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 ِۇلەددىّىطيىٕچي جىٍذٔىڭ چۈئ

 ثطُ اٌٍە اٌرحّٓ اٌرحَُ
 رىجبْ ئبٌالھ جبئبالٔىڭ ٔبِي ثىٍەْ ثبغالٍّەْ.ھٔبھبٍىحي غەپمەجٍىه ۋە ِې

ثبرچە ِەزھىَە ۋە گۈزەي ِبذحبغالر ئبٌەٍِەرٔىڭ پەرۋەرزىگبرى ۋە ِۆئّىٍٕەرٔىڭ 
ٍېگبٔە ثوٌغبْ، ھەِّە پەلەجال ئۇٔىڭسىٓ  -ٍەوىە  .ِەزەجىبرى جبٔبثي ئبٌالھ جبئبالغب ذبضحۇر

ٍبرزەَ ضوراٍسىغبْ، ھېچىىّگە ِۇھحبج ثوٌّبٍسىغبْ، جوغّىغبْ ۋە جوغۇٌّىغبْ ۋە ھېچىىػي 
ضبٔبلطىس ھەِسۇ ضبٔبالر ثوٌطۇْ.. ئبٌالھ  -ئۇٔىڭغب جەڭساظ ثوالٌّبٍسىغبْ جبٔبثي ئبٌالھمب ضبْ 

ب ئېَحىّەْ. ئۇٔي ِبذحبٍّەْ ۋە ئۇٔىڭغب غۈورى جبئبالغب ِەۋجۇزاجٕىڭ ضبٔىچە ھەِسۇ ضبٔ
ئېَحىّەْ، ئۇٔىڭسىٓ ِەغپىرەت جىٍەٍّەْ ۋە ئۇٔىڭسىٓ ِېٕي جوغرا ٍوٌغب ثبغٍىػىٕي 

 ٔىّەْ. ۈئۆج
ِەذٍۇلبجٍىرىٕىڭ ئەڭ ٍبذػىطي، پەٍغەِجەرٌەرٔىڭ ۋە ئەٌچىٍەرٔىڭ ئىچىسە جبٌالٔغىٕي، 
ھەق زىٕٕي ئىٕطبٔىَەجىە ٍەجىۈزۈظ ئبرلىٍىك ئۇالرٔي وۇپرى، زاالٌەت ۋە ئبزغۇٍٔۇلٕىڭ 
لبراڭغۇٌۇلٍىرىسىٓ لۇجۇٌسۇرۇپ، ئىّبْ، ھىساٍەت ۋە ھەلىمەجٕىڭ ٔۇرىغب ٍېحەوٍىگەْ، 

ۋە ھەق ٍوٌغب چبلىرغۇچي ثوٌغبْ ضۆٍۈٍِۈن پەٍغەِجىرىّىس ھەزرىحي ئىٕطبٔىَەجٕي جوغرا 
ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىططبالِغب، ئۇٔىڭ ئبئىٍە جبۋاثىئبجٍىرىغب ۋە ئۇٔىڭ ٍوٌىٕي زاۋاِالغحۇرۇپ 
ثىسٌەرگىچە ٍەجىۈزگەْ ئبٌىَجبٔبپ ضبھبثىٍىرىغب، غۇٔسالال جب لىَبِەجىىچە ھەق ٍوٌسا ٍۈرگەْ 

 َ ٍوٌالٍّەْ. ِۆئّىٍٕەرگە زۇئب ۋە ضبال
جبٔبثي ئبٌالھحىٓ ثىسٔىّۇ ئۇالرٔىڭ جۈٍِىطىسىٓ لىٍىػىٕي، ثبرٌىك ِۇضۇٌّبٔالرٔي ئۆزىگە 
ئىحبئەت لىٍىػمب، ئۆزىٕىڭ ِەغپىرىحىگە، رازىٍىمىغب ئېرغىػىە ِۇۋەپپەق لىٍىػىٕي ضوراٍّەْ. 

 ثبرٌىك ھەِسۇ ضبٔبالر ئبٌەٍِەرٔىڭ پەرۋەرزىگبرىغب ذبضحۇر. 
ىسا ئىطالَ ئەلىسىٍرىٕىڭ ئبضبضٍىرىسىٓ ثوٌغبْ ٍىرجىٍىح ئبٌسىٕمي ٕىڭ ئىطالَ جەٌىّبجى

ھبراَ، ٔىىبھ، جبالق، -، ئەذالق، ئبئىٍە، ھباليئىّبْ، جبھبرەت، ٔبِبز، زاوبت، راِىساْ، ھەج، زۇئب
لبجبرٌىك ھۇي ذبرەوحىرٌىه ثىٍٍّەر ثىٍەْ  ضېحىك -ۋەضىَەت ِىراش، ۋەزە، ٔەزىر، رۀە، ضوزا

« لۇرئبْ ۋە ضۈٕٔەت»ئەِسى وىحبۋىّىسٔىڭ  سە ئبضبضىّىسٔي جىىٍىگەْ ثوٌسۇق.جؤۇغۇپ ئەلى
جىٓ ئىجبرەت ثۇ ئۈچىٕچي جىٍىحىسا پەٍغەِجىرىّىس ِۇھەِّەز ئەٌەٍىھططبالِٕىڭ ئەثەزىٌ ۋە 

رئبْ وەرىّٕىڭ ئوِوِي ئبالھىسىٍىىي ثىٍەْ لىطمىچە جؤۇغۇپ ۇئەڭ وبجحب ِۆجسىطي ثوٌغبْ ل
ەٍحىع ثىٍەْ ثىرگە رەضۇٌۇٌالھٕىڭ پبن چْ ئەلىسە ئىحىمبزىّىسٔي وۈلۇرئبْ وەرىّگە ثوٌغب

ٕٔەجٍىرى ثىٍۀّۇ ٔەزىرٍە جەھەجحىٓ ئوِوِىَۈزٌۈن  جؤۇغۇپ ھەزىص ئىٍّي جوغىرىطىسىىي ضۈ
 چۈغۀچىّىسٔي جوٌۇلالٍّىس. 

ضۈٕٔەت چۈغۀچىٍىرىٕي  -ئىجبزەت، لۇرئبْ -ثىر ِۇئّىٓ ِۇضۇٌّبْ ئۈچۈْ پەلەت ئىّبْ
ە جەھەجحىٓ ثٍىػال وۇپبٍە لىٍّبٍسۇ. ِۇضحەھىەَ ِۇئّىٍٕىه ئىرازىطىٕي جىىٍەظ ۋە ىَٔەزىَر

وۈچەٍحىع، روھّىّىسٔي پبوىسالپ ئبٌالھ رىساٌىمي ئۈچۈْ ، ئىطالَ ئۈِّىحي ئۈچۈْ ئۆزىٕي 
ثىغىػالظ روھىٕي ٍىحىٍسۈرۈظ، ھەِّە ئىػٕي ئبٌالھ ئۈچۈْ لىٍىسىغبْ ۋە ئبٌالھ ئۈچۈْ 

ئبٌالھ ئۈچۈْ ٍبِبْ وۆرىسىغبْ ئەلىسە ئىحىمبزٔي ٍىحىٍسۈرۈظ ئۈچۈْ  ٍبذػي وۆرىسىغبْ، 
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جۈٍِىسىٓ  ،ئبٌالھٕىڭ جبٌالٔغبْ ضبٌىھ ثۀسىٍىرى ثوٌغبْ پەٍغەِجەرٌەرٔىڭ ئىع ئىسٌىرىٕي
ەر لىٍىپ ئەۋەجىٍگەْ پەٍغەِجىرىّىس جٍىحەوچي ، رەھ ،پۈجۈْ ئىٕطبٔىَەجىە ٍوي ثبغچي

 چىساِچبْ، ئۇٔىڭ ۋەي ۋەضەٌٍەِٕىڭ غبٍٔىك ھبٍبجي ِۇھەِّەز ِۇضحبپب ضەٌالھۇ ئەٌەٍھ
ئۆزىٕي  ،جەڭگىۋار ضبھبثە وىراٍِىرىٕىڭ ئىع پبئبٌىَەٌحىرى ثىٍەْ جؤۇغۇظ ،ضبزىك ،ضەِىّي

ِۇئّىٕي وبِىً ھىطبپٍىغبْ وىػىٍەر ئۈچۈْ ئىٕحبٍىٓ ِوھىّسۇر. غۇڭب ، وىحبۋىّىسٔىڭ ثۇ 
 ۇْ ثىرىٍسى.لىطّىسا ثۇ جەھەجحىىي ثىٍىٍّەرگە ٍىحەرٌىه ئور

ِەْ ثۇ وىحبۋىّٕىڭ، ئەزىس لىرىٕساغٍىرىّىسٔىڭ ئۀە غۇ جەھەجحىىي ئىھحىَبجىٕي لبٔسۇرۇغمب 
ٍبرزىَّي ثوٌۇغىٕي ، گۈزەي ئىطالِىٌ جەِىَەت ثەرپب لىٍىػحىٓ ئىجبرەت ئبذىرلي ٍۈوطەن 

الھحىٓ غبٍىطىٕي ئەِەٌگە ئبغۇرۇظ ئۈچۈْ ئىرازە ھەَ وۈچ لۇۇۋەت ئبجب لىٍىىػىٕي جبٔبثي ئبٌ
 ئۈِىس لىٍىّەْ. ئبِىٓ.
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 594تەرتىجٍىرى.................. –روزا ئەھىبٍِىرى ۋە لبئىذە   ٌۈَ:ثۆئبٌتىٕچي  
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 594ثىرىٕچي ثبة. راِىساْ روزىطىٕىڭ ھۆوّي، پەزىٍىحي، پبٍسىٍىرى...........................

 607ئىىىىٕجي ثبة. راِىساْ ئېَىٕىڭ ئىطپبجٍىٕىػي..................................
 613ئەھىبٍِىرى.............................................................ئۈچىٕچي ثبة. روزىٕىڭ 

 639جۆجىٕچي ثبپ.  روزىٕىڭ جۈرٌىرى..................................................................
 649ئەِەٌٍەر.............................ثەغىٕچي ثبة. راِىسأسىىي پەزىٍەجٍىه ۋالىحالر ھەَ 
 658جبۋاپالر.......................... -ئبٌحىٕچي ثبپ. راِىساْ جوغىرىطىسا ِۇالھىسىٍىه ضۇئبي

 673ھەج پبئبٌىَەتٍىرىٕىڭ ثبٍبٔي................................  ثۆٌۈَ:ٍەتتىٕچي 
 673ئىطالَ زىٕىسىىي ئورٔي..............................ثىرىٕچي ثبپ. ھەج ضۆزٔىڭ ئۇلۇِي ۋە ھەجٕىڭ 

 679ئىىىىٕچي ثبپ. ھەجٕىڭ پەرىس، ۋاجىت، ضۈٕٔەجٍىرى.......................................

 683ئۈچىٕچي ثبپ. ئۆِرە ھەج......................................................................
 686ھەجٕىڭ جۈرٌىرى..................................................................جۆجىٕچي ثبپ. 

 690...........................................ثەغىٕچي ثبپ. ھەج پبئبٌىَىحىٕىڭ جەرٍبٔي..........
لىٍىػمب ، جوضۇٌۇپ ئبٌحىٕچي ثبپ. ھەجسىىي ئبٍبٌالرغب، وىچىه ثبٌىالرغب، وىطەٌٍەرگە، ۋاوبٌىحەْ ھەج 

 724...........................................................لىٍىػمب ئوذػبظ ئىػالرٔىڭ ثبٍبٔي...............
ٍەجحىٕچي ثبپ. پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ لەثرىطىٕي زىَبرەت لىٍىع، ۋە ئۇٔي زىَبرەت لىٍىػحىىي 

 732.............................................................................ٍوضۇٔالر.........................لبئىسە 
 736ضەوىىسىٕچي ثبپ. لۇرثبٍٔىممب ِۇٔبضىۋەجٍىه ِەضىٍىٍەر....................................

 739دۇرۇد........................................دۇئب ۋە  ثۆٌۈَ:ضەوىىسىٕچي 
 739............................................................ثبپ. زۇئب....................... ثىرىٕچي 

 765......................................................زۇرۇز. .  ..................... .ئىىىىٕچي ثبپ
 771لۇرئبٔسىٓ جبٌالٔغبْ زۇئبالر.................................................. .ئۈچىٕچي ثبپ

 778جۆجىٕچي  ثبپ.  ھەزىطالرزىٓ جبٌالٔغبْ ئوِۇِىٌ زۇئبالر....................................
 785ْ زۇئبالر.............ثەغىٕچي  ثبپ.  ھەزىطالرزىٓ جبٌالٔغبْ ِۇئەٍَەْ ئىػالر ئۈچۈْ ئولۇٌىسىغب

 813ئبٌحىٕچي ثبپ.  وۆز  جىگىع ۋە ئۇٔىڭسىٓ ضبلٍىٕىع زۇئبٌىرى...........................

 817ٍەجحىٕچي  ثبپ.  ضېھىرزىٓ ضبلٍىٕىع ۋە ئۇٔىڭسىٓ غىپب جېپىع ئۇضۇٌي..............
 819ر........ضەوىىسىٕچي ثبپ.  وۈٔسىٍىه ئىجبزەت ئۈچۈْ جبٌالپ جەِىٍۀگەْ زۇئبال

 «ئەخالق ۋە ئبئىٍە»- ئىىىىٕچي جىٍىذ

 33.....................................ئىطالِىٌ ئەخالق............ ثۆٌۈَ:تولمۇزىٕچي 
 31.....................................ثىرىٕچي ثبپ. زىٓ، ئىجبزەت ۋە ئەذالق...................

 42....................چۈغۀچىطي ۋە ئەذاللي ثۇرچىّىس...............ئىىىىٕچي ثبپ.  ئەذالق 
 51ئۈچىٕچي ثبپ. پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئەذالق پەزىٍىحي....................
 57جۆجىٕچي ثبپ. ئىطالِىٌ ئەذاللٕىڭ ِەزِۇْ زائىرضي...........................................

 384.....................................ِىٌ ئبئىٍە..............ئىطال ثۆٌۈَ:ئؤىٕچي 
 184ثىرىٕچي ثبة. ئبئىٍىٕىڭ لۇرۇٌۇغي................................................................

 218............................ثىرىٕىڭ ئۈضحىسىىي ھەلٍىرى...-ئىىىىٕچي ثبپ. ئەر ذوجۇٔالرٔىڭ ثىر
 231.........................ئۈچىٕچي ثبپ. ٔىىبھٕىڭ ٍوٌغب لوٍۇٌۇغي ۋە ئۇٔىڭ ھىىّىحي...

 242جۆجىٕچي ثبپ. ٔىىبھحىٓ ثۇرۇٔمي ئىػالرغب ِۇٔبضىۋەجٍىه ثەزى ِەضىٍىٍەرٔىڭ ثبٍبٔي....
 262...................................ثەغىٕچي ثبپ. ٔىىبھٕىڭ غەرىحٍىرى ۋە ئەزەپٍىرى.........
 296...................................ئبٌحىٕچي ثبپ. ئبئىٍىٕىڭ ثۇزۇٌۇغي........................
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 314..........................ٍەجحىٕچي ثبپ. جباللٕي ٍوٌغب لوٍۇغٕىڭ زۆرۈرٌىىي ۋە جۈرٌىرى...
 327..............................ضەوىىسىٕچي ثبپ. جباللٕىڭ غەرىحٍىرى ۋە غەوىٍٍىرى........
 345..............................جولمۇزىٕچي ثبپ. جباللحىٓ وىَىٕىي ئىػالرٔىڭ ثبٍبٔي.......

 353.............................ئؤىٕچي ثبپ. ئبئىٍىگە ِۇٔبضىۋەجٍىه ثبغمب ِەضىٍىٍەرٔىڭ ثبٍبٔي..
 380...........................لبئىسىٍەر..... -ئەزەپئوْ ثىرىٕچي ثبپ. ئبئىٍىسىىي ِۇٔبضىۋەت ۋە 

 405............................ئىطالِذىىي ئەۋالت تەرثىَىطي.... ثۆٌۈَ:ئوْ ثىرىٕچي 
 405ئبٔىالر ھبزىرالغمب جېگىػٍىه ئوِۇِىٌ غەرجٍەر................ -ثىرىٕچي ثبپ. ئبجب 

 421جەرثىَىطي............................................ئىىىىٕچي ثبپ.  ثوۋالٕىڭ جۇغۇٌۇغي ۋە 
 429ئۈچىٕچي ثبپ.  پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ثبال جەرثىَىٍەظ ئۇضٍۇثٍىرى.................

ئبٔىغب ٍبذػىٍىك لىٍىػمب رىغجەجٍۀسۈرۈظ ۋە ئۇالرٔي لبذػىحىػحىٓ  -جۆجىٕچي ثبپ. ئبجب 
 458..........................................................................ئبگبھالٔسۇرۇظ................

 482ثەغىٕچي ثبپ. ثبٌىغب ئەزەپ ئۆگىحىع..............................................................
 488.....ئبٌحىٕچي ثبپ.  ثبٌىٕىڭ ئطالِىٌ غەذطىَىحىٕي غەوىٍٍۀسۈرۈظ.......................

 510ٍەجحىٕچي ثبپ.  ئىجحىّبئىٌ ِۇٔبضىۋەت ئۆگىحىع...............................................

 516ضەوىىسىٕچي ثبپ. ئەذاللٕي ثەرپب لىٍىع.........................................................
 518...............................جۇٍغۇ ۋە غەذطىَىحىٕي ثەرپب لىٍىع... -جولمۇزىٕچي ثبپ. ھېص

 535ئؤىٕچي ثبپ.  جىطّبٔىٌ جەھەجحىٓ ٍېحىٍسۈرۈظ...............................................

 541ئوْ ثىرىٕچي ثبپ. ئىٍّىٌ ۋە پىىرىٌ جەھەجحە ٍېحىٍسۈرۈظ...................................
 547ىك جەھەجحىٓ ٍېحىٍسۈرۈظ.........................ئوْ ئىىىىٕچي ثبپ. ضبغالٍِىك ۋە پبوىسٌ

 554ئوْ ئۈچىٕچي ثبپ.  ثبٌىٕىڭ جىٕطىٌ وۆزلبرىػىٕي جوغرىالظ................................
 563....................ئىطالَ ئىمتىطبدغۇٔبضٍىمي....... ثۆٌۈَ:ئوْ ئىىىىٕچي 

 561........................ِۀجىئي..... ثىرىٕچي ثبپ. ئىطالَ ئىمحىطبز چۈغۀجىطىٕىڭ
 574...................................ئىطالَ ئىمحىطبزىٕىڭ ِەلطىسى.......... ئىىىىٕچي ثبپ.

 589................................ئۈچىٕچي ثبپ. ئىطالَ ئىمحىطبزىٕىڭ ذۇضۇضىَەجٍىرى.....
 594..........................................................جۆجىٕچي ثبپ. ئىػٍەپچىمىىرظ............

 610.................................ثەغىٕچي ثبپ. ئىمحىطبزىٕىڭ ِۀجەضي ۋە  جبرلىٍىػي.........
 626..........................جىجبرەجٕىڭ ٍوٌغب لوٍۇٌۇغي ۋە غەرىحٍىرى.... –ئبٌحىٕچي ثبپ. ضوزا 

 636ضېحىمحىىي ھبراَ ۋە ِەورۇھ ئىػالرٔىڭ ثبٍبٔي...........................-ثبپ. ضوزا ٍەجحىٕچي
ضەوىىسىٕچي ثبپ. ضوزىسا ِةضٍىھةت لىٍىۋېٍىػٕىث، ِبٌسىىي ئەٍىجٕىڭ ۋە لەرزٔىڭ 

 641.................................................................................................ثبٍبٔي....
 656...........................................جولمۇزىٕچي ثبپ. ئىجبرىٕىڭ ثبٍبٔي......................

 664ئؤىٕچي ثبپ. رۀە ۋە ئۇٔىڭغب ِۇٔبضىۋەجٍىه ِەضىٍىٍەرٔىڭ ثبٍبٔي.............................
 671ه ِەضىٍىٍەرٔىڭ ثبٍبٔي................ىٕچي ثبپ. ھەجر ۋە ِۇزارەثەجىە ِۇٔبضىۋەجٍىثىر ئوْ

 677ئوْ ئىىىىٕچي ثبپ. ضۇغۇرجب ۋە  ثبٔىىغب ِۇٔبضىۋەجٍىه ِەضىٍىٍەرٔىڭ ثبٍبٔي...............
 700............................ئوْ ئۈچىٕچي ثبپ. ئىطالِسا ئىمحىطبزى گۈٌٍىٕىع.........

وۈٔذىٍىه تۇرِۇغمب ئباللىذار ِوھىُ ھۆوۈٍِەرٔىڭ  ثۆٌۈَ:ئوْ ئۈچىٕچي 
 730................................................................ثبٍبٔي....................

 710ثىرىٕچي ثبپ. ۋەضىَەجٕىڭ ثبٍبٔي..........................................................
 720ّي جوغىرىطىسا................................................ئىىىىٕچي ثبپ. ِىراش ئىٍ
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ئۈچىٕچي ثبپ. جبغٍىۋىحىٍگەْ ثبال، چۈغۈپ لبٌغبْ ٔەرضە ۋە وۈٔسىٍىه جۇرِۇغحب 
 731........................................ئۇچراٍسىغبْ ِوھىُ ِەضىٍىٍەرٔىڭ ثبٍبٔي..............

 741.................................................ثبٍبٔي.................جۆجىىٕچي ثبپ. لەضەِٕىڭ 
 749..............................................ثەغىٕچي ثبپ. ۋەزىٕىڭ )ٔەزىر( ثبٍبٔي..........

 752.......................................ئبٌحىٕىچي ثبپ. ۋەلپة لىٍىٕغبْ ِبٌالرٔىث ثبٍبٔي..........
 761............................................ٍەجحىٕچي ثبپ. ضوۋغب لىٍىػٕىث ثبٍبٔي................

ضەوىىسىٕچي ثبپ. ئبِبٔەت )ضبلالپ ثىرىع(، وېپىً ثوٌۇظ، ۋەوىً ثوٌۇظ لبجبرٌىمالرٔىڭ 
 765...........................................ثبٍبٔي.........................................................

 770گۇۋاھٍىك ۋە ئۇٔىڭغب ِۇٔبضىۋەجٍىه ِەضىٍىٍەر............................ جولمۇزىٕچي ثبپ.

 «لۇرئبْ ۋە ضۈٕٔەت» -ئۈچىٕچي جىٍىذ  
 93لۇرئبْ وەرىُ ۋە ضۈٕٔەت..................................... ثۆٌۈَ:ئوْ تۆتىٕچي 

 21ثىرىٕچي ثبپ. لۇرئبْ وەرىُ ھەلمىسە ئوِوِي چۈغۀچە........................................

 32ئىىىىٕچي ثبپ: لۇرئبْ وەرىّٕىڭ پەزىٍىحي..............................................
 44........ئۈچىٕچي ثبپ. لۇرئبْ وەرىّٕىڭ جەرجىّە ۋە جەپطىرٌىرى............................

 55جۆجىٕچي ثبپ. جەجۋىس ۋە لىرائەت ئىٍّي...........................................................

