغمبْ ھبراِذىٓ(
ٔٗرضىٍٗرٔي )ٍٗٔي ثۇتالرٔي( ثىسٔي غۇئٍٗت! ضېٕىڭ ٔبِىسىڭ )ٍٗٔي دىٕىڭ( ضېٕي ئبتب ـ ثوۋىٍىرىّىس ئىجبدٖت لىٍىپ وېٍىۋاتمبْ 

ٍىرىّىسٔي خبٌىغىٕىڭچٗ تٗضٗررۇپ لىٍىػىّىسٔي تٗرن ئٗتىۈزۈغىٗ ثۇٍرۇِذۇ؟ ضْٗ تبزىّۇ وۆڭٍي ـ  تبغالتمۇزۇغمب ٍبوي ٌِب
ـ  دٖ ئي لٗۋِىُ! ئېَتىپ ثېمىڭالرچۇ، »[ غۇئٍٗت ئېَتتي: 87دېذى ]« وۆوطي وٗڭ، تبزىّۇ توغرا ٍوي تبپمبْ ئبدِٖطْٗ

ىگبرىُ ِبڭب روغْٗ پبوىت )ٍٗٔي پٍٗغِٗجٗرٌىه( ۋٖ وٗڭتبغب ھبالي رىسىك ئبتب لىٍغبْ تۇرضب، )ِْٗ غۇٔذاق ٔېّٗتٍٗرٔي پٗرۋٖرد
ئبتب لىٍغبْ پٗرۋٖردىگبرىّٕىڭ ئِٗرىگٗ خىالپٍىك لىالِذىُ؟( ضىٍٗرگٗ لىٍىع ِٗٔئي لىٍىٕغبْ ٔٗرضىٕي ئۆزۈِّۇ لىٍىػٕي 

ٔىڭ ٍبردىّي ثوٌغبٔذىال هللا ذىٓ وېٍىػىچٗ تۈزٖغٕي خبالٍّْٗ، ِْٗ پٗلٗت  خبٌىّبٍّْٗ، ِْٗ پٗلٗت )ضىٍٗرٔي( لوٌۇِ
[ ئي لٗۋِىُ! ضىٍٗرٔىڭ ِبڭب لبرغي 88لب تبٍىٕىّْٗ ۋٖ ئۇٔىڭغب ٍۈزٌىٕىّْٗ ]هللا ِۇۋٖپپٗلىَٗت لبزىٕبالٍّْٗ، )ھِّٗٗ ئىػتب( 

ي دۇچبر ثوٌغبْ ئبزاثمب دۇچبر لىٍّىطۇْ. تۇرغبٍٔىمىڭالر ضىٍٗرٔي ٔۇھٕىڭ لٗۋِي ٍبوي ھۇدٔىڭ لٗۋِي ۋٖ ٍبوي ضبٌىھٕىڭ لٗۋِ
ىراق ئِٗٗش ]  ٍ ٗر )ٔىڭ جبٍىڭالر( دىٓ [ پٗرۋٖردىگبرىڭالردىٓ ِٗغپىرٖت تٌٗٗپ لىٍىڭالر، 89ٌۇت لٗۋِي )ٔىڭ دىَبرى( ضىٍ

دوضت  ئبٔذىٓ ئۇٔىڭغب تٗۋثٗ لىٍىڭالر، ِېٕىڭ پٗرۋٖردىگبرىُ )تٗۋثٗ لىٍغۇچىالرغب( ھٗلىمٗتْٗ ِٗرھِٗٗتٍىىتۇر، )ئۇالرٔي(
ئي غۇئٍٗت !ثىس ضېٕىڭ ئېَتمبٍٔىرىڭٕىڭ ٔۇرغۇٔىٕي چۈغٍّّٗٔٗىس. ثىس ئٌٗۋٖتتٗ ضېٕي ئبرىّىسدا »[ ئۇالر: 90« ]تۇتمۇچىذۇر

وۈچطىس ئبدَٖ دٖپ لبراٍّىس، ضېٕىڭ لٗۋَ ـ لېرىٕذاغٍىرىڭ ثوٌّىغبٔذا ئىذى، ثىس ضېٕي چولۇَ تبظ ـ وېطٗن لىٍىپ 
ئي لٗۋِىُ! ِېٕىڭ لٗۋَ لېرىٕذاغٍىرىُ »[ غۇئٍٗت ئېَتتي: 91دېذى ]« ئِٗٗضطْٗ ئۆٌتۈرٖتتۇق، ضْٗ ثىسگٗ ئٗتىۋارٌىك

ٔي هللا لب ئىتبئٗت لىٍّىذىڭالر ۋٖ  هللا ٔي ئبرلبڭالرغب چۆرىۋٖتتىڭالر )ٍٗٔي هللا تىّٕۇ ئٗتىۋارٌىمّۇ؟ ضىٍٗر  هللا ضىٍٗرگٗ  
[ ئي لٗۋِىُ! ضىٍٗر ئۆز ٍوٌۇڭالر 92اردۇر ]ئۇٌۇغٍىّىذىڭالر(، پٗرۋٖردىگبرىُ ضىٍٗرٔىڭ لىٍّىػٍىرىڭالردىٓ ئٌٗۋٖتتٗ خٗۋٖرد

ثوٍىچٗ ھٗرىىٗت لىٍىڭالر، ِّٗٔۇ ئٌٗۋٖتتٗ ئۆز ٍوٌۇَ ثوٍىچٗ ھٗرىىٗت لىالً! ئۇزالمب لبٌّبً وىّٕىڭ رٖضۋا لىٍغۇچي ئبزاثمب 
بٌغبٔچي ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍىطىٍٗر، )ئىػىڭالرٔىڭ ئبلىۋىتىٕي( وۈتۈڭالر! غۈ ثھىطىسوي. ِّٗٔۇ دۇچبر ثوٌىذىغبٍٔىمي ۋٖ وىّٕىڭٍ 

ٗ 93« ]ضىٍٗر ثىٍْٗ ثىٍٍٗ وۈتىّْٗ [ ثىسٔىڭ )ئۇالرٔي ھبالن لىٍىع( پٗرِبٔىّىس چۈغىْٗ چبغذا، غۇئٍٗجٕي ۋٖ ئۇٔىڭ ثىٍْٗ ثىٍٍ
 )ٗ ئىّبْ ئېَتمبٔالرٔي ِٗرھِٗٗت لىٍىپ لۇتۇٌذۇردۇق، )ئۆزٌىرىگٗ( زۇٌۇَ لىٍغبٔالرغب لبتتىك ئبۋاز )دىٓ پٍٗذا ثوٌغبْ زىٍسىٍ

بغىّىغبٔذٖن( 94ى، ئۇالر ئۆز ئۆٍٍىرىذٖ ئوٌتۇرغبْ پېتي لېتىپ لبٌذى ]ٍۈزٌٗٔذ  ٍ [ گوٍب ئۇالر ئۆٍٍىرىذٖ تۇرِىغبٔذٖن )ٍٗٔي
 [ ضۈرٖ ھۇد[95ثوٌۇپ لبٌذى. ِٗدٍْٗ ئبھبٌىطي خۇددى ضِٗۇد لٗۋِي ھبالن ثوٌغبٔذٖن ھبالن ثوٌطۇْ! ]

 

 ِۇضا ئٌٍٗٗھىططاالَ

[ غۈثھىطىسوي، پىرئٗۋْ 3ۋٖ پىرئٗۋْ لىططىطىٕي ھٗلٍىك ئبضبضتب ئولۇپ ثېرىّىس ]]ئىّبْ ئېَتمبْ لٗۋَ ئۈچۈْ ضبڭب ِۇضب 
)ِىطىر( زېّىٕىذا )زوِىگٗرٌىىتٗ( ھٗددىذىٓ ئبغتي، ئبھبٌىطىٕي ثۆٌٗوٍٗرگٗ ثۆٌۈپ، ئۇالردىٓ ثىر تبئىپٗ )ٍٗٔي ثٗٔي ئىطرائىً( 
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ىٗ ضېٍىع ئۈچۈْ( تىرىه لبٌذۇردى، پىرئٗۋْ ھٗلىمٗتْٗ ٔي ثوزٖن لىٍذى. ئۇالردىٓ ئوغۇٌٍىرىٕي ئۆٌتۈرۈپ، لىسٌىرىٕي )خىسِٗت
[ ثىس )ِىطىر( زېّىٕىذا ثوزٖن لىٍىٕغبٔالرغب ِٗرھِٗٗت لىٍىػٕي ئىرادٖ لىٍىّىس، ئۇالرٔي 4ثۇزغۇٔچىالردىٓ ئىذى ]

ئۇالرٔي ِىطىر  [5ٍوٌجبغچىالردىٓ لىٍىػٕي، ئۇالرٔي پىرئٗۋْ ۋٖ ئۇٔىڭ لٗۋِىٕىڭ )ِۈٌىىگٗ( ۋارىص لىٍىػٕي ئىرادٖ لىٍىّىس ]
زېّىٕىذا  وۈچ ـ لۇۋۋٖتىٗ ئىگٗ لىٍّبلچىّىس، ثىس پىرئٗۋٔگٗ، )ۋٖزىرى( ھبِبٔغب ۋٖ ئۇالرٔىڭ لوغۇٔىغب ئۇالر )ٍٗٔي ثوزٖن 

[ ِۇضبٔىڭ ئبٔىطىغب 6لىٍىٕغبٔالر( دىٓ لورلىذىغبْ ٔٗرضىٕي )ٍٗٔي ثٗٔي ئىطرائىٍٕي ِىطىرغب ھۆوۈِراْ لىٍىػٕي( وۆرضىتىّىس ]
ِۇضبٔي ئېّىتىىٓ، ئۇٔىڭ زىَبٔىٗغٍىىىٗ ئۇچرىػىذىٓ لورلطبڭ، ئۇٔي)ضبٔذۇلمب ضېٍىپ( دٖرٍبغب »ْ ثىٍذۈردۇلىي: ئىٍھبَ ثىٍٗ

)ٍٗٔي ٔىً دٖرٍبضىغب( تبغٍىغىٓ، ئۇٔي)ھبالن ثوالرِىىىٓ دٖپ( لورلّىغىٓ، )ئۇٔىڭ پىرالىذىٓ( لبٍغۇرِىغىٓ، ئۇٔي ضبڭب چولۇَ 
ٕىڭ ئبئىٍىطىذىىىٍٗر ِۇضبٔي ئبلىۋٖت ئۆزٌىرىگٗ دۈغّْٗ، ۋٖ [ پىرئٗۋ7ٔ« ]ىّىسِجٗرٌٗردىٓ لىٍلبٍتۇرىّىس ۋٖ ئۇٔي پٍٗغٗ

ٍىرى خبپىٍىك )ٔىڭ ِٗٔجٗضي( لىٍىع ئۈچۈْ )ٔىً دٖرٍبضىذىٓ( ضۈزۈۋاٌذى. غۈثھىطىسوي، پىرئٗۋْ، ھبِبْ ۋٖ ئۇالرٔىڭ لوغۇٔ
)ٍٗٔي خۇغبٌٍىك( ثوٌطۇْ، ئۇٔي ئۆٌتۈرِٗڭالر،  ثۇ ثبال( ِبڭب ۋٖ ضبڭب وۆز ٔۇرى،»)ٕىڭ ئبٍبٌي: [ پىرئٗۋ8ٔخبتبالغمبْ ئىذى ]

دېذى. ھبٌجۇوي، ئۇالر )پىرئٗۋْ ٔىڭ ۋٖ ئۇٔىڭ ٍبردِٖچىٍىرىٕىڭ « ثٌٗىي ئۇ ثىسگٗ پبٍذا ٍٗتىۈزٖر ٍبوي ئۇٔي ئوغۇي لىٍىۋاالرِىس
لوٌىغب چۈغۈپ [ ِۇضبٔىڭ ئبٔىطي )ِۇضبٔىڭ پىرئٗۋٕٔىڭ 9ھبالوىتىٕىڭ ِۇضبٔىڭ لوٌىذا ثوٌىذىغبٍٔىمىٕي( ئۇلّبٍتتي ]

ٔىڭ ثبٌىٕي لبٍتۇرۇظ ۋٖدىطىگٗ( ئىػٗٔگۈچىٍٗردىٓ ثوٌۇغي ئۈچۈْ، هللا لبٌغبٍٔىمىٕي ئبڭالپ( ئٗش ـ ھوغىٕي ٍولبتتي، )ئۇٔىڭ  
[ ئبٔىطي ِۇضبٔىڭ 10ئۇٔىڭ وۆڭٍىٕي خبتىرجَٗ لىٍّىغبْ ثوٌطبق، ئۇ ثبٌىٕي ئبغىبرىالپ لوٍغىٍي تبش لبٌغبْ ئىذى ]

دېذى. ھِٗػىرىطي ِۇضبٔي ٍىرالتىٓ وۆرۈپ تۇردى. « لۇظ ئۈچۈْ( ِۇضبغب ئٗگٗغىىٓخٗۋٖرٔي ئۇ»)ھِٗػىرىطىگٗ: 
ٓ 11ھبٌجۇوي، ئۇالر )ئۇٔي( تؤۇِبٍتتي ] [ )ئۆز ئبٔىطي وېٍىػتىٓ( ئىٍگىرى ِۇضبٔي ضۈت ئِٗگۈزگۈچي ئبٍبٌالرٔىڭ ئېّىتىػىذى

ىٕي وۆرضىتىپ لوٍبٍّۇ؟ ئۇالر ِۇضبٔي ئىخالش ضىٍٗرگٗ ِۇضبٔي ثبلىذىغبْ ئوثذاْ ثىر ئبئىٍ»توضتۇق، ِۇضبٔىڭ ھِٗػىرىطي: 
ٍٔىىىٕي ثىٍىػي هللا [ ئبٔىطىٕىڭ خۇغبي ثوٌۇغي، لبٍغۇرِبضٍىمي ۋٖ  12دېذى ]« ثىٍْٗ ثبلىذۇ ٔىڭ ۋٖدىطىٕىڭ ھٗق ئىٗى

 [13ٔىڭ ۋٖدىطىٕىڭ ھٗق ئىىٍٗٔىىىٕي( ثىٍٍّٗذۇ ]هللا ئۈچۈْ ثىس ِۇضبٔي ئۇٔىڭغب لبٍتۇردۇق، ٌېىىٓ ئىٕطبالرٔىڭ توٌىطي ) 
ىىٕي ۋٖ ئىٍىّٕي ئبتب لىٍذۇق، ثىس ٍبخػىالرغب ِۇغۇٔذاق  ِۇضب ئۆضۈپ ٍېتىٍگٗٔذٖ، ئٗلٍي توغمبٔذا ئۇٔىڭغب پٍٗغِٗجٌٗر

[ ِۇضب غٗھٗر ئبھبٌىطىذىٓ ھېچ وىػىٕي وۆرگىٍي ثوٌّبٍذىغبْ ثىر ۋالىتتب )ٍٗٔي چۈغٍۈن ئۇٍمىذىىي 14ِۇوبپبت ثېرىّىس ]
ىي وىػىٕىڭ ئۇرۇغۇۋاتمبٍٔىمىٕي وۆردى. )ئۇرۇغۇۋاتمبٔالردىٓ( ثىرى ئۆز لٗۋِىذىٓ چبغذا( غٗھٗرگٗ وىردى، ئۇ غٗھٗردٖ ئىى

ثوٌطب، ٍٗٔٗ ثىرى ئۇٔىڭ دۈغّىٕي ئىذى. ئۆز لٗۋِىذىٓ ثوٌغبْ ئبدَٖ دۈغّىٕىگٗ لبرغي ئۇٔىڭذىٓ ٍبردَٖ تىٍىذى. ِۇضب ئۇٔي 
ىػىذۇر، غۈثھىطىسوي، غٍٗتبْ ئبزدۇرغۇچي ئبغىبرا ثۇ غٍٗتبٕٔىڭ ئ»ِۇغت ثىٍْٗ ثىرٔي ئۇرۇپ ئۆٌتۈرۈپ لوٍذى. ِۇضب ئېَتتي: 

«.  هللا پٗرۋٖردىگبرىُ! ِْٗ ھٗلىمٗتْٗ ئۆزۈِگٗ زۇٌۇَ لىٍذىُ. ِبڭب ِٗغپىرٖت لىٍغىٓ»[ ِۇضب ئېَتتي: 15« ]دۈغّٗٔذۇر
ي: [ ِۇضب ئېَتت16ھٗلىمٗتْٗ ٔبھبٍىتي ِٗغپىرٖت لىٍغۇچىذۇر، ٔبھبٍىتي ِېھرىجبٔذۇر ]هللا ئۇٔىڭغب ِٗغپىرٖت لىٍذى،  

ِْٗ ھٗرگىس گۇٔبھىبرالرغب ٍبردِٖچي ثوٌّبٍّْٗ» [ 17« ]پٗرۋٖردىگبرىُ! )ِبڭب ِٗغپىرٖت لىٍغبٍٔىك( ٔېّىتىڭ ضٗۋٖثي ثىٍْٗ 
 ْ ِۇضب ئٗتىطي ئٗتىگٗٔذٖ لورلۇٔچ ئىچىذٖ ئٗتراپىغب لبراپ غٗھٗر ئبرىالپ ٍۈرٖتتي، ٔبگبھبْ تۈٔۈگۈْ ئۇٔىڭذىٓ ٍبردَٖ تىٍىگٗ

ٍْٗ ئ بردَٖ تىٍىذى، ِۇضب ئۇٔىڭغب: ئبدَٖ )ثىر لىجتي ثى  ٍ ضْٗ ھٗلىمٗتْٗ ئبغىبرا »ۇرۇغۇپ تۇرغبْ ھبٌذا( ِۇضبدىٓ ٍٗٔٗ
[ ِۇضب ئىىىىطىٕىڭ )ئورتبق( دۈغّىٕي ثوٌغبْ ئبدَٖ )ٍٗٔي لىجتي( گٗ لوي ئۇزاتّبلچي 18دېذى ]« گۇِراھ ئىىٗٔطْٗ

ئۆٌتۈرگٗٔذٖن ِېٕي ئۆٌتۈرِٗوچىّۇضْٗ، ضْٗ زېّىٕذا ئي ِۇضب! ضْٗ تۈٔۈگۈْ ثىر ئبدِٖٕي » ثوٌغبٔذا، ٍبردَٖ تىٍىگْٗ ئبدَٖ:
ٓ 19دېذى ]« تۈزىگۈچىٍٗردىٓ ثوٌۇغٕي خبٌىّبً، پٗلٗت زوِىگٗر ثوٌۇغٕىال خبالٍطْٗ [ ثىر ئبدَٖ غٗھٗرٔىڭ ٍىراق ٍېرىذى

ھبي( چىمىپ ئي ِۇضب! غۈثھىطىسوي، وبتتىالر ضېٕي ئۆٌتۈرۈغىٗ ِٗضٍىھٗت لىٍىػىۋاتىذۇ، )غٗھٗردىٓ دٖر»ئبٌذىراپ وېٍىپ: 
ٓ 20دېذى ]« وٗتىىٓ، ِْٗ ئٌٗۋٖتتٗ ضبڭب ضبدىك وىػىٍٗردىّْٕٗ [ ِۇضب لورلۇٔچ ئىچىذٖ ئٗتراپمب ثبلمبْ ھبٌذا غٗھٗردى

ېٕي زاٌىُ لٗۋِذىٓ لۇتمۇزغىٓ»چىمتي، ئۇ:   ِ [ ئۇ ِٗدٍْٗ تٗرٖپىٗ ٍۈزٌٗٔگْٗ چبغذا: 21دېذى ]« ئي پٗرۋٖردىگبرىُ!
ٖ 22دېذى ]« ٍېتٗوٍىػي ِۇِىىٓپٗرۋٖردىگبرىُ ِېٕي توغرا ٍوٌغب » [ ِۇضب ِٗدٍٗٔذىىي ثىر ثۇاللٕىڭ ٍېٕىغب وٌٗگٗٔذ

)ِبٌٍىرىٕي( ضۇغىرىۋاتمبْ ثىر توپ وىػىٍٗرٔي وۆردى. ئۇالردىٓ ثبغمب ٍٗٔٗ )لوٍٍىرىٕي ضۇدىٓ( توضۇپ تۇرغبْ ئىىىي ئبٍبٌٕي 
دېذى، ئۇالر: « توضۇپ تۇرۇپ تۇرۇپطىٍٗرغۇ؟(ضىٍٗرگٗ ٔېّٗ ثوٌذى؟ )ٍٗٔي لوٍٍىرىڭالرٔي ضۇدىٓ »وۆردى. ِۇضب ئۇالرغب: 

دېذى « پبدىچىالر لوٍٍىرىٕي ضۇغۇرۇپ ثوٌغبٔذىٓ وېَىٓ، ئبٔذىٓ ثىس ضۇغىرىّىس، ئبتىّىس ثوٌطب ٍبغىٕىپ لبٌغبْ ثوۋاٍذۇر»
تۇرۇپ(: [ ِۇضب ئۇالرٔىڭ لوٍٍىرىٕي ضۇغۇرۇپ ثٗردى، ئبٔذىٓ ئبرلىطىغب ثۇرۇٌۇپ )ثىر دٖرٖخٕىڭ( ضبٍىطىگٗ ثېرىپ )ئو23ٌ]
[ ئۇالرٔىڭ )ٍٗٔي ئۇ ئىىىي 24دېذى ]« پٗرۋٖردىگبرىُ! ِبڭب رىسىمتىٓ ٔېّىٕىال ثٗرضٗڭ، ِْٗ ھٗلىمٗتْٗ ئۇٔىڭغب ِوھتبج»

ٕىڭ( ثىرى ِۇضبٔىڭ ٍېٕىغب ئۇٍبتچبٍٔىك ثىٍْٗ ِېڭىپ وېٍىپ:  لوٍٍىرىّىسٔي( ضۇغىرىپ ثٗرگٍٗٔىىىڭٕىڭ ھٗلمىٕي »)ئبٌٍب
دېذى. ِۇضب ئۇٔىڭ )ٍٗٔي غۇئٍٗجٕىڭ( لېػىغب وېٍىپ ئٗھۋإٌي ھېىبٍٗ لىٍىپ « چبلىرىذۇ ثېرىع ئۈچۈْ ئبتبَ ضېٕي راضتال

الرٔىڭ( ثىرى ئېَتتي: 25دېذى ]« لورلّىغىٓ، زاٌىُ لٗۋِذىٓ لۇتۇٌذۇڭ» ثٗردى، غۇئٍٗت:  ئي ئبتب، »[ ئۇالرٔىڭ )ٍٗٔي ئبٌٍب
ٗرٔىڭ ئٗڭ ٍبخػىطىذۇر، وۈچٍ [ ئۇ )ٍٗٔي غۇئٍٗت( ئېَتتي: 26« ]ۈن، ئىػٗٔچٍىىتۇرئۇٔي ضْٗ ئىػٍٗتىىٓ، ثۇ ضْٗ ئىػٍٗتىٍٗٔ

ىٍٕي »  ٍ ْ، ئٗگٗر ئوْ ِبڭب ضٗوىىس ٍىً ئىػٍٗپ ثېرىػىڭ ثٗدىٍىگٗ ضبڭب ثۇ ئىىىي لىسىّٕىڭ ثىرىٕي ثېرىػٕي خبالٍّٗ
ىٍٕي غٗرت لىٍىپ( ضېٕي ِۇغٗلمٗتىٗ ضېٍىپ لوٍۇغٕي خبٌىّبٍّْٗ، خۇدا  خبٌىطب، توغمۇزۇۋٖتطٗڭ )ئۇِۇ( ئىختىَبرىڭ، )ئوٍْ 
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بخػي ئبدَٖ ئىىٍٗٔىىىّٕي ثبٍمبٍطْٗ ثۇ ئىىىىّىسٔىڭ ئبرىّىسدىىي توختبِذۇر، ئىىىي ِۇددٖت »[ ِۇضب ئېَتتي: 27« ]ِېٕىڭٍ 
ثىسٔىڭ هللا )ٍٗٔي ضٗوىىس ٍىً ثىٍْٗ ئوْ ٍىً( ٔىڭ لبٍطىطىٕي توغمۇزضبَ توغمۇزاً، ِبڭب ئبرتۇلچٗ تٌٗٗپ لوٍۇغمب ثوٌّبٍذۇ،  

[ ِۇضب )ئۆز ئبرا وېٍىػىْٗ( ِۇددٖتٕي )ٍٗٔي وېٍىػىْٗ ِۇددٖتٕىڭ توٌۇلرالي ثوٌغبْ ئوْ ٍىٍٕي( 28« ]ضۆزىّىسگٗ گۇۋاھتۇر
، ئۇ ئبٍبٌىغب:  توغمۇزغبٔذىٓ وېَىٓ ئبٍبٌىٕي ئېٍىپ )ِىطىرغب لبراپ( ٍوٌغب چىمتي، ئۇ تۇر تېغي تٗرىپىذٖ ئوت وۆردى

ٗرٔىڭ ئىططىٕىػىڭالر غۈثھىطىسوي، ِْٗ )ٍىرالتىٓ( ئوت وۆردۈَ، ئۇ ٍٗردىٓ ِْٗ ضىٍ» ٗرگٗ ثىر خٗۋٖر ئېٍىپ وېًٍٗ، ٍب ضىٍ
دېذى )ِۇضب ئٌٍٗٗھىططبالَ ئوتٕىڭ ٍېٕىغب وېٍىپ، ئۇٔىڭ ئوت ئِٗٗش ٔۇر « ئۈچۈْ ئوتتىٓ ثىر پبرچٗ چوغ ئېٍىپ وېًٍٗ

ېٕىغب وٌٗگٗٔذٖ ٔىذا لىٍىٕذىىي، ئي ِۇضب! ]29ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍذى( ] ْ ھٗلىمٗتْٗ [ 11ِٗ[ ضۈرٖ لٗضٗش[]ِۇضب ئوتٕىڭٍ 
[ ِْٗ ضېٕي 12ضېٕىڭ پٗرۋٖردىگبرىڭذۇرِْٗ، وٗغىڭٕي ضبٌغىٓ، ضْٗ ھٗلىمٗتْٗ ِۇلٗددٖش ۋادى ثوٌغبْ تۇۋادا ضْٗ ]

دۇرِْٗ، ِٗٔذىٓ ثبغمب هللا [ ِْٗ ھٗلىمٗتْٗ )ئىجبدٖتىٗ الٍىك(  13)پٍٗغِٗجٗرٌىىىٗ( تبٌٍىذىُ، ضْٗ ۋٖھَىگٗ لۇالق ضبٌغىٓ ]
[ لىَبِٗتٕىڭ ثوٌۇغي 14غۇز( ِبڭب ئىجبدٖت لىٍغىٓ، ِېٕي زىىىر لىٍىع ئۈچۈْ ٔبِبز ئولۇغىٓ ]ھېچ ِٗثۇد )ثٗرھٗق( ٍوق، )ٍبٌ

ھٗلىمٗتتۇر، ھٗر ئبدَٖ ئۆزىٕىڭ ئٌِٗٗىگٗ ٍبرىػب ِۇوبپبتٍىٕىػي ئۈچۈْ، ئۇٔي )ٍٗٔي ئۇٔىڭ لبچبْ ثوٌۇغىٕي( ِٗخپىٌ تۇتتۇَ 
ْٗ ئبدَٖ ضېٕي ئۇٔىڭذىٓ )ٍٗٔي لىَبِٗتىٗ تٍَٗبرٌىك [ لىَبِٗتىٗ ئىػٍّٗٔٗذىغبْ ۋٖ ٔٗپطي خبھىػٍىرىغب ئٗگٗغى15]

لىٍىػتىٓ ۋٖ ئۇٔي تٗضتىك لىٍىػتىٓ( توضّىطۇْ، ئۇٔذالتب ئۆزۈڭ ھبالن ثوٌىطْٗ )چۈٔىي ئبخىرٖتتىٓ غبپىً ثوٌۇظ، ھبالوٗتىٗ 
ب تبٍىٕىّْٗ، ئۇٔىڭ ئۇ ِېٕىڭ ھبضبَ، ئۇٔىڭغ»[ ِۇضب ئېَتتي: 17« ][ ئي ِۇضب! ئوڭ لوٌۇڭذىىي ٔېّٗ ئۇ؟16ئېٍىپ ثبرىذۇ( ]

ئي ِۇضب! ئۇٔي )ٍٗرگٗ( [  هللا: »18« ]ثىٍْٗ لوٍٍىرىّغب غبزاڭ لېمىپ ثېرىّْٗ، ِېٕىڭ ٍٗٔٗ ثبغمب ئېھتىَبجٍىرىّّۇ ثبر
ئۇٔي » ئېَتتي: [ هللا 20[ ِۇضب ئۇٔي تبغٍىۋىذى، ئۇ ٔبگبھبْ ِېڭىۋاتمبْ ثىر ٍىالٔغب ئبٍالٔذى ]19دېذى ]« تبغٍىغىٓ

ٓ 21ئۇٔي دٖضٍٗپىي )ٍٗٔي ھبضىٍىك( ھبٌىتىگٗ لبٍتۇرىّىس ]تۇتۇۋاٌغىٓ، لورلّىغىٓ،  [ لوٌۇڭٕي لوٌتۇلۇڭٕىڭ ئبضتىغب ضبٌغى
)ئبٔذىٓ چىمبرغىٓ(، ئۇ ھېچمبٔذاق ئٍٗىت ـ ٔۇلطبٔطىس ھبٌذا ئبپئبق )ٔۇرٌۇق ثوٌۇپ( چىمىذۇ، )ثۇ( ئىىىىٕچي ِۆجىسىذۇر 

[ 24« ]ىرئٗۋٔگٗ ثبرغىٓ، ئۇ ھٗلىمٗتْٗ ھٗددىذىٓ ئبغتي[ پ23[ ضبڭب چوڭ ِۆجىسىٍىرىّىسدىٓ ثٗزىطىٕي وۆرضىتىّىس ]22]
[ 25پٗرۋٖردىگبرىُ! ِېٕىڭ لٌٗجىّٕي وٗڭ لىٍغىٓ، )ٍٗٔي ئىّبْ ثىٍْٗ ۋٖ پٍٗغِٗجٗرٌىه ثىٍْٗ ٔۇرالٔذۇرغىٓ( ]»ِۇضب ئېَتتي: 

[ 28ي چۈغٗٔطۇْ ][ ئۇالر ِېٕىڭ ضۆزۇ27ِٕ[ تىٍىّذىٓ وېىٗچٍىىٕي وۆتۈرۈۋٖتىىٓ ]26ِېٕىڭ ئىػىّٕي ئبضبٔالغتۇرغىٓ ]
[ 31[ ئۇٔىڭ ثىٍْٗ ِېٕي تېخىّۇ وۈچٍٗتىىٓ ]29ـ  30ِبڭب ئبئىٍِٗذىٓ لېرىٕذىػىُ ھبرۇٕٔي ٍبردِٖچي لىٍىپ ثٗرگىٓ ]

[ ضبڭب وۆپ زىىرى ئېَتمبٍّىس 33[ ثۇٔىڭ ثىٍْٗ ثىس ضبڭب وۆپ تٗضجىھ ئېَتمبٍّىس ]32ِېٕىڭ ئىػىّغب ئۇٔي غېرىه لىٍغىٓ ]
ئي ِۇضب! ضېٕىڭ ضورىغبْ ٔٗرضىٍىرىڭ ضبڭب ثېرىٍذى »ئېَتتي: [  هللا 35« ]ي وۆرۈپ تۇرغۇچىطْٗ[ ضْٗ ھٗلىمٗتْٗ ثىس34ٔ]
[ ئۆز ۋالتىذا ئبٔبڭٕىڭ وۆڭٍىگٗ پٗلٗت ۋٖھَي ئبرلىٍىك 73[ )ثۇٔىڭذىٓ ثبغمب( ضبڭب ٍٗٔٗ ثىر لېتىُ ئىٕئبَ لىٍغبْ ئىذۇق ]63]

ْ( ئۇٔي )ٍ»[ )ئېَتتۇلىي( 83ثىٍىٕىذىغبْ ٔٗرضىٍٗرٔي ضبٌذۇق ] ىٕي( ضبٔذۇلمب ضبٌغىٓ، ئبٔذىٓ ئۇٔي )ضبٔذۇق ثىٍٗ ٗٔي ثٌب
ٖرٍب ئۇٔي لىرغبلمب تبغٍىطۇْ، ئۇٔي ِېٕىڭ دۈغّىٕىُ ۋٖ ئۇٔىڭ دۈغّىٕي ثوٌغبْ )پىرئٗۋْ( ئېٍىپ  دٖرٍبغب تبغٍىغىٓ، د

پتىٓ ثوٌغبْ ِۇھٗثجٗتٕي «. )ثبلطۇْ( [ ئۆز 39ضبٌذىُ ]ِېٕىڭ لوغذىػىُ ئبضتىذا تٗرثىَىٍىٕىػىڭ ئۈچۈْ، ضبڭب ِْٗ تٖٗر
« ضىٍٗرگٗ ئۇٔي ثبلىذىغبْ ثىر وىػىٕي وۆرضىتىپ لوٍبٍّۇ؟»ۋالتىذا ضېٕىڭ ھِٗػىرٖڭ )پىر ئٗۋىٕٕىڭ ئبئىٍىطىگٗ( ثېرىپ: 

دېذى. ثىس ضېٕىڭ ئبٔبڭٕي خۇظ ثوٌطۇْ، لبٍغۇرِىطۇْ دٖپ ضېٕي ئۇٔىڭغب لبٍتۇرۇپ ثٗردۇق، ضْٗ ثىر ئبدِٖٕي ئۆٌتۈرۈپ 
خبالش لىٍذۇق، ضېٕي تۈرٌۈن ثبالالر ثىٍْٗ ضىٕىذۇق، ضْٗ ِٗدٍٍٗٔىىٍٗر ئبرىطىذا وۆپ ٍىٍالر  لوٍذۇڭ، ضېٕي ثىس غِٗذىٓ

[ ضېٕي ِْٗ ِېٕىڭ ِۇھٗثجىتىّگٗ )ٍٗٔي پٍٗغِٗجٗر لىٍىپ 40تۇردۇڭ، ئبٔذىٓ، ئي ِۇضب! تٗلذىر ثىٍْٗ )ثۇ ٍٗرگٗ( وٌٗذىڭ ]
ىڭ لېرىٕذىػىڭ )ھبرۇْ( ِېٕىڭ ِۆجىسىٍىرىّٕي ئېٍىپ [ )ئي ِۇضب!( ضْٗ ۋٖ ضې41ٕۋٖھَي ٔبزىً لىٍىػىّغب( تبٌٍىذىُ ]

[ 43[ پىرئٗۋٕٔىڭ ٍېٕىغب ثېرىڭالر، ئۇ ھٗلىمٗتْٗ ھٗددىذىٓ ئبغتي ]42ثېرىڭالر، ِېٕىڭ زىىرىّگٗ ضۇضٍۇق لىٍىپ لبٌّبڭالر ]
ۋىتىذىٓ( لورلۇغي ئۇٔىڭغب ٍۇِػبق ضۆز لىٍىڭالر، ئۇ ۋٖز ـ ٔٗضىھٗتٕي لوثۇي لىٍىػي، ٍبوي )ھٗددىذىٓ ئبغمبٍٔىمٕىڭ ئبلى

ىػىذىٓ ٍبوي تېخىّۇ ھٗددىذىٓ »[ ئۇالر: 44ِۇِىىٓ ] پٗرۋٖردىگبرىّىس! ثىس ھٗلىمٗتْٗ ئۇٔىڭ ثىسٔي ئبٌذىراپ جبزٌا
ضىٍٗر لورلّبڭالر، ِْٗ ھٗلىمٗتْٗ ضىٍٗر ثىٍْٗ ثىٍٍٗ )ئۇٔىڭ ضىٍٗرگٗ »ئېَتتي: [ هللا 45دېَىػتي ]« ئېػىػىذىٓ لورلىّىس

[ ضىٍٗر پىرئٗۋٕٔىڭ ٍېٕىغب ثېرىپ، 46ۇرىّْٗ، )ئۇٔىڭ ضىٍٗرگٗ لىٍىذىغبٍٔىرىٕي( وۆرۈپ تۇرىّْٗ ]ثٗرگْٗ جبۋاثىٕي( ئبڭالپ ت
 .ٓ ثىس ئىىىىّىس پٗرۋٖردىگبرىڭٕىڭ ئٌٗچىطي ثوٌىّىس، ئىطرائىً ئٗۋالدىٕي لوٍۇۋٖتىىٓ، ثىس ثىٍْٗ وٗتطۇْ، ئۇالرٔي لىَٕىّىغى

ْ هللا ىپ وٌٗذۇق، توغرا ٍوٌغب ئٗگٗغىْٗ ئبدَٖ ) ضبڭب ثىس ھٗلىمٗتْٗ پٗرۋٖردىگبرىڭٕىڭ ِۆجىسىطىٕي ئېٍ ب ٔىڭ ئبزاثىذىٓ( ئِب
ْ هللا [ ثىسگٗ غٗن ـ غۈثھىطىس ۋٖھَي لىٍىٕذىىي، ) 47لبٌىذۇ ] ٔىڭ پٍٗغِٗجٗرٌىرىٕي( ئىٕىبر لىٍغبْ، )ئىّبٔذىٓ( ٍۈز ئۆرىگٗ

 تٗرىپىذىٓ ۋٖھَي لىٍىٕغبْ ٔٗرضىٍٗرٔي تبئبالهللا [ )ئۇالر پىرئٗۋٔگٗ وېٍىپ  48« ]ئبدَٖ )لبتتىك( ئبزاثمب دۇچبر ثوٌىذۇ دٖڭالر
پٗرۋٖردىگبرىّىس »[ ِۇضب ئېَتتي: 49دېذى ]« ئي ِۇضب، ضىٍٗرٔىڭ پٗرۋٖردىگبرىڭالر وىُ؟»ٍٗتىۈزگٗٔذىٓ وېَىٓ( پىرئٗۋْ: 

ْ غۇٔذاق زاتتۇروي، ھِّٗٗ ٔٗرضىگٗ )ئۆزىگٗ ِۇٔبضىپ( غٗوىً ئبتب لىٍذى، )ئبٔذىٓ ئۇالرغب ٍبغبظ ٍوٌٍىرىٕي، پبٍذىٍىٕ ىذىغب
[ 51« ]ئۆتۈپ وٗتىْٗ ئۈِّٗتٍٗرٔي ھبٌي لبٔذاق؟ )ٍٗٔي لبٔذاق ثوٌغبْ؟( »[ پىرئٗۋْ ئېَتتي: 50« ]ٔٗرضىٍٗرٔي( وۆرضٗتتي

ُ »ِۇضب ئېَتتي:  ئۇالر توغرىطىذىىي ٌِٗۇِبت پٗرۋٖردىگبرىّٕىڭ دٖرگبھىذا ٌٗۋھۇٌّٗھپۇزدا )خبتىرىٍٗوٍىىتۇر(، پٗرۋٖردىگبرى
[ ئۇ زېّىٕٕي ضىٍٗرگٗ ثىطبت لىٍىپ ثٗردى، ضىٍٗر ئۈچۈْ ٔۇرغۇْ ٍوٌالرٔي ئېچىپ 52ٔتۇِبٍذۇ ]ھَٗ خبتبالغّبٍذۇ ھَٗ ئۇ
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[ )ئۇالردىٓ( ٍٗڭالر ۋٖ 53« ]ثٗردى، ثۇٌۇتتىٓ ٍبِغۇر ٍبغذۇرۇپ ثٗردى، ئۇٔىڭ ثىٍْٗ ٔۇرغۇْ ئۆضۈٍِۈوٍٗرٔي ئۆضتۈرۈپ ثٗردى
ً ئىگىٍىرى ئۈچ ٗر هللا ۈْ ) ِبي چبرۋىٍىرىڭالرٔي ثېمىڭالر، ئۇٔىڭذا ئٗلى ٔىڭ ثبرٌىمي ۋٖ ثىرٌىىىٕي وۆرضىتىذىغبْ( ٔۇرغۇْ دٌٖىٍٍ

ٗتتۇق، )ئۆٌگۈٔۈڭالردىٓ وېَىٓ( ضىٍٗرٔي ٍٗٔٗ زېّىٕغب لبٍتۇرىّىس )توپىغب ئبٍٍىٕىطىٍٗر(، 54ثبر ] [ ضىٍٗرٔي زېّىٕذىٓ خٌٗك ئ
ىطىسوي، ئۇٔىڭغب ثىسٔىڭ ھِّٗٗ [ غٗن ـ غۈثھ55ضىٍٗرٔي )ھېطبة ئېٍىع ئۈچۈْ( ٍٗٔٗ ثىر لېتىُ زېّىٕذىٓ چىمىرىّىس ]

ئي ِۇضب ! ضېھرىڭ »[. پىرئٗۋْ ئېَتتي: 56ِۆجىسىٍىرىّىسٔي وۆرضٗتتۇق. ئۇ ئىٕىبر لىٍذى ۋٖ )ئىّبْ ئېَتىػتىٓ( ثبظ تبرتتي ]
ً 57ثىٍْٗ ثىسٔي زېّىٕىّىس )ِىطىر( دىٓ چىمىرىۋېتىع ئۈچۈْ وٌٗذىڭّۇ؟ ] [ ضبڭب ثىس غۇٔىڭغب ئوخػبظ ضېھىر ثىٍْٗ تبلبثى

ىغىٍىذىغبْ ۋالىتٕي ِۇئٍَْٗٗ جبٍٕي ثٌٗگىٍٗپ ثٗرگىٓ، ضّٗٔۇ، ثىسِۇ ئۇٔىڭغب خىالپٍىك ت  ٍ ۇرىّىس، ضْٗ ثىسگٗ ئۆز ئبرا
[ 59« ]ضىٍٗرگٗ ۋٖدٖ لىٍىٕغبْ چبغ ثبٍراَ وۈٔي ثوٌۇپ، وىػىٍٗر چبغىب ۋالتىذا ٍىغىٍطۇْ»[ ِۇضب ئېَتتي: 58« ]لىٍّبٍٍي

ٍٗ ـ ِىىرٔي  ْ پىرئٗۋْ لبٍتىپ وېتىپ ھىَ )ٍٗٔي ضېھىرگٗرٌٗرٔي( توپٍىذى. ئبٔذىٓ ئۇ )ضېھىرگٗرٌٗرٔي ۋٖ ضېھرىذٖ ئىػٍىٕىذىغب
لب ٍبٌغبٕٔي چبپٍىّبڭالر هللا ضىٍٗرگٗ ۋاً!  »[ ِۇضب ئۇالر غب ئېَتتي: 60ٔٗرضىٍٗرٔي ئېٍىپ ۋٖدىٍٗغىْٗ ۋالىتتب( وٌٗذى ]

ٍْٗ ھبالن هللا لىٍّبڭالر(،  ٔىڭ ِۆجىسىٍىرىگٗ تبلبثىً تۇرۇغٕي دٖۋا هللا )ٍٗٔي ضېھرىڭالر ئبرلىٍىك   ضىٍٗرٔي لبتتىك ئبزاة ثى
ٖ 61« ]لب ثوھتبْ چبپٍىغبْ ئبدَٖ ِٗغٍۇة ثوٌىذۇهللا لىٍىذۇ،   [ ئۇالر ئۆز ئىػي )ٍٗٔي ِۇضب ۋٖ ھبرۇٕٔىڭ ئىػي( ئۈضتىذ

ْ ثۇ ئىىىىطي راضتال ضېھرىگٗر ثوٌۇپ، ض» [ ئۇالر ئېَتتي: 62دٖتبالظ لىٍىػتي، لىٍغبْ دٖتبالغٕي ٍوغۇرۇغتي ] ېھىر ثىٍٗ
[ ھىٍَٗڭالرٔىڭ ھِّٗىطىٕي جٍِٗٗڭالر 63ضىٍٗرٔي زېّىٕىڭالردىٓ چىمىرىۋٖتّٗوچي ۋٖ توغرا دىٕىڭالرٔي ٍولبتّبلچي ثوٌىذۇ ]

ٖتٍىه  بلىذىٓ ثبظ چىمىرىڭالر(، ئبٔذىٓ )لبرىغۇچىالرغب ھٍٗۋ  ٍ )ٍٗٔي پۈتۈْ چبرٖ ـ تٗدثىرٌىرىڭالرٔي ثىر ٔۇلتىغب ٍىغىپ ثىر
[ ئۇالر 64« ]ذأغب( ضٗپ تبرتىپ وېٍىڭالر، ثۈگۈْ ئۈضتۈٍٔۈن لبزأغبْ ئبدَٖ راضتال ِٗلطىتىگٗ ئېرىػىذۇوۆرۈٔۈظ ئۈچۈْ ٍِٗ

[ 65« ]ئي ِۇضب! )ھبضبڭٕي( ضْٗ ئبۋۋاي تبغالِطْٗ؟ ٍبوي )ئبرغبِچب ھبضىٍىرىّىسٔي( ثىس ئبۋۋاي تبغالِذۇق؟»ئېَتتي: 
تبغٍىغبْ ئىذى( ٔبگبھبْ ئۇالرٔىڭ ئبغبِچىٍىرى، ھبضىٍىرى ئۇالرٔىڭ دېذى. )ئۇالر « ثٌٗىي ضىٍٗر ئبۋۋاي تبغالڭالر!»ِۇضب: 

[ )ثۇٔىڭذىٓ( ِۇضب ئۆزىذٖ 66ضېھىرىذىٓ )ٍٗٔي ضېھىرٔىڭ تٗضىرىذىٓ( ئۇٔىڭغب ھٗرىىٗتٍىٕىپ ِېڭىۋاتمبٔذٖن تۇٍۇٌذى ]
[ لوٌۇڭذىىىٕي 68ْٗ ]لورلّىغىٓ ضْٗ چولۇَ ئۈضتۈٍٔۈن لبزىٕىط»[ ثىس )ئۇٔىڭغب( ئېَتتۇلىي، 67لورلۇٔچ ھېص لىٍذى ]

تبغٍىغىٓ، ئۇ ئۇالرٔىڭ وۆرضٗتىْٗ ضېھىرٌىرىٕي دَٖ تبرتىپ ٍۇتۇۋېتىذۇ، ئۇالرٔىڭ وۆرضٗتىٍٗٔىىىٕي ضېھىرگٗرٌٗرٔىڭ 
ْ 69« ]ھىٍَىطىذۇر، ضېھىرگٗرٌٗر لٍٗٗرگٗ ثبرضب ِۇۋٖپپٗلىَٗت لبزىٕبٌّبٍذۇ [ )ِۇضب ھبضىطىٕي تبغٍىۋىذى، ئۇالرٔىڭ وۆرضٗتىٗ

ھبرۇْ ثىٍْٗ ِۇضبٔىڭ »َ تبرتىپ ٍۇتۇۋٖتتي( غۇٔىڭ ثىٍْٗ ضېھىرگٗرٌٗر )ضٗجذٖ لىٍغبْ ھبٌذا ٍىمىٍىپ(: ضېھىرٌىرىٕي دٖ
ْ »[ پىرئٗۋْ ئېَتتي: 70دېَىػتي ]« پٗرۋٖردىگبرىغب ئىّبْ ئېَتتۇق ب ضىٍٗر ِْٗ رۇخطٗت ثېرىػتىٓ ثۇرۇْ ئۇٔىڭغب ئّى

ْٗ چوڭۇڭالر ئىىْٗ، ِْٗ چولۇَ ضىٍٗرٔىڭ لوٌٍىرىڭالرٔي، ئېَتتىڭالر، غۈثھىطىسوي، ئۇ چولۇَ ضىٍٗرگٗ ضېھىرٔي ئۆگٗتى
پۇتٍىرىڭالرٔي ئوڭ ـ چٗپ لىٍىپ )ٍٗٔي ئوڭ لوي ثىٍْٗ ضوي پۇتٕي، ئوڭ پۇت ثىٍْٗ ضوي لوٌٕي( وېطىپ تبغالٍّْٗ، ضىٍٗرٔي 

ئبزاثىٕىڭ ئٗڭ لبتتىك  چولۇَ خورِب دٖرٖخٍىرىگٗ ئبضىّْٗ، ضىٍٗر لبٍطىّىسٔىڭ )ٍٗٔي ِېٕىڭ ٍبوي ِۇضبٔىڭ پٗرۋٖردىگبرىٕىڭ(
ضېٕي )ٍٗٔي ضبڭب ئٗگىػىػٕي( ئىختىَبر لىٍىپ، ثىسگٗ »[ ئۇالر ئېَتتي: 71« ]ۋٖ ئٗڭ ئۇزۇْ ئىىٍٗٔىىىٕي چولۇَ ثىٍىطىٍٗر

ٗرٔي ۋٖ ثىسٔي خٌٗك ئٗتىْٗ   ٔي ھٗرگىس تبغٍىّبٍّىس. )ثىسٔىڭ هللا وٌٗگْٗ )ِۇضبٔىڭ راضتٍىمىٕي وۆرضىتىذىغبْ( روغْٗ دٌٖىٍٍ
[ ثىسٔىڭ 72( ٔېّىٕي ھۆوۈَ لىٍطبڭ، غۇٔي ھۆوۈَ لىٍغىٓ، ضېٕىڭ ھۆوّىڭ پٗلٗت ثۇ دۇَٔبدىال ئۆتىذۇ ]ھٗلمىّىسدٖ

 ْ خبتبٌىمىّىسٔي، ضېٕىڭ ِٗججۇرٌىػىڭ ئبرلىطىذا ثىسٔىڭ ضېھىر وۆرضٗتىٍٗٔىىىّىسدىٓ ئىجبرٖت گۇٔبھىّىسٔي ِٗغپىرٖت لىٍطۇ
ٔىڭ )ئبزاثي هللا ٔىڭ )ضبۋاثىٕي ضېٕىڭ ِۇوبپبتىڭذىٓ( ئبرتۇلتۇر؛  هللا دٖپ ثىس ھٗلىمٗتْٗ پٗرۋٖردىگبرىّىسغب ئىّبْ ئېَتتۇق، 

ىڭذىٓ( دائىّىَذۇر لب ِۇاللبت ثوٌىذىىْٗ، ئۇ دوزاخمب وىرىذۇ، دوزاختب ئۇ هللا [ وىّىي گۇٔبھىبر ھبٌذا  73« ]ضېٕىڭ جبزٍا
لب ِۇاللبت ثوٌىذىىْٗ، ئۇ هللا ا  [ وىّىي ِۆِىٓ ثوٌۇپ، ٍبخػي ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍغبْ ھبٌذ74ئۆٌٍّٗذۇ ۋٖ )ئوثذاْ( ٍبغىّبٍذۇ ]

[ ئۇ )دٖرىجىٍٗر( دائىّىٌ تۇراٌغۇ ثوٌغبْ جٕٗٔٗتٍٗر ثوٌۇپ، ئۇالرٔىڭ 75ٔىڭ دٖرگبھىذا( ٍۇلىرى دٖرىجىگٗ ئېرىػىذۇ ]) هللا 
ٗ ئبضتىذىٓ ئۆضتٗڭالر ئېمىپ تۇرىذۇ، ئۇ ٍٗرٌٗردٖ ئۇ ِٗڭگۈ لبٌىذۇ، ئٗٔٗ غۇ )وۇفرىذىٓ ۋٖ گۇٔبھالردىٓ( پبن ثوٌغبْ ئبدِٖگ

ضْٗ ِېٕىڭ ثٗٔذىٍىرىّٕي وېچىذٖ )ِىطىردىٓ( »[ ثىس غٗن ـ غۈثھىطىس ِۇضبغب ۋٖھَي لىٍذۇلىي، 76ثېرىٍىذىغبْ ِۇوبپبتتۇر ]
ئېٍىپ چىمىپ وٗت، ضْٗ )ھبضبڭٕي( دېڭىسغب ئۇرۇپ ئۇالرغب ثىر لۇرۇق ٍوي ئېچىپ ثٗرگىٓ، )پىرئٗۋٕٔىڭ ئبرلبڭذىٓ لوغالپ( 

وېچىذٖ »[]ثىس ِۇضبغب: [ ضۈرٖ تبھب77« ]دا غٗرق ثوٌۇپ وېتىػتىّٕۇ( لورلّىغىٍٓېتىۋېٍىػىذىٓ لورلّىغىٓ، )دېڭىس
ثٗٔذىٍىرىّٕي )ٍٗٔي ثٗٔي ئىطرائىٍٕي( ئېٍىپ ئبتالٔغىٓ. ضىٍٗر ئٌٗۋٖتتٗ لوغٍىٕىطىٍٗر، )ٍٗٔي پىرئٗۋْ ئۆز لٗۋِي ثىٍْٗ 

[ )پىرئٗۋْ 53ر( توپٍىغۇچىالرٔي ئٗۋٖتتي ][ پىرئٗۋْ غٗھٗرٌٗرگٗ )ئٗضى52ٗدٖپ ۋٖھَي لىٍذۇق ]« ضىٍٗرٔي لوغالپ چىمىذۇ(
[ ئۇالر ھٗلىمٗتْٗ ثىسٔىڭ ئبچچىمىّىسٔي وٌٗتۈرۈپ لوٍذى 54ثۇ وىػىٍٗر ھٗلىمٗتْٗ ثىر ئوچۇَ ئبدٍِٖٗردۇر ]»ئېَتتىىي( 

ٓ، 56« ][ ثىس ھٗلىمٗتْٗ ئېھتىَبتچبْ جبِبئِٗىس55] [ ثىس ئوالرٔي )ٍٗٔي پىرئٗۋْ ثىٍْٗ ئۇٔىڭ لٗۋِىٕي( ثبغالردى
[ غۇٔذاق لىٍىپ ئۇالرٔي ثٗٔي ئىطرائىٍغب ِىراش لىٍىپ 58ـ57ۇاللالردىٓ، خٗزىٕىٍٗردىٓ ۋٖ ئېطىً تۇراٌغۇدىٓ ئبٍرىۋٖتتۇق ]ث

[ ئىىىي توپ )ٍٗٔي 60[ ئۇالر )ٍٗٔي پىرئٗۋْ ثىٍْٗ ئۇٔىڭ لوغۇٔي( ئۇالرٔي وۈْ چىممبْ چبغذا لوغالپ چىمتي ]59ثٗردۇق ]
ٍْٗ ِۇضب ئٌٍٗٗھى ئۇالر: )ٍٗٔي »ططبالِٕىڭ توپي( ثىر ـ ثىرىٕي وۆرۈپ تۇرۇغمبْ چبغذا، ِۇضبٔىڭ ئبدٍِٖىرى: پىرئٗۋْ توپي ثى

ئۇٔذاق ثوٌّبٍذۇ )ٍٗٔي ھٗرگىس »[ ِۇضب ئېَتتي: 61دېذى ]« پىرئٗۋْ ثىٍْٗ لوغۇٔي(ثىسگٗ چولۇَ ٍېتىػىۋاٌىذىغبْ ثوٌذى
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ھبضبڭ »[ ثىس ِۇضبغب: 62« ]تۇٌۇظ ٍوٌىغب( ثبغالٍذۇٍېتىػٌٍّٗٗذۇ( پٗرۋٖردىگبرىُ ھٗلىمٗتْٗ ِْٗ ثىٍْٗ ثىٍٍٗ، ِېٕي )لۇ
ٖرٍبغب ئۇرغىٓ ٍغبْ( لىطّي « ثىٍْٗ د دٖپ ۋٖھَي لىٍذۇق، )ِۇضب ھبضىطي ثىٍْٗ ئۇرۇۋېذى( دٖرٍب ٍېرىٍذى، )ھٗر ثىر ٍېرى

ٕي ثٗٔي [ ئىىىىٕچي ثىر گۇرۇھٕي ثۇ ٍٗرگٗ ٍېمىٕالغتۇردۇق )ٍٗٔي پىرئٗۋْ ثىٍْٗ لوغۇٔى63چوڭ تبغذٖن ثوٌۇپ لبٌذى ]
[ ضۈرٖ 65[ ِۇضب ثىٍْٗ ئۇٔىڭ ھِٗراھٍىرىٕي پۈتۈًٍٔٗ لۇتمۇزدۇق ]64ئىطرائىٍٕىڭ ئبرلىطىذىٓ دٖرٍبغب وىرگۈزدۇق( ]

غۇئٗرا[]ثىس ئىطرائىً ئٗۋالدىٕي دېڭىسدىٓ ئۆتىۈزۈۋٖتتۇق، ئۇالرٔي پىرئٗۋْ ۋٖ ئۇٔىڭ ئٗضىٗرٌىرى زۇٌۇَ ۋٖ زوراۋأٍىك لىٍىع 
ٌ »ْ غٗرق ثوٌىذىغبْ ۋالىتتب ٍۈزىطىذىٓ لوغٍىذى. پىرئٗۋ ئىّبْ ئېَتتىّىي، ئىطرائىً ئٗۋالدى ئىّبْ ئېَتمبْ ئىالھتىٓ غٍٗرى

ْ »)[ )ئۇٔىڭغب دېَىٍذىىي( 90دېذى ]« ئىالھ ٍولتۇر، ِْٗ ِۇضۇٌّبٔالردىّْٕٗ ب ھبٍبتتىٓ ئۈِىذ ئۈزگىٕىڭذٖ( ئِٗذى )ئّى
[ ضٗٔذىٓ وېَىٕىىٍٗرگٗ ئىجرٖت ثوٌۇغۇڭ 91ىٓ ثوٌغبْ ئىذىڭ ]لب ئبضىٍَىك لىٍغبْ ۋٖ ثۇزغۇٔچىالردهللا ئېَتبِطْٗ؟( ئىٍگىرى  

ٔۇرغۇْ وىػىٍٗر، غٗن ـ «. ئۈچۈْ، ثۈگۈْ ضېٕىڭ جٗضىتىڭٕي لۇتمۇزىّىس )ٍٗٔي ضېٕىڭ جٗضىتىڭٕي دېڭىسدىٓ چىمىرىپ لوٍىّىس(
 [ ضۈرٖ ٍۇٔۇش[92غۈثھىطىسوي، ثىسٔىڭ ئبٍٗتٍىرىّىسدىٓ غبپىٍذۇر ]

 

 ھارۇْ ئٌٍٗٗھىططاالَ

 [ ضۈرٖ ِٗرٍَٗ[53غب ثىس ِٗرھِٗٗت لىٍىپ لېرىٕذىػي ھبرۇٕٔي پٍٗغِٗجٗر لىٍىپ ثٗردۇق  ]]ئۇٔىڭ
 

  خىسىر 

ئىىىي دٖرٍبٔىڭ لوغۇٌىذىغبْ جبٍىغب ٍٗتّىگىچٗ ِېڭىػىّٕي »]ئۆز ۋالتىذا ِۇضب ٍبظ خبدىّىغب )ٍٗٔي ٍۇغٗئـ ئىجىٓ ٔۇٔغب(: 
[ ئۇالر ئىىىي دٖرٍبٔىڭ لوغۇٌىذىغبْ جبٍىغب 60دېذى ]« ڭىۋېرىّْٗتوختبتّبٍّْٗ، )غۇ جبٍغب ٍٗتىٗٔگٗ لٗدٖر( ئۇزالمىچٗ ِې

ٗتتي ] ْ 61ٍېتىپ ثبرغبٔذا، ثېٍىمىٕي ئۇٔتۇپ لبٌذى، ثېٍىك دٖرٍبغب ٍوي ئېٍىپ و [ ئۇالر )ئىىىي دٖرٍبٔىڭ لوغۇٌىذىغب
ىمىّىسٔي ئېٍىپ وٌٗگىٓ، ثۇ ضٗپىرىّىس»جبٍىذىٓ( ئۆتىٗٔذٖ ِۇضب ٍبظ خبدىّىغب:  ٗتىگٍٗٔىه تِب دٖ ھٗلىمٗتْٗ چبرچبپ ئ

ثىس چوڭ تبظ ئبضتىذا ئبراَ ئېٍىۋاتمبٔذا )ٍۈز ثٗرگْٗ ئىػتىٓ ٍٗٔي پىػۇرۇٌغبْ ثېٍىمٕىڭ »[ ٍبظ خبدىُ: 62دېذى ]« وٗتتۇق
تىرىٍىپ، ضېۋٖتتىٓ ضٗورٖپ چىمىپ دٖرٍبغب وىرىپ وٗتىٍٗٔىىىذىٓ ئىجبرٖت لىسىك ئىػتىٓ( خٗۋىرىڭ ثبرِۇ؟ ِْٗ راضتال 

بڭب ئۇٔتۇٌذۇرۇپتۇ، ثېٍىك دٖرٍبغب ثېٍىمٕي ئۇٔتۇپتى  ِ ّْٗ. ثېٍىمٕىڭ )ئبجبٍىپ ۋٖلٗضي( ٔي ضبڭب ئېَتىػٕي پٗلٗت غٍٗتبْ
دېذى ـ دٖ، ئىىىىطي وٌٗگْٗ « ثىسٔىڭ ئىسدٍٖذىغىٕىّىس دٖي ِۇغۇ ئىذى»[ ِۇضب: 63دېذى ]« ئبجبٍىپ ٍوي ئبٌغبْ ئىذى

ٔتۇغبْ چوڭ تبغٕىڭ ٍېٕىذا( ثىسٔىڭ ثٗٔذىٍىرىّىسدىٓ چوڭ [ ئۇ ئىىىىطي )ثېٍىمٕي ئۇ64ئىسى ثوٍىچٗ وٍٕٗىگٗ ٍېٕىػتي ]
ِٗرھِٗىتىّىسگٗ ئېرىػىْٗ ۋٖ ثىسٔىڭ ئۆزىّىسگٗ خبش ئىٍّىّىسٔي )ٍٗٔي ئىٍّىٌ غٍٗجٕي( ثىس ثىٍذۈرگْٗ ثىر ثٗٔذىٕي )ٍٗٔي 

گىتىػىڭ ئۈچۈْ ضبڭب ضبڭب ثىٍذۈرگْٗ توغرا ئىٍىّٕي ِبڭب ئۆ» هللا [ ِۇضب ئۇٔىڭغب: 65خىسىر ئٌٍٗٗھىططبالِٕي( ئۇچراتتي ]
ضْٗ ِْٗ ثىٍْٗ ثىٍٍٗ ثوٌۇغمب ضٗۋر ـ تبلٗت لىٍىپ »[ ئۇ ئېَتتي: 66دېذى ]« ئٗگىػٍّٗۇ؟ )ٍٗٔي ضۆھجىتىڭذٖ ثوالٍّۇ؟(

[ ضْٗ چوڭمۇر تؤۇپ ٍٗتّىگْٗ )ٍٗٔي لبرىّبلمب ٍبِبْ، ئِّٗب ِبھىَىتىٕي ضْٗ چۈغّٗٔىگْٗ( ئىػمب لبٔذالّۇ 67تۇراٌّبٍطْٗ ]
خبٌىطب ِېٕي ضٗۋر لىٍغۇچي وۆرىطْٗ، ضېٕىڭ ثۇٍرۇلۇڭغب » هللا [ ِۇضب ئېَتتي: 68« ]ٍىپ تۇراالٍطْٗ؟ضٗۋر ـ تبلٗت لى

بڭب ئٗگٗغطٗڭ، )ٍوٌۇلمبْ ئىع توغرىطىذا( ِْٗ ئۇٔي ضبڭب »[ )خىسىر( ئېَتتي: 69« ]خىالپٍىك لىٍّبٍّْٗ  ِ ئٗگٗر ضْٗ
[ غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇ 70« ]لىٍغبْ ئىػٍىرىّذىٓ ضورىّب(ضۆزٌٗپ ثٗرگىچٗ ئۇٔىڭذىٓ ضورىّب )ٍٗٔي ئۆزۈَ ضۆزٌٗپ ثٗرِىگىچٗ 

ئىىىىطي ثىرٌىىتٗ ِېڭىپ وېٍىپ ثىر وېّىگٗ چىمىػتي، )خىسىر( وېّىٕي تېػىۋٖتتي )ٍٗٔي وېّىٕىڭ ثىر تبختىطىٕي 
ٗرٔي غٗرق ثوٌۇپ وٗتطۇْ دٖپ وېّىٕي تٗغتىڭّۇ؟ ضْٗ ھٗلىمٗتْٗ )لورلۇٔچ»ضۇغۇرۇۋٖتتي(، ِۇضب )ئۇٔىڭغب(:  ٍۇق( وېّىذىىىٍ

ْ 71دېذى ]« چوڭ ثىر ئىػٕي لىٍذىڭ [ )خىسىر( ضْٗ ھٗلىمٗتْٗ ِْٗ ثىٍْٗ ثىٍٍٗ ثوٌۇغتب ضٗۋر ـ تبلٗت لىٍىپ تۇراٌّبٍطٗ
ٓ »[ ِۇضب ئېَتتي: 72دېذى ]« دېّىذىّّۇ؟ ئٗھذىٕي ئۇٔتۇپ لبٌغبٍٔىمىّغب ِېٕي ئٍٗىجٍىّٗ، ضْٗ ثىٍْٗ ثىٍٍٗ ثوٌۇغتب ِېٕي لىَى

ئۇ ئىىىىطي ٍٗٔي ثىرٌىىتٗ ِبڭذى، ئۇالر ثىر ثبٌىٕي ئۇچراتتي، )خىسىر( ئۇٔي ئۆٌتۈرۈپ لوٍذى. [ 73« ]ھبٌغب چۈغۈرۈپ لوٍّب
ْ »[ )خىسىر( ئېَتتي: 74« ]ضْٗ ثىر ثىگۇٔبھ جبٕٔي ٔبھٗق ئۆٌتۈردۈڭ، ضْٗ ھٗلىمٗتْٗ ٍبۋۇز ئىػٕي لىٍذىڭ»ِۇضب:  ضبڭب ِٗ

ٓ »[ ِۇضب ئېَتتي: 75« ]ٌّبٍطْٗ دېّىذىّّۇ؟ ھٗلىمٗتْٗ ِْٗ ثىٍْٗ ثىٍٍٗ ثوٌۇغمب ضٗۋر ـ تبلٗت لىٍىپ تۇرا ثۇٔىڭذىٓ وېَى
ٍٗٔٗ ضٗٔذىٓ ثىرٖر ئىع توغرۇٌۇق ضورىطبَ )ٍٗٔي لىٍغبْ ئىػىڭغب ئېتىراز ثىٍذۈرضَٗ(، ِېٕي ئۆزۈڭگٗ ھِٗراھ لىٍّىغىٓ، )ضبڭب 

بڭب ھِٗراھ ثوٌّب [ ئۇ 76« ]ضٍىمتب( ِٗزۇرضْٗثٗرگْٗ ۋٖدِٖگٗ ئۈچ لېتىُ خىالپٍىك لىٍغبٍٔىمىُ ئۈچۈْ ِېٕىڭ ئبٌذىّذا ِ)
ئىىىىطي ٍٗٔٗ ثىٍٍٗ ِېڭىپ ثىر غٗھٗرگٗ ٍېتىپ وٌٗذى، غٗھٗر ئبھبٌىطىذىٓ تبِبق ضورىذى، غٗھٗر ئبھبٌىطي ئۇالرٔي 
ِېھّبْ لىٍىػتىٓ ثبظ تبرتتي، ئۇالر ثۇ غٗھٗردٖ ئۆرۈٌۈپ چۈغًٗ دٖپ لبٌغبْ ثىر تبِٕي ئۇچراتتي، )ئۇٔي خىسىر لوٌي ثىٍْٗ 

[ )خىسىر( 77« ]ئٗگٗر خبٌىطبڭ ثۇ ئىع ئۈچۈْ ئٌٗۋٖتتٗ ئىع ھٗلمي ئبٌغبْ ثوالتتىڭ»پ لوٍذى. ِۇضب ئېَتتي: ضىالپ( تۈزٌٗ
ثۇ، ضْٗ ثىٍْٗ ِېٕىڭ ئبٍرىٍىع )ۋالتىّىس(، ضْٗ ضٗۋر ـ تبلٗت لىٍىپ تۇراٌّىغبْ )ٍۇلىرىمي ئۈچ ئىػٕىڭ( ھٗلىمىتىٕي »ئېَتتي: 

ْ [ وېّىگٗ وٌٗطٗن78ضبڭب چۈغٗٔذۈرۈپ ثېرًٖ ] ، ئۇ دېڭىسدا ئىػٍٍٗذىغبْ ثىرلبٔچٗ ٔٗپٗر وِٗجٗغٌٕٗىڭ وېّىطي ئىذى، ِٗ
ئۇٔي تېػىپ ئٍٗجٕبن لىٍّبلچي ثوٌذۇَ، )چۈٔىي( ئۇالرٔىڭ ئبٌذىذا )ٍٗٔي ثبرىذىغبْ ٍوٌٍىرىذا( ھٗرلبٔذاق ضبق وېّىٕي 
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( ثبٌىغب وٌٗطٗن، ئۇٔىڭ ئبتب ـ ئبٔىطي [ )ئۆٌتۈرۈٌگ79ْٗئىگىطىذىٓ )زورٌۇق ثىٍْٗ( تبرتىۋاٌىذىغبْ ثىر پبدىػبھ ثبر ئىذى ]
 ٓ ِۆِىٓ ئىذى. )ئۇ ئٗضٍىذٖ وبپىر ٍبرىتىٍغبٍٔىمتىٓ، چوڭ ثوٌغبٔذا( ئۇٔىڭ گۇِراھٍىك ثىٍْٗ وۇفرىٕي ئبتب ـ ئبٔىطىغب تېڭىػىذى

زٖٔت ئبتب [ غۇٔىڭ ئۈچۈْ ثىس ئۇالرٔىڭ پٗرۋٖردىگبرىٕىڭ ئۇالرغب ئۇ ثبٌىغب لبرىغبٔذا پبن ۋٖ وۆٍۈٍِۈن پٗر80لورلتۇق ]
[ تبِغب وٌٗطٗن، ئۇ غٗھٗردىىي ئىىىي ٍېتىُ ثبٌىٕىڭ ئىذى، تبَ ئبضتىذا ئۇالرٔىڭ )ھٗلمي 81لىٍىػىٕي ئىرادٖ لىٍذۇق ]

ـ  ثوٌغبْ( خٗزىٕىطي ثبر ئىذى )تبَ ئۆرۈٌۈپ وٗتطٗ، خٗزىٕىطي ئېچىٍىپ لېٍىپ وىػىٍٗر ئۇٔي ئېٍىپ وېتٗتتي(، ئۇالرٔىڭ ئبتب 
ٖ ئبٔىطي ٍبخػي ئبدَٖ ئىذى . پٗرۋٖردىگبرىڭ ئۇالرٔىڭ چوڭ ثوٌغبٔذا تبَ ئبضتىذىىي خٗزىٕىطىٕي چىمىرىۋېٍىػىٕي ئىراد

لىٍذى، ثۇ پٗرۋٖردىگبرىڭٕىڭ )ئۇالرغب لىٍغبْ( رٖھّىتىذۇر، ئۇٔي )ٍٗٔي ٍۇلىرىمي ئۈچ ئىػٕي( ِْٗ ئۆز خبھىػىُ ثىٍْٗ 
ٗرٔىڭ ٔىڭ ئِٗرى ۋٖ ئىٍھبِي ثىٍْٗ لىٍذىُ(هللا لىٍغىٕىُ ٍوق )ثٌٗىي ئۇٔي ا ، ضْٗ ضٗۋر ـ تبلٗت لىٍىپ تۇراٌّىغبْ ٔٗرضىٍ

 [[ضۈرٖ وٗھف82« ]ھٗلىمىتي ئٗٔٗ غۇ
 

 ٍۇٔۇش ئٌٍٗٗھىططاالَ

ٗ 139]ٍۇٔۇش ھٗلىمٗتْٗ پٍٗغِٗجٗرٌٗردىٕذۇر ] [ ئۆز ۋالتىذا ئۇ لٗۋِىذىٓ لېچىپ )وىػىٍٗر ثىٍْٗ( توغمبْ ثىر وېّىگ
دېڭىسغب تبغالپ وېّىٕىڭ ٍۈوىٕي ٍېٕىىٍىتىع ئۈچۈْ( چٗن تبغالغتي، [ )وېّىذىىىٍٗر چٗن چىممبْ ئبدِٖٕي 140چىمىۋاٌذى ]

[ ئۇٔي چوڭ ثىر ثېٍىك ٍۇتۇۋٖتتي. ئۇ )لٗۋِىٕي 141ٍۇٔۇش )چٗوتٗ( ِٗغٍۇة ثوٌغبٔالردىٓ ثوٌۇپ )دېڭىسغب تبغالٔذى( ]
]ئۇ ثىسٔي  ٖ ضبففبت[[ ضۈر142تبغالپ، پٗرۋٖردىگبرىٕىڭ ئىسٔىطىس چىممبٍٔىمي ئۈچۈْ( ئٍٗىجٍىٕىػىٗ تېگىػٍىه ئىذى ]

پٗرۋٖردىگبرىُ( ضٗٔذىٓ ثۆٌٗن »))ثېٍىمٕىڭ لبرٔىذا( ئۆزىٕي لىطّبٍذۇ دٖپ ئوٍٍىذى، ئۇ لبراڭغۇٌۇلتب )ٍٗٔي ثېٍىمٕي لبرٔىذا(: 
ھېچ ِٗثۇد )ثٗرھٗق( ٍولتۇر، ضْٗ )جىّي وِٗچىٍىىٍٗردىٓ( پبوتۇرضْٗ، ِْٗ ھٗلىمٗتْٗ )ئۆز ٔٗپطىّگٗ( زۇٌۇَ لىٍغۇچىالردىٓ 

ٗ [ ضۈرٖ ئٗٔجىَب[]87دٖپ ٔىذا لىٍذى ]« َثوٌذۇ ئٗگٗر ئۇ تٗضجىھ ئېَتمۇچىالردىٓ ثوٌّىطب ئىذى، ثېٍىمٕىڭ لبرٔىذا ئٌٗۋٖتت
]ئۇٔىڭ دۇئبضىٕي ئىجبثٗت لىٍذۇق، ئۇٔي )ثېٍىك ٍۇتمبْ چبغذىىي(  [ ضۈرٖ ضبففبت[144-143لىَبِٗتىىچٗ لبالتتي ]

]ئۇٔي ثىس )دېڭىس [ ضۈرٖ ئٗٔجىَب[88ىرچىٍىمالردىٓ( خبالش تبپمۇزىّىس  ]غِٗذىٓ خبالش لىٍذۇق، غۇٔىڭذٖن ِۆِىٍٕٗرٔي )ئېغ
ٗ 145ضبھىٍىذىىي( ثىر لۇرغبق ٍٗرگٗ )ثېٍىمٕىڭ لبرٔىذىٓ( ئبتتۇق، ئٍٕٗي ۋالىتتب ئۇ وېطٗي ئىذى ] [ ئۇٔىڭ ئۈضتىگٗ )ضبٍ

ٌىي )ثۇٔىڭذىّٕۇ( وۆپ )ثىر لٗۋِگٗ ِىڭ، ثٗ 100[ ئۇٔي ثىس 146تبغالپ تۇرۇظ ئۈچۈْ( ثىر تۈپ وبۋىٕي ئۆضتۈرۈپ ثٗردۇق ]
 [ ضۈرٖ ضبففبت[147« ]پٍٗغِٗجٗر لىٍىپ( ئٗۋٖتتۇق

 

 داۋۇد ئٌٍٗٗھىططاالَ

[ ثىس ھٗلىمٗتْٗ تبغالرٔي 17لب ئىتبئٗت لىٍغۇچي ئىذى ]هللا ])دىٕذا( وۈچٍۈن ثٗٔذىّىس داۋۇدٔي ئٗضٍىگىٓ، ئۇ ھٗلىمٗتْٗ  
[ لۇغالرٔىّۇ ئۇٔىڭغب 18ْٗ ئٗتىگىٕي ـ ئبخػىّي تٗضجىھ ئېَتبتتي ])داۋۇدلب( ثوٍطۇٔذۇرۇپ ثٗردۇق، ئۇالر داۋۇد ثىٍ

ثوٍطۇٔذۇرۇپ ثٗردۇق، ئۇالرِۇ )تٗرٖپ ـ تٗرٖپتىٓ( توپٍىٕىپ، داۋۇد ثىٍْٗ ثىٍٍٗ تٗضجىھ ئېَتبتتي، )تبغالرٔىڭ، لۇغالرٔىڭ( 
ېىّٗت ۋٖ )ھِّٗٗ ئبدَٖ [ داۋۇدٔىڭ ضٌٗتٗٔىتىٕي وۈچٍٗتتۇق، ئۇٔىڭغب ھ19لب ئىتبئٗت لىٍغۇچىذۇر ]هللا ھِّٗىطي  

 [ ضۈرٖ ضبد[20چۈغىٕىذىغبْ( روغْٗ ضۆز ـ ئىجبرىٍٗرٔي ئبتب لىٍذۇق ]
 

 ضۇٌٍّٗاْ ئٌٍٗٗھىططاالَ

جىّي ھِٗذۇضبٔب »]ثىس ھٗلىمٗتْٗ داۋۇدلب، ضۇالٍّبٔغب )دۇَٔب ۋٖ دىٓ ئىٍىٍّىرىذىٓ وٗڭ( ئىٍىُ ئبتب لىٍذۇق، ئۇالر ئېَتتي: 
[ ضۇالٍّبْ )پٍٗغِٗجٗرٌىىتٗ، ئىٍىّذٖ، پبدىػبھٍىمتب ئبتىطي( 15« ]لب خبضتۇر!هللا ۇق لىٍغبْ  ثىسٔي ٔۇرغۇْ ثٗٔذىٍىرىذىٓ ئبرت

ئي ئىٕطبٔالر! ثىسگٗ لۇغالرٔىڭ تىٍي تٌٗىُ ثېرىٍذى. )دۇَٔبٔىڭ ٔېّٗتٍىرىذىٓ( ھِّٗٗ ٔٗرضٗ »داۋۇدلب ۋارىطٍىك لىٍذى. ئۇ: 
[ ضۇالٍّبٕٔىڭ جىٕالردىٓ، ئىٕطبٔالردىٓ ۋٖ لۇغالردىٓ 16ذى ]دې« ٔىڭ( روغْٗ ئېھطبٔىذۇرهللا ئبتب لىٍىٕذى، ثۇ ئٌٗۋٖتتٗ ) 

ثوٌغبْ لوغۇٍٔىرى توپالٔذى )ضۇالٍّبْ ئٌٍٗٗھىططبالَ ئۇالرٔىڭ ئبٌذىذا دٖثذٖثٗ ثىٍْٗ ِبڭبتتي(. ئۇالر تٗرتىپٍىه 
ئي چۈِۈٌىٍٗر! »ئېَتتي:  [ ئۇالر )غبِذىىي ثىر( چۈِۈٌىٍٗر ۋادىطىغب ٍېتىپ وٌٗگٗٔذٖ، ثىر چۈِۈ17ٌٗئورۇٔالغتۇرۇٌغبْ ئىذى ]

[ ضۇالٍّبْ چۈِۈٌىٕىڭ 18« ]ئۇۋىٍىرىڭالرغب وىرىپ وېتىڭالر، ضۇالٍّبْ ۋٖ ئۇٔىڭ لوغۇٔي ئۇلّبضتىٓ ضىٍٗرٔي ٍٗٔچىۋٖتّىطۇْ
پٗرۋٖردىگبرىُ! ضْٗ ِېٕي ِبڭب ۋٖ ئبتب ـ ئبٔبِغب ثٗرگْٗ ٔېّىتىڭگٗ غۈوۈر »ضۆزىذىٓ تٗثٗضطۇَ لىٍىپ وۈٌذى ۋٖ ئېَتتي: 

ضْٗ رازى ثوٌىذىغبْ ٍبخػي ئٌِٕٗٗي لىٍىػمب ِۇۋٖپپٗق لىٍغىٓ، رٖھّىتىڭ ثىٍْٗ ِېٕي ٍبخػي ثٗٔذىٍىرىڭ لبتبرىغب  لىٍىػمب،
ِبڭب ٔېّٗ ثوٌذى؟ ھۆپۆپٕي وۆرٍِّٗٗٔغۇ! ٍب ئۇ ٍولبپ »[ ئۇ لۇغالرٔي وۆزدىٓ وٗچۈرگٗٔذىٓ وېَىٓ ئېَتتي: 19« ]وىرگۈزگىٓ

ٍذىغبْ( ثىر [ ئۇٔي چولۇَ لبتتىك جبزاال20ٍ]  وٗتتىّۇ ب ئۇٔي چولۇَ ثوغۇزالٍّْٗ، ٍب چولۇَ )ٍولبپ وٗتىٍٗٔىىىٕي ئبلال  ٍ،ّْٗ
ْ ئىػٕي ثىٍىپ )وٌٗذىُ(، ضبڭب »[ ئۇزاق ئۆتًّٗ ھۆپۆپ وٌٗذى، ئۇ ئېَتتي: 121« ]روغْٗ دٌٖىً وٌٗتۈرىذۇ ِْٗ ضْٗ ثىٍّىگٗ

[ ِْٗ ھٗلىمٗتْٗ ئۇالرغب )ٍٗٔي ضٗثٗ 22ٌٗذىُ ]ِْٗ ضٗثٗدىٓ )ٍٗٔي ٍِٗٗٔذىىي ضٗثٗ غٗھىرىذىٓ( ثىر ِۇھىُ خٗۋٖر ئېٍىپ و
ىڭ )ٍٗٔي ثىٍمىطٕىڭ( پبدىػبھٍىك لىٍىۋاتمبٍٔىمىٕي وۆردۈَ، ئۇٔىڭغب )ئۆزىگٗ ۋٖ ضٌٗتٗٔٗتىگٗ وېرٖوٍىه(  ىطىگٗ( ثىر ئبٍبٌٕ ئبھٌب
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مب ٔي لوٍۇپ لۇٍبغهللا [ ئۇٔىڭ ۋٖ لٗۋِىٕىڭ  23ھِّٗٗ ٔٗرضٗ ثېرىٍگْٗ ئىىْٗ، ئۇ چوڭ ئٗرغىٗ ئىگٗ ئىىْٗ ]
ٔي لوٍۇپ، لۇٍبغمب چولۇٔغبٍٔىمٍىرىٕي( چىراٍٍىك هللا چولۇٔىذىغبٍٔىمىٕي ثبٍمىذىُ، غٍٗتبْ ئۇالرغب لىٍّىػٍىرىٕي )ٍٗٔي  

[ ئۇالر ئبضّبٔالردىىي ۋٖ زېّىٕذىىي ضىرٌٗرٔي 24وۆرضٗتتي، ئۇالرٔي توغرا ٍوٌذىٓ توضتي، ئۇالر ھىذاٍٗت تبپّبٍذۇ ]
تىٓ ثبغمب ھېچ [  هللا 25لب ضٗجذٖ لىٍّبٍذۇ ]هللا ئبغىبرا ئىػىڭالرٔي ثىٍىپ تۇرغۇچي  ئبغىبرىٍىغۇچي، ضىٍٗرٔىڭ ٍوغۇرۇْ ۋٖ

ٌغبّٔۇ؟ لبراٍّىس »[ ضۇالٍّبْ ئېَتتي: 26« ]ئىالھ ٍولتۇر، ئۇ ثۈٍۈن ئٗرغٕىڭ پٗرۋٖردىگبرىذۇر ْ، ٍب ٍب ضْٗ راضت دٖۋاتبِطٗ
راق )جبٍذا ٍوغۇرۇٔۇپ( تۇر، ئۇالرٔىڭ لبٔذاق جبۋاپ [ ثۇ خېتىّٕي ئېٍىپ ثېرىپ ئۇالرغب تبغٍىغىٓ، ئبٔذىٓ ئۇالردىٓ ٔېرى27]

ئي ئۇٌۇغالر! ِبڭب ھٗلىمٗتْٗ ضۇالٍّبٔذىٓ ثىر پبرچٗ »[ ئۇ )ٍٗٔي ثىٍمىص( ئېَتتي: 28« ]لبٍتۇرىذىغبٍٔىمىغب لبرىغىٓ
ْ ٔىڭ ئىطّي ثىٍْٗ ثبغالٍهللا لىّّٗتٍىه خٗت وٌٗذى. )ئۇٔىڭ ِٗزِۇٔي غۇوي( ٔبھبٍىتي غٗپمٗتٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ   ّٗ

ېٕىڭ ئبٌذىّغب ِۇضۇٌّبْ ثوٌغبْ ھبٌذا وېٍىڭالر30ـ29]  ِ [ ئۇ )ٍٗٔي ثىٍمىص( 31« ][ ضىٍٗر ِبڭب ھبوبۋۇرٌۇق لىٍّبڭالر،
« ئي ئۇٌۇغالر! ِېٕىڭ )ثۇ( ئىػىّذا ِٗضٍىھٗت ثېرىڭالر، ضىٍٗرٔي ئۈضتىذٖ لوٍّبً تۇرۇپ ھېچ ئىػٕي ثېىىتىىٕىُ ٍوق»ئېَتتي: 

ٍۈن ۋٖ جٗڭگىۋارِىس، ئىع ضېٕىڭ ئىختىَبرىڭذىذۇر، )ثىسٔي( ٔېّىگٗ ثۇٍرۇٍذىغبٍٔىمىڭٕي )ئوٍالپ( ثىس وۈچ»[ ئۇالر ئېَتتي: 32]
غۈثھىطىسوي، پبدىػبھالر ثىرٖر غٗھٗرگٗ ھۇجۇَ لىٍىپ وىرضٗ، ئۇٔي خبراة »[ ئۇ )ٍٗٔي ثىٍمىص( ئېَتتي: 33« ]وۆرگىٓ

ع ۋٖ ضۈرگۈْ لىٍىع ثىٍْٗ( خبر لىٍىذۇ، ئۇالرِۇ غۇٔذاق لىٍىذۇ، غٗھٗرٔىڭ ِۆتىۋٖر ئبدٍِٖىرىٕي )ئۆٌتۈرۈظ، ئٗضىرگٗ ئېٍى
[ ئٌٗچي 35« ][ ِْٗ چولۇَ ئۇالرغب ضوۋغب ئٗۋٖتىّْٗ، ئٌٗچىٍٗرٔىڭ ٔېّٗ خٗۋٖر ئېٍىپ وېٍىذىغبٍٔىمىغب لبرا34ٍّْٗلىٍىذۇ ]

ېتىپ وٌٗگٗٔذٖ، ضۇالٍّبْ ئېَتتي:   ٍ ٔىڭ ِبڭب هللا  ۇ؟ ضىٍٗر ِبڭب ِبي ثىٍْٗ ٍبردَٖ لىٍّبلچىّ»ضۇالٍّبٕٔىڭ ئبٌذىغب
ٍْٗ وۆرٖڭٍٗپ وېتىطىٍٗر ] بخػىذۇر، ثٌٗىي ضىٍٗر ضوغبڭالر ثى [ ضْٗ لبٍتىپ 36ثٗرگٍٗٔىرى ضىٍٗرٔىڭ ثٗرگٍٗٔىرىڭالردىٍٓ 

 ْ وٗتىىٓ، ئۇالرٔىڭ ئۈضتىگٗ ئۇالر تبلبثىً تۇراٌّبٍذىغبْ ثىر لوغۇْ ثىٍْٗ چولۇَ ثبرىّىس، ئۇالرٔي ٍۇرتىذىٓ خبر، وِٗطىتىٍگٗ
ئي ئۇٌۇغالر! ئۇالر ِېٕىڭ لېػىّغب ِۇضۇٌّبْ ثوٌۇپ وېٍىػتىٓ ثۇرۇْ، »[ ضۇالٍّبْ ئېَتتي: 37« ]ىمىرىۋېتىّىسھبٌذا چولۇَ چ

ِْٗ ئۇٔي ئورٔۇڭذىٓ تۇرۇغتىٓ ثۇرۇْ »[ جىٕذىٓ ثوٌغبْ ئىفرىت ئېَتتي: 38« ])ضىٍٗردىٓ( وىُ ئۇٔىڭ تٗختىٕي ئېٍىپ وېٍىذۇ
[ )ٔبزىً ثوٌغبْ( وىتبثٕي چوڭمۇر 39« ]ئٌٗۋٖتتٗ لبدىرِْٗ، ئىػٗٔچٍىىّْٗضبڭب ئېٍىپ وېٍىّْٗ، ِْٗ ئۇٔي ئېٍىپ وېٍىػىٗ 

دېذى )ئۇ دۇئب « ئۇٔي ِْٗ ضبڭب وۆزۈڭٕي ٍۇِۇپ ئبچمۇچٗ ئېٍىپ وېٍىّْٗ»ثىٍىذىغبْ زات )ٍٗٔي ئبضٗف ئىجٓ ثۇرخىَب(: 
ثۇ پٗرۋٖردىگبرىّٕىڭ »وۆرگٗٔذٖ: لىٍىۋېذى، تٗخت دٖرھبي ئبٌذىذا ھبزىر ثوٌذى(. ضۇالٍّبْ تٗختٕىڭ ٍېٕىذا تۇرغبٍٔىمىٕي 

)ِبڭب لىٍغبْ( ئېھطبٔىذۇر، ئۇ غۈوۈر لىالِذىُ، ٍب تۇز وورٌۇق لىالِذىُ، ثۇٔىڭ ثىٍْٗ ِېٕي ضىٕىذى، وىّىي غۈوۈر لىٍىذىىْٗ، 
ۇٔىڭ ئۇ ئۆزىٕىڭ پبٍذىطي ئۈچۈْ غۈوۈر لىٍىذۇ، وىّىي تۇزوورٌۇق لىٍىذىىْٗ، )ثىٍىع وېرٖوىي( ھٗلىمٗتْٗ پٗرۋٖردىگبرىُ )ئ

ْ 40دېذى ]« ٔىڭ( وٗرىّي وٗڭذۇرهللا غۈوۈر لىٍىػىذىٓ ثىھبجٗتتۇر(، )  [ ضۇالٍّبْ )ثىٍمىطٕىڭ ٍېتىپ وېٍىػي ٍېمىٕالغمب
ئۇٔىڭ )ٍٗٔي ثىٍمىطٕىڭ( تٗختىٕىڭ )غٗوٍىٕي( ئۆزگٗرتىڭالر، ئۇ تٗختىٕي »ۋالىتتب ئۇٔىڭ ئٗلٍىٕي ضىٕبظ ٍۈزىطىذىٓ( ئېَتتي: 

غۇدٖن »دېَىٍذى. ئۇ: « ضېٕىڭ تٗختىڭ ِۇغۇٔذالّۇ؟»[ ثىٍمىص وٌٗگٗٔذٖ )ئۇٔىڭغب(: 41« ]تؤۇِذۇ، تؤىّبِذۇ، لبراٍّىس
ېّىتىٕي ضۆزٌٗظ ٍۈزىطىذىٓ ئېَتتي( ئۇٔىڭذىٓ )ٍٗٔي ثىٍمىطتىٓ( ثۇرۇْ ثىسگٗ ) هللا دېذى. )ضۇالٍّبْ  « تۇرىذۇ ٔي هللا ٔىڭٔ 

ْ( ئىٍىُ ثېرىٍذى، ثىس ِۇضۇٌّبْ ثوٌهللا ۋٖ   ٔي لوٍۇپ چولۇٔغبْ ٔٗرضىٍىرى هللا [ ئۇٔي  42ذۇق ]ٔىڭ لۇدرىتىٕي ثىٍذۈرىذىغب
« ضبراٍغب وىرگىٓ»[ ئۇٔىڭغب )ٍٗٔي ثىٍمىطمب(: 43لب ئىجبدٖت لىٍىػتىٓ( توضتي. چۈٔىي ئۇ وبپىر لٗۋِذىٓ ئىذى ]) هللا 

ْ ئېَتتي: دېَىٍذى، ئۇ )ٍٗٔي ثىٍمىص( ضبرإٍي چوڭ ضۇ دٖپ گۇِبٍٔىٕىپ )وىَىّىٕي وۆتۈرۈپ( ئىىىي پبچىمىٕي ئبچتي، ضۇالٍّب
لب غېرىه هللا پٗرۋٖردىگبرىُ، ِْٗ ھٗلىمٗتْٗ ) »ئۇ )ٍٗٔي ثىٍمىص( ئېَتتي: «. غۈثھىطىسوي، ئۇ ئٍٕٗٗوتىٓ ٍبضبٌغبْ ضبراٍذۇر»

لب ثوٍطۇٔذۇَ هللا وٌٗتۈرۈپ، لۇٍبغمب چولۇٔۇظ ثىٍْٗ( ئۆزۈِگٗ زۇٌۇَ لىٍذىُ، ضۇالٍّبْ ثىٍْٗ ثىٍٍٗ ئبٌٍِٗٗرٔىڭ پٗرۋٖردىگبرى 
پٗرۋٖردىگبرىُ! ِبڭب »]ضۇٌٍّٗبْ ئېَىتتي: [ ضۈرٖ ًِٔٗ[44« ]طالِغب وىردىُ(ڭ دىٕىغب ئٗگىػىپ ئى)ٍٗٔي ضۇالٍّبٕٔى

 ْ ِٗغپىرٖت لىٍغىٓ، ِبڭب ِٗٔذىٓ وېَىٓ )ِٗٔذىٓ ثبغمب( ھېچ ئبدِٖگٗ ِۇٍٗضطٗر ثوٌّبٍذىغبْ پبدىػبھٍىمٕي ئبتب لىٍغىٓ، ضٗ
 [ ضۈرٖ ضبد[35« ]ھٗلىمٗتْٗ وۆپ ئبتب لىٍغۇچىطْٗ

 

 ئٌٍٗٗھىططاالَ ئىٍَاش

[ ضىٍٗر 124تىٓ( لورلّبِطىٍٗر؟ ]») هللا [ ئۆز ۋالتىذا ئۇ لٗۋِىگٗ ئېَتتي: 123]ئىٍَبضّۇ ھٗلىمٗتْٗ پٍٗغِٗجٗرٌٗردىٕذۇر ]
ضىٍٗرٔىڭ [  هللا 125ٔي( تٗرن ئېتىپ، ثٗئٍي )ٔبٍِىك ثۇت( گٗ چولۇٔبِطىٍٗر؟ ]هللا ٍبراتمۇچىالرٔىڭ ئٗڭ ئٗۋزىٍي ) 

[ ئۇالر ئۇٔي ئىٕىبر لىٍذى. غٗن ـ غۈثھىطىسوي، 126ٔمي ئبتب ـ ثوۋاڭالرٔىڭ پٗرۋٖردىگبرىذۇر  ]پٗرۋٖردىگبرىڭالردۇر ۋٖ ثۇرۇ
ٖ 128ٔىڭ ئىخالضّْٗ ثٗٔذىٍىرى ثۇٔىڭذىٓ ِۇضتٗضٕب ]هللا [ پٗلٗت 127ئۇالر )ئبزاثمب( ھبزىر لىٍىٕىذۇ ] [ وېَىٕىىٍٗر ئىچىذ

بخػي ٔبَ لبٌذۇردۇق ] [ ثىس ھٗلىمٗتْٗ ٍبخػي ئىع 130مب )ثىسدىٓ( ضبالَ ثوٌطۇْ! ][ ئىٍَبض129ئۇٔىڭغب )ٍٗٔي ئىٍَبضمب(ٍ 
 [ ضۈرٖ ضبففبت[132[ ھٗلىمٗتْٗ ئۇ ثىسٔىڭ ِۆِىٓ ثٗٔذىٍىرىّىسدىٕذۇر  ]131لىٍغۇچىالرٔي ِۇغۇٔذاق ِۇوبپبتالٍّىس ]

 

 ئىٍَٗضٗئـ ئٌٍٗٗھىططاالَ
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 [ ضۈرٖ ضبد[48ھِّٗىطي ٍبخػىالردىٕذۇر  ]….. ئٗضٍىگىٓ… ]ئىٍَٗضٗٔي 
 

 ىفً ئٌٍٗٗھىططاالَزۇٌ

زۇٌىىفٍالرٔىڭ )لىططىطىٕي ثبٍبق لىٍغىٓ(. ….[ ضۈرٖ ضبد[]48ھِّٗىطي ٍبخػىالردىٕذۇر  ]……. ]زۇٌىىفٍٕي ئٗضٍىگىٓ 
لب ئىجبدٖت لىٍىػتب چىذاٍِىك ئىذى ۋٖ گۇٔبھالر ئبٌذىذا ئۆزٌىرىٕي هللا )ئۇالرٔىڭ( ھِّٗىطي ضٗۋرٌىه ئىذى )ٍٗٔي 

 [ ضۈرٖ ئٗٔجَب[86ىتىّىس دائىرىطىگٗ وىرگۈزدۇق، ئۇالر ھٗلىمٗتْٗ ٍبخػىالردىٓ ئىذى ][ ئۇالرٔي رٖھ85ّتۇتۇۋاالتتي( ]
 

 زٖوٗرىَا ئٌٍٗٗھىططاالَ

ئي پٗرۋٖردىگبرىُ! ِىٕي )ثبٌىطىس، ۋارىططىس( ٍبٌغۇز لوٍّىطبڭ، ضْٗ »]زٖوٗرىَبٔىڭ )لىططىٕي ثبٍبْ لىٍغىٓ(. ئۆز ۋالتىذا ئۇ: 
[ ثىس ئۇٔىڭ دۇئبضىٕي 89دٖپ ٔىذا لىٍذى ]« ئبدَٖ ئۆٌىذۇ، ضٗٔال ثبلىٌ لبٌىطْٗ(ئٗڭ ٍبخػي ۋارىطتۇرضْٗ )ٍٗٔي ھِّٗٗ 

ئىجبثٗت لىٍذۇق، ئۇٔىڭغب ٍٗھَبٔي ئبتب لىٍذۇق، ئۇٔىڭغب خوتۇٔىٕي ئۆزگٗرتىپ ثٗردۇق )ٍٗٔي تۇغىذىغبْ لىٍىپ ثٗردۇق(. 
ي، ئۇالر ٍبخػي ئىػالرٔي لىٍىػمب )ٍۇلىرىمي پٍٗغِٗجٗرٌٗرٔىڭ دۇئبضىٕي ئىجبثٗت لىٍىػىّىس( غۇٔىڭ ئۈچۈْ ئىذىى

ئبٌذىراٍتتي، )رٖھّىتىّىسٔي( ئۈِىذ لىٍىپ، )ئبزاثىّىسدىٓ( لورلۇپ ثىسگٗ دۇئب لىالتتي، ثىسگٗ وِٗتٗرٌىه ثىٍْٗ ئىجبدٖت 
 [ ضۈرٖ ئٗٔجىَب[90لىالتتي  ]

 

 ٍٗھَا ئٌٍٗٗھىططاالَ

ئي پٗرۋٖردىگبرىُ! ِبڭب ئۆز »پٗرۋٖردىگبرىغب دۇئب لىٍىپ: ]غۇ ۋالىتتب )ٍٗٔي ِٗرٍِٕٗىڭ وبراِىتىٕي وۆرگْٗ چبغذا( زٖوٗرىَب 
بِبز 38دېذى ]« دٖرگبھىڭذىٓ ثىر ٍبخػي پٗرزٖٔت ئبتب لىٍغىٓ، ھٗلىمٗتْٗ دۇئبٔي ئىػىتىۈچىطْٗ  ٔ [ ئۇ ئىجبدٖتگبھىذا

ٖ ٔىڭ وٌٗىّىطي )ٍٗٔي ئىطب( ٔي تٗضتىك لىٍغۇچي، ضٍَٗىذ، پهللا ضبڭب »ئولۇۋاتمبٔذا پٗرىػتىٍٗر ئۇٔىڭغب:  ٗرھىسوبر ۋ
ْ خۇظ خٗۋٖر ثېرىذۇ ْ ٍٗھَب ئىطىٍّىه ثىر پٍٗغِٗجٗر ثىٍٗ  [ ضۈرٖ ثٗلٗرٖ[39دٖپ ٔىذا لىٍذى  ]« ٍبخػىالردىٓ ثوٌغب

 

 ئىطا ئٌٍٗٗھىططاالَ

 ]ثىس ھٗلىمٗتْٗ ٔۇھٕي، ئىجراھىّٕي پٍٗغِٗجٗر لىٍىپ ئٗۋٖتتۇق، پٍٗغِٗجٗرٌىىٕي ۋٖ وىتبثٕي ئۇالرٔىڭ ئٗۋالدىغب )ئبتب( لىٍذۇق،
[ ئۇالردىٓ وېَىٓ 26ٔىڭ ئىتبئىتىذىٓ چىممۇچىالردۇر ]هللا ئۇالردىٓ ھىذاٍٗت تبپمبٍٔىرى ثبر، ئۇالرٔىڭ ٔۇرغۇٔي  

پٍٗغِٗجٗرٌىرىّىسٔي داۋاٍِىك ئٗۋٖتتۇق، ئبرلىذىٓ ِٗرٍَٗ ئوغٍي ئىطبٔي ئٗۋٖتتۇق، ئۇٔىڭغب ئىٕجىٍٕي ئبتب لىٍذۇق، ئۇٔىڭغب 
ھرىجبٍٔىمٕي ضبٌذۇق، رٖھجبٔىَٗتٕي ئۇالر ئۆزٌىرى پٍٗذا لىٍذى، ئۇالرغب ئۇٔي ثىس ئٗگٗغىٍٗٔٗرٔىڭ دىٍٍىرىغب غٗپمٗت ۋٖ ِې

ٔىڭ رازىٍىمىٕي تىٍٗپ )پٍٗذا لىٍذى(، ٌېىىٓ ئۇالر ئۇٔىڭغب الٍىك دٖرىجىذٖ ئِٗٗي هللا ثېىىتّىذۇق، ئۇالر ئۇٔي پٗلٗت  
ٔىڭ ئىتبئىتىذىٓ چىممۇچىالردۇر هللا ٓ ٔۇرغۇٔي  لىٍّىذى، ئۇالردىٓ ئىّبْ ئېَتمبٔالرٔىڭ ئٗجرىٕي ھٗضطىٍٗپ ثٗردۇق، ئۇالردى

پٗرۋٖردىگبرىُ! ِْٗ لورضىمىّذىىي پٗرزٖٔتىّٕي )دۇَٔب »[ ضۈرٖ ھٗدىذ[]ئۆز ۋالتىذا ئىّرإٔىڭ ئبٍبٌي ئېَتتي: 27]
ئىػٍىرىذىٓ( ئبزاد لىٍىٕغبْ ھبٌذا چولۇَ ضېٕىڭ خىسِىتىڭگٗ ئبتىذىُ، )ثۇ ٔٗزرِٖٕي( لوثۇي لىٍغىٓ، ضْٗ ھٗلىمٗتْٗ 

ئي پٗرۋٖردىگبرىُ! لىس »[ ئۇ لىس تۇغمبْ ۋالتىذا: 35« ])دۇئبٍىّٕي( ئبڭالپ تۇرغۇچىطْٗ، )ٔىَىتىّٕي( ثىٍىپ تۇرغۇچىطْٗ
ئوثذاْ ثىٍىذۇ. )ئۇ تٌٗٗپ لىٍغبْ( ئوغۇي )ئبتب لىٍىٕغبْ( لىسغب ئوخػبظ هللا دېذى، ئۇٔىڭ ٔېّٗ تۇغمبٍٔىمىٕي  « تۇغذۇَ

ِْٗ ئۇٔي ِٗرٍَٗ ئبتىذىُ، ِْٗ ھٗلىمٗتْٗ ئۇٔىڭ ئۈچۈْ، »ّرإٔىڭ ئبٍبٌي ئېَتتىىي( ئِٗٗش )ثٌٗىي ثۇ لىس ئبرتۇلتۇر(. )ئى
[ ئۇٔي پٗرۋٖردىگبرى چىراٍٍىمچٗ لوثۇي 36ئۇٔىڭ ئٗۋالدٌىرى ئۈچۈْ ضبڭب ضېغىٕىپ، لوغالٔذى غٍٗتبٔذىٓ پبٔبھ تىٍٍّْٗٗ  ]

ئۇٔىڭ خىسِىتىٕي لىٍىػمب زٖوٗرىَبٔي لوٍذى(. لىٍذى، ئۇٔي ئوثذاْ ئۆضتۈردى، ئۇٔىڭغب زٖوٗرىَبٔي وېپىً لىٍذى )ٍٗٔي 
ئي ِٗرٍَٗ! ثۇ »زٖوٗرىَب ھٗر لېتىُ )ئۇٔىڭ( ئىجبدٖتگبھىغب ئۇٔي وۆرگىٍي وىرضٗ، ئۇٔىڭ ٍېٕىذا ثىرٖر ٍېّٗوٍىه ئۇچرىتبتتي. ئۇ: 

دِٖگٗ )جبپب ـ ھٗلىمٗتْٗ خبٌىغبْ ئبهللا دٍٖتتي. « تٗرىپىذىٓ وٌٗذىهللا ئۇ،  »دٍٖتتي، ِٗرٍَٗ: « ضبڭب لٍٗٗردىٓ وٌٗذى؟
ٗر ئېَتتي: 37« ]ِۇغٗلمٗتطىسال( ھېطبثطىس رىسىك ثېرىذۇ ھٗلىمٗتْٗ ضېٕي هللا ئي ِٗرٍَٗ!  »[ ضۈرٖ ئبي ئىّراْ[]پٗرىػتىٍ

[ ئي ِٗرٍَٗ! 42)پۈتۈْ ئبٍبٌالر ئىچىذىٓ( تبٌٍىذى، ضېٕي پبن لىٍذى، ضېٕي پۈتۈْ جبھبْ ئبٍبٌٍىرىذىٓ ئبرتۇق لىٍذى ]
بٔذا 43لىً، ضٗجذٖ لىً ۋٖ رۇوۇ لىٍغۇچىالر ثىٍْٗ ثىٍٍٗ رۇوۇ لىً  ]پٗرۋٖردىگبرىڭغب ئىتبئٗت  [ ضۈرٖ ئبي ئىّراْ[]ئٍٕٗي زِا

[ ئۇ پٗردٖ تبرتىپ وىػىٍٗردىٓ ٍۇغۇرۇٔذى، ئۇٔىڭغب ثىسٔىڭ 16ئۇ ئبئىٍىطىذىٓ ئبٍرىٍىپ غٗرق تٗرٖپتىىي ثىر جبٍغب ثبردى ]
[ ِٗرٍَٗ ئېَتتي: 17ئۇ ِٗرٍِٗگٗ ثېجىرىُ ئبدَٖ ضۈرىتىذٖ وۆرۈٔذى ] روھىّىسٔي )ٍٗٔي جىجرىئىً ئٌٍٗٗھىططبالِٕي( ئٗۋٖتتۇق،

لب ضېغىٕىپ ضېٕىڭ چېمىٍىػىڭذىٓ پبٔبھ تىٍٍّْٗٗ، ئٗگٗر ضْٗ تٗلۋادار ثوٌطبڭ )ِبڭب هللا ِْٗ ھٗلىمٗتْٗ ِٗرھِٗٗتٍىه  »
« رۋٖردىگبرىڭٕىڭ ئٌٗچىطىِّْْٗٗ ضبڭب ثىر پبن ئوغۇي ثېرىع ئۈچۈْ ئٗۋٖتىٍگْٗ پٗ»[ جىجرىئىً ئېَتتي: 18« ]چېمىٍّىغىٓ(

ٌٗىّىطي )دىٓ هللا ضبڭب )ئبتىٕىڭ ۋاضىتىطىس( هللا ئي ِٗرٍَٗ!  »[ ضۈرٖ ِٗرٍَٗ[]ئۆز ۋالتىذا پٗرىػتىٍٗر ئېَتتي: 19] ٔىڭ ثىر و
تۆرٌٖگْٗ ثىر ثوۋاق( ثىٍْٗ خۇظ خٗۋٖر ثېرىذۇوي، ئۇٔىڭ ئىطّي، ِٗضىھ ِٗرٍَٗ ئوغٍي ئىطبدۇر، ئۇ دۇَٔب ۋٖ ئبخىرٖتتٗ 
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[ ئۇ ثۆغۈوتىّۇ )ٍٗٔي ثوۋالٍىك چېغىذىّۇ(، ئوتتۇرا ٍبظ ثوٌغبٔذىّۇ وىػىٍٗرگٗ 45لب ٍېمىٕالردىٓ ثوٌىذۇ ]هللا ۇق ۋٖ  ئبثرۇٍٍ
[ ضۈرٖ ئبي ئىّراْ[]ِٗرٍَٗ 46)پٍٗغِٗجٗرٌٗرٔىڭ ضۆزىٕي( ضۆزٌٍٗذۇ ۋٖ )تٗلۋادارٌىمتب وبِىً( ٍبخػي ئبدٍِٖٗردىٓ ثوٌىذۇ  ]

ِْٗ پبھىػٗ لىٍّىغبْ تۇرضبَ، لبٔذالّۇ ِېٕىڭ ئوغۇي ثبالَ ثوٌطۇْ؟ِبڭب وىػي ٍېمىٕالغّىغبْ ت»ئېَتتي:  ٖ 20« ]ۇرضب،  [ ضۈر
ٍٗٔي ئٗرٌىه ثوٌّىطبَ( لبٔذاق ثبالَ ثوٌىذۇ؟»ِٗرٍَٗ[]ِٗرٍَٗ:  بڭب ئىٕطبٕٔىڭ لوٌي تٗگّىگْٗ تۇرضب )  ِ « پٗرۋٖردىگبرىُ!
ئبرلىٍىمّۇ ۋٖ ئۇٔىڭطىسِۇ ٍبرىتىذۇ(. ثىرٖر ئىػٕىڭ  خبٌىغىٕىٕي غۇٔذاق ٍبرىتىذۇ )ٍٗٔي ئبتب ـ ئبٔب،» هللا دېذى. پٗرىػتٗ: 

ئٌِٗٗىَٗت ضْٗ دېگٗٔذٖوتۇر، »[ ضۈرٖ ئبي ئىّراْ[]جىجرىئىً ئېَتتي: 47دېذى ]« ثوٌۇغىٕي ئىرادٖ لىٍطب، ۋۇجۇدلب وېٍىذۇ
ٌٖىً  ْ )ٌېىىٓ پٗرۋٖردىگبرىڭ ئېَتتي: ئۇ ِبڭب ئبضبٔذۇر. ئۇٔي وىػىٍٗرگٗ لۇدرىتىّىسٔي وۆرضىتىذىغبْ( د ۋٖ ثىس تٗرٖپتىٓ ثوٌغب

ئۇٔىڭغب خٗتٕي، ھېىّٗتٕي )ٍٗٔي ضۆز هللا [ ضۈرٖ ِٗرٍَٗ[]21« ]ِٗرھِٗٗت لىٍذۇق، ثۇ تٗلذىر لىٍىٕىپ ثوٌغبْ ئىػتۇر
ْ هللا ]ِٗرٍِٗگٗ [ ضۈرٖ ئبي ئىّراْ[48ھٗرىىٗتتٗ توغرا ثوٌۇغىٕي(، تٗۋراتٕي، ئىٕجىٍٕي ئۆگىتىذۇ ] ٍغب ٔىڭ ئىٍمب لى

تٗرىپىذىٓ وٌٗگْٗ ثىر هللا دېگْٗ ضۆزىذىٓ ٍبرىتىٍغبٔذۇر(، « ۋۇجۇدلب وٗي»ٔىڭ هللا ڭ ۋاضىتىطىس،  وٌٗىّىطىذۇر )ٍٗٔي ئبتىٕى
ىٍذار ثوٌذى، )ئبئىٍىطىذىٓ( ٍىراق ثىر جبٍغب وٗتتي ][ ضۈرٖ ٔىطب[171روھتۇر ] [ توٌغبلٕىڭ لبتتىمٍىمي ئۇٔي 22]ِٗرٍَٗ ھِب

ېٕىغب وېٍىۋېٍى  ٍ ٓ »ػمب ِٗججۇر لىٍذى. ِٗرٍَٗ ئېَتتي: )ٍۆٌىٕىۋېٍىع ئۈچۈْ( ثىر خورِب دٖرىخىٕىڭ وبغىي ِْٗ ثۇٔىڭذى
[ 23« ]ئىٍگىرى ئۆٌۈپ وٗتىْٗ ثوٌطبِچۇ! وىػىٍٗر تٗرىپىذىٓ ئۇٔتۇٌۇپ وٗتىْٗ )ئٗرزىّٗش( ٔٗرضىگٗ ئبٍٍىٕىپ وٗتطِٗچۇ!

ىذا لىٍذى:   ٔ ٖرىخىٕىڭ ئبضتىذىٓ ڭذىٓ )ئېمىپ غَٗ لىٍّىغىٓ، پٗرۋٖردىگبرىڭ ضېٕىڭ ئبضتى»جىجرىئىً ئۇٔىڭغب خورِب د
[ خورِب دٖرىخىٕي ئۆز تٗرىپىڭگٗ ئىرغىتمىٓ، ئبٌذىڭغب پىػمبْ ٍېڭي خورِىالر 24تۇرىذىغبْ( ثىر ئېرىمٕي پٍٗذا لىٍذى ]

[ )ثۇ غېرىٓ خورِىذىٓ( ٍېگىٓ، )ثۇ تبتٍىك ضۇدىٓ ئىچىىٓ ۋٖ خۇرضْٗ ثوٌغىٓ، ثىرٖر ئبدِٖٕي وۆرضٗڭ )ئۇ ثبال 25تۆوۈٌىذۇ ]
[ 26« ]لب ۋٖدٖ ثٗردىُ، ثۈگۈْ ھېچ ئبدِٖگٗ ضۆز لىٍّبٍّْٗ دېگىٓهللا ھٗلىمٗتْٗ ِٗرھِٗٗتٍىه   توغرۇٌۇق ضورىطب(: ِْٗ

ئي ِٗرٍَٗ! ضْٗ ھٗلىمٗتْٗ »ِٗرٍَٗ ثوۋالٕي )ٍٗٔي ئىطب ئٌٍٗٗھىططبالِٕي( وۆتۈرۈپ لٗۋِىٕىڭ ئبٌذىغب وٌٗذى، ئۇالر ئېَتتي: 
ْ ئبدَٖ ئِٗٗش ئىذى، ئبٔبڭّۇ ٍوٌذىٓ چىممبْ خوتۇْ [ ئي ھبرۇٕٔىڭ ھِٗػىرىطي! ضېٕىڭ ئبت27غٌٗىتٗ ئىع لىٍذىڭ ] بڭ ٍبِب

[ ثوۋاق ئېَتتي: 29دېذى ]« ثۆغۈوتىىي ثوۋالمب لبٔذاق ضۆزٌٍّٗىس»[ ِٗرٍَٗ ثوۋالٕي وۆرضٗتتي، ئۇالر: 28« ]ئِٗٗش ئىذى
ٍٗٔي ئىٕجىٍٕي ثېرىذۇ( ۋٖ ِېٕي پٍٗغِٗجٗهللا ِْٗ ھٗلىمٗتْٗ » ْ، ِبڭب وىتبثٕي ثٗردى ) ر لىٍذى )ٍٗٔي ٔىڭ ثٗٔذىطىّٗ

[ لٍٗٗردٖ ثوالً ِېٕي ثٗرىىٗتٍىه لىٍذى، ھبٍبتال ثوٌىذىىّْٗٔٗ، ِبڭب ٔبِبزٔي، زاوبتٕي ئبدا لىٍىػٕي تٗۋضىَٗ 30لىٍىذۇ( ]
ېٕي ِۇتٗوٗثجىر، غٗلي لىٍّىذى ]31لىٍذى ] ْ 32[ ِېٕي ئبٔبِغب وۆٍۈِچبْ لىٍذى،ِ  [ ِْٗ تۇغۇٌغبْ وۈٔۈِذٖ، ۋاپبت ثوٌغب

بٍٔىممب ئېرىػىّْٗ  ]هللا لٗثرِٖذىٓ تۇرغۇزۇٌغبْ وۈٔۈِذٖ ) وۈٔۈِذٖ، تىرىٍىپ  [ ضۈرٖ 33تبئبال تٗرىپىذىٓ ثوٌغبْ( ئِب
ٓ »ِٗرٍَٗ[]ئۇٔي ثٗٔي ئىطرائىٍغب پٍٗغِٗجٗر لىٍىپ ئٗۋٖتىذۇ. )ئۇ دٍٖذۇ(  ٗرىپىذى غۈثھىطىسوي، ضىٍٗرگٗ ِْٗ رٖثجىڭالر ت

ِۆجىسٖ ئېٍىپ وٌٗذىُ، ِْٗ ضىٍٗرگٗ الٍذىٓ لۇغٕىڭ غٗوٍىذٖن ثىر  ثوٌغبْ )پٍٗغِٗجٗرٌىىىّٕىڭ راضتٍىمىٕي وۆرضىتىذىغبْ( ثىر
ٔىڭ ئىسٔي ثىٍْٗ، ئۇ لۇظ ثوٌىذۇ. تۇغّب وورٔي، ثٗرٖش وېطىٍىٕي هللا ٔٗرضٗ ٍبضبٍّْٗ، ئبٔذىٓ ئۇٔىڭغب پۈۋٌٍّْٗٗ ـ دٖ،  

ضبلالٍذىغبْ ٍېّٗوٍىىٍٗردىٓ ٔىڭ ئىسٔي ثىٍْٗ، ئۆٌۈوٍٗرٔي تىرىٍذۈرىّْٗ، ضىٍٗر ٍٍٗذىغبْ ۋٖ ئۆٍۈڭالردا هللا ضبلبٍتىّْٗ، 
ٔىڭ هللا خٗۋٖر ثېرىّْٗ )ٍٗٔي ضىٍٗرٔىڭ ٍوغۇرۇْ ئٗھۋاٌىڭالرٔي ئېَتىپ ثېرٌٍّْٖٗٗ(. غۈثھىطىسوي، ئٗگٗر ضىٍٗر  

ِۆجىسىٍىرىگٗ ئىػٗٔگۈچي ثوٌطبڭالر، ثۇٔىڭذا )ٍٗٔي ِْٗ وٌٗتۈرگْٗ ِۆجىسىٍٗردٖ( ضىٍٗر ئۈچۈْ ئٌٗۋٖتتٗ )ِېٕىڭ راضتٍىمىّٕي 
[ ِْٗ ئىٍگىرى وٌٗگْٗ تٗۋراتٕي تٗضتىك لىٍغبْ ھبٌذا )وٌٗذىُ(، ضىٍٗرگٗ 49روغْٗ( ئبالِٗت ثبر ] وۆرضىتىذىغبْ

[ هللا 50تىٓ لورلۇڭالر ۋٖ )ِېٕىڭ ئِٗرىّگٗ( ئىتبئٗت لىٍىڭالر ]هللا پٗرۋٖردىگبرىڭالر تٗرىپىذىٓ دٌٖىً ئېٍىپ وٌٗذىُ.  
[ ضۈرٖ 51ڭالردۇر، ئۇٔىڭغب ئىجبدٖت لىٍىڭالر، ثۇ توغرا ٍوٌذۇر ]ھٗلىمٗتْٗ ِېٕىڭ پٗرۋٖردىگبرىّذۇر، ضىٍٗرٔىڭّۇ پٗرۋٖردىگبرى

ضىٍٗرگٗ ِْٗ ھېىّٗت ئېٍىپ وٌٗذىُ. ضىٍٗرگٗ ئىختىالپ »ئبي ئىّراْ[]ئىطب روغْٗ ِۆجىسىٍٗر ثىٍْٗ وېٍىپ ئېَتتي: 
ر، ِبڭب ئىتبئٗت لىٍىڭالر تىٓ لورلۇڭالهللا لىٍىۋاتمبْ ٔٗرضٗڭالرٔىڭ )ٍٗٔي دىٕىٌ ئىػالرٔىڭ( ثٗزىطىٕي ثبٍبْ لىٍىپ ثېرىّْٗ،  

ھٗلىمٗتْٗ ِېٕىڭ پٗرۋٖردىگبرىّذۇر ۋٖ ضىٍٗرٔىڭّۇ پٗرۋٖردىگبرىڭالردۇر، ئۇٔىڭغب ئىجبدٖت لىٍىڭالر، ثۇ توغرا ٍوٌذۇر  [  هللا 63]
ْ، هللا ئي ئىطرائىً ئٗۋالدى! ِْٗ ضىٍٗرگٗ ھٗلىمٗتْٗ »[ ضۈرٖ زۇخرۇف[]ئۆز ۋالتىذا ِٗرٍِٕٗىڭ ئوغٍي ئىطب: 64] ئٗۋٖتىٗ

ذىٓ ثۇرۇْ وٌٗگْٗ تٗۋراتٕي تٗضتىك لىٍغۇچي، ِٗٔذىٓ وېَىٓ وېٍىذىغبْ ئٗھّٗد ئىطىٍّىه پٍٗغِٗجٗر ثىٍْٗ خۇظ خٗۋٖر ِٗٔ
« ثۇ ئوپئوچۇق ضېھىردۇر»دېذى. ئىطب ئۇالرغب روغْٗ ِۆجىسىٍٗرٔي ئېٍىپ وٌٗگْٗ چبغذا، ئۇالر: « ثٗرگۈچي پٍٗغِٗجٗرِْٗ

ٓ،  ئېَتتي:هللا ]ئۆز ۋالتىذا [ ضۈرٖ ضٗپ[6دېذى ] ېّىتىّٕي ئٗضٍىگى ئي ِٗرٍَٗ ئوغٍي ئىطب! ضبڭب ۋٖ ضېٕىڭ ئبٔبڭغب ثٗرگْٗٔ 
ئٍٕٗي زاِبٔذا ضبڭب روھۇٌمۇدۇش )ٍٗٔي جىجرىئىً( ثىٍْٗ ِٗدٖت ثٗردىُ، )وىچىىىڭذٖ( ثۆغۈوتٗ ۋٖ )پٍٗغِٗجٗر ثوٌغبْ( ئوتتۇرا 

بٔذا ٍبظ ۋالتىڭذا وىػىٍٗرگٗ ضۆزٌٍٗتتىڭ، ئٍٕٗي زاِبٔذا ضبڭب وىتبثٕي، ھېىّٗ تٕي، تٗۋراتٕي ۋٖ ئىٕجىٍٕي ئۆگٗتتىُ، ئٍٕٗي زِا
ْ الٍذىٓ لۇغٕىڭ غٗوٍىذٖ ثىر ٔٗرضٗ ٍبضبٍتتىڭ ـ دٖ، ئۇٔي پۈۋٌىطٗڭ ئىسٔىُ ثىٍْٗ ئۇچىذىغبْ لۇظ ثوالتتي،  ِېٕىڭ ئىسٔىُ ثىٍٗ

ٍْٗ ئۆٌۈوٍٗرٔي )تىرىٍذۈرۈپ ِېٕىڭ ئىسٔىُ ثىٍْٗ تۇغّب وورٔي، ثٗرٖش وېطىٍىٕي ضبلبٍتبتتىڭ، ئٍٕٗي زاِبٔذا، ِېٕىڭ ئىسٔىُ ث ى
لٗثرىٍٗردىٓ( چىمىراتتىڭ، ئٍٕٗي زاِبٔذا ثٗٔي ئىطرائىٍٕي ضبڭب چېمىٍىػتىٓ توضتۇَ، ضْٗ ئۇالرغب ِۆجىسىٍٗر ثىٍْٗ وٌٗگْٗ 

ِبڭب ۋٖ »[ ئٍٕٗي زاِبٔذا ِْٗ ھٗۋارىالرغب: 110دېذى ]« ثۇ پٗلٗت روغْٗ ضېھىردۇر»چېغىڭذا، ئۇالرٔىڭ ئىچىذىىي وبپىرالر: 
ثىس ئىّبْ ئېَتتۇق، گۇۋاھ ثوٌغىٕىي، ثىس )ئِٗرىڭگٗ( »دٖپ ۋٖھَي لىٍذىُ. ئۇالر: « ِېٕىڭ پٍٗغِٗجىرىّگٗ ئىّبْ ئېَتىڭالر
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بق ثبر »[ ئۆز ۋالتىذا ھٗۋارىالر: 111دېذى ]« ثوٍطۇٔغۇچىالرِىس ٖثجىڭ ثىسگٗ ئبضّبٔذىٓ ئۈضتىذٖ تِب ئي ِٗرٍَٗ ئوغٍي ئىطب! ر
الرٔي ثېرىػتٗ( هللا ئٗگٗر ) »دېذى. ئىطب: « داضتىخبْ چۈغۈرۈپ ثېرٌِٖٗذۇ؟ هللا ٔىڭ لۇدرىتىگٗ( ئىػٗٔطٗڭالر )ِۇٔذاق ضوئٌب

ثىس ئۇٔىڭذىٓ ٍېَىػٕي، وۆڭٍىّىسٔىڭ تىٕچٍىٕىػىٕي، ضۆزۈڭٕىڭ راضتٍىمىٕي ثىٍىػٕي ۋٖ »[ ئۇالر: 112دېذى ]« تىٓ لورلۇڭالر
هللا! ئي پٗرۋٖردىگبرىّىس  »[ ِٗرٍَٗ ئوغٍي ئىطب: 113دېذى ]« پٍٗغِٗجٗرٌىىىڭگٗ گۇۋاھچىالردىٓ ثوٌۇغٕي ئىرادٖ لىٍىّىس

ثىسگٗ ئۈضتىذٖ تبِبق ثبر داضتىخبْ چۈغۈرگىٓ، ثۇ وۈْ ثىسٌٗرگٗ ۋٖ ثىسدىٓ وېَىٕىىٍٗرگٗ ثبٍراَ ثوٌۇپ لبٌطۇْ، ئۇ داضتىخبْ 
ْ( ثىر ِۆجىسٖ ثوٌۇپ لبٌطۇْ. ثىسگٗ رىس ىك ثٗرگىٓ، ضْٗ رىسىك ضٗٔذىٓ ثىسگٗ )لۇدرىتىڭٕي ۋٖ پٍٗغِٗجٗرٌىىىّٕي وۆرضىتىذىغب

ئۇٔي ِْٗ ضىٍٗرگٗ چولۇَ »)ئىطبٔىڭ دۇئبضىٕي ئىجبثٗت لىٍىپ(: [  هللا 114دېذى ]« ثٗرگۈچىٍٗرٔىڭ ٍبخػىطىطْٗ
)ئبضّبٔذىٓ( چۈغۈرىّْٗ، ضىٍٗردىٓ وىّىي غۇٔىڭذىٓ وېَىٓ وبپىر ثوٌطب، ئۇٔي غۇٔذاق ثىر ئبزاة ثىٍْٗ ئبزاثالٍّٗٔىي، 

ِٗرٍِٕٗىڭ ئوغٍي هللا [ ضۈرٖ ِبئىذٖ[]غۈثھىطىسوي،  115دېذى ]« ٔذاق ئبزاثٍىّبٍّْٗئٗھٍي جبھبٔذىٓ ھېچ وىػىٕي ِۇ
ً! ِېٕىڭ پٗرۋٖردىگبرىُ ۋٖ ضىٍٗرٔىڭ پٗرۋٖردىگبرىڭالر ثوٌغبْ  »ئىطبدۇر، دېگۈچىٍٗر وبپىر ثوٌذى، ئىطب:  هللا ئي ثٗٔي ئىطرائى

هللا غٍٗرىَگٗ ئىالھ دٖپ ئېتىمبد لىٍىذىىْٗ(، تىٓ هللا لب غېرىه وٌٗتۈرىذىىْٗ )ٍٗٔي  هللا لب ئىجبدٖت لىٍىڭالر، وىّىي  
ٍٗٔي  ٓ هللا ئۇٔىڭغب جٕٗٔٗتٕي ھبراَ لىٍىذۇ، ئۇٔىڭ جبٍي دوزاخ ثوٌىذۇ، زاٌىّالرغب ھېچجىر ِٗدٖتىبر ) ٔىڭ ئبزاثىذى

 ]ئىطب ئۇالرٔي )ٍٗٔي ٍٗھۇدىَالر( دىٓ وۇفرىٕي )وۇفرىذا چىڭ تۇرۇپ، [ ضۈرٖ ِبئىذٖ[72دېذى ]« لۇتۇٌذۇرغۇچي( ثوٌّبٍذۇ
َ هللا ئۈچۈْ ) » هللا ئۇٔي ئۆٌتۈرۈظ ٔىَىتىگٗ وٌٗگٍٗٔىىىٕي( ضٗزگْٗ چبغذا:  لب دٖۋٖت لىٍىع ٍوٌىذا( ِبڭب وىٍّٗر ٍبردٖ

لب هللا ئۈچۈْ ضبڭب ثىس ٍبردَٖ ثېرىّىس، » هللا دېذى. ھٗۋارىالر )ٍٗٔي ئۇٔىڭ تٗۋٌٖىرىذىٓ ھٗلىمىٌ ِۆِىٍٕٗر( ئېَتتي: « ثېرىذۇ؟
بزىً لىٍغبْ وىتبثمب 52س )پٍٗغِٗجٗرٌىىىڭگٗ( ثوٍطۇٔغۇچىالرِىس ]ئىّبْ ئېَتتۇق. گۇۋاھ ثوٌغىٕىي، ثى [ پٗرۋٖردىگبرىّىس! ضْٗٔ 

[ ئۇالر ِىىىر ئىػٍٗتتي 53« ]ئىػٗٔذۇق، پٍٗغِٗجٗرگٗ ئٗگٗغتۇق، ثىسٔي )ھىذاٍىتىڭگٗ( غبھىت ثوٌغبٔالر لبتبرىذا لىٍغىٓ
ٗرثبت لىٍذى )ئىطب ئٌٍٗٗھىططبالِٕي لۇتمۇزۇپ ئۇالرٔىڭ ِهللا )ٍٗٔي ئىطب ئٌٍٗٗھىططبالِٕي ئۆٌتۈرِٗوچي ثوٌذى(،   ىىرىٕي ث

ئي »ئېَتتي: هللا [ ئۆز ۋالتىذا 54ِىىىر لىٍغۇچىالرٔىڭ جبزاضىٕي ئوثذاْ ثٗرگۈچىذۇر ]هللا ئبضّبٔغب ئېٍىپ چىمىپ وٗتتي(.  
ېٍىپ چىمىّْٗ(. ئىطب! ِْٗ ضېٕي )ئٗجىٍىڭ ٍٗتىٗٔذٖ( لٗثسى روھ لىٍىّْٗ، ضېٕي دٖرگبھىّغب وۆتۈرىّْٗ )ٍٗٔي ئبضّبٔغب ئ

ضېٕي وبپىرالردىٓ پبن لىٍىّْٗ )ٍٗٔي ضېٕي ئۆٌتۈرِٗوچي ثوٌغبْ ٍبِبٔالرٔىڭ غٗررىذىٓ ضبلالٍّْٗ(، ضبڭب ئٗگٗغىٍٗٔٗرٔي 
لىَبِٗتىىچٗ وبپىرالردىٓ ئۈضتۈْ لىٍىّْٗ. ئبٔذىٓ ِېٕىڭ دٖرگبھىّغب لبٍتىطىٍٗر، ضىٍٗر ئىختىالپ لىٍىػمبْ ئىع )ٍٗٔي 

ْ، 55ٖ ئبراڭالردا ِْٗ ھۆوۈَ چىمىرىّْٗ ]ئىطبٔىڭ ئىػي( ئۈضتىذ [ وبپىرالرغب ثوٌطب دۇَٔب ۋٖ ئبخىرٖتتٗ لبتتىك ئبزاة لىٍىّٗ
[ ئىّبْ ئېَتمبْ ۋٖ ٍبخػي ئِٗٗي لىٍغبٔالرغب 56ٔىڭ ئبزاثىٕي توضىذىغبْ( ھېچ ِٗدٖتىبر ثوٌّبٍذۇ  ]هللا ئۇالرغب )ئۇالردىٓ 

ىّالرٔي هللا ئٗجرىٕي توٌۇق ثېرىذۇ.   ئۇالرٔىڭ )لىٍغبْ ٍبخػي ئٌٍِٗٗىرىٕىڭ(هللا وٌٗطٗن،   زاٌىّالرٔي دوضت تۇتّبٍذۇ )زٌا
[ ضۈرٖ ئبي ئىّراْ[]غۈثھىطىسوي، ثۇ ئٌٗۋٖتتٗ راضت 57دوضت تۇتّبٍذىغبْ زات لبٔذالّۇ ثٗٔذىٍىرىگٗ زۇٌۇَ لىٍطۇْ؟( ]

[ ضۈرٖ ئبي 62ىٍغۇچىذۇر  ]ھٗلىمٗتْٗ غبٌىجتۇر، ھېىّٗت ثىٍْٗ ئىع لهللا تىٓ ثبغمب ھېچ ئىالھ ٍولتۇر،  هللا لىططىذۇر. ثىر 
ىّالرغب لبتتىك وۈْ )ٍٗٔي لىَبِٗت  ىڭ پىرلىٍىرى )ئىطب توغرىطىذا( ئۆز ـ ئبرا ئىختىالپ لىٍىػتي، زٌا  ٔ ئىّراْ[])ٔبضبراالر(

[ ضۈرٖ 66[ ئۇالر پٗلٗت لىَبِٗتٕىڭ ئۆزٌىرى تۇٍّىغبْ ھبٌذا ئۇغتۇِتۇت وېٍىػىٕىال وۈتىذۇ  ]65وۈٔىٕىڭ( ئبزاثىذىٓ ۋاً! ]
 ۇخرۇف[ز

 

  ئٗضھاتۇٌىٗھف 

]ئٗضھبثۇٌىٗھفٕي ۋٖ رٖلىُ )ٍٗٔي ئٗضھبثۇٌىٗھفٕىڭ ئىطىٍّىرى ٍېسىٍغبْ تبختب( ٔي )ثىسٔىڭ لۇدرىتىّىسٔي وۆرضىتىپ 
ً 9ثېرىذىغبْ( ئبالِٗتٍىرىّىس ئىچىذىىي ئٗڭ لىسىمي دٖپ لبرىذىڭّۇ؟ ] [ ئۆز ۋالتىذا ثىر لبٔچٗ ٍىگىت غبرٔي پبٔبھ جب

پٗرۋٖردىگبرىّىس! ثىسگٗ رٖھّٗت خٗزىٕىٍىرىڭذىٓ ئبتب لىٍغىٓ، ثىسٔىڭ ئىػٍىرىّىسٔي تۈزٖپ، ثىسٔي ھىذاٍٗت »لىٍىۋاٌذى، ئۇالر: 
[ ئبٔذىٓ ئىىىي گۇرۇھ )ٍٗٔي 11[ ئۇالرٔي ثىس غبردا ئۇزۇْ ٍىٍالر ئۇخٍىتىپ لوٍذۇق ]10دېذى ]« تبپمۇچىالردىٓ لىٍغىٓ

ھٗلمىذٖ ئىختىالپ لىٍىػمبْ ئىىىي گۇرۇھ( تىٓ لبٍطىطىٕىڭ غبردا ئٗضھبثۇٌىٗھف ئىچىذىىي لبٔچىٍىه ئۇخٍىغبٍٔىمٍىرى 
[ ثىس ضبڭب ئۇالرٔىڭ 12لبٔچىٍىه ئۇزاق تۇرۇغمبٍٔىرىٕي ئىٕچىىٗ ھېطبثالٍذىغبٍٔىمىٕي ضىٕبظ ئۈچۈْ ئۇالرٔي ئوٍغبتتۇق ]

ْ ھېىبٍىطىٕي راضتٍىمي ثىٍْٗ ئېَتىپ ثېرىّىس، ئۇالر ھٗلىمٗتْٗ پٗرۋٖردىگبرىغب ئىّبْ ئېَتمب ْ، ثىس ھىذاٍٗتٕي زىَبدٖ لىٍغب
ىُ پبدىػبھ 13ٍىگىتٍٗردۇر ] [ ئۇالرٔىڭ دىٍٍىرىٕي )ٍٗٔي ئىرادىطىٕي( ِۇضتٗھىَٗ لىٍذۇق، ئۆز ۋالتىذا ئۇالر )ئىّبٔطىس زٌا

ىسِۇ ثىسٔىڭ پٗرۋٖردىگبرىّىس ئبضّبٔالرٔىڭ ۋٖ زېّىٕىڭ پٗرۋٖردىگبرىذۇر، ثىس ئۇٔي لوٍۇپ ھٗرگ»ئبٌذىذا( دٖش تۇرۇپ ئېَتتي: 
ٍّبٍّىس، ئٗگٗر ثىس   ٔىڭ غېرىىي ثبر( دٍٖذىغبْ ثوٌطبق، ثۇ چبغذا ھٗلىمٗتتىٓ توٌىّۇ )هللا ثبغمب ئىالھمب ئىجبدٖت لى

ٔي لوٍۇپ )ثۇتالرٔي( ئىالھ لىٍىۋاٌذى، ئۇالر ئۆزٌىرىٕىڭ ئىالھالرغب ئىجبدٖت هللا [ ثىسٔىڭ لٗۋِىّىس  14ٍىرالالغمبْ ثوٌىّىس ]
ېّىػمب ئېٕىك دٌٖىً وٌٗتۈرٍِٗذۇ، لىٍىػمب تېگىػٍىه ئىىٍٗٔىىىگ  ٔ « لب ٍبٌغبٕٔي چبپٍىغبْ ئبدِٖذىّٕۇ زاٌىُ وىُ ثبر؟هللا ٗ

تىٓ ثبغمب ئىجبدٖت لىٍىذىغبْ ثۇتٍىرىذىٓ ئبٍرىٍغبْ ئىىٗٔطىٍٗر، غبرٔي هللا [ )ئي ٍىگىتٍٗر!( ضىٍٗر ئۇالردىٓ ۋٖ ئۇالرٔىڭ 15]
ضىٍٗرٔىڭ ئىػٍىرىڭالرٔي ئبضبٔالغتۇرۇپ ثېرىذۇ هللا لىٍىذۇ،   پبٔبھ جبً لىٍىڭالر، پٗرۋٖردىگبرىڭالر ضىٍٗرگٗ وٗڭ رٖھّٗت

[ وۈْ چىممبْ چبغذا ئۇالرٔىڭ غبرٔىڭ ئوڭ تٗرىپىگٗ ئۆتۈپ وٗتىٍٗٔىىىٕي، وۈْ پبتمبْ چبغذا ئۇالرٔىڭ غبرٔىڭ غىّبي 16]
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ۇرى غبرٔىڭ ئىىىي تٗرىپىگٗ ئۆتۈپ وٗتىٍٗٔىىىٕي وۆرۈضْٗ )ٍٗٔي غبرٔىڭ ئىػىي غىّبي تٗرٖپتٗ ثوٌغبٍٔىمتىٓ وۈٕٔىڭ ٔ
ئۇالرٔي ھۆرِٗتٍىگٍٗٔىىتىٓ، وۈْ چىممبٔذىّۇ، پبتمبٔذىّۇ ئۇٔىڭ ٔۇرى ئۇالرٔىڭ ئۈضتىگٗ هللا تٗرىپىگٗ چۈغۈپ تۇرىذۇ،  

ٔىڭ )لۇدرىتىٕي وۆرضىتىپ ثېرىذىغبْ( ئبالِٗتٍٗردىٕذۇر، هللا چۈغٍّٗذۇ(، ئۇالر ثوٌطب غبرٔىڭ )ئوتتۇرىطىذىىي( ثوغٍۇلتۇر، ثۇ  
هللا ٍٗت لىٍىذىىْٗ، ئۇ )ھٗلىمىٌ( ھىذاٍٗت تبپمۇچىذۇر، وىّٕىىي )لىٍغبْ ٍبِبْ ئٌِٗٗي تۈپٍٍٗىذىٓ(  ھىذاهللا وىّٕىىي  

[ )ِۇثبدا ئۇالرٔي وۆرىذىغبْ ثوٌطبڭ، وۆزٌىرىٕىڭ 17ئبزدۇرىذىىْٗ، ئۇٔىڭغب ٍوي وۆرضٗتىۈچي دوضتٕي ھٗرگىس تبپبٌّبٍطْٗ ]
دٖپ ئوٍالٍطْٗ، ھبٌجۇوي، ئۇالر ئۇٍمۇدىذۇر، ئۇالرٔي ثىس ئوڭ ۋٖ ضوي  ئوچۇلٍۇلي ۋٖ ئۆرۈٌۈپ تۇرىذىغبٍٔىمىٓ( ئۇالرٔي ئوٍغبق

تٗرٖپىٗ ئۆرۈپ تۇرىّىس. ئۇالرٔىڭ ئىتي )غبر( ٔىڭ ثوضۇغىطىغب ئىىىي پۇتىٕي ضوزۇپ ٍبتىذۇ، ئٗگٗر ئۇالرٔي وۆرىذىغبْ ثوٌطبڭ، 
رٔي ئۇخالتمىٕىّىسدٖن، )غبردا لبٔچىٍىه [ ئۇال18ئٌٗۋٖتتٗ ئۇالردىٓ لبتتىك لورلۇپ، ٍۈز ئۆرۈپ چولۇَ لبچمبْ ثوالتتىڭ ]

ثۇ غبردا( »)تۇرغبٍٔىمٍىرىٕي( ئۆز ـ ئبرا ضوراغطۇْ دٖپ )ئۆٌۈِگٗ ئوخػبظ ئۇزاق ئوٍمۇدىٓ( ئۇالرٔي ئوٍغبتتۇق، ئۇالرٔىڭ ثىرى 
طي( دېذىىي، دېَىػتي. ئۇالرٔىڭ )ثٗزى« ثىر وۈْ ٍبوي ثىر وۈٔذىّٕۇ ئبز تۇردۇق»دېذى. ئۇالر: « لبٔچٗ ئۇزۇْ تۇردۇڭالر؟

لبٔچٗ ئۇزاق تۇرغبٍٔىمىڭالرٔي پٗرۋٖردىگبرىڭالر ئوثذْا ثىٍىذۇ )ثۇٔي ضۈرۈغتۈرۈغٕىڭ پبٍذىطي ٍوق، ثىس ھبزىر ئبچ(، »
ثىرىڭالرٔي ثۇٍرۇڭالر، ثۇ تٗڭگىٍٗرٔي غٗھٗرگٗ ئېٍىپ ثېرىپ، وىّٕىڭ تبِىمي ئٗڭ پبوىس ثوٌطب، ئۇٔىڭذىٓ ضىٍٗرگٗ ضېتىۋېٍىپ 

[ 19ٗھٗرگٗ وىرىػتٗ ۋٖ تبِبق ضېتىۋېٍىػتب( ئېھتىَبت لىٍطۇْ ضىٍٗرٔي ھېچ وىػىگٗ تۇٍذۇرِىطۇْ ]ئېٍىپ وٌٗطۇْ، ئۇ )غ
بوي ضىٍٗرٔي ئۆزٌىرىٕىڭ دىٕىغب   ٍ ٗرٔي چبٌّب وېطٗن لىٍىپ ئۆٌتۈرىذۇ، ئٗگٗر غٗھٗردىىي وىػٍٗر ضىٍٗرٔي تۇتۇۋاٌطب، ضىٍ

[ ئۇالرٔي ئۇخٍىتىپ ئوٍغبتمىٕىّىسدٖن، 20« ]ػٌٍّٗٗطىٍٗروىرىػىٗ ِٗججۇرالٍذۇ، ِۇٔذالتب ھٗرگىسِۇ ِٗلطىتىڭالرغب ئېرى
ـ  غۈثھٗ هللا وىػىٍٗرگٗ   ٔىڭ )لبٍتب تىرىٍذۈرۈظ توغرىطىذىىي( ۋٖدىطىٕىڭ ھٗلٍىمىٕي ۋٖ لىَبِٗتٕىڭ ثوٌىذىغبٍٔىمىذا غٗن

الر )ئٗضھبثۇٌىٗھف ٍوق ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍذۈرۈظ ئۈچۈْ، وىػىٍٗرٔي ئۇالرٔىڭ ئٗھۋاٌىذىٓ خٗۋٖردار لىٍذۇق. ئۆز ۋالتىذا ئۇ
ٖتبالظ لىٍىػتي، ثٗزى وىػٍٗر:  ئۇالرٔىڭ ٍېٕىغب ھېچ »)لٗثسى روھ لىٍىٕغبٔذىٓ وېَىٓ( ئٗضھبثۇٌىٗھفٕىڭ ئىػي ئۈضتىذٖ د

هللا دېذى،  « وىػىٕىڭ وىرِٗضٍىىي ئۈچۈْ( ئٗضھبثۇٌىٗھفٕىڭ ئٗتراپىغب )ٍٗٔي غبرٔىڭ ئىػىىىگٗ( ثىر تبَ ئېتىڭالر
ھِّٗىذىٓ ئوثذاْ ثىٍىذۇ، گېپي ئۆتىذىغبْ ثبغٍىمالر )ٍٗٔي پبدىػبھ ۋٖ غٗھٗر وبتتىجبغٍىرى(: ئٗضھبثۇٌىٗھفٕىڭ ئٗھۋاٌىٕي 

[ ئۇالر )ٍٗٔي پٍٗغِٗجٗر 21دېذى ]« غبرٔىڭ ئٗتراپىغب )ٍٗٔي غبرٔىڭ ئىػىي ئبٌذىغب( ئٌٗۋٖتتٗ ثىر ِٗضجىذ ضبالٍٍي»
دٍٖذۇ، « ٗھف( ئۈچ ثوٌۇپ، تۆتىٕچىطي ئۇالرٔىڭ ئىتىذۇرئۇالر )ٍٗٔي ئٗضھبثۇٌى»ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ زاِبٔىذىىي ٔبضبراالر(: 

تىٕچىطي ئۇالرٔىڭ ئىتىذۇر»ثٗزىٍٗر:  ٗ « ئۇالر ثٗظ ثوٌۇپ، ئٌب دٍٖذۇ، ثۇ پۈتۈًٍٔٗ ئبضبضطىس، لبرىطىغب )ئېَتىٍغبْ ضۆزدۇر(، ٍٗٔ
ْ ئۇالرٔى»دٍٖذۇ، ئېَتمىٕىي، « ئۇالر ٍٗتتٗ ثوٌۇپ، ضٗوىىسىٕچىطي ئۇالرٔىڭ ئىتىذۇر»ثٗزىٍٗر:  ڭ ضبٔىٕي پٗرۋٖردىگبرىُ ئوثذا

ئۇالر توغرىطىذا )ٔبضبراالر ثىٍْٗ( پٗلٗت ٍۈزٖگىٕٗ ِۇٔبزىرىٍٗغىىٓ )ٍٗٔي ثۇ « ثىٍىذۇ، ئۇٔذىٓ ثبغمب ئبزغىٕب وىػىٍٗر ثىٍىذۇ.
ٌغبٔغىّۇ چىمبرِبٍذىغبْ دٖرىجىذٖ ِۇٔبزىرىٍٗغىىٓ(. ئۇالرٔى ْ، ٍب ڭ ھٗلتٗ ِۇٔبزىرىٍٗغىۈچىٍٗرٔي تٗضتىمّۇ لىٍّبٍذىغب

ئٗتٗ غۇ ئىػٕي چولۇَ »[ ضْٗ ثىرٖر ئىػٕي لىٍّبلچي ثوٌطبڭ، 22ھېچجىرىذىٓ ئٗضھبثۇٌىٗھف لىططىطىٕي ضورىّىغىٓ ]
دېگْٗ ضۆزٔي لوغۇپ دېگىٓ )ٍٗٔي خۇدا خبٌىطب لىٍىّْٗ دېگىٓ(، )خۇدا خبٌىطب « خۇدا خبٌىطب[ »23دېًّٗ ]« لىٍىّْٗ

ٍٗٔي دېگْٗ ضۆزٔي ئۇٔتۇپ لبٌطبڭ، پٗرۋٖردىگبرىڭٕي تىٍ ٔي ئېطىڭگٗ وٌٗگٗٔذٖ ئېَتمىٓ( ھِٗذٖ: « خۇدا خبٌىطب»غب ئبٌغىٓ )
پٗرۋٖردىگبرىّٕىڭ ِېٕي ثۇٔىڭذىّٕۇ ٍېمىٓ توغرا ٍوٌغب ثبغٍىػىٕي )ٍٗٔي دىٕىُ، دۇَٔبٍىّذا ِېٕي ئٗڭ تۈزۈن ئىػالرغب »

ئۇالرٔىڭ »[ ئېَتمىٕىي، 25تۇردى ][ ئۇالر ئۆز غبرىذا ئۈچَۈز تولمۇز ٍىً 24دېگىٓ ]« ِۇۋٖپپٗق لىٍىػىٕي( ئۈِىذ لىٍىّْٗ
ْ هللا لب خبضتۇر.  هللا ئوثذاْ ثىٍىذۇ، ئبضّبٔالردىىي، زېّىٕذىىي غٍٗجٕي )ثىٍىع(  هللا تۇرغبْ ۋالتىٕي  ٔىڭ وۆرۈغي ٔېّىذېگٗ

ئۆز هللا تىٓ ثۆٌٗن ھېچمبٔذاق ٍبردِٖچي ثوٌّبٍذۇ،  هللا ٔىڭ ئبڭٍىػي ٔېّىذېگْٗ ِۇوِّٗٗي! ئۇالرغب  هللا ِۇوِّٗٗي!  
 [[ ضۈرٖ وٗھف26« ]وىػىٕي غېرىه لىٍّبٍذۇھۆوّىذٖ ھېچ 

 

  زۇٌمٗرٍٔٗٓ

ْ »]ئۇالر )ٍٗٔي ٍٗھۇدىَالر( ضٗٔذىٓ زۇٌمٗرٍٔٗٓ توغرۇٌۇق ضورىػىذۇ.  ضىٍٗرگٗ ِْٗ ئۇٔىڭ لىططىطىٕي )ۋٖھَي ئبضبضىذا( ثبٍب
ْ [ ئۇٔىڭغب ثىس زېّىٕذا ھٗلىمٗتْٗ وۈچ ـ لۇدرٖت ئبتب لىٍذۇق، ئۇٔىڭغب ئۆز 83ِٗدېگىٓ ]« لىٍىّْٗ لطىتىگٗ ٍېتىػٕىڭ پۈتۈ

[ ئۇ وۈٔپېتىع 85ئۇٔىڭغب ئبضبٔالغتۇرۇپ ثٗرگْٗ( ٍوٌغب ِبڭذى ])هللا [ زۇٌمٗرٍٔٗٓ 84ٍوٌٍىرىٕي ئبضبٔالغتۇرۇپ ثٗردۇق ]
. ئۇ ثۇاللٕىڭ ٍېٕىذا ثىر تۈرٌۈن  تٗرٖپىٗ ٍېتىپ ثبرغبٔذا، وۈٕٔىڭ لبرا الٍٍىك ثۇاللمب پېتىپ وېتىۋاتمبٍٔىمىٕي ھېص لىٍذى

ئ [ 86دېذۇق ]« ئي زۇٌمٗرٍٔٗٓ! ضْٗ ئۇالرٔي جبزاٌىغىٓ ٍبوي ئۇالرغب ٍبخػي ِۇئبِىٍىذٖ ثوٌغىٓ»ۇچراتتي. ثىس: لٗۋِٕي 
وىّىي زۇٌۇَ لىٍغبْ ثوٌطب، ثىس ئۇٔي جبزاالٍّىس، ئبٔذىٓ ئۇ پٗرۋٖردىگبرىڭٕىڭ دٖرگبھىغب لبٍتۇرۇٌىذۇ، »زۇٌمٗرٍٔٗٓ ئېَتتي: 

[ وىّىي ئىّبْ ئېَتطب ۋٖ ٍبخػي ئِٗٗي لىٍطب، ئۇٔىڭغب ئٗڭ ٍبخػي ِۇوبپبت 87پٗرۋٖردىگبرى ئۇٔي لبتتىك جبزاالٍذۇ ]
[ 89ئۇٔىڭغب لوالٍٍىك لىٍىپ ثٗرگْٗ( ٍوٌغب ِبڭذى ])هللا [ ئبٔذىٓ زۇٌمٗرٍٔٗٓ 88« ]ثېرىٍىذۇ، ئۇٔي لوالً ئىػمب ثۇٍرۇٍّىس

ۈۋاتمبٍٔىمىٕي وۆردىىي، ئۇ لٗۋِگٗ ثىس زۇٌمٗرٍٔٗٓ وۈٔچىمىع تٗرٖپىٗ ثبرغبٔذا، وۈٕٔىڭ غۇٔذاق ثىر لٗۋِٕىڭ ئۈضتىگٗ چۈغ
[ ئٗھۋاي غۇٔذاق ثوٌذى 90)وۈٕٔىڭ ھبرارىتىذىٓ( ضبلٍىٕىذىغبْ )وىَىُ، ئىّبرٖت لبتبرٌىك( ٔٗرضىٍٗرٔي ئبتب لىٍّىذۇق ]

ىٍىٕي لىٍذى(. ثىس ئۇ ٔىڭ )ٍٗٔي زۇٌمٗرٍٔٗٓ وۈٔچىمىع تٗرٖپتىىي وىػىٍٗرگىّۇ وۈٔپېتىع تٗرٖپتىىي وىػىٍٗرگٗ لىٍغبْ ِۇئِب
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بڭذى ])هللا [ ئبٔذىٓ ئۇ 91لوٌىذىىي ٔٗرضىٍٗردىٓ توٌۇق خٗۋٖردار ئىذۇق ]  ِ [ 92ئۇٔىڭغب لوالٍٍىك لىٍىپ ثٗرگْٗ( ٍوٌغب
ٌذىذا ھېچمبٔذاق ضۆزٔي چۈغٍّٗٔٗذىغبْ )ٍٗٔي ئۆزىٕىڭ  ېتىپ ثبرغبٔذا، ئىىىي تبغ ئب  ٍ زۇٌمٗرٍٔٗٓ ئىىىي تبغ ئبرىطىغب

ْ( ثىر ئي زۇٌمٗرٍٔٗٓ! ٍٗجۇج ثىٍْٗ ِٗجۇج ٍٗر ٍۈزىذٖ »[ ئۇالر: 93لٗۋِٕي ئۇچراتتي ] تىٍىذىٓ غٍٗرى تىٍٕي ثىٍٍّٗذىغب
ھٗلىمٗتْٗ ثۇزغۇٔچىٍىك لىٍغۇچىالردۇر، ثىس ثىٍْٗ ئۇالرٔىڭ ئبرىطىغب ثىر توضّب ضېٍىپ ثېرىػىڭ ئۈچۈْ، ضبڭب ثىر لىطىُ 

ٔىڭ ِبڭب ثٗرگْٗ ٔٗرضىٍىرى )ٍٗٔي » هللا [ زۇٌمٗرٍٔٗٓ ئېَتتي: 94دېذى ]« ِېٍىّىسٔي )ثبجغب ئوخػبظ تۆٌىطٗن ثوالِذۇ؟
وۈچ ـ لۇۋۋٖت ۋٖ پبدىػبھٍىك ضىٍٗرٔىڭ ِبڭب ثېرىذىغبْ ِېٍىڭالردىٓ( ئبرتۇلتۇر، ِبڭب ئبدَٖ وۈچي ٍبردَٖ لىٍىڭالر، ئۇالر 

ۈر [ ِبڭب تۆِۈر پبرچىٍىرىٕي ئېٍىپ وېٍىڭالر، )تۆ95ِثىٍْٗ ضىٍٗرٔىڭ ئبراڭالرغب ِۇضتٗھىَٗ ثىر توضّب ضېٍىپ ثېرًٖ ]
تۆِۈر پبرچىٍىرى )لىسىپ( ئوتتٗن «. پبرچىٍىرى دۆۋىٍىٕىپ( ئىىىي تبغٕىڭ ئبرىطي تٗوػي ثوٌغبٔذا، وۆٍۈوٍٗرٔي ثېطىڭالر

[ ئۇالر )ٍٗٔي ٍٗجۇج ـ ِٗجۇج( ئۇٔىڭ ئۈضتىگٗ 96دېذى ]« ِبڭب )ئېرىتىٍگْٗ ِىطٕي( ثېرىڭالر، ئۈضتىگٗ تۆوًٗ»ثوٌغبٔذا، ئۇ: 
ثۇ )ٍٗٔي توضّىٕىڭ ثٗرپب لىٍىٕىػي( »[ زۇٌمٗرٍٔٗٓ ئېَتتي: 97دىر ثوالٌّىذى ]چىمىػمىّۇ، ئۇٔي تېػىػىىّۇ لب

ېّىتىذۇر، پٗرۋٖردىگبرىّٕىڭ ۋٖدىطي ئىػمب ئبغمبٔذا، ئۇ ئۇٔي تۈپتۈز لىٍىۋېتىذۇ، پٗرۋٖردىگبرىّٕىڭ ۋٖدىطي  پٗرۋٖردىگبرىّٕىڭٔ 
 [[ ضۈرٖ وٗھف98« ]ھٗلتۇر

 

  ۈپٗتٍىرى پٍٗغِٗثٗر ئٌٍٗٗھىططاالِٕىڭ تٗۋراتتىىي ض

ئىّبَ ئٗھّٗد، ئبتب ئىجٕي ٍٗضبرٔىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي رىۋاٍٗت لىٍىذۇ: ِْٗ ئبثذۇٌال ئىجٕي ئِٗر ئىجٕي ئبضمب ئۇچراپ، 
 ْ ٍغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ تٗۋراتتىىي ضۈپٗتٍىرىذىٓ خٗۋٖر ثٗرضٗڭ دېذىُ. ئۇ: ِبلۇي دٖپ، ئبٌالٔىڭ ٔبِي ثىٍٗ ئۇٔىڭغب: ٗپ

ئي :» تتب لۇرئبٔذا وٌٗگْٗ ضۈپٗتٍىرى ثىٍْٗ ضۈپٗتٍٗٔگْٗ دٍٖذۇ )ئۇٔىڭ تٗۋراتتب وٌٗگْٗ ضۈپٗتٍىرى( لٗضِٗىي، ئۇ تٗۋرا
پٍٗغِٗجٗر ثىس ضېٕي گۇۋاھچي، ثېػبرٖتچي، ئبگبھالٔذۇرغۇچي ۋٖ ثىٍىّطىسٌٗرٔي )ئىطالَ دىٕي ئبرلىٍىك دوزاختىٓ( ضبلٍىغۇچي 

ضېٕي تٗۋٖوىۈي لىٍغۇچي دٖپ ئبتىذىُ. ثبزارالردا لوپبي، ئٗدٖپطىس ۋٖ  لىٍىپ ئٗۋٖتتۇق. ضْٗ ِېٕىڭ ثٗٔذَٖ ۋٖ پٍٗغِٗجىرىُ.
التبئبال  -ۋاراڭ چۇرۇڭ لىٍّبٍذۇ. ئۇ، ٍبِبٍٔىممب ٍبِبٍٔىك لىٍّبٍذۇ. ثٌٗىي )ٍبِبٍٔىك لىٍغۇچىٕي( وٗچۈرىذۇ. ئۇٔىڭ ثىٍْٗ ئٌب

ٗتٕي ئۇ )پٍٗغِٗجٗر( ئبرلىٍىك توغرا ٍوٌغب ثبغالپ، ئۇالر: « ئبٌالدىٓ ثبغمب ئىجبدٖتىٗ الٍىك زات ٍوق» ئېسىپ وٗتىْٗ ِىٍٍ
دېّىگۈچٗ ئۇ )پٍٗغِٗجٗر(ٔىڭ جېٕىٕي ھٗرگىس ئبٌّبٍذۇ. ئبٔذىٓ ئبٌالتبئبال ئۇٔىڭ ثىٍْٗ لبرىغۇ وۆزٌٗرٔي، گبش لۇاللالرٔي ۋٖ 

ْ دىٍالرٔي ئبچىذۇ  «ئىتىٍىپ لبٌغب
 

لاِٗت جٗھٗتتىٓ  -چىراً ۋٖ لٗددى -ر ھۆضٓئىٕطأالر ئادَٖ ئٌٍٗٗھىططاالِدىٓ تارتىپ تا ھازىرغا لٗدٖر ئادٍِٖٗ

 چېىىٕىپ وېٍىۋاتمأٍىمي

ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: َ » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىَ ئبٌالتبئبال ئبدٖ
تبرتىپ تب ھبزىرغب لٗدٖر ئبدٍِٖٗر گٗز ئۇزۇٍٔۇلتب ٍبراتتي. ئبدَٖ ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ۋالتىذىٓ  60ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ثوٍىٕي 

 ثۇخبرى[«]تىٓ چېىىٕىپ وېٍىۋاتىذۇلبِٗت جٗھٗت -چىراً ۋٖ لٗددى -ھۆضٓ
 

 ر تىر ئۇِّٗتىٗ پٍٗغِٗثٗر ئٗۋٖتىٍٗٔىىيھٗ

غب ئىجبدٖت لىٍىڭالر، غٍٗتبٔذىٓ )ٍٗٔي غٍٗتبٔغب، ثۇتالرغب وبھىٕالرغب ئوخػبظ » هللا ]ثىس ھٗلىمٗتْٗ ھٗرثىر ئۈِّٗتىٗ:
ىراق ثوٌۇڭالرھٗرلبٔذا  ٍ ھىذاٍٗت هللا  دٖپ پٍٗغِٗجٗر ئٗۋٖتتۇق، ئۇالرٔىڭ ئبرضىذا « ق ِٗثۇدلب ئىجبدٖت لىٍىػتىٓ(

لىٍغبٍٔىرىّۇ ثبر، گۇِراھٍىممب تېگىػٍىه ثوٌغبٍٔىرىّۇ ثبر. ٍٗر ٍۈزىذٖ ضٍٗر لىٍىپ ٍۈرۈپ )پٍٗغِٗجٗرٌٗرٔي( ئىٕىبر لىٍغبٔالرٔىڭ 
[ ضۈرٖ ٔٗھً[ ]ھٗلىمٗتْٗ ثىس ضېٕي ھٗق )دىٓ( ثىٍْٗ )ِۆِىٍٕٗرگٗ( خۇظ 36ڭالر ]ئبلىۋىتىٕىڭ لبٔذاق ثوٌغبٍٔىمىٕي وۆزىتى

 ْ خٗۋٖر ثٗرگۈچي، )وبپىرالرغب( ئبگبھالٔذۇرغۇچي لىٍىپ ئٗۋٖتتۇق. لبٔذالال ثىر ئۈِّٗت ثوٌّىطۇْ، ئۇٔىڭغب پٍٗغِٗجٗر وٌٗگٗ
 [ ضۈرٖ فبتىر[24]

 

 ٔىڭ پٗلٗت ئٗرٌٗرگىال ۋٖھىٌ لىٍغأٍىميتائاالئاٌال

 ُ ]ضٗٔذىٓ ئىٍگىرى ثىس پٗلٗت ئٗرٌٗرگىال ۋٖھىٌ ٔبزىً لىٍىپ، ئۇالرٔي پٍٗغِٗجٗر لىٍىپ ئٗۋٖتتۇق، ثۇٔي ثىٍّىطٗڭالر ئىٍى
[ ضۈرٖ ٔٗھً[ ]ثىس ضٗٔذىٓ ئىٍگىرى پٗلٗت غٗھٗر 43ئٗھٍىٍىرىذىٓ )ٍٗٔي تٗۋرات ۋٖ ئىٕجىٍٕي ثىٍگۈچىٍٗر(دىٓ ضوراڭالر ]

ٓ ثوٌغبْ ئٗرٌٗرٔي پٍٗغٗ ٌ لىٍذۇق ]ئبھبٌىطىذى  [ ضۈرٖ ٍۈضۈف[109ِجٗر لىٍىپ، ئۇالرغب ۋٖھى
 

  پٍٗغِٗثٗرٌٗردىٓ تاٍاْ لىٍغاْ ۋٖ تاٍاْ لىٍّىغأٍىرى 

])ئي ِۇھِّٗٗد!( ثىس ٔۇھمب ۋٖ ئۇٔىڭذىٓ وېَىٕىي پٍٗغِٗجٗرٌٗرگٗ ۋٖھىٌ لىٍغبٔذٖن، ھٗلىمٗتْٗ ضبڭب ۋٖھىٌ لىٍذۇق ھِٗذٖ 
ٌ ئىجراھىّغب، ئىطّبئىٍغب، ئىطھبلمب، ٍٗئمۇ ثمب، ٍٗئمۇثٕىڭ ئٗۋالدٌىرىغب، ئىطبغب ئٍَٗۇثمب، ٍۇٔۇضمب ھبرۇٔغب، ضۇٌٍّٗبٔغب، ۋٖھى
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[ ثىس ٔۇرغۇْ پٍٗغِٗجٗرٌٗرٔي ئٗۋٖتتۇق، ئۇالرٔىڭ ئبرضىذا ئىٍگىرى )ئي 163لىٍذۇق، داۋۇدلب زٖثۇرٔي ئبتب لىٍذۇق  ]
[ 164ِۇضبغب )ثىۋاضتٗ( ضۆز لىٍذى ]هللا ىسِۇ ثبر،  ِۇھِّٗٗد!( ضبڭب ثبٍبْ لىٍغبٍٔىرىّىسِۇ ثبر، ضبڭب ثبٍبْ لىٍّىغبٍٔىرىّ

ٖ هللا ئٗۋٖتىٍگْٗ پٍٗغِٗجٗرٌٗردىٓ وېَىٓ  ٔىڭ ئبٌذىذا وىػىٍٗر )ٍٗٔي پٍٗغِٗجٗر ئٗۋٖتىٍگْٗ ثوٌطب ئٌٗۋٖتتٗ ئىّبْ ئېَتبتتىُ ۋ
ٍٗ ْ( خۇظ خٗۋٖر ئىتبئٗت لىالتتىُ دېگۈچىٍٗر(گٗ ثبھبٔٗ ثوٌۇپ لبٌّبضٍىمي ئۈچۈْ، )ئىتبئٗت لىٍغۇچىالرغب جٕٗٔٗت ثى

غبٌىجتۇر، ھېىّٗت ثىٍْٗ ئىع هللا ثٗرگۈچي، )ئبضىٍَىك لىٍغۇچىالرٔي دوزاختىٓ( ئبگبھالٔذۇرغۇچي پٍٗغِٗجٗرٌٗرٔي ئٗۋٖتتۇق،  
 [ ضۈرٖ ٔىطب[165لىٍغۇچىذۇر ]

 

 پٍٗغِٗثٗرٌٗر ضأي

دٖپ ضورىذىُ. « ِجٗر ئىٍگىرى؟ئي رٖضۇٌۇٌال! لبٍطي پٍٗغٗ» ئٗثۇ زٖر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ ِۇٔذاق دېذى، ِْٗ رٖضۇٌۇٌالغب:
 315دېذى. ئبدَٖ ئٌٍٗٗھىططبالَ پٍٗغِٗجٗرِىذى؟ ھٗئٗ پٍٗغِٗجٗر ئىذى. ِۇرضٗي پٍٗغِٗجٗر لبٔچٗ؟ « ئبدَٖ » رٖضۇٌۇٌال:

ٌ پٍٗغِٗجٗر لبٔچٗ؟   دېذى.  ]ئٗھّٗد[« ٔٗپٗر 315ثۇالردىٓ ِۇرضٗي پٍٗغِٗجٗر  124000ٔٗپٗر، ئوِۇِى
 

 خىرلي پٍٗغِٗثٗرِۇھِّٗٗد ئٌٍٗٗھىططاالَ ئا

ٔىڭ پٍٗغِٗجىرى ۋٖ پٍٗغِٗجٗرٌٗرٔىڭ هللا]ِۇھِّٗٗد ئبراڭالردىىي ئٗرٌٗردىٓ ھېچجىرىٕىڭ ئبتىطي ئِٗٗش، ٌېىىٓ )ئۇ(  
 [ ضۈرٖ ئٗھساة[41ئبخىرلىطىذۇر ]

 -غٗن» ئىّبَ ئٗھّٗد، ئىرثبز ئىجٕي ضبرىَٗدىٓ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ِۇٔذاق  دېگٍٗٔىىىٕي رىۋاٍٗت لىٍىذۇ:
غۈثھىطىسوي، ِْٗ ئبٌالتبئبالٔىڭ دٖرگبھىذا ِْٗ ئٗڭ ئبخىرىمي پٍٗغِٗجٗر لىٍىپ ثېىىتىۋېتىٍگْٗ چبغذا ئبدَٖ ئٌٍٗٗھىططبالَ 
تېخي غٗوىٍگٗ وىرگۈزۈٌّىگْٗ الً ھبٌىتىذٖ ئىذى. ِْٗ ضىٍٗرگٗ پٍٗغِٗجٗرٌىىّٕىڭ دٖضٍٗپىي خۇظ ثېػبرٖتٍىرىٕي دٖپ 

ٍْٗ خۇظ ثېرًٖ. ِېٕىڭ ھٗلمىّذٖ ئبتبَ ئىجرا ٍغِٗجٗر ثوٌۇپ وېٍىذىغبٍٔىمىُ ثى ْ. ئىطب ئٌٍٗٗھىططبالَ ِېٕىڭ ٗپ ھىُ دۇئب لىٍغب
خٗۋٖر ثٗرگْٗ. ئبٔبَ ِبڭب ھبِىٍذار ثوٌغبْ چبغذا، چۈغىذٖ ئۆزىذىٓ غبَ زېّىٕىذىىي ثۇضرا غٗھىرىٕىڭ لٗضىرٌىرىٕي 

 «ٍورۇتىۋٖتىىذٖن دٖرىجىذٖ ثىر ٔۇرٔىڭ چىمىپ وٗتىٍٗٔىىىٕي وۆرگْٗ
ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئٗثۇ  ِْٗ ۋٖ ثبغمب » ھۈرٍٖرٖ رٖزىَ

پٍٗغِٗجٗرٌٗر خۇددى ثىر ئبدَٖ ثىر چىراٍٍىك ئۆً ٍبضبپ پۈتتۈرۈپ، پٗلٗت ئۆٍٕىڭ ثۇٌۇڭىذا ثىر وېطٗوٕي وَٗ لوٍغبْ، 
ْ ثوٌطب توٌۇق پۈتىْٗ ثوٌىذىىْٗ، دېَىػىْٗ ئۆٍٕىڭ ِىطبٌىغب وىػىٍٗر وېٍىپ وۆرۈپ ئٗجٗثٍىٕىپ: ثىر وېطٗن ثوٌغب

ْ غۇ ئبخىرلي وېطٗوّْٗ  ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[« ئوخػبٍّىس. ِٗ
 

 رٖضۇٌۇٌال ئىطا ئٌٍٗٗھىططاالِغا دۇَٔا ۋٖ ئاخىرٖتتٗ ٍېمىٓ ۋٖ دىٕي تىر ئىىٍٗٔىىي

ِٗرٍَٗ ئوغٍي ئىطبغب دۇَٔب » ٍٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئٗثۇ ھۇرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٗ
ثبغمب  -ۋٖ ئبخىرٖتتٗ ئٗڭ ٍېمىٓ وىػي ِٗٔذۇرِْٗ، پٍٗغِٗجٗرٌٗر ئبٔب ثبغمب لېرىٕذاغالر ثوٌۇپ، گٗرچٗ ئبٔىٍىرى ثبغمب

 ]ثۇخبرى[« ثوٌطىّۇ، دىٕي ثىردۇر
 

 ٌٗگٍٗٔىىيپٍٗغِٗثٗر ئٌٍٗٗھىططاالَ ٍاخػي جِٗٗت ۋٖ ٍاخػي ئٗضىردٖ دۇَٔاغا و

ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: غۈثھىطىسوي، » ۋاضىٍٗ ئىجٕي ئٗضمٗ رٖزىَ
ىٍىرىٕىڭ ئىچىذىٓ ئىطّبئىٍٕي تبٌٍىذى. ئىطّبئىٍٕىڭ ئٗۋالدىذىٓ وٗٔبٔٗ جِٗٗتىٕي  ئبٌالتبئبال ئىجراھىُ ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ثٌب

ِٗتي ئىچىذٓى لۇرٍٖػٕي تبٌٍىذى. لۇرٍٖػتىٓ ھبغىُ جِٗٗتىٕي تبٌٍىذى. ھبغُى جِٗٗتي ئىچىذىٓ ِېٕي تبٌٍىذى. وٗٔبٔٗ جٗ
 دېگْٗ  ]ِۇضٍىُ ۋٖ ئٗھّٗد[« تبٌٍىذى

:ْ ِْٗ ئبدَٖ ثبٌىٍىرى » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ  ِۇٔذاق دېٗگ
ئىچىذٖ ٍبخػي ئٗضىردىٓ ٍبخػي ئٗضىرگٗ )ٍٗٔي ٍبخػي ثىر ئٗجذادٔىڭ پۇغتىذىٓ ٍٗٔٗ ثىر ئٗجذادٔىڭ ٍبغىغبْ ئٗضىرٌٗر 

 ]ثۇخبرى[« پۇغتىغب( ٍۆتىىٍىپ ھٗتتب ِۇغۇ ئٗضىرگٗ ٍۆتىىٍىپ وٌٗگٗٔذٖ دۇَٔبغب وٌٗذىُ
 

 ٔىڭ ھٗق دىٕٕي تارٌىك دىٕالردىٓ ئۈضتۈْ لىٍىدىغأٍىميتائاالئاٌال

ْ ٔىڭ ٔۇرىٕي )ٍهللا ]ئۇالر  ب ٍْٗ ئۆچۈرِٗوچي ثوٌىذۇ، وبپىرالر ٍِب ٗٔي ئبٌالٔىڭ دىٕىٕي ۋٖ ٔۇرٌۇق غٗرىئىتىٕي( ئېغىسٌىرى ثى
[ِۇغرىىالر 8ئۆزىٕىڭ ٔۇرىٕي ِۇوِّٗٗي لىٍغۇچىذۇر )ٍٗٔي ئۆزىٕىڭ دىٕىٕي ئبغىبرىٍىغۇچىذۇر( ]هللا وۆرگْٗ تٗلذىردىّۇ،  

ىك دىٕالر ئۈضتهللا ٍبِبْ وۆرگْٗ تٗلذىردىّۇ،  ٖ ھٗق دىٕٕي ثبٌر ىت لىٍىع ئۈچۈْ پٍٗغِٗجىرىٕي ھىذاٍٗت ثىٍْٗ ۋ ىذىٓ غٌب
ھٗق دىٕٕي پۈتۈْ دىٕالردىٓ ئۈضتۈْ لىٍىع ئۈچۈْ، پٍٗغِٗجىرىٕي ھىذاٍٗت هللا [ ضۈرٖ ضٗپ[]  9ھٗق دىٓ ثىٍْٗ ئٗۋٖتتي ]

هللا  ٍىك ثېرىػىٗ ثىٍْٗ ۋٖ ھٗق دىٓ ثىٍْٗ ئٗۋٖتتي )ِۇھِّٗٗد ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ئبٌالٔىڭ پٍٗغِٗجىرى ئىىٍٗٔىىىگٗ( گۇۋاھ
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 [ ضۈرٖ فٗتىھ[28ٍېتٗرٌىىتۇر ]
ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: غۈثھىطىسوي، ئبٌال ِبڭب -غٗن» ضٗۋثبْ رٖزىَ

ىٕٕىڭ ِٗغرىك، ِٗغرىجٍىرىٕي وۆردۈَ. ئۈِّىتىُ ِْٗ وۆ رگْٗ ٍٗرٌٗرٔىڭ زېّىٕٕي وىچىىٍىتىپ وۆرضٗتتي. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ِْٗ زّې
 ] ِۇضٍىُ  ۋٖ تىرِىسى ۋٖ ئٗثۇ داۋۇد  ۋٖ ئىجٕي ِبجٗ  ۋٖ ئٗھّٗد ضٗھىھ[« ھِّٗىطىگٗ ٍېتىپ ثبرىذۇ

 ،ُ تِٗىُ دارى رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىذۇوي، ئۇ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ  ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي ئبڭٍىذى
ېتىپ ثبرىذۇ. ئبٌال ثىرِۇ ئۆً ثۇ دىٓ )ٍٗٔي ئىطالَ دىٕي( ئٌٗۋٖ» دٍٖذۇ: تتٗ وېچٗ ۋٖ وۈٔذۈز ثوٌىذىغبْ جبٍٕىڭ ھِّٗىطىگٍٗ 

 ْ ۋٖ چېذىرٔي لبٌذۇرِبضتىٓ ثۇ دىٕٕي وىرگۈزىذۇ. ئبٌال ئٗزىس وىػىٕي ئٗزىس لىٍىذۇ. خبر وىػىٕي خبر لىٍىذۇ. ئبٌال ئىطالَ ثىٍٗ
ْ وىػي خبردۇ ْ خبر لىٍغب ْ وىػي ئٗزىسدۇر، وۇپرى ثىٍٗ  ]ئٗھّٗد[« رئٗزىس لىٍغب

ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ْ » ئٗثۇ ئۇِبِٗ رٖزىَ جېٕىُ لوٌىذا ثوٌغب
ْ جبٍغب ثۇ دىٓ ٍٗتًّٗ تۇرۇپ وېچٗ ْ لٗضِٗىي، ِۇغۇ ٍۇٌتۇز ٍٗتىٗ  ]تٗثرأي ضٗھىھ[« وۈٔذۈزٌٗر ٍولىّبٍذۇ -ئبٌال ثىٍٗ

ئىطالَ تبوي لىَبِٗتىىچىٍىه دٖۋر » رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: ٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىِٓۇئبز ئىجٕي جٗثٗي رٖزى
ْ ثىر دىٕذۇر  ئٌٗىٗثىر[«]ضۈرىذىغب

 

 پٍٗغِٗثٗر ئٌٍٗٗھىططاالِٕي جاھاْ ئٗھٍىگٗ رٖھّٗت لىٍىپ ئٗۋٖتىٍٗٔىىي

ْ ئۈچۈْ پٗلٗت رٖھّٗت   [ ضۈرٖ ئٗٔجىَب[107لىٍىپال ئٗۋٖتتۇق ]])ئي ِۇھِّٗٗد!( ضېٕي ثىس پۈتۈْ ئٗھٍي جبھب
ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ  رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِغب: ئي ئبٌالٔىڭ پٍٗغِٗجىرى! ِۇغرىىالرغب 

ْ لىٍىٕىپ ِْٗ ٌٗٔٗت تىٍٗپ ثٗتذۇئب لىٍىذىغب» ٌٗٔٗت تىٍٗپ ثٗتذۇئب لىٍّبِطْٗ؟ دېَىٍگٗٔذٖ، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:
 دېذى ]ِۇضٍىُ[« ئٗۋٖتىٍّىذىُ. ثٌٗىي رٖھّٗت لىٍىٕىپ ئٗۋٖتىٍذىُ

ئىّبَ ئٗھّٗد، ئِٗرى ئىجٕي ئٗثۇلۇرٖ وىٕذىٕىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي رىۋاٍٗت لىٍىذۇ: ھۈزٍٖفٗ غٗھٗرٌٗردٖ پٍٗغِٗجٗر 
بٕٔىڭ لېػىغب وٌٗذى. ضبٌّبْ ھۈزٍٖفىگٗ: ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ضۆزٌىرىٕي وىػىٍٗرگٗ ئٗضٍىتىپ تۇراتتي )ثىر وۈٔي( ھۈزٍٖفٗ ضبٌّ

ٗر  ئي ھۈزٍٖفٗ! پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ )ثٗزىذٖ( ئبچچىمي وېٍىپ لبٌغبْ ثوٌطىّۇ ضۆز لىالتتي، ِْٗ ثىر لېتىُ پٍٗغِٗج
الپ ِْٗ ئۈِّىتىّذىٓ لبٍطي ثىر وىػىٕي ئبچچىمىّذا تىٍ» ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ تٗثٍىغ لىٍىپ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي ئبڭٍىغبْ:

ېٕي ثبرٌىك   ِ ْ، ِېٕىڭّۇ ضىٍٗردٖن ئبچچىمىُ وېٍىذۇ. ئبٌالتبئبال ثوٌطب، ضبٌطبَ ٍبوي ٌٗٔٗت ئېَتىپ ضبٌطبَ، ِّٗٔۇ ئىٕطب
جبھبْ ئٗھٍىگٗ رٖھّٗت لىٍىپ ئٗۋٖتىْٗ. غۇڭب، ئي ئبٌال! ئۇ تىٍٕي ٍبوي ٌٗٔٗتٕي لىَبِٗت وۈٔي ئۇ وىػىگٗ ثوٌىذىغبْ ثىر 

 د[]ئٗھّٗ« رٖھّٗت لىٍىپ ثٗرگىٓ!
 

 پٍٗغِٗثٗر ئٌٍٗٗھىططاالِٕي گۈزٖي ئٗخاللٕي تاِاِالظ ئۈچۈْ ئٗۋٖتىٍگٍٗٔىىي

ِْٗ ھٗلىمٗتْٗ گۈزٖي » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ رىۋاٍٗت لىٍىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
 ]ثۇخبرى[« ئٗخاللٕي تبِبِالظ ئۈچۈْ ئٗۋٖتىٍذىُ

پٗزىٍٗتٍٗرٔي  -ِْٗ ئېطىً ئٗخالق» ىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئىّبَ ِبٌىىتىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕ
 ]ِبٌىه[« توٌۇلالظ ئۈچۈْ ئٗۋٖتىٍذىُ

 

 پٍٗغِٗثٗر ئٌٍٗٗھىططاالِٕي پۈتۈْ ئىٕطأالرغا پٍٗغِٗثٗر لىٍىپ ئٗۋٖتىٍٗٔىىي

هللا )ضېٕىڭ پٍٗغِٗجٗرٌىىىڭگٗ( غبھىتٍىممب   ])ئي ِۇھِّٗٗد!( ضېٕي ثىس )پۈتۈْ( ئىٕطبٔالرغب پٍٗغِٗجٗر لىٍىپ ئٗۋٖتتۇق،
ٔىڭ ئىسٔي هللا [ ضۈرٖ ٔىطب[]  ئي پٍٗغِٗجٗر! ضېٕي ثىس ھٗلىمٗتْٗ گۇۋاھچي، ثىػبرٖتچي، ئبگبھالٔذۇرغۇچي،79ٍېتٗرٌىىتۇر ]

ھساة[ [ ضۈرٖ ئ46ٗ-45ئىجبدىتىگٗ( دٖۋٖت لىٍغۇچي ۋٖ ٔۇرٌۇق چىراق لىٍىپ ئٗۋٖتتۇق   ] -ثىٍْٗ ئۇٔىڭ )ثىرٌىىىگٗ، تبئٗت
ْ، هللا ئي ئىٕطبٔالر! ِْٗ ھٗلىمٗتْٗ ضىٍٗرٔىڭ ھِّٗىڭالرغب  » ])ئي ِۇھِّٗٗد!( ئېَتمىٕىي: تٗرىپىذىٓ ئٗۋٖتىٍگْٗ ئٌٗچىّٗ

ٖ زېّىٕٕىڭ پبدىػبھٍىمي   [ ضۈرٖ ئٗئراف[158غب خبضتۇر، ئۇٔىڭذىٓ ثبغمب ھېچ ئىالھ ٍولتۇر ]هللا ئبضّبٔالرٔىڭ ۋ
ِْٗ لىسىً رٖڭٍىه ۋٖ لبرا » ٍٗھىططبالِٕىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي رىۋاٍٗت لىٍىذۇ:ئىّبَ ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ پٍٗغِٗجٗر ئٌٗ  

ئۇ ئىىىىطي رىۋاٍٗت لىٍغبْ ٍٗٔٗ ثىر ھٗدىطتٗ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ « رٖڭٍىه وىػىٍٗرگٗ پٍٗغِٗجٗر لىٍىپ ئٗۋٖتىٍذىُ
ٗر ھٗرثىر پٍٗغِٗجٗر ئۆزىٕىڭ لٗۋِىگىال پٍٗغِٗجٗر لىٍىٕىپ ئٗ» ِۇٔذاق دېذى: ۋٖتىٍٗتتي. ِْٗ پۈتىۈي ئىٕطبٔالرغب پٍٗغِٗج

 «لىٍىٕىپ ئٗۋٖتىٍذىُ
ِۇھِّٗٗدٔىڭ  ٔٗپطي » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

طب ثوٌطۇْ، ِېٕىڭ پٍٗغِٗجٗر ئىٍىىذٖ ثوٌغبْ ئبٌال ثىٍْٗ لٗضِٗىي، ٍٗھۇدىٌ ٍبوي خرىطتىئبْ ثوٌطۇْ، ٍٍِٗي وىُ ثوٌ
ئىىٍٗٔىىىّٕي ئبڭالپ تۇرۇپ، ِْٗ ئېٍىپ وٌٗگْٗ ئىطالَ دىٕىغب ئېتىمبد لىٍىػتىٓ ثبظ تبرتمبْ ھبٌذا ۋاپبت ثوٌىذىىْٗ، ئۇ 

 ]ِۇضٍىُ[« چولۇَ دوزاخمب وىرىذۇ
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 ھٗرلأداق پٍٗغِٗثٗرٔي ئۆز لٗۋِىٕىڭ تىٍي تىٍْٗ ئٗۋٖتىٍٗٔىىي

[ ضۈرٖ 28ىىتىٓ خبٌىذۇر، ئۈِىذوي، ئۇالر )لۇرئبٕٔىڭ ِٗٔىطىٕي چۈغىٕىپ وۇفرىذىٓ( ضبلالٔغبً ]]لۇرئبْ ئٗرٖثچىذۇر، ئٗگرىٍ
ٔىڭ غٗرىئىتىٕي( ثبٍبْ لىٍىع ئۈچۈْ، پٗلٗت ئۆز )هللا] لبٔذالال ثىر پٍٗغِٗجٗرٔي ئٗۋٖتٍٍّٗي، ئۇٔي ثىس ئۆز لٗۋِىگٗ زۇِٗر[

ْ )ضۆزٌٍٗذىغبْ( لىٍىپ ئٗۋٖتتۇق  ]  ۈرٖ ئىجراھىُ[ [ ض4لٗۋِىٕىڭ تىٍي ثىٍٗ
ٗر » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ئبٌالتبئبال پٍٗغِٗج

ْ ئٗۋٖتىذۇ  ]ئٗھّٗد ضٗھىھ[ « ئٗۋٖتطٗ، ئۆزىٕىڭ لٗۋِىٕىڭ تىٍي ثىٍٗ
[ ئبگبھالٔذۇر غۇچىال ر  دىٓ ثوٌۇغۇڭ 192ٍىٕغبٔذۇر ]غۈثھىطىسوي، لۇرئبْ ئبٌٍِٗٗرٔىڭ پٗرۋٖردىگبرى تٗرىپىذىٓ ٔبزىً لى]

ً 194ـ193ٍىه جىجرىئىً ئۇٔي ضېٕىڭ لٌٗجىڭگٗ ئېٍىپ چۈغتي ]ىئۈچۈْ، ئىػٗٔچ [ )لۇرئبْ( ئوچۇق ئٗرٖثي تىٍىذا )ٔبزى
ٖ 2لىٍذۇق ]غۈثھىطىسوي، ضىٍٗرٔي چۈغٗٔطۇْ دٖپ، ئۇٔي ئٗرٖثچٗ لۇرئبْ لىٍىپ ٔبزىً [ ضۈرٖ غۇئٗرا[ ]195ثوٌذى( ] [ ضۈر

ِّٗٗد!( تٗلۋادارالرغب خۇظ خٗۋٖر ثېرىػىڭ ئۈچۈْ، ۋٖ ضٗروٗظ لٗۋِٕي ئبگبھالٔذۇرۇغۇڭ ئۈچۈْ، ثىس ٍۈضۈف[ ] )ئي ِۇھ
بزىً لىٍذۇق ] ٍْٗ چۈغٕىػٍىه لىٍىپٔ  ]ئۇالرٔىڭ ۋٖز ـ ٔٗضىھٗت ئېٍىػي ئۈچۈْ [ ضۈرٖ ِٗرٍَٗ[97لۇرئبٕٔي ضېٕىڭ تىٍىڭ ثى

[ ضۈرٖ دۇخبْ[]ئۇالرغب وىتبة )ٍٗٔي لۇرئبْ( ثٗردۇق، ئۇٔي )ٍٗٔي 58ٔالغتۇرۇپ ثٗردۇق ]لۇرئبٕٔي ضېٕىڭ تىٍىڭ ثىٍْٗ ئبضب
ٖ رٖھّٗت لىٍذۇق ]ىلۇرئبٕٔىڭ ِٗٔىٍىرىٕي( ثىٍ ْ ۋ  [ ضۈرٖ ئٗئراف[52ع ئبضبضىذا ثبٍب

 

 راِىساْ ئېَىدا لۇرئاْ ٔازىً توٌغأٍىمي

ئىجراھىُ » ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي رىۋاٍٗت لىٍىذۇ: ئىّبَ ئٗھّٗد، ئىجٕي ئٗضمٗئىذىٓ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ
ىسإٔىڭ  ً  -6وېچىطي ٔبزىً لىٍىٕذى. تٗۋرات راِىسإٔىڭ  -1ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ضٗھىپىٍىرى رِا وۈٔي ٔبزىً لىٍىٕذى. ئىٕجى

ْ ئېَىٕىڭ  -13راِىسإٔىڭ  ً لىٍىٕذى -24وۈٔي، لۇرئبْ وٗرىُ راِىسا  «وۈٔي ٔبزى
ضۆزٌٗرٔىڭ ئٗڭ چىراٍٍىمي ثوٌغبْ لۇرئبٕٔي هللا [ ضۈرٖ ٔىطب[]174ٔي لۇرئبٕٔي( ٔبزىً لىٍذۇق ]]ضىٍٗرگٗ روغْٗ ٔۇرٔي )ٍٗ

]راِىساْ ئېَىذا لۇرئبْ ٔبزىً ثوٌۇغمب ثبغٍىذى، لۇرئبْ ئىٕطبٔالرغب ٍېتٗوچىذۇر، ھىذاٍٗت [ ضۈرٖ زۇِٗر[23ٔبزىً لىٍذى ]
]ثىس لۇرئبٕٔي ھٗلىمٗتْٗ ِۇثبرٖن [ ضۈرٖ ثٗلٗر[185لىٍغۇچي ۋٖ ھٗق ثىٍْٗ ٔبھٗلٕي ئبٍرىغۇچي روغْٗ ئبٍٗتٍٗردۇر ]

وېچىذٖ )ٍٗٔي غٗثي لٗدرى وېچىطىذٖ( ٔبزىً لىٍذۇق، ثىس ھٗلىمٗتْٗ ئىٕطبٔالرٔي )لۇرئبْ ثىٍْٗ( ئبگبھالٔذۇرغۇچي ثوٌذۇق 
ٍٗٔي ٔىڭ ئبزاثىذىٓ( ئبگبھالٔذۇرغۇچي ثوٌۇغي ئۈچۈْ، ثٗٔذىطىگٗ )هللا ]پۈتۈْ جبھبْ ئٗھٍىٕي ) [ ضۈرٖ دۇخبْ[3]

[ ضۈرٖ 1ٔىڭ ثٗرىىىتي ثۈٍۈوتۇر ]هللا ِۇھِّٗٗد ئٌٍٗٗھىططبالِغب( ھٗق ثىٍْٗ ثبتىٍٕي ئبٍرىغۇچي لۇرئبٕٔي ٔبزىً لىٍغبْ 
]غۈثھىطىسوي، ثىس ضبڭب وىتبثٕي ئىٕطبٔالر ئۈچۈْ ھٗق ثىٍْٗ ٔبزىً لىٍذۇق، وىّىي ھىذاٍٗت تبپىذىىْٗ، ئۆزى ئۈچۈْ فۇرلبْ[

ئبزىذىىْٗ، ئۆزىٕىڭ زىَىٕي ئۈچۈْ ئبزغبْ ثوٌىذۇ، ضْٗ ئۇالرغب ھبِىٌ ئِٗٗضطْٗ )ٍٗٔي ھىذاٍٗت تبپمبْ ثوٌىذۇ، وىّىي 
[. ثۇ وىتبثتب )ٍٗٔي لۇرئبٔذا( ھېچ غٗن 1[ ضۈرٖ زۇِٗر[]ئٌٗىف، الَ، ِىُ ]41ئۇالرٔي ئىّبٔغب زورالغمب ِۇئٗوىٗي ئِٗٗضطْٗ( ]

ٔىڭ رٖھّىتىٕي هللا بزىً لىٍغبْ )لۇرئبْ( ِۇثبرٖن وىتبثتۇر، ]ثۇ ثىس ٔ[ ضۈرٖ ثٗلٗر[2ٍوق، )ئۇ( تٗلۋادارالرغب ٍېتٗوچىذۇر ]
[ )ِېٕىڭ 155ئۈِىذ لىٍغۇچىالردىٓ ثوٌۇظ ئۈچۈْ، ئۇٔىڭغب ئٗگىػىڭالر، )ئۇٔىڭغب ِۇخبٌىپٗتچىٍىه لىٍىػتىٓ( ضبلٍىٕىڭالر ]

ٗرٔىڭ، پٗلٗت ثىسدىٓ ئىٍگىرىىي ئىىىي تبئىپىگىال )ٍٗٔي ٍٗھۇدىَالر  ً لۇرئبْ ٔبزىً لىٍىػىُ( ضىٍ ۋٖ ٔبضبراالرغىال( وىتبة ٔبزى
[ ٍبوي ضىٍٗرٔىڭ، 156لٍىٕغبْ، ئۇالرٔىڭ ئولۇغبْ وىتبثٍىرىذىٓ ثىسٔىڭ زادىال خٗۋىرىّىس ٍوق، دېّٗضٍىىىڭالر ئۈچۈٔذۇر ]

ۇر. ئٗگٗر ثىسگٗ وىتبة ٔبزىً لىٍىٕغبْ ثوٌطب، ثىس ئٌٗۋٖتتٗ ئۇالردىٓ ئبرتۇق ھىذاٍٗت تبپمبْ ثوالتتۇق، دېّٗضٍىىىڭالر ئۈچۈٔذ
ْ هللاضىٍٗرگٗ پٗرۋٖردىگبرىڭالر تٗرىپىذىٓ ھٗلىمٗتْٗ پبوىت، ھىذاٍٗت ۋٖ رٖھّٗت ٔبزىً ثوٌذى،  ٔىڭ ئبٍٗتٍىرىٕي ئىٕىبر لىٍغب

ۋٖ ئۇالردىٓ ٍۈز ئۆرۈگْٗ وىػىذىّٕۇ زاٌىُ ئبدَٖ ثبرِۇ؟ ثىسٔىڭ ئبٍٗتٍىرىّىسدىٓ ٍۈز ئۆرۈگٍٗٔٗرٔي ئۇالرٔىڭ ٍۈز ئۆرۈگٍٗٔىىٍىرى 
ٍّىس ]ئۈچۈْ لبتتىك ئبزا [ ضۈرٖ ئٗٔئبَ[])ئي ِۇھِّٗٗد!( ثىس ضبڭب ۋٖھىٌ لىٍغبْ وىتبثٕي ئۇالرغب ئولۇپ 157ة ثىٍْٗ جبزاال

ثېرىػىڭ ئۈچۈْ، ضٗٔذىٓ ئىٍگىرى پٍٗغِٗجٗرٌٗرٔي ئٗۋٖتىٗٔذٖن، ضېٕي غۇٔذاق ثىر ئۈِّٗتىٗ ئٗۋٖتتۇلىي، ئۇٔىڭذىٓ ثۇرۇْ 
ٍّبلتب، )ئي ِۇھِّٗٗد!( ئېَتمىٕىي:هللا ىه ٔۇرغۇْ ئۈِّٗتٍٗر ئۆتىْٗ، ھبٌجۇوي، ئۇالر ِٗرھِٗٗتٍ ئۇ ِېٕىڭ » ٔي ئىٕىبر لى

[ 30پٗرۋٖردىگبرىّذۇر، ئۇٔىڭذىٓ ثبغمب ھېچ ِٗثۇد )ثٗرھٗق( ٍولتۇر، ئۇٔىڭغب تٗۋٖوىۈي لىٍذىُ ۋٖ ئۇٔىڭ دٖرگبھىغب لبٍتىّْٗ ]
الغب ئىپتىرا لىٍىػي ئٗلىٍغٗ ضىغّبٍذۇ )چۈٔىي لۇرئبٕٔي ھېچ ئىٕطبْ ئىجبد لىالٌّبٍذۇ(  ضۈرٖ رٖئذ[]ثۇ لۇرئبٕٔي ثىراۋٔىڭ ئٌب

بۋى( وىتبثالرٔي تٗضتىك لىٍغۇچىذۇ،   ىك ضِب ْ هللا ٌېىىٓ لۇرئبْ ئىٍگىرى وٌٗگْٗ )تٗۋرات، ئىٕجىً لبتبٌر ثٌٗگىٍىگٗ
[ 37ئٗھىبِالرٔي ثبٍبْ لىٍغۇچىذۇر، ئۇٔىڭذا ھېچ غٗن ٍولتۇر، )ئۇ( ئبٌٍِٗٗرٔىڭ پٗرۋٖردىگبرى تٗرىپىذىٓ ٔبزىً لىٍىٕغبٔذۇر ]

ئٗگٗر )ثۇ ضۆزۈڭالردا( راضتچىً ثوٌطبڭالر،  » دېَىػِٗذۇ؟ ئېَتمىٕىي:« لۇرئبٕٔي ِۇھِّٗٗد ئۆزى تولۇپ چىممبْ» ئۇالر:
[ 38دىٓ ثبغمب )ٍبردِٖگٗ( چبلىراالٍذىغبٍٔىىي وىػىڭالرٔي چبلىرىپ، لۇرئبٔغب ئوخػبظ ثىرٖر ضۈرىٕي وٌٗتۈرۈپ ثېمىڭالر ]هللا

ِٗٔىطىٕي توٌۇق چۈغًّٗٔٗ ۋٖ ھٗلىمىتىگٗ تېخي ئٗلٍي ٍٗتًّٗ تۇرۇپ ئۇٔي ئىٕىبر لىٍىػتي.  ئۇٔذاق ئِٗٗش، ئۇالر لۇرئبٕٔىڭ
ئۇالردىٓ ثۇرۇْ ئۆتىْٗ ئۈِّٗتٍٗرِۇ )ئۆزٌىرىٕىڭ پٍٗغِٗجٗرٌىرىٕي( ِۇغۇالرغب ئوخػبظ ٍبٌغبٔغب چىمبرغبْ ئىذى. زاٌىّالرٔىڭ 

ىڭ ئىچىذٖ لۇرئبٔغب ئىػىٕىذىغبٔالر ثبر، ئىػٍّٗٔٗذىغبٔالرِۇ ثبر، [ ئۇالر39ٔئبلىۋىتىٕىڭ لبٔذاق ثوٌغبٍٔىمىغب لبراپ ثبلمىٓ ]
ِېٕىڭ » [ ئٗگٗر ئۇالر ضېٕي ٍبٌغبٔچي لىٍىػتب چىڭ تۇرضب:40پٗرۋٖردىگبرىڭ ثۇزغۇٔچىالرٔي ھِّٗىذىٓ ئوثذاْ ثىٍىذۇ  ]
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ٗر ئبدائٌِٗٗىُ ئۆزَٖ ئۈچۈٔذۇر، ضىٍٗرٔىڭ ئٌِٗٗىڭالرِۇ ئۆزٖڭالر ئۈچۈٔذۇر، ِېٕىڭ ئٌِٗٗىّذىٓ ضى ٗرٔىڭ  -ٍ جۇداضىٍٗر، ضىٍ
ْ 41جۇداِْٗ دېگىٓ ] -لىٍّىػىڭالردىٓ ِّٗٔۇ ئبدا [ ئۇالرٔىڭ ئىچىذٖ )لۇرئبْ ئولۇغىٕىڭذا( ضبڭب لۇالق ضبٌىذىغبٔالر ثبر، ضٗ

[ 42ئبڭالظ ئىمتىذارىٕي ئېٍىپ تبغٍىغبٔالرغب( ئۇالر ھېچ ٔٗرضىٕي چۈغّٗٔىطىّۇ ئبڭٍىتبالِطْٗ؟  ]هللا گبضالرغب )ٍٗٔي 
الرٔىڭ ئىچىذٖ ضبڭب لبراٍذىغبٔالر ثبر )ٍٗٔي پٍٗغِٗجٗرٌىىىڭٕىڭ ئېٕىك ئبالِٗتٍىرىٕي ثبٍمبٍذىغبٔالر ثبر، ٌېىىٓ ئۇالر ئۇ

[ 43ردۇر( )ھٗلىمٗتٕي( وۆرٌّٖىطىّۇ وورالرٔي ھىذاٍٗت لىالالِطْٗ؟ ]ىٓ پبٍذىالّٔىغبٍٔىمٍىرى ئۈچۈْ ووثبٍمىغبٍٔىرىذ
ۇٌۇَ لىٍّبٍذۇ، ٌېىىٓ ئىٕطبٔالر )وۇفرى ۋٖ گۇٔبھ ئبرلىٍىك( ئۆزٌىرىگٗ ئۆزٌىرى زۇٌۇَ ئىٕطبٔالرغب لىٍچٗ زهللا غۈثھىطىسوي،  

ً »]وبپىرالر: [ ضۈرٖ ٍۇٔۇش[44لىٍىذۇ ] لۇرئبْ ٔېّىػمب ئۇٔىڭغب )ٍٗٔي ِۇھِّٗٗد ئٌٍٗٗھىططبالِغب( ثىر لېتىّذىال ٔبزى
ُ  –ـ پبرچٗ ٔبزىً لىٍذۇق، ئۇٔي ئبٍرىُ  دېذى. ضېٕىڭ دىٍىڭٕي ِۇضتٗھىَٗ لىٍىع ئۈچۈْ، ئۇٔي پبرچٗ« لىٍىّٕىذى؟ ئبٍرى

دىٓ غٍٗرىٕىڭ تٗرىپىذىٓ هللا ]ئۇالر لۇرئبْ ئۈضتىذٖ پىىىر ٍۈرگۈزِِٗذۇ؟ ئٗگٗر لۇرئبْ [ ضۈرٖ فۇرلبْ[32ٔبزىً لىٍذۇق ]
ٗتٍٗرٔي تبپمبْ ثوالتتي ] ئۈچۈْ(  [ ضۈرٖ ٔىطب[]ئۇالر )ھٗلٕي تؤۇظ82ثوٌغبْ ثوٌطب، ئٌٗۋٖتتٗ، ئۇٔىڭذىٓ ٔۇرغۇْ زىذدىَ

])ئي  [ ضۈرٖ ِۇھِّٗٗد[24لۇرئبٕٔي پىىىر لىٍّبِذۇ؟ ثٌٗىي ئۇالرٔىڭ دىٍٍىرىذا لۇٌۇپ ثبر )غۇڭب ئۇالر چۈغٍّٗٔٗذۇ( ]
ٔىڭ هللا)گۇٔبھالرٔي لىٍىۋېرىپ( ئۆزٌىرىگٗ جىٕبٍٗت لىٍغبْ ثٗٔذىٍىرىُ!  » ِۇھِّٗٗد! ِېٕىڭ تىٍىّذىٓ( ئېَتمىٕىي:

هللا  لىمٗتْٗ )خبٌىغبْ ئبدِٖٕىڭ( جىّي گۇٔبھٍىرىٕي ِٗغپىرٖت لىٍىذۇ، غۈثھىطىسوي، ھٗهللا رٖھّىتىذىٓ ئۈِىذضىسٌّٗٔٗڭالر.  
بردِٖگٗ ئېرىػٌّٗىگىٕىڭالردىٓ ثۇرۇْ 53ٔبھبٍىتي ِٗغپىرٖت لىٍغۇچىذۇر، ٔبھبٍىتي ِېھرىجبٔذۇر  ] [ ضىٍٗرگٗ ئبزاة وېٍىپ،ٍ 

پىٗ لبٍتىڭالر ۋٖ ئۇٔىڭغب ئىتبئٗت لىٍىڭالر  ] ٗتتٗ ضىٍٗرگٗ ئبزاثٕىڭ ئۇغتۇِتۇت 54پٗرۋٖردىگبرىڭالر تٖٗر [ ضىٍٗر تۇٍّىغبْ ھبٌ
ٖ » هللا [ ھٗرلبٔذاق ئبدَٖ:55وېٍىػىذىٓ ئىٍگىرى ضىٍٗرگٗ ٔبزىً لٍىٕغبْ ئٗڭ گۈزٖي لۇرئبٔغب ئٗگىػىڭالر  ] ٔىڭ تبئىتىذ

پ لبٌّبضٍىمي دٖ« ٔىڭ غٗرىئىتىٕي ۋٖ دىٕىٕي( ِٗضخىرٖ لىٍغۇچىالردىٓ ئىذىُ)هللاوٗتىۈزۈپ لوٍغبٍٔىرىّغب ھٗضرٖت! ِْٗ 
دٖپ لبٌّبضٍىك « ِېٕي ھىذاٍٗت لىٍغبْ ثوٌطب )ھىذاٍٗت تېپىپ( ئٌٗۋٖتتٗ تٗلۋادارالردىٓ ثوالتتىُ» هللا [ ٍبوي56ئۈچۈْ  ]

غب ئىتبئٗت لىٍىپ( هللاوبغىي دۇَٔبغب لبٍتىػىّغب ثوٌطب ئىذى، )ئۇ چبغذا  » ٍبوي ئبزاثٕي وۆرگْٗ چبغذا: [57] ئۈچۈْ
[ دۇرۇش، ھٗلىمٗتْٗ ضبڭب ِېٕىڭ 58پ لبٌّبضٍىك  ئۈچۈْ )پٗرۋٖردىگبرىغب ثوٍطۇٔطۇْ(  ]دٖ« ٍبخػىالردىٓ ثوالر ئىذىُ

 ْ ٔۇرغۇْ ئبٍٗتٍىرىُ )ٍٗٔي ھىذاٍٗتىٗ ضٗۋٖة ثوٌىذىغبْ لۇرئبْ( وٌٗذى. ضْٗ ئۇالرٔي ئىٕىبر لىٍذىڭ، ثوٍۇٔتبۋٌىك لىٍذىڭ، ضٗ
 [ ضۈرٖ زۇِٗر[59وبپىرالردىٓ ثوٌذۇڭ ]

  
 ڭػىػيجىٕالرٔىڭ لۇرئإٔي تى 

 پ )ئىّبْ ئېَتمبٍٔىمي( ِبڭب ۋٖھىٌثىر لبٔچٗ ٔٗپٗر جىٕٕىڭ )لۇرئبْ( تىڭػب»])ئي ِۇھِّٗٗد! لٗۋِىڭگٗ( ئېَتمىٕىي، 
لىٍىٕذى، ئۇالر )لٗۋِىگٗ لبٍتىپ ثبرغبٔذىٓ وېَىٓ( ئېَتتي: ثىس توغرا ٍوٌغب ثبغالٍذىغبْ ئبجبٍىپ لۇرئبٕٔي ھٗلىمٗتْٗ 

ّٗد!( ئۆز ۋالتىذا ثىر تۈروۈَ جىٕالرٔي ضبڭب لۇرئبْ تىڭػبغمب ئٗۋٖتتۇق، ئۇالر لۇرئبْ [ ضۈرٖ جىٓ[])ئي ِۇھ1ِٗئبڭٍىذۇق ]
دېَىػتي، لۇرئبْ تىالۋٖت لىٍىٕىپ ثوٌغبٔذىٓ وېَىٓ ئۇالر ئۆز « جىُ تۇرۇڭالر»تىالۋىتىگٗ ھبزىر ثوٌغبٔذا )ثىر ـ ثىرىگٗ(: 

ْ، »[ ئۇالر ئېَتتي: 29لٗۋِىگٗ ئبگبھالٔذۇرغۇچي ثوٌۇپ لبٍتىػتي ] بزىً ثوٌغب ئي لٗۋِىّىس! ھٗلىمٗتْٗ ثىس ِۇضبدىٓ وېَىٓٔ 
ئۇٔىڭذىٓ ئىٍگىرىىي وىتبثالرغب ئۇٍغۇْ وېٍىذىغبْ، ھٗق دىٕغب ۋٖ توغرا ٍوٌغب ثبغالٍذىغبْ وىتبثٕي )ٍٗٔي لۇرئبٕٔي( 

 [ ضۈرٖ ئٗھمبف[30تىڭػىذۇق ]
ٖ جبثىر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىط طبالَ ضبھبثىٍىرىٕىڭ لېػىغب چىمىپ ئۇالرغب ضۈر

» رٖھّبٕٔىڭ ثېػىذىٓ ئبخىرغىچىٍىه ئولۇپ ثٗردى. ئۇالر جىُ تۇرۇپ تىڭػىذى، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ئۇالرغب:
بخػي جبۋاة لبٍتۇرغبْ ئىذ  ٍ ى. غۈثھىطىسوي، ِْٗ ثۇ ضۈرىٕي جىٕالرغب وېچىطىذٖ ئولۇپ ثٗردىُ. ئۇالر ضىٍٗرگٗ لبرىغبٔذا

ْ « ئي ئىٕطبٔالر! جىٕالر! پٗرۋٖردىگبرىڭالرٔىڭ لبٍطي ٔېّٗتٍىرىٕي ئىٕىبر لىٍىطىٍٗر؟» ِْٗ ھٗر لېتىُ ئبٌالتبئبالٔىڭ: دېگٗ
ئي پٗرۋٖردىگبرىّىس! ضېٕىڭ ٔېّٗتٍىرىڭذىٓ ھېچ ٔٗرضىٕي ئىٕىبر لىٍّبٍّىس جىّي ھِٗذۇضبٔب » ئبٍىتىگٗ وٌٗگْٗ چېغىّذا، ئۇالر:

 دېذى ]تىرِىسى ھٗضْٗ[« جبۋاپ لبٍتۇردىضبڭب ِٗٔطۇپتۇر. دٖپ 
 

 ئىٕطأالرٔي ئاٌالغىال ئىثادٖت لىٍطۇْ دٖپ ۋٖھىٌ لىٍغأٍىمي

ُ ]هللا  ئبداٌٗتٕي ثٗرپب لىٍغبْ ھبٌذا گۇۋاھٍىك ثٗردىىي، ئۇٔىڭذىٓ ثبغمب ھېچ ِٗثۇد )ثٗرھٗق( ٍولتۇر. پٗرىػتىٍٗرِۇ، ئىٍى
ب ھېچ ِٗثۇد )ثٗرھٗق( ٍولتۇر. ئۇ غبٌىجتۇر، ھېىّٗت ثىٍْٗ ئىع ئٗھٍىٍىرىّۇ غۇٔذاق گۇۋاھٍىك ثٗردى: ئۇٔىڭذىٓ ثبغم

ٓ » ])ئي ِۇھِّٗٗد!( ضٗٔذىٓ ئىٍگىرى ئٗۋٖتىٍگْٗ پٍٗغِٗجٗرٌٗرٔىڭ ھِّٗىطىگٗ:[ ضۈرٖ ئبي ئىّراْ[18لىٍغۇچىذۇر ] ِٗٔذى
ٌ لىٍذۇق  ]« ثبغمب ھېچ ِٗثۇد )ثٗرھٗق( ٍولتۇر، ِبڭىال ئىجبدٖت لىٍىڭالر  ٔجىَب[[ ضۈرٖ ئ25ٗدٖپ ۋٖھى

دىٕي  ٔىڭپٍٗغِٗجٗرٌٗر  » ذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ٕىرىۋاٍٗت لىٍى دىٓئٗثۇ ھۇرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ
 ]ثۇخبرى[« ثىردۇر

[ ضۈرٖ ئبي ئىّراْ[]ضىٍٗرٔىڭ ھٗلىمىٌ پٗرۋٖردىگبرىڭالر، 72] « ٔىڭ ٍوٌىذۇرهللا توغرا ٍوي » ])ئي ِۇھِّٗٗد!( ئېَتمىٕىي:
دۇر. ھٗلىمٗتتىٓ لبٌطب، گۇِراھٍىمتىٓ غٍٗرىٌ ٔٗرضٗ ِٗۋجۇت ئِٗٗش، ٔېّىػمب )ئىّبٔذىٓ ٍۈز ئۆرۈپ هللا غۇ  ئٗٔٗ 
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]ئۇالرٔي )ٍٗٔي خبالٍىمٕي( ھٗضرٖت وۈٔي )ٍٗٔي لىَبِٗت وۈٔي(دىٓ [ ضۈرٖ ٍۇٔۇش[32گۇِراھٍىممب( ثۇرۇٌۇپ وېتىطىٍٗر؟  ]
ٕغبْ ثوٌىذۇ، ھبٌجۇوي، ئۇالر غٗپٍٗتتىذۇر، )لىَبِٗتٕي( ئىٕىبر ئبگبھالٔذۇرغىٓ، ئۇ چبغذا ھِّٗٗ ئىع ثىر تٗرٖپ لىٍى

 [ ضۈرٖ ِٗرٍَٗ[39لىٍّبلتىذۇر ]
ىڭبچ ئبگبھالٔذۈرغۇچىّْٗ» ئىّبَ ثۇخبرىٕىڭ رىۋاٍٗت لىٍغبْ ثىر ھٗدىطىذٖ ِۇٔذاق دېَىٍگْٗ: ٍٗٔي ئۇ « ِْٗ لىپٌَب

ب وىَىُ وىَىػىىّۇ ئۈٌگۈرًٌّٖٗ، ثٌٗىي ۋالىتٕىڭ ثىھۇدٖ وۆرۈٔۈپ وېٍىۋاتمبْ ٍبِبٍٔىمٕىڭ لبتتىمٍىمىذىٓ ئبٌذىراپ ئۇچىطىغ
ېتىپ وٌٗگْٗ ثىر  ئۆتۈپ وېتىپ لېٍىػىذىٓ لورلۇپ، وىَىُ وىَىػتىٓ ئىٍگىرى لٗۋِىٕي ئبگبھالٔذۈرۈظ ئۈچۈْ ٔبھبٍىتي تېسٍ 

 «ٍبٌىڭبچ وىػىگٗ ئوخػبٍذۇ
ْ :» ىططبالَ  ِۇٔذاق دېگْٗ ئٗثۇ ِۇضب رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھ ِْٗ ۋٖ ئبٌالتبئبال ِٗ

ثىٍْٗ ئٗۋٖتىْٗ پٍٗغِٗجٗرٌىه، خۇددى ئۆز لٗۋِىگٗ وېٍىپ: ئي لٗۋِىُ! ِْٗ ھٗلىمٗتْٗ ثۇ تٗرٖپٗى ثبضتۇرۇپ وېٍىۋاتمبْ ثىر 
ر! ئۆزٖڭالرٔي لوغۇٕٔي ئۆز وۆزۈَ ثىٍْٗ وۆردۈَ، ِْٗ ھٗلىمٗتْٗ ئبغىبرا ئبگبھالٔذۇرغۇچىّْٗ، ئۆزٖڭالرٔي لۇتمۇزۇڭال

ٍْٗ ئۇٔىڭ لٗۋِىذىٓ ثىر تۈروۈَ وىػىٍٗر ئۇٔىڭغب ئىتبئٗت لىٍىپ،  لۇتمۇزۇڭالر! دېگْٗ ثىر وىػىگٗ ئوخػبغتۇر. غۇٔىڭ ثى
لبراڭغۇ چۈغۈغي ثىٍٗٔال ٍوٌغب چىمىپ، پبٔبھ جبً تېپىپ ئۆزٌىرىٕي لۇتمۇزدى. ٍٗٔٗ ثىر تۈروۈَ وىػٍٗر ثوٌطب، ئۇٔي ٍبٌغبٔچي 

ورۇٍٔىرىذا تبڭ ئبتمۇزدى. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ضٗھٗردٖ لوغۇْ ثبضتۇرۇپ وېٍىپ، ئۇالرٔي تٌٗتۈوۈش ٍولبتتي. ئٗٔٗ دٖپ لبراپ ئۆز ئ
 ْ بڭب ئبضىٌ ثوٌغبْ ۋٖ ِْٗ ئېٍىپ وٌٗگٗ غۇ ِبڭب ئىتبئٗت لىٍغبْ ۋٖ ِْٗ ئېٍىپ وٌٗگْٗ ٔٗرضىگٗ ئٗگٗغىْٗ وىػي ثىٍِْٗ 

ْ وىػىٕىڭ ِىطبٌىذۇر  ِۇضٍىُ[ ]ثۇخبرى ۋٖ« ھٗلٕي ئىٕىبر لىٍغب
ٗرٔىڭ ئىالھىڭالر ثىر ئىالھتۇر، ضىٍٗر ثوٍطۇٔبِطىٍٗر؟» ])ئي ِۇھِّٗٗد! ئۇالرغب(  ٓ « ِبڭب ۋٖھىٌ لىٍىٕذىىي، ضىٍ دېگى

ِْٗ ضىٍٗرگٗ )ھٗلىمٗتٕي ھېچ وىػىٕي ئبٍرىّبضتىٓ( ئوخػبظ » [ ئٗگٗر ئۇالر )ئىطالِذىٓ( ٍۈز ئۆرۈضٗ، ئېَتمىٕىي108]
غب هللا [ ضۈرٖ ئٗٔجىَب[])ئېَتمىٕىي( ضىٍٗر پٗلٗت 109بْ )ئبزاة( ٍېمىّٕۇ، ٍىرالّۇ؟ ئۇلّبٍّْٗ ]ئۇلتۇردۇَ، ضىٍٗرگٗ ۋٖدٖ لىٍىٕغ

ٓ( هللاتٗرىپىذىٓ ئٗۋٖتىٍگْٗ )وبپىر ثوٌطبڭالر ضىٍٗرٔي  هللا ئىجبدٖت لىٍىڭالر، غۈثھىطىسوي، ِْٗ ضىٍٗرگٗ  ٔىڭ ئبزاثىذى
[ ضىٍٗر 2رگٗ( خۇظ خٗۋٖر ثٗرگۈچىّْٗ  ]ٔىڭ ضبۋاثي ثىٍْٗ ضىٍٗهللائبگبھالٔذۇرغۇچىّْٗ، )ئىّبْ ئېَتطبڭالر  

ٗرٔي ِۇئٍَْٗٗ ِۇددٖتىىچٗ )ٍٗٔي هللا پٗرۋٖردىگبرىڭالردىٓ ِٗغپىرٖت تٌٗٗپ لىٍىڭالر، ئبٔذىٓ ئۇٔىڭغب تٗۋثٗ لىٍىڭالر،   ضىٍ
غبْ ئۆِرۈڭالر ئبخىرٌىػىپ، ئٗجىٍىڭالر ٍٗتىۈچٗ ھبٍبتىٌ دۇَٔبدىٓ( ئوثذاْ ثٗھرىّْٗ لىٍىذۇ، ٍبخػي ئىع لىٍغۇچىغب لىٍ

بٔذىٓ( ٍۈز ئۆرۈضٗڭالر، )ئبزاثمب دۇچبر ثوٌىطىٍٗر( ضىٍٗرٔىڭ لىَبِٗت وۈٔىٕىڭ چوڭ  ٍبخػىٍىمٕىڭ ضبۋاثىٕي ثېرىذۇ، ئٗگٗر )ئّى
دىٓ غٍٗرىگٗ هللائي ٔبدأالر! ِېٕي  » [ ضۈرٖ ھۇد[])ئي ِۇھِّٗٗد!( ئېَتمىٕىي:3ئبزاثىغب لېٍىػىڭالردىٓ ئٗٔطىرٍّْٖٗ ]

ٍغِٗجٗر(ٌٗرگٗ:64؟  ]ئىجبدٖت لىٍىػمب ثۇٍرۇِطىٍٗر غب غېرىه وٌٗتۈرضٗڭ، هللائٗگٗر ضْٗ  » [ ضبڭب ۋٖ ضٗٔذىٓ ئىٍگىرىىي )ٗپ
ٖتتٗ ثىىبر ثوٌۇپ وېتىذۇ، ضْٗ ئٌٗۋٖتٗت زىَبْ تبرتمۇچىالردىٓ ثوٌۇپ لبٌىطْٗ، ثٌٗىي ٍبٌغۇز  غب هللا ضېٕىڭ ئٌِٗٗىڭ ئٌٗۋ

[ ضۈرٖ زۇِٗر[])ئي ِۇھِّٗٗد!( 66-65ى  ]دٖپ ۋٖھىٌ لىٍىٕذ« ئىجبدٖت لىٍغىٓ ۋٖ غۈوۈر لىٍغۇچىالردىٓ ثوٌغىٓ
بڭب ۋٖھىٌ لىٍىٕذۇوي، ضىٍٗرٔىڭ ئىالھىڭالر ٍبٌغۇز ثىر ئىالھتۇر، » ئېَتمىٕىي: ِْٗ پٗلٗت ضىٍٗرگٗ ئوخػبظ ثىر ئىٕطبّْٔٗ،ِ 

ٗ ىْٗ ٍبخػي ئىع لىٍطۇْ، پٗرۋٖردىگبرىغب لىٍىذىغبْ ئىجبدٖىوىّىي، پٗرۋٖردىگبرىغب ِۇاللبت ثوٌۇغٕي ئۈِىذ لىٍىذ تى
 [ ضۈرٖ وٗھف[110ھېچىىّٕي غېرىه وٌٗتۈرِىطۇْ ]

 

 جىٓ ۋٖ ئىٕطأالرٔي پٗلٗت ئاٌالغىال ئىثادٖت لىٍىع ئۈچۈْ ٍاراتمأٍىمي

]ئي ئىٕطبٔالر! ثىسٔي ضىٍٗر ئۆزٖڭالرٔي ثىىبر ٍبراتتي )ٍٗٔي ضىٍٗر ثىسٔي ھبٍۋأبتالرٔي ٍبراتمىٕىّىسدٖن ثىس ھېچمبٔذاق ضبۋاثّۇ 
[ 115ِۇ ثٗرٍِٗذىغبْ لىٍىپ ٍبراتتي( ئۆزٖڭالرٔي ثىسٔىڭ دٖرگبھىّىسغب لبٍتۇرۇٌّبٍذۇ دٖپ ئوٍالِطىٍٗر؟  ]ثٗرٍِٗذىغبْ، جبزا

[ ضۈرٖ زارىَبت[]ئي ئىٕطبٔالر! 56ضۈرٖ ِۆئّىٕۇْ[]جىٕالرٔي، ئىٕطبٔالرٔي پٗلٗت ِبڭب ئىجبدٖت لىٍىع ئۈچۈٔالر ٍبراتتىُ ]
ضىٍٗردىٓ ثۇرۇٔمىالر )ٍٗٔي ئۆتىٗٔىي ئۈِّٗتٍٗر(ٔي ٍبراتمبْ پٗرۋٖردىگبرىڭالرغب تٗلۋادارالردىٓ ثوٌۇغۇڭالر ئۈچۈْ، ضىٍٗرٔي ۋٖ 

ضىٍٗرگٗ زېّىٕٕي تۆغٗن ۋٖ ئبضّبٕٔي ثىٕب لىٍىپ ثٗردى، ثۇٌۇتتىٓ ٍبِغۇر ٍبغذۇرۇپ ثٗردى، [ هللا 21ئىجبدٖت لىٍىڭالر  ]
ردى. ئِٗذى ئبٌالغب غېرىه وٌٗتۈرِٗڭالر، ضىٍٗرگٗ رىسىك ثوٌۇظ ئۈچۈْ، ٍبِغۇر ئبرلىٍىك تۈرٌۈن ِېۋىٍٗرٔي ئۆضتۈرۈپ ثٗ

ئىىىي ئىالھمب ئىجبدٖت لىٍّبڭالر، ئۇ هللا:» [ ضۈرٖ ثٗلٗر[]22ٔىڭ غېرىىي ٍولٍۇلىٕي( ثىٍىپ تۇرىطىٍٗر ])هللاھبٌجۇوي ضىٍٗر 
 ٔىڭ ِۈٌىىذۇر،هللا[ ئبضّبٔالردىىي ۋٖ زېّىٕذىىي ھِّٗٗ ٔٗرضٗ  51دېذى ]« پٗلٗت ثىرال ئىالھتۇر، ِٗٔذىٕال لورلۇڭالر

[ ضىٍٗر ثٗھرىّْٗ ثوٌۇۋاتمبْ ٔېّٗتٍٗرٔىڭ 52دىٓ ثۆٌٗن غٍٗرىَذىٓ لورلبِطىٍٗر؟ ]هللاغب خبضتۇر،  هللا  ئىجبدٖت ھِٗىػٗ
ضىٍٗردىٓ ئېغىرچٍىمٕي [  هللا 53غب ٍبٌۋۇرۇپ دۇئب لىٍىطىٍٗر ]هللاثٗرگْٗ، ضىٍٗرگٗ ثىرٖر ئېغىرچىٍىك ٍٗتطٗ،  هللا ھِّٗىطىٕي  

ٔي لوٍۇپ هللا[ ضۈرٖ ٔٗھً[]54َٖ دٖرھبي ئۆز پٗرۋٖردىگبرىغب غېرىه وٌٗتۈرىذۇ  ]وۆتۈرۈۋٖتطٗ، ئبراڭالردىٓ ثىر ثۆٌۈن ئبد
[ ضۈرٖ غۇرا[ 6وۆزىتىپ تۇرغۇچىذۇر، ضْٗ ئۇالرغب ھبِىٌ ئِٗٗضطْٗ ]هللا ٍىرىٕي( ي( ئىگٗ لىٍىۋاٌغبٔالرٔىڭ )ئٌِٗٗ)ثبغمىالرٔ

ثىسٔىڭ ئۇالرغب » رٔي ھىّبٍىچي لىٍىۋاٌغبٔالر:ٔي لوٍۇپ ثۇتالهللا غب خبضتۇر، هللا]ثىٍىڭالروي، )غېرىىتىٓ ۋٖ رىَبدىٓ( ضبپ دىٓ 
ھٗلىمٗتْٗ )لىَبِٗت وۈٔي( ئۇالرٔىڭ هللا )دٍٖذۇ(.  « غب ٍېمىٕالغتۇرۇغي ئۈچۈٔذۇرهللا چولۇٔۇغىّىس پٗلٗت ئۇالرٔىڭ ثىسٔي 

ىٍىك ٔىڭ ٔېّٗتٍىرىگٗ( وۇفر)هللائىختىالپ لىٍىػمبْ ٔٗرضىٍىرى ئۈضتىذٖ ھۆوۈَ چىمىرىذۇ، ئبٌال ھٗلىمٗتْٗ ٍبٌغبٔچىٕي، 
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زىَبْ ٍٗتىۈزٌٍّٖٗذىغبْ ٔٗرضىٍٗرگٗ  -ٔي لوٍۇپ، ئۆزٌىرىگٗ پبٍذاهللا[ ضۈرٖ زۇِٗر[]ئۇالر  3لىٍغۇچىٕي ھىذاٍٗت لىٍّبٍذۇ ]
ٗ « ٔىڭ دٖرگبھىذا ثىسگٗ غبپبئٗت لىٍغۇچىالرهللاثۇالر » چولۇٔىذۇ،  بٔالردا ۋٖ زېّىٕذا ثۇٔذاق ٔٗرض دېَىػىذۇ، ئٗجبثب، ئبّض

غب ئۇٔي ئېَتىپ ثېرٌِٖٗطىٍٗر؟  هللاثىًٍّٗ لېٍىپ، ضىٍٗر  هللا پبئٗت لىٍغۇچي( ثوٌۇپ، ئۇٔي  ٔىڭ غېرىىي ٍبوي غبهللا)ٍٗٔي  
[ ضۈرٖ ٍۇٔۇش[]) ثٌٗىي ئۇالر پىىىر ٍۈزگۈزِىذى( 18ئۇالرٔىڭ غېرىه وٌٗتۈرگْٗ ٔٗرضىٍىرىذىٓ پبوتۇر ۋٖ ٍۈوطٗوتۇر ]هللا 

بپبئٗتچي لىٍىٕغبْ ثۇتالر( ھېچ ٔٗرضىگٗ لبدىر ئۇالر )ٍٗٔي غ» ٔي لوٍۇپ، غبپبئٗتچىٍٗرٔي تۇتتي. ئېَتمىٕىي:هللاثٌٗىي  
[ ضۈرٖ زۇِٗر[]غبپبئٗت 43ثوالٌّبٍذىغبْ ۋٖ )ھېچ ٔٗرضىٕي( ضٗزٍِٗذىغبْ تۇرضىّۇ )ئۇالرٔي غبپبئٗتچي تۇتبِذۇ؟(  ]

 [ ضۈرٖ ِۇددٖضطىر[ ]وبپىرالر ِېٕي لوٍۇپ ثٗٔذىٍىرىّٕي ِٗثۇد48لىٍغۇچىالرٔىڭ غبپبئىتي ئۇالرغب پبٍذا ثٗرٍِٗذۇ ]
[ ضىٍٗرگٗ 102لىٍىۋېٍىػطب ثوٌىذۇ دٖپ ئوٍالِذۇ؟ ثىس جٗھِٕٕٗٔٗي وبپىرالرغب ھٗلىمٗتْٗ ِٗٔسىٍگبھ لىٍىپ تٍَٗبرٌىذۇق  ]

[ ئۇالر ھبٍبتىٌ دۇَٔبدا لىٍغبْ ئٌٍِٗٗىرى ٍولمب 103ئٌٍِٗٗىرى جٗھٗتتىٓ ئٗڭ زىَبْ تبرتمۇچىالرٔي ئېَتىپ ثېرٍٍٖىّۇ؟  ]
[ ضۈرٖ وٗھف[]ئي ئٗھٍي وىتبة! )ٍٗٔي 104ع لىٍذۇق دٖپ ئوٍٍىغبْ ئبدٍِٖٗردۇر  ]چىممبْ ئِّٗب ئۆزٌىرى ئوثذاْ ئى

 -ٔي لوٍۇپ ثىرهللاغب ھېچ ٔٗرضىٕي غېرىه وٌٗتۈرِٗضٍىه،  هللاغىال ئىجبدٖت لىٍىع، هللا  ٍٗھۇدىَالر ۋٖ ٔبضبراالر( پٗلٗت
دېگىٓ، « ىً ئٗلىذىگٗ( ئِٗٗي لىالٍٍيثىرىّىسٔي خۇدا لىٍىۋاٌّبضٍىمتٗن ھِٗىّىسگٗ ئورتبق ثوٌغبْ ثىر ضۆزگٗ )ٍٗٔي ثىر خ

ْ » ئٗگٗر ئۇالر ٍۈز ئۆرۈضٗ )ٍٗٔي ثۇٔي لوثۇي لىٍّىطب(: بئٗضي!( ثىسٔىڭ ِۇضۇٌّب )ئي ٍٗھۇدىَالر ۋٖ ٔبضبراالر جِب
ثىرٖر ئىٕطبٔغب وىتبثٕي، ھېىّٗتٕي، پٍٗغِٗجٗرٌىىٕي ثٗرگٗٔذىٓ هللا [ ضۈرٖ ئبي ئىّراْ[]64ئىىٍٗٔىىىّىسگٗ گۇۋاھ ثوٌۇڭالر ]

وىتبثٕي » دېَىػي الٍىك ثوٌّبٍذۇ ۋٖ ٌېىىٓ )ئۇ(:« ٔي لوٍۇپ ِبڭب ثٗٔذٖ ثوٌۇڭالر» هللاَىٓ، ئۇٔىڭ وىػىٍٗرگٗ:وې
[ غۇٔىڭذٖن ئۇٔىڭ پٗرغتىٍٗرٔي، پٍٗغِٗجٗرٌٗرٔي 79)دٍٖذۇ(  ]« ئۆگٗتىٍٗٔىىىڭالر، ئولۇغبٍٔىمىڭالر ئۈچۈْ رٖثجبٔي ثوٌۇڭالر

[ 80ۇضۇٌّبْ ثوٌغىٕىڭالردىٓ وېَىٓ پٍٗغِٗجىرىڭالر ضىٍٗرٔي وۇفرىغب ثۇٍرۇِذۇ؟ ]رٖة لىٍىۋېٍىػمب ثۇٍرۇغي الٍىك ثوٌّبٍذۇ. ِ
ْ، هللاضۈرٖ ئبي ئىّراْ[]وىّىي ھېچمبٔذاق دٌٖىٍي ثوٌّىغبْ ھبٌذا   غب لوغۇپ ٍٗٔٗ ثىر ِٗثۇدلب ئىجبدٖت لىٍىذىىٗ

ضۈرٖ ِۆئّىٕۇْ[]ضٗٔذىٓ ثۇرۇْ ثىس  [117پٗرۋٖردىگبرىٕىڭ دٖرگبھىذا ھېطبة ثېرىذۇ، وبپىرالر ھٗلىمٗتْٗ ٔىجبت تبپّبٍذۇ ]
دىٓ ثبغمب ئىجبدٖت لىٍىٕىذىغبْ ئىالھالرٔي ثٌٗگىٍىذۇلّۇ؟ هللائٗۋٖتىْٗ پٍٗغِٗجٗرٌىرىّىسدىٓ ضوراپ ثبلمىٕىي، ِېھرىجبْ  

[ ضۈرٖ زۇخرۇف[]ئۇالرٔىڭ توٌىطي  45دىٓ غٍٗرىَگٗ ئىجبدٖت لىٍىػمب دٖۋٖت لىٍغىٕي ثبرِۇ( ]هللا)پٍٗغِٗجٗرٌٗرٔىڭ ئىچىذٖ 
ٔي لوٍۇپ ثۇتالرٔي ِٗثۇد لىٍىۋاٌغبٔالرٔىڭ ِىطبٌي ئۆً هللا[ ضۈرٖ ٍۈضۈف[]106ب غېرىه وٌٗتۈرۈپ تۇرۇپ ئىػىٕىذۇ ]غهللا

ضوغۇلتىٓ لوغذىَبٌّىغبٔذٖن، ئۇالرٔىڭ  -ٍبضىغبْ ئۆِۈچۈوٕىڭ ِىطبٌىغب ئوخػبظ )ٍٗٔي ئۆِۈچۈوٕىڭ ئۆٍي ئۇٔي ئىططىك
ىَبْ ٍٗتىۈزٌٍّٖٗذۇ( ئۆٍٍٗرٔىڭ ئٗڭ ئبجىسى ئۆِۈچۈوٕىڭ ئۆٍىذۇر. ئٗگٗر ز -چولۇٔۇۋاتمبْ ثۇتٍىرى ئۇالرغب ھېچمبٔذاق پبٍذا

ْ هللا ئۇالر [ هللا 41ئۇالر )ھٗلىمٗتٕي( ثىٍطٗ ئىذى )ثۇتالرغب چولۇّٔبٍىتي( ] ٔي تبغالپ ئىجبدٖت لىٍىۋاتمبْ ٔٗرضىٕي ئوثذا
ئىجبدٖت لىٍىڭالر، ئۇٔىڭغب غېرىه  غب خبٌىصهللا[ ضۈرٖ ئٗٔىٗثۇت[]42غبٌىجتۇر، ھېىّٗت ثىٍْٗ ئىع لىٍغۇچىذۇر ]هللا ثىٍىذۇ،  

ْ هللا وٌٗتۈرِٗڭالر، وىّىي  ْ، ئۇ گوٍب ئبضّبٔذىٓ تبغٍىٕىپ، لۇغالر ئۇٔي ئېٍىپ لبچمبٔذٖن، ٍبوي ثورا غب غېرىه وٌٗتۈرىذىٗى
 [ ضۈرٖ ھٗج[]ثۇ لٗۋِگٗ ٔېّٗ ثوٌذىىىٓ، ئۇالر ھېچجىر31ئۇٔي ئېٍىپ ثېرىپ ٍىراق جبٍغب تبغىٍىۋٖتىٗٔذٖن ثوٌۇپ لبٌىذۇ ]

غۈثھىطىسوي،  -[ ضۈرٖ ِبئىذٖ[]غٗن58[ ضۈرٖ ٔىطب[]غۇٔىڭ ئۈچۈٔىي، ئۇالر چۈغّٗٔٗش لٗۋِذۇر ]78ضۆزٔي چۈغٍّٗٔٗذۇ ]
[ ضۈرٖ زۇخرۇف[]ئۇالر 37غٍٗتبٔالر ئۇالرٔي توغرا ٍوٌذىٓ توضىذۇ، ئۇالر ثوٌطب ئۆزٌىرىٕي توغرا ٍوٌذا دٖپ گۇِبْ لىٍىذۇ ]

 [ ضۈرٖ ِۇددٖضطىر[51-50[ گۇٍب ئۇالر ٍوٌۋاضتىٓ لبچمبْ ٍبۋاٍي ئېػٗوٍٗردۇر ]49] ٔېّىػمب ۋٖز )لۇرئبْ(دىٓ ٍۈز ئۆرۈٍذۇ
 

 واپىرالرٔىڭ پٍٗغِٗثٗر ئٌٍٗٗھىططاالِٕي ٍاٌغأغا چىمىرىػي

» ]ئۇالرغب ئۆزٌىرىٕىڭ ئىچىذىٓ ثىر ئبگبھالٔذۇرغۇچي )ٍٗٔي پٍٗغِٗجٗر( وٌٗگٍٗٔىىىگٗ ئۇالر ھٍٗراْ لېٍىػتي، وبپىرالر ئېَتتي:
[ ضۈرٖ 5[ ئۇ ٔۇرغۇْ ئىالھالرٔي ثىر ئىالھ لىٍّبلچىّۇ؟ ثۇ ھٗلىمٗتْٗ غٌٗىتٗ ئىع ]4ىر ٍبٌغبٔچي ضېھىرگٗردۇر  ]ثۇ ث

ٍْٗ ثىرگٗ ٍٗٔٗ ثبغمب ئىالھالر ثوٌغبْ تٗلذىردٖ، ئٗرظ ئىگىطي هللا ضبد[]ِۇغرىىالر ئېَتمبٔذٖن،   ٗ )هللا ثى ئۈضتىذىٓ( غٌٗىج
پبوتۇر، ئۇالرٔىڭ ثوھتبْ ضۆزٌىرىذىٓ ٍۈوطٗن دٖرىجىذٖ ئبٌىَذۇر [  هللا 42ي ]لىٍىع ئۈچۈْ ئٌٗۋٖتتٗ ٍوي ئىسدىگْٗ ثوالتت

[ ضۈرٖ ثٗٔي ئىطرائىً[]ئۇالر )ٍٗٔي ِۇغرىىالر( زېّىٕذىىي ٔٗرضىٍٗرٔي ئىالھ لىٍىۋاٌذى، ئۇالر )ٍٗٔي ثۇ ٔٗرضىٍٗر( 43]
ٗ دىٓ ثبغمب ئىالھالر هللازېّىٕذا  -[ ئٗگٗر ئبضّب21ْئۆٌۈوٍٗرٔي تىرىٍذۈرٌِٖٗذۇ؟  ] ثوٌطب ئىذى، )وبئىٕبتٕىڭ تٗرتىپي( ئٌٗۋٖتت

ٔىڭ ثبٌىطي ٍوق، هللا[ ضۈرٖ ئٗٔجىَب[]22ئۇالرٔىڭ ضۈپٗتٍىگْٗ ٔٗرضىٍىرىذىٓ پبوتۇر ]هللا ثۇزۇالتتي، ئٗرغٕىڭ پٗرۋٖردىگبرى  
ٕي ٍبٌغۇز ئۇٔىڭغب ثبراۋٖر ثبغمب ثىر ئىالھّۇ ٍوق، ئٗگٗر ثۇٔذاق ثوٌطب ئىذى، ئۇ چبغذا ھٗر ئىالھ ئۆزى ٍبراتمبْ ِٗخٍۇل

ىطجٗت ثٗرگْٗ ٔٗرضىٍىرىذىٓ پبوتۇر ]هللائۇالرٔىڭ هللا ئىگٌٍٍٗٗتتي، ثٗزىطي ثٗزىطىذىٓ غبٌىت وېٍٗتتي،    ٔ ٖ 91غب [ ضۈر
ِۆئّىٕۇْ[]ئٗگٗر ھٗلىمٗت ئۇالرٔىڭ ٔٗپطي خبھىػٍىرىغب ثوٍطۇٔىذىغبْ ثوٌطب، ئٌٗۋٖتتٗ ئبضّبٔالر، زېّىٓ ۋٖ ئۇالردىىي 

[ ضۈرٖ ِۆئّىٕۇْ[]ھٗلىمٗتْٗ وۆزٌٗرال وور ثوٌّبٍذۇ، ٌېىىٓ 71ي، ئۇٔذاق ثوٌغىٕي ٍوق ]ِٗخٍۇلبتالر خبراة ثوٌغبْ ثوالتت
وۆورٖوٍٗردىىي لٌٗجٍٗر وور ثوٌىذۇ ) ٍٗٔي ھٗلىمىٌ وورٌۇق وۆزٔىڭ وورٌۇلي ئِٗٗش، دىٍٕىڭ وورٌۇلىذۇر، وور ئبدَٖ ئىجرٖت 

 [ ضۈرٖ ھٗج[46ئبٌّبٍذۇ ۋٖ چۈغٍّٗٔٗذۇ( ]
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ُ ئاٌالٔىڭ ئىسٔىط  ىس ِۆجىسٖ وٌٗتۈرٌٍّٖٗدىغأٍىميھېچىى

]ثىس ضٗٔذىٓ ئىٍگىرى ھٗلىمٗتْٗ ٔۇرغۇْ پٍٗغِٗجٗرٌٗرٔي ئٗۋٖتتۇق، ئۇالرغب خوتۇٔالر ۋٖ ثبٌىالرٔي ثٗردۇق، ھٗرلبٔذاق 
[ ضۈرٖ 38ٔىڭ ئىسٔىطىس ِۆجىسٖ وٌٗتۈرٌٍّٖٗذۇ، ھٗرثىر ۋالىتٕىڭ )ئۆزىگٗ ِۇٔبضىپ( ھۆوّي ثوٌىذۇ ]هللاپٍٗغِٗجٗر  
ٔىڭ ٍوٌىذا ھٗرگىسِۇ هللا[ ضۈرٖ غبفىر[78ٔىڭ ئىسٔىطىس ثىرٖر ِۆجىسٖ وٌٗتۈرٌٍّٖٗذۇ ]هللا ذاق پٍٗغِٗجٗر رٖئذ[]ھېچمبٔ

 [ ضۈرٖ فبتىر[43ٍوٌىذا ھٗرگىس ٍۆتىىٍىػٕىّۇ وۆرٍِٗطْٗ ] هللاھېچمبٔذاق ئۆزگىرىػٕي وۆرٍِٗطْٗ،   
 

 واپىرالرٔىڭ پٍٗغِٗثٗر ئٌٍٗٗھىططاالِدىٓ ِۆجىسٖ تٌٗٗپ لىٍىػي

)ٍٗٔي ٍٗھۇدىَالر ۋٖ ٔبضبراالر( ضٗٔذىٓ ئۆزٌىرىگٗ ئبضّبٔذىٓ ثىر وىتبة چۈغۈرۈغٕي ضوراٍذۇ، ئۇالر ِۇضبدىٓ ]ئٗھٍي وىتبة 
ً 153دېگْٗ ئىذى   ]« ٔي ئبپئبغىبرا وۆرضٗتىىٓهللا ثىسگٗ »ثۇٔىڭذىّٕۇ چوڭرالىٕي ضوراپ:  [ ضۈرٖ ٔىطب[]لۇرئبْ ثىسگٗ ٔبزى
ېٕىڭ زىىرىُ )ٍٗٔي لۇرئبْ( دىٓ غٗوتىذۇر، ثٌٗىي ئۇالر تېخي ِېٕىڭ ئبزاثىّٕي ثٌٗىي ئۇالر ِ« ثوٌّبً ئۇٔىڭغب ٔبزىً ثوٌذىّۇ؟

])ئي ِۇھِّٗٗد! ضٗٔذىٓ ئبدٖتتىٓ تبغمىرى ئىػالرٔي تٌٗٗپ لىٍغۇچي وۇففبرالرغب( ئېَتمىٕىي، [ ضۈرٖ ضبد[8تېتىغىٕي ٍوق ]
ّْٗ، ضىٍٗرگٗ، ِْٗ ثوٌطبَ ھٗلىمٗتْٗ ثىر ٔىڭ خٗزىٕىٍىرى ثبر، دېٍّّْٗٗ، ِْٗ غٍٗجٕىّۇ ثىٍٍّٗهللا ِْٗ ضىٍٗرگٗ، ِٗٔذٖ »

وور ئبدَٖ ثىٍْٗ وۆزى ضبق »ئېَتمىٕىي، «. پٗرىػتٗ، دٖپّۇ ئېَتّبٍّْٗ، ِْٗ پٗلٗت ِبڭب لىٍىٕغبْ ۋٖھَىگىال ئِٗٗي لىٍىّْٗ
 [ ضۈرٖ ئٗٔئبَ[50« ]ئبدَٖ ثبراۋٖرِۇ؟ ئوٍالپ ثبلّبِطىٍٗر؟

 

  ي پٍٗغِٗثٗر ئٌٍٗٗھىططاالِغا ۋٖھىٌ لىٍغإٔي ئولۇغ

ٔىڭ ضۆزٌىرىٕي ھېچ وىػي هللا])ئي ِۇھِّٗٗد!( ضْٗ پٗرۋٖردىگبرىڭٕىڭ وىتبثىذىٓ ضبڭب ۋٖھىٌ لىٍىٕغبٕٔي ئولۇغىٓ،  
[ ضۈرٖ وٗھف[ ]وىػىٍٗرگٗ ئۇالرٔىڭ )ئٌٍِٗٗىرىذىٓ( ھېطبة ئېٍىٕىذىغبْ ۋالىت )ٍٗٔي لىَبِٗت( 27ئۆزگٗرتٌٍّٗٗذۇ]

[ ئۇالرغب پٗرۋٖردىگبرى 1ِٗت توغرۇٌۇق ئوٍٍىٕىػتىٓ( ٍۈز ئۆرۈِٗوتىذۇر  ]ٍېمىٕالغتي، ھبٌجۇوي، ئۇالر غٗپٍٗتتىذۇر، )لىَب
[ ئۇالرٔىڭ 2ٔٗضىھٗت ٔبزىً ثوٌطىال، ئۇالر ئۇٔىڭغب ِٗضخىرٖ لىٍغبْ ھبٌذا لۇالق ضېٍىػىذۇ  ] -تٗرىپىذىٓ )لۇرئبٔذا( ٍېڭي ۋٖز

ِّٗٗد ئٌٍٗٗھىططبالَ( پٗلٗت ضىٍٗرگٗ ئوخػبظ ثۇ )ٍٗٔي ِۇھ» ٔىڭ وبالِىذىٓ( غٗپٍٗتتىذۇر، وبپىرالر ئۆزئبرا:)هللادىٍٍىرى 
ٗر  ْ، ضىٍ [ )پٍٗغِٗجٗر( 3دٖپ ٍوغۇرۇپ ضۆزٌىػىذۇ  ]« رىٕي وۆرۈپ تۇرۇپ ئۇٔي لوثۇي لىالِطىٍٗر؟ضېھى)ئبددى( ثىر ئىٕطب

ٍغبْ ضۆزٌٗرٔي ثىٍىپ تۇرىذۇ،  » ئېَتتي: ىذۇر، )ضۆزٌىرىڭالرٔي( ئبڭالپ تۇرغۇچهللا پٗرۋٖردىگبرىُ ئبضّبْ، زېّىٕذا ئېَتى
ثٌٗىي ئۇ )ِۇھِّٗٗدٔىڭ( لبالٍّىمبْ » [ )وبپىرالر لۇرئبْ ضېھىرىذۇر دٖپال لبٌّبضتىٓ(4)ئٗھۋاٌىڭالرٔي( ثىٍىپ تۇرغۇچىذۇر ]

چۈغٍىرىذۇر، ثٌٗىي ئۇٔي ئۆزى ئوٍذۇرۇپ چىمبرغبٔذۇر، ثٌٗىي ئۇ غبئىردۇر، ئىٍگىرىىي پٍٗغِٗجٗرٌٗرگٗ ئوخػبظ ثىسگٗ ثىرٖر 
[ ئۇالردىٓ ئىٍگىرى، ثىس ھبالن لىٍغبْ غٗھٗرٌٗردىٓ )ٍٗٔي ئبھبٌىطىذىٓ( ھېچمبٍطىطي 5ىػتي  ]دېَ« ِۆجىسٖ وٌٗتۈرضۇْ

[ )ئي ِۇھِّٗٗد!( ضٗٔذىٓ ئىٍگىرى 6ئىّبْ ئېَتّىغبْ تۇرضب، )ِۆجىسىٍٗرٔي وۆرضٗتطٗڭ( ئۇالر ئىّبْ ئېَتبِذۇ؟  ]
ئٗگٗر )ثۇٔي( ثىٍّىطٗڭالر، ئٗھٍي ئىٍىّذىٓ )ٍٗٔي  )پٗرغتىٍٗرٔي ئِٗٗش( پٗلٗت ئىٕطبٔالرٔىال پٍٗغِٗجٗر لىٍىپ ئٗۋٖتتۇق،

[ پٍٗغِٗجٗرٌٗرٔي تبِبق ٍېٍّٗذىغبْ جٗضٗت لىٍغىٕىّىس ٍوق )ٍٗٔي ئۇالر 7تٗۋرات، ئىٕجىٍالرٔي ثىٍىذىغبٔالردىٓ( ضوراڭالر  ]
ٍوق )ٍٗٔي ئۇالرِۇ ثبرٌىك وىػىٍٗرگٗ ئوخػبظ ٍٍٗذۇ، ئىچىذۇ( ھِٗذٖ ئۇالر )دۇَٔبدا ئۆًٌّٗ( ِٗڭگۈ لبٌىذىغبْ ثوٌغىٕي 

  [ ضۈرٖ ئٗٔجىَب[8ۋاپبت ثوٌىذۇ( ]ثبرٌىك وىػىٍٗرگٗ ئوخػبظ 
زېّىٓ  –ھٗلىمٗتْٗ ئبضّبْ » جبثىر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

ٍٗٔىىىّٕي ثىٍىذۇ، ٌېىىٓ، ئىٕطبٔالرٔىڭ، غۈثھىطىس ِېٕىڭ، ئبٌالھٕىڭ ئٌٗچىطي ئىى –ئبرىطىذىىي ثبرٌىك ٔٗرضىٍٗر غٗن 
 ۋٖ زىَبئۇٌّٗلذٖضي ھٗضْٗ[ ئٗھّٗد ۋٖ دارِي«] جىٕالرٔىڭ ئبضىٍَىرى ثۇ ھٗلىمٗتىٗ تېٕىۋاٌىذۇ

])ئي ِۇھِّٗٗد!( ثىس ضبڭب )ئۇالر تٌٗٗپ لىٍغبٔذٖن( لٗغٗزگٗ ٍېسىٍغبْ ثىر وىتبثٕي ٔبزىً لىٍغبْ، وبپىرالر ئۇٔي لوٌٍىرى 
ْٗ تٗلذىردىّۇ، ئۇالر، غٗوطىسوي، ثۇ پٗلٗت روغْٗ ضېھىردۇر، دٍٖتتي، چۈٔىي ئۇالرٔىڭ غٗرىسى ئٗڭ روغْٗ ثىٍْٗ تۇتۇپ وۆرگ

ئۇٔىڭغب )ٍٗٔي ِۇھِّٗٗد ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ پٍٗغِٗجٗرٌىىىگٗ گۇۋاھ » [ ئۇالر:7دٌٖىً وٌٗگٗٔذىّۇ ئىّبْ ئېَتّبضٍىمتۇر  ]
ب ثىرٖر پٗرغتٗ چۈغۈرگْٗ ثوٌطبق، ئۇالرٔىڭ ئىػي تۈگىگْٗ ثوالتتي دٍٖذۇ، ئٗگٗر ئۇٔىڭغ« ثوٌۇپ( ثىر پٗرغتٗ چۈغّىذى؟

)ِٗخٍۇلبتىذىٓ( هللا [ ضۈرٖ ئٗٔئبَ[]8)ٍٗٔي ثۇ چبغذا ھٗلٕي ئىٕىبر لىٍطب، ھبالن لىٍىٕبتتي( ئۇالرغب ِۆھٍٗت ثېرىٍٍّٗتتي ]
الظ ھولۇلي ئۇال ٕي )پٍٗغِٗجٗرٌىىىٗ( تبٌالٍذۇ، تٌب برىتىذۇ، خبٌىغبْ ئبدِٖ  ٍ پبوتۇر، ئۇالرٔىڭ هللا ردا ئِٗٗش، خبٌىغىٕىٕي

پٗرغتىٍٗردىّٕۇ )پٍٗغِٗجٗرٌىرىگٗ ۋٖھىٌ ٍٗتىۈزۈظ ئۈچۈْ(، هللا [ ضۈرٖ لٗضٗش[]68غېرىه وٌٗتۈرگٍٗٔىرىذىٓ ئۈضتۈٔذۇر ]
ھٗلىمٗتْٗ )ثٗٔذىٍىرىٕىڭ ضۆزٌىرىٕي( هللا ئىٕطبٔالردىّٕۇ )غٗرىئٗتٕي ثٗٔذىٍىرىگٗ ٍٗتىۈزۈظ ئۈچۈْ( ئٌٗچىٍٗرٔي تبٌالٍذۇ، 

ثۇ )ٍٗٔي لۇرئبْ( پٗلٗت ئۇ )ٍٗٔي » [ ضۈرٖ ھٗج[ ] وبپىرالر:75تۇرغۇچىذۇر، )لىٍّىػٍىرىٕي( وۆرۈپ تۇرغۇچىذۇر ] ئبڭالپ
دٍٖذۇ، ئۇالر « ِۇھِّٗٗد( ئۆزى تولۇغبْ ٍبٌغبٔذۇر، ئۇٔىڭغب ئۇٔي تولۇغمب ثبغمب ثىر لٗۋَ )ٍٗٔي ئٗھٍي وىتبة( ٍبردَٖ ثٗرگْٗ

)ثۇ( » [ ئۇالر ئېَتتي:4چبپالظ ثىٍْٗ ئۇٔىڭغب( زۇٌۇَ لىٍذى ۋٖ ٍبٌغبٕٔي چبپٍىذى  ])پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِغب ثوھتبْ 
ئبخػبِذا ئولۇپ  -ثۇرۇٔمىالرٔىڭ ئٗپطبٔىٍىرىذۇروي، ئۇالرٔي ئۇ ٍبزدۇرۇۋاٌغبْ، )ھىپسى لىٍىۋېٍىع ئۈچۈْ( ئۇٔىڭغب ئٗتىگْٗ
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ھٗلىمٗتْٗ هللا ٔبزىً لىٍذى،  هللا رٔي ثىٍىپ تۇرىذىغبْ  ئۇٔي ئبضّبٔالردىىي ۋٖ زېّىٕذىىي ضى» [ ئېَتمىٕىي:5ثېرىٍىۋاتىذۇ ]
[ ضۈرٖ فۇرلبْ[ ]لۇرئبٕٔي غٍٗتبٔالر ئېٍىپ چۈغىىٕي 6ٔبھبٍىتي ِٗغپىرٖت لىٍغۇچىذۇر، )ثٗٔذىٍىرىگٗ( ٔبھبٍىتي ِېھرىجبٔذۇر ]

ٍتبٔالر( [ غۈثھىطىسوي، ئۇ211[ ثۇ ئۇالرغب الٍىك ئِٗٗش. ئۇالرِۇ )ئۇٔىڭغب( لبدىر ثوالٌّبٍذۇ  ]210ٍوق  ] الر، )ٍٗٔي ٗغ
[ 25[ ضۈرٖ غۇئٗرا[]ئۇ )لۇرئبْ( لوغالٔذى غٍٗتبٕٔىڭ ضۆزى ئِٗٗضتۇر  ]212ئوغرىٍىمچٗ( تىڭػبغتىٓ ِٗٔئي لىٍىٕغبٔذۇ ]

[ ضۈرٖ تٗوۋىر[]ئىٕطبٔالرٔىڭ ثىرىگٗ )ٍٗٔي 26[ ئۇ )ٍٗٔي لۇرئبْ( پۈتۈْ ئٗھٍي جبھبٔغب ٔٗضىھٗتتۇر ]26لٍٗٗرگٗ ثبرىطىٍٗر؟  ]
ٔىڭ ئبزاثىذىٓ( ئبگبھالٔذۇرغىٓ، ِۆِىٍٕٗرگٗ پٗرۋٖردىگبرىٕىڭ )هللائٌٍٗٗھىططبالِغب(: ئىٕطبٔالر )ٍٗٔي وبپىرال(ٔي  ِۇھِّٗٗد

 ٌ بخػي ئٌٍِٗٗىرى ئۈچۈْ( ٍۇلىرى ئورۇٔغب ئېرىػىذىغبٍٔىمي ثىٍْٗ خۇظ خٗۋٖر ثٗرگىٓ، دٖپ ۋٖھى  ٍ دٖرگبھىذا )لىٍغبْ
])ئي ِۇھِّٗٗد!( [ ضۈرٖ ٍۇٔۇش[2]دېذى  « ثۇ ھٗلىمٗتْٗ ئبغىبرا ضېھىردۇر» ر:لىٍغبٍٔىمىّىسدىٓ ئۇالر ئٗجٗثٍىِٕٗذۇ؟ وبپىرال

ىذىغبٔالر ثبر، لۇرئبٕٔي چۈغّٗٔٗضٍىىٍىرى ئۈچۈْ ئۇالرٔىڭ  ئۇالرٔىڭ ئىچىذٖ )لۇرئبْ ئولۇغبْ چېغىڭذا( ضبڭب لۇالق ضٌب
ٗتتب دىٍٍىرىٕي پٗردىٍىذۇق، لۇاللٍىرىٕي ئېغىر لىٍذۇق. ئۇالر ِۆجىسىٍٗرٔي وۆرگْٗ ت ٗلذىردىّۇ ئۇٔىڭغب ئىّبْ ئېَتّبٍذۇ. ھ

[ ئۇالر 25دٍٖذۇ  ]« ثۇ پٗلٗت ثۇرۇٔمىالردىٓ لبٌغبْ ئٗپطبٔىالردۇر» وبپىرالر ضېٕىڭ ٍېٕىڭغب ِۇٔبزىرىٍىػىپ وٌٗگٗٔذىّۇ:
جۇوي، ئۇالر )ثۇٔي( وىػىٍٗرٔي لۇرئبٔذىٓ توضىذۇ، ئۆزٌىرىّۇ ئۇٔىڭذىٓ ٍىراق لبچىذۇ، ئۇالر پٗلٗت ئۆزٌىرىٕىال ھبالن لىٍىذۇ، ھبٌ

ِېٕىڭ ئٌِٗٗىُ ئۆزَٖ ئۈچۈٔذۇر، ضىٍٗرٔىڭ » ]ئٗگٗر ئۇالر ضېٕي ٍبٌغبٔچي لىٍىػتب چىڭ تۇرضب: [ ضۈرٖ ئٗٔئبَ[26تۇٍّبٍذۇ ]
ٗرٔىڭ لىٍّىػىڭالردىٓ ِّٗٔۇ ئبدا -ئٌِٗٗىڭالر ئۆزٖڭالر ئۈچۈٔذۇر، ِېٕىڭ ئٌِٗٗىّذىٓ ضىٍٗر ئبدا « جۇداِْٗ -جۇداضىٍٗر، ضىٍ

[ ضۈرٖ ٍۇٔۇش[]ئٌٗىف، الَ، ِىُ، را، ثۇ، وىتبة )ٍٗٔي لۇرئبْ(ٔىڭ ئبٍٗتٍىرىذۇر. )لۇرئبٔذا( ضبڭب پٗرۋٖردىگبرىڭ 41دېگىٓ ]
ً هللا تٗرىپىذىٓ ٔبزىً لىٍىٕغبْ ٔٗرضىٍٗر ھٗلتۇر، ٌېىىٓ ئىٕطبٔالرٔىڭ توٌىطي ئۇٔىڭغب )ٍٗٔي لۇرئبٕٔىڭ  تٗرىپىذىٓ ٔبزى

غۈثھىطىسوي، ثۇ لۇرئبٔذا وىػىٍٗرگٗ تۈرٌۈن ِىطبٌالرٔي ثبٍبْ لىٍذۇق،  -غٗن[ ضۈرٖ رٖئذ[]1ثوٌغبٍٔىمىغب( ئىػٍّٗٔٗذۇ ]
ئٗگٗر ضْٗ ئۇالرغب )لۇرئبْ ئبٍٗتٍىرىذىٓ( ثىرٖر ئبٍٗتٕي وٌٗتۈرضٗڭ، وبپىرالر )دىٍٍىرى لٗضبۋٖتٍىػىپ وٗتىٍٗٔىىتىٓ( چولۇَ 

ٗر ]» ئېَتىذۇوي: ٗر پٗلٗت ٍبٌغبٔچىالر ضىٍ ٍي ئۇالرٔي ِۇغۇٔذاق )ضۆز( لىٍىػمب ثۇٍرۇِذۇ؟ [ ضۈرٖ رۇَ[]ئۇالرٔىڭ ئٗل58ضىٍ
ْ 32ھٗرگىس ئۇٔذاق ئِٗٗش، ئۇالر )وۇفرىذٖ( ھٗددىذىٓ ئبغمبْ لٗۋِذۇر ] [ ضۈرٖ تۇر[]ضىٍٗر )گۇِراھٍىمتب( ھٗددىذىٓ ئبغمب

 [ ضۈرٖ زۇخرۇف[5ٔٗضىھٗت لىٍىػٕي تٗرن لىالِذۇق؟ ] -لٗۋَ ثوٌغبٍٔىمىڭالر ئۈچۈْ ضىٍٗرگٗ ۋٖز
 

 ضۈرٖ ئىجات لىٍىػما تٗوٍىپ لىٍغأٍىمي  تىرٖر لۇرئأغا ئوخػاظ ئىٕطأالرٔي 

ٓ » ]ئۇالر لۇرئبٕٔي )ِۇھِّٗٗد( ئۆزى ئىجبت لىٍغبْ دېَىػِٗذۇ؟ ئېَتمىٕىي: )ثۇ ضۆزۈڭالردا( راضتچىً ثوٌطبڭالر، ئبٌالدى
ھٗتتىٓ( لۇرئبٔذىىىگٗ غٍٗرىٌ چبلىراالٍذىغبٍٔىىي وىػىٍىرىڭالرٔي )ٍبردِٖگٗ( چبلىرىپ، )پبضبھٗت ۋٖ ثبالغٗت جٗ

[ ئٗگٗر ئۇالر )ثۇ چبلىرىمىڭالرغب( ئبۋاز لوغّىطب، ثىٍىڭالروي، لۇرئبْ  13ئوخػبٍذىغبْ ئوْ ضۈرىٕي ئىجبت لىٍىپ ثېمىڭالر ]
[ ضۈرٖ 14غب( ثوٍطۇٔبِطىٍٗر؟ ])هللادىٓ ثبغمب ھېچ ئىالھ ٍولتۇر، ضىٍٗر هللأىڭ ۋٖھىٌ لىٍىػي ثىٍْٗ ٔبزىً لىٍىٕغبْ.  هللا

ئٗگٗر ) ثۇ ضۆزۈڭالردا( راضتچىً ثوٌطبڭالر، » دېَىػِٗذۇ؟ ئېَتمىٕىي:« لۇرئبٕٔي ِۇھِّٗٗد ئۆزى تولۇپ چىممبْ »ھۇد[]ئۇالر:
«  دىٓ ثبغمب )ٍبردِٖگٗ( چبلىراالٍذىغبٍٔىىي وىػىڭالرٔي چبلىرىپ، لۇرئبٔغب ئوخػبظ ثىرٖر ضۈرىٕي وٌٗتۈرۈپ ثېمىڭالرهللا 

ي توٌۇق چۈغًّٗٔٗ ۋٖ ھٗلىمىتىگٗ تېخي ئٗلٍي ٍٗتًّٗ تۇرۇپ ئۇٔي ئىٕىبر [ ئۇٔذاق ئِٗٗش، ئۇالر لۇرئبٕٔىڭ ِٗٔىطى38ٕ]
لىٍىػتي. ئۇالردىٓ ثۇرۇْ ئۆتىْٗ ئۈِّٗتٍٗرِۇ )ئۆزٌىرىٕىڭ پٍٗغِٗجٗرٌىرىٕي( ِۇغۇالرغب ئوخػبظ ٍبٌغبٔغب چىمبرغبْ ئىذى. 

ْ [ ضۈرٖ ٍۇٔۇش[ ]ث39زاٌىّالرٔىڭ ئبلىۋىتىٕىڭ لبٔذاق ثوٌغبٍٔىمىغب لبراپ ثبلمىٓ ] ٗٔذىّىس )ِۇھِّٗٗد(گٗ ثىس ٔبزىً لىٍغب
دىٓ هللالۇرئبٔذىٓ غٗوٍٗٔطٗڭالر، لۇرئبٔغب ئوخػبظ ثىرٖر ضۈرىٕي ٍِٗذأغب چىمىرىپ ثېمىڭالر )لۇرئبٔغب تٗئٗررۇز لىٍىػتب(  

ثوٌطبڭالر  ثبغمب ٍبردِٖچىڭالرٔىڭ ھِّٗىطىٕي )ٍبردِٖگٗ( چبلىرىڭالر، )لۇرئبْ ئىٕطبٕٔىڭ ضۆزى دېگْٗ گىپىڭالردا(  راضتچىً 
[ ئٗگٗر ِۇٔذاق لىٍّىطبڭالرـــ ھٗرگىسِۇ لىالٌّبٍطىٍٗرــ وبپىرالر ئۈچۈْ تٍَٗبرالٔغبْ، ئىٕطبْ ۋٖ تبغالردىٓ ٍېمىٍغۇ 23]

دېَىػِٗذۇ؟ ئۇٔذاق « )ِۇھِّٗٗد لۇرئبٕٔي( ئۆزى تولۇدى» [ ضۈرٖ ثٗلٗر[]ٍبوي ئۇالر:24ثوٌغبْ دوزاختىٓ ضبلىٍىٕىڭالر ]
[ ئٗگٗر )ِۇھِّٗٗد ئۇٔي تولۇدى دېگْٗ ضۆزۈڭالردا( راضتچىً ثوٌطبڭالر، 33غب( ئىػٍّٗٔٗذۇ  ]ئِٗٗش، ئۇالر )لۇرئبٔ

ٔغب ئوخػبٍذىغبْ ثىر ضۆزٔي وٌٗتۈرۈپ ثېمىڭالر ] [ ضۈرٖ تۇر[]ئٗگٗر ثىس خبٌىطبق 34)تۈزۈٌۈغتٗ، گۈزٌٍٖىىتٗ، ثبٍبٔذا( لۇرئب
پٍٗردىٓ( وۆتۈرۈۋېتٗتتۇق، ئبٔذىٓ ئۇٔي ئٗضٍىگٗ وٌٗتۈرۈغىٗ ثىسگٗ ضبڭب ۋٖھىٌ لىٍغبْ لۇرئبٕٔي ئٌٗۋٖتتٗ )دىٍالردىٓ ۋٖ ِۇضھٗ

هللا [ پٗلٗت پٗرۋٖردىگبرىڭ رٖھّٗت لىٍىع ٍۈزىطىذىٓ ئۇٔي وۆتۈرۈۋٖتّىذى. 86لبرغي ھېچمبٔذاق ھبِىٌ تبپبٌّبٍتتىڭ  ]
بٕٔىڭ ئوخػىػىٕي ٍِٗذأغب ئٗگٗر ئىٕطبٔالر، جىٕالر ثۇ لۇرئ» [  ئېَتمىٕىي:87ٔىڭ ِٗرھِٗىتي ضبڭب ھٗلىمٗتْٗ چوڭ ثوٌذى ]

[ ثۇ 88ثىرىگٗ ٍبردٍِٖٗغىْٗ تٗلذىردىّۇ، ئۇٔىڭ ئوخػىػىٕي ٍِٗذأغب وٌٗتۈرٌٍّٖٗذۇ  ] -وٌٗتۈرۈظ ئۈچۈْ ٍىغىٍىپ ثىر
خىً غٗوٍىذٖ ثبٍبْ لىٍذۇق، )روغْٗ پبوىتالرٔىڭ ثوٌۇغىغب لبرىّبً(  -لۇرئبٔذا ئىٕطبٔالر ئۈچۈْ تۈرٌۈن ِٗضٌٍٗٗرٔي خىٍّۇ

[ ضۈرٖ ثٗٔي ئىطرائىً[ ]ئۇالر )ھٗلٕي تؤۇظ ئۈچۈْ( لۇرئبٕٔي 89ىڭ توٌىطي پٗلٗت )ھٗلىمٗتٕي( ئىٕىبر لىٍىذۇ ]ئىٕطبٔالرٔ
 [ ضۈرٖ ِۇھِّٗٗد[24پىىىر لىٍّبِذۇ؟ ثٌٗىي ئۇالرٔىڭ دىٍٍىرىذا لۇٌۇپ ثبر )غۇڭب ئۇالر چۈغٍّٗٔٗذۇ( ]
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ٗ گۇۋاھٍىميلۇرئاْ پٍٗغِٗثٗر ئٌٍٗٗھىططاالِٕىڭ ھٗق پٍٗغِٗثٗر ئىىٍٗٔىگى  گ

ٍغِٗجٗرٌىىىڭگٗ گۇۋاھٍىك ثٗرِىطٗ گۇٔبھي ئۆزىگٗ( ٌېىىٓ   ۋٖ ثبغمىالر ])ٍٗھۇدىَالر ۋٖ ٔبضبراالر ً هللا ضېٕىڭ ٗپ ضبڭب ٔبزى
ْ هللا لىٍغبْ لۇرئبْ ئبرلىٍىك )پٍٗغِٗجٗرٌىىىڭگٗ( گۇۋاھٍىك ثېرىذۇ،   لۇرئبٕٔي )ثبغمىالر ثىٍٍّٗذىغبْ ئۆزىگٗ خبش( ئىٍّي ثىٍٗ

بزىً لىٍغبْ لۇرئبٔغب ۋٖ پٍٗغِٗجٗرٌىىىڭگٗ( گۇۋاھٍىك ثېرىذۇ، )ثبغمىالر گۇۋاھٍىك )هللا پٗرغتىٍٗرِۇ ٔبزىً لىٍذى.   ٔ ضبڭب
ىىتۇر  ]هللا ثٗرِىگٗٔذىّۇ(  ٗرٔىڭ »  هللا [ ضۈرٖ ٔىطب[ ])ئي ِۇھِّٗٗد!( ئېَتمىٕىي:166ٔىڭ گۇۋاھٍىمي ٍېتٌٗر ِْٗ ثىٍْٗ ضىٍ

ھٗلىمٗتْٗ ثٗٔذىٍىرىٕىڭ )ئٗھۋاٌىٕي( ثىٍىپ تۇرغۇچىذۇر، وۆرۈپ هللا رٌىىتۇر،  ئبراڭالردا ِېٕىڭ راضتٍىمىّغب گۇۋاھ ثوٌۇغمب ٍېتٗ
)ِېٕىڭ پٍٗغِٗجٗرٌىىىّٕىڭ راضتٍىمي ئۈچۈْ( لبٍطي » ])ئي ِۇھِّٗٗد!( ئېَتمىٕىي:[ ضۈرٖ ثٗٔي ئىطرائىً[96ۇچىذۇر ]تۇرغ

)ِبڭب ئبٌالٔىڭ گۇۋاھٍىمي وۇپبٍىذۇر(. ثۇ  ِْٗ ثىٍْٗ ضىٍٗرٔىڭ ئبراڭالردا گۇۋاھتۇر» هللا  ئېَتمىٕىي:« ٔٗرضٗ ئٗڭ چوڭ گۇۋاھ؟
ٌ لىٍىٕذى ]  [ ضۈرٖ ئٗٔئبَ[19لۇرئبْ ِبڭب ضىٍٗرٔي ۋٖ )لىَبِٗتىىچٗ( لۇرئبْ ٍٗتىْٗ وىػىٍٗرٔي ئبگبھالٔذۇرۇظ ئۈچۈْ ۋٖھى
ظ ثېػبرٖت خۇ» جۇثٍٗر ئىجٕي ِۇتئىُ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

ٗ ثىر تٗرىپي ثوٌطب ضىٍٗرٔىڭ لوٌۇڭالردا  ]تٗثرأي ضٗھىھ[« ئېٍىڭالروي، ھٗلىمٗتْٗ لۇرئبٕٔىڭ ثىر تٗرىپي ئبٌالٔىڭ لوٌىذا، ٍٗٔ
ئبٌالٔىڭ وىتبثي)لۇرئبْ(، » ئٗثۇ ضٗئىذ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

ٓ ز ٗ ۋٖ ئىجٕي جٗرىَر تٗثرى ضٗھىھ[« ئبٌالٔىڭ ئبرغبِچىطىذۇر )ِۇضتٗھىَٗ( ېّىٕغىچٗ ئۇزۇْ ضوزۇٌغبْئبضّبٔذى  ]ئٗثۇ غٍٗج
ئبٌالتبئبال ِۇٔذاق » ئىّبَ ِۇضٍىُ، ئٍٗبز ئىجٕي ھىّبردىٓ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي رىۋاٍٗت لىٍىذۇ:

ً دٍٖذۇ: ھٗلىمٗتْٗ ِْٗ ضېٕي ضىٕبٍّْٗ ۋٖ  ضْٗ ئبرلىٍىك ثبغمىالرٔىّۇ ضىٕبٍّْٗ. ضبڭب ثىر وىتبة )ٍٗٔي لۇرئبٕٔي( ٔبزى
ْ ئۇٔي ئۇخالۋات ٗ ئولۇٍطْٗلىٍذىُ، ئۇٔي ضۇِۇ ٍۇٍۇپ ئۆچۈرٌٍّٖٗذۇ. ضٗ ْ ۋٖ ئوٍغبق ھبٌٗتت  ِۇضٍىُ[«]مب

ٗگٗر لۇرئبْ تېرىغب ئ» ئٗضّٗت رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
ْ ثوٌطىّۇ، ئۇٔي ئوت وۆٍذۇرٍِٗذۇ  ]ثٍٗھٗلي ھٗضْٗ[«  ٍېسىٍغب

ِْٗ ِوي ِٗزِۇٍٔۇق » ئٗثۇ ھۇرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
ْ ئٗۋٖتىٍذىُ  ]ثۇخبرى[« ضۆزٌٗر ثىٍٗ

ئۆز دٖۋرىذىىي » اٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئٗثۇ ھۇرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋ
بڭب ثېرىٍگْٗ ِۆجىسىٍٗرٔىڭ   ِ ئبدٍِٖٗرٔىڭ ئٗھۋاٌىغب لبراپ، ھٗرثىر پٍٗغِٗجٗرگٗ ثىر ٍبوي ثىر لبٔچٗ ِۆجىسىٍٗر ثېرىٍگْٗ.

ٖ « ثوٌۇغىٕي ئۈِىذ لىٍىِّْٗبڭب لىٍىٕغبْ ۋٖھىٌ )لۇرئبْ(دۇر. لىَبِٗت وۈٔي ئۈِّىتىّٕىڭ ئٗڭ وۆپ  -ثىرى ]ثۇخبرى ۋ
 ِۇضٍىُ[

ِْٗ پٍٗغِٗجٗرٌٗرٔىڭ ئىچىذىٓ « ِبڭب ئٗۋٖتىىٕي ۋٖھىٌ )ٍٗٔي لۇرئبْ وٗرىُ( ثوٌذى» ٍٗٔٗ ثىر رىۋاٍٗتتٗ ِۇٔذاق دېذى:
ْ وىتبثالر وىػىٍٗر ئۇٔىڭ ئوخػىػىٕي وٌٗتۈرٌٍّٖٗذىغبْ لۇرئبْ ثېرىٍىػىگٗ ِۇٍٗضطٗر ثوٌذۇَ. ثبغمب پٍٗغِٗجٗرٌٗرگٗ ثېرىٍگٗ

ٓ لۇرئبٔغب ئوخػىّبٍذۇ. چۈٔىي، ثبغمب وىتبثالر لۇرئبٔغب ئوخػبظ ِۆجىسىٍىه وىتبة ئِٗٗش   «ھٗر تٗرٖپتى
ْ :» ئٌٗي رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ  لۇرئبْ وٗرىّٕىڭ )ئىٕطبٕٔي ھٍٗرا

 ]تىرِىسى[« لبٌذۇرىذىغبْ( ئبجبٍىجٍىرى ِٗڭگۈ تۈگىٍّٗذۇ
ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ْ » ِٗئمٗي ئىجٕي ٍٗضبر رٖزىَ لۇرئبٔذا ثبٍب

ْ ھٗر ٔٗرضٗ راضتتۇر، لۇرئبٕٔىڭ ھٗر ثىر ئبٍىتي تب لىَبِٗتىىچىٍىه ٔۇردۇر  ]ئٌٗىٗثىر[« لىٍىٕغب
 

 ھٗق وىتاب ئىىٍٗٔىىيلۇرئإٔىڭ 

ٌ [ ضۈرٖ ثٗلٗرٖ[147تٗرىپىذىٓ وٌٗگٗٔذۇر ]هللا ]ھٗلىمٗت  ])ئي ِۇھِّٗٗد!( ضْٗ پٗرۋٖردىگبرىڭٕىڭ وىتبثىذىٓ ضبڭب ۋٖھى
ِېٕىڭ ضۆزۈَ ھٗلتۇر، »ئېَتتي: ]هللا [ ضۈرٖ وٗھف[27ٔىڭ ضۆزٌىرىٕي ھېچ وىػي ئۆزگٗرتٌٍّٗٗذۇ ]هللا لىٍىٕغبٕٔي ئولۇغىٓ،  

ئۇ چبلچبق  [13ىطىس )ھٗق ثىٍْٗ ثبتىٍٕي ئبٍرىغۇچي( ضۆزدۇر ]]لۇرئبْ غٗنـ  غۈثھ[ ضۈرٖ ضبد[84ِْٗ ھٗلٕي ضۆزٌٍّْٗٗ ]
[ ضۈرٖ ضبد[]لۇرئبٕٔي ثىس 88]ثىر ِۇددٖتتىٓ وېَىٓ ئۇٔىڭ راضتٍىمىٕي چولۇَ ثىٍىطىٍٗر ] [ ضۈرٖ تبرىك[14ئِٗٗضتۇر ]

بزىً لىٍذۇق، لۇرئبّٔۇ ھٗلىمٗتٕي ئۆز ئىچىگٗ ئبٌغبْ ھبٌذا ٔبزىً ثوٌذى  ٔ [ ضۈرٖ ثٗٔي 105]  ھٗلىمٗت ئبضبضىذا
ً 41ئىطرائىً[]غۈثھىطىسوي، لۇرئبْ غبٌىت وىتبثتۇر  ] [ ئۇٔىڭغب ئبٌذىذىّٕۇ، ئبرلىطىذىّٕۇ )ٍٗٔي ھېچمبٍطي تٗرىپىذىٓ( ثبتى

ٍْٗ ئىع لىٍغۇچي، ِٗدھىَگٗ الٍىك  ]هللا [ ضۈرٖ فۇضطىٍٗت[42تٗرىپىذىٓ ٔبزىً لىٍىٕغبٔذۇر ]هللا ٍۈزٌٍّٗٔٗذۇ، ئۇ ھېىّٗت ثى
] لۇرئبٕٔي ھٗلىمٗتْٗ ثىس ٔبزىً لىٍذۇق ۋٖ چولۇَ ئۇٔي [ ضۈرٖ ئٗٔئبَ[34ٔذاق ئبدَٖ ئۆزگٗرتٌٍّٗٗذۇ  ]ٔىڭ ضۆزٌىرىٕي ھٗر لب

ٍٔٗرٔىڭ وۆڭۈٌٍىرىذٖ ضبلالٔغبْ روغْٗ ئبٍٗتٍٗردۇر ][ ضۈرٖ ھىجر[9لوغذاٍّىس ]  [ ضۈرٖ ئٗٔىٗثۇت[49]لۇرئبْ ئىٍىُ ثېرىٍٗگ
زېّىٓ( ئٗتراپىذىىي ۋٖ ئۆزٌىرىذىىي  -ىي ئېٕىك ثوٌغۇچٗ، )ئبضّبْ]ئۇالرغب ثىس تبوي ئۇالرغب لۇرئبٕٔىڭ ھٗق ئىىٍٗٔى

ٗتٍٗرٔي وۆرضىتىّىس، پٗرۋٖردىگبرىڭٕىڭ ھِّٗٗ ٔٗرضىٕي وۆرۈپ تۇرىذىغبٍٔىمي )ضېٕىڭ  )لۇدرىتىّىسگٗ داالٌٗت لىٍىذىغبْ( ئبالِ
ٌٖىٍي ثوٌۇغمب( ئۇالرغب وۇپبٍٗ ئِٗٗضّۇ ] چۈغٗٔطۇْ دٖپ لۇدرىتىٕىڭ  ]ضىٍٗرٔي[ ضۈرٖ فۇضطىٍٗت[53راضتٍىمىڭٕىڭ د

ٔىڭ لۇدرىتىٕي( وۆرضىتىع هللا لب لبٍتمۇچي ھٗر ثىر ثٗٔذىگٗ ) ]هللا [ ضۈرٖ ثٗلٗرٖ[73ئبالِٗتٍىرىٕي ضىٍٗرگٗ وۆرضىتىذۇ ]
]ھٗلىمٗتْٗ وىتبة ثېرىٍگٍٗٔٗر )ٍٗٔي [ ضۈرٖ لبف[8ٔىڭ ئۇٌۇغٍۇلىٕي( ئٗضٍىتىع ئۈچۈْ )غۇٔذاق لىٍذۇق( ]هللا  ئۈچۈْ ۋٖ )
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[ ضۈرٖ 144] ( ثۇٔىڭ پٗرۋٖردىگبرى تٗرىپىذىٓ وٌٗگْٗ ھٗلىمٗت ئىىٍٗٔىىىٕي، چولۇَ ثىٍىذۇۋٖ ئبٌىّالر ٔبضبراالرٍٗھۇدىَالر ۋٖ 
]ئىٍىُ ثېرىٍگٍٗٔٗر ضبڭب پٗرۋٖردىگبرىڭ تٗرىپىذىٓ ٔبزىً لىٍىٕغبْ لۇرئبٕٔىڭ غۈثھىطىس ھٗق ئىىٍٗٔىىىٕي، ثٗلٗرٖ[

]ئىٕطبْ ئبٌذىراڭغۇ [ ضۈرٖ ضٗثٗئـ[6وٌىغب ثبغالٍذىغبٍٔىمىٕي ثىٍىذۇ ]ٔىڭ ٍهللا )ئىٕطبٔالرٔي( غبٌىت، ھِٗذۇضبٔبغب الٍىك 
ٗتٍىرىّٕي وۆرضىتىّْٗ. ِېٕي ئبٌذىرىتىپ وٗتّٗڭالر ] [ 11[ ضۈرٖ ئٗٔجىَب[]ئىٕطبْ ئبٌذىراڭغۇدۇر ]37ٍبرىتىٍغبْ، ضىٍٗرگٗ ئبالِ

ْ ھٗر ثىر خٗۋٖرٔىڭ ِ])هللا ضۈرٖ ثٗٔي ئىطرائىً[ ٍٗذأغب وېٍىذىغبْ ۋالتي ثبر، ئۇزالمب لبٌّبً تٗرىپىذىٓ( ئبٌذىٕئبال ثېرىٍٗگ
]ثىس ِۆجىسىٍٗرٔي [ ضۈرٖ ئٗٔئبَ[146[ ضۈرٖ ئٗٔئبَ[]ثىس ئٌٗۋٖتتٗ )ثٗرگْٗ خٗۋٖرٌىرىّىسدٖ( راضتچىٍّىس ]67ثىٍىطىٍٗر ]

 [ ضۈرٖ ثٗٔي ئىطرائىً[59پٗلٗت )ثٗٔذىٍٗرٔي( لورلۇتۇظ ئۈچۈٔال ئٗۋٖتىّىس ]
ٔھۇ ٖزىٌَٗالھۇ ٗئ ثىرٖر ِۆجىسٖ ئبالِٗت » دىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئىجٕي ئبثجبش ر

 ]ئٗثۇ داۋۇد ۋٖ تىرِىسى ھٗضْٗ[« وۆرضٗڭالر ضٗجذٖ لىٍىڭالر
ٔىڭ )لۇدرىتىٕىڭ( لبٍطي ئبالِٗتٍىرىٕي ئىٕىبر لىٍىطىٍٗر؟ هللا ضىٍٗرگٗ )لۇدرىتىٕىڭ( ئبالِٗتٍىرىٕي وۆرضىتىذۇ، ضىٍٗر ]هللا 

]غۈثھىطىسوي، ئۇ پٗرۋٖردىگبرىڭٕىڭ [ ضۈرٖ غبفر[ 13ضىٍٗرگٗ )لۇدرىتىٕىڭ( ئبالِٗتٍىرىٕي وۆرضىتىذۇ ]هللا ضۈرٖ غبفىر[] [81]
ٗرٔي( وۆردى ] [ ضۈرٖ ٔىطب[ 87دىّٕۇ توغرا ضۆزٌۈن وىُ ثبر؟ ]]هللا[ ضۈرٖ ٔٗجُ[18)لۇدرىتىٕي وۆرضىتىذىغبْ ثۈٍۈن ئبالِٗتٍ

ٍىه [ ضۈرٖ ئٗٔئبَ[115ۇر، ٔبھبٍىتي توغرىذۇر ]]پٗرۋٖردىگبرىڭٕىڭ ضۆزى ٔبھبٍىتي راضت ]ئٗزىّٗتٍىه ۋٖ وٗرِٖ
 [ ضۈرٖ رٖھّبْ[78پٗرۋٖردىگبرىڭٕىڭ ٔبِي ِۇثبرٖوتۇر ]

 

 تىرٖر ِۆجىسٖ وٌٗطٗ دىٍىدا وېطىٍي تارالر ئىػٍّٗٔٗدىغأٍىمي  

ٓ ]ثىس وىتبة ئبتب لىٍغبٔالر )ٍٗٔي ٍٗھۇدىَالر ۋٖ ٔبضبراالرٔىڭ ئۆٌىّبٌىرى( ئۇٔىڭ )ٍٗ ٗرىپىذى ٔي لۇرئبٕٔىڭ( پٗرۋٖردىگبرىڭ ت
]ثۇ غۇٔىڭ ئۈچۈٔذۇروي، ئۇالر )ئېغىسٌىرىذا( ئىػىٕىپ، [ ضۈرٖ ئٗٔئبَ[114ٔبزىً لىٍىٕغبْ ھٗق وىتبة ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍىذۇ  ]

ئۇالر )ئىّبٕٔي( ئبٔذىٓ )دىٍٍىرىذا( ئىٕىبر لىٍذى، ئۇالرٔىڭ دىٍٍىرى پېچٗتٍٗٔذى )ٍٗٔي دىٍٍىرىغب ھىذاٍٗت ٍېتىپ ثبراٌّبٍذۇ(، 
]ئٗگٗر ئۇالرغب ثىرٖر ِۆجىسٖ وٌٗطٗ، ئۇٔىڭغب چولۇَ ئىػىٕىذىغبٍٔىمٍىرىٕي )ثىٍذۈرۈپ( [ ضۈرٖ ِۇٔبفىمۇْ[3چۈغٍّٗٔٗذۇ ]

ٔىڭ دٖرگبھىذىىي ئىع، هللا ٔىڭ ٔبِي ثىٍْٗ لبتتىك لٗضَٗ ئىچىػىذۇ. )ئي ِۇھِّٗٗد!( ِۆجىسىٍٗر )ِېٕىڭ ئِٗٗش(، هللا
ٗر ٔېّىٕي ثىٍىطىٍٗر؟ ِۆجىسىٍٗر وٌٗطٗ، ئۇالر، ئېھتىّبي، ئۇٔىڭغب ئىػّٗٔٗضٍىىٍىرى ِۇِىىٓ   دېگىٓ. )ئي ِۆِىٍٕٗر!( ضىٍ

[ ئۇالرٔىڭ دىٍٍىرىٕي، وۆزٌىرىٕي ھٗق )ٔي چۈغىٕىع ۋٖ وۆرۈظ( تىٓ ثۇرىۋېتىّىس، ئۇالر دٖضٍٗپتٗ ِۆجىسىٍٗرگٗ 109]
ٍٗٔي ئىػٍّٗٔٗذۇ(، ئۇالرٔي گۇِراھٍىمٍىرىذا تېڭىرلب [ ضۈرٖ ئٗٔئبَ[]ئۇالرغب 110پ ٍۈرۈغىٗ لوٍۇۋېتىّىس  ]ئىػّٗٔىگىٕىذٖن )

[ ئۇالر ثىرٖر ِۆجىسىٕي وۆرضٗ ِٗضخىرٖ 13ٔٗضىھٗتٕي( لوثۇي لىٍّبٍذۇ  ] -ٔٗضىھٗت لىٍطب )ۋٖز -)لۇرئبْ ثىٍْٗ( ۋٖز
طي چۈغۈپ [ ضۈرٖ ضبففبت[]ئٗگٗر ئۇالر ئبضّبٕٔىڭ ثىر پبرچى15دٍٖذۇ  ]« ثۇ روغْٗ ضېھىرىذۇر» [ ئۇالر:14لىٍىػىذۇ  ]

[ ضۈرٖ تۇر[ ]ھٗلىمٗتْٗ وۆزٌٗرال وور ثوٌّبٍذۇ، ٌېىىٓ 44دٍٖذۇ  ]« ثۇ توپالغمبْ ثۇٌۇتتۇر» وٗتىٍٗٔىىىٕي وۆرضٗ:
هللا  [ ضۈرٖ ھٗج[]ئۇالرٔىڭ دىٍٍىرىذا وېطٗي )ٍٗٔي ِۇٔبپىمٍىك ۋٖ غٗوٍىٕىع( ثبر،  46وۆورٖوٍٗردىىي لٌٗجٍٗر وور ثوٌىذۇ ]

[ ضۈرٖ ثٗلٗر[]ئۇالر 10ي؛ ٍبٌغبْ ضۆزٌىگٍٗٔىىٍىرى ئۈچۈْ ئۇالر لبتتىك ئبزاثمب دۇچبر ثوٌىذۇ ]ئۇالرٔىڭ وېطىٍىٕي وۈچٍٗتىۋٖتت
ٔىڭ لۇدرىتىٕىڭ هللادىٍٍىرى ثوٌغىٕي ثىٍّٗٔۇ، ئۇ ئبرلىٍىك ھٗلٕي چۈغٍّٗٔٗذۇ، ئۇالر وۆزٌىرى ثوٌغىٕي ثىٍّٗٔۇ، ئۇ ئبرلىٍىك )

ٔىڭ ئبٍٗتٍىرىٕي ئىجرٖت ئېٍىپ( تىڭػىّبٍذۇ. ئۇالر هللاّۇ، ئۇ ئبرلىٍىك )دٌٖىٍٍىرىٕي( وۆرٍِٗذۇ، ئۇالر لۇاللٍىرى ثوٌغىٕي ثىٍٗٔ
ْ 179گۇٍب ھبٍۋأغب ئوخػبٍذۇ، ھبٍۋأذىّٕۇ ثٗتتٗر گۇِراھتۇر، ئٗٔٗ غۇالر غبپىٍذۇر ] بلتۇرِىغب [ ضۈرٖ ئٗئراف[ ]گۇٔبھىبرالرٍ 

]ثىس ئۇالرٔىڭ ضۆزٌىرىذىٓ ٍۈرىىىڭٕىڭ  [ ضۈرٖ ٍۇٔۇش[82پبوىتٍىرى ئبرلىٍىك ھٗلىمٗتٕي ئىطپبتالٍذۇ ]هللا  تٗلذىردىّۇ، 
[ پٗرۋٖردىگبرىڭغب ھِٗذۇ ۋٖ تٗضجىھ ئېَتمىٓ، ھَٗ ضٗجذٖ لىٍغۇچىالردىٓ ثوٌغىٓ  97ضېمىٍىۋاتمبٍٔىمىٕي ئوثذاْ ثىٍىّىس  ]

[ ضۈرٖ 99[ ضْٗ ئۆزٖڭگٗ ئۆٌۈَ وٌٗگٗٔگٗ ) ٍٗٔي ئٗجىٍىڭ ٍٗتىٗٔگٗ( لٗدٖر پٗرۋٖردىگبرىڭغب ئىجبدٖت لىٍغىٓ ]98]
]ئۇالر [ ضۈرٖ ٍۇٔۇش[97جر[]ئۇالرغب پۈتۈْ ِۆجىسىٍٗر وۆرضىتىٍگْٗ تٗلذىردىّۇ، لبتتىك ئبزاثٕي وۆرِىگىچٗ )ئىػٍّٗٔٗذۇ(  ]ھى

]ئي ئىٕطبٔالر! [  ضۈرٖ ثٗلٗر[57)ٔېّٗتٍىرىّىسگٗ ٔبٔىورٌۇق لىٍىع ثىٍْٗ( ثىسگٗ ئِٗٗش، پٗلٗت ئۆزٌىرىگىال زۇٌۇَ لىٍذى ]
زۈڭالرغب ثوٌىذۇ، )ضىٍٗر( ثۇ دۇَٔب )ٔىڭ ثبلبضي ٍوق غٗھۋٖتٍىرى( دىٓ ثٗھرىّْٗ ثوٌىطىٍٗر ثۇزۇلچىٍىمىڭالرٔىڭ گۇٔبھي ئۆ

)ثۇٔىڭ ھٗضرىتي ئبخىرٖتىٗ لبٌىذۇ(، ئبٔذىٓ ضىٍٗر ثىسٔىڭ دٖرگبھىّىسغب لبٍتىطىٍٗر، ضىٍٗرگٗ لىٍّىػىڭالرٔي خٗۋٖر لىٍىّىس 
 [ ضۈرٖ ٍۇٔۇش[23]

 

 ٍىػيىً واپىرالرٔىڭ ٍٗٔٗ ِۆجىسٖ تٌٗٗپ لىجاھ

دٍٖذۇ، ئۇالرغب ثۇرۇٔمي « ِۇھِّٗٗد( پٗرۋٖردىگبرى تٗرىپىذىٓ ثىسگٗ ثىرٖر ِۆجىسٖ وٌٗتۈرضىچۇ!»)]ئۇالر )ٍٗٔي ِۇغرىىالر(: 
ٌغبْ لۇرئبْ وٌّٗىذىّۇ؟ ] ]ثىسٔىڭ ضبڭب ئۇالرغب تىالۋٖت لىٍىٕىپ  [ ضۈرٖ تبھب[133ئۈِّٗتٍٗرٔىڭ خٗۋٖرٌىرىٕي ئۆز ئىچىگٗ ئب

َ 51ىً لىٍغبٍٔىمىّىس ئۇالرغب )ِۆجىسٖ ثوٌۇغمب( وۇپبٍٗ لىٍّىذىّۇ؟]تۇرىذىغبْ وىتبثٕي ٔبز [ ضۈرٖ ئٗٔىٗثۇت[]ئۇالر )ھٗق( وبال
تٗرىپىذىٓ( ئبتب ـ ثوۋىٍىرىغب وٌّٗىگْٗ )ٍېڭي( هللا )ٍٗٔي ئۇٌۇغ لۇرئبْ( ئۈضتىذٖ چوڭمۇر پىىىر لىٍّىذىّۇ؟ ٍبوي ئۇالرغب ) 



 ئبلال تًريپكً قېچىڭالر! 
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[ ٍبوي ئۇالر ئۇٔي ِٗجٕۇْ 69ْٗ ئٌٗچىٕي تؤۇِبً ئۇٔي ئىٕىبر لىٍىۋاتبِذۇ ][ ٍبوي ئۇالر ئۆزٌىرىگٗ وٌٗگ68ٔٗرضٗ وٌٗذىّۇ؟ ]
[ 70دېَىػِٗذۇ؟ ھٗرگىس ئۇٔذاق ئِٗٗش، ئۇالرغب ئۇ ھٗلىمٗتٕي ئېٍىپ وٌٗذى. ئۇالرٔىڭ توٌىطي ھٗلىمٗتٕي ٍبِبْ وۆرىذۇ ]

ئٌٗۋٖتتٗ ئبضّبٔالر، زېّىٓ ۋٖ ئۇالردىىي ئٗگٗر ھٗلىمٗت )ٍٗٔي لۇرئبْ( ئۇالرٔىڭ ٔٗپطي خبھىػٍىرىغب ثوٍطۇٔىذىغبْ ثوٌطب، 
ِٗخٍۇلبتالر خبراة ثوٌغبْ ثوالتتي، ئۇٔذاق ثوٌغىٕي ٍوق، ئۇالرغب )ۋٖز ـ ٔٗضىھٗتٕي ئۆز ئىچىگٗ ئبٌغبْ( لۇرئبٕٔي ئبتب لىٍذۇق، 

ٗ( [ ٍبوي ضْٗ ئۇالردىٓ )ئٌٗچىٍىىٕي 71ٍئۇالر ئۆزٌىرىگٗ )ۋٖز ـ ٔٗضىھٗت ثوٌغبْ( لۇرئبٔذىٓ ٍۈز ئۆرۈٍذۇ ] ٗتىۈزگٍٗٔىىىڭگ
رىسىك هللا ھٗق تٌٗٗپ لىالِطْٗ؟ )ٍٗٔي ئۇالر غۇٔذاق گۇِبْ لىالِذۇ؟( پٗرۋٖردىگبرىڭٕىڭ )ضبڭب ثٗرگْٗ( ئٗجرى ٍبخػىذۇر، 

[ ئبخىرٖتىٗ ئىػٍّٗٔٗذىغبٔالر 73[ ضْٗ ئٌٗۋٖتتٗ ئۇالرٔي توغرا ٍوٌغب دٖۋٖت لىٍىطْٗ ]72ثٗرگۈچىٍٗرٔىڭ ٍبخػىطىذۇر ]
[ ضۈرٖ ِۆئّىٕۇْ[]ئۇالر )ٍٗٔي گۇٔبھىبر وۇففبرالر( ٔىڭ دىٍٍىرى ثۇٔىڭذىٓ 74ىٓ چٗتٕىگۈچىٍٗردۇر ]ھٗلىمٗتْٗ توغرا ٍوٌذ

[ 63)ٍٗٔي لۇرئبٔذىٓ( غٗپٍٗتتىذۇر، ئۇٔىڭذىٓ )ٍٗٔي وۇفرىذىٓ( ثبغمب ئۇالر وېٍٗچٗوتٗ ٔۇرغۇْ )ٍبِبْ( ئىػالرٔي لىٍىذۇ ]
 [ ثٗٔي ئىطرائىً[72بخىرٖتتىّۇ وۆر ۋٖ تېخىّۇ گۇِراھ ثوٌىذۇ ]ضۈرٖ ِۆئّىٕۇْ[]ثۇ دۇَٔبدا )دىٍي( وۆر ثوٌغبْ ئبدَٖ ئ

 

 ئېَتىٍغاْ ضۆزٌٗرٔىڭ راضتٍىمىٕي تىر وۈٔي ئٗضٍٍٗدىغأٍىمي

ْ ضۆزۈِٕىڭ )راضتٍىمىٕي( ئٗضٍٍٗطىٍٗر، ] ْ چبغذا( ضىٍٗرگٗ ئېَتمب ً ثوٌغب  [ ضۈرٖ غبفر[44])ضىٍٗرگٗ ئبزاة ٔبزى
 

 ۋٖرٌىرىخٗ ِۆجىسٖلۇرئإٔىڭ 

ـ  ِۈٌۈوٍىرىٕي )ثبغمىالرٔي( ]غۈثھىطىس ٓ هللا وي، وبپىرالر ِبي ٔىڭ ٍوٌىذىٓ توضۇظ ئۈچۈْ ضٗرپ لىٍىذۇ، ضٗرپ لىٍىٕغبٔذى
وبپىرالرٔىڭ هللا [ ضۈرٖ ئٗٔفبي[]36] وېَىٓ ئۇالرٔىڭ ِبي ـ ِۈٌۈوٍىرى ئۇالرغب ھٗضرٖت ئېٍىپ وېٍىذۇ، ئبخىر ئۇالر ٍېڭىٍىذۇ

ٔىڭ دىٕىٕي ۋٖ ٔۇرٌۇق هللا ٔىڭ ٔۇرىٕي )ٍٗٔي  هللا ئٗٔفبي[]ئۇالر  [ ضۈر18ٖھىٍَىطىٕي چولۇَ ِٗغٍۇپ لىٍغۇچىذۇر ]
ئۆزىٕىڭ ٔۇرىٕي ِۇوِّٗٗي هللا غٗرىئىتىٕي( ئېغىسٌىرى ثىٍْٗ ئۆچۈرۈۋٖتّٗوچي ثوٌىذۇ، وبپىرالر ٍبِبْ وۆرگْٗ تٗلذىردىّۇ، 

ْ( ثبتىٍٕي ٍوق لىٍىذۇ، هللا [ ضۈرٖ ضٗپ[]8]  (لىٍغۇچىذۇر )ٍٗٔي ئۆزىٕىڭ دىٕىٕي ئبغىبرىٍىغۇچىذۇر )پٍٗغِٗجىرىگٗ ٔبزىً لىٍغب
ِْٗ ۋٖ ِېٕىڭ پٍٗغِٗجٗرٌىرىُ چولۇَ غٌٗىجٗ »)ٌٗۋھۇٌّٗھپۇزغب(: هللا [ ضۈرٖ غۇرا[]24ضۆزٌىرى ئبرلىٍىك ھٗلٕي ھٗق لىٍىذۇ ]

بزدى، « لىٍىّىس [ ضۈرٖ ِۇجبدٌٖٗ[]ثىسٔىڭ پٍٗغِٗجٗر ثٗٔذىٍىرىّىس ھٗلمىذىىي 21ھٗلىمٗتْٗ وۈچٍۈوتۇر، غبٌىجتۇر ]هللا دٖپٍ 
[ ثىسٔىڭ لوغۇٔىّىس چولۇَ غٌٗىجٗ 172[ ئۇالر چولۇَ ٔۇضرٖت تبپمۇچىالردۇر ]171ىرىّىس ئبٌذىٕئبال ئېَتىٍغبْ ]ضۆزٌ

ضىٍٗر )دۇَٔبدا( ِٗغٍۇپ لىٍىٕىطىٍٗر ۋٖ »[ ضۈرٖ ضبففبت[ ])ئي ِۇھِّٗٗد!( وبپىرالرغب ئېَتمىٕىي، 173لىٍغۇچىالردۇر ]
]ئۇالر جبِبئٌٗٗردىٓ [ ضۈرٖ ئبي ئىّراْ[12« ]َٗ ٔېّىذېگْٗ ٍبِبْ تۆغٗن)ئبخىرٖتتٗ( جٗھِٕٗٔٗگٗ توپٍىٕىطىٍٗر، جٗھٕٗٔ

[ 8ٔىڭ پٍٗغِٗجىرىگٗ ۋٖ ِۆِىٍٕٗرگٗ ِٗٔطۇپ ]هللا  غب،هللا ]غٌٗىجٗ  [ ضۈرٖ ضبد[11ئۇٍۇغمبْ ِٗغٍۇة لىٍىٕىذىغبْ لوغۇٔذۇر ]
ْ ])هللا [ ضۈرٖ لٗضٗش[35]ثىسٔىڭ ئبٍٗتٍىرىّىس ئبرلىٍىك غٌٗىجٗ لىٍىطىٍٗر ]ضۈرٖ ِۇٔبفىمۇْ[  تٗرىپىذىٓ( ئبٌذىٕئبال ثېرىٍگٗ

]ئٗزىّٗتٍىه ۋٖ وٗرٍِٖىه [ ضۈرٖ ئٗٔئبَ[ 67ھٗر ثىر خٗۋٖرٔىڭ ٍِٗذأغب وېٍىذىغبْ ۋالتي ثبر، ئۇزالمب لبٌّبً ثىٍىطىٍٗر  ]
 [ ضۈرٖ رٖھّبْ[78پٗرۋٖردىگبرىڭٕىڭ ٔبِي ِۇثبرٖوتۇر ]

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 
ْ لىٍّىذۇلّۇ؟ ]زېّىٕٕي ثىس ئۆز ئ ]★  [ ضۈرٖ ِۇرضٗالت[25ىچىگٗ ئبٌىذىغب
 
بٕٔي )ٍبرىتىػمب( ٍۈزٌٗٔذى، ھبٌجۇوي، ئۇ تۇِبْ ھبٌىتىذٖ ئىذى، ئبضّبْ ثىٍْٗ زېّىٕغب: ★ ئىختىَبرىٌ ٍبوي »]ئبٔذىٓ ئۇ ئبّض

[ هللا 11دېذى ]« قئىختىَبرىٌ وٌٗذۇ»دېذى. ئىىىىٍىطي « ئىختىَبرضىس ھبٌذا وېٍىڭالر )ٍٗٔي ئِٗرىّٕي لوثۇي لىٍىڭالر(
ٍٗتتٗ ئبضّبٕٔي ئىىىي وۈٔذٖ ٍبراتتي. ھٗر ئبضّبٕٔىڭ ئىػىٕي ئۆزىگٗ ثىٍذۈردى )ٍٗٔي ھٗر ئبضّبٕٔىڭ ئېھتىَبجٍىك ئىػٍىرىٕي 

هللا ئورۇٔالغتۇردى(. ئٗڭ تۆۋٖٔىي ئبضّبٕٔي ٍۇٌتۇزالر ثىٍْٗ زىٕٕٗتٍىذۇق ۋٖ لوغذىذۇق، ثۇ ئٗٔٗ غۇ غبٌىت، ھِّٗىٕي ثىٍگۈچي 
 [12ۇر ]ٔىڭ تٗلذىرىذ

 
 [ ضۈرٖ ِۆئّىٕۇْ[17]ثىس ھٗلىمٗتْٗ ضىٍٗرٔىڭ ئۈضتۈڭالردا ٍٗتتٗ لٗۋٖت ئبضّبٕٔي ٍبراتتۇق  ]★
 
]ئبٌال ٍٗتتي ئبضّبٕٔي ثىرىٕي ثىرىٕىڭ ئۈضتىذٖ لىٍىپ ٍبراتتي، ِېھرىجبْ ئبٌالٔىڭ ٍبرىتىػىذا ھېچ ٔۇلطبٕٔي وۆرٍِٗطْٗ، ★

[ ئبٔذىٓ ضْٗ ٍٗٔٗ ئىىىي لېتىُ لبرىغىٓ. وۆزۈڭ 3ٖر ٍوچۇلٕي وۆرِٖطْٗ ]ضْٗ )ئبضّبٔالرغب( تٗورار لبراپ ثبلمىٕىي، ثىر
[ ضۈرٖ ِۇٌه[]ئۇالر ئبضّبٕٔي لبٔذاق 4)ئبضّبٔالردىٓ ثىرٖر ٔۇلطبٕٔي تېپىػتىٓ( ئۈِىذ ئۈزگْٗ ۋٖ تبٌغبْ ھبٌذا لبٍتىذۇ ]

ۇٔىڭذا ھېچمبٔذاق ٍوچۇق ٍولٍۇلىغب لبرىّبِذۇ   )تۈۋرۈوطىس( ثٗرپب لىٍغبٍٔىمىّىسغب، ئۇٔي )ٍۈٌتۈزالر ثىٍْٗ( ثېسىگٍٗٔىىىّىسگٗ ئ
 [ ضۈرٖ لبف[6]
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ٓ غٗپٍٗتتىذۇر  ]]★  [ ضۈرٖ ئٗٔجىَب[32ئبضّبٕٔي ثىس ثىخٗتٗر ئۆگسٖ لىٍذۇق، ھبٌجۇوي، ئۇالر ئبضّبٔذىىي ئبالِٗتٍٗردى
 
ْ ثٗرپب لىٍذۇق، ثىس ھٗلىمٗتْٗ وٗڭٗتىۈچىّىس ]★  [ ضۈرٖ زارىَبت[47]ئبضّبٕٔي لۇدرٖت ثىٍٗ
 
ْ لٗضِٗىي ]★ ْ ثىٍٗ  [ ضۈرٖ زارىَبت[7]ٍوٌٍىرى ثبر ئبضّب
 
 [ ضۈرٖ ٌولّبْ[10]ئبٌال ئبضّبٔالرٔي تۈۋرۈوطىس ٍبراتتىىي، ضىٍٗر ئۇٔي وۆرۈپ تۇرۇۋاتىطىٍٗر ]★
 
ىٕغب چۈغۈپ وٗتّٗضٍىىي ئۈچۈْ، ئبٌال ئبضّبٕٔي توختىتىپ تۇرىذۇ، پٗلٗت ئبٌالٔىڭ ئىسٔي ثىٍْٗ چۈغۈپ ★ ])ئبضّبٕٔىڭ( زّې
 [ ضۈرٖ ھٗج[65ېتىػي ثۇٔىڭذىٓ ِۇضتٗضٕب ]و

 
ٗ ئبضّبٕٔي ٍبراتتي، زېّىٕٕىّۇ ئبضّبٔالرغب ئوخػبظ )ٍٗٔي ٍٗتتٗ لىٍىپ( ٍبراتتي ]★  [ ضۈرٖ تٗالق[12]ئبٌال ٍٗتت
 
ىٕٕي ۋٖ ئۇالرٔىڭ ئبرىطىذىىي ٔٗرضىٍٗرٔي ھٗق ئبضبضتب ِۇئٍَْٗٗ ِۇددٖتىىچٗ )ٍٗٔي لىَبِٗتىىچٗ ★ ]ئبضّبٔالرٔي، زّې
براتتۇق  ]لبٌ براتّىذۇق، ئۇ [ ضۈرٖ ئٗھمبف[3ىذىغبْ( لىٍىپٍ  ]ئبضّبٕٔي، زېّىٕٕي ۋٖ ئۇالرٔىڭ ئبرىطىذىىي غٍٗئىٍٗرٔي ثىىبرٍ 

ْ دٖپ لبراظ( وبپىرالرٔىڭ گۇِبٔىذۇر، وبپىرالرغب دوزاختىٓ ۋاً! ]  [ ضۈرٖ ضبد[27)ٍٗٔي ئۇالرٔي ثىىبر ٍبرىتىٍغب
 
ْ(  زېّىٕٕي ئۆز ئِٗرى -]ئبٌالٔىڭ ئبضّبْ★ الٔىڭ )وبِبٌي لۇدرىتىٕي وۆرضىتىذىغب ثىٍْٗ )ئېطىمٍىك( تۇرغۇزۇغي ئٌب

[ ضۈرٖ رۇَ[ ]ئبٌال ھٗلىمٗتْٗ ئبضّبٔالرٔي ۋٖ زېّىٕٕي چۈغۈپ وېتىػتىٓ توختىتىپ تۇرىذۇ. ئٗگٗر 25ئبالِٗتٍىرىذىٕذۇر  ]
   [ ضۈرٖ فبتىر[41چۈغۈپ وٗتطٗ، ئۇالرٔي ھېچ ئٗھٗدى توختىتىپ تۇراٌّبٍذۇ  ]

 
[ ضۈرٖ زارىَبت[  ]ٍبِغۇرٌۇق ثۇٌۇت ثىٍْٗ لٗضِٗىي  2)ٍبِغۇرالرٔىڭ(  ئېغىرٌىمىٕي وۆتۈرگۈچي ثۇٌۇتالر ثىٍْٗ لٗضِٗىي ]]★
 [ ضۈرٖ تبرىك[11]

 
براتتي. ئۇالرٔىڭ ھٗرثىرى )ئۆزىگٗ خبش( پٌٗٗوتٗ ضٍٗر لىٍىذۇ  ]★ ٖ 33]ئبٌال وېچىٕي ۋٖ وۈٔذۈزٔي، وۈٕٔي ھَٗ ئبٍٕيٍ  [ ضۈر

ْ ثٌٗگىٍىگْٗ جبٍىغب لبراپ ضٍٗر لىٍىذۇ، ثۇ، غبٌىت، ھِّٗىٕي ثىٍگۈچي ئبٌالٔىڭ ئبٌذىٕئبال ثٌٗگىٍىگْٗ ئىػىذۇ ئٗٔجىَب[ ]وۈ
ٗرٔي ثٌٗگىٍىذۇق، ئۇ )ئبخىرلي ِٗٔسىٍگٗ ٍېتىپ ثبرغبٔذا( خورِىٕىڭ لۇرۇپ لبٌغبْ 38] [ ئبٍغب ضٍٗر لىٍىذىغبْ ِٗٔسىٍٍ

غب ٍېتىۋېٍىػي، وېچىٕىڭ وۈٔذۈزدىٓ ئېػىپ وېتىػي ِۇِىىٓ ئِٗٗش، [ وۈٕٔىڭ ئب39ٍغېخىغب ئوخػبظ ثوٌۇپ لبٌىذۇ  ]
 [ ضۈرٖ ٍبضىٓ[40ھٗرثىرى پٌٗٗوتٗ ئۈزۈپ تۇرىذۇ ]

 
ً ٍېرىٍذى ]★  [ ضۈرٖ لِٗٗر[1]لىَبِٗت ٍېمىٕالغتي، ئب
 
ٗٔي ھبالن ]ئۇالرٔىڭ ئۈضتىگٗ پٗرۋٖردىگبرىڭٕىڭ دٖرگبھىذا )گۇٔبھي( ھٗددىذىٓ ئبغمۇچىالر ئۈچۈْ ثٌٗگٗ لوٍۇٌغبْ )ٍ★

ٓ پىػۇرۇٌغبْ تبظ ٍبغذۇرىّىس ]  [ ضۈرٖ زارىَبت[34ـ33لىٍىٕغۇچىٕىڭ ئىطّي ٍېسىٍغبْ(، الٍذى
 
ْ، زېّىٕذا ئېَتىٍغبْ ضۆزٌٗرٔي ثىٍىپ تۇرىذۇ، ئبٌال )ضۆزٌىرىڭالرٔي( ئبڭٍالپ » ])پٍٗغِٗجٗر( ئېَتتي:★ پٗرۋٖردىگبرىُ ئبضّب

 [ ضۈرٖ ئٗٔجىَب[4] تۇرغۇچىذۇر، )ئٗھۋاٌىڭالرٔي( ثىٍىپ تۇرغۇچىذۇر
 
زېّىٓ  -[ ضۈرٖ ھٗغىر[]ٍٗتتٗ ئبضّب24ْ])ئبٌالغب( ئبضّبٔالردىىي ۋٖ زېّىٕذىىي ٔٗرضىٍٗر ئۇٔىڭغب تٗضجىھ ئېَتىپ تۇرىذۇ ]★

الٔي پبن دٖپ  الٔي پبن دٖپ ثىٍىذۇ، )وبئىٕبتتىىي( لبٔذالٍىىي ٔٗرٗض ثوٌّىطۇْ، ئٌب ۋٖ ئۇالردىىي ِٗخٍۇلبتالر ئٌب
 [ ضۈرٖ ثٗٔي ئىطرائىً[44ىٓ ضىٍٗر ئۇالرٔىڭ ِٗدھىَطىٕي ضٗزٍِٗطىٍٗر ]ِٗدھىٍٍَٗذۇ، ٌېى

 
الٔىڭ )لۇدرىتىٕىڭ( دٌٖىٍٍىرىذىٕذۇر، ئبٌال ★ ]ئبضّبٔالرٔىڭ، زېّىٕٕىڭ ٍبرىتىٍىػي ۋٖ ئۇ ئىىىىطىذٖ جبٔذارالرٔىڭ ٍېَىٍىػي ئٌب

ٗر [ ضۈرٖ غۇرا[ ]ئبضّبٔال29ئٗگٗر خبٌىطب، ئۇالرٔي جِٗئىٌ لىٍىػمب لبدىردۇر ] بتالر، پٗرغتىٍ ردىىي ۋٖ زېّىٕذىىي ھبٍۋٔا
 [ ضۈرٖ ٔٗھً|49ئبٌالغب ضٗجذٖ لىٍىذۇ، ئۇالر )ئبٌالغب ضٗجذٖ لىٍىػتىٓ( چوڭچىٍىك لىٍىپ ثبظ تبرتّبٍذۇ ]

 
 ]غۈثھىطىسوي، ئبضّبْ ۋٖ زېّىٓ ٍبرىتٍغبٔذىٓ تبرتىپ )لِٗٗرى( ئبٍالرٔىڭ ضبٔي ئبٌالٔىڭ دٖرگبھىذا )ٍٗٔي ٌٗۋھۇٌّٗھپۇزدا(★
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 [ ضۈرٖ تٗۋثٗ[36دۇر ] 12
 
ْ ِىڭ ٍىٍچىٍىىتۇر ]★  [ ضۈرٖ ھٗج[47]ھٗلىمٗتْٗ پٗرۋٖردىگبرىٕىڭ دٖرگبھىذىىي ثىر وۈْ ضىٍٗر ضبٔبٍذىغب
 
[ ضۈرٖ 2]ئبٌال ھِّٗٗ ٔٗرضىٕي ٍبراتتي، ئبٔذىٓ )ئۆزىٕىڭ خبھىػي ثوٍىچٗ( ئۇٔىڭغب ِۇٔبضىپ ئۆٌچِٕٗي ثٌٗگىٍىذى ]★

[ ضۈرٖ لِٗٗر[ ] ئبٌالٔىڭ دٖرگبھىذا ھِّٗٗ ٔٗرضٗ 49ٔٗرضىٕي ئۆٌچٍِٗىه ٍبراتتۇق ] فۇرلبْ[]ثىس ھٗلىمٗتْٗ ھِّٗٗ
[ ضۈرٖ رٖئذ[] لبٔذاق ٔٗرضٗ ثوٌّىطۇْ، ئۇٔىڭ خٗزىٕىطي )ٍٗٔي خٗزىٕىٕىڭ ئبچمۇچي( ثىسٔىڭ 8ئۆٌچٍِٗىىتۇر ]

خبٌىغبْ ٔٗرضىٕي ئۆٌچَٗ ثىٍْٗ هللا [ ضۈرٖ ھىجر[] 21دٖرگبھىّىسدىذۇر، ثىس ئۇٔي پٗلٗت ٌِٗۇَ ِىمذاردىال چۈغۈرىّىس  ]
 [ ضۈرٖ غۇرا[27چۈغۈرىذۇ ]

 
[ 31]تىرىه غٍٗئىٍٗرٔي ئۆٌۈن غٍٗئىٍٗردىٓ وىُ پٍٗذا لىٍىذۇ؟ ئۆٌۈن غٍٗئىٍٗرٔي، تىرىه غٍٗئىٍٗردىٓ وىُ پٍٗذا لىٍىذۇ؟ ]★

طىس ٔٗرضىٍٗرٔي چىمىرىذۇ ]ئبٌال جبٔطىس ٔٗرضىٍٗردىٓ جبٍٔىك ٔٗرضىٍٗرٔي چىمىرىذۇ، جبٍٔىك ٔٗرضىٍٗردىٓ جبٔضۈرٖ ٍۇٔۇش[
ٓ چىمبرغۇچي ئٗٔٗ غۇ [ ضۈرٖ رۇَ[19]  [ ضۈرٖ ئٗٔئبَ[95دۇر  ]هللا ]تىرىىٕي ئۆٌۈوتىٓ ۋٖ ئۆٌۈوٕي تىرىىتى

 
ْ 49]ضىٍٗرٔىڭ ئىجرٖت ئېٍىػىڭالر ئۈچۈْ ھٗرثىر ٔٗرضىٕي جۈپ ٍبراتتۇق ]★ [ ضۈرٖ زارىَبت[]ئبٌال )پۈتۈ

ىٍٗرٔي جۈپ ٍبراتتي. زېّىٕذىٓ ئۈٔۈپ چىمىذىغبْ ٔٗرضىٍٗرٔىڭ، ئۇالرٔىڭ ٔۇلطبٔالردىٓ( پبوتۇر، ئۇ پۈتۈْ غٍٗئ-ئٍٗىت
ْ ٔٗرضىٍٗرٔىڭ )ٍٗٔي ئبجبٍىپ ِٗخٍۇلالر(ٔىڭ ھِّٗىطىٕىڭ جۈپتي ثبر]  [ ضۈرٖ ٍبضىٓ[36ئۆزٌىرىٕىڭ ۋٖ ئۇالر ثىٍٍّٗذىغب

 
بڭىذۇ، ]ئبٌال ھٗرثىر جبٔذارٔي ضۇدىٓ ٍبراتتي، ئۇالرٔىڭ ثٗزىطي لورضىمي ثىٍْٗ ِبڭىذۇ، ثٗ★  ِ زىطي ئىىىي پۇتي ثىٍْٗ

ْ ِبڭىذۇ]  [ ضۈرٖ ٔۇر[45ثٗزىطي تۆت پۇت ثىٍٗ
 
الٔىڭ دٖرگبھىذىذۇر، ئۇٔي پٗلٗت ئبٌال ثىٍىذۇ ]★ الدىٓ ثۆٌٗن ئبضّبٔالردىىي 59]غٍٗجٕىڭ خٗزىٕىٍىرى ئٌب [ ضۈرٖ ئٗٔئبَ[]ئٌب

[ ضۈرٖ ثٗٔي ئىطرائىً[]ئۇالر 85ب ئىٍىُ ثېرىٍگْٗ ]]ضىٍٗرگٗ پٗلٗت ئبزغىٕ[ ضۈرٖ ًِٔٗ[65ۋٖ زېّىٕذىىىٍٗر غٍٗجٕي ثىٍٍّٗذۇ ]
ئبٌالٔىڭ ٌِٗۇِبتىذىٓ )ئبٌال( ئۇالرغب ثىٍذۈرۈغٕي خبٌىغبْ ٔٗرضىٍٗردىٓ )ٍٗٔي پٍٗغِٗجٗرٌٗرٔىڭ تىٍي ئبرلىٍىك ثىٍذۈرگْٗ 

 [ ضۈرٖ ثٗلٗرٖ[255ٔٗرضىٍٗردىٓ( ثبغمب ھېچ ٔٗرضىٕي ثىٍٍّٗذۇ ]
 
دېگىٓ، ضىٍٗرگٗ پٗلٗت « روھٕىڭ ِبھىَىتىٕي پٗرۋٖردىگبرىُ ثىٍىذۇ» مىذٖ ضورىػىذۇ. ]ئۇالر ضٗٔذىٓ روھٕىڭ ِبھىَىتي ھٗل★

[ ْ ُ ثېرىٍگٗ  [ ضۈرٖ ثٗٔي ئىطرائىً[85ئبزغىٕب ئىٍى
 
[ 25]تۆِۈرٔي چۈغۈردۇق، تۆِۈر وۈچ ـ لۇۋۋٖتٕي ئۆز ئىچىگٗ ئبٌغبْ، تۆِۈردٖ ئىٕطبٔالر ئۈچۈْ ٔۇرغۇْ ِٗٔپٗئٗتٍٗر ثبر ]★

 ضۈرٖ ھٗدىذ[
 
تبغالرٔي لوزۇق [ ضۈرٖ ئٗٔجىَب[]31ر تٗۋرٖپ ئۇالرٔىڭ خبتىرجِٗطىس ثوٌّبضٍىمي ئۈچۈْ، ثىس زېّىٕذا تبغالرٔي ٍبراتتۇق ]]ٍٗ★

[ ضۈرٖ ٔٗثٗ[ ]تبغالرٔي تۇرغۇْ ھبٌٗتتٗ گۇِبْ لىٍىطْٗ، ھبٌجۇوي، ئۇالر ثۇٌۇتتٗن چۆگىٍٗپ تۇرىذۇ، )ثۇ( 7لىٍّىذۇلّۇ؟ ]
ْ ئبٌالٔىڭ   [ ضۈرٖ ًِٔٗ[88ھۈٔىرىذۇر ]ھِّٗىٕي پۇختب ٍبراتمب

 
 -[ ئۇالرٔىڭ ئبرضىذا توضّب ثوٌۇپ، ثىر19]ئۇ ئىىىي دېڭىسٔي )ثىرى تبتٍىك، ثىرى ئبچچىك( ئبلمۇزدى، ئۇالر ئۇچرىػىذۇ ]★

 [ ضۈرٖ رٖھّبْ[20ثىرىگٗ لوغۇٌۇپ وٗتٍّٗذۇ ]
 
 ضۈرٖ رٖئذ[[ 3ئىىىي جىٕىطٍىك لىٍىپ ٍبراتتي ] -چىػي -]ِېۋىٍٗرٔىڭ ھٗرثىر تۈرىٕي ئٗروٗن★
 
ٔىڭ هللا ]ئبضّبْ ـ زېّىٕذىىي زٖررٖ چبغٍىك ٔٗرضٗ ۋٖ ئۇٔىڭذىٓ وىچىه ٍبوي چوڭ ٔٗرضٗ ثوٌطۇْ، ھېچمبٍطىطي ★

ٓ چٗتتٗ لبٌّبٍذۇ، ئۇالرٔىڭ ھِّٗىطي ٌٗۋھۇٌّٗھپۇزدا خبتىرىٍٗٔگٗٔذۇر ]  [ ضۈرٖ ٍۇٔۇش[61ثىٍىػىذى
 
اتمۇچي، پٗرغتىٍٗرٔي ئىىىي لبٔبتٍىك، ئۈچ لبٔبتٍىك، تۆت ]جىّي ھِٗذۇ ضبٔب ئبضّبٔالرٔي ۋٖ زېّىٕٕي ئۆرٔٗوطىس ٍبر★

لبٔبتٍىك ئٌٗچىٍٗر لىٍغۇچي ئبٌالغب خبضتۇر! ئبٌال ٍبرىتىػتب خبٌىغىٕىٕي زىَبدٖ لىٍىذۇ، ئبٌال ھٗلىمٗتْٗ ھٗر ٔٗرضىگٗ لبدىردۇر 
 [ ضۈرٖ فبتىر[1]



 ئبلال تًريپكً قېچىڭالر! 

 

97 

 
[ 27طىس ئوت ٍبٌمۇٔىذىٓ ٍبراتمبْ ئىذۇق، دېذى ]ئىٍگىرى، تۈتۈٔ ]) جىٓ، غٍٗتبٔالرٔىڭ دادىطي( جبٕٔي ) ئبدِٖذىٓ ( ★

 ضۈرٖ ھىجىر[
 
[ ضۈرٖ ٔٗجُ[]ئبٔذىٓ 46[ ئېتىٍىپ چىممبْ ِٗٔىذىٓ )ٍبراتتي(  ]45ئٗروٗن ثىٍْٗ چىػىٕي ٍبراتتي  ] -]ئبٌال ثىر جۈپٕي★

ٔىٕي ٌٗختٗ لبٔغب [  ئبٔذىٓ ئبثى13ّٗئۇٔي ثىس پۇختب لبراگبھ )ٍٗٔي ثٗچچچىذا(دا )جبٍالغمبْ( ئبثىّٗٔي لىٍذۇ  ]
ئبٍالٔذۇردۇق، ئبٔذىٓ ٌٗختٗ لبٕٔي پبرچٗ گۆغىٗ ئبٍالٔذۇردۇق، ئبٔذىٓ پبرچٗ گۆغٕي ضۆڭٗوىٗ ئبٍالٔذۇردۇق، ئبٔذىٓ 
ضۆڭٗوىٗ گۆظ لؤذۇردۇق، ئبٔذىٓ ئۇٔي )جبْ وىرگۈزۈپ( ثبغمب ِٗخٍۇلمب ئبٍالٔذۇردۇق، ئٗڭ ِبھىر ٍبراتمۇچي ئبٌال 

[ ضۈرٖ ِۆئّىٕۇْ[]ئبٌال ضىٍٗرٔي ئبٔبڭالرٔىڭ لبرٔىذا ثىر ھبٌٗتتىٓ ٍٗٔٗ ثىر 14ئۇٌۇغذۇر  ] )ھېىّٗت ۋٖ لۇدرٖت جٗھٗتتىٓ(
 ٖ ھبٌٗتىٗ تٗرٖلمي لىٍذۇرۇپ، ئۈچ لبراڭغۇٌۇق )ٍٗٔي ثبال ھِٗراھىٕىڭ پٗردىطي، ثٗچچىذاْ ۋٖ ئبٔىٕىڭ لورضىمي( ئىچىذ

 زۇِٗر[ [ ضۈر6ٍٖبرىتىذۇ، ئٗٔٗ غۇ ئبٌال ضىٍٗرٔىڭ پٗرۋٖردىگبرىڭالردۇر ]
 
 [ ضۈرٖ رٖئذ[11ٔىڭ ئِٗرى ثوٍىچٗ ئۇٔي لوغذاٍذىغبْ ٔۆۋٖتچي پٗرىػتىٍٗر ثبر ]هللا ]ھٗرثىر ئبدِٖٕىڭ ئبٌذى ـ وٍٕٗىذٖ ★
 
بّٔىطب، چولۇَ ئۇٔىڭ وووۇٌىطىذىٓ ـ ٍبٌغبٔچي گۇٔبھىبرٔىڭ وووۇٌىطىذىٓ ★ ]ئۇ گۇِراھٍىمتىٓ ٍبٔطۇْ، ئٗگٗر ئۇ ثۇٔىڭذىٍٓ 

 [ ضۈرٖ ئٌٗٗق[16ـ  15ىس ]تۇتۇپ )جٗھِٕٗٔٗگٗ( ضۆرٍّٖ
 
]ثىس ئىطرائىً ئٗۋالدىٕي دېڭىسدىٓ ئۆتىۈزۈۋٖتتۇق، ئۇالرٔي پىرئٗۋْ ۋٖ ئۇٔىڭ ئٗضىٗرٌىرى زۇٌۇَ ۋٖ زوراۋأٍىك لىٍىع ★

ٌ »ٍۈزىطىذىٓ لوغٍىذى. پىرئٗۋْ غٗرق ثوٌىذىغبْ ۋالىتتب  ئىّبْ ئېَتتىّىي، ئىطرائىً ئٗۋالدى ئىّبْ ئېَتمبْ ئىالھتىٓ غٍٗرى
ْ »)[ )ئۇٔىڭغب دېَىٍذىىي( 90دېذى ]« ھ ٍولتۇر، ِْٗ ِۇضۇٌّبٔالردىّْٕٗئىال ب ھبٍبتتىٓ ئۈِىذ ئۈزگىٕىڭذٖ( ئِٗذى )ئّى

[ ضٗٔذىٓ وېَىٕىىٍٗرگٗ ئىجرٖت ثوٌۇغۇڭ 91لب ئبضىٍَىك لىٍغبْ ۋٖ ثۇزغۇٔچىالردىٓ ثوٌغبْ ئىذىڭ ]هللا ئېَتبِطْٗ؟( ئىٍگىرى  
ٔۇرغۇْ وىػىٍٗر، غٗن ـ «. س )ٍٗٔي ضېٕىڭ جٗضىتىڭٕي دېڭىسدىٓ چىمىرىپ لوٍىّىس(ئۈچۈْ، ثۈگۈْ ضېٕىڭ جٗضىتىڭٕي لۇتمۇزىّى

 [ ضۈرٖ ٍۇٔۇش[92غۈثھىطىسوي، ثىسٔىڭ ئبٍٗتٍىرىّىسدىٓ غبپىٍذۇر ]
 
]غۈثھىطىسوي، ثىسٔىڭ ئبٍٗتٍىرىّىسٔي ئىٕىبر لىٍغبٔالرٔي دوزاخمب وىرگۈزىّىس، ئۇالرٔىڭ تېرىٍىرى پىػىپ تۈگىگْٗ چبغذا ★

 [ ضۈرٖ ٔىطب[56تېتىتىع ئۈچۈْ ئورٔىغب ثبغمب تېرٖ ٍٗڭگۈغٍٍّٗىس ] ئبزاثٕي
 
وىّٕي ھىذاٍٗت لىٍّبلچي ثوٌطب، ئۇٔىڭ وۆوطىٕي ئىطالَ ئۈچۈْ ئبچىذۇ )ٍٗٔي ئۇٔىڭ لٌٗجىٕي ئىّبٔغب وېڭٍٗتىپ ]هللا ★

بٔغب وىّٕي ئبزدۇرِبلچي ثوٌطب، ئۇٔىڭ وۆوطىٕي غۇٔچٗ تبراٍتىۋېتىذۇوي، )ئىّبْ ئېَتىعهللا ثېرىذۇ(،   ( ئۇٔىڭغب گوٍب ئبّض
ْ ئېَتّىغبٔالرٔي    [ ضۈرٖ ئٗٔئبَ[125ِۇغۇٔذاق ئبزاثالٍذۇ ]هللا چىمىػتىّٕۇ لىَىٓ تۇٍۇٌىذۇ، ئىّب

 
]ٍبوي ئۇالرٔىڭ )ٍبخػي دٖپ گۇِبْ لىٍغبْ( ئٌٍِٗٗىرى چوڭمۇر دېڭىسدىىي لبراڭغۇٌۇلمب ئوخػبٍذۇ، ئۇٔي )ٍٗٔي دېڭىسٔي( ★

رٔىڭ ئۈضتىذىىي لبرا ثۇٌۇتالر لبپالپ تۇرىذۇ. )ِبٔب ثۇ( لبتّۇلبت لبراڭغۇٌۇلالردۇر، )ثۇ لبتّۇلبت دوٌمۇٔالر ۋٖ دوٌمۇٔال
ٔۇر ئبتب لىٍّىطب، وىُ ثوٌّىطۇْ، ٔۇرٔي هللا لبراڭغۇٌۇلمب گىرىپتبر ثوٌغۇچي( لوٌىٕي ئۇزاتطب ثبرِبلٍىرىٕي وۆرٌٍّٖٗذۇ، 

ْ ئبدَٖ ھٗرگىس ھىذاٍٗت تبهللا وۆرٌٍّٖٗذۇ )ٍٗٔي    [ ضۈرٖ ٔۇر[40پّبٍذۇ( ]ھىذاٍٗت لىٍّىغب
 
ْ لٗضِٗىي ]★  [ ضۈرٖ تۇر[6])لىَبِٗت وۈٔي( ئوت ثوٌۇپ ٍبٔذۇرۇٌغبْ دېڭىس ثىٍٗ
 
ٓ غٗپٍٗتتىذۇر ]★ ٌ دۇَٔبٔىڭ تبغمي وۆرۈٔۈغىٕىال ثىٍىذۇ، ئۇالر ئبخىرٖتتى  [ ضۈرٖ رۇَ[7]ئۇالر ھبٍبتى

 
 …….[]ِْٗ ِۇغۇٔچىٍىه ٍبزدىُ، لۇرئبٔذا ثۇ توغرۇٌۇق ثٗن جىك

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 
[ ضۈرٖ 98[ ضۈرٖ تٗۋثٗ[]ثىس ئۇالرٔي ِٗغٍۇپ لىٍذۇق ]40ٔىڭ ضۆزى ئۈضتۈٔذۇر ]هللا ]وبپىرالرٔىڭ ضۆزىٕي پٗش لىٍذى، 

تبئبالٔىڭ ِۇٔذاق لىٍىػي( ئىٍىُ ئٗھٍىٍىرىٕىڭ لۇرئبٕٔىڭ پٗرۋٖردىگبرىڭ تٗرىپىذىٓ وٌٗگْٗ ھٗلىمٗت هللا ضبففبت[])
[ ضۈرٖ 54ٍىرى، غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇٔىڭغب ئىّبْ ئېَتىػٍىرى، دىٍٍىرىٕىڭ لۇرئبٔغب ثوٍطۇٔۇغي ئۈچۈٔذۈر ]ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍىػ

ٔىڭ ِۆجىسىٍىرىگٗ ئىػٗٔگۈچي ثوٌطبڭالر، ثۇٔىڭذا  ضىٍٗر ئۈچۈْ ئٌٗۋٖتتٗ  ئبالِٗت ثبر هللا ھٗج[]غۈثھىطىسوي، ئٗگٗر ضىٍٗر 
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ٔٗ لبٍطي ضۆزگٗ ئىػىٕىذۇ؟ ] ]ئۇالر )وبالِۇٌال ئىىٍٗٔىىي غۇٔچٗ[ ئبي ئىّراْ[  49] ْ( لۇرئبٔذىٓ ثبغمب ٍٗ [ 185روغْٗ ثوٌغب
]پٗلٗت ئبٌىّالرال [ ضۈرٖ ٍۇٔۇش[92]ٔۇرغۇْ وىػىٍٗر، غٗن ـ غۈثھىطىسوي، ثىسٔىڭ ئبٍٗتٍىرىّىسدىٓ غبپىٍذۇر ]ضۈرٖ ئٗئراف[

ٖ ]هللا [ ضۈرٖ ئٗٔىٗثۇت[43چۈغىٌٍٕٗٗذۇ ]  [ ضۈرٖ فبتر[28رلىذۇ ]دىٓ پٗلٗت ئبٌىّالرال لوهللأىڭ ثٗٔذىٍىرى ئىچىذ
 

  ئاضّاْ ۋٖ زېّىٕدىىي ئاالِٗتٍٗر 

[ ضىٍٗرٔىڭ ھِٗراھىڭالر )ٍٗٔي ِۇھِّٗٗد ئٌٍٗٗھىططبالَ( گۇِراھ ثوٌّىذى ۋٖ ٍوٌذىٓ 1]ضبلىغبْ ٍۇٌتۇزالر ثىٍْٗ لٗضِٗىي ]
[ ضۈرٖ 4ۋٖھَىٕىال ضۆزٌٍٗذۇ ][ پٗلٗت ئۇٔىڭغب ٔبزىً لىٍىٕغبْ 3[ )ئۇ( ئۆز ٔٗپطي خبھىػي ثوٍىچٗ ضۆزٌىٍّٗذۇ ]2ئبداغّىذى ]

براتمبْ غٍٗئىٍٗردٖ ) هللا ٔٗجُ[]وېچٗ ثىٍْٗ وۈٔذۈزٔىڭ ٔۆۋٖتٍىػىپ تۇرۇغىذا،   ٍ بٔذا ۋٖ زېّىٕذا دىٓ( لورلىذىغبْ هللائبّض
[ ضۈرٖ ٍۇٔۇش[]زېّىٕذا ۋٖ 6ٔىڭ ثبرٌىمىٕي ۋٖ ثىرٌىىىٕي وۆرضىتىذىغبْ( ٔۇرغۇْ ئبالِٗتٍٗر ثبر ])هللا لٗۋَ ئۈچۈْ، ھٗلىمٗتْٗ، 

ٔىڭ لۇدرىتىٕي ۋٖ ثىرٌىىىٕي وۆرضىتىذىغبْ( ٔۇرغۇْ ئبالِٗتٍٗر ثبر، هللا لب چىٓ ئېتىمبد لىٍىذىغبٔالر ئۈچۈْ  )  هللا ۈڭالردا ئۆز
ْ( هللا [ ضۈرٖ زارىَبت[]ئبضّبٔالردا ٖۋ زېّىٕذا ِۆِىٍٕٗر ئۈچۈْ ) 21ـ20)ثۇٔي( وۆرِِٗطىٍٗر ] ٔىڭ لۇدرىتىٕي وۆرضىتىذىغب

ٗرٔي ثىىبر ٍبراتّىذۇق، [ ضۈرٖ جبضىَٗ[3ھٗلىمٗتْٗ ٔۇرغۇْ دٌٖىٍٍٗر ثبر ] ]ئبضّبٕٔي، زېّىٕٕي ۋٖ ئۇالرٔىڭ ئبرىطىذىىي غٍٗئىٍ
[ ضۈرٖ ضبد[])ثۇ( 27ئۇ )ٍٗٔي ئۇالرٔي ثىىبر ٍبرىتىٍغبْ دٖپ لبراظ( وبپىرالرٔىڭ گۇِبٔىذۇر، وبپىرالرغب دوزاختىٓ ۋاً! ]

ٗرٔي تٗپٗوىۈر لىٍىػٍىرى ئۈچۈْ، ئٗلىً ئىگىٍ ْ ئۇالرٔىڭ ئبٍٗتٍ ٍغب ىرىٕىڭ ۋٖز ـ ٔٗضىھٗت ئېٍىػٍىرى ئۈچۈْ ثىس ضبڭب ٔبزىً لى
[ 219ئۆز ئبٍٗتٍىرىٕي ضىٍٗرگٗ غۇٔذاق ثبٍبْ لىٍىذۇ ]هللا [ ضۈرٖ ضبد[]تٗپٗوىۇر لىٍىػىڭالر ئۈچۈْ 29ِۇثبرٖن وىتبثتۇر ]

 ضۈرٖ ثٗلٗر[
 

 ئىطالَ دىٕي

ُ ]ثۈگۈْ ضىٍٗرٔىڭ دىٕىڭالرٔي پۈتۈْ لىٍذىُ، ضىٍٗرگٗ ٔېّىتىّٕي تِب ٗرٔىڭ دىٕىڭالر ثوٌۇغمب تبٌٍىذى بٍِىذىُ، ئىطالَ دىٕىٕي ضىٍ
 [ ضۈرٖ ِبئىذٖ[ 3]

ئىطالَ دىٕي ثٗظ » ئىجٕي ئۆِٗر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
ِۇھِّٗٗد ئٌٍٗٗھىططبالَ ئبٌالتبئبالٔىڭ  ئبٌالتبئبالدىٓ ثبغمب ھېچ ئىالھ ٍوق،›ئٗروبْ ئۈضتىگٗ لۇرۇٌغبْ. ثىرىٕچىطي: 

دٖپ گۇۋاھٍىك ثېرىع. ئىىىىٕچىطي: ٔبِبز ئولۇظ. ئۈچىٕچىطي: زاوبت ثېرىع. تۆتىٕچىطي: ھٗج لىٍىع. ‹ ئٌٗچىطي
 ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[« ثٗغىٕچىطي: روزا تۇتۇظ

ٗزىرىذٖ ِٗلجۇي دىٓ ئىطالَ )دىٕي(دۇر ]  هللأىڭ دىٕىذا چىڭ تۇرۇڭالر،  هللا اْ[][ ضۈرٖ ئبي ئىّر19]ھٗلىمٗتْٗ ئبٌالٔىڭ ٔ
[ ضۈرٖ ئبي 83ٔىڭ دىٕىذىٓ ثبغمب دىٕٕي تىٍِٗذۇ؟ ] هللا[ ضۈرٖ ثٗلٗر[]ئۇالر 138ٔىڭ دىٕىذىٓ ٍبخػي وىّٕىڭ دىٕي ثبر؟ ]

ْ ِٗثۇدٌىرى ثبرِۇ؟ ] هللائىّراْ[ ]ئۇالرٔىڭ  [ ضۈرٖ غۇرا[]وىّىي 21رۇخطٗت لىٍّىغبْ ٔٗرضىٍٗرٔي دىٓ لىٍىپ ثېىىتٗى
ْ ئىطالَ )د ٍٍٗذىىْٗ، ھٗرگىس ئۇ )ٍٗٔي ئۇٔىڭ دىٕي( لوثۇي لىٍىّٕبٍذۇ، ئۇ ئبخىرٖتتٗ زىَب ىٕىذىٓ( غٍٗرىٌ دىٕٕي تى

 [ ضۈرٖ ئبي ئىّراْ[85تبرتمۇچىذۇر ]
  

 دىٕدا زورالظ ٍوق

ۇۋاتمبْ ٔي لوٍۇپ چولۇٔ هللائي ئىٕطبٔالر! ئٗگٗر ضىٍٗر ِېٕىڭ دىٕىّذىٓ گۇِبٍٔىٕىذىغبْ ثوٌطبڭالر، ضىٍٗرٔىڭ » ]ئېَتمىٕىي:
ٓ هللاثۇتٍىرىڭالرغب ِْٗ چولۇّٔبٍّْٗ، ٌېىىٓ ِْٗ ضىٍٗرٔي لٗثسى روھ لىٍىذىغبْ  غب ئىجبدٖت لىٍىّْٗ، ِْٗ ِۆِىٍٕٗردى

[ 105ثبتىً دىٕالردىٓ ثۇرۇٌۇپ، توغرا دىٕغب ٍۈزٌٗٔگىٓ، ِۇغرىىالردىٓ ثوٌّىغىٓ ]» [ ٍٗٔٗ )ِبڭب(:104ثوٌۇغمب ثوٍرۇٌذۇَ  ]
ْ ٍٗتىۈزٌٍّٖٗذىغبْ ٔٗرضىٍٗرگٗ ئىجبدٖت لىٍّىغىٓ، ئٗگٗر ئۇالرغب ئىجبدٖت لىٍطبڭ، چولۇَ زىَب -ٔي لوٍۇپ، ضبڭب پبٍذاهللا

ٔىڭ  هللا[ ضۈرٖ ٍۇٔۇش[]ثبتىً دىٕالردىٓ ثۇرۇٌۇپ ئىطالَ دىٕىغب ٍۈزٌٗٔگىٓ،  106)ئۆزٖڭگٗ( زۇٌۇَ ضبٌغۇچىالردىٓ ثوٌىطْٗ ]
براتمىٕىذا ئۆزگىرىع ثوٌّبٍذۇ، ثۇ توغرا دىٕذۇر، ٌېىىٓ ٔ هللائىٕطبٔالرٔي غۇ دىٓ ثىٍْٗ ٍبراتمبْ،  هللادىٕىغب )ئٗگٗغىىٕىي(  ىڭٍ 

[ ضۈرٖ رۇَ[]دىٕذا )ئۇٔىڭغب وىرىػىٗ( زورالظ ٍولتۇر، ھىذاٍٗت گۇِراھٍىمتىٓ ئېٕىك 30ئىٕطبٔالرٔىڭ توٌىطي ثىٍٍّٗذۇ  ]
ذىىْٗ، ئۇ ضۇّٔبش، غب ئىّبْ ئېَتى هللادىٓ ثبغمب ثبرچٗ ِٗثۇد( ٔي ئىٕىبر لىٍىپ،   هللائبٍرىٍذى، وىّىي تبغۇت )ٍٗٔي  
ىرىٕي( ئبڭالپ تۇرغۇچىذۇر، )ئىػٍىرىٕي( ثىٍىپ تۇرغۇچىذۇر ] هللاِٗھىَٗ تۇتمىٕي تۇتمبْ ثوٌىذۇ،    [ 256)ثٗٔذىٍىرىٕىڭ ضۆٌز

 ضۈرٖ  ثٗلٗر[
 

 پىرلىٍٗرگٗ تۆٌۈٔىع

ٗرٔىڭ دىٕىڭالر ھٗلىمٗتْٗ ثىر دىٕذۇر. ِْٗ ضىٍٗرٔىڭ پٗرۋٖردىگبرىڭالردۇرِْٗ ، ِبڭىال ئىجبدٖت لىٍىڭالر  ])ئي ئىٕطبٔالر!( ضىٍ
پىرلىٍٗرگٗ ثۆٌۈٔۈپ وٗتتي، ھِّٗىطي ثىسٔىڭ دٖرگبھىّىسغب لبٍتمۇچىالردۇر  -[ ئۇالر )دىٕذا ئىختىالپ لىٍىػىپ( پىرل92ٗ]
[ ضۈرٖ ئٗٔجىَب[]ضىٍٗرٔىڭ دىٕىڭالر ھٗلىمٗتْٗ ثىر دىٕذۇر، ِْٗ ضىٍٗرٔىڭ پٗرۋٖردىگبرىڭالردۇرِْٗ، )ِېٕىڭ ئبزاثىّذىٓ( 93]
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ٍْٗ خۇغبٌذۇر  52رلۇڭالر  ]لو [ ئۇالر )ٍٗٔي ئۈِّٗتٍٗر( دىٕىٌ جٗھٗتتٗ ٔۇرغۇْ پىرلىٍٗرگٗ ثۆٌۈٔذى، ھٗر پىرلٗ ئۆز دىٕي ثى
[ ضۈرٖ ِۆئّىٕۇْ[]ئٗگٗر پٗرۋٖردىگبرىڭ خبٌىطب ئىذى، پۈتۈْ 54[ ئۇالرٔي ئۆٌگٍٗٔىرىگٗ لٗدٖر گۇِراھٍىمتب تٗرن ئٗتىىٓ ]53]

ٗت )ٍٗٔي ثىر دىٕذا( لىالتتي، ئۇالر )دىٓ توغرضىذا( داۋاٍِىك ئىختىالپ لىٍىػمۇچىالردۇر، پٗلٗت ئبدٍِٖٗرٔي ئٌٗۋٖتتٗ ثىر ئۈِّ
ئۇالرٔي غۇٔىڭ ئۈچۈْ )ٍٗٔي ئىخىتىالپ ئۈچۈْ( ٍبراتتي.  هللاپٗرۋٖردىگبرىڭٕىڭ رٖھّىتىگٗ ئېرىػىٍٗٔٗر ثۇٔىڭذىٓ ِۇضتٗضٕب.  

