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ئىطالِذىىي وىػىٕىڭ ئبٍبٌىغب ثوٌغبْ ِۈھەثجىحي جوغرىطىذا گەپ ثوٌغىٕىذا  

. گەپٕىڭ ئبضبضي جېّىطىي چولۈَ ِۈھەِّەد ئەٌەٍھىططبالَ ثوٌۈغي وېرەن

ي چۊٔىي ئۈ ئبٌالھ جبئبال جەرىپىذىٓ جىّي جبھبْ ئەھٍىگە ئبٌالھٕىڭ غەرىئىحىٕ

. ئۆگىحىػي ۋە ئىٕطبٔالرٔىڭ ئۈٔىڭ ئەخاللىٕي ئۊٌگە لىٍىػي ئۊچۊْ ئەۋەجىٍگەْ

غۈڭالغمب، ِۈھەِّەد ئەٌەٍھىططبالَ ِۈضۈٌّبٔالرٔىڭ ئەگىػىػي ۋە ئىمحىذا 

ضىٍەرگەـ »:ئبٌالھ جبئبال ِۈٔذاق دەٍذۇ. لىٍىػي ۋاجىپ ثوٌغبْ ٍوٌجبغچىطىذۇر

ي وۆپ ٍبد ئەجىۀٍەرگە ـ ٔهللا ٔي، ئبخىرەت وۊٔىٕي ئۊِىذ لىٍغبْ ۋە اهللا ا

«رەضۈٌۈٌالھ ئەٌۋەجحە ٍبخػي ئۊٌگىذۇر
)1 (

 . 

دېّەن، ِۈھەِّەد ئەٌەٍھىططبالَ ئبٌالھٕىڭ ئىٕطبٔالرغب ثەٌگىٍىگەْ غەرىئەت  

ۋە ئەخالق پىرىٕطىپٍىرىٕي ٍەجىۊزگۊچىذۇر. ِۈھەِّەد ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئىع 

ضۆزٌىرى ئىطالَ غەرىئىحىٕىڭ ئبضبضىذۇر، غۈڭب ئۈ  –ھەرىىەجٍىرى، گەپ  –

ۈضۈضي ۋە ئىجحىّبئىٌ ِۈضۈٌّبٔالردىٓ ِەٍٍي چوڭ، ِەٍٍي وىچىه ثوٌطۈْ، خ

ئىػٍىرىٕىڭ ھېچمبٍطىٕي ٍوغۈرِبضحىٓ ئۈالرغب ئۊٌگە وۆرضىحىپ ثەردى، 

ئەۋالت  –وېَىٓ ثۈ ئىػالر ِۈضۈٌّبٔالر ئبرىطىذا ِەغھۈر ثوٌۈپ، ئەۋالجّۈ 

ئۆگىٕىٍذى ۋە ِىراش لبٌذۇرۇٌذى، ثۈ ئبرلىٍىك ِۈضۈٌّبٔالر ئۆزٌىرىٕي 

ذىغبْ ٍوٌالرٔي جؤىذى، ئبٌالھ ئبٌالھٕىڭ ٍبخػي وۆرىػىگە ِۈٍەضطەر لىٍى

ئەگەر ضىٍەر »)ئي ِۈھەِّەد ! ئۈالرغب( ئېَحمىٕىي، » جبئبال ِۈٔذاق دەٍذۇ:

ضىٍەرٔي دوضث جۈجىذۇ، هللا ٔي دوضث جۈجطبڭالر، ِبڭب ئەگىػىڭالروي، اهللا

ٔبھبٍىحي ِەغپىرەت هللا )ئۆجىۀىي( گۈٔبھىڭالرٔي ِەغپىرەت لىٍىذۇ. ا

«ۇرىٍغۈچىذۇر، ٔبھبٍىحي ِېھرىجبٔذل
(2)

 . 

ئىطالِٕىڭ ئبضبضي وىػٕي ئۆزى ٍبخػي وۆرگۀگە ثوٍطۈٔذۇرىذىغبْ، ئۈٔىڭ  

ثۈٍرۇلٍىرىٕي ثىجب وەٌحۊرگۊزۉپ، چەوٍىگۀٍىرىذىٓ ٍبٔذۇرىذىغبْ 

وىػي ثۈ ِۈھەثجەجٕىڭ ضەۋەثىذىٓ ئۆزى ٍبخػي وۆرگەْ زاجٕىڭ . ِۈھەثجەجحۈر

ئۈ زاجمب ٍبخػي وۆرىذىغبْ ئىػٍىرىٕي وۊچىٕىڭ ٍىحىػىچە ئورۇٔذاپ 

                                                           

(
1
 .ئبٍەت – 22 :ئەھساة ضۊرىطي  (

 .ئبٍەت – 31( ئبي ئىّراْ ضۊرىطي 2) 
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ھەلىمەجەْ ثۈ ِۈھەثجەجٕىڭ ئەڭ ثۊٍۊوي ۋە . ٍېمىٕچىٍىك ئىسدەٍذۇ

غەرەپٍىىرالي ئبٌالھمب ثوٌغبْ ِۈھەثجەجحۈر، ئبٌالھمب ثوٌغبْ ِۈھەثجەت 

ِۈضۈٌّبٕٔي غەخطىَەجچىٍىىحىٓ لۈجۈٌذۇرۇپ، ئۈٔىڭ ِۀىۋىَىحىٕي ثېَىحىذۇ، 

ەظ ئۊضحىگە لۈرۇٌغبْ ِۀپەئەجىٕىال وۆزٌ –ثۈ ئبرلىٍىك ِۈضۈٌّبْ ئۆز پبٍذا 

غەخطىَەجچىٍىىحىٓ خوغٍىػىپ، وىػىٍەرگە ئۈالردىٓ ھېچمبٔذاق جبۋاپ جەِە 

ئۈٔىڭذىٓ وېَىٕىىطي ثوٌطب . لىٍّبضحىٓ ٍبخػىٍىك، رەھىّذىٍٍىه لىٍىذىغبْ ثوٌىذۇ

ِۈھەِّەد ئەٌەٍھىططبالِٕي ٍبخػي وۆرۉظ ثوٌۈپ، وىػي ِۈھەِّەد 

چبلىٍىرىذىٓ ثەوراق ٍبخػي  –ال ئەٌەٍھىططبالِٕي ئۆز جېٕي، ِېٍي ۋە ثب

وۆرِىگىچىٍىه ھەلىمي ِۆِىٓ ثوالٌّبٍذۇ، چۊٔىي ئۈ ئىٕطبٕٔىڭ ھېذاٍىحىگە 

ضەۋەپىبردۇر، ئىٕطبٕٔي ئبٌالھٕىڭ ٍوٌٍىرىغب ثبغٍىغۈچىذۇر، ئىٕطبٔالرغب 

ئۈالرٔي ئبٌالھٕىڭ جۀٕىحىگە ئۈالغحۈرۇپ، دوزاخحىٓ ٍىرالالغحۈرىذىغبْ 

ىۊزگۊچىذۇر، غۈڭب ِۈھەِّەد ئەٌەٍھىططبالَ ِبٔب دىٕٕىڭ ئەھىبٍِىرىٕي ٍەج

ِۈغۈٔذاق ثۊٍۊن ٍبخػي وۆرۉغىە ھەلٍىمذۇر، ٌېىىٓ ٍۀە غۈٔىڭ ثىٍەْ 

ثىرگە ئۈِۈ ئبٌالھٕىڭ ثۀذىطي، لۈٌي ۋە ئبٌالھمب ثوٍطۈٔىػي الزىُ ثوٌغبْ 

زاجحۈر، ئۈٔي ئبٌالھ ئۈٔىڭغب ثەرگەْ ِبلبِالردىٓ ئبرجۈلچە ِبلبِالرغب 

ئەگەر »ئېَحمىٕىي، »:ئبٌالھ جبئبال ِۈٔذاق دەٍذۇ. را ثوٌّبٍذۇوۆجۊرۉظ جوغ

ضىٍەرٔىڭ ئبجبڭالر، ئوغۈٌٍىرىڭالر، لېرىٕذىػىڭالر، خوجۈٍٔىرىڭالر، ئۈرۇق 

ـ جۈغمبٍٔىرىڭالر )ھەِذە ئۈالردىٓ ثبغمىالر(، جبپمبْ پۈي ـ ِبٌٍىرىڭالر، ئبلّبً 

ئۆٍٍىرىڭالر ضىٍەر لېٍىػىذىٓ لورلمبْ جىجبرىحىڭالر، ٍبخػي وۆرۉدىغبْ 

ٔىڭ ٍوٌىذا جىھبد لىٍىػحىّٕۈ هللا ٔىڭ پەٍغەِجىرىذىٓ ۋە اهللا جىٓ، اهللا ئۊچۊْ ا

ٔىڭ پەٍغەِجىرىگە هللا ضۆٍۊٍِۊن ثوٌطب )ٍۀي غۈالر ثىٍەْ ثوٌۈپ وېحىپ، ا

ٔىڭ ئەِر )ٍۀي ِەوىىٕي هللا ٍبردەَ ثەرِىطەڭالر(، ئۈ ھبٌذا ضىٍەر جبوي ا

ٔىڭ هللا پبضىك لەۋِٕي )ٍۀي اهللا ا پەجھي لىٍىع ئىسٔي( وەٌگۊچە وۊجۊڭالر،

«دىٕىٕىڭ چەن ـ چېگرىطىذىٓ چىمىپ وەجىۊچىٍەرٔي( ھىذاٍەت لىٍّبٍذۇ
(3)

 . 

وىّىي ئىطالَ دىٕىٕي وىػىگە ئېغىر ۋە لبجحىك ثىر دىٓ دەپ ئوٍٍىطب  

خبجبالغمبْ ثوٌىذۇ، جوغرىطي: ئىطالَ دىٕي ھەِّىٕي ئۆز ئىچىگە ئبٌغبْ 

وىچىه ئىػٍىرىٕىڭ  –ۀىۋىٌ جەھەجحىىي چوڭ ثوٌۈپ، ئىٕطبٕٔىڭ ِبددىٌ ۋە ِ

ھەِّىطىگە جوغرا ٍوي وۆرضىحىپ، ھەر ثىر ئىػٕي ِۈٔبضىپ ئورٔىغب لوٍغبْ، 

غۈٔىڭ ئۊچۊْ ئىطالَ دىٕي پەلەت ئېحىمبت، ئەھىبَ ۋە ئەخالق دىٕي ثوٌۈپال 

                                                           

 .ئبٍەت – 24جەۋثە ضۊرىطي  (1)



 

5 
 

لبٌّبضحىٓ، ثەٌىي ئۈ ٍۀە ئىطالِىٌ چۊغۀچىذىىي ِۈھەثجەت دىٕىذۇر، ثۈ 

ّىگە ئورجبق ثوٌۈپ، وىػىٕي ئۆزىٕي ئوراپ جۈرغبْ پۊجىۊي ِۈھەثجەت ھەِ

ئېھطبْ، ِەدۀىٍَىه  –وبئىٕبجمب ِۈھەثجەت، رەھىّذىٍٍىه، وۆٍۊِچبٍٔىك، خەٍر 

 –ۋە گۊزەي ئەخالق ثىٍەْ ِۈئبِىٍە لىٍىػمب ئۊٔذەٍذۇ، غۈڭب ئۈ پەلەت ئەر 

ٍبوي ئۈ ئبٍبي ئوجحۈرىطىذىىي ٍبخػي وۆرۉظ ثىٍۀال چەوٍىٕىپ لبٌّبٍذۇ، ۋە 

ئۆزى ٍبخػي وۆرگۀٍەرگە ٍبخػي ِۈئبِىٍە لىٍىپ، ٍبِبْ وۆرىذىغبٔالرغب 

ٔبچبر ِۈئبِىٍە لىٍىػّۈ ئەِەش، غۈڭالغمب ثىس ثۈ رىطبٌىّىسدە ئىطالِي 

ِۈھەثجەت چۊغۀچىطىٕي ئبٍذىڭالغحۈرۇظ ئۊچۊْ، ِۈضۈٌّبٕٔىڭ پۊجىۊي 

زىٍىرىٕي ِېطبي وبئىٕبت ثىٍەْ ثوٌۈغمب جېگىػٍىه ئەخاللي ضۊپەجٍىرىذىٓ ثە

 وەٌحۊردۇق.
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ئبثروٍىٕي -ِۈضۈٌّبْ دېگەْ وىػىٍەر ئۆز ِبٌٍىرى، جبٍٔىرى ۋە ئىسزەت

ئىػىٕىپ جۈرۇپ جبپػۈراٌىغبْ وىػىذۇر. پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ِۈٔذاق 

ضىٍەرگە ِۆئّىٕذىٓ خەۋەر ثەرِەٍّۈ، ِۆئّىٓ دېگەْ وىػىٍەر ئۆز »دەٍذۇ: 

ِبٌٍىرى ۋە جبٍٔىرىٕي جوٌۈق ئىػىٕىپ جبپػۈراٌىغبْ وىػىذۇر، ِۈضۈٌّبْ 

دېگەْ ِۈضۈٌّبٔالر ئۈٔىڭ جىٍي ۋە لوٌىٕىڭ ٍبِبٍٔىمىذىٓ ضبالِەت لبٌغبْ 

«وىػىذۇر
(4)

. 

بٍذۇ. ئۈ ثبغمىالرغب ِۈضۈٌّبٕٔىڭ ٍبخػىٍىمي ثۈٔىڭ ثىٍۀال چەوٍىٕىپ لبٌّ 

ٍبخػىٍىمٕي ٍبخػي وۆرىذۇ، ئۈالردىٓ ھېچ ٔەرضە جەِە لىٍّبضحىٓ ٍبخػىٍىك 

ھبراِذىٓ ضبلالْ، »لىٍىذۇ. پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ِۈٔذاق دېگەْ: 

وىػىٍەرٔىڭ ئبثىذرالي ثوٌىطەْ، ئبٌالھ ضبڭب جەلطىُ لىٍغبٔغب رازى ثوٌطبڭ 

غب ٍبخػىٍىك لىٍطبڭ ِۆئّىٓ، ئەِىٓ وىػىٍەرٔىڭ ثبٍرالي ثوٌىطەْ، خوغٕبڭ

ثوٌىطەْ، ئۆز ٔەپطىڭ ئۊچۊْ ٍبخػي وۆرگۀٕي ثبغمب وىػىٍەرگىّۈ ٍبخػي 

«وۆرضەڭ، ِۈضۈٌّبْ ثوٌىطەْ
(5)

. 

ِۈضۈٌّبْ ئۆز ٔەپطي ۋە جەِىَەجىە ۋە ھەجحب ئۆز دۉغّىٕىگىّۈ ئبدىً ثوٌىذۇ.  

جەر وىػىٍەرٔي ثبغمىالرٔىڭ خبجبٌىمي ئۊچۊْ جبزاٌىّبٍذۇ. پەٍغەِ

ئەٌەٍھىططبالَ ِۈغىرىىالردىٓ ئۆزىگە ئبزار ثەرگەْ، ئۆزىٕي ِەوىىذىٓ 

چىمىرىۋەجىەْ ۋە چىمىرىۋىحىػىە ٍبردەَ ثەرگەْ لەۋٍِەرگە ثىرەر لوغۈْ 

ئەۋەجطە، غۈ لوغۈٕٔي ئبٍرىُ ثىر جبٍغب ٍىغىپ، لوغۈٕٔىڭ لۈِبٔذأىغب ئبٌالھحىٓ 

ىك لىٍىػمب ٔەضىھەت لورلۈغمب ۋە لوي ئبضحىذىىي ِۈضۈٌّبٔالرغب ٍبخػىٍ

ئبٌالھٕىڭ ٍوٌىذا ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍەْ »لىالجحي، ئبٔذىٓ ِۈٔذاق دەٍىححي: 

غبزات لىً، ئبٌالھمب وبپىر ثوٌغبْ، جبٔغبْ دىٕطىسٔي ئۆٌحۊرگىٓ. غبزات لىً، 

غۀىَّەجىە خىَبٔەت لىٍّب. ئەھذە، جوخحبَ ۋە وېٍىػىّٕي ثۈزِب، -ئوٌجب

                                                           

 .ضەھىھ ،ئەھّەد ۋە ئىجٕي ھىججبْ رىۋاٍەت لىٍغبْ (1)

 .ئەٌجبٔي ھەضەْ دېگەْ ،ئەھّەد ۋە جىرِىسى رىۋاٍەت لىٍغبْ (2)
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ٔي وېطىپ لىَٕىّب، وىچىه ثبٌىالرٔي ئۆٌحۊرگۀذە وۆز ۋە لۈاللالر

«ئۆٌحۊرِە
(6)

 . 

ِۈضۈٌّبْ ئۆزىٕي ئوراپ جۈرغبْ جەثىئەجٕي ۋە جەثىئەجحىىي ھەِّە ٔەرضىٕي  

لوغذاٍذۇ، ھبٍۋأالرغب ئبزار ثېرىػىە رازى ثوٌّبٍذۇ. پەٍغەِجەر 

ئەٌەٍھىططبالَ ٍۊزى داغالٔغبْ ثىر ئېػەوٕىڭ ٍېٕىذىٓ ئۆجۊپ وېحىۋېحىپ 

ضىٍەرگە ِېٕىڭ ھبٍۋأالرٔىڭ ٍۊزىٕي داغٍىغبْ ۋە »ْ: ِۈٔذاق دېگە

«ھبٍۋأالرٔىڭ ٍۊزىگە ئۈرغبٔالرغب ٌۀەت ئېَىحمبٍٔىمىُ ٍەجّىذىّۈ؟
(7.)

 

ِۈضۈٌّبْ ھبٍۋأالرغب ِۈالٍىُ ۋە رەھىّذىً ثوٌىذۇ. ئبئىػە رەزىَەٌالھۈ ئۀھب 

رۇپ، پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ لبچىٕي ِۊغۊوىە ٍېمىٕالغحۈ»ِۈٔذاق دەٍذۇ: 

«ٍبٔحۈ لىٍىپ ثىرەجحي، ئبٔذىٓ ِۊغۊن ئۈ لبچىذىىي ضۈٔي ئىچەجحي
(8)

 . 

ِۈضۈٌّبْ جەثىئەجحىىي جبٍٔىمالرٔي لوغذاٍذۇ، ئۈالرٔي لورلۈجّبٍذۇ،  

ِۀپەئەجطىس ئوۋالپ ئۆٌحۊرِەٍذۇ. ئىجٕي ِەضئۈد  -ھېچجىر ضەۋەپ 

ْ ثىر پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ثىٍە»رەزىَەٌالھۈ ئۀھۈ ِۈٔذاق دەٍذۇ: 

ضەپەردە ثىٍٍە ثوٌغبْ ئىذۇق، پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ھبجىحىٕي راۋا لىٍغىٍي 

وەجحي، ثىس ثىر لۈغٕىڭ ئىىىي ثبٌىطي ثىٍەْ ثىٍٍە جۈرغبٍٔىمىٕي وۆرۉپ، ئۈٔىڭ 

ثبٌىٍىرىٕي ئېٍىۋاٌذۇق. ئۈ لۈظ لېػىّىسغب وېٍىپ لبٔبجٍىرىٕي لبلمىٍي 

بالَ وەٌذى، ۋە ئۈ لۈغٕي وۆرۉپ: جۈردى، غۈ ئەضٕبدا پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىطط

دېذى.  «وىُ ثۈٔىڭ ثبٌىطىٕي ئېٍىۋاٌذى؟ ئۈٔىڭ ثبٌىطىٕي لبٍحۈرۇپ ثېرىڭالر»

دەپ  «ثۈ ئوجٕي وىُ ٍبلحي؟»ۋە ٍۀە ثىر چۆِۊٌە ئۈۋىطىذىىي ئوجٕي وۆرۉپ: 

ئوت »دەپ جبۋاپ ثەردۇق. پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ:  «ثىس»ضورىذى، ثىس 

دېذى «رەثجىال جبزاالغمب الٍىمحۈرثىٍەْ پەلەت ئوجٕىڭ 
(9)

 . 

ِۈضۈٌّبْ وىػىٍەرٔىڭ ِبوبٍٔىرىٕي ثۈزِبٍذۇ، ئۈالرٔىڭ ئبراِگبھٍىرىغب  

ئەخٍەت ۋە غۈٔىڭغب ئوخػبظ ٔەرضىٍەرٔي جبغٍىّبٍذۇ. ۋە ثبغمب لىٍىع 

چەوٍۀگەْ ئىػالرٔي لىٍّبٍذۇ. پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ِۈٔذاق دېگەْ: 

                                                           

 .( ِۈضٍىُ رىۋاٍەت لىٍغب3ْ)

 .ئەٌجبٔي ضەھىھ دېگەْ ،ئەثۈ داۋۇد رىۋاٍەت لىٍغبْ (1)

 .رىۋاٍەت لىٍغبْ، ضەھىھۈٌجبِىئحب ثبر (2)

 .ئەثۈ داۋۇد رىۋاٍەت لىٍغبْ. ئەٌجبٔي ضەھىھ دېگەْ (3)
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ۋە ضبٍىذاٍذىغبْ جبٍغب جەرەت لىٍىػحەن ٌۀەجىە الٍىك  وىػىٍەرٔىڭ ٍوٌٍىرىغب»

 . «ئىػحىٓ ھەزەر ئەٍٍەڭالر

ِۈضۈٌّبْ ٍۈلىرىمىذەن ئىػالردىٓ ضبلٍىٕىپال لبٌّبضحىٓ، ٍوٌذىىي وىػىٍەرگە  

ئەزىَەجىە ضەۋەپ ثوٌىذىغبْ ٔەرضىٍەرٔي ٍولىحىذۇ. پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ 

 . «ٍولىحىع ضەدىمىذۇرٍوٌذىىي ئەزىَەجٕي »ِۈٔذاق دېگەْ: 

ِۈضۈٌّبْ جەثىئەجىە، ئىٕطبٔالرغب پبٍذىٍىك ثوٌغبْ ٔەرضىٍەرٔي لوغذاٍذۇ.  

ِېۋە ثېرىپ جۈرغبْ دەرەخٕي »پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ِۈٔذاق دېگەْ: 

وەضّىگىٓ، ھبجىحىڭ ٍوق جۈرۇپ جبٔذارالرٔي ئۆٌحۊرِىگىٓ، ِۆئّىٕگە ئبزار 

«ٍەجىۊزۉغحىٓ ھەزەر ئەٍٍىگىٓ
(12)

 . 

ِۈضۈٌّبْ وۆچەت جىىىع، ٍېػىً ٍېپىٕچب ئۆضۊٍِۊوٍەرٔي ئۆضحۊرۉظ  

جەغەثجۈضىٕي ئوِۈِالغحۈرۇپ، جەثىئەجٕي لوغذاغمب چبلىرىذۇ. پەٍغەِجەر 

ئەگەر لىَبِەت ثىرضىڭالر لوٌىذا ثىر جۊپ »ئەٌەٍھىططبالَ ِۈٔذاق دەٍذۇ: 

وۆچەجٕي جۈجمبْ ھبٌذا وېٍىپ لبٌطب، ئۈٔي جىىىۋېحىػىە ئۊٌگۊرضە 

«ىىىۋەجطۈْج
(11)

 . 

ِۈضۈٌّبْ وىػىٍەر پبٍذىٍىٕىذىغبْ ضۈٔي ثۈٌغبپ ِەٍٕەت لىٍىۋەجّەٍذۇ. جبثىر  

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ جوخحبَ ضۈغب » رەزىَەٌالھۈ ئۀھۈ ِۈٔذاق دەٍذۇ:

. پەٍغەِجەر ئەٌەٍھططبالَ ِۈٔذاق دەٍذۇ: «وىچىه جەرەت لىٍىػحىٓ جوضمبْ

«چۆپ، ضۈ ۋە ئوجحب-ر: ئوتِۈضۈٌّبٔالر ئۊچ ٔەرضىذە غېرىىحۈ»
(12)

. غۈڭب 

ِۈضۈٌّبْ جېگىػٍىه جىرىػچبٍٔىمالرٔي وۆرضىحىپ، ضۈ ِۀجەضىٕي لوغذاٍذۇ، 

-ضۈ ئىٕػبئبت لۈرۇٌۈغٍىرىٕي ٍبخػىالپ ئىٕطبٔالر، ھبٍۋأالر ۋە ئۆت

چۆپٍەرٔىڭ ضۈدىٓ پبٍذىٍىٕىػىٕي ئبضبٔالغحۈرىذۇ، ضۈدىٓ ئۊٔۊٍِۊن پبٍذىٍىٕىپ 

ٍىٕىذۇ. پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ضەئىذٔىڭ لېػىذىٓ ئۈ ئىطراپ لىٍىػحىٓ ضبل

ضۈٔي ٔېّبٔذاق ئىطراپ »جبھبرەت ئېٍىۋاجمبٔذا ئۆجۊپ وېحىۋېحىپ، ئۈٔىڭغب: 

ئي رەضۈٌۈٌالھ، جبھبرەت ئېٍىػحىّۈ ئىطراپ » دېذى، ضەئىذ: «لىٍىۋەجحىڭ؟

                                                           

 .وىحبثىذا رىۋاٍەت لىٍغبْ« ضۈٔەْ»ضەئىذ ئىجٕي ِۀطۈر  ،دا« ِەراضىً»ئەثۈ داۋۇد  (1)

 .( ثۈخبرى رىۋاٍەت لىٍغب2ْ)

 رىۋاٍەت لىٍغبْ.( ئەھّەد ۋە ئەثۈ داۋۇد 3)
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ب ئەٌۋەجحە، ئېمىٓ دەرٍ»دېذى، پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ:  «لىٍىع ثۈالِذۇ؟

دېذى «لېػىذا ثوٌطبڭّۈ ضۈٔي ئىطراپ لىٍّب!
(13)

 . 

ثىس ِۈضۈٌّبٔالر پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِغب ئەگىػىػىە ثۈٍرۇٌغبْ، غۈٔىڭ  

ئۊچۊْ ئۈ ثىسگە وۆرضىحىپ ثەرگەْ ھەر جەرەپٍىّە، ِۈوەِّەي ئەخالق 

چۊغۀچىٍىرى ثىس ئبٌالھ رازىٍىمي ئۊچۊْ ئەِەٌىٌ ھەرىىىحىّىسگە 

زىُ ثوٌغبْ ٔەزەرىَە ۋە ھەر ثىر ِۈضۈٌّبْ ئىحىمبد لىٍىػي جەدثىمٍىػىّىس ال

)ئي ِۈھەِّەد! »الزىُ ثوٌغبْ ئەلىذىّىسدۇر. ئبٌالھ جبئبال ِۈٔذاق دەٍذۇ: 

ٔي دوضث جۈجطبڭالر، ِبڭب هللا ئەگەر ضىٍەر ا»ئۈالرغب( ئېَحمىٕىي، 

ضىٍەرٔي دوضث جۈجىذۇ، )ئۆجىۀىي( گۈٔبھىڭالرٔي هللا ئەگىػىڭالروي، ا

ٔبھبٍىحي ِەغپىرەت لىٍغۈچىذۇر، ٔبھبٍىحي هللا ِەغپىرەت لىٍىذۇ. ا

«ِېھرىجبٔذۇر
(14)

 . 

                                                           

 .، ئەٌجبٔي ضەھىھ دېگەْرىۋاٍەت لىٍغبْ( ئىجىٓ ِبجە 4)

 .ئبٍەت – 31 :( ئبي ئىّراْ ضۊرىطي1)
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ِبٔب ثۈ ئبٌالھٕىڭ ِەخٍۈلبجٍىرىٕي ٍبخػي وۆرۉغٕي ئبٌالھمب ثوٍطۈٔۈظ 

ضبٔبٍذىغبْ ئىطالَ دىٕىذۇر. ئىٕطبْ ئۆز ثەدىٕي ۋە ھبٍبجٍىمي ئۊچۊْ جبِبق 

ٍەپ، ضۈ ئىچىىٕىگە ئوخػبظ، رۇھىٌ ھبٍبجٍىمي ئۊچۊْ وىػىٕىڭ ِۀىۋىَىحىٕي 

ٓ ٍېراق ھبۋاٍي ھەۋەضٍىرىذى-ۋە رۇھبٔىَىحىٕي ثېَىحىپ، غەھۋأىٌ

جۈرغۈزىذىغبْ ئىطالَ دىٕي ثىٍەْ ھبٍبت ٍوٌىٕي جۈجىػي وېرەن. ثىس ثۈ 

وىچىه وىحبپچىّىسدا پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ رۇھىٌ ھبٍبجىذىىي ِۈھىُ 

ثىر ٔولحب، ٍۀي ئبٍبٌالر ثىٍەْ ثوٌغبْ ِۈٔبضىۋەت ۋە ِۈھەثجەجٕي 

ئەۋەجىٍىػي  چۊغۀذۉرۉپ ئۆجىّىس. چۊٔىي پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ

پۊجۊْ ئبٌەِٕي، ثوٌۈپّۈ ئبٍبٌالرٔي ئىطالِٕىڭ رەھّەت ٔۈرىغب چۆِذۉردى، 

ئبٍبٌالرٔىڭ ئورٔىٕي وۆجۊرۉپ، ئۈالرغب ئىھحىراَ لىٍىػٕي ۋاجىپ لىٍىپ، 

ئۈالردىٓ زۇٌۈِٕي وۆجۊرىۋەجحي. جبھىٍىَەجحە ئبٍبٌالر ٔبھبٍىحي ئېحىجبرضىس 

جەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئىىىىٕچي ٍبغبٍىححي. ِۆئّىٍٕەرٔىڭ ئەِىرى، پەٍغەِ

خەٌىپىطي ئۆِەر رەزىَەٌالھۈ ئۀھۈ ثۈ ھبٌەجٕي جەضۋىرٌەپ ِۈٔذاق دەٍذۇ: 

ئبٌالھ ثىٍەْ لەضەِىي، ثىس جبھىٍىَەجحە ئبٍبٌالرٔي ھېچ ٔەرضە لبجبرىذا »

وۆرِەٍىححۈق، ئبٔذىٓ ئبٌالھ جبئبال ئۈالر ھەلمىذە ئبٍەجٍەرٔي چۊغۊرۉپ، ثەزى 

«ىپ ثەردىھولۈلالرٔي ثېىىح
(15)

. ئىطالَ دىٕي وەٌگۀذە ئبٍبٌالر جوغرىطىذا 

ئوچۈق وۆرضەجّىٍەرٔي ثېرىپ، ئەرٌەرٔىڭ ٍبخػىٍىمىٕىڭ ۋە ئەخاللي 

وبِبٌىحىٕىڭ ئبٍبٌالرغب ٍبخػي ِۈئبِىٍە لىٍىػىذا ئىىۀٍىىىٕي وۆرضەجحي. 

ضىٍەرٔىڭ ئەڭ ٍبخػىٍىرىڭالر ئۆز »پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ِۈٔذاق دەٍذۇ: 

«ٍبٌٍىرىغب ئەڭ ٍبخػي ِۈئبِىٍە لىٍغبٍٔىرىڭالردۇرئب
(16)

 . 

غۈٔىڭ ثىٍەْ ئبٍبي وىػي ئىطالَ دىٕىٕىڭ غبراپىحىذە ثبغمب ھەرلبٔذاق  

جەِىَەجحىىي ٔە ئبٍبٌالر، ٔە ئەرٌەر ئېرىػەٌّەٍذىغبْ ثىر ثۊٍۊن ِەرجىۋە ۋە 

ِۀسىٍگە چىمحي. پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ئبٍبٌٍىرىٕي ئىٕطبٍٔىك پىحرىحي ثىٍەْ 

ِبڭب ثۈ دۇَٔبٌىمحب »ذاق دەٍذۇ: ٍبخػي وۆرەجحي. پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ِۈٔ

ئبٍبٌالر )ٍۀي ئبٍبٌي( ثىٍەْ خۈظ پۈراق ئەجىرٌەر ٍبخػي وۆرضىحىٍذى. 

                                                           

 .( ثىرٌىىىە وېٍىٕگەْ ھەدىص2)

 .لىٍغبْ، ئەٌجبٔي ضەھىھ دېگەْ( ھبوىُ رىۋاٍەت 3)
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وۆزۉِٕىڭ گۆھىرى، خۈرضەْ ثوٌۈپ خۈغبي ثوٌىػي ٔبِبزدىٓ ئىجبرەت 

«ثوٌذى
(17)

. ثۈ ِۈھەثجەت، رەھىّذىٍٍىك، ِەرھەِەجٍىه، وۆٍۊِچبٍٔىك ۋە 

ثوٌۈپ، پەٍغەِجەر  ھېطذاغٍىك ئوراپ جۈرغبْ ٍبخػي وۆرۉظ

«ئبٍبٌالرغب ٍبخػي ِۈئبِىٍىذە ثوٌۈڭالر»ئەٌەٍھىططبالَ ِۈٔذاق دەٍذۇ: 
(18)

 . 

ثۈ ِۈھەثجەت ئبٍبٌالرٔىڭ ھەلٍىرىٕي ثىىبر ثوٌۈپ وېحىػحىٓ ضبلالپ، وىػىٕي  

ئبٍبي وىػي ثىٍەْ ٍبخػي ِۈئبِىٍىذە ثوٌۈپ، ئۈٔىڭغب ئېھحىراَ لىٍىػمب، 

ئېىراَ لىٍىپ، ِۈالٍىُ ثوٌۈغمب -ئىسزەت ئبھبٔەت لىٍّبضٍىممب، ئۈٔىڭغب

ِۆئّىٍٕەرٔىڭ ئىّبٔي ئەڭ »چبلىرىذۇ. پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ِۈٔذاق دەٍذۇ: 

وبِىٍرالي ئەخاللي ئەڭ ٍبخػىرالىذۇر. ضىٍەرٔىڭ ئەڭ ٍبخػىٍىرىڭالر 

«ئبٍبٌٍىرىغب ئەڭ ٍبخػي ِۈئبِىٍە لىٍغبْ وىػىذۇر
(19)

. 