 59ثەغىٕچي ثبپ. لۇرئبْ وەرىّٕىڭ لوغسىٍىع، ضبلٍىٕىع جبرىري ثبضمۇچٍىرى...............
 61ِۆجىسىٍىرى..........................................ئبٌحىٕچي ثبپ. لۇرئبْ وەرىّٕىڭ 

 90لۇرئبٕٔىڭ لىططىٍىرى...........................................................ٍەجحىٕچي ثبپ. 
 94لۇرئبْ وەرىّسىىي ِۇئّىٍٕەر ئۈچۈْ ٔىسا ئبٍەجٍىرى.................... ضەوىىسىٕچي ثبپ.

 118ىص ۋە ھەزىص ئىٍّىگە ِۇٔبضىۋەجٍىه ِەضىٍىٍەر...................ھەزجولمۇزىٕچي ثبپ.  
 344......................ئبٌالھٕىڭ پەٍغەِجەرٌىرى.......... ثۆٌۈَ:ئوْ ثەغىٕچي 

 144ھەزرىحي ئىجراھىُ ئەٌەٍھىططبالِسىٓ ثۇرۇٔمي پەٍغەِجەرٌەر.............................ثىرىٕچي ثبپ. 
 159ئىجراھىُ ئەٌەٍھىططبالَ ۋە ئۇٔىڭ  ثىٍەْ زاِبٔساظ ئۆجىەْ پەٍغەِجەرٌەر......... ئىىىىٕچي ثبپ.

ئۈچىٕچي ثبپ. گۈزەي، ِۇوەِّەي لىططە ثىٍەْ ثبٍبْ لىٍىٕغبْ پەٍغەِجەر،  ٍۇضۇف 
 180ئەٌەٍھىططبالَ .....................................................................................

 197غەرىپي زىىىر لىٍىٕغبْ ثبغمب پەٍغەِجەرٌەر................  -جۆجىٕچي ثبپ. لۇرئبٔسا ٔبَ 
 212ثەغىٕچي ثبپ. ِۇضب، ھبرۇْ ۋە ذىسىر ئەٌەٍھىططبالِالر....................................

ئبٌحىٕچي ثبپ. ِۇضب ئەٌەٍھىططبالِسىٓ وېَىٓ وەٌگەْ ئىطرائىً ئەۋالزىغب ِۀطۇپ 
 241پەٍغەِجەرٌەر..........................................................................................

 270ٍەجحىٕچي ثبپ. زەوەرىَب، ٍەھَب، ئىطب ئەٌەٍھىططبالَ....................................
 985........ِۇھەِّەد ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ غبٍٔىك ھبٍبتي.. ثۆٌۈَ:ئوْ ئبٌتىٕچي 

ثىرىٕچي ثبپ. پەٍغەِجىرىّىس ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ھبٍبجىٕي ئۆگىٕىع ئىّبْ ۋە 
 285..........................................................ئەلىسىٕىڭ جەلەززاضي....................

 290طبزى ئەھۋاٌٍىرى...........ئىىىىٕچي ثبپ. ئەرەپٍەرٔىڭ جۇغراپىَەٌىه ئورٔي ۋە ئىجحىّبئي، ئىمحى
ئۈچىٕچي ثبپ. پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ٔەضىجي، ئبئىٍە وېٍىپ چىمىػي ۋە 

 298پەٍغەِجەرٌىىحىٓ ثۇرۇٔمي ھبٍبجي.................................................................
 309پەٍغەِجەرٌىه ھبٍبجي.......جۆجىٕچي ثبپ. پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ِەوىىسىىي 

 364ثەغىٕچي ثبپ. پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ِەزىٕىسىىي ھبٍبجي.........
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 500ئبٌحىٕچي ثبپ. پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئبئىٍىطي ۋە ضۈپەجٍىرى........
ٌىپە دەۋرى ۋە ضبھبثىالر ھبٍبتىذىٓ خەئىس ثبضبر تۆت  ثۆٌۈَ:ئوْ ٍەتتىٕچي 

 530........................................................................................................ئۆرٔەوٍەر
 511ثىرىٕچي ثبپ. ئىسثبضبر جۆت ذەٌىپىٕىڭ لىطمىچە ئىجحىّبئي ھبٍبت وۆۈرۈٔۈغي........................

 516ھبٍبجي ۋە ثۇ زەۋىرزىىي جىھبزالر....ئىىىىٕچي ثبپ. ھەزرىحي ئەثۇثەورى رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ 
 535ئۈچىٕچي ثبپ. ھەزرىحي ئۆِەر رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ھبٍبجي ۋە ثۇ زەۋىرزىىي جىھبزالر..............
 566جۆجىٕچي ثبپ. ھەزرىحي ئوضّبْ رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ھبٍبجي ۋە ثۇ زەۋىرزىىي پەجىھٍەر............

 585ي رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ھبٍبجي ۋە ثۇ زەۋىرزىىي ھەروەجٍەر............ثەغىٕچي ثبپ. ھەزرىحي ئەٌ
 604ئبٌحىٕچي ثبپ. جۀٕەت ثىٍەْ ذۇظ ثىػبرەت ثىرىٍگەْ ئوْ ضبھبثە...................
 616ٍەجحىٕچي ثبپ. ئەھٍي ثەٍىحٕىڭ ۋە ئۇِّۇي ِۇئّىٕىٍٕەرٔىڭ پەزىٍەجٍىرى....

 637رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇِالرٔىڭ پەزىٍەجٍىرى.....ضەوىىسىٕچي ثبپ. ثبغمب ضبھبثە 
 «لبٔۇْ ۋە ِەدۀىَەت» -تۆتىٕچي جىٍىذ

ئوْ ضەوىىسىٕچي ثۆٌۈَ. ئىطالَ لبٔۇٔىٕىڭ ِۀجەضي، پىرىٕطىپي ۋە 
 37........................جبزاالرغب ِۇٔبضىۋەتٍىه ِەضىٍىٍەرٔىڭ ثبٍبٔي

 37ثىرىٕچي ثبپ. ئىطالَ لبٔۇٔىٕىڭ ئبضبضىٌ ِۀجەٌىرى............................................
 45غەرئي زۆرۆرىَەت ٔەزىرٍەضي...................................ئىىىىٕچي ثبپ. ئىطالِسىىي 

 86ئۈچىٕچي ثبپ. زاِبْ، ِبوبْ، غبرائىحمب لبراپ پەجىۋأىڭ ئۆزگىرىػي.......................
 102جۆجىٕچي ثبپ. ئىطالَ زىٕىسىىي جبزاالرٔىڭ ثبٍبٔي............................

 343.........ھبراَ ِەضىٍىٍىرىٕىڭ ثبٍبٔي–لبٔۇٔىذىىي ھبالي ئوْ تولۇزىٕچي ثۆٌۈَ. ئىطالَ

 141ھبراَ پىرىٕطىپي...................–ثىرىٕچي ثبپ. ئىطالَ لبٔۇٔىسىىي ھبالي 
 165ھبراِالرٔىڭ ثبٍبٔي.......-ئىچّەوٍەرزىىي ھبالي-ئىىىىٕچي ثبپ. ٍىّەن 

 189ي ثبپ. ھبراَ لىٍىٕغبْ زىرائەجٍەر.........................................ئۈچىٕچ
–وىچەن، زىجۇ زىٕٕەت ۋە جۇرِۇظ ثوٍۇٍِىرىسىىي ھبالي  -جۆجىٕچي ثبپ. وىَىُ

 196............................................ھبراِالر........................................
 222ھبراِالر........................ -ھۈٔەر وەضىپٍەرزىىي ھباليثەغىٕچي ثبپ. 

 239ھبراِالر.............................-ئبٌحىٕچي ثبپ. ئبئىٍە ھبٍبجىسىىي ھبالي
 250..... ھبراِالر -ئبجب ـ ئبٔب ثىٍەْ ثبٌىالر ئوجحۇرضىسىىي ِۇٔبضىۋەجحىىي ھبالي ٍەجحىٕچي ثبپ.

 262ھبراَ....................... -بزەجٍەرزىىي ھباليضەوىىسىٕچي ثبپ. ئۆرپە ئ
 266ھبراَ...............................-جولمۇزىٕچي ثبپ. ِۇئبِىٍىٍەرزىىي ھبالي

 284ئؤىٕچي ثبپ. وۆڭۈي ئىچىع ۋە ئبراَ ئىٍىػحىىي ھبالي ھبراِالر.......
 303.............ئوْ ثىرىٕچي ثبپ. ئىجحىّبئي ِۇٔبضىۋەجٍەرزىىي ھبالي ھبراَ...

 342ئوْ ئىىىىٕچي ثبپ. ئېحىمبز ِەضىٍىٍىرى ۋە ئوذػىۋىٍىػحىىي ھبراِالر ......

 376ئوْ ئۈچىٕچي ثبپ. ھبالي ھبراَ لبٔۇٔىسىىي ثبغمب ِەضىٍىٍەرٔىڭ ثبٍبٔي...
 380................ٍىگىرِىٕچي ثۆٌۈَ: ئىطالَ دىٕىذىىي ھۆوۈِذارٌىك تۈزۈٍِىرى.

 380وۈِسارٌىك جۈزۈٍِىرىٕىڭ ِۇھىٍّىمي ۋەزۆرۈرٌىىي...ثىرىٕچي ثبپ. ئىطالَ زىٕىسىىي ھۆ
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 386ئىطالَ زۆٌىحي ۋە ئۇٔىڭغب ِۇٔبضىۋەجٍىه ِەضىٍىٍەر........................ئىىىىٕچي ثبپ. 
 400ئۈچىٕچي ثبپ. جىھبز ۋە ئۇٔىڭ ئەھىبٍِىرى...................................................

 417ىحي ۋە وبپىر زۆٌىحىٕىڭ ثبٍبٔي......................................جۆجىٕچي ثبپ. ئىطالَ زۆٌ
 428ثەغىٕچي ثبپ.ئىطالَ زىٕىسىىي لبزىٍَىك جۈزۈٍِىرى...........................................
 437ئبٌحىٕچي ثبپ . ئىطالِسىىي جۈزۈَ ۋە پىرىٕطىپالر..............................................
 450ٍەجحىٕچي ثبپ . ئطىالِسا ضىَبضي جۈزۈَ..........................................................
 457ضەوىىسىٕچي ثبپ . ذەٌىپە ۋە ذەٌىپىٍىه ئۇلۇِي.............................................

 464............................جولمۇزىٕچي ثبپ. ثەٍئەت ۋە ئۇٔىڭ جۈرٌىرى.......................
 470ئؤىٕچي ثبپ. ئىطالَ زۆٌىحىٕىڭ ئوِۇِي ئبضبضٍىرى............................................
 473ئوْ ثىرىٕچي ثبپ. ئىطالَ زىٕي ۋە زېّووىراجىَە................................................

 485ٍەجحە جۈۋرۈوي........................................ ئوْ ئىىىىٕچي ثبپ. ئطىالَ جۈزۈِىٕىڭ

 499.....................ٍىگىرِە ثىرىٕچي ثۆٌۈَ: ئىطالَ ِەدۀىَىتي........
 492ثىرىٕچي ثبپ. ِەزەثىَەت ئۇلۇِي ۋە ئبالھىسىٍىىي............................................

 499گە ِۇھحبج....................................ئىىىىٕچي ثبپ . ئىٕطبَٔەت ئىطالَ ِەزۀىَىحى
 516ئۈچىٕچي ثبپ. ئىطالَ ئۈِّىحىٕىڭ ِەزۀىَەت رىطبٌىطي...................................
 519جۆجىٕچي ثبپ. ئىطالِسىىي ئىٍىُ پەْ ۋە ئىّبْ..............................................

 525پەْ.................................................... –ئىٍىُ  ثەغىٕچي ثبپ. ئىطالَ زىٕي ۋە
 535ئبٌحىٕچي ثبپ. ئىطالَ جەرثىَىطي..................................................................
 554ٍەجحىٕچي ثبپ. ئىطالَ ِەزۀىَىحي ۋە  ِۇضۇٌّبْ ئبٍبي......................................
 564ضەوىىسىٕچي ثبپ . ئبٍبٌالرٔىڭ  ئىطالِسىىي ئورٔي.........................................
 594جولمۇزىٕچي ثبپ. ئىطالِسىىي ِۇلەززەش جبٍالر...............................................

ىسىىي لەزىّىٌ ئؤىٕچي ثبپ. ئۇٍغۇر زىَبرىسىىي لەزىّىٌ ئۈچ چوڭ جبِە ۋە ئىطالَ زۇَٔبض
 614........................................................ثىٍىُ ٍۇرجٍىرى..............................

 639.........ٍىگىرِە ئىىىىٕچي ثۆٌۈَ: ِەزھەة ۋە دىٕالر ھەلمىذىىي ِەضىٍىٍەر.
 632.....................................ثىرىٕچي ثبپ. ئىطالَ زۇَٔبضىسىىي ِەزھەثٍەر...........

 636.........................ئىىىىٕچي ثبپ. ئەھٍي ضۈٕٔي ۋەٌجبِبئە ئەلىسىطي ِەزھىجي....
 643ئۈچىٕچي ثبپ. ئەھٍي غىئە ِەزھىجي..............................................................

 649.....................................جۆجىٕچي ثبپ. ھبزىرلي زۇَٔبزىىي زىٕالر ھەلمىسە........

 655....................ٍىگىرِە ئۈچىٕچي ثۆٌۈَ: تەضەۋۋۇفٕىڭ ثبٍبٔي ....
 657ثىرىٕچي ثبپ. جەضەۋۋۇف چۈغۀچىطي ۋە پەزىٍىحي....................................................

 675........................جەرىمەجٕىڭ ِەلطىسى ۋە ٍوٌي................ئىىىىٕچي ثبپ. 
 728جەرىمەت ئەھٍىٕىڭ ضۈپىحي ۋە پەزىٍىحي.....................................ئۈچىٕچي ثبپ. 

 743جۆجىٕچي ثبپ. ئەھٍي ضبٌىھالرٔىڭ لۇرئبٕٔىڭ پەزىٍىحي جوغىرىطىسىىي ثبٍبٍٔىرى.........
 764....................................ثەغىٕچي ثبپ. جەرىمەجحىىي ضىرٌىك ٍەجحە ثبضمۇچ..........

 806ئبٌحىٕچي ثبپ. جەضەۋۋۇپٕىڭ جەرەلمىَبت ئەھۋاٌي ھەلمىسە ..................................

 812ٍەجحىٕچي ثبپ. ئبزغۇٍٔۇق ۋە ثىسئەت، جەرىمەت ئەِەش!....................................

 899غي ئىغۋاالرغب رەددىَە.......ٍىگىرِە تۆتىٕچي ثۆٌۈَ:  ئىطالِغب لبر
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 2.........................................................ئۈچىٕچي جىٍسٔىڭ ِۇلەززىّىطي
 4ِۇٔسەرىجىطي..................................................................................................ثۆٌۈٍِەر 

 5ثبپالر ِۇٔسەرىجىطي....................................................................................................
 11........................................................................................جەپطىٍي  ِۇٔسەرىجە.......

 93ئوْ تۆتىٕچي ثۆٌۈَ. لۇرئبْ وەرىُ ۋە ضۈٕٔەت..........................
 93........................................لۇرئبْ وەرىُ ھەلمىذە ئوِوِي چۈغۀچە. ثىرىٕچي ثبپ

 21...................................................َ زىٕىٕىڭ ئبضبضٍىك زەضحۇرٌىرىئىطال
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 23لۇرئبْ وەرىُ ضۈرىٍىرىٕىڭ جەرجىۋى ۋە چۈغۈرۈٌىػي....................................

 23..............................................................ِەوىە ضۈرىٍىرىٕىڭ ذۇضۇضىَەجٍىرى
 24...........................................................جٍىرىِەزىٕە ضۈرىٍىرىٕىڭ ذۇضۇضىَە

 27......................................................................لۇرئبْ وەرىّٕىڭ ئوق ِەروەزٌىرى
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 28..................................................................................................ثبٍبٍٔىرى
 29...........................................................لۇرئبْ وەرىّسە جىٍغب ئىٍىٕغبْ جۀٕەجٍەر

 30.................................................لۇرئبْ وەرىّسىىي ِەھىەَ ۋە ِۇجەغبثىھ ئبٍەجٍەر
 31......................................................ِۇجەغبثىھ ئبٍەجٍەرٔىڭ ٔبزىً لىٍىٕىع ضەۋەثي

 31............................لۇرئبْ وەرىّسىىي ئەِەٌسىٓ لبٌسۇرۇٌغبْ ئبٍەجٍەر ۋە ئۇٔڭ جۈرٌىرى
 39...........................................پەزىٍىتي...ثبپ: لۇرئبْ وەرىّٕىڭ  ئىىىىٕچي

 32..........................................پەزىٍىحي...................لۇرئبْ ئولۇغٕىڭ 
 36..........................................................پەزىٍىحي.......لۇرئبْ ٍبزالغٕىڭ 

 36.........................................................................لۇرئبْ ئولۇغٕىڭ ئەزەپٍىرى
 38..............................................پەزىٍىحي...........غەرەپ ٔبِي ۋە فبجىھە ضۈرىطىٕىڭ 

 38..........................................پەزىٍىحي..............ضۈرىطىٕىڭ ئبي ئىّراْ  ،ثەلەر
 40................................................پەزىٍىحي.........................ٌىۇرضىٕىڭ ەئبٍەج

 41..............................................پەزىٍىحي.........................وەھف ضۈرىطىٕىڭ 
 41......................................................پەزىٍىحي.................... ِۈٌه ضۈرىطىٕىڭ

 42...............................................پەزىٍىحي........................ئىرالش ضۈرىطىٕىڭ 
 43..............................................پەزىٍىحي.............فەٌەق ۋە ٔبش ضۈرىٍىرىٕىڭ 

 44....................................تەپطىرٌىرىتەرجىّە ۋە لۇرئبْ وەرىّٕىڭ . ثبپئۈچىٕچي 
 44لۇرئبْ وەرىّٕىڭ جەرجىّىطي.........................................................................

 44...........................................................................................جەپطىر ئۇلۇِي
 46........................................................ئىطالَ زۇَٔبضىسىىي ئەڭ ِەغھۇر جەپطىرٌەر

 52............................................لەزىّمي جەپطىرٌەر ثىٍەْ ھبزىرلي جەپطىرٌەرٔىڭ پەرلي
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 52لۇرئبْ وەرىُ ئبٍەجٍىرىٕي جوغرا چۈغىٕىع ئۇضۇٌي................................................
 52.......................................................ئۇٍغۇرالرزىٓ چىممبْ ِەغھۇر ِۇپەضطىرٌەر

 53......................................................................................جەپطىرٔىڭ جۈرٌىرى
 53.........................................................ئەضەرٌەرگە جبٍىٕىپ لىٍىٕغبْ جەپطىرٌەر

 53.......................................فىمھي ئىٍىّٕي ئبضبضىٌ ئورۇٔغب لوٍۇپ ٍېسىٍغبْ جەپطىرٌەر
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 54...............................................................................................جەپطىرٌىرى
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 81..............................لۇرئبْ وەرىّٕىڭ ئىٍگىرىىي ضبِبۋىٌ وىحبثالرزىٓ ئبرجولچىٍىمي

 84......................لۇرئبْ وەرىّٕىڭ ثۇرۇٔمي پەٍغەِجەرٌەرٔىڭ ِۆجىسىٍىرىسىٓ ئبالھىسىٍىىي
 85...................غەٍرىٌ زىٕسىىي ھبزىرلي زاِبْ ئبٌىٍّىرىٕىڭ لۇرئبٔغب ثەرگەْ ثبھبٌىرى

 86..................................................................لۇرئبْ وەرىّٕي ئبٌالھ ضبلٍىّبلحب
 87........................................لۇرئبْ وەرىُ پۈجۈْ ئىٕطبٔىَەت ئۈچۈْ ِۆجىسە

 90...........................................................لۇرئبٕٔىڭ لىططىٍىرى. ٍەتتىٕچي ثبپ
 90......................................................................................لىططىٕىڭ ِۀىطي

 90..................................................................جۈرٌىرىلۇرئبٔسىىي لىططىٍەرٔىڭ 
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 91................................................................لۇرئبْ لىططىٍىرىٕىڭ پبٍسىٍىرى
 92.............................................لىططىٍەرٔىڭ جەورارٌىٕىػي ۋە ئۇٔىڭ ھېىّىحي

 92................................................لۇرئبٔسىىي لىططىٍەر ذىَبي ئەِەش، ھەلىمەجحۇر
 93...........................................جەٌىُ ـ جەرثىَەزە لۇرئبْ لىططىٍىرىٕىڭ جەضىرى

 94....................لۇرئبْ وەرىّذىىي ِۇئّىٍٕەر ئۈچۈْ ٔىذا ئبٍەتٍىرى ضەوىىسىٕچي ثبپ.