ٍْٗ دوزاخٕي توغمۇزىِّْْٗٗ چولۇَ پۈتۈْ جىٕالر ۋٖ ئىٕطبٔال» پٗرۋٖردىگبرىڭٕىڭ: دېگْٗ ضۆزى ئېٕىك ثٌٗگىٍٗٔذى « ر ثى
 [ ضۈرٖ ھۇد[118-119]

ئىّبَ ئٗھّٗد، ئٗثۇداۋۇد، تىرِىسى ۋٖ ئىجٕي ِبجٗ لبتبرٌىمالر، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِذىٓ ِۇٔذاق ثىر ھٗدىطٕي رىۋاٍٗت  
پىرلىگٗ  72پىرلىگٗ ثۆٌۈٔۈپ وٗتتي. خرىطتىئبٔالر  71غۈثھىطىسوي، ٍٗھۇدىَالر  -غٗن» لىٍغبْ: پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:

پىرلىگٗ ثۆٌۈٔۈپ وېتىذۇ. ثۇٔىڭذىٓ پٗلٗت ثىر پىرلىذىٓ ثبغمب ھِّٗىطي دوزاخمب  73ثۆٌۈٔۈپ وٗتتي. وٌٗگۈضىذٖ ثۇ ئۈِّٗت 
ى. پٍٗغِٗجٗر دېذى. ضبھبثىالر: ئي ئبٌالٔىڭ پٍٗغِٗجىرى! ٔىجبتٍىممب ئېرىػىذىغبْ ئۇ ثىر پىرلٗ وىٍّٗر؟ دېذ« وىرىذۇ

 دېذى ]ثۇٔي ھبوىّّۇ رىۋاٍٗت لىٍغبْ[« ِېٕىڭ ۋٖ ضبھبثىٍىرىّٕىڭ ٍوٌىٕي تۇتمبٔالر» ئٌٍٗٗھىططبالَ:
غىال خبضتۇر، هللاجۇداضْٗ؛ ئۇالرٔىڭ ئىػي پٗلٗت  -]دىٕذا ثۆٌگۈٔچىٍىه لىٍىپ تۈرٌۈن پىرلىٍٗرگٗ ئبٍرىٍغبٔالردىٓ ضْٗ ئبدا

ٓ )ٍٗٔي ئبخىرٖتتٗ(    [ ضۈرٖ ئٗٔئبَ[159ّىػٍىرىٕي ئۆزىگٗ ئېَتىپ ثېرىذۇ ]ئۇالرٔىڭ لىٍ هللاوېَى
 

  تٗۋرات ۋٖ ئىٕجىً وىتاتالر 

ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي: ئٗھٍي وىتبة تٗۋراتٕي ئىجرأي تىٍي ثىٍْٗ ئولۇپ، ئۇٔي ئىطالَ 
ئٗھٍي وىتبثٕي تٗضتىك لىٍّبڭالر، » ِۇٔذاق دېذى: ئٗھٍىگٗ ئٗرٖة تىٍي ثىٍْٗ تٗپطىر لىالتتي. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ

ٕغبْ وىتبثمب  ئۇالرٔي ئىٕىبرِۇ لىٍّبڭالر، ئېَتىڭالروي: ثىس ئبٌالتبئبالغب، ثىسگٗ ٔبزىً لىٍىٕغبْ وىتبثمب ۋٖ ضىٍٗرگٗ ٔبزىً لىٍى
ٖ ثىسٔىڭ ئىالھىّىس ثىردۇر. ثىس ئبٌالتبئبالغب ثوٍطۇ ْ ئېَتتۇق، ضىٍٗرٔىڭ ئىالھىڭالر ۋ  [ثۇخبرى« ]ٔغۇچىالرِىسئىّب

 ْ ٕغب ئىجٕي ئبثجبش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي: پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ئبرلىٍىك ضىٍٗرگٗ ٔبزىً لىٍى
ٗتتٗ ئولۇٍذىغبْ تۇرضبڭالر،  ضىٍٗرٔىڭ وىتبثىڭالر ئٗڭ ٍېڭي تۇرضب، ضىٍٗر ئۇٔي ھېچ ٔٗرضٗ ئبرىٍىػىپ لبٌّىغبْ ضبپ ھبٌ

وىتبثتىٓ ِٗضىٍٗ ضوراٍطىٍٗر؟ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ھٗلىمٗتْٗ ضىٍٗرگٗ ئٗھٍي وىتبة توغرۇٌۇق ضۆزٌٗپ  لبٔذالّۇ ئٗھٍي
ېسىپ ئۇٔي  التبئبالٔىڭ وىتبثىٕي ئۆزگٗرتتي، ئۇٔىڭغب ئۆزگٗرتىع وىرگۈزدى. ئۇالر وىتبثٕي ئۆز لوٌٍىرى ثىٍٍْٗ  ثٗرگْٗ، ئۇالر ئٌب

ُ ئبزغىٕب پۇٌغب ضېتىع ئۈچۈْ ثۇ ئبٌالتبئ بالٔىڭ دٖرگبھىذىٓ ٔبزىً لىٍىٕغبْ وىتبة دېَىػتي. ثىٍىڭالروي، ضىٍٗرگٗ وٌٗگْٗ ئىٍى
 ً ضىٍٗرٔي ئۇالردىٓ ِٗضىٍٗ ضوراغتىٓ توضّىذىّۇ؟ ئبٌالٔىڭ ٔبِي ثىٍْٗ لٗضِٗىي، ئۇالردىٓ ثىرِۇ ئبدِٖٕىڭ ضىٍٗرگٗ ٔبزى

ٗ ضورىغبٍٔىمىٕي وۆرِىذۇق ٓ ِٗضىٍ ْ وىتبثتى  ]ثۇخبرى[« لىٍىٕغب
رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ ِۇٔذاق دٍٖذۇ: ئۆِٗر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ٍېٕىغب تٗۋراتٕىڭ ثىر پبرچٗ جبثىر 

ٔۇضخطىٕي وۆتۈرۈپ وېٍىپ: ئي ئبٌالٔىڭ ئٌٗچىطي! ثۇ تٗۋرات ٔۇضخىطي ئىىْٗ دېذى. رٖضۇٌۇٌال جىُ تۇرىۋېذى، ئۇ ئولۇغمب 
ئۆزگىرىپ وٗتتي. ئٗثۇ ثٗورى رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ: ئي ئۆِٗر! ضېٕي ئۇرۇق تۇلمبٍٔىرىڭ  ثبغٍىذى. رٖضۇٌۇٌالٔىڭ ٍۈزى غٗزٖپتىٓ

ٍۇلىتىپ لوٍطۇْ، ضْٗ رٖضۇٌۇٌالٔىڭ ٍۈزىٕىڭ غٗزٖپتىٓ ئۆزگىرىپ وٗتىىٕىٕي وۆرِىذىڭّۇ؟ دېذى. ئۆِٗر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ 
الٔىڭ غٗزىپىذىٓ، ئب الغب ضېغىٕىپ ئٌب ٌالٔىڭ ئٌٗچىطىٕىڭ غٗزىپىذىٓ پبٔبھ تىٍٍّْٗٗ. ثىس رٖضۇٌۇٌالٔىڭ ٍۈزىگٗ لبراپ: ئٌب

ئبٌالٔىڭ پٗرۋٖردىگبرىّىس ثوٌغبٍٔىمىذىٓ، ئىطالِٕىڭ دىٕىّس ثوٌغبٍٔىمىذىٓ، ِۇھِّٗٗدٔىڭ پٍٗغِٗجىرىّىس ثوٌغبٍٔىمىذىٓ 
ٍْٗ ل ٗضِٗىي، ئٗگٗر ِِٕٗۇْ ثوٌذۇق دېگٗٔذٖ، رٖضۇٌۇٌال ِۇٔذاق دېگْٗ: ِۇھِّٗٗدٔىڭ جېٕي لوي ئىٍىىذٖ ثوٌغبْ ئبٌال ثى

ضىٍٗرگٗ ِۇضب ئبغىبرا ثوٌۇپ، ضىٍٗر ِېٕي لوٍۇپ ِۇضبغب ئٗگٗغطٗڭالر ئٌٗۋٖتتٗ توپتوغرا ھٗق ٍوٌذىٓ ئبزغبْ ثۇالتتىڭالر. 
ْ ثوٌطب، چولۇَ ئۇِۇ ِبڭب ئٗگٗغىْٗ ثۇالتتي  ]دارىّي ھٗضْٗ[« ئٗگٗر ِۇضب ھبٍبت ثوٌۇپ ِېٕىڭ پٍٗغِٗجٗرٌىىىّٕي تبپمب

ٌٗالھۇ ئٗ زىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ لېػىغب وېٍىپ: ثىس جبثىر رٖزىَ ٔھۇ ِۇٔذاق دٍٖذۇ: ئۆِٗر ٖر
ٍٗھۇدىَالردىٓ ٔۇرغۇْ ھٗدىص ضۆزٌٗرٔي ئبڭالپ ھٍٗراْ لبٌذۇق. ئۇٔىڭ ثىر لىطّىٕي ٍېسىىۋېٍىػىّىسغب رۇخطٗت لىالِال؟ 

ٌغبٔذٖن ھٍٗراْ لېٍىپ )ئۆز وىتبثىڭالردىٓ ثبغمب ٔٗرضىٕي دېگٗٔذٖ، رٖضۇٌۇٌال: ضىٍٗر خۇددى ٍٗھۇدىٌ ٔبضبراالر ھٍٗراْ لب
خبتىرٌِٗطىٍٗر؟( ھٗلىمٗتْٗ ِْٗ ضىٍٗرگٗ ثۇ دىٕٕي وىتبثٕي ئوپئۇچۇق ٔۇرٌۇق، روغْٗ ھبٌىتىذٖ ئېٍىپ وٌٗذىُ، ئٗگٗر ِۇضب 

« دۇرۇش ثوٌّبٍتتي ئٌٍٗٗھىططبالَ ھبٍبت ثوٌغبْ ثوٌطىّۇ چولۇَ ِبڭب ئٗگىػٗتتي، ئۇٔىڭغىّۇ ِبڭب ئٗگىػىػتىٓ ثبغمىطي
 دېذى ]ئٗھّٗد ۋٖ ثٍٗھٗلي ھٗضْٗ[

ٔىڭ هللادىٓ لورلۇڭالر، ھٗلىمٗتْٗ  هللا]پٍٗغِٗجٗر ضىٍٗرگٗ ثٗرگٕٗٔي ئېٍىڭالر، پٍٗغِٗجٗر چٗوٍىگْٗ ٔٗرضىذىٓ چٗوٍىٕىڭالر،  
تىذىىْٗ، ئۇٔىڭ غب ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗغِٗجىرىگٗ وىّىي لبرغىٍىك وۆرضىهللا» [ ضۈرٖ ھٗغر[])ثۇ ِۇٔبپىمالر(7ئبزاثي لبتتىمتۇر ]

 [ ضۈرٖ تٗۋثٗ[63دوزاخمب وىرىذىغبٍٔىمىٕي، دوزاختب ِٗڭگۈ لبٌذىغبٍٔىمىٕي ثىٍِّٗذۇ؟ ئٗٔٗ غۇ چوڭ رٖضۋاٌىمتۇر ]
 

  ٍٗھۇدىٌ ۋٖ ٔاضارا 
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دېذى، ثۇ، ئۇالرٔىڭ « ٔىڭ ئوغٍىذۇرهللا ِٗضىھ )ٍٗٔي ئىطب(  »دېذى، ٔبضبراالر: « ٔىڭ ئوغٍىذۇرهللا ئۈزٍٖر »]ٍٗھۇدىَالر: 
ٔىڭ هللا پٗرىػتىٍٗر  »ىىي )دٌٖىٍطىس( ضۆزىذۇر، )ئۇالرٔىڭ ضۆزٌىرى( ئىٍگىرىىي وبپىرالرٔىڭ )ٍٗٔي ِۇغرىىالرٔىڭ: ئبغسىذ

ٔىڭ ثبٌىطي ٍولٍۇلىغب روغْٗ دٌٖىً تۇرضب، هللا ئۇالرغب ٌٗٔٗت لىٍطۇٔىي، ) هللا دېگْٗ( ضۆزٌىرىگٗ ئوخػبٍذۇ.  « لىسٌىرىذۇر
بٌغبْ چبپالٍذۇ ]هللا ٔىڭ ثبٌىطي ثبر دٖپ(  ) هللا  ھٗلىمٗتتىٓ ثبتىٍغب ثۇرۇٌۇپ( ئۇالر لبٔذالّۇ  ٍ ٖ 30لب [ ضۈر

ٔىڭ دىٕىذا هللا ٔىڭ ئوغۇٌٍىرىذۇرِىس )ٍٗٔي ئبتب ـ ثبٌىذٖن ٍېمىّٕىس( ۋٖ )ثىس هللا ثىس »]ٍٗھۇدىَالر ۋٖ ٔبضبراالر: تٗۋثٗ[
الر تۈپٍٍٗىذىٓ ئبزاة ٔېّٗ ئۈچۈْ ضىٍٗرگٗ گۇٔبھىڭهللا ئۇٔذاق ثوٌطب(  »)دېذى. ئېَتمىٕىي، « ثوٌغبچمب( دوضتٍىرىذۇرِىس

ْ هللا ٍبراتمبْ ئىٕطبٔطىٍٗر، هللا ثٌٗىي ضىٍٗر ثبغمب وىػىٍٗرگٗ ئوخػبظ « لىٍىذۇ؟ ْ ئبدِٖگٗ ِٗغپىرٖت لىٍىذۇ؛ خبٌىغب خبٌىغب
ٗرضىٍٗرٔىڭ پبدىػبھٍىمي  لب خبضتۇر، ئٗڭ هللا ئبدِٖگٗ ئبزاة لىٍىذۇ. ئبضّبٔالرٔىڭ، ٍٗر ٍۈزىٕىڭ ۋٖ ئۇالرٔىڭ ئبرىطىذىىي ٔ

ٍْٗ( خۇظ 18ٔىڭ دٖرگبھىذۇر ]هللا غبْ جبً ئبخىر ثبرىذى ٍٗٔي ٍٗھۇدىٌ ٖۋ ٔبضبراالر( ثىسگٗ )ضبۋاة ثى [ ئي ئٗھٍي وىتبة! )
خٗۋٖر ثٗرگۈچي، )ئبزاثتىٓ( ئبگبھالٔذۇرغۇچي وٌّٗىذى دېّٗضٍىىىڭالر ئۈچۈْ، پٍٗغِٗجٗرٌٗر ئۈزۈٌۈپ لبٌغبْ ثىر زاِبٔذا 

ضۇٌىّىس وٌٗذى، ھٗلىمٗتْٗ ضىٍٗرگٗ خۇظ خٗۋٖر  ضىٍٗرگٗ )غٗرىئٗتٕي ۋٖ ئۇٔىڭ ئٗھىبٍِىرىٕي( ثبٍبْ لىٍىپ ثېرىذىغبْ ٖر
ھٗر ٔٗرضىگٗ هللا ثٗرگۈچي ۋٖ ئبگبھالٔذۇرغۇچي )ٍٗٔي ِۇھِّٗٗد ئٌٍٗٗھىططبالَ( وٌٗذى )ئِٗذى ضىٍٗرگٗ ئۆزرٖ لبٌّىذى(. 

ٔذى19لبدىردۇر ] ٓ ھٗرگىسِۇ رازى ثوٌّبٍذۇ. )ئي [ ضۈرٖ ِبئىذٖ[]ضْٗ ٍٗھۇدىَالر ۋٖ ٔبضبراالرٔىڭ دىٕىغب وىرِىگىچٗ ئۇالر ضٗ
ضبڭب ئىٍىُ وٌٗگٗٔذىٓ وېَىٓ )ٍٗٔي پبوىتٍىك ھٗلىمٗت «. ٔىڭ ٍوٌىذۇرهللا توغرا ٍوي پٗلٗت »ِۇھِّٗٗد! ئۇالرغب( ئېَتمىٕىي، 

ٓ هللا ضبڭب ئبغىبرا ثوٌغبٔذىٓ وېَىٓ(، ئٗگٗر ضْٗ ئۇالرٔىڭ ٔٗپطي خبھىػٍىرىغب ئٗگىػىذىغبْ ثوٌطبڭ، )ضېٕي   ٔىڭ ئبزاثىذى
ٍٗھۇدىٌ ٍبوي ٔبضبرا »[ ضۈرٖ ثٗلٗرٖ[]ئۇالر: 120تمۇزىذىغبْ( ھېچمبٔذاق دوضتّۇ ثوٌّبٍذۇ، ِٗدٖتىبرِۇ ثوٌّبٍذۇ ]لۇ

« ثوٌّىغبْ ئبدَٖ )ٍٗٔي ٍٗھۇدىَالر ٍٗھۇدىٌ ثوٌّىغبْ ئبدَٖ، ٔبضبراالر ٔبضبرا ثوٌّىغبْ ئبدَٖ( ھٗرگىسِۇ جٕٗٔٗتىٗ وىرٍِٗذۇ
[ 111دېگىٓ ]« ئٗگٗر )ضۆزۈڭالردا( راضتچىً ثوٌطبڭالر، دٌٖىٍىڭالرٔي وٌٗتۈرۈڭالر»ضىذۇر. دېَىػتي. ثۇ، ئۇالرٔىڭ لۇرۇق ئبرزۇ

ٔىڭ ئِٗرىگٗ ثوٍطۇٔۇپ، هللا لب تبپػۇرىذىىْٗ )ٍٗٔي  هللا ئۇٔذاق ئِٗٗش، وىّىي ٍبخػي ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍغبْ ھبٌذا ئۆزىٕي  
ضبۋاثتىٓ ثٗھرىّْٗ ثوٌىذۇ. ئۇالرغب )ئبخىرٖتتٗ( ھېچ ئۈچۈْ لىٍىذىىْٗ(، ئۇ پٗرۋٖردىگبرىٕىڭ دٖرگبھىذا هللا ئٌِٗٗىٕي خبٌىص  

ٔبضبراالرٔىڭ ھېچمبٔذاق ئبضبضي ٍوق )ٍٗٔي ئۇالر توغرا دىٕذا »[ ٍٗھۇدىَالر: 112لورلۇٔچ ۋٖ غَٗ ـ لبٍغۇ ثوٌّبٍذۇ ]
ذى. ھبٌجۇوي، دې« ٍٗھۇدىَالرٔىڭ ھېچمبٔذاق ئبضبضي ٍوق )ٍٗٔي ئۇالر توغرا دىٕذا ئِٗٗش(»دېذى. ٔبضبراالرِۇ: « ئِٗٗش(

ئۇالر وىتبثٕي )ٍٗٔي ٍٗھۇدىَالر تٗۋراتٕي، ٔبضبراالر ئىٕجىٍٕي( ئولۇٍذۇ، ثىٍىّطىس ئبدٍِٖٗر )ٍٗٔي ئٗرٖة ِۇغرىىٍىرى( ِۇ ئۇالر 
[ ضۈرٖ 113لىَبِٗت وۈٔي ئۇالرٔىڭ ئۆزئبرا ئىختىالپ لىٍىػمبْ ٔٗرضىٍىرى ئۈضتىذٖ ھۆوۈَ چىمىرىذۇ ]هللا دېگٗٔذٖن دېذى، 

ئۇٔذاق ئِٗٗش، ثىس ئىجراھىّٕىڭ ئىطالِغب »دٍٖذۇ. « ٍٗھۇدىٌ ٍبوي ٔبضبرا ثوٌۇڭالر، توغرا ٍوي تبپىطىٍٗر: »ثٗلٗرٖ[]ئۇالر
ً » هللا [ ئېَتىڭالروي، 135دېگىٓ ]« ئۇٍغۇْ دىٕىغب ئٗگىػىّىس، ئۇ ِۇغرىىالردىٓ ئِٗٗش ئىذى لب ئىّبْ ئېَتتۇق، ثىسگٗ ٔبزى

ىطھبلمب، ٍٗئمۇثمب ۋٖ ئۇالرٔىڭ ئٗۋالدٌىرىغب ٔبزىً لىٍىٕغبْ ۋٖھَىگٗ، ِۇضبغب لىٍىٕغبْ ۋٖھَىگٗ، ئىجراھىّغب، ئىطّبئىٍغب، ئ
 ْ ب ثېرىٍگْٗ )تٗۋراتمب(، ئىطبغب ثېرىٍگْٗ )ئىٕجىٍغب( ۋٖ پٍٗغِٗجٗرٌٗرگٗ پٗرۋٖردىگبرى تٗرىپىذىٓ ثېرىٍگْٗ )وىتبثالرغب( ئّى

ضبراالرغب ئوخػبظ، ئۇالرٔىڭ ثٗزىطىگٗ ئىّبْ ئېَتىپ ئېَتتۇق، ئۇالردىٓ ھېچجىرىٕي ئبٍرىۋٖتٍّّٗىس )ٍٗٔي ٍٗھۇدىَالر ۋٖ ٔب
[ ئٗگٗر ئۇالر )ٍٗٔي ئٗھٍي وىتبة( ضىٍٗر ئىّبْ ئېَتمبٔذٖن 136لب ثوٍطۇٔغۇچىالرِىس  ]هللا ثٗزىطىٕي ئىٕىبر لىٍّبٍّىس(، ثىس 

ْٗ( ئبداۋٖتتٗ ثوٌغبْ ثوٌىذۇ، ئىّبْ ئېَتطب، ئٌٗۋٖتتٗ، توغرا ٍوي تبپمبْ ثوٌىذۇ. ئٗگٗر ئۇالر )ئىّبٔذىٓ( ٍۈز ئۆرۈضٗ، )ضْٗ ثىٍ
)ئۇالرٔىڭ ضۆزٌىرىٕي( ئبڭالپ تۇرغۇچىذۇر، )ھىٍَٗ ـ ِىىرىٕي( ثىٍىپ تۇرغۇچىذۇر هللا ضبڭب وۇپبٍىذۇر.  هللا ئۇالرغب لبرغي 

[ ضۈرٖ ثٗلٗرٖ[]ئۆزىٕي ئٗخّٗق لىٍغبٔالردىٓ ثبغمب وىُ ئىجراھىّٕىڭ دىٕىذىٓ ٍۈز ئۆرۈٍذۇ، ھٗلىمٗتْٗ ثىس ئۇٔي ثۇ 137]
[ ئۆز ۋالتىذا 130ا )پٍٗغِٗجٗرٌىىىٗ( تبٌٍىذۇق. غٗن ـ غۈثھىطىسوي، ئبخىرٖتتٗ ئۇ ٍبخػىالر لبتبرىذا ثوٌىذۇ ]دۇَٔبد

ئبٌٍِٗٗرٔىڭ پٗرۋٖردىگبرىغب ئىتبئٗت »دېذى. ئۇ: « پٗرۋٖردىگبرىڭٕىڭ ئِٗرىگٗ( ئىتبئٗت لىٍغىٓ»)پٗرۋٖردىگبرى ئۇٔىڭغب: 
 [ ضۈرٖ ثٗلٗرٖ[131دېذى ]« لىٍذىُ

 

  تاٌىطي تار دېگۈچىٍٗر  ئاٌالٔىڭ

ثبال تبپمبّٔۇ ئِٗٗش، تۇغۇٌغبّٔۇ ئِٗٗش [  هللا 2لب ِوھتبجذۇر ]هللا [ ھِّٗٗ 1ثىردۇر ]هللا ])ئي ِۇھِّٗٗد!( ئېَتمىٕىي، ئۇ،  
[ ضۈرٖ ئىخالش[]ئۇالر )ٍٗٔي غٍٗتبٔالر( غب ئبضّبٔالرٔىڭ ۋٖ زېّىٕٕىڭ 4[ ھېچ وىػي ئۇٔىڭغب تٗڭذاظ ثوالٌّبٍذۇ  ]3]

برىتىٍىػىٕىّۇ وۆرضٗتىىٕىُ ٍوق )ٍٗٔي ِٗزوۇرالرٔي خٌٗك ئٗتىْٗ چېغىّذا ئۇالرٔي ھبزىر ٍبرىتىٍىػىٕىّ ۇ، ئۇالرٔىڭ ئۆزٌىرىٕىڭٍ 
ٗرٔي( ئبزدۇرغۇچىالرٔي ٍبردِٖچي لىٍىۋاٌغىٕىّّۇ ٍوق  ] ىطي » هللا ]ئۇالر: [ ضۈرٖ وٗھف[51لىٍغىٕىُ ٍوق(، )وىػىٍ ٔىڭ ثٌب

[ ثۇ ضۆزٔىڭ )ٍبِبٍٔىمىذىٓ( ئبضّبٔالر پبرچىٍىٕىپ 89ٗثىھ ثىر ضۆزٔي لىٍذىڭالر ][ ضىٍٗر غٗن ـ غۈثھىطىس ل88دېَىػتي ]« ثبر
ىطي هللا [ ثۇ غۇٔىڭ ئۈچۈٔىي، ئۇالر 90وٗتىىٍي، ٍٗر ٍېرىٍىپ وٗتىىٍي، تبغالر گۇِراْ ثوٌۇپ وٗتىىٍي تبش لبٌذى ] ٔىڭ ثٌب

لب ثٗٔذٖ ثوٌۇپ هللا ردا ۋٖ زېّىٕذا [ ئبضّبٔال92لب الٍىك ئِٗٗضتۇر ]هللا [ ثبٌىطي ثوٌۇظ  91ثبر دٖپ دٖۋا لىٍذى ]
ئۇالرٔي توٌۇق ئىگٌٍٗىذى ۋٖ ضبٔىٕي ِۇوِّٗٗي ثىٍذى  هللا [ غٗن ـ غۈثھىطىسوي،  93ثوٍطۇّٔبٍذىغبْ ھېچ ِٗخٍۇق ٍولتۇر ]
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ٓ( هللا ٍبراتمبْ تۇرضب، )ِۇغرىىالر( جىٕالرٔي  هللا [ ضۈرٖ ِٗرٍَٗ[]جىٕالرٔي  94] لب )ِۇغرىىالر ئىختىرا لىٍغبْ ٔٗرضىٍٗردى
ٔىڭ خوتۇٔي هللا ئبضّبٔالرٔي ۋٖ ٍٗرٔي ئۆرٔٗوطىس ٍبراتمۇچىذۇر،  [ هللا 100وتۇر، ئۇالرٔىڭ ضۈپٗتٍىگٍٗٔىرىذىٓ ئۈضتۈٔذۇر ]پب

[ ئٗٔٗ غۇ 101ئوثذاْ ثىٍگۈچىذۇر ]هللا ٍبراتمبْ، ھِّٗٗ ٔٗرضىٕي هللا ٍوق تۇرضب، لبٔذالّۇ ثبٌىطي ثوٌطۇْ؟ ھِّٗٗ ٔٗرضىٕي  
ٓ ثۆٌٗن ھېچ ِٗثۇد )ثٗرھٗق( ٍولتۇر، ئۇ ھِّٗٗ ٔٗرضىٕي ٍبراتمۇچىذۇر، ئۇٔىڭغب تىهللا ضىٍٗرٔىڭ پٗرۋٖردىگبرىڭالردۇر، هللا 

ىَذۇر  ] ْ هللا [ ضۈرٖ ئٗٔئبَ[]ئۇالر ِٗرھِٗٗتٍىه 102ئىجبدٖت لىٍىڭالر، ئۇ ھٗر ٔٗرضىگٗ ھِب ٔذىٍىرى ثوٌغب ٔىڭ ٗث
براتمبٔذا، ئۇالر ئۈضتىذٖ ثهللا پٗرىػتىٍٗرگٗ لىس دٖپ ئېتىمبد لىٍذى،   ٗرىػتىٍٗرٔيٍ  برِىذى؟ )ٍٗٔي ئۇالر پٗرىػتىٍٗرٔىڭ لىس پ

ېسىٍىذۇ، )لىَبِٗت وۈٔي( ئۇالر ضورالمب   ٍ ئىىٍٗٔىىىٕي لٍٗٗردىٓ ثىٍىذۇ؟( ئۇالرٔىڭ گۇۋاھٍىمي )ئۇالرٔىڭ ٔبِٗ ـ ئِٗبٌىغب(
غرۇٌۇق دېذى. ثۇ تو« خبٌىطب، ثىس ئۇالرغب )ٍٗٔي پٗرىػتىٍٗرگٗ( چولۇّٔبٍتتۇقهللا ِٗرھِٗٗتٍىه  »[ ئۇالر: 19تبرتىٍىذۇ ]

ىطي » هللا [ ضۈرٖ زۇخرۇف[]ئۇالر )ٍٗٔي وبپىرالر(: 20« ]ئۇالرٔىڭ ثىٍىّي )ٍٗٔي ئبضبضي( ٍوق، ئۇالر پٗلٗت جۆٍٍۈٍذۇ ٔىڭ ثٌب
ٗ هللا )ثۇٔىڭذىٓ( پبوتۇر، ثىھبجٗتتۇر )ٍٗٔي ثبال لىٍىۋېٍىع ئېھتىَبج ئۈچۈْ ثوٌىذۇ،  هللا دېَىػتي، « ثبر ثوٌطب ھېچ ٔٗرضىگ

ٔىڭ ثبٌىطي ثبر دېگْٗ( ثۇ ضۆزۈڭالرغب هللا ٔىڭ ِۈٌىىذۇر، ) هللا ردىىي، زېّىٕذىىي ھِّٗٗ ٔٗرضٗ ِوھتبج ئِٗٗضتۇر(، ئبضّبٔال
]وبپىرالر ِېٕي [ ضۈرٖ ٍۇٔۇش[68لب چبپالِطىٍٗر؟  ]هللا ھېچمبٔذاق پبوىتىڭالر ٍوق، ضىٍٗر ثىٍٍّٗذىغبْ ئىػالرٔي ٍبٌغبٔذىٓ  

؟ ثىس جٗھِٕٕٗٔٗي وبپىرالرغب ھٗلىمٗتْٗ ِٗٔسىٍگبھ لىٍىپ لوٍۇپ ثٗٔذىٍىرىّٕي ِٗثۇد لىٍىۋېٍىػمب ثوٌىذۇ دٖپ ئوٍالِذۇ
ٔىڭ ثبٌىطي ٍولتۇر، هللا لب خبضتۇر، هللا ]ئبضّبٔالرٔىڭ ۋٖ زېّىٕٕىڭ پبدىػبھٍىمي  [ ضۈرٖ وٗھف[102تٍَٗبرٌىذۇق  ]

ىپ ئۆٌچِٕٗي ھِّٗٗ ٔٗرضىٕي ٍبراتتي، ئبٔذىٓ )ئۆزىٕىڭ خبھىػي ثوٍىچٗ( ئۇٔىڭغب ِۇٔبضهللا پبدىػبھٍىمتب غېرىىىّۇ ٍولتۇر،  
لب تۆھّٗت چبپالۋاتمبٍٔىمىغب لبرىغىٓ! ثۇ ئوپئوچۇق گۇٔبھتۇر  هللا ])ئي ِۇھِّٗٗد!( ئۇالرٔىڭ [ ضۈرٖ فۇرلبْ[2ثٌٗگىٍىذى  ]

[ ضۈرٖ ٔىطب[]ئي ئىٕطبٔالر! تٗلۋادارالردىٓ ثوٌۇغۇڭالر ئۈچۈْ، ضىٍٗرٔي ۋٖ ضىٍٗردىٓ ثۇرۇٔمىالر )ٍٗٔي ئۆتىٗٔىي 50]
ىٕٕي تۆغٗن ۋٖ ئبضّبٕٔي ثىٕب )ٍٗٔي [ هللا 21پٗرۋٖردىگبرىڭالرغب ئىجبدٖت لىٍىڭالر ] ئۈِّٗتٍٗر( ٔي ٍبراتمبْ ضىٍٗرگٗ زّې

ٍۇٌتۇزالرٔىڭ زىچٍىمىذا ثىٕبغب ئوخػبظ( لىٍىپ ثٗردى، ثۇٌۇتتىٓ ٍبِغۇر ٍبغذۇرۇپ ثٗردى، ضىٍٗرگٗ رىسىك ثوٌۇظ ئۈچۈْ 
ٔىڭ غېرىىي هللا لب غېرىه وٌٗتۈرِٗڭالر، ھبٌجۇوي، ضىٍٗر)هللا ٍبِغۇر ئبرلىٍىك تۈرٌۈن ِېۋىٍٗرٔي ئۆضتۈرۈپ ثٗردى. ئِٗذى  

لب غېرىه وٌٗتۈرۈظ گۇٔبھىٕي ِٗغپىرٖت لىٍّبٍذۇ، هللا ھٗلىمٗتْٗ هللا ضۈرٖ ثٗلٗرٖ[] [22ٍولٍۇلىٕي( ثىٍىپ تۇرىطىٍٗر  ]
ْ لب غېرىه وٌٗتۈرىذىىْٗ، چوڭ گۇٔبھ هللا خبٌىغبْ ئبدِٖٕىڭ ئۇٔىڭذىٓ ثبغمب گۇٔبھىٕي ِٗغپىرٖت لىٍىذۇ. وىّىي  لىٍغب

[ ئۇالر ۋٖ ئۇالرٔىڭ ئبتب ـ ثوۋىٍىرى ثۇ 4ٔىڭ ثبٌىطي ثبر دېگۈچىٍٗرٔي ئبگبھالٔذۇرىذۇ ]هللا [ ضۈرٖ ٔىطب[]48ثوٌىذۇ  ]
ثوھتبٍٔىرىذا ھېچمبٔذاق ٌِٗۇِبتمب ئىگٗ ئِٗٗش، ئۇالرٔىڭ ئېغىسٌىرىذىٓ چىممبْ ضۆز ٔېّىذېگْٗ چوڭ! ئۇالر پٗلٗت ٍبٌغبٕٔىال 

ىغب( ئىجبدٖت لىٍغۇچىالرٔىڭ ئٗۋۋىٍي هللا  ئٗگٗر ِېھرىجبْ][ ضۈرٖ وٗھف[5ئېَتىذۇ  ] ٔىڭ ثبٌىطي ثوٌىذىغبْ ثوٌطب، ِْٗ )ئۇ ثٌب
[ 82[ ئبضّبٔالرٔىڭ ۋٖ زېّىٕٕىڭ پٗرۋٖردىگبرى، ئٗرغٕىڭ پٗرۋٖردىگبرى ئۇالرٔىڭ ضۆزٌىرىذىٓ پبوتۇر  ]81ثوالتتىُ ، دېگىٓ ]

ٔىڭ ثبٌىطي [  هللا 90ېٍىپ وٌٗذۇق، ئۇالر چولۇَ ٍبٌغبٔچىالردۇر ]]ئۇٔذاق ئِٗٗش، ئۇالرغب ثىس ھٗق ضۆزٔي ئضۈرٖ زۇخرۇف[
براتمبْ ِٗخٍۇلٕي ٍبٌغۇز  ٍوق، ئۇٔىڭغب ثبراۋٖر ثبغمب ثىر ئىالھّۇ ٍوق، ئٗگٗر ثۇٔذاق ثوٌطب ئىذى، ئۇ چبغذا ھٗر ئىالھ ئۆزىٍ 

[  هللا 91ضىٍىرىذىٓ پبوتۇر ]لب ٔىطجٗت ثٗرگْٗ ٔٗرهللا ئۇالرٔىڭ  هللا ئىگىٍٍٗتتي، ثٗزىطي ثٗزىطىذىٓ غبٌىت وېٍٗتتي،  
]زادى [ ضۈرٖ ِۆئّىٕۇْ[92غٍٗجٕي ۋٖ ئبغىبرىٕي ثىٍگۈچىذۇر، ِۇغرىىالرٔىڭ غېرىه وٌٗتۈرگْٗ ٔٗرضىٍىرىذىٓ ئۈضتۈٔذۇر ]

لبٍطي ئبدَٖ ٍوي تبپبالٍذۇ؟ ثېػىٕي ضبڭگىٍىتىپ ِبڭغبْ ئبدِّٖۇ؟ ٍبوي لٗددىٕي رۇش تۇتۇپ تۈز ٍوٌذا ِبڭغبْ ئبدِّٖۇ؟  
ۈٌه[]ھٗلىمٗتْٗ وۆزٌٗرال وور ثوٌّبٍذۇ، ٌېىىٓ وۆورٖوٍٗردىىي لٌٗجٍٗر وور ثوٌىذۇ )ٍٗٔي ھٗلىمىٌ وورٌۇق [ ضۈرٖ 22ِ]

 [ ضۈرٖ ھٗج[46وۆزٔىڭ وورٌۇلي ئِٗٗش، دىٍٕىڭ وورٌۇلىذۇر، وور ئبدَٖ ئىجرٖت ئبٌّبٍذۇ ۋٖ چۈغٍّٗٔٗذۇ( ]

 

  تۇتما چولۇٔغۇچىالر 

ۇِبٔىٕي ھٗلىمٗتْٗ ئىػمب ئبغۇردى. چۈٔىي ثىر تۈروۈَ ِۆِىٍٕٗردىٓ ثبغمب ئۇالرٔىڭ ]ئىجٍىص ئۇالرٔي )ئبزدۇرۇغتىٓ ئىجبرٖت( گ
[ ئىجٍىطٕىڭ ئۇالر )ٍٗٔي ئٗگٗغىۈچىٍٗر( ئۈضتىذىٓ )ۋٖضۋٖضٗ لىٍىع ثىٍْٗ( ھۆوۈِرأٍىك 20ھِّٗىطي ئىجٍىطمب ئٗگٗغتي ]

رگۈچىٍٗرٔي ثىٍىۋېٍىػىّىس ئۈچۈٔذۇر، لىٍىع پٗلٗت ثىسٔىڭ ئبخىرٖتىٗ ئىّبْ ئېَتمۇچىالر ثىٍْٗ ئۇٔىڭغب غٗن وٌٗتۈ
ٔي لوٍۇپ ِٗثۇد دٖپ لبرىغىٕىڭالرٔي چبلىرىڭالر، هللا ضىٍٗر  »[ ئېَتمىٕىي، 21پٗرۋٖردىگبرىڭ ھِّٗٗ ٔٗرضىٕي وۆزٖتىۈچىذۇر ]

ىٕٕىڭ )ٍبرىتىٍىػي ۋٖ ثبغمۇرۇٌۇغىذا  ئۇالر ئبضّبٔالردا ۋٖ زېّىٕذا زٖررٖ چبغٍىك ٔٗرضىگٗ ئىگٗ ثوالٌّبٍذۇ، ئۇالرٔىڭ ئبضّبْ ـ زّې
بردٍِٖىػىذىغبْ( ھېچ هللا لب( ھېچ غېرىىچىٍىگي ٍوق، ئۇالرٔىڭ ئىچىذٖ  هللا   ٍ لب )ئبضّبْ ـ زېّىٕٕي ئىذارٖ لىٍىػتب

ٔي لوٍۇپ ثبغمب ِٗثۇدالرٔي ئىالھ هللا [ ضۈرٖ ضٗثٗئـ[]ئۇالر ٍبردِٖگٗ ئېرىػىػٕي ئۈِىذ لىٍىپ، 22ٍبردِٖچىّۇ ٍوق  ]
ْ [ ئۇ ِٗثۇدالر ئۇالر74لىٍىۋاٌذى ] غب ٍبردَٖ ثېرٌٍّٖٗذۇ. ثۇالر غۇ ِٗثۇدالر ئۈچۈْ )ٍٗٔي ئۇالرٔىڭ خىسِىتي ئۈچۈْ( ھبزىرالٔغب

ٔي لوٍۇپ، ئۆزٌىرىگٗ ئبضّبٔالردىٓ ھېچمبٔذاق رىسىك چۈغۈرۈپ ۋٖ ٍٗردىٓ هللا ]ئۇالر [ ضۈرٖ ٍبضىٓ[75لوغۇٔذۇر  ]
ٗرٔي ئۆضتۈرۈپ( ھېچمبٔذاق رىسىك چىمىرىپ )ٍٗٔي ئبضّبٔذىٓ ٍبِغۇر ٍبغذۇرۇپ ۋٖ ٍٗردىٓ  زىرائٗت ۋٖ دٖرٖخٍ

ٖ [ ضۈرٖ ٔٗھً[73ثېرٌٍّٖٗذىغبْ، )غۇٔذاق لىٍىػمب( لۇدرىتي ٍٗتٍّٗذىغبْ ثۇتالرغب چولۇٔبِذۇ؟  ] ]راضتال ئبضّبٔالردىىي ۋ
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ٔي لوٍۇپ، ثۇتالرغب هللا ٔىڭ ِۈٌىىذۇر، ثٗٔذىطىذۇر، ِٗخٍۇلبتىذۇر(.  هللا ٔىڭذۇر )ٍٗٔي  هللا زېّىٕذىىي ھِّٗٗ ٔٗرضٗ  
لب هللا [ ضۈرٖ ٍۇٔۇش[]ئۇٔذاق ئِٗٗش )ٍٗٔي 66ىغبٔالر پٗلٗت ٍولىالڭ پٗرٖزگىال تبٍىٕىذۇ، ئۇالر پٗلٗت جۆٍٍۈٍذۇ  ]چولۇٔىذ

غېرىه وٌٗتۈرۈغتٗ ئۇالرٔىڭ ھېچمبٔذاق ئۆزرىطي ٍوق(، )ئۆزٌىرىگٗ( زۇٌۇَ لىٍغبٔالر ثىٍىّطىسٌىىتىٓ ٔٗپطي خبھىػىغب 
[ ضۈرٖ 29ت لىالالٍذۇ، ئۇالرغب ھٗرگىس ٍبردَٖ لىٍغۇچي ثوٌّبٍذۇ  ]گۇِراھ لىٍغبْ ئبدِٖٕي وىُ ھىذاٍٗهللا ئٗگٗغتي. 

ٍْٗ چولۇٔۇغمب الٍىك ثوٌذى؟( هللا ئېَتىپ ثېمىڭالرچۇ؟ ضىٍٗر »رۇَ[]ئېَتمىٕىي،  ٔي لوٍۇپ چولۇٔۇۋاتمبْ ثۇتٍىرىڭالر )ٔېّٗ ثى
ٕذىٓ ٔېّىٍٗرٔي ٍبراتتي؟ ٍب ئۇالر ئبضّبٔالرٔي  براتتىّۇ؟ ٍب ئۇالرغب ثىس هللا ِبڭب ئېَتىپ ثېرىڭالروي، ئۇالر زېّى ثىٍْٗ ثىرٌىىتٍٗ 

ھٗرگىس ئۇٔذاق ئِٗٗش، زاٌىّالر ثىر ـ ثىرىگٗ « ثىر وىتبة ثٗرگْٗ ثوٌۇپ، ئۇالر غۇ وىتبثتىىي روغْٗ دٌٖىٍٍٗرگٗ ئبضبضٍىٕبِذۇ؟
ٔي لوٍۇپ  هللاضىٍٗر  »[ ضۈرٖ فبتر[])ئي ِۇھِّٗٗد! ِۇغرىىالرغب( ئېَتمىٕىي، 40پٗلٗت ٍبٌغبٕٔىال ۋٖدٖ لىٍىػىذۇ  ]

چولۇٔۇۋاتمبْ ثۇتٍىرىڭالرٔىڭ )ئٗھۋاٌىٕي( ئېَتىپ ثېرىڭالر، ئۇالر زېّىٕٕىڭ لبٍطي لىطّىٕي ٍبراتمبٍٔىمىٕي ِبڭب وۆرضىتىڭالر، 
ْ( هللا ٍبوي ئبضّبٔالرٔي ٍبرىتىػتب ئۇالرٔىڭ  ثىٍْٗ ئورتبلچىٍىمي ثبرِۇ؟ ثۇ )لۇرئبْ( دىٓ ئىٍگىرى )ضىٍٗرگٗ ٔبزىً لىٍىٕغب

ٔي لوٍۇپ [ هللا 4ٍگىرىىىٍٗردىٓ( لبٌغبْ ئىٍىُ ثوٌطب ِبڭب ئېٍىپ وېٍىڭالر، ئٗگٗر ضىٍٗر راضتچىً ثوٌطبڭالر  ]وىتبة ٍبوي )ئى
لىَبِٗتىىچٗ دۇئبٔي ئىجبثٗت لىٍىػمب لبدىر ثوالٌّبٍذىغبْ ثۇتالرغب چولۇٔىذىغبْ ئبدِٖذىّٕۇ گۇِراھ ئبدَٖ ثبرِۇ؟ ثۇتالر 

ضىٍٗرٔي خٌٗك ئٗتتي، ئبٔذىٓ ضىٍٗرگٗ رىسىك ثٗردى. ئبٔذىٓ ضىٍٗرٔي هللا مبف[][ ضۈرٖ ئٗھ5ئۇالرٔىڭ دۇئبضىذىٓ غبپىٍذۇر  ]
لٗثسى روھ لىٍىذۇ، ئبٔذىٓ ضىٍٗرٔي تىرىٍذۈرىذۇ، غېرىه وٌٗتۈرگٍٗٔىرىڭالردىٓ لبٍطىطي ثۇ ئىػالرٔىڭ لبٍطىجىرىٕي لىالالٍذۇ، 

ٌٗتۈرگْٗ ٔٗرضىٍىرىذىٓ ئبٌىَذۇر ]هللا  وېچىٕي وۈٔذۈزگٗ وىرگۈزىذۇ، وۈٔذۈزٔي هللا َ[][ ضۈرٖ رۇ40پبوتۇر، ئۇالرٔىڭ غېرىه و
وېچىگٗ وىرگۈزىذۇ )غۇٔىڭ ثىٍْٗ وېچٗ ـ وۈٔذۈزٔىڭ ئۇزۇْ ـ لىطمب ثوٌۇغي جبٍالر، پٗضىٍٍٗر ثوٍىچٗ ٔۆۋٖتٍىػىپ تۇرىذۇ(،  

ِٗٔپٗئىتىگٗ( ثوٍطۇٔذۇرۇپ ثٗردى. ھٗر ئىىىىٍىطي ِۇئٍَْٗٗ ِۇددٖتىىچٗ )ٍٗٔهللا  ي وۈْ ثىٍْٗ ئبٍٕي )ثٗٔذىٍىرىٕىڭ 
ٔي لوٍۇپ هللا ضىٍٗرٔىڭ پٗرۋٖردىگبرىڭالردۇر، پبدىػبھٍىك ئۇٔىڭغب خبضتۇر، هللا لىَبِٗتىىچٗ ئۆز ئولىذا( ضٍٗر لىٍىذۇ، ئٗٔٗ غۇ 

[ ئٗگٗر ئۇالرٔي چبلىرضبڭالر، ضىٍٗرٔىڭ چبلىرغىٕىڭالرٔي 13چولۇٔۇۋاتمبْ ثۇتٍىرىڭالر لىٍچىٍىه ٔٗرضىگٗ ئىگٗ ئِٗٗش ]
لب ئۇالرٔي( غېرىه لىٍغبٍٔىمىڭالرٔي هللا ّۇ ضىٍٗرگٗ جبۋاپ لبٍتۇراٌّبٍذۇ، لىَبِٗت وۈٔي ئۇالر ) ئبڭٍىّبٍذۇ، ئبڭٍىغبْ تٗلذىردى

ئىٕىبر لىٍىذۇ، )ِۇغرىىالرٔىڭ ۋٖ ئۇالرٔىڭ ثۇتٍىرىٕىڭ لىَبِٗت وۈٔىذىىي ئٗھۋاٌىٕي ھېچ ئٗھٗدى( ضبڭب ھِّٗىذىٓ خٗۋٖردار 
هللا ئېَتىپ ثېمىڭالرچۇ، ئٗگٗر  »[])ئي ِۇھِّٗٗد!( ئېَتمىٕىي، [ ضۈرٖ فبتر14دٖن( ئېَتىپ ثېرٌٍّٖٗذۇ ]هللا زاتتٗن )ٍٗٔي 

ضىٍٗرٔىڭ لۇٌىمىڭالرٔي گبش، وۆزۈڭالرٔي وور لىٍىپ لوٍطب، دىٍٍىرىڭالرٔي پېچٗتٍىۋٖتطٗ )ٍٗٔي ضىٍٗرٔي ھېچ ٔٗرضىٕي 
ىغىٕىي، ثىس لبر« تىٓ ثبغمب ٍٗٔٗ لبٍطي ئىالھ ئٗضٍىگٗ وٌٗتۈرٌٍٖٗذۇ؟هللا چۈغٍّٗٔٗذىغبْ لىٍىپ لوٍطب(، ئۇالرٔي 

ْ( ئبٍٗتٍىرىّىسٔي لبٔذاق ثبٍبْ لىٍغبّٔىس، ئِّٗب ئۇالر )غۇ ئبٍٗتٍٗردىٓ( ٍۈز ئۆرۈٍذۇ )ٍٗٔي  )لۇدرىتىّىسٔي وۆرضىتىپ ثېرىذىغب
وۈٔذۈزٔي ضىٍٗر ئۈچۈْ لىَبِٗت وۈٔىگىچٗ ضوزىذىغبْ هللا ]ئېَتىپ ثېمىڭالرچۇ؟ ئٗگٗر [ ضۈرٖ ئٗٔئبَ[46ئىّبْ ئېَتّبٍذۇ( ]

ثۆٌٗن لبٍطي ئىالھ ضىٍٗرگٗ ئبراَ ئېٍىػىڭالر ئۈچۈْ وېچىٕي ئېٍىپ وېٌٍٍٗٗذۇ؟ ضىٍٗر وۆرِِٗطىٍٗر؟ ، دېگىٓ تىٓ هللا ثوٌطب،  
هللا ٔىڭ پٗزٌىٕي تٌٗٗپ لىٍطۇْ ۋٖ ) هللا [ ضىٍٗرٔي وېچىذٖ ئبراَ ئبٌطۇْ، وۈٔذۈزدٖ )ھبٍبتٍىك ٍوٌىذا ھٗرىىٗتٍىٕىپ( 72]

ېّٗتٍىرىگٗ( غۈوۈر لىٍطۇْ دٖپ، ضىٍٗر ئۈچۈْ و برىتىػي  ٔىڭٔ   ٍ ٖ 73ٔىڭ رٖھّىتىذىٕذۇر ]هللا ېچٗ ثىٍْٗ وۈٔذۈزٔي [ ضۈر
ٓ »])ئي ِۇھِّٗٗد! ئۇالرغب( ئېَتمىٕىي، لٗضٗش[ ضىٍٗرٔىڭ ثۇتٍىرىڭالرٔىڭ ئىچىذٖ ِٗۋجۇداتٕي ٍولٍۇلتىٓ ثبر لىٍىپ )ئبٔذى

ٓ ِٗۋجۇداتٕي » هللا ئېَتمىٕىي، « ٍوق لىٍىپ(، ئبٔذىٓ ئۇٔي ئٗضٍىگٗ وٌٗتۈرٌٍٖٗذىغبٔالر ثبرِۇ؟ ٍولٍۇلتىٓ ثبر لىٍىپ )ئبٔذى
پىٗ( ثۇرۇٌۇپ وېتىطىٍٗر؟  ] ېّىػمب )ھٗلتىٓ ثبتىً تٖٗر  ٔ [ ئېَتمىٕىي، 34ٍوق لىٍىپ(، ئبٔذىٓ ئۇٔي ئٗضٍىگٗ وٌٗتۈرٌٍٖٗذۇ.

گۇِراھٕي ھٗق » هللا ئېَتمىٕىي، « ضىٍٗرٔىڭ ثۇتٍىرىڭالرٔىڭ ئبرىطىذا )گۇِراھٕي( ھٗق ٍوٌغب ٍېتٗوٍىٌٍَٗٗذىغبٔالر ثبرِۇ؟»
ېتٗوٍىٌٍَّٗٗذىغبْ، پٗلٗت ئۆزى ٍوٌ  ٍ غب ٍېتٗوٍىٌٍَٗٗذىغبْ زاتمب ثوٍطۇٔۇغمب تېگىػٍىىّۇ؟ ٍبوي )گۇِراھٕي( ھٗق ٍوٌغب

ثبغمىالرٔىڭ ٍېتٗوٍىػىگٗ ِوھتبج ثوٌغبْ )ثۇتالغب( ثوٍطۇٔۇغمب تېگىػٍىىّۇ؟ ضىٍٗرگٗ ٔېّٗ ثوٌذى؟ ٔېّىػمب ِۇٔذاق )ثبتىً( 
وٌىطي )ثۇتالرغب ئېتىمبد لىٍىػتب( پٗلٗت پٗرٖزگىال تبٍىٕىذۇ، پٗرٖز دېگْٗ ھٗلىمٗتٕي [ ئۇالرٔىڭ ت35ھۆوۈَ چىمىرىطىٍٗر؟  ]

[ ضۈرٖ 36ئۇالرٔىڭ لىٍّىػٍىرىٕي ئوثذاْ ثىٍگۈچىذۇر  ]هللا ئىطپبتالغتب ھٗلىمٗتْٗ ھېچ ٔٗرضىگٗ ٍبرىّبٍذۇ. غۈثھىطىسوي،  
اتىطىٍٗر، ٍٗر تٗۋرٖپ ضىٍٗرٔي خبتىرجِٗطىس ئبضّبٔالرٔي تۈۋرۈوطىس ٍبراتتىىي، ضىٍٗر ئۇٔي وۆرۈپ تۇرۇۋهللا ٍۇٔۇش[]

لىٍّىطۇْ دٖپ، ٍٗردٖ تبغالرٔي ئورٔبتتي، زېّىٕذا تۈرٌۈن جبٔذارالرٔي تبراتتي، ثۇٌۇتتىٓ ٍبِغۇر ضۈٍىٕي چۈغۈرۈپ، ئۇٔىڭ 
، ِبڭب ٔىڭ )ٍبراتمبْ( ِٗخٍۇلبتٍىرىذۇرهللا  [ ِبٔب ثۇالر10ثىٍْٗ زېّىٕذا تۈرٌۈن پبٍذىٍىك ئۆضۈٍِۈوٍٗرٔي ئۆضتۈردۇق ]

ىّالر ئوپئوچۇق گۇِراھٍىمتىذۇرهللا  وۆرضىتىپ ثېرىڭالروي، [ 11]  تىٓ ثبغمب ِٗثۇدٌىرىڭالر زادى ٔېّىٍٗرٔي ٍبراتتي؟ ثٌٗىي زٌا
ضۈرٖ ٌولّبْ[]ئي ئىٕطبٔالر! )ٍٗٔي ِۇغرىىالر جبِبئٗضي!( ثىر ِىطبي وٌٗتۈرۈٌىذۇ، ئۇٔىڭغب لۇالق ضېٍىڭالر، غۈثھىطىسوي، 

َ ٔي لوٍۇپ چولهللا ضىٍٗر  ىغىٍغبْ تٗلذىردىّۇ ثىر چىۋىٕٕي ٍبرىتبٌّبٍذۇ )ئٗلٍي ثبر ئبدٖ  ٍ ۇٔۇۋاتمبْ ثۇتالرٔىڭ ھِّٗىطي
لبٔذالّۇ ِۇغۇٔذاق ثۇتالرٔي ِٗثۇد لىٍىۋېٍىپ ئۇالرغب چولۇٔىذۇ!(، چىۋىٓ ئۇالرٔىڭ ثٗدىٕىذىٓ ثىر ٔٗرضىٕي )ٍٗٔي ثۇتمب 

ٔي چىۋىٕذىٓ تبرتىپ ئبالٌّبٍذۇ، ثۇتّۇ ۋٖ )ئۇٔىڭغب( ضۈروٗپ لوٍۇٌغبْ خۇظ پۇراق ثىر ٔٗرضىٕي( ئېٍىپ لبچطب، ئۇ
ٔي تېگىػٍىه رٖۋىػتٗ ئۇٌۇغالغّىذى، هللا لب غېرىه لىٍىۋېٍىپ( هللا [ ئۇالر )ئٗرزىّٗش ثۇتالرٔي  73چولۇٔغۇچىّۇ ئبجىسدۇر ]

ى )ٍٗٔي ٔي لوٍۇپ ئىجبدٖت لىٍغبٍٔىرهللا ]ئۇالرٔىڭ [ ضۈرٖ ھٗج[74ھٗلىمٗتْٗ وۈچٍۈوتۇر، غبٌىجتۇر ]هللا غۈثھىطىسوي، 
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[ 20ثۇتٍىرى( ھېچ غٍٗئىٕي ٍبرىتبٌّبٍذۇ، ثٌٗىي ئۇالرٔىڭ ئۆزٌىرى ٍبرىتىٍغبٔذۇر )ٍٗٔي ئىٕطبٔالر تٗرىپىذىٓ ٍبضبٌغبٔذۇر( ]
[ 21ئۇالر )ٍٗٔي ثۇتالر( تىرىه ئِٗٗش، ئۆٌۈوتۈر ، ئۇالر )چولۇٔغۇچىٍىرىٕىڭ( لبچبْ لبٍتب تىرىٍذۈرۈٌىذىغبٍٔىمىٕي ئۇلّبٍذۇ ]

ٔىڭ ثىرٌىىىٕي( ئىٕىبر هللا ٖت لىٍىػمب الٍىك( ئىالھىڭالر ثىردۇر، ئبخىرٖتىٗ ئىػٍّٗٔٗذىغبٔالرٔىڭ دىٍٍىرى )  ضىٍٗرٔي )ئىجبد
هللا ]ھٗلىمىٌ لىٍىٕغبْ دۇئب  [ ضۈرٖ ٔٗھً[22لىٍىذۇ، ئۇالر چوڭچىٍىك لىٍىپ، )ھٗلٕي لوثۇي لىٍىػتىٓ( ثبظ تبرتمۇچىالردۇر  ]

ٔي لوٍۇپ، دۇئبٌىرىٕي لبراتمبْ هللا ئىجبثٗت لىٍىذۇ(. وۇففبرالرٔىڭ  هللا بْ دۇئبٔي  لب لبرىتىٍىذۇ، )ٍٗٔي ئىخالش ثىٍْٗ لىٍىٕغ
ِٗثۇدٌىرى وۇففبرالرٔىڭ ھېچمبٔذاق دۇئبضىٕي ئىجبثٗت لىٍّبٍذۇ. ئۇالر )ٍٗٔي وبپىرالر( غۇٔذاق ثىر ئبدِٖگٗ ئوخػبٍذۇوي، ئۇ 

ئېچىپ تۇرىذۇ، )ئٌِٗٗىَٗتتٗ ضۇ ئبڭٍىّبٍذىغبْ، ھېص  ئبغسىّىسغب ضۇ چۈغطۇْ دٖپ )ٔېرىذىٓ( ئىىىي ئبٌىمىٕىٕي ضۇغب لبرىتىپ
ـ تۇٍغۇضىس ٔٗرضٗ ثوٌغبچمب( ضۇ ھٗرگىس ئۇٔىڭ ئبغسىغب چۈغٍّٗذۇ، وبپىرالرٔىڭ ِٗثۇدٌىرىغب لىٍغبْ دۇئبضي پۈتۈًٍٔٗ ثىىبردۇر 

ِىطبٌىغب ئوخػبٍذۇ ٔي لوٍۇپ ثۇتالرٔي ِٗثۇد لىٍىۋاٌغبٔالرٔىڭ ِىطبٌي ئۆً ٍبضىغبْ ئۆِۈچۈوٕىڭ هللا [ ضۈرٖ رٖئذ[]14]
)ٍٗٔي ئۆِۈچۈوٕىڭ ئۆٍي ئۇٔي ئىططىك ـ ضوغۇلتىٓ لوغذىَبٌّىغبٔذٖن، ئۇالرٔىڭ چولۇٔۇۋاتمبْ ثۇتٍىرىّۇ ئۇالرغب ھېچمبٔذاق 
پبٍذا ـ زىَبْ ٍٗتىۈزٌٍّٖٗذۇ(، ئۆٍٍٗرٔىڭ ئٗڭ ئبجىسى ئۆِۈچۈوٕىڭ ئۆٍىذۇر. ئٗگٗر ئۇالر )ثۇ ھٗلىمٗتٕي( ثىٍطٗ ئىذى )ثۇتالرغب 

ٔي لوٍۇپ ئىجبدٖت لىٍىۋاتمبْ ثۇتالر هللا ئبدىٍٍىك ثىٍْٗ ھۆوۈَ چىمىرىذۇ، ئۇالر  ]هللا [ ضۈرٖ ئٗٔىٗثۇت[41بٍتتي(  ]چولۇّٔ
ھٗلىمٗتْٗ )ثٗٔذىٍٗرٔىڭ ضۆزٌىرىٕي( ئبڭالپ تۇرغۇچىذۇر، )ئۇالرٔىڭ هللا ھېچ ٔٗرضىگٗ ھۆوۈَ چىمىرىػمب لبدىر ئِٗٗش، 

ثۇ ثۇتالر پٗلٗت ضىٍٗر ۋٖ ئبتب ـ ثوۋاڭالر ئبتىۋاٌغبْ لۇرۇق ٔبِالردىٕال [ ضۈرٖ غبفر[]20ئىػٍىرىٕي( وۆرۈپ تۇرغۇچىذۇر  ]
ثۇٔي ئىطپبتالٍذىغبْ ھېچجىر دٌٖىً ـ پبوىت چۈغۈرگىٕي ٍوق، ئۇالرغب پٗرۋٖردىگبرى تٗرىپىذىٓ غٗن ـ غۈثھىطىس هللا ئىجبرٖت،  

[ 23 ۋٖ ٔٗپطىٍىرىٕىڭ خبھىػىغىال ئٗگىػىذۇ ]ھىذاٍٗت )ٍٗٔي پٍٗغِٗجٗر ۋٖ لۇرئبْ( وٌٗگْٗ تۇرۇلٍۇق، ئۇالر پٗلٗت گۇِبٔغىال
ٔىڭ ئىٍىىذىذۇر )ٍٗٔي دۇَٔب ۋٖ ئبخىرٖتتىىي ئىػالرٔىڭ هللا [ ئبخىرٖت ۋٖ دۇَٔب  24ئىٕطبْ ٔېّىٕي ئبرزۇ لىٍطب غۇ ثوالِذۇ ]

ٕي( ثىٍْٗ )ھېچ ٔٗرضىهللا ])پۇتۇْ وبئىٕبتٕي( ٍبراتمبْ [ ضۈرٖ ٔٗجُ[25ٔىڭ خبھىػي ثوٍىچٗ ثوٌىذۇ(  ]هللا ھِّٗىطي  
ضىٍٗرٔي خٌٗك ئٗتتي، ئبٔذىٓ ضىٍٗرگٗ ]هللا [ ضۈرٖ ٔٗھً[17ٍبرىتبٌّبٍذىغبْ )ثۇتالر( ئوخػبظ ثوالِذۇ؟ ئوٍٍىّبِطىٍٗر ]

رىسىك ثٗردى. ئبٔذىٓ ضىٍٗرٔي لٗثسى روھ لىٍىذۇ، ئبٔذىٓ ضىٍٗرٔي تىرىٍذۈرىذۇ، غېرىه وٌٗتۈرگٍٗٔىرىڭالردىٓ لبٍطىطي ثۇ 
[ ضۈرٖ رۇَ[] ئي 40پبوتۇر، ئۇالرٔىڭ غېرىه وٌٗتۈرگْٗ ٔٗرضىٍىرىذىٓ ئبٌىَذۇر ]هللا   ئىػالرٔىڭ لبٍطىجىرىٕي لىالالٍذۇ،

ىتىٕي ٍبد ئېتىڭالر،  هللا ئىٕطبٔالر!   تىٓ ثبغمب ضىٍٗرگٗ ئبضّبٔذىٓ ۋٖ زېّىٕذىٓ رىسىك ثېرىپ هللا ٔىڭ ضىٍٗرگٗ ثٗرگْٗ ّٔې
براتمۇچي ثبرِۇ؟  ٔىڭ ئىجبدىتىذىٓ( لبٔذالّۇ ثبظ تبرتىطىٍٗر؟  هللا  تىٓ ثبغمب ھېچ ِٗثۇد )ثٗرھٗق( ٍولتۇر، )هللا تۇرىذىغبٍْ 

]ئۇالرٔىڭ ئٗلٍي ئۇالرٔي ِۇغۇٔذاق )ضۆز( لىٍىػمب ثۇٍرۇِذۇ؟ ھٗرگىس ئۇٔذاق ئِٗٗش، ئۇالر )وۇفرىذٖ( [ ضۈرٖ فبتر[3]
ٔٗضىھٗت  -ٖز[ ضۈرٖ تۇر[]ضىٍٗر )گۇِراھٍىمتب( ھٗددىذىٓ ئبغمبْ لٗۋَ ثوٌغبٍٔىمىڭالر ئۈچۈْ ۋ32ھٗددىذىٓ ئبغمبْ لٗۋِذۇر ]
 [ ضۈرٖ زۇخرۇف[5لىٍىػٕي تٗرن لىالِذۇق؟  ]

 

 ٍاراتمأٍىمي ئاٌالٔىڭ ھِّٗٗ ٔٗرضىٕي

ضىٍٗرگٗ ئبضّبٔذىٓ )ٍبِغۇر ٍبغذۇرۇپ( زېّىٕذىٓ )گىَبھ ئۈٔذۈرۈپ( وىُ رىسق » ])ئي ِۇھِّٗٗد! ِۇغرىىالرغب( ئېَتمىٕىي: 
ثبغمۇرىذۇ؟ تىرىه غٍٗئىٍٗرٔي ئۆٌۈن غٍٗئىٍٗردىٓ وىُ پٍٗذا ثېرىذۇ؟ ضىٍٗرٔىڭ ئبڭالظ ۋٖ وۆرۈظ لبثىٍىَىتىڭالرٔي وىُ 

ئۇالر )ثۇالرغب « لىٍىذۇ؟ ئۆٌۈن غٍٗئىٍٗرٔي، تىرىه غٍٗئىٍٗردىٓ وىُ پٍٗذا لىٍىذۇ؟ )خبالٍىمٕىڭ( ئىػٍىرىٕي وىُ ئىذارٖ لىٍىذۇ؟
[ 31ورلّبِطىٍٗر؟  ]ٔىڭ ئبزاثىذىٓ( لهللادىٓ غٍٗرىَگٗ چولۇٔۇظ ثىٍْٗ  هللا» )دٍٖذۇ، ئېَتمىٕىي:« هللا» جبۋاثْٗ(:

دۇر. ھٗلىمٗتتىٓ لبٌطب، گۇِراھٍىمتىٓ هللا)ٍۇلىرىمي چوڭ ئىػالرٔي لىٍغۇچي( ضىٍٗرٔىڭ ھٗلىمىٌ پٗرۋٖردىگبرىڭالر، ئٗٔٗ غۇ 
[ ضۈرٖ ٍۇٔۇش[])ئي 32غٍٗرىٌ ٔٗرضٗ ِٗۋجۇت ئِٗٗش، ٔېّىػمب )ئىّبٔذىٓ ٍۈز ئۆرۈپ گۇِراھٍىممب( ثۇرۇٌۇپ وېتىطىٍٗر؟ ]

)ئۇالرٔىڭ » دېگىٓ، « ئبضّبٔالرٔىڭ، زېّىٕٕىڭ پٗرۋٖردىگبرى وىُ؟» رٔي ِبت لىٍىع ئۈچۈْ ئۇالرغب( ِۇھِّٗٗد! ِۇغرىىال
غب هللازىَبْ ٍٗتىۈزٌٍّٖٗذىغبْ ِٗثۇدالرٔي ) -ٔي لوٍۇپ ئۆزٖڭالرغب پٍٗذاهللاضىٍٗر » دېگىٓ. )ئۇالرغب( «  هللا پٗرۋٖردىگبرى(

ٍْٗ وۆزى وۆرى» دېگىٓ. « غېرىه( لىٍىۋاٌذىڭالرِۇ؟ ٖر وور ثى ذىغبْ ئبدَٖ ثبراۋٖر ثوالِذۇ؟ ٍبوي لبراڭغۇٌۇق ثىٍْٗ ٔۇر ثبراۋ
ْ  هللادېگىٓ، ئۇالر  « ثوالِذۇ؟ ٍبراتمبٔغب ئوخػبظ لبٔذالتۇر ِٗخٍۇلبتالرٔي ٍبراتمبْ ِٗثۇدالرٔي پۈتۈْ ِٗخٍۇلبتٕي ٍبراتمب

براتمىٕىٕي ئبٍرىَبٌّبً هللالىٍىۋېٍىپ،  غب غېرىههللا  ٍ ھِّٗٗ ٔٗرضىٕي  هللالبٌذىّۇ؟  ٔىڭ ٍبراتمىٕي ثىٍْٗ ِٗثۇدٌىرىٕىڭ
ىٓ ۋٖ ئۇٔىڭذىىي ِٗخٍۇلالر وىّٕىڭ؟ ئٗگٗر » [ ضۈرٖ رٖئذ[]ئېَتمىٕىي:16ثىردۇر، ھِّٗىگٗ غبٌىجتۇر ] هللاٍبراتمۇچىذۇر،   زّې

ٔذ« ٔىڭهللا»  [ ئۇالر:84ضىٍٗر ثىٍطٗڭالر )ِبڭب ثۇٔي ئېَتىپ ثېرىڭالر(  ] ٔٗضىھٗت ئبٌّبِطىٍٗر؟   -دٍٖذۇ. )ثۇٔىڭذىٓ( پٗ
ئۇٔىڭ » دٍٖذۇ. ئېَتمىٕىي:« هللا » [ ئۇالر:86«  ]ٍٗتتٗ ئبضّبٕٔىڭ ۋٖ ئۇٌۇغ ئٗرغٕىڭ پٗرۋٖردىگبرى وىُ؟» ېَتمىٕىي:[ ئ85]

ھِّٗٗ غٍٗئىٕىڭ پبدىػبھٍىمي وىّٕىڭ لوٌىذا؟ )ئىٍتىجب لىٍغبٔالرغب( پبٔبھ » [ ئېَتمىٕىي:87«  ])ئبزاثىذىٓ( لورلّبِطىٍٗر؟
بدَٖ ٍٗٔٗ ثىر ئبدِٖگٗ پبٔبھ ثوالٌّبٍذىغبْ وىُ؟ ئٗگٗر ضىٍٗر ثىٍطٗڭالر )ِبڭب ثۇٔي ثوالالٍذىغبْ ۋٖ ئۇٔىڭغب لبرغي ثىر ئ

[ ئۇٔذاق ئِٗٗش، ئۇالرغب ثىس 89ضىٍٗر لبٔذالّۇ لبٍّۇلتۇرۇٌىطىٍٗر؟ ]» دٍٖذۇ. ئېَتمىٕىي:« هللا »[ ئۇالر:88ئېَتىپ ثېرىڭالر ]
ٍبخػىّۇ؟ ٍبوي ئۇالرٔىڭ غېرىه وٌٗتۈرگْٗ  ]هللاِۆئّىٕۇْ[[ضۈرٖ 90ھٗق ضۆزٔي ئېٍىپ وٌٗذۇق، ئۇالر چولۇَ ٍبٌغبٔچىالردۇر ]

[ ئبضّبٔالرٔي ۋٖ زېّىٕٕي ٍبراتمبْ، ضىٍٗرگٗ ثۇٌۇتتىٓ ٍبِغۇر ٍبغذۇرۇپ ثٗرگْٗ، ئۇٔىڭ ثىٍْٗ گۈزٖي 59ثۇتٍىرى ٍبخػىّۇ؟ ]
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دىٓ ثبغمب هللاٍٗذۇ،  ثبغالرٔي ٍېتىػتۈرۈپ ثٗرگْٗ وىُ؟ ئۇ ثبغالرٔىڭ دٖرٖخٍىرىٕي ئۆضتۈرۈظ ضىٍٗرٔىڭ لوٌۇڭالردىٓ وٌّٗ
الرغب( 60ئىالھ ثبرِۇ؟ ثبغمب ئىالھ ٍولتۇر، ئۇالر )ھٗلىمٗتتىٓ( ثۇرۇٌۇپ وٗتىْٗ لٗۋِذۇر  ] [ زېّىٕٕي )ئىٕطبٔالرغب ۋٖ ھبٍۋٔا

ٖرٍبالرٔي ئبلمۇزغبْ، ئۇٔىڭ ئۈضتىذٖ )تٗۋرٖپ وٗتّٗضٍىىي ئۈچۈْ( تبغالرٔي  تۇراٌغۇ لىٍغبْ، ئۇٔىڭ تۈرٌۈن تٗرٖپٍىرىذٖ د
ْ ئورٔبتمب ٍْٗ غورٌۇق ضۇ ئبرضىذا ئبرىٍىػىپ وٗتّٗضٍىىي ئۈچۈْ( توضبلالرٔي لىٍغب ْ، ئىىىي دېڭىس ئبرىطىذا )ٍٗٔي ضۇ ثى
[ ثېػىغب وۈْ چۈغىْٗ 61دىٓ ثبغمب ئىالھ ثبرِۇ؟ )ثبغمب ئىالھ ٍوق( ئۇالر )ٍٗٔي ِۇغرىىالر(ٔىڭ توٌىطي ثىٍٍّٗذۇ  ]هللاوىُ؟  

ٗت لىٍىذىغبْ، ئۇٔىڭ ثېػىغب وٌٗگْٗ ئېغىرچىٍىمٕي وۆتۈرۈۋېتىذىغبْ ۋٖ ضىٍٗرٔي ئبدَٖ دۇئب لىٍطب )ئۇٔىڭ دۇئبضىٕي( ئىجبث
ىرى لىٍغبْ وىُ؟   ٖزهللازېّىٕٕىڭ ئورۇٔجبضبٌر [ لۇرۇلٍۇلٕىڭ 62ٔٗضىھٗت ئبٌىطىٍٗر  ] -دىٓ ثبغمب ئىالھ ثبرِۇ؟ ضىٍٗر ئبزغىٕب ۋ

ھّى بِغۇر ٍبغذۇرۇپ ثېرىػتىٓ( ئىٍگىرى ۋٖ دېڭىسٔىڭ لبراڭغۇٌۇلٍىرىذا ضىٍٗرگٗ ٍوي وۆرضىتىپ ثېرىذىغبْ، ٖر  ٍ تىذىٓ )ٍٗٔي
ئۇالرٔىڭ غېرىه  هللادىٓ ثبغمب ئىالھ ثبرِۇ؟ )ھېچ ئىالھ ٍولتۇر(  هللاغبِبٌالرٔي ثىػبرٖت لىٍىپ ئٗۋٖتىذىغبْ وىُ؟  

ْ، ئبٔذىٓ ئۇٔي تىرىٍذۇرىذىغبْ وىُ؟ ضىٍٗر63وٌٗتۈرگْٗ ٔٗرضىٍىرىذىٓ پبوتۇر  ] ٍٗپتٗ خٌٗك ئٗتىٗ گٗ [ )ئىٕطبٕٔي( دٖض
ىٕذىٓ رىس )ئٗگٗر » دىٓ ثبغمب ئىالھ ثبرِۇ؟ )ھېچ ئىالھ ٍولتۇر( ئېَتمىٕىي:هللاك ثېرىذىغبْ وىُ؟  ىئبضّبٔذىٓ ۋٖ زّې

ئبضّبٔالرٔي » [ ضۈرٖ ًِٔٗ[]ئٗگٗر ضْٗ ئۇالردىٓ:64دٖۋاٍىڭالردا( راضتچىً ثوٌىذىغبْ ثوٌطبڭالر، دٌٖىٍىڭالرٔي وٌٗتۈرۈڭالر ]
» دٖپ ضورىطبڭ، ئۇالر چولۇَ:« ۋٖ ئبٍٕي وىُ )ثٗٔذىٍٗرٔىڭ ِٗٔپٗئىتي ئۈچۈْ( ثوٍطۇٔذۇردى؟ۋٖ زېّىٕٕي وىُ ٍبراتتي، وۈٕٔي 

ٓ » ئٗگٗر ضْٗ ئۇالردىٓ:[ ….» 61دٖپ جبۋاپ ثېرىذۇ، ئۇالر لبٔذالّۇ )ئبٌالٔىڭ ئىجبدىتىذىٓ( ثبظ تبرتىذۇ!  ]« ئبٌال ثۇٌۇتتى
دٖپ جبۋاپ « ئبٌال» دٖپ ضورىطبڭ، ئۇالر چولۇَ:« رگْٗ وىُ؟ٍبِغۇر ضۈٍىٕي چۈغۈرۈپ ئۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۆٌگْٗ زېّىٕٕي تىرىٍذۈ

[ ضۈرٖ ئٗٔىٗثۇت[]ئٗگٗر 63ثٌٗىي ئۇالرٔىڭ توٌىطي چۈغٍّٗٔٗذۇ ]« جىّي ھِٗذۇضبٔب ئبٌالغب خبضتۇر» ثېرىذۇ. ئېَتمىٕىي:
بٔالرٔي ۋٖ زېّىٕٕي وىُ خٌٗك ئٗتتي؟» ضْٗ ئۇالردىٓ: جبۋاپ ثېرىذۇ،  دٖپ« ئبٌال»دٖپ ضورىطبڭ، ئۇالر چولۇَ « ئبّض

[ ضۈرٖ ٌولّبْ[]ئٗگٗر ئبٌال رىسلىٕي 25ثٌٗىي ئۇالرٔىڭ توٌىطي ئۇلّبٍذۇ  ]« بضتۇر!جىّي ھِٗذۇضبٔب ئبٌالغب خ» مىٕىي:ئېَت
 [ ضۈرٖ ِۇٌه[21تۇتۇپ لبٌطب، ضىٍٗرگٗ وىُ رىسق ثېرىذۇ، ئۇالر تٗوٗثجۇرٌۇلتب ھٗلتىٓ ٍىرالٍىػىػتب ئٗزۋٍٍٖٗپ وٗتىٗٔذۇر]

دېگىٓ « ېَتىپ ثېمىڭالرچۇ؟ )ضۈٍىڭالر ٍٗر ئبضتىغب( ضىڭىپ وٗتطٗ، ضىٍٗرگٗ وىُ ئېمىٓ ضۇ وٌٗتۈرۈپ ثېرىذۇئ» ])ئۇالرغب(:
الٔىڭ ٍبراتمبْ ِٗخٍۇلبتٍىرى ئۈضتىذٖ، ئۆزٌىرىٕىڭ 30] [ ضۈرٖ ِۇٌه[]ئۇالر ئبضّبٔالرٔىڭ ۋٖ زېّىٕٕىڭ ضٌٗتٗٔىتي ئۈضتىذٖ، ئٌب

ْ( ئٗجىٍي ٍېمىٍٕىػىذىغبٍٔىمىٕىڭ ِۇِىىٍٕىىي ئ ۈضتىذٖ پىىىر ٍۈرگۈزِِٗذۇ؟ ئۇالر )وبالِۇٌال ئىىٍٗٔىىي غۇٔچٗ روغْٗ ثوٌغب
ٗر ٔېّىػمب ئبٌالغب ئىّبْ وٌٗتۈرٍِٗطىٍٗر؟ 185]   لۇرئبٔذىٓ ثبغمب ٍٗٔٗ لبٍطي ضۆزگٗ ئىػىٕىذۇ؟ [ ضۈرٖ ئٗئراف[]ضىٍ

ٌال ضىٍٗردىٓ چىٓ ئٗھذٖ ئبٌذى، ئٗگٗر ئىّبْ ھبٌجۇوي، پٍٗغِٗجٗر ضىٍٗرٔي پٗرۋٖردىگبرىڭالرغب ئىّبْ وٌٗتۈرۈغىٗ چبلىرىذۇ، ئب
[ ضىٍٗرٔي )وۇفرىٕىڭ( لبراڭغۇٌۇلىذىٓ )ئىّبٕٔىڭ( ٔۇرىغب چىمىرىع 8وٌٗتۈرۈغٕي ئىرادٖ لىٍطبڭالر )ئىّبٔغب ئبٌذىراڭالر(  ]

ٗرٔي ٔبزىً لىٍذى، ئبٌال غٗن ھبٍىتي غۈثھىطىس ضىٍٗرگٗ ِٗرھِٗٗتٍىىتۇر، ٔب -ئۈچۈْ، ئبٌال ثٗٔذىطىگٗ روغْٗ ئبٍٗتٍ
[ ضۈرٖ ھٗدىذ[]ھٗلىمٗتْٗ وۆزٌٗرال وور ثوٌّبٍذۇ، ٌېىىٓ وۆورٖوٍٗردىىي لٌٗجٍٗر وور ثوٌىذۇ )ٍٗٔي ھٗلىمىٌ 9ِېھرىجبٔذۇر  ]

 [ ضۈرٖ ھٗج[46وورٌۇق وۆزٔىڭ وورٌۇلي ئِٗٗش، دىٍٕىڭ وورٌۇلىذۇر، وور ئبدَٖ ئىجرٖت ئبٌّبٍذۇ ۋٖ چۈغٍّٗٔٗذۇ(]
 

 ٓ ئاگاھالٔدۇرۇغيئاٌالٔىڭ  تٗٔدىٍىرىٕي ئازاتىدى

بردِٖگٗ ئېرىػٌّٗىگىٕىڭالردىٓ ثۇرۇْ پٗرۋٖردىگبرىڭالر تٗرٖپىٗ لبٍتىڭالر ۋٖ ئۇٔىڭغب ئىتبئٗت لىٍىڭالر  ]ضىٍٗرگٗ ئبزاة وېٍىپ،ٍ 
[ ضىٍٗرٔىڭ تۇٍّىغبْ ھبٌٗتتٗ ضىٍٗرگٗ ئبزاثٕىڭ ئۇغتۇِتۇت وېٍىػىذىٓ ئىٍگىرى ضىٍٗرگٗ ٔبزىً لىٍىٕغبْ ئٗڭ گۈزٖي 54]

ٔىڭ غٗرئىتىٕي  هللأىڭ تبئىتىذىٓ وٗتىۈزۈپ لوٍغبٍٔىرىّغب ھٗضرٖت! ِْٗ ) هللا» [ ھٗرلبٔذاق ئبدَٖ:55ئٗگىػىڭالر ]لۇرئبٔغب 
ْ، [ ضۈرٖ زۇِٗر[56دٖپ لبٌّبضٍىك ئۈچۈْ ]« ۋٖ دىٕىٕي( ِٗضخىرٖ لىٍغۇچىالردىٓ ئىذىُ ]وىّىي ٍبخػي ئىع لىٍىذىىٗ

ىّۇ ئۆزىگىذۇر. پٗرۋٖردىگبرىڭ ثٗٔذىٍٗرگٗ زۇٌۇَ لىٍغۇچي ئِٗٗضتۇر پبٍذىطي ئۆزىگىذۇر، وىّىي ٍبِبْ ئىع لىٍىذىىْٗ زىَىٕ
ْ هللا ]ئۇالر ضٗٔذىٓ ئبزاثٕىڭ چبپطبْ وېٍىػىٕي تٌٗٗپ لىٍىذۇ، [ ضۈرٖ فۇضطىٍٗت[46] )ئۇالرٔىڭ ھبالن ثوٌۇغىٕىڭ( ِۇئٍَٗٗ

ال( وېٍٗتتي، ئۇالرغب ئبزاة چولۇَ ئۇالر ۋالتىٕي ثٌٗگىٍىّىگْٗ ثوٌطب ئىذى، ئۇالرغب ئبزاة ئٌٗۋٖتتٗ )ئۇالر تٌٗٗپ لىٍغبْ ۋالىتتى
]ئۇالر  ئبگبھالٔذۇرۇٌغبْ ئبزاثٕي وۆرگْٗ چبغذا وىّٕىڭ [ ضۈرٖ ئٗٔىٗثۇت[53خٗۋٖرضىس ھبٌٗتتٗ تۇرغبٔذا ئۇغتۇِتۇت وېٍىذۇ ]

ئبٔغب ٔىڭ( لبتتىك ئبزاثىٕي وۆرِىگىچٗ لۇر هللا]ئۇالر )[ ضۈرٖ[24ٍبردِٖچىطي ئبجىس ۋٖ ضبٔي ئبز ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍىذۇ ]
ٗر هللا ]ئٗگٗر [ ضۈرٖ غۇئٗرا[201ئىػٍّٗٔٗذۇ ] ئىٕطبٔالرٔي ئۇالرٔىڭ زۇٌّي تۈپٍٍٗىذىٓ )چبپطبْ( جبزاالٍذىغبْ ثوٌطب، ٍ

ئۇالرٔي ِۇئٍَْٗٗ ۋالىتمىچٗ تٗخىر لىٍىذۇ، هللا ٍۈزىذٖ لىّىرالپ تۇرىذىغبْ ھېچجىر جبْ ئىگىطىٕي لوٍّىغبْ ثوالتتي، ٌېىىٓ 
وٌٗگٗٔذٖ لىٍچٗ ۋالىتّۇ وېچىىتۈرۈٌٍّٗذۇ، )ۋالتي وٌّٗىطٗ( لىٍچٗ ۋالىتّۇ ئىٍگىرى  ئۇالرٔىڭ )ھبالن ثوٌۇظ( ۋالتي

[ ضۈرٖ ٔٗھً[]ئٗگٗر پٗرۋٖردىگبرىڭٕىڭ )ئبزاثٕي ئۇالردىٓ وېچىىتۈرۈغىٗ( لىٍىۋٖتىْٗ ھۆوّي ۋٖ ئبٌذىٕئبال 61ضۈرۈٌٍّٗذۇ ]
]ئۇالرٔىڭ ھبالن  [ ضۈرٖ تبھب[129ۇغي( چولۇَ ئىذى ]ثٌٗگىٍٗپ لوٍغبْ ۋالتي ثوٌّىطب ئىذى، ئۇ چبغذا )ئۇالرٔىڭ ھبالن ثوٌ

ٖ 84ثوٌۇغىغب ئبٌذىراپ وٗتّىگىٓ، )ئۇالرٔىڭ وۈٔي ئبز لبٌغبْ ثوٌۇپ( ئۇٔي ثىس ضبٔبپ تۇرىّىس ] [ ضۈرٖ ِٗرٍَٗ[]ئبضّبٔالرٔىڭ ۋ
بٔىٕىڭ وۆپٍۈوىٕي، ]پٗرۋٖردىگبرىڭٕىڭ لوغۇٔىٕي )ٍٗٔي پٗرىػتىٍٗرٔىڭ ض[ضۈرٖ فٗتىھ[7ٔىڭذۇ ] هللازېّىٕٕىڭ لوغۇٍٔىرى 

ـ  لۇۋۋىتىٕي ۋٖ ئۇالرٔىڭ ٍبرىتىٍىػتىىي چوڭٍۇلىٕي( پٗلٗت ئۇ ئۆزى ثىٍىذۇ ] ]ئي [ ضۈرٖ ِۇددٖضطىر[31ئۇالرٔىڭ وۈچ
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الغب ِوھتبجطىٍٗر،   خبٌىطب، ضىٍٗرٔي  هللا[ ئٗگٗر  15] ر)ھِّٗىذىٓ( ثىھبجٗتتۇر، ِٗدھىَگٗ الٍىمتۇ هللائىٕطبٔالر! ضىٍٗر ئٌب
ېڭي خٌٗمٕي پٍٗذا لىٍىذۇ  ]ھبالن لىٍىپ )ئورٔۇڭ  هللا[ ضۈرٖ فبتىر[]غۈثھىطىسوي،  17غب لىَىٓ ئِٗٗش ] هللا[ثۇ 16الرغب(ٍ 

ٖ 44ئىٕطبٔالرغب لىٍچٗ زۇٌۇَ لىٍّبٍذۇ، ٌېىىٓ ئىٕطبٔالر )وۇفرى ۋٖ گۇٔبھ ئبرلىٍىك( ئۆزٌىرىگٗ ئۆزٌىرى زۇٌۇَ لىٍىذۇ ] [ ضۈر
ۇَ ئٗڭ چوڭ ئبزاثتىٓ )ٍٗٔي ئبخىرٖت ئبزاثىذىٓ( ئىٍگىرى ئٗڭ ٍېمىٕمي ٍۇٔۇش[]ئۇالرٔىڭ تٗۋثٗ لىٍىػي ئۈچۈْ ثىس ئۇالرغب چول

ٓ  -[ پٗرۋٖردىگبرىڭٕىڭ ئبٍٗتٍىرى ثىٍْٗ ۋٖز21ئبزاة )ٍٗٔي دۇَٔب ئبزاثي(ٔي تېتىتىّىس ] ٔٗضىھٗت لىٍىٕغبْ، ئبٔذىٓ ئۇٔىڭذى
[ ضۈرٖ ضٗجذٖ[]ثىس پٗلٗت وۇفرىٍىك 22] ٍۈز ئۆرۈگْٗ ئبدِٖذىّٕۇ زاٌىُ ئبدَٖ ثبرِۇ؟ ثىس گۇٔبھىبرالرٔي چولۇَ جبزاالٍّىس

ثىرٖر لٗۋِٕي ھبالن لىٍّبلچي )ٍبوي ئبزاثٍىّبلچي( ثوٌطب، ئۇٔىڭغب لبرغي  ]هللا[ ضۈرٖ ضٗثٗئـ[17لىٍغۇچىالرٔىال جبزاالٍّىس ]
ٗد!( [ ضۈرٖ رٖئذ[ ])ئي ِۇھ11ِّٗدىٓ ثبغمب ئىگىّۇ ثوٌّبٍذۇ ]هللاتۇرغىٍي ثوٌّبٍذۇ، ئۇالرغب ئبزاثٕي دٖپئي لىٍىذىغبْ 

ٍٗر ٍۈزىذٖ ضٍٗر لىٍىڭالر، ئۆتىٗٔىىٍٗرٔىڭ ئبلىۋىتىٕىڭ لبٔذاق ثوٌغبٍٔىمىغب لبراڭالر، ئۇالرٔىڭ توٌىطي ِۇغرىه » ئېَتمىٕىي:
 هللاغۈثھىطىسوي، ضٗٔذىٓ ئىٍگىرىىي ئۈِّٗتٍٗرگٗ )ٔۇرغۇْ پٍٗغِٗجٗرٌٗرٔي( ئٗۋٖتتۇق ئۇالرٔي ) -[ ضۈرٖ رۇَ[]غٗن42ئىذى ]

[ ئۇالرغب ثىسٔىڭ ئبزاثىّىس چۈغىْٗ 42ضىالق ثىٍْٗ جبزاٌىذۇق  ] -ْ دٖپ ٔبِراتٍىك ۋٖ ئبغرىكغب تٗۋثٗ لىٍىپ( ٍېٍىٕطۇ
چبغذا ٔېّىػمب ٍېٍىّٕىذى؟ ٌېىىٓ ئۇالرٔىڭ دىٍٍىرى لٗضبۋٖتٍٗغتي، )ئىّبٔغب ٍۇِػىّىذى( غٍٗتبْ ئۇالرغب لىٍّىػٍىرىٕي 

ئۇٔتۇغبْ چبغذا، ئۇالرغب )ضىٕبظ ئۈچۈْ( پبراۋأٍىمٕىڭ ھِّٗٗ [ ئۇالر ئۆزٌىرىگٗ لىٍىٕغبْ ٔٗضىھٗتٕي 43چىراٍٍىك وۆرضٗتتي  ]
خۇراَ تۇرغبٔذا )ئۇالرٔي ئۇغتۇِتۇت  -ئىػىىٍىرىٕي ئېچىۋٖتتۇق، ئۇالر تبوي ئۆزٌىرىگٗ ثېرىٍگْٗ ٔېّٗتٍٗردىٓ خۇغبي

ٗرٔىڭ [ زۇٌۇَ لىٍغبْ لٗۋِٕىڭ ٍىٍتىسى لۇرۇتۇٌذى، جىّي ھِٗذۇضب44جبزاٌىذۇق(، ئۇالر ھٗضرٖتتٗ لبٌذى  ] ٔب ئبٌٍِٗ
[ ضۈرٖ ئٗٔئبَ[]ثىس ٍٍِٗي لبٍطي غٗھٗرگٗ ثوٌطۇْ، ثىرٖر پٍٗغِٗجٗر ئٗۋٖتىْٗ ثوٌطبق 45غب خبضتۇر! ] هللاپٗرۋٖردىگبرى 

غب ٍبٌۋۇرۇغٍىرى )تٗۋثٗ لىٍىػٍىرى( ئۈچۈْ، ئۇالرٔي ٔبِراتٍىممب،  هللا)غٗھٗر ئٗھٍي ئۇٔي ئىٕىبر لىٍغبْ ثوٌطب(، ئۇالرٔىڭ  
[ ئبٔذىٓ )ئۇالرٔىڭ ثېػىغب وٌٗگْٗ( وۈٌپٗتٕي ٔېّٗتىٗ ئبٍالٔذۇردۇق، غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇالر 94لىٍذۇق  ] وېطٌٍٗىىىٗ گىرىپتبر

بٕٔىڭ ئبدىتي؛   -ثىسٔىڭ ئبتب» وۆپٍٗذى، ئۇالر: ٗر وٌٗگْٗ ئىذى )ثۇــ زِا ثوۋىٍىرىّىسٔىڭ ثېىػىغب ھٗلىمٗتْٗ وۈٌپٗتٍٗر، ٔېئّٗتٍ
[ 95ئۇالر خٗۋٖرضىس تۇرغبٔذا، ئۇالرٔي ئۇغتۇِتۇت ھبالن لىٍذۇق  ]دېذى. « تٗرىپىذىٓ وٌٗگْٗ ئولۇثٗت ئِٗٗش( هللا

ىطي ئىّبْ ئېَتمبْ ۋٖ )وۇفرىذىٓ، گۇٔبھالردىٓ( ضبلالٔغبْ ثوٌطب ئىذى، ئٌٗۋٖتتٗ، ئۇالرٔي ئبضّبْ  -غٗھٗرٌٗرٔىڭ ئبھٌب
ذى، غۇڭب ئۇالرٔي ئۆز لىٍّىػٍىرى زېّىٕٕىڭ پبراۋأٍىمٍىرىغب ِۇٍٗضطٗر لىالتتۇق، ٌېىىٓ ئۇالر )پٍٗغِٗجٗرٌٗرٔي( ئىٕىبر لىٍ

ٗر )ئبھبٌىطي(ٔىڭ ثٗزى خٗۋٖرٌىرىٕي )ئي ِۇھِّٗٗد!( ضبڭب 96تۈپٍٍٗىذىٓ ھبالن لىٍذۇق ] [ ضۈرٖ ئٗئراف[]ئٗغۇ غٗھٗرٌ
غۈثھىطىسوي، ئۇالرٔىڭ پٍٗغِٗجٗرٌىرى ئۇالرغب ِۆجىسىٍٗرٔي ئېٍىپ وٌٗگْٗ ئىذى، ئۇالر ئىٍگىرى  -ھېىبٍٗ لىٍىپ ثېرىّىس، غٗن

وبپىرالرٔىڭ دىٍٍىرىٕي ئٗٔٗ غۇٔذاق پېچٗتٍٍٗذۇ  هللاٗلٕي( ئىٕىبر لىٍغبٍٔىمٍىرى ئۈچۈْ )ئۇ ِۆجىسىٍٗرگٗ( ئىّبْ ئېَتّىذى.  )ھ
[ ضۈرٖ ئٗئراف[]ئۇالر زېّىٕذا ضٍٗر لىٍىپ ئۇالردىٓ ئىٍگىرىىىٍٗرٔىڭ ئبلىۋىتىٕىڭ لبٔذاق ثوٌغبٍٔىمىٕي وۆزٖتّىذىّۇ؟ 101]

ْ  -لۇۋۋٖت ۋٖ ٍبدىىبرٌىمالر )ٍٗٔي ئًۆ -ىذى، زېّىٕذا وۈچثۇالردىٓ ئۇالرٔىڭ ضبٔي وۆپ ئ ئىّبرٖت( جٗھٗتتٗ ثۇالردىٓ ئۈضتۈ
[ ئۇالرغب پٍٗغِٗجٗرٌىرى روغْٗ ِۆجىسىٍٗر ثىٍْٗ 82ئىذى. ئۇالرٔىڭ لوٌغب وٌٗتۈرگْٗ ٔٗرضىٍىرى ئۇالرغب ئٗضمبتّىذى  ]

ٍغِٗجٗرٌٗر ٍْٗ پٗخىرٌىٕىپ )ٗپ ٔي ئىٕىبر لىٍذى ۋٖ ِٗضخىرٖ لىٍذى( ئۇالرغب ئۆزٌىرى وٌٗگٗٔذٖ، ئۆزٌىرىذٖ ثبر ئىٍىُ ثى
ثىس ثىر » [ ئۇالر ثىسٔىڭ ئبزاثىّىسٔي وۆرگْٗ چبغذا:83ِٗضخىرٖ لىٍغبْ )ۋٖ وٌٗطٗ دٖپ ئبٌذىرىغبْ( ئبزاة ٔبزىً ثوٌذى  ]

بزاثىّىسٔي وۆرگْٗ [ ثىسٔىڭ ئ84دېذى  ]« غب( غېرىه لىٍغبْ ثۇتالرٔي ئىٕىبر لىٍذۇق هللاغب ئىّبْ ئېَتتۇق، ثىس ثۇرۇْ ) هللا
بٕٔىڭ پٍٗذىٍىك ثوٌّبضٍىمي(     هللاچبغذا ئېَتمبْ ئىّبٕٔىڭ ئۇالرغب پبٍذىطي ثوٌّىذى، ثۇ )ٍٗٔي ئبزاثٕي وۆرگٗٔذٖ ئېَتمبْ ئّى

[ ضۈرٖ غبفر[]ِېٕىڭ ئبزاثىُ ۋٖ 85ٔىڭ ثٗٔذىٍىرى ئبرىطىذا تۇتمبْ ٍوٌىذۇ، ثۇ چبغذا وبپىرالر زىَبْ تبرتمۇچي ثوٌذى ]
]پٗرۋٖردىگبرىڭ زاٌىُ ٍۇرتالر )ئبھبٌىطي( ٔي ھبالن لىٍطب، ئٗٔٗ غۇٔذاق [ ضۈرٖ لِٗٗر[16غٍىرىُ لبٔذاق ئىىْٗ! ]ئبگبھالٔذۇرۇ

[ ئبخىرٖت ئبزاثىذىٓ لورلىذىغبْ ئبدَٖ ثۇ )لىططٗ( دىٓ، 102ٔىڭ ئبزاثي ھٗلىمٗتْٗ توٌىّۇ لبتتىمتۇر ]هللا ھبالن لىٍىذۇ،  
ۈْ خبالٍىك)ھېطبة ثېرىع ئۈچۈْ( ٍىغىٍىذىغبْ وۈٔذۇر، ئٗٔٗ غۇ وۈْ ھِّٗٗ ھبزىر ئٌٗۋٖتتٗ ئىجرٖت ئبٌىذۇ، ئٗٔٗ غۇ وۈْ پۈت

ْ؟ ][ ضۈرٖ ھۇد[103ثوٌىذىغبْ وۈٔذۇر ] ٖ 26]ئبٔذىٓ وبپىرالرٔي جبزاٌىذىُ )ئۇالرغب ثٗرگْٗ( ئبزاثىُ لبٔذاق ئىٗى [ ضۈر
ئۈِّٗتٍٗر(ٔىڭ ئبلىۋىتىٕىڭ لبٔذاق ثوٌغبٍٔىمىٕي  فبتر[]ئۇالر زېّىٕذا ضٍٗر لىٍىپ، ئۇالردىٓ ئىٍگىرىىىٍٗر )ٍٗٔي ھبالن ثوٌغبْ

 هللاوۆرِىذىّۇ؟ ئۇالر )ٍٗٔي ئۆتىٗٔىي ئۈِّٗتٍٗر( ثۇالردىٓ تېخىّۇ وۈچٍۈن ئىذى. ئبضّبٔالردىىي ۋٖ زېّىٕذىىي ھېچ ٔٗرضٗ 
زېّىٕذا ضٍٗر  [ ضۈرٖ فبتر[]ئۇالر44ھٗلىمٗتْٗ ھِّٗىٕي ثىٍگۈچىذۇر، ھِّٗىگٗ لبدىردۇر ]  هللأي ئىالجطىس لبٌذۇراٌّبٍذۇ. 

لۇۋۋٖت ۋٖ  -لىٍىپ، ئۇالردىٓ ئىٍگىرى ئۆتىٍٗٔٗرٔىڭ ئبلىۋىتىٕىڭ لبٔذاق ثوٌغبٍٔىمىٕي وۈزٖتّىذىّۇ؟ ئۇالر ثوٌطب زېّىٕذا وۈچ
ىمالر )ٍٗٔي ئۆً ئىّبرٖت لۇرۇظ( جٗھٗتتٗ ثۇالر )ٍٗٔي ضېٕىڭ لٗۋِىڭٕىڭ وبپىرٌىر(دىٓ ئۈضتۈْ ئىذى، گۇٔبھي  -ٍبدىىبٌر

[ ثۇ غۇٔىڭ ئۈچۈٔذۇروي، 21ٔىڭ ئبزاثىذىٓ ضبلالپ لبالٌّىذى ] هللارٔي جبزاٌىذى، ئۇالرٔي ھېچ ئٗھٗدى ئۇال هللاتۈپٍٍٗىذىٓ 
 هللائۇالرٔي جبزاٌىذى.  هللائۇالرغب پٍٗغِٗجٗرٌىرى روغْٗ ِۆجىسىٍٗرٔي ئېٍىپ وٌٗگْٗ ئىذى، ئۇالر ئىػّٗٔىذى، غۇٔىڭ ثىٍْٗ  

 -ِبي، وۈچ -رٖ غبفر[]ثىس ئۇالرٔي )ٍٗٔي ئبد لٗۋِىٕي( )پۇي[ ضۈ22ٔىڭ( ئبزاثي لبتتىمتۇر ] هللاھٗلىمٗتْٗ وۈچٍۈوتۇر )
لۇۋۋٖت جٗھٗتتٗ( ضىٍٗرٔي لبدىر لىٍّىغبْ ٔٗرضىٍٗرگٗ لبدىر لىٍذۇق. )ئۇالرٔىڭ غۇ ٔېّٗتٍٗرگٗ غۈوۈر لىٍىپ، ثۇ ئبرلىٍىك 

ئبٍٗتٍىرىٕي ئىٕىبر  ٔىڭ هللأي تؤۇغي ئۈچۈْ( ئۇالرغب لۇالق، وۆز، لٌٗجٍٗرٔي ثٗردۇق، ئۇالر  هللأېّٗتٍٗرٔي ثٗرگۈچي 
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ٗرضىٕي دٖپئي لى هللالىٍغبٍٔىمٍىرى ئۈچۈْ، ئۇالرٔىڭ لۇاللٍىرى، وۆزٌىرى، دىٍٍىرى ئۇالردىٓ ) ّىذى، ٍٔىڭ ئبزاثىذىٓ( ھېچ ٔ
[ ضۈرٖ ئٗھمبف[ ]ثىس ھٗلىمٗتْٗ ضىٍٗرٔىڭ ئٗتراپىڭالردىىي 26ٔبزىً ثوٌذى ] ئۇالرغب ئۇالر ِٗضخىرٖ لىٍغبْ ئبزاة

ٗتٍٗرٔي تٗورار ثبٍبْ لىٍذۇق ]غٗھٗرٌٗرٔي ھبالن لى [ ضۈرٖ ئٗھمبف[]ئۆز 27ٍذۇق، ئۇالرٔي )وۇفرىذىٓ( ٍبٔطۇْ دٖپ ئبٍ
ٍٗر: ْ ٍبوي لبتتىك ئبزاثالٍذىغبْ لٗۋِگٗ ٔېّٗ ئۈچۈْ ۋٖز هللا»  ۋالتىذا ئۇالرٔىڭ ئىچىذىىي ثىر جبِبئٗ ئبدِٖ  -ھبالن لىٍىذىغب

ٖز« ٔٗضىھٗت لىٍىطىٍٗر؟ پٗرۋٖردىگبرىڭالرٔىڭ ئبٌذىذا )گۇٔبھمب ضۈوۈت لىٍىپ » لىٍغۇچىالر(:ٔٗضىھٗت  -دېذى. ئۇالر )ٍٗٔي ۋ
دىٓ لورلۇپ )گۇٔبھتىٓ چٗوٍىٕىػٍىرىٕي ئۈِىذ لىٍغبٍٔىمىّىس ئۈچۈْ  هللاتۇردۇق دٖپ( ئۆزرٖ ئېَتّبضٍىمىّىس ۋٖ ئۇالرٔىڭ  

بغذا، ٍبِبْ ئىػتىٓ ِٗٔئي ٔٗضىھٗتٕي لوثۇي لىٍّىغبْ چ -[ ئۇالر ئۆزٌىرىگٗ لىٍىٕغبْ ۋٖز164دېذى ]« غۇٔذاق لىٍذۇق(
ٖ 165ٔىڭ ئِٗرىذىٓ چىممبٍٔىمٍىرى ئۈچۈْ، زاٌىّالرٔي لبتتىك ئبزاثمب دۇچبر لىٍذۇق ] هللالىٍغۇچىالرٔي لۇتمۇزدۇق،   [ ضۈر

ئٗئراف[]ئۇالردىٓ ئىٍگىرى ئۆتىْٗ )پٍٗغِٗجٗرٌىرىٕي ئىٕىبر لىٍغبْ( ٔۇرغۇْ ئۈِّٗتٍٗرٔي ھبالن لىٍغبٍٔىمىّىسٔي ئۇالر 
ئۇالر غۇ ئۈِّٗتٍٗرٔىڭ ِبوبٍٔىرىذا ِېڭىپ ٍۈرىذۇ، ئٗلىً ئىگىٍىرى ئۈچۈْ ئۇٔىڭذا ھٗلىمٗتْٗ ٔۇرغۇْ ئىجرٖتٍٗر ثبر  ئۇلّبِذۇ؟

[ ضۈرٖ تبھب[]ئۇالردىٓ ئىٍگىرى ئۆتىْٗ لبٔچىٍىغبْ ئۈِّٗتٍٗرٔي ھبالن لىٍغبٍٔىمىّىسٔي ئۇالر ثىٍِّٗذۇ؟ ئۇالر )ٍٗٔي 128]
ٌغبٔالر(ٔىڭ ٍۇرتىذىٓ ئۆتۈپ تۇرىذۇ، ثۇٔىڭذا )ثىسٔىڭ لۇدرىتىّىسٔىڭ چوڭٍۇلىٕي ِٗوىىٍىىٍٗر( ئۇالر )ٍٗٔي ھبالن ثو

[ ضۈرٖ ضٗجذٖ[]ئۇالر ٍٗر ٍۈزىذٖ وېسىپ ئۆزٌىرىذىٓ ئىٍگىرى 26وۆرضىتىذىغبْ( ٔۇرغۇْ دٌٖىٍٍٗر ثبر، ئۇالر ئۇلّبِذۇ؟ ]
ۆتىٍٗٔٗر( لۇۋۋٖتتٗ ثۇالردىٓ وۈچٍۈن ئىذى. ئۇالر ئۆتىٍٗٔٗرٔىڭ ئبلىۋىتىٕىڭ لبٔذاق ثوٌغبٍٔىمىٕي وۆزٖتّىذىّۇ؟ ئۇالر )ٍٗٔي ئ

زىرائٗت تېرىػتب، ئىّبرٖت ضېٍىػتب ثۇالر )ٍٗٔي لۇرٍٖػٍٗر(دىٓ ئۈضتۈْ ئىذى. ئۇالرغب پٍٗغِٗجٗرٌىرى ِۆجىسىٍٗرٔي ئېٍىپ 
ٍغىٕي ٍوق( ٌېىىٓ ئۇالرٔي گۇٔبھطىس ھبالن لى هللائۇالرغب زۇٌۇَ لىٍّىذى )ٍٗٔي   هللاوٌٗذى )ئۇالر ِۆجىسىٍٗرٔي ئىٕىبر لىٍذى( 
ٖ 149[ ضۈرٖ رۇَ[]خۇغبي ھبٌذا تبغالرٔي تېػىپ ئۆً ٍبضبِطىٍٗر ]9ئۇالر ئۆزٌىرى ئۆزٌىرىگٗ زۇٌۇَ لىٍذى ] [ ضۈر

ىغبٍٔىمىٕي وۆرِىذىڭّۇ؟  ] [ثۇٔذاق ئبدٍِٖٗر ثبغمب 7-6غۇئٗرا[]پٗرۋٖردىگبرىڭٕىڭ ئبد ـــ وۈچٍۈن ئىرِٖٕي لبٔذاق جبزٌا
[ غۇٔىڭذٖن ۋادىمۇرادا تبغالرٔي وېطىپ )ئۆٍٍٗرٔي ثىٕب لىٍغبْ( ضِٗۇدٔي ئبٌال لبٔذاق 8ىذى ]غٗھٗرٌٗردٖ ٍبرىتىٍّىغبْ ئ

[ 78ددىذىٓ ئبغمبٔالر ئىذى( ][ ضۈرٖ فٗجر[]ئٍٗىٌٗىىٍٗر، غۈثھىطىسوي، زاٌىُ ئىذى )ٍٗٔي وۇفرىذٖ ھ9ٗجبزاٌىذى ]
بالن لىٍذۇق، ئۇالر )ٍٗٔي ثۇ ئىىىي غٗھٗر(ٔىڭ ھٗر ئٍٗىجٕىڭ پٍٗغِٗجٗرٌىىىٕي ئىٕىبر لىٍغبٍٔىمٍىرى ئۈچۈْ( ئۇالرٔي ھ)غۇ

ٗر؟(  ] ٗر 79ئىىىىطي، غۈثھىطىسوي، ئبغىبرا ٍوي ئۈضتىذىذۇر )ئي ِٗوىٗ ئبھبٌىطي! ئۇالردىٓ ئىجرٖت ئبٌّبِطىٍ [ ھىجرىٍىىٍ
ثبغمب پٍٗغِٗجٗرٌٗرٔىّۇ ھٗلىمٗتْٗ پٍٗغِٗجٗرٌٗرٔي ئىٕىبر لىٍذى )ٍٗٔي ئۇالرٔىڭ ضبٌىھ ئٌٍٗٗھىططبالِٕي ئىٕىبر لىٍغبٍٔىمي ۋٖ 

[ ئۇالر )ئبزاثتىٓ( 81[ ئۇالرغب ِۆجىسىٍىرىّىسٔي وٌٗتۈردۇق، ئۇالر ثۇ )ِۆجىسٖ(ٌٗردىٓ ٍۈز ئۆرۈدى  ]80ئىٕىبر لىٍغبٍٔىمىذۇر(  ]
[ ٌېىٓى لبتتىك چۇلبْ 82التتي  ]ٔىڭ ئبزاثىذىٓ ضبلالٍذۇ دٖپ( ئۆً ضب هللائِٗىٓ ثوٌغبْ ھبٌذا تبغالرٔي تېػىپ )ثۇ ثىسٔي  

ىذى )ٍٗٔي ضبٌغبْ ثىٕبٌىرى ئۇالرٔي  83ٗھٗردىال ئۇالرٔي ھبالن لىٍذى ]ض [ ئۇالرٔىڭ لىٍغبْ ئِٗگٗوٍىرى ئۆزٌىرىگٗ ئٗضمبّت
ْ  هللا[ ضۈرٖ ھىجر[]ئبد ثوٌطب زېّىٕذا )84ٔىڭ ئبزاثىذىٓ ضبلالپ لبالٌّىذى( ] هللا ب ٔىڭ ثٗٔذىٍىرى ھۇد ۋٖ ئۇٔىڭ ثىٍْٗ ئّى

دېذى. ئۇالر ئۆزٌىرىٕي « لۇۋۋٖتتٗ ثىسدىٓ وىُ ئبرتۇق؟ -وۈچ» بٔچىٍىك لىٍذى. ئۇالر:ئېَتمبٔالرغب( ھٗلطىس رٖۋىػتٗ ٍوغ
لۇۋۋٖتتٗ ئۆزٌىرىذىٓ ئۈضتۈْ ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍّىذىّۇ؟ ئۇالر ثىسٔىڭ ئبٍٗتٍىرىّىسٔي ئىٕىبر لىٍذى   -ٔىڭ وۈچ هللاٍبراتمبْ  

، غۇَ وۈٍٔٗردٖ لبتتىك ضوغۇق غبِبٌٕي ئٗۋٖتتۇق، [  ئۇالرغب ثۇ دۇَٔبدىال خبر لىٍغۇچي ئبزاثٕي تېتىتىػىّىس ئۈچۈ15ْ]
[ ضِٗۇدلب ثوٌطب 16ئبخىرٖتٕىڭ ئبزاثي تېخىّۇ خبر لىٍغۇچىذۇر، ئۇالر )ئبزاثٕي دٖپئي لىٍىذىغبْ( ٍبردِٖگٗ ئېرىػٌٍّٗٗذۇ  ]
ٍٍىذىٓ، ئۇالرٔي خبر توغرا ٍوٌٕي وۆرضٗتتۇق، ئۇالر ھىذاٍٗتتىٓ وورٌۇق )ٍٗٔي گۇِراھٍىك(ٔي ئبرتۇق ثىٍذى. لىٍّىػٍىرى تۈپٗ

[ ثىس 73[ ضۈرٖ فۇضطىٍٗت[]وۈْ چىمبر ۋالتىذا ئۇالرغب لبتتىك چۇلبْ ٍۈزٌٗٔذى  ]17لىٍغۇچي چبلّبق ئبزاثي ھبالن لىٍذى ]
بغذۇردۇق ] -ئۇ غٗھٗرٔي ئبضتٓى  ٍ [ ضۈرٖ ھىجر[]ئبدٔىڭ 74ئۈضتۈْ لىٍىۋٖتتۇق ۋٖ ئۇالرٔىڭ ئۈضتىگٗ ضبپبي تبظ

[ ئۇ )ٍٗٔي ثوراْ( ھٗرلبٔذاق 41تتۇق  ]ٖئبالِٗت ثبر، ئۆز ۋالتىذا ئۇالرغب ٍبِبْ ثورإٔي ئٗۋ )لىططىطىذىّۇ( ثىر تۈرٌۈن
ېٕىذىٓ ئۆتطٗ، ئۇٔي چىرىگْٗ ضۆڭٗوتٗن )تىتّب  ٍ [ ضۈرٖ زارىَبت[]ٔۇرغۇْ غٗھٗر 42تبالڭ( لىٍىۋېتٗتتي ]-ٔٗرضىٕىڭ

ىٍىرى زاٌىُ ثوٌغبٍٔىمٍىرى ئۈچۈْ )غٗھٗرٔىڭ ئۆٍٍىرىٕىڭ( ئۆگس ْ ئبھٌب ٍغبْ، ٔۇرغۇ ىٍىرى ئۆرۈٌۈپ، ئۈضتىگٗ تبٍِىرى ٍىمى
[ ضۈرٖ ھٗج[]ثىس ٔۇرغۇْ غٗھٗرٔي ھبالن لىٍذۇق، ئۇالرٔىڭ 45تبغالردۇق لۇدۇلالر ۋٖ ئېگىس ئىّبرٖتٍٗر )ئبھبٌىطىس( لبٌغبْ ]

ىطي وٍٗپ ىك تۇرِۇظ وۆچۈرٖتتي، ثۇ ئۇالرٔىڭ تۇراٌغۇ جبٍٍىرىذۇر، ئۇالر ھبالن ثوٌغبٔذى -ئبھٌب ٓ وېَىٓ )ئۇ جبٍالردا( ضبپٌب
[ ضۈرٖ 58ِۈٌىي ۋٖ ٍۇرتىغب( ثىس ۋارىطٍىك لىٍذۇق ] -ئبزغىٕب ۋالىتتىٓ تبغمىرى ئبدَٖ تۇرغبْ ئِٗٗش، ئۇالر )ٔىڭ ِبي

ٍغبْ گۇٔبھٍىرى تۈپٍٍٗىذىٓ، لۇرۇلٍۇلتب ۋٖ دېڭىسدا ئبپٗت ٍۈز ثٗردى،  ئۇالرٔي تٗۋثٗ لىٍطۇْ دٖپ  هللالٗضٗش[]ئىٕطبٔالرٔىڭ لى
[ ضۈرٖ رۇَ[ ]ئۇالردىٓ ئىٍگىرى ئۆتىْٗ )ئۈِّٗت(ٌٗر 41ٕىڭ ثىر لىطّىٕىڭ )جبزاضىٕي( ئۇالرغب تېتىتتي ]لىٍّىػٍىرى

ئۇالرغب ثۇ دۇَٔبدا خبرٌىمٕىڭ )تِٗىٕي(  هللا[ 25)پٍٗغِٗجٗرٌىرىٕي( ئىٕىبر لىٍذى، ئوٍٍىّىغبْ ٍٗردىٓ ئۇالرغب ئبزاة وٌٗذى  ]
[ ضۈرٖ زۇِٗر[]ئٗگٗر ئۇالرغب رٖھىُ 26ئۇالر )ئبخىرٖتٕىڭ ئبزاثىٕي( ثىٍطٗ ئىذى ]تېتىتتي، ئبخىرٖتٕىڭ ئبزاثي تېخىّۇ ثۈٍۈوتۇر، 

[ ئۇالرٔي ثىس ھٗلىمٗتْٗ 75لىٍطبق، ئۇالرغب وٌٗگْٗ وۈٌپٗتٕي وۆتۈرۈۋٖتطٗن، چولۇَ گۇِراھٍىمٍىرىذا تېڭىرلبپ ٍۈرۈغٗتتي  ]
[ تبوي ئۇالرغب لبتتىك 76ىٍىپ دۇئبِۇ لىٍّىذى  ]ئبزاة ثىٍْٗ جبزاٌىذۇق، ئۇالر پٗرۋٖردىگبرىغب ثوٍطۇّٔىذى، ئىٍتىجب ل

ْ ئۇالر ئۈِىذضىسٌىٕىپ وېتىذۇ ]  [ ضۈرٖ ِۆئّىٕۇْ[77ئبزاثٕىڭ دٖرۋازىطىٕي ئبچمبْ چېغىّىسدا ٔبگبھب
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ضىٍٗرٔىڭ  هللا  »])ئي ِۇھِّٗٗد! ئۇالرغب( ئېَتمىٕىي: [ ضۈرٖ فٗتىھ[7ٔىڭذۇر ] هللا]ئبضّبٔالرٔىڭ ۋٖ زېّىٕٕىڭ لوغۇٍٔىرى  
ئۈضتۈڭالردىٓ ٍبوي ئبٍىغىڭالر ئبضتىذىٓ ئبزاة ئٗۋٖتىػىٗ، ٍبوي ضىٍٗرٔي پىرلىٍٗر لىٍىپ، ئبرىالغتۇرۇپ )ٍٗٔي ئۇرۇغمب 

ئۇالرٔي چۈغٗٔطۇْ دٖپ، ئبٍٗتٍىرىّىسٔي تۈرٌۈن غٗوىٍٍٗردٖ « ضېٍىپ( ثىرىڭالرغب ثىرىڭالرٔىڭ ئبزاثىٕي تېتىتىػمب لبدىردۇر
[ ضۈرٖ ئٗٔئبَ[]غۇٔىڭغب ئوخػبظ، لىٍّىػٍىرى تۈپٍٍٗىذىٓ زاٌىّالرٔىڭ 65ىغبٍٔىمىّىسغب لبرىغىٓ ]لبٔذاق ثبٍبْ لىٍىذ

ٖز129ثٗزىطىٕي ثٗزىطىگٗ ِۇضٌٍٗٗت لىٍىّىس ] ٔٗضىھٗت لىٍىع ئۈچۈْ  -[ ضۈرٖ ئٗٔئبَ[]لبٔذالٍىىي غٗھٗر ثوٌّىطۇْ، ۋ
[ ضۈرٖ 209-208زاالغتب( ثىس زاٌىُ ثوٌّىذۇق ]پٍٗغِٗجٗرٌٗرٔي ئٗۋٖتّىگىچٗ، ئۇٔي ھبالن لىٍّىذۇق، )ئۇالرٔي جب

ٗر  ٗ، ئۇالرٔىڭ ئبھبٌىطىگٗ ثىسٔىڭ ئبٍٗتٍىرىّىسٔي ئولۇپ ثېرىذىغبْ پٍٗغِٗج غۇئٗرا[]پٗرۋٖردىگبرىڭ غٗھٗرٌٗرٔىڭ ِٗرگىسىگ
لىٍغۇچىّۇ  ئٗۋٖتّىگىچٗ غٗھٗرٌٗرٔي ھبالن لىٍغۇچي ثوٌّىذۇق، غٗھٗرٌٗرٔىڭ ئبھبٌىطي زاٌىُ ثوٌّىغىچٗ غٗھٗرٌٗرٔي ھبالن

[ ضۈرٖ لٗضٗش[ ]غٗھٗرٌٗرٔىڭ ئبھبٌىطي ثىسٔىڭ ئبزاثىّىسٔىڭ ئۆزٌىرىگٗ وېچىطي )غٗپٍٗتتٗ( ئۇخالۋاتمبٍٔىرىذا 59ثوٌّىذۇق ]
ٓ 97وېٍىػىذىٓ لورلّبِذۇ  ] [ غٗھٗرٌٗر ئبھبٌىطي ثىسٔىڭ ئبزاثىّىسٔىڭ چۈظ ۋالتىذا ـــ ئۇالر ئوٍٕبپ تۇرغبٍٔىرىذا وېٍىػىذى

ٔىڭ ضىٍٗرٔي ٍٗرگٗ ٍۇتمۇزۇۋېتىػىذىٓ، ٍبوي ضىٍٗرگٗ ئبضّبٔذىٓ تبظ ٍبغذۇرۇپ ھبالن  ]هللاضۈرٖ ئٗئراف[[ 98لورلّبِذۇ ]
[ ضۈرٖ 68ٔىڭ ئبزاثىذىٓ ضبلالٍذىغبْ( ھېچ ھبِىٌ تبپبٌّبضٍىمىڭالردىٓ لورلّبِطىٍٗر؟ ] هللالىٍىػىذىٓ، ئبٔذىٓ ضىٍٗرٔي )

بھىذا )گۇٔبھي( ھٗددىذىٓ ئبغمۇچىالر ئۈچۈْ ثٌٗگٗ لوٍۇٌغبْ ثٗٔي ئىطرائىً[]ئۇالرٔىڭ ئۈضتىٗگ پٗرۋٖردىگبرىڭٕىڭ دٖرگ
[ ضۈرٖ زارىَبت[])ئي ِۇھِّٗٗد! ئۇالرغب( 34-33)ھبالن لىٍىٕغۇچىٕىڭ ئىطّي ٍېسىٍغبْ( الٍذىٓ پىػۇرۇٌغبْ تبظ ٍبغذۇرىّىس ]

وىُ لۇتمۇزىذۇ؟ )ثۇ  ٓ ضىٍٗرٔيئبپٗتٍىرى(دى -لۇرۇلٍۇلٕىڭ ۋٖ دېڭىسٔىڭ لبراڭغۇٌۇلٍىرى )ٍٗٔي ثبالٍي» ئېَتمىٕىي:
غب ئبغىبرا  هللاراڭغۇٌۇلالرٔي وۆرگْٗ چېغىڭالردا( ئٗگٗر ثىسٔي ثۇٔىڭذىٓ لۇتمۇزضب چولۇَ غۈوۈر لىٍغۇچىالردىٓ ثوٌىّىس، دٖپ لب

ٗر  هللا)ٍبٌغۇز( » [ ئېَتمىٕىي:63ۋٖ ٍوغۇرۇْ ئىٍتىجب لىٍىطىٍٗر ] ضىٍٗرٔي ئۇالردىٓ ۋٖ ثبرٌىك غِٗذىٓ لۇتمۇزىذۇ، ئبٔذىٓ ضىٍ
ٔىڭ ِٗورىذىٓ )ٍٗٔي  هللا[ ضۈرٖ ئٗٔئبَ[]ئۇالر 64غب غېرىه وٌٗتۈرىطىٍٗر ] هللاي( تؤۇغۇٔۇڭالردىٓ وېَىٓ، ئىّبْ ئېَتّبً )ثۇٔ

ٔىڭ ِٗورىذىٓ  هللأىڭ ئبزاة ٔبزىً لىٍىػىذىٓ( لورلّبِذۇ؟ پٗلٗت زىَبْ تبرتمۇچي لٗۋِال  هللائۇالر تۇٍۇلطىس تۇرغبٔذا 
ْ  ٔىڭ هللا[ ضۈرٖ ئٗئراف[ ]ٍبوي  99لورلّبٍذۇ ] ضىٍٗرٔي دېڭىسدا لبٍتب لبتٕبتمۇزۇپ )دېڭىسدىىي چېغىڭالردا( لبرا ثورا

 ْ چىمىرىپ، وۇفرىٍىك لىٍغبٍٔىمىڭالر تۈپٍٍٗىذىٓ ضىٍٗرٔي غٗرق لىٍىۋېتىػىذىٓ، ئبٔذىٓ ضىٍٗر ثىسدىٓ ئۆچ ئېٍىپ ثېرىذىغب
ٗرٔي لۇرۇلٍۇلتب )ٍٗٔي ئۇالغالر ضىٍ ]هللا[ ضۈرٖ ثٗٔي ئىطرائىً[69ھېچ ئٗھٗدى تبپبٌّبضٍىمىڭالردىٓ لورلّبِطىٍٗر؟ ]

ٗرٔي ئېٍىپ( ٍِٗىٓ غبِبٌذا  ئۈضتىذٖ(، دېڭىسدا )ٍٗٔي وېّىٍٗر ئۈضتىذٖ( ضٗپٗر لىٍذۇرىذۇ، ضىٍٗر ئۇٌتۇرغبْ وېّٗ )وىػىٍ
ٓ  -ِېڭىۋاتمبْ ۋٖ )ثۇ( غبِبٌذىٓ خۇغبٌٍىٕىۋاتمبْ چبغذا، ثىردىٕال ثوراْ چىمىپ )وېّٗ ئۆرۈٌىذۇ( ئۇالر تٗرٖپ تٗرٖپتى

رۈٌىۋاتمبْ دېڭىس دوٌمۇٍٔىرى ئىچىذٖ لبٌىذۇ، وېّىذىىىٍٗر لورغىۋېٍىٕغبٍٔىمىغب )ٍٗٔي ھبالن ثوٌىذىغبٍٔىمىغب( جٗزِي وۆتۈ
! ئٗگٗر ضْٗ ثىسٔي ثۇٔىڭذىٓ )ٍٗٔي ثبالدىٓ( لۇتۇٌذۇرضبڭ، ثىس هللائي » لىٍىذۇ، )چولۇٔۇۋاتمبْ ثۇتٍىرىٕي تبغالپ لوٍۇپ(

ئۇالرٔي )ئۇ ثبالدىٓ( لۇتمۇزغبٔذىٓ  هللا[ 22ٖپ چىٓ وۆڭٍي ثىٍْٗ دۇئب لىٍىذۇ  ]د« چولۇَ غۈوۈر لىٍغۇچىالردىٓ ثوٌىّىس
وېَىٓ، ئۇالر ٍٗر ٍۈزىذٖ ٍوٌطىسٌىك ثىٍْٗ ثۇزۇلچىٍىك لىٍىذۇ. ئي ئىٕطبٔالر! ثۇزۇلچىٍىمىڭالرٔىڭ گۇٔبھي ئۆزٖڭالرغب ثوٌىذۇ، ثۇ 

ھٗضرىتي ئبخىرٖتىٗ لبٌىذۇ( ئبٔذىٓ ضىٍٗر ثىسٔىڭ  دۇَٔب )ٔىڭ ثبلبضي ٍوق غٗھۋٖتٍىرى(دىٓ ثٗھرىّْٗ ثوٌىطىٍٗر )ثۇٔىڭ
ٔىڭ  هللائېَتىڭالرچۇ! ئٗگٗر » [ ضۈرٖ ٍۇٔۇش[]ئېَتمىٕىي:23دٖرگبھىّىسغب لبٍتىطىٍٗر، ضىٍٗرگٗ لىٍّىػىڭالرٔي خٗۋٖر لىٍىّىس ]

لبٍطي ٔٗرضىگٗ ئبزاثي ضىٍٗرگٗ وېچىطي ٍبوي وۈٔذۈزى وٌٗطٗ ) ثۇٔىڭذىٓ ضىٍٗرگٗ ٔېّٗ پبٍذا؟( گۇٔبھىبرالر ئبزاثتىٓ 
50ٍٗئبٌذىراٍذۇ؟ ] بْ ئىع لىٍغبٔالر  -[ ضۈرٖ ٍۇٔۇش[]ھىَ ٔىڭ ئۆزٌىرىٕي ٍٗرگٗ ٍۇتمۇزۇۋېتىػىذىٓ  هللاِىىىر ئىػٍىتىپ ٍِب

[ ٍبوي ئۆزٌىرىٕي ضٗپٗر ئۈضتىذىىي چبغٍىرىذا جبزاغب 45ٍبوي ئۆزٌىرىگٗ ئوٍٍىّىغبْ ٍٗردىٓ ئبزاة وېٍىػىذىٓ لورلّبِذۇ؟  ]
ٔىڭ( ئۆزٌىرىٕي لٗدِّٖۇلٗدَٖ هللا[ ٍبوي )46لّبِذۇ؟ )ثۇ چبغذا( ئۇالر لېچىپ لۇتۇالٌّبٍذۇ  ]ٍوٌۇلتۇرۇغىذىٓ لور

ٖتتٗ ِٗرھِٗٗتٍىىتۇر، ِېھرىجبٔذۇر ] [ ضۈرٖ ٔٗھً[]ئبزاة 47جبزاٌىػىذىٓ لورلّبِذۇ؟ ضىٍٗرٔىڭ پٗرۋٖردىگبرىڭالر ئٌٗۋ
بْ! ]ئۇالرٔىڭ ھوٍٍىطىغب چۈغىْٗ چبغذا، ئبگبھالٔذۇرۇٌغۇچىالرٔىڭ ئٗتىگى [ ئۇالردىٓ ۋالتىٍىك ٍۈز 177ٕي ٔېّىذېگْٗ ٍِب

[ ئۇالرٔي )ئۇالرغب ئبزاة ٔبزىً ثوٌغبْ چبغذا( وۆرگىٓ، ئۇالرِۇ ئۇزۇٔغب لبٌّبً )وۇفرىٕىڭ ئبلىۋىتىٕي( 178ئۆرۈپ تۇرغىٓ  ]
ذىٓ ثۇرۇْ ھبالن غب ئبضىٍَىك لىٍغبْ( لبٔذاق ثىر غٗھٗر ثوٌّىطۇْ، ئۇٔي لىَبِٗت وۈٔىهللا[ ضۈرٖ ضبففبت[])179وۆرىذۇ ]

[ ضۈرٖ ثٗٔي 58لىٍىّىس، ٍبوي ئۇٔي لبتتىك ئبزاثالٍّىس، ثۇ ٌٗۋھۇٌّٗھپۇزدا پۈتۈٌۈپ وٗتىْٗ )ھۆوۈَ( دۇر ]
ٗر  هللا» ئىطرائىً[]ئېَتمىٕىي: خبٌىّىطىال، ِْٗ ئۆزِٖذىٓ زىَبٕٔي دٖپئي لىٍىػمب، پبٍذا لبزىٕىػمب لبدىر ئِٗٗضّْٗ، ھ

ۋالتي ثوٌىذۇ، غۇ ۋالىت ٍېتىپ وٌٗگٗٔذٖ، ئۇالر ثىردِّٖۇ وېچىىتۈرۈٌٍّٗذۇ، ثىردِّٖۇ  ئۈِّٗتٕىڭ )ھبالن ثوٌىذىغبْ( ٌِٗۇَ
[ ضۈرٖ ٍۇٔۇش[ ]ھٗر لبٔذاق ئۈِّٗت ھبالن ثوٌۇظ ۋالتي وًٌّٗٗ تۇرۇپ ھبالن ثوٌّبٍذۇ، ھبالن 49ئىٍگىرى ضۈرۈٌٍّٗذۇ ]

غٗھٗرٔي ھبالن لىٍّبٍٍي، پٗلٗت ئۇٔىڭ )ھبالن [ ضۈرٖ ِۆئّىٕۇْ[]ثىس لبٔذاق ثىر 43ثوٌۇظ ۋالتىذىٓ ئۆتۈپّۇ وٗتٍّٗذۇ ]
[ ھٗرلبٔذاق ئۈِّٗتٕىڭ )ھبالن ثوٌىذىغبْ( ۋالتي ئىٍگىرى ضۈرۈٌٍّٗذۇ، ھَٗ 4ثوٌىذىغبْ( ِۇئٍَْٗٗ ۋالتي ثوٌىذۇ  ]

ي [ ضۈرٖ ھىجر[]ثىرٖر غٗھٗر )ئبھبٌىطي(ٔي ھبالن لىٍّبلچي ثوٌطبق، ئۇٔىڭذىىي دۆٌٗتّْٗ ئبدٍِٖٗر5ٔوېچىىتۈرۈٌٍّٗذۇ ]
دٖ، ئۇالرغب ئبزاثىّىس تېگىػٍىه ثوٌىذۇ،  -پبضبت لىٍىذۇ -)ثىسگٗ ئىتبئٗت لىٍىػمب( ثۇٍرۇٍّىس، ئۇال ئىتبئٗت لىٍّبً، پىطمي
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ٔىڭ هللا[ ضۈرٖ ثٗٔي ئىطرائىً[]ثۇ غٗھٗرٔىڭ ئبھبٌىطي 16غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇالرٔي لورلۇٔچٍىك رٖۋىػتٗ ھبالن لىٍىّىس ]
[ چۈغىٕىذىغبْ لٗۋَ ئۈچۈْ )ئىجرٖت 34ۇالرغب ثىس چولۇَ ئبضّبٔذىٓ ئبزاة چۈغۈرىّىس  ]ئىتبئىتىذىٓ چىممبٍٔىمٍىرى ئۈچۈْ، ئ

[ ضۈرٖ 35لىٍىپ( ئۇٔىڭذىٓ )ٍٗٔي غٗھٗر خبراثىطىٕىڭ ئىسٌىرىذىٓ( روغْٗ ٔىػبٕٔي ھٗلىمٗتْٗ لبٌذۇردۇق ]
ْ ۋالتي ثبر، ئۇزالمب لبٌّبً ٔىڭ تٗرىپىذىٓ( ئبٌذىٕئبال ثېرىٍگْٗ ھٗرثىر خٗۋٖرٔىڭ ٍِٗذأغب وېٍىذىغبهللائٗٔىٗثۇت[])
ٔىڭ ئبزاثي ئۇغتۇِتۇت هللائېَتىپ ثېمىڭالرچۇ، ئٗگٗر ضىٍٗرگٗ » [ ضۈرٖ ئٗٔئبَ[])ئي ِۇھِّٗٗد!( ئېَتمىٕىي:67ثىٍىطىٍٗر ]

[ ضۈرٖ ئٗٔئبَ[]ئۇ ئبزاة ئۇالرغب ئۇغتۇِتۇت 47ٍبوي ئبغىبرا وٌٗطٗ، زاٌىُ لٗۋِذىٓ ثبغمب ٍٗٔٗ وىٍّٗر ھبالن لىٍىٕىذۇ؟ ]
ىطي(ٔي ھبالن لىٍذۇق، 202ۇ، ئۇالر ئۇٔىڭ )وٌٗگٍٗٔىىىٕي( تۇٍّبً لبٌىذۇ ]وېٍىذ [ ضۈرٖ غۇئٗرا[]ثىس ٔۇرغۇْ غٗھٗر )ئبھٌب

[ ثىسٔىڭ ئبزاثىّىس وٌٗگْٗ چبغذا، 4ثىسٔىڭ ئبزاثىّىس ئۇالرغب وېچىطي ٍبوي چۈغٍۈوي ئۇخالۋاتمبْ چبغٍىرىذا وٌٗذى  ]
[ ضۈرٖ ئٗئراف[])ثۇ گۇٔبھىبرالرٔىڭ( 5ٌىُ ئىذۇق، دېَىػتىٕال ئىجبرٖت ثوٌذى ]ئۇالرٔىڭ چٗوىٗ پٗرٍبدى: ثىس ھٗلىمٗتْٗ زا

بغذۇردۇق، ئۇالرٔىڭ ثٗزىطىٕي لبتتىك تبۋۇظ ھبالن   ٍ ىذۇق، ئۇالرٔىڭ ثٗزىطىگٗ تبظ ھٗرثىرىٕي گۇٔبھي تۈپٍٍٗىذىٓ جبزٌا
 هللاڭ ثٗزىطىٕي )ضۇدا( غٗرق لىٍذۇق،  ِۈٌىي ثىٍْٗ لوغۇپ( ٍٗرگٗ ٍۇتمۇزدۇق، ئۇالرٔى -لىٍذى، ئۇالرٔىڭ ثٗزىطىٕي )ِبي

[ ضۈرٖ ئٗٔىٗثۇت[]لبرۇْ ھٗلىمٗتْٗ ِۇضبٔىڭ لٗۋِىذىٓ 40ئۇالرغب زۇٌۇَ لىٍّىذى، ٌېىىٓ ئۇالر ئۆزٌىرىگٗ زۇٌۇَ لىٍذى ]
ئىذى. لبرۇْ ئۇالرغب ٍوغبٍٔىك لىٍذى، لبرۇٔغب خٗزىٕىٍٗردىٓ غۇ لٗدٖر وۆپ ثٗرگْٗ ئىذۇلىي، ئۇالرٔىڭ ئبچمۇچٍىرىٕي 

ٗ،  » ۈرۈظ( وۈچٍۈن ثىر جبِبئٗگىّۇ ھٗلىمٗتْٗ ئېغىرٌىك لىالتتي، ئٍٕٗي ۋالىتتب لبرۇٔغب لٗۋِي ئېَتتي:)وۆت وۆرٖڭٍٗپ وٗتّ
ٓ،   هللا[ 76ھٗلىمٗتْٗ وۆرٖڭٍٗپ وٗتىۈچىٍٗرٔي دوضت تۇتّبٍذۇ  ] هللا ضبڭب ثٗرگْٗ ثبٍٍىك ثىٍْٗ ئبخىرٖت ٍۇرتىٕي تىٍىگى

ٗر هللاب ٍبخػىٍىك لىٍغبٔذٖن، ضْٗ )ضبڭ هللادۇَٔبدىىي ٔېطۋٖڭٕىّۇ ئۇٔتۇِىغىٓ،   ٔىڭ ثٗٔذىٍىرىگىّۇ( ٍبخػىٍىك لىٍغىٓ، ٍ
ٖ » [ لبرۇْ 77ھٗلىمٗتْٗ ثۇزغۇٔچىٍىك لىٍغۇچىالرٔي دوضت تۇتّبٍذۇ  ] هللاٍۈزىذٖ ثۇزۇلچىٍىمٕي تىٍىّىگىٓ،   ِېٕىڭ ئبالھىذ

ّٗتٍٗردىٓ ئۇٔىڭغب لبرىغبٔذا تېخىّۇ دېذى. لبرۇٔذىٓ ئىٍگىرى ئۆتىْٗ ئۈِ« ثىٍّىُ ثوٌغبٍٔىمتىٓ، ثۇ ثبٍٍىممب ئېرىػتىٓ
ٗرٔي   ٔىڭ ھبالن لىٍغبٍٔىمىٕي ئۇ ثىٍّىذىّۇ؟ گۇٔبھىبرالرٔىڭ هللاوۈچٍۈن، توپٍىغبْ )ِېٍي( تېخىّۇ وۆپ ثوٌغبْ وىػىٍ

ْ 78ثۇٔي ثىٍگٍٗٔىىي ئۈچۈْ( ھبجٗتطىسدۇر ] هللاگۇٔبھٍىرىٕىڭ ضورىٍىػي ) [ لبرۇْ ئۆز لٗۋِىٕىڭ ئبٌذىغب ثبرٌىك زىٕٕىتي ثىٍٗ
وبغىي ثىسگٗ لبرۇٔغب ثېرىٍگْٗ ثبٍٍىك ثېرىٍطىچۇ، ئۇ » غِٗٗتٍىه ھبٌذا چىمتي. دۇَٔب تىرىىچىٍىىىٕي وۆزٌٍٗذىغبٔالر:ھٗ

ٗر:79دېذى  ]« ھٗلىمٗتْٗ )دۇَٔبٌىمتىٓ( چوڭ ٔېطىۋىگٗ ئىگٗ ئىىْٗ ۋاً ضىٍٗرگٗ! ئىّبْ ئېَتمبْ ۋٖ » [ ئىٍىٍّىه وىػىٍ
[ 80دېذى  ]« ي ٍبخػىذۇر. ئۇ ضبۋاة پٗلٗت ضٗۋر لىٍغۇچىالرغىال ثېرىٍىذۇٔىڭ ضبۋاثهللاٍبخػي ئٌِٕٗٗي لىٍغبْ وىػىگٗ 

لبرۇٕٔي ئۇٔىڭ ئۆٍي ثىٍْٗ لوغۇپ ٍٗرگٗ ٍۇتمۇزدۇق، ئۇٔىڭذىٓ ئبزاثىٕي دٖپئي لىٍىذىغبْ ثىر جبِبئٗ ثوٌّىذى. لبرۇْ ئۆزىٕي 
ثٗٔذىٍىرىذىٓ  هللاپبھ، وۆردۈڭّۇ؟ » تىىي،[ تۈٔۈگۈْ تېخي لبرۇٕٔىڭ دٖرىجىطىٕي ئبرزۇ لىٍغبٔالر دېَىػ81لوغذىَبٌّىذى  ]

  ،ْ ْ، )خبٌىغبْ ئبدِٖٕىڭ رىسلىٕي( تبرلىذىىٗ ثىسگٗ ِٗرھِٗٗت لىٍّىغبْ )ٍٗٔي  هللاخبٌىغبْ ئبدِٖٕىڭ رىسلىٕي وٗڭ لىىذىىٗ
[ ضۈرٖ 82ئبرزۇ لىٍغىٕىّىسٔي ثٗرگْٗ( ثوٌطب ئىذى، ثىسٔي ئٌٗۋٖتتٗ ٍٗر ٍۇتبتتي، ۋاً وۆردۈڭّۇ؟ وبپىرالر ٔىجبت تبپّبٍذۇ ]

ىرى زۇٌۇَ ۋٖ زوراۋأٍىك لىٍىع  لٗضٗش[]ثىس ئىطرائىً ئٗۋالدىٕي دېڭىسدىٓ ئۆتىۈزۈۋٖتتۇق، ئۇالرٔي پىرئٗۋْ ۋٖ ئۇٔىڭ ئٗضىٌٗر
ٌ »ٍۈزىطىذىٓ لوغٍىذى. پىرئٗۋْ غٗرق ثوٌىذىغبْ ۋالىتتب  ئىّبْ ئېَتتىّىي، ئىطرائىً ئٗۋالدى ئىّبْ ئېَتمبْ ئىالھتىٓ غٍٗرى

ْ »)[ )ئۇٔىڭغب دېَىٍذىىي( 90دېذى ]« ِۇضۇٌّبٔالردىّْٕٗئىالھ ٍولتۇر، ِْٗ  ب ھبٍبتتىٓ ئۈِىذ ئۈزگىٕىڭذٖ( ئِٗذى )ئّى
[ ضٗٔذىٓ وېَىٕىىٍٗرگٗ ئىجرٖت ثوٌۇغۇڭ 91لب ئبضىٍَىك لىٍغبْ ۋٖ ثۇزغۇٔچىالردىٓ ثوٌغبْ ئىذىڭ ]هللا ئېَتبِطْٗ؟( ئىٍگىرى  

ٔۇرغۇْ وىػىٍٗر، غٗن ـ «. جٗضىتىڭٕي دېڭىسدىٓ چىمىرىپ لوٍىّىس(ئۈچۈْ، ثۈگۈْ ضېٕىڭ جٗضىتىڭٕي لۇتمۇزىّىس )ٍٗٔي ضېٕىڭ 
ٗتٍىرىّىسدىٓ غبپىٍذۇر ] ْ 92غۈثھىطىسوي، ثىسٔىڭ ئبٍ [ ضۈرٖ ٍۇٔۇش[]ٔۇرغۇْ غٗھٗر ئبھبٌىٍىرى زاٌىُ تۇرۇلٍۇق، ئۇالرغب ِٗ

ٔذىٓ )ٍٗٔي ئۇالرغب ئۇزاق ِۇد ٓ( ِۆھٍٗت ثٗردىُ )ئۇالر ثۇ ِۆھٍٗتىٗ ِٗغرۇر ثوٌۇپ وٗتتي( ئب دٖت ِۆھٍٗت ثٗرگىٕىّذىٓ وېَى
[ ضۈرٖ ھٗج[]غۇ 48ئۇالرٔي جبزاٌىذىُ، ئبخىر لبٍتىذىغبْ جبً ِېٕىڭ دٖرگبھىّذۇر )ٍٗٔي ئبخىر ھِّٗىطي ِبڭب وېٍىذۇ(  ]

غٗھٗرٌٗرٔىڭ ئبھبٌىٍىرى زۇٌۇَ لىٍغبٍٔىمٍىرى ئۈچۈْ، ئۇالرٔي ھبالن لىٍذۇق، ئۇالرٔىڭ ھبالن ثوٌۇغىغب ِۇئٍَْٗٗ ۋالىتٕي 
[ ضۈرٖ وٗھف[]ضٗٔذىٓ ئىٍگىرى ئۆتىْٗ ٔۇرغۇْ پٍٗغِٗجٗرٌٗر ھٗلىمٗتْٗ ِٗضخىرٖ لىٍىٕذى. وبپىرالرغب 59گىٍىذۇق ]ثٌٗ

[ ضۈرٖ 32ثېرىذىغبْ ئبزاثٕي ثىر ِۇددٖت وېچىىتۈردۈَ، ئبٔذىٓ ئۇالرٔي جبزاٌىذىُ، ئۇالرغب ثٗرگْٗ جبزاٍىُ لبٔذاق ئىىْٗ ]
ْ رٖئذ[]ضىٍٗردىٓ ثۇرۇْ ئۆتىْٗ ئۈِّٗتٍٗرٔ ىڭ ئبرضىذا ٔېّىػمب )ٍبِبٔالرٔي( ٍٗر ٍۈزىذٖ ثۇزۇلچىٍىك لىٍىػتىٓ توضىذىغب

 ٓ ئٗلىً ئىگىٍىرى ثوٌّىذى؟ ئۇالر ئبرضىذىٓ ثۇزۇلچىٍىمٕي توضۇپ، ثىسٔىڭ ٔىجبتٍىمىّىسغب ئېرىػىْٗ ئبزغىٕب وىػىٍٗر ثۇٔىڭذى
ٍٗردۇر ]ئىػرٖتٍىه تۇرِۇغٕي لوغٍىػ -ِۇضتٗضٕب. ئۆزٌىرىگٗ زۇٌۇَ لىٍغۇچىالر ئٍٗع [ ضۈرٖ 116ىذۇ. ئۇالر گۇٔبھىبر ئبدِٖ

ىطي(ٔي ھبالن لىٍطب، ئٗٔٗ غۇٔذاق ھبالن لىٍىذۇ،  ٔىڭ ئبزاثي ھٗلىمٗتْٗ توٌىّۇ هللاھۇد[]پٗرۋٖردىگبرىڭ زاٌىُ ٍۇرتالر )ئبھٌب
ٌٗر ئٗۋٖتىپ [ ضۈرٖ ھۇد[]ثۇ غۇٔىڭ ئۈچۈٔىي، پٗرۋٖردىگبرىڭ غٗھٗرٌٗرٔىڭ ئبھبٌىطىٕي )ئۇالرغب پٍٗغِٗجٗر102لبتتىمتۇر ]

[ ضۈرٖ ئٗٔئبَ[]ثىس 131ئبگبھالٔذۇرِبضتىٓ( غٗپٍٗتتىىي ۋالىتٍىرىذا زۇٌۇَ لىٍغبٍٔىمٍىرى تۈپٍٍٗىذىٓ ھبالن لىٍغىٕي ٍوق ]
ىطي(ٔىڭ دۇَٔبغب لبٍتىػي ِۇِىىٓ ئِٗٗش ] ]ئۇالردىٓ ثۇرۇْ )ثىسٔىڭ [ ضۈرٖ ئٗٔجىَب[95ھبالن لىٍغبْ غٗھٗر )ئبھٌب

بْ( ٔۇرغۇْ ئۈِّٗتٍٗرٔي ھبالن لىٍذۇق، ثۇالر ٍٍِٗي ِبي ـ ِۈٌۈن جٗھٗتتىٓ ثوٌطۇْ، ٍٍِٗي تبغمي ئبٍٗتٍىرىّىسٔي ئىٕىبر لىٍغ
ْ، »[ )ئي ِۇھِّٗٗد!( ئېَتمىٕىي، 74وۆرۈٔۈظ جٗھٗتتىٓ ثوٌطۇْ، ئۇالردىٓ ئبرتۇق ئىذى ] وىّىي گۇِراھٍىمتب ثوٌىذىىٗ
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ٗرضىٍٗرٔي هللا ىَبِٗتتىٓ ئىجبرٖت ئۇٔىڭغب ِۆھٍٗت ثىرىذۇ، تبوي ئۇالر ئبزاة ۋٖ لهللا ِٗرھِٗٗتٍىه   ئۇالرغب ۋٖدٖ لىٍغبْ ٔ
ٗرٍبَ[75وۆرگٗٔذٖ ئبٔذىٓ وىّٕىڭ ئورٔي ٍبِبْ ۋٖ وىّٕىڭ ٌٗغىىرى ئبجىس ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍىذۇ ] ٓ [ضۈرٖ ِ ]ضىٍٗردى

رٔي ھبالن ئىٍگىرىىي ئۈِّٗتٍٗر زۇٌۇَ لىٍغبٔذا )ٍٗٔي وبپىر ثوٌغبٔذا، گۇِراھٍىمتب ھٗددىذىٓ ئبغمبٔذا( ھٗلىمٗتْٗ ئۇال
لىٍذۇق، ئۇالرغب پٍٗغِٗجٗرٌىرى روغْٗ ِۆجىسىٍٗرٔي ئېٍىپ وٌٗگْٗ ئىذى. ئۇالر )پٍٗغِٗجٗرٌٗر ئېٍىپ وٌٗگْٗ ِۆجىسىٍٗرگٗ( 

ٌٗتۈرِىذى. گۇٔبھىبر لٗۋِٕي غۇٔىڭغب ئوخػبظ جبزاالٍّىس  ] [ ضىٍٗرٔىڭ لبٔذاق لىٍىذىغبٍٔىمىڭالرٔي وۆرۈظ 13ئىّبْ و
ٗرٔي ئورۇٔجبضبر لىٍذۇق ]ئۈچۈْ، ئۇالرٔي )ٍٗٔي ئۆت [ 14ىْٗ ئۈِّٗتٍٗرٔي( )ھبالن لىٍغبْ(دىٓ وېَىٓ، ئۇالرٔىڭ ئورٔىغب ضىٍ

» ضۈرٖ ٍۇٔۇش[ ]ئۇالرٔىڭ لىٍغبْ ئىػٍىرى )ٍٗٔي وۇفرى ۋٖ گۇٔبھٍىرى( تۈپٍٍٗىذىٓ، ئۇالرغب ثىرٖر ئبزاة وٌٗطٗ،
« ېٕىڭ ئبٍٗتٍىرىڭگٗ ئٗگىػٗتتۇق ۋٖ ِۆِىٍٕٗردىٓ ثوالتتۇقپٗرۋٖردىگبرىّىس! ثىسگٗ ثىرٖر پٍٗغِٗجٗر ئٗۋٖتىْٗ ثوٌطبڭ ئىذىڭ، ض

]پٗرۋٖردىگبرىڭ ئبھبٌىطي ٍبخػي [ ضۈرٖ لٗضٗش[47ىٍىپ ئٗۋٖتتۇق( ]دېّٗضٍىىٍىرى ئۈچۈْ )ضېٕي ئۇالرغب پٍٗغِٗجٗر ل
ٖ پٗرۋٖردىگبرىُ! ئٗگٗر ِبڭب ئۇالرغ» [ ضۈرٖ ھۇد[]ئېَتمىٕىي:117ٍۇرتالرٔي زۇٌۇَ ضېٍىپ ھبالن لىٍّبٍذۇ ] ب )دۇَٔبدا( ۋٖد

[ ضۈرٖ ِۆئّىٕۇْ[]ضْٗ 94[ پٗرۋٖردىگبرىُ! ِېٕي زاٌىُ لٗۋٍِٗر ئىچىذٖ لىٍّىغىٓ ]93لىٍغبْ ئبزاثٕي وۆرضىتىذىغبْ ثوٌطبڭ  ]
ْ  هللائۇالرٔىڭ ئىچىذٖ تۇرغبْ چېغىڭذا )ضېٕي ھۆرِٗتٍٗظ ٍۈزىطىذىٓ(  ئۇالرغب ئبزاة لىٍّبٍذۇ، ئۇالر ئىطتىغفبر ئېَتىپ تۇرغب

]وبپىرالر ئۆزٌىرىگٗ )جبزا ثٗرِٗضتىٓ( ِۆھٍٗت ثېرىػىّىسٔي )ٍٗٔي [ ضۈرٖ ئٗٔفبي[33ۇالرغب ئبزاة لىٍّبٍذۇ ]ئ هللاچبغذا  
ئۆِرىٕي ئۇزۇْ لىٍىػىّىسٔي( ھٗرگىس ئۆزٌىرى ئۈچۈْ پبٍذىٍىك دٖپ گۇِبْ لىٍّىطۇْ، ئۇالرغب ِۆھٍٗت ثېرىػىّىس )ۋٖ 

وۆپىَىػي ئۈچۈٔذۇر. ئۇالر )ئبخىرٖتتٗ( خبر لىٍغۇچي ئبزاثمب دۇچبر  ئٗجىٍىٕي وېچىىتۈرۈغىّىس( پٗلٗت ئۇالرٔىڭ گۇٔبھىٕىڭ
]وبپىرالر ئۆز لىٍّىػٍىرى تۈپٍٍٗىذىٓ ھبِبْ تۈرٌۈن ثبالالرغب دۇچبر ثوٌىذۇ، ٍبوي ثبال [ ضۈرٖ ئبي ئىّراْ[178ثوٌىذۇ ]

])ئي ِۇھِّٗٗد!( ئۆز [ ضۈرٖ رٖئذ[31ۋٖدىطىگٗ ئٌٗۋٖتتٗ خىالپٍىك لىٍّبٍذۇ ]هللا  ئۇالرٔىڭ ٍۇرتىغب ٍېمىٓ ثىر جبٍغب چۈغىذۇ،
ٗرٔي ئٗۋٖتىپ  ۋالتىذا، پٗرۋٖردىگبرىڭ ئۇالرغب )ٍٗٔي ٍٗھۇدىَالرغب( لىَبِٗتىىچٗ چولۇَ لبتتىك ئبزاثالٍذىغبْ وىػىٍ

]ئۇالرٔىڭ ٍېرىٕي چۆرىطىذىٓ تبراٍتىپ ثېرىۋاتمبٍٔىمىّىسٔي [ ضۈرٖ ئٗئراف[167تۇرىذىغبٍٔىمىٕي خٗۋٖر لىٍذى ]
]ثىس ھٗلىمٗتْٗ ضىٍٗرٔىڭ ئٗتراپىڭالردىىي غٗھٗرٌٗرٔي ھبالن لىٍذۇق، ئۇالرٔي [ ضۈرٖ رٖئذ[41اتبِذۇ؟  ]ئۇالروۆرٍِٗۋ

ٗرٔىڭ ئبھبٌىٍىرى 27)وۇفرىذىٓ( ٍبٔطۇْ دٖپ ئبٍٗتٍٗرٔي تٗورار ثبٍبْ لىٍذۇق  ] [ ضۈرٖ ئٗھمبف[]ٔۇرغۇْ غٗھ
ئۇالردىٓ لبتتىك ھېطبة ئبٌذۇق ۋٖ ئۇالرٔي لبتتىك پٗرۋٖردىگبرىٕىڭ ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗغِٗجىرىٕىڭ ئِٗرىذىٓ ثبظ تبرتتي، 

[ 9[ ئۇالر لىٍّىػٍىرىٕىڭ ۋاثبٌىٕي تېتىذى، ئۇالرٔىڭ لىٍّىػٍىرىٕىڭ ئبلىۋىتي زىَبْ تبرتىػتىٓ ئىجبرٖت ثوٌذى ]8جبزاٌىذۇق ]
ـ ضۈرٖ تٗالق[])ثۇٔذاق ثوٌۇغي( ئۇالرٔىڭ زېّىٕذا تٗوٗثجۇرٌۇق لىٍغبٍٔىمٍىرى ۋٖ ھىٍَٗ ـ ِىىىر ئىػٍ ٗتىٍٗٔىىٍىرىذىٕذۇر. ھىٍَٗ 

 ْ ٕىڭ ئۆزىگٗ ثوٌىذۇ، ئۇالر پٗلٗت ئىٍگىرىىي ئۈِّٗتٍٗرگٗ لوٌٍىٕىٍغب ِىىىرٔىڭ ۋاثبٌي پٗلٗت ھىٍَٗ ـ ِىىىر ئىػٍٗتىْٗ ئبدِٖ
ا ٔىڭ )ِٗخٍۇلبتالر ئۈضتىذٖ لوٌالٔغبْ( ٍوٌىذهللا ٔىڭ ئۇالرٔي ھبالن لىٍىع ۋٖ جبزاالغتىٓ ئىجبرٖت( ٍوٌىٕىال وۈتىذۇ،  ) هللا 

ٍوٌىذا ھٗرگىس ٍۆتىىٍىػٕىّۇ )ٍٗٔي ئبزاثٕىڭ ئبزاثمب تېگىػٍىه ثوٌغبٔالر هللا ھٗرگىسِۇ ھېچمبٔذاق ئۆزگىرىػٕي وۆرٍِٗطْٗ،  
[ 231ٔىڭ ئبٍٗتٍىرىٕي وۈٌىٗ لىٍىۋاٌّبڭالر ]هللا] [ ضۈرٖ فبتر[43ئۈضتىذىٓ ثبغمىالرٔىڭ ئۈضتىگٗ ٍۆتىىٍىػىٕي( وۆرٍِٗطْٗ ]

تېس ھېطبة ئبٌغۇچىذۇر هللا ٔىڭ ھۆوّىگٗ ھېچ وىػي لبرغي تۇراٌّبٍذۇ.  هللا ۈَ لىٍىذۇ، )خبٌىغبٔچٗ( ھۆو]هللا ضۈرٖ ثٗلٗر[
[ 47ٔىڭ ھۆوىّي ئىجرا لىٍىٕىذۇ ]]هللا  [ ضۈرٖ وٗھف[26ئۆز ھۆوّىذٖ ھېچ وىػىٕي غېرىه لىٍّبٍذۇ ]هللا [ ضۈرٖ رٖئذ[]41]

ـ غۈثھىطىسوي، ثىسٔىڭ ئبٍٗتٍىرىّضۈرٖ ٔىطب[ ٓ غبپىٍذ]ٔۇرغۇْ وىػىٍٗر، غٗن   [ ضۈرٖ ٍۇٔۇش[92ۇر ]ىسدى
ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ھىجردىٓ ئۆتۈپ وېتىۋېتىپ: ٗ » ئىجٕي ئۆِٗر رٖزىَ ئۆزٌىرىگ

ٗرٔىڭّۇ ثېػىڭالرغب وٌّٗىطۇْ. ئۇ  ٗر ضىٍ زۇٌۇَ لىٍغبٔالرٔىڭ ٍۇرتٍىرىغب وىرِٗڭالروي، ئۇالرٔىڭ ثېػىغب وٌٗگْٗ )ِۇضىجٗت(ٌ
ْ ھبٌذا ئۆتۈڭالر!ٍٗردىٓ ٍى  ثۇخبرى[«]ىچٗ ٔبھبٍىتي تېس ِبڭذىدېذى. ئبٔذىٓ ثېػىٕي ئېگىپ، ۋادىذىٓ ئۆتۈپ ثوٌغ« غٍىغب

ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، ئبثذۇٌال ئىجٕي ئۆ ِٗر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇِب ِۇٔذاق دٍٖذۇ: ئىٕطبٔالر ٔبفىئـ ر
ۇد لٗۋِي ٍبغىغبْ زېّىٓ ھىجردٖ لؤذى، ئۇ ٍٗردىىي لۇدۇلالردىٓ ضۇ تبرتىپ، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ثىٍْٗ ثىرٌىىتٗ ضِٗ

خېّىر ٍۇغۇرغبٔىذى، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ئۇالرٔي )ئۇ لۇدۇلالردىٓ ئبٌغبْ( ضۇالرٔي تۆوۈپ، خېّىرٔي تۆگىگٗ ثېرىۋېتىػىٗ 
 ِۇضٍىُ[«]ضۇ ئېٍىپ ئىچىػىٗ ثۇٍرىذى ۋٖ چىػي تۆگٗ )ٍٗٔي ضبٌىھ ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ تۆگىطي( ضۇ ئىچىْٗ لۇدۇلتىٓ

 

 ِٗوىٗ توغرضىدا

ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ  ِۇٔذاق دېگْٗ  ٍذ ر غۈثھىطىسوي، :» ئبثذۇٌال ئىجٕي ٖز
ىذى ۋٖ ئۇٔىڭ ئۈچۈْ دۇئب « ھٗرَٖ»ئىجراھىُ ئٌٍٗٗھىططبالَ ِٗوىىٕي  ْ( دٖپ جبوبٌر ]ثۇخبرى ۋٖ « لىٍذى)چٗوٍٗٔگْٗ راٍو

 ِۇضٍىُ[
ِٗوىىذىٓ لوغالپ چىمىرىٍغبٔذا رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ  ىجٕي ئبثجبش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓئ

ضْٗ ِْٗ ٍبخػي وۆرگْٗ ئٗڭ گۈزٖي ٍۇرت ضْٗ. لٗۋِىُ ِېٕي ضٗٔذىٓ  »ِٗوىىگٗ لبراپ تۇرۇپ ِۇٔذاق دېگْٗ:
ْ ثوالتتىُچىمىرىۋٖتّىگْٗ ثوٌطب، ِْٗ ضٗ ْ ۋٖ ضٗھىھ[« ٔذىٓ ثبغمب غٗھٗردٖ ٍبغىّىغب  دېذى ]تىرِىسى ۋٖ ئىجٕي ھٗثجب

ئبثذۇٌال ئىجٕي ئٗدى رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِٗوىىذىٓ ِٗدىَٕىگٗ ھىجرٖت 
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ئبٌال ثىٍْٗ لٗضِٗىي، » پ ِۇٔذاق دېگْٗ: لىٍىۋېتىپ، ھٗزۋٖرٖت دېگْٗ وىچىه تبغٕىڭ ئۈضتىذٖ ِٗوىىگٗ لبراپ تۇرۇ
ھٗلىمٗتْٗ ضْٗ ئبٌالٔىڭ زېّىٕىٕىڭ ئٗڭ ٍبخػىطي، )ِبڭب ۋٖ( ئبٌالٔىڭ زېّىٕىٕىڭ ئٗڭ ضۈٍۈٍِۈورٖوي، ئٗگٗر ِْٗ ضٗٔذىٓ 

بوُى  ]ئٗھّٗد ۋٖ تىرِىسى ۋٖ ئىجٕي ِبجٗ ۋٖ ئىجٕي ھٗثجبْ ۋٖ ھ«  لوغالپ چىمىرىٍّىغبْ ثوٌطبَ، ھٗرگىس چىمىپ وٗتٍّٗتتىُ
 ضٗھىھ[

ئىطالَ غېرىت » ئىجٕي ئۆِٗر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
ثبغالٔغبْ، ٍٗٔٗ غېرىت ھبٌىتىگٗ لبٍتىذۇ. ٍىالْ ئۆزىٕىڭ تۆغۈوىگٗ لبٍتمبٔذٖن، دىٓ ئىىىي ِٗضجىذ ئبرىطىغب )ٍٗٔي ِٗوىٗ 

ْ ِٗدىٕىگٗ( لبٍتىذۇ  ]ِۇضٍىُ[« ثىٍٗ
 

 لۇرٍٖع توغرضىدا

ئبٌالتبئبال » زۇثٍٗر ئىجٕي ئبۋاَ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
ْ پٗزىٍٗتٍىه لىٍذى:  ٗ خىً ئىػالر ثىٍٗ  لۇرٍٖػٍٗرٔي ٍٗتت

ً ئىجبدٖت لىٍىػي. ثۇ جٗرٍبٔذا پٗلٗت ئب 10ئۇالرٔىڭ ئبٌالغب   - 1  ٌالغب لۇرٍٖػٍٗرال ئىجبدٖت لىٍغبْ ئىذى.ٍى
ْ پٗزىٍٗتٍىه لىٍذى.  -2 َ ثېرىػي ثىٍٗ ً وۈٔي)ئبٌالٔىڭ( ٍبردٖ  ئۇالر ِۇغرىه ھبٌٗتتٗ تۇرضىّۇ پى
لۇرٍٖػٍٗر ھٗلمىذٖ لۇرئبٔذىٓ ثىر ضۈرٖ چۈغتي، ثۇ ضۈرٖ ئىچىگٗ پۈتۈْ ئبٌٍِٗٗردىٓ لۇرٍٖػتىٓ ثبغمب ھېچىىػي ٍولتۇر. ئۇ  -3

 لۇرٍٖع.ثوٌطب، ضۈرٖ 
 پٍٗغِٗجٗرٌىىٕي لۇرٍٖػٍٗر ئىچىذٖ لىٍذى. -4
 خٌٗىپىٍىىٕي ٍٗٔىال لۇرٍٖػٍٗر ئىچىذٖ لىٍذى. -5
 وٗئجىٕىڭ ئىػىغب ئىگٗ ثوٌۇظ، ثبغمۇرۇظ، ئبچمۇچ ٍٗٔىال لۇرٍٖػٍٗر لوٌىذا لىٍذى. -6
ٓ ھبجىالرٔي ضۇغۇرۇظ، زِٖسَٖ ضۈٍىٕي ثبغمۇرۇظ لۇرٍٖػٍٗر لوٌىذا ثوٌۇغتٗن ٍٗتتٗ خىطٍ -7 ٗت ئىػالر ثىٍْٗ ثبغمىالردى

 ھٗضْٗ[ ]تٗثرأي ئٗۋضٗتتٗ« ٍٗتٍىه لىٍذىپٗزى
ٗتْٗ لۇرٍٖػٍٗردىٓ ھٗلىم:» جۇثٍٗىر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ 

ٓ ئىىىي ئٗرٔىڭ لۇۋۋىتي ثېرىٍگْٗ ھٗرثىر وىػىگٗ ْ ضٗھىھ[ئٗھّٗد ۋٖ ھبوى«] ثبغمىالردى  ُ ۋٖ ئىجٕي ھٗثجب
ٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  دىٕٕي  »ِۇٔذاق دېگْٗ : پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ضٗھٍي ئىجٕي ئٗثۇ خٍٗطَٗ رٖزىٌَٗالھۇ ٗئ

 ئٗثۇ غٍٗجٗ  ضٗھىھ[«] لۇرٍٖىػٍٗردىٓ ئۆگىٕىڭالر، ئۇالرغب ضىٍٗر ئۆگٗتّٗڭالر 
ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋا ٓ » ٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئبثذۇٌال ئىجٕي ضبئت ر ھٗر جٗھٗتتى

لۇرٍٖػٍٗرٔي ئىٍگىرى لىٍىڭالر، ئۇالردىٓ ضىٍٗر ئىٍگىرى ثوٌىۋاٌّبڭالر. ضىٍٗر لۇرٍٖػٍٗردىٓ ئۆگىٕىڭالر، ئۇالرغب ئۆگٗتّٗڭالر. 
التبئبالٔ ىڭ دٖرگبھىذىىي ٍبخػي تٗرٖپٍىرىٕي خٗۋٖر لىٍغبْ ئٗگٗر لۇرٍٖػٍٗر وۆرٖڭٍٗپ وٗتٍّٗذىغبْ ثوٌطب، ِْٗ ئۇالرغب ئٌب

 ]تٗثرأي ضٗھىھ[« ثوالتتىُ
وىّىي لۇرٍٖػٕىڭ ئبثرۇٍىٕي  » ضٗئىذ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

 ]ئٗھّٗد ۋٖ ٔٗضٗئي ۋٖ ھبوىُ ضٗھىھ[« تۆوطٗ، ئبٌال ئۇٔي خبر لىٍىذۇ
« ئِٗىرٌىه لۇرٍٖػتٗ» رٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئٗثۇ ھۈ

 ۋٖ ئٗھّٗد ضٗھىھ[ ]تىرِىسى
لۇرٍٖػٍٗر تب » ئِٗرۇ ئىجٕي ئبش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

ٗ ثبظ ثوٌىذۇلىَبِٗتىىچٗ ٍبخػ  ]ئٗھّٗد ۋٖ تىرِىسى ضٗھىھ[« ىٍىك ھَٗ ٍبِبٍٔىمتىّۇ وىػىٍٗرگ
ثۇ ئىػٕىڭ » ھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئٗثۇ ثٗورى ۋٖ ضٗئىذ رٖزىٌَٗال

بخػىٍىرى )لۇرٍٖػٕىڭ( ٍبخ  ٍ ٗرٔىڭ ثبظ ثوٌغۇچي ئِٗر )ئىّبِي( لۇرٍٖػٍٗردۇر. وىػىٍٗرٔىڭ ػىٍىرىغب ئٗگىػىذۇ. وىػىٍ
 ]ئٗھّٗد ضٗھىھ[« ٍبِبٍٔىرى )لۇرٍٖػٕىڭ( ٍبِبٍٔىرىغب ئٗگىػىذۇ

وىػىٍٗر ٍبخػىٍىمتىّۇ، » جبثىر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
 [ۋٖ ئٗھّٗد ِۇضٍىُ«]ٍٔىمتىّۇ لۇرٍٖػٍٗرگٗ ئٗگىػىذۇٍبِب

ھٗلىمٗتْٗ لۇرٍٖع :» روپبئٗت رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ  ِۇٔذاق دېگْٗ  جبثىر
خٌٗمي، ئبِبٔٗت ئٗھٍي. ثىرٖر وىػي ئۇالرغب ھبالوٗت  تٌٗٗپ لىٍطب، ئبٌالھ ئۇ وىػىٕىڭ ثۇرٔىچٗ دۈَ تبغالپ، ھبالن 

 خبرى ئٗدٖپتٗ ھٗضْٗ[ئىجٕي ئٗضبوىر ۋٖ تٗثرأي  ۋٖ ثۇ«] لىٍىذۇ
 

 ِٗدىٕٗ توغرضىدا

:ْ ِْٗ ٍٗضرىپ دٖپ » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ  ِۇٔذاق دېٗگ
ىك غٗھٗرٌٗردىٓ ئۈضتۈْ وېٍىذىغبْ، ئىٕطبٔالرٔي خۇددى تۆِۈرچىٕىڭ وۆٍۈوي تۆِۈرٔىڭ دېتىٕي  ْ، ثبٌر ئبتىٍىذىغب
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ٗ ھىجرٖت لىٍىػمب ثۇٍرۇٌذۇَ. ئۇ ِٗدىٕٗ غٗھىرىذۇرتبزىٍىغب ْ غٗھٗرگ  ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[« ٔذٖن تبزىالٍذىغب
ھٗلىمٗتْٗ، ئبٌال » ِْٗ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ:وي، رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇدىٓ جبثىر ئىجٕي ضِٗۇرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ

 ]ِۇضٍىُ[« بڭٍىغبٔىذىُدېگٍٗٔىىىٕي ئ« )پبن غٗھٗر( دٖپ ئبتىذى« تبثٗ» ِٗدىٕىٕي 
الدىٓ وٗچۈرۈَ « ٍٗضرىت» وىّىي ِٗدىٕىٕي » ثٗرا ئىجٕي ئبزىت ِۇٔذاق دٍٖذۇ: پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: دٖپ ئبتىطب، ئٌب

 دېذى ]ئٗھّٗد ۋٖ ِٗۋضىٍي[« دۇر« تبثٗ»دۇر. ئۇٔىڭ ئىطّي « تبثٗ» ضورىطۇْ. چۈٔىي ئۇٔىڭ ئىطّي 
ِٗدىٕٗ ئىطالِٕىڭ » رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ  ِۇٔذاق دېگْٗ:ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ 

ْ جبٍذۇر َ ئېٕىك ثېىىتىٍگٗ  ]ئٌٗئٗۋضٗت[« گۈِجىسى، ئىّبٕٔىڭ ۋٖتىٕي، ھىجرٖت ٍۇرتي، ھبالي ۋٖ ھبرا
ئي ئبٌال! ِٗوىىگٗ ئبتب » ئٗٔٗش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ  ِۇٔذاق دېگْٗ:

ْ ثٗرىىٗتٕىڭ ئىىىي ھٗضطىطىٕي ِٗدىٕىگٗ ئبتب لىٍغىٓ!  ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[« لىٍغب
ٌٗالھۇ ئٗٔھبدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ئي ئبٌال! ضْٗ ثىسٔي » ئبئىػٗ رٖزىَ

لىٍغىٓ ٍبوي ثىسٔي تېخىّۇ ٍبخػي وۆرىذىغبْ لىٍغىٓ! ِٗدىٕىٕي، ِٗوىىٕي ٍبخػي وۆرگٗٔذٖن ٍبخػي وۆرىذىغبْ 
تبرازىٍىرىّىسغب  -ِٗدىٕىذىىي تٗپ وېطىٍىٕي جۇھفٗ )ٍٗھۇدىَالرٔىڭ ِبوبٔي(گٗ ٍۆتىىۋٖتىىٓ، ئي ئبٌال! ضْٗ ثىسٔىڭ جىڭ

 دٖپ دۇئب لىالتتي  ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[« ثٗرىىٗت ئبتب لىٍغىٓ! ۋٖ ثىسٔي ثبٍبغبت لىٍغىٓ
ئىجراھىُ ئٌٍٗٗھىططبالَ » ىٌَٗالھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئىجٕي زٍٖذ رٖز

 ُ ِٗوىىٕي چٗوٍٗٔگْٗ راٍوْ )جىّجىت راٍوْ( لىٍىپ ثېىىتىْٗ ھَٗ ئۇٔىڭ ئۈچۈْ دۇئب لىٍغبْ، ِّٗٔۇ ئىجراھى
ۇٔىڭ خٌٗمىٕىڭ وِٗچٗوٍىرى ۋٖ تبرازىٍىرىٕىڭ ئٌٍٗٗھىططبالِذٖن ِٗدىٕىٕي چٗوٍٗٔگْٗ راٍوْ لىٍذىُ ھَٗ ِٗدىٕٗ ۋٖ ئ

 ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ رىۋاٍىتي[« ثٗرىىٗتٍىه ثوٌۇغىغب دۇئب لىٍذىُ
ِٗدىٕىٕىڭ ھٗرثىر » دىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئٗٔھۇ ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ

ْ دٖججبي وىرٍِٗذۇوىرىع ئېغىسٌىرىٕي لوغذاٍذىغبْ پٗرغتىٍٗر ثبر  ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[ «  ، ِٗدىٕىگٗ ۋاثب وېطىٍي ثىٍٗ
ِٗدىٕٗ ئٗھٍىگٗ » ضٗئىذ ئىجٕي ۋٖلمبش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

َ تۇز ضۇدا ئېرىگٗٔذٖن ئېرىپ وېتىذۇ ْ ئبدٖ  ىُ[  ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍ« ضۇٍمٗضىت پىالٍٔىغب
وىُ ِٗدىٕٗ ئٗھٍىٕي لورلۇتطب، » جبثىر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

ْ ضٗھىھ[« ئبٌال ئۇٔي لورلۇتىذۇ  ]ئىجٕي ھٗثجب
زىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ  ِۇٔذاق  ُ :» دېگْٗ ئۇثبدٖ ئىجٕي ضبِىت ٖر ال! وى ئي ئٌب

ٗرٔىڭ ۋٖ پۈتۈْ ئىٕطبٔالرٔىڭ  الٔىڭ، ِبالئىىىٍ ِٗدىٕٗ خٌٗمىگٗ زۇٌۇَ لىٍطب ۋٖ لورلۇتطب، ضّٗٔۇ ئۇٔي لورلۇتمىٓ! ئۇٔىڭغب ئٌب
ٗ ئىجبدٖتٍىرى لوثۇي لىٍىّٕبٍذۇ  ]ئٌٗئٗۋضٗت ۋٖ ئٌٗىٗثىر[« ٌٗٔٗتٍىرى ثوٌطۇْ! ئۇٔىڭ پٗرز ۋٖ ٔٗپٍ

ٖزىَٗ ِٗدىٕٗ ثىر پبن » ٌالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:زٍٖىذ ئىجٕي ضبثىت ر
]ثۇخبرى ۋٖ « زېّىٓ )تۇپراق( ئوت وۈِۈغٕىڭ داغمبٌٍىرىٕي چىمىرىپ تبغٍىغبٔذٖن پبضىىٕچىٍىمٕي چىمىرىپ تبغالٍذۇ

 ِۇضٍىُ[
ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٗ وىُ ِٗدىٕىذٖ ئۆٌۈغىٗ » ٍغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ  ِۇٔذاق دېگْٗ:ئىجٕي ئۆِٗر ر

« ئبِبي لىالٌىطب، ِٗدىٕىذٖ ئۆٌطۇْ )ٍٗٔي ِٗدىٕىذٖ ٍبغطۇْ( چۈٔىي ِْٗ ئۇ غٗھٗردٖ ئۆٌگْٗ وىػىگٗ غبپبئٗت لىٍىّْٗ
ْ ضٗھىھ[  ]تىرِىسى ۋٖ ئٗھّٗد ۋٖ ئىجٕي ِبجٗ ۋٖ ئىجٕي ھٗثجب

ٌٗالھۇ ئٗٔھ بٌىه رٖزىَ  ِ ْ » ۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئٗٔٗش ئىجٕي ِٗوىٗ ثىٍٗ
ِٗدىٕىٕي ھېطبثمب ئبٌّىغبٔذا، دٖججبٌٕىڭ لٗدىّي ٍٗتّىگْٗ غٗھٗر ثوٌّبٍذۇ. ِٗدىٕىٕىڭ ھٗرثىر ٍوچۇلٍىرىذا ئۇٔي 

ۆز ئبھبٌىطىٕي ئۈچ لېتىُ لبتتىك ضٗپ ثوٌۇپ تۇرغبْ پٗرغتىٍٗر ثوٌىذۇ. ئبٔذىٓ ِٗدىٕٗ ئ -ِۇھبپىسٖت لىٍىذىغبْ ضٗپ
ْ ئبٌال ِٗدىٕىذىىي ھٗرثىر دىٕطىس ۋٖ ِۇٔبپىمٕي چىمىرىۋېتىذۇ  ِۇضٍىُ[«]ضىٍىىَذۇ. غۇٔىڭ ثىٍٗ

ئىطالَ غېرىت » ئىجٕي ئۆِٗر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
بٍتىذۇ. ٍىالْ ئۆزىٕىڭ تۆغۈوىگٗ لبٍتمبٔذٖن، دىٓ ئىىىي ِٗضجىذ ئبرىطىغب )ٍٗٔي ِٗوىٗ ثبغالٔغبْ، ٍٗٔٗ غېرىت ھبٌىتىگٗ ل

ْ ِٗدىٕىگٗ( لبٍتىذۇ  ]ِۇضٍىُ[« ثىٍٗ
خۇددى ٍىالْ ئۇۋىطىغب » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

 ]ثۇخبى[« گٗ ٍىغىٍىذۇٍىغىٍغبٔذٖن، ئىّبّٔۇ ِٗدىٕٗ
 

ٖ تورغاْ ۋالتي  پٍٗغِٗثٗر ئٌٍٗٗھىططاالِٕىڭ ِٗوىٗ ۋٖ ِٗدىٕىد

ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇِبدىٓ ِۇٔذاق رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇ، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ  ٍېػىذا پٍٗغِٗجٗر لىٍىپ  40ئىجٕي ئبثجبش ر
بزىً ث 13ئٗۋٖتىٍذى ۋٖ ِٗوىىذٖ   ٔ وٌۇپ تۇردى. ئبٔذىٓ ھىجرٖت لىٍىػمب ثۇٍرۇٌۇپ، ٍىٍٕي ئۆتىۈزدى، ثۇ جٗرٍبٔذا ۋٖھىٌ

 ٖ ً تۇرۇپ،  10ِٗدىٕىگٗ ھىجرٖت لىٍذى ۋٖ ِٗدىٕىذ  ]ثۇخبرى[« ٍېػىذا ئبٌِٗذىٓ ئۆتتي 63ٍى
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بْ» ئولجٗ ئىجٕي ئبِىر ئٗثۇ ِٗضئود رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ ِۇٔذاق دېگْٗ: رٖضۇٌۇٌال لوٌي ثىٍْٗ ٍِْٗٗ تٗرٖپٕي وۆرضىتىپ:  ئّى
ْ ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[« ئبغۇ ٍِٗٗٔذٖ   دېگٗ

ضىٍٗرگٗ ٍِْٗٗ ئٗھٍي » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
ُ ٍٍِٗٗٔىىٍٗردٖ، ھېىّٗت ٍِٗٗٔذٖ ٌ ثىٍى  ضٍىُ[]ثۇخبرى ۋٖ ِۇ«  وٌٗذى، ئۇالرٔىڭ لٌٗجي ٔبزۇن، دىٍٍىرى ٍۇِػبق، دىٕى

ٗ، » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ئىّبْ ٍٍِٗٗٔىىت
 ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[« ھېىّٗتّۇ ٍِٗٗٔذٖ

ِْٗ ئٗھٍي ٍٗ» ئۇلجٗت ئىجٕي ئبِىر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
ْ وىػىٍٗردۇر ْ لوثۇي لىٍىپ، ئىتبئٗت لىٍىذىغب  تٗثرأي ھٗضْٗ[«] لٌٗجي ٍۇِػبق، دىٍٍىرى ِۇالٍىُ، ھٗلىمٗتٕي ئبضب

ئي رٖثجىُ! ثىسٔىڭ ٍِٗٗٔگٗ ثٗرىىٗت »   ، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:دىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇويئىجٕي ئۆِٗر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ
 ]ثۇخبرى[ «دٖپ دۇئب لىٍذى  -ثٗرگىٓ!
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ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: غبِغب خۇظ ِۇثبرٖن دېگْٗ. ثىس:  »زٍٖذ ئىجٕي ضبثىت ر
« ۇرىذۇٔېّٗ ئۈچۈْ غۇٔذاق ثوٌىذۇ؟ دېطٗن، رٖضۇٌۇٌال: چۈٔىي رٖھّبٔتبئبالٔىڭ پٗرغتىٍىرى غبَ ئۈضتىگٗ لبٔبتٍىرىٕي ٍېَىپ ت

ُ ضٗھىھ[   دېذى ]ئٗھّٗد ۋٖ تىرِىسى ۋٖ ھبوى
ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ُ » ِۇئبۋىَٗ رٖزىَ غبَ دىَبرىٕي الزى

 ]تٗثرأي ضٗھىھ[« تۇتۇڭالر
غبَ زىّىٕي وىػىٍٗر ھېطبة » ِۇٔذاق دېگْٗ: ئٗثۇ زٖر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ

ْ ِٗھػٗر ِٗٔػٗر زىّىٕذۇر  ٓ لوپۇرۇٌۇپ(، ھٍٗذٖپ ئبپىرىٍىذىغب ْ )لٗثرىٍىرىذى  ئٗثۇٌھٗضْٗ ضٗھىھ[«] ئۈچۈْ توپٍىٕىذىغب
ْ ئبٌالھٕىڭ ئٗ:» ئٗثۇ ئۇِبِٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ  ٔغب ڭ تبٌال

َ زېّىٕىذۇر ،   تٗثرأي ضٗھىھ[«]ئبٌال ئۇ ٍٗرگٗ ثٗٔذىٍىرىٕىڭ ئٗڭ ٍبخػىٍىرىٕي تبٌالٍذۇزېّىٕي غب
ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ ِۇٔذاق رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇ، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: ئبٌال غبَ ۋٖ ئٗھٍىٕي »  )ئبثذۇٌال( ئىجٕي ھبۋاٌٗ رٖزىَ

ٓ لوغذاظ ئۈچۈْ( ِبڭب ۋٖدٖ   ئٗھّٗد ۋٖ ئٗثۇ داۋۇد ضٗھىھ [« ] دېذى -ثٗردى)پىتٕىذى
ِْٗ ٔۇردىٓ ثوٌغبْ ثىر » ِۇٔذاق دېگْٗ: رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ئۆِٗر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ

ٓ ٔۇر چبچمبْ ھبٌذا چىمىپ غبِذا لبرار ئبٌغىٕىٕي وۆردۈَ  ]ثٍٗھٗلي [« تۈۋرۈوٕىڭ ثېػىّٕىڭ ئبضتىذى
غبَ ئٗھٍي » ئىَبش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: لۇررٖت ئىجٕي

ْ ضٗھىھ[«]ثۇزۇٌطب، ضىٍٗرگٗ ٍبخػىٍىك ٍوق   ئٗھّٗد ۋٖ تىرِىسى ۋٖ ئىجٕي ھٗثجب
غۇٔىڭذٖن غبَ » دېگْٗ:ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق 

ُ « )ضۈرىَٗ(ِۇ ئۆزىٕىڭ ئبغٍىمي ۋٖ تىٍالضىٕي ضىٍٗردىٓ توضىذۇ، ضىٍٗر ئبۋۋاي ِبڭغبْ ئىسىڭالر ثىٍْٗ لبٍتىطىٍٗر دېگْٗ]ِۇضٍى
 ۋٖ ئٗھّٗد ۋٖ ئٗثۇ داۋۇد ضٗھىھ[

 

 ِىطر توغرضىدا

غۇٔىڭذٖن ِىطىرِۇ » طبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىط
ٍْٗ لبٍتىطىٍٗر « ئۆزىٕىڭ تىٍالضىٕي ۋٖ چوڭ ئبغٍىك وِٗچىٕي ضىٍٗردىٓ ِٗٔئي لىٍىذۇ، ضىٍٗر ئبۋۋاي ِبڭغبْ ئىسىڭالر ثى

 دېگْٗ ]ِۇضٍىُ ۋٖ ئٗھّٗد ۋٖ ئٗثۇ داۋۇد ضٗھىھ[
 

 ئىراق توغرضىدا

ضْٗ رٖضۇٌۇٌالٔىڭ خبۋارىجالر توغرضىذا ثىر ٔٗرضٗ دېگٍٗٔىىىٕي ثىر ئبدَٖ ئىجٕي ھۈٍٔٗفىذىٓ ِۇٔذاق دٖپ ضورىغبْ: 
ٌٗالھۇ ئٗٔھۇ ِۇٔذاق جبۋاة ثٗرگْٗ: پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ٓ » ئبڭٍىغبّٔۇ؟ ئىجٕي ھۈٍٔٗفٗ رٖزىَ پتى ئۇ تٖٗر

رٔىڭ ثوغۇزىغىّۇ ٍېتىپ ثبرِبٍذۇ، ٍب ئۇلي ثىر توپ ئبدٍِٖٗر پٍٗذا ثوٌىذۇ. ئېغىسىذا لۇرئبٕٔي زىىرى لىٍطىّۇ، ٌېىىٓ لۇرئبْ ئۇال
پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ گٗپ لىٍىۋېتىپ، ئىراق « ئوۋ ھبٍۋىٕىٕي تېػىپ ئۆتۈپ وٗتىٗٔذٖن، ئۇالر ئىطالَ دىٕىذىٓ ٍۈز ئۆرۇٍذۇ

 ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[« تٗرٖپٕي وۆرضٗتىْٗ
رِبلچي ثوٌغبٔىذى، وٗئىجۇي ئٗھجبر ئۇٔىڭغب: ئي ِبٌىىتىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىػچٗ، ئۆِٗر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ ئىرالمب ثب

ِۆئّىٍٕٗرٔىڭ ئِٗىرى! ئۇ ٍٗرگٗ ثبرِىغىٓ، چۈٔىي ئۇ ٍٗردٖ ضېھىرٔىڭ ئؤذىٓ تۇلمۇزى، جىٕٕىڭ پبضىمٍىرى ۋٖ ھبالن لىٍغۇچي 
 ]ِبٌىه[« دېذى -وېطٌٍٗىه ثبر
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ْ، ضبٌىُ ئىجٕي ئبثذۇٌال ئىجٕي ئۆِٗر ِۇٔذاق دېذى، ئي ئىراق ئٗھٍي! ضىٍٗر د ېگْٗ چوڭ گۇٔبھالرٔي تٗپ تبرتّبً لىٍىذىغب
ٗر  وىچىه گۇٔبھالرٔىڭ ھۆوّىٕي ضوراپ ٍۈرىذىغبْ خٌٗمطىٍٗر! داداَ )ئبثذۇٌال ئىجٕي ئۆِٗر(ٔىڭ ئېَتىػىچٗ ئۇ پٍٗغِٗج

ېگىٕىٕي د« پىتٕٗ ئٗٔٗ ئبۋۇ تٗرٖپتىٓ چىمىذۇ» ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ِٗغرىممٗ ٍٗٔي وۈْ چىمىع تٗرٖپىٗ ئىػبرٖت لىٍىپ تۇرۇپ:
ثىرىڭالرٔىڭ ثوٍٕىٕي چېپىۋاتىطىٍٗر. ھٗزرىتي ِۇضب پىرئٗۋْ ئبئىٍىطىذىٓ ثوٌغبْ ئبدِٖٕي  -ئبڭٍىغبٔىىْٗ. ِبٔب ضىٍٗر ثىر

ٍْٗ ئۆٌتۈرۈپ لوٍغبْ ثوٌطىّۇ، ئبٌالتبئبال: ٕي ئۆٌتۈرۈپ لوٍذۇڭ، ضېٕي ثىس غِٗذىٓ خبالش » ضٗۋٍٖٔىه ثى ضْٗ ثىر ئبدِٖ
ْ ضىٕىذۇقلىٍذۇق، ضېٕي تۈرٌۈن ثبالال ً لىٍغبٔىذى« ر ثىٍٗ  ]ِۇضٍىُ[« دېگْٗ ئبٍٗتٕي ٔبزى

ئىراق ئۆزىٕىڭ پۇٌىٕي  »ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
گْٗ ]ِۇضٍىُ ۋٖ ئٗھّٗد ۋٖ ئٗثۇ دې« ۋٖ ئبغٍىمىٕي ضىٍٗردىٓ توضۇپ لوٍىذۇ، ضىٍٗر ئبۋۋاي ِبڭغبْ ئىسىڭالر ثىٍْٗ لبٍتىطىٍٗر

 داۋۇد ضٗھىھ[
 

 ٔٗدٖ تۇرۇظ توغرضىدا

ضىٍٗر ئۈچ چوڭ لوغۇٔغب » )ئبثذۇٌال( ئىجٕي ھبۋاٌٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ ِۇٔذاق رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇ، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:
دېذى. ِْٗ: ئي رٖضۇٌۇٌال! ِْٗ غۇْ زاِبٔغىچٗ  -ثۆٌۈٔىطىٍٗر. ثىر لوغۇْ غبِذا، ثىر لوغۇْ ٍِٗٗٔذٖ، ثىر لوغۇْ ئىرالتب ثوٌىذۇ

!ٓ َ، )لبٍطي لوغۇٔغب لوغۇٌىّْٗ( ثىرٔي تبٌالپ ثٗرگى غبِذىىي لوغۇْ  »دېگٗٔىذىُ، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: -ٍبغبپ لبٌطب
تبٌالٍذۇ. ئٗگٗر ئۇ  ثىٍْٗ ثىرگٗ ثوٌغىٓ. چۈٔىي ئۇ، ئبٌال تبٌٍىغبْ ٍٗر ثوٌۇپ، ئبٌال ئۇ ٍٗرگٗ ثٗٔذىٍىرىٕىڭ ئٗڭ ٍبخػىٍىرىٕي

ٍٗرگٗ ثبراٌّىطبڭالر، ٍِٗٗٔذىٓ ئبٍرىٍّبڭالر ۋٖ وۆٌٍىرىڭالردىٓ ضۇ ئىچىڭالر. ئبٌال غَب ۋٖ ئٗھٍىٕي )پىتٕىذٓى لوغذاظ ئۈچۈْ( 
 ئٗھّٗد ۋٖ ئٗثۇ داۋۇد ضٗھىھ[« ] دېذى -ِبڭب ۋٖدٖ ثٗردى

 

 توغرضىدا )ئىراْ(فارضالر

ٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ثىر وۈٔي:]ئٗگٗر ضىٍٗر )ئبٌالٔىڭ ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍ
تبئىتىذىٓ( ٍۈز ئۆرۈضٗڭالر، ئبٌال ضىٍٗرٔىڭ ئورٔۇڭالرغب ثبغمب ثىر لٗۋِٕي ئبٌّبغتۇرىذۇ، ئۇالر ضىٍٗرگٗ ئوخػبظ ثوٌّبٍذۇ)ثٌٗىي 

ضۇٌۇٌالر! ثىسٔىڭ ئورٔىّىسغب وىّٕي [ضۈرٖ ِۇھِّٗٗد[ دېگْٗ ئبٍٗتٕي ئولۇدى، 38ئبٌالغب ئىتبئٗت لىٍىذۇ(] ضبھبثىٍٗر: ئي ٖر
دٖپ ضورىغبٔىذى، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ضٌّٗبْ)فبرىطي(ٔىڭ ِۈرىطىگٗ ئۇرۇپ تۇرۇپ: ثۇٔي ۋٖ لٗۋِىٕي -ئبٌّبغتۇرىذۇ؟
 تىرِىسى ضٗھىھ[«]دٖپ جبۋاة ثٗردى -ئبٌّبغتۇرىذۇ

ٕىڭ( راِٗ ھۇرِۇز دېگْٗ ٍۇرتتٓى »ھۇ ئٗٔھۇ:ئٗثۇ ئوضّبٔذىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، ضٌّٗبْ رٖزىٌَٗال  -ِْٗ )ئىرٔا
 ثۇخبرى[«]دېگْٗ

ئٗگٗر ئىّبْ ھۆوٗر » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
ٓ ثىرى وىػي  ]ِۇضٍىُ[« ثېرىپ، ئۇٔي ئېٍىپ وېٍٗتتي ٍۇٌتۇزدا ثوٌغبْ ثوٌطب، ئٌٗۋٖتتٗ ئۇٔىڭغب پبرىطٍىمالرٔىڭ ثبٌىٍىرىذى

ْ » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: جېٕىُ ئىٍىىذٖ ثوٌغب
بِي ثىٍْٗ لٗضِٗىي، ئٗگٗر ئىّبْ ٍۇٌتۇزالرغب ثبغاللٍىك ثوٌطب ئىذى، فبرىطالردىٓ ثىر تۈروۈَ وىػي )ثېر ىپ( ئۇٔي زاتٕىڭٔ 

ْ ثوالتتي  تىرِىسى ۋٖ ثٍٗھٗلي ضٗھىھ[«]ئبٌغب
ضىٍٗر لىسىً ٍۈزٌۈن، » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
رِبْ ئٗجٍِٗىرى ثىٍْٗ ثۇرٔي پبٔبق، وۆزى وىچىه، ٍۈزٌىرى وٗڭ ۋٖ ٍۇِىالق، چۇپۇردىٓ تولۇٌغبْ ئبٍبق وىَىذىغبْ خوز ۋٖ وٗ

 ]ثۇخبرى[« ئۇرۇظ لىٍّىغىچٗ لىَبِٗت ثوٌّبٍذۇ
ٗ ِۇٔذاق دېَىٍگْٗ:  ]ثۇخبرى[« ئۇالر ثبزىر )ٍٗٔي فبرش( ئٗھٍىذۇر» ٍٗٔٗ ثىر رىۋاٍٗتت

 

 ٍٗھۇدىَالر توغرضىدا

ٌگٍٗٔىىىذىٓ خٗۋٖر ئٗٔٗش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ِٗدىٕىگٗ ٍېتىپ وٗ
تبپمبْ ئبثذۇٌال ئىجٕي ضباَل پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ھۇزۇرىغب وېٍىپ: ِْٗ ضٗٔذىٓ پٍٗغِٗجٗردىٓ ثبغمب وىػي 
ثىٍٍّٗذىغبْ ئۈچ ِٗضىٍٗ توغرىطىذا ضورىّبلچي. لىَبِٗتٕىڭ دٖضٍٗپىي ئبالِىتي لبٍطي؟ جٕٗٔٗت ئٗھٍي دٖضٍٗپتٗ ٍٍٗذىغبْ 

دٖپ ضورىذى.  -ٖثتىٓ ثبال ئبتىطىغب ئوخػبٍذۇ ۋٖ ثٗزىذٖ ئبٔب تٗرٖپ تبغىٍىرىغب ئوخػبپ لبٌىذۇ؟تبئبَ لبٍطي؟ ٔېّٗ ضٗۋ
: ئۇ  -پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: تېخي ثبٍىال جىجرىئىً ثۇ ضۇئبٌالٔىڭ جبۋاثىٕي ئېَتىپ ثٗرگٗٔىذى دېذى. ئبثذۇٌال ئىجٕي ضباَل

ٗرغت لىَبِٗتٕىڭ ئٗڭ دٖضٍٗپىي »دېذى. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: -ىذۇر،)ٍٗٔٗ جىجرىئىً( ٍٗھۇدىَالر دۈغّْٗ وۆرىذىغبْ پ
ئبالِىتي غۇوي، پۈتۈْ ئىٕطبٔالرٔي غٗرلتىٓ غٗرثىٗ ضۈرىذىغبْ ثىر پبرچٗ ئوت پٍٗذا ثوٌىذۇ؛ جٕٗٔٗت ئٗھٍي دٖضٍٗپ 

ْ ثىٍٍٗ ثوٌغبٔذا، ِٗٔىَطي ٍٍٗذىغبْ تبئبَ ثېٍىك جىگىرىذۇر؛ ثبٌىٕىڭ وىّگٗ ئوخػىػىغب وٌٗطٗن، ئٗر وىػي ئبٍبي وىػي ثىٍٗ
ٌغب ئوخػبٍذۇ، ٕىڭىىذىٓ ثۇرۇْ وٌٗطٗ، ثبال ئٗرگٗ ئوخػبٍذۇ. ئبٍبٌٕىڭ ثۇرۇْ وٌٗطٗ، ثبال ئبٍب دېذى. ئبثذۇٌال ئىجٕي  -ئبٌٍب
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،ْ  دېذى. ئبٔذىٓ: ئي رٖضۇٌۇٌال! ٍٗھۇدىَالر -ضبالَ ثۇٔي ئبڭالپ: ِْٗ ضېٕىڭ ئبٌالٔىڭ رٖضۇٌي ئىىٍٗٔىىىڭگٗ گۇۋاھٍىك ثېرىّٗ
ېٕىڭ وىٍّىىىّٕي ضوراپ ثوٌغىچٗ، ِۇضۇٌّبْ ثوٌغبٍٔىمىّٕي   ِ ثٗوّۇ ٍبٌغبٔچي ۋٖ ثوھتبٔچي ِىٍٍٗت. ضْٗ ئۇالردىٓ

ېٕي ضېٕىڭ ھۇزۇرىڭذا لبرىالٍذۇ  ِ دېذى. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ غۇٔذاق لىٍّبلچي ثوٌذى.  -ثىٍذۈرِىگىٓ. ثوٌّىطب ئۇالر
ۇٌال ئىجٕي ضبالَ ٍوغۇرۇٔىۋاٌذى. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ٍٗھۇدىَالردىٓ: وۆپ ئۆتًّٗ، ٍٗھۇدىَالر ٍېتىپ وٌٗذى، ئبثذ

دٖپ ضورىذى، ئۇالر: ئۇ ثىسٔىڭ ئٗڭ ثىٍىٍّىه وىػىّىس  ھَٗ ئٗڭ ثىٍىٍّىه  -ئبثذۇٌال ئىجٕي ضبالَ لبٔذالراق وىػي؟
جبۋاة ثٗردى. پٍٗغِٗجٗر  دٖپ -وىػىّىسٔىڭ ئوغٍي. غۇٔذالال ئٗڭ ئېطىً وىػىّىس ۋٖ ئٗڭ ئېطىً وىػىّىسٔىڭ ئوغٍي

ال ئۇٔذاق ثوٌۇپ لېٍىػتىٓ  -ئٌٍٗٗھىططبالَ: ئٗگٗر ئۇ ِۇضۇٌّبْ ثوٌطب، ثۇٔىڭغب لبٔذاق لبراٍطىٍٗر؟ دٖپ ضورىغبٔىذى، ئۇالر: ئٌب
!ً ېرىذىٓ( چىمىپ: -ضبلٍىغب  ٍ گۇۋاھٍىك ثېرىّٗٔىي، ثىر » دېَىػتي. غۇٔىڭ ثىٍْٗ، ئبثذۇٌال ئىجٕي ضبالَ )ٍوغۇرۇٔىۋاٌغبْ

دٖپ غبھبدٖت « ٌالدىٓ ثبغمب ھېچ ئىالھ ٍوق، گۇۋھٍىك ثېرىّٗٔىي، ِۇھِّٗٗد ئٌٍٗٗھىططبالَ ئبٌالٔىڭ ئٌٗچىطىذۇرئب
 ثۇخبرى[«]ٖپ تىٍالغمب ثبغٍىذىد -ئېَتىۋىذى، ئۇال: ثۇ ثىسٔىڭ ئبرىّىسدىىي ئٗڭ ئوضبي وىػي ۋٖ ئٗڭ ئوضبي وىػىٕىڭ ئوغٍي

ھٗلىمٗتْٗ ثٗٔي :» ٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ ئٗثۇ ِۇضب رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لى
ْ [«] ئىطرائىٍالر ئۆزٌىرى ثىر وىتبة ٍېسىپ غۇ وىتبثمب ئٗگىػىپ وٗتتي، تٗۋراتٕي ثوٌطب، تبغالپ لوٍذى  تٗثرأي ھٗضٗ

ئٗگٗر ِبڭب » اق دېگْٗ:ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذ
ْ ثوٌطب، ئٌٗۋٖتتٗ ِبڭب ثبرٌىك ٍٗھۇدىَالر  ْ ئېَتمب ْ وىػي ئىّب ْ ثوالتتيٍٗھۇدىَالردىٓ ئو ْ ئېَتمب  ]ثۇخبرى[« ئىّب

ئٌٗۋٖتتٗ، ٍٗھۇدىٌ ۋٖ ٔبضبراالرٔي »ئۆِٗر ئىجٕي خٗتتبة رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:
ٓ ھٍٗذٖپ چىمىرىّْٗ. ئۇ ٍٗردٖ ِۇضۇٌّبٔذىٓ ثبغمىطىٕي لوٍّبٍّْٗئٗرٖة ٍې ُ ئبرىٍىذى  ئٗثۇ داۋۇد ضٗھىھ[«]رى

 

 ئٗرٖب ئاراٌٍىرىدىٓ دىٕطىس ۋٖ ِۇغرىىالرٔي لوغالپ چىمىرىع توغرضىدا

ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ىه، دىٕطىسالرٔي ِۇغر» ئىجٕي ئبثجبش ر
ٓ لوغال  ثۇخبرى ۋٖ ئٗثۇ داۋۇد[«] خطٗت ثٗرگٗٔذٖن  ثېرىڭالرپ چىمىرىڭالر. ئٌٗچىٍٗرگٗ ِْٗ رۇئٗرٖة ئبراٌٍىرىذى

 

 غٗرق توغرضىدا

ئىجٕي ئۆِٗر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ غٗرىك تٗرٖپىٗ لبراپ تۇرۇپ ِۇٔذاق 
]ثۇخبرى « بھ ثوٌۇڭالروي، غٍٗتبٕٔىڭ ئىىىي ِۈڭگۈزى غۇ تٗرٖپتٗ پٍٗذا ثوٌىذۇ، ثبالٍىئبپٗتّۇ غۇ تٗرٖپتىٓ وېٍىذۇئبگ» دېگْٗ:

 ۋٖ ِۇضٍىُ[
ٕٗ» ،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي ئىجٕي ِٗضئود رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ پبضبدالر  -ثبرٌىك پىت

ٓ )ٍٗٔي وۈ ٓ وېٍىذۇِۇغۇ تٗرٖپتى  ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[« ْ چىمىع( تٗرٖپتى
ئىّبٔطىسٌىمٕىڭ ثېػي » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

 ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[« غٗرق تٗرٖپتٗ
ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍى غٗرق ئٗھٍي » غِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ذۇوي، پٍٕٗىجبثىر ئىجٕي ئبثذۇٌال ر

 ]ِۇضٍىُ ۋٖ ئٗھّٗد[« تبغَۈرٖن، لوپبي وېٍىذۇ 
 

 تۈروٍٗر توغرضىدا

ِۇضۇٌّبٔالر ٍۈزٌىرى وٗڭ » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
ْ ئۇرۇغّىغىچٗ لىَبِٗت ثوٌّبٍذۇۋٖ ٍۇِىالق، ٍۇڭ وىَىُ ۋٖ چۇپۇر ْ تۈروٍٗر ثىٍٗ  ]ِۇضٍىُ[« دىٓ تولۇٌغبْ ئبٍبق وىَىذىغب

 

 رۇٍِۇلالر توغرضىدا

ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېذى: ىه ر ئٗضفٗر »….. ئٗۋف ئىجٕي ٌِب
تىٕىچٍىك وېٍىػىّي. وېَىٓ ئۇالر وېٍىػىّگٗ خىَبٔٗت لىٍىپ، ئبٌذىڭالرغب  ئوغۇٌٍىرى )رۇٍِۇلالر( ثىٍْٗ ئبراڭالردا ثوٌىذىغبْ

]ثۇخبرى ۋٖ ئىجٕي ِبجٗ ۋٖ « ِىڭ ئٗضىٗر ثوٌىذۇ 12ثبٍراق ئٗضىٗر ثىٍْٗ ھۇجۇَ لىٍىپ وېٍىذۇ. ھٗر ثىر ثبٍراق ئبضتىذا   80
ُ ضٗھىھ[  ھبوى

رۇٍِۇلالر ئٗئّبق )ٍبوي » جٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗ
داثىك( دېگْٗ ٍٗرگٗ چۈغّىگىچٗ لىَبِٗت ثوٌّبٍذۇ. ئۇ چبغذا ِٗدىٕىذىٓ ٍٗر ٍۈزىٕىڭ ئٗڭ ضٗرخىً لوغۇٔي چىمىذۇ. ئۇالر 

ْ لبرىّۇ لبرىػي وېٍىپ، ضٗپ تۈزۈپ تۇرغبٔذا، رۇٍِۇلالر: ثىسٔىڭ ٍوٌىّىسٔي توضّبڭالر. ثىس ئبدىّى ّىسٔي ئٗضىر ئبٌغبٔالر ثىٍٗ
دٖپ  -دٍٖذۇ. ٌېىىٓ ِۇضۇٌّبٔالر: ئبٌالٔىڭ ٔبِي ثىٍْٗ لٗضِٗىي، لېرىٕذاغٍىرىّىسٔي ضىٍٗرگٗ تبپػۇرۇپ ثٗرٍِّٗىس -ئۇرۇغىّىس

الپ تۇرۇۋاٌىذۇ. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇالرٔىڭ ئبرىطىذا ئۇرۇظ ثبغٍىٕىذۇ. )ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ( ئۈچتىٓ ثىر لىطّي ئۇرۇظ ٍِٗذأىٕي تبغ



 ئبلال تًريپكً قېچىڭالر! 
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الٔىڭ ٔٗزىرىذٖ ئٗڭ  لبچىذۇ. ئبٌال ئۇالرٔىڭ تٗۋثىٍىرىٕي ھٗرگىس لوثۇي لىٍّبٍذۇ. ئۈچتىٓ ثىر لىطّي غېھىذ ثوٌىذۇ. ثۇالر ئٌب
ٕچىٍىممب دۈچ ئۇٌۇغ غېھىذ ھېطبثٍىٕىذۇ. لبٌغبْ ئۈچتىٓ ثىر لىطّي غٌٗىجٗ لىٍىذۇ. غۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ئۇالر ھېچمبٔذاق لىَى

 ]ِۇضٍىُ[« وٌٍّٗٗذۇ
 

 ِٗجۇج توغرضىدا-ۇجٍٗج

ثىر وۈٔي رٖضۇٌۇٌال ئۆٍگٗ ٔبھبٍىتي ئباللسادٖ ثوٌغبْ ھبٌذا  رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھبدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، زٍٖٕٗپ ثىٕتي جٗھع
الدىٓ ثبغمب ئىالھ ٍوق، ئٗرٖثٍٗر ئۈچۈْ ۋاً، چوڭ ثبال» وىرىپ: ِٗجۇجٍٗرٔىڭ  -لبزا وېٍىع ئبٌذىذا تۇرۇۋاتىذۇ، ٍٗجۇج -ئٌب

 ثبرِىمىٕي ھبٌمب لىٍىپ وۆرضٗتتي.دٖپ رٖضۇٌۇٌال وۆرضٗتىۈچ ثبرِىمي ثىٍْٗ ئوتتۇرا « ّي ِۇٔچىٍىه ئېچىٍىپ وېتىپتۇتوضبق تې
لبزاغب دۇچبر ثوالِذۇق؟ دٖپ ضورىۋىذى،  -زٍٖٕٗپ: ئي رٖضۇٌۇٌال، ئبرىّىسدا ٍبخػي وىػىٍٗر ثبر، ئٗجٗثب ثىسِۇ ثۇ ثبال

ْ ئىػالر ثٗن وۆپ» رٖضۇٌۇٌال:  دېذى ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[« ثوٌىذۇىَىپ وٗتطٗ، غۇٔذاق غۇٔذاق ٍبِب
ِٗجۇجٍٗرٔىڭ  -ئبٌال ٍٗجۇج» ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ ِۇٔذاق دٍٖذۇ: پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

ىمىٕي ھبٌمب لىٍىپ وۆرضٗتتي« توضبق تېّىٕي ِۇٔچىٍىه ئېچىۋٖتتي ]ثۇخبرى ۋٖ  «دٖپ وۆرضٗتىۈچ ثبرِىمي ثىٍْٗ ثبظ ثبِر
 ِۇضٍىُ[

 ْ ئىجٕي ھٗرٌِٗٗٔىڭ ھبِّبچىطىٕىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي رىۋاٍٗت لىٍىذۇ: پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ثىر لېتىُ چبٍب
ٗر » چېمىۋاٌغبٍٔىمتىٓ تېڭىپ لوٍغبْ ھبٌىتىذٖ ضۆز لىٍىپ ِۇٔذاق دېذى: ضىٍٗر ئۆزٌىرىّىسٔىڭ دۈغٍّٗٔىرى ٍوق دٍٖطىٍٗر، ضىٍ

ٍْٗ ئۇرۇظ لىٍىپ تۇرغبْ ۋالتىڭالردا ٍۈزٌىرى تۈپتۈز لىٍىٕغبْ، لبٌمبٔذٖن وٗڭرى، وۆزٌىرى وىچىه، دۈغٍّٗٔىرىڭالر ثى
 ]ئٗھّٗد[« ئبٌذىراظ چۈغۈپ وېٍىذۇِٗجۇجالر ھِّٗٗ تۆپٍىىٍٗردىٓ  -چېچىٕىڭ رٖڭگي ضبغۇچ ثوٌغبْ ٍٗجۇج

 

 گۇٔاھ توغرضىدا

ٌٗالھۇ ئٗٔھۇ ِْٗ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِذىٓ گۇٔبھ ىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، دئىجٕي ئٗثۇھبتَٗ ٔٗۋۋاش ئىجٕي ضِٗئبْ رٖزىَ
ٗرٔىڭ ئۇٔي » توغرۇٌۇق ضورىذىُ. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: گۇٔبھ ثوٌطب، ضېٕىڭ دىٍىڭذا، غۈثھي پٍٗذا لىٍغبْ ۋٖ وىػىٍ

ْ ٔٗرضىذۇرثىٍىپ لېٍ  ]ِۇضٍىُ[ دېذى« ىػىٕي خبٌىّىغب
ٓ وېٍىپ چىممبْ گۇٔبھٕىڭ وٗچۈرۈَ لىٍىٕىػىذىٓ ئۈِىذ ثبر. ٌېىىٓ، ھٗۋٖضتى -ئبرزۇ» ضۇفَبْ ضٗۋرى ئېَتىذۇ:

ِۇتٗوٗثجىرٌىىتىٓ وېٍىپ چىممبْ گۇٔبھٕىڭ وٗچۈرۈَ لىٍىٕىػىذىٓ ئۈِىذ ٍوق. چۈٔىي، ِۇتٗوٗثجىرٌىه ثوٌطب، ئىجٍىطٕىڭ 
وېتىػىٕىڭ  ھٗۋٖضىٗ ئٗگىػىع ثوٌطب، ئبدَٖ ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ئېسىپ -گۇٔبھىبر ثوٌۇغىٕىڭ ِٗٔجٗضي. ئبرزۇ

 ]ئٗخالق ٔبِٗ[«ضٗۋٖثي
ْ ئىػالردا ضىٍٗرگٗ ھېچ گۇٔبھ ثوٌّبٍذۇ]  [ضۈرٖ ئٗھساة [5] ضىٍٗر ضٗۋٍٖٔىىتىٓ لىٍىپ ضبٌغب

لٌَٗٗ ئۈچ خىً وىػىذىٓ :» ئٌٗي رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ 
چىطي: وىچىه ثبال ثبالغٗتىٗ ٍٗتىۈچٗ. ئىىىىٕچىطي: ئۇخالپ لبٌغبْ وىػي ئوٍغبٔغىچٗ. وۆتۈرۈٌۈپ وٗتتي. ئۇالرٔىڭ ثىرىٕ

ْ وىػي ئوڭػبٌغۇچٗ ُ ضٗھىھ[« ئۈچىٕچىطي: ئېٍىػىپ لبٌغب  ]تىرِىسى ۋٖ ئىجٕي ِبجٗ ۋٖ ھبوى
ِْٗ ئۈچۈْ ئب» ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ٌالتبئبال 

« ئۈِّىتىّٕىڭ وۆڭٍىگٗ وٌٗتۈرگْٗ ئىػالرٔي ئٌِٗٗىَٗتتٗ لىٍىپ ضبٌّىغبْ ٍبوي ضۆزٌٗپ ٍۈرِىگْٗ ثوٌطىال وٗچۈرۈۋٖتتي
 ]ثۇخبرى[

ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇالردىٓ » رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:  ئٗثۇزٖر، ئىجٕي ئبثجبش، ضٗۋثبْ ر
ْ ئبٌال ٌغب بوي ِٗججۇرالٔغبٍٔىمتىٓ لىٍىپ ضب تبئبال ھٗلىمٗتْٗ ِېٕىڭ ئۈِّىتىّٕىڭ ضٗۋٍٖٔىىتىٓ ٍبوي ئۇٔتۇپ لبٌغبٍٔىمتىٓ ۋٍٖ 

ُ ضٗھىھ[ تىرِىسى ۋٖ ئٗھّٗد ۋٖ ئىجٕي ِبجٗ ۋٖ تٗثرأي ۋٖ] «ئىػالرٔىڭ گۇٔبھي وٗچۈرۈۋېتىٍذى  ھبوى
ْ ِْٗ جٗز »غبٌىت ۋٖ ٍۈوطٗن ئبٌال:» ٍٗٔٗ ثىر رىۋاٍٗتتٗ: ِْٗ ئٗپۇ لىٍىّْٗ )ٍٗٔي ئۇٔتۇظ ٍبوي ضٗۋٍٖٔىىتىٓ لىٍىپ لبٌغب

 ِۇضٍىُ[«]گۇٔبھٕي ئٗپۇ لىٍىّْٗ( دېذى
ھٗلىمٗتْٗ ضوي » ئٗثۇ ئۇِبِٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

غبٔذا لٌِٕٗٗي خبتبالغمبْ ِۇضۇٌّبْ ثٗٔذىذىٓ ئبٌتٗ ضبئٗت تٗرٖپتىىي گۇٔبھالرٔي ٍبزىذىغبْ پٗرغتٗ، ثٗٔذٖ گۇٔبھ لىٍ
 ً بزِب الدىٓ ِٗغپىرٖت ضورىطب، پٗرغتٗ ئۇ گۇٔبھٕيٍ  ٍبزِبً تۇرىذۇ. ئٗگٗر غۇ ۋالىت ئىچىذٖ   تٗۋثٗ لېٍىپ غۇ گۇٔبھىغب ئٌب

 ھٗضْٗ[ تٗثرأي«]لٌِٕٗٗي ئۆز جبٍىغب تبغالپ لوٍىذۇ، ئٗگٗر تٗۋثٗ لىٍّىطب، ثىر گۇٔبھىٕي ثىر ٍبزىذۇ
ھٗرلبٔذْا ثىر » ئٗثۇ ضٗئىذ خۇدرى رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

بزىذۇ، ئىٍگىرى ئۆتىۈزگْٗ  وىػي ئىطالِٕي چىٓ لٌٗجىذىٓ لوثۇي لىٍطب، ئبٌال ئۇٔىڭ ثۇرۇْ لىٍغبْ ھٗرلبٔذاق ٍبخػىٍىمىٕيٍ 
چۈرىذۇ. ئىطالِغب وىرگٗٔذىٓ وېَىٓ جىٕبٍٗت ضبدىر لىٍطب، لىٍّىػىغب وۆرٖ جبزا ثېرىٍىذۇ. ھٗر ثىر ھٗرلبٔذاق گۇٔبھٍىرىٕي ئۆ

ٍبخػىٍىممب ئٗڭ ئبز دېگٗٔذٖ ئؤذىٓ ٍٗتتٗ ٍۈزگىچٗ ضبۋاة ٍېسىٍىذۇ. ھٗر ثىر ٍبِبٍٔىك وۆپٍٗتىٍّٗضتىٓ ئۆز ئٍٕٗي ٍېسىٍىذۇ، 



 ئبلال تًريپكً قېچىڭالر! 

 

116 

 ]ٔٗضٗئي[« ٍېسىٍّبٍذۇ ئِّٗب ئبٌال ئۇٔي وٗچۈرىۋېتىػٕي خبٌىطب، ھېچ گۇٔبھ
ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ْ » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىَ ئۆٍىذىٓ چىممب

ھٗرلبٔذاق وىػىٕىڭ ئىىىي ثبٍرىمي ثوٌىذۇ. ئۇ ثبٍرالٕىڭ ثىرضي پٗرغتىٕىڭ، ٍٗٔٗ ثىرضي غٍٗتبٕٔىڭ لوٌىذا تۇرىذۇ. ئٗگٗر ئۇ 
ٓ ئبٌال ٍبخػي وۆرىذىغبْ ئىع ئۈچۈْ چىممبْ ثوٌطب، پٗرغتٗ ثبٍرىمىٕي وۆتۈرۈپ ئۇٔىڭغب ئٗگىػىذۇ. ئۇ ئبدَٖ وىػي ئۆٍىذى

 ْ بلتۇرِبٍذىغبْ ئىع ئۈچۈْ چىممبْ ثوٌطب، غٍٗتب  ٍ تبوي ئۆٍىگٗ لبٍتمىچٗ پٗرغتىٕىڭ ثبٍرىمي ئبضتىذا ثوٌىذۇ. ئٗگٗر ئبٌال
 ئٌٗىٗثىر[«]َ تبوي ئۆٍىگٗ لبٍتمىچٗ غٍٗتبٕٔىڭ ثبٍرىمي ئبضتىذا ثوٌىذۇثبٍرىمىٕي وۆتۈرۈپ ئۇٔىڭغب ئٗگىػىذۇ. ئۇ ئبدٖ

ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ٍبخػىٍىك ۋٖ » ضٗھٍي ئىجٕي ضٗئىذ ر
الھتبئبال ٍبخػىٍىممب ئبچمۇچ، ٍبِبٍٔىممب ٍبِبٍٔىمٕىڭ خٗزىٕىطي ئبٌالھٕىڭ ٔٗزٌىذٖ ثوٌۇپ، ئۇٔىڭ ئبچمۇچٍىرى وىػىٍٗردۇر، ئبٌ

 ٗ بِبٍٔىممب ئبچمۇچ، ٍبخػىٍىممب لۇٌۇپ لىٍىپ لوٍغبْ وىػىگ  ٍ الھتبئبال لۇٌۇپ لىٍغبْ وىػىگٗ خۇظ ِۇثبرٖن. ئٌب
 تٗثرأي ۋٖ زىَبئۇٌّٗلذٖضي ھٗضْٗ[«]ۋاٍذۇر

لۇِۇغٕي ثورا تولۇظ ئۈچۈْ » ِۇٔذاق دېگْٗ:ھۈزٍٖفٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ 
ثىرٌٗپ تىسىٍىپ وېٍىذۇ. لبٍطي دىً ئۇ  -ثىرىگٗ رٖتٍٗپ تىسغبٔغب ئوخػبظ گۇٔبھالر )وىػىٍٗرٔىڭ( دىٍٍىرىغب ثىر -ثىر

ئۇ  گۇٔبھالرٔي لوثۇي لىٍطب )ٍٗٔي ئۇ وىػي گۇٔبھ ئىػالرٔي لىٍطب( ئۇ دىٍغب لبرا چېىىتتىٓ ثىرىطي ئۇرۇٌىذۇ. لبٍطي دىً
گۇٔبھالرٔي لوثۇي لىٍّىطب ئۇٔىڭغب ئبق چېىىتتىٓ ثىرىطي ئۇرىٍىذۇ. دىٍالر ِۇغۇ ئبضبضتب ئىىىىگٗ ثۆٌىٕىذۇ: ثىرىٕچىطي، ئبق 

ً، ثۇ ئبضّبْ بْ ئىع تٗضىر  -پېتي ضبلٍىٕىپ تۇرىذىغبْ دى زېّىٕال ثوٌىذىىْٗ )لىَبِٗتىىچىٍىه( ئۇٔىڭغب ھېچمبٔذاق ٍِب
ٍبِبٕٔي  -ٕچىطي، )وىػىٍٗر پبٍذىٍىٕبٌّبٍذىغبْ( ِبٍّبق ووزىغب ئوخػبظ ٍبخػيلىالٌّبٍذىغبْ دىٍذۇر. ئىىىى

ْ لبرا دىٍذۇر  [سى ۋٖ ئىجٕي ِبجٗ ۋٖ ئٗھّٗد]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ ۋٖ تىرِى« تؤۇٍبٌّبٍذىغب
ٗ، ئبٌال پٗ» دېگْٗ:ِۇٔذاق  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، رغتىٍٗرگ

ثٗٔذَٖ ثىر ٍبِبْ ئىػمب ٔىَٗت لىٍغبْ ثوٌطب، ئۇٔي ٍبزِبڭالر، ئٗگٗر ثٗٔذَٖ ئۇ ٍبِبْ ئىػٕي لىٍغبْ ثوٌطب، ئۇٔىڭغب ثىرال 
ېسىڭالر.  ٍبِبٍٔىك ٍېسىڭالر. ئٗگٗر ئۇ ثٗٔذَٖ ثىر ٍبخػي ئىػٕي ٔىَٗت لېٍىپ ئۇٔي لىٍّىغبْ ثوٌطب، ئۇٔىڭغب ثىرال ٍبخػىٍىكٍ 

 ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[«ي ئىػٕي لىٍطب ئۇٔي ئوْ لېٍىپ ٍېسىڭالر دېذىئٗگٗر ئۇ ٍبخػ
ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: َ » ئبثذۇٌال ئىجٕي ِٗضئود رٖزىَ ِۆِىٓ ئبدٖ

ىمىٍىپ چۈغٗرِىىىٓ دٖپ لورلۇپ ئ  ٍ وٌتۇرغبْ ئبدِٖذٖن ھىص لىٍىذۇ، ئۆزىٕي گۇٔبھٍىرى ئبٌذىذا گوٍب تبغٕىڭ ئبضتىذا تبغ
 ْ پبضىك ئبدَٖ ئۆزىٕىڭ گۇٔبھٍىرىغب ثۇرٔىغب لؤۇۋاٌغبْ چىۋىٕٕي لۇرۇۋٖتىٗٔذٖن ئبددى لبراٍذۇ. ئٗثۇ غىھبة لوٌي ثىٍٗ

 [ثۇخبرى«]رٔىٕىڭ ئۈضتىٕي لورۇپ وۆرضٗتىْٗثۇ
ئولۇغبْ ٔبِىسى » طبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئىجٕي ئبثجبش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇِبدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىط

ٓ تېخىّۇ ٍىرالٍىػىپ وېتىذۇ ْ ۋٖ ٔبچبر ئىػالردىٓ توضۇپ لبالٌّىغبْ وىػي ئبٌالدى  ]ئٌٗىٗثىر[« ٍبِب
ئي ئۈزٍٖر! ضْٗ ثىر وىچىه گۇٔبھ ئۆتىۈزضٗڭ، ئۇٔي وىچىه » ئبٌال ئۈزٍٖىرٔي ئبگبھالٔذۇرۇپ ِۇٔذاق دېگْٗ: رىۋاٍٗتتٗ:

ئۆزۈڭٕىڭ گۇٔبھي تۈپٍٍٗىذىٓ، ضبڭب جبزا ثېرىذىغبْ ئبٌالٔي ئوٍٍىغىٓ. ضْٗ ٍٗڭگىً ثىر ئىػمب دۇچ ضبٔىّىغىٓ. ثٌٗىي، 
الٔي ئٗضٍىگىٓ. ضْٗ ثٗختطىسٌىىىٗ ٍوٌۇلمبٔذا،  وٌٗطٗڭ، ئۇٔي ئٗرزىّٗش ھېطبثٍىّىغىٓ. ثٌٗىي، ضبڭب رىسىك ثېرىۋاتمبْ ئٌب

بِبٍٔىمىڭ ِبڭب ئۆرٌىگٗٔذٖ، ِّٗٔۇ پٗرغتىٍىرىّگٗ ضْٗ ِېٕىڭ ثٗٔذىٍىرىُ ئبٌذىذا ِٗٔذىٓ ئبغرىٕىپ ٍۈرِىگىٓ. ضې  ٍ ٕىڭ
 ]ئٗخالق ٔبِٗ[«توغرىٍىك ئبغرىّٕىغىٕىّغب ئوخػبظ
ِْٗ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي  دىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ

رىٍىذۇ. گۇٔبھٕي ئبپئبغىبرا لىٍغۇچىالرٔىڭىي ثوٌطب وٗچۈرۈٌٍّٗذۇ. ئۈِّىتىّٕىڭ ھٗر ثىرىٕىڭ گۇٔبھي وٗچۈ» ئبڭٍىغبٔىذىُ:
ٗتىگىٕي  ئبغىبرىالظ دېگْٗ ثىر ئبدَٖ وېچىطي ثىرٖر گۇٔبھ ئىػٕي لىٍغبْ ۋٖ ئبٌالتبئبال ئۇٔي ٍوغۇرغبْ ثوٌطب، ئۇ ئبدِٖٕىڭ ئ

ثۇخبرى «]غىبرىٍىػىذۇرثۇ ئىػٕي ئب دٖپ ئبٌال ٍوغۇرغبْ« ِۇٔذاق ئىػالرٔي لىٍذىُ -ھوً پبالٔي، ئبخػبَ ِۇٔذاق» تۇرۇپ:
 ۋٖ ِۇضٍىُ[

ئٗگٗر ثٗٔذٖ ثىرٖر » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ  ِۇٔذاق دېگْٗ:
ىٍي )ئۇ لبرا گۇٔبھ ئىػٕي لىٍىپ لبٌطب. ئۇٔىڭ دىٍىغب ثىر لبرا چېىىت چۈغىذۇ. ِۇثبدا ئۇ گۇٔبھىغب تٗۋثٗ لىٍطب، ئۇٔىڭ د

ثبرىذۇ. چېىىتتىٓ( تبزىٍىۋېتىٍىذۇ. ئٗگٗر ئۇ گۇٔبھٕي لىٍىػٕي داۋاِالغتۇرۇۋٖرضٗ، ئۇٔىڭ دىٍىغب لوٍۇٌىذىغبْ چېىىتّۇ وۆپىَىپ 
[ ضۈرٖ 14] ھٗرگىس ئۇٔذاق ئِٗٗش، ثٌٗىي ئۇالرٔىڭ گۇٔبھٍىرى تۈپٍٍٗىذىٓ دىٍٍىرى لبرىَىپ وٗتىْٗ ِبٔب ثۇ ئبٌالتبئبالٔىڭ: ]

]ئىجٕي جٗرىر ۋٖ تىرِىسى ۋٖ ٔٗضٗئي ۋٖ ئىجٕي ِبجٗ ۋٖ « دېگْٗ ئبٍىتىذٖ لىٍغبْ لبرىَىپ وٗتىْٗ دىٍالردۇر ىٓ[ِۇتٗففىف
ْ ھٗضْٗ[  ئٗھّٗد ۋٖ ئىجٕي ھٗثجب

ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھبدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ئٗگٗر ثٗٔذىٕىڭ گۇٔبھٍىرى » ئبئىػٗ ر
بخػي ئٌِٗٗي ثوٌّىطب، ئبٌالتبئبال ئۇٔىڭ گۇٔبھٍىرىٕي ئۆچۈرۈظ ئۈچۈْ وۆپىَىپ وېت  ٍ ىپ ئۇٔىڭ گۇٔبھٍىرىٕي ئۆچۈرىذىغبْ

 ]ئٗھّٗد[« ئۇٔي وۆڭۈٌطىسٌىىٕي ٍٗتىۈزۈظ ئبرلىٍىك ضىٕبٍذۇ
زىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓئٗٔٗش ئ ٖر ئٗگٗر ئبٌال ثٗٔذى» ، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:ويرىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇ ىجٕي ِبٌىه ٖر گٗ ثىر
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الٔىڭ رٖضۇٌي! ئۇٔي لبٔذاق ئىػٍىتىذۇ؟ -ٍبخػىٍىمٕي ئىرادٖ لىٍطب، ئۇٔي ئىػٍىتىذۇ،  -دېذى. ثۇٔي ئبڭٍىغبْ ضبھبثىالر: ئي ئٌب
دٖپ ضورىغبٔىذى. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: ئۇ ئۆٌۈغتىٓ ئىٍگىرى ئبٌال ئۇٔىڭغب ٍبخػي ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍىػٕي ِۇۋٖپپٗق 

 ]تىرِىسى[« دىدٖپ جبۋاة ثٗر -لىٍىذۇ
ھٗلىمٗتْٗ :» ئۇلجٗت ئىجٕي ئبِىر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ 

ئبٌذى ثىٍْٗ ٍبِبْ ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍىپ، ئبٔذىٓ ٍبخػي ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍغبْ وىػىٕىڭ ئوخػىػي، ِۇٔۇ وىػىگٗ ئوخػبٍذۇ، ثۇ 
بخػي ئٌِٕٗٗي لىٍطب، ئۇ وىَىّٕىڭ ثىر وىػىٕىڭ ئۈضتىذٖ ئۇٔي ضى مىپ تۇرىذىغبْ ٔبھبٍىتي تبر تۆِۈر وىَىُ ثبر، ئبٔذىٓ ثىرٍ 

زېّىٕغب ئبزادٖ چىممبٔغب  –ھبٌمىطي ٍېػىٍىذۇ، ٍٗٔٗ ثىر ٍبخػىٍىك لىٍطب، ٍٗٔٗ ثىر ھبٌمىطي ٍېػىٍىذۇ، تبوي ئۇ وىػي ٍٗر 
 تٗثرأي ھٗضْٗ[«] لٗدٖر غۇٔذاق

ٌٗال ھٗرلبٔذاق ثىر ِۆئّىٓ » ھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئىجٕي ئبثجبش رٖزىَ
 ٓ ثٗٔذٖ ثوٌىذىىْٗ، ئۇٔىڭ ئبدٖت لىٍىۋاٌغبْ ثىر گۇٔبھي ثوٌىذۇ. ئۇ ثۇٔي ثىر چبغذىٓ وېَىٓ ٍٗٔٗ ثىر چبغذا، ثىر ضبئٗتتى

ٗتتٗ لىٍىپ ضبٌىذۇ، ٍبوي ئۇٔىڭ دا ئىُ لىٍىپ تۇرىذىغبْ ثىر گۇٔبھي ثوٌۇپ، ئۇ گۇٔبھذىٓ تب ثۇ دۇَٔبدىٓ وېَىٓ ٍٗٔٗ ثىر ضبئ
 َ ئبٍرىٍّىغىچٗ ئبٍرىالٌّبٍذۇ. ھٗلىمٗتْٗ ِۆئّىّٕۇ دائىُ پىتٕىگٗ لىٍىپ، گۇٔبھ لىٍىذىغبْ ئبٔذىٓ تٗۋثٗ لىٍىذىغبْ ھٗ

 ]تٗثرأي ضٗھىھ[« ئۇٔۇتمبق ٍبرىتىٍذى. ئۇِۇ ئىطىگٗ وٌٗگٗٔذٖ ئٗضٍٍٗذۇ
 ثىٍٍٗ وېتىۋاتبتتىُ، توضبتتىٓ ثىرٌِٗۇَ ثىر وۈٔي ثبغذاتٕىڭ ووچىطىذا ِْٗ ثىر تٗلۋادار ٍبظ ثىٍْٗ » ېَتىذۇ:ھٗضْٗ ثٗضرى ئ

ٍبظ،  -ئبٍبي، لېرى -تېۋىپمب ٍوٌۇلتۇق. تېۋىپ ثىر ئورۇٔذۇلتب ئوٌتۇرغبْ ثوٌۇپ، ٔۇرغۇْ ئبدَٖ ئۇٔي ئورىۋاٌغبٔىىْٗ. ئٗر
 ن غېػىٕي ئېٍىپ تېۋىپٕىڭ وۆرۈپ لوٍۇغىٕي ئۆتۈٔٗتتي.وۆپچىٍىه لوٌىغب ثىر ضۇ توٌذۇرۇٌغبْ ئٍٕٗٗ

ٓ ضورىذى:    ثۇ تٗلۋادار ٍبظ ئبٌذىغب ثېرىپ، تېۋىپتى
ْ دورا ثبرِىذۇ؟ ٖ گۇٔبھٕي ٍۇٍۇپ لٌٗت وېطىٍىٕي داۋاالٍذىغب ـ ضىٍىذ  ـــــ

 ــــ ثبر!
 ــــ ئۇٔذالتب ئىچىپ وۆرۈپ ثبلبٍٍىّۇ؟  
ٍْٗ وِٗتٗرٌىىتىٓ ئى   جبرٖت ئىىىي تۈپ دٖرٖخٕىڭ ٍىٍتىسىذىٓ ئېٍىپ، ئىچىگٗ توۋا لىٍىػٕىڭ ِېۋىطىٕي ــــ ٔبِراتٍىك ثى

تىىي ثىٍْٗ ئۇٔي ئېسىپ،  لوغۇپ، ئبٔذىٓ ثۇ ئۈچ دورىٕي ئبٌالٔىڭ رازىٍىمىغب ئېرىػىع ئىذىػىغب ضېٍىپ، لبٔبئٗت وٌب
ْ ھبٍب ضۈٍىٕي لۇٍۇپ، ئبٌالغب ٍبخػي وۆ -ِۇتتٗلىٍَٗر لبزىٕىغب تۆوۈپ، ئۈضتىگٗ غٗرَ رۈٔۈظ ئوتىذا دورىٕي لبٍٕىتىپ، پىػمب

دورىٕي تٗغٗوىۈر ئىطتبوبٔىغب ضېٍىپ، ئبٌالغب ئۈِىذ ثبغالظ ٌٍٗپۈگۈچىذٖ ٌٍٗپۈپ ضوۋۇتۇپ، ئٗڭ ئبخىرىذا ئبٌالٔي 
ِٗدھىَىٍٗظ لوغۇلىذا ثۇ دورىٕي ئىچ. ئٗگٗر ضْٗ تېۋىپ وۆرضٗتّىطىگٗ ئِٗٗي لىالٌىطبڭ ثۇ دورا ٍٍِٗي ثۇ دۇَٔبدا ٍبوي 

ٗ پۈتۈًٍٔٗ ضبڭب پبٍذىٍىك ثوٌۇپ، تۈرٌۈن وېطٌٍٗٗرٔي داۋاالپ، تۈرٌۈن ئبپٗتٍٗرٔي ٍولىتىذۇئبخى  ]ئٗخالق ٔبِٗ[«رٖتت
 

 غٍٗتإٔىڭ ئادَٖ تاٌىٍىرىٕي ئازدۇرۇپ تۇرىدىغأٍىمي

ٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ىطىسوي، غۈثھ -غٗن » ئٗثۇ ضٗئىذ رٖزىٌَٗالھۇ ٗئ
غٍٗتبْ ئي پٗرۋٖردىگبرىُ! ضېٕىڭ ئىسزىتىڭ ثىٍْٗ لٗضِٗىي، ثٗٔذىٍىرىڭٕىڭ جبٍٔىرى تٍٗٔىرىذٖ ثوٌىذىغبْ ثوٌطب، ِْٗ ئۇالرٔي 
داۋاٍِىك ئبزدۇرۇپ تۇرىّْٗ، دېذى. پٗرۋٖردىگبرىُ ِېٕىڭ ئىسزىتىُ ثىٍْٗ ۋٖ ثۈٍۈوٍۈوۈَ ثىٍْٗ لٗضِٗىي، ئۇالر ِبڭب داۋاٍِىك 

ْ ئۇالرٔي ھِٗىػٗ ِٗغپىرٖت لىٍىّْٗ ئىطتىغپبر ئېَتى  ]ئٗھّٗد ۋٖ ھبوىُ ۋٖ ئٗثۇ ٍٗئال ھٗضْٗ[« پال تۇرضب، ِٗ
 

   تٗۋتٗۋٖ  ِٗغپىرٖت

پٗرۋٖردىگبرىڭالردىٓ ِٗغپىرٖت تٌٗٗپ لىٍىڭالر، ئبٔذىٓ ئۇٔىڭغب تٗۋثٗ لىٍىڭالر، ِېٕىڭ پٗرۋٖردىگبرىُ )تٗۋثٗ لىٍغۇچىالرغب( ]
ئي لٗۋِىُ! پٗرۋٖردىگبرىڭالردىٓ ِٗغپىرٖت []ضۈرٖ ھۇد[ 90] رٔي( دوضت تۇتمۇچىذۇرھٗلىمٗتْٗ ِٗرھِٗٗتٍىىتۇر، )ئۇال

ٓ ئۇٔىڭغب تٗۋثٗ لىٍىڭالر  [ھۇد [ ضۈر51ٖ] تىٍٗڭالر، ئبٔذى
 

 ٍىتي ِٗغفىرٖت لىٍغۇچي ئىىٍٗٔىىئاھا ٔىڭئاٌال

ٕبٍٗت لىٍغبْ ثٗٔذىٍىرىُ! ئبٌالٔىڭ )گۇٔبھالرٔي لىٍىۋېرىپ( ئۆزٌىرىگٗ جى» )ئي ِۇھِّٗٗد! ِېٕىڭ تىٍىّذىٓ( ئېَتمىٕىي:]
رٖھّىتىذىٓ ئۈِىذضىسٌّٗٔٗڭالر. ئبٌال ھٗلىمٗتْٗ )خبٌىغبْ ئبدِٖٕىڭ( جىّي گۇٔبھٍىرىٕي ِٗغپىرٖت لىٍىذۇ، غۈثھىطىسوي، 

])ئي ِۇھِّٗٗد!( ِېٕىڭ )ِۆِىٓ( [ضۈرٖ زۇِٗر[ 53] ئبٌال ٔبھبٍىتي ِٗغپىرٖت لىٍغۇچىذۇر، ٔبھبٍىتي ِېھرىجبٔذۇر
ضۈرٖ ھىجر[]ھېچ ئىع  [49] ىّگٗ خٗۋٖر لىٍغىٕىي، ِْٗ توٌىّۇ ِٗغپىرٖت لىٍغۇچىّْٗ، ٔبھبٍىتي رٖھىُ لىٍغۇچىّْٗثٗٔذىٍىر

ضېٕىڭ ئىختىَبرىڭذا ئِٗٗش، ئبٌال ٍب ئۇالرٔىڭ تٗۋثىطىٕي لوثۇي لىٍىذۇ، ٍب ئۇالر زاٌىُ ثوٌغبٍٔىمي ئۈچۈْ ئۇالرٔي ئبزاثمب دۇچبر 
ٌال خبٌىغبْ ئبدِٖگٗ ِٗغپىرٖت لىٍىذۇ، خبٌىغبْ ئبدِٖگٗ ئبزاة لىٍىذۇ، ئبٌال ٔبھبٍىتي [ ضۈرٖ ئبي ئىّراْ[]ئب128لىٍىذۇ]

ضۈرٖ فٗتىھ[]ئبٌالٔىڭ رٖھّىتىذىٓ ٔبئۈِىذ ثوٌّبڭالر، غۈثھىطىسوي،  [14] ِٗغپىرٖت لىٍغۇچىذۇر، ٔبھبٍىتي ِېھىرىجبٔذۇر
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ٓ ئۈِىذضىسٌىٕىذۇ   ٖ ٍۈضۈف[ضۈر [87] پٗلٗت وبپىر لٗۋِال ئبٌالٔىڭ رٖھّىتىذى
ثىر وىػي: ئبٌالٔىڭ ٔبِي » جۇٔذۇة رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

ٕي ھٗرگىس وٗچۈرٍِٗذۇ ال پبالٔچي ئبدِٖ التبئبال: ِېٕىڭ پبالٔچىٕي  -ثىٍْٗ لٗضَٗ لىٍىّٗٔىي، ئٌب دېگٗٔىذى، ئٌب
وىُ؟ ئٌٗۋٖتتٗ، ِْٗ پبالٔچىٕىڭ گۇٔبھىٕي وٗچۈردۈَ ۋٖ ضېٕىڭ لىٍغبْ ئٌِٗٗىڭٕي  وٗچۈرِٗضٍىىىّگٗ لٗضَٗ ئىچىْٗ وىػي

 ]ِۇضٍىُ[« دېذى -ثىىبر لىٍذىُ
» ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، ئۇ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي ئبڭٍىغبْ:

ٕذاظ تۇتمبْ ئىىىي وىػي ثبر ثوٌۇپ، ئۇالرٔىڭ ثىرى گۇٔبھىبر، ٍٗٔٗ ثىرى ٔبھبٍىتي ثٗٔي ئىطرائىً لٗۋِىذىٓ ثىر ثىرىٕي لېرى
 -دىٕذار ئىذى. دىٕذار وىػي لېرىٕذىػىٕي ھٗر دائىُ گۇٔبھ لىٍىۋاتمبْ ھبٌٗتتٗ ئۇچرىتبتتي ۋٖ ئۇٔىڭغب: ثۇ ئىػٕي لىٍّىغىٓ!

ٖثجىُ ثىٍْٗ ٍبٌغۇز  -ىغىٓ!دٍٖتتي. ثىر وۈٔي ئۇٔىڭ ٍٗٔٗ گۇٔبھ لىٍغىٕىٕي وۆرۈپ: ثۇ ئىػٕي لىٍّ ېٕي ر  ِ دېذى. لېرىٕذىػي:
دېذى. دىٕذار: ئبٌالٔىڭ  -لوٍغىٓ ۋٖ ِېٕىڭ ئىػٍىرىّغب ئبرىالغّىغىٓ! چۈٔىي ضْٗ ِبڭب وۆزٖتىۈچي لىٍىپ ئٗۋٖتىٍّىذىڭ
ئٗضٕبدا، ئبٌال دېذى. غۇ  -ٔبِي ثىٍْٗ لٗضِٗىي، ئبٌال ضېٕي ِٗغپىرٖت لىٍّبٍذۇ )ٍبوي ئبٌال ضېٕي جٕٗٔٗتىٗ وىرگۈزٍِٗذۇ(

ئۇالرٔىڭ روھىٕي لٗثسى لىٍذى. ئۇ ئىىىىطي ئبٌٍِٗٗرٔىڭ پٗرۋٖردىگبرىٕىڭ ئبٌذىغب وٌٗتۈرۈٌذى. ئبٌال دىٕذارغب: ضْٗ ِېٕىڭ 
ْ  -ٔېّٗ لىٍىػىّٕي ثىٍِٗتىڭ ۋٖ ٍبوي ِېٕىڭ ئىٍىىّذىىىگٗ وۈچۈڭ ٍېتِٗتي؟ بڭ! رٖھّىتىُ ثىٍٗ دېذى. ئبٔذىٓ گۇٔبھىبرغب:ِ 

ٓ دىٕذارغب ثۇرۇٌۇپ: ثۇٔي جٗھِٕٗٔٗگٗ تبغالڭالر! -!جٕٗٔٗتىٗ وىرگىٓ  ]ئٗھّٗد ۋٖ ئٗثۇ داۋۇد ضٗھىھ[« دېذى -دېذى. ئبٔذى
ئبٌالٔىڭ ٔبِي ثىٍْٗ لٗضِٗىي، دىٕذار وىػي غۇٔذاق ثىر ضۆزٔي لىٍذىىي، » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ ِۇٔذاق دٍٖذۇ:

ْ ھَٗ دۇَٔبضىٕي ھَٗ ئبخىرىتىٕي ۋٍٖ ْ لىٍذىثۇ ضۆزى ثىٍٗ  ]ئٗثۇ داۋۇد[« را
ٗ » جٗرىَر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: رٖھىُ لىٍّبٍذىغبْ وىػىگ

 ئٗھّٗد ضٗھىھ[«]رٖھّٗت لىٍىّٕبٍذۇ،  وٗچۈرٍِٗذىغبْ وىػي وٗچۈرۈٌٍّٗذۇ
 [ضۈرٖ ثۇرۇج[14] ذۇر. )ئۇالرٔي( دوضت تۇتمۇچىذۇرئبٌال )ِۆِىٓ ثٗٔذىٍٗرٔىڭ گۇٔبھىٕي( ِٗغپىرٖت لىٍغۇچى]
ىراق ثوٌىذۇ. وىچىه گۇٔبھالر ثۇٔىڭذىٓ ِۇضتٗضٕب، ھٗلىمٗتْٗ ]  ٍ ئۇالر چوڭ گۇٔبھالردىٓ ۋٖ لٗثىھ ئىػالردىٓ

براتمبْ چبغذىىي )ۋالتىڭالردىٓ تبرتىپ، ئبٔبڭالرٔىڭ   ٍ پٗرۋٖردىگبرىڭٕىڭ ِٗغپىرىتي وٗڭذۇر، ئبٌال ضىٍٗرٔي زېّىٕذىٓ
لورضبلٍىرىذىىي ثبال( ۋالىتىڭالردىٓ تبرتىپ ئوثذاْ ثىٍىذۇ، غۇٔىڭ ئۈچۈْ ضىٍٗر ئۆزٖڭالرٔي پبن ھېطبثٍىّبڭالر، ئبٌال تٗلۋادار 

ْ ثىٍىذۇ  [ضۈرٖ ٔٗجُ [32] ئبدِٖٕي ئوثذا
ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ ٓ وىچىه گۇٔبھالر ثۇ:»  رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ئىجٕي ئبثجبش ر ٔىڭذى

ال! ضېٍي ِٗغپىرٖت لىٍطىال، ثٗوال ِٗغپىرٖت  »دېگْٗ ضۆز توغرضىذا ِۇٔذاق دېگْٗ: [ضۈرٖ ٔٗجُ[32]«ِۇضتٗضٕب ئي ئٌب
ٗ وىچىه گۇٔبھ لىٍّبً لبٌطۇْ؟   ۋٖ ھبوىُ ضٗھىھ[ تىرِىسى]« لىٍىال، ٍٗٔي لوٍّبً وٗچۈرۈَ لىٍىال، لبٍطي ثىر ثٗٔذٖ ضىٍىگ

 [ضۈرٖ ِۇددٖضطىر[56] گىػٍىه زاتتۇر، )ثٗٔذىٍىرىٕي( ِٗغپىرٖت لىٍىػمب الٍىك زاتتۇرئبٌال )ثٗٔذىٍىرى( لۇرلۇغمب تې]
غۈثھىطىسوي،  -غٗن:»  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، زٖر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ ئٗثۇ

ٍغبْ وىػىذىٓ ثبغمب ھِّٗىڭالر گۇٔبھ ئبٌالتبئبال ِۇٔذاق دٍٖذۇ: ئي ثٗٔذىٍىرىُ! پٗلٗت ِْٗ گۇٔبھتىٓ ضبالِٗت لى
 ]ئٗھّٗد[«لىٍغۇچىذۇر، ضىٍٗر ِٗٔذىٓ ِٗغپىرٖت تىٍٗڭالر، ضىٍٗرگٗ ِٗغپىرٖت لىٍىّْٗ

ٖثىئٗ ئىجٕي ٍٗزىذدىٓ، ئۇ دادىطي ئٗثۇ ئىذرىص خٗۋالٔىذىٓ، ئۇ دادىطي ئٗثۇ زٖر جۇٔذۇة ئىجٕي  ضٗئذ ئىجٕي ئبثذۇٌئٗزىس ر
اٍٗت لىٍىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ھٗدىص لۇددۇضىذا ِۇٔذاق دېگْٗ:  ئبٌالتبئبال جۇٔبدٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋ

ْ،  -ئي ثٗٔذىٍىرىُ! ضىٍٗر وېچٗ» ِۇٔذاق دٍٖذۇ: وۈٔذۈز خبتبٌىػىطىٍٗر، ِْٗ ھِّٗٗ گۇٔبھىڭالرٔي ِٗغفىرٖت لىٍىّٗ
 ]ِۇضٍىُ[« ٍٗرٔي ِٗغفىرٖت لىٍىِّْٗٗغفىرٖت تٌٗٗپ لىٍىڭالر، ضى

 

 ِٗغپىرٖت تىٍٗظ ئاٌالدىٓ

ئبٌالدىٓ ِٗغپىرٖت تىٍٗڭالر، ئبٔذىٓ ئۇٔىڭغب تٗۋثٗ لىٍىڭالر، پٗرۋٖردىگبرىُ ھٗلىمٗتْٗ ٍېمىٕذۇر، )دۇئبٔي( ئىجبثٗت ]
ئبٌالدىٓ ِٗغپىرٖت تىٍٗڭالر، ئبٌال ھٗلىمٗتْٗ ٔبھبٍىتي ِٗغپىرٖت لىٍغۇچىذۇر، ٔبھبٍىتي []ضۈرٖ ھۇد[ 61] لىٍغۇچىذۇر
پٗرۋٖردىگبرىّىس! ثىس ئىّبْ ئېَتتۇق، » غۈثھىطىسوي، ثٗٔذىٍىرىّذىٓ ثىر تۈروۈَ وىػىٍٗر:[]ٖ ِۇززِّٖىًضۈر [20] ِېھرىجبٔذۇر

ئۇالر []ضۈرٖ ِۆئّىٕۇْ [109] دٍٖتتي « ثىسگٗ ِٗغپىرٖت لىٍغىٓ، ثىسگٗ رٖھىُ لىٍغىٓ، ضْٗ ثوٌطبڭ ئٗڭ رٖھىُ لىٍغۇچىطْٗ
بئىذٖ [74] ِٗغپىرٖت لىٍغۇچىذۇر، ٔبھبٍىتي ِېھرىجبٔذۇرئبٌالدىٓ ِٗغپىرٖت تٌٗٗپ لىٍّبِذۇ؟ ئبٌال ٔبھبٍىتي  ٗر []ضۈرِٖ  ضىٍ

ٓ ِٗغپىرٖت تٌٗٗپ لىٍّبٍطىٍٗر؟  [ضۈرٖ ًِٔٗ[46] رٖھّٗتىٗ ئېرىػىػىڭالر ئۈچۈْ ٔېّىػمب ئبٌالدى
تىٓ لۇٍبظ ِٗغرىج» ئٗثۇ ِۇضب رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

چىممبٔغب لٗدٖر، ئبٌالتبئبال وۈٔذۈزى گۇٔبھ لىٍغبٔالرٔي ِٗغپىرٖت لىٍىع ئۈچۈْ وېچىطي لوٌىٕي ئبچىذۇ. وېچىطي گۇٔبھ 
 ]ِۇضٍىُ[« لىٍغبٔالرٔي ِٗغپىرٖت لىٍىع ئۈچۈْ وۈٔذۈزى لوٌىٕي ئبچىذۇ

رٖثجىّىس ھٗر وېچىطي » ِۇٔذاق دېگْٗ: ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ
وىُ ِبڭب دۇئب لىٍىذۇ؟ ئۇٔىڭ دۇئبضىٕي » وېچىٕىڭ ئبخىرلي ئۈچتىٓ ثىر لىطّي لبٌغبْ چبغذا دۇَٔب ئبضّىٕىغب چۈغىذۇ ۋٖ:
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ْ. وىُ ِٗٔذىٓ ِٗغپىرٖت تىٍٍٗذۇ؟ ئۇٔ  «دٍٖذۇ« ي ئٗپۇ لىٍىّْٗلوثۇي لىٍىّْٗ. وىُ ِٗٔذىٓ ضوراٍذۇ؟ ضورىغىٕىٕي ثېرىّٗ
 ]ثۇخبرى[

:ْ ٗتتٗ ِۇٔذاق دېَىٍٗگ التبئبال وېچىٕىڭ ئۈچتىٓ ثىرى ئۆتىٗٔذٖ دۇَٔب ئبضّىٕىغب چۈغۈپ، تبوي تبڭ » ٍٗٔٗ ثىر رىۋاٍ ئٌب
دٖپ ٔىذا « ئىطتىغفبر ئېَتمۇچي ثبرِۇ؟ تٗۋثٗ لىٍغۇچي ثبرِۇ؟ ھبجىتىٕي تىٍىگۈچي ثبرِۇ؟ دۇئب لىٍغۇچي ثبرِۇ؟» ئبتمىچٗ:

 ]ِۇضٍىُ[« لىٍىذۇ
ِْٗ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِذىٓ ثىر ٔٗرضىٕي ئبڭٍىطبَ، ئبٌالتبئبال ئۇ دىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، زىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇئٌٗي رٖ

ٔٗرضىذىٓ ئۆزى خبٌىغبْ ثوٍىچٗ ِٗٔپٗئٗت ثېرىذۇ. ئٗثۇ ثٗورى ِبڭب پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي 
بز ئولۇپ ِۇضۇٌّبْ گۇٔبھتىٓ ث» رىۋاٍٗت لىٍىپ ثٗردى: ىرٔي لىٍىپ لوٍۇپ، ئبٔذىٓ تبھبرٖت ئېٍىپ ئىىىي رٖوئٗت ِٔب

» دٖپ، ثۇ ئىىىي ئبٍٗتٕي ئولۇدى:« ئبٌالتبئبال گۇٔبھىٕي وٗچۈرۈغىٕي تىٍىطٗ، ئبٌالتبئبال ئۇٔىڭ گۇٔبھىٕي وٗچۈرىۋېتىذۇ
ْ …«» ٖت تٌٗٗپ لىٍطبوىّىي ثىرٖر ٍبِبٍٔىك ٍبوي ئۆزىگٗ ثىرٖر زۇٌۇَ لىٍىپ لوٍۇپ، ئبٔذىٓ ئبٌالدىٓ ِٗغپىر تٗلۋادارالر ٍبِب

ثىر گۇٔبھ لىٍىپ لبٌطب ٍبوي ئۆزٌىرىگٗ زۇٌۇَ لىٍطب ئبٌالٔي ٍبد ئېتىذۇ، گۇٔبھٍىرى ئۈچۈْ ِٗغپىرٖت تٌٗٗپ لىٍىذۇ، گۇٔبھىٕي 
ٓ ثبغمب وىُ ثبر؟  ]ئٗھّٗد[«وٗچۈرىذىغبْ ئبٌالدى

ضىٍٗردىٓ ھېچمبٔذاق » ِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:پٍٗغ دىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ
ثىر وىػي: ئي رٖثجىُ! ئٗگٗر ضْٗ خبٌىطبڭ ِېٕي ِٗغپىرٖت لىٍغىٓ، ِبڭب رٖھىُ لىٍغىٓ، دېگٗٔذٖن گٗپٍٗرٔي لىٍّىطۇْ، 

 ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[«]ورٌىَبٌّبٍذۇثٌٗىي ئىٍتىجبٌىرىٕي ئېٕىك ضۆزٌىطۇْ. چۈٔىي، ئبٌالٔي ھېچىىُ ز
ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓئىج التبئبال ِۇٔذاق » ِۇٔذاق دېگْٗ: رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ٕي ئبثجبش ر ئٌب

 ْ بڭب ثىرٖر ٔٗرضىٕي غېرىه وٌٗتۈرِىطىال، ِٗ دٍٖذۇ: وىُ ِېٕىڭ ثبرٌىك گۇٔبھالرٔي ِٗغفىرٖت لىالالٍذىغبٍٔىمىّٕي ثىٍطٗ، ئۇِ 
ُ ھٗضْٗ[« ِٗغفىرٖت لىٍىّْٗ، ھېچ پٗرۋا لىٍّبٍّْٗ ئۇٔىڭ ئۈچۈْ ثبرٌىك گۇٔبھٍىرىٕي  ]غٗرھىطۇٕٔٗ ۋٖ ھبوى

ثىر ثٗٔذٖ گۇٔبھ » پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: لىٍىٕىذۇوي، ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت
ېٕىڭ گۇٔبھٍىرىّٕي ِٗغفىرٖت لىٍغىٓ،دېطٗ، ئبٌالتبئبال:  ِ ڭ ثٗٔذَٖ گۇٔبھ ئۆتىۈزۈپ، ئۆزىٕىڭ ِېٕى» ئۆتىۈزۈپ، ئي ئبٌال!

ىمىٕي ثىٍذى ٖ « گۇٔبھىٕي ِٗغفىرٖت لىٍىذىغبْ ۋٖ گۇٔبھي ئۈچۈْ جبزاالٍذىغبْ پٗرۋٖردىگبرىٕىڭ ثبٌر دٍٖذۇ. ئبٔذىٓ ئۇ ثٗٔذ
ېٕىڭ گ» لبٍتب گۇٔبھ ئۆتىۈزۈپ: زۈپ، ِېٕىڭ ثٗٔذَٖ گۇٔبھ ئۆتىۈ» دېطٗ، ئبٌالتبئبال:« ٔبھىّٕي ِٗغفىرٖت لىٍغىٓۇئي ئبٌال!ِ 

ٔذىٓ ئۇ « ئۆزىٕىڭ گۇٔبھىٕي ِٗغفىرٖت لىٍىذىغبْ ۋٖ گۇٔبھي ئۈچۈْ جبزاالٍذىغبْ پٗرۋٖردىگبرىٕىڭ ثبرٌىمىٕي ثىٍذى دٍٖذۇ، ئب
ِېٕىڭ ثٗٔذَٖ گۇٔبھ » دېطٗ، ئبٌالتبئبال:« ئي ئبٌال! ِېٕىڭ گۇٔبھىّٕي ِٗغفىرٖت لىٍغىٓ» ثٗٔذٖ لبٍتب گۇٔبھ ئۆتىۈزۈپ:

ي ِٗغفىرٖت لىٍىذىغبْ ۋٖ گۇٔبھي ئۈچۈْ جبزاالٍذىغبْ پٗرۋٖردىگبرىٕىڭ ثبرٌىمىٕي ثىٍذى، ئۆتىۈزۈپ، ئۆزىٕىڭ گۇٔبھىٕ
ْ ثٗٔذِٖٕي ِٗغفىرٖت لىٍذىُ، خبٌىغىٕىٕي لىٍطۇْ  دٍٖذۇ  ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[« ھٗلىمٗتْٗ ِٗ

ٌالتبئبال: ئي ئبدَٖ ئٗۋالدى! ئب» ئٗٔٗش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
ضْٗ لبچبْ ِبڭب دۇئب لىٍطبڭ ۋٖ ِٗٔذىٓ ثىر ٔٗرضىٕي ئۈِىذ لىٍطبڭ، ضٗٔذىٓ ضبدىر ثوٌغبْ گۇٔبھالرٔي ئٗپۇ لىٍىّْٗ. ھېچ 
پٗرۋا لىٍّبٍّْٗ. ئي ئبدَٖ ئٗۋالدى! گۇٔبھٍىرىڭ ئبضّبٔغب تبلبغطىّۇ، وېَىٓ ِٗٔذىٓ ِٗغپىرٖت تٌٗٗپ لىٍطبڭ، گۇٔبھىڭٕي 

ۈرىّْٗ. ھېچ پٗرۋا لىٍّبٍّْٗ. ئي ئبدَٖ ئٗۋالدى! ِېٕىڭ ئبٌذىّغب ٔبھبٍىتي وۆپ گۇٔبھ لىٍغبْ، ٌېىىٓ ِبڭب ھېچٕىّىٕي وٗچ
ْ وېٍىّْٗ ْ ھبٌذا وٌٗطٗڭ، ِّٗٔۇ ضبڭب ثٗوّۇ وۆپ ِٗغپىرٖت ثىٍٗ  ]تىرِىسى[« دېذى -غېرىه لىٍّىغب

التبئبال » ِۇٔذاق دېگْٗ: جٗر ئٌٍٗٗھىططبالَرىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗ ئٗثۇ زٖر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ ھٗلىمٗتْٗ ئٌب
ثٗٔذىطىگٗ، پٗردٖ ھىجبة چۈغۈپ لبٌّىطىال ِٗغفىرٖت لىٍىذۇ، ئۇالر: ئي ئبٌالٔىڭ ئٌٗچىطي! پٗردٖ ھىجبة چۈغۈپ لېٍىع 

 ھٗلي[]ثٍٗ« ۈرگْٗ ھبٌذا ئۆٌىػىذۇردېگْٗ ٔېّٗ؟ دېذى. رٖضۇٌۇٌال: ئۇ ثوٌطىّۇ وىػىٕىڭ ئبٌالغب غېرىه وٌٗت
پٗرغتىٍٗر پٗرۋٖردىگبرىغب تٗضجىھ ئېَتىذۇ، ھِٗذى ئېَتىذۇ، ٍٗر ٍۈزىذىىىٍٗرگٗ ِٗغپىرٖت تىٍٍٗذۇ، ثىٍىڭالروي، ئبٌال  ]

ضۈرٖ  [55] گۇٔبھىڭغب ئىطتىغفبر ئېَتمىٓ[]ضۈرٖ غۇرا[ 5] ھٗلىمٗتْٗ ٔبھبٍىتي ِٗغپىرٖت لىٍغۇچىذۇر، ٔبھبٍىتي ِېھرىجبٔذۇر
 [غبفىر

پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي لىٍىٕىذۇوي، ِْٗ  رىۋاٍٗت دىٌَٓٗالھۇ ئٗٔھۇئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزى
لېتىّذىٓ وۆپرٖن  70ئبٌالتبئبالٔىڭ ٔبِي ثىٍْٗ لٗضِٗىي، ِْٗ وۈٔىگٗ چولۇَ ئبٌالتبئبالدىٓ » ئبڭٍىغبٔىذىُ، دٍٖذۇ:

ْ ۋٖ تٗۋثٗ لىٍىّْٗ  [ثۇخبرى«] ِٗغفىرٖت تىٍٍّٗٗ
ِېٕىڭ لٌٗجىّّۇ » ِۇٔذاق دېگْٗ: پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  ئٗغٗررىً ِۇزٖٕٔي

 [ِۇضٍىُ]«لېتىُ ئىطتىغفبر ئېَتىّْٗ 100پٗردٖ ثبغالٔغبٔذٖن ثوٌۇپ لبٌىذۇ. ِْٗ وۈٔىگٗ ئٌٗۋٖتتٗ 
الٔي وۆپ ٍبد ئٗ -ضىٍٗرگٗ] الٔي، ئبخىرٖت وۈٔىٕي ئۈِىذ لىٍغبْ ۋٖ ئٌب  تىٍٗٔٗرگٗ ـــ رٖضۇٌۇٌال ئٌٗۋٖتتٗ ٍبخػي ئۈٌگىذۇرئٌب
 [ضۈرٖ ئٗھساة[ 21]

ُأَكَْتُ»پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: غٗدداد ئىجٕي ئٗۋضي رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، ُاَفؾَُفَؿ [
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َُماَُصـَْعُتَُُُظَذَُظْفِّدَكَُوَوْظِّدَكَُماُاْشتَطَْعُتَُوأَكَاَُُُرِِّبَُُٓإَِفَفُإَُِٓأَكَْتَُخؾَْؼتَـِلَُوأَكَاَُظٌُّْدَكُ ُرََشِ ـْ ُبقُءَُفَؽُُُأَُظقُذُبَِؽُِم أَ

ُ َؽَُظَعَ
ُبقُءُبَِذْكٌِلُُبِـِْعَؿتِ َُُُوأَ ُأَكَْت[َُُؾاْؽِػّْرُِِل َٓ َُيْغِػُّرُافُذكُقَبُإِ ٌٗن َؾنكَُفَُٓ ٓ ثۆ ٖثجىّطْٗ، ضٗٔذى )ئي ئبٌال! ضْٗ ِېٕىڭ ر

براتتىڭ، ِْٗ ضېٕىڭ ثٗٔذٖڭّْٗ، ضبڭب ئىّبْ ئېَتىع ۋٖ ئىتبئٗت لىٍىػتىٓ ئىجبرٖت ثٗرگْٗ ۋٖدِٖذٖ ئىالھ ٍو ېٕيٍ  ق، ضِْٗ 
ېئّٗتٍىرىڭٕي  وۈچۈِٕىڭ ٍېتىػىچٗ ثٗرلبرارِْٗ، ضبڭب ضېغىٕىپ ٍبِبْ لىٍّىػٍىرىّذىٓ پبٔبھ تىٍٍّْٗٗ، ضېٕىڭ ِبڭب ثٗرگْٗٔ 

ٍىّْٗ، ِېٕي ِٗغپىرٖت لىٍغىٓ، گۇٔبھالرٔي پٗلٗت ضٗٔال ِٗغپىرٖت لىٍىطْٗ( دېگْٗ ئېتىراپ لىٍىّْٗ، گۇٔبھٍىرىّٕي ئىمرار لى
وىػي وبتتب ئىطتىغفبر ئېَتمبْ ثوٌىذۇ. وىّىي، ثۇ دۇئبٔي ئىخالش ثىٍْٗ وۈٔذۈزى ئولۇپ، ئبٔذىٓ وٗچ وىرگۈچٗ ئۆٌطٗ، ئۇ 

تبڭ ئبتمۇچٗ ئۆٌطٗ، ئۇ ئٗھٍي جٕٗٔٗتتىٓ  ئٗھٍي جٕٗٔٗتتىٓ ثوٌىذۇ. وىّىي، ئۇٔي ئىخالش ثىٍْٗ وېچىطي ئولۇپ، ئبٔذىٓ
 ]ثۇخبرى[« ثوٌىذۇ

» ِۇٔذاق دېگْٗ: پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ئبثذۇٌال ئىجٕي ثۇضرى، ئبئىػٗ، ئٗثۇ دٖردائي رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇِالردىٓ، 
ئٗثۇ  ئىجٕي ِبجٗ]«ٖندٖپتٗرٌىرىذٖ ٔبھبٍىتي وۆپ ئىطتىغفبر تبپمبْ وىػىگٗ ۋٖ وۆپ ئىطتىغفبر ئېَتمبْ وىػىگٗ خۇظ ِۇثبر

 [ضٗھىھ ئٗھّٗد ٔۇئٍٗىُ
ٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: وىُ ئۆزىٕىڭ ضٗھپىطي )ٍٗٔي » زۇثٍٗر رٖزىٌَٗالھۇ ٗئ

ٍھٗلي ۋٖ ]ثٗ« ئِٗٗي( خبتىرضىذىىىگٗ خۇرضْٗ ثوٌۇغٕي ٍبخػي وۆرضٗ ئۇ خبتىرضىگٗ ئىطتىغفبر ئېَتىػٕي وۆپ لىٍطۇْ -ٔبِٗ
 زىَبئۇٌّٗلذٖضي ھٗضْٗ [

ِىَىت پٗلٗت » ِۇٔذاق دېگْٗ: رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ئىجٕي ئبثجبش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ
ٓ،  -لٗثرىطىذٖ، خۇددى دېڭىسغب غٗرىك ثوٌۇپ، پٗرٍبد چېىىپ، ٍبردَٖ تٌٗٗپ لىٍغۇچىغب ئوخػبٍذۇ. ئۇ ئۆزىگٗ ئبتب ئبٔىطىذى

ېمىٓ دوضتىذىٓ ٍېتىپ ثبرىذىغبْ دۇئبغب ئىٕتىسار ثوٌۇپ تۇرىذۇ، دۇئب ئىطتىغفبر ئۇٔىڭغب ٍېتىپ ٍبوي لې  ٍ رىٕذىػىذىٓ، ٍبوي
ثبرغبٔذا، ئۇ دۇئبالر ئۇٔىڭغب پۈتۈْ دۇَٔبدىٓ ۋٖ ثۇ دۇَٔبٔىڭ ئىچىذىىي ثبرٌىك ٔٗرضىٍٗردىّٕۇ ضۈٍۈٍِۈن ثوٌۇپ وېتىذۇ. 

تبغذٖن وىرگۈزىذۇ، تىرىىٍٗرٔىڭ ئۆٌۈپ  -زېّىٓ ئٗھٍىٕىڭ دۇئبٌىرىذىٓ تبغذٖنھٗلىمٗتْٗ ئبٌالتبئبال لٗثرٖ ئٗھٍىگٗ، 
ْ ھٗدىَطي ئۇال  ]ثٍٗھٗلي[« رغب ِٗغفىرٖت ضوراغتۇروٗتىٍٗٔٗرگٗ لىٍىذىغب

ئبٌال جٕٗٔٗتتٗ ٍبخػي » ِۇٔذاق دېگْٗ:  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ
ذىطىٕىڭ دٖرىجىطىٕي ٍۇلىرى وۆتۈرىذۇ. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇ: ئي پٗرۋٖردىگذرىُ! ثۇ دٖرىجٗ ِبڭب ٔٗدىٓ وٌٗذى؟ دٍٖذۇ. ثٗٔ

ٓ وٌٗذى، دٍٖذۇ ْ ِٗغپىرىتىذى ٓ ئبٌال: ضېٕىڭ پٗرزٖٔتىڭٕىڭ ضبڭب تىٍىگٗ  ]ئٗھّٗد[«ئبٔذى
 

 گۇٔاھ لىٍّىطا تاغما لٗۋَ وٌٗتۈرۈظ

بِبٍٔىك ٍبوي []ضۈرٖ رٖئذ [6] برىڭ ھٗلىمٗتْٗ ئۇالرٔي ِٗغپىرٖت لىٍىذۇئىٕطبٔالر زۇٌۇَ لىٍطىّۇ، پٗرۋٖردىگ] وىّىي ثىرٖرٍ 
ئۆزىگٗ ثىرٖر زۇٌۇَ لىٍىپ لوٍۇپ، ئبٔذىٓ ئبٌالدىٓ ِٗغپىرٖت تٌٗٗپ لىٍطب، ئۇ ئبٌالٔىڭ ِٗغپىرٖت لىٍغۇچي، ٔبھبٍىتي 

ْ ئىىٍٗٔىىىٕي وۆرىذۇ  [ضۈرٖ ٔىطب[110] ِېھرىجب
ٍٔىىىٕي رىۋاٍٗت لىٍىذۇ:ئٗثۇ ئٍَٗۇة ئٗٔطبرى رٖز ٗر » ىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇٔىڭ ۋاپبت ثوٌۇظ ئبٌذىذا ِۇٔذاق دېٗگ ِْٗ پٍٗغِٗج

ٗر » ئٌٍٗٗھىططبالِذىٓ ئبڭٍىغبْ ثىر ٔٗرضىٕي ضىٍٗردىٓ ٍوغۇرۇپ وٌٗگْٗ ئىذىُ، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ضىٍ
ب گۇٔبھ لىٍىذىغبْ ثىرٖر لٗۋِٕي ٍبرىتىذۇ، ئبٔذىٓ ئۇالرٔي ِٗغفىرٖت گۇٔبھ لىٍّبٍذىغبْ ثوٌطبڭالر، ئٌٗۋٖتتٗ ئبٌال ئورٔۇڭالرغ

 ۋٖ ئٗھّٗد[ ِۇضٍىُ ۋٖ تىرِىسى] « لىٍىذۇ
ْ » پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: دىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ جېٕىُ ئىٍىىذٖ ثوٌغب

ۆتىۈزِىطٗڭالر، ئٌٗۋٖتتٗ ضىٍٗرٔي ئبٌالتبئبال ثۇ دۇَٔبدىٓ ئېٍىپ وېتىپ، گۇٔبھ زات ثىٍْٗ لٗضِٗىي، ئٗگٗر ضىٍٗر گۇٔبھ ئ
ئۆتىۈزىذىغبْ ثىر لٗۋِٕي ئېٍىپ وٌٗگْٗ، ئۇالر گۇٔبھ ئۆتىۈزۈپ، ئبٌالتبئبالدىٓ ِٗغفىرٖت تٌٗٗپ لىٍغبْ، ئبٌالتبئبال ئۇالرٔي 

ْ ثوالتتيِ  ]ِۇضٍىُ[« ٗغفىرٖت لىٍغب
 

 پىرٖت تىٍٗظي ِۆِىٍٕٗر ئۈچۈْ ِٗغئٗر ئاٍا

 ئبٍبي ِۆِىٍٕٗر ئۈچۈْ ِٗغپىرٖت تىٍىگٓى -ثىٍگىٕىي، ئبٌالدىٓ ثبغمب ھېچ ِٗثۇد )ثٗرھٗق( ٍولتۇر، گۇٔبھىڭ ئۈچۈْ، ئٗر]
ئبٔبِغب، ِېٕىڭ ئۆٍۈِگٗ ِۆِىٓ ثوٌۇپ وىرگْٗ وىػىگٗ ۋٖ ِۆِىٓ ئٗرٌٗرگٗ،  -پٗرۋٖردىگبرىُ! ِبڭب، ئبتب[]ضۈرٖ ِۇھِّٗٗد [19]

 [ضۈرٖ ٔۇھ [28] ٗغپىرٖت لىٍغىِٓۆِىٓ ئبٍبٌالرغب ِ
ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: وىُ ِۆئّىٓ ئٗر ۋٖ ِۆئّىٓ » ئۇثبدٖت رٖزىَ

الرغب ِٗغپىرٖت ضورىطب، ئبٌال ئۇ وىػي ئۈچۈْ ھٗرثىر ِۆئّىٓ ئٗر ۋٖ ك ِۆئّىٓ ئبٍبٌالرٔىڭ ثبراۋىرىذٖ ثىردىٓ ٍبخػىٍى ئبٌٍب
 ]تٗثرأي ھٗضْٗ[« ٍبزىذۇ

 



 ئبلال تًريپكً قېچىڭالر! 
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ٓ، » ئۇالر )ٍٗٔي تٗلۋادارالر(:] پٗرۋٖردىگبرىّىس! ثىس غۈثھىطىسوي، ئىّبْ ئېَتتۇق، ثىسٔىڭ گۇٔبھٍىرىّىسٔي ِٗغپىرٖت لىٍغى
دۇر، راضتچىٍالردۇر، )ئبٌالغب( ئىتبئٗت ئۇالر )ٍٗٔي تٗلۋادارالر( ضٗۋر لىٍغۇچىالر [16] دٍٖذۇ « ثىسٔي دوزاخ ئبزاثىذىٓ ضبلٍىغىٓ

 [17] ِبٌٍىرىٕي( ضٗرپ لىٍغۇچىالردۇر ۋٖ ضٗھٗرٌٗردٖ ئىطتىغپبر ئېَتمۇچىالردۇر -لىٍغۇچىالردۇر، )ٍبخػىٍىك ٍوٌٍىرىغب پۇي
ضۈرٖ  [18] ئۇالر ضٗھٗرٌٗردٖ ) پٗرۋٖردىگبرىذىٓ( ِٗغپىرٖت تىٍٍٗتتي [17] ئۇالر وېچىطي ئبز ئۇخالٍتتي []ضۈرٖ ئبي ئىّراْ

 [زارىَبت
 

 ھ لىٍطا ِٗغپىرٖت تىٍٍٗدىغأٍىميتٗلۋادارالر تىرٖر گۇٔا

تٗلۋادارالر ٍبِبْ ثىر گۇٔبھ لىٍىپ لبٌطب ٍبوي ئۆزٌىرىگٗ زۇٌۇَ لىٍطب ئبٌالٔي ٍبد ئېتىذۇ، گۇٔبھٍىرى ئۈچۈْ ِٗغپىرٖت تٌٗٗپ ]
ضۈرٖ ئبي  [135] ىػٍىرىٕي ثىٍىپ تۇرۇپ داۋاِالغتۇرِبٍذۇلىٍىذۇ، گۇٔبھىٕي وٗچۈرىذىغبْ ئبٌالدىٓ ثبغمب وىُ ثبر؟ ئۇالر لىٍّ

 [ئىّراْ
 

 ىرٖت تىٍىّٗضٍىهپِۇغرىىالرغا ِٗغِۇٔاپىك ۋٖ 

) ئي ِۇھِّٗٗد!( ئۇالر )ٍٗٔي ِۇٔبپىمالر( ئۈچۈْ ٍٍِٗي ِٗغپىرٖت تٌٗٗپ لىً، ٍٍِٗي ِٗغپىرٖت تٌٗٗپ لىٍّب )ثٗرىجىر ]
پ لىٍطبڭّۇ، ئبٌال ھٗرگىس ئۇالرٔي ِٗغپىرٖت لىٍّبٍذۇ. چۈٔىي ئۇالر ئبٌالٔي ۋٖ لېتىُ ِٗغپىرٖت تٌٗٗ 70ئوخػبظ( ئۇالر ئۈچۈْ 

ال پبضىك لٗۋِٕي ھىذاٍٗت لىٍّبٍذۇ پٍٗغِٗجٗرگٗ ۋٖ ِۆِىٍٕٗرگٗ []ضۈرٖ تٗۋثٗ [80] ئبٌالٔىڭ پٍٗغِٗجىرىٕي ئىٕىبر لىٍذى، ئٌب
غرىىالر ئۇالرٔىڭ تۇغمىٕي ثوٌغبْ تٗلذىردىّۇ، ئۇالرغب ِۇغرىىالرٔىڭ ئٗھٍي دوزاخ ئىىٍٗٔىىي ئېٕىك ٌِٗۇَ ثوٌغبٔذىٓ وېَىٓ، ِۇ

ئىجراھىّٕىڭ ئبتىطىغب ِٗغپىرٖت تٌٗٗپ لىٍىػي ئۇٔىڭغب ئىٍگىرى لىٍغبْ  [113] ِٗغپىرٖت تٌٗٗپ لىٍىػي دۇرۇش ئِٗٗش 
وېَىٓ، ئۇ ئبتىطي ۋٖدىطىٕي ئورۇٔالظ ئۈچۈْ ئىذى. ئۇٔىڭغب ئبتىطىٕىڭ ئبٌالٔىڭ دۈغّىٕي ئىىٍٗٔىىي ئېٕىك ٌِٗۇَ ثوٌغبٔذىٓ 

ْ ئبدا  [ضۈرٖ تٗۋثٗ[ 114] جۇدا ثوٌذى -ثىٍٗ
ئىجٕي جٗرىر ضۇالٍّبْ ئىجٕي ثۇرٍٖذىذىٓ ئۇٔىڭ ئبتىطىٕىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي رىۋاٍٗت لىٍىذۇ: پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ 

ٔذىٓ ئىٕتبٍىٓ غِٗىىٓ ھبٌذا ِٗوىىگٗ وٌٗگٗٔذٖ ثىر لٗثرٖ ئىسىٕىڭ لېػىغب وېٍىپ ئوٌتۇرۇپ، ِۇٔبجبت لىٍىػمب ثبغٍىذى. ئب
» ئورٔىذىٓ تۇردى. ثىس: ئي ئبٌالٔىڭ پٍٗغِٗجىرى! ثىس ضېٕىڭ لىٍغبْ ئىػٍىرىڭٕي وۆردۇق، دېذۇق. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:

ِْٗ پٗرۋٖردىگبرىّذىٓ ئبٔبِٕىڭ لٗثرىطىٕي زىَبرٖت لىٍىػمب ئىسٔي ضوردۇَ، ئۇ ِبڭب ئىسٔي ثٗردى ۋٖ ئۇٔىڭذىٓ ئبٔبِغب 
ٖن وۆپ دېذى. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ غۇ وۈٔذىىىذ« رٖت تٌٗٗپ لىٍىػمب ئىسٔي ضوردۇَ، ئۇ ِبڭب ئىسٔي ثٗرِىذىِٗغپى

 «ٍىغالپ ثبلمبْ ئِٗٗش ئىذى
ِْٗ ئبٌالدىٓ ئبٔبِغب ئىطتىغفبر  »پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: دىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ

دېذى « ، ِبڭب رۇخطٗت ثٗرِىذى. لٗثرىطىٕي زىَبرٖت لىٍىػمب رۇخطٗت ضورىطبَ، ِبڭب رۇخطٗت ثٗردىئېَتىػٕي ضورىذىُ
 ]ِۇضٍىُ[

 

 تٗۋتٗ توغرضىدا

 

 تٗۋتٗ دٖرۋازا

ِٗغرىت » ضٗفۋاْ ئىجٕي ئٗضططبي رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
ْ  تٗرٖپتٗ ثىر دٖرۋازا ثبر ثوٌۇپ، ئۇٔىڭ وٗڭٍىىىٕي ئبتٍىك وىػي لىرىك )ٍبوي ٍٗتّىع( ٍىٍذا ثېطىپ ئۆتىذۇ. ئبٌال ئبضّبْ ثىٍٗ

براتمبْ ثوٌۇپ، تٗۋثٗ ئۈچۈْ داۋاٍِىك ئېچىپ لوٍغبْ. لۇٍبظ ئۇٔىڭذىٓ چىمّىغىچٗ،  براتمبْ وۈٔذٖ غۇ دٖرۋازىٕىّۇٍ  زېّىٕٕيٍ 
الٔىڭ ِۇٔۇ وۈْ وىرگْٗ جبٍذىٓ چئۇ دٖرۋازا تبلبٌّبٍذۇ،  ىممبٔذا ثوٌطب، ثۇ  دٖرۋازا تبلىٍىذۇ، ئٗٔٗ غۇ ئٌب

ضۆزىذۇر:] پٗرۋٖردىگبرىڭٕىڭ )لۇٍبغٕىڭ ِٗغرىجتىٓ چىمىػىذىٓ ئىجبرٖت( ثٗزى ئبالِٗتٍىرىٕىڭ وېٍىػىٕىال وۈتىذۇ. 
ىپ ٍبخػي ئىع پٗرۋٖردىگبرىڭٕىڭ ثٗزى ئبالِٗتٍىرى وٌٗگْٗ وۈٔذٖ ئىٍگىرى ئىّبْ ئېَتّىغبٔالرٔىڭ ٍبوي ئىّبْ ئېَت

ْ ئىّبٔي پبٍذىطىس ثوٌىذۇ]  ]تىرِىسى ۋٖ ئىجٕي ِبجٗ ھٗضْٗ[« [ ضۈرٖ ئٗٔئبَ[158لىٍّىغبٔالرٔىڭ ئېَتمب
ٓ » پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: لىٍىٕىذۇوي،  رىۋاٍٗت دىٓئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ وىّىي وۈْ غٗرىجتى

 ]ِۇضٍىُ[  « ئبال ئۇٔىڭ تٗۋثىطىٕي لوثۇي لىٍىذۇچىمىػتىٓ ثۇرۇْ تٗۋثٗ لىٍطب، ئبٌالتب
وۈْ وىرگْٗ جبٍذىٓ » ِۇئبۋىَٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

 ]ئٗھّٗد ۋٖ ئٗثۇ داۋۇد ضٗھىھ[« چىمّىغۇچٗ تٗۋثٗ لىٍىع ئۈزۈٌۈپ لبٌّبٍذۇ
 

 ٍٔىميۇْ دٖپ لوٌىٕي ئېچىپ تۇرىدىغاوىػىٍٗرٔي تٗۋتٗ لىٍىۋاٌط ٔىڭئاٌال
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ئبٌالتبئبال وۈٔذۈزدٖ گۇٔبھ » پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: لىٍىٕىذۇوي،، رىۋاٍٗت دىٓضب رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇئٗثۇ ِۇ
لىٍغۇچىٕىڭ گۇٔبھٍىرىغب تٗۋثٗ لىٍىۋېٍىػي ئۈچۈْ وېچىذٖ لوٌىٕي وٗڭ ئېچىپ ثېرىذۇ ۋٖ وېچىذٖ گۇٔبھ لىٍغۇچىٕىڭ 

 ِۇضٍىُ[«]تبوي لىَبِٗت وۈٔىگىچٗ گۇٔبھٍىرىغب تٗۋثٗ لىٍىۋېٍىػي ئۈچۈْ وۈٔذۈزدٖ لوٌىٕي  وٗڭ ئېچىپ ثېرىذۇ،
 

ْ تٗۋ تائاالئاٌال  تىطىدىٓ تٗن خۇغاي توٌىدىغأٍىميتٗٔدىطىٕىڭ لىٍغا

ٖزىٌَٗالھۇ ئ بٌىه ئٗٔطبرىٌ ر  ِ  رىۋاٍٗت لىٍي دىٓٗٔھۇپٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ خىسِٗتچىطي ئٗثۇ ھِٗسٖ ئٗٔٗش ئىجٕي
التبئبال ثٗٔذىطىٕىڭ لىٍغبْ تٗۋثىطىذىٓ ضىٍٗرٔىڭ ثىرىڭالر داالدا » پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ٔىذۇوي، ئٌب

ْ ۋالتىذىىي خۇغبٌٍىمىذىّٕۇ ئبرتۇق   ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[«]خۇغبي ثوٌىذۇتۆگىطىٕي ٍولىتىپ لوٍۇپ تېپىۋاٌغب
ېّٗن» ىتىذٖ، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ِۇضٍىّٕىڭ ٍٗٔٗ ثىر رىۋٍا  ٍ  -ضىٍٗرٔىڭ ثىرىڭالر لۇٍِۇلتب ئۈضتىذٖ

 ْ بئۈِىذ ھبٌذا ثىر دٖرٖخٕىڭ ضبٍىطىذا ٍبتمب ئىچّىىي ثوٌغبْ ئۇٌىغي ثىٍْٗ وېتىۋاتمبٔذا ئۇٌىغي غۇ لۇٍِۇلتب ٍۈتىپ وېتىپ،ٔ 
اق چبپطبْ ئورٔىذىٓ تۇرۇپ، ئۇٔىڭ ئبرغبِچىطىٕي تۇتۇپ، لبتتىك چېغىذا، توضبتتىٕال ئۇٌىغي وېٍىپ لبٌطب، غۇ چبغذا غۇٔذ
دٖپ « ئي ئبٌال! ضْٗ ِېٕىڭ ثٗٔذَٖ، ِْٗ ضېٕىڭ پٗرۋٖردىگبرىڭ» خۇغبٌٍىٕىپ وٗتىٍٗٔىىتىٓ ئۆزىٕي ٍولىتىپ، خبتب ھبٌذا:

ٓ ئبغۇ وىػىذىّٕۇ ثٗو  ضٍىُ[]ِۇ« رٖن خۇغبي ثوٌۇپ وېتىذۇضبٌىذۇ. ئبٌالتبئبال ثٗٔذىطىٕىڭ تٗۋثىطىذى
 

 طىٕي تٗن لوتۇي لىٍىدىغأٍىميتٗٔدىٍٗرٔىڭ تٗۋتى تائاالئاٌال

ئۇالرٔىڭ تٗۋثٗ لىٍىػي ئۈچۈْ ثىس ئۇالرغب چولۇَ ئٗڭ چوڭ ئبزاثتىٓ )ٍٗٔي ئبخىرٖت ئبزاثىذىٓ( ئىٍگىرى ئٗڭ ٍېمىٕمي ئبزاة ]
ئۇالر )ٍٗٔي []ضۈرٖ رٖئذ[27]دېگىٓ  ، ىٍىذۇتٗۋثٗ لىٍغبٔالرٔي ھىذاٍٗت ل[]ضۈرٖ ضٗجذٖ [21] )ٍٗٔي دۇَٔب ئبزاثىٕي( تېتىتىّىس

تٗۋثٗ لىٍغۇچىالر( ئبٌالٔىڭ ئۆز ثٗٔذىٍىرىٕىڭ تٗۋثىطىٕي لوثۇي لىٍىذىغبٍٔىمىٕي )خبٌىص ٔىَٗتٍىه وىػىٍٗرٔىڭ( ضٗدىمىطىٕي 
 [104] ثىٍِّٗذۇ؟ لوثۇي لىٍىذىغبٍٔىمىٕي ۋٖ ئبٌالٔىڭ تٗۋثىٕي ثٗوّۇ لوثۇي لىٍىذىغبٍٔىمىٕي، ٔبھبٍىتي ِېھرىجبْ ئىىٍٗٔىىىٕي

ْ، []ضۈرٖ تٗۋثٗ جىھبدلب چىمّىغبْ ئۈچ وىػىٕىڭ تٗۋثىطىٕىّۇ ئبٌال لوثۇي لىٍذى، غۇٔچٗ وٗڭ زېّىٓ ئۇالرغب تبر تۇٍۇٌغب
 ْ الغب تٗۋثٗ لىٍّبً تۇرۇپ ئبٌالٔىڭ غٗزىپىذىٓ لۇتۇٌۇظ ِۇِىىٓ ئِٗٗضٍىىىگٗ ئىػٗٔگٗ ئۇالرٔىڭ جبٍٔىرى ضىمىٍغبْ، ئۇالر ئٌب

ۇالرٔىڭ تٗۋثٗ لىٍغۇچىالردىٓ ثوٌۇغي ئۈچۈْ، ئبٌال ئۇالرٔي تٗۋثىگٗ ِۇۋٖپپٗق لىٍذى. ئبٌال تٗۋثىٕي ثٗوّۇ ئىذى. ئبٔذىٓ ئ
ئبٌال ضىٍٗرٔىڭ تٗۋثٗڭالرٔي لوثۇي لىٍىػٕي []ضۈرٖ تٗۋثٗ [118] لوثۇي لىٍغۇچىذۇر، )ثٗٔذىٍىرىگٗ( ٔبھبٍىتي ِېھرىجبٔذۇر

ْ []ضۈرٖ ِبئىذٖ [74] لىٍّبِذۇ؟ئۇالر ئبٌالغب تٗۋثٗ []ضۈرٖ ٔىطب [27] خبالٍذۇ ال ثٗٔذىٍىرىذىٓ تٗۋثىٕي لوثۇي لىٍىذۇ، ٍبِب ئٌب
ْ ئىػىڭالرٔي ثىٍىپ تۇرىذۇ  [ضۈرٖ غۇرا [25] ئىػالرٔي ئٗپۇ لىٍىذۇ، لىٍىۋاتمب

ئٗگٗر ضىٍٗرٔىڭ » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
« خبتبٌىمىڭالر ئبضّبٔغب ٍٗتىۈدٖن ثوٌۇپ، ئبٔذىٓ چىٓ لٌٗجىڭالردىٓ تٗۋثٗ لىٍطبڭالر، ئبٌال چولۇَ تٗۋثٗڭالرٔي لوثۇي لىٍىذۇ

 ]ئىجٕي ِبجٗ ضٗھىھ[
ئبدَٖ ئٗۋالدىٕىڭ ھِّٗىطي » ئٗٔٗش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

بخػىطي تٗۋثٗ لىٍغۇچىالردۇرخبتبٌىك ئ ]تىرِىسى ۋٖ ئٗھّٗد ۋٖ ئىجٕي « ۆتىۈزىذۇ، ئِّٗب خبتبٌىك ئۆتىۈزگۈچىٍٗرٔىڭ ئٗڭٍ 
ُ ضٗھىھ[  ِبجٗ ۋٖ ھبوى

ٌٗالھۇ ئٗٔھبدىٓ ھٗلىمٗتْٗ ثٗٔذٖ گۇٔبھىٕي » ِۇٔذاق دېگْٗ: رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ئبئىػٗ رٖزىَ
 [ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ« ]ئۇٔىڭ تٗۋثىطىٕي لوثۇي لىٍىذۇ ٌالتؤۇپ تٗۋثٗ لىٍطب، ئب

جبثىر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ ِٗوھۇٌٕىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي رىۋاٍٗت لىٍىذۇ: لېرىٍىمتىٓ ئىىىي  ئىجٕي ئٗثۇھبتَٗ ئٗثۇ
ىچىه ئىػٕىڭ و -لبپىمي ئىىىي وۆزىگٗ چۈغۈپ لبٌغبْ ٔبھبٍىتي لېرى ثىر وىػي وېٍىپ: ئي ئبٌالٔىڭ پٍٗغِٗجىرى! چوڭ

ثىرىٕىّۇ لوٍّبً ھِّٗىطىٕي لىٍغبْ، خىَبٔٗتچي ۋٖ ئٗضىي ئىع لىٍغۇچي، ئٗگٗر خبتبٌىمٍىرى جبھبٔذىىي وىػىٍٗرگٗ تٗلطىُ 
« ئىّبْ ئېَتبِطْٗ؟» لىٍىٕطب، ئۇالرٔي ھبالن لىٍىۋېتىذىغبْ ثىر ئبدِٖگٗ تٗۋثٗ ثبرِۇ؟ دېذى. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:

لوٍۇڭالروي، ِْٗ غېرىىي ٍوق ٍبٌغۇز ئبٌالتبئبالدىٓ ثبغمب ئىالھ ٍوق، ِۇھِّٗٗد ئۇٔىڭ ثٗٔذىطي ۋٖ  دېذى. ئۇ ئبدَٖ: ثىٍىپ
غۈثھىطىسوي، ئبٌالتبئبال ضېٕىڭ ٍۇلىرىمىذٖن  -غٗن» پٍٗغِٗجىرى دٖپ گۇۋاھٍىك ئېَتىّْٗ، دېذى. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:

دېذى. ئۇ ئبدَٖ: ئي ئبٌالٔىڭ پٍٗغِٗجىرى! « ٍىممب ئبٌّبغتۇرۇپ ثېرىذۇگۇٔبھٍىرىڭٕي وٗچۈرىذۇ، ضېٕىڭ ٍبِبٍٔىمٍىرىڭٕي ٍبخػى
ِېٕىڭ خىَبٔٗتٍىرىُ ۋٖ ئٗضىىٍىىٍىرىّّۇ؟ وٗچۈرۈٌۈپ ٍبخػىٍىممب ئبٌّبغتۇرۇٌۇپ ثېرىٍِٗذۇ؟ دېذى. پٍٗغِٗجٗر 

ىر ئبٌالدىٓ ثبغمب ئىالھ ٍوق" ضېٕىڭ خىَبٔٗتٍىرىڭ ۋٖ ئٗضىىٍىىٍىرىڭّۇ )غۇٔذاق لىٍىٕىذۇ( دېذى. ئۇ ئبدَٖ" ث» ئٌٍٗٗھىططبالَ:
 تٗپطىر ئىجٕي وٗضىر[«]ېگْٗ ھبٌذا وٍٕٗىگٗ لبٍتىپ وٗتتيئبٌالھۇ ئٗوجٗر" د

 

ٗ تٗۋتٗ لئاٌالتائاال   ىٍىع ئۈچۈْ پۇرضٗت تېرىدىغأٍىميتٗٔدىگ

التبئبال ئۆِرىٕي ئۇزۇْ ئبٌ» ِۇٔذاق دېگْٗ:  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ
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لىٍغبْ ثٗٔذىگٗ ھٗلىمٗتْٗ گۇٔبھٍىرىذىٓ تٗۋثٗ لىٍىػمب پۇرضٗت ثٗردى. تبوي ئۇ ئبتّىع ٍبوي ٍٗتّىع ٍبغمب وىرگۈچٗ 
 ]ثۇخبرى ۋٖ ئٗھّٗد[« ٗلىمٗتْٗ پۇرضٗت ثٗردىٍبغىذى. ئبٌالتبئبال ئۇٔىڭغب ھ

 

 يِٕي تٗۋتىگٗ ٔېطىپ لىٍىدىغأٍىمخاٌىغاْ ئادٖ تائاالئاٌال

ئبٌال خبٌىغبْ ئبدِٖٕي تٗۋثىگٗ  []ضۈرٖ تٗۋثٗ [27] غۇٔىڭذىٓ وېَىٓ، ئبٌال خبٌىغبْ ئبدِٖگٗ تٗۋثىٕي ٔېطىپ لىٍىذۇ]
 [ضۈرٖ تٗۋثٗ [15] ِۇۋٖپپٗق لىٍىذۇ

 

ْ ت ْ تٗۋتٗلوتۇي توٌىدىغا  ٗۋتٗ ۋٖ لوتۇي توٌّاٍدىغا

لىٍىپ ضېٍىپ، ئبٔذىٓ ئۇزۇٔغب لبٌّبً )ٍٗٔي ئۆٌۈَ وېٍىػتىٓ ئبٌال لوثۇي لىٍىػٕي ۋٖدٖ لىٍغبْ تٗۋثٗ ٍبِبٍٔىمٕي ٔبدأٍىمتىٓ  ]
ال ئٗٔٗ غۇالرٔىڭ تٗۋثىطىٕي لوثۇي لىٍىذۇ، ئ بٌال ھِّٗىٕي ثىٍىپ تۇرغۇچىذۇر، ثۇرۇْ( تٗۋثٗ لىٍغبٔالرٔىڭ تٗۋثىطىذۇر؛ ئٌب

بْ ئىػالرٔي لىٍىپ ثېػىغب ئۆٌۈَ وٌٗگْٗ چب [17] ېىّٗت ثىٍْٗ ئىع لىٍغۇچىذۇر ھ غذا، ئِٗذى تٗۋثٗ لىٍذىُ، داۋاٍِىك ٍِب
دېگۈچىٍٗرٔىڭ تٗۋثىطي ۋٖ وبپىر پېتي ئۆٌگۈچىٍٗرٔىڭ تٗۋثىطي )ٍٗٔي ئۆٌۈَ ئبٌذىذا ئىّبْ ئېَتتىُ دېگۈچىٍٗرٔىڭ ئىّبٔي( 

ىذۇق غۈثھىطىسوي، ئىّبْ ئېَتمبٔذىٓ وېَىٓ وبپىر []ضۈرٖ ٔىطب [18] لوثۇي لىٍىّٕبٍذۇ. ئٗٔٗ غۇالرغب لبتتىك ئبزاة تٍَٗبٌر
 [90] الر، ئبٔذىٓ وۇفرىٕي تېخىّۇ ئبغۇرغبٔالرٔىڭ تٗۋثىطىٕي ھٗرگىسِۇ لوثۇي لىٍىّٕبٍذۇ. ئٗٔٗ غۇالر گۇِراھالردۇرثوٌغبٔ

 ٗ غۈثھىطىسوي، وبپىر ثوٌۇپ )تٗۋثٗ لىٍّبضتىٓ( وۇفرى ثىٍْٗ ئۆٌگٍٗٔٗرٔىڭ ھېچجىرىذىٓ ٍٗر ٍۈزىگٗ ثىر وېٍىذىغبْ ئبٌتۇْ فىذىَ
غۇالر لبتتىك ئبزاثمب لبٌىذۇ، ئۇالرغب )ئۇالرٔي ئبٌالٔىڭ ئبزاثىذىٓ لۇتۇٌذۇرىذىغبْ( ھېچجىر ثٗرضىّۇ لوثۇي لىٍىّٕبٍذۇ، ئٗٔٗ 

 [ضۈرٖ ئبي ئىّراْ [91] ِٗدٖتىبر ثوٌّبٍذۇ
ثٗٔذٖ ضٗوراتمب » پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: دىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،ئبثذۇٌال ئىجٕي ئۆِٗر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ

 ]تىرِىسى ھٗضْٗ[« بٔال ثوٌطب، ئبٌالتبئبال ئۇٔىڭ تٗۋثىطىٕي لوثۇي لىٍىذۇچۈغۈپ لبٌّىغ
ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:   وىُ لىٍغبْ گۇٔبھٍىرىذىٓ » ثىر ضبھبثٗ رٖزىَ

ٓ ثۇرۇْ تٗۋثٗ لىٍطب، ئبٌال  ْ ھٌٗمۇِىغب وېٍىػىذى ُ ضٗھىھ[« ]ىٕي لوثۇي لىٍىذۇئۇٔىڭ تٗۋثىطئبٌالغب جب   ھبوى
ئىّبَ ئٗھّٗد، ئۇضبِٗ ضبٌّبٕٔىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي رىۋاٍٗت لىٍىذۇ: ئٗثۇزٖر وىػىٍٗرگٗ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ 

التبئبال ئۇٔىڭ » ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي ضۆزٌٗپ ثٗردى: ثىر ثٗٔذىٕىڭ جېٕي ِۇغرىىٍىه ھبٌىتىذٖ چىمىپ وٗتّىطٗ، ئٌب
 «ي چولۇَ لوثۇي لىٍىذۇ ٍبوي ئۇٔىڭ )گۇٔبھٍىرىٕي( وٗچۈرىذۇتٗۋثىطىٕ

ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھبغب لىٍىٕىذۇوي ئۆِٗر ئىجٕي خٗتتبة ر ، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ئبئىػٗ ر
ھٗۋٖش  -ئٗت ۋٖ ھبۋاٍيثىذ« دىٕىڭذا ثۆٌگۈٔچىٍىه لىٍىپ تۈرٌۈن پىرلىٍٗرگٗ ئبٍرىٍغبٔالر» ئي ئبئىػٗ!:» ِۇٔذاق دېگْٗ:

 ]ئٌٗطٗغىر[« جۇدادۇر -جۇداِْٗ؛ ئۇالرِۇ ِٗٔذىٓ ئبدا -ئىگىٍىرىذۇر. ئۇالرٔىڭ تٗۋثىطي لوثۇي ثوٌّبٍذۇ، ِْٗ ئۇالردىٓ ئبدا
ھٗلىمٗتْٗ ئبٌال ھٗر لبٔذاق » ِۇٔذاق دېگْٗ: رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ئٗٔٗش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ

ضي زىَبئۇٌّٗلذٖ ۋٖ ثٍٗھٗلي ۋٖ ئٗۋضٗتۋٖ  ئىجٕي پىً] « ئىگىطىگٗ، ئۇٔىڭ تٗۋثىطىٕي لوثۇي لىٍىػٕي چٗوٍىۋٖتتيثىذئٗت 
 ضٗھىھ[

 

 ضِٗىّىٌ تٗۋتٗ لىٍىع

الغب تٗۋثٗ لىٍىڭالر] ٌ []ضۈٖر ٔۇر [31] ئي ِۆِىٍٕٗر! ثٗختىٗ ئېرىػىػىڭالر ئۈچۈْ ھِّٗىڭالر ئٌب الغب ضِٗىّى ئي ِۆِىٍٕٗر! ئٌب
 [ضۈرٖ تٗھرىُ [8] ٍىڭالر، ئۈِىذوي، پٗرۋٖردىگبرىڭالر ضىٍٗرٔىڭ گۇٔبھىڭالرٔي ٍولمب چىمىرىذۇتٗۋثٗ لى

ھٗر لبٔذاق گۇٔبھمب تٗۋثٗ لىٍىع زۈرۈردۇر. ئٗگٗر گۇٔبھ ئبٌالتبئبال ثىٍْٗ ثٗٔذٖ ئبرىطىذىىي ئىع ثوٌۇپ، ثٗٔذىٕىڭ ھٗلمي 
ْ چېتىػٍىمي ثوٌّىطب، ئۇٔىڭغب ئۈچ غٗرت الزىُ ثوٌىذۇ  :ثىٍٗ

 گۇٔبھتىٓ ٍېٕىع. -1
ْ لىٍىع. -2  گۇٔبھىغب پۇغبٍّب
 غۇ گۇٔبھٕي لبٍتب لىٍّبضٍىممب ثٗي ثبغالظ. -3

ئٗگٗر ثۇ ئۈچ غٗرتٕىڭ ثىرى ھبزىرالّٔىطب، ئۇٔىڭ تٗۋثىطي دۇرۇش ثوٌّبٍذۇ. ئٗگٗر گۇٔبھ ثٗٔذىٕىڭ ھٗلمىگٗ چېتىػٍىك 
ب تۆتىٕچي غٗرتٕي ئورۇٔذاظ، ٍٗٔي ھٗق ئىگىطىٕىڭ ھٗلمىٕي ئبدا ثوٌطب، ئۇٔىڭ غٗرتٍىرى تۆتتۇر، ٍۇلىرىمي ئۈچ غٗرتتىٓ ثبغم

 ْ لىٍىع. ئٗگٗر ِبي ۋٖ غۇٔىڭغب ئوخػبظ ٔٗرضىٍٗر ثوٌطب، ئۆز ئىگىطىگٗ لبٍتۇرۇظ، ئٗگٗر ثوھتبْ چبپٍىغبْ، دٖررٖ ئۇردۇرغب
َٗت ٍبرىتىپ ثېرىع ٍبوي ئٗپۇ ثوٌطب ٍبوي غۇٔىڭغب ئوخػبظ ثبغمب ئىػالر ثوٌطب، ھٗق ئىگىطىٕىڭ ئٗٔتىٕي ئېٍىػىغب ئىّىبٔى

لىٍىػىٕي تٌٗٗپ لىٍىع، ئٗگٗر غٍٗۋٖت لىٍغبْ ثوٌطب ئبغۇ وىػىذىٓ ئٗپۇ ضوراظ وېرٖن. تٗۋثٗ لىٍغۇچي ثبرٌىك گۇٔبھٍىرىغب 
 تٗۋثٗ لىٍىػي وېرٖن!

بٍٔىك ثوٌطۇْ، پٗرۋٖردى» ثىسٔىڭ ئبٍٗتٍىرىّىسگٗ ئىّبْ ئېَتمبٔالر ٍېٕىڭغب وٌٗگْٗ چبغذا:] ٗ( ضىٍٗرگٗ ئِب گبرىڭالر )ثٗٔذىٍىرىگ



 ئبلال تًريپكً قېچىڭالر! 
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رٖھّٗت لىٍىػٕي )ئېھطبْ لىٍىع ٍۈزىطىذىٓ( ئۆز ئۈضتىگٗ ئبٌذى، ضىٍٗردىٓ وىّىي ثىٍّٗضتىٓ ثىرٖر ٍبِبٍٔىك لىٍىپ لوٍۇپ، 
ضۈرٖ  [54] دېگىٓ « ئبٔذىٓ تٗۋثٗ لىٍطب ۋٖ )ئٌِٗٗىٕي( تۈزضٗ، ئبٌال ئٌٗۋٖتتٗ ئۇٔىڭغب ِٗغپىرٖت لىٍىذۇ ۋٖ رٖھىُ لىٍىذۇ

ٓ []ئٗٔئبَ بْ ئىػالرٔي لىٍىپ لوٍۇپ، وېَىٓ تٗۋثٗ لىٍغبْ ۋٖ ئىّبٔىذا ضِٗىّىٌ ثوٌغبٔالرٔي تٗۋثىطىذىٓ وېَى ٍِب
تٗۋثٗ لىٍغبْ، ئىّبْ ئېَتمبْ، ٍبخػي []ضۈرٖ ئٗئراف [153] پٗرۋٖردىگبرىڭ ئٌٗۋٖتتٗ ِٗغپىرٖت لىٍىذۇ، )ئۇالرغب( رٖھىُ لىٍىذۇ

ضۈرٖ [ 82] ْ ئبدِٖٕي ِْٗ ئٌٗۋٖتتٗ ٔبھبٍىتي ِٗغپىرٖت لىٍغۇچىّْٗئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍغبْ، ئبٔذىٓ توغرا ٍوٌذا ِبڭغب
غۈثھىطىسوي، ثىٍّٗضتىٓ ٍبِبْ ئىػالرٔي لىٍغبٔذىٓ وېَىٓ تٗۋثٗ لىٍغبْ ۋٖ )ئٌِٗٗىٕي( تۈزٖتىٍٗٔٗرگٗ پٗرۋٖردىگبرىڭ []تبھب

ٖ وىّىي )گۇٔبھ []ضۈرٖ ٔٗھً [119] ئٌٗۋٖتتٗ ِٗغپىرٖت لىٍغۇچىذۇر، ِٗرھِٗٗت لىٍغۇچىذۇر ٍىرىغب( تٗۋثٗ لىٍىذىىْٗ ۋ
الغب ٍۈزٌٗٔگْٗ ثوٌىذۇ )ٍٗٔي ئبٌال ئۇٔىڭ تٗۋثىطىٕي لوثۇي لىٍىپ، ئۇٔىڭذىٓ رازى ثوٌىذۇ(   [71]ئٌِٗٗىٕي تۈزٍٖذىىْٗ، ئۇ ئٌب

 ٍٗٔٗ ثىر لىطىُ وىػىٍٗر گۇٔبھٍىرىٕي ئېتىراپ لىٍذى. ئۇالر ٍبخػي ئىػمب ٍبِبْ ئىػٕي ئبرىالغتۇرۇپ لوٍذى،][ضۈرٖ فۇرلبْ
ئبٌالٔىڭ ئۇالرٔىڭ تٗۋثىطىٕي لوثۇي لىٍىػي ئۈِىذٌىىتۇر، ئبٌال ھٗلىمٗتْٗ )تٗۋثٗ لىٍغۇچىالرٔي( ِٗغپىرٖت لىٍغۇچىذۇر، 

ضۈرٖ [ 25] ئبٌال ھٗلىمٗتْٗ تٗۋثٗ لىٍىپ تۇرغۇچىالرٔي ِٗغپىرٖت لىٍغۇچىذۇر[]ضۈرٖ تٗۋثٗ [102] ٔبھبٍىتي ِېھرىجبٔذۇر
ال ھٗلىمٗتْٗ تٗ[]ثٗٔي ئىطرائىً ئبٌالغب تٗۋثٗ ثىٍْٗ لبٍتىڭالر،  []ضۈرٖ ثٗلٗرٖ [222] ۋثٗ لىٍغۇچىالرٔي دوضت تۇتىذۇئٌب

ٓ لورلۇڭالر، ٔبِبزٔي ئبدا لىٍىڭالر، ِۇغرىىالردىٓ ثوٌّبڭالر  [ضۈرٖ رۇَ [31] ئبٌالدى
ٔھۇدىٓ ثۇئىجٕي ِٗضئود، ئٗ ٓ » دېگْٗ:  ِۇٔذاقرىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ  ضٗئذ رٖزىٌَٗالھۇ ٗئ گۇٔبھتى

ُ ھٗضْٗ[ ثٍٗھٗليۋٖ  ئىجٕي ِبجٗ] « تٗۋثٗ لىٍىپ تۇرغۇچي، گۇٔبھي ٍوق وىػىگٗ ئوخػبٍذۇ  ۋٖھٗوىَى
» ئىجٕي ِٗضئود ۋٖ ئٗٔٗش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

ْ لىٍىػٕىڭ ئۆزى تٗۋثىذۇر ُ ۋٖ ثٍٗھٗلي ۋٖ ثۇخبرى تبرىخىذا ضٗھىھ[]ئ« )گۇٔبھىغب(پۇغبٍّب  ىجٕي ِبجٗ ۋٖ ئٗھّٗد ۋٖ ھبوى
ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: پۇغبٍّبٕٔىڭ » ئٗثۇ ضٗئىذىٍئٗٔطبرى ر

 أي ۋٖ ئٗثۇ ٔۇئٍٗىُ ھٗضْٗ[]تٗثر« ئۆزى تٗۋثىذۇر، گۇٔبھذىٓ تٗۋثٗ لىٍغۇچي خۇددى گۇٔبھي ٍوق وىػىگٗ ئوخػبغتۇر
ثىر ئىٕطبٕٔىڭ تېٕي » ئىجٕي ئبثجبش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇِبدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

ئبٌال لورلۇٔچىطىذىٓ غۈروۈٔطٗ، ئۇٔىڭ گۇٔبھٍىرى خۇددى لۇرۇپ لبٌغبْ دٖرٖخٕىڭ غبزاڭٍىرى تۆوۈٌگٗٔذٖن تۆوۈٌۈپ 
 ززار[]ثٗ« وېتىذۇ

ھبٍبتىذا ھېچمبٔذاق » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
ئٗگٗر ئۆٌطَٗ، ِېٕي وۆٍذۈرۈڭالر، ئبٔذىٓ )وۈٌٕىڭ( ٍېرىّىٕي لۇرۇغٍۇلمب، » ٍبخػىٍىك لىٍّىغبْ ثىر وىػي ئبئىٍىطىگٗ:

ْ ٍېرىّىٕي  دېڭىسغب ضورۇۋېتىڭال ېٕي تېرىٍذۈرۈپ لبٌطب، ِبڭب ھېچىىّگٗ ثٗرِىگٗ  ِ بِي ثىٍْٗ لٗضِٗىي، ئبٌال ر! ئبٌالٔىڭٔ 
ال زېّىٕغب ئِٗر لىٍغبٔىذى،  -ئبزاثٕي ثېرىذۇ دېذى. ئۇ وىػي ئۆٌگٗٔذٖ )ئبئىٍىطي( ئۇٔىڭ ۋٖضىَىتىٕي ثىجب وٌٗتۈردى. ئٌب

دېڭىسِۇ( ئۇٔىڭ وۈٌىٕي ٍىغذى. ئبٌال ئۇٔىڭذىٓ: ٔېّٗ ئۈچۈْ )زېّىٓ( ئۇٔىڭ وۈٌىٕي ٍىغذى. ئبٔذىٓ دېڭىسغب ئِٗر لىٍغبٔىذى، )
دېذى.  -دٖپ ضورىغبٔىذى، ئۇ: ئي پٗرۋٖردىگبرىُ! ضٗٔذىٓ لورلمىٕىُ ئۈچۈْ لىٍذىُ، ضْٗ ثۇٔي ثىٍگۈچىطْٗ -ثۇٔذاق لىٍذىڭ؟

ْ ئبٌال ئۇٔي ِٗغپىرٖت لىٍذى  ]ِۇضٍىُ[« غۇٔىڭ ثىٍٗ
جٕٗٔٗتىٗ » ٔىڭذىٓ لورلطب ۋٖ تٗۋثٗ لىٍغۇچي لٌٗت ثىٍْٗ وٌٗطٗ، )ئۇالرغب(:وىّىي ِېھرىجبْ ئبٌالٔي وۆرًِٗ تۇرۇپ، ئۇ]

ْ وىرىڭالر، ثۇ ِٗڭگۈ لېٍىع وۈٔىذۇر  [ضۈرٖ لبف[ 34-33] )دېَىٍىذۇ( « ئبِبٍٔىك ثىٍٗ
ئي » پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: دىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،ئٗغٗر ئىجٕي ٍٗضبرى ِۇزٖٕٔي رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ

« لېتىُ تٗۋثٗ لىٍىّْٗ 100خبٍىمالر! ئبٌالتبئبالغب تٗۋثٗ لىٍىڭالر ۋٖ ئبٌالتبئبالدىٓ ِٗغفىرٖت تىٍٗڭالر، ھٗلىمٗتْٗ ِْٗ وۈٔذٖ 
 ]ِۇضٍىُ[

الٔي، ئبخىرٖت وۈٔىٕي ئۈِىذ لىٍغبْ ۋٖ ئبٌالٔي وۆپ ٍبد ئٗتىٍٗٔٗرگٗ ـــ رٖضۇٌۇٌال ئٌٗۋٖتتٗ ٍبخػي  ]   ضىٍٗرگٗ ـــ ئٌب
 [ضۈرٖ ئٗھساة[21] ئۈٌگىذۇر

َُوتُْبُ] لېتىُ: 100ئىجٕي ئۆِٗر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇِبدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، ثىس رٖضۇٌۇٌالٔىڭ ثىر ئوٌتۇرۇغىذا    ُِِل َرِبُاْؽِػّْر

َتُافتََقاُبُافَّرِحقؿُُ َؽُأَكْ ُإِكَ ٗتْٗ ضْٗ تٗۋثىٕي ) پٗرۋٖردىگبرىُ! ِېٕي ِٗغپىرٖت لىٍغىٓ، تٗۋثِٕٗي لوثۇي لىٍغىٓ، ھٗلىم[َظَعَ

ْ زاتتۇرضْٗ( دېگٍٗٔىىىٕي ضبٔبٍتتۇق   ]ئٗثۇ داۋۇد ۋٖ تىرِىسى[  لوثۇي لىٍغۇچىطْٗ، ٔبھبٍىتي ِېھرىجب

ُُئبئىػٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھبدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ۋاپبت ثوٌۇغتىٓ ئىٍگىرى: َُوبَِحْؿِّدهِ ُاهللِ ]ُشٌَْحاِن

ُاهللَُ ُإَِفقِف[ُأَْشتَْغِػُّر ئبٌالتبئبالٔي پبن دٖپ ئېتىمبد لىٍىّْٗ، ئبٌالتبئبالٔي ِٗدھىَىٍٍّْٗٗ، ئبٌالتبئبالدىٓ ِٗغپىرٖت  )َوأَُتقُب

ٗ لىٍىّْٗ( دېگْٗ دۇئبٔي و  ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[«]ۆپ ئولۇٍتتي تٌٗٗپ لىٍىّْٗ، ئبٌالتبئبالغب تٗۋث
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ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، ُاهلَلُوىّىي»پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ئىجٕي ِٗضئود ر ]أَْشتَْغِػُّر

ُاْفَؼقُُ ُاْْلَُل ُُّهَق ُإَِٓ ُإَِفَف ُإَِفقفُِاَفِذيَُٓ َُوأَُتقُب  مب ھېچ ئىالھ ٍولتۇر، ئبٌالدىٓ ثبغِٗغپىرٖت تىٍٍّٗٗٔىي، ئبٌالدىٓ )ئبٌال[قُم

غب تٗۋثٗ لىٍىّْٗ( دېطٗ، گٗرچٗ ئۇ جٗڭذىٓ لبچمبْ ۇر، ئبٌالرٖ لىٍىپ تۇرغۇچىذھِٗىػٗ تىرىىتۇر، ِٗخٍۇلبتالرٔي ئىذا
 ئٗثۇ داۋۇد ۋٖ تىرِىسى ضٗھىھ[«]ۇثوٌطىّۇ، ئۇٔىڭ گۇٔبھٍىرى ئٗپۇ لىٍىٕىذ

 

ْ ِۆ  ِىٕٕي ئاٌال ٍاخػي وۆرىدىغأٍىميدائىُ پىتٕىگٗ لىٍىپ تٗۋتٗ لىٍىدىغا

ُ » ِۇٔذاق دېگْٗ:ٍھىططبالَ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٗٗ ئٌٗي رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ ھٗلىمٗتْٗ ئبٌالتبئبال دائى
ٓ تٗۋثٗ لىٍىذىغ ٗ لبٌىذىغبْ، وۆپ ضىٕىٍىذىغبْ، ئبٔذى ْ ِۆِىٓ ثٗٔذىٕي ٍبخػي وۆرىذۇپىتٕىگ  [ئٗھّٗد«]ب

ِىٓ ۆھٗر لبٔذاق ثىر ِ» رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ئىجٕي ئبثجب رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ
ثٗٔذٖ ثوٌىذىىْٗ ئۇٔىڭ ئبدٖت لىٍىۋاٌغبْ ثىر گۇٔبھي ثوٌىذۇ، ئۇ ثۇ گۇٔبھٕي ثىر چبغذىٓ وېَىٓ ٍٗٔٗ ثىر چبغذا، ثىر ضبئٗتتىٓ 
وېَىٓ ٍٗٔٗ ثىر ضبئٗتتٗ لىٍىپ ضبٌىذۇ، ٍبوي ئۇٔىڭ دائىُ لىٍىپ تۇرىذىغبْ، ِۇلىُ تۇرىذىغبْ ثىر گۇٔبھي ثوٌۇپ، ثۇ ِۆِىٓ 

ْ، ثٗٔذٖ ئۇ گۇٔبھذىٓ ت ب ثۇ دۇَٔبدىٓ ئبٍرىٍّىغىچٗ ئبٍرىالٌّبٍذۇ، ھٗلىمٗتْٗ ِۆئّىّٕۇ دائىُ پىتٕىگٗ تبغٍىٕىپ تۇرىذىغب
ٔذىٓ تٗۋثٗ لىٍىذىغبْ ھَٗ ئۇٔۇتمبق ٍبرىتىٍذى، ئۇِۇ ئىط ْ، گۇٔبھ لىٍىذىغبْ ئب ٖ پىتٕىگٗ لبٌىذىغب ىگٗ وٌٗگٗٔذ

 تٗثرأي ضٗھىھ[«]ئٗضٍٍٗذۇ
 

 زاٌىّالر ۈزۈپ تٗۋتٗ لىٍّىغأالرگۇٔاھ ئۆتى

 [ضۈرٖ ھۇجۇرات [11] ئىػالردىٓ( تٗۋثٗ لىٍّىغبٔالر زاٌىّالردۇر گۇٔبھ)]
 

 ئىع ضٗۋٖتىدىٓ ٌٗٔٗتىٗ ئۇچرىغاْ ئىثٍىص تٗظ

ٖ  -4ئۆزىٕي ئٍٗىجٍىّٗضٍىه!  -3تٗۋثٗ لىٍّبضٍىك!  -2جىٕبٍىتىٕي تؤۇِبضٍىك!  -1 رٖزىٍٍىىٕي تۈزٖپ ٍبخػىٍىٕىػمب ئىراد
ٓ ئۈِىذضىسٌىٕىع! ئبٌالٔىڭ -5ثبغٍىّبضٍىك!   ]ئٗخالق ٔبِٗ[رٖھّىتىذى

 

 تۈرٌۈن ئىع تىٍْٗ تٗختٍىه توٌغاْئادَٖ ئٌٍٗٗھىططاالَ تٗظ 

ٓ  -5ئۆز خبتبٌىمىٕي ئۆزگٗرتىع.  -4ئۆزىٕي ئٍٗىجٍٗظ.  -3تٗۋثٗ لىٍىع.  -2گۇٔبھىٕي تؤۇظ.  -1 ھّىتىذى ئبٌالٔىڭ ٖر
 ]ئٗخالق ٔبِٗ[ئۈِىذضىسٌّٗٔٗضٍىه!