غەرىئەجحە ئبٍبي وىػىٕي جبھىٍىَەت ئۈٔىڭذىٓ ِەھرۇَ لىٍغبْ ئەضٍي ئورٔىغب 

لوٍۈپ دەٌىً وەٌگەْ، ِەضىٍەْ: ِىراش، گۈۋاھٍىك ۋە غۈٔىڭغب ئوخػىغبْ 

ثەزى ئىػالردىٓ ثبغمىٍىرىذا ئەرٌەرگە ئوخػبظ ھولۈلحىٓ ثەھرىّبْ لىٍىپ، 

غۈچىطي لىٍغبْ. ئۈالرٔي ئەرٌەرٔىڭ ثىر پبرچىطي، وەِچىٍىىٍىرىٕي جوٌۈلٍى

ھەلىمەجەْ ئبٍبٌالر ئەرٌەرٔىڭ ثىر »پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ِۈٔذاق دەٍذۇ: 

«پبرچىطىذۇر، ئەرٌەر ثىٍەْ ئوخػبغحۈر
(22)

. ھەجحب پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ 

ئبٍبي وىػىٕي دۇَٔب رىسلٍىرى ئىچىذىىي ئەڭ ٍبخػىطي ھېطبپٍىغبْ. پەٍغەِجەر 

دۇَٔب ئۆجىۊٔچە پبٍذىٍىٕىذىغبْ ٔەرضىذۇر، »ئەٌەٍھىططبالَ ِۈٔذاق دەٍذۇ: 

دۇَٔبدىىي پبٍذىٍىٕىذىغبْ رىسىمالر ئىچىذە، ضبٌىھ ئبٍبي وىػي ئۈالرٔىڭ ئەڭ 

«ٍبخػىطىذۇر
(21)

. ٍۀە ئبٍبي وىػىٕي دۇَٔب ضبئبدىحىٕىڭ ئبچمۈچي ضبٔىغبْ، 

جۆت ٔەرضە دۇَٔب ضبئبدەجٍىرىذىٕذۇر: »پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ِۈٔذاق دەٍذۇ: 

ضبٌىھ ئبٍبي، وەڭرى جۈراٌغۈ جبً، ٍبخػي خوغٕب ۋە ِىٕىذىغبْ ٍبخػي 

«ئۈالغ
(22)

 . 

                                                           

، ئەٌجبٔي ضەھىھ دېگەْ. ِىػىبت رىۋاٍەت لىٍغبْئەھّەد، ٔەضبئىٌ، ھبوىُ ۋە ٍەثھەلي  (1)

 .ھەدىص-5261

 رىۋاٍەت لىٍغبْ.ِۈضٍىُ  (2)

 .جىرِىسى رىۋاٍەت لىٍغبْ ۋە ھەدىص ھەضەْ ضەھىھ دېگەْ. ئەٌجبٔي ضەھىھ دېگەْ (3)

 .ى رىۋاٍەت لىٍغبْ، ئەٌجبٔي ضەھىھ دېگەْئەھّەد، ئەثۈ داۋۇد، جىرِىس (4)

 .ِۈضٍىُ رىۋاٍەت لىٍغبْ (5)

 .ئىجٕي ھىججبْ ۋە ھبوىُ رىۋاٍەت لىٍغبْ، ئەٌجبٔي ضەھىھ دېگەْ (6)
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پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ئبٍبي وىػىٕي ِۈضۈٌّبٕٔىڭ ئىّبٔىٕىڭ ٍېرىّي دەپ  

ئبجىغبْ. ثۈٔذاق ثوٌىػي ضبٌىھ ئبٍبي ئېرىٕىڭ جوغرا لبرار چىمىرىپ، ھىذاٍەت 

ثۀذە جوً »ھىططبالَ ِۈٔذاق دەٍذۇ: جېپىػىغب ضەۋەپ ثوٌىذۇ. پەٍغەِجەر ئەٌەٍ

لىٍطب ئۈٔىڭ دىٕىٕىڭ ٍېرىّي پۊجۊٍٔىىذۇ، لبٌغبْ ٍېرىّىذا ئبٌالھحىٓ 

«لورلطۈْ
(23)

 . 

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ئبٍبي وىػىٕي ٍۀە ئىٕطبٕٔىڭ ئبٔىطىٕي ٍبخػي  

وۆرىػىذە ٍبخػي وۆرگەْ. ئبٔىغب ئېھحىراَ لىٍىػٕي، وۆڭۊي ثۆٌۊپ ئبضراغٕي 

لىٍىپ، جۀٕەجىە وىرىػٕىڭ ضەۋەثي لىٍغبْ. جبھىّە ضۈٌەٍھي ۋاجىت 

ئي رەضۈٌۈٌالھ، غبزاجمب »پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ لېػىغب وېٍىپ: 

دېگۀذە، پەٍغەِجەر « چىمىػىُ ئۊچۊْ ضۀذىٓ ِەضٍىھەت ضوراپ وەٌذىُ

ئبٔبڭٕىڭ خىسِىحىٕي لىً، ھەلىمەجەْ جۀٕەت ئبٔبڭٕىڭ ئبٍىغي »ئەٌەٍھىططبالَ: 

دېگەْ «ئبضحىذىذۇر
(24)

رەھىُ -. ھەجحب ئبٍبي وىػىٕي ٍبخػىٍىك لىٍىٕىػحب ۋە ضىٍە

ئي »لىٍىٕىػحب ئەر وىػىٕىڭ ئبٌذىغب لوٍغبْ. پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ 

دەپ « رەضۈٌۈٌالھ، ٍبخػىٍىك ثىٍەْ ھەِرا ثوٌۈغۈِغب وىُ ئەڭ الٍىك؟

دەپ « ئبٔبڭ»ە دەپ ضورىغىچ« ئبٔذىٕچۈ؟»ضورىغبْ وىػىگە جبوي ئۊچ لېحىُ 

دەپ جبۋاپ ثەرگەْ« داداڭ»جبۋاپ ثەرگەْ، جۆجىٕچي لېحىّذا 
(25)

 . 

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ئبٍبي وىػىٕي ئبٔىٍىك ضۊپىحىذە ٍبخػي وۆرگۀذەن،  

ئەِىر ئىجٕي . ٍۀە ئۆز ئبٍبٌٍىرىٕي ئۆزىٕىڭ جۆرىطي ضۊپىحىذە ٍبخػي وۆرگەْ

وىػىٍەرٔىڭ ئەڭ ضۆٍۊٍِۊورالي ضبڭب »ئبش پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِذىٓ 

« ئەرٌەردىٕچۈ؟»دەپ جبۋاپ ثەرگەْ،  «ئبئىػە»دەپ ضورىغبٔذا، ئۈ « وىُ؟

دەپ ضورىغبٔذا « ئبٔذىٓ وېَىٕچۈ»دېگەْ،  «ئۈٔىڭ دادىطي»دەپ ضورىغبٔذا، 

پەٍغەِجەر »: ئەِىر ئىجٕي ئبش ِۈٔذاق دەٍذۇ. دەپ جبۋاپ ثەرگەْ« ئۆِەر»

وىػىٍەرٔي ضبٔىذى، ِەْ ئۆزۉِٕىڭ ئەڭ  ئەٌەٍھىططبالَ ٍۀە ثىرِۈٔچە

«ئبخىرىذا زىىىر لىٍىٕىػىّذىٓ لورلۈپ داۋاٍِىك ضورىَبٌّىذىُ
(26)

 . 

                                                           

 .ھەدىص-6138ثەٍھەلىٌ رىۋاٍەت لىٍغبْ، ضەھىھۈي جبِىئ  (1)

 .ٔەضبئىٌ رىۋاٍەت لىٍغبْ، ئەٌجبٔي ضەھىھ دېگەْ (2)

 .بْثۈخبرى رىۋاٍەت لىٍغ (3)

 .ثۈخبرى رىۋاٍەت لىٍغبْ (4)
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ئۆز لىسٌىرى ( لىسٌىرىٕي)ٍۀە غۈٔذالال پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ئبٍبٌالرٔي  

-ٍۊرۉظ»: ئبئىػە رەزىَەٌالھۈ ئۀھب ِۈٔذاق دەٍذۇ. ضۊپىحىذە ٍبخػي وۆرەجحي

ز، ئەخالق ۋە جەِىىٍٕىىحە پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِغب فبجىّە ضۆ-جۈرۇظ، گەپ

رەزىَەٌالھۈ ئۀھبدىّٕۈ ثەوراق ئوخػبٍذىغبْ ثىرضىٕي وۆرِىذىُ، ئۈ 

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ لېػىغب وىرضە، پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ 

ئوٌحۈرغبْ ئورٔىذىٓ جۈرۇپ ئۈٔي ضۆٍۊپ لۈٍبجحي ۋە ئۈٔي ئۆزىٕىڭ ئورٔىغب 

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ فبجىّە رەزىَەٌالھۈ ئۀھبٔىڭ . ٌحۈرغۈزاجحيئو

لېػىغب وىرضە، فبجىّە رەزىَەٌالھۈ ئۀھب ئورٔىذىٓ جۈرۇپ پەٍغەِجەر 

«ئەٌەٍھىططبالِٕي ضۆٍۊپ لوٍبجحي ۋە ئۈٔي ئۆز جبٍىغب ئوٌحۈرغۈزاجحي
(27)

 . 

ِۈضۈٌّبٔالرغب، ثوٌۈپّۈ ئبٍبٌالرغب ثوٌغبْ ثۈٔذاق وۆٍۊِچبٍٔىك، ِىھرىجبٍٔىك  

ۋە ئىچ ئبغرىحىع ثىٍەْ ثوٌغبْ ئېطىً ِۈئبِىٍە ئبٌالھ جبئبالٔىڭ جۆۋۀذىىي 

ئەً ِۆِىٍٕەر، ئبٍبٌالرغب »: ئبٌالھ جبئبال ِۈٔذاق دەٍذۇ. ثۈٍرۇلىٕىڭ ِەھطۈٌي

ٍۀي ثىر ئبدەِٕىڭ لوٌىذىٓ ٍۀە )ّبق زورٌۈق لىٍىپ، ئۈالرٔي ِىراش لىٍىپ ئبٌ

ضىٍەرگە ( ثىر ئبدەِٕىڭ لوٌىغب ئۆجۊپ جۈرىذىغبْ ِبي ئورٔىذا لىٍىۋاٌّبق

دۇرۇش ثوٌّبٍذۇ؛ ئۈالر ئۈپئۈچۈق ثىر پبھىػە ئىػىٕي لىٍّىغبْ ھبٌەجحە، 

ضىٍەر ئۈالرغب ثەرگەْ ِەھرىذىٓ ثىر لىطّىٕي ٍۈٌىۋېٍىع ئۊچۊْ، ئۈالرغب 

، ئۈالر ثىٍەْ چىراٍٍىمچە جىرىىچىٍىه لىٍىڭالر، ئەگەر ثېطىُ ئىػٍەجّەڭالر

، چۊٔىي ضىٍەر ٍبلحۈرِبٍذىغبْ ثىر (ضەۋر لىٍىڭالر )ئۈالرٔي ٍبلحۈرِىطبڭالر 

«ئىػحب هللا وۆپ خەٍرىَەجٍەرٔي پەٍذا لىٍىػي ِۈِىىٓ
(28)

 . 

خۈددى ضىٍەر : ئبٍەجٕىڭ ِۀىطي»: ئىجٕي وەضر ئۆز جەپطىرىذە ِۈٔذاق دەٍذۇ 

رٔىڭ غۈٔذاق لىٍىػىٕي ٍبخػي وۆرگىٕىڭالردەن، ضىٍەرِۈ ئبٍبٌال

ھەرىىىحىڭالرٔي ۋە -وۊچۊڭالرٔىڭ ٍېحىػىچە ئۈالرغب ضۆزٌىرىڭالرٔي، ئىع

: ئبٌالھ ثۈ ھەلحە ِۈٔذاق دەٍذۇ. جۈرۇلىڭالرٔي چىراٍٍىمالغحۈرۇڭالر-جەلمي

ئبٍبٌٍىرى ئۊضحىذە ئەرٌەرٔىڭ ھەلٍىرى ثوٌغىٕىذەن، ئەرٌىرى ئۊضحىذە »

ٍۀي ئبٍبٌالر ِۈۋاپىك دەرىجىذە ھولۈلحىٓ )ٌالرٔىڭّۈ ھەلٍىرى ثبر ئبٍب

ثەھرىّبْ ثوٌۈغي وېرەن، ِۈۋاپىك دەرىجىذە ِەججۈرىَەجّۈ ئۆجىػي 

ئبٍبٌالرغب ِەھرى ثېرىع ۋە ئۈالرٔىڭ جۈرِۈغىٕي لبِذاظ (. )وېرەن

                                                           

 .جىرِىسى رىۋاٍەت لىٍغبْ، ئەٌجبٔي ضەھىھ دېگەْ (1)

 .ئبٍەت-19 :ٔىطب ضۊرىطي (2)
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ئەرٌەر ئبٍبٌالردىٓ ثىر دەرىجە ( ِەججۈرىَەجٍىرى ئەرٌەرگە ٍۊوٍۀگۀٍىىحىٓ

«ئبٌالھ غبٌىپحۈر، ھېىّەت ثىٍەْ ئىع لىٍغۈچىذۇر. ئبرجۈلٍۈلمب ئىگە
(29)

  

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ضبھبثىٍىرى ثۈ ئىالھىٌ وۆرضەجّىٕي ئىجرا  

: ئىجٕي ئبثجبش رازىَەالھۈ ئۀھۈِب ِۈٔذاق دەٍذۇ. لىٍىػمب ئبٌذىراغمبْ ئىذى

ۊْ ٍبضىٕىپ چىراٍٍىك ئبٍبٌىُ ِەْ ئۊچۊْ ٍبضبٔغبٔذەن، ِۀّۈ ئبٍبٌىُ ئۊچ»

ثوٌۈغمب جىرىػىّەْ، ِەْ ئبٍبٌىّغب ئۈٔىڭ ِېٕىڭ ئۊضحۊِذىىي ھەلٍىرىٕي 

جوٌۈق ثەرِەً جۈرۇپ، ئۈٔىڭذىٓ ِېٕىڭ ئۈٔىڭ ئۊضحىذىىي ھەلٍىرىّٕي جوٌۈق 

ئبٍبٌٍىرى » :چۊٔىي ئبٌالھ جبئبال ِۈٔذاق دەٍذۇ. ئېٍىػٕي ٍبخػي وۆرِەٍّەْ

ىذەن، ئەرٌىرى ئۊضحىذە ئبٍبٌالرٔىڭّۈ ئۊضحىذە ئەرٌەرٔىڭ ھەلٍىرى ثوٌغىٕ

ٍۀي ئبٍبٌالر ِۈۋاپىك دەرىجىذە ھولۈلحىٓ ثەھرىّبْ ثوٌۈغي )ھەلٍىرى ثبر 

ئبٍبٌالرغب (. )وېرەن، ِۈۋاپىك دەرىجىذە ِەججۈرىَەجّۈ ئۆجىػي وېرەن

ِەھرى ثېرىع ۋە ئۈالرٔىڭ جۈرِۈغىٕي لبِذاظ ِەججۈرىَەجٍىرى ئەرٌەرگە 

ئبٌالھ . ر ئبٍبٌالردىٓ ثىر دەرىجە ئبرجۈلٍۈلمب ئېگەئەرٌە( ٍۊوٍۀگۀٍىىحىٓ

«.غبٌىپحۈر، ھېىّەت ثىٍەْ ئىع لىٍغۈچىذۇر
(32 )

 

                                                           

 .ئبٍەت-228ضۈرە ثەلەرە  (3)

 .لۈرجۈثي جبِىئحب رىۋاٍەت لىٍىٕغبْ (1)
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ئبرا ئەپۈچبٍٔىممب -روِبٔحىىىٍىممب، ٍبخػي ِۈئبِىٍىگە، ِۈالٍىٍّىك ۋە ئۆز

ٍېحەوٍەظ ثىر ضبٌىھ ِۈضۈٌّبْ ئبٌالھٕىڭ ثۈٍرۇلٍىرىغب ثوٍطۈٔۈپ، ئۆز 

ئەھٍي ضۊٕٔي . ھبٍبجىغب جەدثىمالپ ئەِەي لىٍىذىغبْ پروگىراِّىذۇر

ۋەٌجبِبئۀىڭ ئىّبِي ئوغٍىٕىڭ جوً وۊٔي ئۈٔىڭغب ثوٌغۈضي ئبٍبٌىٕىڭ ئۈٔىڭ 

ئەً ئوغٍۈَ، ضەْ »:ئۊضحىذىىي ھەلٍىرىٕي چۊغۀذۉرۉپ ِۈٔذاق دەٍذۇ

ئبٍبٌىڭٕىڭ ھۈلۈلي ثوٌغبْ ئوْ خىطٍەجٕي ئۆزۉڭذە ئۆزٌەغحۊرِىگىچىٍىه 

اي ۋە دائىُ ئۆزٌەغحۊرۉغىە ئبئىٍەڭذە ثەخث ثوٌّبٍذۇ، ئۈالرٔي ئوثذاْ ٍبدٌىۋ

 : جىرىػمىٓ

ھەلىمەجەْ ئبٍبي وىػي ٔبز لىٍىػٕي ٍبخػي وۆرىذۇ : ثىرىٕچي ۋە ئىىىىٕچىطي

ثۈٔىڭغب . ھەِذە ئېرىٕىڭ ئۆز ِۈھەثجىحىٕي ئىسھبر لىٍىػىٕي ئىطحەٍذۇ

ھەرگىسِۈ ثېخىٍٍىك لىٍّب، ئەگەر ئۈٔذاق لىٍطبڭ ئبٍبٌىڭ ثىٍەْ ئوجحۈرىڭغب ثىر 

-لوٍغبْ ثوٌىطەْ، غۈٔىڭ ثىٍەْ ئبراڭالردىىي ِېھىر لبجحىك جوضۈق

 .ِۈھەثجەت ضۈضٍػىذۇ

غەزەپٍىه ئەر وىػىذىٓ لورلىذۇ، -ھەلىمەجەْ ئبٍبي وىػي لەھىر: ئۊچىٕچىطي

ضەْ ھەر ثىرضىٕي ئۆز جبٍىغب . ٍۈِػبق، ِۈالٍىُ ئەروىػىٕي چبوبر لىٍىۋاٌىذۇ

  .لوٍغىٓ، ئۈ ِۈھەثجەت ۋە خبجىرجەٍِىىىە ئەڭ ٍېمىٕذۇر

ئەرٌەر ئبٍبٌالرٔىڭ خۈظ ضۆزٌىه، چىراٍٍىك، وىَىٍّىرى رەجٍىه : جۆجىچىطي

ۋە خۈظ پۈراق ثوٌىػىٕي ٍبلحۈرغبٔذەن، ئبٍبٌالرِۈ ئەرٌەرٔىڭ غۈٔذاق 

 . ئبٍبٌىڭغب ٔىطجەجەْ دائىُ غۈٔذاق ثوٌۈغمب جىرىػمىٓ. ثوٌىػىٕي ٍبلحۈرىذۇ

وىػي ئۆٍذە ئۆزىٕي  ئۆً دېگەْ ئبٍبي وىػىٕىڭ ِەٍِىىىحي، ئبٍبي: ثەغىٕچىطي

ئۈٔىڭ ثۈ ِەٍِىىىحىٕي . جەخىححە ئوٌحۈرۇپ وۊجۊٌىذىغبْ خبٔىػحەن ھېص لىٍىذۇ

خبراة لىٍىپ، ثۈ جەخحىذىٓ ئبٍرىۋېحىػحىٓ ضبلالٔغىٓ، چۊٔىي ھەر لبٔذاق ثىر 

جەخث ئېگىطي ئۆز جەخحىٕي جبالغمبْ ئبدەِٕي، گەرچە ئۈ ئبدەَ ئۈٔىڭغب جەخث 

 . ىٓ لەجئىَٕەزەر لبجحىك دۉغّەْ جۈجىذۇثبراۋىرىذە ٔېّىٕي ثېرىػىذ
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ئبٍبي وىػي ئۆز ئېرىٕي وۊجۊغٕي ئىطحەٍذۇ، ھەِذە غۈٔىڭ ثىٍەْ : ئبٌحىٕچىطي

ثىر ۋالىححب ئۆز جۈلمبٍٔىرىٕي زىَبْ جبرجىػىٕي خبٌىّبٍذۇ، ئۆزۉڭٕي ئۈٔىڭ ئەھي 

ثىٍەْ ثىر جبرازىغب لوٍۈپ، ئۈٔي چولۈَ ئىىىىذىٓ ثىرٔي جبٌالغمب ِەججۈر 

ئەگەر ئۈ ئەھٍىٕي جبغالپ ضېٕي جبٌٍىطب، ثۈ جبٌالظ خۈددى ۋىروضمب . لىٍّب

ئوخػبظ ئۈٔىڭ وۊٔذىٍىه ھبٍبجىغب جەضىر لىٍىپ، ئۈ دائىُ ثىئبراِچىٍىك ئىچىذە 

 . ئۆجىذۇ

ئبٍبي وىػي ئەگرى لوۋۇرغىذىٓ ٍبرىحىٍغبْ، ثۈ ئبٍبي وىػىٕىڭ : ٍەجحىٕچىطي

ثۈ ئۈٔىڭ . ۊغۊغىٕىڭ ضىرىذۇرجبِبٌىٕىڭ ۋە ئەر وىػىٕىڭ ئۈٔىڭغب ھبجىحي چ

. دېَىٍىذۇ« لبغٕىڭ زىٕٕىحي ئۈٔىڭ ئەگرىٍىىىذۇر»ئەٍىجي ئەِەش، جەِطىٍەردە 

ئۈ ثىر خبجبٌىك ئۆجىۊزضە ئۈٔىڭغب ئېغىر جبزا ٍۊوٍەپ ئۈٔي جۊزٌەٍّەْ دەپ 

ئۈ . ضۈٔذۇرۇپ لوٍّب، ھەلىمەجەْ ئۈٔىڭ ضۈٔىػي ئۈٔىڭ جبالق لىٍىٕىػىذۇر

ھبٌىغب جبغالپّۈ لوٍّب، ئۈٔذاق لىٍطبڭ ئۈٔىڭ خبجبٌىك ئۆجىۊزضە، ئۆز 

ئەگرىٍىىي ئېػىپ وېَىٓ پبٍذىالٔغىٍي ثوٌّبٍذىغبْ ثوٌۈپ لبٌىذۇ، ٌېىىٓ دائىُ 

 .ثۈ ئىىىىطىٕىڭ ئوجحۈرىذا ثوي

ضبخبۋەجٕي ئۈٔحۈٍذىغبْ لىٍىپ ٍبرىحىٍغبْ، -ئبٍبي وىػي خەٍر: ضەوىىسىٕچىطي

ىٍىك لىٍطبڭ، ئبٔذىٓ ضۀذىٓ ئەگەر ضەْ ئۈالرٔىڭ ثىرضىگە ثىر ئۆِۊر ٍبخػ

ضۀذىٓ ھېچ ثىر ٍبخػىٍىك وۆرۉپ »ثىرەر ٍبلحۈرِبٍذىغبْ ئىػٕي وۆرضە، 

ئۈٔىڭ ثۈ خۈٌمي ضېٕىڭ ئۈٔىڭذىٓ لېچىػىڭغب ضەۋەپ . دەٍذۇ« ثبلّىذىُ

ثوٌّىطۈْ، چۊٔىي ضەْ ئۈٔىڭ ثۈ خۈٌمىٕي ٍبلحۈرِىغىٕىڭ ثىٍەْ، ئۈٔىڭ ثبغمب 

 .ٓخۈٌمٍىرى ضېٕي رازى لىٍىػي ِۈِىى

ئبٍبي وىػي ِەٌۈَ ِۈددەت جىطّبٔىٌ ۋە روھىٌ ئبجىسٌىمٕي : جولمۈزىٕچىطي

ثبغحىٓ وەچۊرىذۇ، غۈڭب ئبٌالھ جبئبال ثۈٔذاق ۋالىحالردا ئۈالردىٓ ثەزى 

ٔبِبزٔي پۊجۊٍٔەً وۆجۊرىۋەجىەْ ثوٌطب، روزىٕي . پەرىسٌەرٔي وۆجۊرىۋەجىەْ

ٍبخػي ھبٌىحىگە ئۈالر ثۈ خىً ئبجىسٌىمحىٓ لۈجۈٌۈپ، جىطّي ۋە رۇھىٌ 

ضۀّۈ خۈددى ئبٌالھ ئۈٔىڭغب . لبٍىحمۈچە وېچىىحۊرۉپ ثەرگەْ

ئەگەر ثۈ ۋالىحالردا . ئبضبٔالغحۈرۇپ ثەرگىٓ ئبضبٔالغحۈرۇپ ثەرگۀذەن

 .خىسِىحىڭٕي ٍبخػي لىالٌّىطب، ئۈٔي ئەپۈ لىٍىۋەجىىٓ
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ثىٍگىٕىي، ئبٍبي وىػي خۈددى ضېٕىڭ لوٌۈڭغب چۊغىەْ ئەضىرگە : ئؤىٕچىطي

خػبٍذۇ، ثۈ ئەضىرگە رەھّەت لىً، ئبجىسٌىمٍىرىٕي ئەپۈ لىً، غۈٔذاق ئو

 .لىٍطبڭ، ٍبخػي ھەِراٍىڭ ۋە پبٍذىالٔغۈچىڭ ثوٌۈپ لبٌىذۇ

  

ِۈضۈٌّبْ ئەرٌەر ئىطالِىٌ روِبٔحىىىٍىممب رىغجەجٍۀذۉرۉٌگىٕىگە ئوخػبظ، 

ِۈضۈٌّبْ ئبٍبٌالرِۈ ثۈ روِبٔحىىىٍىممب، ٍۀي ئۆز ٍوٌذىػىغب ٍبخػي ِۈئبِىٍە 

ئۈِّۈ . رىغجەجٍۀذۉرىٍىذۇ ئۊٌپەت لىٍىػمب-لىٍىپ، ئۈٔىڭ ثىٍەْ ٍبخػي ئۈٔطي

ئىَبش ثىٕحي ئەۋف ئەغػەٍجبٔي لىسىٕي وۀذە پبدىػبھي ئەِر ئىجٕي ھەجەرگە 

ٍبجٍىك لىٍغبْ وۊٔي ئۆز لىسىغب ثەخحٍىه ئبئىٍىٕىڭ ئبضبضىٌ ۋە ئبٍبي وىػىٕىڭ 

ٍوٌذىػي ئبٌذىذىىي ِەججۈرىَەجٍىرىٕي ئۆز ئىچىگە ئبٌغبْ ٔەضىھىحىٕي ثبٍبْ 

ئەً گۊزەي لىسىُ، ئەگەر ٔەضىھەت ئەدەة، ٍبخػي »: لىٍىپ ِۈٔذاق دەٍذۇ

ٔەضەة ئۊچۊْ جەرن ئېحىٍىذىغبْ ثوٌطب، ضبڭب ٔەضىھەجحىٓ ثىھبجەت ثوالجحىُ، 

ئەگەر ئبٍبي وىػي . ٌېىىٓ ٔەضىھەت غبپىٍغب ئىجرەت، ئبلىٍغب ٍبردەِچىذۇر

دادىطي دۆٌەجّەْ ثوٌغىٕي ئۊچۊْ جوً لىٍىػحىٓ ثىھبجەت ثوٌىذىغبْ ثوٌطب، 

ٌېىىٓ ئبٍبٌالر ئەرٌەر . جوً لىٍىػحىٓ ئەڭ ثىھبجەت ثوٌغبْ ثوالجحىڭ ضەْ

ئەً گۊزەي لىسىُ، ضەْ . ئۊچۊْ، ئەرٌەر ثوٌطب ئبٍبٌالر ئۊچۊْ ٍبرىحىٍغبْ

ئۆزۉڭ جۈغۈٌۈپ ئۆضىەْ ِۈھىححىٓ، ئۆزۉڭ ٍبغبپ وەٌگەْ ھبٍبجحىٓ 

ثۈرۇْ  ئبٍرىٍىپ، ئۆزۉڭ ثىٍّەٍذىغبْ ٍېڭي ثىر جبٍغب ثبرىطەْ، ئۈ جبٍذا ضەْ

ٍوٌذىػىڭ ضېٕىڭ پبدىػبھىڭ ثوٌىذۇ، ئۈٔىڭ . جؤىّبٍذىغبْ جۈلمبٍٔىرىڭ ثوٌىذۇ

ئۊچۊْ جۆۋۀذىىي ئوْ خىطٍەجٕي ئۆزۉڭذە ِۈجەضطەٍِىطەڭ، ئۈالر ضېٕىڭ 

 : ثبٍٍىمىڭ ثوٌىذۇ

ٍوٌذىػىڭغب لبٔبئەت ثىٍەْ ثبظ ئەگ، ضۆزىٕي : ثىرىٕچي ۋە ئىىىىٕچىطي

 . ٍبخػي ئبڭال، ئىحبئەت لىً

ٍوٌذىػىڭٕىڭ وۆزى چۊغىذىغبٍٔىىي جبٍالرٔي ئوثذاْ : ٕچي ۋە جۆجىٕچىطيئۊچى

ِۈھبپىسەت لىً، ٍوٌذىػىڭ ئۆٍۊڭذىٓ ٍبوي ضۀذىٓ لەثىھ ٔەرضىٍەرٔي 

 . ضۀذىٓ دائىُ خۈغپۈرالحىٓ ثبغمىٕي پۈرىّىطۈْ. وۆرِىطۈْ
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 ٍوٌذىػىڭٕىڭ جبِبق ۋە ئۈٍمۈ ۋالحىٕي ئوثذاْ ثىٍىۋاي: ثەغىٕچىطي ۋە ئبٌحىٕچىطي

ۋە ئۈٔىڭغب دائىُ رىئبٍە لىً،چۊٔىي ئەروىػىٕىڭ لۈرضىىمىٕىڭ ئبچٍىمي ۋە 

 .ئۈٍمۈضىسٌىمي ئۈٔىڭ جەثىئىحىٕي ثۈزۇپ، غەزىپىٕي ئۈٌغبٍحىذۇ

ِېٍىٕي ئوثذاْ لوغذاپ، ئۈٔىڭ -ئۈٔىڭ پۈي: ٍەجحىٕچي ۋە ضەوىىسىٕچىطي

ِبٌٕي ٍبخػي ثبغمۈرۇظ -ئبئىٍىطىگە ۋە خىسِەجچىٍىرىگە چىمىُ لىً، پۈي

ئبئىٍىذىىي . ثوٌطب، ئۈٔي ئوثذاْ ِۆٌچەرٌەپ، ٍبخػي جەلطىُ لىٍىػحۈر

 . ئىػالرٔىڭ ئەڭ ِۈھىّي ھەِّە ئىػمب ٍبخػي جەدثىر ئېٍىػحۈر

ئۈٔىڭغب ثۈٍۈٔحبۋٌىك لىٍّب، ئۈٔىڭ ضىرٌىرىٕي : جولمۈزىٕچي ۋە ئؤىٕچىطي

ەْ، ٍېَىۋەجّە، ضەْ ئۈٔىڭغب ثۈٍۈٔحبۋٌىك لىٍطبڭ، ئبچچىمىٕي وەٌحۊرۉپ لوٍىط

ئەگەر ئۈٔىڭ ضىرىٕي ٍېَىۋەجطەڭ، ئۈٔىڭ ضۀذىٓ ٍۊز ئۆرىػىذىٓ ئەِىٓ 

ئۈٔىڭ وەٍپىَبجىغب لبراپ ئىع جۈجمىٕىي، ئۈ خۈغبي ۋالىححب . ثوالٌّبٍطەْ

لبٍغۈٌۈق ۋالىححب وۊٌۊپ ٍۊرۉغحىٓ -لبپىمىڭٕي جۊرىۋېٍىػحىٓ، خبپب ھەَ غەَ

 . ھەزەر ئەٍٍە

-ٍبي وىػىگە ئبجب لىٍغبْ ھولۈقٍۈلىرىمىالردىٓ ئىطالَ غەرىئىحىٕىڭ ئب 

ئىطالَ ئبٍبي وىػىٕىڭ زۇٌّىحي، ئىطالَ »ثۈ . ِەرجىۋىٍىرىٕي وۆرىۋاالالٍّىس

« دىٕي ئبٍبي وىػىٕىڭ ھولۈلٍىرىٕي دەپطۀذە لىٍىپ، ئۈٔىڭغب زۇٌۈَ لىٍىذۇ

چۊٔىي ئىطالَ دىٕي ئبٍبي وىػىٕىڭ ئەجراپىذىىي . دېگۊچىٍەرگە رەددىَەدۇر

ھۆرِەجٍەغىە، ئۈالرٔىڭ غەرىئەت ثەٌگىٍەپ ثەرگەْ  وىػىٍەرٔي ئبٍبالرٔي

ئي ھۆرِەجٍىه . ھولۈلٍىرىٕي چىراٍٍىك رەۋىػحە ئبدا لىٍىػمب ثۈٍرۇٍذۇ

ثىس ثۈ . ئولۈرِەْ، ثۈالرٔىڭ ھەِّىطي ثۈ وىچىه وىحبپچىّىسدە ئبٍبْ ثوٌغۈضي

 وىحبپچىّىسدە، پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ھبٍبجىذىىي ثەزى ِىطبٌالرٔي ثبٍبْ

چۊٔىي پەٍغەِجەر . لىٍىع ئبرلىٍىك، ثۈ ٔۈلحىٕي ٍورۇجۈپ ثېرىػىە جىرىػىّىس

ئەٌەٍھىططبالَ پۊجۊْ ئىٕطبٔىَەجىە رىطبٌەت خىسِىحىٕي ئۆز ئۊضحىگە ئبٌغىٕىغب 

لبرىّبً، ئبئىٍىطىگىّۈ جېگىػٍىه ٔېطىۋىطىٕي ثەرگەْ ئىذى، ھەِذە ئۆز 

ٍبخػىٍىرىڭالر ئۆز ئەھٍىگە ضىٍەرٔىڭ ئەڭ »: ئۊِّىحىٕىّۈ غۈٔىڭغب ثۈٍرۇپ

ِەْ ضىٍەرٔىڭ ئىچىڭالردىىي ئۆز ئەھٍىگە . ٍبخػي ِۈئبِىٍە لىٍغبٍٔىرىڭالردۇر

«ئەڭ ٍبخػي ِۈئبِىٍىذە ثوٌغۈچىذۇرِەْ
(31)