 338...................ھەدىص ۋە ھەدىص ئىٍّىگە ِۇٔبضىۋەتٍىه ِەضىٍىٍەر. تولمۇزىٕچي ثبپ 
 118.......................................................................................ھەزىص ئۇلۇِي

 119..........................................ضۈٕٔەت  ۋە ئۇٔىڭ ئىطالَ زىٕىسىىي ئورٔي
 121................................................................................ھەزىطٕىڭ ئەھّىَىحي
 123.................................................................................ھەزىطٕىڭ لۇرۇٌّىطي

 124..........................................................................................جۈرٌىرى ھەزىص
 126......................................................ئبٍەت ثىٍەْ ھەزىص لۇززۇضىَٕىڭ پەرلي

 127........................................................ھەزىص ئىٍّىٕىڭ جەجمىمبت ضبھەٌىرى
 128..........................................................ھەزىطٍەرٔىڭ ٔەلىً لىٍىٕىع جەرٍبٔي

 129........................................................ھەزىطىە ھىٍە ِىىىر ئىػٍىحىػىە ئۇرۇٔۇظ
 130..............................................................ھەزىص وىحبثٍىرىٕىڭ زەرىجىٍىرى

 131.......................................................................ھەزىص ئبجبٌغۇٌىرى ھەلمىسە
 134.....................................................................ھەزىص ئىٍّي ۋە ئۇٔىڭ غبٍىطي

 134..................................................................ھەزىطٍەرِۇ ئبٌالھٕىڭ ۋەھىَطىسۇر
 135............................لۇرئبْ وەرىّٕىڭ ۋەھىَىطي ثىٍەْ ھەزىطٕىڭ ۋەھىَطىٕىڭ پەرلي

 136......................................................................ھەزىطٕىڭ غەرىئەجحىىي ئورٔي
 136........................................................................ھەزىص ئىٍّي ۋە ئۇٔىڭ جۈرى

 136............................................ھەزىص جوپالٍِىرى ھەلمىسە لىطمىچە ِەٌۇِبت
 138....................ٔىڭ ھەزىص جوپالٍِىرى ئىچىسىىي ئورٔي........« ئبٌحە ھەزىص جوپٍىّي»

 139............رەضۇٌۇٌالھٕىڭ پبن ضۈٕٔەجٍىرى لۇرئبْ وەرىّٕىڭ جەپطىرى ۋە ئۇٔىڭ زاۋاِىسۇر 
 140...................................................................ھەزىطٕي لوثۇي لىٍىع غەرىحٍىرى

 141.........................................................ھەزىطٕي لوثۇي لىٍّبضٍىمٕىڭ ضەۋەپٍىرى
 141.......................................................ئوٍسۇرِب ھەزىص پەٍسا ثوٌۇغٕىڭ ضەۋەپٍىرى

 141......................................ھەزىطٕي ذبجىرٌەظ ۋە وىحبپ لىٍىىپ جۈزۈظ ئۇضۇٌٍىرى
 142.........................................ھەزىص جوپالظ ذىسِىحىٕىڭ ثەظ ِوھىُ جبرىري زەۋرى
 142..........................................ھەزىطٕىڭ ِۇوەِّەي ضبلٍىٕىػىسىىي ئىچىي ئبِىٍالر

 143.....................................ھەزىطٕىڭ ِۇوەِّەي ضبلٍىٕىػىسىىي جبغمي ئبِىٍالر

 344.......................ىٕچي ثۆٌۈَ. ئبٌالھٕىڭ پەٍغەِجەرٌىرىثەغئوْ 
 344.............................پەٍغەِجەرٌەر ذىٓ ثۇرۇٔميئەٌەٍھىططبالِ ئىجراھىُھەزرىتي . ثىرىٕچي ثبپ

 144................................................ئەٌەٍھىططبالَ...................ھەزرىحي ئبزەَ 
 150..............................................ئەٌەٍھىططبالَ.....................ھەزرىحي ٔۇھ 

 155.......................................................ئەٌەٍھىططبالَ..............ھەزرىحي ھۇز 
 157.......................................................ئەٌەٍھىططبالَ..........ھەزرىحي ضبٌىھ 
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 359.........ِجەرٌەرۋە ئۇٔىڭ  ثىٍەْ زاِبٔذاظ ئۆتىەْ پەٍغە ئىىىىٕچي ثبپ. ئىجراھىُ ئەٌەٍھىططبالَ
 159..........................................................ئەٌەٍھىططبالَ...................ئىجراھىُ 

 173..............................................................ئەٌەٍھىططبالَ.......................ٌۇت 
 177...............................................................ئەٌەٍھىططبالَ...............ئىطّبئىً  

 177..............................................................................................ثەٍحۇٌالھ 
 179...............................................ئىطھبق ئەٌەٍھىططبالَ ۋە ٍەئمۇة ئەٌەٍھىططالَ

ٍۇضۇف  ، ەرپەٍغەِجگۈزەي، ِۇوەِّەي لىططە ثىٍەْ ثبٍبْ لىٍىٕغبْ . ئۈچىٕچي ثبپ
 380..................................................................................... ئەٌەٍھىططبالَ

 397................پەٍغەِجەرٌەرثبغمب زىىىر لىٍىٕغبْ  غەرىپي  - ٔبَلۇرئبٔذا . تۆتىٕچي ثبپ
 197..........................................................................غۇئەٍت ئەٌەٍھىططبالَ  

 201........................................................ئەٌەٍھىططبالَ............ھەزرىحي ئىٍَبش 
 201...............................................................ئەٌەٍھىططبالَ..................ئىسرىص 
 202......................................................................ئەٌەٍھىططبالَ  ئىٍَەضەئ

 202...............................................................ئەٌەٍھىططبالَ................زۇٌىىفً  
 202...........................................ٍبضىٓ ضۈرىطىسە ئىطّي جىٍغب ئېٍىٕغبْ پەٍغەِجەرٌەر

 203....................................................................ئەٌەٍھىططبالَ...........ئەٍَۇة 
 207.............................................................ەٌەٍھىططبالَ.....................ئٍۇٔۇش 

 939....................................ئەٌەٍھىططبالِالرخىسىر ھبرۇْ ۋە  ،ِۇضب. ثەغىٕچي ثبپ
 212...............................................................ئەٌەٍھىططبالَ....ِۇضب ۋە ھبرۇْ 

 237............................................................................ ذىسىر ئەٌەٍھىططبالَ
ِۇضب ئەٌەٍھىططبالِذىٓ وېَىٓ وەٌگەْ ئىطرائىً ئەۋالدىغب ِۀطۇپ . ئبٌتىٕچي ثبپ
 943..........................................................................................پەٍغەِجەرٌەر

 241.....................................................................................ٍۇغەئ ئىجٕي ٔۇْ
 244..................................................................ئەٌەٍھىططبالَ.................زاۋۇز 

 251...............................................................ئەٌەٍھىططبالَ...............ضۇٌەٍّبْ 
 261.................................................ضۇٌەٍّبْ ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئىجبزەجربٔىطي

 265...........................................................................ئۇزەٍر ئەٌەٍھىططبالَ 
 970................................ئەٌەٍھىططبالَ....زەوەرىَب، ٍەھَب، ئىطب . ٍەتتىٕچي ثبپ

 270......................................................ئەٌەٍھىططبالَ........................زەوەرىَب 
 273.............................................................ئەٌەٍھىططبالَ.....................ٍەھَب 
 275...................................................................ئەٌەٍھىططبالَ................ئىطب 

 985تىٕچي ثۆٌۈَ. ِۇھەِّەد ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ غبٍٔىك ھبٍبتيئبٌئوْ 
پەٍغەِجىرىّىس ِۇھەِّەد ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ھبٍبتىٕي ئۆگىٕىع ئىّبْ ۋە . ثىرىٕچي ثبپ

 985..............................................................................ئەلىذىٕىڭ تەلەززاضي
  285............................پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ھبٍبجىٕي ئۆگىٕىػٕىڭ ئەھّىَىحي

  285........................پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ھبٍبجىٕي ئۆگىٕىع ئىّبٕٔىڭ جەلەززاضي

 پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ھبٍبجىٕي ئۆگىٕىع ئۇٔىڭ ٍوٌىغب ئەگىػىػٕىڭ 
  286............................................................................................ّىطيِۇلەززى
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 287....................پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ھبٍبجىٕي ئۆگىٕىع ئۇٔي ضۆٍۈغٕىڭ ٍوٌي

  288............ٍوٌيپەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ھبٍبجىٕي ئۆگىٕىع زىٕٕي ِۇزاپىئە لىٍىػٕىڭ 

  288...............ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ئۆز پەٍغەِجىرىٕىڭ ھبٍبجىٕي ثىٍّەضٍىىي چوڭ ٍېحەرضىسٌىه

  289.............................جبرىد ثىٍەْ ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ جەرجىّىھبٌىٕىڭ پەرلي
  289..ثېرىػٕىڭ ضەۋەثي ىَەتِۇھەِّەز ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ جەرجىّىھبٌىٕي ئۆگىٕىػىە ئەھّ 

 990...........ئىىىىٕچي ثبپ. ئەرەپٍەرٔىڭ جۇغراپىَەٌىه ئورٔي ۋە ئىجتىّبئي، ئىمتىطبدى ئەھۋاٌٍىرى
 290....................................................................ئەرەثٍەرٔىڭ جۇغراپىَىٍىه ئورٔي

 290....................................................................................ئەرەة ذەٌمٍىرى
 293.................................................................................ئەرەثٍەرٔىڭ زىَبٔىحي

 294..........................................................................ئەرەثٍەرٔىڭ زىٕي ئەھۋاٌي
 295..........................................جبھىٍىَەت زەۋرىسىىي ئەرەة جەِئىَىحىسىٓ وۆرۈٔۈظ

 295....................................................................................ئىجحىّبئىٌ ئەھۋاٌي
 296.................................................................................ئىجحىّبئىٌ ئەذالق

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ٔەضىجي، ئبئىٍە وېٍىپ چىمىػي ۋە . ئۈچىٕچي ثبپ
 998.................................................................پەٍغەِجەرٌىىتىٓ ثۇرۇٔمي ھبٍبتي

 298..........................................................ەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالِٕىڭ ٔەضىجيپ
 299....................................پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالِٕىڭ ئبئىٍە وېٍىپ چىمىػي

 303..................ٍىً 40رەضۇٌۇٌالھٕىڭ زۇَٔبغب وېٍىػي ۋە پەٍغەِجەر ثوٌۇغحىٓ ئىٍگىرىىي 
 303...................................................................رەضۇٌۇٌالھٕىڭ زۇَٔبغب وېٍىػي

 306.....................................ئۆٍٍىٕىػي ە رەزىَەٌالھۇ ئۀھبغب رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ذەزىچ
 306.............................وەئجىٕىڭ ئىطالھ لىٍىٕىػي ۋە ٍبراغحۇرۇظ ِەضىٍىطي

 308..................رەضۇٌۇٌالھٕىڭ پەٍغەِجەر ثوٌۇغحىٓ ئىٍگىرىىي ھبٍبجىسىٓ ئوِۇِىٌ ذوالضە
 308........................................................................................ھىَرا ئۆڭىۈرى

 309.......پەٍغەِجەرٌىه ھبٍبتي ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ِەوىىذىىيپەٍغەِجەر . تۆتىٕچي ثبپ
 309..................................جىجرىئىً ئەٌەٍـھىططبالِٕىڭ ۋەھي ئېٍىپ وېٍىػي

  310........................................................................................ئىالھي چبلىرىك
 311..........................................ِەزگىٍي ۋە ئۇٔىڭ ھەر لبٍطي ثبضمۇچٍىرىزەۋەت 

 311..............................................................زەۋەت وۈرىػي -ثىرىٕچي ثبضمۇچ 
 312................................................ئبغىبرا زەۋەجىە ئۆجۈظ -ئىىىىٕچي ثبضمۇچ  

 319.....................................................ھەثەغىطحبٔغب لىٍىٕغبْ جۇٔجي ھىجرەت
 325...................................ِۇغرىىالرٔىڭ رەضۇٌۇٌالھٕي ئۆٌحۈرۈۋېحىع ووٍىسا ثوٌغبٍٔىمي

 328....................................ئۀھۇٔىڭ ِۇضۇٌّبْ ثوٌۇغيھەِسە رەزىَەٌالھۇ 
 329..................................ئۆِەر ئىجٕي ذەجحبة رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ِۇضۇٌّبْ ثوٌۇغي
 331..................................لۇرەٍع ۋەوىٍي رەضۇٌۇٌالھ ثىٍەْ ضۆھجەجٍەغحي

 341...............................................طالَ زەۋىحي ِەوىە ضىرجىسائى -ئۈچىٕچي ثبضمۇچ 
 345..............................................................ثەٍحۇٌّۇلەززەضىە ضەپەر ۋە ِىئراج

 349...............................................................................جۇٔجي ئەلەثە ثەٍئىحي
 350............................................................................ئىىىىٕچي ئەلەثە ثەٍئىحي
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 353...................................................................................ھىجرەت پىػۋاٌىرى
 356.............................................جرەت لىٍىػيپەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ھى

 359..........................................................................................ِەزىٕە ٍوٌىسا
 361..................................................................................لۇثب وۀحىسە غبزٌىك

 363....................................................................رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ِەزىٕىگە وىرىػي
 364.........پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ِەدىٕىذىىي ھبٍبتي. ثەغىٕچي ثبپ

 364.............................ِەزىٕىٕىڭ ھىجرەت ِەزگىٍىسىىي ۋەزىَىحي -ثىرىٕچي ثبضمۇچ 

 368........................................................................ٍېڭي جەِئىَەت لۇرۇٌۇغي
 369...............................................................روھىٌ جەرثىَىٕىڭ ئىجحىّبئي جەضىرى

 371.........................................................................................لبٍٔىك جولۇٔۇظ
 377.................ئىطالَ جبرىرىسىىي جۇٔجي ھەي لىٍغۇچ جەڭ ِەٍسأي -چوڭ ثەزرى غبزىحي 

 389..................................................................................ثۀۇ ضۇٌەٍُ غبزىحي
 389................................................................................ثۀي لەٍٕۇلب غبزىحي

 391.........................................................................................زىئەِرى غبزىحي
 391...........................................................................................ثوھراْ غبزىحي

 391...........................................................................زەٍس ئىجٕي ھبرىص لوغۇٔي
 392...........................................................................................ئوھۇز غبزىحي

 410.................................................................................ھەِرائۇٌئەضەز غبزىحي
 411........................غبزىحي ئبرىٍىمىسىىي ھەرثىٌ ھەرىىەجٍەر ئوھۇز غبزىحي ثىٍەْ ئەھساة

 414..................................................................................ثۀي ٔەزىر غبزىحي
 416...........................................................................................ٔەجسى غبزىحي

 416..................................................................ئىىىىٕچي لېحىٍّىك ثەزرى غبزىحي
 418.........................................................................................ئەھساة غبزىحي

 422...............................................................................ثۀي لۇرەٍسە غبزىحي
 425.............................................ِۇغۇ غبزاجحىٓ وېَىٕىي ھەرثىٌ پبئبٌىَەجٍەر

 426........................................لوغۇْ ئەۋەجىع ۋە ھەرثىٌ ٍۈرۈغٍەرٔىڭ جېسٌىحىٍىػي
 428...............................................................................ثۀي ِۇضحەٌەق غبزىحي

 430.....................................ِۇٔبپىمالرٔىڭ ثۀي ِۇضحەٌەق غبزىحىسا ئوٍٕىغبْ روٌي
 431.................................بْ جۆھّەتچبپالٔغرەزىَەٌالھۇ ئۀھبغب ئبئىػىە 

 433..................ِۇرەٍطىئە غبزىحىسىٓ وېَىٓ ئەۋەجىٍگەْ لوغۇْ ۋە ھەرثىٌ ٍۈرۈغٍەر
 434......................................................................................ھۇزەٍجىَە ۋەلەضي

 439...............................................................ي ثۇرۇٌۇظٍېڭ -ئىىىىٕچي ثبضمۇچ 
 443...غبثە غبزىحي ٍبوي زىمەرەز غبزىحي -ھۇزەٍجىَە ضۈٌھىطىسىٓ وېَىٕىي ھەرثىٌ پبئبٌىَەجٍەر

 443...........................................................ذەٍجەر ۋە ۋازىٍمۇرا غبزىحي
 445.............................................................جەٍَبرٌىغي ۋە ذەٍجەر لەٌئەٌىرى جەڭ

 450..............................................................رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ضەفىَەگە ئۆٍٍىٕػي
 452...................................................................غبزاجالر ۋە ئەۋەجىٍگەْ لوغۇٔالر

 453.....................................................................ھۇزەٍجىَە ئۆِرىطىٕىڭ لبزاضي
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 455..........................................................ئۇرۇغي.................................ِۇئحە 
 459..............................................................................زاجۇضطەالضىً لوغۇٔي

 459................................................................................ئەثۇ لەجبزە لوغۇٔي
 460....................................................................................ِەوىە پەجھىطي 

 470......................................................زەئۋەت ضەِەرىٍىرى - ثبضمۇچ ئۈچىٕچي
 470........................................................................................ھۇٔەٍٓ غبزىحي

 473............................................................................................غبزىحيجبئىف 
 476.....................................................................ھەۋازىٓ ئەٌچىٍىرٔىڭ وىٍىػي

 477..........................................................ئۆِرە ھەج لىٍىپ ِەزىٕىگە لبٍحىع
 478.............................ِەوىە ئىػغبٌىَحىسىٓ وېَىٓ ئەۋەجىٍگەْ لوغۇْ ۋە پىسائىَالر

 480.........................................................................................جەثۇن غبزىحي
 486.......................................................ىُ ۋەلەٌەرِۇغۇ ٍىٍي ٍۈز ثەرگەْ ِۇھ

 486..............................................ئەثۇ ثەورى رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ھەج لىٍىػي
 487.................................................................................ئەٌچىٍەر ئۆِەوٍىرى
 490.................................................................................ۋىساٌىػىع ھەججي

 494................................................................................ئەڭ ئبذىرىمي لوغۇْ
 494........................................................................ئبٌالھٕىڭ زەرگبھىغب ضەپەر

 499ضبھبثىالرٔي غەَ ثبضحي..............................................................................

 500........پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئبئىٍىطي ۋە ضۈپەتٍىرى. ئبٌتىٕچي ثبپ
 500.........................................................ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئبئىٍىطيپەٍغەِجەر 

 505.......................................................پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ضۈپەجٍىرى

ٌىپە دەۋرى ۋە ضبھبثىالر خەئىس ثبضبر تۆت ىٕچي ثۆٌۈَ. ٍەتت ئوْ
 530............................................................ئۆرٔەوٍەرھبٍبتىذىٓ 

 533........................ثىرىٕچي ثبپ. ئىسثبضبر تۆت خەٌىپىٕىڭ لىطمىچە ئىجتىّبئي ھبٍبت وۆۈرۈٔۈغي
 514.........................................................جۆت چوڭ ذەٌىپە زەۋرىگە ئوِۇِىٌ ٔەزەر

 536....ئىىىىٕچي ثبپ. ھەزرىتي ئەثۇثەورى رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ھبٍبتي ۋە ثۇ دەۋىردىىي جىھبدالر
 516............................................ھەزرىحي ئەثۇثەورىٕىڭ جبھىٍىَەت زەۋرىسىىي ھبٍبجي

 518..................................ھبٍبجيھەزرىحي ئەثۇثەورىٕىڭ ئىطالَ زەۋرىسىىي 
 520..........................................................ھەزرىحي ئەثۇثەورىٕىڭ ذەٌىپىٍىىي

 524......................ھەزرىحي ئەثۇثەورىٕىڭ ِۇۋەپپىمىَەجٍىه ذىسِەجٍىرى ۋە فەجىھٍىرى
 530...................................پەجىھٍەر ب وەٌگەْھەزرىحي ئەثۇثەورى زەۋرىسە ِەٍسأغ

 530.........................................................................................فەجىھ ضەپٍىرى
 530.............................................................................................ئىراْ ضېپي

 531..............................................................غبَ )ضۈرىَە( ٔىڭ فەجىھ لىٍىٕىػي
 535..............ەۋىردىىي جىھبدالرئۈچىٕچي ثبپ. ھەزرىتي ئۆِەر رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ھبٍبتي ۋە ثۇ د

 535....................................................................ھەزرىحي ئۆِەرٔىڭ ھبٍبجي
 537.............................ئۆِەر رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ زەۋرىسە ئىٍىپ ثىرىٍغبْ جىھبزالر



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

18 
 

 537..........................................................................................ٍەرِۇن جېڭي
 539...........................................................ئۇرۇغي.................................فىھً 

 540............................................فەجھي...............................زەِەغك )غبَ( ٔىڭ 
 541..........................................................................................ثەلەئە ۋەلەضي

 541............................................فەجھي................ِبرجۇررۇَ ئۇرۇغي ۋە ھىّطٕىڭ 
 542..............................................فەجھي.................................لىٕٕەضرىٕىڭ 

 542......................................................فەجھي.............................ئەجٕبزەٍٕٕىڭ 
 542..................................................فەجھي.................................لۇززۇضٕىڭ 

 543...........................................فەجھي...ھىّص غەھىرىٕىڭ ئىىىىٕچي لېحىٍّىك 
 544.................................................فەجھي.......................جەزىرە )جىسرە( ٔىڭ 

 544.................................................................فەجھي....ضۈرىَە ضبھىٍٍىرىٕىڭ 
 544........................................................فەجھي............................ِىطىرٔىڭ 

 545...........................................................................غەرلىٌ ضەپٍەرٔىڭ ئەھۋاٌي
 546.......................................................ئۇرۇغي.................................ٔەِبرىك 

 546.....................................................ئۇرۇغي..............................ئەي جىطر 
 547......................................................................ئۇرۇغي.............ئەي ثۇۋەٍت 

 548.........................................................ئۇرۇغي...............................لبزىطىَە 
 550........................................................فەجھي...........................ِەزائىٕٕىڭ 

 551............................................................فەجھي............................جەٌۇٌۀىڭ 
 551............................................................فەجھي.............................ھەٌۋإٔىڭ 

 551.............................................فەجھي........................ە ِۇضۇٌٕىڭ جىىرىث ۋ
 552.........................................................فەجھي.........................ِەضەثسإٔىڭ 

 552...........................................................فەجھي.............................ئەھۋازٔىڭ 
 555...........................................................................ھەزرىحي ئۆِەرٔىڭ ۋاپبجي

 559.............................................ھەزرىحي ئۆِەر زەۋرىسىىي ئىطالَ جەِئىَىحي
 566............وضّبْ رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ھبٍبتي ۋە ثۇ دەۋىردىىي پەتىھٍەرتۆتىٕچي ثبپ. ھەزرىتي ئ

 566........................................................................ھەزرىحي ئوضّبٕٔىڭ ھبٍبجي
 570...................................................................ھەزرىحي ئوضّبٕٔىڭ ذەٌىپىٍىىي

 571.......................................................پەجىھٍەرھەزرىحي ئوضّبْ زەۋرىسىىي 
 572.........................................................................................غەرثىٌ ضەپ

 573................................................پەجىھٍەرغەرلىٌ ضەپحە ئېٍىپ ثېرىٍغبْ 
 575.............................ھەزرىحي ئوضّبْ زەۋرىسىىي جەِئىَەجٕىڭ ئوِۇِىٌ ئەھۋاٌي

 585............وەتٍەرثەغىٕچي ثبپ. ھەزرىتي ئەٌي رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ھبٍبتي ۋە ثۇ دەۋىردىىي ھەر
 585.........................................................................ھەزرىحي ئەٌىٕىڭ ھبٍبجي

 588.....................................................................ھەزرىحي ئەٌىٕىڭ ذەٌىپىٍىىي
 590.........................................جەِئىَىحىٕىڭ ئەھۋاٌيھەزرىحي ئەٌي زەۋرىسىىي ئىطالَ 

 603................................................................ھەزرىحي ئەٌىٕىڭ غېھىث لىٍىٕىػي
 604...................ەتىٕچي ثبپ. جۀٕەت ثىٍەْ خۇظ ثىػبرەت ثىرىٍگەْ ئوْ ضبھبثئبٌ
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 605...............................پەزىٍىحي...ئۇثەٍسۇٌالھ رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ جەٌھە ئىجٕي 
 608.....................................پەزىٍىحي...زۇثەٍر ئىجٕي ئبۋۋاَ رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ 

 609...............................پەزىٍىحي...ضەئس ئىجٕي ئەثۇ ۋەلمبش رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ 
 611........................................پەزىٍىحي...ضەئس ئىجٕي زەٍس رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ 

 612................................پەزىٍىحي...ئبثسۇراھّبْ ئىجٕي ئەۋف رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ 
 614.............................پەزىٍىحي...ئۀھۇٔىڭ رەزىَەٌالھۇ  ئەثۇ ئۇثەٍسە ئىجٕي جەرراھ

 636....ۋە ئۇِّۇي ِۇئّىٕىٍٕەرٔىڭ پەزىٍەتٍىرى ئەھٍي ثەٍىتٕىڭ. ىٕچي ثبپٍەتت
 617.........................پەزىٍىحي...رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ئبثجبش ئىجٕي ئبثسۇٌّەجەٌٍىت 

 617........................پەزىٍىحي...رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ئىجٕي ئبثسۇٌّەجەٌٍىت جەئفەر 
 619......................................پەزىٍىحي...ھەضەْ ئىجٕي ئەٌي رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ 

 620.....................................پەزىٍىحي...ھۈضەٍٓ ئىجٕي ئەٌي رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ 
 620......................پەزىٍىحي...ئۇِّۇي ِۇئّىٕىٓ ذەزىجە وۇثرا رەزىَەٌالھۇ ئۀھبٔىڭ 

 620..................پەزىٍىحي...فبجىّە ثىٕحي ِۇھەِّەز ضەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەِٕىڭ 
 628....................پەزىٍىحي...ئۇِّۇي ِۇئّىٕىٓ ئبئىػە ضىسزىك رەزىَەٌالھۇ ئۀھبٔىڭ 

 630ٔىڭ پەزىٍىحي..............ئۇِّۇي ِۇئّىٕىٓ زەٍٕەپ ثىٕحي جەھىع رەزىَەٌالھۇ ئۀھب
 631...............................پەزىٍىحي...ئۇِّۇي ِۇئّىٕىٓ ضەفىَە رەزىَەٌالھۇ ئۀھبٔىڭ 