  

  ئاٌالٔي ٍاد ئېتىع 

زېّىٓ ۋٖ ئۇالردىىي  -ضۈرٖ ھٗغىر[]ٍٗتتٗ ئبضّبْ [24] ]ئبضّبٔالردىىي ۋٖ زېّىٕذىىي ٔٗرضىٍٗر ئۇٔىڭغب تٗضجىھ ئېَتىپ تۇرىذۇ
الٔي پبن دٖپ ِٗدھىَىٍٍٗذۇ )ٍٗٔي  ِٗخٍۇلبتالر ئبٌالٔي پبن دٖپ ثىٍىذۇ، )وبئىٕبتتىىي( لبٔذالٍىىي ٔٗرضٗ ثوٌّىطۇْ، ئٌب

ضۈرٖ ثٗٔي ئىطرائىً[]ئبضّبٔالردىىي  [44] ٍذۇ( ٌېىىٓ ضىٍٗر  ئۇالرٔىڭ ِٗدھىَىطىٕي ضٗزٍِٗطىٍٗرئبٌالٔىڭ ئۇٌۇغٍۇلىٕي ضۆزٌٗ
الٔىڭ ئىجبدىتىذىٓ تٗوٗثجۇرٌۇق لىٍىپ ثبظ  ىذىذۇر، ئبٌالٔىڭ دٖرگبھىذىىىٍٗرۋٖ زېّىٕذىىىٍٗرٔىڭ ھِّٗىطي ئبٌالٔىڭ ئىٍى ئٌب

ٔجىَب[])دىٕذا( وۈچٍۈن  [20] ذۈز تٗضجىھ ئېَتىذۇ، ثوغبغّبٍذۇوۈٔ -ئۇالر وېچٗ [19] تبرتّبٍذۇ ۋٖ ھېرىپّۇ لبٌّبٍذۇ  ضۈرٖ ٗئ
الغب ئىتبئٗت لىٍغۇچي ئىذى  ثىس ھٗلىمٗتْٗ تبغالرٔي )داۋۇدلب(  [17] ثٗٔذىّىس داۋۇدٔي ئٗضٍىگىٓ، ئۇ ھٗلىمٗتْٗ ئٌب

رٔىّۇ ئۇٔىڭغب ثوٍطۇٔذۇرۇپ لۇغال [18] ئبخػىّي تٗضجىھ ئېَتبتتي  -ثوٍطۇٔذۇرۇپ ثٗردۇق، ئۇالر داۋۇد ثىٍْٗ ئٗتىگىٕي
الغب  -ثٗردۇق، ئۇالرِۇ )تٗرٖپ تٗرٖپتىٓ( توپٍىٕىپ، داۋۇد ثىٍْٗ ثىٍٍٗ تٗضجىھ ئېَتبتتي، )تبغالرٔىڭ، لۇغالرٔىڭ( ھِّٗىطي ئٌب

 ضۈرٖ ضبد[ [19] ئىتبئٗت لىٍغۇچىذۇر
الِٕىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي ِْٗ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ

پٍٗغِٗجٗرٌٗردىٓ ثىرىٕي چۆِۈٌٗ چېمىۋاٌىذۇ، غۇٔىڭ ثىٍْٗ، ئۇ چۆِۈٌىٍٗرٔىڭ ئۇۋىٍىرىغب ئوت لوٍۇۋېتىع » ئبڭٍىغبٔىذىُ:
ٖ، چۆِۈٌٗ ئۇۋىٍىرى وۆٍذۈرۈۋېتىٍذى. غۇ چبغذا ئبٌال ئۇٔىڭغب: ضېٕي ثىر چۆِۈٌٗ چبلطب، ضْٗ » ئِٗرىٕي ثٗردى. ٔٗتىجىذ

ْ ثىر ئۈِّٗتٕي پۈتۈًٍٔٗ وۆٍذۈرىۋٖتتىڭئبٌالغب تٗ ً لىٍذى« ضجىھ ئېَتىپ تۇرىذىغب  ]ثۇخبرى[« دٖپ ۋٖھىٌ ٔبزى
الٔي، ئبخىرٖت وۈٔىٕي ئۈِىذ لىٍغبْ ۋٖ ئبٌالٔي وۆپ ٍبد ئٗتىٍٗٔٗرگٗ ــ رٖضۇٌۇٌال ئٌٗۋٖتتٗ ٍبخػي ئۈٌگىذۇر  ]ضىٍٗرگٗ ـــ ئٌب

 ضۈرٖ ئٗھساة[ [21]
ىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ئبٌالتبئبالٔي ھٗرلبٔذاق ۋالىتتب ٍبد ئېتىپ ئبئىػٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھبدىٓ ر

 ]ِۇضٍىُ[« تۇراتتي
ْ ئبخػبِذا تٗضجىھ ئېَتىپ  -]ئبٌالٔىڭ ئۇٌۇغٍىٕىػي ۋٖ ئىطّىٕىڭ ٍبد ئېتىٍىػي ثۇٍرۇٌغبْ ِٗضجىذٌٗردٖ )ِۆِىٍٕٗر( ئٗتىٗگ
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ضۈرٖ ئبي [ 191] ّۇ، ئوٌتۇرغبٔذىّۇ، ٍبتمبٔذىّۇ ئبٌالٔي ئٗضٍٗپ تۇرىذۇئۇالر ئۆرٖ تۇرغبٔذى[]ضۈرٖ ٔۇر [36] تۇرىذۇ
الٔي ٍبد ئېتىع ھِّٗىذىٓ ئۇٌۇغذۇر[]ئىّراْ ئىجبدٖت ثىٍْٗ( ٍبد ئېتىڭالر، )ِېٕي  -ِېٕي )تبئٗت []ضۈرٖ ئٗٔىٗثۇت[ 45] ئٌب

بد ئ ْ، ِٗغپىرٖت لىٍىع ثىٍْٗ(ٍ  ْ. ِبڭب غۈوۈر لىٍىڭالر، ٔبغۈوۈرٌۈن ٍبد ئٗتطٗڭالر( ِّٗٔۇ ضىٍٗرٔي )ضبۋاة ثېرىع ثىٍٗ ېتىّٗ
 [ضۈرٖ ثٗلٗر[152] لىٍّبڭالر

ئبٌالتبئبال ِۇٔذاق » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
ْ، دېگْٗ: ثٗٔذَٖ ِېٕىڭ لبٔذاق ثوٌۇغۇِٕي ئوٍٍىطب، ِْٗ ئۇٔىڭغب غۇٔذاق ثوٌىّْٗ، ئۇ  ِېٕي ٍبد ئٗتطٗ، ِّٗٔۇ ئۇٔي ٍبد ئېتىّٗ

بد ئٗتطٗ ِّٗٔۇ ئۇٔي ِٗخپي ٍبد ئېتىّْٗ. ئٗگٗر ئۇ ِېٕي جبِبئٗت ثبر ٍٗردٖ ٍبد ئٗتطٗ ِْٗ ئۇٔي ئۇ  ئٗگٗر ئۇ ِېٕي ِٗخپيٍ 
 ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[«  جبِبئٗدىّٕۇ ٍبخػىراق جبِبئٗ ثبر ٍٗردٖ ٍبد ئېتىّْٗ

َ » ىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇد ئبٌالتبئبال ثٗٔذٖ
]ثۇخبرى « لٍٗٗردٖ ثوٌّىطۇْ، ِېٕي زىىرى لىٍىپ ئبغسىٕي ِىذىرٌىتىپ تۇرىذىىْٗ، ِْٗ غۇ ٍٗردٖ ئۇٔىڭ ثىٍْٗ ثىٍٍٗ ثوٌىّْٗ

 ۋٖ ئٗھّٗد ۋٖ ھبوىُ ۋٖ ئىجٕي ِبجٗ[
ئبخػبِذا ئۇٔي پٗش ئبۋازدا زىىرى لىٍغىٓ،  -لورلمبْ ھبٌذا ئىچىڭذٖ ٍبد ئٗتىىٓ، ئٗتىگٗٔذٖ ]پٗرۋٖردىگبرىڭٕي ٍېٍىٕغبْ ۋٖ

ٓ ثوٌّىغىٓ  ضۈرٖ ئٗئراف[ [205] غبپىٍالردى
زىىرٔىڭ ئٗڭ » ضٗئذ ئىجٕي ِبٌىه رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

ٌ لىٍىٕغ  ]ئٗھّٗد[« ىٕيٍبخػىطي ِٗخپى
بد لىٍىڭالر  [17] ]ضىٍٗر ئبخػبِذا ۋٖ ئٗتىگٗٔذٖ ئبٌالغب تٗضجىھ ئېَتىڭالر الٔي وۆپٍ   [41] ضۈرٖ رۇَ[]ئي ِۆِىٍٕٗر! ئٌب

ْ ئبخػبِذا تٗضجىھ ئېَتىڭالر )چۈٔىي ثۇ ئىىىي ۋالىتتب پٗرغتىٍٗر چۈغۈپ تۇرغبٍٔىمتىٓ، ئۇ ۋالىتالرٔىڭ  -ئۇٔىڭغب ئٗتىٗگ
ئبٌال ضىٍٗرٔي لبراڭغۇٌۇلتىٓ ٔۇرغب )ٍٗٔي گۇِراھٍىمتىٓ ھىذاٍٗتىٗ( چىمىرىع ئۈچۈْ، ضىٍٗرگٗ  [42] ذۇ( ئٗۋزىٍي ھېطبثٍىٕى

 رٖھّٗت لىٍىپ تۇرىذۇ، ئۇٔىڭ پٗرغتىٍىرى ضىٍٗرگٗ ِٗغپىرٖت تٌٗٗپ لىٍىپ تۇرىذۇ، ئبٌال ِۆِىٍٕٗرگٗ ٔبھبٍىتي ِېھرىجبٔذۇر
 ضۈرٖ ئٗھساة[ [43]

ٌٗال ٗ » ھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئِٗرۇ ئىجٕي ئٗضجٗت رٖزىَ ثٗٔذٖ رٖثجىگ
الٔي ٍبد ئېَتىذىغبْ وىػىٍٗردىٓ ثوٌۇغۇڭغب لبدىر  ئٗڭ ٍېمىٓ ثوٌىذىغبْ ۋالىت، وېچىٕىڭ ئبخىرلي ٍېرىّىذۇر. غۇ ۋالىتالردا ئٌب

 ۋٖ ھبوىُ[ ٔٗضٗئي ۋٖ تىرِىسى] «ثوالٌىطبڭ، غۇٔذاق ثوي
)تٗۋثٗ لىٍغبٔالر( ئىّبْ ئېَتمبٔالر ثوٌۇپ، ئۇالرٔىڭ دىٍٍىرى ئبٌالٔي ٍبد ئېتىع ثىٍْٗ ئبراَ تبپىذۇ، ثىٍىڭالروي، دىٍالر ئبٌالٔي ]

الٔي وۆپ ٍبد ئېتىڭالر [ضۈرٖ رٖئذ [28] ٍبد ئېتىع ثىٍْٗ ئبراَ تبپىذۇ ٖ  [10] ]ِٗلطىتىڭالرغب ئېرىػىع ئۈچۈْ ئٌب ضۈر
 جۇِۇئٗ[

ئبٌالٔي غۇٔذاق وۆپ » ٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئٗثۇ دٖردا رٖزى
ْ دٖپ لبٌطۇْ  ]ئٗھّٗد[« زىىرى لىٍىڭالروي، ئىٕطبٔالر ضىٍٗرٔي ضبراڭىٗ

ىٍىرى )ئۆزٌىرىٕي( ئبدَٖ ثبٌ» ۇئبز رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ِ
ٌّبٍذۇ بخػىراق ثىرٖر ئٌِٕٗٗي لىال  ٍ ٖ «  ئبٌالٔىڭ ئبزاثىذىٓ لۇتۇٌذۇرۇغتب، ئبٌالٔي ٍبد ئېَتىػتىٓ  ىه  ۋ ]ئٗھّٗد ۋٖ ٌِب

 تىرِىسى ۋٖ ئىجٕي ِبجٗ ضٗھىھ[
 ضۈرٖ رٖھّبْ[ [78] ]ئٗزىّٗتٍىه ۋٖ وٗرٍِٖىه پٗرۋٖردىگبرىڭالرٔىڭ ٔبِي ِۇثبرٖوتۇر

ٖثى ٖ » َئ ئىجٕي ئبِىردىٓ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي رىۋاٍٗت لىٍىذۇ:ئىّبَ ئٗھّٗد، ر ٗزىّٗتٍىه ۋ ئ
 ]ٔٗضٗئىّۇ رىۋاٍٗت لىٍغبْ[« وٗرٍِٖىه ئبٌالٔي ھِٗىػٗ ٍبد ئېتىپ تۇرۇڭالر

 وبتتب ضبۋاة تٍَٗبرٌىذى ]ئبٌالٔي وۆپ زىىرى لىٍغۇچي ئٗرٌٗر ۋٖ ئبٌالٔي وۆپ زىىرى لىٍغۇچي ئبٍبٌالرغب ئبٌال ِٗغپىرٖت ۋٖ
 ضۈرٖ ئٗھساة[ [35]
ٖ، » تٌٗھٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:   ئبٌالتبئبالٔىڭ ٔٗزىرىذ

بغبپ، ئۆِرىٕي ئۆتىۈزى  ٍ ْ )ئبٌالغب( تٗوجىر ، ھِٗذۇضبٔب، تٗضجىھ، تٗھٍىًَ ئېَتىع ئۈچۈْ ئىطالَ دىٕي ئىچىذٖ ذىغب
 ئٗھّٗد ضٗھىھ[ «]زٖي وىػي ٍولتۇرِۆئّىٕذىّٕۇ ئٗۋ

، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِٗوىىگٗ )لبراپ( وېتىۋېتىپ، جۇِذاْ ويئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇ
دېذى. ضبھبثىٍٗر: ئي  -دېگْٗ تبغذىٓ ئۆتۈۋاتمبٔذا: ٍۈرۈڭالر! ثۇ ٍٗر جۇِذأذۇر. ِۇفٗررىٍٗر ٔۇرغۇْ ضبۋاة ئېٍىپ وٗتتي

الر -رٖضۇٌۇٌال! ِۇفٗررىٍٗر وىُ؟ ٗر ۋٖ ئبٌٍب  -دٖپ ضورىغبٔىذى. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: )ئۇالر( ئبٌالٔي وۆپ زىىر لىٍغبْ ئ
 ]ِۇضٍىُ[« دېذى

ٖثجىڭالرٔ»  ئٗثۇ دٖردا رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ٖ ر ىڭ ٔٗزىرىذ
وۈِۈظ ضٗدىمٗ لىٍىػتىّٕۇ، ئبٌال ٍوٌىذا جىھبدلب چىمىپ، دۈغٍّٗٔٗر ثىٍْٗ ٍۈزِۇ  -دٖرىجٗڭالرٔي ٍۇلىرى لىٍىذىغبْ، ئبٌتۇْ

ٗر: ئېَتىپ ثٗرگٓى -ٍۈز تۇرۇپ ئۇرۇظ لىٍىػتىّٕۇ ئٗۋزٖي ثىر ئٌِٕٗٗي ئېَتىپ ثېرٍّٖۇ؟ دېَىػتي.  -دېگْٗ ئىذى. ضبھبثىٍ
]ِبٌىه ۋٖ ئٗھّٗد ۋٖ تىرِىسى ۋٖ ھبوىُ ۋٖئىجٕي « دٖپ جبۋاة ثٗردى -الَ: ئبٌالٔي زىىرى لىٍىعپٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططب
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 ِبجٗ[
ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: بٌىه رٖزىَ ْ » ئٗٔٗش ئىجٕيِ  جٕٗٔٗت ثبغچىٍىرىذىٓ ئۆتىٗ

دٖپ ضورىغبٔىذى، پٍٗغِٗجٗر  -ضبھبثىٍٗر: جٕٗٔٗت ثبغچىٍىرى ٔېّىذۇر؟دېذى.  -چېغىڭالردا ئۇٔىڭذىٓ ثٗھرىّْٗ ثوٌىۋېٍىڭالر!
 تىرِىسى ھٗضْٗ[«]دٖپ جبۋاة ثٗردى -ضورۇٔي« زىىىر» ئٌٍٗٗھىططبالَ:

» ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ ۋٖ ئٗثۇ ضٗئىذ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇِبدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ  ِۇٔذاق دېگْٗ:
ٔىڭ زىىرى ثىٍْٗ ِٗغغۇي ثوٌۇپ ثىرٖر جبٍذا ئوٌتۇرضب ئۇالرٔي پٗرغتىٍٗر ئورىۋاٌىذۇ ۋٖ ئۇالرغب ئبٌالٔىڭ لبٍطي ثىر لٗۋَ ئبٌال

 ْ رٖھّىتي ٍبغىذۇ، ئۇالرٔىڭ دىٍٍىرىغب خبتىرجٍِٗىه ئورۇٍٔىػىذۇ، ئۇالرٔي ئبٌالتبئبال ئۆز دٖرگبھىذىىي پٗرغتىٍٗرگٗ ثبٍب
 ]ِۇضٍىُ[« لىٍىذۇ

ثر لٗۋَ » ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ضٗھٍي ئىجٕي ھٗٔسٌٖٗ رٖزىَ
التبئبال  بد ئېَتىپ ئوٌتۇرۇپ، ئبٔذىٓ ئورٔىذىٓ تۇرضب، ئۇالرغب ِۇٔذاق دېَىٍىذۇ: ئورٔۇڭالردىٓ تۇرۇڭالر! ۋٖھبٌٗٔىي ئٌب ئبٌالٔيٍ 

بخػىٍىممب ئبٌّبغتۇرۇٌذىضىٍٗر ئۈچۈْ گۇٔبھٍىرىڭالرٔي ِٗغپىرٖت لىٍذى، ٍبِبٍٔى ]تٗثرأي ۋٖ ثٍٗھٗلي ۋٖ « دٍٖذۇ -مىڭالر،ٍ 
 زىَبئۇٌّٗلذٖضي ضٗھىھ[

ثىرٖر لٗۋَ ئبٌالٔي  ٍبد » ئٗٔٗش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
ىذا لىٍغۇچي ضىٍٗر ئ  ٔ ِٗذى ِٗغپىرٖت لىٍىٕغبْ ھبٌذا لوپۇڭالر! دٖپ ئېَتىپ ئوٌتۇرضب، ئۇالرغب ئبضّبٔذىٓ ثىر

 ئٗھّٗد ۋٖزىَبئۇٌّٗلذٖضي ضٗھىھ[«] توۋالٍذۇ
ثبِذات » ئٗٔٗش ئىجٕي ِبٌىه رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

ً ٔبِىسىذىٓ وېَىٓ، ئبٌالٔي زىىر لىٍىذىغبْ ثىر جبِبئٗت ثىٍْٗ ثىرگٗ تب وي لۇٍبظ چىممىچٗ ئوٌتۇرۇظ، ِْٗ ئۈچۈْ ئىطّبئى
الٔي زىىر لىٍىذىغبْ ثىر  ٔٗضٍىذىٓ تۆت ٔٗپٗر لۇٌٕي ئبزاد لىٍىػتىّٕۇ ٍبخػىراق،ئٗضىر ٔبِىسىذىٓ وېَىٓ، غبَ ٔبِىسىغىچٗ ئٌب

ٓ ٍبخػىراق ْ ثىرگٗ ئوٌتۇرۇغّۇ، ِْٗ ئۈچۈْ تۆت ٔٗپٗر لۇٌٕي ئبزاد لىٍغبٔذى  د ھٗضْٗ[]ئٗثۇ داۋۇ« جبِبئٗت ثىٍٗ
ٓ » ئىجٕي ئبثجبش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ئىٕطبٔالر ئىچىذى

ْ وىػىٍٗر ثبر، ثبغمىالر ئۇالرٔي وۆرگٗٔذٖ، دٖرھبي ئبٌالٔي زىىر لىٍىذۇ  ]ھٗوىَىُ ھٗضْٗ[« زىىرٔىڭ ئبچمۇچي ثوٌىذىغب
ھٗلىمٗتْٗ دۇَٔب » ٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئ

ٌٗٔٗت لىٍىٕغبٔذۇر، دۇَٔبٔىڭ ئىچىذىىي ثبرٌىك ٔٗرضىٍٗرگىّۇ ٌٗٔٗت لىٍىٕغبٔذۇر، پٗلٗت  ئبٌالٔي ٍبد ئېَتىع، ِبٔب ِۇغۇٔىڭغب 
 ٖ ئىجٕي ِبجٗ ھٗضْٗ[تىرِىسى ۋ«]ٍېمىٓ ٍبوي ئوخػبپ وٗتىْٗ ئىػالر ِۇضتٗضٕبدۇر

 

 ٍاخػي ضۆزٔىڭ ئاضّأغا ئۆرٌٍٗدىغأٍىمي

 ضۈرٖ فبتىر[ [10] ]ٍبخػي ضۆز ئبٌالٔىڭ دٖرگبھىغب ئۆرٌٍٗذۇ، ٍبخػي ئِٗٗي ئۇٔي وۆتۈرىذۇ
ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ الٔي تٗضجىھ» ِۇٔذاق دېگْٗ:  ٔوئّبْ ئىجٕي ثٗغىر رٖزىَ  ئٌب

ٍْٗ ئۇٌۇغالپ  ئېَتىع، تٗوجىر ئېَتىع، ھِٗذۇضبٔب ئېَتىع ۋٖ تٗھٍىً ئېَتىع )ٍٗٔي ئبٌالدىٓ ثبغمب ھېچ ِٗثۇد ٍوق( دېَىع ثى
ٍبد ئٗتىۈچىٍٗرٔىڭ ضۆزٌىرى ئٗرغىٕىڭ ئٗتراپىذا ئبٍٍىٕىپ تۇرىذۇ، ئۇ ضۆزٌٗرٔىڭ ھٗضٗي ھٗرىٍىرىٕىڭ ئبۋازىذٖن غۇڭۇٌذىغبْ 

ئىگىٍىرىٕي )ٍٗٔي ئٗٔٗ غۇ ضۆزٌٗر ثىٍْٗ ئبٌالتبئبالٔي ٍبد ئٗتىٍٗٔٗرٔي( ٍبد ئېتىػىذۇ. ثىٍىڭالروي،  ئبۋازٌىرى ثوٌۇپ، ئۆزٌىرىٕىڭ
التبئبالٔىڭ دٖرگبھىذا ٍبد ئېتىذىغبْ ثىرٖر ٔٗرضىٕىڭ ھِٗىػٗ ثوٌۇغىٕي ٍبلتۇرِبِذۇ؟ ]ئٗھّٗد «  ضىٍٗرٔىڭ ثىرىڭالر ئۆزىٕي ئٌب

 ۋٖ ئىجٕي ِبجٗ[
ثٗٔذٖ چىٓ لٌٗجىذىٓ  » ٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗ

ُاهللُ] ُإَِٓ ُإَِفَف َٓ] ْ ب ېمىٓ وٌّٗىگْٗ ثوٌطىال، ئۇٔىڭ ئۈچۈْ ئبّض الدىٓ ثبغمب ھېچ ئىالھ ٍوق (دېطٗ، چوڭ گۇٔبھالرغبٍ  )ثىر ئٌب

 ]تىرِىسى ھٗضْٗ[« ۇئىػىٍىرى ئېچىٍىپ، ثۇ ضۆزى ئٗرغگىچٗ ٍېتىپ ثبرىذ
ئبثذۇٌال ئىجٕي ثۇضىر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، ثىر وىػي پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ٍېٕىغب وېٍىپ: ئي 
ٗتٍىرى )ضبۋاثٕىڭ ٍوٌٍىرى( ٔبھبٍىتي وۆپىَىپ وٗتتي. ِبڭب )غۇالردىٓ( ثىرٔي ئېَتىپ  رٖضۇٌۇٌال! ِبڭب وۆرٖ ئىطالَ غٗرىئ

تىٍىڭ ئبٌالٔىڭ زىىرىذىٓ توختبپ »دېگٗٔىذى، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:  -ْ ئۇٔىڭغب ِٗھىَٗ ٍېپىػًبثٗرگىٓ، ِٗ
 تىرِىسى ضٗھىھ[ «]دېذى -لبٌّىطۇْ!

 

ْ  ۋٖ ٍاد ئېئاٌالٔي ٍاد ئې  تّاٍدىغاْ وىػيتىدىغا

پٗرۋٖردىگبرىغب زىىر ئېَتىپ » دېگْٗ:ئٗثۇ ِۇضب رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق 
َ ئ ْ ئبدٖ ٗ ئوخػبٍذۇ. زىىر ئېَتىپ تۇرِبٍذىغب ْ ئبدَٖ تىرىه ئبدِٖگ  ]ثۇخبرى[« ۆٌۈن ئبدِٖگٗ ئوخػبٍذۇتۇرىذىغب

 

 ئاٌالٔي ٍاد ئېتىػتىٓ غٗپٍٗتتٗ لاٌّاضٍىك
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ېتىػىچٗ، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ  ٍ غبپىٍالر ئبرىطىذا » ِۇٔذاق دېگْٗ: ِبٌىه رٖھّٗتۇٌال ئٌٍٗٗھي ِۇٔذاق دٍٖذۇ: ِبڭب
ئبٌالٔي زىىر لىٍغبْ وىػي ثبغمىالر ئۇرۇغتىٓ لېچىۋاتطىّۇ لبچّبً ئۇرۇغمبْ وىػىگٗ ئوخػبٍذۇ. غبپىٍالر ئبرىطىذا ئبٌالٔي 

الٔي زىىر لىٍغبْ وىػ -زىىر لىٍغبْ وىػي لۇرۇپ لبٌغبْ دٖرٖختىىي ٍبپ ي ٍېػىً غبخمب ئوخػبٍذۇ. غبپىٍالر ئبرىطىذا ئٌب
لبراڭغۇ ئۆٍٕي ٍورۇتۇپ تۇرغبْ چىراغمب ئوخػبٍذۇ. ئبٌالتبئبال غبپىٍالر ئبرىطىذا ئبٌالٔي زىىر لىٍغبْ وىػىٕي لٗثسى روھ 
 ٖ الٔي زىىر لىٍغبْ وىػىٕىڭ تىٍٍىك ۋ لىٍّبً تۇرۇپ، ئۇٔىڭغب جٕٗٔٗتتىىي ئورٔىٕي وۆرضىتىذۇ. ئبٌالتبئبال غبپىٍالر ئبرىطىذا ئٌب

 ]رٖزىٓ[« لىٍىذۇٕىڭ ضبٔىذٖن )وۆپ( گۇٔبھىٕي ِٗغپىرٖت تىٍطىس ثبرٌىك جبٍٔىم
لۇٍبظ ٔۇر » ئِٗرۇ ئىجٕي ئٗضجٗت رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

الغب ھِٗذۇضبٔب ث ىٍْٗ تٗضجىھ ئېَتىپ چبچمبْ ھٗرلبٔذاق ٔٗرضٗ، ئبٌالٔىڭ ِٗخٍۇلبتٍىرىذىٓ ھٗرثىر ٔٗرضٗ ھبٍبت لبٌطىال ئٌب
]ئىجٕي « تۇرىذۇ. پٗلٗت غٍٗتبٔالردىٓ ثوٌغبْ ٔٗرضٗ ۋٖ ئبدَٖ ثبٌىٍىرىٕىڭ دۆت، غبپىٍٍىرى تٗضجىھ ۋٖ ھِٗذۇضبٔب ئېَتّبٍذۇ

 ضٗٔب ۋٖ ئٗثۇ ٔۇئٍٗىُ ضٗھىھ[
التبئبالٔي ٍبد ئبٌ» ئىجٕي ئۆِٗر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

ئېتىػتىٓ ثبغمب ضۆزٌٗرٔي وۆپ ضۆزٌىّٗڭالر. چۈٔىي، ئبٌالتبئبالٔي ٍبد ئېتىػتىٓ ثبغمب ضۆزٌٗرٔي توال لىٍىع دىٍٕي 
التبئبالدىٓ ئٗڭ ٍىراق وىػي ثوٌطب دىٍي لبضبۋٖتٍىػىپ وٗتىْٗ وىػىذۇر « لبضبۋٖتٍٗغتۈرىذۇ. وىػىٍٗرٔىڭ ئبرىطىذا ئٌب

 ]تىرِىسى[
ۇٌال ۋٖ جبثىر ئىجٕي ئۆٍِٗر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق جبثىر ئىجٕي ئبثذ

ٓ » دېگْٗ: ئبٌال ٍبد ئېتىٍّبٍذىغبْ ھٗرلبٔذاق ٔٗرضٗ غٗپٍٗتتٗ لبٌذۇرىذىغبْ ئوٍۇْ تبِبغبدۇر. پٗلٗت تۆت ئىع ثۇٔىڭذى
ٕىڭ جٗڭ ئېتىٕي ٍبخػي وۆٔذۈرۈغي. وىػىٕىڭ لبرىغب ئېتىػٕي ِٗغك ِۇضتٗضٕبدۇر: وىػىٕىڭ ئبٍبٌي ثىٍْٗ ئوٍٕىػي. وىػى

 ]ٔٗضٗئي ضٗھىھ[« لىٍىػي. وىػىٕىڭ ضۇ ئۈزۈغٕي ِٗغك لىٍىػي
ذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ئۇالرغب ٕىرىۋاٍٗت لىٍى دىٓدٖضٍٗپىي ِۇھبجىر ئبٍبٌالردىٓ ٍۇضٍٗرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھب

الر! ئبٌ» ِۇٔذاق دېگْٗ: ىمىڭالردا ئي ئبٌٍب التبئبالغب تٗضجىھ تٗھٍىً ۋٖ تٗلذىص )ئۇٌۇغالظ( ئېَتىػىڭالر الزىُ. ثۇالرٔي ثبِر
ضبٔبپ ئېَتىڭالر، چۈٔىي ثبرِبلالردىٓ ضورىٍىذۇ ۋٖ ئۇالر ضۆزٌىتىٍىذۇ. غۇڭب ھٗرگىس غٗپٍٗتتٗ لبٌّبڭالر! ثوٌّىطب، رٖھّٗتٕي 

 ]تىرِىسى ۋٖ ھبوىُ ضٗھىھ[« ئۇٔتۇپ لبٌىطىٍٗر
جٕٗٔٗت ئٗھٍي ھېچ ٔٗرضىگٗ » ىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ِۇئبز رٖز

]تٗثرأي ۋٖ « ھٗضرٖت چٗوٍّٗذۇ، پٗلٗت ئۇالر )دۇَٔبدا(ئبٌالٔي ئٗضٍىًّٗ ئۆتۈپ وٗتىْٗ ضبئٗتٍٗرگٗ ھٗضرٖت چېىىذۇ
 ثٍٗھٗلي ھٗضْٗ[

ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھبدىٓ رىۋاٍ ئبدَٖ ثبٌىطىغب ئۇ ئبٌالٔي ٍبد » ٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئبئىػٗ ر
]ئٗثۇ « ئٗتًّٗ ثىر ضبئٗت ئۆتۈپ وٗتطٗ، لىَبِٗت وۈٔي ئبٌالٔي ٍبد ئېَتّىغبْ ئبغۇ ثىر ضبئٗتىٗ لبتتىك ھٗضرٖت چېىىذۇ

 ٔۇئٍٗىُ ۋٖ ثٍٗھٗلي ھٗضْٗ[
وىّىي ئوٌتۇرغبْ » ۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رى

الٔي زىىىر لىٍّىطب، ئبٌالٔىڭ  الٔىڭ ھۇزۇرىذا پۇغبٍّبٔغب لبٌىذۇ. وىّىي ٍبتمبْ جبٍىذا ئٌب جبٍىذا ئبٌالٔي زىىىر لىٍّىطب، ئٌب
 ئٗثۇ داۋۇد ضٗھىھ[«]ھۇزۇرىذا پۇغبٍّبٔغب لبٌىذۇ

لبٔذاق ثىر جبِبئٗت » ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىَ
ئوٌتۇرغبْ ضورۇٔذىٓ ئبٌالٔي زىىىر لىٍّبضتىٓ لوپۇپ وٗتطٗ، ئېػٗوٕىڭ تېپي )ئۆٌۈوي( ثبر جبٍذا ئوٌتۇرۇپ لوپمبٔذٖن ثوٌىذۇ. 

 د ضٗھىھ[ئٗثۇ داۋۇ«]ثۇ، ئۇالر ئۈچۈْ ھٗضرٖت ئېٍىپ وېٍىذۇ
 

 ىھ ، تٗوثىر، ھِٗدۇضأا، تٗھٍىًتٗضث

ِۇضب ئٌٍٗٗھىططبالَ: ئي » ئٗثۇ ضٗئىذ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

التبئبال: ئي ِ -رٖثجىُ! ِبڭب ضېٕي ئٗضٍٍٗذىغبْ ۋٖ ضېٕي چبلىرىذىغبْ ثىر دۇئب ئۆگٗتىىٓ! ُإَُِٓۇضب! دېگٗٔىذى، ئٌب ُإَِفَف َٓ[

ٓ!« )ثىر ئبٌالدىٓ ثبغمب ھېچ ئىالھ ٍوق(اهللُ[ دېگٗٔىذى.  -دېذى. ِۇضب ئٌٍٗٗھىططبالَ: ثۇٔي ھِّٗٗ ثٗٔذٖڭ دٍٖذۇ -دېگى

ُُئبٌالتبئبال: ُاهللُ[ ُإَِٓ ُإَِفَف ٓ!« )ثىر ئبٌالدىٓ ثبغمب ھېچ ئىالھ ٍوق(]َٓ ال! ضٗ -دېگى ٓ دېذى. ِۇضب ئٌٍٗٗھىططبالَ: ئي ئٌب ٔذى

دېگٗٔىذى. ئبٌالتبئبال: ئي ِۇضب! ٍٗتتٗ لٗۋٖت ئبضّبْ، ِٗٔذىٓ  -ثبغمب ھېچ ئىالھ ٍوق. ِْٗ ضٗٔذىٓ خبش ثىر دۇئب خبالٍّْٗ

َُثبغمب ئۇ )ٍٗتتٗ لٗۋٖت ئبضّبْ(ٔي ئبۋات لىٍغۇچي ثبرٌىك ِٗخٍۇلبت ۋٖ ٍٗتتٗ لبت زېّىٓ ِىسإٔىڭ ثىر تٗرىپىگٗ:  ُإِٓ ُإَِفَف َٓ[
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ُإَُِٓاهللُ[وٌٗىّىطي ٍٗٔٗ ثىر تٗرىپىگٗ لوٍۇٌطب، غۈثھىطىسوي، « ٌالدىٓ ثبغمب ھېچ ئىالھ ٍوق()ثىر ئب اهللُ[ ُإَِفَف )ثىر ئبٌالدٓى  ]َٓ

 ]ِٗۋضىٍي[« دېذى -ٓ ئېغىر وېٍىذۇوٌٗىّىطي ئۇالردى« ثبغمب ھېچ ئىالھ ٍوق(

ُإَِففَُرٔىڭ ئٗڭ ئٗۋزىٍي:ىزىى» َ ِۇٔذاق دېگْٗ:جبثىر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبال َٓ[

ٓ ثبغمب ھېچ ئىالھ ٍولتۇر(إَُِٓاهللُ[  تىرِىسى ھٗضْٗ[«])ثىر ئبٌالدى

ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: ُإَُُِٓ)تٗلۋا وٌٗىّىطي(» ئۇثًٗ ئىجٕي وٗئت ر ُإَِفَف َٓ[

 ٓ ثبغمب ھېچ ئىالھ ٍولتۇر( دېگْٗ ]تىرِىسى[)ثىر ئبٌالدىاهللُ[ُ

ېڭىالڭالر! »ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: دېۋىذى، ثىر  -ئىّبٔىڭالرٔيٍ 

ُإُُِدٖپ ضورىذى. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:  -وىػي: ئي رٖضۇٌۇٌال! ئىّبٔىّىسٔي لبٔذاق ٍېڭىالٍّىس؟ َٓ[ُ ُاهللُ[ ُإَِٓ ) ثىر َفَف

ٓ ثبغمب ھېچ ئىالھ ٍولتۇر ( دېگْٗ وٌٗىّىٕي وۆپ دٖڭالر!  ]ئٗھّٗد[« دېذى -ئبٌالدى
ثٗٔذٖ چىٓ لٌٗجىذىٓ  » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

ُاهللُ[ ُإَِٓ ُإَِفَف الدىٓ ث]َٓ دېطٗ، گۇٔبھي وٗثىَرٌٗرگٗ ٍېمىٓ وٌّٗىطىال، ئۇٔىڭ ئۈچۈْ ئبضّبْ « بغمب ھېچ ئىالھ ٍوق()ثىر ئٌب

 ]تىرِىسى ھٗضْٗ[« ئىػىىٍىرى ئېچىٍىپ، غۇ ضۆزى ئٗرغگىچٗ ٍېتىپ ثبرىذۇ
ثىر  ھٗرلبٔذاق» ئوضّبْ ئىجٕي ِبٌىه رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

ُاهللُ[ثٗٔذٖ لىَبِٗت وۈٔىگٗ ئبٌالٔىڭ رازىٍىمىٕي تٌٗٗپ لىٍغبْ ھبٌذا  ُإَِٓ ُإَِفَف )ثىر ئبٌالدىٓ ثبغمب ھېچ ئىالھ ٍوق ( دٖپ ]َٓ

َ لىٍىذۇ  ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ ۋٖ ئٗھّٗد ضٗھىھ[« ئۇچراغطب، ئبٌال ئۇ وىػىگٗ دوزاخٕي ھبرا

ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍ َُُوىُ چىٓ لٌٗجىذىٓ» ىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ئٗثۇ ضٗئىذ ر ٓ[

ٓ ثبغمب ھېچ ئىالھ ٍوق (دېطٗ، جٕٗٔٗتىٗ وىرىذۇ إَِفَفُإَُِٓاهللُ[  ]ثٗززار ضٗھىھ[« )ثىر ئبٌالدى

]َُُٓڭ ئبخىرلي ضۆزى وىّٕى» ِۇئبز رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

ُ ُاهللُ[ ُإَِٓ ]ئٗھّٗد ۋٖ ئٗثۇ داۋۇد ۋٖ ھبوىُ « ) ثىر ئبٌالدىٓ ثبغمب ھېچ ئىالھ ٍوق ( دېَىع ثوٌطب، ئۇ جٕٗٔٗتىٗ وىرىذۇإَِفَف

 [ضٗھىھ
ً » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: تىٍغب ٍٗڭگى

ِٗ ٗرٔىڭ ٔب ْ  -وېٍىذىغبْ، ِىسْا )لىَبِٗت وۈٔي وىػىٍ بلىذىغب ئِٗبٌىٕي تبرتىذىغبْ تبرازادا( ئېغىر وېٍىذىغبْ، ئبٌالتبئبالغبٍ 

ُاْفَعظِقؿُِ]ئىىىي ضۆز ثبر. ئۇ ثوٌطىّۇ   ُاهللِ ُاهلِلُُ](پبن دٖپ ئېتىمبد لىٍىّْٗ) ئۇٌۇغ ئبٌالٔي [ُشٌَْحاَن ُشٌَْحاَن

التبئب[َوبَِحْؿِّدهُِ ]ثۇخبرى ۋٖ « الٔي پبن دٖپ ئېتىمبد لىٍىّْٗ، ئبٌالتبئبالٔي ِٗدھىَىٍٍّْٗٗ( دېگْٗ ضۆزٌٗردىٓ ئىجبرٖت) ئٌب

 ِۇضٍىُ[
دٖپ  -لبٍطي ضۆز ئٗڭ ئٗۋزٖي؟ »ئٗثۇ زٖر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِذىٓ:

ال پٗر َُوبَِحْؿِّدِه[غتىٍىرى ۋٖ ثٗٔذىٍىرى ئۈچۈْ تبٌٍىغبْ:ضوراٌغبٔىذى. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: ئٌب ُاهللِ ال پبوتۇر، ]ُشٌَْحاَن )ئٌب

 ِۇضٍىُ[«]دٖپ جبۋاة ثٗردى -ثبرٌىك ھِٗذۇضبٔب ئۇٔىڭغب خبضتۇر( دېگْٗ ضۆزدۇر

ُاهللِوىّىي»جبثىر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ُاْفَعظِقِؿُ]ُشٌَْحاَن

)ئبٌال پبن ۋٖ ئۇٌۇغذۇر، ثبرٌىك ھِٗذۇضبٔب ئۇٔىڭغب خبضتۇر( دېطٗ جٕٗٔٗتتٗ ئۇٔىڭ ئۈچۈْ ثىر تۈپ خورِب دٖرىخي َوبَِحْؿِّدِه[

 تىرِىسى ضٗھىھ[«]تىىىٍىذۇ
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ٗتىگْٗ»پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: َُوبَِحْؿِّدِه[»ئبخػبِذا: -وىّىي ئ ُاهللِ تبئبالٔي پبن دٖپ )ئبٌال]ُشٌَْحاَن

التبئبالٔي ِٗدھىَىٍٍّْٗٗ(ٔي  لېتىُ دېطٗ، لىَبِٗت وۈٔي غۇ وىػىٕىڭ دېگىٕىٕي دېگْٗ ٍبوي  100ئېتىمبد لىٍىّْٗ، ئٌب
ٓ ئبرتۇق ئٌِٕٗٗي ئٗوېٌٍٍّٗٗذۇ  ِۇضٍىُ[«]ئۇٔىڭذىٓ ئبغۇرۇپراق دېگْٗ ئبدِٖذىٓ ثبغمب ھېچجىر ئبدَٖ ئۇٔىڭذى

ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ ر ْ » ىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِبڭب:ئٗثۇ زٖر ر ئبٌالتبئبالغب ئٗڭ ٍېمىٍّىك ثوٌغب

التبئبالغب ئٗڭ ٍېمىٍّىك ثوٌغبْ ضۆز: َُوبَِحْؿِّدِه[ضۆزٔي ضبڭب ئېَتىپ ثېرٍّٖۇ؟ ئٌب ُاهللِ ُُشٌَْحاَن )ئبٌالتبئبالٔي پبن دٖپ ئېتىمبد ]

ْ ض  ِۇضٍىُ[«]دېذى -ۆزدۇرلىٍىّْٗ، ئبٌالتبئبالٔي ِٗدھىَىٍٍّْٗٗ( دېگٗ
ِۆئّىٍٕٗرٔىڭ ئبٔىطي جۇۋٍٖرىَٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھبدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ثىر ئٗتىگىٕي ثبِذاتٕي 
ئولۇظ ئۈچۈْ ئۇٔىڭ ٍېٕىذىٓ چىمىپ وٗتىٗٔذٖ جۇۋٍٖرىَٗ ئۆزى ٔبِبز ئولۇغبْ جبٍذا ئىذى. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ 

ىس ٓ » ىٕي ئولۇپ ثوٌۇپ لبٍتىپ وىرضٗ، ئۇ ٍٗٔٗ غۇ جبٍذا ئىىْٗ. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:چبغىبھ ِٔب ِْٗ چىمىپ وٗتىٗٔذى
ٓ » دېذى. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:« ھٗئٗ » دېۋىذى، ئۇ:« تب ھبزىرغىچٗ ِۇغۇ ھبٌذا ئوٌتۇردىڭّۇ؟ ېٕىڭذى ِْٗ ضېٕىڭٍ 

دۇَ. ئۇٔي ضېٕىڭ ثۈگۈْ وٗچىىچٗ ئولۇغبٍٔىرىڭ ثىٍْٗ ئۆٌچٗپ لبراٌطب، چىممبٔذىٓ وېَىٓ تۆت وٌٗىّٗ ضۆزٔي ئۈچ لېتىُ ئولۇ

َُوِمَّداَدُثۇ تۆت وٌٗىّٗ چولۇَ ئېغىر وېٍىذۇ، ئۇالر:  َُظّْرِصِف َُوِزكََة ِف ًِ ُكَْػ َُوِرَواَء َُخؾِْؼِف َُظَّدَد َُوبَِحْؿِّدِه ُاهللِ ]ُشٌَْحاَن

ؾََِمتِِف[ الـَ ْ، ئٌب ْ، ) ئبٌالتبئبالٔي پبن دٖپ ئېتىمبد لىٍىّٗ براتمبْ ِٗخٍۇلبتالرٔىڭ ضبٔىذٖن وۆپ ھِٗذٖ ئېَتىّٗ تبئبالغب ئۆزىٍ 

التبئبالٔىڭ وبالِي  التبئبالٔىڭ ئٗرغىگٗ توغرا وٌٗگۈدٖن ھِٗذٖ ئېَتىّْٗ، ئٌب ئبٌالتبئبال رازى ثوٌغۇدٖن ھِٗذٖ ئېَتىّْٗ، ئٌب
ْ ضىَبھتٗن وۆپ ھِٗذٖ ئېَتىّْٗ  ]ِۇضٍىُ[« ٍېسىٍغب

ُاْْلَْؿُّدُ]ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:  ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ َُو ُاهللِ ُشٌَْحاَن

َزُُ ـْ ُأَ َُواهللُ ُاهللُ ُإَِٓ ُإَِفَف َُوَٓ ) ئبٌالتبئبالٔي پبن دٖپ ئېتىمبد لىٍىّْٗ، ثبرٌىك ھِٗذۇضبٔب ئبٌالتبئبالغب خبضتۇر، ثىر [فِـؾَِف

ٓ ئبٌالتبئبالدىٓ ثبغمب ھ ىك ٔٗرضىٍٗردى ېچ ئىالھ ٍولتۇر، ئبٌالتبئبال ئٗڭ ئۇٌۇغذۇر( دٖپ ئېَتىػىُ ِْٗ ئۈچۈْ جبھبٔذىىي ثبٌر
 ]ِۇضٍىُ[« ضۆٍۈٍِۈورٖوتۇر

ئٗٔٗش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ٍوپۇرِىمي لۇرۇپ وٗتىْٗ ثىر تۈپ دٖرٖخٕىڭ 
ھبضىطي ثىٍْٗ ئۇرغبْ ئىذى، غبزاڭالر ٍٗرگٗ تۆوۈٌۈپ چۈغتي. ئبٔذىٓ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ٍېٕىذىٓ ئۆتۈپ وېتىۋېتىپ، 

[ِۇٔذاق دېذى: َزُ ـْ ُأَ َُواهلُل ُاهلُل ُإَِٓ ُإَِفَف َُوَٓ ُاهلِل َُوُشٌَْحاَن ـؾَِف
ُفِ )ھِٗذۇضبٔب ئبٌال خبضتۇر، ئبٌال پبوتۇر، ئبٌالدىٓ ثبغمب ]اَْْلَْؿُّد

ۈٍۈوتۇر( دېگْٗ وٌٗىّىٍٗر ثٗٔذىٕىڭ گۇٔبھٍىرىٕي خۇددى ِۇغۇ دٖرٖخٕىڭ غبزاڭٍىرى تۆوۈٌگٗٔذٖن ئىالھ ٍولتۇر، ئبٌال ث
 تىرِىسى ھٗضْٗ[«]تۆوۈۋېتىذۇ

ضٗئىذ ئىجٕي ئٗثي ۋٖلمبش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، ئۇ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ھۇزۇرىذا ئىذۇق، 
بخػىٍىك لىٍىػمب لبدىر ثوالالِذۇ؟ دېذى. » دٍٖذۇ: پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق ىڭٍ   ِ ٗرٔىڭ ثېرىڭالر ھٗر وۈٔىگٗ ضىٍ

 ْ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ضورۇٔذاغٍىرىذىٓ ثىرى ثىر ئبدَٖ لبٔذالّۇ ثىر وۈٔذٖ ِىڭ ٍبخػىٍىك لىالٌىطۇْ دٖپ ضورىغب
ۇٔىڭغب ِىڭ ٍبخػىٍىك ثېرىٍىذۇ ٍبوي ئۇٔىڭذىٓ ِىڭ وىػي ٍۈز لېتىُ تٗضجىھ ئېَتطب ئ» ئىذى. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:

 دېگْٗ ]ِۇضٍىُ ۋٖ ئٗھّٗد ۋٖ ٔٗضٗئي ضٗھىھ[« خبتبٌىك ئۆچۈرۈٌىذۇ
ضېٕي  »ئٗثۇ ِۇضب رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، ئۇ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِبڭب ِۇٔذاق دېذى دٍٖذۇ:

َُحْقَلُىالٍّۇ؟ ِْٗ، ئي رٖضۇٌۇٌال ثوٌىذۇ دېذىُ، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ئۇ: جٕٗٔٗتٕىڭ غٗزىٕىٍىرىذىٓ ثىرىگٗ داالٌٗت ل َٓ[

 ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[«]لۇۋۋٖت ٍولتۇر( ضۆزىذۇر دېذى -) ئبٌالٔىڭ ٍبردىّىطىس ھېچمبٔذاق وۈچَوَُُٓؿَقَةُإَُِٓبِاهللِ[

ٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٗ ٖزىٌَٗالھۇ ٗئ ٍٗر ٍۈزىذىىي » ٍغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئبثذۇٌال ئىجٕي ئِٗر ر

ُبِاهلِلُ[ئىٕطبٔالرٔىڭ لبٍطي ثىرى: َٓ ُُؿَقَةُإِ َُحْقَلَُوَٓ َُوَٓ َزُ ـْ ٍۈوتۇر، ]َُٓإَِفَفُإَُِٓاهلُلَُواهلُلُأَ )ئبٌالدىٓ ثبغمب ئىالھ ٍوق، ئبٌال ثۈ

ىطىس ھېچمبٔذاق وۈچ تىرِىسى «]، دېڭىس وۆپۈوىذٖ وۆپ گۇٔبھي ثوٌطىّۇ وٗچۈرۈٌىذۇلۇۋۋٖت ٍولتۇر( دېطٗ -ئبٌالٔىڭ ٍبردّى
 ھٗضْٗ[

ٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ٖزىٌَٗالھۇ ٗئ ْ » ئٗثۇ ئٍَٗۇة ئٗٔطبرى ر وىّىي ئو
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يَؽَُفُفُ،ُفَُفُافْـُؿؾُْؽَُوَفُفَُُُُٓ]لېتىُ: َُوْحَّدُهَُُٓرََشِ ٍءُؿَِّديّرٌُإَِفَفُإَُِٓاهللُ ِؾََُشْ ـُ )ٍبٌغۇز ئبٌالدىٓ ثبغمب ئىالھ [ُاْْلَْؿُّدَُُوُّهَقَُظَذُ

ٍوق، ئۇٔىڭ غېرىىي ٍوق، پبدىػبھٍىك ئۇٔىڭغب خبضتۇر، ثبرٌىك ھِٗذۇضبٔب ئۇٔىڭغب خبضتۇر ۋٖ ئۇ ھِّٗٗ ٔٗرضىگٗ لبدىردۇر( 
ْ لۇٌٕي ئبزاد لىٍغبٕٔىڭ ضبۋاثىٕي ئبٌىذۇ ً ئٗۋالدىذىٓ ئو  ِۇضٍىُ[«]دېطٗ، ئىطّبئى

وىّىي وۈٔذٖ ٍۈز » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

ٍءَُؿِّديّرٌَُُُٓ]لېتىُ ِؾََُشْ ـُ يَؽَُفُفُ،َُفُفُاْفـُؿؾُْؽَُوَفُفُاْْلَْؿُّدَُُوُّهَقَُظَذُ َُوْحَّدُهَُُٓرََشِ دىٓ ثبغمب ئىالھ )ٍبٌغۇز ئبٌال[إَِفَفُإَُِٓاهللُ

ٍوق، ئۇٔىڭ غېرىىي ٍوق، پبدىػبھٍىك ئۇٔىڭغب خبضتۇر، ثبرٌىك ھِٗذۇضبٔب ئۇٔىڭغب خبضتۇر، ئۇ ھِّٗٗ ٔٗرضىگٗ لبدىردۇر( دېطٗ، 
ئوْ لۇي ئبزاد لىٍغبْ ۋٖ ٍۈز ٍبخػىٍىك لىٍغبٕٔىڭ ضبۋاثي ثېرىٍىذۇ، ٍۈز گۇٔبھي ئۆچۈرۈٌىذۇ، )غۇ وۈٔي( وٗچ وىرگىچٗ 

بٔ ٍىمىذىٓ ضبلٍىٕىذۇ. ئۇ وٌٗىّىٕي ئۇٔىڭذىّٕۇ وۆپ زىىرى لىٍغبٔالردىٓ ثبغمب ھېچىىُ )غۇ وۈْ ئىچىذٖ( غٍٗتبٕٔىڭ ٍِب

َُوبَِحْؿِّدِه[ئۇٔىڭچىٍىه ضبۋاثٍىك ئىع لىالٌّىغبْ ثوٌىذۇ. وىّىي: ُاهللِ ىك ھِٗذۇضبٔب ئۇٔىڭغب ]ُشٌَْحاَن )ئبٌال پبوتۇر، ثبٌر

 ِۇضٍىُ[«]وۆپۈوىذٖن وۆپ گۇٔبھي ثوٌطىّۇ وٗچۈرۈٌىذۇ خبضتۇر( دېگْٗ ضۆزٔي ٍۈز لېتىُ ئېَتطب، دېڭىس

ُوىّىي»پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ُهَُُٓرََشِ يَؽَُفُفُ،َُفُفُاْفـُؿؾُْؽَُوَفُفُاْْلَْؿُّدَُُوُّهَقَُظَذُ]َُٓإَِفَفُإَُِٓاهلُلَُوْحَّد

َُؿِّديٌّر[ ٍء ََُشْ ِؾ ٍوق، ئۇٔىڭ غېرىىي ٍوق، پۈتۈْ ضٌٗتٗٔٗت ۋٖ جىّي ھِٗذۇضبٔب  )ٍبٌغۇز ثىر ئبٌالتبئبالدىٓ ثبغمب ھېچ ئىالھـُ

لېتُى ئولۇضب، ئوْ لۇي ئبزاد لىٍغبٕٔىڭ  100ئبٌالتبئبالغب خبضتۇر. ئۇ ھِّٗٗ ٔٗرضىگٗ لبدىردۇر( دېگْٗ وٌٗىّىٕي ثىر وۈٔذٖ 
ۇ. ثۇ دۇئب غۇ وۈٔي وٗچىىچٗ ئۇ خبتبٌىك ئۆچۈرۈٌىذ 100ٍبخػىٍىك ٍېسىٍىپ، ئۇٔىڭذىٓ  100ثبراۋىرىذٖ ثوٌىذۇ ۋٖ ئۇ وىػىگٗ 

وىػىٕي غٍٗتبٔذىٓ ضبلالٍذۇ، ئۇ ئبدَٖ ئٗڭ ئٗۋزٖي ثوٌۇپ، پٗلٗت ئۇٔىڭذىٓ ئبرتۇق دېگْٗ وىػىذىٓ ثبغمب ھېچىىُ ئۇٔىڭذىٓ 
 ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[« ئېػىپ وېتٌٍّٗٗذۇ

ېٕىغب وېٍىپ: دېۋىذى، پٍٗغِٗجٗر « ئۆگىتىپ لوٍغىٓ ِبڭب ِْٗ ئولۇٍذىغبْ ضۆز» ثىر ئٗئراثي پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭٍ 

ُئٌٍٗٗھىططبالَ: ُ،َُوُشٌَْحاَنُاهللِ ـَثراً ُ ُهللِ ُ،َُواْْلَْؿُّد ـٌَِراً ُ َزُ ـْ ُأَ َُوْحَّدُهَُُٓرََشيَؽَُفُفُ،ُاهلَلُ َرِبُاْفَعاَفـِؿَغُُ،]َُُٓإَِفَفُإَُِٓاهللُ

ُاْْلَؽُِ ُاْفَعِزيِز ُبِاهلِل ُإَِٓ َة ُُؿَق َُوَٓ )ٍبٌغۇز ثىر ئبٌالتبئبالدىٓ ثبغمب ھېچ ئىالھ ٍوق، ئۇٔىڭ غېرىىي ٍوق، ئبٌالتبئبال قِؿ[َوََُٓحقَل

التبئبالٔي پبن دٖپ ئېتىمبد  ٔبھبٍىتي ثۈٍۈوتۇر، ئبٌالتبئبالغب وۆپ ِٗدھىَٗ ثوٌطۇْ، ئبٌٍِٗٗرٔىڭ پٗرۋٖردىگبرى ثوٌغبْ ئٌب
ْ ئىع لىٍغۇ -لىٍىّْٗ. ثبرٌىك وۈچ  دېذى]ِۇضٍىُ[ -چي ئبٌالتبئبالغب خبضتۇر( دېگىٓلۇۋۋٖت غبٌىت ۋٖ ھېىّٗت ثىٍٗ

رىفبئٗ ئىجٕي رافىئـ زۇرٖلي ِۇٔذاق دٍٖذۇ: ثىر وۈٔي پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ئبرلىطىذا ٔبِبز ئولۇۋاتبتتۇق، پٍٗغِٗجٗر 

ُُمٌَُئٌٍٗٗھىططبالَ رۇوۇدىٓ ثېػىٕي وۆتۈرۈپ: ا ُضَقًٌِ ًرا
ثِ ـَ ُ َُْحًّْدا ُاْْلَْؿُّد َُوَفَؽ ا َُرَبـَ ُؾِقِف[] ا ـً )ئي پٗرۋٖردىگبرىّىس! ضبڭب  اَر

ٔۇرغۇٍٔىغبْ پبن، ِۇثبرٖن ھِٗذىٍٗر ثوٌطۇْ!( دېذى. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ٔبِبزٔي ئولۇپ ثوٌغبٔذىٓ وېَىٓ: ثبٍبتىٕمي 
ىڭ ئۇ ٔٗچچٗ پٗرغتىٕ 30دېۋىذى، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: ِْٗ  -دٖپ ضورىذى. ھېٍىمي وىػي: ِْٗ -ضۆزٔي دېگْٗ وىُ؟

 -ثٗضتٗ ٍۈگۈرۈپ وٌٗگٍٗٔىىىٕي وۆردۈَ -ضۆزٔي ئٗڭ ئبۋۋاي ٍېسىۋېٍىع غٗرىپىگٗ ِۇٍٗضطٗر ثوٌۇظ ئۈچۈْ ثٗش
 ثۇخبرى[«]دېذى

ٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، ثىس پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ثىٍْٗ ٔبِبز ئولۇۋاتبتتۇق، ثىرى ھبضىراپ  -ئٗٔٗش رٖزىٌَٗالھۇ ٗئ

ُ[ضجىذوٗ وىرىپال:ھۆِۈدىگٗ ھبٌذا وېٍىپ، ِٗ ُؾِقِف ا ـً ُُمٌَاَر ُضَقًٌِا ًرا
ثِ ـَ ُ َُْحًّْدا ُاْْلَْؿُّدفِـؾَِف َزُ ـْ ُأَ ُاهلَلُ الغب ] )ئبٌال ثۈٍۈوتۇر، ئٌب

دېذى. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ٔبِبزدىٓ وېَىٓ: ثبٍبتىٕمي وٌٗىّىٍٗرٔي  -ٔۇرغۇٍٔىغبْ پبن، ِۇثبرٖن ھِٗذىٍٗر ثوٌطۇْ(
بِبئٗتتىٓ ئۈْ چىمّىذى. غۇٔىڭ ثىٍْٗ، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: ئۇٔىڭ دېگٍٗٔىرى خبتب دٖپ ضورىذى. ج -دېگْٗ وىُ؟

دېذى. غۇٔىڭ ثىٍْٗ، جبِبئٗتتىٓ ثىرى: ئي رٖضۇٌۇٌال! ئۇٔي دېگْٗ ِْٗ، وٌٗگىچٗ ٔٗپطىُ لىطتبپ وٗتتي، غۇڭب  -ئِٗٗش
ئٌٍٗٗھىططبالَ: ِْٗ ئۇ ضۆزٔي ئبضّبٔغب ئٗڭ  دېذى. ثۇٔي ئبڭٍىغبْ پٍٗغِٗجٗر -ِٗضجىذوٗ وىرىپال غۇ ضۆزٔي دېگٗٔىذىُ،

 -ثٗضتٗ ٍۈگۈرۈپ وٌٗگٍٗٔىىىٕي وۆردۈَ -پٗرغتىٕىڭ ثٗش 12ئبۋۋاي ئېٍىپ چىمىع غٗرىپىٕي لوٌغب وٌٗتۈرۈظ ئۈچۈْ 
 ٔٗضٗئي ضٗھىھ[«]دېذى

بِبزدا تۇرغبٔذا، ثىس پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ثى ىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، ثىر وۈٔيئىجٕي ئۆِٗر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇد  ٔ ٍْٗ

ُ[جبِبئٗتتىٓ ثىرٍٍْٖٗ: َُوأَِصقالً ُُبْؽَّرًة ُاهللِ َُوُشٌَْحاَن ـَثًِرا ُ ُفِـؾَِف َُواْْلَْؿُّد ًٌِرا ـَ ُ َزُ ـْ ُأَ )ئبٌال ٔبھبٍىتي ثۈٍۈوتۇر، ئبٌالغب  ]اهلَلُ

ٗتىگْٗ ۋٖ ئبخػبِذا ئبٌالغب تٗضجىھ ئېَتىّْٗ( دېذى. ِٔب ٗر ثوٌطۇْ، ِْٗ ئ ٗر وۆپٍىگْٗ ھِٗذىٍ بزدىٓ وېَىٓ، پٍٗغِٗج
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دېگٗٔىذى،  -دٖپ ضورىذى. جبِبئٗتتىٓ ثىرٍٍْٖٗ: ئي رٖضۇٌۇٌال! ِْٗ دېذىُ -ئٌٍٗٗھىططبالَ: ثبٍبتىٕمي ضۆزٔي دېگْٗ وىُ؟
 -پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: ِْٗ ئۇ ضۆزۈڭگٗ ثٗن ھٍٗراْ لبٌذىُ، چۈٔىي ئۇٔىڭغب ئبضّبٕٔىڭ دٖرۋازٌىرى ئېچىٍىپ وٗتتي

ۆِٗر ِۇٔذاق دٍٖذۇ: ِْٗ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ثۇ ضۆزىٕي ئبڭٍىغبٔذىٓ ثېرى ئۇ وٌٗىّىٕي دېَىػٕي دېذى. ئىجٕي ئ
 ِۇضٍىُ[«]تٗرن ئٗتّىذىُ

ئىىرِٖٗ ئىجٕي ئبثجبش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، ئۇ ِۇٔذاق دېذى: پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ئبثجبش ئىجٕي 
ي ئبثجبش! ئي تبغب! ئٗجٗثب ِْٗ ضبڭب )ٍبخػي ئىػالرٔي ئېَتىپ( ثٗرِِٗذىّْٗ، ئٗجٗثب ِْٗ ضبڭب ٔٗپ ئ» ئبثذۇي ِۇتٌٍٗىپىٗ:

ٍٗتىۈزِِٗذىّْٗ، ئٗجٗثب ِْٗ ضېٕي ٍبخػي وۆرِِٗذىّْٗ؟ ِْٗ ضبڭب ِۇٔذاق ئوْ تۈرٌۈن خىطٍٗتٕي ئېَتىپ ثېرًٖ، ئٗگٗر 
ال ضېٕىڭ ئىٍگىرىىي ۋٖ وىَىٕىي، و ٍىڭي، ضٗھۋٍٖٔىىتىٓ لىٍىپ ضبٌغبْ ۋٖ لٗضتْٗ لىٍىپ  -ؤبضْٗ ئۇٔي ئۆزٌٗغتۈرضٗڭ ئٌب

ْ -تبغٍىغبْ چوڭ وىچىه، ئبغىبرا ۋٖ ٍوغۇرۇْ گۇٔبھٍىرىڭٕىڭ ھِّٗىٕي ِٗغپىرٖت لىٍىذۇ، ئۇ ئوْ تۈرٌۈن خىطٍٗت ثوٌطب: ضٗ
ِبٍِىغبٔذا لىَبِذا تۆت رٖوىئٗت ٔبِبز ئولۇٍطْٗ، ھٗر ثىر رٖوىئٗتتٗ ضۈرٖ فبتىھٗگٗ ثىر ضۈرٖ لوغۇپ ئولۇپ لىرائٗتٕي تب

ىتىڭذٖ  ُتۇرغبْ ھٌب ُاهللِ ُهللُُُِ]ُشٌَْحاَن ُاهللُُُُواْلَْؿُّد َٓ ُإِ ُإفَف [َُُوَٓ َزُ ـْ ُأ )ئبٌالٔي پبن دٖپ ئېتىمبد لىٍىّْٗ، ثبرٌىك  واهلُل

ېتىُ دٍٖطْٗ، ل 15ھِٗذۇضبٔب ئبٌالغب خبضتۇر، ثىر ئبٌال دىٓ ثبغمب ھېچ ئىالھ ٍولتۇر، ئبٌال ئٗڭ ئۇٌۇغذۇر( دېگْٗ وٌٗىّىٕي 
 10لېتىُ دٍٖطْٗ، ئبٔذىٓ وېَىٓ رۇوۇدىٓ ثېػىڭٕي وۆتۈرۈپ  10ئبٔذىٓ رۇوۇ لىٍىطْٗ ۋٖ رۇوۇدا تۇرۇپ ٍٗٔٗ غۇ وٌٗىّىٕي 

لېتىُ دٍٖطْٗ، ئبٔذىٓ ضٗجىذىذىٓ ثېػىڭٕي وۆتۈرىطٗٔذٖ  10لېتىُ دٍٖطْٗ، ئبٔذىٓ وېَىٓ ضٗجىذىگٗ ثبظ لوٍىطٗٔذٖ ٍٗٔٗ 
لېتىُ دٍٖطْٗ، ئبٔذىٓ ضٗجىذىذىٓ ثبظ  10ٔذىٓ وېَىٓ ٍٗٔٗ ضٗجىذىگٗ ثبظ لوٍۇپ لېتىُ دٍٖطْٗ، ئب 10ٍٗٔٗ 

لېتىُ تٗورارالٔغبْ ثوٌىذۇ، ضْٗ تۆت رٖوىئٗت  75لېتىُ دٍٖطْٗ، ئٗٔٗ ئبغۇ ھٗر ثىر رٖوىئٗت ٔبِبزدا  10دٖ ٍٗٔٗ -وۆتۈرىطْٗ
ي وۈٔذٖ ثىر ئولۇغىٓ، ئٗگٗر وۈٔذٖ ثىر ئولۇغمب ٔبِبزٔىڭ ھِّٗىطىذٖ ِۇغۇٔذاق لىً. ضْٗ ئٗگٗر لبدىر ثۇالٌىطبڭ ثۇ ٔبِبزٔ

لبدىر ثۇالٌّىطبڭ ھٗر جۇِٗ وۈٔي ثىر لېتىُ ئولۇغىٓ، ئٗگٗر ئۇٔىڭغىّۇ لبدىر ثۇالٌّىطبڭ ھٗر ٍىٍذا ثىر لېتىُ ئولۇغىٓ، ئٗگٗر 
 [ھٗضْٗ دېذى]ئٗثۇ داۋۇد ۋٖ ئىجٕي خۇزٍّٖٗ«ئۇٔىّۇ لىالٌّىطبڭ ئۆِرۇڭذٖ ثىرٖر لېتىُ ثوٌطىّۇ ئولۇغىٓ

  

 ٗر ئٌٍٗٗھىططاالِغا دۇرۇد ئېَتىعپٍٗغِٗث

ھٗلىمٗتْٗ پٍٗغِٗجٗرگٗ رٖھّٗت ٍوٌالٍذۇ )ٍٗٔي پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِغب رٖھّٗت لىٍىذۇ، غٗٔىٕي ئۇٌۇغ لىٍىذۇ، ]هللا 
ر دٖرىجىطىٕي ئۈضتۈْ لىٍىذۇ(، پٗرىػتىٍٗرِۇ ھٗلىمٗتْٗ )پٍٗغِٗجٗرگٗ( ِٗغپىرٖت تٌٗٗپ لىٍىذۇ، ئي ِۆِىٍٕٗر! ضىٍٗ

بٍٔىك تىٍٗڭالر )چۈٔىي رٖضۇٌۇٌالھٕىڭ ضىٍٗرٔىڭ ئۈضتۈڭالردىىي ھٗلمي چوڭذۇر، ئۇ  پٍٗغِٗجٗرگٗ دۇرۇد ئېَتىڭالر ۋٖ ئِب
 [ضۈرٖ ئٗھساة[56ضىٍٗرٔي گۇِراھٍىمتىٓ ھىذاٍٗتىٗ، زۇٌّٗتتىٓ ٍورۇلٍۇلمب چىمبرغۇچىذۇر( ]

ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پ وىّىي ِبڭب ثىر » ٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئٗٔٗش ئىجٕي ِبٌىه ر
ٖرىجٗ  لېتىُ ضبالَ ٍوٌٍىطب، ئبٌال ئۇٔىڭغب ئوْ لېتىُ ضباَل ٍوٌالٍذۇ، ئوْ گۇٔبھىٕي ئۆچۈرۈپ تبغالٍذۇ ۋٖ ِٗرتىۋىطىٕي ئوْ د

 ٔٗضٗئي ضٗھىھ[«]ٍۇلىرى وۆتۈرىذۇ
خۇراَ  -لىٍىٕىذۇوي، ثىر وۈٔي پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ خۇغبيئبثذۇٌال ئىجٕي ئٗثۇ تٌٗھٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت 

دېگٗٔىذۇق، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ  -ئي رٖضۇٌۇٌال! ٍۈزۈڭذىٓ خۇغبٌٍىك ئىپبدىطي چىمىپ تۇرىذۇ» ٍېتىپ وٌٗذى. ئۇٔىڭغب:
ُ ئي ِۇھِّٗٗد! رٖثجىڭ ضبڭب ضبالَ ٍوٌ” ِۇٔذاق دېذى: ٍېٕىّغب ثىر پٗرغتٗ وېٍىپ ِۇٔذاق دېذى ٍىذى ۋٖ: وىّىي ضبڭب ثىر لېتى

 .ْ دۇرۇد ئېَتطب، ِْٗ ئۇٔىڭغب ئوْ لېتىُ رٖھّٗت ئېَتىّْٗ. ضبڭب ثىر لېتىُ ضبالَ ٍوٌٍىطب، ِْٗ ئۇٔىڭغب ئوْ لېتىُ ضبالَ ٍوٌالٍّٗ
 ٔٗضٗئي ھٗضْٗ[«]دېذى -ثۇ ضېٕي خۇرضْٗ لىٍّبِذۇ؟

ئبٌالٔىڭ ٍٗر ٍۈزىذٖ » ر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئبثذۇٌال رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗ
ْ پٗرغتىٍىرى ثبر، ئۇالر ئۈِّىتىّٕىڭ ضبالِىٕي ِبڭب ٍٗتىۈزۈپ تۇرىذۇ  ٔٗضٗئي ضٗھىھ[«]ئبٍٍىٕىپ تۇرىذىغب

ۇد ۋٖ وىُ ِبڭب دۇر» ئىجٕي ئبثجبش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇِبدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
ْ ثوٌىذۇ  ئىجٕي ِبجٗ ضٗھىھ[«]ضبالَ ٍوٌالغٕي ئۇٔۇتطب، جٕٗٔٗت ٍوٌىذىٓ ئبداغمب

ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ِېٕىڭ ئىطّىُ » ئٌٗي ئىجٕي ئٗثۇ تبٌىپ رٖزىَ
ْ وىػي ھٗلىمىٌ َ ٍوٌٍىّىغب  تىرِىسى ضٗھىھ[«]ثېخىٍذۇر زىىىر لىٍىٕغبٔذا، ِبڭب دۇرۇد ۋٖ ضبال

ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: بِىُ تىٍغب » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىَ  ٔ ِېٕىڭ
ْ وىػي خبر  [تىرِىسى] « زار ثوٌطۇْ! -ئېٍىٕغبٔذا، ِبڭب دۇرۇد ئېَتّىغب

لىٍىٕىذۇ، ثىر وۈٔي پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔجٗرگٗ چىمّبلچي  وٗئت ئىجٕي ئۇجرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ ِۇٔذاق رىۋاٍٗت
دېذى. ئبٔذىٓ « ئبِىٓ!» دېذى. ئبٔذىٓ ئىىىىٕچىطىگٗ چىممبٔذا ٍٗٔٗ:« ئبِىٓ!» ثوٌۇپ، ثىرىٕچي پٗغتبلمب پۇتىٕي لوٍغبٔذا:

ٌال! ثۈگۈْ ثىس ضٗٔذىٓ ثىر ضۆز دېذى. ئۇ ِۇٔجٗردىٓ چۈغىٗٔذىٓ وېَىٓ، ثىس: ئي رٖضۇ« ئبِىٓ!» ئۈچىٕچىطىگٗ چىممبٔذىّۇ:
دېۋىذۇق. پٍٗغِٗجٗر  -دٖپ ضورىذى. ثىس: ھٗئٗ، ئبڭٍىذۇق -دېگٗٔىذۇق، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: ئبڭٍىذىڭالرِۇ؟ -ئبڭٍىذۇق

ي ئبٔىطىٕىڭ ثىرى ٍبو -ئبتب» ثىرىٕچي پٗغتبلمب ئبٍبغ ثبضمىٕىّذا، جىجرىئىً ٍېٕىّغب وېٍىپ:» ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېذى:
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« ھٗر ئىىىىٍىطي ھبٍبت تۇرۇپ، ئۇالر تۈپٍٍٗي )ٍٗٔي ئۇالرٔىڭ خىسِىتىٕي لىٍّبً( جٕٗٔٗتىٗ وىرِىگٍٗٔٗر ثٗدثٗخت ثوٌطۇْ!
ئىطّىڭٕىڭ » دېذىُ. ئبٔذىٓ ئىىىىٕچي پٗغتبلمب ئبٍبغ ثبضمىٕىّذا، جىجرىئىً:« ئبِىٓ!» دېگٗٔىذى، ِْٗ ئۇٔي تٗضتىمالپ:
دېذىُ. « ئبِىٓ!» دېگٗٔىذى، ِْٗ:« ضبڭب ضبالَ ٍوٌٍىّىغبْ وىػي ثٗدثٗخت ثوٌطۇْ!تىٍغب ئېٍىٕغىٕىٕي ئبڭالپ تۇرۇپ، 

ىساْ ئېَي ٍېتىپ وىرضىّۇ، گۇٔبھٍىرى ِٗغپىرٖت ثوٌ» ئۈچىٕچي پٗغتبلتب: ٔىذى، دېگٗ« ّىغبْ وىػي ثٗدثٗخت ثوٌطۇْ!رِا
 ئٌٗىٗثىر[«]دېذىُ « ئبِىٓ!» ِْٗ ٍٗٔٗ:

ېٕىّىسغب چىممبٔىذى. ثىس:ئٗثۇ ِۇھِّٗٗد رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رى ئي »ۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ثىسٔىڭٍ 
ٗر « رٖضۇٌۇٌال! ضبڭب لبٔذاق ضبالَ ثېرىػٕي ئۆگٗٔذۇق. ئِٗذى لبٔذاق دۇرۇد ئېَتىّىس دٖپ ضوراٌغبٔذا، پٍٗغِٗج

ُإِْبَّراِّهقؿَُـََُُُوَظَذُآِلُُُمََؿٍّدُُُ]اَفؾَُفَؿَُصِؾَُظَذُُُمََؿٍّدُئٌٍٗٗھىططبالَ افؾَُفَؿَُباِرْكَُظَذُُُإكََؽَُْحِقٌّدََُمقٌّدََُُُمَُصؾَقَْتَُظَذُآِل

ُُُمََؿّدٍُ ُآِل ُوَظَذ ََُمْقّدٌُُُُمََؿٍّد َُْحِقٌّد ُإكََؽ ُ ُإْبَّراِّهقَؿ ُآِل َُظَذ ـَْت َُباَر ََم  ِۇھِّٗٗدٔىڭ جِٗٗتىگٗ )خۇددى( )ئي ئبٌال![ـَ

ٍغىٓ. ضْٗ ھٗلىمٗتْٗ ِٗدھىَىگئىجراھىّٕىڭ جِٗٗتىگٗ رٖھّٗت لىٍغبٔذٖ ال! ن رٖھّٗت لى ٗ الٍىمطْٗ، ئۇٌۇغطْٗ. ئي ئٌب
ِۇھِّٗٗدٔىڭ جِٗٗتىگٗ )خۇددى( ئىجراھىّٕىڭ جِٗٗتىگٗ ثٗخت ئبتب لىٍغبٔذٖن ثٗخت ئبتب لىٍغىٓ. ضْٗ ھٗلىمٗتْٗ 

 ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[« دېذى -ِٗدھىَىگٗ الٍىمطْٗ، ئۇٌۇغطْٗ( دٖڭالر
ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، ضبھبثىٍٗر:ئٗثۇ ھۇٍِٗذ ضبئىذىٌ  « ئي رٖضۇٌۇٌال! ضبڭب لبٔذاق دۇرۇد ئېَتىّىس؟»رٖزىَ

ُإِْبَّراِّهقؿََُُُوَظَذُأَْزَواِجِفَُوُذِرَيتِفُُُِ]ُاَفؾَُفَؿَُصِؾَُظَذُُُمََؿٍّدُدېگٗٔىذى، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: ََمَُصؾَقَْتَُظَذُآِل َوبَاِرْكُُُـَ

َُظَذُ ُُُُُُمََؿٍّد َُوُذِرَيتِِف ُأَْزَواِجِف قٌّد[َُُوَظَذ ََُمِ َُْحقٌّد َؽ ُإِكَ ْبَّراِّهقَؿ ُإِ ُآِل َُظَذ َت ـْ َُباَر ََم )ئي ئبٌال! ِۇھِّٗٗدوٗ ۋٖ ئۇٔىڭ ـَ

ال! ِۇھِّٗٗدوٗ ۋٖ ئۇٔىڭ ئبٍبٌٍ ھّٗت لىٍغىٓ. ئي ئٌب ٍىرى، ئٗۋالدٌىرىغب )خۇددى( ئىجراھىّغب رٖھّٗت لىٍغبٔذٖن ٖر ىرى، ئبٌٍب
 ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[« دېذى -ئٗۋالدٌىرىغب )خۇددى( ئىجراھىّغب ثٗرىىٗت ئبتب لىٍغبٔذٖن ثٗرىىٗت ئبتب لىٍغىٓ( دٖڭالر

 

  دۇئا 

ثىر ئبٌالدىٓ ثبغمب ھېچ ئىالھ ٍولتۇر؛ ئبٌال ھِٗىػٗ تىرىىتۇر، ھِّٗىٕي ئىذارٖ لىٍىپ تۇرغۇچىذۇر؛ ئۇ ِۈگذٖپ لبٌّبٍذۇ،  ]
الغب []ضۈرٖ ئىخالش [2] ھِّٗٗ ئبٌالغب ِۇھتبجذۇر[]ضۈرٖ ثٗلٗرٖ [255] ئۇٔي ئۇٍمۇ ثبضّبٍذۇ ٗر ئٌب ئي ئىٕطبٔالر! ضىٍ

ثىس ھٗلىمٗتْٗ ئىٕطبٕٔي ٍبراتتۇق، ثىس []ضۈرٖ فبتىر [15] ِۇھتبجطىٍٗر، ئبٌال )ھِّٗىذىٓ( ثىھبجٗتتۇر، ِٗدھىَگٗ الٍىمتۇر
ْ تۇِۇرىذ ٗر  []ضۈرٖ لبف [16] ىّٕۇ ٍېمىّٕىسئۇٔىڭ وۆڭٍىگٗ وٌٗگٕٗٔي ثىٍىّىس، ثىس ئۇٔىڭ جب ضىٍٗر لٍٗٗردٖ ثوٌطبڭالر، ئبٌال ضىٍ

ئبٌالٔىڭ ئبضّبٔالردىىي ۋٖ زېّىٕذىىي []ضۈرٖ ھٗدىذ[ 4] ثىٍْٗ ثىرگٗ، ئبٌال لىٍىۋاتمبْ ئىػىڭالرٔي وۆرۈپ تۇرغۇچىذۇر
ال ئۇال ْ، ئٌب َ ٔٗرضىٍٗرٔي ثىٍىپ تۇرىذىغبٍٔىمىٕي ثىٍِّٗطْٗ؟ ئۈچ ئبدَٖ پىچىرٌىػىذىىٗ رٔىڭ تۆتىٕچىطىذۇر، ثٗظ ئبدٖ

پىچىرٌىػىذىىْٗ، ئبٌال ئۇالرٔىڭ ئبٌتىٕچىطىذۇر، ٍٍِٗي ئۇٔىڭذىٓ ئبز ٍبوي وۆپ ئبدَٖ پىچىرالغطۇْ، ئۇالر لٍٗٗردٖ ثوٌّىطۇْ، 
ال وۆزٌٗر ئبٌالٔي وۆرٍِٗذۇ، ئبٌال وۆزٌٗرٔي وۆرۈپ تۇرىذۇ، ئبٌ[]ضۈرٖ ِۇجبدٌٖٗ [7] ئبٌال ھبِبْ ئۇالر ثىٍْٗ ثىٍٍىذۇر

 [ضۈرٖ ئٗٔئبَ [103] )ثٗٔذىٍىرىگٗ( ِېھرىجبٔذۇر، ھِّٗىذىٓ خٗۋٖرداردۇر
 

 دۇئا لىٍىع ئىثادٖت

دۇئب لىٍىػٕىڭ » ٔوئّبْ ئىجٕي ثٗغىر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇِبدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
 [ئٗثۇ داۋۇد ۋٖ تىرِىسى] «ئۆزى ثىر ئىجبدٖتتۇر

ٖ ئبٌالٔىڭ ٔٗزىرىذ» ۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئٗثۇ ھ
 [تىرِىسى« ]دۇئبدىٓ ھۆرِٗتٍىه ٔٗرضٗ ٍوق

دٖت ئبٌال ھبٍبتتۇر، ئۇٔىڭذىٓ ثبغمب ھېچ ئىالھ ٍولتۇر، دىٕىڭالرٔي )غېرىىتىٓ ۋٖ رىَبدىٓ( ضبپ لىٍغبْ ھبٌذا ئۇٔىڭغب ئىجب]
ٕغب ئېتىمبد لىٍغبْ ھبٌذا )ٍبٌغۇز( ئبٌالغىال []ضۈرٖ غبفىر[ 65] لىٍىڭالر ىص لىٍغبْ، ھٗق دى الغب خٌب ئۇالر پٗلٗت ئىجبدٖتٕي ئٌب

ٖ  [52] غۈثھىطىسوي، ضْٗ ئۆٌۈوٍٗرگٗ )ضۆزۈڭٕي( ئبڭٍىتبٌّبٍطْٗ[]ضۈرٖ ثٍَٗىٕٗ [5] ئىجبدٖت لىٍىػمب ثۇٍرۇٌذى ضۈر
ِٗضجىذٌٗر ئبٌالغب خبضتۇر، ئبٌالغب لوغۇپ ھېچىىّگٗ []ضۈرٖ فبتر [22] ئبڭٍىتبٌّبٍطْٗ ضْٗ لٗثرىٍٗردىىىٍٗرگٗ []رۇَ

الٔي لوٍۇپ، دۇئبٌىرىٕي  []ضۈرٖ جىٓ[ 18] ئىجبدٖت لىٍّبڭالر ھٗلىمىٌ لىٍىٕغبْ دۇئب ئبٌالغب لبرىتىٍىذۇ. وۇففبرالرٔىڭ ئٌب
ىٍّبٍذۇ. ئۇالر غۇٔذاق ثىر ئبدِٖگٗ ئوخػبٍذۇوي، ئۇ لبراتمبْ ِٗثۇدٌىرى وۇففبرالرٔىڭ ھېچمبٔذاق دۇئبضىٕي ئىجبثٗت ل

ئبغسىّغب ضۇ چۈغطۇْ دٖپ )ٔېرىذىٓ( ئىىىي ئبٌمىٕىٕي ضۇغب لبرىتىپ ئېچىپ تۇرىذۇ، ضۇ ھٗرگىس ئۇٔىڭ ئبغسىغب چۈغٍّٗذۇ، 
ْ دۇئبضي پۈتۈًٍٔٗ ثىىبردۇر  [ضۈرٖ رٖئذ [14] وبپىرالرٔىڭ ِٗثۇدٌىرىغب لىٍغب
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 دۇئاضىٕي ئىجاۋٖت لىٍىدىغأٍىمي ئاٌال دۇئا لىٍغۇچىالرٔىڭ

ِېٕىڭ ثٗٔذىٍىرىُ ضٗٔذىٓ ِْٗ توغرۇٌۇق ضورىطب )ئۇالرغب ئېَتمىٕىي( ِْٗ ھٗلىمٗتْٗ ئۇالرغب ٍېمىّْٕٗ )ٍٗٔي ئۇالرٔىڭ ]
ي ۇئب لىٍغۇچىٕىڭ دۇئبضىٕي ئىجبثٗت لىٍىّْٗ، ئۇالر توغرا ٍوتۇرىّْٗ( ِبڭب دۇئب لىٍطب، ِْٗ د ئٗھۋاٌىٕي، ضۆزٌىرىٕي ثىٍىپ

ثېػىغب وۈْ چۈغىْٗ ئبدَٖ دۇئب []{ ضۈرٖ ثٗلٗر186ٖ« }تېپىع ئۈچۈْ ِېٕىڭ دٖۋىتىّٕي لوثۇي لىٍطۇْ ۋٖ ِبڭب ئىّبْ ئېَتطۇْ
لىٍطب )ئۇٔىڭ دۇئبضىٕي( ئىجبثٗت لىٍىذىغبْ، ئۇٔىڭ ثېػىغب وٌٗگْٗ ئېغىرچىٍىمٕي وۆتۈرۈۋېتىذىغبْ ۋٖ ضىٍٗرٔي زېّىٕٕىڭ 

ْ وىُ؟ ئبٌال ٓ ثبغمب ئىالھ ثبرِۇ؟ ضىٍٗر ئبزغىٕب ۋٖزئورۇٔجبضبرٌىرى لىٍغب  [ضۈرٖ ًِٔٗ[62] ٔٗضىھٗت ئبٌىطىٍٗر -دى
ئىّبَ ئٗھّٗد، ثٌٗھىّٗجٍِٗىه ثىر ئبدِٖذىٓ ِۇٔذاق رىۋاٍٗت لىٍىذۇ، ِْٗ: ئي ئبٌالٔىڭ پٍٗغِٗجىرى! وىّذىٓ ضوراپ دۇئب 

ٗ، ضْٗ ئۇٔىڭغب دۇئب لىٍطبڭ، ئۇ ِۇضىجٗتٕي ِْٗ ئٗگٗر ضبڭب ِۇضىجٗت ٍٗتط» لىٍىطْٗ؟ دېذىُ. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:
ضٗٔذىٓ وۆتۈرۈۋېتىذىغبْ، ئٗگٗر ضْٗ چۆٌذٖ ِىٕىذىغبْ ثىر ئۇٌۇغىڭٕي ٍۈتتۇرۇپ لوٍۇپ ئبٔذىٓ ئۇٔىڭغب دۇئب لىٍطبڭ ئۇٔي 

ئبٌالدىٕال  ضبڭب لبٍتۇرۇپ ثېرىذىغبْ. ئٗگٗر ضبڭب لٗھٗتچىٍىه ٍٗتطٗ ئۇٔىڭغب دۇئب لىٍطبڭ ئۆضۈٍِۈن ئۆضتۈرۈپ ثېرىذىغبْ ثىر
 دېذى.« تىٍٍّْٗٗ

 

 دۇئاضىٕي ئىجاتٗت لىٍىدىغأٍىمي ئىّاْ ئېَتمأالرٔىڭئاٌال 

ُ! [ ]ضۈرٖ غۇرا [26] ئىّبْ ئېَتمبْ ۋٖ ٍبخػي ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍغبٔالرٔىڭ دۇئبضىٕي ئبٌال ئىجبثٗت لىٍىذۇ] پٗرۋٖردىگبرى
دۇئبضىٕي ئىجبثٗت لىٍذۇق، ئۇٔي )ثېٍىك ٍۇتمبْ  ئۇٔىڭ[]ضۈرٖ ئىجراھىُ [39] ھٗلىمٗتْٗ دۇئبٔي ئبڭالپ تۇرغۇچىذۇر

ئبٌال []ضۈرٖ ئٗٔجىَب [88] چبغذىىي( غِٗذىٓ خبالش لىٍذۇق، غۇٔىڭذٖن ِۆِىٍٕٗرٔي )ئېغىرچىٍىمالردىٓ( خبالش تبپمۇزىّىس
ضۈرٖ  [89] غّٗڭالرئىىىىڭالرٔىڭ دۇئبضي ئىجبثٗت لىٍىٕذى، دٖۋىتىڭالرٔي داۋاِالغتۇرۇڭالر، ٔبدأالرٔىڭ ٍوٌىغب ئٗگٗ» ئېَتتي:
ېٕىڭ لېػىّغب ِۇضۇٌّبْ ثوٌۇپ وېٍىػتىٓ ثۇرۇْ )ضىٍٗردىٓ( وىُ ئۇٔىڭ » ضۇٌٍّٗبْ ئېَتتي:[ ]ٍۇٔۇش  ِ ئي ئۇٌۇغالر! ئۇالر

ْ، » جىٕذىٓ ثوٌغبْ ئىفرىت ئېَتتي: [38] تٗختىٕي ئېٍىپ وېٍىذۇ  ِْٗ ئۇٔي ئورٔۇڭذىٓ تۇرۇغتىٓ ثۇرۇْ ضبڭب ئېٍىپ وېٍىّٗ
)ٔبزىً ثوٌغبْ( وىتبثٕي چوڭمۇر ثىٍىذىغبْ زات )ٍٗٔي  [39] « ٍىػىٗ ئٌٗۋٖتتٗ لبدىرِْٗ، ئىػٗٔچىٍىىِّْٗٗ ئۇٔي ئېٍىپ وې

دېذى )ئۇ دۇئب لىٍىۋىذى، تٗخت دٖرھبي « ئۇٔي ِْٗ ضبڭب وۆزۈڭٕي ٍۇِۇپ ئبچمۇچٗ ئېٍىپ وېٍىّْٗ» ئبضٗف ئىجٕي ثۇرخىَب(:
ثۇ پٗرۋٖردىگبرىّٕىڭ )ِبڭب لىٍغبْ( ئېھطبٔىذۇر، ئۇ » ٍىمىٕي وۆرگٗٔذٖ:ئبٌذىذا ھبزىر ثوٌذى( ضۇٌٍّٗبْ تٗختٕىڭ ٍېٕىذا تۇرغبٔ

ْ ِېٕي ضىٕىذى  [ضۈرٖ ًِٔٗ [40] « غۇوۈر لىالِذىُ، ٍب تۈزوورٌۇق لىالِذىُ، ثۇٔىڭ ثىٍٗ
ِٗئجٗد ئىجٕي خبٌىذ لٍٗطي رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ ھبرىطٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىذۇ، ئۇ، پٍٗغِٗجٗر 

بِطىس » ططبالِٕىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي ئبڭٍىذىُ دٍٖذۇ:ئٌٍٗٗھى  ٔ ٗتتىٓ خٗۋٖر ثېرٍّٖۇ؟ وِٗتٗر، ضىٍٗرگٗ ئٗھٍي جٕٗٔ
ال ئۇٔىڭ  « دۇئبضىٕي چولۇَ ئىجبثٗت لىٍىذۇئبدِٖٕىڭ ھٗر لبٔذىمي ئٗھٍي جٕٗٔٗت ثوٌىذۇ، ثۇٔذاق ئبدَٖ دۇئب لىٍطب، ئٌب

 [ثۇخبرى]
 

 رىٕي چالىرىپ تۇرۇپ دۇئا لىٍىعدۇئا لىٍغأدا ئاٌالٔىڭ گۈزٖي ئىطىٍّى

ئبٌالٔىڭ گۈزٖي ئىطىٍّىرى ثبر، []ضۈرٖ تبھب [8] ئبٌالدىٓ ثبغمب ھېچ ِٗثۇد )ثٗرھٗق( ٍولتۇر، ئبٌالٔىڭ گۈزٖي ئىطىٍّىرى ثبر]
بڭالرِۇ ئبٌال دٖپ ئبتىطبڭالرِۇ ثوٌىذۇ، رٖھّبْ دٖپ ئبتىط[]ضۈرٖ ئٗئراف[180] ئبٌالٔي غۇ )گۈزٖي ئىطىٍّىرى( ثىٍْٗ ئبتبڭالر

ضۈرٖ ثٗٔي [110] دېگىٓ « ثوٌىذۇ، لبٍطىٕي ئبتىطبڭالر )ھِّٗىطي ٍبخػىذۇر( چۈٔىي ئبٌالٔىڭ ٔۇرغۇْ گۈزٖي ئىطىٍّىرى ثبر
 [ئىطرائىً

 

  ٌالدىٓ تىر ٔٗرضٗ تىٍٗظ ئا

ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ىٍغبٔذا دۇئب ل» ئىجٕي ئبثجبش ر
ْ دۇئب لىٍ ْ دۇئب لىٍىڭالر وٍٕٗي ثىٍٗ  ]ئٗثۇ داۋۇد ۋٖ ثٍٗھٗلي[« ّبڭالرئبٌمىٕىڭالرٔىڭ ئبٌذى ثىٍٗ

ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇ ، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ثىر ٔٗرضٗ تىٍٗپ دۇئب ويخٌٗالد ئىجٕي ضبئىت ئٗٔطبرى رٖزىَ
ٗ  لىٍطب، لوٌىٕىڭ ئبٌمىٕىٕي ئۆزىگٗ لبرىتبتتي. بٍٔىمىذىٓ پبٔبھ تىٍٗپ دۇئب لىٍطب، لوٌىٕىڭ دۈِجىطىٕي ئۆزىگ ثىر ٔٗرضىٕىڭ ٍِب

 ]ئٗھّٗد[« لبرىتبتتي
ئٗٔٗش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ دۇئب لىٍغبٔذا ئىىىي لوٌىٕي لوٌتۇلىٕىڭ ئبلٍىمي 

 ثٍٗھٗلي[«]وۆرۈٔۈپ لبٌغىچٗ وۆتۈرٖتتي
ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئىجٕي ئ ھبجىتىٕي تىٍٗپ دۇئب »بثجب رٖزىَ

ٖ وۆتۈرىطْٗ  ]ئٗثۇ داۋۇد ضٗھىھ[« لىٍغبٔذا، لوٌٕي ِۈرىٕىڭ ثبراۋىرىذ
ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇِب ِۇٔذاق دٍٖتتي: ھٗلىمٗتْٗ ضىٍٗرٔىڭ دۇئبدا لوٌٍىرىڭالرٔي  ثٗن ئىگىس وۆتۈرۈغۇڭالر ئىجٕي ئۆِٗر ر

ٖ ئبرتۇق وۆتۈرٍِٗتتي  ]ئٗھّٗد ھٗضْٗ[« ثىذئٗتتۇر. چۈٔىي رٖضۇٌۇٌال لوٌىٕي ِۇغۇٔىڭذىٓ ٍٗٔي وۆوطىذىٓ زىَبد
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ِېۋٖ ھبوي «] پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ دۇئب لىٍغبٔذا، ئۆزىذىٓ ثبغالٍتتيئۇثًٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، 
 ئىجٕي ھٗثجبْ[

ٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئٗ َٗ» ٔٗش رٖزىٌَٗالھۇ ٗئ ٖثجىڭالردىٓ ثبرٌىك و  -ر
 ]تىرِىسى ھٗضْٗ« وۈتبڭالرٔي ضوراڭالر. ھٗتتب ئبٍبلٕىڭ غوٍٕىطي ئۈزۈٌۈپ وٗتطىّۇ ضوراڭالر

دۇئب لىٍغبٔذا، ئىجبثٗت » ر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗ
ثوٌىذىغبٍٔىمىغب لٗتئىٌ ئىػٗٔچ لىٍغبْ ھبٌذا دۇئب لىٍىڭالر! غۇٔي ثىٍىپ لوٍۇڭالروي، ئبٌالتبئبال لوٌي دۇئبدا، ئِّٗب لٌٗجي 

 ]تىرِىسى ضٗھىھ[« ثبغمب ٍٗردٖ وىػىٕىڭ دۇئبضىٕي ئىجبثٗت لىٍّبٍذۇ
ىه رٖز ضىٍٗردىٓ وىّىي دۇئب » ىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ ِۇٔذاق دٍٖذۇ: پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئٗٔٗش ئىجٕي ٌِب

ېطىپ لىٍغىٓ، دېگٗٔذٖن   ٔ ىطبڭ ِبڭب ٖثجىُ! ئٗگٗر ضْٗ خٌب لىٍّبلچي ثوٌطب، ئىٍتىجبٌىرىٕي ئېٕىك دېطۇْ، ھٗرگىس: ئي ر
ْ ھېچمبٔذاق و  ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[«ۈچ ِٗۋجۇت ئِٗٗشضۆزٌٗرٔي لىٍّىطۇْ. چۈٔىي ئبٌالٔي زورٌىَبالٍذىغب

” دۇئب لىٍغبٔذا ھېچىىُ:» ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
ٔي دېّىطۇْ، چۈٔىي ھېچىىُ ئبٌال“ ئي رٖثجىُ! خبٌىطبڭ، ِېٕي ئٗپۇ لىٍغىٓ. ئي رٖثجىُ! خبٌىطبڭ، ِبڭب رٖھىُ لىٍغىٓ!

 ثۇخبرى[«]زورٌىَبٌّبٍذۇ، ثٌٗىي ئبٌالغب ٍېٍىٕىپ دۇئب لىٍطۇْ
ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھبدىٓ، رٖضۇٌۇٌال ضٌٌٍٗٗالھۇ ئٌٍٗٗھي ۋٖضٌٍَٗٗ ِۇٔذاق دېگْٗ: ثىرىڭالر ضورىّبلچي ثوٌطب، دۇئبدا » ئبئىػٗ ر

ٓ ضوراٍذۇ ْ   ضٗھىھ{« وۆپ ضوراۋٖرضۇْ، ھٗلىمٗتْٗ ئۇ، ئبٌالدى  }ئىجٕي ھٗثجب
ٖ ثۇٍىُ، ئٗئىّبَ ِۇض ىت ۋ زٖردىٓ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ھٗدىص لۇددۇضىذا ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي رىۋاٍٗت لىٍىذۇ: غٌب

ئي ثٗٔذىٍىرىُ! ئٗگٗر ضىٍٗرٔىڭ ئىٍگىرى ئۆتىٍٗٔىرىڭالر ۋٖ وېَىٓ وېٍىذىغبٍٔىرىڭالر، » ثۈٍۈن ئبٌال ِۇٔذاق دٍٖذۇ:
تۇرۇپ ِٗٔذىٓ تىٍىطٗ، ئۇالرٔىڭ ھٗر ثىرىگٗ تىٍىگىٕىٕي ثٗرضِّٗۇ، خۇددى  ئىٕطبٍٔىرىڭالر ۋٖ جىٍٕىرىڭالر ثىر تۈزٌٗڭٍىىتٗ

دېڭىسغب ضېٍىٕغبْ ثىر تبي ٍىڭٕٗ ضۇدىٓ ئېٍىپ چىمىٍغبٔذا دېڭىسٔىڭ ضۈٍىذىٓ ھېچٕىّىٕي وېٍّٗتىٍّىگٗٔذٖن ِېٕىڭ 
ٗ وېّىَىپ لبٌّبٍذۇ  «ِۈٌىىّذىٓ ھېچٕٗرض

وىػىٍٗرٔىڭ ئٗڭ » ِۇٔذاق دېگْٗ: ٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَرىۋاٍٗت لىٍى ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ
 ]ثٍٗھٗلي ضٗھىھ[« ػىذۇرئبجىسرالي دۇئبدىٓ ئبجىس وٌٗگْٗ وى

غۈثھىطىسوي، ئبٌال » ضٌّٗبْ فبرىطي رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
ّۇ ضېخىذۇر. وىػي ئۇٔىڭذىٓ ثىر ٔٗرضٗ تىٍٗپ دۇئبغب لوي وۆتۈرضٗ، ئبٌال ئۇٔي لۇرۇق لبٍتۇرۇغتىٓ ثٗوّۇ ھبٍب لىٍغۇچىذۇر. ثٗو

 ]تىرِىسى ۋٖ ئٗثۇ داۋۇد ضٗھىھ[« ھبٍب لىٍىذۇ
 

  ٔدا ئاٌدىراپ وٗتّٗضٍىه دۇئا لىٍغا

ْ ئبٌذىراڭغۇ ٍبرىتىٍغبْ] ْ ئبٌذىراڭغۇدۇر[]ضۈرٖ ئٗٔجىَب [37] ئىٕطب  [ىطرائىًضۈرٖ ثٗٔي ئ [11] ئىٕطب
ئبٌالتبئبال ِۇٔذاق » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

 ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[« ِېٕىڭ ثٗٔذَٖ ِېٕي ئۆزىگٗ لبرىتب لبٔذاق ئوٍٍىطب، ِْٗ ئۇٔىڭغب غۇٔذاق ثوٌىّْٗ  »دٍٖذۇ:
ْ » ىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇد ٗر لبٔذاق ئبدَٖ ِٗ ھ

ثۇخبرى ۋٖ «]ىطىال دۇئبضي ئىجبثٗت لىٍىٕىذۇرٖثجىّگٗ دۇئب لىٍطبَ، دۇئبٍىّٕي ئىجبثٗت لىٍّىذى، دٖپ ئبٌذىراپ وٗتّ
 ِۇضٍىُ[

ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇو بِىسىٕىڭ ئبخىرىذا فٗزاٌٗ ئىجٕي ئۇثٍٗذ رٖزىَ ي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ثىر وىػىٕىڭٔ 
ىّبً تۇرۇپ دۇئب لىٍىۋاتمبٍٔىمىٕي ئبڭالپ: دېذى. وېَىٓ ئۇٔي « ثۇ وىػي ئبٌذىراپ وٗتتي» رٖضۇٌۇٌالغب دۇرۇد ۋٖ ضبالَ ٍوٌٍ

ۋۋاي ئبٌالغب ھِٗذۇضبٔب ئېَتىڭالر، لبچبٔىي ٔبِبز ئولۇضبڭالر، ئبٔذىٓ ٔبِىسىڭالرٔىڭ ئبخىرىذا دۇئب لىٍطبڭالر، ئب» چبلىرىپ:
ٓ خبٌىغبْ دۇئبٔي لىٍىڭالر! ٓ ئبٌالٔىڭ رٖضۇٌىغب ضبالَ ٍوٌالڭالر، ئۇٔىڭذىٓ وېَى  دېذى]تىرِىسى ضٗھىھ[« ئبٔذى

دۇئب ئبضّبْ ثىٍْٗ ٍٗرٔىڭ ئبرىطىذا ضبلالپ تۇرىذۇ، تبوي پٍٗغِٗجىرىڭگٗ »ئۆِٗر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي:
َ ٍوٌٍىّىغىچٗ )دۇئبدىٓ( ھېچجىر ٔٗرضٗ )ئبٌالٔىڭ ھۇزۇرىغب( وۆتۈرۈٌٍّٗذۇدۇرۇ  تىرِىسى ضٗھىھ[«]د ۋٖ ضبال

ْ » ِۇٔذاق دېگْٗ: پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ ثٗٔذٖ گۇٔبھ ثوٌىذىغب
ْ تۇغمبٕٔىڭ ئبرىٍىمىٕي ثۇز -ئىع ئۈچۈْ ٍبوي ئۇرۇق ٍغب ۇظ ئۈچۈْ دۇئب لىٍّىغبٔال ثوٌطب ۋٖ ئبٌذىراپ وٗتّىطٗ )ئۇٔىڭ لى

ٗر « دۇئبضي( ئىجبثٗت لىٍىٕىپ تۇرىذۇ الٔىڭ پٍٗغِٗجىرى! ئبٌذىرىغبٍٔىك لبٔذاق ثوٌىذۇ، دٖپ ضوراٌغبٔذا، پٍٗغِٗج ئي ئٌب
ۇئب ٕي وۆرِىذىُ، دٖپ ھېرىپ لېٍىپ، دئبٌذىرغبٍٔىك دېگْٗ، دۇئب لىٍذىُ، دۇئبٍىّٕىڭ ئىجبثٗت لىٍىٕغبٍٔىمى» ئٌٍٗٗھىططبالَ:

 دېذى]ِۇضٍىُ[« لىٍىػٕي تبغٍىۋېتىػتۇر
ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ ثىر ِۇضۇٌّبْ گۇٔبھ » ِۇٔذاق دېگْٗ:  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، ئٗثۇ ضٗئىذ رٖزىَ

ۇئبٔي لىٍطب، ئبٌالتبئبال ئۇٔىڭغب ئۇ دۇئبٔىڭ تۇغمبٕٔىڭ ئبرىٍىمىٕي ئۈزۈظ ئۈچۈْ ثوٌّىغبْ ثىر د -ثوٌّبٍذىغبْ ۋٖ ٍبوي ئۇرۇق
ضٗۋٖثي ثىٍْٗ ئۈچ ئىػٕىڭ ثىرىٕي ثېرىذۇ. ٍبوي ئۇٔىڭغب ئۇٔىڭ تىٍىگىٕىٕي تېس ثېرىذۇ. ٍبوي ئۇٔي ئۇٔىڭ ئۈچۈْ ئبخىرٖتىٗ 
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ثىالر: ئۇٔذاق ثوٌطب، ضبھب« ضبلالپ لوٍىذۇ، ٍبوي ئۇٔىڭذىٓ دۇئب تىٍىگىٕىگٗ ثبراۋٖر وېٍىذىغبْ ثبغمب ثىر ٍبِبٍٔىمٕي لبٍتۇرىذۇ
« ٌطىّۇ ئۇٔي ئىجبثٗت لىٍىذۇئبٌالتبئبال دۇئب لبٔچىٍىه وۆپ ثو» ثىس دۇئبٔي وۆپ لىالٍٍي، دېذى. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:

 دېذى]ئٗھّٗد[
 

 تىر ٔٗرضٗ تىٍىطٗ ئاٌالدىٕال تىٍٗظ

ي لىٍىّْٗ )تېٍىگىٕىڭالرٔي ثېرىّْٗ( غۈثھىطىسوي، ِبڭب دۇئب لىٍىڭالر، ِْٗ )دۇئبٍىڭالرٔي( لوثۇ» پٗرۋٖردىگبرىڭالر ئېَتىذۇ: ]
ٓ چوڭچىٍىك لىٍىپ ثبظ تبرتىذىغبٔالر خبر ھبٌذا جٗھِٕٗٔٗگٗ وىرىذۇ  [ضۈرٖ غبفىر [60]ِېٕىڭ ئىجبدىتىّذى

وىّىي ئبٌالدىٓ ثىر » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
 تىرِىسى ھٗضْٗ[«]ٗرضٗ ضورىّىطب، ئبٌال ئۇٔىڭغب غٗزٖپ لىٍىذۇٔ

:ْ ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ  ِۇٔذاق دېٗگ ٖر » ئبثذۇٌال ئىجٕي ِٗضئود رٖزىَ وىّىي ثىر
ڭ ھبجىتي راۋا ثوٌّبٍذۇ، وىّىي ٔٗرضىگٗ ھبجٗتّْٗ ثوٌۇپ لېٍىپ ھبجىتىٕىڭ )راۋا ثوٌۇغىٕي( وىػىٍٗردىٓ ئۈِىذ لىٍطب، ئۇٔى

ھبجىتىٕىڭ )راۋا ثوٌۇغىٕي( پٗلٗت ئبٌالتبئبالدىٓ ئۈِىذ لىٍطب، ئبٌالتبئبال ئۇٔىڭغب ثىھبجٗتٍىىٕي ثېرىذۇ، ثۇٔي ثىر ِۇددٖتتىٓ 
ٓ ٍبوي تېسال ثېرىذۇ  ]ئٗثۇ داۋۇد ۋٖ تىرِىسى ۋٖ ئٗھّٗد[« وېَى

 غٗزٖپ لىالر ئبٌال ضبڭب، دۇئب لىٍّبً لوٍطبڭ، 
ٗ تىٍٗپ تۇرضبڭ.غٗ ْ ضبڭب، ئۇٔىڭذىٓ ٔٗرض  زٖپ لىالر ئىٕطب

 ★★★★★★ 
ٗ ئوي وٗڭ وٗرٍِٖىه تٗڭرىذىٓ،  ھبجىتىڭ ثوٌطب تىٍ

 لىٍّىغىٓ ھٗرگىس وىػىذىٓ تٌّٗۇرۇپ ھبجٗت تٌٗٗپ.
 ثٗٔذىذىٓ ٔٗرضٗ تٌٗٗپ لىٍطبڭ، ثوٌۇر ضٗٔذىٓ خبپب،

 گٗر تٌٗٗپ لىٍطبڭ ئبٌالدىٓ، خۇظ ثوٌۇر، لىٍّبش غٗزٖپ.
 

ْ دۇئا لىٍىعتۆۋ  ٖٔچىٍىه تىٍٗ

ٍْٗ ٍوغۇرۇْ دۇئب لىٍىڭالر، )دۇئب لىٍغبٔذا وٌٗطٗ] وٌّٗٗش ضۆزٌٗپ، توۋالپ( ھٗددىذىٓ  -پٗرۋٖردىگبرىڭالرغب تۆۋٖٔچىٍىه ثى
ٖ  [55] ئبغۇرۇۋٖتىٍٗٔٗرٔي ئبٌال ٍبلتۇرِبٍذۇ  ئبٌال )پٍٗغِٗجٗرٌٗر ئٗۋٖتىپ( ٍٗر ٍۈزىٕي تۈزىگٗٔذىٓ وېَىٓ، ٍٗر ٍۈزىذ

ىٍىك لىٍّبڭالر، )ئبٌالٔىڭ ئبزاثىذىٓ( لورلمبْ ۋٖ )رٖھّىتىٕي( ئۈِىذ لىٍغبْ ھبٌذا دۇئب لىٍىڭالر، غۈثھىطىسوي، ئبٌالٔىڭ ثۇزۇلچ
 [ضۈرٖ ئٗئراف [56] «رٖھّىتي ٍبخػىٍىك لىٍغۇچىالرغب ٍېمىٕذۇر

ھٗلىمٗتْٗ » ِۇٔذاق دېگْٗ:طبالَ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىط ئبثذۇٌال ئىجٕي ِۇغٗپپٗي رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ
ئىجٕي  ۋٖ ئٗثۇ داۋۇد ۋٖ ئٗھّٗد]« وٌٗگۈضىذٖ ثۇ ئۈِّٗت ئىچىذٖ دۇئبدا ھٗددىذىٓ ئبغىذىغبْ لٗۋىٍّٗر ٍِٗذأغب وېٍىذۇ

  ىھ[ضٗھ ئىجٕي ھٗثجبْ ۋٖ ھبوىُ ۋٖ ِبجٗ
پبت ٍېمىٕذا دۇئبدا ھٗددىذىٓ » اق دېگْٗ:ِۇٔذرىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ  ضٗئىذ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ  
ْ لٗۋَ ٍِٗذأغب وېٍىذۇئ  ھٗضْٗ[ ئٗثۇ داۋۇد ۋٖ ئٗھّٗد« ]بغىذىغب

ٗر  وي،ذۇٕىرىۋاٍٗت لىٍى دىٓ ئٗثۇِۇضب ئٗغئٗرى رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ وىػىٍٗر ئۈٍٔۈن ئبۋازدا دۇئب لىٍىػمب ثبغٍىذى، پٍٗغِٗج
ئبۋازدا دۇئب لىٍّبڭالر، چۈٔىي ضىٍٗر گبش ٍبوي ٍىرالتىىي ثىر زاتتىٓ ئي وىػىٍٗر! ِۇٔذاق ئۈٍٔۈن » ئٌٍٗٗھىططبالَ:

دېذى]ثۇخبرى ۋٖ « ٍېٕىڭالردا تۇرغۇچي زاتتۇرتىٍٗۋاتّبٍطىٍٗر ضىٍٗر تىٍٗن تىٍٗۋاتمبْ ئۇ زات ھِّٗىٕي ئبڭالپ تۇرغۇچي ۋٖ 
 ِۇضٍىُ[

ِجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ثىٍْٗ ثىٍٍٗ ثىر جٗڭذٖ ئىذۇق، ثىس پٍٗغٗئٗثۇِۇضب ئٗغئٗرى رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ  رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، 
 ٓ ٗر" دٖپ ئبۋازٌىرىّىسٔي وۆتۈرۈغىٗ ثبغٍىذۇق، ئبٔذى ثىس ئېگىسگٗ ئۆرٌىطٗن ٍبوي جىٍغب ضبٍالرغب چۈغطٗن " ئبٌالھۇ ئٗوج

گبش ۋٖ ٍوق )ثىر ئي خبالٍىمالر! )ئبزراق( وۈچٗڭالر، ضىٍٗر » پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ثىسگٗ ٍېمىٓ وېٍىپ ِۇٔذاق دېذى:
ٗرٔىڭ  زاتٕي( چبلىرىۋاتّبٍطىٍٗر، ضىٍٗر ئبڭٍىغۇچي ۋٖ وۆرۈپ تۇرغۇچي )زاتٕي( چبلىرىۋاتىطىٍٗر، ضىٍٗر چبلىرىذىغبْ زات ضىٍ

 ]ئٗھّٗد[« ثىرىڭالرٔىڭ ئۇٔىڭ )ِىٕىپ تۇرغبْ( ئۇٌۇغىٕىڭ گٗدىٕىذىٓ ٍېمىٓ
ْ ئىّبَ ئٗھّٗد، ئٗثۇ ٔۇئبِٗٔىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي رىۋاٍٗت  ال! ِٗ لىٍىذۇ: ئبثذۇٌال ئىجٕي ِۇغٗپپٗي ثبٌىطىٕىڭ: ئي ئٌب

ٗر دٖپ دۇئب لىٍغبٍٔىمىٕي ئبڭالپ، ئۇ: ئي ئوغٍۇَ!  ٖڭٍىه ضبراٍذىٓ ثىرٔي ث جٕٗٔٗتىٗ وىرضَٗ جٕٗٔٗتٕىڭ ئوڭ تٗرىپىذىٓ ئبق ر
دۇئب » ٍغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ:ئبٌالتبئبالدىٓ پٗلٗت جٕٗٔٗتىٗ وىرغٕىال ضورىغىٓ، دوزاختىٓ پبٔبھ تىٍىگىٓ، چۈٔىي ِْٗ پٗ

ْ ثىر لىطىُ وىػىٍٗر ثوٌىذۇ ُ دېذى.« لىٍغبٔذا ۋٖ تبھبرٖت ئبٌغبٔذا، ھٗددىذىٓ ئبغۇرىۋېتىذىغب ْ ئىذى  دېگٍٗٔىىىٕي ئبڭٍىغب
ٕي، ئي رٖثجىُ! ِْٗ ضٗٔذىٓ جٕٗٔٗت »ضٗئذ ئىجٕي ئٗثۇ ۋٖلمبش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇٔىڭ ثىر ئوغٍي ِۇٔذاق دٍٖذۇ: داداَ ِېٕىڭ:

 –ثۇٔي تىٍٍّْٗٗ. ضٗٔذىٓ دوزاختىٓ )ئۇٔىڭ( زٖٔجىرٌىرىذىٓ، تبلبلٍىرىذىٓ ۋٖ ئۇٔىڭذىٓ  –ئۇٔىڭ ٔېئّىتىٕي، غبدٌىمىٕي، ئۇٔي 
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وېَىٕچٗ، دۇئبدا » دٖپ دۇئب لىٍغىٕىٕي ئبڭالپ: ئي ئوغٍۇَ! ِْٗ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ: -ثۇٔىڭذىٓ پبٔبھ تىٍٍّْٗٗ
ىر جبِبئٗت وېٍىذۇ. ضْٗ ھٗرگىس ئۇالدىٓ ثوٌۇپ لبٌّىغىٓ. ئٗگٗر ضبڭب جٕٗٔٗت ثېرىٍطٗ، ئۇٔىڭ چٗوتىٓ ئېػىپ وېتىذىغبْ ث

 ْ ئىچىذىىي ھِّٗٗ ٔٗرضٗ لوغۇپ ثېرىٍىذۇ. ئٗگٗر دوزاختىٓ لوٍۇٌطبڭ، ئۇٔىڭ ئىچىذىىي ھِّٗٗ ٍبِبٍٔىمتىٓ لوٍۇٌغب
 ]ئٗثۇ داۋۇد[« دېذى -دېگىٕىٕي ئبڭٍىغبٔىذىُ« ثوٌىطْٗ

 

 پٗرۋا لىٍّاٍدىغأٍىمي ٔىڭئاٌالىطا دۇئا لىٍّ

 [ضۈرٖ فۇرلبْ [77] ئېَتمىٕىي: ئٗگٗر ضىٍٗرٔىڭ دۇئبٍىڭالر ثوٌّىطب، پٗرۋٖردىگبرىُ ضىٍٗرگٗ پٗرۋا لىٍّبٍذۇ]
وىّىي لىَىٕچىٍىممب » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

ٍْٗ خۇغبٌٍىٕبً دېطٗ خبتىرجَٗ ثبٍبغبت دۇچبر ثوٌغب ْ، ثېػىغب وۈْ چۈغىْٗ وۈٍٔٗردٖ لىٍغبْ دۇئبٍىُ ئىجبثٗت لىٍىٕىع ثى
 [تىرِىسى]« وۈٍٔٗردٖ دۇئبٔي وۆپ لىٍطۇْ

ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: دۇئبٔىڭ ئىٕطبٕٔىڭ » ئىجٕي ئۆِٗر ر
]ھبوىُ «  ٌٗگْٗ ۋٖ وٌّٗىگْٗ وۆڭۈٌطىسٌىىٍٗر ئبٌذىذا پبٍذىطي ثوٌىذۇ. ئي ئبٌالٔىڭ ثٗٔذىٍىرى دۇئبدا ثوٌۇڭالر!ثېػىغب و
 ھٗضْٗ[

 

   لىٍىع تٗتدۇئا

چبلىٍىرىغب( خٍٗرٌىه دۇئب لىٍغبٔذٖن، )ئبچچىمي  -ئىٕطبْ )ئۆزىگٗ ۋٖ ثبال[]ضۈرٖ ئٗٔجىَب [37] ئىٕطبْ ئبٌذىراڭغۇ ٍبرىتىٍغبْ]
ئٗگٗر وىػىٍٗر تٌٗٗپ لىٍغبْ ٍبِبٍٔىمٕي ئىػمب []ضۈرٖ ثٗٔي ئىطرائىً [11] ثٗتذۇئب لىٍىذۇ، ئىٕطبْ ئبٌذىراڭغۇدۇر وٌٗگٗٔذٖ(

ْٗ ئبغۇرۇغمب ئۇالر تٌٗٗپ لىٍغبْ ٍبخػىٍىمىٕي ئىػمب ئبغۇرۇغمب ئبٌذىرىغبٔذٖن ئبٌذىرىطب ئىذى، ئۇالرٔىڭ ئٗجىٍي چولۇَ ٍٗتى
 [ضۈرٖ ٍۇٔۇش [11ثوالتتي )ٍٗٔي ھبالن ثوالتتي( ]

ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ىٍىرىڭالرغب، » جبثىر رٖزىَ ئۆزۈڭالرغب، ثٌب
ِبٌٍىرىڭالرغب ثٗددۇئب لىٍىپ ضبٌّبڭالر، ئبٌالتبئبالدىٓ ضورىطب ئىجبثٗت لىٍىٕىذىغبْ ثىر ۋالىت ثوٌۇپ، دۇئبٍىڭالر غۇ ۋالىتمب 

 ]ِۇضٍىُ[« پ ئىجبثٗت ثوٌۇپ لبٌىذۇىپ لېٍىتوغرا وېٍ
ٗد  لۇرٍٖػٍىىٍٗر پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِغب ثٗن ئبضىٍَىك لىٍىپ وٗتىْٗ ثىر ۋالىتتب، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ئۇالرغب ث

ىٍىذٖن )لٗھٗتچىٍىه لىٍىۋېتىع ثىٍْٗ( ئۇالر» دۇئب لىٍىپ: ىٍىٕي ٍۈضۈفٕىڭ ٍٗتتٍٗ  ِبڭب غب لبرىػي ئي ئبٌال! ئۇالرٔىڭ ٍٗتتٍٗ 
ئٗثۇ ضۈفَبْ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ لېػىغب وېٍىپ: ئي ِۇھِّٗٗد! ِْٗ ضٗٔذىٓ  دٖپ تىٍىگْٗ.« ٍبردَٖ ثٗرگىٓ

ڭ ثىٍْٗ لبٕٔىّۇ ۈپ ضوراً، ثىس )لٗھٗتچىٍىىتىٓ( ٍۇتۇغمبٔچىٍىمىّىسٔىڭ ھۆرِىتي ثىٍْٗ ئۆتۈٔ -ئبٌالتبئبالٔىڭ ٔبِي ۋٖ ئۇرۇق
ْ  ئبٌالتبئبال ثۇ ئبٍٗتٕي چۈغۈردى:]ىٍْٗ ٍېذۇق، دېذى. غۇٔىڭ ث ئۇالرٔي ثىس ھٗلىمٗتْٗ ئبزاة )ٍٗٔي لٗھٗتچىٍىه( ثىٍٗ

 ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ ۋٖ ٔٗضٗئي[ «جبزاٌىذۇق، ئۇالر پٗرۋٖردىگبرىغب ثوٍطۇّٔىذى، ئىٍتىجب لىٍىپ دۇئبِۇ لىٍّىذى
ئىتتىپبلذاظ لوغۇٔغب ثٗتذۇئب  ٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَپ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، ئبثذۇٌال ئىجٕي ئٗۋفب رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ
ئي وىتبة ٔبزىً لىٍغۇچي، تېس ھېطبة ئبٌغۇچي! ئبٌال ئىتتىپبلذاظ لوغۇٕٔي » لىٍىپ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي رىۋاٍٗت لىٍىذۇ:

 ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[«ِٗغٍۇة لىٍغىٓ، ئي ئبٌال! ئۇالرٔي ِٗغٍۇة لىٍغىٓ، لبتتىك ضىٍىىپ چۈچۈتىۋٖتىىٓ
ٌٗالھۇ ئٗٔھب ئبئىػٗ » ٍٗھۇدىَالرغب: ضبَ، ئٍٗىت ٔۇلطبْ ۋٖ ٌٗٔٗت ضىٍٗرگٗ ثوٌطۇْ دٍٖذۇ. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: رٖزىَ

« بٌىرى ئىجبثٗت لىٍىّٕبٍذۇثىسٔىڭ ئۇالرغب لىٍغبْ ثٗتذۇئبٌىرىّىس ئىجبثٗت لىٍىٕىذۇ، ئۇالرٔىڭ ثىسگٗ لىٍغبْ ثٗتذۇئ
 دٍٖذۇ]ثۇخبرى[

ٗ جبثىر ئىجٕي ئبثذۇٌال  رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، ئبئىػٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھب غٗزٖپٍىٕىپ: ئۇالرٔىڭ ٔېّ
ئبڭٍىذىُ، ئبڭٍىغبچمب ئۇالرغب جبۋاة لبٍتۇردۇَ. ثىس  »دېگٗٔىذى، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: -دېگٍٗٔىىىٕي ئبڭٍىّىذىڭّۇ؟

 ]ِۇضٍىُ[« دېذى -ٔي لبرغىطب، ئىجبثٗت ثوٌّبٍذۇئۇالرٔي لبرغىطبق، ئىجبثٗت ثوٌىذۇ. ئِّٗب ئۇالر ثىس
 

 ىڭ دۇئاضىدىٓ ھٗزٖر لىٍىعزۇٌۇِغا ئۇچرىغۇچىٕ

ئىجٕي ئبثجبش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇئبزٔي ٍِٗٗٔگٗ ئٗۋٖتىذىغبْ چبغذا 
ٖ زۇٌۇِغب ئۇچرىغۇچىٕىڭ دۇئبضىذىٓ ھٗزٖر لىٍغى» ِۇٔذاق دېگْٗ: ٓ، چۈٔىي ئۇٔىڭ دۇئبضي ثىٍْٗ ئبٌالٔىڭ ئبرىطىذا پٗرد

 [ثۇخبرى« ]ٍذۇھىجبة ثوٌّب
زۇٌۇِغب » ِۇٔذاق دېگْٗ: رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ خۇزٍّٖٗت ئىجٕي ضبثىت رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ

تالر ئۈضتىذىّٕۇ ئۆرٌٗپ وېتىذۇ. ئبٌال ِۇٔذاق ئۇچرىغبْ وىػىٕىڭ دۇئبضىذىٓ ھٗزٖر لىٍىڭالر، ھٗلىمٗتْٗ ئۇٔىڭ دۇئبضي ثۇٌۇ
ْ، غٗوطىس ِْٗ ضبڭب ثىر ِۇددٖتتىٓ ٖ  تٗثرأي« ]وېَىٓ ثوٌطىّۇ ٍبردَٖ ثېرىّْٗ دٍٖذۇ: ِېٕىڭ ئېسزىتىُ ثىٍْٗ لٗضَٗ لىٍىّٗ ۋ

 ضٗھىھ[زىَبئۇٌّٗلذٖضي 
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ِٗزٌۇِٕىڭ دۇئبضىذىٓ » ِۇٔذاق دېگْٗ:َ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبال ئىجٕي ئۆِٗر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ
ھٗزٖر لىٍىڭالر، ھٗلىمٗتْٗ زۇٌۇِغب ئۇچرىغبْ وىػىٕىڭ دۇئبضي ئبضّبٔغب تېس ئۆرٌٍٗذۇ، گۇٍبوي ئۇ ئوت ئۇچمۇٔذىطي ٍبوي 

ُ ]«ئۆتىۈر پىچبق  ضٗھىھ[ھبوى
زۇٌۇِغب ئۇچرىغۇچي وبپىر » ْٗ:ِۇٔذاق دېگ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ئٗٔٗش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ

 ٖۋ ئٗثۇ ٍٗئال ۋٖ ئٗھّٗد]« ثوٌطىّۇ، ئۇٔىڭ دۇئبضىذىٓ ھٗزٖر لىٍىڭالر، ِٗزٌۇِٕىڭ دۇئبضىٕي توضىذىغبْ پٗردٖ ٍولتۇر
 ھٗضْٗ[زىَبئۇٌّٗلذٖضي 

ۇِٕىڭ دۇئبضي، ِٗزٌ» ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
 ]ئٗھّٗد[« گٗرچٗ ئۇ پبضىك ثوٌغبْ تٗلذىردىّۇ ئىجبثٗت ثوٌىذۇ، چۈٔىي ئۇٔىڭ پبضىمٍىمي ئۆزىگىذۇر

 

ْ ۋالىت  دۇئا ئىجاتٗت توٌىدىغا

رٖثجىّىس ھٗر وېچىطي » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت  لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
وىُ ِبڭب دۇئب لىٍىذۇ؟ ئۇٔىڭ دۇئبضىٕي ” ئبخىرلي ئۈچتىٓ ثىر لىطّي لبٌغبْ چبغذا دۇَٔب ئبضّىٕىغب چۈغىذۇ ۋٖ وېچىٕىڭ

لوثۇي لىٍىّْٗ. وىُ ِٗٔذىٓ ضوراٍذۇ؟ ضورىغىٕىٕي ثېرىّْٗ. وىُ ِٗٔذىٓ ِٗغپىرٖت تىٍٍٗذۇ؟ ئۇٔي ِٗغپىرٖت 
 ثۇخبرى[«]دٍٖذۇ“ لىٍىّْٗ

ٌٗالھۇ دۇئب تىٍٗن، » ِۇٔذاق دېگْٗ: رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ئٗٔھۇدىٓ ئِٗرۇ ئىجٕي ئٗثٗضٗت رٖزىَ
 ]تٗثرأي  ضٗھىھ[«ئىجبدٖتٕىڭ ئٗڭ ئٗۋزٖي ۋالتي ثوٌطب، وېچىٕىڭ ئبخىرلي ٍېرىّىذۇر

ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇ بٍطي دۇئب ثٗن ئي رٖضۇٌۇٌال! ل» ، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِذىٓ:ويئٗثۇ ئۇِبِٗ رٖزىَ
وېچىٕىڭ ئبخىرلي لىطّىٕىڭ ئوتتۇرضىذا ۋٖ ھٗر ثىر پٗرز  »دٖپ ضوراٌغبٔىذى، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: -ئىجبثٗت ثوٌىذۇ؟

ْ دۇئب ٓ وېَىٓ لىٍىٕغب  ]تىرِىسى ھٗضْٗ[« دٖپ جبۋاة ثٗردى -ٔبِبزدى
ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٗ ثجىگٗ ئٗڭ » ٍٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىَ ثٗٔذىٕىڭ ٖر

ْ ھبٌىتي ضٗجذىذىىي ھبٌىتىذۇر. غۇٔىڭ ئۈچۈْ، ضٗجذىذٖ دۇئبٔي وۆپ لىٍىڭالر  ]ِۇضٍىُ[« ٍېمىٓ ثوٌىذىغب
ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ْ » ئٗٔٗش ئىجٕي ِبٌىه ر ئٗزاْ ثىٍٗ

ْ دۇئب رٖت لىٍىّٕبٍذۇتٗوج  ئٗثۇ داۋۇد ضٗھىھ[«]ىر ئبرىطىذا لىٍىٕغب
ئىىىي دۇئب رٖت » ضٗھً ئىجٕي ضٗئذ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

ئٗثۇ داۋۇد «]چبغذا لىٍىٕغبْ دۇئب لىٍىّٕبٍذۇ. ثىرى، ئٗزاْ ۋالتىذا لىٍىٕغبْ؛ ٍٗٔٗ ثىرى، دۈغّْٗ ثىٍْٗ لبتتىك ئۇرۇغۇۋاتمبْ
 ضٗھىھ[

ئۈچ دۇئب ئىجبۋٖت » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
 []ثٍٗھٗلي ۋٖ ئۇلٍٍٗي ضٗھىھ«  ثوٌىذۇ: روزا تۇتمۇچىٕىڭ دۇئبضي. زۇٌۇِغب ئۇچرىغۇچىٕىڭ دۇئبضي. ِۇضبپىرٔىڭ دۇئبضي

ِۇٔذاق ئۈچ وىػىٕىڭ » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
تىرِىسى «]دۇئبضي غٗوطىس ئىجبثٗت ثوٌىذۇ: ِٗزٌۇِٕىڭ دۇئبضي، ِۇضبپىرٔىڭ دۇئبضي، دادىٕىڭ ثبٌىغب لىٍغبْ ثٗد دۇئبضي

 ھٗضْٗ[
ئۈچ دۇئب غٗوطىس » ِۇٔذاق دېگْٗ: رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ٗٔھۇدىٓئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئ

ْ دۇئبضي -ئبتب …ئىجبۋٖت ثوٌىذۇ:  ھٗضْٗ[تىرِىسى  ۋٖ ئٗثۇ داۋۇد ۋٖ ئٗھّٗد  ]ثۇخبرى ۋٖ«ئبٔىالرٔىڭ ثبٌىطىغب لىٍغب
ئىىىي چبغذىىي » ِۇٔذاق دېگْٗ: ٗر ئٌٍٗٗھىططبالَرىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗج ضٗھٍي ئىجٕي ضٗئذ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ

ُ ھٗضْٗ«]ٔىڭ ئبضتىذا تۇرۇپ لىٍغبْ دۇئبدۇئب رٖت لىٍىّٕبٍذۇ: ٍبِغۇر  [ھبوى
ْ دۇئب رٖت لىٍىّٕبٍذۇ( دېَىٍگْٗ ْ چبغذا )لىٍىٕغب  [ضٗھىھ ]ئٗثۇ داۋۇد« ٍٗٔٗ ثىر رىۋاٍٗتتٗ:] ٍبِغۇر ٍېغىۋاتمب

ِۇضۇٌّبْ ئبدِٖٕىڭ » ۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئٗثۇ دٖردا رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رى
ئۆزىٕىڭ ثۇرادىرى ھٗلمىذٖ غبٍىجبٔٗ لىٍغبْ دۇئبضي ئىجبثٗت ثوٌىذۇ. دۇئب لىٍغۇچىٕىڭ ثېػىذا ثىر ِۇئٗوىٗي پٗرغتٗ ثوٌۇپ، 

دٍٖذۇ « ٓ، ضبڭىّۇ غۇٔذاق ثوٌطۇْئبِى» ي پٗرغتٗ:ھٗر لبچبْ ئۇ ئبدَٖ ئۆز ثۇرادىرى ھٗلمىذٖ خٍٗرٌىه دۇئب لىٍطب، ِۇئٗوىٗ
 ]ِۇضٍىُ[

ِۇٔذاق ئۈچ تۈرٌۈن » ِۇٔذاق دېگْٗ:  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ
ىرى لۇرۇق لبٍتۇرۇٌّبٍذۇ: ئبدىً پبدىػبھ )ٔىڭ لىٍغبْ دۇئبضي  ٔٗضٗئي ۋٖ تىرِىسىۋٖ  ٗدئٗھّ] …«وىػي ثبر، ئۇالرٔىڭ دۇئٌب

 [ئىجٕي ِبجٗۋٖ 
ٔھۇِبدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: وىّىي » ئبثذۇٌال ئىجٕي ئۆِٗر رٖزىٌَٗالھۇ ٗئ

دۇئبضىٕىڭ ئىجبثٗت ثوٌۇغىٕي، ِۈغىۈٌچىٍىىٍىرىٕىڭ وۆتۈرۈٌۈپ وېتىػىٕي خبٌىطب، لوٌي لىطمب لٗرزدارغب وٗڭچىٍىه 
 ]ئٗھّٗد ۋٖ ِٗۋضىٍي[« ۇْ!لىٍط
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 ۇ ئۈِّٗتىٗ ٍاردَٖ تېرىدىغأٍىميئاجىسالرٔىڭ دۇئاضي ضٗۋٖتىدىٓ ت

ھٗلىمٗتْٗ ئبٌالتبئبال ثۇ » ِۇٔذاق دېگْٗ:رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ  ضٗئذ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ
« رى، ٔبِبزٌىرى، ئىخالضٍىرى ضٗۋٖثٍىه ٍبردَٖ ثېرىذۇئۈِّٗتىٗ ئۇالرٔىڭ ئبجىسٌىرى ضٗۋٖثٍىه غۇ ئبجىسالرٔىڭ دۇئبٌى

 ]ٔٗضٗئي ضٗھىھ[
 

 ئاتٕىڭ لىٍغاْ دۇئاضي

ٗر » ِۇٔذاق دېگْٗ:  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، ئٗثۇزٖر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ ئٗرٖة ٔٗضىٍٍىه ئبتمب ھ
 -رىغب ٔېّٗت لىٍىپ ثٗردىڭ. ضْٗ ِېٕي ئۇٔىڭغب )ئۇٔىڭ( ِبيوۈٔي ضٗھٗردٖ: ئي ئبٌال! غٗوطىس ضْٗ ِېٕي ئبدِٖٕىڭ ثبٌىٍى

ِۈٌىىذىّٕۇ  -چبلىٍىرىذىٓ ۋٖ ِبي -ذىٓ ضۆٍۈٍِۈن وۆرضٗتىىٓ! ٍبوي ِېٕي ئۇٔىڭ خوتۇْ، ثبالرىٍىچبلى -وتۇْ ثبالِۈٌىي ۋٖ خ
ٗ رۇخطٗت لىٍىٕىذۇ  ]ئٗھّٗد[«)ضۆٍۈٍِۈن لىٍغىٓ( دٖپ، ئىىىي لېتىُ تىٍٗغى

 

ْ ئادَٖۇئاضي ئىجاۋٖت توٌّد  اٍدىغا

ۈچ تۈرٌۈن وىػي دائىُ ئ» ِۇٔذاق دېگْٗ: رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ئٗثۇ ِۇضب رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ
ٓ ئۇالرٔىڭ دۇئبضي ئىجبۋٖت ثوٌّبٍذۇ:ئبٌال  غب دۇئب لىٍىذۇ، ٌېىى

ْ خوتۇْ ثبر وىػي ثوٌۇپ، ثۇ وىػي ئۇ خوتۇ -1  ٕٔي تبالق لىٍّبٍذۇ.ئبضتىذا ئٗخاللي ٔبچبر، ٍبِب
ٓ گۇۋاھچي وٌٗتۈرِىگْٗ وىػي. ِۈٌۈن -ثبغمىالردا ِبي -2  ئېٍىػي ثبر، ٌېىى
ِۈٌىۈڭالرٔي  -ِبي» ِۈٌىىٕي ٔبداْ، ئٗلىٍطىس، دۆت وىػىٍٗرگٗ ثٗرگْٗ وىػي، چۈٔىي، ئبٌالتبئبال لۇرئبٔذا: -ِبي -3

 ضٗھىھ[ھبوىُ ]« ٖت لىٍىّٕبٍذۇدېگْٗ ِبٔب ثۇ ئۈچ وىػىٕىڭ دۇئبضي ئىجبۋ« ٔبدأالرغب ثٗرِٗڭالر
ئبٌالتبئبال ِۇٔذاق ئۈچ » ئىجٕي ئبئىس رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

ر تۈرٌۈن ئبدِٖٕىڭ دۇئبضىٕي ئىجبثٗت لىٍّبٍذۇ؛ ثىرىطي، ضٗپٗرگٗ چىمىپ، خبراثٗ ئۆٍذٖ لؤغبْ وىػي. ٍٗٔٗ ثىرىطي، ئبدٍِٖٗ
« ِبڭىذىغبْ ٍوٌغب چۈغىۈْ لىٍىۋاٌغبْ وىػي. ئۈچىٕچىطي، ئبٌال ضبلالٍذۇ دٖپ ئۇٌىغىٕي )ثبغٍىّبً( لوٍۇۋٖتىْٗ وىػي

 ]ئٌٗىٗثىر[
 

 ٌّأالرغا خاتا دۇئا لىٍىپ ضاٌطاِۇضۇ

ٗ ضْٗ تېخي ِېٕ» ِۇٔذاق دېگْٗ: رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ئبئىػٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھبدىٓ ىڭ رٖثجىّگ
: ئي ئبٌال ھٗلىمٗتْٗ ِْٗ ثىر ئىٕطبْ، ئٗگٗر » غٗرىت لوٍۇپ دۇئب لىٍغبٍٔىمىّٕي ثىٍِّٗطْٗ؟ ِْٗ ِۇٔذاق دٖپ دۇئب لىٍذُى

ِْٗ لبٍطي ثىر ِۇضۇٌّبٔغب ٌٗٔٗت لىٍىپ ضبٌغبْ ثوٌطبَ، ٍبوي تىٍالپ ضبٌغبْ ثوٌطبَ ثۇ ئىػىّٕي ئۇ وىػي ئۈچۈْ گۇٔبھىذىٓ 
 ِۇضٍىُ[«]ٍبخػىٍىك لىٍىپ ثٗرضىٍٗپ ثٗرضىٍٗ، پبوالظ وبپبرٖت لىٍى

                                                   

 لازأي پٗلٗت دۇئاال لاٍتۇردىغأٍىمي

دۇئبٔىڭ ئىٕطبٕٔىڭ ثېػىغب » ئىجٕي ئۆِٗر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
 ]ھبوىُ ھٗضْٗ[«  وٌّٗىگْٗ وۆڭۈٌطىسٌىىٍٗر ئبٌذىذا پبٍذىطي ثوٌىذۇ. ئي ئبٌالٔىڭ ثٗٔذىٍىرى دۇئبدا ثوٌۇڭالر! وٌٗگْٗ ۋٖ

لبزأي پٗلٗت دۇئبال » ضٌّٗبْ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
 ھبوىُ ۋٖ تىرِىسى ضٗھىھ[«]لبٍتۇرىذۇ 

ْ تٗلذىر ئبضّبْ» رىۋاٍٗتتٗ:ٍٗٔي ثىر  ً تۇرىذۇ -زېّٕٕىڭ ئبرىطىذا ثىر-ھٗلىمٗتْٗ دۇئب ثىٍٗ ٗ تبلبثى  ِۇضٍىُ[«]ثىرىگ
 

 ِٗزِۇٔي چوڭمۇر دۇئا لىٍىع

ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھبدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ضۆزى ئىخچبَ، ِٗزِۇٔي چوڭمۇر دۇئبالرٔي  ئبئىػٗ ر
 [ئٗثۇ داۋۇد]« اق ثوٌّىغبٍٔىرىٕي تٗرن ئېتٗتتيٍبخػي وۆرٖتتي. ئۇٔذ

 

 أدا دۇئا ئىجاتٗت توٌىدىغأٍىميلأداق لىٍغ

ال پبوتۇر، پبن ٔٗرضىٕىال » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: ئي وىػىٍٗر! ئٌب
دى. ئبٌالتبئبال ّىٕي ثۇٍرۇغبْ ثوٌطب، ِۆئّىٍٕٗرگىّۇ غۇٔي ثۇٍرۇ)ھبالٌٕي( لوثۇي لىٍىذۇ، ئبٌال پٍٗغِٗجٗرٌٗرگٗ ٔې

ْ الر[ دېگْٗ ثوٌطب، ِۆئّىٍٕٗرگٗ:]ئي پٍٗغِٗجٗرٌٗر، پبن ٔٗرضىٍٗرٔي ٍٗڭالر ۋٖ ٍبخػي ئٌِٕٗٗي لىٍىڭ پٍٗغِٗجٗرٌٗرگٗ:] ئي ئىّب
دېگٗٔذىٓ وېَىٓ ئۇزۇْ ضٗپٗر لىٍىپ  دېذى. پ ثٗرگْٗ پبن ٔٗرضىٍٗردىٓ ٍٗڭالر[ك لىٍىىئېَتمبْ وىػىٍٗر! ثىس ضىٍٗرگٗ رىس

چبڭ ثبضمبْ ثىر ئبدِٖٕي تىٍغب ئېٍىپ ئۆتتي. ئۇ ئبدَٖ ئىىىي  -)ھٗج ضٗپىرىگٗ ئوخػبظ( چبچٍىرى چوۋۇٌغبْ، ٍۈزٌىرى توپب
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ېّىىي ھبراِذۇر، ئىچىٍّى« ئي رٖثجىُ! ئي رٖثجىُ!» لوٌىٕي وۆتۈرۈپ: ي وىچىى -ىي ھبراِذۇر، وېَُىدٍٖذۇ. ھبٌجۇوي، ئۇٔىڭٍ 
 دېذى ]ِۇضٍىُ[« ي لبٔذالّۇ لوثۇي ثوٌىذۇ؟ذۇر ۋٖ ئۇزۇلٍىٕىػي ھبراِذۇر، ثۇٔذاق ئبدِٖٕىڭ دۇئبضھبراِ

ْ.  ئب لىٍىڭالر ِْٗ ئىجبثٗت لىٍىّْٗ[ِبڭب دۇ ئبٌال لۇرئبْ وٗرىّذٖ:]ثىر تۈروۈَ وىػىٍٗر ئىجراھىُ ئىجٕي ئٗدھِٗذىٓ: دېگٗ
ٗرٔىڭ  »ت ثوٌّبٍذۇ؟ دٖپ ضورىغۇچىالرغب ِۇٔذاق دٖپ جبۋاة ثٗرگْٗ:ثىس دۇئب لىٍىۋاتىّىس ٔېّىػمب دۇئبٍىّىس ئىجبثٗ ضىٍ

لٌٗجىڭالر ئوْ خىً ئىػتىٓ ئۆٌىذۇ: ضىٍٗر ئبٌالٔي تؤۇپ تۇرۇپ ئىتبئٗت لىٍّىذىڭالر، پٍٗغِٗجٗرٔي ثىٍىپ تۇرۇپ ئۇٔىڭ 
الٔىڭ ٔېّٗتٍىرىٕي ٍٗپ تۇرۇپ ئۇٔىڭ  ضۇٕٔىتىگٗ ئٗگٗغّىذىڭالر، لۇرئبٕٔي ثىٍىپ تۇرۇپ ئۇٔىڭغب ئِٗٗي لىٍّىذىڭالر، ئٌب

غۇورأىطىٕي ئبدا لىٍّىذىڭالر، دوزاخٕي ثىٍىپ تۇرۇپ ئۇٔىڭذىٓ لبچّىذىڭالر، غٍٗتبٕٔي ثىٍىپ تۇرۇپ ئۇٔىڭ ثىٍْٗ وۈرٖظ 
ىك لىٍّىذىڭالر، ئۆٌگٍٗٔٗرٔي دٖپٕٗ لىٍىپ تۇرۇپ ئۇٔىڭذ ىٓ لىٍّبً، ئۇٔىڭغب ئٗگٗغتىڭالر، ئۆٌۈِٕي ثىٍىپ تۇرۇپ ئۇٔىڭغب تٍَٗبٌر

 ئٗخالق ٔبِٗ[«]ئىجرٖت ئبٌّىذىڭالر، ئۆزۈڭالرٔىڭ ئٍٗىجىٕي لوٍۇپ وىػىٍٗرٔىڭ ئٍٗىجىٕي ووٌىذىڭالر"
 

ٓ وېَىٓ ٍۈز ئۆرۈٍدىغاْ ئادَٖدۇئاضىي ئىجاتٗت توٌغا  ٔدى

ۋۇرۇپ دۇئب ضىٍٗر ثٗھرىّْٗ ثوٌۇۋاتمبْ ٔېّٗتٍٗرٔىڭ ھِّٗىطىٕي ئبٌال ثٗرگْٗ، ضىٍٗرگٗ ثىرٖر ئېغىرچىٍىك ٍٗتطٗ، ئبٌالغب ٍبٌ]
ئبٌال ضىٍٗردىٓ ئېغىرچىٍىمٕي وۆتۈرۈۋٖتطٗ، ئبراڭالردىٓ ثىر ثۆٌۈن ئبدَٖ دٖرھبي ئۆز پٗرۋٖردىگبرىغب غېرىه  [53] لىٍىطىٍٗر 
ئىٕطبٔغب ثىرٖر ِۇضىجٗت ٍٗتطٗ، ثىسگٗ دۇئب لىٍىپ )ئىٍتىجب لىٍىذۇ( ئبٔذىٓ ئۇٔىڭغب ِٗرھِٗٗت []ضۈرٖ ٔٗھً [54] وٌٗتۈرىذۇ

ٓ، » ّىتىّىسٔي ئبتب لىٍطبق، ئۇ:لىٍىپ ثىرٖر ٔې ٍّىّذىٓ )ٍٗٔي پٗزٌىّذىٓ، ئِٗگىىىّذى ثۇ ٔېّٗت ِبڭب ئۆز ئى
دٍٖذۇ. )ئىع ئۇ ئوٍٍىغبٔذٖن ئِٗٗش( ثٌٗىي ئۇ « تىرىػچبٍٔىمىّذىٓ، رىسىك تېپىػٕىڭ ٍوٌٍىرىٕي ثىٍگٍٗٔىىىّذىٓ( وٌٗذى

زٖخّٗت ٍٗتطٗ، پٗرۋٖردىگبرىغب  -ئىٕطبٔغب ثىرٖر زىَبْ[]ٗرضۈرٖ زۇِ [49] ضىٕبلتۇر. ٌېىىٓ ئۇالرٔىڭ توٌىطي )ثۇٔي( ثىٍٍّٗذۇ
ۇٔىڭ ثېػىغب وٌٗگْٗ وۈٌپٗتٕي ٍۈزٌٗٔگْٗ ھبٌذا ئۇٔىڭغب دۇئب لىٍىذۇ، ئبٔذىٓ ئبٌال ئۆز تٗرىپىذىٓ ئۇٔىڭغب ٔېّٗت ئبتب لىٍغبْ )ئ

الغب زىَبْوۆت دۇئبضىٕي ئۇٔتۇپ وېتىذۇ، زٖخّٗتٕي وۆتۈرۈۋېتىع توغرۇٌۇق ئىٍگىرى لىٍغبْ  -ۈرۈۋٖتىْٗ( چبغذا، ئٌب
ضْٗ وۇفرىڭ ثىٍْٗ تۇرۇپ، )ثۇ » )ثبغمىالرٔي( ئبٌالٔىڭ ٍوٌىذىٓ ئبزدۇرۇظ ئۈچۈْ ئبٌالغب غېرىىٍٗرٔي وٌٗتۈرىذۇ، ئېَتمىٕىي:

ٖر  []ضۈرٖ زۇِٗر [8] پبٔىٌ دۇَٔبدىٓ( ئبزغىٕب )ۋالىت( ثٗھرىّْٗ ثوٌغىٓ، ضْٗ چولۇَ دوزىخىالردىٕذۇرضْٗ ئىٕطبٔغب ثىر
ْ  -زىَبْ زٖخّٗت ٍٗتطٗ، ٍبتطىذۇ، ئوٌتۇرضىذۇ، تۇرضىذۇ، )ئۇٔي دٖپئي لىٍىػىّىسٔي تىٍٗپ( ثىسگٗ دۇئب لىٍىذۇ: ئۇالرغب ٍٗتىٗ
ٗ  -زىَبْ زٖخّٗتٕي وۆتۈرۈۋٖتطٗن، گوٍب ئۇٔي وۆتۈرۈۋېتىػىّىسٔي تىٍٗپ ثىسگٗ دۇئب لىٍّىغبٔذٖن، ٍبِبْ ئىػٕي ٍٗٔ

 [ضۈرٖ ٍۇٔۇش[ 12] ّىػٍىرى ئۇالرغب ِۇغۇٔذاق چىراٍٍىك وۆرضىتىٍذىداۋاِالغتۇرىذۇ، ھٗددىذىٓ ئبغمۇچىالرٔىڭ لىٍ
ىتىّىسٔي تېتىتطبق، ئۇالر ثىسٔىڭ  -وىػىٍٗرٔىڭ ثېػىغب وٌٗگْٗ زىَبْ] زٖخّٗتٕي وۆتۈرۈۋٖتىٗٔذىٓ وېَىٓ، ئۇالرغب رّٖھ

ى» ئبٍٗتٍىرىّىس ئۈضتىذٖ ِىىىر ئىػٍىتىػىٗ ئبٌذىراٍذۇ، ئېَتمىٕىي:  ِ ال ئۇالرٔي لىٍغبْ « ىىرى ئۈچۈْ ئٗڭ تېس جبزاالٍذۇئٌب
ېسىپ تۇرىذۇ  ٍ ئىٕطبٔغب ٔېّٗت ئبتب لىٍطبق ][ضۈرٖ ٍۇٔۇش [21] غۈثھىطىسوي، ثىسٔىڭ پٗرغتىٍىرىّىس ِىىرىڭالرٔي

الٔىڭ ئِٗرىگٗ ثوٍطۇٔۇغتىٓ ثبظ تبرتىپ( ھبوبۋۇرٌىػىپ وېتىذۇ، ئٗگٗر  )پٗرۋٖردىگبرىغب غۈوۈر لىٍىػتىٓ( ٍۈز ئۆرۈٍذۇ، )ئٌب
الغب ٍۈزٌىٕىپ( ئۈزٌۈوطىس دۇئب لىٍىذۇئۇٔىڭغب ٍب ٗ []ضۈرٖ فۇضطىٍٗت [51] ِبٍٔىك ٍٗتطٗ )ئٌب ضىٍٗر دېڭىسدا ثىرٖر ئبپٗتى

ٍوٌۇلمبْ چېغىڭالردا، ئېطىڭالرغب ضىٍٗر چولۇٔۇۋاتمبْ ِٗثۇدالر وًٌّٗٗ، پٗلٗت ئبٌالال وېٍىذۇ )ٍٗٔي ئىٕطبْ ِۇٔذاق چبغذا 
ئېطْٗ( لۇرۇلٍۇلمب چىمبرغبٔذا ٍۈز  -ال ضىٍٗرٔي )غٗرق ثوٌۇغتىٓ( لۇتمۇزۇپ، )ئبِبْئبٌالدىٓ ثبغمىغب ئىٍتىجب لىٍّبٍذۇ(، ئٌب

ضۈرٖ ثٗٔي  [67] ئۆرۈٍطىٍٗر )ٍٗٔي ئىخالضىڭالر تۈگٗپ ئبۋاٌمي ھبٌىتىڭالرغب لبٍتىۋاٌىطىٍٗر( ئىٕطبْ وۇفرىٍىك لىٍغۇچىذۇر
ْ ئبٌالغب ئبغىبرا ٔبغۈوۈرٌۈن لىٍغۇچىذۇر[]ئىطرائىً ْ ھٗلىمٗتٗ  [ضۈرٖ زۇخرۇف[15] ئىٕطب

 

 لۇرئبًذىي تبلالًغبى دۇئبالر

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِى  ِ ٱلره ًِنَي  ١ِمۡسِب ٱَّلله ِ َرّبِ ٱهحَعٰوَ ُد َّلِله ًح َ ٌِ  ٣ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِى  ٢ٱۡلح ي ْحِم ٱدّلِ تُُد ِإَويهاَك  ٤َمٰوِِك يَ هاَك َجعح إِي
خَعنُِي  خَقِيىَ  ٥نَصح ًُصح ح َرَٰط ٱل ِدٍَا ٱلّصِ ِح ٓاهنَِّي  ٦ ٱ ىح َوََل ٱلضه ِّ يح

غحُضِْب َعوَ ًَ ح ِ ٱل ىح َدۡيح ِّ يح
َج َعوَ ًح َع جح

َ
ٌَ أ ي ِ   ٧ِصَرَٰط ٱَّله

لب هللا [ جىّي ھِٗذۇضبٔب ئبٌٍِٗٗرٔىڭ پٗرۋٖردىگبرى 1ٔىڭ ئىطّي ثىٍْٗ ثبغالٍّْٗ ]هللا ]ٔبھبٍىتي غٗپمٗتٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ  
[ )رٖثجىّىس( ضبڭىال ئىجبدٖت لىٍىّىس 4[ لىَبِٗت وۈٔىٕىڭ ئىگىطىذۇر ]3ٔبھبٍىتي غٗپمٗتٍىه ۋٖ ِېھرىجبٔذۇر ][ هللا 2خبضتۇر ]

[ غٗزىپىڭگٗ ٍوٌۇلمبٔالرٔىڭ ۋٖ ئبزغبٔالرٔىڭ ٍوٌىغب ئِٗٗش، 6[ ثىسٔي توغرا ٍوٌغب ثبغٍىغىٓ ]5ۋٖ ضٗٔذىٕال ٍبردَٖ تىٍٍّٗىس ]
َ لىٍغبٔالرٔىڭ ٍوٌىغب )ثبغٍىغىٓ( ] ٖ فبتىھٗ[7ضْٗ ئىٕئب  [ضۈر
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ٌه  ٍُفَصََا ِإَون ههىح َتغحفِرح ََلَا َوحَرحَّمحََا ََلَُمَْج
َ
ََآ أ ًح ٌَ  َرّبهََا َظوَ ي ٌَ ٱهحَخِِٰسِ  ٢٣ِي

]پٗرۋٖردىگبرىّىس! ثىس ئۆزىّىسگٗ ئۆزىّىس زۇٌۇَ لىٍذۇق، ئٗگٗر ضْٗ ثىسگٗ ِٗغپىرٖت لىٍّىطبڭ، ثىسگٗ رٖھىُ لىٍّىطبڭ، ثىس 
ْ تبرتچول ٓ ثوٌىّىسۇَ زىَب  [ ضۈرٖ ئٗئراف[23] مۇچىالردى

 

 پَرغتىلَرًىڭ دۇئبضي

 َ ىح َعَذاَب ٱلح ِّ ْ َشبِيوََك َوقِ تَُعْا ْ َوٱته ٌَ حَاةُْا ي ِ ا فَٱغحفِرح لَِّله ًٗ َٗث وَِعوح ءٖ رهّمح َج لُُكه ََشح ىح ٧يِِحيِى َرّبهََا َوِشعح ُّ ِخوح دح
َ
َرّبهََا َوأ

ىح َويَ  ُّ ٍن ٱههِِت وََعدته ِٰج َعدح ِميُى َسّنه َ ٍَج ٱهحَعزِيُز ٱۡلح
َ
ۚ إٍِهَك أ ىح ِّ ٰخِ ىح َوذُّرِّيه ِّ َنِٰس زح

َ
ىح َوأ ِّ ِ ٌح َءاةَآن ِّىُ  ٨ٌ َصوََح ِي َوقِ

ّيِ  ّيِ  َٔ ٱلصه ُز ٱهحَعِييُى  َٔ اِتو َوَيٌ حَِ  ٱلصه ْح َْ ٱهحَف ُِ ٰلَِك  َٰ ۚ  َو ُُ ْحَيهِٖذ َذَقدح َرِّمحخَ  ٩اِت يَ

ىتىڭ ۋ ٖ ئىٍّىڭ ھِّٗٗ ٔٗرضىٕي ئۆز ئىچىگٗ ئبٌىذۇ، تٗۋثٗ لىٍغبٔالرغب ۋٖ ضېٕىڭ ٍوٌۇڭغب ]پٗرۋٖردىگبرىّىس! ضېٕىڭ رّٖھ
[ پٗرۋٖردىگبرىّىس! ضْٗ ئۇالرٔي، ئۇالرٔىڭ ئبتب ـ 7ئٗگٗغىٍٗٔٗرگٗ ِٗغپىرٖت لىٍغىٓ، ئۇالرٔي دوزاخ ئبزاثىذىٓ ضبلٍىغىٓ ]

ٍىرىذىٓ، ئٗۋالدٌىرىذىٓ ٍبخػي ثوٌغبٔالرٔي ئۇالرغ ب ۋٖدٖ لىٍغبْ ِٗڭگۈٌۈن جٕٗٔٗتىٗ وىرگۈزگىٓ، ضْٗ ثوۋىٍىرىذىٓ، ئبٌٍب
ْ 8ھٗلىمٗتْٗ غبٌىجطْٗ، ھېىّٗت ثىٍْٗ ئىع لىٍغۇچىطْٗ ] [ پٗرۋٖردىگبرىّىس! ضْٗ ئۇالرٔي ٍبِبْ ئىػالردىٓ ضبلٍىغىٓ، ضٗ

ْ، ثۇ چ وڭ ثٗختتۇر وىّٕي ٍبِبْ ئىػالردىٓ ضبلالٍذىىٗٔطْٗ، غۈثھىطىسوي، ثۇ وۈٔذٖ ضْٗ ئۇٔىڭغب رٖھّٗت لىٍغبْ ثوٌىطٗ
 [ضۈرٖ غبفىر[9]

 

 ًۇھ ئَلٍَھىططبالهٌىڭ دۇئبضي

سح 
َ
نح أ

َ
ُعْذُ ةَِك أ

َ
ٓ أ ٌَ ِإَوَله  وََك َيا هَسحَس  ِي ةُِِع ِعوحى    َٔ َرّبِ إِّّنِ ي ٌَ ٱهحَخِِٰسِ ُزٌ ّيِ

َ
 ٤٧َتغحفِرح  ِي َوحَرحَّمحِِنٓ أ

ْ ]پٗرۋٖردىگبرىُ!ِْٗ ثىٍّىگْٗ ٔٗرضىٕي ضوراغتىٓ ضېٕىڭ پبٔبھىڭغب ض ېغىٕىّْٗ، ئٗگٗر ِبڭب ِٗغپىرٖت لىٍّىطبڭ، زىَب
 [ ضۈرٖ ھۇد[47تبرتمۇچىالردىٓ ثوٌىّْٗ ]

ِيَّنِٰجۖ  ؤح ًُ ح ِيَنَِي َوٱل ؤح ًُ ا َولِوح َٗ ِي ًٌَ َدَخَن ةَسحِِتَ ُمؤح ِ ّيه َول ّبِ ٱغحفِرح  ِي َوهَِودِٰلَ    ٢٨ره
وىرگْٗ وىػىگٗ ۋٖ ِۆِىٓ ئٗرٌٗرگٗ، ِۆِىٓ ئبٍبٌالرغب  ]پٗرۋٖردىگبرىُ! ِبڭب، ئبتب ـ ئبٔبِغب، ِېٕىڭ ئۆٍۈِگٗ ِۆِىٓ ثوٌۇپ

 [ضۈرٖ ٔۇھ[28ِٗغپىرٖت لىٍغىٓ ]
 

 ضيئىجراھىن ئَلٍَھىططبالهٌىڭ دۇئب

يُع ٱهحَعوِيُى  ًِ ٍَج ٱلصه
َ
ٓ  إٍِهَك أ  ١٢٧َرّبهََا َتَقتهنح ِيَها

ىسٔي( ]پٗرۋٖردىگبرىّىس ثىسٔىڭ )خىسِىتىّىسٔي( لوثۇي لىٍغىٓ، ضْٗ ھٗلىمٗتْٗ )دۇئبٍ ىّىسٔي( ئبڭالپ تۇرغۇچىطْٗ، )ٔىَىتّى
 [ ضۈرٖ ثٗلٗر[127ثىٍىپ تۇرغۇچىطْٗ ]

ثٗ  يه
ُ
ِ لََك َوِيٌ ذُّرِيهتََِآ أ ًَنيح وِ َعوحََا ُمصح ثٗ  َرّبهََا َوٱسح ًَ وِ ٓ   ُيصح رٍَِا َيََاِشَمََا َوحُبح َعوَيحََا

َ
ْهاُب ٱلرهِحيُى  ههَك َوأ ٍَج ٱّتله

َ
 ١٢٨إٍِهَك أ

برىّىس! ئىىىىّىسٔي ئۆزۈڭگٗ ئىتبئٗتّْٗ لىٍغىٓ، ثىسٔىڭ ئٗۋالدٌىرىّىسدىّٕۇ ئۆزۈڭگٗ ئىتبئٗتّْٗ ئۈِّٗت چىمبرغىٓ، ]پٗرۋٖردىگ
ثىسگٗ ھٗجىّىسٔىڭ لبئىذىٍىرىٕي ثىٍذۈرگىٓ، تٗۋثىّىسٔي لوثۇي لىٍغىٓ، چۈٔىي ضْٗ تٗۋثىٕي ٔبھبٍىتي لوثۇي لىٍغۇچىطْٗ، 

[ ْ  [ضۈرٖ ثٗلٗر[128ٔبھبٍىتي ِېھرىجبٔطٗ

و َرّبهََا َوَتَقتهنح ُدََعٓءِ  ِ َوِيٌ ذُّرِيهِِت ْٰة وَ َعوحِِن ُيقِيَى ٱلصه  ٤٠َرّبِ ٱسح

[ 40]پٗرۋٖردىگبرىُ! ِېٕي ۋٖ ثىر لىطىُ ئٗۋالدىّٕي ٔبِبزٔي ئبدا لىٍغۇچي لىٍغىٓ، پٗرۋٖردىگبرىّىس! دۇئبٍىّٕي لوثۇي لىٍغىٓ ]
 ضۈرٖ ئىجراھىُ[

ِيَنِيَ َرّبهََا ٱغحفِرح  ِي َوهَِودِٰلَ  ؤح ًُ َِصاُب  ّيه َولِوح ْحَم َحُقُْم ٱۡلح  ٤١يَ

« ]پٗرۋٖردىگبرىّىس! ھېطبة ئبٌىذىغبْ وۈٔذٖ )ٍٗٔي لىَبِٗت وۈٔىذٖ( ِبڭب، ئبتب ـ ئبٔبِغب ۋٖ ِۆِىٍٕٗرگٗ ِٗغپىرٖت لىٍغىٓ
 [ ضۈرٖ ئىجراھىُ[41]
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 ًٗ َِبح  ِي ُحمح ٰويِِِحنَي َرّبِ  ِِن ةِٱهّصه ِقح ۡلح
َ
ِ  ٨٣ا َوأ َعن  ّيِ ل قٖ َوٱسح ٌَ  َصاَن ِصدح َعوحِِن ِيٌ َوَرذَثِ َسَهثِ  ٨٤ِِف ٱٓأۡلِخرِي َوٱسح

 ٨٥ٱَلهعِيِى 

بخػي ٔبِىّٕي 83]پٗرۋٖردىگبرىُ! ِبڭب ئىٍىُ ھېىّٗت ئبتب لىٍغىٓ، ِېٕي ٍبخػىالرغب لوغمىٓ ]  ٍ [ وېَىٕىىٍٗر ئبرىطىذا
 [ ضۈرٖ غۇئٗرا[85[ ِېٕي ٔبزۇٔېّٗتٍىه جٕٗٔٗتٕىڭ ۋارىطٍىرىذىٓ لىٍغىٓ ]84لبٌذۇرغىٓ ]

ْحَم ُحتحَعرَُْن  زِِِن يَ
 ٨٧َوََل ُُتح

ْ وۈٔذٖ ِېٕي رٖضۋا لىٍّىغىٓ ]  ضۈرٖ غۇئٗرا[ [87]ئۇالر )ٍٗٔي خبالٍىمالر( )ھېطبة ثېرىع ئۈچۈْ( تىرىٍذۈرىٍىذىغب

ًَِصُۡي ره  ح ٍَبحََا ِإَوََلحَك ٱل
َ
حََا ِإَوََلحَك أ َّكه َْ   ٤ّبهََا َعوَيحَك حَ

ْ جبً ضېٕىڭ دٖرگبھىڭذۇر ]]پٗرۋٖردىگبرىّىس ض  [ ضۈرٖ ِۇِتٗھىٕٗ[4بڭب تٗۋٖوىۈي لىٍذۇق، ضبڭب لبٍتتۇق، ئبخىر لبٍتىذىغب

ِميُى  َ ٍَج ٱهحَعزِيُز ٱۡلح
َ
ٓ  إٍِهَك أ ٌَ َزَفُرواْ َوٱغحفِرح ََلَا َرّبهََا ي ِ  ٥َرّبهََا ََل ََتحَعوحََا فِخحََٗث هَِّّله

ٗغٍىه لىٍىع ئىّىبٔىَىتىگٗ ئىگٗ لىٍّىغىٓ )ئۇالر ثىسگٗ ِۇضٌٍٗٗت ثوٌۇپ، ثىسٔي ]پٗرۋٖردىگبرىّىس! وبپىرالرٔي ثىسگٗ زىَبٔى
وۆتۈرگىٍي ثوٌّبٍذىغبْ ئبزاة ثىٍْٗ دىٕىّىسدىٓ چىمبرِىطۇْ(، پٗرۋٖردىگبرىّىس، ثىسگٗ ِٗغپىرٖت لىٍغىٓ، ضْٗ ھٗلىمٗتْٗ 

ْ ئىع لىٍغۇچىطْٗ ]  ضۈرٖ ِۇِتٗھىٕٗ[ [5غبٌىجطْٗ، ھېىّٗت ثىٍٗ

َِبح  ٰويِِِحنيَ َرّبِ  ٌَ ٱهّصه  ١٠٠ ِي ِي

 [ ضۈرٖ ضبففبت[100]پٗرۋٖردىگبرىُ! ِبڭب ثىر ٍبخػي پٗرزٖٔت ئبتب لىٍغىٓ ]

 َٗ َََلَ َءاِي َعنح َهَٰذا ٱۡلح تَُد َرّبِ ٱسح عح ن جه
َ
َُبحِِن َوّبَِِنه أ ََاَم ا َوٱسح صح

َ  ٣٥ٱۡلح

ٕي ۋٖ ِېٕىڭ ئٗۋالدٌىرىّٕي ثۇتالرغب چولۇٔۇغتىٓ ]پٗرۋٖردىگبرىُ! ثۇ جبٍٕي )ٍٗٔي ِٗوىىٕي( تىٕچ )جبً( لىٍىپ ثٗرگىٓ، ِې
 ضۈرٖ ئىجراھىُ[ [35ٍىراق لىٍغىٓ ]

 

 ئَلٍَھىططبالهٌىڭ دۇئبضي لوت

 ٌَ ِصِدي ًُفح ح ْحِم ٱل ِِن لََعَ ٱهحَق  ٪٢َرّبِ ٱٍُُصح

َ ثٗرگىٓ ]  [ضۈرٖ ئٗٔىٗثۇت[30]پٗرۋٖردىگبرىُ! ثۇزغۇٔچي لٗۋِگٗ لبرغي ِبڭب ٍبردٖ
 

 ڭ دۇئبضيئَلٍَھىططبالهٌى ٍۈضۈف

ٍَج وَ 
َ
ۡرِض أ

َ َمَٰوِٰت َوٱۡلح َحادِيِدو فَاِطَر ٱلصه
َ وِيِن ٱۡلح

ح
خَِِن ِيٌ حَأ ًح ًُوحِك وََعوه ح ٌَ ٱل يَا َوٱٓأۡلِخرَةِۖ َرّبِ قَدح ءَاحَسحخَِِن ِي ع ِِف ٱدُلجح ِ ِِلّ

 ًٗ وِ َْفهِِن ُمصح ٰويِِِحنَي حَ ِِن ةِٱهّصه ِقح ۡلح
َ
 ١٠١ا َوأ

پبدىػبھٍىك ئبتب لىٍذىڭ، چۈظ تٗثىرىٕي ثىٍذۈردۈڭ، ئي ئبضّبٔالرٔي ۋٖ زېّىٕٕي ئۆرٔٗوطىس  ]پٗرۋٖردىگبرىُ! ِبڭب ھٗلىمٗتْٗ
ٍبراتمۇچي زات! دۇَٔب ۋٖ ئبخىرٖتتٗ ِېٕىڭ ئىگِٗطْٗ، ِېٕي ِۇضۇٌّبْ پېتىّچٗ لٗثسى روھ لىٍغىٓ، ِېٕي ٍبخػي ثٗٔذىٍٗر 

 [ضۈرٖ ٍۈضۈف[101لبتبرىذا لىٍغىٓ ]
 

 بضيئَلٍَھىططبالهٌىڭ دۇئ ئٍََۈة

ِّٰمنَِي  رحَحُى ٱهره
َ
ٍَج أ

َ
ِِنَ ٱلرُُّضُ َوأ ّّنِ َمصه

َ
 ٨٣أ

 ضۈرٖ ئٗٔجىَب[ [83]ھٗلىمٗتْٗ ِېٕي ثبال )ٍٗٔي لبتتىك وېطٗي( ئورىۋاٌذى، ضْٗ ئٗڭ ِٗرھِٗٗتٍىىطْٗ]
 

 ئَلٍَھىططبالهٌىڭ دۇئبضي هۇضب
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رِّي  حح  ِي َصدح َ رِّي  ٢٥َرّبِ ٱۡشح مح
َ
ح  ِيٓ أ وُنح ُخقح  ٢٦َويَِّسِ ْحِِل  ٢٧هَِّصاِّن ّيٌِ  َدةٗ َوٱحح ْ قَ ُّْا َق  ٢٨َحفح

[ ِېٕىڭ 25]پٗرۋٖردىگبرىُ! ِېٕىڭ لٌٗجىّٕي وٗڭ لىٍغىٓ، )ٍٗٔي ئىّبْ ثىٍْٗ ۋٖ پٍٗغِٗجٗرٌىه ثىٍْٗ ٔۇرالٔذۇرغىٓ( ]
رٖ ضۈ [28[ ئۇالر ِېٕىڭ ضۆزۇِٕي چۈغٗٔطۇْ ]27[ تىٍىّذىٓ وېىٗچٍىىٕي وۆتۈرۈۋٖتىىٓ ]26ئىػىّٕي ئبضبٔالغتۇرغىٓ ]

 تبھب[

ِِس فَٱغحفِرح  ِي  ُج َجفح ًح  ١٦ َرّبِ إِّّنِ َظوَ

 ضۈرٖ لٗضٗش[ [16]پٗرۋٖردىگبرىُ! ِْٗ ھٗلىمٗتْٗ ئۆزۈِگٗ زۇٌۇَ لىٍذىُ. ِبڭب ِٗغپىرٖت لىٍغىٓ ]

 ٖ ٌح َخۡيح ٍَزهحَج إ َِيه ِي
َ
آ أ ًَ ِ  ٢٤فَقِۡي   َرّبِ إِّّنِ ل

 ضۈرٖ لٗضٗش[ [24ْ ھٗلىمٗتْٗ ئۇٔىڭغب ِوھتبج ]]پٗرۋٖردىگبرىُ! ِبڭب رىسىمتىٓ ٔېّىٕىال ثٗرضٗڭ، ِٗ

ْح  ٌَ ٱهحَق ِِن ِي ًِنَي َرّبِ ََنِّ ٰوِ  ٢١ِم ٱهّظه

 ضۈرٖ لٗضٗش[ [21]ئي پٗرۋٖردىگبرىُ! ِېٕي زاٌىُ لٗۋِذىٓ لۇتمۇزغىٓ ]

بِيِن  َْآَء ٱلصه ِديَِِن َش ّح ن َح
َ
ٓ أ  ٢٢َعَِسٰ َرّّبِ

ُ ِېٕي توغرا ٍوٌغب ٍېتٗوٍىػي ِۇِى  [ضۈرٖ لٗضٗش[22ىٓ ]]پٗرۋٖردىگبرى
 

 ئَلٍَھىططبالهٌىڭ ئىوبى ئېَتمبى لَۋهىٌىڭ دۇئبلىرى هۇضب

ًِنيَ  َرّبهََا ََل ََتحَعوحََا فِخحََثٗ  ٰوِ ْحِم ٱهّظه ٌَ  ٨٥هِّوحَق ْحِم ٱهحَكٰفِرِي ٌَ ٱهحَق َخَِك ِي ََا ةَِرّمح  ٨٦َوََنِّ

ُ 85تىگٗ ئىگٗ لىٍّىغىٓ ]]پٗرۋٖردىگبرىّىس، زاٌىُ لٗۋِٕي ثىسگٗ زىَبٔىٗغٍىه لىٍىع ئىّىبٔىَى ٍْٗ زاٌى [ ثىسٔي رٖھّىتىٕىڭ ثى
 [ ضۈرٖ ٍۇٔۇش[86لٗۋِذىٓ لۇتۇٌذۇرغىٓ ]

 

 ئَلٍَھىططبالهٌىڭ دۇئبضي ٍۇًۇش

ٍَج ُشتحَحَََٰك إِّّنِ 
َ
ٓ أ َُ إَِله ٓ إَِلٰ

ًِنَي  َله ٰوِ ٌَ ٱهّظه  ٨٧ُلَُج ِي

)جىّي وِٗچىٍىىٍٗردىٓ( پبوتۇرضْٗ، ِْٗ ھٗلىمٗتْٗ  ])پٗرۋٖردىگبرىُ( ضٗٔذىٓ ثۆٌٗن ھېچ ِٗثۇد )ثٗرھٗق( ٍولتۇر، ضْٗ
 [ضۈرٖ ئٗٔجىَب[87)ئۆز ٔٗپطىّگٗ( زۇٌۇَ لىٍغۇچىالردىٓ ثوٌذۇَ ]
 

 ئَلٍَھىططبالهٌىڭ دۇئبضي ضۇلٍَوبى

ِِنٓ  زِعح وح
َ
ٰ َنٰ َرّبِ أ ه َولََعَ َج لََعَ ًح َع جح

َ
خََك ٱههِِتٓ أ ًَ ُمَر ٍِعح شح

َ
نح أ

َ
َن َصٰويِِحٗ أ ًَ خح

َ
نح أ

َ
ّيه َوأ َخَِك ِِف ا حَرحَض دِلَ ِخوحِِن ةَِرّمح دح

َ
ُُ َوأ ٰ ى

ٰويِِِحنيَ   ١٩ِعتَادَِك ٱهّصه

بڭب ۋٖ ئبتب ـ ئبٔبِغب ثٗرگْٗ ٔېّىتىڭگٗ غۈوۈر لىٍىػمب، ضْٗ رازى ثوٌىذىغبْ ٍبخػي ئٌِٕٗٗي   ِ ]پٗرۋٖردىگبرىُ! ضْٗ ِېٕي
ْ ِېٕي ٍبخػي ثٗٔذىٍىرىڭ لبتبرىغب و  [ ضۈرٖ ًِٔٗ[19]  ىرگۈزگىٓلىٍىػمب ِۇۋٖپپٗق لىٍغىٓ، رٖھّىتىڭ ثىٍٗ

 

 ئَلٍَھىططبالهٌىڭ دۇئبضي زٍوَرىَب

دٗ  ِِن فَرح َوٰرِثنِيَ َرّبِ ََل حََذرح
ُ ٱهح ٍَج َخۡيح

َ
 ٨٩ا َوأ

]ئي پٗرۋٖردىگبرىُ! ِىٕي )ثبٌىطىس، ۋارىططىس( ٍبٌغۇز لوٍّىطبڭ، ضْٗ ئٗڭ ٍبخػي ۋارىطتۇرضْٗ )ٍٗٔي ھِّٗٗ ئبدَٖ ئۆٌىذۇ، 
ٌ لبٌىطْٗ( ]  ضۈرٖ ئٗٔجىَب[ [89ضٗٔال ثبلى

ٍَك ذُّرِيهثٗ  ُ َِبح  ِي ِيٌ دله يُع ٱدُلََعٓءِ  َرّبِ  ًِ  ٣٨َطيِّتًَث  إٍِهَك َش
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ضۈرٖ  [38] ئي پٗرۋٖردىگبرىُ! ِبڭب ئۆز دٖرگبھىڭذىٓ ثىر ٍبخػي پٗرزٖٔت ئبتب لىٍغىٓ، ھٗلىمٗتْٗ دۇئبٔي ئىػىتىۈچىطْٗ]
 ئبي ئىّراْ[

 

 ئَلٍَھىططبالهٌىڭ دۇئبضي ئىطب

 ُّ ٍزِلح َعوَيحََا َيآنَِدةٗ ٱلوه
َ
ٓ أ ًَ  ىه َرّبهََا ٌَ ٱلصه ا ِخيدٗ ّيِ َِلَ آءِ حَُسُْن ََلَ وه

َ
َ ا َوَءاِخرٍَِا وَءَايَثٗ ا ّۡلِ ُ ّيِ ٍَج َخۡيح

َ
زُرحََا َوأ َك  َوٱرح

ٰزِرنَِي   ١١٤ٱهره

َ ثىسگٗ ئۈضتىذٖ تبِبق ثبر داضتىخبْ چۈغۈرگىٓ، ثۇ وۈْ ثىسٌٗرگٗ هللا! ]ئي پٗرۋٖردىگبرىّىس  ۋٖ ثىسدىٓ وېَىٕىىٍٗرگٗ ثبٍرا
ثوٌۇپ لبٌطۇْ، ئۇ داضتىخبْ ضٗٔذىٓ ثىسگٗ )لۇدرىتىڭٕي ۋٖ پٍٗغِٗجٗرٌىىىّٕي وۆرضىتىذىغبْ( ثىر ِۆجىسٖ ثوٌۇپ لبٌطۇْ. 

 ضۈرٖ ِبئىذٖ[ [114ثىسگٗ رىسىك ثٗرگىٓ، ضْٗ رىسىك ثٗرگۈچىٍٗرٔىڭ ٍبخػىطىطْٗ ]
 

 ئىطب ئَلٍَھىططبالهٌىڭ هۇرىتلىرىٌىڭ دۇئبضي

 ٌَ ِدي ِّ ٰ خُبحََا َيَع ٱهّشه ََا ٱلرهُشَْل فَٱزح تَعح ٍَزهحَج َوٱته
َ
آ أ ًَ ِ  ٥٣َرّبهََآ َءاَيَها ة

]پٗرۋٖردىگبرىّىس! ضْٗ ٔبزىً لىٍغبْ وىتبثمب ئىػٗٔذۇق، پٍٗغِٗجٗرگٗ ئٗگٗغتۇق، ثىسٔي )ھىذاٍىتىڭگٗ( غبھىت ثوٌغبٔالر 
 ضۈرٖ ئبي ئىّراْ[ [53لبتبرىذا لىٍغىٓ ]

 

 ىَھفذىىي ٍىگىتلَرًىڭ دۇئبضيئَضھبثۇل

َثٗ  ٍَك َرّمح ُ رٍَِا َرَشدٗ  َرّبهََآ َءاحََِا ِيٌ دله مح
َ
ٌح أ يِّئح ََلَا ِي َِ  ٪ا َو

ٓ، ثىسٔىڭ ئىػٍىرىّىسٔي تۈزٖپ، ثىسٔي ھىذاٍٗت تبپمۇچىالردىٓ  ]پٗرۋٖردىگبرىّىس! ثىسگٗ رٖھّٗت خٗزىٕىٍىرىڭذىٓ ئبتب لىٍغى
 ضۈرٖ وٗھف[ [10لىٍغىٓ ]

 

 َرلَرًىڭ ئورتبق دۇئبضيپٍَغَهج

ًُوحَك َيٌ ح ِِت ٱل ًُوحِك حُؤح ح ىه َمٰوَِك ٱل ُّ ُ   ٱلوه َۡيح ًهٌ تََشآُء َوحُعُِز َيٌ تََشآُء َوحُِذُل َيٌ تََشآُء  بِيَِدَك ٱۡلح ًُوحَك ِم ح تََشآُء َوحَزنُِع ٱل
ءٖ  ِ ََشح

ٰ لُُكّ َن  ٢٦قَِدير   إٍِهَك لََعَ ح ارِ حُْهُِز ٱَله َّ ٌَ  ِِف ٱَله يَِّج ِي ًَ
ح يِِّج َوُُتحرُِج ٱل ًَ

ح ٌَ ٱل حِنۖ َوُُتحرُِج ٱهحيََحه ِي اَر ِِف ٱَله َّ َوحُْهُِز ٱَله
ِ ِحَصاٖب  ُزُق َيٌ تََشآُء ةَِغۡيح يََحِّ  َوحَرح

 ٢٧ ٱهح

تبرتىپ  خبٌىغبْ ئبدِٖگٗ پبدىػبھٍىمٕي ثېرىطْٗ، خبٌىغبْ ئبدِٖذىٓ پبدىػبھٍىمٕيهللا! ]پبدىػبھٍىمٕىڭ ئىگىطي ثوٌغبْ ئي  
ئبٌىطْٗ؛ خبٌىغبْ ئبدِٖٕي ئٗزىس لىٍىطْٗ، خبٌىغبْ ئبدِٖٕي خبر لىٍىطْٗ؛ ھِّٗٗ ٍبخػىٍىك )ٔىڭ خٗزىٕىطي ٍبٌغۇز( ضېٕىڭ 

[ وېچىٕي وۈٔذۈزگٗ وىرگۈزىطْٗ، وۈٔذۈزٔي وېچىگٗ وىرگۈزىطْٗ، 26لوٌۇڭذىذۇر. ضْٗ ھٗلىمٗتْٗ ھِّٗىگٗ لبدىرضْٗ ]
لىطمب ثوٌۇغي پٗضىٍٍٗر ثوٍىچٗ ٔۆۋٖتٍىػىپ تۇرىذۇ(؛ جبٍٔىمٕي )ٍٗٔي تىرىه ثوٌغبْ  -ْ وۈٔذۈزٔىڭ ئۇزۇ-)غۇٔىڭ ثىٍْٗ وېچٗ

ئىٕطبٕٔي، ھبٍۋإٔي( جبٔطىسدىٓ )ٍٗٔي جبٔطىس ثوٌغبْ ئبثىّٗٔىذىٓ( چىمىرىطْٗ، جبٔطىسٔي )ٍٗٔي جبٔطىس ثوٌغبْ 
ٔذىٓ( چىمىرىط ٍٗٔي جبٍٔىك ثوٌغبْ ئىٕطبٔذىٓ، ھبٍۋا ْٗ؛ ئۆزٖڭ خبٌىغبْ وىػىگٗ ھېطبثطىس رىسىك ئبثىّٗٔىٕي ( جبٍٔىمتىٓ )

 ضۈرٖ ئبي ئىّراْ[ [27ثېرىطْٗ ]
 

 هۇھَهوَد ئَلٍَھىططبالم دۇئبضي

قٖ  َخَن ِصدح ِخوحِِن ُيدح دح
َ
ّبِ أ قٖ  ره ِِن ُُمحَرَج ِصدح رِسح خح

َ
َٗ  َوأ ٍَك ُشوحَطٰ ُ َعن  ّيِ ِيٌ دله  ٨٠ا ا ٍهِصۡيٗ َوٱسح

ق وىرگۈزگىٓ، )لٗثرِٖذىٓ( ئوڭۇغٍۇق چىمبرغىٓ، ِبڭب دٖرگبھىڭذىٓ ھٗلمٗ ٍبردَٖ ]پٗرۋٖردىگبرىُ! ِېٕي )لٗثرِٖگٗ( ئوڭۇغٍۇ
ْ لۇۋۋٖت ئبتب لىٍغىٓ ]  ضۈرٖ ثٗٔي ئىطرائىً[ [80ثېرىذىغب
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ًَِصُۡي  ح َراٍََك َرّبهََا ِإَوََلحَك ٱل ََا  ُدفح َطعح
َ
ََا َوأ عح ًِ  ٢٨٥َش

ْ جبٍىّىس ضېٕىڭ دٖرگبھىڭذۇر]پٗرۋٖردىگبرىّىس، ِٗغپىرىتىڭٕي تىٍٗ  ضۈرٖ ثٗلٗر[ [285] ٍّىس، ئبخىر ٍبٔىذىغب

 ٗ نح َعوَيحََآ إِصح ًِ ٍَاۚ َرّبهََا َوََل ََتح
ح
َطأ خح

َ
وح أ

َ
هِصسََآ أ ٍَآ إِن ن ٌَ ِيٌ َرتحوََِاۚ َرّبهََا َرّبهََا ََل حَُؤاِخذح ي ِ ُُ  لََعَ ٱَّله ا َّمَوحخَ ًَ ًِّوحََا ا َل َوََل َُتَ

ٓۚ َيا ََل طَ  ُف َخَها َوٱغحفِرح ََلَا َوٱرحَّمحََا ٌَ  اقََث ََلَا ةُِِع  َوٱخح ْحِم ٱهحَكٰفِرِي ٍَا لََعَ ٱهحَق هَىََٰا فَٱٍُُصح ْح ٍَج َم
َ
 ٢٨٦أ

]پٗرۋٖردىگبرىّىس! ئٗگٗر ثىس ئۇٔتۇضبق ٍبوي خبتبالغطبق )ٍٗٔي ثىس ئۇٔتۇظ ٍبوي ضٗۋٍٖٔىه ضٗۋٖثىذىٓ ئِٗرىڭٕي توٌۇق 
ثىسٔي جبزاغب تبرتّىغىٓ. پٗرۋٖردىگبرىّىس! ثىسدىٓ ئىٍگىرىىىٍٗرگٗ ٍۈوٍىگىٕىڭگٗ ئوخػبظ، ثىسگٗ ئېغىر ٍۈن ئورۇٍٔىَبٌّىطبق(، 

ىس! وۈچىّىس ٍٗتٍّٗذىغبْ ٔٗرضىٕي ثىسگٗ  ٍۈوٍىّىگىٓ )ٍٗٔي ثىسٔي لىَىٓ ئىػالرغب تٗوٍىپ لىٍّىغىٓ(، پٗرۋٖردىگبرّى
ٓ، ضْٗ ثىسٔىڭ ئىگىّىسضْٗ، وبپىر لٗۋِگٗ لبرغي  ئبرتّىغىٓ، ثىسٔي وٗچۈرگىٓ، ثىسگٗ ِٗغپىرٖت لىٍغىٓ، ثىسگٗ رٖھىُ لىٍغى

 ضۈرٖ ثٗلٗر[ [286] ثىسگٗ ٍبردَٖ ثٗرگىٓ
 

 ئىلىوذٍ توغمبًالرًىڭ دۇئبضي

دَ  اُب  َرّبهََا ََل حُزِغح قُوُّْبَََا َبعح ِه َْ ح ٍَج ٱل
َ
ًَثۚ إٍِهَك أ ٍَك َرّمح ُ َِبح ََلَا ِيٌ دله َديحتَََا َو َِ مٖ َرّبهََ  ٨إِذح  ْح َله  آ إٍِهَك َساِيُع ٱَلهاِس َِلَ

يَعاَد  َريحَب ذِيُِو  ًِ ح َ ََل ُُيحوُِف ٱل  ٩إِنه ٱَّلله

]پٗرۋٖردىگبرىّىس! ثىسٔي ھىذاٍٗت لىٍغىٕىڭذىٓ وېَىٓ دىٍٍىرىّىسٔي توغرا ٍوٌذىٓ ثۇرىۋٖتّىگىٓ، ثىسگٗ دٖرگبھىڭذىٓ رٖھّٗت 
[ پٗرۋٖردىگبرىّىس! غۈثھىطىسوي، 8تبالرٔي( ثٗوّۇ ثېغىػٍىغۇچىطْٗ ]ثېغىػٍىغىٓ. غۈثھىطىسوي، ضْٗ )ثٗٔذىٍىرىڭگٗ ئب

ٗرٔي توپٍىغۇچىطْٗ. غۈثھىطىسوي،   هللا وېٍىػي غٗوطىس ثوٌغبْ وۈٔذٖ )ٍٗٔي ھېطبة ئېٍىٕىذىغبْ لىَبِٗت وۈٔىذٖ( وىػىٍ
 [ ضۈرٖ ئبي ئىّراْ[9ۋٖدىطىگٗ خىالپٍىك لىٍّبٍذۇ ]

 

 تَلۋادارالرًىڭ دۇئبلىرى

 ١٦ََآ َءاَيَها فَٱغحفِرح ََلَا ذٍُُّْبَََا َوقََِا َعَذاَب ٱَلهارِ َرّبهََآ إِجه 

]پٗرۋٖردىگبرىّىس! ثىس غۈثھىطىس ئىّبْ ئېَتتۇق، ثىسٔىڭ گۇٔبھٍىرىّىسٔي ِٗغپىرٖت لىٍغىٓ، ثىسٔي دوزاخ ئبزاثىذىٓ ضبلٍىغىٓ 
 ضۈرٖ ئبي ئىّراْ[ [16]

َهَى  إِنه  َّ ِفح َخَها َعَذاَب َس ا ََكَن َغَراًيا  َرّبهََا ٱصح َّ خََقرّٗ  ٦٥َعَذاَب ا َشآَءتح ُمصح َّ  ٦٦ا ا َوُيَقايٗ إِجه

]پٗرۋٖردىگبرىّىس! ثىسدىٓ جٗھَٕٗٔٗ ئبزاثىٕي دٖپئي لىٍغىٓ، جٗھِٕٕٗٔٗىڭ ئبزاثي ھٗلىمٗتْٗ )ضېٕىڭ دۈغٍّٗٔىرىڭذىٓ( 
ْ جبٍذۇر [65ئبٍرىٍّبٍذۇ ] ْ لبرارگبھتۇر، ٍبِب  ضۈرٖ فۇرلبْ[ [66] جٗھَٕٗٔٗ ھٗلىمٗتْٗ ٍبِب

نُيٖ  خح
َ
ٰخََِا قُرهةَ أ َنِٰسََا َوذُّرِّيه زح

َ
ٌح أ َِبح ََلَا ِي َعوحََا  َرّبهََا  خهقنَِي إَِياًيا َوٱسح ًُ  ٧٤لِوح

 ْ ]ئي پٗرۋٖردىگبرىّىس! ثىسگٗ ئبٍبٌٍىرىّىس ۋٖ ئٗۋالتٍىرىّىس ئبرلىٍىك غبدٌىك ثېغىػٍىػىڭٕي )ٍٗٔي ثىسگٗ ضبڭب ئىتبئٗتّٗ
ٍىػىڭٕي( تىٍٍّٗىس، ثىسٔي تٗلۋادارالرٔىڭ پېػىۋاضي )ٍٗٔي تٗلۋادارالرٔىڭ ِٔٗۇٔىطي، ٍبخػىٍىممب دٖۋٖت پٗرزٖٔت ئبتب لى

 ضۈرٖ فۇرلبْ[ [74لىٍغۇچي( لىٍغىٓ ]

 ٰ َن َصٰويِِٗحا حَرحَضى ًَ خح
َ
نح أ

َ
ّيه َوأ ٰ َنٰدِلَ ه َولََعَ َج لََعَ ًح َع جح

َ
خََك ٱههِِتٓ أ ًَ ُمَر ٍِعح شح

َ
نح أ

َ
ِِنٓ أ زِعح وح

َ
ّّنِ َرّبِ أ ۖ إِ وِحح  ِي ِِف ذُّرِيهِِتٓ صح

َ
ُُ َوأ

ًِنَي  وِ ًُصح ح ٌَ ٱل  ١٥ُتتحُج إََِلحَك ِإَوّّنِ ِي

]پٗرۋٖردىگبرىُ! ضېٕىڭ ِبڭب ۋٖ ئبتب ـ ئبٔبِغب ثٗرگْٗ ٔېّىتىڭگٗ غۈوۈر لىٍىػٕي ۋٖ ضْٗ رازى ثوٌىذىغبْ ٍبخػي ئىػٕي 
ي تۈزىگىٓ )ٍٗٔي ِېٕىڭ ئٗۋالدىّٕي ٍبخػي ئبدٍِٖٗر لىٍغىٓ(، لىٍىػىّٕي ِبڭب ئىٍھبَ لىٍغىٓ، ِْٗ ئۈچۈْ ِېٕىڭ ئٗۋالدىّٕ

 ضۈرٖ ئٗھمبف[ [15ِْٗ ھٗلىمٗتْٗ ضبڭب )جىّي گۇٔبھالردىٓ( تٗۋثٗ لىٍذىُ، ِْٗ ھٗلىمٗتْٗ ِۇضۇٌّبٔالردىٕذۇرِْٗ ]
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رٍَِا وَ  مح
َ
اَذََا ِِفٓ أ َ ٌَ َرّبهََا ٱغحفِرح ََلَا ذٍُُّْبَََا ِإَوۡسح ْحِم ٱهحَكٰفِرِي ٍَا لََعَ ٱهحَق قحَداَيََا َوٱٍُُصح

َ
 ١٤٧َثتِّجح أ

]پٗرۋٖردىگبرىّىس! گۇٔبھٍىرىّىسٔي، ئىػىّىسدا چٗوتىٓ ئبغمبٍٔىمىّىسٔي ِٗغپىرٖت لىٍغىٓ، لٗدٍِٖىرىّىسٔي )جٗڭ ٍِٗذأىذا( 
َ ثٗرگىٓ]  ىّراْ[ضۈرٖ ئبي ئ [147ِۇضتٗھىَٗ لىٍغىٓ ۋٖ وبپىر لٗۋِگٗ لبرغي ثىسگٗ ٍبردٖ

 

 ئوهۇهىٌ هۆهىٌلَرًىڭ دۇئبلىرى

 ٌَ ِدي ِّ ٰ خُبحََا َيَع ٱهّشه  ٨٣َرّبهََآ َءاَيَها فَٱزح

ْ ئېَتتۇق، ثىسٔي )پٍٗغِٗجىرىڭٕي، وىتبثىڭٕي( ئېتىراپ لىٍغۇچىالر لبتبرىذا لىٍغىٓ ]  ضۈرٖ ِبئىذٖ[ [83]رٖثجىّىس، ثىس ئىّب

يَا َحَصََثٗ   ٢٠١َوقََِا َعَذاَب ٱَلهارِ  ٱٓأۡلِخَرةِ َحَصََثٗ  َوِف  َرّبهََآ َءاحََِا ِِف ٱدُلجح

 ٓ ٖتتىّۇ ٍبخػىٍىك ئبتب لىٍغىٓ، ثىسٔي دوزاخ ئبزاثىذىٓ ضبلٍىغى ]پٗرۋٖردىگبرىّىس! ثىسگٗ دۇَٔبدا ٍبخػىٍىك ئبتب لىٍغىٓ، ئبخىر
 ضۈرٖ ثٗلٗر[ [201]

َج َهَٰذا َبِٰطٗل  نَي  ١٩١ارِ َك فَقََِا َعَذاَب ٱَله  ُشتحَحََٰ َرّبهََا َيا َخوَقح ًِ ٰوِ ُُ   َوَيا لِوّظه َزيحخَ خح
َ
ِخِن ٱَلهاَر َذَقدح أ َرّبهََآ إٍِهَك َيٌ حُدح

ٌح  ٍَصارٖ  ِي
َ
عحََا ُيََادِيٗ ره  ١٩٢ أ ًِ ََا َش َآ إِجه نح ّبَه

َ
ٌِ أ يَمٰ ِ

َا فَٱغحفِرح ََلَا ذٍُُّْبَََا َو َ  َٔ ءَاِيَُْاْ ةَِرّبُِّسىح َف ا حََُادِّي لِۡلح ّفِرح َخَها اَيَهاۚ َرّبَه
ةحَرارِ  َٔ َشّيِ 

َ ََا َيَع ٱۡلح َْذه يَعاَد  ١٩٣احََِا َوحَ ًِ ح ۖ إٍِهَك ََل ُُتحوُِف ٱل ثِ ًَ ْحَم ٱهحقَِيٰ زٍَِا يَ
ٰ ُرُشوَِك َوََل ُُتح ََا لََعَ  ١٩٤َرّبهََا َوَءاحََِا َيا وََعدته

ْ پبوتۇرضْٗ، ثىسٔي دوزا ْ 191خ ئبزاثىذىٓ ضبلٍىغىٓ ]]پٗرۋٖردىگبرىّىس! ثۇٔي ثىىبر ٍبراتّىذىڭ، ٗض ىس! ضٗ [ پٗرۋٖردىگبرّى
[ 192وىّٕىىي دوزاخمب وىرگۈزىذىىٗٔطْٗ، ئۇٔي ئٌٗۋٖتتٗ خبر لىٍغبْ ثوٌىطْٗ. زاٌىّالرغب ھېچمبٔذاق ٍبردِٖچي ثوٌّبٍذۇ ]

ّبْ ئېَتىڭالر' دٖپ پٗرۋٖردىگبرىّىس! ثىس ھٗلىمٗتْٗ ثىر چبلىرغۇچىٕىڭ )ٍٗٔي ِۇھِّٗٗد ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ( 'رٖثجىڭالرغب ئى
ئىّبٔغب چبلىرغبٍٔىمىٕي ئبڭٍىذۇق، ئىّبْ ئېَتتۇق، پٗرۋٖردىگبرىّىس! ثىسٔىڭ گۇٔبھٍىرىّىسٔي ِٗغپىرٖت لىٍغىٓ، 

بخػىالرٔىڭ لبتبرىذا لٗثسى روھ لىٍغىٓ ]  ٍ [ پٗرۋٖردىگبرىّىس! ثىسگٗ 193ٍبِبٍٔىمٍىرىّىسٔي ٍولمب چىمبرغىٓ، ثىسٔي
ٗتٕي( ثٗرگىٓ، لىَبِٗت وۈٔي پٍٗغِٗجٗرٌىرىڭ ئبرلىٍىك ۋٖ ٍغبْ ٔٗرضىٕي )ٍٗٔي ئىتبئٗت لىٍغبٔالرغب خبش ثوٌغبْ جٕٗٔ دٖ لى

 ضۈرٖ ئبي ئىّراْ[ [194ثىسٔي رٖضۋا لىٍّىغىٓ. ضْٗ ھٗلىمٗتْٗ ۋٖدٖڭگٗ خىالپٍىك لىٍّبٍطْٗ]

ٌِ َوََل ََتح  يَمٰ ِ
ٌَ َشتَُقٍَْا ةِٱِلح ي ِ َوٍََِٰا ٱَّله خح ٌَ َءاَيَُْاْ َرّبهََآ إٍِهَك َرُءوف  رهِحيٌى َرّبهََا ٱغحفِرح ََلَا َوِِلِ ي ِ  ٪َعنح ِِف قُوُّْبََِا ِغّلٗ هَِّّله

]پٗرۋٖردىگبرىّىس! ثىسگٗ ۋٖ ثىسدىٓ ئىٍگىرى ئىّبْ ئېَتمبْ لېرىٕذاغٍىرىّىسغب ِٗغپىرٖت لىٍغىٓ، دىٍٍىرىّىسدا ِۆِىٍٕٗرگٗ 
 ضۈرٖ ھٗغىر[ [10ٔبھبٍىتي ِٗغپىرٖت لىٍغۇچىطْٗ، ِېھرىجبٔطْٗ ]لبرغي دۈغٍّٗٔىه پٍٗذا لىٍّىغىٓ، پٗرۋٖردىگبرىّىس! ضْٗ 

  ٓ ىح ََلَا ٍَُْرٍَا َوٱغحفِرح ََلَا ًِ حح
َ
ءٖ قَِدير   َرّبهََآ أ ِ ََشح

ٰ لُُكّ  ٨إٍِهَك لََعَ

ٗر ]ئي پٗرۋٖردىگبرىّىس! ثىسگٗ ٔۇرىّىسٔي ِۇوٌٍِّٗٗٗغتۈرۈپ ثٗرگىٓ، ثىسگٗ ِٗغپىرٖت لىٍغىٓ، ضْٗ ثوٌطبڭ ھٗلىمٗتْٗ ھ
 ضۈرٖ تٗھرىُ[ [8ٔٗرضىگٗ لبدىرضْٗ]

ِّٰمنَِي َرّبهََآ َءاَيَها  ُ ٱهره ٍَج َخۡيح
َ
 ١٠٩فَٱغحفِرح ََلَا َوٱرحَّمحََا َوأ

 ]پٗرۋٖردىگبرىّىس! ثىس ئىّبْ ئېَتتۇق، ثىسگٗ ِٗغپىرٖت لىٍغىٓ، ثىسگٗ رٖھىُ لىٍغىٓ، ضْٗ ثوٌطبڭ ئٗڭ رٖھىُ لىٍغۇچىطْٗ
 ضۈرٖ ِۆئّىٕۇْ[ [109]

ّبِ  ٍزِهحِِن ُيزَنَٗل  ره
َ
ٗٗ أ ٍَج  ُيتَاَر

َ
زنِهنَِي  َوأ ًُ ح ُ ٱل  ٢٩َخۡيح

ضۈرٖ  [29]ئي پٗرۋٖردىگبرىُ! ِېٕي ِۇثبرٖن ِٗٔسىٍگٗ چۈغۈرگىٓ، ضْٗ )دوضتٍىرىڭٕي( ئٗڭ ٍبخػي ئورۇٔالغتۇرغۇچىطْٗ ]
 ِۆئّىٕۇْ[

 ِ ْحَم َحُقُْم ٱۡلح ِيَنَِي يَ ؤح ًُ ّيه َولِوح  ٤١َصاُب َرّبهََا ٱغحفِرح  ِي َوهَِودِٰلَ
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ِغب ۋٖ ِۆِىٍٕٗرگٗ ِٗغپىرٖت لىٍغىٓ  ]پٗرۋٖردىگبرىّىس! ھېطبة ئبٌىذىغبْ وۈٔذٖ )ٍٗٔي لىَبِٗت وۈٔىذٖ( ِبڭب، ئبتب ـ ئبٔب
 ضۈرٖ ئىجراھىُ[ [41]

 ٗ رِغح َعوَيحََا َصبح
فح
َ
ََاۚ َرّبهََآ أ ا َسآَءتح ًه َ ًِنَي ا َرّبََِّا ل وِ ََا ُمصح َْذه  ١٢٦َوحَ

 ضۈرٖ ئٗئراف[ [126ثىسگٗ ضٗۋر ئبتب لىٍغىٓ، ثىسٔي ِۇضۇٌّبْ پېتىّىسچٗ لٗثسى روھ لىٍغىٓ ] ]پٗرۋٖردىگبرىّىس!

ًِنَي  ٰوِ ْحِم ٱهّظه  ٤٧َرّبهََا ََل ََتحَعوحََا َيَع ٱهحَق

ٗ لىٍّىغىٓ ] ْ ثىٍٍ ُ لٗۋَ ثىٍٗ  ضۈرٖ ئٗئراف[ [47]ئي پٗرۋٖردىگبرىّىس!ثىسٔي زاٌى
 

 ثبغمب دۇئبالر

ا لَ  ًَ ُّ ّبِ ٱرحَّمح ا َرّبهيَاِّن َصغِۡيٗ ره  ٢٤ا ًَ

ٖ تٗرثىَىٍىگىٕىذٖن ئۇالرغب ِٗرھِٗٗت لىٍغىٓ ]  ضۈرٖ ثٗٔي ئىطرائىً[ [24]ئي پٗرۋٖردىگبرىُ! ئۇالر ِېٕي وىچىىٍىىىّذ

ِِبَ ٱ َْ َرُب ٱهحَعرحِش ٱهحَعِييِى َحصح ُِ حُج  َو َّكه َْ َْ  َعوَيحُِ حَ ُِ َُ إَِله  ُ ََلٓ إَِلٰ   ١٢٩َّلله
تىٓ ثبغمب هللا  لب ٍۆٌٗٔذىُ، هللا  لىٍىذۇ، ئۇٔىڭذىٓ ثبغمب ھېچ ئىالھ ٍولتۇر، ئۇٔىڭغب تٗۋٖوىۈي لىٍذىُ )ٍٗٔي ِبڭب وۆپبٍٗ ]هللا 

 ضۈرٖ تٗۋثٗ[ [129ھېچ ئٗھٗدىذىٓ ئۈِىذ وۈتٍّّْٗٗ ۋٖ ھېچ ئٗھٗدىذىّٕۇ لورلّبٍّْٗ(، ئۇ ثۈٍۈن ئٗرغٕىڭ پٗرۋٖردىگبرىذۇر ]
 

 ئىطوي ئَزٍم

ًُوحِك حُ  ح ىه َمٰوَِك ٱل ُّ ًُوحَك َيٌٱلوه ح ِِت ٱل ُ   ؤح َۡيح ًهٌ تََشآُء َوحُعُِز َيٌ تََشآُء َوحُِذُل َيٌ تََشآُء  بِيَِدَك ٱۡلح ًُوحَك ِم ح تََشآُء َوحَزنُِع ٱل
ءٖ  ِ ََشح

ٰ لُُكّ  ٢٦قَِدير   إٍِهَك لََعَ

ىغبْ ئبدهللا! ]پبدىػبھٍىمٕىڭ ئىگىطي ثوٌغبْ ئي  ِٖذىٓ پبدىػبھٍىمٕي تبرتىپ خبٌىغبْ ئبدِٖگٗ پبدىػبھٍىمٕي ثېرىطْٗ، خٌب
ئبٌىطْٗ؛ خبٌىغبْ ئبدِٖٕي ئٗزىس لىٍىطْٗ، خبٌىغبْ ئبدِٖٕي خبر لىٍىطْٗ؛ ھِّٗٗ ٍبخػىٍىك )ٔىڭ خٗزىٕىطي ٍبٌغۇز( ضېٕىڭ 

 ضۈرٖ ئبي ئىّراْ[ [26لوٌۇڭذىذۇر. ضْٗ ھٗلىمٗتْٗ ھِّٗىگٗ لبدىرضْٗ ]

ُبِلَِِّنُ] وي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ثىر وىػىٕىڭ:ثۇرٍٖذٖ ئٗضٍِٗي رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇ ُأَْشلَفَُؽ ُإِِِّن اَفؾَُفَؿ

ـُْ ََحُّدُافَصَؿُّدُاَفِذيَُفـْؿَُيؾِّْدَُوَفـْؿُُيقَفّْدَُوَفـْؿَُيُؽ ْٕ َتُا َتُاهلُلَُُٓإَِفَفُإَُِٓأَكْ َؽُأَكْ ُػًقاَُأَحّدٌُأَْصَفُّدُأَكَ ـُ ُ! [ َُفُفُ ئي پٗرۋٖردىگبرى

ٍٔىىىڭگٗ، ھِّٗىٕىڭ ضبڭىال  -ىٓ( ضېٕىڭذىٓ ثبغمب ھېچ ِٗثۇدٔىڭ )ثٗرھٗق( ٍولٍۇلىغب، ضېٕىڭ ٍٗوٗى)ِْٗ ضٗٔذ ٍېگبٔٗ ئىٗى
ِوھتبج ئىىٍٗٔىىىگٗ، ضېٕىڭ ثبال تبپمبّٔۇ ئِٗٗش، تۇغۇٌغبّٔۇ ئِٗٗش ئىىٍٗٔىىىڭگٗ ۋٖ ھېچ وىػىٕىڭ ضبڭب تٗڭذاظ 

ٌٗتۈرۈپ )ھبجىتىّٕي( تىٍٍّْٗٗثوالٌّبٍذىغبٍٔىمىغب ھٗلىمىٌ گۇۋاھٍىك ثېرىذىغبٍٔىمى دٖپ دۇئب لىٍىۋاتمىٕىٕي  -ّٕي غېپي و
جېٕىُ ئىٍىىذٖ ثوٌغبْ زاتٕىڭ ٔبِي ثىٍْٗ لٗضِٗىي، ئۇ، ئبٌالٔىڭ ئٗڭ وبتتب ئىطّي )ٍٗٔي ئىطّي ئٗزَٖ(ٔي غېپي »ئبڭالپ:

تىرِىسى «]دېذى -طىطي ثېرىٍىذۇوٌٗتۈرۈپ تۇرۇپ دۇئب لىٍذى، وىّىي ثۇٔذاق دۇئب لىٍطب، ئىجبثٗت ثوٌىذۇ ۋٖ تىٍىگْٗ ٔٗرى
 ضٗھىھ[

ٗزىذ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھبدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: الٔىڭ ئٗڭ وبتتب » ئٗضّب ثىٕتي ٍ ئٌب

ُسىح إَِلُٰ   ]ئىطّي )ٍٗٔي ئىطّي ئٗزَٖ( : ُّ ٓ  ِإَوَلٰ ٌُ ٱلره َنِٰحد   َله َمٰ َْ ٱلرهحح ُِ َُ إَِله  ضىٍٗرٔىڭ ئىالھىڭالر ثىر ئىالھتۇر، ]  [ حِيىُ  إَِلٰ

 * الٓىٓ ]ضۈرٖ ثٗلٗر[ ۋٖ [163ئۇٔىڭذىٓ ثبغمب ھېچ ِٗثۇد )ثٗرھٗق( ٍولتۇر؛ ئۇ ٔبھبٍىتي غٗپمٗتٍىىتۇر، ٔبھبٍىتي ِېھرىجبٔذۇر ]
يََحُ ٱهحَقيُْمُ  َْ ٱهح ُِ َُ إَِله  ُ ََلٓ إَِلٰ )ھِٗىػٗ( تىرىىتۇر، هللا ثۇد )ثٗرھٗق( ٍولتۇر، تىٓ ثبغمب ھېچ ِٗ[ هللا 1]ئٌٗىف، الَ، ِىُ ] [ٱَّلله

ٖ لىٍىپ تۇرغۇچىذۇر ] ْ ئىىىي ئبٍٗتتٗ [2ِٗخٍۇلبتٕي ئىذار  ئٗثۇ داۋۇد ھٗضْٗ[«]ضۈرٖ ئبي ئىّراْ[ دېگٗ
ئبٌالٔىڭ غېپي وٌٗتۈرۈپ » ئٗثۇ ئۇِبِٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

ىك ئۈچ  دۇئب لىٍىٕطب، ئىجبثٗت ثوٌىذىغبْ ئٗڭ وبتتب ئىطّي )ٍٗٔي ئىطّي ئٗزَٖ( ثٗلٗرٖ، ئبي ئىّراْ، تبھب لبتبٌر
 ئىجٕي ِبجٗ ھٗضْٗ[«]ضۈرىذٖ
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ُإِِِّنُُ]ٍۇٔۇش ئٌٍٗٗھىططبالَ ثېٍىمٕىڭ لورضىمىذا تۇرۇپ:» پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: َحاكََؽ ٌْ َتُُش ُأَكْ ُإَِٓ ُإَِفَف َُٓ

ُافظَافِـِؿغَُ ـَ ُِم ـُْت )ئي ئبٌال! ضٗٔذىٓ ثبغمب ئىالھ ٍوق، ضْٗ وِٗچىٍىىٍٗردىٓ پبوطْٗ، ھٗلىمٗتْٗ ِْٗ زاٌىّالردىٓ [ـُ

ال ئۇٔىڭ دۇئبضىٕي ئٌٗۋٖتتٗ لوثۇي  ثوٌذۇَ( دٖپ دۇئب لىٍغبٔىذى. لبٔذاق ثىر ِۇضۇٌّبْ ِبٔب ِۇغۇ دۇئب ثىٍْٗ ئىٍتىجب لىٍطب، ئٌب
 ھ[تىرِىسى ضٗھى«]لىٍىذۇ

 

 ھَدىطلَردىي تبلالًغبى دۇئبالر

ـُِ]  [اَفؾَُفَؿَُؾِؼْفـِلُِْمُافِّدي

ٗ ئۇضتب لىٍغىٓ(]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[ ٌ ئىٍىٍّٗرگ  )ئي ئبٌال! ِېٕي دىٕى

 

ًرا] ًِ اًباَُي ًَ  [اَفؾَُفَؿَُحاِشٌْـِلُِح

ْ لىٍغىٓ(]ئٗھّٗد ۋٖ ھبوىُ[  )ئي ئبٌال! ِېٕىڭ ھېطبثىّٕي ئبضب

 

 [َشِّدْدِِّنُوَُُُُِّدِِّنُفؾَُفَؿُاّهُْاَُ]

 )ئي ئبٌال! ِېٕي ھىذاٍٗت لىٍغىٓ ۋٖ توغرا ئبدَٖ لىٍغىٓ(]ِۇضٍىُ[

 

ُُـُُْمُِِِّنُذُْظُِأَُيُُوَُّدُِْصُلُرُُـُِؿُْـفُِفُْأَُُؿَُفُُفؾَُاَُ]  [ِسُػُْكَُرََشِ

ٓ ِېٕي ضبلٍىغىٓ(]تىرِىسى[  )ئي ئبٌال! ِبڭب ھٗق ٍوٌٕي ثىٍذۈرگىٓ، ٔٗپطىّٕىڭ ٍبِبٍٔىمىذى

 

ِخَّرةُُِاَفؾَُفَؿُإِِِّنُ] ْٔ َوا  [أَْشلَُفَؽُاْفـُؿَعاَؾاةَُِْمُافُّدكْقَُا

ٗ ضٗٔذىٓ ئبِبٍٔىك تىٍٍّْٗٗ( ]تىرِىسى[  )ئي ئبٌال!  دۇَٔب ۋٖ ئبخىرٖتت

 

 [ُؼؾُقِبَُثٌِْتَُؿؾٌِْلَُظَذُِديـَِؽَُياُُمَؼؾَِبُافُْ]

 ِىسى[)ئي دىٍالرٔي ئۆزگٗرتىۈچي زات!  لٌٗجىّٕي ضېٕىڭ دىٕىڭذا ِۇضتٗھىَٗ لىٍغىٓ(]تىر

 

َفُافُْاَُ] ْفُُؿؾُقبـَاَُظَذُضَاَظتَِؽُفؾَُفَؿُُمرََصِ  [ُؼؾُقِبُرََصِ

 )ئي دىٍالٔي ئۆزگٗرتىپ تۇرغۇچي ئبٌال! دىٍٍىرىّىسٔي ضبڭب ئىتبئٗت لىٍىػمب ئۆزگٗرتىىٓ(]ِۇضٍىُ[

َؿُعُِظٌَاَدكَُُوُْلَُظَذاَبَؽَُيْقَمَُتٌَْعُثُُأََُرِبُِؿـُِ]  [َّمْ

ٓ ضبلٍىغىٓ( ]ِۇضٍىُ[ )ئي رٖثجىُ! ثٗٔذىٍىرىڭٕي ٖ ِېٕي ئبزاثىڭذى ْ وۈٔذ ْ ٍبوي ِٗھػٗرگبھمب ٍىغىٍىذىغب  لبٍتب تىرىٍذۈرىذىغب

 

 [عُُػَُـْتََُُُُٓةٍُالََُصُُـُْمَُُِؽُبُُِقذُُظُُأَُُإِِِّنُُؿَُفُُفؾَُاَُ]

ٓ ضبڭب ضېغىٕىپ پبٔبھ تىٍٍّْٗٗ(]ئٗثۇ داۋۇد[ ْ ٔبِبزدى  )ئي ئبٌال! ِْٗ پبٍذىطي ثوٌّىغب
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َُُقءُُِشُوَُُاِقُػَُافـِوَُُاِقُؼَُافِّشُُـَُمَُُِؽُبُُِقذُُظُُُأَُِِّنُإُُِؿَُفُُفؾَُاَُ] ْٕ  [ِقُالَُْخُا

ْ ئٗخاللتىٓ ضبڭب ضېغىٕىپ پبٔبھ تىٍٍّْٗٗ(]ئٗثۇ داۋۇد[ ٓ ۋٖ ٍبِب  )ئي ئبٌال! ھٗلتىٓ ٍۈز ئۆرۈغتىٓ، ِۇٔبپىمٍىمتى

 

َُوَوِشْعُِِلُِْمَُداِريَُوَباِرْكُِِلُِْمُِرْزِؿل]  [اَفؾَُفَؿُاْؽِػّْرِِلَُذكٌِْل

 ي ئبٌال! گۇٔبھىّٕي ِٗغپىرٖت لىٍغىٓ، ھوٍالِٕي وٗڭ، رىسلىّٕي ثٗرىىٗتٍىه لىٍغىٓ( ]ئٗھّٗد[)ئ

 

ُِشـِلَُواكِْؼطَاِعُُظُؿِّري] ُِظـَّْدُـَِزِ  [اَفؾَُفَؿُاْجَعْؾُأَْوَشَعُِرْزِؿَؽَُظَعَ

ْ چبغذ ُ چوڭىَىپ، ئۆِرۈَ ئبخىرىٍىػىپ لبٌغب  ا ثٗرگىٓ(]ھبوىُ[)ئي ئبٌال! ِبڭب ئٗڭ وٗڭ رىسلىڭٕي ٍېػى

 

َُؾّْضؾَِؽَُوَرْْحَتَِؽُ] ـْ إَُِٓأَكَْتُُُاَفؾَُفَؿُإِِِّنُأَْشلَُفَؽُِم  [َؾنِكَُفََُُٓيْؿؾُِؽَفُا

 )ئي ئبٌال! غۈثھىطىسوي، ِْٗ ضېٕىڭ پٗزٌىڭٕي ۋٖ رٖھّىتىڭٕي ضوراٍّْٗ، ئۇ پٗلٗت ضېٕىڭ لوٌۇڭذىذۇر(]تىجرأي[

 

ُُِِّنُأَُفؾَُفَؿُإُِاَُ]  [ِغـَكافُْوََُُُعَػاَفُافُْوَُُافتَُؼكَّدىُوَُْشلُفَؽُاْل

 )ْ )ئي ئبٌال! ضېٕىڭ توغرا ٍوٌغب ٍېتٗوٍىػىڭٕي، تٗلۋادار لىٍىػىڭٕي، ھبراِذىٓ پبن لىٍىػىڭٕي ۋٖ ثبً لىٍىػىڭٕي تىٍٍّٗٗ
 ]ِۇضٍىُ[

 

 [لَُواْرُزْؿـِلَوَظاؾِـُُِفؾَُفَؿُاْؽِػّْرُِِلَُواْرَْحْـِلَُواّْهِّدِِّنُاَُ]

بڭب رىسىك ئبتب )ئي ئبٌال! ِېٕي ِٗ  ِ ٓ، ِېٕي ضبالِٗت لىٍغىٓ، ٓ، ِېٕي ھىذاٍٗت لىٍغى ھىُ لىٍغى بڭب ٖر  ِ غپىرٖت لىٍغىٓ،
 ]ِۇضٍىُ[لىٍغىٓ(

 

ُافـَارُِ] ـَ ُبَِؽُِم  [اَفؾَُفَؿُإِِِّنُأَْشلَُفَؽُاْْلَـََةَُوأَْشتَِجُر

ٍٍّْٗٗ(]تىرِىسى ۋٖ ٔٗضئي ۋٖ ئىجٕي )ئي ئبٌال! ِْٗ ھٗلىمٗتْٗ ضٗٔذىٓ جٕٗٔٗتٕي ضوراٍّْٗ، ضبڭب ضېغىٕىپ دوزاختى ٓ پبٔب تى
 ِبجٗ[

 

 [إِكََؽُأَكَْتُافتََقاُبُاْفَغُػقرَُُُُوُتْبَُظَعََُُُرِبُاْؽِػّْرِِلُ]

)پٗرۋٖردىگبرىُ! ِېٕي ِٗغپىرٖت لىٍغىٓ، تٗۋثِٕٗي لوثۇي لىٍغىٓ، غۈثھىطىسوي، ضْٗ تٗۋثىٕي توٌىّۇ لوثۇي لىٍغۇچىطْٗ، 
 اتطْٗ(]ئٗثۇ داۋۇد ۋٖ تىرِىسى ۋٖ ٔٗضٗئي[ٔبھبٍىتي ِٗغپىرٖتٍىه ز

 

ْؿـلُُرْصِّديُُوَُفؾَُفَؿُأَُاَُ] ُكَْػِسُأَُْلِ ُرََشِ ـْ  [ِظْذِِّنُِم

ٓ ِېٕي ضبلٍىغىٓ(]تىرِىسى[  )ئي ئبٌال! ھٗق ٍوٌذا چىڭ تۇرۇغۇِٕي ِېٕىڭ وۆڭٍىّگٗ ضبٌغىٓ، ٔٗپطىّٕىڭ ٍبِبٍٔىمىذى
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ُمَُفؾَُفَؿُإِِّنُأَُاَُ] ُرََشِ ـْ َُماََُلُْأَُمُِاَُظِؿؾُْتُوَُُظقُذُبَِؽُِم ُرََشِ  [ْظَؿْؾُـْ

ٓ پبٔبھ تىٍٍّْٗٗ(]ِۇضٍىُ[ ٓ ۋٖ لىٍّىغبْ ئٌٍِٗٗىرىّٕىڭ ٍبِبٍٔىمىذى ْ ئٌٍِٗٗىرىّٕىڭ ٍبِبٍٔىمىذى  )ئي ئبٌال! لىٍغب

 

َكُبَِؽَُوأَكَاُأَْظؾَُؿَُوأَْشتَْغِػُّرَكُفِـََمَُُٓأَْظؾَؿُُ]  [اَفؾَُفَؿُإِِِّنُأَُظقُذبَِؽُأَْنُأرَُْشِ

)ئي ئبٌال! ضبڭب ضېغىٕىپ، ثىٍىپ تۇرۇپ ضبڭب غېرىه وٌٗتۈرۈغتىٓ پبٔبھ تىٍٍّْٗٗ ۋٖ ثىٍّٗضتىٓ لىٍىپ ضبٌغبٍٔىرىّغب ضٗٔذىٓ 
 وٗچۈرۈَ ضوراٍّْٗ(]ئٗھّٗد[

 

َُجْفِّدُافُُْتََعَقُذويَُ] ـْ ََُُُؼَّضاءَُِوُشقِءُافَُُْوَدَرِكُافَّشَؼاءٌَُُُِالَءُِِم ْٕ  [ ْظَّداءَُِوَصََمَتِةُا

ٓ ۋٖ دۈغّٕٗٔىڭ ضۆٍۈٔۈغىذىٓ ئبٌالغب ضېغىٕىپ پبٔبھ تىٍٍّْٗٗ(]ثۇخبرى[)ئې ْ ِۇضىجٗتتى  غىر ثبالدىٓ، ثٗختطىسٌىىتىٓ، ٍبِب

 

ِتٌَاَظُفَُوأَِرِِّنُاْفٌَاضَِؾَُباضِالًَُواْرُزْؿـِلُإِْجتِـَاَبفُُ]  [اَفؾَُفَؿُأَِرِِّنُاْْلََؼَُحًؼاَُواْرُزْؿـِلُإِ

ق وۆرضٗتىىٓ، ِبڭب ھٗلىمٗتىٗ ئٗگىػىػٕي ٔېطىت ئٗتىىٓ، ِبڭب ثبتىٍٕي ثبتىً وۆرضٗتىىٓ ۋٖ )ئي ئبٌال! ِبڭب ھٗلٕي ھٗ
 ][ئۇٔىڭذىٓ ضبلٍىٕىػٕي ِبڭب ٔېطىت ئٗتىىٓ(

 

َّدادَُُُاَفؾَُفَؿُاّْهِّدِِّنَُوَشِّدْدِِّنُ] ًَ  [اَفؾَُفَؿُإِِِّنُأَْشلَُفَؽُاْلَُّداىَُواف

 ئبدَٖ لىٍغىٓ. ئي ئبٌال! ضٗٔذىٓ ھىذاٍٗت ۋٖ توغرىٍىمٕي ضوراٍّْٗ(]ِۇضٍىُ[)ئي ئبٌال! ِېٕي ھىذاٍٗت لىٍغىٓ ۋٖ توغرا 

 

 [ُلُـُِتَؿُْزَُُرَُقََمُُؾُِِِلُُكُْارُِبَُوَُُيُارُُِدَُُِْمُِِلُُعُِْشُوَُلُوٌَُُِكُْذَُِِلُُّرُْػُِاؽُُْؿَُفُُفؾَُاَُ]

 رگىٓ(]تىرِىسى[)ئي ئبٌال! گۇٔبھىّٕي ِٗغپىرٖت لىٍغىٓ، ئۆٍۇِٕي وٗڭ لىٍغىٓ، ِبڭب ثٗرگْٗ رىسلىڭغب ثٗرىىٗت ثٗ

 

 [َوِزْدِِّنُِظؾًَْمَُُُوَظؾِْؿـِلَُماَيـَْػُعـِلُُاَفؾَُفَؿُاكَْػْعـِلُبََِمَُظؾَْؿتَـِل]

 ٖ ٗرٔي ثىٍذۈرگىٓ ۋٖ ئىٍّىّٕي زىَبد )ئي ئبٌال! ِبڭب ثىٍذۈرگْٗ ٔٗرضٗڭذىٓ ِېٕي پبٍذىالٔذۇرغىٓ، ِبڭب پبٍذىٍىك ٔٗرضىٍ
 لىٍغىٓ(]تىرِىسى[

 

َُأَُفؾَُفَؿُإِِّنُاَُ] ْٕ ُُمـَْؽَّراِتُا ـْ َُُْخالَِقُُظقُذُبَِؽُِم ْٕ َُوَُُُْظََملَُِوا ْٕ  [اءُِّْهقَُا

ْ ھٗۋٖضٍٗردىٓ پبٔبھ تىٍٍّْٗٗ( ]تىرِىسى[ ْ ئٌٍِٗٗٗردىٓ، ٍبِب ْ ئٗخاللالردىٓ، ٍبِب ْ ٍبِب  )ئي ئبٌال! ضْٗ ثىٍٗ

 

ضَقًٌِاُاَفؾَُفَؿُإِِِّنُأَْشلَُفَؽُِظؾًَْمُكَاؾًِعا]  [ُُمتََؼٌِالًَُوَظَؿالًَُُُوِرْزًؿُا

ْ ئٌِٕٗٗي ضوراٍّْٗ(]ئىجٕي ِبجٗ[  )ئي ئبٌال! ضٗٔذىٓ پبٍذىٍىك ئىٍىّٕي، پبن رىسىمٕي، لوثۇي ثوٌىذىغب
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 [َؽُتَقَُِصُوَُُظُُػَُحُْأَُوَُُكَُّرَُـُْذُُِّرُُثُِـُْأُُوََُُؽُتَحَُقِصُكَُعٌُُُِتَُأَُوَُُكَُّرَُؽُُْصُُؿُُظُِظُْلُأُُـُِؾُْعَُاجُُْؿَُفُُفؾَُاَُ]

ىذىغبْ، ٔٗضىھىتىڭگٗ لۇالق ضبٌىذىغبْ، ضېٕي وۆپ ٍبد ئېتىذىغبْ ۋٖ ۋٖضىَىتىڭٕي ئٗڭ )ئي ئبٌال! ِېٕي ضبڭب وۆپ غۈوۈر لىٍ
ْ وىػي لىٍغىٓ(]ئٗھّٗد[  ٍبخػي ضبلالٍذىغب

 

ُبَُلُوَُعُِؿًَُُْلُبُِـُِعُْتِمَُُؿَُفُُفؾَُاَُ] ُاكْلُوَُـِمَُُِثُارُِقَُُافََُْمُفُُؾُْعَُاجُْيُُوَُرََصِ  [يرُِلُْثَُبُُِفُُـْمُُِذُُْخُلُوَُـُِؿُُؾُِظُْيَُُـُُْمََُذُُظَُِِّنُرَُصْ

)ئي ئبٌال! ِېٕي لۇٌىمىّذىٓ ۋٖ وۆزۈِذىٓ ثٗھرىّْٗ لىٍغىٓ، تبوي ئۆٌگىچٗ ِېٕي وۆز ۋٖ لۇٌىمىّذىٓ ئبٍرىۋٖتّىگىٓ. ِبڭب 
َ ثٗرگىٓ ۋٖ ئۇٔىڭذىٓ ئۆچۈِٕي ئېٍىپ ثٗرگىٓ(]تىرِىسى[  زۇٌۇَ لىٍغبٔغب لبرغي ٍبردٖ

 

ُافُْاَُ] ـَ ؾَُِوافَُُُْعْجزُِفؾَُفَؿُإِِّنُأَُظقُذُبَِؽُِم ًَ ُاْْلُُوََُُُؽ ـِ َُوٌَُُْ َُظَذاِبُافُْأَُوٌَُُُُْخِؾُافُْوََُُُّرمُِاْل ـْ َؽُِم ُُظقُذُبِ ِةُظُُأَُوََُُُؼْزِ ُؾِتْـَ ـْ َؽُِم قُذُبِ

َوافُْـافُْ  [َؿََمِتُـَؿْحقَُا

 .ْ )ئي ئبٌال! ضبڭب ضېغىٕىپ ئبجىسٌىمتىٓ، ھورۇٍٔۇلتىٓ، لورلۇٔچبلٍىمتىٓ، ثٗوّۇ لېرىپ وېتىػتىٓ، ثېخىٍٍىمتىٓ پبٔبھ تىٍٍّٗٗ
ٓ پبٔبھ تىٍٍّْٗٗ(ضبڭب  ٖ ئۆٌۈِٕىڭ پىتٕىٍىرىذى ٓ ۋ  ضېغىٕىپ، گۆر ئبزاثىذىٓ، ھبٍبتٍىمٕىڭ پىتٕىٍىرىذى

 

[ُُ ـِ  [َوَؽؾٌََِةُافِّرَجالَُُُِوَوؾَِعُافَّدْي

 )ئېغىر لٗرزدىٓ ۋٖ زۇٌۇِذىٓ پبٔبھ تىٍٍّْٗٗ(]ِۇضٍىُ[

 

 [َوُمَّراَؾَؼَةُُُمََؿٍّدَُصَذُاهللَُُظؾَقِْفَُوَشؾََؿُِْمُأَْظَذَُجـَِةُاْْلُؾّْدََُُُُُِٓيـَْػّدَُُوكَِعقًَْمُُُاَفؾَُفَؿُإِِِّنُأَْشلَُفَؽُإِْيََمكًآََُُيّْرَتّدُُ]

)ئي ئبٌال! ضېٕىڭذىٓ لبٍتّبش ئىّبْ، تۈگىّٗش ٔېّٗت ۋٖ ِٗڭگۈٌۈن جٕٗٔٗتٕىڭ ئٗڭ ٍۇلىرى لېتىذا ِۇھِّٗٗد 
 ٗئي[ئٌٍٗٗھىططبالِغب ھِٗراھ ثوٌۇغٕي تىٍٍّْٗٗ( ]ئٗھّٗد ۋٖ ٔٗض

 

ؾَِفا] ـُ ُُمقِرُ ْٕ َُظاِؿٌَتَـَاُِْمُا ـْ
ًِ ِخَّرةُُُِاَفؾَُفَؿُأَْح ْٔ َوَظَذاِبُا ُافُّدكْقَُا ُِخْزِي ـْ ُِم  [َوأَِجّْركَا

 ٓ ىمىذىٓ ۋٖ ئبخىرٖتٕىڭ ئبزاثىذى بخػي لىٍغىٓ، ثىسٔي دۇَٔبٔىڭ خبٌر  ٍ ىك ئىػٍىرىّىسدا ئبلىۋىتىّىسٔي )ئي ئبٌال! ثبٌر
 ٕي ھىججبْ[لۇتمۇزغىٓ(]ئٗھّٗد ۋٖ ئىج

 

ؾَفَُُُُؾالََُتؽِؾْـِلُإَِػُكَْػِسُضَّْرَؾَةَُظْغٍُُُاَفؾَُفَؿَُرْْحَتََؽُأَْرُجق] ـُ  [َٓإَِفَفُإَُِٓأَكَْتَُُُوأَْصؾِْحُِِلَُصلِِّْنُ

ھّىتىڭٕي ئۈِىذ لىٍىّْٗ، ِېٕي وۆز ٍۇِۇپ ئبچمۇچىٍىىّۇ ئۆز ھبٌىّغب لوٍۇۋٖتّىگىٓ، ثبرٌىك ئىػٍىرىّٕ ي )ئي ئبٌال! ٖر
 ٍبخػىالپ ثٗرگىٓ، ضٗٔذىٓ ثبغمب ھٗلىمىٌ ِٗثۇد ٍولتۇر(]ئٗثۇ داۋۇد[

 

 [قنَُقتُُؿُُيَُُُسُكْاْْلُِوَُُـُُاْلُِْوَُُقُتُؿُُيََُُُُٓاَفِذيَُتُكْأََُُُٓإُُِفَُفَُإَُُُُِٓاَفِذيَُؽُتُِزَُعُِبُُِقذُُظُُأَُ]

بٌال ئۆٌٍّٗذۇ، ئىٕطبْ ۋٖ جىٕالر ھۆرِىتىڭگٗ ضېغىٕىپ پبٔبھ تىٍٍّٗٗٔىي، ضٗٔذىٓ ثبغمب ئىالھ ٍولتۇر، ئ -)ضېٕىڭ ئىسزٖت
 ئۆٌىذۇ(]ثۇخبرى[
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َُزوَُاَُ] ـْ ُقِلَُظاؾِقَتَِؽُُُاِلُكِْعَؿتَِؽُفؾَُفَؿُإِِّنُأَُظقُذُبَِؽُِم  [قِعَُشَخطَِؽَُوَجُُُِوُؾَجاءِةُكِْؼَؿتَِؽُُُوََتَ

ېئىّىتىڭٕىڭ ئۈزۈٌۈپ لېٍىػىذىٓ، ئبِبٍٔىمىّٕىڭ ئۆزگىرىپ ل ېٍىػىذىٓ، تۇٍۇلطىس جبزاٌىػىڭذىٓ )ئي ئبٌال! ضْٗ ثىٍْٗ ثٗرگْٗٔ 
 ۋٖ جىّي غٗزٖثٍىرىڭذىٓ پبٔبھ تىٍٍّْٗٗ( ]ِۇضٍىُ[

 

ُؾِتْـَِةُافـَاِرُاَُ] ـْ ُافَُُُْوَظَذاِبُافـَاِرُُُفؾَُفَؿُإِِّنُأَُظقُذُبَِؽُِم ُرََشِ ـْ ُ[َػْؼّرُِِغـَكَُوافَُْوِم

بِبٍٔىمٍىرىذىٓ پبٔبھ )ئي ئبٌال! ضْٗ ثىٍْٗ دوزاخٕىڭ پتٕىطىذىٓ، دوزاخٕىڭ ئبزاثىذىٓ، ثب  ٍ ٍٍىك ۋٖ وِٗجٗغٌٍٗىىٕىڭ
 تىٍٍّْٗٗ(]ئٗثۇ داۋۇد ۋٖ تىرِىسى[

 

ُاؽُُْؿَُفُُفؾَُاَُ] ـَُايَُطَُاْْلَُُـَُلُمٌُُِِؾُْؿَُُِؼُكَوَُُدَُِزَُافُْوَُُِجُؾُْافثَُُءََُِمُبُُِاَيُايَُطََُخُُْؾًُِ ََُُبُقُْافثََُُتُقُْؼَُُكَََمُاُ ْٕ  [سُِكَافّدَُُـَُمَُُِضُقَُبُْا

ي لبر ۋٖ ِۆٌذۈر ضۈٍي ثىٍْٗ ٍۇغىٓ، ئبق وىَىّٕي وىردىٓ تبزىٍىغىٕىڭذٖن، ِېٕىڭ لٌٗجىّٕي )ئي ئبٌال! ِېٕىڭ گۇٔبھٍىرىّٕ
 گۇٔبھٍىرىّذىٓ تبزىٍىغىٓ(]ٔٗضٗئي[

 

 [ؿَُؾَُطُْأُُُوُْأَُُؿَُؾُِطُْأَُُنُْأَُُـُْمَُُِؽُبُُِقذُُظُُأَُوَُُةُِفَُافذُِوَُُةُِؾَُؼُِافُْوَُُّرُِؼُْػَُافُُْـَُمَُُِؽُبُُِقذُُظُُُأَُِِّنُإُُِؿَُفُُفؾَُاَُ]

پېمىرٌىمتىٓ، ٍولطۇٌٍۇلتىٓ، خبرٌىمتىٓ، ثبغمىالرغب زۇٌۇَ لىٍىػتىٓ ٖۋ زۇٌۇِغب ئۇچراغتىٓ ضبڭب ضېغىٕىپ پبٔبھ )ئي ئبٌال! ِْٗ 
 تىٍٍّْٗٗ(]ئٗثۇ داۋۇد[

 

َُشْؿِعلفؾَُفَؿُإِِّنُأَُاَُ] ُرََشِ ـْ يُُُظقُذُبَِؽُِم َُبرََصِ ُرََشِ ـْ اِِّنَُُُوِم ًَ
ُفِ ُرََشِ ـْ َُؿؾٌِْلَُُُوِم ُرََشِ ـْ َُُُوِم ُرََشِ ـْ  [َُمـِقِلَوِم

بٍٔىمىذىٓ ۋٖ  بِبٍٔىمىذىٓ، لٌٗجىّٕىڭ ٍِب بٍٔىمىذىٓ، وۆزۈِٕىڭ ٍبِبٍٔىمىذىٓ، تىٍىّٕىڭٍ  )ئي ئبٌال! ضْٗ ثىٍْٗ لۇٌىمىّٕىڭ ٍِب
ٓ پبٔبھ تىٍٍّْٗٗ(]ئٗثۇ داۋۇد ۋٖ تىرِىسى[  جبْ ٍېرىّٕىڭ ٍبِبٍٔىمىذى

 

ُاْفِؼقَاَمةُُُِـِلَوَظاؾَُُُِوْرُزْؿـِلَُُواّْهِّدِِّنُُُاَفؾَُفَؿُاْؽِػّْرُِِلُ] ُِوقِؼُاْفـُؿَؼاِمَُيْقَم ـْ ُِم  [أَُظقُذُبِاهللِ

)ئي ئبٌال! ِېٕي ِٗغپىرٖت لىٍغىٓ، ِېٕي ھىذاٍٗت لىٍغىٓ، ِبڭب رىسلي ثٗرگىٓ، ِېٕي ئبِبْ لىٍغىٓ، ئبٌالغب ضېغىٕىپ لىَبِٗت 
 وۈٔىذٖ ئورٔۇِٕىڭ تبر ثوٌۇپ لېٍىػىذىٓ پبٔبھ تىٍٍّْٗٗ(]ٔٗضٗئي ۋٖ ئىجٕي ِبجٗ[

 

ـُّدُُؿُْْْلَُُاًََُمُؾُُْظُِِِّنُدُْزُِلُوَُـُِعُُػَُـْاُيَُلُمَُـُِؿُْؾُِظَُلُوَُـُِتَؿُْؾَُُظَََُمُلُبُِـُِعُْػَُاكُْؿَُفُُفؾَُاَُ]
ـَُُذُظَُُفُِؾَُفِ  [ارُِافـَُؾُِّهُْأَُُالُِحَُُـُْمُُِاهللِبُُِقذُُظُُأَُوَُُالٍُحَُُِؾُُ

ٓ. ثىٍىّىّٕي زىَبدٖ لىٍغىٓ. ھٗرلبٔذاق )ئي ئبٌال! ِبڭب پبٍذىٍىك ئىٍىّٕي ئۆگٗتىىٓ ۋٖ ئۆگٗٔگْٗ ئىٍّىّٕي ِٗٔپٗئٗتٍىه لىٍغى
ٓ پبٔبھ تىٍٍّْٗٗ(]تىرِىسى[ ٗ ئبٌالغب ھِٗذۇضبٔب ثوٌطۇْ. ئبٌالتبئبالغب ضېغىٕىپ، دوزاخ ئٗھٍىٕىڭ ھبٌىذى  ھبٌٗتت

  

ُكَْػِسُ] ْرُتُُُواْظِزْمُِِلَُظَذُأَْرَصِّدُأَْمِّريُُاَفؾَُفَؿُِؿـِلُرََشَ َُوَماَُظَؿّْدُتَُُُوَماُأَْخطَلُْتَُُُوَماُأَْظؾَـُْتُُُاَفؾَُفَؿُاْؽِػّْرُِِلَُماُأَْهَ

 [َوَماَُظؾِْؿُتَُوَماَُجِفؾُْتُ

ېٕي ٔٗپطىّٕىڭ غٗررىذى ال! ِېٕىڭ ٓ ضبلٍىغىٓ، ئىػىّٕىڭ ئٗڭ توغرض)ئي ئبٌال!ِ  ىٕي لىٍىػمب ِبڭب ئىرادٖ ثېغىػٍىغىٓ. ئي ئٌب
ٍغبٍٔىرىّٕي، خبتب لىٍغبٍٔى رىّٕي، لٗضتْٗ لىٍغبٍٔىرىّٕي، ثىٍىپ لىٍغبٍٔىرىّٕي، ثىًٍّٗ ٍوغۇرۇْ لىٍغبٍٔىرىّٕي، ئبغىبرا لى

 لىٍغبٍٔىرىّٕي ِٗغپىرٖت لىٍغىٓ(]ئٗھّٗد ۋٖ ٔٗضٗئي[
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َُشَخطَِؽُ] ـْ َؽُُُاَفؾَُفَؿُإِِِّنُأَُظقُذُِبِّرَواَكُِم ُُظُؼقَبتِ ـْ َؽَُُٓأُْحِصَُثـَاًءَُظؾَقَْؽُأَكَُُْوأَُظقُذُبُِؿَعاَؾاتَِؽُِم ََمَُوأَُظقُذبَِؽُِمـْ ـَ َتُ

َؽُ ًِ ْثـَقَْتَُظَذُكَْػ  [أَ

ٍْٗ ضېٕىڭ ئبزاثىڭذىٓ پبٔبھ  ٗزىپىڭذىٓ پبٔبھ تىٍٍّْٗٗ، ضېٕىڭ لوغذىػىڭ ثى )ئي ئبٌال! ضېٕىڭ رازىٍىمىڭ ئبرلىٍىك غ
تىٍٍّْٗٗ، ضبڭب ضېغىٕىپ ضېٕىڭ دوزىخىڭذىٓ پبٔبھ تىٍٍّْٗٗ،  ضْٗ ئۆزۈڭگٗ ضبٔب ئېَتمبٔذٖن ِۇوِّٗٗي رٖۋىػتٗ ضبٔب 

ٓ ئبجىسِْٗ( ]ِۇضٍىُ[ئېَتىػ  تى

 

ـُُِِِّنُإُُِؿَُفُُفؾَُاَُ] ٌْ ُاْْلُ ـَ ُاْفٌُْخِؾُُُأَُظقُذبَِؽُِم ـَ َػُأَْرَذِلُاْفُعُؿّرَُُُِوأَُظقُذبَِؽُِم ُأَْنُأَُرَدُإِ ـْ َؽُِم ِةُافُّدكْقَاَُُُوأَُظقُذبِ ُؾِتْـَ ـْ َوأَُظقُذبَِؽُِم

 [َوَظَذاِبُاْفَؼْزُِ

پبٔبھ تىٍٍّْٗٗ، لورلۇٔچبلٍىمتىٓ پبٔبھ تىٍٍّْٗٗ، ثٗن لېرىپ وېتىػتىٓ پبٔبھ  )ئي ئبٌال! ضبڭب ضېغىٕىپ، ثېخىٍٍىمتىٓ
ٓ پبٔبھ تىٍٍّْٗٗ(]ثۇخبرى[ ٓ ۋٖ گۆر ئبزاثىذى  تىٍٍّْٗٗ، دۇَٔبٔىڭ پىتٕىطىذى

 

َُؽُبُُِقذُُظُُأَُوَُُالُِجَُافّدَُُقِحًُُِؿَُـافُُْةُِـَتْؾُُِـُْمَُُِؽُبُُِقذُُظُُأَُوَُُْزُِؼَُافُُْاِبُذَُظَُُـُْمَُُِؽُبُُِقذُُظُُأَُوَُُؿَُـَفَُجَُُاِبُذَُظَُُـُْمَُُِؽُبُُِقذُُظُُُأَُِِّنُإُُِؿَُفُُفؾَُاَُ]

وَُقَُحُْؿَُـافُُْةُِـَتْؾُُِـُْمُِ  [ِتََُمُؿَُـافُُْا

 ٓ ىڭ پىتٕىطىذىٓ، ھبٍبتٍىك ۋٖ ئۆٌۈِٕىڭ پىتٕىطىذى )ئي ئبٌال! ضبڭب ضېغىٕىپ جٗھَٕٗٔٗ ئبزاثىذىٓ، لٗثرٖ ئبزاثىذىٓ، دٖججبٌٕ
 پبٔبھ تىٍٍّْٗٗ(]ِۇضٍىُ[

 

ٌُُْاْْلُُوَُُؾًَُُِؽَُافُْوَُُزُِجُْعَُافُُْـَُمَُُِؽُبُُِقذُُظُُُأَُِِّنُإُُِؿَُفُُفؾَُاَُ] َُوَُُؾُِخٌُُُْافُْوَُُـِ ُةُِـَتْؾُُِـُْمَُُِؽُبُُِقذُُظُُأَُوَُُُْزُِؼَُافُُْاِبُذَُظَُُـُْمَُُِؽُبُُِقذُُظُُأَُوَُُُُمُِّرَُاْل

وَُقَُحُْؿَُـافُْ  [ِتََُمُؿَُـافُُْا

ٓ، )ئي ئبٌال! ضبڭب ضېغىٕىپ ئبجىسٌىمتىٓ، ھورۇٍٔۇلتىٓ، لورلۇٔچبلٍىمتىٓ، ثېخىٍٍىمتىٓ، ثٗن لېر ىپ وېتىػتىٓ، لٗثرٖ ئبزاثىذى
ٓ پبٔبھ تىٍٍّْٗٗ(]ثۇخبرى[ -ھبٍبت  ِبِبت پىتٕىطىذى

 

ُاْْلُُفؾَُفَؿُإِِّنُأَُاَُ] ـَ ُبَِؽُمُِظُُأََُؾنكَفُُبِئَْسُافَّضِجقُعُُوَُُُقِعُُظقُذُبَِؽُِم ُاْْلُِقُذ ِتُافٌِطَاكَةُُُُقَاكَةُِـَ ًَ بِئْ  [َؾنََّنَُا

ٍْٗ ئبچٍىمتىٓ پبٔب ْ ٍبِبْ، ضْٗ ثىٍْٗ خىَبٔٗتتىٓ پبٔبھ تىٍٍّْٗٗ(]ئٗثۇ )ئي ئبٌال! ضْٗ ثى ھ تىٍٍّْٗٗ، ئبچ لېٍىع ٔېّىذېٗگ
 داۋۇد[

 

ُْرَُؽََُُؽُقُْفَُلُإُِـُِّْضٌُُِاؿُْؾَُُةًُـَتُْؾُِافـَاِسُُِْمَُُتُدُْرَُاُأَُذَُإُِوَُُُغُِاـًَُُِؿَُـافَُُْبُحَُُوُُاِتُّرَُؽَُـْؿُُـافُُْكَُّرُْتَُوَُُاِتُْرَُاْْلََُُؾُعُْؾَُُِؽُفُُلَُْشُُأَُِِّنُإُُِؿَُفُُفؾَُاَُ]

 [ قنٍُتُػُْمَُ

بخػي ئىػالرٔي لىٍىػٕي، ٍبِبْ ئىػالرٔي تبغالغٕي، وِٗجٗغٌٍٗٗرٔي ضۆٍۈغٕي تىٍٍّْٗٗ، ئىٕطبٔالرغب  )ئي ئبٌال! ِْٗ ضٗٔذىٍٓ 
 ثىر ثبالٔي ئٗۋٖتىػٕي خبٌىطبڭ، ِېٕي ئۇٔىڭغب ِۇپتىال لىٍّبضتىٓ، روھىّٕي لٗثسى لىٍغىٓ( ]ِبٌىه[
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ـَُاَفؾَُفَؿَُحٌِْبُإَِفقْـَاُاْْلُِ] ُافَّراِصِّدْي ـَ قَقَُواْفِعْصقَاَنَُوْجَعؾْـَاُِم ًُ ِّرْهُإَِفقْـَاُاْفُؽْػَّرَُواْفُػ ـَ  [ْيََمَنَُوَزِيـُْفُِْمُُؿؾُقبِـَاَُو

 ْ ب )ئي ئبٌال! ثىسگٗ ئىّبٕٔي لىسغىٓ ضۆٍذۈرگىٓ، ئۇٔي دىٍىّىسدا وۆروَٗ لىٍغىٓ. ثىسگٗ وۇفرىٕي، ثۇزۇلچىٍىمٕي ۋٖ گۇٔبھٕي ٍِب
 ][ثىسٔي توغرا ٍوٌذا ثۈٌغۇچىالردىٓ لىٍغىٓ(وۆرضٗتىىٓ، 

 

ُوَُّدًَُُُِجَُلُِْمُـُِاؾُِظَُُؿَُفُُفؾَُاَُ] ُُبَُِْمُُلـُِاؾُِظَُيُ َُُٓـِمُُِاَثُرُِقَُافُُْفُُؾُْعَُاجُْوَُُُيرََصِ ُيؿُُّرُِؽَُافُُْقؿُُؾُِاْْلَُُاهللَُُُٓإُُِفَُفَُإُُِلُ ُِبُرَُُاهللُُِانَُحٌَُُُْشُُ

 [غَُؿُِـافَُعَُافُُِْبُرَُُفُِؾَُـفُُِّدُُؿُْاْْلَُوَُُُقؿُِظُِعَُافُُْشُِّرُْعَُافُْ

)ئي ئبٌال! تېٕىّٕي، وۆزۈِٕي ضبالِٗت لىٍغىٓ، تبوي ۋاپبت تبپمبٔغب لٗدٖر ِېٕي وۆزۈِذىٓ ئبٍرىّىغىٓ. ئبٌالدىٓ ثبغمب ئىالھ 
 ْ ٍوق، ئۇ وۆٍۈِچبْ ۋٖ وٗرٍِٖىه زاتتۇر. ثۈٍۈن ئٗرغٕىڭ رٖثجي ثوٌغبْ ئبٌال ھِّٗٗ وِٗچىٍىىٍٗردىٓ پبوتۇر، پۈتۈ

 ڭ پٗرۋٖردىگبرى ئبٌالغب خبضتۇر(]تىرِىسى[ھِٗذۇضبٔبالر ئبٌٍِٗٗرٔى

 

ُُْؾُعَُاجُُْؿَُفُُفؾَُاَُ] ُـَُمُُِاَسُُافـَِتُمُْاُتُُمَُُِحُافَُِصُُـُْمَُُِؽُفُُلَُْشُُأَُِِّنُإُُِؿَُفُُفؾَُاَُُُةًُحَُـافُِلَُصُتُِقَُكُِالَُظَُُْؾُعَُاجُْلُوَُتُِقَُكُِالَُظَُُـُْاُمُِْرًَُُخُِتُيّرََُهِ

َُوَُُلََُِمُـافُْ ْٕ  [ِؾُِّضُؿُُـافَُُُْٓوَُُافَّضاِلُُْرُِؽَُُُّدُِفَُقَُافُْوَُُؾُِّهُْا

 ْ )ئي ئبٌال! ِٗخپىٌ ئىػىّٕي ئبغىبرا ئىػىّذىٓ ٍبخػي لىٍغىٓ، ئبغىبرا ئىػىّٕي دۇرۇضت لىٍغىٓ. ئي ئبٌال! ِبڭب ئبزِبٍذىغب
ْ ٍبخػي ِبي، ٍبخػي ئبٍبي ۋٖ ٍبخػي ثبال ثېرىػىڭٕي ضوراٍّْٗ(]تىرِىسى[  ۋٖ ئبزدۇرِبٍذىغب

 

ُأَْشلَُفَؽُُحٌََؽُ] ُإِِِّن ُُحٌََؽُُاَفؾَُفَؿ ُاَفِذىُُيٌَؾُِغـِل ُُُيٌَُِؽَُواْفَعَؿَؾ ـْ َُم ُكَْػِسَُُُوُحَب ـْ ُِم ُُحٌََؽُأََحَبُإَِفـَل ُاْجَعْؾ اَفؾَُفَؿ

ُاْفـََمءُِاْفٌَاِردُِ ـَ  [ َوأَّْهِعَُوِم

ٗ )ئي ئبٌال! ِْٗ ضٗٔذىٓ ضېٕىڭ ِۇھٗثجىتىڭٕي، ضبڭب ِۇھٗثجٗت ثبغٍىغبٔالرٔىڭ ِۇھٗثجىتىٕي ضوراٍّْٗ  ۋٖ ضېٕىڭ ِۇھٗثجىتىڭگ
ال! ضېٕىڭ ِۇھٗثجىتىڭٕي ِبڭب ِېٕىڭ ئۆزۈِذىّٕۇ، خىع ئٗلرىجبٌىرىّذىّٕۇ ۋٖ  -ئېرىػتۈرىذىغبْ ئٌِٕٗٗي ضوراٍّْٗ. ئي ئٌب

 ِۇزدٖن ضۇدىّٕۇ ضۆٍۈٍِۈن لىٍغىٓ( ]تىرِىسى[

 

لَُفَؽُُمقِجٌَاِتَُرْْحَتَِؽُ] ًْ ُكَ ُإِكَا َُمْغِػَّرتَِؽُُُاَفؾَُفَؿ ُإِْثؿٍَُُُوَظَزائَِؿ ِؾ ـُ ُ ـْ ُِم الََمَة ًَ ُبِّرَُُُّواف ِؾ ـُ ُ ـْ ُِم ُبِاْْلَـَةَُُُِوافَْغـِقَؿَة َُُواْفَػْقَز

ُافـَاِرُ ـَ  [َوافـََجاَةُِم

 ،ْ ٗرىطىٍٗرٔي ضوراٍّٗ )ئي ئبٌال! ضٗٔذىٓ ضېٕىڭ رٖھّىتىڭگٗ ئېرىػتۈرىذىغبْ ٔٗرضىٍٗرٔي، ِٗغپىرىتىڭگٗ ضٗۋٖة ثوٌىذىغبْ ٔ
وٌۇغٕي، ھٗرثىر ٍبخػىٍىمٕي لوٌغب وٌٗتۈرۈغٕي، جٕٗٔٗتٕىڭ لوٌغب وېٍىػىٕي، دوزاختىٓ ٔىجبت تېپىػٕي ھٗرثىر گۇٔبھتىٓ ضبق ث

 ضوراٍّْٗ( ]ھبوىُ[

 

ُمَُفَُقُْلُؾُِتُِافَُُاَيُقَُكُْدُُِِلُُْحُؾُِْصُأَُوَُُُيُّرُِمُْأَُُةُُؿَُْصُظُُِقَُيُّهُُذُِلُافَُـُِيُِْلُدُُُِِْحُؾُِْصُأَُُؿَُفُُفؾَُاَُ] اُفَُقُْلُؾُِتُُِافَُِتُّرَُِلُآِخُُُِْحُؾُِْصُأَُوَُُُُاَِشُعَُا

ـُُِلُِْمًُةُِادَُيَُزُُِاةَُقَُاْْلَُُؾُِعَُاجُْوَُُيُادُِعَُمَُ ُُِؾُـُُُـُِْلُمُُُِِةًُاحَُرََُُتُقُْؿَُـافُُْؾُِعَُاجُْوَُُُُْرٍَُخُُِؾُُ  [رََشّ

)ئي ئبٌال! پۈتۈْ ئىػٍىرىّٕىڭ ھىّبٍىچىطي ثوٌغبْ دىَبٔىتىّٕي ئىطالھ لىٍغىٓ، ٍبغىػىُ ئۈچۈْ وېرٖن ثوٌغبْ دۇَٔبٌىمىّٕي 
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ار جبٍىُ ثوٌغبْ ئبخىرىتىّٕي ٍبخػي لىٍغىٓ، ھبٍبتىّذا ٍبخػي ئىػالرٔي وۆپ لىٍىػمب ِۇۋٖپپٗق لىٍغىٓ، ئۆٌۈَ تۈزٖتىىٓ، ثبر
ٓ خبتىرجَٗ لىٍغىٓ( ]ِۇضٍىُ[  ئبرلىٍىك ِېٕي دۇَٔبٔىڭ پۈتىۈي ٍبِبٍٔىمٍىرىذى

 

َُواْْلََزنُِ] ُاْلَِؿ ـَ ُِم ُأَُظقُذبَِؽ ُإِِِّن ـُُُِاَفؾَُفَؿ َُواْْلٌُْ َُوَؽؾٌََةَُُُِواْفٌُْخِؾ ـِ ُافَّدْي َُوَوؾَِع َُواْلََّرِم ِؾ ًَ َُواْفَؽ ُاْفَعْجِز ـَ ُِم َوأَُظقُذبَِؽ

 [ اْفَعُّدوُِ

ئٗٔذىػىذىٓ، ثېخىٍٍىمتىٓ، لورلۇٔچبلٍىمتىٓ پبٔبھ تىٍٍّْٗٗ ۋٖ ئبجىسٌىمتىٓ، ھورۇٍٔۇلتىٓ،  -)ئي ئبٌال! ضبڭب ضېغىٕىپ غَٗ
 تىٍٍّْٗٗ(]ثۇخبرى[ ذىٓ پبٔبھٕٔىڭ ِېٕي ِٗغٍۇپ لىٍىػىلٗرزدارٌىمتىٓ، دۈغّٗ

 

ُتُُُفؾَُفَؿَُفَؽُأَْشؾَْؿُتُاَُ] َؽُآَمـْ ؾُْتُُقَْؽَُوَظؾََُُُوبِ ـَ ُتَُُُتَق َُفُإُِفَُإُُِعَزتَِؽَُُُٓظقُذُبُِأَُُإِِِّنُُفؾَُفؿَُاََُُُوبَِؽَُخاَصْؿُتَُُُوإَِفقَْؽُأكٌَْ َٓ

ُواْْلَُِواْلُُُُِْؿقُتُيَُُلُاَفِذيَُُٓأَكَْتُاْْلَُُُلؾَـُِْنُُتِّضُأَكَْتُأَُ  [كُْسَُيُؿقُتقنَُـُ

پىٗ لبٍتتىُ. ضېٕي دٖپ )دۈغٍّٗٔىرىڭ  )ئي ئبٌال! ضبڭب ثوٍطۇٔذۇَ، ضبڭب ئىّبْ ئېَتتىُ، ضبڭب تٗۋٖوىۈي لىٍذىُ ۋٖ ضْٗ تٖٗر
ىػىّْٗ، ئي ئبٌال! ضٗٔذىٓ ثبغمب ھېچ ئىالھ ٍولتۇروي، ضېٕىڭ ضٌٗتٗٔىتىڭ ثىٍْٗ ِېٕي ئبزدۇرۇۋېتىػىڭ ذىٓ ثىٍْٗ( جبڭجبٌٍ

ٍٍّْٗٗ. ضْٗ ئۆٌٍّٗذىغبْ ِٗڭگۈ ھبٍبتطٗٔىي، ِٗخٍۇلبتالرٔي ئىذارٖ لىٍىپ تۇرغۇچىطْٗ، جىٓ ۋٖ ئىٕطبٔالر ثوٌطب  پبٔبھ تى
 ئۆٌىذۇ( ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[

 

ُاَُ] ـَثِراً ُأكَْتُُُفؾَُفَؿُإِِِّنُطَؾَؿُتُكَْػِسُطُؾًَْمُ َُيْغِػُّرُافُذكُقَبُإَِٓ َُُمغَُْؾاْؽِػّْرُِِلَُُُوَٓ ُِظـِّْدَك ـْ َتُُُواْرَْحْـِلُُُِػَّرًةُِم َؽُأكْ إكَ

 [َغُػقُرُافَّرِحقؿُُافُْ

 ٖ )ئي ئبٌال! ِْٗ ئۆزۈِگٗ وۆپ زۇٌۇَ لىٍذىُ. گۇٔبھالرٔي ضٗٔال ِٗغپىرٖت لىٍىطْٗ، ِٗرھِٗٗت لىٍىپ ِبڭب وٗڭ ِٗغپىرٖت ۋ
ْ ھٗلىمٗتْٗ ٔبھبٍىتي ِٗغپىرٖت لىٍغۇچىطْٗ ۋٖ وۆٍۈٔگۈچىط  ْٗ(]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[رٖھىُ لىٍغىٓ. ضٗ

 

َوََُٓتـُْؼْصـَاْاَفؾَُفَؿُِزد] ـِّْرْمـَاَُوَُُُٓتِـَاُُكَُا  [َوأَْرِوـَاَُواْرَضَُظـَاَُُوآثِّْركَاَُوَُُٓتْمثِّْرَُظؾَقْـَاَُُوأَْظطِـَاَُوَََُٓتِّْرْمـَاَُُوأَ

ٗزىس لىٍغبْ، خبر لىٍّىغىٓ، ثىسگٗ ئبتب لىٍغىٓ، ثىسٔي )ئي ئبٌال! ثىسگٗ ثٗرگىٕىڭٕي زىَبدٖ لىٍغىٓ، وېٍّٗتىۋٖتّىگىٓ، ثىسٔي ئ
 ِٗھرۇَ لىٍّىغىٓ، ثىسٔي ئۈضتۈْ لىٍغىٓ، تۆۋْٖ لىٍّىغىٓ، ثىسٔي ِِٕٗۇْ لىٍغىٓ ۋٖ ثىسدىٓ رازى ثوٌغىٓ(]تىرِىسى[

 

ُوَُؽََُشُُؾُِقُْافؾََُُؾُاظُِجَُوَُُاِحٌَُُْصُاْْلَُُِؼُافُِؾَُُؿَُفُُفؾَُاَُ] اًٌَُُُْحُُُّرُِؿَُؼَُافُْوَُُسُِؿُْافَّشُـًا ُّرُِؼُْػَُافُُْـَُلُمُِـُِـُِؽُْأَُوَُُـَُيُْلُافّدَُـِظَُُضُِاؿُْاكً لُـُِعُْتُِمُْأَُوَُُ

ُبُِ ُبَُلُوَُعُِؿًَُْ  [َؽُقؾٌَُُُِِشُُِْمُِتُقَُؿُُيُوَُرََصِ

)ئي تبڭ ئبتمۇزغۇچي، وېچىٕي ئبراَ ئېٍىع ۋالتي لىٍغۇچي، لۇٍبظ ثىٍْٗ ئبٍٕي ئۆز ئولي ئٗتراپىذا ئبٍالٔذۇرغۇچي ئبٌال! ِېٕي 
ٗغٌٍٗىىتىٓ ٍىراق لىٍغىٓ. لۇٌىمىُ، وۆزۈَ ۋٖ لۇۋۋىتىُ ٍٗٔٗ پۈتۈْ ئٗزاٍىّٕي ضېٕىڭ ٍوٌۇڭذا لٗرزىّذىٓ خبالش لىٍغىٓ، وِٗج

 خىسِٗت لىٍذۇرغىٓ(]ِبٌىه[

 

ُُوَُُُُعَُُّشََُيٍَُُُْٓبُؾُْؿَُُـُْمَُُِؽُبُُِقذُُظُُُأَُِِّنُإُُِؿَُفُُفؾَُاَُ] ـْ ُيَُُُُُٓاءٍُظَُدُُِم ُوَُُُعُُؿًَُْ ـْ ـُُْعُُػَُـْيََُُُُٓؿٍُؾُْظُُِـُْمُِوَُُُُُعٌَُُُّْشُتََُُُُٓسٍُػُْكَِم أَُظقُذبَِؽُِم

َْرَبعُِ ْٕ  [َّهُمَِٓءُا
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)ئي ئبٌال! ِْٗ ضٗٔذىٓ لورلّبٍذىغبْ لٌٗجتىٓ، لوثۇي ثوٌّبٍذىغبْ دۇئبدىٓ، توٍّبٍذىغبْ ٔٗپىطتىٓ ۋٖ پبٍذىطىس ئىٍىّذىٓ 
 پبٔبھ تىٍٍّْٗٗ. ِۇغۇ تۆتىذىٓ پبٔبھ تىٍٍّْٗٗ( ]تىرِىسى[

 

َُُـَُمَُُِؽُبُُِقذُُظُُُأَُِِّنُإُُِؿَُفُُفؾَُاَُ] َُوَُُِقُّرَُاْْلَُوَُُِقُّرَُغَُافُُْـَُمَُُِؽُبُُِقذُُظُُأَُوَُُُيدُِافَسَُُـَُمَُُِؽُبُُِقذُُظُُأَُوَُُمُِّدُْاْل ُطٌََُُخَُتَيَُُنُْأََُُؽُبُُِقذُُظُُأَُوَُُُُمَُِّرُاْل
لُـِ

 [يًغاّدُِفَُُقَتُمُُأَُُنُْأََُُؽُبُُِقذُُظُُأًَُّراُوَُبُِّدُْمَُُُؽُقؾٌَُُُِِشُِْمُُقَتُمُُأَُُنُْأََُُؽُبُُِقذُُظُُأَُوَُُُُِتُقُْؿُُـافُُّْدَُـْظُُِانُُطَُقُْافَّشُ

ئبٌال! تبَ ثېطىۋېٍىػتىٓ، غۇالپ وېتىػتىٓ، غٗرق ثوٌۇغتىٓ، وۆٍۈپ وېتىػتىٓ، ثٗن لېرىپ وېتىػتىٓ، ئۆٌۈَ ئبٌذىذا )ئي 
غٍٗتبٕٔىڭ ئبزدۇرۇغىذىٓ، ضېٕىڭ ٍوٌۇڭذىىي جىھبد ٍِٗذأىذا وٍٕٗىّٕي لىٍىپ ئۆٌۈغتىٓ ۋٖ زٖھٗرٌىه جبٍٔىمالر چېمىۋېٍىپ 

 ]ئٗثۇ داۋۇد[ئۆٌۈغتىٓ ضبڭب ضېغىٕىپ پبٔبھ تىٍٍّْٗٗ( 

 

ُاْؽِػّْرُِِلَُخطِقئَِتلَُوَجْفِعُاَُ] ُإُِوَُُُفؾَُفَؿ ُاْؽِػّْرُِِلُاَُُُلُكَْتُأَْظؾَُؿُبِِفُِمـَِوَماُأَُُُْمِّريُُأَُاِْمُِْمُْهَ َوَخَطئِلَُُُُّهْزِِلُوَُُِجِّديُفؾَُفَؿ

ُؾَُذفَِؽُِظـِّْديَُُوَظْؿِّدي ـُ ْرُتَُوَماُأََُوَماُأََُُُخّْرُتُاُأََُُماَُؿَّدْمُتَُومَُفؾَُفَؿُاْؽِػّْرُِِلُاََُُُو ُْظؾَُؿُبِِفُِمـِلَُتُأَُكَْوَماُأَُُُْظؾَـُْتُْهَ

ُُوَُأَُوَُُُُؿَؼِّدُمُـكَْتُافُْأَُ ءٍَُؿِّديّرٌُأَُكَْتُادَُمِخُّر ِؾََُشْ ـُ  [كَْتَُظَذُ

ْ ِٗٔذىّٕۇ ٍبخػىراق )رٖثجىُ! ِېٕىڭ گۇٔبھٍىرىّٕي، ٔبدأٍىمىّٕي، ئىػٍىرىّذىىي ھٗددىذىٓ ئېػىپ وٗتىٍٗٔىرىّٕي ۋٖ ضٗ
ثىٍىذىغبْ گۇٔبھٍىرىّٕي ِٗغپىرٖت لىٍغىٓ، ئي ئبٌال! ِېٕىڭ لٗضتْٗ، ثىٍّٗضتىٓ، ثىٍىپ تۇرۇپ ۋٖ چبخچبق ٍوضۇٔذا لىٍىپ 
 ْ ال! ئىٍگىرى ۋٖ وېَىٓ لىٍغب تبغٍىغبْ گۇٔبھٍىرىّٕي ِٗغپىرٖت لىٍغىٓ، ئۇالرٔىڭ ھِّٗىطي ِٗٔذٖ تېپىٍىذۇ. ئي ئٌب

ۇْ ۋٖ ئبغىبرا لىٍغبْ گۇٔبھٍىرىّٕي ِٗغپىرٖت لىٍغىٓ. خبٌىغبْ ثٗٔذٖڭٕي رٖھّىتىڭگٗ ثبٌذۇر گۇٔبھٍىرىّٕي، ٍوغۇر
ٗ وېَىٓ ئېرىػتۈرىطْٗ. ضْٗ ھِّٗىگٗ لبدىرضْٗ(]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[ ْ ثٗٔذٖڭٕي رٖھّىتىڭگ  ئېرىػتۈرىطْٗ، خبٌىغب

 

ُافَعْجزُِفؾَُفَؿُإُِاَُ] ـَ ؾَُِوافُُُِِّْنُأَُظقُذُبَِؽُِم ًَ ـَُِواْْلَُُُُؽ َُوٌَُُُُْخؾُِافُْوٌَُُُْ ُاِبُافَُْوَظذََُُُّرمُِاْل ََُُُؼْزِ ُاَوَزـِفَُُُفؾَُفَؿُآِتُكَْػِسَُتْؼَقاَّهاُا

اَّهاُأَُ ـَ َُز ـْ َُم ُِظؾٍْؿَُُٓفؾَُفَؿُإُِاَُُُكَْتَُوفِقَُفاَُوَمْقََّٓهاُأَُُُكَْتَُخْرُ ـْ َُؿؾٍْبََُُٓيَّْشُعَُُُيـَْػعُُُِِّنُأَُظقُذُبَِؽُِم ـْ ََُومَُُُِوِم ُكَػٍْسُٓ ـْ

َُدْظَقٍةََُُُُٓتّْشٌَُعُ ـْ تَجََُُوِم ًْ  [اُبَُلَاُي

 ٓ ) ئي ئبٌال! ضبڭب ضېغىٕىپ، ئبجىسٌىمتىٓ ھورۇٍٔۇلتىٓ، لورلۇٔچبلٍىمتىٓ، ثېخىٍٍىمتىٓ، ثٗن لېرىپ وېتىػتىٓ ۋٖ گۆر ئبزاثىذى
ٓ، ئۇٔي  ْ. ئي ئبٌال! ٔٗپطىّٕي تٗلۋادار لىٍغىٓ، ئۇٔي پبن لىٍغى پٗلٗت ضٗٔال پبن لىٍىطْٗ، ضْٗ ئۇٔي پبٔبھ تىٍٍّٗٗ

ٍذىطىس ئىٍىّذىٓ، ثوٍطۇّٔبش دىٍذىٓ، توٍّبش  لوغذىغۇچىطْٗ ۋٖ ضْٗ ئۇٔىڭ ئىگىطىطْٗ، ئي ئبٌال! ضبڭب ضېغىٕىپ، پب
 ٔٗپطىذىٓ، ئىجبثٗت ثوٌّبش دۇئبدىٓ پبٔبھ تىٍٍّْٗٗ(]ِۇضٍىُ[

 

ُاكْوََُُُعَُظَُُـُْعُِتَُُُُٓلُوَُـِظُِأَُُِبُرَُ] ُـْتََُُُُٓوَُِِّنُرَُصْ َُعَُظَُُرَُصْ ُيَُُوَُِِّنُّدُِاّهُْوََُُُعَُظَُُّرُْؽُُؿُْـتََُُُُٓوَُِِلُُّرُْؽُُامُْوَُُ ُُُِنِ ُاكُْوَُىُِِلُّدَُاْل َُذُُظَُِِّنُرَُصْ

ـََُُؽُاُفَُرًَُؽاَصَُُؽُلُفَُـُِؾُْعَُاجُُِْبُرََُُُعَُكُظَُغَُبَُُـُْمَُ ُبَُقُْتَُُْؾٌَُُؼَُتَُُِبُقًٌاُُرَُـُِاًّهاُمُُوَُأََُُؽُقُْفَُتًاُإٌُُُِِِمَُُْؽُاًظاُفَُقَُطُْمَُُِؽًُباُفَُاّهَُرََُُؽُاُفَُرًُاذ
ُلتِ

ُاؽُْوَُ ُجَُحُُُْتٌُُِثَُُوَُِتُقَُظُْدَُُْبُجُِأَُُلُُوَُتُِبَُقُْحَُُْؾًُِ
ُفُُِدُّْدَُِشُلُوَُتِ  [يرُِّدَُْصُُةَُقؿَُخَُِشُُْؾُؾُُاْشُلُُوٌَُُِؾُْؿَُُّدُِاّهُْوَُُاِِّنًَُ

بردِٖچي ثوٌّىغىٓ، ِبڭب ٍبردَٖ ثٗرگ  ٍ بڭب پبٍذىٍىك ئىػالردا ٍبردِٖچي ثوٌغىٓ، زىَبٍٔىك ئىػالردا  ِ ٓ، )ئي پٗرۋٖردىگبرىُ! ى
بڭب ھىٍَٗ ئىػٍٗتىْٗ ئبدٍِٖٗرگٗ لبرىػي ِبڭب وۈچ لۇۋۋٖت ثٗرگىٓ ۋٖ ثبغمىالرٔىڭ ِبڭب  -دۈغٍّٗٔىرىّگٗ ٍبردَٖ ثٗرِىگىٓ،ِ 

ىگىٓ. ِېٕي توغرا ٍوٌغب ثبغٍىغىٓ، توغرا ٍوٌٕي ئبضبٔالغتۇرۇپ ثٗرگىٓ. ِبڭب تبجبۋۇز  لبرغي ھىٍَٗ ئىػٍىتىػىگٗ ٍبردَٖ ثِٗر
ْ، لىٍغبٔالرغب لبرغي ِبڭب  ٍبردَٖ ثٗرگىٓ. ئي پٗرۋٖردىگبرىُ! ِېٕي ضېٕي وۆپ زىىرى لىٍىذىغبْ، ضبڭب ثٗن غۈوۈر ئېَتىذىغب

 !ُ ضٗٔذىٓ ثٗن لورلىذىغبْ، ضبڭب ثوٍطۇٔىذىغبْ، ضبڭب وِٗتٗرٌىه لىٍىذىغبْ ۋٖ ثٗن تٗۋثٗ لىٍىذىغبْ لىٍغىٓ. ئي پٗرۋٖردىگبرى
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ّٕي ئىجبثٗت لىٍغىٓ، ِېٕي ھٗق ئۈضتىذٖ ِۇضتٗھىَٗ لىٍغىٓ، تىٍىّٕي تٗۋثِٕٗي لوثۇي لىٍغىٓ، گۇٔبھٍىرىّٕي ٍۇغىٓ، دۇئبٍى
ْ لىٍغىٓ. لٌٗجىّٕي ھىذاٍٗتىٗ ثبغٍىغىٓ، وۆڭٍۈِذىىي ئبداۋٖتٍٗرٔي چىمىرىپ تبغٍىغىٓ(]تىرِىسى[  توغرا ضۆزٌٍٗذىغب

 

ُْمَُوَُُفُُـْمُُُِتُؿُْؾُِاُظَُمَُُفُِؾُِآجُِوَُُفُِؾُِاجُِظَُُفُِؾُِـُُُْرُِاْْلَُُـَُمَُُِؽُفُُلَُْشُُأَُِِّنُإُُِؿَُفُُفؾَُاَُ] ُُاََُل
ُُـَُمَُُِؽُبُُِقذُُظُُأَُوَُُُؿُْؾَُظُْأَ ُامَُُفُِؾُِآجُِوَُُفُِؾُِاجُِظَُُفُِؾُِـُُُافَؼِ

ُْمَُوَُُفُُـْمُُُِتُؿُْؾُِظَُ ُُاََُل
ُُـُْمَُُِؽُبُُِقذُُظُُأَُوََُُُُؽُقٌُُُِكَُوَُُكَُّدٌُُُْظََُُؽُفَُلَُاَُشُمَُُْرَُِخُُـَُمَُُِؽُفُُلَُْشُُأَُِِّنُإُُِؿَُفُُفؾَُاَُُُُؿُْؾَُظُْأَ ُُف(ؽ()ِمـْبُِاْشتََعاذَُُامَُ)ُرََشِ

ُلٍُقُْؿَُُـُْاُمُِفَُقُْفَُإَُُِبُّرَُاُؿَُمَُوَُُارُِافـَُـَُمَُُِؽُبُُِقذُُظُُأَُوَُُُؾٍُؿَُظَُُوُْأَُُلٍُقُْؿَُُـُْمُُِافَُقُْفَُإَُُِبُّرَُاُؿَُمَُوَُُةَُـَاْْلََُُؽُفُُلَُْشُُأَُِِّنُإُُِؿَُفُُفؾَُاََُُُؽُقٌُُُِكَوَُُكَُّدٌُُُْظَُ

 [اْرًَُخُُِِلُُفُُتَقَُّْضُؿَُُاءٍَُّضُؿََُُؾُـَُُُؾُعََُّمُُْنُْأََُُؽُفُُلَُْشُأَُوَُُُُؾٍُؿَُظَُُوُْأَُ

)ئي ئبٌال! ِْٗ ضٗٔذىٓ ھبزىرلي ۋٖ وېَىٕىي، ِْٗ ثىٍگْٗ ۋٖ ثىٍّىگْٗ ھِّٗٗ ٍبخػىٍىمالرٔي ضوراٍّْٗ. ھبزىرلي ۋٖ وېَىٕىي، 
ِْٗ ضېٕىڭ لۇٌۇڭ ۋٖ پٍٗغِٗجىرىڭ  ِْٗ ثىٍگْٗ ۋٖ ثىٍّىگْٗ ھِّٗٗ ٍبِبٍٔىمالردىٓ ضبڭب ضېغىٕىپ پبٔبھ تىٍٍّْٗٗ. ئي ئبٌال! 

بِبٍٔىمالردىٓ ِّٗٔۇ پبٔبھ ضٗٔذىٓ ضورىغبْ ٍبخػىٍىم  ٍ الرٔي ضوراٍّْٗ. لۇٌۇڭ ۋٖ پٍٗغِٗجىرىڭ ضٗٔذىٓ پبٔبھ تىٍىگْٗ
ْ. جٗھَٕٗٔٗ ئوتي ۋٖ ئۇٔىڭغب  ال! ِْٗ ضٗٔذىٓ جٕٗٔٗتٕي ۋٖ ئۇٔىڭغب ٍېتٗوٍٍٗذىغبْ ضۆز ۋٖ ئٌِٕٗٗي ضوراٍّٗ تىٍٍّْٗٗ. ئي ئٌب

ْ. ِبڭب چ ىمبرغبْ ھِّٗٗ ھۆوۈٍِىرىڭٕي ِْٗ ئۈچۈْ خٍٗرٌىه لىٍىػىڭٕي ٍېمىٕالغتۇرىذىغبْ ضۆز ۋٖ ئٌِٗٗذىٓ پبٔبھ تىٍٍّٗٗ
 ضوراٍّْٗ(]ئىجٕي ِبجٗ [

 

ُُـُْمُُُِّرٌُاِجُؾََُُُٓوَُُّّرُبَُُـَُّهُُزُُاوُُِيَُُلَُُٓتُِافَُُاِتُامَُافتَُاهللُُِِتََُمُؾُِؽَُبُِوَُُيؿُِّرُِؽَُافُُْاهللُُِفُِجَُْقُبُُِقذُُظُُأَُ] ُُـَُمُُُِلُزُِـْاُيَُمَُُرََشِ ًَ ُُوَُُءََُِمُاف اُمَُُرََشِ

ُُاَُُوُقفَُؾُُُِجُّرُُعُْيَُ َُِْمُُأَُرَُاُذَُمَُُرََشِ ْٕ َُُوُُضُِرُُْا ُتَؾُُِـُْمُِاُُوَُفَُـْمُُُِجُّرُُاََُيُْمَُُرََشِ ًؿُاارُِضََُوافـََفاِرُإَُُُِٓؾُِقُْافؾَُُِقُارُِقَُضَُُـُْمُِوَُُُارُِفَُافـَوَُُؾُِقُْافؾَُُـِ

 [ ـُُْْحَُاُرَُيَُُْرٍُخَُبُُُِقُّرُُطُْيَُ

الٔىڭ ھٗلمي ىً ضۆزٌىرىٕىڭ ھۆرِىتي ۋٖ ٍٍِٗي تٗلۋادار ٍبو -)وٗرٍِٖىه ئٌب ي گۇٔبھىبر ثوٌطۇْ، ھېچىىُ ئېَتبٌّبٍذىغبْ وِب
ھۆرِىتي ئۈچۈْ، ئبضّبٔذىٓ ثبال ثوٌۇپ چۈغىْٗ ۋٖ ئبضّبٔغب وۆتۈرۈٌگْٗ ٍبِبٍٔىمالردىٓ، ٍٗر ٍۈزىگٗ تېرىٍغبْ ۋٖ ٍٗر  -ھٗلمي

ِۇضىجٗتٍىرىذىٓ ئبٌالغب ضېغىٕىپ ئبضتىذىٓ چىممبْ ٍبِبٍٔىمالردىٓ، وېچٗ ۋٖ وۈٔذۈزٔىڭ پىتٕىٍىرىذىٓ، وېچٗ ۋٖ وۈٔذۈزٔىڭ 
ْ ھبدىطىٍٗر ثۇٔىڭذىٓ ِۇضتٗضٕبدۇر، ئي رٖھّبْ!(]ِبٌىه[  پبٔبھ تىٍٍّْٗٗ. ٍبخػىٍىك ئېٍىپ وٌٗگٗ

 

َُمَعاِصقَؽُاَُ] َؽَُماََُتُقُلُبِِفَُبقْـَـَاَُوَبْغَ
َُخّْشقَتِ ـْ ْؿَُفـَاُِم

ًِ َؽَُماُُتٌَؾُِغـَاُبِِفَُجـَُُفؾَُفَؿُاْؿ
ُضَاَظتِ ـْ ُاْفقَِؼِغَُماُُُتَِقنُُُُتََؽَُوِم ـَ َُوِم

َبُافُّدكْقَاُُبِفُِ
اُأَُوََُُُوَأْبَصاِركَاُُُاُْشََمِظـَلَُفؾَُفَؿَُمتِْعـَاُبُِاََُُُظؾَقْـَاَُمَصائِ اُُؿَقتِـَاَُم ْقتَـَ َركَاَُظَذَُواْجَعْؾَُثلَُُُْثُِمـَاُارُِقََُواْجَعؾُْفُافُُُْْحقَ

ُطَؾََؿـَا ـْ اُظََُُُم كَ َُظاَداكَاَواكرَُْصْ ـْ َعْؾُُمِصَُُُذَُم َُوََُّٓمْ ـَا ـِ اُِْمُِدي ُُُقٌَتَـَ ـَا ُمََهِ َزَ ـْ َعِؾُافُّدكْقَاُأَ َُمٌْؾََغُِظؾِْؿـَاَُُُوََُّٓمْ َُُُوَٓ َوَٓ

ََُُٓيّْرَْحُـَا ـْ ؾِْطَُظؾَقْـَاَُم ًَ  [ُت

ال! ثىسگٗ ثىسٔي ضېٕىڭ ئبٌذىڭذا گۇٔبھىبر ثوٌۇغتىٓ توضىذىغبْ لورلۇٔ ٗ )ئي ئٌب چ ئبتب لىٍغىٓ، ثىسٔي جٕٗٔىتىڭگ
ئىجبدىتىڭگٗ ِۇٍٗضطٗر لىٍغىٓ، ثىسگٗ دۇَٔبٔىڭ ثبالٍىئبپٗتٍىرىٕي ِٗٔطىتٍّٗذىغبْ ئىػٗٔچ ئبتب  -ئېرىػتۈرىذىغبْ تبئٗت

ْ لۇۋۋىتىّىسدىٓ ثٗھرىّٗ -لىٍغىٓ. ِبداِىىي جېٕىّىسٔي ئېطْٗ لىٍىذىىٗٔطْٗ، ثىسٔي لۇاللٍىرىّىسدىٓ، وۆزٌىرىّىسدىٓ ۋٖ وۈچ
 ،ٓ لىٍغىٓ. ئۆِرىّىس ثوٍي ثىسٔي غۇ ئىػٗٔچتىٓ ئبٍرىّىغىٓ. ثىسگٗ زۇٌۇَ لىٍغبٔالردىٓ ئۆچىّىسٔي ئبٌىذىغبْ لىٍغى

ٍىىٕي دىٕي جٗھٗتتىٓ وٌٗتۈرِىگىٓ. دۇَٔبٔي ئٗڭ گىٓ، ثېػىّىسغب وېٍىذىغبْ پېػىٗٔدۈغٍّٗٔىرىّىسگٗ لبرغي ثىسگٗ ٍبردَٖ ثٗر
ْ ئبدِٖٕي ثىسگٗ ِۇضٌٍٗٗت لىٍّىغىٓ( ]تىرِىسى[چوڭ غېّىّىس ۋٖ ثىٍىّىّىسٔىڭ چېىي ل ُ لىٍّبٍذىغب  ىٍّىغىٓ، ثىسگٗ رٖھى
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َؽَُظَذُاْْلَؾِْؼُُُاَفؾَُفَؿُبِِعؾِْؿَؽُاْفَغقَْبُ]
اُِِلَُُُوُؿّْدَرتِ ْؿَتُاْْلَقَاَةَُخْرً

لَُماَُظؾِ ـِ اُِِلَُُُأْحقِ ْؿَتُاْفَقَؾاَةَُخْرً
اَُظؾِ ـِلُإَِذ اَفؾَُفؿََُُوَتَقَؾ

َؿَةُاْْلَِؼُِْمُافِّرَواَُواْفَغَّضِبُُُُأَْشلَُفَؽَُخّْشقَتََؽُِْمُاْفَغقِْبَُوافَّشَفاَدةُِإِِِّنُ
َؾِ ُاْفِغـَكَُواْفَػْؼّرَُُُِوأَْشلَُفَؽـُ َُُوأَْشلَُفَؽُاْفَؼْصَّدُِْم

َُيـَْػّدُُ ََُُٓتـَْؼطِعَُُُُوأَْشلَُفَؽُكَِعقًَمَُٓ َُوأَْشلَُفَؽَُبّْرَدُاْفَعقِْشَُبْعَّداْفـَؿْقِتُُُِّرَواَُبْعَّدُاْفَؼَّضاءَُِوأَْشلَُفَؽُافَُُوأَْشلَُفَؽُُؿَّرَةَُظْغٍ

َُوْجِفَؽُ ُإَِػ ُافـَظَِّر َُفَذَة ُفَِؼائَِؽَُُوأَْشلَُفَؽ ُإَِػ ةٍَُُُوافَّشْقَق ُُمِيَ اَء ُرََضَ َُؽْرِ ُُمِّضؾَةٍُُُِْم ْيََمنَُُُِوَُٓؾِتْـٍَة ُاْْلِ ُبِِزيـَِة َُزِيـَا ُُاَفؾَُفَؿ

ـََُواجُْ  [َعؾْـَاُُّهَّداًةُُمْفتَِّدي

ېٕىڭ ئۈچۈْ ٍبخػي ثوٌىذىغبْ ثوٌطب ِبڭب ھبٍبت  )ئي ئبٌال! ضېٕىڭ غٍٗجي ئىٍّىڭ، چٗوطس لۇدرىتىڭگٗ ضېغىٕىپ ھبٍبتٍىمىُِ 
ٍوق  -ثېغىػٍىػىڭٕي، ۋاپبتىُ ِېٕىڭ ئۈچۈْ ٍبخػي ثوٌطب ِېٕي ۋاپبت لىٍذۇرۇغىڭٕي تىٍٍّْٗٗ. ئي ئبٌال! ضېىٕڭذىٓ ئبدَٖ ثبر

ٗرلبٔذاق جبٍذا ضٗٔذىٓ لورلىذىغبْ تٗلۋادارٌىمٕي تىٍٍّْٗٗ. ئي ئبٌال! رازىٍّٗٔىه ۋٖ غٗزٖثٍىه ھٗرلبٔذاق ھبٌىتىّذٖ ھٗق ھ
ال! ضېٕىڭذىٓ تۈگىّٗش ٔېّٗت  ْ. ئي ئبٌال! ضٗٔذىٓ ئوتتۇرھبي تۇرِۇغٕي تىٍٍّْٗٗ. ئي ئٌب ضۆزٔي ئېَتىػىّٕي ضٗٔذىٓ ضوراٍّٗ

ال! ضېٕىڭذٓى لبزا ۋٖ لٗدٖرگٗ رازى ثوٌۇغۇِٕي ضوراٍّْٗ. ئي ئبٌال! ضېٕىڭذىٓ  ئۈزۈٌّٗش خۇرضٍٗٔىه ضوراٍّْٗ. ئي ئٌب
 ٓ ال! ضېٕىڭذى ضوراٍّْٗ. ئي ئبٌال! ضېٕىڭذىٓ ئۆٌۈِذىٓ وېَىّٕۇ ثبٍبغبت تۇرِۇغمب ِۇٍٗضطٗر لىٍىػىڭٕي تىٍٍّْٗٗ. ئي ئٌب

ب ئۇچرىػىع ئىػتىَبلىٕي ضوراٍّْٗ. ئي ئبٌال! ثىسٔي زٖخّٗتىٗ ئۇچرىّبضتىٓ ضېٕىڭ جبِبٌىڭغب لبراظ ٌٗززىتىٕي ۋٖ ضبڭ -زىَبْ
ئىّبٕٔىڭ زىٕٕىتي ثىٍْٗ ثېسىگىٓ. ئي ئبٌال! ثىسٔي توغرا ٍوٌذا ٍۈرگۈچي ۋٖ ئۇٔىڭغب ثبغٍىغۇچىالردىٓ لىٍغىٓ( ]ٔٗضٗئي ۋٖ 

 ئٗھّٗد[

 

[ُ ُْرََُخُوَُُُُاةُِقَُاْْلَُُْرََُخُوَُُُقاِبُافثَُُْرََُخُوَُُُؾُِؿَُعَُافُُْْرََُخَُوُُُاِحُجَُافـَُْرََُخُوَُُاءُِظَُافّدُُُْرََُخُوَُُُةُِفَُلًَُُْؿَُـافُُْْرََُخُُاَفؾَُفَؿُإِِِّنُأَْشلَُفَؽُ

ـُِازُِقَُمَُُْؾُؼُِثَُوَُُُلـُِتٌُِْثَُوَُُُُِتََُمُؿَُـافُْ َُخُُّرُْػُِاؽُْوَُُُِتُالََُصُُْؾٌَُُؼَُتَُوَُُُِتُاجَُرَُدَُُعُْؾَُارُْوََُُُوَحِؼْؼُِإْيََمِِّنُُُلُي
ُاِتُجَُرَُافّدََُُؽُفُُلَُْشُأََُوُُُلتُِقئَُطِ

ـَؿفُُُُاَفؾَُفَؿُإِِِّنُأَْشلَفَُؽَُؾَقاتَِحُاْْلَْرُُُُِةُِـَاْْلَُُـَُُمَُِذُعُُافُْ
ـََُُُوَباضِـَفَُُُُوطَاِّهَّرهَُُُُوأََوَففَُُُُوَجقاِمَعفَُُُُوَخَقاتِ ُاْفُعَذُِم َوافَّدَرَجاِت

َُماُآِتُُُاْْلَـَِةُآِمغُْ َُماُأَْؾَعُؾُُُاَفؾَُفَؿُإِِِّنُأَْشلَُفَؽَُخْرَ َُماُأََظَؿُؾَُُُوَخْرَ ـََُُُوَخْرَ َُماَُبطَ َُماُطََفّرََُُُوَخْرَ َوافَّدَرَجاِتَُُُوَخْرَ

ُاْْلَـَِةُآِمغُْ ـَ ـِّْريُُاْفُعَذُِم َُؾّْرِجلَُُوُتطَِفَّرَُؿؾٌِْلَُُوُتْصؾَِحُأَْمِّريَُُوَتَّضَعُِوْزِريُُاَفؾَُفَؿُإِِِّنُأَْشلَُفَؽُأَْنَُتّْرؾََعُِذ ـَ َُوَُتَِص

َُؿؾٌِْلَوُتـَقُِ َُذْكٌِلَُُر ُِِل ُآِمغَُُُْوَتْغِػَّر ُاْْلَـَِة ـَ ُِم ُكَْػِسَُُُوَأْشلَُفَؽُافَّدَرَجاِتُاْفُعَذ ُِْم ُُتٌَاِرَك ُأَْشلَُفَؽُأَْن ُإِِِّن َوِْمُُُاَفؾَُفَؿ

يَُُشْؿِعل ُأَّْهِعَُُُوِْمُُخؾُِؼلَُُوِْمَُخؾِْؼلَُُوِْمُُروِحلَُُوِْمَُبرََصِ ـَاِتَُُُوِْمَُظَؿِعَُُُوِْمََُمَاِتَُُُيَُوِْمَُُمْقَاَُُوِْم ًَ َُح َُُؾتََؼٌَْؾ

ُاْْلَـَِةُآِمغُْ ـَ  [َوأَْشلَُفَؽُافَّدَرَجاِتُاْفُعَذُِم

)ئي ئبٌال! غۈثھىطىسوي، ِْٗ ضٗٔذىٓ ھبجٗتٕىڭ ٍبخػىطىٕي، دۇئبٔىڭ ٍبخػىطىٕي، ِۇۋٖپپٗلىَٗتٕىڭ ٍبخػىطىٕي، ئىػٕىڭ 
ضبۋاثٕىڭ ٍبخػىطىٕي، ھبٍبتٕىڭ ٍبخػىطىٕي ۋٖ ئۆٌۈِٕىڭ ٍبخػىطىٕي تىٍٍّْٗٗ. ِېٕىڭ ٍبخػىطىٕي، ئٌِٕٗٗىڭ ٍبخػىطىٕي، 

)ئىّبٔىّٕي( ِۇضتٗھىَٗ لىٍغىٓ. )ئٌٍِٗٗىرىّٕي تبرتىذىغبْ( تبرازىٕي ئېغىر لىٍغىٓ، خبتبٌىمىّٕي وٗچۈرگىٓ، ضٗٔذىٓ 
بخػىٍىمالرٔىڭ دٖضٍىپى  ٍ ىٌ دٖرىجىٍىرىٕي ضوراٍّْٗ. ئي ئبٌال! ٕي، تۈگٗٔچىطىٕي، غوٌٍۇلٍىرىٕي، ئىچىي ۋٖ جٕٗٔٗتٕىڭ ئٌب

تبغمىرىٍىرىٕي، جٕٗٔٗتٕىڭ ٍۇلىرى ِٗرتىۋىٍىرىٕي ضوراٍّْٗ، ئبِىٓ. ئي ئبٌال! ِْٗ ھٗلىمٗتْٗ ضٗٔذىٓ لىٍىذىغبْ ئىػٍىرىّٕىڭ 
بخػىٍىرىٕي ۋٖ جٕٗٔٗتٕىڭ ئۈضتۈْ ِبلبٍِىرىٕي تى ٓ. ٍبخػىٍىرىٕي، ئۇالرٔىڭ ِٗخپىٌ ۋٖ ئبغىبرا ثوٌغبٍٔىرىٕىڭٍ  ٍٍّْٗٗ، ئبِى

ىّٕي ٍۇلىرى لىٍىػىڭٕي، گۇٔبھىّٕي تۆۋْٖ لىٍىػىڭٕي،  ئىػىّٕي ٍبخػىٍىػىڭٕي،  ئي ئبٌال! ِْٗ ھٗلىمٗتْٗ ضٗٔذىٓ ِٔب
ٗتٍىه لىٍىػىڭٕي، دىٍىّٕي ٔۇرالٔذۇرۇغۇڭٕي، گۇٔبھىّٕي وٗچۈرۈغۈڭٕي تىٍٍّْٗٗ  ېرىّٕي ئىپپ لٌٗجىّٕي پبن لىٍىػىڭٕي، جبٍْ 
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ىٓ. ِْٗ ھٗلىمٗتْٗ ضٗٔذىٓ ٔٗپطىّگٗ، لۇٌۇغىّغب، وۆزۈِگٗ، روھىّغب، ۋٖ جٕٗٔٗتٕىڭ ئبٌىٌ دٖ رىجىٍىرىٕي تىٍٍّْٗٗ، ئِب
ْ،  -ئٗۋالدٌىرىّغب، ھبٍبت -ٍبرىتىٍىػىّغب، ئٗخاللىّغب، ئٗھٍي ِبِبتٍىمىّغب ۋٖ ئٌٍِٗٗىرىّگٗ ثٗرىىٗت ئبتب لىٍىػىڭٕي تىٍٍّٗٗ

ٌ دٖرىجىٍىرىٕي ضوراٍّْٗ، ئبِىٓ(]ھبوىُ[ِېٕىڭ ٍبخػي ئٌٍِٗٗىرىّٕي لوثۇي لىٍغىٓ، ضٗٔذىٓ جٕٗٔ  ٗتٕىڭ ئبٌى
 

 وَلىوَ تٍََىجَ

 [اهللُِقُلُُشُرَُُّدٌُؿَُُُمَُُاهللُُإَُُٓفَُفَُإَُُِٓ]ُ

ٓ ثبغمب ھېچ ئىالھ ٍوق، ِۇھِّٗٗد ئٌٍٗٗھىططبالَ ئبٌالٔىڭ ئٌٗچىطىذۇر(  ]ثۇخبرى[)ثىر ئبٌالدى
 

 وَلىوَ غبھبدٍت

 [َوأَْصَفُّدُأََنُُُمََؿًّداَُظٌُّْدُهَُوَرُشقُففُُُأَْنَُُٓإَِفَفُإَُِٓاهللُُّدُُفَُْصُأَُ]

)گۇۋاھٍىك ثېرىّٗٔىي، ثىر ئبٌالدىٓ ثبغمب ھېچ ئىالھ ٍوق، گۇۋاھٍىك ثېرىّٗٔىي، ِۇھِّٗٗد ئبٌالٔىڭ ثٗٔذىطي ۋٖ 
 ]ِۇضٍىُ[ئٌٗچىطىذۇر(

 

 تبھبرٍت ئبلغبًذا ۋٍ ًبهبزدا ئولۇلىذىغبى دۇئبالر

 
 دۇئبھبجَتخبًىغب وىرغتَ ئولۇلىذىغبى 

ُاْْلٌُِْثَُواْْلٌََائِِثُ] ـَ  [اَفؾَُفَؿُإِِِّنُأَُظقُذُبَِؽُِم

ٓ پبٔبھ تىٍٍّْٗٗ(]ثۇخبرى[ -)ئي ئبٌال! ضبڭب ضېغىٕىپ ئٗروٗن ٍىىىذى  چىػي غٍٗتبٔالرٔىڭ زىَبٔىٗغ
 

 ھبجَتخبًىذىي چىممبًذا ئولۇلىذىغبى دۇئب

 [ُؽْػَّراكََؽُ]

ْ (]تىرِىسى[  )ئي ئبٌال! ِٗغپىرىتىڭٕي تىٍٍّٗٗ
 

 ئبلذى ثىلَى ثۇالرًي ئولۇپ تبھبرٍت ئېلىػٌي ثبغالٍوىس

ُافَّشقْطَاِنُافَّرِجقؿُِ]ُ ـَ ُِم  [أَُظقُذُبِاهللِ

ٓ پبٔبھ تىٍٍّْٗٗ(]ئٗثۇ داۋۇد ۋٖ ئىجٕي ِبجٗ ۋٖ ھبوىُ[  )ئبٌالغب ضېغىٕىپ لوغالٔذى غٍٗتبٕٔىڭ غٗررىذى

 

ُافَّرِحقؿُِ] ـِ ِؿُاهللُِافَّرْْحَ ًْ  [بِ

ْ ثبغالٍّْٗ( )ٔبھبٍىتي غٗپمٗتٍىه  ۋٖ ِھېرىجبْ ئبٌالٔىڭ ئىطّي ثىٍٗ
 

 تبھبرٍت ئبلغبًذا ئولۇلىذىغبى دۇئب

ـَُ] ُاْفـُؿتَطَِفِّري ـَ َُواْجَعؾْـِلُِم ُافتََقابِْغَ ـَ  [اَفؾَُفَؿُاْجَعؾْـِلُِم

 )ئي ئبٌال! ِېٕي تٗۋثٗ لىٍغۇچىالردىٓ، پبن ثوٌغۇچىالردىٓ لىٍغىٓ(]تىرِىسى[
 

 ۇلىذىغبى دۇئبتبھبرٍتتىي وېَىي ئول

تٕي توٌۇق ئېٍىپ، ئبٔذىٓ وېَىٓ ُأَُأَُ]پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ضىٍٗرٔىڭ ثىرىڭالر تبھبٖر َُُٓصَفُّد ُاهللُُفَُإُُِْن ُإَِٓ َف
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يَؽَُففُُ ُرََشِ َُٓ ُأََُوأََُُُوْحَّدُه َُوَرُشقُففُُْصَفُّد َُظٌُّْدُه ُُُمََؿّداً ٌالدىٓ ثبغمب ھېچ ئىالھ )گۇۋاھٍىك ثېرىّٗٔىي، غېرىىي ٍوق ثىر ئب[َن

ٍوق، ِۇھِّٗٗد ئٌٍٗٗھىططبالَ ئبٌالٔىڭ ثٗٔذىطي ۋٖ ئٌٗچىطىذۇر( دېطٗ، ئۇٔىڭ ئۈچۈْ ضٗوىىس جٕٗٔٗتٕىڭ ئىػىىٍىرى 
ْ ئىػىىىذىٓ وىرىذۇ  ]ِۇضٍىُ[« ئېچىٍىپ، ئۇ وىػي خبٌىغب

                                            

 ئَزاى ۋٍ تَوجىرًىڭ ئولۇلىػي: 

 

 َزاًٌىڭ تېىىطتي:ئ

ُ َزُ ـْ ُأَ ُُ-اهلَلُ َزُ ـْ ُأَ ُ)ئبٌال ئٗڭ ئۇٌۇغ( اهلَلُ

ُ َزُ ـْ ُأَ َزُُُ-اهلَلُ ـْ ُأَ  )ئبٌال ئٗڭ ئۇٌۇغ( اهلَلُ

ُُ ٓ ثبغمب ھېچ ئىالھ ٍولتۇر(أَْصَفُّدُأَْنَُٓإَِففَُإَُِٓاهللُ ُ) گۇۋاھٍىك ثېرىّٗٔىي، ٍبٌغۇز ثىر ئبٌالدى

ٓ ثبغمب ھېچ ئىالھ ٍولتۇر( اهللُُاَْصَفُّدُأَْنَُٓإَِفَفُإَُِٓ  ) گۇۋاھٍىك ثېرىّٗٔىي، ٍبٌغۇز ثىر ئبٌالدى

ُُ َرُشقُلُاهللِ ُ)گۇۋاھٍىك ثېرىّٗٔىي، ِۇھِّٗٗد ئبٌالٔىڭ ئٌٗچىطىذۇر(أَْصَفُّدُأََنُُُمََؿًّدُا

َرُشقُلُاهللِ  ()گۇۋاھٍىك ثېرىّٗٔىي، ِۇھِّٗٗد ئبٌالٔىڭ ئٌٗچىطىذۇر أَْصَفُّدُأََنُُُمََؿًّدُا

 )ٔبِبزغب وېٍىڭالر!(َُحَلَُظَذُافَصالَةُِ

 )ٔبِبزغب وېٍىڭالر!(َُحَلَُظَذُافَصالَةُِ

ُ)ٔىجبدٌىممب وېٍىڭالر!(َحَلَُظَذُاْفَػالَِحُ

ُ)ٔىجبدٌىممب وېٍىڭالر!(ُِحُالَُػَُُافَُْذُظََُُلُحَُ

ُ َزُ ـْ ُأَ ُُ-اهلَلُ َزُ ـْ ُأَ  )ئبٌال ئٗڭ ئۇٌۇغ( اهلَلُ
ٓ ثبغمب ھېچ ئىالھ ٍولتۇر(َٓإَِففَُإَُِٓاهللُُ  )ثىر ئبٌالدى

بزالرٔىڭ ۋالىتٍىرى ئۈچۈْ ئولۇٌىذىغبْ ئٗزإٔىڭ تېىىطتي. ئِّٗب ثبِذات  بِىسىذىٓ ثبغمب پۈتۈْ پٗرز ِٔب ٍۇلىرىمىالر ثبِذاتٔ 

ىجبدٌىممب وېٍىڭالر!(دىٓ وېَىٓ ۋٖ ئبخىرلي:[ِحُالَُػَُُافَُْذُظََُُلُحَُُ]ٔبِىسىٕىڭ ۋالتي ئۈچۈْ: ُأَُُ])ٔ  َزُُاهلَلُ ) ئبٌال ئٗڭ ئۇٌۇغ(دٓى [ـْ

ُافـَْقمُِ]ئبۋۋاي: ـَ ُِم ُافـَْقمُُُِاَفَصالَةَُُخْرٌ ـَ ُِم ْ ئىجبرىٍٗر ئولۇٌىذۇ.[اَفَصالَةَُُخْرٌ  ) ئۇٍمۇدىٓ ٔبِبز ٍبخػىراق( دېگٗ

 

 تٗوثىرٔىڭ تېىىطتي:

ُ َزُ ـْ ُأَ ُُ-اهلَلُ َزُ ـْ ُأَ ُ)ئبٌال ئٗڭ ئۇٌۇغ( اهلَلُ

ُُُأَْصَفُّدُأَْنَُٓإَِففَُ ٓ ثبغمب ھېچ ئىالھ ٍولتۇر(إَُِٓاهللُ ُ) گۇۋاھٍىك ثېرىّٗٔىي، ٍبٌغۇز ثىر ئبٌالدى

 ) گۇۋاھٍىك ثېرىّٗٔىي، ٍبٌغۇز ثىر ئبٌالدىٓ ثبغمب ھېچ ئىالھ ٍولتۇر( أَْصَفُّدُأَْنَُٓإَِففَُإَُِٓاهللُ
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ُُ َرُشقُلُاهللِ ُئبٌالٔىڭ ئٌٗچىطىذۇر()گۇۋاھٍىك ثېرىّٗٔىي، ِۇھِّٗٗد أَْصَفُّدُأََنُُُمََؿًّدُا

َرُشقُلُاهللِ  )گۇۋاھٍىك ثېرىّٗٔىي، ِۇھِّٗٗد ئبٌالٔىڭ ئٌٗچىطىذۇر( أَْصَفُّدُأََنُُُمََؿًّدُا

 )ٔبِبزغب وېٍىڭالر!(َُحَلَُظَذُافَصالَةُِ

 )ٔبِبزغب وېٍىڭالر!(َُحَلَُظَذُافَصالَةُِ

ُ)ٔىجبدٌىممب وېٍىڭالر!(َحَلَُظَذُاْفَػالَِحُ

ُ)ٔىجبدٌىممب وېٍىڭالر!(ُِحُالَُػَُافَُُْذُظََُُلُحَُ

ْ ۋالىت ثوٌۇپ لبٌذى( َؿّْدَُؿاَمِتُافَصالَةُُ  )ٔبِبزغب تۇرىذىغب

ْ ۋالىت ثوٌۇپ لبٌذى(َؿّْدَُؿاَمِتُافَصالَُةُ  )ٔبِبزغب تۇرىذىغب

ُ َزُ ـْ ُأَ ُُ-اهلَلُ َزُ ـْ ُأَ  )ئبٌال ئٗڭ ئۇٌۇغ( اهلَلُ

ٓ ثبغمب ھَٓإَِففَُإَُِٓاهللُُ  ېچ ئىالھ ٍولتۇر()ثىر ئبٌالدى

 

 ئَزاًذىي وېَىي ئولۇلىذىغبى دۇئب

ُافتَاَمِةُاَُُ]وىّىي ئٗزإٔي ئبڭالپ ثوٌغبٔذىٓ وېَىٓ:»پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ُافَّدْظَقِة ُّهِذِه َُرَب ُُفؾَُفَؿ

ُ ُافَؼائَِؿِة ُافُُْاآِتُُُمََؿّدًَُُُوافَصالَِة َُواْبعََُُُػِّضقؾَةََُوافَُُُْقِشقؾََة ُافَِذيَُوَظّْدَتُف َُُمُْؿقداً َُمَؼامَاً ٕىڭ ۋٖ ھبزىر [ُثُْف )ئي وبِىً ئٗزٔا

ال! ِۇھِّٗٗد ئٌٍٗٗھىططبالِغب جٕٗٔٗتتىىي ٍۇلىرى ئورۇٕٔي ۋٖ ئبٌىٌ ِٗرتىۋىٕي  ئولۇٌّبلچي ثوٌغبْ ٔبِبزٔىڭ پٗرۋٖردىگبرى ئٌب
ئٗت لىٍىع ِبلبِىغب ٍٗتىۈزگىٓ( دېطٗ، ئۇ لىَبِٗت ثٗرگىٓ. ِۇھِّٗٗد ئٌٍٗٗھىططبالِٕي ئۇٔىڭغب ۋٖدٖ لىٍغبْ ثۈٍۈن غبپب

ٗ ئېرىػىذۇ  ]ثۇخبرى[« وۈٔي ِېٕىڭ غبپبئىتىّگ

ْيَؽَُففُُ]وىّىي ئٗزاْ ئبڭٍىغبْ چبغذا»پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ُرََشِ َُٓ َُوْحَّدُه ُإَٓاهللُ َُٓإَفَف ُأَْن َوأََنُُُأَْصَفُّد

ُُُُُمََؿًّداَُظٌُّْدُهَُوَرُشقُففُُ َُرّباً ٌغۇز ثىر [ْشالِمُِديـاًَُوبِاْْلَُُُوبُِؿَحَؿٍّدَُرُشقًَُُُٓرِوقُتُبِاهللِ )گۇۋاھٍىك ثېرىّٗٔىي، غېرىىي ٍوق ٍب

ئبٌالدىٓ ثبغمب ھېچ ئىالھ ٍوق، ِۇھِّٗٗد ئٌٍٗٗھىططبالَ ثوٌطب ئبٌالتبئبالٔىڭ ثٗٔذىطي ۋٖ ئٌٗچىطىذۇر، ئبٌالتبئبالٔىڭ 
ٍھىططبالِٕىڭ پٍٗغِٗجىرىُ، ئىطالِٕىڭ دىٕىُ ثوٌغبٍٔىمىغب چىٓ دىٍىّذىٓ ِِٕٗۇْ ثوٌذۇَ( پٗرۋٖردىگبرىُ، ِۇھِّٗٗد ئٌٗٗ

 ]ِۇضٍىُ[« دېطٗ، ئۇٔىڭ گۇٔبھي ِٗغپىرٖت لىٍىٕىذۇ
 

 ًبهبزًي ثبغلىغبًذا ئولۇٍذىغبى دۇئب ۋٍ زىىىرلَر:

َزُُ]  ـْ  [اهلَلُُأَ

 )ئبٌال ئٗڭ ئۇٌۇغ(]ِۇضٍىُ ۋٖ ئىجٕي ِبجٗ[

 

كَُُشٌَْحاكََؽُافؾَُ] َفَفَُؽْرُ
 [ُفَؿَُوبَِحْؿِّدَكَُوَتٌَاَرَكُاْشُؿَؽَُوَتَعاَػَُجُّدَكَُوَُٓإِ

ْ، جىّي ھِٗذۇضبٔب ضبڭب خبضتۇر، ئىطّىڭ ِۇثبرٖوتۇر، ئٗزىّىتىڭ ھِّٗىذىٓ ثۈٍۈوتۇر، ضٗٔذىٓ  ) ئي ئبٌال! ضْٗ پبوتۇرضٗ
 ثبغمب ھېچ ثىر ئىالھ ٍولتۇر( ]ئٗثۇ داۋۇد[
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ُا] ـَ  [فَّشقْطَاِنُافَّرِجقؿُِأَُظقُذُبِاهللُِِم

ٓ پبٔبھ تىٍٍّْٗٗ(]ئٗثۇ داۋۇد ۋٖ ئىجٕي ِبجٗ ۋٖ ھبوىُ[  )ئبٌالغب ضېغىٕىپ لوغالٔذى غٍٗتبٕٔىڭ غٗررىذى

 

ُافَّرِحقؿُِ] ـِ ِؿُاهللُِافَّرْْحَ ًْ  [بِ

ْ ثبغالٍّْٗ( ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[  )ٔبھبٍىتي غٗپمٗتٍىه ۋٖ ِھېرىجبْ ئبٌالٔىڭ ئىطّي ثىٍٗ
 

 بتىھَ ثىلَى خبلىغبى ضۈرٍ ئولۇلىذۇ!ئبًذىي ضۈرٍ ف

 ُشَْرةُ اهَفاَِتَثِ
ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِى  ِ ٱلره ًِنَي  ١ِمۡسِب ٱَّلله ِ َرّبِ ٱهحَعٰوَ ُد َّلِله ًح َ ٌِ  ٣ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِى  ٢ٱۡلح ي ْحِم ٱدّلِ تُُد ِإَويهاَك  ٤َمٰوِِك يَ هاَك َجعح إِي

خَعنُِي  ًُ  ٥نَصح ح َرَٰط ٱل ِدٍَا ٱلّصِ ِح خَقِيَى ٱ ٓاهنَِّي  ٦صح ىح َوََل ٱلضه ِّ يح
غحُضِْب َعوَ ًَ ح ِ ٱل ىح َدۡيح ِّ يح

َج َعوَ ًح َع جح
َ
ٌَ أ ي ِ   ٧ِصَرَٰط ٱَّله

لب هللا [ جىّي ھِٗذۇضبٔب ئبٌٍِٗٗرٔىڭ پٗرۋٖردىگبرى 1ٔىڭ ئىطّي ثىٍْٗ ثبغالٍّْٗ ]هللا ]ٔبھبٍىتي غٗپمٗتٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ  
[ )رٖثجىّىس( ضبڭىال ئىجبدٖت لىٍىّىس 4[ لىَبِٗت وۈٔىٕىڭ ئىگىطىذۇر ]3جبٔذۇر ]ٔبھبٍىتي غٗپمٗتٍىه ۋٖ ِېھرى[ هللا 2خبضتۇر ]

[ غٗزىپىڭگٗ ٍوٌۇلمبٔالرٔىڭ ۋٖ ئبزغبٔالرٔىڭ ٍوٌىغب ئِٗٗش، 6[ ثىسٔي توغرا ٍوٌغب ثبغٍىغىٓ ]5ۋٖ ضٗٔذىٕال ٍبردَٖ تىٍٍّٗىس ]
َ لىٍغبٔالرٔىڭ ٍوٌىغب )ثبغٍىغىٓ( ]  [7ضْٗ ئىٕئب

ًََصدِ   ُشَْرةُ ال

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيىِ  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

ٖب َوحَبه  َّ َ ِِب ل
َ
ُُ َياُُلُ  َوَيا َلَصَب  ١َتتهجح يََدآ أ َِنٰ َخَح دح

َ
ٖب  ٢َيآ أ َّ َ ََلٰ ٍَاٗرا ذَاَت ل ََطِب  ٣َشيَصح ُُ  َّمهاهََث ٱۡلح حُ

َ
َرأ َوٱمح

َصدۢ  ٤ ا َحتحن  ّيٌِ يه َِ   ٥ِِف ِسيِد
[ ئۇٔىڭغب ِبي ـ ِۈٌىي ۋٖ ئېرىػىْٗ ٔٗرضىٍىرى 1لۇرۇپ وٗتطۇْ! )ئٌِٗٗذٖ( لۇرۇپ وٗتتي ]]ئٗثۇ ٌٗھٗثٕىڭ ئىىىي لوٌي 

[ ئۇٔىڭ ئوتۇْ توغۇغۇچي )ٍٗٔي ضۇخٗٔچي( خوتۇٔىّۇ 3[ ئۇ الۋۇٌذاپ تۇرغبْ ئوتمب )ٍٗٔي دوزاخمب( وىرىذۇ ]2ئٗضمبتّىذى ]
ْ ئوتمب وىرىذۇ ] ْ 4الۋۇٌذاپ تۇرغب  ضۈرٖ ِٗضٗد[ [5ئبرغبِچب ثوٌىذۇ ][ ئۇٔىڭ ثوٍٕىذا ِٗھىَٗ ئېػىٍگٗ

 َلِص ُشَْرةُ اِِلخح 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيىِ  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

َحٌد 
َ
ُ أ َْ ٱَّلله ُِ ُد  ١قُنح  ًَ ُ ٱلصه َحُدۢ  ٣لَىح يََِلح َولَىح يُْدَلح  ٢ٱَّلله

َ
ًْا أ ُ  ُلُف   ٤َولَىح يَُسٌ ُله

ثبال تبپمبّٔۇ ئِٗٗش، تۇغۇٌغبّٔۇ ئِٗٗش [ هللا 2لب ِوھتبجذۇر ]هللا ٗ  [ ھ1ِّٗثىردۇر ]هللا ])ئي ِۇھِّٗٗد!( ئېَتمىٕىي، ئۇ ـ  
 ضۈرٖ ئىخالش[ [4]وىػي ئۇٔىڭغب تٗڭذاظ ثوالٌّبٍذۇ [ ھېچ3]

 ُشَْرةُ اهَفوَ ِ 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيىِ  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله
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ُعْذُ ةَِرّبِ ٱهحَفوَِ  
َ
ِ َيا َخوََ   ١قُنح أ ِ ََغِشٍ  إِذَا وَ  ٢ِيٌ َۡشّ َٰثِٰج ِِف ٱهحُعَقِد  ٣قََب َوِيٌ َۡشّ ِ ٱَلهّفه َوِيٌ  ٤َوِيٌ َۡشّ

ِ َحاِشٍد إِذَا َحَصَد    ٥َۡشّ
]ِٗخٍۇلبتٕىڭ غٗررىذىٓ، لبراڭغۇٌۇلي ثىٍْٗ وىرگْٗ وېچىٕىڭ غٗررىذىٓ، تۈگۈٍٔٗرگٗ دَٖ ضبٌغۇچي ضېھىرگٗرٌٗرٔىڭ 

ْ، هللا( ٖردىگبرى ) غٗررىذىٓ، ھٗضٗتخورٔىڭ ھٗضٗت لىٍغبْ چبغذىىي غٗررىذىٓ ضۈثھىٕىڭ پٗرۋ غب ضېغىٕىپ پبٔبھ تىٍٍّٗٗ
 ضۈرٖ فٌٗٗق[ [5ـ1دېگىٓ]

 ُشَْرةُ اَلهاِس 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيىِ  ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

ُعْذُ ةَِرّبِ ٱَلهاِس 
َ
اِس  ٢َموِِك ٱَلهاِس  ١قُنح أ ََهاِس  ٣إَِلُِٰ ٱَله َْاِس ٱۡلح َشح ْح ِ ٱل ُِْس ِِف ُصُدورِ  ٤ِيٌ َۡشّ ِّي يَُْشح  ٱَّله

َهثِ َوٱَلهاِس  ٥ٱَلهاِس  ِ
ٌَ ٱلح   ٦ِي

غب ضېغىٕىپ، وىػىٍٗرٔىڭ دىٍٍىرىذا هللا( ]ئىٕطبٔالرٔىڭ پٗرۋٖردىگبرى، ئىٕطبٔالرٔىڭ پبدىػبھي، ئىٕطبٔالرٔىڭ ئىالھي ) 
ٓ ۋٖضۋٖضٗ لىٍغۇچي جىٕالردىٓ ۋٖ ئىٕطبٔالردىٓ ثوٌغبْ ٍوغۇرۇْ غٍٗتبٕٔىڭ ۋٖضۋٖضىطىٕىڭ غٗررىذىٓ پبٔبھ تىٍٍّْٗٗ،  دېگى

 ضۈرٖ ٔبش[[ 6ـ1]

 

 ئولۇلىذۇ: رۇوۇدا

ُاْفَعظِقِؿُ[ ُ]ُشٌَْحاَنَُرِِّبَ

 )ئۇٌۇغ رٖثجىّٕي ثبرٌىك ٔۇلطبٔالردىٓ پبن دٖپ ئېتىمبد لىٍىّْٗ(]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[
 

 رۇوۇدىي ثېػىٌي وۆتۈرگًَذٍ ئولۇلىذۇ:

َُْحَِّدُهُ[ُعَُؿَُِشُ] ـْ ـَؿ
ُاهللُُفِ

 ئبڭٍىغۇچىذۇر(]ثۇخبرى[ )ئبٌال! ئۇٔىڭغب ھِٗذۇضبٔب ئېَتمبٕٔي
 

 ئبًذىي ئۆرٍ تۇرۇپ ئولۇلىذۇ:

ُُ[َرَبـَاَُوَفَؽُاْْلَْؿّدُُ]

 )پٗرۋٖردىگبرىّىس! ضبڭب وۆپٍٗپ ھِٗذۇضبٔب ئېَتىّْٗ(]ثۇخبرى[

 
 رىفبئٗ ئىجٕي رافىئـ زۇرٖلي ِۇٔذاق دٍٖذۇ: ثىر وۈٔي پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ئبرلىطىذا ٔبِبز ئولۇۋاتبتتۇق، پٍٗغِٗجٗر

ُؾِقفُُِ]ئٌٍٗٗھىططبالَ رۇوۇدىٓ ثېػىٕي وۆتۈرۈپ: ا ـً ُمٌَاَر ُ َُضقًٌِا ًرا
ثِ ـَ ُ َُْحًّْدا ُاْْلَْؿُّد َُوَفَؽ )ئي پٗرۋٖردىگبرىّىس! ضبڭب  [َرَبـَا

ٔۇرغۇٍٔىغبْ پبن، ِۇثبرٖن ھِٗذىٍٗر ثوٌطۇْ!( دېذى. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ٔبِبزٔي ئولۇپ ثوٌغبٔذىٓ وېَىٓ: ثبٍبتىٕمي 
ٔٗچچٗ پٗرغتىٕىڭ ئۇ  30دېۋىذى، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: ِْٗ  -دٖپ ضورىذى. ھېٍىمي وىػي: ِْٗ -دېگْٗ وىُ؟ضۆزٔي 

 -ثٗضتٗ ٍۈگۈرۈپ وٌٗگٍٗٔىىىٕي وۆردۈَ -ضۆزٔي ئٗڭ ئبۋۋاي ٍېسىۋېٍىع غٗرىپىگٗ ِۇٍٗضطٗر ثوٌۇظ ئۈچۈْ ثٗش
 ثۇخبرى[«]دېذى

 

 ئولۇلىذۇ: ضَجذىذٍ
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َظُْ] ْٕ ُا  [َذُُشٌَْحاَنَُرِِّبَ

 )ھِّٗىذىٓ ئۈضتۈْ پٗرۋٖردىگبرىّٕي ثبرٌىك ٔۇلطبٔالردىٓ پبن دٖپ ئېتىمبد لىٍىّْٗ( ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[
 

 ئىىىي ضَجذٍ ئبرضىذا ئولۇلىذىغبى دۇئب

ِِّنَُوَظاؾِـِلَُواْرُزْؿـِلَُواْرَؾْعـِل] َُواّْهِّدِِّنَُواْجُزْ  [اَفؾَُفَؿُاْؽِػّْرِِلَُواْرَْحْـِل

بخػي ئىػالرغب )ئي ئبٌال! گۇٔبھ ېٕيٍ   ِ ېٕي توغرا ٍوٌغب ھىذاٍٗت لىٍغىٓ،  ِ ھىُ لىٍغىٓ، بڭب ٖر  ِ ٍىرىّٕي ِٗغپىرٖت لىٍغىٓ،
 ك ئبتب لىٍغىٓ، ِٗرتىجِٕٗي ٍۇلىرى لىٍغىٓ( ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[ىِۇٍٗضطٗر لىٍغىٓ، ِبڭب ضبلٍىك ۋٖ وٗڭ رىس

 

 تَغَھھۇدتب ئولۇلىذىغبى دۇئبالر

ُوَُ] ُفِـؾَِف ُوَُأَفتَِحقَاُت َُظؾَقْـَا الَُم ًَ ُاَف اُتُف ـَ َُوَبَّر ُاهللِ َُوَرْْحَُة ُافـٌَُِل ُأَُُّيَا َُظؾَقَْؽ الَُم ًَ ُاَف َُوافطَقٌَِاُت ُاهلِلُافَصؾََقاُت ُِظٌَاِد َظَذ

ـِحَغُأَْصَفُّدُأَْنَُٓإَِفَفُإَُِٓاهللَُُوأَْصَفُّدُأََنُُُمََؿًّداَُظٌُّْدُهَُوَرُشقُففُُ
 [افَصافِ

بالِالر، رٖھّٗتٍٗر ۋٖ ٍبخػىٍىمالر ئبٌالغب خبضتۇر. ئي پٍٗغِٗجٗر! ضبڭب ئبٌالٔىڭ ضبالِي، رٖھّىتي ۋٖ ثٗرىىٗتٍىرى )ثبرٌىك ض
الدىٓ ثبغمب ھېچ ئىالھٕىڭ  الٔىڭ ضبالِي ثوٌطۇْ. ثىر ئٌب بخػي ثٗٔذىٍىرىگٗ ئٌب  ٍ ثوٌطۇْ. غۇٔذالال، ثىسگٗ ۋٖ ئبٌالٔىڭ

ٗ گۇۋاھٍىك ثېرىّْٗ(]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[ٍولٍۇلىغب، ِۇھِّٗٗد ئٌٍٗٗھىططبالَ ئبٌ  الٔىڭ ثٗٔذىطي ۋٖ ئٌٗچىطي ئىىٍٗٔىىىگ

 

َتَُظَذُآِلُإْبَّراِّهقَؿُُُفؾَُفَؿَُصِؾَُظَذُُُمََؿٍّدُاَُ] ََمَُصؾَقْ ـَ ٍّدُ،ُ ٌّدََُمقّدٌُُُوَظَذُآِلُُُمََؿ َؽَُْحِق افؾَُفَؿَُباِرْكَُظَذُُُمََؿٍّدُوَظَذُآِلُُُإكَ

َتَُظَذُآِلُإْبَّراِّهقَؿُـَُُُُُمََؿٍّدُ ـْ   [إكََؽَُْحِقٌّدََُمْقّدٌََُُُمَُباَر

ئىجراھىّٕىڭ جِٗٗتىگٗ رٖھّٗت لىٍغبٔذٖن رٖھّٗت لىٍغىٓ. ضْٗ ھٗلىمٗتْٗ  )خۇددى(ِۇھِّٗٗدٔىڭ جِٗٗتىگٗ  )ئي ئبٌال! 
ِٗٗتىگٗ ثٗخت ئبتب لىٍغبٔذٖن ئىجراھىّٕىڭ ج  ِۇھِّٗٗدٔىڭ جِٗٗتىگٗ )خۇددى( ٗ الٍىمطْٗ، ئۇٌۇغطْٗ. ئي ئبٌال! ِٗدھىَىگ

ْ ھٗلىمٗتْٗ ِٗدھىَىگٗ الٍىمطْٗ، ئۇٌۇغطْٗ(]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[  ثٗخت ئبتب لىٍغىٓ. ضٗ

 

ـًَةَُوِؿـَاَُظَذاَبُافـَارُِ] ًَ ِخَّرِةَُح ْٔ ـًَةَُوِْمُا ًَ َح  [َرَبـَاُآتِـَاُِْمُافُّدكْقَُا

ٓ )پٗرۋٖردىگبرىّىس! ثىسگٗ دۇَٔبدا ٍبخػىٍىك ئبتب لىٍغىٓ،  ئبخىرٖتتىّۇ ٍبخػىٍىك ئبتب لىٍغىٓ، ثىسٔي دوزاخ ئبزاثىذى
 [ضۈرٖ ثٗلٗر[201ضبلٍىغىٓ(]

 

الَُمَُظؾَقُْؽْؿَُوَرْْحَُةُاهللِاَُ ] ًَ  [ف

 )ئبٌالٔىڭ ئبِبٍٔىمي ۋٖ رٖھّىتي ضىٍٗرگٗ ثوٌطۇْ(]ِۇضٍىُ ۋٖ ئٗثۇ داۋۇد ۋٖ ٔٗضٗئي[

 

ُاهللَأَُ]لېتىُ ئىطتىغفبر پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ٔبِبزٔي ئولۇپ ثوٌغبٔذا ئۈچ )ئبٌالدىٓ ِٗغپىرٖت تىٍٍّْٗٗ( ئېَتبتتي [ْشتَْغِػُّر

الَُمُفؾَُفَؿُأَُاَُ ]»ۋٖ: ًَ ُُُكَْتُاف الَُم ًَ َتَُياَذاُاْْلََُُُوِمـَْؽُاف ـْ ْ [ـَّْرامُِالَِلَُواْْلَُِتٌَاَر ْ، ٗض )ئي ئبٌال! ضْٗ ٔۇلطبٔالردىٓ پبوتۇرٗض

 ]ِۇضٍىُ[ طْٗ، ئي ئٗزىّٗتٍىه ۋٖ وٗرٍِٖىىسات! ضْٗ ثۈٍۈوتۇرضٗ( دٍٖتتيِۆئّىٍٕٗرگٗ ضبالِٗتٍىه ثېغىػٍىغۇچى

 

َزُُ]ٔبِبزدىٓ وېَىٓ ـْ ُأَ ُاهلل]لېتىُ-33)ئبٌال ئٗڭ ئۇٌۇغ([اهلَلُ ُفِـؾَفُِ]لېتىُ -33)ئبٌال پبوتۇر([ُشٌَْحاَن )جىّي ھِٗذۇضبٔب  [اَْْلَْؿُّد
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َُوْحَّدهُُفَُإَُُُِٓ]لېتىُ-33ئبٌالغب خبضتۇر( َُُفُإَُِٓاهللُ ٍءَُؿِّديّرٌُُْؿّدُُُؿؾُْؽَُوَفُفُاْْلَُـَفُفُافُُُْيَؽَُفُفَُُٓرََشِ ِؾََُشْ ـُ )ٍبٌغۇز ثىر  [َوُّهَقَُظَذُ

ئبٌالدىٓ ثبغمب ھېچ ئىالھ ٍولتۇر، ئبٌالٔىڭ غېرىىي ٍولتۇر، ضٌٗتٗٔٗت ئبٌالغب خبضتۇر، جىّي ھِٗذۇضبٔب ئبٌالغب خبضتۇر،   ئبٌال 
ٗ لبدىردۇر(  ضٍىُ[لېتىُ] ِۇ-1ھِّٗٗ ٔٗرضىگ

ُُ])ھٗر ٔبِبزٔىڭ وٍٕٗىذٖ: ـِّْرَك ُِذ َُظَذ ُأِظـِل ُِظٌَاَدتَِؽَُُُوُصْؽِّركَُُُافؾَُفَؿ ـِ ًْ )ئي ئبٌال! ضېٕي زىىىر لىٍىػىّغب، ضبڭب  [َوُح

دېذى ]ئٗثۇ داۋۇد ۋٖ  -ٍۆٌٗن ثوٌغبٍطْٗ( دېَىػٕي تٗرن ئٗتّىگىٓ -غۈوۈر لىٍىػىّغب ۋٖ ضبڭب لۇٌچىٍىك لىٍىػىّغب ٍبر
 ٔٗضٗئي[

 

 َجذٍ ۋٍ رۇوۇدا ئولۇلىذىغبى دۇئبالرض

ُُ]پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ئۆزىٕىڭ رۇوۇ ۋٖ ضٗجذىٍىرىذٖ ثۇ دۇئبٔي ئولۇٍتتي: ُوبَِحْؿِّدَك َُرَبـَا ُاْؽػِّْرُُُُشٌَْحاكََؽُافؾَُفَؿ افؾَفَُؿ

ېٕي ِٗغپىرٖت )ئي پٗرۋٖردىگبرىُ ئبٌال! ضېٕي پبن دٖپ ئېتىمبد لىٍىّْٗ ۋٖ ضبڭب ھِٗذۇضبٔب ئېَتىّٗ[ِِلُ  ِ ْ. ئي ئبٌال!

