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ثِط ُِْ ّ
َّح َُِ
ّٓ اٌر ِ
هللاِ اٌرَّحْ ِ
ٔب٘ب٠ز ٝشٗپمٗرٍىه ۋە ِىٙشىجبْ ئبٌالٕ٘ىڭ ئىغّ ٝثىٍْٗ ثبشالّْٗ٠
جبھبٌهد ئۈِۈِالغمبْ ،ئورِبْ لبٔۈٔي (وۊچٍۊوٍهر ئبجىسالرٔي ثۈزەن
لىٍىسىغبْ لبٔۈْ) ثبظ وۊرۊرگهْ ،ثۈرالرغب ئىجبزەد لىٍٕىپ ئۊٌۊوٍهر ٍىَىٍگهْ،
زىٕب پبھىػىٍهر ئېٍىپ ثېرىٍغبْ ،ضىٍه رەھىٍّهر ئۊزىۋېزىٍگهْ ،ئىرلي
ئبٍرىّىچىٍىك ئۈِۈٍِۈغۈپ وىػىٍهر ئبربٌّىع ئبالھىسىٍىه،ۋە ذۈضۈضىَهرٍهرگه
ئىگه ھهرذىً ئىجزىّبئىٌ رهثىمىٍهرگه ثۆٌۊٔۊپ ،وۊچٍۊوٍهر ئبجىسالرغب زۇٌۈَ
لىٍىپ ،ثبٍالر وهِجهغهەللرٔي ٍهپ ،وىػىٍهر ثىر ثىرىٕي لۈي لىٍىۋېٍىػمبْ ِبٔب
ِۈغۈٔساق ثىر زەۋىرزە زۇَٔب ِۈھهِّهز ضهەللٌالھۈ ئهٌهٍھي ۋەضهەللِٕىڭ
ئهۋەرىٍىػي ثىٍهْ ٍۈرۇپ وهرزي.
ِۈھهِّهز ئهٌهٍھىططبالَ لۈرۇق ئود-چۆپٍهرگه رۈربغمبْ ئورزهن رىس ضۊرئهرزه
وېڭىَىسىغبْ زەئۋىزىٕي ئورزۈرغب لۈٍب -لوٍّبٍال غۈ زەۋىرزە ئۈِۈٍِۈغۈپ
وهرىهْ ئۆٌچهٍِهر پۊرۊٍٔهً ئۆزگهرزى ئبٔسىٓ ثۈ زەئۋەد ٔۈرغۈْ وىػىٍهرٔىڭ
ھبۋاٍي -ھهۋەضٍىرى ۋە لىسىمىػٍىرىغب لبرغي وهٌسى ،غۈ ضهۋەپزىٓ ِۈھهِّهز
ئهٌهٍھىططبالِٕي وىػىٍهرٔىڭ ِبٌٍىرىٕي ٍوٌطىسالرچه ٍهۋاٌىسىغبْ ھهر ثىر زاٌىُ
ھۊوۊِراْ زۉغّهْ رۈرزي ،ثۈ پهلهد ئۈٔىڭ ئىٕطبٔالرٔي "ئبٌالھٕىڭ غهٍرىگه
لۈي ثۈٌۈغزىٓ ئبزاد ثۈٌۈظ ٔهرىجىسە ئٕطبٔىَهد ٔهپطي ئۊزىٕي ئىگهٌٍىۋاٌغبْ
ٍبوي لۈي لىٍىۋاٌغبْ ھهرلبٔساق ھۊوۊِرأسىٓ لۈرۈٌۈظ "لب چبلىرىسىغبْ رهۋھىس
غهرىئىزىٕي (لبٔۈٔىٕي) ئېٍىپ وهٌگهٍٔىىي ئىسى.
جبھبٌهرىه لبرغي رۈرۇظ ،ئبغىبرا ۋە ٍۈغۈرۇْ زىٕب پبھىػىٍهرٔي چهوٍهظ ثۈ
غهرىئهرٕىڭ پىرىٕطىپي ئىسى ،ثۈ غهرىئهد زۇٌۈَ ۋە ٔبھهلچىٍىىٕي چهوٍهٍززي،
جهِىئىَهرزه ئۈِۈٍِىػىپ وهرىهْ ،رەڭ ،جىٕىص ٍبوي ئىرلي ئوذػبغّبضٍىك
ئبضبضىغب لۈرۇٌغبْ ضىٕىپي ثۊٌۊٔۊغٍهرٔي ربِبِهْ ٍۈلۈربرزي،
ثۈ غهرىئهد ئىٕطبٕٔي ئبٌالھ رهئبال ئىرازە لىٍغبْ ھۆرِهرٍىٕىع ئورٔىغب لۈٍبرزي
ۋە ئۈٔي ِۈضزهٍِىىىچىٍهر ئۈالر ئۊضزىسىٓ ثىىىزىپ لوٍغبْ ذبرٌىك ۋە
غهرِهٔسىچىٍىىٍهرزىٓ لۈرۈٌسۇرۇپ ئۈالرغب ثۈ لبٔرورالر ربررىۋاٌغبْ ھۈلۈلىٕي
ثىرەرزي.
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وىػىٍهر پهٍغهِجهر ئهٌهٍھىططبالَ ئهۋەرىٍىػزىٓ ثۈرۇْ ئىٕطبٔغب ٍبوي غهوىٍگه
وىرگۊزۉٌگهْ ربغمب ۋە ٍبوي ئۈٍۈپ لۈٍۈٌغبْ ٍبغبچمب ئىجبزەد لىالرزي ،ۋە
ئۊ زىٕىڭ لېرىٕسىػي ثوٌغبْ ئىٕطبٔالرٔي ئۊزى رۊزۉپ چىممبْ ئىمزىطبزىٌ ۋە
ئىجزىّبئىٌ جهھهرزىٓ ئوذػبغال زاٌىُ ثوٌغبْ رۊزۉٌّىٍىرى ثىٍهْ لۈي لىالرزي،
ِبٔب ثۈ زاٌىُ رۊزۉٌّىٍىرى ثىٍهْ ئۈٔىڭ رىرىػچبٍٔىمٍىرى ۋە ھۆرِىزىٕي ٍۈلۈرۈپ
ئۈٔىڭ ھبالي ئهِگىىىٕي ثۈالڭ-ربالڭ لىالرزي ،غۈ ضهۋەپزىٓ ئىطالَ جهِىئهرٕي
ھهر ذىً ئىجزىّبئىٌ لبرالِالرغب ثۆٌىۋېزىسىغبْ ثبرٌىك زاٌىُ رۊزۉٌّىٍهرگه
لبرغي رۈرزى.
رەضۈٌۈٌالھ ضهەللٌالھۈ ئهٌهٍھي ۋەضهەللَ وىٍىپ ِۈٔساق زەپ جبوبارٌىسى:
ئهً.ئىٕطبٔالر ثىٍىڭالروي ھهلىَمهرهْ ضىٍهرٔىڭ رەثجىڭالر ثىرزۇر ،ۋە ئبربڭالر
ثىرزۇر ،ثىٍىڭالروي ئهرەپٍهرٔىڭ ئهجهٍِهرزىٓ ،ئهجهٍِهرٔىڭ ئهرەپٍهرزىٓ ،ئبق
رهٍٔىىٕىڭ لبرا رهٍٔىىزىٓ لبرا رهٍٔىىٕىڭ ئبق رهٍٔىىزىٓ ثوٌغبْ پهرلي پهلهد
رهلۋاٌىك ثىٍهٔال ثۈٌۈزۇ.
ھىٕسىطزبٍٔىك ثىراذّبْ زىٕىسىىىٍهرٔىڭ لۈٌىسىىي ئبربٌّىع <ِۈلهززەش>
وىزبپٍىرى وىػىٍهر ئبرىطىسىىي پهرىمٕي ئۈالرٔىڭ ِبززىطي ۋە رۈٔجي پهٍسا
ثۈٌىػىغب لبراپ ثېىىزىپ ِۈٔساق زەٍسۇ :ثهراھّبْ <ئۈالرٔىڭ ئبربٌّىع ئىالھي>
ثىراذّبْ زىٕىسىىىٍهرٔي ئېغىسىسىٓ ٍبرارمبْ ،وهغزهرىٍَهرٔي ثىٍىىىسىٓ،
پهٍطبئىٌ رۊرىسىىىٍهرٔي ٍۈرىطىسىٓ ،ضهۋزىرائىٌ رۊرىسىىىٍهرٔي پۈرىسىٓ
ٍبرارمبْ.
ۋە ئۈالرٔىڭ وىزبپٍىرى ِۈغۈ رهثىمىٍهر ئبرىطىسىىي ئٕطبٔىٌ ۋەزىپىٍهرٔي
رهلطىٍّهپ ئۈالرٔىڭ وۆپ لىطّىٕي ٔىجىطالر ،ئىالھٕىڭ ٍۈرىطىسىٓ ٍبرىزىٍغبٔالر،
ئۈٔساق ثوٌغبْ ئىىهْ ئۈالر رۊۋەْ لبرالِسىىي پهش وىػىٍهر ،ئۈالر پهلهد پهش
ئىػالرٔىال لىٍىسۇ ،ئۈالر پهلهد ثىراذّبْ زىٕىسىىىٍهرگه ذىسِهد لىٍىع ئۊچۊٔال
ٍبرىزىٍغبْ زەپ ئىزىمبز لىٍىػىسۇ ،ئهٔه غۈٔىڭسەن لهزىّمي ٍۈٔبٔالر ۋە رۇِالر
ئۆزٌىرىٕي ثبغمب ِىٍٍهرٍهر ٍبرىزىٍغبْ ِبززىغب ربِبِهْ ئوذػىّبٍسىغبْ ثبغمب
ِبززىالرزىٓ ٍبرىزىٍغبْ زەپ ئىزمبز لىالرزي ،ئۈالر ثبغمب ِىٍٍهرٍهرٔي "ٍبۋاٍىالر"
زەپ ئبربٍززي ،ثۈ ئبٍرىّىچىٍىمٕي ئۈالرٔىڭ ئهڭ چوڭ پهٍالضوپي ئبرىطزورىً ثبٍبْ
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لىٍىپ ِۈٔساق لبرار لىىسۇ [:ئىالھالر ئىىىي رۊرٌۊن ئىٕطبْ ٍبرارمبْ ثۈٌۈپ ثىر
رۊرٌۊوٕي ئهلىً ۋە ئىرازە ثىٍهْ رهِىٍٕىگهْ ِبٔب ثۈ ٍۈٔبٍٔىمالر رۊرى ثۈٌۈپ
ئۈالرٔي ئۊزىٕىڭ زىّىٕسىىي ذهٌىپىطي ثۈٌۈظ ۋە ثبرچه ئىٕطبٔالرٔىڭ ذۈجبٍىٕي
ثۈٌۈظ ئۊچۊْ ِۈغۈٔساق ِۈوهِّهي رەۋىػزه ٍبرارمبٍْ ،هٔه ثىر رۊرىٕي ثوٌطب
جىطّبٔىٌ وۊچ ۋە جىطىّغب ثىۋاضزه ِۈٔبضىۋەرٍىه ٔهرضىٍهر ثىٍهٔال رهِىٍٕىگهْ،
ِبٔب ثۈالر ٍبۋاٍي ِهزىٕىَهرطىس وىػىٍهر ثۈٌۈپ ئىالھالر ثۈالرٔي ثۈ ربٌالٔغبْ
وىػىٍهرگه لۈي ثوٌطۈْ ئۊچۊْ ِۈغۈٔساق وهِزۊن رەۋىػزه ٍبرارمبْ].
غۈٔىڭسەن ٍهھۈز ۋە ٔبضبراالرِۈ ئىطالَ وىٍىػزىٓ ئىٍگىرى ئۆزٌىرىٕي ثبغمب
ئىٕطبٔالرزىٓ پهرىمٍهٔسۉرۇپ رۈرىسىغبْ ئبالھىسە ِهررىۋىطي ۋە ئورٔي ثبر
ئبٌالھٕىڭ ربٌالٔغبْ ذهٌمي زەپ لبراٍززي چۊٔىي ئۈالر ئۆزٌىرىٕي ثبغمب
ئىٕطبٔالرٔىڭ ِبززىطىغب ئوذػىّبٍسىغبْ ثبغمب ثىر ِبززىسىٓ ٍبرىزىٍغبْ زەپ ئىزىمبز
لىالرزي ،غۈڭالغمب ئۈالر ئۆزٌىرىسىٓ ثبغمب وىػىٍهرگه ئۈالرٔىڭ ِبززىطي
ئىزىجبرى ثىٍهْ وهِطىزىع ٔهزىرىسە لبراٍززي ۋە ئۈالرغب "جۈۋەٍُ"زىگهْ ٔبِٕي
ئىػٍىزهرزي ِبٔب ثۈ ئبربٌغۈ ٍهھۈزىَالرزىٓ ثبغمب وىػىٍهرگه ئىػٍىزىٍىسىغبْ ثۈٌۈپ،
ئۈٔىڭ ِهٔىطي:وبپىرالر ،ثۈرپهرەضٍهر ۋە ٔىجىطالر زىگهْ ثۈالرزي .زىّهن
ئۈالر ئۆز ئىزىمبزىسا ئۆزٌىرىسىٓ ثبغمب وىػىٍهرٔي رۊٔجي ٍبرىزىع ثۈٍىچه ثوٌغبٔسا
رۊۋەْ وىػىٍهر ثوٌغبٍٔىمي ئۊچۊْ لۈي لىٍىع ۋە پبٍسىٍٕىػمب ھهلٍىمّىس زەپ
لبراٍززي ،ئبٌالھ ربئبال لۈرئبْ وهرىّسە ثبٍبْ لىٍىپ ِۈٔساق زەٍسۇ:
ة َِْٓ اِْ رَؤْ َِ ُْٕٗ ثِمِٕطَب ٍس ُ٠ئَ ِّد ِٖ اٌَِ ْ١هَ َ َِّْٓ ُُٙ ْٕ ِِ ٚاِْ رَؤْ َِ ُْٕٗ ثِ ِذَٕ٠ب ٍس الَّ
َ ِِْٓ ٚأَ٘ ًِْ ا ٌْ ِىزَب ِ
عجًٌِ ١
ظ َعٍَ َْٕ١ب فِ ٟاألُ َِِّ َٓ١ِّ١
ُ٠ئَ ِّد ِٖ اٌَِ ْ١هَ اِالَّ َِب د ُِْذَ َعٍَ ْ ِٗ ١لَآئِ ًّب َرٌِهَ ثِؤََّٔ ُ ُْ ٙلَبٌُْ ٛا ٌَ َْ ١
ََ٠ٚمَُ ٌَُْٛٛعٍَّ ٝ
ة َْ َ٠ ُْ ُ٘ ٚعٍَ ُّ. َْٛ
ّللاِ ا ٌْ َى ِز َ
ئهھٍي وىزبثزىٓ ثهزى وىػىٍهر ثبروي ،ئۈٔىڭسا وۆپ ِبي ئبِبٔهد لوٍطبڭّۈ ضبڭب
ئۈٔي لبٍزۈرۇپ ثېرىسۇ؛ ئۈالرزىٓ ٍهٔه ثهزى وىػىٍهرِۈ ثبروي ،ئۈٔىڭسا ثىر
زىٕبر ئبِبٔهد لوٍطبڭّۈ ئۈٔىڭ ثېػىسا رۈرِىغىچه (ٍهٔي لبٍزب  -لبٍزب
ضۊٍٍىّىگىچه) ئۈٔي ضبڭب لبٍزۈرۇپ ثهرِهٍسۇ .ثۈ غۈٔىڭ ئۊچۊٔىي ،ئۈالر:
« ئۊِّىٍهرٔىڭ ِېٍىغب ذىَبٔهد لىٍطبق ثىسگه گۈٔبھ ثوٌّبٍسۇ (ٍهٔي ثىسٔىڭ
زىٕىّىسزا ثوٌّىغبٔالرٔىڭ ِبٌٍىرى ثىسگه ھبراَ ئهِهش)» زېسى ،ئۈالر ثىٍىپ
رۈرۇپ اهللا ٔبِىسىٓ ٍبٌغبٕٔي رولۈٍسۇ.
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ضۊرە ئبي ئىّراْ ٘-5ئبٍهد
ئىجٕي وهضىَر ثۈ ئبٍهرٕىڭ رهپطىرىسە ِۈٔساق زەٍسۇٍ :هٔي ئۈالرٔي ھهلٕي ئىٕىبر
لىٍىػمب ئېٍىپ ثبرغبْ ٔهرضه غۈوي ئۈالر (ثىسٔىڭ زىَٕىّىسزا ئۈِّىَالرٔىڭ
"ئهرەپٍهرٔي زىّهوچي"پۈي ِبٌٍىرىٕي ٍىطهن وىرەن ٍوق چۊٔىي ئبٌالھ ئۈٔي
ثىسگه ھبالي لىٍىپ ثهرگهْ) زەٍززي.
زىّهن ئۈالرٔىڭ ثبغمب ذهٌىمٍهرگه ثوٌغبْ وۆز لبرغي رۊۋەْ وۊرۉظ ثۈٌۈپ
ثبغمىالرٔي ئبٌالھ غۈالرغب لۈي ثۈٌۈظ ئۊچۊْ ٍبرارمبْ زەپ لبراٍززي.
ئبٌالھ ربئبال ئۈالرٔىڭ ھهلىَمىزىٕي ۋە ثبرچه ئىٕطىبٔالرٔىڭ پهرىمطىس ثبپ-ثبراۋەر
ئىىهٍٔىىىٕي ،ثۈٔساق ذبرب لبراغٕىڭ پهلهد ئۈالرٔىڭ لهٌجىسىىي لۈرۇق ئبرزۇ
ئىىهٍٔىىىٕي ثبٍبْ لىٍىپ ِۈٔساق زەٍسۇ:
بسْ َٔ ٜحُٓ أَ ْثَٕبء ّ
ّللاِ َٚأَ ِحجَّب ُإُٖ لُ ًْ فٍَِ َُ َ ُ٠ع ِّزثُ ُىُ ثِ ُزُٔٛثِ ُىُ ثَ ًْ أَٔزُُ
ص َ
ذ ا ٌُْ ُٛٙ َ١د َٚإٌَّ َ
َٚلَبٌَ ِ
ض
ثَ َ
ش ٌش ِِّ َّّْٓ َخٍَ َ
ة َِٓ َ٠شَبء َّ ِ ٚلِلِ ُِ ٍْهُ اٌ َّ
ك ْ َ٠غفِ ُش ٌِ َّٓ َ٠شَبء ََ ُ٠ٚع ِّز ُ
بٚا ِ
غ َّ َ
د َٚاألَ ْس ِ
صُ ١ش.
ََِ ٚب ثَ َّْ ُٙ َٕ١ب َٚاٌَِ ْ ِٗ ١ا ٌْ َّ ِ
ٍهھۈزىَالر ۋە ٔبضبراالر« :ثىس هللا ٔىڭ ئوغۈٌٍىرىسۇرِىس (ٍهٔي ئبرب  -ثبٌىسەن
ٍېمىّٕىس) ۋە (ثىس هللا ٔىڭ زىٕىسا ثوٌغبچمب) زوضزٍىرىسۇرِىس» زېسى .ئېَزمىٕىي،
«(ئۈٔساق ثوٌطب) هللا ٔېّه ئۊچۊْ ضىٍهرگه گۈٔبھىڭالر رۊپهٍٍىسىٓ ئبزاة
لىٍىسۇ؟» ثهٌىي ضىٍهر ثبغمب وىػىٍهرگه ئوذػبظ هللا ٍبرارمبْ ئىٕطبٔطىٍهر ،هللا
ذبٌىغبْ ئبزەِگه ِهغپىرەد لىٍىسۇ؛ ذبٌىغبْ ئبزەِگه ئبزاة لىٍىسۇ .ئبضّبٔالرٔىڭ،
ٍهر ٍۊزىٕىڭ ۋە ئۈالرٔىڭ ئبرىطىسىىي ٔهرضىٍهرٔىڭ پبزىػبھٍىمي هللا لب ذبضزۈر،
ئهڭ ئبذىر ثبرىسىغبْ جبً اهللا ٔىڭ زەرگبھىسۇر
ضۊرە ِبئىسە -ٔ1ئبٍهد
غۈٔىڭسەن ئهرەپٍهرِۈ ئىطالَ وىٍىػزىٓ ثۈرۇٔمي جبھىٍىَهد زەۋرىسە ئۆزٌىرىٕي
ِۈوهِّهي ئىٕطبٔىٌ رهثىئهرىه ئىگه وىػىٍهر ،ثبغمىالر ثوٌطب رۊۋەْ ئىٕطبٔىٌ
رهثىئىزي ِۈوهِّهي ثوٌّىغبْ وىػىٍهر زەپ لبراٍززي.
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ئبٔسىٓ پهٍغهِجهر ئهٌهٍھىططبالَ ئۈالرغب ئهلىسىطىٕىڭ ذبربٌىمىٕي ،پىىىرٌىرىٕىڭ
ئبزغۈْ پىىىر ئىىهٍٔىىىٕي ثبٍبْ لىٍىپ ثهرزى ،ھهِسە ثۈ ضۊزىٕي ِبٔب ِۈغۈٔساق
ثۊٌۊٔۊظ ۋە رهپرىمىچىٍىمٕي ٍۈلۈرۈظ ئۊچۊْ وهٌگهْ ئىطالَ غهرىئزىٕىڭ
رهٌىّبرٍىرىغب ثىٕبئهْ ثبغمىالرٔي ھۆرِهرٍهظ ،رۊۋەْ وۆرِهضٍىه،لبربرٌىك
ئىػالرزا ئهگىػىپ ِبڭىسىغبْ ئۊٌگهٔ ،هِۈٔه لىٍىپ ثهرزى.
ئىجٕي ئۊِهر (ئبٌالھ ئۈٔىڭسىٓ رازى ثوٌطۈْ) زىٓ رىۋاٍهد لىٍىٕغبْ ھهزىطزه ئۈ
ِۈٔساق زەٍسۇ:پهٍغهِجهر ئهٌهٍھىططبالَ ِهْ چۊغۊِسە ئبرٌىػىپ وهرىهْ
ٔۈرغۈْ ئبق -لبرا لوٍالرٔي وۆرزۉَ زىگهٔسە ضبھبثىالر ئي ئبٌالھٕىڭ ئهٌچىطي
ئۈٔي لبٔساق چۊغهٔسىڭ زەپ ضورىسى ،پهٍغهِجهر ئهٌهٍھىططبالَ:ئهجهٍِهر
ضىٍهرگه زىَٕىڭالرزا ۋە ٔهضهثٍىرىڭالرزا ئورربق ثۈٌۈزۇ ،زەپ جبۋاپ ثهرزى،
ضبھبثىالر ئىٌ ئبٌالھٕىڭ ئهٌچىطي ئهجهٍِهرِۈ غۈٔساق ثۈالِسۇ؟ زەپ ضورىسى،
پهٍغهِجهر ئهٌهٍھىططبالَ :ئهگهر ئىَّبْ ضۈرەٍَب زىگهْ ٍۈٌزۈزغب ئېطىمٍىك
ثوٌغبْ رهلسىرزىّۈ (ٍهٔي غۈٔچىٍىه ٍىرالزب ثوٌطىّۈ) ئهٌۋەرزه ئۈٔىڭغب
ئهجهٍِهرزىٓ ثىر رۊروۊَ وىػىٍهر ئېرىػىپ ئۈٔىڭ ثىٍهْ ثبغمب وىػىٍهرٔىّۈ
ثهذىزٍىه لىٍىسۇ.
زىّهن ئىٕطبٔالر وبْ ثبٍٍىمٍىرىغب ئوذػبٍسۇ ،ھهر ثىر رۊرزىىي ئىٕطبٔالرٔىڭ
ئهضٍي ٍبرىزىٍىع ۋە پهٍسا ثۈٌۈغىسىىي ِبززىطىغب لبراپ ئهِهش ثهٌىي ئٕطبْ
رهثىئىزىسە ثوٌۈظ ضۊپىزي ثىٍهْ ئبٌالھ ذبضالغزۈرۇپ ثهرگهْ ئبالھىسىٍىىي ثبر،
ِۈوهِّهٌٍىه ئبٌالھ ربئبالغب ذبش ،وهِزۊوٍۊنٍ ،ىزهرضىسٌىه ۋە ئهٍىپ
ٔولطبٔالر ثوٌطب پ هٍغهِجهر ۋە ئهٌچىٍهرزىٓ ثبغمب ثبرٌىك ئبزەَ ثبٌٍىرىٕىڭ
ثهٌگىطىسۇر.
ِبٔب ثۈ رهٌىّبرالر ِۈضۈٌّبٔالرٔىڭ لهٌجىگه رهضر لىٍسى زە ئۈالر ثبغمىالرغب
ئبزىٍٍىك لىٍىػمب ۋە ِۈغۈ رهٌىّبرالرغب ئۈٍغۈْ ھبٌسا ِۈئبِىٍه لىٍىػمب ثبغٍىسى.
ِۈضزهۋرىسۇٌمۈرەغىٌ ئهِىر ئىجٕي ئبش رەزىَهٌالھۈ ئهٔھۈٔىڭ ٍېٕىسا ِۈٔساق
زەٍسۇِ :هْ رەضۈٌۈٌالھ ضهەللالھۈ ئهٌهٍھي ۋەضهەللِٕىڭ ِۈٔساق زىگهٍٔىىىٕي
ئبڭٍىسىُ « :لىَبِهد رۇٍِۈلالر (ٍبۋرۇپبٌىمالر) ئهڭ وۆپ ۋالزىسا لبٍىُ ثوٌىسۇ »
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ئهِىر ئىجٕي ئبش ئۈٔىڭغب زىگهٍٔىرىڭٕي ئېٕىمالپ ضۆزٌه زېسىِ :ۈضزهۋرىس ِهْ
رەضۈٌۈٌالھ ضهەللالھۈ ئهٌهٍھي ۋەضهەللِسىٓ ئبڭٍىغبٕٔي زەۋارىّهْ زېسى .ئهِىر
ئىجٕي ئبش ئۈٔسالزب ثۈٔىڭ ضهۋەثي غۈوي ،ئۈالرزا رۆد ذىطٍهد ثبر:
ثىرىٕجي :ئۈالر پىزٕه _ پبضبرچىٍىممب ئهڭ ثهن ضهۋىر لىٍسىغبْ وىػٍهرزۇر.
ئىىىىٕجي :ثېػىغب وهٌگهْ ثبال _ ِۈضىجهرزىٓ ئهڭ رېس ضۊرئهرزه لۈرۈٌىسىغبْ
وىػٍهرزۇر.
ئۊچىٕجيِ :هغٍۈپ ثوٌغبٔسىٓ وېَىٓ لبٍزب ئۈرۇظ ئېچىػمب ئبٌسىراٍسىغبْ
وىػٍهرزۇر.
رۆرىٕجيٍ :ىزىُ ِىطىىٍٕهرگه ۋە ئبجىسالرغب ثهن ٍبذػىٍىك لىٍىسىغبْ وىػىٍهرزۇر.
ۋە ٍهٔه ٔبھبٍزي ٍبذػي ٍهٔه ثىر ضۊپىزىّۈ ثبر ،ئۈ ثوٌطىّۈ :ئۈالر پبزىػبٌىرىغب
رۈٌۈق ثوٍطۈٔغبٍٔىمزىٓ ئۈالرٔىڭ زۇٌۈَ لىٍىػىسىٓ لۈرۈٌۈپ لبٌىسىغبْ
وىػىٍهرزۇرٍ( ،هٔي پبزىػبھٍىرى ئۈالرغب زۇٌۈَ لىٍّبٍسۇ).
[ِۈضٍىُ رىۋاٍهد لىٍغبْ]
پهٍغهِجهر ضهەللٌالھۈ ئهٌهٍھي ۋەضهەللَ زەي ِبٔب ِۈغۈٔساق ٍىرگىٕىػٍىه
ثۊٌۊّٔىچىٍىىٕي ثىىبر لىٍىع ئۊچۊْ وهٌگهْ ثۈٌۈپ ئهروىٍٕىه ئۈ ئېٍىپ وهٌگهْ
غهرىئهرٕىڭ پىرىٕطىپٍىرىسىٓ ئىسىِ ،بٔب ثۈ ئۈٔىڭسىٓ وىَىٕىي ذهٌىپىٍهر ئىجرا
لىٍغبْ غهرىئهد لبئىسىٍىرىگه ئۈٍغۈْ ثوٌغبْ ،ثبرٌىك ئىٕطبٔىَهرىه ِۈرٍهق ثوٌغبْ
ئهروىٍٕىه ثۈٌۈپ ،ئۈالر ھبوىُ ثىٍهْ ِهھىۈِٕي ۋە ٍبوي ثبً ثىٍهْ وهِجهغهي
ئورزۈرضىٕي ئبٍرىّىغبْ.