 631..............................پەزىٍىحي...ئۇِّۇ ھەراَ ثىٕحي ِىٍھبْ رەزىَەٌالھۇ ئۀھبٔىڭ 
 632............پەزىٍىحي...رەزىَەٌالھۇ ئۀھبٔىڭ  ضەفىَە ثىٕحي ئبثسۇٌّۇجەٌٍىت

 634..پەزىٍىحي.................................ئۇِّۇ ھبٔي رەزىَەٌالھۇ ئۀھبٔىڭ 
 634......................پەزىٍىحي...ئۇِّۇي ِۇئّىٕىٓ ئۇِّۇ ضەٌەِە رەزىَەٌالھۇ ئۀھبٔىڭ 

 637.....ثبغمب ضبھبثە رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇِالرٔىڭ پەزىٍەتٍىرى. سىٕچي ثبپضەوىى
 637...................................پەزىٍىحي....................زۇررە رەزىَەٌالھۇ ئۀھبٔىڭ 

 637................................پەزىٍىحي...رۇِەٍطە ثىٕحي ِىٍھبْ رەزىَەٌالھۇ ئۀھبٔىڭ 
 640....................................پەزىٍىحي...رەزىَەٌالھۇ ئۀھب  ثىٕحي ئەثۇ ثەورىئەضّب 

 642......................................پەزىٍىحي...زەٍس ئىجٕي ھبرىطە رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ 
 642......................................پەزىٍىحي...رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ  ئۇضبِە ئىجٕي زەٍس

 644.....................................پەزىٍىحي...رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ زەٍس ئىجٕي ضبثىث 
 646.....................................پەزىٍىحي...ئەِّبر ئىجٕي ٍبضىر رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ 

 646................................پەزىٍىحي...ز رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ِەضئۇ
 648..................................پەزىٍىحي...ھۇزەٍفە ئىجٕي ٍەِبٔي رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ 

 649........................................پەزىٍىحي...ضەئس ئىجٕي ِۇئبز رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ 
 650................................پەزىٍىحي...ثسۇٌال ئىجٕي ئبثجبش رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇِبٔىڭ ئب

 652.................................پەزىٍىحي...ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئۆِەر رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇِبٔىڭ 
 655.................................پەزىٍىحي...ئبثسۇٌالھ ئىجٕي زۇثەٍر رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ 

 655........................................پەزىٍىحي...ثىالي ئىجٕي رەثبھ رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ 
 655....................پەزىٍىحي...ئۇثەً ئىجٕي وەئت )ئەثۇ ِۇٔسىر( رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ 

 657.پەزىٍىحي.................................ئەثۇ لەجبزە رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ 
 657........................................پەزىٍىحي...ضەٌّبْ فبرضىٌ رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ 
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 658...................................پەزىٍىحي...ئەثۇ ِۇضب ئەغئەرى رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ 
 661.................................پەزىٍىحي...ھۇ ئۀھۇٔىڭ ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ضبالَ رەزىَەٌال

 662.....پەزىٍىحي.................................جەرىر رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ 
 663...............................پەزىٍىحي...جبثىر ئىجٕي ئبثسۇٌالھ رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇِبٔىڭ 

 663.....ەزىٍىحي.................................پئۀەش رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ 
 663...........................پەزىٍىحي...ثەرا ئىجٕي ِبٌىه ئۀطبرىٌ رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ 

 665..................................پەزىٍىحي...ضبثىث ئىجٕي لەٍص رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ 
 667............................................پەزىٍىحي...ىڭ ئەثۇ ھۇرەٍرە رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔ

 669............................پەزىٍىحي...ھبجىت ئىجٕي ئەثۇ ثەٌحەئە رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ 
 670پەزىٍىحي.................................جۇٌەٍجىت رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ 

 671.....زىٍىحي.................................پەھبرىطە رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ 
 671............................پەزىٍىحي...ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىس رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ 

 672........................................پەزىٍىحي...ِۇئبۋىَە رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ 
 672...........................................پەزىٍىحي...ئەثجبز رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ 

 672...............................پەزىٍىحي...ئۇلەًٍ ئىجٕي ئەثۇ جبٌىت رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ 
 672............................پەزىٍىحي...ئەثۇ ضۇفَبْ ئىجٕي ھبرىص رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ 

 674...............................پەزىٍىحي...ئبثسۇٌالھ ئىجٕي جەئفەر رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ 
 674......پەزىٍىحي.................................ضبٌىُ رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ 
 675....................................پەزىٍىحي...ئبِىر ئىجٕي رەثىَئە رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ 

 675..............................پەزىٍىحي...ئبثسۇٌالھ ئىجٕي جەھع رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ 
 677................................پەزىٍىحي...ئوضّبْ ئىجٕي ِەزئۇْ رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ 
 677.................................پەزىٍىحي...ھبرىطە ئىجٕي ٔۇئّبْ رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ 

 677................................پەزىٍىحي...ئبثسۇٌالھ ئىجٕي رەۋاھە رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ 
 677.................................پەزىٍىحي...ئۇثبزە ئىجٕي ضبِىث رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ 

 677.................................پەزىٍىحي...رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ  ضەٌەِە ئىجٕي ئەوۋەئ
 677........................پەزىٍىحي...ئەثۇ زەرزائ رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ 

 678.....................................پەزىٍىحي...زاھىر ئىجٕي ھەراَ رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ 
 678.................................پەزىٍىحي...ھۇٔىڭ ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئەرلەَ رەزىَەٌالھۇ ئۀ

 678...............................پەزىٍىحي...ئوضّبْ ئىجٕي ئەثۇٌئبش رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ 
 679..........پەزىٍىحي...ئەثۇ زەٍس ئەِر ئىجٕي ئەذحەة ئەٌئۀطبرى رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ 

 679..پەزىٍىحي.................................ۇٔىڭ ئەثۇ ئۇِبِە رەزىَەٌالھۇ ئۀھ
 679...................................پەزىٍىحي...ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ثۇضر رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ 

 679.....................................پەزىٍىحي...ھەرِەٌە ئىجٕي زەٍس رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ 
 680............................پەزىٍىحي...ھەِسە ئىجٕي ئەِر ئەضٍەِي رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ 

 680....................................پەزىٍىحي...ۋەرەلە ئىجٕي ٔەۋفەي رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ 
 680........................پەزىٍىحي...زەٍس ئىجٕي ئەِر ئىجٕي ٔۇفەًٍ رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ 

 681..............................پەزىٍىحي...ئەھٕەف رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ 
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 حيم *زتن الرّ بسم اهلل الرّ 

 لۇرئبْ وەرىُ ۋە ضۈٕٔەت .ىٕچي ثۆٌۈَتۆت ئوْ

 لۇرئبْ وەرىُ ھەلمىذە ئوِوِي چۈغۀچە .ثىرىٕچي ثبپ

 دەضتۇرٌىرىئىطالَ دىٕىٕىڭ ئبضبضٍىك 
ئبٌالھ جبئبال  .ئىطالَ زىٕىٕىڭ ئبضبضٍىك زەضحۇرٌىرى لۇرئبْ وەرىُ ثىٍەْ ضۈٕٔەجحۇر 

ئىىۀٍىىي ۋە ھەر  لۇرئبْ وەرىُ ثىٍەْ ضۈٕٔەجٕىڭ ِۇضۇٌّبٔالر ئۈچۈْ ثىرزىٕجىر زەضحۇر
ر ئي ِۆِىٍٕە» :ثبٍبْ لىٍىپ ئىػحب ئبٌسى ثىٍەْ ثۇ ئىىىىطىگە ِۇراجىئەت لىٍىػي الزىٍّىمىٕي

ئۈضحىسىىىٍەرگە ئىحبئەت لىٍىڭالر، ئەگەر  ! ئبٌالھمب، پەٍغەِجەرگە ۋە ئۆزۈڭالرزىٓ ثوٌغبْ ئىع
لبٌطبڭالر، ثۇ جوغرىسا ئبٌالھٕىڭ وىحبثىغب،  ضىٍەر ثېرەر ِەضىٍىسە ئىرحىالپ لىٍىػىپ

  .زېگەْئبٍەت[  - 59ضۈرە ٔىطب « ] . لىٍىڭالر پەٍغەِجەرٔىڭ ضۈٕٔىحىگە ِۇراجىئەت
تەرىپىذىٓ ٔبزىً لىٍىٕغبْ   ِۇھەِّەد ئەٌەٍھىططبالِغب ئبٌالھ تبئبال ،وەرىُلۇرئبْ 

 ئىالھي دەضتۇر

لۇرئبْ وەرىّٕىڭ ثبرٌىك وبئىٕبجٕي ٍبراجمۇچي، ھەِّىٕي رىسلالٔسۇرغۇچي، ھەِّىگە 
ضبئبزەت ٍوٌىسىىي  - جبئبال جەرىپىسىٓ ئىٕطبٔىَەجٕىڭ ثەذثهللا ئىگىسارچىٍىك لىٍغۇچي زات ا

 .لىٍىٕىػي ئۈچۈْ ٔبزىً لىٍىٕغبْ ئىالھىٌ زەضحۇر ئىىۀٍىىي ھەِّىّىسگە ئبٍسىڭِەغئەي 
غۇڭالغمب لۇرئبْ وەرىّٕي جوغرا چۈغىٕىع، جوغرا ھۆوۈَ لىٍىع ۋە جوغرا ٍەوۈْ چىمىرىع 

  .ئۈچۈْ ئۇٔىڭغب ِۇٔبضىۋەجٍىه ٔۇرغۇْ ِەزِۇٔالرٔي ثىٍىع ئىٕحبٍىٓ زۆرۈر
ە، ئىجبزەت ۋە ئىجحىّبئىٌ جۇرِۇغٕىڭ ھەِّە لۇرئبْ وەرىُ ئىطالَ زىٕىٕىڭ ئەلىس

جەرەپٍىرىگە ئباللىسار ثوٌغبْ ثبرٌىك ھۆوۈٍِەرٔي جوٌۇق ئۆز ئىچىگە ئبٌغبْ ِۇوەِّەي ثىر 
ضبڭب ثىس وىحبثٕي )ٍۀي لۇرئبٕٔي( ھەِّە ]جبئبال ثۇ ھەلحە ِۇٔساق زەٍسۇ: هللا ا .زەضحۇرزۇر

ئىػالرٔىڭ ھەِّىطىٕي( چۈغۀسۈرۈپ ٔەرضىٕي )ٍۀي وىػىٍەر ِوھحبج ثوٌىسىغبْ زىٕىٌ 
ثېرىسىغبْ، )زىٍالرغب( ھىساٍەت، )ثۀسىٍەرگە( رەھّەت، ِۇضۇٌّبٔالرغب ِەڭگۈٌۈن ضبئبزەت 

 ئبٍۀىڭ ثىر لىطّي - 89ضۈرە ٔەھٍي )[ثىٍەْ ذۇظ ذەۋەر ٍەجىۈزىسىغبْ لىٍىپ ٔبزىً لىٍسۇق
ِەضىٍىٍەر ٍېغىٕچبق غەوىٍسە  ( ٌېىىٓ، لۇرئبْ وەرىّسە وەٌحۈرۈٌگەْ ھۆوۈٍِەر، ِۇٔبضىۋەجٍىه

ثبٍبْ لىٍىٕغبْ ثوٌۇپ، ئۇٔىڭ جەپطىالجي پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ھەزىص ۋە ضۈٕٔەجٍىرى 
 . ئبرلىٍىك غەرھىٍۀگەْ

ئىػۀچىٍىه جبرىرىٌ ِۀجەٌەرگە ئبضبضەْ لۇرئبْ وەرىُ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِغب 
ـ وۈٔي،  21ـ ٍىٍي( راِىساْ ئېَىٕىڭ  611ٍىً ئىٍگىرى )ِىالزىَۀىڭ  13ھىجىرىَەزىٓ 

ٍبغمب  40ثۇ زەي پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ  .زۈغۀجە وۈٔىسىٓ جبرجىپ چۈغۈغىە ثبغٍىغبْ
جبئبالٔىڭ ئۇٌۇغ ھېىّىحي ثىٍەْ لۇرئبٔسىٓ ئىجبرەت ثۇ ِۇلەززەش هللا وىرگەْ ٍىٍي ثوٌۇپ، ا

راضەت، چۈغۀچە جەھەجحە ئەڭ زەضحۇر پەٍغەِجەرئەٌەٍھىططبالِغب ئبزەَ ئۆِرىٕىڭ ئەلىً ـ پب
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لۇرئبْ وەرىُ زەضٍەپحە ھەِّە  .ٍېػىسا چۈغىەْ 40ٍېحىٍگەْ، لىرأٍىك، ئبٌحۇْ زەۋرى ثوٌغبْ 
ٔەرضە ذبجىرىٍۀگەْ جبذحىسىٓ )ٍۀي ٌەۋھۇٌّەھپۇز( زىٓ ثىرىٕچي لەۋەت ئبضّبٔسىىي 

ثۇ ھەلحە ھبوىُ،  .زېگەْ ٍەرگە لەزىر وېچىطي ثىرال لېحىّسا چۈغۈرۈٌگەْ “ثەٍحۇي ئىسزە”
لۇرئبْ وەرىُ ھەِّە ٔەرضە »ضەئىس ئىجٕي جۇثەٍرزىٓ پەٍغەِجەرئەٌەٍھىططبالِٕىڭ: 

زېگەْ ٍەرزە  “ثەٍحۇي ئىسزە”ذبجىرىٍۀگەْ جبذحىسىٓ ئېٍىپ چىمىٍىپ ثىرىٕچي ئبضّبٔسىىي 
ئبٔسىٓ لۇرئبْ وەرىُ جىجرىئىً ئەٌەٍھىططبالَ  .زېگۀٍىىىٕي رىۋاٍەت لىٍغبْ« لوٍۇٌسى

ٔىڭ ثېػىسىىي ثەظ ئبٍەت غبرى ھىرازا جۇٔجي ٔبزىً ثوٌۇغمب  “ضۈرە ئەٌەق”لىٍىك ئبر
  .ٍىً جەرٍبٔىسا جوٌۇق ٔبزىً ثوٌۇپ ثوٌغبْ 23ثبغٍىغبٔسىٓ جبرجىپ 

 ۋە ِەزِۇٍٔىرى لۇرئبْ وەرىّٕىڭ ِۇثبرەن ئىطىٍّىرى
 ئبٌالھ جبئبال لۇرئبْ وەرىّٕي جۆۋۀسىىىسەن ثىر لبٔچە ئىطىُ ثىٍەْ زىىىر لىٍغبْ: 

ُر اْلُمْؤِمِنٌَن  ئبٌالھ جبئبال ِۇٔساق زەٍسۇ:«. لۇرئبْ وەرىُ» (1 ِإنَّ َىَذا اْلُقْرآَن ِيْهِدي لِلَِِّت ِىَي أَقْ َوُم َويُ َبشّْ

اِِلَاِت َأنَّ ََلُْم َأجْ  ثۇ لۇرئبْ ھەلىمەجەْ ئەڭ جوغرا ٍوٌغب ثبغالٍسۇ، } ( 8رًا َكِبًنًا )الَِّذيَن يَ ْعَمُلوَن الصَّ

ٍبذػي ئىػالرٔي لىٍىسىغبْ ِۆِىٍٕەرگە ئۇالرٔىڭ چوڭ ِۇوبپبجمب ئېرىػىسىغبٍٔىمي ثىٍەْ ذۇظ 

 ئبٍەت[ -9{ ]ضۈرە ثۀي ئىطرائىً  ذەۋەر ثېرىسۇ

} ( 01َلَقْد أَنزَْلَنا إِلَْيُكْم ِكَتابًا ِفيِو ِذْكرُُكْم أََفبَل تَ ْعِقُلوَن ) ِۇٔساق زەٍسۇ: وىحبة. ئبٌالھ جبئبال (2

ضىٍەرٔىڭ غبْ ـ غەرىپىڭالرٔي ئۆز ئىچىگە ئبٌغبْ وىحبثٕي )ٍۀي لۇرئبٕٔي( ضىٍەرگە ھەلىمەجەْ 

 ئبٍەت[  -10{ ]ئۀجىَب ضۈرىطي ّٔەِطىٍەر؟ٔبزىً لىٍىپ ثەرزۇق. )ثۇٔي( چۈغە

( 0تَ َباَرَك الَِّذي نَ زََّل اْلُفْرقَاَن َعَلى َعْبِدِه لَِيُكوَن لِْلَعاَلِمٌَن نَِذيرًا ) فۇرلبْ. ئبٌالھ جبئبال ِۇٔساق زەٍسۇ: (3
ٔسۇرغۇچي ثوٌۇغي ئۈچۈْ، ثۀسىطىگە ٔىڭ ئبزاثىسىٓ( ئبگبھالهللا پۈجۈْ جبھبْ ئەھٍىٕي )ا} 

هللا )ٍۀي ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىططبالِغب( ھەق ثىٍەْ ثبجىٍٕي ئبٍرىغۇچي لۇرئبٕٔي ٔبزىً لىٍغبْ ا

  ئبٍەت[ -1{ ]فۇرلبْ ضۈرىطي  ٔىڭ ثەرىىىحي ثۈٍۈوحۇر

لۇرئبٕٔي } ( 8اِفظُوَن )إِنَّا َْمُْن نَ زَّْلَنا الذّْْكَر َوإِنَّا َلُو ِلََ  زىىىر. ئبٌالھ جبئبال ِۇٔساق زەٍسۇ: (4

  ئبٍەت[ -9{ ]ھىجىر ضۈرىطي  ھەلىمەجەْ ثىس ٔبزىً لىٍسۇق ۋە چولۇَ ئۇٔي لوغساٍّىس

غۈثھىطىسوي، } ( 081َوإِنَُّو لََتنزِيُل َربّْ اْلَعاَلِمٌَن ) جۀسىً. ئبٌالھ جبئبال ِۇٔساق زەٍسۇ: (5

 -192{ ]غۇئەرا ضۈرىطي  لۇرئبْ ئبٌەٍِەرٔىڭ پەرۋەرزىگبرى جەرىپىسىٓ ٔبزىً لىٍىٕغبٔسۇر

 ئبٍەت[  

ئەي »، «ئەرروھ»، «لەضەش»، «ۋەھَي» ،«زىىر» ٍۀەثبغمب  زىٍٓۇلىرلىالرلۇرئبْ وەرىُ 
، «رەھّەت»، «غىپب»)ھىساٍەت(، « ھۇزا»، «ٔۇر» .ثىٍۀّۇ ئبجىٍىسۇلبجبرٌىك ئىطىّالر « ِەضبٔي

لبجبرٌىك ئىطىّالر « ِەجىس»، «ٔەزىر»، «ثەغىر»، «ئەزىس»، «ثۇغرا»، «ِۇثىٓ»، «ِەۋئىسە»
  .ضۈپەجٍىٕىسۇ ّۇثىٍۀ
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لۇئبْ وەرىّسە ئەلىسە ـ ئىّبْ ِەضىٍىطي، پەٍغەِجەرٌەرٔىڭ لىططىٍىرى، لىَبِەت 
، ئەىالق پەزىٍەت، وىػىٍىه ڭ لبئىسە ـ پرىٕطىپٍىرى، ئەِەي ـ ئىجبزەتئەھۋاٌي، ئىطالِٕى

ِەضىٍىٍىرى، جىھبز لبئىسىٍىرى، زۆٌەت جۈزۈِي، لبٔۇْ، ضىَبضەت، ئىجحىّبئىٌ  ِۇٔبضىۋەت 
ۋە ثبغمب ٔۇرغۇْ ِەضىٍىٍەر  ، ِەزۀىَەت پەْ جىرٕىىبِەضىٍىٍەر، ِۇئبِىالجالر، جبرىرىٌ ۋەلەٌەر

 . ۇجۇٌۇق ثبٍبْ لىٍىٕىس
 لۇرئبْ وەرىُ ضۈرىٍىرىٕىڭ تەرتىۋى ۋە چۈغۈرٌىػي

لۇرئبْ وەرىّٕىڭ رەجىە جىسىٍىع جەرجىپي ئۇٔىڭ زېّىٕغب چۈغۈرۈٌۈظ جەرجىپي ثىٍەْ  
ئەِەش، ٌەۋھۇٌّەھپۇرزىىي جەرجىپي ثوٍىچە جىجرىئىً ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ لبٍطي ضۈرىٕي 
لبٍطي ضۈرىٕىڭ ئبٌسىغب ٍبوي ئبرلىغب، لبٍطي ئبٍەجٕي لەٍەرگە لوٍۇظ ھەلمىسە پەٍغەِجەر 

گەْ وۆرضەجّىطي ۋە پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ثۇ ھەلحە ضبھبثىٍەرگە ئەٌەٍھىططبالِغب ثەر
پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ھەر ٍىٍي راِىسأسا لۇرئبٕٔي ھبزىرلي  .جەٌىُ ثېرىػي ثوٍىچە جىسىٍغبْ

ھبٍبجىٕىڭ ئبذىرلي  .جەرجىپ ثوٍىچە جىجرىئىً ئەٌەٍھىططبالِغب ثىر لېحىُ جىڭػىحبجحي
،  ئبٍەت 6236ضۈرە،  114لۇرئبْ وەرىُ  .ٌطب، ئىىىي لېحىُ جىڭػبجمبٍْىٍىسىىي راِىسأسا ثو

 . حىٓ جەروىت جبپمبٔسۇرھەرىپ 250ِىڭ  321وەٌىّە،  439ِىڭ  77
جۈٍِىٍەر ثوٌۇپ،  لۇرئبْ وەرىّسىىي ضۈرىٍەرٔي جەغىىً لىٍغبْ ِۇضحەلىً –ئبٍەت 

  .لۇرئبْ وەرىّسىىي ضۈرىٍەر رەلەٍِىه ئبٍەجٍەرزىٓ جەروىت جبپمبْ
  .زېگۀٍىىحۇر لۇرئبْ وەرىّسىىي ِەذطۇش ٔبٍِىرى ثىٍەْ ئبجبٌغبْ ثۆٌۈٍِەر –ضۈرە  

لۇرئبْ وەرىّسىىي ئەڭ لىطمب  .ضۈرىطىسۇر ثەلەرلۇرئبْ وەرىّسىىي ئەڭ ئۇزۇْ ضۈرە 
لۇرئبْ وەرىّسىىي ئەڭ زەضٍەپ چۈغىەْ ئبٍەجٍەر ئەٌەق ضۈرىطىٕىڭ  .ضۈرە وەۋضەر ضۈرىطي

 ٕىڭضۈرىطى ثەلەرچۈغىەْ ئبٍەت  زالۇرئبْ وەرىّسىىي ئەڭ ئبذىر .ثەظ ئبٍەت ىىيثېػسى
 . سۇرئبٍىحى– 281

ئبجٍىٕىػحىٓ ئىٍگىرى  پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ِەوىىسىٓ ِەزىٕىگە ھىجرەت لىٍىػمب
ھىجرەجحىٓ وېَىٓ ِەزىٕىسە چۈغىەْ  «ِەوىە ضۈرىٍىرى» ِەوىىسە چۈغىەْ ضۈرىٍەر 

ثوٌغبْ وۈٔي ۋە پەٍغەِجەر  ضۈرىٍەر، ِەزىٕە ضەپىرىسە، غبزاجالرزا، ھەجحب ِەوىە ئبزات
چۈغىەْ ضۈرىٍەرِۇ ِەزىٕە ضۈرىٍىرى  ئەٌەٍھىططبالَ ۋىسا ھەجٕي لىٍغبْ وۈٍٔىرى ِەوىىسە