 . دېگەْ 

                                                           

 .ثۈخبرى رىۋاٍەت لىٍغبْ (1)
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پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ثۈ ضۆزىذە ئەر وىػىٕىڭ ٍبخػىٍىمىٕىڭ ِىسأىٕي  

ذىغبْ ٍبخػي ِۈئبِىٍە ۋە ئبئىٍىذىىي ِۈھەثجەت ۋە رەھّەجىە ضەۋەپ ثوٌى

ٍبخىػي جىرىىچىٍىه لىٍغبْ، ثۈ خىً ٍبخػىٍىك پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕي 

ئبدىّىٍىه جبوبِۈٌٍىمىٕىڭ ئەڭ ٍۈلىرى پەٌٍىطىگە وۆجۊرۉپ، وىػىٍەرگە، 

جۊٍِىذىٓ ئۆز ئەھٍىگە وبِبٌي رەھّەت ۋە ِۈھەثجەت ثىٍەْ ِۈئبِىٍە لىٍىػمب 

ئىخحىَبر »جەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئبٍبٌٍىرىٕىڭ ئېٍىپ ثبرغبْ، ثۈٔىڭغب پەٍغەِ

ئىّبَ ثۈخبرى . چۊغىەْ ۋالىححب لىٍغبْ ضۆزٌىرى دەٌىً ثوالالٍذۇ« ئبٍىحي

ئبٌالھ »ئبئىػە رەزىَەٌالھۈ ئۀھبٔىڭ ِۈٔذاق دېگۀٍىىىٕي رىۋاٍەت لىٍىذۇ؛ 

ي جبئبال پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕي ئبٍبٌٍىرىغب جبٌالظ ئىخحىَبرٌىمىٕي ثېرىػٕ

ثۈٍرىغبْ چبغذا، ئۈ ِېٕىڭ ٍېٕىّغب وىردى، پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ 

ِەْ ھەلىمەجەْ ضىسگە ثىر ئىػٕي »: ئىخحىَبرٌىمٕي ثېرىػٕي ِۀذىٓ ثبغالپ

ئبٔىڭىسغب ِەضٍىھەت ضبٌّىغۈچە ئبٌذىراپ ثىر لبرار -ئەضٍەجّەوچي، ضىس ئبجب

ۈٔىڭذىٓ ئبجرىػىػمب ئبٔبِٕىڭ ِېٕي ئ-ئۈ ئبجب. دېذى «چىمبرِبضٍىمىڭىس الزىُ

ئي »ئبٔذىٓ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ . ثۈٍرىّبٍذىغبٍٔىمىٕي ئەٌۋەجحە ثىٍەجحي

ئبٍبٌٍىرىڭغب ( ئبرجۈق خىراجەت ضوراپ ضېٕي رۀجىحىەْ! )پەٍغەِجەر

( ٍۀي پبراۋاْ جۈرِۈغٕي)ئەگەر ضىٍەر دۇَٔب جېرىىچىٍىىىٕي »ئېَحمىٕىي، 

ڭالر، وېٍىڭالر، ضىٍەرگە ثىر ئبز ٔەرضە ۋە دۇَٔبٔىڭ زىجۈ زىٕٕىحىٕي وۆزٌىطە

هللا ٔي ۋە اهللا ئەگەر ضىٍەر ا. ثېرەً، ضىٍەرٔي چىراٍٍىمچە لوٍۈپ ثېرەً

ھەلىمەجەْ هللا ٔىڭ پەٍغەِجىرىٕي، ئبخىرەت ٍۈرجىٕي ئىخحىَبر لىٍطبڭالر، ا

ٍۀي وۆز )ئىچىڭالردىىي ٍبخػي ئىع لىٍغۈچىالرغب چوڭ ضبۋاثٕي 

ئىٕطبٕٔىڭ وۆڭٍىگە وەٌّىگەْ ٔبزۇٔېّەجٍەر وۆرِىگەْ، لۈالق ئبڭٍىّىغبْ ۋە 

«جەٍَبر لىٍذى( ثبر جۀٕەجٕي
(32)

ئي رەضۈٌۈٌالھ، »: ئبٔذىٓ ِەْ. دېذى -دەٍذۇ، 

ئبٔبِغب ِەضٍىھەت ضبٌىّەْ؟ ِەْ ئبٌالھٕي، ئبٌالھٕىڭ -ثۈٔىڭ ٔېّىطىٕي ئبجب

ئبٔذىٓ پەٍغەِجەر . پەٍغەِجىرىٕي ۋە ئبخىرەت ٍۈرجىٕي جبٌالٍّەْ، دېذىُ

 .« ىططبالِٕىڭ ثبغمب ئبٍبٌٍىرىّۈ ِبڭب ئوخػبظ لىٍذىئەٌەٍھ

ثۈ ئەگەر ثىرەر ٔەرضىگە داالٌەت لىٍطب، ئۈ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ  

ھەِّە ئبٍبٌٍىرىغب ِۈھەثجەت، رەھّەت، وۆٍۊِچبٍٔىك ۋە ِىھرىجبٍٔىك ثىٍەْ 

ڭّۈ لىٍغبْ ِۈئبِىٍىطي ٔەجىجىطىذە، پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئبٍبٌٍىرىٕى

ئۈٔي ٍبخػي وۆرىذىغبٍٔىمي، ئۈٔىڭذىٓ رازى ئىىۀٍىىي ۋە ئۈٔي چىڭ جۈجۈغمب 
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پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ جولمۈز ئبٍبٌي ئۈٔىڭ . ئبٌذىراٍذىغبٍٔىمىغب داالٌەجحۈر

ئىحبٌىَەٌىه . ضبئبدەت ۋە خبجىرجەٍِىه ئىچىذە ٍبغبٍىححي-ھىّبٍىطىذە ثەخث

پ ٍبزغبْ وىحبثىذا، ِۈھەِّەد ٌېىحور ۋىىىب ۋېٍٍىر ئىطالِٕي ئبلال

: ئەٌەٍھىططبالِٕي غەھۋأىٍىك ثىٍەْ ئەٍىجٍىگۊچىٍەرگە ِۈٔذاق رەت لبٍحۈرىذۇ

ھەلىمەجەْ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ئۆزىٕىڭ جىطّبٔىٌ ۋە جىٕطىٌ لۈۋۋىحي »

ئۈرغۈپ جۈرىذىغبْ ٍبغٍىك دەۋرىذە، ئەٍٕي ۋالىححىىي ئەرەة ٍېرىُ ئبرىٍىذەن 

ٔي جۆۋەْ، خبٌىغبٔچە ئېٍىپ، خبٌىغبٔچە جبالق لىٍىذىغبْ ثىر ئبٍبٌالرٔىڭ ئور

جبٍذا ٍبغىغبٍٔىمىغب لبرىّبضحىٓ، ئۆزىذىٓ ٍېػي خېٍىال چوڭ ثوٌغبْ ثىرال 

جبوي . ئبٍبي ثىٍەْ، ٍۀي خەدىجە رەزىَەٌالھۈ ئۀھۈ ثىٍۀال جوً لىٍغبْ

 55ئۆزى  ٍىً ئۆجۊپ، خەدىجە رەزىَەٌالھۈ ئۀھب ۋاپبت جبپمبٔذا، 25ئبرىذىٓ 

ئۈٔىڭ ئبٌغبْ . ٍبغمب وىرگۀذە ئبٔذىٓ ثبغمب ئبٍبٌالر ثىٍەْ جوً لىٍغبْ

ئبٍبٌٍىرىٕىڭ ئىچىذە ئبئىػە رەزىَەٌالھۈ ئۀھبدىٓ ثبغمىطىٕىڭ ھەِّىطي جوً 

لىٍىپ ثبلمبْ ئبٍبٌالر ثوٌۈپ، ئۈالر ثىٍەْ ضىَبضىٌ ئېھحىَبج ۋە دەۋەت 

ت لىٍىع ۋە ئۈالر ثىٍەْ ئىھحىَبجي، ثەزى لەثىٍىٍەرٔي ئىطالِغب دەۋە

ئۈ ئبئىػە رەزىَەٌالھۈ ئۀھبدىٓ ثبغمب ھېچ . جۈلمبٍٔىػىع ئۊچۊْ جوً لىٍغبْ

ثىر ئبٍبٌىٕي چىراٍىٕي، ٍبغٍىمىٕي ٍبوي جوً لىٍّىغبْ لىس ثوٌغبٍٔىمىٕي وۆزدە 

ھبٌجۈوي، ئۈ ! ِۈغۈٔذاق ثىر ئبدەَ غەھۋأىٌ ثوالِذۇ؟. جۈجۈپ ئبٌغبْ ئەِەش

ئۈٔىڭّۈ ثبٌىٍىك ثوٌغۈضي وېٍىػي ِۈِىىٓ، چۊٔىي . ەِەشثىر ئبدەَ، ئىالھ ئ

ئۈٔىڭ خەدىچە رەزىَەٌالھۈ ئۀھبدىٓ ثوٌغبْ ثبٌىٍىرى ئۆٌۊپ وەجىەْ، ٌېىىٓ 

ئۈ ٍۀىال ثۈرۇٔمي پەٍغەِجەرٌەرگە ئىمحىذا لىٍىپ، ئۆز ئبٍبٌٍىرىٕىڭ ئبرىطىٕي 

ثۈرۇٔمي . ھېچ ئبٍرىّبضحىٓ، ئۈالرغب ثبراۋەر ِۈئبِىٍە لىٍغبْ

پەٍغەِجەرٌەرٔىڭ ھبٍبت جەپطىالجٍىرىٕي ھېچىىُ ثىٍّەٍذىغبْ جۈرۇپ، 

ٍۈ، -ھېچجىر ئىٕطبْ ئۈالرٔىڭ وۆپ خوجۈٍٔۈق ثوٌۈغىغب ئېحىراز ثىٍذۉرِەٍذۇ

ثىس وۊٔذىٍىه جۈرِۈغىٕي جەپطىالجٍىرى ثىٍەْ ثىٍىذىغبْ ِۈھەِّەد 

 «!ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ وۆپ خوجۈٍٔۈق ثوٌۈغىٕي ئەٍىت ضبٔبِذۇق؟

ەجەْ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ جبرىخحب ئۆجىەْ ئەڭ ثۊٍۊن غەخص، ئۈ ھەلىم 

دۇَٔب جبرىخىغب ئەڭ چوڭ جەضىر وۆرضەجىەْ، ثۈٔىڭغب ئۈٔىڭ جبرىخي ثىٍەْ 

چۈڭمۈر جؤۈغمبْ ئىٕطبپٍىك غەٍرى ِۈضۈٌّبٔالر گۈۋاھٍىك ثەرگەْ، 

. دېَىٍىذۇ« ھەق دېگەْ دۉغّەْ گۈۋاھٍىك ثەرگەْ ٔەرضىذۇر»ِەضەەللردە 

ٔبٍِىك وىحبپٕىڭ « دۇَٔب جبرىخىغب ئەڭ چوڭ جەضىر وۆرضەجىەْ وىػىٍەر»

ِېٕىڭ ِۈھەِّەد ئەٌەٍھىططبالِٕي »: ئبپحۈرى ِبٍىىً ھبرت ِۈٔذاق دەٍذۇ
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دۇَٔب جبرىخخغب ئەڭ چوڭ جەضىر وۆرضەجىەْ وىػىٍەرٔىڭ ثىرىٕچىطىگە 

ثۈٔىڭغب جىسىػىُ ثەزى ئولۈرِۀٍەرٔي ھەٍرەجحە لبٌذۇرىػي، ۋە ٍۀە ثەزىٍەر 

ئېحىراز ثىٍذۉرىػي ِۈِىىٓ، ٌېىىٓ ِۈھەِّەد ئەٌەٍھىططبالَ دۇَٔب 

جبرىخذىىي دىٓ ۋە دۇَٔبٌىك جەھەجحە جەڭال ئەڭ ثۊٍۊن ٔەجىجە لبزأغبْ ٍىگبٔە 

 «.زاجحۈر

ثۈٔىڭغب ٍۀە جېس ضۊرئەجحە جبرلىٍىۋاجمبْ ئىطالَ دەۋىحي، ئىطالَ دىٕىغب  

ڭ جۈجۈپ، ثۈ دەۋەجٕي جبرلىحىع ٍوٌىذا وىرگۀٍەرٔىڭ ئىطالَ ئەھىبٍِىرىٕي چى

وۊچىٕىڭ ٍېحىػىچە جىرىػچبٍٔىك وۆرضىحىػٍىرى، دىٕغب ٍېڭىذىٓ 

وىرىۋاجمبٔالرٔىڭ وۆپ ثوٌۈپ، ئۈٔىڭذىٓ ٍېٕىۋاٌىذىغبٔالرٔىڭ ٔبھبٍىحي ئبزٌىمي 

چۊٔىي ھەق لبچبٔىي لەٌجىە ئورۇٍٔىػىپ روھمب ضىڭىذىىەْ، . غبھىذ ثۈالالٍذۇ

ِبٔب، ثىالي رەزىَەٌالھۈ ئۀھۈٔي . ِۈِىىٓ ئەِەشئۈالرٔي ئبٍرىۋېحىع 

لبِچىالر ثىٍەْ ئۈرۇظ، وۆورىىىگە جبغالرٔي لوٍۈظ، ثەجھب ضەھراضىٕىڭ 

لىسىمىذا ٍۊزى ثىٍەْ ضۆرەغٍەرِۈ ئۈٔي ئىّبٔىذىٓ ٍبٔذۇراٌّىذى، ٍبٔذۇراٌّبٍال 

 لبٌّبضحىٓ ئىّبٔىذا جېخىّۈ ِۈضحەھىەَ لىٍذى، ئۈٔىڭ ثۈ ئبزاپالغالر ئبٌذىذا

دىٓ ئىجبرەت  «!ئبٌالھ ثىردۇر! ئبٌالھ ثىردۇر»لىٍغبْ گېپي پەلەت ۋە پەلەت 

ضەئىذ ئىجٕي ئەثي ۋەلمبش ئبٔىطىغب ۋاپبدار وىػي ئىذى، ئۈ ئىطالِغب . ثوٌذى

ئەگەر دىٕىڭذىٓ ٍبّٔبٍذىغبْ ثوٌطبڭ، جبِبق ٍىّەً، »: وىرگۀذە ئبٔىطي ئۈٔىڭغب

ىرٌىك ئەٍىجٍەپ، ئبٔىطىٕىڭ ضۈ ئىچّەً ئۆٌىّەْ، وىػىٍەر ضېٕي ِەْ جوغ

ئبٔب، ئۈٔذاق لىٍّىغىٓ، ثۈ »: ضەئىذ ئۈٔىڭغب جبۋاثەْ. دەٍذۇ!« لبجىٍي دېطۈْ

غۈٔىڭ ثىٍەْ . دەٍذۇ« دىٕىّٕي ھېچمبٔذاق ثىر ئىع ئۊچۊْ جەرن ئەجّەٍّەْ

وۊٔذۉز ٍىّەً ئىچّەً ٔبھبٍىحي لىَٕىٍىذۇ، ئبٔذىٓ ٍۀە ثىر -ئبٔىطي ثىر وېچە

ئۊچىٕچي وۊٔي ئەجىگۀذە ئبٔب ھبٌىذىٓ . ق ئۆجىذۇوۊٔذۉزِۈ غۈٔذا-وېچە

ئبٔب، ثىٍگىٕىي، : ئبٔبِٕىڭ ثۈ ھبٌىحىٕي وۆرۉپ»: ضەئىذ ِۈٔذاق دەٍذۇ. وېحىذۇ

ثىرٌەپ چىمىپ -ئبٌالھ ثىٍەْ لەضەِىي، ئەگەر ضىٕىڭ ٍۊز جېٕىڭ ثوٌۈپ، ثىر

جۊگىطىّۈ ِەْ ثۈ دىٕىّٕي ھېچ ثىر ئىع ئۊچۊْ جەرن ئەجّەٍّەْ، خبٌىطبڭ 

ئبٔبَ ِېٕىڭ ثۈ ھبٌىحىّٕي . ئىچىىٓ، خبٌىطبڭ ٍىّە ۋە ئىچّە، دېذىُ ٍەپ

 .دەٍذۇ« وۆرۉپ ئبخىرى جبِبق ٍىذى
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 پەيغەيبەر ئەنەيھىسسااليُىڭ ئۆز ئەھهي بىهەٌ كۆڭۈل ئېچىشي:

ئىطالَ دىٕي ِۈضۈٌّبْ وىػىٕىڭ ئۆز ٔەپطىٕىڭ ھەلمىٕي ثېرىػىە ئۊٔذەٍذۇ، ثۈ 

ھەق ثوٌطب، وىػىٕىڭ ئىطالَ غەرىئىحي ھبالي لىٍغبْ ٍوي ثىٍەْ ثەدىٕىذىىي 

ىگە جېخىّۈ جۈغمۈْ، روھٍۈق ھبرغىٍٕىمالرٔي چىمىرىپ، ئبٌالھٕىڭ ئىجبدىح

ثۈٔىڭ غەرجي ثوٌطب، ئىٕطبْ ئوٍۈٔغب ثېرىٍىپ، . ھبٌەجحە ھبزىر ثوٌۈغحۈر

ھبٍبجىٕي ِۀىطىس ئىػالرغب ضەرپ لىٍىپ، ئۆزىٕىڭ ٔېّە ئۊچۊْ 

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ . ٍبرىحىٍغبٍٔىمىٕي ئۈٔحۈپ لبٌّبضٍىمي الزىّذۇر

ىي ِەزگىٍٍىرىذە ئىطالَ دىٕي پەلەت ضبھبثىٍىرى ئىطالَ دەۋىحىٕىڭ دەضٍەپ

جىرىػچبٍٔىك دىٕي، ئۈ وۆڭۊي ئېچىع، ئبراَ ئېٍىػٕي ئېحىراپ لىٍّبٍذۇ دەپ 

: ھۀسەٌە ئىجٕي ھۈزەٍىُ ئەٌھۀەفىٌ ِۈٔذاق دەٍذۇ. ئېحىمبد لىٍىػمبْ ئىذى

ئەثۈ ثەوىرگە ٍوٌۈلحۈَ، ئۈ ِۀذىٓ، ئي ھۀسەٌە، لبٔذاق ئەھۋاٌىڭ؟ دەپ »

ٔېّە ! ئبٌالھ پبوحۈر: ئۈ ِبڭب. ٔسەٌە ِۈٔبپىك ثوٌذى، دېذىُضورىذى، ِەْ، ھە

ثىس پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ٍېٕىذا ثوٌغىٕىّىسدا : ِەْ. دېذى -دەۋاجىطەْ؟

ئۈ ثىسگە جۀٕەت ثىٍەْ دوزالٕي ئەضٍىحىپ، خۈددى ئۈ ئىىىىطىٕي ئۆز 

ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ٍېٕىذىٓ پەٍغەِجەر . وۆزىّىس ثىٍەْ وۆرىۋاجمبٔذەن ثوٌىّىس

چبلب، ئبئىٍە ۋە جۈرِۈظ ھەٌەوچىٍىىي ثىٍەْ ثوٌۈپ، -چىممىٕىّىسدا ثوٌطب، ثبال

ئبٌالھ ثىٍەْ لەضەِىي، -:ئەثۈ ثەوىر. وۆپىٕچىطىٕي ئۈٔحۈٍذىىۀّىس، دېذىُ

ثىس ثىرٌىىحە پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ . ِۀّۈ غۈٔذاق ثوٌىّەْ، دېذى

پەٍغەِجەر . دېذىُ -ۀسەٌە ِۈٔبپىك ثوٌذى،ھ :ِەْ. لېػىغب ثبردۇق

ِەْ، ئي رەضۈٌۈٌالھ، ثىس . دەپ ضورىذى -ثۈ ٔېّە ئىع ؟: ئەٌەٍھىططبالَ

ضېٕىڭ لېػىڭذا ثوٌغىٕىّىسدا، ضەْ ثىسگە جۀٕەت ۋە دۇزالٕي ئەضٍىحىپ، 

ھەجحب ثىس جۀٕەت ۋە دوزالٕي ئۆز وۆزىّىس ثىٍەْ وۆرگۀذەن ثوٌىّىس، 

چبلب، ئبئىٍە ۋە جۈرِۈظ -ىٕىّىسدا ثوٌطب، ثبالضېٕىڭ لېػىڭذىٓ چىمم

پەٍغەِجەر . دېذىُ -ھەٌەوچىٍىىي ثىٍەْ ثوٌۈپ، وۆپىٕچىطىٕي ئۈٔحۈٍّىس،

جېٕىُ ئىٍىىذە ثوٌغبْ زات ثىٍەْ لەضەِىي، ئەگەر ضىٍەر دائىُ : ئەٌەٍھىططبالَ

ِېٕىڭ لېػىّذا ثوٌغىٕىڭالردەن ثوالٌىطبڭالر پەرىػحىٍەر ضىٍەرگە ضىٍەرٔىڭ 
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. ۊڭالر ۋە ٍوٌٍىرىڭالردا ئۈچرىػىپ، ضىٍەر ثىٍەْ وۆرۉغىەْ ثوالجحيئۆٍ

«.دەپ ئۊچ لېحىُ دېذى« ئبرىالپ-ئبرىالپ! »ٌېىىٓ ئي ھۀسەٌە
(33)

  

ٌېىىٓ ثۈ ئىحىمبد ئىطالَ دىٕي ئۆز ئەھٍي ثىٍەْ وۆڭۊي ئېچىع، ئۈالر ثىٍەْ  

ىطىذىٓ ئۊٌپەت لىٍىع ۋە ئۈالرٔي خۈغبي لىٍىػٕي دىٕٕىڭ ثىر جۊٍِ –ئۊٔطي 

ثۈ ھەٍراْ لبالرٌىك ئەِەش، چۊٔىي ئىطالَ . لىٍغبْ ۋالحىذا ئبٔذىٓ ئۆزگەردى

دىٕي ئىٕطبٕٔىڭ ثەدىٕي، رۇھي ۋە ئەلٍىٕي ئۆز ئىچىگە ئبٌغبْ ئۈِۈِىٌ ثىر 

ئبٌالھ زىىىر لىٍىّٕبٍذىغبْ »: پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ِۈٔذاق دەٍذۇ. دىٕذۇر

پەلەت جۆت . جبِبغىذۇر-لبٌذۇرىذىغبْ ئوٍۈْھەرلبٔذاق ثىر ٔەرضە غەپٍەجحە 

وىػىٕىڭ ئبئىٍىطىذىىىٍەر ثىٍەْ ئوٍٕىػىػي، جەڭ : ئىع ثۈٔىڭذىٓ ِۈضحەضٕبدۇر

ئېحىٕي وۆٔذۉرىػي، لبرىغب ئېحىػٕي ِەغىك لىٍىػي ۋە ضۈ ئۊزۉغٕي ِەغىك 

«لىٍىػي
(34)

 ( ثۈ ئىػالرغىّۈ ضبۋاپ ثبردۇر. )

ھەرىىەجٍىرىٕي وۆرگۀذە -بالِٕىڭ ئىعثۈ ئىحىمبد ٍۀە، پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىطط 

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ »: جبثىر ئىجٕي ضەِۈرە ِۈٔذاق دەٍذۇ. ئۆزگەردى

ثبِذات ٔبِىسىذىٓ وېَىٓ جبوي وۊْ چىممۈچە ٔبِبز ئولۈغبْ جبٍىذا 

گبھىذا ئۈالرٔىڭ . ئوٌحۈراجحي، ضبھبثىٍەر ئۈٔىڭ لېػىذا پبراڭٍىػىپ ئوٌحۈراجحي

ئۈالر . ت ۋالحىذىىي ئىػالرغىّۈ وېحىپ لبالجحيپبراڭٍىرى جبھىٍىَە

پبراڭٍىػىپ وۊٌۊپ وەجطە، پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ئۈالرغب لبراپ 

ثۈ ئىحىمبد ئۆزگەردىال ئەِەش، ئۆز ٔەفطىٕىڭ ھەلمىٕي . وۊٌۊِطىرەپ لوٍبجحي

: پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ئبثذۇٌالھ ئىجٕي ئۆِەردىٓ. ثىرىع ۋاجىپمب ئبٍالٔذى

ثذۇٌالھ، ِبڭب ضېٕىڭ وۊٔذە روزا جۈجۈپ، وېچىطي لىَبِذا ئي ئب»

 . دەپ ضورىذى «جۈرىذىغبٍٔىمىڭ ٍەجحىغۈ ؟

 : ئبثذۇٌالھ

 :پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ئۈٔىڭغب. غۈٔذاق ئي ئبٌالھٕىڭ پەٍغەِجىرى، دېذى-

. ئۈٔذاق لىٍّىغىٓ، ثەزى وۊٍٔىرى روزا جۈجۈپ، ثەزى وۊٍٔىرى جۈجّب-

ئۈخالپ، ثەزىطىذە ٔبِبز ئولۈ، ھەلىمەجەْ ثەدىٕىڭٕىڭ وېچىٕىڭ ثەزىطىذە 

وۆزۉڭٕىڭ ضېٕىڭ ئۊضحىڭذە ھەلمي ثبر، . ضېٕىڭ ئۊضحىڭذە ھەلمي ثبر
                                                           

 لىٍغبْ.رىۋاٍەت ِۈضٍىُ  (1)

 .ئەھّەد ۋە ٔەضبئىٌ ۋە ثەٍھەلىٌ رىۋاٍەت لىٍغبْ. ضەھىھ (2)
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ئبٍبٌىڭٕىڭ ضېٕىڭ ئۊضحىڭذە ھەلمي ثبر، ٍېٕىڭٕىڭ ضېٕىڭ ئۊضحىڭذە ھەلمي 

ثبر، دېذى
(35)

 . 

 

پەيغەيبەر ئەنەيھىسسااليُىڭ ئۆز ئەھهي بىهەٌ كۆڭۈل  

 يۈَىهەر:ئېچىشىذىٍ َە

 . پەيغەيبەر ئەنەيھىسساالو ئۆز ئەھهىُىڭ كۆڭهىُي ئاچاتتي-1 

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ئۆز ئبئىٍىطىگە خۈغبٌٍىك ۋە راھەت ثېرىع 

ئۊچۊْ، ئۈالرٔىڭ وۆڭٍىٕي ئېچىػمب ھېرىطّەْ ئىذى، پۈرضەت چىمطىال 

جبِبغب ثىٍەْ وۆڭٍىٕي ئېچىػىغب ٍوي لوٍۈپ، -ئۈالرٔىڭ ھبالي ئوٍۈْ

: ئبئىػە ئبٔىّىس ِۈٔذاق دەٍذۇ. ئۈالردىىي ھبرغىٍٕىمٕي جۊگىحەجحي

ھەثەغىطحبٍٔىمالر پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ِەضجىحىگە وىرىپ ئوٍۈْ »

ئي ئبئىػە، ئۈالرٔىڭ ئوٍۈٔىٕي »: وۆرضەجحي، پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ِۀذىٓ

غۈٔىڭ  .دەپ جبۋاپ ثەردىُ« ھەئە»ِەْ . دەپ ضورىذى «وۆرگىڭ ثبرِۈ؟

ثىٍەْ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ئىػىىٕىڭ ئبٌذىغب وېٍىپ جۈرۇپ ثەردى، ِەْ 

ئىڭىىىّٕي ئۈٔىڭ ِۆرىطىگە لوٍۈپ، ٍۊزۉِٕي ئۈٔىڭ ئېڭىىىگە جېرەپ 

ئۈالرٔىڭ ئۈ وۊٔذىىي دەٍذىغبْ . جۈرۇپ ھەثەغىٍەرٔىڭ ئوٍۈٔىٕي وۆردۉَ

ٍھىططبالَ ِبڭب پەٍغەِجەر ئەٌە. ئىذى« ئەثۈٌمبضىُ ٍبخػي ثۀذە»گەپٍىرى 

!« ئبٌذىرىّىغىٓ، ئي ئبٌالھٕىڭ پەٍغەِجىرى»ِەْ . دېذى« ئەِذى ثوٌذى»

ثىردەِذىٓ وېَىٓ ٍۀە ِبڭب . غۈٔىڭ ثىٍەْ ئۈ ِبڭب ٍۀە جۈرۇپ ثەردى. دېذىُ

!« ئبٌذىرىّىغىٓ، ئي ئبٌالھٕىڭ پەٍغەِجىرى»ِەْ . دېذى« ئەِذى ثوٌذى»

ئوٍۈٍٔىرىغب لبرىغۈَ ٍوق، ِەْ پەلەت ثۈ ئەضٍىذە ِېٕىڭ ئۈالرٔىڭ . دېذىُ

ِبلبِىّٕي ۋە پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ِبڭب جۈرۇپ ثەرگۀٍىىىٕي 

  «.ثبغمىالرٔىڭ وۆرۉغٕي ئۊِىذ لىٍغبٔىذىُ

پەيغەيبەر ئەنەيھىسساالو ئەھهىُىڭ بەزى خاتانىقهىرىُي كۆريەسكە -2

 ساالتتي

                                                           

 .ثۈخبرى رىۋاٍەت لىٍغبْ (1)
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 .ٍۊن ئەدەپ ئەخالق ئۊضحىذە لىٍذىئبٌالھ جبئبال پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕي ثۊ 

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ثىرەرضىٕىڭ خبجبٌىمىٕي، ئۆز ئەھٍىٕىڭ غەرىئەجىە 

ِۈخٍىپ ثوٌّىغبْ خبجبٌىمٍىرىٕي ئۈالرٔىڭ ثىئبراَ ثوٌۈپ، ئۊِىذضىسٌۀّەضٍىىي 

. ئۊچۊْ ٍۊزىگە ضبٌّبٍحي ۋە وۆرِەضىە ضبالجحي، ھەِذە غبپىً ثوٌىۋاالجحي

ثىر ئىػٕي ثىٍىپ جۈرۇپ ثىٍّەضىە : ثوٌىۋېٍىع دېگىٕىّىسغبپىً 

ئەثۈ ثەوىر »: ئبئىػە رەزىَەٌالھۈ ئۀھب ِۈٔذاق دەٍذۇ. ضېٍىۋېٍىػحۈر

رەزىَبٌالھۈ ئۀھب ِىٕب وۊٍٔىرىٕىڭ ثىرىذە ِېٕىڭ لېػىّغب وىردى، ِېٕىڭ 

 پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ وىَىّي ثىٍەْ. لېػىّذا ئىىىي لىس داپ چېٍىۋاجبجحي

ئەثۈ ثەوىر ئۈالرٔي لوغٍىغىٍي جۈردى، پەٍغەِجەر . ثېػىٕي ئورىۋاٌغبْ ئىذى

ئي ئەثۈ ثەوىر، لوٍغىٓ، ثۈ دېگەْ ھېَىث : ئەٌەٍھىططبالَ ٍۊزىٕي ئېچىپ

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ »: ئبئىػە ئبٔىّىس ٍۀە ِۈٔذاق دەٍذۇ. دېذى -وۊٍٔىرى،

ۋاجمبْ ھەثەغىٍەرٔىڭ ِبڭب جۈرۇپ ثەردى، ِەْ ِەضجىححە ٔەٍسە ئوٍٕىحى

ئوٍۈٔىٕي وۆرىۋاجبجحىُ، ئۆِەر وېٍىپ ئۈالرٔي ِەضچىححىٓ لوغٍىغىٍي جۈردى، 

ئي ئەرفىذە . ئۆِەر، ئۈالرٔي ئوٍٕىغىٍي لوٍغىٓ: پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ

.دېذى -ئوغۈٌٍىرى، خبجىرجەَ ئوٍٕبۋىرىڭالر،
(36)

 

 .ئاشۈراتتيپەيغەيبەر ئەنەيھىسساالو ئەھهىُىڭ سائادىتىُي ئىشقا -3

ئبرا ٍبخػي وۆرۉظ، ئىٕبلٍىك ۋە وۆڭۊي خبجىرجەٍِىىىٕىڭ ئىپبدىطي -ئۆز 

پەٍغەِجەر . ئۆزى ٍبخػي وۆرگەْ ئبدەِٕىڭ خۈغبٌٍىمىٕي ئىسدەغحۈر

. ئەٌەٍھىططبالَ ئۆز ئەھٍىٕي خۈغبي لىٍىذىغبْ ئىػالرغب ھېرىطّەْ ئىذى

ثىٍەْ لؤچبق  ِەْ ثىر لبٔچە دوضحٍىرىُ»: ئبئىػە ئبٔىّىس ِۈٔذاق دەٍذۇ

ئوٍٕبٍححۈق، ٌېىىٓ ئۈالر پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ھەٍۋىحىذىٓ ئەٍّىٕىپ 

لېچىپ چىمىپ وېحىػەجحي، پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ثوٌطب ئۈالرٔي ِېٕىڭ 

«.لېػىّغب ئېۋەجەجحي
(37)

  

 پەيغەيبەر ئەنەيھىسساالو ئۆز ئەھهي بىهەٌ ئويُىشىپ، چاقچاقهىشاتتي -4

ئىطالِىٌ وۆرضەجّىٍەر ئىچىذە، ثەدەْ ۋە روھٕي ضبغالَ لىٍىذىغبْ  

وۆرضەجّىٍەر ثبر ثوٌغىٕىذەن، ئىٕطبْ ٔەپطىٕي ضبغالَ لىٍىپ، ئۈٔىڭغب 

                                                           

 .ثۈخبرى رىۋاٍەت لىٍغبْ (1)

 رىۋاٍەت لىٍغبْ.ِۈضٍىُ  (2)
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پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ثۈ . خۈغبٌٍىك ثېرىذىغبْ وۆرضەجّىٍەرِۈ ثبر

ئۆز ئەھٍي ۋە ضبھبثىٍىرى ثىٍەْ . جەرەپٍەرگە ھەلىمىٌ وۆڭۊي ثۆٌەجحي

چبلچبلٍىػىپ ئۈالرٔي وۊٌذۉرەجحي، ٌېىىٓ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ 

ٔەپطىگە ھۈجۈَ -چبلچبلٍىرى ٍبٌغبْ ئبرىالغّىغبْ، وىػىٕىڭ ئىسزەت

لىٍّبٍذىغبْ، ھەق ضۆز ثىٍەْ ثوٌىذىغبْ، وىػىذىٓ ھبرغىٍٕىك ۋە ِەٍۊضٍىىٕي 

غەِجەر پەٍ»: ئبئىػە ئبٔىّىس ِۈٔذاق دەٍذۇ. وەجىۊزىذىغبْ چبلچبلالردۇر

ئەٌەٍھىططبالَ ثىر وۊٔي ثەلىئذىىي ثىر جىٕبزا ٔبِىسىذىٓ ٍېٕىپ ِېٕىڭ 

. ۋاً ثېػىُ، دېذىُ: ِەْ. لېػىّغب وىردى، ِېٕىڭ ثېػىُ ئبغرىۋاجبجحي

ئي ئبئىػە، ثېػي ئبغرىۋاجمبْ ئبدەَ ِەْ، ۋاً »: پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ

ەگەر ِۀذىٓ ثۈرۇْ ضبڭب ٔېّىحي، ئي ئبئىػە؟ ئ»: دېذى، ۋە ٍۀە–! ثېػىُ 

ۋاپبت جېپىپ لبٌطبڭ، ضېٕي ئۆزۉَ ٍۈٍۈپ، ئۆزۉَ وېپۀٍەپ، ٔبِىسىڭٕي 

ِەْ ئۆزٌىرىٕىڭ ِېٕي ! ھە: ِەْ. دېذى« چۊغۊرۉپ، ٍەرٌىىىڭذە لوٍبجحىُ

وۆِۊپ لوٍۈپ لبٍحىپ وەٌگەْ ھبٌەجٍىرىٕي وۆرگۀذەن ثوٌىۋاجىّەْ، ضىٍي 

. دېذىُ-!ى ثىٍەْ لۈٔبجحىٍە ھە ؟لبٍحىپ وېٍىپ، ِېٕىڭ ھۈجراِذا ثىرەر ئبٍبٌٍىر

ئبٔذىٓ پەٍغەِجەر . پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ثۈٔي ئبڭالپ وۊٌۊِطىرەپ لوٍذى

ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ۋاپبت جبپمبٔذىىي ئبغرىمي ثبغالٔذى
(38)

. 