ئهٔهش (ئبٌالھ ئۈٔىڭسىٓ رازى ثوٌطۈْ) ِۈٔساق زەٍسۇِ:ىطىرٌىك ثىر وىػي
ئۊِهر (ئبٌالھ ئۈٔىڭسىٓ رازى ثوٌطۈْ) ٔىڭ لېػىغب وىٍىپ ئىٌ ِۈئّىٍٕهرٔىڭ
ئهِىرى ِهْ زۇٌۈِغب لبرغي ضهٔسىٓ پبٔبھٍىك رىٍهٍّهْ زىسى ،ئۊِهر
رەزىَهٌالھۈ ئهٔھۈ :ئهٌۋەرزه پبٔبھٍىك ثىرىّهْ زىسى ،ئۈ وىػي ِهْ ئهِرىجٕي
ئبش (ئبٌالھ ئۈٔىڭسىٓ رازى ثوٌطۈْ) ٔىڭ ئوغٍي ثىٍهْ ِۈضبثىمىٍىػىپ ئۈٔي
ٍىڭىۋەرىهْ ئىسىُ ،ئبٔسىٓ ئۈ ِىٕي «ِهْ زىگهْ ئىطىً وىػىٍهرٔىڭ ئهۋالزى »
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زىگهْ پېزي ئۈرۇپ وهرزي زىسى ،ئبٔسىٓ ئۊِهر (ئبٌالھ ئۈٔىڭسىٓ رازى
ثوٌطۈْ) ئهِرىجٕي ئبضمب (ئبٌالھ ئۈٔىڭسىٓ رازى ثوٌطۈْ) ئوغٍىٕي ئېٍىپ
وىٍىػىه ثۈٍرۇپ ذهد ٍبززى ،ئۈ وهٌسى ،ئبٔسىٓ ئۊِهر رەزىَهٌالھۈ ئهٔھۈ:
ھېٍىمي ِىطىرٌىك لېٕي؟ لبِچىٕي ئېٍىپ ئۈر زىسى ،ئۈ ئهِرىجٕي ئبضٕىڭ
ئوغٍىٕي لبِچب ثىٍهْ ئۈرۇغمب ثبغٍىسى ،ئۊِهر :ئىطىً وىػىٍهرٔىڭ ثبٌٍىرىٕي ئۈرە
زەپ رۈرارزي ،ئهٔهش ِۈٔساق زەٍسۇ :ئبٌالھ ثىٍهْ لهضهِىي ئۈ غۈٔساق ئۈرۇپ
وهرزىىي ثىسِۈ ئهضٍىسە ئۈٔىڭ ئۈرىػىٕي ٍبذػي وۊرەرزۈقٌ ،ېىىٓ ئۈ ئۈرۇغزىٓ
روذزىّىسى ھهرزب ثىس ئۈٔىڭ ئۈرۇغزىٓ روذزىػىٕي ئبرزۇ لىٍىپ لبٌسۇق ،ئبٔسىٓ
ئۊِهر ھېٍىمي ِىطىرٌىممب لبِچىٕي ئهِرىجٕي ئبضٕىڭ ربلىر ثېػىغىال لوٍغىٓ
زىسى ،ئۈ ِىطىرٌىك ئېَززىىي:ئىٌ ِۈئّىٍٕهرٔىڭ ئهِىرى ِىٕي ئۈرغىٕي ئۈٔىڭ
ئوغٍي ِهْ ئۈٔىڭسىٓ لىطبضىّٕي ئېٍىپ ثوٌسۇَ زىسى ،ئبٔسىٓ ئۊِهر رەزىَهٌالھۈ
ئهٔھۈ :وىػىٍهرٔي ئبٔىٍىرى ھۆر ھبٌهرزه رۈلمبْ رۈرضب ضىٍهر ئۈالرٔي لبچبٔسىٓ
ثىرى لۈي لىٍىۋاٌسىڭالر زىسى ،ئهِرى ئىجٕي ئبش :ئي ِۈئّىٍٕهرٔىڭ ئهِىَرى
ِهْ ثۈ ئىػٕي ثىٍّهپزىّهْ ،ئۈ ِىٕىڭ ٍېٕىّغب وهٌّهپزۈ زىسى.
[ئجٕي ئبثسۇٌھهوهِٕىڭ ربرىد وىزبثىسىٓ ئېٍىٕسى]
غۈٔىڭسەن لۈرئبْ وهرىُ ئۈپ-ئۈچۈق ھبٌهرزه ثبرٌىك ئىٕطبٔالر ئبرىطىسا
ٔۈرغۈْ ئوذػبغّبضٍىمالر ۋە پهرىمٍهر ثوٌغبْ ثوٌطىّۈ ثىر ئىٕطبْ ٍهٔه ثىر
لېرىٕسىػي ثوٌغبْ ئىٕطبْ ثىٍهْ ئوذػبظ ھبٌهرزه ثۈٌۈزۇ ،ثبرٌىك ئىٕطبٔالر
ثبپ-ثبراۋەر زىگهْ ھهلىَمهرىه چبلىرزى ،پهٍغهِجهر ئهٌهٍھىططبالَ ثۈٔي
وىػىٍهر ئبرىطىسا وهڭ ربرلبرزي .ئبٌالھ ربئبال لۈرئبْ وهرىّسە ِۈٔساق زەٍسۇ:
ك ِِ ْٕ َٙب صَ َْ ٚج َٙب َٚثَ َّ
ث
اح َذ ٍح ََ ٚخٍَ َ
َ٠ب أََٙ ُّ٠ب إٌَّ ُ
ظ َِ ٚ
بط ارَّمُْ ٛا َسثَّ ُى ُُ اٌَّ ِزَ ٞخٍَمَ ُىُ ِِّٓ َّٔ ْف ٍ
غبءٌُ َْٛثِ ِٗ َٚاألَ ْس َحب ََ اَِّْ ّ
غبء َٚارَّمُْ ٛا ّ
ّللاَ َوبَْ
ّللاَ اٌَّ ِز ٞرَ َ
١شا ََ ِٔٚ
ِِ ْٕ َُّ ٙب ِس َجبالً َوثِ ً
َعٍَ ُْ ١ى ُْ َسلًِ ١جب.
ئي ئىٕطبٔالر! ضىٍهرٔي ثىر ئىٕطبٔسىٓ (ٍهٔي ئبزەَ ئهٌهٍھىططبالِسىٓ) ٍبرارمبْ،
غۈ ئىٕطبٔسىٓ (ٍهٔي ئۆز جىٕطىسىٓ) ئۈٔىڭ جۊپزىٕي (ٍهٔي ھهۋۋأي) ٍبرارمبْ ۋە
ئۈالرزىٓ (ٍهٔي ئبزەَ ثىٍهْ ھهۋۋازىٓ) ٔۈرغۈْ ئهر  -ئبٍبٌالرٔي ٍبرارمبْ
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پهرۋەرزىگبرىڭالرزىٓ لورلۈڭالر ،ثىر  -ثىرىڭالرزىٓ ٔهرضه ضورىغبٔسا ٔبِي
ثىٍهْ ضوراٍسىغبْ اهللا رىٓ لورلۈڭالر ،ضىٍه  -رەھىّٕي ئۊزۉپ لوٍۈغزىٓ
ضبلٍىٕىڭالر .اهللا ھهلىمهرهْ ضىٍهرٔي (ٍهٔي پۊرۊْ ئهھۋاٌىڭالرٔي) وۆزىزىپ
رۈرغۈچىسۇر
ضۊرە ٔىطب ٔ-ئبٍهد
زىّهن ئىٕطبٕٔىڭ ئهضٍي ،وىٍىپ چىمىػي ۋە ِهٔجهضي ثىر ثۈٌۈپ ئۈ ثوٌطىّۈ ئبزەَ
ئهٌهٍھىططبالِسۇر.
چۊٔىي رەثجىّىس ئبٌالھ ربئبال ثۈ ھهلزه ثبٍبْ لىٍىپ ِۈٔساق زەٍسۇ:
غِ ٝعٕ َذ ّ
ة ثِ َُّ لَب َي ٌَُٗ ُوٓ فَُ َ١ى. ُْٛ
اَِّْ َِثَ ًَ ِعَ ١
ّللاِ َو َّثَ ًِ آ َد ََ َخٍَمَُٗ ِِٓ ر َُشا ٍ
غۊثھىطىسوي ،اهللا ٔىڭ ٔهزىرىسە ئىطبٔىڭ ِىطبٌي (ئۈ ئبرىطىس ٍبرىزىٍغبٍٔىمزىٓ)
ئبزەِٕىڭ (ٍهٔي ئبزەَ ئهٌهٍھىططبالِٕىڭ) ِىطبٌىغب ئوذػبٍسۇ .ئبزەِٕي اهللا (ئبرب -
ئبٔىطىس) رۈپرالزىٓ ٍبرارزي ،ئبٔسىٓ ئۈٔىڭغب« :ۋۇجۈزلب وهي» زېسى  -زە ،ئۈ
ۋۇجۈزلب وهٌسى (ئىطبٔىڭ ئىػي ئبزەِٕىڭ ئىػىسىٓ ئهجهثٍىٕهرٌىه ئهِهش(
ضۊرە ئبي ئىّراْ -٘5ئبٍهد
ئبٔسىٓ ئبٌالھ ئۈٔي وۊپۊٍۊغٕىڭ ِهٔجهضي لىٍىپ ِۈٔساق زەٍسۇ:
ة ثُ َُّ اِ َرا أَٔزُُ ثَ َ
ش ٌش رَٕز َِششَُْٚ
َ ِِْٓ ٚآَ٠برِ ِٗ َأْْ َخٍَمَ ُىُ ِِّٓ ر َُشا ٍ
هللا ٔىڭ ضىٍهرٔي رۈپرالزىٓ ٍبرارمبٍٔىمي ،ئبٔسىٓ ضىٍهرٔىڭ ئىٕطبْ ثوٌۈپ زېّىٕسا
ربرىٍىپ ٍۊرۉغۊڭالر اهللا ٔىڭ (وبِبٌي لۈزرىزىٕي وۆرضىزىسىغبْ)
ئبالِهرٍىرىسىٕسۇر
ضۊرە رۇَ ٕٓ-ئبٍهد
ثبرٌىك ئىٕطبٔالر ثىر ئبرب ثىر ئبٔىسىٓ ثبرٌىممب وهٌگهْ غۈڭالغمب ئۈالرٔىڭ ثىرىٕىڭ
ٍهٔه ثىرىسىٓ ئهضٍي ِبززىطي ضهۋەپٍىه ئبررۈلچىٍىمي ثوٌّبٍسۇ ،ئبٌالھ ربئبال
ئىٕطبٔالر ئىچىسىٓ رۈٔجي ٍبرارمبْ وىػي ثبرٌىك ئىٕطبٔالرٔىڭ ئبرىطي ثوٌغبْ
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ئبزەَ ئبرىّىسزۇر ،ئبٔسىٓ ئبٌالھ ربئبال ئۈٔىڭسىٓ ثبرٌىك ئىٕطبٔالرٔىڭ ئبٔىطي
ثوٌغبْ ئبٍبٌي ھهۋۋأي ٍبرارمبْ ،ۋە ثبرٌىك ِهذٍۈلبرالرٔىڭ ئبذىرٌىػىػىغب ئىسٔي
لىٍغبْ ۋە لىَبِهد ثوٌغبٔغب لهزەر ئىٕطبٔىَهرٕىڭ وۊپىَىػىٕي ثۈ ئىىىىطىسىٓ
ثۈٌىسىغبْ لىٍىپ ثىىىززي.
وىػىٍهر ثىر ئهضٍىسىٓ ٍبرىزىٍغبْ رۈرۇپ ثىر ثىرىسىٓ پهذىرٌهغّهٍسۇ ،ثىر
ثىرىٕي ذبرالپ لۈي لىٍىػّبٍسۇ ،ثىر ثىرىٕي رۊۋەْ وۊرۉغّهٍسۇ،
پهٍغهِجهر ئهٌهٍھىططبالَ ِۈٔساق زەٍسۇ :ئبٌالھ ربئبال ضىٍهرزىٕجبھىٍىَهرزىىي
ئۊزىٕي چوڭ رۈرۈظ ۋە ئهجسارٍىرى ثىٍهْ پهذىرٌىٕىػٍهرٔي ثىىبر لىٍىۋەرزي،
وىػىٍهر ئىىىي رۊرٌۊن ثۈٌۈپ رهلۋازار ِۈئّىٓ ،ۋە ثهذىزطىس پبجىرزۇر
وىػىٍهر ئبزەِٕىڭ ئهۋالزى ،ئبزەَ ثوٌطب رۈپرالزىٓ ٍبرىزىٍغبْ.
ئبٌالھ ربئبال ِۈٔساق زىسى:
اح َذ ًح فَ ْ
ض َ ٟثَ ُْْ ُٙ َٕ١
ََِ ٚب َوبَْ إٌَّ ُ
بخزٍََفُْ ٛا َْٛ ٌَٚالَ َوٍِ َّخٌ َ
عجَمَذْ ِِٓ َّسثِّهَ ٌَمُ ِ
بط اِالَّ أُ َِّخً َِ ٚ
فَِّ ١ب فِْ َ٠ ِٗ ١خزٍَِفَُْٛ
ئىٕطبٔالر (ئهضٍىسە) ثىر زىٓ (ٍهٔي ئىطالَ زىٕي) زا ئىسى .وېَىٓ ئۈالر ئىرزىالپ
لىٍىػزي (ٍهٔي زىٕالر وۆپهٍسى ،ثۈرالرغب چولۈٔۈغزي) .پهرۋەرزىگبرىڭٕىڭ
ئبٌسىٕئبال ئېَزمبْ ضۆزى (ٍهٔي جبزاالغٕي لىَبِهرىه لبٌسۇرۇغزىٓ ئىجبرەد
رهلسىرى) ثوٌّىطب ئىسى ،ئۈالرٔىڭ ئىرزىالپ لىٍىػمبْ ٔهرضىٍىرى ئۊضزىسە
ئۈالرٔىڭ ئبرىطىسا ئهٌۋەرزه ھۆوۊَ چىمىرىالرزي (ٍهٔي زىٕسا ئىرزىالپ
لىٍىػمبٍٔىرى ئۊچۊْ ،ئۈالرغب ثۈ زۇَٔبزىال جبزا ثېرىٍهرزي
ضۊرە ٍۊٔۊش  - ٔ1ئبٍهد
زىّهن ئىٕطبٔالر ئىچىسىٓ ثۈرۇْ ٍبرىزىٍغبٍٔىرى ۋە ثۈٔسىٓ وىَىٓ ٍبرىزىٍسىغبْ
وىػىٍهر ھهِّىطىٕىڭ ئهضٍي ِبززىطي ۋە وىٍىپ چىمىػي ثىر ثۈٌۈپ ئۈالرٔىڭ
ثبغٍىٕىػي ثىر زىٓ ۋە ثىر رىٍسا ئىسى ٌېىىٓ ئۈالر وۊپىَىع ثىٍهْ زىّىٕسا
ثۊٌۊٔۊپ وهرزي ،ۋە زۇَٔبٔىڭ ھهر لبٍطي جبٍٍىرىغب ربرلىٍىپ وهرزي ،ئبٔسىٓ
رهثئىٌ زۉرۉي ثوٌغبْ ثىر ٔهرىجه ثبرٌىممب وهٌسى ،ئۈ ثوٌطىّۈ ثۈٔساق ثۊٌۊٔۊظ
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ۋە ربرلىٍىػمب ئهگىػىپ وىٍىسىغبْ رىً ،رەڭ،ۋە ِىجهزٔىڭ ئوذػبغّبضٍىمي ئىسى،
ِبٔب ثۈ ِۈھىزٕىڭ رهضىرىسە ٍۊز ثىرىسىغبْ زۉرۉي ثىر ٔهرىجه ثۈٌۈپ ثۈ
ئوذػبغّبضٍىمزمٓ رهپهوىۈر ئۈضٍۈثي ،رۈرِۈظ ئۈضٍۈثي ۋە غۈٔىڭسەن
ئهلىسىٍهرزىىي ئوذػبغّبضٍىك وىٍىپ چىمبرزي .غۈڭالغمب ئبٌالھزبئبال ئۈالرٔي
رۈٔجي ِهٔجهگه لبٍزۈرۇظ ئۊچۊْ ئهٌچىٍهرٔي ئهۋەرزي ،ئۈ ثوٌطىّۈ ٍهوىه-
ٍىگبٔه ئبٌالھمب غىرىىطىس ئىجبزەد لىٍىػزۈر .ئبٌالھ ربئبال ِۈٔساق زەٍسۇ:
عٛالً أَ ِْ اعْ جُذُْ ٚا ّ
اجزَِٕجُْ ٛا اٌطَّب ُغٛدَ فَ ِّ ْٕ َُ٘ َِّْٓ ُٙذَٜ
ّللاَ َْ ٚ
ٌََٚمَ ْذ ثَ َع ْثَٕب ِفُ ٟو ًِّ أُ َِّ ٍخ َّس ُ
ض فَبٔظُ ُشْ ٚا َوْ١فَ َوبَْ عَبلِجَخُ
ّ
ّللاُ ََ َِّْٓ ُُٙ ْٕ ِِ ٚحمَّذْ َعٍَ ْ ِٗ ١اٌ َّ
ضالٌَخُ فَ ِ
غُ ١شْ ٚا فِ ٟاألَ ْس ِ
ا ٌْ ُّ َى ِّز ِث. َٓ١
ثىس ھهلىمهرهْ ھهر ثىر ئۊِّهرىه« :هللا لب ئىجبزەد لىٍىڭالر ،غهٍزبٔسىٓ (ٍهٔي
غهٍزبٔغب ،ثۈرالرغب ،وبھىٕالرغب ئوذػبظ ھهرلبٔساق ِهثۈزلب ئىجبزەد لىٍىػزىٓ)
ٍىراق ثوٌۈڭالر» زەپ پهٍغهِجهر ئهۋەرزۈق ،ئۈالرٔىڭ ئبرىطىسا اهللا ھىساٍهد
لىٍغبٍٔىرىّۈ ثبر ،گۈِراھٍىممب رېگىػٍىه ثوٌغبٍٔىرىّۈ ثبرٍ .هر ٍۊزىسە ضهٍر
لىٍىپ ٍۊرۉپ (پهٍغهِجهرٌهرٔي) ئىٕىبر لىٍغبٔالرٔىڭ ئبلىۋىزىٕىڭ لبٔساق
ثوٌغبٍٔىمىٕي وۆزىزىڭالر.
ضۊرە ٔهھىً -ٖٙئبٍهد
ھهلىَمهرهْ ئىطالَ وىػىٍهرٔىڭ ربغمي وۊرٔىػىگه پهرۋا لىٍىپ وهرّهٍسۇ ،چۊٔىي
پهٍغهِجهر ئهٌهٍھىططبالَ ِۈٔساق زىگهْ :ثهزىجىر چبڭ-رۈزاڭ ثېطىپ وهرىهْ،
رۈپىغب ِىٍىٕىپ وهرىهْ ،وىَىٍّىرى جۈي-جۈي ،وىػىٍهر رۊۋەْ وۊرۉپ لبراپّۈ
لوٍّبٍسىغبْ غۈٔساق ثىر وىػىٍهر ثبروي ئهگهر ئۈ ئبٌالھمب لهضهَ لىٍطب ئهٌۋەرزه
ئبٌال ھ ئۈٔىڭ لهضىّىٕي ئۈرۇٔالپ ثىرىسۇ (ٍهٔي ئهگهر ئۈ ثىرە ئىػٕىڭ ٍۊز
ثىرىػىگه لهضهَ لىٍطب ئبٌالھ ئۈ وىػىٕي ھۆرِهرٍىگهٍٔىىي ۋە ئۈ وىػىٕىڭ
ئبٌالھٕىڭ ھۈزۇرىسىىي ِهررىۋىطىٕىڭ ٍۈلۈرٌىمي ضهۋەثىسىٓ ئۈ ئىػٕي ئۈرۇٔالپ
ثىرىسۇ).
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ۋە ٍهٔه ِۈٔساق زەٍسۇ:ثهزىجىر ئىػىىٍهر ئبٌسىسىٓ لوغٍىٕىسىغبْ ،چبڭ-رۈزاڭ
ثېطىپ وهرىهْ وىػىٍهر ثبروي ئهگهر ئبٌالھمب لهضهَ لىٍطب ئبٌالھ ئۈٔي
ئۈرۇٔالپ ثىرىسۇ.
(ِۈضٍىُ رىۋاٍهد لىٍغبْ)
ِبٔب ٍىرگىٕىػٍىه ثۊٌۊّٔىچىٍىىٕي راۋاجالٔسۇرۇظ ئۊچۊْ وىػىٍهرٔىڭ رەڭ،
جىٕص ،ۋە ئىرلىٌ ئوذػبغّبضٍىمىسىٓ پبٍسىٍٕىسىغبْ ثىر رۊروۊَ وىػىٍهر ثبرٌىممب
وهٌگىٕىسە ئىطالَ غهرىئىزي ئۈالرٔىڭ ئبٌسىسىىي ٍوٌٕي ئۊزۉپ ربغٍىسى ،چۊٔىي
پهٍغهِجهر ئهٌهٍھىططبالَ ئبزەَ ثبٌٍىرىٕىڭ رەڭٍىرىِ ،ىجهزٌىرى ۋە رهثىئىزىٕىڭ
ئوذػبغّبضٍىمىٕىڭ ضهۋەثىٕي ثبٍبْ لىٍىپ ِۈٔساق زەٍسۇ :غهن-غۊثھىطىسوي
ئبٌالھزبئبال ئبزەِٕي زىّىٕٕىڭ ھهِّه ٍىرىسىٓ ئبٌغبْ ثىر ئۈچۈَ رۈپرالزىٓ ٍبرارزي،
غۈڭالغمب ئبزەَ ثبٌٍىرى (رۈپرىمي ئېٍىٕغبْ)زىّىٕغب لبررب ثبرٌىممب وهٌسى،
ئۈالرٔىڭ ئىچىسە لىسىً ،لبرا ،ئبق ،ضېرىك ،ۋە غۈٔىڭغب ٍېمىٓ ثوٌغبٍٔىرى ثبر،
ۋە ِۈالٍىُ ،لۈپبئ ،بچبر ،ۋە ٍبذػي ثوٌغبٍٔىرى ثبر.
زىّهن ئىٕطبٔالر جىٕطي ،رەڭگي ،رىٍي ۋە رهٍٔىرى لبٔساق ثۈٌۈغزىٓ لهرئىٌ
ٔهزەر ھهِّىطي ثىر ذىً ھبٌهرزه زۇر ،چۊٔىي ھهِّىطي ئبٌالھ ئبٌسىسا پهرىك ۋە
ئوذػبغّبضٍىك ھبضىً ثۈٌىسىغبْ ثىر ٔهرضىسىٓ ثبغمب ھهِّه غهٍئىسە
ئوذػبغسۇر ،ئۈ ثوٌطىّۈ وىػىٍهرٔىڭ ئبٌالھٕىڭ غهرىئىزىٕي رهرجىمالغمب ٍېمىٓ
ٍبوي ٍىراق ثۈٌىػي ۋە ئۆزٌىرىگه ۋە جهِىئىزىگه رهلسىُ لىٍغبْ ٍبذػىٍىك ۋە
ئىطالھبرىسۇر.
ئبٌالھزبئبال لۈرئبْ وهرىّسە ِۈٔساق زەٍسۇ:
بط أَِّب َخٍَ ْمَٕب ُوُ ِِّٓ َر َو ٍش َٚأُٔثََ َٚ ٝج َع ٍَْٕب ُو ُْ ُ
بسفُٛا اَِّْ
َ٠ب أََٙ ُّ٠ب إٌَّ ُ
ش ُعٛثًب َٚلَجَبئِ ًَ ٌِزَ َع َ
ّللاِ أَ ْرمَب ُو ُْ اَِّْ َّ
أَ ْو َش َِ ُى ُْ ِعٕ َذ َّ
١ش
ّللاَ َعٍَِ ٌُ ١خجِ ٌ
ئي ئىٕطبٔالر! ضىٍهرٔي ثىس ھهلىمهرهْ ثىر ئهر ،ثىر ئبٍبٌسىٓ( ،ئبزەَ ثىٍهْ
ھهۋۋازىٓ ئىجبرەد) ثىر ئبرب ثىر ئبٔىسىٓ ٍبرارزۈق ئۆز ئبرا رؤۈغۈغۈڭالر
ئۊچۊْ ضىٍهرٔي ٔۈرغۈْ ِىٍٍهد ۋە ئۈرۇق لىٍسۇق ،ھهلىمهرهْ ئهڭ رهلۋازار
ثوٌغبٍٔىرىڭالر هللا ٔىڭ زەرگبھىسا ئهڭ ھۆرِهرٍىه ھېطبثٍىٕىطىٍهر (ٍهٔي
13

وىػىٍهرٔىڭ ثىر  -ثىرىسىٓ ئبررۈق ثوٌۈغي ٔهضهة ثىٍهْ ئهِهش ،رهلۋازارٌىك
ثىٍهْ ثوٌىسۇ) ،هللا ھهلىمهرهْ ھهِّىٕي ثىٍگۊچىسۇر ،ھهِّىسىٓ ذهۋەرزارزۇر.
ضۊرە ھوجراد ٖٔ-ئبٍهد
زىّهن ئبٌالھ ربئبال ضىٍهرٔي ٔۈرغۈْ ِىٍٍهد ۋە ئۈرۇلالرزىٓ (لهثىٍىٍهرزىٓ)
لىٍىػي ثىر ِىٍٍهرٕىڭ ٍهٔه ثىر ِىٍٍهرزىٓ ،ثىر ئۈرۇلٕىڭ ٍهٔه ثىر ئۈرۇلزىٓ ئبررۈق
ثوٌغبٍٔىمي ئۊچۊْ ئهِهش ثهٌىي ثۈٔساق ئبٍرىع ئبراڭالرزىىي رۈٔۈغۈغٕىڭ ۋە
پهرىمٍهٔسۉرۉغٕىڭ ۋاضزىطي ثوٌطۈْ ئۊچۊٔسۇر ،ذۈززى غهذىطٍهر رۈٔۈٌىػي
ۋە ثبغمىالرزىٓ پهرىمٍىٕىػي ئۊچۊْ ھهر ثىرى ئبٍرىُ ئىطىُ لوٌالٔغبٔغب
ئوذػبظ.
ۋە ٍهٔه ئبٌالھ ربئبال ِۈٔساق زەٍسۇ:
ض ٍَْٕب ُ٘ ُْ
د َٚفَ َّ
ٌََٚمَ ْذ َو َّش َِْٕب ثَِٕ ٟآ َد ََ ََ ٚح َّ ٍَْٕب ُ٘ ُْ فِ ٟا ٌْجَ ِّش َٚا ٌْجَ ْح ِش ََ ٚسصَ ْلَٕبُُ٘ َِِّٓ اٌطَِّّ١جَب ِ
ض١الً
َعٍََ ٝوثٍِ ١ش ِِّ َّّْٓ َخٍَ ْمَٕب رَ ْف ِ
غهن  -غۊثھىطىسوي ،ثىس ئبزەَ ثبٌىٍىرىٕي ھۆرِهرٍىه لىٍسۇق ،ئۈالرٔي
لۈرۇلٍۈلزب (ئۈٌۈغالرغب) ِىٕسۇرزۇق ،زېڭىسزا (وېّىٍهرگه) چىمبرزۇق،
ئۈالرٔي غېرىٓ ٍېّهوٍىىٍهر ثىٍهْ رىسىمالٔسۇرزۇق ،ئۈالرٔي
ِهذٍۈلبرٍىرىّىسٔىڭ ٔۈرغۈٔىسىٓ ئۊضزۊْ لىٍسۇق.
ضۊرە ئىطرا ٓ -5ئبٍهد.
ِبٔب ثۈ ھۆرِهرٍهظ ئبٍرىٍّبضزىٓ ثبرٌىك ئىٕطبٔالرغب ئۈِۈَ ثۈٌۈپ ئبٌالھزبئبال
ثۈٔي ثىر جىٕىطٕي لۈٍۈپ ٍهٔه ثىر جىٕىطمب ،ثىر جبِبئهرٕي لۈٍۈپ ٍهٔه ثىر
جبِبئهرىه ذبش لىٍغبْ ئهِهش.
ۋە ٍهٔه ئبٌالھزبئبال ِۈٔساق زەٍسۇ:
د ٌِّْ َ١جٍُ َُ ٛو ُْ فَِِ ٟب
ض ُى ُْ فَ َْ ٛ
ض ََ ٚسفَ َع ثَ ْع َ
ط د ََس َجب ٍ
ق ثَ ْع ٍ
َ َُٛ ٘ٚاٌَّ ِزَ ٞج َعٍَ ُى ُْ َخالَئِفَ األَ ْس ِ
ة َٚأَُِّٗ ٌَ َغفٌُ ٛس َّس ِحٌُ ١
آرَب ُو ُْ اَِّْ َسثَّهَ َ
ع ِشُ ٠ع ا ٌْ ِعمَب ِ
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هللا ضىٍهرٔي (ئۆرىهٔىي ئۊِّهرٍهرٔىڭ) ئورۇٔجبضبرٌىرى لىٍسى ،هللا ضىٍهرٔي
ثهرگهْ ٔېّىزىگه غۊوۊر لىٍطۈْ زەپ ،ثهزىڭالرٔي ثهزىڭالرزىٓ ثىر لبٔچه
زەرىجه ٍۈلىرى لىٍسى ،پهرۋەرزىگبرىڭ (ئبضىٍَىك لىٍغۈچىالرزىٓ) ئهٌۋەرزه رېس
ھېطبة ئبٌغۈچىسۇر( ،ئىزبئهد لىٍغۈچىالرٔي) ئهٌۋەرزه ِهغپىرەد لىٍغۈچىسۇر،
(ئۈالرغب) ٔبھبٍىزي ِېھرىجبٔسۇر.