  .زەپ ئبجىٍىسۇ
ِەوىە ، 20ضۈرىٍىرى  ِەزىٕە، 82ضۈرىسىٓ ِەوىە ضۈرىٍىرى  114لۇرئبْ وەرىّسىىي  

 . ضۈرىسۇر 12ضبٔي  ۋە ِەزىٕىسە چۈغىەْ ئبٍەجٍەرزىٓ جەروىت جبپمبْ ضۈرىٍەرٔىڭ
 ِەوىە ضۈرىٍىرىٕىڭ خۇضۇضىَەتٍىرى

ئىىۀٍىىىگە ئىمرار لىٍىپ، ئىجبزەجٍەرٔي  ئىٕطبٔالرٔي ئبٌالھ جبئبالٔىڭ ثىرال ئىالھ (1 
  .ثۇجپەرەضٍىه ئەلىسىطىگە لبرغي جۇرۇظئبٌالھمىال لىٍىػمب چبلىرىع، 

  .لىَبِەت وۈٔي ثوٌىسىغبْ ئىػالرٔي، جۀٕەت ثىٍەْ زۇزاذٕي وىػىٍەرگە ثبٍبْ لىٍىع (2
  .ِۇغرىىٍەرٔىڭ ذۇراپي ئبزەجٍىرىٕي ضۆوۈظ ۋە ئۇالر ثىٍەْ ِۇٔبزىرىٍىػىع ( 3
  .ئبٍەجٍىرىٕىڭ لىطمب ثوٌىػي ۋە لىطمب ضۈرىٍەر ( 4
ئىٍگىرىىي پەٍغەِجەرٌەرٔىڭ لىططىٍىرىٕي ۋە لەۋٍِىرى ثىٍەْ ئېٍىپ ثبرغبْ  (5

  .وۈرەغٍىرىٕي ثبٍبْ لىٍىع
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 . ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىططبالِغب جەضەٌٍي ثېرىع (6
 ِەدىٕە ضۈرىٍىرىٕىڭ خۇضۇضىَەتٍىرى

ئىجبزەجٍەرٔىڭ جۈرٌىرى ۋە لبئىسە جەرجىجٍىرى، ِۇئبِىٍە ئۇضۇٌٍىرى، جبزاالظ (  1
 پرىٕطىپٍىرى، ئۇرۇظ لبٔۇٍٔىرى، ئبئىٍە جۈزۈِي ۋە ثبغمىالرزىٓ ئىجبرەت غەرىئەت

  .ئەھىبٍِىرىٕي ثبٍبْ لىٍىع
  .ٍەھۇزىَالر ثىٍەْ ذرىطحىئبٔالرٔي ئىطالِغب زەۋەت لىٍىع ( 2
  .ِۇٔبپىمالرٔىڭ ئىػٍىرى ۋە ِۇضۇٌّبٔالرغب ثوٌغبْ ذەجەرٌىرىٕي ثبٍبْ لىٍىع ( 3
  .زۇْ ثوٌىػي ۋە ئۇزۇْ ضۈرىٍەرئبٍەجٍىرىٕىڭ ئۇ ( 4

ضۈرىٍەرٔىڭ ِەوىىسە ٍبوي ِەزىٕىسە چۈغىۀٍىىىٕي ثىٍىػٕىڭ پبٍسىٍىرىٕي جۆۋۀسىىي 
 ئۈچ ٔولحىغب ٍېغىٕچبلالغمب ثوٌىسۇ:

ثىرىٕچي، ثىر ئورۇٔسا ثىرەر ئىػٕي لىٍىػحىٓ جوضۇظ ٍبوي ثىرەر ئىػمب ثۇٍرۇغمب وەٌگەْ 
ئورۇٔسا ئۇٔىڭ ئەوىطىچە وەٌگۀسەن ٍبوي ئبزراق لوغۇِچە ِەزِۇٔسىىي ئبٍەجٍەر ٍۀە ثىر 

لىٍىٕغبْ ٍبوي ِەٌۇَ ثىر ضەۋەثٍەرٔي غەرت لىٍغبْ ھبٌسا وەٌگۀسەن ئوذػىّبضٍىك وۆرۈٌگۀسە 
چۈٔىي، وۆپىٕچە ئەھۋاٌسا  .لبٍطي ھۆوۈِٕىڭ ئەِەٌسىٓ لبٌسۇرۇٌغبٍٔىمىٕي ثىٍىۋېٍىػمب پبٍسىٍىك

ئبٍەجٍەرزە، ِەزىٕىسە چۈغىەْ ئبٍەجٍەر ِەوىىسە چۈغىەْ ئەِەٌسىٓ لبٌسۇرۇٌۇظ وۆرۈٌگەْ 
ثۇ ئىىىي ذىً ھۆوۈِسىٓ ئەٌۋەجحە  .ئبٍەجٍەرٔىڭ ھۆوّىٕي ئەِەٌسىٓ لبٌسۇرۇپ وېٍىسۇ
 . ِەزىٕىسە چۈغىەْ ئبٍەجٕىڭ ھۆوّىگە ئەِەي لىٍىٕىسۇ

ۇظ ئىىىىٕچي، ئىطالَ زىٕىٕىڭ ئەھىبَ، لبئىسە ـ جۈزۈَ، ثەٌگىٍىّىٍىرىٕىڭ ٍوٌغب لوٍۇٌ
ثىرەر ئېغىر ھۆوۈِٕي ٍوٌغب لوٍّبلچي هللا ِېھرىجبْ ا .جەرٍبٔىٕي ثىٍىۋېٍىػمب ٍبرزىّي ثوٌىسۇ

ثوٌطب ئۇٔي ثىرالال ٍوٌغب لوٍّبضحىٓ ثەٌىي ثبضمۇچالرغب ثۆٌۈپ لەزەِّۇ ـ لەزەَ ٍوٌغب لوٍۇظ 
 ھبرالٕىڭ ھبراَ لىٍىٕىػىٕىڭ ئۈچ ثبضمۇچمب ثۆٌۈٔۈپ ئبذىرلي ثبضمۇچحب .ئۇضۇٌىٕي جۇجىسۇ

 . وەضىىٓ ھبٌسا ھبراَ لىٍىٕىػىّۇ ثۇٔىڭ ثىر ِىطبٌىسۇر
ھۆوۈٍِەرٔىڭ جەزرىجىٌ ھبٌسا ٍوٌغب لوٍۇٌىػي ئىطالَ زىٕىٕىڭ ئۆزىگە ذبش ھېىّەجىە 

چۈٔىي، ثۇ ذىً ئوضۇي ھېچمبٔساق جەرثىَە  .ئىگە زىٓ ئىىۀٍىىىٕىڭ روغەْ پبوىحىسۇر
ھىحىغب، غۇٔسالال ئۆز لەۋِىگە، ئۆز وۆرِىگەْ وىػىٍەرٔي ٍۀي، جبرىرىٌ ۋە ئىجحىّبئىٌ ِۇ

ِىٍٍىحىگە جەۋە پىطرىه ذبضٍىمي ثىٍەْ ِەٌۇَ ثىر ٔەرضىٕي چۈغىٕىػحىٓ، ئۇٔي لوثۇي 
لىٍىػحىٓ، ئۇٔىڭغب ئبزەجٍىٕىػحىٓ ٔبھبٍىحي ٍىراق لبٌغبْ وىػىٍەرٔي جەرثىَىٍەغحە ئەڭ ٍبذػي 

  .جەزثىر ھېطبثٍىٕىسۇ
ىگە وۆڭۈي ثۆٌۈظ، ئبٌىّالرٔىڭ ئۇٔي لبٍطي ئۈچىٕچي، ضۈرىٍەرٔىڭ لەٍەرزە چۈغىۀٍىى

جبٍسا، لبٔساق ئەھۋاٌسا، ٔېّە ضەۋەپحىٓ چۈغىۀٍىىىٕي ثىٍىػي ۋە ئۇٔي جوغرا چۈغىٕىپ، 
  .جوغرا ھۆوۈَ لىٍىػي ئۈچۈْ ئىٕحبٍىٓ ِۇھىُ

لبٍطي ضۈرىٕىڭ لەٍەرزە چۈغىۀٍىىىٕي وۆرضىحىپ ثېرىسىغبْ ئبالِەجٍەر ضبھبثىالر ۋە  
 . لىٍىٕغبْ ئىػۀچٍىه رىۋاٍەجٍەرگە ئبضبضەْ ثېىىحىٍگەْجبثىئىٕالرزىٓ 

زېگەْ ضۆز ثبر ھەر لبٔساق ضۈرە ِەوىىسە  )ھەرگىس ئۇٔساق ئەِەش( “وال”ئەرەثچە  
ٍەرزە جەورارالٔغبْ ثوٌۇپ، ثۇالرٔىڭ ھەِّىطي لۇرئبٕٔىڭ  33ثۇ ضۆز لۇرئبٔسا  .چۈغىەْ
  .وەٌگەْضۈرە ئىچىسە  15پبرىطىٕىڭ ئىچىسىىي  15ئبذىرلي 
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ۋە ئبي ئىّراْ ضۈرىٍىرىسىٓ  ثەلەر .ضەجسە ئبٍىحي ثبر ھەر لبٔساق ضۈرە ِەوىىسە چۈغىەْ
ثبغمب ضۈرىٕىڭ ثېػىسا ئۈزۈپ ئولۇٌىسىغبْ ئېٍىپە ھەرپٍىرى ثبر ھەر لبٔساق ثىر ضۈرە ِەوىىسە 

  .چۈغىەْ
بْ لىٍىٕغبْ ضۈرىطىسىٓ ثبغمب ثۇرۇٔمي پەٍغەِجەرٌەر ۋە ئۈِّەجٍەرٔىڭ لىططىطي ثبٍ ثەلەر

 . ھەر لبٔساق ثىر ضۈرە ِەوىىسە چۈغىەْ
ضۈرىطىسىٓ ثبغمب ئبزەَ ئەٌەٍھىططبالَ ثىٍەْ ئىجٍىطٕىڭ لىططىطي ثبٍبْ لىٍىٕغبْ  ثەلەر

 . ھەر لبٔساق ثىر ضۈرە ِەوىىسە چۈغىەْ
زېگەْ ضۆزٌەر وەٌگەْ ضۈرىٍەر ِەوىىسە  “ئي ئبزەَ ثبٌىٍىرى”ٍبوي  “ئي ئىٕطبٔالر”

پەلەت ضۈرە  .زېگەْ ضۆز ثبر ضۈرىٍەر ثوٌطب ِەزىٕىسە چۈغىەْ “ِۆِىٍٕەرئي ” .چۈغىەْ
  .زەپ ثبغالٔغبْ ثۇ ئبٍەت ثۇٔىڭسىٓ ِۇضحەضٕب “ئي ِۆِىٍٕەر!”ھەجسىىي 

ئىطالَ زىٕىٕىڭ ئەلىسىٍىرىگە ئبئىث ِەزِۇٔسىىي ضۈرىٍەر ِەوىىسە، پەرز ئەِەٌٍەرٔىڭ 
چۈٔىي،  .لىٍغبْ ضۈرىٍەر ِەزىٕىسە چۈغىەْ ھۆوۈٍِىرىٕي ۋە جىٕبٍەجٍەرٔىڭ جبزاٌىرىٕي ثبٍبْ

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ِەوىىسىىي چېغىسا ضبھبثىالرغب زىٕٕىڭ ئبضبضي ثوٌغبْ ئەلىسە، 
ِەزىٕىگە ھىجرەت لىٍىپ ثبرغبٔسىٓ وېَىٓ ئىطالَ زىٕىٕىڭ  .جەۋھىس ئۇلۇٍِىرىٕي ثىٍسۈرگەْ

جۈزۈِگە ئبئىث ھۆوۈٍِەرٔي ثبٍبْ  جبرلىٍىػي، وېڭىَىػي ۋە وۈچٍىٕىػىگە ئەگىػىپ، لبٔۇْ ـ
  .لىٍىػمب ۋە ئەِەٌىٍَەغحۈرۈغىە ثبغٍىغبْ

ئبٍەجٍىرى لىطمب، لىطمب وەٌگەْ ضۈرىٍەرٔىڭ وۆپىٕچىطي ِەوىىسە، ئبٍەجٍىرى ئۇزۇْ 
 . ئۇزۇْ وەٌگەْ ضۈرىٍەرٔىڭ وۆپىٕچىطي ِەزىٕىسە چۈغىەْ

لبٔساق ضۈرە ِەزىٕىسە ئۀىەثۇت ضۈرىطىسىٓ ثبغمب ِۇٔبپىمالرٔىڭ ثبٍبٔي ثبر ھەر 
چۈٔىي، ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ وۈچي ئبجىس ثوٌغبْ ِەوىىسىىي چبغالرزا ِۇٔبپىمٍىك  .چۈغىەْ

ھەرىىەجٍىرى وۆرۈٌّىگەْ، ِۇضۇٌّبٔالر ِەزىٕىگە ھىجرەت لىٍغبٔسىٓ وېَىٓ، ئىطالَ زىٕىٕىڭ 
ەٍسا وۈچىَىػىگە ئەگىػىپ زىٕٕىڭ وۈچىسىٓ لورلۇپ ِۇضۇٌّبْ ثوٌىۋاٌغبْ ِۇٔبپىمالر پ

 . ثوٌۇغمب ثبغٍىغبْ
ئبٍەجٍەرٔىڭ چۈغۈظ ضەۋەثىٕي ثىٍىع ٔبھبٍىحي ِۇھىُ ئەھّىَەجٍەرگە ئىگە ثوٌۇپ،  

 ئۇٔىڭسىٓ ئېرىػىسىغبْ پبٍسىالر جۆۋۀسىىىٍەرزىٓ ئىجبرەجحۇر: 
 .ھۆوۈٍِەرٔىڭ ٍوٌغب لوٍۇٌىػىسىىي ھېىّەجٍەرٔي چۈغىٕىع

 .ھۆوۈٍِەرٔي ئوِۇٍِۇلحىٓ ذبضالغحۇرۇظ 
 . ٔېّىٕىڭ وۆززە جۇجۇٌغبٍٔىمىٕي ئبٍسىڭالغحۇرۇغمب ٍبرزەَ ثېرىعئبٍەجحە  

 . ئبٍەجٕىڭ چۈغۈغىگە ضەۋەپىبر ثوٌغۇچىٕىڭ وىٍّىىىٕي ثىٍىع
لۇرئبْ وەرىُ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِغب پەٍغەِجەرٌىه ۋەزىپىطي جبپػۇرۇٌغبٔسىٓ جبرجىپ 

جبئبال هللا ٍبوي وۈٔسۈز ثوٌطۇْ، اٍىً جەرٍبٔىسا ِەٍٍي وېچە  23جبوي ۋاپبت ثوٌغىچە ثوٌغبْ 
پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ثىرەر ئبٍەت چۈغىەْ ھبِبْ  .ذبٌىغبْ ۋالىححب چۈغۈرۈٌۈپ جۇرزى

ئبٍەجٍەرٔي ٍېسىػمب جەٍىٍٕىگەْ ضبھبثىٍىرىغب ئۇٔي ٍېسىػمب ثۇٍرۇپ، ئبٍەجٕىڭ ٍېسىٍىع ئورٔي 
الٍىرى، جېرە ٍبوي ٍبپىالق ذورِب زەرىرىٕىڭ لوۋز .ۋە جەرجىۋىٕي ئوچۇق وۆرضىحىپ ثېرەجحي

جبغحەن ٔەرضىٍەرٔىڭ ئۈضحىگە ٍېسىٍغبْ ئبٍەجٍەر پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئۆٍٍىرىٕىڭ 
ئەٌەٍھىططبالِغب ئبٍەجٍەر چۈغۈپ جۇرغبچمب، لۇرئبْ  ھەر ۋالىث پەٍغەِجەر .ثىرىسە ضبلٍىٕبجحي
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  .ەوٍىسە جوپالّٔىغبْ ئىسىزاِبٔىطىسا ھبزىرلىسەن ثىر وىحبة غ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ
پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ۋاپبت ثوٌغبٔسىٓ وېَىٓ، ئەثۇثەورى رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ 

غۇ زەۋرىسە ِۇضۇٌّبٔالر ثىٍەْ پەٍغەِجەرٌىه زەۋاضىٕي لىٍغبْ  .ذەٌىپىٍىىىە جەٍىٍٕۀسى
ثۇ ئۇرۇغحب ِۇضەٍٍىّە وبززاپٕىڭ ئبزەٍِىرى ئبرىطىسا ٔبھبٍىحي چوڭ ثىر ئۇرۇظ ٍۈز ثېرىپ، 

غېھىث ثوٌغبْ وۆپٍىگەْ ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ لبجبرىسا لۇرئبٕٔي ٍبز ئبٌغبْ ٔۇرغۇْ لبرىالرِۇ ثبر 
ئۆِەر رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ لبرىالرٔىڭ ئۇ ئۇرۇظ، ثۇ ئۇرۇغحب غېھىث لىٍىٕىپ وېحىپ  .ئىسى

لېػىغب لۇرئبٕٔىڭ ِۇوەِّەي ضبلٍىٕىپ لبالٌّبضٍىمىسىٓ ئۀسىػە لىٍىپ، ئەثۇثەورىٕىڭ 
پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ  .وېٍىپ لۇرئبٕٔي ثىر وىحبة غەوٍىسە جوپالظ ِەضٍىھەجىٕي ثەرزى

ھبٍبت ۋالحىسا لىٍّىغبْ ھەَ لىٍىػمىّۇ ثۇٍرىّىغبْ ثىر ئىػٕي لىٍىػحىٓ ئىىىىٍىٕىپ لبٌغبْ 
ٍەْ ثۇٔىڭغب ئەثۇثەورى رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ، ئۆِەر رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ لبٍحب ـ لبٍحب ئۆجۈٔىػي ثى

ِبلۇي ثوٌۇپ، لۇرئبٕٔي ھبزىرلي غەوىٍسە رەجٍەپ چىمىػمب ئەٍٕي چبغسا پەٍغەِجەر 
ئەٌەٍھىططبالَ جەرىپىسىٓ ئبٍەجٍەرٔي ٍېسىػمب جەٍىٍٕۀگەْ لبرى زەٍس ئىجٕي ضبثىحٕي ِەضئۇي 

  .لىٍسى
ي چبغسا لۇرئبٕٔي وىحبة غەوٍىسە جوپالغحب، زەٍس ئىجٕي ضبثىث رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇغب ئەٍٕ 

ٍېسىٍىپ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئۆٍىسە ضبلالٔغبْ ئبٍەجٍەر ثىٍەْ لبرىالرٔىڭ ٍبز 
زەٍس ئىجٕي ضبثىث  .ئبٌغىٕىٕي ئۆزئبرا ضېٍىػحۇرۇپ ثوٌغبٔسىٓ وېَىٓ ٍېسىػي جبپىالٔسى

ي زەٍس ئىجٕي ضبثىث لۇرئبٕٔ .رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ ئۆزىّۇ لۇرئبٕٔي پۇذحب ٍبز ئبٌغبْ لبرى ئىسى
وىحبة غەوٍىسە جوپالغحب ئبضبضٍىمي پەٍغەِجەرئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئۆٍىگە لوٍۇپ لوٍۇٌغبْ 

لوغۇِچە لىٍىپ لۇرئبٕٔي ٍېسىپ ئۆز ئبٌسىغب ضبلالۋاجمبْ ضبھبثىالرٔىڭ  .ئبٍەجٍەرگە جبٍبٔسى
ۇ ٌېىىٓ ئۇ، ئۇالر ٍېسىپ ضبلٍىغبْ ئبٍەجٍەرٔي لوثۇي لىٍىػحىٓ ثۇرۇْ غ .ٍبزِىٍىرىغىّۇ جبٍبٔسى

ئبٍەجٍەرٔىڭ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ وۆز ئبٌسىسا ٍېسىٍغبٍٔىمىغب گۇۋاھچي ثوٌىسىغبْ 
 . ئىىىي ئبزىً وىػىٕىڭ ثوٌۇغىٕي غەرت لىٍسى

ذبٌىػي، ئەثۇثەورىٕىڭ ثۇٍرۇغي، ئۆِەر رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ جەٌىۋى،  ٔىڭهللا
وٌۇغي ۋە جىرىػچبٍٔىمي ثىٍەْ ثبغمىالرٔىڭ لوٌالپ لۇۋەجٍىػي، زەٍسٔىڭ لبجحىك ئەضحبٍىسىً ث

ثۇ وىحبة ئەثۇثەورىٕىڭ ۋاپبجىغىچە ئۇٔىڭ  .لۇرئبْ ثىر پۈجۈْ وىحبة ثوٌۇپ جوپٍىٕىپ چىمىٍسى
لېػىسا، ئبٔسىٓ وېَىٓ ئۆِەر رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ لېػىسا، ئۆِەرٔىڭ ۋاپبجىسىٓ وېَىٓ ئۇٔىڭ 

  .ضبلالٔسى لىسى، پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئبٍبٌي ھەفطۀىڭ ئۆٍىسە
ئوضّبْ رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ذەٌىپىٍىىي زەۋرىسە ٔۇرغۇٍٔىغبْ جبٍالرٔىڭ ئىطالِغب 

لۇرئبْ  .وىرىپ ئىطالَ زۆٌىحىگە ئبٍٍىٕىػي ثىٍەْ ئىطالَ زۆٌىحىٕىڭ چېگراضي وېڭەٍسى
ئەضٍىسە ٍەجحە ذىً لىرائەت غىۋىطي ثىٍەْ چۈغىەْ ثوٌۇپ، ٍېڭىسىٓ ئىطالِغب وىرگەْ، 

ِۇغۇٔساق وۆپ غىۋە ثىٍەْ چۈغىۀٍىىىٕي ثىٍّەٍسىغبْ وىػىٍەر ئبرىطىسا  لۇرئبٕٔىڭ
لۇرئبٕٔي ثىر ذىً غىۋىسە ئولۇغبْ ثىرى ٍۀە ثىر ذىً غىۋىسە ئولۇغبْ ثىرىٕىڭ ئولۇغبْ 

ثۇ ذىً ئىرحىالپٕىڭ ٍبِبْ  .لۇرئبٔىٕي ئېحىراپ لىٍّبضٍىمحەن زىسىَەجٍەر وېٍىپ چىمحي
ي ئۈچۈْ، ئوضّبْ رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ ھەفطىٕىڭ ٍېٕىسىىي ئبلىۋەت وەٌحۈرۈپ چىمبرِبضٍىم

لۇرئبٕٔي ئەوەٌسۈرۈپ، زەٍس ئىجٕي ضبثىث رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ، ئبثسۇٌال ئىجٕي زۇثەٍر، ضەئىس 
ئىجٕي ئبش، ئبثسۇراھّبْ ئىجٕي ھبرىص لبجبرٌىمالرزىٓ جەروىت جبپمبْ ثىر گۇرۇپپب وىػىٍەرٔي 
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ي ئبضبضىسا ئبٌحە ٔۇضرب )ٍۀە ثىر رىۋاٍەجحە ٍەجحە جەغىىٍٍەپ، لۇرئبٕٔي لۇرەٍع غىۋىط
 .ٔۇضرب( وۆپەٍحىپ ٍېسىپ غۇ چبغسىىي ئىطالَ ۋىالٍەجٍىرىگە ثىر ٔۇضرىسىٓ ئەۋەجىپ ثەرزى