 لىٍغىٓ(]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[

ُافُُْ]پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ئۆزىٕىڭ رۇوۇ ۋٖ ضٗجذىٍىرىذٖ: َُرُب ُُؿُّدوٌس َُوافُّروِحُـشٌُقٌح ْ [َؿالَئَِؽِة )ئي ئبٌال! ضٗ

 ٍتتي]ِۇضٍىُ[ٔۇلطبٔالردىٓ خبٌىٌ، پبوتۇرضْٗ، ثبرٌىك ِٗالئىىٗ ۋٖ جىجرىئىٍٕىڭ پٗرۋٖردىگبرىذۇرضْٗ( دٖ

ُفؾَُفَؿُاْؽِػّْرُِِلُاَُُ]پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ضٗجذىذٖ: ؾَُف ـُ ٌِلُ َُوِجؾَُفَُُُُذكْ ُهُُُِدَؿُف هَُُُُوأََوَفُفَُوآِخَّر َُوِهَ َقتَُف ال! [َوَظالَكِ )ئي ئٌب

ي ۋٖ وېَىٕىىٍىرىٕي، ِېٕىڭ گۇٔبھٍىرىّٕىڭ ھِّٗىطىٕي ِٗغپىرٖت لىٍغىٓ، وىچىىٍىرىٕي ۋٖ چوڭٍىرىٕي، ئبٌذىٕمىٍىرىٕ
ٖ ٍوغۇرۇٍٔىرىٕي ِٗغپىرٖت لىٍغىٓ( دٍٖتتي]ِۇضٍىُ[  ئبغىبرىٍىرىٕي ۋ

ٌٗالھۇ ئٗٔھبدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، ِْٗ وېچىطي پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕي تبپبٌّبً ئىسدٖپ لبرىطبَ،  ئبئىػٗ رٖزىَ

َُوبَِحْؿِّدكَُُ]ٔىىْٗ:پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ رۇوۇ ٍبوي ضٗجذىذٖ ثوٌۇپ، ِۇٔذاق دٖۋاتمب ُإُُُِشٌَْحاكََؽ ُأَُفََُٓ ُإَِٓ )ئي [َتُكَْف

 ئبٌال! ضېٕي پبن دٖپ ئېتىمبد لىٍىّْٗ ۋٖ ضبڭب ھِٗذۇضبٔب ئېَتىّْٗ. ضٗٔذىٓ ثبغمب ھېچ ئىالھ ٍوق( ]ِۇضٍىُ[
طبالَ ضٗجذىذٖ ثوٌۇپ، ِېٕىڭ لوٌۇَ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ تبپىٕىغب تٗگذى. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىط»ٍٗٔٗ ثىر رىۋاٍٗتتٗ:

:ْ ْ، ئۇ ِۇٔذاق دٖۋېتىپتىٗى َُُ]ئىىىي پۇتي تىىٍٗوٍىه ئىىٗ ُإُِا ُفؾَُفَؿ َُشَخطَِؽ ـْ ُِم ُبِِّرَواَك ُأَُظقُذ ـَُْوبِؿُُُُِِّن ُِم َعاَؾاتَِؽ

ُِمـَْؽُأَُوَُُُُظُؼقَبتَِؽُ ُبَِؽ َؽُُُُظقُذ ًِ ُكَْػ َُظَذ ْثـَقَْت ُأَ ََم ـَ ُ ُأكَْت َُظؾَقَْؽ َُثـَاًء ُأُْحِص ئبٌال! ضېٕىڭ رازىٍىمىڭ ئبرلىٍىك )ئي [َٓ

غٗزىپىڭذىٓ پبٔبھ تىٍٍّْٗٗ، ضېٕىڭ لوغذىػىڭ ثىٍْٗ ضېٕىڭ ئبزاثىڭذىٓ پبٔبھ تىٍٍّْٗٗ. ضْٗ ثىٍْٗ ضېٕىڭ دوزىخىڭذىٓ 
ٓ ئبجىسدۇرِْٗ(]ِۇضٍىُ[ ْ ئۆزۈڭگٗ ضبٔب ئېَتمبٔذٖن ِۇوِّٗٗي رٖۋىػتٗ ضبٔب ئېَتىػتى  پبٔبھ تىٍٍّْٗٗ. ضٗ

 

 ولۇلىذىغبى دۇئبالرًبهبزًىڭ وٌٍَىذٍ ئ

ُإُِ ]پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ھٗرثىر پٗرز ٔبِبزٔىڭ ئبرلىطىذا: ُفََُٓ ُفَُف يَؽ ُرََشِ َُٓ َُوْحَّدُه ُاهللُ ُإَِٓ ُافَُُُْف ُاْلَْؿُّدُـَفُف َُوفَُف ُُُؿؾُْؽ

ٍءَُؿِّديٌّرُ ِؾََُشْ ـُ ٓ )ثىر ئبٌال[ّدُُِّدُِمـَْؽُاْْلََُوََُٓيـَْػُعَُذاُاْْلَََُُُمَُمـَْعَتُـَوَُُٓمْعطَِلُفََُُِمُأَْظطَقَْتُـفؾَُفَؿََُُٓماكَِعُفُِاََُُُوُّهَقَُظَذُ دى

الثبغمب ھېچ ئىالھ ٍوق ٔىڭ ىٍىىذٖ، جىّي ِٗدھىَٗ ئبٌالغب ِٗٔطۇپ. ئبٌالٔىڭ ئٍوق، ثبرچٗ ِٗخٍۇلبت ئبٌال ٔىڭ غېرىىي، ئٌب
ىُ توضمۇٍٔۇق لىالٌّبٍذۇ. ضْٗ ثٗرِىگْٗ ٔٗرضىٕي ھِّٗٗ ٔٗرضىگٗ توٌۇق لۇدرىتي ٍېتىذۇ. ئي ئبٌال! ضْٗ ثٗرگْٗ ٔٗرضىگٗ ھېچى

 ھېچىىُ ثېرٌٍّٖٗذۇ. ضېٕىڭ ئبٌذىڭذا ثبٍالرٔىڭ ثبٍٍىمي ئٗضمبتّبٍذۇ( دٍٖتتي]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[

ٍٍٗتتي: ُأَظُُاَُُ]پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ٔبِبزالرٔىڭ وٍٕٗىذٖ ثۇ ضۆزٌٗرٔي ئولۇپ پبٔبھ تى ُإِِّن ُاْْلُُفؾَُفَؿ ـَ ُِم ُبَِؽ ُقُذ ـِ ٌْ

ُأََُوأٌَُُُُْخِؾَُوافُْ ـْ ُؾِتْـَِةُافُّدكْقَاَُوأَُُُُعُؿّرُِْنُأَُرَدُإَِػُأَْرَذِلُافُُْظقُذُبَِؽُِم ـْ ُؾِتْـَِةُافُُُُْظقُذُبَِؽُِم ـْ )ئي ئبٌال! ضبڭب [َؼْزَُِوأَُظقُذُبَِؽُِم

ٍّْٗٗ، ضْٗ ثىٍْٗ دۇَٔبٔىڭ ضېغىٕىپ لورلۇٔچبلٍىمتىٓ، ثېخىٍٍىمتىٓ پبٔبھ تىٍٍّْٗٗ، ثٗن لېرىپ وېتىػتىٓ پبٔبھ تىٍ
ٓ پبٔبھ تىٍٍّْٗٗ(]ثۇخبرى[ ْ گۆر ئبزاثىذى ْ ثىٍٗ ْ ۋٖ ضٗ ٓ پبٔبھ تىٍٍّٗٗ  پىتٕىطىذى
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ضىٍٗرٔىڭ ثىرىڭالر تٗغٗھھۇدتب ئوٌتۇرغبٔذا ئبٌالتبئبالدىٓ تۆت ٔٗرضىذىٓ پبٔبھ »پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

َُ ]تىٍىطۇْ. ٍٗٔي ئۇ وىػي: َُظَذاِبَُجَفـََؿُِِّنُفؾَُفَؿُإُِا ـْ َُظَذاِبُافُُُْأَُظقُذُبَِؽُِم ـْ ُؾِتْـَِةُافَُُُْؼْزَُِوِم ـْ َُُُؿََمِتُـَؿْحقَاَُوافُْـَوِم ـْ َوِم

ُافُْ ْتـَِة ُؾِ ُافَّدَجالُِـرََشِ قِح ًِ ْ. لٗثرىٕىڭ ئبزاثىذىٓ پبٔبھ [َؿ )ئي ئبٌال! ضبڭب ضېغىٕىپ جٗھِٕٕٗٔٗىڭ ئبزاثىذىٓ پبٔبھ تىٍٍّٗٗ

تٍىك ۋٖ ِبِبتٍىمٕىڭ پىتٕىطىذىٓ پبٔبھ تىٍٍّْٗٗ ۋٖ ضبڭب ضېغىٕىپ وٗززاة دٖججبٌٕىڭ پىتٕىطىٕىڭ تىٍٍّْٗٗ. ھبٍب
ٓ پبٔبھ تىٍٍّْٗٗ( دېطۇْ]ِۇضٍىُ[  ٍبِبٍٔىمىذى

فؾَُفؿَُاَُ ]پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ٔبِبزغب ئوٌتۇرغبٔذا تٗغٗھھۇد ثىٍْٗ ضبالِٕىڭ ئوتتۇرىطىذا دٍٖذىغبْ ئبخىرلي ضۆزى ثوٌطب:

اَُؿَّدْمُتَُوَماُأَُا ْرُتَُوَماُأََُوَماُأََُُُخّْرُتُْؽِػّْرُِِلَُم ُتُْهَ اُأَُُُْظؾَـْ ْؾُتَُوَم اُأَُُُْهَ ـِلُكَْتُأََُوَم َتُافُْأَُُُْظؾَُؿُبِِفُِم َتَُوأَُُُُؿَؼِّدُمُـكْ كْ

ُأَُفَُإَُُُُُُِٓؿَمِخّرُُـافُْ ُإَِٓ وغۇرۇْ ۋٖ ئبغىبرا لىٍغبْ گۇٔبھٍىرىّٕي )ئي ئبٌال! ئىٍگىرى ۋٖ وېَىٓ لىٍغبْ گۇٔبھٍىرىّٕي، ٍ[كَْتَُف

ِٗغپىرٖت لىٍغىٓ، ھٗددىذىٓ ئبغۇرۇۋٖتىْٗ گۇٔبھٍىرىّٕي ِٗغپىرٖت لىٍغىٓ، ضْٗ خبٌىغبْ ثٗٔذٖڭٕي رٖھّىتىڭگٗ ثبٌذۇر 
ٗ وېَىٓ ئېرىػتۈرىطْٗ، ضٗٔذىٓ ثبغمب ھېچ ئىال ھ ٍوق(]ِۇضٍىُ[ ْ ثٗٔذٖڭٕي رٖھّىتىڭگ  ئېرىػتۈرىطْٗ، خبٌىغب

ٖ ئولۇٍذىغبْ دۇئبالر ثٗن جىك ِْٗ ِۇغۇٔچىٍىه ٍبزدىُ[ ]ئٗضىٗرتىع:  ٔبِبزٔىڭ ئىچىذ
 

 تىالۋٍت ضَجذىطىذٍ ئولۇلىذىغبى دۇئب

ُاْْلَافِِؼغََُُُشَجَّدَُوْجِفلُفِؾَِذيَُخؾََؼفَُُوُصَقَرهُُ] ـُ ًَ ُأَْح ُهَُتٌَاَرَكُاهللُ  [َوَصَؼَُشْؿَعُفَُوَبرََصَ

الغب ضٗجذٖ  -ٗوىٍگٗ وىرگۈزگْٗ ۋٖ وۈزۈَ ثىٍْٗ لۇٌىمىّٕي ضبغالَ لىٍغبْ زات)ِېٕىڭ ٍۈزۈَ ئۇٔي ٍبراتمبْ، چىراٍٍىك غ ئٌب
 لىٍذى. ئٗڭ ِبھىر ٍبراتمۇچي ئبٌال ھِّٗٗ جٗھٗتتىٓ ئٌٗۋٖتتٗ ئۇٌۇغذۇر(]ِۇضٍىُ[

 

 ثبهذات ۋٍ غبم ًبهىسىذىي وېَىي ئولۇلىذىغبى دۇئب

ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لى ىسى » ٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِبڭب:ھبرىص ئىجٕي ِۇضٍىّىتتٍٗىّي رٖزىَ ثبِذات ِٔب

ُافـَارُِ]ضۆز لىٍىػتىٓ ئىٍگىرى -ئولۇپ ثوٌطبڭ، گٗپ ـَ ُِم ُأَِجّْرِِّن لېتىُ  7)ئي ئبٌال! ِېٕي دوزاختىٓ لۇتمۇزغىٓ( دٖپ [اَفؾَُفَؿ

ىسى ئولۇپ دېگىٓ، ئٗگٗر ضْٗ غۇ وۈٔي ئۆٌۈپ وېتىپ لبٌطبڭ، ئبٌال ضبڭب دوزاخ ئوتىذىٓ ضبلٍىٕى ػٕي پۈتىۋېتىذۇ، غبَ ِٔب

ُافـَارُِ] ضۆز لىٍىػتىٓ ئىٍگىرى: -ثوٌطبڭ، گٗپ ـَ ُِم ُأَِجّْرِِّن لېتىُ دېگىٓ،  7)ئي ئبٌال! ِېٕي دوزاختىٓ لۇتمۇزغىٓ( دٖپ [اَفؾَُفَؿ

 ٔٗضٗئي[«]ئٗگٗر ضْٗ غۇ وېچىطي ئۆٌۈپ وېتىپ لبٌطبڭ، ئبٌال ضبڭب دوزاخ ئوتىذىٓ ضبلٍىٕىػٕي پۈتىۋېتىذۇ
وىُ ئبٌالدىٓ جٕٗٔٗتٕي ئۈچ » ئٗٔٗش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

ئي ” دٍٖذۇ. وىُ دوزاختىٓ ئۈچ لېتىُ پبٔبھ تىٍىطٗ، دوزاخ:“ ئي ئبٌال! ئۇٔي جٕٗٔٗتىٗ وىرگۈزگىٓ!” لېتىُ ضورىطب، جٕٗٔٗت:
ٓ ضب  ]تىرِىسى ضٗھىھ[« دٍٖذۇ“ لٍىغىٓ!ئبٌال! ئۇٔي دوزاخ ئبزاثىذى

 

 لۇًۇت دۇئبضي

ُكَْؽػُُُاكَإُُِؿَُفُُفؾَُاَُ] َُوكَّْشُؽُّرَكَُوَٓ لَُظؾَقَْؽُاْْلَْرَ
ـِ ُؾَُظؾَقَْؽَُوُكثْ ـَ ُبَِؽَُوكَتََق ـُ تَْغِػُّرَكَُوكُْمِم ًْ تَِعقْـَُؽَُوكَ ًْ َكُكَ َُوكَْخؾَُعَُوكَْسُ ُّرَك

َُيْػُجُّرَكُاَفؾَُفَؿُإَِياَكُ ـْ َعكَُوكَْحِػُّدَُوَكّْرُجْقَُرْْحَتََؽَُوكَْخَّشكَُظَذاَبَؽُإَِنَُظَذاَبَؽَُم ًْ ُجُّدَُوإَِفقَْؽُكَ ًْ كَْعٌُُّدَُوَفَؽُكَُصِعَُوكَ

 [بِاْفُؽَػاِرُُمؾِْحٌؼُ

ٔذىٓ ٍب ٍٍّٗىس، ضٗٔذىٓ وٗچۈرۈَ ضو)ئي ئبٌال! ضٗ ىس، ضبڭب تٗۋٖوىۈي لىٍىّىس، ضبڭب ھِٗذردَٖ تى ۇضبٔب راٍّىس، ضبڭب ئىػىّٕى
ېئّٗتٍىرىڭگٗ غۈورى ئېَتىّىسوي، ٔب غۈوۈرٌۈن لىٍّبٍّىس، ضبڭب ئبضىٍَىك لىٍغبٔالرٔي وۆزىّىسدىٓ   ٔ ئېَتىّىس، ضېٕىڭ ثٗرگْٗ
ضېٍىپ تبغالٍّىس، ئي ئبٌال! ضبڭىال ئىجبدٖت لىٍىّىس، ضْٗ ئۈچۈٔال ٔبِبز ئولۇٍّىس ۋٖ ضٗجذٖ لىٍىّىس، ضْٗ تٗرٖپىٗ ئبٌذىراٍّىس، 

ٓ لورلىّىس، ضېٕىڭ ئبزاثضېٕىڭال خىسِىت ٓ ئۈِىذۋارِىس، ئبزاثىڭذى  ىڭ چولۇِىي وبپىرالرغب الٍىمتۇر(][ىڭٕي لىٍىّىس، رٖھّىتىڭذى
 

 هَضچىتىَ هبڭغبًذا ئولۇلىذىغبى دۇئب
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ُبَُُِْمُُوَُُُُاُقرًُكُُلٌُِؾُْؿَُُِْمُُُْؾُعَُاجُُْؿَُفُُفؾَُاَُ] ُقُْؿُِيَُُـُْظَُُوَُُقًرالُكُعُِؿَُُْشُِْمُوَُُُقًرايُكُرََصِ
اِريُكُقًراوَُُُقًراكُُلـِ ًَ َُي ـْ ُقًراكُلُؿُِقُْؾَُوََُُُظ

 [اقرًُُكُِِلُُؿُْظُِظُْأَُوَُُُاقرًُكُلُػُِؾَُْخُوَُُُقًراكَُوأََماِملُُُقًرالُكُتََُِتُْوَُ

 ٖ )ئي ئبٌال! لٌٗجىّٕي ٔۇر لىٍغىٓ، وۆزۈِٕي ٔۇر لىٍغىٓ، لۇٌىمىّٕي ٔۇر لىٍغىٓ، ئوڭ ۋٖ ضوي تٗرىپىّٕي ٔۇر لىٍغىٓ، ئۈضتي ۋ
ْ ٔۇرۇڭٕي وبتتب لىٍغىٓ(]ثۇخبرى[ئبضتي تٗرىپىّٕي ٔۇر لى  ٍغىٓ، ئبٌذى ۋٖ وٍٕٗي تٗرىپىّٕي ٔۇر لىٍغىٓ، ۋٖ ِبڭب ئبتب لىٍغب

 

 هَضچىتىَ وىرىۋېتىپ ئولۇلىذىغبى دۇئب

 [اَفؾَُفَؿُاْؾتَْحُِِلُأَْبَقاَبَُرْْحَتَِؽُُ]

 ) ئي ئبٌال! ِبڭب رٖھّىتىڭٕىڭ دٖرۋازىٍىرىٕي ئېچىۋٖتىىٓ(]ِۇضٍىُ[

 

ِؿُاهللِ”ُ] ًْ الَُمَُظَذَُرُشقِلُاهللُِبِ ًَ  [َرِبُاْؽِػّْرِِلُُذكُقِِّبَُواْؾتَْحُِِلُأَْبَقاَبَُرْْحَتَِؽُُُُ“َواف

ېٕىڭ گۇٔبھٍىرىّٕي  )ئبالٔىڭ ئىطّي ثىٍْٗ ثبغالٍّْٗ، ئبٌالٔىڭ رٖضۇٌي )ِۇھِّٗٗد ئٌٍٗٗھىططبالِغب( ضبالَ،  پٗرۋٖردىگبرىُ!ِ 
 ىڭٕي ئېچىۋٖتىىٓ(]تىرِىسى[ِٗغپىرٖت لىٍغىٓ، ِبڭب رٖھّٗت دٖرۋازىٍىر
 

 ضچىتتىي چىممبًذا ئولۇلىذىغبى دۇئبَه

َُؾّْضؾَِؽُ] ـْ  [اَفؾَُفَؿُإِِِّنُأَْشلَُفَؽُِم

 ِٗرھِٗىتىڭٕي تىٍٍّْٗٗ(]ِۇضٍىُ[ -)ئي ئبٌال! پٗزٌي

 

الَُمَُظَذَُرُشقِلُاهللِ”ُ] ًَ َُواف ِؿُاهللِ ًْ  [َؾّْضؾَِؽُُُاْؽِػّْرِِلُُذكُقِِّبَُواْؾتَْحُِِلُأَْبَقاَبُُِبُرَُ“بِ

)ئبالٔىڭ ئىطّي ثىٍْٗ ثبغالٍّْٗ، ئبٌالٔىڭ رٖضۇٌي )ِۇھِّٗٗد ئٌٍٗٗھىططبالِغب( ضبالَ، پٗرۋٖردىگبرىُ! گۇٔبھٍىرىّٕي 
ٓ (]تىرِىسى[  ِٗغپىرٖت لىٍغىٓ، ِبڭب پٗزٌىڭٕىڭ دٖرۋازىٍىرىٕي ئېچىۋٖتىى

 

 روزىذار ۋٍ ئىفتبر لىلغبى وىػىلَرًىڭ دۇئبضي

 

 فتبر لىلغبًذا ئولۇٍذىغبى دۇئبروزا تۇتمبى وىػي ئى

 [اَفؾَُفَؿَُفَؽُُصْؿُتَُوَظَذُِرْزِؿَؽُأَْؾطَّْرُتُ]

ْ ئىفتبر لىٍذىُ(]ئٗثۇ داۋۇد[ ْ رىسلىڭ ثىٍٗ  )ئي ئبٌال! ضْٗ ئۈچۈْ روزا تۇتتۇَ، ضېٕىڭ ثٗرگٗ
 

 ئىفتبر ئبٍبغالغمبًذا ئىفتبر ثَرگۈچي ئۈچۈى ئولۇلىذىغبى دۇئب

َْبَّراُرَُوَصؾَْتَُظؾَقُْؽُؿُاْفـَؿؾَئَِؽةُُ] ْٕ َؾُضََعاَمُؽُؿُا ـَ ُؿقَنَُوأَ
ُؿُافَصائِ ـُ  [أَْؾطََّرُِظـَّْد

ېذى پٗرغتىٍٗر ضىٍٗرگٗ ِٗغپىرٖت تٌٗٗپ   ٍ بخػىالر  ٍ ىمىڭالرٔي )روزا تۇتمۇچىالر ضىٍٗرٔىڭ ھۇزۇرۇڭالردا ئىفتبر لىٍذى، تِب
 ٗئي[لىٍذى(]ئٗثۇ داۋۇد ۋٖ ئىجٕي ِبجٗ ۋٖ ٔٗض

 

 روزا تۇتمبى ئبدٍم وۆڭلىگَ وَلگۈدٍن گَپ ئبڭلىغبًذا دٍٍذىغبى ضۆز

 [إِِِّنُأَكَاَُصائِؿٌُُ  إِِِّنُأَكَاَُصائِؿٌُ]

 )ِْٗ روزىذۇرِْٗ، ِْٗ روزىذۇرِْٗ(]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[
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 غَثي لَدر وېچىطي ئولۇلىذىغبى دۇئب

رٖضۇٌۇٌال! ِْٗ غٗثي لٗدرى وېچىطىٕىڭ لبٍطي وېچٗ ئي  ٗٔھبدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، ِْٗ:ئبئىػٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئ
ٗر « ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍگىٕىّذٖ، ئۇ وېچىطي ٔېّٗ دٍٖذىغبٍٔىمىّٕي دٖپ ثٗرضٗڭ؟ دٖپ ضورىذىُ. پٍٗغِٗج

ُظَُاَُُ]»ئٌٍٗٗھىططبالَ: ُإكََؽ ُافُُْـَِّريؿٌُُُػقُّفؾَُفَؿ ُب َُظـَُِتِ َُؾاْظُػ زاتطْٗ، ئٗپۇ  )ئي ئبٌال! ضْٗ وٗچۈرگۈچي وٗرٍِٖىه[لَعْػَق

 تىرِىسى[«]دېذى -لىٍىػٕي ٍبخػي وۆرىطْٗ، ِېٕي وٗچۈرگىٓ!( دېگىٓ
 

 ٍېڭي چىممبى ئبٌٍي وۆرگًَذٍ ئولۇلىذىغبى دۇئب

بِافُْؾِؾُّْهُْفؾَُفَؿُأَُاَُ ] َُواْْلُِؿُْقُُفَُُظؾَقْـَُا الََمِةَُواُُِنََُمُيُْـِ ًَ ُُُْشالَِمُْْلَُِواف  [َرِِّبَُوَرُبَؽُاهللُ

الدۇر( )ئي ئبٌال! ثۇ ئ ٗتٍىه ۋٖ ئىطالَ ئېَي لىٍغىٓ.)ئي ئبً!( ِېٕىڭّۇ، ضېٕىڭّۇ رٖثجىڭ ئٌب بٍٕي ثىسگٗ ثٗرىىٗت، ئىّبْ، ضبالِ
 ]تىرِىسى[

 

 ھَج هَۋضۇهىگَ خبش دۇئبالر

 

 ھَج لىلىػٌي ًىََت لىلىع دۇئبضي

ُهُِِلَُوَتَؼٌَؾُْفُِمـِل]  [اَفؾَُفَؿُإِِِّنُأُِرْيُّدُاْْلََجَُؾقَِنْ

 ال! ِْٗ ھٗجٕي ئىرادٖ لىٍذىُ، ھٗجٕي ِبڭب ئبضبٔالغتۇرۇپ ثٗرگىٓ، ئۇٔي ِٗٔذىٓ لوثۇي لىٍغىٓ(][)ئي ئبٌ
 

 تَلجىََ دۇئبضي

يُْ] ْيَؽَُفَؽَُفٌَقَْؽُإَِنُاْْلَْؿَّدَُوافـِْعَؿَةَُفَؽَُواْفـُؿؾَْؽَُُٓرََشِ  [َؽَُفَؽَُفٌَقَْؽُافؾَُفَؿَُفٌَقَْؽَُفٌَقَْؽُٓرَََشِ

ذۇَ، ئي ئبٌال! ِْٗ ھبزىر ثوٌذۇَ، ِْٗ ھبزىر ثوٌذۇَ، ضېٕىڭ ھېچمبٔذاق غېرىه ٍولتۇر، ثبرٌىك ھِٗذۇضبٔب، )ِْٗ ھبزىر ثوٌ
 ٔېّٗت ۋٖ پبدىػبھٍىك ضبڭىال خبضتۇر، ضېٕىڭ ھېچمبٔذاق غېرىه ٍولتۇر( ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[

 

 هَوىَ ۋٍ هَضجىذى ھَرٍهٌي وۆرگًَذٍ ئولۇلىذىغبى دۇئب

ُا] يًػاَُوَتْعظِقًَمَُوتَُاَفؾَُفَؿُأَكَْت ُاْفٌَقَْتَُتْؼِ الَِم،ُاَفؾَُفَؿُِزْدَُّهَذا ًَ الَُمَُؾَحقِـَاَُرَبـَاُبِاف ًَ الَُمَُوِمـَْؽُاف ًَ ُف ـْ ْؽِّريََمَُوَمَفاَبًةَُوِزْدَُم

يًػاَُوَتْعظِقًَمَُوبًِّرا  [َحَجُفُأَِوُاْظتََؿَّرُهَُتْؽِّريًَمَُوَتْؼِ

ئبِبٍٔىك زادى ضٗٔذىٓ. ئي پٗرۋٖردىگبرىّىس! تىچٍىك ئىچىذٖ ٍبغبتمىٓ. ئي  -ۈچىطْٗ، تىچٍىك)ئي ئبٌال! ضْٗ تىچٍىك ثٗرگ
ئبٌال! ثۇ ئۇٌۇغ ھٗرِٖٕي تېخىّۇ ھۆرِٗتٍىه، تېخىّۇ ئۇٌۇغ ۋٖ ھٍٗۋٖتٍىه لىٍغىٓ، ثۇ جبٍذا ھٗق ٍبوي ئۆِرٖ لىٍغۇچىالرٔىڭ 

ٖ لى  ٍغىٓ(]ثٍٗھٗلي[غٗرىپىٕي، ھۆرِىتىٕي، ٍبخػىٍىمىٕي ۋٖ ضبۋاثٍىرىٕي زىَبد
 

 رۇوٌي ٍَهبًي ثىلَى ھَجَرى ئَضۋٍد ئبرىلىمىذا ئولۇلىذىغبى دۇئب

ـًَةَُوِؿـَاَُظَذاَبُافـَارُِ] ًَ ِخَّرِةَُح ْٔ ـًَةَُوِْمُا ًَ َح  [َرَبـَاُآتِـَاُِْمُافُّدكْقَُا

ٓ )پٗرۋٖردىگبرىّىس! ثىسگٗ دۇَٔبدا ٍبخػىٍىك ئبتب لىٍغىٓ، ئبخىرٖتتىّۇ ٍبخػىٍىك ئبتب لىٍغىٓ ، ثىسٔي دوزاخ ئبزاثىذى
 [ضۈرٖ ثٗلٗر[201ضبلٍىغىٓ(]

 

 وَئجىٌي تبۋاپ لىلىع جَرٍبًىذا ئولۇلىذىغبى دۇئب

ِؾَُؽائٌٍَِةُِِلُبَِخْرٍُ] ـُ ُ  [اَفؾَُفَؿَُؿـِْعـِلُبََِمَُرَزْؿتَـِلَُوَباِرْكُؾِقِْفَُواْخؾُْػَُظَعَ

لىٍذۇرغىٓ، رىسلىّذا ِبڭب ثٗرىىٗت ئبتب لىٍغىٓ، لوٌۇِذىٓ وېتىپ )ئي ئبٌال! ِبڭب ثٗرگْٗ رىسلىڭغب ِېٕي لبٔبئٗت ھبضىً 
ْ توٌذۇرۇپ ثٗرگىٓ(]ئىجٕي خۇزٍّٖٗ[ ْ ئىػالرٔىڭ ئورٔىٕي ِبڭب ٍبخػىٍىك ثىٍٗ  ئېرىػىػىُ ِۇِىىٓ ثوٌّبٍذىغب
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 تبۋاة لۇدۇم )لَدٍم وَلتۈرۈظ تبۋاثي(دىي وېَىي ئولۇلىذىغبى دۇئب

َُفُإَُِٓاهلُلَُوْحَّدُهُفَُإَُُُِٓ] ُتُْؿُّدُُؿؾُْؽَُوَفُفُاْْلَُـَفُفُافُُْيَؽَُفُفَُُٓرََشِ َُوُيِؿقْ ُُُُيِْل َُحّلََُٓيُؿقُتُِبقَِّدِهُاْْلَْرُ ِؾَُوُّهَق ـُ َوُّهَقَُظَذُ

ٍءَُؿِّديّرٌُ ِّرَهُاْفَؽاؾُِّرونََُُفُإَُِٓاهللُفَُإَََُُُُِٓشْ ـَ َُوَفْقُ ـَ ُافِّدْي َُفُف َُُوَُٓكَْعٌُُّدُإَُِٓإَِياُهُُِمْؾِِصْغَ َُوْحَّدُهُأَكَْجَزَُوْظَّدُهَُوكَرََصَ ُإَُِٓاهللُ َٓإَِففَ

َْحَزاَبَُوْحَّدهُُ ْٕ ُا  [ َظٌَّْدُهَُوَّهَزَم

الغب  )ٍبٌغۇز ثىر ئبٌالدىٓ ثبغمب ھېچ ئىالھ ٍولتۇر، ئبٌالٔىڭ غېرىىي ٍولتۇر، ضٌٗتٗٔٗت ئبٌالغب خبضتۇر، جىّي ھِٗذۇضبٔب ئٌب
ال ِٗخٍۇلبتٕي تىرىٍذۈرىذۇ، ال ھِٗىػٗ تىرىىتۇر، ئۇٔىڭغب ئۆٌۈَ ٍۈزٌٍّٗٔٗذۇ، ئبٌال ھِّٗٗ  خبضتۇر، ئٌب ىذۇ، ئٌب ئۇٔىڭ جېٕىٕي ئٌب

الغىال ئىجبدٖت لىٍىّىس،  ٔٗرضىگٗ لبدىردۇر. )ثىر ئبٌالدىٓ ثبغمب ھېچ ئىالھ ٍوق، دىٕىّىسٔي غېرىىتىٓ ضبپ لىٍغبْ ھبٌذا ئٌب
ب ھېچ ئىالھ ٍولتۇر. ئبٌال ۋٖدىطىٕي ئىػمب ئبغۇردى، ثٗٔذىطىگٗ وۇپپبرالر ثۇٔي ٍبلتۇرِىغبْ تٗلذىردىّۇ( ثىر ئبٌالدىٓ ثبغم

 ٍبردَٖ ثٗردى، )لبرغي وٌٗگْٗ جبِبئٌٗٗرٔي( ٍبٌغۇز ِٗغٍۇپ لىٍذى(]ِۇضٍىُ[
 

 هَرۋٍ ئوتتۇرضىذا ضَئَي لىلغبًذا ئىىىي ٍېػىل چىراغ ئبرىطىذا ئولۇلىذىغبى دۇئب–ضَفب 

ََظُزُ] ْٕ ـَّْرمَُُُرِبُاْؽِػّْرَُواْرَحْؿُأَكَْتُا َ ْٕ  [ا

 )پٗرۋٖردىگبرىُ، ِٗغپىرٖت لىٍغىٓ، رٖھىُ لىٍغىٓ، ضْٗ ثوٌطبڭ ئٗڭ غبٌىت، ئٗڭ ھۆرِٗتٍىىطْٗ(][
 

 ئَرٍفبتتب ئولۇلىذىغبى دۇئب

[ُ ُارَْشَ ُاَفؾَُفَؿ َُممئَِؽتََؽ ُُتٌَاِّهلُبِِف ـْ َ َُِم َُواْجَعؾْـِل َُشْؿِعلَُكقًرا َُوِْم ىُكَقًرا َُبرََصِ ُِْم ُاْجَعْؾ ِِلُاَفؾَُفَؿ َُصّْدِرىَُوَيِنْ ُِِل ْح

ٌءُمُِ لَََُٓيَْػكَُظؾَقَْؽََُشْ
َقتِ يَُوَظالَكِ الَِملَُوَتَّرىَُمَؽاِِّنَُوَتْعؾَُؿُِهِ ـَ َؿُعُ ًْ ُسُاْفَػِؼْرُُأَْمِّريُاَفؾَُفَؿُإِكََؽَُت ْمِّريُأَكَاُاْفٌَائِ ُأَ ـْ

ُ ًْ َُم ُأَْشلَُفَؽ ُاْفـَؿْعُّروُر تَِجْرُ ًْ تَِغقُْثُاْفـُؿ ًْ ُُدَظاَءُاْفـُؿ َُوأَْدُظقَك ُاْفـُؿْذكِِبُافَذفِقِْؾ َؽُاْبتَِفاَل ُإَِفقْ َُوأَْبتَِفُؾ ؽِْغِ ًْ ُاْفـِؿ لََفَة

َعؾْـِلُبُِّدَظائُِ َُخَّضَعْتَُفَؽَُرَؿٌَتُُفَُوَؾاَوْتَُفَؽَُظقْـَاُهَُوَرِؽُؿَُفَؽُأَكُْػُفََُّٓمْ ـْ َُم ُِِّبُرَُاْْلَائِِػُاْْلَِؼْرِ ـْ ـُ ُؤْوًؾاَُؽَُرِبَُصِؼقَاَُو

ـَّْرَمَُملُْمقلٍُ ئُقٍلَُوَياُأَ ًْ َُم  [َرِحقًَْمَُياَخْرَ

)ئي ئبٌال! ِېٕىڭ وۆزۈِٕي ۋٖ لۇٌىمىّٕي ٔۇرٌۇق لىٍغىٓ، ِېٕي ضېٕىڭ پٗرغتىٍىرىڭگٗ ئۆزۈڭ پٗخرىٌ لىٍىذىغبٔالرٔىڭ لبتبرىذا 
ْٗ ِېٕىڭ ضۆزۈِٕي ئبڭالپ تۇرىطْٗ، لىٍغىٓ، ئي ئبٌال! ِېٕىڭ وۆوطۈِٕي وٗڭ لىٍغىٓ، ئىػىّٕي ئبضبْ لىً، ئي ئبٌال! ض

تېػىّٕي ثىٍىطْٗ، ِېٕىڭ ھېچجىر ئىػىُ ضٗٔذىٓ ٍوغۇرۇْ ئِٗٗش، ِْٗ ثىچبرٖ  -تۇرغبْ ٍېرىّٕي وۆرۈپ تۇرىطْٗ، ِېٕىڭ ئىچ
ھبٌغب چۈغۈپ لبٌغبْ ِوھتبج ثٗٔذىّْٗ. ِْٗ ضبڭب پٗرٍبد لىٍغۇچي، پبٔبھىڭغب ئۆزىٕي ئبٌغۇچي ئبٌذأغبْ لوٌۇڭّْٗ، ِىطىىٓ 
ثٗٔذٖڭگٗ ئوخػبظ ضٗٔذىٓ تىٍٍّْٗٗ، ضبڭب خبر گۇٔبھىبر ثٗٔذٖڭگٗ ئوخػبظ ٔبٌٗ لىٍىّْٗ، ِْٗ ضبڭب لورلۇِطىراپ تۇرغبْ 
ئٗرزىّٗش ثٗٔذٖڭگٗ ئوخػبظ دۇئب لىٍىّْٗ، ئۇ غۇٔذاق ثٗٔذٖڭىي، ئۇٔىڭ ثوٍٕي ضبڭب ئېگىٍگْٗ، ئىىىي وۆزى ضْٗ ئۈچۈْ 

ىٍٗٔگْٗ. ئي ئبٌال! ِېٕي ثۇ تٌٗىپىّذٖ ِٗھرۇِالردىٓ لىٍّىغىٓ، ضْٗ ئۆزۈڭ ِبڭب ئبلمبْ، ضېٕىڭ ئۈچۈْ ئۇٔىڭ ثۇرٔي توپىغب ِ
 ِېھرىجبْ، ِٗرھِٗٗتٍىه ثوٌغىٓ، ئي ئٗڭ ٍبخػي ھبجٗت راۋا لىٍغۇچي ۋٖ وٗرٍِٖىه زات!(][

 

 غٍَتبًغب تبظ ئبتمبًذا ئولۇلىذىغبى دۇئب

ُاَفؾَُفَؿُاْجَعؾْفَُُحَجاَُمْزُوًراُأَوُْ] َزُ ـْ  [َذكًٌْاَُمْغُػْقًراُاهلَلُُأ

 )ئبٌال ئۇٌۇغذۇر، ئي ئبٌال! ھٗجىّٕي ِٗلجۇي ھٗج لىٍغبٍطْٗ، گۇٔبھىّٕي ِٗغپىرٖت لىٍغبٍطْٗ(][
 

 زٍهسٍم ضۈٍي ئىچىًَذٍ ئولۇلىذىغبى دۇئب

ِؾَُداءٍُ] ـُ ُ ـْ َوِصَػاًءُِم َواِشًعُا َوُِرْزًؾُا ًعُا
 [اَفؾَُفَؿُإِِِّنُأَْشلَُفَؽُِظؾًَْمُكَاؾِ

 ! ِْٗ ضٗٔذىٓ پبٍذىٍىك ئىٍىّٕي، وٗڭ رىسلىٕي ۋٖ ھٗر وېطٌٗذىٓ غىپبٌىمٕي تىٍٍّْٗٗ(][)ئي ئبٌال
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 هبل ثوغۇزلىغبًذا ئېَتىلىذىغبى تَوجىر

َزُُ] ـْ ُأَ ِؿُاهللَُِواهللُ ًْ  [بِ

 )ئبٌالٔىڭ ئىطّي ثىٍْٗ، ئبٌال ئٗڭ ئۇٌۇغذۇر( ]ئٗھّٗد[
 

 تۈرلۈن ھبلالردا ۋٍ چبغالردا ئولۇلىذىغبى خبش دۇئبالر

 

 توٌٍي هۇثبرٍولىگًَذٍ ۋٍ لىسًي وۆچۈرۈپ ئَپ هبڭغبًذا ئولۇلىذىغبى دۇئب

 [َباَرَكُاهللَُُفَؽَُوَباَرَكَُظؾَقَْؽَُوَجََعَُبقْـَُؽََمُِْمَُخْرٍُ]

)ضىسگٗ ِۇثبرٖن ثوٌطۇْ، ئبٌال ضىٍٗرگٗ تٗۋٖ ٔٗرضىٍٗرگٗ ثٗرىىٗت ئبتب لىٍطۇْ ۋٖ ئىىىىڭالرٔي ٍبخػىٍىك ئىچىذٖ 
 (]ئٗثۇ داۋۇد ۋٖ تىرِىسى[ثىرٌٗغتۈرضۇْ

 

َُوَوِشقْؾَُةُإَِػُُمَقاؾَِؼةُِ] ـِ َعادَِةُافَّداَرْي ًَ ُافُقْصؾَُةُافْـُؿٌَاَرَكَُذِرْيعََةُإَِػُاف ََمُأَِفْػَتُُاَفؾَُفَؿُاْجَعْؾَُّهِذِه ـَ َُوأَِفْػَُبقْـَُفْؿُ افَزْوَجْغِ

َُظائَِّشُةَُوُُمََؿٌّدَُشقِِّدكَاَُوَؾاضَِؿُةُ  [َوَظِعُاَْفَؽَّراُمَُياُأَْرَحَؿُافَّراِْحِْغََُبْغَ

)ئي ئبٌال! ثۇ ثىر جۈپٕىڭ ِۇثبرٖن ثبغٍىٕىػىٕي ئىىىي دۇَٔب ضبئبدٖت ثوٌۇغٕىڭ ثبغٍىٕىػي لىٍغبٍطْٗ! ثۇ ثىر جۈپٕي خۇددى 
ْ پٍٗغِٗجىرىّىس ِۇھِّٗٗد ئٌٍٗٗھىططبالِغب ئوخػبظ، ضٍَٗىذٖتۇ فبتىّ ٌٗالھۇ ئٗٔھب ثىٍٗ ٗ ثىٍْٗ ئٌٗي رٖزىٌَٗالھۇ ئبئىػٗ رٖزىَ

 ً ئٗٔھۇغب ئوخػبظ ئىٕبق، ئىتتپبق، ثىر ٔىَٗت ثىر ِٗلطٗتٍىه لىٍغبٍطْٗ، ئي ئٗڭ ِٗرھِٗٗتٍىه ئٗڭ ِېھرىجبْ رٖھىّذى
 ][ئبٌال!(

 

 خوتۇى ٍبوي خىسهَتچي ٍبوي ئۇالغ ئبلغبًذا ئولۇٍذىغبى دۇئب

َُماَُجٌَُ] َّهاَُوَخْرَ َماَُجٌَؾْتََفاَُظؾَقْفُِاَفؾَُفَؿُإِِِّنُأَْشلَُفَؽَُخْرَ ُرََشِ ـْ َّهاَُوِم ُرََشِ ـْ  [ؾْتََفاَُظؾَقِْفَُوأَُظقُذبَِؽُِم

بخػىٍىمىٕي ضوراٍّْٗ، ئۇٔىڭ  )ئي ئبٌال! ضٗٔذىٓ ئۇٔىڭ ٍبخػىٍىمىٕي ۋٖ ضْٗ ئۇٔىڭ خبراوتېرىغب ئورۇٔالغتۇرىۋٖتىٍٗٔٗرٔىڭٍ 
ٓ ۋٖ ضْٗ ئۇٔىڭ خبراوتېرىگٗ ئورۇٔالغتۇرىۋٖتىٍٗٔٗ ٓ ضبڭب ضېغىٕىپ پبٔبھ تىٍٍّْٗٗ(]ئٗثۇ داۋۇد[ٍبِبٍٔىمىذى  رٔىڭ ٍبِبٍٔىمىذى

 

 ئبٍبل ٍېمىٌچىلىمىذىي ئىلگىرى ئولۇلىذىغبى دۇئب -ئَر

ٍْٗ ثىر تۆغٗوتٗ ثوٌّبلچي ثوٌطب:»پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ُاهللُِ]ضىٍٗرٔىڭ ثىرىڭالر ئبٍبٌي ثى ِؿ ًْ فؾَُفؿَُاَُُُُبِ

ُافَّشقْطَُ ـَا ٌْ َُجـِ َُرَزْؿتَـَاُُاَن َُما ٓ، [َوَجـِِبُافَّشقْطَاَن ٍغى ىراق لى الٔىڭ ئىطّي ثىٍْٗ ثبغالٍّٗٔىي، ئي ئبٌال! ثىسٔي غٍٗتبٔذىٍٓ  )ئٌب

ضْٗ ثىسگٗ ئبتب لىٍىذىغبْ پٗرزٖٔتٕىّۇ غٍٗتبٔذىٓ ٍىراق لىٍغىٓ( دېگْٗ دۇئبٔي ئولۇضۇْ. ئۇالرٔىڭ ئبرىطىذا ثبال ثوٌۇپ لبٌطب، 
ْ ھٗ  ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[« زٖخّٗت ٍٗتىۈزٌٍّٖٗذۇ -رگىسِۇ زىَبْئۇٔىڭغب غٍٗتب

 

 ٍېڭي تۇغۇلغبى ثبلىالرغب ئىطىن لوٍغبًذا ئولۇلىذىغبى دۇئب

ُ[ُ َُوَظَذ ـًا ًَ َُح ُكٌََاًتا تُْف ٌُ َُوأُكْ ُُخؾَْؼُف ـْ
ًِ َُوأَْح ُِرْزَؿُف َُوَوِشْع َّدُه ًَ َُج َُوَصِحْح ُُظْؿَّرُه ُضَِقْل ُُُمَؿَُاَفؾَُفَؿ ُآفِِفَُشقِِّدكَا َُوَظَذ ٍّد

 [َوأَْصَحابِِفُأَْجَِعْغَُ

 ً )ئي ئبٌال! ئۇٔىڭ ئۇِرىٕي ئۇزۇْ لىٍغبٍطْٗ، تىٕىٕي ضبغالَ لىٍغبٍطْٗ، رىسلىٕي وٗڭ لىٍغبٍطْٗ، خۇٌمىٕي، ئىطتىٍىٕي ئېطى
ِّٗىطىٕي ٍبخػي لىٍىپ، خۇجىّىس ِۇھِّٗٗد ئٌٍٗٗھىططبالِٕي ۋٖ ئۇٔىڭ ئبئىٍٗ تبۋاثىئبتٍىرىٕي، ئۇٔىڭ ئٗضھبثىٍىرىٕىڭ ھ

 ][وۆرىذىغبْ لىٍىپ چوڭ لىٍغبٍطْٗ(
 

 وىچىه ثبلىالرغب ئولۇلىذىغبى دۇئب
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ََُٓمةٍُ] ِؾَُظْغٍ ـُ ُ ـْ ِؾَُصقْطَاٍنَُوَّهاَمٍةَُوِم ـُ ُ ـْ ُافتَاَمِةُِم  [أَُظقُذُبَِؽؾََِمِتُاهللِ

ھٗرٌىه ھبغبرٖتتىٓ ۋٖ ٍبِبْ وۆزدىٓ ) ئبٌالٔىڭ ِۇوِّٗٗي ضۆزٌىرى ثىٍْٗ ئبٌالغب ضېغىٕىپ ھٗرلبٔذاق غٍٗتبٔذىٓ، زٖ
 ضىٍٗرٔي ضبلٍىػىٕي تىٍٍّْٗٗ(]ثۇخبرى[

 

 چۈغىۈرگًَذٍ ئولۇلىذىغبى دۇئب

)جىّي ھِٗذۇضبٔب ئبٌال خبضتۇر(دېطۇْ،  [ْؿُّدهللِْْلَُاَُ] ثىرىڭالر چۈغىۈرضٗ» پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

ُاهلل]چۈغىۈرگْٗ وىػىگٗ ئۇٔىڭ لېرىٕذىػي ٍبوي ھِٗراھي )ئبٌال ضبڭب رٖھىُ لىٍطۇْ( دېَىٍطٗ، چۈغىۈرگْٗ [َيّْرَْحَُؽ

َُوُيْصؾُِحَُباَفُؽؿُْ]لېرىٕذىػي  )ئبٌال ضىٍٗرٔي ھىذاٍٗت لىٍطۇْ ۋٖ ھبٌىڭالرٔي ٍبخػىٍىطۇْ(دېطۇْ ]ثۇخبرى[[َُّيِّْديُؽُؿُاهللُ

 

 لىلىع ضبالم 

الَُمَُظؾَقُْؽؿُْاَُ] ًَ  [ف

ٗ ثوٌطۇْ(  ) ئبٌالٔىڭ ئبِبٍٔىمي ضىٍٗرگ

الَُمَُظؾَقُْؽْؿَُوَرْْحَُةُاهللِاَُُ] ًَ  [ف

 )  ئبٌالٔىڭ ئبِبٍٔىمي ۋٖ رٖھّىتي ضىٍٗرگٗ ثوٌطۇْ(

الَُمَُظؾَقُْؽْؿَُوَرْْحَُةُاهللِاَُ ] ًَ اُتفَُُوَبّرَُُف  [ـَ

 ) ئبٌالٔىڭ ئبِبٍٔىمي، رٖھّىتي ۋٖ ِٗغپىرىتي ضىٍٗرگٗ ثوٌطۇْ( ]ئٗثۇ داۋۇد ۋٖ تىرِىسى[
 

 هىٌي لبًذاق لبٍتۇرۇظ وېرٍن؟غٍَرى دىٌذىىىلَرًىڭ ضبال

ٍٗٔي ٍٗھۇدىٌ ۋٖ خرىطتىئبٔالر(ضبالَ لىٍطب »پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: َوَظؾَقُْؽؿُْ”ضىٍٗرگٗ ئٗھٍي وىتبة)

 ثۇخبرى[«])ضىٍٗرگىّۇ غۇٔذاق ثوٌطۇْ( دٖڭالر
 

 ٍېڭي وىَىن وىَگًَذٍ ئولۇلىذىغبى دۇئب 

ېڭي وىَىُ وىَطٗ، ٍٍِٗي ضٌٍٗٗ ثوٌطۇْ ٍٍِٗي وۆٍٕٗن، ٍٍِٗي توْ ثوٌطۇْ، ئۇٔىڭ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ لبچبٔىي ٍ

ُأَُاَُ ]ئىطّىٕي ئبتبپ تۇرۇپ ِۇٔذاق دٍٖتتي: ُفََؽُاْْلَْؿُّد ُفؾَُفَؿ ْقَتـِقِف ًَ ـَ ُ ُْشلَفُُأَُُُكَْت ُفَُف ُُصـَِع َُما َُوَخْرَ ُه ُبَِؽَُوأَظَُُُُؽَُخْرَ قذُ

ُفَُ ُُصـَِع َُما َُورََشِ ِه ُرََشِ ـْ )ئي ئبٌال! ثبرٌىك ِٗدھىَٗ ضبڭب خبضتۇروي، ئۇ وىَىّٕي ِبڭب ضْٗ وىَذۈردۈڭ، ثۇ وىَىّٕىڭ [فُُِم

ٍبخػىٍىمىٕي ۋٖ ثۇ وىَىّٕىڭ ٍبخػي ئىػالر ئۈچۈْ تىىىٍگْٗ ثوٌۇغىٕي ضوراٍّْٗ ۋٖ ثۇ وىَىّٕىڭ ٍبِبٍٔىمىذىٓ ۋٖ ثۇ 
ٓ پبٔبھ تىٍٍّْٗٗ( ]تى ْ ثوٌۇغىذى ْ ئىػالرغب تىىىٍگٗ  رِىسى ۋٖ ئٗثۇ داۋۇد[وىَىّٕىڭ ٍبِب

 

 وىَىن وىَگًَذٍ ئولۇلىذىغبى دۇئب

ُِمـِلَُوَُُٓؿَقةٍُ] َُحْقٍل َُؽْرِ ـْ اِِّنَُّهَذاُافثَْقَبَُُوَرَزَؿـِقِفُِم ًَ ـَ ـؾَِفُاَفِذيُُ
 [ اَْْلَْؿُّدُفِ

ۇضبٔبالر ثوٌطۇْ(]ئٗثۇ لۇۋۋىتىّىطىس رىسىك لىٍىپ ثٗرگْٗ ئبٌالغب ھِٗذ -)ثۇ وىَىّٕي ِبڭب وىَگۈزگْٗ ۋٖ ئۇٔي ِېٕىڭ وۈچ
 داۋۇد[

 

 ٍېڭي وىَىن وىَگَى ئبدٍهگَ لبرىتب ٍېٌىذىىي ئبدٍم ئولۇٍذىغبى دۇئب

 [إِْفٌِْسَُجِّدْيًّداَُوِظْشَُْحِقًّْداَُوُمْتَُصِفقًّْدا]
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ٓ ۋٖ ئۆٌگٗٔذٖ غېھىتٍىه ثوٌغىٓ)  [ئىجٕي ِبجٗ](ٍېڭىٕي وىَگىٓ، ئبثرۇٍٍۇق ٍبغىغى
 

 دۇئبئٌٍََوىَ لبرىغبًذا ئولۇلىذىغبى 

ُُخؾُِؼل] ـْ
ًِ ـَْتَُخؾِْؼلَُؾلَْح ًَ  [اَفؾَُفَؿُأَْح

 )ئي ئبٌال! ِېٕي چىراٍٍىك ٍبراتمىٕىڭذٖن ئٗخاللىّٕىّۇ گۈزٖي لىٍغىٓ(]ئٗھّٗد[
 

 تبئبهذىي ئبۋۋال ئېَتىلىذىغبى زىىىر

ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ  ېگٗٔذٖ ئبٌذى » ِبڭب:ئۆِٗر ئىجٕي ئٗثۇ ضٌِٗٗٗ رٖزىَ تبِبقٍ 

ېگىٓ[اهللُِؿًُُِْبُِ]ثىٍْٗ دېذى]ثۇخبرى «)ئبٌالٔىڭ ئىطّي ثىٍْٗ ثبغالٍّْٗ( دٖپ ئوڭ لوٌۇڭ ثىٍْٗ ئۆزۈڭٕىڭ ئبٌذىذىٓ ئېٍىپٍ 

 ۋٖ ِۇضٍىُ[

ُاهللِ]ضىٍٗر تبئبَ ٍېَىع ئبٌذىذا:» پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ِؿ ًْ الٔىڭ ئىطّي ثىٍْٗ ثبغ[بِ الٍّْٗ( دٖڭالر، )ئٌب

َُوآِخَّرهُُ]ئٗگٗر تبئبِذىٓ ئبۋۋاي ئؤۇتمبْ ثوٌطبڭالر، ئېطىڭالرغب وٌٗگْٗ ھبِبْ: ُأََوَفُف ُِْم ُاهللِ ِؿ ًْ )ئبۋۋاي ۋٖ ئبخىر ئبٌالٔىڭ [بِ

ْ ثبغالٍّْٗ( دٖڭالر  تىرِىسى[«]ئىطّي ثىٍٗ
 

 تبئبهذىي وېَىي ئولۇلىذىغبى دۇئب

ُاَفِذيُأَُْْلَُاَُ ] َُحْقٍلُِمـِلَُوَُُٓؿَقةٍُُضَْعَؿـِلْؿُّدُهللِ َُؽْرِ ـْ  [َّهَذا،َُوَرَزؿـِقِفُِم

 لۇۋىتىّطىس ِبڭب ثۇ تبِبلٕي ثٗرگْٗ ئبٌالغب غۈوۈر(]ئٗثۇ داۋۇد ۋٖ تىرِىسى[ -)ِېٕىڭ چبرِٖطىس ۋٖ وۈچ

 

ؾِِؿغَُ] ًْ ُاْفـُؿ ـَ ـؾَِفُاَفِذيُأَضَْعَؿـَاَُوَشَؼاكَاَُوَجَعؾَـَاُِم
 [اَْْلَْؿُّدُفِ

 لالٔذۇرغب، ثىسگٗ ئۇضطۇزٌۇق ثٗرگْٗ، ثىسٔي ِۇضۇٌّبٔالر جۇٍِىطىذىٓ لىٍغبْ ئبٌالغب غۈوۈر(]ئٗثۇ داۋۇد[)ثىسٔي ئوزۇ

 

ُِاَُ ]پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ داضتىخبْ ٍىغىٍغبٔذا: ُف َُْحُْؾَُـْْلَْؿُّد ُؾِقفُِِف اً ـَ ُُمٌَار ُضَقٌِاً راً
ـَثِ ُ َُمْؽِػّلُُُّداً ُُمَقَدعٍَُُُؽْرَ َُُوَٓ َوَٓ

تَغُْ ًْ  [ـَكَُظـُْفَُرَبـَاُم

)وۆپ، پبن، ثٗرىىٗتٍىه ثوٌغبْ ھِٗذۇضبٔب ئبٌالغب خبضتۇر، وىػىٍٗر غۇ ھِٗذۇضبٔبدىٓ ٔٗ وۇپبٍىٍٗٔطۇْ، ٔٗ ثىھبجٗت 
 ثوٌطۇْ، ئي پٗرۋٖردىگبرىّىس( دٍٖتتي]ثۇخبرى[

 

 هېھوبًالرًىڭ ضبھىجخبًغب لىلىذىغبى دۇئبضي

 [تَُفْؿَُواْؽِػّْرَُفـُفْؿَُواْرَْحُْفؿُْاَفؾَُفَؿَُباِرْكَُفـُفْؿُؾِقََْمَُرَزؿُْ]

 )ئي ئبٌال! ئۇالرغب ئبتب لىٍغبْ رىسلىڭغب ثٗرىىٗت ئبتب لىٍغىٓ، ئۇالرٔي ِٗغپىرٖت لىٍغىٓ ۋٖ ئۇالرغب رٖھىُ لىٍغىٓ(]ثۇخبرى[

 

َُشَؼاِِّنُ] ـْ َُوأَْشِؼَُم ُأَضَْعَؿـِل ـْ  [اَفؾَُفَؿُأَضِْعْؿَُم

 ىساالٔذۇرغىٓ ۋٖ ِېٕي ضۇغبرغبٕٔي ضۇغبرغىٓ(]ِۇضٍىُ[)ئي ئبٌال! ِېٕي غىساالٔذۇرغبٕٔي غ
 

 وَچتَ ئولۇلىذىغبى دۇئب
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َحٌد 
َ
ُ أ َْ ٱَّلله ُِ ُد  ١قُنح  ًَ ُ ٱلصه َحُدۢ  ٣لَىح يََِلح َولَىح يُْدَلح  ٢ٱَّلله

َ
ًْا أ ُ  ُلُف   ٤َولَىح يَُسٌ ُله

ثبال تبپمبّٔۇ ئِٗٗش، تۇغۇٌغبّٔۇ ئِٗٗش [ هللا 2] لب ِوھتبجذۇرهللا [ ھِّٗٗ  1ثىردۇر ]هللا ])ئي ِۇھِّٗٗد!( ئېَتمىٕىي، ئۇ ـ  
 ضۈرٖ ئىخالش[ [ ضۈرٖ ئىخالش[4[ ھېچ وىػي ئۇٔىڭغب تٗڭذاظ ثوالٌّبٍذۇ ]3]

ُعْذُ  قُنح 
َ
َٰثِٰج ٱ َۡشِّ  َوِيٌ ٣ َوقََب  إِذَا ََغِش ٍ  َۡشِّ  َوِيٌ ٢ َخوَ َ  َيا َۡشِّ  ِيٌ ١ َفوَ ِ هح ٱ ةَِرّبِ  أ  َوِيٌ ٤ ُعَقدِ هح ٱ ِِف  َلهّفه
  ٥إِذَا َحَصَد  َحاِشدٍ  َۡشِّ 

]ِٗخٍۇلبتٕىڭ غٗررىذىٓ، لبراڭغۇٌۇلي ثىٍْٗ وىرگْٗ وېچىٕىڭ غٗررىذىٓ، تۈگۈٍٔٗرگٗ دَٖ ضبٌغۇچي ضېھىرگٗرٌٗرٔىڭ 
ْ، هللا( غٗررىذىٓ، ھٗضٗتخورٔىڭ ھٗضٗت لىٍغبْ چبغذىىي غٗررىذىٓ ضۈثھىٕىڭ پٗرۋٖردىگبرى )  غب ضېغىٕىپ پبٔبھ تىٍٍّٗٗ

 ضۈرٖ فٌٗٗق[ ٗق[[ضۈرٖ ف5ٌٗـ1دېگىٓ]

ُعْذُ ةَِرّبِ ٱَلهاِس 
َ
اِس  ٢َموِِك ٱَلهاِس  ١قُنح أ ََهاِس  ٣إَِلُِٰ ٱَله َْاِس ٱۡلح َشح ْح ِ ٱل ُِْس ِِف ُصُدورِ  ٤ِيٌ َۡشّ ِّي يَُْشح ٱَّله

َهثِ َوٱَلهاِس  ٥ٱَلهاِس  ِ
ٌَ ٱلح   ٦ِي

غب ضېغىٕىپ، وىػىٍٗرٔىڭ دىٍٍىرىذا هللا( ڭ ئىالھي ) ]ئىٕطبٔالرٔىڭ پٗرۋٖردىگبرى، ئىٕطبٔالرٔىڭ پبدىػبھي، ئىٕطبٔالرٔى
ٓ « ۋٖضۋٖضٗ لىٍغۇچي جىٕالردىٓ ۋٖ ئىٕطبٔالردىٓ ثوٌغبْ ٍوغۇرۇْ غٍٗتبٕٔىڭ ۋٖضۋٖضىطىٕىڭ غٗررىذىٓ پبٔبھ تىٍٍّْٗٗ دېگى

 ضۈرٖ ٔبش[ [ضۈرٖ ٔبش[6ـ1]

ُخُذهُ  شِ ٱ
ح
يََحُ ٱهحَقيُُْمۚ ََل حَأ َْ ٱهح ُِ َُ إَِله  ََلٓ إَِلٰ  ُ ِٰت  ََث  َّلله َمَٰو ُ  َيا ِِف ٱلصه ۚ ُله ْحم  َفُع َوََل ٍَ ّي يَشح ِ ۡرِضۗ َيٌ ذَا ٱَّله

َ َوَيا ِِف ٱۡلح
ءٖ  ىح  َوََل ُُيِيُطَْن بََِشح ُّ َف ىح َوَيا َخوح ِّ يحِدي

َ
َ أ  بِإِذحٍُِِۚع َحعحوَُى َيا َبنيح

ُِعٓ إَِله  ِعََدهُ ٓ إَِله ًِ ٌح ِعوح ۚ َوِشَع ُلرحِشيُُُ ّيِ ا َشآَء ًَ ِ  ة
ۡرَض  َوََل َي 

َ َمَٰوِٰت َوٱۡلح َْ ٱهحَعَِلُ ٱهحَعِييُى  ُٔ ٱلصه ُِ اۚ َو ًَ ُّ ُي  ٢٥٥ُْدهُ  ِحفح

ھِٗىػٗ تىرىىتۇر، ھِّٗىٕي ئىذارٖ لىٍىپ تۇرغۇچىذۇر؛ ئۇ ِۈگذٖپ لبٌّبٍذۇ، ئۇٔي هللا تىٓ ثبغمب ھېچ ئىالھ ٍولتۇر؛  هللا ثىر  ]
ٕذىىي ھِّٗٗ ٔ بٔالردىىي ۋٖ زېّى ٔىڭ هللا ٔىڭ رۇخطىتىطىس وىّّۇ  هللا ٔىڭ )ِۈٌىي( دۇر؛  هللا ٗرضٗ  ئۇٍمۇ ثبضّبٍذۇ؛ ئبّض

ٗ هللا ئبٌذىذا غبپبئٗت لىالٌىطۇْ؛   ئۇالرٔىڭ ئبٌذىذىىي )ٍٗٔي دۇَٔبدا لىٍغبْ(، وٍٕٗىذىىي )ٍٗٔي ئۇالر ئۈچۈْ ئبخىرٖتت
رۈغٕي خبٌىغبْ ئۇالرغب ثىٍذۈهللا( ٔىڭ ٌِٗۇِبتىذىٓ ) هللا تٍَٗبرٌىغبْ( ئىػالرٔىڭ ھِّٗىطىٕي ثىٍىپ تۇرىذۇ؛ ئۇالر  

ٔىڭ وۇرضي هللا ٔٗرضىٍٗردىٓ )ٍٗٔي پٍٗغِٗجٗرٌٗرٔىڭ تىٍي ئبرلىٍىك ثىٍذۈرگْٗ ٔٗرضىٍٗردىٓ( ثبغمب ھېچ ٔٗرضىٕي ثىٍٍّٗذۇ،  
)ٌِٗۇِبتي( ئبضّبٔالرٔي ۋٖ زېّىٕٕي ئۆز ئىچىگٗ ئبٌىذۇ. ئبضّبْ ـ زېّىٕٕي ضبلالظ ئۇٔىڭغب ئېغىر وٌٍّٗٗذۇ. ئۇ ٍۇلىرى 

 [ضۈرٖ ثٗلٗر[255ىذىٓ ئۇٌۇغذۇر ]ِٗرتىۋىٍىىتۇر، ھِّٗ

ٍزَِل إََِلحُِ 
ُ
آ أ ًَ ِ ٌَ ٱلرهُشُْل ة َحدٖ َءاَي

َ
َ أ ِ َوَيََلٓهَِمخُِِع َوُ خُتُِِع َوُرُشوُِِع ََل ُجَفّرُِق َبنيح ٌَ ةِٱَّلله ِيََُْنۚ لُُكٌ ءَاَي ؤح ًُ ح ّبُِِّع وَٱل  ِيٌ ره

رَ ّيٌِ ُرُشوُِِۚع َوقَالُْاْ  َطعحََا  ُدفح
َ
ََا َوأ عح ًِ ًَِصُۡي  اٍََك َرّبهََا ِإَوََلحَك َش ح ا َيا َلَصتَجح  ٢٨٥ٱل َّ َ اۚ ل َّ َع ًصا إَِله ُوشح ُ َجفح ََل يَُسوُِّف ٱَّلله

نح َعوَيحََآ إِ  ًِ اۚ َرّبهََا َوََل ََتح ٍَ
ح
َطأ خح

َ
وح أ

َ
هِصسََآ أ ٍَآ إِن ن ۗ َرّبهََا ََل حَُؤاِخذح تََصتَجح ا َيا ٱزح َّ ٗ وََعوَيح ُُ صح ا َّمَوحخَ ًَ ٌَ ا َل ي ِ   لََعَ ٱَّله

ۚ َرّبهََا  ٓۚ ِيٌ َرتحوََِا ا َوٱرحَّمحََا ُف َخَها َوٱغحفِرح ََلَ ًِّوحََا َيا ََل َطاقََث ََلَا ةُِِع  َوٱخح ْحِم  َوََل َُتَ ٍَا لََعَ ٱهحَق هَىََٰا فَٱٍُُصح ْح ٍَج َم
َ
أ

 ٌَ   ٢٨٦ٱهحَكٰفِرِي
بْ وىتبثغب ئىّبْ وٌٗتۈردى، ِۆِىٍٕٗرِۇ ئىّبْ وٌٗتۈردى، ئۇالرٔىڭ ]پٍٗغِٗجٗر پٗرۋٖردىگبرى تٗرىپىذىٓ ئۇٔىڭغب ٔبزىً لىٍىٕغ

ٔىڭ » هللا ٔىڭ پٗرىػتىٍىرىگٗ، وىتبثٍىرىغب ۋٖ پٍٗغِٗجٗرٌىرىگٗ ئىّبْ وٌٗتۈردى. )ئۇالر( هللا لب ۋٖ  هللا ھِّٗىطي  
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ٗزىطىگٗ ئى « ّبْ ئېَتّبً لبٌّبٍّىس(پٍٗغِٗجٗرٌىرىٕىڭ ھېچجىرىٕي ئبٍرىۋٖتٍّّٗىس )ٍٗٔي ئۇالرٔىڭ ثٗزىطىگٗ ئىّبْ ئېَتىپ، ث
ثىس )دٖۋىتىڭٕي( ئبڭٍىذۇق ۋٖ )ئِٗرىڭگٗ( ئىتبئٗت لىٍذۇق، پٗرۋٖردىگبرىّىس، ِٗغپىرىتىڭٕي تىٍٍّٗىس، ئبخىر »دٍٖذۇ. ئۇالر: 

ھېچىىّٕي تبلىتي ٍٗتٍّٗذىغبْ ئىػمب تٗوٍىپ لىٍّبٍذۇ. [   هللا 285دٍٖذۇ ]« ٍبٔىذىغبْ جبٍىّىس ضېٕىڭ دٖرگبھىڭذۇر
ٍغ بٍٔىمي )ٔىڭ جبزاضي( ِۇ ئۆزىگىذۇر. )ئۇالر( وىػىٕىڭ لى پٗرۋٖردىگبرىّىس! »بْ ٍبخػىٍىمي )ٔىڭ ضبۋاثي( ئۆزىگىذۇر، ٍِب

ئٗگٗر ثىس ئۇٔتۇضبق ٍبوي خبتبالغطبق )ٍٗٔي ثىس ئۇٔتۇظ ٍبوي ضٗۋٍٖٔىه ضٗۋٖثىذىٓ ئِٗرىڭٕي توٌۇق ئورۇٍٔىَبٌّىطبق(، 
ئىٍگىرىىىٍٗرگٗ ٍۈوٍىگىٕىڭگٗ ئوخػبظ، ثىسگٗ ئېغىر ٍۈن ٍۈوٍىّىگىٓ )ٍٗٔي  ثىسٔي جبزاغب تبرتّىغىٓ. پٗرۋٖردىگبرىّىس! ثىسدىٓ

ثىسٔي لىَىٓ ئىػالرغب تٗوٍىپ لىٍّىغىٓ(، پٗرۋٖردىگبرىّىس! وۈچىّىس ٍٗتٍّٗذىغبْ ٔٗرضىٕي ثىسگٗ ئبرتّىغىٓ، ثىسٔي وٗچۈرگىٓ، 
دٍٖذۇ « ىر لٗۋِگٗ لبرغي ثىسگٗ ٍبردَٖ ثٗرگىٓثىسگٗ ِٗغپىرٖت لىٍغىٓ، ثىسگٗ رٖھىُ لىٍغىٓ، ضْٗ ثىسٔىڭ ئىگىّىسضْٗ، وبپ

 [ ضۈرٖ ثٗلٗر[286]

 

 ئۇخالظ ئبلذىذا ئولۇلىذىغبى دۇئب

ُاَفِذيُأَضَْعَؿـَاَُوَشَؼاكَاُْْلَُاَُ ] َُُُُٓاكَاَُػاكَاُوآوَُـَُوَُُُْؿُّدُهللِ ـْ َ َُفُفَُوَُُٓمْمِوَيَُُؾَؽْؿَُِم اِْمَ  [ـَ

ْ، ثىسگٗ ئورۇْ ثٗرگْٗ ئبٌالتبئبالغب غۈوۈرٌٗر ثوٌطۇْ. دۇَٔبدا )ثىسٔي ئوزۇلالٔذۇرغبْ، ئۇضطۇزٌۇق ثٗرگْٗ،  ثىسگٗ وۇپبٍٗ لىٍغب
 ٍوق، پبغپبٔبضىّۇ ٍوق( ]ِۇضٍىُ[ ٔۇرغۇْ ئىٕطبٔالر ثبروي، ئۇالرٔىڭ غِٗخۇرٌۇق لىٍغۇچىطىّۇ

[ُُ  [ُشٌَْحاَنُاهللِ

 لېتىُ -33)ئبٌال پبوتۇر( 

 [اَْْلَْؿُّدفِـؾَفُُِ]

 لېتىُ-33خبضتۇر( )جىّي ھِٗذۇضبٔب ئبٌالغب 

َزُُ ] ـْ  [اهلَلُُأَ

 لېتىُ]ثۇخبرى[-33)ئبٌال ئٗڭ ثۈٍۈوتۇر( 

َُوأَُُ]پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ئۇخالظ ئۈچۈْ ئورٔىغب وٌٗگٗٔذٖ: ُأَْحقَا ُافؾَُفَؿ ْ [قُتُمُُبِاْشِؿَؽ )ئي ئبٌال! ٍبغبٍذىىّٗٔٗ

ْ ئىطّىڭٕي زىىىر لىٍ  ىپ ئۆٌىّْٗ( دٍٖتتي]ثۇخبرى[ئىطّىڭٕي زىىىر لىٍىپ ٍبغبٍّْٗ، ئۆٌىذىىّٗٔٗ

ُأَْصٌَْحـَاُفؾَُفؿَُاَُُ]پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ وٗچ وىرگٗٔذٖ: ُأَُوَُُُبَِؽ ابَِؽ قْـَ ًَ ْحقَاَوُُُْم ُكَ ُُُبَِؽ ُكَُؿقُت َؽُقُْفََُوإَُُِوبَِؽ

ٍْٗ ٍبغبٍّىس ۋٖ ضېٕىڭ لۇد[افـُُّشقرُُ ال! ضېٕىڭ لۇدرىتىڭ ثىٍْٗ وٗچ لىٍذۇق، ضېٕىڭ لۇدرىتىڭ ثى رىتىڭ ثىٍْٗ ئۆٌىّىس، )ئي ئٌب

 لىَبِٗت وۈٔي ضْٗ تىرىٍذۈرىطٗ( دٍٖتتي ]ئٗثۇ داۋۇد ۋٖ تىرِىسى[
ضىٍٗرٔىڭ ثىرىڭالر ئۇخالظ ئۈچۈْ ئورٔىغب وٌٗگْٗ ۋالىتتب وۆرپىطىٕي ئىػتىٕىٕىڭ »پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

ذىٓ وېَىٓ ئورٔىغب ٔېّىٍٗرٔىڭ وٌٗگٍٗٔىىىٕي ثىٍٍّٗذۇ. ئىچي تٗرىپي ثىٍْٗ لېمىۋٖتطۇْ، چۈٔىي وىػي ئٗتىگْٗ تۇرۇپ وٗتىٗٔ

ـٌْلُبِاْشُُ]ئۇ وىػي : ْؽَتُكَْػِسَُؾاْرَْحَْفاَُُُوبَِؽُأْرَؾُعُفُُُِؿَؽَُرِِّبَُوَوْعُتَُج ًَ ْم َػُظُبِِفُؾَُُُْنُأَْرَشؾْتََفاَوإُُُِإْنُأَ ََمََُتْ اْحَػظَْفاُبِ

ُافَصافُِ بِ[ِحغَُـِظٌَاَدَك ٖثجىُ! ضېٕىڭٔ  ٍْٗ ئۇٔي ٍٗردىٓ وۆتۈرىّْٗ، )ئي ر ىڭ ثى بٔپېػىّٕي ٍٗرگٗ لوٍذۇَ، ضېٕىڭ ِٔب ىڭ ثىٍٍْٗ 

 ْ بخػي ثٗٔذىٍىرىڭٕي ضبلالٍذىغب ھىُ لىٍغىٓ، ئٗگٗر ِېٕي ھبٍبت لبٌذۇرضبڭ،ٍ  ئٗگٗر ضْٗ ِېٕي لٗثسى روھ لىٍطبڭ، ِبڭب ٖر
ْ ضبلٍىغىٓ( دېطۇْ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[  ٔٗرضٗ ثىٍٗ

ىه إٍِهَك َخوَ ] ُّ ا فَاْغفِْرهَ اَلوه َّ َيخه
َ
ا ِإَوْن أ َّ ا فَا ْحَفْي َّ ْحيَسْخَ

َ
ا إِْن أ َِ ا َوََمْيَا َّ اُت ًَ ا لََك َم َِ َْفها ٍَْج حَ

َ
ىه ْقَج َجْفِِس َوأ ُّ ا اَلوه َّ ـ

لَُك اهَْعاذِيَثَ 
َ
ْشأ

َ
 [إِّّنِ أ

ڭب ئبئىتتۇر. ئٗگٗر جېٕىّٕي ھبٍبت )ئي ئبٌال! جېٕىّٕي ضْٗ ٍبراتتىڭ، ئۇٔي ٍٗٔٗ ضْٗ ئبٌىطْٗ. ئۇٔىڭ ھبٍبتي ۋٖ ِبِبتي ضب
لوٍّبلچي ثوٌطبڭ ئۇٔي ضبلٍىغىٓ، ئٗگٗر ئۆٌتۈرِٗوچي ثوٌطبڭ ئۇٔىڭغب ِٗغپىرٖت لىٍغىٓ. ئي ئبٌال! ِْٗ ضېٕىڭذىٓ ئبِبٍٔىك 
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 تىٍٍّْٗٗ( ]ِۇضٍىُ[

َُ ]پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ئۇخٍىّبلچي ثوٌطب ئوڭ لوٌىٕي ِٗڭسىٕىڭ ئبضتىغب لوٍۇپ: ىه قِ ا ُّ  َعَذاةََك يََْْم َتتَْعُد ِِن لوه
ٓ ضبلٍىغىٓ(دٍٖتتي]تىرِىسى[[ِعتَاَدكَ  ْ وۈٔذىىي ئبزاثىڭذى  )ئي ئبٌال! ِېٕي، ثٗٔذىٍىرىڭٕي لبٍتب تىرىٍذۈرىذىغب

ُأَْشؾَؿُتُكَْػِسُإَِفقَْؽُُ]) ئي پبالٔچي! ضْٗ ٍبتىذىغبْ چېغىڭذا: َؽُُاَفؾَُفَؿ ْمِّريُإَِفقْ ُجِفلُإَِفقَْؽَُوَوَجْفُتَُوَُُُوَؾَقْوُتُأَ

ُإَفقَْؽًٌَُةَُوَرّهَُْرؽَُُُْفقَْؽُيُإُِّرُِلُْتُطَفُْجَُـَوأَفُْ َؽُإَُٓإَُُِمؾَْجلًٌَََُُُُُٓة َمـَْجاُِمـْ َؽَُوَُٓ ِؽتَابَِؽُاَفِذيُأَُآمََُُُفقْ َؽُُُكَْزْفَتُـُْتُبِ َوكٌَِقِ

ُأَْرَشؾَْتُ ِٕي ۋٖ جىّي ئىػٍىرىّٕي ضبڭب تبپػۇردۇَ. )ئي ئبٌال! ئۆزۈِٕي ضېٕىڭ ھۆوّىڭگٗ ثوٍطۇٔىذىغبْ لىٍذىُ. ئۆزۈ[ اَفِذي

ضېٕىڭ ئبزاثىڭذىٓ لورلۇپ، ضبۋاثىڭٕي ئۈِىذ لىٍىپ، ضبڭب ئىٍتىجب لىٍىپ ٍۆٌٗٔذىُ. ضېٕىڭ ٔبزىً لىٍغبْ وىتبثىڭغب ۋٖ ضْٗ 
ْ وٌٗتۈردۇَ( ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[  ئٗۋٖتىْٗ پٍٗغِٗجىرىڭگٗ ئىّب

 

 ئۇٍمۇ لبچمبًذا ئولۇلىذىغبى دۇئب

ضبثىت رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، ِْٗ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِغب ئوٍمۇضىسٌىمتىٓ غىىبٍٗت زٍٖىذ ئىجٕي 

ُافـُُجقمُُُ]لىٍطبَ، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: َُؽاَرِت َُؿقُقمٌَُُُوَّهَّدأَِتُاْفُعقُقنُُُُاَفؾَُفَؿ ُكَْقمٌَُُُوأَكَْتَُحّل َُوَٓ ُِشـٌَة َُتلُْخُذَك َُُٓ

َُفقْؾِـلَُياَحُلُ ُأَّْهِّديْء ـِلَُُياَؿقُقُم َُظقْ ْؿ
)ئي ئبٌال! ٍۇٌتۇزالر تبرىذى، وۆزٌٗر ئۇٍمۇغب وٗتتي، ضْٗ ثوٌطبڭ ھِٗىػٗ تىرىه [َوأَكِ

تۇرىطْٗ، ھِّٗىٕي ئىذارٖ لىٍىپ تۇرغۇچىطْٗ، ضْٗ ِۇگىذٖپ لبٌّبٍطْٗ، ضېٕي ئۇٍمب ثبضّبٍذۇ، ئي ھِٗىػٗ تىرىه زات! ئي 
دېذى. زٍٖىذ  -پ تۇرغۇچي زات! وىچىذٖ ِېٕي جىّجىت لىٍغىٓ، وۆزۈِٕي ئۇٍمۇغب وٗتىۈزگىٓ( دېگىٓ،ھِّٗىٕي ئىذارٖ لىٍى

ٓ ئۇٍمۇضىسٌىمٕي وٗتىۈزدى ْ غۇٔذاق لىٍىۋىذىُ ئبٌالتبئبال ِٗٔذى  ئىجٕي ضۈٕٔي[«]دېذى -ئىجٕي ضبثىت: ِٗ

اَفؾَُفَؿَُرَبُُ]ا ِۇٔذاق دېَىػٕي ئۈگۈتۈپ لوٍمبْ:پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ خبٌىذ ئىجٕي ۋٌٖىذوٗ ئۇٍمۇضىسٌىك ثىئبراَ لىٍغبٔذ

ٌِْعَُوَماُأَطَؾَْتُ ًَ َؿَقاِتُاف ًَ اُأََؿؾَْتُُُاف َُوَم َْرَوْغَ ْٕ َُوَماَُأَوؾَْتَُُُوَرَبُا َُخؾِْؼَؽَُُُوَرَبُافَّشقَاضِْغِ ُرََشِ ـْ َُجاًراُِم ُِِل ـْ ـُ

ُمُِ َُأَحٌّد َُظَعَ َُيْػُّرَط ُأَْن َُجِقًعا ؾُُفْؿ َُيطَْغكُُـُْفؿُْـُ ُأَْن ْو َُجاُركَُُُأَ َُثـَاُءكََُُُظَز ٍٗ تبغالپ تۇرغبْ ٍٗتتٗ لبت [َوَجَؾ )ئي ضب

بڭب، ثبرٌىك   ِ ئبضّبٕٔىڭ، ئۆز لوٍٕىغب ئبٌىذىغبْ زېّىٕٕىڭ، )وىػىٍٗرٔي( ئبزدۇرىذىغبْ غٍٗتبٔالرٔىڭ( پٗرۋٖردىگبرى
ٍوٌطۇزٌۇق لىٍىػي ۋٖ ھٗددىذىٓ ئېػىػىغب لبرىتب ئۆزۈڭ ثبظ پبٔبھ  ِٗخٍۇلبتالرٔىڭ ٍبِبٍٔىمىذىٓ، ئۇالردىٓ ثىرٖر ضىٕىڭ ِبڭب

 ثوٌغىٓ، ضېٕىڭ پبٔبھٍىمىڭ ثۈٍۈوذۇر ۋٖ ضبڭب )ئېَتىٍىذىغبْ( ضبٔبالر ئۇٌۇغذۇر[]تىرِىسى ۋٖ تىجرأي[
 

 لبرا ثېطىپ، چۆچۆپ ئوٍغىٌىپ وَتىًَذٍ ئولۇلىذىغبى دۇئب

ُؽَُ] ـْ ُافتَاَمِةُِم ونَُأَُظقُذُبَِؽؾََِمِتُاهللِ ُمََهََزاِتُافَّشقَاضِِغَُوأَْنَُُيُْيُ ـْ ُِظٌَاِدِهَُوِم  [َّضٌِِفَُوِظَؼابِِفَُورََشِ

بٍٔىمىذىٓ، غٍٗتبٔالرٔىڭ  ٔذىٍٗرٔىڭ ٍِب ٗزىپىذىٓ، ٗث )ئبٌالٔىڭ ٔۇلطبٔطىس وبالِي لۇرئبٔغب ضېغىٕىپ ئبٌالٔىڭ غ
 تىٍٍّْٗٗ( ]ئٗثۇ داۋۇد ۋٖ تىرِىسى[ۋٖضۋٖضىٍىرىذىٓ ۋٖ غٍٗتبٔالرٔىڭ ِبڭب ھِٗراھ ثوٌۇپ لېٍىػىذىٓ پبٔبھ 

 

 ئۇٍمۇدىي ئوٍغبًغبًذا ئولۇلىذىغبى دۇئب

ُِاَْْلَُ ]پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ )ئۇخالپ()ٍٗٔي ئٗتىگْٗ ٍبوي وٗچتٗ(ئوٍغبٔغبٔذا: ُف ُبَُؾَُـْؿُّد ُأَْحقَاكَا ُاَفِذي ُأَُِف ُوَُمَُْعَّدَما إَِفقِْفُاَتـَا

ال)جىّي ِٗدھىَٗ ثىسٔي ئۆٌگٗٔذىٓ [افـُُّشقرُُ ٗ وېَىٓ تىرىٍذۈرىذىغبْ ئٌب غب ِٗٔطۇپ، ھِّٗٗ ئبٌال تٗرٖپى

 لبٍتىذۇ(دٍٖتتي]ثۇخبرى[

َُُ]پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ تبڭ ئبتمبٔذا: ُأَُا ُبَِؽ ُفؾَُفَؿ ُأَُُُْصٌَْحـَا َُوبَِؽ قْـَا ًَ ُُُْم ُكَْحقَا َُُُوبَِؽ ُكَُؿقُت َؽَُُوبَِؽ َوإَفقْ
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ْ  )ئي ئبٌال! ضېٕىڭ لۇدرىتىڭ ثىٍْٗ[افـُُّشقرُُ تبڭ ئبتمۇزدۇق ۋٖ ضېٕىڭ لۇدرىتىڭ ثىٍْٗ وٗچ لىٍذۇق، ضېٕىڭ لۇدرىتىڭ ثىٍٗ

ْ ئۆٌىّىس، لىَبِٗت وۈٔي ضْٗ تىرىٍذۈرىطٗ( دٍٖتتي]ئٗثۇ داۋۇد ۋٖ تىرِىسى[  ٍبغبٍّىس ۋٖ ضېٕىڭ لۇدرىتىڭ ثىٍٗ

 

ُُروِحلَُوأَِذنَُ] ِّديَُوَرَدَُظَعَ ًَ ـؾَِفُاَفِذىَُظاَؾاِِّنُِْمَُج
ـِّْرهُُِاَْْلَْؿُّدُفِ  [ِِلُبِِذ

بد ئېتىػىُ ئۈچۈْ ِبڭب پۇرضٗت ثٗرگْٗ ئبٌالغب غۈوۈر   ٍ )تېٕىّٕي ضبق لىٍغبْ، جېٕىّٕي ِبڭب لبٍتب ئبتب لىٍغبْ ۋٖ ئۆزىٕي
 ئېَتىّْٗ( ]تىرِىسى[

 

َُُُُٓهُُّدَُحُْوَُُاهللَُُُٓإُُِفَُفَُإَُُِٓ] ِؾُُّدُُؿُْاْْلَُُفُُفَُوَُُُؽُؾُْؿُُـافُُْفَُفَُُُُُفُُفَُُيَؽُرََشِ ـُ ٍءَُؿِّديّرٌَُُوُّهَقَُظَذُ ُفَُفَُإَُُُِٓوَُُُفُِؾَُـفُُِّدُُؿُْاْْلََُُوُُاهللُُِانَُحٌَُُُْشََُُُُُشْ

 [ُُاَفؾَُفَؿُاْؽِػّْرُِِلُُُاهللِبَُُُِٓإُِ ُةَُقَُؿَُُُُٓوََُُلُقُْحََُُُٓوََُُُزُُـُْأَُُاهللُوَُُاهللَُُُٓإُِ

غب ِٗٔطۇپ، جىّي ھِٗذۇضبٔب ئبٌالغب )ٍبٌغۇز ئبٌالدىٓ ثبغمب ئىالھ ٍولتۇر، ئبٌالٔىڭ غېرىىي ٍولتۇر، پۈتۈْ ضٌٗتٗٔٗت ئبٌال
ِٗٔطۇپ، ئبٌال ھِّٗٗ ٔٗرضىگٗ لبدىردۇر. ئبٌال پبوتۇر، جىّي ھِٗذۇضبٔب ئبٌالغب خبضتۇر، ثىر ئبٌالدىٓ ثبغمب ھېچ ئىالھ ٍولتۇر، 

ٌال! تٗدثىر وبرغب وٌٍّٗٗذۇ، ئي ئب -لۇۋۋٖت، چبرٖ -ئبٌال ئٗڭ ئۇٌۇغذۇر، ئبٌالٔىڭ ِٗدىتي ثوٌّىطب، ھېچمبٔذاق وۈچ
 گۇٔبھٍىرىّٕي ِٗغپىرٖت لىٍغىٓ(]ثۇخبرى[

 

 دېَىلگًَذٍ، دېَىلىذىغبى دۇئب“ تىچ لوپۇپطىسهۇ؟”

ُأَْْحَُّداهللَ]  [أَْصٌَْحُتُبَِخْرٍ

 )ٍبخػي تۇردۇَ، ئبٌالتبئبالغب غۈوۈر لىٍىّْٗ(]ئىجٕي ِبجٗ[
 

  وۈًذۈزى ۋٍ وېچىطي ئولۇلىذىغبى دۇئب 

ُإُِفَُفؾَُفَؿُأَكَْتَُرِِّبَُُٓإُِاَُ ]»ْ:پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگٗ َُوَوْظِّدَكَُوأَُُُكَْتَُخؾَْؼتَـِلَُوأَكَاَُظٌُّْدَكَُُٓأَُفَ كَاَُظَذَُظْفِّدَك

َُماَُصـَْعُتُأََُُُماُاْشتَطَْعُتُ ُرََشِ ـْ ُأَُُُُظقُذُبَِؽُِم َؽَُظَعَ
َََُُٓٓيْغِػُّرُافُذكُقَبُإَُُِؾنكَفَُُُُؾاْؽِػّْرُِِلُُُُبقُءُبَِذكٌِْلأَُوَُُُُبقُءَُفَؽُبِـِْعَؿتِ

ْ [كَْتُأَُ ب براتتىڭ، ِْٗ ضېٕىڭ ثٗٔذٖڭّْٗ، ضبڭب ئّى ېٕيٍ  ثجىّطْٗ، ضٗٔذىٓ ثۆٌٗن ئىالھ ٍوق، ضِْٗ  )ئي ئبٌال! ضْٗ ِېٕىڭ ٖر

 ْ ب ئېَتىع ۋٖ ئىتبئٗت لىٍىػتىٓ ئىجبرٖت ثٗرگْٗ ۋٖدِٖذٖ وۈچۈِٕىڭ ٍېتىػىچٗ ثٗرلبرارِْٗ، ضبڭب ضېغىٕىپ ٍِب
ېئّٗتٍىرىڭٕي ئېتىراپ لىٍىّْٗ، گۇٔبھٍىرىّٕي ئىمرار لىٍىّْٗ، ِېٕي لىٍّىػٍىرى  ٔ ّذىٓ پبٔبھ تىٍٍّْٗٗ، ضېٕىڭ ِبڭب ثٗرگْٗ

ِٗغپىرٖت لىٍغىٓ، گۇٔبھالرٔي پٗلٗت ضٗٔال ِٗغپىرٖت لىٍىطْٗ( دېگْٗ وىػي وبتتب ئىطتىغفبر ئېَتمبْ ثوٌىذۇ. وىّىي، ثۇ 
وٗچ وىرگۈچٗ ئۆٌطٗ، ئۇ ئٗھٍي جٕٗٔٗتتىٓ ثوٌىذۇ. وىّىي، ئۇٔي ئىخالش  دۇئبٔي ئىخالش ثىٍْٗ وۈٔذۈزى ئولۇپ، ئبٔذىٓ

ْ وېچىطي ئولۇپ، ئبٔذىٓ تبڭ ئبتمۇچٗ ئۆٌطٗ، ئۇ ئٗھٍي جٕٗٔٗتتىٓ ثوٌىذۇ  ]ثۇخبرى[« ثىٍٗ
 

 ئَتىگًَذٍ ۋٍ ئبخػىوي ئولۇلىذىغبى زىىىر ۋٍ دۇئبالر

ُِاَُ ] ََموَُافَّشَفاَدِةَُؾاضَِّرُاَغقِْبُوََُؿُافُْـفؾَُفَؿَُظاف ًَ َُاِتُوَُف ْٕ ٍءَُوَمؾِقَؽُفُُُْرِضُا ِؾََُشْ ـُ ُظقُذُبَِؽُكَْتُُأََُفَفُإَُِٓأَُإُُِْنَُُٓأَْصَفُّدُأََُُرَبُ

ُكَْػِسُوَُ ُرََشِ ـْ ُِم ـْ ـِفُِِم ُافَّشقْطَاِنَُورَِشْ ؾِؿٍُُرََشِ ًْ َفَُظَذُكَْػِسُُشقًءاُأَْوُأَُجَّرُهُإَِػُُم  [َوأَْنُأَْؿَسِ

بغىبرىٕي ثىٍگۈچي، ئبضّبٔالرٔي ۋٖ زېّىٕٕي ٍبراتمۇچي، ھِّٗٗ غٍٗئىٍٗرٔىڭ پٗرۋٖردىگبرى ٖۋ پبدىػبھي ) ئي ٍوغۇرۇْ ۋٖ ئ
ئبٌال! گۇۋاھٍىك ثېرىّٗٔىي، ضٗٔذىٓ ثبغمب ھېچ ئىالھ ٍولتۇر، ضبڭب ضېغىٕىپ ٔٗپطىّٕىڭ ٍبِبٍٔىمىذىٓ، غٍٗتبٕٔىڭ 

ٓ، ئۆز ٔٗپطىّگٗ ثىرٖر ٍِب بٍٔىك وٌٗتۈرۈپ لوٍۇغۇِذىٓ ٍبوي ثىر ِۇضۇٌّبٔغب ثىرٖر ٍبِبٍٔىك ٍبِبٍٔىمىذىٓ ۋٖ ئۇٔىڭ لبپمىٕىذى
ْ (]ئٗثۇ داۋۇد ۋٖ تىرِىسى[  وٌٗتۈرۈپ لوٍۇغۇِذىٓ پبٔبھ تىٍٍّٗٗ
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ُاَفِذيَُُٓ ]ثىرٖر ثٗٔذٖ ھٗر وۈٔي ئٗتىگٗٔذٖ ۋٖ ھٗر وۈٔي ئبخػبِذا:»پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: ُاهلِل ِؿ ًْ ُاْشِؿِفُُبِ َُمَع َيُيُ

ُِْمُ ٌء َََُُشْ ْٕ ُِْمُا ِؿقُعُافُْْرِضَُوَٓ ًَ ُاف َُوُّهَق ََمِء ًَ ٓ [عَؾِقؿُُُاف ى ٖ زّې ٗرد الٔىڭ ئىطّي ثبر ٍ )ئبٌالٔىڭ ئىطّي ثىٍْٗ ثبغالٍّٗٔىي، ئٌب

ۋٖ ئبضّبٔذىىي ھېچ ٔٗرضٗ زىَبْ ٍٗتىۈزٌٍّٖٗذۇ. ئبٌالتبئبال ھِّٗىٕي ئبڭالپ تۇرغۇچىذۇر، ھِّٗىٕي ثىٍىپ تۇرغۇچىذۇر( 
ْ ٍٗتىۈزٌٍّٖٗذۇدېگْٗ ضۆزٔي ئۈچ لېت ُ ئولۇضب، ئۇٔىڭغب ھېچ ٔٗرضٗ زىَب  ئٗثۇ داۋۇد ۋٖ تىرِىسى[«]ى

 

ُكِْعَؿٍةُ] ـْ ُِِّبُِم أَْصٌََح يَؽَُفَؽَُؾؾََؽُاْْلَْؿُّدَُوَفَؽُافُّشْؽُّرُأَْوُبِلَُاَفؾَُفَؿَُمُا َُخؾِْؼَؽَُؾِؿـَْؽَُوْحَّدَكُٓرَََشِ ـْ  [َحٍّدُِم

ْ ثوٌىذۇ. غېرىه )ئي ئبٌال! ِبڭب ٍبوي ِٗخٍۇلبتٍىرىڭذىٓ ثى رٖرضىگٗ ثېرىٍگْٗ ھٗرلبٔذاق ٔېّٗت ٍبٌغۇز ضْٗ تٗرٖپتىٓ ثېرىٍٗگ
 ٍوق، ثٗرگْٗ ٔېّىتىڭ ئۈچۈْ ضبڭب ھِٗذۇ ئېَتىّىس، ضبڭب غۈوۈر لىٍىّىس(]ئٗثۇ داۋۇد[

ٗتىگْٗ»پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: َُوبَِحْؿِّدهُِ]»ئبخػبِذا: -وىّىي ئ ُاهللِ ئبالٔي پبن دٖپ )ئبٌالتب[ُشٌَْحاَن

التبئبالٔي ِٗدھىَىٍٍّْٗٗ(ٔي  لېتىُ دېطٗ، لىَبِٗت وۈٔي غۇ وىػىٕىڭ دېگىٕىٕي دېگْٗ ٍبوي  100ئېتىمبد لىٍىّْٗ، ئٌب
ٓ ئبرتۇق ئٌِٕٗٗي ئٗوېٌٍٍّٗٗذۇ  ِۇضٍىُ[«]ئۇٔىڭذىٓ ئبغۇرۇپراق دېگْٗ ئبدِٖذىٓ ثبغمب ھېچجىر ئبدَٖ ئۇٔىڭذى

 

 بى دۇئبئۆٍذىي تبالغب چىممبًذا ئولۇلىذىغ

[ُُ ؾُتَُظَذُاهللِ ـَ َُتَق ِؿُاهللِ ًْ ُأَْوُُأَوَؾُفؾَُفَؿُإِِِّنُأَُظقُذُبَِؽُأََُْنُأَُاَُُُبِ ُأُطْؾََؿَُأْوُأَُُُأَْوُأَِزَلَُأْوُأَُزَلُُُِوَؾ ْوُأَْوُأَُُُطْؾَِؿُأَْو ُأَ ْجَفَؾ

 [ُيَْفَؾَُظَعَُ

ۈي لىٍذىُ، ئي ئبٌال! ئېسىپ وېتىػىّذىٓ، ئبزدۇرۇٌۇپ وېتىػىّذىٓ، )ئبٌالٔىڭ ئىطّي ثىٍْٗ ثبغالٍّْٗ، ئبٌالتبئبالغب تٗۋٖوى
ٍىك لىٍىػىّذىٓ ٍبوي ِبڭب  تېَىٍىپ وېتىػىّذىٓ ٍبوي تېَىٍذۈرۈٌۈغىّذىٓ، زۇٌۇَ لىٍىػتىٓ ٍبوي زۇٌۇَ لىٍىٕىػتىٓ، ٔبدٔا

ْ پبٔبھ تىٍٍّْٗٗ( ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[  ثبغمىالرٔىڭ ٔبدأٍىك لىٍىپ لوٍۇغىذىٓ ضېٕىڭ ثىٍٗ

 

ُأَْنُكَِزَلُأَْوُكَِّضَؾُأَْوُكَظْؾَِؿُأَْوُكَْجفَُ] ـْ ؾُْتَُظَذُاهللُِاَفؾَُفَؿُإِكَاُكَُعقُذُبَِؽُِم ـَ َُتَق ِؿُاهللِ ًْ  [َؾُأَْوُُيَْفَؾَُظؾَقْـَابِ

ال! ضبڭب ضېغىٕىپ ھٗلتىٓ ثۇرۇٌۇ پ وېتىػتىٓ، توغرا )ئبٌالٔىڭ ئىطّي ثىٍْٗ ۋٖ ئبٌالغب تٗۋٖوىۈي لىٍغبْ ھبٌذا چىمىّْٗ. ئي ئٌب
الر لبتبرىذا وۆرۈٌۈغتىٓ پبٔبھ  ٍىك لىٍىػتىٓ ۋٖ ٔبدٔا ٍوٌذىٓ ئېسىپ وېتىػتىٓ، زۇٌۇَ لىٍىػتىٓ، زۇٌۇِغب ئۇچراغتىٓ، ٔبدٔا

ٓ ثۇرۇٌۇپ ٓ پبٔبھ تىٍٍّْٗٗ تىٍٍّٗىس! ضبڭب ضېغىٕىپ ھٗلتى  (]تىرِىسى[وېتىػتى

 

ًُُْ])وىّىي ئۆٍذىٓ چىممبٔذا: ُظَُبِ ْؾُت ـَ َُتَق ُاهللِ ُاهللِِؿ َُوََُٓحقَُُْوََُُُٓذ ُإَُُِل ُبُِؿَُقَة ْ [اهللَِٓ )ئبٌالتبئبالٔىڭ ئىطّي ثىٍٗ

التبئبالٔىڭ ِٗدىتي ثوٌّىطب لوٌۇِذىٓ ھېچ ئىع وٌٍّٗٗذۇ( دېطٗ، ئۇ وىػىگٗ: ْ، ئبٌالتبئبالغب تٗۋٖوىۈي لىٍذىُ، ئٌب » ثبغالٍّٗ
ٓ ٍىراق ثوٌىذۇ]ئٗثۇ داۋۇد[ دېَىٍىذۇ.« ھىذاٍٗت لىٍىٕذىڭ، وۇپبٍٗ لىٍىٕذىڭ ۋٖ لوغذاٌذىڭ ْ ئۇٔىڭذى  غٍٗتب

ٍٗٔٗ ثىر رىۋاٍٗتتٗ:)غٍٗتبْ ٍٗٔٗ ثىر غٍٗتبٔغب: ھىذاٍٗت لىٍىٕغبْ، وۇپبٍٗ لىٍىٕغبْ ۋٖ لوغذاٌغبْ ئبدِٖگٗ لبٔذالّۇ وۈچۈڭ 
 ٍٗتطۇْ( دېَىٍگْٗ

 

 ثبزارغب وىرگًَذٍ ئولۇلىذىغبى دۇئب

ُُِفَُفَُإَُُُُِٓ] َُُُُٓهُُّدَُحُْوَُُاهللَُُُٓإ ـَُُذُظَُُقَُّهُُوَُُْرُُاْْلَُُهُِّدُِقَُبُُِقُتُؿُُيََُُُُّٓلَُحُُقَُّهُُوَُُقُتُؿُِيُُكُوَُقُُُِيُُّْدُُؿُْاْْلَُُفُُفَُوَُُُؽُؾُْؿُُـافُُْفُُفَُُُُفُُفَُُيَؽُرََشِ ُِؾُُ

ُ  [يّرٌُّدُِؿَُُءٍََُشْ

الدىٓ ثبغمب ئىالھ ٍوق، ئۇٔىڭ غېرىىي ٍولتۇر، پبدىػبھٍىك ئۇٔىڭغب خبضتۇر. ثبرٌىك ھِٗذۇضبٔب ئۇٔىڭغب خبضتۇر، ئۇ  )ٍبٌغۇز ئٌب
ئۆٌتۈرىذۇ ۋٖ تىرىٍذۈرىذۇ. ئۇ ھِٗىػٗ تىرىىتۇر، ھېچمبچبْ ئۆٌٍّٗذۇ. ھِّٗٗ ٍبخػىٍىك ئۇٔىڭ ئىٍىىذىذۇر ۋٖ ئۇ ھِّٗٗ 
ٔٗرضىگٗ لبدىردۇر( دېطٗ، ئبٌال ئۇٔىڭغب ثىر ِىٍَوْ ضبۋاة ٍېسىپ، ثىر ِىٍَوْ گۇٔبھىٕي ئۆچۈرۈپ تبغالٍذۇ ۋٖ ِٗرتىۋىطىٕي ثىر 
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ْ دٖرىجٗ ٍۇلىرى وۆتۈرىذۇ  ]تىرِىسى[« ِىٍَو
 

 ئۆٍگَ وىرىػتَ ئولۇلىذىغبى دۇئب

َُخَّرْجـَا] ِؿُاهللِ ًْ ِؿُاهللَُِوَفـْجـَاَُوبِ ًْ ؾْـَاُُبِ ـَ  [َوَظَذُاهللَُِرِبـَاَُتَق

ْ چىمتۇق ۋٖ پٗرۋٖردىگبرىّىس ئبٌالغب تٗۋٖوىۈي لىٍذۇق(]ئٗثۇ داۋۇد[ ْ وىردۇق، ئۇٔىڭ ئىطّي ثىٍٗ  )ئبٌالٔىڭ ئىطّي ثىٍٗ
 

 لىلىذىغبى ًَرضىٌي وۆرگًَذٍ ئولۇلىذىغبى دۇئب وىػىٌي خۇغبل

ُُّدُُؿُْْْلَُاَُُ]
 [اُتُحَُـافُِافَصُُؿُُتُِتَُُفُِتُِؿَُعُْـُِيُبُِذُِافَُُفُِؾَُـفِ

ْ ئبٌالغب ھِٗذۇض ْ ٍبخػي ئىػالر تبِبٍِىٕىذىغب  ]ئىجٕي ِبجٗ[بٔب ثوٌطۇْ()ٔېئّىتي ثىٍٗ
 

 ٍبخػي وۆرهٍَذىغبى ئىػمب دۇچ وَلگًَذٍ ئولۇلىذىغبى دۇئب

ُُّدُُؿُْْْلَُاَُُُُ]
ـَُُذُظَُُفُِؾَُـفِ  [الٍُحَُُِؾُُ

ٗ ئبٌالغب ھِٗذۇضبٔب ثوٌطۇْ(]ئىجٕي ِبجٗ[  )ھٗرلبٔذاق ھبٌٗتت
 

 غۇم پبل ئبڭلىغبًذا ئولۇلىذىغبى دۇئب

ٍبخػي ئوٍذا ثوٌۇظ پبٌٕىڭ ٍبخػىطي »پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ٍېٕىذا غۇَ پبي ئېٍىٕغبٔىذى. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:
بِبْ پبي ِۇضۇٌّبٕٔي لىٍّبلچي ثوٌغبْ ئىػىذىٓ ٍبٌتبٍتمۇزِىطۇْ. ئٗگٗر ثىرىڭالر ٍبلتۇرِبٍذىغبْ ٔٗرضىٕي ھېطبثٍىٕىذۇ. ٍ

َُيلُْاَُُ]وۆرضٗ: َُٓ ُبِاْْلَُفؾَُفَؿ ُإُِِت ـاِت ُأًََُ ُإُُُِكَْتَُٓ قِئَاِت ًَ ُاف َُيّْدَؾُع ُأََُوَٓ َُٓ َت ُبَِؽُُُكْ ُإَٓ ُُؿَقَة َُوَٓ َُحْقَل )ئي ئبٌال! [َوَٓ

لۇۋۋىتىڭ ۋٖ ِٗدىتىڭطىس  -خػىٍىمالرٔي پٗلٗت ضٗٔال ثېرىطْٗ ۋٖ ٍبِبٍٔىمالرٔي پٗلٗت ضٗٔال دٖپئي لىٍىطْٗ. ضېٕىڭ وۈچٍب
 ئٗثۇ داۋۇد[«]دېذى -ھېچمبٔذاق ئىع ئٌِٗٗگٗ ئبغّبٍذۇ( دېطۇْ
 

 لۇزغبلغبًذا ئولۇلىذىغبى دۇئب غَزىپي 

ٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت ل ٖزىٌَٗالھۇ ٗئ ُ. ضۇالٍّبْ ئىجٕي ضۇرٖد ر ىٍىٕىذۇوي، ِْٗ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ثىٍْٗ ثىٍٍٗ ئوٌتۇراتتى
ئىىىي ئبدَٖ تىٍٍىػىپ لبٌذى. ئۇالرٔىڭ ئىچىذىىي ثىرىٕىڭ ٍۈزى لىسىرىپ، توِۇرٌىرى وۆپۈپ وٗتتي. پٍٗغِٗجٗر 

ُمُِبُُُِظقذََََُُأَُُ]ٌطىّۇ:ھٗلىمٗتْٗ ِْٗ ثىر ضۆز ثىٍىّٗٔىي، ئۇ ئبدَٖ ئۇٔي ئېَتطب ئبچچىمي ٍبٔىذۇ. ئۇ ثو» ئٌٍٗٗھىططبالَ: ُاهللِ ـَ

ُافَّرِجقؿُِ دېذى ]ثۇخبرى ٖۋ «)ئبٌالغب ضېغىٕىپ لوغالٔذى غٍٗتبٕٔىڭ غٗررىذىٓ پبٔبھ تىٍٍّْٗٗ( دېگٗٔذىٓ ئىجبرٖت[ افَّشقطَاِن

 ِۇضٍىُ[

 

ُافَّشقْطَانُِ] ـَ ُِم  [اَفؾَُفَؿُاْؽِػّْرُِِلَُذكٌِْلَُوأَْذِّهْبَُؽقَْظَُؿؾٌِْلَُوأَِجّْرِِّن

ٓ لۇتمۇزغىٓ()ئي ئب  ][ٌال! ِېٕىڭ گۇٔبھىّٕي ِٗغپىرٖت لىٍغىٓ، ئبچچىمىّٕي ٍبٔذۇرغىٓ ۋٖ ِېٕي غٍٗتبٔذى
 

 ثېرٍر هۇضۇلوبًٌىڭ وۈلگًَلىىىٌي وۆرگًَذٍ ئولۇلىذىغبى دۇئب

ُِشـََؽُ]  [أَْوَحَؽُاهللُ

 )ئبٌال ضىسٔي ھِٗىػٗ ِۇغۇٔذاق خوغبي لىٍطۇْ(]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[
 

 دېگًَذٍ دېَىلىذىغبى دۇئب“ ۈى ٍبخػي وۆرىوَىضىسًي ئبلال ئۈچ”ثىراۋ

َُففُُ]  [أََحٌََؽُاَفِذيُأَْحٌٌَْتَـِل
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 )ضىس ِېٕي ئۇٔىڭ ئۈچۈْ ٍبخػي وۆرگْٗ زات )ئبٌال(ضىسٔىّۇ ٍبخػي وۆرگًٗ(]ئٗھّٗد[
 

 ثېرٍر هۇضۇلوبًٌىڭ غٍَۋىتىٌي لىلىپ ضبلغبًذا ئولۇلىذىغبى دۇئب

 [اَفؾَُفَؿُاْؽِػّْرَُفـَاَُوَففُُ]

 ي ئبٌال! ثىسگٗ ۋٖ ئۇٔىڭغب ِٗغپىرٖت لىٍغىٓ(]ِىػىبت[)ئ
 

 ٍبخػىلىك لىلغبى وىػي ئۈچۈى لىلىٌىذىغبى دۇئب

ُاهلُلُ]لبٔذاق وىػىگٗ ٍبخػىٍىك لىٍىٕطب، ئۇ وىػي ٍبخػىٍىك لىٍغۇچىغب»پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: َجَزاَك

ْ ثوٌىذۇ)ئبٌالتبئبال ضبڭب ٍبخػىٍىك ئبتب لىٍطۇْ( دې[اَخرًُ  ]تىرِىسى[« طٗ، ئبغۇرۇپ رٖھّٗت ئېَتمب

 

 ثىرٍر ضورۇًذىي تۇرۇپ وېتىػتىي ثۇرۇى ئولۇلىذىغبى دۇئب

وىّىي ثىرٖر ضورۇٔذا ئوٌتۇرۇپ، ئۇ ضورۇٔذا پبٍذىطىس ضۆزٔي وۆپ لىٍغبْ ثوٌطب، ئۇ » پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

َُوبَِحْؿِّدكَُُشٌَْحاكَُ]ضورۇٔذىٓ تۇرۇپ وېتىػتىٓ ثۇرۇْ: ُأَُأََُُُؽُافؾَُفَؿ َُُْٓصَفُّد ُأَُفَُإَُُْن ُإَِٓ ُإُِأَُُكَْتَُف َُوأَُتقُب )ئي [َفقَْؽُْشتَْغِػُّرَك

ئبٌال! ضېٕي پبن دٖپ ئېتىمبد لىٍىّْٗ، ضېٕي ِٗدھىَىٍٍّْٗٗ، ضٗٔذىٓ ثبغمب ھېچ ئىالھ ٍوق دٖپ گۇۋاھٍىك ثېرىّْٗ، 
ۋثٗ لىٍىّْٗ( دېطٗ، ئۇٔىڭ غۇ ضورۇٔذىىي گۇٔبھي ِٗغپىرٖت لىٍىٕىذۇ گۇٔبھٍىرىّٕي ئٗپۇ لىٍىػىڭٕي ضوراٍّْٗ، ضبڭب تٗ

 ]تىرِىسى ۋٖ ئٗثۇ داۋۇد[
 

 ذا ئولۇلىذىغبى دۇئبئىوبًىذا غَن پٍَذا ثولۇپ لبلغبً

ٓ پبٔبھ تىٍٍٗذۇ»  ]ثۇخبرى[«ئبٌالغب ضېغىٕىپ غٍٗتبٕٔىڭ ۋٖضۋٖضىطىذى

 
َيِٰطنِي  ًََزِٰت ٱلشه َِ ٌح  ُعْذُ ةَِك ِي

َ
ّبِ أ وِن وَ  ٩٧ره ن َُيحرُُّضُ

َ
ُعْذُ ةَِك َرّبِ أ

َ
 ٩٨أ

[ پٗرۋٖردىگبرىُ! ضبڭب ضېغىٕىپ 97]پٗرۋٖردىگبرىُ! ضبڭب ضېغىٕىپ غٍٗتبٔالرٔىڭ ۋٖضۋٖضىٍىرىذىٓ پبٔبھ تىٍٍّْٗٗ ]
[  ْ  ضۈرٖ ِۆئّىٕۇْ[ [98غٍٗتبٔالرٔىڭ ِبڭب ھِٗراھ ثوٌۇغىذىٓ پبٔبھ تىٍٍّٗٗ

 

ُافَّشقْطَاِنُافّرَُ] ـَ  [ِجقؿُِأَُظقُذُبِاهللُِِم

ٓ پبٔبھ تىٍٍّْٗٗ(]ثۇخبرى[  )ئبٌالغب ضېغىٕىپ لوغالٔذى غٍٗتبٕٔىڭ غٗررىذى

 

 [آَمـُْتُبِاهللَُِوُرُشؾِفُِ]

ْ ٍېڭىالٍذۇ]ِۇضٍىُ[ ْ وٌٗتۈردۇَ( دٖپ ئىّب  )ئبٌالغب ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗغِٗجٗرٌىرىگٗ ئىّب
ٓ توختبٍذۇ»  ثۇخبرى[«]غٗن لىٍغبْ ٔٗرضىطىذى

 

 ىذىغبى دۇئبهېۋٍ دٍضلىۋىٌي وۆرگًَذٍ ئولۇل

 [ِّدكَااَفؾَُفَؿَُباِرْكَُفـَاُِْمَُثَؿِّركَاَُوَباِرْكَُفـَاُِْمَُمِّدْيـَتِـَاَُوَباِرْكَُفـَاُِْمَُصاِظـَاَُوَباِرْكَُفـَاُِْمُمُُ]

ىسٔي ثبٍبغبت لىٍىپ ثٗرگىٓ، ثىسگٗ ضبٌىرىّىس )ئۆ ٌچَٗ )ئي ئبٌال! ثىسگٗ ِېۋىٍىرىّىسدٖ ثٗرىىٗت ئبتب لىٍغىٓ، ثىسگٗ ٍۇرتّى
 ثىرٌىىىّىس(دا ثٗرىىٗت ثٗرگىٓ، ثىسگٗ ِۇدٌىرىّىس )ئۆٌچَٗ ثىرٌىىىّىس(دا ثٗرىىٗت ثٗرگىٓ( ]ِۇضٍىُ[
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 لَرزدارلىمتىي لۇتۇلۇظ ئۈچۈى ئولۇلىذىغبى دۇئب

 ئٌٗي رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، ئۇٔىڭ ٍېٕىغب ثىر ِۇوبتٗة )ٍٗٔي خوجبٍىٕىغب ٌِٗۇَ ِىمذاردا پۇي تېپىپ
!ٓ دېگٗٔىذى، ئٌٗي ئۇٔىڭغب ِۇٔذاق  -ثېرىپ، ئبزاد ثوٌۇغمب پۈتۈغىْٗ لۇي( وېٍىپ: ِېٕىڭ ئبزادٌىممب چىمىػىّغب ٍبردَٖ ثٗرگى

دېذى: ِْٗ ضبڭب پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ِبڭب ئۆگٗتىْٗ دۇئبضىٕي ئۆگىتىپ لوٍبً، غۇ دۇئبٔي ئولۇضبڭ، ضىر تېغىذٖن 

ـُُْؿَُفُُفؾَُاَُُ]ردَٖ ثېرىپ، لٗرزىڭٕي ئبدا لىٍىذۇ. ِبٔب ِۇٔذاق دۇئب لىٍغىٓ:لٗرزىڭ ثوٌطىّۇ، ئبٌال ضبڭب ٍب ُبُِـُِػُِا ـُُْظََُُؽُفُِالَُحَُل

ُبُِـُِـُِؽُْأَُوََُُُؽُامُِّرَُحَُ )ئي ئبٌال! ھبراِذىٓ ضبلالپ، ھبالي رىسىك ثىٍْٗ ِېٕي لبٔبئٗتٍٗٔذۈرگىٓ. پٗزٌي [اكَُقَُِشُُـُْؿَُظََُُؽُؾُِّْضُػَُل

ْ ِېٕي ھېچىىّگٗ ِوھتب  ج لىٍّىغىٓ!( ]تىرِىسى[وٗرِٖىڭ ثىٍٗ
ِۇئبز رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ جۇِٗ وۈٔي ِېٕي وۆرِىگىٕي ئۈچۈْ، ٔبِبزدىٓ 

ضۇٌي! ثىر ٍٗھۇدىَغب ثىر  -وېَىٓ ٍېٕىّغب وېٍىپ: ئي ِۇئبز! ثۈگۈْ ضېٕي وۆرِىذىّغۇ؟ دٖپ ضورىذى. ِْٗ: ئي ئبٌالٔىڭ ٖر
 -ۇْ لٗرزىُ ثبر ئىذى، ضېٕىڭ ٍېٕىڭغب ِبڭطبَ، ئۇ وېٍىپ ِېٕي ِٗغغۇي لىٍىپ لوٍذى، غۇٔىڭ ئۈچۈْ چىمبٌّىذىُئۇلىَٗ ئبٌت

دېذىُ. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: ئي ِۇئبز! ضبڭب ثىر دۇئب ئۆگىتىپ لوٍبً، ئٗگٗر ئۇ دۇئبٔي لىٍطبڭ، ضۇثٍٗر )ٍِٗٗٔذىىي ثىر 

َُمافَِؽُاَُُ]بٌال ئۇٔي تۆٌىػىڭگٗ ٍبردَٖ لىٍىذۇ. ئي ِۇئبز! ِۇٔذاق دۇئب لىً:تبغٕىڭ ئىطّي( تېغىذٖن لٗرزىڭ ثوٌطىّۇ، ئ فؾَُفَؿ

َُتَّشاءُُـُؿؾِْؽُُتْمِتُافُْـافُْ ـْ َُتَّشاءُُـَوَتـِْزُعُافُُُُْؿؾَْؽَُم ـْ َ َُتَّشاءُُُُُؿؾَْؽَُِم ـْ ِؾَُُُوُتِعُزَُم ـُ ُِإكََؽَُظَذُ َُتَّشاُءُبِقَِّدَكُاْْلَْرُ ـْ َوُتِذُلَُم

ُ ُافَُُُْوُتقفُِجُافـََفاَرُِْمُافؾَقْؾُُُُِتقفُِجُافؾَقَْؾُِْمُاْفـََفارٍُُِءَُؿِّديٌّرََُشْ ـَ اْْلَِلَُوُُتِّْرُجُادََقَُُُِؿقِِتُـَوُُتِّْرُجُاْْلََلُِم ُ ـَ ـَُُُْتُِم َُوَتّْرُزُقَُم

اٍبَُُتَّشاءُُ ًَ ُِح َُْحُْرُْاُُُِاءَُُّشُتَُُـُْمَُُعُُـَؿُْـتَُوَََُُُمُفُُـْمُُِاءَُُّشُتَُُـُْمَُُلطُِعُْتََُُُُُمُفُُقؿَُِحُرَُوَُُةُِّرَُأِخُاُوَُقَُكْافّدُُُـَُْْحَُرَُ ُبَِغْرِ
ُغًُْةُتُُْْحَُلُرَُـِ

اُِبَُُلقـُِـِ

ْ. [اكَُقَُِشُُـُْمَُُةُِْْحَُرَُُـُْظَُ ىطٗ ْ ئبدِٖذىٓ پبدىػبھٍىمٕي تبرتىپ ئٌب ْ ئبدِٖگٗ پبدىػبھٍىمٕي ثېرىطْٗ، خبٌىغب )ئي ئبٌال! خبٌىغب

ي خبر لىٍىطْٗ. ھِّٗٗ ٍبخػىٍىك ضېٕىڭ لوٌۇڭذىذۇر، ضْٗ ھٗلىمٗتْٗ خبٌىغبْ ئبدِٖٕي ئٗزىس لىٍىطْٗ، خبٌىغبْ ئبدِٖٕ
ھِّٗىگٗ لبدىرضْٗ. وېچىٕي وۈٔذۈزگٗ وىرگۈزىطْٗ، وۈٔذۈزٔي وېچىگٗ وىرگۈزىطْٗ. جبٍٔىمٕي جبٔطىسدىٓ چىمىرىطْٗ، 

ْ  جبٔطىسٔي جبٍٔىمتىٓ چىمىرىطْٗ. ئۆزۈڭ خبٌىغبْ وىػىگٗ ھېطبثطىس رىسىك ثېرىطْٗ. ئي ئبٌال! دۇَٔب ب ٖتٕىڭ رّٖھ ۋٖ ئبخىر
ٗرھِٗىتىگٗ ِوھتبج  ۋٖ رٖھىّي ضْٗ. ثۇ ئىىىىطىذىٓ خبٌىغىٕىڭٕي ثېرىطْٗ، خبٌىغىٕىڭٕي ثٗرٍِٗطْٗ. ِبڭب ثبغمىالرٔىڭ ِ

ْ رٖھّٗت ئبتب لىٍغىٓ( ]ئٌٗىٗثىر ۋٖ تىجرأي[  لىٍّبٍذىغب
ٗر ئبئىػٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھبدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، لېػىّغب ئٗثۇ ثٗورى ضىذد ىك رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ وىرىپ، ِْٗ: پٍٗغِٗج

ئٌٍٗٗھىططبالِذىٓ ِبڭب ئۈگۈتۈپ لوٍغبْ ثىر دۇئبضىٕي ئبڭٍىغبْ ئىذىُ، دېذى. ِْٗ: ئۇ لبٍطي دۇئب؟ دېطَٗ، ئٗثۇ ثٗورى: ئۇ 
ٍغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ىطىڭالرٔىڭ ئٗگٗر ثىرٖر»ئىطب ئىجٕي ِٗرٍَٗ ئۆز ضبھبثىٍىرىگٗ ئۈگٗتىْٗ دۇئب، ٗپ

ُاْلَؿُُِ]دېگْٗ. ئۇ:« تبغذٖن ئبٌتۇْ لٗرىسى ثوٌطىّۇ غۇ دۇئبٔي ئولۇضب، ئبٌالتبئبال ئۇٔىڭ لٗرىسىٕي تۈگىتىپ ثىرىذۇ َُؾاِرَج ُُاَفؾَُفَؿ

اِصَػُاْفَغؿُِ ـَُُُـَ قَْبَُدْظَقِةُاْفـُؿّْضطَِّرْي ِةَُوَرِحقَْؿُفََمُأَكَْتُتََُُُُمِ َِخَّر ْٕ ُافُّدكْقَاَُوا ـَ َُرْْحَ ـْ لُِبَاَُظ
ـِ لَُؾاْرَْحْـِلُِبَّرْْحٍَةُُتْغـِق

ّْرَْحُـِ

ُِشَقاكَُ ـْ َُم لبٍغۇٔي وۆتۈرۈۋٖتىۈچي ئبٌال! ثېػىغب وۈْ وٌٗگٍٗٔٗر دۇئبضىٕي ئىجبثٗت لىٍغۇچي، دۇَٔب ۋٖ  -)ئي غَٗ[َرْْحَِة

ْ ئبخىرٖتتٗ غٗپمٗت لىٍغۇچي، ِېھرىجبْ زات، ضْٗ ِبڭب رٖھّي لىٍغۇچىطْٗ، ِبڭب غۇٔذاق رٖھّ ي لىٍغىٕىي، ضېٕىڭ لىٍغب
ھّي لىٍىػىغب ھبجىتىُ چۈغّىگًٗ(دېگْٗ دۇئب. ِْٗ غۇ دۇئب ثىٍْٗ ئبٌالتبئبالغب دۇئب  رٖھّىتىڭ ثىٍْٗ ثبغمىالرٔىڭ ٖر

ْ لٗرىسٌىرىُ تۈگىذى، دېذى. ْ ِٗٔپٗئٗتٍٗرٔي ثٗردى، غۇٔىڭ ثىٍٗ  لىٍىۋىذىُ، ئبٌالتبئبال ِبڭب وۆپٍىگٗ
ٌٗالھۇ ئٗٔھب ِۇٔ ذاق دېذى؛ ِْٗ غۇ دۇئب ثىٍْٗ ئبٌالغب دۇئب لىٍذىُ، ئۇزاق ئۆتًّٗ ئبٌالتبئبال رىسىك ئبتب لىٍذى، ئبئىػٗ رٖزىَ

ئۇ ِبڭب ثىرىٍگْٗ ضٗدىمىّۇ ئِٗٗش ۋٖ ِْٗ ۋارىطٍىك لىٍغبْ ِىراضّۇ ئِٗٗش ئىذى. ئبٌالتبئبال ِېٕىڭ لٗرىسٌىرىّٕي 
ال ثٗرگْٗ غۇ رىسىمتىٓ( خ ېٍي ئوثذاْ تٗلطىٍّٗپ ثٗردىُ، ئبثذۇراھّبٕٔىڭ لىسىغب تۈگىتىۋٖتتي، ئبئىٍِٗذىىىٍٗرگٗ )ئٌب

 ثٗزار ۋٖ ھبوىُ[«]دٖرھَٗ( ئٗۋٖتىپ ثٗردىُ، ثىسگىّۇ خېٍي جىك ئبضتي 120وۈِۈغتىٓ ئۈچ ئۇلي )

 

ٌِْعَُوَرَبُاْفَعّْرِشُاْفَعظِقْؿُِ] ًَ َؿَقاِتُاف ًَ ُاف ءٍُُُاَفؾَُفَؿَُرَب ِؾََُشْ ـُ كِْجقِؾَُواْفُؼّْرآنُُِمـِْزَلُافتََُرَبـَاَُوَرَبُ َؼُاْْلَِبُُُْقَراِةَُواْْلِ
 َؾافِ
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ٍءُأَكَْتُآِخُذُبِـَاِصقَتِفَُُُِوافـََقى ِؾََُشْ ـُ ُ ُرََشِ ـْ ءٌُُُأَُظقُذبَِؽُِم ََوُلَُؾؾَقَْسَُؿٌْؾََؽََُشْ ْٕ ءٌَُُُأكَْتُا ِخُّرَُؾؾَقَْسَُبْعَّدَكََُشْ ْٔ  َُوَأكَْتُا

ءٌُافظَاِّهُّرَُؾؾَقَْسَُؾْقَؿَؽُ َوأَكَْتُ ءٌََُُُشْ َُؾؾَقَْسُُدوكََؽََُشْ ـُ
ُاْفَػْؼّرَُُُِوأَكَْتُاْفٌَاضِ ـَ ُِم َُوأَْؽـِـَا ـَ  [اِْؿِضَُظـَاُافَّدْي

)ٍٗتتٗ ئبضّبٕٔىڭ پٗرۋٖردىگبرى، ئۇٌۇغ ئٗرغىٕىڭ پٗرۋٖردىگبرى، ثىسٔىڭ پٗرۋٖردىگبرىّىس ۋٖ ھِّٗٗ ٔٗرضىٕىڭ پٗرۋٖردىگبرى ئي 
ٓ ئبٌال! تٗۋرات، ئىٕجىً ۋٖ لۇرئبٔالر ٔي ٔبزىً لىٍغۇچي ضبڭب ضېغىٕىپ، ضېٕىڭ ئىٍىىڭذٖ ثوٌغبْ ھٗرلبٔذاق ٔٗرضىٕىڭ غٗررىذى

 ٗ ْ ئٗۋۋٌٖىطْٗ، ضٗٔذىٓ ثۇرۇْ ھېچ ٔٗرضٗ ثوٌغبْ ئِٗٗش، ضْٗ ئبخىرىطْٗ، ضٗٔذىٓ وېَىٓ ثىر ٔٗرض پبٔبھ تىٍٍّْٗٗ، ٗض
رضْٗ، ضېٕىڭذىٓ ِٗخپي غٍٗئىٌ ٍوق، ِېٕي ثوٌّبٍذۇ، ضْٗ ئبغىبرادۇرضْٗ، ضېٕىڭذىٓ ئوچۇق غٍٗئىٌ ٍوق، ضْٗ ِٗخپىَذۇ
ٓ لۇتمۇزۇپ ثبً لىٍغىٓ(]ِۇضٍىُ[  لٗرزدىٓ خبالش لىٍغىٓ، ِېٕي وِٗجٗغٌٍٗىىتى

 

ُاْلَِؿَُواْْلََزنُِ] ـَ ؾُُُِاَفؾَُفَؿُُإِِِّنُأَُظقُذبَِؽُِم ًَ ـَُُُِواْفَعْجِزَُواْفَؽ َُوَؽؾٌََِةُافِّرجََُُواْفٌُْخِؾَُواْْلٌُْ ـِ  [الَُِوَوؾَِعُافَّدْي

َٗ ٓ  -)ئي ئبٌال! ضبڭب ضېغىٕىپ غ لبٍغۇدىٓ، ئبجىسٌىمتىٓ، ھورۇٍٔۇلتىٓ، لورلۇٔچبلٍىمتىٓ، ثېخىٍٍىمتىٓ، لٗرزٔىڭ ثېطۋېٍىػىذى
 ۋٖ وىػىٍٗرٔىڭ خورٌىػىذىٓ پبٔبھ تىٍٍّْٗٗ(]ثۇخبرى[

 

َُُةُِتَََُمَُصُوَُُوُِّدُُعَُافُُْةٌَُُِؾَُؽَُوَُُـُِيُْافّدَُُةٌَُُِؾَُؽَُُـُْمَُُِؽُبُُِقذُُظُُُأَُِِّنُإُُِؿَُفُُفؾَُاَُ] ْٕ  [اءُِّدَُظُْا

)ئي ئبٌال! ِْٗ لٗرزىّٕىڭ وۆپىَىپ وېتىػىذىٓ، دۈغّىٕىّٕىڭ ئۈضتۈْ وېٍىػىذىٓ ۋٖ دۈغّىٕىّٕىڭ ضۆٍۈٔىػىذىٓ ضبڭب 
 ضېغىٕىپ پبٔبھ تىٍٍّْٗٗ(]ٔٗضٗئي[

 

 ھبجَت دۇئبضي

ُاْْلَؾِقُْؿُاْفَؽِّرْيؿُُ] َُرِبُاْفَعّْرِشُاْفعََُُٓإَِفَفُإَُِٓاهللُ أَْشلَُفَؽُُمقِجٌَاِتَُرْْحَتَِؽَُُُواْْلَْؿُّدُفِـؾَِفَُرِبُافَْعافَـِؿْغَُُُظِقْؿُُِشٌَْحاَنُاهللِ

ِؾُإِْثؿٍُ ـُ ُ ـْ الََمَةُِم ًَ ِؾُِبّّرَُُواف ـُ ُ ـْ ِؾَُذكٍْبَُواْفَغـِقَؿَةُِم ـُ ُ ـْ َؽَُُواْفِعْصَؿَةُِم
َػّْرَتُفُاَفؾَُفَؿََُُٓتَّدْعَُفـَاَُذكًٌْاُإَُِٓؽََُُُوَظَزائَِؿَُمْغِػَّرتِ

اُإََُِٓؾَّرْجتَُفَُوََُٓحاَجًةُِّهَلَُفَؽُِرًواُإََُُِٓؾَّرْجتََفاَُياُأَْرَحَؿُافَّراِْحِغَُ  [ َوَُٓمََهً

ال ثبرچٗ ٔۇلطبٔالردىٓ پبوتۇر.  )ثىر ئبٌالدىٓ ثبغمب ئىالھ ٍولتۇر، ئۇ توٌىّۇ ھٌٗىّذۇر، ئۇٌۇغ ئٗرغٕىڭ ئىگىطي ثوٌغبْ ئٌب
ْ ھِٗذۇضبٔب ئبٌٍِٗٗرٔى ڭ پٗرۋٖردىگبرى ثوٌغبْ ئبٌالغب خبضتۇر. ئي ئبٌال! ضېٕىڭذىٓ ضېٕىڭ رٖھّىتىڭگٗ ئېرىػتۈرىذىغب

ئٌِٕٗٗي، ِٗغپىرىتىڭگٗ ِۇٍٗضطٗر لىٍىذىغبْ تٗۋثىٕي، ِېٕي ھٗر لبٔذاق گۇٔبھتىٓ ضبلٍىػىڭٕي، پۈتۈْ ٍبخػىٍىمالرغب 
بْ لىٍىػىڭٕي تىٍٗ ٍّْٗ. ئي ئبٌال! ِېٕىڭ پۈتۈْ گۇٔبھٍىرىّٕي ِٗغپىرٖت ئېرىػتۈرىػىڭٕي ۋٖ ھٗرلبٔذاق ٍبِبٍٔىمتىٓ ئِب

لىٍغىٓ، ثبرٌىك لىَٕچىٍىمٍىرىّٕي ھٗي لىٍىپ ثٗرگىٓ ۋٖ ضېٕىڭ رازىٍىمىڭغب ئېرىػىػىُ ئۈچۈْ تۈرتىٗ ثوٌىذىغبْ ھٗرلبٔذاق 
َب ۋٖ ئبخىرٖتٍىه ھبجٗتٍىرىّٕي رازا لىٍىپ ثٗرگىٓ ئي رٖھىُ لىٍغۇچىالرٔىڭ ئٗڭ غٗپمٗتٍىىي ثوٌغبْ ئبٌال!(ئبٔذىٓ دۇٔ

ْ ھبجٗتٍىرىٕي ضوراٍذۇ]تىرِىسى ۋٖ ٔٗضٗئي ۋٖ ئىجٕي ِبجٗ[  ئىػٍىرىغب ئبئىت خبٌىغب
 

 ئىطتىخبرٍ دۇئبضي

لۇرئبْ »جبثىر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ئىطتىخبرٖ لىٍىػٕي ثىسگٗ خۇددى 
ٖتتي. ئۇ ِۇٔذاق دٍٖتتي: ضىٍٗردىٓ ثىر وىُ ثىرٖر ئىع لىٍّبلچي ثوٌطب، ضۈرىٍىرىٕي تٌٗىُ ثٗرگٗٔذٖن ت« وٗرىُ ٌٗىُ ثېر

بِبز ئولۇپ، ئبٔذىٓ ثۇ دۇئبٔي ئولۇضۇْ: َُ ]پٗرزدىٓ ثبغمب ئىىىي رٖوئٗتٔ  ُأَُا ُإِِّن ُبِِعؾِْؿَؽُفؾَُفَؿ ُْشتَِخُرَك ْشتَْؼِّدُرَكَُوأَُُُ

َُؾّْضؾَِؽُافُْْشلَُأَُوَُُُبُِؼّْدَرتَِؽُ ـْ ـَْتُفؾَُفَؿُإُِاَُُُكَْتَُظالَُمُاْفُغقُقِبَُوأَُُُْظؾَؿَُُوَتْعؾَُؿَُوَُٓأَُُُْؿِّدرَُُؾنكََؽَُتْؼِّدُرَُوَُٓأََُُُُعظِقْؿُُِفَؽُِم ـُ ْنُ

ََُتْعؾَُؿُأَُ ْٕ ُا ُِِلُِْمَُنَُّهَذا َُوَمَعاَِشَُوَظاِؿٌَِةُأَُُِديُْْمَّرَُخْرٌ ُهُِِلُاْؿُّدْرُهُِِلُؾَُُُْمِّريـِل ـَْتَُتْعؾَُؿُأََُوإُُُِؾِقِفُُثَؿَُباِرْكُِِلَُُُُوَيِنْ ـُ نَُْنُ
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َُ ْٕ ُا ُِْمَُّهَذا ُِِل ُرََشّ ُأَْمِّريُِديُْْمَّر َُوَمَعاَِشَُوَظاِؿٌَِة ُُُـِل َُظـِل ْؾُف َُُُؾارَْصِ َُظـُْف ْؾـِل ُاْْلََُُُوارَْصِ ُِِلَ َُواْؿُّدْر اَن ـَ ُ َُحقُْث ُثؿَُُُْرَ

ُبِفُِأَُ ٍٍّْٗٗ. غۇٔي لىٍىػمب ِبڭب )ئي ئبٌال! ِبڭب ثۇ ئىػتب لبٔذاق لىٍطبَ ٍبخػي [ْرِوـِل ثوٌىذىغبٍٔىمىٕي ئىٍّىڭ ثىٍْٗ تى

ْ.  -لۇدرىتىڭ ثىٍْٗ وۈچ لۇۋۋٖت ثېرىػىڭٕي تىٍٍّْٗٗ. ضېٕىڭ ئۇٌۇغ پٗزٌىڭذىٓ ضوراٍّْٗ. چۈٔىي، ھِّٗىگٗ ضْٗ لبدىرضٗ
ئبٌال! ئٗگٗر ضْٗ ثۇ  ِْٗ لبدىر ئِٗٗضّْٗ. ھِّٗىٕي ضْٗ ثىٍىطْٗ. ِْٗ ثىٍٍّّْٗٗ. ھِّٗٗ غٍٗت ضبڭب ٔبھبٍىتي ئبٍذىڭ. ئي

ېٕىڭ دىٕىُ، دۇَٔبٌىمُى ئۈچۈْ خٍٗرٌىه ثوٌذىغبٍٔىمىٕي، ئىػىّٕىڭ ئبلىۋىتىٕىڭ خٍٗرٌىه ثوٌذىغبٍٔىمىٕي ثىٍطٗڭ، ئۇ  ئىػٕىڭِ 
ٗرىىٗت ئبتب لىٍغىٓ. ئٗگٗر ثۇ  ٔذىٓ غۇ ئىػتب ِبڭب ث ئىػٕي ِبڭب ِۇٍٗضطٗر لىٍىپ ثٗرگىٓ. ِبڭب ئبضبٔالغتۇرۇپ ثٗرگىٓ، ئب

ِېٕىڭ دىٕىُ، دۇَٔبٌىمىُ ئۈچۈْ زىَبٍٔىك ثوٌىذىغبٍٔىمىٕي ۋٖ ئبلىۋىتىٕىڭ زىَبٍٔىك ثوٌىذىغبٍٔىمىٕي ثىٍطٗڭ، ئۇٔي ئىػٕىڭ 
ِٗٔذىٓ ۋٖ ِېٕي ئۇٔىڭذىٓ ٍىراق لىٍغىٓ. ٍبخػىٍىك لٍٗٗردٖ ثوٌطۇْ، ئۇٔي ِبڭب ِۇٍٗضطٗر لىٍغىٓ. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ِېٕي 

 ِِٕٗۇْ لىٍغىٓ( ]ثۇخبرى[
ئبٌالتبئبالغب » ش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ضٗئىذ ئىجٕي ۋالمب

ْ وىػي ئبدَٖ ثبٌىٍىرىٕىڭ ثٗختٍىىٍىرىذىٕذۇر ٖ ضبٌىذىغب  ]ئٗھّٗد ۋٖ ئٗثۇ ٍٗئال ۋٖ ھبوىُ[« ئىطتىخبر
ْ وىػي ئبد» ٍٗٔٗ ثىر رىۋاٍٗتتٗ: ٖ ضېٍىػٕي تٗرن ئٗتىٗ  دېَىٍگْٗ.« َٖ ثبٌىٍىرىٕىڭ ثٗختطىسٌىرىذۇرئبٌالغب ئىطتىخبر

 

 ضَپَرگَ چىممبًذا ئولۇلىذىغبى دۇئب

َُوافتَْؼَقى] لَُفَؽُِْمَُشَػِّركَاَُّهَذاُاْفِزَ ًْ اُُبْعَّدهُُُُاَفؾَُفَؿُإِكَاُكَ ِقَُظـَ َُُواضْ ُاْفَعَؿِؾَُماَُتّْرَىُاَفؾَُفَؿَُّهِقْنَُظؾَقْـَاَُشْػَّركَاَُّهَذا ـَ َوِم

َّْهؾُِاَفؾَُ ْٕ ُِْمُا َُواْْلَؾِقَػُة ُ َػِّر ًَ ُاف ُأَكَْتُافَصاِحُبُِْم َُوُشقءُُُُِفَؿ اَبِةُاْفـُؿـَْؼؾَِبُ ـَ َُو ُ َػِّر ًَ ُاف َُوْظثَاِء ـْ ُِم ُأَُظقُذبَِؽ ُإِِِّن اَفؾَُفَؿ

َّْهِؾَُواْفـََملُِ ْٕ  [اْفـَؿـْظَِّرُِْمُا

ىمٕي ۋٖ ضْٗ رازى ثوٌىذىغبْ ئٌِٕٗٗي تىٍٍّٗىس. ئي ئبٌال! ثىسگٗ ثۇ )ئي ئبٌال! ثۇ ضٗپىرىّىسدٖ ضېٕىڭذىٓ ٍبخػىٍىك ثىٍْٗ تٗلۋاٌ
ىسدٖ  ضٗپىرىّىسٔي ئوڭبٍالغتۇرۇپ ثٗرگىٓ، ئۇٔىڭ ِۇضبپىطىٕي ٍېمىٕالغتۇرۇپ ثٗرگىٓ. ئي ئبٌال! ضْٗ ضٗپٗردٖ ھِٗراھ، ئٗھٍّى

ىّٕىڭ ضبرغ پىرىّىسٔىڭ زورٌىمىذىٓ، چىرٍا ِېٍىّغب  -ىَىػىذىٓ، ئبئىٍِٗگٗ ۋٖ پۇيئورۇٔجبضبرضْٗ. ئي ئبٌال! ضبڭب ضېغىٕىپ ٗض
ٓ پبٔبھ تىٍٍّْٗٗ(]ِۇضٍىُ[ -زىَبْ  زٖخّٗت ٍېتىػىذى

 

 ضَپَرگَ چىممۇچىٌي ئۇزاتمۇچي ئولۇٍذىغبى دۇئب

ُِديـََؽَُوأََماكَتََؽَُوَخَقاتِقَؿَُظَؿؾَِؽُ]  [أَْشتَْقِدُعُاهللَ

 (]تىرِىسى[)دىٕىڭٕي، ئىػٗٔچىڭٕي ۋٖ ئىػىڭٕىڭ تۈگٗٔچىطىٕي ئبٌالغب تبپػۇردۇَ
 

 ضَپَرگَ چىممۇچي ئۇزاتمۇچىالرغب لبرىتب ئولۇٍذىغبى دۇئب

 [أَْشتَْقِدُظُؽُؿُاهللَُاَفِذيََُٓتِّضقُْعَُوَدائُِعفُُ]

ٗ ثوٌۇپ وٗتٍّٗذىغبْ ئبٌالغب ضىٍٗرٔي تبپػۇردۇَ(]ئىجٕي ِبجٗ ۋٖ ئٗھّٗد[  )تبپػۇرۇٌغبْ غٍٗئىٍٗر زاٍ
 

 ئولۇلىذىغبى زىىىرٍۇلىرىغب چىممبًذا ۋٍ تۆۋًٍگَ چۈغىًَذٍ 

َزُُ]جبثىر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، رٖضۇٌۇٌال ۋٖ لوغۇٍٔىرى ئېگىسٌىىٍٗرگٗ چىممبْ چبغذا ـْ ُأ )ئبٌال [اهلَلُ

 )ئبٌال پبوتۇر( دٍٖتتۇق]ثۇخبرى[[ُشٌَْحاَنُاهلل] ھِّٗىذىٓ ئۇٌۇغ(دٍٖتتۇق. پٗضىٗ چۈغطٗن

 

 ضَپَردىي لبٍتىػتب ئولۇلىذىغبى دۇئب

 ٗ ئٗٔٗش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، ثىس پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ثىٍْٗ ثىٍٍٗ ضٗپٗردىٓ لبٍتىپ، ِٗدىٕىگ
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ُ ]ٍېمىٓ وٌٗگٗٔذٖ، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: ُُُآيٌُِقَن َُُُتائٌُِقَن َُحاِمُّدونََُُُظابُِّدوَن َّرِبـَا )ثىس لبٍتمۇچىالرِىس، تٗۋثٗ [فِ

ئىجبدٖت لىٍغۇچىالرِىس، پٗرۋٖردىگبرىّىسغب ھِٗذۇضبٔب ئېَتمۇچىالرِىس( دېذى. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ثۇ  لىٍغۇچىالرِىس،
 ]ِۇضٍىُ[« ضۆزٔي ِٗدىٕىگٗ وىرگۈچٗ ئولۇپ تۈردى

 

 ئۇالغمب هىٌگًَذٍ، هبغٌب ۋٍ ئبٍروپىالى لبتبرلىمالرغب چىممبًذا ئولۇلىذىغبى دۇئب

ـَاَُفُفُُمْؼِّركَِغُُشٌَْحاَنُاَفِذيَُشَخَّرَُفـَ] ـُ َوَماُ  [ُؿـَْؼؾٌُقنَُـَوإكَاُإَِػَُرِبـَاُفَُُاَُّهَذُا

) ثىسگٗ ثۇٔي ثوٍطۇٔذۇرۇپ ثٗرگْٗ زات پبوتۇر، ثىس ئۇٔىڭغب ِىٕىػىٗ لبدىر ئِٗٗش ئىذۇق، ثىس ھٗلىمٗتْٗ پٗرۋٖردىگبرىّىسٔىڭ 
 ضۈرٖزۇخرۇف[ [14-12] دٖرگبھىغب لبٍتمۇچىالرِىس(

ىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ضٗپٗرگٗ چىمىپ تۆگىطىگٗ ِىٕگٗٔذٖ، ئۈچ ئىجٕي ئۆِٗر رٖز

َزُُ]اَُ لېتىُ تٗوجىر ـْ ُأ ُفَفُُُ]) ئبٌال ئٗڭ ثۈٍۈوتۇر( ئېَتبتتي. ئبٔذىٓ ِۇٔذاق دٍٖتتي:[هللُ ـَا ـُ ُ َُوَما َُّهَذا َُفـَا َُشَخَّر ُاَفِذي ُشٌَْحاَن

َػَُرِبـَاُفََُوإُُُِمْؼِّركَِغُ ُاُكَكَُفَؿُإُِفؾَُاَُُُؿـَْؼؾٌُقَنُـكَاُإِ ُافُْمُِوَُُُىقَُافتَؼُْوَُُِزَُاُافُْذَُاُّهَُكَِّرُػََُُشَُؽُِْمُفُُلًَُْ َظؾَقْـَاُُفؾَُفَؿَُّهِقنُْاََُُىُّرُْاُتَُِؾُمَُؿَُعَُـَ

َػِّرُكَْتُافَصاِحُبُِْمُفؾَُفَؿُأَُاََُُُواْضِقَُظـَاُُبْعَّدهَُُُُشَػَّركَاَُّهَذاُ ًَ َُؾِقَػُةُِْمُاْْلَُوَُُُُاف ْٕ َػِّرُفؾَُفَؿُإِِّنُأَُاَُُُّْهِؾُُا ًَ َُوْظثَاِءُاف ـْ ُُُظقُذُبَِؽُِم

ُافُْ آَبِة ـَ ُافَُُُْؿـْظَّرُِـَو ُِْمُـَوُشقِء َََُمُـُافُُْؿـَْؼؾَِب ْٕ َُوا َُوافُِْل )ثىسگٗ ثۇٔي ثوٍطۇٔذۇرۇپ ثٗرگْٗ زات پبوتۇر، ثىس ئۇٔىڭغب [َقَفّدُِّْهِؾ

ال! ضٗٔذىٓ ِۇغۇ ِىٕىػىٗ لبدىر ئِٗٗش ئىذۇق ، ثىس ھٗلىمٗتْٗ پٗرۋٖردىگبرىّىسٔىڭ دٖرگبھىغب لبٍتمۇچىالرِىس. ئي ئٌب
ضٗپىرىّىسدٖ ٍبخػىٍىك ۋٖ تٗلۋاٌىك ضوراٍّىس ۋٖ ضْٗ رازى ثوٌىذىغبْ ئٌٍِٗٗٗرٔي ضوراٍّىس. ئي ئبٌال! ثىسٔىڭ ثۇ ضٗپىرىّىسٔي 

ېمىٓ لىٍغبٍطْٗ. ئي  ٍ ئبٌال! ثۇ ضٗپىرىّىسٔىڭ ئىگىطي ۋٖ ئٗھٍىّىسٔىڭ ٍۆٌٗٔچۈوي  ئبضبْ لىٍغبٍطْٗ ۋٖ ئۇٔىڭ ٍىرالٍىمىٕي
بي، ئٗھٍي ْ  -ضٗٔذۇرضْٗ. ئي ئبٌال! ضْٗ ثىٍْٗ ضٗپٗرٔىڭ ِۇغٗلمىتىذىٓ ۋٖ ضٗپٗردىٓ لبٍتمبٔذاِ  ب ئبٍبي، ثبٌىٍىرىّىسٔىڭ ٍِب

وٌٗگْٗ ۋالتىذا ٍۇلىرىمي وۆرۈٔۈغىذىٓ، ٍبِبْ ھبٌىتىذىٓ پبٔبھ تىٍٍّْٗٗ( پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ضٗپٗردىٓ لبٍتىپ 

َُُُتائٌُِقنَُُُآيٌُِقنَُ ]دۇئبالرٔي ئولۇپ، ثوٌۇپ، ئبرلىذىٓ ٍٗٔٗ: َُحاِمُّدونََُُُظابُِّدوَن )ثىس لبٍتمۇچىالرِىس، تٗۋثٗ [فَِّرِبـَا

 ٍىُ[ِۇض«]لىٍغۇچىالرِىس، ئىجبدٖت لىٍغۇچىالرِىس، پٗرۋٖردىگبرىّىسغب ھِٗذۇ ئېَتمۇچىالرِىس( دېگْٗ ضۆزٔي لوغۇپ لوٍبتتي

َزُُُُُاَْْلَْؿُّدُفِـؾَفُُُِاَْْلَْؿُّدُفِـؾَفُُُُِاَْْلَْؿُّدُفِـؾَفُِ] ـْ َزُُُُُاَهلُلُاَ ـْ َزُُُُاَهلُلُاَ ـْ َُُُاهللُُاَ ِِّنُطَؾَْؿُتُكَْػِسَُؾاْؽِػّْرِِلَُؾنِكَُفَُٓ ُشٌَْحاكََؽُافؾَُفَؿُُإِ

 [َيْغِػُّرُافُذكُقَبُإَُِٓأَكَْتُ

ٓ  )جىّي ھِٗذۇضبٔب ئبٌالغب الغب خبضتۇر، ئبٌال ھِّٗىذى خبضتۇر، جىّي ھِٗذۇضبٔب ئبٌالغب خبضتۇر، جىّي ھِٗذۇضبٔب ئٌب
ْ پبوتۇرضْٗ، ِْٗ ئۆزۈِگٗ زۇٌۇَ لىٍذىُ، ِېٕي  ال! ٗض ثۈٍۈوتۇر، ئبٌال ھِّٗىذىٓ ثۈٍۈوتۇر، ئبٌال ھِّٗىذىٓ ثۈٍۈوتۇر، ئي ئٌب

 ٗغپىرٖت لىٍغۇچي ٍوق(]تىرِىسى[ِٗغپىرٖت لىٍغىٓ، غۈثھىطىسوي، گۇٔبھالرٔي ضٗٔذىٓ ثبغمب ِ
 

 لبتٌىغبًذا ئولۇلىذىغبى دۇئب  دېڭىسدا

ِ ََمحٜرِمۡسِب ٱ ۚٓ إِنه َرّّبِ هََغُفْر  َّلله ا َّ ٰ ا َوُمرحَشى َّ ٰ َم :  ٤١رهِحيى   ى ْح ُُ  يَ ۡرُض َِمِيٗعا َرتحَضخُ
َ رِهِع َوٱۡلح َ َح ه قَدح ْ ٱَّلله َوَيا قََدُروا

َمَٰوُٰت  ثِ َوٱلصه ًَ ُ َْن  ٱهحقَِيٰ ِ ا يُۡشح ًه ُُ  َوحََعََٰلٰ َخ يَُِِۚع ُشتحَحََٰ ًِ ُٰجۢ بِيَ ِّْيه  ٦٧َيطح

ېڭىػي ۋٖ توختىػي   ِ ٔىڭ ئىطّي ثىٍٗٔذۇر، غۈثھىطىسوي، ِېٕىڭ پٗرۋٖردىگبرُى )تٗۋثٗ لىٍغۇچىالرٔىڭ هللا ]وېّىٕىڭ
ېھرىجبٔذۇر ]  ِ ٌ هللا ]ئۇالر  [ ضۈرٖ ھۇد[41گۇٔبھىٕي( ھٗلىمٗتْٗ ِٗغپىرٖت لىٍغۇچىذۇر، )ِۆِىٍٕٗرگٗ( ٔبھبٍىتي ٔي ھٗلىمى

ٔىڭ ئوڭ لوٌىذا لبتٍىٕىپ هللا ٔىڭ چبڭگىٍىذا ثوٌىذۇ، ئبضّبٔالر  هللا رٖۋىػتٗ تؤۇِىذى. لىَبِٗت وۈٔي زېّىٓ پۈتۈًٍٔٗ  
ٓ پبوتۇر ۋٖ ئۈضتۈٔذۇر ]هللا تۇرىذۇ،    [ ضۈرٖ زۇِٗر[67ئۇالر )ٍٗٔي ِۇغرىىالر( ٔىڭ غېرىه وٌٗتۈرگْٗ ٔٗرضىٍىرىذى

 

 ىۋېتىپ وَچ وىرىپ لبلطب، ئولۇلىذىغبى دۇئبضَپَردٍ وېت

ُُُْرُضَُياُأَُُ] َُماُؾِقِؽُأََُُُرِِّبَُوَرُبِؽُاهللُ ِكَُورََشِ ُرََشِ ـْ ُِم َُماُُخؾَِؼُؾِقِؽُُُُظقُذُبِاهللِ َُماَُيِّدُبَُظؾَقِْؽَُُُورََشِ ُظقُذُبَِؽَُوأََُُُورََشِ



 ئبلال تًريپكً قېچىڭالر! 
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ُأَُ ُرََشِ ـْ ُاْْلَُُُْشَقٍدَُشٍّدَُوأَُِم ـَ ُافُُُْْؼَّرِبُعَُقَِةَُوافَُْوِم ـِ َُشاـِ ـْ َُوافٍِّدَُوَماَُوَفّدٌََُُُؾَِّدَُوِم ـْ  [َوِم

الدۇر. ئبٌال)ئي زېّىٓ، ضېٕىڭ ۋٖ ِېٕىڭ پٗرۋٖردىگ ٓ، برىُ ئٌب بِي ثىٍْٗ ضېٕىڭ ۋٖ ضٗٔذىىي ٔٗرضىٍٗرٔىڭ غٗررىذى  ٔ ٔىڭ
ٍٗ ٍّْٗ. ٍوٌۋاضٕىڭ، چوڭ لبرا ضٗٔذىٓ ٍبرىتىٍغبْ ٔٗرضىٕىڭ ۋٖ ضېٕىڭ ئۈضتۈڭذٖ ئۆِىٍىگۈچىٍٗرٔىڭ غٗررىذىٓ پبٔبھ تى

ىك ٍىالْ چبٍبٔالردىٓ، غٗھٗردٖ ِبوبٔالغمۇچىالردىٓ، ئىجٍىص ۋٖ ثبرٌىك غٍٗتبٔالرٔىڭ ٍبِبٍٔىمىذىٓ پبٔبھ  -ٍىالٕٔىڭ، ثبٌر
 تىٍٍّْٗٗ(]ئٗثۇ داۋۇد[

 
 ضَپَردٍ ۋٍ ثبغمب ۋالىتتب ئۆٍگَ ۋٍ ثىر ٍَرگَ چۈغىًَذٍ ئولۇلىذىغبى دۇئب 

دېۋىذى، پٍٗغِٗجٗر « ئي رٖضۇٌۇٌال! وېچٗ ِېٕي چبٍبْ چېمىۋاٌذى» ٌٍٗھىططبالِٕىڭ ٍېٕىغب وېٍىپ:ثىر ئبدَٖ پٍٗغِٗجٗر ئٗ

َُخؾََؼُأَُُ]ئٌٍٗٗھىططبالَ: َُما ُرََشِ ـْ ُِم ُافتَاَماِت ُبَِؽؾََِمِتُاهللِ ٔغب [ُظقُذ )ئبٌالتبئبالٔىڭ ٔۇلطبٔطىس ِۇوِّٗٗي وبالِي ثوٌغبْ لۇرئب

التبئبالٔىڭ ِٗخٍۇلبت ْ ضېغىٕىپ، ئٌب ٍىرىٕىڭ ٍبِبٍٔىمىذىٓ پبٔبھ تىٍٍّْٗٗ( دېگْٗ دۇئبٔي ئولۇغبْ ثوٌطبڭ، ئۇ ضبڭب زىَب
 ِۇضٍىُ ۋٖ ِبٌىه ۋٖ تىرِىسى[«]دېذى -ٍٗتىۈزٌٍّٖٗتتي، ئِٗٗضّۇ؟

وىّىي »خٗۋٌٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، ِْٗ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي ئبڭٍىذىُ:

َُخؾََؼُ]ٖر ئورۇٔغب چۈغۈپثىر َُما ُرََشِ ـْ ُِم ُافتَاَماِت ُبَِؽؾََِمِتُاهللِ ىڭ [أَُظقُذ أل )ٔۇلطبٔطىس، ِۇوِّٗٗي وبالِۇٌالھمب ضېغىٕىپ، ئٌب

ْ( دېطٗ، ئۇ وىػي ِۇغۇ جبٍذىٓ وٗتىۈچٗ ئۇٔىڭغب ھېچ ٔٗرٗض زىَبْ زٖخّٗت  -ِٗخٍۇلبتٍىرىٕىڭ غٗررىذىٓ پبٔبھ تىٍٍّٗٗ
 ٍىُ[]ِۇض« ٍٗتىۈزٌٍّٖٗذۇ

 

 دېػۋارچىلىممب )ئېغىرچىلىممب( ٍولۇلمبًذا ئولۇلىذىغبى دۇئبالر

ُافُْفَُإَُُُِٓ ]پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ دىػۋارٌىممب ٍوٌۇلمبٔذا ِۇٔذاق دٍٖتتي: ُافُْفَُإَُُُُُِٓقُؿُؾَُِعظِقُؿُاْْلََُفُإَُِٓاهللُ عَّْرِشَُفُإَُِٓاهللَُُرُب

َُعظُِافُْ ُإُُُِقِؿ ُرَُفََُٓ ُإَُِٓاهللُ ََموََُف ًَ ُاف َُُب ْٕ ُا َُوَرُب ُافُُُْْرضُِاِت، )ئۇٌۇغ ِٗرھِٗٗتٍىه ثىر ئبٌالدىٓ ثبغمب [َؽِّريؿَُِعّْرِشُافَُْوَرُب

الدىٓ ثبغمب ھېچ ئىالھ ٍوق، ئبضّبْ زېّىٕٕىڭ پٗرۋٖردىگبرى ۋٖ  -ھېچ ئىالھ ٍوق، ئۇٌۇغ ئٗرغىٕىڭ پٗرۋٖردىگبرى ثوٌغبْ ثىر ئٌب
ٓ ثبغمب ھېچ ئىالھ ٍوق(]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[ئۇٌۇغ ئٗرغٕىڭ پٗرۋٖردىگبرى ثوٌغبْ   ثىر ئبٌالتبئبالدى

 

ُافظَافِـِؿْغَُ] ـَ ـُْتُِم ـُ  [َُٓإَِففَُإَُِٓأَكَْتُُشٌَْحاكََؽُإِِِّنُ

ِْٗ ھٗلىمٗتْٗ )ئۆز  ))پٗرۋٖردىگبرىُ!( ضٗٔذىٓ ثۆٌٗن ھېچ ِٗثۇد ثٗرھٗق ٍولتۇر، ضْٗ )جىّي وِٗچىٍىىٍٗردىٓ( پبوتۇرضْٗ، 
 ۇٌۇَ لىٍغۇچىالردىٓ ثوٌذۇَ(]تىرِىسى[ٔٗپطىّگٗ( ز

 

 غَم لبٍغۇ ثبضمبًذا ئولۇلىذىغبى دۇئب

َُظٌِّْدكَُ] ـُ ُأََمتَِؽُُُاَفؾَُفَؿُإِِِّنَُظٌُّْدَكُاِْب ـُ ُُحْؽُؿَؽُُُكَاِصقَتِلُبِقَِّدكَُُاِْب َُؿَّضاُؤكََُُُماٍضُِْمَ أَْشلَُفَؽُبُِؽِؾُاْشٍؿُُّهَقَفَؽَُُُظّْدٌلُِْمَ

ُ ًَ ِفُكَْػ ُفُِْمُـِتَابَِؽَُُُؽَُشَؿقَْتُبِ ُأَكَْزْفتَ َُخؾِْؼَؽَُُأْو ـْ ُِْمُِظؾِْؿُاْفَغقِْبُِظـَّْدكََُُُأْوَُظؾَْؿتَُفَُأَحًّداُِم ِوُاْشتَلَْثّْرَتُبِِف َعَؾُُُأَ أَْنَُّمْ

 [َوَذَّهاَبُمََهِلَُُوَجالََءُُحْزِِّنَُُُوكُقَرَُصّْدِريُُاْفُؼّْرآَنَُربِقَعَُؿؾٌِْل

ېٕىڭ ثٗٔذٖڭّْٗ، ضېٕىڭ ثٗٔذٖڭٕىڭ ئوغٍىّْٗ، ضېٕىڭ ئبٍبي ثٗٔذٖڭٕىڭ ئوغٍىّْٗ، ِېٕىڭ )ئي ئبٌال! غۈثھىطىسوي، ِْٗ ض
وووۇالَ ضېٕىڭ ئىٍىىڭذىذۇر، ضېٕىڭ ِېٕىڭ ھٗلمىّذىىي ھۆوۈِىڭ ئىجرا ثوٌغۇچىذۇر، ِېٕىڭ توغراِذىىي تٗلذىرڭ ئبدىٍذۇر. 

براتم  ٍ بوي ضېٕىڭ  ٍ بزىً لىٍغبن  ٔ بٍٔىرىڭذىٓ ثىرٖر ٔٗرضىگٗ ثىٍذۈرگْٗ ٍبوي ئۇٔي ضْٗ ئۆزٖڭٕي ئبتىغبْ ٍبوي وىتبثىڭذا
دٖرگبھىڭذىىي غٍٗت ئىٍّىڭغب خبش لىٍغبْ ھٗرثىر ئىطّىڭٕىڭ ھۆرِىتي ثىٍْٗ ضوراٍّٗٔىي، لۇرئبٕٔي لٌٗجىّٕىڭ ثبھبرى، 

 لبٍغۇٔي وۆتۈرۈۋېتىذىغبْ ٍورۇلٍۇق لىٍغبٍطْٗ(]ئٗھّٗد[ -وۆورىىىّٕىڭ ٔۇرى ۋٖ ثېػىّذىىي غَٗ
 

 وَلگًَذٍ ئولۇلىذىغبى دۇئب لىَىي ئىػمب دۇچ
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َعُؾُاْْلَْزَنَُشْفالًُإَِذاُِصئَْتُُُاَفؾَُفَؿََُٓشْفَؾُإََُِٓماَُجَعؾْتَُفَُشْفالًُ]  [َوأَكَْتَُّمْ

ْ خبٌىطبڭ لىَىٕچىٍىمٕي ئۇڭبٍٍىممب ئۆرۈپ ثېرىطْٗ(]ئىجٕي ھٗثجبْ[ ٗ ئبضبٍٔىك ٍوق، ضٗ ْ لىٍّىغىچ  )ئي ئبٌال! ضْٗ ئبضب
 

 مبًذا ئولۇلىذىغبى دۇئبدۈغوًَگَ ٍولۇل

ُُـُْمَُُِؽُبُُِقذُُعُُكَوَُُؿُّْهُِقرُِحُُُكُِْمَُُؽُؾُُعَُجُْكَُاكَإُُِؿَُفُُفؾَُاَُُ]  [ؿُّْهُِورُِرَُشُ

ٓ ضبڭب ضېغىٕىپ پبٔبھ تىٍٍّٗىس( ]ئٗثۇ داۋۇد ۋٖ ٔٗضٗئي[  )ئي ئبٌال! ثىس ئۇالرٔي ضبڭب ھبۋاٌٗ لىٍىّىس ۋٖ ئۇالرٔىڭ ٍبِبٍٔىمىذى
ضبڭب ثىرٖر لىَىٕچىٍىك ٍوٌۇلمبٔذا » ئٗٔھب ِۇٔذاق دٍٖذۇ، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِبڭب: ئۇٍِٗطٕىڭ لىسى ئٗضّب رٖزىٌَٗالھۇ

َُصْقئًا]ئولۇٍذىغبْ ثىر دۇئب ئۆگىتىپ لوٍبً ِف ُبِ َك ُُأرَْشِ َُرِِّبَُٓ ُاهللُ )ئبٌال ثىردۇر، ئبٌال ِېٕىڭ پٗرۋٖردىگبرىّذۇر، ِْٗ ئۇٔىڭغب [اهلَلُ

 داۋۇد[ھېچ ٔٗرضىٕي غېرىه لىٍّبٍّْٗ(]ئٗثۇ 
 

 خَۋپ ٍبوي تَھذىذوَ ئۇچرىغبًذا ئولۇلىذىغبى دۇئب

َُوكِْعَؿُاْفَقـِقُؾُ] ٌُـَاُاهللُ ًْ  [َح

 )ئبٌال ثىسگٗ وۇپبٍٗ، ئۇ ئٗڭ ٍبخػي ِٗدٖتىبردۇر(]ثۇخبرى[
 

 دۈغوًَگَ لبرغي ئولۇلىذىغبى دۇئب

َحاِبُُُؽِتَاِبُفؾَُفَؿُُمـِْزَلُافُْاَُ] ًَ ََُُُوَُمِّْرَيُاف ْٕ كَاَُظؾَقْفؿُْاَُُُِزاِبُحَُْوَّهاِزَمُا  [ّْهِزْمُفْؿَُواكرَُصْ

! ئۇالرٔي ھبالن لىٍغىٓ، ئۇالرغب ٔالرٔي ھبالن لىٍغۇچي ئبٌال)ئي وىتبثٕي ٔبزىً لىٍغۇچي، ثۇٌۇتالرٔي ِبڭذۇرۇپ ثٗرگۈچي، لوغۇ
َ ثٗرگىٓ( ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[  لبرغي ثىسگٗ ٍبردٖ

 

يَعُاْلُِْ] اِبُُاِّْهِزْمُفْؿَُوَزْفِزْلُؿُْاَفؾَُفَؿُُمـِْزَلُاْفؽِتَاِبَُُهِ ًَ] 

 ْ )ئي وىتبثٕي چۈغۈرگۈچي، ھېطبثٕي تېس ئبٌغۇچي ئبٌال! دۈغٍّٗٔىرىّىسٔي ِٗغٍۇة لىٍغىٓ ۋٖ ئۇالرٔي ٍٗر ثىٍْٗ ٍٗوطب
 لىٍىۋٖتىىٓ(]ِۇضٍىُ[

 

 هېَىپ ثولغبى ٍبوي پېػىَللىىىَ ئۇچرىغبى وىػىٌي وۆرگًَذٍ ئولۇلىذىغبى دۇئب

ـُّدُُؿُْْْلَُاَُُ]وىّىي ثبالغب ٍوٌۇلمبْ وىػىٕي وۆرگٗٔذٖ:» بالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىطط
َُاِِّنُاؾَُيُظَُذُِافَُُفُِؾَُفِ ُابَُُِْم ُكَُالَُتَا

ُظَُـُِؾََُّضُؾَُوَُُُُفُِبُِ ـََُذُل َُُرٍُثُُِ )ضېٕي ٍوٌۇلتۇرغبْ ثۇ ثبالدىٓ ِېٕي ضبلٍىغبْ ۋٖ ِېٕي )خبتىرجٍِٗىىتٗ( ثىر [قالًُِّضُػُْتََُُؼُؾََُخُُـَُِْم

ٍۇلٍىرىذىٓ ئۈضتۈْ لىٍغبْ ئبٌالغب ھِٗذۇضبٔب ثوٌطۇْ( دېطٗ، ئۇ ھبٍبتىٕىڭ ئبخىرىغىچٗ ثۇ ثبالدىٓ ضبلٍىٕىپ ِۇٔچٗ ِٗخ
 ]تىرِىسى[« لبٌىذۇ

 

 ئولۇٍذىغبى دۇئبثېرٍر ئبغرىممب دۇچبر ثولغبى وىػي 

ٗر ئٌٍٗٗھىططبالِغب ثٗدىٕىذىىي ئٗثۇ ئبثذۇٌال ئوضّبْ ئىجٕي ئٗثىٍئبش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، ئۇ پٍٗغِٗج
لوٌۇڭٕي ثٗدىٕىڭذىىي ئبغرىۋاتمبْ جبٍغب لوٍۇپ ئۈچ »ئبغرىمتىٓ غىىبٍٗت لىٍذى. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ئۇٔىڭغب:

ُاهللِأَُُ]لېتىُ:] ثطُ اٌٍِٗ[)ئبٌالٔىڭ ئىطّي ثىٍْٗ ثبغالٍّْٗ( ۋٖ ٍٗتتٗ لېتىُ ُبِِعَزِة ُأَُُُظقُذ َُما ُرََشِ ـْ ُِم ِف
ِجُّدَُوُؿّْدَرتِ

ُ )ئبٌالتبئبالٔىڭ ئۇٌۇغٍۇلي ثىٍْٗ ۋٖ لۇدرىتي ثىٍْٗ ئۆزۈَ ضېسىپ، ئبلىۋىتىذىٓ لورلۇپ تۇرغبْ وېطٌٕٗىڭ [َوأَُحاِذُر

ٓ پبٔبھ تىٍٍّْٗٗ( دېگىٓ  دېذى ]ِۇضٍىُ[ -ٍبِبٍٔىمىذى
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ُافُْاَُ] ـَ ُاَُُذاِمُاْْلُُوَُُـُقنُِاْْلُُوََُُُزَِصُفؾَُفَؿُإِِّنُأَُظقُذُبَِؽُِم ََُوَشقِلِء  [ْشَؼامُِْٕ

ٍْٗ ئبق وېطٌٗذىٓ، روھىٌ وېطٌٗذىٓ، ِبخبۋ وېطىٍىذىٓ ۋٖ ٍبِبْ ئبغرىمالردىٓ پبٔبھ تىٍٍّْٗٗ(]ئٗثۇ  ْ ثى )ئي ئبٌال! ٗض
 داۋۇد ۋٖ تىرِىسى[

 

 ئبغرىپ لبلغبًذا ئولۇلىذىغبى دۇئب

ُإُِ] وىّىي»پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ُأَُفََُٓ َُواهلُل ُاهللُ ُإَِٓ )ثىر ئبٌالدىٓ ثبغمب ھېچ ئىالھ ٍوق، ئبٌال [َزُُـَُْف

ِٗٔذىٓ ثبغمب ھېچ ئىالھ ٍولتۇر، ِْٗ »ھِّٗىذىٓ ئۇٌۇغذۇر( دېطٗ، پٗرۋٖردىگبرى ئۇٔىڭ ضۆزىٕي تٗضتىمالپ ِۇٔذاق دٍٖذۇ:

ُإُِ ]ثٗٔذٖ:« ئٗڭ  ئۇٌۇغّْٗ َُوحُْفََُٓ ُإَُِٓاهللُ يَؽَُففَُُف ُرََشِ َُٓ ئىالھ ٍولتۇر، ئۇٔىڭ غېرىىي ٍولتۇر( )ٍبٌغۇز ثىر ئبٌالدىٓ ثبغمب [َّدُه

ُإُِ ]دٍٖذۇ، ثٗٔذٖ:«ٍبٌغۇز ِٗٔذىٓ ثبغمب ھېچ ئىالھ ٍولتۇر، ِېٕىڭ ھېچ غېرىىىُ ٍولتۇر» دېطٗ، ئبٌال: ُافُْفََُٓ َُفُف ُاهلُل ُإَِٓ ُؿؾُْؽُـَف

ُاْْلَُ الدىٓ ثبغمب ئىالھ ٍولتۇر، پۈتۈْ ضٌٗتٗٔٗت ئبٌالغب خبضتۇر، جىّي ھٗ[ْؿّدَُُوَفُف ِذۇضبٔب ئبٌالغب خبضتۇر(دېطٗ، )ثىر ئٌب

ُإُُِ]دٍٖذۇ. ثٗٔذٖ:« ِٗٔذىٓ ثبغمب ھېچ ئىالھ ٍولتۇر، پۈتۈْ ضٌٗتٗٔٗت ۋٖ جىّي ھِٗذۇضبٔب ِبڭب خبضتۇر»ئبٌال: ُاهلُلُُفَُفََُٓ إَِٓ

ُبُِ ُإَِٓ ُُؿَقَة َُوَٓ َُحْقَل ھېچجىر ئىػٕي ۋۇجۇدلب )ثىر ئبٌالدىٓ ثبغمب ھېچ ئىالھ ٍولتۇر، ئبٌالٔىڭ ِٗدىتي ثوٌّىطب [اهللَِوَٓ

پٗلٗت ِٗٔذىٓ ثبغمب ھېچ ئىالھ ٍولتۇر، ھٗرلبٔذاْ ئىع پٗلٗت ِېٕىڭ ِٗدٖت لىٍىػىُ » چىمبرغىٍي ثوٌّبٍذۇ(دېطٗ، ئبٌال:
وىّىي وېطٌٍٗىىىذٖ ثۇ دۇئبٔي ئولۇپ، ئبٔذىٓ ۋاپبت » دٍٖذۇ. ٍٗٔٗ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:« ثىٍٗٔال ۋۇجۇدلب چىمىذۇ

 دېگْٗ]تىرِىسى[« ٔىجبت تبپىذۇ ثوٌطب، دوزاختىٓ
 

 وېطَل ٍوللىغبًذا ئولۇلىذىغبى دۇئب

پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ئبٍبٌٍىرىٕىڭ ثىرىٕي )وېطىٍىٕي( ٍولالپ ثبرغبٔذا ئۇٔي ئوڭ لوٌي ثىٍْٗ ضىالپ تۇرۇپ ِۇٔذاق 

َُ ]دٍٖتتي: ُافـَاسُِا َُرَب ٌَُلُْافُُْْذِّهِبُأَُُُفؾَُفَؿ ُأَُوََُُُس ُافَّشاِْمُاْصِػ ُِصػَُكَْت ُإَِٓ ُِصَػاَء َُشؼَُاؤَُُُٓ ُُيَغادُِر َُٓ ُِصَػاًء ُ )ئي [َمًَُك

ئىٕطبٔالرٔىڭ پٗرۋٖردىگبرى، وېطٌٍٗىىٕي وۆتۈرۈۋٖتىىٓ، غىپبٌىك ثٗرگىٓ، ضْٗ غىپبٌىك ثٗرگۈچىطْٗ، پٗلٗت ضېٕىڭ ثٗرگْٗ 
 ۋٖ ِۇضٍىُ[غىپبٍىڭال ئۈٔۈٍِۈن ثوٌىذۇ. غۇٔذاق غىپبٌىك ثٗرگىٕىي، وېطٌٍٗىه لبٌّىغبً( ]ثۇخبرى 

وىّىي ئٗجىٍي توغّىغبْ ثىر وېطٌٕٗي ٍولٍىغبْ چبغذا، ئۇٔىڭ ٍېٕىذا ئوٌتۇرۇپ »پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

ُافُْأَُُ]ٍٗتتٗ لېتىُ: ُاهللَ ُْشلَُل ُافَُُُْعظقَؿ ُافَُْرَب ُأََُعظَُِعّْرِش ُ َُيّْشِػقََؽُقِؿ )ئۇٌۇغ ئٗرغٕىڭ پٗرۋٖردىگبرى ثوٌغبْ ثۈٍۈن [ْن

ٖ « الدىٓ ضبڭب غىپبٌىك ثېرغٕي ضوراٍّْٗ(دېطٗ، ئبٌالتبئبال ئۇ وىػىٕي ِۇغۇ وېطٌٗذىٓ خبالش لىٍىذۇئبٌالتبئب ]ثۇخبرى ۋ
 ِۇضٍىُ[

 

ِؿُاهللِ] ًْ َُيّْشِػقَْؽُبِ َُحاِشٍّدُاهلَلُ
ِؾُكَْػٍسُأَْوَُظْغِ ـُ ُ ُرََشِ ـْ ٍءُُيْمِذيَؽُِم ِؾََُشْ ـُ ُ ـْ ِؿُاهللُِأَْرِؿقَؽُِم ًْ  [أَْرِؿقَؽُُبِ

ٓ ) ضبڭب  بْ وۆزىذى ئٗزىَٗت ٍٗتىۈزىذىغبْ ھٗر ٔٗرضىذىٓ، ھٗر جبْ ئىگىطىٕىڭ غٗررىذىٓ ٍبوي ھٗضٗتخورٔىڭ ٍِب
بِي ثىٍْٗ ضبڭب دَٖ ضبٌىّْٗ. ئبٌالتبئبال ضبڭب غىپبٌىك ثٗرگًٗ، ئبٌالتبئبالٔىڭ ئىطّي ثىٍْٗ دَٖ   ٔ ئبٌالتبئبالٔىڭ

 ضبٌىّْٗ(]ِۇضٍىُ[
 

 ًَذٍ، هۇضىجَت ٍَتىًَلىه هۇًبضىۋىتي ثىلَى ئولۇلىذىغبى دۇئبهۇضىجَت وَلگًَلىىىٌي ئبڭلىغبًذا، وۆرگ

]ٍٗر ٍۈزىذىىي ثبرٌىك ھبدىطىٍٗر ۋٖ ئۆزۈڭالر ئۇچرىغبْ ِۇضىجٗتٍٗر ثىس ئۇالرٔي ٍبرىتىػتىٓ ثۇرۇْ ٌٗۋھۇٌّٗھپۇزغب ٍېسىٍغبْ، ثۇ 
ېسىػي( لوٌۇڭالردىٓ وٗتىْٗ ٔٗرضىگٗ تبئبالٔىڭ ئۇالرٔي ٌٗۋھۇٌّٗھپۇزغب ٍ[. ) هللا 22لب ئبضبٔذۇر ]هللا )ئىع(، غۈثھىطىسوي،  

ِۇتٗوٗثجىرٌٗر ۋٖ ئۆزٌىرىٕي هللا ثٗرگْٗ ٔٗرضىٍٗرگٗ خۇظ ثوٌۇپ وٗتّٗضٍىىىڭالر ئۈچۈٔذۇر، هللا لبٍغۇرۇپ وٗتّٗضٍىىىڭالر ۋٖ  
ٔىڭ ئىسٔي )ٍٗٔي هللا [ضۈرٖ ھٗدىذ[]وىػىگٗ ٍٗتىْٗ ھٗر لبٔذاق ِۇضىجٗت پٗلٗت 23چوڭ تۇتمۇچىالرٔي دوضت تۇتّبٍذۇ ]
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ٔىڭ لبزاضي ثىٍْٗ ٍېتىذۇ دېگْٗ ضۆزگٗ( هللا لب )ٍٗٔي ھٗر لبٔذاق ِۇضىجٗت هللا ( ثىٍٗٔال )ٍېتىذۇ(، وىّىي  لبزاضي
 [ضۈرٖ تٗغبثۇْ[11ھٗر ٔٗرضىٕي ثىٍگۈچىذۇر ]هللا ئۇٔىڭ لٌٗجىٕي )ضٗۋرگٗ( ٍېتٗوٍٍٗذۇ، هللا ئىػىٕىذىىْٗ،  

ر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي ئۇِّۇ ضٌِٗٗٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، ِْٗ پٍٗغِٗجٗ

ُفُِكَإُِ ]ثىرٖر ثٗٔذٖ لبٔذالال ثىر ِۇضىجٗت وٌّٗىطۇْ:»ئبڭٍىغبٔىذىُ: ُاَُؾَُـا ُ َُراِجُعقَن َفقِْف ُإِ َُوإكَا ُِف ُِْمُجُُأُْفؾَُفَؿ تُِّْرِِّن ٌَ لُُُمِصق

َُخراًَُواْخؾُُ ُِِل ال! )ثىس ئبٌالتبئبالٔىڭ ئىگىذارچىٍىمىذىّىس، چولۇَ ئب[ُِمـَْفاُْػ ٌالتبئبالٔىڭ دٖرگبھىغب لبٍتىّىس، ئي ئٌب

 ٖ ِۇضىجىتىّذٖ ِبڭب ضبۋاة ئبتب لىٍغىٓ، ئۇٔىڭ ئورٔىغب ئۇٔىڭذىّٕۇ ٍبخػىرالىٕي ئبتب لىٍغىٓ(دېطٗ، ئبٌالتبئبال ئۇٔىڭ ِۇضىجىتىذ
ئٗثۇ »ِٗٗ ِۇٔذاق دٍٖذۇ:ئۇِّۇ ضٌٗ«. ضبۋاة ئبتب لىٍىپ، ئۇ ٍولبتمبْ ٔٗرضىٕىڭ ئورٔىغب ئۇٔىڭذىّٕۇ ٍبخػىرالىٕي ئبتب لىٍىذۇ

ضٌِٗٗٗ لبزا لىٍغبٔذا پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ثۇٍرۇغىٕي ثوٍىچٗ دېگٗٔىذىُ، ئبٌال ِبڭب ئٗثۇ ضٌِٗٗٗدىٓ ٍبخػىراق ثوٌغبْ 
 ]ِۇضٍىُ[« پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕي ئٗثۇضٌِٗٗٗٔىڭ ئورٔىغب ثٗردى

 

 ٍبغبغتىي ئۈهىذى ئۈزۈلگَى ثىوبرًىڭ دۇئبضي

ضىٍٗردىٓ ثىر وىُ وېطٗي » ىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئٗٔٗش رٖز

اُـُِْحقُِفؾَُفَؿُأَُاَُ ]ثوٌۇپ، لبٌغبٍٔىمي ئۈچۈْ ئۆٌۈِٕي ئبرزۇ لىٍّىطۇْ، ئٗگٗر چولۇَ غۇٔذاق لىٍىذىغبْ ثوٌطب، ِۇٔذاق دېطۇْ: لَُم

ُاْْلَُ اكَِت ُوَُـَ ُِِل َُخراً ُافُْؾََُتقَُقَاُة اكَِت ـَ ُ ُإَِذا ُِِلُـِل َُخراً ال! ِبڭب ھبٍبتٍىك ٍبخػي ثوٌىذىغبْ ثوٌطب، ِېٕي ھبٍبت [ َقَؾاُة ئي ئٌب

ْ ثوٌطب، ِېٕي لٗثسى روھ لىٍغىٓ[ ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[  لبٌذۇرغىٓ، ِبڭب ِبِبتٍىك ٍبخػي ثوٌىذىغب

 

ْؼـِلُبِافّرَُ] َُوأَْْلِ َْظَذُاَفؾَُفَؿُاْؽِػّْرِِلَُواْرَْحْـِل ْٕ  [ؾِقِؼُا

 )ئي ئبٌال! ِېٕي ِٗغپىرٖت لىٍغىٓ، ِبڭب رٖھىُ لىٍغىٓ، ِېٕي ھۇزۇرۇڭغب ئېٍىپ وٗتىىٓ(]ثۇخبرى[

ُاهللُفَُإَُُُِٓ])پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ۋاپبت ثوٌۇظ ئبٌذىذا لوٌىٕي ھۆي لىٍىپ ِۇثبرٖن ٍۈزىٕي ضىٍىذى ۋٖ  ُإَِٓ ) ٍبٌغۇز ثىر [َف

ٓ ثبغمب ھېچ ئىالھ  ٍولتۇر( ئۆٌۈِٕىڭ ضٗوراتي ثبردۇر(]ثۇخبرى[ ئبٌالدى
 

 هېَىتمب تَلمىي لىلىع )ئبلالدىي ثبغمب ئىالھ ٍولتۇر( دېگَى ضۆزًي 

ُإُِ]جبْ ئۈزۈظ ئبٌذىذا تۇرغبْ ئبدىّىڭالرغب» پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ُاهللُفََُٓ ُإَِٓ الدىٓ ثبغمب ھېچ [َف )ثىر ئٌب

 ِۇضٍىُ[«]ي تٌٗمىٓ لىٍىپ ثېرىڭالرئىالھ ٍولتۇر( دېگْٗ ضۆزٔ

ُاهللفَُإَُُُُِٓ” ثۇ دۇَٔبدىىي ئبخىرلي  ضۆزى» پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ُإَِٓ ثوٌغبْ وىػي جٕٗٔٗتىٗ “ ُ َف

 ئٗثۇ داۋۇد[«]وىرىذۇ
 

 هېَتٌىڭ وۆزىٌي ٍۇهذۇرغبى ۋالىتتب ئېَتىلىذىغبى دۇئب

َُياَرَبُُي دٖپ()ِېَتٕىڭ ئىطّىُٕاَفؾَُفَؿُاْؽِػّرُْ] َُواْؽِػّْرَفـَاَُوَفُف ُ ـَ ِفُِْمُاْفَغابِِّرْي ،َُواْخؾُْػُفُِْمَُظِؼٌِ َواْرَؾْعَُدَرَجتَُفُِْمُاْفـَؿْفِّدِيْغَ

ُؾِقفُِ َُفُف َُوكَِقْر ِه َُؿْزِ ُِْم َُفُف ْح ًَ َُواْؾ ُ  )ئي ئبٌال! ِٗغپىرٖت لىٍغىٓ،)ِېَتٕىڭ ئىطّىٕي دٖپ( ئۇٔىڭ ٍبخػىالر[اْفَعاَفـِؿْغَ

ال!  لبتبرىذىىي دٖرىجىطىٕي ٍۇلىرى لىٍغىٓ، ئۇٔىڭ ٍبخػي ٔبِىٕي وېَىٕىىٍٗردٖ لبٌذۇرغىٓ. ئي ئبٌٍِٗٗرٔىڭ پٗرۋٖردىگبرى ئٌب
ْ ٍېرىٕي وٗڭ ۋٖ ٍورۇق لىٍغىٓ(]ِۇضٍىُ[  ثىسگٗ ۋٖ ئۇٔىڭغب ِٗغپىرٖت لىٍغىٓ، ئۇٔىڭ ٍبتمب

 

 هېَىت ًبهىسىذا ئولۇلىذىغبى دۇئب

ؾُْفُبِافَُُُْوَوِشْعُُمّْدَخؾَُفُُُـِّْرْمُكُُزَفُفَُوأََُُُوَظاؾِِفَُواْظُػَُظـُْفُُُُفَُواْرَْحُْفُفؾَُفَؿُاْؽِػّْرُفَُاَُُ] ًِ ِدََُمِءَُوافثَؾِْجَُوافُْـَواْؽ ـََُُوكَِؼفَُُُِزَ ُِم
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َُاْْلَُ ْٕ ُا ُكََؼقَْتُافثَْقَب ََم ـَ ُ ُافَّدكَسُِطَاَيا ـَ َُداّدُِبَُْوأَُُُْبقََضُِم ـْ ُِم َُخْراً َُداراً ُفُْف ُأََُوأَُُُِرِه ـْ ُِم َُخراً ُّْهالً ـَُْوَزْوجًُُّْهؾِِف ُِم َُخْراً ا

َُظَذاِبُافَُْوأَُُُـََةُُفُاْْلَُْدِخؾَُْوأََُُُزْوِجِفُ ـْ ُِظْذُهُِم َُظَذاِبُافـَارَُِومَُُُِؼْزِ  [ـْ

ٍغىٓ، ئبخىرٖتتىىي ئېطْٗ لىٍغىٓ، ئۇٔي ئٗپۇ لى -)ئي ئبٌال! ئۇٔىڭغب ِٗغپىرٖت لىٍغىٓ، ئۇٔىڭغب رٖھّي لىٍغىٓ، ئۇٔي ئبِبْ
 ٓ جبٍىٕي جٕٗٔٗتٗت لىٍغىٓ، لٗثرىطىٕي وٗڭ لىٍغىٓ، ئۇٔىڭ گۇٔبھٍىرىٕي ضۇ، لبر، ِۆٌذۈرٌٗر ثىٍْٗ ٍۇغىٓ، ئۇٔي خبتبٌىمٍىرىذى
 ٓ ئبق وىَىّٕي وىردىٓ پبوٍىغبٔذٖن پبوٍىغىٓ، ئۇٔىڭغب ئۆز ئۆٍىذىٓ ٍبخػي ئۆً، ئۆز ئٗھٍىذىٓ ٍبخػي ئٗھٍي، ئۆز ئبٍبٌىذى

ي ئبتب لىٍغىٓ، ئۇٔي جٕٗٔٗتىٗ داخىً لىٍغىٓ، ئۇٔي لٗثرٖ ۋٖ دوزاخ ئبزاثىذىٓ ضبلٍىغىٓ( دٖپ دۇئب لىٍىۋىذى، ٍبخػي ئبٍب
ْ ثوٌۇپ لبٌطبِچۇ؟» ِْٗ:  دٖپ ئبرزۇ لىٍىپ وٗتتىُ]ِۇضٍىُ[« وبغىي، ئبغۇ ِىَىت ِٗ

 

ِتـَاُـفؾَُفَؿُاْؽِػّْرُفُِاَُ] ٌَُِوَصِغرَُُُِحقِـَاَُوَمقِ ـَ ُرُِكَاَُو ْكثَاكَاُوَُُُكَا َُوأُ ِّركَا ـَ َُصاِّهّدُِوََُُُذ َُوَؽائٌِِـَا ُأَُاَُُُكَا ـْ ْقتَُفُِمـَاَُؾلَُفؾَُفَؿَُم ْحقِِفَُظَذُْحقَ

َُتَقَؾقْتَُفُِمـَاَُؾتَقَُُْشالَِمُاْْلُِ ـْ  [َّدهَُُوََُٓتْػتِـَاَُبعُُُْْجَّرُهُفؾَُفَؿَََُُٓتِّْرْمـَاُأَُاَُُُيََمنَُِؾفَُُظَذُاْْلَُِوَم

ٗر -! ثىسٔىڭ ئۆٌۈن ۋٖ تىرىىٍىرىّىسٔي ۋٖ چوڭ)ئي ئبٌال ٍىرىّىسٔي، ثىسٔىڭ ھبزىر ثوٌغبٍٔىرىّىسٔي ۋٖ  -وىچىىٍىرىّىسٔي، ئ ئبٌٍب
ھبزىر ثوٌّىغبٍٔىرىّىسٔي ِٗغپىرٖت لىٍغىٓ. ئي ئبٌال! ثىسدىٓ ٍٍِٗي وىّٕي تىرىه لبٌذۇرضبڭ، ئۇٔي ئىطالَ ئبضتىذا تىرىه 

ٗتٕىڭ ضبۋاثىذىٓ ِٗھرۇَ  لبٌذۇرغىٓ، وىّٕي ۋاپبت لىٍذۇرضبڭ، ئىطالَ ئبضتىذا ۋاپبت لىٍذۇرغىٓ، ئي ئبٌال! ثىسٔي ثۇ ِۇضىج
ٗ گىرىپتبر لىٍّىغىٓ(]تىرِىسى[ ٓ ثىسٔي پىتٕىٍٗرگ  لىٍّىغىٓ، ئۇٔىڭذىٓ وېَى

 

ُكَْتُأََُوأَُُُُروَحَفاَُتَُؿٌَّْضَتُكْْشالَِمَُُوأَُْلَُِتَُّهَّدْيتََفاُفُِكْكَْتَُخؾَْؼتََفاَُُوأَُكَْتَُرُبَاَُُوأَُفؾَُفَؿُأَُاَُُ] َّهاَُوَظالَكِقَتَِفاَُُوَؿّْدُْظؾَُؿُبِِنِ

ُُصَػَعاءََُففَُُُؾاْؽِػّْرَُففُُِجئُْ  [ـَاَك

)ئي ئبٌال! ضْٗ ثۇ ِىَىتٕىڭ پٗرۋٖردىگبرىذۇرضْٗ، ضْٗ ئۇٔي ٍبراتتىڭ، ضْٗ ئۇٔي ئىطالَ دىٕىغب ِۇغٗررٖپ لىٍذىڭ، ئۇٔىڭ 
ۇْ ۋٖ ئبغىبرا ھبٌىتىٕي ٍبخػي ثىٍىطْٗ، ضېٕىڭ ھوزۇرۇڭغب ئۇٔىڭغب غبپبئٗت تىٍٗپ جېٕىٕي لٗثسى روھ لىٍذىڭ، ئۇٔىڭ ٍوغۇر

 وٌٗذۇق، ئۇٔىڭ گۇٔبھىٕي ِٗغپىرٖت لىٍغىٓ( ]ئٗثۇ داۋۇد[

 

ُِجَقاِرَكَُُؾِؼِفُؾِتْـََةُافُْتُِْمُِذمَُُ)  ئىطّىٕي ئبتبپ تۇرۇپ(ُنفؾَُفَؿُإُِاَُُ] َُُوظََُؽَُوَحٌِْؾ ـَارَُُوأََُؼْزِ َُواْْلَُّْهُؾُافَُْتُأَُكَْذاَبُاف
ْؿِّدَُُقَؾاءِ

ُإُِاَُ ُ َُواْرَْحُْف ُفَُف ُؾَاْؽِػّْر ُأَُفؾَُفَؿ ُافُْكََؽ ُافَّرحُِكَْت ال!  )ئىطّىٕي ئبتبپ تۇرۇپ( ضېٕىڭ ئبِبٍٔىمىڭذا ۋٖ ضېٕىڭ [قؿَُُغُػقُر )ئي ئٌب

ىمطْٗ، ھِٗذۇضبٔب ئې ْ ۋاپٌب ال! پبٔبھىڭذىذۇر، ئۇٔي لٗثرٖ ۋٖ دوزاخ ئبزاثىذىٓ ضبلٍىغىٓ، ٗض َتىٍغۇچي زاتتۇرضْٗ، ئي ئٌب
 ئۇٔىڭغب ِٗغپىرٖت لىٍغىٓ ۋٖ رٖھّٗت لىٍغىٓ، چۈٔىي ضْٗ ئٗڭ ِٗغپىرٖت ۋٖ ِېھرىجبْ زاتتۇرضْٗ( ]ئٗثۇ داۋۇد[

 

 ھبزىذارغب تَضَللىٌ ثَرگًَذٍ ئولۇلىذىغبى دۇئب

ٍءُِظـَّْدُهُبِلََجٍؾُ] ُؾََُشْ ـُ ْبُإَِنُفِـؾَِفَُماُأََخَذَُوَففَُُماُأَْظطَكَُو ًِ َُواْفتَْحتَ ًؿكَُؾؾْتَْصِزْ ًَ  [ُم

)ئبٌال ئۆزى ئبٌىذۇ، ئبٌال ئۆزى ثېرىذۇ، ھِّٗٗ ئبٌالٔىڭ دٖرگبھىذا پۈتۈٌگْٗ ِۇددٖت ثوٍىچٗ ٍبغبٍذۇ، ضٗۋر لىٍغبٍطْٗ، ضبۋاة 
 تبپمبٍطْٗ(]ثۇخبرى[

 

َُظَزاَءَكَُوَؽَػَّرفِـَؿقِتَِؽُ] ـَ ًَ َُوأَْح  [أَْظظََؿُاهللُُأَْجَّرَك

 تبلٗت ئبتب لىٍطۇْ، ِېَتىڭٕي ِٗغپىرٖت لىٍطۇْ(   -ب چوڭ ضبۋاة ثٗرضۇْ، ٍبخػي ضٗۋر) ئبٌال ضبڭ
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 هېَتٌي لَثرىگَ لوٍغۇچي هېَتٌي ٍَرلىىىگَ لوٍغبًذا ئولۇٍذىغبى دۇئب

ِؿُاهللَُِوَظَذُُشـَِةَُرُشقِلُاهللِ] ًْ  [بِ

ْ ضېٕي لٗثرىگٗ لوٍ  ذۇَ(]ئٗثۇ داۋۇد[)ئبٌالٔىڭ ئىطّي ثىٍْٗ، رٖضۇٌۇٌالٔىڭ ضۈٕٔىتي ثىٍٗ
 

 هېَىت دٍپٌَ لىلىٌىپ ثولغبًذىي وېَىي لَثرىطتبًلىمتب ئولۇلىذىغبى دۇئب

 [اَفؾَُفَؿُاْؽِػّْرَففُُاَفؾَُفَؿَُثٌِتْفُُ]

 )ئي ئبٌال! ئۇٔي ِٗغپىرٖت لىٍغىٓ، ئي ئبٌال! ئۇٔي ئىّبٔىذا ِۇضتٗھىَٗ لىٍغىٓ(]ئٗثۇ داۋۇد[
 

 ثېرىع ٍۈزىطىذىي ئولۇلىذىغبى دۇئبلَثرٍ ٍوللىغبًذا هېَتىلَرگَ ضبالم 

ُُمْمِمـَِغُاَُُ])پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ  ثٗلي لٗثرىطىتبٍٔىمىغب چىمىپ: َُؿْقٍم َُداَر َُظؾَقُْؽْؿ الَُم ًَ َُوأَُُُف ُُتقَظُّدوَن َُما ْؿ ـُ َؽّداًَُُُتا

َُوإُُُِقنَُُمَمَجؾُُ َُِٓحُؼقَن ُبُِؽْؿ ُاهللُ َُصاَء ُإْن َُاَُُُكَا ِٕ ُ ُاْؽِػّْر ُافُْفؾَُفَؿ َُبِؼقِع ْ [َغّْرَؿّدُِّْهِؾ ٕغب )ئي ِۆئّىٍٕٗر! ضىٍٗرگٗ ضبالَ! ۋٖدٖ لىٍى

ٔٗرضىٍٗر ضىٍٗرگٗ وٌٗذى، ئٗتٗ وۆز ئبٌذىڭالرغب ھبزىر ثوٌىذۇ، ئٗگٗر ئبٌالتبئبال خبٌىطب، ثىسِۇ ضىٍٗرگٗ لوغۇٌىّىس، ئي ئبٌال! 
 ثٗلىذىىىٍٗرٔي ِٗغپىرٖت لىٍغىٓ( دٍٖتتي ]ِۇضٍىُ[

َُظؾَقُْؽؿُْاَُُ]رىطتبٍٔىممب چىمّبلچي ثوٌطب پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ثۇ دۇئبٔي تٌٗىُ ثېرٖتتي:)لبچبٔىي وىػىٍٗر لٗث الَُم ًَ ف

ُافُّْهُْأَُ ـَ ُِم ُافِّدَياِر َُوافُُْؿْمِمـُِـَؾ ًُْـَغ ُإَُِوإَُُُِغُؿُِؾُُِؿ َُِٓحؼُُكَا ُبُِؽْؿ ُاهلُل َُصاَء ُْن ُافُْْشلَُأَُُُقَن َُوَفُؽُؿ َُفـَا ُاهلَل ٓى )ئي ِۆئّ[َعاؾِقَةَُُل

ىطب ثىسِۇ چولۇَ ضىٍٗرٔىڭ ئبرلبڭالردىٓ ثبرىّىس،  ِۇضۇٌّبٔالر ٍۇرتىٕىڭ ئبھبٌىطي، ضىٍٗرگٗ ضبالِٗتٍىه تىٍٍّٗىس،   ئبٌال خٌب
ٓ ئبِبٍٔىك تىٍٍّٗىس( ]ِۇضٍىُ[  ئۆزىّىس ئۈچۈّٔۇ، ضىٍٗر ئۈچۈّٔۇ ئبٌالدى

 

الُمَُظؾَقُْؽْؿَُياُأََُاُ] ًَ ُبُِكْتُْؿَُشؾَُػـَاَُوكَحُْأَُُُاَُوَفُؽؿَُْيْغِػُّرُاهللَُُفـَُُُؼٌُقرُِّْهَؾُافُْف َُـُ ْٕ  [َثّرُِا

)ئي لٗثرٖ ئٗھٍي! ضىٍٗرگٗ ضبالَ! ئبٌالتبئبال ثىسٔي ۋٖ ضىٍٗرٔي ئٗپۇ لىٍغبً، ضىٍٗر ثىسدىٓ ثۇرۇْ وٌٗگۈچىٍٗر، پبت ٍېمىٕذا 
 ثىسِۇ ضىٍٗرگٗ ئٗگىػىپ وېٍىّىس(دېذى ]تىرِىسى[

 

 ٍبهغۇر تَلَپ لىلغبًذا ئولۇلىذىغبى دۇئب

 [اَفؾَُفَؿُأَِؽثْـَاُُاَفؾَُفَؿُأَِؽثْـَاُُاَفؾَُفَؿُأَِؽثْـَا]

)ئي رٖثجىُ! ثىسگٗ ٍبِغۇر ٍبغذۇرۇپ ثٗرگىٓ. ئي رٖثجىُ! ثىسگٗ ٍبِغۇر ٍبغذۇرۇپ ثٗرگىٓ. ئي رٖثجىُ! ثىسگٗ ٍبِغۇر ٍبغذۇرۇپ 
 ثٗرگىٓ.(]ثۇخبرى[

ُ

َؽقْثًاُُمِغقثًاَُمِّريئًاَُمِّري] ُآِجؾٍُاَفؾَُفَؿُاْشِؼـَُا َُواّرَُظاِجالًَُؽْرَ ًعاَُؽْرَ
 [ًعاُكَاؾِ

 ْ )ئي رٖثجىُ! ثىسٔي ئبچبرچىٍىمتىٓ لۇتۇٌذۇرىذىغبْ، ضىڭىػٍىه، ِوي، ِٗٔپٗئٗتٍىه، زىَبْ ٍٗتىۈزٍِٗذىغبْ ٍبِغۇر ثىٍٗ
 وېچىىتۈرِٗضتىٓ ضۇغبرغىٓ(]ئٗثۇ داۋۇد[

 

ُاْفَعافَُِفُؾَُـْْلَْؿُّدُفُِ﴿اَُ] ُاافَّرْْحَُُُِؿَغُـَرِب ﴾َُُٓـِ ـِ ُّدُاََُيْػَعُؾَُماُُيّرُُِإَُِٓاهللُُإَِففَُُفَّرِحقِؿَُُمافِِؽَُيْقِمُافِّدي ََُُٓفُإُِفَُإََُُُُِٓؿُأَكَْتُاهللُفُُفؾَُي

ُافَُْغـُِلُوَُأَكَْتُافُْ ـُ  [ِحغٍُاْجَعْؾَُماُأَكَْزْفَتَُفـَاُُؿَقًةَُوَبالًؽاُإَِػُُػَؼَّراءُُأَكِْزْلَُظؾَقْـَاُاْفَغقَْثُوَُكَْح
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پمٗتٍىه ۋٖ ِېھرىجبٔذۇر، لىَبِٗت وۈٔىٕىڭ ) الغب خبضتۇر، ئبٌال ٔبھبٍىتي ٗغ جىّي ھِٗذۇضبٔب ئبٌٍِٗٗرٔىڭ پٗرۋٖردىگبرى ئٌب
 ْ ىغىٕىٕي لىٍىذۇ. ئي رٖثجىُ! ضٗٔذىٓ ثبغمب ھېچ ثىر ئىالھ ٍولتۇر، ضٗ الدىٓ ثبغمب ھېچ ئىالھ ٍولتۇر، ئبٌال خٌب ئىگىطىذۇر، ئٌب

ْ  ھِّٗىذىٓ ثىھبجٗتطْٗ. ثىس ثوٌطبق پېمىر ثٗٔذىٍىرىڭّىس، ئي ئبٌال! ثىسگٗ ٍبِغۇر ٍبغذۇرۇپ ثٗرگىٓ، ٍبغذۇرغبْ ٍبِغۇر ثىٍٗ
ْ ٍٗٔٗ ثىر ٍېغىٕغب ٍٗتىۈزگىٓ(]ئٗثۇ داۋۇد[ -ثىسگٗ وۈچ  لۇۋۋٖت ئبتب لىٍغىٓ، غۇ ٍبِغۇر ثىٍٗ

 

 ٍبهغۇر ٍبغمبًذا ئولۇلىذىغبى دۇئب

 [َصقًٌِاُكَاؾًِعاُؿَُفُُفؾَُاَُ]

 ِٗٔپٗئٗتٍىه ٍبِغۇر ٍبغذۇرغىٓ(]ثۇخبرى[ ) ئي ئبٌال!
 

 ٍبهغۇر ثَن وۆپ ٍېغىپ وَتىًَذٍ ئولۇلىذىغبى دۇئب

 [اَفؾَُفَؿَُحَقاَفقْـَاَُوََُٓظؾَقْـَا]

 )ئي ئبٌال! )ٍبِغۇرٔي(ثىسگٗ ئِٗٗش، ثىسٔىڭ ئٗتراپىّىسغب ٍبغذۇرغىٓ(]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[

 

َْوِدَيِةَُوَمـَابِِتُافَّشَجِّرُاَفؾَُفَؿَُحَقاَفقْـَاَُوََُٓظؾَقْـَاُ] ْٕ اِمَُوافظَِّراِبَُوُبطُقِنُا ـَ ْٔ  [اَفؾَُفَؿَُظَذُا

دۈِجٌٍٗٗرگٗ، جىٍغىالرغب ۋٖ ئورِبٔالرغب  -)ئي  ئبٌال! ٍبِغۇرٔي ثىسٔىڭ ئٗتراپىّىسغب ٍبغذۇرغىٓ، ئۈضتىّىسگٗ ٍبغذۇرِىغىٓ، دۆڭ
 ٍبغذۇرغىٓ(]ثۇخبرى[

 

 غبًذا ئولۇلىذىغبى دۇئبچبلوبق چېمىپ گۈلذۇرهبهب ثول

ََُٓتْؼتُؾْـَاُبَِغَّضٌَِؽَُوَُُُٓتْؾِؽُْ] بَِعَذابَِؽَُوَظاؾِـَاَُؿٌَْؾَُذفَِؽُاَفؾَُفَؿُ  [ـَُا

 )ٓ ٍْٗ ئۆٌتۈرِىگىٓ، ئبزاثىڭ ثىٍْٗ ھبالن لىٍّىغىٓ، ئۇٔىڭذىٓ ثۇرۇْ ثىسگٗ ضبالِٗتٍىه ثٗرگى )ئي ئبٌال! ثىسٔي غٗزىجىڭ ثى
 ]تىرِىسى[

 

ُِخقَْػتِفُُِشٌَْحاَنُا] ـْ َؽُةُِم
ٌُِحُافَّرْظُّدُبَِحْؿِّدِهَُواْفـَؿالَئِ ًَ  [َفِذيُُي

)گۈٌذۈرِبِب ئبٌالٔي ِٗدھىٍَٗظ ثىٍْٗ تٗضجىھ ئېَتىذىغبْ، پٗرغتىٍٗرِۇ ئبٌالدىٓ لورلۇپ تٗضجىھ ئېَتىذىغبْ ئبٌالٔي پبن دٖپ 
 ئېتىمبد لىٍىّْٗ(][

 

 ئبضوبًذا لبرا ثۇلۇت وۆرگًَذٍ ئولۇلىذىغبى دۇئب

َّها] ُرََشِ ـْ  [اَفؾَُفَؿُإِِِّنُأَُظقُذبَِؽُِم

ٓ پبٔبھ تىٍٍّْٗٗ(]ئٗثۇ داۋۇد[  )ئي ئبٌال! ضبڭب ضېغىٕىپ ئۇٔىڭ ٍبِبٍٔىمىذى
 

 غبهبل چىممبًذا ئولۇلىذىغبى دۇئب

فؾَُفؿَُاَُ ]ٔذٖ:غبِبٌٕي تىٍٍىّبڭالر، غبِبٌذا ضىٍٗر ٍبلتۇرِبٍذىغبْ ثىرٖر ھبٌٕي وۆرگٗ» پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگٗ:

َُماُأُِمَّرْتُبِِفُ َُماُؾِقَفاُوَخْرِ ُّهِذِهُافِّريِحَُوَخْرِ َُخْرِ ـْ لَُفَؽُِم ًْ َُماُُُإكَاُكَ َُماُؾِقَفاَُورََشِ ُّهِذِهُافِّريِحَُورََشِ ُرََشِ ـْ َوكَُعقُذُبَِؽُِم

ُبِفُِ ىڭ پبٍذىٍىك ثوٌۇغىٕي ۋٖ غبِبٌذى[أُِمَّرْت ىي ٔٗرضىٍٗرٔىڭ پبٍذىٍىك ثوٌۇغىٕي ۋٖ ثۇ )ئي ئبٌال! ضٗٔذىٓ ِۇغۇ غبِبٌٕ

 ٓ ٌذىىي ٔٗرضىٍٗرٔىڭ ٍبِبٍٔىمىذى ٕىڭ ٍبِبٍٔىمىذىٓ ۋٖ ثۇ غبِب ىڭ پبٍذا ئېٍىپ وېٍىػىٕي تىٍٍّٗىس ۋٖ ضٗٔذىٓ ثۇ غبٌِب غبِبٌٕ
ٓ پبٔبھ تىٍٍّٗىس( دٖڭالر]تىرِىسى[  ۋٖ غبِبٌٕىڭ ٍبِبٍٔىك ئېٍىپ وېٍىػىذى
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ُأَُاَُُ]ٌٍٗھىططبالَ ِۇٔذاق دٍٖتتي:لبچبٔىي غبِبي چىمطب، پٍٗغِٗجٗر ئٗ ُإِِّن اُْشلَُفؾَُفَؿ َُم َُوَخْرَ ُؾِقَفا َُما َُوَخْرَ َّها َُخْرَ ُفَؽ

ُبِفُِ ُبِفُُِأُْرِشؾَْت ُأُْرِشؾَْت َُما َُورََشِ ُؾِقَفا َُما َُورََشِ َّها ُرََشِ ـْ ُِم ُبَِؽ ٖ [وأَُظقُذ )ئي ئبٌال! ضٗٔذىٓ ئۇٔىڭ پبٍذىٍىك ثوٌۇغىٕي ۋ

ڭ پبٍذىٍىك ثوٌۇغىٕي ۋٖ ئۇٔىڭ پبٍذا ئېٍىپ وېٍىػىٕي تىٍٍّْٗٗ ۋٖ ضٗٔذىٓ ئۇٔىڭ ٍبِبٍٔىمي ۋٖ ئۇٔىڭذىىي ٔٗرضىٍٗرٔى
ٓ پبٔبھ تىٍٍّْٗٗ( ]ِۇضٍىُ[  ئۇٔىڭذىىي ٔٗرضىٍٗرٔىڭ ٍبِبٍٔىمي ۋٖ ئۇٔىڭ ٍبِبٍٔىك ئېٍىپ وېٍىػىذى

 

  تَلذىر توغرىطىذا 

 

 ٌي ٍبرىتىعلَلَه
ْ ٔٗرضىٍ ْ ۋٖ ئۇالر ٍبزغب ْ لٗضِٗىي ]]ٔۇْ. لٌَٗٗ ثىٍٗ  [ ضۈرٖ لٌَٗٗ[1ٗر ثىٍٗ

زىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: التبئبال » ئۇثبدٖت ئىجٕي ضبثىت ٖر ئٌب
التبئبال ) ٓ تۈٔجي ثوٌۇپ ٍبراتمبْ ٔٗرضٗ لٌِٗٗذۇر، ئبٌالتبئبال لٌِٗٗگٗ: ٍبز، دېذى. لٌَٗٗ: ٔېّىٕي ٍبزىّْٗ؟ دېذى. ئٌب ثۇٔىڭذى

وېَىٓ( ثوٌّبلچي ثوٌغبْ ثبرٌىك ٔٗرضىٍٗرٔي ٍبزغىٓ، دېذى. غۇٔىڭ ثىٍْٗ لٌَٗٗ تبوي لىَبِٗتىىچٗ ثوٌّبلچي ثوٌغبْ ٔٗرضىٍٗر 
 ]تىرِىسى ۋٖ ئٗثۇ داۋۇد ضٗھىھ[« ۋٖ ئىػالرٔىڭ ھِّٗىطىٕي ٍبزدى

 [ ضۈرٖ لِٗٗر[49]ثىس ھٗلىمٗتْٗ ھِّٗٗ ٔٗرضىٕي ئۆٌچٍِٗىه ٍبراتتۇق ]
رٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، لۇرٍٖع ِۇغرىىٍىرى پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ لېػىغب تٗلذىر ئٗثۇ ھۈ

بزىً ثوٌذى:] ئۇالر دوزاختب دۈَ  )ٍٗٔي ئبٌذىٕئبال ئورۇٔالغتۇرۇظ( توغرضىذا ِۇٔبزىرٖ لىٍىػىپ وٌٗذى، غۇٔىڭ ثىٍْٗ ثۇ ئبٍٗتٔ 
[ ثىس ھٗلىمٗتْٗ ھِّٗٗ ٔٗرضىٕي 48)دىَىٍىذۇ(]« دوزاخٕىڭ ئبزاثىٕي تېتىڭالر» الرغب(ٍبتمۇزۇٌۇپ ضورىٍىذىغبْ وۈٔذٖ،)ئۇ

 [ ضۈرٖ لِٗٗر[]ِۇضٍىُ ۋٖ ئٗھّٗد ۋٖ ئىجٕي ِبجٗ ۋٖ تىرِىسى[  49ئۆٌچٍِٗىه ٍبراتتۇق]
ىىپ ٔىڭ ئِٗرى ئٗزٌٖذىٕال ثې]هللا [ ضۈرٖ فۇضطىٍٗت[12ٔىڭ تٗلذىرىذۇر ]هللا ]ثۇ ئٗٔٗ غۇ غبٌىت، ھِّٗىٕي ثىٍگۈچي 

 [ ضۈرٖ ئٗھساة[38وٗتىْٗ )ئۆزگٗرِٗش( ھۆوۈِذۇر ]
 

 ىٌي لىلىذىغبًلىميئبلال خبلىغىٌ

ىغىٕىٕي ثىىبر لىٍىذۇ، خبٌىغىٕىٕي ئۆز جبٍىذا لبٌذۇرىذۇ. ٌٗۋھۇٌّٗھپۈز ئبٌالٔىڭ دٖرگبھىذىذۇر ] ٖ 39]ئبٌال خٌب [ ضۈر
ضوراق -ھۇد[]ئبٌالٔىڭ لىٍغبٍٔىرىذىٓ ضوئبي[ ضۈرٖ 107رٖئذ[]پٗرۋٖردىگبرىڭ، ئٌٗۋٖتتٗ، خبٌىغىٕىٕي لىٍغۇچىذۇر ]

 [ ضۈرٖ ئٗٔجىَب[23لىٍىّٕبٍذۇ]
تٗلذىردىٓ لېچىع ِٗٔپٗئٗت » ئبئىػٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھبدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

تٗلذىر ئٌِٗٗىَٗتىٗ ئبٍٍىٕىػتىٓ ئىٍگىرى لىٍّبٍذۇ، تٗلذىرگٗ لبرىػي دۇئب لىٍىع ِٗٔپٗئٗت لىٍىذۇ )ئېطىّذٖ لېٍىػىچٗ ئۇ، 
ْ( غٗن ئٗت لىٍىذۇ، دېگٗ لبزا ثىٍْٗ ئۈچرىػىپ تۇرىذۇ. ئۇ ئىىىىطي لىَبِٗت  -غۈثھىطىسوي، دۇئب ثبال -دۇئب لىٍىع ِٗٔٗپ

ْ تبالظ -وۈٔىگىچٗ ثىر ُ ھٗضْٗ[« تبرتىع لىٍىػىذۇ -ثىرى ثىٍٗ  ]ھبوى
ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍ دۇئبٔىڭ ئىٕطبٕٔىڭ » ىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئىجٕي ئۆِٗر ر

]ھبوىُ «  ثېػىغب وٌٗگْٗ ۋٖ وٌّٗىگْٗ وۆڭۈٌطىسٌىىٍٗر ئبٌذىذا پبٍذىطي ثوٌىذۇ. ئي ئبٌالٔىڭ ثٗٔذىٍىرى دۇئبدا ثوٌۇڭالر!
 ھٗضْٗ[

لبزأي پٗلٗت دۇئبال » َ ِۇٔذاق دېگْٗ:ضٌّٗبْ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبال
 ھبوىُ ۋٖ تىرِىسى ضٗھىھ[«]لبٍتۇرىذۇ 

ْ تٗلذىر ئبضّبْ» ٍٗٔي ثىر رىۋاٍٗتتٗ: ً تۇرىذۇ -زېّٕٕىڭ ئبرىطىذا ثىر-ھٗلىمٗتْٗ دۇئب ثىٍٗ ٗ تبلبثى  ِۇضٍىُ[«]ثىرىگ
ٍىذۇ: ئٗثۇۋائىً ثۇ دۇئبٔي ھٗلىمٗتْٗ وۆپ ئىجٕي جٗرىر، ئٗئّٗغتىٓ غٗلىك ئىجٕي ضٌِٗٗٗٔىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي رىۋاٍٗت لى

ېسىپ » لىالتتي: ال! ئٗگٗر ثىسٔي ثٗختطىسٌٗرٔىڭ لبتبرىغب ٍېسىۋٖتىْٗ ثوٌطبڭ ئۇٔي ئۆچۈرۈپ ثىسٔي ثٗختٍىىٍٗر لبتبرىغبٍ  ئي ئٌب
ىغبْ ٔٗرضىٕي لوٍغىٓ. ئٗگٗر ثىسٔي ثٗختٍىىٍٗر لبتبرىغب  ٍبزغبْ ثوٌطبڭ، ئۇٔي ئۆز پېتي لبٌذۇرغىٓ. ھٗلىمٗتْٗ ضْٗ خبٌ

« ئۆچۈرىطْٗ ۋٖ خبٌىغبْ ٔٗرضىٕي ئۆز پېتي لبٌذۇرىطْٗ.)ھِّٗٗ ٔٗرضىٍٗر ٍېسىٍىذىغبْ( ٌٗۋھۇٌّٗھپۈز ضېٕىڭ دٖرگبھىڭذىذۇر 
ئىجٕي جٗرىر ئۆِٗر ئىجٕي خٗتتبة ۋٖ ئىجٕي ِٗضئودٔىڭّۇ ثۇٔىڭغب ئوخػبظ دۇئبٔي لىٍىذىغبٍٔىمىٕي رىۋاٍٗت لىٍذى] تٗپطىر 

 ئىجٕي وٗضىر[
 

 ىر توغرضىذىىي ھَدىطلَرتَلذ

]ئىٕطبْ ٔېّىٕي ئبرزۇ لىٍطب غۇ  [ ضۈرٖ ئٗٔئبَ[101ئوثذاْ ثىٍگۈچىذۇر ]هللا ٍبراتمبْ، ھِّٗٗ ٔٗرضىٕي هللا ]ھِّٗٗ ٔٗرضىٕي 
 [ضۈرٖ ٔٗجُ[24ثوالِذۇ]



 ئبلال تًريپكً قېچىڭالر! 
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ىٍٗردىٓ ئٗگٗر ض» ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ  ِۇٔذاق دېگْٗ:
ثىرٖرىطي ثىرٖر ٔٗرضىٕي ئبرزۇ لىٍطب، ئۇ ئبرزۇ لىٍغبْ ٔٗرضىطىگٗ لبراپ ثبلطۇْ، ئۇ ئبرزۇ لىٍغبْ ٔٗرضىطىذىٓ ئۆزىگٗ ٔېّىٕىڭ 

 ئٗھّٗد[«]پۈتۈٌگٍٗٔىىىٕي ثىٍٍّٗذۇ
ٖ [ ض21[ ضۈرٖ ئبي ئىّراْ[]ثۇ تٗلذىر لىٍىٕىپ ثوٌغبْ ئىػتۇر  ]128]ھېچ ئىع  ضېٕىڭ ئىختىَبرىڭذا ئِٗٗش ] ۈر

ْ ٔٗرىطىطي ٍېتىذۇ ]  [ ضۈرٖ تٗۋثٗ[51ِٗرٍَٗ[]ئېَتمىٕىي: ثىسگٗ پٗلٗت ئبٌالٔىڭ تٗلذىر لىٍغب
ئبثذۇٌال ئىجٕي ئِٗر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇِب ِۇٔذاق دٍٖذۇ: ِْٗ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي 

ِىڭ ٍىً ثۇرۇْ پۈتۈۋٖتىْٗ. ئۇ چبغذا  50ٕي ٍبرىتىػتىٓ ئبٌال ِٗخٍۇلبتالرٔىڭ تٗلذىرىٕي ئبضّبْ ۋٖ زېّىٕ» ئبڭٍىغبٔىذىُ:
 ]ِۇضٍىُ[« ئبٌالٔىڭ ئٗرغي ضۇ ئۈضتىذٖ ئىذى

ِۇضب » ئٗثۇ ھۇرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
ٓ ئٌٍٗٗھىططبالَ:")ئبدَٖ ئٌٍٗٗھىططبالِغب( ضْٗ ئبٌال ئۆز لوٌي ثىٍْٗ ٍ براتمبْ، ئبٔذىٓ ئۆز روھىذىٓ پۈۋٌىگْٗ، ئبٔذى

ٗر  ٗرٔي ضٗجذٖ لىٍذۇرغبْ، ئبٔذىٓ جٕٗٔىتىگٗ ٍٗرٌٗغتۈرگْٗ ئبدِٖطْٗ. ئِّٗب ضْٗ خبتبٌىمىڭ تۈپٍٍٗي ئىٕطبٔالرٔي ٍ پٗرغتىٍ
ٍْٗ ثىۋاضىتٗ  ال پٍٗغِٗجٗرٌىىىٗ ۋٖ ئۆزى ثى ضۆزٌىػىػىٗ ٍۈزىگٗ چۈغۈرۈۋٖتتىڭ" دٍٖذۇ. ئبدَٖ ئٌٍٗٗھىططبالَ:" ضْٗ ئٌب

ېسىٍغبْ تبختىالر ثېرىٍگْٗ، ئبٌال ضبڭب ٍېمىٓ وېٍىپ پىچىرٌىغبْ ِۇضبضْٗ. ضېٕىڭچٗ ئبٌال  تبٌٍىغبْ، ھٗرلبٔذاق ٔٗرضٗ روغٍْٗ 
ٍىً ثۇرۇْ" دٖپ جبۋاة ثېرىذۇ.  40تٗۋراتٕي ِْٗ ٍبرىتىٍىػتىٓ لبٔچٗ ٍىً ئىٍگىرى ٍبزغبٔذۇ؟" دٍٖذۇ. ِۇضب ئٌٍٗٗھىططبالَ:" 

دٖپ ٍېسىٍغبٍٔىمىٕي ئوچراتتىڭّۇ؟"  -ططبالَ:" ئۇٔىڭذا : ئبدَٖ پٗرۋٖردىگبرىغب خىالپٍىك لىٍىپ ئېسىپ وٗتتيئبدَٖ ئٌٍٗٗھى
ېٕي ٍبرىتىػتىٓ  ٍىً ئىٍگىرى  40دٖپ ضوراٍذۇ.  ِۇضب ئٌٍٗٗھىططبالَ:" ھٗئٗ" دٍٖذۇ. ئبدَٖ ئٌٍٗٗھىططبالَ:" ئۇٔذالتب، ئبٌالِ 

ېٕي ئٍٗىجٍِٗطْٗ؟" دٍٖذۇ. غۇٔذاق لىٍىپ، ئبدَٖ ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇضب ٍېسىۋٖتىْٗ ئٌِٕٗٗي لىٍغبٍٔىمىُ ئۈچۈْ ِ
 ]ثۇخبرى[« ٌىذۇئٌٍٗٗھىططبالِٕي ٍېڭىۋا

ىذېگْٗ ثٗختٍىه ھٗ؟ ئۇ  -ئبئىػٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھبدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي: ثىر وىچىه ثبال ئۆٌۈپ وٗتىٗٔذٖ، ِْٗ: ئۇ ّٔې
الٔىڭ ھَٗ جٕٗٔٗتٕي ھَٗ دوزاخٕي  دېذىُ. ثۇٔي -جٕٗٔٗت لۇغٍىرىذىٓ ثىرى ثوٌىذۇ ئبڭٍىغبْ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: ئٌب

ال ئۇٔىڭغىّۇ ثىر ِۇٔچٗ ئىٕطبٔالرٔي، ثۇٔىڭغىّۇ ثىر ِۇٔچٗ ئىٕط براتتي، دېذىٍبراتمبٍٔىمىٕي ثىٍِّٗطْٗ؟ ئٌب  ٍ « بٔالرٔي
 ]ِۇضٍىُ[

ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىطط بالَ ئۈزٌٗت توغرىطىذا ) ٍٗٔي ِٗٔىٌ ضۈٍىٕي جبثىر رٖزىَ
 ْ برىتىػٕي تٗلذىر لىٍغب تۆوۆۋېتىع، ٍٗٔي ھبِىٍذارٌىمٕىڭ ئبٌذىٕي ئېٍىع توغرىطىذا ِۇٔذاق دٖپ لوٍغبْ ئىذى( ئبٌالتبئبالٍ 

 ]ئٗھّٗد ۋٖ ثٍٗھٗلي ضٗھىھ[« مىذۇجبْ ئىگىطي چولۇَ ۋۇجۇدلب چى
ضىٍٗرٔىڭ ثىرىڭالر ئبٔىطىٕىڭ :» وي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَرىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇ ىٓضئود رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدئبثذۇٌال ئىجٕي ِٗ

ٔذىٓ وېَىٓ ئبٌال  40لورضىمىذا  ٔذىٓ ثىر پبرچٗ گۆغىٗ ئبٍٍىٕىذۇ، ئب وۈْ ئىچىذٖ غٗوىٍٍىٕىذۇ، ئبغۇ وۈٍٔٗردٖ ئۇٍۇي لبٔغب، ئب
ئۇٔىڭ ئٌِٗٗىٕي، ئٗجىٍىٕىڭ لبچبْ تۈگٍٗذىغبٍٔىمىٕي، ئۇٔىڭغب تۆت ئىػٕي پۈتۈظ ئۈچۈْ ثىر پٗرىػتىٕي ئٗۋٖتىذۇ، پٗرغتٗ 

بوي ثٗختطىس ثوٌىذىغبٍٔىمىٕي پۈتىذۇ، ئبٔذىٓ ئۇٔىڭغب لبْ وىرگۈزۈٌىذۇ. غٗن غۈثھىطىسوي، ثىر ئبدَٖ  -رىسلىٕي ۋٖ ثٗختٍىهٍ 
ڭ پېػبٔىطىگٗ پۈتۈٌگىٕي دوزاخ ئٗھٍىٕىڭ ئٌِٗٗىٕي لىٍىذۇ، تبوي ئۇٔىڭ ثىٍْٗ دوزاخٕىڭ ئبرىطي ثىر گٗز لبٌغبْ چبغذا، ئۇٔى

دٖ، جٕٗٔٗت ئٗھٍىٕىڭ ئٌِٗٗىٕي لىٍىذۇ، غۇٔىڭ ثىٍْٗ جٕٗٔٗتىٗ وىرىذۇ. ثىر ئبدَٖ جٕٗٔٗت ئٗھٍىٕىڭ  -ئبٌذىغب چىمىذۇ
ٍْٗ جٕٗٔٗتٕىڭ ئبرىطي ثىر گٗز لبٌغبْ چبغذا، ئۇٔىڭ پېػبٔىطىگٗ پۈتۈٌگىٕي ئبٌذىغب چىمىذۇ  -ئٌِٗٗىٕي لىٍىذۇ. تبوي ئۇٔىڭ ثى

ْ دوزاخمب وىرىذۇ دٖ، دوزاخ  ]ثۇخبرى[« ئٗھٍىٕىڭ ئٌِٗٗىٕي لىٍىذۇ. غۇٔىڭ ثىٍٗ
ِْٗ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي  دىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،ئٗثۇ دٖردا رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ

ئىىٍٗٔىىىذىٓ ئىجبرٖت ئىسٌىرى، ثٗختٍىه ٍبوي ثٗختطىس  -ئبٌال ھٗرلبٔذاق ثٗٔذىٕىڭ ئٗجىٍي، رىسلي، ئىع» ئبڭٍىغبٔىذىُ:
ْ تٗلذىر لىٍىۋٖتىْٗ  ۋٖ ئٌٗئٗۋضٗت[ ئٌٗىٗثىرۋٖ  ثٗززار ۋٖ ]ئٗھّٗد« ثٗظ ئىػٕي ئبٌٍىجۇرۇ

ھٗلىمٗتْٗ ئبٔب » ئٗثۇ  ضٗئىذ زورلي رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
ْ ٔٗرضىٍٗر چولۇَ  ]ٔٗضٗئي ھٗضْٗ[« غۇ پېتي ثوٌىذۇ رٖھّىذٖ تٗلذىر لىٍىٕغب

ٗ » ئىجٕي ِٗضئود رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ئبٌالتبئبال زٖوٗرىَ
« ٔذۇرئوغٍي ٍٗھَبٔي ئۇٔىڭ ئبٔىطىٕىڭ لورضىمىذىال ِۆئّىٓ ٍبراتمبْ، فىرئٗۋٕٔي ثوٌطب ئبٔىطىٕىڭ لورضىمىذىال وبپىر ٍبراتمب

 ]ئىجٕي ئٗدى ۋٖ تٗثرأي ضٗھىھ[
خىسىر ئٌٍٗٗھىططبالَ » ئۆثًٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

ئۆٌتۈرۈۋٖتىْٗ وىچىه ثبال ثوٌطب، ئۇٔىڭ تٗلذىرى پۈتۈٌگْٗ وۈٔىال ئۇٔي وبپىر دٖپ ِۆھۈر ثېطىٍىپ وٗتىْٗ. ئٗگٗر ئۇ ثبال 
ئبٔىطىٕىڭّۇ )ٍبخػي( ئٌٍِٗٗىرىٕي ثىىبر )لىٍىػمب ضٗۋٖة(  -بغبپ لبٌغبْ ثوٌطب، ئٌٗۋٖتتٗ زۇِىگٗرٌىه ۋٖ وۇفرىٍىمىذىٓ ئبتبٍ

 ئٗثۇ داۋۇد ضٗھىھ[ ]ِۇضٍىُ ۋٖ تىرِىسى ۋٖ« ثوالتتي
ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ضبئبدٖتّْٗ وىػي  »ئٗثۇ ھۇرٍٖرٖ رٖزىَ

دېگْٗ ئبٔىطىٕىڭ لورضىمىذىال ضبئبدٖتّْٗ دٖپ ٍېسىٍغبْ وىػىذۇر. غٗلي وىػي دېگْٗ ئبٔىطىٕىڭ لورضىمىذىال غٗلي دٖپ 
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ْ وىػىذۇر ْ ضٗھىھ[]ت« ٍېسىٍغب  ٗثرأي ضٗغىَردا توپٍىغب
ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىط ئٗگٗر ئبٌال » طبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ِٗتٗر ئىجٕي ئۇوبِىص ر

ْ ثوٌطب، ئۇٔي غۇ جبٍغب ثېرىػمب ِۇھتبج لىٍىپ لوٍىذۇ  ]تىرِىسى[« ثٗٔذىٕي ٌِٗۇَ ثىر جبٍذا ئۆٌۈغىٗ تٗلذىر لىٍغب
ھٗزرىتي ئۆِٗر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ ثىر توپ )[ ضۈرٖ ثٗلٗر[187ضىٍٗرگٗ تٗلذىر لىٍغبْ ٔٗرضىٕي تٌٗٗپ لىٍىڭالر  ]]هللا 

ېٕىذىٓ ئۆتۈپ وېتىۋېتىپ، ئۇالردىٓ ضىٍٗر ٔېّٗ ئبدٍِٖٗر دٖپ ضورىغبٔىذى، ئۇالر ثىس تٗۋٖوىۈي لىٍغۇچىالرِىس ئبدِٖٕىڭ ٍ
ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ ئۇالرغب: ٗر ٍۆٌۈٔۈۋاٌغۇچىالر، ئبٌالغب تٗۋٖوىۈي لىٍغۇچي ئبٌذى ثىٍْٗ ٍٗرگٗ ” دېذى. ھٗزرىتي ئۆِٗر ر ضىٍ

ٓ ئبٌالغب تٗۋ  دېگْٗ(“ ٖوىۈي لىٍذىُ دٍٖذۇئۇرۇلىٕي تېرىپ لوٍۇپ ئبٔذى
ثىس پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ لېػىذا ئوٌتۇراتتۇق. ئۇ ثىسگٗ:  وي،ٕىذۇرىۋاٍٗت لىٍى ئٌٗي رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ

ھِّٗىڭالرٔىڭ جٕٗٔٗتتىىي ۋٖ دوزاختىىي ئورٔي پۈتۈٌۈپ ثوٌذى، دېذى. ثىس: ئي ئبٌالٔىڭ پٍٗغِٗجىرى! ئۇٔذاق ثوٌطب، ثىس 
ٗ  -بٔطبق ثوٌّبِذۇ؟ دېگٗٔىذۇق. ئۇ: ٍبق، ئِٗٗيغۇٔىڭغب تبٍ ئىجبدٖت لىٍىڭالر. ھٗر ئبدِٖٕىڭ پېػبٔىطىگٗ پۈتۈٌگىٕي ئۆزىگ

:] پۇ -ِۇٍٗضطٗر لىٍىٕىذۇ ٗ  -دېذى. ئبٔذٓى الٔىڭ رازىٍىمي ئۈچۈْ( ضٗرپ لىٍغبْ، تٗلۋادارٌىك لىٍغبْ، )وٌٗىّ ِېٍىٕي ئٌب
ىڭغب ثىس ٍبخػي ٍوٌٕي ِۇٍٗضطٗر لىٍىپ ثېرىّىس. ثېخىٍٍىك لىٍىپ )ئبٌالٔىڭ تٗۋھىذٔي( تٗضتىك لىٍغبْ ئبدِٖگٗ وٌٗطٗن، ئۇٔ

ضبۋاثىذىٓ( ئۆزىٕي ثىھبجٗت ھېطبثٍىغبْ، وٌٗىّٗ تٗۋھىذٔي ئىٕىبر لىٍغبْ ئبدِٖگٗ وٌٗطٗن، ثىس ئۇٔىڭغب ٍبِبْ ٍوٌٕي 
ْ ئبٍٗتٍٗرٔي ئولۇدى ]ثۇخبرى [10-5ِۇٍٗضطٗر لىٍىپ ثېرىّىس]  [ ضۈرٖ ًٌٍٗ[ دېگٗ

ھٗروىُ تٗلذىردٖ لىٍىػي » رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: دٖردا ئٗثۇ
 ۋٖ ھبوىُ ضٗھىھ[ تٗثرأي ۋٖ ]ئٗھّٗد« پۈتۈٌگْٗ ئىػالرٔي لىٍىػمب ِۇٍٗضطٗر لىٍىٕىذۇ

ٖ » طبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئىّراْ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىط التبئبال )جٕٗٔٗت ۋ ئٌب
« غتۇرۇپ ثېرىذۇدوزاختىٓ( ئىجبرٖت ئىىىي ئورۇٕٔىڭ ثىرىگٗ ٍبراتمبْ ثوٌطب، ئۇ وىػىگٗ غۇ ئورۇٕٔىڭ ئِٗىٍىٕي ئبضبٔال

 ]تٗثرأي ضٗھىھ[
ىڭ لىٍىۋاتمبْ ئىػٍىرىّىس ئىجٕي ئۆِٗر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت  لىٍىٕىذۇوي، ِْٗ: ئي ئبٌالٔىڭ پٍٗغِٗجىرى! ثىسٔ

َ، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: ْ » تٗلذىردٖ پۈتۈٌۈپ ثوٌۇٔغبْ ئىػّۇ ٍبوي ٍېڭىذىٓ ثوٌۇٔىذىغبْ  ئىػّۇ؟ دٖپ ضورىطب )ضٗ
ئىجبدٖت لىٍغىٓ. چۈٔىي ھٗروىُ ئۆزىگٗ تٗلذىر -لىٍىۋاتمبْ ئىػالر( ضبڭب پۈتۈٌۈپ ثوٌغبْ ئىػتۇر. ئي خٗتتبثٕىڭ ئوغٍي! ئِٗٗي

ٗرٔي لىٍىػمب ِۇٍٗضطٗر لىٍىٕىذۇ. ثٗختٍىىٍٗر ثٗختٍىه ثۇٌۇغىٕىڭ ئىعلىٍىٕغ ثٗختٍٗر ثٗتجٗخت -ئٌٍِٗٗىرىٕي. ثٗد -بْ ئٌٍِٗٗ
 دېذى]ئٗھّٗد ۋٖ تىرِىسى[  « ثوٌۇغىٕىڭ ئىع ئٌٍِٗٗىرىٕي لىٍىذۇ

ِغب: ئي ئبٌالٔىڭ پٍٗغِٗجىرى! ، ِْٗ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالويذۇٕىرىۋاٍٗت لىٍىدىٓ جبثىر ئىجٕي ئبثذۇٌال رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ
» ثىس تٗلذىردٖ پۈتۈٌۈپ ثوٌغبْ ئىػٕي لىالِذۇق ٍبوي تېخي پۈتۈٌّىگْٗ ئىػٕىّۇ؟ دٖپ ضورىذىُ. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:

دٖپ جبۋاپ ثٗردى. ثۇٔي ئبڭٍىغبْ ضۇرالٗ: ئۇٔذالتب ٔېّىػمب ئِٗٗي ئىجبدٖت لىٍىّىس؟ دېذى. « پۈتۈٌۈپ ثوٌغبْ ئىػٕي
دٖپ « ھٗرثىر وىػي پٗلٗت ئۆزىگٗ پۈتۈٌگْٗ ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍىػمىال ِۇٍٗضطٗر لىٍىٕىذۇ» ر ئٌٍٗٗھىططبالَ ئۇٔىڭغب:پٍٗغِٗجٗ

 جبۋاپ ثٗردى]ِۇضٍىُ ۋٖ ئىجٕي جٗرىر[  
خۇددى » ٍٗزىَذ ئىجٕي ِۇرضٗد رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

ٖرٖخذىٓ ئۈزۈَ  )ٍٗٔي ِېۋٖ( ئۈزگىٍي ثوٌّىغبٔذٖن،تىىٍٗٔىه  ً ئٗٔٗ غۇٔذاق  د ٍبِبْ وىػىٍٗر، ٍبخػي وىػىٍٗرٔىڭ ِٗٔسى
جبٍٍىرىغب چۈغٌٍّٗٗذۇ، لبٍطي ٍوٌٕي خبٌىطبڭالر غۇ ٍوٌغب ِېڭىڭالر غۇ ٍوٌٕىڭ ئٗھٍىگٗ چۈغىطىٍٗر، ٍبخػي ٍوي ثوٌطب، 

ْ ٍوي ثوٌطب، ٍبِبٔالرغب ، ئبٔذى  ]ئٗثۇ ٔۇئٍٗىُ ھٗضْٗ[« ٓ غۇالردىٓ ثوٌىطىٍٗرٍبخػىالرغب، ٍبِب
تىىٍٗٔىه )دٖرٖختىٓ( ئۈزۈَ » ئٗثۇ زٖر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

ذۇر. لبٍطي ٍوٌٕي ئۈزگىٍي ثوٌّىغبٔذٖن، ٍبِبْ وىػىٍٗر ٍبخػىالرٔىڭ ِٗٔسىً ئورۇٍٔىرىغب چۈغٌٍّٗٗذۇ؛ ئۇ ئىىىىطي ئىىىي ٍوٌ
 ]ئىجٕي ئٗضبوىر ضٗھىھ[« تبٌالپ ئبٌطبڭالر غۇ ٍوٌغب ٍوي تبپبالٍطىٍٗر

ئي ئبٌال! ئېرىُ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ، داداَ ئٗثۇ ضۇفَبْ ” ئۇِّۇ ھٗثىجٗدىٓ ِۇٔذاق رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇ: ِْٗ ئبٌالتبئبالغب:
ې  ٔ » دٖپ دۇئب لىٍغبٔىذىُ، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:“ طىپ لىٍغىٓ!ۋٖ ئبوبَ ِۇئبۋىَٗ ثىٍْٗ ئۇزۇْ ِٗزگىً ثىرگٗ ٍبغبغٕي

ضْٗ ھٗلىمٗتْٗ ئبٌالدىٓ تٗلذىر لىٍىٕغبْ ئٗجٌٕٗي، ثٌٗگىٍٗٔگٗ وۈٍٔٗرٔي، تٗلطىُ لىٍىٕغبْ رىسىمٕي ضورىذىڭ. چۈٔىي ثۇالر 
بھ تىٍىگْٗ ثوٌطبڭ، ٍبخػي ۋٖ ئٗۋزٖي ۋالتىذىٓ ثۇرۇّٔۇ وٌٍّٗٗذۇ، وېَىّٕۇ لبٌّبٍذۇ. ئبٌالدىٓ دوزاخ ۋٖ لٗثرٖ ئبزاثىذىٓ پبٔ

 دېذى]ِۇضٍىُ ۋٖ ئٗھّٗد[« ثوالر ئىذى
ھٗرلبٔذاق ٔٗرضٗ ھٗتتب :» ئىجٕي ئۆِٗر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ 

دېگْٗ ]ِۇضٍىُ ۋٖ « ۇ تٗلذىر ثىٍْٗ ثوٌىذۇئٗلىٍٍىك ثوٌۇظ ۋٖ ھبِبلٗت ثوٌۇغّۇ ٍبوي ھبِبلٗت ثوٌۇظ ۋٖ ئٗلىٍٍىك ثوٌۇغّ
 [ئٗھّٗد ضٗھىھ

ھِّٗٗ ٔٗرضٗ ھٗتتبوي » ئىجٕي ئۆِٗر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ  ِۇٔذاق دېگْٗ:
ْ وۈچ ٖ ئٗھّٗد ضٗھىھ[«]لۇۋۋٖتّۇ ئۆٌچٍِٗىه لىٍىپ ٍبرىتىٍذى-ئبجىسٌىك ثىٍٗ ُ ۋ  ِۇضٍى
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لۇغالرِۇ تٗلذىر ثىٍْٗ » ىٌَٗالھۇ ئٗٔھبدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئبئىػٗ رٖز
 ھبوىُ ھٗضْٗ[«]ِبڭىذۇ

داۋاٌىٕىػّۇ » ئىجٕي ئبثجبش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
ٗ ِٗٔپتٗلذىردىٕذۇر، داۋاٌىٕىع ئبٌال  ْ وىػىگ ْ ئبٌالتبئبال خبٌىغب ْ ٔٗرضٗ ثىٍٗ  ]ئىجٕي ضٗٔب ھٗضْٗ[« ٗئٗت لىٍىذۇخبٌىغب

 -ئٗگٗر ئۇ ئىع لبزاٍي» ئٗٔٗش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
ُ ضٗھىھ[ارىمۇتٕي ۋٖ ئٗثۇ ٔۇئٗ]د« لٗدٖردٖ پۈتۈٌگْٗ ثوٌطب، چولۇَ ٍۈز ثېرٖتتي  ٍى

ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ئبرلىطىغب  وي، ثىر وۈٔيرىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇ ئىجٕي ئبثجبش رٖزىَ
ئي ئوغٍۇَ! ِْٗ ضبڭب ثىر لبٔچٗ وٌٗىّٗ ئۆگىتىپ لوٍبً. ئبٌالٔىڭ ثۇٍرۇلٍىرىغب چىڭ ٍېپىػمىٕىي، ئبٌال » ِىٕگىػىۋاٌغبٔىذىُ. ئۇ:

ۇٍرۇلٍىرىغبْ ئىسچىً ئِٗٗي لىٍغىٕىي، ئبٌالٔي وۆز ئبٌذىڭذا تبپىطْٗ. ثىر ٔٗرضٗ ضورىطبڭ، ضېٕي لوغذاٍذۇ. ئبٌالٔىڭ ث
ئبٌالدىٓ ضورىغىٓ. ٍبردَٖ تىٍىطٗڭ، ئبٌالدىٓ تىٍىگىٓ. ثىٍىپ لوٍغىٕىي، ثبرٌىك ئۈِّٗت ضبڭب پبٍذا ٍٗتىۈزۈظ ئۈچۈْ ثىر 

ال ضبڭب پۈتۈۋٖتىٗٔذىٓ ثبغمب ھېچمبٔذاق پ ْ ٍٗرگٗ ٍىغىٍطىّۇ، ئٌب بٍذا ٍٗتىۈزٌٍّٖٗذۇ. ئٗگٗر ثبرٌىك ئۈِّٗت ضبڭب زىَب
ٍٗتىۈزۈظ ئۈچۈْ ٍىغىٍطىّۇ، ئبٌال ضبڭب پۈتۈۋٖتىٗٔذىٓ ثبغمب ھېچمبٔذاق زىَبْ ٍٗتىۈزٌٍّٖٗذۇ. لٌٍِٗٗٗر وۆتۈرۈٌذى، ثٗتٍٗر 

 ]تىرِىسى[« لۇرۇدى
ٔىڭ چوغٕي ضوۋىغىچٗ تۇتۇپ تۇرۇغي، ئۇٔىڭ ضىٍٗرٔىڭ ثىرىڭالر» ئبثذۇٌال ئىجٕي ِٗضئود رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ ِۇٔذاق دٍٖذۇ:

ْ ثىرٖر ئىػمب:" وبغىي ثۇ ئىع ثوٌّىغبْ ثوٌطب" ٓ ٍبخػىذۇر ئبٌال تٗلذىر لىٍغب  ]ئٌٗىٗثىر[« دېگىٕىذى
ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: وۈچٍۈن ِۆئّىٓ ئبجىس » ئٗثۇ ھۇرٍٖرٖ رٖزىَ

ٍبخػي ۋٖ ئبٌالغب ئٗڭ ضۆٍۈٍِۈوتۇر. ٌېىىٓ ھٗر ئىىىىٍىطي ٍبخػىذۇر. ضبڭب پبٍذىٍىك ثوٌغبْ ئىػالرٔي لىٍىػمب ِۆئّىٕذىٓ 
ٌذا ئۈِىتۋار ثوٌغىٓ!( ئٗگٗر ضبڭب اۋجىس ھېص لىٍّىغىٓ )ھٗرلبٔذاق ئٗھھېرىطّْٗ ثوٌغىٓ، ئبٌالدىٓ ٍبردَٖ تىٍىگىٓ، ئۆزٖڭٕي ئب

ىٍغبْ ثوٌطبَ، ثۇ ئىع ئۇٔذاق ثوٌّبٍتتي" دېّٗضتىٓ، ئٗوطىچٗ:" ئبٌالٔىڭ تٗلذىرى ثىرٖر ِۇضىجٗت ٍٗتطٗ:" وبغىي ِۇٔذاق ل
ٗ ئىػىه ئبچىذۇغۇٔذالىْٗ. ئبٌال خبٌىغىٕىٕي لىٍىذۇ" دېگىٓ! چۈٔىي " وبغىي" دېگْٗ ضۆز غٍٗتبٕٔىڭ   ]ِۇضٍىُ[« ئٌِٗٗىگ

ٌٗالھۇ ئٗٔھۇئٗثۇ دٖردا  ثٗٔذٖ تٗلذىرگٗ، » طبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:دىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىطرٖزىَ
ٍبخػىٍىك ۋٖ ٍبِبٍٔىمٕىڭ تٗلذىر ثىٍْٗ ثوٌىذىغبٍٔىمىغب ئىّبْ وٌٗتۈرِىگىچٗ، پېػبٔىطىگٗ پۈتۈٌگْٗ ٔٗرضىٕىڭ چولۇَ ٍٗتًّٗ 

ېتىپ لبٌّبٍذىغبٍٔىمىٕي ثىٍّىگىچٗ ِۆئّىٓ ثوالٌّبٍذۇ  ٍ ھّٗد ۋٖ ]ئٗ« لبٌّبٍذىغبٍٔىمىٕي، پۈتۈٌّىگىٕىٕىڭ ھٗرگىسِۇ خبتب
 تٗثرأي ضٗھىھ[

ئىجٕي دٍٍِٖٗىذىٓ ِۇٔذاق رىۋاٍٗت  لىٍىٕىذۇ: ِْٗ ئۇثًٗ ئىجٕي وٗئجىٕىڭ لېػىغب ثېرىپ: وۆڭٍۈِگٗ تٗلذىر ھٗلمىذٖ ثىر 
ٔٗرضٗ وېٍىۋاٌذى. غۇڭب ضْٗ ِبڭب ثىر ھٗدىص ضۆزٌٗپ ثٗرگىٕىي، ِۇغۇ ۋٖضىٍٗ ثىٍْٗ ئبٌال لٌٗجىّذىىي ۋٖضۋٖضىٕي ٍولمب 

ئٗگٗر ئبٌال ئبضّبْ ۋٖ زېّىٓ ئٗھٍىٕي » جٗة ئِٗٗش، دېگٗٔىذىُ، ئۇ ِۇٔۇ ھٗدىطٕي ضۆزٌٗپ ثٗردى:چىمىرىۋٖتطٗ ئٗ
ئبزاثٍىّبلچي ثوٌطب )ئبزاثالۋېرىذۇوي(، ئۇالرغب زۇٌۇَ لىٍغبْ ثوٌّبٍذۇ. ئٗگٗر ئبٌال ئۇالرغب رٖھّٗت لىٍّبلچي ثوٌطب، ئبٌالٔىڭ 

ٗگٗر ئوھۇد تېغىذٖن ئبٌتۇٕٔي ئبٌال ٍوٌىذا ضٗرپ لىٍطبڭّۇ، تبوي ضْٗ رٖھّىتي ئۇالرٔىڭ ئٌٍِٗٗىرىذىٓ وۆپ ئٗۋزٌٖذۇر. ئ
تٗلذىرگٗ ئىّبْ وٌٗتۈرِىگىچٗ، ئبٌال ئۇٔي ضٗٔذىٓ لوثۇي لىٍّبٍذۇ. غۇٔي ثىٍىػىڭ وېرٖوىي، پېػبٔٗڭگٗ پۈتۈٌگْٗ ٔٗرضٗ ضبڭب 

ۇٔىڭذىٓ ثبغمب ئېتىمبد ئۈضتىذٖ ئۆٌطٗڭ، چولۇَ ٍٗتًّٗ لبٌّبٍذۇ، پۈتۈٌّىگْٗ ٔٗرضٗ ضبڭب ھٗرگىسِۇ خبتب ٍېتىپ لبٌّبٍذۇ. ث
 ]ئٗثۇ داۋۇد[« ئٌٗۋٖتتٗ دوزاخمب وىرىطْٗ

ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ ال ِۇضب ئٌٍٗٗھىططبالِٕي پٍٗغِٗجٗر لىٍىپ ئٗۋٖتىْٗ ۋٖ  وي:رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇ  دىٓئىجٕي ئبثجبش ر ئٌب
ٍْٗ ئىطب ئٗ ٌٍٗھىططبالَ ئۆزىگٗ ئٗگٗغىٍٗٔٗرٔي توپالپ: تٗلذىر ئۇٔىڭغب تٗۋراتٕي ٔبزىً لىٍغبْ چبغذا، ِۇضب ئٌٍٗٗھىططبالَ ثى

ٖ ثوٌّبڭالر، دېذى  ]ئٌٗىٗثىر[« ئبٌالٔىڭ ضىرىذۇر، غۇڭب ئۇٔي ثىٍىّىس دٖپ ئبۋار
ٗر  -ثىس تٗلذىر ھٗلمىذٖ تبالظ دىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،ئٗثۇ ھۇرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ تبرتىع لىٍىػىپ تۇرضبق، پٍٗغِٗج

لېٍىپ، لبتتىك ئبچچىمالٔذى. ھٗتتب ئبچچىمىذىٓ ٍۈزى لىسىرىپ، ئىىىي ِٗڭسى ئبٔبردٖن ثوٌۇپ ئٌٍٗٗھىططبالَ چىمىپ 
ٗر ِۇغۇٔذاق لىٍىػمب ثۇٍرۇٌغبّٔۇ ٍبوي ِْٗ ِۇغۇٔىڭ ئۈچۈْ ضىٍٗرگٗ پٍٗغِٗجٗر لىٍىپ » وٗتتي. ئۇ ِۇٔذاق دېذى: ضىٍ

برتىع لىٍغبٍٔىمي ئۈچۈْ ھبالن ثوٌۇپ وٗتىْٗ. ِْٗ ت -ئٗۋٖتىٍذىّّۇ؟ ضىٍٗردىٓ ئىٍگىرى ئۆتىْٗ ئۈِّٗتٍٗر ثۇ ھٗلتٗ تبالظ
 ]تىرِىسى[« تىك تٗۋضىَٗت لىٍىّْٗضىٍٗرٔىڭ تٗلذىر ھٗلمىذٖ تبالغّبضٍىمىڭالرٔي لبت

تٗلذىر)توغرۇٌۇق ضۆز( » ئىجٕي ِٗضئود رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
 ]تٗثرأي ضٗھىھ[« ً جىُ تۇرۇڭالرز لىٍّبتىٍغب ئېٍىٕطىب ضۆ

ِْٗ » جبثىر ئىجٕي ضۇِرٖت رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
ْ ئۈچ ئىع ثبر  ]ئٗھّٗد ۋٖ تٗثرأي ضٗھىھ[« ىٍىعتٗلذىرٔي ئىٕىبر ل…. ئۈِّىتىّگٗ ئٗٔطىرٍٖذىغب

ھٗلىمٗتْٗ ِْٗ » ٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئٗثۇ ئۇِبِٗت رٖزىٌَٗالھۇ ئ
ْ ٔٗرضىٕىڭ ئٗڭ لورلۇٔۇغٍىمي تٗلذىرٔ  ]تٗثرأي ضٗھىھ[« ي ئىٕىبر لىٍىعزاِبٕٔىڭ ئبخىرىذا ئۈِّىتىّگٗ ئٗٔطىرٍٖذىغب

تٗلذىر توغرىٍىك ضۆز » ٍٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئٗثۇ ھۇرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٗ
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ٗ لبٌذۇرۇٌذى ْ وىػىٍىرىگ ُ ۋٖ تٗثرأي ئٗۋضٗتتٗ ھٗضْٗ[]ھ« لىٍىع ِېٕىڭ ئۈِّىتىّٕىڭ ئبخىر زاِبٔذىىي ٍبِب  بوى
ُ وٌٗگۈضىذٖ ِېٕىڭ ئۈِّى» ئىجٕي ئۆِٗر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، ِْٗ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ: تى

]ئٗھّٗد ۋٖ ھبوىُ « دٍٖذۇ -دېگٍٗٔىىىٕي ئبڭٍىغبٔىذىُ« ئىچىذٖ تٗلذىرٔي ئىٕىبر لىٍىذىغبْ ثىر ِۇٔچٗ لٗۋٍِٗر پٍٗذا ثوٌىذۇ
 [ضٗھىھ

ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ: ثۇ ئۈِّٗتتىٓ تٗلذىر » ٔبفىئذىٓ ِۇٔذاق رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي: ئىجٕي ئۆِٗر ر
« تبرتىع لىٍغبٔالر ئىچىذٖ ٍٗر ٍۇتۇظ، ضۈرىتي ئۆزگىرىپ وېتىع ٍبوي تبظ ٍېغىع ۋٖلٗضي ٍۈز ثېرىذۇ -ھٗلمىذٖ تبالظ

 [دېذى ]تىرِىسى ۋٖ ئىجٕي ِبجٗ ضٗھىھ -دېگٍٗٔىىىٕي ئبڭٍىغبٔىذىُ
ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ ۇھي لٗدٖرىَٗ گۇر» دىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئىجٕي ئۆِٗر ر

)تٗلذىرگٗ ئىػٍّٗٔٗذىغبْ گۇرۇھ( ثۇ ئۈِّٗتٕىڭ ِٗجۇضىٍَىرىذۇر. ئٗگٗر ئۇالر وېطٗي ثوٌۇپ لبٌطب، ئۇالرٔي ٍولٍىّبڭالر. ئۆٌۈپ 
ُ ھٗضْٗ« لبٌطب، جىٕبزىطىغب لبتٕبغّبڭالر  []ئٗثۇ داۋۇد ۋٖ ھبوى

ئۈچ وىػىذىٓ » الَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئٗثۇ ئۇِبِٗت رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططب
 -1ئبٌالتبئبال لىَبِٗت وۈٔي ئۇالرٔىڭ تٗۋثىطىٕي، ٔٗپٍٗ ئىجبدٖتٍىرىٕي، پٗزىر ئىجبدٖتٍىرىٕي، فىذىَٗضىٕي لوثۇي لىٍّبٍذۇ: 

 ]تٗثرأي ھٗضْٗ[« ر لىٍغۇچي وىػيتٗلذىرٔي ئىٕىب -3ضۇخٗٔچي.  -2ئبٔىطىٕىڭ  لبرغىػىٕي ئبٌغبْ.  -ئبتب
 

 ضتلىرى توغرضىذادو ئبلالًىڭ

ٔىڭ ئبزاثىذىٓ( لورلۇظ، )دۇَٔبدا لوٌذىٓ وٗتىۈزۈپ لوٍغبٔغب( لبٍغۇرۇظ ٍولتۇر هللا ٔىڭ دوضتٍىرىغب )ئبخىرٖتٗت  هللا ]راضتال  
[ ئۇالرغب دۇَٔب ۋٖ ئبخىرٖتتٗ خۇظ خٗۋٖر ثېرىٍىذۇ )ٍٗٔي دۇَٔبدا 63[ ئۇالر ئىّبْ ئېَتمبْ ۋٖ تٗلۋادارٌىك لىٍغبٔالردۇر ]62]

ٗ -ٔىڭ رازىٍىمي ۋٖ رٖھّىتىگٗ ئېرىػىذىغبٍٔىمي ثىٍْٗ، ئبخىرٖتتٗ ٔبزۇهللا ظ ۋالتىذا،  جبْ ئۈزۈ ٔېّٗتٍىه جٕٗٔٗتى
ٖ 64ۋٖدىطىگٗ خىالپٍىك لىٍّبٍذۇ، ئٗٔٗ غۇ وبتتب ثٗختتۇر ]هللا وىرىذىغبٍٔىمي ثىٍْٗ خۇظ خٗۋٖر ثېرىٍىذۇ(،   [ضۈر

ْ ٔٗرضىٍٗرٔي]هللا ٍۇٔۇش[ ْ ضىٍٗر ثىٍٍّٗذىغب ْ ] ٔىڭ ثىٍذۈرۈغي ثىٍٗ  [ٍۈضۈف[86ثىٍىّٗ
 ،ُ ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، ئۇ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي ئبڭٍىغبٔىذى

دېۋىذى، پٍٗغِٗجٗر « ئي رٖضۇٌۇٌال! ثېػبرٖت دېگْٗ ٔېّٗ؟» ضبھبثىٍٗر:« پٍٗغِٗجٗرٌىىتىٓ پٗلٗت ثېػبرٖتال لبٌذى» دٍٖذۇ:
 ثۇخبرى[  «]دېذى« ٍبخػي چۈظ» ططبالَ:ئٌٍٗٗھى

ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، ئۇ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:  زاِبْ ئبخىر » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىَ
پبرچىطىذىٓ   46ٍېمىٕالغمبٔذا ِۆئّىٕٕىڭ وۆرگْٗ چۈغي ئبضبٍٔىمچٗ ٍبٌغبْ چىمّبٍذۇ. ِۆئّىٕٕىڭ چۈغي پٍٗغِٗجٗرٌىىٕىڭ 

 «ىر پبرچىطىذۇرث
ْ ]ثۇخبرى « ئبراڭالردىىي چۈغي راضت چىمىذىغبٔالر ضىٍٗرٔىڭ راضت ضۆزٌٍٗذىغبٍٔىرىڭالردۇر» ٍٗٔٗ ثىر رىۋاٍٗتتٗ: دېَىٍٗگ

 ۋٖ ِۇضٍىُ[
ٓ » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېذى: ھٗلىمٗتْٗ ضىٍٗردى

ىي ئۈِّٗتٍٗرٔىڭ ئىچىذٖ ئبٌالتبئبال وۆڭٍىگٗ ضېٍىع ثىٍْٗ ضۆزٌٍٗذىغبْ وىػىٍٗر ثبر ئىذى. ئٗگٗر ِېٕىڭ ئۈِّىتىّٕىڭ ئىٍگىرى
 ]ثۇخبرى[« ئىچىذٖ ثىرٖر ئبدَٖ ِۇغۇٔذاق ثوٌطب، ئۇ غٗوطىس ئۆِٗردۇر

ئبٌالٔىڭ غۇٔذاق ثٗٔذىٍىرى :» ئٗٔٗش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ
ْ تؤۇۋاٌىذۇ  ]ثٗززار ۋٖ ھٗوىَىُ ھٗضْٗ[« ثبروي، وىػىٍٗرٔي پبراضٗت ثىٍٗ

ٓ » ئٗثۇ ئۇِبِٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ِۆئّىٕٕىڭ پبراضىتىذى
ْ لبرا  ]ئٌٗىٗثىر[« ٍذۇضبلالٔغىٓ! چۈٔىي ئۇ ئبٌالٔىڭ ٔۇرى ثىٍٗ

ئبٌالتبئبال ِۇٔذاق » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ  ِۇٔذاق دېگْٗ:
دٍٖذۇ: وىّىي ِېٕىڭ دوضتۇِغب تبجبۋۇز لىٍىذىىْٗ ئۇ ھٗلىمٗتْٗ ِبڭب ئۇرۇظ ئبچمبْ ثوٌىذۇ، ِْٗ پٗرز لىٍغبْ ئٌٍِٗٗٗرٔي 

ٖتٍٗرٔي لىٍىع لىٍىع ئبرلىٍىك  ېمىٍٕىػىع ثوٌّبٍذۇ. ثٗٔذَٖ ٔٗپٍٗ ئىجبد  ٍ ثٗٔذِٖٕىڭ ِبڭب ٍېمىٕالغمبٍٔىمىذىّٕۇ ئبرتۇق
ئبرلىٍىك ِبڭب ھِٗىػٗ ٍېمىٍٕىػىپال تۇرىذۇ. تبوي ِْٗ ئۇٔي ٍبخػي وۆرۈپ لبٌىّْٗ. ئٗگٗر ِْٗ ئۇٔي ٍبخػي وۆرۈپ لبٌطبَ، 

تىذىغبْ لوٌي ۋٖ ِبڭىذىغبْ پۇتي ثوٌۇپ ثېرىّْٗ. ئۇ ِٗٔذىٓ ثىرٖر ِْٗ ئۇٔىڭ ئبڭالٍذىغبْ لۇٌىمي، وۆرىذىغبْ وۆزى، تۇ
ٔٗرضٗ ضورىطب، ِْٗ ئۇٔي چولۇَ ئۇٔىڭغب ثېرىّْٗ. ئٗگٗر ئۇ ِبڭب دۇئب لىٍطب، ئۇٔىڭ دۇئبضىٕي چولۇَ ئىجبثٗت لىٍىّْٗ. ئٗگٗر 

ْ. ِْٗ ئۆٌۈِٕي ٍبلتۇرِبٍذىغبْ ِۆِىٓ ئۇ ِبڭب ثىرٖر ٔٗرضىذىٓ ضېغىٕىپ پبٔبھ تىٍىطٗ، ِْٗ ئۇٔىڭغب چولۇَ پبٔبھٍىك ثېرىّٗ
ثٗٔذِٖٕىڭ جېٕىٕي ئېٍىػتب ئىىىىٍىٕىػتىٓ ثبغمب، لىٍّبلچي ثوٌغبْ ئىػٍىرىّٕىڭ ھېچمبٍطىذا ئىىىىٍىٕىپ لبٌّبٍّْٗ. ئۆٌۈَ 

ٗ چۈغۈرۈپ لوٍۇغٕي ٍبلتۇرِبٍّْٗ، ثىراق ئۇٔىڭغب ئۆٌۈَ چولۇَ وېٍىذۇ ْ ھبٌٗتى  ثۇخبرى[«]ئبرلىٍىك ِْٗ ئۇٔي ٍبِب
ئبٌالتبئبال ِۇٔذاق دٍٖذۇ:  ثٗٔذٖ » ۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ ِۇٔذاق دٍٖذۇ: پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئٗث

بڭب ثىر گٗز ٍېمىٕالغطب، ِْٗ ئۇٔىڭغب ثىر غۇالچ   ِ ېمىٕالغطب، ِْٗ ئۇٔىڭغب ثىر گٗز ٍېمىٍٕىػىّْٗ. ئۇ  ٍ ِبڭب ثىر غىرىچ
 ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[« طٗ، ِْٗ ئۇٔىڭغب ٍۈگۈرۈپ ثبرىٍّْٗېمىٍٕىػىّْٗ. ئۇ ِبڭب ِېڭىپ وٌٗ
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ئبٌالتبئبالٔىڭ » ئىجٕي ئبثجبش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
بِبْ ئبٌال دوضتٍىرى ثوٌغبْ ئٗۋٌىَبالر، دائىُ ئبٌالٔي ئٗضٍىگْٗ ھبٌذا وۆرۈٌىذۇ ٍبوي ئۇالرٔي ثبغمىالر وۆرگْٗ ھ

ُ ضٗھىھ[«]ئٗضٍىٕىذۇ  ھٗوىَى
ثىٍْٗ لٗضِٗىي، ئبٌال » ئٗٔٗش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ  ِۇٔذاق دېگْٗ:

ُ  ضٗھىھ[«] تبئبال ئۆزىٕىڭ ٍبخػي وۆرگْٗ دوضتىٕي ھٗرگىس دوزاخمب تبغٍىّبٍذۇئبٌال  ھبوى
 

 چۈظ توغرضىذا

ظ. ٍبِبْ. ٍبٌغبْ چۈغٕي ئبٌالتبئبال لۇرئبٔذا، ثىر ٔٗچچٗ جبٍذا تىٍغبْ ئبٌىذۇ، ئىجراھىُ ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ٍبخػي، راضت چۈ
ئوغٍىٕي ثوغۇزالپ چۈظ وۆرۈغي، رٖضۇٌۇٌالٔىڭ ِٗوىىگٗ خبتىرجَٗ وىرىپ چۈظ وۆرۈغي، ثٗدرى ئۇرۇغىذا دىٕطىس وبپىرالرٔي 

ىػبھٕىڭ چۈغي، زىٕذأذا لبِبٌغبْ ئىىىي وىػىٕىڭ چۈغي لبتبرٌىمالر. ئبز وۆرۈغي، ٍۈضۈف ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ چۈغي، پبد
ضۇٌۇٌال ِۆئّٕٕىڭ راضت چۈغي پٍٗغِٗجٗرٌىىٕىڭ  تٗ ئبً چۈظ ئبرلىٍىك وٌٗگْٗ، ٖر پبرچىطي  46/1ۋٖھىَّۇ رٖضۇٌۇٌالغب ئٌب

غتي، ئِٗذى چۈظ ئبرلىٍىك رٖضۇٌۇٌال ٍٗٔٗ پٍٗغِٗجٗرٌىه ِْٗ ثىٍْٗ ئبٍبغال 46/1ٍىٍٕىڭ  23دېگْٗ. چۈٔىي، ئبٌتٗ ئبً 
ثىػبرٖت ثېرىذىغبٔالر لبٌذى دېگْٗ. ثۇ ئٗھۋاٌالر چۈظ دېگْٗ ثبثذا ثبر، پۈتۈْ ھٗدىص وىتبثٍىرىذا ثبر، چۈغٕي ثىس ئِٗذى 

 ثىر ٔٗچچٗ لىطىّغب تٗلطىُ لىٍىّىس.
ْ ثىرىٕچي خىً : ٍۆي، ئىططىمٍىك ضٗۋٖثىذىٓ توال لبٍّبق، ھبٌۋا، لوً ٍىغىذٖن ٔٗرضىٕي ٍٗپ چ ۈغىذٖ ثۇرٔي لبٔبپ، لب

 ئبٌذۇرۇپ، ھٗرخىً چۈغٍٗرٔي وۆرىذۇ.
ىك ئىططىمٍىك ٔٗرضىٕي توال ٍٗپ تٗثىئىتي  ئىىىىٕچي خىً: لۇرۇق ئىططىك ھٗضٗي، پبلالْ گۆغي، گۈٌٗ )لبق( لبتبٌر

ُ غِٕٗي وۆرىذۇ. ْ ثوٌۇپ چۈغىذٖ لۇٍبغٕي، جٗڭٕي چۈغٍٗذۇ، دائى  لبالٍّىمب
چېۋٖ، دوغ لبتبرٌىك ثٌٗغَٗ وۆپىَىذۇ، ِٗفطٌٍٗٗر ئبجىسالٍذۇ،  -ٗرضىٕي توال ٍٗپ، ِېۋٖئۈچىٕچي خىً: ھۆٌٍۈن، ضوغۇق ٔ

جىطىُ ضۇٍۇٌىذۇ، ِبغذۇرضىسٌىٕىذۇ، تبئبَ ٍىگىطي وٌٍّٗٗذۇ، ئبغمبزاْ ئبجىسالٍذۇ، توال ئۇخالٍذىغبْ ئبٔذىٓ ئۇٔتىمبق ثوٌىذۇ، 
 ۇ.ثۇٔذاق وىػي توال ۋالىتتب ٍبِغۇر، ضۇ وۆي، ٍۇٍۇٔۇغٕي چۈغٍٗذ

تۆتىٕچي خىً: غىسأي وۆپ ٍىَىػذىٓ زٖھٗرٌىه ٔٗرضىٕي چېىىػذىٓ ھٗرخىً وېطٌٍٗىىذىٓ ثۇ وىػي چۈغىذٖ ھٗرخىً 
 خىَبٌالرٔي، لورلۇٔۇغٍۇق وۆرۈٔۈغٍٗرٔي، جٗڭٕي، ئۇرۇغٕي، ئۆٌۈِٕي چۈغٍٗذۇ

 ىػٕي چۈغٍٗذۇ.ثٗغىٕچي خىً: ِىڭىذىىي خىَبٌي تۇٍغۇ، ئېػىپ وٗتىْٗ ئبرزۇ، پىالٔالر توال ئوٍالپّۇ غۇ ئ
 ً ئبٌتىٕچي خىً: غٗھۋٖت، تبئبَ غٗھۋىتي، جىٕطىٌ ٔٗضىً غٗھۋىتي لبتبرٌىك ئىػالرِۇ ٔېرىۋىغب تٗضىر وۆرضىتىپ ھٗرخى

 چۈغٍٗر وۆرضىتىذۇ.
ٔٗپرٖت، ثىرٖرضىٕي دائىُ ئۆچ وۆرۈظ، ئبداۋٖت تۇتۇظ، خىَبٌىذا ئۆٌتۈرۈغتىٓ ثبغمىٕي  -ٍٗتتىٕچي خىً: غٗزٖپ

بخػي وۆرۈپ توال ئوٍالپ ٍبوي ئبٍرىٍىپ وېتىپ ئۇٔتبٌّبضٍىك، ھٗضرٖتتىٓ خىَبي ضۈرۈظ، ٍبوي ئوٍٍىّبٍذىغبْ، ٍب وي لبتتىكٍ 
ثىرٖر ۋٖلٗ ھبدىطٗ تٗضىر وۆرضىتىع، لورلۇپ لبرا ثېطىع، ٍبوي ثىرٖر خۇغبٌٍىك وۆرۈٔۈظ، ضبٍبھٗتٍٗر تٗضىر لىٍىذۇ، ٍبوي 

ٗتتٗ تۈردىىي چۈظ، وٗضپي چۈغىٗ ئوخػبظ، ثىرٖر وٗضپىٕي ىٍىذۇ، ئىھتىالَ ثوٌۇظ لبتبرٌىماللغٍٗتبْ ۋٖضۋٖضٗ  ر ثۇخىً ٍ
لىٍىۋاتمبْ ثوٌطب، ثۇٔذاق چۈغٍٗرگٗ تٗثىر وٌٍّٗٗذۇ. ثۇالرٔىڭ توٌىطي ٍبٌغبْ. ٍبِبْ چۈغٍٗر ثوٌىذۇ. وىػي ثۇٔىڭغب غَٗ 

ٗ دېًّٗ ئۇٔتۇپ وٗتطۇْ. ْ چۈظ وۆرگٗٔذٖ ثىرٖرضىگ  لىٍىپ ئوٌتۇرِىطىّۇ ثوٌىذۇ، ٍبِب
ىٕچي خىً: راضت، ٍبخػي چۈظ ثوٌۇپ، ٍۇلىرلي ئٗھۋاٌالر ٍوق، ھېچ ضٗۋٖثي ٍوق، ثٗزىطي ئۆز ئٍٕٗي راضت ثوٌىذۇ، ضٗوىىس

ٌىذۇ ٍبوي ثوٌۇپ ثوٌغبْ ثوٌىذۇ، ثۇٔىڭغىّۇ تٗثىر وٗتٍّٗذۇ، ثۇٔىڭ توٌىطي ثىػبرٖت، خۇددى رٖضۇٌۇٌالٔي ۇرۆغۇ ئىع و
راضت ئٗھۋاي وٌٗگٗٔذٖن، ثٗزىطىگٗ ٍۈضۈف ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ چۈغىذٖ وۆرۈغتٗن، ٍبوي تٗجرىجىذىٓ چۈغىگٗ دائىُ 

ىّالر ثىٍىذۇ، ثىر ٔٗچچٗ وۈْ ثٌٗىي ثىر ھٗپتٗ ٍبوي  چۈغىذٖن، تٗثىر وېتىذۇ. ۋٖلٌٗىىي ِۇرٖوىٗپ ثوٌىذۇ، ثۇٔي ھٗلىمىٌ ئٌب
خىً تۇرِبٍذۇ. غۇڭب، ثۇ ثىر ٔٗچچٗ ئبً ثۇرۇْ چۈظ وۆرضٗ، ثۇ چۈظ ئۆز ئٍٕٗي ٍۈز ثېرىذۇ. ئبدَٖ تٗثىئىتي، ِىجٗزى ثىر 

ُ. پٗرىك ئېتىع ثٗوّۇ ِۇھىُ، ثوٌّىطب لبالٍّىمبٍٔىػىذۇ،  -چۈغٕي ئبٌذى ثىٍْٗ ٍبخػي ٍبِبْ، راضت، ٍبٌغبٔغب ئبٍرىع الزى
ثوٌۇپّۇ چۈغٕي ضىرٌىمالغتۇرۇپ ٍبٌغبْ ضۆزٌىّٗضٍىه الزىُ، ثوٌّىطب ۋاثبٌي ئۆزىگٗ، گٗرچٗ دىٕطىس ثوٌطىّۇ، ئبٌىُ ثوٌطب، 

ۇر ثوٌطب، ٍۈرت، خٌٗك غېّىٕي ٍېطٗ، ثۇٔذاق وىػىّۇ ثٗزىذٖ راضت چۈظ وۆرىذۇ، ٍبوي ِٗٔىٍىه، تٗثىرٌىه چۈظ ِۇتٗپٗوى
 ]تٗپطىر تٗٔتبۋى[وۆرىذۇ. دٌٖىً: ضۈرٖ ٍۈضۈفذىىي پبدىػبھ دىٕطىسدۇر.

 

 غبًلىميپٍَغَهجَرلىىٌىڭ ثېػبرٍتلىرىذىي پَلَت ٍبخػي چۈغال لبل 

ئي خبالٍىك! پٍٗغِٗجٗرٌىىٕىڭ » دىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ  : ئىجٕي ئبثجبش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ
« ثېػبرٖتٍىرىذىٓ پٗلٗت ٍبخػي چۈغال لبٌذى، ئۇٔي ِۇضۇٌّبْ وىػي ٍب ئۆزى وۆرىذۇ ٍبوي ئۇٔىڭ ئۈچۈْ ثبغمىالر وۆرىذۇ

 دېذى ]ِۇضٍىُ[
ُ، ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇو   ي، ئۇ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي ئبڭٍىغبٔىذى



 ئبلال تًريپكً قېچىڭالر! 

 

197 

دېۋىذى. پٍٗغِٗجٗر « ئي رٖضۇٌۇٌال! ثېػبرٖت دېگْٗ ٔېّٗ؟» ضبھبثىالر:« پٍٗغِٗجٗرٌىىتىٓ پٗلٗت ثېػبرٖتال لبٌذى» دٍٖذۇ:
 دېذى]ثۇخبرى[  « ٍبخػي چۈظ» ئٌٍٗٗھىططبالَ:

ٖ ِىطىرٌىك ثىر وىػىذىٓ ِۇٔذاق رىۋاٍٗ   ت لىٍىٕىذۇ، ِْٗ ئٗثۇ دٖردا رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ ئبٌالتبئبالٔىڭ: ]ئۇالرغب دۇَٔب ۋ
[ ضۈرٖ ٍۇٔۇش[ دېگْٗ ئبٍىتي 64ئبخىرٖتتٗ خۇغخٗۋٖر ثېرىٍىذۇ، ئبٌال ۋٖدىطىگٗ خىالپٍىك لىٍّبٍذۇ، ئٗٔٗ غۇ وبتتب ثٗختتۇر]

ھىططبالِذىٓ ِۇغۇ ئبٍٗت ھٗلمىذٖ ضورىغبْ ئىذىُ، ھٗلمىذٖ ضورىغبْ ئىذىُ. ئۇ ِۇٔذاق دېذى: ِّٗٔۇ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗ
بزىً ثوٌغبٔذىٓ ثۇٍبْ، ضٗٔذىٓ ثبغمب ثىرىطي ِٗٔذىٓ ثۇ ئبٍٗت ھٗلمىذٖ ضوراپ » پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِبڭب: ثۇ ئبٍٗتٔ 

غۇٔىڭذىٓ دېگْٗ ئىذى. « ثبلّىغبْ. ئۇ دېگْٗ ِۇضۇٌّبْ وۆرىذىغبْ ٍبوي ئۇٔىڭغب وۆرىٕىذىغبْ ٍبخػي چۈغتىٓ ئىجبرٖت
 ]تىرِىسى ضٗھىھ[« ثېرى، ِٗٔذىٓ ثۇ ئبٍٗت ھٗلمىذٖ ضٗٔذىٓ ثبغمب پٗلٗت ثىر وىػىال ضوراپ ثبلتي

ئۇالرغب دۇَٔب » ئىجٕي جٗرىر ئۇثبدٖ ئىجٕي ضبِىتٕىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي رىۋاٍٗت لىٍىذۇ، ثىس پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِذىٓ:
ٗتتىٓ ئبخىرٖتتىٓ ثېرىٍگْٗ خۇظ ثېػبرٖتٕىڭ جٕٗٔٗت ئىىٍٗٔىىىٕي تؤۇپ دېگْٗ ئبٍ« ۋٖ ئبخىرٖتتٗ خۇظ خٗۋٖر ثېرىٍىذۇ

ْ » دٖپ ضورىذۇق. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:« دۇَٔبدا ثېرىٍىذىغبْ خۇظ ثېػبرٖت ٔېّٗ»ٍٗتتۇق، ئۇٔذالتب  ِۆِىٕٕىڭ وۆرگٗ
ٓ ثىرى ٍبوي ٍٗتّىػتىٓ ٍبخػي چۈغي ثۇ دۇَٔبدىٓ ثېرىٍگْٗ خۇظ خٗۋٖر، ئۇ ٍبخػي چۈظ پٍٗغِٗجٗرٌىىٕىڭ لىرىمتى

 دېذى.« ثىرىذۇر
ئۇالرغب دۇَٔب ۋٖ :» ئبثذۇٌال ئىجٕي ئِٗر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ  ِۇٔذاق دېگْٗ 

ٗ خۇظ خٗۋٖر ثېرىٍىذۇ ْ خۇظ ثېػبرٖتتۇر« ئبخىرٖتت  ]ئٗھّٗد[« ٍٗٔي ٍبخػي چۈظ ِۆِىٕگٗ ثېرىٍگٗ
ثۇ دۇَٔبدىىي خۇظ » رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئٗثۇ دٖردا   

 ]تٗثرأي ضٗھىھ[“« راضت چۈغتۇر” ثېػبرٖت
ٍبخػي چۈظ، ِۆئّىٓ » ِۇٔذاق دېگْٗ:رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ  ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ  

ْ خۇظ ثېػبرٖتتۇروۆرىذىغ  ]ئىجٕي جٗرىر ضٗھىھ[« بْ ٍبوي ئۇٔىڭغب وۆرضىتىٍىذىغب
                                                      

 ىڭ وۆرگَى چۈغي هۆهىٌٌ 

ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھب ِۇٔذاق دٍٖذۇ: پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھ ىذٖ راضت چۈغٍٗردىٓ ىططبالِغب وېٍىذىغبْ ۋٖھىٌ دٖضٍىۋئبئىػٗ ر
 ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[« غبْ، ئۇٔىڭ وۆرگْٗ چۈغٍىرى تبڭ ٔۇرىذٖن روغْٗ ئىذىثبغالٔ

ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: زاِبْ ئبخىر » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىَ
پبرچىطىذىٓ ثىر  46غِٗجٗرٌىىٕىڭ ٍېمىٕالغمبٔذا ِۆئّىٕٕىڭ وۆرگْٗ چۈغي ئبضبٍٔىمچٗ ٍبٌغبْ چىمّبٍذۇ. ِۆئّىٕٕىڭ چۈغي پٍٗ

 «پبرچىطىذۇر
ْ« ئبراڭالردىىي چۈغي راضت چىمىذىغبٔالر ضىٍٗرٔىڭ راضت ضۆزٌٍٗذىغبٍٔىرىڭالردۇر» ٍٗٔٗ ثىر رىۋاٍٗتتٗ:   ثۇخبرى ] دېَىٍٗگ

 [ۋٖ ِۇضٍىُ
ْ » ْٗ:ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگ   لىَبِٗت ٍېمىٕالغمب

پبرچىطىذىٓ ثىر  46چبغذا، ِۆِىٕٕىڭ وۆرگْٗ چۈغي ٍبٌغبْ ثوٌّبٍذۇ، ِۆِىٕٕىڭ وۆرگْٗ چۈغي پٍٗغِٗجٗرٌىىٕىڭ 
ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ ثوٍۇٔغب تبلبق ضېٍىٕىپ چۈغىگٕٗٔي ٍبخػي ھېطبثٍىّبٍتتي، چۈغىٗ تٗثىر ثٗرگۈچىٍٗر پۇتىغب « پبرچىطىذۇر

ۈغٕي ٍبخػي ھېطبثالٍتتي، ئۇٔىڭغب دىٕذا ِۇضتٗھىَٗ تۇرغبٍٔىمىٕي وۆرضىتىذۇ، دٖپ تٗثىر ئىػىٗي ضېٍىٕىپ وۆرگْٗ چ
 ]ثۇخبرى[« ثېرٖتتي

 

  پبرچىطي  23، 42، 22  چۈغي پٍَغَهجَرلىىٌىڭ ٍبخػي

ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ٍبخػي چۈظ » ئىجٕي ئۆِٗر رٖزىَ
 ]ئىجٕي ٔٗججبر  ضٗھىھ[« پبرچىطىذىٓ ثىر پبرچىطىذۇر 25ِٗجٗرٌىىٕىڭ پٍٗغ

ٍبخػي چۈظ » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
 ]ثۇخبرى [« پبرچىطىذىٓ ثىر پبرچىطىذۇر  46پٍٗغِٗجٗرٌىىٕىڭ 

ِۆِىٕٕىڭ وۆرگْٗ چۈغي »  رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئٗثۇ ضٗئىذ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ 
 ]ئىجٕي ِبجٗ ضٗھىھ[« پبرچىطىذىٓ ثىر پبرچىطىذۇر 70پٍٗغِٗجٗرٌىىٕىڭ 

 

 چۈظ تَثىرًي ثىلذۈرۈظ

 [ضۈرٖ ٍۈضۈف[101] چۈظ تٗثىرىٕي ثىٍذۈردۈڭ …پٗرۋٖردىگبرىُ! ِبڭب ھٗلىمٗتْٗ]
 

 ۈن ثولىذىغبًلىميئۈچ تۈرل ٌىڭچۈغ
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چۈظ ئۈچ تۈرٌۈن ثوٌىذۇ. » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
 ْ ثىرى وىػي ئوٍغبق ۋالتىذا غۇغۇٌالٔغبْ ئىػٍىرىٕىڭ ئىٕىبضي ثىٍْٗ وۆرگْٗ چۈظ. ئىىىىٕچىطي غٍٗتبٔذىٓ ثوٌغب

طي ئبٌال تٗرىپىذىٓ ثوٌغبْ ثىػبرٖتٍىه چۈظ. وىّىي ٍبِبْ چۈظ وۆرىذىىْٗ، ئۇٔي ھېچ لورلۇٔچٍۇق چۈظ. ئۈچىٕچى
 ]ثۇخبرى[« ئبدِٖگٗ ئېَتّىطۇْ، تۇرۇپ ٔبِبز ئولۇضۇْ

                                             

 چۈغىَ تَثىر ثَرضَ راضتمب ئبٍلىٌىذىغبًلىمي 

ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ ىطىال چۈظ   تٗثىر ثېرىٍّ»ِۇٔذاق دېگْٗ: لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ رىۋاٍٗت ئٗثۇ رٖزىَىٓ رٖزىَ
ٍذۇ، تٗثىر ثېرىٍگْٗ ھبِبْ ٍۈز ثېرىذۇ  چۈغٕي پٗلٗت  ٍېمىٓ دوضتمب، ٍبخػي وۆرىذىغبْ وىػىٕىڭ ئۈضتىذٖ ئۇچۇپ ٍۈرۈ

ْ ضۆزٌٗپ ثٗر  ضٗھىھ[ ئىجٕي ِبجٗ ۋٖ ئٗثۇ داۋۇد]« ِٗڭالروىػىگٗ ٍبوي دأب ئبٌىّغب ضۆزٌٗپ ثېرىڭالر. ثبغمىالرغب لبالٍّىمب
ھٗلىمٗتْٗ چۈظ غۇ چۈغىٗ » ِۇٔذاق دېگْٗ: رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ئٗٔٗش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ

ئىٕتىسار غمب ئۇٔىڭ ِىطبٌي: پۇتٕي وۆتۈرگْٗ وىػىٗگ ئوخػبٍذۇوي، پۇتىٕي لبچبْ لوٍۇ گْٗ تٗثىرگٗ ئبضبضْٗ ٍۈز ثېرىذۇ.ثېرىٍ
تۇرىذۇ. ثېرىڭالر چۈظ وۆرضٗ چۈغٕي پٗلٗت ٔٗضىھٗت لىٍغۇچي دوضتىغب ٍبوي دأب ئبٌىّغب ضۆزٌٗپ ثٗرضۇْ. ثبغمىالرغب  ثوٌۇپ

 ]ھبوىُ ضٗھىھ[« ضۆزٌٗپ ٍۈرِىطۇْ
ٔھۇدىٓ بخػي چۈظ ثېرىڭالر ٍ» ِۇٔذاق دېگْٗ: رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ٗئ

 «وۆرضٗ ئۇٔي تٗثىر ثېرىپ خٗۋٖر لىٍطب ثوٌىذۇ. ئٗگٗر ٍبِبْ ، لٗثىھ چۈظ وۆرضٗ، ئۇٔي خٗۋٖر لىٍّىطۇْ، تٗثىر لىٍّىطۇْ
 ضٗھىھ[ تىرِىسى]

ئىّبَ ئٗھّٗد، ئٗثۇ داۋۇد ۋٖ ئىجٕي ِبجٗ لبتبرٌىمالر ِۇئبۋىَٗ ھٍٗذٖ لۇغٗرىذىٓ رىۋاٍٗت لىٍغبْ ثبغمب ثىر ھٗدىطتٗ 
رېئبٌٍىممب  ْٗ چۈظ تٗثىر ثېرىٍّىطٗ، ئۇ چۈظلۇغٕىڭ پۇتىغب ئېطىٍىپ وۆرگ» ٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:پٍٗغِٗجٗر ئ

 «ئبٍالّٔبٍذۇ، ئٗگٗر ئۇٔىڭغب تٗثىر ثېرىٍطٗ، ئۇ رېئبٌٍىممب ئبٍٍىٕىذۇ
 

 گًَذٍٍبخػي ۋٍ ٍبهبى چۈظ وۆر

توغرا چۈظ )ٍٗٔٗ ثىر » ٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئٗثۇ لٗتبدٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئ
رىۋاٍٗتتٗ ٍبخػي چۈظ( ئبٌالتبئبال تٗرىپىذىٕذۇر. ٍبِبْ چۈظ غٍٗتبٔذىٕذۇر. وىّىي ٍبِبْ چۈظ وۆرضٗ، ضوي تٗرىپىگٗ ئۈچ 

بِبٍٔىمىذىٓ پبٔبھ تىٍىطۇْ، غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇ چۈظ زىَبْ ٍٗتىۈزٌٍّٖٗذۇ ]ثۇخبرى ۋٖ  «لېتىُ ضۈف دٖۋٖتطۇْ، غٍٗتبٕٔىڭٍ 
 ِۇضٍىُ[

لبچبٔىي ضىٍٗردىٓ ثىرٖرضي » جبثىر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
بٍٔىك لىٍىػىذىٓ ئۈچ  ٍبِبْ چۈظ وۆرۈپ لبٌطب، ضوي تٗرىپىگٗ ئۈچ لېتىُ تۈوۈرضۇْ، ئبٌالتبئبالغب ضېغىٕىپ غٍٗتبٕٔىڭ ٍِب

ٗ ئۆرۈٌۈۋاٌطۇْ لېتىُ پبٔبھٍىك ٗ ثىر تٗرىپىگ ٍٔٗ ٓ ْ تٗرىپىذى  [ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ]«تىٍىطۇْ، ثېطىپ ٍبتمب
ئٗگٗر ضىٍٗرٔىڭ ثېرىڭالر ٍبخػي چۈظ وۆرضٗ، ئۇٔي ضۆزٌٗپ ثٗرضۇْ. ئٗگٗر ٍبِبْ چۈظ وۆرضٗ، ٍٗٔٗ ثىر » ثىر رىۋاٍٗتتٗ:

ْ. تٗرىپىگٗ ئۆرۈٌۈپ ٍبتطۇْ، ضوي تٗرىپىگٗ ئۈچ لېتىُ تۈوۈرضۇْ، ئبٌالت بئبالغب ضېغىٕىپ غۇ چۈغٕىڭ ٍبِبٍٔىمىذىٓ پبٔبھ تىٍىطۇ
ْ ضبٌّبٍذۇ  ِۇضٍىُ[«]ئۇ چۈغٕي ھېچىىّگٗ ضۆزٌٗپ ثٗرِىطۇْ. غۇٔذاق لىٍطب، ئۇ چۈظ ئۇٔىڭغب ھٗرگىس زىَب

 

  وىػىٌىڭ وۆرهىگَى چۈغٌي وۆردۇم  دېَىػي

ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ ھٗلىمٗتْٗ وىػي چۈغىذٖ » ِۇٔذاق دېگْٗ: ٍھىططبالَرىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٗٗ ئىجٕي ئۆِٗر رٖزىَ
ْ ٔٗرضىٕي وۆردۇَ دېَىػي، وۆرِىگْٗ چۈغٕي وۆردۇَ دېَىػي ئٗڭ چوڭ ثۆھتبٔذۇر  ضٗھىھ[ ئٗھّٗد] «وۆزى وۆرِىگٗ

وىّىي وۆرِىگْٗ چۈغٕي وۆرگْٗ ثوٌۇۋاٌغبْ ثوٌطب، لىَبِٗت وۈٔي ئۇ ئىىىي دأٗ تېرىمٕي ثبغالغمب :» ثىر رىۋاٍٗتتٗ
 [ثۇخبرى]«رۇٌىذۇ، ئۇ ئۇٔي ھٗرگىس ثبغٍىَبٌّبٍذۇثۇٍ

 چۈغىذٍ پٍَغَهجَر ئَلٍَھىططبالهٌي وۆرۈظ

ْ » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ِېٕي چۈغىذٖ وۆرگٗ
ْ ِېٕىڭ غٗوٍىّگٗ ئبدَٖ ئوڭىذا وۆرىذۇ ٍبوي ِېٕي گوٍب ئوڭىذا وۆرگٗٔذٖن ثوٌىذۇ.  ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[« ْ وىرٌٍّٖٗذۇغٍٗتب

 

 ئىجراھىن ئَلٍَھىططبالهٌىڭ وۆرگَى چۈغي

ثىس ئىجراھىّغب ٔبھبٍىتي ِۇالٍىُ ثىر ئوغۇي ثىٍْٗ خۇظ خٗۋٖر [ 100] پٗرۋٖردىگبرىُ! ِبڭب ثىر ٍبخػي پٗرزٖٔت ئبتب لىٍغىٓ  ]
:وۈغٍىرىگٗ ٍب -ئۇ ئىجراھىّٕىڭ ئىع[ 101] ثٗردۇق ئي ئوغٍۇَ! ِْٗ ضېٕي ثوغۇزالپ » رىغۇدٖن ثوٌغبْ چبغذا، ئىجراھُى

ئي ئبتب! » دېذى. ئۇ ئېَتتي:« لۇرثبٍٔىك لىٍىػمب )ئِٗر لىٍىٕىپ( چۈغٗپتىّْٗ، ئوٍالپ ثبلمىٕب! ضېٕىڭ لبٔذاق پىىىرىڭ ثبر؟
ىطب )ئۇٔىڭغب( ِېٕي ضٗۋر لى ئىىىىطي  [102] ٍغۇچي تبپىطْٗ ٔېّىگٗ ثۇٍرۇٌغبْ ثوٌطبڭ، غۇٔي ئىجرا لىٍغىٓ، ئبٌال خٌب



 ئبلال تًريپكً قېچىڭالر! 
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ئي » ثىس ئۇٔىڭغب: [103] )ئبٌالٔىڭ ئِٗرىگٗ( ثوٍطۇٔذى، ئىجراھىُ ئۇٔي )ٍٗٔي ئوغٍىٕي ثوغۇزالظ ئۈچۈْ( ٍېٕي ٍبتمۇزدى 
ئىجراھىُ! )ھېٍىمي( چۈغٕي ئىػمب ئبغۇردۇڭ )ٍٗٔي چۈغۈڭذٖ ثۇٍرۇٌغبٕٔي ثٗجب وٌٗتۈردۈڭ( دٖپ ٔىذا لىٍذۇق. ثىس ھٗلىمٗتْٗ 

ثىس ئۇٔىڭ ئورٔىغب  [106] ثۇ ھٗلىمٗتْٗ روغْٗ ضىٕبلتۇر  [ 105-104] ػي ئىع لىٍغۇچىالرٔي ِۇغۇٔذاق ِۇوبپبتالٍّىس ٍبخ
 وېَىٕىىٍٗر ئىچىذٖ ئۇٔىڭغب ٍبخػي ٔبَ لبٌذۇردۇق  [107] چوڭ ثىر لۇرثبٍٔىمٕي )ٍٗٔي جٕٗٔٗتتىٓ چىممبْ لوچمبرٔي( ثٗردۇق 

َ ثوٌطۇْ! [108]  [ضۈرٖ ضبففبت[ 109] ئىجراھىّغب ضبال
 

 ٍۈضۈف ئَلٍَھىططبالهٌىڭ وۆرگَى چۈغي

ٍۇٌتۇزٔىڭ ۋٖ ئبً ثىٍْٗ وۈٕٔىڭ ِبڭب ضٗجذٖ  11ئي ئبتب! ِْٗ ھٗلىمٗتْٗ چۈغۈِذٖ » ئۆ ۋالتىذا ٍۈضۈف ئۆز ئبتىطىغب:]
ٓ، ئي ئوغٍۇَ! چۈغۈڭٕي لېرىٕذاغٍى» ئبتىطي )ٍٗٔي ٍٗئمۇپ ئٌٍٗٗھىططبالَ(: [4] دېذى« لىٍغبٍٔىمىٕي وۆردۇَ رىڭغب ئېَتّىغى

ْ ئىٕطبٔغب ھٗلىمٗتْٗ ئبغىبرا دۈغّٗٔذۇر ئۇالر ٍۈضۈفٕىڭ []ضۈرٖ ٍۈضۈف [5] دېذى « ضبڭب ضۇٍىمٗضت لىٍىپ ضبٌّىطۇْ، غٍٗتب
بْ» ئبٔىطىٕي لۇچبلٍىذى ۋٖ: -ئبٌذىغب وىرگٗٔذٖ، ٍۈضۈف ئبتب ىطىرغب ئِب  ِ [ 99] دېذى « ئېطْٗ وىرىڭالر -ئبٌال خبٌىطب،

ختىذٖ )ٍېٕىذا( ئوٌتۇرغۇزدى، ئۇالر )غبھالرغب تبزىُ لىٍىع ئبدىتي ثوٍىچٗ( ٍۈضۈفىٗ ضٗجذٖ لىٍىػتي. ئۇ ئبٔىطىٕي تٗ -ئبتب
ئي ئبتب! ِبٔب ثۇ، ثۇرۇْ )وىچىه ۋالتىّذا( وۆرگْٗ چۈغۈِٕىڭ تٗثىرىذۇر، ئۇ چۈغۈِٕي پٗرۋٖردىگبرىُ » )ٍٗٔي ٍۈضۈف(:

ٍذىڭ، چۈظ تٗثىرىٕي پٗرۋٖردىگبرىُ! ….. [100] «ھٗلىمٗتْٗ راضتىغب چىمبردى ِبڭب ھٗلىمٗتْٗ پبدىػبھٍىك ئبتب لى
 ضۈرٖ ٍۈضۈف [101]  ثىٍذۈردۈڭ

 

 زىٌذاًذىىي ئىىىي وىػىٌىڭ چۈغي

ىگىت ثىٍٍٗ وىرگْٗ ئىذى. ئۇالرٔىڭ ثىرى:] ِْٗ چۈغۈِذٖ ئۆزِٖٕي ھٗلىمٗتْٗ )ئۈزۈِذىٓ( » زىٕذأغب ٍۈضۈف ثىٍْٗ ئىىىيٍ 
ِْٗ چۈغۈِذٖ ئۆزِٖٕي ھٗلىمٗتْٗ ثېػىّذا ٔبْ وۆتۈرۈپ تۇرغبْ، » ئىىىىٕچىطي:دېذى. « ھبراق ضىمىۋاتمبْ وۆرۈپتىّْٗ

بخػىٍىك لىٍغۇچىالردىٓ دٖپ   ٍ ْ، تٗثىرىٕي ثىسگٗ ئېَتىپ ثٗرضٗڭ، ثىس ضېٕي ھٗلىمٗتْٗ ٔبٕٔي لۇغالر ٍٗۋاتمبْ وۆرۈپتىّٗ
بق وىرىػتىٓ ثۇرۇ» ٍۈضۈف ئېَتتي: [36] دېذى « لبراٍّىس ٍٔىىىٕي ضىٍٗرگٗ ئىىىىڭالرغب ضىرتتىٓ تِب ْ، ئۇٔىڭ ٔېّٗ ئىٗى

تۇرِىذاظ ئبغىٕىٍٗر! ضىٍٗرٔىڭ ثىرىڭالر ……»  [37] « ئېَتىپ ثېرٌٍّْٖٗٗ، ثۇ پٗرۋٖردىگبرىُ! ِبڭب ثىٍذۈرگْٗ ٔٗرضىٍٗردىٕذۇر
ٍىذۇ، )زىٕذأذىٓ چىمىپ( خوجبٍٕىغب ھبراق لۇٍۇپ ثېرىذۇ )ٍٗٔي ضبلىٍَىك ۋٖزىپىطىٕي ئۆتٍٗذۇ( ٍٗٔٗ ثېرىڭالر دارغب ئېطى

ْ ئىػالر ھۆوۈَ لىٍىٕىپ ثوٌذى  [ضۈرٖ ٍۈضۈف [41] « وبٌٍىطىٕي لۇغالر ٍٍٗذۇ، ضىٍٗر ضورىغب
 

 پبدىػبھٌىڭ وۆرگَى چۈغي 

ً » پبدىػبھ ئېَتتي:] ىٕي ٍٗپ وٗتىٍٗٔىىىٕي ۋٖ ٍٗتتٗ ٍېػى ِْٗ ھٗلىمٗتْٗ چۈغۈِذٖ ٍٗتتٗ ئورۇق وبٌىٕىڭ ٍٗتتٗ ضېّىس وٌب
رۈپتىّْٗ، ئي ئٗرثبثالر! ضىٍٗر ئٗگٗر چۈظ تٗثىرىٕي ثىٍطٗڭالر، ثۇ چۈغۈِگٗ تٗثىر ثېرىپ ي وۆغبق ثىٍْٗ ٍٗتتٗ لۇرۇق ثبغبلٕثب

 ثۇ ثىر لبالٍّىمبْ چۈظ ئىىْٗ، ثىس )ِۇٔذاق( لبالٍّىمبْ چۈغىٗ تٗثىر ثېرىػٕي ئۇلّبٍّىس» ئۇالر ئېَتتي: [43] « ثېمىڭالر
ِْٗ ضىٍٗرگٗ ثۇ » دٖتتىٓ وېَىٓ )ٍۈضۈفٕي( ئٗضٍىگْٗ ثىرىطي:ھېٍىمي ئىىىىطىذىٓ )تۇرِىذىٓ( لۇتۇٌغبْ ۋٖ ئۇزاق ِۇد [44]

)ئۇٔي ئٗۋٖتىػتي، ئۇ تۇرِىگٗ ثېرىپ  [45] دېذى « چۈغٕىڭ تٗثىرىٕي ئېَتىپ ثېرٌٍّْٖٗٗ، ِېٕي )ٍۈضۈفٕىڭ ٍېٕىغب( ئٗۋٖتىڭالر
ٗتتٗ ضېّىس وبٌىٕي » دٖ،(-ٍۈضۈفٕىڭ ٍېٕىغب وىردى ٗ ئي راضتچىً ٍۈضۈف! ٍٗتتٗ ئورۇق وبٌىٕىڭ ٍ ٍٗپ وٗتىٍٗٔىىىٕي ۋٖ ٍٗتت

ٍْٗ ٍٗتٗت لۇرۇق ثبغبلٕي )وۆرۈپ چۈغىگْٗ چۈغٕىڭ تٗثىرىٕي( ثىسگٗ ئېَتىپ ثٗرضٗڭ، ِْٗ ئۇٔي وىػىٍٗرگٗ  ٍېػىً ثبغبق ثى
 [46] دېذى « )ٍٗٔي پبدىػبھمب ۋٖ ئۇٔىڭ دۆٌٗت ئٗرثبثٍىرىغب( خٗۋٖر لىٍطبَ، ئۇالر )ضېٕىڭ پٗزٌىڭٕي، ثىٍىّىڭٕي( ثىٍطۇْ

ْ » َتتي:ٍۈضۈف ئې ٌغبْ ھوضۇٌۇڭالردىٓ ٍېَىع ئۈچۈْ ئبزغىٕىطىٕي خبِب ٗتتٗ ٍىً ئۈزۈٌذۈرًِٗ تېرىمچىٍىك لىٍىڭالر، ئب ٍ
ٍْٗ لوٍۇڭالر  ٓ  [47] تٗپىٗٔذىٓ تبغمىرى، لبٌغىٕىٕي )ِىٗت چۈغۈپ وٗتّٗضٍىىي ئۈچۈْ( ثبغىمي ثى غۇٔىڭذىٓ وېَى

ىٍگىرى توپٍىۋاٌغبْ ئبغٍىمىڭالردىٓ )ئۇرۇلٍۇق ئۈچۈْ( ضبلالپ لٗھٗتچىٍىه ثوٌىذىغبْ ٍٗتتٗ ٍىً وېٍىذۇ )ثۇ ٍىٍالردا( ئ
غۇٔىڭذىٓ وېَىٓ )ِوٌچىٍىك( ٍىٍالر وېٍىذۇ، ئۇٔىڭذا  [48] لوٍۇٌىذىغبْ ئبزغىٕىطىذىٓ ثبغمب ھِّٗىطىٕي ٍٗپ تۈگىتىطىٍٗر 

 [ٖ ٍۈضۈفضۈر[ 49] ٍېغىٓ وۆپ ثوٌىذۇ، وىػىٍٗر ِېۋىٍٗردىٓ تۈرٌۈن ئىچىٍّىىٍٗرٔي ضىمىپ چىمىرىذۇ -ھۆي
 

 پٍَغَهجَر ئَلٍَھىططبالهغب وۆرضَتىَى چۈغي ًىڭئبلال

ئبٌال پٍٗغِٗجىرىگٗ، ھٗق رٖۋىػتٗ، ھٗلىمىٌ راضت چۈظ وۆرضٗتتي. )ئي ِۇھِّٗٗد! ضْٗ ۋٖ ضبھبثىٍىرىڭ( ئبٌال خبٌىطب ]
ْ ھبٌذا، لورلّبً چولۇَ )دۈغّٗٔذىٓ( ئِٗىٓ ثوٌغبْ )ثٗزىٍىرىڭالر( ثبغٍىرىڭالرٔي چۈغۈرگْٗ ۋٖ )ثٗزىٍىرىڭالر( لىرلىغب

ال چۈغۈڭذٖ ضبڭب ئۇالرٔي )ٍٗٔي []ضۈرٖ فٗتىھ [27] ِٗضجىذى ھٗراِغب وىرىطىٍٗر )ئي ِۇھِّٗٗد!( ئۆز ۋالتىذا، ئٌب
دۈغٍّٗٔىرىڭٕي( ئبز وۆرضٗتتي، ئٗگٗر ضبڭب ئۇالرٔي وۆپ وۆرضٗتىْٗ ثوٌطب، ضىٍٗرگٗ چولۇَ لورلۇٔچ چۈغٗتتي ۋٖ جٗڭ ئىػىذا 

ال )ضىٍٗرٔي ِۇٔذاق لىٍىػتىٓ( ضبلٍىذى. ئبٌال دىٍالردىىىٕي ئٌٗۋٖتتٗ ثىٍىپ تۇغۇچىذۇرچولۇَ دٖتبالظ لى  التتىڭالر، ٌېىىٓ ئٌب
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 [ضۈرٖ ئٗٔفبي [43]
 

 پٍَغَهجَر ئَلٍَھىططبالهٌىڭ ئبًىطىٌىڭ وۆرگَى چۈغي

ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ ئبَٔب ثىر چۈظ » ۇٔذاق دېگْٗ:ِ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ئٗثۇ ِٗرٍَٗ غٗضطبٔي رٖزىَ
« ٗضىرٌىرىٕي ٍورىتىۋېتىپتۇئٗتراپىٕىڭ ل (ٍٗٔي ضۈرىَٗ)ٔۇر چىمىپ غبِٕىڭ  وۆرۈپتۇ، چۈغىذٖ ئىىىي پۇتي ئبرىٍىمىذىٓ ثىر

 ھٗضْٗ[ ئىجٕي ِٗردىۋىََٗ ۋٖ ٔۇئٍٗىُ ۋٖ ئٗثۇ داۋۇد ۋٖ تٗثرأي]
ئبٔبَ چۈغىذٖ گوٍبوي، » ِۇٔذاق دېگْٗ: ٍغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَرىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٗ ئٗثۇ ئۇِبِٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ

 ضٗھىھ[ ئىجٕي ضٗئذ] «ئۇٔىڭذىٓ ثىر ٔۇر چىمىپ غۇ ٔۇردىٓ غبِٕىڭ لٗضىرٌىرىّۇ ٔۇرٌىٕىپ ٍورۇپ وٗتىىٕىٕي وۆرۇپتۇ
 

 پٍَغَهجَر ئَلٍَھىططبالهٌىڭ وۆرگَى چۈغلىرى

، ثىر وۈٔي پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ لېػىّىسغب چىمىپ ثىسگٗ ويذۇٕىلىٍى رىۋاٍٗت دىٓجبثىر ئىجٕي ئبثذۇٌال رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ 
ِْٗ ھٗلىمٗتْٗ چۈغۈِذٖ جىجرىئىً ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ثبظ تٗرىپىّذٖ، ِىىبئىً ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ئبٍبغ » ِۇٔذاق دېذى:

طبي ثبٍبْ لىٍغىٓ، دېذى. ٍٗٔٗ ثىرىگٗ: ِۇھِّٗٗدوٗ ضْٗ ِى -تٗرىپىّذٖ تۇرغبٍٔىمىٕي وۆردۈَ ئۇ ئىىىىطىذىٓ ثىرى
ئىىىىطىذىٓ ثىرى: ئي ِۇھِّٗٗد! لۇالق ضبٌغىٓ، لۇاللٍىرىڭ ئبڭالٍذۇ، ئٗلٍىڭٕي ئىػٍٗتىىٓ، لٌٗجىڭ چۈغىٕىذۇ، ھٗلىمٗتْٗ 
ىطبٌي: لٗضىر ثىٕب لىٍغبْ، ئۇٔىڭ ئىچىگٗ ثىر ئۆً ضبٌغبْ، ئبٔذىٓ ئۇ ئۆٍگٗ  ىڭ ثىٍْٗ ضېٕىڭ ئۈِّىتىڭٕىڭِ  ضېٕىڭ ِىطٌب

ىطبٌىغب زىَبپٗت تٗ  ِ ٗرٔي چبلىرىػمب ئٌٗچي ئٗۋٖتىْٗ ثىر پبدىػبھٕىڭ ٍَبرٌىغبْ، ئبٔذىٓ زىَبپٗتىٗ وېٍىع ئۈچۈْ وىػىٍ
 غۇ ئوخػبٍذۇ. چبلىرغبٔالر ئىچىذىٓ ئٌٗچىٕي لوثۇي لىٍىذىغبْ وىػىّۇ ۋٖ ئۇٔي رٖت لىٍىذىغبْ وىػىّۇ ثبر. ئبٌالتبئبال

ضْٗ. وىّىي ضېٕىڭ ً ثوٌطب جٕٗٔٗتتۇر. ئي ِۇھِّٗٗد! ضْٗ ئٌٗچىذۇرالِذۇر، لٗضىردىىي ئۆپبدىػبھتۇر، لٗضىر ثوٌطب ئىط
الِغب وىرگْٗ ثوٌىذۇ، وىّىي ئىطالِغب وىرضٗ جٕٗٔٗتىٗ وىرىذۇ، وىّىي جٕٗٔٗتىٗ وىرضٗ ىٍطب، ئىطثۇي لئٌٗچىٍىىىڭٕي لو

ٓ ٍٍٗذۇئ  دېذى]ئىجٕي جٗرىر[« ۇٔىڭ زىَبپٗتٍىرىذى
زىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق ثىر چۈظ وۆرگْٗ ئۇٔىڭ ٍېٕىغب  وي،ذۇٕىت لىٍىرىۋاٍٗ دىٓئىجٕي ئبثجبش ٖر

 ٗ ئىىىي پٗرغتٗ وېٍىپ، ثىرى پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ئبٍىغىذا، ٍٗٔٗ ثىرى ثېػىذا ئوٌتۇرىذۇ. ئبٍىغىذا ئوٌتۇرغبْ پٗرغت
ٍْٗ ثۇٔىڭ ئۈِّىتي ئۈچۈْ ثىر ِىطبي وٌٗت ۈرِِٗطْٗ؟ دٍٖذۇ. ثېػىذا ئوٌتۇرغبْ پٗرغتٗ ِىطبي ثېػىذا ئوٌتۇرغىٕىغب: ثۇٔىڭ ثى

ىغب ئوخػبغتۇر. ئۇالر  وٌٗتۈرۈپ ِۇٔذاق دٍٖذۇ: ثۇٔىڭ ثىٍْٗ ثۇٔىڭ ئۈِّىتىٕىڭ ِىطبٌي ضٗپٗر ئۈضتىذىىي ثىر لٗۋِٕىڭ ِىطٌب
ىذۇ. ئۇ چۆٌٕي وېطىپ ئۆتۈظ ئۈچۈْ ۋٖ ٍبوي ئۇ ٍٗردى )ضٗپٗر ٓ ئبرلىغب لبٍتىپ لىٍىپ( ثىپبٍبْ وٗتىْٗ ثىر چۆٌگٗ ثېرىپ لٌب

 ُ وېٍىػي ئۈچۈْ، ئۇالرٔىڭ ئۇزۇلي ٍېتٗرٌىه ئِٗٗضتۇر. ئۇالر غۇٔذاق تۇرغبْ ثىر پٍٗتتٗ ٍوٌٍۇق پبختب رٖختىٓ چىراٍٍىك وىَى
وىَگْٗ ثىر وىػي ئۇالرٔىڭ ٍېٕىغب وېٍىپ، ئۇالرغب: ئېَتىپ ثېمىڭالر، ئٗگٗر ِْٗ ضىٍٗرٔي ھِّٗٗ ِېۋٖ تېپىٍىذىغبْ ثىر ثبغمب ۋٖ 

بڭب ئٗگىػِٗطىٍٗر؟ دٍٖذۇ. ئۇالر: ئٗگىػىّىس، دٍٖذۇ. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇ وىػي تبتٍى  ِ ك ضۇٍي ثبر ثىر وۆٌگٗ ثبغالپ ئبپبرضبَ
ئىچىپ  -ئۇالرٔي ھِّٗٗ ِېۋٖ تېپىٍىذىغبْ ثىر ثبغمب ۋٖ تبتٍىك ضۈٍي ثبر ثىر وۆٌگٗ ثبغالپ ئبپىرىذۇ. ئۇالر )ئۇ ٍٗردٖ( ٍٗپ

ىتىڭالضِٗىرىپ وېتىذۇ. ئبٔذىٓ ئۇ وىػي ئۇ ردا تۇرغبٔذا ئۇچرىػىپ ضىٍٗرٔي ھِّٗٗ ِېۋٖ الرغب: ِْٗ ضىٍٗرگٗ ضىٍٗر ئبغۇ ھٌب
تېپىٍىذىغبْ ثىر ثبغمب ۋٖ تبتٍىك ضۈٍي ثبر ثىر وۆٌگٗ ثبغالپ ئېٍىپ ثبرضبَ ِبڭب ئٗگىػِٗطىٍٗر؟ دېطَٗ، ضىٍٗر ِبڭب ئٗگىػىپ 

ېۋىطي ثۇٔىڭذىّٕۇ وٌّٗىذىڭالرِۇ؟ دٍٖذۇ. ئۇالر: غۇٔذاق لىٍذۇق، دٍٖذۇ. ئۇ وىػي:   ِ ئۇٔذاق ثوٌطب، ضىٍٗرٔىڭ ئبٌذىڭالردا
ِوي ثوٌغبْ ثىر ثبغ، ضۈٍي ثۇٔىڭذىّٕۇ تبتٍىك ثوٌغبْ ثىر وۆي ثبر، )ِْٗ ضىٍٗرٔي غۇ ٍٗرگٗ ثبغالپ ئېٍىپ ثبراً( ِبڭب 

ٍذۇ. ئٌٗۋٖتتٗ ثۇٔىڭغب ئٗگىػىڭالر، دٍٖذۇ. ئۇالرٔىڭ ئىچىذىٓ ثىر لىطىٍّىرى: ئبٌالٔىڭ ٔبِي ثىٍْٗ لٗضِٗىي، ثۇ راضت ضۆزٌٗ
 ِۇغۇ ٍٗردٖ لېٍىپ لبٌىّىس، دٍٖذۇ]ئٗھّٗد[ئٗگىػىّىس، دٍٖذۇ. ٍٗٔٗ ثىر لىطىٍّىرى: ثىس ِۇغۇٔىڭغب رازى ثوٌذۇق. ثىس 

ِبڭب چۈغۈِذٖ » ِۇٔذاق دېگْٗ: رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ئۇِّٗ ھٗثىَجٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ
وېَىٓ ٍوٌۇلىذىغبْ ئىػٍىرى ۋٖ ئۇالرٔىڭ ثٗزىطي ثٗزىطىٕي لېٕىٕي چېچىػٍىرى وۆرىطىتىٍذى. ثۇ ئىػالر  ئۈِّىتىّٕىڭ ِٗٔذىٓ

 ۋٖ ئٗھّٗد]« ئبٌال تٗرٖپتىٓ خۇددى ئۇالردىٓ ثۇرۇٔمىالرغب ثۇرۇٔال پۈتۈٌگٗٔذٖن )ئبٌال ئبٌذىٓ ثىٍگٗچىٗ( ثۇرۇٔال پۈتۈٌگْٗ
 ضٗھىھ[ ئٗۋضٗت ۋٖ ھبوىُ

ۈغۈِذٖ ئىىىي ِْٗ چ» ٌٍٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:پٍٗغِٗجٗر ئٗ دىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،ئٗٔھۇ ھۇالئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗ  
لوٌۇِغب ضبٌغبْ ئبٌتۇْ ثىٍٍٗسۈن توغرضىذا ئوٍغب چۆوۈپتىّْٗ. ِبڭب: ئۇ ئىىىي ثىٍٍٗسۈوٕي پۈۋٌٗ دٖپ ۋٖھىٌ لىٍىٕذى، 

ُ: ِٗٔذىٓ وېَىٓ ئىىىي ٍبٌغبٔچي )پٍٗغِٗجٗر( دۇَٔبغب پۈۋٌىۋىذىُ، ئۇچۇپ وٗتتي. ِْٗ ثۇ چۈغىٗ ِۇٔذاق تٗثىر ثٗردى
 ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[« وېٍىذىىْٗ. ثىرى: ئٗٔىطىٌ، ٍٗٔٗ ثىرى ِۇضٍٍٗىّٗ

ٌٗالھۇ ئٗٔھۇ ثىر وېچىطي وٗئجىٕىڭ » پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: دىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،ئىجٕي ئۆِٗر رٖزىَ
ثىر لوڭۇر تٍٗٔىه ئبدِٖٕي وۆردۈَ. ئۇ ِْٗ وۆرگْٗ ثبرٌىك لوڭۇر تٍٗٔىىٍٗر ئىچىذىىي ئٗڭ  ئبٌذىذا چۈظ وۆردۈَ، چۈغۈِذٖ

چىراٍٍىمي. ئۇٔىڭ چېچي ئىىىي ِۈرىطىگٗ چۈغۈپ تۇرىذۇ، ٔبھبٍىتي رٖتٍىه تبراٌغبْ. ثىرىطي ٔبھبٍىتي ٍۇِراْ، ئۇ لوٌىذا 
ْ ئىى ْ ئىىىي وىػىٕىڭ ِۈرىطىٕي تۇتمبْ ھبٌذا وٗئجىٕي ئبٍٍىٕىۋاتمب ْٗ، ِْٗ وۆڭٍۈِذٖ ثۇ وىّذۇ؟ دٖپ ئوٍٍىذىُ، غۇٔىڭ ثىٍٗ
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بڭغبٍٔىمىٕي وۆردۈَ. ئۇ لىطمب ثۈدۈر   ِ ثىرىطي: ِٗرٍِٕٗىڭ ئوغٍي ئىطب، دېذى. ِْٗ ٍٗٔٗ ثىر ئبدِٖٕىڭ ئۇٔىڭ وٍٕٗىذىٓ
ٔٗ وۆڭٍۈِذٖ ثۇ وىّذۇ؟ چبچٍىك، ئۇ ئىىىي لوٌي ثىٍْٗ ثىرىٕىڭ ِۈرىطىٕي تۇتمبْ ثوٌۇپ، ئۇِۇ وٗئجىٕي ئبٍٍىٕىۋاتبتتي. ِْٗ ٍٗ

 [ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُدېذى ]« ِبڭب: ئۇ ئبٌذاِچي دٖججبيدٖپ ئوٍٍىذىُ. ثىرىطي 
ِْٗ چۈغۈِذٖ » پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: دىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،ئٗثۇ ِۇضب رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ

ثوٌۇغي ِۇِىىٓ دٖپ ئوٍٍىذىُ، ئۇ ِٗدىٕٗ غٗھىرىىْٗ.  ِٗوىىذىىي ثىر خورِىسارٌىممب ثېرىپتىّْٗ، ِْٗ ٍِٗبِٗ ٍبوي ھٗجٗر
چۈغۈِذٖ غِٗػىرىّٕي ئوٍٕىتىپتىّْٗ، غِٗػىرىّٕىڭ ضېپي ضۇٔۇپ وېتىپتۇ. ثۇ ئوھۇد غبزىتىذا ثىسٔىڭ ِٗغٍۇپ ثوٌۇغىّىس 

ي لىٍىع ئىىْٗ. ِْٗ ٍٗٔٗ غِٗػىرىّٕي ئوٍٕىتىپتىّْٗ، غِٗػىرىُ ئٗضٍىذىىىذىٓ ٍبخػي ثوٌۇپ لبپتۇ. ثۇ ِٗوىىٕي فٗتھ
ئۇرۇغىٕىڭ غٌٗىجٗ لىٍىپ ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ جَٗ ثوٌۇغىٕىڭ ثېػبرىتي ثوٌۇپ لېٍىػي ئىىْٗ. چۈغۈِذٖ وبال وۆرۈپتىّْٗ، ثۇ ئوھۇد 
ال ٍوٌىذا غېھىذ ثوٌىذىغبٍٔىمي ۋٖ ئبٌالٔىڭ ئٗڭ ٍبخػي جبٍغب ئېٍىپ ثبرىذىغبٍٔىمي، ئبٌال ثىسگٗ  غبزىتىذا ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ئٌب

« ڭ ثېػبرىتي ئىىْٗىغبٍٔىمي، ثٗدىر غبزىتىذىٓ وېَىٕىي ھٗر لبٔذاق غبزاتتب غٌٗىجٗ لىٍىذىغبٍٔىّىسٔىثٗخت ئبتب لىٍىذ
 [ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ]

ِْٗ چۈغۈِذٖ ِۇغۇ » ِۇٔذاق دېگْٗ: رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ئۇِّٗ ھبراَ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ
ْ  -ٗختىذٖ ئوٌتۇرغبٔذٖن خبتىرجَٗ وٗڭدېڭىسٔىڭ ٍۈزىذٖ خۇددى پبدىػبھالر ت تبغب ضٗپٗر لىٍىذىغبْ جىھبد لىٍىذىغب

 ضٗھىھ[ ئٗثۇ داۋۇد« ]لٗۋىٍّٗرٔي وۆردۈَ
ِْٗ چۈغۈِذٖ خۇددى » ِۇٔذاق دېگْٗ: رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ئىجٕي ئۆِٗر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ

ىڭ ِٗدىٕىذىٓ چىمىپ ِۇھٍٗئٗتىٗ چۈغىىٕىٕي وۆردۈَ. ئبٔذىٓ ِْٗ ثۇ چۈغۈِگٗ چبچٍىرى چۇۋۇق، لبرا تٍٗٔىه ثىر ئبٍبٌٕ
 [ئىجٕي ِبجٗ ۋٖ تىرِىسى ۋٖ ثۇخبرى] «ھٗلىمٗتْٗ ِٗدىٕىٕىڭ ۋاثبضي غۇ جبٍغب ٍوتىىٍىپتۇ دٖپ تٗثىر ثٗردىُ

ې ىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، ثىسئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖز  ٍ ٗر پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ٕىذا ئىذۇق. پٍٗغِٗج
ېٕىذا تبھبرٖت ئېٍىۋاتمبٍٔىمىٕي » ئٌٍٗٗھىططبالَ: ىڭ ثىر لٗضىرٍ  ِْٗ چۈغۈِذٖ ئۆزۈِٕي جٕٗٔٗتتٗ وۆردۈَ. توضبتتىٓ ثىر ئبٍبٌٕ

ٍذىغبٍٔىمىٕي ٗرٔىڭ، دېذى. ِْٗ ئۆِٗرٔىڭ وۈٍٔٗوۆرۈپ: ثۇ ضبراً وىّٕىڭ؟ دٖپ ضورىذىُ. پٗرغتىٍٗر جبۋاة ثېرىپ: ئۆِ
ٗتتي ۋٖ ئي رٖضۇٌۇٌال!دېذى. ئۆِٗر ئبڭالپ « ٍىپ لبٍتىپ وٌٗذىُئېطىّگٗ ئې ّۇ وۈٔذٖغٍىه ئٗجٗثب ِْٗ ضبڭى ٍىغالپ و

 [ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ« ]لىالرِّٗٔۇ، دېذى
چۈغۈِذٖ ثىر لۇدۇلٕىڭ » پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: دىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ

ئىىىي چېٍٗن ضۇ تبرتتىُ. ئبٔذىٓ ئۇ چېٍٗوٕي ئٗثۇ ثٗورى لوٌىغب ئبٌذى. ئۇِۇ ثىر  -رۇپتىّْٗ. ثۇ چبغذا لۇدۇلتىٓ ثىرٍېٕىذا تۇ
ٍغبًٍبوي ئىىىي چېٍٗن ضۇٔي تٗضٍىىت ال ئۇٔي ئٗپۇ لى . ئبٔذىٓ وېَىٓ ئۆِٗر لوٌىغبْ ئبٌغبْ ئىذى. ئۇ چېٍٗن ٗ تبرتتي. ئٌب

ئۇ ضۇٔي غۇٔذاق لبٌتىص تبرتتىىي، وىػىٍٗر لۇدۇق  ىغبْ لبثىً ئبدِٖٕي وۆرِىذىُرتىذچۆڭىَىپ وٗتتي. ضۇٔي ئۆِٗردٖن تب
ْ جبٍالر( ٌٗرٔي ضبٌذى ثوٍىغب ئۆتٗڭ )ِبٌالرٔي ئبراَ ئبٌذۇرۇظ ئۈچۈْ  [ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ« ]لىٍىٕغب

چۈغۈِذٖ تۆگىٕي :» پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ دىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،ئىجٕي ئۆِٗر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ
ضۇغىرىذىغبْ ثىر چېٍٗوتٗ لۇدۇلتىٓ ضۇ تبرتىۋاتبتتىُ، ئٗثۇ ثٗورى وٌٗذى. ئۇ تٗضٍىىتٗ ثىر ٍبوي ئىىىي چېٍٗن ضۇ تبرتتي. 
ئبٌال ئۇٔىڭغب ِٗغپىرٖت لىٍغبً. ئبٔذىٓ ئۆِٗر وٌٗذى. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇ ٍۇغبْ ثىر چېٍٗوىٗ ئۆزگٗردى. ضۇٔي ئۆِٗردٖن 

ْ ئبدِٖٕ َ ئبٌذى ۋٖ ئۆتٗڭٍٗرٔي ضبٌذىي وۆرِىگٗٔىذىُ، وىػىٍٗر ضۇدىٓ لېٕىپ ئىچتي، ئبتبرتىذىغب  [ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ« ]را
ٌٗالھۇ ئٗٔھۇ چۈغۈِذٖ ثىرىطي ِبڭب ثىر چىٕٗ ضۈت » پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: دىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،ئىجٕي ئۆِٗر رٖزىَ

دېذى. « ىمىۋاتمبٍٔىمىٕي وۆردۈَ. ِْٗ ئبغمىٕىٕي ئۆِٗرگٗ ضۇٔذۇَثٗردى. ِْٗ ئىچىۋاتمىٕىّذا ثبرِىمىّذىٓ ضۈت ئېمىپ چ
ثۇخبرى « ]دٖپ جبۋاة ثٗردى« ثىٍىُ» بالَ:ضبھبثىٍٗر: ثۇ ضۈتٕي لبٔذاق چۈغىٕىّىس؟ دٖپ ضورىغبٔذا، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىطط

 [ۋٖ ِۇضٍىُ
ٔھۇدىٓ ْ » ِۇٔذاق دېگْٗ: الَرىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططب ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ٗئ ثىر چبغذا ِٗ

ئۇخالۋاتطبَ، چۈغۈِذٖ ثىر توپ جبِبئٗت ئبغىبرا ثوٌذى، ھٗتتب ئۇالرٔي تؤۇدۇَ، ئبٔذىٓ ِْٗ ثىٍْٗ ئۇالرٔىڭ ئبرىطىذا ثىر 
ٔېّٗ وىػي چىمىپ ثۇٍبلمب وېٍىڭالر! دېذى. ِْٗ لٍٗٗرگٗ ثبرىذۇ دضَٗ، ئۇ: دوزاخمب دېذى. ئبٌال ثىٍْٗ لٗضِٗىي، ِْٗ ئۇالر 

 ٓ ئىع لىٍغبْ دېطَٗ؟ ئۇ وىػي ھٗلىمٗتْٗ ئۇالر ضْٗ وٗتىٗٔذىٓ وېَىٓ وٍٕٗىگٗ چېىىٕىپ، ِۇرتٗد ثوٌۇپ، ئىطالَ دىٕىذى
ٔٗ ثىر توپ جبِبئٗت ئبغىبرا ثوٌذى ثۇالرٔىّۇ تؤۇدۇَ، ٍٗٔٗ ثىر وىػي ئبرىّىسٔي توضۇپ  چىمىپ وٗتىْٗ دېذى. ئبٔذىٓ ٍٗ

برىذۇ؟ دېطَٗ، دوزاخمب دېذى. ثۇالر ٔېّٗ ئىع لىٍغبْ دېطَٗ ثۇالرِۇ ضٗٔذىٓ وېَىٓ ِۇرتٗد ثۇٍبلمب وېٍىڭالر دېذى. ِْٗ ٔٗگٗ ث
ثوٌۇپ ئبرلىطىغب چېىىٕىپ دىٕذىٓ لبٍتىۋاٌذى دېذى. ِْٗ ئۇالرٔىڭ ثىرٖرضىٕىّۇ دوزاخذىٓ لۇتۇٌىذىغبْ وۆرِىذىُ، پٗلٗت 

 [ثۇخبرى]« ىذىغىٕي ٔبھبٍىتي ثٗن ئبزدۇرپبدىچي ٍوق ئبزغۇْ تۆگٗ ئېسىپ لبٌغبٔذٖن ئۇالرٔىڭ دوزاخذىٓ لۇتۇٌ
ٖ » ئىّبَ ِۇضٍىُ رىۋاٍٗت لىٍغبْ ھٗدضتٗ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي ثبٍبْ لىٍىٕىذۇ: ِْٗ وېچىذ

ِۇٔذاق ثىر چۈظ وۆرۈپتىّْٗ )چۈغۈِذٖ( ثىس رافىئىٕىڭ ئوغٍي ئۇلجٗٔىڭ ھوٍٍىطىذا ئىىّٗٔىس، ثىسگٗ ئىجٕي تبثٕىڭ ھۆي 
ورِىٍىرىذىٓ وٌٗتۈرۈٌۈپتۇ، ِْٗ ثىسگٗ ثۇ چۈغتٗ ئىػبرٖت لىٍىٕغبٔذٖن ئبخىرٖتٕىڭ ٍبخػي ئبلىۋىتي ثېرىٍىذىىْٗ، ثىسٔىڭ خ

 «دىٕىّىسٔىڭ ھۆوۈٍِىرى توٌۇق ئورۇٍٔىٕىپتۇ دٖپ، تٗثىر ثٗردىُ
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چۈغۈِذٖ ثىر توپ » ْٗ:پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگ دىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،ئٗثۇ ضٗئىذ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ
ٗرٔي وىَىۋاپتۇ، ثٗزىطىٕىڭ ئۇزۇْ ثوٌۇپ، وۆورىىىٕي  -وىػىٍٗرٔي وۆردۈَ، ئۇالر ئۇزۇْ لىطمىٍىمي ئوخػىّبٍذىغبْ وىَىٍّ

ئۇزۇْ وىَىُ وىَىۋاٌغبْ ثوٌۇپ،  ِٗر وۆز ئبٌذىّذا پٍٗذا ثوٌذى. ئۇٍۆگٗپتۇ. ثٗزىطىٕىڭ لىطمب ثوٌۇپ وۆورىىىٕي ٍۆگىٌَّٗٗپتۇ. ئۆ
ثۇخبرى دېگْٗ]« ئىطالَ دىٕي» رٖضۇٌۇٌال: دېگٗٔذٖ،« ضبھبثىٍٗر: ثۇ وىَىّٕي لبٔذاق چۈغۈٔىّىس؟« چٗ ضۆرىٍىپ تۇراتتيٍٗرگى

 [ۋٖ ِۇضٍىُ
ْ، ِْٗ ئۇ :» ثىر رىۋاٍٗتتٗ ٗر ئىىٗ چۈغۈِذٖ ھىجرٖت لىٍىذىغبْ ٍۇرتۇڭالرٔي وۆردىُ، ئۇ ئىىىي ضبٍٕىڭ ئبرىطىذىىي ثىر ٍ

ٍٗٔٗ ثىر رىۋاٍٗتتٗ"ٍٗضرىت" « ٓ، دٖپ ئوٍالپ لبٌذىُ. ئٌِٗٗىَٗتتٗ ثوٌطب، ئۇ ٍٗضرٖة ئىىٍْٗٗرٔي ھٗجٗر دېگْٗ غٗھٗرِىىى
 ۆزٔىڭ ئورٔىغب "ِٗدىٕٗ" دېَىٍگْٗ]ثۇخبرى[دېگْٗ ض

ِْٗ چۈغۈِذٖ گوٍبوي ِْٗ » ِۇٔذاق دېگْٗ: رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ جبثىر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ
چىذٖ تۇرىّْٗ، ۋٖ ثىر وبٌىٕىڭ ثوغۇزالٔغبٍٔىمىٕي وۆردۈَ، ھٗلىمٗتْٗ پۇختب لورغبْ ِٗدىٕٗ، وبال ثوٌطب ثىر پۇختب لورغبْ ئى

ْ لٗضِٗىي ئۇ ٍبخػىٍىمتۇر  ضٗھىھ[ زىَبئۇٌّٗدٖضي ۋٖ ٔٗضٗئي ۋٖ ئٗھّٗد]« ٔٗچچٗ ِۆئّىٓ دٖپ چۈغٗٔذىُ، ئبٌال ثىٍٗ
ضىٍٗردىٓ چۈظ » ىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ضبھبثىٍىرىگٗ:ضِٗۇرٖ ئىجٕي جۇٔذۇة رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت ل

دٖپ وۆپ ئېَتبتتي. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئبٌالتبئبال خبٌىغبْ ئبدٍِٖٗر پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِغب چۈغٍىرىٕي « وۆرگْٗ ئبدَٖ ثبرِۇ؟
چىطي ئىىىي پٗرغتٗ وېٍىپ ِېٕي وې» ثبٍبْ لىالتتي. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ئٗتىگٗٔذٖ ثىسگٗ ِۇٔذاق دٖپ ثٗرگْٗ:

ېٕىغب وٌٗذۇق. ئۇٔىڭ ئۈضتىذٖ ثىر « ٍۈر» تۇرغۇزۇپ ِبڭب: دېذى. ِْٗ ئۇالر ثىٍْٗ ٍۈردۈَ. ثىس ئوڭذىطىغب ٍبتمبْ ثىر ئبدِٖٕىڭٍ 
ٍىطىٕي ٍٗٔجىَتتي. تبظ دوِىالپ ئۇٔىڭ ئبٌذىغب وېٍٗتتي.  ئبدَٖ تبغٕي تۇتۇپ ۋٖ تبظ ثىٍْٗ ئۇٔىڭ ئۈضتىگٗ تبغٍىٕىپ وٌب
 ٗ ىطي ئٗضٍىگ ٍىطي ضبلىَىپ ئٗضٍىگٗ وٌٗگۈچٗ وۈتۈپ تۇراتتي. ئۇٔىڭ وبٌٍ ئۇرغۇچي ئبدَٖ تبغٕي ئېٍىپ، ئۇرۇٌغۇچىٕىڭ وٌب

ٓ، ٍٗٔٗ ئبۋۋاٌمىذٖوال ئۇٔىڭ وٌٗگٗٔذىٓ وېَىٓ، ٍٗٔٗ ئبۋۋاٌمىذٖوال وۈتۈپ تۇراتتي. ئۇٔىڭ وبٌٍىطي ئٗضٍىگٗ وٌٗگٗٔذىٓ وېَى
ٗ » پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېذى:« ىَتتيگٗ تبغٍىٕىپ وبٌٍىطىٕي ٍبٔجىتئۈض ِْٗ پٗرغتىٍٗرگٗ: ثۇ ئىىىي ئبدَٖ ٔېّ

ېٕىغب وٌٗذۇق. ثىر ئبدَٖ ئۇٔىڭ « ٍۈر، ٍۈر»دېطَٗ، پٗرغتىٍٗر ِبڭب:« ئبدَٖ؟ ٕىڭٍ  دېذى. ثىس ٍۈرۈپ ئوڭذىطىغب ٍبتمبْ ثىر ئبدِٖ
ٗرىپىگٗ وېٍىپ وبٔبرٖ ثىٍْٗ ئۇ ٔىڭ جبۋغىَىذىٓ، ثۇرٔىذىٓ ۋٖ وۆزىذىٓ ثوٍٕىغىچٗ تىالتتي )ئٗثۇ ئۈضتىذٖ تۇرۇپ ٍۈزىٕىڭ ثىر ت

ىتىذٖ  دېگْٗ ضۆز ئىػٍىتىٍگٍٗٔىىي ٌِٗۇَ( ئبٔذىٓ ٍۈزىٕىڭ « ٍبراتتي» دېگْٗ ضۆزٔىڭ ئورٔىغب « تىالتتي» رٖجبٔىٕىڭ رىۋٍا
ضبلىَىپ ئٗضٍىگٗ وېٍٗتتي.  ئىىىىٕچي تٗرىپىٕىّۇ غۇٔذاق لىالتتي. ثۇ تٗرىپىٕي تىٍىپ ثوٌغۇچٗ ئبۋۋاٌمي تىٍغبْ تٗرىپي

« ٍۈر، ٍۈر» تىٍٗر ِبڭب:دېطَٗ. پٗرغ« ي ئبدَٖ ٔېّٗ ئبدَٖثۇ ئىىى» ئٗضٍىگٗ وٌٗگْٗ تٗرىپىذىٓ ٍٗٔٗ ئبۋۋاٌمىذٖن تىالتتي. ِْٗ:
ضِٗۇرٖ جۇٔذۇثٕىڭ ئېطىذٖ لېٍىػىچٗ، پٍٗغِٗجٗر « دېذى. ثىس ٍۈرۈپ تؤۇرغب ئوخػبٍذىغبْ ثىر گوداڭغب وٌٗذۇق

ٗر -گوداڭذىٓ لىَب» َ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئٌٍٗٗھىططبال ئبٍبٌالر ثبر  -چىَب ئبڭٍىٕىپ تۇراتتي. گوداڭغب لبرىطبق، لىپَبٌىڭبچ ئ
ئىىْٗ. ئۇالرٔىڭ ئبضتي تٗرىپىذىٓ ئوتٕىڭ ٍبٌمۇٔي وېٍىپ تۇرۇپتۇ. ثۇ ٍبٌمۇْ ئۇالرغب ٍېتىپ وٌٗگٗٔذٖ، ئۇالر ۋارلىرىػىپ 

بڭب:دٖ« ثۇالر وىُ؟» وېتٗتتي. ِْٗ پٗرغتىٍٗردىٓ: دېذى. ثىس ٍۈرۈپ ثىر ئۆضتٗڭگٗ ٍېتىپ « ٍۈر، ٍۈر» پ ضورىذىُ. پٗرغتىٍٗرِ 
ئۆضتٗڭ لبٔذٖن لىسىً » ضِٗۇرٖ جۇٔذۇة ئېَتىذۇوي، ئېطىّذٖ لېٍىػىچٗ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:« وٌٗذۇق

پ، ئۇ ٍېٕىغب ٔۇرغۇْ تبظ ٍىغىۋاٌغبٔىذى. ئىذى. ئۆضتٗڭذٖ ثىر ئبدَٖ ئۈزۈپ ٍۈرٖتتي. ئۆضتٗڭٕىڭ لىرغىمىذا ثىر ئبدَٖ ثوٌۇ
ھېٍىمي ئۆضتٗڭذٖ ئۈزۈپ ٍۈرگْٗ ئبدَٖ تبظ ٍىغىۋاٌغبْ ئبدِٖٕىڭ ئبٌذىغب وېٍىپ ئبغسىٕي ئبچبتتي. ئۇ ئۇٔىڭ ئبغسىغب ثىر تبظ 

ٗتتي. ھٗر لبٍتىپ وٗ ٖتتي. ئبٔذىٓ ئۇٔىڭ ئبٌذىغب ٍٗٔٗ لبٍتىپ وېٍ ٖ ضېٍىپ لوٍبتتي. ئۇ ثېرىپ ئۆضتٗڭذٖ ٍٗٔٗ ئۈز ٌگٗٔذ
؟» ئبغسىٕي ئبچبتتي. ئۇ ئۇٔىڭ ئبغسىغب تبظ ضېٍىپ لوٍبتتي. ِْٗ پٗرغتىٍٗردىٓ: ٍۈر، » دٖپ ضورىذىُ. ئۇالر ِبڭب:« ثۇالر وُى

دېذى. ثىس ٍۈرۈپ ٔبھبٍىتي لٗثىھ ضۈرٖتٍىه ثىر ئبدِٖٕىڭ ٍېٕىغب وٌٗذۇق. ئۇٔىڭ ٍېٕىذا ثىر ئوت ثوٌۇپ، ئۇ ئوتٕي « ٍۈر
ٗر ِبڭب:« ثۇ ٔېّٗ ئبدَٖ؟» ٍٍىٕىپ ٍۈرٖتتي. پٗرغتىٍٗردىٓ:لوچۇٍتتي ۋٖ ئٗتراپىذا ئب ٗرغتىٍ دېذى. « ٍۈر، ٍۈر» دٖپ ضورىذىُ. پ

چېچٗوٍىرى ثىٍْٗ توٌغبْ ثىر ثبغچىغب وٌٗذۇق. ثبغچىٕىڭ  -ثىس ٍۈرۈپ ئۆضۈٍِۈوٍىرى ئېگىس ئۆضىْٗ، ثبھبرٔىڭ خىٍّۇخىً گۈي
ّبٍذىغبْ ئېگىس ثىر ئبدَٖ تۇرۇپتۇ. ئۇٔىڭ ئٗتراپىذا ٔۇرغۇْ ثبٌىالر ئوتتۇرىطىذا ثوٍىٕىڭ ئېگىسٌىىىذٓى ثېػىٕي وۆرگىٍي ثوٌ

ٗر « ثۇ وىُ؟ ئۇالر وىٍّٗر؟» تۇرۇپتۇوي، ثۇٔذاق وۆپ ثبٌىالرٔي زادى وۆرِىگٗٔىذىُ. پٗرغتىٍٗردىٓ: دٖپ ضورىذىُ. پٗرغتىٍ
ېتىپ وٌٗذۇلىي، ثۇٔذاق چوڭ ۋٖ« ٍۈر، ٍۈر» ِبڭب:  ٍ چىراٍٍىك ثبغٕي زادى  دېذى. ثىس ٍۈرۈپ غۇٔذاق چوڭ ثبغمب

ېٕي:وۆ ْ « مب وىرگىٓثبغ» رِىگٗٔىذىُ. پٗرغتىٍٗرِ  دېذى. ثىس ثبغمب وىرىپ ئبٌتۇْ وېطٗن ثىٍْٗ وۈِۈظ وېطٗوتىٓ ضېٍىٕغب
ثىر غٗھٗرگٗ ٍېتىپ ثبردۇق. غٗھٗرٔىڭ دٖرۋازىطىغب ثېرىپ ئېچىپ ثېرىػٕي تٌٗٗپ لىٍذۇق. ثىسگٗ غٗھٗرٔىڭ دٖرۋازىطي 

رگٗ وىردۇق. ثۇ ٍٗردٖ ثىسٔي ثٗدٍٖٔىرىٕىڭ ٍېرىّي ئٗڭ چىراٍٍىك، ٍېرىّي ئٗڭ لٗثىھ ثوٌغبْ وىػىٍٗر ئېچىپ ثېرىٍذى. غٗھٗ
دېذى. لبرىطبق، توغرضىغب ئېمىۋاتمبْ ثىر ئۆضتٗڭ « ثېرىڭالر، ئبغۇ ئۆضتٗڭگٗ چۈغۈڭالر» وۈتۈۋاٌذى. پٗرغتىٍٗر ئۇالرغب:

ىسغب لبٍتىپ وٌٗذى.  تۇرۇپتۇ، ئبلٍىمتب ئۇٔىڭ ضۈٍي گوٍب ضۈتتٗن ئىذى. ئۇالر ئۆضتٗڭگٗ ثېرىپ چۈغتي. ئبٔذىٓ ثىسٔىڭ ٍېّٕى
بڭب: ثۇ ضېٕىڭ ِٗٔسىٍگبھىڭ » ئۇالرٔىڭ ثٗدىٕىذىىي لٗثىھٍىه ٍولىٍىپ، ئۇالر ئٗڭ چىراٍٍىك غٗوىٍگٗ وىرگٗٔىذى. پٗرغتىٍٗرِ 

بڭب:دېذى. وۆزۈِٕي ٍۇلىرىغب تىىىپ لبرىطبَ، ئبق ثۇٌۇتتٗن ثىر ضبرا« ئٗدٔي جٕٗٔىتي ثوٌىذۇ ِبٔب ثۇ » ً تۇرۇپتۇ. پٗرغتىٍٗرِ 
« ضىٍٗرگٗ ئبٌالتبئبال ثٗخت ئبتب لىٍطۇٔىي، ِېٕي لوٍۇۋېتىڭالر، ئۇٔىڭغب وىرىّْٗ» دېذى. ِْٗ پٗرغتىٍٗرگٗ:« ضېٕىڭ ئورٔۇڭ
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ْ وېچىذىٓ » دېذى. ِْٗ پٗرغتىٍٗرگٗ:« ھبزىر وىرغىٗ ثوٌّبٍذۇ، ئۇٔىڭغب وېٍٗچٗوتٗ وىرىطْٗ» دېذىُ. پٗرغتىٍٗر ِبڭب: ثۇٍب
ئۇالردىٓ ضېٕي خٗۋٖردار لىٍىپ لوٍبٍٍي، » دېذىُ. پٗرغتىٍٗر ِبڭب:« ئبجبٍىپ ئٗھۋاٌالرٔي وۆردۈَ، ئۇالرٔي دٖپ ثٗرضٗڭالر

بِبزٔىڭ ۋالتىذا   ٔ بٔجىٍىۋاتمبْ ئبدَٖ لۇرئبٕٔي ئۆگىٕىپ تبغٍىۋٖتىْٗ ۋٖ پٗرز  ٍ ٍْٗ ٍىطي تبظ ثى ضْٗ ئبٌذىذا وۆرگْٗ وٌب
ٓ ئۇخالٍذىغبْ ئبدِٖذۇر. ضْٗ  وۆرگْٗ جبۋغبً، ثۇرۇْ ۋٖ وۆزٌىرىذىٓ تبرتىپ ثوٍٕىغىچٗ تىٍىٕىۋاتمبْ ئبدَٖ ئٗتىگٗٔذٖ ئۆٍذى

ٗر -ضىرتمب ٍبٌغبْ ال ثوٌطب  -ٍبۋىذالالرٔي تبرلىتىذىغبْ ئبدِٖذۇر. تؤۇرغب ئوخػبٍذىغبْ گوداڭذا تۇرغبْ ئ ئبٌٍب
ىخوردۇر. ئوتٕىڭ ٍېٕىذا ردۇر. ضْٗ وۆرگْٗ ئۆضتٗڭذٖ ئۈزۈۋاتمبْ، ئبغسىغب تبظ ضېپبھىػىۋازال ٍىٕىۋاتمبْ ئبدَٖ ثوٌطب جبزٔا

بٌىىتۇر. ثبغذا تۇرغبْ ئېگىس ثوٍٍۇق ئۇٔي لوچۇۋاتمبْ ۋٖ ئٗتراپىذا ئبٍتۇرۇپ   ِ ٍىٕىپ تۇرغبْ ئبدَٖ دوزاخمب ِٗضئوي پٗرغتٗ
دېذى. ضِٗۇرٖ ِۇٔذاق « ردۇرئبدَٖ ئىجراھىُ ئٌٍٗٗھىططبالِذۇر. ئۇٔىڭ چۆرىطىذىىي ثبٌىالر ئىطالَ تٗثىئىتي ثىٍْٗ تۇغۇٌغبٔال

دٖپ ضورىغبٔىذى، « ئي رٖضۇٌۇٌال ِۇغرىىالرٔىڭ ثبٌىٍىرىّۇ غۇالرٔىڭ لبتبرىغب وىرِٖذۇ؟» دٍٖذۇ: ِۇضۇٌّبٔالردىٓ ثىرى:
ىٍىرىّۇ غۇالرٔىڭ لبتبرىغب وىرىذۇ» پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: ٓ « ِۇغرىىالرٔىڭ ثٌب دېذى. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ئبٔذى

بخػي ئىػالرغب ٍبِبْ ئىػالرٔي » دېذى:ِۇٔذاق  پٗرغتىٍٗر: ثٗدٍٖٔىرىٕىڭ ٍېرىّي چىراٍٍىك، ٍېرىّي لٗثىھ وٌٗگْٗ وىػىٍٗرٍ 
 دېذى]ثۇخبرى[« وٗچۈرضۇْئبرىالغتۇرۇپ لىٍغبٔالردۇر، ئبٌالتبئبال ئۇالرٔي 

چۈغۈِذٖ ِىطۋان ثىٍْٗ  »ذاق دٍٖذۇ:پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔ دىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،ئىجٕي ئۆِٗر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ
ِْٗ ِىطۋاوٕي وىچىىىگٗ ضۇٔطبَ، ثىرىطي ِبڭب:  ْ. ثىرى وىچىه ئىىىي ئبدَٖ ٍېٕىّغب وېٍىپتۇ.  چىػىّغب ِىطۋان لىٍىپتىّٗ

ْ ِْٗ ئۇٔي چوڭىغب ثېرىپتىّْٗ  [ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ] «ِىطۋاوٕي چوڭىغب ثېرىػىڭىس وېرٖن ئىذى، دٖپتۇ، غۇٔىڭ ثىٍٗ
پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ راِىساْ ئېَىٕىڭ ئوتتۇرىطىذا ئېتىىبپتب  دىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،ذ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇئٗثۇ ضٗئى

وۈٔي وٌٗگٗٔذٖ ئۆٍگٗ لبٍتتي، رٖضۇٌۇٌال ثىٍْٗ ثىٍٍٗ ئوٌتۇرغبٔالرٔىڭ ھِّٗىطي  -21ۈزۈپ ىوۈٕٔي ئۆت -20ئوٌتۇرغبٔىذى، 
بْ وېچىطي ٔبِبز ئولۇپ وىػىٍٗرگٗ ئبٌالٔىڭ چۈغۈرگْٗ ثۇٍرۇلٍىرىٕي ٍٗتىۈزدى. ئۆٍگٗ لبٍتتي، رٖضۇٌۇٌال ئېتىىبپتىٓ لبٍتم

ِْٗ ئٗضٍىذٖ ِۇغۇ ئبٍٕىڭ ئوٌتۇرضىذا ئېتىىبپتب ئوٌتۇرغبٔىذىُ، ئِٗذى ئبً ئبخىرىذىىي ئوْ وۈٔذٖ ئوٌتۇرۇغمب » رٖضۇٌۇٌال:
ضتٗھىَٗ ئوٌتۇرضۇْ، لٗدىر وېچىطىٕي چۈغۈِذٖ ئۆزگٗرتتىُ، غۇڭب ِْٗ ثىٍْٗ ئېتىىبپتب ئوٌتۇرغۇچىالر ئېتىىبپخبٔىطىذا ِۇ

وۆردۈَ، وېَىٓ ئۇٔي ئۇٔتۇپ لبپتىّْٗ، ضىٍٗر ِۇغۇ ئبٍٕىڭ ئبخىرىذىىي ئوْ وۈٕٔىڭ تبق وۈٍٔىرىذٖ ئۇٔي ئىسدٖڭالر، ِْٗ 
بِغۇر  -21« چۈغۈِذٖ الً ئۈضتىگٗ ضٗجذٖ لىٍغبٍٔىمىّٕي وۆردۈَ  ٍ وۈٔي وېچىطي وٗچتٗ ئبضّبٔذا ثۇٌۇتالر ٍىغىٍىپ

بِبز ئولۇٍذىغبْ ئورۇٔغب ٍبِغۇر چۈغۈپ وٗتتي. غۇ وۈٔي رٖضۇٌۇٌالٔىڭ ِ  ٔ ٗضجىذٔىڭ ئۆگسىطىذىٓ ئۆتۈپ وېتىپ، رٖضۇٌۇٌال
]ثۇخبرى « ثىٍْٗ وۆردۈَثبِذات ٔبِبزٔي ئولۇپ ثوٌۇپ، وۆپچىٍىىىٗ ثۇراٌغبٔذا ٍۈزىٕىڭ الً ثوٌۇپ وٗتىٍٗٔىىىٕي ئۆز وۆزۈَ 

 ۋٖ ِۇضٍىُ[
ٌٗالھۇ زۇٌھۇٌٍٗفىذٖ ئبراَ ئبٌغبٔذا چۈغىذٖ ثىر  دىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَئٗٔھۇ ئىجٕي ئۆِٗر رٖزىَ

ْ ثٗرىىٗتٍىه ثىر ضبھىٍذا تۇرۇۋاتىطْٗ» وىػي رٖضۇٌۇٌالغب:  دېگٗٔىىْٗ ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[  « ضٗ
ِْٗ ئۇدا ئۈچ وېچٗ » ۇٔىڭغب ِۇٔذاق دېگْٗ:ئبئىػٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھبدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ئ

« ثۇ ضېٕىڭ ئبٍبٌىڭ» چۈغۈِذٖ ضېٕي وۆردۇَ. )چۈغۈِذٖ( پٗرغتٗ ضېٕي ثىر پبرچٗ ٍىپٗوٕىڭ ئىچىذٖ ٍېٕىّغب ئېٍىپ وېٍىپ:
چۈظ ئٗگٗر ثۇ » دٍٖتتي ِْٗ ضېٕىڭ ٍۈزۈڭٕي ئبچبتتىُ، لبرىطبَ )ئىچىذىىي ئبٍبي( ضْٗ ثوٌۇپ چىمبتتىڭ. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ِْٗ:

ٓ ثوٌطب، ئبٌال ثۇ چۈغٕي ئِٗ  دٍٖتتىُ ]ِۇضٍىُ[« ٌٗگٗ ئبغۇرىذۇئبٌال تٗرىپىذى
ثىر وۈٔي پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ چۈظ وۆرۈپتۇ، چۈغىذٖ  دىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ

ئبچچىمالٔغبْ ھبٌذا ئوٍغىٕىپ: ِْٗ ٔېّىػمب  چۈغۈۋاتمبٍٔىمىٕي وۆرۈپتۇ. ضٗھٗردٖ -ِۇٔجىرىگٗ ھٗوِٕٗىڭ ئوغۇٌٍىرىٕىڭ چىمىپ
« چۈغۈۋاتمبٔىمىٕي وۆرگٗٔذىّْٗ؟ -چۈغىٗٔذٖن چىمىپ -ھٗوَٗ ئوغۇٌٍىرىٕىڭ ِۇٔجىرىّگٗ خۇددى ِبٍّۇٔالر دٖرٖخىٗ چىمىپ

 ]ِٗۋضىٍي[« ر وۈٌگىٕىٕي وۆرِىذىُدېذى. غۇٔىڭذىٓ وېَىٓ، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ تبوي ۋاپبت ثوٌغبٔغب لٗدٖ
ِْٗ چۈغۈِذٖ وىتبثٕىڭ » ٗثۇ دٖردا رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئ

ثېػىّٕىڭ ئبضتىذىٓ ئېٍىٕغبٍٔىمىٕي وۆردۈَ. ئۇٔىڭ ثبغمب ٍٗرگٗ ئېٍىپ وېتىٍىذىغبٍٔىمىٕي پٍِٗٗپ، وۆزىتىػىٗ ثبغٍىذىُ، ئۇ 
ْ غبِذا ثوٌىذۇغبِغب ئېٍىپ وېتىٍذى. ثىٍىڭالروي ٗ تۇغۇٌغبٔذا، ئىّب  ]ئٗھّٗد[« ، پىتٕ

رىۋاٍٗتتٗ خٗدىچٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھب ثىر وۈٔي چۈظ وۆردى، ئبضّبٔذىٓ ثىر ئبً وېٍىپ ئۇٔىڭ لوٍٕىغب وىردى، ئۇ ٔبھبٍىتي 
. ٔٗۋفٗي ئۇ خۇغبي ثوٌذى. ئٗتىطي تۇغمىٕي ٔٗۋفٗي ئىجٕي ۋٖرٖلٗٔىڭ لېػىغب ثېرىپ، وۆرگْٗ چۈغىٕىڭ تٗثىرىٕي ضورىذى

 چۈغىٗ تٗثىر ثېرىپ ِۇٔذاق دېذى:
__ ئي خٗدىچٗ، ضْٗ ئبخىرلي زاِبْ پٍٗغِٗجىرىٕىڭ خوتۇٔي ثوٌىذىىٗٔطْٗ، ئۇٔىڭ غبراپىتىذىٓ ئىىىي  دۇَٔبدا ئٗزىس  

 تب ِٗغھۇردۇر.« تٗۋرات » ثوٌىذىىٗٔطْٗ. ئۇ وىػىٕىڭ تٗرىپ ۋٖ تٗۋضىپٍىرى
 

 ثبغمىالرًىڭ وۆرگَى چۈغلىرى

ٕي ِبٌىىٕىڭ ئٗثۇ ثٗورىگٗ: ِْٗ چۈغۈِذٖ ئبضّبٔذىٓ ثىر ئبرغبِچىٕىڭ تبغٍىٕىپ، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕي ئٗۋفي ئىج
 ٓ تبرتىپ چىمىپ وٗتىٍٗٔىىىٕي، ئبٔذىٓ ئۇ ئبرغبِچب لبٍتب تبغٍىٕىپ ضېٕي تبرتىپ ئېٍىپ چىمىپ وٗتىٍٗٔىىىٕي، غۇٔىڭذى
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 ِ ٗرٔىڭ ثوٍىٕىڭ ېتىرالٔغبٍٔىمىٕي، ئۆِٗرٔىڭ ِۇٔجٗر ئٗتراپىذىىي وىػىٍٗردىٓ ئۈچ گٗز وېَىٓ ِۇٔجٗرٔىڭ ئٗتراپىذىىي وىػىٍ
ئبرتۇق چىمممبٍٔىمىٕي وۆردۈَ، دېذى. )ثۇ ٍٗردٖ ئٗثۇ ثٗورى ثىٍْٗ ئۆِٗر ثبر ئىذى( ئۆِٗر: ئۇ چۈغۈڭٕي لوً! ثىس ثۇٔذاق 

لبٍتب ثبٍبْ لىٍغىٓ، دېذى. ئٗۋف: چۈغٍٗرگٗ ھبجٗت ئِٗٗش، دېذى. ئۆِٗر خٌٗىپٗ ثوٌغبٔذا: ئي ئٗۋف! ضْٗ وۆرگْٗ چۈغىڭٕي 
ِېٕىڭ چۈغۈِگٗ ھبجىتىڭ ٍوق ئِٗٗضّىذى؟ دېذى. ئۆِٗر؛ ضبڭب ۋاً، ِْٗ ضبڭب پٗلٗت پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ 
 ْ خٌٗىپىطىگٗ ئۆٌۈَ خٗۋىرىٕي ثېرىػىڭٕي ٍبِبْ وۆرگٗچىٗ غۇٔذاق دېگْٗ، دېذى. ئٗۋف وۆرگْٗ چۈغىٕي ئۆِٗرگٗ لبٍتب ثبٍب

ِۇٔجٗر ئٗتراپىذىىي وىػىٍٗردىٓ ئۈچ گٗز ئبرتۇق وٌٗذى" دېگْٗ ٍٗرگٗ وٌٗگٗٔذٖ، ئۆِٗر ِۇٔذاق دېذى. ئۈچ  لىٍىپ" ئۆِٗر
 ٓ گٗزٔىڭ ثىرى، ِبڭب ثېرىٍگْٗ خٌٗىپىٍىىتۇر. ئىىىىٕچىطي، ِېٕىڭ ئبٌال ٍوٌىذا ِبالِٗت لىٍغۇچىالرٔىڭ ِبالِىتىذى

 ئىجٕي جٗرىر[«]لورلّبضٍىمىّذۇر. ئۈچىٕچىطي، ِېٕىڭ غېھىذ ثوٌۇغىّذۇر
ئىّبَ ئٗھّٗد، ضبثىتتىٓ ئٗٔٗضٕىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي رىۋاٍٗت لىٍىذۇ: پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ وۆرۈٌگْٗ چۈغٍٗرگٗ 
لىسىمبتتي. ثىرٖر ئبدَٖ چۈظ وۆرۈپ لبٌطب، ثۇ چۈغٕىڭ تٗثىرىٕي پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِذىٓ ضوراٍتتي. ئۇٔىڭ چۈغىگٗ 

ِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ئۇٔىڭ چۈغىگٗ تېخىّۇ لىسىمىپ لبالتتي. ثىر وۈٔي ثىر ئبٍبي ئۇٔىڭ لېػىغب ٍبخػي تٗثىر ثېرىٍطٗ، پٍٗغ
ُ،  »وېٍىپ: ئي ئبٌالتبئبالٔىڭ پٍٗغِٗجىرى! ِْٗ چۈظ وۆردۈَ، چۈغۈِذٖ ِٗدىٕىذىٓ چىمىرىٍىپ جٕٗٔٗتىٗ ئېٍىپ وىرىٍذى

ئبدِٖٕىڭ  12دٖپ.  -پبالٔي ئبدٍِٖٗر تۇرۇپتۇ -پبالٔي ئبٔذىٓ جٕٗٔٗت تىتىرٖپ وٗتىىذٖن ثىر ئبۋازٔي ئبڭٍىذىُ، لبرىطبَ
ئىطّىٕي ئبتىذى. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ غۇٔىڭذىٓ ئىٍگىرى ئۇرۇغمب ثىر لوغۇْ ئٗۋٖتىْٗ ئىذى. ئۇ ئبٍبي چۈغىٕي داۋاَ 

ٌٗتتٗ ئېٍىپ وېٍىٕذى. وېچٗوٍىرى توپىغب ِىٍٗٔگْٗ، توِۇرٌىرىذىٓ لبْ چبچراپ چىمىۋاتمبْ ھب -لىٍىپ: ئۇ ئبدٍِٖٗرٔىڭ وىَُى
پٗرغتىٍٗرگٗ: ثۇ ئبدٍِٖٗرٔي ثٍٗذٖق دېگْٗ ئۆضتٗڭگٗ ئېٍىپ ثېرىڭالر، دېَىٍذى. ئۇالر ئۇ ئۆضتٗڭذٖ چۆِۈٌۈپ چىمتي، ئۇالرٔىڭ 
ٍۈزٌىرى توٌۇق ئبٍذٖن ٔۇرٌۇق ثوٌۇپ وٗتىْٗ ئىذى. ئۇالرغب ثىر ئبٌتۇْ پٗتٕۇضتب توڭ خورِىالردىٓ ئېٍىپ وېٍىٕذى. ئۇالر 

ثۇٍبلالرغب ئۆرىطٗ ھٗر ٍۈزىذىٓ ئۇالر خبٌىغبْ ِېۋىٍٗر چىمبتتي،  -ٓ خبٌىغىٕىچٗ ئېٍىپ ٍېذى. ئۇالر پٗتٕۇضٕي ئۇٍبقئۇٔىڭذى
ئۇالر ئۇٔىڭذىٓ خبٌىغىٕىچٗ ٍٍٗتتي. ِّٗٔۇ ئۇالر ثىٍْٗ لوغۇٌۇپ ِېۋىٍٗردىٓ ٍېذىُ، دېذى. ئۇزۇْ ئۆتًّٗ ھېٍىمي ئۇرۇغمب 

پبالٔىالر غېھىت ثوٌذى دٖپ  -ئۆتتي، پبالٔي -رۇغتب ِۇٔذاق، ِۇٔذاق ئىػالر ثوٌۇپئٗۋتىٍگْٗ لوغۇٔذىٓ خٗۋٖرچي وېٍىپ: ئۇ
ٕي چبلىرتىپ وېٍىپ: 12 » ئبدِٖٕىڭ ئىطّىٕي ئبتىذى. غۇٔىڭ ثىٍْٗ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ھېٍىمي چۈظ وۆرگْٗ ئبٌٍب

ٗرٔي ثىردېگْٗ ئبد دېذى. ئۇ ئبٍبي چۈغىٕي لبٍتب ضۆزٌٗپ ثېرىپ، خٗۋٖرچي« چۈغىڭىسٔي ضۆزٌٗپ ثېرىڭ ثىرٌٗپ ضبٔبپ  -ٍِٖ
 ثٗردى]ئٗھّٗد[

ٍتتىٓ ئۇِّئٗالٔىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي رىۋاٍٗت لىٍىذۇ: ئٗٔطبرىالر ِۇھبجىرالرٔي ئۆً  ئىّبَ ئٗھّٗد، خبرىجٗ ئىجٕي ٖز
ىٍٕٗغىٗ تٗلطىُ ثىٍْٗ تِٗىٍٕٗغتٗ چٗن تبغٍىغبْ چبغذا، ثىسگٗ ئوضّبْ ئىجٕي ِٗزئوْ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇٔي ئۆً ثىٍْٗ تِٗ

ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ ثىسٔىڭ لېػىّىسدا ئبغرىپ ٍېتىپ لبٌذى. ثىس ئۇٔي داۋاٌىذۇق، ئبخىرى ئۇ ۋاپبت  ثوٌغبْ ئىذى. وېَىٓ ئوضّبْ ر
ثوٌۇپ وٗتتي. ثىس ئۇٔي وېپٍٗٔىذۇق، ٍېٕىّىسغب پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ وىردى، ِْٗ: ئي ئوضّبْ! ئبٌالتبئبال ضبڭب رٖھّٗت 

» بٌىت ۋٖ ثۈٍۈن ئبٌال جٗزِْٗ ضېٕي ھۆرِٗتٍىه لىٍىذۇ، دٖپ گۇۋاھٍىك ثېرىّْٗ، دېذىُ. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:لىٍطۇْ! غ
ئبٔبَ ضبڭب پىذا ثوٌطۇْ! ِْٗ  -دېذى. ِْٗ: ئبتبَ« ئبٌالتبئبالٔىڭ ئۇٔي چولۇَ ھۆرِٗتٍىه لىٍىذىغبٍٔىمىٕي لبٔذاق ثىٍىطىس؟

ٓ » ٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:ثىًٍّٗ غۇٔذاق دٖپ ضبپتىّْٗ، دېذىُ. پ ئوضّبٔغب وٌٗطٗن، ئۇٔىڭغب پٗرۋٖردىگبرى تٗرىپىذى
ھٗلىمٗتْٗ ئۆٌۈَ وٌٗذى، ِْٗ ئۇٔىڭغب ئٌٗۋٖتتٗ ٍبخػىٍىك ئۈِىذ لىٍىّْٗ، ئبٌالٔىڭ ٔبِي ثىٍْٗ لٗضِٗىي، ِْٗ ئبٌالٔىڭ 

الٔىڭ ٔب« پٍٗغِٗجىرى تۇرۇپ ِبڭب ٔېّٗ لىٍىٕىذىغبٍٔىمىٕي ثىٍٍّّْٗٗ ٓ دېذى. ئٌب ِي ثىٍْٗ لٗضِٗىي، ِْٗ غۇٔىڭذىٓ وېَى
ھٗرگىس ھېچ ئبدِٖٕي ئبلٍىّبٍّْٗ، دېذى. ئۇ ئىع ِېٕي لبٍغۇغب ضبٌغبْ ئىذى. ِْٗ ئۇخٍىذىُ، چۈغۈِذٖ ثىر ثۇاللٕىڭ ئوضّبْ 

ېٕىغب وېٍىپ چۈغۈِٕي ئۇٔىڭغب دٖپ ثٗردىُمبتٗرٖپىٗ ئېمىۋات  ٍ ، ٍٔىمىٕي وۆردۈَ، ئبٔذىٓ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ
 دېذى]ثۇخبرى[« ٍبخػي ئٌِٗٗىذۇرئٗٔٗ غۇ ثوٌطب ئۇٔىڭ » پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:

ئىّبَ ئٗھّٗد، لٍٗىص ئىجٕي ئۇثبدىٕىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي رىۋاٍٗت لىٍىذۇ: ِْٗ ِٗضچىتتٗ ئىذىُ )ئۇ ٍٗرگٗ( ٍۈزىذىٓ 
بِبز ئولۇدى. تٗلۋاٌىمٕىڭ ئبالِٗتٍىرى چىمىپ تۇرغبْ ثىر وىػي وېٍىپ )ِٗضچىتىٗ( وىرىپ   ٔ ٍٗڭگىٍگىٕٗ ئىىىي راوئٗت

 ٗ ئبٔذىٓ وىػىٍٗر: ثۇ جٕٗٔٗتىٗ وىرىذىغبْ وىػىٍٗرٔىڭ ثىرىطي ثوٌطب وېرٖن دېَىػتي. ئۇ )ِٗضچىتتىٓ( چىمىپ ئۆٍىگ
 .ُ ِّٗٔۇ ئۇٔىڭ ثىٍْٗ ثىٍٍٗ )ئۇٔىڭ ئۆٍىگٗ( وىرىپ ئۇٔىڭ ثىٍْٗ ضۆزٌٗغتى بڭذىُ ئبٔذىٓ  وىرگىچىٍىه ِْٗ ئۇٔىڭغب ئٗگىػىپِ 

پىٗ وېٍىۋاتمىٕىڭذا وىػىٍٗر ضْٗ توغرۇٌۇق ِۇٔذاق  -ئۇ )ِٗٔذىٓ( لورۇّٔىغىذٖن ثوٌغبٔذا، ِْٗ ئۇٔىڭغب: ضْٗ ِٗضچىت تٖٗر
ِۇٔذاق ضۆزٌٗرٔي لىٍىػتي، دېذىُ. ئۇ: ضۇثھبٌٔٗال! ثىر وىػىٕىڭ ئۆزى ثىٍٍّٗذىغبْ ٔٗرضٗ ئۈضتىذٖ ضۆزٌىػي ٍبخػي ئِٗٗش. 