ضۊرە ئهٔئبَ ٘-ٔٙئبٍهد
ثبرٌىك ئىٕطبٔىَهد ِۈضزهضٕبضىس رەۋىػزه ئبٌالھمب ئىجبزەد لىٍىع ،وبئىٕبرٕي
گۊەللٔسۉرۉظ ،ۋە ئبٌالھزبئبال ٍۈلبرلي ئبٍهرزه ثبٍبْ لىٍغبْ ئۈرۇٔجبضبر ثۈٌۈظ
ِهججۈرىَزىٕي ئۈرۇٔالظ ئۊچۊْ ٍبرىزىٍغبْ ،ئۈالرٔىڭ ئبرىطىسىىي
ئوذػبغّبضٍىك ۋە پهرىىك ئهضٍي ٍبرىزىٍىع ِبززىطىسا ثوٌّبضزىٓ ثهٌىي رىسىمزب،
ئهذاللزبٍ ،بذػىٍىك لىٍىع ۋە ئهضىىٍىه لىٍىػزب ،وۆرۉٔۊظ ،غهوىً ۋە رەڭٍهرزە
لىٍىٕغبْ .ثۈٔىڭ زەٌىٍي ضۊپىزىسە ئبٌالھزبئبال لۈرئبْ وهرىّسە ِۈٔساق زەٍسۇ:
شزَ ُ ُْ ٙفِ ٟا ٌْ َحَ١ب ِح اٌ ُّذ َْٔ١ب ََ ٚسفَ ْعَٕب
غ َّْٕب ثَ ِْ َِّ ُُٙ َٕ١عَ ١
غ َُّ َْٛس ْح َّخَ َسثِّهَ َٔ ْحُٓ لَ َ
أَ ُ٘ ُْ ْ َ٠م ِ
ع ْخ ِشًّ٠ب ََ ٚس ْح َّذُ َسثِّهَ َخ ٌْ ١ش ِِّ َّّب
ض ُ ُْ ٙفَ َْ ٛ
ضب ُ
د ٌَِ١ز َِّخ َز ثَ ْع ُ
ض ُ ُٙثَ ْع ً
ثَ ْع َ
ط د ََس َجب ٍ
ق ثَ ْع ٍ
ْ َ٠ج َّعَُْٛ
پهرەۋرزىگبرىڭٕىڭ رەھّىزىٕي ئۈالر رهلطىُ لىٍىپ ثېرەِسۇ؟ ثىس ئۈالرٔىڭ
ھبٍبرىٌ زۇَٔبزىىي رىسلىٕي ئۈالرٔىڭ ئبرىطىسا رهلطىُ لىٍسۇق ،ئۈالرٔىڭ ثهزىطي
ثهزىطىٕي (ھهق ثېرىپ) ئىػمب ضبٌطۈْ زەپ ،ئۈالرٔىڭ ثهزىطىٕىڭ زەرىجىطىٕي
ثهزىطىسىٓ ئۊضزۊْ لىٍسۇق ،پهرەۋرزىگبرىڭٕىڭ رەھّىزي ئۈالرٔىڭ روپٍىغبْ
ٔهرضىٍىرى (ٍهٔي پۈي ِ -بٌٍىرى) زىٓ ٍبذػىسۇر.
ضۊرە زۇذرۇپ ٕٖ-ئبٍهد
ئىٕطبٔالر ئىطالَ ثىىىزىپ ثهرگهْ ِبٔب ثۈ ثبراۋەرٌىىىه ثىٕبئهْ ِۈضزهضٕبضىس
رەۋىػزه رۆۋۀسىىي ئىػالرزا ثبراۋەرزۇر:
 --ھهرلبٔساق ئىٕطبٕٔىڭ جىٕطي ،ئىرلي ۋە ٍبوي رەڭگي لبٔساق ثۈٌۈغزىٓ لهرئىٌٔهزەر لبٔۈٍٔۈق ھهق-ھۈلۈلٍىرىٕي لوغساظِ ،ۈرٍهق ثوٌغبْ ھبٍۋأىٌ
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ئهروىٍٕىىزىٓ ئبٍرىپ زىٕٕىڭ لبئىسىطي ثىٍهْ رهررىپىه ضېٍىٕغبْ ئهروىٍٕىىزىٓ
ثهھرىّهْ ثۈٌۈغزب ثبراۋەر ،ثۊگۊٔىي وۊٔسىىي ِهزۀىٍَهغىهْ زۇَٔب ثۈ
ھبٍۋأىَالرچه ثوٌغبْ ِۈرٍهق ئهروىٍٕىىٕىڭ ئبچچىك ٔهرىجىٍىرىٕىڭ رهِىٕي
رېزىۋارىسۇ ،ثۈ ئبچچىك ٔهرىجىٍهر رەزىٍٍىىٕىڭ ربرلىٍىػي ضهۋەپٍىه وۆپ لىطىّي
زازىٍىرىٕىڭ ئىطّىٕىّۈ ثىٍّهٍسىغبْ غهذىطٍهر ئبرلىٍىك ۋەٍراْ ثۈٌۈظ ۋە
ٍىّىرٌىػىه ثبغٍىغبْ جهِىئهرٍهرٔي ۋە ئهذاللىٌ ،ئىمزىطبزىٌ ۋە ئىجزىّبئىٌ
ِهضىٍىٍهرٔىڭ جىٕبٍهرچىٍىرىگه روغۈپ وهرىهْ رۊرِىٍهرٔي لبٌسۇرۇپ وهرىهْ.
پهٍغهِجهر ئهٌهٍھىططبالَ ِۈٔساق زەٍسۇ :ئي ئىٕطبٔالر ثىٍىڭالروي ھهلىمهرهْ
ضىٍهرٔىڭ رەثجىڭالر ثىرزۇر ،ئبربڭالر ثىرزۇر ،ثىٍىڭالروي ئهرەپٍهرٔىڭ
ئهجهٍِهرزىٓ ئهجهٍِهرٔىڭ ئهرەپٍهرزىٓ ،ئبق رهٍٔىىٕىڭ لبرا رهٍٔىىزىٓ لبرا
رهٍٔىىٕىڭ ئبق رهٍٔىىزىٓ رهلۋاٌىمزىٓ ثبغمب ٔهرضه ثىٍهْ ئبررۈلچىٍىمي ثوٌّبٍسۇ.
ثبرٌىك ئىٕطبٔالر غهرىئهد ھۆوۊٍِىرى ئبٌسىسا ثبراۋەر ثوٌۈپ جىٕص ،ئىرق ۋە
ٍبوي رەڭ ضهۋەپٍىه ئبٍرىٍّبٍسۇ ،ئبٌالھ ربئبال ِۈٔساق زەٍسۇ:
ط أَْ ر َْح ُى ُّْ ٛا
ّللا َ٠ؤْ ُِ ُش ُو ُْ أَْ رُئدُّْ ٚا األَ َِبَٔب ِ
اَِّْ ّ َ
د اٌَِ ٝأَ ٍِْ٘ َٙب َٚاِ َرا َح َى ّْزُُ ثَ َْٓ١إٌَّب ِ
ّللاَ ِٔ ِع َّّب ِ َ٠عظُ ُىُ ثِ ِٗ ِاَّْ ّ
ثِب ٌْ َعذ ِْي اَِّْ ّ
١شا
ص ً
ّللاَ َوبَْ َ
ع ًِّ ١عب َث ِ
غۊثھىطىسوي ،هللا ضىٍهرٔي ئبِبٔهرٍهرٔي ئىگىطىگه لبٍزۈرۇغمب ،وىػىٍهر
ئبرىطىسا ھۆوۊَ لىٍغبٔسا ئبزىً ھۆوۊَ لىٍىػمب ثۈٍرۇٍسۇ ،هللا ضىٍهرگه ٔهضىھهد
لىٍغبْ ئىػالر ٔېّىسېگهْ ٍبذػي ،هللا ھهلىمهرهْ (ضۆزۉڭالرٔي) ئبڭالپ
رۈرغۈچىسۇر.
ضۊرە ٔىطب  -٘1ئبٍهد
پهٍغهِجهر ئهٌهٍھىططبالَ ِۈٔساق زەٍسۇ :ئىٌ ئىٕطبٔالر ضىٍهرزىٓ ئىٍگىرى
ئۆرىهْ وىػىٍهرٔي ئبرىطىسا ٍۊزٌۊن ئبزەٍِهر ئوغۈرٌۈق لىٍطب گهپ لىٍىػّبً
ئبجىس ثىچبرىٍهر ئوغىرٌىك لىٍطب جبزا ٍۊرگۊزۉغٍىرى ھبالن لىٍىۋەرىهْ ،ئهگهر
ِۈھهِّهزٔىڭ لىسى پبرىّه ئوغۈرٌۈق لىٍغبْ رهلسىرزىّۈ ئهٌۋەرزه ئۈٔىڭ لۈٌىٕي
وېطىّهْ.
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غۈٔىڭسەن ئۈالر ٍهٔه ِهضئۈٌىَهد ،جبزا ۋە ضبۋاپزىّۈ ثبراۋەر ثۈٌۈزۇ ،ئبٌالھ
ربئبال ِۈٔساق زەٍسۇ:
فَ َّٓ ْ َ٠ع َّ ًْ ِِ ْثمَب َي َر َّس ٍح َخ ًْ ١شا َ َ٠شُْٖ َ٠ َِٓ َٚ ،ع َّ ًْ ِِ ْثمَب َي َر َّس ٍح ش ًَّشا ََ ٠شُٖ
وىّىي زەررىچىٍىه ٍبذػي ئىع لىٍىسىىهْ ،ئۈٔىڭ ِۈوبپبرىٕي وۆرىسۇ ،وىّىي
زەررىچىٍىه ٍبِبْ ئىع لىٍىسىىهْ ،ئۈٔىڭ جبزاضىٕي ربررىسۇ.
ضۊرە زەٌسەٌه  -1-5ئبٍهد
ئىٕطبٔىٌ ھۆرِهرٕىڭ ھهق – ھۈلۈلٍىرىسىّۈ ثبراۋەر ثۈٌۈپ ثىراۋ رەڭگي،
جىٕطيِ ،هزھىجيٍ ،بوي ئهلىَسىطي ضهۋەپٍىه ئهزىَهد ثىرىٍّهٍسۇ ،ثۈ ھهلزه
ئبٌالھزبئبال ِۈٔساق زەٍسۇ:
ّللا َعذ ًْٚا ثِ َغ ِْ ١ش ِع ٍْ ٍُ َو َز ٌِهَ صَ ََّّٕ٠ب ٌِ ُى ًِّ
ّللا فَُ َ١
َٚالَ رَ ُ
ُِ ّ ْٚ
غ ُّجْ ٛا ّ َ
غ ُّجْ ٛا اٌَّ ِزْ َ٠ َٓ٠ذعُ ِِٓ َْٛد ِ
أُ َِّ ٍخ َع ٍََّ ُ ُْ ٙثُ َُّ اٌََِ ٝسثِّ ِْ َِّ ُٙش ِج ُع ُ ُْ ٙفََُٕ١جِّئُ ُ ُٙثِ َّب َوبُْٔ ٛا ْ َ٠ع ٍََُّْٛ
ِۈغرىىالرٔىڭ ذۈزأي لوٍۈپ ئىجبزەد لىٍىسىغبْ ثۈرٍىرىٕي رىٍٍىّبڭالر( ،ئۈٔساق
لىٍطبڭالر) ئۈالر ثىٍّىگهٍٔىىٍىرىسىٓ ھهززىسىٓ ئېػىپ هللا ٔي رىٍالٍسۇ.
غۈٔىڭسەن ثىس ھهر ئۊِّهرىه ئۆزٌىرىٕىڭ ئهِهٌىٕي چىراٍٍىك وۆرضهرزۈق ،ئبٔسىٓ
ئۈالرٔىڭ لبٍزىپ ثبرىسىغبْ جبٍي هللا ٔىڭ زەرگبھىسۇر ،هللا ئۈالرٔىڭ لىٍّىػٍىرىٕي
ئۈالرغب ئېَزىپ ثېرىسۇ (ٍهٔي ٍبذػىغب ِۈوبپبد ثېرىسۇٍ ،بِبٕٔي جبزاالٍسۇ(.
ضۊرە ئهٔئبَ  -ٔٓ1ئبٍهد
لبٍٔىرىِ ،بٌٍىرى ۋە ٍۊز _ ئبثروٍىٕىڭ ھبراٍِىمىسىّۈ ثبراۋەر ثۈٌۈپ پهٍغهِجهر
ئهٌهٍھىططبالَ ثۈ ھهلزه ِۈٔساق زەٍسۇ« :ھهلىمهرهْ ضىٍهرٔىڭ لبٍٔىرىڭالر،
ِبٌٍىرىڭالرٍ( ،هٔي ثىر _ ثىرىڭىالرٔىڭ لېٕىٕي رۆوۊظِ ،بي _ ِۊٌىىٕي
ئېٍىۋېٍىع ) ذۈززى ِۈغۈ غهھرىڭالر ِهوىهِ ،ۈغۈ ئېَىڭالرِ ،ۈغۈ
وۊٔۊڭالر ضىٍهرگه ھبراَ ثوٌغىٕىسەن ھبراِسۇر( ،ثۈ وۊٕٕٔىڭ ھۆرِىزىٕي
زەپطهٔسە لىٍىع ھبراَ ثوٌۊأسەن ھبراِسۇر) .ثۈ ٍهرزە ثبرٌىرىڭالر ٍولالرغب
ٍهرىۊزۉپ لوٍطۈْ ،چۊٔىي ثۈ ٍهرزە ثبر وىػي ئۆزىسىّٕۈ ثهوراق ئېطىسە
رۈرىۋاالالٍسىغبْ وىػىگه ٍهرىۊزىػي ِۈِىىٓ».
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وىػىٍهر الٍبلهرٍىه ثۈٌۈظ ،ئۆٌچهٍِىه ثۈٌۈظ ،ثبراۋەر ثۈٌۈظ ئۊضزىگه
لۈرۇٌغبْ جهِىئهرزىي رەھجهرٌىىىه ئىگه ثۈٌۈغزب ثبراۋەر.
ئهزىَىٍىىٕسً رەزىَهٌالھۈ ئهٔھۈزىٓ رىۋاٍهد لىٍٕىسۇوي ،پهٍغهِجهر
ئهٌهٍھىططبالَ ِۈٔساق زىگهْ « :ئىٌ ئىٕطبٔالر ضىٍهر لبٍطي ثىر وىػي ثىسٔىڭ
ثىرەر ذىسِىزىّىسگه ئورۇٔالغزۈرۇٌطب ئبٔسىٓ ئۈ ئهِىٍىسىٓ ثىسگه ٍىڭٕه چبغٍىك
ٍبوي ئۈٔىڭسىّٕۈ رۆۋۀرەن ثىرەر ٔهرضىٕي ٍۈغۈرضب ،ئۈ ذىَبٔهرچي ثۈٌۈپ
لىَبِهد وۊٔي ئۈٔي ئېٍىپ وېٍىسۇ ».
ئبٔسىٓ ئهٔطبرىالرزىٓ لبرا ثىر وىػي _ ھېٍىّۈ ئىطىّسە _ ئورٔىسىٓ رۈرۇپ
ِۈٔساق زېسى :ئي رەضۈٌۈٌالھ ِېٕي ذىسِىزىّسىٓ روذزىزىۋەرطىٍه!
_ ٔېّىػمب؟
_ ِهْ ضىٍىٕىڭ ثۈ ھهلزه زىگهْ ضۆزٌىرىڭٕي ئبڭٍىسىُ.
_ ِهْ ھېٍىھهَ غۈٔساق زەٍّهٔىي ثىس لبٍطي ثىر وىػىٕي ثىرەر ئىػمب ئورۇٔالغز
ۇرضبق ،ئۈ ئبز ثوٌطۈْ ٍبوي وۆپ ثوٌطۈْ ھهِّىٕي ئېٍىپ وىٍىػي وېرەن ،ثى
رىٍگىٕىٕي ئېٍىپ چهوٍهٔگهٔگهٍٔىرىسىٓ روذزىػي الزىُ.
_ وىػىٍهر ئبٌالھ ثۈ وبئىٕبرمب ئورۇٔالغزۈرۇپ لوٍغبْ ثبٍٍىمالرزىٓ پبٍسىٍىٕىػزب
ثبراۋەرزۇر.
ئبٌالھ ربئبال ثۈ ھهلزه ِۈٔساق زەٍسۇ:
بْ أَُِّٗ ٌَ ُى ُْ
د اٌ َّ
َ٠ب أََٙ ُّ٠ب إٌَّ ُ
ض َحالَالً طَِّ١جب ً َٚالَ رَزَّجِ ُعْ ٛا ُخطُ َٛا ِ
ش ْ١طَ ِ
بط ُوٍُْ ٛا ِِ َّّب فِ ٟاألَ ْس ِ
َعذ ٌُِّ ُِّ ٚج]861[ ٌٓ١

18

« ئي ئىٕطبٔالر! ٍهر ٍۊزىسىىي ھبالي _ پبوىس ٔهرضىٍهرزەْ ٍهڭالر ،غهٍزبٕٔىڭ
ٍوٌٍىرىغب ئهگهغّهڭالر ،چۊٔىي غهٍزبْ ضىٍهرگه ئۈچۈق زۉغّهٔسۇر »
ضۊرە ثهلهرە  _ ٔٙ1ئبٍهد
ٍهٔه غۈٔىڭسەن ئۈالر ئبٌالھمب غىرىىطىس ٍبٌغۈز ھبٌهرزه ئىجبزەد لىٍىػزب ثبراۋەر
ثوٌۈپ ئىطالَ رەڭٍىرى ،جىٕىطٍىرى ،ئىرىمٍىرى ئوذػبظ ثوٌّىغبْ ثبرچه
ئىٕطبٔالرغب چۊغىهْ ،چۊٔىي ھهِّىطي ئبٌالھٕىڭ ثهٔسىطىسۇر.
ثۈ ھهلزه ئبٌالھ ربئبال ِۈٔساق زەٍسۇ:
ط اعْ جُذُْ ٚا َسثَّ ُى ُُ اٌَّ ِزَ ٞخٍَمَ ُى ُْ َٚاٌَّ ِز ِِٓ َٓ٠لَ ْجٍِ ُى ُْ ٌَ َعٍَّ ُى ُْ رَزَّمُ]18[ َْٛ
َ٠ب أََٙ ُّ٠ب إٌَّب ُ
« ئي ئىٕطبٔالر! رهلۋازارالرزىٓ ثوٌۈغۈڭالر ئۊچۊْ ،ضىٍهرٔي ۋە ضىٍهرزىٓ
ثۈرۇٔمىالر (ٍهٔي ئۆرىهٔىي ئۊِّهرٍهر) ٔي ٍبرارمبْ پهرۋارزىگبرىڭالرغب
ئىجبزەد لىٍىڭالر»
ضۊرە ثهلهرە ٕٔ _ ئبٍهد
ثهٌىي پهٍغهِجهر ئهٌهٍھىططبالِٕىڭ غهرىئىزي ٍېرگىٕىػٍىه ئىرىمچىٍىمٕي ضۆرە
پ وىٍىسىغبْ
ٍبوي ئۈٔي ئهضٍىزىسىغبْ ثبرٌىك ٔهرضىٍهرٔي ثىىبر لىٍغبْ ھبٌسا وهٌگهْ.
ۋاضىٍه ئىجٕي ئطمهئىسىٓ رىۋاٍهد لىٍىٕغبٔىي ،ئۈ ِۈٔساق زەٍسۇِ :هْ ئي ئبٌالھٕىڭ
ئهٌچىطي ئهضهثىَهد زېگهْ ٔېّه؟ زەپ ضورىسىُ .پهٍغهِجهر ئهٌهٍھىططبالَ« :ز
ۇٌۈَ ئۊضزىسە رۈرىۋارمبْ لهۋِىڭگه ٍبرزەَ ثېرىػزۈر » زەپ جبۋاپ ثهرزى.
زىّهن زوضذ رۈرۈظ ٍبوي ئبزا جۈزا ثۈٌۈظ ِىٍٍهرچىٍىه ضهۋەثىسىٓ ثوٌّبضزىٓ
ثهٌىي زىٓ ئۊچۊْ ثوٌىسۇ .ھهلىمهرهْ رەضۈٌۈٌالھ ضهەللٌالھۈ ئهٌهٍھي ۋەضهەللَ ِ
ۇٔساق زىگهْ « :لبٔساق ثىر وىػي ٔبِهٌۈَ ثبٍراق ئبضزىسا ئهضهثىَهرٍىه (ِهزھهپچ
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ىٍىه) لىٍىپ ئۈرۇغمبْ ،ئهضهثىَهرٍىه لىٍىپ غهزەپ لىٍغبْ ثوٌطب ،جبھىٍىَهد ئۆٌ
ىّىسە ئۆٌگهْ ثوٌىسۇٍ .هٔي (ئبزغۈٍٔۈق ئۊضزىسە ئۆٌگهْ ثوٌىسۇ).
زىّهن ئىطالِسىىي ئۆٌچهَ رېگي رهوزىٕىڭ ئېطىً ثۈٌىػي ۋە ٍبوي ٔهضهة ئهِه
ش ،ئهٌۋەرزه رەضۈٌۈٌالھ ضهەللٌالھۈ ئهٌهٍھي ۋەضهەللَ رۇٍِۈق ضۊھهٍجىه ،پبرىط
ٌىك ضهٌّبٔغب ،ھهثهغىطزبٍٔىك ثىالٌغب ئۈالرٔىڭ جهٕٔهد ئهھٍىسىٓ ئىىهٍٔىىىٕي ثې
غبرەد ثهرگۊزگىسەن زەرىجىسە زوضزٍۈق ئىسھبر لىٍغبْ.
ھبٌجۈو ي غۈ ۋالىزٕىڭ ئۆزىسە رەضۈٌۈٌالھ ضهەللٌالھۈ ئهٌهٍھي ۋەضهەللَ ربغىطي ئ
ەثۈٌهھهثىه ئۆچّهٍٔىهٍ ،بِبْ وۆرۉظ ۋە ئبزاۋەد ئىسھبر لىٍغبْ ئىسى .ثۈ وىػي
ھهلمىسە لبرزىك ئبزاپ ثىٍهْ رهھسىذ ضبٌغبْ ھبٌسا لىَبِهد وۊٔىگىچه رىالۋەد لىٍٕ
ىسىغبْ لۈرئبْ ٔبزىً ثوٌغبْ .ئبٌالھ ربئبال ِۈٔساق زەٍسۇ:
غ ٍذ []5
فِِ ٟجِ ١ذَ٘ب َح ْج ًٌ ِِّٓ َِّ َ
« ئهثۈ ٌهھهثٕىڭ ئىىىي لوٌي لۈرۇپ وهرطۈْ! (ئهِهٌسە) لۈرۇپ وهرزي.
ئۈٔىڭغب ِبي _ ِۊٌىي ۋە ئېرىػىهْ ٔهرضىٍىرى ئهضمبرّىسى .ئۈ الۋۇٌساپ
رۈرغبْ ئورمب (ٍهٔي زوۋزاذمب) وىرىسۇ .ئۈٔىڭ ئورۈْ روغۈغۈچي (ٍهٔي
ضۊذهٔچي) ذورۈٔىّۈ الۋۇٌساپ رۈرغبْ ئورمب وىرىسۇ .ئۈٔىڭ ثوٍٕىسا ِهھىهَ
ئېػىٍگهْ ئبرغبِچب ثوٌىسۇ».
ضۊرە ِهضهز ٘ ئبٍهد
ثىس ثبرٌىك ئىٕطبٔالرغب چۊغۊرۉٌگهِْ ،ۈضۈٌّبٔالرٔىڭ رۈٔجي زەضزۈرى ثوٌغب
ْ لۈرئبْ وهرِسە ھهثهغىطزبٍٔىك لبرا لۈي ثوٌغبْ ٌولّبْ ھهوىّٕىڭ ٔبِىٕي ئۈچر
ىزىّىس .ثۈ وىػىگه ئبٌال ھېىّهد ئبرب لىٍغبْ ۋە ثۈ وىػىٕي ِبذزبپ ،پهزىٍىزىٕي ثب
ٍبْ لىٍىپ روٌۈق ثىر ضۊرە چۊغۊرگهْ.
ئۈٔىڭسىٓ ضىرد ٔۈھ ،ئىجراھىُ ،ئبي ئىّراِْ ،هرٍهٍَ ،ۊضۊپٍ ،ۈٔۈش ۋە ِۈھهِ
ِهزٌهرگه ئوذػبظ ثهزى پهٍغهِجهر ۋە ئهٌچىٍهرٔىڭ ۋە پبن ضىسزىمالرٔىڭ ٔبٍِىر
ى ثىٍهْ ئبربٌغبْ
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ٔۈرغۈْ لۈرئبْ ضۊرىٍىرى ثبر .ثۈ پهلهد ِۈضۈٌّبٔالر لهٌجىسە ثبرٌىك ئىٕطبٔالر
ئبرىطىسىىي ثبراۋەرٌىه پىرىٕطىپىٕي ِۈضزهھىهٍِهظ ۋە ئۈٔىڭ ئۈالرٔىڭ زېھٕىسا
زاۋاٍِىك ھبزىر ثوٌۈظ ئۊچۊٔسۇر.
ھهثهغىطزبْ ثوٌطب ئبفرىمىٍىمالرٔىڭ زېّىٕي ثوٌۈپ ئۈٔىڭ وۆپ لىطىُ ئبھبٌىطي لب
رارهٍٔىه ،پهٍغهِجهر ئهٌهٍھىططبالَ ضبھبثىٍىرىٕي رۈٔجي زەۋەد ثبضمۈچىسا لۈرەٍ
غٍهر ئۈالرغب ئهزىَهد ثهرگهْ ۋە زۇٌۈَ لىٍغبْ ۋالزىسا غۈ ٍهرگه ھىجرەد لىٍى
غمب ثۈٍرۇپ ِۈٔساق زىگهْ « :ھهلىمهرهْ ھهثهغىطزبْ زېّىٕىسا ھېچىىّگه زۇٌ
ۇَ لىٍّبٍسىغبْ ثىر پبزىػبھ ثبر ،ضىٍهر ئبٌالھ لىَىٕچىٍىمٍىرىڭالرغب چىمىع ٍوٌي ثه
رگهْ ،ئۈٔي وۆرۊرۋەرىهٔگه لهزەر ئۈٔىڭ زۆٌىزىگه ثېرىڭالر ».
ھهثهغىطزبْ پبزىػبھي ٔهجبغي ۋاپبد ثوٌغبٔسا پهٍغهِجهر ئهٌهٍھىططبالَ « :ئۈٔى
ڭ ٔبِىسىٕي ئولۈڭالر » زىگهْ.
ضبھبثىالر :ئي رەضۈٌۈٌالھ ھهثهغىطزبٍٔىك لۈٌٕىڭ ٔبِىسىٕي ئولۈِسۇق؟!! زەپ ض
ورىغبٔسا ئبٌالھ ئهززە ۋەجهەلل ثۈ ئبٍبرٕي ٔبزىً لىٍغبْ:
ة ٌَ َّٓ ُ٠ئْ ُِِٓ ِث ّ
لِل الَ
بش ِعِ ّ ِ َٓ١
بلِلِ ََِ ٚب أُٔ ِض َي ِاٌَ ُْ ١ى ُْ ََِ ٚآ أُٔ ِض َي اٌَِ َْ ُْ ِٙ ١خ ِ
َٚاَِّْ ِِْٓ أَ٘ ًِْ ا ٌْ ِىزَب ِ
ّللاِ ثَ ًَّٕب لَ ٍِ١الً أُ ٌَْٚئِهَ ٌَ ُ ُْ ٙأَ ْج ُش ُ٘ ُْ ِعٕ َذ َسثِّ ِ ُْ ٙاَِّْ ّ
د ّ
ة.
ْ َ٠
ع ِشُ ٠ع ا ٌْ ِح َ
ّللاَ َ
غب ِ
شزَشُ َْٚثِآ َ٠ب ِ
ئهھٍي وىزبة ئبرىطىسا ھهلىمهرهْ اهللا لب ئىّبْ وهٌزۊرىسىغبْ ،ضىٍهرگه ٔبزىً ثوٌغ
اْ وىزبثمب (ٍهٔي لۈرئبٔغب) ،ئۆزٌىرىگه ٔبزىً ثوٌغبْ وىزبثمب (ٍهٔي رهۋرارمب ۋە ئىٕ
جىٍغب) ئىػىٕىسىغبٔالر ثبر؛ ئۈالر هللا رىٓ لورلىسۇ ،اهللا ٔىڭ ئبٍهرٍىرىٕي ئبزغىٕب ثه
زەٌگه رېگىػّهٍسۇ (ٍهٔي ئۈالرٔىڭ وىزبثٍىرىسىىي ِۈھهِّهز ئهٌهٍھىططبالِٕىڭ
ضۊپهرٍىرى ۋە غهرىئهد ئهھىبٍِىرىٕي ،راھىجالرغب ئوذػبظ ،زۇَٔبٔىڭ ئهرزىّه
ش ٔهرضىٍىرىٕي زەپ ئۆزگهررىۋەرّهٍسۇ) ،ئۈالرغب پهرۋەرزىگبرىٕىڭ زەرگبھىسا
ضبۋاة ثېرىٍىسۇ .هللا ھهلىمهرهْ رېس ھېطبة ئبٌغۈچىسۇر .