 .پەيغەيبەر ئەنەيھىسساالو ئۆز ئەھهي بىهەٌ سەيهە قىالتتي-5

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ھبٍبجي ھېچمبچبْ وىػىٕىڭ وۆڭٍىٕي خوظ  

لىٍىػحىٓ خبٌىٌ لبٌّىغبْ، پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ غۈٔچە ئېغىر 

رىطبٌەت ۋەزىپىطي ۋە ئۈِّەجٕي ٍېحەوٍەظ ۋەزىپىطي ئۈٔي ئۆز ئەھٍىگە 

گە ئۈ ئۆز ئبٍبٌٍىرى ثىٍەْ ضەٍٍى. وۆڭۊي ثۆٌۊغحىٓ جوضۈپ لبٌّىغبْ ئىذى

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ وېچە : »...ِۈضٍىُ ِۈٔذاق رىۋاٍەت لىٍىذۇ. چىمبجحي

«ثوٌغبٔذا ئبئىػە ثىٍەْ ثىٍٍە پبراڭالغمبچ ِېڭىپ ضەٍٍە لىالجحي
(39)

 . 

 .پەيغەيبەر ئەنەيھىسساالو ئۆز ئەھهىُىڭ يۈيۈرنۈق گەپهىرىگە كۈنەتتي-6

وۊٌۊظ ثىر پىحرى ئىع ثوٌۈپ، ئىطالَ غەرىئىحي ثۈٔىڭغىّۈ وۆرضەجّە  

ضېٕىڭ لېرىٕذىػىڭغب »: پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ِۈٔذاق دەٍذۇ. ثەرگەْ

                                                           

 .دارىّي رىۋاٍەت لىٍغبْ، ئەٌجبٔي ضەھىھ دېگەْ( 1)
(

 .ِۈضٍىُ رىۋاٍەت لىٍغبْ (2
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( جىرِىسى رىۋاٍەت لىٍغبْ . ضەھىھ«. ) لبراپ وۊٌۊِطىرىػىڭ ضەدىمىذۇر

چىراً، جوڭ ئىطالَ دىٕىّىس ثىسگە لبرىغبْ وىػىٕي زېرىىحۊرىذىغبْ ضۆرۉْ 

پەٍغەِجەر . لبپبق ثوٌّبضحىٓ، خۈظ چىراً ثوٌۈظ الزىٍّىمىٕي ئۆگىحىذۇ

ئەٌەٍھىططبالَ وۊٌەجحي ۋە وۊٌذۉرەجحي، ضورۇٔذىٓ وۆڭۊٌطىسٌىه ۋە 

پەلەت لېرىٕذىػىڭغب »: ئۈ ِۈٔذاق دەٍذۇ. زېرىىىػٕي وەجىۊزەجحي

 وۊٌۊِطىرەغىىال لبدىر ثوالٌىطبڭّۈ، ھەر لبٔذاق ٍبخػىٍمٕي وىچىه

 . «ضبٔىّىغىٓ

 .پەيغەيبەر ئەنەيھىسساالو ئۆز ئەھهىگە خۈشانهىقُىال تارىتاتتي-7

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ جەثىئەجٍىرىذىٓ ضورۇٔذاغٍىرىٕي ھەق ضۆز ثىٍەْ  

چبلچبلالر ثىٍەْ وۊٌذۉرەجحي، ھەِذە ئۆز ئەھٍىٕىڭ ھبرغىٍٕىمي -ثوٌغبْ ٍوِۈر

ر ثىٍەْ ئوٌحۈرۇپ، ئۈالرٔي ۋە زېرىىىػٍىرىٕي ٍوق لىٍىع ئۊچۊْ ئۈال

ِەْ »: ئبئىػە ئبٔىّىس ِۈٔذاق دەٍذۇ. وۊٌذۉرۉپ وۆڭۊٌٍىرىٕي ئېچىپ لوٍبجحي

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِغب ئۈِبچ ئېحىپ ئبپبردىُ، پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ 

ضۀّۈ »ضەۋدە ثىٍەْ ئىىىىّىسٔىڭ ئبرىطىذا ئوٌحۈرغبْ ئىذى، ِەْ ضەۋدەگە 

« ٍىّىطەڭ ٍۊزۉڭگە ئۈِبچحىٓ ضۊرىّەْ»ِەْ . ىّىذىدېطەَ، ئۈ ئۈٔ« ٍىگىٓ

غۈٔىڭ ثىٍەْ ِەْ ئۈِبچمب لوٌۈِٕڭ جەوىۊزۉپ . ئۈ ٍۀىال ئۈٔىّىذى. دېذىُ

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ثۈٔي وۆرۉپ وۊٌۊپ . ئبٔذىٓ ئۈٔىڭ ٍۊزىگە ضۊردۉَ

ئبٔذىٓ ئۈٔىڭ لوٌي . دېذى« ضەۋدە، ضىسِۈ ئۈٔىڭ ٍۊزىگە ضۊرۉڭ»وەجحي، ۋە 

ضەۋدەِۈ ِېٕىڭ . ٍېحىػي ئۊچۊْ ِەْ جەرەپحىىي پۈجىٕي چۊغۊرۉپ ثەردى

ٍۊزۉِگە ئۈِبچحىٓ ضۊردى، پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ثۈٔي وۆرۉپ ٍۀە 

دەپ چبلىرغىٕىچە ئۆجۊپ  -،!ئبثذۇٌالھ! ئبثذۇٌالھ: غۈ ئەضٕبدا ئۆِەر. وۊٌذى

لوپۈڭالر، »:پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ئۈٔي وىرەِذىىىٓ دەپ ئوٍالپ. لبٌذى

ِەْ جب ھبزىرغىچە ئۆِەرٔىڭ پەٍغەِجەر . دېذى« ٍۊزۉڭالرٔي ٍۈٍىۋىحىڭالر

ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئبٌذىذىىي ھەٍۋىحي ضەۋەپٍىه ئۆِەردىٓ ئەٍّىٕىّەْ
)42(

 . 

 .پەيغەيبەر ئەنەيھىسساالو ئۆز ئەھهىُىڭ خۈشانهىقىغا جۆر بوالتتي -8

ثىر وىػىگە ئۈٔىڭغب ِۈٔبضىپ ھەر : پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ھېىّىحىذىٓ 

وېٍىذىغبْ، غەرىئەروە زىث ثوٌّىغبْ ٍوي ثىٍەْ ِۈئبِىٍە لىالجحي ۋە 

                                                           

 .ئەٌجبٔي ضەھىھ دېگەْئەثۈ ٍەئالر رىۋاٍەت لىٍغبْ،  (1)
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پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ جەثۈن »: ئبئىػە ئبٔىّىس ِۈٔذاق دەٍذۇ. ئوٍٕىػبجحي

غبِبي . ِېٕىڭ ثىر وىچىه خۈرجۈٔۈَ ثبر ئىذى. غبزىحىذىٓ لبٍحىپ وەٌذى

ي، ئۈٔىڭ ئىچىذە ِېٕىڭ لؤچبلٍىرىُ ثبر وېٍىپ ئۈٔىڭ ئبغسىٕي ئېچىۋەجح

: ِەْ. دەپ ضورىذى-ئي ئبئىػە، ثۈ ٔېّە؟،: پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ. ئىذى

ئۈالرٔىڭ ئبرىطىذىىي رەخححىٓ لبٔىحي ثبر ثىر . دېذىُ-ِېٕىڭ لؤچبلٍىرىُ،

: ِەْ. دەپ ضورىذى-ئبۋۇ ئوجحۈرىطىذىىي ٔېّە؟ : لؤچبق ئبجٕي وۆرۉپ

: ِەْ. دەپ ضورىذى -بجٕىڭ ئۊضحىذىىىطي ئۈٔىڭ ٔېّىطي؟ ئ: ئۈ. دېذىُ-ئبت،

 .دېذى -ئىىىي لبٔبجٍىك ئبت؟ : ئۈ ٍۀە. دەپ جبۋاپ ثەردىُ-ئبجٕىڭ لبٔىحي،

دېطەَ، پەٍغەِجەر -ضۈالٍّبٕٔىڭ ئېحىٕىڭ لبٔىحي ثبرغۈ،! ئبڭٍىّىغبّٔىحىٍە؟: ِەْ

.« ئەٌەٍھىططبالَ ھەجحب ئېسىك چىػٍىرى وۆرۉٔۊپ لبٌغۈچە وۊٌذى
(41) 

 

پەيغەيبەر ئەنەيھىسساالو ئۆز ئەھهىُىڭ خۈشانهىقىُي بەخت دەپ  -9

 .بىهەتتي

پەٍغەِجەر . ئۆز ئەھٍىٕي خۈغبي لىٍىع وىػىٕىڭ ٍبخػىٍىمىٕىڭ ئبالِىحىذۇر 

ئبئىػە . ئەٌەٍھىططبالَ ئۆز ئەھٍىٕي خۈغبي لىٍىذىغبٔالرٔىڭ ئبٌذىٕمىطي ئىذى

ئەٌەٍھىططبالَ ئوٌحۈراجحي، ثىس  پەٍغەِجەر»: رەزىَەٌالھۈ ئۀھب ِۈٔذاق دەٍذۇ

پەٍغەِجەر . چۈرۇڭٍىرىٕي ئبڭٍىذۇق-ثىر جوپ وىچىه ثبٌىالرٔىڭ ۋاراڭ

ئەٌەٍھىططبالَ ئورٔىذىٓ جۈرۇپ ثىر ھەثەغٍىه وىچىه لىسچبلٕىڭ ئۈضۈي 

: ئوٍٕبۋاجمبٍٔىمىٕي ۋە ثىر جوپ ثبٌىالرٔىڭ ئۈٔي ئورىۋاٌغبٍٔىمىٕي وۆرۉپ ِبڭب

ِەْ ئىڭىىىّٕي ئۈٔىڭ ِۆرىطىگە . دېذى-وۆرگىٓ، ئي ئبئىػە، ثۈٍبلمب وېٍىپ

وۆرۉپ : پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ. لوٍۈپ ثبٌىالرٔىڭ ئوٍۈٔىٕي وۆردۉَ

. ِەْ ھەر لېحىّذا ٍبق، دەٍىححىُ. دېگىٍي جۈردى-...لبٔذىڭّۈ؟ وۆرۉپ لبٔذىڭّۈ

ِەلطىحىُ ئۆِەرٔي پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ثىٍەْ ِېٕىڭ ِۈغۈٔذاق 

جۈٍۈلطىس ئۆِەر وېٍىۋىذى، ئبدەٍِەر . سٔي وۆرضۈْ دېگۀىذىُجۈرغبٍٔىمىّى

ِەْ : پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ. ھېٍىمي لىسچبلٕىڭ ئەجراپىذىٓ لېچىػحي

ھەلىمەجەْ ئىٕطبٔالر ۋە جىٕالردىٓ ثوٌغبْ غەٍحبٔالرٔىڭ ئۆِەردىٓ 

دېۋىذى، ئورٔۈِغب لبٍحىپ وەجحىُ -لېچىۋاجمبٍٔىمىٕي وۆردۉَ،
(42)

 . 

 .پەيغەيبەر ئەنەيھىسساالو ئۆز ئەھهي بىهەٌ كېچىهەردە يۈڭذىشاتتي -11

                                                           

 .ئەثۈ داۋۇد رىۋاٍەت لىٍغبْ، ئەٌجبٔي ضەھىھ دېگەْ (2)

 .جىرِىسى رىۋاٍەت لىٍغبْ، ئەٌجبٔي ضەھىھ دېگەْ (1)
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وېچىذە ئۆز ئەھٍي ثىٍەْ : پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئبدەجٍىرىذىٓ 

ثىروۊٍٔۊن ھبٍبت ِەغغۈالجىذىٓ وېَىٓ وېچىذە ئۆز ئەھٍي . ِۈڭذىػبجحي

ي ثىٍەْ ِۈڭذىػىع غۈ ثىروۊٍٔۊن ِەغغۈالجحىىي ھبرغىٍٕىمٕي جۊگىحىپ، وىػ

. ِۈھەثجەت ۋە ئباللىٕي وۊچەٍحىذۇ-ثىٍەْ ئەھٍىٕىڭ ئبرىطىذىىي ِىھىر

ِەْ »: پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئبٍبٌي ضەفىََە ثىٕحي ھۈٍەً ِۈٔذاق دەٍذۇ

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ راِىسإٔىڭ ئبخىرلي ئؤىذا ئېحىىبپحب جۈرىۋاجمىٕىذا، 

ذىٓ لوپۈپ لبٍىحّبلچي ئۈٔىڭ لېػىغب ثېرىپ ثىردەَ پبراڭالغحىُ، ئبٔ

ثوٌغىٕىّذا، پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ِېٕي ئبپىرىپ لوٍّبلچي ثوٌذى، ثىس 

ثىٍٍە ِېڭپ ِەضجىحٕىڭ ئۈِّۈ ضەٌەِۀىڭ ئۆٍي جەرەپحىىي ئىػىىىگە 

وەٌگىٕىّىسدە، ئۀطبرالردىٓ ئىىىي وىػي لېػىّىسدىٓ ئۆجۊپ ثىسگە ضبالَ 

جوخحبڭالر، ثۈ ِېٕىڭ ئبٍبٌىُ  :ثەردى، پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ئۈالرغب

ثىس ضېٕىڭ ) ئۈالرغب ثۈ ئېغىر وېٍىپ، . دېذى-ضەفىََە ثىٕحي ھۈٍەً ثوٌىذۇ،

ئبٌالھ ! ) ضۈثھبٔەٌالھ( ھەلمىڭذىّۈ ٍبِبْ گۈِبْ لىٍىّىسِۈ؟ دېگەْ ِۀىذە 

ئبٌالھٕىڭ جەرىپٍىػي ۋە ئبِبٍٔىمي ئۈٔىڭغب ثوٌطۈْ ! ) ، ئي رەضۈٌۈٌالھ(پبوحۈر 

ھەلىمەجەْ غەٍحبْ ئىٕطبٕٔىڭ لېٕي ٍەجىەْ : ەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَپ. دېذى-،(

ِەْ غەٍحبٕٔىڭ ئىىىىڭالرٔىڭ وۆڭٍىگە ثىرەر . جبٍالرغىچە ٍىحىپ ثبرىذۇ

دېذى-ۋەضۋەضە ضېٍىپ لوٍىػىذىٓ لورلحۈَ،
(43)

 . 

 

پەيغەيبەر ئەنەيھىسسااليُىڭ ئۆز ئەھهىگە ھېسىيات جەھەتتىكي 

 يۈئايىهىسي

-ئەر. ئىطالَ دىٕي وىػىٕىڭ ئىٕطبٍٔىك جەثىئىحي جەھەجٍەرگىّۈ وۆڭۊي ثۆٌگەْ 

ئبٍبٌالردىىي جۈغّب ھىطىَبت ثۈالرٔىڭ ئىچىذىىي ثىرى ثوٌۈپ، ئىٕطبٔذىىي 

جىٕطىٌ جەٌەپ چولۈَ لبٔذۇرۇٌۈغمب جېگىػٍىه ثوٌغبْ ثىر زۆرۉرىٌ 

غالپ لوٍۈغمب ئىطالَ دىٕي ئۈٔي ثىر ھبٍۋأىٌ جەٌەپ ضۊپىحىذە جب. جەٌەپحۈر

. ثۈٍرىّبضحىٓ، ٔىىبھحىٓ ئىجبرەت غەرئىٌ ٍوي ئبرلىٍىك لبٔذۇرۇغمب ثۈٍرىغبْ

چۊٔىي ثۈ ٍوي وىػىگە ئىپپەت، پبوىسٌىك، خبجىرجەٍِىه ۋە ھېطىَبت 

ئبٍبٌالر ثىٍەْ »:ئبٌالھ جبئبال ِۈٔذاق دەٍذۇ. جەھەجحىىي ضبغالٍِىمٕي ثېرىذۇ

ڭ( ئۈالرٔي ضىٍەرٔىڭ ئۆز ٔىهللا ئۊٌپەت ئېٍىػىڭالر ئۊچۊْ )ا –ئۈٔطي 

                                                           

 .ثۈخبرى رىۋاٍەت لىٍغبْ( 1) 
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خوجۈْ ئبرىطىذا( ِېھر ـ  –جىپىڭالردىٓ ٍبراجمبٍٔىمي، ئبراڭالردا )ٍۀي ئەر 

ٔىڭ )وبِبٌي لۈدرىحىٕي وۆرضىحىذىغبْ( هللا ِۈھەثجەت ئورٔبجمبٍٔىمي ا

ئبالِەجٍىرىذىٕذۇر، پىىىر ٍۊرگۊزىذىغبْ لەۋَ ئۊچۊْ، غەن ـ غۊثھىطىسوي، 

«ثۈٔىڭذا ٔۈرغۈْ ئىجرەجٍەر ثبر
(44)

غۈٔىڭ ئۊچۊْ ئىطالَ دىٕي . 

ِۈضۈٌّبٔالرٔي لۈدرىحي ٍەجىەْ چبغذا جوً لىٍىػمب ئبٌذىراغمب ثۈٍرۇٍذۇ، 

ئي »: پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ثۈٔىڭ ضەۋەثىٕي ثبٍبْ لىٍىپ ِۈٔذاق دەٍذۇ

ضىٍەردىٓ وىُ جوً لىٍىػمب لبدىر ثوالٌىطب جوً لىٍطۈْ، ! ٍبغالر جبِەضي

ٓ ضبلالٍذۇ، ئەۋرەجٕي ھبراِذىٓ لوغذاٍذۇ ؛ چۊٔىي ٔىىبھ وۆزٔي ھبرِذى

لىٍىػمب لبدىر ثوالٌّىغبْ وىػي روزا جۈجطۈْ، چۊٔىي ئۈ لبٌمبٔذۇر، گۈٔبھ 

 «ِەئطىَەجحىٓ ضبلالپ لبٌىذۇ
(45)

ئىطالَ دىٕي ٍۀە راھىجٍىك، ثوٍحبلٍىك ۋە  

ئۀەش ئىجٕي ِبٌىه رەزىَەٌالھۈ ئۀھۈ . جەروي دۇَٔبٌىمحىٓ ئبگبھالٔذۇرغبْ

ئۊچ وىػي پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئبٍبٌٍىرىٕىڭ »: ق دەٍذۇِۈدٔب

ئۆٍٍىرىگە وېٍىپ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئىجبدىحىذىٓ ضوراغحي، 

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئبٍبٌٍىرى ئۈالرٔىڭ ضورىغبٍٔىرىذىٓ خەۋەر 

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ٔەدە، ثىس ٔەدە؟ ئبٌالھ ئۈٔىڭ ثبرٌىك : ثەرگەْ چبغذا

ئۈالرٔىڭ ثىرضي . دېَىػحي -گۈٔبھٍىرىٕي ِەغفىرەت لىٍىۋەجىەْ جۈرضب، 

ِەْ وېچىذە پۊجۊْ (: پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئەِەٌٍىرىٕي ئبز ضبٔبپ )

مىٓ ِەْ ئبٍبي وىػىگە ٍې: ٍۀە ثىرى. دېذى-لىََبِذا جۈرۇپ چىمىّەْ، 

ئبٔذىٓ پەٍغەِجەر . دېذى-ٍوٌىّبٍّەْ، ِەڭگۊ جوً لىٍّبً ئۆجىّەْ، 

ضىٍەر ِۈٔذاق ِۈٔذاق دەپطىٍەر، ئبٌالھ ثىٍەْ : ئەٌەٍھىططبالَ وېٍىپ

لەضەِىي، ِەْ ضىٍەرٔىڭ ئىچىڭالردىىي ئەڭ جەلۋا ۋە ئبٌالھحىٓ ئەڭ 

 ِەْ ثەزىذە روزا جۈجىّەْ، ثەزىذە ئبغسىُ ئوچۈق. لورلىذىغبْ ثىرىّەْ

وىّىي . ٍۊرىّەْ ؛ وېچىٍىرى ٔبِبز ئولۈٍّەْ ھەَ ئۈخالٍّەْ ؛ جوً لىٍىّەْ

«.دېذى -ِېٕىڭ ضۊٕٔىحىّذىٓ ٍۊز ئۆرۉٍذىىەْ ئۈ ِۀذىٓ ئەِەش، 
(46)

  

ئبٍبٌٍىك ھىطىَبجٕي ِۈھىُ ئورۇٔغب لوٍۈپ، ئۈٔي ضبۋاپ -ئىطالَ دىٕي ئەر 

ضىٍەرٔىڭ ثىرىڭالر  :پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ. ثېرىٍىذىغبْ ثىر ئىجبدەت لىٍذى

ئي رەضۈٌۈٌالھ، : ضبھبثىٍەر. دېذى -ئبٍبٌىغب ٍېمىٕچىٍىك لىٍطىّۈ ضەدىمىذۇر، 

                                                           

 .ئبٍەت-21 :رۇَ ضۊرىطي (2) 

 .ِۈضٍىُ رىۋاٍەت لىٍغبْ (3) 

 .ثۈخبرى رىۋاٍەت لىٍغبْ (1) 
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. دەپ ضوراغحي -ثىرىّىس غەھۋىحىٕي لبٔذۇرضىّۈ ئۈٔىڭغب ئەجىر ثېرىٍەِذۇ؟ 

ئەگەر ثىرضي غەھۋىحىٕي ھبراَ ئبرلىٍىك لبٔذۇرضب : پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ

ئەِەضّۈ ؟ غۈٔىڭغب ئوخػبظ، ئەگەر ئۈ غەھۋىحىٕي ئۈٔىڭغب گۈٔبھ ٍېسىٍىذۇ 

دېذى –. ھبالٌذىٓ لبٔذۇرضب، ئۈٔىڭغب ئەجىر ٍېسىٍىذۇ
(47)

 . 

ئىطالَ دىٕي ثۈ جەرەپىە ٔبھبٍىحي وۆڭۊي ثۆٌگەْ، چۊٔىي ِۈضۈٌّبْ 

غەرىئەت وۆرضەجىەْ ٍوي ئبرلىٍىك ئۆز ٔەفطىٕي لبٔذۇرۇپ، رۇھىٌ 

ي راھەت ۋە زېھٕي ئوچۈق ھبٌذا ئبدا خبجىرجەٍِىىىە ئېرىػىذۇ، ئىجبدەجٍىرىٕ

 .لىٍىذۇ

بىس پەيغەيبەر ئەنەيھىسسااليُىڭ ھىسسىي تۈريۈشىذىكي بەزى يىسانالرغا 

 كۆز يۈگۈرتۈپ باقايهي: 

پەيغەيبەر ئەنەيھىسسااليُىڭ ئۆز ئەھهىگە سادىق بونۈپ، خىياَەت . 1

 قىهًاسهىقي

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ وىػي غەٍحبْ ۋەضۋەضطىگە چۊغۊپ لبٌغبٔذا ئىمحىذا  

جبثىر ئىجٕي ئبثذۇٌالھ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ . لىٍىذىغبْ ٍبخػي ئۊٌگە

ثىرەرضىڭالرٔي ثىرەر ئبٍبي »: ِۈٔذاق دېگۀٍىىىٕي رىۋاٍەت لىٍىذۇ

ھٍىذىٓ غۈ ئبٍبٌذىٓ ئەجەثٍۀذۉرضە، دەرھبي ئۆز ئەھٍىگە وەٌطۈْ، ئۈ ئۆز ئە

«جبپىذىغبْ ٔەرضىٕي جبپىذۇ
(48)

 . 

 .پەيغەيبەر ئەنەيھىسساالو ئۆز ئەھهىُي سېغىُاتتي. 2

ھەلىمەجەْ وىػىٕىڭ ضەپەردىٓ لبٍحىػمب ئبٌذىرىػي ئۈٔىڭ ئۆز ئەھٍىگە ثوٌغبْ  

ثۈ جەِىىٍٕىه ۋە وۆڭۊي . ِۈھەثجىحي ۋە ضېغىٕىػىٕىڭ ئىپبدىطىذۇر

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ثۈ ھەلحە ئېٕىك . وېٍىذۇخبجىرجەٍِىىي ئېٍىپ 

ضەپەر دېگەْ ئبزاپحىٓ ثىر ارچىذۇر، ئۈ وىػىٕي »: وۆرضەجّە ثېرىپ

ضىٍەرٔىڭ ثىرەرضىڭالر . ئۈٍمىذىٓ ثىذار لىٍىذۇ، وىػىٕي ئبچ ۋە ضۈضىس لوٍىذۇ

                                                           

 لىٍغبْ.رىۋاٍەت ِۈضٍىُ  (2)

 .ئەٌجبٔي ضەھىھ دېگەْ ،جىرِىسى رىۋاٍەت لىٍغبْ (3)
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ضەپەردىٓ وۆزٌىگەْ ِەلطىحي ھبضىً ثوٌغبْ ھبِبْ ئۆٍىگە لبٍحىػمب 

«ئبٌذىرىطۈْ
(49)

.  

يۈھەببىتىُي -پەيغەيبەر ئەنەيھىسساالو ئۆز ئەھهىگە بونغاٌ يىھىر. 3

 .يېڭىالپ تۈراتتي

ضوۋغبجٕىڭ ٔبھبٍىحي ِۈھىُ لىّّىحي ثبردۇر، ثوٌۈپّۈ ئۈ ٍبخػي وۆرىذىغبْ  

غۈٔىڭ . ئبدىّي جەرىپىذىٓ ثېرىٍگۀذە ئۈٔىڭ لىّّىحي ھەضطىٍەپ ئبغىذۇ

ئېٕىك وۆرضەجّە ثېرىپ ِۈٔذاق ئۊچۊْ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ثۈ ھەلحە 

ِۈھەثجەت پەٍذا -ئبرا ضوۋغب ثېرىػىڭالر، ئۈ ئبراڭالردا ِىھىر-ئۆز»: دەٍذۇ

«لىٍىذۇ
(52)

ئي ِۈضۈٌّبْ »: پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ٍۀە ِۈٔذاق دەٍذۇ. 

ضىٍەرٔىڭ ثىرىڭالر خوغٕىطىغب لوٍٕىڭ ثىر پبرچە ئۈضحىخبٍٔىك ! ئبٍبٌالر 

«وىچىه ضبٔىّىطۈْ ئۈرۇق گۆغىٕي ثېرىػٕىّۈ
(51)

 . 

 . پەيغەيبەر ئەنەيھىسساالو ئۆز ئەھهىذىٍ باشقىسىغا كۆز سانًايتتي. 4 

ئۆز ثەدىٕىٕي ھبراِذىٓ ضبلالپ، ئۆز ئەھٍي ثىٍۀال وۈپبٍىٍىٕىع وىػىٕىڭ  

غەٍحبْ ثۈٔذاق وىػىٕي جوغرا ٍوٌذىٓ . ضەِىّىٍَىىي ۋە ئبدىٍٍىمىغب داالٌەجحۈر

لىٍىػمب ۋەضۋەضە لىٍىذۇ، ھەلىمەجەْ ثۀذىٕىڭ  ئبزدۇرۇپ، رەزىً ئىػالرٔي

: غۊثھە ٍولحۈر-زىٕبدىٓ ثوٌغبْ ٔىطىۋىطي پۊجىۋىحىٍگەْ ثوٌۈپ، ثۈٔىڭذا غەن

وۆز زىٕب لىٍىذۇ، ئۈٔىڭ زىٕبضي لبراغحۈر ؛ لۈالق زىٕب لىٍىذۇ، ئۈٔىڭ زىٕبضي 

، ئبڭالغحۈر ؛ جىً زىٕب لىٍىذۇ، ئۈٔىڭ زىٕبضي ضۆزٌەغحۈر ؛ لوي زىٕب لىٍىذۇ

لەٌت . ئۈٔىڭ زىٕبضي جۈجۈغحۈر ؛ پۈت زىٕب لىٍىذۇ، ئۈٔىڭ زىٕبضي ِېڭىػحۈر

. ئبرزۇ لىٍىذۇ، ئەۋرەت ئۈٔي ۋۇجۈدلب چىمىرىذۇ ٍبوي ٍولمب چىمىرىذۇ

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ جوغرىٍىمي ثىرٌىىىە وېٍىٕگەْ ھەدىطحە ثۈٔىڭذىٓ 

 . خەۋەر ثەرگەْ

. ھبراِذىٓ ضبلالغحب ثىر ٔەِۈٔە ئىذى پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ئۆز ثەدىٕىٕي 

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ھىجرەت »: ئبئىػە ئبٔىّىس ثۈ ھەلحە ِۈٔذاق دەٍذۇ

ئي پەٍغەِجەر! ِۆِىٓ ئبٍبٌالر »: لىٍىپ وەٌگەْ ِۆِىٓ ئبٍبٌالرٔي ئبٌالھٕىڭ

                                                           

 .ثۈخبرى رىۋاٍەت لىٍغبْ (1)

 .ئەٌجبٔي ضەھىھ دېگەْ ،جە رىۋاٍەت لىٍغبْ« ئەدەثۈي ِۈفرەد»ثۈخبرى  (2)

 .ثىرٌىىىە وېٍىٕگەْ ھەدىص (3)
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لب ھېچ ٔەرضىٕي غېرىه وەٌحۊرِەضٍىىىە، ئوغرىٍىك هللا ضبڭب وېٍىپ، ا

لىٍّبضٍىممب، ثبٌىٍىرىٕي )جبھىٍىَەت دەۋرىذىىىذەن لىس لىٍّبضٍىممب، زىٕب 

ثبٌىٍىرىٕي ٔوِۈضحىٓ ٍبوي وەِجەغەٌٍىىحىٓ لورلۈپ( ئۆٌحۊرِەضٍىىىە، 

ثبغمىالرٔىڭ ثبٌىطىٕي ٍبٌغبٔذىٓ ئەرٌىرىٕىڭ ثبٌىطي لىٍىۋاٌّبضٍىممب، ضەْ 

ثۈٍرۇغبْ ٍبخػي ئىػالردىٓ ثبظ جبرجّبضٍىممب ثەٍئەت لىٍطب )ٍۈلىرىمي 

جىٓ ِەغپىرەت هللا ەر ئبضبضىذا( ئۈالرغب ثەٍئەت لىٍغىٓ، ئۈالر ئۊچۊْ اغەرجٍ

ھەلىمەجەْ ٔبھبٍىحي ِەغپىرەت لىٍغۈچىذۇر، ٔبھبٍىحي هللا جىٍىگىٓ، ا

ئبٍەت ( دېگەْ ثۈٍرىمي ثوٍىچە -12)ضۈرە ِۈِحەھىٕە  «ِېھرىجبٔذۇر

ضىٕبٍحي. ِۆِىٓ ئبٍبٌالردىٓ وىُ ثۈ غەرجٍەرگە لوغۈٌطب، پەٍغەِجەر 

ئەٌەٍھىططبالَ ئۈٔىڭغب ضۆز ئبرلىٍىمال: ضۀذىٓ ثەٍئەت ئبٌذىُ، دەٍىححي. 

ئبٌالھٕىڭ ٔبِي ثىٍەْ لەضەِىي، پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ثەٍئەت جەرٍبٔىذا 

ۈ ئبٍبي وىػىٕىڭ لوٌىٕي جۈجّىذى، ئۈ پەلەت ئبٍبٌالرغب: ِەْ ضۀذىٓ ئۀە ثىرِ

غۈ غەرجٍەر ئبضبضىذا ثەٍئەت ئبٌذىُ، دېَىع ثىٍۀال ثەٍئەت لوثۈي لىالجحي
(52)

 . 