ٍذىغبٍٔىمىٕي ضبڭب ضۆزٌٗپ ثېرًٖ. ِْٗ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ زاِبٔىطىذا ثىر ِْٗ ٔېّٗ ئۈچۈْ ئۇالرٔىڭ غۇٔذاق دٖ
چۈظ وۆرۈپ، ئۇٔي پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِغب دٖپ ثٗرگْٗ ئىذىُ: )ِْٗ چۈغۈِذٖ( ئۆزِٖٕي ثىر ٍېػىً ثوضتبٍٔىمتب وۆردىُ 

ىذا ثىر تۆِۈر تۈۋرۈوٕىڭ ثبرٌىمىٕي ئۇ تۈۋرۈوٕىڭ تېگي دٖپ، ئۇ ثوضتبٍٔىمٕىڭ ٍېػىٍٍىمىٕي، ئۇٔىڭ وٗڭرىٍىىىٕي، ئۇٔىڭ ئوتتۇرىط
 ٗ بڭب: تۈۋرۈوٕىڭ ئۈضتىگ  ِ ٗتٍٗپ ثېرىپ، ئبٔذىٓ ٍٗردٖ، ئۇچي ئبضّبٔذا ثوٌۇپ، ئۇٔىڭ ئۇچىذا ثىر تۇتمىٕىڭ ثبرٌىمىٕي ضۈپ

ي وىػي( چىممىٓ، دېَىٍذى. ِْٗ: چىمبٌّبٍّْٗ، دېذىُ. ئبٔذىٓ ِېٕىڭ لېػىّغب ثىر ٍبخػي وىػي وٌٗذى. ئۇ )ٍبخػ
خىسِٗتىبر ئىذى. ئۇ: ِېٕىڭ ئبرلبِذىٓ وىَىّىّٕي وۆتۈرۈپ )ِبڭب تۈۋرۈوىٗ( چىممىٓ دېذى. ئبٔذىٓ ِْٗ چىمتىُ ھٗتتب 
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تۇتمىٕىّۇ تۇتتۇَ. ئبٔذىٓ ئۇ )ِبڭب(: تۇتمىٕي چىڭ تۇتمىٓ، دېذى. ِْٗ غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئوٍغبٔذىُ، لبرىغۇدٖن ثوٌطبَ، ئۇ تۇتمب 
ٗر ِېٕىڭ لوٌۇِذا تۇرىذۇ. ئبٔ ذىٓ ِْٗ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ لېػىغب وېٍىپ ئۇ )چۈغٕي( ضۆزٌٗپ ثٗردىُ. پٍٗغِٗج

ئۇ ثوضتبْ ئىطالِذۇر، تۈۋرۈن ئىطالِٕىڭ تۈۋرۈوىذۇر، تۇتمب ٔبھبٍىتي ِٗھىَٗ تۇتمىذۇر، )ٍٗٔي ئبٍٗتتىىي » ئٌٍٗٗھىططبالَ:
ْ دېذى لٍٗىص ئىجٕي ئبثجبد: ئۇ )چۈظ وۆرگٗ« ٖ ثوٌىطِْٗٗھىَٗ تۇتمىٕي دېّٗوچي( ضْٗ ئۆٌۈپ وٗتىۈچٗ ئىطالِٕىڭ ئۈضتىذ

 ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[دېذى وىػي( ئبثذۇٌال ئىجٕي ضبالِذۇر،
ثىر ئبدَٖ رٖضۇٌۇٌالٔىڭ لېػىغب وېٍىپ: ِْٗ ثۈگۈْ ئبخػبَ  دىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،ئىجٕي ئبثجبش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ

ْ  چۈغۈِذٖ ثىر ثۇٌۇتٕي وۆرۈپتىّْٗ. ئۇ ثۇٌۇتتىٓ ىمىٕىٕي ضوزۇغۇپ، ٍبغ ثىٍٗ ٍبغ ثىٍْٗ ھٗضٗي تبِچىۋاتمۇدٖن، وىػىٍٗر ئٌب
ْ  -ھٗضٌٕٗي ضۈزۈغۈۋېٍىۋاتمۇدٖن، ثٗزىٍٗر ئبز، ثٗزىٍٗر وۆپ ضۈزگۈدٖن، ئبضّبْ زېّىٕٕي تۇتبغتۇرغبْ ثىر ئبرغبِچب ثبرِىع، ضٗ

ٓ غۇ ئبرغبچّىٕي تۇتۇپطٗٔذٖ، ٍۇلىرىغب چىمىپ وېتىپطْٗ، ئبٔذىٓ ئبرغبِچىٕي ث ىر ئبدَٖ تۇتۇپ، ئۇِۇ چىمىپ وېتىپتۇ، ئبٔذى
ٍٗٔٗ ثىرىطي تۇتۇپ، چىمىپ وېتىپتۇ. ئبٔذىٓ ٍٗٔٗ ثىر ئبدَٖ تۇتۇغىغب ئبرغبِچب ئۈزۈٌۈپ وېتىپتۇ. وېَىٓ ٍٗٔٗ ئۇ ئبرغبِچب 

لوٍۇۋاتطىٍٗ، ئۇ  ِبڭب… ئۇٌىٕىپ لبپتۇدٖن، دېذى. ئٗثۇ ثٗورى رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ: ئي رٖضۇٌۇٌال داداَ ضىٍىگٗ پىذا ثوٌطۇْ، 
دېۋىذى. ئٗثۇ ثٗورى رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ ثۇٌۇت « تٗثىر ثٗر» چۈغىٗ ِْٗ تٗثىر ثېرىپ ثبلبً، دېذى. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:

ېغىپ تۇرىذۇ. لۇرئبٕٔي ثٗزىٍٗر وۆپ   ٍ ئىطالِذۇر، ئۇٔىڭذىٓ تبِچىغبْ ھٗضٗي ثىٍْٗ ٍبغ لۇرئبٔذۇر، لۇرئبٕٔىڭ ھبالۋىتي
زېّىٕٕي ثبغالپ تۇرىذىغبْ ئبرغبِچب ثوٌطب ضْٗ ئۈضتىذٖ تۇرۇپ وېٍىۋاتمبْ ھٗلىمٗتتۇر.  -ر ئبز ثىٍىذۇ، ئبضّبْثىٍىذۇ، ثٗزىٍٗ

ال ضېٕي ئۈضتۈْ لىٍىذۇ. ضٗٔذىٓ وېَىٓ ٍٗٔٗ ثېرٍٍْٖٗ تۇتىذۇ، ئۇِۇ ئۈضتۈٍٔۈوىٗ ئېرىػىذۇ.  ضْٗ غۇ ئبرغبِچىٕي تۇتىطْٗ، ئٌب
ئېرىػىذۇ. ئبرلىذىٓ ٍٗٔٗ ثېرٍٍْٖٗ تۇتطب، ئبرغبِچب ئۈزۈٌۈپ وېتىذۇ. ئبٔذىٓ ئۇ  ٍٗٔٗ ثېرٍٍْٖٗ تۇتىذۇ، ئۇِۇ ئۈضتۈٍٔۈوىٗ

دٖ، ئۇ وىػي غۇ ئبرغبِچب ثىٍْٗ ئۈضتۈٍٔۈوىٗ ئېرىػىذۇ. داداَ ضبڭب پىذا ثوٌطۇْ، ئي  -ٍىذۇىوىػىگٗ ئبرغبِچب ئۇالپ ثېر
ثٗزىطىٕي خبتب، ثٗزىطىٕي » ر ئٌٍٗٗھىططبالَ:رٖضۇٌۇٌال، ِېٕىڭ توغرا ٍبوي خبتب دېگىٕىّٕي دٖپ ثٗرگىٓ، دېذى. پٍٗغِٗجٗ

دېذى. ئٗثۇ ثٗورى رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ: ئبٌالٔىڭ ٔبِي ثىٍْٗ لٗضِٗىي، ِېٕىڭ خبتب دېگىٕىّٕي ِبڭب دٖپ « توغرا ئېَتتىڭ
 دېذى]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[« لٗضَٗ لىٍّب» ٌٍٗھىططبالَ:ثٗرگىٓ، دېذى. پٍٗغِٗجٗر ئٗ

ثىر ئبدَٖ ثوٌۇپ رٖضۇٌۇٌال ھبٍبت ۋالتىذا ثىرٖر چۈظ وۆرضٗ، دىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، ۇئىجٕي ئۆِٗر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھ
 .ُ رٖضۇٌۇٌالغب ضۆزٌٗپ ثېرٖتتي. ِْٗ ثىر چۈظ وۆرۈپ رٖضۇٌۇٌالغب ضۆزٌٗپ ثېرىػٕي ئبرزۇ لىٍىپ لبٌذىُ. ِْٗ ٍبظ ثبال ئىذى

ېٕي دوزاخمب ئېٍىپ ثبردى. لبرىطبَ دوزاخ رٖضۇٌۇٌالٔىڭ ۋالتىذا ِٗضچىتتٗ ئۇخالٍتتىُ. چۈغۈِذٖ ئىىىي پٗرغت  ِ ٗ وېٍىپ
 ْ ٗرٔي ِْٗ تؤىذىُ. غۇٔىڭ ثىٍٗ لۇدۇلمب ئوخػبظ لوپۇرۇٌغبْ ثوٌۇپ، ئۇٔىڭ ئىىىي لىرغىمي ثبر ئىىْٗ. ئۇ ٍٗردٖ تۇرغبْ وىػىٍ

ُ. ِبڭب ئىىىىٕچي ثىر پٗرغتٗ ٍوٌۇ ْ، دېَىػىٗ ثبغٍىذى لۇپ: ضبڭب لورلۇٔچ ٍوق، ِْٗ: ئبٌالغب ضېغىٕىپ دوزاختىٓ پبٔبھ تىٍٍّٗٗ
دېذى. ثۇ چۈغٕي ئبچبَ ھٗفطىگٗ ضۆزٌٗپ ثٗردىُ. ھٗفطٗ ئۇٔي پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِغب ضۆزٌٗپ ثېرىپتۇ. پٍٗغِٗجٗر 

 دٖپتۇ. ِْٗ ِۇغۇٔىڭذىٓ وېَىٓ« ئبثذۇٌال ئٗگٗر وېچىطي ٔبِبز ئولۇٍذىغبْ ثوٌطب، ئۇ ٔېّىذىگْٗ ٍبخػي ثبال» ئٌٍٗٗھىططبالَ:
ْ ثوٌذۇَوېچىطي ئبز   [ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ«]ئۇخالٍذىغب

ِٕىڭ پىػبٔىطىگٗ ضٗجذٖ لىٍىپ چۈظ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبال ، ئۇ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي ئٗثۇ خۇزٍّٖٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ
وۆرۈپ، ثۇ چۈغٕي رٖضۇٌۇٌالغب ضۆزٌٗپ ثٗرضٗ، رٖضۇٌۇٌال ئۇٔىڭ ئۈچۈْ ئوڭذا ٍېتىپ ثېرىپ، چۈغۈڭٕي راضتمب چىمىرىپ 

ٓ ئۇ رٖضۇٌۇ ٗ ضٗجذٖ لىٍذىئٌِٗٗىٍَٗغتۇرىۋاٌغىٓ، دېذى. ئبٔذى  ]غٗرھىطۇٕٔي[« ٌالٔىڭ پىػبٔىطىگ
ٍْٗ چۈغىذٖ » ِۇٔذاق دېگْٗ:رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ  جبثىر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ غٍٗتبْ ثېرىڭالر ثى

َ ثوٌۇپ لبٌطب(ئوٍٕىطب،   ضٗھىھ[ئىجٕي ِبجٗ  ۋٖ ِۇضٍىُ]« گٗ ضۆزٌٗپ ٍۈرِىطۇْثۇ چۈغٕي وىػىٍٗر )ٍٗٔي ئېھتىال
ٍبخػي چۈظ ئبٌال » ِۇٔذاق دېگْٗ: رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ئٗثۇ لٗتبدٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ

ر غٍٗتبْ تٗرٖپتىٓ ثوٌىذۇ. ثىرىڭال (ٍٗٔي چۈغىذٖ جىٕطىٌ ِۇٔبضىۋٖت لىٍىع)تٗرٖپتىٓ ثوٌىذۇ. ئېھتىالَ ثوٌۇظ 
ٍبلتۇرِبٍذىغبْ ٔٗرضىٕي وۆرضٗ، ئوٍغبٔغبْ چبغذا ضوي تٗرىپىگٗ ئۈچ لېتُى تۈوۈرۈۋٖتطۇْ، ئبٌالغب ضېغىٕىپ وۆرگْٗ چۈغىٕىڭ 

ٓ پبٔبھ تىٍىطۇْ، غۇٔذاق لىٍطب ئۇ چۈظ زٖرٖر ٍٗتىۈزٌٍّٖٗذۇ  ضٗھىھ[ تىرِىسى ۋٖ ئٗثۇ داۇۋۇدۋٖ  ثٍٗھٗلي]« ٍبِبٍٔىمىذى
ٖزى ئي ئبٌالٔىڭ  » ِٕىڭ لېػىغب وىرىپ:پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبال ٌٗالھۇ ئٗٔھبدىٓ، ِْٗ َئۇِّٗ پٗزٌي ثىٕتي ھبرىص ر

ئٌٗچىطي! ِْٗ ثۈگۈْ وېچٗ ثٗوّۇ ٍبِبْ چۈظ وۆرۈپ لبپتىّْٗ، دېذىُ. رٖضۇٌۇٌال: لبٔذاق چۈظ وۆرۈپطْٗ؟ دېذى. ِْٗ: ئۇ 
چۈغۈِذٖ گوٍبوي ضېٍىٕىڭ جٗضٗدٌىرىذىٓ ثٗوّۇ ٍبِبْ چۈظ دېذىُ. ٍٗٔٗ زادى لبٔذاق چۈظ وۆرۈپطْٗ؟ دېذى. ِْٗ: ِْٗ 

ثىر پبرچٗ وېطىٍىپ ِېٕىڭ لۇچىمىّغب لوٍۇٌغىذٖن، ئٗٔٗ غۇٔذاق ٍبِبْ چۈظ وۆرۈپتىّْٗ، دېطَٗ. رٖضۇٌۇٌال: ضْٗ ٍبخػي 
چۈظ وۆرۈپطْٗ، ئٗگٗر ئبٌال خبٌىطب پبتىّٗ ثىر ئوغۇي تۇغىذۇ، ئۇ ئۇغۇي ضېٕىڭ لۇچىمىڭذا ثوٌىذۇ، دېذى. ئبٔذىٓ پبتىّٗ 

ۈضٍٗىٕٕي تۇغذى. ئۇ خۇددى رٖضۇٌۇٌال دېگٗٔذٖوال ِېٕىڭ لۇچىمىّذا ثوٌذى. ئبٔذىٓ وېَىٓ ثىر وۈٔي ِْٗ رٖضۇٌۇٌالٔىڭ ھ
ضۇٌۇٌالٔىڭ لۇچىمىذا لوٍذۇَ، ئبٔذىٓ ِْٗ رٖضۇٌۇٌالغب لبرىطبَ، ٔبگبھبْ رٖضۇٌۇٌالٔىڭ ئىىىي  لېػىغب وىرىپ، ھۈضٍٗىٕٕي ٖر

ئبٔبَ ضىٍىگٗ پىذا ثوٌطۇْ، ضىٍىگٗ ٔېّٗ ثوٌذى، دېطَٗ. رٖضۇٌۇٌال:  -ٔىڭ پٍٗغِٗجىرى! ئبتبوۆزى ٍبظ تۈوىۋېتىپتۇ، ِْٗ: ئي ئبٌال
ىُ ِۇغۇ ئوغٍۇَ ھۈضٍٗىٕٕي ِبڭب جىجرىئىً ئٌٍٗٗھىططبالَ وېٍىپ ِۇٔذاق خٗۋٖر لىٍذى: ھٗلىمٗتْٗ ِېٕىڭ ئۈِّىت

ۇپراق ئۇٔىڭ غېھىذٌىك جبٍي ثوٌىذىىْٗ، دېذى. ذىىْٗ، جىجرىئىً ِبڭب لىسىً توپرالٕي ئٗوىٍىپ وۆرضٗتتي، ٍٗٔي ثۇ تئۆٌتۈرى



 ئبلال تًريپكً قېچىڭالر! 
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 ضٗھىھ[ ھبوىُ ِۇضتٗدرٖوتٗ ۋٖ ثٍٗھٗلي]ِْٗ: ِۇغۇ ئوغۇٌٕىّۇ؟ دېطَٗ، ھٗئٗ ِۇغىٕي دېذى
ِْٗ ھٗج تِٗٗتتۇئـ لىٍغبٔىذىُ، وىػىٍٗر ِېٕي توضتي. غۇٔىڭ ثىٍْٗ  دىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،ئٗثۇ جِٗرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ

ٕىڭ لوثۇي  ـٓ ضورىطبَ، ئىجٕي ئبثجبش ِبڭب: تِٗٗتتۇئِْٗ ئىجٕي ئبثجبضتى لىٍىۋٖرگىٓ، دېذى. ئبٔذىٓ ِْٗ چۈغۈِذٖ ثىر ئبدِٖ
مب دېطَٗ، ئۇ: ثۇ ضلىٍىٕغبْ ھٗج، لوثۇي لىٍىٕغبْ ئۆِرٖ، دېگٍٗٔىىىٕي وۆرۈپتىّْٗ. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ثۇ چۈغۈِٕي ئىجٕي ئبثجب

ى ۋٖ ٍٗٔٗ: ضْٗ ِېٕىڭ ٍېٕىّذا تۇرۇپ لبٌغىٓ، ِْٗ ضبڭب ِېٍىّذىٓ ثىر دېگْٗ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ضۇٕٔىتىذۇر، دېذ
ئۈٌۈظ ثېرًٖ، دېذى. )ھٗدىص ثبٍبْ لىٍغۇچىالردىٓ ثىرى ِۇٔذاق دٍٖذۇ( ٔېّٗ ئۈچۈْ ئىجٕي ئبثجبش ضېٕي ئېٍىپ لبٌّبلچي ۋٖ 

دٖپ جبۋاة « وٌطب وېرٖنِْٗ وۆرگْٗ ھېٍىمي چۈغٕىڭ ضٗۋٖثىذىٓ ث» ِبي ثٗرِٗوچي ثوٌىذۇ؟ دٖپ ضورىغبٔىذى. ِْٗ:
 ثٗردىُ ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[

ْ » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ثىر وىػي وېٍىپ ِٗ
رىڭالرٔىڭ چۈغۈِذٖ ثېػىّغب لبتتىك ئۇرۇٌۇپ ثېػىُ وېطىٍىپ چۈظ وۆردۈَ دېذى. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: غٍٗتبْ ثى

]ئىجٕي « دېگْٗ -چۈغىگٗ وىرىپ ئۇٔي لورلۇتۇغمب لٗش لىٍىذۇ، ئبٔذىٓ ئۇٔي ئٗتىگىٕي وىػىٍٗرگٗ خٗۋٖر لىٍغىٍي ضبٌىذۇ
 ِبجٗ ۋٖ ئٗھّٗد ضٗھىھ[

بٔغب  ٌٗالھۇ ئٗٔھۇ ِۇٔذاق دٍٖذۇ: ِْٗ چۈغۈِذٖ زېّىٕٕىڭ ئبرلبْ ثىٍْٗ ئبّض ئبثجبش ئىجٕي ئبثذۇٌّۇتٌٍٗىپ رٖزىَ
ثۇ، لېرىٕذىػىڭٕىڭ ئوغٍىٕىڭ )ٍٗٔي » ٍٔىمىٕي وۆردۈَ، ثۇٔي پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِغب ضۆزٌٗپ ثٗرضَٗ، ئۇ:وۆتۈرۈٌۈۋاتمب

 ]ثٗززار ۋٖ ئٌٗىٗثىر[« پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ( ۋاپبتىذۇر
ولۇپ، پٍٗغِٗجٗر ِٗئذاْ ئىجٕي ئٗثۇ تٌٗھٗ ِۇٔذاق دٍٖذۇ؛ ئۆِٗر ئىجٕي خٗتتبة رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ ثىر جۇِٗ وۈٔي خۇتجٗ ئ

ئٌٍٗٗھىططبالِٕي ۋٖ ئٗثۇ ثٗورى رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇٔي تىٍغب ئبٌذى، ئبٔذىٓ: ِْٗ ثىر چۈظ وۆرۈپتىّْٗ، چۈغۈِذٖ ثىر خوراز 
 ]ِۇضٍىُ[« دېذى -ھېص لىٍىۋاتىِّْٗېٕي ئۈچ لېتىُ چولۇۋاٌغۇدٖن، ِْٗ ثۇٔىڭذىٓ ئٗجىٍىّٕىڭ ٍېمىٍٕىػىپ لبٌغبٍٔىمىٕي 

چۈغۈِذٖ لوٌٍىرىذا ٍٔٗسٖ تۇتمبْ ثىر توپ وىػىٕىڭ ئبضّبٔذىٓ چۈغۈپ، ھۈضٍٗىٕٕىڭ لبتىٍٍىرىٕي :» غٗئجي ِۇٔذاق دېگْٗ
 ]ئٌٗىٗثىر[« بتىٍالرٔي( ئۆٌتۈردىئىسدىگٍٗٔىىىٕي وۆردۈَ. ئۇزۇْ ئۆتًّٗ ِۇختبر وېٍىپ، ئۇالرٔي )ل

 

 جىي توغرضىذا

ْ ئىذۇق ]ئىٍگىرى، تۈ ]) جىٓ، غٍٗتبٔالرٔىڭ دادىطي( جبٕٔي ) ئبدِٖذىٓ (   [ ضۈرٖ ھىجر[27تۈٔطىس ئوت ٍبٌمۇٔىذىٓ ٍبراتمب
جىٕالر ئوتٕىڭ ٍبٌمۇٔىذىٓ » ئبئىػٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھبدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

 ]ِۇضٍىُ[« ٍبرىتىٍذى
[ ُ ٖ زارىَبت[[ضۈ56]جىٕالرٔي، ئىٕطبٔالرٔي پٗلٗت ِبڭب ئىجبدٖت لىٍىع ئۈچۈٔال ٍبراتتى  ر

جىٕالر ئۈچ تۈرٌۈن » ئٗثۇ ضۇئٍٗثٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
ثوٌىذۇ. ثىر تۈرٔىڭ لبٔبتٍىرى ثبر ثوٌۇپ، ھبۋادا ئۇچبالٍذۇ. ٍٗٔٗ ثىر تۈرى ثوٌطب، ٍىالْ، ئىتالرٔىڭ ضۈرىتىذٖ ثوٌىذۇ، ٍبوي ئۆزى 

]تٗثرأي ۋٖ ھبوىُ ۋٖ ثٍٗھٗلي « تۇر. ئۈچىٕچىطي ثوٌطب، گبھ ثىر ئورۇٔغب چۈغىذۇ، گبھ ضٗپٗر لىٍىپ وۆچۈپ وېتىذۇٍىالْ، ئىت
 ضٗھىھ[

ٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ھٗلىمٗتْٗ » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ٗئ
ٗر ئۈٌۈظ رٖھّىتي ثوٌۇپ، ئ 100ئبٌالتبئبالٔىڭ  ۇٔىڭذىٓ ثىر ئۈٌۈظ رٖھّٗتٕي جىٕالر، ئىٕطبٔالر، ئۇچبر لۇغالر ۋٖ ھبغبرٖتٍ

ئبرىطىغب چۈغۈردى، ئبغۇ ثىر ئۈٌۈظ رٖھّٗتٕىڭ ضٗۋٖثي ثىٍْٗ ئۇالر ئۆزئبرا ِېھرىجبٍٔىك لىٍىػىذۇ ۋٖ رٖھىُ لىٍىذۇ. ئبٌالتبئبال 
ْ ]ثۇخبرى ۋٖ « ثٗٔذىٍىرىگٗ رٖھىُ لىٍىذۇئۈٌۈظ رٖھّٗتٕي وېَىٕگٗ لبٌذۇرۇپ، لىَبِٗت وۈٔىذٖ ئۇٔىڭ ثىٍْٗ  99 دېَىٍٗگ

 ِۇضٍىُ[
بٌٕي ثوٍطۇٔذۇرۇپ ثٗردۇق. غبِبي ضۇٌٍّٗبٕٔىڭ ثۇٍرۇلي ثوٍىچٗ ئۇ خبٌى بڭبتتي ]ثىس ضۇٌٍّٗبٔغب غِب  ِ غبْ تٗرٖپىٗ ٌٗرزاْ

بٔالرٔي ئېٍىپ ھِٗذٖ ئۇٔىڭغب )وبتتب ثىٕبالرٔي ضبالالٍذىغبْ( لۇرغۇچي ۋٖ )دېڭىسالرغب چۆوۈپ ئۈٔچٗ ـ ِبرج [36]
)ثىس  [38ئىػىٗي ضېٍىٕغبٔذۇر ]ٍٗٔٗ ٔۇرغۇْ غٍٗتبٔالرغب  [37بٔالرٔي ثوٍطۇٔذۇرۇپ ثٗردۇق ]چىمبالٍذىغبْ( غٗۋۋاش غٍٗت

ثۇ ثىسٔىڭ )ضبڭب ثٗرگْٗ وٗڭ( ئبتبٍىّىس، )ئۇٔىڭذىٓ ضْٗ خبٌىغبْ وىػىگٗ( ثٗرگىٓ، ٍبوي ثٗرِىگىٓ، »ضۇٌٍّٗبٔغب ئېَتتۇلىي( 
[ضۈرٖ ضبد[]ضۇالٍّبٔغب ٍٗٔٗ ثىر لىطىُ غٍٗتبٔالرٔي ِۇضٗخخٗر لىٍىپ ثٗردۇق، 39ھېطبة ئېٍىّٕبٍذۇ ] )ثۇ ھٗلتٗ ضٗٔذىٓ(

ٗرٔي، ئېگىس ضبراٍالرٔي  ئۇالر دېڭىسالردا چۆوۈپ ئۇٔىڭغب ئۈٔچٗ ـ ِبرجبْ )گۆھٗرٌٗرٔي ضۈزۈپ چىمبتتي(، ئۇالر ٍٗٔٗ )غٗھٗرٌ
[ضۈرٖ 82ىٓ( ضبلالٍتتۇق ])ضۇالٍّبٕٔىڭ ئىتبئىتىذىٓ چىمىػتضېٍىػتٗن( ثبغمب ئىػالرٔىّۇ لىالتتي، ثىس ئۇالرٔي 

]ضۇالٍّبٕٔىڭ جىٕالردىٓ، ئىٕطبٔالردىٓ ۋٖ لۇغالردىٓ ثوٌغبْ لوغۇٍٔىرى توپالٔذى )ضۇالٍّبْ ئٌٍٗٗھىططبالَ ئۇالرٔىڭ ئٗٔجىَب[
ئي ئۇٌۇغالر! »]ضۇالٍّبْ ئېَتتي: [ضۈرٖ ًِٔٗ[17ئبٌذىذا دٖثذٖثٗ ثىٍْٗ ِبڭبتتي(. ئۇالر تٗرتىپٍىه ئورۇٔالغتۇرۇٌغبْ ئىذى ]

[ جىٕذىٓ ثوٌغبْ 38« ]ئۇالر ِېٕىڭ لېػىّغب ِۇضۇٌّبْ ثوٌۇپ وېٍىػتىٓ ثۇرۇْ، )ضىٍٗردىٓ( وىُ ئۇٔىڭ تٗختىٕي ئېٍىپ وېٍىذۇ
 ِْٗ ئۇٔي ئورٔۇڭذىٓ تۇرۇغتىٓ ثۇرۇْ ضبڭب ئېٍىپ وېٍىّْٗ، ِْٗ ئۇٔي ئېٍىپ وېٍىػىٗ ئٌٗۋٖتتٗ لبدىرِْٗ،»ئىفرىت ئېَتتي: 

ً ثوٌغبْ( وىتبثٕي چوڭمۇر ثىٍىذىغبْ زات )ٍٗٔي ئبضٗف ئىجٓ ثۇرخىَب(: 39« ]ئىػٗٔچٍىىّْٗ ئۇٔي ِْٗ ضبڭب وۆزۈڭٕي »[ )ٔبزى
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ٌذىذا ھبزىر ثوٌذى(. ضۇالٍّبْ تٗختٕىڭ ٍېٕىذا « ٍۇِۇپ ئبچمۇچٗ ئېٍىپ وېٍىّْٗ دېذى )ئۇ دۇئب لىٍىۋېذى، تٗخت دٖرھبي ئب
ُ، ثۇٔىڭ ثۇ پٗرۋ»تۇرغبٍٔىمىٕي وۆرگٗٔذٖ:  ب تۇز وورٌۇق لىالِذى بڭب لىٍغبْ( ئېھطبٔىذۇر، ئۇ غۈوۈر لىالِذىُ،ٍ  ٕىڭ ِ) ٖردىگبرّى

ٍذىطي ئۈچۈْ غۈوۈر لىٍىذۇ، وىّىي تۇزوورٌۇق لىٍىذىىْٗ،  ثىٍْٗ ِېٕي ضىٕىذى، وىّىي غۈوۈر لىٍىذىىْٗ، ئۇ ئۆزىٕىڭ پب
دېذى « ٔىڭ( وٗرىّي وٗڭذۇرهللا ىٓ ثىھبجٗتتۇر(، )ا)ثىٍىع وېرٖوىي( ھٗلىمٗتْٗ پٗرۋٖردىگبرىُ )ئۇٔىڭ غۈوۈر لىٍىػىذ

ٍغىٓ، ِبڭب ِٗٔذىٓ وېَىٓ )ِٗٔذىٓ ثبغمب( ھېچ »[ضۈرٖ ًِٔٗ[]ضۇٌٍّٗبْ ئېَىتتي: 40] بڭب ِٗغپىرٖت لى  ِ پٗرۋٖردىگبرىُ!
]ثٗزى [[ ضۈرٖ ضبد35« ]ئبدِٖگٗ ِۇٍٗضطٗر ثوٌّبٍذىغبْ پبدىػبھٍىمٕي ئبتب لىٍغىٓ، ضْٗ ھٗلىمٗتْٗ وۆپ ئبتب لىٍغۇچىطْٗ

جىٕالر پٗرۋٖردىگبرىٕىڭ ئِٗرى ثوٍىچٗ ضۇٌٍّٗبٕٔىڭ ئبٌذىذا ئىػٍٍٗتتي، ئۇالردىٓ وىّىي ثىسٔىڭ ئِٗرىّىسگٗ خىالپٍىك 
[ ئۇالر ضۇٌٍّٗبٔغب ئۇ خبٌىغبْ وبتتب ضبراٍالرٔي، )ِىطتىٓ ـ ئٍٕٗٗوتىٓ 12لىٍىذىىْٗ، ئۇٔىڭغب ثىس دوزاخ ئبزاثىٕي تېتىتىّىس ]

الرٔي ٍبضبٍتتي، )ئېَتتۇلىي(  ئبجبٍىپ( ھٍٗىٌٍٗٗرٔي، ئي »وۆٌذٖن چوڭ ٌېگٍٗٔٗرٔي، )چوڭٍۇلتىٓ( ِىذىرٌىّبٍذىغبْ لبزٔا
ٔىڭ ٔېّٗتٍىرىگٗ( غۈوۈر هللا ، ِېٕىڭ ثٗٔذىٍىرىّذىٓ ) «ٔىڭ ثۇ چوڭ ٔېّٗتٍىرىگٗ( غۈوۈر لىٍىڭالرهللا داۋۇد ئبئىٍىطىذىىىٍٗر! ) 

ىٕىّىسدا )ٍٗٔي ئۇٔي ۋاپبت لىٍذۇرغىٕىّىسدا( ضۇٌٍّٗبٕٔىڭ [ ضۇٌٍّٗبٕٔىڭ ۋاپبتىٕي ھۆوۈَ لىٍغ13لىٍغۇچي ثٗن ئبز ]
ېگْٗ لۇرۇتالر خٗۋٖردار لىٍذى. ضۇٌٍّٗبْ )ھبضىطىٕي لۇرۇت ٍٗپ(   ٍ ئۆٌگٍٗٔىىىذىٓ جىٕالرٔي پٗلٗت ئۇٔىڭ ھبضىطىٕي

ْ ثوٌطب ئىذى، خبر لىٍغۇچي ئبزا ثتب )ٍٗٔي غۇٔچٗ ئۇزاق ٍىمىٍغبْ چبغذا جىٕالرغب ئېٕىك ثوٌذىىي، ئٗگٗر ئۇالر غٍٗجٕي ثىٍىذىغب
ْ ثوالتتي ]  [ ضۈرٖ ضٗثٗئـ[14ۋالىت ئېغىر ئِٗگٗوتٗ( لبٌّىغب

ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ئىٍگىرى جىٕالرغب لۇرئبْ ئولۇپ  ئىجٕي ئبثجبش ر
ططبالَ ثىر تۈروۈَ ضبھبثىٍىرى ثىٍْٗ ئۇوبز ثبزىرىغب ثٗرِىگْٗ ۋٖ ئۇالرٔي وۆرۈپّۇ ثبلّىغبْ ئىذى. ثىر وۈٔي پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھى

 ْ ب وېتىۋاتبتتي. غۇ چبغذا غٍٗتبٔالر ثىٍْٗ ئبضّبْ خٗۋىرىٕىڭ ئبرىطىذا ھٗلىمٗتْٗ توضبٌغۇ پٍٗذا ثوٌغبْ ئىذى. غٍٗتبٔالر ئبّض
ٔالر ثبغٍىمٍىرىٕىڭ ٍېٕىغب لبٍتىپ خٗۋٖرٌىرىٕي ئوغرىٍىمچٗ ئبڭٍىّبلچي ثوٌغبٔذا ئۇالرغب وۆٍذۈرگۈچي ٍۇٌتۇزالر ئېتىالتتي. غٍٗتب

وٌٗگٗٔذٖ، ثبغٍىمٍىرى: ضىٍٗرگٗ ٔېّٗ ثوٌذى؟ دېَىػتي. ئۇالر: ثىس ثىٍْٗ ئبضّبْ خٗۋىرى ئبرىطىذا توضبٌغۇ پٍٗذا ثوٌذى، 
 ثىسٔىڭ ئۈضتىّىسگٗ وۆٍذۈرگۈچي ٍۇٌتۇزالر ئېتىٍذى، دېَىػتي. ثبغٍىمٍىرى: ضىٍٗر ثىٍْٗ ئبضّبْ خٗۋىرى ئبرىطىذا توضبٌغۇ
 ْ ب پٍٗذا ثوٌغبٔغب لبرىغبٔذا چولۇَ ثىرٖر ٍېڭي ئىع ٍۈز ثېرىپتۇ، زېّىٕٕىڭ ھِّٗٗ تٗرٖپٍىرىگٗ ئبتٍىٕىڭالر، ضىٍٗر ثىٍْٗ ئبّض
خٗۋىرى ئبرىطىذا ٔېّٗ ئىع ٍۈز ثٗرگٍٗٔىىىگٗ لبراڭالر، دٖپ ثۇٍرۇق ثٗردى. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇالر ئۆزٌىرى ثىٍْٗ ئبضّبْ خٗۋىرى 

ٗ  ئبرىطىذا ٔېّٗ ئىع ٍۈز ثٗرگٍٗٔىىىٕي ثىٍىپ وېٍىع ئۈچۈْ، زېّىٕٕىڭ غٗرق ۋٖ غٗرة تٗرٖپٍىرىگٗ ٍۈرۈپ وېتىػتي. تٗھبِ
ېٕىغب وېٍىػىتي، دٖي غۇ چبغذا پٍٗغِٗجٗر   ٍ تٗرٖپىٗ لبراپ ِبڭغبْ ثىر تۈروۈَ جىٕالر پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ

ٍىرى ثىٍْٗ ثبِذات ٔبِىسىٕي ىېگْٗ ٍٗرگٗ وٌٗگٗٔذٖ ضبھبثئٌٍٗٗھىططبالَ ئۇوىبز ثبزىرى تٗرٖپىٗ لبراپ ٍوٌغب چىمىپ ٔٗخٍٗ د
ئولۇۋاتبتتي. جىٕالر لۇرئبٕٔي ئبڭالپ ئۇٔىڭغب لۇالق ضېٍىػتي. ئۇالر: ئبٌالٔىڭ ٔبِي ثىٍْٗ لٗضِٗىي، ثىس ثىٍْٗ ئبضّبْ خٗۋىرى 

 ئٗھّٗد ۋٖ ثٍٗھٗلي[ ِۇضٍىُ ۋٖ تىرِىسى ۋٖ ٔٗضٗئي ۋٖ«]ئبرىطىذا توضبٌغۇ ثوٌغبْ ٔٗرضٗ دٖي ِبٔب ِۇغۇ، دېَىػتي
ٔذىطي )ٍٗٔي ِۇھِّٗٗد ئٌٍٗٗھىططبالَ(  ]هللا  لب ئىجبدٖت لىٍىػمب تۇرغبٔذا، )لۇرئبْ تىڭػبظ ئۈچۈْ( جىٕالر هللا ٔىڭ ٗث

[ ضۈرٖ جىٓ[])ئي ِۇھِّٗٗد!( ئۆز ۋالتىذا ثىر تۈروۈَ جىٕالرٔي ضبڭب لۇرئبْ 19)ئوٌىػىپ( ئۇٔي ثېطىۋىٍىػمب تبش لبٌىذۇ ]
دېَىػتي، لۇرئبْ تىالۋٖت لىٍىٕىپ « جىُ تۇرۇڭالر»ئۇالر لۇرئبْ تىالۋىتىگٗ ھبزىر ثوٌغبٔذا )ثىر ـ ثىرىگٗ(:  تىڭػبغمب ئٗۋٖتتۇق،

ئي لٗۋِىّىس! ھٗلىمٗتْٗ ثىس »ئۇالر ئېَتتي:  [29ھالٔذۇرغۇچي ثوٌۇپ لبٍتىػتي ]ثوٌغبٔذىٓ وېَىٓ ئۇالر ئۆز لٗۋِىگٗ ئبگب
ْ ِۇضبدىٓ وېَىٓ ٔبزىً ثوٌغبْ، ئۇٔىڭذىٓ ئىٍگ ىرىىي وىتبثالرغب ئۇٍغۇْ وېٍىذىغبْ، ھٗق دىٕغب ۋٖ توغرا ٍوٌغب ثبغالٍذىغب

لب دٖۋٖت لىٍغۇچي )ٍٗٔي ِۇھِّٗٗد ئٌٍٗٗھىططبالَ( ٔىڭ هللا ئي لٗۋِىّىس!  » [30« ])ٍٗٔي لۇرئبٕٔي( تىڭػىذۇق وىتبثٕي
ٓ ثٗزى گۇٔبھالرٔي ِٗغپىرٖت هللا لب ئىّبْ ئېَتىڭالر،  هللا دٖۋىتىٕي لوثۇي لىٍىڭالر ۋٖ  ٗرٔي لبتتىك ئبزاثتى لىٍىذۇ، ضىٍ

ْ ثىر لبٔچٗ ٔٗپٗر جىٕٕىڭ )لۇرئبْ( تىڭػب»[ضۈرٖ ئٗھمبف[])ئي ِۇھِّٗٗد! لٗۋِىڭگٗ( ئېَتمىٕىي، 31« ]ضبلالٍذۇ ب پ )ئّى
 لىٍىٕذى، ئۇالر )لٗۋِىگٗ لبٍتىپ ثبرغبٔذىٓ وېَىٓ( ئېَتتي: ثىس توغرا ٍوٌغب ثبغالٍذىغبْ ئبجبٍىپ ئېَتمبٍٔىمي( ِبڭب ۋٖھىٌ

[ 2[ ئۇٔىڭغب ئىّبْ ئېَتتۇق، پٗرۋٖردىگبرىّىسغب ھېچىىّٕي غېرىه وٌٗتۈرٍِّٗىس ]1لۇرئبٕٔي ھٗلىمٗتْٗ ئبڭٍىذۇق ]
لب ۋٖ هللا [ ثىسٔىڭ ئبرىّىسدىىي ئٗخّٗق )ٍٗٔي ئىجٍىص( 3پٗرۋٖردىگبرىّىسٔىڭ ئٗزىّىتي وبتتىذۇر، خوتۇٔي ۋٖ ثبٌىطي ٍولتۇر ]

بالٍىك ضۆزٌٗرٔي ل لب ٍبٌغبٕٔي چبپٍىّبٍذۇ، دٖپ ئوٍٍىغبْ ئىذۇق هللا [ ثىس، ئىٕطبٔالر ۋٖ جىٕالر ا4ىٍذى ]ئۇٔىڭ وبتتىٍىمىغبٔ 
ٍْٗ جىٕالر تېخىّۇ تٗوٗثجۇرٌىػىپ 5] [ ئىٕطبٔالردىٓ ثٗزى وىػىٍٗر جىٕالردىٓ ثوٌغبْ ثٗزى وىػىٍٗرگٗ ضېغىٕبتتي، غۇٔىڭ ثى

ھېچ ئبدِٖٕي )ئۆٌگٗٔذىٓ وېَىٓ( تىرىٍذۈرٍِٗذۇ، دٖپ هللا [ ئۇالر )ٍٗٔي ئىٕطبٕٔىڭ وۇففبرٌىرى(، ضىٍٗرگٗ ئوخػبظ، 6وٗتتي ]
بخػىالرِۇ ۋٖ ئۇٔىڭذىٓ تۆۋْٖ تۇرىذىغبٔالرِۇ ثبر، ثىس تۈرٌۈن ٍوٌالرغب 7« ]گۇِبْ لىٍذى  ٍ [ ضۈرٖ جىٓ[]ثىسٔىڭ ئىچىّىسدٖ

ٌّبٍّىس، ئۇٔىڭ ٔي )ئۆز ئىرادىطىٕي ئىػمب ئبغۇرۇغتىٓ( ھٗرگىس ئبجىس لىالهللا [ ثىس جٗزِْٗ ئىػٗٔذۇلىي،  11ثۆٌۈٔذۇق ]
بْ وٌٗتۈردۇق، 12)ئبزاثي( دىّٕۇ لېچىپ لۇتۇالٌّبٍّىس ] [. ثىس ھىذاٍٗتٕي )ٍٗٔي لۇرئبٕٔي( ئبڭٍىغبْ چېغىّىسدا ئۇٔىڭغب ئّى

وىّىي پٗرۋٖردىگبرىغب ئىّبْ ئېَتىذىىْٗ، )ٍبخػىٍىمٍىرىٕىڭ( وېّىَىپ وېتىػىذىٓ ۋٖ )ٍبِبٍٔىمٍىرىٕىڭ ئبرتتۇرۇٌۇپ( زۇٌۇَ 
ْ 13ورلّبٍذۇ ]لىٍىٕىػتىٓ ل [ ثىسدىٓ ِۇضۇٌّبٔالر ۋٖ ھٗق ٍوٌذىٓ چىممۇچىالرِۇ ثبر، ِۇضۇٌّبْ ثوٌغبٔالر توغرا ٍوٌٕي ئىسدىگٗ

 [ضۈرٖ جىٓ[14ثوٌىذۇ ]
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ئٌٗمِٗٗدىٓ ِۇٔذاق رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇ، ِْٗ ئىجٕي ِٗضئود رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇِبدىٓ: ثىرٖرضىڭالر جىٓ وېچىطىذٖ پٍٗغِٗجٗر 
ْ  -ِراھ ثوٌغبّٔۇ؟ئٌٍٗٗھىططبالِغب ھٗ ُ، ئۇ: ٍبق. ئِّٗب ثبغمب ثىر وېچىطي پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ثىٍٗ دٖپ ضورىغبْ ئىذى

ً، ضًب ئۇٔي جىٓ ئېٍىپ لبچمبّٔىذۇ ٍبوي ” جىٍغىالرٔي لېسىۋٖتتۇق، ٍٗٔىال تبپبٌّىذۇق.  -ثىٍٍٗ ئىذۇق، ئۇٔي ئىسدٖپ تبپبٌّب
ذىػٗ ثىٍْٗ وېچىٕي ٔبھبٍىتي پٗرغبْ ھبٌذا ئۆتىۈزدۈق. تبڭ ئبتمبٔذا، دېگْٗ ئٗٔ“ ثىرٖر زىَبٔىٗغٍىىىٗ ئۇچرىغبّٔىذۇ؟

پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ھىرا تٗرٖپتىٓ چىمىپ وٌٗذى. ثىس: ئي رٖضۇٌۇٌال! ثىس ضېٕي ئىسدٖپ تبپبٌّبً، وېچىچٗ ثٗوّۇ پٗرغبْ 
ٍْٗ ثېرىپ، دېگْٗ ئىذۇق، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: جىٕالردىٓ ثىرى ِېٕي تٗوٍىپ لى -ثوٌذۇق ٍىپ وٌٗگْٗ ئىذى، ئۇٔىڭ ثى

دېذى. ئبٔذىٓ ثىسگٗ جىٕالرٔىڭ ۋٖ ئۇالر ٍبلمبْ ئوتالرٔىڭ ئىسٌىرىٕي وۆرضىتىپ لوٍذى. ئۇالر  -ئۇالرغب لۇرئبْ ئولۇپ ثٗردىُ
طّي ئېَتىٍىپ تۈٌۈن تٌٗٗپ لىٍغبْ ئىىْٗ، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ئۇالرغب: ئبٌالٔىڭ ئى -پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِذىٓ ئوزۇق

گۆغي ٍېَىٍگْٗ ھٗر ثىر ضۆڭٗن ضىٍٗرٔىڭ لوٌۇڭالرغب گۆغي توٌۇق ھبٌٗتتٗ لبٍتىذۇ، ھٗرثىر تېسٖن ضىٍٗرٔىڭ ئۇالغٍىرىڭالرغب 
دٖپتۇ. وېَىٓ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ثىسگٗ ِۇٔذاق دېذى: غۇڭب ئۇ ئىىىي ٔٗرضىذٖ ئىطتىٕجب لىٍّبڭالر،  -ھٌٗٗپ ثوٌىذۇ

 ]ِۇضٍىُ[« ېرىٕذىػىڭالرٔىڭ تبئبِىذۇرچۈٔىي ئۇالر جىٓ ل
ٓ ئىذى» ٍٗٔٗ ثىر رىۋاٍٗتتٗ:  ]تىرِىسى ضٗھىھ[« دٖپ وٌٗگْٗ -ئۇالر ئٗرٖة ئبرىٍىٕىڭ جىٍٕىرىذى

ئبثذۇٌال ئىجٕي ِٗضئود رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇٔىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇ، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ لېػىغب 
ٓ جىٕٕىڭ ئٌٗچىٍىرى و ېٍىپ: ئي ِۇھِّٗٗد! ئۈِّٗتٍىرىڭٕي ضۆڭٗن، تېسٖن ۋٖ ٍېمىٍغۇ وۈٌٍىرى ثىٍْٗ ئىطتىٕجب لىٍىػتى

دېذى. غۇٔىڭذىٓ وېَىٓ، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ غۇ  -چٗوٍىگْٗ ثوٌطبڭ، چۈٔىي ئبٌال ثىسٔىڭ رىسلىّىسٔي غۇالردىٓ لىٍغبْ،
ْ ئىطتىٕجب لىٍىػٕي چٗوٍىذى  ضٗھىھ[]ئٗثۇ داۋۇد « ٔٗرضىٍٗر ثىٍٗ

تېسٖن ۋٖ » ئبثذۇٌال ئىجٕي ِٗضئود رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
ْ ئىطتىٕجب لىٍّبڭالر، چۈٔىي ئۇالر لېرىٕذىػىڭالر جىٕٕىڭ ئوزۇلٍۇلىذۇر  ]تىرِىسى ضٗھىھ[« ضۆڭٗوٍٗر ثىٍٗ

ٖ جبثىر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕ ىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ضبھبثىٍىرىٕىڭ لېػىغب چىمىپ ئۇالرغب ضۈر
» رٖھّبٕٔىڭ ثېػىذىٓ ئبخىرغىچىٍىه ئولۇپ ثٗردى. ئۇالر جىُ تۇرۇپ تىڭػىذى، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ئۇالرغب:

ٍبخػي جبۋاة لبٍتۇرغبْ ئىذى. غۈثھىطىسوي، ِْٗ ثۇ ضۈرىٕي جىٕالرغب وېچىطىذٖ ئولۇپ ثٗردىُ. ئۇالر ضىٍٗرگٗ لبرىغبٔذا 
ْ « ئي ئىٕطبٔالر! جىٕالر! پٗرۋٖردىگبرىڭالرٔىڭ لبٍطي ٔېّٗتٍىرىٕي ئىٕىبر لىٍىطىٍٗر؟» ِْٗ ھٗر لېتىُ ئبٌالتبئبالٔىڭ: دېگٗ

ضبٔب ئي پٗرۋٖردىگبرىّىس! ضېٕىڭ ٔېّٗتٍىرىڭذىٓ ھېچ ٔٗرضىٕي ئىٕىبر لىٍّبٍّىس جىّي ھِٗذۇ» ئبٍىتىگٗ وٌٗگْٗ چېغىّذا، ئۇالر:
 دېذى ]تىرِىسى ھٗضْٗ[« ضبڭب ِٗٔطۇپتۇر. دٖپ جبۋاپ لبٍتۇردى

ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ  ِۇٔذاق دېگْٗ: ضىٍٗردىٓ ھٗر ثىر » ئىجٕي ِٗضئود رٖزىَ
ضبھبثىالر: ئي ئبٌالٔىڭ « ٕىذۇئبدِٖگٗ جىٕذىٓ ثوٌغبْ ھِٗراھ )ٍٗٔي غٍٗتبْ( ۋٖ پٗرغتىذىٓ ثوٌغبْ ھِٗراھ ِۇئٗوىٗي لىٍى

ِبڭىّۇ ِۇئٗوىٗي لىٍىٕىذۇ، ٌېىىٓ ئبٌال » پٍٗغِٗجىرى! ضبڭىّۇ ِۇئٗوىٗي لىٍىٕبِذۇ؟ دېگٗٔذٖ، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:
غٍٗتبٔغب لبرىػي ِبڭب ٍبردَٖ ثېرىذۇ. غٍٗتبْ ِېٕي پٗلٗت ٍبخػي ئىػٕي لىٍىػىّذىٓ ثبغمىغب ثۇٍرۇغمب لبدىر 

 ]ِۇضٍىُ ۋٖ ئٗھّٗد ضٗھىھ[دېذى«ثوالٌّبٍذۇ
ِْٗ ِىراج » ٍٗھَب ئىجٕي ضٗئىذ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

وېچىطي جىٕالردىٓ ئىفرىتٕىڭ لوٌىذا ِٗغئٗي وۆتۈرۈۋاٌغبْ ھبٌذا ئبرلبِذىٓ وېٍىۋاتمبٍٔىمىٕي وۆردۈَ. ھٗر لېتىُ ئبرلبِغب 
ُ، جىجرىئىً ِبڭب:لبرىطبَ،  ِْٗ ضبڭب ثىر دۇئب ئۆگىتىپ لوٍبً، ئۇٔي ئولۇضبڭ، ئىفرىتٕىڭ لوٌىذىىي ِٗغئٗي » ئۇٔي وۆرٖتتى

ُاهللُُِِتََُمُؾُِؽَُبُِوَُُيؿُِّرُِؽَُافُُْاهللُُِفُِجُْقَُبُُِقذُُظُُأَُ] دېذى: -ئۆچۈپ لبٌىذۇ، غۇٔىڭ ثىٍْٗ، ئىفرىت دۈَ چۈغىذۇ. ِبٔب ثۇ دۇئبٔي ئولۇغىٓ

ُُـُْمُُُِّرٌُاجُِؾََُُُٓوَُُّّرُبَُُـَُّهُُزُُاوُُِيََُُُٓلُتُِافَُُاِتُامَُافتَ ُُـَُمُُُِلُزُِـْاُيَُمَُُرََشِ ًَ َُُوُُءََُِمُاف ُُُجُّرُُعُْاُيَُمَُُرََشِ
ُُاُُوَُقفَُؾِ َُِْمُُأَُرَُاُذَُمَُُرََشِ ْٕ َُُوُُضُِرُُْا ُرََشِ

ُتَؾُُِـُْمُِاُُوَُفَُـْمُُُِجُّرُُاََُيْمَُ ىڭ [ ـُُْْحَُاُرَُيَُُْرٍُخَُبُُُِقُّرُُطًُْؿاُيَُارُِضَََُُٓوافـََفاِرُإُُُِؾُِقُْافؾَُُِقُارُِقَُضَُُـُْمُِوَُُُارُِفَُافـَوَُُؾُِقُْافؾَُُـِ أل )وٗرٍِٖىه ئٌب

ىً ضۆزٌىرىٕىڭ ھٗلمي -ھٗلمي ھۆرِىتي  -ھۆرِىتي ۋٖ ٍٍِٗي تٗلۋادار ٍبوي گۇٔبھىبر ثوٌطۇْ، ھېچىىُ ئېَتبٌّبٍذىغبْ وِب
ٗ تېرىٍغبْ ۋٖ ٍٗر ئبضتىذىٓ چىممبْ ئۈچۈْ، ئبضّبٔذىٓ ثبال ثوٌۇپ چۈغىْٗ ۋٖ ئبضّبٔغب وۆتۈرۈٌگْٗ ٍبِبٍٔىمالردىٓ، ٍٗر ٍۈزىگ

 .ْ ٍبِبٍٔىمالردىٓ، وېچٗ ۋٖ وۈٔذۈزٔىڭ پىتٕىٍىرىذىٓ، وېچٗ ۋٖ وۈٔذۈزٔىڭ ِۇضىجٗتٍىرىذىٓ ئبٌالغب ضېغىٕىپ پبٔبھ تىٍٍّٗٗ
 ٍبخػىٍىك ئېٍىپ وٌٗگْٗ ھبدىطىٍٗر ثۇٔىڭذىٓ ِۇضتٗضٕبدۇر، ئي رٖھّبْ!(]ِبٌىه[

ٔھۇدىٓ رىۋا بِبزدا تۇرۇپ:ئٗثۇ دٖردا رٖزىٌَٗالھۇ ٗئ ٓ » ٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭٔ  بٍٔىمىڭذى ضېٕىڭ ٍِب
دېگٍٗٔىىىٕي، ئۇٔىڭذىٓ وېَىٓ، خۇددى ثىر ٔٗرضىٕي تۇتۇۋاتمبٔذٖن لوٌىٕي ئۇزىتىپ تۇرۇپ ئۈچ « ئبٌالتبئبالغب ضېغىٕىّْٗ

ٓ پبرىغ ثوٌغبٔذا: ئي ئبٌالٔىڭ ئٌٗچىطي! ثىس ثۇٔذىٓ دېگٍٗٔىىىٕي ئبڭٍىذۇق. ٔبِبزدى« ضبڭب ئبٌالٔىڭ ٌٗٔىتي ثوٌطۇْ» لېتىُ:
ئۇ:  -ثۇرۇْ ضېٕىڭ ٔبِبزدا تۇرۇپ ثۇٔذاق ضۆزٔي لىٍغىٕىڭٕي ئبڭٍىّىغبْ ۋٖ لوٌۇڭٕي ئۇزاتمىٕىڭٕي وۆرِىگٗٔىذۇق؟ دېۋىذۇق، 

ضېٕىڭ » ئۈچ لېتىُ: غۈثھىطىسوي، ئبٌالٔىڭ دۈغّىٕي غٍٗتبْ ئوتٕىڭ ٍبٌمۇٔىٕي ٍۈزۈِگٗ ئېتىع ئۈچۈْ ئېٍىپ وٌٗگٗٔىذى، ِْٗ
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الٔىڭ ٌٗٔىتي ثوٌطۇْ دېذىُ. ثىراق ئۇ ھٗر ئۈچىٍي لېتىّذا ئبرلىغب ٍبّٔىذى. « ٍبِبٍٔىمىڭذىٓ ئبٌالتبئبالغب ضېغىٕىّْٗ، ضبڭب ئٌب
ٔىڭ ٔبِي ثىٍْٗ لٗضِٗىي، ئٗگٗر لېرىٕذىػىّىس ضۇالٍّبٕٔىڭ ً دٖپ لوٌۇِٕي ضۇٔذۇَ ئبٌالغۇٔىڭ ثىٍْٗ، ِْٗ ئۇٔي تۇتۇۋاال

 -ثوٌّىطب ئىذى، ئۇ ھبزىر ثبغاللتب ثوٌغبْ ثوالتتي. تبڭ ئبتمبٔذا، ِٗدىٕىٕىڭ وىچىه ثبٌىٍىرى ئۇٔي ضۆرٖپ ئوٍٕبٍتتي، دۇئبضي
 ]ِۇضٍىُ[« دېذى

ئۈِّىتىُ لىرغىٕچىٍىك ۋٖ ۋاثب وېطىٍي » ئٗثۇ ِۇضب رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:
ېّٗ؟ -ېتىذۇ،ضٗۋٖثىذىٓ تۈگٗپ و  ٔ الٔىڭ ئٌٗچىطي! لىرغىٕچىٍىمٕىغۇ ثىٍىّىس. ۋاثب دېگْٗ دٖپ  -دېذى. ثىر ئبدَٖ: ئي ئٌب

ۋاثب دېگْٗ، جىٕذىٓ ثوٌغبْ دۈغّىٕىڭالرٔىڭ چېپىٍىپ لوٍۇغىذۇر. ثۇ ئىىىىٍىطىذٖ ئۆٌۈپ » ضورىذى. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:
 ي ۋٖ ِٗۋضىٍي[]ئٗھّٗد ۋٖ تٗثٗرأ« دېذى -وٗتىٍٗٔٗر غېھىذ ثوٌىذۇ

 

 توغرضىذا رپبلچىال

]ئىٕطبٔالردىٓ ثٗزى وىػىٍٗر جىٕالردىٓ ثوٌغبْ ثٗزى وىػىٍٗرگٗ ضېغىٕبتتي، غۇٔىڭ ثىٍْٗ جىٕالر تېخىّۇ تٗوٗثجۇرٌىػىپ 
[ضۈرٖ جىٓ[])جىٕالر ئېَتتي(  ثىس )ئبضّبْ ئٗھٍىٕىڭ ضۆزٌىرىٕي تىڭػبظ ئۈچۈْ( ئبضّبٔغب )چىمىػٕي( تىٍىذۇق، 6وٗتتي ]

توٌۇپ وٗتىٍٗٔىىىٕي بٕٔىڭ وۈچٍۈن ِۇھبپىسٖتچىٍٗر )ٍٗٔي پٗرىػتىٍٗر( ثىٍْٗ ۋٖ )وۆٍذۈرگۈچي( ٍۇٌتۇزالر ثىٍْٗ ئبضّ
ثىس ھِٗىػٗ )ئوغرىٍىمچٗ تىڭػبظ ئۈچۈْ( ئبضّبٕٔىڭ ئوٌتۇرۇغمب ثوٌىذىغبْ جبٍٍىرىذا ئوٌتۇراتتۇق، وىّىي  [8ثبٍمىذۇق ]

ثىس )جىٕالر  [9ۈرگۈچي ٍۇٌتۇزالرٔي ثبٍمبٍذۇ ]ٔي وۆزىتىپ تۇرغبْ وۆٍذئِٗذى )ئوغرىٍىمچٗ( ئبڭالغمب ئورۇٔىذىىْٗ، ئۇ
جبِبئٗضي( زېّىٕذىىىٍٗرگٗ ٍبِبٍٔىك ئىرادٖ لىٍىٕذىّۇ ٍبوي پٗرۋٖردىگبرى ئۇالرغب ٍبخػىٍىك ئىرادٖ لىٍذىّۇ؟ ثىٍٍّّٗىس 

 [ضۈرٖ جىٓ[10]
ٌٗالھۇ ئٗٔھۇِبدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، ئٗٔطبرى ضبھبثىٍٗردىٓ ثىرى ئۇٔىڭغب ِۇٔذاق ضۆزٌٗپ  ئبثذۇٌال ئىجٕي ئبثجبش رٖزىَ

ثٗرگْٗ: ثىر وېچىطي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ثىٍْٗ ثىٍٍٗ ئوٌتۇراتتۇق، ثىر ٍۇٌتۇز ئېمىپ چۈغۈپ، ئٗتراپٕي ٍورۇتىۋٖتتي. 
دٖپ ضورىذى، ثىس:  -الر؟ثۇٔي وۆرگْٗ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: جبھىٍىَٗت دٖۋرىذٖ ِۇغۇٔذاق ئىػالر توغرۇٌۇق ٔېّٗ دٍٖتتىڭ

 -دٍٖتتۇق“ ثۇ وېچٗ ثىر ئۇٌۇغ ئبدَٖ ئۆٌۈپ، ٍٗٔٗ ثىر ئۇٌۇغ ئبدَٖ تۇغۇٌىذىىْٗ” ئبٌال ۋٖ ئۇٔىڭ رٖضۇٌي ئوثذاْ ثىٍىذۇ، ثىس:
دېگٗٔىذۇق، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېذى: ئٌِٗٗىَٗتتٗ ٍۇٌتۇزالر ثىرٖر وىػىٕىڭ ئۆٌۈِي ٍبوي ھبٍبتي ئۈچۈْ 

ٗر ئبلّبٍذ ۇ، ثٌٗىي ئىطّي زاتي ئۇٌۇغ ھَٗ ثٗرىىٗتٍىه ثوٌغبْ رٖثجىّىس ثىرٖر ئىػمب ھۆوۈَ لىٍطب، ئٗرغٕي وۆتۈرىذىغبْ پٗرغتىٍ
تٗضجىھ ئېَتىػىذۇ، ئۇٔذىٓ وېَىٓ ئبضتىذىىي ئبضّبٔذىىىٍٗر تٗضجىھ ئېَتىػىذۇ. غۇٔذاق لىٍىپ، ئبخىرى تٗضجىھ ئېَتىع ِۇغۇ 

پ وېٍىذۇ. ئبٔذىٓ ئٗرغٕي وۆتۈرىذىغبْ پٗرغتىٍٗردىٓ وېَىٕىي پٗرغتىٍٗر ئٗرغٕي تۆۋْٖ لٗۋٖتتىىي پٗرغتىٍٗرگٗ ٍېتى
ېّٗ دېذى؟” وۆتۈرىذىغبْ پٗرغتىٍٗردىٓ: دٖپ ضوراٍذۇ، ئۇالر ئبٌالٔىڭ ٔېّٗ دېگٍٗٔىىىٕي ئېَتىپ ثېرىذۇ.  -“پٗرۋٖردىگبرىڭالرٔ 

ٖر ِۇغۇ تۆۋْٖ ئبضّبٔذىىىٍٗرگٗ ٍېتىپ وېٍىذۇ. غۇ ثىرىذىٓ ضوراپ ٍۈرۈپ، ئبخىرى ئۇ خٗۋ -غۇ تٗرىمىذٖ ئبضّبٔذىىىٍٗر ثىر
ېمىٓ ئبدٍِٖىرىگٗ )پبٌچي، رِّٖبٌالرغب( ٍٗتىۈزىذۇ. ئٗٔٗ غۇ چبغذا، ئۇالرغب  چبغذا جىٕالر ئۇ خٗۋٖرٔي ئبڭٍىۋېٍىپ، ئۆزىٕىڭٍ 

ت خٗۋٖر ثوٌىذۇ. ٌېىىٓ ئۇالر ٍۇٌتۇز ئېتىٍىذۇ. ئٗگٗر ئۇالر ئبضّبٔذىٓ ئبڭٍىۋاٌغبْ خٗۋٖرٔي ئٍْٕٗٗ ئېٍىپ وٌٗگْٗ ثوٌطب، ئۇ راض
 ]ِۇضٍىُ[« راضت ضۆزگٗ ٍۈز ٍبٌغبٕٔي لېتىۋېتىذۇ

ئبئىػٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھبدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، ثٗزىٍٗر پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِذىٓ پبٌچىالر توغرىطىذا ضورىغبْ ئىذى، 
ىٓ ثٗزى ئىػالر پبٌچىالرٔىڭ دېگىٕىذٖن چىمىپ دېذى. ئۇالر: ٌېى -ئۇالرٔىڭ ضۆزى ئبضبضطىس، »پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:

دېۋىذى، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: ئٗضٍىذٖ ئۇالرٔىڭ ئېَتمىٕي راضت ضۆز ثوٌۇپ، ئۇ ضۆزٔي جىٕالر ئوغرىٍىمچٗ  -لبٌىذىغۇ؟
ڭٍىغبْ ثۇ ئبڭٍىۋاٌىذۇ ۋٖ ٍېمىٍٕىرىٕىڭ لۇٌىمىغب خۇددى توخۇ وۇرۇٌذىغبٔذٖن وۇرۇٌذاپ ٍٗتىۈزىذۇ. ئٗپطۇضىي، ئۇالر ئب

 ]ثۇخبرى[« دېذى -خٗۋٖرگٗ ٍۈز ٍبٌغبٕٔي لبتىذۇ
دٖپ وٌٗگْٗ « ٍٗٔٗ ثىر رىۋاٍٗتتٗ:] ئبٔذىٓ ئۇٔي ٍېمىٍٕىرىٕىڭ لۇٌىمىغب خۇددى توخۇٔىڭ وۇرۇٌذىغىٕىذٖن وۇرۇٌذاپ ٍٗتىۈزىذۇ

 ]ثۇخبرى[
ٍبِبْ پبي » ھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئبثذۇٌال ئىجٕي ِٗضئود رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗ

بِبْ پبي ئېٍىع غېرىىتۇر. ھٗرلبٔذاق ثىرىّىسٔىڭ وۆڭٍىگٗ غۇٔذاق ثوٌّىغۇر   ٍ ئېٍىع غېرىىتۇر، ٍبِبْ پبي ئېٍىع غېرىىتۇر،
ْ وٗتىۈزىۋېتىذۇ ٓ ئبٌالتبئبال ثۇٔي تٗۋٖوىۈي لىٍىػىّىس ثىٍٗ  ]ئٗثۇ داۋۇد ضٗھىھ[« ئىػالر وېٍىپ لېٍىػي ِۇِىىٓ. ٌېىى

ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: وېطٗي ٍۇلۇظ » ئبثذۇٌال ئىجٕي ئۆِٗر رٖزىَ
« ۋٖ ٍبِبْ پبي ئېٍىع دٍٖذىغبْ ثىر ٔٗرضٗ ٍوق. غۇٍِۇق پٗلٗت ئبت، خوتۇْ ۋٖ ئۆٍذىٓ ئىجبرٖت ئۈچ ٔٗرضىذٖ ثوٌىذۇ

 ]ثۇخبرى[
 

 ضېھىر توغرضىذا

ّبٕٔىڭ پبدىػبھٍىك زاِبٔىذىىي غٍٗتبٔالرٔىڭ )ضېھرىگٗرٌىىىگٗ ئبئىت( ضۆزٌىرىگٗ ئٗگٗغتي. ضۇالٍّبْ )ضېھرىگٗر ]ئۇالر ضۇالٍ
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ٍْٗ( وبپىر ثوٌغىٕي ٍوق، ٌېىىٓ غٍٗتبٔالر وىػىٍٗرگٗ ضېھىر ئۆگىتىپ وبپىر ثوٌذى. ئۇالر  ثوٌغىٕي ۋٖ ضېھىر ئۆگىٕىع ثى
بزىً لىٍىٕغبْ ضېھىرٔي ئۈگىتٗتتي. )ثۇ ئىىىي پٗرىػتٗ( ثىس ثبثىٍذىىي ھبرۇت ـ ِبرۇت دېَىٍىذىغبْ ئىىىي پ  ٔ ٗرىػتىگٗ

ـ  وىػىٍٗرٔي ضىٕبٍّىس وبپىر ثوٌّىغىٓ، دېّىگىچٗ ھېچ وىػىگٗ ضېھىر ئۆگٗتٍّٗتتي. ئۇالر ثۇ ئىىىىطىذىٓ ئٗر ـ خوتۇٕٔي ثىر 
ٔىڭ رۇخطىتىطىس ھېچ هللا ىر ئبرلىٍىك( ثىرىذىٓ ئبٍرىۋېتىذىغبْ ٔٗرضىٍٗرٔي )ٍٗٔي ضېھىرگٗرٌىىٕي( ئۆگىٕٗتتي، ئۇالر )ضېھ

وىػىگٗ زىَبْ ٍٗتىۈزٌٍّٖٗتتي. ھبٌجۇوي، ئۇالر ئۆزٌىرىگٗ زىَىٕي ثبر، پبٍذىطي ٍوق ٔٗرضىٕي ئۆگىٕٗتتي. ٍٗھۇدىَالر )تٗۋراتٕي 
ْ ٔىڭ رٖھّىتىذىٓ ۋٖ جٕٗٔىتىذىٓ( ھېچ ٔېطىۋٖ ٍوق ئىىٍٗٔىىىٕي ئوثهللا تبغالپ( ضېھىرٔي ضېتىۋاٌغۇچىغب ئبخىرٖتتٗ )  ذا

ثېٍٗتتي، ئۇالر جبٍٔىرىٕىڭ ثٗدىٍىگٗ ضېتىۋاٌغبْ ٔٗرضىطىٕىڭ )ٍٗٔي ئۆزٌىرى ئۈچۈْ ضېھىر ئۆگىٕىػٕي تبٌٍىػىٕىڭ( ئٗجٗثّۇ 
ْ ئىع ئىىٍٗٔىىىٕي وبغىي ثىٍطٗ ئىذى ]  [ضۈرٖ ثٗلٗر[102ٍبِب

ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھبدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ضېھىرٌىٕىپ  لېٍىپ، لىٍّىغبْ ئىػٕىّۇ ئبئىػٗ ر
ٓ  -لىٍغبٔذٖن ھېص لىٍىذىغبْ ثوٌۇپ لبٌذى. ثىر وۈٔي ِېٕىڭ لېػىّذا ئىذى، ئبٌالتبئبالغب ئبرلب ئبرلىذىٓ دۇئب لىٍذى، ئبٔذى

ېّٗ توغرۇٌۇق؟ -ِبڭب: تۇٍذۇڭّۇ؟ ئبٌال تىٍىگْٗ ٔٗرضَٗ توغرۇٌۇق ٌِٗۇِبت ثٗردى،  ٔ دٖپ  -دېذى، ِْٗ: ئي رٖضۇٌۇٌال!
ُ، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېذى: ٍېٕىّغب ئىىىي وىػي وٌٗذى. ثىرى ثبظ تٗرىپىّذٖ، ٍٗٔٗ ثىرى ئبٍبغ ضورىغبٔىذى

ثىرىگٗ ِۇٔذاق دېَىػتي: ثۇ ئبدِٖگٗ ٔېّٗ ثوپتۇ؟ ضېھىرٌىٕىپتۇ. وُى ضېھىرٌٗپتۇ؟  ثٗٔي زۇرٍٖك  -تٗرىپىّذٖ ئوٌتۇرۇپ، ثىر
ْ  لٗثىٍىطىذىٓ ٌۇثٍٗذ ئىجٕي ئٗئطَٗ ئىطىٍّىه ٍْٗ ضېھىرٌٗپتۇ؟ تبغبلمب ئىٍىٕىپ لبٌغبْ چبچ ثىٍٗ ثىر ٍٗھۇدىٌ. ٔېّٗ ثى

ئٗروٗن خورِب چېچىىىٕىڭ ثٗرگىگٗ. ضېھىرٌٗٔگْٗ ٔٗرضٗ ھبزىر ٔٗدٖ؟ زىئٗرۋاْ لۇدۇلىذا. ئبئىػٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھب ضۆزىٕي 
ٍْٗ ئۇ لۇدۇلٕىڭ ٍېٕىغب ثبردى. لبرىطب، داۋاِالغتۇرۇپ ِۇٔذاق دېگْٗ: پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ثىر لبٔچٗ ضبھبثىطي ثى

ٔذىٓ ٍېٕىّغب لبٍتىپ وېٍىپ: ئۇ لۇدۇلٕىڭ ضۈٍي خۇددى خېٕٗ  رلۇدۇلٕىڭ ئٗتراپىذا خورِىٍىك دٖرٖخٍٗر ثب ئىىْٗ. ئب
،ْ ىطىغىال ئوخػبٍذىىٗ دېذى. ِْٗ: ضېھىرٔي  -چىٍىغبٔذٖن ثوٌۇپ وېتىپتۇ. خورِب دٖرٖخٍىرىّۇ خۇددى ئبٌۋاضتىالرٔىڭ وبٌٍ

دېطَٗ: وېرىىي ٍوق، چۈٔىي ئبٌال ِبڭب غىپبٌىك ثٗردى. ئۇ ٔٗرضىٕىڭ خٌٗممٗ زٖرٖر ثېرىپ  -ۇلتىٓ ئېٍىۋٖتىْٗ ثوٌطبڭچۇ؟لۇد
ْ تىٕذۇرۇۋېتىٍذى -لوٍۇغىذىٓ ئٗٔذىػٗ لىٍذىُ  ]ثۇخبرى[« دېذى. ئبٔذىٓ ئۇ لۇدۇق توپب ثىٍٗ

ُ ٍٗٔٗ ثىر رىۋاٍٗتتٗ ِۇٔذاق وٌٗگْٗ: پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ضېھر ٌٗٔگْٗ ثوٌغبچمب، ئبٍبٌٍىرىغب ٍېمىٕالغّىطىّۇ ٍېمىٕالغتى
دٖپ ئوٍالٍذىغبْ ثوٌۇپ لبٌذى. ثۇ ھٗدىطتٗ ٍٗٔٗ ِۇٔذاق وٌٗگْٗ: ئۇ )ضېھرىگٗر( ثٗٔي زۇرٍٖك لٗثىٍىطىٍىه ثىر ِۇٔبپىك 

 ]ثۇخبرى[« ثوٌۇپ، ٍٗھۇدىَالرٔىڭ ئىتتىپبلذىػي ئىذى
ۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ثىر ٍٗھۇدىٌ تٗرىپىذىٓ ضېھىرٌىٕىپ، زٍٖذ ئىجٕي ئٗرلَٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رى

ئبغرىپ لبٌذى. ثىر ٔٗچچٗ وۈٔذىٓ وېَىٓ، جىجرىئىً ئٌٍٗٗھىططبالَ وېٍىپ: ٍٗھۇدىَالردىٓ ثىرى ضېٕي ضېھىرٌٗپ، تۈگۈٔچىٕي 
َ ئبدَٖ ئٗۋٖتىپ، ئۇ تۈگۈٔچىٕي چىمبرغۇزدى. دېذى. غۇٔىڭ ثىٍْٗ، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبال -پبالٔي لۇدۇلمب وۆِۈپ لوٍذى

تۈگۈٔچٗ ٍېػىٍىۋىذى، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ دٖرھبي ضبلىَىپ، ئورٔىذىٓ تۇرۇپ وٗتتي. ٌېىىٓ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ثۇ 
 ]ٔٗضٗئي ضٗھىھ[« ئىػٕي ئۇ ٍٗھۇدىَٕىڭ ٍۈزىگٗ ضبٌّىذى، ھٗتتب )چىراً( ئىپبدىطىٕىّۇ ئۆزگٗرتّىذى

 

 گىع توغرضىذاوۆز تې

ٗ تبش لبٌىذۇ ] ْ ضېٕي ٍىمىتىۋېتىػى  [ضۈرٖ لٌَٗٗ[51]وۆزٌىرى ثىٍٗ
ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ جىٕالردىٓ ۋٖ ئىٕطبٕٔىڭ وۆزىذىٓ پبٔبھ  ئٗثۇ ضٗئىذ ر

ولۇپ،  ثبغمب دۇئبالرٔي ئولۇِبٍذىغبْ تىٍٍٗتتي. فٌٗٗق ۋٖ ٔبش ضۈرىٍىرى ٔبزىً ثوٌغبٔذىٓ وېَىٓ، غۇ ضۈرىٍٗرٔي ئ
 تىرِىسى ۋٖ ٔٗضٗئي ضٗھىھ[«]ثوٌذى

ٌٗالھۇ ئٗٔھۇِبدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: وۆز تېگىع ھٗلتۇر، » ئىجٕي ئبثجبش رٖزىَ
ز ئۆتۈپ وٗتىْٗ ثوالتتي. )وۆز تٗگىْٗ ٔبۋادا تٗلذىرٔىڭ ئبٌذىغب ئۆتۈپ وېتىذىغبْ ثىر ٔٗرضٗ ثوٌىذىغبْ ثوٌطب ئىذى، وۆ

 ِۇضٍىُ[ «]وىػىٕي داۋاالظ ِٗلطىتي ثىٍْٗ( ضىٍٗردىٓ غوضٍي لىٍىپ ضۈٍىٕي ثېرىع تٌٗٗپ لىٍىٕطب، غۇضٍي لىٍىپ ثېرىڭالر
ئبئىػٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھبدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ وۆزى تٗگىْٗ وىػىگٗ تبھبرٖت ئبٌذۇرۇپ، 

ٓ وۆز تٗگىْٗ وىػىٕي غۇ تبھبرٖت ضۈٍىذٖ غۇضٍي لىٍىػمب ثۇٍرۇٍتتيئ  ئٗثۇ داۋۇد ضٗھىھ[«]بٔذى
ْ » جبثىر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ئۈِّىتىُ ئبٌالتبئبال ثېىىتىٗ

 ثٗززار[«]پ وېتىذۇلٗدٖردىٓ لبٌطىال، ئٗڭ وۆپ وۆز تېگىپ ئۆٌۈ -ئٗجٗي ۋٖ لبزا
پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ئبٍبٌي ئۇِّۇ ضٌِٗٗٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھبدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ثىر 

 ِۇضٍىُ[«]دېذى« ئۇٔىڭغب وۆز تېگىپتۇ، دَٖ ضبٌذۇرۇڭالر» دېذىىىّٕىڭ چىراٍىٕىڭ ضبرغىَىپ وٗتىٍٗٔىىىٕي وۆرۈپ:
ٗر  ئۇثٍٗذ ئىجٕي رىفبئٗ زۇرلىٌ رىۋاٍٗت لىٍىذۇوي، ئٗضّبئـ ثىٕتي ئۇٍِٗص رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھب ِۇٔذاق دېگْٗ: ِْٗ پٍٗغِٗج

 -ئي رٖضۇٌۇٌال! جٗئفٗرٔىڭ پٗرزٖٔتٍىرىگٗ ثٗن تېس وۆز تېگىذۇ، ئۇالرغب دَٖ ضبٌذۇرۇپ لوٍطبَ ثوالِذۇ؟ »ئٌٍٗٗھىططبالِغب:
بۋادا   ٔ تٗلذىرٔىڭ ئبٌذىغب ئۆتىذىغبْ ثىر ٔٗرٗض ثوٌىذىغبْ ثوٌطب، وۆز چولۇَ دېگٗٔىذىُ، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: ھٗئٗ،



 ئبلال تًريپكً قېچىڭالر! 
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 تىرِىسى ضٗھىھ[«]دېذى-ئۆتۈپ وٗتىْٗ ثوالتتي
ئٗثۇ ضٗئىذ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، جىجرىئىً ئٌٍٗٗھىططبالَ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ٍېٕىغب وېٍىپ: 

» دېگٗٔىذى، جىجرىئىً ئٌٍٗٗھىططبالَ: -پ ضورىذى، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: ھٗئٗ،دٖ -ئي ِۇھِّٗٗد! ئبغرىپ لبٌذىڭّۇ؟
ئبٌالٔىڭ ٔبِي ثىٍْٗ ضبڭب دَٖ ضبٌىّْٗ ضبڭب ئبزار ثېرىذىغبْ ھٗرلبٔذاق ٔٗرضىذىٓ، ھٗرلبٔذاق ٔٗپطٕىڭ، ھٗضٗتخورٔىڭ 

ىّْٗ، ئبٌال  دٖپ دَٖ ضېٍىپ  -ضبڭب غىپبٌىك ثٗرگًٗ!وۆزىٕىڭ غٗررىذىٓ )پبٔبھ تىٍٗپ( ئبٌالٔىڭ ٔبِي ثىٍْٗ دَٖ ضٌب
 تىرِىسى ضٗھىھ[«]لوٍذى

 

 توغرضىذا دٍم ضېلىع 

ٖ [ضۈرٖ فۇضطىٍٗت[44]ئۇ ئىّبْ وٌٗتۈرگٍٗٔٗرگٗ ھىذاٍٗتتۇر ۋٖ غىپبدۇر] ]ثىس ِۆِىٍٕٗرگٗ )ٍٗٔي ئۇالرٔىڭ دىٍٍىرىغب( غىپب ۋ
ٗتٍىرىٕي ٔبزىً لىٍىّىس ] ]ئي ئىٕطبٔالر! ضىٍٗرگٗ پٗرۋٖردىگبرىڭالر ئىطرائىً[ [ضۈرٖ ثٗٔي82رٖھّٗت ثوٌىذىغبْ لۇرئبْ ئبٍ

تٗرىپىذىٓ ٔٗضىھٗت ثوٌغبْ، دىٍالردىىي دٖردوٗ غىپب ثوٌغبْ، ِۆِىٍٕٗرگٗ ھىذاٍٗت ۋٖ رٖھّٗت ثوٌغبْ )لۇرئبْ( وٌٗذى 
 [ضۈرٖ ٍۇٔۇش[57]

بثىٍىرىذىٓ ثىر تۈروۈَ وىػىٍٗر ئٗثۇ ضٗئىذ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ضبھ
الر ضٗپٗرگٗ چىمىپ، ئٗرٖة لٗثىٍىٍىرىذىٓ ثىرىگٗ چۈغتي. ضبھبثىٍٗر ئۇالردىٓ ئۆزٌىرىٕي ِېھّبْ لىٍىػٕي ضورىغبٔىذى، ئۇ

غۇ چبغذا، ئۇ لٗثىٍىٕىڭ ثبغٍىمىٕي چبٍبْ چېمىۋاٌذى. ئۇالر لىٍغۇدٖن ئبِبٌالرٔي لىٍذى،  ِېھّبْ لىٍىػمب ئۇٔىّىذى. دٖي
بٌي ثوٌۇپ لېٍىػي  ىٓ ئۈٔۈِي ثوٌّىذى. ئبرىذىٓ ثىرى:ٌېى ئبۋۇ ِۇضبپىرالرٔىڭ لېػىغب ثېرىپ ثبلبٍٍي، ثىرٖرضىٕىڭ ئِب

دېذى. ئۇالر وېٍىپ: ئي جبِبئٗت! ثىسٔىڭ ثبغٍىمىّىسٔي چبٍبْ چېمىۋېٍىپ، لىٍغۇدٖن ئبِبٌالرٔي لىٍىپ ثوٌذۇق،  -ِۇِىىٓ
ب ْ  -ٌي ثبرِۇ؟ٌېىىٓ ئۈٔۈِي ثوٌّىذى. ثىرٖرضىڭالرٔىڭ ئِب دٖپ ضورىذى. ئبرىذىٓ ثىرٍٍْٖٗ:ھٗئٗ، ثبر. ئبٌالٔىڭ ٔبِي ثىٍٗ

لٗضِٗىي، ِْٗ دَٖ ضبٌىّْٗ. ٌېىىٓ ضىٍٗرگٗ ثىسٔي ِېھّبْ لىٍىڭالر دېطٗن ئۇٔىّىذىڭالر. ئولۇغبٔغب ثىر ٔٗرضٗ ثٗرِىگۈچٗ 
ٍْٗ، ئۇالر ثىر توپ پبدا ثېرىػىٗ ِبلۇي ثوٌذى. ھې -ئولۇِبٍّْٗ ٍىمي وىػي ثېرىپ، ضۈرٖ فبتىھٗٔي ئولۇپ دېذى. غۇٔىڭ ثى

ھۈرۈپ لوٍغبٔىذى، وېطٗي ئبدَٖ ئورٔىذىٓ دٖش تۇرۇپ ِېڭىپ وٗتتي. ئۇالر ثېرىػىٗ پۈتۈغىْٗ ھٗلمىٕي توٌۇق ثٗردى، 
ىُ لىٍّبً تۇرۇپ، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ٍېٕىغب لطدېگٗٔىذى، دَٖ ضبٌغبْ ئبدَٖ: تٗ -ثٗزىٍٗر: لوٍٕي تٗلطىُ لىٍىّىس

دېذى. غۇٔذاق لىٍىپ، ئۇالر پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ  -ثېرىپ ئٗھۋإٌي ثىٍذۈرٍٍٖي ۋٖ ئۇٔىڭ ئِٗرىگٗ وۆرٖ ئىع لىالٍٍي
دٖپ  -ٍېٕىغب لبٍتىپ وېٍىپ، ئٗھۋإٌي ثبٍبْ لىٍىۋىذى، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: ئۇٔىڭ دَٖ ئىىٍٗٔىىىٕي لبٔذاق ثىٍذىڭ؟

 -ھبٌذا: توغرا لىٍىپطىٍٗر، تٗلطىُ لىٍىڭالر، ِبڭىّۇ ثىر ئۈٌۈظ ئېٍىپ لوٍۇڭالر! ضورىغبٔذىٓ وېَىٓ، وۈٌۈِطىرىگٗ
 ثۇخبرى[«]دېذى

خبرىجٗ ئىجٕي ضٌٗت تِٗىَّىٌ تبغىطىٕىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي رىۋاٍٗت لىٍىذۇ، ثىس پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ لېػىذىٓ 
ٗرٔىڭ ئۇ وىػي )ٍٗٔي پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ(ٔىڭ  »ٍۈرۈپ، ئٗرٖة لٗثىٍىٍىرىذىٓ ثىرىگٗ وېٍىپ چۈغتۇق، ئۇالر: ثىس ضىٍ

ىذىغبْ دۇئب ثبرِۇ؟ چۈٔىي ثىسٔىڭ  لېػىذىٓ ٍبخػىٍىك ئېٍىپ وٌٗگٍٗٔىىىڭالردىٓ خٗۋٖر تبپتۇق. ضىٍٗردٖ دورا ٍبوي دَٖ ضٌب
ٗ، -ثىر ئبدىّىّىس ئېٍىػىپ لبٌغبٔىذى، ئۇٔي وىػٍٗٔٗپ لوٍذۇق ْ دېذۇق. ئ -دېگْٗ ئىذى، ثىس: ھٗئ ۇالر ئېٍىػىپ لبٌغب

ئبدِٖٕي ئېٍىپ وٌٗذى. ِْٗ ئۇٔىڭغب لۇرئبٕٔىڭ فبتىھٗضىٕي ئۈچ وۈْ ئٗتىگْٗ ۋٖ وٗچتٗ ئولۇدۇَ، ھٗر لېتىُ ئولۇپ ثوٌغىٕىّذا، 
تۈوۈرۈوۈِٕي ٍىغىپ ئۇٔىڭغب تۈوۈردۈَ ئۈچ وۈٔذىٓ وېَىٓ، ئۇ ضٌٍٗىّبزا ضبلىَىپ وٗتتي. ئۇالر ِبڭب ھٗدىَٗ ثٗرِٗوچي 

ٍْٗ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِذىٓ ضوراپ ثبلبًثوٌغبٔىذى، ِ دېذىُ. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: ٍېطٗڭ  -ْٗ: ٍبق، ئبٌذى ثى
ېگْٗ ثوٌىطْٗ بْ ٍٍٗذىغبٔالر ثبر، ضْٗ ھٗق دَٖ ضېٍىپٍ  ئٗثۇ «]دېذى -ثوٌىذۇ. )ئبٌال(ثىٍْٗ لٗضِٗىي، ثبتىً دَٖ ضېٍىپٔ 

 داۋۇد ضٗھىھ[
ت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ دَٖ ضېٍىػتىٓ توضمبْ. وېَىٓ ئِٗر ئىجٕي ھٗزَ جبثىر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗ

ْ  »ئبئىٍىطي ثىٍْٗ وېٍىپ، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِغب: ئي رٖضۇٌۇٌال! ثىسدٖ ثۇرۇٔذىٓ تبرتىپ چبٍبْ چېمىۋاٌطب، دَٖ ضبٌىذىغب
، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: ضبٌىذىغبْ دٍِٖىرىڭالرٔي ِبڭب دېگٗٔىذى -دېّىذٖ ثبر ئىذى. ٌېىىٓ ضْٗ دَٖ ضېٍىػتىٓ توضۇپطْٗ

دېذى، ئۇالر وۆرضىتىۋىذى، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: ثۇٔىڭذا ھېچمبٔذاْ ِٗضىٍٗ ٍوق ئىىْٗ، لبٍطىڭالر ئۆز  -وۆرىطىتىڭالر!
 ِۇضٍىُ[«]دېذى -لېرىٕذىػىغب پبٍذا ٍٗتىۈزٌٖىطٗ ٍٗتىۈزضۇْ!

ٗر ئٗۋف ئىجٕي ِبٌىه ئٗغجٗئىٌ رٖز ىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، ثىس جبھىٍىَٗت دٖۋرىذٖ دَٖ ضبالتتۇق، پٍٗغِٗج
ْ » دٖپ ضورىطبق، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھططبالَ: -ئي رٖضۇٌۇٌال! ثۇٔىڭغب لبٔذاق لبراٍطْٗ؟ »ئٌٍٗٗھىططبالِذىٓ: ضبٌىذىغب

 ِۇضٍىُ[«]دېذى -وٌىذۇدٍِٖىرىڭالرٔي ِبڭب وۆرىطىتىڭالر. غېرىه ئبرىالغّىطىال، دَٖ ضبٌطب ث
ئٗٔٗش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، )پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ تٗرىپىذىٓ( ثىسگٗ چبٍبْ چېمىۋاٌغبٔذا، 

 ِۇضٍىُ[«]ٍىرىڭذاپ لبٌغبٔذا ۋٖ وۆز تٗگىٗٔذٖ دَٖ ضېٍىػمب رۇخطٗت لىٍىٕذى
ٌٗالھۇ ئٗٔھبدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗ ئۇٔي ئبٌالٔىڭ وىتبثي » ر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئبئىػٗ رٖزىَ
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ْ داۋاٌىغىٓ! ْ ضٗھىھ[«])لۇرئبْ( ثىٍٗ  ئىجٕي ھىججب
 

 پٍَغَهجَر ئَلٍَھىططبالهٌىڭ ۋٍضىَىتي

زٍٖىذ ئىجٕي ئٗرلَٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ثىسٔىڭ ئبرىّىسدا ثىسگٗ ضۆز 
ٖزلىٍىۋاتبت ِّٗٔۇ پٗلٗت ثىر ئىٕطبّْٔٗ، ئۇزۇٔغب » ٔٗضىھٗت لىٍذى. ئۇ: -تي. ئۇ ئبۋۋاي ئبٌالغب ھِٗذۇضبٔب ئېَتمبٔذىٓ وېَىٓ ۋ

لبٌّبً وۆز ٍۇِۇغۇَ ِۇِىىُ. ئي ئىٕطبٔالر، ِْٗ ضىٍٗرگٗ ئىىىي ٔٗرضىٕي لبٌذۇرۇپ وېتىّْٗ: ثىرى لۇرئبْ وٗرىُ ثوٌۇپ، ئۇ 
ُ  دېذى« ۋٖ ئۇٔىڭغب چىڭ ٍېپىػىڭالرذۇ. ضىٍٗر ئبٌالٔىڭ وىتبثىٕي ِٗھىَٗ تۇتۇڭالر ھىذاٍٗتٕي ۋٖ ٔۇرٔي ئۆز ئىچىگٗ ئبٌى ]ِۇضٍى
 ۋٖ ئٗھّٗد ۋٖ ئبثذۇ ھٍِٗٗذ ضٗھىھ[

جبثىر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ٔۇتۇق ضۆزٌىگٗٔذٖ وۆزٌىرى لىسىرىپ، ئبۋازى 
ْ وۆتۈرۈٌۈپ، غٗزٖپٍٗٔگٗٔذٖن ث ىر ھبٌغب وېٍٗتتي، گوٍبوي پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ثۇ ھبٌىتي دۈغّْٗ لوغۇٍٔىرى ئٗتىگٗ

ِْٗ …» ۋٖ وٗچٍٗردٖ ھۇجۇَ لىٍىع ئبٌذىذا تۇرِبلتب، دٖپ دۈغّْٗ لوغۇٍٔىرىذىٓ ئبگبھالٔذۇرغۇچىٕىڭ ھبٌىتىگٗ ئوخػبٍتتي
ىتبثىذۇر. ٍوٌٕىڭ ئٗڭ ٍبخػىطي ِۇھِّٗٗد ضىٍٗرگٗ ئېَتّبلچىّٗٔىي، ضۆزٔىڭ ئٗڭ ٍبخػىطي ئبٌالتبئبالٔىڭ و

 ]ِۇضٍىُ[« ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ٍوٌىذۇر. ئىػالرٔىڭ ٍبِىٕي ٍېڭي پٍٗذا ثوٌغبْ ئىػالردۇر. ثىذئٗتٕىڭ ھِّٗىطي گۇِراھٍىمتۇر
 ِْٗ ضىٍٗرٔىڭ» ، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي

ئىچىڭالردا ئبٌالٔىڭ وىتبثىٕي ۋٖ ِېٕىڭ ضۈٕٔىتىُ )ھٗدىص(ٔي لبٌذۇرۇپ وٗتتىُ، ضىٍٗر ِٗٔذىٓ وېَىٓ غۇ ئىىىي ٔٗرضىٕي چىڭ 
ُ ۋٖ ِبٌىه ضٗھىھ[« تۇتطبڭالر ِٗڭگۈ ئېسىپ وٗتٍّٗطىٍٗر  ]ھبوى

ْ، ئۇٔىڭ ثىرىطي ئبٌالتبئبالٔىڭ ئبگبھ ثوٌۇڭالروي، ِْٗ ضىٍٗرگٗ ئىىىي وبتتب ٔٗرضىٕي لوٍۇپ وېتىّٗ» ٍٗٔٗ ثىر رىۋاٍٗتتٗ 
وىتبثىذۇر، ئۇ ئبٌالٔىڭ ئبرغبِچىطىذۇر، وىّىي ئۇٔىڭغب چىڭ ئېطىٍطب ئۇ توغرا ٍوٌذا ثوٌغبْ ثوٌىذۇ، وىّىي ئۇٔي تبغالپ 

ْ ]ِۇضٍىُ[« لوٍطب، ئۇ ئبزغۇٍٔۇلتب ثوٌغبْ ثوٌىذۇ  دېَىٍگٗ
ئبٌال ثىٍْٗ لٗضِٗىي، » جٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئٗثۇ دٖردا رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗ

ٖ لوٍۇپ وٗتتىُ ْ وۈٔذۈزى ئوخػبغال ئبپئبق ٍوي ئۈضتىذ  ]ئىجٕي ِبجٗ[« ِْٗ ضىٍٗرٔي وېچىطي ثىٍٗ
ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: »  ئٗثۇ ثٗورٖتٗ ٔۇفًٗ ئىجٕي ھبرىص رٖزىَ

ئٗتىٍٗٔىرىڭالردىٓ ھېطبة ئبٌىذۇ. ئي خبالٍىك! ٍٗتىۈزدۈِّۇ؟ ئي خبالٍىك!  -ٍٗر ئبٌالٔىڭ ئبٌذىغب ثبرىطىٍٗر، ئبٌال لىٍغبْضى
« دېذى -گۇۋاھ ثوي! ! دېگٗٔذىٓ وېَىٓ، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: ئي ئبٌال -دېذى. ثىس: غۇٔذاق، ٍٗتىۈزدىڭ، -ٍٗتىۈزدۈِّۇ؟

 ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[
  ئىجٕي ئِٗر ئىجٕي ئبش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ئىجراھىُ ھٗلمىذىىي:ئبثذۇٌال

[  ئبٌال پٗرۋٖردىگبرىُ! ئۇالر )ٍٗٔي ثۇتالر( ٔۇرغۇْ وىػىٍٗرٔي ئبزدۇردى. وىّىي ِبڭب ئٗگٗغىْٗ ئىىْٗ، ئۇ ِېٕىڭ دىٕىّذىذۇر ]
ئي ئبٌال! ئٗگٗر ئۇالرغب ئبزاة لىٍطبڭ، ئۇالر ضېٕىڭ ثٗٔذىٍىرىڭذۇر ىىي: ]ىططبالَ ھٗلمىذطب ئٌٍٗٗھدېگْٗ ئبٍٗت ثىٍْٗ ئى

)ئۇالرٔي خبٌىغىٕىڭچٗ تٗضٗررۇپ لىٍىطْٗ(، )ضبڭب ھېچ ئٗھٗدى تٗئٗررۇز لىالٌّبٍذۇ(، ئٗگٗر ئۇالرغب )ٍٗٔي ئۇالٔىڭ ئىچىذىىي 
دېگْٗ ئبٍٗتٕي  [ ھېىّٗت ثىٍْٗ ئىع لىٍغۇچىذۇرضْٗ تٗۋثٗ لىٍغبٔالرغب( ِٗغپىرٖت لىٍطبڭ، ضْٗ )ئىػىڭذا( غبٌىت،

التبئبال: ئي « ئي ئبٌال! ئۈِّىتىُ، ئۈِّىتىُ» ئولۇغبٔذىٓ وېَىٓ، لوٌىٕي وۆتۈرۈپ: دٖپ ٍىغالپ وٗتتي، ثۇٔىڭ ثىٍْٗ ئٌب
ً! ِۇھِّٗٗدٔىڭ ٍېٕىغب ثبرغىٓ. ھبٌجۇوي، ئبٌال ئۇٔىڭ ھبٌىٕي ئوثذْا ثىٍىذۇ، ئۇٔىڭذىٓ ٔېّىػمب  ٍىغالۋاتمىٕىٕي جىجرىئى

دېذى. جىجرىئىً ئٌٍٗٗھىططبالَ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ٍېٕىغب وٌٗذى ۋٖ ٔېّٗ ئۈچۈْ ٍىغالۋاتمبٍٔىمىٕي  -ضورىغىٓ؟
ضورىذى. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ جىجرىئىٍغب ٍۇلىرىمي ضۆزىٕي ئېَتتي. ئبٌالتبئبال: ئي جىجرىئىً! ِۇھِّٗٗدٔىڭ ٍېٕىغب ثېرىپ، 

 ]ِۇضٍىُ[« دېذى -دېگىٓ!« لبٍغۇدا لبٌذۇرِبٍّىس -ىس ضېٕي ئۈِّىتىڭ ھٗلمىذٖ رازى لىٍىّىس، ضېٕي غَٗث» ئۇٔىڭغب:
 

 غَپلَتتَ لبلوبضلىك ئبخىرٍت ئىػىذا 

]ئۇالر ھبٍبتىٌ دۇَٔبٔىڭ تبغمي وۆرۈٔۈغىٕىال ثىٍىذۇ، ئۇالر ئبخىرٖتتىٓ )ٍٗٔي ئبخىرٖت ئىػىذا ئوٍٍىٕىػتىٓ ۋٖ ئبخىرٖت ئۈچۈْ 
ٗتتىذۇر ]ئىػٍٗغتى [ ضۈرٖ رۇَ[]غۈثھىطىسوي، ثۇالر دۇَٔبٔي )ئبخىرٖتتىٓ( ئبرتۇق ثىٍىذۇ، وٌٗگۈضىذىىي لىَىٓ ثىر 7ٓ( غٗپٍ

[ ضۈرٖ ئىٕطبْ[]ضىٍٗرٔي زېّىٕذىٓ خٌٗك ئٗتتۇق، )ئۆٌگۈٔۈڭالردىٓ وېَىٓ( ضىٍٗرٔي 27وۈٔگٗ )ٍٗٔي لىَبِٗتىٗ( ضٗي لبراٍذۇ ]
ٖ 55ٕىطىٍٗر( ضىٍٗرٔي )ھېطبة ئېٍىع ئۈچۈْ( ٍٗٔٗ ثىر لېتىُ زېّىٕذىٓ چىمىرىّىس ]ٍٗٔٗ زېّىٕغب لبٍتۇرىّىس )توپىغب ئبٍٍى [ ضۈر

 تبھب[
ْ تۈرٌۈن ضبدا ئبڭٍىٕىذۇ:   ٓ ھٗر وۈٔي ِۇٔذاق ئو  ئٗٔٗش ئىجٕي ِبٌىه ئېَتىذۇ: زېّىٕذى
ر ھٗلىمٗتْٗ ِېٕىڭ لورضبق ئي ئىٕطبٔالر! گٗرچٗ ضىٍٗر ِېٕىڭ دۈِجِٗذٖ ھٗرىىٗت لىٍطبڭالرِۇ، ٌېىىٓ لبٍتىذىغبْ جبٍىڭال -1

 لىطّىّذۇر.
 گٗرچٗ ضىٍٗر ِېٕىڭ دۈِجِٗذٖ گۇٔبھ ئىػالردا چٗوتىٓ ئبغطبڭالرِۇ، ٌېىىٓ ِېٕىڭ لورضبق لىطّىّذا جبزاٌىٕىطىٍٗر. -2
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 گٗرچٗ ضىٍٗر ِېٕىڭ دۈِجِٗذٖ وۈٌۈپ ٍۈرضٗڭالرِۇ، ٌېىىٓ پبت ئبرىذا ِېٕىڭ لورضبق لىطّىّذا ٍىغالپ ٍبظ تۆوىطىٍٗر. -3
 گٗرچٗ ِېٕىڭ دۈِجِٗذٖ خۇغبي تٗٔتٗٔٗ لىٍطبڭالرِۇ، ٌېىىٓ پبت ئبرىذا ِېٕىڭ لورضبق لىطّىّذا غِٗگٗ چۆوىطىٍٗر. -4
ْ لىٍىطىٍٗر. -گٗرچٗ ِېٕىڭ دۈِجِٗذٖ ِبي -5  دۇَٔب توپٍىطبڭالرِۇ، پبت ئبرىذا پۇغبٍّب
َ ٔٗرضىٍٗرٔي ٍېطٗڭالرِۇ، پبت ئبرىذا ِېٕىڭ -6  لورضبق لىطّىّذا لۇرۇتالرغب ٍَٗ ثوٌىطىٍٗر. گٗرچٗ ِېٕىڭ دۈِجِٗذٖ ھبرا
گٗرچٗ ضىٍٗر ِېٕىڭ دۈِجِٗذٖ غبدىَىپ ٍۈرضٗڭالرِۇ، ٌېىىٓ پبت ئبرىذا ِېٕىڭ لورضبق لىطّىّذا ثبظ ئېگىپ تٗزىُ  -7

 لىٍىطىٍٗر.
ٓ ِېٕىڭ لورضبق لىطّىّذا خبتىرجَٗ ثوالٌّب -8  ٍطىٍٗر.گٗرچٗ ِېٕىڭ دۈِجِٗذٖ خۇغبي ئباللٗ لىٍىػطبڭالرِۇ، ٌېىى
وٌٗذى لىٍىػمبٔذا ٔۇر ثىٍْٗ ٍورۇتۇٌۇپ تۇرضبڭالرِۇ، پبت ئبرىذا ِېٕىڭ لورضبق  -گٗرچٗ ِېٕىڭ دۈِجِٗذٖ ثبردى -9

 لىطّىّذا پۈتۈْ لبراڭغۇٌۇق ئىچىذٖ لبٌىطىٍٗر.
ېىىٓ پبت ئبرىذا ِېٕىڭ لورضبق لىطّىّذ -10  ٌ ٗ گٗرچٗ ِېٕىڭ دۈِجِٗذٖ ضىٍٗر تۈرٌۈن ثبزارالرغب ثبرضبڭالرِۇ، ېگبٔ  ٍ ا

 وۈْ وٗچۆرىطىٍٗر]ئٗخالق ٔبِٗ[وۈٌپٗتٍىه 
براتتي ]  ٍ ال ئۆٌۈِٕي ۋٖ تىرىىٍىىٕي ٖ 2]ضىٍٗردىٓ لبٍطىڭالرٔىڭ ئٌِٗٗي ئٗڭ ٍبخػي ئىىٍٗٔىىىٕي ضىٕبظ ئۈچۈْ، ئٌب [ ضۈر

 ِۈٌه[
ېٍىۋاي. چۈٔىي، ضٗپٗر تۈٌۈن ئ -ئي ئٗثۇزٖر! وېّٗڭٕي ٍېڭىٍغىٓ. چۈٔىي، دېڭىس ثٗن چوڭمۇر. ضْٗ ٍېتٗرٌىه ئوزۇق» ھٗدضىتٗ:

ثٗن ئۇزۇْ. جبثذۇلٍىرىڭٕي ئبزاٍتمىٓ. چۈٔىي، توضبٌغۇالردىٓ ھبٌمىپ ئۆتۈظ تٗش. ئٌٍِٗٗىرىڭٕي پۇختب ئىػٍٗ. چۈٔىي، 
 ]ئٗخالق ٔبِٗ[«تٗٔمىذچىٍٗر ئبغىبرا

 غبئىر ئېَتىذۇ:
ىٓ ئبخىرغىچٗ ھِّٗىال ئبدَٖ توغرا دۇَٔبغب چۆوىْٗ ئبدَٖ ھٗۋٖضٕىڭ ئبٌذاَ خبٌتىطىغب چۈغۈپ وېتىػي ھٗلىمٗت. لٗدىّذ»  

ىجۇرۇْ ئبخىرغىچٗ لىطتبپ ثبرىذۇ، ئۆٌۈِٕىڭ تۇٍۇلطىس وېٍىػي ِۇلٗررٖر. لٗثرٖ ثوٌطب  وۆزدٖ لبرىَبٌذىّۇ؟ ٌېىىٓ، ھبٍبتٍىك ئبٌٍ
ىَىتىّىسٔىڭ ضبٔذۇلي )تۈگٗٔچىطي( ضْٗ چولۇَ   دېگْٗ تٗھذىتىٗ ثٗرداغٍىك« ھبٍبتٕىڭ ئبخىرلي ٔۇلتىطي ئۆٌۈَ» پبئٌب

 ]ئٗخالق ٔبِٗ[«ثېرىػىڭ زۆرۈر
ٌٗالھۇ ئٗٔھۇِب ِۇٔذاق دٍٖذۇ، ِْٗ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ٍېٕىغب ئوْ وىػىٕىڭ ئؤىٕچىطي ثوٌۇپ  ئىجٕي ئۆِٗر رٖزىَ

 -وٌٗگٗٔىذىُ، ِٗٔذىٓ وېَىٓ ئٗٔطبرىالردىٓ ثىرى وېٍىپ: ئي رٖضۇٌۇٌال! ئىٕطبٔالرٔىڭ ئٗڭ زېرىىي ۋٖ ئٗڭ پۇختىطي وىُ؟
ىك لىٍىذىغبْ وىػىذۇر. » ورىغبٔىذى. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:دٖپ ض ئۆٌۈِٕي وۆپ ئٗضٍٍٗذىغبْ ۋٖ ئۇٔىڭغب پۇختب تٍَٗبٌر

ٗ غبْ  ]ئٌٗطٗغىر[« دٖپ جبۋاة ثٗردى -غٗرٖپ لبزىٕىذىغبٔالردۇر -ئٗٔٗ غۇٔذاق وىػىٍٗر دۇَٔب ۋٖ ئبخىرٖتت
 

 يهىطبل ًىڭدۇًَب

ٍْٗ ِٗغرۇر ثوٌۇغىذا( ثىس ]ھبٍبتىٌ دۇَٔبٔىڭ ِىطبٌي )تېس ئۆزگى ېّٗتٍىرىٕىڭ ثبلبضىسٌىمىذا، وىػىٍٗرٔىڭ ئۇٔىڭ ثى  ٔ رىػىذٖ،
ئبضّبٔذىٓ چۈغۈرگْٗ )ٍبِغۇر( ضۈٍىگٗ ئوخػبٍذۇوي، ئۇٔىڭ ثىٍْٗ زېّىٕٕىڭ ئىٕطبٔالر، ھبٍۋأالر ٍٍٗذىغبْ تۈرٌۈن 

ٗتتب زېّى -ئۆضۈٍِۈوٍىرى )ئۈٔۈپ چىمىپ( ثىر ٓ گۈزٖي تۈضىٗ وىرگْٗ، چىراٍٍىك ٍبضبٔغب، ثىرى ثىٍْٗ گىرٌٖىػىپ وٗتىْٗ، ھ
زېّىٓ ئىگىٍىرى ئۇٔىڭذىٓ ِوي ھوضۇي ئېٍىػمب جٗزِي لىٍىپ تۇرغبْ چبغذا، ٔبگبھبْ وېچىطي ٍبوي وۈٔذۈزى ئۇٔىڭغب 

ي دٖ، )زىرائٗتٍٗرٔي( تۈٔۈگۈْ )ٍٗٔي ئىٍگىرى( ٍولتٗن، )پۈتۈًٍٔٗ( ئۇرۇپ تبغالٔغبٔذٖن لىٍىۋٖتتۇق )ٍٗٔ -لبزاٍىّىس ٍٗتتي
ٖ 24ٔبثۇت لىٍىپ، ٍوق لىٍذۇق( پىىىر ٍۈرگۈزىذىغبْ لٗۋَ ئۈچۈْ ئبٍٗتٍٗرٔي ِۇغۇٔذاق تٗپطىٍىٌ ثبٍبْ لىٍىّىس ] [ ضۈر

 ٍۇٔۇش[
 

  ىػٌي ئىٌىبر لىلغۇچىالر تىرىللبٍتب  

ٍىّىس )ٍٗٔي ھبٍبت دېگْٗ پٗلٗت دۇَٔبدىىي ھبٍبتىّىسدۇر، ئۆٌىّىس ۋٖ تىرى» ]ئۇالر )ٍٗٔي لىَبِٗتٕي ئىٕىبر لىٍغۇچىالر(:
)دٍٖذۇ( ئۇالر ثۇ خۇضۇضتب ھېچمبٔذاق ٌِٗۇِبتمب ئىگٗ ئِٗٗش، ئۇالر « تۇغۇٌىّىس( پٗلٗت زاِبٕٔىڭ ئۆتۈغي ثىٍْٗ ٍوق ثوٌىّىس

ئٗگٗر » [ ئۇالرغب ثىسٔىڭ ئبٍٗتٍىرىّىس ئوچۇق ئولۇپ ثېرىٍطٗ، ئۇالرٔىڭ پبوىتي پٗلٗت 24پٗلٗت گۇِبْ ثىٍْٗ ضۆزٌٍٗذۇ  ]
[ضۈرٖ 25]دېَىػتىٓ ئىجبرٖت ثوٌذى « ۈڭالر(ثوۋىٍىرىّىسٔي وٌٗتۈرۈپ ثېمىڭالر )ٍٗٔي تىرىٍذۈر -، ئبتبراضتچىً ثوٌطبڭالر

غىال ئىجبدٖت لىٍىڭالر، ضىٍٗرگٗ هللا»  جبضىَٗ[]ثىس ئۇالرغب ئۆزٌىرىٕىڭ ئىچىذىٓ ثىر پٍٗغِٗجٗرٔي ئٗۋٖتتۇق. )ئۇ ئېَتتي(:
ْ، 32«  ]زاثىذىٓ( لورلّبِطىٍٗر؟ٔىڭ )ئبهللائۇٔىڭذىٓ ثبغمب ھېچ ِٗثۇد )ثٗرھٗق( ٍولتۇر،  [ ئۇٔىڭ لٗۋِىٕىڭ وبپىر ثوٌغب

ٕغبْ وبتتىٍىرى ئېَتتي: ثۇ » ئبخىرٖت ِۇاللبتىٕي ٍبٌغبٔغب چىمبرغبْ ۋٖ ثۇ دۇَٔبدا ثىس تٗرٖپتىٓ ثبٍبغبت تۇرِۇغمب ئىٗگ لىٍى
ٗر ئىچىٕٗٔي ئىچىذ [ ئٗگٗر ضىٍٗر ئۆزٖڭالرغب 33ۇ  ]پٗلٗت ضىٍٗرگٗ ئوخػبظ ثىر ئىٕطبٔذۇر، ئۇ ضىٍٗر ٍېگٕٗٔي ٍٍٗذۇ، ضىٍ

[ ئۇ ضىٍٗرٔي 34ئوخػبظ ثىر ئىٕطبٔغب ئىتبئٗت لىٍطبڭالر، غۈثھىطىسوي، ئۇ چبغذا ضىٍٗر چولۇَ زىَبْ تبرتمۇچىالرضىٍٗر  ]
[  ضىٍٗرگٗ 35ضىٍٗر ئۆٌۈپ توپىغب ۋٖ لۇرۇق ئۇضتىخبٔغب ئبٍالٔغبٔذىٓ وېَىٓ تىرىٍىطىٍٗر دٖپ ئبگبھالٔذۇراِذۇ؟  ] 

[ ثىسٔىڭ ِۇغۇ دۇَٔبدىىي ھبٍبتىّىسدىٓ ثبغمب ھبٍبت ٍولتۇر، ثىس ئۆٌىّىس ۋٖ 36ٔذۇرۇٌغبْ ئىع توٌىّۇ ٍىرالتۇر  ]ئبگبھال
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 هللا[ ئۇ پٗلٗت  37تىرىٍىّىس )ٍٗٔي ثىر تٗرٖپتىٓ ئۆٌۈپ تۇرىّىس ۋٖ ثىر تٗرٖپتىٓ تۇغۇٌۇپ تۇرىّىس( ثىس لبٍتب تىرىٍٍّّٗىس  ]
ٔىڭ لۇدرىتىٕي ئوٍالپ هللا[ ضۈرٖ ِۆئّىٕۇْ[])ئۇالر 38، ثىس ئۇٔىڭغب ئىػٍّّٗٔٗىس ]ٔبِىذىٓ ٍبٌغبٕٔي تولۇغبْ ئبدِٖذۇر

ثىس ئۆٌۈپ توپىغب ۋٖ )ئۇۋۇٌۇپ وٗتىْٗ( » [ ئۇالر ئېَتتي:81وۆرِىذى( ثٌٗىي ئۇالر ثۇرۇٔمىالر ٔېّىذېگْٗ ثوٌطب غۇٔي دېذى  ]
ثوۋىٍىرىّىس ئىٍگىرى  -ْٗ ثىس ۋٖ ثىسٔىڭ ئبتب[ ھٗلىمٗت82ضۆڭٗوىٗ ئبٍالٔغبٔذىٓ وېَىٓ، چولۇَ لبٍتب تىرىٍِٗذۇق؟  ]

[ ضۈرٖ ِۆئّىٕۇْ[]ئۇالردىٓ )ٍٗٔي 83ِۇغۇٔذاق ئبگبھالٔذۇرۇٌغبْ ئىذۇق، ثۇ پٗلٗت لٗدىّىىٍٗردىٓ لبٌغبْ ئٗپطبٔىٍٗردۇر ]
تمبٍٔىرىّىس )ٍٗٔي ئۆٌگٗٔذىٓ وېَىٓ تىرىٍىػٕي ئىٕىبر لىٍغۇچىالردىٓ( ضوراپ ثبلمىٓ! ئۇالرٔي ٍبرىتىع لىَىّٕۇ؟ ٍب ثىسٔىڭ ٍبرا

ٗر ۋٖ چوڭ ِٗخٍۇلبتالر(ٔي ٍبرىتىع لىَىّٕۇ؟ ثىس ھٗلىمٗتْٗ ئۇالرٔي )ٍٗٔي  -ئبضّبْ زېّٓى ۋٖ ئۇالرٔىڭ ئبرىطىذوي پٗرغتىٍ
ٕي( ٍېپىػمبق الٍذىٓ ٍبراتتۇق  ] ٔىڭ لۇدرىتىٕي وۆرۈپ هللا[  )ئي ِۇھِّٗٗد!( ضْٗ ئۇالرٔىڭ  11ئۇالرٔىڭ ئٗضٍي ثوٌغبْ ئبدِٖ

[ 12ٔذىٓ وېَىٓ تىرىٍىػٕي ئىٕىبر لىٍغبٍٔىمىذىٓ ثٌٗىي ئٗجٗثٍىٕٗرضْٗ. ئۇالر ثوٌطب ضېٕي ِٗضخىرٖ لىٍىػىذۇ  ]تۇرۇپ، ئۆٌگٗ
ٖز ٖز -ئۇالرغب )لۇرئبْ ثىٍْٗ( ۋ [ ئۇالر ثىرٖر ِۆجىسىٕي وۆرضٗ ِٗضخىرٖ 13ٔٗضىھٗتٕي( لوثۇي لىٍّبٍذۇ  ] -ٔٗضىھٗت لىٍطب )ۋ

ۇر، ثىس ئۆٌۈپ توپىغب ۋٖ لۇرۇق ضۆڭٗوىٗ ئبٍالٔغبٔذىٓ وېَىٓ راضتال تىرىٍِٗذۇق؟ ثۇ روغْٗ ضېھىرد» [ ئۇالر:14لىٍىػىذۇ  ]
ٖ 18ھٗئٗ، ضىٍٗر خبر ھبٌذا تىرىٍىطىٍٗر ]» [ ئېَتمىٕىي:17-15دٍٖذۇ  ]« ثىسٔىڭ ثۇرۇٔمي ئبتىٍىرىّىسِۇ تىرىٍِٗذۇ؟ [ ضۈر

برىتىػتىٓ ئبجىس وٌٗذۇلّۇ؟ ھٗرگىس ئۇٔ  ٍ ذاق ئِٗٗش )ثىس ثۇٔىڭذا ئبجىسٌىك لىٍّىغبچمب، ضبففبت[])ئىٕطبٔالرٔي( دٖضٍٗپتٗ
ئۆٌگٗٔذىٓ وېَىٓ تىرىٍذۈرۈغتىّۇ ئبجىسٌىك لىٍّبٍّىس( ئۇالر ٍېڭىذىٓ ٍبرىتىٍىػمب )ٍٗٔي لىَبِٗتتٗ تىرىٍذۈرۈغىٗ( لبرىتب 

ٔي هللاٗٔئبَ[][ ضۈرٖ ئ95دۇر ]هللا[ضۈرٖ لبف[] تىرىىٕي ئۆٌۈوتىٓ ۋٖ ئۆٌۈوٕي تىرىىتىٓ چىمبرغۇچي ئٗٔٗ غۇ  15گۇِبٔذىذۇر ]
ضىٍٗرگٗ جبْ ثٗردى )ٍٗٔي ئبتبڭالرٔىڭ پۇغتىذا، ئبٔبڭالرٔىڭ لبرٔىذا  هللالبٔذالّۇ ئىٕىبر لىٍىطىٍٗروي، جبٔطىس ئىذىڭالر،  
ٔىڭ هللاجېٕىڭالرٔي ئبٌىذۇ، ئبٔذىٓ وېَىٓ تىرىٍذۈرىذۇ، ئبٔذىٓ وېَىٓ  هللا ئبثىّٗٔي ئىذىڭالر، ( وېَىٓ )ئٗجىٍىڭالر توغمبٔذا(  

ٗر ]دٖرگبھىغب )ھېطب [ ضۈرٖ ثٗلٗر[]ئۇالرٔىڭ ئبخىرٖت توغرضىذىىي ئىٍّي پىػىپ ٍېتىٍذىّۇ؟ 28ة ثېرىع ئۈچۈْ( لبٍتۇرىطىٍ
ثىس » [ ضۈرٖ ًِٔٗ[]ِۇغرىىالر:66ئۇٔذاق ئِٗٗش، ئۇالر ئبخىرٖت توغرۇٌۇق گۇِبٔذىذۇر، ئۇالر ئبخىرٖت توغرۇٌۇق ووردۇر ]

[» 49دېَىػىذۇ  ]« ولۇَ لبٍتب تىرىٍىپ ٍېڭىذىٓ ئبدَٖ ثوالِذۇق؟لۇرۇق ضۆڭٗن ۋٖ چىرىپ توپب ثوٌۇپ وٗتىٗٔذىٓ وېَىٓ چ
ضىٍٗرٔي  هللاضىٍٗر تبظ ٍبوي تۆِۈر ٍبوي ھبٍبتٍىمٕي تٗضٗۋۋۇر لىٍىع تېخىّۇ لېَىٓ ثوٌغبْ ثىرٔٗرضٗ ثوٌۇپ وٗتطٗڭالرِۇ )

دېگىٓ، ئۇالر ضبڭب « ٍذۈرىذۇتىرى هللاضىٍٗرٔي دٖضٍٗپتٗ ٍبراتمبْ » دٍٖذۇ، « ثىسٔي وىُ تىرىٍذۈرىذۇ؟» تىرىٍذۈرىذۇ( ئۇالر:
[ ضۈرٖ ثٗٔي 51-50دېگىٓ  ]« ئۈِىذوي، ئۇ ٍېمىٕذا ثوٌىذۇ» دېَىػىذۇ، )ضْٗ(« ئۇ لبچبْ ثوٌىذۇ؟» ثبغٍىرىٕي ٌىڭػىتىپ:

ِْٗ ئۆٌگٗٔذىٓ وېَىٓ چولۇَ » ئىطرائىً[]ئىٕطبْ )ٍٗٔي ئۆٌگٗٔذىٓ وېَىٓ تىرىٍىػگٗ ئېتىمبد لىٍّبٍذىغبْ وبپىر(:
[ ضۈرٖ ِٗرٍَٗ[])ئي 67[ ئىٕطبْ ثىس ئۇٔي ئىٍگىرى ٍولتىٓ ثبر لىٍغبٍٔىمىّىسٔي ئٗضٍىِّٗذۇ؟ ]66ذۇ  ]دٍٖ« تىرىٍِٗذىُ؟

ئىٕطبٔالر!( ضىٍٗرٔىڭ )دٖضٍٗپتٗ( ٍبرىتىٍىػىڭالر، )ئۆٌگٗٔذىٓ وېَىٓ( تىرىٍىذۈرۈٌۈغىڭالر پٗلٗت ثىر ئبدِٖٕىڭ ٍبرىتىٍىػي، ثىر 
تىرىٍذۈرۈغىٗ ۋٖ ئۆٌتۈرۈغىٗ لبدىر، ئۇ ثىرٖر ئىػٕي )لىٍىػٕي( هللا رٖ ٌولّبْ[][ ضۈ28ئبدِٖٕىڭ تىرىٍذۈرۈٌۈغىگٗ ئوخػبغتۇر ]

ٖ 68دٖ، ئۇ ۋۇجۇتمب وېٍىذۇ ] -دٍٖذۇ« ۋۇجۇتمب وٗي» ئىرادٖ لىٍطب، ئۇٔىڭغب  [ ضۈرٖ غبفىر[]ئۇالر ثىٍِّٗذۇوي، ئبضّبٔالرٔي ۋ
ىرىٍذۈرۈغىٗ لبدىر ئِٗٗضّۇ؟ دۇرۇش، ئۇ ھٗلىمٗتْٗ ئۆٌۈوٍٗرٔي تهللا زېّىٕٕي ٍبراتمبْ ۋٖ ئۇالرٔي ٍبرىتىػتب چبرچبپ لبٌّىغبْ 

ئبضّبٕٔي  هللا[ ضۈرٖ ئٗھمبف[]ضىٍٗرٔي ٍبرىتىع ِۈغىۈٌّۇ؟ ٍبوي ئبضّبٕٔي ٍبرىتىع ِۈغىۈٌّۇ؟  33ھٗر ٔٗرضىگٗ لبدىردۇر ]
ۇر ۋٖ ٌېىىٓ [ ضۈرٖ ٔبزىئبت[]ئبضّبٔالرٔي ۋٖ زېّىٕٕي ٍبرىتىع ئٌٗۋٖتتٗ ئىٕطبٔالرٔي ٍبرىتىػتىٓ وۆپ لىَىٕذ27ٍبراتتي ]

[ ضۈرٖ غبفىر[]ئي ئىٕطبٔالر! ئٗگٗر ضىٍٗر لبٍتب تىرىٍىػتىٓ غٗوٍٗٔطٗڭالر 57ئىٕطبٔالرٔىڭ وۆپچىٍىىي )ثۇٔي( ئۇلّبٍذۇ ]
ٔىڭ لۇدرىتىٕي ثبٍبْ لىٍىع ئۈچۈْ هللا)گۇِبٔىڭالرٔىڭ تۈگىػي ئۈچۈْ ئٗضٍىذىىي ٍبرىتىٍىػىڭالرغب لبراڭالر( ثىس ضىٍٗرگٗ )

ىططبالِٕي( تۇپرالتىٓ، ئۇٔىڭ ئٗۋالدىٕي )ئبٌذى ثىٍْٗ( ئبثىّٗٔىذىٓ، ئبٔذىٓ ٌٗختٗ لبٔذىٓ، ئبٔذىٓ ئبتبڭالر ئبدَٖ ئٌٍٗٗھ
غٗوىٍگٗ وىرگۈزۈٌگْٗ ۋٖ وىرگۈزۈٌّىگْٗ پبرچٗ گۆغتىٓ ٍبراتتۇق. ثىس خبٌىغبْ ئبدِٖٕي ثٗچچىذأذا ِۇئٍَْٗٗ ِۇددٖتىىچٗ 

ئبضتب وۈچ  -ۋالٍىك ھبٌىتىڭالردا چىمىرىّىس )ئبٔذىٓ ضىٍٗرٔي ئبضتبلبٌذۇرىّىس، ئبٔذىٓ ضىٍٗرٔي )ئبٔبڭالرٔىڭ لبرٔىذىٓ( ثو
بغٍىمىڭالردا ۋاپبت ثوٌۇپ وېتىطىٍٗر،  لۇۋۋٖتىٗ توٌذۇرىّىس(، ضىٍٗر )وبِبٌٗت ٍېػي( لىراْ ۋالتىڭالرغب ٍېتىطىٍٗر، ثٗزىٍىرىڭالرٍ 

لبٍتۇرۇٌۇغىڭالر ئۈچۈْ، ٔبھبٍىتي لېرىپ  ثٗزىٍىرىڭالر، )ئىٍگىرى( ثىٍگٗٔذىٓ وېَىٓ ھېچ ٔٗرضىٕي ثىٍّٗش ھبٌىتىڭالرغب
تبئبالٔىڭ ئۆٌگٍٗٔٗرٔي لبٍتب تىرىٍذۈرۈغىٗ لبدىر ئىىٍٗٔىىىٕي وۆرضىتىذىغبْ ٍٗٔٗ ثىر هللاوٗتىۈچٗ )ھبٍبت( لبٌذۇرۇٌىطىٍٗر، )

بِغۇر ٍبغذۇرضبق، ئۇ جبٍٔىٕىذۇ ۋٖ وۆپىػىذۇ، تۈرٌۈن   ٍ چىراٍٍىك دٌٖىً غۇوي( ضْٗ زېّىٕٕي لبلبش وۆرىطْٗ، ئۇٔىڭغب ثىس
ٔىڭ ھٗق هللأىڭ ئىٕطبٕٔي ۋٖ ئۆضۈٍِۈوٍٗرٔي ٍۇلىرىمىذٖن ٍبرىتىػي( هللا[ ثۇ )ٍٗٔي 5ئۆضۈٍِۈوٍٗرٔي ئۈٔذۈرۈپ ثېرىذۇ  ]

[ ضۈرٖ 6ئىىٍٗٔىىىٕي، ئۆٌۈوٍٗرٔي تىرىٍذۈرٌٍٖٗذىغبٍٔىمىٕي ۋٖ ھٗر ٔٗرضىگٗ لبدىر ئىىٍٗٔىىىٕي ضىٍٗرگٗ ثىٍذۈرۈظ ئۈچۈٔذۇر ]
ال ئېغىر  هللابِغۇر( ٍِٗذأغب وېٍىع ئبٌذىذا،  ٔىڭ رٖھّىتي )ٍٗٔي ٍ]هللاھٗج[ الرٔي ئٗۋٖتىذۇ، غبٌِب ثىػبرٖتچي لىٍىپ غبٌِب

ثۇٌۇتالرٔي وۆتۈرگْٗ چبغذا، ئۇالرٔي ئۆٌۈن )ٍٗٔي لبغجىراپ ٍبتمبْ گىَبضىس( جبٍالرغب ضۈرىّىس، ئۇٔىڭذىٓ ٍبِغۇر ٍبغذۇرۇپ 
ۈْ )زېّىٕذىٓ ِېۋىٍٗرٔي چىمبرغبٔذٖن لىَبِٗتتٗ( ئۆٌۈوٍٗرٔي تۈرٌۈن ِېۋىٍٗرٔي چىمىرىّىس،ئىجرٖت ئېٍىػىڭالر ئۈچ -تۈرٌۈن

غبِبٌالرٔي ئٗۋٖتىپ )ئۇٔىڭ ثىٍْٗ( ثۇٌۇتٕي لۇزغبٍذۇ، ثىس ثۇٌۇتالرٔي ئۆٌۈن  ]هللا[ ضۈرٖ ئٗئراف[57لٗثرىٍىرىذىٓ چىمىرىّىس ]
گْٗ زېّىٕٕي تىرىٍذۈرىّىس. )ٍٗٔي لبغجىراق( ثىر ٍٗرگٗ ھٍٗذٍّٖىس )ثۇٌۇتتىٓ ٍبِغۇر ٍبغذۇرىّىس( غۇ ٍبِغۇر ثىٍْٗ ئۆٌ
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ٗ غۇٔذالتۇر ]  [ ضۈرٖ فبتىر[9ئۆٌۈوٍٗرٔىڭ تىرىٍذۈرۈٌۈغي ئٗٔ
)غۇٔىڭذٖوال ئبٌالتبئبال ئۆٌۈوٍٗرٔي تىرىٍذۈرۈغٕي ئىرادٖ لىٍغبْ چبغذا، ئٗرغىٕىڭ ئبضتىذىٓ زېّىٕٕىڭ ھِّٗٗ ٍېرىگٗ 

ْ ئۆٌۈوٍٗر لٗثرىٍىرىذىٓ  ْ توپرالتىٓ ئۈٔۈپ چىممبٔذٖن ئۈٔۈپ چىمىذۇ(ئوِۇَِۈزٌۈن ٍبِغۇر ٍبغذۇرىذۇ، غۇٔىڭ ثىٍٗ  خۇددى دا
ئي رٖضۇٌۇٌال! ئبٌال » ئٗثۇ رٖزىٓ ئۇلٍٍٗي رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ ِۇٔذاق رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇ، ِْٗ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبال ِذىٓ:

ٗر دٖپ ضورىغب -ِٗخٍۇلبتٍىرىٕي لبٔذاق تىرىٍذۈرىذۇ؟ ثۇٔىڭ ِٗخٍۇلبتٍىرىذىىي ئبالِٗتٍىرى ٔېّٗ؟ ٔىذىُ، پٍٗغِٗج
ېػىٍٍىممب   ٍ ئٌٍٗٗھىططبالَ: لٗۋِىڭٕىڭ زېّىٕذىٓ ئۆتىىٕىڭذٖ، ئۇ ٍٗرٔي ثٗزىذٖ لبلبش ثېطىپ وٗتىىٕىٕي  ۋٖ ثٗزىذٖ

دېگٗٔىذىُ، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: ئٗٔٗ غۇ ئبٌالٔىڭ  -دېذى. ِْٗ: غۇٔذاق، وۆردۈَ -پۇروٗٔگىٕىٕي وۆرِىگّٗٔىذىڭ؟
]ئٗھّٗد ۋٖ ئٗثۇ داۋۇد ۋٖ « دېذى -ٍىرىذۇر. ئبٌال ئۆٌۈوٕي خۇددى غۇٔىڭذٖن لبٍتب تىرىٍذۈرىذۇِٗخٍۇلبتٍىرىذىىي ئبالِٗت

 ئىجٕي ِبجٗ ۋٖ تٗثرأي ضٗھىھ[
ئىٕطبٕٔىڭ ھِّٗٗ » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

رۇق ضۆڭىىىال چىرىّبً لبٌىذۇ. ئىٕطبْ غۇ ضۆڭٗوتىٓ )لبٍتب( ٍبرىتىٍىذۇ ۋٖ لۇراغتۇرۇٌۇغي ٍٗرٌىرى چىرىپ وېتىپ پٗلٗت  لۇٍ
 ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[« ئۇٔىڭذىٓ ثبغٍىٕىذۇ

ئبٌالتبئبال ِۇٔذاق » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
ئِّٗب …ېٕي ٍبٌغبٔچىغب چىمبردى. ئۇٔىڭ ِېٕي ٍبٌغبٔچىغب چىمىرىػي ئۇٔىڭغب الٍىك ئِٗٗش ئىذى،دٍٖذۇ: ئبدَٖ ثبٌىطي ِ

ئۇٔىڭ ِېٕي ٍبٌغبٔچىغب چىمىرىػي، ئۇٔىڭ: ئبٌالتبئبال ِېٕي ثۇرۇْ ٍوق ٍٗردىٓ ٍبراتمبٔغب ئوخػبظ )ئۆٌگٗٔذىٓ وېَىٓ 
ٓ ئىىىىٕچي لېتىُ( ھٗرگىس تىرىٍذۈرٌٍّٖٗذۇ، دېگْٗ ضۆزىذۇر. ئۇٔي ) ٍوق ٍٗردىٓ( تۇٔجي لېتىُ ٍبرىتىع ئۇٔي ئۆٌگٗٔذىٓ وېَى

]ثۇخبرى « ئىىىىٕچي لېتُى ٍبرىتىػتىٓ ئوڭبً ئِٗٗش. ِبڭب ئۇٔي ئىىىىٕچي لېتُى ٍبرىتىع ثىرىٕچي لېتُى ٍبراتمبٔذىٓ ئوڭبً
 ۋٖ ئٗھّٗد ۋٖ ٔٗضٗئي ضٗھىھ[

ور ثوٌىذۇ )ٍٗٔي ھٗلىمىٌ وورٌۇق وۆزٔىڭ وورٌۇلي ]ھٗلىمٗتْٗ وۆزٌٗرال وور ثوٌّبٍذۇ، ٌېىىٓ وۆورٖوٍٗردىىي لٌٗجٍٗر و
[ ضۈرٖ ھٗج[ ]ثىس ئىٕطبٔالرغب ثبٍبْ لىٍغبْ ثۇ 46ئِٗٗش، دىٍٕىڭ وورٌۇلىذۇر، وور ئبدَٖ ئىجرٖت ئبٌّبٍذۇ ۋٖ چۈغٍّٗٔٗذۇ(  ]

 [ ضۈرٖ ئٗٔىٗثۇت[43تِٗطىٍٍٗرٔي پٗلٗت ئبٌىّالرال چۈغىٌٍٕٗٗذۇ ]
 

 َذىغبًلىميئۆلۈهٌىڭ تَهىٌي تېتىھَر ثىر جبى 

ٓ 35]ھٗر ثىر جبْ ئۆٌۈِٕىڭ تِٗىٕي تېتىغۇچىذۇر ] [ ضۈرٖ ئٗٔجىَب[ ]ھٗر ثىر جبٔذار ئۆٌۈِٕىڭ تِٗىٕي تېتىغۇچىذۇر، ئبٔذى
 [ ضۈرٖ ئٗٔىٗثۇت[57ثىسٔىڭ دٖرگبھىّىسغب لبٍتۇرۇٌىطىٍٗر ]

 

  ضَورات 

]لٍٗٗردٖ ثوٌّبڭالر، )ئٗجٗي  [ ضۈرٖ جۇِۇئٗ[8] دېگىٓ ، ])ئي ِۇھِّٗٗد!( ضىٍٗر لبچىذىغبْ ئۆٌۈَ چولۇَ ضىٍٗرگٗ ٍوٌۇلىذۇ
]ئۆٌۈِٕىڭ ضٗوراتي [ ضۈرٖ ٔىطب[78وٌٗگٗٔذٖ( ئۆٌۈَ ضىٍٗرٔي تبپىذۇ، ضىٍٗر ِۇضتٗھىَٗ لٌٗئٌٗٗردٖ ثوٌغبْ تٗلذىردىّۇ ]

)ٍٗٔي ھٗلىمٗتٕي ئېٍىپ وٌٗذى )ٍٗٔي ئبخىرٖتٕي ئىٕىبر لىٍغۇچي ئبخىرٖتٕىڭ دٖھػىتىٕي ئېٕىك وۆرىذۇ( ضْٗ ئۇٔىڭذىٓ 
 [ ضۈرٖ لبف[19ئۆٌۈِذىٓ( لبچبتتىڭ ]

ئۆٌۈِذىٓ لبچمبْ وىػي » ئىّبَ تٗثٗرأي ضِٗۇرٖدىٓ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي رىۋاٍٗت لىٍىذۇ:
ب لٗرزدىٓ تۈٌىىگٗ ئوخػبٍذۇ، تۈٌىٗ زېّىٕغب لٗرزدار ثوٌۇپ لبٌغبْ ثوٌۇپ، زېّىٓ ئۇٔىڭذىٓ لٗرزىٕي تٌٗٗپ لىٍىذۇ. تۈٌىٗ ثوٌط

لۇتۇٌۇظ ئۈچۈْ ضووۇٌذاپ ٍۈگىرٍٖذۇ. ئۇ چبرچبپ، ئۇٍمۇضىراپ، ھبٌي لبٌّىغبٔذا ئۇۋىطىغب وىرضٗ، زېّىٓ ئۇٔىڭغب: ئي تۈٌىٗ! 
لٗرزىّٕي ثٗرگىٓ، دٍٖذۇ. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇ ئۇۋىطىذىٓ ٍٗٔٗ ضووۇٌذاپ چىمىذۇ، ئۇ غۇ ھبٌٗتتٗ ٍۈرۈپ ئبخىرى ثوٍٕي ئۈزۈٌۈپ 

طبٌٕىڭ ِٗزِۇٔي غۇوي، خۇددى ئۇ تۈٌىٗ زېّىٕذىٓ ھېچ لېچىپ ئبجرىَبٌّىغىٕىذٖن، ئىٕطبّٔۇ ثۇ ِى« ئۆٌۈپ تۈگٍٗذۇ
 ئۆٌۈِذىٓ ھېچ لېچىپ لۇتۇالٌّبٍذۇ]تٗپطىر ئىجٕي وٗضىر[

غۈثھىطىسوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ثىر  -غٗن» ئىّبَ ئٗھّٗد، ثېػىر جٗھھبغٕىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي رىۋاٍٗت لىٍغبْ:
ئبٌالتبئبال ئېَتىذۇ: ئي » دٖ، ئبٔذىٓ ِۇٔذاق دېذى: -ٕىغب تۈوۈردى ۋٖ تۈوۈرۈوٕىڭ ئۈضتىگٗ ثىر ثبرِىمىٕي تٗوىۈزدىوۈٔي ئبٌمى

ئبدَٖ ثبٌىطي! ضْٗ لبٔذالّۇ ِېٕي ئبجىس دٍٖطْٗ؟ ِْٗ ضېٕي ھٗلىمٗتْٗ ِۇغۇ تۈوۈرۈوچىٍىه ٔٗرضىذىٓ ٍبراتتىُ، تېخي ِْٗ 
ىتىپ لوٍطبَ، ضْٗ ئېطىً تؤالرٔي وىَىپ، ٍٗر ٍۈزىذٖ گۈضۈٌذىتىپ دٖضطٗپ ضېٕي ثېجىرىُ، لبِىتىڭٕي تۈز لىٍىپ ٍبر

ْ، ِۇھتبجالرغب ثٗرٍِٗطْٗ، تبوي جبْ ھٌٗمۇِغب ٍٗتىْٗ چبغذا ضٗدىمٗ ثېرىّْٗ دٍٖطْٗ، ثۇ  ِبڭىطْٗ، ثبٍٍىمٕي توپالٍطٗ
ْ ۋالىت ئِٗٗضتۇر  ت لىٍغبْ [دٍٖذۇ ]ثۇ ھٗدىطٕي ئىجٕي ِبجِٗۇ رىۋاٍٗ« ھٗرگىسِۇ ضٗدىمٗ ثېرىذىغب

[ ثىس )ئىٍّىّىس ۋٖ لۇدرىتىّىس ثىٍْٗ( ئۇٔىڭغب 84-83]جبْ ھٌٗمۇِغب ٍٗتىْٗ چبغذا )ضٗوراتتىىي وىػىگٗ( لبراپ تۇرىطىٍٗر ]
[ ئٗگٗر )ضىٍٗر گۇِبْ لىٍغبٔذٖن ئٌِٗٗىڭالرغب 85ضىٍٗردىٓ ٍېمىّٕىس، ٌېىىٓ ضىٍٗر )ئۇٔي( وۆرٍِٗطىٍٗر )ٍٗٔي ثىٍٍّٗطىٍٗر(  ]

تبرتىٍّبٍذىغبْ ثوٌطبڭالر ٔېّىػمب ئۇٔي )ٍٗٔي ئۇ ِېَىتٕىڭ جېٕىٕي ثٗدىٕىگٗ( لبٍتۇرِبٍطىٍٗر؟ ئٗگٗر لبراپ( جبزاغب 
ئىجبدٖت ۋٖ ٍبخػي ئىػالرٔي ئٗڭ  -[ ئٗگٗر ئۇ ِېَىت ِۇلٗررٖثٍٗردىٓ )ٍٗٔي تبئٗت87-86)ضۆزۇڭالردا( راضتچىً ثوٌطبڭالر  ]
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پبراغٗت، ٍبخػي رىسىك ۋٖ ٔبزۇٔېّٗتٍىه جٕٗٔٗت ثوٌىذۇ   -ۇوبپبتي( راھٗتئبٌذىذا لىٍغۇچىالردىٓ( ثوٌىذىغبْ ثوٌطب، )ئۇٔىڭ ِ
پبراغٗتتٗ ثوٌغبٍٔىمي ئۈچۈْ( )ئي ِۇھِّٗٗد!(  -[ ئٗگٗر ئۇ ضبئبدٖتٍّٗٔٗردىٓ ثوٌىذىغبْ ثوٌطب، )ئۇالر راھٗت88-89]

ىذىغبْ ثوٌطب، ٍۇلىرى ھبرارٖتٍىه [ ئٗگٗر ئۇ تىرىٍىػٕي ئىٕىبر لىٍغۇچي گۇِراھالردىٓ ثو91ٌ-90ئۇالردىٓ ضبڭب ضبالَ!  ]
[ 95غۈثھىطىسوي، ثۇ ئېٕىك ھٗلىمٗتتۇر ] -[ غٗن94[ جٗھِٕٗٔٗذٖ وۆٍذۈرۈٌىذۇ  ]93-92لبٍٕبلطۇ ثىٍْٗ وۈتۈۋېٍىٕىذۇ  ]

 ضۈرٖ ۋالىئٗ[
ٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ضٗوراتمب چۈغۈپ لبٌغبْ ثىر ئبدِٖٕ ىڭ لېػىغب ئٗٔٗش رٖزىٌَٗالھۇ ٗئ

دېذى. ئۇ: رٖھّٗت ئۈِىذ لىٍىپ ئبزاثتىٓ لورلۇۋاتىّْٗ، دېذى. « ضٗوراتتىىي ھبٌىڭ لبٔذالراق؟» وىردى ۋٖ ئۇٔىڭغب:
ِۇغۇٔىڭغب ئوخػبظ ئورۇٔذا ثىر ثٗٔذىٕىڭ دىٍىغب ئۈِىذ ۋٖ لورلۇظ جَٗ ثوٌطب، ئبٌالتبئبال ئۇٔىڭ » پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:

دېذى. ]تىرِىسى ۋٖ ٔٗضٗئي ۋٖ ئىجٕي ِبجٗ ۋٖ ئبثذۇ « ېرىذۇ ۋٖ لورلۇٔچىطىذىٓ خبتىرجَٗ لىٍىذۇئۈِىذ لىٍغبْ ٔٗرضىطىٕي ث
 ئىجٕي ھۈٍِٗذ[

ھٍَٗبْ ئٗثۇ ٔٗزر ِۇٔذاق دٍٖذۇ: ئٗضۋٖد ثىر وېطٌٗگٗ گىرىپتبر ثوٌۇپ، غۇ وېطىٍىذىٓ لوپبٌّبً ئۆٌۈپ وٗتىٗٔىذى. ۋاضىٍٗ 
لالپ وىردۇق. ۋاضىٍٗ ئٗثۇي ئٗۋضٗدوٗ ضبالَ لىٍىپ ئوٌتۇرغبٔذىٓ وېَىٓ، ئٗثۇي ئىجٕي ئٗضمٗ ئىىىىّىس ئۇٔي )غۇ وېطىٍىذٖ( ٍو

ئٗضۋٖد ۋاضىٍٗٔىڭ لوٌىٕي تۇتۇپ، ئىىىي وۆزىگٗ ۋٖ ٍۈزىگٗ ضۈرتتي. چۈٔىي ۋاضىٍٗ ثۇ لوي ثىٍْٗ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِغب 
 -دېذى. ئٗثۇي ئٗضۋٖد: ٔېّٗ ِٗضىٍٗ؟ -ٍٗ ثبر،ثٍٗئٗت لىٍغبْ ئىذى. ۋاضىٍٗ ئٗثۇي ئٗۋضٗدوٗ: ضٗٔذىٓ ضوراٍذىغبْ ثىر ِٗضى

دېذى. ئٗثۇي ئٗضۋٖد ثېػي ثىٍْٗ ئىػبرٖت لىٍىپ:  -تۇٍغۇڭ لبٔذالراق؟ -دېذى. ۋاضىٍٗ: ضېٕىڭ پٗرۋٖردىگبرىڭغب ثوٌغبْ ھېص
ىىٕي دېذى. ۋاضىٍٗ: ئۇٔذاق ثوٌطب، ئۈِىذۋار ثوي! چۈٔىي ِْٗ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔى -ٍبخػي،

ئبٌال ِۇٔذاق دٍٖذۇ: ثٗٔذَٖ ِېٕىڭ ثٗٔذِٖٕي لبٔذاق لىٍىػىّٕي ئوٍٍىطب، ِْٗ ئۇٔي غۇٔذاق لىٍىّْٗ. » ئبڭٍىغبْ ئىذىُ:
ْ )ٍبخػي تىٍٗوٍىرى ثىٍْٗ( ئوٍٍىطۇْ  ]ئٗھّٗد ۋٖ ئٌٗئٗۋضٗت[« ئۇٔذاق ثوٌغبٔىىْٗ، ثٗٔذَٖ ِېٕي خبٌىغب

، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ئىىىي لوٌىٕي ضۇغب تىمىپ ٍۈزىٕي ضىالٍتتي ۋٖ ئبئىػٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھبدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي
 ]ثۇخبرى[« ثىر ئبٌالدىٓ ثبغمب ھېچ ئىالھ ٍولتۇر ھٗلىمٗتْٗ ئۆٌۈِٕىڭ ضٗوراتي ثبر» ِۇٔذاق دٍٖتتي:

ٌٍىرىٕي وۆتۈرۈپ ئۈچ ئبئىػٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھبدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ضٗوراتمب چۈغىٗٔذٖ، لو 
ٌ ِٗرتىۋى» لېتىُ:  ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[ دٖپ دۇئب لىٍغبْ« گٗ ئېرىػتۈرضٗڭئي ئبٌال! ئبٌى

ئۇالر » ٍٗٔٗ ثىر رىۋاٍٗتتٗ ِۇٔذاق دېَىٍگْٗ: پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ضٗوراتتىىي ۋالتىذا خىرلىراق ئبۋاز ثىٍْٗ:
ْ )ئبخىرٖتتٗ( ئبٌالٔىڭ ٔېئّىتىگٗ ئېرىػىْٗ پٍٗ غِٗجٗرٌٗر، ضىذدىمالر، غېھىذالر ۋٖ ٍبخػىالر ثىٍْٗ ثىٍٍٗ ثوٌىذۇ، ئۇالر ٔېّىذېگٗ

ْ ئىذىُ« ٍبخػي ھِٗراھالر  ]ثۇخبرى[« دېگْٗ ئبٍٗتٕي ئولۇغبٍٔىمىٕي ئبڭٍىغب
ھىُ لىٍغىٓ، ِېٕي ئۈضتۈ» ٍٗٔٗ ثىر رىۋاٍٗتتٗ: پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: ېٕي ِٗغپىرٖت لىٍغىٓ، ِبڭب ٖر  ِ ٔىي ئي ئبٌال!

ٗ لوغمىٓ  ]ثۇخبرى[« دېَىٍگْٗ -دٍٖتتي،« ئبٌِٗذىىىٍٗرگ
ئٗٔٗش، ئۇِّٗ ضٌِٗٗٗت، ئىجٕي ئۆِٗر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ جبْ ئۈزۈظ 

ي چىڭ تۇتۇڭالر، چۆرىٍٗرگٗ ٍبخػىٍىك لىٍىڭالر، ٔبِبزٔ -ٔبِبزٔي ِۇھبپىسٖت لىٍىڭالر، لۇي» ئبٌذىذا ِۇٔذاق دېگْٗ:
ْ ۋٖ تٗثرأي ضٗھىھ[« لۇٌٍىرىڭالرغب ٍبخػىٍىك لىٍىڭالر  ]ئٗھّٗد ۋٖ ٔٗضٗئي ۋٖ ئىجٕي ِبجٗ ۋٖ ئىجٕي ھٗثجب

ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِٗدىٕىگٗ وىرگْٗ وۈٔي ھِّٗٗ  ىه ر ئٗٔٗش ئىجٕي ٌِب
بت ثوٌغبْ وۈٔي ھِّٗٗ ٔٗرضٗ لبراڭغۇٌىػىپ وٗتتي. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕي تېخي ٔٗرضٗ ٍورۇپ وٗتىْٗ ئىذى. ئۇ ۋاپ

 ]تىرِىسى[« س ئۆزگىرىػىٗ ثبغٍىذىدٖپٕٗ لىٍّبً تۇرۇپ، دىٍٍىرىّى
 

 ئۆلۈم توغرضىذا

ٗڭ لىّّٗتٍىه ِۆئّىٕگٗ ثېرىٍگْٗ ئ» ئبثذۇٌال ئىجٕي ئِٗردىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
 ]ئٌٗىٗثىر[« ضوغبت ئۆٌۈِذۇر

ضٗئذ ئىجٕي ِۇئبزٔىڭ » ئٗٔٗش، جبثىر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
 جٗ ضٗھىھ[ۋٖ ثٍٗھٗلي ۋٖ ٔٗضٗئي ۋٖ ئىجٕي ِب ِۇضٍىُ ۋٖ ئٗھّٗد ۋٖ« ]ئۆٌۈِي ئۈچۈْ رٖھّبٔتبئبالٔىڭ ئٗرغي تٗۋرٖپ وٗتتي

ِۆئّىٓ » ئبثذۇٌال ئىجٕي ثۇرٍٖذٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ دادىطىذىٓ رىۋاٍٗت لىٍىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
ٗ جبْ ئۈزىذۇ ْ ھبٌٗتت ُ ضٗھىھ[« پىػبٔىطي تٗرٌىگٗ  ]تىرِىسى ۋٖ ئٗھّٗد ۋٖ ٔٗضٗئي ۋٖ ئىجٕي ِبجٗ ۋٖ ھبوى

ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ  ھٗلىمٗتْٗ ِۆئّىٕٕىڭ » رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئىجٕي ِٗضئود ر
ٓ  -جېٕي ئبضتب ئبضتب تٗرٌٗپ چىمىذۇ. وبپىرٔىڭ جېٕي ثوٌطب، خۇددى ئېػٗوٕىڭ جېٕي چىممبٔذٖن، ئبغسىٕىڭ ثىر تٗرىپىذى

 ]تٗثرأي ھٗضْٗ[« لىَٕىٍىپ چىمىذۇ
» ھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئۇثٍٗذٖ ئىجٕي خبٌىذ ضۇٌِٗي رٖزىٌَٗال

 ]ئٗثۇ داۋۇد ۋٖ ئٗھّٗد ۋٖ ثٍٗھٗلي ضٗھىھ[« تۇٍۇلطىس ئۆٌۈَ وبپىر ئۈچۈْ ئبزاة، ِۆئّىٓ ئۈچۈْ رٖھّٗتتۇر
تۇٍۇلطىس » ِۇٔذاق دېگْٗ: ئۇثٍٗذٖ ئىجٕي خبٌىذ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ  
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 ]ئٗھّٗد، ئٗثۇداۋۇد ثٍٗھٗلي  ضٗھىھ[« لبٍغۇ ئبزاثىٕىڭ تۇتىػىذۇر -ئۆٌۈَ، غَٗ
 ْ جبثىر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ ِۇٔذاق دٍٖذۇ: ِْٗ رٖضۇٌۇٌال ۋاپبت تېپىػذىٓ ئۈچ وۈْ ثۇرۇْ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي ئبڭٍىغب

]ئٗھّٗد ۋٖ ِۇضٍىُ ۋٖ ئٗثۇداۋۇد ۋٖ «  غب ٍبخػي لىٍغبْ ھبٌٗتتٗ ئۆٌطۇْضىٍٗردىٓ ھٗرثىر وىػي گۇِبٔىٕي ئبٌالتبئبال »ئىذىُ:
 ئىجٕي ِبجٗ ضٗھىھ[

 

  وبپىر ۋٍ هۇًبپىمٌىڭ جېٌىٌي ئېلىع 

ٔىڭ ئِٗرىٕي ئورۇٔالغتب( ثىپٗرۋاٌىك )هللا ]ثىرىڭالرغب ئۆٌۈَ وٌٗطٗ، ئۇٔي ثىسٔىڭ پٗرغتىٍىرىّىس لٗثسى روھ لىٍىذۇ. ئۇالر 
َ[ ]ئېَتمىٕىي:[ ضۈرٖ ئ61ٗلىٍّبٍذۇ ] ضىٍٗرٔىڭ )جېٕىڭالرٔي ئېٍىػمب( ِۇئٗوىٗي لىٍىٕغبْ پٗرغتٗ ضىٍٗرٔىڭ جېٕىڭالرٔي » ٔئب

ٔذىٓ پٗرۋٖردىگبرىڭالرٔىڭ دٖرگبھىغب لبٍتۇرۇٌىطىٍٗر ] [ ضۈرٖ ضٗجذٖ[])ئي ِۇھِّٗٗد!( زاٌىّالرٔي ضٗوراتمب 11ئبٌىذۇ، ئب
ٌىٕي وۆرىطْٗ( پٗرغتىٍٗر )ٍٗٔي ئبزاة پٗرغتىٍىرى( لوٌٍىرىٕي چۈغىْٗ ۋالىتٍىرىذا وۆرضٗڭ )ئٌٗۋٖتتٗ، لورلۇٔچٍىك ھب

ٔىڭ ئبٍٗتٍىرىٕي هللا توغرضىذا ھٗلطىس ضۆزٌٗرٔي لىٍغبٍٔىمىڭالر ۋٖ هللا ضىٍٗر جبٍٔىرىڭالرٔي چىمىرىڭالر! ضىٍٗر  » ضوزۇپ:
ٔئبَ[])ئبزاة( پٗرغتىٍىرى [ ضۈرٖ ئ93ٗدٍٖذۇ ]« ِٗٔطىتّىگٍٗٔىىىڭالر ئۈچۈْ، ثۈگۈْ خورٌىغۇچي ئبزاة ثىٍْٗ جبزاٌىٕىطىٍٗر

ٖ 27ئۇالرٔىڭ ٍۈزٌىرىگٗ ۋٖ ئبرلىٍىرىغب ئۇرغبْ ھبٌذا ئۇالرٔىڭ جبٍٔىرىٕي ئېٍىۋاتمبٔذا )ئۇالرٔىڭ ھبٌي( لبٔذاق ثوٌىذۇ؟ ] [ ضۈر
» ِۇھِّٗٗد[]ئۆزٌىرىگٗ زۇٌۇَ لىٍغۇچىالرٔىڭ جبٍٔىرى پٗرغتىٍٗر تٗرىپىذىٓ ئېٍىٕىذىغبْ چبغذا، پٗرغتىٍٗر ئۇالردىٓ:

ْ » دٖپ ضوراٍذۇ. ئۇالر:« ٕىڭالرٔىڭ ئىػىذا( لبٍطي ھبٌٗتتٗ ئىذىڭالر؟)دى زېّىٕذا ثىس )دىٕٕي ثٗرپب لىٍىػتىٓ( ثوزٖن لىٍىٕغب
ْ( « ٔىڭ زېّىٕي وٗڭرى ئِٗٗضّىذى؟هللا ھىجرٖت لىٍطبڭالر » دٍٖذۇ. پٗرغتىٍٗر:« ئىذۇق دٍٖذۇ. ئٗٔٗ غۇ )ھىجرٖت لىٍّىغب

ً! ]الرٔىڭ ثبرىذىغبْ جبٍي جٗھِٕٗٔٗذۇر.  بْ جب ىطب[]ئۇالر )وۇفرىٕي ئىختىَبر لىٍىپ( 97جٗھَٕٗٔٗ ٔېّىذىگْٗ ٍِب [ ضۈرٖٔ 
ٗر ئۇالرٔىڭ جبٍٔىرىٕي ئبٌىذۇ. ئۇالر ثوٍطۇٔغبٍٔىمٍىرىٕي ثىٍذۈرۈپ: ثىس ھېچمبٔذاق » ئۆزٌىرىگٗ زىَبْ ضبٌغبْ غبرائىتتب، پٗرغتىٍ

[ ضىٍٗر 28ّىػىڭالرٔي ھٗلىمٗتْٗ توٌۇق ثىٍگۈچىذۇر  ]ضىٍٗرٔىڭ لىٍهللا )دٍٖذۇ(. ئۇٔذاق ئِٗٗش،  « ٍبِبْ ئىع لىٍّىذۇق
غب ئىتبئٗت لىٍىػتىٓ( ثبظ )هللا)ئىچىذٖ( ِٗڭگۈ لبٌىذىغبْ جٗھِٕٕٗٔٗىڭ دٖرۋازىٍىرىذىٓ وىرىڭالر، چوڭچىٍىك لىٍىپ، 

بِبْ! ] ٍٔىرىٕي ئېٍىع [ ضۈرٖ ٔٗھً[]ھٗتتب ثىسٔىڭ پٗرغتىٍىرىّىس ئۇالرٔىڭ جب29تبرتمۇچىالرٔىڭ ثبرىذىغبْ جبٍي ٔېّىذىگٍْٗ 
ئۇالر ثىسدىٓ غبٍىت » دٍٖذۇ. ئۇالر:« ٔي لوٍۇپ ئىجبدٖت لىٍغبْ ِٗثۇدٌىرىڭالر لٍٗٗردٖ؟»  هللا ئۈچۈْ وٌٗگٗٔذىّۇ، ئۇالرغب:

 [ ضۈرٖ ئٗئراف[37«  ]دٍٖذۇ. ئۇالر وبپىر ثوٌغبٍٔىمٍىرىغب ئۆزٌىرىٕىڭ زىَىٕىغب گۇۋاھٍىك ثېرىذۇ« ثوٌۇپ وٗتتي
وبپىر )ۋٖ ِۇٔبپىك( » ٌالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ثٗرا ئىجٕي ئبزىت رٖزىَٗ  

ثٗٔذٖ دۇَٔبدىٓ خوغٍىػىپ ئبخىرٖتىٗ ٍۈزٌٗٔگٗٔذٖ، ئبضّبٔذىٓ ٍۈزٌىرى لبپمبرا پٗرغتىٍٗر ٍىرىه وېپٍٗٔٗرٔي ئېٍىپ چۈغۈپ 
چي پٗرغتٗ وېٍىپ ئۇٔىڭ ثېػىذا ئوٌتۇرۇپ: ئي ٍِٕٗٗت جبْ! ئبٌال ئۇٔىڭغب وۆرۈٔگىذٖن ٍٗردٖ ئوٌتۇرىذۇ. ئِّٗب جبْ ئبٌغۇ

 ٓ تٗرىپىذىٓ ثوٌغبْ لبتتىك غٗزٖپ ٔٗپرٖتىٗ چىممىٓ، دٍٖذۇ. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇ جبْ وبپىرٔىڭ )ۋٖ ِۇٔبپىمٕىڭ( جٗضىتىذى
ٍۈڭذىٓ زىخ تبرتمبٔذٖن ئبٍرىٍىػمب ثبغالٍذۇ. جبْ ئبٌغۇچي پٗرغتٗ وبپىرٔىڭ) ۋٖ ِۇٔبپىمٕىڭ( جېٕىٕي خۇددى ھۆٌٍٗٔگْٗ 

 تبرتىپ ئبٌىذۇ.
ٗر جبٕٔي ئۇٔىڭ لوٌىذىٓ ئېٍىپ وۆز ٍۇِۇپ ئبچمۇچٗ ٍىرىه    جبْ ئبٌغۇچي پٗرغتٗ ئۇ جبٕٔي ئېٍىپ ثوٌغبٔذا، ھېٍىمي پٗرغتىٍ

ٍْٗ ئوراٍذۇ. جبٔذىٓ زېّىٓ ٍۈزىذٖ تېپىٍىذىغبْ تبپتىپ چىممبْ ئٗڭ ضېطىك پۇرالتٗن ضېطىك پۇراق چىمىذۇ.  وېپْٗ ثى
پٗرغتىٍٗر ئۇ ٍِٕٗٗت جبٕٔي ئېٍىپ ئبضّبٔغب ئۆرٌٍٗذۇ. ئۇالر پٗرغتىٍٗردىٓ ثوٌغبْ ثىر جبِبئٗٔىڭ لېػىذىٓ ئۆتىٗٔذٖ، ئۇالر: ئۇ 
ٔېّٗ دېگْٗ ٍِٕٗٗت جبْ، دېَىػىپ ئۇ جبْ ئىگىطىٕىڭ دۇَٔبدىىي چېغىذا ئبتىٍىذىغبْ ئٗڭ ضٗت ٔبٍِىرى ثىٍْٗ ئبتبپ، 

ھٗتتب ئۇالر ئۇ جبٕٔي ئېٍىپ ثىرىٕچي لٗۋٖت ئبضّبٔغب ٍېتىپ ثېرىپ، ئۇ جبْ ئۈچۈْ پبالٔىٕىڭ ئوغٍي پبالٔي، دٍٖذۇ. 
ٍٗھىططبالَ ِۇغۇ ٍٗرگٗ ئبضّبٔذىٓ ئىػىه ئېچىٍىػٕي تٌٗٗپ لىٍىذۇ. ثىراق ئۇٔىڭغب ئىػىه ئېچىٍّبٍذۇ. پٍٗغِٗجٗر ئٌٗ

بْ ئېَتىػمب گٗدٖٔىٗغٍىه لىٍغبٔالرغب ئبضّبٕٔىڭ غۈثھىطىسوي، ثىسٔىڭ ئبٍٗتٍىرىّىسٔي ئىٕىبر لىٍغبْ ۋٖ ئۇالرغب ئىّ وٌٗگٗٔذٖ:]
دٖرۋازىطي ئېچىٍّبٍذۇ )ٍٗٔي ئۇالرٔىڭ ٍبخػي ئٌِٗٗي ۋٖ دۇئبضي لوثۇي ثوٌّبٍذۇ(، تبوي تۆگٗ ٍىڭٕىٕىڭ تۆغۈوىذىٓ ئۆتىۈچٗ 

دېگْٗ ئبٍٗتٕي  ىس[ھىبرالرغب ِۇغۇٔذاق جبزا ثېرىّئۇالر جٕٗٔٗتىٗ وىرٍِٗذۇ )ٍٗٔي ئۇالر ھٗرگىسِۇ جٕٗٔٗتىٗ وىرٍِٗذۇ( گۇٔب
 ْ ئولۇدى. ئبٔذىٓ ئبٌالتبئبال: ئۇ وبپىرٔىڭ ئٌِٗٗىٕي زېّىٕٕىڭ ئٗڭ ئبضتىذىىي )ٍبِبٔالرٔىڭ ھبٌي ٔبِٗ ئِٗبٌي ٍېسىٍىذىغب

ْ ئۇ وبپىرٔىڭ جېٕي تۆۋٖٔگٗ لبرىتىپ تبغٍىٕىذۇ.  دٖپتٗر( ضججىٕغب ٍېسىڭالر! دٍٖذۇ. غۇٔىڭ ثىٍٗ
وىّىي ئبٌالغب غېرىه وٌٗتۈرىذىىْٗ، ئۇ گوٍب ئبضّبٔذىٓ تبغٍىٕىپ، لۇغالر  ختىتىپ:]ئٌٍٗٗھىططبالَ ضۆزىٕي تو پٍٗغِٗجٗر  

دېگْٗ ئبٍٗتٕي ئولۇدى.  ٍغب تبغٍىۋٖتىٗٔذٖن ثوٌۇپ لبٌىذۇ[ئۇٔي ئېٍىپ لبچمبٔذٖن، ٍبوي ثوراْ ئۇٔي ئېٍىپ ثېرىپ ٍىراق جب
ٍېٕىغب ) ِۇٔىٗر ۋٖ ٔٗوىر ئىطىٍّىه، چېمىر وۆزٌۈن غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇ وبپىرٔىڭ جېٕي ئۆزىٕىڭ جٗضىتىگٗ لبٍتۇرۇٌىذۇ. ئۇٔىڭ 

ېّٗ ٔېّٗ، ثىٌٍٍّّْٗٗٗ، دٍٖذۇ. )دىٕىڭ  -لبپمبرا( ثۇ ئىىىي پٗرغتٗ وېٍىپ، ئۇٔي ئوٌتۇرغۇزۇپ: پٗرۋٖردىگبرىڭ وىُ؟ دٍٖذۇ. ئۇٔ 
ثۇ ئبدَٖ وىُ؟ دٖپ ضوراٍذۇ.  ٔېّٗ، ثىٌٍٍّّْٗٗٗ دٍٖذۇ.(  ئبٔذىٓ ئۇٔىڭذىٓ: ضىٍٗرگٗ ئٗۋٖتىٍگْٗ -ٔېّٗ؟ دٖپ ضوراٍذۇ. ئۇ ٔېّٗ

ّٗ ٔېّٗ، ثىٌٍٍّّْٗٗٗ، دٍٖذۇ. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئبضّبٔذىٓ: ِېٕىڭ ثٗٔذَٖ ٍبٌغبْ ئېَتتي، ئۇٔىڭغب ئوتتىٓ ثىر وۆرپٗ ضېٍىپ  -ئۇ: ٔې
 ثېرىڭالر، ئۇٔىڭ ئۈچۈْ دوزاختىٓ ثىر ئىػىه ئېچىپ ثېرىڭالر، دٖپ ئبۋاز وېٍىذۇ. ئبٔذىٓ ئۇٔىڭغب دوزاخٕىڭ ھبرارىتي ٖۋ
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 ٓ ثٗدٖٔگٗ وىرىپ وېتىذىغبْ ئبتٗغٍىه غبِىٍي وېٍىذۇ.)غۇٔىڭ ثىٍْٗ زېّىٕغب: ئۇ وبپىر ۋٖ  ِۇٔبپىمٕي لىطتب دېَىٍىذۇ. زېّى
ېٕىغب ثٗتجٗغىر، وىَُى -ئۇٔي لىطمبٍٔىمتىٓ ھٗتتب ئۇٔىڭ لوۋۇرغىٍىرى ثىر  ٍ وېچٗوٍىرى  -ثىرىگٗ وىرىػىپ وېتىذۇ( ئۇٔىڭ

ىغبْ ثىر ئبدَٖ وېٍىپ: ضبڭب غۇَ خٗۋٖر ثوٌطۇْ، ثۇ ضبڭب ۋٖدٖ لىٍىٕغبْ وۈٔذۇر، ٍِٕٗٗت، ضٗت، ثٗتجۇً چىمىپ تۇرىذ
دٍٖذۇ.)ئۆٌگۈچي ثۇ وىػىٕي وۆرگٗٔذٖ ئۇٔىڭغب: ضېٕىڭ چىراٍىڭ ٔېّىذىگْٗ ضٗت؟ دٍٖذۇ. ئۇ وىػي: ضېٕىڭ ئٌِٗٗىڭّۇ غۇٔذاق 

ضېٕىڭ ئٌِٗٗىڭّۇ غۇٔذاق ضېطىك ئىذى،  ضٗت ئىذى، دٍٖذۇ. ئۆٌگۈچي: ضېٕىڭ تىٕىڭ ٔېّىذىگْٗ ضېطىك؟ دٍٖذۇ. ئۇ وىػي:
ېّىذىگْٗ ٍِٕٗٗت؟ دٍٖذۇ. ئۇ وىػي: ضېٕىڭ ئٌِٗٗىڭّۇ غۇٔذاق ٍِٕٗٗت ئىذى، دٍٖذۇ. ( ئۇ  دٍٖذۇ. ئۆٌگۈچي وىَىٍّىرىڭٔ 

ْ )ۋٖ ِۇٔبپىك(وبپىر ب : ضْٗ وىُ؟ ضېٕىڭ ٍۈزۈڭذىٓ غۇٍِۇق ٍېغىپ تۇرىذىغۇ؟ دٍٖذۇ. ئۇ ئبدَٖ: ِْٗ ضېٕىڭ ٍِب
: ئي )ۋٖ ِۇٔبپىك(، دٍٖذۇ. )غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇ وىػي ئۆٌگۈچي ثىٍْٗ ثىٍٍٗ لٗثرىذٖ لبٌىذۇ ( ئبٔذىٓ ئۇ وبپىرئٌِٗٗىڭذۇرِْٗ

لىَبِٗت وۈٔي لبٍتب تىرىٍذۈرۈٌگْٗ ۋالىتتب ئۇ وىػي ئۆٌگۈچىگٗ: دۇَٔبدا ِْٗ ضېٕي «)پٗرۋٖردىگبرىُ! لىَبِٗت لىٍّىغىٓ، دٍٖذۇ
ٖتتىُ، ثۈگۈْ ضْٗ ِېٕي وۆتۈرگىٓ دٖپ ئۆٌگۈچىٕىڭ ٌٍٗىىطىگٗ ِىٕىذۇ ۋٖ ئۇٔي ھبراَ ٍوٌالردىٓ ھۇزۈرٌىٕىػىڭ ئۈچۈْ وۆتۈر

 ]ئٗھّٗد ۋٖ ئٗثۇداۋۇد ۋٖ ئىجٕي ِبجٗ[(« دوزاخمب ھٍٗذٖپ ئېٍىپ ثبرىذۇ 
گۇٔبھىبر ئبدَٖ ئۆٌطٗ، ئۇٔىڭذىٓ ثٗٔذىٍٗر، ٍۈرتالر، » ئىّبَ ثۇخبرى رىۋاٍٗت لىٍغبْ ثىر ھٗدىطتٗ ِۇٔذاق ثبٍبْ لىٍىٕغبْ:  
ٗ چىمىپ لبٌىذۇ -يدٖ  «دٖرٖخٍٗر ۋٖ ھبٍۋأالرِۇ راھٗتى

 

 هۆهىٌٌىڭ جېٌىٌي ئېلىع 

َ » ]ئۇالر )ِۇغرىىٍىه ۋٖ گۇٔبھالردىٓ( پبن ثوٌغبْ غبرائىتتب پٗرغتىٍٗر ئۇالرٔي لٗثسى روھ لىٍىذۇ، پٗرغتىٍٗر ئۇالرغب: ضبال
ٓ جٕٗٔٗتىٗ وىرىڭالر ْ ئٌِٗٗىڭالرٔىڭ خبضىَىتىذى  [ ضۈرٖ ٔٗھً[32]  دٍٖذۇ« ضىٍٗرگٗ! لىٍغب

ِۇضب ئٌٍٗٗھىططبالِغب » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
ِېٕي ئۆٌۈِٕي » ئۆٌۈَ پٗرىػتىطي)ئٗزرائىً( ئٗۋٖتىٍگٗٔذٖ، پٗرغتىٕىڭ وۆزىٕي لۇٍۇۋٖتتي. پٗرغتٗ ئبٌالغب لبٍتىپ:

ال پٗرغتىٕىڭ وۆزىٕي ئٗضٍىگٗ وٌٗتۈرۈپ:« ئٗۋٖتىپطْٗ خبٌىّبٍذىغبْ ثٗٔذٖڭگٗ ڭ لېػىغب لبٍتىپ ثېرىپ ئۇٔى» دېذى. ئٌب
ىٕىڭ دۈِجىطىگٗ لوٌىٕي لوٍطۇْ. وبٌىٕىڭ ھٗر ثىر تبي تۈوي ئۈچۈْ ئۇٔىڭغب ثىر ٍىً ئۆِۈر ثېرىّْٗ ئېَتمىٕىي: دېذى. « ئۇ وٌب

دېذى. ِۇضب « ئۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ئۆٌۈَ ثبر» ٗٔىذى. ئبٌال:دېگ« ئي رٖثجىُ! ئۇٔىڭذىٓ وېَىٕچۇ؟» ِۇضب ئٌٍٗٗھىططبالَ:
ئي ئبٌال! ئۇٔذاق ثوٌطب، جېٕىّٕي ھبزىرال ئبٌغىٓ. ٌېىىٓ ضېٕىڭذىٓ ضوراٍذىغىٕىُ ِۇلٗددٖش زېّىٕغب » ئٌٍٗٗھىططبالَ:

ىمذارى وېٍىذىغبْ ٍېمىٓ جبٍغب دٖپٕٗ لىٍىٕطبَ  ِ ثرىطي ٍوٌٕىڭ دېذى. ِۇضبٔىڭ لٗ« )ثٍٗتۇٌّۇلٗددٖضىٗ( ثىر تبظ ئېتىُ
]ثۇخبرى ۋٖ « چېتىذىىي لىسىً لۇٍِۇلٕىڭ ٍېٕىذا ثوٌۇپ،  ئٗگٗر ِْٗ غۇ ٍٗردٖ ثوٌغبْ ثوٌطبَ، ضىٍٗرگٗ وۆرضىتىپ لوٍبتتىُ

 ضٗھىھ[ٔٗضٗئي ئٗھّٗد ۋٖ ثٍٗھٗلي ۋٖ 
ۈَ پٗرغتىطي )ٍٗٔي ئۆٌ» ثۇ ھٗدىطٕي ئىّبَ ئٗھّٗد ثىٍْٗ ثٗززارِۇ رىۋاٍٗت لىٍغبْ ثوٌۇپ، ئۇٔىڭذا ِۇٔۇ ئىجبرىٍٗر وٌٗگْٗ:

 « ئٗزرائىً( وىػىٍٗرٔىڭ ٍېٕىغب ئبغىبرا وېٍٗتتي. ِۇضبٔىڭ ٍېٕىغىّۇ غۇٔذاق وېٍىۋىذى، ِۇضب ئۇٔي وبچبتٍىذى
ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ھٗلىمٗتْٗ ِۆِىٓ » ثٗرا ئىجٕي ئبزىت رٖزىَ

)ئبٍرىٍىپ( ئبخىرٖتىٗ ٍۈزٌٗٔگٗٔذٖ، ئبضّبٔذىٓ ٍۈزٌىرى ئبپئبق، خۇددى وۈٔذٖن ٔۇرٌۇق ثٗٔذٖ دۇَٔبدىٓ خوغٍىػىپ 
پٗرغتىٍٗر جٕٗٔٗتٕىڭ وېپٍٗٔىرى ۋٖ خۇظ پۇرالٍىرىذىٓ ئېٍىپ چۈغۈپ ئۇ ِۆِىٕگٗ وۆرۈٔگىذٖن ٍٗردٖ ئوٌتۇرىذۇ. ئِّٗب جبْ 

ال تٗرىپىذىٓ ثوٌغبْ، ِٗغپىرٖت ۋٖ رازىٍىممب چىممىٓ! ئبٌغۇچي پٗرغتٗ وېٍىپ ئۇٔىڭ ثېػىذا ئوٌتۇرۇپ: ئي پبن جبْ! ئبٌالتبئب
دٍٖذۇ. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇ پبن جبْ خۇددى تۇٌۇِٕىڭ ئېغىسىذىٓ ضىرغىپ چىممبْ تبِچىذٖن چىمىذۇ)ِۆِىٕٕىڭ جېٕي، 

ۇچي ضبٔب ئېَتمبْ ھبٌذا چىمىذۇ( غۇٔىڭ ثىٍْٗ جبْ ئبٌغ-لوۋۇرغىٍىرى ئبرضىذىٓ، جبْ ھٌٗمۇٍِىرىذىٓ، ئۇ ئبٌالغب ھِٗذۇ
ٗر  ٗتتىٓ ئېٍىپ وٌٗگْٗ وېپٍٗٔ پٗرغتٗ ئۇٔىڭ جېٕىٕي ئېٍىپ ثوٌغبٔذا، ھېٍىمي پٗرغتىٍٗر جبٕٔي ئۇٔىڭ لوٌىذىٓ ئېٍىپ جٕٗٔ

ٍٍٗذۇ ۋٖ خۇظ پۇرالالرٔي چبچىذۇ. ئۇ جبٔذىٓ ٍٗر ٍۈزىذٖ تېپىٍىذىغبْ ئٗڭ خۇظ پۇراق ئىپبرٔىڭ پۇرىمىذٖن  -ثىٍْٗ وېپٗٔ
ٗر ئۇ جبٕٔ ٓ پۇراق چىمىذۇ. پٗرغتىٍ بڭغبْ پٗرغتىٍٗر ھٗر لبچبْ پٗرغتىٍٗردى ي ئېٍىپ ئبضّبٔغب ئۆرٌٍٗذۇ. ئۇ جبٕٔي ئېٍىپِ 

ْ  -ھٗ!-ثوٌغبْ ثىر جبِبئٗٔىڭ لېػىذىٓ ئۆتطىال، ئۇالر: ثۇ ٔېّٗ دېگْٗ پبن جبْ دېَىػىپ ئۇٔىڭ دۇَٔبدىىي چېغىذا ئبتىٍىذىغب
ٔچي، دٍٖذۇ. ئۇالر ئۇ جبٕٔي ئېٍىپ ثىرىٕچي لٗۋٖت ئبضّبٔغب ئىطىٍّىرىٕىڭ ئٗڭ چىراٍٍىمي ثىٍْٗ ئبتبپ پبالٔچىٕىڭ ئوغٍي پبال

ٍېتىپ ثېرىپ، ئۇ جبْ ئۈچۈْ ئبضّبٕٔىڭ ئىػىىىٕىڭ ئېچىٍىػىٕي تٌٗٗپ لىٍىذۇ. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئىػىه ئېچىٍىذۇ. ھٗر لٗۋٖت 
ّبٔغب ٍٗتىۈزۈٌگٗٔذٖ، ئبضّىٕىذىىي پٗرغتىٍٗر ئۇ جبٕٔي ئۈضتۈٔىي ئبضّبٔغب ئۇزىتىپ لوٍىذۇ. ئۇ جبْ ٍٗتتىٕچي لٗۋٖت ئبض

ٍٗٔي ئٗڭ ٍۇلىرى ئورۇٔغب(  ېٕىڭ ثٗٔذِٖٕىڭ ئٌِٗٗىٕي )ٍبخػي ئٌٍِٗٗٗر خبتىرىٍىگْٗ دٖپتىرىٕي( ئىٍٍىَىٕغب )  ِ ئبٌالتبئبال:
ىٕغب لبٍتۇرىّْٗ ۋٖ ئۇالرٔي  ٍېسىڭالر ۋٖ ئۇٔي زېّىٕغب لبٍتۇرۇڭالر. ِْٗ ھٗلىمٗتْٗ ئۇالرٔي زېّىٕذىٓ ٍبراتتىُ، ئۇالرٔي زّې

ْ ئۇ جبْ ئۆزىٕىڭ جٗضىذىگٗ لبٍتۇرۇٌىذۇ.زېّى ٗ ثىر لېتىُ چىمىرىّْٗ )تىرىٍذۈرىّْٗ( دٍٖذۇ. غۇٔىڭ ثىٍٗ  ٕذىٓ ٍٗٔ
ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ئبٌالتبئبالٔىڭ:] ىٍٕٗرٔي » ثٗرا ئىجٕي ئبزىت رٖزىَ ئبٌال ِۆئّى

ٍْٗ دۇَٔبدا ۋٖ ئبخىر ثۇ ئبٍٗت لٗثرٖ » دېگْٗ ئبٍىتىٕي ئولۇپ ِۇٔذاق دېگْٗ:« ٖتتٗ ِٗھىَٗ تۇرغۇزىذۇِۇضتٗھىَٗ ئىّبْ ثى
ثجىڭ وىُ؟» ئبزاثي ھٗلمىذٖ ٔبزىً ثوٌغبْ ثوٌۇپ، ثٗٔذىذىٓ: رٖثجىُ ئبٌال، پٍٗغِٗجىرىُ ِۇھِّٗٗد » دٖپ ضوراٌطب، ئۇ:« ٖر
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ال ِۆئّى» دٖپ جبۋاة ثېرىذۇ. ِبٔب ثۇ، ئبٌالتبئبالٔىڭ:« ئٌٍٗٗھىططبالَ ٗ ئٌب ٍٕٗرٔي ِۇضتٗھىَٗ ئىّبْ ثىٍْٗ دۇَٔبدا ۋٖ ئبخىرٖتت
  ]ِۇضٍىُ[« دېگْٗ ئبٍىتىٕىڭ ِٗٔىطىذۇر« ِٗھىَٗ تۇرغۇزىذۇ

ِۇٔىٗر ۋٖ ٔٗوىر ئىطىٍّىه ئىىىي پٗرغتٗ وېٍىپ،()ئٗگٗر ئۆٌگۈچي ِۆِىٓ  ثٗٔذٖ لٗثرىگٗ لوٍۇٌغبٔذىٓ وېَىٓ ئۇٔىڭ ٍېٕىغب )
رگْٗ زاوىتي ئوڭ تٗرىپىذٖ تۇتمبْ روزىطي ضوي تٗرىپىذٖ لىٍغبْ ضٗدىمىطي، ثوٌطب، ئولۇغبْ ٔبِىسى ثبظ تٗرىپىذٖ، ثٗ

تۇغمبٍٔىرىغب ۋٖ وىػىٍٗرگٗ لىٍغبْ ٍبخػىٍىمٍىرى ئبٍبق تٗرىپىذٖ ثوٌىذۇ. ئبٔذىٓ ئۇ ِۆِىٕٕىڭ ٍېٕىغب ئىىىي پٗرغتٗ ثبظ 
ٖ تٗرىپىذىٓ وٌٗطٗ، ٔبِبز: ِْٗ تٗرٖپتىٓ وىرىع ئورٔي ٍوق، دٍٖذۇ. ئبٔذىٓ ئۇٔىڭ ئ ېٕىڭ تٗرىپىّذ وڭ تٗرىپىذىٓ زاوبتِ 

وىرىع ئورٔي ٍوق، دٍٖذۇ. ئبٔذىٓ ئۇٔىڭ ضوي تٗرىپىذىٓ وٌٗطٗ، روزا: ِېٕىڭ تٗرىپىّذٖ وىرىع ئورٔي ٍوق، دٍٖذۇ. ئبٔذىٓ 
بخػي ئٌٍِٗٗىرى ِېٕىڭ تٗرىپىّذٖ وىرىع ئورٔي ٍوق، دٍٖذۇ. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇ   ٍ ئۇٔىڭ ئبٍبق تٗرىپىذىٓ وٌٗطٗ لىٍغبْ

ٕگٗ ئوٌتۇرغىٓ، دېَىٍىذۇ. ئۇ ئوٌتۇرىذۇ. ئۇٔىڭغب وۈْ، پېتىػمب ئبز لبٌغبٔذٖن وۆرۈٔىذۇ(  ئۇٔىڭذىٓ: پٗرۋٖدرىگبرىڭ وىُ؟ ِۆِى
: دىٕىڭ ٔېّٗ؟ دٖپ ضوراٍذۇ. ئۇ: دىٕىُ ئىطالَ، دٍٖذۇ.  دٖپ ضوراٍذۇ. ئۇ: پٗرۋٖردىگبرىُ ئبٌال، دٍٖذۇ. ئبٔذىٓ ئۇ ئىىىي پٗرغٗت

گْٗ ثۇ ئبدَٖ وىُ؟ دٖپ ضوراٍذۇ. ئۇ: ئۇ ئبٌالٔىڭ پٍٗغِٗجىرى، دٍٖذۇ. ئبٔذىٓ: ثۇٔي لبٔذاق ثىٍىطْٗ؟ ئبٔذىٓ: ضىٍٗرگٗ ئٗۋٖتىٍ
دٖپ ضوراٍذۇ. ئۇ: ئبٌالٔىڭ وىتبثىٕي ئولۇدۇَ، ئۇٔىڭغب ئىػٗٔذىُ ۋٖ ئۇٔي تٗضتىمٍىذىُ، دٍٖذۇ. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئبضّبٔذىٓ: ِېٕىڭ 

ضېٍىپ ثېرىڭالر، ئۇٔىڭغب جٕٗٔٗتٕىڭ وىَىٍّىرىٕي وىَگۈزۈڭالر ۋٖ ئۇٔىڭ ئۈچۈْ  ثٗٔذَٖ راضت ئېَتتي، ئۇٔىڭغب جٕٗٔٗتتىٓ وۆرپٗ
جٕٗٔٗت تٗرىپىگٗ ئىػىه ئېچىڭالر، دېگْٗ ئبۋاز وېٍىذۇ. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇ ثٗٔذىگٗ جٕٗٔٗتٕىڭ ٍِٗىٓ غبِىٍي ۋٖ خۇظ پۇرىمي 

ٍىك ٍۈزٌۈن، چىراٍٍىك وېٍىذۇ. ئۇٔىڭ لٗثرىطي، ئۇٔىڭ وۆزى ٍٗتىْٗ ٍٗرگىچٗ وېڭٍٗتىٍىپ ثېرىٍىذۇ.  ئۇٔىڭ لېػىغب چىرٍا
وىَىٕگْٗ ۋٖ خۇظ پۇراق چېچىپ تۇرىذىغبْ ثىر ئبدَٖ وېٍىپ: ضېٕي خۇرضْٗ لىٍىذىغبْ ٔٗرضٗ ثىٍْٗ خۇظ ثېػبرٖت ئبٌغىٓ، 

ٖپ ثۇ ضبڭب ۋٖدٖ لىٍىٕغبٔذۇر، دٍٖذۇ. ئۇ، ئۇ ئبدِٖذىٓ: ضْٗ وىُ ثوٌىطْٗ؟ ضېٕىڭ ٍۈزۈڭذىٓ ٍبخػىٍىك ٍېغىپ تۇرىذىغۇ؟ د
ضوراٍذۇ. ئۇ ئبدَٖ: ِْٗ ضېٕىڭ ٍبخػي ئٌِٗٗىڭ، دٍٖذۇ. ئبٔذىٓ ئۇ ثٗٔذٖ: ئي پٗرۋٖردىگبرىُ! لىَبِٗتٕي تېسراق لىٍغىٓ، 
ېٕىغب لبٍتىۋاالً، دٍٖذۇ. )ئۇ ئىىىي پٗرغتٗ:)ئۇٔىڭغب( ٍېڭي  لىَبِٗتٕي تېسراق لىٍغىٓ، ِْٗ ئبئىٍِٗگٗ ۋٖ ِبي دۇَٔبٌىرىّٕىڭٍ 

رىذىغبْ ئبٍبٌي ئوٍغبتّىطب ئوٍغبّٔىغبْ ٍىگىتتٗن غېرىٓ ئۇخٍىغىٓ، دٍٖذۇ. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇ ھٗتتب توً لىٍغبْ، ئٗڭ ٍبخػي وۆ
ٓ تۇرغۇزغىچٗ )لىَبِٗتىىچٗ( ئۇخالٍذۇ ْ ٍېرىذى  ئٗھّٗد ۋٖ ئٗثۇ داۋۇد ۋٖ ئىجٕي ِبجٗ[«]ئبٌالتبئبال ئۇٔي ٍبتمب
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غۈثھىطىسوي، لٗثرٖ ٍب »  ذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئٗثۇ ضٗئىذ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕى
ٓ ثىرى ثوٌىذۇ  ]تىرِىسى[« جٕٗٔٗت ثبغچىٍىرىذىٓ ثىرى ٍبوي دوزاخ ئبزگبٌٍىرىذى

ِْٗ وۆرگْٗ » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
ُ ھٗضْٗ[« لٗثرىذىّٕۇ ثٗورٖن لورلۇٔچٍۇق ٍٗر وۆرِىذىُ  ورلۇٔچٍىك،ھٗرلبٔذاق ل  ]تىرِىسى ۋٖ ئىجٕي ِبجٗ ۋٖ ھبوى

ئبثذۇٌال ئىجٕي ثٗھىَر ِۇٔذاق دٍٖذۇ: ِْٗ ئوضّبْ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇٔىڭ ئبزادگٗردىطي ھبٔىئىٕىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي 
ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ لٗثرٖ ثېػىغب ثېرى ْ ئبڭٍىغبْ: ئوضّبْ ر پ لبٌطب، ضبلىٍي ھۆي ثوٌۇپ وٗتىىچٗ ٍىغالٍتتي. ئۇٔىڭذىٓ: ضٗ

بٍطْٗ. ثۇٔىڭغب ٍىغالٍطْٗ؟ » دٖپ ضوراٌغبٔىذى، ئۇ: پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: -جٕٗٔٗت ثىٍْٗ دوزاخ زىىرى لىٍىٕطب ٍىغٍّى
ٕىىطي ئبضبْ ثوٌىذۇ. ئٗگٗر ئۇ لٗثرٖ ئىٕطبٕٔىڭ ئبخىرٖتتىىي تۇٔجي ئورٔي ثوٌۇپ، ئٗگٗر غۇ ٍٗردىٓ لۇتۇٌطب، ئۇٔىڭذىٓ وېَ

دٖپ  -دېگٗٔىذى« ٍٗردىٓ لۇتۇالٌّىطب، ئۇٔىڭذىٓ وېَٕىىطي تېخىّۇ تٗش. ِْٗ لٗثرىذىّٕۇ ثٗورٖن لورلۇٔچٍۇق ٍٗر وۆرِىذىُ
 تىرِىسى ۋٖ ھبوىُ ۋٖ ئىجٕي ِبجٗ ھٗضْٗ[« ] جبۋاة ثٗردى

ىططبالَ ثىر لٗثرىذىٓ وېٍىۋاتمبْ ئبۋازٔي ئبڭالپ: ثۇ ئٗٔٗش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ ِۇٔذاق رىۋاٍٗت لىٍىذۇ: پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھ
ٗتتٗ -لٗثرىٕىڭ ئىگىطي لبچبْ ۋاپبت ثوٌغبْ؟ دٖپ جبۋاة ثېرىٍذى. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ثۇ  -دٖپ ضورىذى: جبھىٍىَ

دىٓ ئٗٔطىرىّىگْٗ ثىرىڭالرٔي دٖپٕٗ لىٍّبً تبغالپ لوٍۇغۇڭالر –)لٗثرىذىىي ئبزاثتىٓ لورلۇپ( ثىر » جبۋاثتىٓ ضۆٍۈٔذى ۋٖ:
ْ ثوالتتىُ ْ ئبۋازٔي ضىٍٗرگىّۇ ئبڭٍىتىپ لوٍغب  دېذى ]ِۇضٍىُ[« ثوٌطبَ، ئبٌالتبئبالغب دۇئب لىٍىپ، ثۇ لٗثرىذىٓ وېٍىۋاتمب

ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇِب ِۇٔذاق دٍٖذۇ: ضٗئذ ئىجٕي ِۇئبز دٖپٕٗ لىٍىٕغبْ وۈٔي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ئۇٔىڭ  ئىجٕي ئبثجبش ر
ئٗگٗر ثىرٖرضي لٗثرىٕىڭ ئبزاثىذىٓ لۇتۇٌغبْ ثوٌطب ئىذى، ضٗئذ ئىجٕي ِۇئبز » ېػىذا ئوٌتۇرۇپ ِۇٔذاق دېذى:لٗثرىطي ث

ٓ لوٍۇپ ثٗردى  ]ئٌٗىٗثىر ۋٖ ئٌٗئٗۋضٗت[« لۇتۇالتتي. لٗثرٖ ئۇٔي ثىر ضىمىپ، ئبٔذى
غٗوطىسوي، لٗثرٖ )ِېَىتٕي( » دېگْٗ:ئبئىػٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھبدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق 

 ]ئٗھّٗد ضٗھىھ[« لبتتىك لىطتبٍذۇ. ئٗگٗر ئۇٔىڭذىٓ لۇتۇٌۇظ ِۇِىىٓ ثوٌطب ئىذى، ضٗئىذ ئىجٕي ِۇئبز لۇتۇالتتي
ُ ئٗدھَٗ ِۇٔذاق دٍٖذۇ:  ئىجراھى

ٖرىجىگٗ ٍېتٌٗىذى» ثىر ئبدَٖ ِٗٔذىٓ ضورىذى: ْ « ڭىس؟ضىس ٔېّىگٗ تبٍىٕىپ دۇَٔبغب پىطٗٔت لىٍّبٍذىغبْ د ِْٗ جبۋاثْٗ: ِٗ
ْ ٍٗتتىُ.  ئۈچ تۈرٌۈن ئىع ثىٍٗ

بڭب ھِٗراھ ثوالٌّبٍذىغبٍٔىمىٕي  -1  ِ ِْٗ لٗثرىٕىڭ ئىچىذٖ پٗلٗت ٍبٌغۇزٌۇق ثوٌىذىغبٍٔىمىٕي، ھېچمبٔذاق ئبدِٖٕىڭ
 ثبٍمىذىُ.
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 تۈٌۈن ٍولٍۇلىٕي ثبٍمىذىُ. -ِْٗ ضٗپٗرٔىڭ ئۇزاق، لېػىّذا ھېچمبٔچٗ ئوزۇق -2
بٌالٔىڭ ئىٕطبٔىَٗتىٗ ھۆوۈَ چىمبرغبٔذا، ِېٕىڭ ئۆزۈِٕىڭ ئبلٍىغۇدٖن ھېچمبٔذاق ئبضبضىّٕىڭ ٍولٍۇلىٕي ِْٗ ئۇٌۇغ ئ -3

 ]ئٗخالق ٔبِٗ[«تېخىّۇ ثبٍمىذىُ
ٗ، ئۈچ دْٖ ثىر لىطّىٕىڭ ثىرىىىػىذىٓ تۈزۈٌگْٗ. ئۈچ » ٌولّبْ ھٗوىُ ئوغٍىغب ِۇٔذاق دٍٖذۇ: ئي ئوغٍۇَ! ئبدَٖ ئۈچ دأ

لۇڭغۇزالرغب تٗۋٖ. ئبٌالغب  -ئبٌالغب تٗۋٖ، ئۈچ دْٖ ثىرلىطىّي ئۆزىگٗ تٗۋٖ. لبٌغبْ ئۈچ دْٖ ثىرى لۇرتدْٖ ثىرلىطىّي ثوٌطب 
 ]ئٗخالق ٔبِٗ[«ئۇٔىڭ تېٕي -ئۇٔىڭ ئِٗىٍي. لۇرتالرغب تٗۋٖ ثوٌغىٕي -ئۇٔىڭ روھي. ئۆزىگٗ تٗۋٖ ثوٌغىٕي -تٗۋٖ ثوٌغىٕي

ھٗۋٖش ثوٌطب، جىٕبٍٗتٕىڭ دېڭىسى. ٔٗپىص ثوٌطب،  -ۆت تۈرٌۈن: ئبرزۇثىپبٍبْ دېڭىس ت» ئۆِٗر ئىجٕي خٗتتبة ِۇٔذاق دٍٖذۇ:
 ئٗخالق ٔبِٗ[«]. لٗثرٖ ثوٌطب، ھٗضرٖتٕىڭ دېڭىسىئبرزۇٔىڭ دېڭىسى. ئۆٌۈَ ثوٌطب، ئۇزۇْ ئۆِۈرٔىڭ دېڭىسى

رگْٗ وىػىگٗ تۈٌۈن ئېٍىۋاٌّبً وىرگْٗ وىػي وېّىطىس دېڭىسغب وى -لٗثرىطىگٗ ئوزۇق»ئٗثۇ ثٗورى ضىذدىك ِۇٔذاق دېگْٗ:
 ]ئٗخالق ٔبِٗ[«ئوخػبظ

ئبخػىّي ئوتمب توغرىٍىٕىپ تۇرىذۇ، لىَبِٗت  -[ ئۇالر ئٗتىگىٕي45]پىرئٗۋْ جبِبئٗضىگٗ ئٗڭ ٍبِبْ ئبزاة ٔبزىً ثوٌذى  ]
ْ وۈٔذٖ:  بفر[[ ضۈرٖ غ46دېَىٍىذۇ  ]« ئي پىرئٗۋْ جبِبئٗضي! ئبزاثٕىڭ ئٗڭ لبتتىمىغب )دوزاخ ئوتىغب( وىرىڭالر!» لبٍىُ ثوٌغب

ھٗلىمٗتْٗ ضىٍٗردىٓ » ئىجٕي ئۆِٗر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
ئبخػىّي ئۇٔىڭغب ئۇٔىڭ ئبخىرٖتتىىي ئورٔي توغرىٍىٕىپ تۇرىذۇ. ئٗگٗر ئۇ جٕٗٔٗت ئٗھٍىذىٓ  -ثىرىڭالر ئۆٌطٗ، ئٗتىگىٕي

ىٕىذۇ. ئٗگٗر ئۇ دوزاخ ئٗھٍىذىٓ ثوٌطب، دوزاختىىي ئورٔي توغرىٍىٕىذۇ، ئبٔذىٓ ئۇٔىڭغب: ثۇ ثوٌطب، جٕٗٔٗتتىىي ئورٔي توغرىٍ
 ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ ۋٖ ئٗھّٗد[« ضېٕىڭ ئورٔۇڭذۇر، لىَبِٗت وۈٔي ئبٌال ضېٕي ئۇ ئورۇٔغب ِۇٍٗضطٗر لىٍىذۇ، دېَىٍىذۇ

ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغ ٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئٗثۇ ضٗئىذ خۇدرى رٖزىَ )ۋٖ وبپىر» ِٗج
ٍىالْ لورغىۋېٍىپ، تبوي لىَبِٗت ثوٌغىچٗ ئۇٔي چېػٍٍٗذۇ ۋٖ چبلىذۇ. ئٗگٗر غۇ  99ٔىڭ لٗثرىطىٕي ٔبھبٍىتي چوڭ ِۇٔبپىك(

ْ ثوٌطب، زېّىٕذا ئۆضۈٍِۈوتىٓ ئٗضٗر لبٌّبٍذۇ ٓ ثىرٖرضي زېّىٕغب )زٖھىرىٕي( چبچىذىغب  ]دارىّي[« ٍىالٔذى
 

 ٍغَهجَر ئبخىرالغتيپَ

ٔىڭ پٍٗغِٗجىرى ۋٖ پٍٗغِٗجٗرٌٗرٔىڭ هللا]ِۇھِّٗٗد ئبراڭالردىىي ئٗرٌٗردىٓ ھېچجىرىٕىڭ ئبتىطي ئِٗٗش، ٌېىىٓ )ئۇ( 
 [ ضۈرٖ ئٗھساة[40ئبخىرلىطىذۇر ]

ْ  ھٗلىمٗتْٗ» ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ِْٗ ثىٍٗ
 .ْ ِٗٔذىٓ ئىٍگىرىىي پٍٗغِٗجٗرٌٗرٔىڭ ِىطبٌي ئۆٍٍٗرٔي ضبٌغبْ، ئۆٍٍٗرٔي ِۇوِّٗٗي، چىراٍٍىك ۋٖ گۈزٖي لىٍىپ پۈتتۇرگٗ
ٌېىىٓ، ئۆٍٍٗرٔىڭ ثۇٌۇڭٍىرىذىٓ ثىرٖر ثۇٌۇڭذا ثىر وېطٗوٕىڭ ئورٔىٕي لبٌذۇرغبْ ئبدِٖٕىڭ ِىطبٌىغب ئوخػبٍّىس. ئبدٍِٖٗر 

ۆٍٍٗر ھٍٗراْ لبٌذۇرىذۇ، ئۇالر: ثۇ ٍٗرگٗ ثىر وېطٗن لوٍغبْ ثوٌطبڭ ئۆٍۈڭ تبِبِْٗ پۈتٗروْٗ، دېَىػىذۇ. ئۆٍٍٗرٔي ئبٍٍىٕىذۇ، ئ
 ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ ۋٖ ئٗھّٗد[«]ِْٗ ئٗٔٗ غۇ وېطٗوٕىڭ ئورٔي ثوٌىّْٗ

ېٕىڭ پٍٗغِٗجٗر ثوٌۇپ ِ» ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
ْ لىَبِٗتٕىڭ ئبرىٍىمي ِۇغۇٔچىٍىه، ٍٗٔي ئىىىي ثبرِبلٕىڭ ئبرىطىچىٍىه )لبٌذى( ُ ثىٍٗ  ]ثۇخبرى[« ئٗۋٖتىٍىػى

ِْٗ پۈتىۈي » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ  ِۇٔذاق دېگْٗ:
ْ ئبخىرالغتيئىٕطبٔالرغب پٍٗغِٗجٗر لىٍىپ ئ ُ ۋٖ تىرِىسى ۋٖ ئىجٕي ِبجٗ[«]ٗۋٖتىٍذىُ، پٍٗغِٗجٗرٌىه ِْٗ ثىٍٗ  ِۇضٍى

ِېٕىڭ » جۇثٍٗر ئىجٕي ِۇتئىُ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ  ِۇٔذاق دېگْٗ:
ئۆچۈرگۈچي( ئبٌالتبئبال ِْٗ ثىٍْٗ وۇفرىٕي ھٗلىمٗتْٗ ٔۇرغۇْ ئىطّىُ ثبر. ِْٗ ِۇھِّٗٗد، ِْٗ ئٗھّٗد، ِْٗ ِبھي )ٍٗٔي 

ىغىٍىذۇ. ِْٗ ضبلىت )ٍٗٔي   ٍ ئۆچۈرۈپ تبغالٍذۇ، ِْٗ ھبغىر )ٍٗٔي ٍىغمۇچي( ِْٗ دٖضطٗپ، تۇرغبْ ٍٗرگٗ ئىٕطبٔالر
ٓ پٍٗغِٗجٗر وٌٍّٗٗذۇ  ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[« ئبخىرالغمۇچي( ِٗٔذىٓ وېَى

ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗ  -غٗن» ت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئٗٔٗش ئىجٕي ِبٌىه رٖزىَ
پٗرِبٍٔىرىٕي تٗثٍىغ لىٍىع ۋٖ ٔٗثۇۋٖ )ئبٌال تٗرىپىذىٓ خٗۋٖر ٍٗتىۈزۈظ(  -غۈثھىطىسوي، "رىطبٌٗ" ٍٗٔي ئبٌالتبئبالٔىڭ ئِٗر

ضۇي" ٍٗٔي ئبٌالتبئبالٔى پٗرِبٍٔىرىٕي ٍٗتىۈزگۈچي  -ڭ ئِٗرٍٗٔي پٍٗغِٗجٗرٌىه ئٌٗۋٖتتٗ ئبخىرالغتي. ِٗٔذىٓ وېَىٓ ھېچ "ٖر
ال تٗرىپىذىٓ ئٗۋٖتىٍگْٗ خٗۋٖرچي ثوٌّبٍذۇ ثۇ ضۆز ئبدٍِٖٗرگٗ ئېغىر وٌٗذى. ئبٔذىٓ پٍٗغِٗجٗر « ۋٖ ھېچ "ٔٗثىٌ" ٍٗٔي ئٌب

ٗر: ئي ئبٌالٔىڭ پٍٗغِٗجىرى! ٔېّٗ خۇظ ثېػبرٖت ئۇ؟ دېذى« ۋٖ ٌېىىٓ خۇظ ثېػبرٖتٍٗر ثبر» ئٌٍٗٗھىططبالَ: . دېذى. ضبھبثىٍ
دېذى ]تىرِىسى « ِۇضۇٌّبْ ئبدِٖٕىڭ چۈغي، ئۇ پٍٗغِٗجٗرٌىىٕىڭ پبرچىٍىرىٕىڭ ثىر پبرچىطىذۇر» پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:

 ۋٖ ئٗھّٗد[
 ،ُ ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، ئۇ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي ئبڭٍىغبٔىذى

دېۋىذى، پٍٗغِٗجٗر « ئي رٖضۇٌۇٌال! ثېػبرٖت دېگْٗ ٔېّٗ؟» ضبھبثىالر:« جٗرٌىىتىٓ پٗلٗت ثېػبرٖتال لبٌذىپٍٗغِٗ» دٍٖذۇ:
 دېذى.  ]ثۇخبرى[« ٍبخػي چۈظ» ئٌٍٗٗھىططبالَ:
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 الروبززاث پٍَغَهجَر دٍۋاضي لىلىذىغبى 

ھٗرثىر ئىغۋا تولۇغۇچي، گۇٔبھىبرغب  [ ئۇالر221]ضىٍٗرگٗ ِْٗ غٍٗتبٔالرٔىڭ وىّگٗ چۈغىذىغبٍٔىمىٕي ئېَتىپ ثېرٍّٖۇ؟  ]
 [ ضۈرٖ غۇئٗرا[222چۈغىذۇ ]

ثىر زاِبٔالردا، » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
]ثۇخبرى ۋٖ « دٖپ ئبتبٍذۇوىػي ثوٌۇپ، ھِّٗىطي ئۆزىٕي ئبٌالٔىڭ ئٌٗچىطي  30ئبٌذاِچي دٖججبٌالر پٍٗذا ثوٌىذۇ. ئۇالر 

 ِۇضٍىُ[  
 27ِېٕىڭ  ئۈِّىتىُ ئىچىذٖ » ھۈزٍٖفٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

وبززاة ۋٖ دٖججبي پٍٗغِٗجٗرٌىه دٖۋاضي لىٍىپ چىمىذۇ. ئۇالرٔىڭ تۆتي ئبٍبي وىػىذۇر. ھٗلىمٗتْٗ ِْٗ ثبرٌىك 
ٓ ھٗرگىس پٍٗغِٗجٗر ٍوقپٍٗغِٗج  ]ئٗھّٗد ۋٖ تٗثرأي ۋٖ زىَبئۇٌّٗلذٖضي ضٗھىھ[« ٗرٌٗرٔىڭ ئٗڭ ئبخىرلىطي، ِٗٔذىٓ وېَى

 

 ئبلذىي ثَرگَى خَۋٍرلىرى ٌىڭپٍَغَهجَر ئَلٍَھىططباله

ٍغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: ٌٗالھۇ ئٗٔھۇ دادىطىذىٓ ِۇٔذاق رىۋاٍٗت لىٍىذۇ :  ٗپ وٌىذىغبْ ئىػالر لىَبِٗتىىچٗ ث»  ثۇرٍٖذٖ رٖزىَ
 ]ٔٗضٗئي ضٗھىھ[« توغرىطىذا ضۆزٌٗپ ثٗردى

ٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ئۈِّىتىُ خۇددى ٍبِغۇرغب » ئٗٔٗش رٖزىٌَٗالھۇ ٗئ
 ]تىرِىسى ضٗھىھ[« ئوخػبٍذۇ، ثبغٍىٕىػي خٍٗرىٍىىّۇ ٍبوي ئبخىرى خٍٗرىٍىىّۇ، ثىٍگىٍي ثوٌّبٍذۇ

ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ضٗ غۈثھىطىسوي، ئبٌال ِبڭب  -غٗن»ۋثبْ رٖزىَ
زېّىٕٕي وىچىىٍىتىپ وۆرضٗتتي. غۇٔىڭ ثىٍْٗ، ِْٗ زېّىٕٕىڭ ِٗغرىك، ِٗغرىجٍىرىٕي وۆردۈَ. ئۈِّىتىُ ِْٗ وۆرگْٗ 

 ىُ  ۋٖ تىرِىسى ۋٖ ئٗثۇ داۋۇد  ۋٖ ئىجٕي ِبجٗ  ۋٖ ئٗھّٗد ضٗھىھ[] ِۇضٍ« ٍٗرٌٗرٔىڭ ھِّٗىطىگٗ ٍېتىپ ثبرىذۇ
ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ  ئي :» روۋٍىپئ ئىجٕي ضبثىت ر

بخػىٍىمذىٓ پٗلٗت ضىٍٗردىٓ ضبھبثىٍىرىُ! ٍبخػىٍىمٕي ضىٍٗر ئېٍىپ وېتىطىٍٗر، ئبٔذىٓ ٍٗٔٗ ضىٍٗر ئېٍىپ وېتىطىٍٗر، ھٗتتبٍ 
ْ ھٗضْٗ[«] ِۇغۇٔچىٍىه لېٍىپ لبٌىذۇ، )ثبرِىمىٕىڭ ئۇچىٕي وۆرضٗتتي( ُ ۋٖثۇخبرى تبرىخذا توپٍىغب  تٗثرأي ۋٖ ھبوى

وٌٗگۈضىذٖ ثىر لٗۋَ ئوتتۇرىغب چىمىذۇ، » ئٌٗي رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، ِْٗ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ:
رئبْ ئولۇٍذۇ. ضىٍٗرٔىڭ لۇرئبْ ئولۇغىڭالر ئۇالرٔىڭ ئولۇغىغب، ٔبِىسىڭالر ئۇالرٔىڭ ٔبِىسىغب، روزاڭالر ئۇالرٔىڭ روزىطىغب ئۇالر لۇ

ضېٍىػتۇرغبٔذا ھېچٕٗرضٗ ئِٗٗش. ئۇالر لۇرئبْ ئولۇٍذۇ، ثۇٔي ئۆزىٕىڭ پبٍذىطي ئۈچۈْ دٖپ ئوٍالٍذۇ. ئِّٗب لۇرئبْ ئۇالرٔىڭ 
بِبزٌىرى لوثۇي ثوٌّبٍذۇ، خۇددى ئوق ٍبدىٓ چىمىپ وٗتىٗٔذٖن، ئۇالر ئىطالِذىٓ چىمىپ وېتىذۇ. زىَىٕىغب گۇۋاھ ثوٌىذۇ. ٔ

ئۇالرغب لبرغي جىھبد لىٍغبْ لوغۇْ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ئبرلىٍىك ئۆزٌىرىگٗ ثېرىٍگْٗ خۇغخٗۋٖرٔي ثىٍگْٗ ثوٌطب ئىذى، 
ٌٗگىطي غۇوي، ئۇالرٔىڭ ئىچىذٖ ثىر چوالق وىػي ثوٌىذۇ، ئۇٔىڭ غۇٔىڭذىٓ ثبغمب ثىر ئِٗٗي لىٍّىغبْ ثوالتتي. ئۇالرٔىڭ ث

دېگٍٗٔىىىٕي « لوٌطىس جٍٕٗىىىذٖ ئِٗچٗن توپچىطىذٖن ثىر ِؤٗن، ِؤٗوٕىڭ ئۈضتىذٖ ثىر لبٔچٗ تبي ئبق تۈن ثوٌىذۇ
ُ ]ِۇضٍىُ[  ئبڭٍىذى

ٌٗالھۇ ئٗٔھۇِبدىٓ ِۇٔذاق رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇ: ثىس لۇ رئبْ ئولۇۋاتمىٕىّىسدا، پٍٗغِٗجٗر جبثىر ئىجٕي ئبثذۇٌال رٖزىَ
ىسدا ئٗئراثىالرِۇ، ئٗجٍِٗٗرِۇ ثبر ئىذى. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: ئولۇڭالر!  »ئٌٍٗٗھىططبالَ ثىسٔىڭ لېػىّىسغب چىمتي. ئبرّى

ضالپ ھِّٗىڭالرٔىڭ لىرائىتي ٍبخػي ئىىْٗ. وېَىٕچٗ غۇٔذاق ثىر لٗۋَ وېٍىذۇوي، لۇرئبٕٔي خۇددى ئولٕي رۇضٍىغبٔذٖن رۇ
ىذۇ، ئبخىرٖت ضبۋاثىٕي وۆزٌىٍّٗذۇ ]ئٗثۇ « راۋۇرۇش ئولۇپ وېتىذۇ. ئِّٗب ئۇٔىڭذىٓ لوٌغب وېٍىذىغبْ ِٗٔپٗئٗتٕي دۇَٔبدىال ئٌب

 داۋۇد[
ئۇ تٗرٖپتىٓ ثىر توپ » ٍٖفٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ھۈز

بٍذۇ، ٍب ئولي ئوۋ ئبدٍِٖٗر پٍٗذا ثوٌى ذۇ. ئېغىسىذا لۇرئبٕٔي زىىرى لىٍطىّۇ، ٌېىىٓ لۇرئبْ ئۇالرٔىڭ ثوغۇزىغىّۇ ٍېتىپ ثبِر
پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ گٗپ لىٍىۋېتىپ، ئىراق « ھبٍۋىٕىٕي تېػىپ ئۆتۈپ وٗتىٗٔذٖن، ئۇالر ئىطالَ دىٕىذىٓ ٍۈز ئۆرۈٍذۇ

 ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[« تٗرٖپٕي وۆرضٗتىْٗ
ئبخىر زاِبٔذا ثىر تۈروۈَ » زىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ؛ئٗٔٗش رٖ

لٗۋٍِٗر ٍِٗذأغب چىمىذۇ، ئۇالر لۇرئبْ ئولۇٍذۇ، ٌېىىٓ لۇرئبْ گبٌٍىرىذىٓ ئۆتٍّٗذۇ. ئۇالرٔىڭ ثٌٗگىطي دائىُ چېچىٕي 
ً دٖرھبي ئۆٌتۈرۈڭالرچۈغۈرۈپ تۇرىذۇ. ئۇالرغب ئۇچراغطبڭالر ئىىىى  ]ئىجٕي ِبجٗ ضٗھىھ[« ٍّٗٔٗ

ئىٕطبٔالر ھٗلىمٗتْٗ » ئٗثۇ ضٗئىذ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
ۇالر ئبٌذىڭالرغب ضىٍٗرگٗ ئٗگٗغىۈچىذۇر، دىٕٕي ئۆگىٕىع ئۈچۈْ ضىٍٗرگٗ زېّىٕٕىڭ ھٗرلبٍطي لىتئٌٗىرىذىٓ ئبدٍِٖٗر وېٍىذۇ. ئ

ٗ لىٍىڭالر  ]تىرِىسى[« وٌٗگْٗ چبغذا، ٍبخػي ِۇئبِىٍ
ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ٗر » ئٗثۇ ضٗئىذ خۇدرىٌ رٖزىَ ٔۇرغۇْ وىػىٍ

ٌٍٗھىططبالَ تٗۋضىَٗ لىٍغبْ وىػىٍٗرٔي پٍٗغِٗجٗر ئٗ» ئىٍىُ ئۆگىٕىع ئۈچۈْ ضىٍٗرگٗ وېٍىذۇ، ضىٍٗر ئۇالرٔي وۆرگْٗ چبغذا:
ُ ئۆگىتىڭالر!« لبرغي ئبٌىّىس!  ]ئىجٕي ِبجٗ ھٗضْٗ[« دٖڭالر ۋٖ ئۇالرغب ئىٍى
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ِېٕي وۆرۈپ، ِبڭب :» ئٗثۇ ضٗئىذ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ 
بٔذىٓ ِېٕي وۆرًِٗ تۇرۇپّۇ ِبڭب ئىّبْ وٌٗتۈرگْٗ وىػىگٗ خۇظ ِۇثبرٖن، خۇظ ئىّبْ وٌٗتۈرگْٗ وىػىگٗ خۇظ ِۇثبرٖن، ئ

ٗ خۇظ ِۇثبرٖن ْ   ضٗھىھ[«]ِۇثبرٖن، خۇظ ِۇثبرٖن، ئبٔذىٓ ٍٗٔ  ئٗھّٗد ۋٖ ئىجٕي ھٗثجب
وۆرۈپ ِېٕي :» ئٗثۇ ئۇِبِٗ، ئٗٔٗش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ 

ْ ئېَتمبْ وىػىگٗ ثىر لېتىُ خۇظ ِۇثبرٖن، ِېٕي وۆرًِٗ تۇرۇپ ِبڭب ئىّبْ وٌٗتۈرگْٗ وىػىٍٗرگٗ ٍٗتتٗ لېتىُ خۇظ  ِبڭب ئىّب
ْ ۋٖ«] ِۇثبرٖن  ھبوىُ ۋٖ ثۇخبرى تبرىخذا ضٗھىھ[ ئٗھّٗد ۋٖ ئىجٕي ھٗثجب

ِۇھِّٗٗدٔىڭ ٔٗپطي » ھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗ
بِي ثىٍْٗ ِۇٔذاق لٗضَٗ لىٍىّْٗ: ضىٍٗرگٗ غۇٔذاق وۈٍٔٗرِۇ وېٍىذۇ، ِېٕي ثىر لېتىُ وۆرۈۋېٍىػىڭالر  ئىٍىىذٖ ثوٌغبْ زاتٕىڭٔ 

 ]ِۇضٍىُ[« ِېٍىڭالردىّٕۇ ضۆٍۈٍِۈورٖن ثوٌىذۇ -ضىٍٗرگٗ ئبئىٍٗڭالر ۋٖ پۇي
ئىٕطبٔالرٔىڭ ئٗڭ » الھۇ ئٗٔھۇ رىۋاٍٗت لىٍىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئىّراْ ئىجٕي ھۈضٍٗٓ رٖزىٌَٗ

 ٓ خٍٗرىٍىىي ِېٕىڭ دٖۋرىّذىىىٍٗر )ٍٗٔي ضبھبثىٍٗر(دۇر. ئبٔذىٓ لبٌطب، ئۇالردىٓ وېَىٓ وېٍىذىغبٔالر )ٍٗٔي تبثىئىٕالر( ئبٔذى
ٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ئىىىي ٍبوي ئۈچ ئٗضىرٔي « دۇر(لبٌطب، ئۇالردىٓ وېَىٓ وېٍىذىغبٔالر )تبثىئي تبثىئىٕالر ئىّراْ پٍٗغِٗج

ئۇالردىٓ وېَىٓ غۇٔذاق ثىر » تىٍغب ئبٌغبٍٔىمىٕي ئۇٔتۇپ لبٌغبْ. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ضۆزى ِۇٔذاق داۋاٍِىػىذۇ:
بٌغبْ گۇۋاھٍىك ثېرىذۇ، )ئبِبٔ ٗتىٗ( خىَبٔٗت لىٍىذۇ، ھېچىُى ئۇالرغب لٗۋَ وېٍىذۇوي، ئۇالردىٓ گۇۋاھٍىك تٌٗٗپ لىٍىٕطىّۇ،ٍ 

ئىػٍّٗٔٗذۇ. )ٔٗزرٖ ئۈچۈْ( ئبتبق )ِبي( ئبتبٍذۇ، ٌېىىٓ ٔٗزرىطىٕي ئبدا لىٍّبٍذۇ. ئۇالرٔىڭ ئىچىذٖ ضېّىس ئبدٍِٖٗر وۆپ 
 ]ثۇخبرى[« ثوٌىذۇ

ئبٌال ثۇ ئۈِّٗتىٗ ھٗر » ْ:ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگٗ
ْ ثىر وىػىٕي ئٗۋٖتىذۇ 100  ]ئٗثۇ داۋۇد[« ٍىٍٕىڭ ثېػىذا دىٕىٕي ٍېڭىالٍذىغب

ئۈِّىتىّٕىڭ ھٗرثىر ئٗضىردٖ » ئٗٔٗش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
ُ ھٗضْٗ[« بخػىٍىممب ئبٌذىراٍذىغبٔالر(ٍبغىغبٍٔىرى ئبرىطىذا ضبثىمۇٔالر ثبردۇر)ٍٗٔي ٍ  ]ھٗوىَى

 -ٍبخػىالر ئبرلىّۇ» ِىرداش ئٗضٍِٗي رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
بوي خورِىٕىڭ لبٌذۇلٍىرىغب ئوخػبظ ئبٌال پٗرۋاِۇ لىٍّبٍذىغ -ئبرلب ثىر  ٍ بْ چۈپرٖٔذٖ ثىرٌٗپ وېتىپ لبٌىذۇ، ئبرپىٕىڭ

 ]ثۇخبرى[« ئبدٍِٖٗرال لبٌىذۇ
ئبثذۇٌال ئىجٕي ئِٗر ئىجٕي ئبش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇِبدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، ئۇ رٖضۇٌۇٌالٔىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي 

ىٍىع غۈثھىطىسوي، ئبٌالتبئبال ئىٍىّٕي وىػىٍٗردىٓ ٍۇٌۇپ ئبٌغبٔذٖن ئبٌّبٍذۇ، ثٌٗىي ئبٌىّالرٔي لٗثسى روھ ل» ئبڭٍىغبْ:
التبئبال ثىرٖر ئبٌىّٕىّۇ لوٍّىغبٔذا وىػىٍٗر ئۆزٌىرىگٗ ٔبدأالرٔي ثبغٍىك لىٍىۋاٌىذۇ دٖ،  -ئبرلىٍىك ئېٍىپ وېتىذۇ، ھٗتتب ئٌب

ْ ئۆزىّۇ ئبزىذۇ ۋٖ ثبغمىالرٔىّۇ ئبزدۇرىذۇ  ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[« ئۇالردىٓ ضوراٌطب، ثىًٍّٗ تۇرۇپ پٗتىۋا ثېرىذۇ. غۇٔىڭ ثىٍٗ
ئِّٗب ھٗلىمٗتْٗ » ىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئٗثۇ ضٗئذ رٖز

ضىٍٗردىٓ وېَىٕىي لٗۋىٍّٗر ضىٍٗرٔىڭ جىڭ، تبرازا، ضبٌىرىڭالرٔي تبپبٌّبٍذۇ. )ٍٗٔي ئبدىٍٍىمٕي، ثٗروىتىٕي، ٌىٍالٌىمىٕي 
ُ ضٗھىھ[« ضىٍٗردٖن تبپبٌّبٍذۇ(  ]ھبوى

ٗر تۆگٗ تولۇِىذٖن » ھٗٔجٗي راضت ۋاضتىٍٗر ثىٍْٗ ٔٗلىً لىٍغبْ ثۇ ضۆزىذۇر:ئٗھّٗد ئىجٕي  ٍېمىٕذا ئۈِّىتىُ ئىچىذٖ ئبدٍِٖ
ئىگٗرٌٗرگٗ ِىٕىذۇ. ئۇالغذىٓ چۈغًّٗ ِٗضجىذٌٗرٔىڭ ئىػىىٍىرى ئبٌذىغب وېٍىپ چۈغىذۇ. ئۇالرٔىڭ خوتۇٍٔىرى وۆرۈٔۈغىذٖ 

بٌىڭبچ ئۇ خوتۇٔالر ْ( وىَىُ وىَىىٍىه، ِبھىَٗتتٍٗ  ٔىڭ ثبغٍىرى تۆگىٕىڭ ٌووىىطىذٖن )چېچىٕي ثۈدۈر لېٍىپ وبٌٍٗوٍٗغتۈرگٗ
 دېذى]ئٗھّٗد[«ئۇ خوتۇٔالرغب ٌٗٔٗت ئولۇڭالر! چۈٔىي ئۇالر ٌٗٔٗت لىٍىٕغۇچىذۇر

ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: خۇددى لبچب دۇَ وۆِتۈرۈٌۈپ » ئبئىػٗ رٖزىَ
الٔىڭ ئٌٗچىطي! ئۇ لبٔذاق ئۆزگىرىذۇ؟ دېطٗ، و ٗتىٗٔذٖن، تۇٔجي لېتىُ ئۆزگىرٍٖذىغبْ ٔٗرضٗ ئىطالِذۇر. ئۇالر: ئي ئٌب

ْ ئبتبپ ئىچىپ وٗتىٗٔذٖن ُ ثىٍٗ  دېذى ]دارىّي ھٗضْٗ[« پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: ئۇ خۇددى ھبرالٕي ثبغمب ئىطى
ئىطالَ غېرىت » ٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئىجٕي ئۆِٗر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍى

ثبغالٔغبْ، ٍٗٔٗ غېرىت ھبٌىتىگٗ لبٍتىذۇ. ٍىالْ ئۆزىٕىڭ تۆغۈوىگٗ لبٍتمبٔذٖن، دىٓ ئىىىي ِٗضجىذ ئبرىطىغب )ٍٗٔي ِٗوىٗ 
ْ ِٗدىٕىگٗ( لبٍتىذۇ  ]ِۇضٍىُ[« ثىٍٗ

ٗ » ۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذ ئىطالَ غېرىجبٔ
ٗ لبٍتىذۇ، غېرىجالرغب خۇغخٗۋٖر ثوٌطۇْ! ٗ ھبٌىتىگ ٖ ٍٗٔٗ غېرىجبٔ  ]ِۇضٍىُ[« ثبغالٔغبْ، وٌٗگۈضىذ

ئۇۋىطىغب خۇددى ٍىالْ » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
 ]ثۇخبى[« ٍىغىٍغبٔذٖن، ئىّبّٔۇ ِٗدىٕٗگٗ ٍىغىٍىذۇ

ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: وىَىّٕىڭ » ھۈزٍٖفٗ ئىجٕي ٍِٗبٔي ر
ېّ ىٍىىي ثىٍىًّٕٗ لبٌىذۇ. ثىر پبرلىرىمي وٗتىىٕىذٖن، ئىطالِٕىڭّۇ ٔۇرى وېتىذۇ. ھٗتتب روزا، ٔبِبز، لۇرثبٍٔىك، زاوبتٕىڭٔ 

وېچىٕىڭ ئۆزىذٖ ئبٌالٔىڭ وىتبثي ٍولۇٌىذۇ ۋٖ ٍٗر ٍۈزىذٖ ئۇٔىڭذىٓ ثىرِۇ ئبٍٗت لبٌّبٍذۇ. ئىٕطبٔالردىٓ پٗلٗت لېرى وىػىٍٗر 
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ۇ. )راۋىٌ( دٍٖذ« وٌٗىّىطىٕي ثوٌطىّۇ ئولۇٍٍي‹ الئىالھٗ ئىٍالٌالھۇ›ثوۋىٍىرىّىسدىٓ ئۆگٗٔگْٗ -ئبتب» ۋٖ ئبٍبٌالرال لبٌىذۇ. ئۇال:
دٖپ  -ضىٍٗ: ٔبِبز، روزا، لۇرثبٍٔىك ۋٖ زاوبتٕىڭ ٔېّىٍىىىٕي ثىٍٍّٗذىغبْ وىػىگٗ ثۇ وٌٗىّىٕىڭ ٔېّٗ پبٍذىطي ثبر؟

ضورىغبٔىذى، ھۈزٍٖفٗ ئۇٔىڭذىٓ ٍۈز ئۆرۈپ تۇرۇۋاٌذى. ضىٍٗ ثۇ ضوئبٌٕي ئۈچ لېتىُ ضورىذى. ئۈچىٕچي لېتىّذىٓ وېَىٓ، 
 ]ئىجٕي ِبجٗ ضٗھىھ[« دېذى -ېتىُ: ئي ضىٍٗ! ئۇ وٌٗىّٗ دوزاختىٓ لۇتۇٌذۇرىذۇھۈزٍٖفٗ ئۇٔىڭغب ثۇرۇٌۇپ، ئۈچ ل

ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ  غېرىجالرغب خۇظ :» ئىجٕي ئِٗرۇ رٖزىَ
ْ ِۇثبرٖن، ئۇالر ٔبھبٍىتي وۆپ ٍبِبْ وىػىٍٗر ئبرىطىذىىي ٔبھبٍىتي ٍبخػي، ئبز وى ػىٍٗردۇر، ئۇالرغب ئبضىٍَىك لىٍىذىغب

ٓ وۆپتۇر ْ وىػىٍٗردى  ئٗھّٗد ضٗھىھ[«] وىػىٍٗر ئىتبئٗت لىٍىذىغب
ئۆِٗر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ ِۇٔذاق دٍٖذۇ، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ئبٍبٌي ئۇِّۇ ضٌِٗٗٗٔىڭ لېرىٕذىػىٕىڭ ثىر ئوغٍي 

ئۇٔىڭغب پىرئٗۋٍٔىرىڭالرٔىڭ ئىطّىٕي لوٍذۇڭالر. ثۇ »ر ئٌٍٗٗھىططبالَ: لوٍذى. پٍٗغِٗجٗتۇغۇٌذى، ئۇٔىڭغب ۋٌٖىذ دٖپ ئىطىُ 
ئۈِّٗت ئىچىذٖ ۋٌٖىذ ئىطىٍّىه ثىر وىػي دۇَٔبغب وېٍىذۇ، ئۇٔىڭ زۇٌّي پىرئٗۋٕٔىڭ خٌٗمىگٗ لىٍغبْ زۇٌّىذىٓ ئېىػىپ 

 ]ئٗھّٗد[« دېذى -وېتىذۇ
ِېٕىڭ ئۈِّىتىّٕىڭ » غِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:پٍٗ ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، 

 ھبالن ثوٌۇغي، لۇرٍٖػتىٓ ثوٌغبْ ثىر وىچىه  ثبٌىٕىڭ لوٌىذىذۇر. )ٍٗٔي ثبال پبدىػبھ، ثبال ئِٗىرٔىڭ(]ثۇخبرى ۋٖ ئٗھّٗد[
ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ  ئىطالَ » ِۇٔذاق دېگْٗ:ضٌِٗٗٗت ئىجٕي ٔۇپٍٗىً رٖزىَ

 تٗثرأي  ھٗضْٗ[«] غبَ )ٍٗٔي ھبزىرلي ضۈرىَٗدۇر(-ٍِِٗىىىتىٕىڭ ئٗضٍي ئورٔي
لىَبِٗت » ضٗئذ ئىجٕي ئٗثۇ ۋٖلمبش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

 ]ِۇضٍىُ[« ئۈضتىذٖ ثوٌىذۇلبٍىُ ثوٌغىچٗ، ِٗغرىت ئٗھٍي )غبَ ئٗھٍي( ھِٗىػٗ ھٗق 
ْ » زۇ ِىخجٗر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ضىٍٗر رۇٍِۇلالر ثىٍٗ

تىٕچٍىك غٗرتٕبِىطي تۈزىطىٍٗر. ئبٔذىٓ دۈغّٗٔگٗ لبرىػي ئۇالر ثىٍْٗ ثىرٌىىتٗ ئۇرۇغطىٍٗر ۋٖ غٌٗىجٗ لبزىٕىپ، غٗٔىّٗتٍٗرٔي 
ورضتت » ٌغب وىرگۈزىطىٍٗر. ضبق ضبالِٗت لبٍتىپ، ثىر توپىٍىىىٗ وٌٗگىٕىڭالردا، ٔبضبراالردىٓ ثىر وىػي ورىطتتٕي وىتۈرۈپ:لو

دٍٖذۇ. ثىر ِۇضۇٌّبْ دٖرغٗزٖپ ثوٌۇپ، ئۇٔي ئۇرىذۇ. ئٗٔٗ غۇ چبغذا رۇٍِۇلالر ضىٍٗرگٗ خىَبٔٗت لىٍىپ، « غٌٗىجٗ لىٍذى
 ۋۇد ضٗھىھ[]ئٗثۇ دا« لوٌٍىرىغب لوراي ئبٌىذۇ

ٍىذۇ، ِۇضۇٌّبٔالرِۇ ئۇرۇغمب ِٗججۇر ثوٌۇپ، لوٌٍىرىغب لوراي ىئۇالر لوزغ» ثبغمب ثىر رىۋاٍٗتتٗ ِۇٔذاق لوغۇِچٗ لىٍىٕغبْ:
ْ ِۇوبپبتالٍذۇ  ]ئٗثۇ داۋۇد ضٗھىھ[« ئبٌىذۇ. ئبٌالتبئبال ئۇ جبِبئٗتٕي غېھىذٌىه ِٗرتىۋىطي ثىٍٗ

ضىٍٗرگٗ پبرش، رۇِالر » ت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئىجٕي ئِٗرۇ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗ
ٗر  ئىػغبي لىٍىٕطب، لبٔذاق لٗۋَ ثوٌۇپ وېتٗرضىٍٗر؟ ئۇالر، ئبٌالھ ثۇٍرۇغبٔذٖن ثوٌىّىس دىَىػتي ٍبوي ئۇٔىڭذىٓ ثبغمب ضۆزٌ

ٓ -ٍٗر، ئبٔذىٓ ئۆزدۇَٔبغب لىسىمىپ وېتطى-ضىٍٗر ِبي »:پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَدېَىٍذى.  ئبرا ھٗضٗت لىٍىػىطىٍٗر، ئبٔذى
ثىرىڭالرغب ئبرلبڭالرٔي لىٍىطىٍٗر، ئبٔذىٓ غٗزٖپ لىٍىػىطىٍٗر، ئبٔذىٓ ِۇھبجىرالرٔىڭ جبٍىغب ثبرىطىٍٗر، ئۇالرٔىڭ ثىر -ثىر

ُ «]لىٍىػطىٍٗر ئبرا لىرغىٕچىٍىك-لىطىّىٕي ٍٗٔٗ ثىر لىطّىٕىڭ گٗردىٕىگٗ ئبرتىپ لوٍىطىٍٗر، ٍٗٔي جٗڭ لىٍىػىپ، ئۆز ِۇضٍى
 ۋٖئىجٕي ِبجٗ ضٗھىھ[

ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: ٗ » ئۆِٗر ئىجٕي خٗتتبة ر ئىطالَ غۇ دٖرىجىذٖ غٌٗىج
ال ٍوٌىذا جىھبد ٗر لىٍىذۇ. ئبتٍىك لوغۇٔالر ئٌب ٓ  لىٍىذۇوي، ِۇضۇٌّبْ ضودىگٗرٌٗرٔىڭ وېّىٍىرى لىتئٌٗٗر ئبرا ضٗپ لىٍىذۇ، ئبٔذى

ثىسدىٓ ئبرتۇق لبرى ثبرِۇ؟ ثىسدىٓ ئبرتۇق ئبٌىُ ثبرِۇ؟ ثىسدىٓ ئبرتۇق ِۇجتٗھىذ ثبرِۇ؟ » وېَىٓ لۇرئبْ ئولۇٍذىغبْ ئِّٗب:
دېگْٗ. ثۇ ضۆزدىٓ وېَىٓ، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ضبھبثىٍىرىذىٓ: ئٗٔٗ غۇ « دٖپ داۋراڭ ضبٌىذىغبْ وىػىٍٗر پٍٗذا ثوٌىذۇ

دٖپ جبۋاة ثٗردى.  -دٖپ ضورىذى. ئۇالر: ئبٌال ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗغِٗجىرى ئٗڭ ٍبخػي ثىٍىذۇ -بخػىٍىك ثبرِۇ؟وىػىٍٗردٖ ٍ
ٍٗٔي ِۇغۇ ئۈِّٗتتىٓ ثوٌۇپ، )ئۇالر( دوزاخٕىڭ تۇترۇلي لىٍىٕىذۇ، « دېذى -پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: ئۇالر ضىٍٗردىٓ، 

 ]ئٌٗئٗۋضٗت ۋٖ ثٗززار[
ٌٗالھ ىر رٖزىَ ِبڭب دۇَٔب خٗزىٕىٍىرىٕىڭ :» ۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ئۇلجٗ ئىجٕي ئِب

 ٓ ئبچمۇچٍىرى ثېرىٍذى، ئبٌالتبئبالٔىڭ ٔبِي ثىٍْٗ لٗضَٗ لىٍىّٗٔىي، ِْٗ ضىٍٗرٔىڭ ِٗٔذىٓ وېَىٓ غېرىه وٌٗتۈرۈغىڭالردى
ٓ لورلىّْٗ  دېذى ]ثۇخبرى[« لورلّبٍّْٗ، ثٌٗىي دۇَٔب ئۈچۈْ ثٗضٍىػىپ لېٍىػىڭالردى

ْ » ئِٗر ئىجٕي ئٗۋف ئٗٔطبرىٌ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: ئبٌالتبئبال ثىٍٗ
لٗضِٗىي، ضىٍٗرٔىڭ ٍولطۇي ثوٌۇپ لېٍىػىڭالردىٓ لۇرلّبٍّْٗ، ٌېىىٓ ثۇرۇٔمىالرٔىڭ ثبً ثوٌۇپ وٗتىىٕىذٖن، ضىٍٗرٔىڭّۇ ثبً 

ٍْٗ ثۇرۇٔمىالرٔىڭ ثبٍٍىممب ھٗددىذىٓ ئبرتۇق ثېرىٍىپ وېتىپ ھبالن ثوٌغىٕىذٖن، ضىٍٗرٔىڭّۇ ثوٌۇپ وېتىػىڭالر دىٓ، غۇٔىڭ ثى
 دېذى ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[« ثبٍٍىممب ھٗددىذىٓ ئبرتۇق ثېرىٍىپ وېتىپ ھبالن ثوٌۇغۇڭالردىٓ لورلىّْٗ
ِْٗ ِېٕىڭذىٓ وېَىٓ ضىٍٗرگٗ » ِجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:ئٗثۇ ضٗئىذ خۇدرىٌ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغٗ

 دېذى ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[« وۇغبدٖ ثوٌۇپ وېتىػىذىٓ ئٗٔطىرٍّْٖٗ -دۇَٔبٔىڭ وٗڭ
ضىٍٗرگٗ پبت :» ئٗثۇ جۇھٍٗپٗت رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ 
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لىٍىٕىذۇ، ھٗتتب ضىٍٗر خۇددى وٗئجىگٗ زىٕٕٗت ثٗرگٗٔذٖن، ئۆٍۈڭالرٔي زىٕٕٗتٍٗپ وېتىطىٍٗر،  ٍېمىٕذا پۈتۈْ دۇَٔب ئىػغبي
 تٗثرأي ضٗھىھ[«]ضىٍٗر ثۈگۈْ غۇ وۈٔذىىىذىٓ ٍبخػىراق )ثبغمب ثبال ثبٍٍىمذىٓ پېمىرٌىك ٍبخػىذۇر(

ٓ » َ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئىجٕي ئۆِٗر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇِبدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبال ئۈِّىتىُ ِۇتٍٗتىَبدى
بٍٔىرى ٍبخػىٍىرى ئۈضتىذىٓ ھۆوۈِرأٍىك لىٍىذۇ « ئۆتۈپ، پبرش ۋٖ رۇٍِۇلالر ئۇالرغب خىسِٗت لىٍغبٔذا )ئۈِّىتّٕىڭ( ٍِب

ُ ضٗھىھ[  ]تىرِىسى ۋٖ ھبوى
 

ٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇ ٓ » ٔذاق دېگْٗ:ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ٗئ پبت ٍېمىٕذا ثۇٔذى
وېَىٕرٖن ِېٕىڭ ئۈِّىتىّگىّۇ ِۇٔذىٓ ثۇرۇٔمي ئۈِّٗتٍٗرٔىڭ ِۇٔذاق وېطٌٍٗىرى ٍېتىذۇ، تٗوٗثجۇرٌۇق، وۆرٖڭٍٗظ، 

دۇَٔبٔي دٖپ ئبداۋٖتٍىػىع، دۈغٍّٗٔىػىع، ئۆزئبرا  –ٍِّٗٔٗٔىه، ِبٌالرٔىڭ ثبٌىالرٔىڭ وۆپٍىىي ثىٍْٗ پٗخىرٌىٕىع، ِبي 
 ھبوىُ ھٗضْٗ[«]ىع، ھٗتتب تبجبۋۇز ھٗددىذىٓ ئېػىػىالر ٍۈز ثېرىذۇھٗضٗد لىٍ

ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ېمىٕذا ِېٕىڭ » ئٗثۇ ئۇِبِٗ رٖزىَ  ٍ پبت
ٕىڭ رٖڭگبرٖڭ ھٗرخىً تۈردى ٔغب وېٍىذۇ. ئۇالر تبئِب ىىٍىرىٕي ٍٍٗذۇ. غبراپٕىڭّۇ ئۈِّىتىّذىٓ ثىر تۈروۈَ وىػىٍٗر ٍِٗذا

وېچٗوٕىڭ رٖڭگبرٖڭ ھٗرخىً تۈرٌىرىٕي وىَىذۇ. ئبغسىٕي ِبٍّبق لىٍىپ، ٍبضبپ وۆپ  -ھٗرخىً تۈردىىىٕي ئىچىذۇ. وىَُى
ْ وىػىٍىرىذۇر ٗ غۇالر ِېٕىڭ ئۈِّىتىّٕىڭ ئٗڭ ٍبِب  ]تٗثرأي ۋٖ ئٗثۇ ٔۇئٍٗىُ ضٗھىھ[« ضۆزٌٍٗذۇ. ئٗٔ

وٌٗگۈضىذٖ خۇددى وبال » ۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ضٗئذ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رى
بٌّبپ، ٍۆگٗپ ھِّٗىٕي ٍٍٗذىغبْ ل -زېّىٕذىٓ ئوت  ٍ ٗۋىٍّٗر ٍِٗذأغب چۆپٍٗرٔي ٍبٌّبپ ٍىگٗٔذٖن، تىٍٍىرى ثىٍْٗ

 ضٗھىھ[ ئٗھّٗد«]وېٍىذۇ
ضىٍٗر ئۆزٖڭالردىٓ ثۇرۇٔمي » ، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:ذۇويدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىئٗثۇ ضٗئىذ خۇدرى رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ

ٗرٔىڭ تۆغىىىگٗ وىرضٗ، ضىٍٗرِۇ ئۇ ٍٗرگٗ  -غېرىچ، غۇالچ -ئىٕطبٔالرٔىڭ ٍوٌٍىرىغب غېرىچ غۇالچ ئٗگىػىطىٍٗر، ھٗتتب ئۇالر وېٍ
ٗر دٖپ ضورىغبٔىذۇق.  -ىطتىئبٔالرِۇ؟دېذى. ئي رٖضۇٌۇٌال! ئۇالر )ٍٗٔي ثىسدىٓ ثۇرۇٔمىالر( ٍٗھۇدىٌ ۋٖ خر -وىرىپ وېتىطىٍ

 ]ِۇضٍىُ[« دېذى -پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: ئۇالردىٓ ثبغمب وىُ ثوالتتي؟
ضىٍٗر ئۆزٖڭالردىٓ » ئىجٕي ئبثجبش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

غۇالچ ئٗگىػىطىٍٗر، ھٗتتب ئۇالر وېٍٗرٔىڭ تۆغىىىگٗ وىرضٗ، ضىٍٗرِۇ  -غۇالچ غېرىچ، -ثۇرۇٔمي ئىٕطبٔالرٔىڭ ٍوٌٍىرىغب غېرىچ
ْ  -ئۇ ٍٗرگٗ وىرىپ وېتىطىٍٗر، ھٗتتب ئۇالرٔىڭ ثىرىطي ٍوي ئۈضتىذىال ئوچۇق ٍغب ئبغىبرا ئبٍبٌي ثىٍْٗ جىٕطىٌ ِۇٔبضىۋٖت لى

ُ ضٗھىھ[« ثوٌطب، ضىٍٗرِۇ غۇٔذاق لىٍىپ ثبلىطىٍٗر  ]ھبوى
ثۇ ئۈِّٗت ثۇرۇْ ئۆتىْٗ » ھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىطبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ِۇضتٗۋرد رٖزىٌَٗال

ئۈِّٗتٍٗرٔىڭ ضۈٕٔٗت ٍوٌٍىرىذىٓ ھېچ ٔٗرضىٕي تٗرن ئٗتًّٗ لىٍىپ وېتىذۇ. )ٍٗٔي غۇالر لىٍغبْ ھِّٗٗ ئىػالرٔي ئوخػبظ 
 تٗثرأي ضٗھىھ[«]لىٍىپ وېتىذۇ(

ِبٌىه ئٗغئٗرىذىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، ئۇ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي ئٗثي ئبِىر ٍٗوي ئٗثي 
ْ » ئبڭٍىغبْ: ِېٕىڭ ئۈِّىتىّذىٓ زىٕبٔي، ٍىپٗن رٖختٍٗرٔي وىَىػٕي، ھبراق ئىچىػٕي، چبٌغۇ ئٗضۋاثٍىرىٕي ھبالي ضبٔبٍذىغب

 ]ثۇخبرى[« خٌٗمٍٗر چولۇَ ٍِٗذأغب وېٍىذۇ
تۇٔجي ثوٌۇپ ِېٕىڭ » ھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئٗثۇ زٖر رٖزىٌَٗال

ثوٌغبْ وىػىذۇر، )ثۇ وىػي ئۇِٗۋىََٗ  (ٍٗٔي ئۇٍَِٗٗ جِٗٗتىذىٓ)ضۈٕٔٗتٍىرىّٕي ئۆزگٗرتىذىغبْ وىػي، ثٗٔي ئۇٍَِٗٗدىٓ 
 ئٗثۇ ٍٗئال ھٗضْٗ[«]خٌٗىپىٍىىي ئىچىذىٓ چىممبْ(

ثٗٔي ئىطرائىٍٕىڭ ثېػىغب » ئىجٕي ئِٗر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:ئبثذۇٌال 
وٌٗگْٗ وۈٍٔٗر ِېٕىڭ ئۈِّىتىّٕىڭ ثېػىغىّۇ ثىرِۇ ثىر وېٍىذۇ. ھٗتتب ئۇالرٔىڭ ئىچىذٖ ئبغىبرا ھبٌذا ئبٔىطىغب ٍېمىٕچىٍىك 

پىرلىگٗ ثۆٌۈٔۈپ وٗتىْٗ، ِېٕىڭ  72ۇ غۇٔي لىٍىذىغبٔالر ثوٌىذۇ. ثٗٔي ئىطرائىً لىٍغبٔالر ثوٌطب، ِېٕىڭ ئۈِّىتىُ ئىچىذىّ
ٗر: ئي رٖضۇٌۇٌال! ئۇ لبٍطي  73ئۈِّىتىُ  پىرلىگٗ ثۆٌۈٔىذۇ. ثىر پىرلىذىٓ ثبغمب ھِّٗىطي دوزاخمب وىرىذۇ، دېذى. ضبھبثىٍ

ُ  -پىرلٗ؟ ْ ٍوٌٕي تۇتمبٔالردٖپ ضورىغبٔىذى، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: ِْٗ ۋٖ ضبھبثىٍىرى  ]تىرِىسى ھٗضْٗ[« دېذى -تۇتمب
ُ » ئٗۋف ئىجٕي ِبٌىه رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ِېٕىڭ ئۈِّىتى

ئىػالرٔي ئۆز ٍٗتّىع ٔٗچچٗ پىرلىگٗ ثۆٌۈٔىذۇ. ئۇالرٔىڭ ئىچىذىٓ ئۈِّىتىّگٗ ئٗڭ چوڭ پىتٕٗ )ئبپٗت( ئېٍىپ وېٍىذىغىٕي 
 َ پىىىرى ثىٍْٗ ئۆٌچٍٗذىغبٔالر )ئۆزىٕىڭ ئٗلٍي ثىٍْٗ ئۆٌچٗپ ھۆوۈَ چىمبرغۇچىالر( ثوٌۇپ، ئۇالر ھبرإِي ھبالي، ھبالٌٕي ھبرا

 ]ئٌٗىٗثىر ۋٖ ثٗززار[« لىٍىذۇ
ْ  ئبِىر ئبثذۇٌال ئىجٕي ٌوھٍٕٗىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي رىۋاٍٗت لىٍىذۇ: ثىس ِۇئبۋىَٗ ئىّبَ ئٗھّٗد، ئٗثۇ ئىجٕي ئٗثۇضۇفَب

ىسىٕي ئولۇپ ثوٌۇپ، پٍٗغِٗجٗر  ثىٍْٗ ثىرگٗ ھٗج لىٍغبْ ئىذۇق. ِٗوىىگٗ وٌٗگْٗ ۋالتىّىسدا ِۇئبۋىَٗ ئىجٕي ضۇفَبْ پېػىٓ ِٔب
پىرلىگٗ  72ھٗلىمٗتْٗ ئٗھٍي وىتبثالر ئۆزٌىرىٕىڭ دىٕىذا » ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي ثىسگٗ ضۆزٌٗپ ثٗردى:

پىرلىگٗ ثۆٌۈٔىذۇ. ثۇالرٔىڭ ئىچىذىىي ثىر گۇرۇھتىٓ  73وطىس ثۇ ئۈِّٗت )ٍٗٔي ئىطالَ ئۈِّىتي( پبت ئبرىذا ثۆٌۈٔذى. غٗ
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بئٗتتۇر. ِېٕىڭ  ثبغمىطىٕىڭ ھِّٗىطي دوزاختب ثوٌىذۇ. ئۇ ثىر گۇرۇھ ثوٌطب ئىطالِٕىڭ ھٗلىمىٌ ٍوٌىذا ِبڭغبْ جِب
الر خۇددى ٍۇلۇٍِۇق وېطٗي )غۇ وېطٗي( ٍۇلمبْ وىػىٕىڭ لبْ توِۇر ئۈِّٗتٍىرىّٕىڭ ئىچىذىٓ ثىر تۈرٌۈن وىػىٍٗر چىمىذۇ. ئۇ

 «ئبرىطىغىّۇ غۇٔذاق ضېڭىپ وېتىذۇۋٖ پۈتۈْ ئۇضتىخبٍٔىرىغىچٗ ضېڭىپ وٗتىىٕىگٗ ئوخػبظ، ھېٍىمي ثۆٌۈٔۈظ ئۇ وىػىٍٗر 
، ئٗگٗر ضىٍٗر پٍٗغِٗجىرىڭالر ِۇئبۋىَٗ ئىجٕي ضۇفَبْ ٍٗٔٗ ِۇٔذاق دېذى: ئي ئٗرٖثٍٗر گۇرۇھي! ئبٌالٔىڭ ٔبِي ثىٍْٗ لٗضِٗىي

ٓ ثبغمب وىػىٍٗر ئۇٔي ثٗرپب لىٍّبٍذۇ ْ دىٕٕي ثٗرپب لىٍّىطبڭالر، ئٌٗۋٖتتٗ ضىٍٗردى  ، دېذىئېٍىپ وٌٗگٗ
ِٗضجىذٌىرىڭالرٔي » رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ئٗثۇ دٖردا

ھٗوىَُى  «]َٕٗتٍىگْٗ، لۇرئبْ وىتبثمىّۇ زىٕٕٗت، ھٗي ثٗرگْٗ چبغذا، ھبالوٗت ضىٍٗرگٗ ٍۈزٌىٕىذۇوۈِۈظ ثىٍْٗ زى -ئبٌتۇْ
 ھٗضْٗ[

زىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ  پبت :» ثٗٔىٌ ضۇٌٗضىّذىٓ ثىر ضبھبثٗ ٖر
 ئٗھّٗد ضٗھىھ[« ] پٗلٗت وىػىٍٗرٔىڭ ئٗڭ ٍبِبٍٔىرى ھبزىر ثوٌىذۇٍېمىٕذا ِٗدْٖ، وبٔالر ئبغىبرا ثوٌىذۇ، ئۇٔىڭغب 

ِېٕىڭ » ٍِّٗۇٔٗ ئىجٕي ضۇفَبْ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
 ]ئٗھّٗد ھٗضْٗ[« ئۈِّىتىّٕىڭ پۇت تىرٖپ تۇرۇغي ٍبِبٍٔىرى ضٗۋٖثٍىىّۇ ثوٌىذۇ

ٓ ئبثىص غىفبرى رٖ زىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ ِۇٔذاق دٍٖذۇ؛ ِْٗ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ئۈِّىتي ھٗلمىذٖ ِۇٔذاق ئبٌتٗ ئىػتى
ٔبرضىذىٍٗرٔىڭ ثبغٍىك ثوٌۇغي. ضبلچىالرٔىڭ وۆپىَىپ وېتىػي. ھۆوۈَ ئىػٍىرىذا » لبتتىك ئٗٔطىرٍٖذىغبٍٔىمىٕي ئبڭٍىغبٔىذىُ:

اللىٍىرىٕىڭ ئۈزۈٌۈغي. لبْ تۆوۈغٕىڭ ٔورِبي ئىع لبتبرىذىٓ ضبٔىٍىػي ۋٖ پبرىخورٌۇلٕىڭ ئٗۋج ئېٍىػي. تۇغمبٔذارچىٍىك ئب
ىمالر پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ٍٗٔٗ ِۇٔذاق « لۇرئبٕٔي غٗزٌٍٖٗرگٗ ئوخػىتىۋاٌىذىغبْ ئۆضّۈرٌٗرٔىڭ پٍٗذا ثوٌۇغي لبتبٌر

ِٗٗش( وىػىٍٗرٔي لۇرئبٕٔي ٔبخػب ئۇالر غۇ چبغذا ئۆزٌىرىذىٓ ئبٌىّّۇ ئِٗٗش )ۋٖ ٍب ئۆزٌىرىذىٓ ئٗۋزٌّٖۇ ئ» دېگْٗ:
َ لىٍىػىذۇ  ]ئٌٗىٗثىر ۋٖ ثٗززار ۋٖ تٗثرأي ضٗھىھ[« ئولۇغبٔذٖن ئبھبڭٍىك ئولۇپ ثٗرگٍٗٔىىي ئۈچۈٔال ئبٌذىغب چىمىرىپ، ئىّب

ئۈچ ئۈِّىتىُ ھٗلمىذٖ ِۇٔذاق » ، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:ويرىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇ ٗثٗي رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىِٓۇئبز ئىجٕي ج
ثىرىٕچي. ثىر ئبدَٖ ثبروي، ئۇ ئبٌالٔىڭ وىتبثي لۇرئبْ وٗرىّٕي ئولۇٍذۇ، لۇرئبْ ئۇٔىڭ چېھرىٕي  »ئىػتىٓ ئٗڭ لورلىّْٗ:

ٍغبْ ئىطالَ تؤىٕي وىَىپ ثوٌغبٔذىٓ وېَىٓ، لېٍىچىٕي ضۇغۇرۇپ، لوغٕىطىٕي  ٔۇرالٔذۇرىذۇ. ئۇ، ئبٌالتبئبال ئۆزىگٗ ئبتب لى
ٖ ئۇٔي ئۆٌتۈرىۋېتىذۇ. ثۇٔي ئبڭٍىغبْ ضبھبثىالر: ئي ئبٌالٔىڭ پٍٗغِٗجىرى! ِۇغرىىٍىىىٗ ِۇغرىىٍىه ثىٍْٗ لبرالٍذۇ ۋ

دٖپ  -دٖپ ضورىذى. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: ئٌٗۋٖتتٗ لبرىٍىغۇچي الٍىك -لبرىٍىغۇچي الٍىمّۇ ٍبوي لبرىالٔغۇچي الٍىمّۇ؟
» ثبروي، ئبٌال ئۇٔىڭغب ھۆوۈِرأٍىمىٕي ثېرىذۇ، ئبٔذىٓ ئۇ:جبۋاة ثٗردى. ئبٔذىٓ ضۆزىٕي داۋاَ لىٍىپ: ئىىىىٕچي ثىر ئبدَٖ 

« وىّىي ِبڭب ئىتبئٗت لىٍطب، ئبٌالغب ئىتبئٗت لىٍغبْ ثوٌىذۇ. وىّىي ِبڭب لبرغي چىمطب، ئبٌالغب لبرىػي چىممبْ ثوٌىذۇ
ئۈچىٕچي ثىر ئبدَٖ  دٍٖذۇ. ھبٌجۇوي، ئۇ ٍبٌغبْ ضۆزٌٍٗذۇ. چۈٔىي ئبٌالٔي لوٍۇپ خٌٗىپىٕي ٍبخػي وۆرۈظ توغرا ئِٗٗش.

ثبروي، ٍۈز ثٗرگْٗ ھبدىطىٍٗرگٗ ضٗي لبراٍذۇ. لبچبٔىي ثىر ھبدىطىٕي ئۆتىۈزۈپ ثوٌطب، ئۇٔىڭذىٓ چوڭي ٍۈز ثېرىذۇ. ئٗگٗر ئۇ 
 ]ئٌٗىٗثىر ۋٖ ئٌٗطٗغىر[« دېذى -دٖججبي چىممىچٗ ٍبغىطب، دٖججبٌغب ئٗگىػىپ وېتىذۇ

ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذ لىَبِٗت ئبٌذىذا » ۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئٗثۇ زٖر رٖزىَ
چىمىذىغبْ ثىر وۆزى وور دٖججبٌذىٓ ثبغمب، ئۈِّىتىّگٗ ئٗڭ لورلۇٔچٍۇق ۋٖ ئٗٔطىرٍٖذىغبْ دٖججبٌالر، وىػىٍٗرٔي ئىٍىّطىس 

 ئٗھّٗد ضٗھىھ[«]ئبزدۇرغۇچي ئىّبِالردۇر
ھٗلىمٗتْٗ ِېٕىڭ » ٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىطبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍى ئٗثۇ دٖردا

 ئٗھّٗد ۋٖتٗثرأي ضٗھىھ[«]ئۈِّىتىّذىٓ ئٗڭ ئٗٔطىرٍٖذىغبْ لورلۇٔۇغٍۇق ٔٗرضَٗ ثوٌطب، ئىٍىّطىس ئبزدۇرغۇچي ئىّبِالردۇر
ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق  ھٗلىمٗتْٗ ِْٗ ئۈِّىتىّگٗ :» دېگْٗ ضٗۋثبْ رٖزىَ

ٓ  ئٗٔطىرٍّْٖٗ  تىرِىسى ضٗھىھ[«] ئبزدۇرغۇچي ئىّبِالردى
ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ ثٗظ ٔٗرضٗ ثٗظ » ِۇٔذاق دېگْٗ: رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ئىجٕي ئبثجبش رٖزىَ

 ٗرضٗ ٍۈز ثېرىذۇ:ٔٗرضىگٗ ثبغٍىك ثوٌۇپ، غۇ ثٗظ ٔٗرضٗ ٍۈز ثٗرضٗ، وٍٕٗىذىٕال ثٗظ ٔ
 لٗۋىُ ئٗھذىٕي ثۇزىۋٖتطٗ، ئۇالرٔىڭ دۈغّىٕي غۇ خىَبٔٗتچي لٗۋىّذىٓ غبٌىت وېٍىذۇ. -1
ئبٌال ٔبزىً لىٍغبْ لۇرئبْ ثىٍْٗ ھۆوۈَ لىٍّبً، ئۇٔىڭذىٓ ثبغمب لبٔۇٔالر ثىٍْٗ ھۆوۈَ لىٍطب، ئۇالرٔىڭ ئىچىذٖ پېمىرٌىك،  -2

 ٔبِراتٍىك وۆپىَىپ وېتىذۇ.
ٗ ئبغىبرا ثوٌطب، ئۆٌۈَ ئبغىبرا ثوٌۇپ، ئۆٌۈظ وۆپىَىپ وېتىذۇ.لٗۋىُ ئىچىذ -3  ٖ پبھىػ
ئۇالر جىڭ تبرازا، ِىَساْ، وِٗچٗوٍٗردٖ وبَ ثېرىپ، ئوغۇق ئېٍىپ وىػىٍٗرگٗ زىَبْ ضبٌطب،  زىرائٗتٍٗر ئۈٍّٔٗذۇ،  -4

ْ ئبزاثٍىٕىذۇ.  لٗھٗتچىٍىه ثىٍٗ
 ]تٗثرأي ھٗضْٗ[« لېٍىپ ٍبغّبٍذۇختبپ زاوبتٕي ثٗرِىطٗ، ئۇالردىٓ ٍبِغۇر تو -ئۇالر ئۆغرٖ-5

ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ  ٓ :» ِۇئبۋىَٗ رٖزىَ ېمىٕذا ِٗٔذى  ٍ پبت
ىػىذىٓ لورلۇپ، ئۇالرٔىڭ خبتب   ضۆزٌىرى رٖت لى ٍىّٕبٍذۇ، وېَىٓ ثىر تۈروۈَ ئىّبِالر ثوٌىذۇ، ئۇالر ضۆز لىٍىذۇ، ٌېىىٓ، جبزٌا

 ئٗثۇ ٍٗئال ۋٖ تٗثرأي ضٗھىھ[«]ئۇالر خۇددى ِبٍّۇٔالر ضٗورىگٗٔذٖن دوزاخمب ضٗورٖپ وىرىپ وېتىذۇ



 ئبلال تًريپكً قېچىڭالر! 

 

226 

ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ  ٗر :» ئىجٕي ئبثجبش رٖزىَ وٌٗگۈضىذٖ ضىٍ
ئىػٍىرىٕي ئىٕىبر لىٍىذىغبْ ئِٗىر ثبغٍىمالر ثوٌىذۇ، وىُ ئۇالرٔي تبغالپ ئىػٍىرىٕي تؤۇپ، ٍبخػي دٍٖذىغبْ ھَٗ ٔۇرغۇْ 

ىذۇ، وىُ ئۇالرغب ئبرىالغطب، ھبالن ثوٌىذۇ ٗ «]تٗرن ئٗتطٗ، ٔىجبت تبپىذۇ، وىُ ئۇالردىٓ ئبٍرىٍىۋاٌطب ضبالِٗت لٌب ئٗثۇ غٍٗج
 ۋٖتٗثرأي ضٗھىھ[

پبت ٍېمىٕذا ضىٍٗرگٗ :» پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ   ئىجٕي ِٗضئۇد رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،
ٔبِبزٔي ئۆز ۋالىتٍىرىذىٓ وېچىىتۈرۈۋېتىذىغبْ ٔۇرغۇْ ثىذئٗتٍٗرٔي پٍٗذا لىٍىذىغبْ، ئِٗىر ثبغٍىمالر ثوٌىذۇ، ئىجٕي ِٗضئۇد 

ٍغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ غۇ چبغذا لبٔذاق لىٍىّْٗ؟ دېذى،  غٍي، لبٔذاق لىٍىّْٗ؟ دٖپ ، ئي ئۇِّٗ ئبثذۇٔىڭ ئوٗپ
ْ وىػىگٗ ئىتبئٗت لىٍىع ٍوق دېذى ٌ ثوٌغب  ئىجٕي ِبجٗ ۋٖ ثٍٗھٗلي ضٗھىھ[«]ضوراۋاتبِطْٗ؟ ئبٌالھمب ئبضى

ٔۇرغۇْ ئِٗىَر )ثبغٍىمالر( :» ِۇئبۋىَٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ 
ثٗزىطىگٗ  –لىٍىذۇ، )ئۇالرٔىڭ خبتب ضۆزٌىرى جبزاٌىػىذىٓ لورلۇپ( ئۇالرغب رٖت لىٍىّٕبٍذۇ، ئۇالر ثٗزىطي ثوٌىذۇ، ئۇالر ضۆز 

 تٗثرأي ضٗھىھ[«]ئٗگٗغىْٗ ھبٌذا دوۋزاخمب چۈغۈپ وېتىذۇ
ٔذا ثىر ئبخىر زاِب:» ئٗثۇ ئۇِبِٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ 

تۈروۈَ ضبلچىالر ٍِٗذأغب وېٍىذۇ، ئۇالر ئٗتتىگٗٔذٖ ئبٌالھٕىڭ غٗزىپي ئىچىذٖ ٍوٌغب چىمطب، وٗچ تٗرٖپتٗ ٍٗٔىال  غٗزىپي 
 تٗثرأي ضٗھىھ[«]ئىچىذٖ لبٍتىپ وېٍىذۇ

ٗر ضبڭب ھبٍبتٍىك ئٗگ» ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
ِۇددىتي ئۇزۇْ ثوٌۇپ لبٌطب، لوٌٍىرىذا وبٌىٕىڭ لۇٍرۇلىذٖن لبِچب ثبر وىػىٍٗرٔي وۆرۈغۈڭ ِۇِىىٓ، ئۇالر ئٗتىگٗٔذٖ 

ٖ چىمىپ، وٗچتٗ  غٗزىپي ئىچ ٖ لبٍتىپ وېٍىذۇئبٌالھٕىڭ غٗزىپي ئىچىذ  [ِۇضٍىُ«]ىذ
ُ » ٍغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٗ ئبخىر زاِبٔذا زاٌى

بٌغبٔچي فىمھىػۇٔبضالر ٍِٗذأغب چىمىذۇ. وىّىي غۇ زاِبٔغىچٗ ٍبغىطب،  پبدىػبھالر، پبضىك ۋٖزىرٌٗر، خىَبٔٗتخور لبزىالر ۋٍٖ 
« زىپىطىٕي لىٍّىطۇْ!ھٗرگىس ئۇالردىٓ خىسِٗت ئبٌّىطۇْ! ٔٗ زاوبت ٍىغىع، ٔٗ ھولۇق تۇتۇظ، ٔٗ ضبلچي ثوٌۇظ ۋٖ

 ]ئٌٗئٗۋضٗت ۋٖ ئٌٗطٗغىر[
ْ » ھۈزٍٖفٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ضىٍٗرگٗ غۇٔذاق ثىر زاِب

ِبي،  -وېٍىذۇوي، ئۇ زاِبٔذا تۆۋٖٔذىىي ئۈچ ئىػٕي تېپىع ثٗوّۇ لىَىٍٕىػىپ وېتىذۇ: ھبالي ٍوٌالردىٓ وٌٗگْٗ پۇي
ْ ضۈٕٔٗت  ]ئٌٗئٗۋضٗت[« وۆڭۈٌذىىىذٖن دوضت ۋٖ ئِٗٗي لىٍىٕغب

ئىطالِٕىڭ غٗرئي » ئٗثۇ ئۇِبِٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
ْ مىطي ثۇزۇٌطب، وتثىرٌٗپ ثۇزۇٌۇپ تۈگٍٗذۇ، ھٗرلبچبْ ثىر تۇ -تۇتمىٍىرى ثىر تۇتمىطىذىٓ، ثىر ىػىٍٗر ئۇٔىڭغب ٍېمىٓ ثوٌغب

ٍٗٔٗ ثىر تۇتمىطىغب ئېطىٍىذۇ. ئىطالَ دىٕىٕىڭ تۇٔجي ثوٌۇپ ٍولبٍذىغبْ تۇتمىطي، ھۆوۈِذۇر. ئٗڭ ئبخىرىذا ٍولبٍذىغبْ 
ُ ضٗھىھ[« تۇتمىطي ٔبِبزدۇر ْ ۋٖ ھبوى  ]ئٗھّٗد ۋٖ ئىجٕي ھٗثجب

ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ ئٗثۇ د ثۇ ئۈِّٗتتىٓ تۇٔجي ثوٌۇپ وۆتۈرۈٌۈپ » ر ئٌٍٗٗھىططبالَ:، پٍٗغِٗجٗويرىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇٖردا رٖزىَ
ثوٌۇپ)ٍٗٔي ئبٌالدىٓ لورلۇظ، ئٍّٗىٕىپ تۇرۇظ، تېتىرٖپ تۇرۇظ( )غۇٔذاق ثىر زاِبٔالر وېٍىذۇوي(  ئـوېتىذىغبْ ٔٗرضٗ خۇغۇ

ْ ٔبِبز ئولۇٍذىغبْ وىػىٕي وۆرگىٍي ثوٌّبٍذۇ ئـخۇغۇ  تٗثرأي ضٗھىھ[« ] ثىٍٗ
ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:زٍٖىذ ئىجٕي ضبثىت  وىػىٍٗردىٓ » ر

تۇٔجي ثوٌۇپ وۆتۈرۈٌۈپ وېتىذىغبْ ٔٗرضٗ ئبِبٔٗتتۇر، ئۇالرٔىڭ دىٕىذىٓ لېٍىپ لبٌىذىغبْ ئبخىرلي ٔٗرضٗ ٔبِبزدۇر، ٌېىىٓ، 
ٖ ٍولتۇروۆپىٕچٗ ٔبِبز ئولۇغۇچىالر ئۈچۈْ ئبٌالھٕىڭ دٖرگبھىذ  ھٗوىَىُ ھٗضْٗ[«]ا ٔېطىۋ

ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ٗر » غٗدداد ئىجٕي ئٗۋش ر ضىٍ
تٗثرأي «]دىٕىڭالردىٓ ٍولۇتۇپ لوٍىذىغبْ ٔٗرضىٕىڭ تۇٔجىطي ئبِبٔٗتتۇر، )ٍٗٔي ثۇ چبغذا ئبِبٔٗتىٗ خىَبٔٗت لىٍىٕىذۇ(

 ضٗھىھ[
ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇئ ، ِْٗ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ِۇٔذاق دېگىٕىٕي دىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇويبثذۇٌال ئىجٕي ئۆِٗر ر

ٍۈزٌٗرچٗ تۆگٗ ئىچىذىٓ ِىٕىػىٗ ٍبراٍذىغبْ ثىرىطي چىمّىغبٔذٖن، ٍۈزٌٗرچٗ ئىٕطبْ ئىچىذىٓ وېرٖوىٗ » ئبڭٍىذىُ:
ْ ثىرٖرضي چىمّبً لبٌىذۇ  ]ثۇخبرى[« وېٍىذىغب

ٗتتٗ ِۇٔذاق دېَىٍگْٗ:ثب ئبرىطىذىٓ ِىٕىػىٗ ٍبراٍذىغبْ ثىرىٕىّۇ تبپبٌّبٍطْٗ ٍبوي ئبرىطىذا ِىٕىػىٗ » غمب ثىر رىۋاٍ
ْ پٗلٗت ثىرىٕىال تبپىطْٗ  ]تىرِىسى[« ٍبراٍذىغب

ٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ  ىٓ( ثۇرۇْ دٖججبٌذ:» )ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ٗئ
ٗر  ئبٌذاِچي ٍىٍالر ثوٌىذۇ، ٍبِغۇر وۆپ ٍبغىذۇ، ئۆضۈٍِۈوٍٗر ئبز ثوٌىذۇ. راضتچىً وىػىٍٗر ٍبٌغبٔچىغب، ٍبٌغبٔچي وىػىٍ
راضتچىٍغب چىمىرىٍىذۇ. خبئىٓ ئىػٗٔچىٗ ئېرىػىذۇ. ئىػٗٔچىٍىه وىػي ثوٌطب، خبئىٕغب چىمىرىٍىذۇ. رۇۋٍجىسٖ ٔۇتۇق ئىگىطي 

ْ  -ۇٌال! رۇۋٍٖجىسٖ وىُ؟دېذى. ئي رٖضۇٌ -ثوٌىذۇ دٖپ ضوراٌغبٔىذى. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: ثبغمىالر وۆزگٗ ئىٍّبٍذىغب
ُ ضٗھىھ[«]دٖپ جبۋاة ثٗردى -وىػي  ئٗھّٗد ۋٖ ئىجٕي ِبجٗ ۋٖ ھبوى
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 ِٗٔذىٓ وېَىٓ» ئىجٕي ِٗضئود رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
ْ ثىر ِۇٔچٗ ئىػالر ٍِٗذأغب وېٍىذۇ ٖ ضىٍٗر خوپ وۆرٍِٗذىغب  ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[« ٔٗپطبٔىَٗتچىٍىه ۋ

» ئٗثۇ ٍٗھَب ئۇضٍٗذ ئىجٕي ھۈرٍٖر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
دۇچبر ثوٌىطىٍٗر، ثۇ ئىػتب تبوي ھٗۋزى وٗۋضٗردٖ ِبڭب ِۇاللبت ضىٍٗر ھٗلىمٗتْٗ ِٗٔذىٓ وېَىٓ ٔٗپطبٔىَٗتچىٍىىٍٗرگٗ 

 دېذى ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[« ثوٌغۇچٗ ضٗۋر لىٍىڭالر
بٔذا تبغمي وۆرٔىػي » ِۇئبز رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ئبخىر زِا

ثىرىگٗ دۈغّْٗ وىػىٍٗر ثوٌىذۇ. ئي ئبٌالٔىڭ ئٌٗچىطي! ئۇ ئىع  -َٔبضي ثوٌطب، ثىرثىرىگٗ لېرىٕذاظ، ئِّٗب ئىچىي دۇ -ثىر
دۇَٔبرىغب(  -ثٗزىطىگٗ )ٍٗٔي ِبي -لبٔذاق ثوٌىذۇ؟ دېَىٍذى، رٖضۇٌۇٌال: غۇٔذاق ثوٌۇغٕىڭ ضٗۋٖثي: ئۇالرٔىڭ ثٗزىطىٕىڭ

 ٗھّٗد[ ]ئ« ثٗزىطىذىٓ لورلمبٍٔىمىٕىڭ ضٗۋٖثىذىٕذۇر -لىسزىممبٍٔىمىٕىڭ، ثٗزىطىٕىڭ
وىػىٍٗرگٗ غۇٔذاق ثىر » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

]ثۇخبرى ۋٖ « زاِبْ وېٍىذۇوي، ئىٕطبْ ئۆزىٕىڭ تبپمبْ ٔٗرضىطىٕي ھبالٌذىٓ تبپتىّۇ، ھبراِذىٓ تبپتىّۇ، ثۇٔي پٗرق لىٍّبٍذۇ
 ئٗھّٗد[

ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:تِٗىَىُ رٖز ئبخىر زاِبٔذا تۆگىٕىڭ » ىَ
 ٓ ٌووىطىٕي ٍبخػي وۆرىذىغبْ لوٍٕىڭ لۇٍرۇلٍىرىٕي وېطىۋاٌىذىغبْ لٗۋٍِٗر ثوٌىذۇ، ئبگبھ ثۇٌۇڭالروي ، تېرىه ھبٍۋأذى

ٗ ئۆزى ئۆٌگْٗ ئۆٌۈوتٗن )ھبراِذ ْ ٔٗرض  ئىجٕي ِبجٗ ضٗھىھ[«] ۇر(وېطىۋېٍىٕغب
ِېٕىڭ ئۈِّىتىّذىٓ ثىر لىطىُ » ئۇثبدٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

ْ ئبتبپ تۇرۇپ ئىچىذۇ ُ ثىٍٗ  ]ٔٗضٗئي ۋٖ ئىجٕي ِبجٗ ضٗھىھ[« وىػىٍٗر ھبرالٕي ثبغمب ئىطى
ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇِبدى بٔذا » ٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئىجٕي ئبثجبش ر ئبخىر زِا

ضبلبٌٍىرىٕي خۇددى وٗپتٗرٌٗرٔىڭ پووبٍٔىرىغب ئوخػبظ لبرا ثوٍىۋاٌىذۇ.  -وېٍىذىغبْ ثىر ِۇٔچٗ ئىٕطبٔالر ثبروي، ئۇالر چبچ
 ھىھ[]ئٗثۇ داۋۇد ۋٖ ٔٗضٗئي ضٗ« ئٗٔٗ غۇالر جٕٗٔٗتٕىڭ ھىذىٕي پۇرىَبٌّبٍذۇ

ھٗرثىر ٍۇرتتب ھٗر ِىٍٍٗت » جٗئۇٔٗت رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
ٓ  )جىٕىٗظ( ثبردۇر  ئۇ دوۋزاخمب وىرىذۇ ْ وبھى  ]ئٗثۇ ٔۇئٍٗىُ ھٗضْٗ[« ئبرىطىذا چولۇَ غٍٗىپ داۋاضي لىٍىذىغب

ُ :» ىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ ئىجٕي ئۇِٗر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ ر پبت ٍېمىٕذا ئۈِّىتى
ْ لٗۋٍِٗر ٍِٗذأغب چىمىذۇ ُ  ضٗھىھ[«]ئىچىذٖ تٗلذىرٔي ئىٕىبر لىٍىذىغب  ئٗھّٗد ۋٖ ھبوى

ضىٍٗرگٗ ھۆوۈِرأٍىك » ئۇِّۇ ضٌِٗٗٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھبدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
لىٍىذىغبْ وىػىٍٗر ثوٌىذۇ. ضىٍٗر ئۇالرٔىڭ لىٍىۋاتمبْ ئىػىٕىڭ ثٗزىطىٕي غٗرىئٗتىٗ ئۇٍغۇْ ثوٌغبٍٔىمي ئۈچۈْ ثىٌٍٍٗٗطىٍٗر 
 ٗ بِبْ وۆرض ۋٖ ثٗزىطىٕي ئۇٍغۇْ ثوٌّىغبٍٔىمي ئۈچۈْ ئىٕىبر لىٍىطىٍٗر. وىّىي غٗرىئٗتىٗ ئۇٍغۇْ وٌٍّٗٗذىغبْ ئٌٍِٗٗٗرٔيٍ 

ىڭ ئىػىذىٓ چٗن ئبرىغبْ ثوٌىذۇ ۋٖ وىّىي ئۇالرٔي ئىٕىبر لىٍطب، گۇٔبھتىٓ ئبِبْ ثوٌىذۇ. ٌېىىٓ، وىّىي ئۇالرغب رازى غۇالرٔ
ٍغِٗجىرى! ئۇالر ثىٍْٗ ئۇرۇغّبِذۇق؟» دېگٗٔذٖ، ضبھبثىٍٗر:« ثوٌطب ۋٖ ئٗگٗغطٗ گۇٔبھىبر ثوٌىذۇ دٖپ « ئي ئبٌالٔىڭ ٗپ

ْ ئۇرۇغّبڭالرٍبق» ضورىغبْ. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبال: ْ ]ِۇضٍىُ[« ، ئۇالر ئبراڭالردا ٔبِبز ئولۇپال تۇرىذىىْٗ، ئۇالر ثىٍٗ  دېگٗ
ضىٍٗر ئۈچ چوڭ لوغۇٔغب » ، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:ويرىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇ جٕي ھبۋاٌٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ)ئبثذۇٌال( ئى

دېذى. ِْٗ: ئي رٖضۇٌۇٌال! ِْٗ غۇْ زاِبٔغىچٗ  -ئىرالتب ثوٌىذۇثۆٌۈٔىطىٍٗر. ثىر لوغۇْ غبِذا، ثىر لوغۇْ ٍِٗٗٔذٖ، ثىر لوغۇْ 
دېگٗٔىذىُ، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: غبِذىىي لوغۇْ  -ٍبغبپ لبٌطبَ، )لبٍطي لوغۇٔغب لوغۇٌىّْٗ( ثىرٔي تبٌالپ ثٗرگىٓ!

ٗڭ ٍبخػىٍىرىٕي تبٌالٍذۇ. ئٗگٗر ئۇ ثىٍْٗ ثىرگٗ ثوٌغىٓ. چۈٔىي ئۇ، ئبٌال تبٌٍىغبْ ٍٗر ثوٌۇپ، ئبٌال ئۇ ٍٗرگٗ ثٗٔذىٍىرىٕىڭ ئ
ٍٗرگٗ ثبراٌّىطبڭالر، ٍِٗٗٔذىٓ ئبٍرىٍّبڭالر ۋٖ وۆٌٍىرىڭالردىٓ ضۇ ئىچىڭالر. ئبٌال غَب ۋٖ ئٗھٍىٕي )پىتٕىذٓى لوغذاظ ئۈچۈْ( 

 ]ئٗھّٗد ۋٖ ئٗثۇ داۋۇد ضٗھىھ[« دېذى -ِبڭب ۋٖدٖ ثٗردى
ٗر ضٗئىذ ئىجٕي ئۇِٗۋىٌ ِۇٔذاق دٍٖذۇ، ِْٗ ِٗرۋْا ۋٖ ئٗث ۇ  ھۈرٍٖرٖ ثىٍْٗ ثىٍٍٗ ئىذىُ. ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ: ِْٗ پٍٗغِٗج

ُ،« ئۈِّىتىّٕىڭ ھبالوىتي لۇرٍٖع لٗثىٍىطىذىٓ ثىر لبٔچٗ ٍبغٕىڭ لوٌىذا» ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ: دېذى.  -دېگٍٗٔىىىٕي ئبڭٍىذى
» ئٗٔھۇ: ئٗگٗر خبٌىطبڭ: دٖپ ضورىغبٔىذى، ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ -غۇ چبغذا ِٗرۋاْ: ثىر لبٔچٗ ٍبغٕىڭ لوٌىذىّۇ؟

 ]ثۇخبرى[« دېذى -دٖپ ئىطىٍّىرىٕي ئېَتىپ ثېرٌٍّْٖٗٗ« پۈوۈٔچىٕىڭ ئوغٍي«»پبالٔچىٕىڭ ئوغٍي
ٓ » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: لۇرٍٖػٍىىٍٗردى

ٗر « ٍىۋېتىذۇئىجبرٖت ثۇ لٗثىٍٗ وىػىٍٗرٔي ۋٍٖراْ لى ضبھبثىٍٗر: ئۇٔذاق ثوٌطب، ثىس لبٔذاق لىٍىّىس؟ دٖپ ضورىذى. پٍٗغِٗج
 ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[« ئٗگٗر وىػىٍٗر ئۇالردىٓ لبچطب، ئۆزىگٗ ئٗڭ ٍبخػىذۇر» ئٌٍٗٗھىططبالَ:

زاِبْ ئبخىرىذا » ْٗ:ئٗثۇ ضٗئىذ خۇدرىٌ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگ
ْ ثىر خٌٗىفٗ ٍِٗذأغب وېٍىذۇ -)پۇي ً ئۇضۇپ ثېرىۋېتىذىغب  ]ِۇضٍىُ[« ِبٌٕىڭ وۆپٍۈوىذىٓ( ِبٌٕي ضبٔىّب

 

  ٍَر ٍۈتۈظ، تبظ ٍىغىع، ضۈرٍتلَر ئۆزگىرىع 
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بٔذاق ثىر لٗۋِٕىڭ ھٗرل» ئىجٕي ِٗضئود رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
ٗ چۈغۈرۈۋاٌىذۇئبرضىذا زىٕب، جبزأٗ، ئۆضۈَ ئبغىبرا ثوٌطب، ئبٌالٔىڭ ئبزاثىٕي ئۆزٌىرى  ]ئٗھّٗد ھٗضْٗ[« گ

ئي » ئٗٔٗش ئىجٕي ِبٌىه رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ئۇٔىڭغب ِۇٔذاق دېگْٗ:
لۇرىذۇ، ئۇٔىڭ ئىچىذٖ )ئىطّي( ثٗضرٖ )ٍبوي ثۇضٍٗرٖ( دٖپ ئبتىٍىذىغبْ ثىرى ثوٌىذۇ.   ئٗٔٗش! ئىٕطبٔالر وۆپ غٗھٗرٌٗر

ئٗگٗر ضْٗ ئۇ ٍٗردىٓ ئۆتۈپ لبٌطبڭ ٍبوي ئۇ غٗھٗرگٗ وىرضٗڭ، ئۇٔىڭ غورٌۇلىذىٓ، ئوتٍىمىذىٓ، ثبزىرىذىٓ ۋٖ ئِٗىرٌىرىٕىڭ 
ا ئىطتىمبِٗت لىٍغىٓ. چۈٔىي ئۇ ٍٗردٖ ٍٗر ٍۇتۇظ، تبظ دٖرۋازىطىذىٓ ٍىراق تۇرغىٓ، ئۇ غٗھٗرٔىڭ )ئىچىذٖ ئِٗٗش( ئٗتراپىذ

ٍېغىع ۋٖ ٍٗر تٗۋرٖظ ھبدىطٍىرى ٍۈز ثېرىذۇ. ئۇ ٍٗردٖ ثىر لٗۋَ وٗچمۇرۇْ ئىٕطبْ ھبٌىتىذٖ ٍبتىذۇ، ئِّٗب تبڭ ئبتمبٔذا، 
 ]ئٗثۇ داۋۇد ضٗھىھ[« ِبٍّۇْ ۋٖ توڭگۇز غٗوٍىذٖ لوپىذۇ

ٔھۇدىٓ  ٖزىٌَٗالھۇ ٗئ ئۈِّىتىّذىٓ » رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئٗثۇ ِبٌىه ئٗغئٗرى ر
ٔٗ ثىر لىطىُ وىػىٍٗر ثىر  ثىر لىطىُ وىػىٍٗر وېٍىذۇ. ئۇالر زىٕبٔي، ٍىپٗوٕي، ھبرالٕي ۋٖ چبٌغۇالرٔي ھبالي دٖپ لبراٍذۇ. ٍٗ

بٌٍىرىٕي غۇ ئٗتتبغٕىڭ ثبغرىغب ٍٗرٌىػىذۇ. ئۇالرٔىڭ لوٍچى َ راپطي ئۇالرٔىڭِ  تب ثبلىذۇ. ئۇالرٔىڭ ٍېٕىغب ثىر وِٗجٗغٗي ئبدٖ
دٍٖذۇ. غۇ وېچىطي ئبٌال ئۇالرٔي ھبالن لىٍىذۇ. تبغٕي ئۇالرٔىڭ « ِبڭ وېتىپ، ئٗتىگٍٗٔىىىٗ وٗي» ھبجىتي ئۈچۈْ وٌٗگىٕىذٖ:

 ]ثۇخبرى[« ئۈضتىگٗ دۈَ وۆِتۈرىذۇ. ثبغمىالرٔي ِبٍّۇْ ۋٖ تۇڭگۈزغب ئبٍالٔذۇرۇۋېتىذۇ
ثۇ ئۈِّٗتٕىڭ ئبخىرىذا ٍٗر ٍۇتۇظ، ِبٍّۇْ » ، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:ويٌالھۇ ئٗٔھبدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇئبئىػٗ رٖزىَٗ

دېذى. ِْٗ ) ٍٗٔي ئبئىػٗ(: ئي رٖضۇٌۇٌال! ئبرىّىسدا  -ۋٖ تۇڭگۈزغب ئبٍٍىٕىع، ثېػىغب تبظ ٍېغىع ھبدىطٍىرى ٍِٗذأغب وېٍىذۇ
دٖپ ضورىغبٔىذىُ، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: ھٗئٗ، زىٕب وۆپٍٗگٗٔذٖ )غۇٔذاق  -؟ٍبخػي ئىٕطبٔالر ثوٌطىّۇ، ھبالن ثوالِذۇق

 ]تىرِىسى ضٗھىھ[« دٖپ جبۋاة ثٗردى -ثوٌىذۇ(
ٗر » ئىجٕي ئۆِٗر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ئۈِّىتىُ ئىچىذٖ ٍ

 ]ئٗھّٗد ۋٖ ئىجٕي ِبجٗ ضٗھىھ[« ع،  تبظ ٍېغىع، لبتتىك ثوراْ، ٍٗر تٗۋرٖغٍٗر ٍۈز ثېرىذۇٍۈتۈظ، ضۈرىتي ئۆزگىرىپ وېتى
ٗر ٍۈتۈظ،   » ضٗھٍي رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ئبخىر زاِبٔذا ٍ

ٗ ئۆزگىرىپ   ضٗھىھ[ ]ئىجٕي ِبجٗ« وېتىػٍٗر ٍۈز ثېرىذۇتبظ ٍېغىع، ئىٕطبٔالرٔىڭ ضۈرىتي ھبٍۋأالر ضۈرىتىگ
ِېٕىڭ » دىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ٌىه ئٗغئٗرى رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇئٗثۇ ِب

ٍىٕىذۇ، ٔبۋا، ضبز چې –ئۈِّىتىّذىٓ ثىر تۈروۈَ وىػىٍٗر ھبرالٕي ثبغمب ئىطىُ لوٍۇپ ئىچىپ وېتىذۇ، ئۇالرٔىڭ ثبغٍىرىذا ٔٗغّٗ 
« ٔبخػىچي ئبٍبٌالر ٔبخػب  ئېَتىذۇ، ئبٌالتبئبال ئۇالرٔي ٍٗرگٗ ٍۈتتۈرۈۋېتىذۇ، ئۇالردىٓ ثٗزىطىٕي ِبٍّۇْ، توڭگۇز لىٍىۋېتىذۇ 

ْ ۋٖ تٗثرأي ۋٖ ثٍٗھٗلي  ضٗھىھ[  ]ئىجٕي ِبجٗ ۋٖ ئىجٕي ھٗثجب
ئٌٗۋٖتتٗ ِېٕىڭ » ىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئٗثۇ ئۇِبِٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھ

تبِبغبٔىڭ ئۈضتىذٖ وٗچ لىٍىپ ، ئبٔذىٓ تبڭ ئبتمبٔذا ثوٌطب،  –ئىچىع، ئوٍۇْ  –ئۈِّىتىّذىٓ ثىر تۈروۈَ لٗۋٍِٗر ٍٗپ 
 تٗثرأي ضٗھىھ[«] ِبٍّۇْ، توڭگۇز ضۈرىتىگٗ ئۆزگىرىپ تبڭ ئبتمۇزىذۇ

ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋ ِۇغۇ » اٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئىّراْ ئىجٕي ھۈضٍٗىٓ رٖزىَ
الر، ٔٗغّٗ ضبزالر ئبغىبرا لىٍىٕغبٔذا، ھبراق لبتتىك ئىچىٍىپ وٗتىٗٔذٖ، ٍٗر ٍۈتۈپ  –ئۈِّٗت ئىچىذٖ ٔبخػب  ِۇزىىىچي ئبٌٍب

 تىرِىسى ضٗھىھ[« ] وېتىع، ضۈرىتي ئۆزگىرىپ وېتىع،   تبظ ٍېغىع ۋٖلٗضي ٍۈز ثېرىذۇ
ھٗلىمٗتْٗ :» ٗئىذ ئىجٕي ئٗثۇ راغىذ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ ض

الرغب ئۆزگىرىپ لېٍىع(   تبظ ٍېغىع  ِېٕىڭ ئۈِّىتىُ ئىچىذىّۇ ٍٗر ٍۈتۈپ وېتىع، ضۈرىتي ئۆزگىرىپ وېتىع )ٍٗٔي ھبٍۋٔا
 [تٗثرأي ضٗھىھ«] ۋٖلٗضي ٍۈز ثېرىذۇ

لىَبِٗتٕىڭ ئبٌذىذا :» ئىجٕي ِٗضئۇد رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ 
 ئىجٕي ِبجٗ ضٗھىھ[«] ضۈرىتي ئۆزگىرىپ وېتىع، ٍٗر ٍۈتۈپ وېتىع،  تبظ ٍېغىع ۋٖلٗضي ٍۈز ثېرىذۇ

 –ثۇ ئۈِّٗتتىٓ تٗلذىر ھٗلمىذٖ تبالظ » ِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:ئۆِٗر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغ
بوي تبظ ٍېغىع ۋٖلٗضي ٍۈز ثېرىذۇ  ٍ دېگٍٗٔىىىٕي « تبرتىع لىٍىذىغبٔالر ئىچىذٖ ٍٗر ٍۈتۈظ، ضۈرىتي ئۆزگىرىپ وېتىع

 ]تىرِىسى ۋٖ ئىجٕي ِبجٗ ضٗھىھ[« دېذى -ئبڭٍىغبٔىذىُ
ثۇٔذىٓ وېَىٓ :» اٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ ضٗھٍي ئىجٕي ضٗئىذ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋ

الر ئبغىبرا ثوٌغبٔذا، ھبراق ھبالي ضبٔبٌغبٔذا ٍٗر ٍۇتۈپ  –ئبخىر زاِبٔذا ھٗرخىً ضبز، ٔٗغّٗ  ٔبۋاالر، ٔبخػب ئېَتىذىغبْ ئبٌٍب
رضىٕىڭ ھٗتتب ھبٍۋإٔىڭ ضۈرىتىگٗ ئۆزگىرىپ وېتىع، لبتتىك ٍٗر تٗۋرٖظ،   تبظ ٍىغىع، وىػىٍٗرٔىڭ ضۈرىتي ثبغمب ٔٗ

 تٗثرأي ضٗھىھ[«]وېتىػٍٗر ٍۈز ثېرىذۇ
ٗر  ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇٔىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي رىۋاٍٗت لىٍىذۇ: پٍٗغِٗج ضۇفَبْ ضٗۋرى ئبثذۇٌال ئىجٕي ِٗضئود ر

ٗرتىۋٖتىْٗ ئىٕطبٔالرِۇ؟ دٖپ ضوراٌغبٔذا، ئٌٍٗٗھىططبالِذىٓ ِبٍّۇٔالر ۋٖ چوغمىالر ھٗلمىذٖ ثۇالر ئبٌالتبئبال ضۈرىتىٕي ئۆزگ
ٓ » پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دٖپ جبۋاة ثٗرگْٗ: التبئبال ثىر لٗۋِٕي ھبالن لىٍىۋٖتطٗ، ٍبوي ئىٕطبْ ضۈرىتىذى ئٌب

ۇضٍىّّۇ ]ثۇٔي ِ«  ئۆزگٗرتىۋٖتطٗ ئۇالردىٓ ٔٗضىً لبٌذۇرِىذى. ۋاھبٌٗٔىي ھبزىرلي ِبٍّۇْ ۋٖ چوغمىالر ثۇرۇٔال ثبر ئىذى



 ئبلال تًريپكً قېچىڭالر! 

 

229 

 رىۋاٍٗت لىٍغبْ[
 

 پىتٌَ توغرضىذا

ٗ لېچىڭالر ]  [ ضۈرٖ زارىَبت[50]ئېَتمىٕىي: ئبٌال تٗرٖپى
ِېٕىڭ » ئٗثۇ ثٗرزٖتىً ئٗضٍِٗي رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

 رٖزىٓ[«]رۇپ وېتىػيپىتٕىالرٔىڭ ئبزدۇ… ضىٍٗرگٗ ئٗڭ وۆپ ئٗٔذىػٗ لىٍىذىغىٕىُ
زىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ِۇٔذاق  ئىّبَ ئٗھّٗدٔىڭ ئوغٍي ئبثذۇٌال، ئٌٗي ئىجٕي ئٗثۇتبٌىت ٖر

ِېٕىڭذىٓ وېَىٓ ئىختىالپ ٍبوي چوڭ ئىػالر ٍۈز ثېرىذۇ. ئٗگٗر ضْٗ تېٕىچٍىك ئورٔىتىػمب » دېگٍٗٔىىىٕي رىۋاٍٗت لىٍىذۇ:
 «ۇٔذاق لىٍغىٓلبدىر ثوالٌىطبڭ، غ

ئىطالَ تبوي لىَبِٗتىىچىٍىه » ِۇئبز ئىجٕي جٗثٗي رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:
دٖۋر ضۈرىذىغبْ ثىر دىٕذۇر. ضىٍٗر لۇرئبْ ٔٗگٗ ثبغٍىطب، غۇ ٍٗردٖ تۇرۇڭالر. ثىٍىڭالروي، وٌٗگۈضىذٖ لۇرئبْ وٗرىُ ثىٍْٗ 

ٗرىّٕىڭ  پبدىػبھ ئبٍرىٍىپ ٗر ئۇ چبغذىّۇ لۇرئبْ و وېتىذۇ )ٍٗٔي لۇرئبٕٔي لبٔۇْ لىٍىع ئٌِٗٗذىٓ لبٌىذۇ(. غۇڭب ضىٍ
تٌٗىّبتىذىٓ ھٗرگىس ئبٍرىٍّبڭالر! ثىٍىپ لېٍىڭالروي، وٌٗگۈضىذٖ ضىٍٗرگٗ ثىر لىطىُ وىػىٍٗر ثبغٍىك ثوٌىذۇ. ئۇالر ئۆزٌىرىگٗ 

ر ئۇالرغب لبرغي چىمطبڭالر، ضىٍٗرٔي ئۆٌتۈرىذۇ. ئٗگٗر ئۇالرغب ئىتبئٗت راۋا وۆرگٕٗٔي ضىٍٗرگٗ راۋا وۆرٍِٗذۇ. ئٗگٗر ضىٍٗ
دېذى. ثۇٔي ئبڭٍىغبْ ضبھبثىالر: ئي ئبٌالٔىڭ پٍٗغِٗجىرى! ئۇ چبغذا ثىس لبٔذاق  -لىٍطبڭالر، ضىٍٗرٔي ئبزدۇرىۋېتىذۇ،

ٗرٍَٗ ئوغٍي ئىطب ئٌٍٗٗھىططبالِ -لىٍىّىس؟ ٕىڭ ضبھبثىٍىرى لىٍغبٔذٖن لىٍىڭالر. دٖپ ضورىذى. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: ِ
ْ ثوٌطىّۇ  ئٌٗىٗثىر[«]وبپىرالر ئۇالرٔي ھٗرىذٖپ پبرچىٍىغبْ، دارغب ئبضمب

ھۇزٍٖفٗ ئىجٕي ٍِٗبٔي رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ ِۇٔذاق دٍٖذۇ: ئبٌالٔىڭ ٔبِي ثىٍْٗ لٗضِٗىي، ِْٗ لىَبِٗتىىچٗ ٍِٗذأغب 
بخػ ي ثىٍىّْٗ. ثۇٔذاق ثوٌۇغي پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ئۇٔي ھېچىىّگٗ وېٍىذىغبْ ھٗر تۈرٌۈن پىتٕىٍٗرٔي ھِّٗىذىٍٓ 

دٖپ ثٗرًِٗ، ِبڭب ِٗخپىٌ ئېَتىپ ثٗرگٍٗٔىىىذىٓ ئِٗٗش، ثٌٗىي پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ثىر ِٗجٍىطتٗ پىتٕىٍٗر تۇغرۇٌۇق 
ئۇ پىتٕىٍٗردىٓ ئۈچي » ٔي ضبٔبپ وېٍىپ:ضۆز لىٍغبٔذا، ِّٗٔۇ )ئۇ ِٗجٍىطتٗ( ثبر ئىذىُ. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ پىتٕىٍٗر

ھېچجىر ٔٗرضىٕي لبٌذۇرِبٍذۇ. ئۇ پىتٕىٍٗرٔىڭ ثٗزىطي ٍبز غبِىٍىغب ئوخػبظ ھِّٗٗ ئبدِٖگٗ تېگىذۇ. ئۇٔىڭ ثٗزىٍىرى وىچىه، 
ِٗٔال دېگٗٔىذى. غۇ ِٗجٍىطتٗ ِْٗ ثىٍْٗ ثىٍٍٗ ثوٌغبْ وىػىٍٗرٔىڭ ھِّٗىطي ئۆٌۈپ تۈگىذى، پٗلٗت « ثٗزىٍىرى چوڭ ثوٌىذۇ

 ]ِۇضٍىُ[« لبٌذىُ
ٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ  ٗتٕىڭ ئبٌذىذا :» ئٗٔٗش رٖزىٌَٗالھۇ ٗئ لىَبِ

 ٗ ُ  ضٗھىھ[«] پبضبتالر ثبردۇر –زۇٌّٗتٍىه لبراڭغۇ وېچىٕىڭ پبرچىطىذٖن دٖھػٗتٍىه لٗثىھ پىتٕ  ھبوى
» ِْٗ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي ئبڭٍىغبٔىذىُ: ٍٗت لىٍىٕىذۇوي،دىٓ رىۋائٗرفٗجٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ

بٔذا( وُى ثىرٌىه ئىچىذٖ ئۇٍۇغمبْ ثۇ ئۈِّٗتٕي پبرچىٍىّبلچي  وٌٗگۈضىذٖ پىتٕٗ چىمىذۇ، وٌٗگۈضىذٖ پىتٕٗ چىمىذۇ )غۇ زِا
 ٍىُ[]ِۇض« ثوٌطب، وىُ ثوٌۇغىذىٓ لٗتئىَٕٗزٖر ئۇٔىڭ وبٌٍىطىٕي ئېٍىڭالر

ٌٗالھۇ ئٗٔھۇ ، ِْٗ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ِۇٔجٗردٖ تۇرۇپ: ِٗغرىك تٗرٖپىٗ ويرىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇ دىٓئىجٕي ئۆِٗر رٖزىَ
دېگىٕىٕي « ئبگبھ ثوٌۇڭالروي، پىتٕٗ ئٗٔٗ غۇ تٗرٖپتىٓ چىمىذۇ» )ٍٗٔي وۈْ چىمىع تٗرٖپىٗ( ئىػبرٖت لىٍىپ تۇرۇپ:

 ]ثۇخبرى[« ئبڭٍىغبٔىذىُ
ٕٗ» ضئود رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئىجٕي ِٗ پبضبدالر  -ثبرٌىك پىت

ٓ وېٍىذۇ ٓ )ٍٗٔي وۈْ چىمىع( تٗرٖپتى  ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[« ِۇغۇ تٗرٖپتى
تٗرٖپىٗ لبراپ تۇرۇپ ِۇٔذاق  ئىجٕي ئۆِٗر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ غٗرق

]ثۇخبرى « ئبگبھ ثوٌۇڭالروي، غٍٗتبٕٔىڭ ئىىىي ِۈڭگۈزى غۇ تٗرٖپتٗ پٍٗذا ثوٌىذۇ، ثبالٍىئبپٗتّۇ غۇ تٗرٖپتىٓ وېٍىذۇ» دېگْٗ:
 ۋٖ ِۇضٍىُ[

ي لبٍط» ِۇضئٗة ئىجٕي ضٗئذ دادىطىٕىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي رىۋاٍٗت لىٍىذۇ، ِْٗ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِذىٓ:
ٓ  »دٖپ ضورىذىُ، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: -ئبپٗت ثٗن لبتتىك ثوٌىذۇ؟ -وىػىٍٗرگٗ ثبالٍي پٍٗغِٗجٗرٌٗر، ئۇٔذىٓ وېَى

ِۇ  لبٌغبٔالر ِٗرتىۋىطي ثوٍىچٗ ثوٌىذۇ. وىػي ئىّبٔىغب الٍىك دٖرىجىذٖ ضىٕىٍىذۇ. ئٗگٗر ئۇ وىػىٕىڭ ئىّبٔي چىڭ ثوٌطب، ثبال
 -ئبپٗت داۋاٍِىك وېٍىۋېرىپ، ئبخىرى ثبالٍي -ٌطب، ثبالِۇ ٍٗڭگىً ثوٌىذۇ. وىػىگٗ ثبالٍيلبتتىك ثوٌىذۇ. ئىّبٔي ضۇش ثو

 ]تىرِىسى ضٗھىھ[« دٖپ جبۋاة ثٗردى -ئبپٗت ئۇ وىػىٕي گۇٔبھطىس ھبٌغب وٌٗتۈرىذۇ
ھٗلىمٗتْٗ » ېگْٗ:ئبثذۇٌال ئىجٕي ِۇغٗپپٗي رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق د

بخػي وۆرىذىغبْ وىػىگٗ، ضٗي ئۆز لبرارگبھىغب لبراپ ئبلمبٔذىّٕۇ تىسراق ٍېتىذۇ، )ٍٗٔي ئۇ -)ثبال ِۇضىجٗت( ضىٕبلالر ِېٕيٍ 
ْ ھٗضْٗ[« وىػي وۆپ ثبالغب لبٌىذۇ(  ]ئىجٕي ھٗثجب

ھٗلىمٗتْٗ » تىُ ِۇٔذاق دېگْٗ:ِىمذاد رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ئۈچ لې
ٕٗ ْ  -ضبئبدٖتّْٗ وىػي دېگْٗ، پىت پبضبدلب ٍېمىٓ ھِٗراھ لىٍىٕغبْ ِۇضۇٌّبْ وىػىذۇر.  ضىٕبلالرغب  ضىٍىٕىپ ضٗۋر لىٍغب
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 ئٗثۇ داۋۇد ضٗھىھ[«]وىػىذۇر
ۆِىٕٗگ ئۆزىٕي ئۆزى ِ» ھۈزٍٖفٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

دېگٗٔذٖ، ضبھبثىالر: ئي ئبٌالٔىڭ پٍٗغِٗجىرى! ئۆزىٕي ئۆزى لبٔذاق خبرالٍذۇ؟ دٖپ ضورىذى. « خبرالظ الٍىك ئِٗٗش
دٖپ جبۋاة ثٗردى]ئٗھّٗد ۋٖ « ئۆزى وۆتۈرٌٍّٖٗذىغبْ ئېغىر ضىٕبلالرٔي ئۆزىگٗ ٍۈوٍىۋاٌىذۇ» پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:

 ۋٖ ثٍٗھٗلي ضٗھىھ[ۋٖ ئىجٕي ِبجٗ تىرِىسى 
ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ  ھٗلىمٗتْٗ :» ئىجٕي ِٗضئۇد ر

پبضبتمب ، ثبالالرغب، ضىٕبلالرغب، دىٕطىسالرٔىڭ  –ئبرلبڭالردا ضىٍٗردىٓ وېَىٓ وېٍىذىغبْ ضٗۋرىٕىڭ زاِبٔي ثبردۇر، )ٍٗٔي پىتٕٗ 
رى لىٍىع زاِبٔي( غۇ وۈٍٔٗردٖ ضٗۋر لىٍىپ، ئىطالَ دىٕىٕي ِۇضتٗھىَٗ تۇتۇپ تۇرغۇچىالر ئۈچۈْ ضىٍٗردىٓ زۇٌۇِىغب ضٗۋ

 تٗثرأي  ضٗھىھ[«] غېھىذٔىڭ ئٗجىرى ثوٌىذۇ 50ثوٌغبْ 
اِبْ وىػىٍٗرگٗ غۇٔذاق ثىر ز» ئٗٔٗش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

 ]تىرِىسى  ضٗھىھ[«  وېٍىذۇوي، دىٕي ئۈچۈْ ثٗرداغٍىك ثېرىع چوغٕي تۇتمبٔذٖن لىَىٓ ثوٌىذۇ 
زىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ُ » ئىجٕي ِٗضئود ٖر ئۈِّىتى

ٗ ِٗھىَٗ ئېطىٍغۇچي وىػي، خۇددى  ُ ضٗھىھ[«]چوغٕي تۇتمبٔذٖن لىَىٓ ثوٌىذۇ ئىختىالپالغمبٔذا ِېٕىڭ ضۈٕٔىتىّگ  ھٗوىَى
ئبخىر زاِبٔذا ئبٌذاِچىالر، » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ رىۋاٍٗت لىٍىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

زٌىرىگٗ ھٗرگىس ئىػىٕىپ ثوۋاڭالر ئبڭالپ ثبلّىغبْ ضۆزٌٗرٔي لىٍىػىذۇ. ئۇالرٔىڭ ضۆ -وبزاپالر ثوٌىذۇ. ئۇالر ضىٍٗر ٍبوي ئبتب
ٗ تىمىپ لوٍّىطۇْ  ]ِۇضٍىُ[« وٗتّٗڭالر. ضىٍٗرٔي ئبزدۇرۇپ پىتٕىگ

ٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ْ » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ٗئ وٌٗگۈضىذٖ ٔۇرغۇ
غبْ  ِبڭغبٔذىٓ، ِبڭغبْ ٍۈگۈرگٗٔذىٓ ٍبخػىراق ثوٌىذۇ. پىتٕىٍٗر ٍۈز ثېرىذۇ. ئۇ چبغذا ئوٌتۇرغبْ تىڭ تۇرغبٔذىٓ، تىه تۇر

ٓ ضبلالٔطۇْ ً تبپبٌىطب، ئۇٔىڭذى ْ ثىر پبٔبھ جب ُ ضبلٍىٕىذىغب  ]ثۇخبرى[« وىُ ئۇٔىڭغب ٍۈزٌٗٔطٗ، ئۇِۇ ئۇٔىڭغب ٍۈزٌىٕىذۇ. وى
ثىر زاِبْ ») دېگْٗ: ئٗثۇ ضٗئىذ خۇدرى رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق

وېٍىذۇوي( ِۇضۇٌّبٕٔىڭ ئٗڭ ٍبخػىطي ِېٍي لوً ثوٌۇپ لبٌىذۇ، دىٕىٕي ضبلالظ ِٗلطىتىذٖ پىتٕىذىٓ لېچىپ، لوٍٍىرىٕي تبغ 
 ]ثۇخبرى[« ثبغرىغب ھٍٗذٖپ چىمىپ وېتىذۇ. لٍٗٗردٖ ٍبِغۇر ثوٌطب، غۇ ٍٗردٖ ئوتٍىتىذۇ

ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍ ٖ » ٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ِٗئمىً ئىجٕي ٍٗضبر ر پىتٕٗ زاِبٔىذ
ْ ثبراۋٖردۇر  ]ِۇضٍىُ[« ئىجبدٖت لىٍىع، ِبڭب ھىجرٖت لىٍىع ثىٍٗ

ٓ » ِىمذار ئىجٕي ئٗضۋٖد رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: پىتٕىذى
بردۇر، پىتٕىذىٓ لۇتۇٌغبٔالر ثٗختىَبردۇر، پىتٕىذىٓ لۇتۇٌغبٔالر ثٗختىَبردۇر، پىتٕىگٗ ِۇپتىال ثوٌۇپ، ضٗۋر لۇتۇٌغبٔالر ثٗختىَ

ْ ثٗختٍىه؟! ْ ٔېّىذېگٗ ْ ئىٕطب  ]ئٗثۇ داۋۇد ضٗھىھ[« لىٍغب
ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ ئۈض ٗ ئبثذۇٌال ئىجٕي ئبِىر ئىجٕي رٖثىَئٗدىٓ ِۇٔذاق رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇ: وىػىٍٗر ئوضّبْ ر تىذىٓ پىتٕ

ٖثىَئٗ ثىر وېچىطي تۇرۇپ ٔبِبز ئولۇدى. ئبٔذىٓ ئۇخٍىذى. چۈغىذٖ ئۇٔىڭغب: تۇر  ىر ئىجٕي ر تبرلبتمبْ چبغذا، ئبتبَ ئِب
!ٓ دېَىٍگٗٔىىْٗ. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇ  -ئبٌالدىٓ ضبٌىھ ثٗٔذىٍىرىٕي ضبلٍىغبْ ِۇغۇ پىتٕىذىٓ ضېٕي ئۆز پبٔبھىذا ضبلٍىػىٕي تىٍىگى

ٓ ئورٔىذىٓ تۇرۇپ، ٔ بِبز ئولۇدى. وۆپ ئۆتًّٗ، ئورۇْ تۇتۇپ ٍېتىپ لبٌذى ۋٖ ئۆٍذىٓ جىٕبزىطي چىمتي )ٍٗٔي پىتٕىذى
 ]ئٌٗىٗثىر[« لۇتۇٌۇپ لبٌذى(

پبضبد لٌٗجٍٗرگٗ خۇددى ثورا  -پىتٕٗ»ھۈزٍٖفٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:
ىٗ ثٗورٖن تولۇۋېتىٍطٗ، ئۇٔىڭغب ثىر لبرا ٔولتب لۇٍۇٌىذۇ. لبٍطي لٌٗت ئۇٔي رٖت لىٍطب، تولۇٌغبٔذٖن تولۇٌىذۇ. لبٍطي لٌٗج

ئۇٔىڭغب ثىر ئبق ٔۇلتب لوٍۇٌىذۇ. غۇٔذاق لىٍىپ، ئىىىي لٌٗت ٍِٗذأغب وېٍىذۇ. ئبق لٌٗت ٍبلۇتمب ئوخػبظ ٔۇرٌۇق ثوٌۇپ، 
ٍٗتىۈزٌٍّٖٗذۇ. ٍٗٔٗ ثىرى لبپمبرا ثوٌغبٍٔىمي ئۈچۈْ،  زېّىٓ ِٗۋجۇت ثوٌۇپ تۇرغبٔغب لٗدٖر پىتٕٗ ئۇٔىڭغب زىَبْ -ئبضّبْ

ھٗۋىطىگىال ئٗگىػىذۇ  -خۇددى دۈَ وۆِتۈرۈٌگْٗ لبزأغب ئوخػبٍذۇ. ئۇ ٍبخػىٍىمٕىّۇ، ٍبِبٍٔىمٕىّۇ ثىٍٍّٗذۇ. پٗلٗت ھبۋاٍي
 [ھّٗدى ۋٖ ئىجٕي ِبجٗ ۋٖ ئٗثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ ۋٖ تىرِىس«])ٍٗٔي ھٗلٕي ثىٌٍٍّٗٗذۇ( دېگىٕىٕي ئبڭٍىذىُ

ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ ھۈزٍٖفٗ ئ ، ئىٕطبٔالر پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِذىٓ ھِٗىػٗ ٍبخػي ويرىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇىجٕي ٍِٗبٔي رٖزىَ
بْ ئىػال ھٗلمىذٖ ضوراٍتتىُ، ثىر لېتىُ: ئي  ئىػالر ھٗلمىذٖ ضوراٍتتي. ِْٗ ثوٌطبَ، ِۇپتىال ثوٌۇپ لېٍىػتىٓ ئٗٔطىرٖپ ٍِب

ٓ  رٖضۇٌۇٌال! ثىس جبھىٍىَٗت ال ثىسگٗ ثۇ ٍبخػي دىٕٕي ئبتب لىٍذى. ثۇ ٍبخػىٍىمتى بِبْ ئىػالرٔي لىالتتۇق، وېَىٓ ئٌب دٖۋرىذٍٖ 
ٗ  -دٖپ ضورىذىُ. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: ھٗئٗ، وېٍىذۇ -وېَىٓ ٍبِبٍٔىك وېٍِٗذۇ؟ دېذى. ئۇ ٍبِبٍٔىمتىٓ وېَىٓ ٍٗٔ

دېذى. ضبپٍىمٕىڭ لبٌّبضٍىمي لبٔذاق  -غذا ضبپٍىك لبٌّبٍذۇدٖپ ضورىغبٔىذىُ: ھٗئٗ، ٌېىىٓ ئۇ چب -ٍبخػىٍىك وېٍِٗذۇ؟
ېٕىڭ ضۈٕٔىتىّذىٓ چٗتٕٗپ وېتىذىغبْ وىػىٍٗر ثوٌىذۇ. ئۇالرٔىڭ ثٗزى ئىػٍىرى  -ثوٌىذۇ؟  ِ : ئۇ چبغذا دٖپ ضورىغبٔىذُى

ئٗ، جٗھَٕٗٔٗ دٖپ ضورىذىُ. ھٗ -دېذى. ئۇ ٍبخػىٍىمتىٓ وېَىٓ ٍٗٔٗ ٍبِبٍٔىك وېٍِٗذۇ؟ -ٍبخػي، ثٗزى ئىػٍىرى ٍبِبْ
دېذى. ئي رٖضۇٌۇٌال!  -دٖرۋازٌىرىغب چبلىرغۇچىالر ثوٌىذۇ، وىّىي ئۇالرٔىڭ ضۆزىٕي تىڭػىطب، ئۇالر ئۇٔي جٗھِٕٗٔٗگٗ ئبتىذۇ

دېذى. ئۇالرٔي  -دېگٗٔىذىُ: ئۇالر ثىسٔىڭ ِىٍٍىتىّىسدىٓ ثوٌۇپ،  ثىسٔىڭ تىٍىّىسدا گٗپٍىػىذۇ -ئۇالرٔي ثىسگٗ تٗرىپٍٗپ ثٗرگىٓ!
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ٓ! -ذٖ ٔېّٗ لىٍىػىُ وېرٖن؟وۆرگىٕىّ دېذى.  -دٖپ ضورىذىُ. ِۇضۇٌّبٔالر جبِبئىتي ۋٖ ئىّبٍِىرىذىٓ ئبٍرىٍّىغى
ٓ،  -ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ جبِبئىتي ۋٖ ئىّبِي ثوٌّىطىچۇ؟ دٖپ ضورىغبٔىذىُ: ئۇ چبغذا ثبغمب پىرلىٍٗرٔىڭ ھِّٗىطىذىٓ ئبٍرىٍغى

ُ ٍبغىغىٓ!دٖرٖخٕىڭ ٍىٍتىسىٕي ٍٗپ ٍبغبغمب توغرا وٌٗطىّۇ، ئۆٌگ  ]ثۇخبرى[« دېذى -ىچٗ ئبٍرى
ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇ ٗ ويئِٗر ئىجٕي ئبش ر ، ثىس پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕي چۆرىذٖپ ئوٌتۇراتتۇق ئۇ پىتٕ

ٗ  ئىٕطبٔالر ۋٖدىطىگٗ ۋاپب لىٍّبٍذىغبْ،» ثىرىگٗ گىرٌٖٗغتۈرگْٗ ھبٌذا: -ھٗلمىذٖ ضۆزٌٗپ وېٍىپ، ثبرِبلٍىرىٕي ثىر ئبِبٔٗتى
 -دېذى. ِْٗ: ئي رٖضۇٌۇٌال! ئۇ چبغذا لبٔذاق لىالً؟ -ضٗي لبراٍذىغبْ ثوٌۇپ وٗتىٗٔذٖ، ھبٌىڭالر ٔېّٗ ثوٌۇپ وېتٗر؟

دېگٗٔىذىُ، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: ئۆٍۈڭذٖ ئوٌتۇر، ئبغسىڭٕي چىڭ تۇت! ثىٍگىٕىڭگٗ ئِٗٗي،  لبرىغۇالرچٗ ئِٗٗي لىٍّب! 
ْ وبرىڭ ثوٌّىطۇْ!ئۆزٖڭٕىڭ دىٕىغب پۇختب ث  ]ئٗثۇ داۋۇد ۋٖ ئىجٕي ِبجٗ ضٗھىھ[« دېذى -وي، ئبۋاَ خٌٗك ثىٍٗ

ھٗلىمٗتْٗ وىػىٕىڭ :» ھۈزٍٖفٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ  
ٗ ثبردۇر   تٗثرأي ضٗھىھ[«] ِېٍىذا، ئبٍبٌىذا، ثبٌىٍىرىذا پىتٕ

ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ ِۇٔذاق دېذى: ضىٍٗردىٓ ھېچىىُ:ئىجٕي ِٗضئ ال! ضبڭب ضېغىٕىپ پىتٕىذىٓ پبٔبھ تىٍٍّْٗٗ» ود ر « ئي ئٌب
دېّىطۇْ! چۈٔىي ئبراڭالردا پىتٕىگٗ ٍوٌۇلّبٍذىغبْ ھېچىىُ ٍوق. ئِّٗب وىّىي پبٔبھ تىٍىطٗ پىتٕىذىٓ ئېسىپ وېتىػتىٓ پبٔبھ 

 چبلبڭالر پىتٕىذۇر ، دٍٖذۇ ]ئٌٗىٗثىر[ -ِبٌٍىرىڭالر ۋٖ ثبالتىٍىطۇْ. چۈٔىي ئبٌال لۇرئبٔذا:] ئٌٗۋٖتتٗ 
ھٗلىمٗتْٗ دۇَٔب » ئٗثۇ ضٗئىذ خۇدرىٌ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

ىٍىذىغبٍٔىمىڭالرٔي وۆرۈپ تۇرىذۇ. غېرىٓ ۋٖ ٍبپَېػىٍذۇ. ئبٌالتبئبال ضىٍٗرٔي دۇَٔبدا ئورۇٔجبضبر لىٍذى. ضىٍٗرٔىڭ لبٔذاق ل
دۇَٔبغب ِٗغرۇر ثوٌۇپ وېتىػتىٓ ۋٖ ئبٍبٌالرٔىڭ ضٗۋٖثي ثىٍْٗ ئېسىپ وېتىػتىٓ ضبلٍىٕىڭالر. ھٗلىمٗتْٗ ثٗٔي  -ِبي

ٓ ئىذى -ئىطرائىٍذىىي پىتٕٗ ْ ئبٍبٌالرٔىڭ ضٗۋٖثىذى  ]ِۇضٍىُ[« پبضبد ئبٌذى ثىٍٗ
ِْٗ )دۇَٔبدا( » اٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئۇضبِٗ ئىجٕي زٍٖذ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋ

ٗ لبٌذۇرۇپ لوٍّىذىُ  ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[« ئٗرٌٗرگٗ ئبٍبٌالردىّٕۇ ثٗورٖن زىَبٍٔىك پىتٕ
ىىٕي وٗئت ئىجٕي ئىَبز رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، ِْٗ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔى

« دۇَٔبدۇر -ھٗرثىر ئۈِّٗت ئۈچۈْ ثىر ضىٕبق ثوٌىذۇ، ِېٕىڭ ئۈِّىتىّٕىڭ ضىٕىٍىذىغبْ ٔٗرضىطي ِبي» ئبڭٍىغبٔىذىُ:
ُ ضٗھىھ[  ]تىرِىسى ۋٖ ھبوى

، ثىس پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ٍېٕىذا ئوٌتۇراتتۇق. ئۇ پىتٕٗ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي ئىجٕي ئۆِٗر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ
ٔبھبٍىتي وۆپ توختبٌذى. ھٗتتب ئٗھالش پىتٕىطىٕىّۇ تىٍغب ئبٌذى. ئبرىّىسدىٓ ثىرٍٍْٖٗ: ئي رٖضۇٌۇٌال! ئٗھالش  ھٗلمىذٖ

ېّٗ؟  -ثىرىذىٓ لېچىع ۋٖ ئىچىي ئۇرۇظ پىتٕىطي -ئۇ، ثىر »دٖپ ضوراٌغبٔىذى، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: -پىتٕىطي دېگْٗٔ 
ضۆز لىٍىپ: ثۇ پىتٕىٕىڭ ضٗۋٖثچىطي ئٗھٍي ثٍٗتىّذىٓ ثىر وىػي ثوٌىذۇ. ئۇ  دېذى. ئبٔذىٓ ثبٍبغبت تۇرِۇغٕىڭ پىتٕىطىذىٓ

ئۆزىٕىڭ ِېٕىڭ ئٗھٍىّذىٓ ئىىٍٗٔىىىٕي دٖۋا لىٍىذۇ. ئِّٗب ئۇ ِٗٔذىٓ ئِٗٗش. ِېٕىڭ ھٗلىمىٌ دوضتٍىرىُ تٗلۋادارالردۇر. 
ْ، لورچبق ثىرىٕىڭ ئٗتراپىغب ئۇٍ ٌّبٍذىغب ۇغىذۇ. ئبٔذىٓ زۇٌّٗتٍىه ثىر پىتٕٗ چىمىذۇ. ثۇ وېَىٓ ئبدٍِٖٗر ئۆز ئبٌذىغب ئىع لىال

پىتٕىگٗ دۇچبر ثوٌّبٍذىغبْ ثىرِۇ ئىٕطبْ لبٌّبٍذۇ. ثۇ پىتٕٗ ئِٗذى تۈگٍٗذىغۇ دٖپ تۇرضب، تېخىّۇ ئٗۋج ئبٌىذۇ. ئىٕطبٔالر ئۇ 
ھمب ئبٍرىٍىذۇ. ئۇٔىڭ پىتٕٗ ئىچىذٖ ِۆئّىٓ ثوٌۇپ تبڭ ئبتمۇزۇپ، وبپىر ثوٌۇپ وٗچ لىٍىذۇ. ئبخىرىذا ئىٕطبٔالر ئىىىي گۇرۇ

ثىرى ئىّبْ گۇرۇھي ثوٌۇپ، ئۇٔىڭذا ٔىپبق ثوٌّبٍذۇ. ٍٗٔٗ ثىرى، ٔىپبق گۇرۇھي ثوٌۇپ، ئۇٔىڭذا ئىّبْ ثوٌّبٍذۇ. ئۇ زاِبْ 
 ]ئٗثۇ داۋۇد ۋٖ ئٗھّٗد ۋٖ ھبوىُ ضٗھىھ[« دېذى -وٌٗگٗٔذٖ، غۇ وۈٕٔىڭ ئۆزىذٖ ٍبوي ئٗتىطي دٖججبٌٕي وۈتۈڭالر!

ٍبخػي ئٌٍِٗٗٗرٔي » پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: لىٍىٕىذۇوي،  رىۋاٍٗت دىٌٓالھۇ ئٗٔھۇئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىَٗ
ٕٗ پبضبتالر ٍِٗذأغب وېٍىذۇ. ثىر وىػي ِۆئّىٓ ھبٌىتىذٖ تبڭ  -لىٍىػمب ئبٌذىراڭالر، لبراڭغۇ وېچىٕىڭ پبرچىٍىرىغب ئوخػبظ پىت

ٌىتىذٖ وٗچ لىٍطب، وبپىر ھبٌىتىذٖ تبڭ ئبتمۇزىذۇ. ئۆزىٕىڭ دىٕىٕي دۇَٔبٔىڭ ئبتمۇزضب، وبپىر ھبٌىتىذٖ وٗچ لىٍىذۇ. ِۆئّىٓ ھب
ٗ ضېتىۋېتىذۇ  ]ِۇضٍىُ[« ئبزغىٕب ٔٗرضىطىگ

لىَبِٗتتىٓ ثۇرۇْ » ئٗثۇ ِۇضب ئٗغئٗرى رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
ىٍْٗ ثبتىٍٕي پٗرق ئٗتىىٍي ثوٌّبٍذىغبْ( پىتٕىٍٗر ٍِٗذأغب وېٍىذۇ. ئۇ چبغذا، ئبدٍِٖٗر لبراڭغۇ وېچىٍٗردٖن )ھٗق ث -لبپ

ئٗتىگىٕي ِۆئّىٓ ثوٌۇپ تبڭ ئبتمۇزضب، وٗچتٗ وبپىر ثوٌۇپ وېتىذۇ. ئبخػىّي ِۆئّىٓ ھبٌٗتتٗ ٍبتطب، ئٗتىگىٕي وبپىر ثوٌۇپ 
ٔذىٓ ٍبخػىراق ثوٌىذۇ. ئۇ زاِبٔذا ٍبچبق ۋٖ لېٍىچالرٔي لوپىذۇ. ئۇ زاِبٔذا ئوٌتۇرغبْ ئۆرٖ تۇرغبٔذىٓ، ِبڭغبْ ٍۈگۈرگٗ

ضۇٔذۇرۇپ تبغالڭالر، ثۇ پىتٕٗ ثىرىڭالرٔىڭ ئۆٍىگٗ وىرضٗ، ئۇ ئبدَٖ ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ئىىىي ئوغٍىٕىڭ ئٗڭ ٍبخػىطي )ٍٗٔي 
 ]ئٗثۇ داۋۇد ضٗھىھ[« لوي ٍبٔذۇرِبً ئۆٌگىٕي( ثوٌطۇْ!