ضۊرە ئبي ئىّراْ  _ ٔ55ئبٍهد
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پهٍغهِجهر ئهٌهٍھىططبالَ «:لېرىٕسىػىڭالرغب ِهغپىرەد رهٌهپ لىٍىڭال » زىگهْ
 ،ئبٔسىٓ ئۈالر ثىٍهْ ٔبِبزگبھسا ضهپ رۊزۉپ رۆد رهوجىر ثىٍهْ ئۈٔىڭ ٔبِىسىٕي
ئۈلىغبْ.
ئىطالِسىىي ثبراۋەرٌىىىه زەۋەد لىٍىع پىرىٕطىپي پهٍغهِجهر ئهٌهٍھىططبالَ ضبھب
ثىٍىرى ئبرىطىسا ئىػٍىزىپ لوٍىسىغبْ لۈرۇق ضۆز ٍبوي ئبرزۇ _ ئبرِبٔالر ثوٌّب
ضزىٓ ثهٌىي ئۈٔي ئهِهٌىٌ رەۋىػزه رهرجىمٍىغبْ.
ِبٔب ثۈ رەضۈٌۈٌالھٕىڭ ئبزارگهرزىطي ۋە ئبزازگهرزىطىٕىڭ لبپمبرا ،پبٔبق ثۈرۇْ
ئوغٍي ئۈضبِه ئىجٕي زەٍسوه لبراڭ!
ئۈ پهٍغهِجهر ئهٌهٍھىططبالَ ئۈٔي ۋە لىسى پبرىّهٔىڭ ئوغٍي ھهضهٕٔي لۈچىمىغب
ئېٍىپ « :ئي ئبٌالھ ثۈ ئىىىىطىٕي ٍبذػي وۆرگىٓ! چۊٔىي ِهْ ئۈ ئىىىىطىٕي
ٍبذػي وۆرىّهْ زەٍززي » .پهٍغهِجهر ئهٌهٍھىططبالِٕىڭ ئبٍبٌي ئبئىػه ئبٔىّىس
رەضۈٌۈٌالھٕىڭ «:وىُ ئبٌالھٕي ۋە ئبٌالھٕىڭ ئهٌچىطىٕي ٍبذػي وۆرضه،
ئۈضبِهٔي ٍبذػي وۆرضۊْ! » زىگهْ ضۆزىٕي ئبڭٍىغىٕىّسىٓ وېَىٓ ،ثىراۋٔىڭ
ئۈضبِهٔي ئۆچ وۆرۉغي الٍىك ئهِهش زەٍززي .ۋە ٍهٔه پهٍغهِجهر
ئهٌهٍھىططبالَ «:وىُ ِېٕي ٍبذػي وۆرضه ،ئۈضبِهٔي ٍبذػي وۆرضۊْ! »
زىگهْ.
پهٍغهِجهر ئهٌهٍھىططبالَ ضۆزىگه ئهِهٌىَزىٕي ئهگهغزۊرۉپ لىالرزي .ئبئىػه (ئبٌ
الھ ئۈٔىڭسىٓ رازى ثوٌطۈْ) ِۈٔساق زەٍسۇ :پهٍغهِجهر ئهٌهٍھىططبالَ ئۈضبِهٔىڭ
ِبڭمىطىٕي ضۊررۊپ لوٍّبلچي ثوٌغىٕىسا ،لوٍطىال ِهْ ضۊررۊپ لوٍبً زېسىُ .ئبٔ
زىٓ پهٍغهِجهر ئهٌهٍھىططبالَ ِۈٔساق زېسى:
« ئي ئبئىػه ئۈٔي ٍبذػي وۆرگىٓ! چۊٔىي ِهْ ئۈٔي ٍبذػي وۆرىّهْ ».
ثهٌىي ئۈٔي رەضۈٌۈٌالھ ضهەللٌالھۈ ئهٌهٍھي ۋەضهەللَ ئبزاد لىٍىٕغبْ لبرا رهٍٔىه
ثىر وىػي رۈرۇلٍۈق ،رۇٍِۈلالرغب لبرغي ئۈرۇغزب ِۈضۈٌّبٔالر لوغىٕىغب لوِبٔ
زاْ لىٍىپ لوٍسى ۋە چوڭ _ وبرزب ضبھبثىالر ثبر لوغۈٔالرغب ئهِىر لىٍىپ لوٍسى
.
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ئبٔسىٓ ثهزى ضبھبثىٍهر (ئبٌالھ ئۈالرزىٓ رازى ثوٌطۈْ) ذۈززى ئۈضبِهگه ثۈ ئى
غٕي وۆپ ثوپ وهرزي زە لبرىغبٔسەن ثۈ ھهلزه گهپ _ ضۆز لىٍىػزي .پهٍغهِجهر
ئهٌهٍھىططبالَ ثۈٔي ثىٍگىٕىسە ِۈٔجهرگه چىمىپ ئبٌالھمب ھهِسۇ _ ضبٔب ئېَزىپ ِۈ
ٔساق زېسى «:ئهگهر ضىٍهر ئۈٔىڭ ئهِىرٌىىي ھهلمىسە رهٔه لىٍىػمبْ ثوٌطبڭالر ،ھ
ەلىمهرهْ ضىٍهر ثۈرۇْ ئۈٔىڭ زازىطىٕىڭ ئهِىرٌىىىسىّۈ رهٔه لىٍىػمبْ ئىسىڭالر .ئبٌ
الھ ثىٍهْ لهضهِىي! ھهلىمهرهْ ئۈ ئهِىر ثوٌۈغمب ئهرزىَسىغبْ ،غۈٔىڭغب الٍىك و
ىػي .ھهلىمهرهْ ئۈضبِهٔىڭ زازىطي زەٍس ئىجٕي ھبرىص ِبڭب ئهڭ ضۆٍۊٍِۊن وىػى
ٌهرٔىڭ لبربرىسىٓ ،ئۈٔىڭ ئوغٍىّۈ زازىطىسىٓ وېَىٓ ِبڭب ئهڭ ضۆٍۊٍِۊن وىػىٍهر
زىٓ.
پهٍغهِجهر ئهٌهٍھىططبالَ ئۈضبِهٔىڭ لوغۈٔي رۇٍِۈلالرغب لبرغي ئۈرۇغمب ٍوٌغ
ا چىمىػزي ثۈرۇْ ۋاپبد ثوٌغبْ ثوٌۈپ رەضۈٌۈٌالھ ضهەللٌالھۈ ئهٌهٍھي ۋەضهەللِ
زىٓ وېَىٓ ذهٌىپىٍىىٕي ئهثۈثهورى (ئبٌالھ ئۈٔىڭسىٓ رازى ثوٌطۈْ) لوٌىغب ئبٌسى
 .ئۈ رەضۈٌۈٌالھٕىڭ ۋەضىَزىٕي ئىجرا لىٍىػزب چىڭ رۈرزى.
ئۆِهر (ئبٌالھ ئۈٔىڭسىٓ رازى ثوٌطۈْ) ئهٔطبرىالر ثۈ لوغۈٔغب ٍبظ جهھهرزه ئۈ
ضبِهزىٓ چوراق ثىرضي لوِبٔساْ ثوٌغبْ ثوٌطب زەپ لبراٍسىىهْ زىۋىسى ،ئهثۈثهو
رى :ئي ذهرزبثٕىڭ ئوغٍي (ئۆِهرٔي زېّهوچي) ئۆٌگۊر ئۈٔي پهٍغهِجهر ئهٌهٍھى
ضطبالَ ثهٌگىٍىگهْ رۈرضب ،ضهْ ئۈٔي لبٌسۇرۋېزىػمب ثۈٍرىۋاربِطهْ؟!! ئهگهر ِ
ەْ ئۆزۉِٕي ٍىررمۈچ ھبٍۋأالر ثوالپ لبچىسۇ زەپ ئوٍٍىغبْ رهلسىرزىّۈ ئهٌۋەرزه
ئۈضبِهٔىڭ لوغۈٔىٕي ِبڭغۈزىّهْ زەپ غهزەپٍهٔگهْ ئىسى.
ِبٔب ثۈ ٍبظ لبرا ره ٍٔىه لوِبٔساْ ئۈضبِه ِهزىٕه ِۈٔهۋۋەرزىٓ لوغۈٍٔىرىٕي ثبغ
الپ ٍوٌغب چىمسۇ ،ئهثۈثهورى ئۈٔي ئۈزۇرۈپ ثىرگه چىمىسۇ .ثۈ چبغسا ئۈضبِه ئ
ېزىغب ِىٕىۋاٌغبْ ئىسى .لبرىطب ئهثۈثهورى ئۈٔىڭ ٍېٕىسا پىَبزە ِېڭىۋارمبْ ،ئۈضبِ
ە ثۈ ذىً ھبٌهرزىٓ ھبٍب لىٍىپ ئهثۈثهورىگه:
ئي ئبٌالھٕىڭ ئهٌچىطىٕىڭ ذهٌىپىطي ،ئبٌالھ ثىٍهْ لهضهِىي! چولۈَ ضهّٔۈ ئۈالغ
لب ِىٕىطهْ ٍبوي ثوٌّىطب ِهْ ئۈالغسىٓ چۊغىّهْ زەٍسۇ .ئهثۈثهورى :ئبٌالھ ثىٍه
ْ لهضهِىي! ضهْ چۊغّهٍطهْ ِهّٔۈ ِىّٕهٍّهِْ .هْ پۈرٍىرىّٕي ئبٌالھ ٍوٌىسا
ثىرەر ضبئهد روپىغب ِىٍىطهَ ٔېّه ثوپزۈ؟!! زەٍسۇ.
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ئبٔسىٓ ئهثۈثهورى ئۈضبِهزىٓ (ئبٌالھ ئۈالرزىٓ رازى ثوٌطۈْ) ئۆِهر رەزىَهٌال
ھۈٔىڭ ھۆوۊَ ئىػٍىرىسا ئۆزىگه ٍبرزەٍِىػىػي ئۊچۊْ ِهزىٕىسە لېٍىپ لېٍىػىغب
رۇذطهد ضوراٍسۇ .غۈٔىڭ ثىٍهْ ئهثۈثهورى لوِبٔساْ لبٔچىٍىه وىچىه ثۈٌىػىسى
ْ لهرئىَٕهزەر رۇذطهد ضوراظ ھهلمىسە ئهڭ وبرزب ثىر ئۊٌگىٕي وۆرضىزىپ ثېر
ىسۇ.
پهٍغهِجهر ئهٌهٍھىططبالَ ثبراۋەرٌىه پىرىٕطىپىٕي رهرجىمالغزب ئۆز غهذطىَزىسىٓ ثب
غٍىغبْ ،ئېٕىمىي پهٍغهِجهر ئهٌهٍھىططبالَ لهۋِي ئبرىطىسا ئهڭ ئېطىً ٔهضهپٍى
ن ،ئهڭ غهرەپٍىه جهِهرزىٓ ئىسى .لهثىٍىطي ثوٌطب ئهرەپٍهر ئىچىسىىي ئهڭ ٍبذػ
ى لهثىٍىسىٓ ثوٌۈپ ثۈٔىڭ ھېچىىُ ربالظ _ ربررىع لىٍىپ ئوٌزۈرِبٍسىغبْ ِهررى
ۋىطي ثبر ئىسى.
غۈٔساق رۈرۇلٍۈق پهٍغهِجهر ئهٌهٍھىططبالَ ِۈٔساق زەٍززي « :ضىٍهر ِېٕي ٔبضب
راالر ِهرٍهِٕىڭ ئوغٍي ئىَطبٔي ِبذزبپ وۆوىه وۆرۊۋەرىهٔسەن وۆوىه وۆرۊرۋ
ەرّهڭالر،غهوطىسوي ِهْ ثىر لۈي ،ئۈٔساق ثوٌغبْ ئىىهْ ضىٍهر ِېٕي ئبٌالھٕى
ڭ ثهٔسىطي ۋە ئهٌچىطي زەڭالر ».
ثهٌىي رەضۈٌۈٌالھ ضهەللٌالھۈ ئهٌهٍھي ۋەضهەللَ ِهررىۋۀ ،هضهة ۋە غهرەپ جه
ھهرٍهرزە ِۈغۈٔساق وبرزب ئورۇٔسا رۈرۇپّۈ ھبِّىطىٕىڭ لىسى زەٍٕهپ ثىٕزي جهھ
ىػٕي ئبزارگهرزىطي ثوٌغبْ زەٍسوه ٍبرٍىك لىٍغبْ.
پهٍغهِجهر ئهٌهٍھىططبالَ وۊچي ٍهرىهْ ثبرٌىك ئىػالرٔي ئۆزى لىالرزي .ثۈٔساق
لىٍىع ئىطالَ غهرىئىزىٕىڭ ِۈغۈٔىڭسەن ئېطىً پىرىٕطىپٍىرىٕي ئهگهغىۊچىٍىرىٕى
ڭ لهٌجىگه ئورۇٔالغزۈرۇظ ئۊچۊْ ئىسى.
ِبٔب ثۈ ئۈالرٔىڭ ئهھۋاٌىٕي وۆزۉرۊظ ،ئۈالرٔي ئبٍرىپ لوٍّبضزىٓ ھبي _ ئهھۋاٌ
ىٕي ضوراپ رۈرۇظ ثىٍهْ ثوالرزي.
ئهثۈھۊرەٍرە (ئبٌالھ ئۈٔىڭسىٓ رازى ثوٌطۈْ) ِۈٔساق زەٍسۇِ :هضجىسٔي ضۊپۊر
ۉپ ربزىالٍسىغبْ ثىر لبرا رهٍٔىه ئبٍبي ٍبوي ثىر ٍبظ ثبال ثبر ئىسى .پهٍغهِجهر ئه
ٌهٍھىططبالَ ئۈٔي وۆرِىسى ،ئبٔسىٓ ئۈ ئبٍبي ٍبوي ئۈ ثبال روغرۇٌۈق ضورىسى .ض
اھبثىٍهر ئۈ ۋاپبد ثوٌۈپ وهرزي زېسى .پهٍغهِجهر ئهٌهٍھىططبالَ ِبڭب ذهۋەر لىٍّ
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اپطىٍهرغۈ زېسى( .ضبھبثىٍهر ئۈ ثبال ٍبوي ئبٍبٌٕىڭ ئىػىٕي وىچىه ضبٔبغمبٔسەن لى
الرزي) رەضۈٌۈٌالھ ِېٕي ئۈٔىڭ لهثرىطىگه ثبغالپ ثېرىڭالرزېسى.
ضبھبثىٍهر ثبغالپ ئېٍىپ ثبرزى .ئبٔسىٓ رەضۈٌۈٌالھ ئۈٔىڭ ٔبِىسىٕي چۊغۊرزى
ۋە ِۈٔساق زېسى « :ھهلىمهرهْ ثۈ لهثرىٍهر لبراڭغۈٌۈلمب روغۈپ وهرىهْ ئىىهْ،
غهوطىسوي ئبٌالھ ربئبال ثۈ لهثرىٍهرٔي ِېٕىڭ ٔبِبز ئولۈغبٍٔىمىُ ضهۋەپٍىه ٔۈر
الٔسۇرىۋېزىسۇ» .ثهٌىي پهٍغهِجهر ئهٌهٍھىططبالَ ضوۋغب _ ضبالٍِىرىسا رەڭ ٍبوي
جىٕىص ثوٍىچه ئبٍرىّبضزىٓ ئۆزىٕي زۇَٔبزىٓ ٍىراق رۈرۈپ ئۆزٔهپطىسىٓ ثبغمىالر
ٔي ٍۈلىرى ثىٍهرزي.
ھهوىُ ئىجٕي ھىساَ ِۈٔساق زەٍسۇ :پهٍغهِجىرىّىس ِۈھهِّهز ئهٌهٍھىططبالَ جبھىٍى
ٍهد زەۋرىسە ِبڭب ئهڭ ضۊٍۊٍِۊن وىػىٍهرزىٓ ئىسى .ئۈ پهٍغهِجهر ثوٌۈپ ئبغىب
را ثوٌغبْ ۋە ِهزىٕىگه ثبرغبْ ۋالزىسا ھهوىُ ئىجٕي ھىساَ ثبزارغب چىمىپ زىَهزىٕ
ٔىڭ (لهزىّمي ٍهِهْ پبزىػبھٍىرىٕىڭ ثىرى) ئهٌٍىه زەرھهِگه ضېزىٍىسىغبْ ثىر ر
ؤىٕي ئۈچىررىپ لېٍىپ رەضۈٌۈٌالھمب ھهزىَه لىٍىع ئۊچۊْ ضېزىۋاٌسى ،ئبٔسىٓ
ئۈٔي رەضۈٌۈٌالھٕىڭ لېػىغب ئېٍىپ ثبرزى.
ئۈ رەضۈٌۈٌالھٕىڭ رؤٕي ھهزىَه ضۊپىزىسە ئېٍىػىٕي ِهلطهد لىٍغبْ ئىسى ،رەضۈ
ٌۈٌالھ ئۈٔي ئبٌغىٍي ئۈٔىّىسى.
(ئۈثهٍسۇٌالھ ِۈٔساق زەٍسۇِ :هْ رەضۈٌۈٌالھٕي ثىس ِۈغرىىالرزىٓ ثىر ٔهرضه
لۈثۈي لىٍّبٍّىس ٌېىىٓ پۈٌغب ضېزىۋاٌىّىس زىسىّىىىٓ زەپ ئوٍالٍّهْ) ئبٔسىٓ ِهْ
ئۈٔي پۈٌغب ضېزىپ ثهرزىُ .وېَىٓ پهٍغهِجهر ئهٌهٍھىططبالَ ِهزىٕىگه وهٌگهٔسە ئ
ۇ رؤٕي وېَىپزۈِ .هْ ئۈٔي رەضۈٌۈٌالھٕىڭ ِۈٔجهر ئۊضزىسە وهٍگهْ ھبٌىزىٕي و
ۆرزۉَِ .هْ غۈ وۊٍٔهرزە رەضۈٌۈٌالھٕىڭ غۈ رؤٕي وهٍگهْ ھبٌىزىسىٓ گۊزەٌرا
ق ثىر غهٍئىٕي لهرئىٌ وۆرۉپ ثبلّىغبْ ئىسىُ .وېَىٕچه رەضۈٌۈٌالھ ئۈ رؤٕي ئۈ
ضبِه ئىجٕي زەٍسلب ثهرگهْ ئىىهْ .ئبٔسىٓ ئۈٔي ھهوىُ ئۈٔي ئۈضبِهٔىڭ ئۊضزىسە و
ۆرۉپ ،ئي ئۈضبِه ضهْ زىَهزىٕٕىڭ رؤىٕي وىَىۋاربِطهْ؟!! زەپزۈ.
ئۈضبِه :ھهئه .ئهٌۋەرزه ِهْ زىَهزىٕسىٓ ٍبذػي ِېٕىڭ زازاَ ئۈٔىڭ زازىطىسىٓ ،ئب
ٔبَ ئۈٔىڭ ئبٔىطىسىٓ ٍبذػي زەپزۈ.
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ئۈضبِهٔي ثۈ گهپٕي زېگۊزگهْ زازى ٔېّه؟
غهوطىسوي ئۈ ئىطالِسۇر .ئىطالَ ثبرٌىك وىػٍهرٔىڭ ئبرىطىٕي جىٕطي ٍبوي رەڭ
گىگه لبرىّبضزىٓ ثبراۋەر لىٍغبْ .ئۈالرغب ھهق _ ھولۈلٍىرىٕي ثهرگهِْ .بٔب ثۈ
ھهلٍهر ئىچىسە لهٌجىسىىىٕي ئىپبزىٍهظ ھهلمي ثبر ثوٌۈپ ،ئۈالر ئىٍگىرى ئۈٔىڭسىٓ
ِهھرۇَ ئىسى.
پهٍغهِجهر ئهٌهٍھىططبالَ ضبھبثىٍىرى ثىٍهْ ثىرگه ئوٌزۈرارزي ،ئۈالر ثىٍهْ پبراڭٍ
ىػبرزي ،چبلچبلٍىػبرزي ۋە ئۈالرٔىڭ ئهھۋاٌىٕي ضوراپ زەررٍىرىٕي ئبڭالٍززي .ئىط
الَ رهٌىّبرىغب لبرغي وهٌگهْ گهپ _ ضۆز ،ئىع _ پبئبٌىَهرٍىرىٕي رۊزەپ لوٍبرز
ى .ثوٌۈپّۈ ثبغمىالرٔي رۆۋەْ وۆرۉظ ،ھبلبرەرٍهظ ثوٌىسىغبْ ئىػالرزا غۈٔساق
ئىسى.
ِهئىرۇر ئىجٕي ضۈۋەٍس ِۈٔساق زەٍسۇِ :هْ ئهثۈزەر (ئبٌالھ ئۈٔىڭسىٓ رازى ثوٌط
ۇْ) ثىٍهْ رەزە زېگهْ جبٍسا ئۈچراغزىُ ۋە ھبٌجۈوي ئۈٔىڭ ئۊضزىسىّۈ ثىر روْ،
ذىسِهرىبرىٕىڭ ئۊضزىسىّۈ ثىر روْ رۈرىسۇ (ٍهٔي ذىسِهرىبرى ثىٍهْ ئوذػبظ و
ىَىۋاپزۈ)ِ .هْ ثۈٔىڭ ضهۋەثي روغرىطىسا ضورىسىُ .چۊٔىي ثۈ غۈ ۋالىززىىي وىػٍ
ەرٔىڭ ئبزىزىگه ذىالپ ئىع ئىسى.
ئۈ ِۈٔساق زەپ جبۋاپ ثهرزىِ :هْ ثىر ئبزەَ ثىٍهْ رىٍٍىػىپ لبٌغبْ ئىسىُ ،ئبٔسىٓ
ئۈ وىػىٕي ئبٔىطي ضهۋەپٍىه ئهٍىپٍىسىُ ،ئبٔسىٓ رەضۈٌۈٌالھ ِبڭب ِۈٔساق زېسى« :
ئي ئهثۈ زەر! ضهْ ئۈٔي ئبٔىطي ضهۋەپٍىه ئهٍىپٍهۋاربِطهْ؟ ھهلىمهرهْ ضهْ جب
ھىٍىَهد ضۊپهرٍىرى ثبر ئبزەَ ئىىهٔطهْ ،لېرىٕسىػىڭالر ضىٍهرٔىڭ ذىسِهرچىڭال
ر ۋە لۈٌۈڭالرزۇر .ئبٌالھ ئۈالرٔي ضىٍهرٔىڭ لوي ئبضزىڭالرزا لىٍسى .لبٔساق وىػ
ىٕىڭ لېرىٕسىػي ئۈٔىڭ لوي ئبضزىسا ثوٌطب ،ئۈٔىڭغب ئۆزى ٍىگهٕٔي ٍىگۊزضۊْ ،ئ
ۆزى وهٍگهٔگه ئوذػبظ وهٍگۊزضۊْ! ضىٍهر ئۈالرغب لىٍىپ ثوالٌّبٍسىغبْ ئىػ
الرٔي ثۈٍرىّبڭالر ،ئهگهر ثۈٍرۇپ لبٌطبڭالر ئۈالرغب ٍبرزەَ ثېرىڭالر!».
ِبٔب ثۈ ھهثهغىطزبٍٔىك لبرا رهٍٔىه لۈي ثىالي ئىجٕي رەثبھ ثوٌۈپ ثۈٔىڭ ئىطالِسا ئ
ېرىػىهْ ٍۊوطهن ِهررىۋىطيٍ ،ۈلىرى ئورٔي پهلهد ئۈٔىڭ وهِزهرٌىىىٕي ،ھه
ق ئىگىٍىرىٕىڭ ھهلمىٕي رۈٔىػزىٓ ثبغمىٕي زىَبزە لىالٌّبٍززي.
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وىػىٍهر ئۈٔىڭ ٍېٕىغب وېٍىپ ئۈٔىڭ پهزىٍىزي ۋە ئبٌالھ ئۈٔىڭغب ٔېطىپ لىٍغبْ ٍب
ذػىٍىمالرٔي ضۆزٌىػهرزي .ئۈ ثۈ ِبذزبغالرٔي ئبڭالپال ئۆز ٔهپطىگه ھهلمىٕي رو
ٔۈرۈپ لوٍۈظ ۋە ئۈٔي ِهغرۇرٌىٕىپ وېزىػزىٓ ،ئۆزىٕي چوڭ رۈرۈپ لېٍىػزى
ْ روضۈظ ئۊچۊْ ٍبغٍىرى ِهڭسىگه ضىرغىپ چۊغىهْ ھبٌساِ :هْ رېري رۊٔۊ
گۊْ ھهثهغىطزبٍٔىك ثىر لۈي ئهِهضّىسىُ؟!!زەٍززي.
ئۈٔىڭغب ثهزى وىػىٍهرٔىڭ ئۈٔي رەضۈٌۈٌالھسىٓ وېَىٕىي رۈٔجي ذهٌىپه ۋە پهٍغ
ەِجهرٌهرزىٓ وېَىٕىي ِهذٍۈلبرالرٔىڭ ئهڭ ٍبذػىطي ثوٌغبْ ئهثۈثهورىسىٓ (ئبٌ
الھ ئۈٔىڭسىٓ رازى ثوٌطۈْ) ئبررۈق وۆرۉغىهٍٔىه ذهۋرى ٍهرىهْ ۋالزىسا ،ئۈ
ِۈٔساق زىگهْ :ضىٍهر ِېٕي لبٔسالّۈ ئۈٔىڭسىٓ ئبررۈق وۆرىطىٍهر؟!! ِهْ پهله
د ئۈٔىڭ ٍبذػىٍىمٍىرىسىٓ ثىر ٍبذػىٍىمي ثوٌىّهْ.
ثۈ وىػي وهثىگه وىرىپ ئۈٔىڭ ئىچىسىىي ثۈرالرغب :غهوطىسوي ضىٍهرگه ئىجبزەد
لىٍغبْ وىػىٍهر ِهغٍۈپ ثوٌىسۇ ۋە زىَبْ ربررىسۇ زىگهْ ھبٌسا ئۈالرغب رۊوۊرگه
ْ وىػىسۇر.
ثۈ وىػي پهٍغهِجهر ئهٌهٍھىططبالَ ئۈٔىڭ جهٕٔهد ئهھٍىسىٓ ئىىهٍٔىىىگه گۈۋاھٍى
ق ثهرگهْ وىػي ثوٌۈپ ،ثىر وۊٔي ثبِساد ۋالزىسا پهٍغهِجهر ئهٌهٍھىططبالَ « :ئ
ى ثىالي! ِبڭب ئىطالِسا ئبٌالھٕىڭ ضبۋاثىٕي ئهڭ ثهن ئۊِىس لىٍىپ لىٍغبْ ئهڭ وۆ
پ ئهِىٍىڭٕي ئېَزىپ ثهرگىٓ ،چۊٔىي ِهْ جهٕٔهرزه ضېٕىڭ ئبٌسىّسا ِېڭىۋارمبْ
ئبٍبق رېۋىػىڭٕي ئبڭٍىسىُ » زېگٕسە ثىاليِ :هْ وىچه ٍبوي وۊٔسۉزٔىڭ ثىرەر ۋالز
ىسا ربھبرەد ئبٌطبِال ،غۈ ربھبرىزىُ ثىٍهْ ِبڭب ئولۈظ رهلسىر لىٍىٕغبْ
ِهٌۈَ ٔبِبزالرٔي ئولۈغزىٓ ثبغمب ئهڭ ثهن ضبۋاپ ئۊِىس لىٍىسىغبْ ثىرەر ئهِهٌٕ
ى لىٍغىٕىُ ٍوق زىگهْ.