ھەفطىسىٓ ئبرىَەجىە ئبٌغبْ ئەضٍي ٔۇضرىٕي ئۆزىگە لبٍحۇرۇپ ثېرىپ، وۆپەٍحىٍگىٕىسىٓ ثىر 
ٍگەْ ثۇ ٍېڭي ٔۇضرىالرزىٓ ثبغمب ھەِّە وۆپەٍحى .ٔۇضرىطىٕي ئۆز ٍېٕىسا ضبلالپ لبٌسى

لۇرئبٔالرٔي، ھەجحب ضبھبثىالرٔىڭ ئۆزٌىرى ٍېسىپ ضبلالۋاجمبْ ٔۇضرىٍىرىٕىّۇ پۈجۈٍٔەً 
ِبٔب  .وۆٍسۈرۈغىە، لۇرئبٕٔي ٍېڭي ٔۇضرب ثوٍىچە ئۆگىٕىػىە ۋە ئۆگىحىػىە ثۇٍرۇق چۈغۈرزى

ِەزوۇر  .ىٍىػىٕىڭ ضەۋەثىسۇرزەپ ئبج« ئوضّبٔىَە ٔۇضرىطي»ثۇ ثىس وۆرۈۋاجمبْ لۇرئبٕٔىڭ 
ٍەجحە ٔۇضرب لۇرئبْ وەرىّٕىڭ ثىر ٔۇضرىطي ھبزىر جبغىۀحسە، ٍۀە ثىر ٔۇضرىطي ِەزىٕە 

ثۇ ھەلحە ئبجبلٍىك ئىطالَ ِۇجەپەوىۇرى ِۇضب جبرۇٌالھ ھەزرەجٍىرى:  .ِۇٔەۋۋەرەزە ضبلالّٔبلحب
ئەھرار )ئۇثەٍسۇٌالھ ـ ٍىٍي ضەِەرلۀسىىي ذۇجب  1868لۇرئبْ وەرىّٕىڭ ثۇ ٔۇضرىطي »

ھەزرەت( ِەزرەضەضىسىٓ پىحرىطجۇرۇغ ئوِۇِىٌ وۇجۇثجبٔىطىغب ئېٍىپ وېٍىٕگەْ ثوٌۇپ، 
ـ ٍىٍي ثۈٍۈن ئىٕمىالثحىٓ وېَىٓ، رۇضَە  1917 .ئىٕمىالة ٍىٍٍىرىغىچە ِۇغۇٍەرزە ئىسى

ِۇضۇٌّبٍٔىرىٕىڭ ئىجرائىَە ووِىحىحي ھۆوۈِەجٕىڭ رۇذطىحي ثىٍەْ، پىحرىطجۇرۇغ 
 .ثۇ ٔۇضرب ثۇ وۇجۇثربٔىسا ئبٌحە ٍىً ضبلالٔسى .بٔىطىسىٓ ئۇپب غەھىرىگە ئېٍىپ وەٌسىوۇجۇثر

وېَىٓ جۈروىطحبْ ِۇضۇٌّبٍٔىرىٕىڭ لبجحىك جەٌەپ لىٍىػي ثىٍەْ، ثۇ ثۈٍۈن ِۇضھەپ غەرىپ، 
رەضّىٌ ثىر ھەٍئەجٕىڭ ٔبزارىحي ئبضحىسا، ِەذطۇش ۋاگۇٔسا ئۇپبزىٓ جبغىۀث غەھىرىگە 

ـ ٍىٍي  1923ە رۇضَە ِۇضۇٌّبٍٔىرىٕىڭ غەٍرۇٌئىطالِىٕىڭ لوٌي ثىٍەْ، ئېٍىپ وېٍىٕسى ۋ
ثۈگۈْ ثۇ ثۈٍۈن ِۇضھەپ جبغىۀسە ثېىٍەر ثېگي  .جۈروىطحبْ ِۇضۇٌّبٍٔىرىغب جبپػۇرۇٌسى

ثۇ ٔۇضرب ھبزىر جبغىۀث  .، زەٍسۇ«جبِىئەضىسە ٍبضبٌغبْ ِەذطۇش ثىر ھۇجرىسا ضبلالّٔبلحب
ئىػۀچىٍىه ِبجېرىَبٌالرغب لبرىغبٔسا وۆچۈرۈٌگەْ ئبغۇ   .رەنزۆٌەت وۇجۇثربٔىطىسا ثوٌطب وې

 . ثىر لىطّي زۇَٔبزىىي چوڭ ِوزېَالرٔىڭ ثەزىطىسە ضبلٍىٕىپ وېٍىّٕەوحەٍۀە لوٌَبزِىالرٔىڭ 
 لۇرئبْ وەرىّٕىڭ ئوق ِەروەزٌىرى

لۇرئبْ وەرىّٕىڭ ثەظ ئبضبضىٌ ئوق ِەروىسى ثوٌۇپ، لۇرئبْ وەرىّسىىي ِەزِۇٔالر ثۇ 
 ئۇالر جۈۋۀسىىىچە: .ِەروەزٌەرٔي ئبضبش لىٍغبْ ھبٌسا زەۋر لىٍىسۇ

ضۈپەجٍىرىٕي، لۇزرىحىٕي،  - ثىرىٕچي ِەروەز: اٌٍۀي جؤۇظ؛ ٍۀي اٌٍۀىڭ ئىطىُ
پبزىػبھٍىمىٕي، ئۇٔي لبٔساق ٍبذػي وۆرۈظ ۋە ئۇٔىڭ غەزىۋىسىٓ لبٔساق لورلۇظ لبجبرٌىمالرٔي 

ئبزەجحە ئبٍەجٍەر  .ئبٍەجٍەرزە اٌٍۀىڭ لۇزرىحي ضۆزٌۀگەْ لۇرئبْ وەرىّسىىي ٍۈزٌىگەْ .جؤۇظ
غۇ ئبٍەجحىىي وۆزٌۀگەْ ِۀبٔي وۈچەٍحىسىغبْ اٌٍۀىڭ گۈزەي ئىطىٍّىرىسىٓ ثىر ٍبوي ثىر 

  .ٔەچچە ئىطىُ ثىٍەْ ئبذىرالغحۇرۇٌغبْ
 . ئىىىىٕچي ِەروەز: ھبٍبجي زۇَٔبزىىي ِەۋجۇزٌىمىڭىسٔىڭ ضەۋەثىٕي جؤۇظ

ٍبرىحىٍسىڭىس، لبٔساق ئۆضۈپ ٍېحىٍسىڭىس، وبئىٕبت لبٔساق ثبغالٔغبْ؟ ثىسٔىڭ ثۇ لبٔساق 
لۇرئبٔسا ئبزەَ ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ لىططىطي ، ٔولحىٕي ئۇثساْ ئېطىّىسزە ضبلٍىػىّىس ئۈچۈْ

 . ئوْ ٔەچچە لېحىُ جەورارالٔغبْ
 . ئېھطبٔىٕي جؤۇظ - ٍىرى ۋە ثىسگە لىٍغبْ پەزٌئېئّەجئۈچىٕىچي ِەروەز: اٌٍۀىڭ 

ٍىرى ۋە پەزٌىٕي ثبٍبْ لىٍىپ ثېرىسىغبْ ئبٍەجٍەرِۇ ٔېئّەجاٌٍۀىڭ ثۀسىٍەرگە ئبجب لىٍغبْ 
 . ضبٔبلطىسزۇر - ئېھطبٔي ھەلىمەجۀّۇ ضبْ - اٌٍۀىڭ پەزٌي .ئىٕحبٍىٓ وۆپ
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ثۇ ھەلحە . جۆجىٕچي ِەروەز: ئىٕطبٕٔىڭ ئۆز جەلسىرى ۋە ثبرىسىغبْ ٔىػبٔىٕي جؤۇظ
 . سا جۀٕەت، زوزاخ، ھېطبة ثېرىع، ضىرات ۋە ِىساْ ھەلمىسىىي ئبٍەجٍەر ٔبزىً ثوٌغبْلۇرئبٔ

ثۇ جوغرىطىسا لۇرئبٔسا غەرئىٌ  .ثەغىٕچي ِەروەز: ئىٕطبْ ھبٍبجىٕي ئىطالھ لىٍىع
ھۆوۈٍِەر، ئەذاللالر، پەٍغەِجەرٌەرٔىڭ لىططىٍىرى ۋە ئۇٔىڭسىٓ ثبغمب ئىٕطبْ ھبٍبجىٕي 

 . ۋاضحىٍەر ھەلمىسىىي ئبٍەجٍەر ٔبزىً ثوٌغبْ ِۇوەِّەٌٍەغحۈرىسىغبْ
ھەِّىگە ئبٍبٔىي، ئىطالَ غەرىئىحي ۋە ئۇٔىڭ ھۆوۈٍِىرى ھەر لبٔساق زاِبْ ۋە ِبوبٔغب ِبش 

ئىطالَ غەرىئىحىٕىڭ غبٍىطي ثەظ ثوٌۇپ، ئۇالر: زىٕٕي، ئبثروٍٕي، ٔەضىٍٕي،  .وىٍىسۇ
  .ئىمحىطبزٔي ۋە ئەلىٍٕي ِۇھبپىسەت لىٍىػحۇر

تىپبتي توغىرىطىذا لۇرئبْ ٍتبئبالٔىڭ تەلۋادارالر ئۈچۈْ وۆرضىتىذىغبْ ئىئبٌالھ 
 وەرىّٕىڭ ثبٍبٍٔىرى

 ئبٌالھمب جەلۋازارٌىك لىٍغبْ وىػىگە جۆۋۀسىىىسەن وبجحب ئىٍحىپبجالر ٔىطىپ ثوٌىسۇ.

هللا جىٓ لورلىسىىەْ، اهللا وىّىي ا »ئىغىرچىٍىمحىٓ لۇجۇٌۇپ ٔىئّەجىە ٔبئىً ثوٌىسۇ.  (1

-2]ضۈرە جبالق «  ئۇٔىڭغب ئوٍٍىّىغبْ ٍەرزىٓ رىسىك ثېرىسۇهللا ئۇٔىڭغب چىمىع ٍوٌي ثېرىسۇ. ا

 ئبٍەجٍەر[ -3

هللا وىّىي ا »ذىَىُ ذەجەرزىٓ لۇجۇٌۇپ ئبِبْ ئىطەْ جۇرِۇغمب ِۇٍەضطەر ثوٌىسۇ.  (2
ئبٍەت[  -4ۈرە جبالق ]ض« ئۇٔىڭ ئىػىٕي ئبضبٔالغحۇرۇپ ثېرىسۇ هللا جىٓ لورلىسىىەْ، ا

 ئبٍەت[ -51جەلۋازارالر ھەلىمەجەْ ثىرەجەر جبٍسا ثوٌىسۇ ]ضۈرە زۇذبْ 

ئەگەر ضىٍەر )ئۇالرٔىڭ  »ثەجٕىَەت ئبزەٍِەرٔىڭ زىَبٔىەغٍىىىسىٓ ضبلالٍسۇ.  (3
جىٓ( لورلطبڭالر، ئۇالرٔىڭ هللا ئەزىَىحىگە( ضەۋر لىٍطبڭالر ۋە )ضۆزۈڭالرزا، ھەرىىىحىڭالرزا ا

ئۇالرٔىڭ لىٍّىػٍىرىٕي ھەلىمەجەْ جوٌۇق هللا رگە لىٍچە زىَبْ ٍەجىۈزەٌّەٍسۇ. اھىٍَىطي ضىٍە

 ئبٍەت[  – 121]ضۈرۈ ئبي ئىّراْ  «ثىٍگۈچىسۇر 

ئبٌالھ جبئبالٔىڭ جەلۋازارالر ثىٍەْ ثىٍٍە ئىۀٍىىي ئبٌالھ جبئبالٔىڭ جەلۋازارالرغب ِەزەجىبر  (4
جەلۋازارالر هللا ك لىٍىڭالر، ثىٍىڭالروي، الب جەلۋازارٌىهللا ا »ئىىۀٍىىىسىٓ ثىػبرەت ثىرىػىسۇر. 

 ئبٍەت[  -194]ضۈرە ثەلەر «  ثىٍەْ ثىٍٍىسۇر

]ضۈرە «  جەلۋازارالرٔي زوضث جۇجىسۇهللا ا» ئبٌالھ جبئبال جەلۋازارالرٔي زوضىث جۇجىسۇ.  (5

 ئبٍەت[  -4جەۋثە 

ٔىڭ هللا ٔىڭ زوضحٍىرىغب )ئبذىرەجحە اهللا راضحال ا »ئبٌالھ ثىٍەْ زوضىث ثوٌىسۇ.  (6
ئبزاثىسىٓ( لورلۇظ، )زۇَٔبزا لوٌسىٓ وەجىۈزۈپ لوٍغبٔغب( لبٍغۇرۇظ ٍولحۇر. ئۇالر ئىّبْ 

]ضۈرە «  ئېَحمبْ ۋە جەلۋازارٌىك لىٍغبٔالرزۇر. ئۇالرغب زۇَٔب ۋە ئبذىرەجحە ذۇظ ذەۋەر ثېرىٍىسۇ

 ئبٍەت[ -64 -63-62ٍۇٔۇش 

هللا ھەلىمەجەْ ئەڭ جەلۋازار ثوٌغبٍٔىرىڭالر ا »ئبٌالھٕىڭ زەرگبھىسا ئىسىسٌەرزىٓ ثوٌىسۇ.  (7
ٔىڭ زەرگبھىسا ئەڭ ھۆرِەجٍىه ھېطبثٍىٕىطىٍەر )ٍۀي وىػىٍەرٔىڭ ثىر ـ ثىرىسىٓ ئبرجۇق 

ھەلىمەجەْ ھەِّىٕي هللا ثوٌۇغي ٔەضەة ثىٍەْ ئەِەش، جەلۋازارٌىك ثىٍەْ ثوٌىسۇ(، ا

 ئبٍەت[  -13]ضۈرە ھوجۇرات « ثىٍگۈچىسۇر، ھەِّىسىٓ ذەۋەرزارزۇر 
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ثۇ وىحبثحب )ٍۀي لۇرئبٔسا( ھېچ غەن ٍوق، » لۇرئبٕٔىڭ ھىساٍىحىگە ِۇغەررەپ ثوٌىسۇ.  (8

 ئبٍەت[  -2]ضۈرە ثەلەر «  )ئۇ( جەلۋازارالرغب ٍېحەوچىسۇر

پەلەت هللا ا» ئبٌالھ جبئبال پەلەت  جەلۋازارالرٔىڭ ئەِەٌٍىرىٕي لوثۇي لىٍىسۇ.  (9

 ئبٍەت[  -27ۈرە ِبئىسە ]ض«  جەلۋازارالرٔىڭ )لۇرثبٍٔىمىٕي( لوثۇي لىٍىسۇ

پەرۋەرزىگبرىڭالرٔىڭ ِەغپىرىحىگە ۋە جەلۋازارالر ئۈچۈْ » جۀٕەجىە ِۇغەررەپ ثوٌىسۇ.  (11
]ضۈرە ئبي  «جەٍَبرالٔغبْ، وەڭٍىىي ئبضّبْ ـ زېّىٕچە وېٍىسىغبْ جۀٕەجىە ئبٌسىراڭالر 

 ئبٍەت[  -133ئىّراْ 

ىٓ( ضبلالٔغۇچىالرٔي ثەذحىە )غېرىىحىٓ ۋە گۇٔبھحهللا ا» زوزاخ ئبزاثىسىٓ لۇجۇٌىسۇ.  (11
ئېرىػحۈرىسىغبْ ٍوٌالر ئبرلىٍىك )ئبزاثحىٓ( لۇجۇٌسۇرىسۇ، ئۇالرغب وۈٌپەت ٍەجّەٍسۇ، ئۇالر 

 ئبٍەت[ -61]ضۈرە زۇِەر  « لبٍغۇرِبٍسۇ

 لۇرئبْ وەرىّذە تىٍغب ئىٍىٕغبْ جۀٕەتٍەر

ئۇالر )ٍۇلىرى »  ({00َخالُِدوَن )}الَِّذيَن يَرِثُوَن اْلِفْرَدْوَس ُىْم ِفيَها  فىرزەۋىص جۀٕىحي. (1

]ضۈرە  « زەرىجىٍىه جۀٕەت( فىرزەۋضىە ۋارىطٍىك لىٍىسۇ، فىرزەۋضحە ِەڭگۈ لبٌىسۇ

 ئبٍەت[  -11ِۇئّىٕۇْ 

َنا }زارۇي ِەلبِە.   (2 َنا ِفيَها الَِّذي َأَحلََّنا َداَر اْلُمَقاَمِة ِمن َفْضِلِو اَل ََيَسُّ ِفيَها َنَصٌب َواَل ََيَسُّ
ِەرھەِىحىسىٓ ثىسٔي جۀٕەجحە جۇرغۇززى. جۀٕەجحە ثىس ھەرگىس جبپب هللا ا » ({24ُلُغوٌب )

 ئبٍەت[ -35]ضۈرە فبجىر  «جبرجّبٍّىس، ھەرگىس چبرچىّبٍّىس

ٌر أَْم }ذۇٌس جۀٕىحي.  (3 ُقوَن َكاَنْت ََلُْم َجزَاء ُقْل أََذِلَك َخي ْ َجنَُّة اْْلُْلِد الَِِّت ُوِعَد اْلُمت َّ
غۇ )زوزاخ( ٍبذػىّۇ ٍب جەلۋازارالرغب ۋەزە لىٍىٕغبْ، »ئۇالرغب ئېَحمىٕىي،  » ({04َوَمِصًنًا)

لۋازارالرغب ثېرىٍگەْ جۀٕەت جە« )وىرگەْ وىػي( ِەڭگۈ لبٌىسىغبْ جۀٕەجحە ٍبذػىّۇ؟

 ئبٍەت  -15] ضۈرە فۇرلبْ « ِۇوبپبجحۇر ۋە ئۇالرٔىڭ ئبذىرى ثبرىسىغبْ جبٍىسۇر

جۀٕەجۇٌّەئۋا ثوٌطب  »{  (04ِعنَدَىا َجنَُّة اْلَمْأَوى )}ِەئۋا جۀٕىحي.  -ئەي (4

 ئبٍەت[ -15]ضۈرە ٔەجىُ  « ضىسرەجۇٌّۇٔحەھبٔىڭ ٍېٕىسىسۇر

َجنَّاُت َعْدٍن يَْدُخُلونَ َها َوَمْن َصَلَح ِمْن آبَاِئِهْم َوأَْزَواِجِهْم َوُذرّْيَّاِِتِْم }ئەزْ جۀٕىحي .  (5
ن ُكلّْ بَاٍب ) بلَِئَكُة يَْدُخُلوَن َعَلْيِهم مّْ

َ
ئۇالر ِەڭگۈ جۇرىسىغبْ جۀٕەجىە وىرىسۇ،  »({12َوامل

ئۇالرٔىڭ ئبجىٍىرى، ذوجۇٍٔىرى ۋە ئەۋالزىٕىڭ ئىچىسىىي ٍبذػىٍىمالرِۇ جۀٕەجىە وىرىسۇ. 
]ضۈرە  « پەرىػحىٍەر ئۇالرٔي )ِۇثبرەوٍەظ ئۈچۈْ جۀٕەجٕىڭ( ھەرثىر زەرۋازىطىسىٓ وىرىسۇ

 ئبٍەت[  -23رەئسى 

ُهْم ِبَا َكانُوْا يَ ْعَمُلوَن  ََلُْم َدارُ }زارۇضطبالَ جۀىىحي.  (6 بَلِم ِعنَد َرِّبِّْْم َوُىَو َولِي ُّ السَّ
پەرۋەرزىگبرىٕىڭ زەرگبھىسا ئۇالرغب زارى ضبالَ )ٍۀي جۀٕەت( ثبر، ئۇالرٔىڭ » ({016)

 ئبٍەت[  -127ە ئۀئبَ ]ضۈر « ئۇالرغب ِەزەجىبرزۇرهللا لىٍغبْ )ٍبذػي( ئەِەٌٍىرى ئۈچۈْ ا

ا ِإن َكاَن ِمَن اْلُمَقرَِّبٌَن * فَ َرْوٌح َوَرْْيَاٌن َوَجنَُّة نَِعيمٍ  ٔەئىَىُ جۀٕىحي. (7 ئەگەر ئۇ » { }َفَأمَّ
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ِېَىث ِۇلەررەثٍەرزىٓ )ٍۀي جبئەت ـ ئىجبزەت ۋە ٍبذػي ئىػالرٔي ئەڭ ئبٌسىسا 
لىٍغۇچىالرزىٓ( ثوٌىسىغبْ ثوٌطب، )ئۇٔىڭ ِۇوبپبجي( راھەت ـ پبراغەت، ٍبذػي رىسىك ۋە 

 ئبٍەت[ -89-88]ضۈرە ۋالە  «ٔبزۇٔېّەجٍىه جۀٕەت ثوٌىسۇ 

ا َمْن أُوِتَ ِكَتابَوُ } ئبٌىَە جۀٕىحي. (8 بَِيِميِنِو فَ يَ ُقوُل َىاُؤُم اقْ َرُؤوا ِكَتابِيْو * ِإِّنّْ ظََننُت َأِّنّْ  َفَأمَّ
ٔبِە ـ ئەِبٌي ئوڭ لوٌىغب ثېرىٍگەْ »  ُمبَلٍق ِحَسابِيْو * فَ ُهَو ِف ِعيَشٍة رَّاِضَيٍة * ِف َجنٍَّة َعالَِيٍة *{

ئبزەَ )ذۇغبٌٍىمحىٓ(: ثۇ ِېٕىڭ ٔبِە ـ ئەِبٌىّٕي ئېٍىپ ئولۇپ ثېمىڭالر، ِەْ ھېطبثبجىّغب 
زەٍسۇ. ئۇ وۆڭۈٌٍۈن جۇرِۇغحب ثوٌىسۇ. « ِۇاللبت ثوٌىسىغبٍٔىمىّغب ِۇلەررەر ئىػۀگەْ ئىسىُ

 [ئبٍەجٍەر -22-19]ضۈرە ھبلمە « ئېطىً جۀٕەجحە ثوٌىسۇ 

رًا لّْلَِّذيَن َأْحَسُنوْا ِف َىِذِه }زارۇي ِۇجحەلىَٕە.  (9 َوِقيَل لِلَِّذيَن ات ََّقْوْا َماَذا أَنَزَل رَبُُّكْم َقاُلوْا َخي ْ
ٌر َولَِنْعَم َداُر اْلُمتَِّقٌَن ) نْ َيا َحَسَنٌة َوَلَداُر اآلِخرَِة َخي ْ پەرۋەرزىگبرىڭالر »جەلۋازارالرغب:  » ({21الدُّ

« ٍبذػي ضۆزٌەرٔي ٔبزىً لىٍسى»زېَىٍطە، ئۇالر: « )پەٍغەِجىرىگە( ٔېّىٍەرٔي ٔبزىً لىٍسى؟
زېَىػىسۇ. ٍبذػي ئىع لىٍغۇچىالر ثۇ زۇَٔبزا ِۇوبپبجٍىٕىسۇ، ئبذىرەت ٍۇرجي )ئۇالر ئۈچۈْ 

 -31]ضۈرە ٔەھً  « ْ گۈزەي! جېرىّۇ( ٍبذػىسۇر. جەلۋازارالرٔىڭ ٍۇرجي راضحال ٔېّىسېگە
 ئبٍەت[

 لۇرئبْ وەرىّذىىي ِەھىەَ ۋە ِۇتەغبثىھ ئبٍەتٍەر
ضبڭب وىحبثٕي )ٍۀي لۇرئبٕٔي( ٔبزىً لىٍسى. ئۇٔىڭسا ِەھىەَ )ٍۀي هللا( )ئي ِۇھەِّەز!( ئۇ )ا

ِۀىطي ئوچۇق( ئبٍەجٍەر ثبروي، ئۇالر وىحبثٕىڭ )ٍۀي پۈجۈْ لۇرئبٕٔىڭ( ئبضبضىسۇر؛ ٍۀە ثبغمب 
ِۇجەغبثىھ )ٍۀي ِۀىطي ِۇئەٍَەْ ئەِەش( ئبٍەجٍەر ثبرزۇر. زىٍٍىرىسا ئەگرىٍىه ثبر )ٍۀي 
گۇِراھٍىممب ِبٍىً( وىػىٍەر پىحٕە لوزغبظ ۋە ئۆز راٍي ثوٍىچە ِۀە ثېرىع ئۈچۈْ، ِۇجەغبثىھ 
 ئبٍەجٍەرگە ئەگىػىسۇ )ٍۀي ِۇجەغبثىھ ئبٍەجٍەرٔي ئۆز ٔەپطي ذبھىػي ثوٍىچە چۈغۀسۈرىسۇ(.