 .پەيغەيبەر ئەنەيھىسساالو ئۆز ئەھهىگە يۈھەببىتىُي ئىسھار قىالتتي. 5

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ئبٍبٌالرٔي ھېچٕىّە ضىبٔىّبٍذىغبْ جبھىٍىَەجحىٓ  

ٔولطبْ -وەٌگىٕىگە لبرىّبضحىٓ، ئۆز ئەھٍىگە ِۈھەثجەت ئىسھبر لىٍىػٕي ئەٍىت

ضبٔىّبٍحي، ثەٌىي ئۈٔي ئېطىً ئەخالق، ٍبخػي ئۈٔطي ئۊٌپەت لبجبرىذا 

ەٌەٍھىططبالِٕىڭ ثبغمب پەٍغەِجەر ئ»وۆرەجحي. ئبئىػە ئبٔىّىس ِۈٔذاق دەٍذۇ: 

ئبٍبٌٍىرىغب خەدىچە رەزىَەٌالھۈ ئۀھبغب لىٍغبٔذەن وۊٔذەغٍىه لىٍىپ ثبلّىذىُ، 

ِەْ ئۈٔي وۆرِىگەْ، پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ لوً ثوغۈزٌىطب: ثۈٔىڭذىٓ 

دەٍىححي. ثىر وۊٔي ِەْ  -خەدىچۀىڭ دوضحٍىرىغب ئەۋەجىپ ثېرىڭالر،

دېطەَ، ئۈ ِبڭب: ھەلىمەجەْ ئۈٔي ٍبخػي  -ئبچچىمالپ: دائىّال خەدىچەِۈ ؟

«وۆرۉغۊَ ِبڭب رىسىك لىٍىپ ثېرىٍذى، دېذى.
(53)

ئبئىػە ئبٔىّىس ٍۀە ِۈٔذاق  

دەٍذۇ: پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ خەدىچۀي ئەضٍىگىٕىذە ئۈٔي ئەڭ ٍبخػي 

رەۋىػحە ِبخحبٍىححي. ثىر وۊٔي ِېٕىڭ وۊٔذەغٍىىىُ جۈجۈپ: ئۈٔي جوٌىّۈ 

ئبٌالھ ضىٍىگە ئۈٔىڭذىّٕۈ ٍبخػىطىٕي ثەرگەْ جۈرضب ! دېذىُ.  ئەضٍەٍذىىۀال،

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ: ئبٌالھ ِبڭب ئۈٔىڭذىّٕۈ ٍبخػىطىٕي ثەرگىٕي ٍوق، 

                                                           

 .ِۈضٍىُ رىۋاٍەت لىٍغبْ (1)

 .ِۈضٍىُ رىۋاٍەت لىٍغبْ (2)
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وىػىٍەر ِبڭب وبپىر ثوٌغبٔذا ئۈ ِبڭب ئىّبْ ئېَىححي ؛ وىػىٍەر ِېٕي ٍبٌغبٔچىغب 

ىٕي ئبٍىغبٔذا ئۈ چىمبرغبٔذا، ئۈ ِېٕي جەضحىمٍىذى ؛ وىػىٍەر ِۀذىٓ ِېٍ

ئبٍىّىذى ؛ ئبٌالھ ِبڭب ئۈٔىڭذىٓ ثبغمب ئبٍبٌذىٓ پەرزۀث ثەرِىذى، دېذى
(54)

 . 

 .ئايانهىق تۈريۈشتىكي پاكىسنىقي-پەيغەيبەر ئەنەيھىسسااليُىڭ ئەر. 6

ئىطالَ وۆرضەجّىٍىرى ئبٌالھٕىڭ ٔبھبٍىحي گۊزەٌٍىىي، گۊزەٌٍىىٕي ٍبخػي  

وۆرىذىغبٍٔىمي، ضېخىٍىمي، ضېخىٍىمٕي ٍبخػي وۆرىذىغبٍٔىمي، ثبرچە 

ٔولطبٔذىٓ پبوٍىمي، پبوىسٌىمٕي ٍبخػي وۆرىذىغبٍٔىمىغب داالٌەت لىٍىذۇ. 

بھبثىٍىرىٕي پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ثۈ ھەلحە خەۋەر ثەرگەْ، ھەِذە ئۆز ض

جۈرۇغمب، ثوٌۈپّۈ ئۆز ئەھٍىگە غۈٔذاق -ئەڭ چىراٍٍىك ۋە پبوىس ٍۊرۉظ

ثوٌۈغمب ثۈٍرىغبْ. پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ثۈ ھەلحە ِۈٔذاق دەٍذۇ: 

ضىٍەرٔىڭ ثىرەرضىڭالر ئبٍبٌىغب ٍېمىٕچىٍىك لىٍىپ، ئبٔذىٓ ٍۀە وەٌّەوچي »

«ثوٌطب، جبھبرەت ئېٍىۋەجطۈْ
(55)

ٍەجٍەردە: ثۈ پبوىسٌىممب ئەڭ . ٍۀە ثەزى رىۋا

 ٍېمىٕذۇر، دەپ وەٌگەْ

 ...ھەقىقىي يۈھەببەت. 7

ھەلىمىٌ ِۈھەثجەت ثىر ئىٕطبٕٔي ھەِّە ھبٌىحىذە ٍبخػي وۆرۉغحۈر، ئۈ  

ۋالىحٕىڭ ٍبوي ٍبخػي وۆرگەْ ئىٕطبٕٔىڭ ئۆزگىرىػي ثىٍەْ ئۆزگۊرۉپ 

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ئۆز ئەھٍىٕي ئۀە غۈٔذاق ٍبخػي وۆرەجحي. . لبٌّبٍذۇ

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ئىىىىّىس جۈٔۈپ »ئبئىػە ئبٔىّىس ِۈٔذاق دەٍذۇ: 

ھبٌەجحە ثىر لبچىذىٓ جەڭ ضۈ ئېٍىپ ٍۈٍىٕبجحۈق. ئۈ ِېٕي ھەٍىسدار ھبٌىحىّذە 

ضۈزۇپ ثېرەجحي،  ضۆٍۊپ لوٍبجحي، ئۈ ئېحىىبپحب جۈرىۋاجمبٔذا ثېػىٕي ِبڭب

ِەْ ئۈٔىڭ ثېػىٕي ٍۈٍۈپ لوٍبجحىُ، ھبٌجۈوي ِەْ ئۈ ۋالىححب ھەٍىسدار 

ئىذىُ
(56)

 . 

 .پەيغەيبەر ئەنەيھىسساالو ئۆز ئەھهىُىڭ سىرنىرىُي يېيىۋەتًەيتتي. 8

                                                           

 .دېگەْئەرٔبۋۇت ضەھىھ  (1)

 رىۋاٍەت لىٍغبْ.ِۈضٍىُ  (2)

 رىۋاٍەت لىٍغبْ.ثۈخبرى  (3)
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ئبٍبٌٍىك جۈرِۈغحىىي ٔبزۇن ضىرالرٔي ٍبخػي -ئىطالَ غەرىئىحي ئەر 

ىممب ثۈٍرۇٍذۇ، چۊٔىي ئۈٔي ِۈھبپىسەت لىٍىپ، ئۈٔي ئبغىبرا لىٍّبضٍ

ئبغىبرىالظ ھبٍبٔي ٍولىحىذۇ ۋە ئبدىّىٍىىحىٓ ٍېرالالغحۈرىذۇ. پەٍغەِجەر 

لىَبِەت وۊٔي ئبٌالھٕىڭ ٔەزىرىذە ئەڭ ٍبِبْ »ئەٌەٍھىططبالَ ِۈٔذاق دەٍذۇ: 

وىػي، ئۆز ئەھٍي ثىٍەْ خىٍۋەجحە ثىرگە ثوٌۈغمبْ، ئبٔذىٓ ئوجحۈرىذىىي ٔبزۇن 

«ْ وىػىذۇرضىرالرٔي ٍېَىۋەجىە
(57)

 . 

 .پەيغەيبەر ئەنەيھىسساالو ئايانهىرىُي ئەركىهىتەتتي. 9

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ وۆڭٍي ٍۈِػبق ۋە وىػىٕىڭ وۆڭٍىٕي چۊغىٕىذىغبْ  

وىػي ئىذى. ئۆز ئبٍبٌٍىرىٕي ئۈالر ٍبخػي وۆرىذىغبْ ئىطىٍّىرى ثىٍەْ 

جېرىطي ئبق ضۊزۉن، چبلىراجحي. ئۈ ئبئىػە ئبٔىّىسٔي: ئي جوغبچ ٍۊزٌۊن ) 

دەپ چبلىراجحي. گبھىذا ئۈٔي جېخىّۈ -ِەڭسىذە ضۈش لىسىٍٍىك ثبر (،

دەپ چبلىراجحي-ئەروىٍىحىپ، ئۈٔىڭ ئىطّىٕي لىطمبرجىپ: ئي ئبئىع، 
(58)

 . 

پەيغەيبەر ئەنەيھىسساالو ئايانهىرىُىڭ ئۆزرىهىك ھانىتىذىًۈ ئۈالر بىهەٌ . 11

 .بىههە ئونتۈرۇپ قوپاتتي

ەٌەٍھىططبالَ ئۆز ئەھٍىٕىڭ ئۆزرىٍىه ۋالىحٍىرىذىّۈ ئۈالر ثىٍەْ پەٍغەِجەر ئ 

ئىچّەوحە ثىرگە ثوالجحي، ئۈالر ثىٍەْ جىّب -لوپۈظ، ٍېّەن-ئوٌحۈرۇپ

لىٍّبضحىٓ، ئۈالرٔي ضۆٍۊپ لوٍبجحي. ثۈ ئىػالر ئۈالرٔىڭ لەٌجىٕي خبجىرجەَ 

لىٍىپ، لىٍىع ثىٍەْ ثىرگە، ٍەھۈدىٌ ۋە ٔبضبراالر لىٍغبْ ئىػٕىڭ ئەوطىٕي 

غەرىئەجٕىڭ ثۈ جوغرىذىىي ھۆوىّىٕي ٍەجىۊزۉظ ئۊچۊٔذۇر. چۊٔىي ئۈالر 

ھەٍىسدار ئبٍبٌالرٔي ٔىجىص ضبٔبپ، ئۈالر ثىٍەْ ثىرگە ئوٌحۈرِبٍححي ۋە ثىٍٍە 

ٍەپ ئىچّەٍحي، ئۈالرٔي ئۆزٌىرىذىٓ ٍىراق ثوٌۈغمب ثۈٍرۇٍحي
(59)

 . 

                                                           

 .ثۈخبرى رىۋاٍەت لىٍغبْ (1)

 .ِۈضٍىُ رىۋاٍەت لىٍغبْ (2)

 .15:19الۋىََىٓ پبرىطي  :جەۋرات (3)
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َ ِېٕي ھەٍىسدار ئبئىػە ئبٔىّىس ِۈٔذاق دەٍذۇ: پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبال 

ھبٌىحىّذە ئىچ وىَىّىّٕي وىَگۊزۉپ لۈچبلالٍححي، ٌېىىٓ ئۈ ئۆز غەھۋىحىٕي 

ئەڭ وؤحىروي لىالالٍذىغبْ وىػي ئىذى
(62)

 . 

پەيغەيبەر ئەنەيھىسساالو ئۆز ئەھهىُىڭ ھېسىياتىغا ئەھًىيەت . 11

 .بېرەتتي

ثىرىگە ھبجىحي چۊغۊغي ثىر جۈغّب ئىع ثوٌۈپ، ئۈ ثبغمب -ئبٍبٌٕىڭ ثىر-ئەر 

ھبٍۋأالردەن ِەۋضۊِىٌ ثوٌّبضحىٓ، دائىٍّىك ئىػحۈر. غۈڭب وىػي ئبٍبي 

وىػىٕي ئۆزرىٍىه ۋالحىذا جبغالپ لوٍّبضحىٓ، ئۈٔىڭ ثىٍەْ جىّبدىٓ ثبغمب 

پەٍغەِجەر »ق دەٍذۇ: ھەِّە ئىػحب ٌەززەت ئبٌطب ثوٌىذۇ. ئبئىػە ئبٔىّىس ِۈٔذا

ئەٌەٍھىططبالَ وېچىطي ِەْ ھەٍىسدار ۋالحىّذا ِېٕىڭ ٍېٕىّذا ٔبِبز 

ئولۈٍىححي، ِېٕىڭ ئۊضحۊِذە ٍۈڭذىٓ جولۈٌغبْ لىطمب وىَىُ ثوٌۈپ، وىَىّىّٕىڭ 

ثىر ئۈچي پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِغب جىگىپ جۈراجحي
(61)

 . 

ىياتىُي پەيغەيبەر ئەنەيھىسساالو ئۆز ئەھهي بىهەٌ ھېس. 12

 .چۈڭقۈرالشتۈراتتي

ھەرىىەجٍىرىٕىڭ ھەِّىطي ئۊِّىحىگە -پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئىع 

غەرىئەت ئەھىبٍِىرىٕي ثبٍبْ لىٍىپ ثېرىع ئۊچۊْ ثوٌۈپ، ثىس پەٍغەِجەر 

ھەرىىەجٍىرىذىٓ ھەٍىسدار ئبٍبي ثىٍەْ جىّبدىٓ ثبغمب -ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئىع

-لوپۈظ، ٍېّەن-ر ثىٍەْ ثىٍٍە ٍېحىپئىع ثىٍەْ ٌەززەجٍىٕىع ۋە ئۈال

ئىچّەوحە ثىرگە ثوٌۈظ لبجبرٌىمالرٔىڭ ھبالي ئىىۀٍىىي، غۈٔذالال ھەٍىسدار 

ئبٍبٌٕىڭ ثەدىٕىٕىڭ پبوىسٌىمي لبجبرٌىمالرٔي ثىٍىۋاالٍّىس. ئبئىػە ئبٔىّىس ِۈٔذاق 

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ِەْ ھەٍىس وۆرىۋاجمبْ ِەزگىٍىّذە ِبڭب »دەٍذۇ: 

«ىٕىپ لۈرئبْ ئولۈٍححيٍۆٌ
(62)

 . 

 .پەيغەيبەر ئەنەيھىسساالو ئايانهىرى بىهەٌ بىرگە يۈيىُاتتي. 13

                                                           

 .ثەٍھەلي رىۋاٍەت لىٍغبْ (4)

 رىۋاٍەت لىٍغبْ.ِۈضٍىُ  (1)

 رىۋاٍەت لىٍغبْ.ِۈضٍىُ  (2)
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پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ھەر ۋالىث ئۆز ئەھٍىٕي خۈغبي لىٍىػمب ھېرىطّەْ  

ئىذى، ئۈ ئبٍبٌٍىرى ثىٍەْ ثىٍٍە ثوٌۈپ ثوٌغبٔذىٓ وېَىٕىي وىػىٕىڭ پەٍٍىرى 

غىەْ چبغالردىّۈ، ئۈالر ثىٍەْ ثىٍٍە ثۈغبپ، ھېطىَبجي پەضىۈٍغب چۊ

ئبئىػە ٍۈٍۈٔغبچ، ئۈالر ثىٍەْ چبلچبلٍىػىپ، ئۈالرٔىڭ وۆڭٍىٕي وۆجۊرەجحي. 

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ئىىىىّىس ثىر لبچىذىٓ ضۈ »: ئبٔىّىس ِۈٔذاق دەٍذۇ

ئبرا ضۈ جبٌىػىپ، )چبلچبق ٍۊزىطىذىٓ ( ِبڭىّۈ -ئېٍىپ ٍۈٍۈٔبجحۈق، ئۆز

«لوً ! دېَىػىپ وىحەجحۈق.لوً، ِبڭىّۈ 
(63)

 

 .پەيغەيبەر ئەنەيھىسساالو ئايانهىرىُي سۆيۈپ قوياتتي. 14

ھېطىَبجٕي چۈڭمۈرالغحۈرۇپ جۈرۇظ، ئبٌالھٕىڭ ِۈٍەضطەر لىٍىػىذىٓ  

وېَىٓ، ئبئىٍە جۈرِۈغىٕىڭ ضبغالَ داۋاٍِىػىػي ۋە ئبئىٍە جۈرِۈغىذا ٍۊز 

. ثېرىپ جۈرىذىغبْ وۆڭۊٌطىسٌىىٍەرٔي ٍۈلىحىذىغبْ ئەڭ چوڭ ضەۋەپحۈر

ضۆزِۈ ئەھٍىڭىسٔىڭ وۆڭۊي جەغٕبٌىمىٕي -ھەرىىەت، گەپ-وىچىه ثىر ئىع

. ِۈھەثجىحىگە ئېرىػىػىڭىسٔىڭ ضەۋەثي ثوالالٍذۇ-لبٔذۇرۇپ، ئۈالرٔىڭ ِىھىر

ئبئىػە ئبٔىّىس . پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ثۈ جەرەپىە ٔبھبٍىحي وۆڭۊي ثۆٌەجحي

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ِېٕي ضۆٍّەوچي ثوٌۈۋىذى، ِەْ: »: ِۈٔذاق دەٍذۇ

ٔذىٓ ِېٕي ضۆٍۊپ دېذى. ئب-دېذىُ. ئۈ: ِۀّۈ روزىذار، -روزىذار،

«لوٍذى.
(64)

  

 

پەيغەيبەر ئەنەيھىسسااليُىڭ ئۆز ئەھهي بىهەٌ بونغاٌ ئىُساَهىق 

 تەرىپي

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ثبغمب ئىٕطبٔالرغب ئوخػبظ ئىٕطبْ ثوٌۈپ،  

ئۈالردىٓ پەٍغەِجەرٌىه ثىٍەْ ئۊضحۊْ ثوٌغبْ ۋە رىطبٌەت خىسِىحي ثىٍەْ 

غەرەپٍۀذۉرۉٌگەْ. ئبٌالھ جبئبال ئۈٔي ثۀذىٍەرٔي ثۀذىگە ثوٌغبْ لۈٌچىٍىمحىٓ 

ۊچۊْ، ھەِذە ئۈالرغب لۈجۈٌذۇرۇپ، ٍبراجمۈچىٕىڭ لۈٌچىٍىمىغب ئېٍىپ چىمىع ئ

غەرىئەجٕي ثبٍبْ لىٍىپ ثېرىع ئۊچۊْ ئەۋەجىەْ. ثۈ ئبٌالھٕىڭ پەزٌي ثوٌۈپ، 

!)  )ئي ِۈھەِّەد»ئۈٔي ئۆزى خبٌىغبْ وىػىگە ثېرىذۇ. ئبٌالھ ِۈٔذاق دەٍذۇ: 
                                                           

 .ئەٌجبٔي ضەھىھ دېگەْ ،لىٍغبْٔەضبئىٌ رىۋاٍەت  (3)

 .ضەھىھ ،ئىجٕي ھۈزىَّە رىۋاٍەت لىٍغبْ ،ٔەضبئىٌ (1)
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ئېَحمىٕىي، ِەْ ضىٍەرگە ئوخػبظ ثىر ئىٕطبّٔەْ، ِبڭب ۋەھىٌ لىٍىٕىذۇوي، 

ثىر ئىالھحۈر، وىّىي، پەرۋەردىگبرىغب ِۈاللبت ضىٍەرٔىڭ ئىالھىڭالر ٍبٌغۈز 

ثوٌۈغٕي ئۊِىذ لىٍىذىىەْ )ضبۋاثىٕي ئۊِىذ لىٍىپ ئبزاثىذىٓ لورلىذىىەْ(، 

ٍبخػي ئىع لىٍطۈْ. پەرۋەردىگبرىغب لىٍىذىغبْ ئىجبدەجىە ھېچىىّٕي غېرىه 

«وەٌحۊرِىطۈْ
(65)

. ئۈ ثىر ئىٕطبْ ثوٌۈپ، ئۈٔىڭذا ئۈٌۈھىَەجحىٓ ھېچٕىّە 

ئۈ غبٍىپٕي ثىٍّەٍذۇ، ئبٌالھٕىڭ ئىسٔىطىس ھېچ ثىر وىػىگە پبٍذا ٍبوي ٍولحۈر، 

زىَبْ ٍەجىۊزەٌّەٍذۇ، ثۈ ئبٌەِذىىي ھېچجىر ٔەرضىٕي خبٌىغبٔچە جەضەررۇپ 

خبٌىّىغبْ ئىىەْ، ئۆزۉِگە پبٍذا هللا ا»لىالٌّبٍذۇ. ئبٌالھ جبئبال ِۈٔذاق دەٍذۇ: 

وەٌّەٍذۇ، )لىَبِەجٕىڭ  ٍەجىۊزۉظ، زىَبٕٔي ئۆزۉِذىٓ دەپئي لىٍىع لوٌۈِذىٓ

لبچبْ ثوٌۈغىٕي لبٔذالّۈ ثىٍەً؟( ئەگەر ِەْ غەٍجٕي ثىٍىذىغبْ ثوٌطبَ )دۇَٔب 

ِۀپەئەجٍىرىذىٓ( ٔۈرغۈْ ِۀپەئەت ھبضىً لىٍغبْ ثوالجحىُ، زىَبْ ـ 

زەخّەجىىّۈ ئۈچرىّىغبْ ثوالجحىُ )ٌېىىٓ ِەْ غەٍجٕي ثىٍّەٍّەْ، غۈڭب ِبڭب 

ِبٍٔىك ٍېحىپ جۈرىذۇ(. ِەْ پەلەت ئىّبْ جەلذىر لىٍىٕغبْ ٍبخػي ـ ٍب

ئېَحىذىغبْ لەۋَ ئۊچۊْ ئبگبھالٔذۇرغۈچي ۋە خۈظ خەۋەر ثەرگۊچي لىٍىپ 

«ئەۋەجىٍگەْ پەٍغەِجەرِەْ
(66)

. 

ِەرجىۋىطىٕىڭ غۈٔچە ٍۈلىرى ثوٌىػىغب -پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ئورۇْ 

لبرىّبً، ئۆزىٕي ئبرجۈلچە ئۈٌۈغالغٕي رەت لىٍغبْ. ئبٌالھ ئۈٔىڭغب ثەرگەْ 

ۋە ئۈ ئبرلىٍىك غەرەپٍۀذۉرگەْ ئبٌالھمب ثوٌغبْ لۈٌچىٍىك ِبلبِىغب رازى 

ٔبضبراالرٔىڭ  ِېٕي»ثوٌغبْ. پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ِۈٔذاق دەٍذۇ: 

ئېَطبٔي ئبرجۈلچە ثبجىً ِبخحىغىٕىذەن ئبرجۈلچە ِبخحىّبڭالر، ئبٌالھٕىڭ 

«ثۀذىطي ۋە رەضۈٌي، دېَىع ثىٍەْ وۈپبٍىٍىٕىڭالر
(67)

. 

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئىٕطبٍٔىك خۈضۈضىَەجٍىرى خۈددى ثبغمب  

الرٔىڭ وىػىٍەرگە ئوخػبظ، ِەڭگۊٌۊن ئەِەش ئىذى. ئۈٔىڭ ھبٍبجىّۈ ثبغمى

ھبٍبجىغب ئوخػبظ ثوٌۈپ، ثۈ دۇَٔبدا ِەڭگۊ لبٌّبضحىٓ، ۋاپبت جبپمبْ ئىذى. 

ِۈھەِّەد پەلەت ثىر پەٍغەِجەردۇر، ئۈٔىڭذىٓ »ئبٌالھ جبئبال ِۈٔذاق دەٍذۇ: 

ثۈرۇْ وۆپ پەٍغەِجەرٌەر ئۆجحي )ئۈالرٔىڭ ثەزىٍىرى ئۆز ئەجىٍي ثىٍەْ 

ٌگەْ(؛ ئۈ ۋاپبت ثوٌطب ٍبوي ئۆٌگەْ، ثەزىٍىرى ثبغمىالر جەرىپىذىٓ ئۆٌحۊرۉ
                                                           

 .ئبٍەت-112ضۊرە وەھف  (2)

 .ئبٍەت-188ضۊرە ئەئراف  (3)

 .ثۈخبرى رىۋاٍەت لىٍغبْ (1)
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ئۆٌحۊرۉٌطە، ئبرلبڭالرغب ٍېٕىۋاالِطىٍەر؟ )ٍۀي ئىّبٔذىٓ ٍېٕىپ ِۈرجەد 

ثوالِطىٍەر؟( وىّىي ئبرلىطىغب ٍېٕىۋاٌىذىىەْ )ٍۀي ِۈرجەد ثوٌىذىىەْ(، ئۈ 

غۊوۊر لىٍغۈچىالرٔي هللا لب لىٍچە زىَبْ ٍەجىۊزەٌّەٍذۇ. اهللا ا

«ِۈوبپبجالٍذۇ
(68.)

ضىالق ثوالجحي ۋە -وېطەي، ئبغرىك غۈٔىڭ ئۊچۊْ، ئۈِۈ 

ثۈٔىڭغب داۋا ئىسدەٍححي. ئبثذۇٌالھ ئىجٕي ِەضئۈد رەزىَەٌالھۈ ئۀھۈ ِۈٔذاق 

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ لېػىغب وىرضەَ، ئۈ لبجحىك لىسىپ »دەٍذۇ: 

دېطەَ، ئۈ -وېحىپحۈ. ِەْ: ئبٌالھٕىڭ ئەٌچىطي، ضەْ لبجحىك لىسىپ وېحىپطەْ،

 -ْ ضىٍەردىٓ ئىىىي وىػي لىسىغبْ ِىمذاردا لىسىۋاجىّەْ، ِبڭب: غۈٔذاق، ِە

دېطەَ، ئۈ:  -دېذى. ِەْ: ئۈ ضبڭب ئىىىي وىػىٍىه ئەجىر ثوٌغبٍٔىمي ئۊچۊّٔۈ ؟ 

ئەٌۋەجحە، غۈٔذاق. لبٔذالٍىىي ثىر ِۈضۈٌّبٔغب پۈجىغب جىىەْ وىرىپ وەجىۀچىٍىه 

خ ٍۈپۈرِبلٍىرى ٍبوي ئۈٔىڭذىٓ ٍۈلىرىراق ثىر ئەرزىَەت ٍەجطە، خۈددى دەرە

 «دېذى. -چۊغىۀذەن، ئۈٔىڭ خبجبٌىمٍىرىغب وبپبرەت ثوٌىذۇ، 
(69)

ثۈ  

ھەدىطىحىىي، ضبڭب ئىىىي وىػىٍىه ئەجىر ثوٌغبٍٔىمي ئۊچۊّٔۈ؟ دېگەْ 

ضۆزدىىي ِۀب ضەئىذ ئىجٕي ۋەلمبضي رىۋاٍەت لىٍغبْ ھەدىص ئبرلىٍىك روغەْ 

ططبالِذىٓ: ئەڭ لبجحىك ثبالغب ثوٌىذۇ. ئۈ ِۈٔذاق دەٍذۇ: ِەْ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھى

گىرىپحبر ثوٌىذىغبْ وىػىٍەر وىٍّەر ؟ دەپ ضورىطبَ، ئۈ ِبڭب: پەٍغەِجەرٌەر، 

ئبٔذىٓ لبٌطب وىػىٍەرٔىڭ ئەڭ ٍبخػىٍىرى، ئبٔذىٓ لبٌغبٔالرٔىڭ ئەڭ ٍبخػىطي. 

وىػىٍەر دىٕي ثبراۋىرىذە ضىٕىٍىذۇ. ئەگەر وىػي دىٕىذا چىڭ ثوٌطب، ثبالضىّۈ 

ذۇ، ئەگەر ئۈ دىٕىذا ضۈش ثوٌطب، ثبالضي ئبز ثوٌىذۇ. ئبٌالھ جبئبال لبجحىك ثوٌى

ثىر ثۀذىطىگە ثبال ئەۋەجىپ، ئۈٔي پبوالپ، جبوي ئۈ ٍەر ٍۊزىذە ھېچ خبجبٌىمي 

دېذى-ثوٌّىغبْ ھبٌەجحە ِبڭغۈچىٍىه ضىٕبٍذۇ، 
(72)

 . 

ئۈِۈ ثبغمىالرغب ئوخػبظ ٍبخػي وۆرەجحي ۋە ثىسار يەَە شۈَذاقال،  

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ لېػىغب ثىر وىػي وېٍىپ، ثىر ٔەرضە . ثوالجحي

 پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ . ثېرىػىٕي ضورىذى

ِۀذە ضبڭب ثەرگىذەن ثىر ٔەرضە ٍوق، ٌېىىٓ ِبڭب لەرىس ثوٌۈپ »: ئۈٔىڭغب

ئي : ئۆِەر. دېذى «جۈرضۈْ، وېَىٓ ثىرەر ٔەرضە وېٍىپ لبٌطب، ضبڭب ثېرەً

ئبٔبَ ضبڭب پىذا ثوٌطۈْ، ئبٌالھ ضبڭب وىػىگە ٔەپىمە -ئبجبئبٌالھٕىڭ ئەٌچىطي، 

                                                           

 .ئبٍەت-144 :ئبي ئىّراْ ضۊرىطي (2)

 رىۋاٍەت لىٍغبْ.ثۈخبرى  (3)
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ضۀذە ثىر ٔەرضە ثوٌطب ثەرگىٓ، ثوٌّىطب ئۈٔىڭ لەرزىٕي . لىٍىػٕي ٍۊوٍىّىگەْ

ثۈٔي ئبڭالپ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ . دېذى -ئۊضحىڭگە ئېٍىۋاٌّب، 

ٔذىٓ ئب. ئبچچىمي وەٌذى، ئۈٔىڭ ئبچچىمي وەٌطە ٍۊزٌىرى لىسىرىپ وېحەجحي

ئبٔبَ پىذا ثوٌطۈْ، ثېرىۋەرگىٓ، -ضبڭب ئبجب: ئۀطبرالردىٓ ثىر وىػي لوپۈپ

ئبٔذىٓ پەٍغەِجەر . دېذى -ئبٌالھٕىڭ ِېٍىڭٕي ئبزاٍحىۋىحىػىذىٓ ئۀطىرىّە، 

دېذى «ِۈغۈٔىڭغب ثۈٍرۇٌغبّٔەْ»: ئەٌەٍھىططبالَ وۊٌۊپ
(71)

 . 

پەٍغەِجەر . ئۈِۈ خۈغبي ثوالجحي ۋە لبٍغۈراجحييەَە شۈَذاقال،  

ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ثبٌىطي ئجراھىُ ۋاپبت ثوٌغبٔذا، پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ 

: ئەثۈ ثەوىر ٍبوي ئۆِەر ئىىىىطىٕىڭ ثىرضي. ئۈٔىڭ ئۊچۊْ ئۊٔطىس ٍىغٍىذى

وۆز ٍبظ : پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ. دەپ ضورىذى -ضۀّۈ ٍبظ جۆوەِطەْ ؟ 

ازى ثوٌىذىغبْ ضۆزدىٓ ثبغمىٕي جۆوىذۇ، لەٌت لبٍغۈرىذۇ، ثىس رەثجىّىس ر

ئەگەر ھەق ۋەدە، ھەِّىٕي ٍىغمۈچي لىَبِەت وۊٔي ثوٌّىغىٕىذا، . لىٍّبٍّىس

ھەِذە وېَىٕىىٍەر ئبٌذىٕمىالرغب ئەگەغّىگەْ ثوٌطب، ثىس ضبڭب ھەلىمەجەْ 

 . دېذى–. لبجحىك لبٍغۈرغبْ ثوالجحۈق، ثىس ضېٕىڭ ۋاپبجىڭغب لبٍغۈردۇق

 الٍىححي ۋە وۊٌەجحيئۈِۈ ٍىغيەَە شۈَذاقال،  

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ لىسٌىرىذىٓ »: ئۈضبِە ئىجٕي زەٍىذ ِۈٔذاق دەٍذۇ 

ثىرضىٕىڭ ثبٌىطي ضەوراجمب چۊغۊپ لبٌذى، پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ لىسى 

. پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِغب ئبدەَ ئەۋەجىپ، ئۈٔىڭ وېٍىػىٕي جەٌەپ لىٍذى

ثىسدىٓ ئېٍىۋېٍىٕغبْ ۋە ثېرىٍگەْ : ۈٔىڭغبپەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ئ

ٔەرضىٍەرٔىڭ ھەِّىطي ئبٌالھٕىڭذۇر، ھەر ٔەرضىٕىڭ ئبٌالھ ثەٌگىٍىگەْ 

ئبٌالھحىٓ ئەجىر ئۊِىذ لىٍىپ ضەثىر لىٍطۈْ، دېگەْ گەپٕي . ئەجىٍي ثبردۇر

ٌېىىٓ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ لىسى پەٍغەِجەر . ئەۋەجحي

پەٍغەِجەر . طۈْ، دەپ لەضەَ لىٍىپ جۈرىۋاٌذىئەٌەٍھىططبالِٕي چولۈَ وەٌ

ئەٌەٍھىططبالَ ثېرىپ ثبٌىٕي لۈچىمىغب ئبٌذى، ثبال ئۈٔىڭ لۈچىمىذا جىحرەپ جبْ 

ئۈثبدە . پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ٍىغٍىذى. جبٌىػىپ، جوٌۈِذەن ثوٌۈپ وەجحي

ثۈ ئبٌالھ ئىٕطبٔغب ثەرگەْ : دېۋىذى، ئۈ -ضىٍىّۈ ٍىغالِال ؟ : ئىجٕي ضبِىث

دېذى-رەھّەجحۈر، ئبٌالھ ئۆزىٕىڭ رەھىّذىً ثۀذىٍىرىگە رەھىُ لىٍىذۇ، 
(72)

 . 