ثۈ وىػ ي ئبٌالھ ئۈ ۋە ئۈٔىڭغب ئوذػبظ ثۈزەن لىٍىٕغبٔالر ھهلمىسە لىَبِهرىىچه رى
الۋەد لىٍٕىسىغبْ لۈرئبْ چۊغۊرگهْ زارزۈر .ثۈٔىڭ ضهۋەثي غۈوي لۈرەٍع وبر
رىۋاغٍىرى پهٍغهِجهرئهٌهٍھىططبالَ ھهثهغىطزبٍٔىك ثىالي ،پبرىطٍىك ضهٌّبْ ،رۇ
ٍِۈق ضۊھهٍت ۋە ئۈٔسىٓ ثبغمب ئىجٕي ئۈِّۈ ئهثسى ،ئهِّبر ،ذهثجبة لبربرٌىك ئب
جىس ِۈئىّىٍٕهر ثىٍهْ ثىرگه ئوٌزۈرغبْ ۋالزىسا ئۈٔىڭ ٍېٕىغب وېٍىػزي .ئۈالر رە
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ضۈٌۈٌالھٕىڭ ٍېٕىسا ثۈ ِۈئىّىٍٕهرٔي وۆرۉپ ئۈالرٔي رۆۋەْ وۆرىػىپ رەضۈٌۈ
ٌالھٕىڭ ٍېٕىغب وېٍىپ ِۈٔساق زېسى :ثىس ئهرەپٍهر ئبررۈلچىٍىمىّىس ثىٍىٕگۊزەن ث
ىسگه ذبش ثىر ضورۇْ لىٍىػىڭٕي ٍبذػي وۆرىّىس ،چۊٔىي ئهرەپٍهرٔىڭ ئهٌچىٍى
رى ٍېٕىڭغب وېٍىپ رۈرىسىىهْ ،ثىس ئهرەپٍهرٔىڭ ثىسٔي ثۈ لۈٌالر ثىٍهْ ثىرگه ر
ۇرغبٍٔىمىّىسٔي وۆرۉپ لېٍىػزىٓ ٔوِۈش لىٍىسىىهّٔىس .ثىس لېػىڭغب وهٌگهْ ۋ
الزىّىسزا ئۈالرٔي لوپۈرۋەرىىٓ ،ثىس وهرىهٔسە ئۈالر ثىٍهْ ذبٌىغبٔچه ئوٌزۈرىۋاي
.پهٍغهِجهر ئهٌهٍھىططبالَ « :ثوٌىسۇ » زەپ جبۋاپ ثهرزى .ئۈالرئۈٔسالزب ثۈھهلز
ە ھۆججهد ٍېسىپ ثهرگىٓ زىسى.
ثۈ ۋەلهٌىىٕي رىۋاٍهد لىٍغۈچي زەٍسۇوي :پهٍغهِجهر ئهٌَھىططبالَ لهغهز ئهوىٍى
غىه ثۈٍرۇپ ئهٌي رەزىَهٌالھۈ ئهٔھۈٔي ٍېسىػمب چبلىرزى( .پهٍغهِجهر ئهٌهٍھى
ضطبالَ ثۈ ئبرلىىٍىك ئۈالرٔىڭ لهٌجىٕي ِبٍىً لىٍّبلچي ۋە وۆٔسۉرِهوچي ئىسى .چ
ۉٔىي ثۈٔساق ثوٌغبٔسا ئىطالَ ۋە ئىطالَ ئهھٍي وۊچهٍگهْ ثوالرزي ٌېىىٓ ئىطالَ
غهرىئىزىسە ثۈٔساق لىٍىػٕىڭ ئورٔي ٍوق ثۈٌۈپ پىرىٕطىپ زىگهْ پىرىٕطىپ ،لىّّ
ەد زىگهْ لىّّهد ئىسى).
پهٍغهِجهر ئهٌهٍھىططبالِغب ِۈٔساق ۋەھىٌ چۊغزي:
غ ِٗ اٌ َّش ْح َّخَ
َٚاِ َرا َجبءنَ اٌَّ ِزُ٠ َٓ٠ئْ ُِِِٕ َْٛثآَ٠برَِٕب فَمُ ًْ َ
عالَ ٌَ َعٍَ ُْ ١ى ُْ َوز ََت َسثُّ ُى ُْ َعٍَْ َٔ ٝف ِ
صٍَ َح فَؤ ََُّٔٗ َغفٌُ ٛس َّس ِح]55[ ٌُ ١
َبة ِِٓ ثَ ْع ِذ ِٖ َٚأَ ْ
أََُّٔٗ َِٓ َع ِّ ًَ ِِٕ ُى ُْ ُ
عً ٛءا ثِ َج َٙبٌَ ٍخ ثُ َُّ ر َ
هللا ٔىڭ رازىٍىمىٕي زەپ ئهرىگهٔسە ،ئبذػبِسا پهرۋەرزىگبرىغب ئىجبزەد لىٍىسىغبٔال
رٔي (ٍېٕىڭسىٓ) لوغٍىۋەرّىگىٓ ،ئۈالرٔىڭ ھېطبثىسىٓ ضبڭب ھېچ ٔهرضه ٍۊوٍهٔ
ِهٍسۇ (ٍهٔي ئۈالرٔىڭ لىٍّىػٍىرى ئۊچۊْ ضهْ جبۋاثىبرٌىممب ربررىٍّبٍطهْ) .ض
ېٕىڭ ھېطبثىڭسىّٕۈ ئۈالرغب ھېچ ٔهرضه ٍۊوٍهّٔهٍسۇ ،ئۈالرٔي لوغٍىۋەرطهڭ،
زاٌىّالرزىٓ ثوٌۈپ لبٌىطهْ  ،ئۈالرٔىڭ« :هللا ئبرىّىسزىٓ (ھىساٍهد لىٍىع ثىٍهْ
) ئىٕئبَ لىٍغبْ وىػىٍهر ِۈغۈالرِۈ؟» زېَىػٍىرى ئۊچۊْ ،ئۈالرٔي ثىر  -ثىرى ث
ىٍهْ ِۈغۈٔساق ضىٕىسۇق (ٍهٔي پېمىر ،ئبجىس وىػىٍهرٔي ئىّبْ ئېَزمۈزۇظ ثىٍه
ْ ،ثبً ،چوڭ وىػىٍهرٔي ضىٕىسۇق) .اهللا غۊوۊر لىٍغۈچىالرٔي ئوثساْ ثىٍىسۇ ئه
ِهضّۈ؟ (ٍهٔي غۊوۊر لىٍغۈچىالرٔي هللا ھىساٍهد لىٍىسۇ ثىسٔىڭ ئبٍهرٍىرىّىسگه ئ
ىّبْ ئېَزمبٔالر ٍېٕىڭغب وهٌگهْ چبغسا« :ضىٍهرگه ئبِبٍٔىك ثوٌطۈْ ،پهرۋەرزىگ
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ارىڭالر (ثهٔسىٍىرىگه) رەھّهد لىٍىػٕي (ئېھطبْ لىٍىع ٍۊزىطىسىٓ) ئۆز ئۊضزى
گه ئبٌسى ،ضىٍهرزىٓ وىّىي ثىٍّهضزىٓ ثىرەر ٍبِبٍٔىك لىٍىپ لوٍۈپ ،ئبٔسىٓ وېَى
ْ رهۋثه لىٍطب ۋە (ئهِهٌىٕي) رۊزىطه ،هللا ئهٌۋەرزه ئۈٔىڭغب ِهغپىرەد لىٍىسۇ ۋە ر
ەھىُ لىٍىسۇ» زېگىٓ.
ضۊرە ئهٔئبَ ٕ٘ _ٗ٘ ئبٍهرٍهر
ئبٔسىٓ پهٍغهِجهر ئهٌهٍھىططبالَ لوٌىسىىي ۋارالٕي ربغٍىۋېزىپ ثىسٔي چبلىرزى .ثى
ز وهٌسۇق ۋە ھبٌجۈوي رەضۈٌۈٌالھ « :ضىٍهرگه ئبِبٍٔىك ثوٌطۈْ! پهرۋەرزىگبرى
ڭالر ثهٔسىٍىرىگه رەھّهد لىٍىػٕي (ئېھطبْ لىٍىع ٍۊزضىسىٓ) ئۆز ئۊضزىگه ئبٌ
زى » زەۋارمبْ ئىىهْ .ثىس ئۈٔىڭ ثىٍهْ ثىٍٍه ئوٌزۈرارزۈق ،رۈرۇپ وهرّهوچي ثوٌ
ضب ثىسٔي لبٌسۇرۇپ وېزىپ لبالرزي ،ئبٔسىٓ ئبٌالھ ِۈٔۈ ئبٍهرٕي چۊغۊرزى:
غهَ َِ َع اٌَّ ِزْ َ٠ َٓ٠ذعَُ َْٛسثَّ ُ ُٙثِب ٌْ َغذَا ِح َٚا ٌْ َع ِش ِِّ ُ٠ ٟش٠ذُْ َٚ َْٚج ََ َٚ ُٗٙال رَ ْع ُذ
َْ ٚ
اصجِ ْش َٔ ْف َ
َ
ْ
َ
َ
َع َْٕ١بنَ َع ْٕ ُ ُْ ٙرُ ِشُ ٠ذ ِصَٕ٠خ ا ٌْ َحَ١ب ِح اٌ ُّذ َْٔ١ب ََ ٚال ر ُِط ْع َِْٓ أغفَ ٍَْٕب ل ٍْجَُٗ عَٓ ِر ْو ِشَٔب َٚارَّجَ َع
٘ ََٛاُٖ ََ ٚوبَْ أَ ِْ ُشُٖ فُ ُشطًب []11
ضهْ پهرۋەرزىگبرىڭٕىڭ رازىٍىمىٕي رىٍهپ ،ئهرىگهْ  -ئبذػبِسا ئۈٔىڭغب ئىجبزەد
لىٍىسىغبٔالر(ٍهٔي ئبجىس ،وهِجهغهي ِۈضۈٌّبٔالر) ثىٍهْ ضهۋرچبْ ثىٍٍه ثوٌغىٓ،
ھبٍبرىٌ زۇَٔبٔىڭ زىجۈزىٕٕىزىٕي (ٍهٔي ِۈغرىىالرٔىڭ چوڭٍىرىٕىڭ ضۆھجىزىٕي) زە
پ ،ئۈالرٔي وۆزگه ئىٍّبً لبٌّىغىٓ ،ثىس زىٍىٕي زىىرىّىسزىٓ غهپٍهرزه لبٌسۇرغب
ْٔ ،هپطي ذبھىػىغب ئهگهغىهْ ،ئىػي ھهززىسىٓ ئبغمبْ ئبزەِٕىڭ (ضۆزى) گه ئه
گهغّىگىٓ .
ئۈٔىڭسىٓ وېَىٓ پهٍغهِجهر ئهٌهٍھىططبالَ ثىس ثىٍهْ ثىرگه ئوٌزۈرارزي،
پهٍغهِجهر ئهٌهٍھىططبالَ رۈرۇپ وېزىسىغبْ ۋالىذ وهٌگهٔسە ثىس ثۈرۇْ رۈرۇپ
ئۈٔي لبٌسۇرۇپ لوٍبرزۈق ،ئبٔسىٓ ئۈ رۈرارزي.
رېري رۊٔۊگۊْ لۈي ثوٌۈپ ِبٔب ثۊگۊْ ئىطالِي ثىٍهْ ٍوٌجبغچىغب ئبٍالٔغبْ ثىال
ي وىُ؟
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ثىس ئۈٔىڭ لىططىطىٕي ذبٌىس ِۈھهِّهز ذبٌىسٔىڭ ٍبزِىطىسىٓ ئبڭالٍٍي! ئۈ ِۈٔساق
زەٍسۇِ :بٔب ثۈ وىػي (ثىالي ئىجٕي رەثبھ) ئىطالِسىىي رۊٔجي ِۈئهززىٓ ،ھهق ٔىس
اضىٕي ئبغىبرا لىٍغۈچي ۋە ثبرىً ثۈرالرٔي چېمىپ ربغٍىغۈچي ثىالٌسۇر.
پۊرۊْ زۇَٔبٔىڭ ھهر لبٍطي جبٍٍىرىسىىي ِۈضۈٌّبٔالرٔىڭ ھىص _ رۈٍغۈ ،لهٌىپٍىر
ىسە ئورۇْ ئبٌغبْ ثىالٔي وىّّۈ رؤۈِىطۈْ؟!
ئىطالَ ثبغالٔغبٔسىٓ ھبزىرلب لهزەر ۋە ئبٌالھ ذبٌىغبْ ۋالىزمىچه ئبز زىگهٔسىّۈ ھه
ر ئوْ ئبزەِٕىڭ ٍهرزىطىٕىڭ ثىالٌٕي ثىٍىسىغبٍٔىمىٕي وۆرىّىسٍ .هٔي ئهضىرالر ثوٍي
ۋە ئهۋالزالر زاۋاِىسا ئىطالِسىىي وبرزب ئىىىي ذهٌىپه ئهثۈ ثهورى ثىٍهْ ئۆِهرٔ
ى (ئبٌالھ ئۈ ئىىىىطىسىٓ رازى ثوٌطۈْ) رؤۈپ ٍهرىهْ ٔهچچه ٍۊز ِىٍَوْ وىػٍ
ەر ثبر.
ِهضىٍهْ ضىس ِىطىر ،ضۈزاْ ،رۈٔىصِ ،براوهظ ،ئبٌجىرىَه ،ئبفرىمب ئوٍّبٍٔىمٍىر
ى ،ئبضىَب رۆپىٍىىٍىرى ۋە ِۈضۈٌّبْ ٍبغبٍسىغبْ زېّىٕٕىڭ ھهر لبٔساق ثۈٌۈڭٍىرىسى
وي رۈٔجي ئولۈظ ٍېػىسا ئۆِىٍهۋارمبْ ھهر لبٔساق ثىر وىچىه ِۈضۈٌّبْ ثبٌىسىٓ
ثبالَ ثىالي وىّۈ زەپ ضورضىڭىس ،ئۈ ضىسگه :ثىالي پهٍغهِجهر ئهٌهٍھىططبالِٕىڭ
ِۈئهززىٕي ،ذوجبٍىٕي ئۈٔي زىٕىسىٓ ٍبٔسۇرۇظ ئۊچۊْ لىسزىزىٍغبْ ربظ ثىٍهْ ئ
ازاپٍىغبٔسا ضهۋىر لىٍىپ «ئبٌالھ ثىرزۇر ،ئبٌالھ ثىرزۇر» زېگهْ لۈي زەپ جبۋا
پ ثېرىسۇ.
ضىس ئىطالَ ثىالٌغب ثهرگهْ ثۈ ِهڭگۊٌۊن ئهضٍىّىٕي وۆرگهْ ۋالزىڭىسزا غۈٔي ث
ىٍىپ لوٍىػىڭىس وېرەوىي ئۈ ِۈضۈٌّبْ ثۈٌىػزىٓ ئىٍگىرى ئۆز ھبٍبرىٕي ضبلالپ
لبالٌىغۈزەن ذورِب ثهزىٍىگه ذوجبٍىٕىڭ رۆگىطىٕي ثبلىسىغبْ ثىر ئبززىٌ لۈٌسىٓ ئۆ
زگه وىػي ئهِهش ئىسىٌ .ېىىٓ ئۈٔىڭ ضهِىّىٌ ئىَّبٔي ،ئىػهٔگهْ زىٕىٕىڭ ٍۊو
ضهوٍىىي ئۈٔي ھبٍبري ربرىرىسا ئىطالِسىىي وبرزب ،غهرەپٍىه ،ئېطىً وىػٍهر ئبر
ىطىسا ٍۊوطهن ئورۇٔغب ئىگه لىٍسى.
غۈٔىطي ئېٕىمىي ٔۈرغۈْ ئبٌىٌ ِهررىۋىٍىه ،ئېطىً ٔهضهثٍىهٍ ،ۊز _ ئبثروٍٍۈ
قٔ ،وپۈزٌۈق وىػٍهر ھهثهغىطزبٍٔىه لۈي ثىالي ئېرىػىهْ ثۈ ِهڭگۊٌۊن ئهضٍى
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ِىٕىڭ ئؤسىٓ ثىرىگىّۈ ئېرىػهٌّىسى .ثهٌىي ٔۈرغۈْ ربرىرىٌ لهھرىّبٔالرِۈ ث
ىالي ئېرىػىهْ ثهزى ٔبَ _ غۆھرەرىه ئىرىػىهْ ئهِهش.
ئۈٔىڭ رېرىطىٕىڭ لبرىٍىميٍ ،ۊز _ ئبثروً ۋە ٔهضهثىٕىڭ رۆۋۀٍىىي ئۈٔىڭ ثىر ل
ۇي ضۊپىزىسە ثبغمىالر ئبٌسىسىىي رۆۋۀٍىىي ئۈٔي ئۈ ئىطالِٕي زىٓ لىٍىپ ربٌٍىغبْ
ۋالزىسا ئۈٔىڭ ضهِىّىَزي ،جهزِىَزي ،پبوٍىمي ،پىساوبرٌىمي ۋە ئىرالضي ئۈٔي الٍب
لهرٍىه لىٍىپ لوٍغبْ ثۈ ٍۊوطهن ئورۇٔغب ئىگه ثوٌۈغزىٓ ِهھرۇَ لوٍّىسى.
ھهلىمهرهْ وىػٍهر ثىالٌسەن لۈٌالرٔي ئۈالر ٍبد ٔهضهثىه رهۋە ئبزەٍِهر ،ئۈالرٔى
ڭ ثىرەر ئىػمب ضبالھىَزي ٍوق ،وۊچىّۈ ٍوق ،ھبٍبرىٕىڭ ھېچٕىّىطىگه ئىگه ئهِه
ش ،چۊٔىي ئۈ ذوجبٍىٕٕىڭ پۈٌغب ضېزىۋاٌغبْ ِۊٌىي ،ئۈ ذوجبٍىٕٕىڭ ثىر لبٔچه ل
وً _ رۆگىٍىىرى ۋە چبرۋىٍىرىٕىڭ ئبرىطىسا ثېرىپ وىٍىپالَ ٍۊرىسۇ زەپ ئوٍٍىػب
رزي.
ۋە ثۈٔساق ِهذٍۈلالر ھېچ ئىع لىالٌّبٍسۇ ۋە ھېچ ٔهرضه ثوالٌّبٍسۇ زەپ گۈِب
ْ لىٍػبرزي ،ئبٔسىٓ لبرىطب ئۈ ئۈغزۈِزۈد ثبرٌىك گۈِبٔالرغب لبرغي چىمزي.
زىّهن ئۈ ئىَّبْ ئېَزىػمب لبزىر ثوالٌىسى .ثبغمىالر ئۈٔىڭغب ئوذػبظ ئىَّبْ ئېَز
ىػزىٓ ثهن ٍىرالزب ئىسى.
ئبٔسىٓ ئۈ ئىطالِٕىڭ ۋە پهٍغهِجهر ئهٌهٍھىططبالِٕىڭ رۊٔجي ِۈئهززىٕي ثوٌسى.
ِبٔب ثۈ ِۈضۈٌّبْ ثوٌغبْ ۋە پهٍغهِجهر ئهٌهٍھىططبالِغب ئهگهغىهْ ثبرٌىك لۈرەٍ
ظ وبرزىٍىرى ۋە چوڭٍىرى ئۆزى ئۊچۊْ ئبرزۇ لىٍسىغبْ ثىر ذىسِهد ئىسى.
روغرا .....ثىالي ئىجٕي رەثبھ
ثۈ ئىطىُ ئىپبزىٍهۋارمبْ لهھرىّبٍٔىك ،ئهزىّهرٍىه ٔېّىسىگهْ وبرزب ھه!!!
غهوطىسوي ئۈ ھهِبِه ئىطىٍّىه ثىر لبرا زېسەوزىٓ رۈغۈٌغبْ ھهثهغىطزبٍٔىك ،ھه
ِبِه ثىالٌٕىڭ رهلسىرىٕي ِهوىىسىىي ئۈِهٍَه ئىجٕي ذهٌهپ ئهٌجۈِهھىَٕىڭ لۈٌي ث
وٌۈغمب ئۆزگهررىۋەرىهْ ،چۊٔىي ھهِبِه ئۈِهٍَه ئىجٕي ذهٌهپ جهِهرىسىىي ثىرە
ٍٍهٕٔىڭ ذىسِهرچي زىسەوٍىرىسىٓ ئىسى.
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ثىالي لۈٌٍۈق رۈرِۈغزب ٍبغبٍسىغبْ ثوٌۈپ ٍبغبۋارمبْ وۊٔىطىسىٓ ھېچ ثىر ٔېطى
ۋىطي ثوٌّىغبْ ئهرىطىسىٓ ھېچ ثىر ئۊِىس ٍوق لۈرۇق _ لبلػبي ثوٌۈپ وهرىهْ
ھبٌهرزه وۊٍٔىرىٕي ئۆرىۊزەرزي.
وىػىٍهر ِهوىىسە ِۈھهِّهز ئهٌهٍھىططبالِٕىڭ ذهۋەرٌىرىٕي ئۆز ئبرا ثىر _ ثىرى
گه ٍهرىۊزىػىه ثبغٍىغبْ ۋالزىسا ثۈ ذهۋەرٌهر ثىالٌٕىڭ لۈاللٍىرىغب ٍىزىپ وېٍىػى
ە ثبغٍىسى.
چۊٔىي ئۈ ذوجبٍىٍٕىرىٕىڭ ۋە ئۈالرٔىڭ ِېھّبٍٔىرىٕىڭ ضۆزٌىرىگه لۈالق ضبالرز
ى .ثوٌۈپّۈ ئۆزى ئۈٔىڭ لۈٌٍىرىٕىڭ ثىرى ثوٌغبْ ثهٔي جۊِهھ لهثىٍىطىٕىڭ ئبلطبل
اٌٍىرىسىٓ ثىرى ئۈِهٍَه ئىجىٕي ذهٌهفٕىڭ ضۆزٌىرىگه ثهوراق لۈالق ضبالرزي.
ئۈٔىڭ ذوجبٍىٕي ئۈِهٍَه ثهزىسە زوضزٍىرى ثىٍهْ ثهزىسەز لهثىٍىطىٕىڭ غهذطٍىر
ى ثىٍهْ رەضۈٌۈٌالھ ھهلمىسە روٌۈپ _ ربغمبْ غهزەپ ،غهَ _ ئهٔسىػه ۋە ٍبِبٍٔى
لالر ثىٍهْ پبراڭٍىػبرزي .ثىالٌٕىڭ لۈاللٍىرى ِبٔب ثۈ ضبراڭالرچه ئېَزىٍغبْ غهزە
پ ضۆزٌىرى ئبرىطىسىٓ ثۈٍىڭي زىٕٕي رهضۋىرٌهپ ثېرىسىغبْ ضۊپهرٍهرٔي ۋە ثۈ
زىٓ ئېٍىپ وهٌگهْ رهۋھىس (ئبٌالھٕي ثىرٍ ،هوىه _ ٍىگبٔه ھېچ غىرىىي ٍوق زە
پ ئېزىمبز لىٍع) ۋە ئېطىً ئهذاللالرغب چبلىرىع ،ثبراۋەرٌىه ۋە ئهروىٍٕىىىه
چبلىرىع لبربرٌىك گهپ ضۆزٌهرٔي ئبڭالٍززي .ئۈ ثۈ ٔهرضىٍهرٔىڭ ئۆزى ٍبغبۋارم
اْ ِۈھىزمب ٔىطجهرهْ ٍېڭي ثىر ضۊپهرٍهر ئىىهٍٔىىىٕي ھېص لىالرزي .غۈٔىڭسەن
ئۈٔىڭ لۈاللٍىرى ٍهٔه ئۈالرٔىڭ ثۈ گۊٌسۉرِبِىسەن لورلۈٔۈغٍۈق ضۆزٌىرى ئبرى
ضىسىٓ ئۈالرٔىڭ ِۈھهِّهز ئهٌهٍھىططبالِٕىڭ غهرىپىٕي ،راضچىٍٍىمىٕي ،ئبِبٔهرسا
رٌىمىٕي ۋە چۊغهٔچىطىٕىڭ چوڭمۈرٌىمىٕي ئېزىراپ لىٍىسىغبْ ضۆزٌهرٔي ئبڭالٍزز
ى.
غۈٔساق ئۈ ٍهٔه ئۈالرٔىڭ ِۈھهِّهز ئهٌهٍھىططبالَ ئېٍىپ وهٌگهْ ثۈ زىٕسىٓ رهئ
ەججۊپٍىٕىپ ھوزۇلۈپ وهرىهٍٔىىىٕي ۋە ثىر _ ثىرىگه ِۈھهِّهز ھېچ لبچبْ ٍبٌ
غبْ گهپ لىٍىپ ثبلّىغبْ ئۈ ضېھرىگهرِۈ ئهِهش ،ضبراڭّۈ ئهِهش غۈٔسالزىّ
ۇ ثىس ثۊگۊْ ئۈٔىڭ زىٕي رهرەپىه لبراپ ٍۊگۊرەۋارمبٔالرٔي روضۈظ ئۊچۊْ ئۈٔ
ى وهِطىزىع ۋە ئهٍىپٍهغزىٓ ثبغمب ٍوي ٍوق زىَىػىهٍٔىرىٕي ئبڭالپ رۈرارزي.
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ئۈ ٍهٔه ذوجبٍىٍٕىرىسىٓ ِۈھهِّهز ئهٌهٍھىططبالِٕىڭ ئبِبٔهرسارٌىمي ،ۋاپبزارٌىمي
 ،ثبرۈرٌۈلي ،ئهذاللٍىمٍىمي ،پبوٍىمي ،ئهلٍىٕىڭ ئۆرىۊرٌىىي لبربرٌىك ضۊپهرٍىرى ھ
ەلمىسىىي پبراڭٍىرىٕي ئبڭالپ رۈرارزي.
ۋە ٍهٔه ئۈالرٔىڭ رەضۈٌۈٌالھٕي زۉغّهْ رۈرۈظ ۋە ئۈٔىڭغب لبرغي رۈرۇغمب ئې
ٌىپ ثبرغبْ ضهۋەپٍهر ھهلمىسىىي پىچىرالغٍىرىٕي ئبڭٍىغبْ ئىسى.
ِبٔب ثۈ ضهۋەپٍهر ثىرىٕجىسىٓ :ئۈالرٔىڭ ئهجسارٍىرىٕىڭ زىٕىغب ثوٌغبْ ِۈھهثجىزي
ئىىىىٕجىسىٓ :لۈرەٍػٍهرٔىڭ غبْ _ غهرىپىٕىڭ وېزىپ لېٍىػىسىٓ ئهٔطىرەظ ثوٌ
ۇپ ،ثۈ غبْ غهرەپٕي ئۈالرغب پۊرۊْ ئهرەة ٍېرىُ ئبرىٍىسىىي ھهج پبئبٌىَزي ۋ
ە ثبغمب ئىجبزەرٍهرٔىڭ پبٍزهذزي ضۊپىزىسىىي زىَٕي ِهروىسىٕي لبٍزۈرۇپ ثېرەرزي
 .ئۈٔىڭسىٓ ثبغمب ھبغىُ جهِهرىسىٓ پهٍغهِجهر چىممبٍٔىمي ضهۋەثىسىٓ ئۈالرغب ثوٌغ
اْ ئۆچّهٍٔىىّۈ ثبر ئىسى.
وۊٍٔهرٔىڭ ثىرىسە ثىالي ئىجٕي رەثبھ رەزىَهٌالھۈ ئهٔھۈ ئبٌالھٕىڭ ٔۈرىٕي وۆرىسۇ
ۋە ربٌالٔغبْ روھٕىڭ چوڭمۈر لبرالٍِىرىسا ئۈٔىڭ ئبۋازىٕي ئبڭالٍسۇزە رەضۈٌۈٌالھ
ٔىڭ ٍېٕىغب ثېرىپ ِۈضۈٌّبْ ثوٌىسۇ.
ثىالٌٕىڭ ھبٍبرىسا ِۈضۈٌّبْ ثوٌغبٔسىٓ وېَىٓ ئىٍگىروىسەن ٍهپ _ ئىچىع ،ئۈذال
غالَ ثوٌغىٕىسەن رىٕىچٍىك ثوٌّىسى.
ئو زۉْ ئۆرّهً ئۈٔىڭ ِۈضۈٌّبْ ثوٌغبٍٔىك ذهۋىرى ربرلبٌسى .ئۈٔىڭ جۊِهھ لهثى
ٌىطىسىٓ ثوٌغبْ ذوجبٍىٍٕىرىٕىڭ ثبغٍىرى پىرلىراپ ئبٍٍىٕىپ وهرزيِ .بٔب ثۈ ثبغال
رٔي ھبوبۋۇرٌۈق چوڭبٍزىپِ ،هغرۇرٌۈق ئېغىرالغزۈرۋەرىهْ ئىسى.
زىّىٓ غهٍزبٍٔىرى لۈٌٍىرىسىٓ ثىرىٕىڭ ِۈضۈٌّبْ ثوٌغبٍٔىمىٕي ئۆزٌىرىگه ئوِۈِى
ٍۊزٌۊن رەضۋاٌىك ۋە ئبر_ ٔۈِۈش ئېٍىپ وهٌگهْ ثىر وبچبد زەپ لبرىغبْ ئۈِ
ەٍَه ئىجٕي ذهٌهفٕىڭ ئۊضزىگه ئوٌىػىۋاٌغبْ ئىسى.
ئۈالرٔىڭ ھهثهغىطزبٍٔىك لۈٌي ِۈضۈٌّبْ ثوٌۈپ ِۈھهِّهز ئهٌهٍھىططبالِغب ئهگى
غهِسۇ؟
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ئۈِهٍَه وۆڭٍىسە :غۈٔسالزىّۈ وېرەن ٍوق ،ثۊگۊٔىي لۈٍبظ ذوجبٍىٕغب ئبضىٍَىك ل
ىٍغبْ ثۈ لۈٌٕىڭ ئىطالِىٕىڭ ٍولۈٌىػي ثىٍهْ پبرىسۇ زەٍززي.