ئۇٔىڭغب »ثىٍىسۇ. ئىٍىّسا جوغمبٔالر ئېَحىسۇ: هللا ثۇٔساق ئبٍەجٍەرٔىڭ )ھەلىمىٌ( ِۀىطىٕي پەلەت ا
ئىػۀسۇق، ھەِّىطي پەرۋەرزىگبرىّىس جەرىپىسىٓ ٔبزىً ثوٌغبْ. )ثۇٔي( پەلەت ئەلىً ئىگىٍىرىال 

 [.7-چۈغىٕىسۇ ]ئبي ئىّراْ 
ٔي ِۇپەضطىر ئۆٌىّبالر ئوذػبظ ثۇ ٍەرزە زىَىٍىۋاجمبْ ِەھىەَ ۋە ِۇجەغبثىھ ئبٍەجٍەر

 ثوٌّىغبْ ٔولحىسىٓ غەرھىٍىگەْ. 
ِەھىەَ ئبٍەجٍەر ِۀىطي ئوچۇق ، ئىٕىك ثوٌغبْ  ئبٍەجٍەرٔي ، ِۇجەغبثىھ ئبٍەجٍەر  (1

ِۀىطي ِۇئەٍَەْ ثوٌّىغبْ پەلەت ئبٌالھال ئۇٔىڭ ئىچىي ِۀىطىٕي ثىٍىسىغبْ ئبٍەجٍەرٔي 
 وۆرضىحىسۇ. 

ثىرال ِۀىٕي ثىٍسۈرىسۇ. ِۇجەغبثىھ ئبٍەجٍەر ثوٌطب جۈرٌۈن ِەھىەَ ئبٍەجٍەر پەلەت  (2
 ِۀىٍەرٔي ثىٍسۈرىسۇ.

ِەھىەَ ئبٍەجٍەر پەلەت ثىرال ِۀىٕي وۆرضىحىسۇ. ئۇٔىڭغب جەپطىر لىٍىع وەجّەٍسۇ.  (3
ئەِّب ِۇجەغبثىھ ئبٍەجٍەر ثىر لبٔچە ِۀىٍەرٔي ئىپبزىٍەٍسۇ. غۇڭب ئۇٔىڭغب جەپطىر لىٍىع جەٌەپ 

 لٍىٕىسۇ. 
ِۇِەْ غەرىئەجحىىي ھبالي ھبراَ ئەھىبِالر، غەرئي ھۆوۈٍِەر، پەرز ئەِەٌٍەر، ئەھسىگە ۋاپب ئو
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لىٍىع ۋە ئبگبھالٔسۇرۇغمب زائىر ِەضىٍىٍەر لۇرئبْ وەرىّسىىي ِۀىطي ئوچۇق ثوٌغبْ 
ئبٍەجٍەرزە ثبٍبْ لىٍىٕىسۇ. ِۀىطي ئوچۇق ِۇئەٍَەْ ثوٌّىغبْ ِۇجەغبثىھ ئبٍەجٍەر ئبٌالھٕىڭ 

 ئىطىُ ضۈپەجٍىرى ۋە زاجي ئىالھي جوغىرضىسىىي ئبٍەجٍەرزۇر.گۈزەي 
 ِۇتەغبثىھ ئبٍەتٍەرٔىڭ ٔبزىً لىٍىٕىع ضەۋەثي

 ئىٕطبٔالرغب ئۆز ئىمحىسارىٕڭ ٔبھبٍحي چەوٍىه ئىىۀٍىىىٕي ھىص لىٍسۇرۇظ. (1
ئىٕطبٔالرٔىڭ ثبرٌىك ئىّىبٔىٕي ئىػمب ضىٍىپ ئۆز ئەلىً ئىسرىىىٕي ئىچىػي، جەھٍىً  (2

 جەجمىك لىٍىػي، لبرىغۇالرچە جەلٍىس لٍىع ثىٍەْ وۇپبٍەٌۀّەضٍىىي ئۈچۈْ ٔبزىً لىٍىٕغبْ. 
ثۇ ئبٍەجٍەر ئبرلىٍىك ئىٍىُ ئەھٍىٍىرىٕىڭ ٔبزأالرزىٓ ئۈضحۈْ جۇرىسىغبٍٔىمي ئىػبرە  (3

 لىٍىٕغبْ.
غبثىھ ئبٍەجٍەر گەرچە ئەرەپ جىٍي ھەرىپٍىرىسىٓ جەروىپ جبپمبْ ثوٌطىّۇ ، ِۇجە (4

 ئەرەپٍەرٔىڭ جىً ِبھىرٌىرى ئۇٔىڭ ئىپبزىٍىىگەْ چوڭمۇر ِۀٍىرىٕي ثىٍىپ ٍىحەٌّىگەْ. 
لۇرئبْ وەرىّسە ِۀىطي پەلەت ئبٌالھمىال ِەٌۇَ ثوٌغبْ ِۇجەغبثىھ ئبٍەجٍەر ثبر. ثۇ  (5

 غبْ ثىر جۈرٌۈن ضىٕىمىسۇر.ئبٌالھٕىڭ ئۆز ثۀسىطىگە لىٍ
 لۇرئبْ وەرىّذىىي ئەِەٌذىٓ لبٌذۇرۇٌغبْ ئبٍەتٍەر ۋە ئۇٔڭ تۈرٌىرى

زىگەْ ضۆز ٍولىٍىع، ئبٌّىػىع زىگەْ ِۀىٍەرزە وىٍىسۇ. ثۇ ضۆزٔىڭ « ٔطد»ئەرەپ جىٍىسا 
وىَىٓ ٔبزىً ثوٌغبْ ئبٍەت، ئىٍگىرى ٔبزىً ثوٌغبْ ئبٍەت »ئىطحىّبٌسىىي ِۀىطي 

 زىگۀٍىىحىٓ ئىجبرەت. ئبٌالھ جبئبال ثۇ ھەلحە ِۇٔساق زەٍسۇ: « ئەھىبٍِىرىٕىڭ ئورٔىٕي ثبضىسۇ
جٕي ٍۀە ثىر ئبٍەجٕىڭ ئورٔىغب ئبٌّبغحۇرغىٕىّىسزا )ٍۀي ثىر ھۆوۈِٕي ثىىبر ثىس ثىر ئبٍە

ئۆزى ٔبزىً لىٍغبٕٔي )ٍۀي هللا لىٍىپ، ئۇٔىڭ ئورٔىغب ثبغمب ثىر ھۆوۈِٕي چۈغۈرگىٕىّىسزە(، ـ ا
ئي »)غۇ ھۆوۈِسە ثۀسىگە ٔېّە ِۀپەئەت ۋە ھېىّەت ثبرٌىمىٕي( ئۆزى ئوثساْ ثىٍىسۇ ـ ئۇالر: 

هللا زەٍسۇ، ئۇٔساق ئەِەش، ئۇالرٔىڭ جوٌىطي )ا« لب( ٍبٌغبْ چبپٍىسىڭهللا ( ضەْ ) اِۇھەِّەز!
 [.101-ٔىڭ ھېىّىحىٕي( ئۇلّبٍسۇ ]ضۈرە ٔەھٍي

 ئەِەٌذىٓ لبٌذۇرۇپ ئورٔىٕي ثبضىذىغبْ ئبٍەتٍەر تۆۋۀذىىىذەن تۈرٌەرگە ثۆٌۈٔىذۇ
 لۇرئبْ ئبٍەجٍىرى ئبرلىٍىك لۇرئبْ ئبٍەجٍىرىٕي ئەِەٌسىٓ لبٌسۇرۇظ. (1
 ەزىص غىرىپ ثىٍەْ  لۇرئبْ ئبٍەجٍىرىٕي ئەِەٌسىٓ لبٌسۇرۇظ.ھ (2
 لۇرئبْ ئبٍەجٍىرى ئبرلىٍىك ھەزىص غىرىپٕىڭ ھۆوۈِىٕي  ئەِەٌسىٓ لبٌسۇرۇظ. (3
 ھەزىص ئبرلىٍىك ھەزىطٕىڭ ھۆوۈِىٕي  ئەِەٌسىٓ لبٌسۇرۇظ. (4

 لۇرئبٔذا ئەِەٌذىٓ لبٌذۇرۇٌغبْ ئبٍەتٍەر ئۈچ تۈرگە ثۆٌۈٔىذۇ 
 لىرائەت لىىٍىٕىع ۋە ئۇٔىڭ ھۆوّي ئەِەٌسىٓ لبٌسۇرۇٌغبْ ئبٍەجٍەر .  (1
 ھۆوّي ئەِەٌسىٓ لبٌسۇرۇٌغبْ ئەِّب لىرائىحي ضبلالپ لىٍىٕغبْ ئبٍەجٍەر .  (2
 لىرائىحي ئەِەٌسىٓ لبٌسۇرۇٌغبْ ئەِّب ھۆوّي ضبلالپ لىٍىٕغبْ ئبٍەجٍەر .  (3

ئبٍەجٕىڭ ھۆوّىٕىڭ  220ا زىگەْ وىحبثىس« ٔبضىد ۋە ِۀطۇخ» ئىّبِي ئىجٕي ضبالَ 
ئەِەٌسىٓ لبٌغبٍٔىمىٕي ثبٍبْ لىٍىسۇ. ئىّبِي زەھٍىۋى ثىٍەْ ئىّبِي ضۇٍۇجي ئۆز ئەضەرٌىرىسە 

 ئبٍەجحۇر زەٍسۇ.  20ھۆوّي ئەِەٌسىٓ لبٌغبْ ئبٍەجٍەر 
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 لۇرئبْ وەرىّٕىڭ پەزىٍىتي .ثبپ ئىىىىٕچي
 لۇرئبْ ئولۇغٕىڭ پەزىٍىتي

غبٍٔىك  ٕىڭئبٌالھ جبئبالٔىڭ ِۇثبرەن ضۆزى، پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِ  - لۇرئبْ وەرىُ
ِۆجىسىطي ۋە ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ِۇلەززەش زەضحۇرى، ئۇٔىڭ جەٌىّبجٍىرى ثوٍىچە ئەِەي لىٍىع 

ئۇٔي جىالۋەت لىٍىع ثىٍەْ ئىجبزەجٕىڭ ضبۋاثىغب ، ثىٍەْ ئىىىي ئبٌەٍِىه ضبئبزەجٍەرگە
لۇرئبْ وەرىُ ئىٕطبٔالرٔي وۇپرى ۋە زاالٌەجٕىڭ  .ئۇٌۇغ وىحبثحۇرئېرىػىىٍي ثوٌىسىغبْ ثىر 

زۇٌّەجٍىرىسىٓ ئىّبْ ۋە ھىساٍەجٕىڭ ٔۇرىغب ئېٍىپ چىمىع ئۈچۈْ ئبٌالھ جبئبال جەرىپىسىٓ 
ئبٌالھ  .پەٍغەِجىرىّىس ھەزرىحي ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىططبالِغب چۈغۈرۈٌگەْ ھىساٍەت ِەغئىٍي

 جبئبال ِۇٔساق زەٍسۇ: 

اِلَِْميِد َتاٌب أَنزَْلَناُه ِإَلْيَك لُِتْخرَِج النَّاَس ِمَن الظُُّلَماِت ِإََل النُّوِر بِِإْذِن َرِّبِّْْم ِإََل ِصرَاِط اْلَعزِيِز اَلر كِ ]
(0)] 

ئي ِۇھەِّەز! لۇرئبٕٔي ضبڭب وىػىٍەرٔي پەرۋەرزىگبرىٕىڭ ئىسٔي ثىٍەْ وۇپرىٕىڭ »
زۇٌّەجٍىرىسىٓ ئىّبٕٔىڭ ٔۇرىغب چىمىرىػىڭ ئۈچۈْ، غبٌىت، ھەِّە جىٍالرزا ِەزھىَىٍۀگەْ 

 . ئبٍەت[ - 1]ئىجراھىُ ضۈرىطي . «ئبٌالھ جبئبالھٕىڭ ٍوٌىغب ثبغٍىػىڭ ئۈچۈْ چۈغۈرزۇق

 - َرِضَي اللَُّو َعْنوُ  - عامر بن واثلة: أن نافع بن عبد اِلارث لقى عمر - 4137/6719 
فقال: من استعملت على أىل الوادي؟ ، استعملو على مكة - َرِضَي اللَُّو َعْنوُ  - وكان عمربعسفان 

قال: ، قال: فاستخلفت عليهم موَل، قال: ومن ابُن أبزى؟ قال: موَل من موالينا، قال: ابن أبزى
إنَّ نبيكم َصلَّى اللَّوُ  : أما - َرِضَي اللَُّو َعْنوُ  - قال عمر، إنو قارٌئ لكتاب اهلل تعاَل وعامل بالفرائضِ 

 . (817مسلم ) *قد قال: ))إنَّ اهلل يرفُع ِّبذا الكتاِب أقواًما ويضُع بو آخرين(( َوَسلَّمَ  َعلْيوِ 

ئبِىر ئىجٕي ۋاضىٍەزىٓ ِۇٔساق رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇ: ٔبفىئ ئىجٕي  - 4137/6719
ھەزرىحي  .ئۇچرىػىپ لبٌسىئبثسۇٌھبرىص ئۇضفبْ زېگەْ جبٍسا ئۆِەر رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ ثىٍەْ 

ئۆِەر رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ ئۇٔىڭسىٓ: ئۇ ۋازى  .ئۆِەر ئۇٔي ِەوىىگە ۋاٌىٌ لىٍىپ جەٍىٍٕىگۀىسى
ھەزرىحي  .زېسى، ئۇ: ئىجٕي ئەثسأي، زەپ ضورىسى ذەٌمىگە وىّٕي ِەضئۇي لىٍىپ لوٍسۇڭ؟
ئبزازگەرزىٍىرىّىسزىٓ ئۇ: ثىسٔىڭ ، زەپ ضورىۋىسى ئۆِەر: ئىجٕي ئەثسا زېگەْ وىُ ثوٌىسۇ؟

ئۆِەر رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ: ئۇالرغب ئبزازگەرزە ئبزەِٕي ئەِىر ٔبئىت لىٍىپ  .زېسى، ثىرى
)ِىراش( ئىٍّىٕي  ھەَ پەرائىس، ئۇ: ئۇ اٌٍۀىڭ وىحبثىٕي ئولۇٍسىغبْ لبرى، زېۋىسى لوٍسۇڭّۇ؟

ق زېسى: پەٍغەِجىرىڭالر ثۇٔي ئبڭٍىغبْ ئۆِەر رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ ِۇٔسا .زېسى، ثىٍىسىغبْ ئبٌىُ
ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ: اٌٍە جبئبال ِۇغۇ وىحبة ثىٍەْ ثەزى لەۋٍِەرٔىڭ  ضەٌالٌالھۇ

 (817)ِۇضٍىُ:  .ثەزى لەۋٍِەرٔىڭ لەزرىٕي چۈغۈرىسۇ، لەزرىٕي وۆجۈرۈپ
ثىٍّىطىۇْ، ئۇٔىڭ   - لۇرئبْ وەرىّٕىڭ ئۇٌۇغٍىمىسىٓ ئۇٔىڭ ِۀىطىٕي ثىٍطۇْ(1

ئبٌالھ جبئبال لۇرئبْ وەرىّسە ِۇٔساق  .ٌەۋزىٕي جىالۋەت لىٍغبْ ئبزەَ چولۇَ ضبۋاثمب ئېرىػىسۇ
 زەٍسۇ:

َناُىْم ِسرِّا َوَعبَلنَِيًة يَ ْرجُ ] بَلَة َوأَنَفُقوا ِمَّا َرَزق ْ ُلوَن ِكَتاَب اللَِّو َوأََقاُموا الصَّ ن وَن ِِتَارًَة لَّ ِإنَّ الَِّذيَن يَ ت ْ
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 [(21لِيُ َوف ّْيَ ُهْم أُُجوَرُىْم َويَزِيَدُىم مّْن َفْضِلِو إِنَُّو َغُفوٌر َشُكوٌر ) (18تَ ُبوَر )
غۈثھىطىسوي، ئبٌالھٕىڭ وىحبثىٕي جىالۋەت لىٍىپ جۇرىسىغبٔالر، ٔبِبزٔي ئبزا  » 

لىٍىسىغبٔالر ۋە ثىس رىسىك لىٍىپ ثەرگەْ ٔەرضىٍەرٔي )ئبٌالھٕىڭ رازىٍىمي ئۈچۈْ( ٍوغۇرۇْ ۋە 
چۈٔىي  .ئبغىبرا ضەرپ لىٍىسىغبٔالر ھەرگىس وبضبت ثوٌّبٍسىغبْ جىجبرەجٕي ئۈِىس لىٍطب ثوٌىسۇ

 .ۇالرٔىڭ ِۇوبپبجىٕي جوٌۇق ثېرىسۇ ۋە ِەرھەِىحىسىٓ ئۇالرغب ئبغۇرۇپ ثېرىسۇئبٌالھ ئ
غۈثھىطىسوي، ئبٌالھ ھەلىمەجەْ ِەغپىرەت لىٍغۇچىسۇر، ئبز ٍبذػىٍىممب وۆپ ضبۋاة 

 . ئبٍەجٍەر[ - 30 - 29] فبجىر ضۈرىطي «ثەرگۈچىسۇر
 ( لۇرئبْ ئولۇغۇچي غبپبئەجىە ئىگە ثوٌىسۇ.2

رفعو: ))اقرءوا القرآن فإنَّو يأِت :  - َرِضَي اللَُّو َعْنوُ  - أمامة الباىليأبو  - 4145/6737
ما ، يوم القيامة شفيًعا ألصحابو اقرءوا الزىراوين البقرة وآل عمران فإهنما يأتيان يوم القيامة كأهنَّ

ذىا بركة اقرءوا سورة البقرة فإن أخ، غمامتان أو كأهنما فرقاٌن من طًٍن صواٍف ْياجان عن صاحبهما
 *مسلم *قال معاوية بن سبلم: بلغين أن البطلة السحرة، وتركها حسرٌة وال تستطيعها البطلة((

(814) . 

ِۇٔساق رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇ: ِەْ  ئەثۇ ئۇِبِە ثبھىٍىٌ رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ - 4145/6737
ئىسىُ: لۇرئبْ ِۇٔساق زېگۀٍىىىٕي ئبڭٍىغبْ  ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەِٕىڭ پەٍغەِجەر ضەٌالٌالھۇ

 ثەلەر .چۈٔىي ئۇ ئولۇغبْ وىػىٍەرگە لىَبِەت وۈٔي غبپبئەت لىٍغۇچي ثوٌۇپ وېٍىسۇ، ئولۇڭالر
چۈٔىي ثۇ ئىىىي ضۈرە ، ثىٍەْ ئبٌي ئىّرأسىٓ ئىجبرەت ئىىىي ٔۇرٌۇق ضۈرىٕي ئولۇڭالر

، ېچىپلىَبِەت وۈٔي ذۇززى ئىىىي پبرچە ثۇٌۇجحەن ٍبوي ضبٍىۋۀسەن ۋە ٍبوي لبٔبجٍىرىٕي ئ
ضۈرىطىٕي  ثەلەر .ئولۇغبْ ئىگىٍىرىٕي ئبلالٍسۇ، ئىىىي لۇر ثوٌۇپ جىسىٍغبْ لۇغالرزەن

ئۇٔي ضېھرىگەرٌەر  .جبغالپ لوٍۇظ ھەضرەجحۇر، چۈٔىي ئۇٔي ئولۇظ ثەرىىەت، ئولۇڭالر

 (814)ِۇضٍىُ:  .ئولۇٍبٌّبٍسۇ

 لۇرئبْ جىالۋەت لىٍىسىغبٔالر وىػىٍەرٔىڭ ھۆرِىحىگە ضبزاۋەر ثوٌىسۇ. (3

رفعو: ))مثُل املؤمن الذي يقرأ القرآن مثل :  - َرِضَي اللَُّو َعْنوُ  - أنس - 4136/6718
ومثُل املؤمن الذي ال يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها طيٌب وال ، األترجة رْيها طيٌب وطعمها طيب

الفاجِر الذي  ومثلُ ، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الرْيانة رْيها طيٌب وطعمها مرّّ ، ريح َلا
ومثُل جليس الصاحِل كمثِل صاحب املسِك إن ، ال يقرأُ القرآن كمثل اِلنظلة طعمها مرّّ وال ريح َلا

ومثُل جليس السوء كمثل صاحب الكًن إن مل يصبك من ، مل يصبَك منو شيٌء أصابك من رْيو
 . (4829أبو داود ) *سواده أصابك من دخانو((

 پەٍغەِجەر ضەٌالٌالھۇ، رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇوي رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓئۀەش  - 4136/6718
ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ: لۇرئبْ ئولۇپ جۇرىسىغبْ ِۇئّىٓ وىػي جۇرۇٔچمب ئوذػبظ 

لۇرئبْ ئولۇپ جۇرِبٍسىغبْ ِۇئّىٓ وىػي ذورِىغب  .ھەَ ذۇغپۇرالٍىك ھەَ جەٍِىه ثوٌىسۇ
لۇرئبْ ئولۇپ جۇرىسىغبْ پبضىك وىػي رەٍھبٔغب  .ٌىسۇئەِّب پۇرالطىس ثو، ئوذػبظ جەٍِىه
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لۇرئبْ ئولۇپ جۇرِبٍسىغبْ پبضىك وىػي  .ئەِّب جەِي ئبچچىك ثوٌىسۇ، ئوذػبظ ذۇغپۇرالٍىك
ئۀجەر  ٍبذػي ھەِراھ ِۇغىي .ھەَ جەِي ئبچچىك ھەَ پۇرالطىس ثىر ذىً ِېۋىگە ئوذػبٍسۇ

ذۇظ ھىسى ، ب ثىر ٔەرضە جەگّىطىّۇگەرچە ئۇٔىڭسىٓ ضبڭ .ضبجىسىغبْ وىػىگە ئوذػبٍسۇ
ضبڭب ئۇٔىڭ لبرىطي ٍۇلّىغبْ  .ٔبچبر ھەِراھ جۆِۈرچىگە ئوذػبٍسۇ .ھوزۇر ثەذع ئېحىسۇ