                                                           

 .جەثەرى ۋە ثەززار رىۋاٍەت لىٍغبْ (2)

 .ثىرٌىىىە وېٍىٕگەْ ھەدىص (1)
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جەئفەر رەزىَەٌالھۈ . ئۈِۈ خۈغبي ثوالجحي ۋە ئبزاپٍىٕبجحييەَە شۈَذاقال، 

ئۀھۈ ھەثەغىطحبٔذىٓ لبٍحىپ وەٌگۀذە، ئۈٔىڭ وېٍىػي خەٍجەر پەجھىطىگە 

ٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ئۈٔىڭ پىػبٔىطىگە ضۆٍۊپ پە. جوغرا وېٍىپ لبٌذى

ِەْ خەٍجەرٔىڭ فەجھىطىگە خۈغبي ثوٌذۇِّۈ ٍبوي جەئفەرٔىڭ لبٍحىپ : جۈرۇپ

دېذى -وەٌگۀٍىىىگە خۈغبي ثوٌذۇِّۈ ثىٍّەٍّەْ، 
(73)

 . 

. ئۈِۈ ضەھۋۀٍىه ۋە ئۈٔحۈپ لېٍىػحىٓ خبٌىٌ ثوالٌّبٍىححييەَە شۈَذاقال،  

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ پىػىٓ ٍبوي : ِۈٔذاق دەٍذۇئبثذۇٌالھ ئىجٕي ئۆِەر 

ئي : ئبٔذىٓ زۇٌَەدەٍٓ ئۈٔىڭغب. ئەضىر ٔبِىسىٕىڭ ثىرىٕي ئىىىي رەوئەت ئولىذى

ئبٌالھٕىڭ پەٍغەِجىرى، ئۈٔحۈپ لبٌذىڭّۈ ٍبوي ٔبِبز لىطمبرجىٍذىّۈ ؟ دېگۀذە، 

. دېذى -ٍّىذى، ئۈٔحۈپّۈ لبٌّىذىُ، ٔبِبزِۈ لىطمبرجى: پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ

ئبٔذىٓ . دېذى -ضەْ ھەلىمەجەْ ٔبِبزٔي ئىىىي رەوئەت ئولۈدۇڭ، : ئبٔذىٓ ئۈ

دەپ -ئۈٔىڭ دېگىٕي جوغرىّۈ ؟ : پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ جبِبئەجىە ٍۊزٌىٕىپ

ئبٔذىٓ پەٍغەِجەر . دەپ جبۋاپ ثېرىػحي –! غۈٔذاق : جبِبئەت. ضورىذى

رەوئەجٕي ئولىذى ۋە ضەھۋۀٍىه ئەٌەٍھىططبالَ لوپۈپ لبٌغبْ ئىىىي 

ضەجذىطي لىٍذى
(74)

 . 

ثىرىُ، دۇَٔبٌىك ئىػٍىرىذىىي ئىجحىھبجٍىرىذا -ئۈِۈ ئېٍىُيەَە شۈَذاقال،  

ٌېىىٓ ئۈٔىڭغب ٍەجىۊزۉٌگەْ ۋەھىٌ ۋە . خبجبٌىمحىٓ خبٌىٌ ئەِەش ئىذى

. رىطبٌەت خىسِىحىذە ئبٌالھ ئۈٔي ثبرچە خبجبٌىمالردىٓ ضبلالپ لبٌغبْ

ئەٌەٍھىططبالَ خورِىٕي چبڭالغحۈرىۋاجمبْ وىػىٍەرٔىڭ لېػىذىٓ  پەٍغەِجەر

. ئۈالر ٔىّە ئىع لىٍىۋاجىذۇ؟ دەپ ضوراٍذۇ: ئۆجۊپ وىحىۋېحىپ، ٍېٕىذىىىٍەردىٓ

ئۈالر ئەروەن خورِىٕىڭ غېخىٕي ئېٍىپ چىػي : ئەجراپىذىىىٍەر ئۈٔىڭغب

ِەْ ثۈ  :ئبٔذىٓ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ. خورِىغب چېحىپ لوٍىذۇ، دەٍذۇ

ئبٔذىٓ ئۈ وىػىٍەر ثۈٔي . ئىػٕي ثىرەر پبٍذا ثېرىذۇ دەپ ئوٍٍىّبٍّەْ، دەٍذۇ

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِغب . ئبڭالپ خورِىٕي چبڭالغحۈرِبً جبغالپ لوٍىذۇ

ئۈ ِېٕىڭ پەرىسىُ خبالش، پەرىس دېگەْ گبھىذا : ئۈالرٔىڭ ثۈ ئىػي ٍەجىۀذە

ر ثۈ ئىػحىٓ ثىرەر پبٍذا چىمطب، ئۈٔي ئەگە. جوغرا، گبھىذا خبجب ثوٌۈپ لبٌىذۇ

ئەِّب لبچبٔىي ضىٍەرگە .لىٍىۋىرىڭالر، ِۀّۈ ضىٍەرگە ئوخػبظ ئبدەِّەْ

                                                           

 .ضەھىھ ھەدىطٍەر جوپٍىّىذىٓ (2)

 رىۋاٍەت لىٍغبْ.ثۈخبرى  (3)
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دېطەَ، ھەرگىس ئبٌالھٕىڭ ٔبِىذىٓ ٍبٌغبْ گەپ  «ئبٌالھ ِۈٔذاق دەٍذۇ»

دەٍذۇ -لىٍّبٍّەْ، 
(75)

ئي »: پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ٍۀە ِۈٔذاق دەٍذۇ. 

ئىٕطبّٔەْ، ثبغمب ئىٕطبٔالردەن ئبچچىمٍىٕىپ لبٌىّەْ، ِەْ رەثجىُ، ِەْ ثىر 

ھەلىمەجەْ ضۀذىٓ زاٍب ثوٌۈپ وەجّەٍذىغبْ ثىر ئەھذىٕي ضوراٍّەْ، ِەْ 

ثىرەر ِۆئّىٕگە ٔبھەق ئبزار ثېرىپ، جىٍٍىطبَ ٍبوي لبِچىٍىطبَ، ئۈٔي ئۈٔىڭغب 

ػىٍىك وبپبرەت لىٍىپ ثەرگىٓ، ۋە لىَبِەت وۊٔي ئۈٔىڭ ِىسأىذىىي ثىر ٍبخ

«.لىٍىپ ثەرگىٓ
(76)

  

ِەْ ثىر ئىٕطبّٔەْ، ضىٍەر »: پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ٍۀە ِۈٔذاق دەٍذۇ 

ِېٕىڭ لېػىّغب دەۋا لىٍىپ وېٍىطىٍەر، ِەْ ئبڭٍىغىٕىّغب لبراپ ھۆوۊَ 

چىمىرىّەْ، وىّگىىي خبجب ھبٌذا لېرىٕذىػىٕىڭ ھەلمىذىٓ ثىرەر ٔەرضە ثۆٌۊپ 

ئەگەر ئبٌطب دوزاق ئوجىذىٓ ثىر پبرچە ئبٌغبْ ثەرضەَ، ئۈ ئۈٔي ئبٌّىطۈْ، 

«ثوٌىذۇ
(77)

 . 

ئۈِۈ جوً لىالجحي ۋە پەرزۀحٍىه ثوٌۈغٕي ئىطحەٍححي، ئۈ ثۈ يەَە شۈَذاقال،  

ئبٌالھ جبئبال ِۈٔذاق . جەھەجٍەردە ثۈرۇٔمي پەٍغەِجەرٌەرگە ئوخػبظ ئىذى

ەۋەجحۈق، ثىس ضۀذىٓ ئىٍگىرى ھەلىمەجەْ ٔۈرغۈْ پەٍغەِجەرٌەرٔي ئ»: دەٍذۇ

ٔىڭ هللا ئۈالرغب خوجۈٔالر ۋە ثبٌىالر ثەردۇق، ھەرلبٔذاق پەٍغەِجەر ا

( ئۆزىگە ِۈٔبضىپ)ئىسٔىطىس ِۆجىسە وەٌحۊرەٌّەٍذۇ، ھەرثىر ۋالىحٕىڭ 

«ھۆوّي ثوٌىذۇ
(78)

. 

ثىس پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئۆز ئبئىٍىطي ثىٍەْ ثوٌغبْ ئىٕطبٔىٌ  

 :ِۈئبِىٍىطي ئۊچۊْ ثەزى ِىطبٌالرٔي وەٌحۊرىّىس

 .پەيغەيبەر ئەنەيھىسساالو ئۆز ئەھهىُىڭ خاتانىقىهىرىُي ئەپۈ قىالتتي-1

وۊٔذەغٍىه ئىٕطبٔىٌ جەثىئەت ثوٌۈپ، پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ئۆز ئەھٍىٕىڭ  

وۊٔذەغٍىىىگە وەڭ لۈرضبلٍىك ثىٍەْ ِۈئبِىٍە لىٍىپ، ھېىّەت ثىٍەْ ئىع 

پەٍغەِجەر »: ئۀەش ئىجٕي ِبٌىه رەزىَەٌالھۈ ئۀھۈ ِۈٔذاق دەٍذۇ. وۆرەجحي

                                                           

 .ِۈضٍىُ رىۋاٍەت لىٍغبْ (1)

 رىۋاٍەت لىٍغبْ.ِۈضٍىُ  (2)

 رىۋاٍەت لىٍغبْ.ثۈخبرى  (3)

 .ئبٍەت-38 :رەئذ ضۊرىطي (4)
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ئۈٔىڭ ثبغمب . ئىذى ئەٌەٍھىططبالَ ئبئىػە رەزىَەٌالھۈ ئۀھبٔىڭ ئۆٍىذە

ئبٍبٌٍىرىذىٓ ثىرضي ثىر لبچىذا جبِبق ئەۋەجحي، ئبئىػە جبِبق ئەوەٌگەْ 

خىسِەجچىٕىڭ لوٌىذىىي لبچىٕي ئۈرۇپ ٍەرگە چۊغىرىۋەجحي، ئبٔذىٓ ئۈ لبچب 

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ لبچىٕىڭ . چېمىٍىپ، جبِبق جۊوۊٌۊپ وەجحي

: ى، ۋە ئۆٍذىىي ِىھّبٔالرغبضۈٔۈلٍىرى ۋە جۊوۊٌگەْ جبِبلٕي ٍىغىپ ئبٌذ

ھەِذە خىسِەجچىٕي وۊجۊپ . ئبٔبڭالرٔىڭ وۊٔذەغٍىىي جۈجۈپ لبپحۈ، دېذى

جۈرۇغمب ثۈٍرۇپ، ئبئىػۀىڭ ئۆٍىذىىي ضبق لبچىٕي ئۈ چېمىۋەجىەْ لبچىٕىڭ 

ئورٔىغب ثەردى
(79)

 . 

 .پەيغەيبەر ئەنەيھىسسااليُىڭ ئۆز ئەھهىگە ۋاپادار ئىذى -2

ِۈھەثجەجٕي ئۈٔۈجّبضٍىك ثوٌطب، ئېطىً -ئەھذىگە ۋاپب لىٍىع، ِېھىر 

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ . ٔەضەثٍىه، ٍبخػي جەثىئەجٍىه وىػىٕىڭ خىطٍىحىذۇر

: ئبئىػە ئبٔىّىس ِۈٔذاق دەٍذۇ. خەدىچە رەزىَەٌالھۈ ئۀھبٔي دائىُ ئەضٍەٍىححي

ي ئەڭ ٍبخػي رەۋىػحە پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ خەدىچۀي ئەضٍىگىٕىذە ئۈٔ

ئۈٔي جوٌىّۈ ئەضٍەٍذىىۀال، : ثىر وۊٔي ِېٕىڭ وۊٔذەغٍىىىُ جۈجۈپ. ِبخحبٍىححي

پەٍغەِجەر . دېذىُ! ئبٌالھ ضىٍىگە ئۈٔىڭذىّٕۈ ٍبخػىطىٕي ثەرگەْ جۈرضب 

ئبٌالھ ِبڭب ئۈٔىڭذىّٕۈ ٍبخػىطىٕي ثەرگىٕي ٍوق، وىػىٍەر ِبڭب : ئەٌەٍھىططبالَ

ئىّبْ ئېَىححي ؛ وىػىٍەر ِېٕي ٍبٌغبٔچىغب چىمبرغبٔذا،  وبپىر ثوٌغبٔذا ئۈ ِبڭب

ئۈ ِېٕي جەضحىمٍىذى ؛ وىػىٍەر ِۀذىٓ ِېٍىٕي ئبٍىغبٔذا ئۈ ئبٍىّىذى ؛ ئبٌالھ 

.دېذى -ِبڭب ئۈٔىڭذىٓ ثبغمب ئبٍبٌذىٓ پەرزۀث ثەرِىذى،
(82)

  

پەيغەيبەر ئەنەيھىسساالو ئۆز ئەھهىگە كۆڭهي يۈيشاقهىق بىهەٌ يۈئايىهە -3

 .قىالتتي

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ِەٍٍي جبھىٍىَەت دەۋرىذە ثوٌطۈْ، ٍبوي 

پەٍغەِجەر . ئىطالِذا ثوٌطۈْ، ئبٍبي وىػىگە لوي وۊجۊرگەْ ئەِەش

ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئبئىٍىطىذىّۈ ثبغمب ئبئىٍىٍەرگە ئوخػبظ ئىػالر ٍۊز ثېرىپ 

وي جىٍالپ ثبلمبْ جۈراجحي، ئەِّب ھېچمبچبْ ثىرەر ئبٍبٌىٕي ئۈرۇپ ثبلمبْ ٍب

 . ئەِەش

                                                           

 لىٍغبْ.رىۋاٍەت ثۈخبرى  (1)

 .غۈئەٍت ئەرٔبۋۇت ضەھىھ دېگەْ ،ئەھّەد رىۋاٍەت لىٍغبْ (2)
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پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ھېچمبچبْ ئبٍبي »: ئبئىػە ئبٔىّىس ِۈٔذاق دەٍذۇ

«وىػىٕي ئۈرۇپ ثبلّىغبْ
(81)

ئۈ »: ئبئىػە ئبٔىّىس ٍۀە ِۈٔذاق دەٍذۇ 

ئبٌالھ ٍوٌىذىىي . ھېچمبچبْ خىسِەجىبرٔي، ئبٍبٌٍىرىٕي ئۈرۇپ ثبلّىغبْ

ئۈٔىڭغب ئىىىي . وىػىگە لوي وۆجۊرگەْ ئەِەشجىھبدجىٓ ثبغمب ۋالىححب ثىرەر 

ئەگەر ئۈٔىڭذا گۈٔبھ . ئىع جەڭٍۀطە، گۈٔبھ ثوٌّىطىال ئبضىٕىٕي جبٌالٍىححي

ئبٌالھٕىڭ ئەھىبٍِىرىٕي . ثوٌطب، ئۈٔىڭذىٓ وىػىٍەرٔىڭ ئەڭ ٍىرالرالي ثوالجحي

پەلەت . ئىجرا لىٍىػحىٓ ثبغمب، ھېچمبچبْ ئۆزى ئۊچۊْ ئىٕحىمبَ ئبٌّبٍىححي

ٌالھٕىڭ دىٕىٕىڭ ھۆرِىحىٕي جۆوىەْ وىػىذىٓ ئبٌالھ ئۊچۊْ ئىٕحىمبَ ئب

.«ئبالجحي
(82)

؟ ئبٌالھ ئۈٔي ئبٌەٍِەرگە رەھّەت !ٔېّىػمب ئۈٔذاق ثوٌّىطۈْ  

ئۈھۈد : ) ضەھىً ثىٓ ضەئىذ ضبئىذىٌ ِۈٔذاق دەٍذۇ! لىٍىپ ئېۋەجىەْ جۈرضب 

ثۈٌغىطي پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئۈدۇي چىػي چۊغۊپ، دۇ( وۊٔي 

ِەْ وىّٕىڭ ئۈٔىڭ . ضۈٔۈپ، ٍۊزٌىرى لبٔبپ وەجىۀذە ِۀّۈ ثبر ئىذىُ

ٍۊزىذىىي لبٕٔي ٍۈٍغبٍٔىمىٕي، ٍۀە وىّٕىڭ ضۈ جوغۈپ ثەرگۀٍىىىٕي، ٔېّە 

پەٍغەِجەر . ثىٍەْ ئۈٔىڭ ٍۊزىذە ئېمىۋاجمبْ لبٕٔي جوخحبجمبٍٔىمىٕي ثىٍىّەْ

ھب ئۈٔىڭ ٍۊزىٕي ٍۈٍغبْ، ئەٌي ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ لىسى فبجىّە رەزىَەٌالھۈ ئۀ

فبجىّە دادىطىٕىڭ ٍۊزىذىىي لبٕٔي ٍۈٍۈپ ثوٌۈپ، . ضۈ جوغۈپ ثەرگەْ ئىذى

ئۈ . ثورىٕي وۆٍذۉرۉپ،وۊٌىٕي جبراھەجٕىڭ ئۊضحىگە ثېطىپ لبٕٔي جوخحبجحي

وۊٔي ئبٌالھ ئۆز پەٍغەِجىرىٕىڭ ٍۊزىٕي جبراھەجٍۀذۉرگەْ لەۋِگە لبجحىك 

لەۋِىّٕي ! ئي رەثجىُ : ِجەر ئەٌەٍھىططبالَئبٔذىٓ پەٍغە. غەزەپ لىٍذى

.دېذى -ِەغفىرەت لىٍغىٓ، چۊٔىي ئۈالر ثىٍّەٍذۇ،
(83)

  

 .پەيغەيبەر ئەنەيھىسساالو ئەھهىگە كۆيۈيچاٌ ئىذى -4

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ جولمۈز ئبٍبي ثىٍەْ ٔىىبھٍىٕىػىذا، ھەِّىطىٕىڭ  

ئۆزىگە چۈغٍۈق ضەۋەثي ثوٌۈپ، ثۈ ضەۋەپٍەردىٓ ئۈالرغب رەھىُ لىٍىع، 

ھېطذاغٍىك لىٍىع، ۋە ئىّبْ ئېَىحمبٍٔىمٍىرى ئۊچۊْ ئۈالر ئۈچراٍذىغبْ 

پەٍغەِجەر . ذىجۊرٌۊن ثېطىُ ۋە لىَىٕچىٍىمالردىٓ لۈجۈٌذۇرۇغالر ثبر ئى

ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ضەۋدە ثىٕحي زەِئە ثىٍەْ جوً لىٍىػي ئۀە غۈ ضەۋەپحىٓ 

( ٍبظ  55پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ )ٍبظ  55ضەۋدە ئەٍٕي ۋالىححب . ئىذى
                                                           

 .ثەٍھەلىٌ ۋە ٔەضبئىٌ رىۋاٍەت لىٍغبْ ،ئىجٕي ھىججبْ .ضەھىھ (3)

 .ضەھىھ ھەدىطٍەر جوپٍىّي (1)

 .ضەھىھ ھەدىطٍەر جوپٍىّي (2)
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ئەرٌەرٔي لىسىمحۈرغىذەن چىراٍٍىمّۈ ئەِەش . ثوٌۈپ، ثەظ ثبٌىطي ثبر ئىذى

ي، ٌېىىٓ ئۈ ثۈ جوٍٕي پەلەت ضەۋدە ِەوىە ئەھٍي ثۈ جوٍغب ئەجەپٍىٕىػح. ئىذى

ئبٔىّىس ھەثەغىطحبْ ھىجرىحىذىٓ لبٍحىپ وېٍىپ، ٍوٌذىػي ئۆٌۊپ وەجىەْ 

پەٍغەِجەر . ۋالىححب ئۈٔىڭغب جەضەٌٍي ۋە ٍبردەَ ثوٌۈغي ٍۊزىطىذىٓ لىٍغبْ ئىذى

ئەٌەٍھىططبالَ ئۈٔىڭ ثىٍەْ ثىر ِەزگىً ٍبغىغبٔذىٓ وېَىٓ، ئۈٔي ئبئىٍە 

ىٍىمىذىٓ خبالش لىٍىع ئۊچۊْ جبالق لىٍّبلچي ثوٌذى، جۈرِۈغىٕىڭ ئېغىرچ

دېذى ۋە  -ِېٕي جبالق لىٍّىغىٓ، ِەْ ٔۆۋىحىّٕي ئبئىػەگە ثېرەً،: ٌېىىٓ ئۈ

ئبرا وېٍىػىػي گۈٔبھ -ئۈالرٔىڭ ئۆز: »ئبٔذىٓ ئبٌالھٕىڭ. غۈٔذاق لىٍذى

. ، دېگەْ ئبٍىحي چۊغحي«ٍبخػي( ئۆزٌىػىپ وېحىػحىٓ ) ئەِەش، وېٍىػىع 

.ئبٔىّىس پەلەت ئبخىرەجحە ئۈٔىڭ ئبٍبٌي ثوٌۈغٕي ئۊِىذ لىٍغبْ ئىذىضەۋدە 
(84)

  

 .پەيغەيبەر ئەنەيھىسساالو ئۆز ئەھهىگە رەھىًذىم ئىذى-5

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ِەضچىححە جورۇضمب چىگىٍگەْ ئۈزۇْ ئبرغبِچىٕي  

 ئۈ زەٍٕەپٕىڭ: ئەجراپحىىىٍەر. دەپ ضورىذى -ثۈ ٔېّە ئبرغبِچب ؟ : وۆرۉپ

ٔبِبز ئولۈپ ھېرىپ لبٌطب، ئۈ ( پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئبٍبٌي )

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ . دېَىػحي -ئبرغبِچىٕي جبرجىپ جۈرۇغي ئۊچۊْ، 

ضىٍەرٔىڭ ثىرىڭالر ئۆزى لبدىر ثۈالٌىغبْ ! ئۈى ٍېػىۋىحىڭالر : ثۈٔي ئبڭالپ

 –! ئوٌحۈرىۋاٌطۈْ ، ھېرىپ وەجطە (ٔەپٍە ٔبِبز ) ِىمذاردا ٔبِبز ئولۈضۈْ 

دېذى
(85)

  . 

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ئۆز ئەھٍىٕىڭ ئۆزٌىرى لبدىر . ثۈ دىٓ ئىالھىٌ دىٓ 

ثوالٌّبٍذىغبْ ئېغىر ئىجبدەجٍەرٔي ئۆزٌىرىگە ٍۊوٍىۋېٍىپ، ثبغمب ئىػٍىرىٕي 

ئۈ ئىجبدەجىە جوٌۈق ٍۊزٌىٕىع ئۊچۊْ، ئبٌالھ . جبغالپ لوٍۈغىٕي خبٌىّبٍىححي

لىٍىپ ثەرگەْ دۇَٔبٔىڭ جىّي ٌەززىحىٕي جەرن ئەجىەْ ثىر جبئبال ھبالي 

ضېٕىڭ وۆزۉڭٕىڭ، ثەدىٕىڭٕىڭ، ئبٍبٌىڭٕىڭ، دوضحۈڭٕىڭ، : ضبھبثىگە

.دېگەْ -ِېھّىٕىڭٕىڭ ضېٕىڭ ئۊضحىڭذە ھەلمي ثبردۇر، 
(86)

 

 پەيغەيبەر ئەنەيھىسساالو ئۆز ئەھهىُي رازى قىالتتي  -6

                                                           

 رىۋاٍەت لىٍغبْ.جىرِىسى  (1)

 رىۋاٍەت لىٍغبْ.ِۈضٍىُ  (2)

 .ئەٌجبٔي ضەھىھ دېگەْ ،لىٍغبْٔەضبئىٌ رىۋاٍەت  (3)
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ئىٕطبٔالرٔىڭ ئەڭ ئەپۈچبْ ثىرى ئىذى، ثوٌۈپّۈ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ  

ئۆز ئەھٍىذىٓ ٍەجىەْ غەرىئەجىە ِۈخبٌىپ ثوٌّىغبْ ئەرزىَەجٍەرگە ضەثىر 

جۆۋۀذىىي ۋەلەٌىه ثۈٔىڭ ِىطبٌي . لىالجحي، پەلەجال وۊٌۊِطىرەپ لوٍبجحي

 : ثوالالٍذۇ

ڭغب ئبئىػە ئبٔىّىس پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ثىٍەْ پبراڭٍىػىۋېحىپ، ئۈٔى

ئبۋازىٕي ٍۈلىرى وۆجۊرۉپ گەپ لىٍغىٍي جۈردى، ثۈٔي ئەثۈ ثەوىر 

پەٍغەِجەر : رەزىَەٌالھۈ ئۀھۈ ئبڭالپ لېٍىپ ئۆٍگە وىردى، ھەِذە

دېگىٕىچە ئۈٔي  -ئەٌەٍھىططبالِغب ٍۀە ئبۋازىڭٕي وۆجۊرگىٕىڭٕي ثىر وۆرەً، 

ەدىٕي ثىٍەْ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ئبئىػە ئبٔىّىسٔي ث. وبچبجٍىغىٍي وەٌذى

. ئەثۈ ثەوىر ئبچچىمٍىغىٕىچە چىمىپ وەجحي. جۈضىۋېٍىپ ئۈرغىٍي لوٍّىذى

لېٕي وۆردۉڭّۈ ؟ ضېٕي : ئبٔذىٓ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ئبئىػە ئبٔىّىسغب

ثىر ٔەچچە وۊٔذىٓ وېَىٓ، ئەثۈ ثەوىر ئۈالرٔىڭ . دېذى -لوغذاپ لبٌذىُ، 

ضىٍەرٔىڭ ئۈرۇغىڭالر  :ٍېٕىغب وىرىپ، ٍبرىػىپ لبٌغبٍٔىمىٕي وۆرۉپ

پەٍغەِجەر . دېذى -ئۊضحىگە وىرگۀىذىُ، ئەِذى ٍبرىػىۋاپطىٍەر، 

.دېذى -ٍبرىػىۋاٌذۇق، . غۈٔذاق، غۈٔذاق: ئەٌەٍھىططبالَ
(87)

  

پەيغەيبەر ئەنەيھىسساالو ئۆز ئەھهىگە ئىشالرَي ئاساَالشتۈرۇپ -7

 .بېرەتتي

ثبغمىالرغب ئبضبٍٔىك : ئۈضٍۈثٍىرىذىٓپەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ِۈئبِىٍە  

ئەثۈ ھۈرەٍرە . ٍبرىحىپ ثېرىع، وۆٍۊِچبٍٔىك ۋە ِۈالٍىٍّىك لبجبرٌىمالر ثبر

ثىر ئەئراثىٌ وېٍىپ ِەضچىحٕىڭ ثىر : رەزىَەٌالھۈ ئۀھۈ ِۈٔذاق دەٍذۇ

ثۈٌۈڭىغب وىچىه جەرەت لىٍغىٍي جۈردى، ضبھبثىٍەر ٍۊگۊرۉغۊپ ثېرىپ ئۈٔي 

ئۈٔىڭ : ، پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ئۈالرٔي جوضۈپجۈضىّبلچي ثوٌىۋىذى

ھبخىحىٕي راۋا لىٍغىٍي لوٍۈڭالر، ئبٔذىٓ ئۈٔىڭ ئۊضحىگە ثىر چېٍەن ضۈ 

جۆوۊۋېحىڭالر، ضىٍەر لىَىٕالغحۈرغۈچي ئەِەش، ئبضبٔالغحۈرغۈچي لىٍىپ 

دېذى -ئەۋەجىٍذىڭالر، 
(88)

 . 

                                                           

 رىۋاٍەت لىٍغبْ.داۋۇد  ئەثۈ (1)

 .ئەثۈ داۋۇد رىۋاٍەت لىٍغبْ .ضەھىھ (2)
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ئبئىػە ئبٔىّىس پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئۆز ئەھٍىگە ئىػالرٔي  

ھەفىطە : ئبضبٔالغحۈرۇپ ثېرىذىغبٍٔىمىٕي رىۋاٍەت لىٍىپ ِۈٔذاق دەٍذۇ

ئبٔذىٓ . ئىىىىّىسگە جبِبق ھەدىَە لىٍىٕذى، ھبٌجۈوي ثىس روزىذار ئىذۇق

ېَىػىپ، ئىىىىّىسٔىڭ ئۈٔي ٍىگۊِىس وېٍىپ، ئېغىسىّىسٔي ئېچىۋەجّەٍٍىّۈ د

ئبٔذىٓ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ . روزىّىسٔي ثۈزۇپ ئۈ جبِبلٕي ٍىذۇق

ئي ئبٌالھٕىڭ پەٍغەِجىرى، ثىسگە جبِبق ھەدىَە : وىرىۋىذى، ِەْ ئۈٔىڭغب

: ئۈ ثىسگە. دېذىُ -لىٍىٕىۋىذى، ٍىگۊِىس وېٍىپ روزىّىسٔي ثۈزىۋەجحۈق، 

دېذى -جۈڭالر، ھېچمىطي ٍوق، ثۈ وۊٕٔىڭ ئورٔىغب ثبغمب وۊٔي روزا جۈ
)89(

 . 

پەيغەيبەر ئەنەيھىسساالو ئۆز ئەھهىگە يۈاليىًهىق بىهەٌ يۈئايىهە  -8

 .قىالتتي

وىػي ئۆز لوٌي ثىٍەْ ئبٍبٌىٕىڭ ئبغسىغب ثىر ٌولّب جبئبَ ضبٌطب، ٍبوي ضۈ  

ئىچىۊزۉپ لوٍطب، ئبٍبٌىٕىڭ ٍبخػي وۆرىػىگە ئېرىػىپال لبٌّبضحىٓ، ٍۀە 

ضەدىمىٕىڭ ضبۋاثىغىّۈ ئېرىػىذۇ. ثۈ ئبرلىٍىك ئۈ دۇَٔب ۋە ئبخىرەجٍىه پبٍذىٕي 

ذۇ، ئىٕبلٍىك وۊچىَىذۇ. ئۆز جەڭ لبزىٕىپ، ئبٍبٌي ثىٍەْ ھېطىَبجي چۈڭمۈرٌىػى

ئەھٍىگە خبجىرجەٍِىه ثېغىػالپ، ئبٍبٌي ثىٍەْ ئبراِجەخع جۈرِۈظ 

: پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ضەئىذ ئىجٕي ئەثۈ ۋەلمبضمب ِۈٔذاق دەٍذۇوەچۊرىذۇ. 

ئبٌالھ ٍوٌىذا لبٔذالال ٔەپىمە لىٍّىغىٓ، چولۈَ ئۈٔىڭ ئەجرىٕي وۆرىطەْ، ھەجحب 

ېٍىپ لوٍغبْ ٌولّىذىّۈ ھەَ غۈٔذاقئبٍبٌىڭٕىڭ ئبغسىغب ض
)92(.

  

 .پەيغەيبەر ئەنەيھىسساالو ئۆز ئەھهىذىٍ زېرىكًەيىتتي -9

ثبغمىالرٔىڭ ھېطىَبجىغب ھۆرِەت لىٍىع وىػىٕىڭ لەٌجىٕىڭ پبوىسٌىمي، ئىچىي  

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ئۆز ئەھٍىگە . دۇَٔبضىٕىڭ ضبپٍىمىٕىڭ ئىپبدىطىذۇر

ئۆز ئىرادىطي ثىٍەْ ثوٌّىغبْ خبجبٌىمٍىرى ئۊچۊْ ئۈالرٔىڭ . غۈٔذاق ئىذى

ئەِّبر ئىجٕي ٍبضىر رەزىَەٌالھۈ . ئۈالرغب ثېطىُ لىٍىپ، ئۈضبي لىٍّبٍىححي

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ثىر ضەپەردە ئۈالجي جېَع : ئۀھۈ ِۈٔذاق دەٍذۇ

. دېگەْ ٍەرگە چۊغىۊْ لىٍذى، ئۈٔىڭ ثىٍەْ ثىٍٍە ئبئىػە ئبٔىّىس ثبر ئىذى

                                                           

 :غۈئەٍىت ئەرٔبۋۇت .ئەٌجبٔي زەئىپ دېگەْ .ئەثۈ داۋۇد رىۋاٍەت لىٍغبْ ،ئىجٕي ھىججبْ (3)

 .دېگەْ ،ئىطٕبدى ِۈضٍىّٕىڭ غەرجىگە چۊغىذۇ

 .ثۈخبرى رىۋاٍەت لىٍغبْ (1)
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وىػىٍەر ئۈٔي . ىػە ئبٔىّىس ٍەِۀذە ٍبضبٌغبْ ِؤچىمىٕي چۊغۊرۉپ لوٍذىئبئ

ھبٌجۈوي، . ئىسدەظ ثىٍەْ ئبۋارە ثوٌۈپ، جبڭ ٍورۇپ وەجىىٍي ئبزال لبٌذى

وىػىٍەرٔي : ئەثۈ ثەوىر ئبئىػەگە. ئۈالردا جبھبرەت ئبٌغىذەن ضۈِۈ ٍوق ئىذى

دەپ وبٍىغىٍي ئبۋارە لىٍىپ ئۈالرٔي جبھبرەت ئېٍىػحي جوضۈپ لوٍذۇڭ، 

وىػىٍەر پبن . ئبٔذىٓ ئبٌالھ جبئبال جەٍەِّۈَ ئبٍىحىٕي چۊغۊردى. جۈردى

جۈپرالمب لوٌىٕي ئۈرۇغۈپ، جەٍەِّۈَ لىٍىپ ثبِذات ٔبِىسىٕي ئولىذى
(91)

 . 

پەيغەيبەر ئەنەيھىسساالو ئۆز ئەھهي ئۈچۈٌ ئۆزىُي زىُُەتهەپ،  -11

 .خۈشپۈراق ئىشهىتەتتي ۋە ئۆزىُي پاكىس تۈتاتتي

وىػىٕىڭ ٔەپطي چىراٍٍىك جبِبٌٕي ٍبلحۈرىذۇ، ئۈ وۆڭۊٌٕي راھەت لىٍىپ،  

ِەْ ھبزىرِۈ پەٍغەِجەر : ئبئىػە ئبٔىّىس ِۈٔذاق دەٍذۇ. وىػىٕي خۈظ لىٍىذۇ

ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ چبچٍىرىٕىڭ ئبضحىذىىي ِىطىىٕىڭ پبرلىراۋاجمىٕىٕي 

وۆرگۀذەن ثوٌىۋاجىّەْ
(92.)