ېّٗ لىٍىػىّىسغب ثۇٍرۇٍطْٗ؟» ثبغمب ثىر رىۋاٍٗتتٗ ِۇٔذاق دېَىٍگْٗ:  ٔ ٗر  -ئۇ وۈٔذٖ دٖپ ضورىغبْ ئىذى، پٍٗغِٗج
 ]ئٗثۇ داۋۇد ضٗھىھ[« دېذى  -ئٌٍٗٗھىططبالَ: ئۇ وۈٔذٖ ئۆٍٍىرىڭالرٔىڭ پبالضٍىرى ثوٌۇڭالر )ٍٗٔي ئۆٍذىٓ ئبٍرىٍّبڭالر(!

زىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  ثىس پ ٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ٍېٕىغب ئبثذۇٌال ئىجٕي ئِٗر ئىجٕي ئبش ٖر
ِٗٔذىٓ ثۇرۇْ ئۆتىْٗ پٍٗغِٗجٗرٌٗرٔىڭ ئىچىذٖ ئۆزىٕىڭ ئۈِّىتىٕي ئۆزى ثىٍگْٗ ٍبخػىٍىممب » ٍىغىٍغىٕىّىسدا ِۇٔذاق دېذى:

بٍٔىمتىٓ ئبگبھالٔذۇرِىغبْ ثىرىّۇ ٍوق. ثۇ ئۈِّٗتىٗ وٌٗطٗن،  چبلىرىػٕي ھٗق دٖپ ثىٍّىگْٗ ۋٖ ئۇالرٔي ئۆزى ثىٍگْٗ ٍِب
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ېتىذۇ. ضىٍٗر ثىٍٍّٗذىغبْ ثٗزى ئىػالر ٍۈز ثېرىذۇ. ثىر ثىرىذىٓ ئېغىر  -ئۇٔىڭ ئٗۋۋىٍىگٗ ئبِبٍٔىك، ئبخىرىغب ثبالٍىئبپٗتٍ 
ٓ « ثۇ ِېٕىڭ ھبالوىتىُ» پىتٕىٍٗر ٍِٗذأغب وېٍىذۇ. ثىر پىتٕٗ وٌٗگٗٔذٖ ِۆئّىٓ وىػي: دٍٖذۇ. وېَىٓ پىتٕٗ تۈگٍٗذۇ. ئبٔذى

دٍٖذۇ. وىُ جٗھِٕٗٔٗذىٓ ٍىرالٍىػىپ، جٕٗٔٗتىٗ « ِبٔب ثۇ، ِبٔب ثۇ» ٗٔذٖ، ِۆئّىٓ وىػي:وېَىٓ ٍٗٔٗ ثىر پىتٕٗ وٌٗگ
ْ و  ]ِۇضٍىُ[« ٌٗتۈرگْٗ ھبٌذا ئۆٌطۇْوىرىػٕي خبٌىطب، ئبٌال ۋٖ ئبخىرٖت وۈٔىگٗ ئىّب

ٗ ، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِٗدىٕٗ ضېپىٍدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇويئۇضبِٗ ئىجٕي زٍٖذ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ ٍىرىذىٓ ثىرىگ
ِْٗ  وۆرگٕٗٔي ضىٍٗرِۇ وۆرىۋاتبِطىٍٗر؟ ِْٗ ئۆٍۈڭالرٔىڭ ئبرىطىذىىي پىتٕٗ ٍٗرٌىرىٕي ٍبِغۇر )تبِچىطي( » چىمىپ:

 دېذى ]ثۇخبرى[« چۈغىْٗ ٍٗرٌٗرٔي وۆرگٗٔذٖن وۆرىۋاتىّْٗ
ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذ ثبغٍىمىڭالر » اق دېگْٗ:ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىَ

ٍبخػىٍىرىڭالر ثوٌطب، ثبٍٍىرىڭالر ضېخىٍَىرىڭالر ثوٌطب، ئىػٍىرىڭالر ئۆز ئبرا ِٗضٍىھٗت لىٍىػىڭالر ثىٍْٗ ثوٌطب، زېّىٕٕىڭ 
ىر بٍٔىرىڭالر، ثبٍٍىرىڭالر ثېخىٍٍىرىڭالردىٓ ثوٌطب، ئىػٍىرىڭالرٔي ئبٍبٌٍ ىڭالر ئۈضتي ئبضتىذىٓ ٍبخػىذۇر. ئِّٗب ثبغٍىمىڭالر ٍِب

ٓ ٍبخػىذۇر  ]تىرِىسى[« ثبغمۇرضب زېّىٕٕىڭ ئبضتي ئۈضتىذى
ً! » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ئٗرٖثٕىڭ ھبٌىغب ۋا

ٗ ٍېمىٕالپ وېٍىۋاتىذۇ، ئۇ چبغذىىي ئىچىي ئۇرۇغتىٓ لوٌىٕي تبرتمبٔالر ٔىجبت تبپمۇض  [ھبوىُ ضٗھىھ]ئٗثۇ داۋۇد ۋٖ « يپىتٕ
ٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: ىرىڭالر ھٗددىذىٓ » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ٗئ ئي خبالٍىك! ئبٍبٌٍ

ٗر؟ئېػىپ، ٍبغٍىرىڭالر پبضىمٍىػىپ وٗتطٗ، ھبٌىڭالر لبٔذاق ثوٌ ئي رٖضۇٌۇٌال! غۇٔذاق  دېگْٗ ئىذى. ضبھبثىالر:-ۇپ وېت
دٖپ ضوراغتي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: ھٗئٗ، ئۇٔىڭذىّٕۇ ٍبِبٔرالي ثوٌىذۇ. ضىٍٗر ٍبخػىٍىممب ثۇٍرۇپ،  -ثوالِذۇ؟

ىڭالر لبٔذاق ثوٌۇپ وېتٗر ئي رٖضۇٌۇٌال! غۇٔذالّۇ  دېگْٗ ئىذى. ضبھبثىالر: -؟ٍبِبٍٔىمتىٓ توضۇغٕي تبغٍىۋٖتىىٕىڭالردا ھٌب
ھٗئٗ، ئۇٔىڭذىّٕۇ ٍبِبٔراق ثوٌىذۇ. ضىٍٗر ٍبِبْ ئىػٕي ٍبخػي، ٍبخػي  ٌٍٗٗھىططبالَ:ضورىذى. پٍٗغِٗجٗر ئدٖپ  -ثوالِذۇ؟

ْ دٖپ لبرىغىٕىڭالردا ھبٌىڭالر لبٔذاق ثوٌۇپ وېتٗر؟  ]ِٗۋضىٍي[« دېذى -ئىػٕي ٍبِب
ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ  ىي تبِبلمب ئىٕطبٔالرٔىڭ خۇددى لبچىذى:» ضٗۋثبْ رٖزىَ

دېذى. ثىرٍٍْٖٗ:  ئۇ چبغذا ثىسٔىڭ ضبٔىّىس ئبز  -دۈَ چۈغىٗٔذٖن ضىٍٗرٔىڭ ئۈضتۈڭالرغب ٍوپۇرۇٌۇپ وېٍىػىگٗ ئبز لبٌذى
 -دٖپ ضورىۋىذى، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: ٍبق، ضبٔىڭالر وۆپ ثوٌىذۇ. ئِّٗب وٌٗىۈْ ئېمىتىپ وېتىۋاتمبْ ئٗخٍٗت -ثوالِذۇ؟

طىٍٗر. ئبٌال دۈغٍّٗٔىرىڭالرٔىڭ لٌٗجىذىٓ ضىٍٗرٔىڭ ھٍٗۋىتىڭالرٔي چىمىرىپ تبغالٍذۇ، ضىٍٗرٔىڭ چبۋاردٖن وۈچطىس ثوٌى
دٖپ ضورىغبٔىذى، پٍٗغِٗجٗر  -دېذى. ئۇ ئبدَٖ: ئي رٖضۇٌۇٌال! ۋٖھٓ دېگْٗ ٔېّٗ؟ -لٌٗجىڭالرغب ۋٖھٓ ضېٍىپ لوٍىذۇ

ْ وۆرۈظ  ]ئٗثۇ داۋۇد ۋٖ ئٗھّٗد ضٗھىھ[« جبۋاة ثٗردىدٖپ  -ئٌٍٗٗھىططبالَ: دۇَٔبٔي ٍبخػي وۆرۈپ، ئۆٌۈِٕي ٍبِب
ٍذ رٖزىٌَٗالھۇ ئ ٖ  ٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،ضٗئىذ ئىجٕي زٖ ېٕىذا ئىذۇق، پىتٕٗ ۋ  ٍ ثىس پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ

الرٔي ثبٍبْ لىٍذى. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ثىس: ئي رٖضۇٌۇٌال! ثۇ پىتٕٗ ثىسگ ٗ ٍېتىپ وٌٗطٗ، ئۇٔىڭذىٓ وېٍىپ چىمىذىغبْ ئبجبٍىت ئٗھۋٌا
 -ٍبق، ضىٍٗرگٗ ئۇ ٍٗردٖ ئۆٌتۈرۈٌۈغٕىڭ ئۆزى وۇپبٍٗ »دٖپ ضورىغبٔىذۇق، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: -ثىسٔي ھبالن لىالِذۇ؟

ٗ زاِبٔىذا لېرىٕذاغٍىرىّٕىڭ ئۆٌتۈرۈٌگىٕىٕي وۆردۈَ  ]ئٗثۇ داۋۇد ضٗھىھ[« دٖپ جبۋاة ثٗردى. ضٗئىذ ِۇٔذاق دٍٖذۇ: ِْٗ پىتٕ
جېٕىُ ئىٍىىذٖ ثوٌغبْ زاتٕىڭ ٔبِي » رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، ، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ

ثىٍْٗ لٗضِٗىي، ئىٕطبٔالرغب غۇٔذاق ثىر زاِبْ وېٍىذۇوي، ئۆٌتۈرگۈچي ٔېّٗ ئۈچۈْ ئۆٌتۈرگىٕىٕي، ئۆٌگۈچىّۇ ٔېّٗ ئۈچۈْ 
دٖپ ضوراٌغبٔىذى، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: پىتٕٗ ضٗۋٖثىذىٓ  -لبٔذاق ثوٌىذۇ؟ دېذى. ئي رٖضۇٌۇٌال! ثۇ -ئۆٌگىٕىٕي ثىٍٍّٗذۇ

 ]ِۇضٍىُ[« دٖپ جبۋاة ثٗردى -ثوٌىذۇ. ئۆٌتۈرگۈچي ۋٖ ئۆٌگۈچي ھٗر ئىىىىطي دوزاخمب چۈغىذۇ
ى، ِْٗ: ٌٗثجٍٗىٗ ئي دېگٗٔىذ -ئي ئٗثۇ زٖر!» ئٗثۇ زٖر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:

توپ ئۆٌۈپ، لٗثرٖ ووالٍذىغبٔالر  -دېذىُ. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: وىػىٍٗرگٗ ئبپٗت وېٍىپ، ئىٕطبٔالر توپ -رٖضۇٌۇٌال!
ٗر؟ دېذى. ِْٗ: ئبٌال ۋٖ ئۇٔىڭ رٖضۇٌي ثىٍگۈچىذۇر )ٍبوي ئبٌال ۋٖ ئۇٔىڭ  -ٍېتىػًّٗ لبٌغبٔذا، ضېٕىڭ ھبٌىڭ ٔېّٗ ثوٌۇپ وېت

ً!پٍٗغِٗجى دٖپ  -دېذى. ئبٔذىٓ ٍٗٔٗ: ئي ئٗثۇ زٖر! -رى ثۇٍرىغبٕٔي لىٍىّْٗ( دېگٗٔىذىُ: ضٗۋىر لىٍىػىڭ الزىُ، ضٗۋىر لى
ٍت وٗٔتىٕىڭ لبٔغب ثوٍبٌغبٍٔىمىٕي  -چبلىردى. ِْٗ: ٌٗثجٍٗىٗ ئي رٖضۇٌۇٌال! دېذىُ. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: ئٗھجبرۇ ٖز

 دېگٗٔىذىُ: ئۇ چبغذا، -ثۇٍرىغبٕٔي لىٍىّْٗ ئبٌال ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗغِٗجىرى دٖپ ضورىذى. ِْٗ: -وۆرضٗڭ، ٔېّٗ لىٍىطْٗ؟
ېمىٍٕىرىڭ ثىٍْٗ ثىرگٗ ثوٌغىٓ!  ٍ دٖپ  -دېذى. ِْٗ: ئي رٖضۇٌۇٌال! لېٍىچىّٕي ثوٍٕۇِغب ئېطىپ چىمبٍّۇ؟ -ئۆزٖڭٕىڭ

دٖپ  -ّٗ لىٍىػمب ثۇٍرۇٍطْٗ؟دېذى. ِْٗ: ئۇٔذالتب، ِېٕي ٔې -ضورىغبٔىذىُ: ئۇ چبغذا ضّٗٔۇ ئۇالرغب لوغۇٌغبْ ثوٌىطْٗ؟
دېگٗٔىذىُ. پٍٗغِٗجٗر  -دېذى. ئۆٍۈِگٗ ثبضتۇرۇپ وىرضىچۇ؟ -ضورىغبٔىذىُ، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: ئۆٍۈڭذٖ ئوٌتۇرغىٓ!

تىرغىذىٓ لورلطبڭ، وىَىّىڭ ثىٍْٗ ٍۈزۈڭٕي ئورىۋاٌغىٓ )ٍٗٔي ضْٗ لوي ٍبٔذۇرِب( چۈٔىي  ئٌٍٗٗھىططبالَ: ئٗگٗر لېٍىچٕىڭ ٌٍب
ٗ ئبٌىذۇلبت ً ضېٕي ئۆٌتۈرگٕٗٔىڭ گۇٔبھىٕي ھِٗذٖ ئۆزىٕىڭ گۇٔبھىٕي ئۈضتىگ  ]ئٗثۇ داۋۇد[« دېذى -ى

ِٗٔذىٓ وېَىٓ » ئۇِّۇ ھٗثىجٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھبدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
َ. چۈٔىي ئبٌال ثۇٔي ثۇرۇٔمي ئۈِّٗتٍٗردٖ وۆرۈٌگٗٔذٖن، ثۇ ئۈِّىتىّٕىڭ ئۆزئبرا لېٕىٕي تۆوۈغىٗ دۇچبر ثوٌىذىغبٍٔىمىٕي وۆردۈ

لۇلٕي ۇ ھوئۈِّٗتىىّۇ تٗلذىر لىٍذى. ثۇٔىڭ ئۈچۈْ لىَبِٗتتٗ ئۇالرغب غبپبئٗت لىٍىع ھولۇلي ضورىغبٔىذىُ، ئبٌالتبئبال ِبڭب ئ
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 ]ئٗھّٗد[« ثٗردى
» ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ِۇٔذاق دېگىٕىٕي ئبڭٍىذىُ:ِْٗ پٍٗغِٗجٗر  ئىجٕي ئۆِٗر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،

ْ ئۇرۇغۇظ تۈپٍٍٗي  -ضىٍٗرگٗ ۋاً، دىممٗت لىٍىڭالر! ِٗٔذىٓ وېَىٓ ثىر  ]ثۇخبرى[« وبپىر ثوٌۇپ وٗتّٗڭالرثىرىڭالر ثىٍٗ
ٓ  ِېٕي ضىٍٗردىٓ» ۋاضٍٗت رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: وېَى

ٗزىڭالر ثٗزىڭالرٔي  -ئۆٌۈپ وېتىذۇ دٖپ گۇِبْ لىالِطىٍٗر؟ ئبگبھ ثوٌۇڭالروي، ِْٗ ضىٍٗردىٓ ثۇرۇْ ۋاپبت ثوٌىّْٗ، ضىٍٗر ث
 ئٗھّٗد ضٗھىھ[«] ثىرٌٗپ تۈگىگْٗ ھبٌذا ِبڭب ئٗگىػىطىٍٗر-ئۆٌتۈرۈپ ثىر

ُ » ططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئٗثۇ ِۇضب رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھى ھٗلىمٗتْٗ لىَبِٗت لبٍى
 -ثوٌۇظ ئبٌذىذا زور لىرغىٕچىٍىك ٍۈز ثېرىذۇ. ئۇ وۇففبرالرٔىڭ لىرغىٕچىٍىمي ئِٗٗش. ٌېىىٓ، ئۇ ِۇغۇ ئۈِّٗتٕىڭ ثٗزىطي

ٍىٕىڭ ئٗلىٍٍىرى ثٗزىطىٕي ئۆٌتۈرۈغي، ھٗتتب، ثىر وىػىگٗ ئۇٔىڭ لېرىٕذىػي ئۇچرىطىّۇ ئۇٔي ئۆٌتۈرۈۋېرىذۇ. غۇ زاِبٕٔىڭ ئٗھ
تبرتىٍىپ وېتىپ وىػىٍٗرٔىڭ غبٌاللٍىرى، ٔبدأٍىرى خٌٗىپٗ لىٍىٕىذۇ. ئۇالرٔىڭ وۆپىٕچىطي ئۆزٌىرىٕي ثىس توغرا ٍوٌذا دٖپ داۋا 

 ئٗھّٗد ۋٖ تىرِىسى ۋٖ ئىجٕي ِبجٗ[ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ « ]لىٍىذۇ. ئٌِٗٗىَٗتتٗ ئۇالر توغرا ٍوي ئۈضتىذٖ ئِٗٗش
ئۈِّىتىّٕىڭ ئبرىطىغب لېٍىچ » ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ضٗۋثبْ رٖزىٌَٗالھۇ 

 ]تىرِىسى« ئبرا جٗڭ توختىّبٍذۇ( -ئبرا جٗڭ ثوٌطب( لىَبِٗت وۈٔىگىچٗ وۆتۈرۈٌٍّٗذۇ. )ٍٗٔي ئۆز -لوٍۇٌۇپ لبٌطب )ٍٗٔي ئۆز
 ضٗھىھ[

رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، ثىس ئٗٔٗش ئىجٕي ِبٌىه رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇٔىڭ لېػىغب زۇثٍٗر ئىجٕي ئٗدىٌ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ 
ھٗججبجٕىڭ لىٍىۋاتمبْ زۇٌۇِىٕي غىىبٍٗت لىٍىپ وٌٗذۇق. ئۇ:  ضٗۋر لىٍىڭالر. ِْٗ غۈثھىطىسوي، پٍٗغِٗجٗر 

دېگٍٗٔىىىٕي « ن وۈٍٔٗر وېٍىذۇثۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ضىٍٗر ئبٌالتبئبالٔىڭ دٖرگبھىغب ثبرغۇچٗ تېخىّۇ ثٗتتٗررٖ» ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ:
 دېذى ]ثۇخبرى[« ئبڭٍىغبٔىذىُ

 
 غبًلىميثۇ ئۈهوَتٌىڭ ئبزاثي هۇغۇ  دۇًَبدا  لىلىٌ

دۇَٔب ِۆئّىٕگٗ » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
 ِۇضٍىُ[«]زىٕذأذۇر، وبپىرالرٔىڭ جٕٗٔىتىذۇر

]ضىٍٗرٔي پىرلىٍٗر لىٍىپ، ئبرىالغتۇرۇپ )ٍٗٔي ئۇرۇغمب ضېٍىپ( ثېرىڭالرغب ثېرىڭالرٔىڭ ئبزاثىٕي تېتىتىػمب لبدىردۇر 
 [ضۈرٖ ئٗٔئبَ[65]

 ٓ ٍْٗ ثىٍٍٗ ثىر ٍٗردى ضٗئىذى ئٗثۇ ۋالمبش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، ثىس پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ثى
ذا ثٗٔي ِۇئبۋىَٗٔىڭ ِٗضچىتىٕىڭ ئبٌذىذىٓ ئۆتتۇق. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِٗضچىتىٗ وىرىپ ئىىىي وٌٗگْٗ ئىذۇق. ٍوٌ

بز  ططبالَ ثىٍْٗ ثىٍٍٗ ٔبِبز ئولۇدۇق. ئبٔذىٓ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ئۇزۇْ ئولۇدى. ثىسِۇ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىرٖوئٗت ِٔب
ّذىٓ ئۈچ ئىػٕي ضورىذىُ، ِْٗ پٗرۋٖردىگبرىّذىٓ ئۈِّىتىّٕي ضۇ ِْٗ پٗرۋٖردىگبرى» دۇئب لىٍىپ ثوٌۇپ، ِۇٔذاق دېذى:

ٍْٗ ھبالن لىٍّبضٍىمٕي  ئبپىتي ثىٍْٗ ھبالن لىٍّبضٍىمىٕي تىٍىذىُ. ئۇ ِبڭب ِبلۇي ثوٌذى. ِْٗ ئۈِّىتىّٕي ئبچبرچىٍىك ثى
« ىذىُ، ثۇٔىڭغب ِبلۇي ثوٌّىذىثىرىٕي ئبزاثٍىّبضٍىمٕي تىٍ -تىٍىذىُ، ثۇٔىڭغىّۇ ِبلۇي ثوٌذى.ِْٗ ئۈِّىتىّٕي ئۆزئبرا ثىر

 دېذى]ِۇضٍىُ ۋٖ ئٗھّٗد[
زىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  ثىس پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ٍېٕىغب  ئبثذۇٌال ئىجٕي ئِٗر ئىجٕي ئبش ٖر

 ]ِۇضٍىُ[« ٗت ٍېتىذۇثۇ ئۈِّٗتىٗ وٌٗطٗن، ئۇٔىڭ ئٗۋۋىٍىگٗ ئبِبٍٔىك، ئبخىرىغب ثبالٍىئبپ»  ٍىغىٍغىٕىّىسدا ِۇٔذاق دېذى:
ىه ۋٖ ٍٗٔٗ ثىر ضبھبثٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق  ئۇلجٗ ئىجٕي ٌِب

ْ لىٍىٕذى» دېگْٗ:  ]تٗثرأي ۋٖ خٗتىَجۇٌجٗغذا ضٗھىھ[« ثۇ ئۈِّٗتٕىڭ ئبزاثي ِۇغۇ دۇَٔبدىال لېٍىچ ثىٍٗ
ھٗلىمٗتْٗ ثۇ » ھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئبثذۇٌال ئىجٕي ٍٗزىذ رٖزىٌَٗال

ُ ضٗھىھ[«]ئۈِّٗتٕىڭ ئبزاثي ِۇغۇ دۇَٔبدا لىٍىٕذى  ھبوى
ُ  »ئٗٔٗش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ِېٕىڭ ثۇ ئۈِّىتىُ رٖھى

ثۇالرٔىڭ ئبزاثي ئۆز لوٌٍىرىذا )ِۇغۇ دۇَٔبدا( ثوٌىذۇ. لىَبِٗت وۈٔي ثوٌغبٔذا، ھٗرثىر ِۇضۇٌّبٔغب    ۈِّٗت ثوٌۇپ، لىٍىٕغبْ ئ
 ئىجٕي ِبجٗ ضٗھىھ[«]ثىردىٓ ِۇغرىه )دىٕطىس(ٔي ثېرىپ، ثۇ ضېٕىڭ دوزاختىٓ لۇتۇٌىذىغبْ فىذىَٗرىڭ ثوٌىذۇ، دېَىٍىذۇ

ُ » لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ئٗثۇ ِۇضب رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت ِېٕىڭ ثۇ ئۈِّىتىُ رٖھى
ثىرىٕي  -لىطتبق ۋٖ ثىر -لىٍىٕغبْ ئۈِّٗت ثوٌۇپ، ئۇٔىڭغب ئبخىرٖتتٗ ئبزاة ٍولتۇر. ئِّٗب ئۇ، دۇَٔبدا ئىچىي ئۇرۇظ، لىَىٓ

 ُ ۋٖ ثٍٗھٗلي ضٗھىھ[]ئٗثۇ داۋۇد ۋٖ تٗثرأي ۋٖ ھبوى« ئۆٌتۈرۈظ لبتبرٌىمالرغب دۈچ وېٍىذۇ
ٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ٖزىٌَٗالھۇ ٗئ ىه ر التبئبال ثۇ » ئٗۋف ئىجٕي ٌِب ئٌب

 ]ئٗثۇ داۋۇد[« ئۈِّٗتٕي ثىر ۋالىتتب ئىچىي ۋٖ تبغمي دۈغّٗٔگٗ ِۇپتىال لىٍّبٍذۇ
ئۈِّىتىُ لىرغىٕچىٍىك ۋٖ ۋاثب وېطىٍي » ي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:ئٗثۇ ِۇضب رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇو
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ېّٗ؟ -ضٗۋٖثىذىٓ تۈگٗپ وېتىذۇ،  ٔ الٔىڭ ئٌٗچىطي! لىرغىٕچىٍىمٕىغۇ ثىٍىّىس. ۋاثب دېگْٗ دٖپ  -دېذى. ثىر ئبدَٖ: ئي ئٌب
پ لوٍۇغىذۇر. ثۇ ئىىىىٍىطىذٖ ئۆٌۈپ ۋاثب دېگْٗ، جىٕذىٓ ثوٌغبْ دۈغّىٕىڭالرٔىڭ چېپىٍى» ضورىذى. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:

 ]ئٗھّٗد ۋٖ تٗثٗرأي ۋٖ ِٗۋضىٍي[« دېذى -وٗتىٍٗٔٗر غېھىذ ثوٌىذۇ
 

 ٍېمىٌالغتيلىَبهَت 

[ ضۈرٖ ٔٗجُ[]وىػىٍٗرگٗ ئۇالرٔىڭ )ئٌٍِٗٗىرىذىٓ( ھېطبة ئېٍىٕىذىغبْ ۋالىت )ٍٗٔي لىَبِٗت( 57]لىَبِٗت ٍېمىٕالغتي ]
[ضۈرٖ ئٗٔجىَب[ ])ئي 1ٗتتىذۇر، )لىَبِٗت توغرۇٌۇق ئوٍٍىٕىػتىٓ( ٍۈز ئۆرۈِٗوتىذۇر ]ٍېمىٕالغتي، ھبٌجۇوي، ئۇالر غٗپٍ

وۈٌۈپ ٍۈرضۇْ، ئۇالر ثىھۇدٖ ئبرزۇالر ثىٍْٗ ثوٌىۋٖرضۇْ، ئۇالر ئۇزالمب  -ئىچىپ، ئوٍٕبپ -ِۇھِّٗٗد!( ئۇالرٔي لوٍۇۋٖت، ٍٗپ
 [ ضۈرٖ ھىجر[3لبٌّبً )ئۆز لىٍّىػٍىرىٕىڭ ٍبِبٍٔىمىٕي( ثىٍىذۇ ]

 ِْٗ لىَبِٗت» بالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئٗثۇ جۇثٍٗرٖت رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىطط
ٖ ئٗۋٖتىٍذىُ  ]ئٗھّٗد ۋٖ تٗثرأي ۋٖ ئٗثۇ ٍٗئال  ضٗھىھ[« غبِىٍىٕىڭ ئٗۋۋىٍىذ

ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ  ئبٌالتبئبالغب :» ِۇٔذاق دېگْٗ  ئىجٕي ئۆِٗر رٖزىَ
ئٗھّٗد ۋٖ «]ھېچمبٔذاق غېرىه وٌٗتۇرۇًٌّٗ ئىجبدٖت لىٍىٕىػي ئۈچۈْ لىَبِٗت ثوٌۇغٕىڭ ئبٌذىذا لېٍىچ ثىٍْٗ ئٗۋٖتىٍذىُ. 

 تٗثرأي ۋٖ ئٗثۇ ٍٗئال ضٗھىھ[
ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِ لىَبِٗت ِۇغۇ » ۇٔذاق دېگْٗ:ئٗٔٗش ئىجٕي ِبٌىه ر

 ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[« ئىىىي ثبرِىمىّچىٍىه لبٌغبٔذا ٍِٗذأغب وٌٗذىُ
ِْٗ لىَبِٗت ثوٌۇغمب » ئىّبَ ئٗھّٗد، ۋٖھت ضٗۋائىذىٓ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي رىۋاٍٗت لىٍىذۇ:

غۇٔچىٍىه لبٌغبٔذىال پٍٗغِٗجٗر لىٍىپ ئٗۋٖتىٍذىُ، لىَبِٗت ِېٕىڭ وۆرضٗتىۈچ ثبرِبق ثىٍْٗ ئوتتۇرا ثبرِبق تٗڭ ثوٌۇغمب ِۇ
ئٗئّٗظ ثۇ ھٗدىطٕي وۆرضٗتىۈچ « ئبٌذىّذا )ٍٗٔي ِْٗ پٍٗغِٗجٗر ثوٌۇپ وېٍىػتىٓ ئىٍگىرى( لبٍىُ ثوٌغىٍي تبش لبٌذى

ْ ئوتتۇرا ثبرِىمى  «ٕي ثىرٌٗغتۈرۈپ تۇرۇپ چۈغٗٔذۇردىثبرِىمي ثىٍٗ
ھٗلىمٗتْٗ ئبٌال پۈتۈْ »پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، ئىجٕي ِٗضئۇد رٖزىٌَٗالھۇ ئ

دۇَٔبٔي )ٍٗٔي ثۇ دۇَٔبٔىڭ ۋالتىٕي ئبزال لىٍغبٔذۇ(  ثۇ دۇَٔبدىٓ پٗلٗت ئبزال لبٌذى، ئۇ خۇددى تبغٕىڭ ئۈضتىذىىي ضۇ 
ْ وۆٌچٗوٕىڭ ضۈزۈن ضۈٍي ئېمىپ تۈگٗپ،  الً ُ  ھٗضْٗ[«]ضۈٍي لبٌغبٔذٖوال ئىػتۇر ٍىغىٍىپ لبٌىذىغب  ھبوى

 

    لىَبهَتٌىڭ ۋالتي

ئۇٔىڭ لبچبْ ثوٌىذىغبٍٔىمىٕي » ])ئي ِۇھِّٗٗد!( ئۇالر ضٗٔذىٓ لىَبِٗتٕىڭ لبچبْ ثوٌىذىغبٍٔىمىٕي ضوراٍذۇ. ئېَتمىٕىي:
ٖ ثىٍىذۇ، ئۇٔي پٗلٗت ئۆزى ثٌٗگىٍىگْٗ ۋالىتتب ٍِٗذأغب چىمىرىذۇ)هللا( پٗلٗت پٗرۋٖردىگبرىُ  ، لىَبِٗت ئبضّبٔالرٔىڭ ۋ

گوٍب ضْٗ لىَبِٗت ثىٍْٗ ٔبھبٍىتي تؤۇغتٗن، ئۇٔي « زېّىٕٕىڭ )ئٗھٍىگٗ( ئېغىر )ۋٖلٗدۇر(. ئۇ ضىٍٗرگٗ تۇٍۇلطىس وېٍىذۇ
ٌ هللا ئۇٔىڭ ۋالتىٕي پٗلٗت  » ضٗٔذىٓ ضورىػىذۇ. ئېَتمىٕىي: ثىٍىذۇ، ٌېىىٓ وىػىٍٗرٔىڭ توٌىطي )ئۇٔىڭ ۋالتىٕىڭ ِٗخپى

ْ، هللا]ئېَتمىٕىي: ِْٗ ضىٍٗرگٗ، ِٗٔذٖ  [ ضۈرٖ ئٗئراف[187ٍٗذۇ ]ٗۋٖثٕي( ثىٍّثوٌۇغىذىىي ض ٔىڭ خٗزىٕىٍىرى ثبر، دېٍّّٗٗ
 ْ ِْٗ غٍٗىجٕىّۇ ثىٍٍّّْٗٗ، ضىٍٗرگٗ، ِْٗ ثوٌطبَ ھٗلىمٗتْٗ ثىر پٗرغتٗ، دٖپّۇ ئېَتّبٍّْٗ، ِْٗ پٗلٗت ِبڭب لىٍىٕغب

ٖ 50ْ وۆزى ضبق ئبدَٖ ثبراۋٖرِۇ؟ ئوٍالپ ثبلّبِطىٍٗر؟  ]ۋٖھىگىال ئِٗٗي لىٍىّْٗ. ئېَتمىٕىي: وور ئبدَٖ ثىٍٗ [ ضۈر
پٍٗغِٗجٗرٌىرىذىٓ خبٌىغىٕىٕي تبٌالپ، ئۇٔىڭغب  غٍٗجٕي هللا ضىٍٗرٔي غٍٗجتىّٕۇ خٗۋٖردار لىٍّبٍذۇ ۋٖ ٌېىىٓ هللا ئٗٔئبَ[]

ْ ٔٗرضىٍٗردىٓ ثبغمب ھېچ ئۇالرغب ثىٍذۈرۈغٕي خبٌىغب)هللا( [ضۈرٖ ئبي ئىّراْ[]ئۇالر ئبٌالٔىڭ ٌِٗۇِبتىذىٓ 179ثىٍذۈرىذۇ ]
[ ضۈرٖ ثٗٔي ئىطرائىً[]غۈثھىطىسوي، 85[ ضۈرٖ ثٗلٗر[ ]ضىٍٗرگٗ ثٗلٗت ئبزغىٕب ئىٍىُ ثېرىٍگْٗ ]255ٔٗرضىٕي ثىٍٍّٗذۇ ]

 [ ضۈرٖ ِۇھِّٗٗد[18لىَبِٗتٕىڭ ئبالِٗتٍىرى وٌٗذى ]
ِٕىڭ ۋاپبتىذىٓ ثىر ئبً ثۇرۇْ ِۇٔذاق ، ِْٗ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالويجبثىر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇ

ضىٍٗر ِٗٔذىٓ لىَبِٗت ھٗلمىذٖ ضوراٍطىٍٗر، ئِّٗب لىَبِٗتٕىڭ لبچبْ ثوٌۇغىٕي ئبٌالدىٓ ثبغمب » دېگٍٗٔىىىٕي ئبڭٍىذىُ:
 ]ِۇضٍىُ[« ھېچىىُ ثىٍٍّٗذۇ 

ُ  ثىر لېتىُ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، ھۈزٍٖفٗ ثىسگٗ ۋٖز ئېَتىپ، لىَبِٗت لبٍى
ٌ ضۆزٌٗپ ثٗردى ْ ئٗھۋاٌالرٔي تٗپطىٍى  ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[« ثوٌۇغتىٓ ئىٍگىرى ٍۈز ثېرىذىغب

 

   لىميٍېرىلغبً ٌىڭئبٍ

داۋاِالغمۇچي »[ )وۇففبرالر( ثىرٖر ِۆجىسىٕي وۆرضىال )ئىّبٔذىٓ( ٍۈز ئۆرۈپ، ثۇ 1]لىَبِٗت ٍېمىٕالغتي، ئبً ٍېرىٍذى  ]
 [ ضۈرٖ لِٗٗر[2دېَىػىذۇ  ]« ىردۇرضېھ

ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، ئٗھٍي ِٗوىٗ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِذىٓ، ئۇٔىڭ ئۆزٌىرىگٗ  ئٗٔٗش ئىجٕي ِبٌىه ر
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ثىر ِۆجىسٖ وۆرضىتىػٕي تٌٗٗپ لىٍىذۇ، غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئبٍٕي ئىىىي پبرچٗ لىٍىپ وۆرضىتىذۇ، ئۇالر ئىىىي پبرچٗ ئبٍٕىڭ 
 ]ثۇخبرى[«برىطىذا ھىرا تېغىٕي وۆرىذۇئ

دېگْٗ ئبٍىتي « لىَبِٗت ٍېمىٕالغتي، ئبً ٍېرىٍذى» ئبٌالتبئبالٔىڭ: ثٍٗھٗلي، ئبثذۇٌال ئىجٕي ئۆِٗر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇٔىڭ
ً ھٗلمىذٖ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي رىۋاٍٗت لىٍىذۇ: ثۇ ئٗھۋاي ھٗلىمٗتْٗ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ زاِبٔىذا ٍۈز ثٗر گْٗ. ئب

 ْ ئىىىي پبرچىغب ٍېرىٍىپ ثىر پبرچىطي تبغٕىڭ ئبٌذى تٗرىپىذٖ، ٍٗٔٗ ثىر پبرچىطي تبغٕىڭ ئبرلب تٗرىپىذٖ تۇرغبْ. غۇٔىڭ ثىٍٗ
 [ۋٖ ثٍٗھٗلي ۋٖ تىرِىسى دېگْٗ. ]ِۇضٍىُ« ْ گۇۋاھ ثوٌغىٓئي ئبٌال! ضٗ» پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: 

ئبً پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ زاِبٔىذا ئىىىي پبرچىغب  وي،ذۇٕىٍٗت لىٍىرىۋارٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ  ئىجٕي ِٗضئود
« ئي ئٗھٍي ِٗوىٗ! ثۇٔىڭغب گۇۋاھ ثوٌۇڭالر» ٍېرىٍذى، ِٗوىىٍىىٍٗر ئۇٔي وۆردى، غۇٔىڭ ثىٍْٗ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:

 دېذى ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[
ً جۇثبٍر ئىجٕي ِۇتئىّٕىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىئىّبَ ئٗھّٗد،  ىىٕي رىۋاٍٗت لىٍىذۇ: پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ زاِبٔىذا ئب

 ْ ٍېرىٍىپ ئىىىي پبرچٗ ثوٌۇپ، ثىر پبرچىطي ئۇ تبغٕىڭ ئۈضتىذٖ، ٍٗٔٗ ثىر پبرچىطي ثۇ تبغٕىڭ ئۈضتىذٖ تۇرىذۇ. غۇٔىڭ ثىٍٗ
ثوٌطىّۇ، ئۇ پۈتۈْ ئىٕطبٔالرٔي ضېھىر ِۇغرىىالر: ِۇھِّٗٗد ثىسگٗ ضېھىر لىٍذى، دېَىػتي، ئۇالر ٍٗٔٗ: ثۇ ثىسگٗ ضېھىر لىٍغبْ 

 [ ثٍٗھٗليئٗھّٗد ۋٖ « ]لىٍىػمب لبدىر ثوالٌّبٍذۇ، دېَىػتي
 

 لىَبهَتٌىڭ ئبالهَتلىرى
غب ئبضىٍَىك لىٍغبْ( ھٗرلبٔذاق ثىر غٗھٗر ثوٌّىطۇْ، ئۇٔي ثىس لىَبِٗت وۈٔىذىٓ ثۇرۇْ ھبالن لىٍىّىس، ٍبوي ئۇٔي ])هللا

 [ ضۈرٖ ثٗٔي ئىطرائىً[58ھپۇزدا پۈتۈٌۈپ وٗتىْٗ )ھۆوۈَ( دۇر]لبتتىك ئبزاثالٍّىس، ثۇ ٌٗۋھۇٌّٗ
ٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ  ٖزىٌَٗالھۇ ٗئ ھٗلىمٗتْٗ لىَبِٗت :» ئىجٕي ئۆِٗر ر

 ئٗھّٗد ضٗھىھ[«] دٖججبي، وبززاپ ثبر 30لبٍىُ ثوٌۇظ ئبٌذىذا 
ھٗلىمٗتْٗ :» ۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ جبثىر ئىجٕي ضۇِرٖت رٖزىٌَٗالھ

 [ِۇضٍىُ ۋٖ ئٗھّٗد«]ۇرغۇْ وبززاپالر چىمىذۇلىَبِٗتٕىڭ ئبٌذىذا ٔ
بٌىه رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓئٗۋف ئ  ِ ٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ٍېٕىغب ويرىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇ ىجٕي ، ِْٗ تٗثۇن غبزىتىذا پٍٗغِٗج

 »لىَبِٗتتىٓ ثۇرۇْ ثۇ ئبٌتٗ ئىػٕي ضبٔىغىٓ:» ٌٗذىُ، ئۇ تېرىذىٓ ٍبضبٌغبْ ثىر چېذىرٔىڭ ئىچىذٖ ئىذى. ئۇ ِۇٔذاق دېذى:و
ٍذا ثوٌۇغي. ِبي  -ِېٕىڭ ئۆٌۈِىُ. ثٍٗتۇي ِۇلٗددٖضٕىڭ ئبزاد لىٍىٕىػي. خۇددى لوً ۋاثبضىذٖن ثىر ۋاثبٔىڭ ئبراڭالردا ٗپ

ٖرىجىذٖ وۆپىَىپ وېتىذۇوي( ثىر وىػىگٗ ٍۈز دىٕبر ثېرىٍطٗ )رازى ثوٌّبً( ئبچچىغي غۇ د -دۇَٔب وۆپىَىپ وېتىػي. )ِبي
 ْ وېٍىپ لبراٍذۇ. ئٗرٖة ئۆٍٍىرىٕىڭ ثىرىٕىّۇ لبٌذۇرِبً )ھِّٗىطىگٗ( وىرىذىغبْ پىتٕٗ. ئٗضفٗر ئوغۇٌٍىرى )رۇٍِۇلالر( ثىٍٗ

ٌذىڭالرغب ئبراڭالردا ثوٌىذىغبْ تىٕىچٍىك وېٍىػىّي. وېَىٓ ئۇالر وېٍىػىّگٗ خى ْ   80َبٔٗت لىٍىپ، ئب ثبٍراق ئٗضىٗر ثىٍٗ
 ]ثۇخبرى ۋٖ ئىجٕي ِبجٗ ۋٖ ھبوىُ[« ِىڭ ئٗضىٗر ثوٌىذۇ 12ھۇجۇَ لىٍىپ وېٍىذۇ. ھٗر ثىر ثبٍراق ئبضتىذا 

ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ىه ر  ئىٕطبٔالرٔىڭ» ئٗٔٗش ئىجٕي ٌِب
ْ ئۆزئبرا ِبختىٕىػي لىَبِٗتٕىڭ ئبالِٗتٍىرىذىٕذۇر  ]ٔٗضٗئي ضٗھىھ[« ِٗضجىذ )ضېٍىع ۋٖ ثېسٖظ( ثىٍٗ

ِْٗ ِٗضچىتٍٗرٔي :» ِۇٔذاق دېگْٗ  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ئىجٕي ئبثجبش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،
ٌ ئىجٕي ئبثجبش پٍٗغِٗجٗر ئٌٗٗ« زىٕٕٗتٍٗغىٗ ثۇٍرۇٌّىذىُ ٍھىططبالِٕىڭ ثۇ ھٗدىطىٕي ِۇٔذاق ئىساھٍىذى: ٍٗٔي ِْٗ ٍٗھۇدى

ٗ ثۇٍرۇٌّىذىُ  ]ئٗثۇ داۋۇد[ۋٖ خىرىطتىئبٔالر زىٕٕٗتٍىگٗٔذٖن ِٗضچىتٍٗرٔي زىٕٕٗتٍٗغى
ٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗج ٗر ِٗضجىذٔىڭ » ئىجٕي ِٗضئۇد رٖزىَ وىػىٍ

بِبز ئولۇِبٍذۇ، تؤۇغبْ وىػىگىال ضبالَ  ثېرىپ،  -ٗرىپىذىٓ ثۇ تٗرىپىگٗ ِېڭىپ ٍۈرىذۇئۇ ت  ٔ ٍۇ، ئِّٗب ئىىىي رٖوئٗت
َ لىٍّبضٍىمي لىَبِٗتٕىڭ ئبالِٗتٍىرىذىٕذۇر  تٗثرأي ضٗھىھ[«] ثبغمىالرغب ضبال

ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبال لىَبِٗت » َ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئىجٕي ِٗضئۇد رٖزىَ
ىرالٍىػىػٕي زىَبدٖ لىٍىذۇ. )غۇٔذاق   ٍ ٍېمىٕالغمبٔطېرى وىػىٍٗر دۇَٔبغب ثوٌغبْ ھىرىطٍّٗٔىىٕي زىَبدٖ لىٍىپ، ئبٌالدىٓ

ُ «] راق تۇرغىٓ(وىػىٍٗردىٓ ٍى  ھٗضْٗ[ھبوى
ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ لىَبِٗت » ِۇٔذاق دېگْٗ: ئىجٕي ِٗضئۇد رٖزىَ

 ٓ ٍېمىٕالغمبٔطىرى وىػىٍٗر ئبٌالھتىٓ ٍىرالٍىػىذۇ. غۇٔىڭ ئۈچۈْ ضْٗ ئۇالردىٓ ٍىراق ثوٌۇغٕي الزىُ تۇتۇپ، ئبٌالھمب ٍېمى
 تٗثرأي ھٗضْٗ[«]ثوي

ې» پٍٗرۇز رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: مىٕالغمبٔطېرى، لىَبِٗتٍ 
 ]ئٗھّٗد  ضٗھىھ[« ثىردىٓ چۇۋۇٌۇپ تۈگٍٗذۇ –ئىطالَ دىٕىٕىڭ تۇتمىطي ثىردىٓ 

ئىطالِٕىڭ غٗرئي » ئٗثۇ ئۇِبِٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
ثىرٌٗپ ثۇزۇٌۇپ تۈگٍٗذۇ، ھٗر لبچبْ ثىر تۇتمىطي ثۇزۇٌطب،  –ئٗھىبٍِىرى، )تۇتمىٍىرى( ثىر تۇتمىطىذىٓ، )ثىر ھۆوۈِذىٓ( ثىر 



 ئبلال تًريپكً قېچىڭالر! 

 

236 

ثىر ھۆوّي تۈگىطٗ، وىػىٍٗر ئۇٔىڭغب ٍېمىٓ ثوٌغبْ ٍٗٔٗ ثىر تۇتمىطىغب ئېىطىٍىذۇ، ئىطالَ دىٕىٕىڭ تۇٔجي ثوٌۇپ ٍولبٍذىغبْ 
ُ ئٗھّٗد ۋ«] تۇتمىطي ھۆوۈِذۇر، )ھبوىّىَىتىذۇر( ئٗڭ ئبخىرىذا ٍولبٍذىغبْ تۇتمىطي ٔبِبزدۇر ٗثجبْ ۋٖ ھبوى ٖ ئىجٕي ھ

 ضٗھىھ[
:» ئٗثۇ ئۇٍَِٗٗ توٌجۇِٗھي رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ 

ٓ ئېٍىٕىذۇ ُ ٍبغالردى ٓ ثىرضي، ئىٍى  ]تٗثرأي ضٗھىھ[  « ھٗلىمٗتْٗ لىَبِٗتٕىڭ ئبالِٗتٍىرىذى
ٓ » رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ لىَبِٗتٕىڭ ئبٌذى

 ْ ثوٌىذىغبْ ئبالِٗتٍىرىذىٓ خٗۋٖر ثېرًٖ، دېذٖن ئۆز خوجبٍىٕىٕي تۇغمبْ چبغذا، پبدىچىالر چوڭ ئىّبرٖتٍٗرٔي ضېٍىع ثىٍٗ
ْ ثوٌىذۇ  ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[« پٗخىرٌٗٔگْٗ چبغذا لىَبِٗت ٍېمىٕالغمب

ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئ  ئۆز خوجبٍىٕىٕي دېذٖن »ىجٕي ئبثجبش ر
تۇغمبْ چبغذا، پبدىچىالر چوڭ ئىّبرٖتٍٗرٔي ضېٍىع ثىٍْٗ پٗخىرٌٗٔگْٗ چبغذا، تۆۋْٖ تٗثىمىذىىي وىػىٍٗرٔىڭ ثبغٍىك 

 ]ئٗھّٗد ضٗھىھ[« ۇرثوٌۇپ لېٍىػي لىَبِٗتٕىڭ ئبالِٗتٍىرىذ
)لىَبِٗت لبچبْ ثوٌىذۇ دېگْٗ ثىر » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:

دېذى. ئٗئراثي: ئىػٗٔچٕىڭ ٍولبٌغبٍٔىغي لبٔذاق ثوٌىذۇ؟  -ضورىغۇچىغب(ئىػٗٔچ ٍولبٌغبْ چبغذا لىَبِٗتٕي وۇتطٗڭ ثوٌىذۇ
ْ … ئىع )خٌٗپىٍىه، لبزىٍىك، ِۇپتىٍىك»ٍغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:دٖپ ضورىذى. پٗ لبتبرٌىك ئىػالر( غۇ ئىػٕىڭ ئٗھٍي ثوٌّىغب

 دېذى ]ثۇخبرى[« ئبدٍِٖٗرگٗ تبپػۇرۇٌغبْ چبغذا لىَبِٗتٕي وۇتطٗڭ ثوٌىذۇ
ٍٗر ئۆزىٕىڭ ثبغرىذىىي » ْ:ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگٗ

ٗر« ِْٗ ِۇغۇٔي دٖپ ئبدَٖ ئۆٌتۈرگٗٔىذىُ» وۈِۈغٍٗرٔي لۇضۇپ، ئۈضتىگٗ چىمىرىۋېتىذۇ. لبتىً وېٍىپ: -ئبٌتۇْ  -دٍٖذۇ. ضىٍ
ِۇغۇٔىڭ ضٗۋٖثىذىٓ لوٌۇَ » دٍٖذۇ. ئوغرى وېٍىپ:« رٖھىّٕي ئۈزگٗٔىذىُ -ِْٗ ِۇغۇٔي دٖپ ضىٍٗ» رٖھىّٕي ئۈزگْٗ وىػي:

ٓ وېتىپ لبٌىذۇ« ىوېطىٍگٗٔىذ ٓ ئۇالر ئۇٔي تبغالپ، ھېچ ٔٗرضٗ ئبٌّبضتى  ]ِۇضٍىُ[« دٍٖذۇ. وېَى
ئبٍٕىڭ )ِۇددىتىذىٓ( ثۇرۇْ » ئٗٔٗش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

ٍوٌغب ئبٍٍىٕىپ وېتىػي. تۇٍۇلطىس ئۆٌۈٍِٗرٔىڭ دېَىٍىػي، ِٗضجىذٌٗرٔىڭ ئۆتٗر « ثۇ ئىىىي وۈٍٔۈن )ئبً(» وۆرۈٌۈغي ۋٖ:
 ]ئٌٗئٗۋضٗت ۋٖ ئٌٗطٗغىر ھٗضْٗ[« وۆپ وۆرۈٌۈغي لبتبرٌىمالر لىَبِٗتٕىڭ ٍېمىٕالغمبٍٔىمىٕىڭ ئبالِٗتٍىرىذىٕذۇر

ىَىپ ٍېڭي ئبٍٕىڭ چوڭ» ئىجٕي ِٗضئود رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
 ]تٗثرأي ضٗھىھ[« وېتىػي، لىَبِٗتٕىڭ ئبالِٗتٍىرىذۇر

پبھىػىۋازٌىك، ئېغىسى » ئٗٔٗش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
ٔٗت لوٍۇغالر( برٖھىّٕي ئۈزۈۋېتىع، ئىػٗٔچىٍىه وىػي خبئىٓ، خبئىٓ ثوٌطب ئىػٗٔچىٍىه ضبٔىٍىپ)ئِب -ثٗزٖپٍىه، ضىٍٗ

 ]تٗثرأي ضٗھىھ[« ذۇررىىٍتلىَبِٗتٕىڭ ئبالِٗ
ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ئىٍىّٕىڭ » ئٗٔٗش ئىجٕي ِبٌىه ر

ٗتٕىڭ وۆتۈرۈٌۈپ وېتىػي، جبھبٌٗتٕىڭ ٍىٍتىس تبرتىػي، ھبراق ئىچىػٕىڭ ئٗۋج ئېٍىػي، زىٕبٔىڭ تبرىٍىػي لى َبِ
 ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[« ئبالِٗتٍىرىذۇر

لىَبِٗت لبٍىُ ثوٌۇغتىٓ » ئٗثۇ ِۇضب رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
وۆپىَىپ وېتىذۇ. ئىٍگىرىىي ثىر ِٗزگىٍذٖ ئىٍىُ وۆتۈرۈٌۈپ وېتىذۇ، ٔبدأٍىك، ثىٍىّطىسٌىه ئٗۋجگٗ چىمىذۇ، پبراوٗٔذىچىٍىه 

 ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[« ئۆٌتۈرۈظ، لىرغىٓ لىٍىػتۇر -پبراوٗٔذىچىٍىه
ۋالىتٕىڭ لىطمىراپ » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

ٗتٕىڭ جۇظ ئۇرۇغي، پبراوٗٔذىچىٍىىٕىڭ وېتىػي، ضبۋاثٍىك ئىػالرٔىڭ ئبزىَىپ وېتىػي، وىػىٍٗرٔىڭ ثېخىٍٍىػىػي،  ثبالٍىئبپ
ٗتٍىرىذىٕذۇر ٗر « وۆپىَىپ وېتىػي لىَبِٗتٕىڭ ئبالِ ېّىٕي وۆرضىتىذۇ؟ دٖپ ضورىذى، پٍٗغِٗج  ٔ ٗر: پبراوٗٔذىچىٍىه وىػىٍ

 ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[« دٖپ جبۋاة ثٗردى« لىرغىٓ لىٍىع، لىرغىٓ لىٍىع» ئٌٍٗٗھىططبالَ:
ٖزى ئىٍىّٕىڭ » ٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئٗٔٗش ئىجٕي ِبٌىه ر

الرٔىڭ ضبٔي  وۆتۈرۈٌۈپ وېتىػي، جبھبٌٗتٕىڭ ٍىٍتىس تبرتىػي، ھبراق ئىچىػٕىڭ ئٗۋج ئېٍىػي، زىٕبٔىڭ تبرىٍىػي ، ئبٌٍب
ىه ئبٍبٌٕىڭ ثىر ئٗر وىػ ْ وۆپىَىػي، ئٗرٌٗرٔىڭ ئبزىَىػي ھٗتتب ئٌٍٗ ىگٗ لبراغٍىك ثوٌۇغي لىَبِٗتٕىڭ ئبٌذىٓ ثوٌىذىغب

 ]ثۇخبرى[  « ئبالِٗتٍىرىذۇر
لىَبِٗت ٍېمىٕالغمبٔذا » پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: وي،ذۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ

طىٕي ئبٌغىٍي ئبدَٖ تبپبٌّىغبٍٔىك ضٗۋٖثىذىٓ ِبي ضىٍٗرٔىڭ لوٌۇڭالردىىي ثبٍٍىك وۆپىَىپ، غۇ دٖرىجىگٗ ٍېتىذۇوي، ضٗدىمى
 ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[« ئىگىطىٕي غَٗ ثبضىذۇ، ھٗتتب ئۇ ثىراۋغب ضوۋغب ثٗرضٗ، ئۇ ئبدَٖ: ِْٗ ثۇٔىڭغب ِۇھتبج ئِٗٗش، دٍٖذۇ

ْ  غۇٔذاق» ئٗثۇ ِۇضب رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ثىر زاِب
 َ وېٍىذۇوي، وىػي لوٌىذىىي ئبٌتۇٔالرٔي ضٗدىمٗ لىٍىع ئۈچۈْ ئبٍٍىٕىپ ٍۈرىذۇ، ٌېىىٓ ثۇ ئبٌتۇٔالرٔي ئبٌىذىغبْ ئبدٖ

ىمي ۋٖ ئبٍبٌالرٔىڭ وۆپٍىىىذىٓ  ئبٍبي ثىر ئٗرٔىڭ پبٔبھىغب ضېغىٕىپ، ئۇٔىڭ  40تبپبٌّبٍذۇ. ئٗٔٗ غۇ زاِبٔالردا ئٗرٌٗرٔىڭ ئبٌز
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 ]ثۇخبرى[« ذۇئبرلىطىذىٓ ئٗگىػى
ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ  ُ :» خبٌىذ ئىجٕي ۋٌٖىذ ر لىَبِٗت لبٍى

 ئٗھّٗد ۋٖ تٗثرأي  ضٗھىھ[«] ثوٌۇغٕىڭ ئبٌذىذا ٔۇرغۇْ ئۆٌتۈرۈٌۈظ، چوڭ لىرغىٕچىٍىك، جٗڭٕىڭ وۈٍٔىرى ثبردۇر
)لىَبِٗت لبٍىُ » ۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئِٗرۇ ئىجٕي ئبش رٖزىٌَٗالھ

ثوٌۇظ ئۈچۈْ( وىػىٍٗرٔىڭ تۇٔجي لېتىُ ھبالن ثوٌىذىغبٍٔىرى لۇرٍٖىػتۇر، لۇرٍٖىػٍٗردىٓ تۇٔجي ثوٌۇپ ھبالن ثوٌىذىغىٕي 
 تٗثرأي ضٗھىھ[«] ِېٕىڭ ئٗھٍي ثٍٗتىّذۇر
ُ » ۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئٗثۇ ِۇضب رٖزىٌَٗالھ ھٗلىمٗتْٗ لىَبِٗت لبٍى

 -ثوٌۇظ ئبٌذىذا زور لىرغىٕچىٍىك ٍۈز ثېرىذۇ. ئۇ وۇففبرالرٔىڭ لىرغىٕچىٍىمي ئِٗٗش. ٌېىىٓ، ئۇ ِۇغۇ ئۈِّٗتٕىڭ ثٗزىطي
ػي ئۇچرىطىّۇ ئۇٔي ئۆٌتۈرۈۋېرىذۇ. غۇ زاِبٕٔىڭ ئٗھٍىٕىڭ ئٗلىٍٍىرى ثٗزىطىٕي ئۆٌتۈرۈغي، ھٗتتب، ثىر وىػىگٗ ئۇٔىڭ لېرىٕذى

تبرتىٍىپ وېتىپ  وىػىٍٗرٔىڭ غبٌالق ٔبدأٍىرى خٌٗىپٗ لىٍىٕىذۇ. ئۇالرٔىڭ وۆپىٕچىطي ئۆزٌىرىٕي ثىس توغرا ٍوٌذا دٖپ دٖۋا 
 [ٖ تىرِىسى ۋٖئىجٕي ِبجٗ ۋٖھّٗد ۋئٗثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ « ]لىٍىذۇ. ئٌِٗٗىَٗتتٗ ئۇالر توغرا ٍوي ئۈضتىذٖ ئِٗٗش

ثٗلىَرٖتۇٌىھالٌىََٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ضوي لوٌي ثىٍْٗ غٗرلمٗ ئىػبرٖت 
ئبغۇ تٗرٖپتىىي لٗۋٍِٗرٔىڭ ئىچىذٖ ٍٗر ٍۈتۈپ وېتىػٕي ئبڭٍىطبڭالر، جٗزِْٗ لىَبِٗت ٍېمىٓ » لىٍىپ تۇرۇپ ِۇٔذاق دېگْٗ:

ُ ۋٖ تٗثرأي  ھٗضْٗ[«]بٌغبْ ثوٌىذۇ ل  ئٗھّٗد ۋٖ ھبوى
ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ئي ئىجٕي » ئبثذۇٌال ئىجٕي ھبۋاٌٗ ر

ت ۋٖ چوڭ ھبدىطٍٗر ھبۋاٌٗ! خٌٗىپىٍىىٕىڭ ثٍٗتۇي ِۇلٗددٖش تٗرٖپىٗ ٍۆتىٌٗگٍٗٔىىىٕي وۆرگىٕىڭذٖ، ٍٗر تٗۋرٖظ، ثبالٍىئبپٗ
]ئٗثۇ « ٍېمىٕالغمبْ ثوٌىذۇ. ئٗٔٗ غۇ چبغذا لىَبِٗت ئىٕطبٔالرغب ثۇ لوٌۇِٕىڭ ثېػىڭغب ثوٌغبْ ٍېمىٍٕىمىذىّٕۇ ٍېمىٕراق ثوٌىذۇ

 داۋۇد ۋٖ ئٗھّٗد ۋٖ ھبوىُ ضٗھىھ[
ٍٗتۇي ِۇلٗددٖش ئبۋاتٍىػىپ، ث» ِۇئبز رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

ٍٗضرىت )ِٗدىٕٗ( خبراثٍىػىپ وېتىذۇ. ٍٗضرىجٕىڭ خبراثٍىػىپ وېتىػي، وبتتب ئۇرۇغٕىڭ چىمىػي دېّٗوتۇر. وبتتب ئۇرۇغٕىڭ 
چىمىػي، لۇٔطىتبٔتىٕپوٌٕىڭ )ھبزىرلي ئىطتبٔجۇي(ٔىڭ ئبزاد لىٍىٕىػي دېّٗوتۇر. لۇٔطىتبٔتىٕپوٌٕىڭ ئبزاد لىٍىٕىػي، 

 ]ئٗثۇ داۋۇد ۋٖ ئٗھّٗد ضٗھىھ[« چىمىػي دېّٗوتۇردٖججبٌٕىڭ 
 

  هَھذى 

ٓ، » ، ِْٗ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ:دىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇويئۇِّۇ ضٌِٗٗٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھب ِٗھذى ِېٕىڭ ٔٗضٍىّذى
ْ ئىذىُ« فبتىّٗٔىڭ ئٗۋالدىذىٕذۇر ُ ضٗھىھ[« دېگٍٗٔىىىٕي ئبڭٍىغب  ]ئٗثۇ داۋۇد ئىجٕي ِبجٗ ۋٖ ھبوى

ِٗھذى ثىسدىٓ، ئٗھٍي ثٍٗتتىٓ » ئٌٗي رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
 ]ئىجٕي ِبجٗ ۋٖ ئٗھّٗد ضٗھىھ[« ثوٌىذۇ. ئبٌال ئۇٔي ثىر وېچىذٖ غۇ ِبلبِغب وۆتۈرىذۇ

ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗ دۇَٔبدا )لىَبِٗتىٗ( ثىر » ر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئىجٕي ِٗضئود رٖزىَ
وۈْ لبٌغبْ ثوٌطىّۇ، ئبٌال ئۇ وۈٕٔي ئۇزارتىذۇ. وېَىٓ ئۇ وۈٔذٖ ِٗٔذىٓ ۋٖ ٍبوي ِېٕىڭ ئٗھٍىّذىٓ ئىطّي ئىطّىّغب، 

ٗر دادىطىٕىڭ ئىطّىّۇ دادإِىڭ ئىطّىغب ئوخػبٍذىغبْ ثىر وىػىٕي ئٗۋٖتىذۇ. ئۇ وىػي زۇٌۇَ ۋٖ ھٗلطىسٌى ه ثىٍْٗ توٌغبْ ٍ
 ضٗھىھ[]ئٗثۇ داۋۇد « ئىٕطبپمب توٌذۇرىذۇ ٍۈزىٕي ئبداٌٗت ۋٖ

ِٗھذى ِېٕىڭ » ئٗثۇ ضٗئىذ خۇدرى رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
ھۆوۈَ ضۈرۈپ، زۇٌۇَ ۋٖ ھٗلطىسٌىه ثىٍْٗ  ٔٗضٍىّذىٕذۇر. ئۇٔىڭ ِبڭٍىَىٕىڭ چېچي ئبز، لبڭػبرٌىك وېٍىذۇ. ئۇ ٍٗتتٗ ٍىً

ْ توٌذۇرىذۇ ُ ھٗضْٗ[« توٌغبْ ٍٗر ٍۈزىٕي ئبداٌٗت ۋٖ ئىٕطبة ثىٍٗ  ]ئٗثۇ داۋۇد ۋٖ تىرِىسى ۋٖ ھبوى
ِېٕىڭ ئٗھٍىّذىٓ »  ئىجٕي ِٗضئود رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

 ]ئٗھّٗد ۋٖ ئٗثۇ داۋۇد ۋٖ تىرِىسى ضٗھىھ[« ئوخػبٍذىغبْ ثىر وىػىٕي ئٗۋٖتًّٗ تۇرۇپ دۇَٔب ٍولبٌّبٍذۇ ئىطّي ئىطّىّغب 
 

 ىغبًلىميلىَبهَت ثولوبٍذهۇغۇ ئىػالر ٍۈز ثَرهىگىچَ 

ْ جېٕىُ  ئىٍىىذٖ » ئٗثۇ ئۇِبِٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ثوٌغب
وۈٔذۈزٌٗر ٍولىّبٍذۇ )ٍٗٔي  –زات ثىٍْٗ لٗضِٗىي، ِۇغۇ ٍۇٌتۇز ٍٗتىْٗ جبٍغب، ثۇ)ئىطالَ( دىٕي ٍٗتًّٗ تۇرۇپ وېچٗ 

ُ ثوٌّبٍذۇ(  تٗثرأي ضٗھىھ[«]لىَبِٗت لبٍى
ىرىٍىپ ئىٍىُ وۆت» ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

ِۈٌۈن وۆپىَىپ  -وٗتىْٗ، ٍٗر تٗۋرٖظ وۆپٍٗگْٗ، ۋالىتتب ثٗرىىٗت لبٌّىغبْ، پىتٕىٍٗر ئبۋۇغبْ، لىرغىٕچىٍىك وۆپ ثوٌۇپ، ِبي
ْ چبغ ٍېتىپ وٌّٗىگىچٗ لىَبِٗت لبٍىُ ثوٌّبٍذۇ -ئېػىپ  ]ثۇخبرى[« تېػىپ تۇرغب

ٓ  –ِبي » جٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗ دۇَٔب ئىٕتبٍى
دۇَٔب غۇٔذاق وۆپىَىپ وېتىذۇوي، ثىر ئبدَٖ ضٗدىمٗ لىٍىع ئۈچۈْ،  –وۆپىَىپ وٗتّىگۈچٗ لىَبِٗت لبٍىُ ثوٌّبٍذۇ، ِبي 
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ْ ثىر ئبدَٖ تبپبٌّبٍذۇ  ]ِۇضٍىُ[« ضٗدىمىٕي وۆتۈرۈپ ٍۈرۈپ، ئۇٔي ئبٌىذىغب
ِېٕىڭ ئۈِّىتىّذىٓ ثىر » ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ئٗثۇ ئۇِبِٗ رٖزىٌَٗالھۇ

ئىجٕي «]وۈٔذۈزٌٗر ٍولبپ وٗتٍّٗذۇ  –وٗتّىگۈچٗ وېچٗ   لىطىُ وىػىٍٗر ھبرالٕي ثبغمب ئىطىُ ثىٍْٗ ئبتبپ تۇرۇپ ئىچىپ
 ِبجٗ ضٗھىھ[

 -ئٗرٖة دىَبرى ثبغۇ» ىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت ل
ْ ۋٖ ئېرىك ٗ لبٍتّىغىچٗ لىَبِٗت لبٍىُ ثوٌّبٍذۇ -ثوضتب  ]ِۇضٍىُ[« ئۆضتٗڭٍىه ھبٌىتىگ

رچىٕىڭ ِٗدىٕٗ تۆِۈ  » ِۇٔذاق دېگْٗ: پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ دىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ
 ْ ب وۆرۈوىگٗ ئوخػبٍذۇ. تۆِۈرچىٕىڭ وۆرۈوي تۆِۈردىىي داتٕي چىمىرىپ تبغٍىغبٔذٖن، ِٗدىِٕٗۇ ئۆزىٕىڭ ئىچىذىىي ٍِب

ٗ لىَبِٗت لبٍىُ ثوٌّبٍذۇ  ]ِۇضٍىُ[« ئبدٍِٖٗرٔي چىمىرىپ تبغٍىّىغىچ
پٗضىٗغٕىڭ » ططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ھۈزٍٖفٗ ئىجٕي ٍِٗبٔي رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھى

]تىرِىسى ۋٖ ئٗھّٗد ۋٖ زىَبئوٌّٗلذٖضي « پۇغتىذىٓ ثوٌغبْ پٗضىٗظ دۇَٔبٔىڭ ئٗڭ ثېَي ثوٌّىغىچٗ لىَبِٗت ثوٌّبٍذۇ
 ضٗھىھ[

ٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ٓ پٗضىٗغٕىڭ پۇغتىذى» ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ٗئ
 ]ئٗھّٗد  ضٗھىھ[« ثوٌغبْ پٗضىٗظ ثۇ دۇَٔبغب ۋارىص ثوٌّبً تۇرۇپ ٍولبٌّبٍذۇ

ىڭالرٔي » ھۈزٍٖفٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ضىٍٗر ئۆز ئىِّب
بِبْ وىػىڭال  ٍ ُ ئۆٌتۈرِىگىچٗ، ئۆزئبرا لېٍىچ ئۇرۇغّىغىچٗ، دۇَٔبرىڭالرغب ئٗڭ ر ۋارىص ثوٌّىغىچٗ لىَبِٗت لبٍى

  تىرِىسى[«]ثوٌّبٍذۇ
ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: بٌىه رٖزىَ  ِ ئىٕطبٔالر » ئٗٔٗش ئىجٕي

ْ ]ئٗثۇ داۋۇد ئٗھّٗد ۋ« ِٗضجىذ )ضېٍىع ۋٖ ثېسٖظ( ثىٍْٗ ئۆزئبرا ِبختبّٔىغۇچٗ لىَبِٗت لبٍىُ ثوٌّبٍذۇ ٖ ئىجٕي ھٗثجب
 ضٗھىھ[

ثٍٗتۇٌالٔي )ٍٗٔي » ئٗثۇ ضٗئىذ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
ُ ثوٌّبٍذۇ ْ ھبٌٗت وٌّٗىگۈچٗ لىَبِٗت لبٍى ُ ضٗھىھ[« وٗئجىٕي( ھٗج لىٍىّٕبٍذىغب  ]ئٗثۇ ٍٗئال ۋٖ ھبوى

ئبغىبرا  -زىٕب ئوچۇق» ، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:ويٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇئبثذۇٌال ئىجٕي ئِٗر ئىجٕي ئبش ر
بٔالغّىغىچٗ، ئبِبٔٗتذار وىػي خىَبٔٗت لىٍّىغىچٗ  -لىٍىّٕىغىچٗ، ئۇرۇق تۇغمبٔچىٍىك ئۈزۈٌّىگىچٗ، لۇغٕىالر ئۆزئبرا ٍِب

ٗر  -ٓ لبٔذاق ثوٌىذۇ؟دېذى. ئي رٖضۇٌۇٌال! ئۇ چبغذا ِۆئّى -لىَبِٗت لبٍىُ ثوٌّبٍذۇ دٖپ ضوراٌغبٔىذى، پٍٗغِٗج
« دېذى -ئٌٍٗٗھىططبالَ: ٍٗرگٗ چۈغۈپ ثۇزۇٌّىغبْ، ضۇٔذۇرۇٌّبً ٍېَىٍگْٗ ۋٖ چىراٍٍىك تىسىٍغبْ خورِب دٖرىخىگٗ ئوخػبٍذۇ

 ]ثٗززار[
ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ  -ۋالىت ثىر» دېگْٗ:رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق  ئٗٔٗش ئىجٕي ِبٌىه رٖزىَ

پتىذٖن، ثىر ھٗپٗت ثىر وۈٔذٖن، ثىر وۈْ ثىر  ثىرىگٗ ٍېمىٍٕىػىپ )ثٗرىىٗت وۆتۈرۈٌۈپ( ثىر ٍىً ثىر ئبٍذٖن، ثىر ئًب ثىر ٗھ
 ]تىرِىسى ۋٖ ئٗھّٗد ضٗھىھ[« ضبئٗتتٗن، ثىر ضبئٗت ئوت ئۇچمۇٔىذٖن ثوٌۇپ وٗتّىگىچٗ لىَبِٗت ثوٌّبٍذۇ

ٌٗالھۇ ٖ » ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ئٗثۇ ضٗئىذ خۇدرى رٖزىَ جېٕىُ ئىٍىىذ
ٍْٗ ضۆزٌٗغّىگىچٗ، ئىٕطبْ لبِچىطىٕىڭ ئۇچي ۋٖ وٗغىٕىڭ  ثوٌغبْ زاتٕىڭ ٔبِي ثىٍْٗ لٗضِٗىي، ٍىرتمۇچ ھبٍۋاْ ئىٕطبٔالر ثى

ېّٗ لىٍغىٕىٕي ٍوتىطي ئبڭالتّىغىچٗ لىَبِٗت ثوغمۇچي ثىٍْٗ ضۆزٌٗغّىگىچٗ، ئۆز ئۆٍىذىٓ ئبٍرىٍغبٔذىٓ وېَىٓ،  ئبئىٍىطىٕىڭٔ 
ْ ضٗھىھ[« ثوٌّبٍذۇ ُ  ۋٖ ئىجٕي ھٗثجب  ]تىرِىسى ۋٖ ئٗھّٗد ۋٖ ھبوى

ْ » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: جېٕىُ ئىٍىىذٖ ثوٌغب
ٍْٗ لٗضِٗىي وبغىي ثۇ لٗثرىذىىي وىػي » ، تبوي ثىر وىػي لٗثرٖ ثېػىغب وېٍىپ، ئۇٔىڭغب ٍۆٌٗٔگْٗ ھبٌذا:زاتٕىڭ ٔبِي ثى

دېّىگىچٗ لىَبِٗت ثوٌّبٍذۇ. ھبٌجۇوي، ثۇ ضۆزٔي ضۆزٌٗتىْٗ ٔٗرضٗ دىٓ ئِٗٗش، ثٌٗىي ئۇٔىڭ ثېػىغب « ِْٗ ثوٌطبِچۇ
 ]ِۇضٍىُ[« وٌٗگْٗ ثبالٍي ئبپٗتتۇر

ِېٕىڭ ئۈِّىتىّذىٓ ٔۇرغۇْ » ٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ضٗۋثبْ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍ
ُ ضٗھىھ[« لٗثىٍىٍٗر ِۇغرىىالرغب لوغۇٌۇپ ثۇتالرغب ئىجبدٖت لىٍىٕىپ وٗتّىگۈچٗ لىَبِٗت لبٍىُ ثوٌّبٍذۇ  ]تىرِىسى ۋٖ ھبوى

ئىٕطبٔالر الت ۋٖ ئۇززاغب » ٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ:، ِْٗ پٍٗغِٗجٗر ئويئبئىػٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھبدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇ
ِۇغرىىالر ٍبِبْ وۆرگْٗ » دېگىٕىٕي ئبڭٍىذىُ ۋٖ: ئي رٖضۇٌۇٌال! ئبٌالتبئبال وىتبثىذا: -چولۇّٔىغىچٗ لىَبِٗت لبٍىُ ثوٌّبٍذۇ

ىت لىٍىع ئۈچۈْ پٍٗغِٗجىرىٕي ھىذاٍٗت ثىٍْٗ ىك دىٕالر ئۈضتىذىٓ غٌب ْ  تٗلذىردىّۇ، ئبٌال ھٗق دىٕٕي ثبٌر ٖۋ ھٗق دىٓ ثىٍٗ
» دېگٗٔىذىُ، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: -دېگْٗ ئبٍٗتٕي ٔبزىً لىٍىع ثىٍْٗ ثۇ دىٕٕي تبِبٍِىذى دٖپ ئوٍالٍتتىُ« ئٗۋٖتتي

ال ٍِٗىٓ غبِبي ئٗۋٖتىذۇ. غۇٔىڭ ثىٍْٗ لٌٗجىذٖ زٖررىچىٍىه ئىّبٔي  ٔغىچٗ غۇٔذاق ثوٌىذۇ. ئبٔذْ وېَىٓ، ئٌب غۇٔذاق ثىر زاِب
ثوۋىٍىرىٕىڭ  -وىػي ۋاپبت تبپىذۇ. لٌٗجىذٖ ٍبخػىٍىمتىٓ لىٍچٗ ئٗضٗر ٍوق وىػىٍٗر لبٌىذۇ. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇالر ئبتبثبر ھِّٗٗ 

 ]ِۇضٍىُ[« دېذى -دىٕىغب لبٍتىذۇ
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دٖۋىص لٗثىٍىطىٕىڭ » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
ٍى زۇٌخٌٗٗضٗ دٖۋىص « رى زۇٌخٌٗٗضٗ ثۇتخبٔىطي ئٗتراپىذا لوڭٍىرىٕي توٌغبپ ئوٍۇٔغب چۈغّىگىچٗ لىَبِٗت ثوٌّبٍذۇئبٌٍب

 ]ثۇخبرى[« لٗثىٍىطي جبھىٍىَٗت دٖۋرىذٖ چولۇٔغبْ ثۇتٕىڭ ئىطّي
ٓ فۇ» ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: رات دٖرٍبضىذى

ٓ  100ثىرى ثىٍْٗ ئۇرۇغّىغىچٗ لىَبِٗت ثوٌّبٍذۇ. ثۇ ئۇرۇغتب ھٗر  -ئبٌتۇْ تبغ ئېچىٍىپ لېٍىپ، ئىٕطبٔالر ثىر وىػىذى
ْ ئۈِىذتٗ ئۇرۇغىذۇ« ِْٗ لۇتۇٌۇپ لبٌىّْٗ» تولطبْ تولمۇزى ئۆٌتۈرۈٌىذۇ. ئۇالرٔىڭ ھٗرثىرى:  ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ [« دېگٗ

: ٓ  »ٍٗٔٗ ثىر رىۋاٍٗتٗت ئۇزۇٔغب لبٌّبً فۇرات دٖرٍبضىذىٓ ئبٌتۇْ وبْ چىمىذۇ، وىّىي غۇ زاِبٔغب توغرا وېٍىپ لبٌطب ئۇٔىڭذى
ْ ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[« ھېچ ٔٗرضٗ ئبٌّىطۇْ  دېَىٍگٗ

 لٗھتبْ ئوغۇٌٍىرىذىٓ» ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
ٗرٔي ھٍٗذىّىگىچٗ )ٍٗٔي وىػىٍٗرگٗ پبدىػبھ ثوٌّىغىچٗ( لىَبِٗت ثوٌّبٍذۇ « ثىر ئبدَٖ چىمىپ، ھبضطىطي ثىٍْٗ ئبدٍِٖ

 ]ثۇخبرى[
جٗھجبھ ئىطىٍّىه » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

 ]ِۇضٍىُ[« ۋٖ وېچىٍٗر ئبخىرالغّبٍذۇ )ٍٗٔي لىَبِٗت لبٍىُ ثوٌّبٍذۇ( ثىرى پبدىػبھ ثوٌّىغىچٗ، وۈٔذۈز
ھىجبز راٍۇٔىذىٓ » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

ُ ثوٌّبٍذ  ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[« ۇثۇضرأىڭ تۆگىطىٕىڭ ثوٍٕىٕي چبلٕىتبٌىغۇدٖن چوڭ ئوت چىمّىغۇچٗ لىَبِٗت لبٍى
ثىر تٗرىپي لۇرۇغٍۇق، ٍٗٔٗ ثىر تٗرىپي » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:

ٗر: ھٗئٗ، ئي رٖضۇٌۇٌال! -دېڭىس ثوٌغبْ ثىر غٗھٗرٔي ئبڭٍىذىڭالرِۇ؟ دٖپ جبۋاة ثٗرگٗٔىذى،  -دٖپ ضورىذى. ضبھبثىٍ
ِىڭ وىػي ئۇ ٍٗرٔي ئېٍىع ئۈچۈْ ئۇرۇغمب چىمّىغىچٗ لىَبِٗت  70ٌٍٗٗھىططبالَ: ئىطھبق ئوغۇٌٍىرىذىٓ پٍٗغِٗجٗر ئ

ٗ » لىٍىچ ئىػٍٗتٍّٗذۇ. پٗلٗت: -ثوٌّبٍذۇ. ئۇ ٍٗرگٗ ٍېتىپ ثېرىپ، ثىر جبٍغب چۈغىذۇ. ئۇالر ٔٗ ئولَب، ٔٗ ٍٔٗسٖ الئىالھ
» ذاق دېگٗٔذٖ، غٗھٗرٔىڭ ثىر تٗرىپي پٗتھي ثوٌىذۇ. ئىىىىٕچي لېتىُ:دٍٖذۇ. ثىرىٕچي لېتىُ غۇٔ« ئىٍالٌالھۇ ۋاٌالھۇ ئٗوجٗر

ٗ » دٍٖذۇ. غۇٔىڭ ثىٍْٗ غٗھٗرٔىڭ ٍٗٔٗ ثىر تٗرىپىّۇ پٗتھي ثوٌىذۇ. ئۈچىٕچي لېتىُ:« الئىالھٗ ئىٍالٌالھۇ ۋاٌالھۇ ئٗوجٗر الئىالھ
ىذۇ. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇالر غٗھٗرگٗ وىرىپ، دېگٍٗٔىرىذٖ ثوٌطب، غٗھٗر پۈتۈًٍٔٗ پٗتھي ثوٌ« ئىٍالٌالھۇ ۋاٌالھۇ ئٗوجٗر 

ْ « دٖججبي چىمتي» ٔۇرغۇٍٔىغبْ غٗٔىّٗتٕي لوٌغب وىرگۈزىذۇ. ئۇالر غٗٔىّٗتٍٗرٔي تٗلطىُ لىٍىۋاتمبٍٔىرىذا: دٖپ چبلىرغب
 ]ِۇضٍىُ[« دٖ، لوٌٍىرىذىىي ٔٗرضىٍىرىٕي دٖرھبي تبغالپ، ئبلىغب لبٍتىذۇ -ئبۋازٔي ئبڭالٍذۇ

رۇٍِۇلالر ئٗئّبق )ٍبوي » ھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗال
داثىك( دېگْٗ ٍٗرگٗ چۈغّىگىچٗ لىَبِٗت ثوٌّبٍذۇ. ئۇ چبغذا ِٗدىٕىذىٓ ٍٗر ٍۈزىٕىڭ ئٗڭ ضٗرخىً لوغۇٔي چىمىذۇ. ئۇالر 

ْ  لبرىّۇ لبرىػي وېٍىپ، ضٗپ تۈزۈپ تۇرغبٔذا، رۇٍِۇلالر: ثىسٔىڭ ٍوٌىّىسٔي توضّبڭالر. ثىس ئبدىّىّىسٔي ئٗضىر ئبٌغبٔالر ثىٍٗ
دٖپ  -دٍٖذۇ. ٌېىىٓ ِۇضۇٌّبٔالر: ئبٌالٔىڭ ٔبِي ثىٍْٗ لٗضِٗىي، لېرىٕذاغٍىرىّىسٔي ضىٍٗرگٗ تبپػۇرۇپ ثٗرٍِّٗىس -ئۇرۇغىّىس

ڭ( ئۈچتىٓ ثىر لىطّي ئۇرۇظ ٍِٗذأىٕي تبغالپ تۇرۇۋاٌىذۇ. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇالرٔىڭ ئبرىطىذا ئۇرۇظ ثبغٍىٕىذۇ. )ِۇضۇٌّبٔالرٔى
الٔىڭ ٔٗزىرىذٖ ئٗڭ  لبچىذۇ. ئبٌال ئۇالرٔىڭ تٗۋثىٍىرىٕي ھٗرگىس لوثۇي لىٍّبٍذۇ. ئۈچتىٓ ثىر لىطّي غېھىذ ثوٌىذۇ. ثۇالر ئٌب

ىَىٕچىٍىممب دۈچ ئۇٌۇغ غېھىذ ھېطبثٍىٕىذۇ. لبٌغبْ ئۈچتىٓ ثىر لىطّي غٌٗىجٗ لىٍىذۇ. غۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ئۇالر ھېچمبٔذاق ل
وٌٍّٗٗذۇ. ئۇالر لۇضتبٔتىٕىَٗ )ھبزىرلي ئىطتبٔجۇي(ٔي ئبزاد لىٍىذۇ. لېٍىچٍىرىٕي زٍٖتۇْ دٖرىخىگٗ ئېطىپ لوٍۇپ، 

دٖپ توۋالٍذۇ. ئۇالر ٍۈگۈرۈپ  -غٗٔىّٗتٍٗرٔي تٗلطىُ لىٍىۋاتمىٕىذا، ثىر غٍٗتبْ چىمىپ: ٍۇرتۇڭالرٔي دٖججبي ثېطىۋاٌذى
ْ ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍىذۇ. غبِغب ٍېتىپ وٌٗگٍٗٔىرىذٖ، دٖججبي ھٗلىمٗتْٗ چىمىذۇ چىمىذۇ، ٌېىىٓ ثۇٔىڭ ٍبٌ  ]ِۇضٍىُ[« غب

پۇتىغب چورۇق ۋٖ ٍۇڭذىٓ ئىػٍٗٔگْٗ »ئِٗر ئىجٕي تٗغٍىجذىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
ٗتٍىرىذىٓ ثوٌىذۇ. ٍۈزٌىرى خۇددى چَٗ ثىٍْٗ ئبٍبلالرٔي وىَىذىغبْ ثىر خٌٗك ثىٍْٗ ئۇرۇظ لىٍىػىڭالر لىَبِٗ تٕىڭ ئبالِ

ٗتٕىڭ  ئٗضتٗرٌٗٔگْٗ لبٌمبٔذٖن وٗڭ ۋٖ گۆغٍۈن )ثۇ تۈروٍٗرٔىڭ ضۈپىتي( وٌٗگْٗ ثىر خٌٗك ثىٍْٗ ئۇرۇظ لىٍىػىڭالر لىَبِ
ٓ ثوٌىذۇ  ]ثۇخبرى[« ئبالِٗتٍىرىذى

ِۇضۇٌّبٔالر ٍۈزٌىرى » ر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗ
« وٗڭ ۋٖ ٍۇِىالق، ٍۇڭ وىَىُ ۋٖ چۇپۇردىٓ تولۇٌغبْ ئبٍبق وىَىذىغبْ تۈروٍٗر ثىٍْٗ ئۇرۇغّىغىچٗ لىَبِٗت ثوٌّبٍذۇ

 ]ِۇضٍىُ[
ضىٍٗر لىسىً ٍۈزٌۈن، » ْ:ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگٗ

ثۇرٔي پبٔبق، وۆزى وىچىه، ٍۈزٌىرى وٗڭ ۋٖ ٍۇِىالق، چۇپۇردىٓ تولۇٌغبْ ئبٍبق وىَىذىغبْ خوز ۋٖ وٗرِبْ ئٗجٍِٗىرى ثىٍْٗ 
 ]ثۇخبرى[« ئۇرۇظ لىٍّىغىچٗ لىَبِٗت ثوٌّبٍذۇ

ٗ ِۇٔذاق دېَىٍگْٗ:  رى[]ثۇخب« ئۇالر ثبزىر )ٍٗٔي فبرش( ئٗھٍىذۇر» ٍٗٔٗ ثىر رىۋاٍٗتت
ِۇضۇٌّبٔالر ٍٗھۇدىَالر » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

ٗرٔىڭ ئبرلىطىغب  ثىٍْٗ ئۇرۇغّىغىچٗ لىَبِٗت ثوٌّبٍذۇ. ِۇضۇٌّبٔالر ئۇالرٔي ئۆٌتۈرىذۇ. ھٗتتب ٍٗھۇدىَالر تبظ دٖرٖخٍ
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الٔىڭ لۇٌي! ئبرلبِذا ٍٗھۇدىٌ ثبر، ثۇٍبلمب وېٍىپ، ئۇٔي » ثىٍْٗ دٖرٖخ:ٍوغۇرۇٔىۋاٌىذۇ. ٌېىىٓ تبظ  ئي ِۇضۇٌّبْ! ئي ئٌب
 ]ِۇضٍىُ[ « دٍٖذۇ. پٗلٗت غٗرلٗد دېگْٗ دٖرٖخال ئۇٔذاق دېٍّٗذۇ. چۈٔىي ئۇ ٍٗھۇدىَالرٔىڭ دٖرىخىذۇر« ئۆٌتۇرگىٓ!

ٍٗر ٍۈزىذٖ )ٍٗر غبرىذا(   »ِۇٔذاق دېگْٗ: ىططبالَپٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھئٗٔٗش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، 
ْ ثوٌّىغۇچٗ لىَبِٗت لبٍىُ ثوٌّبٍذۇ  ]ِۇضٍىُ ۋٖ ئٗھّٗد ۋٖ   تىرِىسى ضٗھىھ[« ئبٌالھ! دېَىٍٍّٗذىغب

ٗ » ٍٗر ٍۈزىذٖ:» ئٗٔٗش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: الئىالھ
َ لبٌّىغبٔذا لىَبِٗت ثوٌىذۇ« الھۇئىٍالٌ ْ ئبدٖ  ]ئٗھّٗد[« دٍٖذىغب

« ٍبخػي ئىٕطبْ لبٌّىغبٔذا لىَبِٗت ثوٌىذۇ» ئبثذۇٌال رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:
 دېگْٗ ]ِۇضٍىُ[

لىَبِٗت لبٍىُ » ٍغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ:ِۇضتٗۋرى  لۇرٖغي رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ ئِٗر ئىجٕي ئبضٕىڭ ھۇزۇرىذا ِْٗ پٗ
ُ ]ِۇضٍىُ ۋٖ ئٗھّٗد[« ثوٌغبٔذا رۇِالرٔىڭ ضبٔي ئٗڭ وۆپ ثوٌىذۇ  دېگٍٗٔىىىٕي ئبڭٍىذى

ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذا وىػىٍٗرٔىڭ ئٗڭ » ق دېگْٗ:ئىجٕي ِٗضئود رٖزىَ
ْ ھبٍبت  ٍبِىٕي  ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[« ئۇچراغمىٕيلىَبِٗت ثىٍٗ

 

  ٌىڭ چوڭ ئبالهَتلىرى لىَبهَت

ئبٌتٗ خىً ئىع ٍۈز :» ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ  ِۇٔذاق دېگْٗ 
تۇتۇٕٔىڭ ئبٌِٕٗي  -2چىمىػي،  وۈٕٔىڭ غٗرثتىٓ -1ثٗرگىچٗ ٍبخػي ئِٗٗي لىٍىػمب ئبٌذىراڭالر! ئۇ ئبٌتٗ خىً ئىع ثوٌطب، 

ٕىڭ چىمىػي،  -4دٖججبٌٕىڭ چىمىػي،  -3لبپالپ وېتىػي،  ضىٍٗرٔىڭ ثىرىڭالرٔىڭ ھِّٗٗ ٔٗرضىٕي  -6 -5ثىر تۈرٌۈن ھبٍۋٔا
 ]ِۇضٍىُ ۋٖ ئٗھّٗد ضٗھىھ[« ئۆزىٕىڭ لىٍىۋېٍىػي ۋٖ ئوِۇٍِىػىػي لبتبرٌىمالردۇر
ٍىىىٕي رىۋاٍٗت لىٍىذۇ: ثىس لىَبِٗت توغرۇٌۇق ضۆزٌىػىۋاتبتتۇق، پٍٗغِٗجٗر ھۈزٍٖفٗ ئىجٕي ئۈضٍٗذ غىفبرىٕىڭ ِۇٔذاق دېگٗٔ

 -1خىً ئبالِٗتٕي وۆرِىگۈچٗ لىَبِٗت ثوٌّبٍذۇ. ثۇالر:  10ضىٍٗر » ئٌٍٗٗھىططبالَ ثىسٔىڭ لېػىّىسغب وېٍىپ ِۇٔذاق دېذى:
ٕىڭ چىمىػي. ثىر تۈرٌۈن ھ -3تۇتۇٕٔىڭ ئبٌِٕٗي لبپالپ وېتىػي.  -2وۈٕٔىڭ غٗرثتىٓ چىمىػي.   -ٍٗجۇج -4بٍۋٔا

دٖججبٌٕىڭ چىمىػي. ئۈچ لېتىٍّىك ٍٗر ٍۈتۈغٕىڭ ٍۈز  -6ِٗرٍَٗ ئوغٍي ئىطبٔىڭ چۈغىػي.  -5ِٗجۇجالرٔىڭ چىمىػي. 
 -10ٍٗٔٗ ثىر لېتىّي ئٗرٖة ٍېرىُ ئبرىٍىذا ثوٌىذۇ.  -9ٍٗٔٗ ثىر لېتىّي غٗرلتٗ،   -8ئۇٔىڭ ثىر لېتىّي غٗرثتٗ،   -7ثېرىػي.  
ۇالر ثىٍْٗ ثىٍٍٗ توختبپ ئٗدْٖ غٗھىرىذىٓ ثىر ئوت چىمىپ وىػىٍٗر ٔٗدٖ لؤطب، ٔٗدٖ ئبراَ ئبٌطب، غۇ جبٍذا ئ ٍِٕٗٗٔىڭ

]ِۇضٍىُ ۋٖ ئٗثۇداۋۇد ۋٖ تىرِىسى ۋٖ ٔٗضٗئي ۋٖ « ِٗھػٗرگبھمب ھٍٗذٍٖذىغبْ ٍبوي توپالٍذىغبٍٔىمي لبتبرٌىمالردۇر ئۇالرٔي
 ئىجٕي ِبجٗ ۋٖ ئٗھّٗد ضٗھىھ[

 

 ئبرلىذىي ٍۈز ثېرىذىغبًلىمي -ثىرضي ٍۈر  ثَرضَ لبلغبًلىرى ئبرلب ًىڭ تلَرچوڭ ئبالهَ

ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ  ِۇٔذاق دېگْٗ: ٗتٕىڭ ئبالِٗتٍىرى » ئىجٕي ئِٗرۇ رٖزىَ لىَبِ
وٍٕٗىذىٓ  تۆوۈٌگٗٔذٖن، ثىر ئبالِٗت  -الر وٍٕٗيخۇددى ثىر تبي ٍىپمب ئۆتىۈزۈٌگْٗ ِبرجبٔغب ئوخػبٍذۇ، ٍىپ ئۈزۈٌطٗ ِبرجبٔ

ٓ ٍۈز ثېرىذۇ -ٍۈز ثٗرضٗ، وٍٕٗي ُ   ضٗھىھ[«  وٍٕٗىذى  ]ئٗھّٗد ۋٖ ھبوى
لىَبِٗت ئبالِٗتٍىرىٕىڭ » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىطبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

 ضٗھىھ[]ئٗۋضٗتتٗ « ٓ وېٍىػىٕي وۈتۈڭالرئبرلىذى -رجبٔذٖن  ئبرلبچىمىػي خۇددى ٍىپي ئۈزۈٌگْٗ ِب
 

  غٗرىثتىٓ چىمىػي  ٕىڭوۈٔ

 ٗ ئٗثۇزٖر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، ِْٗ وۈْ ئوٌتۇرۇۋاتمبْ چبغذا پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ثىٍْٗ ثىٍٍ
دېذى. ِْٗ: ئبٌال ۋٖ « ٕٔىڭ لٍٗٗرگٗ ثبرىذىغبٍٔىمىٕي ثىٍِٗطْٗ؟ئي ئٗثۇزٖر! وۈ» ِٗضچىتتٗ ئىذىُ، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:

ئۇ ھٗلىمٗتْٗ ئٗرغٕىڭ ئبضتىذىىي ضٗجذٖ لىٍىذىغبْ ئورٔىغب » ئبٌالٔىڭ پٍٗغِٗجىرى ثىٍىذۇ، دېذىُ. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:
ىت، ھِّٗىٕي ثىٍگۈچي ئبٌالٔىڭ ثبرىذۇ. ئٗٔٗ غۇالر ئبٌالتبئبالٔىڭ:] وۈْ ثٌٗگىٍٗٔگْٗ جبٍىغب لبراپ ضٍٗر لىٍىذۇ، ثۇ ، غٌب

دېذى. ِْٗ ِٗزوۇر ئبٍٗت توغرىٍىك -[ ضۈرٖ ٍبضىٓ[ دېگْٗ ضۆزى غۇٔي وۆرضىتىذۇ38ئبٌذىٕئبال ثٌٗگىٍىگْٗ ئىػىذۇر ]
ْ ئىذىُ، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: وۈٕٔىڭ لبرارگبھي ئٗرغٕىڭ تٗھتىذٖدۇر  ]ثۇخبرى[« دېذى-ضورىغب

زىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ وۈْ پېتىۋاتمبْ ثىر ۋالىتتب ِٗٔذىٓ: وۈٕٔىڭ » دىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:ئٗثۇ زٖر ٖر
دېذىُ.  -دٖپ ضورىذى. ِْٗ: ثۇٔي ئبٌال ۋٖ ئۇٔىڭ ئٌٗچىطي ئوثذاْ ثىٍىذۇ -لٍٗٗرگٗ وىرىپ وېتىذىغبٍٔىمىٕي ثىٍِٗطْٗ؟

بڭب  ِ الغب ضٗجذٖ لىٍىذۇ. ئبٔذىٓ ِٗغرىمتىٓ چىمىػمب ِبڭب ئٗرغٕىڭ ئبضتىغب ث -پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: ئۇ ېرىپ، ئٌب
ئىجبزٖت ضوراٍذۇ، ئۇٔىڭغب ئىجبزٖت ثېرىٍىذۇ. ضٗجذٖ لىٍطب، لوثۇي لىٍىّٕبً لېٍىػمب، ئىجبزٖت ضورىطب، ئىجبزٖت ثېرىًٍّٗ 

ٓ ىدېَىٍىذۇ. غۇٔ -لېٍىػمب ئبز لېٍىۋاتىذۇ. ئىجبزٖت ثېرىٍّىطٗ، ئۇٔىڭغب: وٌٗگْٗ ٍوٌۇڭ ثىٍْٗ لبٍت ڭ ثىٍْٗ وۈْ وۈٔپېتىػتى



 ئبلال تًريپكً قېچىڭالر! 
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 ]ثۇخبرى[« چىمىذۇ
ٗتٍىرىٕىڭ وېٍىػىٕىال وۈتىذۇ. پٗرۋٖردىگبرىڭٕىڭ  پٗرۋٖردىگبرىڭٕىڭ )لۇٍبغٕىڭ ِٗغرىجتىٓ چىمىػىذىٓ ئىجبرٖت( ثٗزى ئبالِ

ْ  ثٗزى ئبالِٗتٍىرى وٌٗگْٗ وۈٔذٖ ئىٍگىرى ئىّبْ ئېَتّىغبٔالرٔىڭ ٍبوي ئىّبْ ئېَتىپ ٍبخػي ئىع لىٍّىغبٔالرٔىڭ ئېَتمب
 [ ضۈرٖ ئٗٔئبَ[158ئىّبٔي پبٍذىطىس ثوٌىذۇ ]

پٗرۋٖردىگبرىڭٕىڭ » ئٗثۇ ضٗئذ خۇدرىٌ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ئبٌالتبئبالٔىڭ:
ْ ئبٍىتي ھٗلمىذٖ:« ثٗزى ئبالِٗتٍىرى وٌٗگْٗ وۈٔذٖ ٓ چىمىػي» دېگٗ  رِىسى[دېگْٗ ]تى« لۇٍبغٕىڭ غٗرىجتى

وۈْ ھٗتتب ئۆزى » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ  ِۇٔذاق دېگْٗ:
 ْ ب ٗرىجتىٓ چىممبٍٔىمىٕي( وۆرگٗٔذٖ ئّى ٗر )وۈٕٔىڭ غ ٗر )غٗرىت( تىٓ چىمّىغۇچٗ لىَبِٗت ثوٌّبٍذۇ. وىػىٍ ئوٌتۇرغبْ ٍ

بوي ئىّبْ ئېَتىپ ٍبخػي ئىع لىٍّىغبٔالرٔىڭ ئېَتمبْ ئىّبٔي پبٍذىطىس  ئېَتىذۇ. ِبٔب ثۇ  ]ئىٍگىرى ئىّبْ ئېَتّىغبٔالرٔىڭٍ 
ْ ثىر ۋالىتتۇر158ثوٌىذۇ]  ثۇخبرى[«][ ضۈرٖ ئٗٔئبَ[ دېگٗ

ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ  ٗتٕىڭ :» ئبثذۇٌال ئىجٕي ئِٗىر ئىجٕي ئبش ر لىَبِ
ٓ چىمىػي دٖضٍٗپىي  ْ ٍېرىذى ٓ ثىرى؛ لۇٍبغٕىڭ پبتمب  ]ِۇضٍىُ[« ئبالِٗتٍىرىذى

لۇٍبظ غٗرىجتىٓ » ئبثذۇٌال ئىجٕي ئِٗر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
بڭب ثۇٍرۇق لىٍغىٓ، ضْٗ خبٌىغبْ ئي رٖثجىُ! ِ» چىممبْ ۋالىتتب، غٍٗتبْ ضٗجذٖ لىٍىع ئۈچۈْ ئۆزىٕي ٍٗرگٗ ئبتىذۇ ۋٖ:

دٖپ ٍبٌۋۇرىذۇ. زٖثبٔىَالر )ٍٗٔي جٗھِٕٗٔٗگٗ ِۇئٗوىٗي لىٍىٕغبْ پٗرغتىٍٗر( دٖرھبي ئۇٔىڭ « وىػىگٗ ضٗجذٖ لىالً!
ىغىٍىپ: » دٖپ ضوراٍذۇ. غٍٗتبْ:« ئي ئۇالر )ٍٗٔي ئبزغۇٔالرٔىڭ( وبتتىطي! ٔېّٗ ئۈچۈْ ثۇٔذاق ٍبٌۋۇرىۋاتىطْٗ؟» ئٗتراپىغبٍ 

دٖپ جبۋاة « ىّذىٓ ِېٕي ٌِٗۇَ ثىر ۋالىتمىچٗ وېچىىتۈرۈغىٕي تىٍىگْٗ ئىذىُ، غۇ وېچىىتۈرۈٌگْٗ ۋالىت ٍېتىپ وٌٗذىرٖثج
ثېرىذۇ. وېَىٓ ضٗفبٔىڭ ٍېرىٍغبْ جبٍىذىٓ ٍٗر ھبٍۋىٕي چىمىپ، ثىرىٕچي لٗدىّىٕي ئبٔتبوَبغب لوٍىذۇ ۋٖ غٍٗتبٕٔىڭ ئبٌذىغب 

 ٖ ئٌٗئٗۋضٗت[ئٌٗىٗثىر ۋ« ] وېٍىپ، ئۇٔي وبچبتالٍذۇ
 

 زېوىٌذىي ثىر خىل ھبٍۋاًٌىڭ چىمىػي

]ئۇالرغب ئبٌذىٕئبال ئېَتىٍغبْ ضۆز ئىػمب ئبغمبٔذا )ٍٗٔي ئبزاة ٖۋ لىَبِٗت ٍېمىٕالغمبٔذا( ئۇالرغب زېّىٕذىٓ ثىر تۈرٌۈن 
ٗ ئىػّٗٔىگٗٔ  [ ضۈرٖ ًِٔٗ[82] ٍىىىٕي ضۆزٌٍٗذۇھبٍۋإٔي چىمىرىّىسوي، ئۇ ئۇالرغب ئىٕطبٔالرٔىڭ ثىسٔىڭ ئبٍٗتٍىرىّىسگ

ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: لىَبِٗتٕىڭ دٖضٍٗپىي » ئبثذۇٌال ئىجٕي ئِٗر رٖزىَ
ْ چىمىذۇ  ]ِۇضٍىُ[« ئبالِٗتٍىرى غۇوي، چبغىب ۋالتىذا)زېّىٕذىٓ( ثىر تۈرٌۈن ھبٍۋا

 -جىَبد ٔېّىذېگْٗ ٍبِبْ ۋادىذۇر؟» ٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:، پويرىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇ ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ
ٗر  -ئۈچ لېتىُ تٗورارٌىذى. ضبھبثىٍٗر: ٔېّٗ ئۈچۈْ؟ ئي رٖضۇٌۇٌال! -دېذى ۋٖ ثۇ ضۆزىٕي ئىىىي دٖپ ضورىغبٔىذى، پٍٗغِٗج

ي ِٗغرىمتىٓ ِٗغرىجىىچٗ ئٌٍٗٗھىططبالَ: چۈٔىي ئۇ ٍٗردىٓ ٍٗر ھبٍۋىٕي چىمىپ، ئۈچ لېتىُ ھۆروىرٍٖذۇ. ئۇٔىڭ ھۆروىرىػىٕ
 ]ئٌٗئٗۋضٗت[« دېذى -ھِّٗٗ وىػي ئبڭالٍذۇ

ٍٗر ھبٍۋىٕي چىمىپ، ثىر » ئٗثۇ ئۇِبِٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
بغبٍذۇ. ھٗتتب ثىر وىػي تۆگٗ لىطىُ وىػىٍٗرٔىڭ ثۇرٔىغب ثٌٗگٗ ضبٌىذۇ. ئبٔذىٓ ئۇالر )ٍٗٔي ثٌٗگٗ ضېٍىٕغبٔالر( ئب  ٍ راڭالردا

ٓ ») ضېتىۋاٌغبْ ثىر وىػىذىٓ: ٕغبٔالرٔىڭ ثىرىذى تۆگىٕي( وىّذىٓ ضېتىۋاٌذىڭ؟ دٖپ ضورىطب، ئۇ: ثۇرٔىغب ثٌٗگٗ ضېٍى
 ]ئٗھّٗد ضٗھىھ[« دٖپ جبۋاة ثېرىذۇ -ضېتىۋاٌذىُ

ً » ٍٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٗ زېّىٕذىٓ ثىر خى
 ْ ٍْٗ ِۇضب ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ھبضىطىٕي تۇتمبْ ھبٌذا چىمىپ، ھبضب ثىٍٗ ھبٍۋاْ ضۇالٍّبْ ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ئۈزۈوي ثى

بٔب ِبۋۇ ِۆئّىٕٕىڭ ٍۈزىٕي ئبلبرتىذۇ. ئۈزۈن ثىٍْٗ وبپىرٔىڭ ثۇرٔىغب ثٌٗگٗ ئۇرىذۇ. وىػىٍٗر ثىر داضتىخبٔذا ئوٌتۇرۇپ؛ ِ
ٓ! -ِۆئّىٕىْٗ، ِبٔب ِبۋۇ وبپىروْٗ، ]تىرِىسى ۋٖ ئٗثۇ « دٍٖذۇ -دېطٗ، ٍٗٔٗ ثىرى: ئي وبپىر! -دېَىػىذۇ. ثىرى: ئي ِۆئّى

 داۋۇد[
 

  تۈتۈى 

])ئي ِۇھِّٗٗد!( ضْٗ ئبضّبْ )ھِّٗٗ ئبدَٖ( ئوچۇق )وۆرىذىغبْ( تۈتۈٕٔي وٌٗتۈرىذىغبْ وۈٔذٖ )ئۇالرغب ثوٌىذىغبْ ئبزاثٕي( 
 [ ضۈرٖ دۇخبْ[11«  ]تىك ئبزاثتۇر[ )ئۇ تۈتۈْ( وىػىٍٗرٔي ئورىۋاٌىذۇ، ثۇ لبت10ٓ  ]وۈتىى

» ھۈزٍٖفٗ ئىجٕي ئۈضٍٗذ غىفبرىٕىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي رىۋاٍٗت لىٍىذۇ: پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
ۋٖ ئٗثۇداۋۇد ۋٖ تىرِىسى ۋٖ ٔٗضٗئي ۋٖ ئىجٕي  ]ِۇضٍىُ«  )لىَبِٗتٕىڭ ئبالِٗتٍىرى غۇوي(  تۇتۇٕٔىڭ ئبٌِٕٗي لبپالپ وېتىػي 

 ِبجٗ ۋٖ ئٗھّٗد ضٗھىھ[
ٗتٍىرىذىٓ ھٗلىمٗتْٗ ئبضّبٕٔىڭ تۈتۈٔذٖن وۆرۈٔۈغي، رۇٍِۇلالرٔىڭ غٌٗىجٗ  ئىجٕي ِٗضئود رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ: لىَبِٗت ئبالِ

ئۇرۇغىذا جبزاٌىٕىػي لبتبرٌىك ثٗظ ئىع لىٍىػي، ئبٍٕىڭ ٍېرىٍىػي، لبتتىك تۇتۇظ )ٍٗٔي ثٗدىر ئۇرۇغي( ۋٖ ئۇالرٔىڭ ثٗدىر 
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 [ىجٕي ئٗثۇ ھبتَٗثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ ۋٖ ئٗھّٗد ۋٖ تىرِىسى ۋٖ ٔٗضٗئي ۋٖ ئىجٕي جٗرىر ۋٖ ئ«]ئۆتتي، دېذى
 

  دٍججبل 

، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ئورٔىذىٓ تۇرۇپ: ئبٌالغب تېگىػٍىه ئىجٕي ئۆِٗر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي
ٓ » رىجىذٖ ھِٗذۇضبٔب ئېَتمبٔذىٓ وېَىٓ، دٖججبٌٕي تىٍغب ئېٍىپ ِۇٔذاق دېذى:دٖ ِْٗ ضىٍٗرٔي ئۇٔىڭذى

ئبگبھالٔذۇرىۋاتىّْٗ. ئۆز لٗۋِىٕي ئۇٔىڭذىٓ ئبگبھالٔذۇرِىغبْ ھېچجىر پٍٗغِٗجٗر ٍولتۇر. ٔۇھ ئٌٍٗٗھىططبالِّۇ ئۆزىٕىڭ 
ْ ئىذى   ]ثۇخبرى[« لٗۋِىٕي ئۇٔىڭذىٓ ئبگبھالٔذۇرغب

دىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، ئۇ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي ىجٕي ھۈضٍٗىٓ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇْ ئئىّرا
ٗ » ئبڭٍىغبْ: ئبدَٖ ئٌٍٗٗھىططبالَ ٍبرىتىٍغبْ وۈٔىذٓى لىَبِٗتىىچٗ ثوٌغبْ ئبرىٍىمتب دٖججبي پىتٕىطىذىّٕۇ چوڭ پىتٕ
 ِۇضٍىُ[«]ثوٌّبٍذۇ

 ]ِۇضٍىُ[« دٖپ وٌٗگْٗ« ججبٌذىّٕۇ چوڭ ثىر ھبدىطٗ ثوٌّبٍذۇدٖ» ٍٗٔٗ ثىر رىۋاٍٗتتٗ:
دٖججبي لوٍۇق » ٔٗۋۋاش ئىجٕي ضِٗئبْ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

« ذۇي ئوززاغب ئوخػىتىّْٗثۈدۈر چبچٍىك، وۆزى پوٌتىَىپ چىمىپ تۇرغبْ ثىر ٍىگىتتۇر، گوٍب ئۇٔي ِْٗ لٗتٕٗٔىڭ ئوغٍي ئبث
 ]ِۇضٍىُ[

ثىر وۈٔي پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ وۆپچىٍىىٕىڭ ئبٌذىذا دٖججبي  دىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،ئىجٕي ئۆِٗر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ
ئبٌالٔىڭ ثىر وۆزى وور ئِٗٗش، ئبٌذاِچي دٖججبي ثوٌطب ئوڭ وۆزى ٍوق ٍٗوچٗغّٗ، ئۇٔىڭ وۆزى » توغرىطىذا ضۆزٌىگٗٔذٖ:

ْ ئۈزۈِگٗ ئوخػبٍذۇثى  ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[« ر تبي پوٌتىَىپ چىممب
ثىٍىڭالروي، » ئٗٔٗش ئىجٕي ِبٌىه رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

ْ ثوٌىذۇ‹ وبپىر›دٖججبٌٕىڭ ئىىىي وۆزىٕىڭ ئوتتۇرىطىغب   ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[« دٖپ ٍېسىٍغب
ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ ئۇث دٖججبٌٕىڭ :» ًٗ ئىجٕي وٗئجي رٖزىَ

ً  وۆوتۇر ْ ضٗھىھ[ «ضبق وۆزى ٍېػى  ]ثۇخبرى تبرىخذا توپٍىغب
دٖججبٌغب  ثبال :» ئٗثۇ ضٗئىذ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ 

 ئٗھّٗد ضٗھىھ[«] )ٍٗٔي پٗرزٖٔت وۆرٌٍّٖٗذۇ( تۇغۇٌّبٍذۇ
ِٗضىھ )دٖججبي(ٔىڭ » ئٗثۇ ثٗورٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

ٗ  لورلۇضي ِٗدىٕىگٗ وىرٍِٗذۇ، چۈٔىي ئۇ زاِبٔالردا ِٗدىٕىٕىڭ ٍٗتتٗ دٖرۋازىطي ثوٌۇپ، ھٗرثىر دٖرۋازىذا ئىىىىذىٓ پٗرغت
 []ثۇخبرى« ثوٌىذۇ

ٗر » ئٗٔٗش ئىجٕي ِبٌىه رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: دٖججبٌٕىڭ ٍ
بر تىسىٍىپ، ثۇ ئىىىي ٍۈزىذٖ ِٗوىٗ ۋٖ ِٗدىٕٗدىٓ ثبغمب دٖضطىّىگْٗ ٍېرى لبٌّبٍذۇ. چۈٔىي پٗرغتىٍٗر ٍوي ئېغىسٌىرىذا لبت

 ]ثۇخبرى[« غٗھٗرٔي لوغذاٍذۇ 
ٌٗالھۇ ئٗٔھۇ ، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ھٗزرىتي ئۆِٗر ۋٖ ثبغمب ثىر لبٔچٗ ويدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇئىجٕي ئۆِٗر رٖزىَ

ېٕىذا وىچىه ثبٌىالر   ٍ ْ ضبھبثىطي ثىٍْٗ ئىجٕي ضٍَٗبدٔىڭ ٍېٕىغب ثبردى ۋٖ ئۇٔىڭ ثٗٔي ِٗغبٌٗ لٌٗئٗضىٕىڭ ثىٍٗ
 ٗ ئوٍٕبۋاتمبٍٔىمىٕىٕي وۆردى. ئۇ وۈٍٔٗردٖ ئىجٕي ضٍَٗبد ثبالغٗتىٗ ٍېتىپ لبٌغبٔىذى. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ئۇٔىڭ ِۈرىطىگ
ٍٗڭگىً ئۇرغبٔغب لٗدٖر ئۇ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ وٌٗگٍٗٔىىىٕي ضٗزِىذى. ئبٔذىٓ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ئىجٕي 

ېٕىڭ ئبٌال  ِ ٍغِٗجىرى ئىىٍٗٔىىىّگٗ گۇۋاھٍىك ثېرِٖطْٗ؟ضٍَٗبدلب: ٗر  -ٔىڭ ٗپ دٖپ ضورىغبٔىذى. ئىجٕي ضٍَٗبد پٍٗغِٗج
ٍغِٗجىرى ئىىٍٗٔىىىڭگٗ گۇۋاھٍىك ثېرىّْٗ. ضْٗ ِېٕىڭ  ٖثٍٗرٔىڭ( ٗپ ئٌٍٗٗھىططبالِغب لبراپ: ضېٕىڭ ضبۋاتطىسالرٔىڭ )ٍٗٔي ئٗر

ال ۋٖ د -ئبٌالٔىڭ پٍٗغِٗجىرى ئىىٍٗٔىىىّگٗ گۇۋاھٍىك ثېرِٖطْٗ؟ ېذى. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ئۇٔي رٖت لىٍىپ: ِْٗ ئٌب
ٌٗتۈردۈَ ىٍٗرٔي وۆرۈۋاتىطْٗ؟ -ئۇٔىڭ پٍٗغِٗجٗرٌىرىگٗ ئىّبْ و دٖ ضورىغبٔىذى. ئىجٕي ضٍَٗبد:  -دېذى. ئبٔذىٓ ئۇٔىڭذىٓ ّٔې

ثىرىگٗ  -ٍبٌغبٕٔي ثىر -، ضْٗ راضتدېذى. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: ئۇٔذالتب -ِبڭب راضتّۇ وېٍىۋاتىذۇ، ٍبٌغبّٔۇ وېٍىۋاتىذۇ
 -دېذى. ئبٔذىٓ: ِْٗ ثىر ٔٗرضٗ ٍوغۇردۇَ)ضۈرٖ دۇخبٕٔي ٍوغۇرغبْ ئىذى( )ئۇٔي تبپمىٓ( -ئبرىالغتۇرۇپ لوٍۇۋېتىپطْٗ

دېذى. ثۇٔي  -دېذى. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: ئبغسىڭٕي ٍۇَ، ھٗددىڭذىٓ ئبغّب! -دېگٗٔىذى. ئىجٕي ضٍَٗبد: ئۇ تۈتۈْ
 -ۆِٗر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇٔىڭ ئبچچىغي وېٍىپ: ئي رٖضۇٌۇٌال! رۇخطٗت ثٗرگىٓ، ئۇٔىڭ وبٌٍىطىٕي چېپىپ تبغالًوۆرگْٗ ئ

دېگٗٔىذى. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: ٍبق، ئٗگٗر ئۇ )دٖججبي( ثوٌطب، ئۇٔىڭغب وۈچۈڭ ٍٗتٍّٗذۇ. ئٗگٗر دٖججبي ثوٌّىطب، 
ر ٍٗٔٗ ِۇٔذاق دٍٖذۇ: ئۇٔىڭذىٓ وېَىٓ، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ثىٍْٗ دېذى. ئىجٕي ئۆِٗ -ئۇٔي ئۆٌتۈرۈغٕىڭ ھبجىتي ٍوق

ئۇثًٗ ئىجٕي وٗئت ئىىىىطي ئىجٕي ضٍَٗبد تۇرىذىغبْ خورِىسارٌىممب ثبردى. ئۇالر ئىجٕي ضٍَٗبدلب وۆرۈّٔٗضٍىه ئۈچۈْ خورِب 
ٕي ضٍَٗبدٔىڭ ِٗخّٗي وۆرپٗ ئۈضتىذٖ غبخٍىرىٕىڭ داٌذىطىغب ئۆتۈپ، ٍوغۇرۇٔۇغمب تىرغتي. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ئىج

ٗرٔي غۇدۇڭػىۋاتمىٕىٕي وۆردى. دٖي غۇ پٍٗىتتٗ، ئىجٕي ضٍَٗبدٔىڭ ئبٔىطي خورِب غبخٍىرىٕىڭ ئبرلىطىذا  ٍېتىپ، ثىر ٔٗرضىٍ
دٖ، ئىجٕي ضٍَٗبدلب )ئۇٔىڭ ئىطّي ضبف ئىذى(: ئي ضبف! -ٍوغۇرۇٔۇپ تۇرغبْ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕي وۆرۈپ لبٌذى
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دېذى. ثۇٔي ئبڭٍىغبْ ئىجٕي ضٍَٗبد ئورٔىذىٓ ضٗورٖپ تۇرۇپ وٗتتي. پٍٗغِٗجٗر  -ِّٗد ئٌٍٗٗھىططبالَ ئبۋۇ ٍٗردٖ تۇرىذۇِۇھٗ
 ]ثۇخبرى[« دېذى -ئٌٍٗٗھىططبالَ: ئٗگٗر )ئبٔىطي( ئۇٔي ئۆز ھبٌىغب لوٍغبْ ثوٌطب، )ئۇٔىڭ ِبھىَىتي( ئبغىبرا ثوالتتي

، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ، ئٗثۇ ثٗورى ۋٖ ئۆِٗر رٖزىٌَٗالھۇ ويٗت لىٍىٕىذۇرىۋاٍ ئٗثۇ ضٗئىذ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ
ئٗٔھۇِبالر ِٗدىٕٗ ووچىٍىرىٕىڭ ثىرىذٖ وېتىۋېتىپ، ئۇٔىڭغب )ٍٗٔي ئىجٕي ضٍَٗبدلب( ٍوٌۇلتي. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ 

دېگٗٔىذى. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:  -دٖپ ضورىذى. ئۇ: ضۇ ئۈضتىذٖ تٗخت وۆرۈۋاتىّْٗ -ئۇٔىڭذىٓ:  ٔېّٗ وۆرۈۋاتىطْٗ؟
 ]ِۇضٍىُ[« دېذى -ضْٗ غٍٗتبٕٔىڭ دېڭىسدىىي تٗختىٕي وۆرۈپطْٗ

، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ئىجٕي ضٍَٗبددىٓ: جٕٗٔٗتٕىڭ توپىطي ويرىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇ ئٗثۇ ضٗئىذ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ
ُ! ئۇٔىڭ -ٔېّٗ؟ ٗر  -رٖڭگي ئۇٔذٖن ئبپئبق، پۇرىمي ِىطىتۇر دٖپ ضورىذى. ئىجٕي ضٍَٗبد ئي ئٗثۇٌمبضى دېگٗٔىذى. پٍٗغِٗج

 ]ِۇضٍىُ[« دېذى -ئٌٍٗٗھىططبالَ: توغرا ئېَتتىڭ
، ِْٗ ئىجٕي ضٍَٗبدلب ئۇچراغمبٔذاق ئۇٔىڭ ثىر وۆزىٕىڭ تىرىطي ثىر رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي ئىجٕي ئۆِٗر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ

ڭغب: ِْٗ وۆرىۋاتمبْ وۆزۈڭذىىي ثۇ ھبدىص لبچبْ ٍۈز ثٗردى؟ دېطَٗ، ئۇ ِبڭب: ٍبٔغب لېچىپ، ئىػىپ وېتىپتىىْٗ. ِْٗ ئۇٔى
ثىٍٍّّْٗٗ دېذى. ِْٗ: وۆزۈڭ ضېٕىڭ ئۈزۈڭٕىڭ ثېػىذا تۇرضىّۇ ثىٍِّٗطْٗ؟ دېطَٗ. ئۇ: ئٗگٗر ئبٌال خبٌىطب، ثۇ وۆزٔي ضېٕىڭ 

 ِۇضٍىُ[«]ۋاز لېٍىپ ئبچچىمالپ وٗتتيھبضبڭغىّۇ ٍبرىتىۋىرىذۇ دېذى. ئبٔذىٓ خۇددى ئىػٗن ھبڭرىغبٔذٖن، لبتتىك ئب
، ھٗج ۋٖ ئۆِرٖ لىٍىع ئۈچۈْ ٍوٌغب چىمتۇق. ئىجٕي ضٍَٗبدِۇ ويرىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇ ٗئىذ خۇدرى رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓئٗثۇ ض

ىس ٍبٌغۇز لبٌذۇق. ئۇٔىڭ ئۈضت ىذىٓ ثىس ثىٍْٗ ثىٍٍٗ ئىذى. ثىر جبٍذا توختىذۇق. ئىٕطبٔالر تبرلبٌذى، ئىجٕي ضٍَٗبد ئىىىّى
ېٕىڭ ٍۈن  ِ تبلٍىرىّٕىڭ ٍېٕىغب  -تبرلبٌغبْ گٗپٍٗر تۈپٍٍٗىذىٓ ئۇٔىڭذىٓ ثٗوّۇ چۆچۈپ تۇراتتىُ، ئۇ ٍۈن تبلٍىرىٕي ئېٍىپ،

ُ. ئۇ ِبلۇي ثوٌۇپ دٖرٖخٕىڭ  -لوٍذى. ِْٗ: ھبۋا ثٗن ئىططىك، ٔٗرضىٍٗرٔي ئبۋۇ دٖرٖخٕىڭ ئبضتىغب لوٍغبْ ثوٌطبڭ دېگٗٔىذى
تٗ، ٔېرىذا ثىر لوً وۆرۈٔذى، ئۇ ثېرىپ، ئۇٔىڭ ضۈتىذىٓ ئېٍىپ وٌٗذى ۋٖ ِبڭب: ئي ئٗثۇ ضٗئىذ ئبضتىغب لوٍذى. دٖي غۇ پٍٗت

ىغبٍٔىمىُ ئۈچۈْ: ھبۋا ثٗن ئىططىك، ضۇتّۇ ئىططىك، وۆڭٍۈَ تبرتّبٍۋاتىذۇ.  -ئىچىىٓ! دېذى. ئۇٔىڭ لوٌىذىٓ ئىچىػٕي خبٌّى
چۆچٗوٍىرى ضٗۋٖثىذىٓ ئۆزِٖٕي ئبرغبِچب  -برلبتمبْ ضۆزدېگٗٔىذىُ، ئۇ: ئىٕطبٔالرٔىڭ ِېٕىڭ ئۈضتۈِذىٓ ت -ئىچىۈَ ٍوق

 ْ ثىٍْٗ دٖرٖخىٗ ئېطىپ، ئۆٌۈۋاٌغىُ وېٍىذۇ. ئۇ ئٗثۇ ضٗئىذ! پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ھٗدىص ثبغمىالرغب ِٗخپىٌ لبٌغب
ھِّٗىذىٓ ٍبخػي  ثوٌطىّۇ، ضىٍٗر ئٗٔطبر جبِبئىتىگٗ ِٗخپىٌ لبٌغبْ ئِٗٗش. ضْٗ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ھٗدىطٕي

جۇوي، ِْٗ ِۇضۇٌّبّْٔٗ. « ئۇ )دٖججبي( وبپىر» ثىٍىذىغبٔالردىٓ ثىرىطىطْٗ. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: دېّىذىّۇ؟ ھٌب
ٗ « ئۇ )دٖججبي( تۇغّبش )ٍٗٔي پٗرزٖٔت وۆرٌٍّٖٗذۇ(» پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: جۇوي، ِْٗ ثبالِٕي ِٗدىٕىگ دېّىذىّۇ؟ ھٌب

ْ « ئۇ )دٖججبي( ِٗوىٗ ثىٍْٗ ِٗدىٕىگٗ وىرٌٍّٖٗذۇ» جٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:لوٍۇپ وٌٗذىُ. پٍٗغِٗ دېّىذىّۇ؟ ھبٌجۇوي، ِٗ
ْ ۋٖ ِٗوىىگٗ لبراپ وېتىۋاتىّْٗ  دېذى. -ِٗدىٕٗدىٓ وېٍىۋاتىّٗ

ٔبِي  ئبٌالٔىڭ» ئٗثۇ ضٗئىذ ِۇٔذاق دٍٖذۇ: ھٗتتب ِْٗ ئۇٔي ئٍٗىجطىس دٖپ لبراپ، ئۆزرٖ ئېَتىػمب تبش لبٌذىُ. غۇ ئبرىذا ئۇ:
ىڭ ٔٗدٖ تۇغۇٌغبٍٔىمىٕي ۋٖ ھبزىر لٍٗٗردٖ ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍىّْٗ ْ، « ثىٍْٗ لٗضِٗىي، ِْٗ دٖججبٌٕ دېذى. غۇٔىڭ ثىٍٗ

 دېذىُ ]ِۇضٍىُ[« لوپۇپ وٗت!» ئۇٔىڭغب:
ٗتتٗ ِۇٔذاق دېَىٍگْٗ: ئىجٕي ضٍَٗبدتىٓ: ضېٕىڭ دٖججبي ثوٌۇپ لېٍىػىڭ خۇغبي لىالِذۇ؟ دٖپ  -ثبغمب ثىر رىۋاٍ

 دېذى ]ِۇضٍىُ[ -دېٍّّْٗٗ« ٍبق»دېَىٍطٗ « ضْٗ دٖججبي ثوٌغىٓ» بٔىذى، ئۇ: ِبڭب:ضوراٌغ
 ٗ ِۇھِّٗٗد ئىجٕي ِۇٔىٗدىر رٖھىّٗھۇٌال ِۇٔذاق دٍٖذۇ: جبثىر ئىجٕي ئبثذۇٌالٔىڭ ئىجٕي ضٍَٗبدٔىڭ دٖججبي ئىىٍٗٔىىىگ

ٗر دٖپ ضورىغبٔىذىُ، ئۇ: ِٗ -دٖ: لٗضَٗ ئىچىۋاتبِطْٗ؟ -لٗضَٗ ئىچىىٕىٕي وۆردۈَ ْ ئۆِٗر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇٔىڭ پٍٗغِٗج
ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ھۈزۈرىذا )ثۇ ھٗلتٗ( لٗضَٗ ئىچىىٕىٕي ئبڭٍىغبٔىذىُ، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ثۇٔىڭغب ھېچمبٔذاق ئېتىراز 

 ]ثۇخبرى[« دېذى -ثىٍذۈرِىگٗٔىذى
ٖ ئۇرۇغىذا ٍول  ]ئٗثۇ داۋۇد ضٗھىھ[« بپ وٗتتيجبثىر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ ِۇٔذاق دٍٖذۇ: ئىجٕي ضٍَٗبد ھٗرر

ئي جبِبئٗت » ، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ جبوبرچىطىٕىڭ:ويرىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇثىٕتي لٍٗص رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھبدىٓ فبتىّٗ 
دېگْٗ ئبۋازىٕي ئبڭالپ، ِٗضجىذوٗ ثېرىپ، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ثىٍْٗ ثىرگٗ ٔبِبز ئولۇدۇَ. « ٔبِبزغب وېٍىڭالر!

ٔىڭ ئبرلىطىذا ضٗپ تۇتۇپ تۇرغبْ ئبٍبٌالرٔىڭ لبتبرىذا ئىذىُ. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ٔبِىسىٕي ئولۇپ ثوٌغبٔذىٓ ئٗرٌٗر
!ْ بز ئولۇغبْ( ٍېرىذىٓ لىّىرٌىّىطۇ دېذى. ئبٔذىٓ: ضىٍٗرٔي  -وېَىٓ، وۈٌۈِطىىرىگْٗ ھبٌذا ِۇٔجٗردٖ ئوٌتۇرۇپ: ھېچىىُ )ِٔب

ٗر؟ دېَػتي. پٍٗغِٗجٗر  -دٖپ ضورىذى. جبِبئٗت: ئبٌال ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗغِٗجىرى ثىٍگۈچىذۇر -ٔېّٗ ئۈچۈْ ٍىغمىٕىّٕي ثىٍِٗطىٍ
بِي ثىٍْٗ لٗضَٗ لىٍىّٗٔىي، ِْٗ ضىٍٗرٔي ثىر ئىػمب رىغجٗتٍٗٔذۈرۈظ ٍبوي ئۇٔىڭذىٓ   ٔ ئٌٍٗٗھىططبالَ: ئبٌالٔىڭ

ر ٔبضبرا ئىذى. ئۇ وېٍىپ، ِبڭب ثٍٗئٗت ئبگبھالٔذۇرۇظ ئۈچۈْ چبلىرِىذىُ. ثٌٗىي غۇٔىڭ ئۈچۈْ چبلىردىّىي، تِٗىُ دارى ثى
لىٍىپ ِۇضۇٌّبْ ثوٌذى. ئۇ ِبڭب ِېٕىڭ ضىٍٗرگٗ دٖججبي ھٗلمىذٖ ضۆزٌٗپ ثٗرگٍٗٔىرىّگٗ ئوخػبپ وېتىذىغبْ ِۇٔذاق ثىر 

وىػي ثىٍْٗ ثىرٌىىتٗ وېّىگٗ چىمتىُ، وېّىذٖ ثىر ئبً دېڭىس  30ۋٖلٗٔي ضۆزٌٗپ ثٗردى: ِْٗ ٌٗخُ ۋٖ جۇزاَ لٗثىٍىطىذىٓ 
وٌمۇٍٔىرى ثىٍْٗ ئېٍىػتۇق. دوٌمۇٔالر ثىسٔي وۈْ پېتىع تٗرٖپتىىي ثىر ئبراٌغب ئېٍىپ ثبردى. وېَىٓ وىچىه لېَىمالرغب د

ئوٌتۇرۇپ، ئبراٌغب وىردۇق. ئبٌذىّىسغب ئبجبٍىت تۈوٍۈن ثىر ِٗخٍۇق ئۇچرىذى. ئۇٔىڭ تۈوي غۇٔذاق وۆپ ئىىٗٔىي، ئبرلب 



 ئبلال تًريپكً قېچىڭالر! 
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دېذى. ثىس:  -دٖپ ضورىغبٔىذۇق. ئۇ: ِْٗ جٗضطبضٗ -ٍٗذىىْٗ. ئۇٔىڭذىٓ: ضْٗ وىُ؟تٗرىپىذىٓ لبرىطب، ئبٌذى تٗرىپي وۆرۈّٔ
دٖپ ضورىذۇق. ئۇ: ئي جبِبئٗت! چېروبۋدىىي پبالٔي ئبدِٖٕىڭ ٍېٕىغب ثېرىڭالر، ئۇ ضىٍٗرٔي تۆت وۆز  -جٗضطبضٗ دېگْٗ ٔېّٗ؟

وٌۇپ لېٍىػىذىٓ گۇِبٔالٔذۇق. دٖرھبي چېروبۋغب دېذى. ئۇٔىڭ ضۆزىٕي ئبڭالپ لورلتۇق ۋٖ ئۇٔىڭ غٍٗتبْ ث -ثىٍْٗ وۈتۈۋاتىذۇ
ثېرىپ، لبِىتي ثٗوّۇ ٍوغبْ ثىر ئبدِٖٕي وۆردۇق. ھبٍبتىّىسدا ثۇٔذاق لبِٗتٍىه ئبدِٖٕي وۆرۈپ ثبلّىغبٔىذۇق. ئۇٔىڭ 

ٖ! ثۇ ٔېّٗ ئ ٕغبٔىذى. ئۇٔىڭغب: ۋاً ثىچبر دٖپ  -ٗھۋاي؟لوٌٍىرى ثوٍٕىغب چىڭ ثبغالٔغبْ ثوٌۇپ، تىسىٕىڭ تۆۋىٕىگٗ ئىػىٗي ضېٍى
دېذى. ثىس: ثىس ئٗرٖثٍٗردىٓ ثىر  -ضورىذۇق. ئۇ: ضىٍٗر ِېٕىڭ ھبٌىّذىٓ خٗۋٖر تبپتىڭالر، ئِٗذى ئۆزٖڭالرٔي تؤۇغتۇرۇڭالر!

جبِبئٗتّىس، وېّىگٗ چىمىپ دېڭىسغب ٍوي ئبٌذۇق. دېڭىس دوٌمۇٍٔىرى ثىس ثىٍْٗ ثىر ئبً ئېٍىػتي، ئبخىرى دوٌمۇٔالر ثىسٔي ثۇ 
وٌٗذى. لېَىمالرغب ئوٌتۇرۇپ ئبراٌغب وىرىپ وٌٗذۇق. ئبٔذىٓ پۈتۈْ ثٗدىٕىذىىي تۈوٕىڭ وۆپٍۈوىذىٓ ئبٌذى ئبراٌغب ئېٍىپ 

ثىٍْٗ ئبرلىطىٕي پٗرق ئٗتىىٍي ثوٌّبٍتتي. ئۇٔىڭ وىٍّىىىٕي ضورىغبٔىذۇق، ئۇ ئۆزىٕىڭ جٗضطبضٗ ئىىٍٗٔىىىٕي ئېَتتي. ثىس 
غۇ چېروبۋغب وېٍىػىّىسٔي، ثۇ ٍٗردٖ ثىسٔي وۈتۈۋاتمبْ ۋٖ خٗۋرىّىسگٗ جٗضطبضٗٔىڭ ٔېّىٍىىىٕي ضورىغبٔىذۇق. ئۇ ثىسٔىڭ ِۇ

 ْ ِۇغتبق ثوٌۇۋاتمبْ ثىرىٕىڭ ثبرٌىمىٕي ئېَتتي. ئۇٔىڭ ضۆزىگٗ ئبضبضْٗ ثۇ ٍٗرگٗ وٌٗذۇق ۋٖ ضېٕي وۆردۇق. ئۇٔىڭ غٍٗتب
ى. ثىس: ٔېّٗ ئۈچۈْ ضوراپ دېذ -دېذۇق. ئۇ ِبڭب ثٍٗطبْ خورِىٍىمىذىٓ خٗۋٖر ثېرىڭالر؟ -ئىىٍٗٔىىىذىٓ گۇِبٔالٔذۇق

دٖپ ضورىذى.  -دېۋىذۇق. ئۇ: ئۇٔىڭ خورِىطىٕي ضورىّبلچىّْٗ، ئۇ خورِب دٖرٖخٍىرى ھبزىرِۇ ِېۋٖ ثېرىۋاتبِذۇ؟ -لبٌذىڭ؟
دېذى.  -دېذۇق. ئۇ: ئِّٗب ئۇٔىڭ خورِب ثٗرِٗضٍىىىگٗ ئبز لبٌذى. ئِٗذى تٗثٗرىَٗ وۆٌي ھٗلمىذٖ خٗۋٖر ثېرىڭالر! -ثىس: ھٗئٗ

دېذۇق. ئۇ: ئِّٗب  -دٖپ ضورىذى. ثىس: ضۈٍي وۆپ -دېگٗٔىذۇق. ئۇ: ئۇٔىڭذا ضۇ ثبرِۇ؟ -ۇٔىڭ ٔېّىطىٕي ضوراٍطْٗ؟ثىس: ئ
دېذى. ئۇٔىڭذىٓ: ئۇٔىڭ ٔېّىطىٕي  -ئۇٔىڭ ضۈٍىٕىڭ تۈگىػىگٗ ئبز لبٌذى. ئِٗذى زۇغٗر ثۇٌىمي ھٗلمىذٖ خٗۋٖر ثېرىڭالر!

 -بزىرِۇ ضۇ ثبرِۇ؟ ئبدٍِٖٗر ئۇٔىڭ ضۈٍي ثىٍْٗ ئېتىسٌىرىٕي ضۇغۇرىۋاتبِذۇ؟دٖپ ضورىغبٔىذۇق، ئۇ: ئۇ ثۇاللتب ھ -ضوراٍطْٗ؟
دېذۇق. ئۇ: ئِٗذى ضبۋاتطىس  -دٖپ ضورىذى. ثىس: ھٗئٗ، ئۇٔىڭ ضۈٍي وۆپ، ئۇٔىڭ ضۈٍىذىٓ ئبدٍِٖٗر ئېتىسٌىرىٕي ضۇغىرىۋاتىذۇ

ېّٗ ئىع لىٍغبٍٔىمي ھٗلمىذٖ خٗۋٖر ثېرىڭالر! دېذۇق.  -ِٗوىىذىٓ چىمىپ، ِٗدىٕٗگٗ وٌٗذى دېذى. ثىس: ئۇ -پٍٗغِٗجٗرٔىڭٔ 
ٗر ئۇٔىڭغب لبرغي  ٗ،دٖپ ضورىذى. ثىس -ئۇرۇغتىّۇ؟ئۇ: ئٗرٖثٍ ېّٗ لىٍذى؟ -: ھٗئ  ٔ دٖپ ضورىذى. ثىس:  -دېذۇق. ئۇ: ئۇالرٔي

ٗ، دٖپ ضورىذى. ثىس: ھ -دېذۇق. ئۇ: ھٗلىمٗتْٗ غۇٔذاق ثوٌذىّۇ؟ -ئۇالرٔي ِٗغٍۇپ لىٍذى ۋٖ ئۇالر ئۇٔىڭغب ثوٍطۇٔذى ٗئ
دېذۇق. ئۇ: ئۇالرٔىڭ ئۇٔىڭغب ثوٍطۇٔىػي ثٗوّۇ ٍبخػىذۇر، ِْٗ ضىٍٗرگٗ ئۆزِٖٕي تؤۇغتۇراً. ِْٗ دٖججبي ثوٌىّْٗ. ٍٗر 
ٍۈزىگٗ چىمىػىُ ئۈچۈْ رۇخطٗت ثېرىٍىذىغبٔغب ئبز ۋالىت لبٌذى. ِْٗ ِٗوىٗ ثىٍْٗ ِٗدىٕىذىٓ ثبغمب ھِّٗٗ ٍٗرٔي وېسىپ، 

ىڭ ِٗوىٗ ثىٍْٗ ِٗدىٕىگٗ وىرىػىُ ھبراَ لىٍىٕغبْ. چۈٔىي ئۇالرٔىڭ لبٍطىجىرىگٗ وىرىػٕي وېچٗ تۇرىّْٗ. ِېٕ 40ٍٗز ٍۈزىذٖ 
ېٕي ئۇ ٍٗردىٓ ٍىرالالغتۇرىذۇ. چۈٔىي ئۇٔىڭ ھٗر ثىر ئىػىىٕي لوغذاغمب ِٗضئوي  خبٌىطبَ، لوٌىذا لېٍىچ تۇتمبْ ثىر پٗرغتِٗ 

ٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ھبضىطىطىٕي ِۇٔجٗرگٗ ئۇرۇپ تۇرۇپ: ثۇ دېذى. ثۇ ۋٖلٗٔي ئبڭالتمبٔذىٓ وېَىٓ، پٍٗغِٗج -پٗرغتىٍٗر ثبر
دېذى.  -دېذى. جبِبئٗت ثىردٖن: ئبڭالتمبٔىذىڭ -تٍٗجٗ، ثۇ تٍٗجٗ، ثۇ تٍٗجٗ )ٍٗٔي ِٗدىٕٗ( ثۇٔي ضىٍٗرگٗ ئبڭالتّىغبٔىذىُ؟

رى ِېٕىڭ ضىٍٗرگٗ ِٗوىٗ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: تِٗىّٕىڭ ئېَتمبٍٔىرى ِېٕي ھٍٗراْ لبٌذۇردى. چۈٔىي ئۇٔىڭ ئېَتمبٍٔى
بق، غٗرق   ٍ بوي ٍِْٗٗ دېڭىسىذا،  ٍ ثىٍْٗ ِٗدىٕٗ ھٗلمىذٖ ئېَتمبْ ضۆزٌىرىّگٗ ثٗوّۇ ئوخػبٍذۇ. ئبگبھ ثوٌۇڭالروي، ئۇ غبَ

دېذى ۋٖ لوٌي ثىٍْٗ غٗرق تٗرٖپٕي  -تٗرٖپتٗ، غۇٔذاق، ئۇ غٗرق تٗرٖپتىٓ ئبغىبرا ثوٌىذۇ. غٗرق تٗرٖپتىٓ ئبغىبرا ثوٌىذۇ
ٌٗالھۇ ئٗٔھب: ِْٗ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِذىٓ ِۇغۇٔذاق ئبڭالپ ٍبد ئېٍىۋاٌغبٔىذُى وۆرضٗتتي. « دېگْٗ -فبتىّٗ رٖزىَ
 ]ِۇضٍىُ[

ٔھۇدىٓ  رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇ ٖزىٌَٗالھۇ ٗئ ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇِب ِٗدىٕٗ ووچىٍىرىذىٓ ثىرىذٖ ئىجٕي وئبفىئـ ر ، ئىجٕي ئۆِٗر ر
جبرلىراپ ووچىٕي  -ٔىڭ ئبچچىغي وېٍىذىغبْ ثىر ضۆز لىٍذى. ئىجٕي ضٍَٗبد ۋارلىراپضٍَٗبد ثىٍْٗ ئۇچرىػىپ لبٌذى ۋٖ ئۇ

ثېػىغب وىَذى. وېَىٓ ئىجٕي ئۆِٗر ھٗفطٗٔىڭ ٍېٕىغب وىردى. ھٗفطٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھب ثوٌغبْ ۋٖلٗدىٓ خٗۋٖر تبپمبْ ئىذى. 
» ېّٗ ئىػڭ ثبر ئىذى؟ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ:ئبٌال ضبڭب رٖھّٗت لىٍطۇْ! ئىجٕي ضٍَٗبد ثىٍْٗٔ » غۇڭب ئىجٕي ئۆِٗرگٗ:

 ]ِۇضٍىُ[« دېذى -دېگٍٗٔىىىٕي ئبڭٍىّىغبّٔىذىڭ؟« ئۇ )دٖججبي( ئبچچىغي وٌٗتۈرۈٌگْٗ چبغذا ئوتتۇرىغب چىمىذۇ
ٌٗالھۇ ئٗٔھۇ ۇڭالر! ئىطتٗخرۇ ئبزاد لىٍىٕغبٔذا، ثىر جبوبرچي: ئبگبھ ثوٌ دىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،راغىذ ئىجٕي ضٗئذ رٖزىَ

دېذى. ضٗئت ئىجٕي جٗضطبِٗ ئۇالرٔىڭ ئبٌذىغب چىمىپ ِۇٔذاق دېذى: ثۇ ضۆزٔي ضىٍٗر ئېَتّىغبْ ثوٌطبڭالر،  -دٖججبي چىمتي
ِۇ » ِْٗ ئېَتبتتىُ. چۈٔىي ِْٗ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ: دٖججبي ئبدٍِٖٗر ئۇٔىڭ گېپىٕي لىٍّبٍذىغبْ، ئىّبِالر

ْ ثوٌۇپ وٗتىٗٔذٖ چىمىذۇِۇٔجٗرٌٗردٖ ئۇ تۇغرۇٌۇق ضۆزٌىّٗ  ]ئٗھّٗد[« دېگٍٗٔىىىٕي ئبڭٍىغبٔىذىُ« ٍذىغب
، ثىس پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ٍېٕىذا ئوٌتۇراتتۇق. ئۇ پىتٕٗ دىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇويئىجٕي ئۆِٗر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ

ٓ ثىرٍٍْٖٗ: ئي رٖضۇٌۇٌال! ئٗھالش ھٗلمىذٖ ٔبھبٍىتي وۆپ توختبٌذى. ھٗتتب ئٗھالش پىتٕىطىٕىّۇ تىٍغب ئبٌذى. ئبرىّىسدى
 -ثىرىذىٓ لېچىع ۋٖ ئىچىي ئۇرۇظ پىتٕىطي -دٖپ ضوراٌغبٔىذى، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: ئۇ، ثىر -پىتٕىطي دېگْٗ ٔېّٗ؟

دېذى. ئبٔذىٓ ثبٍبغبت تۇرِۇغٕىڭ پىتٕىطىذىٓ ضۆز لىٍىپ: ثۇ پىتٕىٕىڭ ضٗۋٖثچىطي ئٗھٍي ثٍٗتىّذىٓ ثىر وىػي ثوٌىذۇ. ئۇ 
زىٕىڭ ِېٕىڭ ئٗھٍىّذىٓ ئىىٍٗٔىىىٕي دٖۋا لىٍىذۇ. ئِّٗب ئۇ ِٗٔذىٓ ئِٗٗش. ِېٕىڭ ھٗلىمىٌ دوضتٍىرىُ تٗلۋادارالردۇر. ئۆ

ْ، لورچبق ثىرىٕىڭ ئٗتراپىغب ئۇٍۇغىذۇ. ئبٔذىٓ زۇٌّٗتٍىه ثىر پىتٕٗ چىمىذۇ. ثۇ  ٌّبٍذىغب وېَىٓ ئبدٍِٖٗر ئۆز ئبٌذىغب ئىع لىال



 ئبلال تًريپكً قېچىڭالر! 

 

245 

ىرِۇ ئىٕطبْ لبٌّبٍذۇ. ثۇ پىتٕٗ ئِٗذى تۈگٍٗذىغۇ دٖپ تۇرضب، تېخىّۇ ئٗۋج ئبٌىذۇ. ئىٕطبٔالر ئۇ پىتٕىگٗ دۇچبر ثوٌّبٍذىغبْ ث
پىتٕٗ ئىچىذٖ ِۆئّىٓ ثوٌۇپ تبڭ ئبتمۇزۇپ، وبپىر ثوٌۇپ وٗچ لىٍىذۇ. ئبخىرىذا ئىٕطبٔالر ئىىىي گۇرۇھمب ئبٍرىٍىذۇ. ئۇٔىڭ 

ٔٗ ثىرى، ٔىپبق گۇرۇھي ثوٌۇپ، ئۇٔىڭذا ئىّبْ ثوٌّبٍذۇ. ئۇ زاِبْ ثىرى ئىّبْ گۇرۇھي ثوٌۇپ، ئۇٔىڭذا ٔىپبق ثوٌّبٍذۇ. ٍٗ
 ]ئٗثۇ داۋۇد ۋٖ ئٗھّٗد ۋٖ ھبوىُ ضٗھىھ[« دېذى -وٌٗگٗٔذٖ، غۇ وۈٕٔىڭ ئۆزىذٖ ٍبوي ئٗتىطي دٖججبٌٕي وۈتۈڭالر!

ثٍٗتۇي » ېگْٗ:ِۇئبز ئىجٕي جٗثٗي رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق د
ِۇلٗددٖش ئبۋاتٍىػىپ، ٍٗضرىت )ِٗدىٕٗ( خبراثٍىػىپ وېتىذۇ. ٍٗضرىجٕىڭ خبراثٍىػىپ وېتىػي، وبتتب ئۇرۇغٕىڭ چىمىػي 
دېّٗوتۇر. وبتتب ئۇرۇغٕىڭ چىمىػي، لۇٔطتبٔتىٕپوي )ھبزىرلي ئىطتبٔجۇي(ٔىڭ ئبزاد لىٍىٕىػي دېّٗوتۈر. لۇٔطتبٔتىٕپوٌٕىڭ ئبزاد 

ئبٔذىٓ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ضۆزىٕي ئبڭالپ ئوٌتۇرغبْ وىػىٕىڭ ٍوتىطىغب « ىڭ چىمىػي دېّٗوتۇرلىٍىٕىػي، دٖججبٌٕ
ثۇ ضېٕىڭ )ِۇئبز ئىجٕي جٗثٗي ٔٗزٖردٖ تۇتۇٌّبلتب( ثۇ ٍٗردٖ » )ٍبوي دوٌىطىغب( لوٌي ثىٍْٗ ئۇرۇپ لوٍۇپ ِۇٔذاق دېذى:

 ضٗھىھ[]ئٗثۇ داۋۇد ۋٖ ئٗھّٗد « ئوٌتۇرغىٕىڭالردٖوال ھٗلىمٗتتۇر
وبتتب ئۇرۇغٕىڭ » ِۇئبز ئىجٕي جٗثٗي رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

]ئٗثۇ « چىمىػي، لۇٔطتبٔتىپوي)ٍٗٔي ئىطتبٔجۇي(ٔىڭ ئبزاد لىٍىٕىػي ۋٖ دٖججبٌٕىڭ چىمىػي ٍٗتتٗ ئبً ئچىذٖ ٍۈز ثېرىذۇ
 داۋۇد ھٗضْٗ[

» دٖججبي ِٗغرىمتىٓ:» ىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئٗثۇ ثٗورى رٖز
« دٖپ ئبتبٌغبْ جبٍذىٓ چىمىذۇ. ئۇٔىڭغب ٍۈزٌىرى تېرىذىٓ لىٍىٕغبْ لبٌمبٔغب ئوخػبٍذىغبْ ثىر لٗۋَ ئٗگىػىذۇ« خوراضبْ

 ]تىرِىسى ۋٖ ئٗھّٗد ۋٖ ئىجٕي ِبجٗ ضٗھىھ[
دٖججبٌغب » ي ِبٌىه رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئٗٔٗش ئىجٕ

ُ وىَگْٗ  ً وىَى ٓ ٍېػى ْ ٍٗھۇدىٍَىرىذى  ]ِۇضٍىُ[« ِىڭ وىػي ئٗگىػىذۇ 70ئىطپبھب
ِٗضىھ )دٖججبي( » دېگْٗ:ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق 

 َ غٗرق تٗرٖپتىٓ چىمىپ، ِٗدىٕىگٗ وىرِٗوچي ثوٌىذۇ ۋٖ ئوھۇد تېغىٕىڭ ئبرلىطىغب چۈغىذۇ. پٗرغتىٍٗر ئۇٔىڭ ٍۈزىٕي غب
 ]ِۇضٍىُ[« تٗرٖپىٗ ثۇراٍذۇ 

ٗر » ئٗٔٗش ئىجٕي ِبٌىه رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: دٖججبٌٕىڭ ٍ
ٍۈزىذٖ ِٗوىٗ ۋٖ ِٗدىٕٗدىٓ ثبغمب دٖضطىّىگْٗ ٍېرى لبٌّبٍذۇ. چۈٔىي پٗرغتىٍٗر ٍوي ئېغىسٌىرىذا لبتبر تىسىٍىپ، ثۇ ئىىىي 
غٗھٗرٔي لوغذاٍذۇ. ئبٔذىٓ ِٗدىٕٗ ئۆز خٌٗمي ثىٍْٗ ئۈچ لېتىُ تٗۋرٖپ وېتىذۇ. ٔٗتىجىذٖ ئبٌال ثبرٌىك وبپىر ۋٖ ِۇٔبپىمٕي 

 ]ثۇخبرى[« ٕىڭ ئبرلىطىغب( چىمىرۋېتىذۇضىرتمب )دٖججبٌ
دٖججبي جۇرۇف غورٌۇلىغب » ئٗٔٗش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ  ِۇٔذاق دېگْٗ:

ٓ ثبرٌىك ِۇٔبپىك ئٗر  ]ِۇضٍىُ[« ئبٍبي ئۇٔىڭ ئبٌذىغب چىمىذۇ -وېٍىپ، چېذىر ئۆٍٍٗرٔي لۇرىذۇ. ئبٔذى
« دېگْٗ ئىجبرىٕي لوغۇپ رىۋاٍٗت لىٍغبْ« دٖججبٌٕىڭ ئبٌذىغب چىمىذىغبٔالرٔىڭ وۆپرٖوي ئبٍبٌالردۇر» ئىّبَ ئٗھّٗد:

 ]ئٗھّٗد[
ٌٗالھۇ ئٗٔھۇ  ئي ِٗدىٕٗ خٌٗمي! لۇتۇٌۇظ » پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: دىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،جبثىر ئىجٕي ئبثذۇٌال رٖزىَ

دٖپ  -چ لېتىُ تٗورارٌىذى. ئۇالر: ئي رٖضۇٌۇٌال! لۇتۇٌۇظ وۈٔي دېگْٗ ٔېّٗ؟دېذى ۋٖ ثۇ ضۆزٔي ئۈ -وۈٔىٕي ٍبد ئېتىڭالر!
ىك ئٗر ئبٍبي وبپىر، ِۇغرىه ۋٖ » ضورىۋېذى، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: دٖججبي زۇثبة تېغىغب وېٍىپ چۈغىذۇ. ِٗدىٕىٕىڭ ثبٌر

ٗر ئۇالردىٓ لوتۇٌىذۇ، ئٗٔٗ غۇ وۈْ ِۇٔبپىمٍىرى ئۇٔىڭ )چبلىرىمىغب ئبۋاز لوغۇپ ِٗدىٕىذىٓ( لېػىغب چىمىذۇ. غۇٔ ذىال ِۆئّىٍٕ
 ]ئٌٗئٗۋضٗت[« دېذى -لۇتۇٌۇظ وۈٔىذۇر

ئىٕطبٔالر دٖججبٌذىٓ) ٍٗٔي » ئۇِّۇ غٗرىه رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھبدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:
دٖپ  -ئۇ چبغذا، ئٗرٖثٍٗر لٍٗٗردٖ ثوٌىذۇ؟دېذى. ِْٗ: ئي رٖضۇٌۇٌال!  -پىتٕىطىذىٓ لورلۇپ ٔٗپرٖتٍىٕىپ( تبغمب لبچىذۇ

 ]ِۇضٍىُ[« دېذى -ضورىغبٔىذىُ. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: ئۇ چبغذا، ئۇالر ثٗن ئبز لبٌىذۇ
دٖججبي ئبغىبرا ثوٌۇپ » پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:دىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، ھۈزٍٖفٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ
ئېٍىپ چىمىذۇ. وىػىٍٗر ئوت دٖرٍبضي دٖپ لبرىغىٕي، ئٌِٗٗىَٗتتٗ ضبٌمىٓ دٖرٍب ضۈٍىذۇر.  چىممبٔذا، ضۇ ثىٍْٗ ئوت

وىػىٍٗرٔىڭ ضبٌمىٓ دٖرٍب ضۈٍي دٖپ لبرىغىٕي، ئٌِٗٗىَٗتتٗ وۆٍذۈرۈپ تبغالٍذىغبْ ئوت دېڭىسى. ضىٍٗردىٓ وىّىي ئۇٔي رٖت 
ٗ غېرىٓ ضوغۇق ضۇدۇر لىٍطب، غۇ وىػي ئۆزى وۆرگْٗ ئوت دٖرٍبضىغب تبغٍىٕىذۇ. ئِّٗب، ئۇ  ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[« ئٌِٗٗىَٗتت

ِْٗ ضىٍٗرگٗ ھٗر ثىر » پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: دىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ
وچٗغّىذۇر. ئۇ پٍٗغِٗجٗر ئۆز لٗۋِىٕي ئبگبھالٔذۇرغبْ ئبٌذاِچي دٖججبٌٕىڭ ئٗھۋاٌىٕي ضۆزٌٗپ ثٗرٍِّٗۇ؟ دٖججبي ٍٗ

جٕٗٔٗت ثىٍْٗ دوزاخٕىڭ ضۈرىتىٕي ئېٍىپ وېٍىذۇ. ئٌِٗٗىَٗتتٗ ئۇ ئېَتمبْ جٕٗٔٗت دٖي دوزاخٕىڭ ئۆزىذۇر. ِْٗ خۇددى ٔۇھ 
 ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[« ئۆز لٗۋِىٕي ئبگبھالٔذۇرغبٔذٖن ضىٍٗرٔي غۇ گۇِراھٍىمتىٓ ئبگبھالٔذۇرىّْٗ

ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ دٖججبي توغرضىذا ھېچىىُ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِذىٓ  ىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،دىٓ رِۇغىرٖ ئىجٕي غۇئجٗ ر
ضۇٌۇٌال ِۇٔذاق دېگْٗ: ضْٗ ئٗجٗپّۇ زېرىىًّٗ ضوراۋٖردىڭ؟ ئۇٔىڭ )دٖججبٌٕىڭ( » ِْٗ ضورىغبٔذٖن ضوراپ ثبلّىغبْ. ٖر
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ضىغب ئىگٗ ئىىْٗ، دٍٖذۇ، دېذىُ. ِْٗ: وىػىٍٗرٔىڭ ھِّٗىطي دٖججبي ثىر دۆۋٖ ٔبْ ۋٖ ضۇ دٖرٍب« ضبڭب لبٔذاق زىَىٕي ثبر؟
ْ تېخي ھېچمبٔذاق گٗپ ئِٗٗش» رٖضۇٌۇٌال ِۇٔذاق دېذى:  ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[«]ثۇ ئبٌالغب ٔىطجٗتٗ

ٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ٖزىٌَٗالھۇ ٗئ دٖججبٌٕىڭ » ئىّراْ ئىجٕي ھۇضٍٗٓ ر
ٔىڭذىٓ ٍىراق تۇرضۇْ! ئبٌال ثىٍْٗ لٗضِٗىي، وىػي ئۆزىٕي ِۆئّىٓ ھېطبثالپ، ئۇٔىڭ ئبٌذىغب چىممبٍٔىمىٕي ئبڭٍىغبٔالر ئۇ

]ئٗثۇ داۋۇد ۋٖ ئٗھّٗد ۋٖ ھبوىُ « وېٍىذۇ، وېَىٓ ئۇٔىڭ ئېَتمبْ غۈثھىٍىه ضۆزٌىرى تۈپٍٍٗىذىٓ ئۇٔىڭغب ئٗگىػىپ وېتىذۇ
 ضٗھىھ[

 

  طب ئَلٍَھىططبالم ىئ

پٍٗغِٗجٗرٌٗر ثىر » ىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇد
 ْ وىػىٕىڭ ثبٌىٍىرىذۇر )ٍٗٔي ھِّٗىطىٕىڭ ئېٍىپ وٌٗگْٗ دىٕي ثىردۇر( ئۇالرٔىڭ ئبٔىٍىرى ثبغمب ثبغمىذۇر )ئېٍىپ وٌٗگٗ

ثىردۇر. غٗوطىس ِْٗ ِٗرٍِٕٗىڭ ئوغٍي ئىطبغب ئٗڭ دىٕٕىڭ ئٗضٍي ثىر، ئِّٗب غٗرىئٗتٍىرى ئوخػبظ ئِٗٗضتۇر( ئۇالرٔىڭ دىٕي 
ٍېمىٓ وىػىذۇرِْٗ. چۈٔىي، ئىىىىّىسٔىڭ ئبرىٍىمىذا ھېچمبٔذاق پٍٗغِٗجٗر ٍوق. ئۇٔىڭ ئبضّبٔذىٓ چۈغۈغىذٖ غٗن ٍولتۇر. 

وٗڭ( رٖڭگي  ضىٍٗر ئۇٔي وۆرگْٗ ۋالتىڭالردا تۆۋٖٔذىىي ئبالِٗتٍىرىذىٓ تؤۇڭالر. )ئۇ( ئورتب ثوً،)ثٗدىٕي لبۋۇي، وۆوطي
ئبلۇظ لىسىً وىػىذۇر، ئۈضتىذٖ ضۇش لىسىً رٖڭ ثىٍْٗ ثوٍبٌغبْ ئىىىي لۇر وىَىُ ثبر،)چېچي ِۈرضىگٗ چۈغىْٗ( ھۆي 

 ]ئٗھّٗد ۋٖ ئٗثۇ داۋۇد ضٗھىھ[« ثوٌّىطىّۇ ئۇٔىڭ چېچىذىٓ خۇددى )ضۇ( تېّىپ تۇرغبٔذٖن )وۆرىٕىذۇ(
وىُ ضىٍٗردىٓ ِٗرٍَٗ ئوغٍي » پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئٗٔٗش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  

َ ٍوٌٍىطۇْئىطبٔي وۆرضٗ، ئۇٔىڭغب ِٗٔذى ُ  ھٗضْٗ[«]ٓ ضبال  ھبوى
ٖ :» ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ  ِۇٔذاق دېگْٗ  جېٕىُ ئۇٔىڭ ئىٍىىذ

ىڭ ٔبِي ثىٍْٗ لٗضَٗ لىٍىّٗٔىي، ِٗرٍِٕٗىڭ ئوغٍي ئىطب ئٌٍٗٗھىططبالَ پبت ٍېمىٕذا ضىٍٗرٔىڭ ئبراڭالردا ثوٌغبْ زات ئبٌالٔ
ئبدىً ھۆوۈَ ضۈرگۈچي ثوٌۇپ چۈغىذۇ. ئۇ خرىطتىئبٔالرٔىڭ ورېطت ثٌٗگىطىٕي ضۈٔذۇرىذۇ، چوغمىٕي ئۆٌتۈرىذۇ، زىّّىالر 

ِۈٌۈوىٗ توٌۇپ وېتىذۇ )ٍٗٔي  -الِذىٓ ثبغمىطي لوثۇي لىٍىّٕبٍذۇ( ِبيتۆٌٍٗذىغبْ تۆٌِٕٗي ثىىبر لىٍىذۇ )ٍٗٔي ئۇالردىٓ ئىط
ِۈٌۈوٕي ئبٌىذىغبْ ثىرِۇ وىػي  -ئىطب ئٌٍٗٗھىططبالَ ئبدىً ھۆوۈَ ضۈرگٍٗٔىىتىٓ ثٗرىىٗت ٍېغىپ وېتىذۇ( ھٗتتب ئۇ ِبي
ٍّبٍذۇ لبٌىذۇ، ئۇالر ئۈچۈْ ثىر لېتىُ ضٗجذٖ لىٍىع دۇَٔب ۋٖ ئۇٔىڭ ئىچىذىىي ثبرٌى « ك ٔٗرضىذىٓ ٍبخػي ثوٌۇپ لبٌىذۇتېپى

 ]ثۇخبرى[
ئىطب » ٔٗۋۋاش ئىجٕي ضِٗئبْ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

ىڭ ئٌٍٗٗھىططبالَ ثىرجۈپ رٖڭٍىه وىَىُ وىَگْٗ، ئىىىي ئبٌىمىٕىٕي ئىىىي پٗرغتىٕىڭ لبٔبتٍىرىغب لوٍغبْ ھبٌىتىذٖ دِٖٗغىمٕ
غٗرق تٗرىپىذىىي ئبق ِۇٔبرغب چۈغىذۇ. ئۇ ثېػىٕي تۆۋْٖ لىٍطب ثېػىذىٓ ضۇ تبِچىَذۇ، ثېػىٕي وۆتۈرضٗ ِٗرۋاٍىتتٗن ضۈزۈن 
ضۇ تبِچىٍىرى تۆوۈٌىذۇ، ئۇٔىڭ ھىذىٕي ئبٌغبْ ئىّبٔطىسالرٔىڭ ھِّٗىطي ھبٍبت لبٌّبٍذۇ. ئۇٔىڭ ھىذى وۆزى ٍٗتىْٗ 

طبالَ دٖججبٌٕي ئىسدٖپ ئبخىر ئۇٔي ثٍٗتۇٌّۇلٗددٖضىٗ ٍېمىٓ ثبثىٍۇْ دېگْٗ جبٍذا ٍٗرگىچٗ ثبرىذۇ، ئبٔذىٓ ئىطب ئٌٍٗٗھىط
 ]ِۇضٍىُ[« تېپىپ ئۆٌتۈرىذۇ

ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ ِٗرٍَٗ ئوغٍي ئىطب :» ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىَ
ْ ٍبخػي؟!ئٌٍٗٗھىططبالَ ضىٍٗرگٗ چۈغىْٗ تۇرۇلٍۇق، ئىّبِ ٓ ثوٌۇغي ٔېّىذېگٗ  ِۇضٍىُ[« ] ىڭالرٔىڭ ئۆز ئىچىڭالردى

ٌٗالھۇ ئٗٔھۇِبدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، ئۇ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي  جبثىر ئىجٕي ئبثذۇٌال رٖزىَ
بد لىٍىذۇ. ئبٔذىٓ ِٗرٍَٗ ئوغٍي ئۈِّىتىّذىٓ ثىر تبئىپٗ ھٗق ئۈضتىذٖ تۇرۇپ، تبوي لىَبِٗتىىچٗ داۋاٍِىك جىھ» ئبڭٍىغبْ:

دٍٖذۇ. ئۇ ثۇٔىڭغب « ثىسگٗ ئىّبَ ثوٌۇپ ٔبِبز ئولۇپ ثٗرگىٓ!» ئىطب ئٌٍٗٗھىططبالَ چۈغىذۇ. ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ئِٗرٌىرى ئۇٔىڭغب:
 ُ[]ِۇضٍى« دٍٖذۇ« ثٗزىڭالر ثٗزىڭالرٔىڭ ئِٗرضىٍٗر. ِبٔب ثۇ، ئبٌالٔىڭ ثۇ ئۈِّٗتٕي ئىسزٖتٍىگٍٗٔىىىذىٕذۇر» لبرىتب:

ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ِٗرٍَٗ ئوغٍي » ِٗجّٗئـ ئىجٕي جبرىَٗ رٖزىَ
 ]ئٗھّٗد ۋٖ تىرِىسى ضٗھىھ[« ئىطب ئٌٍٗٗھىططبالَ  دٖججبٌٕي غبِذىىي ٌود دېگْٗ جبٍٕىڭ ئىػىه ٍېٕىذا ئۆٌتۈرۋېتىذۇ

ئىطب ئٌٍٗٗھىططبالَ  »ِۇٔذاق دېگْٗ :پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇد
چۈغىٗٔذىٓ وېَىٕىي تۇرِۇغمب خۇظ ِۇثبرٖوتۇر، ئۇ چبغذا ئبضّبٔغب ِوي ٍبِغۇر ٍبغذۇرۇغمب رۇخطٗت ثېرىٍىذۇ، زېّىٕغب 

ٗ چىۋىٍٗرٔي وۆپ چىمىرىػمب ئىسٔي ثېر –ثوٌطب، زىرائٗت، ئۆضۈٍِۈن، ِېۋٖ  ىٍىذۇ، ھٗتتب، ثىرٖر دإٔي تۈپتۈز تبظ ئۈضتىگ
ىٍپىس، ٍوٌۋاش ۋٖ ثۆرىٍٗر لوً، تۆگىٍٗر  -ٍٗرتېرىطبڭّۇ ئٌٗۋٖتتٗ ئۈٔۈپ وېتىذۇ،   ٍ ٍۈزىذٖ خبتىرجٍِٗىه ثٗرپب ثوٌىذۇ، ھٗتتب

ْ ثىرگٗ ئوتالٍذۇ، وىچىه ثبٌىالر ٍىالٔالرٔي ئوٍٕبٍذۇ، ٍىالٔالر وىچىه ثبٌىالرغب چېمىٍّبٍذۇ  ئٗثۇ ضٗئىذ ضٗھىھ[« ]ثىٍٗ
ئىطب ئٌٍٗٗھىططبالَ » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ  رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

ٓ ۋاپبت ثوٌۇپ وېتىذۇ، ئۇٔىڭ ٔبِىسىٕي ِۇضۇٌّبٔالر چۈغۈرىذۇ ً تۇرغبٔذىٓ وېَى  ]ئٗثۇ داۋۇد ضٗھىھ[« زېّىٕذا لىرىك ٍى
 

  هَجۇج  -ٍَجۇج 
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ْ »]ئۇالر )ٍٗٔي ٍٗھۇدىَالر( ضٗٔذىٓ زۇٌمٗرٍٔٗٓ توغرۇٌۇق ضورىػىذۇ.  ضىٍٗرگٗ ِْٗ ئۇٔىڭ لىطىطىٕي )ۋٖھىٌ ئبضبضىذا( ثبٍب
ىٕذا ھٗلىمٗتْٗ وۈچ83دېگىٓ  ]« لىٍىّْٗ ْ  -[ ئۇٔىڭغب ثىس زّې لۇدرٖت ئبتب لىٍذۇق، ئۇٔىڭغب ئۆز ِٗلطىذىگٗ ٍېتىػٕىڭ پۈتۈ

[ ئۇ وۈْ پېتىع 85ئۇٔىڭغب ئبضبٔالغتۇرۇپ ثٗرگْٗ( ٍوٌغب ِبڭذى  ])هللا [ زۇٌمٗرٍٔٗٓ 84ۇق  ]ٍوٌٍىرىٕي ئبضبٔالغتۇرۇپ ثٗرد
تٗرٖپىٗ ٍېتىپ ثبرغبٔذا، وۈٕٔىڭ لبرا الٍٍىك ثۇاللمب پېتىپ وېتىۋاتمبٍٔىمىٕي ھېص لىٍذى. ئۇ ثۇاللٕىڭ ٍېٕىذا ثىر تۈرٌۈن 

بخػي ِۇئبِىٍىذٖ ثوٌغىٓئي زۇٌمٗرٍٔٗٓ! ضْٗ ئۇالرٔي جبزاٌىغ» لٗۋِٕي ئۇچراتتي. ثىس:  ٍ [ 86دېذۇق  ]« ىٓ ٍبوي ئۇالرغب
وىّىي زۇٌۇَ لىٍغبْ ثوٌطب، ثىس ئۇٔي جبزاالٍّىس، ئبٔذىٓ ئۇ پٗرۋٖردىگبرىٕىڭ دٖرگبھىغب لبٍتۇرۇٌىذۇ، » زۇٌمٗرٍٔٗٓ ئېَتتي:

بخػي ِۇوبپبت [ وىّىي ئىّبْ ئېَتطب ۋٖ ٍبخػي ئِٗٗي لىٍطب، ئۇٔىڭ87پٗرۋٖردىگبرى ئۇٔي لبتتىك جبزاالٍذۇ  ] غب ئٗڭٍ 
[ 89ئۇٔىڭغب لوالٍٍىك لىٍىپ ثٗرگْٗ( ٍوٌغبْ ِبڭذى  ])هللا [ ئبٔذىٓ زۇٌمٗرٍٔٗٓ 88ثېرىٍىذۇ، ئۇٔي لوالً ئىػمب ثۇٍرۇٍّىس  ]

زۇٌمٗرٍٔٗٓ وۈْ چىمىع تٗرٖپىٗ ثبرغبٔذا، وۈٕٔىڭ غۇٔذاق ثىر لٗۋِٕىڭ ئۈضتىگٗ چۈغۈۋاتمبٍٔىمىٕي وۆردىىي، ئۇ لٗۋِگٗ ثىس 
ىك( ٔٗرضىٍٗرٔي ئبتب لىٍّىذۇق  ])وۈٕٔىڭ  برٖت لبتبٌر [ ئٗھۋاي غۇٔذاق ثوٌذى 90ھبرارىتىذىٓ( ضبلٍىٕىذىغبْ )وىَىُ، ئّى

ىٍىٕي لىٍذى( ثىس  )ٍٗٔي زۇٌمٗرٍٔٗٓ وۈْ چىمىع تٗرٖپتىىي وىػىٍٗرگىّۇ وۈْ پېتىع تٗرٖپتىىي وىػىٍٗرگٗ لىٍغبْ ِۇئِب
ئۇٔىڭغب لوالٍٍىك لىٍىپ ثٗرگْٗ( ٍوٌغب ِبڭذى  )هللا [ ئبٔذىٓ ئۇ 91ۇق  ]ئۇٔىڭ لوٌىذىىي ٔٗرضىٍٗردىٓ توٌۇق خٗۋٖردار ئىذ

[ زۇٌمٗرٍٔٗٓ ئىىىي تبغ ئبرىطىغب ٍېتىپ ثبرغبٔذا، ئىىىي تبغ ئبٌذىذا ھېچمبٔذاق ضۆزٔي چۈغٍّٗٔٗذىغبْ )ٍٗٔي ئۆزىٕىڭ 92]
ٍٔٗٓ! ٍٗجۇج ثىٍْٗ ِٗجۇج ٍٗر ٍۈزىذٖ ئي زۇٌمٗر» [ ئۇالر:93تىٍىذىٓ غٍٗرىٌ تىٍٕي ثىٍٍّٗذىغبْ( ثىر لٗۋِٕي ئۇچراتتي  ]

ھٗلىمٗتْٗ ثۇزغۇٔچىٍىك لىٍغۇچىالردۇر، ثىس ثىٍْٗ ئۇالرٔىڭ ئبرضىغب ثىر توضّب ضېٍىپ ثېرىػىڭ ئۈچۈْ، ضبڭب ثىر لىطىُ 
ٔىڭ ِبڭب ثٗرگْٗ ٔٗرضىٍىرى )ٍٗٔي »  هللا[ زۇٌمٗرٍٔٗٓ ئېَتتي:94دېذى  ]« ِېٍىّىسٔي )ثبجغب ئوخػبظ( تۆٌىطٗن ثوالِذۇ؟

لۇۋۋٖت ۋٖ پبدىػبھٍىك ضىٍٗرٔىڭ ِبڭب ثېرىذىغبْ ِېٍىڭالردىٓ( ئبرتۇلتۇر، ِبڭب ئبدَٖ وۈچي ٍبردَٖ لىٍىڭالر، ئۇالر  -وۈچ
[ ِبڭب تۆِۈر پبرچىٍىرىٕي ئېٍىپ وېٍىڭالر، )تۆِۈر 95ثىٍْٗ ضىٍٗرٔىڭ ئبراڭالرغب ِۇضتٗھىَٗ ثىر توضّب ضېٍىپ ثېرًٖ  ]

رىطي تٗوػي ثوٌغبٔذا، وۆٍۈوٍٗرٔي ثېطىڭالر. تۆِۈر پبرچىٍىرى )لىسىپ( ئوتتٗن پبرچىٍىرى دۆۋىٍىٕىپ( ئىىىي تبغٕىڭ ئب
ِٗجۇج( ئۇٔىڭ ئۈضتىگٗ  -[ ئۇالر )ٍٗجۇج96دېذى  ]« ِبڭب )ئېرىتىٍگْٗ ِىطٕي( ثېرىڭالر، ئۈضتىگٗ تۆوًٗ» ثوٌغبٔذا، ئۇ:

ٗٔي توضّىٕىڭ ثٗرپب لىٍىٕىػي( ثۇ )ٍ» [ زۇٌمٗرٍٔٗٓ ئېَتتي:97چىمىػمىّۇ، ئۇٔي تېػىػىىّۇ لبدىر ثوالٌّىذى  ]
ېّىتىذۇر، پٗرۋٖردىگبرىّٕىڭ ۋٖدىطي ئىػمب ئبغمبٔذا، ئۇ ئۇٔي تۈپتۈز لىٍىۋېتىذۇ، پٗرۋٖردىگبرىّٕىڭ ۋٖدىطي  پٗرۋٖردىگبرىّٕىڭٔ 

 [ ضۈرٖ وٗھىف[98ھٗلتۇر ]
» ٍٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئبثذۇٌال ئىجٕي ئِٗر ئىجٕي ئبش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٗ

ْ  -غٗن غۈثھىطىسوي، ٍٗئجۇج ۋٖ ِٗئجۇج ئبدَٖ ٔٗضٍىذىٕذۇر. ئۇالر ئىٕطبٔالرغب ئٗۋٖتىٍطٗ، ئىٕطبٔالرٔىڭ تۇرِۇغىٕي ۋٍٖرا
لىٍىۋېتىذۇ. ئۇالردىٓ ثىرضي ئۆٌطٗ، ئبرلىطىذىٓ ِىڭالپ ئٗۋالد وېٍىذۇ. ئۇالرٔىڭ ئبرلىطىذىٓ ئۈچ ئۈِّٗت وېٍىذۇ. ئۇال: 

 ]ئٌٗىٗثىر ۋٖ ئٌٗئٗۋضٗت[« ، تبرٔىص ۋٖ ِٗٔطٗنتٗئۋٖي
 ْ ئىجٕي ھٗرٌِٗٗٔىڭ ھبِّبچىطىٕىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي رىۋاٍٗت لىٍىذۇ: پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ثىر لېتىُ چبٍب

ٗر  ضىٍٗر ئۆزٌىرىّىسٔىڭ دۈغٍّٗٔىرى ٍوق دٍٖطىٍٗر،» چېمىۋاٌغبٍٔىمتىٓ تېڭىپ لوٍغبْ ھبٌىتىذٖ ضۆز لىٍىپ ِۇٔذاق دېذى: ضىٍ
دۈغٍّٗٔىرىڭالر ثىٍْٗ ئۇرۇظ لىٍىپ تۇرغبْ ۋالتىڭالردا ٍۈزٌىرى تۈپتۈز لىٍىٕغبْ، لبٌمبٔذٖن وٗڭرى، وۆزٌىرى وىچىه، 

 ]ئٗھّٗد[« ِٗجۇجالر ھِّٗٗ تۆپٍىىٍٗردىٓ ئبٌذىراظ چۈغۈپ وېٍىذۇ -چېچىٕىڭ رٖڭگي ضبغۇچ ثوٌغبْ ٍٗجۇج
ثىر وۈٔي رٖضۇٌۇٌال ئۆٍگٗ ٔبھبٍىتي ئباللسادٖ ثوٌغبْ ھبٌذا  لىٍىٕىذۇوي، دىٓ رىۋاٍٗتزٍٖٕٗپ ثىٕتي جٗھع رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھب

الدىٓ ثبغمب ئىالھ ٍوق، ئٗرٖثٍٗر ئۈچۈْ ۋاً، چوڭ ثبال» وىرىپ: ِٗجۇجٍٗرٔىڭ  -لبزا وېٍىع ئبٌذىذا تۇرۇۋاتىذۇ، ٍٗجۇج -ئٌب
وۆرضٗتتي.  ْٗ ئوتتۇرا ثبرِىمىٕي ھبٌمب لىٍىپدٖپ رٖضۇٌۇٌال وۆرضٗتىۈچ ثبرِىمي ثىٍ« توضبق تېّي ِۇٔچىٍىه ئېچىٍىپ وېتىپتۇ

لبزاغب دۇچبر ثوالِذۇق؟ دٖپ ضورىۋىذى،  -ئبرىّىسدا ٍبخػي وىػىٍٗر ثبر، ئٗجٗثب ثىسِۇ ثۇ ثبال زٍٖٕٗپ: ئي رٖضۇٌۇٌال!
ْ ئىػالر ثٗن وۆپىَىپ وٗتطٗ، غۇٔذاق ثوٌىذۇ» رٖضۇٌۇٌال:  دېذى ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[« غۇٔذاق ٍبِب

 -ئبٌال ٍٗجۇج» پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: دىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ 
« دٖپ وۆرضٗتىۈچ ثبرِىمي ثىٍْٗ ثبظ ثبرِىمىٕي ھبٌمب لىٍىپ وۆرضٗتتي« ِٗجۇجٍٗرٔىڭ توضبق تېّىٕي ِۇٔچىٍىه ئېچىۋٖتتي

 ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[
[ ضۈرٖ 96ٔذٖ، ئۇالر زېّىٕٕىڭ ھٗرثىر تۆپٍىىٍىرىذىٓ ئبٌذىراپ چىمىپ وېٍىذۇ   ]ِٗجۇج )توضّىطي( ئېچىۋېتىٍگٗ -]ٍٗجۇج
 ئٗٔجىَب[

پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ توضّب ھٗلمىذٖ ِۇٔذاق  دىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، ئۇئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ
، تۆغۈن ئېچىالً دٖپ لبٌغبٔذا، ئۇالرٔىڭ ِٗجۇج توضّىٕي ھٗر وۈٔي ووالٍذۇ -ٍٗجۇج » دېگٍٗٔىىىٕي رىۋاٍٗت لىٍىذۇ:

التبئبال توضّىٕي ثۇرۇٔمىذىّٕۇ ِۇضتٗھىَٗ  -ثبغٍىمي: ھبزىرچٗ لبٍتىپ وېتىپ، ئٗتٗ ووالڭالر! ٗتىطي ئٌب ٍْٗ، ئ دٍٖذۇ. غۇٔىڭ ثى
ب ئٗۋٖتىػٕي ئىرادٖ لىٍىپ ئٗضٍىگٗ لبٍتۇرۇپ لوٍىذۇ. ئبخىرى ئۇالرغب ثٌٗگىٍٗٔگْٗ ِۇددٖت توغۇپ، ئبٌالتبئبال ئۇالرٔي خبالٍىمم

دٍٖذۇ. ئۇالر ئٗتىطي وېٍىپ، توضّىٕي ئبخػىّي  -لىٍغبٔذا، ئۇالرٔىڭ ثبغٍىمي: ھبزىرچٗ لبٍتىپ، ئبٌال خبٌطب، ئٗتٗ ووالٍطىٍٗر،
لوٍۇپ وٗتىْٗ ھبٌٗتتٗ تۇرغبٍٔىمىٕي وۆرىذۇ. غۇٔىڭ ثىٍْٗ، ئۇالر توضّىٕي تېػىپ، خبالٍىممب ھۇجۇَ لىٍىذۇ، ضۇالرٔي ئىچىپ 
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 ]تىرِىسى ۋٖ ئٗثۇ داۋۇد ۋٖ ئٗھّٗد ضٗھىھ[« ىۋېتىذۇ، خبالٍىك ئۇالردىٓ لېچىػىذۇتۈگىت
ِٗجۇج پٍٗذا ثوٌغبٔذىٓ  -ٍٗجۇج » ئٗثۇ ضٗئذ خۇدرى رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:

 ھّٗد ضٗھىھ[دېگْٗ ]ثۇخبى ۋٖ ئٗ« وېَىّٕۇ، ھٗج ۋٖ ئۆِرٖ پبئبٌىَٗتٍىرى داۋاٍِىػىذۇ
وٌٗگۈضىذٖ ِۇضۇٌّبٔالر » ٔٗۋۋاش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: 

ً لبالٍذۇ  ئىجٕي ِبجٗ ضٗھىھ[«]ٍٗجۇج ِٗجۇجالرٔىڭ ئولَب لبٌمبٍٔىرىٕي ٍٗتتٗ ٍى
 

 سضىذىىي تَتمىمبتٌي ثبٍبى لىلىوىهَجۇج توغر -ثىس ئَهذى، ٍَجۇج

ْ  -1900تٗٔتبۋى رٖھّٗھۇٌال ئًٌٗٗ، ِۇٔذاق دٍٖذۇ:  ٍىٍٍىرى ئىذى. ِىطىر، غبَ، ضۈرىَٗ ٖۋ ثبغمب دۆٌٗتٍٗردىٓ ثوٌۇپ، ٔۇرغۇ
ٕغبْ ٍٗجۇج الر، زىَبٌىالر ۋٖ ثبغمب دىٓ تٗتمىك لىٍغۇچىالر، لۇرئبٔذا تىٍغب ئېٍى ِٗجۇج زادى وىُ؟ ئۇالر ئبدَٖ  -دىٕىٌ ئبٌّى

ئۈضتىٕي لىسىپ  -ىپىّۇ؟ ئۇالر ٔٗدٖ؟ ھبزىر پۈتۈْ زېّىٓ، ٍٗرغبرى چېگراغب ئۈٌىٕىپ ثوٌذى. ئبضتيثبٌىطىّۇ ٍبوي ثبغمب تبئ
تٗوػۈرۈپ، ئبٌتۇْ، وۆِۈر، رودا، ٔېفىتالرٔي لىسىپ پبٍذىٍىٕىۋاتىّىس. گىئوٌوگىَٗ، ئبرخوٌوگ ئبٌىّالرِۇ خېٍي وٗڭرى تٗوػۈرۈظ 

ْ، وۆِۈپ ئېٍىپ ثبردى. ئِّٗب ثۇٔذاق تبئىپىٕي ئۇچراتّىذى، ئ ٌِٗٗىَٗتٗت زۇٌمٗرٍٔٗٓ ثۇالرٔي تبغ ئبرضىغب لبِبي لىٍغب
لوٍّىغبْ، ئۆٌذىّىىي دېطٗن، ٍٗٔٗ چىمىذۇ دٖپ وۆرضٗتّٗ ثٗرگْٗ. ثۇالر زادى وىُ؟ ٔٗدٖ؟ ثۇٔي تٗتمىك لىٍّبً ثوٌّبٍذۇ، ثۇ 

ٗٔذٖن وۆرضٗتّىگْٗ دېگْٗ ِٗضىٍىگٗ ھېچىىػي توٌۇق جبۋاة ثېرٌّٖىذى. ثٗزىٍٗر ئۇالرٔي ئبٌال دٖججبٌٕي وۆرضٗتّىگ
ثوٌطىّۇ، ثبغمىالر ئبٌال ۋٖ رٖضۇٌۇٌال غۇٔذاق دىذىّۇ؟ لۇرئبٔذا ئبٌال ِْٗ وۆزگٗ وۆرضٗتٍّّْٗٗ دېّٗپتىغۇ. ثٌٗىي، ئۇالر ئىگىس 
 ْ ٌذىراظ وېٍىذۇ دٖپتىغۇ؟ غۇ چبغذىىي وىػىٍٗر وۆرۈپتىغۇ، دېگٗٔذٖن رٖدىَٗ ثٗردى. ثۇ ِٗضىٍىٕي ِْٗ پۈتۈ جبٍالردىٓ ئب

ِٗجۇج  -ٕي وىتبة ۋٖ تبرىخىٕي ئبختۇرۇپ ٔۇرغۇْ ثٗدٖي تۆٌٗپ توٌۇق ئىطپبتالپ چىمتىُ. ِْٗ غٗوطىس ئېَتىّٗٔىي، ٍٗجۇجدى
چىڭگىسخبْ ئٗۋالدى ثوٌغبْ ِۇڭغۇٌالر. ِېٕىڭ دٌٖىٍىُ ثٗظ خىً تٗتمىمبت ٔٗتىجىطىذٖ لوٌغبْ وٌٗذى، ثۇ تبئىپىٕىڭ 

پىَىٍىه ئورٔي. ثۇالرٔىڭ ئۆز ۋالتىذىىي ثۇزۇلچىٍىمي. ثۇ تبئىپىٕىڭ توضبلٕي ئبتبٌغۇضي، ٔبِي، غٗھٗر، تۇراٌغۇ جبً، جۇغرا
ېمىٓ ثوٌۇغي ۋاھبوبزارالر. ٍٗجۇج  -ئېچىػي. ئۇٔذىٓ ثبغمب ئىگىس جبٍذىٓ ٍۈگۈرۈغۇپ دېگْٗ ضۆز. ھٗق ۋٖدٖ لىَبِٗتٕىڭٍ 

تۇتىػىذۇ، ثۇٔىڭغب پۈتۈْ  ِٗجۇج دېگْٗ ثۇ وىػىٍٗر ئبدَٖ ثبٌىطي ثوٌۇپ ٔۇھ ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ئوغٍي ٍبپطمب
 تٗپطىرغۇٔبضالر لوغۇٌغبْ.

ىٍٍٗت تبرىخي دېگْٗ وىتبثتب ئىغۋأۇ « ِۇڭغۇٌالر»  ِ ثۇالر ٔىطجٗتْٗ، جۇڭگو زېّىٕذا تۇرىذۇ دٖپ وۆرضٗتىْٗ، ثۇ ِٗضىٍٗ:
الر ئۆز ۋالتىذا دېگْٗ وىتبثتب ثبر ئىىْٗ. غۇٔذالال تبرىخػۇٔبضالر ئىطالَ تبرىخػۇٔبضٍىرى دٌٖىٍٍٗپ وۆرگْٗ ثوٌۇپ، ثۇ

 ،ْ زۇٌمٗرٍٔٗٓ ۋالتىذا لبتتىك ثۇزۇلچىٍىك لىٍغبٔىىْٗ، ھٗتتب ئبٍبٌالرٔي، ثبٌىالرٔي ئۆٌتۈرۈپ لىٍّىغبْ ئٗضىىٍىىي لبٌّىغب
ئبٔذىٓ وېَىٓ ثۇالرٔي زۇٌمٗرٍٔٗٓ لبِبٌغب ئبٌغبٔىىْٗ. وېَىٓ ثوٌطب، ئبثجبش ئٗۋالدى دېگْٗ وىػي )ئىجٕي تٍّٗىََٗ رٖھّٗھۇٌال 

ٍىٍذىٓ وېَىٓ چىڭگىسخبْ لوغۇْ تبرتمبْ.  700ڭ دٖۋرى( ئىطالَ خٌٗىپىطي ثوٌغبْ چبغذا رٖضۇٌۇٌال دۇَٔبدىٓ وېتىپ ئٌٍٕٗٗى
ِبٔب ثۇ ِۇڭغۇي لوغۇٔي لبٍتب ئٗرٖثٕي لبخػبتمبْ، ثۇ ثۇخبرىٕىڭ ِۇٔۇ ھٗدىطىٕي دٌٖىٍٍٍٗذۇ. زٍٖٕٗپ ثىٕتي جٗھع 

ئبٌالدىٓ ثبغمب ئىالھ » ٌال ئۆٍگٗ ٔبھبٍىتي ئباللسادٖ ثوٌغبْ ھبٌذا وىرىپ:رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھب ِۇٔذاق دٍٖذۇ: ثىر وۈٔي رٖضۇٌۇ
ِٗجۇجٍٗرٔىڭ توضبق تېّي ِۇٔچىٍىه  -لبزا وېٍىع ئبٌذىذا تۇرۇۋاتىذۇ، ٍٗجۇج -ٍوق، ئٗرٖثٍٗر ئۈچۈْ ۋاً، چوڭ ثبال

 وۆرضٗتتي. زٍٖٕٗپ: ئي رٖضۇٌۇٌال! ىٍىپدٖپ رٖضۇٌۇٌال وۆرضٗتىۈچ ثبرِىمي ثىٍْٗ ئوتتۇرا ثبرِىمىٕي ھبٌمب ل« ئېچىٍىپ وېتىپتۇ
بخػي وىػىٍٗر ثبر، ئٗجٗثب ثىسِۇ ثۇ ثبال  ٍ ْ » لبزاغب دۇچبر ثوالِذۇق؟ دٖپ ضورىۋىذى، رٖضۇٌۇٌال: -ئبرىّىسدا ب غۇٔذاق ٍِب

ذىٓ ٍىٍ 700دېذى. ثۇ ھٗدىطتٗ ثىر لېتىُ چىمىػمب ئىػبرٖت لىٍىٕغبْ ثوٌۇپ « ئىػالر ثٗن وۆپىَىپ وٗتطٗ، غۇٔذاق ثوٌىذۇ
 ْ وېَىٓ چىممبْ. ئۇٔذىٓ ثبغمب ئبٍٗت، ھٗدضىىٗ لبرىغبٔذا، ثۇ تبئىپٗ ٍٗٔٗ ثىر لېتىُ چىمىذۇ. ثۇالر ثۇ لېتىُ جۇڭگو ثىٍٗ

 ثىرٌٗغتي، جۇڭگؤىڭ غىّبٌىذا تۇرۇغٍۇق ئىچىي ۋٖ تبغمي ِۇڭغۇٌالر خٗرىتىطي ثبر.
ْ  ئبٌىّالر دېَىػچٗ، ضِٗٗرلٗٔت، ھىٕذى، ئٗزٖرثٍٗجبْ ئٗتراپىذا، ٍٗٔي ِۇڭغۇٌالر دۆٌىتىذٖ زۇٌمٗرٍٔٗٓ  ضولمبْ ضېپىً ثبروٗ

 ثۇِۇ ئٗڭ چوڭ دٌٖىٍذۇر.
ىّالرٔىڭ ئوتتۇرىغب لوٍىػىچٗ، ِۇڭغۇٌالر، ئوتتۇرا ئبضىَبدىٓ ئېگىس جبٍالردىٓ زېّىٕٕىڭ ئۈضتۈْ تۆپىٍىىىذىٓ ھۇجۇَ    ٍٗٔٗ ئٌب

ٍذىٓ ٍۈگۈرۈغۈپ وېٍىػىذۇ دېگْٗ ئبٍٗت غۇ. ثۇ ثىر ِۆجىسٖ لىٍىپ ثبغمب، ئٌٍٗٗرگٗ وىرگْٗ. ِبٔب ثۇ لۇرئبٔذىىي ئۇالر ئىگىس جب
ثوٌّبلتب، غۇٔذالال ئۆز ۋالتىذا چىڭگىسخبْ ۋٖ ئۇٔىڭ ئوغٍي ئبلىتبً ثىٍْٗ ثبتۇرالر ثبغالپ ِبڭغبْ لوغۇْ ثىس پٍٗغِٗجىرىڭالر 

بٍٗت دېگْٗ وىتبثىذا ثبر ثۇ ِٗجۇج دېگْٗ تبئىپٗ غۇ دېگٗٔىىْٗ )ئىجٕي وٗضىرٔىڭ ثىذاٍٗت ۋٖ ٔبھ -ئبگبھالٔذۇرغبْ ٍٗجۇج
وىتبة ٔٗچچٗ ٍۈز ٍىٍٕىڭ ئبٌذىذىىي وىتبة( چىڭگىسخبّٔۇ ئٗرٖة ئٌٍٗىرىگٗ پٍٗغِٗجىرىڭالر تۈرۈوٍٗرٔي جىُ لوٍۇڭالر، ئٗگٗر 
ىرىّٕي ثۇالپطىٍٗر، ضىٍٗرٔي  ٗر ِېٕىڭ ئٌٗچِٕٗي ئۆٌتۈرۈپ تىجبرٖت ِبٌٍ ٗرٔي جىُ لوٍطىال دېگْٗ. ثىس تۈرن ضىٍ ئۇالر ضىٍ

 رٍِّْٗٗ دٖپ لوغۇْ تبرتىپ چىممبٍٔىمي، تبرىخذا خبتىرٌٗٔگْٗ. وٗچۈ
ِٗجۇجالر ِٗوىىگٗ، ِٗدىٕىگٗ، ثٍٗتۇٌّۇلٗددٖضىٗ وىرٌٍّٖٗذۇ دېگْٗ. راضتىٕال چىڭگىسخبْ، تبتبر، تۈرن  -رٖضۇٌۇٌال ٍٗجۇج 

گْٗ. ثۇِۇ ثىر ِۆجىسٖ ثوٌّبلتب. لوغۇٍٔىرى زېّىٕٕىڭ غٗرق غٗرىجٍىرىٕي ئبٍالٔطىّۇ، ٍٗٔىال ثۇ ئۈچ ِۇلٗددٖش جبٍغب وىرٌّٖى
ئبٍٗتتٗ ئىگىس جبٍذىٓ چۈغىذۇ دېطٗ، راضتىٕال ئىگىسٌىىذىٓ ھۇجۇَ لىٍىپ چۈغىْٗ. پبضبد تېرىَذۇ دېطٗ، دٖي ِۇغۇالر پبضبد 
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ۇٔذالال تېرىغبْ، ئۇٔذاق ثوٌّىغبٔذا زۇٌمٗرٍٔٗٓ ۋالتىذا پبضبد تېرىغبْ زادى وىُ؟ ثۇٔىڭغب ثۇ ِۇڭغۇٌالردىٓ ثبغمب پبوىت ٍوق. غ
ٓ ٍِٕٗٗت ثوٌۇپ، ئبٌذىغب وٌٗگىٕىٕي ٍٗۋىرىذۇ، ئبغسىغب وٌٗگىٕىٕي دٖۋىرىذۇ.  ثۇالر ئىٕتبٍى

لۇرئبٔذا زۇٌمٗرٍٔٗٓ غٗرىممٗ لىٍغبْ ضٗپىرىذٖ ئۇچمبتمبْ ئىىىي توضبق ئبرىطي دٖي ِۇغۇ غٗرىمذٖ، ثۇ جبً ئٗرٖثٍٗرگٗ   
ْ غٗرق ثوٌىذۇ  ]تٗپطىر تٗٔتبۋى[دٖ! -ٔىطجٗتٗ

 

  لىك ٍَر ٍۈتۈظ ئۈچ لېتىو

ئۈچ » ھۈزٍٖفٗ ئىجٕي ئۈضٍٗذ غىفبرىٕىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي رىۋاٍٗت لىٍىذۇ، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
ېرىُ ئبرىٍىذا  لېتىٍّىك ٍٗر ٍۈتۈغٕىڭ ٍۈز ثېرىػي: ثىر لېتىّي غٗرثتٗ،  ٍٗٔٗ ثىر لېتىّي غٗرلتٗ،  ٍٗٔٗ ثىر لېتىّي ئٗرٖةٍ 

]ِۇضٍىُ ۋٖ ئٗثۇداۋۇد ۋٖ تىرِىسى ۋٖ ٔٗضٗئي ۋٖ ئىجٕي ِبجٗ ۋٖ « ِٗتٍٗرٔي وۆرِىگىچٗ لىَبِٗت ثوٌّبٍذۇ( ثوٌىذۇ)ِۇغۇ ئبال
 ئٗھّٗد ضٗھىھ[

 

  وىػىلَرًي توپالٍذىغبى ئوت 

ٗتٕىڭ ئبٌذىٕمي ئبالِىتي» ئٗٔٗش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:  لىَبِ
ْ ثىر ئوت چىمىذۇ ٓ ِٗغرىجىٗ ٍىغىذىغب  ]ثۇخبرى[« غۇوي، ئىٕطبٔالرٔي ِٗغرىمتى

» ھۈزٍٖفٗ ئىجٕي ئۈضٍٗذ غىفبرىٕىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي رىۋاٍٗت لىٍىذۇ، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
ۇ جبٍذا ئۇالر ثىٍْٗ ثىٍٍٗ توختبپ ٍِٕٗٗٔىڭ ئٗدْٖ غٗھىرىذىٓ ثىر ئوت چىمىپ وىػىٍٗر ٔٗدٖ لؤطب، ٔٗدٖ ئبراَ ئبٌطب، غ

]ِۇضٍىُ ۋٖ ئٗثۇداۋۇد ۋٖ تىرِىسى ۋٖ ٔٗضٗئي ۋٖ ئىجٕي ِبجٗ «  ئۇالرٔىڭ ِٗھػٗرگبھمب ھٍٗذٍٖذىغبْ ٍبوي توپالٍذىغبٍٔىمي 
 ۋٖ ئٗھّٗد ضٗھىھ[

رۈۋېتىذۇ. ثبغمب ثىر ئٗدْٖ زېّىٕٕىڭ ئبضتىذىٓ ثىر ئوت چىمىپ، ئىٕطبٔالرٔي وۆچۈ» ثبغمب ثىر رىۋاٍٗتتٗ ِۇٔذاق دېَىٍگْٗ:
ٗ ثوٌطب:  ]ِۇضٍىُ[« دٖپ وٌٗگْٗ -غبِبي چىمىپ، ئىٕطبٔالرٔي دېڭىسغب تبغالٍذۇ» رىۋاٍٗتت

لىَبِٗتتىٓ ئىٍگىرى ھٗزرِٖٗۋتتىٓ ٍبوي » ، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:ويرىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇ دىٓھۇئىجٕي ئۆِٗر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔ
ٗ  -ت چىمىپ، ثبرٌىك ئىٕطبٕٔي ثىر ٍٗرگٗ ٍىغىذۇھٗزرِٖٗۋت دېڭىسىغب ٍېمىٓ جبٍذىٓ ثىر ئو دېذى. ضبھبثىٍٗر: ئۇ چبغذا ثىس ٔېّ

 ]تىرِىسى[« دېذى -دٖپ ضورىغبٔىذى، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: غبِغب وېتىڭالر! -ئىع لىٍىػىّىس وېرٖن؟
 

  وَثىٌىڭ چېمىلىپ وېتىلىػي 

ٗ( » پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  ثٍٗتۇٌالغب)وٗثىگ
]ٔٗضٗئي ۋٖ « غّبٍذۇلبرغي لوغۇٔالردىٓ ثىر لوغۇٕٔي ٍٗر ٍۈتۈپ وٗتّىگۈچٗ، ثۇ ثٍٗتۇٌالغب لبرغي ئۇرۇظ لىٍىذىغبٔالر ئبخىرال

ُ ضٗھىھ[  ھبوى
ئىٕطبٔالر ثۇ ئۆٍگٗ )وٗئجىگٗ( داۋاٍِىك ئۇرۇظ » َ:ضٗفىَٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھبدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبال

ېتىپ وٌٗگٗٔذٖ، ھِّٗىطي ٍٗرگٗ   ٍ ئبچىذۇ، ھٗتتب ثىر لوغۇْ وٗئجىٕي ئۆرۈۋېتىع ئۈچۈْ ٍوٌغب چىمىپ، ثٍٗسا دېگْٗ جبٍغب
الٔىڭ رٖضۇٌي! ئۇالرٔىڭ ئبرىطىذىىي ئۇر -ٍۇتتۇرۇٌىذۇ، ئۇالردىٓ ھېچىىُ لۇتۇالٌّبٍذۇ، ۇظ لىٍىػٕي دېذى. ِْٗ: ئي ئٌب

« دېذى -دٖپ ضورىطبَ، ئۇ جبۋاثْٗ: ئبٌال )لىَبِٗتتٗ( ئۇالرٔي ٔىَٗتٍىرىگٗ ٍبرىػب تىرىٍذۈرىذۇ -ٍبلتۇرِىغبْ وىػىٍٗرچۇ؟
 ]تىرِىسى ۋٖ ئٗھّٗد ۋٖ ئىجٕي ِبجٗ ۋٖ ٔٗضٗئي ضٗھىھ[

ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھبدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگ ثىر لوغۇْ وٗئجىگٗ ھۇجۇَ » ْٗ:ئبئىػٗ ر
ئي رٖضۇٌۇٌال! لبٔذالالرچٗ » دېذى. ِْٗ:« لىٍىع ئۈچۈْ چىمىپ ثىر داالغب وٌٗگٗٔذٖ لوغۇٕٔىڭ ھِّٗىطىٕي زېّىٓ ٍۈتۈۋېتىذۇ

ئبخىرى ثوٌۇپ ھِّٗىٕي ٍٗر ٍۈتۈۋېتىذۇ. ھبٌجۇوي، ئۇالرٔىڭ ئىچىذٖ ئۇالرٔىڭ لبتبرىذا ثوٌّىغبْ وىػىٍٗرِۇ،  -ئۇالرٔىڭ ثبظ
ٍٗر ئۇالرٔي » دٖپ ضورىغىٕىّذا، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:« جٗڭگٗ لبتٕبغّبٍذىغبْ ثبزارچىالرِۇ ثبر تۇرضب؟

ٗ ٍبرىػب تىرىٍذۈرۈٌىذۇ -ثبغتىٓ  دېذى ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[« ئبخىر ٍۈتۈۋېتىذۇ، وېَىٓ ئۇالر ٔىَٗتٍىرىگ
وٗثىٕي ھٗثٗغٍىه » ِۇٔذاق دېگْٗ:  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ٕىذۇوي،دىٓ رىۋاٍٗت لىٍىئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ

ٗ پبچبلٍىك ثىرىطي ثۇزىذۇ  ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[« وىچىه ئىٕچىى
ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، ِْٗ ئۇ ئبٌچبڭ پۇت » ِۇٔذاق دېگْٗ:  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ئىجٕي ئبثجبش ر

 ]ثۇخبرى[« ثىرٌٗپ ئېٍىپ تبغالۋاتمبٍٔىمىٕي وۆرگٗٔذٖن ثوٌۇۋاتىّْٗ -ي ثىرٔېگىرٔىڭ وٗئجٗ تبغٍىرىٕ
غبدىپبچبق ثىر ٔېگىر وٗئجىٕي چېمىپ، » ئبثذۇٌال ئىجٕي ئِٗر پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي ئبڭٍىغبْ:

رى ِبٍّبق ئۇ ٔېگىرٔىڭ گۈرجٗن ۋٖ ضۇِجٗ لوٌٍى -ئىچىذىىي زىجۇزىٕٕٗتٕي ئېٍىپ، ٍوپۇلىٕىّۇ ٍىغىۋاٌىذۇ. پبٍٕٗن ثبظ، پۇت
ْ وٗئجىٕي ثۇزۇۋاتمبٍٔىمىٕي وۆرگٗٔذٖن ثوٌۇۋاتىّْٗ  ]ئٗھّٗد ۋٖ ئٌٗىٗثىر[« ثىٍٗ

ٌٗالھۇ ئٗٔھۇ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ: ٔېگىرالر ضىٍٗرگٗ چېمىٍّىطىال، ضىٍٗرِۇ ئۇالرغب » ئبثذۇٌال ئىجٕي ئِٗر رٖزىَ
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]ئٗثۇ « دېگٍٗٔىىىٕي رىۋاٍٗت لىٍىذۇ« ٍٍىمىٕي غبدىپبچبق ٔېگىردىٓ ثبغمىطي چىمبرِبٍذۇچېمىٍّبڭالر. چۈٔىي وٗئجىٕىڭ ثب
 داۋۇد[

 

 لىَبهَتٌىڭ ئبلذىذا ثىر خىل غبهبل ئَۋٍتىع  

ثئ ُ » ِۇٔذاق دېگْٗ: رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ ـئىَبش ئىجٕي ئٗثۇ ٖر لىَبِٗت لبٍى
 ]تٗثرأي ۋٖ ھبوىُ  ضٗھىھ[«  ڭ ئبٌذىذا ثىر خىً غبِبي وېٍىپ ھٗرثىر ِۆِىٕٕي لٗثسى روھ لىٍىذۇثوٌۇغٕى

ْ »  ، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:ويئبئىػٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھبدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇ ئبٌال ٍِٗىٓ غبِبي ئٗۋٖتىذۇ. غۇٔىڭ ثىٍٗ
 ]ِۇضٍىُ[« ذۇ لٌٗجىذٖ زٖررىچىٍىه ئىّبٔي ثبر ھِّٗٗ وىػي ۋاپبت تبپى

» ئبثذۇٌال ئىجٕي ئِٗر ئىجٕي ئبش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
ئبٌالتبئبال غبَ تٗرٖپتىٓ ضۇغۇق غبِبي چىمىرىذۇ، ئۇ غبِبي ٍٗر ٍۈزىذٖ لٌٗجىذٖ زٖررىچٗ ٍبخػىٍىك ٍبوي ئىّبْ ثوٌغبْ وىػىٕي 

روھ لىٍىذۇ، ھٗتتب ثىرٖرضىڭالر تبغٕىڭ ثبغرىغب وىرىۋاٌغبْ تٗلذىردىّۇ غبِبي غۇ ٍٗرگٗ وىرىپ ئۇٔىڭ  لبٌذۇرِبً لٗثسى
ً لوٍّبٍذۇ  ]ِۇضٍىُ[« جېٕىٕي ئبٌّب

 

 لىَبهَتٌىڭ جۈهَ وۈًي ثولىذىغبًلىمي

لىَبِٗت پٗلٗت جۈِٗ  »ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
 تىرِىسى ضٗھىھ[ ئٗھّٗد ۋِٖۇضٍىُ « ]وۈٔي ثوٌىذۇ

لىَبِٗت جۈِٗ وۈٔىذٖ » ئىجٕي ئٗۋش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
ْ ضٗھىھ[ئٗھّٗد ۋٖٔٗضٗئي ۋٖئٗثۇداۋۇد ۋٖ ئىجٕي «]ثوٌىذۇ، ثبرٌىك ِٗخٍۇق جۈِٗ وۈٔىذٖ ئۆٌىذۇ ُ ۋٖ ھٗثجب  ِبجٗ ۋٖ ھبوى

جۇِٗ » ئٗثۇ ثبثٗت ئىجٕي ئبثذۇٌّۇٔسىر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
وۈٔذٖ  وۈٔي وۈٍٔٗرٔىڭ خوجىطي ۋٖ ئٗڭ ئۇٌۇغي ثوٌۇپ، ئبٌالتبئبالٔىڭ دٖرگبھىذا لۇرثبْ ھېَت ۋٖ روزا ھېَتتىّٕۇ ئۇٌۇغذۇر. ثۇ

ثٗظ خىطٍٗت ئىػالر ثبر ثوٌۇپ: ثۇ وۈٔذٖ ئبدَٖ ئٌٍٗٗھىططبالَ ٍبرىتىٍغبْ ھَٗ ثۇ وۈٔذٖ جٕٗٔٗتتىٓ ٍٗرگٗ چۈغۈرۈٌگْٗ. 
 َ ئبدَٖ ئٌٍٗٗھىططبالَ جۇِٗ وۈٔي ۋاپبت تبپمبْ، جۇِٗ وۈٔىذٖ ثىر ۋالىت ثبر ثوٌۇپ، ثٗٔذٖ ئۇ ۋالىتتب ئبٌالتبئبالدىٓ)ھبرا

ْ، ٔٗرضىٕي ضورىّىطىال( ٔېّى ٕي تىٍىطٗ ثېرىذۇ، لىَبِٗت جۇِٗ وۈٔي لبٍىُ ثوٌىذۇ، ھٗرلبٔذاق ئبٌالغب ٍېمىٓ پٗرغتٗ، ئبضّب
ئٗھّٗد ۋٖ ئىجٕي ِبجٗ «]زېّىٓ، غبِبي، تبغالر ھٗتتب دېڭىسالرِۇ جۇِٗ وۈٔي لىَبِٗت لبٍىُ ثوٌۇغىذىٓ لورلۇپ تۇرىذۇ

 ھٗضْٗ[
وۈٍٔٗرٔىڭ ئٗڭ » ي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئٗثۇ ھۇرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇو

ٍبخػىطي جۇِٗ وۈٔي ثوٌۇپ، ثۇ وۈٔذٖ ئبدَٖ ئٌٍٗٗھىططبالَ ٍبرىتىٍغبْ ھَٗ ثۇ وۈٔذٖ جٕٗٔٗتتىٓ ٍٗرگٗ چۈغۈرۈٌگْٗ. 
ْ. ئبٌالتبئبال ئبدَٖ ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ تٗۋثىطىٕي جۇِٗ وۈٔي لوثۇي لىٍغبْ. ئبدَٖ ئٌٍٗٗھىططبالَ جۇِٗ  وۈٔي ۋاپبت تبپمب

جىٕذىٓ ثبغمب ثبرٌىك جبٍٔىمالر لىَبِٗت لبٍىُ ثوٌۇغتىٓ لورلۇپ، تبڭ  -لىَبِٗت جۇِٗ وۈٔي لبٍىُ ثوٌىذۇ. جۇِٗ وۈٔي ئىٕطي
ِبٌىه ۋٖ ئٗھّٗد ۋٖٔٗضٗئي ۋٖ تىرِىسى ۋٖ «] تىڭالٍذۇ -ئبتمبٔذىٓ ثبغالپ وۈْ چىممۇچٗ جىّجىت لۇالق ضېٍىپ تىڭ

ُ ۋ ْ ضٗھىھ[ئٗثۇداۋۇد ۋٖ ھبوى  ٖ ئىجٕي ھٗثجب
 

 ضۇر  توغرضىذا

ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ ىثٗررا ئىجٕي ئبزىت رٖز ھٗلىمٗتْٗ :» َ
ئىطرافىً ضۇرٔي ئېغىسىغب ئېٍىپ ثوٌذى، ئۇٔي چېٍىػمب لبچبْ ثۇٍرۇٍذىغبٍٔىمىٕي وۈتۈپ، ٍۈزىٕي پٗضىٗ لبرىتىپ وۈتۈپ 

 [خٗتىجۇٌجٗغذاد ضٗھىھ« ] رىۋاتىذۇتۇ
ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ِْٗ لبٔذالّۇ » ئٗثۇ ضٗئىذ خۇدرىٌ رٖزىَ

خۇراَ ٍبغبٍّْٗ، ھبٌجۇوي ضۇر چبٌغۇچي ضۇرٔي چېٍىع ئۈچۈْ ئبغسىغب ئبٌغبْ تۇرضب، ئۇ رۇخطٗتٕي وۈتۈۋاتىذۇ،  -غبد
 ]تىرِىسى[« ئۇٔي پۈۋٌٗغىٗ ثۇٍرۇق لىٍىٕطب، ئۇٔي پۈۋٌٍٗذۇ لبچبٔىي

ٗر ويئبثذۇٌال ئىجٕي ئِٗر ئىجٕي ئبش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇ ، ثىر ضٗھراٌىك ئٗرٖة پٍٗغِٗج
ْ دٖپ ضورىغبٔىذى، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: ئۇ پۇۋٌى -ضۇر دېگْٗ ٔېّٗ؟» ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ھۇزۇرىغب وېٍىپ: ٕىذىغب

ُ ضٗھىھ[« دٖپ جبۋاة ثٗردى -ثۇرغىذۇر) ِۈڭگۈزدۇر(  ]تىرِىسى ۋٖ ئٗھّٗد ۋٖ ئٗثۇ داۋۇد ۋٖ ھبوى
وىػىٍٗرٔي ئۆٌتۈرۈظ، » ئىجٕي ئٗۋش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

ْ ]ئٗھّٗ« تېرىٍذۈرۈظ ئۈچۈْ جۇِٗ وۈٔىذٖ ضۇر چېٍىٕىذۇ د ۋٖ ٔٗضٗئي ۋٖ ئٗثۇ داۋۇد ۋٖ ئىجٕي ِبجٗ ۋٖ ھبوىُ ۋٖ ھٗثجب
 ضٗھىھ[

ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: ئي ئىٕطبٔالر! ئبٌالٔي زىىىر » ئۇثًٗ ئىجٕي وٗئت ر
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ر چېٍىٕىذۇ. ۋٖھىّىٍىه ئۆٌۈَ ٍېمىٍٕىػىپ لىٍىڭالر! ئبٌالٔي زىىىر لىٍىڭالر! ثىرىٕچي ضۇر چېٍىٕىذۇ، ئبرلىذىٕال ئىىىىٕچي ضۇ
 ]تىرِىسى ھٗضْٗ[« وٌّٗٗوتٗ

 

ذ ًىڭ وىػىلَر  ىغبًلىميلىَبهَتٌي ضورٍا

ْ 37]ئىٕطبْ ئبٌذىراڭغۇ ٍبرىتىٍغبْ، ضىٍٗرگٗ ئبالِٗتٍىرىّٕي وۆرضىتىّْٗ. ِېٕي ئبٌذىرىتىپ وٗتّٗڭالر ] [ ضۈرٖ ئٗٔجىَب[]ئىٕطب
ٔىڭ هللا[ ضۈرٖ ئٗٔجىَب[]97ىً[]راضت ۋٖدٖ )ٍٗٔي لىَبِٗتٕىڭ ۋالتي( ٍېمىٕالغتي ][ ضۈرٖ ثٗٔي ئىطرائ11ئبٌذىراڭغۇدۇر ]

[ضۈرٖ ٔٗھً[]ئبضّبٕٔىڭ ۋٖ زېّىٕٕىڭ پٗرۋٖردىگبرى 1پٗرِبٔي )ٍٗٔي لىَبِٗت( چولۇَ وېٍىذۇ، ئۇٔىڭغب ئبٌذىراپ وٗتّٗڭالر ]
ردٖن )ٍٗٔي ضۆزٌىػىڭالرٔىڭ ئۆزٖڭالرغب ئېٕىك ثىٍْٗ لٗضِٗىي، ضىٍٗرگٗ ۋٖدٖ لىٍىٕغبْ ٔٗرٗض ئۆزٖڭالرٔىڭ ضۆزٌٗۋاتمىٕىڭال

[ 5[ ضۈرٖ زارىَبت[]ضىٍٗرگٗ ۋٖدٖ لىٍىٕغبْ )ضبۋاة، ئبزاة، لىَبِٗت لبتبرٌىك( الر ئٌٗۋٖتتٗ راضتۇر ]23ثوٌغىٕىذٖن( ھٗلتۇر ]
بْ ئٌٍِٗٗٗرٔي( جبزاالظ چولۇَ ثوٌىذىغبْ ئىػتۇر ] ٗ [ ضۈرٖ زارىَب6)ٍبخػي ئٌٍِٗٗٗرٔي( ِۇوبپبتالظ، )ٍِب ت[]ثىس ئٌٗۋٖتت

بخػي ئٌٍِٗٗٗرٔي 1[ ضۈرٖ ئٗٔئبَ[]زاِبْ ثىٍْٗ لٗضِٗىي  ]146)ثٗرگْٗ خٗۋٖرٌىرىّىسدا( راضتچىٍّىس ]  ٍ [ ئىّبْ ئېَتمبْ،
ثىرىگٗ ضٗۋرٔي تٗۋضىَٗ لىٍىػمبْ وىػىٍٗردىٓ ثبغمب ھِّٗٗ ئبدَٖ چولۇَ  -ثىرىگٗ ھٗلٕي تٗۋضىَٗ لىٍىػمبْ، ثىر -لىٍغبْ، ثىر

ٔىڭ دٖرگبھىذىذۇر هللا[ ضۈرٖ ئٗضر[]لىَبِٗت )ٔىڭ ثوٌىذىغبْ ۋالتي( توغرضىذىىي ثىٍىُ ھٗلىمٗتْٗ  3-2ر ]زىَبْ ئىچىذىذۇ
[34 ٓ [ ضۈرٖ ٌولّبْ[]ئۇالر ھبٍبتىٌ دۇَٔبٔىڭ تبغمي وۆرۈٔۈغىٕىال ثىٍىذۇ، ئۇالر ئبخىرٖتتىٓ )ٍٗٔي ئبخىرٖت ئىػىذا ئوٍٍىٕىػتى

ضۈرٖ رۇَ[]ئۇالرٔىڭ ئبخىرٖت توغرضىذىىي ئىٍّي پىػىپ ٍېتىٍذىّۇ؟ ئۇٔذاق  [7ۋٖ ئبخىرٖت ئۈچۈْ ئىػٍٗغتىٓ( غٗپٍٗتتىذۇر ]
[ ضۈرٖ ًِٔٗ[])ئي ِۇھِّٗٗد!( ئۇالر 66ئِٗٗش، ئۇالر ئبخىرٖت توغرۇٌۇق گۇِبٔذىذۇر، ئۇالر ئبخىرٖت توغرۇٌۇق ووردۇر ]

)هللا( ىغبٍٔىمىٕي پٗلٗت پٗرۋٖردىگبرىُ ئۇٔىڭ لبچبْ ثوٌىذ» ضٗٔذىٓ لىَبِٗتٕىڭ لبچبْ ثوٌىذىغبٍٔىمىٕي ضوراٍذۇ. ئېَتمىٕىي:
ثىٍىذۇ، ئۇٔي پٗلٗت ئۆزى ثٌٗگىٍىگْٗ ۋالىتتب ٍِٗذأغب چىمىرىذۇ، لىَبِٗت ئبضّبٔالرٔىڭ ۋٖ زېّىٕٕىڭ )ئٗھٍىگٗ( ئېغىر 

» ي:گوٍب ضْٗ لىَبِٗت ثىٍْٗ ٔبھبٍىتي تؤۇغتٗن، ئۇٔي ضٗٔذىٓ ضورىػىذۇ. ئېَتمىٕى« )ۋٖلٗدۇر( ئۇ ضىٍٗرگٗ تۇٍۇلطىس وېٍىذۇ
ثىٍىذۇ، ٌېىىٓ وىػىٍٗرٔىڭ توٌىطي )ئۇٔىڭ ۋالتىٕىڭ ِٗخپىٌ ثوٌۇغىذىىي ضٗۋٖثٕي( ثىٍٍّٗذۇ هللا ئۇٔىڭ ۋالتىٕي پٗلٗت  

[ 44[ ئۇٔي ثىٍىع پٗرۋٖردىگبرىڭغب خبضتۇر  ]43[ ضۈرٖ ئٗئراف[]ضْٗ ئۇٔي لبٔذالّۇ ثبٍبْ لىٍىپ ثېرٌٍٖٗطْٗ؟  ]187]
[ ئۇالر لىَبِٗتٕي وۆرگْٗ وۈٔذٖ، گوٍب 45غبْ ئبدِٖٕي ئبگبھالٔذۇرۇغتۇر  ]ضېٕىڭ ۋٖزىپٗڭ پٗلٗت لىَبِٗتتىٓ لورلىذى

ٗ 46ئۆزٌىرىٕي )دۇَٔبدا( پٗلٗت ثىر وٗچمۇرۇْ ٍبوي ثىر ئٗتىگْٗ تۇرغبٔذٖن )گۇِبْ لىٍىذۇ( ] بزىئبت[]لىَبِٗتى  ٔ [ ضۈرٖ
َبِٗتتىٓ لورلىذۇ، لىَبِٗتٕي ھٗق دٖپ ئىػٍّٗٔٗذىغبٔالر ئۇٔىڭ ثوٌۇغىٕي ئبٌذىرىتىذۇ، ئۇٔىڭغب ئىػىٕىذىغبٔالر ثوٌطب لى

[ ضۈرٖ غۇرا[]لىَبِٗت 18ثىٍىذۇ، ثىٍىڭالروي، لىَبِٗت توغرۇٌۇق ِۇجبدىٍٗ لىٍىذىغبٔالر ئٌٗۋٖتتٗ چوڭمۇر گۇِراھٍىمتىذۇر ]
ۋٖدٖ [ ضۈرٖ غبفىر[ ]ضىٍٗرگٗ 59چولۇَ وېٍىذۇ، ئۇٔىڭذا غٗن ٍوق ۋٖ ٌېىىٓ ئىٕطبٔالرٔىڭ توٌىطي )ئۇٔىڭغب( ئىػٍّٗٔٗذۇ ]

ىك( ئىػالر چولۇَ ٍِٗذأغب وېٍىذۇ، ضىٍٗر لېچىپ لۇتۇالٌّبٍطىٍٗر  لىٍىٕغبْ )لىَبِٗت، ئۆٌگٗٔذىٓ وېَىٓ تىرىٍىع لبتبٌر
[ضۈرٖ فۇضطىٍٗت[]لىَبِٗتٕىڭ ثوٌۇغي 47[ ضۈرٖ ئٗٔئبَ[]لىَبِٗتٕىڭ ۋالتىٕي ثىٍىع پٗلٗت ئبٌالغب خبضتۇر ]134]

ٗ ٍبرىػب ِۇوبپبتٍىٕىػي ئۈچۈْ، ئۇٔي )ٍٗٔي ئۇٔىڭ لبچبْ ثوٌۇغىٕي( ِٗخپىٌ تۇتتۇَ ِۇھٗلمٗلتۇر، ھٗر ئبدَٖ ئۆزىٕىڭ ئٌِٗٗىگ
[ضۈرٖ زۇخرۇف[]ٌېىىٓ 66[ ضۈرٖ تبھب[]ئۇالر پٗلٗت لىَبِٗتٕىڭ ئۆزٌىرى تۇٍّىغبْ ھبٌذا ئۇغتۇِتۇت وېٍىػىٕىال وۈتىذۇ ]15]

ۇالر لىَبِٗتىٗ لبرغىٍىك وۆرضىتٌٍّٗٗذۇ، ئۇالرغب )تٗۋثٗ دٖ، ئۇالرٔي ھٍٗرٖتتٗ لبٌذۇرىذۇ، ئ -لىَبِٗت ئۇالرغب تۇٍۇلطىس وېٍىذۇ
ٗتٕىڭ لبٍىُ ثوٌۇغي وۆزٔي ٍۇِۇپ 40لىٍىۋېٍىع ۋٖ ئۆزرٖ ثبٍبْ لىٍىع ئۈچۈْ( ِۆھٍٗتّۇ ثېرىٍٍّٗذۇ ] [ ضۈرٖ ئٗٔجىَب[]لىَبِ

ػٕي( ئىٕىبر لىٍغبٔالر غب ِۇاللبت ثوٌۇغٕي )ٍٗٔي لبٍتب تىرىٍى]هللا[ ضۈرٖ ٔٗھً[ 77ئبچمۇچىٍىك ٍبوي ئۇٔىڭذىّٕۇ تېسدۇر ]
دٍٖذۇ. « ئۇ دۇَٔبدىىي ثىپٗرۋاٌىمىّىسدىٓ ٔبداِٗت» ھٗلىمٗتْٗ زىَبْ تبرتتي. لىَبِٗت تۇٍۇلطىس وٌٗگْٗ چبغذا، ئۇالر:

بِبْ! ]  ٍ [ ضۈرٖ ئٗٔئبَ[ ]ئۇالر ئۇ 31گۇٔبھٍىرىٕي ئۈضتىٍىرىگٗ ٍۈوٍىۋاٌىذۇ، ئۇالرٔىڭ )گۇٔبھالرٔي( ٍۈوٍىگىٕي ٔېّىذېگْٗ
[ ضۈرٖ ِبئبرىج[]ھٗلىمٗتْٗ پٗرۋٖردىگبرىڭٕىڭ 7[ ثىس ئۇٔي ٍېمىٓ دٖپ لبراٍّىس ]6راق دٖپ لبراٍذۇ  ]ئبزاثٕي ٍى

ىٍچىٍىىتۇر ] ىڭٍ   ِ ْ [ ضۈرٖ ھٗج[ 47دٖرگبھىذىىي ثىر وۈْ ضىٍٗر ضبٔبٍذىغبْ ]ئۇٔي )ٍٗٔي لىَبِٗت وۈٔىٕي( ثىس ِۇئٍَٗٗ
 [ ضۈرٖ ھود[104ِۇددٖتىىچٗ تٗخىر لىٍىّىس ]

 

 ىذۇرًېولىَبهَت 

[ ضۈرٖ لبرىئٗ[]لىَبِٗت 3[ لىَبِٗتٕىڭ ٔېّٗ ئىىٍٗٔىىىٕي لبٔذاق ثىٌٍٍٗٗطْٗ؟ ]2[ لىَبِٗت ٔېّىذۇر  ]1]لىَبِٗت  ]
 [ لىَبِٗت وۈٔىٕىڭ )دٖھػٗتٍىىىٕىڭ( لبٔذالٍىمىٕي17وۈٔىٕىڭ )دٖھػٗتٍىىىٕىڭ( لبٔذالٍىمىٕي لبٔذاق ثىٌٍٍٗٗطْٗ؟  ]

ئبدِٖٕىڭ ٍٗٔٗ ثىر ئبدِٖگٗ ٍبردَٖ ثېرىػي لوٌىذىٓ وٌٍّٗٗذۇ، ثۇ وۈٔذٖ ھۆوۈَ  [ ئۇ وۈٔذٖ ثىر18ثىٌٍٍٗٗطْٗ؟  ] لبٔذاق
َبِٗت ئۇالرغب )ئبزاة لىٍىٕىع( ۋٖدٖ لىٍىٕغبْ ۋالىتتۇر، لىَبِٗت تېخىّۇ لىَىٕذۇر، ىتبر[]لى[ ضۈرٖ ئىٕف19غب خبضتۇر ]هللا

رغىٓ، ئۇ چبغذا دىٍالر )لورلۇٔچٕىڭ [ ضۈرٖ لِٗٗر[ ]ئۇالرٔي لىَبِٗت وۈٔىذىٓ ئبگبھالٔذۇ46تېخىّۇ جبپبٌىمتۇر ]
ھٗضرٖتىٗ توٌىذۇ، زاٌىّالرغب ٍېمىٓ دوضت ۋٖ غبپبئىتي لوثۇي  -لبتتىمٍىمىذىٓ( ثوغۇزالرغب لبپٍىػىۋاٌىذۇ، ئۇالر لبٍغۇ

[ ضۈرٖ غبفىر[]ئي ئىٕطبٔالر! پٗرۋٖردىگبرىڭالردىٓ )ٍٗٔي ئبزاثىذىٓ( لورلۇڭالر، 18لىٍىٕىذىغبْ غبپبئٗتچي ثوٌّبٍذۇ ]



 ئبلال تًريپكً قېچىڭالر! 
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]ئۇالرغب ھٗلىمٗتْٗ )لۇرئبْ( خٗۋٖرٌىرىذىٓ ئىجرٖت [ ضۈرٖ ھٗج[ 1ىَبِٗتٕىڭ زىٍسىٍىطي ھٗلىمٗتْٗ چوڭ ئىػتۇر ]ل
ئۇالرٔي غٗلي لىٍغبٍٔىمي ئۈچۈْ( ئۇالرغب  هللا[ ِۇوِّٗٗي ھېىّٗت وٌٗذى، )4ئېٍىٕىذىغبْ ِىمذاردا ٔٗرضٗ وٌٗذى ]

 [[ ضۈرٖ لِٗٗر5ئبگبھالٔذۇرۇغالرٔىڭ پبٍذىطي ثوٌّبٍذۇ ]
 

 لىَبهَتٌىڭ خَۋىرى وَلذى

[ ئۇالر 2[ ثۇ وۈٔذٖ ٔۇرغۇْ ئبدٍِٖٗر خبر ثوٌغۇچىذۇر ]1])ئي ِۇھِّٗٗد!( ضبڭب ھٗلىمٗتْٗ لىَبِٗتٕىڭ خٗۋىرى وٌٗذى  ]
[ )ضۇٌىرى( 4[ ئۇالر ھبرارىتي لبتتىك دوزاخمب وىرىذۇ  ]3دۇَٔبدا گۇٔبھ لىٍغۇچىالردۇر، )ئبخىرٖتتٗ( جبپب تبرتمۇچىالردۇر  ]

[ ئۇالر ئۈچۈْ زٖرىذىٓ )ٍٗٔي ثٗتجۇً، ئبچچىك تىىٗٔذىٓ( ثبغمب ٍېّٗوٍىه ثوٌّبٍذۇ 5ٍٕبپ تۇرغبْ ثۇاللتىٓ ضۇغىرىٍىذۇ ]لب
[ ثۇ وۈٔذٖ ٔۇرغۇْ وىػىٍٗر ثبروي، ئۇالر ٔېّٗت ثىٍْٗ خۇغبٌذۇر  7[ زٖرى وىػىٕي ضِٗرىتٍّٗذۇ، ئبچىٍىمٕي پٗضٗتٍّٗذۇ  ]6]
[ ئۇ ٍٗردٖ ٍبِبْ ضۆز 10[ ئۇالر ئبٌىٌ جٕٗٔٗتتىذۇر  ]9ٌٍِٗٗىرىذىٓ( ِِٕٗۇٔذۇر  ]ئ -[ ثۇ دۇَٔبدا لىٍغبْ )ضٗئَي8]

رٖت  -[ ئۇ ٍٗردٖ ئېگىس تٗختٍٗر، لبتبر تېسىٍغبْ لٗدٖھٍٗر، رٖت12[ ئۇ ٍٗردٖ ثۇاللالر ئېمىپ تۇرىذۇ  ]11ئبڭٍىّبٍذۇ  ]
ً ثىط ْ ئېطى  ٗ[[ ضۈرٖ غبغى16َ-13بتالر ثبر  ]لوٍۇٌغبْ ٍبضتۇلالر، ضېٍىٕغب

 

 چېلىعثىرىٌچي لېتىولىك ضۇر 

ٔٗۋۋاش ئىجٕي ضِٗئبْ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ثىر ئٗتىگىٕي دٖججبي ئۈضتىذٖ 
توختىٍىپ ئبۋازىٕي ثىر پٗضٍىتىپ ثىر وۆتۈرٖتتي. ثىس دٖججبٌٕي ٍېمىٓ جبٍذىىي خورِىساٌىمتىىْٗ، دٖپ لبٌذۇق. ثىس 

ىسٔي ثىٍىپ:پٍٗغِٗ ئي » دېذى. ثىس:« ئٗھۋاٌىڭالر لبٔذاق؟» جٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ھۇزۇرىغب ثبرغىٕىّىسدا، ئۇ ثىسٔىڭ ھبٌّى
رٖضۇٌۇٌال، لبٍطي ثىر ئٗتىگىٕي ضْٗ ئبۋازىڭٕي ثىر پٗضٍىتىپ ثىر وۆتۈرۈپ دٖججبي ئۈضتىذٖ توختبٌذىڭ، ھٗتتبوي ثىس ئۇٔي 

ِېٕىڭ ئٗڭ لورلىذىغىٕىُ ضىٍٗرگٗ » دېذۇق. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:« لبٌذۇق ٍېمىٓ جبٍذىىي خورِىسارٌىمتىّىىىٓ دٖپ
دٖججبٌٕىڭ پىتٕىطىذىٓ ثبغمب ثىر پىتٕىٕىڭ ٍېتىپ لېٍىػىذۇر. ئٗگٗر دٖججبي چىممبٔذا ِْٗ ئبراڭالردا ثوٌىذىغبْ ثوٌطبَ 

ْ، ئٗگٗر ئۇ چىممبْ چبغذا ِْٗ ئبراڭالردا ثوٌّىطبَ ھٗ ْ. ئۇٔىڭ چبرىطىٕي لىٍىّٗ ر ئبدَٖ ئۆزىٕىڭ ئىالجىٕي ئۆزى لىٍطۇ
التبئبال ھٗر ثىر ِۇضۇٌّبٕٔي دٖججبٌٕىڭ پىتٕىطىذىٓ ئۆزى ضبلالٍذۇ. دٖججبي لوٍۇق ثۈدۈر چبچٍىك، وۆزى  ِٗٔذىٓ وېَىٓ ئٌب

دا پوٌتىَىپ چىمىپ تۇرغبْ ثىر ٍىگىتتۇر، گوٍب ئۇٔي ِْٗ لٗتٕٗٔىڭ ئوغٍي ئبثذۇي ئوززاغب ئوخػىتىّْٗ. وېَىٕىي چبغالر
ضىٍٗردىٓ وىّىي ئۇٔي وۆرضٗ ئۇٔىڭغب ضۈرٖ وٗھفٕىڭ ثېػىذىىي ئبٍٗتٍٗرٔي ئولۇضۇْ. ئۇ غبَ ثىٍْٗ ئىرالٕىڭ ئبرىٍىمىذىىي ثىر 
ٍوٌذىٓ چىمىذۇ ۋٖ ئوڭذىّۇ، ضوٌذىّۇ ھِّٗىال ٍٗردٖ پىتٕٗ پبضبت تېرىَذۇ. ھًٗ ئبٌالٔىڭ ثٗٔذىٍىرى! دىٕىڭالردا ِۇضتٗھىَٗ 

ٍِٗذأغب  وٌٗگٗٔذٖ ِۆئّىٍٕٗردىٓ ثىر وىػي دٖججبي تٗرٖپىٗ ٍۈزٌىٕىذۇ. ئۇٔىڭغب دٖججبٌٕىڭ دېذى ) دٖججبي « تۇرۇڭالر
ْ » دٍٖذۇ. ئۇالر:« دٖججبٌٕىڭ ٍېٕىغب» دٍٖذۇ. ِۆئّىٓ:‹ ٔٗگٗ ثبرِبلچىطْٗ؟› پبٍاللچىٍىرى ٍوٌۇلۇپ  ب ثجىّىسگٗ ئّى ثىسٔىڭ ٖر

ٍذۇ. ئۇالرٔىڭ ثٗزىٍىرى ئۇٔي ئۆٌتۈرۈڭالر، دېطٗ ئۇالرٔىڭ دٖ« رٖثجىّىس ٍوغۇرۇْ ئِٗٗش» دٍٖذۇ ِۆئّىٓ:« وٌٗتۈرِِٗطْٗ؟
ٗرٔي ئۇٔىڭ رۇخطىتىطىس ثىر ئبدِٖٕي ئۆٌتۈرۈغىڭالرٔي ِٗٔئي لىٍغبْ ئِٗٗضّۇ؟ دٍٖذۇ. ئۇالر ئۇ  ثٗزىٍىرى رٖثجىڭالر ضىٍ

ضۆزٌٗپ ثٗرگْٗ دٖججبي ئي، خبالٍىك! رٖضۇٌۇٌال » ِۆئّىٕٕي دٖججبٌٕىڭ ئبٌذىغب ئېٍىپ ثبرىذۇ. ِۆئّىٓ دٖججبٌٕي وۆرگٗٔذٖ:
« ئۇٔي تۇتۇپ ثبظ وۆزٌىرىٕي ٍېرىڭالر» دٍٖذۇ. دٖججبٌٕىڭ ثۇٍرۇلي ثوٍىچٗ ئۇ لوزۇلالرغب ئېطىپ لوٍۇٌىذۇ. ٍٗٔٗ:« ِبٔب ِۇغۇ

ضْٗ وبززاپ » دٍٖذۇ. ِۆئّىٓ:« ِبڭب ئىّبْ ئېَتبِطْٗ؟» دۈِجىٍىرىگٗ راضب ئۇرۇٌىذۇ. دٖججبي: -دٍٖذۇ. ِۆئّىٕٕىڭ لورضبق
دٍٖذۇ. ثۇٍرۇق ثىٍْٗ ئۇٔىڭ ئوتتۇرىطىذىٓ ھٗرىذىٍىپ ئىىىي پبرچٗ لىٍىۋېتىٍىذۇ. ئبٔذىٓ دٖججبي « ْدٖججبي ضٗ

ٗ « تۇر » ھٗرىذىٍىپ ئىىىىگٗ ثۆٌۈٔگْٗ جٗضٗتٕىڭ ئوتتۇرىطىذا ِېڭىپ ِۆئّىٕگٗ: دٍٖذۇ. ِۆئّىٓ ئورٔىذىٓ ضبپطبق ھبٌٗتت
ْ » ۇ. ِۆئّىٓ:دٍٖذ« ِبڭب ئىّبْ وٌٗتۈرِٖطْٗ؟» تۇرىذۇ. دٖججبي ِۆئّىٕگٗ: ِېٕىڭ ضېٕىڭ دٖججبي ئىىٍٗٔىىىڭٗگ ثوٌغب

دٍٖذۇ. دٖججبي ئۇٔي « چۈغٗٔچَٗ تېخىّۇ چوڭمۇرالغتي. ئي خبالٍىك! ئۇ ِبڭب لىٍغبٍٔىرىٕي ئِٗذى ھېچىىّگٗ لىالٌّبٍذۇ
ىذۇ. دٖججبي ثوغۇزٌىّبلچي ثوٌغبٔذا ئبٌال ِۆئّىٕٕىڭ ثوٍٕىذىٓ ئولرٖن ضۆڭىىىگىچٗ ثوٌغبْ ٍٗرٌٗرٔي تۇچتىٓ لىٍىپ لوٍ

ِۆئّىٕٕي ئۆٌتۈرٌٍّٖٗذۇ. ئۇٔىڭ ئىىىي لوٌي، ئىىىي پۇتىذىٓ تۇتۇپ تبغالٍذۇ، وىػىٍٗر دٖججبي ئۇٔي دوزاخمب تبغٍىذى، دٖپ 
ْ » گۇِبْ لىٍىذۇٍۇ، ئٌِٗٗىَٗتتٗ ئۇ جٕٗٔٗتىٗ تبغالٔغبْ ثوٌىذۇ. رٖضۇٌۇٌال ِۇٔذاق دٍٖذۇ: ئۇ ئبٌٍِٗٗرٔىڭ پٗرۋٖردىگبرى ثوٌغب

ٗزىرىذ ٍغِٗجىرى! ئۇ زېّىٕذا لبٔچٗ ۋالىت :» ٖ غٗھىذ ثوٌغبٔالرٔىڭ ئٗڭ ئۇٌۇغي ھېطبثٍىٕىذۇ () ثىس ئبٌال ٔ الٔىڭ ٗپ ئي ئٌب
لىرىك وۈْ تۇرىذۇ، ئۇ لىرىك وۈٕٔىڭ ثىرىٕچي وۈٔي ثىر ٍىٍذٖن، ئىىىىٕچي » دېذۇق. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:« تۇرىذۇ؟

ٌىذۇ، ئۇٔىڭذىٓ ثبغمب وۈٍٔٗرٔىڭ ھِّٗىطي ضىٍٗرٔىڭ ِۇغۇ وۈٔۈڭٍٗردٖن وۈٔي ثىر ئبٍذٖن، ئۈچىٕچي وۈٔي ثىر ھٗپتىذٖن ثو
ىسىٕي ئولۇضب ثوالِذۇ» دېذى. ثىس:« ثوٌىذۇ دٖپ « ئي رٖضۇٌۇٌال! ثىر ٍىٍذٖن ثوٌىذىغبْ ئۇزۇْ وۈٔذٖ ثىر وۈٍٔۈوٕىڭ ِٔب

ىّي ثوٍىچٗ ئۆٌچٗپ، ثۆٌٗوٍٗرگٗ ثوٌّبٍذۇ، ضىٍٗر ئۇ وۈٕٔي ئبدٖتتىىي وۈٕٔىڭ ئۆٌچ» ضورىذۇق. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:
ئي رٖضۇٌۇٌال! ئۇٔىڭ ِېڭىع ضۈرئىتي لبٔذاق » دېذى. ثىس:« ثۆٌۈپ، ھٗرثىر ثۆٌىىىذٖ ثىر وۈٍٔۈن ٔبِىسىڭالرٔي ئولۇڭالر

ئۇٔىڭ ضۈرئىتي غبِبي ھٍٗذٖپ وٌٗگْٗ ثۇٌۇتتٗن ثوٌىذۇ. ئۇ ثىر » دٖپ ضورىذۇق. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:« ثوٌىذۇ؟
ػىغب وېٍىذۇوي، ئۇالرٔي ئۆز دىٕىغب دٖۋٖت لىٍىذۇ. ئۇالر ئۇٔىڭغب ئىّبْ وٌٗتۈرىذۇ. ٔېّٗ دېطٗ غۇٔي لوثۇي لىٍىذۇ. لٗۋِٕىڭ لې
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ئبٔذىٓ ئۇ ئبضّبٕٔي ٍبِغۇر ٍبغذۇرۇغمب ثۇٍرۇٍذۇ، ئبضّبٔذىٓ ٍبِغۇر ٍبغىذۇ. زېّىٕٕي ثۇٍرۇپ، زېّىٕذىٓ ئۆضۈٍِۈوٍٗر ئۈٔىذۇ. 
ْ چبر ْ، ضِٗرىگْٗ ھبٌذا لبٍتىپ وېٍىذۇ. ئۇ لٗۋِٕىڭ ئوتٍىغىٍي وٗتٗى ۋىٍىرى وٗچمۇرۇٍٔىمي ٍوغىٕبپ، ٍىٍىٍٕىرى ضۈتىٗ توٌغب

ئبٔذىٓ ئۇ ثبغمب ثىر لٗۋِٕىڭ لېػىغب وېٍىپ ئۇالرٔي ئۆز دىٕىغب دٖۋٖت لىٍىذۇ. ئۇالر ئۇٔىڭ ضۆزىٕي رٖت لىٍىذۇ. ئۇ ئۇالرٔىڭ 
ِۈٌىي لبٌّبٍذۇ. ئۇ ثىر  -زٌىٕىپ لوٌٍىرىذا ھېچمبٔذاق ِبيلېػىذىٓ لبٍتىپ وېتىذۇ. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇالرغب لٗھٗتچىٍىه ٍۈ

ٗرٔي چىمبر دٍٖذۇ. خبراثىٍىه ئىچىذىىي ثبٍٍىمالر ھٗضٗي ھٗرىطي  خبراثىٍىىتىٓ ئۆتۈپ ئۇ ٍٗرگٗ ئىچىڭذىىي ٔٗرضىٍ
ْ ثىر -ئۇۋىطىذىٓ چىممبٔذٖن ئبرلىّۇ وىػىٕي چبلىرىپ  ئبرلب چىمىپ ئۇٔىڭغب ئٗگىػىذۇ. ئبٔذىٓ ئۇ ٍىگىتٍىه لۇراِىغب ٍٗتٗى

 ٗ ئٗوېٍىپ ئۇٔي لېٍىچ ثىٍْٗ ئۇرۇپ ئىىىي پبرچٗ لىٍىۋېتىپ، ئۇ وىػىٕي لبٍتب چبلىرىذۇ، ئۇ تىرىٍىپ خۇغبي وۈٌگْٗ لىَبپٗتت
دٖججبٌٕىڭ ئبٌذىغب وېٍىذۇ. ِۇغۇٔذاق ثىر پٍٗتتٗ ئبٌالتبئبال ِٗرٍِٕٗىڭ ئوغٍي ئىطب ئٌٍٗٗھىططبالِٕي ئٗۋٖتىذۇ. ئىطب 

ىتىذٖ دِٖٗغىمٕىڭ ئٌٍٗٗھىططبالَ ثى ىمىٕىٕي ئىىىي پٗرغتىٕىڭ لبٔبتٍىرىغب لوٍغبْ ھٌب ر جۇپ رٖڭٍىه وىَىُ وىَگْٗ، ئىىىي ئٌب
غٗرق تٗرىپىذىىي ئبق ِۇٔبرغب چۈغىذۇ. ئۇ ثېػىٕي تۆۋْٖ لىٍطب ثېػىذىٓ ضۇ تبِچىَذۇ، ثېػىٕي وۆتۈرضٗ ِٗرۋاٍىتتٗن ضۈزۈن 

ّبٔطىسالرٔىڭ ھِّٗىطي ھبٍبت لبٌّبٍذۇ. ئۇٔىڭ ھىذى وۆزى ٍٗتىْٗ ضۇ تبِچىٍىرى تۆوۈٌىذۇ، ئۇٔىڭ ھىذىٕي ئبٌغبْ ئى
ٍٗرگىچٗ ثبرىذۇ. ئبٔذىٓ ئىطب ئٌٍٗٗھىططبالَ دٖججبٌٕي ئىسدٖپ ئبخىر ئۇٔي ثٍٗتۇٌّۇلٗددٖضىٗ ٍېمىٓ ثبثىٍۇْ دېگْٗ جبٍذا 

ٓ ضبلالپ لبٌغبْ لٗۋَ وېٍىذۇ. ئىطب تېپىپ ئۆٌتۈرىذۇ. ئبٔذىٓ ئىطب ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ لېػىغب ئبٌالتبئبال دٖججبٌٕىڭ پىتٕىطىذى
ئٌٍٗٗھىططبالَ ئۇالرٔىڭ ٍۈزٌىرىٕي ضىالپ لوٍىذۇ ۋٖ ئۇالرٔىڭ جٕٗٔٗتتىىي ِٗرتىۋىٍىرىٕي ئېَتىپ ثېرىذۇ. ِبٔب غۇ چبغذا 

ٗ » ئبٌالتبئبال ئىطب ئٌٍٗٗھىططبالِغب: ھٗلىمٗتْٗ ِْٗ ھېچ ثىر وىػىٕىڭ ضولۇغۇغمب وۈچي ٍٗتٍّٗذىغبْ ثىر جبِبئ
 -دٖپ ۋٖھىٌ لىٍىذۇ )ئبٌالتبئبال ٍٗجۇج« رىّٕي چىمبردىُ، ضْٗ ِۆئّىٓ ثٗٔذىٍىرىّٕي تۇر تېغىغب ئېٍىپ ثبرغىٓثٗٔذىٍى

ِٗجۇجٕي ئٗۋٖتىذۇ. ئۇالر زېّىٕٕىڭ ھٗرثىر تۆپىٍىىٍىرىذىٓ ئبٌذىراپ چىمىپ وېٍىذۇ( )ِۇضۇٌّبٔالر ِبٌٍىرىٕي ئېٍىپ، غٗھٗر ۋٖ 
ِٗجۇج زېّىٕٕىڭ ضۇٌىرىٕي ئىچىذۇ، ھٗتتب ئۇالردىٓ ثٗزىطي ثىر ئۆضتٗڭذىٓ  -ٗجۇجضېپىٍٍىرىٕىڭ ئىچىٍىرىگٗ وىرىۋاٌىذۇ. ٍ

ئۆتىٗٔذٖ ئۇٔىڭ ضۈٍىٕي ئىچىپ ئۆضتٗڭٕي لۇرۇتىۋېتىذۇ. ئبٔذىٓ ئۇالرٔىڭ وٍٕٗىذىٓ وٌٗگْٗ ٍٗٔٗ ثىر توپي ثۇ ٍٗردىٓ ئۆتىٗٔذٖ 
ٍبوي ضېپىٍٕىڭ ئىچىگٗ وىرىۋاٌغبْ وىػىٍٗردىٓ ثبغمب  ثىر چبغالردا ثۇ ئۆضتٗڭذٖ ضۇ ثبر ئىذى، دېَىػىذۇ. )ٍٗر ٍۈزىذٖ( غٗھٗر

ٗر  -ثىرىطي لبٌّىغبٔذا ٍٗجۇج ٗرٔىڭ ھِّٗىطىذىٓ خبالش ثوٌذۇق، ئِٗذى ئبضّبٔذىىىٍ ِٗجۇجالر ٍٗر ٍۈزىذىىي وىػىٍ
چۈْ ٍٔٗسٖ لبٌذى، دٍٖذۇ. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇالرٔىڭ ئىچىذىٓ ثىرى ٍٔٗسىطىٕي ئبضّبٔغب لبرىتىپ ئبتىذۇ. ئۇالرٔىڭ ضىٕىٍىػي ئۈ

الٔىڭ پٍٗغِٗجىرى ئىطب ئٌٍٗٗھىططبالَ ۋٖ ئۇٔىڭ ھِٗراھٍىرى  ئبضّبٔذىٓ لبٔغب ثوٍبٌغبْ ھبٌىتىذٖ لبٍتىپ چۈغىذۇ () ئٌب
لبِىٍىپ لبٌىذۇ. ھٗتتب ئۇالرٔىڭ ثىرى ئۈچۈْ ئۆوۈزٔىڭ ثىر تبي ثېػي ضىٍٗرٔىڭ ثۈگۈٔىي وۈٔۈڭالردىىي ٍۈز تىٍالدىٓ ئٗال 

ِٗجۇجٍٗرٔىڭ ثوٍٕىغب  -ھىططبالَ  ۋٖ ئۇالرٔىڭ ھِٗراھٍىرى ئبٌالغب دۇئب لىٍىذۇ، ئبٌالتبئبال ٍٗجۇجثوٌۇپ لبٌىذۇ. ئىطب ئٌٍٗٗ
ٓ  -چېىٗتىىٕىڭ گٗدىٕىگٗ چۈغىذىغبْ لۇرتتٗن لۇرتٕي ئٗۋٖتىذۇ پىطىسال ئۆٌىذۇ () ئبٔذى دٖ، غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇالر ھېچ ثىر ٗغ

ِٗجۇجالرٔىڭ  -( زېّىٕغب چۈغىذۇ. زېّىٕٕىڭ ثىر غېرىچ ٍېرىّۇ ٍٗجۇجئىطب ئٌٍٗٗھىططبالَ ۋٖ ئۇٔىڭ ھِٗراھٍىرى )تۇر تېغىذىٓ
التبئبال  ثٗد ثۇً، ضېطىك پۇرىمىذىٓ خبٌىٌ ثوٌّبٍذۇ. ئىطب ئٌٍٗٗھىططبالَ ۋٖ ئۇٔىڭ ھِٗراھٍىرى ئبٌالتبئبالغب دۇئب لىٍىذۇ. ئٌب

ىٕي وۆتۈرۈپ ئبٌال خبٌىغبْ ٍٗرٌٗرگٗ ئبپىرىپ تۆگىٍٗرٔىڭ ثوٍۇٍٔىرىذٖن چوڭ لۇغالرٔي ئٗۋٖتىذۇ. ئۇ لۇغالر ئۇالرٔىڭ جٗضٗتٍىر
بوي ثىرٖر چېذىرٔىّۇ ضبق لبٌذۇرِبٍذۇ.  تبغالٍذۇ. ئبٔذىٓ ئبٌالتبئبال غۇٔذاق ثىر ٍبِغۇر ٍبغذۇرىذۇوي، ٍبِغۇر ثىرٖر ئۆً ۋٍٖ 

ٗ ِېۋىٍىرىڭٕي ئۆضتۈرگىٓ، ثٗرىىٗتٍىرى» زېّىٕٕي ٍۇٍۇپ ئٍٕٗٗوتٗن لىٍىپ لوٍىذۇ. ئبٔذىٓ وېَىٓ زېّىٕغب: ڭٕي ئٗضٍىگ
دېَىٍىذۇ. غۇ وۈٍٔٗردٖ ثىر ئبٔبر ثىر جبِبئٗت وىػىٍٗر ٍٗپ توٍىذۇ، غۈپٗوٍىرى ثىٍْٗ ضبٍىذاٍذۇ، ضۈتىٗ غۇٔذاق « وٌٗتۈرگىٓ

 ٗ ثٗرىىٗت ثېرىٍذۇوي، ھٗتتب ثىر ضۈتٍۈن تۆگٗ ئبدٍِٖٗرٔىڭ ثىر وبتتب جبِبئٗضىگٗ وۆپبٍٗ لىٍىذۇ، ضىَرٔىڭ ضۈتي ثىر لٗثىٍ
َ وىػىٍىرىگٗ ٍېتىذ ۇ. ثىر ضبغٍىمٕىڭ ضۈتي ثىر جِٗٗت وىػىٍىرىگٗ ٍېتىذۇ، ئۇالر غۇٔذاق ٍبغبۋاتمبْ چبغذا () ئبٌالتبئبال غب

تٗرٖپتىٓ ضۇغۇق غبِبي چىمىرىذۇ، ئۇ غبِبي ٍٗر ٍۈزىذٖ لٌٗجىذٖ زٖررىچٗ ٍبخػىٍىك ٍبوي ئىّبْ ثوٌغبْ وىػىٕي لبٌذۇرِبً 
ً لٗثسى روھ لىٍىذۇ، ھٗتتب ثىرٖرضىڭالر تبغٕىڭ ثب غرىغب وىرىۋاٌغبْ تٗلذىردىّۇ غبِبي غۇ ٍٗرگٗ وىرىپ ئۇٔىڭ جېٕىٕي ئبٌّب

لوٍّبٍذۇ () ئۇالردىٓ وېَىٓ زېّىٕذا ئېػٗوٍٗردٖن ئبغىبرا جىٕطىٌ ئباللٗ لىٍىػىذىغبْ ئٗڭ ئٗضىي ئبدٍِٖٗر لبٌىذۇ () ٍٗر 
ىذۇ، ٍۈزىذٖ ٍبِبْ ئىػالرغب ثېرىٍىػتٗ لۇغٕىڭ ئۇچمىٕىذٖن تېس، ٍىرتمۇچ ۋٖھػىٌ ھبٍ الردٖن ھۆروىرٍٖذىغبْ وىػىٍٗر لٌب ۋٔا

 ْ ٕىڭ ضۈرىتىگٗ وىرىپ ئۇالرٔىڭ ئبٌذىغب ئۇالر ٍبخػي ئىػٕي ثىٍٍّٗذۇ، ٍبِبْ ئىػٕي ئىٕىبر لىٍّبٍذۇ، ئبٔذىٓ غٍٗتبْ ثىر ئبدِٖ
تمب چولۇٔۇغمب دٍٖذۇ. غٍٗتبْ ئۇالرٔي ثۇ« ثىسٔي ٔېّىگٗ ثۇٍرۇٍطْٗ؟» دٍٖذۇ، ئۇالر:« ِېٕىڭ ضۆزۈِگٗ وىرِِٗطىٍٗر» وېٍىپ:

 ً ثۇٍرۇٍذۇ، ئۇ چبغذا ئۇالرٔىڭ رىسلي وٗڭ، تۇرِۇغي پبراۋاْ ثوٌۇپ وېتىذۇ  ( ئۇالر پٗلٗت ثىر ئبۋازٔىال )ٍٗٔي ئىطرافى
ضېتىك ۋٖ غۇٔىڭغب ئوخػبظ ئىػالر  -ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ثىرىٕچي لېتىٍّىك چبٌغبْ ضۇرىٕىال( وۈتىذۇ. ئۇالر )دۇَٔبدا ضودا

ثىرىگٗ ۋٖضىَٗت لبٌذۇرۇغمىّۇ،  -[ ئۇالر ثىر49پ تۇرغبْ ھبٌٗتٍىرىذٖ، ئۇ ئبۋاز ئۇالرٔي ھبالن لىٍىذۇ ]ئۈضتىذٖ( جبڭجبٌٍىػى
[ ضۈرٖ ٍبضىٓ[  ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، 50ئبئىٍىطىگٗ لبٍتىػمىّۇ لبدىر ثوالٌّبٍذۇ ]

ت ئىىىي وىػي رٖختٍىرىٕي ٍېَىػىپ تۇرغىٕىذا ثوٌىذۇ. ئۇالر رٖختٍىرىٕي لىَبِٗ:».. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ 
ىغىػتۇرىۋېٍىػمىّۇ ئۈٌگۈرٌٍّٖٗذۇ. لىَبِٗت ثىر وىػي تۆگىطىٕي ضېغىپ ضۈتىٕي ئېٍىپ لبٍتمبْ ۋالتىذا   ٍ ضېتىػمىّۇ ٍبوي

ىىٕي ئوڭػبۋاتمبٔذا ثوٌىذۇ. ئۇ وىػي ثوٌىذۇ. ئۇ وىػي ھٗتتب ئۇ ضۈتتىٓ ئىچىػىىّۇ ئۈٌگۈرٌٍّٖٗذۇ. لىَبِٗت ثىر وىػي وۆٌچى
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ېمىٓ ئېٍىپ وٌٗگٗٔذٖ ثوٌىذۇ. ئۇ وىػي   ٍ وۆٌچىىىذىٓ ضۇ ئىچىػىىّۇ ئۈٌگۈرٌٍّٖٗذۇ. لىَبِٗت ثىر وىػي تبِىمىٕي ئېغىسىغب
ىي ]ثۇخبرى[ ئبٌالٔىڭ ضۆزى ھٗلتۇر، ضۇر چېٍىٕىذىغبْ وۈٔذى« ھٗتتب ئۇ تبِىمىٕي ئېغىسىغب ضېٍىپ ٍېَىػىىّۇ ئۈٌگۈرٌٍّٖٗذۇ

ْ  -[ ضۈرٖ ئٗٔئبَ[ ) غٗن73غب خبضتۇر ]هللا)لىَبِٗت وۈٔىذىىي( پبدىػبھٍىك  غۈثھىطىسوي، ئىطرافىً ئبٌالٔىڭ ئِٗرى ثىٍٗ
 ْ ضۇر چبٌىذۇ، تۇٔجي لېتىٍّىك لورلۇٔچٍىك ضۇرٔي ئۈزۈپ چبٌىذۇ. ئٗٔٗ غۇ تۇٔجي ضۇر دۇَٔبٔىڭ ئبخىرٌىػىپ تىرىه لبٌغب

بْ چېغىذا چېٍىٕىذۇ. )  ئۇٔي ئبٌذى ثىٍْٗ تۆگىطىٕي ضۇغۇرىذىغبْ وۆٌٕي ئوڭالۋاتمبْ ٍبِبْ ئىٕطبٔالرغب لىَبِٗت لبٍىُ ثوٌغ
[ 15]  ثۇ وۈٔذٖ چوڭ ئىع )ٍٗٔي لىَبِٗت( ٍۈز ثېرىذۇ […   13وىػي ئبڭالٍذۇ(  ثىرىٕچي لېتىٍّىك ضۇر چېٍىٕغبْ چبغذا  ]

ىٕذىىي ھِّٗىٕي لورلۇٔچ ثبضىذۇ ]خبٌىغبٔالردىٓ ثبغمب ئبضّبٔالهللا ضۈرٖ ھبلمٗ[ ئۇ وۈٔذٖ ضۇر چېٍىٕىذۇ،   [ 87ردىىي ۋٖ زّې
[ ئۇٔىڭ ئبرلىطىذىٕال 6ضۈرٖ ًِٔٗ[ ثۇ وۈْ )ٍٗٔي لىَبِٗت وۈٔي(دٖ زېّىٓ )ۋٖ ئۇٔىڭذىىي غٍٗئىٍٗر لوغۇٌۇپ( تٗۋرٍٖذۇ  ]

تٗۋرٍٖذۇ، تبغالر  [ ضۈرٖ ٔبزىئبت[ ئۇ وۈٔذٖ زېّىٓ ۋٖ تبغالر لبتتىك7ئبضّبْ )ۋٖ ئۇٔىڭذىىي غٍٗئىٍٗر لوغۇٌۇپ( تٗۋرٍٖذۇ  ]
[ ضۈرٖ ِبئبرىج[ 9[ ضۈرٖ ِۇززِّٖىً[ تبغالر ئېتىٍغبْ رٖڭٍىه ٍۇڭذٖن ثوٌۇپ لبٌىذۇ  ]14ثىر دۆۋٖ تبرلبق لۇِغب ئبٍٍىٕىذۇ    ]

[ ضۈرٖ تٗوۋىر[ ئبضّبْ ٍېرىٍىذۇ، ثۇ وۈٔذٖ ئبضّبْ ) لبالٍّىمبٍٔىػىپ( ئبجىسٌىػىپ وېتىذۇ 3تبغالر گۇِراْ ثوٌغبْ چبغذا ]
ٖ [ پ16] ٗرغتىٍٗر ئبضّبٕٔىڭ ئٗتراپىذا تۇرىذۇ، ثۇ وۈٔذٖ پٗرۋٖردىگبرىڭٕىڭ ئٗرغىٕي ضٗوىىس پٗرغتٗ )ثبغٍىرى( ئۈضتىذ

[ ضۈرٖ ِبئبرىج[  ئۇ وۈٔذٖ 8[ ضۈرٖ ھبلمٗ[ ئۇ وۈٔذٖ ئبضّبْ ئېرىتىٍگْٗ ِىطتٗن ثوٌۇپ لبٌىذۇ  ]17وۆتۈرۈپ تۇرىذۇ ]
[ 1[ ضۈرٖ ئٗٔجىَب[ وۈٕٔىڭ ٔۇرى ئۆچىْٗ چبغذا ]104ىگٗٔذٖن ٍۆگٍّٗىس ]ئبضّبٕٔي )پۈتۈوچي( ٔٗرضٗ ٍېسىٍغبْ لٗغٗزٔي ٍۆگ

[ تبغالر گۇِراْ 2[ ضۈرٖ ِۇرضٌٗٗت[ ٍۇٌتۇزالر تۆوۈٌگْٗ چبغذا   ]8ضۈرٖ ئىٕفىتبر[ ٍۇٌتۇزالرٔىڭ )ٔۇرى( ئۆچۈرۈٌگْٗ چبغذا ]
الر 4[  ثوغبز تۆگىٍٗر تبغٍىۋېتىٍگْٗ چبغذا  ]3ثوٌغبْ چبغذا ] بۋاٍي ھبٍۋٔا [ ضۈرٖ تٗوۋىر[ دېڭىسالر 5توپالٔغبْ چبغذا  ][ٍ 

[ ضۈرٖ تٗوۋىر[ ثۇ وۈٔذٖ دىٍالرٔي 6[ ضۈرٖ ئىٕفىتبر[ دېڭىسالر ئوت ثوٌۇپ الۋۇٌذىغبْ چبغذا ]3ثىرىگٗ لوغۇٌغبْ چبغذا ] -ثىر
ٗ[ 4[ ضۈرٖ ٔبزىئبت[ غۇ وۈٔذٖ ئىٕطبٔالر تبرىٍىپ وٗتىْٗ پٗرۋأىذٖن ثوٌۇپ وېتىذۇ    ]8لورلۇٔچ ثبضىذۇ  ] [ ضۈٖر لبرىئ

لبچىذىغبْ جبً » وۆزٌٗر تورالغمبْ، ئبٍٕىڭ ٔۇرى ئۆچىْٗ، وۈْ ثىٍْٗ ئبً ثىرٌٗغتۈرۈٌگْٗ چبغذا، ئىٕطبْ ثۇ وۈٔذٖ:
[ ثۇ وۈٔذٖ لبرارگبھ پٗرۋٖردىگبرىڭٕىڭ 11ٔىڭ ئبزاثىذىٓ( لبچىذىغبْ پبٔبھگبر ٍولتۇر ])هللا[ ٍبق، 10-7دٍٖذۇ ]« لٍٗٗردٖ؟

 ۋٖ ئۇزۇْ ھٗدىطٍٗر پبرچٗ تېرٔبلچىٕىڭ ئىچىذىىي ئۇالپ لىٍغبْ ھٗدىطٍٗر-ِٗت[] ٍۇلىردىىي پبرچٗ[ ضۈرٖ لىَب12تٗرىپىذۇر]
 ِۇضٍىُ ۋٖ ثۇخبرى رىۋاٍىتي[

 

 چېلىع ئىىىىٌچي لېتىولىك ضۇر

[ ضۈرٖ زۇِٗر[ 68خبٌىغبٔذىٓ ثبغمب ِٗخٍۇلبتالرٔىڭ ھِّٗىطي ئۆٌىذۇ  ]هللا ]ضۇر چېٍىٕغبٔذا ئبضّبٔالردىىي ۋٖ زېّىٕذىىي  
 ثۇ ئىىىىٕچي لېتىٍّىك ضۇر ثوٌۇپ، ئۆٌۈَ ضۇرىذۇر.

 ٖ پٗلٗت ئٗرغٕي وۆتۈرگۈچي پٗرغتٗ ۋٖ جىجرىئىً، ِىىبئىً، ئىطرافىً، ئٗزرائىً ئٌٍٗٗھىططبالِذىٓ ثبغمب تبِبِي پٗرغتىٍٗر ۋ
ال ئٗزٖز ۋٖجٌٍٗٗ ئٗزرائىٍغب ئېَتىذۇ: ٓ وىُ لبٌذى؟ ِېٕىڭ خٌٗمىّذى» تبِبِي ِٗخٍۇلالر ھِّٗىطي ئۆٌىذۇ. ئبٔذىٓ ئٌب

ٗر  ىىبئىً، ئىطرافىً، ئٗرغٕي وۆتۈرگۈچي پٗرغتىٍ  ِ ثجي ئِٗذى جىجرىئىً، ال ئبٌىّذۇر. ئٗزرائىً ئېَتىذۇوي: ٍبٖر ھبٌجۇوي، ئٌب
 ً لبٌذى، ٍٗٔٗ ِْٗ لبٌذىُ، دٍٖذۇ. ئبٔذىٓ ئبٌال ئٗزرائىٍغب ثۇالرٔىڭ جېٕىٕي ئېٍىػمب ثۇٍرۇٍذۇ. ئبٔذىٓ ئبٌال ئېَتىذۇ: ئي ئٗزرائى

ّذىٓ وىُ لبٌذى؟ دٍٖذۇ. ئٗزرائىً ئېَتىذۇوي: ِْٗ لبٌذىُ دٍٖذۇ. ئبٌال ئېَتىذۇوي، ِېٕىڭ: ]ھٗرثىر جبْ ئۆٌۈِٕىڭ خٌٗمى
[ ضۈرٖ ئٗٔجىَب[ دېگْٗ ضۆزۈِٕي ئبڭٍىّىذىڭّۇ؟ ضْٗ ِېٕىڭ خٌٗمىّذىٓ ثىر خٌٗىمطْٗ ضېٕي ئۆٌۈَ 35تِٗىٕي تېتىغۇچىذۇر ]

ئٗزرائىٍّۇ ئۆٌىذۇ. ئبضّبْ زېّىٕذا ئبٌالدىٓ ثبغمب ھېچ ِٗخٍۇق لبٌّبٍذۇ!  ئۈچۈْ ٍبراتتىُ، ئِٗذى ئۆي دٖپ ثۇٍرۇٍذۇ، 
ْ[ 26]زېّىٕٕىڭ ئۈضتىذىىي ھِّٗٗ ٍولىٍىذۇ  ] ىك ٔٗرضٗ ٍولىٍىذۇ ]]هللا[ ضۈٖر رٖھّب [ ضۈرٖ 88ٔىڭ زاتىذىٓ ثبغمب ثبٌر

ھّبْ[ ھِٗىػٗ تىرىه، ھِّٗىٕي [ ضۈرٖ ر27ٖلٗضٗش[ ]ئٗزىّٗتٍىه ۋٖ وٗرٍِٖىه پٗرۋٖردىگبرىڭٕىڭ زاتي ِٗڭگۈ لبٌىذۇ  ]
ئىذارٖ لىٍىپ تۇرىذىغبْ، ئٗزٌٖذىٓ ثبر ثوٌغبْ ئبٌالال ٍبٌغۇز لبٌىذۇ. ئۇ داۋاٍِىك ِٗڭگۈ لبٌغۇچىذۇر. ئبٔذىٓ ئبٌال:] ثۈگۈْ 

[ ضۈرٖ غبفر[ دېگْٗ ضۆزٔي ئۈچ لېتىُ دٍٖذۇ. ئبٔذىٓ ئۆزىگٗ ئۆزى جبۋاة ثېرىپ:] پبدىػبھٍىك 16پبدىػبھٍىك وىّگٗ خبش؟]
[ ضۈرٖ غبفر[ ِٗٔال ٍبٌغۇز ئىذىُ، ھِّٗٗ ٔٗرضىٕىڭ ئۈضتىذىٓ غبٌىت وٌٗذىُ، ھِّٗٗ ٔٗرضىٕي 16غب خبضتۇر]هللاغبٌىت ثىر  

 «تۈگٗغىٗ ھۆوۈَ لىٍذىُ، دٍٖذۇ
 [ ضۈرٖ زۇِٗر[67ٔىڭ ئوڭ لوٌىذا لبتٍىٕىپ تۇرىذۇ ]هللأىڭ چبڭگىٍىذا ثوٌىذۇ، ئبضّبٔالر هللا]لىَبِٗت وۈٔي زېّىٓ پۈتۈًٍٔٗ 

ئبٌالتبئبال زېّىٕٕي :» رٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ  ِۇٔذاق دېگْٗ ئٗثۇ ھۈ
چبڭگىٍىغب ئبٌىذۇ، ئبضّبٔالرٔي ئوڭ لوٌىذا لبتالٍذۇ. ئبٔذىٓ ِْٗ ھٗلىمىٌ پبدىػبھ، لېٕي زېّىٕٕىڭ پبدىػبھٍىرى؟ لېٕي 

 پ ٔىذا لىٍىذۇ ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[دٖ« زاٌىّالر؟ لېٕي ھبوبۋۇر، چوڭچىالر؟
 

 ئىىىي ضۇر ئبرىلىمي 

ْ( :» ٕىڭئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، ئۇ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِ )لىَبِٗت ثوٌغبٔذا چېٍىٕىذىغب
« ثىٌٍّٗىذىُ» ۇ:دېۋىذى. ئ« وۈّٔۇ؟ 40ٗثۇ ھۈرٍٖرٖ ئي ئ» دېگْٗ، دېۋىذى. وىػىٍٗر:« ثبر 40ئىىىي ضۇرٔىڭ ئوتتۇرىطىذا 
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دېذى ۋٖ « ثىٌٍّٗىذىُ» دېۋىذى. ئۇ:« ئبٍّۇ؟ 40» دېذى. ئۇالر:« ثىٌٍّٗىذىُ» دېۋىذى. ئۇ:« ٍىٍّۇ؟ 40» دېذى. وىػىٍٗر:
ئىٕطبٕٔىڭ ھِّٗٗ ٍٗرٌىرى چىرىپ وېتىپ پٗلٗت  لۇٍرۇق ضۆڭىىىال چىرىّبً لبٌىذۇ. ئىٕطبْ غۇ ضۆڭٗوتىٓ )لبٍتب( » رٖضۇٌۇٌال:

بِغۇر ٍبغذۇرىذۇ، ئۇالر خۇددى ئوتٍبرىتىٍ  ٍ بٔذىٓ چۆپ  -ىذۇ ۋٖ لۇراغتۇرۇٌۇغي ئۇٔىڭذىٓ ثبغٍىٕىذۇ ، ئبٔذىٓ ئبٌال ئبّض
 ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[« دېگٗٔىذى دېذى« ئۈٔگٗٔذٖن ئۈٔۈپ چىمىذۇ

ٓ خۇددى ضۇ ثىٍْٗ ئبٌالتبئبال ئبضّبٔذىٓ ٍبِغۇر ٍبغذۇرىذۇ، ٍبِغۇر ثىٍْٗ پۈتۈْ خبالٍىمالرٔىڭ تٍٗٔىرىٕي لٗثرىٍىرىذى
 …توپرالتىٓ زىرائٗتٕي ئۈٔذۈرگٗٔذٖن ئۈٔذۈرىذۇ، تٍٗٔٗر ئۆضۈپ ِۇوِّٗٗي لىَبپٗتىٗ وٌٗگْٗ چبغذا 

 

 چېلىعئۈچىٌچي لېتىولىك ضۇر 

ثىرىٕچي لىٍىپ ئىطرافىٍٕي تىرىٍذۈرىذۇ ۋٖ ئۇٔي ٍٗٔٗ ثىر لېتىُ ضۇر چېٍىػمب ثۇٍرۇٍذۇ، ئۇ ئۈچىٕچي لېتىٍّىك ضۇر ثوٌۇپ، 
ٖ 47رٔي تىرىٍذۈرۈظ ضۇرى ثوٌىذۇ. ])ھېطبة ئۈچۈْ ئىٕطبٔالرٔي( ئىىىىٕچي لېتىُ ٍبرىتىػٕي ئۈضتىگٗ ئبٌذى ]جبٍٔىمال [ ضۈر

ٔٗجُ[ ئۈچىٕچي لېتىٍّىك ضۇر چېٍىٕىذىغبْ چبغذا ئبٌالتبئبال روھالرٔي ضۇرٔىڭ ئبغسىغب لوٍۇغمب ثۇٍرۇٍذۇ. جٗضٗتٍٗر 
ئىطرافىً ئٌٍٗٗھىططبالَ ضۇرٔي چبٌىذۇ. ضۇر چېٍىٕغبْ ۋالىتتب روھالر تبرلىٍىذۇ. لٗثرىٍىرىذٖ ۋٖ ئورۇٍٔىرىذا ئۈٔگٗٔذىٓ وېَىٓ 

ِۆِىٍٕٗرٔىڭ روھٍىرى ٔۇر ثوٌۇپ ٍۇرۇٍذۇ. وبپىرالرٔىڭ روھٍىرى لبراڭغۇ ثوٌىذۇ. ئۇِّٗ ھبٔئي رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت 
« ٔي ثوٌغبٔذا ھٗرثىر جبْ ئۆز جٗضىذىگٗ وىرىذۇلىَبِٗت وۈ»   لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

ُ 7]تٗثرأي ضٗھىھ[ ]جبٔالر )ئۆز لبٍبغٍىرىغب( لوغۇٌغبْ چبغذا   ] [ ضۈرٖ تٗوۋىر[ ئبٔذىٓ ئۇٌۇغ ۋٖ وبتتب ئبٌال: ِېٕىڭ ئىسزىتى
ٔىڭ ثىٍْٗ روھالر ئۆز ۋٖ ئۇٌۇغٍۇلىُ ثىٍْٗ لٗضِٗىي، ئٌٗۋٖتتٗ روھٕىڭ ھِّٗىطي ئۆزىٕىڭ جٗضىتىگٗ لبٍتۇرۇٌىذۇ، دٍٖذۇ. غۇ

ثېػىذىىي  -جٗضٗتٍىرىگٗ وېٍىپ زٖھٗر ثٗدٖٔگٗ تبراپ ِبڭغبٔذٖن جٗضٗتٍٗرگٗ تبراٍذۇ. زېّىٓ ٍېرىٍىذۇ،  ئبٔذىٓ ئۇالر ئۈضتي
ٗ لٗثرىٍٗردىٓ تۇرىذۇتوپب چبڭالرٔي لب  « لمبْ ھبٌٗتت

ٍٗٔي جىّي خبالٍ ىك( )ٍٗر ئبضتىذىٓ( زېّىٕٕىڭ ئۈضتىگٗ چىمىپ ]ثىر ضٍٗھٗ )ٍٗٔي ئىطرافىٍٕىڭ ضۇر چېٍىػي( ثىٍٗٔال ئۇالر )
[ زېّىٓ )لوٍٕىذىىي( ٍۈوٍىرىٕي )ٍٗٔي ِٗدٍٖٔٗر، ئوتالر، 1[ ضۈرٖ ٔبزىئبت[ ]زېّىٓ لبتتىك تٗۋرىتىٍگٗٔذٖ  ]14-13لبٌىذۇ ]

ْ ئۇٔىڭغب )ٍٗٔي زېّىٕغب(:2ئۆٌۈوٍٗرٔي( چىمبرغبٔذا  ]  [ ضۈرٖ زٌٖسٌٖٗ[3دېگٗٔذٖ  ]« ٔېّٗ ثوٌذى؟» [ ئىٕطب
زېّىٓ ٍېرىٍىپ تۇٔجي » ئٗٔٗش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ  ِۇٔذاق دېگْٗ:

ْ ثوٌىّْٗ ِٗ ْ  ]ِۇضٍىُ[« چىمىذىغبْ ئىٕطب
ۈٔي وىػىٍٗر لىَبِٗت و» ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

 ]ئٗھّٗد ضٗھىھ[« ٔىَٗتٍىرى ئۈضتىذٖ تىرىٍذۈرىذۇ
ٌٗالھۇ ئٗٔھۇ ھٗر لبٔذاق ثٗٔذٖ لبٔذاق » پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: لىٍىٕىذۇوي،  رىۋاٍٗت دىٓجبثىر رٖزىَ

ٖ تىرىٍذۈرۈٌىذۇ ٗ ئۆٌگْٗ ثوٌطب، غۇ ھبٌىتىذ  ]ِۇضٍىُ[« ھبٌٗتت
ِۇئٗززىٍٕٗر ۋٖ )ھٗجذٖ( » ٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:جبثىر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لى

ْ ھبٌذا چىمىذۇ ٗ ئېَتمب ْ ئولۇغبْ ۋٖ تٌٗجىَ ٗ ئېَتمبٔالر لىَبِٗت وۈٔي لٗثرىذىٓ ئٗزا  ]ئٌٗئٗۋضٗت[« تٌٗجىَ
ِۇتٗوٗثجىرٌٗر لىَبِٗت » ېگْٗ:دىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دئىجٕي ئِٗر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ

]تىرِىسى ۋٖ ئٗھّٗد « وۈٔي ئبدَٖ ضۈرىتىذٖ ئِّٗب زٖررىچىٍىه ھٗجىّذٖ ثوٌىذۇ. ئۇالرٔي ھِّٗٗ تٗرٖپتىٓ خبرٌىك لبپالٍذۇ 
 ھٗضْٗ[

بر ئىىىي خوتۇٔي ث» ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
]ئٗثۇ داۋۇد « ئبدَٖ خوتۇٍٔىرىذىٓ ثىرىگٗ ثٗورٖن ِبٍىً ثوٌۇپ وٗتطٗ، لىَبِٗت وۈٔي جىطّىٕىڭ ثىر تٗرىپي ِبٍّبق لوپىذۇ

 ۋٖ ھبوىُ ضٗھىھ[
]جبزأٗ، ئۆضۈَ ٍېگْٗ ئبدٍِٖٗر )لىَبِٗت وۈٔي گۆرٌىرىذىٓ( جىٓ چېپىٍىپ لبٌغبْ ضبراڭ ئبدٍِٖٗردٖن لوپىذۇ، ثۇ غۇٔىڭ 

ىگٗ ئوخػبظ )جبزأٗ، ئۆضۈَ ٔېّىػمب ھبراَ  -ضودا» ھبراَ لىٍغبْ ئىػٕي ھبالي ثىٍىپ:هللا  ئۈچۈٔىي، ئۇالر  ضېتىك جبزٔا
[ ضۈرٖ ثٗلٗرٖ[]وىّىي ِېٕىڭ زىىرىّذىٓ ٍۈز 275ضېتىمٕي ھبالي لىٍذى، جبزأىٕي ھبراَ لىٍذى ] -ضوداهللا ثوٌىذۇ؟( دېذى.  

ئي » [ ئۇ:124ذۇ، لىَبِٗت وۈٔي ئۇٔي ثىس وور لوپۇرىّىس  ]ئۆرۈٍذىىْٗ، ئۇٔىڭ ھبٍبتي تبر )ٍٗٔي خبتىرجِٗطىس( ثوٌى
ېّىػمب ِېٕي وور لوپۇردۇڭ، ۋاھبٌٗٔىي، )دۇَٔبدىىي چبغذا( ِېٕىڭ وۆزۈَ وۆرٖتتىغۇ؟  ٔ [ هللا 125دٍٖذۇ  ]« پٗرۋٖردىگبرىُ!

ٗتٍىرىّىس وٌٗذى، ضْٗ ئۇالرٔي تٗرن ئٗتتىڭ، ضْٗ ثۈگۈْ غۇٔ» ئېَتىذۇ: ىڭغب ئوخػبظ تٗرن غۇٔىڭذٖن، ضبڭب )روغْٗ( ئبٍ
ْ ]ئ  [ ضۈرٖ تبھب[126ېتىٍىطٗ

ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ  )لىَبِٗت وۈٔي( ٍبالڭ :» ئىجٕي ئبثجبش ر
 خبرى ۋٖ تىرِىسى ۋٖ ھبوىُ[ثۇ« ]دېذى -ئبٍبق، ٍبٌىڭبچ ۋٖ ضۈٕٔٗتطىس ھبٌذا تىرىٍذۈرۈٌىطىٍٗر

ٌٗالھۇ ئٗٔھبدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، ِْٗ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي ئبڭٍىغبْ:ئبئىػٗ رٖز » ىَ
الر توپالٔطب، » ِْٗ:« لىَبِٗت وۈٔي وىػىٍٗر ٍبالڭ ئبٍبغ، ٍبٌىڭبچ، خٗتٕىطىس ھبٌٗتتٗ توپٍىٕىذۇ ئي رٖضۇٌۇٌال! ئٗرٌٗر ۋٖ ئبٌٍب

ثىرىگٗ لبرىغۇدٖن  -ئي ئبئىػٗ! لىَبِٗتٕىڭ دٖھػىتىذىٓ ئۇالرٔىڭ ثىر» . رٖضۇٌۇٌال:دېذىُ« ثٗزىٍىرى ثٗزىٍىرىگٗ لبراٍذىغۇ؟



 ئبلال تًريپكً قېچىڭالر! 
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 دېذى ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[« ھبٌي ثوٌّبٍذۇ
ْ لېٍىپ ثىر» ٍٗٔٗ ثىر رىۋاٍٗتتٗ:  «دېَىٍگْٗ« ثىرىگٗ لبرىَبٌّبٍذۇ -ئۆز ھبٌي ثىٍٗ

 

 لَثرىذىي چىممبًذا ھېچ ًَرضَ هَخپي لبلوبٍذىغبًلىمي

ٗ هللارىٍٗردىٓ چىممبْ وۈٔذٖ ]ئۇالر لٗث غب ئۇالردىٓ )ٍٗٔي ئۇالرٔىڭ ئٗھۋاٌىذىٓ، ئٌٍِٗٗىرىذىٓ، ضىرٌىرىذىٓ( ھېچ ٔٗرض
ٗ 16غب خبضتۇر ]هللا ِٗخپىٌ لبٌّبٍذۇ، ثۈگۈْ پبدىػبھٍىك وىّگٗ خبش؟ غبٌىت ثىر  [ ثۈگۈْ ھٗر ئبدِٖگٗ لىٍغبْ ئٌِٗٗىگ

 [ ضۈرٖ غبفىر[17ْٗ تېس ھېطبة ئبٌغۇچىذۇر ]ھٗلىمٗتهللا ٍبرىػب جبزا ثېرىٍىذۇ، ثۈگۈْ زۇٌۇَ ٍولتۇر،  

 

 عهَھػَرگبھمب توپلىٌى

[ ضۈرٖ 19[ ئبضّبْ ئېچىٍىپ ٔۇرغۇْ ئىػىىٍٗر پٍٗذا ثوٌىذۇ ]18توپ ثوٌۇپ وېٍىطىٍٗر ] -]ئۇ وۈٔي ضۇر چېٍىٕىذۇ، ضىٍٗر توپ
 ٔٗثٗ[

ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططب لىَبِٗت وۈٔي ئىٕطبٔالر » الَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىَ
ئۈچ خىً غٗوٍىذٖ ھٗغىر لىٍىٕىذۇ. ئۈِىذ ۋٖ ۋٖھىّٗ ئىچىذىىي ئوِۇِىٌ ِۇضۇٌّبٔالر ثىرگٗ )ِٗرتىۋىطي ٍۇلىرى ِۇضۇٌّبٔالر( 

ٖ ثىر تۆگىٕىڭ ئۈضتىذٖ ئىىىي وىػي، ثىر تۆگىٕىڭ ئۈضتىذٖ ئۈچ وىػي، ثىر تۆگىٕىڭ ئۈضتىذٖ تۆت وىػي، ثىر تۆگى ٕىڭ ئۈضتىذ
ئوْ وىػي ثوٌغبْ ھبٌٗتتٗ ثىرگٗ ھٗغىر لىٍىٕىذۇ. لبٌغبٍٔىرىٕي )ثىر پبرچٗ( ئوت ئبٌذىغب ضېٍىپ ھٍٗذٍٖذۇ. ئوت ئۇالر دَٖ 

ْ ٍٗردٖ وٗچ لىٍىذۇ ْ ٍٗردٖ تبڭ ئبتمۇزىذۇ، وٗچ لىٍغب ْ ٍٗردٖ ٍبتىذۇ، تبڭ ئبتمۇزغب ْ ٍٗردٖ دَٖ ئبٌىذۇ. ٍبتمب  ]ثۇخبرى[« ئبٌغب
[ 43گۈرگٗٔذٖن )ِٗھػٗرگبھمب( ٍۈگۈرىذۇ  ]ىىٍٗپ لوٍغبْ ثۇتٍىرىغب لبراپ ٍۈالر لٗثرىٍىرىذىٓ چىمىپ، خۇددى ت]ئۇ وۈٔذٖ ئۇ

ٖ 44دىٓ ئۇٍىٍىپ( ٍۇلىرى لبرىَبٌّبٍذۇ، ئۇالرٔي خورٌۇق ئورىۋاٌىذۇ، ئٗٔٗ غۇ ئۇالرغب ۋٖدٖ لىٍىٕغبْ وۈٔذۈر   ])هللائۇالر  [ ضۈر
ېھرىجبْ  « الۋاتمبْ ٍېرىّىسدىٓ )ٍٗٔي لٗثرىّىسدىٓ( وىُ ئوٍغبتتي؟ۋاً ئىطىت! ثىسٔي ئۇخ» ِبئبرىج[ ئۇالر: ٔىڭ هللادٍٖذۇ. ِ 

ْ 52دٍٖذۇ ]« ۋٖدٖ لىٍغىٕي ِۇغۇ )وۈْ( پٍٗغِٗجٗرٌٗر راضت ئېَتمبْ [ ضۈرٖ ٍبضىٓ[]ئۇالر )لورلۇٔچتىٓ( تىىىٍىپ لبرىَبٌّىغب
[ ئۇالر چبلىرغۇچىٕىڭ ئبٌذىغب ثوٍۇٍٔىرىٕي 7] ھبٌذا، گوٍب تبرىٍىپ وٗتىْٗ چېىٗتىۈدٖن، لٗثرىٍىرىذىٓ چىمىپ وېٍىذۇ 

ضىٍٗرٔي چبلىرىذۇ، ضىٍٗر هللا [ ضۈرٖ لِٗٗر[]غۇ وۈٔذٖ 8دٍٖذۇ ]« ثۇ لىَىٓ وۈٔذۈر» ضوزغبْ ھبٌذا ٍۈگۈرٍٖذۇ، وبپىرالر:
[ ضۈرٖ ثٗٔي 52ئۇٔىڭغب ھِٗذى ئېَتىپ ئىجبثٗت لىٍىطىٍٗر ۋٖ )دۇَٔبدا( پٗلٗت ئبزغىٕب تۇرغبٔذٖن ئوٍالٍطىٍٗر ]

ئىطرائىً[])ثۇ وۈٔذٖ( ئۇالر ثبغٍىرىٕي وۆتۈرۈپ، ئبٌغب لبراپ چبپىذۇ، وۆزٌىرى ئېچىٍىپ لبٌىذۇ، )تېڭىرلىغبٍٔىمتىٓ( دىٍٍىرى 
لىَبِٗت وۈٔي ئۇالرٔي دۈَ ٍبتمۇزۇپ )ضۆرٌٖگْٗ( وور، گبچب، ][ ضۈرٖ ئىجراھىُ[43وٌۇپ لبٌىذۇ ]ئىذراوتىٓ( خبٌي ث -)ئٗلىً

 ٖ ثٗٔي ئىطرائىً[ضۈر [97] گبش ھبٌذا ٍىغىّىس
ثىرىطي رٖضۇٌۇٌالدىٓ: لىَبِٗتتٗ ئىّبٔطىسالر تىرىٍگٗٔذٖ، ٍۈزى ثىٍْٗ  دىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،ئٗٔٗش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ

ئبٌال ثۇ دۇَٔبدا ئۇالرٔي پۇتي ثىٍْٗ ِېڭىػمب لبدىر لىٍغبْ ئىىْٗ، لىَبِٗتتٗ ئۇالرٔي » ِبڭبِذۇ؟ دٖپ ضوراٌغبٔذا، رٖضۇٌۇٌال:
ْ ِبڭذۇراٌّبضّۇ؟ٍۈزى ثى  ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[ دٖپ جبۋاة ثٗرگْٗ]« ٍٗ

 [ ضۈرٖ تبھب[102]ثۇ وۈٔذٖ )غٗوٍي ئۆزگٗرگْٗ( وۆن وۆزٌۈن )لبرا ٍۈزٌۈن( گۇٔبھىبرالرٔي ٍىغىّىس  ]
وىػي » ئبثذۇٌال ئىجٕي ئۆِٗر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

ْ ھبٌذا ھبت  ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[ « زىر ثوٌىذۇىٍِٗچىٍىه لىٍىۋٖرضٗ، لىَبِٗت وۈٔي ٍۈزىذٖ گۆظ دىذارى ثوٌّىغب
ال ثىٍْٗ لٗضَٗ » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ئٌب

الٔىڭ ٍوٌىذا جىھبد لىٍىپ ٍبرىال ْ لىٍىّٗٔىي، ئٌب ٗرٔي ئوثذا ٔغبٍٔىىي ئبدَٖ ثوٌىذىىْٗ )ئبٌال ئۆزىٕىڭ ٍوٌىذا ٍبرىالٔغبْ ئبدٍِٖ
ثىٍىذۇ( ئۇ لىَبِٗت وۈٔي ٍبرىطىٕىڭ رٖڭگي لبٕٔىڭ رٖڭگىذٖ ثوٌطىّۇ، ئۇٔىڭذىٓ ئىپبرٔىڭ ثوٍي وېٍىپ تۇرغبْ ھبٌذا  ھبزىر 

 ]ثۇخبرى[« ثوٌىذۇ 
 

 تَلۋادارالرًي ئىسزٍت ثىلَى ٍېغىع 

ئىىراَ ثىٍْٗ ٍىغىّىس  -ٔي لىَبِٗت وۈٔىذٖ( تٗلۋادارالرٔي ِٗرھِٗٗتٍىه پٗرۋٖردىگبرٔىڭ دٖرگبھىغب ئىسزٖت]غۇ وۈٔذٖ )ٍٗ
 [ ضۈرٖ ِٗرٍَٗ[85]

ئىجٕي ئٗثۇ ھبتَٗ، ئىجٕي ِٗرزۇلٕىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي رىۋاٍٗت لىٍىذۇ: ِۆِىٓ لٗثرىطىذىٓ چىممبْ ۋالتىذا تېٕي خۇغجۇً 
ْ، ٔبھبٍىتي چىراٍ ٍىك ثىر وىػىٕي وۆرىذۇ. ئبٔذىٓ ِۆِىٓ ئۇٔىڭغب لبراپ: ضْٗ وىُ ثوٌىطْٗ؟ دٍٖذۇ. ئۇ: ِېٕي پۇراٍذىغب

تۇٔۇِىذىڭّۇ؟ دٍٖذۇ. ِۆِىٓ: ٍبق ۋٖ ٌېىىٓ ئبٌالتبئبال ھٗلىمٗتْٗ پۇرىمىڭٕي خۇغجۇً، چىراٍىڭٕي گۈزٖي لىٍىپتۇ، دٍٖذۇ. ئۇ: 
ۇغۇٔىڭذٖن گۈزٖي ۋٖ ٍبخػي ئىػالرٔي لىٍغبْ ئىذىڭ، ِْٗ ِْٗ ضېٕىڭ دۇَٔبدا لىٍغبْ ٍبخػي ئٌٍِٗٗىرىڭ، ضْٗ دۇَٔبدا ِ

دۇَٔبدا ضېٕىڭ ئۈضتۈڭگٗ ِىٕگْٗ ئىذىُ، ئِٗذى ضْٗ ِېٕىڭ ئۈضتۈِگٗ ِىٕگىٓ، دٍٖذۇ. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ِۆِىٓ ئۇٔىڭغب ِىٕىپ 
 تٗپطىر ئىجٕي وٗضىر[«]ٗرۋٖردىگبرىٕىڭ دٖرگبھىغب ثبرىذۇِٗرھِٗٗتٍىه پ
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 توپلىٌىذىغبى جبً وىػىلَر

غبَ )ھبزىرلي ضۈرىَٗ( زېّىٕي » زٖر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ئٗثۇ
ْ ٍٗر، ِٗھػٗر ٍېرىذۇر  دېگْٗ ]ئٗثۇٌھٗضْٗ ضٗھىھ[ « وىػىٍٗر ھېطبة ئۈچۈْ توپٍىٕىذىغب

ِٗھػٗرگبھمب » ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر
 ْ توپٍىٕىذىغبْ وىػىٍٗرٔىڭ ئٗڭ ئبخىرى ٍبوي ئوت ئبرلىٍىك توپٍىٕىذىغبْ وىػىٕىڭ ئبخىرى ِۇزٍٖٕٗت لٗثىٍىطىذىٓ ثوٌغب

ُ ِۇضتٗدرٖن ضٗھىھ[« ئىىىي پبدىچىذۇر  ]ھبوى
 

 وىػىلَرًي تۈپتۈز ٍَرگَ ٍېغىذىغبًلىمي

ىس، زېّىٕٕي ئوچۇق، تۈپتۈز وۆرىطْٗ )ٍٗٔي توضۇپ تۇرىذىغبْ تبغ، ]ئۇ وۈٔذٖ )ٍٗٔي لىَبِٗت وۈ ٔىذٖ( ثىس تبغالرٔي ٍوق لىٍّى
[ ضۈرٖ 47ثىٕبالر ثوٌّبٍذۇ( ئۇالرٔي )ٍٗٔي ئىٕطبٔالرٔي()ِٗھػٗرگبھمب( ٍىغىّىس، ئۇالردىٓ ثىر وىػىٕىّۇ لبٌذۇرۇپ لوٍّبٍّىس ]

» بلىۋىتىٕىڭ لبٔذاق ثوٌىذىغبٍٔىمي توغرۇٌۇق( ضوراٍذۇ، ئېَتمىٕىي:وٗھف[]ئۇالر ضٗٔذىٓ تبغالر توغرۇٌۇق )ٍٗٔي تبغٕىڭ ئ
ٗ 105تبٌمبْ لىٍىپ ) ئبٔذىٓ غبِبٌٕي ئٗۋٖتىپ ئۇٔي ضورۇٍذۇ(  ] -پٗرۋٖردىگبرىُ ئۇالرٔي وۇوۇَ [ ئۇالرٔي تۈزٌٗڭٍىىى

ٗ ئېگىسٌىىٕي وۆرٍِٗطْٗ  ]106ئبٍالٔذۇرىذۇ  ]  بھب[[ ضۈرٖ ت107[ ئۇ ٍٗرٌٗردٖ ٔٗ چوڭمۇرٌۇلٕي، ٔ
ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ  ِۇٔذاق دېگْٗ: ئىٕطبٔالر » ضٗھٍي ئىجٕي ضٗئىذ رٖزىَ

]ثۇخبرى ۋٖ « لىَبِٗت وۈٔىذٖ لىٍچىٍىىّۇ ئېگىس پٗش ۋٖ ئوٍّبْ چوڭمۇر ثوٌّىغبْ، تۈپتۈز، ٍورۇق ثىر زېّىٕغب توپٍىٕىذۇ
 ِۇضٍىُ[

 

 سىملىمىذىي تَرلٍَذىغبًلىميئىٌطبًالر لۇٍبغٌىڭ  لى

 [ ضۈرٖ ِۇتٗففىفىٓ[6]ئۇ وۈٔذٖ ئىٕطبٔالر ئبٌٍِٗٗرٔىڭ پٗرۋٖردىگبرىٕىڭ ھۇزۇرىذا تىه تۇرىذۇ ]
ٗرٔىڭ » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ئىٕطبٔالر ئبٌٍِٗ

ِىڭ ٍىً وېٍىذىغبْ وۈٕٔىڭ ٍېرىّىغب تٗڭ وېٍىذۇ. ئِّٗب ئۇ  50تىه تۇرىذىغبْ وۈْ، غۇ ئۇزۇٍٔۇلي پٗرۋٖردىگبرىٕىڭ ھۈزۈرىذا 
ْ ۋالىتچىٍىه ئبزاٍتىپ ثېرى ْ لۇٍبغٕىڭ پېتىػىغب وٗتىٗ  ]ِٗۋضىٍي[« ٍىذۇِۆئّىٍٕٗر ئۈچۈْ پېتىػمب ٍۈزٌىٕىۋاتمب

لىَبِٗت » لىٍىذۇ، ِْٗ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ: ئىّبَ ئٗھّٗد، ئىجٕي ئٗضۋٖد وٗٔٗدىٕىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي رىۋاٍٗت
 ْ ېمىٓ لىٍىٕىذۇ. لۇٍبظ ئۇالرٔي لىسىتىذۇ. غۇٔىڭ ثىٍٗ وۈٔي ثٗٔذىٍٗرگٗ لۇٍبظ ثىر ٍٔٗسٖ ٍبوي ئىىىي ٍٔٗسٖ ثوٍي دٖرىجىذٍٖ 

تىسٌىرىغىچٗ چىمىذىغبٔالر،  ئۇالر لىٍغبْ لىٍّىػٍىرىغب لبرىتب تٗرگٗ چۈِىذۇ. ئۇالرٔىڭ ئىچىذٖ تٗر تبپىٕىغىچٗ چىمىذىغبٔالر،
ٗ چىمىذىغبٔالر ۋٖ ئېغىسٌىرىغىچٗ چىمىذىغبٔالر ثبر  ]ِۇضٍىُ ۋٖ تىرِىسى[« ثېٍىگىچ

ٗرٔىڭ » دىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇئىجٕي ئۆِٗر ر ئۇ وۈٔذٖ ئىٕطبٔالر ئبٌٍِٗ
ٗتٕي ئولۇپ، ِۇٔذاق دېگْٗ: دېگْٗ« پٗرۋٖردىگبرىٕىڭ ھۇزۇرىذا تىه تۇرىذۇ ْ » ئبٍ ېرىّىغىچٗ وېٍىذىغب ئۇالر لۇاللٍىرىٕىڭٍ 

ٖ تۇرىذۇ  ]ثۇخبرى[« تٗر ئىچىذ
وىػىٍٗر لىَبِٗت وۈٔي » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

ٗر  70ّىٕذا غۇٔذاق تٗرٌٗپ وېتىذۇوي، ئۇالرٔىڭ تٗرٌىرى زې گٗز چوڭمۇرٌۇلتب ئبلىذۇ. ئۇالرغب تٗردىٓ ٍۈگْٗ ضېٍىٕىذۇ. ھٗتتب ت
 ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[ «]ئۇالرٔىڭ لۇاللٍىرىغىچٗ چىمىذۇ

 

ذىغبى وىػىلَر    ضبٍذٍا

بئبال ھٗلىمٗتْٗ ئبٌالت» ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
لىَبِٗت وۈٔي:  ِېٕىڭ ئۇٌۇغٍۇلۇَ ثىٍْٗ دوضتالغمبْ وىػىٍٗر لٍٗٗردٖ؟ ِېٕىڭ ضبٍِٗذىٓ ثبغمب ھېچمبٔذاق ضبٍٗ ثوٌّىغبْ 

 ْ  دٍٖذۇ ]ِۇضٍىُ[« ثۈگۈٔىي وۈٔذٖ، ئۇالرٔي ئۆز ضبٍِٗذٖ ضبٍىذىتىّٗ
ٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبال ئبٌالتبئبالٔىڭ » َ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ٗئ

التبئبال ٍٗتتٗ تۈرٌۈن ئبدِٖٕي ئۆز ئٗرغي ئبضتىذا ضبٍىذىتىذۇ:  ٍٗ ٍوق لىَبِٗت وۈٔىذٖ ئٌب ( 1ضبٍىطىذىٓ ثبغمب ھېچمبٔذاق ضب
التبئبالٔىڭ ئىجبدىتىذٖ ئۆضىْٗ ٍبظ. 2ئبدىً پبدىػبھ.  دَٖ. ٍبدى ھِٗىػٗ ِٗضچىتتٗ ثوٌغبْ ئب -( ئٗش3( پٗرۋٖردىگبرى ئٌب

( ئېطىً ۋٖ 5( ئبٌالتبئبالٔىڭ رازىٍىمي ئۈچۈْ دوضت ثوٌۇغمبْ ۋٖ ئبٌالتبئبالٔىڭ رازىٍىمي ئۈچۈْ ئبٍرىٍىػمبْ ئبدٍِٖٗر. 4
( ئوڭ لوٌي ثىٍْٗ ٔېّىٕي 6چىراٍٍىك ثىر ئبٍبي ئۆزىگٗ چبلىرضب، ئبٌالتبئبالدىٓ لورلىّْٗ دٖپ ئۇٔي رٖت لىٍغبْ وىػي. 

( خبٌىٌ جبٍذا ئبٌالتبئبالٔي ٍبد ئېتىپ 7ً لبٌغۇدٖن دٖرىجىذٖ ِٗخپىٌ ضٗدىمٗ ثٗرگْٗ وىػي. ثٗرگٍٗٔىىىٕي ضوي لوٌي ثىٍّٗ
 ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[« ٍبظ تۆوىْٗ وىػي

وىّىي لىَىٕچىٍىمي ثبر » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
بوي ئۇٔىڭذىٓ لٗرزٔي وۆتۈرۈۋٖتطٗ، ئبٌالتبئبال ئۇ وىػىٕي ئۆزىٕىڭ ئبدِٖگٗ لٗرز لبٍتۇر  ٍ ۇغٕىڭ ِۆھٍىتىٕي ئۇزارتىپ ثٗرضٗ
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]تىرِىسى ۋٖ « ضبٍىطىذىٓ ثبغمب ھېچمبٔذاق ضبٍٗ ثوٌّىغبْ وۈْ لىَبِٗت وۈٔىذٖ ئٗرغىٕىڭ ضبٍىطي ئبضتىذا ضبٍىذىتىذۇ
 ئٗھّٗد ضٗھىھ[

)لىَبِٗت وۈٔي( » ىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئۇلجٗ ئىجٕي ئبِىر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ ر
 ]ئٗھّٗد[« وىػىٍٗرگٗ ھۆوۈَ چىمىرىٍىپ ثوٌغبٔغب لٗدٖر ھٗرلبٔذاق وىػي ئۆزى لىٍغبْ ضٗدىمىٕىڭ ضبٍىطىذا تۇرىذۇ

 

 وۈًذٍ ئبلالًىڭ ئىسًىگَ ئېرىػىًَذىي ثبغمىالرًىڭ ضۆز لىلىػىغب ثولوبٍذىغبًلىميثۇ 

ٔىڭ  هللا]جىجرىئىً ۋٖ پٗرغتىٍٗر ضٗپ ثوٌۇپ تۇرۇپ وېتىذىغبْ وۈٔذٖ )ٍٗٔي لىَبِٗتتٗ( ئۇالر )ٔىڭ ئبرىطىذا( ِېھرىجبْ  
ٗ ئېرىػىْٗ ۋٖ توغرا ضۆزٔي لىٍغبٔالردىٓ ثبغمب ھېچ ئٗھٗدىٕىڭ ضۆز لىٍىػىغب ثوٌّبٍذۇ ]  [ ضۈرٖ ٔٗثٗ[38ئىسٔىگ

ٗ( » ىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت ل ئۇ وۈٔذٖ)لىَبِٗتت
َ ضۆز لىٍّبٍذۇ  ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[« پٍٗغِٗجٗرٌٗردىٓ ثبغمب ھېچ ئبدٖ

 

   لىلىعتَلَپ  غبپبئَت

ْٗ لىَبِٗت ِ» ئۇثًٗ ئىجٕي وٗئت رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
وۈٔي پٍٗغِٗجٗرٌٗرٔىڭ ئىّبِي ۋٖ خبتىجي، غۇٔذالال ئۇالرٔىڭ غبپبئٗتچىطي ثوٌىّْٗ، ئِّٗب ثۇٔىڭذىٓ پٗخىرٌىٕىپ 

 ]تىرِىسى ئٗھّٗد ۋٖ ئىجٕي ِبجٗ ۋٖ ھبوىُ ھٗضْٗ[« وٗتٍّّْٗٗ
ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ ِْٗ جٕٗٔٗت توغرضىذا :» ئٗٔٗش رٖزىَ

ْ وىػىٕىڭ تۇٔجىطي ثوٌىّْٗ. پٍٗغِٗجٗرٌٗر ئىچىذٖ ِېٕىڭ ئٗگٗغىۈچىٍىرىُ ئٗڭ وۆپتۇر  ]ِۇضٍىُ[« غبپبئٗت لىٍىذىغب
ٔھۇ ِۇٔذاق دٍٖذۇ: ثىرىطي رٖضۇٌۇٌالغب گۆظ ئېٍىپ وٌٗذى، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ لوٍٕىڭ    ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ٗئ

لىَبِٗت » ېَىػىٗ ئبِراق ئىذى. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ثىر چىػٍَٗ گۆظ ٍېگٗٔذىٓ وېَىٓ ِۇٔذاق دېذى:ئبٌذى پۇتىٕي ٍ
 ْ ال ثۇرۇْ ۋٖ وېَىٓ ٍبغىغب وۈٔي ِْٗ ِۆئّىٍٕٗرٔىڭ ٍوٌجبغچىطي، ٔېّىػمب غۇٔذاق ثوٌىذىغبٍٔىمىٕي ثىٍِٗطىٍٗر؟ ئٌب

رىٕي وۆرٌٍّٖٗذۇ ۋٖ ئبڭٍىَبٌّبٍذۇ، لۇٍبظ ئىٕطبٔالرغب ٔبھبٍىتي ٍېمىٓ ثى -ئىٕطبٔالرٔي ثىر ئورۇٔغب ٍىغىذۇ، ئۇالر ئۆز ئبرا ثىر
بِطىٍٗر؟  وېٍىذۇ، ئىٕطبٕٔي لبتتىك غَٗ ثبضمبٍٔىمتىٓ ئۆز ئبرا: ئبٌال ئبٌذىذا ضبڭب غبپبئٗت لىٍىذىغبْ ثىرٖر وىػىٕي تبّپ

ال ضېٕي ئۆز لوٌي دېَىػىذۇ، ثىر لىطىٍّىرى ئبدَٖ ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ٍېٕىغب ثېرىپ: ضْٗ ثوٌطبڭ ئىٕ طبٔالرٔىڭ ئبتىطي، ئٌب
ثىٍْٗ ٍبراتمبْ، پٗرغتىٍٗرٔي ضبڭب ضٗجذٖ لىٍىػمب ثۇٍرىغبْ، رٖثجىّىسٔىڭ ئبٌذىذا ثىسٔي غبپبئٗت لىٍىپ لۇتۇٌذۇرضبڭ، دٍٖذۇ. 