ٌېىىٓ ثۈ لۈٍبظ پهلهد ثىالٌٕىڭ ئىطالِي ثىٍهٔال پبرّبضزىٓ ثهٌىي وۊٍٔهرٔىڭ ثىر
ىسە لۈرەٍػٕىڭ ثبرٌىك ثۈرٍىرى ۋە ثۈرپهرەضٍهرٔىڭ ٍولۈٌىػي ثىٍهْ پبرزي.
ئهِّب ثىالٌٕىڭ ئىطالَ ئۊچۊٔال غهرەپ ثوٌّبضزىٓ (گهرچه ئىطالَ ئۈ غهرەپىه ئه
ڭ الٍىك ثوٌطىّۈ) ثهٌىي ثبرٌىك ئىٕطبٔىَهرىه غهرەپ ثوٌغبْ ثىر ِهٍسأي ثبر ئىس
ى.
غهوطىسوي ثىالي ذۈززى ئبٌالھ ئۈٔي «رىرىطىٕىڭ لبرا ثۈٌىػي ئۆزىٕىڭ لۈي ثۈٌى
غي ئىَّبٔىال ثۈٌىسىىهْ ،رەثجىگه ِۈضزهھىهَ ئېطىٍىسىىهْ ،ئۆ ھهلمىٕي ِۈضزهھى
ەَ رۈرىسىىهْ ئۈٔىڭ
وبرزىٍىمىغب رهضىر ٍهرىۊزەٌّهٍسۇ» زىگهْ ئۈلۈِغب ئۊٌگه لىٍىپ وۆرضهرىهٔسەن ئه
ڭ ٍۈلىرى چهوزىىي رۊرٌۊن ئبزاپالرغب ٍۊوطهن رەۋىػزه ثهرزاغٍىك ثهرگهْ ئى
زى.
ثىالي رەزىَهٌالھۈ ئهٔھۈ ئۆز زاِبٔىطىسىىي ۋە ھهر لبٔساق ئورۇٔسىىي ئۆز زىٕسا
ثوٌغبْ ٍبوي ثوٌّىغبْ وىػٍهر ئۊچۊْ غۈٔساق ثىر زەرىص ثهرگهْ ئىسىىي ئۈٔىڭ
ِهزِۈٔي« :لهٌىجٕىڭ ئهروىٍٕىىي ۋە ئۈٔىڭ ِۈضزهلىٍٍىمي زېّىٓ روغمىچىٍىه ئبٌزۈ
ٔغب ضېزىٍّبٍسۇ ۋە زېّىٓ روغمىچىٍىه ئبزاپمب رېگىػىٍّهٍسۇ»
زەۋەرٕىڭ ثېػىسا رۈٔجي ثوٌۈپ ئىطالِىٕي ئبغىبرٌىغبْ وىػٍهر پهٍغهِجهر ئهٌهٍھ
ىططبالَ ،ئهثۈثهورى ،ئهِّبر ۋە ئبٔىطي ضۊِهٍَه ،ضۊھهٍت ،ثىاليِ ،ىمساز لبربرٌ
ىك ٍهرزه وىػي ثوٌۈپ ،رەضۈٌۈٌالھٕي ئبٌالھ ربغىطي ئهثۈ ربٌىپ ئبرلىٍىك لوغسا
پ لبٌسى .زىّهن ئهثۈ ربٌىپ رەضۈٌۈٌال ٔي ِۈزاپىئه لىٍىپ لوغساپ لبٌسى.
ئهِّب ئهثۈ ثهورى ثوٌطب ئۈٔي ئبٌالھ ئۆز لهۋِي ثىٍهْ لوغساپ لبٌسى .ثبغمىالر ٔ
ى ثوٌطب ِۈغرىىالر رۈرۈپ ئۈالرغب رۆِۊر وىَىّٕي وهٍسۉرۉپ ئۈالرٔي لۈٍبظ
ئبضزىسا ئېرىزىۋەرزي.
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ثىالٌسىٓ ثبغمب ثۈالرٔىڭ ھهِّىطي ِۈغرىىالر ئىرازە لىٍىػمبْ ٔهرضىگه ثوً ضۈ
ٔۈغزيٌ .ېىىٓ ثىالي ئبٌالھ ٍوٌىسا ئۆز ٔهپطىٕي ذبر لىٍسى ،ۋە ئۆز لوۋِىٕي ذبر
لىٍسى .ئبٔسىٓ ِۈغرىىالر ئۈٔي رۈرۈپ وىچىه ثبٌىالرغب ربپػۈرزى .ئۈالر ئۈٔي
ِهوىىٕىڭ جىٍغىطىسا ئبٍالٔسۇرۇغمب ثبغٍىسى ۋە ھبٌجۈوي ثىالي «ئهھهز ،ئهھهز» ئب
ٌالھ ثىر ،ئبٌالھ ثىر زەٍززي.
ئۈ زىٕسىٓ لبٍزۈرٌىػي ٍبوي ٍبٌغبٔسىٓ ثوٌطىّۈ رازى ثوٌىػي ئۊچۊْ ٍبٌىڭبچالٔغب
ْ ھبٌسا ئۈغػبق ربغالر ئۊضزىگه لوٍۈالرزي.
پهٍغهِجهر ئهٌهٍھىططبالَ ۋە ئىطالَ ثۈ ثىچبرە ھهثهغىطزبٍٔىك لۈٌسىٓ ثبرٌىك ئىٕطب
ٔىَهرىه لهٌىجٕي ھۆرِهد لىٍىع ئۈٔىڭ ئهروىٍٕىىىٕي ۋە ِۈضزهلىٍٍىمىٕي لوغساظ
ھهلمىسە ثىر ئۈضزبز ٍبضبپ چىممبْ.
ِۈغرىىالر ئۈٔي ضبٍٍىك ئۆرىۊر جهھهٕٔهِگه ئبٍالٔغبْ چۊظ ۋالزىسا ئېٍىپ چىم
ىپ ٍبٌىڭبچ پېزي ٍبٌمۈٔجبۋارمبْ ئۈغػبق ربغالر ئۊضزىگه ربغالٍززي ،ئبٔسىٓ ثىر
لبٔچه وىػي ئورٔىسىٓ ٍۆرىهٍسىغبْ ئورزهن لىسزىپ وهرىهْ ربغٕي ئېٍىپ وىٍىپ
ئۈٔىڭ وۆورىىي ۋە ثهزۀٍىرى ئۊضزىگه لوٍبرزي .ثۈ ۋەھػي ئبزاپ ھهر وۊٔي ره
ورارٌىٕبرزي .ئبذىرى ئۈٔي ئبزاپٍىغبْ ثهزى جبٌالرالر ئۈٔىڭ ئبزاثىٕىڭ لبرزىمٍىمىسى
ْ ئۈٔىڭغب ئىچ ئبغرىزىپ لبٌسى.
ئۈالر ئبذىرى ثىالٌٕي ئۈالرٔىڭ غبْ _ غهرىپىٕي ضبلالپ لبٌغۈزەن ،لۈرەٍػٍهر
ئۈالرٔي لۈٌىٕىڭ ثهرزاغٍىك ثېرىػي ۋە ِۈضزهھىهٍِىىي ئبٌسىسا ذبرالرچه ِهغٍ
ۇپ ثوٌىػزي زىّىگۊزەن ثىر ئېغىس ثوٌطىّۈ ئىالھٍىرىٕىڭ ٍبذػي گېپىٕي لىٍىپ
ثېرىع ثهزىٍىگه لوٍۈپ ثېرىػىه رازى ثوٌۈغزيٌ .ېىىٓ ئۈ ٍبٌغبٔسىٓ زىَهٌهٍسى
غبْ ئۈٔىڭ ثهزىٍىگه ئىَّبٕٔي ٍولبرّبضزىٓ ھبٍبرىٕي ،ئۆز ٔهپطىٕي ضېزىۋاالالٍسىغب
ْ ،ئۈٔىڭغب رازى ثۈٌىػزىٓ ۋاز وېچهٌهٍسىغبْ ِۈغۈٔساق ئبززىٌ ثىر وهٌىّه ضۆ
زٔىّۈ لىٍىػٕي رەد لىٍسى.
روغرا! ئۈ ثۈ ضۆزٔي زىَىػٕي رەد لىٍىپ ئۈٔىڭ ئورٔىغب «ئهھهز ،ئهھهز» ئبٌالھ
ثىر ،ئبٌالھ ٍهوىه _ ٍىگبٔه زىگهْ وهٌىّىٕي رهورارالغمب ثبغٍىسى .ئۈالر ئۈٔىڭغب:
ثىس زىگٕسەن زىگىٓ زەٍززي.
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ئۈ ئبجبٍىپ زاڭٍىك لىٍغبْ ،چىسىغۈضىس زەرىجىسە ِهضرىرە لىٍغبْ ھبٌسا ئۈالرغب:
رىٍىُ ثۈ گهپٕي ٍبذػي ضۆزٌىَهٌّهٍسۇ زەپ جبۋاپ ثېرەرزي.
ثىالي زاۋاٍِىك ئېرىزىۋەرىۊزەن لىسزىمٍىك ئىچىسە لىسزىك ربظ ئبضزىسا رۈرارزي.
وۊْ وىرىپ وېزهً زىگهٔسە ئۈالر ئۈٔي رۈرغۈزۇپ ثوٍٕىغب ئبرغبِچب ضېٍىپ
وىچىه ثبٌىٍىرىٕي ئۈٔي ضۆرەپ ِهوىىٕىڭ ربغٍىرىسا ۋە وۆچىٍىرىسا ئبٍالٔسۇرۇغمب
ثۈٍرۇٍززي.
ثىالٌٕىڭ رىٍي «ئهھهز ،ئهھهز» زىگهٔسىٓ ثبغمب ضۆزٔي زىّهٍززي .وهچ وىرگهٔسە ئ
ۇالر ثىالي ثىٍهْ ضوزىٍىػبرزي.
ئهره ئىالھٍىرىّىس ھهلمىسە ٍبذػي گهپٍهرٔي زىگىٓ ،الد ،ئۈززا ِېٕىڭ رەثجىُ زى
گىٓ ،ثىس ضېٕي ئۆز ِهٍٍىڭگه لوٍىۋېزىّىس ،ثىسِۈ ضېٕي ئبزاپالپ ذۈززى ثىس ئ
ازاپالٔغبٔسەن چبرچبپ وهرزۈق زەٍززي.
ئۈ «ئهھهز ،ئهھهز» زىگهْ پېزي ثېػىٕي ٌىڭػىزىپ رۈرارزي.
ئۈِهٍَه ئىجٕي ذهٌهف غهَ _ ئهٔسىػه ۋە ئبچچىمزىٓ ٍېرىٍغۈزەن ثوٌۈپ ئۈٔىڭ ِ
ەٍسىطىگه ِۈغزي ثىٍهْ ثىرٔي ضبٌسى ۋە ئي ٔبچبر لۈي ضېٕي ثىسگه لبٍطي غۈٍِ
ۇق ئېٍىپ وهٌگهْ ثوٌغىَسى الد ،ئۈززا ثىٍهْ لهضهِىي ِهْ ضېٕي چولۈَ لۈ
ٌالرغب ۋە ذوجبٍىٕالرغب ئىجرەد لىٍىّهْ زەپ روۋالپ وهرزي.
ثىالي ثوٌطب جهزِي ئىػهٔگهْ ثىر ِۆئىّىٓ ضۊپىزىسە «ئهھهز ،ئهھهز» زەپ جبۋا
پ ثهرزى.
ئۈٔىڭغب وۆٍۊٔگىچىٍىه روٌىٕي ئېٍىع ۋەزىپىطي ربپػۈرۇٌغبْ ثىرضي وېٍىپ لبٍ
رىسىٓ ضوزىٍىػىپ ،پبرڭٍىػىپ ِۈٔساق زېسى :ئي ئۈِهٍَه ثوٌسى لىً! الد ثىٍهْ ل
ەضهِىي ئۈ ثۊگۊٔسىٓ ربررىپ
ئبزاپالّٔبٍسۇ ،ھهلىمهرزهْ ثىالي ثىسزىٓ ،ئبٔىطي ثىسٔىڭ زىسىىىّىس ئۈ ھهرگىسِۈ
ئىطالِي ضهۋەپٍىه ثىسٔىڭ لۈرەٍػٍهرٔىڭ ضۆز چۆچهوٍىرى ۋە ِهضرىرضىگه ل
ېٍىػىّىسغب رازى ثوٌّبٍسۇ.
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ثىالي ثۈ ِهوىبر وبززاپ ٍۊزٌهرگه رىىىٍپ لبرىسى ۋە ربڭٕىڭ ٔۈرىسەن رهثهضطۊ
َ لىٍىپ ئېغىسىٕي ئېچىپ لوٍسى ،ئبٔسىٓ ئۈالرٔي رهۋرىزىۋەرىۊزەن رهِىىٍٕىه ئى
چىسە «ئهھهز ،ئهھهز» زېسى.
ربڭ ئېزىپ چۊظ ۋالزي ٍېمىٕالغزي .ثىالي لبرزىك ئىططىك رهرەپىه ئېٍىپ ِېڭى
ٌسى .ھبٌجۈوي ئۈ ضهۋىر لىٍىپ ،ئهجىر ئۊِىس لىٍىپ ثهرزاغٍىك ثېرىپ رۈرارزي.
ثىالي ئبزاپٍىٕىۋارمبْ ۋالىززب ئهثۈثهورى ئۈالر رهرەپىه ٍېزىپ وهٌسى ۋە ئۈالرغب:
ئبٌالھزىٓ لورۇلّبِطىٍهر؟ ضىٍهر ثىر ئبزەِٕي رەثجىُ ئبٌالھ زېگهٍٔىىي ئۊچۊْ ئۆٌ
رۊرەِطىٍهر؟ لبچبٔغىچه ثۈٔساق ثوٌىسۇ زەپ ۋارلىرىسى.
ئۈِهٍَه :ئۈٔي ضهْ ثۈزىۋەرىهْ ئهِسى ئۈٔي ثۈ ئبزاپزىٓ ئۆزۉڭ لۈرۈٌسۇرغىٓ ز
ېسى .ئبٔسىٓ ئهثۈثهورى ئۈِهٍَه ئىجٕي ذهٌهفىه ئۈٔىڭ ئهضٍي پۈٌىسىٓ وۆپراق ئېٍ
ىپ ،ئۈٔي ئهروىٓ لوٍىۋەد زەپ ۋارلىرىسى.
ئۈِهٍَه ذۈززى غهرىك ثوپ وهرىهٔسىٓ وېَىٓ لۈرمۈزۇظ وېّىطي ربپمبٔسەن ث
وپ وهرزي.
ئهثۈثهورى ئۈٔي ئبزاد لىٍىع پۈٌىٕي ئېغىسىسىٓ چىمبرغبْ ۋالزىسا ئۈِهٍَه چىٓ
لهٌجىسىٓ رازى ثوٌۈپ ذۈغبي ثوٌسى .چۊٔىي ئۈالرٔىڭ وۆڭٍىسە ثىالٌٕي ثوٍطۈٔس
ۇرۇغزىٓ ئۊِىسىٕي ئۊزۉظ ئهڭ ٍۈلىرى چهوىه ٍهرىهْ ئىسى .ئۈالر ضوزىگهر ث
وٌغبچمب ،ئۈالرغب ٔىطجهرهْ ئۈٔي ضېزىع ئۈٔىڭ ئۆٌۊپ لبٌغىٕىسىٓ پبٍسىٍىك ئىسى.
ئۈالر ئۈٔي ئهثۈثهورىگه ضبرزي .ئهثۈثهورى ئۈٔي غۈ ۋالىزٕىڭ ئۆزىسە ئبزاد لىٍى
ۋەرزي .ثىالي ئهروىٓ ،ھۆر وىػٍهر ئبرىطىسىٓ ئورۇْ ئبٌسى .ئهثۈثهورى ثىالٌٕي
لوٌزۈلالپ ئهروىٍٕىه رهرەپىه ئېٍىپ ِبڭغىٕىسا ئۈِهٍَه ئۈٔىڭغب ئبٌه ثوٌسى .الد
ۋە ئۈززا ثىٍهْ لهضهِىي ،ئهگهر ضهْ ئۈٔي پهلهد ثىر ئۈلىَهگه (ئبٌزۈْ ثىرٌىى
ى) ئبٌىّهْ زېگهْ ثوٌطبڭّۈ ،ضبڭب ضېزىۋەرىهْ ثوالرزىُ زېسى .ئهثۈثهورى ثۈ ض
ۆزٌهرزىىي ئبچچىك ئۊِىسضىسٌىه ۋە ئبرزۇٌىرىٕىڭ رۊگهغىهٍٔىىىٕي چۊغهٔسى .ئ
ۇٔىڭ ثۈ ضۆزىگه جبۋاپ ثهرِهضٍىىىه الٍىك ئىسىٌ .ېىىٓ ثۈٔىڭسا لېرىٕسىػىغب
ۋە ئوذػىػىغب ئبٍالٔغبْ ثۈ وىػىٕىڭ ھۆرِىزىٕي وهِطىزىع ثوٌغبٍٔىمي ئۊچۊْ ئۈ
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ِهٍَهگه :ئبٌالھ ثىٍهْ لهضهِىي ،ئهگهر ضىٍهر ٍۊز ئۈلىَهزىٓ رۆۋىٕىگه ئۈٔىّىغبْ
ثوٌطبڭالر ،ئهٌۋەرزه ِهْ غۈٔي ثهرگهْ ثوالرزىُ زەپ جبۋاپ ثهرزى.
ئهثۈثهورى رەزىَهٌالھۈ ئهٔھۈ ثۈ ھهِراھىٕي ئېٍىپ رەضۈٌۈٌالھمب ئۈٔي ئبزاد
لىٍۋەرىهٍٔىىي ثىٍهْ ذۈظ ذهۋەر ثېرىع ئۊچۊْ ثبرزى .ثۈ وبرزب ثىر ثبٍراَ ثوٌ
زى.
رەضۈٌۈٌالھمب ئىَّبْ ئېَزمبْ ِۈضۈٌّبٔالر ِهوىىسە لۈرەٍػٍهر رهرەپزىٓ لبرزىك ئ
ەزىَهرٍهرگه ئۈچراۋاربرزي .غۈڭالغمب رەضۈٌۈٌالھ ئۈالرٔي ذبرىرجهَ ثوٌىػي ،ل
ۇرەٍػٍهرزىٓ ثوٌغبْ ِهوىه ِۈغرىىٍىرىٕىڭ ئهزىَزىسىٓ ٍىراق رۈرىػي ئۊچۊْ ِ
ەزىٕىگه ھىجرەد لىٍػمب ثۈٍرىسى.
رەضۈٌۈٌالھ ضهەللٌالھۈ ئهٌهٍھي ۋەضهەللَ ۋە ِۈضۈٌّبٔالر ِهزىٕىسە ِۈلۈٍِىػىپ ث
وٌغبٔسىٓ وېَىٓ رەضۈٌۈٌالھ ٔبِبزغب ئهزاْ ئولۈغٕي ٍوٌغب لوٍسى.
ئۈٔسالزب وىُ ٔبِبزغب ھهر وۊٔي ثهظ لېزىُ ِۈئهززىٓ ثوٌىسۇ؟ رهوجىر _ رهھٍىٍٍىر
ى ثىٍهْ ئوپۈلزب ِۈڭٍۈق ضبٍراٍسۇ؟
ھهلىمهرهْ ئۈ ثوٌطىّۈ ئوْ ئۊچ ٍىٍسىٓ ثىرى ئبزاپ ئۈٔي ئبجىسالغزۈرۇپ وبۋا
پ لىٍۋەرىهْ ھبٌهرٍىرىسىّۈ «ئبٌالھ ثىر ،ئبٌالھ ٍهوىه _ ٍىگبٔه» زەپ روۋالپ وه
ٌگهْ ثىالي رەزىَهٌالھۈ ئهٔھۈزۇر.
ِبٔب ثۊگۊْ پهٍغهِجهر ئهٌهٍھىططبالَ ئىطالِٕىڭ رۊٔجي ِۈئهززىٕي ثوٌۈغمب ئۈٔي
ربٌٍىسى .ئۈ ِۈڭٍۈق ،رهضىرٌىه ئبۋازى ثىٍهْ ئهزاْ وهٌىّىٍىرىٕي ٍبڭرىزىپ لهٌىپٍ
ەرٔي ئىَّبٔغب ،لۈاللالرٔي ھهٍۋەرىه روٌسۇرۋەرزي.
ئهزإٔىڭ رېىىطزي:
هللاُ أوجر هللاُ أوجر ئبٌالھۈ ئهوجهر ،ئبٌالھۈ ئهوجهر (ئبٌالھ ھهِّىسىٓ چوڭسۇر)
هللاُ أوجر هللاُ أوجر ئبٌالھۈ ئهوجهر ،ئبٌالھۈ ئهوجهر (ئبٌالھ ھهِّىسىٓ چوڭسۇر)
أغھس أْ ال إٌه إال هللا ئهغھهزۇ ئهٔالئىالھه ئىٍٍهٌالھ (گۊۋاھٍىك ثېرىّهٔىي
ئبٌالھزىٓ ثبغمب ھېچ ئىالھ ٍولزۈر)
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أغھس أْ ال إٌه إال هللا ئهغھهزۇ ئهٔالئىالھه ئىٍٍهٌالھ (گۊۋاھٍىك ثېرىّهٔىي
ئبٌالھزىٓ ثبغمب ھېچ ئىالھ ٍولزۈر)
أغھس أْ ِحّسا رضوي هللا ئهغھهزۇئهٕٔه ِۈھهِّهزەْ رەضۈٌۈٌالھ (گۊۋاھٍىك ثې
رىّهٔىي ِۈھهِّهز ئبٌالھٕىڭ ئهٌچىطىسۇر)
أغھس أْ ِحّسا رضوي هللا ئهغھهزۇئهٕٔه ِۈھهِّهزەْ رەضۈٌۈٌالھ (گۊۋاھٍىك ثې
رىّهٔىي ِۈھهِّهز ئبٌالھٕىڭ ئهٌچىطىسۇر)
حٌ عٍي اٌصالح ھهٍَه ئهٌهضطبالھ (ٔبِبزغب وېٍىڭالر)
حٌ عٍي اٌصالح ھهٍَه ئهٌهضطبالھ (ٔبِبزغب وېٍىڭالر)
حٌ عٍي اٌفالح ھهٍَه ئهٌهٌفالھ (ٔىجبرٍىممب وېٍىڭالر)
حٌ عٍي اٌفالح ھهٍَه ئهٌهٌفالھ (ٔىجبرٍىممب وېٍىڭالر)
هللاُ أوجر هللاُ أوجر ئبٌالھۈ ئهوجهر ،ئبٌالھۈ ئهوجهر (ئبٌالھ ھهِّىسىٓ چوڭسۇر)
ال إٌه إال هللا الئىالھه ئىٍٍهٌالھ (ثىر ئبٌالھزىٓ ثبغمب ھېچ ئىالھ ٍولزۈر)
ٌېىىٓ لۈرەٍع ِۈغرىىٍىرىٕىڭ وۆڭٍي ِبٔب ثۈ ٍېڭي زىٕٕىڭ وۊٔطبٍىٓ ٍۊوطىٍىۋا
رمبٍٔىمي ۋە ئهگهغىۊچىٍىرىٕىڭ وۆپىَىۋارمبٍٔىمىٕي وۆرگىٕىسە ئبراَ ربپّبٍززي .غۈٔسا
ق لىٍىپ ئبذىرى ِۈضۈٌّبٔالر ثىٍهْ ِهزىٕىگه ئۈرۇظ ئېچىپ وهٌگهْ لۈرەٍع
لوغۈٍٔىرى ئورزۈرضىسا ئۈرۇظ ثبغٍىٕىپ وهرزي.
ثۈ ئۈرۇظ ۋەھػىٍَهرچه غىسزەد ثىٍهْ ٔبھبٍىزي لبرزىك ئېٍىپ ثېرىٍىۋاربرزي ،ثى
الي ِۈضۈٌّبْ ثوٌۈپ رۈٔجي لېزىُ لبرٕبغمبْ ثۈ ئۈرۇغزب (ثهزىر ئۈرۇغي) غىسز
ەد ثىٍهْ ھۈجۈَ لىٍىپ جهۋالْ لىٍىۋاربرزي.
ثۈ ئۈرۇغٕىڭ غۈئبرىٕي پهٍغهِجهر ئهٌهٍھىططبالَ «ئهھهزۇْ ئهھهز» ئبٌالھ ثىرز
ۇر  ،ئبٌالھ ثىرزۇر زېگهْ وهٌىّه ثوٌۈغمب ثۈٍرىغبْ ئىسى .ثۈ ئۈرۇغزب لۈرەٍػٍه
ر ٍۊرەن پبرىٍىرىٕي چىمبرغبْ ئىسى .ئهضٍىسە ثىالٌٕىڭ ذوجبٍىٕي ثوٌغبْ ،ئۈٔي ۋ
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ەھػىٍَهرچه ئبزاپٍىغب ئۈِهٍَه ئىجٕي ذهٌهف ئۈرۇغمب چىمىػزىٓ ٍېٕىۋېٍىع ٔىَىزى
گه وهٌگهْ ئىسى.
ئهگهر ئۈٔىڭ زوضزي ئۈلجه ئهثٕي ِۈئىَذ ئۈٔىڭ ئۈرۇغزىٓ ۋاز وهچىهٍٔىه ،ھۈر
ۇٍٔۈق لىٍىپ ئوٌزۈرۋاٌغبٍٔىك ذهۋىرىٕي ثىٍگىٕىسە چوغسإٔي وۆرۊرۉپ وېٍىپ و
ىػٍهر ئبرىطىسا ئوٌزۈرغبْ ھبٌىزىسە ئۈچراغمىٕىسا ئبٌسىغب چوغسإٔي لوٍۈپ ئۈٔىڭغ
ا :ئي ئهثۈئهٌي ثۈٔىڭسا ئىطرىك ضېٍىپ ئوٌزۈرۇپ رۈرغىٓ ،ضهْ ھهلىمهرهْ ئبٍبٌ
الرزەن ثوٌۈپ لبپطهْ زېّىگهْ ثوٌطب ئۈرۇغزىٓ ٍېٕىۋېٍىع ٔىَزىگه وهپ ثوٌغبْ
ئىسى .ئۈِهٍَه ئۈٔىڭغب ئبٌالھ ضېٕي ۋە ضهْ ئېٍىپ وهٌگهْ ٔهرضىٍهرٔي رەھّىز
ىسىٓ ٍىراق لىٍۋەرىهً زەپ ۋارلىراپ وهرزي .ئبٔسىٓ ئۈ ئۈرۇغمب چىممۈچىالر ثىٍه
ْ ثىرگه چىمىػزىٓ لبچىسىغبْ ثىرەر چبرە ربپبٌّبً ئبذىرى ئۈرۇغمب چىمزي.
ئهضٍىسە ئۈلجه ئهثٕي ِۈئىَذ ئۈِهٍَه ئىجٕي ذهٌهفٕي ثىالي ۋە غۈٔىڭغب ئوذػبظ و
ۉچطىس ِۈضۈٌّبٔالرٔي ئبزاپالغمب ئهڭ ثهن وۊغىۊررىهْ وىػي ئىسى .ثۊگۊْ زە
ي ِۈغۈ وىػي ئۈٔي ئۈٔىڭ ۋە ئۆزىٕىڭ ئۆٌۊَ ِهٍسأي ثوٌغبْ ثهزىر ئۈرۇغىغب چى
لىػمب لىسىمزۈرۋاربرزي .ئهگهر ئۈلجه ئۈٔي ثىس ٍۈلۈرزا وۆرگىٕىّىسزەن زەرىجىسە ئ
اغىبرا لىٍىۋەرّىگهْ ثوٌطب ئۈ ئهٌۋەرزه ثۈ ئۈرۇغزىٓ لېٍىپ لبٌغبْ ثوالرزيٌ .ېىى
ْ ئبٌالھ ربئبال ِهلطىسىگه ٍهرىۊچي زارزۈر.
ئۈِهٍَه چىمطۈْ ،چۊٔىي ئۈٔىڭ ثىٍهْ ئبٌالھٕىڭ لۈٌٍىرىسىٓ ثوٌغبْ ثىر لۈٌٕىڭ وو
ٔب ھىطبۋاري ثبر .ئهِسى ئۈ لهرىسٔي ربپػۈرۇظ ۋالزي ٍېزىپ وهٌسى .چۊٔىي ھ
ېطبپ ئبٌغۈچي زاد ئبٌالھ ئۆٌّهٍسۇ.
غۈٔساق ثىر ِبلبي _ رهِطىً ثبروي« :ثبغمىالرغب لبٔساق لىغبْ ثوٌطبڭ ،ئۈالرِۈ
ضبڭب غۈٔساق لىٍىسۇ» «لبزىٕىڭسا ٔېّه ثوٌطب چۆِۊچىڭگه غۈ چىمىسۇ»
ئۈِهٍَه پبن ِۆئىّىٍٕهرٔي ئبزاپالغزب وۊغىۊررىػٍهرگه لۈالق ضبٌىسىغبْ ذبھىػٍى
رىٕي ئورۇٔالغمب ئبٌسىراٍسىغبْ ئۈلجهٔىڭ ئۆزى ئۈِهٍَهٔي ئۆٌىسىغبْ ئورۇٔغب ٍېز
ىٍهۋاربرزي.