ر ئەٌەٍھىططبالَ ئبئىػە ئبٔىّىس ٍۀە، پەٍغەِجە 

ئبٌذى ثىٍەْ : ضىٍىٕىڭ لېػىٍىرىغب وىرگۀذە لبٔذاق لىالجحي، دەپ ضوراٌغبٔذا

ئبغسىغب ِىطۋان لىالجحي، دەپ جبۋاپ ثەرگەْ
(93)

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ . 

ئۈٔىڭغب ئوْ . ھەر ۋالىث پبوىس ٍۊرەجحي، ھېچمبچبْ جبھبرەجطىس ئۈخٍىّبٍىححي

ٍۀگەْ خىسِەجچىطي ئۀەش ثىٓ ِبٌىه ٍىً خىسِەت لىٍىع ثىٍەْ غەرەپ

ِەْ ھېچمبچبْ پەٍغەِجەر : رەزىَەٌالھۈ ئۀھۈ ِۈٔذاق دەٍذۇ

ئەٌەٍھىططبالِذىّٕۈ ثەوراق خۈغجۈً پۈراٍذىغبْ ئۀجەر ٍبوي ثبغمب ٔەرضىٕي 

دۇردۇٔذىّٕۈ ثەوراق ٍۈِػبق -ئۈٔىڭ ئبٌمىٕي ٍىپەن، جبۋار. پۈراپ ثبلّىذىُ

ئىذى
(94)

 . 

 .ئەنەيھىسساالو ئۆز يۈھەببىتىُي ئىسھار قىالتتيپەيغەيبەر  -11

ھبٍب خۈددى پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ خەۋەر ثەرگۀذەن، وىػىٕي دىٕىٌ  

پەٍغەِجەر . ئەِىٍىذىٓ لوٍۈپ لوٍّىطىال، پەلەت ٍبخػىٍىمال ئېٍىپ وېٍىذۇ

ئەٌەٍھىططبالَ ئۆزىگە ئەگەغىەْ ِۈضۈٌّبٔالرٔىڭ ئۆز ئەھىٍٍىرىگە 

ھبر لىٍىپ، ئۈالرٔىڭ وۆڭٍىٕي ئۈجىػي ھەِذە ئبئىٍىۋى ثەخحىە وۆڭۊٌٍىرىٕي ئىس
                                                           

 .ئەٌجبٔي ضەھىھ دېگەْ .ٔەضبئىٌ رىۋاٍەت لىٍغبْ ،ئەثۈ داۋۇد ،ئەھّەد (2)

 رىۋاٍەت لىٍغبْ.ثۈخبرى  (3)

 .ئەٌجبٔي ضەھىھ دېگەْ .ئىجٓ ِبجە رىۋاٍەت لىٍغبْ ،ئەثۈ داۋۇد (1)

 .ِۈضٍىُ رىۋاٍەت لىٍغبْ (2)
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ئەِىر ئىجٕي . ئېرىػىػٍىرى ئۊچۊْ، ئۆز ھېطىَبجىٕي ئبغىبرا ئىپبدىٍەٍىححي

: پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ لېػىغب وېٍىپ: ئبش ِۈٔذاق دەٍذۇ

 -ئبئىػە، : ئۈ ِبڭب. دەپ ضورىذىُ -ئىٕطبٔالردىٓ وىُ ضبڭب ئەڭ ضۊٍۊٍِۊن ؟ 

ئۈٔىڭ : دەپ ضورىطبَ، ئۈ -ئەرٌەردىٕچۈ ؟ : ِەْ. دەپ جبۋاپ ثەردى

. دېذى -ئۆِەر، : دېطەَ، ئۈ -ئبٔذىٕچۈ؟ : ِەْ. دەپ جبۋاپ ثەردى-دادىطي، 

ِەْ ئۆزۉِٕىڭ ئەڭ ئبخىرىذا زىىىر . ئبٔذىٓ ٍۀە ثىر ٔەچچە وىػىٕي ضبٔىذى

لىٍىٕىػىّذىٓ لورلۈپ داۋاٍِىك ضوراغمب پېحىٕبٌّىذىُ
(95)

 . 

 .پەيغەيبەر ئەنەيھىسساالو ئۆز ئەھهىُي خەتەردىٍ قوغذايتتي -12

لورلۈظ ثىر ئىٕطبٔىٌ جەثىئەت، ئەِّب ئبرجۈلچە لورلۈظ، ئۀذىػە ثوٌطب ثىر  

خەجەر -پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ئۆز ئەھٍىگە ثىرەر خېَىُ. وېطەٌٍىه

جەٌھە  ئەثۈ: ئۀەش ِۈٔذاق دەٍذۇ. ٍېحىػىذىٓ ئۀطىرەپ ئۈالرٔي لوغذاٍىححي

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ثىٍەْ وېحىپ ثبراجحي، ضەفىَە رەزىَەٌالھۈ ئۀھب 

جۆگە ثىر ٍەرگە . پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ثىٍەْ ثىر جۆگىگە ِىٕگەْ ئىذى

وەٌگۀذە ِۆدۉرۉٌۊپ وەجحي ۋە پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ثىٍەْ ئبٍبٌي 

ىٍەْ جۆگىطىذىٓ ضەورەپ ئەثۈ جەٌھە چبلمبٍٔىك ث. جۆگىذىٓ ٍىمىٍىپ چۊغحي

ئي ئبٌالھٕىڭ : چۊغحي ۋە پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ٍېٕىغب وېٍىپ

. دېذى -ضبڭب ثىرەر ئىع ثوٌّىغبٔذۇ ؟ . جېٕىُ ضبڭب پىذا ثوٌطۈْ !پەٍغەِجىرى 

ئەثۈ . دېذى -ٍبق، ٌېىىٓ ئبٍبٌىّغب لبراپ ثبلمىٓ، : پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ

ئوراپ ضەفىََۀىڭ لېػىغب ثبردى ۋە وېَىّىٕي  جەٌھە وېَىّي ثىٍەْ ثېػىٕي

ئەثۈ . ضەفىََۀىڭ ئۊضحىگە جبغٍىذى، ضەفىََە ئۆزىٕي ئوڭػبپ ئورٔىذىٓ جۈردى

جەٌھە جۆگىٕي لبٍحىذىٓ راضالپ ثېرىۋىذى، ئۈالر ئىىىىطي جۆگىگە ِىٕذى
(96)

 . 

پەيغەيبەر ئەنەيھىسساالو ئۆز ئەھهىُىڭ َىجاتهىق تېپىشىغا ھېرىسًەٌ  -13

 .ئىذى

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ئۆز ئەھٍىٕىڭ ٍبخػىٍىمىغب ھېرىطّەْ ئىذى،  

ثوٌۈپّۈ ئۈالرٔي ئبٌالھٕىڭ رازىٍىمىغب ئېرىػحۊرۉپ، جۀٕەجىە وىرگۊزۉپ، 

. دوزاخحىٓ ٍېرالالغحۈرىذىغبْ ھەلىمىٌ ٔىجبجٍىك جېپىػىغب ھېرىطّەْ ئىذى

                                                           

 .ثىرٌىىىە وېٍىٕگەْ ھەدىص (3)

 .ثۈخبرى رىۋاٍەت لىٍغبْ (1)
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ھەر ثىرجبْ ئىگىطي »: ثۈ ٔىجبجٍىك جوغرىٍۈق ئبٌالھ جبئبال ِۈٔذاق دەٍذۇ

ٍۀي )ضىٍەرٔىڭ ئەجرىڭالر . ئۆٌۊِٕىڭ جەِىٕي جېحىغۈچىذۇر

لىَبِەت وۊٔي جوٌۈق ثېرىٍىذۇ، وىّىي دوزاخحىٓ ( ئەِەٌٍىرىڭالرٔىڭ ضبۋاثي

. ٍىراق لىٍىٕغبْ ۋە جۀٕەجىە وىرگۊزۉٌگەْ ئىىەْ، ئۈ ِۈرادىغب ٍەجىەْ ثوٌىذۇ

ٍۀي ئبٌذاٍذىغبْ )ٕال ئىجبرەجحۈر دۇَٔب جىرىىچىٍىىي پەلەت ئبٌذاٍذىغبْ ِبٌذى

«(ٔەرضە ثوٌۈپ، ئبزغىٕب ثەھرىّەْ ثوٌغبٔذىٓ وېَىٓ جۊگەٍذۇ
(97)

. 

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىىططبالَ ئۆز ئەھٍىگە ٍبخػىٍىمٕي ثبٍبْ لىٍىپ، ئۈٔىڭ ٍوٌىغب  

ثىر وېچىطي : ئۈِّۈ ضەٌەِە ئبٔىّىس ِۈٔذاق دەٍذۇ. ثبغالپ لوٍبجحي

ئبٌالھ ٔېّە دېگەْ ثۊٍۊن »پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىىططبالَ چۆچۊپ ئوٍغبٔذى ۋە 

) ئي ھۈجرا ئىگىٍىرى ! رەھّەجٕي ۋە ٔېّە دېگەْ ثۊٍۊن پىحٕىٕي چۊغۊردى 

ٍۀە ثىر رىۋاٍەجحە ٔبِبزغب ) وىُ ٔبِبز ئۊچۊْ ئوٍغىٕىذۇ ؟ ( ! ئي ئبٍبٌٍىرىُ 

) ىىي لبٔچىٍىغبْ جوْ ئىگىٍىرى ثۈ دۇَٔبد( ئوٍغىٕىڭالر، دەپ وەٌگەْ 

پۊجۊْ ! )ئبخىرەجحە ٍبٌىڭبچ لبٌّبٍذۇ ؟ ( دۆٌەجّەْ ۋە ٔېّەت ئىگىٍىرى 

دېذى -، (ٔېّەجحىٓ لۈرۇق لبٌىذۇ 
(98)

 . 

پەيغەيبەر ئەنەيھىىسساالو ئۆز ئەھهىُىڭ قېشىغا تۈيۈقسىس كىرىپ -14

 . ئۈالرَي ئوڭايسىسالَذۇريايىتتي

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىىططبالَ ئبرجۈلچە گۈِبْ ۋە ھەددىذىٓ ئبغمبْ  

ئۆز ئەھٍىگە ثوٌغبْ ِۈھەثجەت رىػحىطىٕي . وۊٍٔەِچىٍىىٕي ٍبِبْ وۆرەجحي

چىڭىحىع ئۊچۊْ، ئۈالرٔي ئەڭ ٍبخػي ۋە چىراٍٍىك ھبٌىحىذە وۆرۉغٕي 

غۈڭالغمب، لبچبٔىي ثىرەر ئۈزۇْ ضەپەردىٓ لبٍحىپ وەٌطە، . ئىطحەٍىححي

ھٍىٕىڭ لېػىغب جۈٍۈلطىس وىرِەضحىٓ، ئۈالرٔىڭ ئۆزٌىرىٕي پبوىسالپ، ئە

زىٕٕەجٍەپ، پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىىططبالِٕي لبرغي ئېٍىػمب جەٍَبرٌىٕىۋېٍىػٍىرى 

جبثىر ئىجٕي ئبثذۇٌالھ ِۈٔذاق . ئۊچۊْ، ئۈالرغب ئبٌذىٓ خەۋەر لىٍىپ لوٍبجحي

ەپەردىٓ ثىٍٍە لبٍىحطبق، ثىس پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىىططبالَ ثىٍەْ ثىرەر ض: دەٍذۇ

ئبزراق ۋالىث ثېرىڭالر، »: ئۆٍىّىسگە وىرِەوچي ثوٌغىٕىّىسدا، ئۈ ثىسگە

ئبٍبٌالر چېچىٕي جبرىۋاٌطۈْ، ئېرى ضەپەرگە چىمىپ وەجىەْ ئبٍبٌالر 

 . دەٍىححي «ئۆزٌىرىٕي ئەرٌىرى ئۊچۊْ جۊزەغحۊرىۋاٌطۈْ

                                                           

 .ئبٍەت-185 :ىطيئبي ئىّراْ ضۊر (2)

 .ثۈخبرى رىۋاٍەت لىٍغبْ (3)
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 . هىگە ئەال بىهەتتيپەيغەيبەر ئەنەيھىىسساالو ياخشىهىقُي ئۆزىذىٍ ئەھ -15

ئۈ دائىُ ئۆز . پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىىططبالِٕي ِەرد لىٍىپ ٍبراجمبْ ئىذىئبٌالھ  

ئەھٍىٕىڭ ِۀپەجىٕي ئەال ثىٍىپ، ئۆزىگە ھەدىَە لىٍىٕغبْ ٍبخػي ٔەرضىٍەرٔي 

ئبٌالھ »: پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىىططبالَ ثۈ ھەلحە ِۈٔذاق دېگەْ. ئۈالرغب ثېرەجحي

ٍبخػىٍىك ئبجب لىٍطب، ئۈٔي ٔەپىمە لىٍىػٕي ئۆزى ۋە ئۆز ثىرەرضىڭالرغب 

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىىططبالِٕىڭ ثۈ ضۆزى لۈرۇق غۈئبر  «.ئەھٍىذىٓ ثبغٍىطۈْ

ئۀەش رەزىَەٌالھۈ ئۀھۈ . ثوٌّبضحىٓ، ئۈٔي ئەِەٌىَەجىە جەججىمٍىغبْ ئىذى

ي خورِب ئبٔبَ ِۀذىٓ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىىططبالِغب ثىر لبچب ھۆ: ِۈٔذاق دەٍذۇ

ئېۋەجحي، ئۈ خورِىذىٓ ثىر ئۈچۈَ ئېٍىپ ثەزى ئبٍبٌٍىرىغب ئېۋەجحي، ٍۀە ثىر 

ئۈ ٍۀە ثىر لبٔچە ئۈچۈَ ئېٍىپ . ئۈچۈَ ئېٍىپ ٍۀە ثبغمب ئبٍبٌٍىرىغب ئېۋەجحي

ھبٌجۈوي ئۈٔىڭّۈ ثۈ خورِىذىٓ ٍىگۊضي ثبر ئىذى. غۈٔذاق لىٍذى
(99)

 . 

 .كەيتەر ئىذى پەيغەيبەر ئەنەيھىىسساالو ئۆز ئەھهىگە-16

وىُ ئبٌالھ ئۊچۊْ وەِحەر ثوٌطب، »: پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىىططبالَ ضبھبثىٍىرىغب 

دەپ ٔەضىھەت لىالجحي. ھەِذە ئۆزى ھەِّە  «ئبٌالھ ئۈٔىڭ غۀىٕي وۆجۊرىذۇ

وىػىگە ٔىطجەجەْ ثۈٔي جەدثىمٍىغبْ ئىذى، ثوٌۈپّۈ ئۆز ئەھٍىگە ثەوّۈ وەِحەر 

پەٍغەِجەر ئىذى. ئۀەش ئىجٕي ِبٌىه رەزىَەٌالھۈ ئۀھۈ ِۈٔذاق دەٍذۇ: 

. ئەٌەٍھىىططبالَ خەٍجەردىٓ ئبٍبٌي ضەفىََە رەزىَەٌالھۈ ئۀھب ثىٍەْ ثىٍٍە لبٍححي

ەْ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىىططبالِٕىڭ ئبٍبٌي جۆگىگە ِىّٕەوچي ثوٌغبٔذا، ِ

ضەفىََە ئۈٔىڭ جىسىغب . ئوٌحۈرۇپ ئۈٔىڭغب جىسىٕي جىىٍەپ ثەرگۀٍىىىٕي وۆردۉَ

«.دەضطەپ جۆگىگە ِىٕذى
(122)

  

 .پەيغەيبەر ئەنەيھىىسساالو ئۆز ئەھهىُىڭ خاتانىقهىرىُي ئەپۈ قىالتتي -17

ئەٌەٍھىىططبالَ ئۆز ئەھٍىٕىڭ وۊٔذەغٍىه ھېطىَبجىغب ھۆرِەت پەٍغەِجەر  

لىالجحي، ئۈالر وۊٔذەغٍىه لىٍغبٔذا ئۈالرغب ئبچچىمٍىّبٍىححي، ئۈالر وۊٔذەغٍىه 

. ضەۋەثىذىٓ ثىرەر خبجبٌىك ئۆجىۊزۉپ لوٍطب، ئۈالرٔي ئەٍىجٍەپ ضەجٍىّەٍىححي

. رەجحيئۈالرٔىڭ ھېطىَبجىٕي جوغرا چۊغىٕىپ، ھېىّەت ثىٍەْ ئىع وۆ

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ : ئۀەش ئىجٕي ِبٌىه رەزىَەالھۈ ئۀھۈ ِۈٔذاق دەٍذۇ
                                                           

 .ئەٌجبٔي ضەھىھ دېگەْ ،ئەھّەد ۋە ئىجٕي ھىججبْ رىۋاٍەت لىٍغبْ (1)

 رىۋاٍەت لىٍغبْ.ثۈخبرى  (2)
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ئۈٔىڭ ثبغمب ئبٍبٌٍىرىذىٓ ثىرضي ثىر . ئبئىػە رەزىَەٌالھۈ ئۀھبٔىڭ ئۆٍىذە ئىذى

لبچىذا جبِبق ئەۋەجحي، ئبئىػە جبِبق ئەوەٌگەْ خىسِەجچىٕىڭ لوٌىذىىي لبچىٕي 

ذىٓ ئۈ لبچب چېمىٍىپ، جبِبق جۊوۊٌۊپ ئۈرۇپ ٍەرگە چۊغىرىۋەجحي، ئبٔ

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ لبچىٕىڭ ضۈٔۈلٍىرى ۋە جۊوۊٌگەْ جبِبلٕي . وەجحي

ئبٔبڭالرٔىڭ وۊٔذەغٍىىي جۈجۈپ لبپحۈ، : ٍىغىپ ئبٌذى، ۋە ئۆٍذىىي ِىھّبٔالرغب

ھەِذە خىسِەجچىٕي وۊجۊپ جۈرۇغمب ثۈٍرۇپ، . دېذى -ضىٍەر ٍەۋىرىڭالر، 

ذىىي ضبق لبچىٕي ئۈ چېمىۋەجىەْ لبچىٕىڭ ئورٔىغب ثەردىئبئىػۀىڭ ئۆٍى
(121)

 . 

 .پەيغەيبەر ئەنەيھىسساالو ئۆز ئەھهىُىڭ پىسخىك ھانىتىُي چۈشىُەتتي-18

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ِۈالٍىُ، وۆٍۊِچبٍٔىمي ۋە ئۆز ئەھٍي ثىٍەْ  

دائىٍّىك ئەضرا ثوٌىػي پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕي ئۆز ئەھٍىٕىڭ وۆڭۊي 

جۈٍغۈٌىرىٕي چۊغىٕىػىە ۋە غۈٔىڭغب ِۈٔبضىپ جوغرا لبرار ئېٍىػىغب -ھېص

غەِجەر ِۈٍەضطەر لىٍغبْ ئىذى. ئبئىػە ئبٔىّىس ِۈٔذاق دەٍذۇ: پەٍ

ئەٌەٍھىططبالَ، ِەْ ھەلىمەجەْ ضېٕىڭ ِۀذىٓ رازى ثوٌغبْ ٍبوي ِبڭ 

ئبچچىمالٔغبْ ۋالحىڭٕي ثىٍىۋاالالٍّەْ، دېذى. ِەْ: لبٔذالطىگە، ئي ئبٌالھٕىڭ 

دېذىُ. ئۈ ِبڭب: ضەْ ِۀذىٓ رازى، خۈغبي ثوٌطبڭ،  -پەٍغەِجىرى ؟ 

ذىٓ ٔبرازى، خبپب ِۈھەِّەضٕىڭ رەثجي ثىٍەْ لەضەِىي، دەٍطەْ. ئەگەر ِۀ

دېذى. ِەْ:  -ثوٌطبڭ، ئىجراھىّٕىڭ رەثجي ثىٍەْ لەضەِىي، دەٍطەْ، 

ھەلىمەجەْ غۈٔذاق، ئي ئبٌالھٕىڭ پەٍغەِجىرى، ئبغسىّذىٓ غۈٔذاق چىمىپ 

وېحىپ لبٌىذۇ، ِېٕىڭ ضبڭب ئبچچىمٍىٕىػىُ ِېٕي ثۈٔىڭذىٓ ئبرجۈق ئىػمب 

دېذىُ –ئبپىراٌّبٍذۇ. 
(122)

 . 

 . ئۆز ئەھهىگە ئادىم ئىذى يھىسساالوپەيغەيبەر ئەنە -19

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ئۆز ئەھٍي ئبرىطىذا، ھەِّە ئىػحب ٔبھبٍىحي ئبدىً  

ئىذى. ئبئىػە ئبٔىّىس ِۈٔذاق دەٍذۇ: پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ثىسٔىڭ ئبرىّىسدا 

وۊٕٔي جەلطىُ لىٍىػحب ٔبھبٍىحي ئبدىً ئىذى، ھەر وۊٔي ھەِّە ئبٍبٌٍىرىٕىڭ 

ٓ، ھبجەجٍىرىٕي ئبڭالپ، ئۈالرٔي لېػىغب ثېرىپ ئۈالر ثىٍەْ ثىرگە ثوٌّبضحى

ٍولالپ وېٍەجحي، وىّٕىڭ ٔۆۋىحي وەٌطە غۈٔىڭ ئۆٍىذە لؤۈپ لبالجحي. ھەجحب 

                                                           

 رىۋاٍەت لىٍغبْ.ثۈخبرى  (1)

 رىۋاٍەت لىٍغبْ.ثۈخبرى  (2)
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وېطەي ثوٌۈپ لبٌغبٔذىّۈ ئبدىٍٍىمٕي جەرن ئەجّىگەْ ئىذى. ) ئەثۈ داۋۇد 

رىۋاٍەت لىٍغبْ، ئەٌجبٔي ضەھىھ دېگەْ ( ئبئىػە ئبٔىّىس ٍۀە ِۈٔذاق دەٍذۇ: 

ىططبالَ ئۈٔي ۋاپبت جبپمۈزغبْ ئبغرىمىذا ئبئىػۀىڭ ئۆٍىذە پەٍغەِجەر ئەٌەٍھ

دەپ ضوراۋەردى، ئبٍبٌٍىرى  -ثوٌۈغىٕي ئبرزۇ لىٍىپ، ئەجە وىّٕىڭ ٔۆۋىحي ؟ 

ئۈٔىڭغب خبٌىغبْ ٍېرىذە جۈرۇغمب ئىسىٓ ثېرىػحي، ئبٔذىٓ ئۈ جبوي ۋاپبت 

«ثوٌغىچە ئبئىػۀىڭ ئۆٍىذە جۈردى.
(123) 

 

ئۆز ئەھهي بىهەٌ بونغاٌ ئىجتىًائىي  پەيغەيبەر ئەنەيھىسسااليُىڭ

 تۈريۈشي

 .پەيغەيبەر ئەنەيھىسساالو ئۆز ئەھهىگە يىھرىباٌ، شەپقەتهىك ئىذى -1

ِىھرىجبٍٔىك ھەر ئىػٕىڭ زىٕٕىحىذۇر. لبچبٔىي ثىر ئىػحب ِىھرىجبٍٔىك  

ثوٌّبٍذىىەْ، ئۈ لەثىھ ئىػحۈر. ئۈ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ئۆز ضبھبثىٍىرىگە 

ئۆگەجىەْ ئىالھىٌ وۆرضەجّىذۇر. پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ھەر ئىػحب 

ب ثۈٍرۇٍىححي، رەھىّذىً، ِىھرىجبْ ئىذى، ئۆز ئەھٍىٕي ِىھرىجبْ ثوٌۈغم

ئۈالرٔي جبلىحي ٍەجّەٍذىغبْ ئىػالرغب جەوٍىپ لىٍّبٍىححي. ئبئىػە ئبٔىّىس 

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ِۈٔذاق دېگەْ: ئي ئبئىػە، ِۈالٍىُ، »ِۈٔذاق دەٍذۇ: 

ِىھرىجبْ ثوٌغىٓ. ئبٌالھ جبئبال ثىرەر ئبئىٍىگە رەھّەت لىٍىػٕي ئىرادە لىٍطب، 

«ً، ِىھرىجبْ لىٍىذۇ.ئبرا رەھىّذى-ئۈالرٔي ئۆز
(124)

  

 .پەيغەيبەر ئەنەيھىسساالو ئۆز ئەھهىُىڭ خىسيىتىُي قىالتتي -2

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئېطىً ئەخاللٍىرىذىٓ: ئۆز ئەھٍىٕىڭ  

خىسِىحىذىٓ ثبظ جبرجّبٍىححي، ھەِذە ئۈالرٔىڭ ثەزى ئىػٍىرىغب ٍبردەٍِىػىپ 

ھىططبالَ ئۆٍذە ٔېّە ئىػالرٔي ثېرەجحي. ئبئىػە ئبٔىّىس، پەٍغەِجەر ئەٌەٍ

دەپ ضوراٌغبٔذا: ئبٍىمىٕي ٍبِبٍىححي، ھەِذە ئەروىػي ئۆٍذە  -لىالجحي ؟ 

دەپ جبۋاپ ثەرگەْ. ٍۀە ثىر رىۋاٍەجحە:  -لىٍىذىغبْ ئىػالرٔي لىالجحي، 

                                                           

 رىۋاٍەت لىٍغبْ.ثۈخبرى  (1)

 .ئەٌجبٔي ضەھىھ دېگەْ ،ئەھّەد رىۋاٍەت لىٍغبْ (2)
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ضىٍەردىٓ ئەروىػي ئۆٍذە لىٍىذىغبْ ئىػالرٔي لىالجحي، ئبٍىمىٕي ٍبِبٍىححي، 

ي، دەپ وەٌگەْ.وېَىّگە ٍبِبق ضبالجح
(125)

  

 .پەيغەيبەر ئەنەيھىسساالو ئۆز ئىشىُي ئۆزى قىالتتي -3

ھەر ثىر ئىٕطبٕٔىڭ ئۆزىگە چۈغٍۈق ھبجىحي ثوٌىذۇ. پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ  

ئۆزىٕىڭ ئىػٍىرىٕي ئۆزى لىٍىپ، ئبٍبٌٍىرىٕىڭ ٍۊوىٕي ٍېٕىىٍىحەجحي. ئبئىػە 

ب ئوخػبظ ثىرى ئىذى، وىَىّىذىىي ئبٔىّىس ثۈ ھەلحە ضوراٌغبٔذا: ئۈ ئىٕطبٔالرغ

دەپ  -پىحٕي ئۆٌحۊرەجحي، لوً ضبغبجحي، ئۆزىٕىڭ ئىػىٕي ئۆزى لىالجحي، 

جبۋاپ ثەرگەْ
(126)

 . 

 . چىقىى قىالتتي-پەيغەيبەر ئەنەيھىسساالو ئۆز ئەھهىگە َەپىقە-4

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ئۆزىگە ئەگەغىۀٍەرٔي ِەرھەِەجٍىه، ضېخىٌ  

ئبٌالھ ھەلىمەجەْ ِەرھەِەجٍىىحۈر، : ثوٌۈغمب ثۈٍرۇپ ِۈٔذاق دېگەْ

ِەرھەِەت لىٍغۈچىالرٔي ٍبخػي وۆرىذۇ، ضېخىَذۇر، ضېخىَالرٔي ٍبخػي 

«وۆرىذۇ
(127)

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ئۆزىگە ئەگەغىۀٍەرٔي ئۆز . 

: ئەھٍىٍىرىگە چىمىُ لىٍىػمب، ئۈٔي وىچىه ضبٔىّبضٍىممب ئۊٔذەپ ِۈٔذاق دەٍذۇ

ضەْ ئبٌالھ ٍوٌىذا ضەرپ لىٍىٕغبْ ثىر دىٕبر، لۈي ئبزاد لىٍىػىڭ ئۊچۊْ ضەرپ 

لىٍغبْ ثىر دىٕبر، ضەْ پېمىرغب ضەدىمە لىٍغبْ ثىر دىٕبر، ئەھٍىڭ ئۊچۊْ 

ر جەھەجحە ئەڭ ثۊٍۊوي ضەْ ضەرىپ لىٍغبْ ثىر دىٕبر، ثۈالرٔىڭ ئىچىذە ئەجى

«ئەھٍىڭگە چىمىُ لىٍغىٕىڭذۇر
( 128)

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ضبھبثىٍەر . 

وىػىٕىڭ ئۆز ئەھٍىگە ثوٌغبْ ِەججۈرىَەجٍىرى جوغرىٍۈق ضورىغبٔذا ِۈٔذاق 

دەپ  «ئۆزۉڭ ٍىگۀذىٓ ٍىگۊزۉغىڭ، ئۆزۉڭ وىَگۀذىٓ وىَگۊزۉغىڭ: دەٍذۇ

جبۋاپ ثەرگەْ
(129)

 . 

 .ئەنەيھىسساالو ئۆز ئەھهىُىڭ راھىتىُي ئىستەيتتيپەيغەيبەر  -5

                                                           

 .جە رىۋاٍەت لىٍغبْ «ئبداة ئەٌّۈفرەد»ثۈخبرى  .ضەھىھ (3)

 .جە رىۋاٍەت لىٍغبْ «ئبداة ئەٌّۈفرەد»ثۈخبرى  .ضەھىھ (1)

 .ھەدىص-1376ضەھىھ ھەدىطٍەر جوپٍىّي  (2)

 .ِۈضٍىُ رىۋاٍەت لىٍغبْ (3)

ئەٌجبٔي ضەھىھ  .ئىجٕي ِبجە لبجبرٌىمالر رىۋاٍەت لىٍغبْ ،ٔەضبئىٌ ،ئەثۈ داۋۇد ،ئەھّەد (4)

 .دېگەْ
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پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ھەر ۋالىث ئۆز ئەھٍىگە ئبضبٍٔىك ۋە راھەت  

. ئىسدەٍححي، ثوٌۈپّۈ لىَىٕچىٍىك پەٍحي ثوٌغبْ ضەپەردە جېخىّۈ غۈٔذاق ئىذى

 پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ: ئۀەش ئىجٕي ِبٌىه رەزىَەٌالھۈ ئۀھۈ ِۈٔذاق دەٍذۇ

ئبٍبٌٍىرىٕي ئېٍىپ ثىر ضەپەرگە چىممبْ ئىذى، ئۈالر ئوٌحۈرغبْ جۆگىٕي 

ئۀجەغە ئىطىٍّىه ثىر خىسِەجچي ھەٍذىگەْ ثوٌۈپ، ئۈ جوۋالپ جۆگىٍەرٔي 

ئبضحىراق : پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ثۈٔي وۆرۉپ. جېس ھەٍذىگىٍي جۈردى

. ) دېذى -لبچىالرٔي ضۈٔذۇرۇپ لوٍىطەْ، ! ھەٍذىگىٓ، ئي ئۀجەغە 

لبچىالردىٓ ِەلطەت ئبٍبٌٍىرى ثوٌۈپ، ثەزىٍەر ئبٍبٌالرٔىڭ ئبجىس 

ثوٌغبٍٔىمٍىرى ئۊچۊْ غۈٔذاق دېگەْ دېطە، ٍۀە ثەزىٍەر ئبٍبٌالرٔىڭ ئبۋازى 

ئەٍٕەن لبچب غېػىٍەردەن ضۊزۉن ثوٌغبٍٔىمي ئۊچۊْ دەٍذۇ، ئبٌالھ 

ٕىڭ ثۈٔىڭ ضەۋەثي، پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِ( جوغرىطىٕي ثىٍگۊچىذۇر 

ئبٍبٌٍىرى جۆگىگە ئبرجىٍغبْ وبجۈ ئىچىذە ئوٌحۈراجحي، پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ 

جۆگىٍەر جېس ھەٍذەٌطە ئبٍبٌٍىرىغب ثىرەر ِبالِەت ٍېحىپ لېٍىػىذىٓ 

 .ئۀطىىرەپ غۈٔذاق دېگەْ

پەيغەيبەر ئەنەيھىسساالو ئۆز ئەھهىذىٍ سادىر بونغاٌ خاتانىقالرَي ئەپۈ  - 6

 .قىالتتي

ر ئەٌەٍھىططبالَ ئۆز ئەھٍىٕىڭ خبجبٌىمىرىغب ِەرجٍىه ثىٍەْ، ئۈالرٔىڭ پەٍغەِجە 

ئۈالردىٓ غەرىئەجىە ِۈخبٌىپ . لوپبٌٍىمٍىرىغب ئوچۈق چىراً ثىٍەْ ٍۊزٌىٕەجحي

ئۆِەر . وەٌّەٍذىغبْ خبجبٌىك ئۆجۊٌطە، ئەپۈچبٍٔىك ثىٍەْ وۆرِەضىە ضبالجحي

لۈرەٍع خەٌمي ئبٍبٌالرغب  ثىس: ئىجٕي خەجحبة رەزىَەٌالھۈ ئۀھۈ ِۈٔذاق دەٍذۇ

گېپىّىس ئۆجىذىغبْ ئبدەٍِەر ئىذۇق، ِەدىٕىگە ھىجرەت لىٍىپ وەٌطەن، 

غۈٔىڭ ثىٍەْ ثىسٔىڭ . ِەدىٕىٍىه ئبٍبٌالر ئەرٌىرىگە گېپىٕي ئۆجىۊزەٌەٍذىىەْ

ئبٍبٌٍىرىّىس ئۈالرٔي ئبٍبٌٍىرىذىٓ ثۈ ئبدەجٍىرىٕي ئۆگىٕىػىە ثبغٍىذى،ثىر وۊٔي 

ب گەپ ٍبٔذۇرىۋاجىذۇ، ئۈٔىڭ ِبڭب گەپ ٍبٔذۇرغبٍٔىمىٕي لبرىطبَ ئبٍبٌىُ ِبڭ

ِەْ ضبڭب جبۋاپ ٍبٔذۇرضبَ ئەجەپ غەٌىحە ھېص : ئبٍبٌىُ. غەٌىحە ھېص لىٍذىُ

ئبٌالھٕىڭ ٔبِي ثىٍەْ لەضەِىي، پەٍغەِجەر ! لىٍىپ وەجحىڭغۈ ؟

ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئبٍبٌٍىرىّۈ ئۈٔىڭغب گەپ ٍبٔذۇرىذىىەْ، ھەجحب ئۈالرٔىڭ 

وۊٔذۉز گەپ  –رى پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِغب ثىر وېچە ثەزىٍى

ضەْ پەٍغەِجەر : غۈٔىڭ ثىٍەْ ِەْ ثېرىپ ھەفطەدىٓ. دېذى -لىٍّبٍذىىەْ،

ھەجحب : ِەْ. دېذى -ھەئە، : ئۈ. دېذىُ -ئەٌەٍھىططبالِغب جبۋاپ ٍبٔذۇراِطەْ ؟
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وۊٔذۉز گەپ  –ضىٍەرٔىڭ ثىرىڭالر پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِغب ثىر وېچە 

: ِەْ. دېذى -ھەئە، : ئۈ. دەپ ضورىذىُ -لىٍّبٍذىغبْ ئەھۋاٌّۈ ثبرِۈ ؟

ضىٍەردىٓ ثۈٔذاق لىٍغۈچىالر لبجحىك زىَبْ جبرجمۈچىذۇر، ضىٍەرٔىڭ ثىرىڭالر 

ئبٌالھٕىڭ پەٍغەِجىرىٕىڭ ئبچچىمالٔغبٍٔىمي ئۊچۊْ ئبٌالھ جبئبالٔىڭ 

ذا، ئۈ ئبٍبي غەزەپٍىٕىػىذىٓ خبجىرجەَ ثوالالِذۇ ؟ ئەگەر غۈٔذاق ثوٌغبٔ

ضەْ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِغب گەپ  .ھەلىمەجەْ ھبالن ثوٌىذۇ، دېگەْ گەپ

 -ٍبٔذۇرِب، ثىرەر ٔەرضىگە ھبجىحىڭ ثوٌطب، ئۈٔىڭذىٓ ضورىّبً ِۀذىٓ ضورا، 

.دېذىُ
(112)

  

پەيغەيبەر ئەنەيھىسساالو ئۆز ئەھهىُىڭ قىسىقىشهىرىُي ئەيەنگە  -7

 . ئاشۈرۇپ بېرەتتي

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ئۆز ئەھٍىٕىڭ لىسىمىػٍىرىٕي ئەِەٌگە ئبغۈرۇپ،  

پەٍغەِجەر : ئبئىػە ئبٔىّىس ِۈٔذاق دەٍذۇ. ئۈالرٔي ثەخحٍىه لىٍىػمب ئبٌذىراٍىححي

 -ئەٌەٍھىططبالِغب، ھەِّە ئبٍبٌالىرىٕىڭ وۈٔىَىحي ثبر ئىىەْ، ِېٕىڭال ٍوق، 

ذۇٌالھ ثىٍەْ وۈٔىَەجٍۀگىٓ، ضەْ ئبث( جىَۀىڭ ) ئوغٍۈڭ : دېطەَ، ئۈ ِبڭب

دېذى -ئۈِّۈ ئبثذۇٌالھ ضەْ، 
(111)

 . 