ئبچچىمالٔذى،  ئبدَٖ ئٌٍٗٗھىططبالَ: ئبٌالتبئبال ثۈگۈْ ھٗلىمٗتْٗ ثۇٔىڭذىٓ ئىٍگىرى ۋٖ وېَىٓ ئبچچىمالّٔبٍذىغبْ دٖرىجىذٖ
 ،ْ ئبٌال ِېٕي )جٕٗٔٗتتىىي( ثىر ِېۋىٕي ٍېَىػتىٓ توضمبْ ئىذى. ِْٗ ئۇٔىڭغب ئبضىٍَىك لىٍذىُ، ِْٗ ئۆزۈِٕىڭ ھبٌي ثىٍٗ
ضىٍٗرٔي غبپبئٗت لىالالٍذىغبْ دٖرىجىذٖ ئِٗٗضّْٗ، دٖپ ئۆزىٕىڭ گۇٔبھىٕي ئٗضٍٗپ، ٔۇھ ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ئبٌذىغب 

ْ ثېرىڭالر! ئۇ ئبٌال زېّىٓ  ئٗھٍىگٗ ئٗۋٖتىْٗ دٖضٍٗپىي پٍٗغِٗجٗردۇر، دٍٖذۇ. ئۇالر ٔۇھ ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ئبٌذىغب وېٍىپ: ضٗ
ثوٌطبڭ زېّىٕغب ئٗۋٖتىٍگْٗ پٍٗغِٗجٗرٌٗٔىڭ تۇٔجىطي، ئبٌال ضېٕي غۈورى لىٍغۇچي ثٗٔذٖ، دٖپ ئبتىذى، ثىسٔىڭ ھبٌىّىسٔي 

ٗپ لىٍطبڭ، دٍٖذۇ. ٔۇھ ئٌٍٗٗھىططبالَ: ئبٌالتبئبال ثۈگۈْ ھٗلىمٗتْٗ وۆرِىذىڭّۇ؟ ئبٌالتبئبالٔىڭ ئبٌذىذا ثىسگٗ غبپبئٗت تٌٗ
ثۇٔىڭذىٓ ئىٍگىرى ۋٖ وېَىٓ ئبچچىمالّٔبٍذىغبْ دٖرىجىذٖ ئبچچىمالٔذى، ِېٕىڭ ثىر دۇئبٍُى ثبر ئىذى، ِْٗ ئۇٔي لٗۋِىّٕىڭ 

غبْ دٖرىجىذٖ ئِٗٗضّْٗ، دٍٖذۇ ۋٖ ٍولىٍىػىغب ئىػٍىتىپ ثوٌذىُ، ِْٗ ئۆزۈِٕىڭ ھبٌي ثىٍْٗ، ضىٍٗرٔي غبپبئٗت لىالالٍذى
ئۆزىٕىڭ ثۇرۇْ ئۆتىۈزگْٗ خبتبٌىمٍىرىٕي ئٗضٍٗپ، خىجىً ثوٌۇپ، ئبٌالٔىڭ دوضتي ئىجراھىُ ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ئبٌذىغب 
ثېرىڭالر، دٍٖذۇ. ئۇالر ئىجراھىُ ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ئبٌذىغب وېٍىپ: ضْٗ ثوٌطبڭ ئبٌالٔىڭ دوضتي، ثىسٔىڭ ھبٌىّىسٔي 

ّۇ؟ ئبٌالٔىڭ ئبٌذىذا ثىسگٗ غبپبئٗت تٌٗٗپ لىٍطبڭ، دٍٖذۇ. ئىجراھىُ ئٌٍٗٗھىططبالَ: ئبٌالتبئبال ثۈگۈْ ھٗلىمٗتْٗ وۆرِىذىڭ
ثۇٔىڭذىٓ ئىٍگىرى ۋٖ وېَىٓ ئبچچىمالّٔبٍذىغبْ دٖرىجىذٖ ئبچچىمالٔذى، ِّٗٔۇ ئۆزۈِٕىڭ ھبٌي ثىٍْٗ، ضىٍٗرٔي غبپبئٗت 

ىُ ٍبٌغبْ ضۆزٌٗپ لوٍغبْ دٖپ ئبٌالٔىڭ ئبٌذىذا ئۆتىۈزۈپ لوٍغبْ خبتبٌىمٍىرىٕي لىٍغۇدٖن دٖرىجىذٖ ئِٗٗضّْٗ. ِْٗ ئۈچ لېت
ال ثىۋاضتٗ ضۆزٌٗغىْٗ ۋٖ تٗۋرات ٔبزىً لىٍغبْ ِۇضب ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ئبٌذىغب ثېرىڭالر، دٍٖذۇ. ئۇالر ِۇضب  ئٗضٍٗپ، ئٌب

ٖ تٗۋرات ٔبزىً لىٍىٕغبْ پٍٗغِٗجىرىطْٗ، ثىسٔي ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ئبٌذىغب وېٍىپ: ضْٗ ثوٌطبڭ ئبٌال ثىۋاضتٗ ضۆزٌٗغىْٗ ۋ
التبئبال ثۈگۈْ  ٗتتىٓ لۇتۇٌذۇرضبڭ، ثىسٔىڭ ھبٌىّىسٔي وۆردۇڭّۇ، دٍٖذۇ. ِۇضب ئٌٍٗٗھىططبالَ: ئٌب غبپبئٗت لىٍىپ ثۇ وۈٌپ

متىٓ ئبدَٖ ھٗلىمٗتْٗ ثۇٔىڭذىٓ ئىٍگىرى ۋٖ وېَىٓ ئبچچىمالّٔبٍذىغبْ دٖرىجىذٖ ئبچچىمالٔذى. ِْٗ ئۆزۈِٕىڭ ئۇلۇغّبضٍى
 ٖ ٍْٗ، ضىٍٗرٔي غبپبئٗت لىٍىذىغبْ دٖرىجىذ ِّٗٔۇ ئۆزۈِٕىڭ ھبٌي ثى ئۆٌتۈرۈپ لوٍغبٍٔىمىّذىٓ ٔبھبٍىتي خىجىٍّْٗ، 
ئِٗٗضّْٗ، دٖپ گۇٔبھىٕي ئٗضٍٗپ، خىجىً ثوٌۇپ، ئىطب ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ئبٌذىغب ثېرىڭالر، دٍٖذۇ. ئۇالر ئىطب 

ٌالتبئبالٔىڭ ئٌٗچىطي، ئبٌال تٗرىپىذىٓ ثوٌغبْ روھي، ثۆغۈوتٗ ضۆزٌىگْٗ پٍٗغِٗجٗر، ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ئبٌذىغب ثېرىپ: ضْٗ ئب
ثىسٔي غبپبئٗت لىٍطبڭ، ضْٗ ثىسٔىڭ ھبٌىّىسٔي وۆرِىذىڭّۇ؟ دٍٖذۇ. ئىطب ئٌٍٗٗھىططبالَ: ئبٌالتبئبال ثۈگۈْ ھٗلىمٗتْٗ 

ۇ ئۆزىٕىڭ ضٗۋٍٖٔىىٍىرىٕي تىٍغب ئبٌّبً، ِّٗٔۇ ئۆز ثۇٔىڭذىٓ ئىٍگىرى ۋٖ وېَىٓ ئبچچىمالّٔبٍذىغبْ دٖرىجىذٖ ئبچچىمالٔذى. ئ
ٖرىجىذٖ ئِٗٗضّْٗ، ضىٍٗر ِۇھِّٗٗد ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ئبٌذىغب ثېرىڭالر. ئۇٔىڭ  ھبٌىُ ثىٍْٗ، ضىٍٗرٔي غبپبئٗت لىٍىذىغبْ د
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ېٕىڭ لېػىّغب وېٍىذ ال وٗچۈرگْٗ، دٍٖذۇ. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇالرِ  ۇ ۋٖ ِبڭب: ضْٗ ثوٌطبڭ ئىٍگىرىىي ۋٖ وېَىٕىي گۇٔبھٍىرىٕي ئٌب
پٍٗغِٗجٗرٌٗرٔىڭ ئبخىرلىطي، ئىٍگىرىىي ۋٖ وېَىٕىي گۇٔبھٍىرىڭٕي ئبٌال وٗچۈرگْٗ، ئبٌالٔىڭ ئبٌذىذا ثىسگٗ غبپبئٗت لىٍىپ 
ثىسٔي لۇتۇٌذۇرغىٓ، ئٗجٗثب ضْٗ ثىسٔىڭ ھبٌىّىسٔي وۆرِىذىڭّۇ؟ دٍٖذۇ. ِْٗ ئٗرغىٗ ثېرىپ، ئبٌالتبئبالغب ضٗجذٖ لىٍىّْٗ، 

ئبٌال خبٌىغبْ ۋالىتمىچٗ تۇرىّْٗ، ئبٌال ِبڭب ھېچمبٔذاق ئبدَٖ ثىٍٍّٗذىغبْ ھِٗذىٍٗرٔي ئىٍھبَ لىٍىذۇ، وېَىٓ ئبٌال:  ضٗجذىذٖ
ْ، غبپبئىتىڭٕي لوثۇي لىٍىّْٗ، دٍٖذۇ. ِْٗ ثېػىّٕي  ْ، گېپىڭگٗ لۇالق ضبٌىّٗ ثېػىڭٕي وۆتۈرگىٓ، ضورىغىٕىڭٕي ثېرىّٗ

 -ّگٗ ِٗغپىرٖت لىٍغىٓ، ئي ئبٌال ئۈِّىتىّٕي وٗچۈرگىٓ، دٍّْٖٗ. ئبٌالتبئبال: ضْٗ ضوئبيوۆتۈرىّْٗ، ئبٔذىٓ: ئي ئبٌال، ئۈِّىتى
ضوراق لىٍىّٕبٍذىغبْ ئۈِّىتىڭٕي ثبغالپ، ئوڭ تٗرٖپتىىي ئىػىه ثىٍْٗ جٕٗٔٗتىٗ وىرگىٓ، لبٌغبْ ئىػىىٍٗر ثبغمىالرٔىڭ 

 دٍٖذۇ ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[« وىرىػىگٗ لبٌذۇرۇٌىذۇ
 70ِېٕىڭ ئۈِّىتىُ ئىچىذٖ » ھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ضٗھً رٖزىٌَٗال  

بوي   ٍ ٗ، لوي تۇتۇغۇپ  700ِىڭ ئبدَٖ ْ( ثىرٌىىت ِىڭ ئبدَٖ )ثبٍبْ لىٍغۇچي لبٍطىطي ئىىٍٗٔىىىٕي ئېٕىك ئېطىذٖ لبٌّىغب
وۈٍٔۈن توٌۇْ ئبٍغب  14ذۇ، ئۇالرٔىڭ چىراٍي ٔۇرٌۇق ثوٌۇپ وٍٕٗي ثوٌّبً تٗڭ وىرى -جٕٗٔٗتىٗ وىرىذۇ. ئۇالر ئبٌذى

 ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[« ئوخػبٍذۇ
ٌٗالھۇ ئٗٔھۇ ِْٗ ٔۇرغۇْ » پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:دىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، ئىجٕي ئبثجبش رٖزىَ

ىمىٕي، ثٗزىٍىرىٕىڭ پٗلٗت ثىر ٔٗچچىطي وىػىٍٗرٔي وۆردۈَ، ِْٗ ثٗزى پٍٗغِٗجٗرٌٗرٔىڭ ٔۇرغۇْ ئٗگٗغىۈچىٍىرى ثبرٌ
ثبرٌىمىٕي، ثٗزىٍىرىٕىڭ ثىرضىّۇ ٍولٍۇلىٕي وۆردۈَ، تۇٍۇلطىس ثىر توپ وىػىٍٗر وۆز ئبٌذىّذا پٍٗذا ثوٌذى، ِْٗ ئۇالرٔىڭ ِېٕىڭ 

ٗ ثىر توپ ئۈِّىتىُ ثوٌۇغىٕي ئۈِىذ لىالتتىُ. ثىراق ثىرىطي ِبڭب: ثۇ ِۇضب ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ئۈِّىتي، دېذى. ِْٗ ٍٗٔ
ٗرٔي وۆردۈَ. ثىرىطي  وىػىٍٗرٔي وۆردۈَ، ثىرىطي ِبڭب: ثۇ ٌِٗۇَ پٍٗغِٗجٗرٔىڭ ئۈِّىتي، دېذى. ِْٗ ٍٗٔٗ ثىر توپ وىػىٍ

ٍّبٍذۇ، ئۇدۇي جٕٗٔٗتىٗ وىرىذۇ 70ِبڭب: ثۇ ضېٕىڭ ئۈِّىتىڭ، ئۇالرٔىڭ ئىچىذٖ  رٖضۇٌۇٌال ضۆزٌٗپ « ِىڭ ئبدَٖ ضورالمب تبرتى
ٍىٌ چۈغٗٔذۈرِىذى. ئبدٍِٖٗر تبرلىٍىپ وٗتىٗٔذىٓ وېَىٓ، ثىر لبٔچٗ ضبھبثىٍٗر ِۇٔبزىرٌىػىپ: ثىس ثوٌغبٔذىٓ وېَىٓ تٗپطى

وۆپ ئىالھمب ئېتىمبد لىٍىذىغبْ ِۇھىتتب تۇرۇۋاتمبٔىذۇق، ھبزىر ئبٌالغب ۋٖ ئۇٔىڭ رٖضۇٌىغب ئېتىمبد لىٍذۇق، ھېٍىمي ضوراق 
ىٗ وىرىذىغبْ وىػىٍٗر ثوٌطب ثىسٔىڭ ئٗۋالدٌىرىّىسدۇر، دېطٗ، ثٗزىٍٗر: لىٍىّٕبٍذىغبْ، جبزاغب تبرتىٍّبٍذىغبْ، ئۇدۇي جٕٗٔٗت

: ئۇالر ئۆِرىذٖ پبي ئبچّىغبْ، ضېھىر » ئِٗٗش، دېذى. ھِّٗىطي ئۆز ئبٌذىغب ِۇٔبزىرىٍٗغتي، رٖضۇٌۇٌال ئبڭٍىغبٔذىٓ وېَٓى
دېذى. ثۇ ۋالىتتب « لىٍغبْ( وىػىٍٗر لىٍّىغبْ، وۆٍذۈرۈپ وېطٗي داۋاٌىّىغبْ، پٗلٗت ئبٌالتبئبالغىال ئىػٗٔگْٗ )ئېتىمبد

« ضْٗ ئۇالرٔىڭ ئىچىذىىي ثىرىطي» ئۇوىبغٗ ئورٔىذىٓ تۇرۇپ: ِْٗ ئۇالرٔىڭ ئىچىذىىي ثىرىطىّۇ؟ دٖپ ضورىذى. رٖضۇٌۇٌال:
ٍىجۇر» دېذى. ٍٗٔٗ ثىرىطي ئورٔىذىٓ تۇرۇپ: ِْٗ ئۇالرٔىڭ ئىچىذىىي ثىرضىّۇ؟ دېذى. رٖضۇٌۇٌال جبۋاة ثېرىپ: ْ ئۇوىبغٗ ئٌب ۇ

 دېذى ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[« ضېٕىڭ ئبٌذىڭذا ِېڭىپ ثوٌذى
ِبڭب ئۈِّىتىّذىٓ » ئٗثۇ ثٗورى رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

ئبٍغب ئوخػبٍذۇ،  وۈٍٔۈن توٌۇْ 14وىػىٕىڭ ھېطبثطىس جٕٗٔٗتىٗ وىرىػي ثېرىٍذى، ئۇالرٔىڭ چىراٍي ٔۇرٌۇق ثوٌۇپ  70000
لٌٗجٍىرى ثىر لٌٗجتٗن ثوٌۇپ وېتىذۇ. ِْٗ رٖثجىُ ئٗززٖ ۋٖ جٌٍٗٗدىٓ ٍٗٔىّۇ زىَبدٖ لىٍىپ ثېرىػٕي ضورىذىُ، ئبٔذىٓ ئبٌالتبئبال 

وىػىٕىڭ جٕٗٔٗتىٗ ھېطبثطىس وىرىػىٕي  70000وىػىذىٓ ھٗرثىر وىػي ثىٍْٗ ثىٍٍٗ ٍٗٔٗ  70000ِبڭب ٍۇلىرىمي 
ْ ثۇٌىذۇ( 900)تۆت ِىٍَبرت  4900000000=  70000× 70000 ئٗھّٗد ضٗھىھ[«] ثٗردى  ِىٍَو

 

 لىَبهَتتَ وىػىلَرًي ٍَتتَ ضَپ پَرغتىلَر لورغبپ تۇرىذىغبًلىمي

ېرىٍىذۇ، پٗرغتىٍٗر ئبرلىّۇئبرلب چۈغىذۇ  ]  ٍ ْ 25]غۇ وۈٔذٖ ئبضّبْ ثۇٌۇت ثىٍْٗ ثىرٌىىتٗ ٍغب [ ضۈرٖ فۇرلبْ[]ئبضّبْ ٍېرى
ْ )دوزاخٕىڭ ً چِٗذٖن ثوٌۇپ لبٌىذۇ ] چبغذا ئبضّب  [ ضۈرٖ رٖھّبْ[37لىسىمٍىمىذىٓ( لىسىٍگۈٌذٖن، لىسى

التبئبال دۇَٔب ئبضّبٕٔي ٍېرىٍىػمب ئِٗر لىٍىذۇ، ئبضّبْ ٍېرىٍىپ  :»زٖھھبن رٖھّٗھۇٌالدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىپ ئېَتتي ثۇ زات ئٌب
. ئبٔذىٓ ئىىىىٕچي ئبضّبٕٔي ٍېرىٍىػمب ئِٗر ئبٔذىٓ پۈتۈْ پٗرغتىٍٗر چۈغۈپ زېّىٕٕي ۋٖ زېّىٕذىىي وىػىٍٗرٔي لورغبٍذۇ

 ٓ لىٍىذۇ.  ئبٔذىٓ ئبضّبْ ٍېرىٍىپ پۈتۈْ پٗرغتىٍٗر چۈغۈپ ثىرىٕچي ضٗپ پٗرغتٍٗرٔىڭ ئبرلىطىذىٓ لورغبٍذۇ. ئبٔذى
 ئۈچىٕچي ئبضّبٕٔي ٍېرىٍىػمب ئِٗر لىٍىذۇ. ئبٔذىٓ ئبضّبْ ٍېرىٍىپ پۈتۈْ پٗرغتىٍٗر چۈغۈپ ئىىىىٕچي ضٗپ پٗرغتىٍٗرٔىڭ

ٔذىٓ تۆتىٕچي ئبضّبٕٔي ٍېرىٍىػمب ئِٗر لىٍىذۇ. ئبٔذىٓ ئبضّبْ ٍېرىٍىپ پۈتۈْ پٗرغتىٍٗر چۈغۈپ   ئبرلىطىذىٓ لورغبٍذۇ. ئب
 ْ ب ئۈچىٕچي ضٗپ پٗرغتىٍٗرٔىڭ ئبرلىطىذىٓ لورغبٍذۇ. ئبٔذىٓ ثٗغىٕچي ئبضّبٕٔي ٍېرىٍىػمب ئِٗر لىٍىذۇ. ئبٔذىٓ ئبّض

چي ضٗپ پٗرغتىٍٗرٔىڭ ئبرلىطىذىٓ لورغبٍذۇ. ئبٔذىٓ ئبٌتىٕچي ئبضّبٕٔي ٍېرىٍىػمب ٍېرىٍىپ پۈتۈْ پٗرغتىٍٗر چۈغۈپ تۆتىٕ
ئِٗر لىٍىذۇ. ئبٔذىٓ ئبضّبْ ٍېرىٍىپ پۈتۈْ پٗرغتىٍٗر چۈغۈپ ثٗغىٕچي ضٗپ پٗرغتىٍٗرٔىڭ ئبرلىطىذىٓ لورغبٍذۇ. ئبٔذىٓ 

ٗرٔىڭ ٍٗتتىٕچي ئبضّبٕٔي ٍېرىٍىػمب ئِٗر لىٍىذۇ. ئبٔذىٓ ئبضّبْ ٍېرىٍىپ پۈتۈْ پ تىٕچي ضٗپ پٗرغتىٍ ٗرغتىٍٗر چۈغۈپ ئٌب
ٗتتٗ ضٗپ ثوٌۇپ ثوالر زىچ ثوٌۇپ ثىرى ثىرىٕىڭ لۇچىمىذا ئوٌتۇرىذۇ. -ئبرلىطىذىٓ لورغبٍذۇ. ھٗتتبوي ئبضّبْ پٗرغتىٍىرى ٍ

ۇ ھٗلتٗ دۇَٔب ئٗھٍي زېّىٕذىٓ لٍٗٗرگٗ ثبرضب غۇ جبٍذا ٍٗتتٗ ضٗپ پٗرغتىٍٗرٔي وۆرىذۇ. چىمىپ وېتىػىٗ ئبِبي ٍولتۇر. ث
ٔىڭ لبزاضىذىٓ لېچىپ( ئبضّبٔالرٔىڭ ۋٖ زېّىٕٕىڭ )هللائبٌالتبئبال ئېَتىذۇ:] ئي جىٕالر ۋٖ ئىٕطبٔالر جبِبئٗضي! ئٗگٗر ضىٍٗر 
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چېگرىٍىرىذىٓ ئۆتۈپ وېتٌٗىطٗڭالر، ئۆتۈپ وېتىڭالر، ضىٍٗر پٗلٗت لۇۋۋٖت ثىٍْٗ ئۆتۈپ وېتٌٍٗٗطىٍٗر )ٌېىىٓ ضىٍٗرگٗ ِۇٔذاق 
ْ []، تٕجَٗ اٌغبفًٍَٓطجر[ضۈرٖ رٖھّبْ[]33ٌطۇْ( ]ٍٗردىٓ وٗلۇۋۋٖت لٗ وۆزٌٗر تورالغمبْ، ئبٍٕىڭ ٔۇرى ئۆچىْٗ، وۈْ ثىٍٗ

ٓ( )هللا[  ٍبق، 10-7دٍٖذۇ  ]« لبچىذىغبْ جبً لٍٗٗردٖ؟» ئبً ثىرٌٗغتۈرۈٌگْٗ چبغذا، ئىٕطبْ ثۇ وۈٔذٖ: ٔىڭ ئبزاثىذى
 [ ضۈرٖ لىَبِٗت[12گبرىڭٕىڭ تٗرىپىذۇر ][ ثۇ وۈٔذٖ لبرارگبھ پٗرۋٖردى11لبچىذىغبْ پبٔبھگبھ ٍولتۇر  ]

 

 لۇٍبظ ثىلَى ئبٌٍىڭ ًۇرى ئۆچۈرىلىذىغبًلىمي 

لۇٍبظ ثىٍْٗ ئبٍٕىڭ » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
 ]ثۇخبرى[« وۈٔي ٔۇرى ئۆچۈرۈٌىذۇ لىَبِٗت

 

 ًَپطي  هبالهَت لىلغۇچي يئۆزىٌ

ٍغبْ ] [ پٗرۋٖردىگبرٔىڭ ئِٗرىٕي ئبڭالپ، ئىتبئٗت لىٍغبْ، پٗرۋٖردىگبرٔىڭ ئِٗرىٕي ئبڭالغمب، ئىتبئٗت لىٍىػمب 1]ئبضّبْ ٍېرى
[ لوٍٕىذىىي ٔٗرضىٍٗرٔي )ٍٗٔي ئۆٌۈوٍٗرٔي، ِٗدٍٖٔٗرٔي( ضىرتمب چىمىرىپ 3[ زېّىٓ ضوزۇٌغبْ ]2الٍىك ثوٌغبْ چبغذا ]
[ ئۆزىٕي ِبالِٗت لىٍغۇچي ٔٗپطي ثىٍْٗ 1ۈرٖ ئىٕػىمبق[]لىَبِٗت وۈٔي ثىٍْٗ لٗضِٗىي ][ ض4لۇرۇلذىٕىپ لبٌغبْ ]

 [ ضۈرٖ لىَبِٗت[2لٗضِٗىي ]
 

  رگبھ َػھهَ

ىغىٍىطىٍٗر ]هللا ]ضىٍٗر ھېطبة ئۈچۈْ  ٔىڭ )لىَبِٗت وۈٔي خبالٍىمٕىڭ هللا]ئۇالر پٗلٗت [ ضۈرٖ ثٗلٗر[203ٔىڭ دٖرگبھىغبٍ 
ثۇٌۇت پبرچىٍىرى ئىچىذٖ وېٍىػىٕي، پٗرغتىٍٗرٔىڭ وېٍىػىٕي ۋٖ )خبالٍىمٕىڭ ئبرضىذا ئبرىطىذا ھۆوۈَ چىمىرىع ئۈچۈْ( 

[ 210ھۆوۈَ چىمىرىٍىپ، ثىر گۇرۇھ جٕٗٔٗت، ثىر گۇرۇھ دوزىخي ثوٌۇپ ئبٍرىٍىع خبالٍىمٕىڭ( ئىػىٕىڭ پۈتۈغىٕي وۈتِٗذۇ؟ ]
[ ضۈرٖ فٗجر[]ِٗھػٗرگبھ 22چبغذا ] ضٗپ ثوٌۇپ وٌٗگْٗ -ضۈرٖ ثٗلٗر[]پٗرۋٖردىگبرىڭ وٌٗگْٗ ۋٖ پٗرغتىٍٗر ضٗپ

ئِٗبٌالر ھبزىر لىٍىٕىذۇ، پٍٗغِٗجٗرٌٗر ۋٖ گۇۋاھچىالر وٌٗتۈرۈٌىذۇ، ئۇالرٔىڭ  -پٗرۋٖردىگبرىٕىڭ ٔۇرى ثىٍْٗ ٍورۇٍذۇ، ٔبِٗ
ېرىٍىذۇ،   [ ھٗر ئبدِٖگٗ لىٍغبْ ئٌِٗٗىٕىڭ ضبۋاثي توٌۇق ث69ئبرىطىذا ئبدىً ھۆوۈَ چىمىرىٍىذۇ، ئۇالرغب زۇٌۇَ لىٍىّٕبٍذۇ  ]

ىرىٕي ئوثذْا ثىٍىذۇ ] هللا ْ، ھِٗذى ئېَتمبْ ھبٌذا 70ئۇالرٔىڭ ئٌٍِٗٗ [ ضۈرٖ زۇِٗر[]پٗرغتىٍٗر پٗرۋٖردىگبرىغب تٗضجىھ ئېَتمب
 ٗ ْ، ئۇالرٔىڭ ئبرىطىذا ھٗلمبٔىٌ ھۆوۈَ چىمىرىٍىذۇ )ِۆِىٍٕٗر جٕٗٔٗتى ئٗرغٕىڭ چۆرىطىٕي ئوراپ تۇرغبٍٔىمىٕي وۆرىطٗ

[ ضۈرٖ 75دېَىٍىذۇ  ]« غب خبضتۇر!هللاجىّي ھِٗذۇضبٔب ئبٌٍِٗٗرٔىڭ پٗرۋٖردىگبرى  » مب وىرىذۇ(وىرىذۇ، وبپىرالر دوزاخ
ضىٍٗر ثىسٔىڭ ئبٌذىّىسغب ضىٍٗرٔي » ضٗپ ثوٌۇغۇپ پٗرۋٖردىگبرىڭغب توغرىٍىٕىذۇ،  -زۇِٗر[ ]ئۇالر )ٍٗٔي جىّي خبالٍىك( ضٗپ

ْ دٖضٍٗپتٗ لبٔذاق ٍبراتمبْ ثوٌطبق، غۇ ھبٌٗتتٗ )ِبٌطىس، ثبٌ ىطىس، ٍبٌىڭبچ( وٌٗذىڭالر، ثٌٗىي ضىٍٗر، ضىٍٗرگٗ ۋٖدٖ لىٍىٕغب
چبغٕي ثېىىتٍّٗذۇ، دٖپ ئوٍٍىغبٔطىٍٗر )ٍٗٔٗ ئۆٌگٗٔذىٓ وېَىٓ تىرىٍىع، ھېطبة ثېرىع، جبزاغب تبرتىٍىع ٍوق دٖپ 

 [ ضۈرٖ وٗھف[48« ]ئوٍٍىغبٔطىٍٗر( دٍّٖىس
ٌٗالھۇ ئٗٔھب » پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي ئبڭٍىغبْ:ِْٗ  دىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،ئبئىػٗ رٖزىَ

الر توپالٔطب، » ِْٗ:« لىَبِٗت وۈٔي وىػىٍٗر ٍبالڭ ئبٍبغ، ٍبٌىڭبچ، خٗتٕىطىس ھبٌٗتتٗ توپٍىٕىذۇ ئي رٖضۇٌۇٌال! ئٗرٌٗر ۋٖ ئبٌٍب
ثىرىگٗ لبرىغۇدٖن  -ىذىٓ ئۇالرٔىڭ ثىرئي ئبئىػٗ! لىَبِٗتٕىڭ دٖھػىت» دېذىُ. رٖضۇٌۇٌال:« ثٗزىٍىرى ثٗزىٍىرىگٗ لبراٍذىغۇ؟

ْ لېٍىپ ثىر» دېذى ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[ ٍٗٔٗ ثىر رىۋاٍٗتتٗ:« ھبٌي ثوٌّبٍذۇ ٗ لبرىَبٌّبٍذۇ -ئۆز ھبٌي ثىٍٗ  دېَىٍگْٗ.« ثىرىگ
ىٕي [ غۇ وۈٔي زاٌىُ ئىىىي لو26ٌغب خبضتۇر، ثۇ وۈٔذٖ وبپىرالرغب لىَىٕذۇر ]هللا]پبدىػبھٍىك ثۇ وۈٔذٖ ِٗرھِٗٗتٍىه  

ٍْٗ )ٔىجبتٍىك( ٍوٌىٕي تۇتطبِچۇ، ئىطىت! پبالٔىٕي دوضت تۇتّىغبْ ثوٌطبِچۇ؟ لۇرئبْ ِبڭب » چىػٍٗپ: ئىطىت! پٍٗغِٗجٗر ثى
دٍٖذۇ. غٍٗتبْ ئىٕطبٕٔي )ئبزدۇرۇپ « غۈثھىطىسوي، ئبزدۇردى -ٍٗتىٗٔذىٓ وېَىٓ، ئۇ )ٍٗٔي پبالٔي( ِېٕي لۇرئبٔذىٓ، غٗن

ئي پٗرۋٖردىگبرىُ! غۈثھىطىسوي، ِېٕىڭ لٗۋِىُ ثۇ لۇرئبٕٔي تبغالٔذۇق » ٍغِٗجٗر ئېَتتي:[ پ29ٗ-27ثوٌۇپ( تبغٍىۋېتىذۇ  ]
[ ضۈرٖ فۇرلبْ[]ئۇ وۈٔذٖ ثىر ئبدِٖٕىڭ ٍٗٔٗ ثىر ئبدِٖگٗ ٍبردَٖ ثېرىػي لوٌىذىٓ وٌٍّٗٗذۇ، ثۇ وۈٔذٖ 30« ]لىٍىپ لوٍذى

 [ ضۈرٖ ئىٕفىتبر[19ھۆوۈَ ئبٌالغب خبضتۇر ]
 

 ئۈچ پىرلىغَ ثۆلۈًۈظ 

[ )ثىرىٕچي پىرلٗ( ضبئبدٖتٍّٗٔٗردۇر، ضبئبدٖتٍّٗٔٗر لبٔذاق ئبدٍِٖٗر؟ )ئۇالر 7]ضىٍٗر )لىَبِٗتتٗ( ئۈچ پىرلىغٗ ثۆٌۈٔىطىٍٗر ]
[ )ئىىىىٕچي پىرلٗ( ثٗختطىس ئبدٍِٖٗردۇر، ثٗختطىس ئبدٍِٖٗر 8ٔبِٗ ـ ئِٗبٌي ئوڭ تٗرىپىذىٓ ثېرىٍىذىغبْ( ئبدٍِٖٗردۇر ]

[ )ئۈچىٕچي پىرلٗ ٍبخػي ئىػالرٔي( ئٗڭ 9بِٗ ـ ئِٗبٌي ضوي تٗرىپىذىٓ ثېرىٍىذىغبْ ئبدٍِٖٗردۇر ]لبٔذاق ئبدٍِٖٗر؟ )ئۇالر ٔ
 [ ضۈرٖ ۋالىئٗ[10ئبٌذىذا لىٍغۇچىالر ثوٌۇپ، )ئۇالر جٕٗٔٗتىٗ( ئٗڭ ئبٌذىذا وىرگۈچىٍٗردۇر ]
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  رٍھوىتي  22 ًىڭئبلال

بخػي ئىػالرٔي لىٍغبٔالرغب وٌٗطٗن، پٗر  ٍ ۋٖردىگبرى ئۇالرٔي رٖھّىتي دائىرىطىگٗ وىرگۈزىذۇ، ثۇ روغْٗ ]ئىّبْ ئېَتمبْ ۋٖ
 [ ضۈرٖ جبضىَٗ[30ِۇرادلب ٍېتىػتۇر ]

رٖھّىتي  100ئبٌالٔىڭ » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
ر، ھبٍۋأالر ۋٖ زىَبٔذاظ ھبغبرٖتٍٗر ئبرىطىغب چۈغۈردى. ئۇالر غۇ ثوٌۇپ، ئۇٔىڭذىٓ پٗلٗت ثىرٔي ثبرٌىك ئىٕطبٔالر، جىٕال

غٗپمٗت لىٍىػىذۇ. ۋٖھػي ھبٍۋأّۇ غۇ رٖھّٗت ثىٍْٗ ئۆز ثبٌىطىغب  -ثىرىگٗ رٖھُى -رٖھّٗت ثىٍْٗ ئۆزئبرا وۆٍۈٔىػىذۇ. ثىر
 ْ ٗ رٖھّٗت لىٍىذۇ 99وۆٍۈٔىذۇ. ئبٌال لبٌغب ْ لىَبِٗت وۈٔي ثٗٔذىٍىرىگ  ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[« رٖھّٗت ثىٍٗ

:ْ ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھبدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ  ِۇٔذاق دېٗگ غۇٔي ثىٍىڭالروي، » ئبئىػٗ ر
ھّٗت لىٍىػي ثوٌّىغىٕىذا لىٍغبْ ئِٗٗي ٗرٔي ھٗرگىسِۇ وىرگۈزٌٍّٖٗذۇ -ئبٌالتبئبالٔىڭ ٖر « ئىجبدٖتٍىرىڭالر جٕٗٔٗتىٗ ضىٍ

ئٗگٗر ئبٌالتبئبالٔىڭ » دٖپ ضورىغبٔذا، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:« ىڭ پٍٗغِٗجىرى! ضّٗٔۇ غۇٔذالّۇ؟ضبھبثىالر: ئي ئبٌالٔ
ُ جٕٗٔٗتىٗ وىرگۈزٌٍّٖٗذۇ( دېذى -رٖھّىتي ۋٖ ِٗرھىّىتي ثوٌّىغىٕىذا، ِېٕىّۇ )ئِٗٗي  ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[« ئىجبدٖتٍىرى
 

 ئبلالًىڭ ٍېمىي ثًَذىلىرى 

ٔىڭ ئبزاثىذىٓ( لورلۇظ، )دۇَٔبدا لوٌذىٓ وٗتىۈزۈپ لوٍغبٔغب( لبٍغۇرۇظ ٍولتۇر هللا )ئبخىرٖتتٗ  ٔىڭ دوضتٍىرىغبهللا ]راضتال 
ۋٖدىطىگٗ هللا [ ئۇالرغب دۇَٔب ۋٖ ئبخىرٖتتٗ خۇظ خٗۋٖر ثېرىٍىذۇ، 63[ ئۇالر ئىّبْ ئېَتمبْ ۋٖ تٗلۋادارٌىك لىٍغبٔالردۇر ]62]

[ 163ٔىڭ دٖرگبھىذا ئۇالرٔىڭ دٖرىجىطي تۈرٌۈن ثوٌىذۇ ]هللا ۇٔۇش[][ ضۈرٖ 64ٍخىالپٍىك لىٍّبٍذۇ، ئٗٔٗ غۇ وبتتب ثٗختتۇر ]
 [ ضۈرٖ ضبد[40ضۈرٖ ئبي ئىّراْ[]ئۇ ثىسٔىڭ دٖرگبھىّىسدا ھٗلىمٗتْٗ ٍېمىٍٕىممب ۋٖ ٍبخػي ئبلىۋٖتىٗ ئىگٗ ثوٌىذۇ ]

ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ ئبٌالتبئبالٔىڭ » ْٗ:ِۇٔذاق دېگ  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىَ
ئي ئبٌالٔىڭ » ضبھبثىالر:« ثٗٔذىٍىرى ئىچىذٖ غۇٔذاق ثٗٔذىٍٗر ثبروي ئۇالرغب پٍٗغِٗجٗر ۋٖ غېھىتٍٗرِۇ ھٗۋٖش لىٍىذۇ

ٍْٗ دوضت ثوٌۇغٕي خبالٍّىس ئۇالر ثىرضىٕي » دېذى. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:« پٍٗغِٗجىرى! ئۇالر لبٔذاق وىػىٍٗر؟ ئۇالر ثى
ْ  -ا ِبيدوضت تۇتمبٔذ دۇَٔبضىٕي وۆزٌىّٗضتىٓ، ٔٗضٗة ضۈرۈغتٗ لىٍّبضتىٓ ئبٌالتبئبالٔىڭ رازىٍىمىٕي وۆزٌٗپ دوضتٍىػىذىغب

وىػىٍٗردۇر. ئۇالر ٔۇرٌۇق تٗختٍٗرٔىڭ ئۈضتىذٖ ٍۈزٌىرى ٔۇرالٔغبْ ھبٌذا تۇرىذۇ. وىػىٍٗر لورلمبْ چبغذا ئۇالردا لورلۇٔچ 
ىٌ ثوٌىذۇثوٌّبٍذۇ. وىػىٍٗر ٔبداِٗت چېىىپ پۇغبٍّبْ  « ٍېگْٗ ۋٖ وۆڭۈٌٍىرى ٍېرىُ ثوٌغبْ چبغذا ئۇالر ثۇ ئىػالردىٓ خٌب

 []ئىجٕي جٗرىر[[ ضۈرٖ ٍۇٔۇش62دېذى. ئبٔذىٓ ثۇ ئبٍٗتٕي ئولۇدى:] راضتال ئبٌالٔىڭ دوضتٍىرىغب لورلۇظ، لبٍغۇرۇظ ٍولتۇر ]
ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي  ِۇئبز ئىجٕي جٗثٗي رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، ئۇ پٍٗغِٗجٗر

التبئبال ِۇٔذاق دٍٖذۇ: ِېٕىڭ رازىٍىمىّٕي وۆزٌٗپ، ثىر» ئبڭٍىغبْ: ثىرىٕي ٍبخػي وۆرۈغىٍٗٔٗر لېٕي؟  -لىَبِٗت وۈٔي، ئٌب
ىرِىسى ]ت« ئۇالرغب ٔۇردىٓ ِۇٔجٗرٌٗر ثبر. ئۇالرغب ثېرىٍگْٗ ِٗرتىۋىٕي پٍٗغِٗجٗرٌٗرِۇ، غېھىذٌٗرِۇ ئبرزۇ لىٍىپ وېتىذۇ

 ضٗھىھ[
ئبدىٍٍىك » دىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ئىجٕي ئِٗر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇئبثذۇٌال

لىٍغبٔالر ئبٌالتبئبالٔىڭ دٖرگبھىذا، ئۇٔىڭ ئوڭ تٗرىپىذىىي ٔۇر ِۇٔجٗرٌٗر ئۈضتىذٖ ثوٌىذۇ. ئبٌالتبئبالٔىڭ ھٗر ئىىىىٍي تٗرىپي 
« ر ئىٕطبٔالرغب لىٍغبْ ھۆوۈٍِىرىذٖ، ئبئىٍىطىذىىي ۋٖ ثبغمۇرۇظ ئىٍىىذىىي ئىػالردا ئبدىٍٍىك لىٍغۇچىالردۇرئوڭذۇر. ئۇال

 ]ِۇضٍىُ[
ئبٌالتبئبال لىَبِٗت وۈٔي ِٗرۋاٍىتتىٓ » ، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:ويرىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇ ئٗثۇ دٖردا رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ

غبْ ثىر ِۇٔچٗ وىػىٍٗرٔي تىرىٍذۈرىذۇ. ئىٕطبٔالرٔىڭ ھِّٗىطي ئۇالرغب ھٗۋٖش ثىٍْٗ لبراٍذۇ. ٍبضبٌغبْ ِۇٔجٗرٌٗردٖ ئوٌتۇرىذى
دېذى. ثۇٔي ئبڭٍىغبْ ثىر ضٗھراٌىك تىسٌىٕىپ ئوٌتۇرۇپ: ئي رٖضۇٌۇٌال! ئۇالرٔىڭ  -ئۇالر پٍٗغِٗجٗرِۇ ئِٗٗش، غېھىذِۇ ئِٗٗش

ئۇالر ھٗر خىً لٗثىٍىٍٗردىٓ، ھٗر لبٍطي » ِجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:دېگٗٔىذى. پٍٗغٗ -وىٍّىىىٕي ئېَتىپ ثٗرگىٓ، تؤۇۋاالٍٍي!
ثىرىٕي دوضت تۇتمبْ، ئبٌالٔىڭ زىىرى ئۈچۈْ ثىر ٍٗرگٗ ٍىغىٍغبْ ۋٖ ئۇٔي زىىر  -غٗھٗرٌٗردىٓ وٌٗگْٗ ثوٌۇپ، ئبٌال ئۈچۈْ ثىر

ْ وىػىٍٗردۇر  ]ئٌٗىٗثىر[« دېذى -لىٍغب
رــــ ئٗٔٗ غۇالر پٗرۋٖردىگبرىٕىڭ دٖرگبھىذا ضىذدىمالردۇر، غېھىتٍٗردۇر، ئۇالر غب ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗغِٗجٗرٌىرىگٗ ئىّبْ ئېَتمبٔالهللا]

ْ، ئۇالر )ئبخىرٖتتٗ( هللا ]وىٍّٗروي [ ضۈرٖ ھٗدىذ[19ضبۋاثمب ۋٖ ٔۇرغب ئىٗگ ثوٌىذۇ ] هللا لب ۋٖ پٍٗغِٗجٗرگٗ ئىتبئٗت لىٍىذىىٗ
ىتىگٗ ئېرىػىْٗ پٍٗغِٗجٗرٌٗر، ضىذدىمالر )ٍٗٔي ٍۇلىرى دٖرىجىٍ ىه پٍٗغِٗجٗرٌٗر ۋٖ غېھىتٍٗر(، غېھىتٍٗر ۋٖ ٍبخػىالر ٔىڭ ّٔې

ٗ ثوٌىذۇ، ئۇالر ٔېّىذېگْٗ ٍبخػي ھِٗراھالر ] ْ ثىٍٍ  [ ضۈرٖ ٔىطب[69ثىٍٗ
                                                                   

  راضتچىلالر  

[ ضۈرٖ 119ضتچىٍٍىمي ئۆزىگٗ پبٍذا لىٍىذىغبْ وۈٔذۇر  ]ثۇ وۈْ )ٍٗٔي لىَبِٗت وۈٔي( راضتچىٍالرٔىڭ را» ئېَتىذۇ: ]هللا
ً [ ضۈرٖ ئٗھساة[24راضتچىٍالرغب راضتچىٍٍىمي ئۈچۈْ )ئبخىرٖتتٗ ئٗڭ ٍبخػي( ِۇوبپبت ثېرىذۇ  ]هللا ِبئىذٖ[] ]راضتچى
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ً ئبٍبٌالرغب  [ ضۈرٖ ئٗھساة[35ئبٌالتبئبال ِٗغفىرٖت ۋٖ وبتتب ضبۋاة تٍَٗبرٌىذى]…. ئٗرٌٗر ۋٖ راضتچى
ھٗلىمٗتْٗ راضتچىٍٍىك » ي ِٗضئود رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئىجٕ

التبئبالٔىڭ دٖرگبھىذا راضتچىً دٖپ  ٍبخػىٍىممب ثبغالٍذۇ. ٍبخػىٍىك جٕٗٔٗتىٗ ثبغالٍذۇ. ثىر ئبدَٖ راضت ضۆز لىٍىۋٖرضٗ، ئٌب
ٗ، ئبٌالتبئبالٔىڭ پۈتۈٌىذۇ. ٍبٌغبٔچىٍىك ثوٌطب گۇ بٌغبٔچىٍىك لىٍىۋٖرض  ٍ ٔبھمب ثبغالٍذۇ. گۇٔبھ دوزاخمب ثبغالٍذۇ. ثىر ئبدَٖ
 ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[« ئبٌذىذا ٍبٌغبٔچي دٖپ پۈتۈٌىذۇ

 

 گۇًبھىبر  ۋٍ هۆهىي ثولغبى ھبلذا ئبلالغب هۇاللبت ثولۇظ

ْ، ئۇ دوزاخمب وىرىذۇهللا]وىّىي گۇٔبھىبر ھبٌذا   بغىّبٍذۇ ]غب ِۇاللبت ثوٌىذىىٗ  ٍ [ 74، دوزاختب ئۇ ئۆٌٍّٗذۇ ۋٖ )ئوثذاْ(
ٔىڭ دٖرگبھىذا( ٍۇلىرى  هللاغب ِۇاللبت ثوٌىذىىْٗ، ئۇ )هللاوىّىي ِۆِىٓ ثوٌۇپ، ٍبخػي ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍغبْ ھبٌذا  

ھېچجىر ئِٗىٓ لىٍغبٔذىٓ ثبغمب  هللا[ ضۈرٖ تبھب[]غۈثھىطىسوي، ئۇالرٔىڭ پٗرۋٖردىگبرىٕىڭ ئبزاثي )75دٖرىجىٍٗرگٗ ئېرىػىذۇ ]
ْ ٔٗرضىذۇر ]  [ ضۈرٖ ِبئبرىج[28ئبدَٖ ئۈچۈْ( ئِٗىٓ ثوٌغىٍي ثوٌّبٍذىغب

 

  وَۋضَر 

ېٕىذا ئوٌتۇراتتۇق، ئۇ ثىر ئبز   ٍ ئٗٔٗش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، ثىر وۈٔي پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ
دٖپ ضورىطبق،  -ىس: ئي رٖضۇٌۇٌال! ٔېّىگٗ وۈٌۈپ وٗتتىڭ؟ئۇخٍىۋاٌغبٔذىٓ وېَىٓ، وۈٌۈِطىرىگْٗ ھبٌذا ثېػىٕي وۆتۈردى، ث

ُافّرحقؿ دېذى، ۋٖ -ِبڭب ثىر ضۈرٖ ٔبزىً لىٍىٕذى» پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: ُافّرْحـ ُاهلل ثىس ضبڭب ھٗلىمٗتْٗ  ]  بًؿ

ٗتْٗ ضېٕىڭ ٔۇرغۇْ ٍبخػىٍىمالرٔي ئبتب لىٍذۇق. پٗرۋٖردىگبرىڭ ئۈچۈْ ٔبِبز ئولۇغىٓ ۋٖ لۇرثبٍٔىك لىٍغىٓ. ھٗلىم
دٖپ وٗۋضٗر )ضۈرىطىٕي( ئولۇدى، ئبٔذىٓ: وٗۋضٗرٔىڭ ٔېّىٍىىىٕي  [ضۈرٖ وٗۋضٗر[3-1ٔىػبٔي لبٌّبٍذۇ] -ۈغّىٕىڭٕىڭ َٔبد

دېذۇق. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: ئۇ، رٖثجىُ ئٗززٖ ۋٖ  -دٖپ ضورىذى. ثىس: ئبٌال ۋٖ ئۇٔىڭ رٖضۇٌي ئوثذاْ ثىٍىذۇ -ثىٍِٗطىٍٗر؟
ىٍغبْ ثىر دٖرٍب ثوٌۇپ، ئۇٔىڭذا ٔۇرغۇْ ٍبخػىٍىمالر ثبر. لىَبِٗت وۈٔي ئۈِّىتىُ ئۇٔىڭذىٓ ضۇ ئىچىذۇ. جٌٍٗٗ ِبڭب ۋٖدٖ ل

 ]ِۇضٍىُ[« لبچىٍىرى ٍۇٌتۇزٔىڭ ضبٔىغب ثبراۋٖر وېٍىذۇ
ٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ  ان ِْٗ ئىىىي لىرغىمي وبۋ:» ئٗٔٗش رٖزىٌَٗالھۇ ٗئ

دېذى ]ثۇخبرى « ٍبلۇت گۈِجٗز ثىٍْٗ تۇٌۇپ وٗتىْٗ ثىر دٖرٍبغب وېٍىپ: ئي جىجرىئىً! ثۇ ٔېّٗ؟ دٖپ ضورىطبَ، ئۇ، ثۇ وٗۋضٗر
 ۋٖ ئٗھّٗد ۋٖ ٔٗضٗئي ۋٖ تىرِىسى[

 وٗۋضٗر» دىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئىجٕي ئۆِٗر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ ئبثذۇٌال
ئٗٔجٗردىّٕۇ  -ِٗرۋاٍىتتىٕذۇر. ئۇٔىڭ تۇپرىمي ِۇغىي -جٕٗٔٗتتىىي ثىر دٖرٍب ثوٌۇپ، ئىىىي ٍبلىطي ئبٌتۇٔذىٓ، ئېمىٕي ئۇٔچٗ

 ]تىرِىسى[« خۇغجۇً، ضۈٍي ھٗضٌٗذىّٕۇ غېرىٓ، لبردىّٕۇ ئبق ثوٌىذۇ
ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ  رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇ ئي رٖضۇٌۇٌال! ھٗۋزى وٗۋضٗرٔىڭ » ذىٓ:، ِْٗ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِويئٗثۇ زٖر ر

جېٕىُ ئىٍىىذٖ ثوٌغبْ زاتٕىڭ  »دٖپ ضورىغبٔىذىُ، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دٖپ جبۋاة ثٗردى: -لبچىطي ٔېّىذىٓ؟
 ٔبِي ثىٍْٗ لٗضِٗىي، ئۇٔىڭ لبچىٍىرى لبراڭغۇ وېچىطىٕىڭ ئوچۇق ئبضّىٕىذىىي ٍۇٌتۇزالرٔىڭ ضبٔىذىّٕۇ وۆپ ثوٌىذۇ. وُى

 ْ ئۇٔىڭ لبچىطىذا ثىر لېتىُ )ئۇضطۇٌۇق( ئىچطٗ، ئۇ ھېچمبچبْ ئۇضطىّبٍذۇ. ھٗۋزى وٗۋضٗرٔىڭ جٕٗٔٗتتىٓ ئېمىپ چىمىذىغب
 ْ ئىىىي ئېرىمي ثوٌىذۇ. وىُ ئۇٔىڭذىٓ ئىچطٗ، ِٗڭگۈ ئۇضطىّبٍذۇ. ئۇٔىڭ وٗڭٍىىي ئۇزۇٍٔۇلىغب تٗڭ ثوٌۇپ، ئوِّبْ ثىٍٗ

 ]ِۇضٍىُ[« ٍي ضۈتتىّٕۇ ئبق، ھٗضٌٗذىّٕۇ تبتٍىك ثوٌىذۇئٍٍٗٗٔىڭ ئبرىطىچىٍىه وېٍىذۇ. ئۇٔىڭ ضۈ
ھٗۋزى » ئبثذۇٌال ئىجٕي ئۆِٗر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

ٔىڭ جبٍِىرى وٗۋضٗرٔىڭ توغرضي ثىر ئبٍٍىك ِۇضبپىذۇر. ئۇٔىڭ ضۈٍي ضۈتتىّٕۇ ئبق، ھىذى ئىپبردىّٕۇ خۇغجۇً ثوٌىذۇ. ئۇ
 ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[« ٍۇٌتۇزالردٖن وۆپ، ھٗۋزى وٗۋضٗرٔىڭ ضۈٍىٕي ئىچىۈچىٍٗر ِٗڭگۈ ئۇضطىّبٍذۇ

زىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،ھبرى   ِْٗ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ھٗۋزى وٗۋضٗر  ص ئىجٕي ۋٖھىت ٖر
دېگٍٗٔىىىٕي « دىٕىذىٓ ٍِٗٗٔذىىي ضٗٔئب دېگْٗ ٍٗرگىچىٍىه وېٍىذۇھٗۋزى وٗۋضٗرٔىڭ ئۇزۇٍٔۇلي ِٗ» توغرۇٌۇق ضۆزٌىگٗٔذٖ:

ْ ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[  ئبڭٍىغب
ئبٌذىڭالردىىي ھٗۋزى » ئىجٕي ئۆِٗر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

ْ ئٗزرٖھ دېگْٗ ج  ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[«]بٍٕىڭ ئبرىٍىمىغب ثبراۋٖروٗۋضٗرٔىڭ ئبرىٍىمي جٗرثب دېگْٗ جبً ثىٍٗ
زىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: بٌىه ٖر  ِ ھٗۋزى » ئٗٔٗش ئىجٕي

دٖن وٗۋضٗرٔىڭ چوڭٍۇلي ئٍٍٗٗ ثىٍْٗ ٍِٗٗٔذىىي ضٗٔئبٔىڭ ئبرىٍىغىچىٍىه وېٍىذۇ. ئۇٔىڭ ئىچي خۇددى ئبضّبٔذىىي ٍۇٌتۇزالر
 ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[«]چبلٕبپ تۇرىذۇ

ِۇضتٗۋرىذ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ ھبرىطىغب ضْٗ ھٗۋزى وٗۋضٗرٔىڭ لبچىٍىرى توغرۇٌۇق ئبڭٍىّىذىڭّب؟ دٖپ ضوراٍذۇ. ئۇ: ٍبق، 
 «ئۇ ٍٗردٖ لبچىالر خۇددى ٍۇٌتۇزالردٖن وۆپ» دٖپ جبۋاة ثېرىذۇ. ِۇضتٗۋرىذ ِۇٔذاق دٍٖذۇ. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:



 ئبلال تًريپكً قېچىڭالر! 
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 دېگْٗ ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[
ئبٌال ثىٍْٗ لٗضِٗىي، » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

ِْٗ وٌٗگۈضىذٖ ثىر لىطىُ ئبدٍِٖٗرٔي خۇددى ئۆً تۆگىطي ضۇ وۆٌچىىىذىٓ تبال تۆگىطىٕي ھٍٗذىگٗٔذٖن ھٗۋزى وٗۋضٗردىٓ 
 ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[« ْھٍٗذٍّٖٗ

 

   وَۋضَر ضۈٍىٌي ئىچىع 

ِْٗ ھٗۋزى وٗۋضٗرگٗ » ئبثذۇٌال رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
 ْ  ]ثۇخبرى[« ھِّٗىڭالردىٓ ثۇرۇْ ثبرىّٗ

ھٗرثىر پٍٗغِٗجٗرٔىڭ وۆٌي » ىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ضِٗۇرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھ
دٖپ پٗخىرٌىٕىػىذۇ. ِْٗ ِېٕىڭ وۆٌۈِگٗ « لبٍطىّىسٔىڭ وۆٌىگٗ ضۇ ئىچىع ئۈچۈْ وٌٗگٍٗٔٗر جىك» ثوٌىذۇ. پٍٗغِٗجٗرٌٗر:

ْ. ھٗلىمٗتْٗ پٍٗغِٗجٗرٌٗرٔىڭ ھٗرثىرى ٌىك  ْ ضۇ ئىچىع ئۈچۈْ وٌٗگٍٗٔٗرٔىڭ ئٗڭ  وۆپ ثوٌۇغىٕي ئۈِىذ لىٍىّٗ توٌغب
ھٗۋزى وۆٌىٕىڭ ئۈضتىذٖ ھبضب تۇتمبْ ھبٌذا وىػىٍٗرٔي چبلىرىذۇ. ھٗرثىر ئۈِّٗتٕىڭ ئۆزىگٗ الٍىك ثٌٗگىطي ثوٌۇپ، ئۇالرٔي 

ْ تؤۇٍذۇ  ]تىرِىسى ۋٖ تٗثرأي ضٗھىھ[« پٍٗغِٗجىرى غۇ ثٌٗگٗ ثىٍٗ
وٗۋضٗر وۆٌىگٗ تۇٔجي ».. ٔذاق دېگْٗ:ضٗۋثبْ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇ

ثوٌۇپ ضۇ ئىچىىٍي وېٍىذىغبٔالر ِۇھبجىرالرٔىڭ پېمىر وىػىٍىرى ثوٌۇپ، چبچٍىرى چۇۋۇق، وىَىٍّىرى وىر، ئېطىً ئبٍبٌالرٔي 
رات ٔبِ ىىٍىرى ئېچىٍىپ ثبلّىغبْ، غۇٔذاقٔىىبھىغب ئېٍىپ، ٌٗززٖتٍىٕىپ ثبلّىغبْ، ئۇالر ئۈچۈْ ھبجٗت راۋا ثوٌۇغٕىڭ ئىػ

 ]تىرِىسى ھبوىُ ضٗھىھ[« ِۇھبجىرالر ئىذى
لىَبِٗت وۈٔي ئۈِّىتىُ ِېٕىڭ » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:

ن، وۆٌۈِٕىڭ ثوٍىغب وېٍىذۇ. خۇددى ثىر وىػي تۆگىطىٕي ضۇغۇرىۋاتمبٔذا، ثبغمب وىػىٕىڭ تۆگىطىٕىڭ وېٍىػىٕي توضمبٔذٖ
 -دېذى. ضبھبثىٍٗر: ئي رٖضۇٌۇٌال! ضْٗ ثىسٔي تؤىَبالِطْٗ؟ -ِّٗٔۇ ثبغمب ئۈِّٗتٕىڭ وېٍىػىٕي توضۇغمب ھٗرىىٗت لىٍىّْٗ

دٖپ ضورىغبٔىذى، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق جبۋاة ثٗردى: ھٗئٗ، چۈٔىي ضىٍٗرٔىڭ ثىر ثٌٗگٗڭالر ثبر. ئۇ )ثٌٗگٗ 
ٖتٕىڭ ئىسٔبضىذىٓ لوي ۋٖ پېػبٔىٍىرىڭالر ٔۇر چېچىپ تۇرغبْ ھبٌذا وېٍىطىٍٗر.  ثبغمب( ھېچىىّذٖ ثوٌّبٍذۇ. ضىٍٗر ِبڭب تبھبر

ېٕىڭ ٍېٕىّغب وېٌٍٍّٗٗذۇ. ِْٗ: ئي رٖثجىُ! ثۇالر ِېٕىڭ ضبھبثىٍىرُى  -ئىچىڭالردىٓ ثىر تبئىپٗ ِٗٔذىٓ ٍىرالالغتۇرۇٌىذۇ. ئۇالرِ 
ٓ ئۇالرٔىڭ )دىٕ ٗ ِبڭب: ضٗٔذىٓ وېَى  ]ِۇضٍىُ[« دٍٖذۇ -ذا( ٔېّٗ ئىع لىٍغبٍٔىمىٕي ثىٍِٗطْٗ؟دٍّْٖٗ. ثىر پٗرغت

ٓ دىٕىٕي ئۆزگٗرتىٍٗٔٗر )ِٗٔذىٓ( ٍىراق تۇرضۇْ!» ثبغمب ثىر رىۋاٍٗتتٗ ِۇٔذاق دېَىٍگْٗ:  ]ثۇخبرى[« دٍّْٖٗ -ِٗٔذىٓ وېَى
 

 ھَهوَ ئىع ئبغىبرا ثولغبى چبغذا

ٍغب چبغذا  ] -]ٔبِٗ [ جٕٗٔٗت 12[ دوزاخ لىسىتىٍغبْ چبغذا  ]11چبغذا  ] [ ئبضّبْ ئېچىپ تبغالٔغب10ْئِٗبٌالر ئېچى
ٍغبْ )ٍبخػي13)تٗلۋادارالرغب( ٍېمىٕالغتۇرۇٌغبْ چبغذا  ] [ ضۈرٖ 14ٍبِبْ( ئىػٍىرىٕي ثىٍىذۇ ] -[ ھٗر ئبدَٖ ئۆزىٕىڭ لى

بن لٌٗت ثىٍْٗ ٔىڭ دٖرگبھي(غب پهللا[ پٗلٗت )88تٗوۋىر[]ئۇ وۈٔي )ھېچ وىػىگٗ( ِبي ۋٖ ئوغۇٌالر پبٍذا ٍٗتىۈزٌٍّٖٗذۇ  ]
[ دوزاخ گۇِراھالرغب ئوچۇق 90[ جٕٗٔٗت تٗلۋادارالرغب ٍېمىٕالغتۇرۇٌىذۇ  ]89وٌٗگْٗ ئبدِٖگىال پبٍذا ٍٗتىۈزۈٌىذۇ ]

[ لبرىغۇچىالرغب 35ٍبِبْ( لىٍّىػٍىرىٕي ئٗضٍٍٗذۇ  ] -[ ضۈرٖ غۇئٗرا[])غۇ( وۈٔذٖ ئىٕطبْ )ٍبخػي91وۆرضىتىٍىذۇ ]
 [ ضۈرٖ ٔبزىئبت[36جٗھَٕٗٔٗ ئوچۇق وۆرضىتىٍىذۇ ]

 

 وَلتۈرۈظ جَھًٌََهٌي هَھػَرگبھمب 

ئۇ وۈْ » ئبثذۇٌال ئىجٕي ِٗضئود رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
ْ وٌٗتۈرۈٌىذۇ. ھٗرثىر ئبرلبٕٔي  70جٗھَٕٗٔٗ  ْ ثىٍٗ  ]ِۇضٍىُ[« ِىڭ پٗرغتٗ ضۆرٍٖذۇ 70ِىڭ ئبرلب

پتىٓ لبٍٕىغبْ ۋٖ )ئېػٗوتٗن( ھبڭرىغبْ ئبۋازىٕي ئبڭالٍذۇ ] دوزا خ ئۇالرٔي ٍىرالتىٓ وۆرگْٗ چبغذا، ئۇالر دوزاخٕىڭ غٖٗز
)دۇَٔبدىىي  تۈرۈٌگْٗ چبغذا، غۇ وۈٔذٖ ئىٕطبْ[ ضۈرٖ فۇرلبْ[])گۇٔبھىبرالرٔىڭ وۆرۈغي ئۈچۈْ(جٗھَٕٗٔٗ و12ٌٗ]

ٍذىطي ثوٌطۇْ ]لىٍّىػٍىرىٕي( ئٗضٍٍٗذۇ، )ثۇ چبغذا( ئٗضٍىگٕٗٔىڭ  ېّٗ پب  ٔ ْ »[ ئۇ ئېَتىذۇوي: 23ئۇٔىڭغب وبغىي ِٗ
[ ضۈرٖ فٗجر[]ئۇالر لىَبِٗتٕي وۆرگْٗ وۈٔذٖ، گوٍب 24)دۇَٔبدىىي( ھبٍبت ۋالتىّذا ٍبخػي ئىػالرٔي لىٍغبْ ثوٌطبِچۇ! ]

ٓ [ ضۈ46ئۆزٌىرىٕي )دۇَٔبدا( پٗلٗت ثىر وٗچمۇرۇْ ٍبوي ثىر ئٗتىگْٗ تۇرغبٔذٖن )گۇِبْ لىٍىذۇ( ] رٖ ٔبزىئبت[]ئۇالردى
پٗرۋٖردىگبرىٕي رازى لىٍىع )ٍٗٔي پٗرۋٖرىگبرىٕي رازى لىٍىذىغبْ ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍىع( تٌٗٗپ لىٍىّٕبٍذۇ، زاٌىّالر ئبزاثٕي 

ٖ وېچىىتۈرۈٌٍّٗذۇ ]  [ ضۈرٖ ٔٗھً[85-84وۆرگْٗ چبغذا، ئۇالردىٓ )ئبزاة( ٍېٕىىٍىتىٍٍّٗذۇ ۋ
لىَبِٗت وۈٔي » ۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رى

جٗھِٕٗٔٗذىٓ وۆرىذىغبْ ئىىىي وۆزى، ئبڭالٍذىغبْ ئىىىي لۇٌىمي ۋٖ ضۆزٌٍٗذىغبْ ثىر تىٍي ثبر ثبظ چىمىذۇ  ۋٖ ِۇٔذاق 
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وٌٗتۈرگْٗ ِۇغرىه. ٍٗٔٗ ثىرى:  ِْٗ ِۇٔذاق ئۈچ وىػىٕي ئۆزِٖگٗ تبرتىػمب ثۇٍرۇٌذۇَ. ثىرى: ئبٌالغب غېرىه» دٍٖذۇ:
ْ زوراۋاْ. ئۈچىٕچىطي: رٖضطبَ  ]تىرِىسى ۋٖ ئٗھّٗد ضٗھىھ[« زاٌىٍّىمتب چىڭ تۇرغب

ئبراڭالرٔي ئبٍرىۋېتىذۇ هللا  ]لىَبِٗت وۈٔي ضىٍٗرٔىڭ تۇغمبٍٔىرىڭالر ۋٖ ئٗۋالدٌىرىڭالر ضىٍٗرگٗ ھېچ پبٍذا ٍٗتىۈزٌٍّٖٗذۇ، 
[ ضۈرٖ ٌولّبْ[]ئۇ وۈٔذٖ 33ثبٌىطىغب ئٗضمبتّبٍذۇ، ثبٌىّۇ ئبتىطىغب ئٗضمبتّبٍذۇ ] ٕٗ[])ئۇ وۈٔذٖ( ئبتبى[ ضۈرٖ ِۇِتٗھ3]

ئۇ وۈٔذٖ ھٗر ئبدِٖٕىڭ  [36-34وىػي ئۆزىٕىڭ لېرىٕذىػىذىٓ، ئبٔىطىذىٓ، ئبتىطىذىٓ، خوتۇٔىذىٓ ۋٖ ثبٌىٍىرىذىٓ لبچىذۇ ]
ْ 37] ثىر ھبٌي ثوٌىذۇوي، ئۇٔىڭ ثبغمىالرغب لبرىػىغب )غۇ ھبٌي( ٍبر ثٗرٍِٗذۇ [ ضۈرٖ ئٗثٗضٗ[])ھٗر ئبدَٖ ئۆز ھبٌي ثىٍٗ

ثوٌۇپ لبٌىذىغبٍٔىغي ئۈچۈْ( دوضت دوضتىذىٓ وۆرۈپ تۇرۇپ )ھبي( ضورىّبٍذۇ، گۇٔبھىبر ئبدَٖ ئۆز ئورٔىغب ئوغۇٌٍىرىٕي، 
ىٕي، لېرىٕذىػىٕي ۋٖ ئۆزى ِٗٔطۇپ ثوٌغبْ لٗۋَ وٌطىّۇ، ثۇ لېرىٕذاغٍىرىٕي ۋٖ ٍٗر ٍۈزىذىىي جىّي ئبدِٖٕي ثېرىپ ث -ئبٌٍب

ٗ 14-10وۈٔذىىي ئبزاثتىٓ لوتۇٌۇغٕي ئبرزۇ لىٍىذۇ ] [ ضۈرٖ ِبئبرىج[]ھېچجىر گۇٔبھىبر ئبدَٖ ثىراۋٔىڭ گۇٔبھىٕي ئۈضتىگ
 ْ ئبالٌّبٍذۇ، گۇٔبھي ئېغىر ثىر ئبدَٖ ثبغمب ثىراۋٔي ئۆز گۇٔبھىٕي ئۈضتىگٗ ئېٍىۋېٍىػمب چبلىرضب، ئۇ ٍېمىٓ تۇغمىٕي ثوٌغب

ٌّبٍذۇ ]تٗلذىردىّۇ، ئۇٔىڭ گۇ ر[ ]ھٗر ئۈِّٗتٕي )لورلۇٔچٕىڭ ى[ ضۈرٖ فبت18ٔبھىذىٓ ئبزراق ٔٗرضىٕي ئۈضتىگٗ ئېٍىۋاال
ٗ  »[ ضۈرٖ جبضىَٗ[ ئېَتىٍىػچٗ:28لبتتىمٍىمىذىٓ( تېسالٔغبْ ھبٌذا وۆرىطْٗ ] ھٗر ثىر ئبدَٖ جٗھِٕٕٗٔٗىڭ ئۈضتىگ

لبٔذاق ثىر ئبدَٖ لورلمىٕىذىٓ تېسٌىٕىذۇ. ھٗتتب دٖ، ثۇٔىڭ ثىٍْٗ ھٗر  -وٌٗتۈرۈٌطٗ، جٗھَٕٗٔٗ لبتتىك ثىر گۈوىرٍٖذۇ
ئي ئبٌال! ِبڭب رٖھىُ لىٍغىٓ! ِبڭب رٖھىُ لىٍغىٓ، ِبڭب رٖھىُ لىٍغىٓ، ئي  »ئبٌالتبئبالٔىڭ دوضتي ئىجراھىُ ئٌٍٗٗھىططبالِّۇ:

ٗتتب ئىطب ئٌٍٗٗھىططبالِّۇ: ٓ  ئبٌال ثۈگۈْ ضٗٔذىٓ پٗلٗت ِبڭىال رٖھُى لىٍىػىڭٕي ضوراٍّْٗ، دٍٖذۇ. ھ ال! ثۈگۈْ ضٗٔذى ئي ئٌب
تٗپطىر ئىجٕي «]ھىُ لىٍىػىڭٕي ضورىّبٍّْٗ، دٍٖذۇپٗلٗت ِبڭىال رٖھىُ لىٍىػىڭٕي ضوراٍّْٗ. ِېٕي توغمبْ ئبٔبَ ِٗرٍِٗگٗ رٖ

 وٗضىر[
دٖ،  -جٗھَٕٗٔٗ لبتتىك ثىر ئبۋاز چىمىرىذۇ »ئبثذۇرازاق ئۇثٍٗذ ئىجٕي ئۇٍِٗرىٕىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي رىۋاٍٗت لىٍىذۇ:

ثىرِۇ )ئبٌالتبئبالغب ئٗڭ( ٍېمىٓ پٗرغتٗ ۋٖ پٍٗغِٗجٗرِۇ لبٌّبً )لورلمبٍٔىمتىٓ( پۈتۈْ ئٗزاٍي تىتىرىگْٗ ھبٌذا ٍٗرگٗ دۈَ 
 ْ چۈغىذۇ، )ٍٗٔي ضٗجذىگٗ ثبرىذۇ( ھٗتتب ئىجراھىُ ئٌٍٗٗھىططبالِّۇ )لورلمبٍٔىمتىٓ( تىسٌىٕىپ لىٍىپ، ئي پٗرۋٖردىگبرىُ! ِٗ

ْ دٍٖذۇ )لوتۇٌذۇرثۈگۈْ ئۆزِٖٕىال  تٗپطىر ئىجٕي وٗضىر[«]ۇغٕي( ضوراٍّٗ
[ ئۇالرٔىڭ لورلمبْ، 44]زاٌىّالر ئبزاثٕي وۆرگْٗ چبغذا، ئۇالرٔىڭ )دۇَٔبغب( لبٍتىػىغب ٍوي ثبرِىذۇ؟ دېگٍٗٔىىىٕي وۆرىطْٗ ]

» ْٗ، ِۆِىٍٕٗر:خبرالٔغبْ ھبٌذا، )دوزاخمب( وۆزىٕىڭ لۇٍرۇلي ثىٍْٗ لبرىغبْ ھبٌذا دوزاخمب توغرىٍىٕىذىغبٍٔىمىٕي وۆرىط
دٍٖذۇ. ثىٍىڭالروي، « غۈثھىطىسوي، زىَبْ تبرتمۇچىالر لىَبِٗت وۈٔي ئۆزٌىرىگٗ ۋٖ ئبئىٍىطىذىىىٍٗرگٗ زىَبْ ضبٌغۇچىالردۇر

[ضۈرٖ 46[ ئۇالرغب ئبٌالدىٓ ثبغمب ٍبردَٖ ثېرىذىغبْ دوضتالر ثوٌّبٍذۇ ]45]  زاٌىّالر ھٗلىمٗتْٗ دائىٍّىك ئبزاثتىذۇر
ئٍٕٗي ۋالىتتب ئۇالرٔىڭ لورلۇپ لبچىذىغبْ ٍٗر تبپبٌّبٍۋاتمبٍٔىمىٕي، دوزاخمب )ئېٍىپ ثېرىٍىع ئۈچۈْ غۇرا[]ئٗگٗر ضْٗ 

[ ئۇالر )ئبزاثٕي 51ِٗھػٗرگبھمب( ٍېمىٓ جبٍذا تۇتۇٌۇۋاتمبٍٔىمىٕي وۆرضٗڭ )ئٌٗۋٖتتٗ لورلۇٔچٍۇق ھبٌىٕي وۆرٖتتىڭ( ]
ٖ 52اق جبٍذىٓ ئىّبٕٔي لوٌغب وٌٗتۈرٌٍٖٗذۇ ]دٍٖذۇ، ئۇالر لبٔذالّۇ ٍىر« ئىّبْ ئېَتتۇق»وۆرگٗٔذٖ(:  [ ضۈرٖ ضٗثٗئـ[]ثۇ وۈٔذ

ٔي هللا زاٌىّالرٔىڭ )ئېَتمبْ( ئۆزرىطىٕىڭ پبٍذىطي ثوٌّبٍذۇ، ئۇالردىٓ ئۇالرٔىڭ )تٗۋثٗ لىٍىػي ٍب ئىتبئٗت لىٍىػي ثىٍْٗ( 
را، وۆزٌىرى وۆن ثوٌۇغتىٓ ئىجبرٖت( [ ضۈٖر رۇَ[]گۇٔبھىبرالر ئۆزٌىرىٕىڭ )ٍۈزٌىرى لب57رازى لىٍىػّۇ تٌٗٗپ لىٍىّٕبٍذۇ ]

[ ضۈرٖ 40دٍٖذۇ ]« وبغىي ِْٗ تۇپراق ثوٌۇپ وٗتىْٗ ثوٌطبِچۇ!:» [ ضۈرٖ رٖھّبْ[]وبپىر 41ثٌٗگىٍىرىذىٓ تؤۇٌىذۇ  ]
 [ ضۈرٖ جىٓ[15ٔٗثٗ[]توغرا ٍوٌذىٓ چىممۇچىالر جٗھِٕٗٔٗگٗ ئوتۇْ ثوٌىذۇ ]

 

 لبتتىك پۇغبٍوبى لىلىذىغبًلىميگۇًبھىبرالرًىڭ  

وبغىي ضْٗ ثىٍْٗ ِېٕىڭ ئبراِذا » ]وبپىر ئبدَٖ )ھِٗراھي ثىٍْٗ لىَبِٗت وۈٔي( دٖرگبھىّىسغب وٌٗگْٗ چبغذا )ھِٗراھىغب(:
غٗرق ثىٍْٗ غٗرىجٕىڭ ئبرىطىذٖن ئبرىٍىك ثوٌطب ئىىْٗ. )ضْٗ( ٔېّىذىگْٗ ٍبِبْ ھِٗراھ! )چۈٔىي ضْٗ ِېٕىڭ 

ۇالرغب( )دۇَٔبدىىي چبغذا( زۇٌۇَ لىٍغبٍٔىمىڭالر ئۈچۈْ ثۈگۈْ ضىٍٗرٔىڭ [ )ئ38ثٗختطىسٌىىىّگٗ ضٗۋٖثچي ثوٌذۇڭ( دٍٖذۇ  ]
[ ضۈرٖ زۇخرۇف[])دۇَٔبدا( ٍبِبْ ئىػالرٔي لىٍغۇچىالر 39ئبزاثتب ئورتبق ثوٌغبٍٔىمىڭالر ضىٍٗرگٗ پبٍذا ثٗرٍِٗذۇ ، دېَىٍىذۇ ]

بٍٔىمىغب( ئوخػبظ )ٍٗٔي غۇٔىڭغب الٍىك( جبزاغب ئۇچراٍذۇ، ئۇالر خبرٌىممب دۇچبر ثوٌىذۇ،  )ثىر ٍبِبٍٔىمٕي لىٍطب، لىٍغبْ ٍِب
ٔىڭ ئبزاثىذىٓ لۇتۇٌذۇرغۇچي زادى ثوٌّبٍذۇ، ئۇالرٔىڭ ٍۈزٌىرى گوٍب لبراڭغۇ وېچىٕىڭ پبرچىطي ثىٍْٗ ئوراٌغبٔذٖن هللائۇالرٔي 

 [ ضۈرٖ ٍۇٔۇش[27لبرىَىپ وېتىذۇ، ئۇالر ئٗھٍي دوزاخ ثوٌۇپ، دوزاختب ِٗڭگۈ لبٌغۇچىالردۇر ]
  

 ثىلَى تَرجىوبًطىس ضۆزلىػىذىغبًلىمي ئىٌطبًالر  ىڭًئبلال

زىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ٗرٔىڭ » ئٗدىٌ ئىجٕي ھبتىُ ٖر ئبٌالتبئبال ضىٍ
بغمب ھېچ ٔېّىٕي وۆرٍِٗذۇ. ئۇ ھٗر ثىرىڭالر ثىٍْٗ تٗرجىّبٔطىس ضۆزٌىػىذۇ. ئۇ ئوڭ تٗرٖپٗى لبراٍذۇ، ئىٍگىرىىي ئىػٍىرىذىٓ ث
ېّىٕي وۆرٍِٗذۇ. ئۇ ئبٌذىغب لبراٍذۇ دٖ، ئۇدۇٌىذا دوزاختىٓ ثبغمب  -ضوي تٗرٖپىٗ لبراٍذۇ، ئىٍگىرىىي ئىػٍىرىذىٓ ثبغمب ھېچٔ 

 ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[«]ھېچ ٔېّىٕي وۆرٍِٗذۇ. ٍېرىُ خورِب چبغٍىك ٔٗرضٗ ثوٌطىّۇ ضٗدىمٗ لىٍىپ دوزاختىٓ ضبلٍىٕىڭالر
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ئۇٔىڭغب رٖھّٗت لىٍغبْ ثوٌىذۇ، ئٗٔٗ غۇ روغْٗ ٔىجبت تبپمبٍٔىمتۇر هللا غۇ وۈٔذٖ وىّىي ئبزاثتىٓ لۇتۇٌىذىىْٗ،  ]ِۇ
 [ضۈرٖ ئٗٔئبَ[16]

 

 َذۈرۈظ ۋٍ ثىر تۈروۈم وىػىلَرًي دوزاخ تَرٍپىَ ئبپىرىعىوىَىن وتۇًجي 

ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھبدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططب لىَبِٗت وۈٔي ثبرٌىك » الَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئبئىػٗ ر
ُ ئٌٍٗٗھىططبالِذۇر ُ وىَذۈرۈٌىذىغبْ وىػي ئىجراھى  ]ثٗزار ضٗھىھ[« خبالٍىمالردىٓ تۇٔجي ثوٌۇپ وىَى

ىٍىپ ئي ٔٗضىھٗت ل -پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ثىسگٗ ۋٖز وي،ذۇٕىرىۋاٍٗت لىٍى ىجٕي ئبثجبش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓئ
التب ٖ  ىگٗ لبٍتۇرىّىس[ِٗخٍۇلبتالرٔي دٖضٍٗپتٗ لبٔذاق ٍبراتمبْ ثوٌطبق، غۇ ھبٌىتىذٖ ئٗضٍ ئبال:]خبالٍىمالر ئٌب دېگْٗ ئبٍتىذ

بالڭ ئبٍبغ، وىَىّطىس ۋٖ خٗتٕٗ لىٍىّٕىغبْ ھبٌىتىڭالردا توپٍىٕىطىٍٗر. ئۇ وۈٔي   ٍ ثبٍبْ لىٍغبٔذٖن ئبٌالتبئبالٔىڭ دٖرگبھىغب
ئىجراھىُ ئٌٍٗٗھىططبالِذۇر. ِېٕىڭ ئۈِّىتىّذىٓ ثىر تۈروۈَ وىػىٍٗر ئبٍرىٍىپ تۇٔجي ثوٌۇپ وىَىُ وىَگۈزۈٌىذىغبْ وىػي 

ضْٗ ئۇالرٔىڭ ضٗٔذىٓ » دٍّْٖٗ. ِبڭب:« ِېٕىڭ ئۈِّٗتٍىرىُ! ئۈِّٗتٍىرىُ!» چىمىرىٍىپ دوزاخ تٗرٖپىٗ ئېٍىپ وېتىٍىذۇ. ِْٗ:
ٓ ٔېّٗ ئىػالرٔي لىٍغبٍٔىمىٕي ثىٍٍّٗطْٗ  داۋۇد[ ]ثۇخبرى ۋٖ ئٗثۇ« دېَىٍىذۇ« وېَى

 
 ئبٍرىع ئبدٍم ثبلىلىرىٌي دوزاخمب 

لىَبِٗت وۈٔي ئبٌالتبئبال ئي ئبدَٖ! دٍٖذۇ. » ئٗثۇ ضٗئىذ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:
التبئبال ئبدَٖ ئٌٍٗٗھىططبالَ: خۇظ پٗرۋٖردىگبرىُ! دٍٖذۇ. ئبٔذىٓ ئبدَٖ ئٌٍٗٗھىططبالَ ئۈٍٔۈن ئبۋاز ثىٍْٗ چ بلىرىٍىپ: ئٌب

ضېٕي ثبٌىٍىرىڭذىٓ ثىر ثۆٌۈوىٕي دوزاخمب ئبٍرىػمب ثۇٍرۇٍذۇ، دېَىٍىذۇ. ئبدَٖ ئٌٍٗٗھىططبالَ: ئي پٗرۋٖردىگبرىُ! لبٔچىٍىه 
التبئبال: ھٗر  دوزاخمب ئبٍرىٍىذۇ، دٍٖذۇ. ثۇٔي ئبڭالپ ھٗر ثىر  999وىػىذىٓ  1000ئبدَٖ دوزاخمب ئبٍرىٍىذۇ؟ دٍٖذۇ. ئٌب

ىڭ ثوٍىذىٓ ھبِىٍىطي ئبجراپ وېتىذۇ. ٍبغالر لېرىپ وېتىذۇ، )وىػىٍٗرٔىڭ ھبٌي ئبٌالتبئبال( :] ئىٕطبٔالرٔي ھبِىٍذ ار ئبٍبٌٕ
ھوغىذىٓ  -ِٗضت وۆرىطْٗ، ھبٌجۇوي، ئۇالر )ھٗلىمٗتْٗ( ِٗضت ئِٗٗش )دېّٗن، لىَبِٗتٕىڭ دٖھػىتي ئۇالرٔي ئٗش

ْ لىٍغبٔذٖن ثوٌۇپ وېتىذۇ(دېذى.2]وٗتىۈزۈۋٖتىْٗ( ٌېىىٓ ئبٌالٔىڭ ئبزاثي لبتتىمتۇر ٖ ثبٍب  [ ضۈرٖ ھٗج[ )دېگْٗ ئبٍىتىذ
» ثۇ ضبھبثىٍٗرگٗ ثٗن ئېغىر وٌٗذى، ھٗتتب ئۇالرٔىڭ چىراٍٍىرى ئۆڭۈپ وٗتتي. ثۇٔي وۆرۈپ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:

ثىرى ضىٍٗردىٓ ثوٌىذۇ، ِٗجۇجذىٓ ۋٖ )جٕٗٔٗتىٗ وىرىذىغبْ(  -ٍٗجۇج 999وىػىذىٓ(  1000)دوزاخمب ئبٍرىٍىذىغبْ ھٗر 
ضىٍٗر ثبغمب ئۈِّٗتٍٗرگٗ لبرىغبٔذا ئبق ئۆوۈزٔىڭ ثېمىٕىذىىي لبرا تۈن ٍبوي لبرا ئۆوۈزٔىڭ ثېمىٕىذىىي ئبق تۈوىگٗ 

« ئوخػبٍطىٍٗر. ھٗلىمٗتْٗ ِْٗ ضىٍٗرٔىڭ جٕٗٔٗتىٗ وىرىػىٗ الٍىك ثوٌغبٔالرٔىڭ تۆتتىٓ ثىرى ثوٌۇغىڭالرٔي ئۈِىذ لىٍىّْٗ
ْ » ئبڭالپ )ئبٌالھۇ ئٗوجٗر( دٖپ تٗوجىر ئېَتىػىپ وٗتتۇق. ئبٔذىٓ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: دېذى. ثىس ثۇٔي ھٗلىمٗتْٗ ِٗ

دېذى. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ثىس « ضىٍٗرٔىڭ جٕٗٔٗتىٗ وىرىػىٗ الٍىك ثوٌغبٔالرٔىڭ ئۈچتىٓ ثىرى ثوٌۇغۇڭالرٔي ئۈِىذ لىٍىّْٗ
ھٗلىمٗتْٗ ِْٗ ضىٍٗرٔىڭ جٕٗٔٗتىٗ » ىٓ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:)ئبٌالھۇ ئٗوجٗر( دٖپ تٗوجىر ئېَتىػىپ وٗتتۇق. ئبٔذ

ېرىّي ثوٌۇغۇڭالرٔي ئۈِىذ لىٍىّْٗ دېذى ثىس ٍٗٔٗ )ئبٌالھۇ ئٗوجٗر( دٖپ تٗوجىر ئېَتىػىپ « وىرىػىٗ الٍىك ثوٌغبٔالرٔىڭٍ 
 ]ثۇخبرى[« وٗتتۇق

                                     

 ق ئبڭالپ ۋٍ وۆرىذىغبًلىميثۇ وۈًذٍ لۇالق، وۆزلَر ئوچۇ 

]ھٗر ئىٕطبْ )ِٗھػٗرگبھمب( وېٍىذۇ، ئۇٔىڭ ثىٍْٗ )ئۇٔي ِٗھػٗرگبھمب( ھٍٗذىگۈچي ۋٖ )ئۇٔىڭ ئٌِٗٗىگٗ( گۇۋاھ 
ٗ » [ ئۇٔىڭغب:21ثوٌغۇچي)ئىىىي پٗرغتٗ( ثىٍٍٗ وېٍىذۇ  ] ْ! )دۇَٔبدىىي چېغىڭذا( ثۇ )ئېغىر وۈْ(دىٓ غٗپٍٗتت ئي ئىٕطب

[ ضۈرٖ لبف[]ئۇالر ثىسٔىڭ 22دېَىٍىذۇ ]« ي ضٗٔذىٓ وۆتۈرۈۋٖتتۇق، ثۈگۈْ وۆزۈڭ ئۆتىۈردۇرئىذىڭ، ئِٗذى پٗردٖڭٕ
[ ضۈرٖ 38دٖرگبھىّىسغب وٌٗگْٗ وۈٔذٖ )ٍٗٔي لىَبِٗت وۈٔىذٖ( لۇاللٍىرى تبزا ئبڭالٍذىغبْ، وۆزٌىرى تبزا وۆرىذىغبْ ثوٌىذۇ ]

» ئۇالرغب:هللا چبغذا وۆرضٗڭ )غبٍٗت چوڭ ئىػٕي وۆرىطْٗ(    ِٗرٍَٗ[]ئٗگٗر ئۇالرٔي پٗرۋٖردىگبرىٕىڭ ئبٌذىذا توختىتىٍغبْ
ٍْٗ لٗضِٗىي، راضت ئىىْٗ» دٍٖذۇ. ئۇالر:« ثۇ )ئۆٌگٗٔذىٓ وېَىٓ تىرىٍىع( راضت ئِٗٗضّىىْٗ؟ دٍٖذۇ « پٗرۋٖردىگبرىُ! ثى

ْ [ ضۈرٖ ئٗٔئبَ[]ئٗگٗر ضْٗ گۇٔبھىبرالرٔىڭ پٗرۋٖردىگبرىٕىڭ دٖرگبھىذا ثبغٍىرىٕي ضبڭگىٍتىپ تۇر30] غبٍٔىمىٕي وۆرىذىغب
پٗرۋٖردىگبرىّىس! )ئىػٕىڭ ھٗلىمىتىٕي( وۆردۈق، » ثوٌطبڭ )ئٌٗۋٖتتٗ لورلۇٔچٍۇق ھبٌٗتٕي وۆرگْٗ ثوالتتىڭ( ئۇالر ئېَتىذۇ:

ئبڭٍىذۇق. ثىسٔي ٍبخػي ئِٗٗي لىٍىع ئۈچۈْ )دۇَٔبغب( لبٍتۇرغىٓ، ثىس )ئِٗذى( ھٗلىمٗتْٗ )ضېٕىڭ ۋٖدٖڭٕىڭ ھٗق 
 [ ضۈرٖ ضٗجذٖ[12ۈچىٍٗرِىس ]ئىىٍٗٔىىىگٗ( ئىػٗٔگ

 

  رىَب لىلغۇچىالر 

ئٗٔطبرىٍىك ئٗثۇ ضٗئىذ ئىجٕي ئٗثۇپۇزٖال رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ  ِۇٔذاق 
ٗرٔي توپٍىغبْ چبغ» دېگْٗ: التبئبال غٗن ٍوق ثوٌغبْ وۈْ، لىَبِٗت وۈٔىگٗ ئىٍگىرىىىٍٗرٔي ۋٖ وېَىٕىىٍ ذا، ثىرى: وىّىي ئٌب



 ئبلال تًريپكً قېچىڭالر! 
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ئىجبدٖتٍىرىذٖ ثبغمىطىٕي غېرىه لىٍغبْ ثوٌطب، ئۇ، ِۇوبپبتىٕي ئبٌالتبئبالٔىڭ ثبغمىطىذىٓ  -ئبٌالتبئبال ئۈچۈْ لىٍغبْ ئِٗٗي
ٓ ثىھبجٗتتۇر، دٖپ ۋالىراٍذۇ  ]ئٗھّٗد ۋٖ تىرِىسى ۋٖ ئىجٕي ِبجٗ[« ضورىطۇْ. چۈٔىي، ئبٌالتبئبال غېرىىچىٍىىتى

ٍغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:  ئىّبَ ئٗھّٗد، ِٗھّۇد ٗر » ئىجٕي ٌۇثٍٗذٔىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي رىۋاٍٗت لىٍىذۇ، ٗپ ِْٗ ضىٍ
ٍغِٗجىرى! وىچىه غېرىه « توغرضىذا ئٗڭ ئٗٔطىرٍٖذىغبْ ئىع، وىچىه غېرىىتۇر ٗر: ئي ئبٌالتبئبالٔىڭ ٗپ دېذى. ضبھبثىٍ

طب( رىَبدۇر، ئبٌالتبئبال لىَبِٗت وۈٔي ھِّٗٗ وىػىٍٗرٔىڭ )وىچىه غېرىه ثوٌ» دېگْٗ ٔېّٗ؟ دېذى. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:
ٗ  -ئِٗٗي ئىجبدٖتٍىرىگٗ ِۇوبپبت ثٗرگْٗ ۋالتىذا: )رىَب لىٍغبٔالرغب( ضىٍٗر دۇَٔبدا ئٌٍِٗٗىرىڭالرٔي رىَب لىٍىپ )وۆزىگ

رِىىىٓ لبراپ ثېمىڭالر، وۆرضٗتىْٗ( وىػىٍٗرٔىڭ لېػىغب ثېرىڭالر، ئۇالرٔىڭ لېػىٍىرىذا )ضىٍٗرگٗ ثٗرگىذٖن( ِۇوبپبت ثب
 دېذى]ئٗھّٗد[« دٍٖذۇ

 

 ًىڭ دۈغوىٌي ئىىًَلىىيئۈچ تۈرلۈن ئبدٍم ئبلال

ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: التبئبال ئېَتتىىي، ئۈچ » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىَ ئٌب
ِْٗ ثىٍْٗ لٗضَٗ لىٍىپ ۋٖدٖ ثېرىپ،  ئۇالرٔىڭ ثىرىٕچي خىٍي:ُ ثوٌىذۇ. تۈرٌۈن ئبدَٖ لىَبِٗت وۈٔي ِېٕىڭ دۈغّىٕى

ثىر ئبدِٖٕي  ۇٌىٕي ٍېگْٗ ئبدَٖ. ئۈچىٕچي خىٍي:ھۆر ئبدِٖٕي ضېتىپ پ چي خىٍي:ۋٖدىطىگٗ ۋاپب لىٍّىغبْ ئبدَٖ. ئىىىىٕ
 ]ثۇخبرى[«  ٍبٌالپ ئىػٍىتىپ ئىع ھٗلمىٕي ثٗرِىگْٗ ئبدَٖ

                                            

 ئبلال لبرىوبٍذىغبى ۋٍ پبولىوبٍذىغبى وىػىلَر   

ٔىڭ رٖھّىتىذىٓ( ھېچمبٔذاق )هللاغب ثٗرگْٗ ئٗھذىٕي ۋٖ لٗضٍِٗىرىٕي ئبزغىٕب ثٗدٌٖگٗ تېگىػىذىغبٔالر ئبخىرٖتتٗ ]هللا
ٗت وۆزى ثىٍْٗ( ئۇالرغب )ئۇالرٔي خۇظ لىٍىذىغبْ( ضۆز لىٍّبٍذۇ، ئۇالرغب )رٖھّهللا ٔېطىۋىگٗ ئېرىػٌٍّٗٗذۇ، لىَبِٗت وۈٔي 

ْ ]هللا [ ضۈرٖ ئبي ئىّراْ[77لبرىّبٍذۇ، ئۇالرٔي )گۇٔبھٍىرىذىٓ( پبوٍىّبٍذۇ، ئۇالر لبتتىك ئبزاثمب لبٌىذۇ ] ٍغب وىتبثتب ٔبزىً لى
ېگىٕي پٗلٗت ئوتتۇر )چۈٔىي ئۇالرٔىڭ ٍېگْٗ غۇ   ٍ ٔٗرضىٍٗرٔي ٍوغۇرىذىغبْ ۋٖ ئۇٔي ئبزغىٕب پۇٌغب ضبتىذىغبٔالرٔىڭ لبرٔىغب

ئۇالرغب )ئۇالرٔي خۇغبي لىٍىذىغبْ( ضۆز لىٍّبٍذۇ، ئۇالرٔي هللا ٍي ئۇالرٔي دوزاخمب ئېٍىپ ثبرىذۇ(، لىَبِٗت وۈٔي  ھبراَ ِې
 [ ضۈرٖ ثٗلٗر[174)گۇٔبھٍىرىذىٓ( پبوٍىّبٍذۇ، ئۇالر لبتتىك ئبزاثمب دۇچبر ثوٌىذۇ ]

لىَبِٗت وۈٔي » ططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھى
ئبٌالتبئبال ضۆزٌىٍّٗذىغبْ، گۇٔبھٍىرىٕي پبوٍىّبٍذىغبْ، لبرىّبٍذىغبْ ۋٖ دٖھػٗتٍىه ئبزاثمب لبٌىذىغبْ ئۈچ تۈرٌۈن وىػي 

بِرات   ٔ « ئبدَٖثوٌۇپ، ئۇٔىڭ ثىرى لېرىغىٕىٕي تۇٍّبٍذىغبْ پبھىػىۋاز، ٍٗٔٗ ثىرى ٍبٌغبٔچي پبدىػبھ، ٍٗٔٗ ثىرى تٗوٗثجۇر
 ]ِۇضٍىُ[

ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ئٗثۇ التبئبال » زٖر ر ئبخىرٖت وۈٔي ئٌب
ئۈچ خىً ئبدٍِٖٗر ثىٍْٗ ضۆزٌٗغٍّٗذۇ ۋٖ ئۇالرغب لبرىّبٍذۇ، ھَٗ ئۇالرٔي پبوٍىّبٍذۇ، ئۇالر لبتتىك ئبزاثمب دۇچبر ثوٌىذۇ. 

ئٌٍٗٗھىططبالَ ثۇ ضۆزٔي ئۈچ لېتىُ تٗورارٌىغبْ، رىۋاٍٗت لىٍغۇچي: ئۇالر ئۈِىذضىسٌىىىٗ چۆِگْٗ ۋٖ زىَبٔىبر پٍٗغِٗجٗر 
ْ » ثوٌغۇچىالردۇر، ئي رٖضۇٌۇٌال ئۇالر زادى لبٔذاق ئبدٍِٖٗر؟ دٖپ ضورىذى. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: ئىػتىٕىٕي ئۇزۇ

بٌغبْ لٗضَٗ ئىچىپ ضبتمبْ ئبدَِٖىٕٕٗ)ثٗرگْٗ ٔٗرضىطىگٗ(لىٍىۋاٌىذىغبْ ئبدَٖ،  دېذى « ت لىٍغۇچي ئبدَٖ، ئۆزىٕىڭ ِېٍىٕيٍ 
 ]ِۇضٍىُ[

ئۈچ تۈرٌۈن ئبدَٖ ثوٌۇپ » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
ئۇالرٔي پبوٍىّبٍذۇ، ئۇالر لبتتىك ئبزاثمب دۇچبر ثوٌىذۇ. ثىرى:  ئبٌال لىَبِٗت وۈٔي ئۇالرغب گٗپ لىٍّبٍذۇ، ئۇالرغب لبرىّبٍذۇ ۋٖ

ثبٍبۋأذا ئوغۇق ضۈٍي ثبر تۇرۇلٍۇق ئۇٔي ضۇضىس لبٌغبْ ٍوٌۇچىغب ثٗرِىگْٗ. ٍٗٔٗ ثىرى: ٔبِبز ئٗضىردىٓ وېَىٓ ثىر ئبدِٖگٗ 
بِي ثىٍْٗ لٗضَٗ ئىچىپ ئۇٔي ئىػٗٔذۈرۈ ٕي ِۇٔچىگٗ ئبٌغبْ دٖپ، ئبٌالٔىڭٔ  ٔٗ ثىرى: ِْٗ ثۇ ٌِب پ ِېٍىٕي ضبتمبْ ئبدَٖ. ٍٗ

دۇَٔبضىذىٓ ثٗرضٗ ضبدىك ثوٌىذىغبْ، ثٗرِىطٗ  -ثىرٖر خٌٗىپىگٗ دۇَٔبٔي دٖپ ثٍٗئٗت لىٍىپ ئٗگٗر خٌٗىپٗ ئۇ ئبدِٖگٗ ِبي
ْ ئبدَٖ  ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[« ضبدىك ثوٌّبٍذىغب

ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٗٗ تٗوٗثجۇرٌۇلتىٓ » ٍھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئىجٕي ئۆِٗر رٖزىَ
]ئٗثۇ داۋۇد ۋٖ « ئىػتىٕىٕي، وۆٍٕىىىٕي ۋٖ ضٌٍٗىطىٕي ئۇزۇْ لىٍىپ وىَگْٗ ئبدِٖگٗ ئبٌالتبالئب ئبخىرٖت وۈٔي لبرىّبٍذۇ

 ٔٗضٗئي ۋٖ ئىجٕي ِبجٗ ضٗھىھ[
التبئبال لىَبِٗت » َ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبال ئٌب

ْ لبرىّبٍذۇ ْ وىػىگٗ رٖھّٗت ٔٗزىرى ثىٍٗ  ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[« وۈٔي تٗوٗثجۇرٌۇلتىٓ ئىػتىٕىٕي ضۆرٖپ وىَىۋاٌغب
لىَبِٗت وۈٔي ئبٌال » ئىجٕي ئِٗرۇ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

ٗ  -اق ئۈچ وىػىٕىڭ ٍۈزىگٗ لبرىّبٍذۇ؛ ثىرىٕچىطي: ئبتبِۇٔذ ئبٔىطىٕىڭ لبرغىػىٕي ئبٌغبْ وىػي. ئىىىىٕچىطي: ئٗر وىػىگ
ُ ضٗھىھ[« ٍۈز  )خوتۇٔي ۋٖ لىسٌىرىٕي وۈٍٔىٍّٗذىغبْ ئبدَٖ(ئوخػىۋاٌغبْ ئبٍبي. ئۈچىٕچىطي: دٖ  ]ٔٗضٗئي ۋٖ ئٗھّٗد ۋٖ ھبوى

ھٗلىمٗتْٗ ئبٍبٌىٕىڭ » ۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رى
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ثٍٗھٗلي غۇئىجىٍئىّبٔذا «]رٖھّٗت ٔٗزىرى ثىٍْٗ لبرىّبٍذۇ ىٍغبْ وىػىگٗ لىَبِٗت وۈٔي ئبٌالئبرلىطىغب ِۇٔبضىۋٖت ل
ْ ضٗھىھ[  توپٍىغب

ھٗلىمٗتْٗ وىَىٍّىرىٕي » ٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئىجٕي ئۆِٗر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پ
بٍذۇ ھّٗت ٔٗزىرى ثىٍْٗ لبرّى ِۇضٍىُ  ۋٖ ٔٗضٗئي «]تٗوٗثجۇرٌۇلذىٓ ئۇزۇْ ضۆرٖپ ٍۈرگْٗ وىػىگٗ لىَبِٗت وۈٔي ئبٌالھ ٖر

 ۋٖ ئىجٕي ِبجٗ ضٗھىھ[
                                                  

  لىوچيئىىىي ٍۈز      

ْ، » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ئۇالرغب ثىر ٍۈزى ثىٍٗ
ىٕي ثوٌۇپ  ٗرٔىڭ ٍِب ثۇالرغب ثىر ٍۈزى ثىٍْٗ وېٍىذىغبْ ئىىىي ٍۈزٌىّٗ ئبدَٖ لىَبِٗت وۈٔي ئبٌالٔىڭ دٖرگبھىذا ئبدٍِٖ

 ]ثۇخبرى[« لبٌىذۇ
وىّىي دۇَٔبدا ئىىىي » ر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئِّٗب

ٗ ئۇٔىڭ ئوتتىٓ ئىىىي تىٍي ثوٌىذۇ  ثۇخبرى[«]ٍۈزٌىٍّىه لىٍىذىىْٗ لىَبِٗتت
 

   ۇچىالرخىَبًَت لىلغ

ٔىّٗتىٗ خىَبٔٗت لىٍىذىىْٗ، لىَبِٗت وۈٔي ئۇ ] ھېچمبٔذاق ثىر پٍٗغِٗجٗر غٗٔىّٗتىٗ خىَبٔٗت لىٍّبٍذۇ. وىّىي غٗ
ٍْٗ )ٍٗٔي خىَبٔٗت لىٍغبْ ٔٗرضىطي گٗجگىطىگٗ ئبرتىٍغبْ ضبٌذا( وېٍىذۇ ] [ ضۈرٖ ئبي 161خىَبٔٗت لىٍغبْ ٔٗرضىطي ثى

 ئىّراْ[
ت وۈٔي ھٗرثىر لىَبِٗ» ِۇٔذاق دېگْٗ: دىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَئىجٕي ئۆِٗر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ

ېسىٍغبْ ثوٌىذۇ  ٍ « خىَبٔٗت لىٍغۇچىٕىڭ پېػبٔىطىگٗ ثىر ثبٍراق ئېطىٍىذۇ، ئۈضتىگٗ غۇ وىػىٕىڭ ئىطّي ۋٖ ٍبِبٍٔىمٍىرى
 ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[

لىَبِٗت » ئبثذۇٌال ئىجٕي ِٗضئود رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:  
ۈٔي ھٗرثىر خىَبٔٗت لىٍغۇچىٕىڭ پېػبٔىطىٗگ ثىردىٓ ثبٍراق ئېطىٍىذۇ، پٗرغٗت ئۇٔىڭ ثبٍرىمىٕي تىه وۆتۈرۈپ وىػىٍٗرگٗ و

 ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[« ئۇٔىڭ ئىطّي ۋٖ ٍبِبٍٔىمٍىرىٕي وۆرضىتىذۇ
 

  ۋٍدضىگَ ۋاپب لىلوىغبًالر 

ُ ئىجٕي ِٗئود رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغٗ ِجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي ئبڭٍىغبٔىذى
ْ ثبٍراق تىىٍىٕىذۇ» دٍٖذۇ:  ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[« ۋٖدىطىگٗ ۋاپب لىٍّىغبْ ھٗرثىر ئبدَٖ ئۈچۈْ لىَبِٗت وۈٔي ۋاپبضىس دېگٗ

ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذا ۋٖدىطىذٖ » ق دېگْٗ: ئٗثۇ ضٗئىذ خۇدرىٌ رٖزىَ
تۇرِبٍذىغبْ ھٗرثىر وىػىٕىڭ لىَبِٗت وۈٔي لۇٍرۇلىذا ثىر ثبٍراق ثوٌىذۇ، ئۇٔىڭ ۋٖدىطىگٗ ۋاپب لىٍّبٍذىغبٍٔىمي لبٔچىٍىه 

ٗ ثبغٍىك ثوٌغبْ ئبدِٖٕىڭ ۋٖدىطىذٖ تۇرِبضٍىمىذىّٕۇ ذۇ. ئبگبھ ثوٌۇڭالروي خٌٗممثوٌطب ئۇ ثبٍراق غۇٔچٗ ئېگىس وۆتۈرۈٌى
 ]ِۇضٍىُ[« بضىسٌىك ثوٌّبٍذۇچوڭراق ۋاپ

 

   خىل ثولىذىغبًلىميئۈچ  ٌىڭزۇلۇه

زۇٌۇَ ئۈچ خىً » ئٗٔٗش ئىجٕي ِبٌىه رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
ال وٗچۈرىذىغبْ زۇٌۇَ.  ْ ثوٌىذۇ. ثىرىٕچىطي: ئبٌال وٗچۈرٍِٗذىغبْ زۇٌۇَ. ئىىىىٕچىطي: ئٌب ئۈچىٕچىطي: ئبٌال ئۆتٍّٗذىغب

[ ضۈرٖ ٌولّبْ[ 13غېرىىتۇر، چۈٔىي ئبٌال لۇرئبٔذا: ]غېرىه وٌٗتۈرۈظ چوڭ زۇٌۇِذۇر ] -زۇٌۇَ. ئبٌال وٗچۈرٍِٗذىغبْ زۇٌۇَ
ٖثجي ئوتتۇرىطىذا ضبدىر ثوٌغبْ زۇٌۇِذۇر. ئبٌال ئۆتٍّٗذىغبْ  -دېگْٗ. ئبٌال وٗچۈرىذىغبْ زۇٌۇَ ثٗٔذىٕىڭ ئۆزى ثىٍْٗ ر

ثىرىگٗ ضبٌغبْ زۇٌّي ثوٌۇپ، ئبٌال ثۇ زۇٌۇِٕىڭ لىطبضىٕي ئېٍىپ ثٗرِىگىچٗ  -ثٗٔذىٍٗرٔىڭ ثىر -چۈرٍِٗذىغبْ( زۇٌۇَ)وٗ
 ]ثٗززار ۋٖ تٍٗبٌىطي ھٗضْٗ[« ئۆتٍّٗذۇ

 

 ٍذىغبًلىميئۈچ ئورۇًذا ئبئىلىطىٌي ئَضلىوَ

ٍغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىط ٔھب جٗھِٕٕٗٔٗي ئٗضٍٗپ ٍىغٍىذى. ٗپ ٖزىٌَٗالھۇ ٗئ دٖپ ضورىغبٔىذى.  -ٔېّىگٗ ٍىغالٍطْٗ؟ »طبالَ:ئبئىػٗ ر
دٖپ ضورىذى.  -ئبئىػٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھب: جٗھِٕٕٗٔٗي ئوٍالپ ٍىغٍىذىُ، ضْٗ لىَبِٗت وۈٔي ئبئىٍٗڭٕي ئٗضٍِٗطْٗ؟

بوي ئ ېغىر پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: ئۈچ ئورۇٔذا ھېچىىُ ھېچىىّٕي ئوٍٍىّبٍذۇ. ثىرىٕچىطي: ئىٕطبْ تبرازىطىٕىڭ ٍٗڭگىًٍ 
ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍگٗٔگٗ لٗدٖر ئۆزى ثىٍْٗ ِٗغغۇي ثوٌۇپ وېتىپ، ثبغمب ھېچىىّٕي ئوٍٍىّبٍذۇ. ئىىىىٕچىطي: ئىٕطبْ ئِٗٗي 
دٖپتىرىٕىڭ ئوڭ، ضوي ٍبوي ئبرلب تٗرىپىذىٓ ثېرىٍىػىٕي ثىٍگٗٔگٗ لٗدٖر )ئۇ ٍٗردٖ( ھېچىىّٕي ئوٍٍىّبٍذۇ. ئۈچىٕچىطي: 
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]ئٗثۇ داۋۇد « دېذى -وتىٓ ضبالِٗت ئۆتۈپ وٗتّىگىچٗ، ھېچىىُ ھېچىىّٕي ئوٍٍىّبٍذۇجٗھَٕٗٔٗ ئۈضتىگٗ لوٍۇٌغبْ وۆۋرۈ
 زٖئىف[

 

 ؟ضىٌي ًَدىي ئېسدٍٍوَى ئي رٍضۇلۇلال! 

ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ ، ِْٗ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِذىٓ لىَبِٗت وۈٔي ِبڭب ويرىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇ ئٗٔٗش ئىجٕي ِبٌىه ر
دېذى. ِْٗ: ئي رٖضۇٌۇٌال! ضېٕي لٍٗٗردىٓ  -، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: )غبپبئٗت( لىٍىّْٗغبپبئٗت لىٍىػٕي ضورىغبٔىذىُ

ٓ! -ئىسدٍّْٖٗ؟ دېذى. ِْٗ: ضېٕي پىٍطىراتتب  -دٖپ ضورىذىُ. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: ِېٕي ئبٌذى ثىٍْٗ پىٍطىراتتب ئىسدىگى
ېٕىذا تبپىطْٗ -تبپبٌّىطبِچۇ؟ دٖپ ضورىغبٔىذىُ: ھٗۋزى  -ېذى. ئۇ ٍٗردىّۇ تبپبٌّىطبِچۇ؟د -دٖپ ضورىذىُ. تبرازىٕىڭٍ 

 ]تىرِىسى ضٗھىھ[« دېذى -وٗۋضٗردٖ تبپىطْٗ. ِْٗ ئٌٗۋٖتتٗ ثۇ ئۈچ جبٍٕىڭ ثىرىذٖ ثوٌىّْٗ
 

 ھېطبة ثېرىع ئۈچۈى ئۈچ لېتىن توغرلىٌىع ثۇ وۈًذٍ

ٗرٔىڭ ئٌٍِٗٗىرىڭال [ ضۈرٖ 31ردىٓ( ھېطبة ئېٍىػمب ٍۈزٌىٕىّىس ]] ئي ئىٕطبٔالر ۋٖ جىٕالر جبِبئٗضي! ضىٍٗردىٓ )ٍٗٔي ضىٍ
غب( )ھېطبة ثېرىع ئۈچۈْ( توغرىٕىطىٍٗر، ضىٍٗر ھېچمبٔذاق ثىر ضىرٔي ٍوغۇرۇپ لبالٌّبٍطىٍٗر هللارٖھّبْ[] ثۇ وۈٔذٖ ضىٍٗر )

 ھٗلىمٗتْٗ ھِّٗٗ ٔٗرضىذىٓ )ٍٗٔي ثٗٔذىٍىرىٕىڭ چوڭ ـ وىچىه ئىػٍىرىذىٓ( ھېطبة ئبٌغۇچىذۇر]هللا [ ضۈرٖ ھبلمٗ[18]
]پٗرۋٖردىگبرىڭٕىڭ ٔبِي [ ضۈرٖ ٔٗھً[93[ ضۈرٖ ٔىطب[])لىَبِٗت وۈٔي( پۈتۈْ لىٍّىػالر ئۈضتىذٖ ضوراق لىٍىٕىطىٍٗر ]86]

[ ضۈرٖ 93-92ثىٍْٗ لٗضِٗىي، ئۇالر )ٍٗٔي خبالٍىك(ٔىڭ ھِّٗىطىٕىڭ )ثۇ دۇَٔبدا( لىٍغبْ ئىػٍىرىٕي چولۇَ ضوراٍّىس ]
ضىٍٗرگٗ ئېَتىپ ثېرىذۇ هللا ٍٗرٔي )ئۇٔىڭ لبٍطي ھٗق، لبٍطي ٔبھٗق ئىىٍٗٔىىىٕي( ]ضىٍٗر ئىختىالپ لىٍىػمبْ ٔٗرضىھىجر[ 

 [ ضۈرٖ ِبئىذٖ[48]
لىَبِٗت وۈٔي ئىٕطبٔالر :» ئٗثۇ ِۇضب رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ  ِۇٔذاق دېگْٗ 

ىىىي لېتىٍّىك توغرٌىٕىػتب جېذٖي ۋٖ ئۆزرٖ ئېَتىػالر ثوٌىذۇ. ئِّٗب ھېطبة ثېرىع ئۈچۈْ ئبٌالغب ئۈچ لېتىُ توغۇرٌىٕىذۇ. ئ
ِٗ ىذۇ.  -ئۈچىٕچي لېتىٍّىك توغرٌىٕىػتب ٔب ئٌٍِٗٗٗر دٖپتٗرٌىرى لوٌالرغب ئۇچۇپ وېٍىذۇ. ثٗزىٍٗر ئۇٔي ئوڭ لوٌي ثىٍْٗ ئٌب

ْ ئبٌىذۇ  ]ئٗھّٗد ۋٖ تىرِىسى ۋٖ ئىجٕي ِبجٗ[« ثٗزىٍٗر ضوي لوٌي ثىٍٗ
 

 ىغبًلىميٍېرىن وۈى وېچىىىپ لبلوبٍذېطبة ثېرىع ئۈچۈى هۆئوىٌلَر ھ

ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: لىَبِٗت وۈٔي ئبٌال » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىَ
ِىڭ ٍىٍغب توغرا  50ثٗٔذىٍىرىٕىڭ ئبرىطىذا ھۆوۈَ چىمىرىپ، ئۇ وىػىٕي جٕٗٔٗت ٍبوي دوزاخمب ثۇٍرۇپ ثوٌغىچٗ، ثىر وۈٔي 

ْ غۇ وۈٍٔٗردٖ..  ]ِۇضٍىُ[« وېٍىذىغب
لىَبِٗت وۈٔي )ھېطبة » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
ْ ئٗضىر ٔبِىسىٕىڭ ئبرىٍىمىذىىي ۋالىتٕىڭ ِىمذارىچىٍىه ثوٌى ٓ ثىٍٗ ُ ضٗھىھ[« ذۇثېرىع ئۈچۈْ(ِۆئّىٍٕٗرگٗ پېػى  ]ھبوى

ِْٗ » ضٗئذ ئىجٕي ئٗثۇ ۋٖلمبش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:  
ٖتتىٓ( ئبجىس وېٍىپ، پٗرۋٖردىگبرىٕىڭ دٖرگبھىذا )جٕٗٔٗتىٗ وىرىػىٗ( ٍېرىُ وۈْ ثوٌطىّۇ  -ئۈِّىتىّٕىڭ )ئِٗٗي ئىجبد

ېرىُ وۈْ لبٔچىٍىه ۋالىتمب تٗڭ؟« ئۈِىذ لىٍىّْٗوېچىىىپ لبٌّبضٍىمىٕي   ٍ ٍىٍغب  500دٖپ ضوراٌغبٔىذى. ئۇ  -)ضٗئىذتىٓ
 ]ئٗثۇ داۋۇد ۋٖ ئٗھّٗد ضٗھىھ[« )تٗڭ( دٖپ جبۋاة ثٗردى(

 

 ئبلذىذا ثولىذىغبًلىمي وۈًي لىَبهَت َتئۈهو ثۇ

ثىس دۇَٔبغب ئٗڭ :» ھىططبالَ  ِۇٔذاق دېگْٗ ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗ
 ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[« ئبخىرىذا وٌٗذۇق. لىَبِٗت وۈٔي ئٗڭ ئبٌذىٕمي لبتبرىذا ثوٌىّىس

ثىس دۇَٔبغب وېٍىػتٗ ئبخىرلي ئۈِّٗتّىس، لىَبِٗت وۈٔىذىىي ھېطبة ثېرىػتٗ ئبٌذىذا تۇرغۇچىّىس ۋٖ » ٍٗٔٗ ثىر رىۋاٍٗتتٗ:
 ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[« رى ھۆوۈَ لىٍىٕغۇچىذۇرِىسثبغمب ئۈِّٗتتىٓ ئىٍگى

ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ٗ » ئىجٕي ئبثجبش ر ثىس دۇَٔبغب وېٍىػت
ضبۋاتطىس  ئبخىرلي ئۈِّٗتّىس، لىَبِٗت وۈٔىذىىي ھېطبة ثېرىػتٗ ئبٌذىذا تۇرغۇچىّىس ، ثىسٔي ھېطبثمب چبلىرىٍغبٔذا،

 ]ئىجٕي ِبجٗ ضٗھىھ[« ئۈِّٗت ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗغِٗجىرى لېٕي؟ دېَىٍىذۇ
 

 پٍَغَهجَرلَردىي ضوراظ ثۇ وۈًذٍ

]ثىس ئٌٗۋٖتتٗ پٍٗغِٗجٗر ئٗۋٖتىٍگْٗ ئۈِّٗتٍٗردىٓ )پٍٗغِٗجٗرٌٗر تٗثٍىغ لىٍذىّۇ؟ ضىٍٗر لبٔذاق جبۋاة ثٗردىڭالر؟ دٖپ( 
ْ ۋٖزىپىٕي ئبدا لىٍذىڭالرِۇ؟ دٖپ( ضوراٍّىس ] هللاضوراٍّىس، پٍٗغِٗجٗرٌٗردىّٕۇ ئٌٗۋٖتتٗ )  [ ضۈرٖ ئٗئراف[6تبپػۇرغب
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 ذىي ضوراظًۇھ ئَلٍَھىططباله

ٔوھ ثىٍْٗ ئۇٔىڭ ئۈِّىتي » ئٗثۇ ضٗئذ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
« ھٗئٗ، ئي رٖثجىُ! » دٖپ ضوراٍذۇ، ئۇ:« ٍٗتىۈزدۈڭّۇ؟» تبئبال ئۇٔىڭذىٓ:)لىَبِٗت وۈٔي ئٗرضبد ٍِٗذأىغب( وٌٗگٗٔذٖ، ئبٌال

« ٍبق، ثىسگٗ پٍٗغِٗجٗر وېٍىپ ثبلّىذى» دٖپ ضوراٍذۇ. ئۇالر:« ضىٍٗرگٗ ٍٗتىۈزدىّۇ؟» دٍٖذۇ. ئبٔذىٓ ئۈِّىتىذىٓ:
دٍٖذۇ. غۇٔذاق « الَ ۋٖ ئۈِّىتيِۇھِّٗٗد ئٌٍٗٗھىططب» دٍٖذۇ. ٔوھ:« ضبڭب وىُ گۇۋاھ ثوٌىذۇ؟» دېَىػىذۇ. ئبٔذىٓ ٔوھمب:

ِغب ھىذاٍٗت  لىٍىپ، ثىس ئۇٔىڭ ٍٗتىۈزگٍٗٔىىىگٗ گۇۋاھٍىك ثېرىّىس. ئۇٌۇغ ئبٌالٔىڭ:]غۇٔىڭذٖن )ٍٗٔي ضىٍٗرٔي ئىطال
ٗرٔي ٍبخػي ئۈِّٗت لىٍذۇق] [ 143لىٍغبٔذٖن( وىػىٍٗرگٗ )ٍٗٔي ئۆتىٗٔىي ئۈِّٗتٍٗرگٗ( غبھىت ثوٌۇغي ئۈچۈْ، ثىس ضىٍ

ْ ئبٍىتي ثۇٔىڭ دٌٖىٍىذۇرضۈرٖ ثٗلٗر[ د  ]ثۇخبرى[« ېگٗ
 

 ثبغمب پٍَغَهجَرلَردىي ضوراظ

لىَبِٗت وۈٔي ثٗزى » ئٗثۇ ضٗئىذ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
وۆپ وىػىٍٗر ثىٍْٗ وېٍىذۇ. ئۇ پٍٗغِٗجٗرٌٗر ثىٍْٗ ثىرال وىػي وېٍىذۇ، ثٗزىطي ئىىىي، ثٗزىطي ئۈچ، ثٗزىطي ئۇٔىڭذىٓ 

دېطٗ، لٗۋِي چبلىرىٍىذۇ،  -پٍٗغِٗجٗرگٗ ضْٗ ئٌٗچىٍىه ۋٖزىپىطىٕي لٗۋِىڭگٗ ٍٗتىۈزدۈڭّۇ؟ دېَىٍىذۇ. ئۇ ھٗئٗ، ٍٗتىۈزدۈَ
ئۇالرغب راضت ٍٗتىۈزدىّۇ دېَىٍىذۇ؟ ئۇالر ٍبق ٍٗتىۈزِىذى دٖپ تېٕىۋاٌىذۇ. ئبٔذىٓ ئۇ پٍٗغِٗجٗرگٗ ضبڭب وىُ گۇۋاھچي 

دٍٖذۇ. ئۇالر چبلىرىٍىپ، ثۇ راضت  -دېَىٍىذۇ. ئۇ، ِۇھِّٗٗد ئٌٍٗٗھىططبالَ ۋٖ ئۇٔىڭ ئۈِّىتي گۇۋاھچي ثوٌىذۇ -ۇ؟ثوٌىذ
دېَىٍىذۇ.  -دٖپ گۇۋاھٍىك ثېرىذۇ. ئۇالرغب: ضىٍٗر ئۇٔي لبٔذاق ثىٍذىڭالر؟ -دېَىٍىذۇ. ئۇالر ھٗئٗ، ٍٗتىۈزدى -ٍٗتىۈزدىّۇ؟

ئٌٍٗٗھىططبالَ وېٍىپ: ھٗلىمٗتْٗ ثبرٌىك پٍٗغِٗجٗرٌٗر توٌۇق ٍٗتىۈزۈپ ۋٖزىپىطىٕي  ئۇالر: ثىسگٗ پٍٗغِٗجىرىّىس ِۇھِّٗٗد
 -دېگْٗ. ثىس غٗوطىس ئىػٗٔگْٗ ئىذۇق -ئورۇٍٔىغبْ، ئۇالر ٍٗتىۈزدۇق دېطٗ، لٗۋِي تېٕىۋاٌىذۇ، ضىٍٗر گۇۋاھچي ثوٌىطىٍٗر

ىذاٍٗت لىٍغبٔذٖن( وىػىٍٗرگٗ )ٍٗٔي ئۆتىٗٔىي ]غۇٔىڭذٖن )ٍٗٔي ضىٍٗرٔي ئىطالِغب ھ دٍٖذۇ. ئۇ ثوٌطىّۇ ِۇٔۇ ئبٍٗتتۇر:
ئۈِّٗتٍٗرگٗ( غبھىت ثوٌۇغۇڭالر ئۈچۈْ ۋٖ پٍٗغِٗجٗرٔىڭ ضىٍٗرگٗ غبھىت ثوٌۇغي ئۈچۈْ، ثىس ضىٍٗرٔي ٍبخػي ئۈِّٗت 

 [ ضۈرٖ ثٗلٗر[  ]ئٗھّٗد ۋٖ ٔٗضٗئي ۋٖ ئىجٕي ِبجٗ ضٗھىھ[143لىٍذۇق]
 

 ئبتىطي  ٌىڭئىجراھىن ئَلٍَھىططباله

ُ » ٍرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئٗثۇ ھۈرٖ لىَبِٗت وۈٔي ئىجراھى
ُ  -ثېػىٕي( چبڭ -ئٌٍٗٗھىططبالَ دادىطي ئبزٖرٔي لبرىذاپ وٗتىْٗ )ئۈضتي توزاْ ثبضمبْ ھبٌذا وۆرىذۇ. ئىجراھى

ثۈگۈْ ضبڭب » دٖپ ضوراٍذۇ. دادىطي:« ىٍّبضٍىمىڭٕي ئېَتّىغبّٔىذىُ؟ِْٗ ضېٕىڭ ِبڭب ئبضىٍَىك ل» ئٌٍٗٗھىططبالَ ئۇٔىڭغب:
ُ! ضْٗ ِبڭب لىَبِٗت وۈٔي ِېٕي رٖضۋا لىٍّبضٍىممب ۋٖدٖ » دٍٖذۇ. ئىجراھىُ ئٌٍٗٗھىططبالَ:« ئبضىٍَىك لىٍّبٍّْٗ ئي رٖثجى

ِْٗ جٕٗٔٗتٕي وبپىرالرغب ھبراَ » ال:دٍٖذۇ. ئبٌ« ثٗرگْٗ ئىذىڭ، ِبٔب ئِٗذى دادإِىڭ رٖضۋاٌىمىذىّٕۇ چوڭ رٖضۋاٌىك ثبرِۇ؟
دېَىٍىذۇ. ئىجراھىُ لبٔغب ِىٍٗٔگْٗ ثىر « ئي ئىجراھىُ! لبرىغىٓ، ئبٍىغىڭٕىڭ ئبضتىذا ٔېّٗ ثبر؟» دٍٖذۇ. وېَىٓ:« لىٍذىُ

ۇتۇپ ضىرتالٕٔي وۆرىذۇ )ٍٗٔي ئبزٖرٔىڭ ضۈرىتي ھبٍۋاْ غٗوٍىگٗ ئبٍالٔغبْ ثوٌىذۇ(. ئبٔذىٓ ئۇ )ضىرتالْ(ٔىڭ پۇتٍىرىذىٓ ت
 ]ثۇخبرى[« دوزاخمب تبغٍىٕىذۇ

 

 ذىي ضوراظئىطب ئَلٍَھىططباله

ٔىڭ ئوغٍي هللا]ئىطب لىَبِٗت وۈٔي ئۇالر )ٍٗھۇدىَالرٔىڭ ئىطبٔي دارغب ئبضتۇق دېگْٗ دٖۋاضىٕىڭ ۋٖ ٔبضبراالرٔىڭ ئىطب  
بٌغبٍٔىمي(غب گۇۋاھ ثوٌىذۇ ] ْ  ئي» ئېَتتي: هللا[ ضۈرٖ ٔىطب[]ئۆز ۋالتىذا 159دېگْٗ دٖۋاضىٕىڭٍ  ِٗرٍَٗ ئوغٍي ئىطب! ضٗ

ٖثجىُ!( غٗٔىڭگٗ الٍىك » ئىطب ئېَتتي:« ٔي لوٍۇپ ِْٗ ثىٍْٗ ئبٔبِٕي ئىىىي ئىالھ لىٍىۋېٍىڭالر، دېذىڭّۇ؟ هللاوىػىٍٗرگٗ،   )ر
ئِٗٗش ٔٗرضىٍٗردىٓ ضېٕي پبن دٖپ ئېتىمبد لىٍىّٗٔىي، ِبڭب ئېَتىػمب تېگىػٍىه ثوٌّىغبْ ضۆزٌٗرٔي ِْٗ ئېَتّبٍّْٗ، ئٗگٗر 

ٍٔىىُى ضبڭب ٌِٗۇٍِۇق( ضْٗ ِېٕىڭ ِْٗ  ېٕىڭ ئۇٔذاق دېّىٗگ  ِ ثۇ ضۆزٔي ئېَتمبْ ثوٌطبَ، ئۇٔي ضْٗ چولۇَ ثىٍىطْٗ )ٍٗٔي
ٗرٔي ٔبھبٍىتي ئوثذاْ ثىٍىطْٗ  ] [ ِْٗ ئۇالرغب 116زاتىّذىىىٕي ثىٍىطْٗ، ِْٗ ضېٕىڭ زاتىڭذىىىٕي ثىٍٍّّْٗٗ، ضْٗ غٍٗجٍ

غب ئىجبدٖت هللاٍٗٔي، ِېٕىڭ پٗرۋٖردىگبرىُ ۋٖ ضىٍٗرٔىڭ پٗرۋٖردىگبرىڭالر ثوٌغبْ  پٗلٗت ضْٗ ِېٕي ئېَتىػمب ثۇٍرۇغبْ ضۆزٔي، 
لىٍىڭالر، دېذىُ. ِْٗ ئۇالرٔىڭ ئبرىطىذا ثوٌغبْ ِۇددٖتتٗ، ئۇالرٔىڭ ئٌٍِٗٗىرىٕي وۆزىتىپ تۇرغبْ ئىذىُ، ِېٕي لٗثسى روھ 

[ ئٗگٗر 117ْٗ ھِّٗٗ ٔٗرضىذىٓ خٗۋٖردارضْٗ ]لىٍغىٕىڭذىٓ وېَىٓ، ئۇالرٔىڭ ئٌٍِٗٗىرىٕي ضْٗ وۆزىتىپ تۇرغبْ ئىذىڭ، ض
 ْ ئۇالرغب ئبزاة لىٍطبڭ، ئۇالر ضېٕىڭ ثٗٔذىٍىرىڭذۇر، ئٗگٗر ئۇالرغب ِٗغپىرٖت لىٍطبڭ، ضْٗ )ئىػىڭذا( غبٌىت، ھېىّٗت ثىٍٗ

 [ ضۈرٖ ِبئىذٖ[118ئىع لىٍغۇچىذۇرضْٗ ]
 

 ئبضبى ھېطبة ئېلىٌىذىغۇ؟ وۈًي لىَبهَت
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ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھبد وىّذىٓ ئىٕچىىٍٗپ ھېطبة ئېٍىٕطب، چولۇَ » ىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:ئبئىػٗ ر
ِٗ» دېذى. ِْٗ: ئي رٖضۇٌۇٌال! ئبٌال ِېٕي ضبڭب پىذا لىٍطۇْ! ئبٌال لۇرئبٔذا: -ئبزاثمب دۇچبر ثوٌىذۇ ئِٗبٌي ئوڭ تٗرىپىذىٓ  -ٔب

ضوراق ئِٗٗش،  -دېگٗٔىذىُ، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: ئۇ )ضوئبي -دېّىذىّۇ؟« ثېرىٍگْٗ ئبدِٖذىٓ ئبضبْ ھېطبة ئېٍىٕىذۇ
« دېذى -ثٌٗىي( لىٍّىػٍىرىٕي وۆرضىتىپ لوٍۇغتىٓ ئىجبرٖت. وىّذىٓ ئىٕچىىٍٗپ ھېطبة ئېٍىٕطب، چولۇَ ھبالن ثوٌىذۇ

 [ِبجٗ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ ۋٖ تىرِىسى ۋٖ ٔٗضٗئي ۋٖ ئىجٕي 
لىَبِٗت وۈٔي لبٔذالال ثىر ئبدِٖذىٓ ئىٕچىىٍٗپ ھېطبة ئېٍىٕطب، چولۇَ ئبزاثمب :» ثبغمب ثىر رىۋاٍٗتٗت ِۇٔذاق دېَىٍگْٗ

 ]ثۇخبرى[« تبرتىٍىذۇ
ثىرٌٗپ  -وىّذىٓ )لىٍّىػٍىرىذىٓ( ثىر» ئبئىػٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھبدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: 

التبئبال:دېذى. « ھېطبة ئېٍىٕطب، ئبزاثمب الٍىك ثوٌۇپ لبٌىذۇ ُ. « ئبضبْ ھېطبة ئېٍىٕىذۇ» ِْٗ:   ئٌب دېّىذىّۇ؟ دېذى
)ئبٌالتبئبال ئبٍٗتتٗ ثبٍبْ لىٍغبْ( ثۇ ھېطبة ثوٌطب، ھٗلىمىٌ ھېطبة ئېٍىع ثوٌّبضتىٓ، ئٗوىطچٗ » پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:

ھېطبة ئېٍىٕطب، ئبزاثمب الٍىك ثوٌۇپ ثىرٌٗپ  -ئۇ ِۇٔذالال ثىر ضوراپ لوٍۇغتۇر. وىّذىٓ لىَبِٗت وۈٔي )لىٍّىػٍىرىذىٓ( ثىر
 ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ ۋٖ تىرِىسى ۋٖ ٔٗضٗئي ۋٖ ئىجٕي ِبجٗ ۋٖ ئٗھّٗد[« لبٌىذۇ

 

 ذىغبًلىمي  ىھَر ئۈهوَتىَ گۇۋاھچي وَلتۈر

( ]غۇ وۈٔذٖ ثىس ھٗرثىر ئۈِّٗتىٗ ئۇالرٔىڭ ئىچىذىٓ ئۇالرغب لبرىػي )گۇۋاھٍىك ثېرىذىغبْ( ثىر غبھىت )ٍٗٔي پٍٗغِٗجٗر
 [ ضۈرٖ ٔٗھً[89وٌٗتۈرىّىس ۋٖ )غۇ وۈٔذٖ( ثىس ضېٕي ثۇالرغب )ٍٗٔي ئۈِّىتىڭگٗ( غبھىت لىٍىپ وٌٗتۈرىّىس ]

 

 تۆت پٍَغَهجَر ئبرلىلىك تۆت خىل وىػىلَرگَ رٍدىََ ثېرىع 

ٗ ئبٌال تۆت پٍٗغِٗجٗرٔي تىٍغب ئېٍىپ، دۇَٔبدىىي تۆت خىً ئبدِٖٕىڭ ثبھبٔٗ» طتٗ:ھٗدى ٗ  -لىَبِٗتت  رٖددىَٗ ثېرىذۇ:ضٗۋٖثىگ
داۋۇد ئوغٍي ضۇالٍّبْ پٍٗغِٗجٗرٔىڭ ثبٍٍىمي ثىٍْٗ ثبٍالرغب رٖددىَٗ ثېرىذۇ: ثبً ئېَتىذۇوي، ٍبرٖثجي ضبڭب ئىجبدٖت  -1

لىٍىػذىٓ ثبٍٍىك توضذى دٍٖذۇ. ئبٌالتبئبال: ضۇالٍّبْ ئٌٍٗٗھىططبالِٕي ِىطبي وٌٗتۈرۈپ، ضْٗ ضۇالٍّبٔذىٓ ثبٍراق ثوٌّىذىڭ، 
ٓ توضۇپ لوٍّىذى!ھٗلىمٗتٗ ضۇال  ٍّبٕٔي ئۇٔىڭ ثبٍٍىمي ِېٕىڭ ئىجبدىتىّذى

تبلىتي ثىٍْٗ لۇٌالرغب رٖددىَٗ ثېرىذۇ: لۇي ئېَتىذۇوي، ِْٗ ثىر لۇي ثوٌذۇَ لۇٌٍۇق  -ٍۈضۈپ ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ضٗۋر -2
لۇٌٍۇلي ِېٕىڭ ئىجبدىتىّذىٓ ئىجبدىتىڭذىٓ ِېٕي توضۇپ لوٍذى، دٍٖذۇ. ئبٌالتبئبال ئېَتىذۇوي: ٍۈضۈپ ئٌٍٗٗھىططبالِٕي ئۇٔۇڭ 

 توضۇپ لوٍّىذى!
ئٍٗۈپ ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ وېطىٍي ثىٍْٗ وېطٗي ئبدٍِٖٗرگٗ رٖددىَٗ ثېرىذۇ: وېطٗي وىػي ئېَتىذۇوي، ضبڭب ئىجبدٖت  -3

لىٍىػىّذىٓ ِېٕي وېطٗي توضۇپ لوٍذى، دٍٖذۇ. ئبٌالتبئبال ئېَتىذۇوي: ضېٕىڭ وېطىٍىڭ لبتتىمرالّۇ ٍبوي ئٍٗۈپ 
 ھىططبالِٕىڭ وېطىٍىّۇ؟ ئٍٗۈپٕي ئۇٔىڭ وېطىٍي ِبڭب ئىجبدٖت لىٍىػىذىٓ توضۇپ لوٍّىذى!ئٌٍٗٗ

4-  ُ بِراتالرغب رٖددىَٗ ثېرىذۇ: وِٗجٗغٌٍٗٗر ئېَتىذۇوي، ِېٕىڭ وِٗجٗغٌٍٗىمى  ٔ بِراتٍىمي ثىٍْٗ  ٔ ئىطب ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ
ھتبجّۇ ٍبوي ئىطبِۇ؟ ۋٖ ئۇٔىڭ وِٗجٗغٌٍٗىمي ئۇٔي ئىجبدىتىڭذىٓ توضۇپ لوٍذى، دٍٖذۇ. ئبٌالتبئبال ئېَتىذۇوي، ضْٗ ِۇ

ٓ ھېچ ثىر وىػىگٗ ئبٌالتبئبالٔىڭ ئبٌذىذا لىَبِٗت وۈٔي ئۈزۈر ثوٌّبٍذۇ ٓ توضۇپ لوٍّىذى! ئبٔذى  ]ئٗخالق ٔبِٗ[«ئىجبدىتىّذى
 

  ي وىػٍبغىغبى  ڭ ًبهرات دۇًَبدا ئَڭ ثبٍبغبت ثىلَى ئَ 

لىَبِٗت وۈٔي دۇَٔبدىىي » ٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئٗٔٗش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍى
بغىغبْ دوزاخ ئٗھٍىذىٓ ثىرى ئېٍىپ وىٍىٕىپ، جٗھِٕٗٔٗگٗ ثىر لېتىُ چۆوتۈرۈٌىذۇ، ئبٔذىٓ   ٍ چېغىذا ئٗڭ ثبٍبغبت

بخػىٍىك وۆردۈڭّۇ، ٔېئّٗ» ئۇٔىڭذىٓ: دٖپ ضورىٍىذۇ. « تىٗ ئېرىػتىڭّۇ؟ئي ئبدَٖ ئوغٍي! )دۇَٔبدا ٍبغىغبْ چېغىڭذا( ثىرٖرٍ 
ٖثجىُ! ٍبق» ئۇ: دٍٖذۇ. ئۇٔىڭذىٓ وېَىٓ دۇَٔبدا ئٗڭ وۆپ جبپب تبرتمبْ جٕٗٔٗت ئٗھٍىذىٓ ثىر وىػي ئېٍىپ وىٍىٕىپ، « ئي ر

« ئي ئبدَٖ ئوغٍي! )دۇَٔبدا( لىَىٕچىٍىك تبرتتىڭّۇ، ٍولطۇٌٍۇق وۆردۈڭّۇ؟» جٕٗٔٗتىٗ ثىر لېتىُ چۆوتۈرۈٌىذۇ، ئبٔذىٓ:
ُ ۋٖ ٍولطۇٌٍۇلّۇ وۆرِىذىُ» ىٍىذۇ. ئۇ:دېَ  ]ِۇضٍىُ[« دٍٖذۇ« ئي رٖثجىُ! ھېچمبٔذاق لىَىٕچىٍىك تبرتّىذى

 

 لىلىع ضوراق-ًېئوَتتىي ضوئبل

 [ضۈرٖ تٗوبضۇر[8ضوراق لىٍىٕىطىٍٗر ] -]ٔېّٗتٍٗردىٓ ضوئبي
 -ٍٗردىٓ ضوئبيىٍٗرگٗ ثېرىٍگْٗ( ٔېئّٗتئبٔذىٓ )دۇَٔبدا ض ٔھۇدىٓ ِۇٔذاق رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇ:]ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗ

ٍْٗ ضۇدىٓ ثبغمب  [ضۈرٖ تٗوبضۇر[8ضوراق لىٍىٕىطىٍٗر] ضۇٌۇٌال! ثىسدٖ خورِب ثى بزىً ثوٌغبٔذا، ضبھبثىالر: ئي ٖر دېگْٗ ئبٍٗتٔ 
دٖپ  -ّىس؟ٔٗرضٗ ثوٌّىطب، دۈغّْٗ وۆز تىىىپ تۇرضب، لېٍىچٍىرىّىس ثوٍٕىّىسدىٓ چۈغّىطٗ، ثىس لبٍطي ٔېئّٗتٍٗردىٓ ضورىٍى

ْ وۈٍٔٗر )پبت ٍېمىٕذا( وېٍىذۇ »ضورىۋىذى، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:  ]تىرِىسى[« دېذى -ٔېئّٗتٍٗرگٗ ئېرىػىذىغب



 ئبلال تًريپكً قېچىڭالر! 
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بق ٍٗپ ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ضبھبثىٍىرى ثىٍْٗ ثىر ثبغذا تِب
الجېٕىُ ئىٍى» ِۇٔذاق دېگْٗ: ٗر ضۈرٖ تٗوبضۇردىىي ]ثىٍْٗ ل ىذٖ ثوٌغبْ ئٌب  -ٍٗردىٓ ضوئبئېّٗت ٗضِٗىي، ِبٔب ثۇ ٔٗرضىٍ

ٖ تٗوبضۇر[ 8ضوراق لىٍىٕىطىٍٗر]  تىرِىسى  ضٗھىھ[« ] دېگٗٔذۇر[ضۈر
لىَبِٗت وۈٔي » ئٗثۇ ثٗرزٖتٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

بٌالتبئبالٔىڭ دٖرگبھىذا ثٗٔذىٕىڭ لٗدىّي جبٍىذىٓ ِىذىرٌىّبً تۇرۇپ، ئۇٔي ئۆِرىٕي لبٔذاق ئىػالرغب ضٗرپ لىٍغبٍٔىمي، ئ
ىٍٗرگٗ ضٗرپ لىٍغبٍٔىمي ۋٖ ئۇٔىڭ ئۆز  ىٍٗرگٗ ئىػٍٗتىٍٗٔىىي، ئۇٔىڭ ئىمتىطبدىٕي لٍٗٗردىٓ تېپىپ، ّٔې ئۆگٗٔگْٗ ثىٍىّىٕي ّٔې

ٓ ضوئبيۋۇجۇدىٕي لبٔذاق ئىػالرغب ئۇپ  ]تىرِىسى ضٗھىھ[« ضوراق لىٍىٕىذۇ -راتمبٍٔىمىذى
لىَبِٗت وۈٔي ثٗٔذىذىٓ » رىۋاٍٗت لىٍىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: دىٓئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ

 -ڭٕي لبٔذۇرِىذۇلّۇ؟ضبڭب جىطّىڭٕي ضبغالَ لىٍىپ ثٗرِىذۇلّۇ؟ ضوغۇق ضۇ ثىٍْٗ ئۇضطۇزٌىمى »ضورىٍىذىغبْ تۇٔجي ٔېّٗت:
ٓ ئىجبرٖت  ]تىرِىسى ۋٖ ھبوىُ ضٗھىھ[« دېَىػتى

ٖزىٌَٗالھۇ  ٌٗالھۇ ئٗٔھۇ ثىٍْٗ ئۆِٗر ر ئىجٕي جٗرىر ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖٔىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي رىۋاٍٗت لىٍىذۇ: ئٗثۇ ثٗورى رٖزىَ
ېّٗ ضٗۋٖثتىٓ ثۇ ٍٗردٖ ئوٌتۇردۇڭالر» ئٗٔھۇ ثىٍٍٗ ئوٌتۇراتتي. ئۇ ئىىىىطىٕىڭ لېػىغب پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ وېٍىپ: « ضىٍٗرٔ 

بِي ثىٍْٗ لٗضَٗ لىٍىّىسوي، ثىسٔي پٗلٗت  التبئبالٔىڭٔ  دېذى. ئۇ ئىىىىطي: ضېٕي ھٗق ثىٍْٗ پٍٗغِٗجٗر لىٍىپ ئٗۋٖتىْٗ ئٌب
لىٍىپ ِېٕي ھٗق ثىٍْٗ پٍٗغِٗجٗر » لورضبلٕىڭ ئبچٍىمىال ئۆٍٍىرىّىسدىٓ چىمبردى، دېذى. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:
دېذى. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇالر ئٗٔطبرٌىك ثىر « ئٗۋٖتىْٗ ئبٌالتبئبالٔىڭ ٔبِي ثىٍْٗ لٗضَٗ لىٍىّٗٔىي، ِېٕىّۇ غۇ ئبچٍىك چىمبردى

« پبالٔي لٍٗٗردٖ؟» وىػىٕىڭ ئۆٍىگٗ ثبردى. ئۇالرٔىڭ ئبٌذىغب ثىر ئبٍبي چىممبْ ئىذى. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ئۇٔىڭغب:
سگٗ تبتٍىك ضۇ ئېٍىپ وٌٗگىٍي وٗتىْٗ ئىذى، دېذى. ثىر ئبزدىٓ وېَىٓ ئۇ وىػىّۇ تۇٌۇِىٕي وۆتۈرۈپ دېذى. ئۇ ئبٍبي: ئۇ ثى

ېٕي ٍولالپ وٌٗگٍٗٔىىي پٍٗغِٗجٗرٔىڭ ٍولالپ وٌٗگىٕىذىٓ ئبرتۇق ثوٌّبش،  وٌٗذى ۋٖ: لبرىػي ئبٌىّىس. ثۈگۈْ ثىر وىػىٕىڭِ 
ۇپ، ئۇالرغب ثىر غبخ ھۆي خورِب ضۇٔذۇرۇپ وٌٗذى. پٍٗغِٗجٗر دٖپ تۇٌۇِىٕي خورِىٕىڭ لۇرىغبْ ثىر ئبچىطىغب ئېطىپ لوٍ

دېذى. ئۇ: ضىٍٗرٔي خورِىالرٔي ئۆزٌىرى تبٌالپ ئۈزۈپ ٍىطۇْ « خورِىالرٔي ئۈزۈپ ئېٍىپ وٌٗطٗڭ ثوٌّبِتي؟» ئٌٍٗٗھىططبالَ:
» ٍٗھىططبالَ ئۇٔىڭغب:دٖپ غېخي ثىٍْٗ ضۇٔذۇرۇپ وٌٗذىُ، دېذى. ئبٔذىٓ ئۇ لۇٌىغب پىچبق ئبٌغبْ ئىذى، پٍٗغِٗجٗر ئٌٗ

ْ لوٍٕي ئۆٌتۈرۈغتىٓ ضبلالٔغىٓ  دېذى.« ضېغىٍىۋاتمب
لىَبِٗت وۈٔي » ئۇ غۇ وۈٔي ئۇالر ئۈچۈْ ِبي ثوغۇزٌىذى. ئۇالر )گۆغٍٗردىٓ توٍغىچٗ( ٍېَىػتي. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:

ٗرٔي ئبچٍىك ئۆٍۈڭالردىٓ ٗتٍٗردىٓ ضوراق لىٍىٕىطىٍٗر. ضىٍ ِبۋۇ  -چىمبرغبْ ئىذى. ضىٍٗر تبوي ِبۋۇ ضىٍٗر ئٌٗۋٖتتٗ ثۇ ٔېّ
 دېذى.]ئىّبَ ِۇضٍىّّۇ رىۋاٍٗت لىٍغبْ[« ٔېّٗتٍٗرگٗ ئېرىػّىگىچٗ ئۆٍۈڭالرغب لبٍتّىذىڭالر

 

  ئۇچرىػىػٌي ئۇًتىغبى وىػىلَر هۇغۇ وۈًذىىي 

ٍٗرٔي ئۇٔتۇٍّىس )ٍٗٔي ضىٍٗرٔىڭ ِۇغۇ وۈٔذىىي ِۇاللبتٕي ئۇٔتۇغبٍٔىمىڭالرغب ئوخػبظ، ثۈگۈْ ضى»])ئۇالرغب( دېَىٍىذۇ: 
ضىٍٗرٔي ئبزاثمب تبغالپ لوٍۇپ ئۇٔتۇپ لبٌغبٔذٖن ِۇئبِىٍٗ لىٍىّىس(، ضىٍٗرٔىڭ جبٍىڭالر دوزاخ ثوٌىذۇ، ضىٍٗرگٗ )ضىٍٗرٔي 

بردِٖچىّۇ ثوٌّبٍذۇ ] [ ضۈرٖ جبضىَٗ[]ئۇالرٔي دۇَٔب تىرىىچىٍىىي ئبٌذىذى، ئۇالرٔىڭ 34ئبزاثتىٓ لۇتمۇزىذىغبْ( ھېچمبٔذاقٍ 
ىي وۈٔگٗ ِۇاللبت ثوٌۇغٕي ئۇٔتۇغبٍٔىمٍىرى ۋٖ ثىسٔىڭ ئبٍٗتٍىرىّىسٔي ئىٕىبر لىٍغبٍٔىمٍىرىغب ئوخػبظ، ثىس ثۈگۈْ ثۈگۈٔ

 [ ضۈرٖ ئٗئراف[51ئۇالرٔي ئۇٔتۇٍّىس ]
)لىَبِٗت وۈٔي( ئبٌال ثٗٔذىطىٕي :» وي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇ

ئوچبلٍىك  -ٌذىغب وٌٗتۈرۈپ: ئي پبالٔچي! ِْٗ ضېٕي ھۆرِٗتٍىه لىٍّىذىّّۇ؟ ثبغمىالردىٓ ئۈضتۈْ لىٍّىذىّّۇ؟ ضېٕي ئۆٍٍۈنئب
لىٍّىذىّّۇ؟ ضبڭب ئبت ثىٍْٗ تۆگىٕي ثوٍطۇٔذۇرۇپ ثٗرِىذىّّۇ؟ ضېٕي ثبغٍىك لىٍّىذىّّۇ؟ ئۇالردىٓ تۆتتىٓ ثىرىٕي غٗٔىَّٗت 

دٖپ ضوراٍذۇ.  -دٖپ جبۋاة ثېرىذۇ. ئبٌال: ِْٗ ثىٍْٗ ئۇچرىػىػٕي ئوٍٍىّىغبّٔىذىڭ؟ -ذاقدٍٖذۇ. ثٗٔذٖ: غۇٔ -ئبٌّىذىڭّۇ؟
دٍٖذۇ. وېَىٓ، ئبٌال ئىىىىٕچىطىٕي ئبٌذىغب  -دٖپ جبۋاة ثېرىذۇ. ئبٌال: ِېٕي ئۇٔۇتمبٔذٖن ِّٗٔۇ ضېٕي ئۇٔتۇٍّْٗ -ثٗٔذٖ: ٍبق

ئوچبلٍىك  -ىالردىٓ ئۈضتۈْ لىٍّىذىّّۇ؟ ضېٕي ئۆٍٍۈنوٌٗتۈرۈپ: ئي پبالٔچي! ِْٗ ضېٕي ھۆرِٗتٍىه لىٍّىذىّّۇ؟ ثبغم
لىٍّىذىّّۇ؟ ضبڭب ئبت ثىٍْٗ تۆگىٕي ثوٍطۇٔذۇرۇپ ثٗرِىذىّّۇ؟ ضېٕي ثبغٍىك لىٍّىذىّّۇ؟ ئۇالردىٓ تۆتتىٓ ثىرىٕي غٗٔىَّٗت 

دٖپ ضوراٍذۇ.  -ذىڭ؟دٖپ جبۋاة ثېرىذۇ. ئبٌال: ِْٗ ثىٍْٗ ئۇچرىػىػٕي ئوٍٍىّىغبّٔى -دٍٖذۇ. ثٗٔذٖ: غۇٔذاق -ئبٌّىذىڭّۇ؟
دٍٖذۇ. وېَىٓ، ئۈچىٕچىطىٕي وٌٗتۈرۈپ،  -دٖپ جبۋاة ثېرىذۇ. ئبٌال: ِېٕي ئۇٔۇتمبٔذٖن ِّٗٔۇ ضېٕي ئۇٔتۇٍّْٗ -ثٗٔذٖ: ٍبق

ئۇٔىڭذىٓ ئوخػبظ ضوئبٌٕي ضوراٍذۇ. ئۇ ثٗٔذٖ: ئي رٖثجىُ! ضبڭب وىتبثىڭغب، پٍٗغِٗجىرىڭگٗ ئىّبْ وٌٗتۈردۈَ. ٔبِبز ئولۇدۇَ، 
الغب ھِٗذۇضبٔب ئېَتىذۇ. ئبٌال: ئۇٔذالتب، ضْٗ ثىردَٖ وۈتۈپ  -ۇَ، زاوبت ثٗردىُروزا تۇتت دٍٖذۇ ۋٖ چبِىٕىڭ ٍٗتىىٕىچٗ ئٌب

ٌٗتۈرٖ—تۇرغىٓ، ِْٗ ضبڭب گۇۋاھچي وٌٗتۈرًٖ! دٖپ  -دٍٖذۇ. ثٗٔذٖ ئۆز ئىچىذٖ: ئٗجىجب، ِبڭب وىّٕي گۇۋاھچي لىٍىپ و
ْ  -سى ِۈھۈرٌىٕىذۇ. ئبٔذىٓ پبلبٌچىمىغب: لېٕي ضْٗ ضۆزٌٗ!ئوٍالغمب ثبغالٍذۇ، دٖي غۇ پٍٗىتتٗ، ئۇٔىڭ ئبغ دېَىٍىذۇ. غۇٔىڭ ثىٍٗ

ئۇٔىڭ پبلبٌچىمي، گۆغي ۋٖ ضۆڭىىي زۇۋأغب وېٍىپ، ئۇٔىڭ زىَىٕىغب گۇۋاھٍىك ثېرىذۇ. ِبٔب ثۇ، ثٗٔذىٕىڭ ئۆزرٖ ئېَتىع ئۈچۈْ 
ْ لوٌٍىٕىذىغبْ ثبرچٗ ٍوٌٍىرىٕي وېطىع ئۈچۈٔذۇر. چۈٔىي ئۈچىٕچي ثٗٔذٖ  ِۇٔبپىك ثوٌۇپ، ئۇ ئبٌالٔىڭ غٗزىپىگٗ ٍوٌۇلىذىغب
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 ]ِۇضٍىُ[« وىػىٕىڭ دٖي ئۆزىذۇر
                                                        

 ضوراظ پبدىچىالردىي

ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ » ئبڭٍىغبْ: ِْٗ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي لىٍىٕىذۇوي،  رىۋاٍٗت دىٓئىجٕي ئۆِٗر ر
ىّۇ پبدىچي، ئۇالر وغرۇٌۇق ضوراق لىٍىٕىطىٍٗر، خٌٗىپضىٍٗرٔىڭ ھِّٗىڭالر پبدىچي ۋٖ ضىٍٗرٔىڭ ھِّٗىڭالر ئۆز پبدىٍىرىڭالر ت

چبلىٍىرى توغرۇٌۇق ضورىٍىذۇ ۋٖ ئبٍبي وىػىّۇ پبدىچي، ئۇ  -ئۆز پۇلراٌىرى توغرۇٌۇق ضورىٍىذۇ ۋٖ ئٗر وىػىّۇ پبدىچي، ئۇ ثبال
بٌٍىرى توغرۇٌۇق ضورىٍىذۇ،  -ۋالىطي، ثبال ئېرىٕىڭ ئۆً چبلىطي توغرۇٌۇق ضورىٍىذۇ ۋٖ خىسِٗتچىّۇ پبدىچي، ئۇ خوجبٍىٕٕىڭِ 

 ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[« دېّٗن ضىٍٗرٔىڭ ھِّٗىڭالر پبدىچي ثوٌۇپ، ئۆز پبدىٍىرىڭالر توغرۇٌۇق ضورىٍىطىٍٗر
                                           

 ضورىػيضوئبل  ىطىذىيثًَذ ثىر ڭًىتبئبالئبلال

ئبٌالتبئبال لىَبِٗت وۈٔي: » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
گبرى ئي رٖثجىُ! ضْٗ ئبٌٍِٗٗرٔىڭ پٗرۋٖردى» دٍٖذۇ. ئبدَٖ:« ئي ئبدَٖ ثبٌىطي! ِْٗ ئبغرىپ لبٌطبَ ِېٕي ٍولٍىّىذىڭغۇ؟» 

التبئبال:« تۇرضبڭ، ِْٗ ضېٕي لبٔذالّۇ ٍولالً؟ ثىٍِّٗتىڭ، ِېٕىڭ پبالٔي ثٗٔذَٖ ئبغرىپ لېٍىۋىذى، ئۇٔي » دٍٖذۇ. ئٌب
ئي ئبدَٖ ثبٌىطي! ِْٗ ضٗٔذىٓ » دٍٖذۇ. ٍٗٔٗ:« ٍولٍىّىذىڭ، ئۇٔي ٍولٍىغبْ ثوٌطبڭ، ئۇٔىڭ ٍېٕىذىٓ ِېٕي چولۇَ تبپبتتىڭ

ْ » دٍٖذۇ. ئۇ ئبدَٖ:« ىڭ؟!تبِبق ضورىطبَ ِبڭب تبِبق ثٗرِىذ ئي پٗرۋٖردىگبرىُ! ضْٗ ئبٌٍِٗٗرٔىڭ پٗرۋٖردىگبرى تۇرضبڭ، ِٗ
پبالٔي ثٗٔذَٖ تبِبق ضورىۋىذى، ئۇٔىڭغب تبِبق ثٗرِىذىڭ، ئۇٔىڭغب » دٍٖذۇ. ئبٌالتبئبال:« ضبڭب لبٔذالّۇ تبِبق ثېرًٌٖٗ؟

ىطي! ضٗٔذىٓ ضۇ ضورىطبَ، » دٍٖذۇ. ٍٗٔٗ:« ؟تبِبق ثٗرضٗڭ، ئۇٔىڭ ئٗجرىٕي ِېٕىڭ ثېرىذىغبٍٔىمىّٕي ثىٍِّٗتىڭ ئي ئبدَٖ ثٌب
ٗرٔىڭ پٗرۋٖردىگبرى تۇرضبڭ، ِْٗ ضبڭب لبٔذالّۇ ضۇ » دٍٖذۇ. ئۇ ئبدَٖ:« ِبڭب ضۇ ثٗرِىذىڭ؟ ئي رٖثجىُ! ضْٗ ئبٌٍِٗ

رگْٗ ثوٌطبڭ، ئۇٔىڭ پبالٔي ثٗٔذَٖ ضٗٔذىٓ ضۇ ضورىۋىذى، ئۇٔىڭغب ضۇ ثٗرِىذىڭ، ئٗگٗر ضۇ ثٗ» دٍٖذۇ. ئبٌالتبئبال:« ثېرًٌٖٗ؟
 دٍٖذۇ ]ِۇضٍىُ[« ئٗجرىٕي ِېٕىڭ ثېرىذىغبٍٔىمىّٕي ثىٍِّٗتىڭ؟

ھٗلىمٗتْٗ ئبٌال لىَبِٗت » ئٗثۇ ضٗئىذ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
بْ ئىػٕي وۆرگىٕىڭذٖ ئۇٔي توضۇغىڭذىٓ ضېٕي وۈٔي ثٗٔذىٍٗردىٓ ضوئبي ضوراپ،  ھٗتتب ئۇٔىڭذىٓ ِۇٔذاق ضوراٍذۇ، ٗض ْ ٍِب

ٔېّٗ توضتي؟ ثٗٔذٖ جبۋاة ثېرٌّٖىطٗ، ئبٌال ئۇٔىڭغب ئۈگىتىپ، جبۋاثٕي )دىٍىغب( تبغالٍذۇ. ئبٔذىٓ ثٗٔذٖ ئي رٖثجىُ! ضېٍىٕىڭ 
ْ ضٗھىھ[رٖھّٗتٍىرىٕي، ئٗپۇٌىرىٕي ئۈِىذ لىٍذىُ، وىػىٍٗردىٓ لورلتۇَ دٍٖذۇ ]ئٗھّٗد ۋٖ ئىجٕي ِبجٗ ۋٖ ئىجٕ  ي ھٗثجب

 

 راظضو توغرۇلۇق ۋٍدٍ

 [ ضۈرٖ ئٗھساة[15ثٗرگْٗ ۋٖدىطي ضورىٍىذۇ ] غبهللا]
 

 وۆز لۇاللالردىي ضوراظ

ضوراق  -])ئىٕطبْ لىَبِٗت وۈٔي( لۇالق، وۆز، دىً )ٍٗٔي ضٗزگۈ ئٗزاٌىرى(ٔىڭ لىٍّىػٍىرى ئۈضتىذٖ ھٗلىمٗتْٗ ضوئبي
 [ ضۈرٖ ثٗٔي ئىطرائىً[36لىٍىٕىذۇ ]

 

 رۇلۇق ضوراظئَھذٍ توغ

ٗر  -لىٍّىغبٍٔىك ئۈضتىذٖ( ئٌٗۋٖتتٗ ضوئبي -])لىَبِٗت وۈٔي( ئٗھذٖ ئۈضتىذٖ )ٍٗٔي ئٗھذىگٗ ۋاپب لىٍغبْ ضوراق لىٍىٕىطىٍ
 [ ضۈرٖ ثٗٔي ئىطرائىً[34]

 

  ھېطبة ئېلىع 

ثىرٌٗپ ھېطبة  -ذىٓ( ثىروىّذىٓ )لىٍّىػٍىرى» ئبئىػٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھبدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:
ٗر « ئبضبْ ھېطبة ئېٍىٕىذۇ» دېذى. ِْٗ: ئبٌالتبئبال:« ئېٍىٕطب، ئبزاثمب الٍىك ثوٌۇپ لبٌىذۇ دېّىذىّۇ؟ دېذىُ. پٍٗغِٗج

ٗتتٗ ثبٍبْ لىٍغبْ( ثۇ ھېطبة ثوٌطب، ھٗلىمىٌ ھېطبة ئېٍىع ثوٌّبضتىٓ، ئٗوىطچٗ ئۇ ِۇٔذالال » ئٌٍٗٗھىططبالَ: )ئبٌالتبئبال ئبٍ
« ثىرٌٗپ ھېطبة ئېٍىٕطب، ئبزاثمب الٍىك ثوٌۇپ لبٌىذۇ -ضوراپ لوٍۇغتۇر. وىّذىٓ لىَبِٗت وۈٔي )لىٍّىػٍىرىذىٓ( ثىرثىر 

 دېذى ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ ۋٖ ئٗھّٗد ۋٖتىرِىسى ۋٖ ٔٗضٗئي ۋٖ ئىجٕي جٗرىر[
ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھى ْ( ئولۇپ ثٗر »ططبالَ ِبڭب:ئبثذۇٌال ئىجٕي ِٗضئود ر « )لۇرئب

دېذى. ِْٗ: ئي ئبٌالٔىڭ پٍٗغِٗجىرى! )لۇرئبْ( ضبڭب ٔبزىً لىٍىٕطب، ِْٗ ضبڭب ئولۇپ ثېرِٖذىّْٗ؟ دېذىُ. پٍٗغِٗجٗر 
ٖ « ھٗئٗ غٗوطىس ِْٗ لۇرئبٕٔي ثبغمب ثىرضىذىٓ ئبڭالغٕي ٍبخػي وۆرىّْٗ» ئٌٍٗٗھىططبالَ: ِْٗ ضۈر دېذى. غۇٔىڭ ثىٍْٗ 

ثىس ھٗرثىر ئۈِّٗتتىٓ ثىر گۇۋاھچىٕي وٌٗتۈرگْٗ ۋٖ )ئي ِۇھِّٗٗد!( ضېٕي ثۇالرغب )ٍٗٔي   ]ئولۇپ ثېرىۋېتىپ، )ھٗتتب( ٔىطبٔي 
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ٗ  دا ئۇالرٔىڭ ھبٌي لبٔذاق ثوٌىذۇ؟[ئۈِّىتىڭ ئىچىذىىي گۇٔبھىبرالرغب( گۇۋاھچي لىٍىپ وٌٗتۈرگْٗ چېغىّىس دېگْٗ ئبٍٗتى
 [ ضۈرٖ ٔىطب[]ثۇخبرى[41دېذى ]« ثوٌذى لىً»ھبٌٗتتٗ:وېٍىۋېذىُ، وۆزٌىرىذىٓ ٍبظ تۆتۈٌگْٗ 

  
  لىلغبى ٍبخػي ئَهَللىرى 

ٖزىٌَٗالھۇ  ئىّبَ ئٗھّٗد، ھٗضٕٗٔىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي رىۋاٍٗت لىٍىذۇ: ثىس ِٗدىٕىذىىي چېغىّىسدا ثىسگٗ ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ ر
 -ثٗرگْٗ ئىذى: لىَبِٗت وۈٔي ھِّٗٗ ئِٗٗيئٗٔھۇ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي رىۋاٍٗت لىٍىپ 

 ْ التبئبال: ھٗلىمٗتْٗ ضٗ بِبز دٍٖذۇ. ئٌب  ٔ التبئبالٔىڭ ئبٌذىغب( وېٍىذۇ، ٔبِبز وېٍىپ، ئي پٗرۋٖردىگبرىُ! ِْٗ ٖتٍٗر )ئٌب ئىجبد
التبئبال: ھٗ ْ ٍبخػىٍىمٕىڭ ئۈضتىذىذۇرضْٗ دٍٖذۇ. ضٗدىمٗ وېٍىپ: ئي پٗرۋٖردىگبرىُ! ِْٗ ضٗدىمٗ دٍٖذۇ. ئٌب لىمٗتْٗ ضٗ

 ْ التبئبال: ھٗلىمٗتْٗ ضٗ ٍبخػىٍىمٕىڭ ئۈضتىذىذۇرضْٗ دٍٖذۇ. روزا وېٍىپ: ئي پٗرۋٖردىگبرىُ! ِْٗ روزا دٍٖذۇ. ئٌب
ئىجبدٖتٍٗر وېٍىذۇ. ئبٌالتبئبال ئۇالرٔىڭ ھِّٗىطىگٗ ھٗلىمٗتْٗ  -ٍبخػىٍىمٕىڭ ئۈضتىذىذۇرضْٗ دٍٖذۇ. ئبٔذىٓ ثبغمب ئِٗٗي

ذۇرضىٍٗر دٍٖذۇ. ئبٔذىٓ ئىطالَ دىٕي: ئي پٗرۋٖردىگبرىُ! ضْٗ ضبالِٗت لىٍغۇچىذۇرضْٗ، ِْٗ ضىٍٗر ٍبخػىٍىمٕىڭ ئۈضتىذى
ئىطالِذۇرِْٗ، دٍٖذۇ. ئبٌالتبئبال: ھٗلىمٗتْٗ ضْٗ ٍبخػىٍىمٕىڭ ئۈضتىذىذۇرضْٗ، ِْٗ ثۈگۈْ ضېٕىڭ ضٗۋٖثىڭ ثىٍْٗ 

وىّىي ئىطال )دىٕىذىٓ( غٍٗرىٌ » التبئبال وىتبثىذا:ئبزاثالٍّْٗ ۋٖ ضېٕىڭ ضٗۋٖثىڭ ثىٍْٗ ِۇوبپبتالٍّْٗ دٍٖذۇ. چۈٔىي، ئبٌ
ْ، ھٗرگىس ئۇ )ٍٗٔي ئۇٔىڭ دىٕي( لوثۇي لىٍىّٕبٍذۇ، ئۇ ئبخىرٖتتٗ زىَبْ تبرتمۇچىذۇر دېذى. « دىٕٕي تىٍٍٗذىٗى

 ]ئٗھّٗد[«دٍٖذۇ
ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ ْ :» ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىَ لىَبِٗت وۈٔي، لۇرئب

!ٓ دٍٖذۇ. ئۇٔىڭغب وبراِٗت تبجي وىَذۈرىٍىذۇ. ئبٔذىٓ ٍٗٔٗ: ئي  -وېٍىپ: ئي رٖثجىُ! ئۇٔي )لۇرئبْ ئولۇغۇچىٕي( زىٕٕٗتٍىگى
دٍٖذۇ. غۇٔىڭ ثىٍْٗ، ئۇٔىڭغب وبراِٗت تؤي وىَذۈرىٍىذۇ. ئبٔذىٓ ٍٗٔٗ: ئي  -رٖثجىُ! ئۇٔىڭغب تېخىّۇ زىَبدٖ ئىٍتىپبت لىٍغىٓ

ال ئۇٔىڭذىٓ رازى ثوٌۇپ وېتىذۇ ھِٗذٖ ئۇٔىڭغب: ئولۇپ ئۆرٌٗۋٖرگىٓ! -ٖثجىُ! ئۇٔىڭذىٓ رازى ثوٌغىٓر دېَىٍىپ،  -دٍٖذۇ. ئٌب
ٗ ثىر دٖرىجٗ لوغۇپ ثېرىٍىذۇ  ھبوىُ ھٗضْٗ[ « ]ھٗرثىر ئبٍٗتى

ِٕىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي ٔٗۋۋاش ئىجٕي ضِٗئبْ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، ئۇ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبال
لىَبِٗت وۈٔي لۇرئبٕٔي ئولۇغبْ ۋٖ ئۇٔىڭ ثىٍْٗ ئِٗٗي لىٍغبْ وىػىٍٗر ھبزىر لىٍىٕىذۇ. ئبٌذى ثىٍْٗ ضۈرٖ ثٗلٗر » ئبڭٍىغبْ:

ْ ئۇالرٔي ئولۇغبٔالرٔىڭ تٗرىپىٕي ئبٌىذۇ  ]ِۇضٍىُ[« ۋٖ ضۈرٖ ئبي ئىّرا
 

 ۋٍتىذىغبًلىميلىَبهَت وۈًي ثبرلىك وۈًلَرًي ئۆز تۇرىمي ثىلَى ئَ

ھٗلىمٗتْٗ ئبٌال لىَبِٗت » ئٗثۇ ِۇضب رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
ال جۇِٗ وۈٔىٕي، جۇِٗ ئٗھٍىگٗ ٔۇر چبچمبْ ھبٌذا ٔۇرٌۇق، گۈزٖي  وۈٔي ثبرٌىك وۈٍٔٗرٔي ئۆز  تۇرىمي ثىٍْٗ ئٗۋٖتىذۇ. ئٌب

جۇِٗٔىڭ ئٗھٍي ثۇ وۈٕٔي خۇددى ٍېمىٓ، ئۇٌۇغ وىػىٍىرىگٗ ھٗدىٌ ثېرىٍىذىغبْ توً ئٗھٍىذٖن لۇتٍۇلالپ لىٍىپ ئٗۋٖتىذۇ. 
ئٗتراپىذىٓ لورغىۋاٌىذۇ. جۇِٗ وۈْ ئۇالرغب ٔۇر چېچىپ ثٗرضٗ، ئۇالر ثۇ ٔۇردا ِبڭىذۇ. ئۇالرٔىڭ رٖڭگىٍىرى لبردٖن ئبق، 

ىطىٗ ئٗٔجٗر، ئٗتىر تبغٍىرىذا وېچىپ ٔۇرٌۇق، پۇرالٍىرى ثوٌطب ِىطىىذٖن خۇغجۇراق ئۇرغۇپ ت ۇرىذۇ. ئۇالر وبپورا ئىطىٍّىهِ 
ثۇٍبلمب  -جىٕالر لبراپ لبٌىذۇوي، ھِّٗىطي ئۇالر جٕٗٔٗتىٗ وىرگٗٔگٗ لٗدٖر ھٍٗراْ لېٍىػىپ، ئۇٍبق -ٍۈرىَذۇ. ئۇالرغب ئىٕطي

ْ لبرىّبً پٗلٗت غۇالرغىال لبراٍذۇ. ئۇالرغب ھېچىىػي ئبرىٍىػىۋاالٌّبٍذۇ، پٗلٗت  ضبۋاة ئۈِىذ لىٍغبْ ِۇئٗززىٍٕٗرال ئۇالر ثىٍٗ
 ضٗھىھ[ ]ھبوىُ ۋٖ ثٍٗھٗلي« ثىرگٗ جٕٗٔٗتىٗ وىرىذۇ

 

 چبلىرىعثۇ ئۈهوَتٌي ًۇرلۇق ھبلذا 

ضىٍٗر لىَبِٗت وۈٔي » ئٗثۇ دٖردا رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
ْ چبلىرىٍىطىٍٗر. غۇڭب ئىطّىڭالرٔي ٍبخػي لوٍۇڭالرئۆزۈڭالرٔىڭ ۋٖ ئبتبڭ  ]ئٗثۇداۋۇد ۋٖ ئٗھّٗد زٖئىف[« الرٔىڭ ئىطّي ثىٍٗ

» ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، ِْٗ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي ئبڭٍىغبْ:
ثۇخبرى «]لوٌٍىرى ٔۇرأٗ ثوٌغبْ ھبٌذا چبلىرىٍىذۇ  -ىٓ چىراٍٍىرى، پۇتِېٕىڭ ئۈِّىتىُ لىَبِٗت وۈٔي تبھبرٖتٕىڭ تٗضىرىذ

 ۋٖ ِۇضٍىُ[
ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ئبٌال ٍوٌىذا چېچي » ئِٗر ئىجٕي ئٗثٗضٗ رٖزىَ

ْ وىػىٕىڭ ھٗرثىر ئبق چېچي لىَبِٗت وۈٔي )ئۇٔىڭغب( ٔۇر ثو  ]تىرِىسى[« ٌىذۇئبلبرغب
                                          

   رٍزىََلالھۇ ئًَھۇ هۇئبز 

ِۇئبز لىَبِٗت وۈٔي » رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ئۆِٗر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ
 [ئىجٕي ئٗضبوىر ضٗھىھ«]دېگْٗ « ذۇئۆٌىّبالردىٓ ثىر دٖرىجٗ ئۈضتۈْ تۇرى



 ئبلال تًريپكً قېچىڭالر! 
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    هۇئَززىٌلَر

ٔھۇٔىڭ ٍېٕىذا تۇرضبَ، ِۇئٗززىٓ وېٍىپ، ئۇٔي  تٌٗھٗ ئىجٕي ٍٗھَب ِۇٔذاق دٍٖذۇ: ِۇئبۋىَٗ ئىجٕي ئٗثۇ ضۇفَبْ رٖزىٌَٗالھۇ ٗئ
لىَبِٗت وۈٔي ِۇئٗززىٍٕٗرٔىڭ » ٔبِبزغب چبلىرغبْ ئىذى، ئۇ ِۇئٗززىٕگٗ ِۇٔذاق دېذى: ِْٗ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ:

ْ ئىذىُ« بدِٖذىٓ ئېگىس ثوٌىذۇثوٍي ھِّٗٗ ئ  ]ِۇضٍىُ[« دېگٍٗٔىىىٕي ئبڭٍىغب
 

   ًبهبزدىي ھېطبة ئېلىع

لىَبِٗت وۈٔي » ئبثذۇٌال ئىجٕي ِٗضئود رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
 ]ٔٗضٗئي ضٗھىھ[« ثٗٔذىذىٓ تۇٔجي ثوٌۇپ ضورىٍىذىغىٕي ٔبِبز

لىَبِٗت وۈٔي ثٗٔذىٕىڭ » ٔٗش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئٗ
ئٌٍِٗٗىرىذىٓ ئٗڭ ئٗۋۋٖي تٗوػۈرىٍىذىغىٕي ٔبِىسى ثوٌۇپ، ئٗگٗر ٔبِىسى لوثۇي ثوٌطب، ثبغمب ئٌٍِٗٗىرىّۇ لوثۇي ثوٌىذۇ. 

 ]ئٗۋضٗت ۋٖ زىَبئۇٌّٗلذٖضي ضٗھىھ[« ٌٍىرىگٗ  لبراپّۇ لوٍۇٌّبٍذۇئٗگٗر ٔبِىسى لوثۇي ثوٌّىطب، ثبغمب ئِٗٗ
دىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ثىر وۈٔي ٔبِبزٔي تىٍغب ئېٍىپ ئىجٕي ئۆِٗر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ ئبثذۇٌال

بز لى» ِۇٔذاق دېگْٗ: َبِٗت وۈٔي ئۇ وىػىگٗ ٔۇر، دٌٖىً ۋٖ وىّىي ٔبِبزٔي تٗرن لىٍّبً، ۋالتىغب رىئبٍٗ لىٍىپ ئولۇضب، ِٔب
ٔىجبتٍىك ثوٌىذۇ. وىّىي ٔبِبزغب ثىپٗرۋاٌىك لىٍطب، ٔبِبز ئۇ وىػىگٗ ٔۇر، ھۆججٗت ٍبوي ٔىجبتٍىمٕىڭ ھېچ ثىرى ثوٌّىغبٕٔىڭ 

ۋٖ ئٗھّٗد ]ئٌٗىٗثىر ۋٖ ئٌٗئٗۋضٗت « ئۈضتىگٗ، ئۇ وىػي لبرۇْ، پىرئٗۋْ، ھبِبْ ۋٖ ئۆثًٗ ئىجٕي خٌٗٗفٍٗر ثىٍْٗ ثىرگٗ ثوٌىذۇ
 ۋٖ تٗثرأي ۋٖ ئىجٕي ھٗثجبْ[

ثٗٔذىذىٓ لىَبِٗت » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
ىجبتٍىممب ئېرى  ٔ ٕغبْ ثوٌطب، ئۇ ئبدَٖ بزدۇر. ئٗگٗر ٔبِبز دۇرۇش ئبدا لىٍى ػىذۇ. وۈٔي تۇٔجي ھېطبة ئېٍىٕىذىغبْ ئِٗٗي ِٔب

ئٗگٗر ٔبِىسى دۇرۇش رٖۋىػتٗ ئبدا لىٍىّٕىغبْ ثوٌطب، ئۇ ئبدَٖ زىَبٔىبر ثوٌىذۇ. ئٗگٗر ئۇ وىػىٕىڭ پٗرز ٔبِبزٌىرىذا ٔۇلطبْ 
لبراڭالر، ثٗٔذِٖٕىڭ لىٍغبْ ٔٗپٍي ئىجبدٖتٍىرى ثبرِۇ؟ ٔٗپٍي ئىجبدٖتٍىرى ثوٌطب، پٗرزدىٓ » وۆرۈٌطٗ، ئبٌالتبئبال ئېَتىذۇ:

ئبٔذىٓ ئۇٔىڭ لبٌغبْ ئٌٍِٗٗىرى ئۈضتىذىّۇ غۇ ثوٍىچٗ « ٍىرى ٔٗپٍي ئىجبدٖتٍىرى ثىٍْٗ توٌۇلالٔطۇْوٍِٗٗپ لبٌغبْ جبٍ
 ]تىرِىسى[« وىتبة لىٍىٕىذۇ -ھېطبة

ھٗرلبٔذاق » ھٗضْٗ ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي رىۋاٍٗت لىٍىذۇ:
ىسى وَٗ چىمطب: لۇي ٔبِبزدىٓ ھېطبة ئي » دېَىٍىذۇ. ئۇ:« ٔېّٗ ئۈچۈْ وَٗ ئولۇدۇڭ؟» ثېرىذۇ، ئٗگٗر ئۇٔىڭ ثىرٖر ِٔب

دٍٖذۇ. « پٗرۋٖردىگبرىُ! ضْٗ ِبڭب ثىر خۇجبٍىٕٕي ھۆوۈِراْ لىٍىپ لوٍۇپطْٗ، ئۇ ِېٕي ئىػمب ضېٍىپ، ٔبِىسىّذى لوٍذى
ۋاتمبٍٔىمىڭٕي وۆرگْٗ ئىذىُ. غۇٔىڭذٖن ئۇٔىڭ ئٌِٗٗىذىٓ ِْٗ ضېٕىڭ ئۇٔىڭ  ِېٍىذىٓ ئوغرىٍى» غۇٔىڭ ثىٍْٗ، پٗرۋٖردىگبر:

ال ئۇٔي پبوىتتب « ٍبوي ئۆزٖڭٕىڭ ئٌِٗٗىذىٓ )ٔبِىسىڭ ئۈچۈْ ۋالىت( ئوغرىٍىطبڭ ثوٌّبضّىذى؟ دٍٖذۇ. غۇٔذاق لىٍىپ، ئٌب
 ]ئٗھّٗد[« ٍېڭىپ لوٍىذۇ

 

 زاوبتتىي ھېطبة ئېلىع

ئبٌالتبئبال ثىر وىػىگٗ » ذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ  ِۇٔذاق دېگْٗ:ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕى
بھبٍىتي وۆپٍۈوىذىٓ( ثېػىٕىڭ تېرىطي  -ِبي بٌٕىڭ زاوىتىٕي ئبدا لىٍّىطب، ئۇ ِبي )زٖھىرىٕىڭٔ   ِ ِۈٌۈن ثٗرضٗ، ئبٔذىٓ ئۇ

رىتىگٗ ئۆزگٗرتىٍىذۇ. لىَبِٗت وۈٔي ئۇ چۈغۈپ وٗتىْٗ، وۆزىٕىڭ ئۈضتىذٖ ئىىىي دأٗ لبرا چېىىت ثبر چوڭ ثىر ٍىالٕٔىڭ ضۈ
بي ئىگىطىٕىڭ گېٍىغب چِٗجٗر غٗوىٍذٖ ٍۆگىػىپ ئۇٔي ثوغۇپ، ئىىىي ئۆتىۈر چىػي ثىٍْٗ ئۇٔىڭ لوٌىٕي چىػٍٗپ،  )ٍىالْ(ِ 

ۆز ئبٌال ئ ]ئبٔذىٓ )پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ( ثۇ ئبٍٗتٕي ئولۇدى:« ِۈٌىىڭ، ِْٗ ضېٕىڭ ثبٍٍىمىڭ، دٍٖذۇ -ِْٗ ضېٕىڭ ِبي
ِبٌغب( ثېخىٍٍىك لىٍىذىغبٔالر ثېخىٍٍىمٕي ئۆزٌىرى ئۈچۈْ پبٍذىٍىك دٖپ گۇِبْ  -پٗزٌىذىٓ ثٗرگْٗ ٔٗرضىٍٗرگٗ )ٍٗٔي پۇي

 ]ثۇخبرى[ٌٗذٖ ثۇ ئۇالر ئۈچۈْ زىَبٍٔىمتۇر[لىٍّىطۇْ، ئِٗ
ِېٍىٕىڭ زاوىتىٕي  »ئىّبَ ئٗھّٗد، ئبثذۇٌالدىٓ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي رىۋاٍٗت لىٍىذۇ:

 ْ ئبٍرىّىغبْ ثىر ثٗٔذىگٗ داۋاٍِىك ئۇٔىڭ وٍٕٗىذىٓ لوغالپ ٍۈرىذىغبْ ثېػىٕىڭ تېرىطي چۈغۈپ وٗتىْٗ چوڭ ثىر ٍىال
ذىٓ ئبثذۇٌال ثۇ ئبٍٗتٕي ئبٔ« وېٍىذۇ. ئۇ )ثٗٔذٖ( ٍىالٔذىٓ لبچىذۇ، ٍىالْ ئۇٔي لوغالپ ٍۈرۈپ: ِْٗ ضېٕىڭ ثبٍٍىمىڭ دٍٖذۇ

ْ ٔٗرضىطي لىَبِٗت وۈٔي ئۇالرٔئۇالرٔىڭ  ئولۇدى:]  ىڭ ثوٍٕىغب تبلبق لىٍىپ ضېٍىٕىذۇ[ثېخىٍٍىك لىٍغب
وىّىي » ئىّبَ ئٗثۇ جٗئفٗر ئىجٕي جٗرىر ضٗۋثبٔذىٓ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي رىۋاٍٗت لىٍىذۇ:

ٕىڭ ئۆزىذىٓ وېَىٓ ثبٍٍىك لبٌذۇرۇپ وٗتطٗ، لىَبِٗت وۈٔي ئۇ ثبٍٍىك لوظ زٖھٗرٌى ه تبز ٍىالْ ضۈرىتىذٖ ثوٌۇپ، ئۇ ئبدِٖ
ئبرلىطىذىٓ ئٗگىػىذۇ. ئۇ ئبدَٖ ضبڭب ۋاً! ضْٗ وىُ ثوٌىطْٗ؟ دٍٖذۇ. ٍىالْ: ِْٗ ضېٕىڭ لبٌذۇرۇپ وٗتىْٗ ھېٍىمي ثبٍٍىمىڭ 

ذىٓ ئۇٔىڭ ثوٌىّْٗ، دٍٖذۇ. ٍىالْ ئۇٔىڭ وٍٕٗىذىٓ لوغالپ ٍېتىػىۋېٍىپ ئۇٔىڭ لوٌىٕي چىػٍٗپ ئۈزىۋېٍىپ ٍۈتىۋېتىذۇ. ئبرلى
ْ ۋٖ ئىجٕي ِبجٌٗٗرِۇ رىۋاٍٗت لىٍغبْ[]« پۈتۈْ ثٗدىٕىٕي ٍۈتىۋېتىذۇ  ثۇخبرى ۋٖ ئىجٕي ھٗثجب
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ثىرٖر غٗزىٕىٕىڭ ئىگىطي ئۇٔىڭ » جبثىر ئىجٕي ئبثذۇٌال رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:
ٗ زٖھىرىٕىڭ وۈچٍۈوٍىىىذىٓ  ثېػىٕىڭ لبضرىمي چۈغۈپ وٗتىْٗ ئٗروٗن زاوىتىٕي ثٗرٍِٗذىىْٗ، لىَبِٗت وۈٔي ئۇ غٗزىٕ

ٍىالٔغب ئبٍٍىٕىپ، ئبغسىٕي ٍوغبْ ئېچىپ، ئۇٔي لوغالٍذۇ، ئۇ لبچىذۇ، ٍىالْ: وۆِۈپ لوٍغبْ غٗزىٕٗڭٕي ئېٍىۋاي، ِبڭب وېرٖن 
سىغب تىمىذۇ، ٍىالْ ئۇٔىڭ لوٌىٕي خۇددى دٖپ توۋالٍذۇ. غٗزىٕىٕىڭ ئىگىطي ٍىالٔذىٓ لۇتۇالٌّبً، لوٌىٕي ٍىالٕٔىڭ ئبغ -ئِٗٗش

ْ چۆپٕي پبراضٍىتىپ چبٍٕىغبٔذٖن چبٍٕبٍذۇ  ]ِۇضٍىُ[« ھبٍۋا
ِۈٌىىٕىڭ  -ِبي» ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ  ِۇٔذاق دېگْٗ:

ي ئوتتب لىسزىتىٍغبْ لېٍىچالرغب ئبٍالٔذۇرۇٌۇپ، غۇ لېٍىچالر ِۈٌى -زاوىتىٕي ثٗرِىگْٗ ئبدِٖگٗ لىَبِٗت وۈٔي، ئۇٔىڭ ِبي
ِىڭ ٍىً وېٍىذىغبْ وۈٔذٖ ثٗٔذىٍٗرگٗ ھۆوۈَ چىمىرىٍىپ ثوٌغىچٗ ئۇٔىڭ پىػبٔىطي، ۋٖ دۈِجىطي  50ثىٍْٗ ئۇزۇٍٔۇلي 

ْ ٍوٌي وۆرىٕىذۇ  ]ِۇضٍىُ[« داغٍىٕىذۇ. ئبٔذىٓ ئۇ ئبدِٖگٗ ئۇٔىڭ جٕٗٔٗتىٗ ٍبوي دوزاخمب ِبڭىذىغب
ّبَ ئٗھّٗد ئٗثۇ ئۇِٗر غۇداتَىٕىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي رىۋاٍٗت لىٍىذۇ: ثىس ئٗثۇ ھۈرٍٖرىٕىڭ ٍېٕىذا ئىذۇق. ٍېٕىّىسدىٓ ئى

ثٗٔي ئبِىر ئىجٕي ضٗئطٗئٗ لٗثىٍىطىگٗ تٗۋٖ ثىر ئبدَٖ ئۆتتي. ئۇ ثٗٔي ئبِىر لٗثىٍىطي ئىچىذٖ ئٗڭ ثبً ئبدَٖ دېَىٍذى. 
بٔذۇرۇپ غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ ٍېٕىذىى ي ئبدٍِٖٗرگٗ: ئۇ ئبدِٖٕي ٍبٔذۇرۇپ ٍېٕىّغب ئېٍىپ وېٍىڭالر، دېذى. ئۇالر ئۇٔيٍ 

وٌٗذى. ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ ئۇٔىڭغب: ئبڭٍىػىّچٗ ضْٗ ھٗلىمٗتْٗ ثبً ئبدَٖ ئىىٗٔطْٗ، دېذى. ئۇ ئبدَٖ: غۇٔذاق، ئبٌالٔىڭ ٔبِي 
بر، دېذى. ھٗتتب ئۇ تۆگىٍىرىٕىڭ رٖڭگىٍىرىٕي، لۇٌٍىرىٕىڭ ثىٍْٗ لٗضِٗىي، ِېٕىڭ ٍۈز لىسىً تۆگَٗ، ٍۈز لىسغۇچ ئبق تۆگَٗ ث

 ٓ ھۆٔٗرٌىرىٕي ۋٖ ضٗر خىً ئبتٍىرىٕي ضبٔبپ چىمتي. ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ ئۇٔىڭغب: تۆگىٍٗرٔىڭ ۋٖ لوٍالرٔىڭ تۇٍبلٍىرىذىٓ ضبلالٔغى
رىپ وٗتتي. ئۇ: ئي ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ! دېذى. ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ ثۇ ضۆزٔي ثىر لبٔچٗ لېتىُ تٗورارٌىذى. ھٗتتب ئۇ ئبدِٖٕىڭ چىراٍي ئۆزگى

» ثۇ ٔېّىذېگىٕىڭ؟ دېذى. ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ ِۇٔذاق دېذى: ِْٗ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي ئبڭٍىذىُ:
 ،ٗ وىّٕىڭ تۆگىٍىرى ثوٌطب، ئۇ لىَىٕچىٍىك ئٗھۋاٌذا ثوٌطۇْ ٍبوي وٗڭرىچىٍىه ئٗھۋاٌذا ثوٌطۇْ تۆگىٍىرىٕىڭ زاوىتىٕي ثٗرِىط
لىَبِٗت وۈٔي ئۇ تۆگىٍٗر ئٗڭ گۆغٍۈن ئٗڭ ضېّىس، ئٗڭ غبظ ٍۈگۈرٖن تۆگىٍٗر ثوٌۇپ وېٍىذۇ، ئبٔذىٓ ئۇ ئبدَٖ وٗڭرى 
تۈزٌٗڭٍىىتٗ تۆگىٍٗرٔىڭ ئبٌذىغب تبغٍىٕىذۇ. تۆگىٍٗر ئۇٔي تۇٍبلٍىرى ثىٍْٗ دٖضطٍٗذۇ. تۆگىٍٗرٔىڭ ئبخىرى ئۇٔي دٖضطٗپ 

دٖضطٗغىٗ ئېٍىپ وېٍىٕىذۇ. ھٗتتب ئىٕطبٔالر ئبرىطىذا ھۆوۈَ چىمىرىٍىپ، ئۇ ئۆزىٕىڭ  ئۆتۈپ ثوٌطب، ثبغتىىي تۆگىٍٗر ئۇٔي لبٍتب
ِىڭ ٍىً وېٍىذىغبْ ئٗٔٗ غۇ وۈٔذٖ ئۇٔىڭغب  50جٕٗٔٗتىٗ ٍبوي دوزاخمب ئىٍىپ ثبرىذىغبْ ٍوٌىٕي وۆرگٗٔگٗ لٗدٖر، ئۇزۇٍٔۇلي 

 ثوٌغبْ ئبزاة ِبٔب ِۇغۇٔذاق داۋاَ لىٍىذۇ.
ب، ئۇ لىَىٕچىٍىك ئٗھۋاٌذا ثوٌطۇْ ٍبوي وٗڭرىچىٍىه ئٗھۋاٌذا ثوٌطۇْ. وبٌىٍىرىٕىڭ زاوىتىٕي وىّٕىڭ وبٌىٍىرى ثوٌط  

ثٗرِىطٗ، لىَبِٗت وۈٔي ئۇ وبٌىالر ئٗڭ گۆغٍۈن، ئٗڭ ضېّىس، ئٗڭ غبظ، ٍۈگىرٖن وبٌىالر ثوٌۇپ وېٍىذۇ. ئبٔذىٓ ئۇ ئبدَٖ 
ذۇ. وبٌىالر ئۇٔي تۇٍبلٍىرى ثىٍْٗ دٖضطٍٗذۇ، ِۈڭگۈزٌۈن وٗڭرى تۈزٌٗڭٍىىىٗ ئېٍىپ وېٍىٕىپ وبٌىالرٔىڭ ئبٌذىغب تبغٍىٕى

تۈز، ئۇچٍۇق ۋٖ ضۇّٔبضتۇر. وبٌىالرٔىڭ ئبخىرى ئۇٔي  -وبٌىالر ئۇٔي ِۈڭگۈزٌىرى ثىٍْٗ ئۈضىذۇ. ثۇ وبٌىالرٔىڭ ِۈڭگۈزٌىرى تۈپ
وېٍىٕىذۇ. ھٗتتب ئىٕطبٔالر دٖضطٗپ ۋٖ ئۈضطۇپ ئۆتۈپ ثوٌطب، ثبغتىىي وبٌىالر ئۇٔي لبٍتب دٖضطٗظ ۋٖ ئۈضطۈظ ئۈچۈْ ئېٍىپ 

ِىڭ  50ئبرىطىذا ھۆوۈَ چىمىرىٍىپ، ئۇ ئۆزىٕىڭ جٕٗٔٗتىٗ ٍبوي دوزاخمب ئېٍىپ ثبرىذىغبْ ٍوٌىٕي وۆرگٗٔگٗ لٗدٖر، ئۇزۇٍٔۇلي 
ٗ غۇ وۈٔذٖ ئۇٔىڭغب ثوٌغبْ ئبزاة ِبٔب ِۇغۇٔذاق داۋاَ لىٍىذۇ. ْ ئٗٔ ً وېٍىذىغب  ٍى

اٌذا ثوٌطۇْ ٍبوي وٗڭرىچىٍىه ئٗھۋاٌذا ثوٌطۇْ لوٍٍىرىٕىڭ زاوىتىٕي ثٗرِىطٗ، وىّٕىڭ لوٍٍىرى ثوٌطب لىَىٕچىٍىك ئٗھۋ  
لىَبِٗت وۈٔي ئۇ لوٍالر ئٗڭ گۆغٍۈن، ئٗڭ ضېّىس، ئٗڭ غبظ ٍۈگرٖن لوٍالر ثوٌۇپ وېٍىذۇ. ئبٔذىٓ ئۇ ئبدَٖ وٗڭرى 

ٌذىغب تبغٍىٕىذۇ. لوٍالر ئۇٔىڭ تۇٍبلٍىرى ث ىٍْٗ دٖضطٍٗذۇ. ِۈڭگۈزٌۈن لوٍالر ئۇٔي تۈزٌٗڭٍىىىٗ ئېٍىپ وېٍىٕىپ لوٍالرٔىڭ ئب
تۈز، ئۇچٍۇق ۋٖ ضۇّٔبضتۇر. لوٍالر ئبخىرى ئۇٔي دٖضطٗپ ۋٖ  -ِۈڭگۈزٌىرى ثىٍْٗ ئۈضطىذۇ. ثۇ لوٍالرٔىڭ ِۈڭگۈزٌىرى تۈپ

 ئۈضطۈپ ئۆتۈپ ثوٌطب، ثبغتىىي لوٍالر ئۇٔي لبٍتب دٖضطٗظ ۋٖ ئۈضطۈظ ئۈچۈْ ئېٍىپ وېٍىٕىذۇ. ھٗتتب ئىٕطبٔالر ئبرىطىذا
ِىڭ ٍىً  50ھۆوۈَ چىمىرىٍىپ، ئۇ ئۆزىٕىڭ جٕٗٔٗتىٗ ٍبوي دوزاخمب ئېٍىپ ثبرىذىغبْ ٍوٌىٕي وۆرگٗٔگٗ لٗدٖر، ئۇزۇٍٔۇلي 

ٗ غۇ وۈٔذٖ ئۇٔىڭغب ئبزاة ِبٔب ِۇغۇٔذاق داۋاَ لىٍىذۇ ْ ئٗٔ  دېذى.« وېٍىذىغب
ٗثۇ ھۈرٍٖرٖ: ثىرضىگٗ تۆگٗ ئبرىَٗت ثٗرضٗڭ، ئۇ ئبدَٖ: ئي ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ! تۆگىٍٗرٔىڭ ھٗلمي ٔېّىٍٗردىٓ ئىجبرٖت؟ دېذى. ئ  

ېٕىۋىٍىػي ئۈچۈْ تۆگٗ ضوراپ وٌٗطٗ، ئۇٔي ثېرىپ تۇرۇغۇڭ. چىػي تۆگىطي  ٍبخػىطىٕي ۋٖ ضۇتٍۈن تۆگىٕي ثېرىػىڭ الزىُ.ِ 
« ئۈچۈْ ئٗروٗن تۆگٗ ضوراپ وٌٗطٗ، ئۇٔي ثېرىپ تۇرۇغۇڭ ۋٖ ِۇھتبجالرٔي تۆگىٕىڭ ضۇتي ثىٍْٗ تِٗىٍٕىػىڭ الزىُ دېذى

 ٔٗضٗئي[ ئٗھّٗد ۋٖ ئٗثۇ داۋۇد ۋٖ]
 

 ھَجذىي ھېطبة ئېلىع ؟

 
 روزىذىي ھېطبة ئېلىع

ْ » ئىجٕي ئِٗرۇ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ٍْٗ لۇرئب روزا ثى
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ٖثجى ٍىرىٕي، لىَبِٗت وۈٔي ثٗٔذٖ ئۈچۈْ غبپبئٗت لىٍىذۇ. روزا ِۇٔذاق دٍٖذۇ، ئي ر ُ! ھٗلىمٗتْٗ ِْٗ ئۇٔڭذىٓ تبئِب
ٍھٗلي «  غبراپٍىرىٕي چٗوٍٗپ لوٍذۇَ، ِېٕي ثۇ ثٗٔذٖ توغرضىذا غبپبئٗتچي لىٍطبڭ ]ئٗھّٗد ۋٖ تٗثرأي ۋٖھبوىُ ۋٖ ٗث

 ضٗھىھ[
 

 ثبغمب ًَرضىلَردىي ھېطبة ئېلىع

لىَبِٗت وۈٔي ئبٌالتبئبالٔىڭ »  ِۇٔذاق دېگْٗ:  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، ھۇزٍٖفٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ
ئبٌذىغب ثٗٔذىٍىرىذىٓ ثىر ثٗٔذٖ وٌٗتۈرۈٌۈپ، ئبٌال ئۇٔىڭذىٓ ضْٗ دۇَٔبدا ِْٗ ئۈچۈْ ٔېّٗ ئىع لىٍذىڭ؟ دٖپ ضوراٍذۇ. 

ٍّىذى ِْٗ دۇَٔبدا ضٗٔذىٓ )ثىر ٔٗرضىٕي( ئۈِىذ لىٍغۇدٖن زٖررٖ چبغٍىك ثىر ئىع لى ُ، دٖپ جبۋاة ثٗٔذٖ: ئي پٗرۋٖردىگبرىُ! 
ثېرىذۇ. ئۇ ثٗٔذٖ ثۇ جبۋاثٕي ئۈچ لېتىُ تٗورارالٍذۇ. ئۈچىٕچي لېتىٍّىك جبۋاثٕىڭ ئبخىرىذا: ئي پٗرۋٖردىگبرىُ! ھٗلىمٗتْٗ 
ضْٗ ِبڭب ِبي ثٗدىڭ، ِْٗ وىػىٍٗرگٗ )ثىر ٔٗرضٗ( ضبتىذىغبْ وىػىّْٗ، ِېٕىڭ ئبدىتىُ )وىػىٍٗردىٓ( وٗچۈرىۋېتىع ئىذى. 

ئبضبٔالغتۇرۇپ ثېرٖتتىُ، ٔبِرات، لىَىٕچىٍىمي ثبر وىػىٍٗرٔي )ئۇالرٔىڭ ھبٌي ٍبخػىٍىٕىپ ثوٌغىچٗ ِْٗ ثبً وىػىٍٗرگٗ 
ئبٌىذىغبْ پۇٌٕي ضۈٍٍىًّٗ ( وۈتٗتتىُ دېذى. ئبٔذىٓ ئبٌال: ئبضبٍٔىك تۇغذۇرۇپ ثېرىػىٗ ِْٗ ئٗڭ ھٗلٍىمتۇرِْٗ، دٖپ )ئۇ 

 ٍٗئال ۋٖ ِٗۋضىٍىٌ[] ھبفىس ۋٖ ئٗثۇ «ثٗٔذىٕي( جٕٗٔٗتىٗ وىرگۈزۈڭالر دٍٖذۇ
ضىٍٗردىٓ ئىٍگىرى » ئٗثۇ ِٗضئود رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

ئۆتىٍٗٔٗردىٓ ثىر وىػىذىٓ ھېطبة ئېٍىٕىپتۇ، ئۇٔىڭذا ھېچ لبٔذاق ثىر ٍبخػي ئِٗٗي تېپىٍّبپتۇ، ئۇ وىػىٍٗرگٗ 
ىىْٗ. ئۇ ئۆزىٕىڭ خىسِٗتچىٍىرىٕي لىَىٕچىٍىمي ثبرالردىٓ لٗرزٌىرىٕي وٗچۈرۈۋېتىػىٗ ئبرىٍىػىذىىْٗ، ثبً ئبدَٖ ئ

دٖپتۇ « ثۇٔذاق وٗچۈرۈۋېتىػىٗ ثىس ئۇٔىڭذىّٕۇ الٍىك، ئۇ ئبدِٖٕىڭ گۇٔبھىٕي وٗچۈرۈۋېتىڭالر» ثۇٍرۇٍذىىْٗ. ئۇٌۇغ ئبٌالتبئبال:
 ]ِۇضٍىُ[

ِۆئّىٓ رٖثجىگٗ ٍېمىٓ :» ۇوي، ِْٗ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ئىجٕي ئۆِٗر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ  رىۋاٍٗت لىٍىٕىذ
پبالٔي، پبالٔي گۇٔبھٍىرىڭٕي » وېٍىذۇ، ئبٔذىٓ ئبٌال ئۇٔي پٗردٖ ئبرلىطىغب ئېٍىپ، گۇٔبھٍىرىٕي ئېتىراپ لىٍذۇرىذۇ. ئۇٔىڭذىٓ

ِْٗ ثۇ » ٔىڭغب ئبضبضْٗ ئبٌال:دٖپ جبۋاة ثېرىذۇ. ثۇ« ئي رٖثجىُ! ثىٍىّْٗ، ثىٍىّْٗ» دٖپ ضورىطب، ئۇ:«  ثىٍِٗطْٗ؟
« گۇٔبھىڭٕي دۇَٔبدا ٍوغۇردۇَ )ھېچىىّٕىڭ ئۇٔىڭذىٓ خٗۋىرى ثوٌّىذى( ثۈگۈّٔۇ ضېٕىڭ گۇٔبھىڭٕي ِٗغپىرٖت لىٍىّْٗ

بِٗ ٖ  -دٍٖذۇ. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇٔىڭ ٍبخػىٍىك دٖپتىرى ٍېَىٍىذۇ)ٍٗٔي ئۇٔىڭٔ  ئِٗبٌي ئوڭ لوٌىغب ثېرىٍىذۇ(. ئِّٗب ِۇٔبپىمالر ۋ
ثۇالر پٗرۋٖردىگبرى ھٗلمىذٖ ٍبٌغبْ ضۆزٌىگٍٗٔٗردۇر. ھٗلىمٗتْٗ » الرغب وٌٗطٗن، ثبرٌىك گۇۋاھچىالرٔىڭ وۆزى ئبٌذىذا:وبپىر

 ]ثۇخبرى[« دٖپ ٔىذا لىٍىٕىذۇ« ئبٌالٔىڭ ٌٗٔىتي زاٌىّالرغب ثوٌىذۇ
دۇَٔبدا ثٗٔذٖ » اق دېگْٗ:پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذ لىٍىٕىذۇوي،  رىۋاٍٗت دىٓئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ

 ]ِۇضٍىُ[« ثٗٔذىٕىڭ ئٍٗىجىٕي ٍبپطب، لىَبِٗت وۈٔي ئبٌالتبئبال ئۇٔىڭ ئٍٗىجىٕي ٍبپىذۇ
 

 ٍبردٍم ثېرىذىغبًلىمي هۆهىٌلَرگَ لىَبهَت وۈًي ًىڭئبلال

ٗ، پٍٗغِٗجٗر ۋٖ ِ ٗرٔىڭ ]غٗن ـ غۈثھىطىسوي، ثىس پٍٗغِٗجىرىّىسگٗ، ِۆِىٍٕٗرگٗ ھبٍبتىٌ دۇَٔبدا ۋٖ )پٗرىػت ۆِىٍٕٗردىٓ ثٗٔذىٍ
ْ وۈٔذٖ ئٌٗۋٖتتٗ ٍبردَٖ ثېرىّىس ]  ر[ى[ ضۈرٖ غبف51ئٌٍِٗٗىرىگٗ گۇۋاھ ثوٌىذىغبْ( گۇۋاھچىالر ھبزىر ثوٌىذىغب

ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ُ » ئٗٔٗش رٖزىَ ھٗلىمٗتْٗ ثۇ ئۈِّٗت رٖھى
التبئبال ثۇ ئۈِّٗتٕىڭ لىٍىٕغبْ ئۈِّٗتتۇر . ثۇالرٔىڭ ئبزاثي ئۆز لوٌٍىرىذا )ِۇغۇ دۇَٔبدا( ثوٌىذۇ. لىَبِٗت وۈٔي ثوٌغبٔذا، ئٌب

ھٗرثىر ِۆِىٓ وىػىگٗ ثىردىٓ وبپىرٔي ثېرىذۇ. ئۇٔىڭغب ِۇٔذاق دېَىٍىذۇ. ِبٔب ثۇ ضېٕىڭ دوزاختىٓ لۇتۇٌۇظ ئۈچۈْ ثېرىذىغبْ 
 ]ئىجٕي ِبجٗ ضٗھىھ[« ئۆزى لۇتۇٌىذۇ( فىذىَٗرىڭ ثوٌىذۇ، )ٍٗٔي وبپىرٔي ثېرىپ،

ِٕىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي  ثۇردٖ ثوٌطب دادىطىذىٓ، دادىطي پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبال ثۇردىذىٓ، ئٗثۇ ئىّبَ ِۇضٍىُ ئٗثۇ
ٔي لىَبِٗت وۈٔي ثىر تۈروۈَ ِۇضۇٌّبٔالر تبغذٖن گۇٔبھالر ثىٍْٗ وېٍىذۇ. ئبٔذىٓ ئبٌالتبئبال گۇٔبھالر» رىۋاٍٗت لىٍىذۇ:

ٗ ٍۈوٍٗپ لوٍىذۇ ٌ ۋٖ خىرىطتىئبٔالرٔىڭ ئۈضتىٍىرىگ  ]ِۇضٍىُ[«ئۇالرٔىڭ ئۈضتىذىٓ ئېٍىپ ٍٗھۇدى
ٖ » ٍٗٔٗ ثىر رىۋاٍٗتتٗ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېذى: لىَبِٗت وۈٔي ئبٌالتبئبال ھٗر ثىر ِۇضۇٌّبٔغب ثىر ٍٗھۇدىٌ ۋ

بٔب ثۇ  ضېٕىڭ گۇٔبھىڭٕي ئۈضتىگٗ ئېٍىپ ئورٔۇڭذا دوزاخمب وىرىپ( ضېٕي ٍبوي خىرىطتىئبٕٔي ثېرىذۇ. ئبٔذىٓ ئۇٔىڭغب ِ)
 «دوزاختىٓ لوتۇٌذۇرۇدىغبْ وىػي دېَىٍىذۇ

 

  وىػىلَر  ئۈچ تۈرلۈن وىتبة ثېرىلگَى

ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، ئۇ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي ئبڭٍىغبْ: ئبٌال » ئٗثۇ دٖردا رٖزىَ
ئبٔذىٓ ثىس وىتبة )ٍٗٔي لۇرئبْ(ٔي ثٗٔذىٍىرىّىسدىٓ ثىس تبٌٍىغبْ وىػىٍٗرگٗ ِىراش لىٍىپ ثٗردۇق.  جٌٍٗٗ:]زٖ ۋٖ ئٗز

ٍْٗ ئِٗٗي لىٍّبٍذۇ(، ثٗزىطي ئوتتۇراھبٌذۇر  ئۇالرٔىڭ ثٗزىطي ئۆزىگٗ زۇٌۇَ لىٍغۇچىذۇر )ٍٗٔي لۇرئبٕٔي تىالۋٖت لىٍغبْ ثى



 ئبلال تًريپكً قېچىڭالر! 
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ىٍىپ، لىطّْٗ چبغالردا ئِٗٗي لىٍّبٍذۇ( ۋٖ ثٗزىطي ئبٌالٔىڭ ئىسٔي ثوٍىچٗ ٍبخػي )ٍٗٔي وۆپ چبغالردا لۇرئبٔغب ئِٗٗي  ل
ٗ  ىذۇر. ئٗٔٗ غۇ وبتتب ِٗرھِٗٗتتۇر[ئىػالرٔي لىٍىػمب ئبٌذىرىغۇچ بڭغبٔالر جٕٗٔٗتى دېذى. ٍبخػي ئىػالرٔي لىٍىپ ئبٌذىذاِ 

ىغبٔالر؛ ئۆزىگٗ زۇٌۇَ لىٍغۇچىالر ثوٌطب، ِٗھػٗرگبھمب ھېطبثطىسال وىرىذىغبٔالر؛ ئوتتۇراھبي ثوٌغبٔالر ٍٗڭگىً ھېطبة ئېٍىٕىذ
ٔي لۇتۇٌذۇرىۋاٌىذۇ. ئٗٔٗ ئبخىرىغىچٗ ضوالپ لوٍۇٌىذىغبٔالردۇر. وېَىٓ ئبٌالتبئبال ئۆز رٖھّىتي ثىٍْٗ ئۇالر -ثبغتٓى

ىّىس ھٗلىمٗتْٗ لبٍغۇٔي وٗتىۈزۈۋٖتىْٗ ئبٌالغب ِٗٔطۈپتۇر! ثىسٔىڭ پٗرۋٖردىگبر -جىّي ھِٗذۇضبٔب ثىسدىٓ غَٗ غۇالر:]
ٔبھبٍىتي ِٗغپىرٖت لىٍغۇچىذۇر، ئبز ٍبخػىٍىممب وۆپ ضبۋاة ثٗرگۈچىذۇر، ئبٌال ِٗرھِٗىتىذىٓ ثىسٔي جٕٗٔٗتتٗ تۇرغۇزدى. 

 ]ئٗھّٗد[ دٍٖذىغبٔالردۇر[« گىس چبرچىّبٍّىسجٕٗٔٗتتٗ ثىس ھٗرگىس جبپب تبرتّبٍّىس، ھٗر
 

 دېگَى ئبٍَت توغرضىذا« َى ثولۇپ تۈگَتتىڭالرضىلَر لَززٍتلىرىڭالرًي ھبٍبتىٌ دۇًَبدا ثَھرىو» 

ضىٍٗر ٌٗززٖتٍىرىڭالرٔي ھبٍبتىٌ دۇَٔبدا »]وبپىالر دوزاخمب توغرىٍىٕىذىغبْ وۈٔذٖ )ئۇالرغب ئٍٗىجٍٗظ ٍۈزىطىذىٓ ئېَتىٍىذۇ(: 
ىٕذا ھٗلطىس رٖۋىػتٗ چوڭچىٍىك لىٍىپ، ئىّبٔذىٓ ثبظ تبرتمبٍٔى ٔىڭ هللا مىڭالر ۋٖ ثٗھرىّْٗ ثوٌۇپ تۈگٗتتىڭالر، ضىٍٗر زّې

ْ جبزاٌىٕىطىٍٗر ٓ چىممبٍٔىمىڭالر تۈپٍٍٗىذىٓ، ثۈگۈْ خبر لىٍغۇچي ئبزاة ثىٍٗ  ضۈرٖ ئٗھمبف[ [20« ]ئىتبئىتىذى
زٍٖذ ئىجٕي ئٗضٍِٗذىٓ ِۇٔذاق رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇ، ثىر وۈٔي ئۆِٗر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ ضۇ ضورىذى. ئۇٔىڭغب ھٗضٗي 

بخػي ٔٗرضٗ، ٌېىىٓ ئبٌالتبئبال لۇرئبٔذا ئبرزۇ» ھٗزرىتي ئۆِٗر: ئبرىالغتۇرۇٌغبْ ضۇ وٌٗتۈرۈٌگٗٔىذى،  ٍ ئبرِبٍٔىرىغب  -ثۇ
بزۇ ىػىپ ثوٌغبْ وىػىٍٗرٔي ئٍٗىجٍٗپ:]ئېر  ٔ ٓ ٔېئّٗتٍىرىڭالرٔي ٍٗپ تۈگٗتتى -دۇَٔب ھبٍبتىڭالردا ڭالر ۋٖ ئۇٔىڭذى

ٓ دېگْٗ. غۇڭب ِْٗ ٍبخػي ئٌٍِٗٗىرىٕىڭ ِۇو [ ضۈرٖ ئٗھمبف[20پبٍذىالٔذىڭالر] بپىتىٕي دۇَٔبدىال ئېٍىپ ثوٌغبْ وىػىٍٗردى
ٓ لورلىّْٗ ْ ضۇٔي ئىچّىذى -ثوٌۇپ لېٍىػتى  ]رٖزىٓ[« دېذى ۋٖ ھٗضٗي ئبرىالغتۇرۇٌغب

ٖزىٌَٗالھۇ  ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ جبثىر ئىجٕي ئبثذۇٌال ر ٍٗھَب ئىجٕي ضٗئذتىٓ ِۇٔذاق رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇ؛ ئۆِٗر ئىجٕي خٗتتبة ر
دٖپ ضورىذى. جبثىر: ئي ئِٗرۇٌّۆئّىٕىٓ! )گۆظ  -ثۇ ٔېّٗ؟ »ۆظ وۆتۈرۈپ وېتىۋاتمبٍٔىمىٕي وۆرۈپ:ئٗٔھۇِبٔىڭ ثىر خبٌتب گ

دېذى. ئۆِٗر: -ٍېّىگىٍي ئۇزۇْ ثوٌغبچمب( ثٗن گۆظ ضېغىٕىپ وٗتتۇق، غۇڭب ثىر تٗڭگىگٗ ثۇ گۆغٕي ضېتىۋېٍىپ وٌٗذىُ
التبئبالٔىڭ: ]ثٗرضٗڭٍولتب ثىرگٗ ثوٌۇظ ئۈچۈْ ئبزراق ثٗرداغٍىك  -لوغٕبڭالر ثىٍْٗ ثبر ٗر الر ثوٌّبِذۇ؟! ئٌب ضىٍ

« دېذى -دېگْٗ ئبٍىتىٕي ئۇٔۇتتۇڭالرِۇ؟ [ ضۈرٖ ئٗھمبف[20َبدا ثٗھرىّْٗ ثوٌۇپ تۈگٗتتىڭالر]ٌٗززٖتٍىرىڭالرٔي ھبٍبتىٌ دۇٔ
 ]ِبٌىه[

 

  ئىٌچىىَ ھېطبة ئېلىع

وىّذىٓ » ….لىٍىذۇ: پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: ئىّبَ ئٗھّٗد، ئبئىػٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھبٔىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي رىۋاٍٗت
دېذى ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ ۋٖ « ثىرٌٗپ ھېطبة ئېٍىٕطب، ئبزاثمب الٍىك ثوٌۇپ لبٌىذۇ -)لىَبِٗت وۈٔي لىٍّىػٍىرىذىٓ( ثىر
 تىرِىسى ۋٖ ٔٗضٗئي ۋٖ ئىجٕي جٗرىر[

ئي جىٕالر » ئېَتىذۇوي(هللا ٓ، )ثۇ وۈٔذٖ )ئىٕطبٔالرٔي، جىٕالرٔي ھېطبة ئۈچۈْ( توٌۇق ٍىغىذىغبْ وۈٕٔي ئٗضٍىگى]هللا 
ٗرٔي ئبزدۇردۇڭالر  -ئي پٗرۋٖردىگبرىّىس! ثىس ثىر» ئۇالرٔىڭ ئىٕطبٔالردىٓ ثوٌغبْ دوضتٍىرى:« جبِبئٗضي! ضىٍٗر ٔۇرغۇْ ئبدٍِٖ

خ ضىٍٗرٔىڭ دوزاهللا:» دٍٖذۇ.  « ثىرِىسدىٓ پبٍذىالٔذۇق، ثىس ئِٗذى ضْٗ ثٌٗگىٍىگْٗ ۋالىتمب )ٍٗٔي لىَبِٗت وۈٔىگٗ( ٍٗتتۇق
[ ضۈرٖ ئٗٔئبَ[] ئي جىٕالر ۋٖ 128دٍٖذۇ ]« ٔىڭ خبھىػىغب ثبغٍىك ھبٌذا ئۇ ٍٗردٖ ِٗڭگۈ لبٌىطىٍٗرهللاجبٍىڭالردۇر، ضىٍٗر  

ئىٕطبٔالر جبِبئٗضي! ضىٍٗرگٗ ئۆز ئىچىڭالردىٓ ِېٕىڭ ئبٍٗتٍىرىّٕي ثبٍبْ لىٍىپ ثېرىذىغبْ، ثۇ وۈٔۈڭالردىىي ئۇچرىػىػتىٓ 
دٍٖذۇ. ئۇالرٔي دۇَٔب « گۇٔبھٍىرىّىسٔي ئېتىراپ لىٍذۇق» ئۇالر:« ىذىغبْ پٍٗغِٗجٗرٌٗر وٌّٗىذىّۇ؟ضىٍٗرٔي ئبگبھالٔذۇر

 [ ضۈرٖ ئٗٔئبَ[130تىرىىچىٍىىي ئبٌذىغبْ، ئۇالر ئۆزٌىرىٕىڭ ھٗلىمٗتْٗ وبپىر ثوٌغبٍٔىمٍىرىٕي ئېتىراپ لىٍىذۇ ]
 

 زۇلۇهذىي ھېطبة ئېلىع

التبئبال ِۇٔذاق دٍٖذۇ: ِْٗ ئۆزِٖٕىڭ وبتتىٍىمي ۋٖ ئۇٌۇغٍۇلۇَ ثىٍْٗ لٗضَٗ ئبٌ» ھٗدىص لۇددۇضذا ِۇٔذاق دٖپ وٌٗذى:
ٗ زۇٌّىّۇ )ھېطبثطىس( ئۆتۈپ وٗتٍّٗذۇ ْ وىچىىىىٕ  ]تٗپطىر ئىجٕي وٗضىر[«لىٍىّٗٔىي، ثۈگۈْ ِٗٔذىٓ ثىر زاٌىّٕىڭ لىٍغب

ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذ زۇٌۇَ لىٍىػتىٓ ضبلٍىٕىڭالر، » اق دېگْٗ:جبثىر رٖزىَ
 ]ِۇضٍىُ[« زۇٌّٗتىٗ ئبٍٍىٕىذۇ -ھٗلىمٗتْٗ زۇٌۇَ لىَبِٗت وۈٔي لبراڭغۇ

  

 وىچىه گۇًبھتىٌوۇ ھېطبة ئېلىع 

ٌٗالھۇ ئٗٔھبدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ  ِۇٔذاق دېگْٗ: ئي ئبئىػٗ! وىچىه » ئبئىػٗ رٖزىَ
التبئبالٔىڭ دٖرگبھىذا ھېطبة ئېٍىٕىذۇ گۇٔبھالردىّٕۇ ]ٔٗضٗئٗ ۋٖ ئىجٕي « ضبلٍىٕىڭ، غۈثھىطىسوي، وىچىه گۇٔبھالردىّٕۇ ئٌب

 ِبجَٗ ۋٖ ئٗھّٗد[
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 لبرى، غېھىذ، ثبً ثۇ ئۈچطىذىي ھېطبة ئېلىع

بخػي ئٌٍِٗٗىرى ثىٍْٗ پٗلٗت( ھبٍبتىٌ دۇَٔبٔي ۋٖ ئۇٔىڭ زىجۇزىٕٕىتىٕي )ٍٗٔي دۇَٔبٔىڭ ٔېّٗت  ٍ ٍىرىٕي( ])لىٍغبْ
وۆزٌٍٗذىغبْ وىػىٍٗرگٗ ئۇالرٔىڭ ئٌٍِٗٗىرىٕىڭ ئٗجرىٕي ثۇ دۇَٔبدىال توٌۇق ثېرىّىس، دۇَٔبدا ئۇالرٔىڭ ئٗجرىذىٓ ھېچ ٔٗرضٗ 

[ ثۇٔذاق وىػىٍٗرگٗ ئبخىرٖتتٗ دوزاختىٓ ثبغمب ٔٗرضٗ ٍولتۇر، ئۇالرٔىڭ لىٍغبْ ئىػٍىرى ٍولمب چىمىرىٍىذۇ، 15وېٍّٗتىٍٍّٗذۇ  ]
ْ )ٍبخػي(  [ ضۈرٖ ھۇد[16ئٌٍِٗٗىرى ھېطبثمب ئېٍىّٕبٍذۇ ] لىٍغب

ٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، ئۇ رٖضۇٌۇٌالٔىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي ئبڭٍىغبْ: لىَبِٗت وۈٔي » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ٗئ
ئبٌال ئۇٔىڭغب  ضوراق لىٍىٕىذىغبْ وىػي. غېھىذ ثوٌغبْ وىػىذۇر، ئۇ ئبٌالٔىڭ دٖرگبھىغب وٌٗتۈرۈٌۈپ، -تۇٔجي ثوٌۇپ ضوئبي

« ئۇ ٔېّٗتٍٗرگٗ غۈوۈر لىٍىع ٍۈزىطىذىٓ ٔېّىٍٗرٔي لىٍذىڭ؟» دۇَٔبدا ثٗرگْٗ ٔېّٗتٍٗرٔي ئٗضٍىتىذۇ، ئۇِۇ ئٗضٍٍٗذۇ. ئبٌال:
ْ ثبتۇر » دٍٖذۇ. ئبٌال ئۇ وىػىگٗ:« ضېٕىڭ ٍوٌۇڭذا وۈرٖظ لىٍىپ غېھىذ ثوٌذۇَ» دٍٖذۇ. ئۇ وىػي: بٌغبْ ئېَتتىڭ، ٗض ضٍْٗ 
دٍٖذۇ. ئبٔذىٓ ئۇ ئبٌالٔىڭ ثۇٍرۇلي ثوٍىچٗ ٍۈزى ثىٍْٗ ضۆرۈٌۈپ دوزاخمب « وۈرٖظ لىٍذىڭ ۋٖ ئبتبٌذىڭئبتىٍىع ئۈچۈْ 

تبغٍىٕىذۇ. ئبٔذىٓ ئىٍىُ ئۆگٗٔگْٗ ۋٖ ئۆگٗتىْٗ، لۇرئبْ ئولۇغبْ وىػي وٌٗتۈرۈٌىذۇ، ئبٌال ئۇٔىڭغب ثٗرگْٗ ٔېّىتىٕي تؤۇتىذۇ، 
ئىٍىُ ئۆگٗٔذىُ ۋٖ ئۆگٗتتىُ، » دٍٖذۇ. ئۇ:« ىع ٍۈزىطىذىٓ ٔېّىٍٗرٔي لىٍذىڭ؟ثۇ ٔېّٗتٍٗرگٗ غۈوۈر لىٍ» ئۇ تۇٔۇٍذۇ. ئبٌال:

ېٕي ئبٌىُ دېطۇْ دٖپ » دٍٖذۇ. ئبٌال:« ضېٕىڭ رىساٌىمىڭ ئۈچۈْ لۇرئبْ ئولۇدۇَ  ِ ٍبٌغبْ ئېَتتىڭ، ضْٗ ثوٌطبڭ ثبغمىالر
ذىٓ ئۇ ئبٌالٔىڭ ثۇٍرۇلي ثوٍىچٗ ٍۈزى دٍٖذۇ. ئبٔ« ئۆگٗٔذىڭ، لۇرئبٕٔي لبرىٌ دېطۇْ دٖپ ئولۇدۇڭ ھَٗ غۇٔذاق دېَىٍذىڭ

ال تۈرٌۈن ِبي ِۈٌۈوٍٗرٔي ثېرىپ دۆٌٗتّْٗ لىٍغبْ وىػي وٌٗتۈرۈٌىذۇ، ئبٌال  -ثىٍْٗ ضۆرۈٌۈپ دوزاخمب تبغٍىٕىذۇ. ئبٔذىٓ ئٌب
ٗرٔي غۇ ٔېّٗتٍٗرگٗ غۈوۈر لىٍىع ٍۈزىطىذىٓ ٔېّىٍ» ئۇٔىڭغب ثٗرگْٗ ٔېّىتىٕي ئٗضٍىتىذۇ، ئۇِۇ ئېتىراپ لىٍىذۇ. ئبٌال:

ِْٗ ضېٕىڭ رىساٌىمىڭ ئۈچۈْ ضْٗ پۇي ضٗرپ لىٍىٕىػٕي ٍبخػي وۆرىذىغبٍٔىىي ٍوٌالرٔىڭ » دٍٖذۇ. ئۇ وىػي:« لىٍذىڭ؟
ٍبٌغبْ ئېَتتىڭ، ضْٗ ثوٌطبڭ وىػىٍٗر ِېٕي ضېخىىْٗ دېطۇْ، دٖپ » دٍٖذۇ. ئبٌال:« ِبي ضٗرپ لىٍذىُ -ھِّٗىطىگٗ پۇي

ْ ضۆرۈٌۈپ دوزاخمب تبغٍىٕىذۇدٍٖذۇ ئبٔذىٓ ئۇ ئب« ِبي ضٗرپ لىٍذىڭ -پۇي  ]ِۇضٍىُ[« ٌالٔىڭ ثۇٍرۇلي ثوٍىچٗ ٍۈزى ثىٍٗ
 

 گۇۋاھ ثولىذىغبًلىمي لىلغبى گۇًبھىغب ئَزالىرىلىرىٌىڭ ئۆز ذٍوۈً ثۇ

]غۇ وۈٔذٖ )ٍٗٔي لىَبِٗت وۈٔىذٖ( ئۇالرٔىڭ تىٍٍىرى، لوٌٍىرى ۋٖ پۇتٍىرى ئۇالرٔىڭ لىٍّىػٍىرىذىٓ ئۇالرٔىڭ زىَٕىغب گۇۋاھٍىك 
[ 25ىبرا ھٗق ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍىذۇ ]ٔىڭ ئبغهللا[ غۇ وۈٔذٖ ئبٌال ئۇالرغب توٌۇق تېگىػٍىه جبزاضىٕي ثېرىذۇ، ئۇالر  24ىذۇ  ]ثېر

ضۈرٖ ٔۇر[]غۇ وۈٔذٖ ئۇالرٔىڭ ئېغىسٌىرى پېچٗتٍىۋېتىّىس، ئۇالرٔىڭ لىٍّىػٍىرىٕي لوٌٍىرى ثىسگٗ ضۆزٌٗپ ثېرىذۇ، پۇتٍىرى 
 ٓ[[ ضۈرٖ ٍبضى65گۇۋاھٍىك ثېرىذۇ ]

ىه رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  ثىس پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ثىٍْٗ ثىٍٍٗ ئىذۇق، ئۇ ئېغىس  ئٗٔٗش ئىجٕي ٌِب
دېذى. ثىس: « ِْٗ ٔېّىگٗ وۆٌۈپ وٗتتىُ، ثىٍِٗطىٍٗر؟» چىػٍىرى وۆرۈٔۈپ لبٌغۇدٖن دٖرىجىذٖ وۆٌۈپ وٗتتي ۋٖ ئبرلىذىٓ:

ْ » ٍىذۇ، دېذۇق. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:ئبٌال ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗغِٗجىرى ثى ثٗٔذىٕىڭ لىَبِٗت وۈٔي پٗرۋٖردىگبرى ثىٍٗ
جېذٌٍٖىػىۋاتمبٍٔىمىذىٓ وۆٌۈپ وٗتتىُ، ثٗٔذٖ: پٗرۋٖردىگبرىُ! ِېٕي زۇٌۇِذىٓ لۇتمبزِىذىڭّۇ؟ دٍٖذۇ. پٗرۋٖردىگبرى: غۇٔذاق 

بڭب ئۆزِٖذىٓ ثبغمب  ھېچىىّٕىڭ گۇۋاھٍىك ثېرىػىگٗ رۇخطٗت لىٍّبٍّْٗ، دٍٖذۇ. لۇتمۇزغبْ ئىذىُ، دٍٖذۇ. ثٗٔذٖ: ئۇٔذالتبِ 
پٗرۋٖردىگبرى: ثۈگۈْ ئۆزٖڭگٗ ئۆزٖڭ گۇۋاھ ثوٌۇغۇڭ ۋٖ ئٌٍِٗٗىرىڭٕي ٍېسىپ تۇرغۇچي ھۆرِٗتٍىه پٗرغتىٍٗرٔىڭ گۇۋاھ 

ىرىغب: لېٕي ضۆزٌٗ، دې ىرى ثوٌۇغي وۇپبٍٗ لىٍىذۇ، دٍٖذۇ. ئبٔذىٓ ئۇٔىڭ ئبغسىٕي پېچٗتٍٍٗذۇ ۋٖ ئۇٔىڭ ئٗزٌا َىٍىذۇ. ئۇٔىڭ ئٗزٌا
 ٓ ھّىتىذى ئۇٔىڭ لىٍّىػٍىرىٕي ضۆزٌٗپ ثېرىذۇ. ئبٔذىٓ ئۇٔىڭغب ضۆزٌٗظ پۇرضىتي ثېرىٍىذۇ، ئۇ ئۆز ئٗزاٌىرىغب: ئبٌالتبئبالٔىڭ ٖر

ْ دٖپ جېذٌٍٖىػىۋاتبتتىُ، دٍٖذۇ  ]ِۇضٍىُ ۋٖ ٔٗضٗئي ۋٖ ئىجٕي ئٗثۇ ھبتَٗ[«  ٍىراق ثوٌۇڭالر، ِْٗ ضىٍٗرٔي ھىّبٍٗ لىٍىّٗ
 

 خَۋٍر ثېرىعئۈضتىذٍ ثولغبى ئىػالردىي زېوىي 

ثۇ وۈٔذٖ زېّىٓ ئۆزىٕىڭ خٗۋٖرٌىرىٕي  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:] ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،
ئۇٔىڭ » ولۇپ:دېگْٗ ئبٍٗتٕي ئ [ ضۈرٖ زٌٖسٌٖٗ[4ٍبِبْ ئىػالرٔي( ٌِٗۇَ لىٍىذۇ] -ي)ٍٗٔي ئۇٔىڭ ئۈضتىذٖ ئىػٍٗٔگْٗ ٍبخػ

ٗر: ئبٌال ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗغِٗجىرى ٍبخػي ثىٍىذۇ، « خٗۋٖرٌىرىٕىڭ لبٔذاق خٗۋٖر ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍِٗطىٍٗر؟ دېذى ضبھبثىٍ
ْ  -ئۇٔىڭ خٗۋٖرٌىرى ثوٌطب، زېّىٓ پۈتىۈي ئٗر» دېَىػتي. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: ئبٍبٌالرٔىڭ ئۆزىٕىڭ ئۈضتىذٖ لىٍغب

ِۇٔذاق ئىػالرٔي لىٍغبْ ئىذى، دېَىػىذۇ. ِبٔب ثۇ  -ِۇٔذاق وۈٍٔٗردٖ ِۇٔذاق -ىپ: ثۇ ِۇٔذاقلىٍّىػٍىرىغب گۇۋاھٍىك ثېر
 دېذى ]ئٗھّٗد ۋٖ تىرِىسى ۋٖ ٔٗضٗئي[« زېّىٕٕىڭ خٗۋٖرٌىرى

 

 لىَبهَتتَ ھَضرٍت ئېلىپ وېلىذىغبًلىمي ضورۇىئېتىلوبٍذىغبى  دئبلال ٍب

ٌٗالھۇ ئٗٔھبدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، الٔي ٍبد » پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ئبئىػٗ رٖزىَ ئبدَٖ ثبٌىطىغب ئۇ ئٌب
]ئٗثۇ « ئٗتًّٗ ثىر ضبئٗت ئۆتۈپ وٗتطٗ، لىَبِٗت وۈٔي ئبٌالٔي ٍبد ئېَتّىغبْ ئبغۇ ثىر ضبئٗتىٗ لبتتىك ھٗضرٖت چېىىذۇ
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 ٔۇئٍٗىُ ۋٖ ثٍٗھٗلي ھٗضْٗ[
ئبٌال ٍبد » ىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ  ِۇٔذاق دېگْٗ:ئبثذۇٌال ئىجٕي ئِٗر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت ل

ئېتىٍّبٍذىغبْ ئوٌتۇرۇغمب لبتٕبغمبْ وىػىٍٗر، لىَبِٗت وۈٔي ئۇ ئوٌتۇرۇغٕىڭ ئۆزٌىرىگٗ پٗلٗت ھٗضرٖت ئېٍىپ 
 ]ئٗھّٗد[« وېٍىذىغبٍٔىمىٕي وۆرىذۇ

 

  رٍھىن  -ضىلَر

لىَبِٗت وۈٔي » اٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئبثذۇٌال ئىجٕي ئِٗرى رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋ
ٍٗ رٖھىُ وٌٗتۈرۈٌىذۇ، ئۇٔىڭ ٍىپ ئېگىرىذىغبْ چبلٕىڭ ئېگىرىىىگٗ ئوخػبظ ئېگىرىىي ثوٌۇپ راۋاْ ۋٖ ئۆتىۈر تىٍي ثىٍْٗ  -ضى

ٍٗرٖھىّٕي ئۈزگْٗ وىػىگٗ رٖھّىتىٕي ئۈزىذۇ، ئۇٌىغبْ ٍٗٔي ض -ضۆزٌٍٗذۇ. ئۇ ضىٍٗ رٖھىُ لىٍغبْ وىػىگٗ رٖھّٗتٕي  -ى
 ]ئٗھّٗد[« ئۇالٍذۇ

 

 لىلىعدٍۋا  ثىرىطي ثىلَى-ثىر ثۇ وۈًذٍ

ٓ وېَىٓ ضىٍٗر لىَبِٗت وۈٔي پٗرۋٖردىگبرىڭالرٔىڭ دٖرگبھىذا ثىر ْ دٖۋا لىٍىػىطىٍٗر ] -]ئبٔذى  [ ضۈرٖ زۇِٗر[31ثىرىڭالر ثىٍٗ
 -ئبٔذىٓ وېَىٓ ضىٍٗر لىَبِٗت وۈٔي پٗرۋٖردىگبرىڭالرٔىڭ دٖرگبھىذا ثىر زۇثٍٗر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي :]

ْ  -[ ضۈرٖ زۇِٗر[ دېگْٗ ئبٍىتي ٔبزىً ثوٌغبٔذا، ِْٗ: ئي رٖضۇٌۇٌال! ثىس ثىر31ثىرىڭالر ثىٍْٗ دٖۋا لىٍىػىطىٍٗر] ثىرىّىس ثىٍٗ
دېذى. ِْٗ:  -َ. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: ھٗٗئدٖپ ضورىطب -دۇَٔبدا دٖۋاالغمبْ ثوٌطبلّۇ، ئبخىرٖتتٗ ٍٗٔٗ دٖۋاٌىػبِذۇق؟

 تىرِىسى ۋٖ ئٗثۇ ھبتَٗ[«]دېذىُ -ئۇٔذالتب، ئٗھۋاي ثٗوال ئېغىر ئىىْٗ
ئبٌالتبئبال ِۇٔذاق » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

ىّٕي غېپي وٌٗتۈرۈپ ۋٖدٖ ثېرىپ دٍٖذۇ: لىَبِٗت وۈٔي ِْٗ ِۇٔذاق ئۈ چ وىػىٕىڭ دٖۋاگىرى ثوٌىّْٗ. ثىرىٕچىطي: ِېٕىڭ ِٔب
ٕي )ئبٌذاپ( ضېتىپ پۇٌىٕي ٍېگْٗ وىػي. ئۈچىٕچىطي:  )ۋٖدىطىٕىڭ( ھۆددىطىذىٓ چىمّىغبْ وىػي. ئىىىىٕچىطي: ھۆر ئبدِٖ

 ]ثۇخبرى[« ثىر وىػي ئىػٍىتىپ ھٗلمىٕي )تٌٗٗپ لىٍطب( ثٗرِىگْٗ وىػي
ىردىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئۇلجٗ ئ لىَبِٗت وۈٔي ئٗڭ ئبۋۋاي لوغٕىالر » ىجٕي ئِب

 ]تٗثرأي ھٗضْٗ[« دٖۋاٌىػىذۇ
لىَبِٗت وۈٔي، دٖۋا ئۈچۈْ ئبٌالٔىڭ ئبٌذىذا ٍۈوۈٔۈپ » ئٌٗي ئىجٕي ئٗثۇ تبٌىپ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ ِۇٔذاق دېگْٗ:

ْ تۇٔج  ]ثۇخبرى[« ي ئبدَٖ ِْٗ ثوٌىّْٗئوٌتۇرىذىغب
لىَبِٗت وۈٔي پېمىرالر » ئٗٔٗش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

 تۈپٍٍٗىذىٓ ثبٍالرٔىڭ ھبٌي ثٗوّۇ ئېچىٕىػٍىك ثوٌىذۇ. چۈٔىي پېمىرالر: ئي رٖثجىّىس! ثۇالر ثىسگٗ زۇٌۇَ لىٍىپ، ضْٗ ثىس ئۈچۈْ
ھۆرِىتىُ ثىٍْٗ لٗضَٗ لىٍىّٗٔىي )ثۈگۈْ( ضىٍٗرٔي )ئۆزِٖگٗ(  -دٍٖذۇ. ئبٌالتبئبال: ئىسزٖت -ثٌٗگىٍىگْٗ زاوبتٕي ثٗرِىذى

ِىطىىٍٕٗرٔىڭ ھٗلمي  -ِبٌٍىرىذا ٔبِرات -دېذى ۋٖ:] ئۇالرٔىڭ پۇي -دٍٖذۇ -ٍېمىٕالغتۇرۇپ، ئۇالرٔي ٍىرالالغتۇرىّْٗ
ْ ئبٍٗت20ٕثبر]  ]ئٌٗئٗۋضٗ ۋٖ ئٌٗطٗغىر[« ي ئولۇدى[ ضۈرٖ زارىَبت[ دېگٗ

لىَبِٗت وۈٔي، » دىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ئىجٕي ئِٗر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇئبثذۇٌال
ىرىٕي ئبدا لىٍّىغبْ، چٗوٍىٍّىرىگٗ تبجبۋۇز لىٍغبْ، ثۇٍرۇلٍىرىغب خىالپٍىك لىٍغبْ، توضمبْ گۇٔبھال رٔي ضبدىر لۇرئبٕٔىڭ پٗرٌز

بچبر ھبِّبٌغب   ٔ ېٕي غۇٔذاق  ِ ٖثجىُ! لىٍغبْ ثىر ئبدَٖ وٌٗتۈرۈٌىذۇ. ئبٔذىٓ لۇرئبْ ئبدَٖ ضۈرىتىذٖ ھبزىر ثوٌۇپ، ئي ر
چېگراِغب تبجبۋۇز لىٍذى. پٗرزٌىرىّٕي ئبدا لىٍّىذى، ِبڭب ئىتبئٗت  -وۆتۈرگۈزۈپطْٗ )ٍبد ئبٌذۇرۇپطْٗ(وي، ئۇ ِېٕىڭ چٗن

پبوىت ئبرلىٍىك ئۇٔىڭ ئۈضتىذىٓ غىىبٍٗت لىٍىػمب ثبغالٍذۇ.  -دٖپ، ٔۇرغۇْ دٌٖىً -ىر لىٍذىلىٍّبً، گۇٔبھٍىرىّٕي ضبد
دېَىٍىذۇ. غۇٔىڭ ثىٍْٗ، لۇرئبْ ئۇ وىػىٕىڭ  -ئبخىرى ئۇٔىڭغب: ئۇ ضېٕىڭ ئىختىَبرىڭغب تبپػۇرۇٌذى، خبٌىغىٕىڭٕي لىٍغىٓ!

چېگراضىغب رىئبٍٗ لىٍغبْ، پٗرزٌىرىٕي ئبدا  -لۇرئبٕٔىڭ چٗن لوٌىذىٓ تۇتۇپ، ضۆرىگْٗ پېتي دوزاخمب تبغالٍذۇ. ئبٔذىٓ وېَىٓ،
ثجىُ! ئبٍٗتٍىرىّٕي غۇٔذاق  لىٍغبْ، ثۇٍرۇلٍىرىغب ئىتبئٗت لىٍىپ، گۇٔبھ ضبدىر لىٍّىغبْ ثىر ئبدَٖ وٌٗتۈرۈٌىذۇ. لۇرئبْ: ئي ٖر

ا لىٍذى. ثۇٍرۇلٍىرىّغب ئىتبئٗت لىٍىپ، چېگرىٍىرىّغب رىئبٍٗ لىٍذى. پٗرزٌىرىّٕي ئبد -ثىر ھبِّبٌغب وۆتۈرگۈزۈپطٗٔىي، ئۇ چٗن
پبوىت ئبرلىٍىك ئۇٔي ئبلالغمب ثبغالٍذۇ. ئبخىرى ئۇٔىڭغب: ئۇ ضېٕىڭ  -دٖپ، ٔۇرغۇْ دٌٖىً -گۇٔبھ ضبدىر لىٍّىذى

!ٓ ٍْٗ، )ئبدَٖ ضىَبلىغب وىرگْٗ( لۇرئبْ ئۇ وىػىگٗ ٍىپٗ -ئىختىَبرىڭغب تبپػۇرۇٌذى، خبٌىغىٕىڭٕي لىٍغى ن دېَىٍىذۇ. غۇٔىڭ ثى
ْ ضۇ ئىچۈرىذۇ  ]ثٗززار[« توْ وىَگۈزۈپ، ثېػىغب تبج تبلبٍذۇ ۋٖ پبدىػبھٕىڭ لٗدىھي ثىٍٗ

)لىَبِٗت » ئبثذۇٌال ئىجٕي ِٗضئود رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
دٍٖذۇ. غۇٔىڭ  -پٗرۋٖردىگبرىُ! ثۇ ئبدَٖ ِېٕي ئۆٌتۈرۈۋٖتتي وۈٔي( ثىر ئبدَٖ ٍٗٔٗ ثىر ئبدِٖٕىڭ لوٌىذىٓ تۇتمىٕىچٗ وېٍىپ: ئي

ال ئۇٔىڭذىٓ: ئۇٔي ٔېّىػمب ئۆٌتۈرۈۋٖتتىڭ؟ ْ. ئٌب دٖپ ضورىطب. ئۇ: ئي ئبٌال! پۈتۈْ ئىسزٖت ضبڭب ِٗٔطۇپ ثوٌۇغي ئۈچۈْ  -ثىٍٗ
ال: پۈتۈْ ئىسزٖت ھٗلىمٗتْٗ ِبڭب ِٗٔطۇپت -ئۆٌتۈرۈۋٖتتىُ، ٗ  -ۇر،دٖپ جبۋاة ثېرىذۇ. ئبٔذىٓ ئٌب دٍٖذۇ. ئۇٔىڭذىٓ وېَىٓ، ٍٗٔ

دٍٖذۇ. ئبٌال  -ثىر ئبدَٖ ثبغمب ثىر ئبدِٖٕىڭ لوٌىذىٓ تۇتمىٕىچٗ وېٍىپ: ئي پٗرۋٖردىگبرىُ! ثۇ ئبدَٖ ِېٕي ئۆٌتۈرۈۋٖتتي
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ېّىػمب ئۆٌتۈرۈۋٖتتىڭ؟ ٖتٕىڭ پبالٔىغب ِٗٔطۇپ ثوٌۇغي ئۈچۈْ ئۆٌتۈرۈۋٖت -ئۇٔىڭذىٓ: ثۇٔئ   -تىُ،دٖپ ضورىطب، ئۇ: پۈتۈْ ئىسز
دٍٖذۇ. ٔٗتىجىذٖ، لبتىً لبتىٍٍىك گۇٔبھىٕي  -دٖپ جبۋاة ثېرىذۇ، ئبٔذىٓ ئبٌال: ئىسزٖت ھٗرگىسِۇ پبالٔىغب ِٗٔطۇپ ئِٗٗش

 ]ٔٗضٗئي ضٗھىھ[« ئېتىراپ لىٍىذۇ
َ لىَبِٗت وۈٔي ئبد» ئٗثۇ دٖردا رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ٖ

ئۆٌتۈرگۈچي ثىٍْٗ ئۆٌتۈرۈٌگۈچي وٌٗتۈرۈٌىذۇ. ئبٔذىٓ ئۆٌتۈرۈٌگۈچي: ئي پٗرۋٖردىگبرىُ! ثۇ ئبدِٖذىٓ ضوراپ ثبلمىٓ، ئۇ ِېٕي 
ْ  -دٍٖذۇ. لبتىً: ئي پٗرۋٖردىگبرىُ! ثۇ ئبدَٖ ِېٕي )ئۆزىٕي( ئۆٌتۈرۈغىٗ ثۇٍرۇغبٔىذى -ٔېّىػمب ئۆٌتۈرۈپتۇ؟ دٍٖذۇ. غۇٔىڭ ثىٍٗ
 ]ئٌٗىٗثىر[« ىرىذىٓ تۇتۇٌۇپ، دوزاخمب ثىرگٗ تبغٍىٕىذۇھٗر ئىىىىٍىطي لوٌٍ

لىَبِٗت وۈٔي ئۆٌتۈرۈٌگْٗ » جۇٔذۇة رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
ثجىُ! ثۇ ِېٕي ئۆٌتۈرگْٗ دٍٖذۇ، ئبٔذىٓ ئ ٍغبْ ھبٌذا وېٍىپ ِۇٔذاق دٍٖذۇ: ئي ٖر بٌال لبتىٍغب ٔېّٗ ئۈچۈْ وىػي لبتىٍغب ئېطى

ْ ئۆٌتۈرگْٗ دٍٖذۇ -ئۆٌتۈردۈڭ؟ ً پبالٔىٕىڭ ثۇٍرۇلي ثىٍٗ  ]ٔٗضٗئي ضٗھىھ[« دېطٗ، لبتى
ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: لىَبِٗت وۈٔي » ئىجٕي ئبثجبش ر

ٍْٗ ثىرگٗ وېٍىذۇ، ۋٖھبٌٗٔىي، لبتىٍٕىڭ ثېػي ۋٖ چېىىطي ئۆٌتۈرۈٌگْٗ ثبغمىالر تٗرىپىذىٓ ئۆٌتۈرۈٌگْٗ وىػي، لبتىٍي ث ى
وىػىٕىڭ لوٌىذا ثوٌۇپ، ئۇ وىػي جبْ توِۇرى لبْ ئبلتۇرغبْ ھبٌذا ِۇٔذاق دٍٖذۇ، ٍب رٖثجىُ! ثۇٔىڭذىٓ ضوراپ ثبلمىٓ، ثۇ 

 ىسى ۋٖ ٔٗضٗئي ۋٖ ئىجٕي ِبجٗ ضٗھىھ[]تىرِ« ۋاٌىػىپ، ئٗرغىگٗ ٍېمىٓ ثبرىذۇئۈچۈْ ئۆٌتۈرىذۇ، ئۇالر غۇٔذاق داِېٕي ٔېّٗ 
]ئٗگٗر زاٌىّالرٔي پٗرۋٖردىگبرىڭٕىڭ دٖرگبھىذا توختىتىپ لوٍۇٌغبْ چبغذا ثٗزىطي ثٗزىطي ثىٍْٗ جېذٌٍٖىػىۋاتمبٔذا وۆرضٗڭ 

ر ثىس ئٗگٗر ضىٍٗر ثوٌّىطبڭال» ئىذىڭ )ئٌٗۋٖتتٗ لورلۇٔچٍۇق ھبٌىٕي وۆرٖتتىڭ( ثوزٖن لىٍىٕغبٔالر چوڭچىٍىك لىٍغبٔالرغب:
ضىٍٗرگٗ ھىذاٍٗت وٌٗگٗٔذىٓ وېَىٓ ثىس » [ چوڭچىٍىك لىٍغبٔالر ثوزٖن لىٍىٕغبٔالرغب:31دٍٖذۇ  ]« چولۇَ ئىّبْ ئېَتبتتۇق

[ ثوزٖن لىٍىٕغبٔالر 32دٍٖذۇ  ]« ضىٍٗرٔي ئۇٔىڭذىٓ توضتۇلّۇ؟ ھٗرگىس توضّىذۇق، ضىٍٗر ئۆزٖڭالر گۇٔبھ لىٍغۇچي ثوٌذۇڭالر
ٓ  -وۈٔذۈز لىٍغبْ ھىٍَٗ -ٗرگىس ئۇٔذاق ئِٗٗش، )ضىٍٗرٔىڭ ثىسگٗ( وېچٗھ» چوڭچىٍىك لىٍغبٔالرغب: ِىىرىڭالر )ثىسٔي ئىّبٔذى

ٌٗتۈرۈغىٗ ثۇٍرۇٍتتۇڭالرهللاتوضتي( ئۆز ۋالتىذا ضىٍٗر ثىسٔي   دٍٖذۇ. ئبزاثٕي وۆرگْٗ « ٔي ئىٕىبر لىٍىػمب ۋٖ ئۇٔىڭغب غېرىه و
ٍىمٍىرىغب( ئىچىذٖ پۇغبٍّبْ لىٍىذۇ، وبپىرالرٔىڭ ثوٍۇٍٔىرىغب تبلبلالرٔي چبغذا، ئۇالر )ٍٗٔي ھٗر ئىىىي گۇرۇھ ئىّبْ ئېَتّىغبٔ

پٗرغتىٍٗرگٗ ئېَتىذۇ( زۇٌۇَ لىٍغۇچىالرٔي، هللا [ ضۈرٖ ضٗثٗئـ[])33ضبٌىّىس، ئۇالرغب پٗلٗت لىٍّىػٍىرىٕىڭ جبزاضىٕي ثېرىٍىذۇ ]
گبھمب( توپالڭالر، ئبٔذىٓ ئۇالرٔي دوزاخٕىڭ ٔي لوٍۇپ چولۇٔغبْ ثۇتٍىرىٕي )ِٗھػٗرهللائۇالرٔىڭ لبٍبغٍىرىٕي ۋٖ ئۇالرٔىڭ 

ضوراق لىٍىٕىذۇ   -[ ئۇالرٔي توختىتىپ تۇرۇڭالر، چۈٔىي، ئۇالر )جىّي ضۆزٌىرى ۋٖ ئىػٍىرىذىٓ( ضوئبي23-22ٍوٌىغب ثبغالڭالر  ]
)دېَىٍىذۇ(  « ٗر؟ثىرىڭالرغب ٍبردَٖ لىٍّبٍطىٍ -ٔېّىػمب )دۇَٔبدىىي ھبٌىتىڭالرغب ئوخػبظ( ثىر» [ )ئبٔذىٓ( ئۇالرغب:24]
[ ئٗگٗغىۈچىٍٗر 27ثىرىگٗ لبراپ ِۇٔبزىرىٍىػىذۇ  ] -[ ئۇالر ثىر26[ ثٌٗىي ئۇالر ثۈگۈْ ثوٍطۇٔغۇچىالردۇر  ]25]

[ 28دٍٖذۇ  ]« ضىٍٗر )ضۆزۈڭالرٔىڭ راضتٍىمىغب( لٗضَٗ ئىچىپ ثىسٔي ئىّبٔذىٓ توضۇٍتتۇڭالر» ئٗگٗغتۈرگۈچىٍٗرگٗ:
ْ( ِۆِىٓ ثوٌّىذىڭالر  ]» ( ئېَتىذۇ:)ئٗگٗغتۈرگۈچىٍٗر ئٗگٗغىۈچىٍٗرگٗ [ ثىسٔىڭ ضىٍٗرٔي 29ضىٍٗر )ئۆز ئىختىَبرىڭالر ثىٍٗ

[ 30)ثىسگٗ ئٗگىػىػىٗ( زورالٍذىغبْ وۈچىّىس ٍوق ئىذى، ثٌٗىي ضىٍٗر )ثىسگٗ ئوخػبظ( ئبزغبْ لٗۋَ ئىذىڭالر  ]
ٗتْٗ )غۇ ضۆز ثوٍىچٗ ئبزاثٕي( چولۇَ پٗرۋٖردىگبرىّىسٔىڭ ثىسٔي )جبزاالظ( ضۆزى ثىسگٗ تېگىػٍىه ثوٌذى. ثىس ھٗلىم

ْ ئىذۇق ]31تېتىغۇچىّىس  ]  [ ضۈرٖ ضبففبت[32[ ضىٍٗرٔي ثىس ئبزدۇردۇق، چۈٔىي ثىس ھٗلىمٗتْٗ ئبزغب
ٗر  ئىجٕي ِٗٔذٖھ "روھ" دېگْٗ وىتبثتب ئىجٕي ئبثجبش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇِبٔىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي رىۋاٍٗت لىٍىذۇ: وىػىٍ

ٌىػىذۇ. ھٗتتب جبْ ثىٍْٗ جٗضٗت ِۇٔبزىرىٍىػىذۇ، جبْ ثٗدٖٔگٗ گۇٔبھٕي ضْٗ لىٍذىڭ، دٍٖذۇ. جٗضٗت لىَبِٗت وۈٔي دٖۋا
ال ئىىىىطىٕىڭ ئبرىطىذا  جبٔغب: ضْٗ گۇٔبھ لىٍىػمب ثۇٍرۇدۇڭ، ضْٗ گۇٔبھٕي چىراٍٍىك وۆرضٗتتىڭ، دٍٖذۇ. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئٌب

دىٓ: ضىٍٗردىٓ ثىرىڭالر ھٗلىمٗتْٗ وۆزى ضبق ئِّٗب پبٌٗچ ئبدِٖگٗ، ھۆوۈَ لىٍىع ئۈچۈْ ثىر پٗرغتىٕي ئٗۋٖتىذۇ. پٗرغتٗ ئۇالر
ٍٗٔٗ ثىرىڭالر وۆزى وور ئبدِٖگٗ ئوخػبٍطىٍٗر، ئۇ ئىىىي ئبدَٖ ثىر ثبغمب وىرىذۇ، پبٌٗچ ئبدَٖ وور ئبدِٖگٗ: ِْٗ ثۇ ٍٗردٖ 

ِېٕي ِىٕىپ تۇرۇپ ئۇٔي ئبٌغىٓ، دٍٖذۇ. ھٗلىمٗتْٗ ِېۋىٍٗرٔي وۆردۈَ. ٌېىىٓ ئۇٔي ئبالٌّبٍّْٗ، دٍٖذۇ. وور ئبدَٖ ئۇٔىڭغب: 
پبٌٗچ ئبدَٖ وور ئبدِٖٕي ِىٕىپ تۇرۇپ ِېۋىٍٗرٔي ئبٌىذۇ. ثۇالرٔىڭ لبٍطىطي وىػىٕىڭ ھٗلمىگٗ تبجبۋۇز لىٍغۇچي 
ٗر ئىىىىٍىطي، دېَىػىذۇ. پٗرغتٗ ئۇالرغب: ضىٍٗر ھٗلىمٗتْٗ ئۆزٖڭالرغب ئۆزٖڭالر ھۆوۈَ  ھېطبثٍىٕىذۇ؟ دٖپ ضوراٍذۇ. ئۇالر: ھ

تٗپطىر «]وخػبٍذۇ. جبْ ئۇٔىڭغب ِىٕگۈچىذۇرلىٍذىڭالر، دٍٖذۇ. ٍٗٔي ھٗلىمٗتْٗ جٗضٗت جبْ ئۈچۈْ ِىٕىذىغبْ ھبٍۋأغب ئ
 ئىجٕي وٗضىر[

 

  ضي تۆت وىػىٌىڭ دٍۋا

 ضۈرٖ ثٗٔي ئىطرائىً[ [15]پٍٗغِٗجٗر ئٗۋٖتًّٗ تۇرۇپ )ھېچ ئبدِٖٕي( جبزاٌىغىٕىّىس ٍوق ]
لىَبِٗت وۈٔي تۆت تۈرٌۈن ئبدَٖ » لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ئٗضۋٖد ئىجٕي ضٗرىئتىٓ رىۋاٍٗت

لبرىٕي پٗرق ئېتٌٍّٗٗذىغبْ گبٌۋاڭ، ثٗن لېرىپ وٗتىْٗ ئبدَٖ ۋٖ  -وېٍىذۇ. ئۇالر؛ ھېچ ٔٗرضىٕي ئبڭٍىّبٍذىغبْ گبش، ئبق
ىمال ئي پٗرۋٖردىگبرىُ! ئىطالَ دىٕي » ر ثوٌۇپ، گبش ئبدَٖ:پٍٗغِٗجٗرٌىه ئۈزۈٌۈپ لبٌغبْ چبغذا ٍبغبپ ئۆٌگْٗ ئبدَٖ لبتبٌر



 ئبلال تًريپكً قېچىڭالر! 
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ئي پٗرۋٖردىگبرىُ! ئىطالَ دىٕي وٌٗگْٗ چبغذا، » دٍٖذۇ. گبٌۋاڭ ئبدَٖ:« وٌٗگْٗ چبغذا، ِْٗ ھېچ ٔٗرضىٕي ئبڭٍىَبٌّبٍتتىُ
َ ئ» دٍٖذۇ. ثٗن لېرىپ وٗتىْٗ ئبدَٖ:« وىچىه ثبٌىالر ِبڭب تۆگٗ تېسٖوٍىرىٕي ئېتىپ ِٗضخىرٖ لىالتتي ي پٗرۋٖردىگبرىُ! ئىطال

دٍٖذۇ. پٍٗغِٗجٗرٌىه ئۈزۈٌۈپ لبٌغبْ چبغذا « دىٕي وٌٗگْٗ چبغذا، ِْٗ ثىر ٔٗرضىٕي پٗرق ئېتٌّٗٗش ثوٌۇپ لبٌغبٔىذىُ
َ ثوٌطب:  ]ئٗھّٗد[« دٍٖذۇ« ئي پٗرۋٖردىگبرىُ! ِبڭب ضېٕىڭ ھېچجىر ئٌٗچىڭ وٌّٗىذى» ٍبغبپ ئۆتىْٗ ئبدٖ

ٗ » رىئذىٓ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي رىۋاٍٗت لىٍىذۇ:ئىّبَ ئٗھّٗد، ئٗضۋٖد ئىجٕي ضٗ ھېچ ٔٗرض
ْ( ئبرىٍىمتب ئۆٌۈپ وٗتىْٗ وىػي  َٖ ۋٖ )دٖۋٖت ٍٗتّىگٗ ئبڭٍىَبٌّبٍذىغبْ گبش، ئٗلٍي ھۇغي جبٍىذا ئِٗب ئبدَٖ، لېرى ئبد

َ ثوٌۇپ لىَبِٗت وۈٔي )ئۆزٌىرىٕي ئبلالپ( پبوىت وٌٗتۈرىذىغبْ تۆت تۈرٌ ُ! ئىطال ۈن وىػي ثبردۇر. گبش: پٗرۋٖردىگبرى
ھٗلىمٗتْٗ وٌٗذى، )ٌېىىٓ( ِْٗ ئۇٔىڭذىٓ ھېچ ٔٗرضٗ ئبڭٍىَبٌّىذىُ، دٍٖذۇ. ئٗلٍي ھۇغي جبٍىذا ئِٗٗش وىػي: 
ىالر ِبڭب )ئٗلٍي ھۇغۇَ جبٍىذا ئِٗٗضٍىىىذىٓ( تېسٖوٍٗرٔي  پٗرۋٖردىگبرىُ! ئىطالَ ھٗلىمٗتْٗ وٌٗذى )ئِّٗب( وىچىه ثٌب

ىػبتتي، دٍٖذۇ. لېرى وىػي: پٗرۋٖردىگبرىُ! ئىطالَ ھٗلىمٗتْٗ وٌٗذى )ٌېىىٓ( ِْٗ ھېچ ٔٗرضٗ چۈغىٌٍّٕٗٗتتىُ، دٍٖذۇ. ئېت
التبئبال  ئبرىٍىمتب ئۆٌۈپ لبٌغبْ وىػي: پٗرۋٖردىگبرىُ! ِبڭب ضېٕىڭ تٗرىپىڭذىٓ ھېچ پٍٗغِٗجٗر وٌّٗىذى، دٍٖذۇ. ئبٔذىٓ ئٌب

التبئبالغب  ثوٍطۇٔۇغي ئۈچۈْ ۋٖدىٍٗر ئېٍىۋاٌىذۇ. ئبٔذىٓ ئبٌالتبئبال ئۇالرٔي ئوتمب وىرگۈزۈڭالر دٖپ ئۇالردىٓ ئۇالرٔىڭ ئٌب
ٗرٔي ئٗۋٖتىذۇ. ئبٌالٔىڭ ٔبِي ثىٍْٗ لٗضَٗ لىٍىّٗٔىي، ئٗگٗر ئۇالر ئوتمب وىرضٗ، ئٌٗۋٖتتٗ ئوت ئۇالرغب ضبٌمىٓ ۋٖ  پٗرغتىٍ

ْ ثوٌۇپ ثېرىذۇ  «خبتىرجٍِٗىه ثېرىذىغب
لىَبِٗت وۈٔي تۆت تۈرٌۈن » ٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئٗٔٗش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗ

ئبدَٖ وٌٗتۈرۈٌىذۇ. ئۇالر؛ ٍېڭي تۇغۇٌۇپ ئۆٌۈپ وٗتىْٗ ثبال، گوِۇظ )ٍٗٔي ئٗلٍىذىٓ ئېسىپ لبٌغبْ وىػي(، پٍٗغِٗجٗرٌىه 
ىمالر ثوٌۇپ، ئۇالرٔىڭ ھِّٗىطي ئۆز ئۈزۈٌۈپ لبٌغبْ زاِبٔذا ئۆٌۈپ وٗتىْٗ ئبدَٖ ۋٖ ئىٕتبٍىٓ  لېرىپ وٗتىْٗ ئبدَٖ لبتبٌر

ٓ « ئۆزٖڭٕي وۆرضٗتىىٓ!» دٌٖىٍٍىرىٕي ئوتتۇرىغب لوٍۇپ ضۆزٌٍٗذۇ. ئبٔذىٓ ئبٌالتبئبال دوزاخٕىڭ ثبظ گٗۋدىطىگٗ: دٍٖذۇ. ئبٔذى
ٗر  ِْٗ ثٗٔذىٍىرىّگٗ ئۇالرٔىڭ ئۆز ئىچىذىٓ ئٌٗچي ئٗۋٖتتىُ. ثۈگۈْ ِْٗ ضىٍٗرگٗ» ئۇالرغب: ئۆزِٖٕىڭ ئٌٗچىطىّْٗ، ضىٍ

ئي پٗرۋٖردىگبرىّىس! لٍٗٗرگٗ » دٍٖذۇ. ئبٔذىٓ پېػبٔىطىگٗ ثٗدثٗختٍىه پۈتۈٌگْٗ وىػىٍٗر:« ئۇٔىڭغب )دوزاخمب( وىرىڭالر!
ضبئبدٖت پۈتۈٌگْٗ وىػىٍٗر دوزاختىٓ ئۆتۈپ،  -دٍٖذۇ. پېػبٔىطىگٗ ثٗخت« وىرىّىس؟ ثىس ئۇٔىڭذىٓ لبچبتتۇق ئِٗٗضّۇ؟

ضىٍٗر ِېٕىڭ پٍٗغِٗجٗرٌىرىّٕي لبتتىك » ېس ضۈرٖتتٗ جٕٗٔٗتىٗ وىرىذۇ. ئبٔذىٓ ئبٌالتبئبال دوزاخمب وىرىذىغبٔالرغب:ٔبھبٍىتي ت
دٍٖذۇ. ٔٗتىجىذٖ جٕٗٔٗت ئٗھٍي جٕٗٔٗتىٗ دوزاخ ئٗھٍي دوزاخمب « ئىٕىبر لىٍغبْ ئىذىڭالر ۋٖ ئۇالرغب لبرغي چىممبٔىذىڭالر

 ٖ ثٗززار[]ِٗۋضىٍي ۋ« وىرىذۇ
 

 ردىي ضوراظَلپَرغتى

ثۇ وىػىٍٗر ضىٍٗرگٗ » ئۇالرٔىڭ ھِّٗىطىٕي )ھېطبة ئېٍىع ئۈچۈْ( ٍىغىذۇ. ئبٔذىٓ پٗرغتىٍٗرگٗ:هللا ]ئۇ وۈٔذٖ  
ضْٗ پبوتۇرضْٗ، ثىسٔىڭ دوضتىّىس ئۇالر ئِٗٗش، ضْٗ )ئۇالر ثىسگٗ » [ ئۇالر ئېَتىذۇ:40دٍٖذۇ  ]« چولۇٔغبّٔىذى؟

 -ثىرىڭالرغب پبٍذا -[ ثۈگۈْ ضىٍٗر ثىر41رٔىڭ توٌىطي جىٕغب ئىّبْ وٌٗتۈرٖتتي  ]چولۇِبٍتتي( ثٌٗىي جىٕغب چولۇٔبتتي. ئۇال
ْ ٍٗتىۈزٌٍّٖٗطىٍٗر، ثىس  دٍّٖىس « ضىٍٗر چىٕپۈتّىگْٗ دوزاخ ئبزاثىٕي تېتىڭالر» دىٓ غٍٗرىَگٗ چولۇٔغۇچي( زاٌىّالرغب:)هللازىَب

 [ ضۈرٖ ضٗثٗئـ[42]
 

   ثبغمىالرًي ئبزدۇرغبًالر

ىغىذۇ، ئبٔذىٓ  هللاب لوغۇپ، ئۇالر  ئۇالرغهللا ]غۇ وۈٔذٖ   ٍ ِېٕىڭ ثۇ » )ئۇالرغب:هللا ٔي لوٍۇپ چولۇٔغبْ ٔٗرضىٍٗرٔي
[)ئىجبدٖت لىٍىٕغۇچىالر( 17دٍٖذۇ  ]« ثٗٔذىٍىرىّٕي ضىٍٗر ئبزدۇردۇڭالرِۇ؟ ٍب )توغرا( ٍوٌذىٓ ئۇالر ئۆزٌىرى ئبزدىّۇ؟

تۇظ )ٍٗٔي ضٗٔذىٓ ثبغمىغب چولۇٔۇظ( ثىسگٗ )ۋٖ ضْٗ پبوتۇرضْٗ، ضېٕي لوٍۇپ ثبغمىالرٔي دوضت تۇهللا ! ئي » ئېَتىذۇ:
ٗ  -ضېٕىڭ ِٗخٍۇلبتىڭذىٓ ھېچ ئٗھٗدىگٗ( الٍىك ئِٗٗش، ٌېىىٓ ضْٗ ئۇالرٔي ۋٖ ئۇالرٔىڭ ئبتب ثوۋىٍىرىٕي غۇ لٗدٖر ٔېّٗتى

الىتتب [ ضۈرٖ فۇرلبْ[]ئٍٕٗي ۋ18چۆِذۈردۈڭىي، ئۇالر ضېٕي ٍبد ئېتىػٕي ئۇٔتۇدى. ئۇالر ھبالن ثوٌغۇچي لٗۋَ ثوٌذى ]
جۇدا ثوٌىذۇ. ئۇالرٔىڭ ئۆرا ئبرا ِۇٔبضىۋىتي )ٍٗٔي دۇَٔبدىىي  -ئٗگٗغتۈرگۈچىٍٗر ئبزاثٕي وۆرۈپ، ئٗگٗغىۈچىٍٗردىٓ ئبدا

جۇدا  -وبغىي ثىسٌٗرگٗ )دۇَٔبغب( لبٍتىػمب ثوٌطب ئىذى، ئۇالر ثىسدىٓ ئبدا» [ ئٗگٗغىۈچىٍٗر:166دوضتٍۇلي( ئۈزۈٌىذۇ  ]
بْ( ئىػٍىرىٕىڭ ھٗضرٖت ثوٌغبٍٔىمىٕي ِۇغۇٔذاهللا  دٍٖذۇ. « جۇدا ثوالتتۇق -بداثوٌغبٔذٖن ثىسِۇ ئۇالردىٓ ئ ق ئۇالرغب )ٍِب

پٗرۋٖردىگبرىّىس! ثىسٔي ئىىىي لېتُى ئۆٌتۈرۈپ، ئىىىي » [ ضۈرٖ ثٗلٗرٖ[]ئۇالر:167ٍذۇ   ]بّوۆرضىتىذۇ، ئۇالر دوزاختىٓ چىم
[ ضۈرٖ غبفىر[]ئي وبپىرالر! 11دٍٖذۇ  ]« چىمىع ٍوٌي تېپىالرِۇ؟ لېتىُ تىرىٍذۈردۈڭ، ثىس گۇٔبھىّىسغب ئىمرار لىٍذۇق، ئِٗذى

ٖ ئېَتّبڭالر، ضىٍٗر پٗلٗت لىٍّىػىڭالرٔىڭ جبزاضىٕي تبرتىطىٍٗر ]  [ ضۈرٖ تٗھرىُ[7ثۈگۈْ ئۆزر
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ىذا لىٍىپ:هللا ] ئۇ وۈٔذٖ   ٔ ٓ 74دٍٖذۇ  ]« ضىٍٗر گۇِبْ لىٍغبْ ِېٕىڭ غېرىىٍىرىُ لٍٗٗردٖ؟» ئۇالرغب [ ثىس ھٗر ئۈِّٗتتى
)ئۇالرٔىڭ ئٌٍِٗٗىرىگٗ گۇۋاھٍىك ثېرىذىغبْ( ثىس گۇۋاھچي )ٍٗٔي پٍٗغِٗجٗر(ٔي چىمىرىّىس، پبوىتىڭالرٔي وٌٗتۈرۈڭالر دٍّٖىس، 

ىڭ ئوٍذۇرۇپ چىممبْ ٔٗرضىٍىرى )ٍٗٔي ِٗثۇدٌىرى( غب ِٗٔطۇپ ئىىٍٗٔىىىٕي ئبٔذىٓ ثىٍىذۇ، ئۇالرٔهللائۇالر ھٗلىمٗتٕىڭ 
ُ » ئۇالرغب:هللا [ ضۈرٖ لٗضٗش[]غۇ وۈٔذٖ 75ئۆزٌىرىٕي ئۇالردىٓ چٗتىٗ ئبٌىذۇ ] ضىٍٗر گۇِبْ لىٍغبْ ِېٕىڭ غېرىىٍىرى

ىٓ( پٗرۋٖردىگبرىّىس! ثىس )ضېٕىڭ ٍوٌۇڭذ» [ ئۆزىٍىرىگٗ ئبزاة تېگىػٍىه ثوٌغبٔالر:62دٖپ ٔىذا لىٍىذۇ  ]« لٍٗٗردٖ؟
ئبزدۇرغبٔالرٔي )ٍٗٔي ئٗگٗغىۈچىٍىرىّىسٔي( ئۆزىّىس ئبزغبٔذٖن ئبزدۇردۇق، )پٗرۋٖردىگبرىّىس!( ئۇالردىٓ ٍىرالٍىػىپ ضبڭب 

« غېرىه وٌٗتۈرگْٗ ِٗثۇدٌىرىڭالرٔي چبلىرىڭالر» [ ئۇالرغب:63ٍېمىٕالغتۇق، ئۇالر ثىسگٗ ئىجبدٖت لىٍّبٍتتي دېَىػىذۇ  ]
ْ، ئۇالر غېرى ه وٌٗتۈرگْٗ ِٗثۇدٌىرىٕي چبلىرىذۇ، ئۇالردىٓ جبۋاة وٌٍّٗٗذۇ، ئۇالر ئبزاثٕي وۆرگْٗ چبغذا، دېَىٍگْٗ ھبِب

» ئۇالرغب ٔىذا لىٍىپ ئېَتىذۇ:هللا [ ئۇ وۈٔذٖ  64)دۇَٔبدىىي ۋالتىذا( ھىذاٍٗت تبپمبْ ثوٌۇغٍىرىٕي ئبرزۇ لىٍىذۇ  ]
رغب ثبرٌىك خٗۋٖرٌٗر لبراڭغۇ ثوٌىذۇ، ئۇالر ئۆزئبرا [ ئۇ وۈٔذٖ ئۇال65پٍٗغِٗجٗرٌٗرگٗ ٔېّٗ ثىٍْٗ جبۋاة ثٗردىڭالر؟  ]

ٔذىٓ ِۇغرىىالرغب:66ضوراغّبٍذۇ ] »  [ ضۈرٖ لٗضٗش[]لىَبِٗت وۈٔي ئۇالرٔىڭ ھِّٗىطىٕي )ھېطبة ئېٍىع ئۈچۈْ( ٍىغىّىس، ئب
ئېَتىپ )دۇَٔبدىىي  [ ئبٔذىٓ ئۇالر پٗلٗت ئۆزٖر22دٍّٖىس  ]« ٔىڭ غېرىىٍىرى دٖپ ئېتىمبد لىٍغبْ ِٗثۇدٌىرىڭالر لٍٗٗردٖ؟هللا

ثىٍْٗ لٗضَٗ لىٍىّىسوي، ثىس ِۇغرىه ثوٌّىغبْ هللا پٗرۋٖردىگبرىّىس!  » چبغٍىرىذىىىگٗ ئوخػبظ ٍبٌغبٔغب ئىٍتىجب لىٍىپ(:
ٓ، 23دٍٖذۇ  ]« ئىذۇق بٌغبْ ضۆزٌىگٍٗٔىىىگٗ لبرىغى  ٍ [ ئۇالرٔىڭ )ثىس ِۇغرىه ثوٌّىغبْ دٖپ( ئۆزٌىرىگٗ لبرىػي لبٔذاق

پٗرىػتىٍىرىگٗ هللا [ ضۈرٖ ئٗٔئبَ[])24ىىٍىرى دٖپ( ثوھتبْ چبپٍىغبْ ثۇتٍىرى ئۇالردىٓ لبچىذۇ ]ٔىڭ غېر)هللائۇالرٔىڭ 
ٔي لوٍۇپ چولۇٔغبْ هللا ئېَتىذۇ( زۇٌۇَ لىٍغۇچىالرٔي، ئۇالرٔىڭ )ِۇغرىىٍىىتىىي، وۇفرىذىىي( لبٍبغٍىرىٕي ۋٖ ئۇالرٔىڭ 

[ ئۇالرٔي توختىتىپ تۇرۇڭالر، چۈٔىي 23ـ22وٌىغب ثبغالڭالر ]ثۇتٍىرىٕي )ِٗھػٗرگبھمب( توپالڭالر، ئبٔذىٓ ئۇالرٔي دوزاخٕىڭ ٍ
ىتىڭالرغب »[ )ئبٔذىٓ( ئۇالرغب: 24ئۇالر )جىّي ضۆزٌىرى ۋٖ ئىػٍىرىذىٓ( ضوئبي ـ ضوراق لىٍىٕىذۇ ] ٔېّىػمب )دۇَٔبدىىي ھٌب

[ ئۇالر ثىر ـ 26ۇٔغۇچىالردۇر ][ ثٌٗىي ئۇالر ثۈگۈْ ثوٍط25)دېَىٍىذۇ( ]« ئوخػبظ( ثىر ـ ثىرىڭالرغب ٍبردَٖ لىٍّبٍطىٍٗر؟ 
ضىٍٗر )ضۆزۈڭالرٔىڭ راضتٍىمىغب( لٗضَٗ ئىچىپ »[ ئٗگٗغىۈچىٍٗر ئٗگٗغتۈرگۈچىٍٗرگٗ: 27ثىرىگٗ لبراپ ِۇٔبزىرىٍىػىذۇ ]

ْ( »[ )ئٗگٗغتۈرگۈچىٍٗر ئٗگٗغىۈچىٍٗرگٗ( ئېَتىذۇ: 28دٍٖذۇ ]« ثىسٔي ئىّبٔذىٓ توضۇٍتتۇڭالر ضىٍٗر )ئۆز ئىختىَبرىڭالر ثىٍٗ
[ ثىسٔىڭ ضىٍٗرٔي )ثىسگٗ ئٗگىػىػىٗ( زورالٍذىغبْ وۈچىّىس ٍوق ئىذى، ثٌٗىي ضىٍٗر )ثىسگٗ ئوخػبظ( 29ِىٓ ثوٌّىذىڭالر ]ِۆ

[ پٗرۋٖردىگبرىّىسٔىڭ ثىسٔي )جبزاالظ( ضۆزى ثىسگٗ تېگىػٍىه ثوٌذى. ثىس ھٗلىمٗتْٗ )غۇ ضۆز 30ئبزغبْ لٗۋَ ئىذىڭالر ]
[ ئۇالر )ٍٗٔي 32[ ضىٍٗرٔي ثىس ئبزدۇردۇق، چۈٔىي ثىس ھٗلىمٗتْٗ ئبزغبْ ئىذۇق ]31ثوٍىچٗ ئبزاثٕي( چولۇَ تېتىغۇچىّىس ]

[ ثىس ھٗلىمٗتْٗ گۇٔبھىبرالرغب 33ئٗگٗغتۈرگۈچىٍٗر ثىٍْٗ ئٗگٗغىۈچىٍٗر( ثۇ وۈٔذٖ )ٍٗٔي لىَبِٗت وۈٔىذٖ( ئبزاثتب ئورتبلتۇر ]
[ ئۇالر ھٗلىمٗتْٗ 34ھِّٗىطىگٗ ئبزاة لىٍىّىس( ] ِۇغۇٔذاق لىٍىّىس، )ٍٗٔي ئٗگٗغتۈرگۈچىٍٗر ثىٍْٗ ئٗگٗغىۈچىٍٗرٔىڭ

)دٖڭالر( دېَىٍطٗ، )وٌٗىّٗ تٗۋھىذتىٓ( تٗوٗثجۇرٌۇق لىٍىپ « تىٓ ثبغمب ھېچ ئىالھ ٍوقهللا ثىر »ِۇغۇٔذاق ئىذىىي، ئۇالرغب: 
( ئىالھٍىرىّىسٔي ھٗلىمٗتْٗ ثىر ِٗجٕۇْ غبئىر ئۈچۈْ )ٍٗٔي ئۇٔىڭ ضۆزى ئۈچۈْ»[ ئۇالر: 35ثبظ تبرتبتتي ]
 [ ضۈرٖ ضبففبت[36دٍٖتتي ]« تبغٍىۋېتِٗذۇق؟

 

  دٍپتَر  ٌي ٍبزىذىغبىئَهَل -ًبهَ

توپ ثوٌۇپ تبرىٍىپ  -]ثۇ وۈٔذٖ وىػىٍٗر لىٍغبْ ئٌٍِٗٗىرىٕىڭ ٔٗتىجىطىٕي وۆرۈظ )ٍٗٔي ٔٗتىجىطىگٗ ئېرىػىع( ئۈچۈْ توپ
بخػي ئىع لىٍىذىىْٗ، ئۇٔىڭ ِۇوبپبتىٕي وۆ6وېتىذۇ  ] بِبْ ئىع 7رىذۇ  ][ وىّىي زٖررىچىٍىهٍ  [ وىّىي زٖررىچىٍىهٍ 

 [ ضۈرٖ زٌٖسٌٖٗ[8لىٍىذىىْٗ، ئۇٔىڭ جبزاضىٕي تبرتىذۇ ]
 

  دٍپتىرى ئبدٍهلَرًىڭ ٍبخػي

ِٗ ْ 18غۈثھىطىس ئىٍٍىََؤذا ثوٌىذۇ  ] -ئِٗبٌي غٗن -]راضتال ٍبخػي ثٗٔذىٍٗرٔىڭ ٔب [ ئىٍٍىََؤٕىڭ ٔېّٗ ئىىٍٗٔىىىٕي ضٗ
ىرى خبتىرىٍٗٔگْٗ دٖپتٗردۇر  ][ )ئ19لبٔذاق ثىٌٍٍٗٗطْٗ؟  ] ٔىڭ ٍېمىٓ پٗرغتىٍىرى هللا[ ئۇٔىڭغب 20ۇ( ٍبخػىالرٔىڭ ئٌٍِٗٗ

 [ ضۈرٖ ِۇتٗففىفىٓ[21گۇۋاھ ثوٌىذۇ ]
 

  دٍپتىرى ئبدٍهلَرًىڭ ٍبهبى

ِٗ [ ئۇ 8[ ضىججىٓ دېگْٗ ٔېّٗ؟ ئۇٔي لبٔذاق ثىٌٍٍٗٗطْٗ؟  ]7ئِٗبٌي چولۇَ ضىججىٕذا ثوٌىذۇ ] -]ٍبِبْ ئبدٍِٖٗرٔىڭ ٔب
ْ ثىر دٖپتٗردۇر ] ْ ئبدٍِٖٗرٔىڭ لىٍّىػٍىرىٕي( خبتىرىٍٗٔگٗ  [ ضۈرٖ ِۇتٗففىفىٓ[9)ٍبِب

 

 ئَهبل ئۈچ لىطىوذۇر-ًبهَ

ِٗ» ئبئػٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھبدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: ئِٗبي -ثٗٔذىٍٗرٔىڭ گۇٔبھىٕي ٍبزىذىغبْ ٔب
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ئِٗبٌٕي ئبٌالتبئبال ِٗغپىرٖت لىٍّبٍذۇ.  -بٌٕي ئبٌالتبئبال ِٗغپىرٖت لىٍىذۇ. ٍٗٔٗ ثىر ٔبِٗئِٗ -دٖپتٗر ئۈچ لىطىّذۇر. ثىر ٔبِٗ
ِٗ -ٍٗٔٗ ثىر ٔبِٗ ئِٗبي -ئِٗبٌٕي ئبٌالتبئبال ئۇٔىڭذىٓ ثىر ٔٗرضىٕي ۋاز وٗچٍّٗذۇ. ئِّٗب ئبٌالتبئبال ِٗغپىرٖت لىٍّبٍذىغبْ ٔب

ٌٗتۈرۈغىذۇر. ئبٌالتبئبال ئې َتىذۇ:] ئبٌال ئۆزىگٗ ثىرٖر ٔٗرضىٕىڭ غېرىه وٌٗتۈرۈٌۈغىٕي ئٌٗۋٖتتٗ ِٗغپىرٖت ئبٌالتبئبالغب غېرىه و
ال ئۆزى( خبٌىغبْ ئبدِٖگٗ ِٗغپىرٖت لىٍىذۇ ] التبئبال 166لىٍّبٍذۇ، ثۇٔىڭذىٓ ثبغمىطىٕي )ئٌب [ ضۈرٖ ٔىطب[ ئِّٗب ئٌب

ِٗ ْ ئِٗبي ثٗٔذىٕىڭ ئۆز ٔٗپطىگٗ زۇٌۇَ لىٍىػي ئۆزى ثىٍٗ-ِٗغپىرٖت لىٍىذىغبْ ٔب ْ ئبٌالتبئبال ئوتتۇرىطىذا ئۆتىٗ
ِٗ ثىرىگٗ  -ئِٗبي ثٗٔذىٕىڭ ثىر-گۇٔبھالردۇر. ثۇٔي ِٗغپىرٖت لىٍىذۇ. ئِّٗب ئبٌالتبئبال ئۇٔىڭذىٓ ثىر ٔٗرضىٕىّۇ لوٍّبٍذىغبْ ٔب

َ ئبٌّبً لوٍّبٍذۇ. ثىر  ][«ثىرضىٕىڭ ھٗلٍىرىذىٓ ھېطبة ئبٌىذۇ -زۇٌۇَ لىٍىػىذۇر. ٍٗٔي زاٌىّذىٓ ِٗزٌۇِغب ئىٕتىمب
 

 ئوڭذىي، ئبرلىذىي ثېرىع ٌيئَهبل -ًبهَ

 -[ )ئۇ جٕٗٔٗتتىىي( ئبئىٍىطىگٗ خۇغبي8-7ئِٗبٌي ئوڭ تٗرىپىذىٓ ثېرىٍگْٗ ئبدِٖذىٓ ئبضبْ ھېطبة ئېٍىٕىذۇ  ]-]ٔبِٗ
9ِٗخۇراَ لبٍتىذۇ  ] لىٍىذۇ(   دٖپ توۋالٍذۇ )ٍٗٔي ئۆٌۈِٕي ئبرزۇ« ۋاً[ » 10ئِٗبٌي ئبرلب تٗرٖپتىٓ ثېرىٍگْٗ ئبدَٖ  ] -[ ٔب

[ ئۇ پٗرۋٖردىگبرىٕىڭ 13خۇراَ ئىذى  ] -[ چۈٔىي ئۇ )دۇَٔبدىىي چېغىذا( ئبئىٍىطىذٖ غبد12[ دوزاخمب وىرىذۇ  ]11]
 [ ضۈرٖ ئىٕػىمبق[14«  ]دٖرگبھىغب لبٍتّبٍّْٗ دٖپ گۇِبْ لىٍذى
 

 ت تېسالًغبى ھبلذا ثولىذىغبًلىميھَر ئۈهوَ

ِٗ]ھٗر ئۈِّٗتٕي )لورلۇٔچىٕىڭ لبتتىمٍىمىذى ئِٗبٌىغب چبلىرىٍىذۇ،  -ٓ( تېسالٔغبْ ھبٌذا وۆرىطْٗ، ھٗر ئۈِّٗت ئۆزىٕىڭ ٔب
[ ثۇ ثىسٔىڭ 28)دېَىٍىذۇ(  ]« ثۈگۈْ لىٍّىػىڭالرغب ٍبرىػب ِۇوبپبتمب ئېرىػىطىٍٗر )ٍبوي( جبزاغب ئۇچراٍطىٍٗر» )ئۇالرغب(

ِٗ ىس )ٍٗٔي ٔب الرٔي ٍبزدۇرۇپ تۇرغبْ ئىذۇق )ٍٗٔي پٗرغتىٍٗرٔي ئِٗبي( ضىٍٗرگٗ ھٗق ثىٍْٗ ضۆزٌٍٗذۇ، ثىس لىٍّىػىڭ-وىتبثّى
ېسىپ تۇرۇغمب ثۇٍرۇٍتتۇق(  ] ٍّىػٍىرىٕي ئېَتىپ 29ئٌٍِٗٗىرىڭالرٔيٍ  [ ضۈرٖ جبضىَٗ[]ئۇالرٔىڭ )دۇَٔبدىىي چبغذا لىٍغبْ( لى

[ ضۈرٖ ِۇجبدىٍٗ[ 6ئۇالرٔىڭ لىٍّىػٍىرىٕي )ٔبِٗ ـ ئِٗبٌىغب( خبتىرىٍٗپ لوٍغبْ، ئۇالر ثوٌطب ئۇٔتۇپ لبٌغبْ ]هللا ثېرىذۇ، 
بِٗ ۋاً » ئِٗبٌي ئوتتۇرىغب لوٍۇٌىذۇ، گۇٔبھىبرالرٔىڭ ئۇٔىڭذىىي خبتىرىٍٗردىٓ لورلمبٍٔىمىٕي وۆرىطْٗ، ئۇالر: -]وىػىٍٗرٔىڭٔ 

ئٗتىٍٗٔىرىٕىڭ  -دٍٖذۇ. ئۇالر لىٍغبْ« وىچىه گۇٔبھٕىڭ ھِّٗىطي خبتىرٌىٕىپتىغۇ؟ -ئِٗبٌغب چوڭ -ثىسگٗ! ثۇ ٔبِٗ
ِٗ [ ضۈرٖ وٗھف[]ئۇ 49ئِٗبٌغب خبتىرىٍٗٔگٍٗٔىىىٕي وۆرىذۇ، پٗرۋٖردىگبرىڭ ھېچ ئبدِٖگٗ زۇٌۇَ لىٍّبٍذۇ ] -ھِّٗىطىٕىڭ ٔب

بْ ئىػٍىرى ئۆزىٕىڭ ئبٌذىذا ئبٍبْ ثوٌىذۇ، )ئۇالر  وۈٔذٖ )ٍٗٔي لىَبِٗت وۈٔىذٖ( ھٗر ئبدِٖٕىڭ لىٍغبْ ٍبخػي ئىػٍىرى، ٍِب
ٍْٗ ٍبِبْ  ئىػٍىرىٕىڭ ئبرىطىذا )ِٗغرىك ثىٍْٗ ِٗغرىجٕىڭ ئبرىطىذٖن( ئۇزۇْ ٍبِبْ ئىػٍىرىٕي وۆرِٗضٍىىٕي( ئۆزى ثى

[ ضۈرٖ ئبي ئىّراْ[]ثۇ وۈٔذٖ ئىٕطبٔغب )چوڭ ثوٌطۇْ، وىچىه ثوٌطۇْ، ٍبخػىٍىك ثوٌطۇْ، 30ِۇضبپٗ ثوٌۇغىٕي ئبرزۇ لىٍىذۇ ]
 [ ضۈرٖ لىَبِٗت[13ئبخىرى لىٍغبْ ئٌٍِٗٗىرى ئۇلتۇرۇٌىذۇ ] -ٍبِبٍٔىك ثوٌطۇْ( ئىٍگىرى

 

 طىپ لوٍىذىغبًلىميلىٌي ثوٌٍىغب ئېبئَه-ھَرثىر ئىٌطبًٌىڭ ًبهَ

ئِٗبٌىٕي وۆرضىتىّىس، ئۇ ئۇٔي ئوچۇق  -]ھٗرثىر ئىٕطبٕٔىڭ ئٌِٗٗىٕي ئۇٔىڭ ثوٍٕىغب ئېطىپ لوٍىّىس، لىَبِٗت وۈٔي ئۇٔىڭ ٔبِٗ
« رىڭغب( ئۆزٖڭ گۇۋاھ ثوٌۇغۇڭ وۇپبٍٗئِٗبٌىڭٕي ئولۇغىٓ! ثۈگۈْ ئۆزٖڭگٗ )ٍٗٔي ثۇ لىٍّىػٍى -ٔبِٗ» [ )ئۇٔىڭغب( 13وۆرىذۇ  ]

[ ثٌٗىي 13ئبخىرى لىٍغبْ ئٌٍِٗٗىرى ئۇلتۇرۇٌىذۇ  ] -[ ضۈٖر ثٗٔي ئىطرائىً[]ثۇ وۈٔذٖ ئىٕطبٔغب ئىٍگىرى14دېَىٍىذۇ ]
بِبْ ئىػٍىرىغب( ئۆزى گۇۋاھتۇر ]  ٍ [ضۈرٖ لىَبِٗت[]ثىر گۇٔبھىبر ئبدَٖ ٍٗٔٗ ثىراۋٔىڭ 14ئىٕطبْ ئۆزىگٗ )ٍٗٔي لىٍغبْ

ئبٔذىٓ ئۇٔىڭغب توٌۇق [… 39[ ئىٕطبْ پٗلٗت ئۆزىٕىڭ ئىػٍىگْٗ ئىػىٕىڭ ٔٗتىجىطىٕي وۆرىذۇ  ]38بھىٕي وۆتٗرٍِٗذۇ  ]گۇٔ
 [ ضۈرٖ ٔٗجُ[41ِۇوبپبت )ٍبوي( توٌۇق جبزا ثېرىٍىذۇ ]

 

 ىرىلگَى ئبدٍمئَهبلي ئوڭ لولىغب ث -ًبهَ

ِٗ ثۇ» ئِٗبٌي ئوڭ لوٌىغب ثېرىٍگْٗ ئبدَٖ )خۇغبٌٍىمتىٓ(: -]ٔبِٗ ْ  -ِېٕىڭ ٔب ئِٗبٌىّٕي ئېٍىپ ئولۇپ ثېمىڭالر، ِٗ
ْ ئىذىُ  [ضۈرٖ ھبلمٗ[20-19دٍٖذۇ ]« ھېطبثبتىّغب ِۇاللبت ثوٌىذىغبٍٔىمىّغب ِۇلٗررٖر ئىػٗٔگٗ

ثىر ئىٕطبْ وٌٗتۈرۈٌۈپ » ِۇٔذاق دېگْٗ:  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ
ٗر ئوڭ لوٌىذىٓ ثېرىٍىذۇ، ئۇٔىڭ ثوٍي ئېگىس، ٍۈزى ئبق لىٍىٕىذۇ، ثېػىغب پبرلىراپ ئۇٔى ڭغب لىٍّىػٍىرى خبتىرىٍىگْٗ دٖپت

ىرالتىٓ وۆرۈپ ئي   ٍ تۇرىذىغبْ ِٗرۋاٍىتتىٓ تبج وىَذۇرىٍىذۇ، ئبٔذىٓ ئۇ ھِٗراھٍىرىٕىڭ لېػىغب ِبڭىذۇ، ھِٗراھٍىرى ئۇٔي
ثىسگٗ ِۇغۇٔىڭذا ثٗرىىٗت ئبتب لىٍطبڭ، دٍٖذۇ. ئۇ ھِٗراھٍىرىٕىڭ لېػىغب وېٍىپ،  ئبٌال! ثىسگىّۇ ِۇغۇٔىڭذٖن ثٗرضٗڭ ۋٖ

 ] ھبفىس ۋٖ ئٗثۇ ثٗورى ۋٖ ثٗززار[«ئۇالرغب: خۇظ ثېػبرٖت ئېٍىڭالر، ھٗرثىرىڭالر ِۇغۇٔىڭغب ئوخػبغمب ئېرىػىطىٍٗر، دٍٖذۇ
 

 ىرىلگَى ئبدٍمئَهبلي ضول لولىغب ث -ًبهَ



 ئبلال تًريپكً قېچىڭالر! 
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بِٗ» رىٍگْٗ ئبدَٖ ئېَتىذۇوي:ئِٗبٌي ضوي لوٌىغب ثې-]ٔبِٗ  ٔ ٍّىگْٗ ثوٌطىچۇ!  ] -ِبڭب ىُ ثېرى ٗ 25ئٌِٗب [ ھېطبثىّٕىڭ ٔېّ
[ 27[ دۇَٔبدا ئۆٌۈِىُ ھبٍبتىّٕي )ئبخىرٖتتٗ لبٍتب تىرىٍّٗش لىٍىپ( ئبخىرالغتۇرضىچۇ!  ]26ثوٌغبٍٔىمىٕي ثىٍّىطَٗ ئىذىُ!  ]

دوزاخمب ِۇئٗوىٗي [ )هللا 29ٕىڭ ھولۇلۇَ لوٌۇِذىٓ وٗتتي  ][ ِې28ِۈٌىۈَ ِبڭب ھېچ ٔٗرضىگٗ ئٗضمبتّىذى ] -ِېٕىڭ ِبي
[ ئبٔذىٓ ئۇٔي 31[ ئبٔذىٓ ئۇٔي دوزاخمب تبغالڭالر  ]30ئۇٔي تۇتۇڭالر، ئۇٔىڭغب تبلبق ضېٍىڭالر  ]» پٗرغتىٍٗرگٗ( ئېَتىذۇ:

ْ ثبغالڭالر ] 70ئۇزۇٍٔۇلي  لىٍغبْ ئٌٍِٗٗىرىٕي وۆرىذۇ.  [ ضۈرٖ ھبلمٗ[]ئۇ وۈٔذٖ وىػي ئىٍگىرى32گٗز وېٍىذىغبْ زٖٔجىر ثىٍٗ
 [ ضۈرٖ ٔٗثٗ[40دٍٖذۇ  ]« وبغىي ِْٗ تۇپراق ثوٌۇپ وٗتىْٗ ثوٌطبِچۇ!» وبپىر:

ئِٗبٌي ضوي  -)ٔبِٗ» ِۇٔذاق دېگْٗ:  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ
ٓ  لوٌىغب ثېرىٍگْٗ( وبپىر ثوٌطب ٍۈزى لبرا، ثوٍي ئۇزۇْ لىٍىٕىذۇ. ئۇٔي ھِٗراھٍىرى وۆرۈپ: ثىس ئبٌالتبئبالغب ضېغىٕىپ ثۇٔىڭذى

ال! ثۇٔي لېػىّىسغب وٌٗتۈرِىطٗڭ، دٍٖذۇ. ئۇ ئۇالرٔىڭ لېػىغب وېٍىذۇ. ئۇالر:  بٍٔىمىذىٓ پبٔبھ تىٍٍّٗىس. ئي ئٌب ٍبوي ثۇٔىڭ ٍِب
ىراق لىٍطۇْ، ھٗرثىرىڭالر ِۇغۇٔىڭغب ئوخػبغمب ئي ئبٌال! ثۇٔي رٖضۋا لىٍطبڭ، دٍٖذۇ. ئۇ: ئبٌالتبئبال ضىٍٗرٔي )ر ٖھّىتىذىٓ(ٍ 

 ] ھبفىس ۋٖ ئٗثۇ ثٗورى ۋٖ ثٗززار[«ئېرىػىطىٍٗر، دٍٖذۇ
 

  ا تبراز  تبرتىذىغبى ئَهَللَرًي 

ٍبِبْ ئٌٍِٗٗىرىٕىڭ( ئۆٌچىٍىٕىذىغبٍٔىمي ھٗلتۇر. ٍبخػي ئٌٍِٗٗىرى ئېغىر چىممبٔالر  -]ثۇ وۈٔذٖ ثٗٔذىٍٗرٔىڭ )ٍبخػي
[ ٍبخػي ئٌٍِٗٗىرى ٍېٕىه چىممبٔالر ثىسٔىڭ ئبٍٗتٍىرىّىسٔي ئىٕىبر لىٍغبٍٔىمٍىرى تۈپٍٍٗىذىٓ 8تبپمۇچىالردۇر  ] ٔىجبت

[ ضۈرٖ ئٗئراف[]لىَبِٗت وۈٔي ثىس )ئٌٍِٗٗٗر تبرتىٍىذىغبْ( ئبداٌٗت تبرازىطىٕي ئورٔىتىّىس، 9ئۆزٌىرىگٗ زىَبْ ضبٌغۇچىالردۇر ]
بِبٍٔىمي ھېچ ئبدِٖگٗ لىٍچٗ ئۇۋاي لىٍىّٕب  ٍ ٕىڭ بْ ئبدِٖ ٍذۇ )ٍٗٔي ٍبخػي ئبدِٖٕىڭ ٍبخػىٍىمي وېٍّٗۋېتىٍٍّٗذۇ، ٍِب

ٔذىٍٗرٔىڭ ئٌٍِٗٗىرىذىٓ( ھېطبة  ئبغۇرۇۋېتىٍٍّٗذۇ( ئٗگٗر ئۇٔىڭ لىچب چبغٍىك ئٌِٗٗي ثوٌطىّۇ، ئۇٔي ھبزىر لىٍىّىس، )ٗث
[ 7ع لىٍىذىىْٗ، ئۇٔىڭ ِۇوبپبتىٕي وۆرىذۇ  ][ ضۈرٖ ئٗٔجىَب[]وىّىي زٖررىچىٍىه ٍبخػي ئى47ئېٍىػمب ثىس ٍېتٗرٌىىّىس ]

ھٗلىمٗتْٗ زٖررىچٗ زۇٌۇَ هللا [ ضۈرٖ زٌٖسٌٖٗ[]8وىّىي زٖررىچىٍىه ٍبِبْ ئىع لىٍىذىىْٗ، ئۇٔىڭ جبزاضىٕي تبرتىذۇ ]
ٍٗٔٗ ئۇٔي ھٗضطىٍٗپ زىَبدٖ لىٍىذۇ، ئۆز دٖرگبھىذىٓ ثۈٍۈن ئٗجىر )هللا لىٍّبٍذۇ. ئٗگٗر وىػىٕىڭ زٖررىچٗ ٍبخػىٍىمي ثوٌطب،  

بٍٔىمٍىرىٕي ثېطىپ وٗتىٍٗٔٗر( 40جٕٗٔٗت( ئبتب لىٍىذۇ ] بخػىٍىمٍىرى ٍِب [ ضۈرٖ ٔىطب[]تبرازىطي ئېغىر وٌٗگٍٗٔٗر )ٍٗٔيٍ 
ْ 102ثٗختىٗ ئېرىػىۈچىٍٗردۇر ] بِبٍٔىمٍىرى ٍبخػىٍىمٍىرىٕي ثېطىپ وٗتىٍٗٔٗر( زىَب  ٍ [ تبرازىطي ٍېٕىه وٌٗگٍٗٔٗر )ٍٗٔي

 ئّىٕۇْ[[ ضۈرٖ ِۆ103تبرتمۇچىالردۇر ]
 

 ىغب لوٍۇپ تبرتىعتبرازئَهَللَرًي  ٍبخػي ٍبهبى  

ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: لىَبِٗت وۈٔي غېھىذ » ئىجٕي ئبثجبش ر
ئبٔذىٓ ِۇضىجٗتىٗ وٌٗتۈرۈٌۈپ، ھېطبة ئېٍىع ئۈچۈْ تۇرغۇزىٍىذۇ. ضٗدىمٗ ثٗرگْٗ وىػىّۇ وٌٗتۈرۈٌۈپ تۇرغۇزىٍىذۇ. 

ٍوٌۇلمبٔالر وٌٗتۈرۈٌىذۇ، ثىراق ئۇالرٔىڭ ئٌٍِٗٗىرىٕي تبرتىع ئۈچۈْ تبرازا لوٍۇٌّبٍذۇ، ئٌٍِٗٗىرى ٍېسىٍغبْ وىتبثالر 
وٌٗتۈرۈٌٍّٗذۇ. ئبٔذىٓ ئۇالرغب ضبۋاة ضۇدٖن تۆوىٍىذۇ. ئبٌالتبئبالٔىڭ ئۇالرغب ثٗرگْٗ ِۇوبپبتٕىڭ ئېطىٍٍىمىذىٓ، دۇَٔبدا 

َ ٍبغىغ ْ ثوٌطىّۇ لىرلىٍغبْ ثوٌۇغىٕي ئبرزۇ لىٍىپ وېتىذۇضبغال ْ وىػىٍٗر ئۆز ثٗدٍٖٔىرىٕىڭ لبٍچىالر ثىٍٗ  ]ئٌٗىٗثىر[« ب
لىَبِٗت وۈٔي، دۇَٔبدا » جبثىر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

جٗت ٍٗتًّٗ ئۆٌۈپ وٗتىْٗ وىػىٍٗر: دۇَٔبدىىي چېغىّىسدا تېرىٍىرىّىس ِۇضىجٗت ٍٗتىْٗ وىػىٍٗرگٗ ضبۋاة ثېرىٍگٗٔذٖ، ِۇضى
]تىرِىسى « دٖپ ئبرزۇ لىٍىػىپ وېتىذۇ -لبٍچىالر ثىٍْٗ ثوٌطىّۇ لىرلىغبْ ثوٌطىچۇ )ٍٗٔي لبتتىك ئبزاثمب لبٌغبْ ثوٌطبلچۇ(،

 ھٗضْٗ[
لىَبِٗت وۈٔي ئېگىس ثوٍٍۇق، ضېّىس ثىر » الَ:ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ رىۋاٍٗت لىٍىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططب

» دېگٗٔذىٓ وېَىٓ:« ئبدَٖ)تبرازىٕىڭ ٍېٕىغب( وېٍىذۇ. ٌېىىٓ ئۇ ئبدَٖ ئبٌالٔىڭ ٔٗزىرىذٖ پبغىٕىڭ لبٔىتىچىٍىىّۇ وٌٍّٗٗذۇ
ْ ئبٍٗتٕي ئولۇڭالر!« لىَبِٗت وۈٔي ئۇالرٔي )ٍٗٔي ِۇٔذاق وىػىٍٗرٔي( لىٍچٗ ئېتىجبرغب ئبٌّبٍّىس  ]ثۇخبرى[« ذىدې -دېگٗ

تىٍغب ٍٗڭگىً، ئِّٗب » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ  ِۇٔذاق دېگْٗ:
« ضۇثھبٌٔٗالھي ۋٖثىھِٗذىھي ضۇثھبٌٔٗالھىً ئٗزىَُ» ِىسأذا ئېغىر، ئبٌالتبئبالغب ضۈٍۈٍِۈن ئىىىي ضۆز ثبر. ئۇ ثوٌطىّۇ: -تبرازا

 برى ۋٖ ِۇضٍىُ[دۇر ]ثۇخ
لىَبِٗت وۈٔي ِۆِىٕٕىڭ » رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:  ئٗثۇ دٖردا

ٗ ٍوق   ]تىرِىسى[« تبرازىطىذا گۈزٖي ئٗخاللتىّٕۇ ئېغىر توختبٍذىغبْ ٔٗرض
» لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ئبثذۇٌال ئىجٕي ئِٗر ئىجٕي ئبش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت

ئبٌالتبئبال لىَبِٗت وۈٔي پۈتۈْ خبالٍىمٕىڭ ئبٌذىذا ِېٕىڭ ئۈِّىتىّذىٓ ثىر وىػىٕي دوزاختىٓ لۇتۇٌذۇرىذۇ. ئۇٔىڭ ئٌٍِٗٗىرى 
ىگٌٍٍٗٗذۇ، ئبٔذىٓ ئبٌالتبئبال ٍېسىٍغبْ تولطبْ تولمۇز دٖپتٗرٔي ئبچىذۇ، ھٗرثىر دٖپتٗر )چوڭٍۇلىذىٓ( وۆز ٍٗتىۈدٖن ٍٗرٔي ئ

 ئۇٔىڭغب: 
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 ُ ٍٗٔگْٗ گۇٔبھٍىرىڭذىٓ ثىرٖرضىٕي ئىٕىبر لىالالِطْٗ؟ ھِّٗٗ ئىػٍىرىڭٕي خبتىرٌٗپ تۇرغۇچي پٗرغتىٍىرى ثۇ دٖپتٗردٖ خبتىرى
 -ن ئۆزرٖڭ ثبرِۇ؟دٍٖذۇ. ئبٌالتبئبال: ثۇ گۇٔبھٍىرىڭ ئۈچۈْ ئېَتمۇدٖ -دٖپ ضوراٍذۇ. ئۇ: ٍبق، ئي ئبٌال! -ضبڭب زۇٌۇَ لىپتىّۇ؟

دٖپ جبۋاة ثېرىذۇ. ئبٌالتبئبال: ئۇٔذالتب، ثىسٔىڭ دٖرگبھىّىسدا  -دٖپ ضوراٍذۇ. ئۇ: ٍبق ِېٕىڭ ھېچ ثىر ئۆزرَٖ ٍوق، ئي ئبٌال!
ثىر ئبٌالدىٓ ثبغمب ھېچ ئىالھ » دٍٖذۇ. غۇ ھبِبْ: -ضېٕىڭ ثىر ٍبخػي ئىػىڭ ثبر، ضْٗ ثۈگۈْ ھېچجىر زۇٌۇِغب ئۇچرىّبٍطْٗ،

دېگْٗ وٌٗىّٗ پۈتۈٌگْٗ ثىر « ِۇھِّٗٗد ئٌٍٗٗھىططبالَ ئبٌالٔىڭ ثٗٔذىطي ۋٖ ئٌٗچىطىذۇر دٖپ گۇۋاھٍىك ثېرىّْٗ ٍولتۇر،
دٍٖذۇ. ئۇ: ئي ئبٌال! ثۇ ۋارالچٗ گۇٔبھ ثىٍْٗ توٌغبْ ثۇٔچٗ دٖپتٗرٔىڭ  -ۋارالچٗ چىمىذۇ، ئبٌالتبئبال ئۇٔىڭغب: تبرازىغب وٗي

ۇ. ئبٌالتبئبال ئۇٔىڭغب: ضْٗ ثۈگۈْ ھېچمبٔذاق زۇٌۇِغب ئۇچرىّبٍطْٗ. ھٗلمىڭٕي توٌۇق دٍٖذ -ئبٌذىذا ٔېّىگٗ تٗڭ ثوالٌىطۇْ؟
،ْ دٍٖذۇ. ئبٔذىٓ دٖپتٗرٌٗرٔي تبرازىٕىڭ ثىر تٗخطىطىگٗ، ۋارالچىٕي ٍٗٔٗ ثىر تٗخطىطىگٗ لوٍۇپ تبرتىذۇ. دٖپتٗرٌٗر  -ئبٌىطٗ

ال ]تىرِىسى ۋٖ « ٔىڭ ئىطّي ئبٌذىذا ئېغىرٌىك ثبضبٌّبٍذۇٍېٕىڭ وېٍىپ، ۋارالچٗ ئۇالرٔي ثېطىپ وېتىذۇ. ھېچجىر ٔٗرضٗ ئٌب
ُ ۋٖ ثٍٗھٗلي ضٗھىھ [  ئىجٕي ِبجٗ ۋٖ ئٗھّٗد ۋٖ ھبوى

تۇردى ۋٖ: ئي رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇ، ثىر ئبدَٖ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ٍېٕىغب وېٍىپ ئوٌ ئبئىػٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھبدىٓ
ٖ ٌٍىرىُ ثبر، ئۇالر ِبڭب ٍبرٖضۇٌۇٌال! ِېٕىڭ لۇ ٌغبْ ضۆزٌٍٗذۇ، خىَبٔٗت لىٍىذۇ، ئبضىٍَىك لىٍىذۇ، ِّٗٔۇ ئۇالرٔي تىٍالٍّْٗ ۋ

دٖپ ضورىغبٔىذى، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: ئۇالرٔىڭ ضبڭب لىٍغبْ خىَبٔىتي، ئبضىٍَىمي  -ئۇرىّْٗ. ِېٕىڭ ھبٌىُ ٔېّٗ ثوٌىذۇ؟
ىڭ ئۇالرٔىڭ وى -ۋٖ ٍبٌغبٔچىٍىمىٍىرى ثىٍْٗ ضېٕىڭ ئۇالرغب ثٗرگْٗ جبزاٍىڭ ھېطبة تبة لىٍىٕىذۇ. ئٗگٗر ضېٕىڭ ثٗرگْٗ جبزٍا

گۇٔبھىغب تٗڭ ثوٌطب، ضبڭب ھېچٕٗرضٗ ثوٌّبٍذۇ. ئٗگٗر جبزا ئۇالرٔىڭ گۇٔبھٍىرىذىٓ ئبز ثوٌطب، ثۇ ضْٗ ئۈچۈْ ئٗۋزٖي. ئٗگٗر 
ېذى. ئۇ وىػي ثۇٔي د -ثٗرگْٗ جبزاٍىڭ ئۇالرٔىڭ گۇٔبھىذىٓ ئېػىپ وٗتطٗ، ئبرتۇلي ئۈچۈْ ضٗٔذىٓ لىطبش ئېٍىپ ثېرىٍىذۇ

لىَبِٗت وۈٔي  ھىططبالَ: ئبٌالتبئبال لۇرئبٔذا:]ئبڭالپ ثىر تٗرٖپٗى ضۈرۈٌذى ۋٖ ھۆڭرٖپ ٍىغالغمب ثبغٍىذى. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗ
ىس، ھېچ  -دېگْٗ [ ضۈرٖ ئٗٔجىَب[47ئبدِٖگٗ لىٍچٗ ئۇۋاي لىٍىّٕبٍذۇ] )ئٌٍِٗٗٗر تبرتىٍىذىغبْ( ئبداٌٗت تبرازىطىٕي ئورٔىتّى

الٔىڭ ٔبِي ثىٍْٗ لٗضِٗىي، ئي رٖضۇٌۇٌال! ھَٗ ئۆزَٖ ھَٗ ئۇالر ئۈچۈْ ئۇالردىٓ دېذى. ث ۇٔي ئبڭٍىغبْ ئۇ ئبدَٖ: ئٌب
دېذى  -ئبٍرىٍىػتىٓ ثبغمب ٍبخػي ٍوي لبٌّبپتۇ. ضىٍٗرٔي گۇۋاھ لىٍىّٗٔىي، ئۇالرٔىڭ ھِّٗىطىٕي ھبزىردىٓ ثبغالپ ئبزادتۇر

 ]تىرِىسى ضٗھىھ[
 

  ھۆوۈهلَر 

بردَٖ ثېرىػي لوٌىذىٓ وٌٍّٗٗذۇ، ثۇ وۈٔذٖ ھۆوۈَ ]ئۇ وۈٔذٖ ثىر   ٍ [ ضۈرٖ 19لب خبضتۇر ]هللا ئبدِٖٕىڭ ٍٗٔٗ ثىر ئبدِٖگٗ
ئىٕفىتبر[]ِۆِىٍٕٗر، ٍٗھۇدىَالر، ٍۇٌتۇزالرغب چولۇٔغۇچىالر، ٔبضبراالر، ِٗجۇضىٍَٗر )ٍٗٔي ئبتٗغپٗرٖضٍٗر( ۋٖ ِۇغرىىالر ئۈچۈْ 

 [ ضۈرٖ  ھٗج[17ھٗلىمٗتْٗ ھۆوۈَ چىمىرىذۇ ]هللا لىَبِٗت وۈٔي 
لىَبِٗت وۈٔي » ئىجٕي ِٗضئود رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

 ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[«  وىػىٍٗر ئبرىطىذا تۇٔجي چىمىرىٍىذىغبْ ھۆوۈَ ٔبھٗق لبْ تۆوۈظ توغرضىذا ثوٌىذۇ
ٔىڭ غٗزىپىگٗ هللائۇٔىڭ جبزاضي جٗھَٕٗٔٗ ثوٌىذۇ، ئۇ جٗھِٕٗٔٗذٖ ِٗڭگۈ لبٌىذۇ،  ]وىّىي ثىر ِۆِىٕٕي لٗضتْٗ ئۆٌتۈردىىْٗ، 

ٗ دۇچبر ثوٌىذۇ.     [ ضۈرٖ ٔىطب[93ئۇٔىڭغب )ئبخىرٖتتٗ( لبتتىك ئبزاة تٍَٗبرالٍذۇ ]هللا ۋٖ ٌٗٔىتىگ
وىّىي وېٍىػىُ » دېگْٗ: ئبثذۇٌال ئىجٕي ئِٗر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ  ِۇٔذاق

جۇوي، جٕٗٔٗتٕىڭ پۇرىمي  ٓ  40تۈزگْٗ وبپىردىٓ ثىرٔي ئۆٌتۈرضٗ، جٕٗٔٗتٕىڭ پۇرىمىٕي پۇرىَبٌّبٍذۇ. ھٌب ٍىٍٍىك ِۇضبپىذى
 ]ثۇخبرى[« پۇرىٍىذۇ

ثىرٖر ئبدَٖ » ئبثذۇٌال ئىجٕي ِٗضئود رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ  ِۇٔذاق دېگْٗ:
ېسىٍىذۇ. چۈٔىي، ئۇ تۇٔجي لېتىُ  ٔبھٗق ئۆٌتۈرۈٌطٗ، ئبدَٖ ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ تۇٔجي ئوغٍي لبثىٍغب ثىر وىػىٍىه گۇٔبھٍ 

 ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ ۋٖ تىرِىسى ۋٖ ٔٗضٗئي ۋٖ ئٗھّٗد[« ئبدَٖ ئۆٌتۈرۈغٕي ثبغالپ ثٗرگْٗ ئبدِٖذۇر
ھٗرلبٔذاق ثىر » ۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئوضّبْ ئىجٕي ِبٌىه رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رى

الدىٓ ثبغمب ھېچ ئىالھ ٍوق» ثٗٔذٖ لىَبِٗت وۈٔىگٗ ئبٌالٔىڭ رازىٍىمىٕي تٌٗٗپ لىٍغبْ ھبٌذا دٖپ ئۇچراغطب، ئبٌال ئۇ « ثىر ئٌب
َ لىٍىذۇ  ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ ۋٖ ئٗھّٗد ضٗھىھ[« وىػىگٗ دوزاخٕي ھبرا

ثىر » وىُ ھٗلىمٗتْٗ » ٕي ئۆِٗر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئىج
ٓ ثبغمب ھېچ ئىالھ ٍوق  ]ثٗززار ضٗھىھ[« دٖپ گۇۋاھٍىك ثٗرضٗ، ئۇ جٕٗٔٗتىٗ وىرىذۇ« ئبٌالدى

ثىر » وىّٕىڭ ئبخىرلي ضۆزى» ھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ِۇئبز رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗ
ٓ ثبغمب ھېچ ئىالھ ٍوق ُ ضٗھىھ[« دېَىع ثوٌطب، ئۇ جٕٗٔٗتىٗ وىرىذۇ« ئبٌالدى  ]ئٗھّٗد ۋٖ ئٗثۇ داۋۇد ۋٖ ھبوى

ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ذٖ چىٓ ھٗرلبٔذاق ثىر ثٗٔ» ئٗثۇ زٖر رٖزىَ
دٖپ غۇٔىڭ ئۈضتىذٖ ۋاپبت ثوٌطب، گٗرچٗ ئۇ زىٕب لىٍغبْ ثوٌطىّۇ، ئوغرىٍىك لىٍغبْ ثوٌطىّۇ « الئىالھٗ ئىٌٍٍٗالھ»لٌٗجىذىٓ 

]ئٗھّٗد ۋٖ « جٕٗٔٗتىٗ وىرىذۇ. ثۇ ضۆزٔي ئۈچ لېتىُ دٖپ ئبٔذىٓ وېَىٓ گٗرچٗ ئٗثۇ زٖرٔىڭ ثۇرٔىغب لۇَ تىمىٍطىّۇ دېگْٗ
 ثٍٗھٗلي ضٗھىھ[
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ئي رٖضۇٌۇٌال! ئىٕطبٕٔي » زىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ ِۇٔذاق دٍٖذۇ: ثىر ئبدَٖ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ٍېٕىغب وېٍىپ:جبثىر رٖ
ېّٗ؟ جٗھِٕٗٔٗگٗ وىرگۈزىذىغبْ ٔٗرضٗ ٔېّٗ؟  ٔ دٖپ ضورىذى. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:  -جٕٗٔٗتىٗ وىرگۈزىذىغبْ ٔٗرضٗ

ۋاپبت تبپمبْ ھٗر لبٔذاق وىػي جٕٗٔٗتىٗ وىرىذۇ. ئبٌالغب ثىرٖر ٔٗرضىٕي  ئبٌالغب ھېچ ٔٗرضىٕي غېرىه وٌٗتۈرِىگْٗ ھبٌذا
ْ ھٗر لبٔذاق وىػي جٗھِٕٗٔٗگٗ وىرىذۇ  ]ِۇضٍىُ[« دېذى -غېرىه وٌٗتۈرگْٗ ھبٌذا ۋاپبت تبپمب

خمب ئۇٔي دوزاهللا ٔىڭ لۇٔۇٍٔىرىٕىڭ ضىرتىغب چىمىپ وېتىذىىْٗ،    هللاغب ۋٖ پٍٗغِٗجىرىگٗ ئبضىٍَىك لىٍىپ،  هللا]وىّىي  
 [ ضۈرٖ ٔىطب[14وىرگۈزىذۇ، ئۇ دوزاختب ِٗڭگۈ لبٌىذۇ، خورٌىغۇچي ئبزاثمب دۇچبر ثوٌىذۇ ]

ٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ  ِۇٔذاق دېگْٗ: ھٗلىمٗتْٗ ثىر وىػي » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ٗئ
ش تٗلطىُ( لىٍغبٔذا ۋٖضىَىتىذٖ زۇٌۇَ لىٍىذۇ. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇ ٍٗتّىع ٍىً ٍبخػي ئىػالرٔي لىٍىذۇ، ئبٔذىٓ ئۇ ۋٖضىَٗت)ِىرا

 ْ وىػىگٗ ئۇٔىڭ غۇ ٍبِبْ ئىػي ثىٍْٗ ِۆھۈر ثېطىٍىذۇ )ٍبوي ئۇٔىڭ ئٗجىٍي غۇ ٍبِبْ ئىػىٕي لىٍغبٔذا تۈگٍٗذۇ( غۇٔىڭ ثىٍٗ
ٖ ئۇ وىػي دوزاخمب وىرىذۇ. غٗوطىس ثىر وىػي ٍٗتّىع ٍىً ٍبِبْ ئىػالرٔي لىٍىذۇ، ئبٔذىٓ )ۋٖ ضىَٗت لىٍغبٔذا( ۋٖضىَىتىذ

ئبدىٍٍىك لىٍىذۇ. ئبٔذىٓ ئۇ وىػي ئۈچۈْ ئۇٔىڭ ٍبخػي ئىػي ثىٍْٗ ِۆھۈر ثېطىٍىذۇ )ٍبوي ئۇٔىڭ ئٗجىٍي غۇ ٍبخػي 
ْ ئۇ وىػي جٕٗٔٗتىٗ وىرىذۇ  ]ئٗھّٗد[« ئىػىٕي لىٍغبٔذا تۈگٍٗذۇ( غۇٔىڭ ثىٍٗ

ھٗلىمٗتْٗ ثىر ئٗر » پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ  ِۇٔذاق دېگْٗ:ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، 
ْ  60)وىػي( ٍبوي ثىر ئبٍبي  الٔىڭ ئىجبدىتي ثىٍْٗ ثوٌىذۇ، ئبٔذىٓ ئۇالر )ئٗجىٍي توغمبٔذا( ِىراضخورٌىرىغب لىٍغب ٍىً ئٌب

ْ ئىىىىطىگٗ دوزاخ ۋاجىت ثوٌىذۇ ْ ٍٗتىۈزىذۇ. غۇٔىڭ ثىٍٗ ٖ زىَب  ]ئٗثۇ داۋۇد[« ۋٖضىَىتىذ
تبرتىع ٍۈز ثٗردى. ِْٗ ثۇ ئىػٕي  -ٗثۇ ضٌِٗٗٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ ِۇٔذاق دٍٖذۇ: ِْٗ ثىٍْٗ وىػىٍٗر ئبرىطىذا تبالظئ

ثبغمىالرٔىڭ ثىر » ئبئىػٗگٗ دېذىُ. ئبئىػٗ: ئي ئٗثۇ ضٌِٗٗٗ! ضْٗ ٍٗرگٗ ثوٌغبْ تٌٗىپىڭذىٓ ۋاز وٗچىىٓ، چۈٔىي رٖضۇٌۇٌال:
« غبْ وىػىٕىڭ ثوٍٕىغب ئبخىرٖتتٗ ٍٗتتٗ لبت زېّىٕٕي چِٗجىرٖن غٗوٍىگٗ وىرگۈزۈپ ئبضىذۇغېرىچ ٍېرىٕي زۇٌۇَ ثىٍْٗ ئىگىٍىۋاٌ

 دېگٗٔىذى، دېذى]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[
« ضۇخٗٔچي جٕٗٔٗتىٗ وىرٍِٗذۇ» ھۇزٍٖفٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ:

ْ ئىذىُ  ۋٖ ِۇضٍىُ[]ثۇخبرى « دېگٍٗٔىىىٕي ئبڭٍىغب
جۇثٍٗر ئىجٕي ِۇتئىُ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، ئۇ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي 

 ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[« رٖھىّٕي ئۈزۈپ لوٍغبْ ئبدَٖ جٕٗٔٗتىٗ وىرٍِٗذۇ -ضىٍٗر» ئبڭٍىغبْ:
اٍٗت لىٍىٕىذۇوي، ِْٗ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ِۇٔذاق ھِٗسىٕىڭ ئبٍبٌي، ئبِىرٔىڭ لىسى خٗۋٌٗ ئٗٔطبرىَذىٓ رىۋ

التبئبال » دېگٍٗٔىىىٕي ئبڭٍىغبٔىذىُ: ٗرٔي ئٌب بٌٍىرىٕي ٔبتوغرا تٗضٗررۇپ لىٍىذىغبْ ئبدٍِٖ  ِ ھٗلىمٗتْٗ ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ
 ]ثۇخبرى[« لىَبِٗت وۈٔي دوزاخمب تبغالٍذۇ

ْ » ٍغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:وٗئجي رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٗ ىّالر ثىٍٗ ثىر ئبدَٖ ئٌب
لبرغىٍىػىع ئۈچۈْ ٍبوي ٔبدأالر ثىٍْٗ جېذٌٍٖىػىع ئۈچۈْ، وىػىٍٗرٔي ئۆزىگٗ لبرىتىع ئۈچۈْ ئىٍىُ ئۆگٗٔطٗ، ئبٌالتبئبال 

 ]تىرِىسى ھٗضْٗ[« ئۇٔي دوزاخمب وىرگۈزىذۇ
ئوْ وىػىگٗ ثبغٍىك » لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: دىٓ رىۋاٍٗتئىجٕي ئبثجبش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ

ثوٌغبْ وىػىّۇ لىَبِٗت وۈٔي لوٌٍىرى گٗدىٕىگٗ ثبغالٔغبْ ھبٌذا ئېٍىپ وېٍىٕىذۇ ۋٖ ئۇٔىڭ ثىٍْٗ غۇ ئوْ وىػي ئبرىطىذا 
 ]ئٌٗىٗثىر ۋٖ ئٌٗئٗۋضٗت[« ھۆوۈَ چىمىرىٍغۇچٗ ئٗغۇ پېتي تۇرىذۇ

ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، ِْٗ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ِۇٔذاق ئٗثۇ ٍٗئال ِٗئم ىً ئىجٕي ٍٗضبر رٖزىَ
لبٍطي ثٗٔذىٕي ئبٌالتبئبال ثىرٖر خٌٗممٗ ھۆوۈِراْ لىٍغبْ ثوٌطب، ئۇ ئۆز لٗۋِىگٗ خىَبٔٗتىبر ھبٌذا » دېگٍٗٔىىىٕي ئبڭٍىغبْ:

 ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[« راَ لىٍىذۇئۆٌگْٗ ثوٌطب، ئبٌالتبئبال ئۇٔىڭغب جٕٗٔٗتٕي ھب
لبزىالر ئۈچ تۈرٌۈن ثوٌىذۇ. » ئىجٕي ثۇرٍٖذٖ ئبتىطىذىٓ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي رىۋاٍٗت لىٍىذۇ:

 ثىر تۈرى جٕٗٔٗتىٗ، لبٌغبْ ئىىىي تۈرى دوزاخمب وىرىذۇ. جٕٗٔٗتىٗ وىرىذىغىٕي ھٗلٕىڭ لبٍطي تٗرٖپتٗ ئىىٍٗٔىىىٕي تؤۇپ
ٍېتىذۇ ۋٖ ھٗق ثىٍْٗ ھۆوۈَ لىٍىذۇ. ئىىىىٕچي تۈردىىي وىػي ھٗلٕىڭ لبٍطي تٗرٖپتٗ ئىىٍٗٔىىىٕي تؤۇپ ٍېتىذۇ، ئِّٗب 
 ْ ٔبھٗق ھۆوۈَ لىٍىپ دوزاخمب وىرىذۇ. ئۈچىٕچي تۈردىىي وىػي ئىٕطبٔالر ئبرىطىذا ثىًٍّٗ تۇرۇپ ھۆوۈَ لىٍىذۇ، غۇٔىڭ ثىٍٗ

 []ئٗثۇ داۋۇد ضٗھىھ« دوزاخمب وىرىذۇ
ھٗر لبٔذاق » ِٗئمٗي ئىجٕي ٍٗضطبر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

 ،ْ ٔذىٓ ئۇ وىػي ئۆٌگْٗ وۈٔىّۇ تٗۋثىطىس ھبٌٗتتٗ ئۆٌطٗ، خىَبٔٗت لىٍغب ثىر ثٗٔذىٕي ئبٌالھتبئبال پبدىچي، ثبظ لىٍطب، ئب
َ لىٍىذۇضبختىپٗزٌىه لىٍغبْ، ئبٌذاِچي   ]ثٍٗھٗلي ضٗھىھ[« ھبٌذا ئۆٌطٗ، ئبٌالھ ئۇ وىػىگٗ جٕٗٔٗتٕي ھبرا

ھبرىص رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:  تٗوٗثجۇر، ثېخىً، لوپبي وىػي 
 ئٗثۇ داۋۇد ضٗھىھ[«]جٕٗٔٗتىٗ وىرٍِٗذۇ

دىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، ِْٗ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي ھبرىص ئىجٕي ۋٖھجٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ
ْ ضىٍٗرگٗ ئٗھٍي دوزاختىٓ خٗۋٖر ثېرٍّٖۇ؟ ئۇالر: لوپبي، ثېخىً، تٗوٗثجۇر وىػىٍٗردۇر» ئبڭٍىغبْ:  ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[« ِٗ
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زاوبتٕي ثٗرِىگۈچي لىَبِٗت » َ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئٗٔٗش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبال
ْ ھٗضْٗ[« وۈٔي دوزاختب ثوٌىذۇ  ]تٗثرأي ضٗغىَردا توپٍىغب

وىُ لۇٌالرٔي ضېتىػتب » ئٗثۇ ئٍَٗۇة رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
رىطىٕي ئبٍرىۋٖتطٗ، لىَبِٗت وۈٔي ئبٌالھتبئبال ئۇ وىػىٕي ئٗڭ ٍبخػي ثبٌىٕىڭ ئبرىطىٕي ٍبوي لېرىٕذاغالر ئب –ئبٔب 

ئٗھّٗد ۋٖ تىرِىسى ۋٖ ھبوىُ «]وۆرۈدىغبْ ِٗھجۇثىذىٓ ٍېمىٓ وىػىٍىرىذىٓ ئبٍرىۋېتىذۇ. )ثۇٔىڭذىٓ ئېغىر ئبزاة ثوٌّبش!(
 ضٗھىھ[

وىّىي ثىر » ر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ضٗئىذ ئىجٕي ئٗثۇ ۋٖلمبش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗ
َ ثوٌىذۇ َ دٖۋاٌطب جٕٗٔٗت ئۇٔىڭغب ھبرا  ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[« وىػىٕي ئۆز ئبتىطي ئِٗٗضٍىىىٕي ثىٍىپ تۇرۇپ ئۆز ئبتب

ئۈچ وىػىذىٓ :» ئٗثۇ ئۇِبِٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ 
ٗرىس ئىجبدٖتٍىرىٕي، فىذىَٗضىٕي لوثۇي لىٍّبٍذۇ. ئ ٖتٍىرىٕي، پ بٌالھتبئبال لىَبِٗت وۈٔي ئۇالرٔىڭ تٗۋثىطىٕي، ٔٗپٍٗ ئىجبد

ئبٔىطىٕىڭ لبرغىػىٕي ئبٌغبْ وىػي ، ئىىىىٕچىطي: ضۇخٗٔچي، ئۈچىٕچىطي: تٗلذىرٔي ئىٕىبر لىٍغۇچي  -ثىرىٕچي:  ئبتب
 تٗثرأي ھٗضْٗ[«] وىػي

 -ضۇخٗٔچي، ئبتب» زىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئىجٕي ئِٗرۇ رٖ
ْ وىػي ،  ھبرالىٗظ جٕٗٔٗتىٗ وىرٍِٗذۇ  ٔٗضٗئي ضٗھىھ[«]ئبٔىطىٕىڭ لبرغىػىٕي ئبٌغب

ئۈچ وىػىگٗ :» دېگْٗ ئىجٕي ئۆِٗر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق 
ئبٔىطىٕىڭ لبرغىػىٕي ئبٌغبْ وىػي ، دٍٖۈز  -ئبٌالھتبئبال جٕٗٔٗتٕي ھبراَ لىٍذى، دائىُ ھبراق ئىچىۈچي وىػي ،  ئبتب

ْ ئبدَٖ(  ]ئٗھّٗد ضٗھىھ[« )خوتۇٔي ۋٖ لىسٌىرىٕي وۈٍٔىٍّٗذىغب
ئۈچ وىػي جٕٗٔٗتىٗ »  ھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئىجٕي  ئۆِٗر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗ

ئبٔىطىٕىڭ لبرغىػىٕي ئبٌغبْ وىػي. ئىىىىٕچىطي: ئٗر وىػىگٗ ئوخػىۋاٌغبْ ئبٍبي.  -وىرٌٍّٖٗذۇ: ثىرىٕچىطي: ئبتب
ْ ئبدَٖ( ُ ضٗھىھ[« ] ئۈچىٕچىطي: دٍٖۈز )خوتۇٔىٕي وۈٍٔىٍّٗذىغب  ثٍٗھٗلي ۋٖ ھبوى

ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋ ئۈچ تۈرٌۈن وىػي جٕٗٔٗتىٗ وىرٌٍّٖٗذۇ، » اٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:ئٗثۇ ِۇضب رٖزىَ
تۇغمبٍٔىرىذىٓ ِۇٔبضىۋىتىٕي ئۈزگْٗ وىػي. ٍٗٔٗ ثىرى: ضېھىرگٗ ئىػٗٔگْٗ  -ئۇالرٔىڭ ثىرى: ھبرالىٗظ، ٍْٗٔٗ ثىرى: ئۇرۇق

 ]ئٗھّٗد[« وىػي
ئېرىذىٓ ضٗۋٖثطىسال » ٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ضٗۋثبْ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پ

]تىرِىسى ۋٖ ئٗھّٗد ۋٖ ئٗثۇ داۋۇد ۋٖ « ئبجرىػىػٕي تٌٗٗپ لىٍغبْ ئبٍبي جٕٗٔٗتٕىڭ پۇرىمىٕي پۇراغتىّٕۇ ِٗھرۇَ لىٍىٕىذۇ
ْ ضٗھىھ ضٗھىھ[ ُ ۋٖ ئىجٕي ھٗثجب  ئىجٕي ِبجٗ ۋٖ ھبوى

ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋ ئىىىي تۈرٌۈن دوزاخ » اٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىَ
ئٗھٍي )ئىٕطبْ( ثبر ثوٌۇپ، ئۇالر تېخي دۇَٔبغب وٌّٗىذى. ثىرىٕچىطي: لوٌٍىرىغب وبٌىٕىڭ لۇٍرۇلىذٖن لبِچىالرٔي ئېٍىۋېٍىپ، 

ىڭبچ، چبچٍى رىٕي تۆگىٕىڭ ٌووىىطىغب ئوخػبظ تۈگۈپ، ٔبٍٕبلالپ ئىٕطبٔالرٔي لبِچىالٍذۇ. ئىىىىٕچىطي: وىَىٕگْٗ ئِّٗب ٌٍب
الردۇر. ئۇالر جٕٗٔٗتىٗ وىرٍِٗذۇ. ھىذىٕىّۇ پۇرىَبٌّبٍذۇ. ھبٌجۇوي،  ٗرٔي ئۆزىگٗ جٌٗپ لىٍىذىغبْ ئبٌٍب ِېڭىػٍىرى ثىٍْٗ وىػىٍ

 ]ِۇضٍىُ[« ِۇٔچىٍىه ٍىراق ِۇضبپىذىّٕۇ پۇراپ تۇرىذۇ -جٕٗٔٗتٕىڭ ھىذى ِۇٔچىٍىه
ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:ئىجٕي ِٗضئود رٖز لٌٗجىذٖ زٖررىچىٍىه تٗوٗثجۇرٌۇق ثبر » ىَ

ھٗلىمٗتْٗ وىػي ئۆزىٕىڭ وىَىّي ۋٖ ئبٍىغىٕىڭ چىراٍٍىك ثوٌۇغىٕي ٍبخػي » دېذى. ثىر ئبدَٖ:« ئبدَٖ جٕٗٔٗتىٗ وىرٍِٗذۇ
ئبال گۈزٌٖذۇر، گۈزٌٍٖىىٕي ٍبلتۇرىذۇ، تٗوٗثجۇرٌۇق دېگْٗ ھٗق گٗپىٗ ئبٌالتب» دېذى. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:« وۆرىذۇ

 دېذى ]ِۇضٍىُ ۋٖ تىرِىسى ۋٖ ئٗھّٗد ضٗھىھ[« ئۇٔىّبضٍىك، وىػىٍٗرٔي وۆزگٗ ئىٍّبضٍىمتۇر
ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ڭ ثىر لٌٗجىذٖ لىچىٕى» ئىجٕي ِٗضئۇد ر

تبي دىٕي چبغٍىك ئىّبْ ثبر وىػي دوۋزاخمب وىرٍِٗذۇ، لٌٗجىذٖ لىچىٕىڭ ثىر تبي دىٕي ِىمذارىچىٍىه وىجىر ثبر وىػي 
 ]ِۇضٍىُ ۋٖ ئٗثۇ داۋۇد ۋٖ تىرِىسى ۋٖ ئىجٕي ِبجٗ  ضٗھىھ[« جٕٗٔٗتىٗ وىرٍِٗذۇ

ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗ ٍٗ» ھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئىجٕي ِٗضئود رٖزىَ  -وىُ ثىسگٗ ھىَ
 ]تٗثرأي ۋٖ ئٗثۇ ٔۇئٍٗىُ ضٗھىھ[« ِىىىر ئىػٍٗتطٗ، ئۇ ثىسدىٓ ئِٗٗش، غۇ ئىػٕي لىٍغبٔالر دوزاختب ثوٌىذۇ

ٍٗ» ھٗضْٗ رٖھّٗھۇٌالدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ِىىىر، ئبٌذاِچىٍىك ۋٖ  -ھىَ
 ]ئٗثۇ داۋۇد ھٗضْٗ[« لىٍغۇچىالر دوزاخمب وىرىذۇ خىَبٔٗت

زىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: وىّىي پٗخىرٌىٕىػٕي » ئىجٕي ئۆِٗر ٖر
وت تۇتۇغۇپ ٔبِبٍْٗ لىٍىذىغبْ وىَىّٕي وىَطٗ، لىَبِٗت وۈٔي ئبٌال ئۇٔىڭغب غۇ وىَىّٕي وىَگۈزىذۇ. ئبٔذىٓ ئۇٔىڭغب ئ

 ]ئٗثۇ داۋۇد ۋٖ ئىجٕي ِبجٗ ھٗضْٗ [« الۋۇٌذاپ وۆٍىذۇ
ئىػتبٕٔىڭ ئۇزۇٍٔۇلي » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

 ]ثۇخبرى[« ئىىىي ھوغۇلتىٓ ئېػىپ وٗتطٗ ھوغۇلٕىڭ تۆۋىٕي دوزاختب ئبزاثٍىٕىذۇ
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لىَبِٗت وۈٔي ئٗڭ » ىذ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئٗثۇ ضٗئ
ْ وىػي زاٌىُ ئىّبِذۇر )ٍٗٔي زاٌىُ خٌٗىپٗ، ضۇٌتبْ(  ئٗثۇ ٍٗئال ۋٖ ئٗۋضٗت ۋٖ ئٗثۇ ٔۇئٍٗىُ ھٗضْٗ[«] لبتتىك ئبزاثٍىٕىذىغب

ٗر خبٌىذ ئىجٕي ۋٌٖىَذ، ئىَبز ئىجٕي غَٗٔٗ،  ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇِالردىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗج ھېػبَ ئىجٕي ھٗوىَىُ ر
الھٕىڭ دٖرگبھىذا لبتتىك » ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ثۇ دۇَٔبدا ئىٕطبٔالرٔي لبتتىك ئبزاثٍىغبٔالر لىَبِٗت وۈٔي ئٌب

ُ ضٗھىھ[«] ئبزاثمب لبٌىذۇ  ئٗھّٗد ۋٖ ثٍٗھٗلي ۋٖ ھبوى
ھبراِذىٓ ئۆضىْٗ » ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئٗثۇ ثٗورى رٖزىَ

ُ ضٗھىھ[« ھٗرلبٔذاق گۆظ دوزاخ ئوتىغب الٍىمتۇر  ]تٗثرأي ۋٖ ئٗثۇ ٔۇئٍٗى
ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبال » َ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئبثذۇرٖھّبْ ئىجٕي غىجىً ِۇئبۋىَٗ رٖزىَ

ً،  ئٗھّٗد ۋٖ ھبوىُ ۋٖ«  ھٗلىمٗتْٗ تىجبرٖتچىٍٗر پۇججبر دوزاخ ئٗھٍي ثوٌۇپ لبٌىذۇ ثٍٗھٗلي ۋٖ تٗثرأي ضٗھىھ)راضتچى
 ضِٗىّىَي، تٗلۋا، ضېخي تىجبرٖتچىٍٗر ِۇضتٗضٕب([

ٍبٌغبْ گۇۋاھٍىك » دېگْٗ: ئىجٕي ئۆِٗر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق
 ]ئىجٕي ِبجٗ[«  ثٗرگۈچىٕىڭ لٗدىّي ئورٔىذىٓ لوزغبٌّبً تۇرۇپال ئبٌال ئۇٔي دوزاخمب ھۆوۈَ لىٍىذۇ

وىُ دۇَٔبدا ئىىىي » ذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ٕىرىۋاٍٗت لىٍى دىٓئِّٗبر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ
 ]ئٗثۇ داۋۇد[« ۇٔىڭ ئوتتىٓ ئىىىي تىٍي ثوٌىذۇٍۈزٌىّىچىٍىه لىٍطب، لىَبِٗت وۈٔي ئ

ئٗگٗر ئىىىي ِۇضۇٌّبْ » ئٗثۇ ثٗورٖتٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
ئۆٌتۈرگۈچىغۇ  ئي ئبٌالتبئبالٔىڭ پٍٗغِٗجىرى!» ِْٗ:« ثىرىگٗ تىغ وۆتۈرضٗ، ئۆٌتۈرگۈچي ۋٖ ئۆٌتۈرۈٌگۈچىّۇ دوزاختب -ثىر

چۈٔىي، ئۆٌتۈرۈٌگۈچىّۇ ئۆزىٕىڭ » دېذىُ. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:« غۇٔذاق ثوٌطۇْ، ئۆٌگۈچي ٔېّىػمب دوزاختب ثوٌىذۇ؟
 دېذى ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[« ھِٗراھىٕي ئۆٌتۈرۈظ ووٍىذا ثوٌغبٍٔىمي ئۈچۈْ

ِىَىتىٗ( ئۈْ ضېٍىپ »)ٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئٗثۇ ِبٌىه رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئ
ْ، چىمبٔذىٓ وۆٍٕٗن وىَگۈزۈٌۇپ  ٍىغٍىغۇچي ئبٍبي تٗۋثٗ لىٍّبً ئۆٌۈپ وٗتطٗ لىَبِٗت وۈٔي وۇوىص ِېَىذىٓ ئىػتب

 ]ِۇضٍىُ[« تۇرغۇزۇپ لوٍۇٌىذۇ 
ٗر ئٌٍٗٗھىطط ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، ِْٗ پٍٗغِٗج دۇَٔبدا جبٔذارالرٔىڭ » بالِٕىڭ:ئىجٕي ئبثجبش ر

ضىّگٗ جبْ وىرگۈز دٖپ ئبزاثالٍذۇ. رٖضىُ ضىسغۇچي ئۇٔىڭغب  رٖضىّىٕي ضىسغبْ ئبدِٖٕي لىَبِٗت وۈٔي ئبٌال ئۆزۈڭ ضىسغبْ ٖر
 ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[ «دېگٍٗٔىىىٕي ئبڭٍىغبٔىذىُ« ھٗرگىس جبْ وىرگۈزٌٍّٖٗذۇ

 

   لىلىع غبپبئَت 

ٗتٕىڭ ھِّٗىطي  ٔىڭ ئبٌذىذا غبپبئٗت هللا ٔىڭ رۇخطىتىطىس وىّّۇ هللا[ ضۈرٖ زۇِٗر[]44ڭ ئىٍىىذىذۇر ]ٔىهللا]غبپبئ
ىذۇ ]هللا[ ضۈرٖ ثٗلٗرٖ[])لىَبِٗت وۈٔي( ھٗر لبٔذاق غبپبئٗت لىٍغۇچي ئبٌذى ثىٍْٗ 255لىالٌىطۇْ ] [ 3ٔىڭ ئىسٔىٕي ئٌب

ئبدِٖٕىڭ غبپبئىتىذىٓ ثبغمب رازى ثوٌغبْ هللا ئىسٔي ثٗرگْٗ ۋٖ ضۆزىذىٓ  هللا ضۈرٖ ٍۇٔۇش[]ثۇ وۈٔذٖ ِٗرھِٗٗتٍىه  
ٔىڭ ئٗھذىگٗ ئېرىػىٍٗٔٗردىٓ ثبغمىالر غبپبئٗت هللا[ ضۈرٖ تبھب[]ِٗرھِٗٗتٍىه 109ھېچمبٔذاق غبپبئٗت پبٍذا ثٗرٍِٗذۇ ]

[ ضۈرٖ 86ٔي لوٍۇپ چولۇٔغبْ ٔٗرضىٍىرى غبپبئٗت لىالٌّبٍذۇ ]هللا[ ضۈرٖ ِٗرٍَٗ[]ئۇالرٔىڭ 87لىٍىػمب لبدىر ثوالٌّبٍذۇ ]
بلبِىغب( تۇرغۇزۇغي زۇخرۇف[])ئي   ِ ِۇھِّٗٗد!( پٗرۋٖردىگبرىڭٕىڭ ضېٕي ِٗدھىٍَىٕىذىغبْ ئورۇٔغب )ٍٗٔي ثۈٍۈن غبپبئٗت
 [ ضۈرٖ ثٗٔي ئىطرائىً[79ِۇھٗلمٗتتۇر ]

ٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ھٗرثىر پٍٗغِٗجٗرٔىڭ چولۇَ » ئٗٔٗش رٖزىٌَٗالھۇ ٗئ
ٍىٕىذىغبْ ثىر لېتىٍّىك دۇئبضي ثبر، ِْٗ ئۆزۈِٕىڭ دۇئبضىٕي ئۈِّىتىّٕي غبپبئٗت لىٍىػمب لبٌذۇرۇپ لوٍذۇَ، ئىجبثٗت لى

 ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[« لىَبِٗت وۈٔي ئۆز ئۈِّٗتٍىرىّگٗ غبپبئٗت تىٍٗظ ئۈچۈْ ئىػٍىتىّْٗ
ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِ ِْٗ جٕٗٔٗت توغرضىذا » ۇٔذاق دېگْٗ:ئٗٔٗش رٖزىَ

ْ وىػىٕىڭ تۇٔجىطي ثوٌىّْٗ. پٍٗغِٗجٗرٌٗر ئىچىذٖ ِېٕىڭ ئٗگٗغىۈچىٍىرىُ ئٗڭ وۆپتۇر  ]ِۇضٍىُ[« غبپبئٗت لىٍىذىغب
ِْٗ لىَبِٗت » ئۇثًٗ ئىجٕي وٗئت رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

غِٗجٗرٌٗرٔىڭ ئىّبِي ۋٖ خبتىجي، غۇٔذالال ئۇالرٔىڭ غبپبئٗتچىطي ثوٌىّْٗ، ئِّٗب ثۇٔىڭذىٓ پٗخىرٌىٕىپ وۈٔي پٍٗ
 ]تىرِىسى ئٗھّٗد ۋٖ ئىجٕي ِبجٗ ۋٖ ھبوىُ ھٗضْٗ[« وٗتٍّّْٗٗ

َ ِۇٔذاق ئٗثۇ ِۇضب، ئٗۋف ئىجٕي ِبٌىه، ئٗضجٗئي رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇالردىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبال
ېرىّىٕىڭ جٕٗٔٗتىٗ وىرىػي ثىٍْٗ غبپبئٗت ئوتتۇرضىذا تبٌٍىػىّغب » دېگْٗ: ِبڭب رٖثجىّذىٓ ثىر ئٌٗچي وېٍىپ، ئۈِّىتىّٕىڭٍ 

الغب ثىرٖر ٔٗرضىٕي غېرىه وٌٗتۈرًِٗ ئۆٌگْٗ وىػىگٗ  ئٗروىٍٕىه ثٗردى. ِْٗ غبپبئٗت لىٍىػٕي تبٌٍىذىُ. ِېٕىڭ غبپبئىتىُ ئٌب
ْ ضٗھىھ[ئىجٕي ھٖ ئٗھّٗد ۋٖ تىرِىسى ۋ]«ٍېتىذۇ  ٗثجب

ضىٍٗر غبپبئٗتٕي » ئىجٕي ئۆِٗر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
ٓ،  غبپبئىتُى ئۈِّىتىّذىٓ چوڭ گۇٔبھ ضبدىر لىٍغبْ وىػىٍٗرگٗ  تٗلۋادار ِۆئّىٍٕٗرگٗ لىٍىٕىذۇ دٖپ لبراِطىٍٗر؟ ٍبق، ٌېىى
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 ]ئٗھّٗد ۋٖ ئىجٕي ِبجٗ ضٗھىھ[« بضتۇرخ
غبپبئىتىُ ئۈِّىتىّذىٓ چوڭ » جبثىر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

ېّٗ وېرىىي« گۇٔبھ ضبدىر لىٍغبْ وىػىٍٗرگٗ خبضتۇر ٗتٕىڭٔ   -ثبر؟ جبثىر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ: چوڭ گۇٔبھ لىٍّىغبٔالرغب غبپبئ
 ]تىرِىسى ضٗھىھ[« دېذى

ئي رٖضۇٌۇٌال! لىَبِٗت وۈٔي  »ِْٗ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِذىٓ: دىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ
ئي ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ! ِْٗ ضېٕىڭ » دٖپ ضورىۋىذىُ. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: -ضېٕىڭ غبپبئىتىڭذىٓ وىُ ثٗھرىّْٗ ثوٌىذۇ؟

ُ. ھٗدى طىٗ ثوٌغبْ ھېرىطٍّٗٔىىىڭگٗ لبراپ، ھېچىىُ ثۇ ِٗضىٍىٕي ئٗثۇ ھۈرٍٖرىذىٓ ثۇرۇْ ضورىّبٍذىغۇ دٖپ ئوٍٍىغبٔىذى
دېگْٗ « ثىر ئبٌالدىٓ ثبغمب ھېچ ئىالھ ٍولتۇر» لىَبِٗت وۈٔي ِېٕىڭ غبپبئىتىّذىٓ ثٗھرىّْٗ ثوٌىذىغبٔالر چىٓ لٌٗجىذىٓ:

 ]ثۇخبرى[« دٖپ جبۋاة ثٗردى -وىػىٍٗردۇر،
ِېٕىڭ ئۈِّىتىّذىٓ :» ئٗثۇ ئۇِبِٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ 

ٔٗ ثىرضي، دىٕذا ھٗددىذىٓ ئبغمۇچي،  ىُ ئىّبَ. ٍٗ ئىىىي  ثۆٌٗن وىػىگٗ غبپبئىتىُ ٍٗتٍّٗذۇ، ثىرضي لٌٗجي لبتتىك )لوپبي( زٌا
 تٗثرأي ھٗضْٗ[« ] ىۈچي وىػىذۇرغۇٔذاق لىٍىپ دىٕذىٓ چىمىپ وٗت

ئبثذۇٌٌّٗىه ئىجٕي ئبثجبد ئىجٕي جٗئفٗر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق 
ٗ ثىرىٕچي ثوٌۇپ ئېرىػىذىغبٔالر: ِٗدىٕىٍىىٍٗر، ِٗوىىٍىىٍٗر ۋٖ تبئىفٍىمالردۇر» دېگْٗ:  ]ثٗززار[« ئۈِّتىّذىٓ غبپبئىتىّگ

ٌٗالھۇ ئٗٔھۇ لىَبِٗت وۈٔي ثىرىٕچي » دىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئىجٕي ئۆِٗر رٖزىَ
ثوٌۇپ غبپبئٗت لىٍىذىغىٕىُ ئٗھٍي ثٍٗتىّذۇر. ئبٔذىٓ ٍېمىٍٕىرىُ، ئبٔذىٓ لۇرٍٖع ۋٖ ئٗٔطبرىالر، ئبٔذىٓ ٍٍِٗٗٔىىٍٗردىٓ ِبڭب 

ٌٗتۈرۈپ ئٗگٗغىٍٗٔٗ ْ. دٖضٍٗپتٗ غبپبئٗت ئىّبْ و ردۇر، ئبٔذىٓ ثبرٌىك ئٗرٖثٍٗر، ئبٔذىٓ ئٗجٍِٗٗرگٗ غبپبئٗت لىٍىّٗ
ُ پٗزىٍٗت ئىگىٍىرىذۇر  ]ئٌٗىٗثىر[« لىٍىذىغبٍٔىرى

روزا ثىٍْٗ لۇرئبْ :» ئىجٕي ئِٗرۇ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ 
ٔذٖ ئۈچۈْ غبپبئٗت لىٍىذۇ، روزا ِۇٔذاق دٍٖذۇ، ئي رٖثجىُ، ھٗلىمٗتْٗ ِْٗ ئۇٔىڭذىٓ تبئبٍِىرىٕي، لىَبِٗت وۈٔي ثٗ

ُ، ِْٗ ثۇ  غبراثٍىرىٕي چٗوٍٗپ لوٍذۇَ، ِېٕي ثۇ ثٗٔذٖ توغرىطىذا غبپبئٗتچي لىٍطبڭ، لۇرئبْ ِۇٔذاق دٍٖذۇ، ئي رٖثجى
ٖ  ثٗٔذىذىٓ وېچىٍىرى ئۇٍمۇضىذىٓ توضۇپ لوٍذۇَ، ٍٗٔي وېچىٍىرى بِبز ئولۇپ، لىَبِذا تۇردى، ِېٕي ثۇ ثٗٔذ  ٔ ٍْٗ ِْٗ ثى

 ٗ توغرىطىذا غبپبئٗتچي لىٍىپ غبپبئٗت ھولۇلىٕي ثٗرضٗڭ دٖپ ثۇ ئىىىىطي ثٗٔذٖ ئۈچۈْ غبپبئٗت لىٍىپ، جٕٗٔٗتى
 ئٗھّٗد ۋٖ تٗثرأي ۋٖ ھبوىُ ۋٖ ثٍٗھٗلي ضٗھىھ[«]وىرگۈزىذۇ

ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕ » ىذۇوي، ئۇ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي ئبڭٍىغبْ:ئٗثۇ ئۇِبِٗ رٖزىَ
]ِۇضٍىُ ۋٖ ئٗھّٗد « لۇرئبْ ئولۇڭالر، لۇرئبْ لىَبِٗت وۈٔي لۇرئبْ ئولۇغبٔالرغب غبپبئٗت لىٍىع ئۈچۈْ ھبزىر ثوٌىذۇ

 ضٗھىھ[
ئبٌال ٍوٌىذا ئۆٌتۈرۈٌگْٗ » َ ِۇٔذاق دېگْٗ:رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبال ئٗثۇ دٖردا

ْ ضٗھىھ[«  وىػىگٗ غبپبئٗت لىالالٍذۇ 70غېھىذ ئٗھٍي ثٍٗت)ٍٗٔي ئبئىٍىطىذىٓ(   ]ئىجٕي ھٗثجب
ئٌٗۋٖتتٗ جٕٗٔٗتىٗ » ئٗثۇ ئۇِبِٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

ِۇزٖردىٓ ئىجبرٖت  بْ ثٌٗىي غېھىذ ٍبوي تٗلۋادار ئِٗٗي لىٍىذىغبْ ئبٌىُ وىػىٕىڭ غبپبئىتي ثىٍْٗ رٖثىَئٗ،پٍٗغِٗجٗر ثوٌّىغ
ئٗھّٗد ۋٖ تٗثرأي «] ٍىذٖن وۆپ وىػىٍٗر وىرىذۇ، ھٗلىمٗتْٗ ِْٗ دېّٗوچي ثوٌغبْ ھٗق ضۆزٔي دٍّْٖٗچوڭ ئىىىي لٗثى

 ضٗھىھ[
ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍى زىَ ئۈِّىتىّذىٓ ثىرال » ٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئبثذۇٌالھ ٖر

ُ لٗثىٍىطىذىّٕۇ وۆپرٖن وىػىٍٗر جٕٗٔٗتىٗ وىرىذۇ ْ ثٗٔي تِٗىَى ُ ضٗھىھ[«] وىػىٕىڭ غبپبئىتي ثىٍٗ  تىرِىسى ۋٖ ھبوى
ٌٗالھۇ ئٗٔھۇ توال ٌٗٔٗت ئولۇٍذىغبْ » دېگْٗ:ذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق ٕىرىۋاٍٗت لىٍى دىٓئٗثۇ دٖردا رٖزىَ

 ]ِۇضٍىُ[« وىػىٍٗر لىَبِٗت وۈٔي ٔٗ غبپبئٗتچي، ٔٗ گۇۋاھچي ثوالٌّبٍذۇ
 

  ئبضوبى ۋٍ زېوىي  ىىيئۇ وۈًذ

ٌٗالھۇ ئٗٔھبدىٓ ئۇ وۈٔذٖ زېّىّٕۇ ثبغمب » ، ِْٗ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِذىٓ ئبٌالتبئبالٔىڭ:ويرىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇ ئبئىػٗ رٖزىَ
ب، ئبضّبٔالرِۇ ثبغمب ثىر ئبضّبٔالرغب ئبٍٍىٕىذۇ، ئۇالر )ٍٗٔي پۈتۈْ خبالٍىك لٗثرىٍىرىذىٓ چىمىپ( ٍېگبٔٗ، لۇدرٖتٍىه ثىر زېّىٕغ

ْ « ػٗرگبھىذا( ھبزىر ثوٌىذۇھئبٌالٔىڭ دٖرگبھىذا )ٍٗٔي ِٗ ضۇٌۇٌال! ئۇٔذالتب، ئۇ وۈٔذٖ پۈتۈ دېگْٗ ئبٍىتي ھٗلمىذٖ: ئي ٖر
 ]ِۇضٍىُ[« دٖپ جبۋاة ثٗردى -ورىغبٔىذىُ، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: پىٍطىرات ئۈضتىذٖدٖپ ض -خبالٍىك لٍٗٗردٖ ثوٌىذۇ؟

                                                       

   ضىرات وۆۋرۈوي    

ٔي دوزاخٕىڭ ئبٔذىٓ وېَىٓ پٗرغتىٍٗر وېٍىپ خبالٍىمالرٔي ضىرات وۆۋرۈن ئۈضتىگٗ ھٍٗذٍٖذۇ، ضىرات وۆۋرۈن جٗھِٕٕٗٔٗىڭ ٍٗ
ٓ ئىتتىه، لىٍذىٓ ئىٕچىىذۇر. جٗھَٕٗٔٗ ٍٗٔٗ دوزاخٕىڭ ئوتي ٍبٌمۇٔالپ تۇرىذۇ.  ئۈضتىگٗ لوٍۇٌغبٔذۇر. لېٍىچتى
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ٌٗالھۇ ئٗٔھۇ ثىس رٖضۇٌۇٌالدىٓ: لىَبِٗت وۈٔي رٖثجىّىسٔي وۆرِٖذۇق؟  دىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،ئٗثۇ ضٗئىذ خۇدرىٌ رٖزىَ
دېذى. « ثۇٌۇتطىس، ئوچۇق ئبضّبٔذا وۈْ، ئبٍٕي وۆرۈظ توغرضىذا دٖتبالظ لىالِطىٍٗر؟ضىٍٗر » دٖپ ضورىذۇق. رٖضۇٌۇٌال:

ثۇٌۇتطىس ئبضّبٔذا ئبً ثىٍْٗ لۇٍبغٕي وۆرگٗٔذٖن ئبٌالٔىّۇ » ئۇالر: ٍبق، دٖپ جبۋاة ثٗردى. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:
ٔٗ ئۇالپال:« لىَٕبٌّبً وۆرىطىٍٗر جبوبرچي چىمىپ: ھٗر ئۈِّٗت ئۆزٌىرىٕىڭ  لىَبِٗت وۈٔي ثوٌغبٔذا ثىر» دېذى. ٍٗ

ىرىٕىڭ ضٌٗىجي )ورېطتي( لېػىغب ثبرىذۇ.  چولۇٔىذىغبْ ٔٗرضىٍىرىگٗ ئٗگٗغطۇْ، دٖپ جبوبرالٍذۇ، غۇٔىڭ ثىٍْٗ ٔبضبراالر ئۆٌز
ىرىٕىڭ لېػىغب ِۇغېرىىالر ئۆزٌىرىٕىڭ ثۇتٍىرى لېػىغب ثبرىذۇ. ثبغمب ئىالھالرغب ئىجبدٖت لىٍىذىغبٔالرٔىڭ ھِّٗىطي ئۆز ئىالھٍ

ثبرىذۇ، ئبخىرىذا ٍٍِٗي گۇٔبھىبر ثٗٔذٖ ثوٌطۇْ ٍبوي ئبضىٌ ثٗٔذٖ ثوٌطۇْ، ئبٌالغب ئىجبدٖت لىٍىذىغبٔالر لېٍىپ لبٌىذۇ، 
ثبغمىالرٔىڭ ھِّٗىطي دوزاخمب تبغٍىٕىذۇ، ٍٗھۇدىَالر چبلىرىٍىپ ئۇالردىٓ: وىّگٗ ئىجبدٖت لىالتتىڭالر؟ دٖپ ضورىٍىذۇ، ئۇالر: 

چبلىطي ٍوق،  -غٍي ئۈزٍٖرگٗ ئىجبدٖت لىالتتۇق، دېَىػىذۇ. پٗرغتىٍٗر: ٍبٌغبْ ئېَتتىڭالر، ئبٌالٔىڭ ھېچمبٔذاق ثبالئبٌالٔىڭ ئو
ٔېّٗ تٌٗىپىڭالر ثبر؟ دٖپ ضوراٍذۇ، ئۇالر: ثىسگٗ ئبزراق ضۇ ثٗرضٗڭالر، دٍٖذۇ. پٗرغتىٍٗر: ئىچىڭالر، دٖپ ئۇالرٔي دوزاخمب 

الردىٓ: ضىٍٗر ٔېّىگٗ ئىجبدٖت لىالتتىڭالر؟ دٖپ ضوراٍذۇ، ئۇالر: ثىس ئبٌالٔىڭ ئوغٍي ئىطبغب تبغالٍذۇ، وېَىٓ پٗرغتىٍٗر ٔبضبرا
چبلىطي ٍوق، ٔېّٗ تٌٗىپىڭالر ثبر؟ دٍٖذۇ، ئۇالر: ئبرزاق  -ئىجبدٖت لىالتتۇق، دٍٖذۇ. پٗرغتىٍٗر: ٍبٌغبْ ئېَتتىڭالر، ئبٌالٔىڭ ثبال

الغب ضۇ ثٗرضٗڭالر، دٍٖذۇ، پٗرغتىٍٗر ئۇالرٔىّۇ ئىچ بخػىالردىٓ، پبضىمالردىٓ ثوٌۇپ، ئٌب ىڭالر دٖپ دوزاخمب تبغالٍذۇ، تبويٍ 
ئىجبدٖت لىٍىذىغبْ وىػىٍٗرال لبٌىذۇ. پٗرغتىٍٗر ئۇالردىٓ: ثبغمىالرٔىڭ ھِّٗىطي وٗتتي، ضىٍٗر ٔېّىٕي وۈتۈپ تۇرۇضىٍٗر؟ 

ۇلٍۇق ئۇالردىٓ ئباللىّىسٔي ئۈزدۇق. ثىس ثىر دٖپ ضوراٍذۇ. ئۇالر: دۇَٔبدا ھٗق ٍوٌذىٓ ئبزغبْ وىػىٍٗرگٗ ئٗڭ ِۇھتبج تۇر
جبوبرچىٕىڭ ھٗر لٗۋَ ئۆزٌىرىٕىڭ ئىجبدٖت لىٍىذىغبْ ٔٗرضىٍىرىگٗ ثېرىپ لوغۇٌطۇْ، دېگٍٗٔىىىٕي ئبڭٍىذۇق. ثىس رٖثجىّىسٔي 

ٗتت ٗ وۆرۈٔۈپ: ِْٗ وۈتّٗوتىّىس، دٍٖذۇ. ھِّٗىگٗ لبدىر ئبٌال ئۇالرٔىڭ ئبٌذىغب دٖضٍٗپىي وۆرۈٔگْٗ لىَبپىذىٓ ثبغمب لىَبپ
ٖثجىّىسضْٗ، دٍٖذۇ. ئۇ چبغذا ئبٌالتبئبالغب پٍٗغِٗجٗرٌٗردىٓ  ثجىڭالر، دٍٖذۇ. ئۇالر: ضْٗ ھٗلىمٗتْٗ ثىسٔىڭ ر ضىٍٗرٔىڭ ٖر
ٖر ثٌٗگٗ ثبرِۇ؟ دٍٖذۇ. ئۇالر: ثبر، ئۇ  ٗر ثىٍْٗ ِېٕىڭ ئبراِذا ضىٍٗر تؤۇٍذىغبْ ثىر ثبغمىالر گٗپ لىالٌّبٍذۇ. ئبٌالتبئبال: ضىٍ

الغب رىَبوبرٌىك ضبق د ٍٖذۇ. ئبٌالتبئبال ئۆزىٕي ٔبِبٍبْ لىٍىذۇ. ثۇ چبغذا ھٗر ِۆِىٓ ئۇٔىڭغب ضٗجذٖ لىٍىذۇ. ثۇ دۇَٔبدا ئٌب
ْ ئبدَٖ ضٗجذٖ لىٍّبلچي ثوٌغبٔذا، ثٌٍٗىرى لېتىپ، ضٗجذٖ لىالٌّبٍذۇ ْ ثبغمىالرغب وۆرضىتىع ئۈچۈْ ضٗجذٖ لىٍىذىغب  «ثىٍٗ

( ئىع لىَىٍٕىػىذۇ. ئۇالر )ئىّبٔىٕي ضىٕبظ ئۈچۈْ( ضٗجذٖ لىٍىػمب چبلىرىٍىذۇ، ئۇالر ]ئۇ وۈٔذٖ )ٍٗٔي لىَبِٗت وۈٔىذٖ  
ىك ٍۈزٌىٕىذۇ، ئۇالر )دۇَٔبدا( ضبغالَ چبغٍىرىذا 42ضٗجذٖ لىالٌّبٍذۇ  ] [ ئۇالر )لورلۇٔچتىٓ( تىىىٍپ لبرىَبٌّبٍذۇ، ئۇالرغب خبٌر

ْ ئىذى )ئۇالر ضٗجذىذىٓ ثبظ تبرتبت  [ ضۈرٖ لٌَٗٗ[43تي( ]ضٗجذىگٗ دٖۋٖت لىٍىٕغب
، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ھٗفطٗٔىڭ لېػىذىىي چبغذا: دٖرٖخ ويرىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇ ئۇِّۇ ِۇثٗغػىر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھبدىٓ

دېۋىذى،  -دېذى. ھٗفطٗ: ٍبق، ئي رٖضۇٌۇٌال! وىرىذۇ، -ئبضتىذا ثٍٗئٗت لىٍغبٔالردىٓ ثىرٖرضىّۇ دوزاخمب وىرٍِٗذۇ، ئىٕػبئبٌال!
ٖر » جٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ئۇٔي ئۇٔذاق دېّٗضٍىىىٗ ثۇٍرىذى، ھٗفطٗ:پٍٗغِٗ ضىٍٗرٔىڭ ئىچىڭالردىٓ دوزاخمب ثبرِبٍذىغبْ ثىر

ئبٔذىٓ تٗلۋادارالرٔي » دٖپ ضورىغبٔىذى، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: ئبٌالتبئبال: -دېگْٗ ئبٍٗتچۇ؟« وىػىّۇ لبٌّبٍذۇ
« دٖپ جبۋاة ثٗردى -دېذى« ِٕٗذٖ تېسٌىٕىپ ئوٌتۇرغبْ ھبٌذا لوٍىّىس)جٗھِٕٗٔٗذىٓ( لۇتمۇزىّىس، زاٌىّالرٔي جٗھٗٔ

 ]ِۇضٍىُ[
)ثۇ چبغذا دوزاخٕىڭ ئۈضتىگٗ ثىر وۆۋرۈن ضېٍىٕىذۇ، پٍٗغِٗجٗرٌٗرٔىڭ ئبرىطىذىٓ ِْٗ ئۈِّىتىّٕي ئېٍىپ ئٗڭ ئبٌذىذا ضىرات 

ذۇ، پٍٗغِٗجٗرٌٗرٔىڭ ضۆزٌىرىّۇ: ئي ئبٌال! ِېٕي وۆۋرۈوىذىٓ ئۆتىّْٗ. ثۇ ٍٗردٖ پٍٗغِٗجٗرٌٗردىٓ ثبغمب ھېچ ئبدَٖ ضۆز لىٍّبٍ
ۋٖ ئۈِّٗتٍىرىّٕي ئبِبْ لىٍغىٓ، دېگْٗ ضۆزدىٓ ئىجبرٖت ثوٌىذۇ( ]ضىٍٗرگٗ ضىٍٗر )پىٍطىراتتب( ِبڭىذىغبْ ٔۇرٔي پٍٗذا لىٍىذۇ  

، ئۇالرٔىڭ ٔۇرى ئۇالرٔىڭ [ ضۈرٖ ھٗدىذ[ ]ئۇ وۈٔذٖ پٍٗغِٗجٗرٔي ۋٖ ئۇٔىڭ ثىٍْٗ ثىٍٍٗ ثوٌغبْ ِۆِىٍٕٗرٔي رٖضۋا لىٍّبٍذۇ28]
ئىجبدٖتٍىرىگٗ لبراپ  -ئبٌذىذا ۋٖ ئوڭ تٗرىپىذٖ ٍۈرىذۇ [ وىػىٍٗر ضىرات وۆۋرۈوىذىٓ ئۆتىٗٔذٖ ئۇالرٔىڭ دۇَٔبدا لىٍغبْ ئِٗٗي

ْ وىػىٕىڭ ٔۇرى ئۇٔى ڭ ٔۇر ثېرىٍىذۇ. ئۇالرٔىڭ ئىچىذٖ تبغذٖن ۋٖ خورِب دٖرىخىذٖن ٔۇر ثېرىٍگٍٗٔٗرِۇ ثبر. ئٗڭ ئبز ثېرىٍٗگ
ېٕىپ، ثٗزى ۋالىتتب ئۆچۈپ لبٌىذۇ. ئِّٗب ِۇٔبپىمالرٔىڭ ٔۇرى ئۆچۈپ لبٌىذۇ. ِۆِىٍٕٗر   ٍ ثبرِىمىذا ثوٌۇپ، ئۇ ثٗزى ۋالىتتب
ِۇٔبپىمالرٔىڭ ٔۇرٌىرىٕىڭ ئۆچۈپ لبٌغبٍٔىمىٕي وۆرۈپ، ئۆزٌىرىٕىڭ ٔۇرىٕىڭ ئۆچۈپ لېٍىػىذىٓ لورلۇپ ئبٌالدىٓ ِۇٔذاق دٖپ 

دٍٖذۇ. ثىس ضىرات وۆۋرۈوي دېگْٗ ٔېّٗ؟ دٖپ « ىس! ثىسگٗ ٔۇرىّىسٔي ِۇوٌٍِّٗٗٗغتۈرۈپ ثٗرگىٓتىٍٍٗذۇ:] ئي پٗرۋٖردىگبرىّ
ئۇ غۇٔذاق تېٍَىغبق ثىر وۆۋرۈوتۈروي، ئۇٔىڭ ئىٍّٗوٍىرى، لبرِبلٍىرى ثبر، ئٗگرى » ضورىذۇق. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:

بلٍىرى ثبروي، ئۇ ٔٗجذىذٖ ئۆضىذىغبْ لبِغبق دېگٗ ْ ئۆضۈٍِۈوىٗ ئوخػبٍذۇ. ِۆِىٍٕٗر ضىرات وۆۋرۈوىذىٓ تىىٍٗٔىه لبِر
ئبچمۇچٗ چبلّبلتٗن، غبِبٌذٖن، ٍۈگۈرۈن ئبتتٗن، ٍۈگۈرۈن تۆگىذٖن تېس ئۆتۈپ وېتىذۇ. ثٗزىٍىرى ضبالِٗت  -وۆزٔي ٍۇِۇپ

ىڭ ئٗڭ ئبخىرلىطي ئۆتىذۇ، ثٗزىٍىرى ٍبرىٍىٕىپ ئۆتىذۇ، ھٗتتب ثٗزىٍىرى ئۆتًٌّٗٗ دوزاخ ئوتىغب ٍىمىٍىذۇ، ئۆتۈپ وٗتىٍٗٔٗرٔ
ٗر » ضۆرٖپ ئۆتىۈزۈٌىذۇ. ئبٌالتبئبال ئۇالرغب: ٗتىڭالرغب ثوٌغبْ تٌٗىپىڭالر غۇٔذاق جىذدىَّۇ؟ ثۈگۈْ، ضىٍ ضىٍٗرٔىڭ ئۆز ِٗٔپٗئ

ھِّٗىگٗ لبدىر ئبٌالٔىڭ ِۆِىٍٕٗرگٗ لبٔذاق ِۇئبِىٍٗ لىٍىذىغبٍٔىمىٕي ثىٍذىڭالر، دٍٖذۇ. ئۇالر ئۆزٌىرى ٔىجبت تېپىپ، 
ٍْٗ ثىٍٍٗ ٔبِبز ئولۇٍتتي،  ئۆزٌىرىٕىڭ لېرىٕذىػىٕىڭ دوزاختب ئىىٍٗٔىىىٕي وۆرۈپ: ئي رٖثجىّىس! ثىسٔىڭ لېرىٕذاغٍىرىّىس ثىس ثى

 ْ ب ٍْٗ ثىٍٍٗ روزا تۇتبتتي، ثىس ثىٍْٗ ثىٍٍٗ ئِٗٗي لىالتتي، دٍٖذۇ. ئبٌالتبئبال: ثېرىڭالر، وىّٕىڭ لٌٗجىذٖ ِىطمبٌچٗ ئّى ثىس ثى



 ئبلال تًريپكً قېچىڭالر! 
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ىمىرىڭالر، ِْٗ ئۇالرٔىڭ ۋۇجۇدىٕي دوزاخمب ھبراَ لىٍذىُ، دٍٖذۇ. ِۆِىٍٕٗر دوزاخٕىڭ ئبٌذىغب ثوٌىذىىْٗ، ئۇٔي دوزاختىٓ چ
وېٍىذۇ، لبرىطب ئۇالرٔىڭ ثٗزىٍىرىٕىڭ پۇتي دوزاخمب پبچىمىٕىڭ ٍېرىّىغىچٗ پبتمبْ، ئۇالردىٓ تؤۇغبٍٔىرىٕي دوزاختىٓ 

ېرىُ ِىطمبٌچٗ ئىّبْ ثوٌىذىىْٗ، ئۇٔي دوزاختىٓ  چىمىرىذۇ، ثۇ ۋالىتتب ئبٌال ئۇالرغب: لبٍتب ثېرىڭالر، وىّٕىڭ  ٍ لٌٗجىذٖ
التبئبال ئۇالرغب: ٍٗٔٗ ثېرىڭالر،  چىمىرىڭالر، دٍٖذۇ. ئۇالر ثېرىپ تؤۇغبٍٔىرىٕي دوزاختىٓ چىمىرىذۇ، ئبٔذىٓ لبٍتىپ وېٍىػىذۇ. ئٌب

ر ثېرىپ لېرىٕذاغٍىرىٕىڭ ھِّٗىطىٕي وىّٕىڭ لٌٗجىذٖ زٖررىچٗ ئىّبْ ثوٌىذىىْٗ، ئۇٔي دوزاختىٓ چىمىرىڭالر، دٍٖذۇ. ئۇال
 دوزاختىٓ چىمىرىذۇ. 