وىّٕىڭ لوٌىسا ئۆٌىسۇ؟
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ثىٍالٌٕىڭ ئۆز لوٌىسا ئۆٌىسۇ .ثىالي ئۈٔي ٍبٌغۈز ئۆٌزۊرىسۇ!
ئۈِهٍَه زۀجىر _ وىػهٍٔهر ثىٍهْ وىػهٍٔهپ لوٍغبْ ،لبرزك ئبزاپٍىغبْ لۈٌىٕىڭ ئۆ
ز لوٌىسا ئۆٌىسۇ.
ٔهق ِۈغۈ لۈي ثىٍهْ ئۆٌزۈرٌىسۇٍ .هٔي ئۈ لۈي ثۊگۊْ ٍهٔي ثهزىر ئۈرۇغىسا ئبٌال
ھ ربئبال ِۈضۈٌّبٔالرٔي ئۆچ ئبزاۋەد ۋە زۉغّهٍٔىه ثىٍهْ ذبرٌىغبْ لۈرەٍع جبٌ
الرٍىرى ثىٍهْ ئۈچرىػىػٕي ثهٌگىٍىگهْ ثىر ۋالىززب ئۆٌزۊرىسۇ.
ثۈ ئىػالر روٌۈق ٍۊز ثهرزى .ئىىىي رهرەپ ئورزۈرضىسا ئۈرۇظ ثبغالٔغبْ ،جه
ڭ ِهٍسأٍىرى ِۈضۈٌّبٔالر رهرەپزىٓ زىَىٍگهْ «ئهھهز ،ئهھهز» زېگهْ غوئبرٌىر
ى ثىٍهْ رهۋرەپ وهرىهْ ۋالزىسا ئۈِهٍَهٔىڭ ٍۊرىىي لورلۈٔىػزىٓ چىمىپ وېزه
ً زەپ لبٌسى ۋە ئۈٔىڭغب ئۆٌۊَ ضىگٕبٌي ٍېزىپ وهٌسى.
رېري رۊٔۊگۊْ ثىر لۈي لورلۈٔىع ۋە ئبزاپ ئبضزىسا رهورارالۋارمبْ ثۈ وهٌىّه
«ئهھهز ،ئهھهز» ثۊگۊْ زىٕٕىڭ ثىر پۊرۊْ غوئبرى ۋە ثۈ ثىر ٍېڭي ئۈِّهرٕىڭ
ھهِّىطىٕىڭ غوئبرىغب ئبٍٍىٕىپ وهرزىّۈ؟!
«ئهھهز ،ئهھهز» ئبٌالھ ثىرزۇ ،ئبٌالھ ٍهوىه _ ٍىگبٔه زارزۈر زىگهْ وهٌىّه غۈٔس
اق ثوٌۈپ وهرزىّۈ؟!
ِۈغۈٔسالال ثۈٌۈپ لبالِسۇ؟ ِۈغۈٔساق رېس ضۊرئهرزه ِۈغۈٔچىۋاال زەرىجىسە ٍۊ
وطىٍىپ وهرزىّۈ؟!
لېٍىچالر گىرەٌىػىپ ئۈرۇظ ئهڭ ٍۈلىرى پهٌٍىگه چىمزي .ثۈ ئۈرۇظ ئبذىرٌىػب
ً زېگهٔسە ئۈِهٍَه ئىجٕي ذهٌهف رەضۈٌۈٌالھٕىڭ ھهِراھي ثوٌغبْ ئبثسۇرراذّب
ْ ئىجٕي ئهۋفٕي وۆرۉزۇزە ،ئۈٔىڭغب ئىٍزىجب لىٍىپ ئۈٔىڭسىٓ ھبٍبرىٕي ضبلالپ لېٍى
ظ ِهلطىزىسە ئۈٔىڭ ئهضىرى ثوٌۈغٕي رهٌهپ لىٍىسۇ.
ئبثسۇرراذّبْ ئۈٔىڭ رهٌىپىٕي لۈثۈي لىٍىپ پبٔبھٍىك ثېرىسۇ .ئبٔسىٓ ئۈٔي ثۈ لبرزى
ق ئۈرۇظ ئبرىطىسىٓ ٍۈغۈرۇْ ثىر ئورۇٔغب ئېٍىپ ِبڭىسۇ .ثىالي ٍوٌسا ئۈٔي وۆ
رۉپ لېٍىپ :وۊپرىٕىڭ ثېػي ئۈِهٍَه ئىجٕي ذهٌهف ئهگهر ئۈ ٔىجبرٍىممب ئېرىػ
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ضه ِهْ ٔىجبرٍىممب ئېرىػهٌّهٍّهْ زەپ روۋٌىسى ۋە ئۈزۇٔسىٓ ثېرى ِهغرۇرٌۈ
ق ،وىجىر چوڭبٍزىۋەرىهْ ثۈ ثبغٕي ٍۈٌۈپ ئېٍىع ئۊچۊْ لېٍىچىٕي وۆرهرزى.
ثۈ چبغسا ئبثسۇرراذّبْ ئىجٕي ئهۋف :ھهً ثىالي ئۈ ِېٕىڭ ئهضىرىُ زەپ ۋارلىر
ىسى.
ِۈغۈٔساق ئۈرۇظ لبرزىك لبٍٕبۋارمبْ ھبٌهرزىّۈ ئهضىر ثوالِسۇ؟ لېٍىچي ثىر لبٔچ
ە ِىٕۈد ئىٍگىرى ِۈضۈٌّبٔالر جهضهرٍىرى ئۊضزىسە لىٍغبْ لىٍّىػٍىرى ضهۋەثىسى
ْ لبْ رېّىزىپ رۈرغبْ ھبٌهرٍىرىسىّۈ ئهضىرگه ئېٍىٕبِسۇ؟
ٍبق .. .ثۈ ثىالٔىڭ وۆز لبرىػىسا ئهلىٍٍهرٔي وهِطىزىعِ ،هضرىرە لىٍغبٍٔىك ئىسى.
ئۈِهٍَه راضزىٕال ٍېزهرٌىه ِهضرىرە لىٍغبْ ۋە وهِطىزىهْ ئىسى.
ئۈ ئىٍگىرى غۈ زەرىجىسە ِهضرىرە لىٍغبْ ئىسىىي ثۊگۊٔىىسەن ثۈٔساق جىسزى پهٍز
وه ثۈٔساق ھبٌهرىه لبٌسۇرِىطىّۈ ثوالرزي.
ثىالي ئۆزى ٍبٌغۈز زىَٕي لېرىٕسىػي ئبثسۇرراذّبْ ئىجٕي ئهۋفٕىڭ ھىّبٍىطىٕي ث
ۇزۇپ وىرەٌّهٍسىغبٍٔىمىٕي ثىٍىپ ٍهرىىٕىسە ِۈضۈٌّبٔالر ئبرىطىسا ٍۈلىرى ئبۋاز ث
ىٍهْ :ئي ئبٌالھٕىڭ ٍبرزەِچىٍىرى ِبٔب ثۈ وۈفرىٕىڭ ثېػي ئۈِهٍَه ئىجٕي ذهٌهف
ئهگهر ئۈ ٔىجبد ربپطبِ ،هْ ٔىجبد ربپبٌّبٍّهْ زەپ روۋٌىسى.
لېٍىچٍىرىسىٓ ئۆٌۊَ پۈراپ رۈرىسىغبْ ثىر روپ ِۈضۈٌّبٔالر ٍېزىپ وىٍىپ ئۈِه
ٍَه ۋە ئوغٍىٕي لورغىۋاٌسى .ئۈِۈ لۈرەٍػٍهر ثىٍهْ ثىر ضهپزه ئۈرۇظ لىالرزي.
ئبثسۇرراذّبْ ئىجٕي ئهۋف ھېچٕىّه لىالٌّىسى ثهٌىي ئۈ لىطزبڭچىٍىك پبرچه _ پ
ارچه لىٍۋەرىهْ ئۈرۇظ وىَىٍّىرىٕىّۈ لبالٌّىسى.
ثىالي ئۈِهٍَهٔىڭ ئۆرىۊر لېٍىچالر ئبضزىسا ٍىمىٍغبْ جهضىزىگه ئۈزۇْ لبراپ رۈ
رغبٔسىٓ وېَىٓ ِۈڭٍۈق ئبۋازى ثىٍهْ «ئهھهز ،ئهھهز» زەپ روۋٌىغبْ ھبٌسا رې
ز _ رېس ٍۊگىرەپ وېزىپ لبٌسى.
ثۈ ئورۇٔ سا ثىالٌسىىي وهڭ لورضبلٍىك پهزىٍىزي ھهلمىسە ئىسزىٕىپ ئوٌزۈرۇغمب ھهل
لىّىس ٍوق زەپ ئوٍالٍّهْ .چۊٔىي ٔبۋازا ثىالي ثىٍهْ ئۈِهٍَه ئورزۈرضىسىىي ثۈ ئ
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ۇچرىػىع ثبغمب ثىر غبرائىززب ثوٌغبْ ثوٌطب ئىسى ،ثىس ئۈٔىڭسىٓ وهڭ لورضبق ثۈٌ
ۇظ ھهلمىٕي ضورىغبْ ثوٌطبق ثوالرزي.
ثىال ٌسەن ئىَّبٍٔىك ۋە ئۈٔىڭسەن رهلۋازار ثىر وىػىٕىڭ ثېرىٍٍىك لىٍىػي الٍىك ئهِ
ەش ئىسىٌ ،ېىىٓ ئۈئىىىىطي ھهر رهرەپ ئۆز زۉغّىٕىٕي ٍولۈرۈظ ئۊچۊْ وهٌ
گهْ ،لېٍىچالر پبرلىراپ رۈرغبْ ،ئۆٌگهٍٔهر ٍېمىٍىۋارمبْ ،ئۆٌۊَ ۋە ھبالوهد
ضهورەپ ٍۊرىۋارمبْ ثىر ئۈرۇغزب ئۈچرىػىپ لبٌسى.
ئبٔسىٓ ثىالي ثهزىٕىسىٓ ثبرِبق ئۈچىچىٍىه ئورۇٕٔىّۈ لبٌسۇرِبً ئبزاپٍىغبْ ئۈِهٍَ
ەگه لبراپزۈراِسۇ؟!
ئۈٔي لهٍهرزە وۊرۊپ رۈرىسۇ؟! لبٔساق وۊرۊپ رۈرىسۇ؟! ئۈرۇظ ِهٍسأٍىرىسىّۈ
لبراپ رۈرضىّٕۈ؟! ۋە ھبٌجۈوي ئۈرۇظ ِۈضۈٌّبٔالرٔىڭ ثبغٍىرىسىٓ ربپبٌىغبٍٔىرىٕ
ى ئۊزۉپ ربغالۋارمبْ رۈرضب!
ئهگهر ئۈِهٍَه ثىالٌٕىڭ ثېػىٕي غۈ چبغسا وۆرۉپ لبٌغبْ ثوٌطب ئىسى ،ئهٌۋەرزه ئ
ۉزۉپ ربغٍىۋەرىهْ ثوالرزي.
ثۈ ئىىىىطي ئۈچراغمبْ ثۈٔساق غبرائىززب ثىالٌسىٓ ٔېّىػمب چىراٍٍىك ِۈئبِىٍه لىٍّ
اٍسۇ زەپ ضورىػىّىس ِهٔزىمىغب ئۈٍغۈْ ثوٌّبً لبٌىسۇ.
وۊٍٔهر ئۆرۊپ ِهوىه پهرىھ ثوٌىسۇ .پهٍغهِجهر ئهٌهٍھىططبالَ ِهوىىگه ئۈّٔىڭٍىغب
ْ ِۈضۈٌّبٔالرٔىڭ ثېػىسا رهوجىر ئولۈغبْ ،غۈورى ئېَزمبْ ھبٌهرزه وىرىسۇ ۋە
ئۈزۇي وهئىجه رهرەپىه لبراپ ٍۊزٌىٕىسۇ.
لۈرەٍػٍهر ثۈ ِۈلهززەش ئورۇٕٔي ثىر ٍىٍٕىڭ وۊٍٔىرىٕىڭ ضبٔىسەن ثۈرالرغب روغم
ۇزىۋەرىهْ ئىسى .ئهٌۋەرزه ھهق وېٍىپ ثبرىً ٍولبٌسى .ثۊگۊٔسىٓ ثبغالپ ٔه ئۈز
زأ ،ه الدٔ ،ه ھۊثهي زىگهٔسەن ثۈرالرِهۋجۈد ئهِهش .ئىٕطبْ ثۊگۊٔسىٓ ثبغ
الپ ربغمب ثبظ ئۈرِبٍسۇ ،ثۈرمب ثبظ ئۈرِبٍسۇ.
وىػٍهر ھهرگىسِۈ رهڭسىػي ثوٌّىغبٍْ ،هوىه _ ٍىگبٔه ،وبرزب ھهِّىسىٓ ثۊٍۊن ئب
ٌالھزىٓ ثبغمىطىغب چىٓ وۆڭٍىسىٓ ئىجبزەد لىٍّبٍسۇ.
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پهٍغهِجهر ئهٌهٍھىططبالَ وهئىجىگه ثىالٌٕي ئۆزىگه ھهِرا لىٍغبْ ھبٌسا وىرىسۇ .وى
رە _ وىرِهٍال ئىجراھىُ ئهٌهٍھىططبالِٕىڭ پبي ضېٍىۋارمبْ ھبٌىزىٕي رهضۋىرٌهپ ث
ېرىسىغبْ ئوٍۈپ ٍبضبٌغبْ ثىر ھهٍىهٌٕي وۆرىسۇزە غهزەپٍىٕىپ ِۈٔساق زەٍسۇ:
غٍِ ًّب ََِ ٚب َوبَْ َِِٓ
ص َشأًِّ١ب َِ ٌَٚىٓ َوبَْ َحِٕ١فًب ُِّ ْ
َِب َوبَْ اِ ْث َشا ِِ٘ ُٛٙ َ٠ ُُ ١دًّ٠ب َٚالَ َٔ ْ
ش ِش ِو]66[ َٓ١
ا ٌْ ُّ ْ
ئىجراھىُ ٍهھۈزىَّۈ ئهِهشٔ ،بضبراِۈ ئهِهش ۋە ٌېىىٓ روغرا زىٕغب ئېزىمبز لىٍغ
ۇچي ،هللا لب ثوٍطۈٔغۈچي ئىسىِ ،ۈغرىىالرزىٓ ئهِهش ئىسى
ضۊرە ئبي ئىّراْ  _ ٙ5ئبٍهد
پهٍغهِجهر ئهٌهٍھىططبالَ ثىالٌٕي وهئىجىٕىڭ ئۊضزىگه چىمىپ ئهزاْ روۋالغمب ثۈٍ
رۇٍسۇ .ثىالي ئهزاْ ئولۈِبلزب ...پبھ ثۈ ٔېّه زىگهْ گۊزەي ۋالىذ! ٔېّىسىگهْ
گۊزەي ِبوبْ! ٔېّه زىگهْ ٍبذػي پۈرضهد ھه!...
ِهوىىسە جبٍٔممالر ھهروهرزىٓ روذزىسىٔ ،هچچه ئؤّىڭٍىغبْ ِۈضۈٌّبٔالر ثىالٌٕى
ڭ ئبرلىطىسىٓ ئهگىػىپ ئهزاْ وهٌىّىٍىرىٕي ھۆرِهد ثىٍهْ ،پهش ئبۋاززا رهورا
رالپ ذۈززى ضۊوۊرزه رۈرغبْ جبٍٔىمالرزەن رۈرۇپ وهرزي.
پهٍغهِجهر ئهٌهٍھىططبالَ ِهوىه ئهھٍىگه ضۆز لىٍىپ ِۈٔساق زېسى؟ « ئي لۈرەٍ
ظ جبِبئىزي! غهوطىسوي ئبٌالھ ضىٍهرزىٓ جبھبٌىَهرزىىىسەن رهوهثجۈرٌۈق لىٍىع
ۋە ئهجسارالرزىٓ پهذىرٌىٕىػٕي ثىىبر لىٍۋەرزي .ئىٕطبٔالر ئبزەَ ئهٌهٍھىططبالِسىٓ
 ،ئبزەَ رۈپرالزىٓ ٍبرىزىٍغبْ».
ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئۆِهر رەزىَهٌالھۈ ئهٔھۈ غۈٔساق رىۋاٍهد لىٍغبٔىي :پهٍغهِجهر
ئهٌهٍھىططبالَ ِهوىه پهرىھ ثوٌغبْ وۊٔىطي وىػىٍهرگه ضۆز لىٍىپ ِۈٔساق زېسى:
ئي ئىٕطبٔالر! غهوطىسوي ئبٌالھ ضىٍهرزىٓ جبھبٌىَهرزىىىسەن رهوهثجۈرٌۈق لىٍىع
ۋە ئهجسارالرزىٓ پهذىرٌىٕىػٕي ثىىبر لىٍسى .وىػٍهر ئىىىي رۊرٌۊن ثوٌىسۇ.
ثىرى :ئبٌالھ ئبٌسىسا ٍبذػي رهلۋازار ،ضېرىٌ وىػىسۇرٍ .هٔه ثىرى :ئبٌالھ ئبٌسىسا
پبضىك ،گۈٔبھىبر ،ذبر وىػىسۇر .ثبرچه ئىٕطبْ ئبزەَ ئهٌهٍھىططبالِٕىڭ ثبٌىٍىرى،
ئبٌالھ ئبزەَ ئهٌهٍھىططبالِٕي رۈپرالزىٓ ٍبرارمبْ.
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ئبٌالھ ربئبال ِۈٔساق زەٍسۇ:
بط أَِّب َخٍَ ْمَٕب ُوُ ِِّٓ َر َو ٍش َٚأُٔثََ َٚ ٝج َع ٍَْٕب ُو ُْ ُ
بسفُٛا اَِّْ
َ٠ب أََٙ ُّ٠ب إٌَّ ُ
ش ُعٛثًب َٚلَجَبئِ ًَ ٌِزَ َع َ
ّللاِ أَ ْرمَب ُو ُْ ِاَّْ َّ
أَ ْو َش َِ ُى ُْ ِعٕ َذ َّ
ّللاَ َعٍَِ ٌُ ١خجٌِ ١ش []81
ئي ئىٕطبٔالر! ضىٍهرٔي ثىس ھهلىمهرهْ ثىر ئهر ،ثىر ئبٍبٌسىٓ( ،ئبزەَ ثىٍهْ
ھهۋۋازىٓ ئىجبرەد) ثىر ئبرب ثىر ئبٔىسىٓ ٍبرارزۈق ئۆز ئبرا رؤۈغۈغۈڭالر
ئۊچۊْ ضىٍهرٔي ٔۈرغۈْ ِىٍٍهد ۋە ئۈرۇق لىٍسۇق ،ھهلىمهرهْ ئهڭ رهلۋازار
ثوٌغبٍٔىرىڭالر هللا ٔىڭ زەرگبھىسا ئهڭ ھۆرِهرٍىه ھېطبثٍىٕىطىٍهر (ٍهٔي
وىػىٍهرٔىڭ ثىر  -ثىرىسىٓ ئبررۈق ثوٌۈغي ٔهضهة ثىٍهْ ئهِهش ،رهلۋازارٌىك
ثىٍهْ ثوٌىسۇ) ،هللا ھهلىمهرهْ ھهِّىٕي ثىٍگۊچىسۇر ،ھهِّىسىٓ ذهۋەرزارزۇر
ضطۊرە ھۈجىراد ٖٔ _ ئبٍهد
غۈٔساق رىۋاٍهد لىٍىٕغبٔىي پهٍغهِجهر ئهٌهٍھىططبالَ ضۆزىٕىڭ ئبذىرىسا غهٌجه
لىٍغبْ ھبٌهرزه رۈرۇپ« :ئي ِهوىه ئهھٍي! ضىٍهر ِېٕي ٔېّه لىٍىسۇ زەپ
ئوٍالٍطىٍهر؟» زېسى.
ئۈالرٍ :بذػىٍىك لىٍىسۇ زەپ ئوٍالٍّىس .چۊٔىي ضهْ ئېطىً لېرىٕسىػىّىس،
ئېطىً لېرىٕسىػىّىسٔىڭ ئوغٍي.
پهٍغهِجهر ئهٌهٍھىططبالَ :لبٍزىپ وېزىڭالر ضىٍهر ئبزاد لىٍىٕسىڭالر زېسى.
ِۈغرىىالر ئۆٍٍىرىسە رۈرۇپ ثۈ گهپٍهرگه ئىػىٕهً زىّهٍززي .ثۈ ِۈھهِّهز ۋە
ئۈٔىڭ رېري رۊٔۊگۊْ ِۈغۈ زىَبرززىٓ لوغٍىۋېزىٍگهْ وهِجهغهٌٍىرى غۈِۈ؟!
ثۈ راضّۈ! ئۈٔىڭ ثىٍهْ ٔهچچه ئؤىّڭ ِۈضۈٌّبْ ثىٍٍه رۈرىسىغۈ؟!
ثىس لبرغي رۈرغبْ ،لوغالپ چىمىرىۋەرىهْ ،ئهڭ ضۆٍۊٍِۊن ئبزەٍِىرىٕي
ئۆٌزۊرىۋەرىهْ ثۈ وىػي راش غۈِۈ؟!
ثىسگه روٌۈق وۊچي ٍېزىسىغبْ ھبٌهرزه رۈرۇپ ثىسگه «وېزىڭالر ضىٍهر ئبزاد»
زەپ ذىزبة لىٍىۋارمبْ ثۈ وىػي راش غۈِۈ؟!
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ثىالي پهٍغهِجهر ئهٌهٍھىططبالَ ثىٍهَ ثبرٌىك جهڭٍهرگه لبرٕىػىپ ثىٍٍه ٍبغىسى .ئۈ
ٔبِبزغب ئهزاْ ئولۈٍززي .ئۈٔي لبراڭغۈٌۈلزىٓ ٍۈرۇلٍۈلمب چىمبرغبْ ،لۈٌٍۈلزىٓ
ئهروىٍٕىىىه چىمبرغبْ ،ئىطالَ ۋە ِۈضۈٌّبٔالرٔىڭ ئهھۋاٌىٕي ٍۈلۈرى
وۆرۊرگهْ ثۊٍۊن زىٕٕىڭ غوئبرٌىرىٕي جبٔالٔسۇرارزي ۋە ھىّبٍه لىالرزي .ثىالٌٕىڭ
ئۆزىٕىڭ جهٕٔهد ئهھٍىسىٓ ثوٌىسىغبٍٔىمي ثىٍهْ ثېػبرەد ثهرگهْ رەضۈٌۈٌالھمب
ثوٌغبْ ٍېمىٍٕىمي وۊٔطبٍىٓ ئېػىپ ثېرىۋاربرزيٌ .ېىىٓ ثىالي ئهضٍىسىىىسەن
ئېطىً ،وهِزهر ھ بٌهرزه رۈرىۋەرزى .ئۈ ئۆزىٕي رېري رۊٔۊگۊْ لۈي ثوٌغبْ ثىر
ھهثهغىطزبٍٔىك زەپ لبراٍززي.
ئي ثىالي ضهْ ئهِسى لۈي ئهِهش! ثهٌىي ضهْ ئىطالَ ضبٍىطي ئبضزىسا ذوجبٍىٕغب
ئبٍالٔسىڭ ،رەضۈٌۈٌالھٕىڭ ئىىىىٕچي ذهٌىپىطي ثوٌغبْ ئۆِهر ئىجٕي ذهرزبة ضهْ
روغرىٍىك ضهْ ئبزاد ثوٌغبْ وۊٔىسە :ئهثۈثهورى ثىسٔىڭ ذوجبٍىٕىّىس ،ئۈ
ثىسٔىڭ ذوجبٍىٕىّىسٔي ئبزاد لىپزۈ زېگهْ ئهِهضّۈ؟!
پهٍغهِجهر ئهٌهٍھىططبالَ رازى ثوٌغبْ ،رازى لىٍىٕغبْ ھبٌسا ۋاپبد ثوٌسى.
ئۈٔىڭسىٓ وېَىٓ ِۈضۈٌّبٔالرٔىڭ ئىػىٕي رەضۈٌۈٌالھٕىڭ ذهٌىپىطي ئهثۈثهورى
رەزىَهٌالھۈ ئهٔھۈ ئۊضزىگه ئبٌسى.
ثىالي رەضۈٌۈٌالھٕىڭ ذهٌىپىطي ئهثۈثهورىٕىڭ ٍېٕىغب ثېرىپ ِۈٔساق زېسى :ئي
رەضۈٌۈٌالھٕىڭ ذهٌىپىطي ھهلىمهرهْ رەضۈٌۈٌالھ ضهەللٌالھۈ ئهٌهٍھي ۋەضهەللَ
ِۈٔساق زېگهْ « :ثىر وېچه _ وۊٔسۉز جهڭ ِهٍسأىسا راثبرزب رۈرۇظ ثىر ئبً
روزا رۈرۈپ وېچىطي لىَبِسا رۈرغبٔسىٓ ٍبذػي ،ئهگهر ئۈ ئۆٌۊپ وهرطه
ثۈرۇْ لىٍغبْ ئهِىٍي ئۊزۉٌۊپ وهرّهٍسۇ ،رىسلىّۈ ئۊزۉٌۊپ وهرّهٍسۇ ۋە
لهثرى ئبزاثىسىٓ ضبلٍىٕىپ لبٌىسۇ».
ئهثۈثهورى ئۈٔىڭغب :ثىالي ضهْ ٔېّىٕي ذبالٍطهْ؟ زېسى.
ثىالي :ۋاپبد ربپمۈچه ئبٌالھ ٍوٌىسا راثبرزب رۈرۇغٕي ذبالٍّهْ.
ئهثۈثهورى :ئۈٔسالزب ثىسگه ئهزإٔي وىُ ئولۈپ ثېرىسۇ؟ زېسى.
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ثىالي وۆز ٍېػي رۆوىهْ ھبٌساِ :هْ رەضۈٌۈٌالھزىٓ وېَىٓ ھېچىىّگه ِۈئهز
زىٍٕىه لىٍّبٍّهْ زېسى.
ئهثۈثهورى :ئي ثىالي ثۈ ٍهرزە لېٍىپ ثىسگه ِۈئهززىٍٕىه لىٍىپ ثهر زېسى.
ثىالي :ئي رەضۈٌۈٌالھٕىڭ ذهٌىپىطي ئهگهر ضهْ ِېٕي ئۆزۉڭ ئۊچۊْ ضېزىۋېٍى
پ ئبزاد لىٍغبْ ثوٌطبڭ ِېٕي ئېٍىپ لبٌغىٓ ،ئهگهر ئبٌالھ رازىٍىمي ئۊچۊْ
ضېزىۋېٍىپ ئبزاد لىٍغبْ ثوٌطبڭ ،ئبٌالھ رازىٍىمي ئۊچۊْ ِېٕي ئۆز ِهٍٍىّگه
لوٍىۋەد زېسى.
ئهثۈثهورى :ئي ثىالي ِهْ ضېٕي ئبٌالھ رازىٍىمي ئۊچۊْ ئبزاد لىٍسىُِ .هْ ضې
ٔي ئبٌالھ رازىٍىمي ئۊچۊْ ئبزاد لىٍسىُ زېسى.
ثىالي غبِغب ثېرىپ ئۈ ٍهرزە راثبرزب رۈرزى .ئۈٔىڭ ئهڭ ئبذىرلي ئهزاْ ئولۈغي
ِۈئىّىٍٕهرٔىڭ ئهِرى ئۆِهر رەزىَهٌالھۈ ئۈٔھۈٔىڭ غبِٕي زىَبرەد لىٍغبٔسا ثوٌ
غبِْ .ۈضۈٌّبٔالر ئۆِهرزىٓ ثىالي رەزىَهٌالھۈ ئهٔھۈٔي ئۆزٌىرىگه ثىر ۋاخ ٔبِ
ازغب ئهزاْ ئولۈپ ثېرىػىه ئېٍىپ وېٍىػٕي رهٌهپ لىٍغبْ ئىسىِ .ۆئىّىٍٕهرٔى
ڭ ئهِرى ئۆِهر ثىالٌٕي چبلىرزى .ھبٌجۈوي ثۈ ۋالىززب ٔبِبز ۋالزي ٍېزىپ وهٌگه
ْ ئىسى .ئۆِهر ثىالٌسىٓ ثۈ ٔبِبزغب ئهزاْ ئولۈپ ثېرىػٕي ئۊِىس لىٍىپ ضورىس
ى.