 .پەيغەيبەر ئەنەيھىسساالو ئايانهىرىُىڭ كېسەنهىكهىرىگە داۋا قىالتتي - 8

ئىٕطبْ ثىرضىٕىڭ وۆڭۊي ثۆٌىػىگە ۋە ئبضرىػىغب ِۈھحبج، ثوٌۈپّۈ وېطەي  

ٔولحىغب ٔبھبٍىحي پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ثۈ . ۋالىحٍىرىذا جېخىّۈ غۈٔذاق

ئبٍبٌٍىرى وېطەي ثوٌۈپ لبٌغبٔذا، ئۈالرٔىڭ روھىٕي . ئەھّىَەت ثەرگەْ

ئبئىػە ئبٔىّىس . وۆجۊرۉغىە، وۆڭٍىٕي جىٕىچالٔذۇرۇغمب ھېرىص ثوٌغبْ ئىذى

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ئبٍبٌٍىرى ئبغرىپ لبٌغبٔذا، ئىخالش، : ِۈٔذاق دەٍذۇ

ەپ لوٍبجحي، ئۈ ئبخىرلي لېحىُ ئبغرىپ فەٌەق، ٔبش ضۊرىٍىرىٕي ئولۈپ ضۊفٍ

ٍېحىپ لبٌغبٔذا، ِەْ ئۈ ضۊرىٍەرٔي ئولۈپ ئۈٔىڭ لوٌىغب ضۊفٍەپ، ئبٔذىٓ 

                                                           

 رىۋاٍەت لىٍغبْ.ثۈخبرى  (1)

 .ئەٌجبٔي ضەھىھ دېگەْ ،جە رىۋاٍەت لىٍغبْ «ئەدەثۈي ِۈفرەد»ثۈخبرى  (1)
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ئۈٔىڭ لوٌي ثىٍەْ ئۈٔىڭ ثەدىگە ضۊردۉَ، چۊٔىي ئۈٔىڭ لوٌي ِېٕىڭىىذىٓ 

ثەرىىەجٍىه ئىذى
(112)

 . 

 .يپەيغەيبەر ئەنەيھىسساالو ئۆز ئەھهىُىڭ ھانىذىٍ خەۋەر ئېهىپ تۈراتت -9

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ زىّّىطىذىىي ٍۊوٕىڭ ئېغىرٌىمي، ئبٌذىراغٍىمىغب  

ئۆِەر . لبرىّبضحىٓ، ئۆز ئەھٍىگە وۆڭۊي ثۆٌەجحي، ئۈالرٔي جبغالپ لوٍّبٍىححي

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ : ئىجٕي خەجحبة رەزىَەٌالھۈ ئۀھۈ ِۈٔذاق دەٍذۇ

اجحي، وىػىٍەر ئۈٔي چۆرىذەپ ثبِذات ٔبِىسىذىٓ وېَىٓ، ئۆز ئورٔىذا ئوٌحۈر

 –وۊْ چىممبٔذا ئۈالردىٓ ئبٍرىٍىپ،ئبٍبٌٍىرىٕىڭ لېػىغب ثىر . ئوٌحۈرىػبجحي

ئبٔذىٓ وىّٕىڭ ٔۆۋىحي وەٌگەْ ثوٌطب، . ثىرٌەپ ثېرىپ، ئۈالرغب ضبالَ لىالجحي

غۈٔىڭ لېػىذا ثوالجحي
(113)

 . 

ئۈالرَىڭ پەيغەيبەر ئەنەيھىسساالو ئۆز ئەھهي بىهەٌ كېڭىشەتتي ۋە  -11

 .يەسهىھەتىُي ئاالتتي

ئۈ . وېڭىػىع ۋە ِەضٍىھەجٍىػىع پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئبدىحي ئىذى 

ئبئىٍىطىذىىىٍەر ثىٍەْ وېڭىػىپ ئۈالرٔىڭ ِەضٍىھەجىٕي ئېٍىپ، ئۈالرٔىڭ 

ئۈالرٔي ئۊِّەجٕىڭ . پىىىرٌىرىذىٓ ئۊٔۊٍِۊن پبٍذىٍىٕبجحي-پبٍذىٍىك ئوً

ثۈ ئبرلىٍىك، ئبٌالھ ۋەھىٌ چۊغۊرِىگەْ . غېّىگە ئورجبلالغحۈراجحي

ئۈرۋە ئىجٕي زۇثەٍىر ِەرۋاْ ئىجٕي . ئىػالردا جوغرا لبرار ئېٍىػمب جىرىػبجحي

ھەوەَ ۋە ِىطۋەر ئىجٕي ِەخرەِۀىڭ ھۈدەٍجىَە ضۊٌھىطي جوغرىٍۈق ِۈٔذاق 

ھۈدەٍجىَە ضۊٌھىطي جۊزۉٌۊپ ثوٌغبٔذىٓ وېَىٓ، : دېگۀٍىىىٕي رىۋاٍەت لىٍىذۇ

ئەً وىػىٍەر، ئورٔۈڭالردىٓ جۈرۇپ، »: پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ وىػىٍەرگە

ئبٌالھ ثىٍەْ . دېذى «ئبٔذىٓ چېچىڭالرٔي چۊغۊرۉپ، ئېھراِذىٓ چىمىڭالر

لەضەِىي ثىرِۈ ئبدەَ ئورٔىذىٓ جۈرِىذى، ھەجحب پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ئۊچ 

رغب ئېغىر وەٌگەْ ضۊٌھي ئۈال. لېحىُ دېطىّۈ، ھېچىىُ ئورٔىذىٓ جۈرِىذى

ئبٔذىٓ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ئۈِّۈ ضەٌەِٕىڭ لېػىغب وىرىپ، . ئىذى

 -وىػىٍەرٔىڭ لىٍغىٕىٕي وۆرِەِطەْ، ثۈٍرۇلىّٕي ئبڭالغّىذى، : ئۈٔىڭغب
                                                           

جىٓ چبپٍىػىػالرغب غەرئىٌ داۋا  ،وېطەٌگە ۋە ضېھىر رىۋاٍەت لىٍغبْ.ِۈضٍىُ  (2)

ٔي  http:www.youtube.com/watch?v=LeCNkivtfok :لىٍىع ٍوٌٍىرى ئۊچۊْ

 .زىَبرەت لىٍىڭ

 .جەثەرأي ئەۋضەجحە رىۋاٍەت لىٍغبْ (3)
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ئي ئبٌالھٕىڭ ئەٌچىطي، ئۈالرغب ِبالِەت لىٍّىغىٓ، : ئۈِّۈ ضەٌەِە. دېذى

ضىرجمب چىممىٓ، ھېچىىّگە . ذىضېٕىڭ لىٍغبْ ضۊٌھىَىڭ ئۈالرغب ئېغىر وەٌ

گەپ لىٍّبضحىٓ، لۈرثبٍٔىمٕي ثوغۈزال ۋە چېچىڭٕي چۊغۊرۉپ ئېھراِذىٓ 

پەٍغەِجەر . دېذى -غۈٔذاق لىٍطبڭ وىػىٍەر ضەْ لىٍغبٕٔي لىٍىذۇ، . چىممىٓ

ئەٌەٍھىططبالَ ئۈِّۈ ضەٌەِە دېگۀذەن، ھېچىىّگە گەپ لىٍّبضحىٓ 

. غۊرۉپ، ئېھراِذىٓ چىمحيلۈرثبٍٔىمٕي ثوغۈزٌىذى، ۋە چېچىٕي چۊ

ثەزىٍەر . وىػىٍەر ثۈٔي وۆرۉپ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ لىٍغبٔذەن لىىٍىػحي

ئي : پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ. چېچىٕي چۊغۊردى، ثەزىٍەر لىطمبرجحي

. ئبٌالھىُ، چېچىٕي چۊغۊرگۀٍەرگە ِەغفىرەت لىٍغىٓ، دەپ دۇئب لىٍذى

جبوي ئۊچىٕچي . دېَىٍذى -ئي رەضۈٌۈٌالھ،  لىطمبرجمبٔالرغىّۈ،: ئبٔذىٓ ئۈٔىڭغب

دېذى -ۋە لىطمبرجمبٔالرغىّۈ ِەغفىرەت لىٍغىٓ، : لېحىّذا
(114)

 . 

پەيغەيبەر ئەنەيھىسساالو ئۆز ئەھهىُىڭ ھوقۈقىغا يۈَاسىۋەتهىك  -11

 .ئىشالردا ئۈالردىٍ ئىسىٍ سورايتتي

!( ِۈھەِّەد ئي)»: ئبٌالھ ِۈٔذاق دەٍذۇ! ئبٌالھ جبئبالٔىڭ ضۆزٌىرى ھەلحۈر  

«ضەْ ھەلىمەجەْ ثۊٍۊن ئەخاللمب ئىگىطەْ
(115)

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ . 

ئبغرىپ لبٌغبْ ۋالىحٍىرىذىّۈ ئۆز ئەھٍي ئبرىطىذا ئبدىً ئىذى، ئۈالردىٓ ئىسىٓ 

. ضورىّبضحىٓ جەرن ئەجّەٍىححي ۋە ئۈالرٔىڭ ھولۈلٍىرىٕي زاٍب لىٍىۋەجّەٍىححي

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ئبغرىپ لبٌغبٔذا : ئبئىػە ئبٔىّىس ِۈٔذاق دەٍذۇ

ِەْ ھەر ثىرىڭالرٔي ئبٍٍىٕىػمب لبدىر ثوالٌّىذىُ : ئبٍبٌٍىرىٕي ٍىغذى ۋە ئۈالرغب

، ئەگەر ِۈٔبضىپ وۆرضەڭالر ئبئىػۀىڭ لېػىذا جۈرۇغۈِغب (ثوالٌّبٍّەْ ) 

ئبٍبٌٍىرى ئۈٔىڭغب ئىسىٓ ثەردى. دېذى –! ئىجبزەت ثەرضەڭالر 
(116)

 . 

خوراو -ەيبەر ئەنەيھىسساالو ئۆز ئەھهىُي بەختهىك، خۈشالپەيغ -12

 .قىهىشُي ياخشي كۆرەتتي

خۈراَ لىٍىع ثىر -وىػىٍەرٔي، ثوٌۈپّۈ ٍېمىٓ جۈلمبٍٔىرىٕي ثەخحٍىه، خۈغبي 

ِەْ پەٍغەِجەر : ئبئىػە ئبٔىّىس ِۈٔذاق دەٍذۇ. غەرئىٌ جەٌەپ

                                                           

 رىۋاٍەت لىٍغبْ.ثۈخبرى  (1)

 .ئبٍەت-4 :لەٌەَ ضۊرىطي (2)

 .ئەٌجبٔي ضەھىھ دېگەْ ،ئەثۈ داۋۇد رىۋاٍەت لىٍغبْ (1)
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وېَىٓ ئۈٔىڭغب، ِبڭب ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ِەرھەِەجٍىه ئىىۀٍىىىٕي وۆرگۀذىٓ 

ئي ئبٌالھ، ئبئىػۀىڭ ثۈرۇٔمي ۋە وېَىٕىي، ئبغىبرە : دۇئب لىٍغىٓ، دېطەَ، ئۈ

. دەپ دۇئب لىٍذى -ۋە ٍۈغۈرۇْ گۈٔبھٍىرىٕىڭ ھەِّىٕي ِەغفىرەت لىٍغىٓ، 

ِەْ ھەجحب ثېػىُ ئىگىٍىپ ٍۈجبِغب جەگىۊدەن ثوٌۈپ وۊٌۊپ وەجحىُ، پەٍغەِجەر 

. دېذى -لىٍغبْ دۇئبٍىُ ضېٕي خۈغبي لىٍّىذىّۈ ؟  ِېٕىڭ: ئەٌەٍھىططبالَ ِبڭب

ئبٌالھ ثىٍەْ لەضەِىي، ِەْ ھەر : دېطەَ! ٔېّىػمب خۈغبي لىٍّىغۈدەن ؟: ِەْ

دېذى -ٔبِبزٔىڭ ئبرلىطىذا، ئۊِّىحىُ ئۊچۊْ ِۈغۈ دۇئبٔي لىٍىّەْ، 
(117)

 . 

 .پەيغەيبەر ئەنەيھىسساالو ئۆز ئەھهىگە ئەدەپ ئۆگىتەتتي -13

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ئۆز ئەھٍىگە ِۈالٍىُ ۋە لىسغىٓ ثوٌۈظ ثىٍەْ  

ئەگەر ئەھٍىذىٓ وۆز . ثىرگە، ھەِّە ئىػٍىرىذا ھېىّەت ثىٍەْ ئىع لىالجحي

ٍۈِطب ثوٌّىغىذەن خبجبٌىك ئۆجطە، ئۈالرٔي ئۈ خبجبٌىمٕىڭ ئبلىۋىحىذىٓ 

ئبئىػە . ْ ئىذىلورلۈجۈظ، ئبگبھالٔذۇرۇظ ۋە ئۈٔىڭذىٓ چەوٍەظ ٍوٌىٕي جۈجمب

(: ضەفىََە جوغىرٌىك )ِەْ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِغب : ئبٔىّىس ِۈٔذاق دەٍذۇ

ضەْ ھەلىمەجەْ ثىر : پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ. دېذىُ -لوٍطىال ئۈ پبوىٕەوٕي، 

ضۆزٔي لىٍذىڭىي، ئەگەر ئۈ دېڭىس ئبرالغحۈرۇٌطب، ئەٌۋەجحە ئۈٔي ثۈٌغبغمب 

دېذى –ٍېحەجحي،
(118)

 . 

پەيغەيبەر ئەنەيھىسساالو ئۆز ئەھهىذە يۈز بەرگەٌ يەسهىهەرَي  -14

 .ياخشي ھەل قىالتتي

ئۆز ئەھٍىذە ٍۊز ثەرگەْ : پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئۈضٍۈثٍىرىذىٓ

ِەضٍىٍەرٔي غەرىئەجٕىڭ ِۈٔبضىۋەجٍىه ٍوٌٍىرى ثىٍەْ، ئەگەر ئۈ غەرىئەجىە 

ئۀەش . ر ثىٍەْ ھەي لىالجحيئباللىذار ثوٌّىطب، ئەلٍىٌ ۋە ِۀحىمىٍىك ضۆزٌە

ضەفىََەگە ھەفىطۀىڭ ئۈٔي : ئىجٕي ِبٌىه رەزىَەٌالھۈ ئۀھۈ ِۈٔذاق دەٍذۇ

ئۈ غۈ ضەۋەپٍىه ٍىغالپ ئوٌحۈرغبٔذا، . دېگۀٍىىي ٍەجحي «ٍەھۈدىَٕىڭ لىسى»

 -ٔېّىگە ٍىغالٍطىس ؟ : پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ وىرىپ لبٌذى ۋە ئۈٔىڭذىٓ

پەٍغەِجەر . دېذى -طە ِېٕي ٍەھۈدىَٕىڭ لىسى دېذى، ھەفى: ئۈ. دەپ ضورىذى

ضىس ھەلىمەجەْ پەٍغەِجەرٔىڭ لىسى، جبغىڭىسِۈ پەٍغەِجەر، : ئەٌەٍھىططبالَ

                                                           

 .ئەٌجبٔي ضەھىھ دېگەْ .ھبوىُ جوپٍىغبْ ،ئىجٕي ھىججبْ (2)

 .ئەٌجبٔي ضەھىھ دېگەْ ،ئەثۈ داۋۇد رىۋاٍەت لىٍغبْ( 3)
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. دېذى -!ئېرىڭىسِۈ پەٍغەِجەر جۈرضب، ئۈ ٔېّە ثىٍەْ ضىسگە پەخىر لىٍىذۇ؟

 . دېذى -ئي ھەفىطە، ئبٌالھحىٓ لورلۈڭ، : ئبٔذىٓ ھەفىطەگە

 .ئەنەيھىسساالو ئۆز ئەھهىُىڭ ئۆزرىسىُي قوبۈل قىالتتيپەيغەيبەر  -15

خبجبٌىك دائىُ ٍۊز ثېرىپ جۈرىذۇ، ثوٌۈپّۈ وۊٔذىٍىه ئبئىٍە جۈرِۈغىذا  

ثۈٔذاق ۋالىححب لبرغي جەرەپٕىڭ ئۆزرىطىٕي لوثۈي لىٍىع . جېخىّۈ غۈٔذاق

ثۈ جەھەجحە وىّّۈ . ثوٌطب، ضبپ لەٌت ۋە ٍبخػي جەثىئەجٕىڭ ئىپبدىطي

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ئبئىػۀي ! ەر ئەٌەٍھىططبالِغب ٍېحەٌىطۈْ ؟پەٍغەِج

ٔېّىػمب : پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ. ضبلالپ جۈراجحي، ئبئىػە وېچىىپ لبٌذى

ئي ئبٌالھٕىڭ ئەٌچىطي، ِەْ ثىرضىٕىڭ : ئبئىػە. دەپ ضورىذى -وېچىىحىڭ ؟ 

ەن چىراٍٍىك ِەْ ھېچمبچبْ ئۈٔىڭذ. لىرائىحىٕي ئبڭالپ جۈرۇپ لبپحىّەْ

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ئورٔىذىٓ . دېذى -ئبۋازٔي ئبڭالپ ثبلّىغبْ، 

ثۈ ئەثۈ : جۈرۇپ، ئۈ وىػىٕىڭ لىرائىحىٕي ئۈزۇْ ئبڭٍىغبٔذىٓ وېَىٓ

ھۈزەٍفۀىڭ ئبزاد گەردىطي ضبٌىُ، ئۊِّىحىّذە ئۈٔىڭغب ئوخػبظ ثىرضىٕي ثبر 

دېذى -ضبٔبالر ثوٌطۈْ، -لىٍغبْ ئبٌالھمب ھەِذۇ
(119)

 . 

 .پەيغەيبەر ئەنەيھىسساالو ئۆز ئەھهىُي خۈشال قىالتتي-16

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ئۆز ئەھٍىگە ئۈالرٔي خۈغبي، خبجىرجەَ لىٍىذىغبْ  

ئبئىػە پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ . ٔەرضىٍەرٔي ئبڭٍىحىػٕي ٍبخػي وۆرەجحي

بدا ئبٍبٌىُ ضەْ ِېٕىڭ ئىىىال دۇَٔ: ِۈٔذاق دېگۀٍىىىٕي رىۋاٍەت لىٍىذۇ

. دېذىُ -ئەٌۋەجحە رازى ثوٌىّەْ، : ِەْ. دېذى -ثوٌۈغمب رازى ثوٌّبِطەْ ؟ 

 -ضەْ ِېٕىڭ ئىىىىال دۇَٔبدىىي ئبٍبٌىُ ضەْ، : پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ

دېذى
(122)

 . 

 .پەيغەيبەر ئەنەيھىسساالو ئۆز ئەھهىگە يېھرىباٌ ۋە يۈاليىى ئىذى -17

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ئۆز ئەجراپىذىىىٍەرگە ٔبھبٍىحي ِۈالٍىُ ۋە ِىھرىجبْ  

ئبٌالھ جبئبال ثۈ ھەلحە . ئىذى، ئۈالرغب ئېطىً ئەخالق ثىٍەْ ِۈئبِىٍە لىالجحي

ضەْ ھەلىمەجەْ ثۊٍۊن ئەخاللمب !( ئي ِۈھەِّەد)»:: ِۈٔذاق دەٍذۇ

                                                           

 .ئىطٕبدى ضەھىھ .ھەٍطەِىٌ جوپٍىغبْ ،ثەززار (1)

 .ئەٌجبٔي ضەھىھ دېگەْ ،جە رىۋاٍەت لىٍغبْ «ِۈضحەدرەن» ھبوىُ (2)
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«ئىگىطەْ
121

جەثىئىَىي ئۈٔىڭ ئەھٍي ثۈ گۊزەي ئەخاللٕىڭ ٔېطىۋىذارٌىرى . 

ِەْ ھەٍىسدار ۋالحىّذا لەدەھحە ضۈ : ئبئىػە ئبٔىّىس ِۈٔذاق دەٍذۇ. ئىذى

. ئىچطەَ، پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ِېٕىڭ ئبغسىُ جەگىەْ ٍەردىٓ ئىچەجحي

ِەْ ضۊڭەوٍىه گۆغٕي غبجبپ ٍىطەَ، ِېٕىڭ ئبغسىُ جەگىەْ ٍەردىٓ غبجبپ 

«.ٍەٍىححي
(122)

  

 .ىسساالو ئۆز ئەھهىگە َاھايىتي ئەپۈچاٌ ئىذىپەيغەيبەر ئەنەيھ-18

گەرچە لەضحەْ . پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ھەِّب ئىػحب ئەپۈچبْ، ِۈالٍىُ ئىذى 

خبجبٌىك ئۆجىۊزگەْ وىػي دۉغّىٕي . خبجبٌىك ثوٌطىّۈ ئۆزرە لوثۈي لىالجحي

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ثىر . ثوٌغبْ جەلذىردىّۈ ئۆزرىگە ٍوي لوٍبجحي

دەپ  -ٍىگۊدەن ثىر ٔېّە ثبرِۈ ؟ : وۊٍٔۊن ھبرغىٍٕىمحىٓ وېَىٓ ئۆز ئەھٍىذىٓ

.ئۈٔذالحب ِەْ روزىذارِەْ، دەٍىححي: دېطە، ئۈ -ٍوق، : ئۈالر. ضوراٍىححي
(123)

 

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ئۈالرغب لوپبٌٍىك، لبجحىمٍىك ثىٍەْ ئەِەش، وەڭ 

 . لوثۈي لىالجحيلۈرضبلٍىك ثىٍەْ جبۋاپ لبٍحۈرۇپ، ئۆزرىٍىرىٕي 

                                                           

 .ئبٍەت-4ضۊرە لەٌەَ  (1)

 .ضەھىھۈٕٔەضبئي (2)

 .ئەٌجبٔي ضەھىھ دېگەْ ،ٔەضبئىٌ رىۋاٍەت لىٍغبْ (3)
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ئبرا -ئبٍبي ئوجحۈرىطىذىىي ِۈٔبضىۋەت ِۈھەثجەت، ئۆز-ئىطالِذىىي ئەر

ثىرىٕىڭ لەدرىگە ٍېحىع ئۊضحىگە لۈرۇٌغبْ -ئېھحىراَ، رەھىّذىٍٍىه، ثىر

ئبٍبي وىػي ئبٍبي ثوٌۈظ ضۊپىحي ثىٍەْ ٍبخػي وۆرىٍىذۇ ؛ ثىر . ِۈٔبضىۋەجحۈر

ثوٌۈظ ضۊپىحي ثىٍەْ ئبضرىٍىپ، رەھىُ لىٍىٕىذۇ ؛ ئبٔب ثوٌۈظ ضۊپىحي ثىٍەْ لىس 

ئبٍبي وىػي ٍېػي چوڭبٍغبٔطىرى ئۈٔىڭ . ئىىراَ، ئېھحىراَ لىٍىٕىذۇ-ئىسزەت

ئبٍبي -ئىطالِذا ئەر. لىّّىحي ئۆضىذۇ ۋە جېخىّۈ ھۆرِەجىە الٍىك ثوٌىذۇ-لەدىر

ئبٍبي -ئەِەش، چۊٔىي ئەرئوجحۈرىطىذا ھېچمبٔذاق وېٍىػەٌّەضٍىه ِەۋجۊت 

ئەر وىػىٕىڭ . ثىرىٕي جوٌۈلالپ جبوبِۈٌالغحۈرۇظ ئۊچۊْ ٍبرىحىٍغبْ-ثىر

غۈڭب . ٔۈلطبٔىٕي ئبٍبي وىػي ٍبپىذۇ، ئبٍبي وىػىٕىڭ ٔولطبٔىٕي ئەر وىػي ٍبپىذۇ

ئىطالَ غەرىئىحي ئبٍبي وىػىگە ئۈٔىڭ ئەلٍىٌ، جىطّبٔي ۋە ھېطىَبت 

ەرئىٌ ۋە ئىجحىّبئىٌ ِەججۈرىَەجٍەرٔي ئبالھىذىٍىىىگە ِبش وېٍىذىغبْ غ

ئەر وىػىگىّۈ ئۈٔىڭ ٍبرىحىٍىػىغب ِبش وېٍىذىغبْ . ٍۊوٍىگەْ

ثىرىگە ئوخػىّىغبْ -غۈڭالغمب ئۈالرٔىڭّۈ ثىر. ِەججۈرىَەجٍەرٔي ٍۊوٍىگەْ

ئبٍبي ئوجحۈرىطىذا -ھولۈلٍىرى ثوٌىذۇ، ئىطالَ ثەٌگىٍىگەْ ثۈ ھولۈلالر ئەر

ئبٌالھ جبئبال . ه ثەرپب لىٍىػٕىڭ ئبضبضىذۇرِۈھەثجەت، خبجىرجەٍِى-ِېھىر

ئۊچۊْ ( ٔىڭ ئۈٔي ـ ئۊٌپەت ئېٍىػىڭالر)ضىٍەر هللا ا»: ِۈٔذاق دەٍذۇ

خوجۈٔۈڭالرٔي ئۆز جىپىڭالردىٓ ٍبراجحي، ضىٍەر ئۊچۊْ ئۈالردىٓ ئوغۈٌالرٔي 

ضىٍەرگە جۊرٌۊن غېرىٓ ٔەرضىٍەرٔي رىسىك لىٍىپ . ۋە ٔەۋرىٍەرٔي ٍبراجحي

ٔىڭ ٔېّىحىگە وۈفرىٍىك هللا ئىػىٕىپ ا( ٍۀي ثۈجالرغب)ىٍغب ئۈالر ثبج. ثەردى

«لىالِذۇ؟
(124)

  

ٍۀە غۈٔذالال، ئىطالَ ئەر وىػىگە ھبراَ لىٍغبْ ٔەرضىٍەرٔىڭ ثەزىٍىرىٕي  

ئبٍبي وىػىگە ھبالي لىٍىپ ثەردى ؛ ئبٍبي وىػىگە ھبراَ لىٍغبْ ثەزى 

ثىٍەْ ئبٍبي چۊٔىي ئەر . ٔەرضىٍەرٔي ئەر وىػىگە ھبالي لىٍىپ ثەردى

ئوخػىّبٍذىغبْ جەثىئەجحە ٍبرىحىٍغبْ، غۈڭب ئۈالرغب ٍۊوٍىٕىذىغبْ ۋەزىپە، 

ِبغىٕىٕي ِىطبٌغب . ِەججۈرىَەت لبجبرٌىمالرِۈ جەثىئىَال ئوخػىّبٍذۇ، ئەٌۋەجحە

ئبٌطبق، دېسىً ِېَىذا ِبڭىذىغبْ ِبغىٕىغب ثېٕسىٓ لۈٍغىٍي ثوٌّبٍذۇ ؛ ثېٕسىٕذا 
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ھبٌجۈوي، ئۈالرٔىڭ ھەِّىطي . ِېَي ِبش وەٌّەٍذۇِبڭىذىغبْ ِبغىٕىغب دېسىً 

 . ِبغىٕب

ِبٔب ثۈ ثىس ئۊٌگىّىس ۋە ٍوٌجبغچىّىس ثوٌغبْ ِۈھەِّەد ئەٌەٍھىططبالَ ثىسگە  

ئۈ ثىسگە ھەر ثىر . ئۆگەجىەْ، ئۆز ئەھٍىّىسگە ثوٌۈغمب جېگىػٍىه ئەخاللىّىس

بچبر ٍبخػي ِۈئبِىٍىٕي ئەجىر ثېرىٍىذىغبْ ٍبخػي ئەِەي ؛ ھەر ثىر ٔ

ثۈ ئەِەٌىٌ . ِۈئبِىٍىٕي گۈٔبھ ٍېسىٍىذىغبْ ٍبِبْ ئەِەي دەپ ئۆگىحىذۇ

جۈرِۈغمب جەدثىمٍىٕىذىغبْ ئىطالَ ئەخاللي ثوٌۈپ، لەغەز ٍۊزىذە ٔەزەرىَە 

پېحي لبٌىذىغبْ، جەدثىمالظ ِۈِىىٓ ثوٌّبٍذىغبْ ۋە ٍبوي ٍبزغۈچىطي 

 . جەدثىمالغحىٓ ئەڭ ٍىرالحب ثوٌغبْ ٔەزەرىَە ئەِەضحۈر

ئبٌالھٕىڭ ٔبِي ثىٍەْ ضوراٍّۀىي، ئېَحىپ ثبلمىٓ، دۇَٔبدا ئۆز ئەھٍىگە  

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِذىّٕۈ ثەورەن ئېطىً ِۈئبِىٍە لىٍىذىغبْ ثىرەرضي 

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ثۈ جەھەجحىىي ئۊٌگىٍىرىگە ئىمحىذا ! ثبرِۈ ؟

ھولۈلٕي -ھەق ئبٍبٌالرغب ثەٌىگىٍەپ ثەرگەْ-لىٍىع، ئىطالَ دىٕي ئەر

ثىٍّەضٍىه، ئۈٔىڭغب ضەي لبراظ ضەۋەثىذىٓ ٍۊز ثېرىۋاجمبْ ئبئىٍذىىي 

ھولۈلٕي ئبدا -چۊٔىي ثۈ ھەق. ِەضٍىٍەرٔي ھەي لىٍىػٕىڭ ثىردىٕجىر ٍوٌىذۇر

ِەغپىرىحىگە ئېرىػحۊرىذىغبْ ئىحبئەجٕىڭ -لىٍىع وىػىٕي ئبٌالھٕىڭ رەھّەت

بدا لىٍىػحب ضۈضٍۈق لىٍىع ئۈٔىڭغب ضەي لبراظ ۋە ئۈٔي ئ. جۊٍِىطىذىٕذۇر

 . جبزاغب الٍىك ئىطىَبٔذۇر

ثۊگۊٔىي زاِبٔذا، دۇَٔبدا، ثوٌۈپّۈ ِۈضۈٌّبٔالرٔىڭ ئبئىٍىٍىرىذە ٍۊز  

ثېرىۋاجمبْ ثبرچە ئبئىٍىۋى ِەضٍىٍەرٔىڭ ھەِّىطي پەٍغەِجەر 

ئەٌەٍھىططبالِغب ئەگەغّەضٍىه، وۆرضەجّىٍىرىگە ثوٍطۈّٔبضٍىك 

 . رلبجبرٌىمالرٔىڭ ٔەجىجىطىذۇ

ِبٔب ثۈ ثىسٔي جبوبِۈٌٍۈلمب ئبپىرىذىغبْ، پۊجىۊي وبئىٕبجحىىي ثبرچە ٔەرضىگە  

 . ئېطىً ِۈئبِىٍە لىٍىػمب ثۈٍرۇٍذىغبْ ئىطالَ ئەخاللىذۇر
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