ٖثجىّٕي وۆرگْٗ چبغذا، ئۇٔىڭغب ضٗجذٖ لىٍىّْٗ،  ئۇالر ِېٕىڭ ئبٌذىّغب وېٍىذۇ، ِْٗ ثېرىپ رٖثجىّذىٓ ئىجبزٖت ضوراٍّْٗ، ر
بپبئىتىڭٕي لوثۇي لىٍىّْٗ، ئبٌال ِبڭب ثېػىّٕي وۆتۈرۈغىٗ ئىجبزٖت ثېرىپ: ضورىغىٕىڭٕي ثېرىّْٗ، گېپىڭگٗ لۇالق ضبٌىّْٗ، غ

دٍٖذۇ. ئبٔذىٓ ئۈِّٗتٍىرىّگٗ غبپبئٗت لىٍىّْٗ. غبپبئٗت لىٍىذىغبْ وىػىٍٗرٔي ئبٌال وۆرضىتىپ ثېرىذۇ. ِْٗ ئبٌالٔىڭ 
غبپبئىتي ثوٍىچٗ ثىر لىطىُ ئۈِّٗتٍىرىّٕي دوزاختىٓ لۇتۇٌذۇرۇپ چىمىّْٗ، ئۇالرٔي جٕٗٔٗتىٗ ئېٍىپ وىرىّْٗ، ئبٔذىٓ ِْٗ 

ال وۆرضىتىپ ثٗرگْٗ غبپبئٗت لىٍىٕىذىغبْ وىػىٍٗرٔي غبپبئٗت لىٍىّْٗ، ئبٔذىٓ وېَىٓ ِۇغۇ ٍوضۇٔذا ٍۇلىرىمىذ ٖن لىٍىپ ئٌب
دېگْٗ دىٕطىسالردىٓ ثبغمب ئبدَٖ لبٌّىغۇچٗ، ئبٌالٔىڭ « ِٗڭگۈ لبٌىذۇ»لېتُى ٍبوي دوزاختب پٗلٗت ئبٌالتبئبال لۇرئبٔذا   4 -3

 «ٍېٕىغب ثېرىپ غبپبئٗت تٌٗٗپ لىٍىّْٗ
» پٍٗغِٗجٗرٌٗر، پٗرغتىٍٗر، ِۆِىٍٕٗر غبپبئٗت لىٍىذۇ، ھِّٗىگٗ لبدىر ئبٌال:» پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ٍٗٔٗ ِۇٔذاق دېگْٗ:

دٖ، دوزاخمب ثىر چبڭگبي ضېٍىع ثىٍْٗ ئۇٔىڭذىٓ لبرىذاپ وٗتىْٗ ثىر تۈروۈَ  -دٍٖذۇ« ِېٕىڭ غبپبئىتىُ لېٍىپ لبٌذى
ٕىڭ ووچب ئېغىسٌىرىذىىي ئبثىھبٍبت دېَىٍىذىغبْ ئۆضتٗڭگٗ تبغٍىٕىذۇ. ئۆضتٗڭٕىڭ ئىىىي وىػىٍٗرٔي چىمىرىذۇ، ئۇالر جٕٗٔٗت

چۆپ ئۇرۇلي ئۈٔۈپ چىممبٔذٖن چبپطبْ ئۈٔۈپ چىمىذۇ. لوراَ تبغالرٔىڭ،  -تٗرىپىذٖ ئۇالرٔىڭ ئٗزاضي وٌٗىۈْ التمىٍىرىذا ئوت
ٖ دٖرٖخٍٗرٔىڭ ٍبٍٔىرىذا ئۈٔۈپ چىممبْ ئۇٔذاق چۆپٍٗرٔي ئٌٗۋٖ -دٖي تتٗ وۆرگْٗ ثوٌغىَتتىڭالر، ئۇالرٔىڭ وۈٔگًٗ ٍٗرد

ئۆضىٍٗٔىرى ٍېػىً ثوٌىذۇ، تٗضىًٗ ٍٗردٖ ئۆضىٍٗٔىرى ئبلۇچ ثوٌىذۇ، ئۇالر ِٗرۋاٍىتتٗن ئبپئبق ثوٌۇپ چىمىذۇ. ئۇالردا ثٌٗگىٍٗر 
دۇر، خٍٗرىٍىه ئىػٍىرى ثوٌّىطىّۇ ثوٌىذۇ. ئۇالر جٕٗٔٗتىٗ وىرىذۇ. جٕٗٔٗت ئٗھٍي ئۇالرٔي: ثۇالر ئبٌال دوزاختىٓ ئبزاد لىٍغبٔالر

ٗرٔىڭ ھِّٗىطي ۋٖ ئۇالردىٓ ثىر ھٗضطٗ ئبرتۇق  جٕٗٔٗتىٗ وىرگۈزگٍٗٔٗردۇر، دٍٖذۇ. ئبٌال ئۇالرغب: وۆزۈڭالر چۈغىْٗ ٔٗرضىٍ
 ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[« ٔٗرضىٍٗر ضىىٍٗرگٗ ِٗٔطۇ، دٍٖذۇ

 

 ثىرىذىي ھَللىرىٌي ئېلىپ ثېرىع -ثىر

ً ھۆوۈَ لىٍغۇ]هللا   [ ضۈرٖ تىَٓ[8چي ئِٗٗضّۇ؟ ]ئٗڭ ئبدى
:ْ زىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ  ِۇٔذاق دېٗگ ٗر » ئٗثۇ ضٗئىذ خۇدرىٌ ٖر ئٗگٗر ِۆِىٍٕ

دوزاختىٓ لۇتۇٌطب، ئۇالر جٕٗٔٗت ثىٍْٗ دوزاخ ئبرىطىذىىي ثىر وۆۋرۈن ئۈضتىذٖ توضۇٌۇپ لبٌىذۇ، ئۇالر دۇَٔبدىىي چبغٍىرىذا 
ثىرىذىٓ لىطبش ئېٍىػىذۇ. تبوي ئۇالر لىٍغبْ زۇٌۇٍِىرىذىٓ پبوٍىٕىپ تبزىالٔغبْ چبغذا،  -ئۆز ئبرا لىٍىػمبْ زۇٌۇِالردىٓ ثىر

ئۇالرغب جٕٗٔٗتىٗ وىرىػىٗ رۇخطٗت لىٍىٕىذۇ. ِېٕىڭ جېٕىُ ئىٍىىذٖ ثوٌغبْ زات ئبٌال ثىٍْٗ لٗضَٗ لىٍىّٗٔىي، ئۇالردىٓ ثىرى 
ْ تېپىپ ثبرىذۇجٕٗٔٗتتىىي ئۆٍىٕي دۇَٔب ْ ئۆٍىذىّٕۇ ئبضب  ]ثۇخبرى[« دىىي ئۆزى ئوٌتۇرغب

ٗر  بڭب پٍٗغِٗج  ِ ئىّبَ ئٗھّٗد، ئبثذۇٌال ئىجٕي ئۇلٍٍٗىذىٓ جبثىر ئىجٕي ئبثذۇٌالٔىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي رىۋاٍٗت لىٍىذۇ:
ئبڭٍىّبلچي ثوٌۇپ، ئۇٔىڭ  ئٌٍٗٗھىططبالِذىٓ ھٗدىص ئبڭٍىغبْ ثىر وىػىٕىڭ خٗۋىرى ٍٗتتي )ِْٗ ئۇ وىػىذىٓ غۇ ھٗدىطٕي

تبلٍىرىّٕي ئبرتىپ ضٗپٗرگٗ چىمتىُ. ثىر ئبٍچٗ ٍوي ٍۈرگٗٔذىٓ  -لېىػىغب ثېرىع ئۈچۈْ( ثىر تۆگٗ ضېتىۋېٍىپ ئۇٔىڭغب ٍۈن
وېَىٓ غبِغب، ٍٗٔي ئۇٔىڭ لېػىغب وٌٗذىُ، ئۇ وىػي ثوٌطب ئبثذۇٌال ئىجٕي ئۇٍٔٗص ئىىْٗ. ِْٗ ئىػىه ثبلبرغب: ئۇٔىڭغب جبثىر 

ِْٗ: ھٗئٗ، دېذىُ. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇ پ( جبثىر ئىجٕي ئبثذۇٌالِۇ؟ دېذىئبٌذىذا لبٌذى دېگىٓ، دېذىُ. ئۇ: )ئۆٍذٖ تۇرۇ ئىػىه  .
چبپىٕىٕي ضۆرىگىٕىچٗ چىمىپ ِېٕي لۇچبلٍىذى. ِّٗٔۇ ئۇٔي لۇچبلٍىذىُ. )ٍٗٔي ثىس لۇچبلٍىػىپ وۆرۈغتۈق( ِْٗ: ِبڭب 

ٗلمىذٖ ثىر ھٗدىص ئبڭٍىغبٍٔىمىڭٕىڭ خٗۋىرى ٍٗتتي، ِْٗ ئۇ ھٗدىطٕي ضېٕىڭ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِذىٓ لىطبش ھ
ئبڭالغتىٓ ثۇرۇْ ٍب ضېٕىڭ ئۆٌۈپ وېتىػىڭذىٓ ٍبوي ِېٕىڭ ئۆٌۈپ وېتىػىّذىٓ لورلمبْ ئىذىُ، دېذىُ. ئۇ ِْٗ پٍٗغِٗجٗر 

التبئبال لىَبِٗت وۈٔي وىػىٍٗرٔي ٍبٌىڭبچ، خٗتٕىطىس ۋٖ ئۇالر ثىٍ» ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ: ْٗ ثىرگٗ ھېچ ٔٗرضٗ ثوٌّىغبْ ھبٌذا ئٌب
 ْ ىرالتىىي ئبدِّٖۇ خۇددى ٍېمىٕذىىي ئبدَٖ ئبڭٍىغبٔذٖن ئبڭالٍذىغبْ ئبۋاز ثىٍٗ  ٍ ثىر ٍٗرگٗ توپالٍذۇ. ئبٔذىٓ ئۇالرٔي
چبلىرىپ: ِْٗ پبدىػبھذۇرِْٗ، ِْٗ ھېطبة ئبٌغۇچىّْٗ، جٕٗٔىتي ثوٌغبْ ثىر وىػىذٖ دوزىخي ثوٌغبْ ثىر وىػىٕىڭ 

ثىر وبچبت ضبٌغبٔچىٍىه ھٗلمي ثبر ثوٌطب، ِْٗ جٕٗٔىتي ثوٌغبْ وىػىذىٓ ئۇٔىڭ غۇ ھٗلمىٕي ئېٍىپ ثٗرِىگىچٗ، ئۇ ئبددىَطي 
دوزاخمب وىرىپ وٗتٍّٗذۇ. دوزىخي ثوٌغبْ ثىر وىػىذٖ جٕٗٔىتي ثوٌغبْ ثىر وىػىٕىڭ ئبددىَطي ثىر وبچبت ضبٌغبٔچىٍىه 

ىڭ غۇ ھٗلمىٕي ئېٍىپ ثٗرِىگىچٗ، ئۇ جٕٗٔٗتىٗ وىرىپ وٗتٍّٗذۇ، دٍٖذۇ. ھٗلمي ثبر ثوٌطب، ِْٗ دوزىخي ثوٌغبْ وىػىذىٓ ئۇٔ
بٌىڭبچ، خٗتٕىطىس ۋٖ   ٍ التبئبالٔىڭ ئبٌذىغب التبئبالٔىڭ پٍٗغِٗجىرى! ئۇ چبغذا، ثىس ئٌب دېگٍٗٔىىىٕي ئبڭٍىذىُ. ثىس: ئي ئٌب

ھٗلمىٕي لبٍطي ئۇضۇٌذا ئېٍىپ ثېرىذۇ؟  ثىرىّىسٔىڭ -ئۆزٌىرىّىس ثىٍْٗ ھېچ ٔٗرضٗ ثوٌّىغبْ ھبٌذا وېٍىذىغبْ تۇرضبق، ثىر
ٍۇظ ئبرلىٍىك ثىرٔىڭ ٍبخػي ئٌِٗٗىٕي ئېٍىپ ثېرىع ٍبوي ٍبِبْ ئٌِٗٗىٕي ٍۈوٍٗپ لو» دېذۇق. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:



 ئبلال تًريپكً قېچىڭالر! 
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 دېذى]ئٗھّٗد[« ئېٍىپ ثېرىذۇ
لىٍىۋېتىپ ئبخىرىذا ِۇٔذاق ئٗثۇئۇِبِٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ تٗثٍىغ 

ْ » دېگْٗ: التبئبال لىَبِٗت وۈٔي: ِېٕىڭ ئىسزىتىُ ۋٖ جبالٌىتىُ ثىٍٗ وىػىٍٗرگٗ زۇٌۇَ لىٍىػتىٓ ضبلٍىٕىڭالر، ھٗلىمٗتْٗ ئٌب
لٗضِٗىي، ثۈگۈْ ِبڭب زۇٌۇَ لىٍىع دۇرۇش ثوٌّبٍذۇ، دٍٖذۇ. ئبٔذىٓ ثىر جبوبرچي: پبالٔىٕىڭ ئوغٍي پبالٔي لٍٗٗردٖ؟ دٖپ 

َ ٔىذ ٗر ئۇٔىڭغب لبراپ وۆزٌىرى چٗوچىَىپ وېتىذۇ. ئۇ ئبدٖ ا لىٍىذۇ. ئۇ ئبدَٖ تبغالردٖن ٍبخػىٍىمالرٔي ئېٍىپ وېٍىذۇ، وىػىٍ
الٔىڭ ئبٌذىغب وېٍىپ توختبٍذۇ. ئبٔذىٓ ئبٌال جبوبرچىغب ثۇٍرۇٍذۇ، جبوبرچي:  ئبخىرى غبٌىت، ثۈٍۈن ۋٖ غٗپمٗتٍىه ئٌب

ىك ٍبوي زۇٌۇَ لىٍغبْ ثوٌطب ثۇ ٍبلمب وٌٗطۇْ، دٖپ توۋالٍذۇ. ئۇٔىڭذىٓ ٍبِبٍٔىك پبالٔىٕىڭ ئوغٍي پبالٔي وىّگٗ ٍبِبٍٔ
وۆرگٍٗٔٗر، زۇٌۇَ تبرتمبٔالر ئبٌالٔىڭ ئبٌذىغب وېٍىپ ٍىغىٍىپ ئۆرٖ تۇرىػىذۇ. ئبٔذىٓ ئبٌال: ثۇ ثٗٔذِٖگٗ ھۆوۈَ لىٍىڭالر، دٍٖذۇ. 

ٗر: ئۇٔىڭغب لبٔذاق ھۆوۈَ لىٍىّىس؟ دٍٖذۇ. ئبٌال: ئۇ بخػىٍىمىذىٓ ئۇالرغب ئېٍىپ ثېرىڭالر، دٍٖذۇ. پٗرغتىٍٗر ئۇٔىڭ پٗرغتىٍ ٔىڭٍ 
ٍبخػىٍىمىٕي ئېٍىػمب ثبغالٍذۇ. تبوي ئۇٔىڭ ٍبخػىٍىمىذىٓ ھېچ ٔٗرضٗ لبٌّبً تۈگٗپ وېتىپ زۇٌۇَ چٗوىٍٗٔٗر ئېػىپ لبٌىذۇ. 

ئبزرالّۇ لبٌّىذى، دٍٖذۇ. ئبٌال: زۇٌۇِغب ئبٔذىٓ ئبٌال: ثۇ ثٗٔذِٖگٗ ھۆوۈَ لىٍىڭالر، دٍٖذۇ. پٗرغتىٍٗر: ئۇٔىڭ ٍبخػىٍىمىذىٓ 
ثۇ ئبٍٗتٕي ِىطبي ئۇچرىغۇچىالرٔىڭ گۇٔبھٍىرىذىٓ ئېٍىپ ئۇٔىڭ ئۈضتىگٗ ٍۈوٍٗڭالر، دٍٖذۇ. ئبٔذىٓ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: 

ۈٔي ئۇالر ئۆزٌىرى ئۇالر ئۆزٌىرىٕىڭ ٍۈوٍىرىٕي ۋٖ ئۇٔىڭغب لوغۇپ ثبغمب ٍۈوٍٗرٔي ئۈضتىگٗ ئبٌىذۇ، لىَبِٗت و لىٍىپ ضۆزٌىذى:]
 ْ  ھبتَٗ[ ]ئىجٕي ئٗثۇ ضۆزٌىرى ئۈچۈْ ضورالمب تبرتىٍىذۇ[ئوٍذۇرۇپ چىممبْ ٍبٌغب

ٗر وىّٕىڭ ٍبالڭتۆظ ئىىٍٗٔىىىٕي » پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: لىٍىٕىذۇوي، رىۋاٍٗت دىٓئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ ضىٍ
ٗر:« ثىٍِٗطىٍٗر؟ ىسدىىي پۇٌي ٍوق، ِېٍي ٍوق ئبدٍَٖبالڭتۆظ » دٖپ ضورىغبٔذا، ضبھبثىٍ دېذى. « دېگْٗ ثىسٔىڭ ئىچّى

ھٗلىمٗتْٗ ٍبالڭتۆظ دېگْٗ ِېٕىڭ ئۈِىتىّذىٓ لىَبِٗت وۈٔي ٔبِبز ۋٖ روزا، زاوبت لبتبرٌىك » پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:
ېٍى ٕي ٍٗۋاٌغبْ، ثىرىٕىڭ ٔبھٗق ئٌٍِٗٗٗر ثىٍْٗ ھبزىر ثوٌغبْ، ٌېىىٓ ثىرىٕي تىٍٍىغبْ، ثىرىگٗ ثۆھتبْ چبپٍىغبْ، ثىرىٕىڭِ 

لېٕىٕي تۆوىْٗ، ثىرىٕي ئۇرغبْ ثوٌۇپ )لىطبضي ٍبوي تۆٌَٗ ئۈچۈْ( ٍبخػىٍىمٍىرىذىٓ ئۇٔىڭغب ثېرىپ، ثۇٔىڭغب ثېرىپ، 
« ٍبخػىٍىمٍىرى تۈگٗپ وٗتىٗٔذٖ، ثبغمىالرٔىڭ گۇٔبھٍىرىٕي ئۆزىگٗ ٍۈوٍىۋاٌغبْ، غۇٔىڭ ثىٍْٗ دوزاخمب تبغالٔغبْ وىػىذۇر

 ٍىُ[دېذى  ]ِۇض
وىّىي ئۆزىذٖ ثىراۋٔىڭ » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

ِٗٔىۋى ٍبوي ِبددىٌ ھٗلمي لبٌغبْ ثوٌطب، ئۇٔي دىٕبرِۇ ثوٌّبٍذىغبْ، دٖرھِّٗۇ ثوٌّبٍذىغبْ لىَبِٗت وۈٔىگٗ لبٌذۇرِبً، 
ىال رازى لىٍىۋٖتطۇْ. )ئٗگٗر ئبخىرٖتىٗ لبٌذۇرضب( زۇٌۇَ لىٍغۇچىٕىڭ ٍبخػي ئٌِٗٗىذىٓ ھٗق ھٗق ئىگىطىٕي ِۇغۇ دۇَٔبد

ئىگىطىٕىڭ لبٔچىٍىه ھٗلمي ثوٌطب، غۇٔچىٍىه ئېٍىپ ثېرىٍىذۇ. زۇٌۇَ لىٍغۇچىٕىڭ ٍبخػي ئٌٍِٗٗىرى ثوٌّىطب ھٗق ئىگىطىٕىڭ 
 ]ثۇخبرى[« گۇٔبھٍىرى ئېٍىپ زۇٌۇَ لىٍغۇچىغب ٍۈوٍىٕىذۇ

» دىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ِر ئىجٕي ئبش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ ئىجٕي ئٗئبثذۇٌال
 ]ِۇضٍىُ[« غېھىذ ثوٌغبْ ئبدِٖٕىڭ لٗرزىذىٓ ثبغمب پۈتۈْ گۇٔبھٍىرى ِٗغپىرٖت لىٍىٕىذۇ

جٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ٍېٕىذا ئوٌتۇراتتۇق، ئۇ ثىس پٍٗغِٗدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، ِۇھِّٗٗد ئىجٕي جٗھىع رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ
ئبضّبٔغب ثېػىٕي وۆتۈرۈپ لبرىغبٔذىٓ وېَىٓ، ئبٌمىٕىٕي پىػبٔىطىگٗ لوٍۇپ تۇرۇپ: ضۇثھبٌٔٗال! ٔېّبٔذاق لبتتىك ھۆوۈَ  

ْٗ لبتتىك دېذى. ثىس جىُ ثوٌۇپ وٗتتۇق. لبتتىك ئٗٔطىرگٗٔىذۇق. ئٗتىطي ِْٗ: ئي رٖضۇٌۇٌال! تۆٔۈگۈْ چۈغى -ھٗ؟! -چۈغتي
بِي ثىٍْٗ لٗضِٗىي: -ھۆوۈَ ٔېّٗ ئىذى؟  ٔ ال ٍوٌىذا » دٖپ ضورىطبَ. ئۇ: جېٕىُ ئىٍىىذٖ ثوٌغبْ ئبٌالٔىڭ ثىر ئبدَٖ ئٌب

ئۆٌتۈرۈٌۈپ، ئبٔذىٓ تىرىٍذۈرۈٌطٗ، ئبٔذىٓ ٍٗٔٗ ئبٌال ٍوٌىذا ئۆٌتۈرۈٌۈپ، ، ئبٔذىٓ ٍٗٔٗ تىرىٍذۈرۈٌطٗ، ئبٔذىٓ ٍٗٔٗ ئبٌال ٍوٌىذا 
« ٔذىٓ ٍٗٔٗ تىرىٍذۈرۈٌطىّۇ، ئۇٔىڭ ئۈضتىذٖ لٗرز ثوٌطىال، لٗرزى ئۆتٌٗگٗٔگٗ لٗدٖر جٕٗٔٗتىٗ وىرٌٍّٖٗذۇئۆٌتۈرۈٌۈپ، ئب

 ]ٔٗضٗئي[« دېذى -دېگْٗ ھۆوۈَ چۈغتي
وىُ ئۆز ئۈضتىذٖ ئبٌتۇْ » ئىجٕي ئۆِٗر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

ِبٌالردىٓ لٗرزى ثبر ھبٌٗتتٗ ئۆٌۈپ وٗتطٗ، لىَبِٗت وۈٔي ئۇ وىػىٕىڭ ٍبخػىٍىمٍىرى، لٗرز ئىگىطىگٗ  –پۇي  وۈِۈظ، –
 ْ ْ ٍبِبٍٔىمالرال ثبردۇر –ئېٍىپ ثېرىٍىذۇ چۈٔىي، ئۇ جبٍذا ئبٌتۇ  ئىجٕي ِبجٗ ضٗھىھ[«]وۈِۈظ ٍوق، ثٌٗىي، ٍبخػىٍىك ثىٍٗ

ٗر » ىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت ل لىَبِٗت وۈٔي ھٗلٍ
ٗ لبٍتۇرۇٌىذۇ، ھٗتتبوي ِۈڭگۈزضىس لوٍغىّۇ ِۈڭگۈزٌۈن لوٍذىٓ لىطبش ئېٍىپ ثېرىٍىذۇ  ]ِۇضٍىُ[« ئۆز ئىگىٍىرىگ

  

 تب ثولذىغبًلىمي ًٍََ ثىر پىرلَ دوزاخ تَثىر پىرلَ جًٌََت

 [ ضۈرٖ غۇرا[7ىٍٗر( جٕٗٔٗتتٗ ۋٖ ثىر پىرلٗ وىػىٍٗر جٗھِٕٗٔٗذٖ ثوٌىذۇ ]])ئۇ وۈٔذٖ( ثىر پىرلٗ )وىػ
ھٗرلبٔذاق ئۈِّٗت » ئىجٕي ئۆِٗر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

ڭ ئۈِّىتىّٕىڭ ھِّٗىطي جٕٗٔٗتتٗ ثوٌىذىىْٗ، ئۇٔىڭ ثىر لىطّي دوزاختب، ٍٗٔٗ ثىر لىطّي جٕٗٔٗتتٗ ثوٌىذۇ، ٌېىىٓ ِېٕى
 ]خٗتىجۇٌجٗغذاد ضٗھىھ[« ثوٌىذۇ
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   ىميھَهذٍ ثبٍر

َ » ئٗثۇ ضٗئىذ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: لىَبِٗت وۈٔي ِْٗ ئبدٖ
]تىرِىسى ۋٖ ئٗھّٗد « ٍرىمي ثوٌىذۇ، ِبختىٕىع ٍوقثبٌىطىٕىڭ ئٗڭ ئۇٌۇغي ثوٌىّْٗ. ِبختىٕىع ٍوق. لوٌۇِذا ھِٗذۇضبٔب ثب

 ۋٖ ئىجٕي ِبجٗ ضٗھىھ[
َ » ھۈزٍٖفٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: لىَبِٗت وۈٔي ئبدٖ

ُ ئبضتىذا ثوٌىذۇ   ]ئىجٕي ئٗضبوىر ضٗھىھ[« ثبٌىٍىرىٕىڭ ھِّٗىطي ِېٕىڭ ثبٍرىمى
ضبٔبٔىڭ ثبٍرىمىٕي ثېرىذۇ. ثۇ  -ٗر ثىر لبٔچٗ ثبٍرالالرٔي وٌٗتۈرۈپ ھٗزرىتي پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِغب ھِٗذٖپٗرغتىٍ
 لۇر خٗت ثبردۇر:  3ثبٍرالتب 

 افّرحقؿُافّرْحـ بًؿُاهلل ثىرىٕچىطي:

 افعؾؿغُربُاْلؿّدُهللُئىىىىٕچىطي:

 اهللُرشقلُُمؿّدُاهللُآفُفٓا ئۈچىٕچىطي:

ر  ئٌٍٗٗھىططبالَ ثۇ ثبٍرالٕي وۆتۈرۈپ ِبڭىذۇ. لبٌغبْ پٍٗغِٗجٗرٌٗر ۋٖ ئٗۋٌىَبالر ۋٖ ضبٌىھالر ۋٖ غېھىذٌٗر ۋٖ ھٗزرىتي پٍٗغِٗجٗ
ٖ ِبڭىذۇ.   ضىذدىمالر ثۇ ثبٍرالٕىڭ تېگىذ

 ٖ الرٔي وۆرىطٗٔىي، ئۇالرٔىڭ ٔۇرى ئۇالرٔىڭ ئبٌذىذا ۋٖ ئۇالرٔىڭ ئوڭ تٗرىپىذ ]ئۇ وۈٔذٖ، ِۆِىٓ ئٗرٌٗرٔي، ِۆِىٓ ئبٌٍب
ثۈگۈْ ضىٍٗرگٗ ئبضتىذىٓ ئۆضتٗڭالر ئېمىپ تۇرىذىغبْ جٕٗٔٗتٍٗر ثىٍْٗ خۇظ خٗۋٖر ثېرىٍىذۇ، ئۇ ٍٗرٌٗردٖ » ِبڭىذۇ )ئۇالرغب(

الر ِۆِىٍٕٗرگٗ:12)دېَىٍىذۇ(  ]« ِٗڭگۈ لبٌىطىٍٗر، ثۇ ئۇٌۇغ ِۇۋٖپپٗلَٗتتۇر ثىسٔي » [ ئۇ وۈٔذٖ ِۇٔبپىك ئٗرٌٗر، ِۇٔبپىك ئبٌٍب
ئبرلبڭالرغب لبٍتىپ ٔۇر » دٍٖذۇ. ئۇالر )ِٗضخىرٖ ٍۈزىطىذىٓ(:« ٔىڭ ٔۇرۇڭالردىٓ ئبزراق ئبالٍٍيوۈتۈپ تۇرۇڭالر، ضىٍٗر

دېَىٍىذۇ، غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇالرٔىڭ ئبرىطىغب ثىر ضېپىً ضولۇٌىذۇ، ضېپىٍٕىڭ دٖرۋازىطي ثوٌىذۇ، دٖرۋازىٕىڭ ئىچي « تىٍٗڭالر
دٖپ توۋالٍذۇ، « ثىس ضىٍٗر ثىٍْٗ ثىٍٍٗ ئِٗٗضّىذۇق» ٍٕٗرٔي:[ ئۇالر ِۆِى13تٗرىپىذٖ رٖھّٗت، تېػىذا ئبزاة ثوٌىذۇ  ]

ٓ، » ِۆِىٍٕٗر: ٍٗٔي وۆرۈٔۈغتٗ ثىس ثىٍْٗ ثىٍٍٗ ثوٌطبڭالرِۇ، ٌېىى ېىىٓ ضىٍٗر ئۆزٖڭالرٔي پىتٕىگٗ ضبٌذىڭالر )  ٌ غۇٔذاق،
ٓ( ئبپٗتٍٗر وېٍىػىٕي( وۈتت -ئۆزٖڭالرٔي ِۇٔبپىمٍىك ثىٍْٗ ھبالن لىٍذىڭالر، ِۆِىٍٕٗرگٗ ثبالٍي ۈڭالر، )ئىطالَ دىٕىذى

ٔىڭ رٖھّىتىٕىڭ وٗڭٍىىىگٗ ثوٌغبْ لۇرۇق( ئبرزۇالر ضىٍٗرٔي ئبٌذىذى، تبوي ضىٍٗرگٗ ئۆٌۈَ وٌٗذى، غٍٗتبْ )هللاغٗوٍٗٔذىڭالر، 
[ ثۈگۈْ ضىٍٗردىٓ ۋٖ 14دٍٖذۇ  ]« ٔىڭ )ئٗپۇ لىٍىذىغبٍٔىمي ۋٖ ئبزاة لىٍّبٍذىغبٍٔىمي( ثىٍْٗ ئبٌذىذىهللاضىٍٗرٔي  

بِبْ جبً! ]وبپىرالردىٓ ف  ٍ ٖ 15ىذىَٗ ئېٍىّٕبٍذۇ، جبٍىڭالر دوزاختۇر، دوزاخ ضىٍٗرگٗ ئٗڭ الٍىمتۇر، دوزاخ ٔېّىذىگْٗ [ ضۈر
 ٓ ھٗدىذ[ ]ِۇٔبپىمالر چولۇَ دوزاخٕىڭ ئٗڭ ئبضتىٕمي لٗۋىتىگٗ )ٍٗٔي لٗئرىگٗ( تبغٍىٕىذۇ، ئۇالرغب ھٗرگىسِۇ )ئبزاثتى

ٓ  [ ضۈر145ٖلۇتمۇزىذىغبْ( ِٗدٖتىبر تبپبٌّبٍطْٗ ] ال )ِۇٔبپىمٍىمتب ۋٖ ئىّبٔذى ٔىطب[]ِۇٔبپىك ئٗرٌٗر ثىٍْٗ ِۇٔبپىك ئبٌٍب
ثىرىگٗ ئوخػبٍذۇ، ئۇالر ٍبِبٍٔىممب ثۇٍرۇٍذۇ، ٍبخػىٍىمتىٓ توضىذۇ، ئۇالر لوٌٍىرىٕي ٍۇِۇۋاٌىذۇ )ٍٗٔي  -ٍىراق ثوٌۇغتب( ثىر

ِۇ ئۇالرٔي ئۇٔتۇدى )ٍٗٔي هللاتٗرن ئٗتتي(   ٔىڭ تبئىتىٕيهللأي ئۇٔتۇدى )ٍٗٔي هللاثېخىٍٍىك لىٍىپ ضٗدىمٗ ثٗرٍِٗذۇ( ئۇالر 
ِۇٔبپىك [  هللا 67الر پبضىمالردۇر ]( غۈثھىطىسوي، ِۇٔبپىمئۇالرٔي ئۆزىٕىڭ پٗزٌىذىٓ ۋٖ رٖھّىتىذىٓ ِٗھرۇَ لىٍذىهللا 

الر ۋٖ وۇففبرالرغب دوزاخٕي ۋٖدٖ لىٍذى، ئۇالر دوزاختب ِٗڭگۈ لبٌىذۇ. دوزاخ ئۇالرٔي )ئبزاث الغمب( ئٗرٌٗرگٗ، ِۇٔبپىك ئبٌٍب
 [ ضۈرٖ تٗۋثٗ[68ئۇالرغب ٌٗٔٗت لىٍذى، ئۇالر ِٗڭگۈٌۈن ئبزاثمب دۇچبر ثوٌىذۇ ]هللا ٍېتٗرٌىىتۇر،  

 

 لىلىع ئۇخالپ تۇرۇپ ثىلىپ ٌيجًٌََت

جٕٗٔٗتىٗ »  ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
 ]تىرِىسى ۋٖ تٗثرأي ھٗضْٗ[« ىذىُ، )ٌېىىٓ( ئۇٔىڭغب ئىٕتىٍگۈچىّۇ ئۇخٍىّبلتبئوخػبٍذىغىٕىٕىّۇ وۆرِ

 

 ئېطىل هبوبى جًٌََت

ٗ  -]پٗرۋٖردىگبرىڭالرٔىڭ ِٗغپىرىتىگٗ ۋٖ تٗلۋادارالر ئۈچۈْ تٍَٗبرالٔغبْ، وٗڭٍىىي ئبضّبْ زېّىٕچٗ وېٍىذىغبْ جٕٗٔٗتى
زېّىٕذٖن وېٍىذىغبْ جٕٗٔٗتٕي  -ٔىڭ ِٗغپىرىتىٕي، وٗڭٍىىي ئبضّبْ[ ضۈرٖ ئبي ئىّراْ[]پٗرۋٖردىگبرىڭالر133ئبٌذىراڭالر ]

ٔغبْ، ثۇ هللالوٌغب وٌٗتۈرۈڭالر، )ئۇ( جٕٗٔٗت   )هللا( ٔىڭ پٗزٌىذۇر، هللاغب ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗغِٗجٗرٌىرىگٗ ئىّبْ ئېَتمبٔالرغب تٍَٗبرال
ْ ئبدِٖگٗ ئبتب لىٍىذۇ،    [ ضۈرٖ ھٗدىذ[21ئۇٌۇغ پٗزي ئىگىطىذۇر ]هللا ئۇٔي خبٌىغب

ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي: ثىر وىػي پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ٍېٕىغب وېٍىپ:  ئٗثۇ
ٗتٕىڭ « زېّىٕچٗ وېٍىذىغبْ جٕٗٔٗتىٗ ئبٌذىراڭالر -وٗڭٍىىي ئبضّبْ» ئبٌالتبئبالٔىڭ: دېگْٗ ئبٍىتىگٗ لبرىغبٔذا، جٕٗٔ

وېچىٕي وۆرِىذىڭّۇ؟ وېچٗ » پ ضورىذى. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:زېّىٕچٗ ثوٌطب دوزاخ لٍٗٗردٖ؟ دٖ -وٗڭٍىىي ئبضّبْ
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دېذى. ئۇ وىػي: ئبٌال « وېٍىپ ھِّٗٗ ٔٗرضىٕي لبپٍىطب )ٍٗٔي ھِّٗٗ ٔٗرضىٕي لبراڭغۇٌۇلٕىڭ لوٍٕىغب ئبٌطب( وۈٔذۈز لٍٗٗردٖ؟
ْ ٍٗردٖ دېذى. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: ٖ ثوٌىذۇغۇٔىڭذٖن دوزاخّۇ ئبٌالتبئبال خبٌىغب» خبٌىغب  دېذى]ثٗززار[« ْ ٍٗرد

 

 ضَپ ثۇ ئۈهوَتتىي ثولىذىغبًلىمي 23ضَپ ثولۇپ  323جًٌََت ئَھلي

ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ضٗپ  120جٕٗٔٗت ئٗھٍي » ثۇرٍٖذٖ رٖزىَ
]تىرِىسى ۋٖ ئٗھّٗد ۋٖ ھبوىُ ۋٖ تٗثرأي ۋٖ ئىجٕي ِبجٗ ۋٖ « ۇضٗپ ثۇ ئۈِّٗتتىٓ، لبٌغىٕي ثبغمب ئۈِّٗتتىٓ ثوٌىذ 80ثوٌۇپ، 

ْ ضٗھىھ[  ئىجٕي ھٗثجب
ضىٍٗر جٕٗٔٗت » ئىجٕي ِٗضئود رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

ئۇالرٔىڭ » غِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ٍٗٔٗ ضوراپ:دېذى. ثىس: خبالٍّىس، دېذۇق. پٍٗ« لىطّي ثوٌۇغٕي خبالِطىٍٗر؟ 4/1ئٗھٍىٕىڭ 
ئۇالرٔىڭ ٍېرىّي ثوٌۇغٕي » دېذى. ثىس: خبالٍّىس، دېذۇق. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ٍٗٔٗ:« لىطّي ثوٌۇغٕي خبالِطىٍٗر؟ 3/1

ٍّىس، دېذۇق. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:« خبالِطىٍٗر؟ ْٗ ضىٍٗرٔىڭ ئبٌال ثىٍْٗ لٗضِٗىي، ھٗلىمٗتْٗ ِ» دېذى. ثىس: خبال
جٕٗٔٗت ئٗھٍىٕىڭ ٍېرىّي ثوٌۇغىڭالرٔي ئۈِىذ لىٍىّْٗ، چۈٔىي جٕٗٔٗتىٗ ئىتبئٗتچبْ ئبدٍِٖٗرال وىرٌٍٖٗذۇ.، وۆپ ئىالھمب 
ئېتىمبد لىٍغۇچىالرغب ضېٍىػتۇرغبٔذا، ضىٍٗر پٗلٗت لبرا ٍۇڭٍۇق وبٌىٕىڭ ئۈضتىذىىي ئبق ٍۇڭغب ٍبوي لىسىً ٍۇڭٍۇق وبٌىٕىڭ 

 دېذى ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[« غب ئوخػبٍطىٍٗرئۈضتىذىىي لبرا ٍۇڭ
 

 ىغبًلىميخَتٌي ئبلوبً تۇرۇپ جًٌََتىَ وىرٍلوٍَذثۇ 

ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗ :» ھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ضٌّٗبْ فبرىطي رٖزىَ ُاهللُ]ھېچىُى بًؿ

ُافّرحقؿ ْ ثۇ، ئبٌال تٗرىپىذىٓ پبالٔچىٕىڭ ئوغٍي پبال [افّرْحـ ٔچىغب ثېرىٍگْٗ خٗتتۇر. ئۇٔي ِېۋىٍىرى ضبڭگىالپ تۇرىذىغب

ٌ جٕٗٔٗتىٗ وىرگۈزۈڭالر! ً تۇرۇپ، جٕٗٔٗتىٗ وىرٌٍّٖٗذۇ« ئبٌى ْ روٍىخٗتٕي ئبٌّب  ]ئٌٗىٗثىر ۋٖ ئٌٗئٗۋضٗت[ « دېگٗ
 

 تىذاًٌََتلَر لېلىچالر ضبٍىطي ئبضج

ثىٍىڭالروي، » ٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئبثذۇٌال ئىجٕي ئٗثۇ ئٗۋفب رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍى
 ]ثۇخبرى[« جٕٗٔٗت لىٍىچالرٔىڭ ضبٍىطي ئبضتىذىذۇر

                                          

 جًٌََتٌىڭ ئىػىىىٌي تۇًجي لبلىذىغبى وىػي

ِْٗ لىَبِٗت وۈٔي » َ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئٗٔٗش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبال
ْ. جٕٗٔٗتٕىڭ ئىػىىىٕي تۇٔجي ثوٌۇپ لبلىذىغبْ وىػي  پٍٗغِٗجٗرٌٗر ئىچىذٖ ئٗگٗغىۈچىٍىرى ئٗڭ وۆپ ثوٌغبْ وىػي ثوٌىّٗ

 ِۇضٍىُ[«]ِْٗ ثوٌىّْٗ 
بِٗت وۈٔي جٕٗٔٗتٕىڭ لىَ» ئٗٔٗش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ  ِۇٔذاق دېگْٗ:

دٖرۋازىطي ئبٌذىغب وېٍىپ ئۇٔىڭ ئېچىٍىػىٕي تٌٗٗپ لىٍىّْٗ، دٖرۋازىۋْٖ: وىُ ضْٗ؟ دٍٖذۇ. ِْٗ: ِۇھِّٗٗد، دٖپ جبۋاة 
ٗ ثۇٍرۇٌغبْ، دٍٖذۇ  ]ِۇضٍىُ ۋٖ ئٗھّٗد[« ثېرىّْٗ. ئۇ: ِْٗ دٖرۋازىٕي ضٗٔذىٓ ئىٍگىرى ھېچ وىّگٗ ئېچىپ ثٗرِٗضٍىىى

 

 ىذا دوزاخٌي وۆرضىتىعجًٌََتىَ وىرىع ئبلذ

ضىٍٗردىٓ ھٗرثىر » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
وىػىٕىڭ ئىىىي ئورٔي ثبر، ثىر ئورٔي جٕٗٔٗتتٗ ٍٗٔٗ ثىرى دوزاختب ثوٌىذۇ. ئۇ ئۆٌۈپ دوزاخمب وىرضٗ، جٕٗٔٗت ئٗھٍي ئۇٔىڭ 

 [ ضۈرٖ ِۆئّىٕۇْ []ئىجٕي ِبجٗ ضٗھىھ[10ئۇ ثوٌطب، ئبٌالٔىڭ ِۇٔۇ ضۆزىذۇر:] ئٗٔٗ غۇالر ۋارىص ثوٌغۇچىالردۇر] ۋارىص ثوٌىذۇ.
جٕٗٔٗتىٗ وىرىػىٗ » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

گىرى ئۆزٌىرىٕىڭ دوزاختىىي ئورٔىٕي وۆرۈپ: ئٗگٗر ئبٌالتبئبال ثىسگٗ ھىذاٍٗت الٍىك ثوٌغبْ وىػىٍٗر جٕٗٔٗتىٗ وىرىػتىٓ ئىٍ
ئبتب لىٍّىغبْ ثوٌطب )ِۇغۇ جبٍغب وىرىپ لبالروّٗٔىس( دېَىػىذۇ. دوزاختىىي ئورۇٍٔىرىٕي ئۇالرغب وۆرضىتىع جٕٗٔٗتىٗ 

ُ ھٗضْٗ[« وىرگۈزۈٌگْٗ وىػىٍٗرٔي خۇرضْٗ لىٍىع ئۈچۈٔذۇر  ]ئٗھّٗد ۋٖ ھبوى
 

 ۋېتىعچىمىر دۈغوًَلىىٌيَتىَ وىرىع ئبلذىذا دىلىذىىي جًٌَ

ٍّىس ] [ ضۈرٖ ھىجر[]ئۇالرٔىڭ وۆڭۈٌٍىرىذىىي ئۆچٍّٗٔىىٍىرىٕي ئېٍىپ 47]ئۇالرٔىڭ دىٍٍىرىذىىي دۈغٍّٗٔىىٕي چىمىرىپ تبغال
 [ ضۈرٖ ئٗئراف[43تبغٍىذۇق ]

ٗتٕى« ئۇالرٔىڭ دىٍٍىرىذىىي دۈغٍّٗٔىىٕي چىمىرىپ تبغالٍّىس »  ڭ ِٗٔىطي ھٗلمىذٖ ضۇددى ِۇٔذاق دٍٖذۇ: ثۇ ئبٍ



 ئبلال تًريپكً قېچىڭالر! 

 

295 

 ٓ پىٗ ئېٍىپ ِېڭىٍىپ جٕٗٔٗتٕىڭ ئىػىىىٕىڭ ئبٌذىغب وٌٗگٗٔذٖ ئبضتىذى جٕٗٔٗتىٗ وىرىػىٗ الٍىك ثوٌغبٔالر جٕٗٔٗت تٖٗر
رٔىڭ ئىىىي ثۇالق ئېتىٍىپ چىمىپ تۇرىذىغبْ ثىر دٖرٖخٕي ئۇچرىتىذۇ. ئۇالر ثۇاللالرٔىڭ ثىرىذىٓ ضۇ ئىچىذۇ غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇال

ثىرىگٗ ثوٌغبْ دۈغٍّٗٔىػىػىٍىرى، ھٗضٗتخورٌۇق ئىٍٍٗتٍىرى ٍۇٍۇٌۇپ وېتىذۇ. ئۇالر ٍٗٔٗ ثىر ثۇاللٕىڭ ضۈٍي  -دىٍىذىىي ثىر
تٗپطىر ئىجٕي «]پبوىسٖ ثوٌۇپ وېتىذۇ -بٌٗتتٗ پبنثىٍْٗ ٍۇٍۇٔىذۇ، غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇالر ئىىىىٕچي لېتىُ وىر ثوٌّبٍذىغبْ ھ

 وٗضىر[
بٌذىذا چوڭ ثىر دٖرٖخ ثوٌۇپ، ئۇٔىڭ تۈۋىذٖ ئىىىي ثۇالق چىمىپ تۇرىذۇ. ثىرىٕي جٕٗٔٗتىٗ جٕٗٔٗت دٖرۋازىطي ئ

 ْ وىرگۈچىٍٗر ئىچطۇْ ئۈچۈْ ٍٗٔٗ ثىرىٕي ٍۇٍۇٔۇپ، تبزىٍىك لىٍطۇْ ئۈچۈْ چىمىرىٍغبْ. ثىرىٕچي ثۇالق ضۈٍىذٓى ئىچىٗ
ٗتٍٗغٍّٗذىغبْ ثوٌىذۇ. ھبِبْ ئۇالرٔىڭ چىراٍٍىرى گۈزٌٍٖىػىپ، ۋاٌىٍذاپ وېتىذۇ. پٗلٗت ئىچي پ ۇغّبٍذىغبْ، ض

ٓ ٍۇٍۇٔغبٔذىٓ ثبغالپ چبچٍىرى چۇۋۇٌّبٍذۇ    ئىىىىٕچىطىذى
جٕٗٔٗتٕىڭ ئىػىىي ئبٌذىذا ثىر دٖرٖخ ثبر. ئۇٔىڭ تۈۋىذىٓ ئىىىي ثۇالق چىمىذۇ. ثىر ثۇاللتىٓ ضۇ ئىچطٗ ئٗھٍي » ھٗدىطتٗ:

ىه ئبدِٖذٖن پبرلىراٍذۇ. ٍٗٔٗ ثىرىذىٓ تبھبرٖت ئبٌطب، چېچي جٕٗٔٗتٕىڭ چىراٍٍىرى گۈزٌٍٖىػىپ، ۋاٌىٍذاپ تۇرِۇغي راھٗتٍ
 ][«ئٗضال چۇۋۇٌّبٍذۇ

                                                

 ىطيدٍرۋاز ٌىڭجًٌََت

ىس جٕٗٔٗتٕىڭ ضٗوى» ضٗھً ئىجٕي ضٗئىذ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
ٓ پٗلٗت روزا تۇتمۇچىالرال وىرىذۇ ْ دٖپ ئبتىٍىذۇ، ئۇٔىڭذى  ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[« دٖرۋازىطي ثبر ثوٌۇپ، ئۇٔىڭ ثىرىطي رٍَٖب
وىّىي ئبٌالٔىڭ ٍوٌىذا » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ  ِۇٔذاق دېگْٗ:

جۇپ ٔٗرضٗ ضٗدىمٗ لىٍطب، جٕٗٔٗتٕىڭ دٖرۋازٌىرىذىٓ چبلىرىٍىذۇ. جٕٗٔٗتٕىڭ ٔۇرغۇْ دٖرۋازٌىرى ثبر  ھٗر لبٔذاق ِېٍىذىٓ ثىر
ثوٌۇپ، وىّىي وۆپ ٔبِبز ئولۇغۇچىالردىٓ ثوٌطب، ٔبِبز دٖرۋازىطىذىٓ، وىّىي وۆپ ضٗدىمٗ لىٍغۇچىالردىٓ ثوٌطب، ضٗدىمٗ 

جىھبد دٖرۋازىطىذىٓ، وىّىي روزىٕي وۆپ تۇتمۇچىالردىٓ ثوٌطب، دٖرۋازىطىذىٓ، وىّىي جىھبدٔي وۆپ لىٍغۇچىالردىٓ ثوٌطب، 
ٍغِٗجىرى! ثىر ئبدَٖ ئۇ دٖرۋازىالرٔىڭ « رٍَٖبْ دٖرۋازىطىذىٓ چبلىرىٍىذۇ ئٗثۇ ثٗورى رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ: ئي ئبٌالٔىڭ ٗپ

، ِْٗ ضېٕىڭ غۇالردىٓ ھٗئٗ» ھِّٗىطىذىٓ چبلىرىٍىذىغبْ ئٗھۋاٌّۇ ثوالِذۇ؟ دٖپ ضورىذى. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:
 دېذى ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ ۋٖ ئٗھّٗد[« ثوٌۇغىڭٕي ئۈِىذ لىٍىّْٗ

ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ  ِۇٔذاق دېگْٗ: ٗرٔىڭ » ئۆِٗر ئىجٕي خٗتتبة ر ضىٍ
التبئبالدىٓ ثبغمب ھېچ ئىال ىً تبھبرٖت ئبٌطب، ئبٔذىٓ: ئٌب ٗرھٗق ٍولتۇر، ِۇھِّٗٗد ئٌٍٗٗھىططبالَ ئبٌالٔىڭ ثىرىڭالر وِب ھ ث

ثٗٔذىطي ۋٖ ئٌٗچىطي دٖپ گۇۋاھٍىك ثېرىّْٗ دېطٗ، ئۇٔىڭغب جٕٗٔٗتٕىڭ ضٗوىىس دٖرۋازىطىٕىڭ ھِّٗىطي ئېچىٍىذۇ، ئۇ 
 ]ِۇضٍىُ[« لبٍطي دٖرۋازىذىٓ وىرىػٕي خبٌىطب غۇٔىڭذىٓ وىرىذۇ

 

  وَڭلىىي طىٌىڭدٍرۋازى جًٌََت

ِۇھِّٗٗدٔىڭ جېٕي »….. ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ  ِۇٔذاق دېگْٗ:ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ ر
بغىچي ئىىىي   ٍ ئىٍىىذٖ ثوٌغبْ زات ئبٌالٔىڭ ٔبِي ثىٍْٗ لٗضِٗىي، ھٗلىمٗتْٗ جٕٗٔٗت دٖرۋازٌىرىٕىڭ وېػٗوٍىرىذىٓ ٍبْ

برىٍىمىذٖن، ٍٗٔٗ ثىر رىۋاٍٗتتٗ ثۇضرا ثىٍْٗ ِٗوىىٕىڭ ئبرىٍىمىذٖن وېػٗوٕىڭ ئبرىٍىمي، خۇددى ِٗوىٗ ثىٍْٗ ھٗجٗرٔىڭ ئ
 ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[« ثبر

ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: جٕٗٔٗت » ِۇئبۋىَٗ ئىجٕي ھٍٗذٖت رٖزىَ
ْ دٖرۋازٌىرىٕىڭ وېػٗوٍىرىذىٓ ئىىىي وېػٗوٕىڭ ئبرىٍىمي لىرىك ٍى ٍٍىك ِۇضبپٗ ئبرىٍىمىذٖن وٗڭ ، ئۇٔىڭغب وىرىذىغب

ٓ ٔبھبٍىتي تبرٌىػىپ وېتىذۇ   ]ئٗھّٗد ضٗھىھ[« ئبدٍِٖٗرٔىڭ وۆپٍىىىذى
 

َ ئۇالرئبلالتبئبال ثًَذىلىرى  ئوٍالپ ثبلوىغبى ًَرضىلَرًي تٍََبرلىغبًلىمي گ

ِْٗ ٍبخػي » ق دېگْٗ: ئبٌالتبئبال ئېَتىذۇ:ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، رٖضۇٌۇٌال ِۇٔذا
ثٗٔذىٍىرىّگٗ وۆز وۆرۈپ ثبلّىغبْ، لۇالق ئبڭالپ ثبلّىغبْ، وىػىٕىڭ وۆڭٍىگٗ وېچىپ ثبلّىغبْ ٔٗرضىٍٗرٔي تٍَٗبر لىٍذىُ، 

لالٔغبْ ۋٖ تبئبالٔىڭ ھۇزۇرىذا ضبهللاخبٌىطبڭالر ثۇ ئبٍٗتٕي ئولۇڭالر:] ئۇالرٔىڭ لىٍغبْ ئٌٍِٗٗىرىگٗ ِۇوبپبت ٍۈزىطىذىٓ  
ْ وبتتب ٔېئّٗتٕي ھېچىىُ ثىٍٍّٗذۇ ]  [ ضۈرٖ ضٗجذٖ[]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[ 17ئۇالرٔي خۇغبي لىٍىذىغب

ئٗگٗر » ضٗئىذ ئىجٕي ۋٖلمبش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
ثىٍْٗ ٍٗرٔىڭ ئبرىطي گۈزٌٍٖىىىٗ پۇروٗٔگْٗ ثوالتتي. ئٗگٗر جٕٗٔٗت  جٕٗٔٗتتىىي تىرٔبلچىٍىه ٔٗرضٗ وۆرۈٔطٗ ئىذى، ئبضّبْ

ئٗھٍىذىٓ ثىرى وۆرۈٔۈپ ثىٍٍٗسۈوىٕي وۆرضٗتطٗ ئىذى خۇددى لۇٍبظ ٔۇرى ٍۇٌتۇزالرٔىڭ ٔۇرىٕي توضۇپ لوٍغبٔذٖن، ئۇ 
 ]تىرِىسى ۋٖ ئٗھّٗد ضٗھىھ[« )ثىٍٍٗسۈن( لۇٍبظ ٔۇرىٕي توضۇپ لوٍغبْ ثوالتتي
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ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئۇتجٗ ئىجٕي ئٗث ْ » ذ رٖزىَ ثىر ئبدَٖ تۇغۇٌغب
وۈٔىذىٓ تبرتىپ، لېرىپ ئۆٌگْٗ وۈٔىگٗ لٗدٖر ئبٌالٔىڭ رازىٍىمي ئۈچۈْ ٍۈزىٕي ٍٗرگٗ ضۇۋاپ وٌٗگْٗ ثوٌطب، لىَبِٗت وۈٔي 

ْ ئىٕئبِالرٔىڭ ئبٌذىذا لىٍغبْ( ئِٗٗ ٗ ئٗرزىگۈچىٍىىي ٍوق ئىىٍٗٔىىىٕي ھېص لىٍىذۇ)ثېرىٍگٗ  ]ئٗھّٗد[« ٌٍىرىٕىڭ ھېچٕٗرضىگ
 

   لىرىثوً، چىراً، ئبۋازى ًىڭجًٌََتىَ وىرگًَلَر

گٗز، ئىطب ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ  7گٗز توغرضي  60وىتبثالردا: ئٗھٍي جٕٗٔىتىٍٗر ئبدَٖ ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ضۈرىتىذٖ ئۇزۇٍٔۇلي 
تب ٍۈضۈف ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ چىراٍٍىمىغب ئوخػبظ، ئبۋازى داۋۇد ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ئبۋازىذٖن، ٍبظ، چىراٍٍىم 33ٍېػىذا 

 ئٗخاللي  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ئٗخاللىغب ئوخػبظ دٖپتۇ )توغرضىٕي ثىٍگۈچي ئبٌال(
جٕٗٔٗتىٗ ثىرىٕچي » دېگْٗ: ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ  ِۇٔذاق

ٍىرى  وۈٍٔۈن توٌۇْ ئبٍغب ئوخػبٍذۇ، ئۇٔىڭذىٓ وېَىٓ وىرىذىغبٔالرٔىڭ چىراٍٍىرى  15تۈروۈِذٖ وىرىذىغبٔالرٔىڭ چىرٍا
ئبضّبٔذىىي ئٗڭ ٔۇرٌۇق ٍۇٌتۇزالرغب ئوخػبٍذۇ. ئۇالرٔىڭ ئٗخاللٍىرى ثىر ئبدِٖٕىڭ ئٗخاللىذٖن ثوٌۇپ، ھِّٗٗ ئبدِٖٕىڭ 

ٖ ضۈرىتي ئبتىط ٗ ثوٌىذۇ 60ي ئبدِٖٕىڭ ضۈرىتىذ  ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ ۋٖ ھبفىس ئٗثۇ ٍٗئال[« گٗز ئېگىسٌىىت
جٕٗٔٗت ئٗھٍي » ِۇئبز ئىجٕي جٗثٗي رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

]تىرِىسى ۋٖ ئٗھّٗد « ىگٗ ضۈرِٗ تبرتىٍغبْ ھبٌذا وىرىذۇٍبظ ھبٌىتىذٖ، ضبلبٌطىس، تۈوطىس ۋٖ وۆزٌىر 33ٍبوي  30جٕٗٔٗتىٗ 
 ۋٖ دارِي ضٗھىھ[

 

 جًٌََتىَ لېرى خوتۇى وىرهٍَذىغبًلىمي

ئي رٖضۇٌۇٌال! ِېٕي جٕٗٔٗتىٗ وىرگۈزۈغي ئۈچۈْ » ھٗدىطتٗ:پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ٍېٕىغب ثىر لېرى ئبٍبي وېٍىپ:
« ئي پبالٔي خېٕىُ! جٕٗٔٗتىٗ لېرى ئبٍبي وىرٍِٗذۇ» ر ئٌٍٗٗھىططبالَ ئۇ ئبٍبٌغب:دېذى. پٍٗغِٗجٗ« ئبٌالتبئبالغب دۇئب لىٍغىٓ

ٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ثۇٔي وۆرۈپ  ېرىُ ثوٌذى ۋٖ ٍىغٍىذى. پٍٗغِٗج دېذى. لېرى ئبٍبي جٕٗٔٗتٗى وىرٌٍّٖٗذىىّْٗٔٗ دٖپ وۆڭٍيٍ 
ٖ  ئۆزىٕىڭ دېّٗوچي ثوٌغبْ ِٗلىطىتىٕي چۈغٗٔذۈرۈپ، لېرى ئبٍبٌٕىڭ جٕٗٔٗتىٗ ھٗرگىسِۇ لېرىٍىك ھبٌىتىذ

وىرٍِٗذىغبٍٔىمىٕي، ثٌٗىي، ئبٌالتبئبال ئۇٔي لبٍتىذىٓ ٍبظ لىس لىٍىپ ٍبرىتىذىغبٍٔىمىٕي، غۇڭب جٕٗٔٗتىٗ ٍبظ لىسچبق 
ھبٌىتىذٖ وىرىذىغبٍٔىمىٕي ئېَتتي ھِٗذٖ ئۇ ئبٍبٌغب ئبٌالتبئبالٔىڭ ثۇ ضۆزىٕي ئولۇپ ثٗردى:] غۈثھىطىسوي، ثىس ھۈرٌٗرٔي 

 [ ضۈرٖ ۋالىئٗ[37-35« ]ٓ ٍبراتتۇق، ئۇالرٔي پبوىس، ئٗرٌىرىگٗ ئبِراق، تٗڭتۈظ لىٍذۇقٍېڭىذى
 

 جًٌََتتَ تۆت خىل ٍبخػي ئىػمب ئېرىػىع

ٗتتٗ جٕٗٔٗتٕىڭ ئۆزىذىّٕۇ ٍبخػي ثوٌغبْ تۆت خىً ئىع ثبر: :» رىۋاٍٗتتٗ ٗرٔىڭ  -2جٕٗٔٗتتٗ ِٗڭگۈ لېٍىع. -1جٕٗٔ پٗرغتىٍ
ٗ  -4ّىي )تبرىختىذىىي( پٍٗغِٗجٗرٌٗر ثىٍْٗ لوغٕب ثوٌۇظ. لٗدى -3خىسِىتىگٗ ئېرىػىع.  ئبٌالٔىڭ رٖھّىتىگ

 ]ئٗخالق ٔبِٗ[«ئېرىػىع
 

 تۇًجي جًٌََتىَ وىرىذىغبى وىػىلَر

ٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: وىّٕىڭ جٕٗٔٗتىٗ تۇٔجي » ئىجٕي ئِٗرۇ رٖزىٌَٗالھۇ ٗئ
)ئۇالر( ِۇھبجىرالرٔىڭ پېمىرٌىرىذۇر ، لىَبِٗت وۈٔي ئۇالر جٕٗٔٗتٕىڭ ئىػىىي ٍېٕىغب « ٍٔىمىٕي ثىٍِٗطىٍٗر؟ثوٌۇپ وېرىذىغب

وېٍىپ ئىػىىٕي ئېچىػٕي تٌٗٗپ لېٍىذۇ، ئۇالرغب جٕٗٔٗتٕي ثبغمۇرغۇچي خبدىّالر ضىٍٗر ھېطبة ثېرىپ ثوٌذۇڭالرِۇ؟ دٖپ 
ېّىذىٓ ھېطبة ثېرىّىس؟ لېٍى  ٔ ٖ ضوراٍذۇ. ئۇالر: ثىس ال ٍوٌىذا ِۈرىّىسگٗ ئېطىمٍىك ٍۈردۇق، ھٗتتب غۇٔىڭ ئۈضتىذ چٍىرىّىس ئٌب

ٍىً ثۇرۇْ ئۇالر جٕٗٔٗتىٗ وىرىپ  40ئۆٌذۇق، دٍٖذۇ. ئۇالرغب ئىػىه ئېچىپ ثېرىٍىذۇ. وىػىٍٗر جٕٗٔٗتىٗ وىرىػىذىٓ 
 ]ھبوىُ ۋٖ ثٍٗھٗلي ضٗھىھ[« ئورۇٍٔۇغۇپ ثوٌىذۇ

ئبٌالتبئبالٔىڭ » ذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ضبھبثىٍىرىغب:ٕىدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىئٗٔھۇئبثذۇٌال ئىجٕي ئِٗر رٖزىٌَٗالھۇ 
دٍٖذۇ. ضبھبثىالر: ئبٌال ۋٖ ئۇٔىڭ « ِٗخٍۇلبتٍىرىذىٓ وىّٕىڭ جٕٗٔٗتىٗ تۇٔجي ثوٌۇپ وېرىذىغبٍٔىمىٕي ثىٍِٗطىٍٗر؟

الٔىڭ ِٗخٍۇلبتٍىرىذىٓ جٕٗٔٗتىٗ تۇٔجي ئبٌ» پٍٗغِٗجىرى ثىٍگۈچىذۇر، دٍٖذۇ. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دٍٖذۇ:
ِۇغٗلمٗتٍٗرٔي  -ثوٌۇپ وىرىذىغبٔالر ِۇھبجىرالرٔىڭ پېمىرٌىرىذۇر. ئۇالرٔىڭ وۈچي ثىٍْٗ دۈغٍّٗٔٗرگٗ زٖرثٗ ثېرىٍىذۇ ۋٖ جبپب

ٔذىٓ ئ التبئبال ٍٗڭگىٍي ثوٌىذۇ. ئۇالر وۆڭۈٌٍىرىذىىي ھبجٗتٍىرىٕي ئورۇٔالغمب ئبجىس وٌٗگْٗ ھبٌٗتتٗ ئۆٌۈپ وېتىذۇ. ئب ٌب
ٗر  ٗر جبِبئٗضىذىٓ ئۆزى خبٌىغبْ پٗرغتىٍٗرگٗ: ئۇالرٔىڭ ٍېٕىغب ثېرىپ ئۇالرغب ضبالَ ثېرىڭالر، دٍٖذۇ. پٗرغتىٍ پٗرغتىٍ
ئبٌالتبئبالغب: ثىس ئبضّىٕىڭذا ئوٌتۇرالالغمبْ ۋٖ ِٗخٍۇلبتٍىرىڭ ئىچىذىٓ ضْٗ تبٌٍىغبْ وىػىٍٗرِىس، ثىسٔي ئٗٔٗ غۇالرٔىڭ 

ب ضبالَ ثېرىػىٗ ثۇٍرۇِطْٗ؟ دٍٖذۇ. ئبٌالتبئبال: ئۇالر ھٗلىمٗتْٗ ِبڭب ئىجبدٖت لىٍغبْ، ِبڭب ھېچ ٔٗرضىٕي لېػىغب ثېرىپ ئۇالرغ
ِۇغٗلمٗتٍٗرٔي ٍېڭٌٗىگْٗ )ثٗٔذىٍٗر(  -غېرىه وٌٗتۈرِىگْٗ، ئۇالرٔىڭ وۈچي ثىٍْٗ دۈغٍّٗٔٗرگٗ زٖرثٗ ثېرىٍگْٗ ۋٖ جبپب
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ٗر ئىذى. ئۇالر وۆڭۈٌٍىرىذىىي ھبجٗتٍىرىٕي ئورۇٔال غمب ئبجىس وٌٗگْٗ ھبٌٗتتٗ ئۆٌۈپ وٗتتي، دٍٖذۇ. غۇٔىڭ ثىٍْٗ پٗرغتىٍ
پٗرغتىٍٗر ئۇ دۇَٔبدا ضٗۋرٔي دوضت تۇتمبٍٔىمىڭالر ئۈچۈْ ضىٍٗرگٗ ئبِبٍٔىك » ئۇالرٔىڭ لېػىغب وىرىپ ئۇالرغب ضبالَ ثېرىذۇ:

ْ ئوثذاْ  دٍٖذۇ]ئٗھّٗد[« ثوٌطۇْ! ئبخىرٖتٍىىٕىڭ ٍبخػي ثوٌۇغي ٔېّىذىگٗ
 

 تىَ وىرگًَلَرًىڭ تولىطي هىطىىٌلَر ئىىًَلىىيجًٌََ

وِٗجٗغٌٍٗٗر ثبٍالردىٓ » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
ً ثۇرۇْ جٕٗٔٗتىٗ وىرىذۇ  ]تىرِىسى[« ثٗظ ٍۈز ٍى

ِْٗ جٕٗٔٗتٕىڭ دٖرۋازىطىذا » ِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئۇضبِٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغ
تۇردۇَ، جٕٗٔٗتىٗ وىرگٍٗٔٗرٔىڭ توٌىطي ِىطىىٍٕٗر ئىىْٗ، دۆٌٗتّْٗ وىػىٍٗر جٕٗٔٗتىٗ ِىطىىٍٕٗردىٓ وېَىٓ وىرىػي ئۈچۈْ 

 ُ[]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍى« توختىتىپ لوٍۇٌۇپتۇ، ٌېىىٓ دوزىخىَالر دوزاخمب ثۇٍرۇٌۇپ ثوٌغبْ ئىذى
 

 توپ هبڭذۇرۇظ -جًٌََتىَ توپ

 ٓ الغب ٍېمىٓ ثٗٔذىٍٗردۇر. ئبٔذى ثىر جبِبئٗت ٍٗٔٗ ثىر جبِبئٗتٕىڭ ئبرلىطىذىٓ ِبڭىذۇ، ثىرىٕچي ثوٌۇپ ِبڭىذىغبٔالر ئٌب
ٗر وېَىٓ ٍبخػي ثٗٔذىٍٗر، ئبٔذىٓ ئۇالردىٓ وېَىٕىىٍٗر ِبڭىذۇ. ھٗر جبِبئٗت ئۆز خىٍي ثىٍْٗ، ٍٗٔي پٍٗغِٗجٗرٌٗر، پٍٗغِٗجٗر ٌ

ٗر  ثىٍْٗ، راضتچىٍالر راضتچىٍالر ثىٍْٗ، غېھىتٍٗر غېھىتٍٗر ثىٍْٗ، ئۆٌىّبالر ئۆٌىّبالر ثىٍْٗ، ھٗر ضىٕىپتىىىٍٗر ئۆز ضىٕپي ثىٍْٗ، ھ
ْ جٕٗٔٗتىٗ ِبڭذۇرۇٌىذۇ]تٗپطىر ئىجٕي وٗضىر[گۇرۇھ ئۆزىگٗ ِبش وىػ  ىٍٗر ثىٍٗ

ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇ  70ئۈِّىتىّذىٓ » وي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ضٗھً ئىجٕي ضٗئىذ رٖزىَ
ِىڭ ئبدَٖ، ئٌٗۋٖتتٗ جٕٗٔٗتىٗ )ھېطبثطىس( وىرىذۇ. ئۇالرٔىڭ ثبظ ئبخىرى ثىرال ۋالىتتب جٕٗٔٗتىٗ  700ِىڭ ئبدَٖ ٍبوي 
]ثۇخبرى ۋٖ « وٌىذۇوۈٍٔۈن توٌۇْ ئبٍذٖن ٔۇرٌۇق ث 15ثىرىٕي تۇتۇغۇپ ِبڭىذۇ، ئۇالرٔىڭ ٍۈزٌىرى  -وىرىع ئۈچۈْ ثىر

 ِۇضٍىُ[
توپ ثوٌغبْ ھبٌذا ِبڭذۇرۇٌىذۇ، ھبٌجۇوي، ئۇالر جٕٗٔٗتىٗ ٍېتىپ  -]پٗرۋٖردىگبرىغب تٗلۋادارٌىك لىٍغبٔالر جٕٗٔٗتىٗ توپ

ضىٍٗرگٗ ئبِبٍٔىك » وٌٗگْٗ چبغذا ئۇٔىڭ دٖرۋازٌىرى ئېچىٍىپ ثوٌغبْ ثوٌىذۇ، جٕٗٔٗتىٗ ِۇئٗوىٗي پٗرغتىٍٗر ئۇالرغب:
[ ئۇالر 73دٍٖذۇ  ]« ٍٗر )گۇٔبھالرٔىڭ وىرٌىرىذىٓ( پبن ثوٌذۇڭالر، جٕٗٔٗتىٗ وىرىڭالر، )ئۇٔىڭذا( ِٗڭگۈ لېٍىڭالرثوٌطۇْ، ضى

جىّي ھِٗذۇضبٔب ئبٌالغب خبضتۇروي، ئۇ ثىسگٗ لىٍغبْ ۋٖدىطىٕي ئىػمب » )جٕٗٔٗتىٗ وىرىپ ئورۇٔالغمبْ چبغذا( ئېَتىذۇ:
ىغبْ جبٍذا تۇرىّىس، ئىػٍىگۈچىٍٗرٔىڭ ئٗجرى )ٍٗٔي ئبغۇردى، جٕٗٔٗتٕىڭ زېّىٕغب ثىسٔي ۋارىص ل ٗتتٗ ئۆزىّىس خٌب ىٍذى. جٕٗٔ

ثوضتبٔالردىٓ، ثۇاللالردىٓ ثٗھرىّْٗ ثوٌىذۇ   -[ ضۈرٖ زۇِٗر[]تٗلۋادارالر ھٗلىمٗتْٗ ثبغ74جٕٗٔٗت( ٔېّىذىگْٗ ٍبخػي! ]
الرٔىڭ دىٍٍىرىذىىي دۈغٍّٗٔىىٕي چىمىرىپ [ ئۇ46ئېطْٗ، تىٕچ وىرىڭالر! دېَىٍىذۇ  ] -[ )ئۇالرغب( جٕٗٔٗتىٗ ئبِب45ْ]

[ جٕٗٔٗتتٗ ئۇالرغب چبرچبظ 47ثىرىگٗ لبرىػىپ ئوٌتۇرىذۇ  ] -تبغالٍّىس، ئۇالر ئۆزئبرا لېرىٕذاظ ھبٌذا تٗختٍٗر ئۈضتىذٖ ثىر
ٗتٍىرىّىسگٗ ئىّبْ ئېَتمبْ ۋ48ثوٌّبٍذۇ، ئۇالر جٕٗٔٗتتىٓ چىمىرىۋېتىٍٍّٗذۇ ] ْ [ضۈرٖ ھىجر[]ئۇالر ثىسٔىڭ ئبٍ ٖ ِۇضۇٌّب

ىرىڭالر ثىٍْٗ ثىٍٍٗ خۇغبي» [ )ئۇالرغب(:69ثوٌغبٔالر ئىذى  ] ٗر ئبٍبٌٍ [ ئۇالرغب 70خۇراَ ھبٌذا جٕٗٔٗتىٗ وىرىڭالر  ] -ضىٍ
ٗر  ئبٌتۇْ ٌېگٍٗٔٗردٖ )تبئبَ( ئبٌتۇْ جبِالردا )غبراة( تۇتۇٌىذۇ. جٕٗٔٗتتٗ وۆڭۈٌٍٗر تبرتىذىغبْ، وۆزٌٗر ٌٗززٖتٍىٕىذىغبْ ٔٗرضىٍ

ٗ 71ٍٗر جٕٗٔٗتتٗ ِٗڭگۈ لبٌىطىٍٗر  ]ثبر، ضى ٍْٗ ۋارىص ثوٌغبْ جٕٗٔٗت ئٗٔ [ ضىٍٗر )دۇَٔبدا( لىٍغبْ )ٍبخػي( ئٌِٗٗىڭالر ثى
[ ضۈرٖ زۇخرۇف[]پٗرۋٖردىگبرىٕىڭ رازىٍىمىٕي 73[ جٕٗٔٗتتٗ ٔۇرغۇْ )تۈرٌۈن( ِېۋىٍٗر ثبر، ئۇٔىڭذىٓ ٍٍٗطىٍٗر ]72غۇدۇر  ]

بيوۆزٌٗپ )ٍٗتىْٗ وۈٌپٗتٍٗرگٗ( ضٗۋر لى  ِ بزٔي ئبدا لىٍغبٔالر، ثىس رىسىك لىٍىپ ثٗرگْٗ )هللا ِۈٌۈوتىٓ  -ٍغبٔالر )پٗرز( ِٔب
 ٓ ٍوٌىذا( ٍوغۇرۇْ ۋٖ ئبغىبرا ٍوضۇٔذا ضٗرپ لىٍغبٔالر ۋٖ ٍبخػىٍىمي ئبرلىٍىك ٍبِبٍٔىمٕي دٖپئي لىٍىذىغبٔالر )ٍٗٔي ثىٍّٗضتى

بخػي ئىع لىٍىذىغبٔالر، ٍبِ  ٍ بٍٔىك لىٍغۇچىالرغب وٗڭ لورضبق ثوٌۇپ، ٍبخػي ٍبِبْ ئىع لىٍىپ لبٌطب، ئبرلىذىٓ
[ ئۇالر ِٗڭگۈ تۇرىذىغبْ جٕٗٔٗتىٗ وىرىذۇ، 22ِۇٔبضىۋٖتتٗ ثوٌىذىغبٔالر( ئٗٔٗ غۇالرٔىڭ ئبخىرٖتٍىىي ٍبخػي ثوٌىذۇ  ]

رٖوٍٗظ ئۈچۈْ ئۇالرٔىڭ ئبتىٍىرى، خوتۇٍٔىرى ۋٖ ئٗۋالدىٕىڭ ئىچىذىىي ٍبخػىالرِۇ جٕٗٔٗتىٗ وىرىذۇ. پٗرغتىٍٗر ئۇالرٔي )ِۇثب
ضٗۋرٔي دوضت تۇتمبٍٔىمىڭالر ئۈچۈْ ضىٍٗرگٗ » [ )پٗرغتىٍٗر ئۇ دۇَٔبدا(23جٕٗٔٗتٕىڭ( ھٗرثىر دٖرۋازىطىذىٓ وىرىذۇ  ]

[ ضۈرٖ رٖئذ[]ئٗٔٗ غۇالر ضٗۋرٌىه 24دٍٖذۇ ]« ئبِبٍٔىك ثوٌطۇْ! ئبخىرٖتٍىىٕىڭ ٍبخػي ثوٌۇغي ٔېّىذىگْٗ ئوثذاْ!
ٗر تٗرىپىذىٓ لىٍىٕغبْ( دۇئب ۋٖ ضبالَ ثىٍْٗ لبرىػي ثوٌغبٍٔىمي ئۈچۈْ جٕٗٔٗت ثىٍْٗ  ِۇوبپبتٍىٕىذۇ، ئۇالر جٕٗٔٗتتٗ )پٗرغتىٍ

ېّىذىگْٗ گۈزٖي لبرارگبھ! ٔېّىذىگْٗ گۈزٖي جبً! ]75ئېٍىٕىذۇ  ]  ٔ ٖ 76[ ئۇالر جٕٗٔٗتتٗ ِٗڭگۈ لبٌىذۇ، جٕٗٔٗت [ ضۈر
بخػي ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍغبٔالر، پٗرۋٖرد ْ فۇرلبْ[]ئىّبْ ئېَتمبْ ۋٍٖ  ىگبرىٕىڭ ئىسٔي ثىٍْٗ، ئبضتىذىٓ ئۆضتٗڭالر ئېمىپ تۇرىذىغب

 َ جٕٗٔٗتٍٗرگٗ وىرىذۇ، ئۇ جٕٗٔٗتٍٗردٖ ِٗڭگۈ لبٌىذۇ )پٗرغتىٍٗر ئۇالرٔي ھۆرِٗتٍٗپ( ضىٍٗرگٗ ئبِبٍٔىك ثوٌطۇْ، دٖپ ضبال
ۇالرغب ثٗرگْٗ( ضبالِىٕىال [ ضۈرٖ ئىجراھىُ[]ئۇالر جٕٗٔٗتتٗ ثىھۇدٖ ضۆز ئبڭٍىّبٍذۇ، پٗلٗت )پٗرغتىٍٗرٔىڭ ئ23ثېرىذۇ ]

[ 62ئىچّٗوٍٗردىٓ( رىسىممب ئىگٗ ثوٌۇپ تۇرىذۇ  ] -ئبخػبِذا )وۆڭٍي تبرتمبْ ٍېّٗن -ئبڭالٍذۇ، ئۇالر جٕٗٔٗتتٗ ئٗتىگْٗ
ْ جٕٗٔٗت ئٗٔٗ غۇ ]  [ ضۈرٖ ِٗرٍَٗ[63ثٗٔذىٍىرىّىس ئىچىذىىي تٗلۋادارالرغب ثىس ِىراش لىٍىپ ثېرىذىغب
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 ىػىۋېلىپ جًٌََتىَ ئَوىرىعثبال ئبًىطىغب چبپلوىچىه 

ضىٍٗرٔىڭ » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
ٍٗٔي وىچىه ئۆٌۈپ وٗتىْٗ ثبٌىٍىرىڭالر(، جٕٗٔٗت ئٗھٍىٕىڭ وىچىىٍىرى ثوٌۇپ، ثۇالرٔىڭ ثىرضي ئبتب   –وىچىىٍىرىڭالر)

ئبٔىطىٕي جٕٗٔٗتىٗ وىرگۈزگٗٔگٗ لٗدٖر  –ٔىڭ وىَّىذىٓ تۇتۇۋېٍىپ، تبوي ئبٌالھ تبئبال ئۇٔي ۋٖ ئبتب ئبٔىطىغب ئۇچرىػىپ ئۇ
ٗ ۋٖ ِۇضٍىُ ۋٖ ئٗھّٗد «] لوٍىۋٖتٍّٗذۇ  ضٗھىھ[ثۇخبرى ئٗدٖپت

ْ ثبالغٗتىٗ ٍٗ» ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: تّىگٗ
ٗر ٕغبْ رٖھّٗت -ئۈچ ثبٌىطي ئۆٌۈپ وٗتىْٗ ِۇضۇٌّبْ ئ پٗزٌىذىٓ جٕٗٔٗتىٗ وىرگۈزىذۇ.  -ئبٍبٌٕي ئبٌالتبئبال غۇ ثبٌىالرغب لىٍى

 -دٍٖذۇ، ئبٔذىٓ ئۇالرغب ضىٍٗرِۇ ۋٖ ئبتب -ئبٔىّىس وىرِىگىچٗ وىرٍِّٗىس -ئۇ ثبٌىالرغب جٕٗٔٗتىٗ وىرىڭالر دېَىٍطٗ، ئۇالر ئبتب
 ]ئٗھّٗد ۋٖ ٔٗضٗئي ضٗھىھ[« ٕٗٔٗتىٗ وىرىڭالر دېَىٍىذۇئبٔبڭالرِۇ ج

ھٗرلبٔذاق ثىر » ئۇتجٗت ئىجٕي ئبثذۇ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
ىٍىرىذىٓ ثبالغٗتىٗ ٍٗتّىگْٗ ئۈچ ثبٌىطي ئۆٌۈپ وٗتطٗ، ثۇ ثبٌىالر ئۇٔي جٕٗٔٗتٕى ڭ ضٗوىىس ئىػىىٍىرى ِۇضۇٌّبٕٔىڭ ثٌب

 ]ئٗھّٗد ضٗھىھ[« ئبٌذىذا وۈتۈۋاٌىذۇ، ئۇ لبٍطي ئىػىىىذىٓ خبٌىطب، غۇٔىڭذىٓ وىرىذۇ
 

 غب ٍېسىلغبى ٍبخػىلىكجًٌََت دٍرۋازىطى

ثىر ئبدَٖ جٕٗٔٗتىٗ » ئٗثۇ ئۇِبِٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
دٖپ « ھٗضطٗ 18ضٗدىمىٕىڭ ضبۋاثي ئوْ ھٗضطٗ، لٗرز ثېرىپ تۇرغبٕٔىڭ ضبۋاثي » ئۇٔىڭ دٖرۋازىطىغب: وىرگٗٔذٖ،

 ]ئٌٗىٗثىر[« ٍېسىٍغبٍٔىمىٕي وۆرگْٗ
 

   ثىر ًىذا لىلغۇچي

ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ٕٗت جٗٔ» ئٗثۇ ضٗئىذ ۋٖ ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ ر
ضىٍٗر ِٗڭگۈ ھبٍبت ٍبغبٍطىٍٗر، ئۆٌٍّٗطىٍٗر، ضبالِٗت ثوٌىطىٍٗر، » ئٗھٍي جٕٗٔٗتىٗ وىرضٗ ثىر ٔىذا لىٍغۇچي ِۇٔذاق دٍٖذۇ:

ضبئبدٖتتٗ ئۆتىطىٍٗر،  -ٔېئّٗتتىٓ، ثٗخت -ھٗرگىس وېطٗي ثوٌّبٍطىٍٗر، ٍبظ تۇرىطىٍٗر، ھٗرگىس لېرىّبٍطىٍٗر، ضىٍٗر ٔبزۇ
 ]ِۇضٍىُ[« ثوٌّبٍطىٍٗرِٗڭگۈ ثٗختطىسٌىىىٗ دۇچبر 

 

 ئۆلۈهٌىڭ ثوغۇزلىٌىػي

ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ  ِۇٔذاق دېگْٗ: جٕٗٔٗتىٗ وىرىذىغبٔالر » ئٗثۇ ضٗئىذ ر
لبرا ئبرىالظ  -قجٕٗٔٗتىٗ، دوزاخمب وىرىذىغبٔالر دوزاخمب وىرىپ ثوٌغبْ ۋالتىذا ئۆٌۈَ وٌٗتۈرۈٌىذۇ، ئۇ خۇددى )رٖڭگي( ئب

ثوٌغبْ لوغمبرغب ئوخػبٍذۇ. ئبٔذىٓ ئۇ جٕٗٔٗت ثىٍْٗ دوزاخٕىڭ ئبرىٍىمىذىىي ٍٗرگٗ ئېٍىپ وېٍىٕىپ تۇرغۇزۇپ لوٍۇٌىذۇ. 
ئبٔذىٓ جٕٗٔٗتىٗ وىرگٍٗٔٗردىٓ: ئي جٕٗٔٗتىٗ وىرگٍٗٔٗر! ثۇٔي تؤۇِطىٍٗر؟ دٖپ ضورىٍىذۇ. ئۇالر ثوٍۇٍٔىرىٕي ضوزۇپ 

،ٗ )تؤۇٍّىس( ثۇ ثوٌطب ئۆٌۈَ، دٖپ جبۋاة ثېرىذۇ. ئبٔذىٓ دوزاخمب وىرگٍٗٔٗردىٓ: ئي دوزاخمب وىرگٍٗٔٗر!  )ئۇٔىڭغب( لبراپ: ھٗئ
ثۇٔي تؤۇِطىٍٗر؟ دٖپ ضورىٍىذۇ، ئبٔذىٓ ئۇالر ثوٍۇٍٔىرىٕي ضوزۇپ )ئۇٔىڭغب( لبراپ: ھٗئٗ، تؤۇٍّىس، ثۇ ئۆٌۈَ، دٖپ جبۋاة 

ٗر ثېرىذۇ. ئبٔذىٓ ئۇٔي )ثوغۇزالغمب( ثۇٍرۇق لىٍى ٕىپ ثوغۇزٌىٕىذۇ. )جٕٗٔٗتتىىىٍٗرگٗ(: ئي جٕٗٔٗتىٗ وىرگٍٗٔٗر! )ضىٍ
جٕٗٔٗتتٗ( ِٗڭگۈ لبٌىطىٍٗر )ثۇٔىڭذىٓ وېَىٓ( ئۆٌۈظ ٍولتۇر.  )دوزاختىىىٍٗرگٗ(: ئي دوزاخمب وىرگٍٗٔٗر! )ضىٍٗر دوزاختب( 

ِجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ثۇ ئبٍٗتٕي ئبٔذىٓ پٍٗغٗ« ِٗڭگۈ لبٌىطىٍٗر )ثۇٔىڭذىٓ وېَىٓ( ئۆٌۈظ ٍولتۇر، دٖپ جبوبرٌىٕىذۇ
ئولۇدى:] ئۇالرٔي )ٍٗٔي خبالٍىمٕي( ھٗضرٖت وۈٔي )ٍٗٔي لىَبِٗت لۈٔي(دىٓ ئبگبھالٔذۇرغىٓ، ئۇ چبغذا ھِّٗٗ ئىع ثىر 

پٍٗتتىذۇر، )لىَبِٗتٕي( ئىٕىبر لىٍّبلتىذۇر ] ٕغبْ ثوٌىذۇ. ھبٌجۇوي، ئۇالر ٗغ ْ 39تٗرٖپ لىٍى [ ضۈٖر ِٗرٍَٗ[ ۋٖ لوٌي ثىٍٗ
 دېذى ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ ۋٖ ئٗھّٗد[« دۇَٔبدىىي وىػىٍٗر دۇَٔبٔىڭ غٗپٍىتىذۇر» رٖت لىٍىپ:ئىػب

ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: جٕٗٔٗت ئٗھٍي » ئىجٕي ئۆِٗر رٖزىَ
ۇلٍىرىٕي تبرتمبٔذا، ئۆٌۈَ جٕٗٔٗت ثىٍْٗ دوزاخٕىڭ جٕٗٔٗتتٗ ئېرىػىذىغبٍٔىرىغب ئېرىػىٗٔذٖ، دوزاخ ئٗھٍي دوزاختب تبرتمۇٌ

 ٓ ئوتتۇرىطىذىىي ٍٗرگٗ ئېٍىپ وېٍىٕىپ، ئۆٌتۈرۈٌىذۇ. ئبرلىذىٕال ثىر جبوبرچي چىمىپ: ئي جٕٗٔٗت ئٗھٍي! ثۇٔىڭذىٓ وېَى
ْٗ جٕٗٔٗت ئٗھٍي ئۆٌۈَ ثوٌّبٍذۇ! ئي دوزاخ ئٗھٍي ضىٍٗرگىّۇ ئوخػبغال، ثۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ئۆٌۈَ ثوٌّبٍذۇ، دٍٖذۇ. غۇٔىڭ ثىٍ

 ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[« خۇغبٌٍىٕىذۇ. دوزاخ ئٗھٍي غِٗگٗ پبتىذۇ
 

 …جًٌََتٌىڭ ئبضوبى زېوىٌي ٍولىوبٍال تۇرضب

 ٗ ]ضبئبدٖتٍّٗٔٗرگٗ وٌٗطٗن، ئۇالر جٕٗٔٗتىٗ وىرىذۇ، )جٕٗٔٗتٕىڭ( ئبضّبْ ـ زېّىٕي ٍولبٌّبٍال تۇرضب، ئۇالر جٕٗٔٗتت
بٔغىچٗ ٕغبْ( ئۈزۈٌۈپ لبٌّبٍذىغبْ ئىٕئبِذۇر ] پٗرۋٖردىگبرىڭ خبٌىغبْ زِا [ ضۈرٖ 108داۋاٍِىك تۇرىۋېرىذۇ )ثۇ ئۇالرغب لىٍى
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 ھۇد[
 

 جًٌََت ئَھلىگَ ئوى ئۈزۈن ثېرىع

ئٗھٍي جٕٗٔٗتٍٗر جٕٗٔٗتىٗ وىرگٗٔذٖ، ئبٌال ضوۋغب ۋٖ وىَىٍّٗرٔي وۆتۈرۈۋاٌغبْ پٗرغتىٍٗرٔي ئٗۋٖتىذۇ. پٗرغتٗ ئۇ :» رىۋاٍٗتتٗ
ٗ وىػىٍٗرگٗ: ئي جبِ بئٗت ثۇ ٍٗردٖ لېٍىڭالر، ثۇ ٍٗردٖ ثىر ضوۋغب ثبر، ئبٌال ضىٍٗرگٗ ئٗۋٖتىْٗ دٍٖذۇ. وىػىٍٗر ضورىػىذۇ: ٔېّ

 ضوۋغب ئۇ؟ پٗرغتٗ جبۋاة ثېرىپ: ئوْ ئۈزۈن:
بٍٔىك ثوٌطۇْ، ضىٍٗر )گۇٔبھالردىٓ( پبن ثوٌذۇڭالر، جٕٗٔٗتىٗ وىرىڭالر، )ئۇٔىڭذا( ِ» ئۈزۈوىٗ ٍېسىٍغىٕي:  -1 ٗڭگۈ ضىٍٗرگٗ ئِب

 «لېٍىڭالر
ٗ ۋٖ زېرىىىػىڭالرٔي ٍولىتىذۇ» ئۈزۈوىٗ ٍېسىٍغىٕي:  -2  «ضىٍٗرٔىڭ ثبرٌىك ئٗٔذىػ
ٗ ۋارىطٍىك لىٍىطىٍٗر» ئۈزۈوىٗ ٍېسىٍغىٕي: -3 ْ ضىٍٗر جٕٗٔٗتى  «ضىٍٗرٔىڭ ٍبخػي ئٌٍِٗٗىرىڭالرغب ثىٕبئٗ
ْ ضىٍٗرگٗ ٌىجبضالرٔي ۋٖ زىجۇ زىٕٕٗتٍٗرٔي ھ» ئۈزۈوىٗ ٍېسىٍغىٕي:  -4  «ٗدىَٗ لىٍىِّْٗٗ
ضٗۋر لىٍغبٍٔىمٍىرى ئۈچۈْ ِْٗ ئۇالرٔي ثۈگۈْ «» ِْٗ ھۈرٌٗرٔي ضىٍٗرگٗ جۈپ لىٍىپ ثېرىّْٗ» ئۈزۈوىٗ ٍېسىٍغىٕي: -5

 «ِۇوبپبتٍىذىُ، ئۇالر ھٗلىمٗتْٗ ِٗلطٗتىٗ ئېرىػىۈچىذۇر
ْ ِۇوبپبت ضىٍٗرٔىڭ ئىٍگىرىىي ٍبخػي ئٗ» ئۈزۈوىٗ ٍېسىٍغىٕي: -6  «ٌٍِٗىرىڭالر ئۈچۈْثۈگۈْ ضىٍٗرگٗ ثېرىٍگٗ
ٗ لبٍتىطىٍٗر، ِٗڭگۈ لېرىّبٍطىٍٗر» ئۈزۈوىٗ ٍېسىٍغىٕي: -7  «ضىٍٗر ٍبغٍىك ھبٌىتىڭٍٗرگ
ٗ خبتىرجٍِٗىه ثوٌىذۇوي ھٗرگىس ئٗٔطىرىّٗڭالر» ئۈزۈوىٗ ٍېسىٍغىٕي:  -8  «ضىٍٗرگ
ْ غېھتىذالر ۋٖ ئب» ئۈزۈوىٗ ٍېسىٍغىٕي: -9 ٗ ثوٌىطىٍٗرضىٍٗر پٍٗغِٗجٗرٌٗر ثىٍْٗ، راضتچىٍالر ثىٍٗ ْ ثىٍٍ  «ٌىّالر ثىٍٗ

 ]ئٗخالق ٔبِٗ[ «ضىٍٗر جٕٗٔٗتتٗ ئٗرغىٕىڭ ضبٍىطي ئبضتىذا، خبتىرجَٗ تۇرىطىٍٗر» ئۈزۈوىٗ ٍېسىٍغىٕي:  -10
 

 يجًٌََتتىىىلَرگَ زىَبپَت ثېرىػئبلالتبئبالًىڭ 

» ىھ، تٗھٍىً ئولۇٍذۇ. ئبٔذىٓ وېَىٓئبٌالتبئبال داۋۇت ئٌٍٗٗھىططبالِٕي ثۇٍرۇٍذۇ. ئۇ ئۈٍٔۈن ئبۋاز ثىٍْٗ تٗضج» ھٗدىطتٗ:
دٖپ ضبھبثىالر ضورىذى. « ِٗڭگۈٌۈن داضتىخبْ دېگْٗ ٔېّٗ ئۇ؟» دېَىٍىذۇ، دېذى. رٖضۇٌۇٌالدىٓ:« ِٗڭگۈٌۈن داضتىخبْ

« ئۇ داضتىخبٕٔىڭ ثىر ثۇرجىىي ِٗغرىك ثىٍْٗ ِٗغرىت ئبرضىذىّٕۇ وٗڭ ثوٌۇپ، ئٗھٍي جٕٗٔٗتىٗ تبئبَ ثېرىٍىذۇ» رٖضۇٌۇٌال:
 ۇ ٔٗئٍٗىُ[]ئٗث

لىَبِٗت وۈٔي ٍٗر غبرى پٗلٗت » ئٗثۇ ضٗئىذ خۇدرى رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:
بْ لوٍغبٔذٖن، ئبٌال ئۇٔي ئۆز لوٌي ثىٍْٗ جٕٗٔٗت ئٗھٍىٕىڭ ئبٌذىغب   ٔ ثىر ٔبٔذٖوال ثوٌىذۇ. ضىٍٗردىٓ ثىرىڭالر داضتىخبٔغب

 برى[]ثۇخ« دېذى -لوٍىذۇ
ىه رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇٔىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي رىۋاٍٗت لىٍىذۇ: پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: ٗ » ئٗٔٗش ئىجٕي ٌِب جٕٗٔٗتى

« وىرگْٗ وىػىٍٗرٔىڭ تۇٔجي ثوٌۇپ ٍٍٗذىغبْ تبِىمي، ٌٗھٗڭٕىڭ جىگىرىگٗ چبپٍىػىپ تۇرىذىغبْ ثىر پبرچٗ گۆظ ثوٌىذۇ
 ]ثۇخبى[

ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي:پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ئ ثىر ٍٗھۇدىٌ پٍٗغِٗجٗر » بزاد لىٍغبْ لۇٌي ضٗۋثبْ رٖزىَ
» ئٌٍٗٗھىططبالِذىٓ: )وىػىٍٗر( جٕٗٔٗتىٗ وىرگٗٔذٖ لبٔذاق لىّّٗتٍىه ضوۋغب ثېرىٍىذۇ؟ دېذى. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:

ىمي ٔېّٗ؟ دېذى. دېذى. ٍٗھۇدىٌ: ئۇ« وىتٕىڭ جىگىرىذىىي ثىر پبرچٗ ئبرتۇق گۆظ الرٔىڭ ئۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ٍٍٗذىغبْ تِب
ٓ « ئۇالر ئۈچۈْ جٕٗٔٗتتٗ ئوتالٍذىغبْ ئۆوۈزٌىرى ثوغۇزٌىٕىذۇ» پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: دېذى. ٍٗھۇدىٌ ئۇالرٔىڭ ئبرلىذى

ْ ثىر ثۇاللٕىڭ جٕٗٔٗتتىىي ضٌٗطٗثىً دٖپ ئبتىٍىذىغب» ئىچىذىغبْ ئىچىٍّىىي ٔېّٗ؟ دېذى. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:
 دېذى]ِۇضٍىُ[« ضۈٍىذۇر

 

 ئبلالتبئبالًي وۆرۈظجًٌََتتَ 

جٗرىر ئىجٕي ئبثذۇٌال رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، ثىس پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ٍېٕىذا ئىذۇق. پٍٗغِٗجٗر 
ھېچمبٔذاق توضبٌغۇضىس وۆرگٗٔذٖن،  ضىٍٗر ِۇغۇ ئبٍٕي» وۈٍٔۈن توٌۇْ ئبٍغب لبراپ ِۇٔذاق دېذى: 14ئٌٍٗٗھىططبالَ 

 ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[« ئبغىبرا وۆرىطىٍٗر -پٗرۋٖردىگبرىڭالرٔي ئوچۇق
 [ ضۈرٖ لىَبِٗت[23[ )ئۇالر( پٗرۋٖردىگبرىغب لبراپ تۇرىذۇ ]22]ثۇ وۈٔذٖ )ضبئبدٖتٍّٗٔٗرٔىڭ( ٍۈزٌىرى ٔۇرٌۇق ثوٌىذۇ  ]

ٍبخػي ئىع لىٍغۇچىالر جٕٗٔٗتىٗ ۋٖ » پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: ضۇھٍٗت رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،
جٕٗٔٗت ئٗھٍي جٕٗٔٗتىٗ، دوزاخ » دېگْٗ ئبٍٗتٕي ئولۇپ ِۇٔذاق دېذى:« ئبٌالتبئبالٔىڭ جبِبٌىٕي وۆرۈغىٗ ٔبئىً ثوٌىذۇ

ٖ ئٗھٍي دوزاخمب وىرگْٗ چبغذا ئبٌال تٗرىپىذىٓ ثىر جبوبرچي: ئي جٕٗٔٗت ئٗھٍي! چولۇَ ضىٍٗر ئۈ چۈْ ئبٌالتبئبالٔىڭ ۋٖد
لىٍغبْ ِۇوبپبتي ثبر، ئبٌال ئۇ ۋٖدىگٗ ۋاپب لىٍىپ ِۇوبپبتٕي توٌۇق ثېرىػٕي خبالٍذۇ، دٖپ جبوبرالٍذۇ. جٕٗٔٗت ئٗھٍي: ثىسگٗ 



 ئبلال تًريپكً قېچىڭالر! 
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بخػىٍىك تبرازىّىسٔي ئېغىر ۋٖ ٍۈزٌىرىّىس ٔۇرأٗ لىٍّىذىّۇ؟ ثىسٔي جٕٗٔٗتىٗ وىرگۈز ال ثىسٔىڭٍ  ۈپ لىٍغبْ ۋٖدٖ لبٍطي ئۇ؟ ئٌب
دوزاختىٓ لۇتمۇزِىذىّۇ؟ دٍٖذۇ. دٖي غۇ چبغذا ئبٌالتبئبال ئۇالرغب جبِبٌىٕي وۆرضىتىذۇ، ئۇالر ئبٌالتبئبالٔىڭ جبِبٌىٕي وۆرىذۇ. 
ىٕي وۆرۈغتىٓ ئبرتۇق وۆڭۈي خۇرضْٗ ثوٌىذىغبْ  بِي ثىٍْٗ لٗضِٗىي، جٕٗٔٗت ئٗھٍي ئۈچۈْ ئبٌالتبئبالٔىڭ جبٌِب ئبٌالٔىڭٔ 

ً ٔېّٗت ثوٌّبٍذۇ  ]ِۇضٍىُ ۋٖ تىرِىسى ۋٖ ٔٗضٗئي ۋٖ ئىجٕي ِبجٗ ۋٖ ئٗھّٗد[ «ئېطى
غۈثھىطىسوي، ئبٌال  -غٗن» جبثىر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ  ِۇٔذاق دېگْٗ:

 ]ِۇضٍىُ[« ِۆِىٍٕٗرگٗ وۈٌۈِطىرىگْٗ ھبٌٗتتٗ ئۆز جبِبٌىٕي وۆرضىتىذۇ
ئۇٌۇغ ئبٌالتبئبال جٕٗٔٗت :» ِۇٔذاق دېگْٗ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، ئٗثۇ ضٗئىذ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔ

پٗرۋٖردىگبرىّىس، خۇظ، ثىس ھبزىرِىس، ثبرٌىك خٍٗرٌىه ئىػالر ضېٕىڭ » دٍٖذۇ. ئۇالر:« ئي جٕٗٔٗت ئٗھٍي» ٍىگٗ:ئٗھ
التبئبال:« ئىٍىىڭذىذۇر ٗ » ۇ. ئۇالر:دٍٖذ« ِِٕٗۇْ ثوٌذۇڭالرِۇ؟» دٍٖذۇ. ئٌب پٗرۋٖردىگبرىّىس، ِٗخٍۇلبتٍىرىڭذىٓ ھېچجىرىگ

ضىٍٗرگٗ ثۇٔىڭذىٓ ئٗۋزٌٖرٖن » دٍٖذۇ. ئبٌالتبئبال:« ثٗرِىگْٗ ٔېئّٗتٍىرىڭٕي ثٗرگْٗ تۇرضبڭ، ٔېّىػمب ِِٕٗۇْ ثوٌّبٍذىىّٗٔىس
ضىٍٗرگٗ رازىٍىمىّٕي چۈغۈرىّْٗ، :» دٍٖذۇ. ئبٌالتبئبال« ثۇٔىڭذىّٕۇ ئٗۋزٖي لبٍطي ٔٗرضٗ ئۇ؟» دٍٖذۇ. ئۇالر:« ٔٗرضٗ ثېرٍّٖۇ؟

ٓ ھٗرگىس غٗزٖپ لىٍّبٍّْٗ  دٍٖذۇ ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[« ضىٍٗرگٗ ثۇٔىڭذىٓ وېَى
 

 فىردٍۋىص جًٌََت

[ ئۇالر 107]غۈثھىطىسوي، ئىّبْ ئېَتمبْ ۋٖ ٍبخػي ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍغبٔالرٔىڭ ِٗٔسىٍگبھي فىردٖۋىص جٕٗٔٗتٍىرى ثوٌىذۇ  ]
[ ضۈرٖ وٗھف[]ئۇالر )ٍۇلىرى دٖرىجىٍىه 108ِٗڭگۈ لبٌىذۇ، ئۇٔىڭذىٓ ٍۆتىىٍىػٕي خبٌىّبٍذۇ ]فىردٖۋىص جٕٗٔٗتٍىرىذٖ 

 [ ضۈرٖ ِۆئّىٕۇْ[11جٕٗٔٗت( فىردٖۋىطىٗ ۋارىطٍىك لىٍىذۇ، فىردٖۋىطتٗ ِٗڭگۈ لبٌىذۇ ]
ٓ :» ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ  ِۇٔذاق دېگْٗ ئٗگٗر ئبٌالتبئبالدى

جٕٗٔٗت ضورىطبڭالر، فىردٖۋىص دېگْٗ جٕٗٔٗتٕي ضوراڭالر. ئۇ ئٗڭ ئۈضتىذىىي ۋٖ ئٗڭ ئوتتۇرىذىىي جٕٗٔٗتتۇر. ئۇٔىڭذىٓ 
ْ ئبٌالتبئبالٔىڭ ئٗرغي ثبردۇر  ]ثۇخبرى[« دېذى« جٕٗٔٗتٕىڭ ئېرىك ئۆضتٗڭٍىرى ئېمىپ چىمىذۇ. ئۇٔىڭ ئۈضتىذٖ ِېھرىجب

 

 ئَدًي جًٌَىتي

ً » دېَىٍطٗ، ئۇالر:« پٗرۋٖردىگبرىڭالر )پٍٗغِٗجىرىگٗ( ٔېّىٍٗرٔي ٔبزىً لىٍذى؟» ]تٗلۋادارالرغب: ٍبخػي ضۆزٌٗرٔي ٔبزى
دېَىػىذۇ. ٍبخػي ئىع لىٍغۇچىالر ثۇ دۇَٔبدا ِۇوبپبتٍىٕىذۇ، ئبخىرٖت ٍۇرتي )ئۇالر ئۈچۈْ تېخىّۇ( ٍبخػىذۇر. « لىٍذى

[ ئۇالر ئبضتىذىٓ ئۆضتٗڭالر ئېمىپ تۇرىذىغبْ ئٗدٔي جٕٗٔٗتٍىرىگٗ 30ْ گۈزٖي!  ]تٗلۋادارالرٔىڭ ٍۇرتي راضتال ٔېّىذىگٗ
ٗر تېپىٍىذۇ، ئبٌال تٗلۋادارالرٔي ئٗٔٗ غۇٔذاق ِۇوبپبتالٍذۇ ] [ ضۈرٖ 31وىرىذۇ، ئۇ ٍٗردٖ ئۇالرٔىڭ وۆڭٍي خبٌىغبْ ٔٗرضىٍ

ٗتٍٗردىٓ ثٗھرىّْٗ ثوٌىذۇ، جٕٗٔٗتتٗ ٔٗھً[]ئٗٔٗ غۇالر ئبضتىذىٓ ئۆضتٗڭالر ئېمىپ تۇرىذىغبْ، ئۇالر دائىُ تۇ رىذىغبْ جٕٗٔ
ٗر  ْ ٍېػىً وىَىٍّٗرٔي وىَىذۇ )ئبٌتۇْ ۋٖ ئېطىً رٖختٍ ٍٍٗسۈوٍٗرٔي ضبٌىذۇ، ٔېپىس ۋٖ لېٍىٓ ٍىپٗوتىٓ ئىػٍٗٔٗگ ئۇالر ئبٌتۇْ ثى

[ ضۈرٖ 31گۈزٖي جبً! ] ثىٍْٗ لبپالٔغبْ( تٗخـتٍٗرگٗ ٍۆٌىٕىپ ئوٌتۇرىذۇ. ثۇ ٔېّىذىگْٗ ٍبخػي ِۇوبپبت! جٕٗٔٗت ٔېّىذىگْٗ
ٗتٍٗرگٗ هللا وٗھف[] ھٗلىمٗتْٗ ِۆِىٍٕٗرٔي ۋٖ ٍبخػي ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍغبٔالرٔي ئبضتىذىٓ ئۆضتٗڭالر ئېمىپ تۇرىذىغبْ جٕٗٔ

 ٓ وىرگۈزىذۇ، ئۇالر جٕٗٔٗتٍٗردٖ ئبٌتۇْ ثىٍٍٗسۈوٍٗرٔي ۋٖ ِٗرۋاٍىتالرٔي زىٕٕٗت ثۇٍۇٍِىرى لىٍىذۇ، ئۇالرٔىڭ وىَىّي ٍىپٗوتى
 [ ضۈرٖ ھٗج[23ثوٌىذۇ ]

لۇچىٍىرى  -لبچب» ئٗثۇ ِۇضب ئٗغئٗرى رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ  ِۇٔذاق دېگْٗ:
لۇچىٍىرى ۋٖ ئۇٔىڭذىٓ ثبغمب ثبرٌىك  -ۋٖ ئۇٔىڭذىٓ ثبغمب ثبرٌىك ٔٗرضىٍىرى ئبٌتۇٔذىٓ ثوٌغبْ ئىىىي جٕٗٔٗت ثبر. لبچب

ثوٌغبْ ئىىىي جٕٗٔٗت ثبر. جٕٗٔٗت ئٗھٍىٕىڭ ھِٗىػٗ تۇرىذىغبْ جٕٗٔٗتتٗ پٗرۋٖردىگبرىٕي وۆرۈغي ٔٗرضىٍىرى وۈِۈغتىٓ 
]ثۇخبرى ۋٖ « ئۈچۈْ ئۇالرٔىڭ ئبرىطىٕي پٗلٗت ئبٌالتبئبالٔىڭ زاتىٕي ئوراپ تۇرىذىغبْ ئۇٌۇغٍۇق پٗردىطىال توضبپ تۇرىذۇ

 ِۇضٍىُ[
 

 جًٌََتتَ ٍۈز دٍرىجَ

دٖرىجٗ  100جٕٗٔٗتتٗ :»  ٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئ
ْ ٍٗٔٗ ثىر دٖرىجىٕىڭ ئبرىٍىمي ئبضّبْ  ]ئىجٕي ِٗردىۋىََٗ  ضٗھىھ[« زېّىٕذٖن وېٍىذۇ  -ثبر ثوٌۇپ، ثىر دٖرىجٗ ثىٍٗ
ٗ » ِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغ ئبٌالتبئبال جٕٗٔٗتت

زېّىٕذٖن  -ئۇٔىڭ ٍوٌىذا وۈرٖظ لىٍغۇچىالرغب ٍۈز دٖرىجٗ تٍَٗبرٌىذى، ثىر دٖرىجٗ ثىٍْٗ ٍٗٔٗ ثىر دٖرىجىٕىڭ ئبرىٍىمي ئبضّبْ
 ]ثۇخبرى[« وېٍىذۇ

 

 ۋالىت تۇرغبًلىمىٌي ضوراظلبًچَ  دۇًَبداجًٌََتتىىىلَردىي 
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ٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ھٗدىطي لۇددۇضىذا ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي رىۋاٍٗت ئىجٕي ئٗث ۇ ھبتَٗ ئٍٗپٗ ئبثذۇ وبالئىذىٓ پٍٗغِٗج
غۈثھىطىسوي، ئبٌالتبئبال جٕٗٔٗتىٗ وىرىذىغبٔالرٔي جٕٗٔٗتىٗ، دوزاخمب وىرىذىغبٔالرٔي دوزاخمب وىرگۈزۈپ  -غٗن» لىىذۇ:

ٕٗٔىتىٍٗر! ضىٍٗر زېّىٕذا لبٔچٗ ٍىً تۇردۇڭالر؟ دٍٖذۇ. ئۇالر ثىر وۈْ ٍبوي ثىر ثوٌغبٔذىٓ وېَىٓ، )جٕٗٔٗتىٗ وىرگٍٗٔٗرگٗ( ئي ج
وۈٔذىّٕۇ ئبز تۇردۇق، دٍٖذۇ. ئبٔذىٓ ئبٌالتبئبال: ضىٍٗرٔىڭ ِۇغۇ ثىر وۈْ ٍبوي ثىر وۈٔذىّٕۇ ئبز ۋالىتتب لىٍغبْ ئىػٍىرىڭالر 

ُ ۋٖ جٕٗٔىتىُ  «ئىچىذٖ ِٗڭگۈدىٓ ِٗڭگۈگٗ لېٍىڭالر، دٍٖذۇ ٔېّٗ دېگْٗ ٍبخػي! ضىٍٗر ِېٕىڭ رٖھّىتىُ، رازىٍىمى
ئبٌالتبئبال جٕٗٔٗتتىىي » ئٗٔٗش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ  ِۇٔذاق دېگْٗ:

دىگبرىُ! ثۇ وىػىٍٗردىٓ ثىر وىػىٕي وٌٗتۈرۈپ ئۇٔىڭغب: ئي ئبدَٖ ثبٌىطي! ضېٕىڭ ئورٔۇڭ لبٔذاق ئىىْٗ؟ دٍٖذۇ. ئۇ: ئي پٗرۋٖر
ٔذىٓ ثىر ٔٗرضٗ ضورىغىٓ ۋٖ ئبرزۇ لىٍغىٓ، دٍٖذۇ. غېھىتٍىىٕىڭ  ثٗن ٍبخػي ئورۇْ ئىىْٗ، دٍٖذۇ. ئبٌالتبئبال ئۇٔىڭغب: ضْٗ ِٗ
پٗزىٍىتىٕي وۆرگٍٗٔىىي ئۈچۈْ، ئۇ )ئبٌالتبئبالغب(: ضېٕىڭ ِېٕي دۇَٔبغب لبٍتۇرۇغىڭٕي، ئبٔذىٓ ِْٗ ضېٕىڭ ٍوٌۇڭذا ئوْ لېتىُ 

 ئٗھّٗد[«]ّذىٓ ثبغمىٕي ضورىّبٍّْٗ ۋٖ ئبرزۇ لىٍّبٍّْٗ، دٍٖذۇئۆٌتۈرۈٌۈغى
 

 جًٌََتتىىىلَر دوزاختىىىلَردىي ضوئبل ضورىػي

[ ئۇالر ٌِٗۇَ رىسىمتىٓ )ٍٗٔي تۈرٌۈن ِېۋىٍٗردىٓ( ثٗھرىّْٗ 40ٔىڭ ضبدىك ثٗٔذىٍىرىال جبزاغب تبرتىٍّبٍذۇ  ]هللا]پٗلٗت  
ثىرىگٗ لبرىػىپ ئوٌتۇرىذۇ   -ٔبزۇ ٔېّٗتٍىه ثبغالردا، تٗخـٍٗر ئۈضتىذٖ ثىر[ ئۇالر 42-41ثوٌىذۇ، ئۇالر ھۆرِٗتٍىٕىذۇ  ]

[ ئۇالرغب ئېمىپ تۇرغبْ، ئبپئبق، ئىچىۈچىٍٗرگٗ ٌٗززٖت ثېغىػالٍذىغبْ غبراثالردىٓ توٌذۇرۇٌغبْ جبِالر ئبٍالٔذۇرۇپ 43-44]
[ ئۇالرٔىڭ ٍېٕىذا 47ٍْٗ ِٗش ثوٌّبٍذۇ  ][ ئۇٔىڭذا ِٗش لىٍىذىغبْ ٔٗرضٗ ٍوق، ئۇالر ئۇٔي ئىچىع ثى46-45تۇرۇٌىذۇ  ]

[ ئۇالر )ئبلٍىمتب( گوٍب لوي تٗگًّٗ ضبلالٔغبْ 48ئٗرٌىرىذىٓ غٍٗرىَگٗ وۆز ضبٌّبٍذىغبْ غٗھال وۆزٌۈن )جۈپتىٍٗر( ثوٌىذۇ  ]
[ 50ثىرىگٗ لبرىػىپ پبراڭ ضېٍىػىذۇ  ] -[ ئۇالر )ٍٗٔي ئٗھٍي جٕٗٔٗت( ثىر49تۆگىمۇغٕىڭ تۇخۇٍِىرىغب ئوخػبٍذۇ  ]

ْ » ئۇالردىٓ ثىرى ئېَتىذۇ: ِېٕىڭ ثىر دوضتۇَ ثوٌۇپ، ئۇ )ِبڭب( ضْٗ )ئۆٌگٗٔذىٓ وېَىٓ تىرىٍىػىٗ( ھٗلىمىٌ ئىػىِٕٗطٗ
[ ثىس ئۆٌۈپ توپىغب ۋٖ لۇرۇق ضۆڭٗوىٗ ئبٍالٔغبْ چبغذا ثىس چولۇَ )لىٍّىػٍىرىّىسدىٓ( ھېطبة ثېرِٖذۇق؟ دٍٖتتي  51-52]
ٗر » [ ئۇ )ثۇرادٖرٌىرىگٗ(:53] [ ئۇ لبراپال ئۇٔي )وبپىر دوضتىٕي( 54دٍٖذۇ  ]« ئۇٔي )ٍٗٔي دوضتۇِٕي( وۆرِٖطىٍٗر؟ضىٍ

ثىٍْٗ لٗضِٗىي، ِېٕي )ئبزدۇرۇپ( ھبالن لىٍغىٍي تبش »  هللا [ ئۇ )ٍٗٔي ِۆِىٓ( ئېَتىذۇ:55دوزاخٕىڭ ئوتتۇرىطىذا وۆرىذۇ  ]
َٗ لىٍىػتىٓ ئىجبرٖت( ِٗرھِٗىتي ثوٌّىغبْ ثوٌطب [ ئٗگٗر پٗرۋٖردىگبرىّٕىڭ )ِېٕي ئىّبٔىّذا ِۇضتٗھى56لېٍىپتىىٗٔطْٗ  ]

[ تۇٔجي ئۆٌگىٕىّىسدىٓ ثبغمب ئۆٌِّٗذۇق؟ ئبزاثمب 57ئٌٗۋٖتتٗ ِْٗ )ضْٗ ثىٍْٗ ثىٍٍٗ دوزاخمب( ھبزىر لىٍىٕغبٔالردىٓ ثوالتتىُ  ]
ۈٖر ضبففبت[] ئۇالر [ ض60[ ثۇ )ٍٗٔي ئٗھٍي جٕٗٔٗت ئېرىػىْٗ ٔېّٗت( ھٗلىمٗتْٗ زور ثٗختتۇر ]59-58دۇچبر ثوٌّبِذۇق ]

[ ئۇالر )جبۋاثْٗ( 42-40دٖپ ضوراٍذۇ  ]« ضىٍٗرٔي دوزاخمب وىرگۈزگْٗ ٔېّٗ» جٕٗٔٗتٍٗردٖ ثوٌۇپ، گۇٔبھىبرالردىٓ:
[ ثىس ثىھۇدٖ ضۆز لىٍغۇچىالر ثىٍْٗ ثىھۇدٖ ضۆز 44[ ِىطىىٍٕٗرگٗ تبئبَ ثٗرِىذۇق  ]43ثىس ٔبِبز ئولۇِىذۇق ]» ئېَتىذۇ:

[ غبپبئٗت لىٍغۇچىالرٔىڭ 47[ تبوي ثىس ئۆٌگىچٗ )غۇٔذاق لىٍذۇق(  ]46ت وۈٔىٕي ئىٕىبر لىالتتۇق  ][ لىَب45ِٗلىالتتۇق  ]
ثىس پٗرۋٖردىگبرىّىس ثىسگٗ ۋٖدٖ » [ ضۈرٖ ِۇددٖضطىر[]ئٗھٍي جٕٗٔٗت ئٗھٍي دوزاخمب:48غبپبئىتي ئۇالرغب پبٍذا ثٗرٍِٗذۇ ]

» دٖپ توۋالٍذۇ. ئۇالر:« ۋٖدٖ لىٍغبْ ٔٗرضىٕي ھٗق تبپتىڭالرِۇ؟ لىٍغبْ ٔٗرضىٕي ھٗق تبپتۇق، ضىٍٗرِۇ پٗرۋٖردىگبرىڭالر
الرغب  » دٍٖذۇ، غۇٔىڭ ثىٍْٗ ثىر جبوبرچي ئۇالرٔىڭ ئبرىطىذا )ِۇٔذاق دٖپ( جبوبرالٍذۇ:« ھٗئٗ ٔىڭ ٌٗٔىتي ثوٌطۇْ  هللازاٌّى

ٗرٔي 44] ِٗذٖ ئۇالر ئبخىرٖتىٗ ٔىڭ داغذاَ ٍوٌىذىٓ توضىذۇ، ئۇٔىڭ ئٗگرى ثوٌۇغىٕي تىٍٍٗذۇ ھهللا[ زاٌىّالر وىػىٍ
 [ ضۈرٖ ئٗئراف[45ئىػٍّٗٔٗذۇ ]

 

 جًٌََتتىىي پٍَغَهجَر ئَلٍَھىططبالهٌىڭ ئورًي

ثۇ ضېٕىڭ » پٗرغتىٍٗر ِبڭب::»….ضِٗۇرٖ ئىجٕي جۇٔذۇة رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ 
ٗر دېذى. وۆزۈِٕ« ِٗٔسىٍگبھىڭ ئٗدٔي جٕٗٔىتي ثوٌىذۇ ي ٍۇلىرىغب تىىىپ لبرىطبَ، ئبق ثۇٌۇتتٗن ثىر ضبراً تۇرۇپتۇ. پٗرغتىٍ

ٗرغتىٍٗرگٗ:« ِبٔب ثۇ ضېٕىڭ ئورٔۇڭ» ِبڭب: التبئبال ثٗخت ئبتب لىٍطۇٔىي، ِېٕي لوٍۇۋېتىڭالر، » دېذى. ِْٗ پ ضىٍٗرگٗ ئٌب
 دېذى]ثۇخبرى[« چٗوتٗ وىرىطْٗھبزىر وىرغىٗ ثوٌّبٍذۇ، ئۇٔىڭغب وېٍٗ» دېذىُ. پٗرغتىٍٗر ِبڭب:« ئۇٔىڭغب وىرىّْٗ

دېذى.  -ِْٗ ئۈچۈْ ۋٖضىٍٗ تىٍٗڭالر» ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:
ٌ  -ضبھبثىالر: ۋٖضىٍٗ دېگْٗ ٔېّٗ؟ دٖپ ضورىغبٔىذى، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: ۋٖضىٍٗ دېگْٗ، جٕٗٔٗتتىىي ئٗڭ ئبٌى

]تىرِىسى ۋٖ « دٖپ جبۋاة ثٗردى -ۇر. ئۇٔىڭغب پٗلٗتال ثىر وىػي ئېرىػٌٍٗٗذۇ. ئۇٔىڭ ِْٗ ثوٌۇغۇِٕي ئۈِىذ لىٍىِّْٗٗرتىۋٖد
 ئٗھّٗد[

» ئبثذۇٌال ئىجٕي ئِٗر ئىجٕي ئبش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
دېگْٗ جٕٗٔٗتتىىي ثىر ِٗرتىۋٖ ثوٌۇپ، ئۇ پٗلٗت ئبٌالتبئبالٔىڭ « ۋٖضىٍٗ » تىٍٗڭالر. «  ۋٖضىٍٗ» ئبٌالتبئبالدىٓ ِْٗ ئۈچۈْ

 ]ِۇضٍىُ[« ثٗٔذىٍىرىذىٓ ثىرىگىال ثېرىٍىذۇ. غۇ ثٗٔذىٕىڭ ِْٗ ثوٌۇپ لېٍىػىّٕي ئۈِىذ لىٍىّْٗ
ططبالَ خٗدىچٗگٗ جٕٗٔٗتتىىي ئبثذۇٌال ئىجٕي ئٗثي ئٗۋفب رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھى
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ْ غبۋلۇْ ٓ ثىٕب لىٍىٕغب ْ خۇظ خٗۋٖر ثٗردى -ِٗرۋاٍىتتى  ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[« ضۆرٖٔطىس، ئبراِجٗخىع گۈزٖي ثىر ئۆً ثىٍٗ
ئبئىػٗ ِېٕىڭ » ِۇضٍىّۇٌجٗتىَىٓ رٖھّٗھۇٌالدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

 ]ئىجٕي ضٗئىذ ضٗھىھ[« ٌىّذۇرجٕٗٔٗتتىىي ئبٍب
» ئٗٔٗش ۋٖ لىَىص ئىجٕي زٍٖىذ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

ً ِبڭب ِۇٔذاق دېذى: ھٗفطٗ ُ ھٗضْٗ[« جٕٗٔٗتتىىي ئبٍبٌىڭذۇر… جىجرىئى  ]ھبوى
                                                 

 ضَردارى ًىڭالرغېھىذ تَجًٌََت َهسٍھ

ھِٗسٖ )رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ( » جبثىر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
 ]غىَرازى ضٗھىھ[« لىَبِٗت وۈٔي غېھىذالرٔىڭ ضٗردارى ثوٌىذۇ

ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، ٔبگبھبْ ھِٗسٖ » پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ئىجٕي ئبثجبش رٖزىَ
 ]تٗثرأي ۋٖ ئىجٕي ئٗدى ۋٖ ھبوىُ ضٗھىھ[« جٕٗٔٗتتٗ وبرۋاتمب ٍۆٌۈٔۈپ ئوٌتۇرىذۇ

غېھىذ ئۈچۈْ » ِىمذاْ ئىجٕي ِٗئذى رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
ٓ )لىَبِٗت وۈٔي(  ئۇٔىڭ ثېػىغب ئېطىً تبجي وٍٗذۈرۈٌىذۇ، ئۇٔىڭ ثىر تبي ٍبلۇتي پۈتۈْ دۇَٔبٔىڭ ئىچىذىىي ٔٗرضىٍٗردى

ىمالر وٍٗذۈرۈٌۇپ جٕٗٔٗتٕىڭ غٗھال وۆزٌۈن ھۆر لىسٌىرىذىٓ  ٍٗتّىع ئىىىىطىٕي  ٍبخػىذۇر، ئىّبْ تؤىذىٓ توْ، زىٕٕٗت لبتبٌر
 ٕي ِبجٗ ضٗھىھ[]ئٗھّٗد ۋٖ تىرِىسى ۋٖ ئىج« خۇتۇْ لىٍىپ ثېرىٍىذۇ

                               
 ئَثۇ ثَورى ۋٍ ئۆهَر جًٌََت ئوتتۇرا ٍبغلىرىٌىڭ ضَردارى

ٌ، » ئٌٗي رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ٗث ئٗثۇ ثٗورى ثىٍْٗ ئۆِٗر  ٔ
بغٍىرىٕىڭ ضٗردارىئبخى -ِۇرضٗي پٍٗغِٗجٗرٌٗردىٓ ثبغمب ئٗۋۋٖي ىك جٕٗٔٗت ئوتتۇراٍ  ]تىرِىسى ۋٖ ئٗھّٗد ۋٖ ئىجٕي « ر ثبٌر

 ِبجٗ ۋٖ ئٗثۇ ٍٗئال ضٗھىھ[
 

 جًٌََت  ئبٍبللىرىٌىڭ  خبًىػي تۆتتۇر

ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھبدىٓ جٕٗٔٗت ئٗھٍي ئبٍبٌٍىرىٕىڭ » ِۇٔذاق دېگْٗ: رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ئبئىػٗ ر
ٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھبالر» ۆتتۇر:خبٔىػي ت ُ   ضٗھىھ[« ِٗرٍَٗ، پبتىّٗ، خٗدىچٗ، ئبضىَ  ]ھبوى

 

 فبتىوَ جًٌََت ئبٍبللىرىٌىڭ خبًىػي

ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: فبتىّٗ جٕٗٔٗت »ئٗثۇ ضٗئىذ ر
ُ ضٗھىھ[« ئبٍبٌٍىرىٕىڭ خبٔىػي  ]ھبوى

 

 ى ثىلَى ھۈضٍَىي جًٌََت  ٍبغلىرىٌىڭ  ضَردارىھَضَ

ٓ » ھۈزٍٖفٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ھٗضْٗ ثىٍْٗ ھۈضٍٗى
ٌٗالھۇ ئٗٔھۇ  ئۇالردىٓ ٍ  -بخػىذۇرثوٌطب، جٕٗٔٗت ٍبغٍىرىٕىڭ ضٗردارى) ضٗھىھ ھٗدىطتٗ:ثۇ ئىىىىطىٕىڭ دادىطي ئٌٗي رٖزىَ

 ]ئىجٕي ئٗضبوىر ۋٖ تىرِىسى ضٗھىھ[« دېَىٍگْٗ(
 

 جًٌََتٌىڭ دۆڭلىرى ۋٍ توپىطي

ئٗٔٗش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، ِىئراج لىططىطي توغرضىذا پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ِۇٔذاق 
ٖ « رۋاٍىتتىٓ، توپىطي ئىپبردىٓ ئىىْٗجٕٗٔٗتىٗ وىردىُ لبرىطَب ئۇٔىڭ دۆڭٍىرى ِٗ» دېگٍٗٔىىىٕي رىۋاٍٗت لىٍىذۇ: ]ثۇخبرى ۋ

 ِۇضٍىُ[
 

 جًٌََتتىىي ئىوبرٍتلَر

لٗۋٖت ئبٌىٌ ئىّبرٖتٍٗردىٓ ثٗھرىّْٗ ثوٌىذۇ، ئۇالرٔىڭ  -]ٌېىىٓ، )دۇَٔبدا( پٗرۋٖردىگبرىذىٓ لورلمبٔالر )جٕٗٔٗتتٗ( لٗۋٖت
ٓ ئۆضتٗڭالر ئېمىپ تۇرىذۇ، )ثۇ(    [ ضۈرٖ زۇِٗر[20ٗ خىالپٍىك لىٍّبٍذۇ ]ۋٖدىطىگهللا ٔىڭ ۋٖدىطىذۇر،  هللائبضتىذى

ئي رٖضۇٌۇٌال! جٕٗٔٗتٕىڭ » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، ِْٗ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِذىٓ:
ىرى ٔېّىذىٓ ٍبضبٌغبْ؟ ، دٖپ ضورىغبٔىذىُ، ثىر خىػي وۆِۈغتىٓ، ثىرخىػي ئبٌتۇٔذىٓ، ٌېَي خۇغپۇرالٍىك ئىپبردىٓ -ثىٌٕب

دٖضطٍٗذىغبْ ٍېرى ِٗرۋاٍىت ۋٖ ٍبلۇتتىٓ، توپىطي زٖپٗردىٓ ٍبضبٌغبْ. وىُ ئۇ ٍٗرگٗ وىرضٗ، ٔېئّٗتىٗ ئېرىػىذۇ. ئۈِىذضىس 
ٍىرى وؤىرىّبٍذۇ، لېرىّبً ٍبظ پېتي تۇرىۋېرىذۇ ]ثۇخبرى « دٖپ جبۋاة ثٗردى -ثوٌّبٍذۇ، ئٗثٗدى ٍبغبٍذۇ، ئۇالرٔىڭ وىَّى
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 د ۋٖ ئىجٕي ِبجٗ[ۋٖ ِۇضٍىُ ۋٖ تىرِىسى ۋٖ ئٗھّٗ
ٔھۇِالردىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق  ٖزىٌَٗالھۇ ٗئ ئٗثۇ ِبٌىه ئٗغئٗرى ۋٖ ئٌٗي ر

التبئبال ئۇ »دېگْٗ: ٌ ئۆٍٍٗر ثبر، ئۇ ئۆٍٍٗرٔىڭ ئىچىذىٓ لبرىطب تېػي، تېػىذىٓ لبرىطب ئىچي وۆرىٕىپ تۇرىذۇ. ئٌب ى جٕٗٔٗتتٗ ئٌب
رغب تبئبَ ثٗرگْٗ، ٍبخػي ضۆزٌٗرٔي لىٍغبْ، ٔبِبز ۋٖ روزىٕي داۋاٍِىك ئبدا لىٍغبْ، وىػىٍٗر ئوخالۋاتمبٔذا ئۆٍٍٗرٔي ٍولطۇٌال

ْ ئۆتىۈزگْٗ ئبدِٖگٗ تٍَٗبرٌىذى ْ ۋٖ ثٍٗھٗلي ۋٖ تىرِىسى ھٗضْٗ[« وېچىطي ئىجبدٖت ثىٍٗ  ]ئٗھّٗد ۋٖ ئىجٕي ھٗثجب
وېچىطي » ٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ضِٗۇرٖ ئىجٕي جۇٔذۇة رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لى

وۆردىّىي، ئىىىي پٗرغتٗ وېٍىپ ِېٕي جٕٗٔٗتىٗ ئېٍىپ چىمىپ، ئٗڭ چىراٍٍىك، ئٗڭ ئبزادٖ ثىر لوراغب ئېٍىپ وىردى، 
ْ لوراضي دېذى  ]ثۇخبرى[« ثۇٔىڭذىٓ چىراٍٍىك لورأي وۆرِىگْٗ ئىذىُ، ئۇالر ِبڭب، ثۇ ثوٌطب غېھىذٌٗرٔىڭ تۇرىذىغب

 

 ئۈضتۈًىي لَۋٍتتىىىلَر

جٕٗٔٗت ئٗھٍي )ئبرىٍىرىذىىي » ئٗثۇ ضٗئىذ خۇدرى رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:
ىرىٕىڭ ئۈضتىذىىي لٗضىرٌٗردٖ ٍبغبٍذىغبٔالرٔي خۇددى ِٗغرىك ٍبوي ِٗغرىت تٗرٖپتىىي  دٖرىجٗ پٗرلىٕىڭ تۈپٍٍٗىذىٓ( ئۆٌز

ْ(  -ئۆچۈظ ئبٌذىذىىي ٔۇرٌۇق ٍۇٌتۇزٔي وۆرگٗٔذٖن )ئبراْ( وۆرىذۇ ٗر: ئي رٖضۇٌۇٌال! ئۇ )ثبغمىالر ٍېتٌٍّٗٗذىغب دېذى. ضبھبثىٍ
دٖپ ضورىغبٔىذى، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: ٍبق، ٔٗپطىُ ئىٍىىذٖ ثوٌغبْ ئبٌالٔىڭ ٔبِي  -پٍٗغِٗجٗرٌٗرٔىڭ ِٗرتىۋىطىّۇ؟

ْ ئېَتمبْ ۋٖ پٍٗغِٗجٗرٌٗرگٗ ئىػٗٔگْٗ )راضتچىً( وىػىٍٗردۇرثىٍْٗ لٗضِٗىي، ئۇ لٗضىردٖ ت « دېذى -ۇرىذىغبٔالر ئبٌالغب ئىّب
 ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[

ٍغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  ٗپ جٕٗٔٗت ئٗھٍي » ضٗھً ئىجٕي ضٗئىذ رٖزىٌَٗالھۇ ٗئ
 ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[«  ۇٌتۇزالرٔي وۆرگٗٔذٖن وۆرىذۇئۈضتىذىىي ئۆٍٍٗرٔي خۇددى ئبضّبٔذىىي ٍ

 

 ئىجراھىن ئَلٍَھىططبالهٌىڭ لَضرى

ھٗلىمٗتْٗ جٕٗٔٗتتٗ » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
ىغبْھېچمبٔذاق ٍوچۇق ٍبوي چبن ثوٌّىغبْ ثىر لٗضىر ثوٌۇپ، ئبٌال ئۇٔي  ]ثٗززار ۋٖ « دوضتي ئىجراھىّغب ِٗٔسىً لىٍىپ تٍَٗبٌر

 ئٌٗئٗۋضٗت[
 

 جًٌََت ئَھلىٌىڭ وىَىوي

تۇْ ۋٖ  ]جٕٗٔٗتتٗ ئۇالر ئبٌتۇْ ثىٍٍٗسۈوٍٗرٔي ضبٌىذۇ، ٔېپىس ۋٖ لېٍىٓ ٍىپٗوتىٓ ئىػٍٗٔگْٗ ٍېػىً وىَىٍّٗرٔي وىَىذۇ. )ئٌب
تۇرىذۇ. ثۇ ٔېّىذېگْٗ ٍبخػي ِۇوبپبت! جٕٗٔٗت ٔېّىذېگْٗ گۈزٖي ئېطىً رٖختٍٗر ثىٍْٗ لبپالٔغبْ( تٗختٍٗرگٗ ٍۆٌىٕىپ ئوٌ

 [ ضۈرٖ وٗھف[31جبً ]
تۇثب دېگْٗ، جٕٗٔٗتتىىي »ئٗثۇ ضٗئىذ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

ْ ھٗضْٗ[« چىمىرىٍىذۇدٖرٖخ ثوٌۇپ، جٕٗٔٗت ئٗھٍىٕىڭ وىَىٍّىرى ئۇ دٖرٖخٕىڭ چېچٗوٍىرىذىٓ   ]ئٗھّٗد ۋٖ ئىجٕي ھٗثجب
ٗر ئٌٍٗٗھىططبالِذىٓ: ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، ثىر وىػي پٍٗغِٗج ئي » ئبثذۇٌال ئىجٕي ئِٗر ئىجٕي ئبش رٖزىَ

ٍغبْ ٔٗرضىّۇ ٍبوي تولۇٌغبْ ٔٗرضىّۇ؟ ٖپ ضورىذى. د -رٖضۇٌۇٌال! جٕٗٔٗت ئٗھٍىٕىڭ وىَىّىٕي تٗضۋىرٌٗپ ثٗرضٗڭ. ئۇ ٍبرىتى
 ٓ ثٗزى وىػىٍٗر )ثۇ گٗپٕي ئبڭالپ( وۈٌذى. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: ٔېّىگٗ وۈٌىطىٍٗر؟ ثىٍّىگْٗ وىػىٕىڭ ثىٍگْٗ وىػىذى

ٗر  -دېذى. ئۇ وىػي: ِبٔب ِْٗ، ئي رٖضۇٌۇٌال! -ضوئبي ضورىػىغىّۇ وۈٌِٗطىٍٗر؟! ضوئبي ضورىغۇچي لېٕي؟ دېگٗٔىذى. پٍٗغِٗج
 ]ثٗززار[« دېذى -ت ِېۋىٍىرىذىٓ ۋۇجۇتمب وېٍىذۇئٌٍٗٗھىططبالَ: جٕٗٔٗ

                                               

 جًٌََتتَ ئوخلىوبٍذىغبًلىمي

ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِذىٓ: جٕٗٔٗت ئٗھٍي »  جبثىر ئىجٕي ئبثذۇٌال رٖزىَ
ٍغٗ -ئۇخالِذۇ؟ دٖپ  -ِجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: ئۇٍمۇ ئۆٌۈِٕىڭ لېرىٕذىػي، جٕٗٔٗت ئٗھٍي ئۇخٍىّبٍذۇدٖپ ضورىغبٔىذى، ٗپ

 ]ثٍٗھٗلي ضٗھىھ[« جبۋاة ثٗردى
 

 ئىىىىٌچي ئېرىغب ھېطبة جًٌََتتَ ئبٍبل وىػي

بٌٕىڭ ھٗرلبٔذاق ثىر ئبٍ:» رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ  ئٗثۇ دٖردا
ئېرى ئۆٌۈپ وېتىپ، ئبٔذىٓ وېَىٓ ٍٗٔٗ ثىر ئٗرگٗ تٗگىْٗ ثوٌطب، ثۇ ئبٍبي )ئبخىرٖتتٗ( تٗگىْٗ ئٗرٌٗرٔىڭ ئٗڭ ئبخىرلىطىغب 

 تٗثرأي ضٗھىھ[«] ِٗٔطۇپ ثوٌىذۇ،  )ٍٗٔٗ ثىر خبتىرىذٖ ئٗخاللي ٍبخػىطىٕي تبٌالٍذۇ(
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 چېذىرالرجًٌََتتىىي 

ئٌٍِٗٗىرىذىٓ( ِِٕٗۇٔذۇر   -[ ثۇ دۇَٔبدا لىٍغبْ )ضٗئَي8ر ٔېّٗت ثىٍْٗ خۇغبٌذۇر  ]]ثۇ وۈٔذٖ ٔۇرغۇْ وىػىٍٗر ثبروي، ئۇال
[ ئۇ ٍٗردٖ 12[ ئۇ ٍٗردٖ ثۇاللالر ئېمىپ تۇرىذۇ  ]11[ ئۇ ٍٗردٖ ٍبِبْ ضۆز ئبڭٍىّبٍذۇ  ]10[ ئۇالر ئبٌىٌ جٕٗٔٗتتىذۇر  ]9]

[ ضۈرٖ 16-13ضتۇلالر، ضېٍىٕغبْ ئېطىً ثىطبتالر ثبر ]رٖت لوٍۇٌغبْ ٍب -ئېگىس تٗختٍٗر، لبتبر تېسىٍغبْ لٗدٖھٍٗر، رٖت
 [ ضۈرٖ ۋالىئٗ[22غبغىَٗ[]ئۇالرغب ضٗدٖپٕىڭ ئىچىذىىي گۆھٗرگٗ ئوخػبٍذىغبْ غٗھال وۆزٌۈن ھۆرٌٗر ثېرىٍىذۇ ]

ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ٕٗٔٗتتٗ ِۆئّىٓ ئۈچۈْ ج» ئٗثۇ ِۇضب رٖزىَ
ِىً وېٍىذىغبْ ثىر ِٗرۋاٍىت چېذىر ثوٌىذۇ. ئۇٔىڭذا ِۆئّىٕٕىڭ ئبٍبٌٍىرى تۇرىذۇ. ئۇ ئبٍبٌالرٔي ِۆئّىٓ وىػي  60ئۇزۇٍٔۇلي 

 ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[« ثٗزىطىٕي وۆرٌٍّٖٗذۇ -ئبٍٍىٕىپ ٍولالپ تۇرىذۇ. ئۆٍٕىڭ چوڭٍۇلىذىٓ ثٗزىطي
ٗتتٗ ِۇٔذاق دېَىٍگْٗ: ٔىڭ( ھٗر ثىرىٕىڭ ئىىىي ئبٍبٌي ثبر ثوٌۇپ، گۈزٌٍٖىىىذىٓ پبچىمىٕىڭ ٍىٍىىٍىرى ئۇالر»)ٍٗٔٗ ثىر رىۋاٍ

ٓ وۆرۈٔۈپ تۇرىذۇ   ]ثۇخبرى[« گۆغىٕىڭ ئىچىذى
ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: غېھىذلب » ِىمذاَ ئىجٕي ِٗئذى ر

]ئٗھّٗد ۋٖ تىرِىسى ۋٖ ئىجٕي ِبجٗ « ىذىٓ ٍٗتّىع ئىىىىطىٕي خوتۇْ لىٍىپ ثېرىٍىذۇجٕٗٔٗتٕىڭ غٗھال وۆزٌۈن ھۆر لىسٌىر
 ضٗھىھ[

ثىر » ئىّبَ ئٗھّٗد، ضٗھً ئىجٕي ِۇئبزٔىڭ دادىطىذىٓ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي رىۋاٍٗت لىٍىذۇ:
تبئبال ئۇٔي )لىَبِٗت وۈٔي( خبالٍىمالرٔىڭ ئبٌذىذا وىػي ئبچچىمىٕي چىمىرىۋېٍىػمب لبدىر تۇرۇپ ئۇٔي ٍۈتىۋٖتطٗ، ئبٌال

 «چبلىرىذۇ ھَٗ ئۇٔىڭغب ھۈرٌٗر ئىچىذىٓ خبٌىغىٕىٕي تبٌٍىۋېٍىع ئىختىَبرٌىمىٕي ثېرىذۇ
]تٗلۋادارالر  [ ضۈرٖ ضبد[50])ئۇ( تۇراٌغۇ ثوٌغبْ جٕٗٔٗتٍٗردىٓ ئىجبرٖت ثوٌۇپ، ئۇالرغب ئۇٔىڭ دٖرۋازىٍىرى ئوچۇلتۇر ]

[ ئۇالر لېٍىٓ، ٍۇپمب ٍىپٗن وىَىٍّٗرٔي 52[ ثبغالردا، ثۇاللالرٔىڭ ئبرىطىذا ثوٌىذۇ  ]51ٗتٗر جبٍذا ثوٌىذۇ  ]ھٗلىمٗتْٗ ثىخ
[ )ئۇالرٔي تۈرٌۈن ھۆرِٗتٍٗر ثىٍْٗ( ِۇغۇٔذاق ئىىراَ لىٍذۇق، غٗھال وۆزٌۈن 53ثىرىگٗ لبراپ ئوٌتۇرۇغىذۇ ] -وىَىپ ثىر

ٗ [ ضۈرٖ دۇ54ھۆرٌٗرٔي ئۇالرغب جۈپ لىٍىّىس ] خبْ[ ]غۈثھىطىسوي، ثىس ھۆرٌٗرٔي ٍېڭىذىٓ ٍبراتتۇق، ئۇالرٔي پبوىس، ئٗرٌىرىگ
بٍٔىرىذا ئٗرٌىرىذىٓ غٍٗرىَگٗ وۆز ضبٌّبٍذىغبْ، ٍبظ لۇراِي [  ضۈرٖ ۋالىئٗ[37-35ئبِراق، تٗڭتۈظ لىٍذۇق ] ]ئۇالرٔىڭٍ 

ضبلالٔغبْ تۆگىمۇغٕىڭ تۇخۇٍِىرىغب ئوخػبٍذۇ  ]ئۇالر )ئبلٍىمتب( گوٍب لوي تٗگًّٗ[ ضۈرٖ ضبد[52ئوخػبظ جۈپتىٍىرى ثوٌىذۇ ]
ٖ 72[ ضۈرٖ ضبففبت[]ئۇالر )جٕٗٔٗتٕىڭ( چېذىرٌىرىذا ِٗضتۈرٖ ھۆرٌٗردۇر  ]49] [ ئٗرٌىرىذىٓ ئىٍگىرى ئۇالرغب ھېچ ئىٕطبْ ۋ

[ 76لىٍىذۇ  ] [ ئۇالر ٍېػىً ٍبضتۇلالرغب، چىراٍٍىك ثىطبتالرغب ٍۆٌٗٔگْٗ ھبٌذا ئىطتىراھٗت74جىٓ ٍېمىٕچىٍىك لىٍّىغبْ  ]
 ضۈرٖ رٖھّبْ[

جٕٗٔٗت ئٗھٍىٕىڭ :» ئٗٔٗش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ 
ٍىرىذىٓ ثىرى ئٗگٗر ٍٗر ٍۈزىگٗ چىمىرىٍطب ئىذى، ئٌٗۋٖتتٗ، ئبضّبْ ثىٍْٗ زېّىٕٕىڭ ئبرىٍىمىٕي خۇظ پۇرالالرغب  -ئبٌٍب

ٖ ئبضّبْ ثىٍْٗ زېّىٕٕىڭ ئبرىٍىمىذىىي ٔٗرضىٍٗر ئٌٗۋٖتتٗ خۇظ پۇراق چبچمبْ ثوالتتي. ئۇٔىڭ ثېػىغب توٌذۇرۇۋٖتىْٗ ۋ
ْ ٌېچىىي دۇَٔب ۋٖ ئۇٔىڭذىىي ثبرٌىك ٔٗرضىٍٗردىٓ ٍبخػىذۇر  ]ثۇخبرى ۋٖ ئٗھّٗد[« وىَگٗ

 

 جًٌََتتىىي گۈزٍل لىسالرًىڭ ًبخػىلىرى

)غٗھال وۆزٌۈن جٕٗٔٗت » وي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئٗٔٗش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇ
ٍىرى( ثىس چىراٍٍىك خوتۇٔالرِىس، ثىس ھۆرِٗتٍىه ئٗرٌٗر ئۈچۈْ ٍبرىتىٍذۇق ]ضِٗۋىَھ « دٖپ ٔبخػب ئېَتىپ ثېرىذۇ« ئبٌٍب

 ضٗھىھ[
جٕٗٔٗتتٗ غٗھال وۆزٌۈن، »َ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئىجٕي ئۆِٗر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبال

ْ،  -ئبق بخػب  ئېَتىپ ثېرىذۇ، ئۇ ٔبخػىٕي ھېچجىر وىػي ئبڭالپ ثبلّىغب ضۈزۈن  ئبٍبٌالر ئٗرٌىرىگٗ ئٗڭ گۈزٖي ئبۋازالر ثىٍْٗٔ 
بخػىطىذا ِۇٔذاق ضۆزٌٗر ثبر  ىس، ٍولبٌّبٍّىس، ثىس ثىس ئٗڭ ٍبخػي، گۈزٖي ئٗخاللٍىك ئبٍبٌالر، ثىس دائىٍّىك ثبرِ:» ئۇالرٔىڭٔ 

ٍۇِػبق ثٗدٍٖٔٗرِىس، ٔبچبرالغّبٍّىس، ھِٗىػٗ خۇغخۇٍّىس، ئبچچىمالّٔبٍّىس، ئۇالر ٔبخػب ئېَتمبچ، غٗھال وۆزٌىرى ثىٍْٗ، 
 ]ئٗۋضٗت ضٗھىھ[« وىػىٕي خۇرضْٗ لىٍىپ لبراٍذۇ، )ثىس ئۇٔىڭ ئۇ ثىسٔىڭ ثوٌغبْ ئٗرٌٗرگٗ ِۇثبرٖن ثوٌطۇْ(

 

 لىلىع ېمىٌچىلىكٍجًٌََتتَ ئبٍبلي ثىلَى 

ضبھبثىالر: ئي ئبٌالٔىڭ پٍٗغِٗجىرى! جٕٗٔٗتتٗ ئبٍبٌٍىرىّىسغب » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي:
لىسغب ھِٗراھ  100غۈثھىطىسوي، ثىر ئبدَٖ ثىر وۈٔذٖ ئٌٗۋٖتتٗ  -غٗن» ٍېتىػٌِٗٗذۇق؟ دېذى. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:

 ]ئٗثۇ لبضىُ ۋٖ تٗثرأي[دېذى. « ثوالالٍذۇ
جٕٗٔٗت ئٗھٍي جىٕطىٌ » ئٗثۇ ئۇِبِٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِذىٓ:

دٖپ ضوراٌغبٔىذى، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: ھٗئٗ، ثوغبغّبٍذىغبْ زٖوٗر ۋٖ وۈچٍۈن غٗھۋٖت ثىٍْٗ  -ِۇٔبضىۋٖتتٗ ثوالِذۇ؟
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ٌ ِۇٔبضىۋٖت   ]ئٌٗىٗثىر[« دٖپ جبۋاة ثٗردى -لىٍىذۇجىٕطى
ٗ ِۇٔذاق دېَىٍگْٗ: ٌ چىمّبٍذۇ» ٍٗٔٗ ثىر رىۋاٍٗتت  ]ئٌٗىٗثىر[« ئٗر وىػىذىّٕۇ، ئبٍبي وىػىذىّٕۇ ِٗٔى

ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:  -جٕٗٔٗتتٗ ِۆئّىٕگٗ ِۇٔچىٍىه» ئٗٔٗش ئىجٕي ِبٌىه رٖزىَ
ېتِٗذۇ؟ -ب وۈچي ثېرىٍىذۇِۇٔچىٍىه جىّ  ٍ ٗر  -دېذى. ضبھبثىٍٗر: ئي رٖضۇٌۇٌال! ثۇٔىڭغب تبلىتي دٖپ ضورىغبٔىذى، پٍٗغِٗج

]تىرِىسى ۋٖ ئىجٕي ھٗثجبْ ۋٖ ئٗثۇ داۋۇد « دېذى -وىػىٍىه جىٕطىٌ لۇۋۋٖت ثېرىٍىذۇ 100ئٌٍٗٗھىططبالَ: ھٗئٗ، ئۇٔىڭغب 
 ضٗھىھ[

جٕٗٔٗت ئٗھٍىذىٓ ثىر وىػىگٗ » ىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:زٍٖذ ئىجٕي ئٗرلَٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ ر
تٗثرأي « ] دېذى  -ئىچىع ۋٖ جىٕطىٌ ِۇٔبضىۋٖتتٗ ثوٌۇظ ۋٖ غٗھۋٖتتٗ توٌۇق ٍۈز وىػىٕىڭ وۈچي ثېرىٍىذۇ -ٍېَىع

 ضٗھىھ[
 

 جًٌََتتَ ثبال ئېلىع

ِۆئّىٓ وىػي » ۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئٗثۇ ضٗئىذ خۇدرى رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذ
ٍٗٔي ئبزال ۋالىتٕىڭ(  جٕٗٔٗتتٗ پٗرزٖٔتىٍىه ثوٌۇغٕي خبٌىطب، ھبِىٍذار ثوٌۇظ، تۇغۇظ ۋٖ چوڭ ثوٌۇظ دېگٍٗٔٗر ثىر پٗضٕىڭ) 

ْ ضٗھىھ[]تىرِىسى ۋٖ ئٗھّٗد ۋٖ ئىجٕي ِبجٗ ۋٖ ئىجٕي ھٗ« ئىچىذىال ئۇٔىڭ خبٌىغىٕىچٗ ۋۇجۇدلب چىمىذۇ  ثجب
 

 جًٌََتتَ ئَر وۆپوۇ ٍبوي ئبٍبلالرهۇ؟

تبرتىع لىٍغبْ ھبٌذا ئېَتىڭالر.  -ثىرىڭالر ثىٍْٗ تبالظ -ِۇھِّٗٗد ئىجٕي ضىَرىٓ: ضىٍٗر ٍٍِٗي پٗخىرٌٗٔگْٗ ٍبوي ثىر
الر وۆپّۇ؟ دېگٗٔذٖ. ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ: ضىٍٗر پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕى غۈثھىطىسوي، » ڭ:جٕٗٔٗتتٗ ئٗرٌٗر وۆپّۇ ٍبوي ئبٌٍب

ٍىرى  ٓ  15جٕٗٔٗتىٗ ثىرىٕچي تۈروۈِذٖ وىرىذىغبٔالرٔىڭ چىرٍا وۈٍٔۈن توٌۇْ ئبٍغب ئوخػبٍذۇ. ئۇٔىڭذىٓ وېَى
وىرىذىغبٔالرٔىڭ چىراٍٍىرى، ئبضّبٔذىىي ئٗڭ ٍۇرۇق ٍوٌتۇزالرغب ئوخػبٍذۇ. ھٗر ثىر ئبدِٖگٗ پبچبلٍىرىذىٓ ٍىٍىىي وۆرۈٔۈپ 

دېگٍٗٔىىىٕي ئبڭٍىّىغبّٔىذىڭالرِۇ؟ دٖپ جبۋاة « ىذۇ، جٕٗٔٗتتٗ ثوٍتبق ئٗر ثوٌّبٍذۇتۇرىذىغبْ ئىىىي خوتۇْ ثېرىٍ
 ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[«]ثٗرگْٗ

  

   ئىىىي جًٌََت

[ ئۇ ئىىىي جٕٗٔٗتتٗ تۈرٌۈن 46] پٗرۋٖردىگبرىڭٕىڭ ئبٌذىذا تۇرۇپ )ھېطبة ثېرىػتىٓ( لورلمبْ ئبدِٖگٗ ئىىىي جٕٗٔٗت ثبر  ]
[ ئۇ ئىىىي جٕٗٔٗتتٗ ھٗر ِېۋىذىٓ 50[ ئۇ ئىىىي جٕٗٔٗتتٗ ئېمىپ تۇرغبْ ئىىىي ثۇالق ثبر  ]48]  ِېۋىٍىه دٖرٖخٍٗر ثبر
ْ، 52ئىىىي خىٍذىٓ ثبر  ] [ ئۇالر ئٗضتٌٗىرى لېٍىٓ تبۋاردىٓ ثوٌغبْ تۆغٗوٍٗرگٗ ٍۆٌىٕىذۇ، ئىىىي جٕٗٔٗتٕىڭ ِېۋىطي )تۇرغب

ْ، 54ىٕذۇر  ]ئوٌتۇرغبْ، ٍبتمبْ ئبدِّٖۇ ئۈزٌٍٖٗذىغبْ دٖرىجىذٖ( ٍېم [ ئۇ جٕٗٔٗتٍٗردٖ ئٗرٌىرىذىٓ ثبغمىالرغب لبرىّبٍذىغب
بلۇتتۇر، 56ئٗرٌىرىذىٓ ثۇرۇْ ئۇالر ثىٍْٗ ھېچ ئىٕطبْ ۋٖ جىٓ ٍېمىٕچىٍىك لىٍّىغبْ خوتۇٔالر ثبر ] [ گوٍب ئۇالر )ضۈزۈوٍۈوتٗ(ٍ 

[ ئۇ ئىىىي جٕٗٔٗتتىٓ تۆۋٖٔرٖن 60ىذۇ  ][ ٍبخػي ئىع لىٍغۇچي پٗلٗت ٍبخػي ِۇوبپبتمب ئېرىػ58)ئبلٍىمتب( ِٗرۋاٍىتتۇر  ]
بپَېػىٍذۇر  ]62ئىىىي جٕٗٔٗت ثبر  ] [ ئۇ ئىىىي جٕٗٔٗتتٗ لبٍٕبپ چىمىپ تۇرغبْ ئىىىي ثۇالق ثبر  64[ ئۇ ئىىىي جٕٗٔٗتٍ 

ئۇالر [ 70[ ئۇ جٕٗٔٗتٍٗردٖ چىراٍٍىك خوتۇٔالر ثبر  ]66[ ئۇ ئىىىي جٕٗٔٗتتٗ ِېۋىٍٗر، خورِىالر ۋٖ ئبٔبرالر ثبر  ]66]
 [ئٗرٌىرىذىٓ ئىٍگىرى ئۇالرغب ھېچ ئىٕطبْ ۋٖ جىٓ ٍېمىٕچىٍىك لىٍّىغبْ 72)جٕٗٔٗتٕىڭ( چېذىرٌىرىذا ِٗضتۈرٖ ھۈرٌٗردۇر  ]

ْ ھبٌذا ئىطتىراھٗت لىٍىذۇ  ] [74] ً ٍبضتۇلالرغب، چىراٍٍىك ثىطبتالرغب ٍۆٌٗٔگٗ  [ ضۈرٖ رٖھّبْ[76ئۇالر ٍېػى
 

 تىىي خېٌب جًٌََت

جٕٗٔٗتتىىي » ِر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئبثذۇٌال ئىجٕي ئٗ
 ]ئٌٗىٗثىر[« خۇغپۇراق ئۆضۈٍِۈوٍٗرٔىڭ ئٗڭ ٍبخػىطي خېٕىذۇر

 

 جًٌََتتىىي ثبزارالر

جٕٗٔٗتتٗ ثىر ثبزار ثوٌۇپ، » ئٗٔٗش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
ئٗھٍي جٕٗٔٗت ھٗر جۈِٗ وۈٔي غۇ ٍٗرگٗ ٍىغىٍىذۇ. غىّبي غبِىٍي وېٍىپ ئۇالرٔىڭ ٍۈزٌىرىگٗ ۋٖ وىَىٍّىرىگٗ خۇغجۇً 

» چبچىذۇ. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇالر تېخىّۇ گۈزٌٍٖىػىپ وېتىذۇ. ئۇالر ئۆٍٍىرىگٗ ھۆضىٓ لوغۇٌغبْ ھبٌذا لبٍتىذۇ. ئٗھٍىٍىرى ئۇالرغب:
بِي ثىٍْٗ لٗضِٗىي، ضىٍٗر ھٗلىمٗتْٗ تېخىّۇ گۈزٖي ثوٌۇپ وېتىپطىٍٗرئبٌال  ٔ » دٍٖذۇ. ئۇالرِۇ ئٗھٍىٍىرىگٗ:« تبئبالٔىڭ

بِي ثىٍْٗ لٗضِٗىي، ثىس چىمىپ وٗتىٗٔذىٓ وېَىٓ ضىٍٗرٔىڭّۇ گۈزٌٍٖىىىڭالرغب گۈزٌٍٖىه لوغۇٌۇپتۇ دٍٖذۇ  « ئبٌالتبئبالٔىڭٔ 
 ]ِۇضٍىُ[
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 ٌَت ئَھلىٌىڭ خبدىولىرىهۇغرىىالرًىڭ ثبلىلىرى جًَ

ضِٗۇرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، ثىس پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِذىٓ ِۇغرىىالرٔىڭ ئۆٌۈپ وٗتىْٗ ثبٌىٍىرى 
]ثٗززار ۋٖ ئٌٗىٗثىر ۋٖ « ئۇالر جٕٗٔٗت ئٗھٍىٕىڭ خىسِٗتچىٍىرى ثوٌىذۇ» ھٗلمىذٖ ضورىغبْ ئىذۇق، ئۇ ِۇٔذاق جبۋاة ثٗردى:

 ضٗت ضٗھىھ[ئٌٗئٗۋ
 

 جًٌََت خىسهَتچىلىرىٌىڭ گۈزٍللىگي

ٍْٗ ئۇالرٔىڭ خىسِىتىٕي لىٍىپ تۇرىذۇ، ئۇالرٔي وۆرگْٗ چېغىڭذا  ]لېرىّبً ھِٗىػٗ ٍبظ تۇرىذىغبْ غىٍّبٔالر ٔۆۋٖت ثى
[ ضۈرٖ 19])ئۇالرٔىڭ گۈزٌٍٖىىي، ضۈزۈوٍۈوي ۋٖ ٔۇرٌۇلٍۇلىغب لبراپ( ئۇالرٔي تېرىٍىپ وٗتىْٗ ِٗرۋاٍىتّىىىٓ دٖپ لبٌىطْٗ 

ئىٕطبْ[]گوٍب ضٗدٖپٕىڭ ئىچىذىىي گۆھٗردٖن )چىراٍٍىك( غىٍّبٔالر ئۇالرٔي ئبٍٍىٕىپ ٍۈرۈپ )ئۇالرٔىڭ( خىسِىتىٕي لىٍىذۇ 
 [ ضۈرٖ تۇر[24]

 

 داضتىخبى ئۈضتىذٍ راھَتلىٌىع

تۇْ ٌېگٍٗٔٗردٖ )تبئبَ( ئبٌتۇْ جبِالردا )غبراة( تۇتۇٌىذۇ، جٕٗٔٗتتٗ وۆڭۈٌٍٗر تبر ْ ]ئۇالرغب ئٌب تىذىغبْ، وۆزٌٗر ٌٗززٖتٍىٕىذىغب
[ضۈرٖ زۇخرۇف[]ئۇالرغب ئىختَبر لىٍغبْ ِېۋىٍٗر ۋٖ وۆڭۈٌٍىرى تبرتمبْ 71ٔٗرضىٍٗر ثبر، ضىٍٗر جٕٗٔٗتتٗ ِٗڭگۈ لبٌىطىٍٗر ]

 [ ضۈرٖ ۋالىئٗ[21-20لۇظ گۆغٍىرى ثېرىٍىذۇ ]
غۈثھىطىسوي،  -غٗن» َ  ِۇٔذاق دېگْٗ:ئٗٔٗش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبال

ٔىڭ ئٗثۇ ثٗورى: ئي ئبٌال« دٖرٖخٍىرى ئبرىطىذا ئوتالٍذۇ -جٕٗٔٗتٕىڭ لۇغٍىرى تۆگىذٖن چوڭٍۇلتب ثوٌۇپ، جٕٗٔٗتٕىڭ دٖي
 ئۇ لۇغتىٓ ٍېگْٗ» پٍٗغِٗجىرى! ِْٗ ثۇ لۇغالرٔي ٔبھبٍىتي ضىّىسِىىىٓ دٖپ، ئوٍالٍّْٗ دېذى. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:

:« وىػي ٔبھبٍىتي ھۇزۇرٌىٕىذۇ ْ » دٖپ ثۇ ضۆزٔي ئۈچ لېتىُ تٗورارٌىذى ٖۋ ِْٗ ضېٕىڭ ئۇ لۇغٕىڭ گۆغىذىٓ ٍٍٗذىغب
 دېذى ]ئٗھّٗد[« ئبدٍِٖٗردىٓ ثوٌۇغىڭٕي ئٌٗۋٖتتٗ ئبرزۇ لىٍىّْٗ

ضْٗ جٕٗٔٗتتٗ » ق دېگْٗ:ئبثذۇٌال ئىجٕي ِٗضئود رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذا
ٗ ئبٌذىڭغب وٌٗتۈرۈٌىذۇ  ]ثٗززار[« ثىر لۇغٕي وۆرضٗڭ ۋٖ ئۇٔي ٍېگۈڭ وٌٗطٗ، ھبٍبي ئۆتًّٗ، ئۇ )لۇظ( پىػۇرۇٌغبْ ھبٌٗتت

ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ٍٍٗذۇ» جبثىر رٖزىَ  -جٕٗٔٗت ئٗھٍي 
ت لىٍّبٍذۇ، ِىػمىرِبٍذۇ ۋٖ وىچىه تٗرٖت لىٍّبٍذۇ، ٌېىىٓ، ئۇالرٔىڭ ٍىّىىي ئىپبرٔىڭ ھىذىذٖن تٗرٖ-ئىچىذۇ، چوڭ

خۇغجۇً وېىىرىع ثىٍْٗ ھٗزىُ ثوٌىذۇ. خۇددى ئۇالر تٗثىئىٌ ٔٗپٗضٍىٕىپ تۇرغىٕىذٖن تٗضجىھ، تٗوجىرٌٗر ئۇالرٔىڭ تىٍىغب 
 ]ِۇضٍىُ[« جبرى ثوٌۇپ تۇرىذۇ

ٕي ئٗرلِٕٗىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي رىۋاٍٗت لىٍىذۇ: ئٗھٍي وىتبثتىٓ ثىر ئبدَٖ پٍٗغِٗجٗر زٍٖذ ئىج ضۇِبِٗ ئىجٕي ئۇلجٗ،
ھٗ! دېذى. -ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ لېػىغب وېٍىپ: ئي ِۇھِّٗٗد! ضېٕىڭ ئېَتىػىڭچٗ جٕٗٔٗت ئٗھٍي ٍٍٗذىىْٗ ۋٖ ئىچىذىىْٗ

بِي ثىٍْٗ لٗضِٗىي، ھٗئٗ، غۇٔذاق. ِۇھِّٗٗدٔىڭ جېٕي ئىٍىىذٖ ثو» پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:  ٔ ٌغبْ زات ئبٌالٔىڭ
ٖ « ئىچىع، جىّب لىٍىع غٗھۋٖت وۈچي ثېرىٍىذۇ -جٕٗٔٗتتٗ ثىر ئبدِٖگٗ چولۇَ ٍۈز ئبدِٖٕىڭ ٍٗپ ېگْٗ ۋ دېذى. ئۇ ئبدَٖ:ٍ 

ٗر وىچىه تٗرىتي ثوٌىذۇ. ٌېىىٓ جٕٗٔٗتتٗ ئٗزىَٗت ٍٗتىۈزىذىغبْ ٔٗرضٗ ٍوق تورضب؟ دېذى. پٍٗغِٗج -ئىچىْٗ ئبدِٖٕىڭ چوڭ
وىچىه تٗرىتي تٗردۇر. ئۇالرٔىڭ ثٗدٍٖٔىرىذىٓ ئىپبر، ئٗٔجٗرٔىڭ پۇرىمىغب ئوخػبظ  -جٕٗٔٗت ئٗھٍىٕىڭ چوڭ» ئٌٍٗٗھىططبالَ:

ْ ئ  دېذى]ئٗھّٗد ۋٖ ٔٗضٗئي[« ۇالرٔىڭ لورضىمي تبرتىٍىذۇتٗر چىمىپ تۇرىذۇ. غۇٔىڭ ثىٍٗ
 

 جًٌََتتَ ئۆضتَڭ، هًَ، تۈرلۈن هېۋٍ، ضۇت ئىچىولىه

رغب ۋٖدٖ لىٍىٕغبْ جٕٗٔٗتٕىڭ ضۈپىتي غۇوي، ئۇ ٍٗردٖ رٖڭگي ئۆزگٗرِىگْٗ ضۇدىٓ ئۆضتٗڭالر، تِٗي ئۆزگٗرِىگْٗ ]تٗلۋادارال
ضۈتتىٓ ئۆضتٗڭالر، ئىچىۈچىٍٗرگٗ ٌٗززٖت ثېغىػالٍذىغبْ ٍِٗذىٓ ئۆضتٗڭالر ۋٖ ضبپ ھٗضٌٗذىٓ ئۆضتٗڭالر ثوٌىذۇ، ئۇالرغب 

ْ تۈرٌۈن ِېۋىٍٗر  [ ضۈرٖ ِۇھِّٗٗد[15ثوٌىذۇ ] جٕٗٔٗتتٗ ثٗھرىّْٗ ثوٌىذىغب
» ئىّبَ ئٗھّٗد، ھٗوىُ ئىجٕي ِۇئبۋىَٗٔىڭ ئبتىطىذىٓ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي رىۋاٍٗت لىٍىذۇ:

 -ئۆضتٗڭالر غبخٍىٕىپ تٗرٖپ -جٕٗٔٗتتٗ ضۈت دېڭىسى، ضۇ دېڭىسى، ھٗضٗي دېڭىسى ۋٖ ًِٗ دېڭىسى ثبر. ئۇ دېڭىسالردىٓ دٖرٍب
 ]تىرِىسىّۇ رىۋاٍٗت لىٍغبْ[« ىٗ ئبلىذۇتٗرٖپ

 

 الرغبراپجًٌََتتىىي 

[ ئۇالرغب ئېمىپ تۇرغبْ، ئبپئبق، 44ـ43]ئۇالر ٔبزۇٔېّٗتٍىه ثبغالردا، تٗختٍٗر ئۈضتىذٖ ثىر ـ ثىرىگٗ لبرىػىپ ئوٌتۇرىذۇ ]
[ ئۇٔىڭذا ِٗضت 46ـ45ىذۇ ]ئىچىۈچىٍٗرگٗ ٌٗززٖت ثېغىػالٍذىغبْ غبراثالردىٓ توٌذۇرۇٌغبْ جبِالر ئبٍالٔذۇرۇپ تۇرۇٌ

[ ضۈرٖ ضبففبت[]ٍبخػىالر ٔېّٗت ئىچىذٖ )ٍٗٔي 47لىٍىذىغبْ ٔٗرضٗ ٍوق، ئۇالر ئۇٔي ئىچىع ثىٍْٗ ِٗضت ثوٌّبٍذۇ ]
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[ 23ٔىڭ جٕٗٔٗتتٗ ئۇالرغب ثٗرگْٗ تۈرٌۈن ٔېّٗتٍىرىگٗ( لبراٍذۇ  ])هللا[ ئۇالر تٗختٍٗر ئۈضتىذٖ تۇرۇپ 22جٕٗٔٗتتٗ( ثوٌىذۇ ]
[ ئۇالرغب ئبغسى 24ىراٍٍىرىذىٓ چىمىپ تۇرغبْ( ئٗضىرىٕي تؤۇٍطْٗ  ]بْ ثوٌطبڭ، ٔېّٗتٕىڭ )ئۇالرٔىڭ چذىغئۇالرغب لبراٍ

ٍْٗ ضۇغىرىٍىذۇ، ئىچىػٕىڭ ئبخىرىذا ئۇٔىڭذىٓ ئىپبرٔىڭ ھىذى وېٍىپ تۇرىذۇ. لىسىممۇچىالر  پېچٗتٍٗٔگْٗ ضبپ غبراة ثى
[ تٗضٕىُ جٕٗٔٗتتىىي 27ثمب( تٗضٕىّٕىڭ )ضۈٍي( ئبرىالغتۇرۇٌغبْ  ][  ئۇٔىڭغب )ٍٗٔي ضبپ غبرا26-25غۇٔىڭغب لىسىمطۇْ!  ]

]ھٗلىمٗتْٗ ٍبخػىالر وبفۇر  [ ضۈرٖ ِۇتٗففىفىٓ[28ٔىڭ ٍېمىٓ ثٗٔذىٍىرى ئىچىذۇ ]هللا ثىر ثۇالق ثوٌۇپ، ئۇٔىڭذىٓ 
ْ [ )ئۇ وبفۇر جٕٗٔٗتتىىي ثىر( ثۇال5ئبرىالغتۇرۇٌغبْ )ًِٗ ثىٍْٗ توٌذۇرۇٌغبْ( جبِالردىٓ ئىچىذۇ  ] لتىٓ )ئېتىٍىپ چىممب

ٖ 6ٔىڭ )ٍبخػي( ثٗٔذىٍىرى ئىچىذۇ، ئۇ ثۇاللٕي ئۇالر )خبٌىغبْ جبٍٍىرىغب( ئېمىتىپ ثبراالٍذۇ ]هللاثوٌۇپ( ئۇٔىڭذىٓ   [ ضۈر
ئىٕطبْ[] ئۇالر جٕٗٔٗتتٗ تٗختٍٗرگٗ ٍۆٌىٕىپ ئوٌتۇرىذۇ، ئۇالر جٕٗٔٗتتٗ لبتتىك ئىططىمٕىّۇ، لبتتىك ضوغۇلٕىّۇ وۆرٍِٗذۇ  

ېۋىٍىرىٕي ئۈزۈظ ئۇالرغب ئبضبْ لىٍىٕىذۇ  ][ ج13ٔٗ] [ 14ٕٗتتىىي )دٖرٖخٍٗرٔىڭ( ضبٍىٍىرى ئۇالرغب ٍېمىٕذۇر، جٕٗٔٗتٕىڭِ 
بق لبچىالٔغبْ( وۈِۈظ تٗخطىٍٗر، )ًِٗ توٌذۇرۇٌغبْ( وۈِۈغتىٓ ٍبضبٌغبْ )غىػىذٖن ضۈزۈن( جبِالر  ئۇالرغب )تِب

ٓ ئبٍالٔذۇرۇپ ضۇٔۇٌۇپ تۇرىذۇ، )ضبلىَالر، ئۇالرٔىڭ ئ ېھتىَبجىغب لبراپ( الٍىك ئۆٌچِٗذٖ )ٍٗٔي ئىچىۈچىٍٗرٔىڭ ئېھتىَبجىذى
[ ئۇالر ٍٗٔٗ جٕٗٔٗتتٗ زٖٔجىجىً ئبرىالغتۇرۇٌغبْ جبَ ثىٍْٗ )ٍٗٔي جبِذىىي 16-15ئېػىپّۇ لبٌّبٍذۇ، وېّىَىپّۇ لبٌّبٍذۇ(  ]

[ لېرىّبً ھِٗىػٗ ٍبظ تۇرىذىغبْ 18»ثبر  [ جٕٗٔٗتتٗ ضٌٗطٗثىً دٖپ ئبتىٍىذىغبْ ثىر ثۇاللّۇ 17ًِٗ ثىٍْٗ( ضۇغىرىٍىذۇ  ]
غىٍّبٔالر ٔۆۋٖت ثىٍْٗ ئۇالرٔىڭ خىسِىتىٕي لىٍىپ تۇرىذۇ، ئۇالرٔي وۆرگْٗ چېغىڭذا ) ئۇالرٔىڭ گۈزٌٍٖىىي، ضۈزۈوٍىىي ۋٖ 

، ثۇ ٍٗردٖ [ لبچبٔىي ضْٗ لبراٍذىغبْ ثوٌطبڭ19ٔۇرٌۇلٍۇلىغب لبراپ( ئۇالرٔي تېرىٍىپ وٗتىْٗ ِٗرۋاٍىتّىىىٓ دٖپ لبٌىطْٗ  ]
 [ ضۈرٖ ئىٕطبْ[20)تٗضۋىرٌٗپ تۈگٗتىىٍي ثوٌّبٍذىغبْ( ٔېّٗتٍٗرٔي ۋٖ وبتتب پبدىػبھٍىمٕي وۆرىطْٗ ]

 

 جًٌََتتَ دٍرٍخلَرًىڭ غۇلي ئبلتۇًذىي

جٕٗٔٗتتٗ ثبر » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
 ]تىرِىسى ضٗھىھ[« ىڭ غۇٌي ئبٌتۇٔذىٓدٖرٖخٍٗرٔ

 

 ىلَرهېۋ ىىيجًٌََتت

[ 12ئۇالرٔي جٕٗٔٗت ثىٍْٗ ۋٖ )ئۇ ٍٗردىىي( ٍىپٗن )ٌىجبضالر( ثىٍْٗ ِۇوبپبتالٍذۇ ]هللا تبلٗتٍىرى ئۈچۈْ  -]ئۇالرٔىڭ ضٗۋر
[ 13لٕىّۇ وۆرٍِٗذۇ  ]ئۇالر جٕٗٔٗتتٗ تٗخـٍٗرگٗ ٍۆٌىٕىپ ئوٌتۇرىذۇ، ئۇالر جٕٗٔٗتتٗ لبتتىك ئىططىمٕىّۇ، لبتتىك ضوغۇ

[ ضۈرٖ 14جٕٗٔٗتتىىي )دٖرٖخٍٗرٔىڭ( ضبٍىٍىرى ئۇالرغب ٍېمىٕذۇر، جٕٗٔٗتٕىڭ ِېۋىٍىرىٕي ئۈزۈظ ئۇالرغب ئبضبْ لىٍىٕىذۇ ]
ضبٔجبق ثوٌۇپ وٗتىْٗ ِٗۋز  -[ ئۇالر ضىذرى دٖرٖخٍىرىذىٓ، ضبٔجبق27ئىٕطبْ[]ضبئبدٖتٍّٗٔٗر لبٔذاق ئبدٍِٖٗر؟  ]

ٗ تۇرىذىغبْ ضبٍىذىٓ، ئېمىپ تۇرغبْ ضۇدىٓ، تۈگىٍّٗذىغبْ ۋٖ چٗوٍٍّٗٔٗذىغبْ ِېۋىٍٗردىٓ، ئېگىس دٖرٖخٍىرىذىٓ، ھِٗىػ
[ ضۈرٖ ۋالىئٗ[]ئۇالر جٕٗٔٗتٕىڭ ثىرٖر ِېۋىطىذىٓ رىسىمالٔذۇرۇٌغبْ 34-28)ٍۇِػبق( تۆغٗوٍٗردىٓ ثٗھرىّْٗ ثوٌىذۇ ]

ٗ  -ق ثۇٔىڭ ثىٍْٗ ثۇرۇْ )دۇَٔبدىّۇ( رىسىمالٔذۇرۇٌغبْ ئىذۇ» چبغذا: دٍٖذۇ. ئۇالرغب وۆرۈٔۈغي دۇَٔبٔىڭ ِېۋىٍىرىگ
 [ ضۈرٖ ثٗلٗرٖ[25ئوخػبٍذىغبْ، تِٗي ئوخػىّبٍذىغبْ ِېۋىٍٗر ثېرىٍىذۇ ]

دۇَٔبدىىي » ئىجٕي ئبثجبش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
]زىَبئۇٌّٗلذٖضي ضٗھىھ[]ئۇالر جٕٗٔٗتٍٗردٖ « دېَىٍطٗ، ئۇ پٗلٗت ئىطّال ثبردۇر ٔٗرضىٍٗردىٓ ثىرٖر ٔٗرضىٕي جٕٗٔٗتتٗ ثبر

تٗختٍٗرگٗ ٍۆٌىٕىپ ئوٌتۇرىذۇ، ئۇالر جٕٗٔٗتٍٗردٖ ٔۇرغۇْ ِېۋىٍٗرٔي، ٔۇرغۇْ غبراثالرٔي تٌٗٗپ لىٍىپ )ئٗوٌٗذۈرۈپ( تۇرىذۇ 
 [ ضۈرٖ ضبد[51]

ٍٔىىىٕي رىۋاٍٗت لىٍىذۇ: ثىر ئٗئراثي پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ئىّبَ ئٗھّٗد، ئۇتجٗ ئىجٕي ئبثذۇضٌِٕٗٗىڭ ِۇٔذاق دېگٗ
لېػىغب وېٍىپ ئۇٔىڭذىٓ ھٗۋز وۆٌي توغرۇٌۇق ضورىذى ۋٖ جٕٗٔٗتٕي تىٍغب ئبٌذى. ئبٔذىٓ: جٕٗٔٗتتٗ ِېۋىٍٗر ثبرِۇ؟ دېذى. 

ئبدَٖ: ثۇ دٖرٖخ زېّىٕٕىڭ لبٍطي دېذى. ئۇ « ھٗئٗ، جٕٗٔٗتتٗ تۇثب دٖپ ئبتىٍىذىغبْ دٖرٖخ ثبر» پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:
دېذى. « زېّىٕٕىڭ دٖرٖخٍىرىذىٓ ئۇٔىڭغب ئوخػبٍذىغبْ دٖرٖخ ٍوق» دٖرىخىگٗ ئوخػبٍذۇ؟ دېذى. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:

ئۇ غبِذىىي » دېذى. ئۇ ئبدَٖ ٍبق، دېذى. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:« غبِغب ثبردىڭّۇ؟» ئبٔذىٓ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:
دېذى. ئۇ ئبدَٖ: ثۇ دٖرٖخٕىڭ « ۋزٖ دٍٖذىغبْ دٖرٖخىٗ ئوخػبٍذۇ، ئۇ دٖرٖخ ثىر غوٌٍۇق ئۆضۈپ ئۈضتىذىٓ غبخالٍذۇجٗ

ٍىٍٍىك ثوٌغبْ تۆگٗڭ ئۇ دٖرٖخٕىڭ غوٌىٕي ئبٍٍىٕىػمب  4ئٗگٗر ضېٕىڭ » چوڭٍۇلي لبٔچىٍىه؟ دېذى. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:
دېذى. ئۇ ئبدَٖ: جٕٗٔٗتتٗ ئۈزۈَ ثبرِۇ؟ دېذى. پٍٗغِٗجٗر « رىپ ثوٍٕي ضۇٔۇپ ئۆٌىذۇثبغٍىطب، ئۇٔي ئبٍٍىٕىپ ثوٌغىچٗ تۆگٗ لې

» دېذى. ئۇ ئبدَٖ: ئۈزۈِٕىڭ ضېپىٕىڭ چوڭٍۇلي لبٔچىٍىه؟ دېذى. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:« ھٗئٗ»ئٌٍٗٗھىططبالَ:
ٕىڭ چوڭٍۇلي دېذى. ئۇ ئبدَٖ: جٗٔ« توختىّبً ئۇچىذىغبْ چىپبر لبغب ئۈچۈْ ثىر ئبٍٍىك ٍوٌذۇر ٕٗتتىىي ثىر تبي دٔا

ٗ، « ئبتبڭ ئۆچىىٍىرىذىٓ چوڭ ثىر تىىٗ ثوغۇزٌىّىذىّۇ؟» لبٔچىٍىه؟ دېذى. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: دېذى. ئۇ ئبدَٖ ھٗئ
 ئبتبڭ ئۇ تىىىٕىڭ تېرىطىٕي تۇٌۇِچٗ ضۇٍۇپ، تېرىٕي ئبٔبڭغب ثېرىپ، ثۇ تېرىٕي» ثوغۇزٌىذى دېذى. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:

َٖ: ھٗئٗ، غۇٔذاق لىٍذى، دېذى. ئۇ ٍٗٔٗ: ئۇ ثىر تبي دْا ِېٕي « ثىسگٗ ضۇ لبچالٍذىغبْ تۇٌۇَ لىٍىڭ دېّىذىّۇ؟ دېذى. ئۇ ئبد
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 « ھٗئٗ، ئۇ پۈتۈْ توغمبٍٔىرىڭٕي توٍغۇزىذۇ» چبلىٍىرىّٕي توٍغۇزاالِذۇ؟ دېذى. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: -ۋٖ ثبال
 

 جًٌََتتَ ئبت هىٌىع

ئي » ِْٗ ئبت ِىٕىػٕي ٍبخػي وۆرىذىغبْ ئبدَٖ ئىذىُ، ِْٗ دېذىُ:» ئىجٕي ضٗئىذ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ ئېَتتي:ئبثذۇراخّبْ 
ئي ئبثذۇراخّبْ ئٗگٗر ضېٕي ئبٌالتبئبال جٕٗٔٗتىٗ وىرگۈزضٗ ضېٕىڭ » رٖضۇٌۇٌال:« رٖضۇٌۇٌال! جٕٗٔٗتتٗ ئبرغي ئبتالرِۇ ثبرِۇ؟
ْ ئېتىڭ ثوٌىذۇٍبلۇتتىٓ، ئىىىي لبٔبتٍىك، ٔٗگٗ خبٌىطبڭ،   دٍٖذۇ ]تٗثرأي[« ضېٕي ئۇچۇپ ئبپىرىذىغب

وېچٗوٍٗر چىمىذۇ. ئبضتىٓ تٗرىپىذىٓ  -جٕٗٔٗتتٗ ثىر دٖرٖخ ثبر، ئۇٔىڭ ئۈضتۈْ تٗرٖپتىٓ ئبٌىٌ وىَىُ» ٍٗٔٗ ثىر ھٗدىطتٗ:
ٍغبْ ئبتالر چىمىذۇ. ئۇٔىڭ ٍۈگٍٗٔىرى گۆھٗردىٓ، ٍبلۇتتىٓ ثوٌىذۇ. ئۇ ئبتالر ضى ٍَّٗذۇ. تېسٖوٍىٍّٗذۇ، ئبٌتۇٔذىٓ ٍبرىتى

لبٔبتٍىرى ثبر. وۆز ٍٗتىۈدٖن ٍٗرگٗ ثىر لٗدَٖ ضبٌىذۇ. ئٗھٍي جٕٗٔٗت ئۇٔي ِىٕگٗٔذٖ، ٔٗگٗ ثبرىّْٗ دېطٗ، ئۇچۇپ غۇ ٍٗرگٗ 
 دېذى ]ئىجٕي دۇَٔب[« ئبپىرىذۇ

 

 جًٌََتتىىي ئبلي دٍرىجَ

ِۇضب »جٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ِۇغىرٖ ئىجٕي غۇئجٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗ
ئۇالر » دٖپ ضورىذى. ئبٌالتبئبال:« ئٌٍٗٗھىططبالَ:  ئي پٗرۋٖردىگبرىُ! جٕٗٔٗت ئٗھٍىٕىڭ ئٗڭ ٍۇلىرى دٖرىجىطي لبٍطي؟

ىذىُ، ھۆرِٗت دٖرىخىٕي ئۆز لوٌۇَ ثىٍْٗ تىىتىُ. ئۇالرٔي )دٖرٖخٍٗرٔي( ثبغمىالرٔ ىڭ غۇٔذاق وىػىٍٗروي، ئۇالرٔي ِْٗ خٌب
وۆرِٗضٍىىي ئۈچۈْ پېچٗتٍىۋٖتتىُ. ئۇالرٔي ھېچمبٔذاق وۆز وۆرگىٕي ٍوق، ھېچمبٔذاق لۇالق ئبڭٍىغىٕي ٍوق، ھېچمبٔذاق 

ٗ وٗچىىٕي ٍوق  دٍٖذۇ ]ِۇضٍىُ[« ئىٕطبٕٔىڭ وۆڭٍىگ
 

 دٍرٍخ ۋٍ ضبٍَىىي جًٌََتت

جٕٗٔٗتتٗ ثبر » بالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىطط
 ]تىرِىسى ضٗھىھ[« دٖرٖخٍٗرٔىڭ ھِّٗىطىٕىڭ غوٌي ئبٌتۇٔذۇر

جٕٗٔٗتتٗ ثىر تۈپ » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
ٍغبْ وىػي ئۇٔىڭ ضبٍىطىذا بڭىذۇ، ئٗگٗر خبٌىطبڭالر ئبٌالٔىڭ: 100 دٖرٖخ ثبر ثوٌۇپ، ئۇالغٍىك ضٗپٗر لى  ِ ھِٗىػٗ » ٍىً

ٗتتٗ ئولَبچىٍىه ٍېرى ثوٌغىٕي، ئۈضتىگٗ لۇٍبظ چۈغىْٗ « دېگْٗ ئبٍىتىٕي ئولۇڭالر!« تۇرىذىغبْ ضبٍىذىٓ ثىرىڭالرٔىڭ جٕٗٔ
ْ ٔٗرضىٍٗردىٓ )ٍٗٔي پۈتۈْ دۇَٔبدىٓ( ٍبخػىرالتۇر  ]ثۇخبرى[« ۋٖ پبتمب

ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔ جٕٗٔٗتٗت ثىر دٖرٖخ » ھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئٗثۇ ضٗئىذ ر
]ثۇخبرى « ٍىً ٍۈرضىّۇ دٖرٖخٕىڭ ضبٍىطىذىٓ ِېڭىپ تۈگىتٌٍّٗٗذۇ 100ثوٌۇپ، غۇٔذاق ٍۈگۈرۈن ئېطىً ئبتمب ِىٕگْٗ وىػي 

 ۋٖ ِۇضٍىُ[
تۇثب دېگْٗ : :» پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ ئٗثۇ ضٗئىذ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، 

ٍىٍٍىك ِۇضبپٗ وېٍىذۇ، جٕٗٔٗت ئٗھٍىٕىڭ وىَىٍّىرى ئۇ دٖرٖخٕىڭ چېچٗوٍىرىذىٓ  100جٕٗٔٗتتىىي دٖرٖخ ثوٌۇپ، ضبٍىطي 
ْ ھٗضْٗ[«] چىمىرىٍىذۇ  ئٗھّٗد ۋٖ ئىجٕي ھٗثجب

ذىٓ ئۆضتٗڭالر ئېمىپ تۇرىذىغبْ جٕٗٔٗتٍٗرگٗ وىرگۈزىّىس، ئۇالر ]ئىّبَ ئېَتمبْ ۋٖ ٍبخػي ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍغبٔالرٔي ئبضتى
جٕٗٔٗتٍٗردٖ ِٗڭگۈ لبٌىذۇ. ئۇ ٍٗردٖ ئۇالرغب پبن جۈپتىٍٗر ثوٌىذۇ، ئۇالرٔي جٕٗٔٗتٕىڭ ِٗڭگۈٌۈن ضبٍىطىگٗ داخىً لىٍىّىس 

ۋٖ ئۇالرٔىڭ جۈپتىٍىرى [ ئۇالر 55[ ضۈرٖ ٔىطب[]غۈثھىطىسوي، ئۇ وۈٔذٖ جٕٗٔٗت ئٗھٍىٍىرى ٔېّٗت ئىچىذىذۇر  ]57]
ْ 56)جٕٗٔٗتٍٗرٔىڭ( ضبٍىٍىرى ئبضتىذا تٗختٍٗرگٗ ٍۆٌٗٔگْٗ ھبٌذا تۇرىذۇ ] [ ضۈرٖ ٍبضىٓ[]تٗلۋادارالرغب ۋٖدٖ لىٍىٕغب

جٕٗٔٗتٕىڭ ضۈپىتي غۇوي، ئۇٔىڭ ئبضتىذىٓ ئۆضتٗڭالر ئېمىپ تۇرىذۇ، ئۇٔىڭ ِېۋىٍىرى تۈگىٍّٗذۇ. ھِٗىػٗ ضبٍٗ چۈغۈپ 
 ئذ[[ ضۈرٖ ر35ٖتۇرىذۇ ]

 

 جًٌََتتىىي ًَرضىلَر ھَرگىس تۈگَپ لبلوبٍذىغبًلىمي

 [ ضۈرٖ ضبد[54]ثۇ ھٗلىمٗتْٗ ثىسٔىڭ ئبتبٍىّىسدۇروي، ئۇ ھٗرگىس تۈگىٍّٗذۇ ]
 

 جًٌََت ئَھلي ھَضرٍت چىىىع

ٗرضىگٗ جٕٗٔٗت ئٗھٍي ھېچٕ» ِۇئبز رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
]تٗثرأي ۋٖ « ھٗضرٖت چٗوٍّٗذۇ، پٗلٗت ئۇالر )دۇَٔبدا(ئبٌالٔي ئٗضٍىًّٗ ئۆتۈپ وٗتىْٗ ضبئٗتٍٗرگٗ ھٗضرٖت چېىىذۇ

 ثٍٗھٗلي ھٗضْٗ[
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 ئَڭ تۆۋٍى دٍرىجَ ىىيجًٌََتت

ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ِۇضب  »ِۇغىرٖ ئىجٕي غۇئجٗ رٖزىَ
التبئبال ئېَتىذۇ: ئۇ غۇٔذاق وىػي ثوٌۇپ،  ئٌٍٗٗھىططبالَ پٗرۋٖردىگبرىذىٓ جٕٗٔٗت ئٗھٍىٕىڭ تۆۋْٖ دٖرىجىطىٕي ضورىذى. ئٌب

ُ! » دېَىٍىذۇ. ئۇ:« جٕٗٔٗتىٗ وىرگىٓ» ئٗھٍي جٕٗٔٗت جٕٗٔٗتىٗ وىرىپ ثوٌغبٔذىٓ وېَىٓ وېٍىذۇ، ئۇٔىڭغب: پٗرۋٖردىگبرى
دۇَٔب » دٍٖذۇ. ئۇٔىڭغب:« ٌىذىغبْ ٔٗرضىٍىرىٕي ئېٍىپ ثوٌغبْ تۇرضب لبٔذالّۇ وىرًٖ؟وىػىٍٗر جبٍٍىرىغب چۈغۈپ، ئب

ُ! رازى » دېَىٍىذۇ. ئۇ:« پبدىػبھٍىرىذىٓ ثىر پبدىػبھٕىڭ ِۈٌۈوىچىٍىه ٔٗرضٗ ثېرىٍطٗ رازى ثوالِطْٗ؟ پٗرۋٖردىگبرى
ىذٖ ثوٌطۇْ، ٍٗٔٗ غۇٔىڭ ثبراۋىرىذٖ ثوٌطۇْ، ٍٗٔٗ ضبڭب غۇٔچىٍىه ثوٌطۇْ، ٍٗٔٗ غۇٔۇڭ ثبراۋىر» دٍٖذۇ. ئبٌالتبئبال:« ثوٌىّْٗ

ضبڭب ثۇالر » دٍٖذۇ. ئبٌالتبئبال:« پٗرۋٖردىگبرىُ! رازى ثوٌذۇَ» دٖپ ثٗغىٕچي لېتىّغب وٌٗگٗٔذٖ:« غۇٔىڭ ثبراۋىرىذٖ ثوٌطۇْ
دٍٖذۇ. ئۇ « ضٗ ثوٌطۇْۋٖ غۇٔىڭذٖن ئوْ ثبراۋٖر وۆپ ثوٌطۇْ ۋٖ ضبڭب وۆڭٍۈڭ خبٌىغبْ، وۆزۈڭ وۆرۈپ ھۇزۇرٌىٕىذىغبٍٔىىي ٔٗر

 دٍٖذۇ.   ]ِۇضٍىُ[« رازى ثوٌذۇَ، ئي پٗرۋٖردىگبرىُ!» ثٗٔذٖ:
 

 جًٌََتتَ دېھمبًچىلىك لىلىع 

ٔھۇدىٓ ٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ضۆز لىٍىپ ثٗردى. ئۇٔىڭ ٍېٕىذا ويرىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇ  ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ٗئ ، ثىر وۈٔي پٍٗغِٗج
ٓ » ٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېذى:ثىر ضٗھراٌىك ئٗرٖة ثبر ئىذى، پ جٕٗٔٗت ئٗھٍىذىٓ ثىر وىػي رٖثجىذى

» دٖپ ضورىطب، ئۇ:« ضْٗ خبٌىغبْ ٔٗرضٗڭگٗ ئىگٗ ئِٗٗضّۇ؟» دېھمبٔچىٍىه لىٍىع ئۈچۈْ رۇخطٗت ضوراٍذۇ. ئبٌال ئۇٔىڭذىٓ:
ثىٍْٗ ئۇٔىڭغب رۇخطٗت ثېرىٍىذۇ. ئۇ  دٖپ جبۋاة ثېرىذۇ. غۇٔىڭ« ئٌٗۋٖتتٗ غۇٔذاق، ئِّٗب دېھمبٔچىٍىمٕي ٍبخػي وۆرىّْٗ

ئۇرۇق تېرىَذۇ، ئۇرۇق ثىر پٗضتٗ ئۈٔۈپ چىمىپ، پىػىپ ٍېتىٍىذۇ. ھوضۇي ٍىغىٍىذۇ، ِٗھطۇالت تبغذٖن دۈۋىٍىٕىپ وېتىذۇ. 
ىطي! ضېٕىڭ وۆزۈڭ توٍّبٍذۇ، ثۇالرٔىڭ ھِّٗىطىٕي ئبٌغىٓ!» ئبٌال ئۇٔىڭغب: دٍٖذۇ )پٍٗغِٗجٗر « ئي ئبدَٖ ثٌب

ِٕىڭ ٍېٕىذا ئوٌتۇرغبْ( ضٗھراٌىك ئٗرٖة: ضْٗ ثۇٔذاق ئىىراِغب ئىگٗ ثوٌغبْ وىػىٍٗرٔي پٗلٗت لۇرٍٖع ۋٖ ئٌٍٗٗھىططبال
ٗر  -ئٗٔطبرالردىٓ تېپىػىڭ ِۇِىىٓ. چۈٔىي ئۇالر دېھمبْ، ئِّٗب ثىس دېھمبْ ئِٗٗضىّىس دېذى. ثۇ ضۆزٔي ئبڭٍىغبْ پٍٗغِٗج

 ]ثۇخبرى[« ٍھىططبالَ وۈٌۈپ وٗتتيئٌٗٗ
 ر وىػىٌىڭ دٍرىجىطىٌي وۆتۈرۈظجًٌََتتَ ثى

ئبٌال جٕٗٔٗتتٗ ٍبخػي » ِۇٔذاق دېگْٗ:  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ
ٖرىجىطىٕي ٍۇلىرى وۆتۈرىذۇ. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇ: ئي پٗرۋٖردىگبرىُ! ثۇ دٖرىجٗ ِبڭب ٔٗدىٓ وٌٗذى؟ دٍٖذۇ.  ثٗٔذىطىٕىڭ د

ٓ وٌٗذى، دٍٖذۇئبٔذ ْ ِٗغپىرىتىذى ٓ ئبٌال: ضېٕىڭ پٗرزٖٔتىڭٕىڭ ضبڭب تىٍىگٗ   ]ئٗھّٗد[ «ى
 

 جَھًٌََهذىي ئَڭ ئبخىرىذا چىمىپ جًٌََتىَ ئَڭ ئبخىرىذا وىرىذىغبى وىػي

ٓ ِْٗ جٗھِٕٗٔٗذى» ئىجٕي ِٗضئود رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
چىمىػتب ھِّٗىذىٓ وېَىٓ چىمىذىغبْ، جٕٗٔٗتىٗ وىرىػتٗ ئٗڭ ئبخىرىذا وىرىذىغبْ ثىر ئبدِٖٕي ٍبخػي ثىٍىّْٗ. ئۇ غۇٔذاق 

دٍٖذۇ. ئۇ جٕٗٔٗتىٗ وٌٗطٗ، « ثبرغىٓ، جٕٗٔٗتىٗ وىرگىٓ» ثىر وىػىىي، دوزاختىٓ ئۆِىٍٗپ چىمىذۇ. ئبٌالتبئبال ئۇٔىڭغب:
دٍٖذۇ. « ئي پٗرۋٖردىگبرىُ! جٕٗٔٗت توغۇپ وېتىپتۇ» دٖ، ئۇ لبٍتىپ وېٍىپ: -ٍۇٌىذۇئۇٔىڭغب جٕٗٔٗت توغۇپ وٗتىٗٔذٖن تۇ

دٍٖذۇ. ئۇ جٕٗٔٗتىٗ وېٍىذۇ، جٕٗٔٗت توغۇپ وٗتىٗٔذٖن تۇٍۇٌىذۇ. ئۇ « ثبرغىٓ جٕٗٔٗتىٗ وىرگىٓ» ئۇٌۇغ ئبٌالتبئبال ئۇٔىڭغب:
ثبرغىٓ، جٕٗٔٗتىٗ وىرگىٓ، » ٌۇغ ئبٌالتبئبال ئۇٔىڭغب:دٍٖذۇ. ئۇ« ئي پٗرۋٖردىگبرىُ! جٕٗٔٗت توغۇپ وېتىپتۇ» لبٍتىپ وېٍىپ:

ضْٗ ھِّٗىٕىڭ » دٍٖذۇ. ئۇ ثٗٔذٖ:« ضبڭب جٕٗٔٗتتٗ دۇَٔب ثبراۋىرىذٖ ۋٖ دۇَٔبٔىڭ ئوْ ھٗضطىطىذٖن وۆپ ئورۇْ ثبر
ٗتتب ِْٗ رٖضۇٌۇٌالٔىڭ وۈٌۈپ، ھ» دٍٖذۇ. ئىجٕي ِٗضئود ِۇٔذاق دېذى:« پبدىػبھي تۇرۇپ ِېٕي ِٗضخىرٖ لىٍىۋاتبِطْٗ

دٍٖتتي « ِبٔب ثۇ جٕٗٔٗت ئٗھٍىٕىڭ ئٗڭ تۆۋْٖ دٖرىجىطىذۇر» ئېسىك چىػٍىرىٕىڭ وۆرۈٔۈپ لبٌغبٍٔىمىٕي وۆردۈَ. رٖضۇٌۇٌال:
 ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[

 

 ضيدۇئب ىىىلَرًىڭجًٌََتت

ت، « ئي رٖثجىّىس، ثىس ضېٕي پبن دٖپ ئېتىمبد لىٍىّىس»]ئۇالرٔىڭ جٕٗٔٗتتىىي دۇئبضي:  ئۇالرٔىڭ جٕٗٔٗتتٗ )ثىر دېَىػتىٓ ئىجبٖر
بْ ثوٌغبٍطْٗ )ٍٗٔي ئٗضطبالِۇئٌٍٗٗىۇَ(»)ـ ثىرىگٗ( ثېرىذىغبْ ضبالِي:  ٓ « ئٗھٍي دوزاخ چېىىۋاتمبْ ئبزاثتىٓ( ئِب دېَىػتى

دېَىػتىٓ ئىجبرٖتتۇر « لب خبضتۇر!هللا جىّي ھِٗذۇضبٔب ئبٌٍِٗٗرٔىڭ پٗرۋٖردىگبرى »ئىجبرٖتتۇر، ئۇالرٔىڭ دۇئبضىٕىڭ ئبخىرى: 
 ضۈرٖ ٍۇٔۇش[[ 10]

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 
 ىىىلَر تئَئراف

ثىس پٗرۋٖردىگبرىّىس ثىسگٗ ۋٖدٖ لىٍغبْ ٔٗرضىٕي ھٗق تبپتۇق، ضىٍٗرِۇ پٗرۋٖردىگبرىڭالر » ئٗھٍي جٕٗٔٗت ئٗھٍي دوزاخمب:]
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ْٗ ثىر جبوبچي ئۇالرٔىڭ ئبرىطىذا دٍٖذۇ، غۇٔىڭ ثىٍ« ھٗئٗ » دٖپ توۋالٍذۇ. ئۇالر:« ۋٖدٖ لىٍغبْ ٔٗرضىٕي ھٗق تبپتىڭالرِۇ؟
ٔىڭ داغذاَ ٍوٌىذىٓ توضىذۇ، هللا [ زاٌىّالر وىػىٍٗرٔي 44ٔىڭ ٌٗٔىتي ثوٌطۇْ ]هللازاٌىّالرغب  » )ِۇٔذاق دٖپ( جبوبالٍذۇ:

[ ئۇالرٔىڭ ئبرىطىذا ثىر توضّب ثوٌىذۇ. توضّىٕىڭ 45ئۇٔىڭ ئٗگرى ثوٌۇغىٕي تىٍٍٗذۇ ھِٗذٖ ئۇالر ئبخىرٖتىٗ ئىػٍّٗٔٗذۇ ]
تىذٖ )ئٗئرافتب( ئٗھٍي جٕٗٔٗت ۋٖ ئٗھٍي دوزاخٕي ئۇالرٔىڭ ضىّبضىـذىٓ تؤۇٍذىغبْ ئبدٍِٖٗر )ٍٗٔي ئٗھٍي ئٗئراف( ئۈض

ٍٍّٗىس» ثوٌىذۇ، ئۇالر ئٗھٍي جٕٗٔٗتىٗ: بٍٔىك تى دٖپ توۋالٍذۇ. ئۇالر جٕٗٔٗتىٗ وىرِىگْٗ، )ئِّٗب( وىرىع « ضىٍٗرگٗ ئِب
ئي پٗرۋٖردىگبرىّىس! ثىسٔي زاٌىُ لٗۋَ » زٌىرى ئٗھٍي دوزاخ تٗرٖپىٗ ثۇراٌغبٔذا:[ ئۇالرٔىڭ وۆ46ئۈِىذىذٖ تۇرغبٔالردۇر  ]

بٍٔىمٍىرى تٗڭ ثوٌۇپ لبٌغبْ، جٕٗٔٗتتىّۇ 47دٍٖذۇ  ]« ثىٍْٗ ثىٍٍٗ لىٍّىغىٓ [ ئٗئرافتىىىٍٗر )ٍٗٔي ٍبخػىٍىمٍىرى ثىٍْٗ ٍِب
ٖ  -توپٍىغبْ پۇي» دٍِٖٗرگٗ:ئِٗٗش، دوزاختىّۇ ئِٗٗش وىػىٍٗر( ضىّبضىـذىٓ تؤۇٍذىغبْ )دوزىخي( ئب ِبٌٍىرىڭالر ۋ

[ )ئٗئرافتىىىٍٗر دوزىخىالرغب ِۆِىٍٕٗرٔىڭ پېمىرٌىرىٕي 48دٖپ توۋالٍذۇ  ]« تٗوٗثجۇرٌۇلۇڭالر ضىٍٗرگٗ ٔېّىگٗ ئٗضمبتتي؟
ٗ ٔىڭ رٖھّىتىگٗ ئېرىػٌٍّٗٗذۇ، دٖپ لٗضَٗ لىٍغبْ وىػىٍٗر ِۇغۇالرِۇ؟ )ِبٔب ثۇالرغب( هللاوۆرضىتىپ تۇرۇپ( ضىٍٗر   جٕٗٔٗتى

[ ئٗھٍي دوزاخ ئٗھٍي 49وىرىڭالر، ضىٍٗرگٗ )وٌٗگۈضىذىٓ( غَٗ لىٍىع، )وٗتىٗٔگٗ( لبٍغۇرۇظ ٍولتۇر )دېَىٍىذى دٍٖذۇ(  ]
دٖپ توۋالٍذۇ، ئٗھٍي « ضىٍٗرگٗ ثٗرگْٗ ئىچىذىغبْ ٔٗرضىٍٗردىٓ ثىسگٗ ثىر ئبز لۇٍۇپ ثٗرضٗڭالر!هللا ضۇدىٓ ٍبوي » جٕٗٔٗتىٗ:

َ لىٍغبْ:»  هللا جٕٗٔٗت ئۇالرغب )جبۋاثْٗ(  [ ضۈرٖ ئٗئراف[50دٍٖذۇ  ]« ئۇالرٔي وبپىرالرغب ھبرا
ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍى ذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِذىٓ ئٗئرافتىىىٍٗر ھٗلمىذٖ ٕىئٗثۇ ضٗئذ خۇدرىٌ رٖزىَ

ئبضىٍَىك لىٍغبْ وىػىٍٗر ثوٌۇپ، ئبٔىٍىرىغب  -ئۇالر ئبٌال ٍوٌىذا ئۆٌتۈرۈٌگْٗ، ئِّٗب ئبتب» ضوراٌغبٔذا، ئۇ ِۇٔذاق دېگْٗ:
بٍٔىمٍىرى جٕٗٔٗتىٗ وىرىػتىٓ توضۇپ لوٍغبْ. ئۇالر دوزاخ ثىٍْٗ جٕٗٔٗت  غېھىذٌىمي ئۇالرٔي دوزاخمب وىرىػتىٓ، ٍِب
ئوتتۇرىطىذىىي ضېپىً ئۈضتىذٖ ٍبغٍىرى ئېرىپ، گۆغٍىرى لورۇٌۇپ وٗتىْٗ ھبٌذا تبوي ئبٌالتبئبال پۈتۈْ ِٗخٍۇلالرٔىڭ 

ِبِالپ ثوٌغىچٗ تۇرىذۇ. ِٗخٍۇلالرٔىڭ ھېطبثي تبِبِالٔغبٔذا، ئبٌالتبئبال ئۇالرٔي ئۆز رٖھّىتي ئىچىگٗ ئېٍىپ، ھېطبثىٕي تب
 ]ئٌٗئٗۋضٗت ۋٖ ئٌٗطٗغىر[« جٕٗٔٗتىٗ وىرگۈزىۋېتىذۇ

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

 لىلىػي هۇًبزىرٍ ٌىڭجًٌََت ثىلَى دوزاخ

 [ ضۈرٖ لبف[30دٍٖذۇ ]« ٍٗٔٗ ثبرِۇ»دٍّٖىس، جٗھَٕٗٔٗ: « ّۇ؟توغتۇڭ»]ئۇ وۈٔذٖ ثىس جٗھِٕٗٔٗگٗ: 
ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ْ » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىَ جٕٗٔٗت ثىٍٗ

ْ ِۇتٗوٗثجىرٌٗر ۋٖ زۇِىگٗرٌٗر ثىٍْٗ توٌذۇرۇٌغبٍٔىمىُ »  جٗھَٕٗٔٗ ِۇٔبزىرىٍىػىپ لبٌذى. جٗھَٕٗٔٗ: ِېٕىڭ ضٗٔذىٓ ئۈضتۈ
ېّٗ ئۈچۈْ ئىٕطبٔالرٔىڭ ئبجىسٌىرى ۋٖ ئۇالرٔىڭ ٔٗزىرىذىٓ چۈغۈپ لبٌغبٍٔىرى » دېذى. جٕٗٔٗت:« لىٍىٕغبٍٔىمىّذۇر  ٔ ِبڭب

ٗ » دېگٗٔىذى. ئبٌال جٕٗٔٗتىٗ:« وىرىذۇ ٍْٗ ثٗٔذىٍىرىّذىٓ خبٌىغىٕىّٕي رٖھّىتىّگ ضْٗ ِېٕىڭ رٖھّىتىّطْٗ، ضېٕىڭ ثى
ضْٗ ِېٕىڭ ئبزاثىّطْٗ، ضېٕىڭ ثىٍْٗ ِْٗ ثٗٔذىٍىرىّذىٓ خبٌىغىٕىّٕي » ۇ. دوزاخمب وٌٗطٗن:دٍٖذ« ئېرىػتۈرىّْٗ

» دٍٖذۇ. ئِّٗب دوزاخ توٍّبٍذۇ. ئبخىرى ئبٌال ئۇٔىڭ ئۈضتىگٗ ئبٍبق ثبضمبٔذىال:« ئبزاثالٍّْٗ. ھٗر ئىىىىڭالر ٌىك توٌىطىٍٗر
ثىرىگٗ وىرىػىپ وېتىذۇ. ئبٌال  -َٗ توٍىذۇ ھِٗذٖ ثىردٖپ ۋاٍطبٍذۇ. غۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ھَٗ توٌىذۇ ھ« ثوٌذى، ثوٌذى

ثٗٔذىٍىرىذىٓ ھېچىىّگٗ زۇٌۇَ لىٍّبٍذۇ. جٕٗٔٗتىٗ وٌٗطٗن، ئبٌال جٕٗٔٗتتٗ ئېػىپ لبٌغبْ ٍٗرٌٗر ئۈچۈْ ثبغمب ئىٕطبٔالرٔي 
 ]ثۇخبرى[« ٍبرىتىذۇ

ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٗٗ ىه ر ٗر » ٍھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئٗٔٗش ئىجٕي ٌِب ئبدٍِٖ
ٗ « ٍٗٔٗ ثبرِۇ؟» جٗھِٕٗٔٗگٗ توختىّبضتىٓ تبغٍىٕىذۇ. جٗھَٕٗٔٗ: دٖپ ضوراپ تۇرىذۇ. ئبخىرى ئبٌال لٗدىّىٕي ئۇٔىڭ ئۈضتىگ

ب ثىرىگٗ وىرىػىپ وېتىذۇ. ئِّٗب جٕٗٔٗت توٌّبً لبٌىذۇ، غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئبٌال ثبغم -ئۇ تبرٌىػىپ ثىر لوٍىذۇ. غۇٔىڭ ثىٍْٗ
 ]ِۇضٍىُ[« ئىٕطبٔالرٔي ٍبرىتىپ ثوظ جبٍالرغب ئورۇٔالغتۇرىذۇ

 

 دوزاخٌي ثىلىپ تۇرۇپ ئۇخالپ لىلىع

دوزاخمب ئوخػبٍذىغىٕىٕي » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
 تىرِىسى ۋٖ تٗثرأي ھٗضْٗ[وۆرِىذىُ، )ٌېىىٓ( ئۇٔىڭذىٓ لبچمۇچي ئۇخٍىّبلتب]
 

 ھبالوَت ئورًي دوزاخ

چبلبڭالرٔي ئىٕطبْ ۋٖ تبغالر ٍېمىٍغۇ ثوٌىذىغبْ، رٖھىُ لىٍّبٍذىغبْ لبتتىك لوي پٗرغتىٍٗر  -]ئي ِۆِىٍٕٗر! ئۆزٖڭالرٔي ۋٖ ثبال
[ 6ب غۇٔي ئىجرا لىٍىذۇ ]ٔىڭ ثۇٍرۇلىذىٓ چىمّبٍذۇ ٔېّىگٗ ثۇٍرۇٌطهللاِۇئٗوىٗي ثوٌغبْ دوزاختىٓ ضبلالڭالر، ئۇ پٗرغتىٍٗر  

ضۈرٖ تٗھرىُ[]وبپىرالر ئۈچۈْ تٍَٗبرالٔغبْ دوزاختىٓ )ٍٗٔي دوزاخمب وىرىػىٗ ضٗۋٖة ثوٌىذىغبْ ٍبِبْ ئىػالردىٓ( ضبلٍىٕىڭالر 
ٗ هللا ٔىڭ ٔېّٗتٍىرىگٗ( غۈوۈر لىٍطبڭالر ۋٖ ئىّبْ ئېَتطبڭالر،  )هللا[ ئبي ئىّراْ[]ئٗگٗر 131] ضىٍٗرگٗ ئبزاة لىٍىپ ٔېّ
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 [ ضۈرٖ ٔىطب[147غۈوۈر لىٍغۇچىٕي ِۇوبپبتٍىغۇچىذۇر، ھِّٗىٕي ثىٍگۈچىذۇر ]هللا   لىٍىذۇ؟
                                                    

 دوزاخٌىڭ ٍېمىلغۇضي 

ېمىٍغۇ ثوٌغبْ دوزاختىٓ ضبلٍىٕىڭالر ]  ٍ ٔىڭ ]وبپىرالر [ ضۈرٖ ثٗلٗرٖ[24]وبپىرالر ئۈچۈْ تٍَٗبرالٔغبْ، ئىٕطبْ ۋٖ تبغالر
ىٍىرى  ٔىڭ ئبزاثي ئبٌذىذا ھٗلىمٗتْٗ ھېچ ٔٗرضىگٗ داي ثوالٌّبٍذۇ. ئۇالر )ٍٗٔي وۇففبرالر( دوزاخٕىڭ هللا ِبٌٍىرى، ثٌب

ْ هللا ])ئي ِۇغرىىالر!( ھٗلىمٗتْٗ ضىٍٗر [ ضۈرٖ ئبي ئىّراْ[10ٍېمىٍغۇضىذۇر ] ٔي لوٍۇپ ئىجبدٖت لىٍغبْ ٔٗرضٗڭالر ثىٍٗ
غۈثھىطىسوي، جىٓ ۋٖ ئىٕطبٔالردىٓ ٔۇرغۇٍٔىرىٕي دوزاخمب )ٍېمىٍٕغۇ  -]غٗنٖ ئٗٔجَب[[ ضۈر98دوزاخمب ٍېمىٍغۇ ثوٌىطىٍٗر ]

 [ ضۈرٖ ئٗئراف[  179ثوٌۇظ ئۈچۈْ( ٍبراتتۇق ]
 

 لىلذۇرۇظ جًٌََتٌي وۆرضىتىپ پۇغبٍوبىدوزىخىالرغب 

دوزاخمب وىرىػىٗ الٍىك »ېگْٗ:ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق د
ثوٌغبْ وىػىٍٗر ئۇٔىڭغب وىرىػتىٓ ثۇرۇْ ئۆزٌىرىٕىڭ جٕٗٔٗتتىىي ئورۇٍٔىرىٕي وۆرۈپ: ئٗگٗر ثىسگٗ ئبٌالتبئبال ھىذاٍٗت ئبتب 
ٍّبْ لىٍذۈرۈظ  لىٍغبْ ثوٌطب، ھٗ! دېَىػىپ وېتىذۇ. دوزاخ ئٗھٍىگٗ جٕٗٔٗتتىىي ئورٔىٕي وۆرضىتىع ثوٌطب، ئۇالرٔي پۇغب

 ]ئٗھّٗد ۋٖ ھبوىُ ھٗضْٗ[« ۈٔذۇرئۈچ
 

 وۈتۈپ تۇرىذىغبًلىميگۇًبھىبرالرًي  جَھًٌََم 

[ ئۇالر جٗھِٕٗٔٗذٖ 22[ جٗھَٕٗٔٗ، غۈثھىطىسوي،، گۇٔبھىبرالرٔىڭ جبٍىذۇ ]21]جٗھَٕٗٔٗ ھٗلىمٗتْٗ وۈتۈپ تۇرىذۇ  ]
تىذىغبْ( ثىرٖر ضۆرۈٍٔۈوىٗ ۋٖ )تٗغٕبٌىمٕي [ ئۇالر جٗھِٕٗٔٗذٖ )جٗھِٕٕٗٔٗىڭ ھبرارىتىٕي ٍېٕىىٍى23ئۇزاق ِۇددٖت لبٌىذۇ  ]

[ ئۇالرٔىڭ ئېرىػىذىغىٕي پٗلٗت ٍۇلىرى ھبرارٖتٍىه لبٍٕبلطۇ ۋٖ 24لبٔذۇرىذىغبْ( ثىرٖر ئىچىٍّىىىٗ ئېرىػٌٍّٗٗذۇ  ]
ھېطبة [ چۈٔىي ئۇالر )لىٍّىػٍىرىذىٓ( 26[ ثۇ )ئۇالرغب ثېرىٍىذىغبْ( ِۇۋاپىك جبزادۇر  ]25ٍىرىڭذىٕال ئىجبرٖت ثوٌىذۇ  ]

[ ھٗر ٔٗرضىٕي توٌۇق خبتىرىٍٗپ لوٍىّىس  28[ھِٗذٖ ئبٍٗتٍىرىّىسٔي لبتتىك ئىٕىبر لىالتتي  ]27ئېٍىٕىػتىٓ لورلّبٍىتتي  ]
ٖ لىٍىّىس» [ )ئۇالرغب ئېَتىّىسوي(29] ٗ پٗلٗت ئبزاثٕىال زىَبد  [ ضۈرٖٔٗثٗ[30« ]تېتىڭالر! ضىٍٗرگ

 

 دوزاخمب گۇًبھىبرالرًي ٍۈزى ثىلَى تبغالظ

ٖ 90بِبْ ئىع لىٍغبٔالر دوزاخمب ٍۈزى ثىٍْٗ تبغٍىٕىذۇ، ضىٍٗر پٗلٗت لىٍّىػىڭالرغب ٍبرىػب جبزاٌىٕىطىٍٗر ]] ٍ [ ضۈر
بْ، ٍوٌي ئٗڭ ئبزغۇٔذۇر ] [ ضۈرٖ فۇرلبْ[]ئۇالر 34ًِٔٗ[]ئۇالر جٗھِٕٗٔٗگٗ ٍۈزٌىرى ثىٍْٗ ضۈرۈٌىذۇ، ئۇالرٔىڭ جبٍي ئٗڭ ٍِب

 [ ضۈرٖ رٖھّبْ[41)دوزاخمب تبغٍىٕىذۇ( ] وووۇٌىٍىرىذىٓ ۋٖ پۇتٍىرىذىٓ تۇتۇٌۇپ
 

 جَھًٌََهٌىڭ دٍرۋازلىرى

ْ ثىر ثۆٌۈن )ئبدَٖ( ثبر ] ٓ وىرىذىغبْ ِۇئٍَٗٗ ٗ دٖرۋازىطي ثوٌۇپ، ئۇالرٔىڭ ھٗرثىرىذى  [ ضۈرٖ ھىجر[44]جٗھِٕٕٗٔٗىڭ ٍٗتت
دوزاخٕىڭ ٍٗتتٗ » الَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئۇتجٗ ئىجٕي ئبثذۇ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططب

 ئىجٕي ضٗئىذ ضٗھىھ[«]ئىػىىي ثبردۇر
ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ دوزاخٕىڭ غۇٔذاق ثىر » دىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئىجٕي ئبثجبش ر

ْ دٖرۋازىطي ثبروي، ئۇٔىڭذىٓ پٗلٗت )ئۆزىٕىڭ( غٗزىۋىٕي ئبٌالٔىڭ غٗزىۋىٕي وٌٗتۈر ىذىغبْ ئىػالر ثىٍْٗ ثېطىمتۇرىذىغب
 ]ثٗززار[« وىػىٍٗرال وىرىذۇ

 

 وۆپىٌچىطي ئبٍبلالر ئىىًَلىىي ًىڭدوزاخمب وىرگًَلَر

ِْٗ دوزاخ ئىػىىىذٖ تۇردۇَ، » ئۇضبِٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
 ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[« ي ئبٍبٌالر ئىىْٗئۇٔىڭغب وىرگٍٗٔٗرٔىڭ وۆپىٕچىط
ٌٗالھۇ ئٗٔھۇ ئي ئبٍبٌالر جبِبئٗضي! ضٗدىمٗ لىٍىڭالر، » دىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي،  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:ئىجٕي ئۆِٗر رٖزىَ

الر ئىىٍٗٔىىىٕي وۆردۈَ » ردىٓ ثىر ئبٍبي:دېۋىذى. ئۇال«  ئىطتىغفبرٔي وۆپ ئېَتىڭالر، ِْٗ دوزاخ ئٗھٍىٕىڭ وۆپچىٍىىىٕىڭ ئبٌٍب
ضىٍٗر توال لبرغبٍطىٍٗر، » دېذى.  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:« ٔېّٗ ئۈچۈْ دوزاخ ئٗھٍىٕىڭ وۆپرٖوي ثىسدىٓ ثوٌىذۇ؟

ئٗرٌىرىڭالرٔىڭ ھٗلمىذىٓ تبٔىطىٍٗر، ضىٍٗردىّٕۇ وبٌتٗ پَٗ ۋٖ دىٕي وِٗتۈن، ھٗرلبٔذاق ئٗلىٍٍىك وىػىٕىڭّۇ ثۇرٔىغب چۈٌۈن 
ئىىىي » دېذى. رٖضۇٌۇٌال:« ئٗلىً ۋٖ دىٕٕىڭ وِٗتۈوٍۈوي ٔېّٗ؟» دېذى. ئۇ ئبٍبي:« ئبدٍِٖٗرٔي وۆرِىذىُ ئۆتىۈزۈۋاٌىذىغبْ

ٕىڭ گۇۋاھٍىمىٕىڭ ثىر ئٗرٔىڭ گۇۋاھٍىمىغب ثبراۋٖر ثوٌىذىغبٍٔىمي ۋٖ ھٗر ئبٍذا ٔٗچچٗ وۈْ ٔبِبز ئولۇٍبٌّبٍذىغبٍٔىمي « ئبٌٍب
 دېذى ]ِۇضٍىُ[
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 وىَگَى ئبٍبلال وىرىذىغبًلىميدوزاخمب ٍېرىن ٍبلىڭبچ وىَىن 

ئىىىي گۇرۇھ دوزىخي » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
 ئبدٍِٖٗر ثبردۇروي )ِْٗ ئۇالرٔي دوزاختب وۆرىۋېذىُ( ئۇالرٔي دۇَٔبدا وۆرۈپ ثبلّىذىُ ثىرى: لوٌٍىرىذا وبٌىٕىڭ لۇٍرۇلىذٖن
ىڭبچ وىَىٕگْٗ، ئۆزٌىرىّۇ ئېسىپ ثبغمىالرٔىّۇ  لبِچىالرٔي تۇتۇۋېٍىپ وىػىٍٗرٔي ئۇرىذىغبْ ئبدٍِٖٗر، ٍٗٔٗ ثىرى: ٍېرىُ ٌٍب
الر ثوٌۇپ، ئۇالر جٕٗٔٗتىٗ وىرٌٍّٖٗذۇ،  ئبزدۇرىذىغبْ، ثبغٍىرىذىىي چبچٍىرى تۆگىٕىڭ ٌووىطىذٖن ضبڭگىالپ تۇرىذىغبْ ئبٌٍب

 ]ِۇضٍىُ[« بٌّبٍذۇ. جٕٗٔٗتٕىڭ پۇرىمي ٍىراق جبٍالردىّٕۇ پۇراپ تۇرىذۇجٕٗٔٗتٕىڭ پۇرىمىٕىّۇ پۇرىَ
 

ذىغبًلىمي  دوزاخ گۇًبھىبرالرًي وۆرگًَذٍ ھبڭگىرٍا

[ 12]دوزاخ ئۇالرٔي ٍىرالتىٓ وۆرگْٗ چبغذا، ئۇالر دوزاخٕىڭ غٗزٖپتىٓ لبٍٕىغبْ ۋٖ )ئېػٗوتٗن( ھبڭرىغبْ ئبۋازىٕي ئبڭالٍذۇ ]
 ضۈرٖ فۇرلبْ[

 

 ئۈضتىگَ دۆۋلٍَذىغبًلىمي -ئۈضتي وبپىرالرًي

ىطب[140ھٗلىمٗتْٗ ِۇٔبپىمالرٔىڭ ۋٖ وبپىرالرٔىڭ ھِّٗىطىٕي )ئبخىرٖتتٗ( جٗھِٕٗٔٗگٗ توپالٍذۇ ]]هللا  ھِّٗٗ ]هللا [ ضۈرٖٔ 
[ ضۈرٖ 37وبپىرالرٔي ئۈضتي ـ ئۈضتىگٗ دۆۋىٍٗپ توپٍىغبٔذىٓ وېَىٓ، دوزاخمب تبغالٍذۇ، ئٗٔٗ غۇالر زىَبْ تبرتمۇچىالردۇر ]

 [ ضۈرٖ غۇئٗرا[95ـ94ٗٔفبي[]ثۇتالر، گۇِراھالر ۋٖ ئىجٍىطٕىڭ لوغۇٍٔىرىٕىڭ ھِّٗىطي دوزاخمب ئۈضتي ـ ئۈضتىٍٗپ تبغٍىٕىذۇ ]ئ
 

 توپ ھٍَذٍظ -جَھًٌََهگَ توپگۇًبھىبرالرًي 

ىرى ئېچىٍىذۇ، توپ ثوٌۇپ ھٍٗذىٍىذۇ، ئۇالر جٗھِٕٗٔٗگٗ ٍېتىپ وٌٗگٗٔذٖ، جٗھِٕٕٗٔٗىڭ دٖرۋازٌ -]وبپىرالر جٗھِٕٗٔٗگٗ توپ
ئبراڭالردىٓ ضىٍٗرگٗ پٗرۋٖردىگبرىڭالرٔىڭ ئبٍٗتٍىرىٕي ضىٍٗرگٗ ئولۇپ » جٗھِٕٕٗٔٗي ثبغمۇرغۇچي پٗرغتىٍٗر ئۇالرغب:

غۇٔذاق » دٍٖذۇ. ئۇالر:« ثېرىذىغبْ، ثۈگۈٔىي ئۇچرىػىػٕىڭ ثبرٌىمىذىٓ ئبگبھالٔذۇرىذىغبْ پٍٗغِٗجٗرٌٗر وٌّٗىگّٗٔۇ؟
ي ئبگبالٔذۇرغبْ( ٌېىىٓ ئبزاثمب دۇچبر ثوٌۇظ ھۆوّي )وۇفرى ۋٖ لىٍّىػٍىرى تۈپٍٍٗىذىٓ( )پٍٗغِٗجٗرٌٗر وٌٗگْٗ، ثىسٔ
جٗھِٕٕٗٔٗىڭ دٖرۋازٌىرىذىٓ وىرىڭالر، جٗھِٕٗٔٗذٖ ِٗڭگۈ لېٍىڭالر، » [ )ئۇالرغب(71دٍٖذۇ  ]« وبپىرالرغب تېگىػٍىه ثوٌذى

ٔىڭ دۈغٍّٗٔىرى دوزاخمب توپٍىٕىذۇ، هللاِٗر[]ئۇ وۈٔذٖ [ ضۈرٖ زۇ72دېَىٍىذۇ ]« ِۇتٗوٗثجىرالرٔىڭ جبٍي ٔېّىذىگْٗ ٍبِبْ!
[ ئۇالر دوزاخمب وٌٗگٗٔذٖ، ئۇالرٔىڭ لۇاللٍىرى، وۆزٌىرى ۋٖ 19ئبرلىطي ٍىغىٍىپ ثوٌغۇچٗ توختىتىپ لوٍۇٌىذۇ  ] -ئبٌذى

سٔىڭ زىَىٕىّىسغب ٔېّىػمب ثى» [ ئۇالر ئۆزٌىرىٕىڭ تېرىٍىگٗ:20تېرىٍىرى ئۇالرٔىڭ لىٍّىػٍىرى ھٗلمىذٖ گۇۋاھٍىك ثېرىذۇ  ]
براتتي، ئۇٔىڭ هللا ھٗر ٔٗرضىٕي ضۆزٌٗتىْٗ  » دٍٖذۇ. تېرىٍىرى:« گۇۋاھٍىك ثٗردىڭالر ثىسٔي ضۆزٌٗتتي، ئۇ دٖضٍٗپتٗ ضىٍٗرٔيٍ 

[ ضىٍٗر )دۇَٔبدىىي چېغىڭالردا( لۇٌىمىڭالرٔىڭ، وۆزۈڭالرٔىڭ، تېرىٍىرىڭالرٔىڭ 21دٍٖذۇ  ]« دٖرگبھىغب لبٍتۇرۇٌىطىٍٗر
ٓ ضىٍٗرٔىڭ زىَىٕ بِبْ ئىػالرٔي لىٍغبْ چېغىڭالردا، رٖضۋا ثوٌۇغتى ىڭالرغب گۇۋاھٍىك ثېرىػىذىٓ ضبلالّٔىغبْ ئىذىڭالر )ٍٗٔيٍ 

لورلۇپ، وىػىٍٗردىٓ ٍوغۇرغبْ ئىذىڭالر، ۋٖھبٌٗٔىي، ئٗزاٌىرىڭالرٔىڭ ضىٍٗرٔىڭ زىَىٕىڭالرغب گۇۋاھٍىك ثېرىذىغبٍٔىمىٕي گۇِبْ 
[ 22دٖپ گۇِبْ لىٍذىڭالر  ]« ثىٍٍّٗذۇ»هللا ىػىڭالردىٓ ٔۇرغۇْ ئىػالرٔيلىٍّىغبْ ئىذىڭالر( ٌېىىٓ ضىٍٗر لىٍّ

پٗرۋٖردىگبرىڭالرغب لىٍغبْ ئٗٔٗ غۇ )لٗثىھ( گۇِبٔىڭالر ضىٍٗرٔي ھبالن لىٍذى. غۇٔىڭ ثىٍْٗ زىَبْ تبرتمۇچىالردىٓ ثوٌذۇڭالر  
دىٓ( رازىٍىك )هللاىڭ جبٍىذۇر، ئٗگٗر ئۇالر [ ئٗگٗر ئۇالر )ئبزاثمب( چىذىطب، )چىذاٍِىمٕىڭ پبٍذىطي ٍوق( دوزاخ ئۇالر23ٔ]

[ ئۇالرغب ثىس )غٍٗتبٔالردىٓ( دوضتالرٔي ِۇضٌٍٗٗت لىٍذۇق، ئۇالر )ٍٗٔي غٍٗتبٔالر( 24تىٍىطٗ، ھٗرگىس رازىٍىممب ئېرىػٌٍّٗٗذۇ  ]
اٍٍىك وۆرضٗتتي، وٍٕٗىذىىي ٔٗرضىٍٗرٔي )ٍٗٔي ئۇالرٔىڭ ھبزىرلي ۋٖ وٌٗگۈضىذىىي لٗثىھ ئٌٍِٗٗىرىٕي( چىر -ئۇالرغب ئبٌذى

ئۇالرغب ئۇالردىٓ ئىٍگىرى ئۆتىْٗ ئىٕطبٔالردىٓ ۋٖ جىٕالردىٓ ثوٌغبْ )گۇٔبھىبر غٗلي( ئۈِّٗتٍٗر لبتبرىذا ئبزاة ضۆزى 
ثۇ لۇرئبٔغب لۇالق ضبٌّبڭالر، ئۇٔي ئېٍىػتۇرۇۋېتىڭالر، » [ وبپىرالر:25تېگىػٍىه ثوٌذى، چۈٔىي ئۇالر زىَبْ تبرتمۇچىالر ئىذى  ]

ْ 26دٍٖذۇ  ]« ٌىجٗ لىٍىػىڭالر ِۇِىىٓضىٍٗر غٗ ب [ ثىس وبپىرالرغب چولۇَ لبتتىك ئبزاثٕي تېتىتىّىس، ثىس ئۇالرٔىڭ ٍِب
ٔىڭ دۈغٍّٗٔىرىگٗ ثېرىٍىذىغبْ جبزا ئٗٔٗ غۇ دوزاختۇر، ئۇالرٔىڭ ِٗڭگۈٌۈن [  هللا27لىٍّىػٍىرىغب ئٗڭ لبتتىك جبزا ثېرىّىس  ]

ٗتٍىرىّىسٔي ئى » [ وبپىرالر:28ٕىبر لىٍغبٍٔىمٍىرى ئۈچۈْ )ئۇالرغب( غۇٔذاق جبزا ثېرىٍىذۇ  ]جبٍي دوزاختۇر، ثىسٔىڭ ئبٍ
پٗرۋٖردىگبرىّىس! ئىٕطبٔالردىٓ ۋٖ جىٕالردىٓ ثىسٔي ئبزدۇرغبٔالرٔي ثىسگٗ وۆرضٗتىىٓ، )ئۇالرٔىڭ( ئٗڭ خبرالردىٓ ثوٌۇغي 

ٍٗت[ ]پٗرۋٖردىگبرىٕي ئىٕىبر لىٍغبٔالرِۇ دوزاخ [ ضۈرٖ فۇضطى29دېذى  ]« ئۈچۈْ ئۇالرٔي ئبٍبلٍىرىّىسٔىڭ ئبضتىذا چٍٍٍّٗٗىس
بْ جبً! ] [ ئۇالر دوزاخمب تبغالٔغبْ چبغذا، لبٍٕبپ تۇرغبْ دوزاخٕىڭ )ئېػٗن 6ئبزاثىغب دۇچبر ثوٌىذۇ. دوزاخ ٔېّىذېگْٗ ٍِب

ر لبچبْ ثىر توپ [ دوزاخ غٗزٖپتىٓ پبرچىٍىٕىپ وېتىػىٗ تبش لبٌىذۇ. دوزاخمب ھ7ٗھبڭرىغبٔذٖن( ضٗت ئبۋازىٕي ئبڭالٍذۇ ]
ضىٍٗرگٗ ئبگبھالٔذۇرغۇچي )ٍٗٔي پٍٗغِٗجٗر( »ئبدَٖ تبغالٔغبْ چبغذا، دوزاخمب ِۇئٗوىٗي پٗرىػتىٍٗر ئۇالردىٓ: 

ئۇٔذاق ئِٗٗش، ثىسگٗ ھٗلىمٗتْٗ ئبگبھالٔذۇرغۇچي وٌٗگْٗ، ثىس )ئۇٔي( ئىٕىبر »[ ئۇالر: 8دٖپ ضوراٍذۇ ]« وٌّٗىگّٗٔىذى؟ 
‹ چ ئبدِٖگٗ ۋٖھَىذىٓ( ثىرٖر ٔٗرٗض ٔبزىً لىٍىٕغىٕي ٍوق، ضىٍٗر پٗلٗت چوڭمۇر ئبزغۇٍٔۇلتب)ھې» هللا لىٍذۇق ھِٗذٖ ثىس: 
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بوي چۈغٗٔگْٗ ثوٌطبق، ئٗھٍي دوزاخ لبتبرىذا »[ ئۇالر: 9دٍٖذۇ ]« دېذۇق ئٗگٗر ثىس )پٍٗغِٗجٗرٔىڭ ضۆزٌىرىٕي( ئبڭٍىغبْ،ٍ 
[ ضۈرٖ ِۇٌه[]ئۇ 11ٔىڭ رٖھّىتىذىٓ ٍىراق ثوٌطۇْ! ]هللا اخ [ ئۇالر گۇٔبھىٕي تؤۇٍذۇ، ئٗھٍي دوز10دٍٖذۇ ]« ثوٌّبش ئىذۇق

چبغذا )ٍٗٔي دوزاخمب وىرگٗٔذٖ( ئۇالرٔىڭ ثوٍۇٍٔىرىذا تبلبلالر ٖۋ زٖٔجىرٌٗر ثوٌىذۇ، ئۇالر لبٍٕبق ضۇغب ضۆرٖپ وىرىٍىذۇ، 
دېَىٍىذۇ، « لٍٗٗردٖ؟ ٔي لوٍۇپ غېرىه وٌٗتۈرگْٗ ثۇتٍىرىڭالر» هللا[ ئبٔذىٓ ئۇالرغب:72-71ئبٔذىٓ ئوتتب وۆٍذۈرۈٌىذۇ  ]

هللا دٍٖذۇ.  « ئۇ ثۇتالر ئۆزٌىرىٕي ثىسدىٓ چٗتىٗ ئبٌذى، ثٌٗىي ثىس ئىٍگىرى ھېچ ٔٗرضىگٗ ئىجبدٖت لىٍّبٍتتۇق» ئۇالر:
ِبٌٕي  -[ ثۇ )ئبزاة( ضىٍٗرٔىڭ زېّىٕذا ھٗلطىس رٖۋىػتٗ )گۇٔبھ لىٍىپ پۇي74-73وبپىرالرٔي ِۇغۇٔذاق گۇِراھ لىٍىذۇ  ]

[ ضىٍٗر 75رپ لىٍغبٍٔىمىڭالر ئۈچۈْ( خۇغبي ثوٌغبٍٔىمىڭالر ۋٖ ھبوبۋۇر ثوٌۇپ وٗتىٍٗٔىىىڭالر ئۈچۈٔذۇر  ]ھبراَ ٍوٌالرغب ضٗ
]هللا [ ضۈرٖ غبفىر[ 76دوزاخٕىڭ دٖرۋازٌىرىذىٓ وىرىپ ئۇ ٍٗردٖ ِٗڭگۈ لېٍىڭالر، ِۇتٗوٗثجىرٌٗرٔىڭ جبٍي ٔېّىذىگْٗ ٍبِبْ؟ ]

ىٍٗردىٓ ئىٍگىرى ئۆتىْٗ، جىٕالردىٓ ۋٖ ئىٕطبٔالردىٓ ثوٌغبْ )وبپىر( ئۈِّٗتٍٗر ض» )ئبٍٗتٍىرىٕي ئىٕىبر لىٍغبٔالرغب( ئېَتىذۇ:
ھٗرلبچبْ ثىر ئۈِّٗت دوزاخمب وىرىذىىْٗ، ئۇ ئۆزىذىٓ ئىٍگىرىىي ئۈِّٗتىٗ ) ئۇٔىڭغب « ثىٍْٗ ثىرٌىىتٗ دوزاخمب وىرىڭالر

خمب وىرىپ ثوٌۇپ جٍِٗٗغىٗٔذٖ، ئۇالرٔىڭ ئٗگىػىپ گۇِراھ ثوٌغبٍٔىمي ئۈچۈْ( ٌٗٔٗت ئولۇٍذۇ. ئۇالرٔىڭ ھِّٗىطي دوزا
ئي پٗرۋٖردىگبرىّىس! » ئىچىذىىي وېَىٓ وىرگٍٗٔٗر )ٍٗٔي ئٗگٗغىۈچىٍٗر( ئىٍگىرى وىرگٍٗٔٗرگٗ )ٍٗٔي ثبغٍىمٍىرىغب( لبرىتىپ:

ثېرىٍىذۇ، ھِّٗىگٗ ئىىىي ھٗضطٗ ئبزاة هللا :» دٍٖذۇ.  « ثۇالر ثىسٔي ئبزدۇرغبْ. ئۇالرغب ئىىىي ھٗضطٗ دوزاخ ئبزاثي ثٗرگىٓ
ٗر )ئبزاثٕىڭ دٖھػىتىٕي( ثىٍٍّٗطىٍٗر ٗرٔىڭ » [ ئۇالرٔىڭ ئبرىطىذىىي ئىٍگىرىىىٍٗر وېَىٕىىٍٗرگٗ:38دٍٖذۇ  ]« ٌېىىٓ ضىٍ ضىٍ

ثىرىّىسگٗ ئوخػبٍّىس(  -ثىسدىٓ ھېچمبٔذاق ئبرتۇلچىٍىمىڭالر ٍوق )ٍٗٔي گۇِراھٍىمتب ۋٖ ئبزاثتب تېگىػٍىه ثوٌۇغتب ثىر
 [ ضۈرٖ ئٗئراف[39دٍٖذۇ ]« ىذىٓ ئبزاثٕي تېتىڭالرلىٍّىػٍىرىڭالر تۈپٍٍٗ

 

 ثبغالپ وىرىذىغبًلىمي لَۋهىٌي دوزاخمب ئۆز پىرئَۋى

[  !ْ بِب  ٍْ [ ئۇالر ثۇ 98]پىرئٗۋْ لىَبِٗت وۈٔي ثبغالِچىٍىك ثىٍْٗ ئۆز لٗۋِىٕي دوزاخمب ثبغالپ وىرىذۇ، ئۇ جبً ٔېّىذىٗگ
ئۇالرغب ثېرىٍگْٗ )ئىىىىال دۇَٔبدا ٌٗٔٗتىٗ ئۇچراغتىٓ ئىجبرٖت( ثۇ ضوغب  دۇَٔبدىّۇ، لىَبِٗت وۈٔىذىّۇ ٌٗٔٗتىٗ ئۇچراٍذۇ،

ئي پىرئٗۋْ جبِبئٗضي! ئبزاثٕىڭ ئٗڭ لبتتىمىغب )دوزاخ » [ ضۈرٖ ھود[]لىَبِٗت لبٍىُ ثوٌغبْ وۈٔذٖ:99ٔېّىذىگْٗ ٍبِبْ! ]
ىٍىػىذۇ، ئبجىس )ئٗگٗغىۈچىٍٗر( ھبوبۋۇر [ ئۇ چبغذا ئۇالر دوزاختب ئۆزئبرا ِۇٔبزىر46)دېَىٍىذۇ(  ]« ئوتىغب( وىرىڭالر!

غۈثھىطىسوي، ثىس ضىٍٗرگٗ ئٗگٗغىْٗ ئىذۇق، ثىسدىٓ دوزاخ ئبزاثىذىٓ ثىر لىطّىٕي ئېٍىپ » )ئٗگٗغتۈرگۈچىٍىرىگٗ(:
ٗر؟ ھٗلىمٗتْٗ هللا غۈثھىطىسوي، ثىس ھِّٗىّىس دوزاختبدۇرِىس،  » [ ھبوبۋۇر )ئٗگٗغتۈرگۈچىٍىرى(:47دٍٖذۇ  ]« تبغٍىَبالِطىٍ

ٗر » [ دوزاختىىىٍٗر دوزاخمب ِۇئٗوىٗي پٗرغتىٍٗرگٗ:48دٍٖذۇ  ]« ٔذىٍٗرٔىڭ ئبرىطىذا ھۆوۈَ چىمبردىثٗ ضىٍ
[ ئۇالر )ٍٗٔي دوزاخمب 49دٍٖذۇ  ]« پٗرۋٖردىگبرىڭالرغب دۇئب لىٍىڭالر، ئۇ ثىسدىٓ ثىر وۈٍٔۈن ئبزاثٕي ٍېٕىىٍٗتطٗ ئىىْٗ

ٍغِٗجىرىڭالر ضىٍٗرگٗ رو» ِۇئٗوىٗي پٗرغتىٍٗر(: ھٗئٗ، ئېٍىپ » دٍٖذۇ. ئۇالر:« غْٗ ِۆجىسىٍٗرٔي ئېٍىپ وٌّٗىگّٗٔىذى؟ٗپ
[ 50دٍٖذۇ ]« ضىٍٗر دۇئب لىٍىڭالر )ٌېىىٓ( وبپىرالرٔىڭ دۇئبضي پبٍذىطىسدۇر» دٍٖذۇ. ئۇالر )ٍٗٔي پٗرغتىٍٗر(:« وٌٗگْٗ ئىذى

 ضۈرٖ غبفىر[
 

 دوزاخٌىڭ تبر ٍېرىگَ تبغالظگۇًبھىبرالرًي 

ٓ وۆرگْٗ چبغذا، ئۇالر دوزاخٕىڭ غٗزٖپتىٓ لبٍٕىغبْ ۋٖ )ئېػٗوتٗن( ھبڭرىغبْ ئبۋازىٕي ئبڭالٍذۇ  ]دوزاخ ئۇالرٔي ٍىرالتى
ىرىٕىڭ( ئۆٌۈِىٕي 12] ېرىگٗ تبغالٔغبْ چبغذا، ثۇ ٍٗردٖ ئۇالر )ئۆٌز  ٍ [ ئۇالر زٖٔجىر ثىٍْٗ ثبغالٔغبْ ھبٌذا دوزاخٕىڭ تبر

]ئٗگٗر [ ضۈرٖ فۇرلبْ[14ٗش، تبالً ئۆٌۈٍِٗرٔي تىٍٗڭالر )دېَىٍىذۇ( ][ )ئۇالرغب( ثۈگۈْ ضىٍٗر ثىر ئۆٌۈِٕي ئ13ِٗتىٍٍٗذۇ  ]
)ئۆزٌىرىگٗ( زۇٌۇَ لىٍغبٔالرٔىڭ ئىگىذارچىٍىمىذا ٍٗر ٍۈزىذىىي ٔٗرضىٍٗرٔىڭ ھِّٗىطي ٍٗٔٗ غۇٔىڭذٖن ثىر ھٗضطٗ وۆپ ٔٗرضٗ 

ْ ثوٌطب، لىَبِٗت وۈٔىذىىي لبتتىك ئبزاة ئۈچۈْ ئۇٔي فىذىَٗ ثٗرگْٗ ثوالت  [ ضۈرٖ زۇِٗر[47تي ]ثوٌىذىغب
ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ  ِۇٔذاق دېگْٗ: جٗھِٕٗٔٗذىىي » ئىجٕي ِبٌىه رٖزىَ

وىػىٍٗردىٓ ثىر وىػي وٌٗتۈرۈٌۈپ ئۇٔىڭغب: ئي ئبدَٖ ثبٌىطي! ضْٗ ٍبتىذىغبْ جبً لبٔذالراق ئىىْٗ؟ دٖپ ضورۈٌىذۇ. ئۇ: ئٗڭ 
ْ، دٖ ٍذۇ. ئۇٔىڭذىٓ زېّىٕغب پبتمۇدٖن ئبٌتۇْ تۆٌٗپ ثۇٔىڭذىٓ لوتۇٌۇغٕي خبالِطْٗ؟ دٖپ ضوراٌغبٔذا، ئۇ: ِبلۇي ٍبِىٕي ئىىٗ

بٌغبْ ئېَتتىڭ، ِْٗ ضٗٔذىٓ ئۇٔىڭذىّٕۇ ئبز ٔٗرضىٕي تٌٗٗپ لىٍطبَ لىٍّىذىڭ،  ئي پٗرۋٖردىگبرىُ! دٍٖذۇ. ئبٌالتبئبال ئۇٔىڭغب:ٍ 
ْ ئۇ جٗھِٕٗٔٗگٗ تبغٍى  ]ِۇضٍىُ ۋٖ ٔٗضٗئي[« ٕىػمب ثۇٍرۇٌىذۇدٍٖذۇ. غۇٔىڭ ثىٍٗ
 

 لىذۇۈدوزاخمب ٍۈزى ثىلَى ضۈرگۇًبھىبرالرًي 

[ ضۈرٖ فۇرلبْ[]ٍبِبْ ئىع 34]ئۇالر جٗھِٕٗٔٗگٗ ٍۈزٌىرى ثىٍْٗ ضۈرۈٌىذۇ، ئۇالرٔىڭ جبٍي ئٗڭ ٍبِبْ، ٍوٌي ئٗڭ ئبزغۇٔذۇر ]
ْ تبغٍىٕىذۇ ]  [ ضۈرٖ ًِٔٗ[90لىٍغبٔالر دوزاخمب ٍۈزى ثىٍٗ
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 دۈم ٍبتمۇزۈپ ضۈرىلىذىغبًلىمي دوزاخمب

ْ وۈٔذٖ، )ئۇالرغب(  [ ضۈرٖ لِٗٗر[49)دېَىٍىذۇ(  ]« دوزاخٕىڭ ئبزاثىٕي تېتىڭالر» ]ئۇالر دوزاختب دۈَ ٍبتمۇزۇٌۇپ ضورىٍىذىغب
 

 گۇًبھىبرالرًي دوزاخمب لبتتىك ئىتتىرىع

ٔغب چىمبرغبْ دوزاختۇرِبٔب ثۇ ض» [ )ئۇالرغب(13]ئۇ وۈٔذٖ ئۇالر دوزاخمب لبتتىك ئىتتىرىٍىذۇ  ]  [ 14)دېَىٍىذۇ( ]« ىٍٗر ٍبٌغب
 ضۈرٖ تۇر[

 

 بغذادوزاخمب تبغالًغبى چ

[ ئۇالر دوزاخمب تبغالٔغب 6]پٗرۋٖردىگبرىٕي ئىٕىبر لىٍغبٔالرِۇ دوزاخ ئبزاثىغب دۇچبر ثوٌىذۇ. دوزاخ ٔېّىذىگْٗ ٍبِبْ جبً!  ]
[ دوزاخ غٗزٖپتىٓ پبرچىٍىٕىپ 7ضٗت ئبۋازىٕي ئبڭالٍذۇ  ]چبغذا، لبٍٕبپ تۇرغبْ دوزاخٕىڭ )ئېػٗوتٗن ھبڭرىغبٔذٖن( 

ضىٍٗرگٗ » وېتىػىٗ تبش لبٌىذۇ. دوزاخمب ھٗرلبچبْ ثىر توپ ئبدَٖ تبغالٔغبْ چبغذا، دوزاخمب ِۇئٗوىٗي پٗرغتىٍٗر ئۇالردىٓ:
سگٗ ھٗلىمٗتْٗ ئۇٔذاق ئِٗٗش، ثى» [ ئۇالر:8دٖپ ضوراٍذۇ  ]« ئبگبھالٔذۇرغۇچي )ٍٗٔي پٍٗغِٗجٗر( وٌّٗىگّٗٔىذى؟

)ھېچ ئبدِٖگٗ ۋٖھىَىذىٓ( ثىرٖر ٔٗرضٗ ٔبزىً لىٍغىٕي »  هللا ئبگبھالٔذۇرغۇچي وٌٗگْٗ، ثىس )ئۇٔي( ئىٕىبر لىٍذۇق ھِٗذٖ ثىس:
ئٗگٗر ثىس )پٍٗغِٗجٗرٔىڭ ضۆزٌىرىٕي( ئبڭٍىغبْ، ٍبوي » [ ئۇالر:9دٍٖذۇ  ]« ٍوق، ضىٍٗر پٗلٗت چوڭمۇر ئبزغۇٍٔۇلتب، دېۇق

[ ئۇالر گۇٔبھىٕي تؤۇٍذۇ، ئٗھٍي دوزاخ ئبٌالٔىڭ 10دٍٖذۇ  ]« ئٗھٍي دوزاخ لبتبرىذا ثوٌّبش ئىذۇق چۈغٗٔگْٗ ثوٌطبق،
ٓ ٍىراق ثوٌطۇْ! ]  [[ ضۈرٖ ِۇٌه11رٖھّىتىذى

 

 تبغلىغبًذا وبپىرالر ثىلَى ثىر تۈروۈم هۇضۇلوبًالرًي ثىللَ دوزاخمب

دوزاخ ئٗھٍي دوزاخمب ٍىغىٍغبٔذا، ئۇالر » ِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:، پٍٗغويئٗثۇ ِۇضب رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ  رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇ
ٗر » ثىٍْٗ ئبٌالتبئبال دوزاخمب تبغالغٕي ئىرادٖ لىٍغبْ ثىر لىطىُ ِۇضۇٌّبٔالرِۇ ثىٍٍٗ ثوٌىذۇ. وبپىرالر ِۇضۇٌّبٔالرغب: ضىٍ

ْ » ر:دېَىػىذۇ. وبپىرال« ِۇضۇٌّبْ ئىذۇق» دٖپ ضوراٍذۇ. ئۇالر:« ِۇضۇٌّبْ ئِٗٗضّىذىڭالر؟ ئۇٔذالتب، ِۇضۇٌّب
» دٖپ ضوراٍذۇ. ِۇضۇٌّبٔالر:« ثوٌغىٕىڭالرٔىڭ ٔېّىگٗ پبٍذىطي ثوٌذى، ضىٍٗر ثٗرىجىر ثىس ثىٍْٗ ثىٍٍٗ دوزاخمب وىردىڭالرغۇ؟

پ، دٍٖذۇ. ئبٌالتبئبال ئۇالرٔىڭ ضۆزٌىرىٕي ئبڭال« ثىس ثٗزى گۇٔبھالرٔي لىٍىپ ضبٌغبْ ثوٌغبچمب، غۇ گۇٔبھالر ئۈچۈْ جبزاالٔذۇق
ثىسِۇ » دوزاختىىي ِۇضۇٌّبٔالرٔي چىمىرىۋېتىػىٗ ثۇٍرۇٍذۇ، ئۇالر چىمىپ وېتىذۇ. دوزاختب لبٌغبْ وبپىرالر ثۇٔي وۆرۈپ:

ّٔىس ىذۇ« ِۇضۇٌّبْ ثوٌغبْ ثوٌطبق، ئۇالر چىمىپ وٗتىٗٔذٖن چىمىپ وېتىذىىٗ » دېگٗٔذىٓ وېَىٓ:« دېَىػىپ لٌب
ٗتٍىرىذۇر. وبپىرالر  الپ:]ثىٍْٗ ثبغ« ٕٗغػٍٗتبٔىررٖجىُئٗئۇزۇثىٍالھي ِى ئٌٗىف، الَ، را، ثۇ وىتبثٕىڭ. روغْٗ لۇرئبٕٔىڭ ئبٍ

دېگْٗ ئبٍٗتٍٗرٔي  چۇ دٖپ ئبرِبْ لىٍىذۇ[)لىَبِٗتٕىڭ دٖھػىتىٕي وۆرگٗٔذٖ دۇَٔبدىىي چېغىّىسدا( ِۇضۇٌّبْ ثوٌغبْ ثوٌطبل
 ]ئٌٗىٗثىر[« ئولۇدى

 

 عىهۇًبزىرٍ لىلىػ ثىرى ثىلَى -لَر ثىردوزاخمب وىرگًَ

ِېٕىڭ ئبٌذىّذا ِۇٔبزىرىٍٗغّٗڭالر )ثۇ ٍٗردٖ ِۇٔبزىرٖ پبٍذا ثٗرٍِٗذۇ(، ضىٍٗرٔي ِْٗ ئبٌذىٕئبال )ئبزاثىّذىٓ( ]هللا: »
[ ضۈرٖ 29ـ28دٍٖذۇ ]« ئبگبھالٔذۇرغبْ ئىذىُ، ِېٕىڭ ضۆزۈَ ئۆزگٗرٍِٗذۇ، ِْٗ ثٗٔذىٍٗرگٗ زۇٌۇَ لىٍغۇچي ئِٗٗضّْٗ

 -[ ثۇ )وۆٍذۈرگۈچي( لىسىك ضۇدۇر، لب56ْىرىذۇ، ئۇ ٔېّىذىگْٗ ٍبِبْ جبً!  ]لبف[]ئۇ جٗھِٕٗٔٗذۇر، ئۇالر جٗھِٕٗٔٗگٗ و
ْ 58[ ٍٗٔٗ )ئۇالرغب( ِۇغۇ خىٍذىىي ثبغمب تۈرٌۈن ئبزاثالر ثبر  ]57ٍىرىڭذۇر، ئۇالر ثۇٔي تېتىطۇْ  ] [ )ئٗگٗغىۈچىٍىرى ثىٍٗ

)ئٗگٗغتۈرگۈچىٍٗر « . ىٍْٗ ثىرگٗ وىرگۈچىذۇرثۇ جبِبئٗ ضىٍٗر ث» دوزاخمب وىرگْٗ چبغذا، ئٗگٗغتۈرگۈچىٍٗرگٗ ئېَتىٍىذۇ(
ثٌٗىي » [ ئٗگٗغىۈچىٍٗر ئېَتىذۇ:59ئۇالر لبرىػي ئېٍىّٕبٍذۇ، ئۇالر چولۇَ )ثىسگٗ ئوخػبظ( ئبزاثٕي تېتىغۇچىذۇر  ]» ئېَتىذۇ(

ىّىسگٗ ضٗۋٖثچي ضىٍٗر لبرغي ئېٍىّٕبٍطىٍٗر، ضىٍٗر ئبزاثٕي ثىسگٗ ئېٍىپ وٌٗذىڭالر )ٍٗٔي ثىسٔي ئبزدۇرۇپ دوزاخمب وىرىػ
ْ » [ ئۇالر )ٍٗٔي ئٗگٗغىۈچىٍٗر(:60ثوٌذۇڭالر( ثۇ ٔېّىذىگْٗ ٍبِبْ جبً!  ] پٗرۋٖردىگبرىّىس! ثىسگٗ ثۇ ئبزاثٕي ئېٍىپ وٌٗگٗ

ثىس » [ ئۇالر )ٍٗٔي وبپىرالرٔىڭ وبتتىجبغٍىرى( ئېَتىذۇ:61دٍٖذۇ  ]« ئبدِٖگٗ دوزاخ ئبزاثىٕي ئىىىي ھٗضطٗ زىَبدٖ لىٍغىٓ
[ ئۇالرٔي ثىس 62چبغذا( ٍبِبٔالردىٓ ھېطبثالٍذىغبْ ئبدٍِٖٗرٔي )ٍٗٔي ِۆِىٍٕٗرٔي( )دوزاختب( وۆرٍِّٗىسغۇ؟  ])دۇَٔبدىىي 

 ٗ )دۇَٔبدىىي چبغذا( ِٗضخىرٖ لىالتتۇلّۇ؟ ٍبوي ئۇالردىٓ وۆزٌٗر ئىرغىپ وٗتتىّۇ؟ )ٍٗٔي ٍبوي ئۇالر دوزاختب ثىس ثىٍْٗ ثىٍٍ
» [ ضۈرٖ ضبد[]ئۇالرغب:64دوزاخٕىڭ ثۇ رٖۋىػتٗ ئۆزئبرا جبڭجبٌٍىػىػي چولۇِذۇر ][ ئٗھٍي 63تۇرضىّۇ وۆرٍِٗۋاتبِذۇق؟(  ]

« ٔي لوٍۇپ چولۇٔغبْ ٔٗرضٗڭالر لٍٗٗردٖ؟ ئۇالر ضىٍٗرگٗ ٍبردَٖ ثېرٌِٖٗذۇ؟ ٍب ئۆزٌىرىگٗ ٍبردَٖ ثېرٌِٖٗذۇ؟هللاضىٍٗر ئىٍگىرى 
[ 95-94ئۈضتىٍٗپ تبغٍىٕىذۇ  ] -ّىطي دوزاخمب ئۈضتي[ ثۇتالر، گۇِراھالر ۋٖ ئىجٍىطٕىڭ لوغۇٍٔىرىٕىڭ ھ93ِٗ-92دېَىٍىذۇ  ]

[ ئۆز ۋالتىذا ثىس 97-96ثىٍْٗ لٗضِٗىي، ثىس ئوپئوچۇق گۇِراھٍىمتب ئىذۇق  ]»  هللا ئۇالر دوزاختب جىذٌٍٖىػىپ ئېَتىذۇ:
برالرال ئبزدۇردى  [ ثىسٔي پٗلٗت گۇٔبھى98ضىٍٗرٔي )ئىجبدٖتتٗ( ئبٌٍِٗٗرٔىڭ پٗرۋٖردىگبرى ثىٍْٗ ئوخػبظ ئورۇٔذا لوٍبتتۇق  ]
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[ ئٗگٗر ثىسگٗ )دۇَٔبغب( لبٍتىػمب 101[ ۋٖ ٍېمىٓ دوضتّۇ ٍوق  ]100[ غۇٔىڭ ئۈچۈْ ثىسگٗ غبپبئٗت لىٍغۇچىالر ٍوق  ]99]
ھٗرگىس ئۇٔذاق ئِٗٗش، »[ ضۈرٖ غۇئٗرا[]ثوزٖن لىٍىٕغبٔالر چوڭچىٍىك لىٍغبٔالرغب: 102ثوٌطب ئىذى، ِۆِىٍٕٗردىٓ ثوالتتۇق ]

ٔي ئىٕىبر هللا گٗ( وېچٗ ـ وۈٔذۈز لىٍغبْ ھىٍَٗ ـ ِىىرىڭالر )ثىسٔي ئىّبٔذىٓ توضتي(، ئۆز ۋالتىذا ضىٍٗر ثىسٔي )ضىٍٗرٔىڭ ثىس
ْ « لىٍىػمب ۋٖ ئۇٔىڭغب غېرىه وٌٗتۈرۈغىٗ ثۇٍرۇٍتتۇڭالر ب ٗر ئىىىي گۇرۇھ ئّى دٍٖذۇ. ئبزاثٕي وۆرگْٗ چبغذا، ئۇالر )ھ

ىّىس، ئۇالرغب پٗلٗت لىٍّىػٍىرىٕىڭ ئېَتّىغبٍٔىمٍىرىغب( ئىچىذٖ پۇغبٍّبْ لىٍىذۇ،  وبپىرالرٔىڭ ثوٍۇٍٔىرىغب تبلبلالرٔي ضٌب
 [ ضۈرٖ ضٗثٗئـ[33جبزاضي ثېرىٍىذۇ ]

                                      

 دوزاخٌىڭ ئبضوبى زېوىٌي ٍولىوبٍال تۇرضب 

ـ  زېّى] بٔغىچٗ داۋاٍِىك تۇرىۋېرىذۇ، ٕي ٍولبٌّبٍال تۇرضب، ئۇالر دوزاختب پٗرۋٖردىگبرى)دوزاخٕىڭ( ئبضّبْ ڭ خبٌىغبْ زِا
 [ ضۈرٖ ھۇد[107پٗرۋٖردىگبرىڭ ئٌٗۋٖتتٗ خبٌىغىٕىٕي لىٍغۇچىذۇر ]

 

 دوزاخ ئَھلىگَ ئوى ئۈزۈن ثېرىع 

ْ ئۈزۈوٕي ئېٍىپ چىمىذۇ!:» رىۋاٍٗتتٗ  ئٗھٍي دوزىخىالر دوزاخمب وىرگٗٔذٖ: ئبٌال پٗرغتىٍٗرٔي ئٗۋٖتىپ: ئو
ٓ چىمبٌّبٍطىٍٗروىرىڭالر! » ئۈزۈوىٗ: -1 ً ِۇغٗلمٗت تبرتىطىٍٗر، ئِّٗب ئۇٔىڭذى  «دوزاختب ِٗڭگۈ ئۆًٌّٗ ٍبوي ٍبغىَبٌّب
 «جبزاغب ئۇچرىغبٔالر ِٗڭگۈ خبتىرجٍِٗىىىٗ ئېرىػٌٍّٗٗذۇ» ئۈزۈوىٗ: -2
 «ِېٕىڭ رٖھّىتىّگٗ ئۈِىذ ٍولبٌذى» ئۈزۈوىٗ: -3
 «ِٗت چېىىذۇدوزاخمب وىرگٍٗٔٗر ِٗڭگۈ وۈپٗتتٗ ثوٌىذۇ، ھٗضرٖت ۋٖ ٔبدا -4
ئوت دوزىخىالرٔىڭ وىَىّي، زٖلمۇَ )زٖھٗر( ضىٍٗرٔىڭ ِېۋٖڭالر، ئبچچىك تٗر ضۈٍي ضىٍٗرٔىڭ ئىچىٍّىىىڭالر، » ئۈزۈوىٗ: -5

 «ئورٔۇڭالرِۇ ئوتتىٓ ثوٌىذۇ -ھٗتتب ضىٍٗرٔىڭ ٍبتبق
پٗتچىٍىه لىٍغبٍٔىمىڭالر ثۈگۈْ دوزىخىالرغب ِۇٔذاق جبزا ثېرىٍىع ضىٍٗرٔىڭ ئبٌالٔىڭ ئِٗرىگٗ ِۇخبٌى» ئۈزۈوىٗ: -6

 «ضٗۋٖثىذىٓ
ُ ِٗڭگۈ وۈچىَىذۇ» ئۈزۈوىٗ: -7  «گٗرچٗ ضىٍٗر دوزاختب ِٗڭگۈ لبٌطبڭالرِۇ ِېٕىڭ جبزاٍى
ْ، چوڭ گۇٔبھالرٔي ضبدىر لىٍغبٍٔىمىڭالر » ئۈزۈوىٗ: -8 ٗرٔىڭ لٗضتٗ دوزىخىالر ِٗڭگۈ ٌٗٔٗتىٗ دۇچبر ثوٌىذۇ. ثۇ ضىٍ

 «الر تۈپٍٍٗىذىٓضٗۋٖثىذىٓ ھَٗ تٗۋثٗ لىٍّىغبٍٔىمىڭ
 «دوزاختب دوزىخىالرٔىڭ ھِٗراھي غٍٗتبٔذۇر» ئۈزۈوىٗ: -9

دوزىخالرٔىڭ ثۇٔذاق ٔٗتىجىگٗ ئېرىػىػي دوزىخىالرٔىڭ ئىجٍىطمب ئٗگىػىپ دۇَٔبغب ثېرىٍىپ، ئبخىرٖتٕي تٗرن » ئۈزۈوىٗ: -10
 ]ئٗخالق ٔبِٗ[«لىٍغبٍٔىمي ضٗۋٖثىذىٓ ثوٌغبْ

 

 ضۆزلىػيغٍَتبًٌىڭ دوزاختىىىلَرگَ ًۇتۇق 

ھٗلىمٗتْٗ ضىٍٗرگٗ » هللا ]ئىع پۈتىٗٔذٖ )ٍٗٔي ھېطبة تۈگٗپ، جٕٗٔٗتٍٗر ثىٍْٗ دوزىخىالر ئبٍرىٍىپ ثوٌغبٔذا( غٍٗتبْ:
)ئىتبئٗت لىٍغۇچىٕي ِۇوبپبتالظ، ئبضىٍَىك لىٍغۇچىٕي جبزاالغتىٓ ئىجبرٖت( راضت ۋٖدىٕي لىٍغبْ ئىذى، )ۋٖدىطىگٗ ۋاپب 

ېَىٓ تىرىٍىع، ضبۋاة، جبزا دېگٍٗٔٗر ٍوق، دٖپ ٍبٌغبْ( ۋٖدٖ لىٍغبْ ئىذىُ، )ۋٖدِٖگٗ( لىٍذى( ِْٗ ضىٍٗرگٗ )ئۆٌگٗٔذىٓ و
خىالپٍىك لىٍذىُ، ضىٍٗرگٗ ِېٕىڭ )وۇفرىغب، گۇٔبھمب زورٌىغۇدٖن( ھۆوۈِرأٍىمىُ ثوٌغىٕي ٍوق، ِْٗ ضىٍٗرٔي پٗلٗت 

ڭ ئۈچۈْ ِېٕي ئٍٗىجٍىّٗڭالر، ئۆزٖڭالرٔي ئٍٗجٍٗڭالر، )گۇِراھٍىممىال( دٖۋٖت لىٍذىُ، ضىٍٗر )دٖۋىتىّٕي( لوثۇي لىٍذىڭالر، غۇٔى
 ْ ِْٗ ضىٍٗرگٗ ٍبردَٖ ثېرىپ ضىٍٗرٔي لۇتمۇزاٌّبٍّْٗ، ضىٍٗرِۇ ِبڭب ٍبردَٖ ثېرىپ ِېٕي لۇتمۇزاٌّبٍطىٍٗر، ِْٗ ضىٍٗرٔىڭ ثۇرۇ

ٖتتٗ( غېرىه لىٍغبٍٔىمىڭالرٔي ئېتىراپ لىٍّبٍّْٗ، غۈثھىطىسوي، زاٌىّالر چولهللاِېٕي   ۇَ لبتتىك ئبزاثمب دۇچبر غب )ئىجبد
 [ ضۈرٖ ئىجراھىُ[22دٍٖذۇ ]« ثوٌىذۇ

  

 ئبلالتبئبالًىڭ دوزاختىىىلَرگَ ضۆزلىػي

ئي ئبدَٖ ثبٌىٍىرى! غٍٗتبٔغب چولۇّٔبڭالر، ئۇ ھٗلىمٗتْٗ ضىٍٗرگٗ ئبغىبرا دۈغّٗٔذۇر، » ]ضىٍٗرگٗ )پٍٗغِٗجٗرٌىرىُ ئبرلىٍىك(:
[ غۈثھىطىسوي، غٍٗتبْ ضىٍٗردىٓ ٔۇرغۇْ 61-60دٖپ تٗۋضىَٗ لىٍّىذىّّۇ؟  ]« ِبڭىال ئىجبدٖت لىٍىڭالر، ثۇ توغرا ٍوٌذۇر

ْ جٗھَٕٗٔٗ ِبٔب غۇ ]62وىػىٍٗرٔي ئبزدۇردى )ثۇٔي( چۈغِّٗٔٗطىٍٗر؟ ]  [ ضۈرٖ ٍبضىٓ[63[ ضىٍٗرگٗ ۋٖدٖ لىٍىٕغب
 

 دوزاختىىىلَردىي دۇًَبدىىي چېغىذا لبًچَ ۋالىت تۇرغبًلىمىٌي ضوراظ

ْ »ىرىٕي ثىس ئوثذاْ ثىٍىّىس، ئٍٕٗي زاِبٔذا ئۇالرٔىڭ ئٗڭ توغرا ضۆزٌٍٗذىغىٕي: ]ئۇالرٔىڭ دٍٖذىغبٍٔ ضىٍٗر پٗلٗت ثىر وۈ
 [ ضۈرٖ تبھب[104دٍٖذۇ ]« تۇردۇڭالر
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ئىجٕي ئٗثۇھبتَٗ ئٍٗپٗ ئىجٕي ئبثذۇ وبالئىذىٓ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ھٗدىطي لۇددۇضىذا ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي 
غۈثھىطىسوي، ئبٌالتبئبال )دوزاخمب وىرگٍٗٔٗرگٗ( ئي دوزىخىالر! ضىٍٗر زېّىٕذا لبٔچٗ ٍىً تۇردۇڭالر؟  -غٗن» رىۋاٍٗت لىٍىذۇ:

دٍٖذۇ. ئۇالر ثىر وۈْ ٍبوي ثىر وۈٔذىّٕۇ ئبز تۇردۇق، دٍٖذۇ. ئبٔذىٓ ئبٌالتبئبال: ضىٍٗرٔىڭ ِۇغۇ ثىر وۈْ ٍبوي ثىر وۈٔذىّٕۇ ئبز 
ٗ دېگْٗ  ٖ ِٗڭگۈدىٓ ِٗڭگۈگٗ لېٍىڭالر، دٍٖذۇۋالىتتب لىٍغبْ ئىػٍىرىڭالر ٔېّ  «ٍبِبْ! ضىٍٗر ِېٕىڭ دوزىخىُ ۋٖ غٗزىجىُ ئىچىذ

 

 ئۇالرًي ئورىۋالىذۇلىلغبى ئبزاة  هَضخىرٍگۇًبھىبرالر دۇًَبدىىي چېغىذا 

بِبْ ئىػٍىرى ئبغىبرا ثوٌىذۇ، ئۇالر )دۇَٔبدىىي چبغٍىرىذا( ِٗضخىرٖ لىٍغبْ ئبزاة  ٍ ئۇالرٔي  ])ئبخىرٖتتٗ( ئۇالرٔىڭ لىٍغبْ
ضىٍٗرٔىڭ ِۇغۇ وۈٔذىىي ِۇاللبتٕي ئۇٔتۇغبٍٔىمىڭالرغب ئوخػبظ، ثۈگۈْ ضىٍٗرٔي »[ )ئۇالرغب( دېَىٍىذۇ: 33ئورىۋاٌىذۇ ]

ئۇٔتۇٍّىس )ٍٗٔي ضىٍٗرٔي ئبزاثمب تبغالپ لوٍۇپ ئۇٔتۇپ لبٌغبٔذٖن ِۇئبِىٍٗ لىٍىّىس(، ضىٍٗرٔىڭ جبٍىڭالر دوزاخ ثوٌىذۇ، 
ٔىڭ هللا [ ثۇ غۇٔىڭ ئۈچۈٔىي، ضىٍٗر  34ٓ لۇتمۇزىذىغبْ( ھېچمبٔذاق ٍبردِٖچىّۇ ثوٌّبٍذۇ ]ضىٍٗرگٗ )ضىٍٗرٔي ئبزاثتى

ٓ «. ئبٍٗتٍىرىٕي ِٗضخىرٖ لىٍىذىغبْ ٔٗرضٗ لىٍىۋاٌذىڭالر ۋٖ ضىٍٗرٔي دۇَٔب تىرىىچىٍىىي ئبٌذىذى ثۈگۈْ ئۇالر دوزاختى
 [ ضۈرٖ جبضىَٗ[35رازى لىٍىػّۇ تٌٗٗپ لىٍىّٕبٍذۇ ] ٔيهللا چىمىرىٍّبٍذۇ، ئۇالردىٓ )تٗۋثٗ لىٍىع ۋٖ ئىجبدٖت لىٍىع ثىٍْٗ( 

 

 پۇغبٍوبى لىلىعتۇرۇپ ئَگَغىًَلَر دوزاختب  غبثبغلىملىرى

[ ئۇالر دوزاختب ِٗڭگۈ لبٌىذۇ، ئۇالر 64ھٗلىمٗتْٗ وبپىرالرٔي رٖھّىتىذىٓ ٍىراق لىٍذى ۋٖ ئۇالرغب دوزاخٕي تٍَٗبرٌىذى  ]]هللا 
بردِٖچي تبپبٌّبٍذۇ  ]ھېچمبٔذاق )ئۇالرٔي لوغذاٍذىغبْ( دوض  ٍ [ دوزاختب 65ت ۋٖ )ئۇالردىٓ ئبزاثٕي دٖپئي لىٍىذىغبْ(

غب ئىتبئٗت لىٍغبْ ثوٌطبلچۇ! پٍٗغِٗجٗرگٗ ئىتبئٗت هللاوبغىي ثىس  » ئۇالرٔىڭ ٍۈزٌىرى تۈرۈٌۈپ وېتىذىغبْ وۈٔذٖ، ئۇالر:
ٍىمٍىرىّىسغب، وبتتىٍىرىّىسغب ئىتبئٗت لىٍذۇق، پٗرۋٖردىگبرىّىس! ثىس ھٗلىمٗتْٗ ثبغ» [ ئۇالر:66دٍٖذۇ  ]« لىٍغبْ ثوٌطبلچۇ!

« ئۇالر ثىسٔي توغرا ٍوٌذىٓ ئبزدۇردى، پٗرۋٖردىگبرىّىس! ئۇالرغب ئبزاثٕي ئىىىي ھٗضطٗ ثٗرگىٓ ۋٖ ئۇالرغب لبتتىك ٌٗٔٗت لىٍغىٓ
 [ ضۈرٖ ئٗھساة[68-67دٍٖذۇ  ]

 

 دٍٍذىغبًلىميدوزاختىىىلَر دوزاختب تۇرۇپ ٍبخػي ئىع لىلىۋالطبق ۋالىت ثبرهىذۇ؟ 

]وبپىرالر دوزاخ ئبزاثىغب دۇچبر ثوٌىذۇ، ئۇالرٔىڭ ئۆٌۈپ )ئبراَ تېپىپ لبٌّبضٍىمي ئۈچۈْ( جبٍٔىرى ئېٍىّٕبٍذۇ، ئۇالردىٓ ئبزاثّۇ 
پٗرۋٖردىگبرىّىس! » [ ئۇالر دوزاختب:36ٍېٕىىٍىتىٍٍّٗذۇ، وۇفرىذا ھٗددىذىٓ ئبغمبْ ھٗر ئىٕطبٕٔي ئٗٔٗ غۇٔذاق جبزاالٍّىس  ]

ىرىّىسدىٓ ثبغمب ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍطبق ثىسٔي )هللا دٖپ ٍبٌۋۇرۇپ توۋالٍذۇ. « چىمىرىۋٖتطٗڭ )دۇَٔبدىىي ۋالىتتب( لىٍغبْ ئٌٍِٗٗ
ْ ئبدَٖ ۋٖز -ضىٍٗرگٗ ئۆِرۈڭالرٔي ئۇزۇْ لىٍىپ، ۋٖز» ئېَتىذۇ(: ٔٗضىھٗت ئبالٌىغۇدٖن ۋالىت ثٗرِىذىّّۇ؟  -ٔٗضىھٗت ئبٌىذىغب

ىّالرغب ھېچمبٔذاق ٍبردَٖ ثٗرگۈچي ٍوق ضىٍٗرگٗ ئبگبھالٔذۇرغۇچي )ٍٗٔي پٗ ٍغِٗجٗر( وٌٗذىغۇ، ئِٗذى ئبزاثٕي تېتىڭالر، زٌا
 [ ضۈرٖ فبتىر[37]

 

 پَرٍبد لىلىع -دوزاختب ًبلَ

بٍٔىمٍىرى ٍبخػىٍىمٍىرىٕي ثېطىپ وٗتىٍٗٔٗر( زىَبْ تبرتمۇچىالردۇر، جٗھِٕٗٔٗذٖ  ېٕىه وٌٗگٍٗٔٗر )ٍٗٔي ٍِب  ٍ ]تبرازىطي
[ ئۇالرٔىڭ ٍۈزٌىرىٕي ئوت وۆٍذۈرىذۇ، وبٌپۇوٍىرى لورۇٌۇپ، چىػٍىرى ئېچىٍىپ )ثٗتچىراً( ثوٌۇپ 103]  ِٗڭگۈ لبٌغۇچىالردۇر

ضىٍٗرگٗ )دۇَٔبدا( ِېٕىڭ ئبٍٗتٍىرىُ ئولۇپ ثېرىٍگْٗ، ضىٍٗر ئۇٔي )غۇٔچٗ روغْٗ تۇرۇلٍۇق( ئىٕىبر » [ )ئۇالرغب(104لبٌىذۇ  ]
ىسدىٓ غبٌىت وېٍىپ » ئېَتىذۇ:[ ئۇالر 105دېَىٍىذۇ  ]« لىٍغبْ ئِٗٗضّىذىڭالر پٗرۋٖردىگبرىّىس! ثٗتجٗختٍىىىّىس ئۈضتّى

[ پٗرۋٖردىگبرىّىس! ثىسٔي دوزاختىٓ چىمبرغىٓ )ئبٔذىٓ دۇَٔبغب لبٍتۇرغىٓ(، ئٗگٗر 106گۇِراھ لٗۋَ ثوٌۇپ لبٌغبْ ئىذۇق  ]
جٗھِٕٗٔٗذٖ خبر ھبٌذا » ئېَتىذۇ:[  هللا 107ثىس )غۇٔىڭذىٓ وېَىٓ( ٍٗٔٗ گۇٔبھ لىٍطبق، ثىس ھٗلىمٗتْٗ زاٌىُ ثوٌۇپ لبٌىّىس ]

[ غۈثھىطىسوي، ثٗٔذىٍىرىّذىٓ ثىر 108لېٍىڭالر، )ئۈضتۈڭالردىٓ ئبزاثٕىڭ وۆتۈرۈٌۈپ وېتىػي ھٗلمىذٖ( ِبڭب ضۆز ئبچّبڭالر  ]
بڭ ئٗڭ رٖھىُ پٗرۋٖردىگبرىّىس! ثىس ئىّبْ ئېَتتۇق، ثىسگٗ ِٗغپىرٖت لىٍغىٓ، ثىسگٗ رٖھىُ لىٍغىٓ، ضْٗ ثوٌط» تۈروۈَ وىػىٍٗر:

ٗتتب ئۇالر ضىٍٗرگٗ ِېٕىڭ زىىرىّٕي ئۇٔتۇٌذۇردى )ٍٗٔي ئۇالرٔي 109دٍٖتتي  ]« لىٍغۇچىطْٗ [ ئۇالرٔي ِٗضخىرٖ لىٍذىڭالر، ھ
ٗر ئۇالردىٓ وۈٌٗتتىڭالر  ] ٓ 110ِٗضخىرٖ لىٍىع ثىٍْٗ ثوٌۇپ وېتىپ ِبڭب ئىتبئٗت لىٍىػٕي ئۇٔتۇدۇڭالر( ضىٍ [ )ضىٍٗردى

ٗتٍٗرگٗ ( ضٗۋر لىٍغبٍٔىمٍىرى ئۈچۈْ، ِْٗ ئۇالرٔي ثۈگۈْ ِۇوبپبتٍىذىُ، ئۇالر ھٗلىمٗتْٗ ِٗلطٗتىٗ ٍٗتىْٗ ئٗزىَ
ىً تۇردۇڭالر؟» )ئۇالرغب(:[ هللا 111ئېرىػىۈچىٍٗردۇر  ] ىٕذا لبٔچٍٗ  ثىر وۈْ ٍبوي ثىر وۈٔذىّٕۇ » [ ئۇالر:112دٍٖذۇ  ]« زّې

ٓ، « رىغىٓوۈٍٔٗرٔي( ھېطبثٍىغۇچي )پٗرغتىٍٗر(دىٓ ضو -ئبز تۇردۇق، )ئبً دٍٖذۇ )ئۇالر دوزاختب چېىىۋاتمبْ ئبزاة تۈپٍٍٗىذى
دٍٖذۇ « ئٗگٗر ضىٍٗر ثىٍطٗڭالر )دۇَٔبدا( پٗلٗت ئبزغىٕب تۇردۇڭالر[  هللا :» 113زېّىٕذا لبٔچىٍىه تۇرغبٍٔىمٍىرىٕي ئۇٔتۇٍذۇ( ]

 [ ضۈرٖ ِۆئّىٕۇْ[114]
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 دوزاختب گۇًبھىبرالر لبٌٍبلطۇ ئبرىطىذا ثېرىپ وېلىذۇ

وېٍىپ تۇرىذۇ )ٍٗٔي  -[ ئۇالر دوزاخ ثىٍْٗ لبٍٕبلطۇ ئبرىطىذا ثېرىپ43بھىبرالر ئىٕىبر لىٍىذىغبْ جٗھِٕٗٔٗذۇر  ]]ثۇ، گۇٔ
[ ضۈرٖ رٖھّبْ[]ئٗگٗر ئۇ تىرىٍىػىٕي ئىٕىبر لىٍغۇچي 44گبھىذا ئوت ثىٍْٗ، گبھىذا لبٍٕبلطۇ ثىٍْٗ ئبزاثٍىٕىذۇ(  ]

[ 94[  جٗھِٕٗٔٗذٖ وۆٍذۈرۈٌىذۇ ]93-92تٍىه لبٍٕبلطۇ ثىٍْٗ وۈتۈۋېٍىٕىذۇ  ]گۇِراھالردىٓ ثوٌىذىغبْ ثوٌطب، ٍۇلىرى ھبرارٖ
ۈچۈْ [ ئۇالر ئ5[  )ضۇٌىرى( لبٍٕبپ تۇرغبْ ثۇاللتىٓ ضۇغىرىٍىذۇ  ]4ضۈرٖ ۋالىئٗ[]ئۇالر ھبرارىتي لبتتىك دوزاخمب وىرىذۇ ]

ػىٕي ضِٗرىتٍّٗذۇ، ئبچٍىمٕي پٗضٍٗتٍّٗذۇ [ زٖرى وى6ٗٔذىٓ( ثبغمب ٍېّٗوٍىه ثوٌّبٍذۇ  ]زٖرىذىٓ )ثٗتجۇً، ئبچچىك تىى
 [ ضۈرٖ غبغىَٗ[7]

 

 َضئول پَرغتىگَ: ئي هبلىه ثىسگَ ئۆلۈم ھۆوۈم لىلطۇى دٍٍذىغبًلىميهگۇًبھىبرالر دوزاخمب 

زاختب [ ئۇالردىٓ ئبزاة )ثىردِّٖۇ( ٍېٕىىٍىتىٍٍّٗذۇ، ئۇالر دو74]گۇٔبھىبرالر ھٗلىمٗتْٗ دوزاخ ئبزاثىذا ِٗڭگۈ لبٌغۇچىالردۇر  ]
 [ ئۇالرغب ثىس زۇٌۇَ لىٍّىذۇق ۋٖ ٌېىىٓ ئۇالر ئۆزٌىرىگٗ ئۆزٌىرى زۇٌۇَ لىٍذى 75)ھٗرلبٔذاق ٍبخػىٍىمتىٓ( ئۈِىذضىسٌٗردۇر  ]

» دٖپ توۋالٍذۇ. ِبٌىه:« ئي ِبٌىه! پٗرۋٖردىگبرىڭ ثىسگٗ ئۆٌۈَ ھۆوۈَ لىٍطۇْ» ئٗوىٗي پٗرغتىگٗ(:[ ئۇالر )دوزاخمب ِۇ76]
 [ ضۈرٖ زۇخرۇف[77دٍٖذۇ ]« لبٌىطىٍٗر ضىٍٗر ئبزاثتب چولۇَ

 

 دوزاخ ئَھلي جًٌََت ئَھلىذىي ضۇ تَلَپ لىلىػي

« ضىٍٗرگٗ ثٗرگْٗ ئىچىذىغبْ ٔٗرضىٍٗردىٓ ثىسگٗ ثىرئبز لوٍۇپ ثٗرضٗڭالر!هللا ضۇدىٓ ٍبوي  » ]ئٗھٍي دوزاخ ئٗھٍي جٕٗٔٗتىٗ:
 [ ضۈرٖ ئٗئراف[50دٍٖذۇ  ]« رغب ھبراَ لىٍغبْئۇالرٔي وبپىرال» هللا دٖپ توۋالٍذۇ، ئٗھٍي جٕٗٔٗت ئۇالرغب )جبۋاثْٗ(:

 

 خبۋارىچالر دوزاخٌىڭ ئىتلىرى

خبۋارىجالر دوزاخٕىڭ » ئىجٕي ئٗثۇ ئٗۋفب، ئٗثۇ ئۇِبِٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:
ُ ضٗھىھ[« ئىتٍىرىذۇر  دېگْٗ ]ئىجٕي ِبجٗ ۋٖ ئٗھّٗد ۋٖ ھبوى

 زىٌذاىدوزاخ ثىر 

[ ضۈرٖ 8[ ضۈرٖ ِۇددٖضطىر[]ثىس جٗھِٕٕٗٔٗي وبپىرالر ئۈچۈْ زىٕذاْ لىٍذۇق ]35]غۈثھىطىسوي، دوزاخ ثبالالردىٓ ثىرىذۇر  ]
ٓ )دوزاختب( ِٗھجۇضتۇر ] ْ لىٍّىػٍىرى تۈپٍٍٗىذى  [ ضۈرٖ ِۇددٖضطىر[38ثٗٔي ئىطرائىً[]ھٗر ئىٕطب

 

 ضَلَر توغرضىذا 

[ ئۇ ھېچ ٔٗرضىٕي 27[ ضٗلٗرٔىڭ ٔېّىٍىىىٕي لبٔذاق ثىٌٍٍٗٗطْٗ؟  ]26مب( ضبٌىّْٗ  ]] ئۇٔي ِْٗ ضٗلٗرگٗ )ٍٗٔي دوزاخ
ٓ( 28لبٌذۇرِبٍذۇ، لوٍّبٍذۇ )ثٌٗىي وۆٍذۈرۈپ تبغالٍذۇ(  ] [ ئۇ )چوڭٍۇلىذىٓ( ئىٕطبٔالرٔىڭ )وۆزٌىرىگٗ ٍىراق ِۇضبپىٍٗردى

ٗ ِۇئٗوىٌٗذۇر ] 19[ ئۇٔىڭغب 29وۆرۈٔۈپ تۇرىذۇ  ]  دٖضطىر[[ ضۈرٖ ِۇد30پٗرغت
 

 دوزاخٌىڭ چوڭمۇرلىمي

ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ  رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي ، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ثىٍْٗ ثىرگٗ ئىذۇق، تۇٍۇلطىسال ثىر 
ٔغبٔىذى، ئۇ: ثۇ ٔېّىٕىڭ ئبۋازى ثىٍِٗطىٍٗر؟ دٖپ ضورىذى. ثىس: ئبٌال ۋٖ ئۇٔىڭ رٖضۇٌي  -ٔٗرضىٕىڭ چۈغىْٗ ئبۋازى ئبڭال

ٍغبْ ثىر تبظ ئىذى، ِبٔب ئِٗذى ئۇٔىڭ  70دېذۇق. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: ثۇ جٗھِٕٗٔٗگٗ  -ٍگۈچىذۇرثى ٍىً ثۇرۇْ ئېتى
 ]ِۇضٍىُ[« دېذى -لٗرىگٗ ٍېتىپ ثبردى

ٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ٖ » ِۇھِّٗٗد ئىجٕي ۋاضي رٖزىٌَٗالھۇ ٗئ جٗھِٕٗٔٗذ
ٗثھٗة دٖپ ئبتبٌغبْ ثىر ۋادى ثبر ثوٌۇپ، زۇِىگٗرٌٗرٔىڭ ھِّٗىطي غۇ ٍٗرگٗ تبغٍىٕىذۇ، ضْٗ ھٗرگىس ئۇالردىٓ ثوٌۇپ ھ

 ]دارىّي[« لبٌّىغىٓ!
 

 دوزاخ ئوتىٌىڭ لىسىملىمي

ْ( ئبدِٖگٗ وٗ ْ، ٍب ٍبخػىٍىمي ثوٌّىغب بِبٍٔىمٍىرى ٍبخػىٍىمٍىرىٕي ثېطىپ وٗتىٗ  ٍ ٌطٗن، ]تبرازىطي ٍېٕىه وٌٗگْٗ )ٍٗٔي
[ 11[ ھبۋىَٗ لىسىك ئوتتۇر ]10[ ھبۋىَٗٔىڭ ٔېّٗ ئىىٍٗٔىىىٕي ضْٗ لبٔذاق ثىٌٍٍٗٗطْٗ؟  ]9-8ئۇٔىڭ جبٍي ھبۋىَٗ ثوٌىذۇ  ]

ضۈرٖ لبرىئٗ[]ئۇالرٔىڭ جبٍي جٗھَٕٗٔٗ ثوٌىذۇ، )جٗھِٕٕٗٔٗىڭ( ئوتي پٗضٍٗپ لبٌطب، ئۇالرغب )ئوتٕي( تېخىّۇ ٍبٌمۇٔجىتىّىس 
 [[ ضۈرٖ ثٗٔي ئىطرائى97ً]

ېمىۋاتمبْ ثۇ ئوت جٗھَٕٗٔٗ » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ  رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:  ٍ ضىٍٗر
دېَىٍگٗٔىذى.  -دېذى. ئۇٔىڭغب: ئي رٖضۇٌۇٌال! ِۇغۇ ئوتّۇ )ئبزاثالغمب( ٍېتٗرٌىىمۇ؟ -ھٗضطىطىٕىڭ ثىر پبرچىطىذۇر 70ئوتىٕىڭ 
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 -ھٗضطٗ ئبرتۇق ثوٌۇپ، ھٗرثىر ھٗضطىٕىڭ ھبرارىتي ِۇغۇ ئوتٕىڭ ھبرارىتي ثىٍْٗ تٗڭذۇر 69تتىٓ ئۇ: جٗھَٕٗٔٗ ئوتي ثۇ ئو
 ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[« دېذى

[ ئۇ، ئبٌالٔىڭ 5[ ھۆتِٗٗٔىڭ ٔېّىٍىىىٕي لبٔذاق ثىٌٍٍٗٗطْٗ؟  ]4] ھٗرگىس ئۇٔذاق ئِٗٗش، ئو چولۇَ ھۆتِٗٗگٗ تبغٍىٕىذۇ ]
[ ئېگىس 8[ ئۇالر چولۇَ دوزاخمب ضوٌىٕىذۇ  ]7-6ٌىّي( ٍۈرٖوٍٗرگٗ ٍېتىپ ثبرىذۇ  ]ٍبٔذۇرغبْ ئوتىذۇروي، )ئۇٔىڭ ئٗ

 [ ضۈرٖ ھۇِٗزٖ[9تۈۋرۈوٍٗرگٗ ثبغٍىٕىذۇ ]
ٔۇئّبْ ئىجٕي ثٗغىر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، ِْٗ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي 

ئٗھٍىٕىڭ ئٗڭ ٍېٕىڭ ئبزاة چېىىذىغىٕي غۇٔذاق ثىر وىػىذۇروي، ئۇٔىڭ ئىىىي تبپىٕي لىَبِٗت وۈٔي دوزاخ » ئبڭٍىغبْ:
ئبضتىغب ئىىىي چوغ لوٍۇٌىذۇ، چوغٕىڭ تٗضىرىذىٓ ِېڭىطي لبٍٕبپ وېتىذۇ. ئۇ ِٗٔذىّٕۇ لبتتىك ئبزاثالٔغبْ وىػي ٍولتۇر، دٖپ 

 ٖ ِۇضٍىُ[]ثۇخبرى ۋ« لبراٍذۇ. ھٗلىمٗتتٗ ئۇ ئٗڭ ٍٗڭگىً ئبزاة چٗوىْٗ وىػىذۇر
جٗھِٕٗٔٗذٖ ئٗڭ » ئٗثۇ ضٗئىذ خۇدرى رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

ٍىٕىه ئبزاثمب دۇچبر ثوٌىذىغبْ وىػىگٗ ئوتتىٓ ئىىىي ئبٍبغ وىَذۈرۈپ لوٍۇٌىذۇ، غۇ ئبٍبلٕىڭ ھبرارىتىذىٓ ئۇٔىڭ ِېڭىطي 
 []ِۇضٍىُ« لبٍٕبپ وېتىذۇ

ئٗگٗر ثۇ ِٗضجىذتٗ ٍۈز » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
ٍبوي ئۇٔىڭذىّٕۇ وۆپ وىػي ثوٌطب، جٗھِٕٗٔٗذىٓ ثىر وىػي چىمىپ، ثىر تىٕىۋٖتطٗ، ئۇٔىڭ تىٕىمي ِٗضجىذ ۋٖ ئۇٔىڭذىىي 

 ]ِٗۋضىٍي[ «ھِّٗٗ وىػىٕي وۆٍذۈرۈپ تبغالٍذۇ
 

 دوزاختب ئوثذاى ٍبغىوبٍذىغبًلىمي

ٓ ئۇ ئوتتب ئۆٌٍّٗذۇ ۋٖ )ئوثذاْ( ٍبغىّبٍذۇ ]12]ئۇ وبتتب ئوتمب )ٍٗٔي دوزاخمب( وىرىذۇ  ]  ال[ئ[ ضۈرٖ ئ13ٗ[ ئبٔذى
ْ ئٗھٍي دوزاخمب وىرگٗ» ئٗثۇ ضٗئىذ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

ْ ٍبغىّبٍذۇ  ]ِۇضٍىُ[« دوزاخالر دوزاختب ئۆٌٍّٗذۇ ۋٖ ئوثذا
جٗھَٕٗٔٗ » ضِٗۇرٖ ئىجٕي جۇٔذۇة رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

ٗٔٗ ثٗزىٍىرىٕىڭ ثوٍٕىغىچٗ ئوتي ئۇالردىٓ ثٗزىٍىرىٕىڭ ھوغۇلىغىچٗ، ثٗزىٍىرىٕىڭ تېسىغىچٗ، ثٗزىٍىرىٕىڭ ثېٍىگىچٗ، ٍ
 ]ِۇضٍىُ[« وۆٍذۇرىذۇ

[ ضۈرٖ 104]  ] ئۇالرٔىڭ ٍۈزٌىرىٕي ئوت وۆٍذۈرىذۇ، وبٌپۇوٍىرى لورۇٌۇپ، چىػٍىرى ئېچىٍىپ )ثٗتچىراً( ثوٌۇپ لبٌىذۇ
ٖ 56]ِۆئّىٕۇْ[]ئۇالرٔىڭ تېرىٍىرى پىػىپ تۈگىگْٗ چبغذا ئبزاثٕي تېتىتىع ئۈچۈْ ئورٔىغب ثبغمب تېرٖ ٍٗڭگۈغٍٍّٗىس  [ ضۈر

 ٔىطب[
 

  دوزاختىىىلَرًىڭ جىطوي 

)جٗھِٕٗٔٗذٖ( وبپىرٔىڭ » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
« تٗڭ وېٍىذۇئېسىك چىػي ٍبوي لوزۇق چىػي ئوھۇد تېغىذٖن ٍوغبٍٔىمتب ثوٌىذۇ. تېرىطىٕىڭ لېٍىٍٕىمي ئۈچ وۈٍٔۈن ِۇضبپىگٗ 

 ]ِۇضٍىُ[
)جٗھِٕٗٔٗذٖ(وبپىرٔىڭ » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

ْ ئۈچ وۈٍٔۈن ِۇضبپىگٗ تٗڭ وېٍىذۇ ْ لىٍىٕىذىغب  ]ِۇضٍىُ[« ئىىىي ِۈرىطىٕىڭ ئبرىطي ٍۈگۈرۈن ئۇالغ ثىٍٗ
 

 ىچوىىيئ -دوزاختىىىلَرًىڭ ٍېوَن

ېّٗتٍىرى( ٍبخػي زىَبپٗتّۇ؟ ٍبوي زٖلمۇَ دٖرىخ [ زٖلمۇِٕي ثىس زاٌىّالر )ٍٗٔي گۇِراھالر( 62ّۇ؟  ]ى] ثۇ )ٍٗٔي جٕٗٔٗتٕىڭٔ 
[ ئۇٔىڭ ِېۋىطي گوٍب 64[ غۈثھىطىسوي، ئۇ جٗھِٕٕٗٔٗىڭ لٗئرىذٖ ئۆضىذىغبْ دٖرٖختۇر  ]63ئۈچۈْ ئبزاة لىٍذۇق  ]

[ 66[ ئۇالر غۈثھىطىس غۇ ِېۋىٍٗردىٓ ٍٍٗذۇ، ئۇٔىڭ ثىٍْٗ لۇرضبلٍىرىٕي توٍغۇزىذۇ  ]65ۇ  ]غٍٗتبٔالرٔىڭ ثبغٍىرىغب ئوخػبٍذ
[ ئبٔذىٓ ئۇالرٔىڭ لبٍتىذىغبْ جبٍي 67ئبٔذىٓ ئۇالر ئۇٔىڭ ئۈضتىگٗ )ٍىرىڭ ثىٍْٗ( لبٍٕبلطۇٔىڭ ئبرىالغتۇرِىطىٕي ئىچىذۇ  ]

[چولۇَ زٖلمۇَ 51بٍتب تىرىٍىػٕي ئىٕىبر لىٍغۇچي گۇِراھالر!  ][ ضۈرٖ ضبففبت[]ئبٔذىٓ ضىٍٗر، ئي ل68چولۇَ دوزاخ ثوٌىذۇ  ]
[ ئۇٔىڭ ئۈضتىگٗ ھبرارىتي ٍۇلىرى ثوٌغبْ 53[ ئۇٔىڭذىٓ لورضبلٍىرىڭالرٔي توٌذۇرۇضىٍٗر  ]52دٖرىخىذىٓ ٍٍٗطىٍٗر  ]

[ ضۈرٖ 56ىَبپىتىذۇر ][ ِبٔب ثۇ، ئۇالرٔىڭ لىَبِٗت وۈٔىذىىي ز55-54لبٍٕبلطۇٔي تٗغٕب ثوٌغبْ تۆگىٍٗردٖن ئىچىطىٍٗر  ]
 ۋالىئٗ[

ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ئٗگٗر )دوزاخمب وىرگْٗ » ئىجٕي ئبثجبش ر
وىػىٍٗرٔىڭ ٍٍٗذىغبْ تبِىمي ثوٌىذىغبْ، تِٗي ٔبھبٍىتي ئبچچىك، پۇرىمي ٔبھبٍىتي ثٗتجۇً( زٖلمۇَ دېگْٗ دٖرٖخٕىڭ 

ٕىڭ ضۈٍىذىٓ زېّىٕغب ثىر تبِچٗ تېّىپ وٗتطٗ، ئۇ زېّىٕذىىي وىػىٍٗرٔىڭ ٍېّٗوٍىىٍىرىٕىڭ ھِّٗىطىٕي ئبچچىك ِېۋىطى
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لىٍىۋٖتىْٗ ثوالتتي. ئٗگٗر ثىر تبِچىطي غۇ دٖرىجىذٖ ئبچچىك ثوٌطب تبئبِي زٖلمۇَ دٖرىخىذىٓ ثوٌغبْ دوزاختىىي 
ْ ۋٖ ھبوىُ ضٗھىھ[ تىرِىسى ۋٖ ٔٗضٗئي«]وىػىٍٗرٔىڭ ھبٌي ٔېّٗ ثوٌۇپ وېتٗر؟  ۋٖ ئىجٕي ِبجٗ ۋٖ ھٗثجب

[ ضۈرٖ ِۇززِّٖىً[ ]زٖلمۇَ دٖرىخي 13])زٖلمۇَ، زٖرىذىٓ ئىجبرٖت( گبٌذىٓ ئۆتٍّٗذىغبْ تبِبق ۋٖ لبتتىك ئبزاة ثبر ]
ٍٕبٍذۇ  [ ئۇ ئېرىتىٍگْٗ ِىطتٗن )لىسىك( تۇر، ئۇ لورضبلالردا لبٍٕبلطۇدٖن لب44-43ھٗلىمٗتْٗ گۇٔبھىبرالرٔىڭ تبِىمىذۇر  ]

ئۇٔي تۇتۇپ ضۆرٖپ دوزاخٕىڭ ئوتتۇرىطىغب ئېٍىپ ثېرىڭالر، ئبٔذىٓ ئۇٔىڭ » [ )دوزاخمب ِۇئٗوىٗي پٗرغتىٍٗرگٗ:45-46]
)ثۇ ئبزاثٕي( » [ )ئۇٔىڭغب خبرالظ ۋٖ ِٗضخىرٖ لىٍىع ٍۈزىطىذىٓ( 48-47دېَىٍىذۇ  ]« ثېػىغب لبٍٕبلطۇ لۇٍۇپ ئبزاثالڭالر

[ ثۇ )ئبزاة( ھٗلىمٗتْٗ )ھبٍبت ۋالتىڭالردا( ضىٍٗر غٗوٍٗٔگْٗ 49ٍىه ئۇٌۇغ زات ئىذىڭ  ]تېتىغىٓ، ضْٗ ھٗلىمٗتْٗ ئىسزٖت
[زٖرى 6ٗٔذىٓ( ثبغمب ٍېّٗوٍىه ثوٌّبٍذۇ  ]زٖرىذىٓ )ٍٗٔي ثٗتجۇً، ئبچچىك تىى[ ضۈرٖ دۇخبْ(]ئۇالر ئۈچۈْ 50ٔٗرضىذۇر ]

 [ ضۈرٖ غبغىَٗ[7وىػىٕي ضِٗرىتٍّٗذۇ، ئبچٍىمٕي پٗضٍٗتٍّٗذۇ ]
 

 خىالرًىڭ ئىچىولىىيدوزى

[ ئۇالر جٗھِٕٗٔٗذٖ 23[ ئۇالر جٗھِٕٗٔٗذٖ ئۇزاق ِۇددٖت لبٌىذۇ  ]22]جٗھَٕٗٔٗ، غۈثھىطىسوي،، گۇٔبھىبرالرٔىڭ جبٍىذۇر  ]
ېٕىىٍىتىذىغبْ( ثىرٖر ضۆرۈٍٔۈوىٗ ۋٖ )تٗغٕبٌىمٕي لبٔذۇرىذىغبْ( ثىرٖر ئىچىٍّىىىٗ ئېرىػٌٍّٗٗذۇ    ٍ )جٗھِٕٕٗٔٗىڭ ھبرارىتي

تٍىه لبٍٕبلطۇ ۋٖ ٍىرىڭذىٕال ئىجبرٖت ثوٌىذۇ  ][ ئۇال24] [ ثۇ )ئۇالرغب 25رٔىڭ ئېرىػىذىغىٕي پٗلٗت ٍۇلىرى ھبراٖر
[ ضۈرٖ ٔٗثٗ[]ئۇ 27[ چۈٔىي ئۇالر )لىٍّىػٍىرىذىٓ( ھېطبة ئېٍىٕىػتىٓ لورلّبٍتتي ]26ثېرىٍىذىغبْ( ِۇۋاپىك جبزادۇر  ]

ٍىرىڭذۇر،  -[ ثۇ )وۆٍذۈرگۈچي( لىسىك ضۇدۇر، لب56ْْٗ ٍبِبْ جبً!  ]جٗھِٕٗٔٗذۇر، ئۇالر جٗھِٕٗٔٗگٗ وىرىذۇ، ئۇ ٔېّىذىگ
[ ضۈرٖ ضبد[]ثۇ وۈٔذٖ ٔۇرغۇْ ئبدٍِٖٗر 58[ ٍٗٔٗ )ئۇالرغب( ِۇغۇ خىٍذىىي ثبغمب تۈرٌۈن ئبزاثالر ثبر ]57ئۇالر ثۇٔي تېتىطۇْ  ]

[ ئۇالر ھبرارىتي لبتتىك دوزاخمب 3برتمۇچىالردۇر  ][ ئۇالر دۇَٔبدا گۇٔبھ لىٍغۇچىالردۇر، )ئبخىرٖتتٗ( جبپب ت2خبر ثوٌغۇچىذۇر  ]
ْ 5[ )ضۇٌىرى( لبٍٕبپ تۇرغبْ ثۇاللتىٓ ضۇغىرىٍىذۇ ]4وىرىذۇ  ] [ ضۈرٖ غبغىَٗ[]دوزاختب ِٗڭگۈ لبٌىذىغبْ، لبٍٕبلطۇ ثىٍٗ

]ثىس ھٗلىمٗتْٗ [ ضۈرٖ ِۇھِّٗٗد[5پبٖر لىٍىٕىذىغبٔالر ثىٍْٗ ئوخػبغّۇ؟ ] -ضۇغىرىٍىپ )لىسىمٍىمىذىٓ( ئۈچٍٍٗىرى پبٖر
ىذۇق، ئۇالر )تٗغٕبٌىمتىٓ( ضۇ تٌٗٗپ لىٍطب، ئۇالرغب  وبپىرالر ئۈچۈْ تۇتۇْ پٗردىٍىرى ئۇالرٔي ئورىۋاٌىذىغبْ ئوتٕي تٍَٗبٌر
ِٗدْٖ ئېرىتّىطىگٗ ئوخػبظ، ٍۈزٌٗرٔي وۆٍذۈرۈۋېتىذىغبْ )ٔبھبٍىتي لىسىك( ضۇ ثېرىٍىذۇ، ثۇ ٔېّىذىگْٗ ٍبِبْ غبراة! 

[ ضۈرٖ وٗھف[]ئۇٔىڭ ئبٌذىذا جٗھَٕٗٔٗ تۇرىذۇ، جٗھِٕٗٔٗذٖ ئۇ ٍىرىڭ ئبرىالظ ضۇ 29ْ ٍبِبْ جبً! ]جٗھَٕٗٔٗ ٔېّىذىگٗ
[ )ئۇٔىڭ ئبچچىمٍىمىذىٓ( ئۇٔي ٍۇتۇِالپ ئېچىپ تٗضٍىىتٗ ٍۇتىذۇ، ئۆٌۈَ ئۇٔي لورغىۋاٌىذۇ. ٌېىىٓ ئۇ 16ثىٍْٗ ضۇغىرىٍىذۇ  ]

 [ ضۈرٖ ئىجراھىُ[17ثمب دۇچبر ثوٌىذۇ ]ھٗرگىس ئۆٌٍّٗذۇ، غۇٔىڭذىٓ وېَىٓ تېخىّۇ لبتتىك ئبزا
ِۇتٗوٗثجىرٌٗر لىَبِٗت » دىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئىجٕي ئِٗر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ

دٖپ  وۈٔي ئبدَٖ ضۈرىتىذٖ ئِّٗب زٖررىچىٍىه ھٗجىّذٖ ثوٌىذۇ. ئۇالرٔي ھِّٗٗ تٗرٖپتىٓ خبرٌىك لبپالپ، دوزاختىىي ثۆٌٗش
ئبتىٍىذىغبْ ثىر تۈرِىگٗ ھٍٗذىٍىذۇ، ئۇالرٔي دٖھػٗت ئۇٌغبٍغبْ ئوت وۆٍذۈرىذۇ. ئۇالر دوزاخ ئٗھٍىٕىڭ تىَٕٗتۇي خبثبي دٖپ 

ْ لبْ ٓ ئبلمب ْ )وىػىٍٗردى ْ ضۇغۇرىٍىذۇ-ئبتىٍىذىغب  ]تىرِىسى ۋٖ ئٗھّٗد ھٗضْٗ[« ( ٍىرىڭٍىرى ثىٍٗ
ِٗضت لىٍىذىغبْ ھٗرلبٔذاق » پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: وي،ٍىٕىذۇرىۋاٍٗت لى ئىجٕي ئبثجبش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ 

ئىچىٍّىه ھبراق ھېطبثٍىٕىذۇ، ِٗضت لىٍىذىغبْ ھٗرلبٔذاق ٔٗرضٗ ھبراِذۇر. وىّىي ِٗضت لىٍىذىغبْ ثىر ٔٗرضٗ ئىچطٗ، 
ال تٗۋثىطىٕي لوثۇ ُ ئۇٔىڭ لىرىك وۈٍٔۈن ٔبِىسىٕىڭ ضبۋاثي وېٍّٗتىٍىذۇ. ئٗگٗر تٗۋثٗ لىٍطب، ئٌب ي لىٍىذۇ. ئِّٗب تۆتىٕچي لېتى

ال ئۇ وىػىگٗ چولۇَ تىَٕٗتۇٌخٗثبٌٕي ئچىۈزىذۇ دېذى. ضبھبثىالر: ئي رٖضۇٌۇٌال! تىَٕٗتۇٌخٗثبي دېگْٗ  -لبٍتب ئىچىذىىْٗ، ئٌب
ٍىرىڭٍىرىذۇر. ئٗگٗر  -دٖپ ضورىغبٔىذى، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: تىَٕٗتۇٌخٗثبي دېگْٗ، دوزاخ ئٗھٍىٕىڭ لبْ -ٔېّٗ؟

ٕي ثىٍٍّٗذىغبْ وىچىه ثبٌىغب ھبراق ئىچىۈزضٗ، ئبٌال ئۇ وىػىگٗ چولۇَ دوزاخ ئٗھٍىٕىڭ لبْ -ىرٖرضي ھباليث  -ھبرِا
 ]ئٗثۇ داۋۇد[« دېذى -ي ئىچىۈزىذۇٍىرىڭٍىرىٕ

وىّىي ھبرالتىٓ لوي ئۈزًِٗ ئۆٌۈپ » ئٗثۇ ِۇضب رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:
دٖپ ضورىۋېذى،  -دېذى. ضبھبثىٍٗر: ئۇ لبٔذاق ئۆضتٗڭ؟-وٗتطٗ، ئۇ وىػىگٗ ئبٌال غۇتٗ ٔبٍِىك ئۆضتٗڭٕىڭ ضۈٍىٕي ئىچىۈزىذۇ

 ْ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: ئۇ، پبھىػٗ ئبٍبٌالرٔىڭ ئٗۋرىتىذىٓ ئبلىذىغبْ ئۆضتٗڭ. پبھىػٗ ئبٍبٌالرٔىڭ ئٗۋرىتىذىٓ چىممب
 ]ئٗھّٗد[« دېذى -اثىغب ئبزاة لوغۇپ، ئۇالرٔي تېخىّۇ لىَٕبٍذۇضېطىك پۇراق دوزاخ ئٗھٍىٕىڭ ئبز

جٍٗػبْ دېگْٗ ٍٗردىٓ ثىر ئبدَٖ وېٍىپ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِذىٓ ئۆزٌىرىٕىڭ زېّىٕذىٓ تېرىمتىٓ ٍبضىٍىذىغبْ ِىسر دٖپ  
ىالِذۇ؟ دٖپ ضورىذى، ئۇ ئبدَٖ ئبتىٍىذىغبْ ئىچىٍّىه توغرضىذا ضورىغبٔىذى، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:  ئۇ ٔٗرضٗ ِٗضت ل

ھٗئٗ دٖپ جبۋاة ثٗردى. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ؛ ھٗرلبٔذاق ِٗضت لىٍغۇچي ٔٗرضٗ ھبراِذۇر، ئۇٌۇغ ئبٌالتبئبال ِٗضت 
ْ، دېذى. ضبھبثىالر، ئي « تېٕٗتي خٗثبي» ٔٗرضىٕي ئىچىْٗ ئبدِٖٕي: دېگْٗ ٔٗرضٗ ثىٍْٗ ضۇغىرىػمب ئٗھذى لىٍغب

دېگْٗ ٔېّٗ ئۇ دٖپ ضوراغتي، رٖضۇٌۇٌال ئۇ، دوزىخىالردىٓ چىممبْ تٗر ٍبوي دوزىخىالردىٓ ضىمىپ « ي خٗثبيتېٕٗت» رٖضۇٌۇٌال:
ٗ دٖپ جبۋاة ثٗردى  ]ِۇضٍىُ ۋٖ ٔٗضٗئي[« چىمىرىٍغبْ ٔٗرض
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 دوزاختىىىلَرًىڭ وىَىوي

ھٗر وىػىٕىڭ لىٍّىػىغب لبراپ غۇٔذاق [  هللا 50] ئۇالرٔىڭ وۆڭٍىىي لبراِبٍذىٓ ثوٌىذۇ، ئوت ئۇالرٔىڭ ٍۈزٌىرىٕي ئورىۋاٌىذۇ  ]
[ ضۈرٖ ئىجراھىُ[ ]وبپىرالرغب ئوتتىٓ وىَىٍّٗر پىچىٍىذۇ، ئۇالرٔىڭ 51ئٌٗۋٖتتٗ تېس ھېطبة ئبٌغۇچىذۇر ]هللا جبزا ثېرىذۇ،   

تىٍىذۇ  ثبغرى ۋٖ تېرىٍىرى ئېرى -[ ئۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇالرٔىڭ ئىچ19ثبغٍىرى ئۈضتىذىٓ ٍۇلىرى ھبرارٖتٍىه لبٍٕبلطۇ لوٍۇٌىذۇ  ]
لبٍغۇٔىڭ لبتتىمٍىمىذىٓ دوزاختىٓ  -[ ھٗرلبچبْ ئۇالر )ٍېتىۋاتمبْ( غ21َٗ[ ئۇالر تۆِۈر تولّبلالر ثىٍْٗ ئۇرۇٌىذۇ ]20]

 [ ضۈرٖ ھٗج[22چىمّبلچي ثوٌطب، ئۇالر دوزاخمب لبٍتۇرۇٌىذۇ )ئۇالرغب( وۆٍذۈرگۈچي )دوزاخ( ئبزاثىٕي تېتىڭالر )دېَىٍىذۇ( ]
 

 پىطيوۆ -ٍبتمبىدوزىخىالرًىڭ 

ېپىٕىذىغبْ ٍوتمىٕىّۇ ئوتتىٓ ثوٌىذۇ، زاٌىّالرغب ِۇغۇٔذاق  ىذىغبْ وۆرپىطىّۇ ئوتتىٓ، ئۈضتىگٍٗ  ]دوزاختب ئۇالرٔىڭ ئبضتىغب ضٌب
 [ ضۈرٖ ئٗئراف[41جبزا ثېرىّىس ]

  

 تبلبق -دوزىخىالرغب ضبلىذىغبى زًٍجىر

[ ضۈرٖ 12ٖ )وۆٍذۈرگۈچي( دوزاخ ثبر ]]غۈثھىطىسوي، ثىسٔىڭ دٖرگبھىّىسدا )ئۇالرغب( ئېغىر ئىػىٌٍٗٗر ۋ
ِۇززِّٖىً[]غۈثھىطىسوي، ثىس وبپىرالرغب ) پۇتٍىرىغب ضېٍىٕىذىغبْ( زٖٔجىرٌٗرٔي، )ثوٍۇٍٔىرىغب ضېٍىٕىذىغبْ( تبلبلالرٔي ۋٖ 

ٍىپ ثىرىگٗ چېتى -[ ضۈرٖ ئىٕطبْ[]ئۇ وۈٔذٖ گۇٔبھىبرالرٔي زٖٔجىرٌٗر ثىٍْٗ ثىر4ٍېٕىپ تۇرغبْ دوزاخٕي تٍَٗبرٌىذۇق ]
49ِٗثبغالٔغبْ ھبٌذا وۆرىطْٗ ] بِٗ» ئِٗبٌي ضوي لوٌىغب ثېرىٍگْٗ ئبدَٖ ئېَتىذۇوي: -[ ضۈرٖ ئىجراھىُ[]ٔب ُ  -ِبڭبٔ  ئِٗبٌى
[ دۇَٔبدا ئۆٌۈِىُ ھبٍبتىّٕي 26[ ھېطبثىّٕىڭ ٔېّٗ ثوٌغبٍٔىمىٕي ثىٍّىطَٗ ئىذىُ!  ]25ثېرىٍّىگْٗ ثوٌطىچۇ!  ]

[ 29[ ِېٕىڭ ھولۇلۇَ لوٌۇِذىٓ وٗتتي ]28ۈٌىۈَ ِبڭب ھېچ ٔٗرضىگٗ ئٗضمبتّىذى  ]ِ -[ ِېٕىڭ ِبي27ئبخىرالغتۇرضىچۇ!  ]
[ ئبٔذىٓ ئۇٔي دوزاخمب تبغالڭالر  30ئۇٔي تۇتۇڭالر، ئۇٔىڭغب تبلبق ضېٍىڭالر  ]» دوزاخمب ِۇئٗوىٗي پٗرغتىٍٗرگٗ( ئېَتىذۇ:)هللا 

ْ ثبغالڭال 70[ ئبٔذىٓ ئۇٔي ئۇزۇٍٔۇلي 31] ْ زٖٔجىر ثىٍٗ  [ ضۈرٖ ھبلمٗ[32ر ]گٗز وېٍىذىغب
ئۇ زٖٔجىر ئۇٔىڭ ئبضتي تٗرىپىذىٓ وىرىپ ئبغسىذىٓ » ئىجٕي جۇرٍٖج ئىجٕي ئبثجبضٕىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي رىۋاٍٗت لىٍىذۇ:  

چىمىذۇ. ئبٔذىٓ پٗرغتىٍٗر ئۇالرٔي ئۇ زٖٔجىرگٗ خۇددى چىىٗتىىٍٗر وبۋاپ لىٍىٕغبْ چبغذا زىخمب ئۆتىۈزۈٌگىٕىگٗ ئوخػبظ 
 تٗپطىر ئىجٕي وٗضىر[]«ئۆتىۈزىذۇ

 

 ئېگىس تۈۋرۈولَرگَ ثبغالظگۇًبھىبرالرًي 

ْ 9[ ئېگىس تۈۋرۈوٍٗرگٗ ثبغٍىٕىذۇ ]8]ئۇالر چولۇَ دوزاخمب ضوٌىٕىذۇ  ] [ ضۈرٖ ھۇِٗزٖ[]ئۇٔىڭ ثۇٍٕىذا ِٗھىَٗ ئېػىٍگٗ
 [ضۈرٖ ِٗضٗد[5ئبغبِچب ثوٌىذۇ ]

 

 ظلىسىتىپ گۇًبھىبرالرًىڭ دۈهجىلىرىٌي داغال ٌيوۆهۈغ -ئبلتۇى

تۇْ وۈِۈغٍٗر جٗھِٕٕٗٔٗىڭ ئوتىذا لىسىتىٍىپ، ئۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇالرٔىڭ پىػبٔىٍىرى،  -]ئۇ وۈٔذٖ )ٍٗٔي لىَبِٗت وۈٔىذٖ( ئۇ ئٌب
وۈِۈغۈڭالر )ضىٍٗر ثۇ دۇَٔبٍىڭالردىىي   -ثۇ ضىٍٗرٔىڭ ئۆزٖڭالر ٍىغمبْ ئبٌتۇْ» ٍبٍٔىرى ۋٖ دۈِجىٍىرى داغٍىٕىذۇ. ئۇالرغب:

 [ ضۈرٖ تٗۋثٗ[35دېَىٍىذۇ ]« وۈِۈغۈڭالرٔىڭ ۋاثبٌىٕي تېتىڭالر -ىذىڭالر( ٍىغمبْ ئبٌتۇْٔىڭ ھٗلمىٕي ئبدا لىٍّهللا
  

 دوزاختىىىلَرًي ٍېالى چىمىع

زىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ھٗلىمٗتْٗ دوزاخ » ئىجٕي ھبرىص ٖر
الٔالر ثبردۇر. ئۇالرٔىڭ ثىرٖرضي تىٍىٕي چىمىرىپ زٖھىرىٕي لوٍۇپ ثٗرضٗ، زٖھىرىٕىڭ ئىچىذٖ ثوٍٕي ئۇزۇْ تۆگىٍٗردٖن چوڭ ٍى

چوڭ  -ٍىٍٍىك ِۇضبپٗ ٍىرالتىٓ تبپبالٍذۇ. ھٗلىمٗتْٗ دوزاخ ئىچىذٖ تۇلبَ ثىٍْٗ ئىگٗرٌٗٔگْٗ چوڭ 40لىسزىمٍىك تٗضىرىٕي 
ٍىٍٍىك  40ثٗرضٗ، زٖھىرىٕىڭ لىسزىمٍىك تٗضىرىٕي لېچىرالردٖن چوڭ چبٍبٔالر ثبردۇر. ئۇالرٔىڭ ثىرٖرضي زٖھىرىٕي لوٍۇپ 

 ]ئٗھّٗد[« ِۇضبپٗ ٍىرالتىٓ تبپبالٍذۇ
ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: ھٗلىمٗتْٗ ِېٍىٕىڭ » ئىجٕي ئۆِٗر رٖزىَ

ىال  ٍ ېٍي، تبز ٕٔىڭ ضۈرىتىذٖ وٌٗتۈرۈٌىذۇ، چىڭ تۇتۇپ ٍۆگىػىپ، زاوىتىٕي ئبٍرىّبٍذىغبْ وىػىگٗ لىَبِٗت وۈٔىطي ئۇٔىڭِ 
تۇْ ]ئٗھّٗد ۋٖ « دۇَٔبرىڭ دٍٖذۇ -وۈِۈغٍىرىڭ، ِبٔب ِْٗ ضېٕىڭ ِبي -چىػٍٗپ تۇرۇپ ِبٔب ِْٗ ضېٕىڭ توپٍىغبْ ئٌب

 ٔٗضٗئي ضٗھىھ[
وىّىي » ٗت لىٍىذۇ:ئىّبَ ئٗثۇ جٗئفٗر ئىجٕي جٗرىر ضٗۋثبٔذىٓ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي رىۋاٍ

ٕىڭ  ئۆزىذىٓ وېَىٓ ثبٍٍىك لبٌذۇرۇپ وٗتطٗ، لىَبِٗت وۈٔي ئۇ ثبٍٍىك لوظ زٖھٗرٌىه تبز ٍىالْ ضۈرىتىذٖ ثوٌۇپ، ئۇ ئبدِٖ
ئبرلىطىذىٓ ئٗگىػىذۇ. ئۇ ئبدَٖ ضبڭب ۋاً! ضْٗ وىُ ثوٌىطْٗ؟ دٍٖذۇ. ٍىالْ: ِْٗ ضېٕىڭ لبٌذۇرۇپ وٗتىْٗ ھېٍىمي ثبٍٍىمىڭ 
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. ٍىالْ ئۇٔىڭ وٍٕٗىذىٓ لوغالپ ٍېتىػىۋېٍىپ ئۇٔىڭ لوٌىٕي چىػٍٗپ ئۈزىۋېٍىپ ٍۈتىۋېتىذۇ. ئبرلىذىٓ ئۇٔىڭ ثوٌىّْٗ، دٍٖذۇ
ْ ۋٖ ئىجٕي خۇزٍّٖٗ[«  پۈتۈْ ثٗدىٕىٕي ٍۈتىۋېتىذۇ  ]ثۇخبرى ۋٖ ئىجٕي ھٗثجب

ئىطرا وېچىطي » گْٗ:ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دې
ٍٗتتىٕچي لٗۋٖت ئبضّبٔغب ٍٗتىْٗ چېغىّىسدا، ئۈضتي تٗرٖپىٗ لبرىۋىذىُ، گۈٌذۈرِبِب ۋٖ چبلّبلالرٔي وۆردۈَ. ئبٔذىٓ 

 -لورضبلٍىرى ئۆٍذٖن وېٍىذىغبْ، لۇرضبلٍىرىٕىڭ ئىچىذىىي ٍىالٔالر ضىرتىذىٓ وۆرۈٔۈپ تۇرىذىغبْ ثىر لٗۋِٕىڭ ٍېٕىغب وٌٗذىُ
ٗ ٍېگْٗ وىػىٍٗر» دٖپ ضورىغبٔىذىُ. جىجرىئىً: -ً! ثۇالر وىُ؟دٖ، ئي جىجرىئى  دېذى.]ئٗھّٗد[« ئۇالر جبزأ

 

 دوزاختىىي ضبٍَ

ضىٍٗر )دۇَٔبدىىي چېغىڭالردا( ئىٕىبر » [ )ئۇالرغب دوزاخ ِۇئٗوىٌٍٗىرى( 28]ثۇ وۈٔذٖ )ئۇ وۈٕٔي( ئىٕىبر لىٍغۇچىالرغب ۋاً!  ]
[ ئۇ ضبٍٗ )جٗھِٕٕٗٔٗىڭ تۇتۇٔي ثوٌۇپ 30-29)دېَىٍىذۇ(  ]« چ غبخٍىك ضبٍىگٗ ثېرىڭالرلىٍغبْ )دوزاخ( ئبزاثىغب ثېرىڭالر، ئۈ

[ ئۇ ٍبٌمۇْ لٗضرىذٖن )چوڭ( ئۇچمۇٔالرٔي چىمىرىذۇ  31وىػىٕي( ضٗگىذٖتٍّٗذۇ، )جٗھِٕٕٗٔٗىڭ( ٍبٌمۇٔىٕىّۇ توضّبٍذۇ  ]
 ت[[ ضۈرٖ ِۇرضٗال33ضېرىك تۆگىٍٗرگٗ ئوخػبٍذۇ ] -[ ئۇ ئۇچمۇٔالر لبرا32]

ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇِب ئبٌالتبئبالٔىڭ: دېگْٗ ئبٍىتي « ئۇ ٍبٌمۇْ لٗضردٖن )چوڭ( ئۇچمۇٔالرٔي چىمىرىذۇ» ئىجٕي ئبثجبش ر
 ٖ بغبچ ئۇچراپ لبٌطب، لىػٕىڭ تٍَٗبرٌىمي ئۈچۈْ ئېٍىۋاالتتۇق ۋ ھٗلمىذٖ ِۇٔذاق دېگْٗ: ثىس ئۈچ گٗز ۋٖ ئۇٔىڭذىٓ ئۇزۇٔراقٍ 

دېگْٗ ئبٍٗت « ضېرىك جىّبالتمب ئوخػبٍذۇ -ئۇ ئۇچمۇٔالر لبرا» ىڭذىٓ وېَىٓ وٌٗگْٗ:ئۇٔي لٗضىر دٖپ ئبتبٍتتۇق. ئۇٔ
وېّىذٖ ئىػٍىتىٍىذىغبْ توَ ئبرلبٔالر ثوٌۇپ، پۇختب ثوٌۇغي ئۈچۈْ ئٗر وىػىٕىڭ  -جىّبالت» ھٗلمىذىّۇ ِۇٔذاق دېگْٗ:
 ]ثۇخبرى[« ثېٍىذٖن توٍِۇلتب ئېػىٍٗتتي

 

 ثبغمب ئبزاثالر ثبر ًٍََ دوزاختب

ٔىڭ ٍوٌىذىٓ )ٍٗٔي دىٕىذىٓ( توضمبٔالرغب ئۇالرٔىڭ لىٍغبْ ثوزغۇٔچىٍىمٍىرى ئۈچۈْ هللا]وبپىر ثوٌغبٔالرغب ۋٖ )وىػىٍٗرٔي( 
ٖ ئبزاة لىٍىّىس ]  [ ضۈرٖ ٔٗھً[88ئبزاة ئۈضتىگٗ ئبزاة لوغۇپ، زىَبد

 

 وۈى ثىلَى ئبً دوزاختب ثولىذىغبًلىمي

ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋا لۇٍبظ ثىٍْٗ ئبً » ٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ئٗٔٗش ئىجٕي ِبٌىه رٖزىَ
ٖ ثوٌىذۇ ْ ئىىىي ئۆوۈز ھبٌىتىذ  ]تٍٗبٌىطي[« جٗھِٕٗٔٗذٖ پېَي وېطىٍگٗ

 

 ھَضَل ھَرىطىذىي ثبغمىطي دوزاختب ثولىذىغبًلىمي

لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق ئىجٕي ئۆِٗر، ئىجٕي ئبثجبش، ئىجٕي ِٗضئود رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇِالردىٓ رىۋاٍٗت 
 ]ثٗزار ۋٖ ئٗثۇ ٍٗئال ۋٖ تٗثرأي ضٗھىھ[« ھٗضٗي ھٗرىطىذىٓ ثبغمب چىۋىٍٕٗرٔىڭ ھِّٗىطي جٗھِٕٗٔٗذٖ ثوٌىذۇ» دېگْٗ:

 

 ًىڭ ٍىغىطيدوزاختىىىلَر

ٌٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگ ئي ئىٕطبٔالر! ئبٌالدىٓ لورلۇپ » ْٗ:ئٗٔٗش رٖزىَ
الدىٓ لورلۇپ ٍىغالغمب تٗوٍىپ لىٍىڭالر.  ٍىغالڭالر، ئٗگٗر ئۇٔىڭغب لبدىر ثوالٌّىطبڭالر، ئۆزئبرا ٍىغٍىػىپ ئۆزۈڭالر ئبِبي ثبر ئٌب

ىغالپ وۆز ٍبغٍىرى لۇرۇپ تۈگٗپ لبْ ٍىغالٍذۇ ، ھٗتتب ئۇالرٔىڭ ھٗلىمٗتْٗ دوزاخ ئٗھٍىگٗ ٍىغب ئٗۋٖتىٍىذۇ، ئۇالر لبتتىكٍ 
ٍۈزٌىرىذٖ ٍبغالر ئېرىمتب ئبلمبٔذٖن ئېمىپ، چوڭ وۆي ھبضىً ثوٌىذۇ. لبْ ٍبغالر ئېمىۋېرىپ وۆزٌىرىٕي جبراھٗتٍٗٔذۈرۈپ ئۇٍۇپ 

بجٗ « وۆي ھبضىً لىٍىۋېتىذۇ. ئٗگٗر ئبغۇ وۆٌذىىي وۆز ٍېػىذا ، چوڭ وىَّٗ ِبڭذۇرۇٌطب ئٌٗۋٖتتٗ ثىّبالي ِبڭبالٍذۇ ]ئىجٕيِ 
 ھٗضْٗ[

ھٗلىمٗتْٗ دوزاخ ئٗھٍي » ئٗثۇ ِۇضب رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
ىغالٍذۇوي، ئٗگٗر وېّٗ، پبراخوتالر ئۇالرٔىڭ ٍبغٍىرىذا ِبڭذۇرۇٌطب، ئٌٗۋٖتتٗ ئٗروىٓ ِبڭبالٍذۇ،  -غۇٔذاق ٍىغب زار لىٍىپٍ 

ُ  ضٗھىھ[« ھٗلىمٗتْٗ ئۇالر لبْ ٍىغالٍذۇ  ]ھبوى
 

 دوزاختىي تۆت وىػي چىمىع

ٌِٗۇَ ضٗۋٖثٍٗردىٓ دوزاختىٓ » ئٗٔٗش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
الغب تٗڭٍىٕىذۇ، ئبٔذىٓ ئۇالر دوزاخمب لبٍتۇرۇٌۇغمب ثۇٍرۇٌغبٔذا ئۇالرٔىڭ ثىرىط ي ئبرلىطىغب لبراپ: تۆت وىػي چىمىپ، ئۇالر ئٌب

ئي رٖثجىُ ئبٌال! ِېٕي دوزاختىٓ چىمبرغبْ ئىىٗٔطْٗ، ئِٗذى ِېٕي ئۇٔىڭغب لبٍتۇرِىطبڭ ِْٗ غۇٔي ئۈِىذ لىالتتىُ، دٍٖذۇ. 
ٓ لۇتمۇزىذۇ ٓ ئۇٔي ئبٌالتبئبال دوزاختى ُ ۋٖ ئٗھّٗد ضٗھىھ[«  ئبٔذى  ]ِۇضٍى
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 دوزاختب ئۈچٍَلىرىٌي ضۆرٍپ ٍۈرۈغي  

ً » ٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ٌالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋۈرٍٖرٖ رٖزىَٗئٗثۇ ھ ِْٗ ئبِىر ئىجٕي ٌۇھٍَٗى
خۇزائىَٕىڭ دوزاختب ئۇچٍٍٗىرىٕي ضۆرٖپ ٍۈرگٍٗٔىىىٕي وۆردۈَ. ئۇ تۆگىٕي ثۇتالر ئۈچۈْ لۇرثبٍٔىك لىٍغبْ وىػىٕىڭ تۇٔجىطي 

 ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[« ئىذى
ھۇ ئٗٔھۇ رىۋاٍٗت لىٍىپ ِۇٔذاق دٍٖذۇ: ِْٗ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي ئٗثۇ زٍٖذ رٖزىٌَٗال

لىَبِٗت وۈٔي ثىر وىػي وٌٗتۈرۈٌۈپ، دوزاخمب تبغٍىٕىذۇ. ئۇٔىڭ ئۈچٍٍٗىرى لورضىمىذىٓ ضبڭگىالپ لبٌغبْ ثوٌىذۇ. » ئبڭٍىغبْ:
ٕىڭ ئٗتراپىٕي چۆرگىٍٗپ تۇرىذۇ. دوزاخ ئٗھٍىٍىرى ئۇٔىڭ ئۇ ئبدَٖ خۇددى ئېػٗن تۈگّٕٗٔي چۆرگىٍىگٗٔذٖن ئىچي ثبغرى

ېّٗ ثوٌذى؟ ضْٗ ٍبخػىٍىممب ثۇٍرۇپ، ٍبِبٍٔىمتىٓ توضبتتىڭغۇ؟» ئٗتراپىغب ئوٌىػىپ: » دٍٖذۇ. ئۇ وىػي:« ئي پبالٔي! ضبڭبٔ 
بِبٍٔىمتىٓ توضۇٍتتۇَِۇ، ئۆزۈَ لى  ٍ دٍٖذۇ ]ثۇخبرى ۋٖ « التتىُغۇٔذاق، ِْٗ ٍبخػىٍىممب ثۇٍرۇٍتتۇَِۇ، ئۆزۈَ لىٍّبٍتتىُ ۋٖ

 ِۇضٍىُ[
 

 وىػي لبًذاق ئۆلطَ دوزاختب غۇًذاق ئبزاثلىٌىذىغبًلىمي 

وىّىي ئۆزىٕي تبغذىٓ » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:
ٗ ئۆزىٕي تبغالپ ئبزاثٍىٕىذۇ. وىّىي زٖھٗر ئىچىپ تبغالپ ئۆٌتۈرۈۋاٌىذىىْٗ، جٗھَٕٗٔٗ ئوتىذا ِٗڭگۈدىٓ ِٗڭگۈگ

ٗتتٗ جٗھَٕٗٔٗ ئوتىذا ِٗڭگۈدىٓ ِٗڭگۈگٗ زٖھٗر ئىچىپ ئبزاثٍىٕىذۇ. وىّىي  ئۆٌۈۋاٌىذىىْٗ، ثىر لوٌىذا زٖھٗر تۇتمبْ ھبٌ
ۈدىٓ ِٗڭگۈگٗ ئۆزىٕي تۆِۈر ئٗضۋاة ثىٍْٗ ئۆٌتۈرۈۋاٌىذىىْٗ، جٗھَٕٗٔٗ ئوتىذا غۇ تۆِۈر ئٗضۋاثٕي لورضىمىغب تىمىپ ِٗڭگ

 ]ثۇخبرى[« ئبزاثٍىٕىذۇ
وىّىي ئۆزىٕي ثوغۇپ » ئٗثۇ ھۈرٍٖرٖ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:

 ]ثۇخبرى[« ئۆٌتۈرۈۋاٌىذىىْٗ، دوزاختب ئۆزىٕي ثوغۇپ ئبزاثٍىٕىذۇ
 

 دوزاختب ئىىًَلىىي وىػي خىَبًَت لىلغبى

ٗر ئۆِٗر ئىج زىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، خٍٗجٗر وۈٔي ثوٌغبْ چبغذا ثىر تۈروۈَ ضبھبثىالر پٍٗغِٗج ٕي خٗتتبة ٖر
دېَىػتي. ھٗتتب ثىر وىػىٕي تىٍغب « پبالٔي غٗھىذ ثوٌذى، پۇوۈٔي غٗھىذ ثوٌذى» ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ لېػىغب وٌٗذى، ئبٔذىٓ:

ٗ » پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ:دېَىػتي. « پبالٔي غٗھىذ ثوٌذى» ئېٍىپ: ئۇٔذاق ئِٗٗش، ِْٗ ئۇٔي ثىر توْ ٍبوي ثىر وىَىّگ
 دېذى ]ِۇضٍىُ[« خىَبٔٗت لىٍغبٍٔىمي ئۈچۈْ دوزاختب وۆردۈَ

 

 ئبٍرىن ئبزاثلىٌىذىغبًلىمي -وىػي دوزاختب ئبٍرىن ىجبًذار ًَرضىلَرًىڭ ضۈرٍتلىرىٌي ضىسغب

ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇِبدىٓ رىۋاٍ ھٗرلبٔذاق » ٗت لىٍىٕىذۇوي، ِْٗ رٖضۇٌۇٌالٔىڭ ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي ئبڭٍىغبْ:ئىجٕي ئبثجبش ر
« ئبٍرىُ ئبزاثمب دۇچبر ثوٌىذۇ -جبٔذارالرٔىڭ ضۈرىتىٕي ضىسغۇچي دوزاخمب وىرىذۇ. ئۇ ضىسغبْ ھٗرثىر ضۈرىتي ئۈچۈْ ئبٍرىُ

 ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[
 

 هۇغۈوٌي ئۆلتۈرۈپ لۇٍغبى وىػي دوزاختب ئىىًَلىىي

ٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھئىجٕ ثىر ئبٍبي ثىر ِۈغۈوٕي » ِبدىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىذۇوي، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ:ۇي ئۆِٗر ر
تٍٗرٔىّۇ ٍېگىٍي لوٍّبً ثبغالپ لوٍۇپ ئۆٌتۈرۈۋٖتىٍٗٔىىي ئۈچۈْ دوزىخي ثوٌۇپ  تبِبلّۇ ثٗرًِٗ ۋٖ زېّىٕذىىي ھبغبٖر

 ]ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ[« وٗتىْٗ
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