ثىالي ئۆگسىگه چىمىپ ئهزاْ ئۈلىسى .ئىٍگىرى ثىالٌٕىڭ رەضۈٌۈٌالھمب ِۈئهززىٍٕى
ن لىٍۋارمبْ ھبٌىزىٕي وۆرگهْ ضبھبثىٍهر ٍىغالپ وهرزي .ئۈالر ذۈززى ثۈٔسىٓ ثۈ
رۇْ پهلهد ٍىغالپ ثبلّىغبٔسەن ٍىغٍىػىپ وهرزي .ئۆِهر ئهڭ لبرزىك ٍىغٍىسى.
پهٌهن جبرچىطي ثىالي ئۆز ئىرازىطي ثوٍىچه ئۆٌۊَ وهٌگهٔگه لهزەر زاۋاٍِىك غب
َ غهھهرٌىرىسە راثبرزب رۈرزى.
ئۈ ۋاپبد ربپمبْ وىطىٍىسە ئبٍبٌي ئۈٔىڭ ٍېٕىسا رۈرۇپ :ۋاً ئىطىذ! ثۈ لبٍغۈٔي ،ز
ەپ ئبۋاز لىالرزي.
ئۈ ھهر لېزىّسا وۆزىٕي ئېچىپ :ۋاً ذۈغبٌٍىك زەٍززي .ئبٔسىٓ ئۈ ئبرّىع ٔهچچ
ىگه ٍېمىٕالغمبْ ثۈ ئۆِرىسە ،ثىس ئهره زوضزٍىرىّىس ِۈھهِّهز ۋە ئۈٔىڭ ضبھبثىٍى
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رى ثىٍهْ وۆرۉغىّىس ،زېگهْ ضۆزٌهرٔي رهورارٌىغبْ ھبٌهرزه ئهڭ ئبذىرلي ٔهپ
ەضٍىرىٕي ئۊززى.
ئبٔسىٓ زەِهغىك لهثرىطزبٍٔىمىسىىي وىچىه ئىػىىٕىڭ ٍېٕىغب زەپٕه لىٍىٕسى.
زېّهن زەِهغىك رۈپرالٍىرى ھهق ئۊچۊْ لۈرثبْ ثۈٌۈظ ۋە پىرىٕطىپ ئۊضزىسە ِ
ۇضزهھىهَ رۈرۇظ زاۋاِىسا ئېگىس ربغالرزەن ِۈضزهھىهَ رۈرغبْ ئىطالِٕىڭ وب
رزب وىػٍىرىٕىڭ ثىرىٕىڭ جهضىسىٕي ئۆز لېزىغب ئبٌسى.
ئهً ثىالي ئبٌالھ ضهٔسىٓ رازى ثوٌطۈْ ۋە ضېٕي رازى لىٍطۈْ!
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رەثجىڭٕىڭ ٔبِي ثىٍهْ ضوراٍّهٔىي ِبڭب ثىر ئېَزمىٕه ثۈ زىٓ ئهگهغىۊچىٍىرىٕىڭ ل
ەٌىجٍىرىسە لبٌسۇرۇپ وهرىهْ ئبٌىجبٔبپٍىكٍ ،ۊوطهوٍىه ،ئۈٌۈغٍۈق ،ئىسزەد ٔېّه
زىگهْ وبرزب ھه!
غهوطىسوي ثۈ زىٓ ھهق ئبۋازى ثوٌۈپ لهٌىپٕىڭ ذۈغبٌٍىمىغب ئبرٌىػىپ ئۈٔي ئبٌ
الھ ربئبالغب ئېطىٍىسىغبْ ،ئبٌال ربئبالٔىڭ وۊچ لۈزرىزىگه ثوٍطىٕىسىغبْ ،ئۈ زاد ٍ
وٌىسا ئۈچرارمبْ ھهر لبٔساق جبپب _ ِۈغهلمهد ۋە زەرد _ ئهٌهٍِهرٔي ئۈٔزۈپ
وېزىسىغبْ ثهٌىي ئۈٔي ذۈززى غهھۋەرپهرەضٍهر غهھۋەرٍىرى ثىٍهْ غوغۈٌالٔغب
ٔسا ھۈزۇرىٕي ھېص لىٍىػمبٔسەن ،ھۈزۇر ھېص لىٍىپ لوٍىسىغبْ لىٍىپ لوٍىسۇ.
ٌېىىٓ ھهضرەد ٔبزاِهرٕي ئېٍىپ وېٍىسىغبْ ھۈزۇر ھبالۋەد ثىٍهْٔ ،ىئّهرٍهر
ثىٍهْ لوغۈٌغبْ جهٕٔهرٍهرٔي ئېٍىپ وېٍىسىغبْ ھۈزۇر _ ھبالۋەد ئورزۈرضىسا
پهرق ثهن چوڭ .غهوطىسوي ئۈالر روغرا ٍوٌٕي ربٌٍىغبْ ثوٌۈپ ،ثۈ ٍوي ئۈالرٔ
ى ئۈالر ئبٌالھٕىڭ ھۈزىرىسائۈچرىزىسىغبْ ثهذذ _ ضبئبزەرىه ٍهرىۊزىسۇ .ئۈالر
ئېرىػىهْ ثۈ ثهذذ _ ضبئبزەرىه ئېرىػىع لېَىٓ ئهِهشٌ .ېىىٓ ئهھۋاٌىٕي ئ
ۆزگهررىػىه غهٍرەد _ غىجبئهد ثوٌۈظ وېرەن.
ھهلىمهرهْ ئۈالر جهٕٔهرىه ئېٍىپ ثبرىسىغبْ ٍوٌٕىڭ ٍبٌغبٔچىٍىمىٕي ،ذىَبٔىزىٕي ٍب
وي ئبٌساِچىٍىمىٕي وۆرۉپ ثبلّىغبْ ِبٔب ثۈ ئهٌچىگه ئهگىػىع ئىىهٍٔىىىٕي ثىٍىپ
ٍهرىهْ.
ضىس ئۈالرٔىڭ ِۈضۈٌّبْ ثوٌىػسىٓ ئىٍگىرى رەضۈٌۈٌالھ ھهلمىسە ضۆز لىٍغۈچىٕى
ڭ ضۆزٌىرىگه لۈالق ضېٍىڭ! ئۈ وىػي ئهثۈضۈفَبْ ئىجٕي ھهرة ثوٌۈپ ،ئۈ ِۈٔ
زاق زەٍسۇ :ھىرەلٍه ئۈٔىڭغب لۈرەٍع وبرۋأٍىرى ئىچىسە رۈرغىٕىسا ئهٌچي ئهۋەرىپز
ۇ ،ئۈالر پهٍغهِجهر ئهٌهٍھىططبالَ ئهثۈضۈفَبْ ۋە لۈرەٍع وبفىرٌىرى ثىٍهْ ضۊٌ
ھي رۊزۉغىهْ ِۈززەرزه غبِسا رىجبرەد لىالرزي .ئبٔسىٓ ئۈالر ھىرەلٍهٔىڭ ٍېٕىغ
ا وهپزۈ .ئۈالر ئىٍَب زېگهْ جبٍغب وهٌگهْ ئىسى.
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ھىرەلٍه ئۈالرٔي ضورۇٔغب چبلىرزى .ھبٌجۈوي ئهرراپىسا رۇَ وبرزىٍىرى ثبر ئىسى.
ئبٔسىٓ ئۈالرٔي ۋە رهرجىّبٔىٕي چبلىرىپ ،لبٍطىڭالر ئۆزىٕي پهٍغهِجهر زەپ ئبرى
ۋاٌغبْ ثۈ ئبزەِگه ٔهضهة جهھهرزه ئهڭ ثهن ٍېمىٓ؟ زېسى.
ئهثۈ ضۈفَبْ ِۈٔساق زەٍسۇِ :هْ ٔهضهة جهھهرزه ئهڭ ٍېمىٓ ثوٌىّهْ زېسىُ
ھىرەلٍه :ئۈٔي ھهِراھٍىرى ثىٍهْ لوغۈپ ِبڭب ٍېمىٕراق ئهوىٍىڭالر ،ھهِراھٍىر
ىٕي ئبرلىطىسا لوٍۈڭالر زېسى .ئبٔسىٓ رهرجىّبٔىغب :ئۈالرغب ئېَزىپ لوً! ِهْ ث
ۇ وىػىسىٓ (ئهثۈضۈفَبْ) ئۈ ئبزەَ (پهٍغهِجهر ئهٌهٍھىططبالِٕي زېّهوچي) روغرى
ضىسا ضوراٍّهْ .ئهگهر ئۈ ِبڭب ٍبٌغبْ گهپ لىٍطب ،ئۈالر ئۈٔي ٍبٌغبْ ئېَززي زىط
ۇْ زېسى.
ئهثۈ ضۈفَبْ ِۈٔساق زەٍسۇ :ئهگهر وىػىٍهر ئۊضزۊِسىٓ ٍبٌغبْ ضۆزٌهرٔي رىۋاٍه
د لىٍىپ ٍۊرىػىسىٓ ٔوِۈش لىٍّىغبْ ثوٌطبَ ،ئهٌۋەرزه ئۈ وىػي (رەضۈٌۈٌالھ) ر
وغرىطىسا ٍبٌغبْ گهپمىٍغبْ ثوالرزىُ.
ئبٔسىٓ ئۈ (ھىرەلٍه) ِهٔسىٓ رۈٔجي ثوٌۈپ ضورىغبْ ئىع غۈ ثوٌسىىي ،ئۈ ِۈٔسا
ق زېسى:
ئبراڭالرزا ئۈٔىڭ ٔهضهثي لبٔساراق؟
_ ئۈ ئبرىّىسزا ٔهضهثٍىه
ثۈ ضۆزٔي (پهٍغهِجهرٌىىٕي) ثۈٔسىٓ ثۈرۇْ ضىٍهرزىٓ ثىرەرضي زەپ ثبلمبّٔۈ؟
_ ٍبق
_ ئۈٔىڭ ئبرب _ ثوۋىٍىرى ئىچىسە پبزىػبھ ثوٌغبٔالر ثبرِۈ؟
_ ٍبق
_ ئۈٔىڭغب ٍۊزٌۊن ئبزەٍِهر ئهگىػىۋاربِسۇ ٍبوي ئبجىس وىػٍهرِۈ؟
_ ئبجىس وىػٍهر ئهگىػىۋارىسۇ.
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_ ئۈالر وۆپىَىۋاربِسۇ ٍبوي ئبزالۋاربِسۇ؟
_ وۆپىَىۋارىسۇ.
_ ئۈالرزىٓ ثىرەضي غۈ زىٕغب وىرىپ ثوٌغبٔسىٓ وېَىٓ ئۈٔي ئۆچ وۆرۉپ رازى
ثوٌّبً ٍېٕىپ
وهرزىّۈ؟
_ٍبق.
_ ئۈ ثۈ ضۆزٔي (پهٍغهِجهرٌىىٕي) زېَىػزىٓ ثۈرۇْ ضىٍهر ئۈٔىڭغب ٍبٌغبْ ضۆزٌىس
ى زەپ رۆھّهد لىٍىپ ثبلمبّٔۈ؟
_ ٍبق.
_ ئۈ ۋەزىگه ذىَبٔهد لىالِسۇ؟
_ ٍبقٌ ،ېىىٓ ثىس ھبزىر ئۈٔىڭ ثىٍهْ ئهھسە ئىچىسە ثۈٔسىٓ وېَىٓ ٔېّه لىٍىسۇ ثى
ٌّهٍّىس( .ئهثۈ ضۈفَبْ ِۈٔساق زەٍسۇِ :ۈغۈ ضۆززىٓ ثبغمب ثىرەر ضۆزٔي وىرگۊ
زۉظ ئىّىبٔىَزىُ ثوٌّىسى).
_ ضىٍهر ئۈٔىڭ ثىٍهْ ئۈرۇظ لىٍىپ ثبلزىڭالرِۈ؟
_ ھهئه.
_ ئۈٔىڭ ثىٍهْ ثوٌغبْ ئۈرۇغىڭالر لبٔساق ثوٌسى؟
_ ئبرىّىسزىىي ئۈرۇظ ثىرزە ثىر ثوٌسىٍ ،هٔي ثىر لېزىُ ثىس ٍهڭطهن ،ثىر لېزى
َ ئۈ ٍهڭسى.
_ ئۈ ضىٍهرٔي ٔېّگه ثۈٍرۇٍسۇ؟
_ ئۈ ِۈٔساق زەٍسۇ« :ضىٍهر ئبٌالھمىال ئىجبزەد لىٍىڭالر .ئۈٔىڭغب ھېچ ٔهرضىٕي
غېرىه وهٌزۈرِهڭالر .ئبرب _ ثوۋىٍىرىڭالر زەپ ٍۈرگهْ ٔهرضىٍهرٔي ربغالڭال
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ر» .ئۈ ٍهٔه ثىسٔي ٔبِبز ئولۈغمب ،راضذ ضۆزٌهغىه ،ئىپپهرٍىه ثوٌۈغمب ،ئۈرۇق
_ رۈلمبٔچىٍىمٕي ئۈالغمب ثۈٍرۇٍسۇ.
ئبٔسىٓ وېَىٓ ھىرەلٍه رهرجىّبٔىغب ِۈٔساق زېسى:
ئۈٔىڭغب زېگىِٓ :هْ ضهٔسىٓ ئۈٔىڭ ٔهضهثي روغرىٍىك ضورىسىُ ،ضهْ ئۈٔي ئبراڭ
الرزا ٔهضهثٍىه وىػي زېسىڭ .ئهٌچىٍهر ئهٔه غۈٔىڭسەن لهۋِىٕىڭ ٔهضهثٍىىٍىرىسىٓ
ئهۋەرىٍىسۇ .ثۈٔسىٓ ثۈرۇْ ئبراڭالرزا ھېچىىّٕىڭ پهٍغهِجهرٌىه زاۋاضي لىٍّىغبٍٔ
ىمىٕي ئېَززىڭ ،ئهگهر پهٍغهِجهرٌىه زەۋاضي لىٍغبْ ثىرەر وىػي ثوٌغبْ ثوٌطبِ ،
ۇھهِّهزٔي ئۈٔي زوراپ پهٍغهِجهرٌىه زەۋاضي لىٍغبْ زەٍززىُ.
ِهْ ضهٔسىٓ ئۈٔىڭ ئبرب _ ثوۋىٍىرى ئبرىطىسا پبزىػبھ ثوٌغبٔالر ثبرِۈ زەپ ضورى
زىُ ،ضهْ ٍبق زەپ جبۋاپ ثهرزىڭ ،ئهگهر ئۈٔىڭ ئبرب _ ثوۋىٍىرى ئبرىطىسا پبزىػ
اھ ثوٌغبٔالر ثوٌغبْ ثوٌطب ،ثۈ ئبرىطىٕىڭ پبزىػبھٍىمىٕي رهٌهپ لىٍىۋارمبْ وىػي ئىى
ەْ زىگهْ ثوالرزىُ.
ِهْ ضهٔسىٓ ضىٍهر ئۈٔي ثۈ گهپٕي زېَىػزىٓ ثۈرۇْ ٍبٌغبٔچىٍىك ثىٍهْ رۆھّهد لى
ٌىپ ثبلزىڭالرِۈ زەپ ضورىسىُ ،ضهْ ٍبق زەپ جبۋاپ ثهرزىڭ .ھهلىمهرهْ ِهْ
ثىٍىّهٔىي ئۈ وىػٍهرگه ٍبٌغبْ ئېَزىػٕي ربغالپ ئبٌالھمب ٍبٌغبْ ئېَزّبٍسۇ.
ِهْ ضهٔسىٓ ئۈٔىڭغب ٍۊزٌۊن ئبزەٍِهر ئهگىػىۋاربِسۇ ٍبوي ئبجىس وىػٍهرِۈ زەپ
ضورىسىُ ،ضهْ ئبجىس وىػٍهر زەپ جبۋاپ ثهرزىڭ .ئهٔه غۈالر پهٍغهِجهرٔىڭ ئه
گهغىۊچىٍىرىسۇر.
ِهْ ضهٔسىٓ ئۈالر وۆپىَىۋاربِسۇ ٍبوي ئبزالۋاربِسۇ زەپ ضورىسىُ ،ضهْ وۆپىَىۋ
ارىسۇ زەپ جبۋاپ ثهرزىڭ .ئىَّبٕٔىڭ ئىػي پۊرىهٔگه لهزەر غۈٔساق ثوٌىسۇ.
ِهْ ضهٔسىٓ ئۈالرزىٓ ثىرەرضي ئۈ زىٕغب وىرگهٔسىٓ وېَىٓ ٔبرازى ثوٌۈپ ٍبوي
ئۆچ وۆرۉپ ٍېٕىپ وهرزىّّۈ زەپ ضورىسىُ ،ضهْ ٍبق زەپ جبۋاپ ثهرزىڭ ،ئى
ٍّبْ زېگهْ ذۈغبٌٍىمي لهٌىجىه ئبرٌىػىپ وهرىهْ ۋالزىسا ئهٔه غۈٔىڭسەن ثوٌىسۇ.
ِهْ ضهٔسىٓ ئۈ وىػٍهرٔي ئبٌساِسۇ زەپ ضورىسىُ ،ضهْ ٍبق زەپ جبۋاپ ثهرزىڭ
 .ئهٌچىٍهر ئهٔه غۈٔىڭسەن وىػٍهرٔي ئبٌسىّبٍسۇ.
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ِهْ ضهٔسىٓ ئۈ ضىٍهرٔي ٔېّىگه ثۈٍرۇٍسۇ زەپ ضورىسىُ ،ضهْ ئبٌالھمب ئىجبزەد
لىٍىػمب ،ئۈٔىڭغب ھېچ ٔهرضىٕي ھېرىه وهٌزۊرِهضٍىىىه ثۈٍرۇٍسۇ ،ثۈرالرغب ئىج
ازەد لىٍىػزىٓ روضىسۇٔ ،بِبز ئولۈغمب ،راضزچىً ثوٌۈغمب ،ئىپپهرٍىه ثوٌۈغمب ثۈٍر
ۇٍسۇ زەپ جبۋاپ ثهرزىڭ .ئهگهر ضهْ زېگهْ ئىػالر راضذ ثوٌىسىغبْ ثوٌطب ،ئۈ
پبد ٍېمىٕسا رۇَ زېّىٕىٕىّۈ ئىگهەللٍسۇِ .هْ ئۈٔىڭ چولۈَ چىمىسىغبٍٔىمىٕي ثىٍهرزىُ
ٌ ،ېىىٓ ضىٍهرزىٓ چىمىسۇ زەپ ئوٍٍىّبپزىىهّٔهْ.
ئهگهر ِهْ ئۈٔىڭ ٍېٕىغب ٍېزىپ ثېرىػىّٕي ثىٍگهْ ثوٌطبَ ئىسىُ ،ئهٌۋەرزه وۆپ
جبپبالرغب ئۈچرىطبِّۈ وۆرۉغىهْ ثوالرزىُ .ئهگهر ئۈٔىڭ ٍېٕىسا ثوٌغبْ ثوٌطب،
ئهٌۋەرزه ئۈٔىڭ پۈرىٕي ٍۈٍۈپ لوٍغبْ ثوالرزىُ.
ئبٔسىٓ رەضۈٌۈٌالھ ضهەللالھۈ ئهٌهٍھي ۋەضهەللَ زىھَه ئهٌگه ئىجىٌ رەزىَهٌالھۈ ئه
ٔھۈزىٓ ثۈضرأىڭ وبرزىطىغب ئهۋەرىهْ ذهرٕي رهٌهپ لىٍسى ،ئبٔسىٓ زىھَه ئۈٔي ھى
رەلٍهگه ثهرزى.
ھىرەلٍه ئۈ ذهرٕي ئولۈزى ،لبرىطب ثۈٔىڭسا ِۈٔساق زېَىٍگهْ ئىسى:
ٔب٘ب٠ىز ٝشٗپمٗرٍىه ۋە ِىٙشىجبْ ئبٌالٕ٘ىڭ ئىغّ ٝثىٍْٗ ثبشالّْٗ٠
ئبٌالھٕىڭ ثهٔسىطي ۋە ئهٌچىطي ِۈھهِّهزرىٓ رۇَ وبرزىطي ھىرەلٍهگه...
روغرا ٍوٌغب ئهگهغىهٍٔهرگه ضبالَ ثوٌطۈْ! ِهلطهرىه وهٌطهن:
ِهْ ضېٕي ئىطالَ چبلىرلي ثىٍهْ چبلىرىّهِْ .ۈضۈٌّبْ ثوي ،ضبالِهد لبٌىطه.
ئبٌالھ ضبڭب ئىىىي ھهضطه ئهجىر ثېرىسۇ .ئهگهر ٍۊز ئۆرىطهڭ غهوطىسوي ضبڭ
ا ذهٌمىڭٕىڭّۈ جىٕبٍىزي ٍۊوٍىٕىسۇ ،ۋە ئي ئهھٍي وىزبة! (ٍهٔي ٍهھۈزىَالر ۋە ٔبضب
راالر) ٔېّه ئۊچۊْ ئىجراھىُ روغرىطىسا ِۈٔبزىرىٍىػىطىٍهر؟ (ئىجراھىّٕي ئۆزۉ
ڭالرٔىڭ زىٕىسا زەپ گۈِبْ لىٍىطىٍهر؟) ھبٌجۈوي ،رهۋراد ثىٍهْ ئىٕجىً ئىجراھىّس
ىٓ وېَىٓ ٔبزىً ثوٌسى( .ضۆزۉڭالرٔىڭ ئبضبضطىس ئىىهٍٔىىىٕي) چۊغهّٔهِطىٍهر
؟
ئهثۈ ضۈفَبْ ِۈٔساق زېسى :ئۈ ٍۈلبرلي ضۆزٌىرىٕي زەپ ھېٍىمي ذهرٕي ئولۈپ ث
وٌغبْ چبغسا ئۈٔىڭ ئهرراپىسا ۋاراڭ _ چۈرۇڭالر ،ئبۋازالر ٍۈلۈرى وۆرۊرٌۊپ
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وهرزي ،ثىس ئۈٔىڭ ھوزۇرىسىٓ چىمىرۋېزىٍسۇق ،ئبٔسىٓ ِهْ ھهِراھٍىرىّغب ِۈٔسا
ق زېسىُ :ھهلىمهرهْ ِۈھهِّهزٔىڭ ئىػي ثهن چوڭىَىپ وېزىپزۈ ،ئۈٔىڭسىٓ رۇٍِۈ
لالرٔىڭ پبزىػبھىّۈ لورلىۋارىسۇِ .هْ ھېٍىھهَ ئۈٔىڭ ئبغىبرا ثوٌسىغبٍٔىمىغب ئىػىٕ
ەرزىُ ،ئبذىرى ئبٌالھ ِېٕي ئىطالِغب ھىساٍهد لىٍسى.
ئىٍَبٔىڭ پبزىػبھي ئىجٕي ٔبزۇر ۋە ھىرەلٍه غبَ ٔبضبراٌىرىٕىڭ ثبظ ئېپىطىوپٍىر
ى ئىسى .ئىجٕي ٔبزۇرغۈٔساق ثبٍبْ لىٍىسۇوي :ھىرەلٍه ئىٍَبغب وهٌگهْ ۋالزىسا ثىر
وۊٔي غهِىىٓ ھبٌهرزه ربڭ ئبرمۈززى ،ئبٔسىٓ ئۈٔىڭ لوي ئبضزىسىىي ثهزى وىػىٍه
ر ثۊگۊْ ثبغمىچه رۈرىسىٍىغۈ؟ زېسى.
ئىجٕي ٔبزۇر ِۈٔساق زەٍسۇ :ھىرەلٍه ٍۈٌزۈزغب لبراٍسىغبْ وبھىٓ ئىسى ،ئۈالر ئۈٔى
ڭسىٓ ضورىغبْ ۋالزىسا ئۈ ِهْ ثۊگۊْ وېچه ٍۈٌزۈزغب لبرىغىٕىّسا ذهرٕه لىٍىسىغبٔ
الرٔىڭ پبزىػبھىٕىڭ ئبٌٍىمبچبْ ِهٍسأغب وېٍىپ ثوٌغبٍٔىمىٕي وۆرزۉَ ،ھبزىر وىػىٍ
ەرزىٓ وىُ ذهرٕه لىٍىسۇ؟ زېسى.
ئۈالرٍ :هھۈزىالرزىٓ ثبغمىالر ذهرٕه لىٍّبٍسۇ ٌېىىٓ ثۈٔىڭسىٓ غهَ لىٍّب ،ضهْ ثب
غمۈرىۋارمبْ غهھهرٌهرگه ذهد ٍبزغىٓ ،ئۈالر ئبرىطىسىىي ٍهھۈزىالرٔي ئۆٌزۊ
رىۋەرطۊْ زېسى.
ثىر چبغسائۈالر غۈ ئىػالر ثىٍهْ رۈرغىٕىسا ھىرەلٍهگه غهضطبْ پبزىػبھي پهٍغهِ
ثهر ئهٌهٍھىططبالَ ھهلمىسە ذهۋەر ٍهرىۊزۉپ ئهۋەرىهْ ئهٌچىطي وهٌزۊرۉٌسى،
ھىرەلٍه ثۈ ئىػالرزىٓ ذهۋەر ربپمبٔسىٓ وېَىٓ ،ثېرىپ لبراپ ثېمىڭالر ئۈ ذهرٕ
ە لىٍغبّٔىىهْ ٍبوي ٍبلّۈ زېسى.
ئۈالر ئۈٔىڭغب لبراپ چىممبٔسىٓ وېَىٓ ،ئۈٔىڭ ذهرٕه لىٍىٕغبٍٔىمىٕي ئېَززي .ئبٔسىٓ
ھىرەلٍه ثۈ ئۈِّهرٕڭ پ بزىػبھي راضزىٕال ِهٍسأغب وهپزۈ زېسى .ئبٔسىٓ ھىرەلٍه رۇ
ِىَه زىگهْ ٍهرزىىي ثىرزوضزىغب ذهد ٍبززى ،ئۈ ئىىىىطي ئىٍىّسا ئوذػبظ ئىس
ى.
ھىرەلٍه ھىّص غهھرىگه لبراپ ِبڭسى ،ئۈ ئۈ ٍهرگه ثبرِبً رۈرۇپال ئۈٔىڭغب زو
ضزىسىٓ پهٍغهِجهرٔىڭ چىممبٍٔىمي ،ئۈٔىڭ ھهلىمي پهٍغهِجهر ئىىهٍٔىىي ھهلمىسە ثىر
پىىىرزە ئىىهٍٔىىي ٍېسىٍغبْ ذهد وهٌسى.
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ئبٔسىٓ ھىرەلٍه رۇَ وبرزىٍىرىٕىڭ ھىّىطسىىي ضبرىَىغب وېٍىػىٕي ئېالْ لىٍسى ،ئ
ۇالر وهٌگهٔسىٓ وېىٓ ضبرإٍىڭ ئىػىىٍىرىٕي ربلبغمب ثۈٍرىسى ،ئىػىىٍهر ربلبٌسى.
ئبٔسىٓ ئۈ چىمىپ :ئي رۇَ جبِبئهضي! ٔىجبرٍىممب ئېرىػىىڭالر ثبرِۈ؟ روغرا ٍوٌس
ا ِبڭغۈڭالر ثبرِۈ؟ پبزىػبھٍىمىڭالرٔىڭ ِۈضزهھىهَ رۈرىػىٕي ذبالِطىٍهر؟ ئهگه
ر لىسىمطبڭالر ِبٔب ثۈ پهٍغهِجهرگه ثهٍئهد ثېرىڭالر زېسى .ئبٔسىٓ ئۈالر ذۈزز
ى ٍبۋا ئىػهن ئۊروىگهٔسەن ئۊروۊپ ئىػىه رهرەپىه لبراپ لبچزي .ئۈالر ئىػىىٕ
ىڭ ربلبٌغبٍٔىمىٕي ثىٍسى ،ھىرەلٍه ئۈالرٔىڭ ئۊروۊپ لېچىۋارمبٍٔىمىٕي وۆرگهْ ،ئى
ٍّبْ
ئېَزىػىسىٓ ئۊِۊز ئۊزگىٕىسە ،ئۈالرغب لبٍزىپ وېٍىڭالرِ ،هْ ثبٍبِمي ضۆزٌهرٔ
ى زىٕىڭالرزا لبٔچىٍىه چىڭ رۈرىسىغبٍٔىمىڭالرٔي ضىٕبپ ثېمىع ئۊچۊْ ئېَزمبْ،
ِهْ ضىٍهرٔىڭ زىٕىڭالرزا چىڭ رۈرىسىغبٍٔىمىڭالرٔي وۆرزۉَ زىسى .ئبٔسىٓ ئۈالر ئ
ۇٔىڭغب ضهجسە لىٍسى ۋە ئۈٔىڭسىٓ رازى ثۈٌۈغزي.
ھىرەلٍهٔىڭ ئهڭ ئبذىرلي ئهھۋاٌي ئهٔه غۈٔىڭسەن ثوٌسى.
ثۈ ھهزىطٕي ضبٌىھ ئىجٕي وىَطبٍْ ،ۊٔۊش ۋە ِهئّهر زۉھرىسىٓ رىۋاٍهد لىٍغبْ.
ربِبَ!
ئبخىشداثبسٌىك گۈصەي ِبخزبشالس ئبٌال٘ ربئبالغب ثٌٛغۈْ!!!
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