 (4829)ئەثۇ زاۋۇز:  .جۈجىىي ثىئبراَ لىٍىسۇ ئىص، جەلسىرزىّۇ

 رفعو: ))من قرأ حرًفا من كتاب اهلل فلو:  - َرِضَي اللَُّو َعْنوُ  - ابن مسعود - 4132/6718
 *وميٌم حرف((، والٌم حرفٌ ، ولكن ألٌف حرف، ال أقول امل حرف، بو حسنٌة واِلسنة بعشر أمثاَلا

 . (2911الرتمذي )
ِۇھەِّەز ئىجٕي وەئت لۇرەزى رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ِەضئۇز  - 4132/6718

ۋەضەٌٍەَ ِۇٔساق ئەٌەٍھي  پەٍغەِجەر ضەٌالٌالھۇ، رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇِبزىٓ رىۋاٍەت لىٍىسۇوي
ثىر ، ئۇٔىڭغب ثىر ٍبذػىٍىك ٍېسىٍىسۇ، زېگەْ: وىّىي اٌٍۀىڭ وىحبثىسىٓ ثىر ھەرپ ئولۇٍسىىەْ

 .ٔي ثىر ھەرپ زېّەٍّەْ“ئەٌىف الَ ِىُ”ِەْ  .ٍبذػىٍىممب ئوْ ھەضطە ضبۋاة ثېرىٍىسۇ

 (2911)جىرِىسى:  .ِىُ ثىر ھەرپحۇر، الَ ثىر ھەرپ، ئەٌىف ثىر ھەرپ، ثەٌىي

رفعو: ))ما اجتمع قوٌم ِف بيٍت من بيوت :  - َرِضَي اللَُّو َعْنوُ  - أبو ىريرة - 4129/6715
، وحفتهم املبلئكة، إال نزلت عليهم السكينُة وغشيتهم الرزتةُ ، اهلل يتلون كتاب اهلل ويتدارسونو بينهم

 . (2699مسلم )، (1455أبو داود ) *وذكرىم اهلل فيمن عنده((

پەٍغەِجەر ، رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇوي ھۇرەٍرە رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓئەثۇ  - 4129/6715
ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ: لبٔساق ثىر لەۋَ اٌٍۀىڭ ئۆٍٍىرىسىٓ ثىرىسە  ضەٌالٌالھۇ

ئۆزئبرا ئۆگىٕىػىپ ئوٌحۇرىسىغبٔال ، اٌٍۀىڭ وىحبثىٕي جىالۋەت لىٍىپ، ٍىغىٍىپ ئوٌحۇرۇپ
ئۇالرٔىڭ ئەجراپىٕي پەرىػحىٍەر ، رەھّەت ٍبغىسۇ، چۈغىسۇئۇالرغب ذبجىرجەٍِىه ، ثوٌطب

 (2699)ِۇضٍىُ:  .اٌٍە ئۇالرٔي ھۇزۇرىسىىىٍەرٔىڭ ئبٌسىسا جىٍغب ئبٌىسۇ، چۆرىسەپ جۇرىسۇ

رفعو: ))اجلاىر بالقرآن كاجلاىر :  - َرِضَي اللَُّو َعْنوُ  - عقبة بن عامر - 6712/ 4133
ألصحاب السنن قال الرتمذي معناه: ))إنَّ الذي يسرُّ  .بالصدقة(( واملسرُّ بالقرآن كاملسرّْ ، بالصدقةِ 

ألنَّ الصدقة السرَّ أفضُل عند أىل العلم لؤلمن من ، أفضُل من الذي جيهرُ ، بقراءة القرآنِ 
 ( 1453أبو داود ) *العجب((

ِۇٔساق رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇ:  ئۇلجە ئىجٕي ئبِىر رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ - 6712/ 4133
ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەِٕىڭ ِۇٔساق زېگۀٍىىىٕي ئبڭٍىغبٔىسىُ: لۇرئبٕٔي  پەٍغەِجەر ضەٌالٌالھۇ

لۇرئبٕٔي ئىچىسە ئولۇغبْ وىػي ، ئۈٍٔۈن ئولۇغبْ وىػي ضەزىمىٕي ئبغىبرا ثەرگەْ وىػىگە

 (2919)جىرِىسى:  .ضەزىمىٕي ِەذپي ثەرگەْ وىػىگە ئوذػبٍسۇ، ثوٌطب

 ٔىڭ ِەرجىۋىطي وۆجۈرۈٌىسۇ.لىَبِەت وۈٔي لۇرئبْ ئولۇغبٔالر (4

رفعو: ))جييُء القرآن يوم القيامة فيقوُل: :  - َرِضَي اللَُّو َعْنوُ  - أبو ىريرة - 4134/6715
مث يقوُل: يا ربّْ ارض ، فيلبسو حلة الكرامة، مث يقول: يا ربّْ زده، يا ربّْ َحلّْو فيلبس تاج الكرامةِ 
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الدارمي  (،2915الرتمذي ) *بكل آيٍة حسنًة((فيقال: اقرأ وارق ويزداد ، عنو فًنضى عنو
(3311) 

پەٍغەِجەر ، رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇوي ئەثۇ ھۇرەٍرە رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ - 4134/6715
 لۇرئبْ وېٍىپ: ئي رەثجىُ ! ئۇٔي، ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ: لىَبِەت وۈٔي ضەٌالٌالھۇ

ئبٔسىٓ ٍۀە:  .ئۇٔىڭغب وبراِەت جبجي وىَسۈرىٍىسۇ .زەٍسۇ )لۇرئبْ ئولۇغۇچىٕي( زىٕٕەجٍىگىٓ!
ئۇٔىڭغب وبراِەت ، غۇٔىڭ ثىٍەْ .زەٍسۇ، ئي رەثجىُ! ئۇٔىڭغب جېرىّۇ زىَبزە ئىٍحىپبت لىٍغىٓ

اٌٍە ئۇٔىڭسىٓ رازى  .زەٍسۇ ئبٔسىٓ ٍۀە: ئي رەثجىُ! ئۇٔىڭسىٓ رازى ثوٌغىٓ!، جؤي وىَسۈرىٍىسۇ
ھەر ثىر ئبٍەجىە ثىر زەرىجە ، زېَىٍىپ ئۆرٌەۋەرگىٓ! ثوٌۇپ وېحىسۇ ھەِسە ئۇٔىڭغب: ئولۇپ

 (2915)جىرِىسى:  .لوغۇپ ثېرىٍىسۇ
ئبٌالھ جبئبال لۇرئبْ وەرىّسە  .لۇرئبْ وەرىّٕي ئبڭالغّۇ وبجحب ئىَبزەجٍەر لبجبرىسىٓ ضبٔىٍىسۇ

 ِۇٔساق زەٍسۇ:

 [(113َلَعلَُّكْم تُ ْرزَتُوَن )َوِإَذا ُقرِىَء اْلُقْرآُن َفاْسَتِمُعوْا َلُو َوأَنِصُتوْا ]
ئبٌالھٕىڭ رەھّىحىگە ئېرىػىػىڭالر ئۈچۈْ، لۇرئبْ ئولۇٌغبْ چبغسا، ئۇٔي زىممەت  »

 . ئبٍەت[ - 204] ئەئراف ضۈرىطي « . ثىٍەْ ئبڭالڭالر ۋە)ضۆز لىٍّبضحىٓ( جىُ جۇرۇڭالر
ئبٌالھ جبئبال لۇرئبْ  .ٔەضىھەت لىٍىع ٍبذػي ئەِەٌٍەرگە ٍبجىسۇ  - لۇرئبْ وەرىُ ثىٍەْ ۋەز

  - ِېٕىڭ ئبگبھالٔسۇرۇغۇِسىٓ لورلىسىغبٔالرغب لۇرئبْ ثىٍەْ ۋەز» وەرىّسە ِۇٔساق زەٍسۇ:
  .ئبٍەت[ - 45]لبف ضۈرىطي « ٔەضىھەت لىٍغىٓ

ثوٌىسۇ، لەٌجي لۇرئبٕٔي جىالۋەت لىٍىسىغبٔالر ئبٌالھمب ٍىمٍٕىػىسۇ، ئىّبٔي زىَبزە  (5
 ثبغمىالرغب ئۇٔي چۈغىٕىع، ِۀىطىٕي ٍبزالظ، ئولۇظ، لۇرئبٕٔي ھوزۇرٌىٕىپ ئبراَ جبپىسۇ.

 غۇغۇٌالٔغۇچىالر ثىٍەْ لىٍىع ئەِەي ھەَ ئۈگىٕىع ئەھىبٍِىرىٕي ئۇٔىڭ ۋە ئۈگىحىع
 . ىسۇرضەرذىٍٍىر ئەڭ ۋە ضبئبزەجّۀٍىرى ئەڭ ئىٕطبٔالرٔىڭ

 *رفعو: ))خًنكم من تعلم القرآن وعلمو((:  - اللَُّو َعْنوُ َرِضَي  - عثمان - 4138/6721
 . (5127البخاري )

 پەٍغەِجەر ضەٌالٌالھۇ، ئوضّبْ رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇوي - 4138/6721
ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ: ئەڭ ٍبذػىٍىرىڭالر لۇرئبٕٔي ئۆگۀگەْ ۋە 

 (5127)ثۇذبرى:  .ئۆگەجىۀٍىرىڭالرزۇر

َها  - عائشة - 4135/6717 : رفعتو: ))املاىُر بالقرآِن مع السفرِة الكرام  - َرِضَي اللَُّو َعن ْ
مسلم  (،4937البخاري ) *ويتتعتُع فيو وىو عليو شاٌق لو أجران((، والذي يقرُأ القرآن، الربرةِ 

(798) . 

 پەٍغەِجەر ضەٌالٌالھۇ، ئبئىػە رەزىَەٌالھۇ ئۀھبزىٓ رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇوي - 4135/6717
)ٍۀي ٍبزلب ۋە ِۇڭٍۇق ئولۇٍبالٍسىغبْ(  ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ: لۇرئبْ ئولۇغمب ِبھىر

لۇرئبٕٔي زۇزۇلالپ  .ٍبذػي پۈجۈوچي پەرىػحىٍەر ثىٍەْ ثىٍٍە ثوٌىسۇ، وىػي ھۆرِەجٍىه

 (798)ِۇضٍىُ:  .لوظ ئەجىر ثېرىٍىسۇ، لىَٕىٍىپ ئولۇٍسىغبْ وىػىگە ثوٌطب
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  .لۇرئبْ ئولۇغبٔسا وۆز ٍېػي لىٍىػٕىڭ پەزىٍىحي چوڭسۇر

ليس منا من مل يتغن بالقرآن ))رفعو:   - َرِضَي اللَُّو َعْنوُ  - أبو ىريرة - 7358/ 4423
  .( 1469أبو داود )، (7527البخاري ) *جيهربو((

پەٍغەِجەر ، رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇوي ئۀھۇزىٓ ئەثۇ ھۇرەٍرە رەزىَەٌالھۇ - 7358/ 4423
ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ: لۇرئبٕٔي چىراٍٍىك ئبۋاززا ئولۇِىغبْ وىػي ثىسزىٓ ئەِەش  ضەٌالٌالھۇ

ٍۀە ثىر رىۋاٍەجحە: لۇرئبٕٔي چىراٍٍىك ئبۋاززا ئۈٍٔۈن ئولۇِىغبْ وىػي ثىسزىٓ ئەِەش  .زېگەْ

 ( 7527)ثۇذبرى:  .زېَىٍگەْ
ي ۋە ئۇٔىڭ جەٌىّبجٍىرىغب ئەِەي ئبٌالھ جبئبال پەرزۀحٍىرىگە لۇرئبْ وەرىّٕي ئولۇغٕ

 . ئبٔىالرٔىڭّۇ ِۇوبپبجٍىرىٕي جوٌۇق ثەرگۈچىسۇر  - لىٍىػٕي ئۈگەجىەْ ئبجب
 لۇرئبْ ٍبدالغٕىڭ پەزىٍىتي

  .لبرىَالر ئىطالَ ئۇِّىحىٕىڭ ئەڭ غەرەپٍىه وىػىٍىرىسىٕسۇر

ِإِّنّْ أُلِحبُّ أَْن أَْنظَُر ِإََل  :َقالَ  - َرِضَي اللَُّو َعْنوُ  - بَ َلَغُو أَنَّ عمر مالك - 3454/5759
  .2/695مالك  *اْلَقارِِئ أَبْ َيَض الث َّْيابِ 

ئۆِەر ئىجٕي ذەجحبة ، ئىّبَ ِبٌىه ِۇٔساق رىۋاٍەت لىٍىسۇ: ِبڭب ٍېحىػىچە  - 3454/5759
رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ ِۇٔساق زېگەْ: ِەْ ئبق وىَىُ وىَگەْ لبرىَغب )ٍۀي لۇرئبٕٔي ٍبز ئبٌغبْ 

 (1688)ِبٌىه:  .وىػىگە( لبراغٕي ثەوّۇ ٍبذػي وۆرىّەْ
  .لبرىَالر ئبٌالھ جبئبالٔىڭ ۋە ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ٔەزەرىسە ھۆرِەجٍىه وىػىٍەرزۇر

ُهَما - البدريَمْسُعوٍد أبو  - 955/1685 َرُؤُىْم رفعو:   - َرِضَي اللَُّو َعن ْ ))يَ ُؤمُّ اْلَقْوَم أَق ْ
ُهْم أَْقَدُمُهْم ِىْجرَةً ، َسَواءً كانوا ِف القراءة َفِإْن  ، ِلِكَتاِب اهلل فأقدمهَم ، َفِإْن َكانُوا ِف اَلِْْجرَِة َسوَاءً ، فَ ْليَ ُؤمَّ

 (673مسلم ) *ِلْس َعَلى َتْكرَِمِتِو ِإالَّ بِِإْذنِِو((جيَْ َواَل ، الرَُّجُل ِف ُسْلطَانِوِ  يؤمُ َواَل ، ِسنِّا
رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ ِۇٔساق زەٍسۇ: ِەْ ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئەۋش ئىجٕي زەِئەج  - 955/1685

ِەضئۇز رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ِۇٔساق زېگۀٍىىىٕي ئبڭٍىسىُ: پەٍغەِجەر ضەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي 
ۋەضەٌٍەَ ثىسگە لبراپ: جبِبئەجىە اٌٍە جبئبالٔىڭ وىحبثىٕي ئەڭ ٍبذػي ئولۇٍسىغبٔالر ۋە ئولۇغٕي 

ثبٌسۇر ، ئەگەر ئىىىي وىػي لىرائەجحە جەڭ وېٍىپ لبٌطب .ثوٌطۇْ ئەڭ ثۇرۇْ ئۆگۀگۀٍەر ئىّبَ
ٍبغحب چوڭرالي ئىّبَ ، ھىجرەت ۋالحي ئوذػبظ ثوٌطب .ھىجرەت لىٍغىٕي ئىّبَ ثوٌطۇْ

ثىر وىػىٕىڭ ئىگىسارچىٍىمىسىىي ٍەرزە )ٍۀي ضبھىجربٔغب( ئۇٔىڭ رۇذطحىطىس ئىّبَ  .ثوٌطۇْ
ائىرىطىسىىي ٍەرزە ئۇٔىڭ رۇذطحىطىس ئىّبَ ثوٌّبڭالر غۇٔسالال ثىرضىٕىڭ ھۇلۇق ز .ثوٌّبڭالر

 (673)ِۇضٍىُ:  .ئۇٔىڭغب ذبش ئورۇٔسىّۇ ئوٌحۇرِبڭالر ۋە ضبھىجربٕٔىڭ رۇذطىحىطىس
 لۇرئبْ ئولۇغٕىڭ ئەدەپٍىرى

 :ِۇٔساق زەٍسۇ ئبٌالھ جبئبال .لۇرئبٕٔي جبھبرەت ثىٍەْ ئولۇظ - 1 

ْكُنوٍن ) (66إِنَُّو َلُقْرآٌن َكرمٌِي )] ُروَن ) (67ِف ِكَتاٍب مَّ ُو ِإالَّ اْلُمَطهَّ  [(68الَّ ََيَسُّ
ئۇٔي پەلەت پبن  .ضبلالٔغبٔسۇرٌەۋھۇٌّەھپۇززا  .غۈثھىطىسوي، ئۇ ئۇٌۇغ لۇرئبٔسۇر  - غەن»

 . ئبٍەجٍەر[ - 79 - 77] ۋالىئە ضۈرىطي . «ثوٌغبٔالرال جۇجىسۇ
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زەپ غەٍحبٕٔىڭ «  ئەئۇزۇثىٍالھي ِىٕەغػەٍحبٔىر رەجىَىُ» لۇرئبْ ئولۇغحىٓ ثۇرۇْ  - 2 
 جبئبال  ِۇٔساق زەٍسۇ:  ئبٌالھ  .ۋەضۋەضە لىٍىػىسىٓ ئبٌالھمب ضىغىٕىپ پبٔبھ جىٍەظ

ْيطَاِن الرَِّجيِم ) َفِإَذا]  [(87قَ رَْأَت اْلُقْرآَن َفاْسَتِعْذ بِالّلِو ِمَن الشَّ
ضەْ لۇرئبْ ئولۇِبلچي ثوٌغىٕىڭسا، لوغالٔسى غەٍحبٕٔىڭ )ۋەضۋەضىطىسىٓ( ئبٌالھمب »

 . ئبٍەت[ - 98] ٔەھً ضۈرىطي « . ضېغىٕىپ پبٔبھ جىٍىگىٓ
  .لۇرئبٕٔي چىراٍٍىك ئبۋاززا ئولۇظ - 3 

لنيب حسن الصوت بالقرآن جيهر ))رفعو:   - َرِضَي اللَُّو َعْنوُ  - أبو ىريرة - 4422/7356
  .(792مسلم ) (،5123البخاري ) *((يتغىن بالقرآن جيهر بصوتو)) :وِف رواية(( بو

ئۇ پەٍغەِجەر ، لىٍىٕىسۇويئۀھۇزىٓ رىۋاٍەت  ئەثۇ ھۇرەٍرە رەزىَەٌالھۇ - 4422/7356
ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەِٕىڭ: اٌٍە جبئبال ھېچجىر ٔەرضىگە لۇرئبٕٔي ِۇڭٍۇق ئبۋاززا ئولۇغبْ  ضەٌالٌالھۇ

ٍۀە ثىر رىۋاٍەجحە:  .پەٍغەِجىرىگە لۇالق ضبٌغبٔسەن لۇالق ضبٌّبٍسۇ زېگۀٍىىىٕي ئبڭٍىغبْ
 .پەٍغەِجىرىٕىڭ ئبۋازى زەپ وەٌگەْلۇرئبٕٔي چىراٍٍىك ئبۋاززا ئۈٍٔۈن جىالۋەت لىٍغبْ 

 (7544، 5124، 5123 )ثۇذبرى:
لۇرئبٕٔىڭ ِۀىطىٕي ثىٍّىطىّۇ، ئبٌالھ ِبڭب ضۆزٌەۋاجىسۇ زېگەْ ئېحىمبز ثىٍەْ ئۇٔي  - 4

ئبٌالھ جبئبال ھەر لبٔساق ثىر ئىجبزەجٕي ئىرالش ثىٍەْ لىٍىع جەٌەة  .ئىرالش لىٍىپ ئولۇظ
 ِۇٔساق زەٍسۇ: لىٍىٕىسىغبٍٔىمىٕي ثبٍبْ لىٍىپ

بَلَة َويُ ْؤُتوا الزََّكاَة وَ ] يَن ُحنَ َفاء َويُِقيُموا الصَّ َذِلَك ِديُن َوَما أُِمُروا ِإالَّ لِيَ ْعُبُدوا اللََّو ُُمِْلِصٌَن َلُو الدّْ
 ([4اْلَقيَّْمِة )
لىٍغبْ، ھەق زىٕغب ئېحىمبز لىٍغبْ ھبٌسا )ٍبٌغۇز( ئۇالر پەلەت ئىجبزەجٕي ئبٌالھمب ذبٌىص »

 . ئبٍەت[ - 5] ٍەٍَىٕە ضۈرىطي «. ئبٌالھمىال ئىجبزەت لىٍىػمب ثۇٍرۇٌسى
پەلەت ئبذىرەجٍىه  .وەضپىگە ئبٍالٔسۇرىۋاٌّبضٍىك لۇرئبْ ئولۇغٕي ِەئىػەجٕىڭ - 5

 ئبٌالھ جبئبال ِۇٔساق زەٍسۇ: .ضبۋاثٕي وۆزٌەپ ئولۇظ

َها َوَما َلُو ِِف َمن َكاَن ] نْ َيا نُؤتِِو ِمن ْ يُرِيُد َحْرَث اآْلِخرَِة نَزِْد َلُو ِف َحْرثِِو َوَمن َكاَن يُرِيُد َحْرَث الدُّ
 [(11اآْلِخرَِة ِمن نَِّصيٍب )

بۋاثىٕي زىَبزە وىّىي )ئۆزىٕىڭ ئەِەٌي ثىٍەْ( ئبذىرەجٕىڭ ضبۋاثىٕي وۆزٌىطە، ئۇٔىڭ ض»
ثېرىّىس، وىّىي )ئەِەٌي ثىٍەْ( زۇَٔبٔىڭ ِۀپەئىحىٕي وۆزٌىطە، )ئۇٔىڭ جىٍىگەْ( 

] غۇرا «. ِۀپەئىحىٕىڭ ثەزىطىٕي ثېرىّىس، ئۇٔىڭغب ئبذىرەجحە )ضبۋاثحىٓ( ھېچ ٔېطىۋە ٍوق
 . ئبٍەت[ - 20ضۈرىطي 

جەرجىً رىئبٍە لىٍىپ،  جەجۋىس لبئىسىٍىرىگە ،لۇرئبٕٔي لۇرئبْ ئولۇظ لبئىسىٍىرىگە - 6
 ئبٌالھ جبئبال لۇرئبْ وەرىّسە ِۇٔساق زەٍسۇ: .ئوچۇق ئولۇظزأە لىٍىپ، -ثىٍەْ، زأە

 ([3َأْو زِْد َعَلْيِو َورَتِّْل اْلُقْرآَن تَ ْرتِيبًل )]
 - 4]ِۇززەِّىً ضۈرىطي  «زأە، ئوچۇق( ئولۇغىٓ  - لۇرئبٕٔي جەرجىً ثىٍەْ)ٍۀي زأە»
  .ئبٍەت[
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 پەزىٍىتيغەرەپ ٔبِي ۋە فبتىھە ضۈرىطىٕىڭ 
ضۈرە فبجىھە لۇرئبٕٔىڭ جەۋھىرى ِەزِۇٍٔىرىٕي ٍۀي ئبٌالھمب ثوٌغبْ ھەِسۇ ضبٔب، جبئەت 
ئىجبزەت ۋە ئبٌالھمب ضىغىٕىپ پبٔبھٍىك جىٍەظ ِەزِۇٍٔىرىٕي ئۆز ئىچىگە ئبٌغبٍٔىمي ئۈچۈْ 

 ئۇٔىڭغب لۇرئبٕٔىڭ جەۋھىرى زەپ غەرەپ ٔبِي ثىرىٍگەْ. 

كنُت أصلي ِف املسجد فدعاِّن :  - َرِضَي اللَُّو َعْنوُ  - أبو سعيد بن املعبل - 4142/6733
مث أتيتُو فقلت: يا رسول اهلل إِّن كنُت أصلي فقال: ))أمل يقل ، فلم أجبوُ  َوَسلَّمَ  َعلْيوِ النيبُّ َصلَّى اللَُّو 

))ألعلمنك سورًة مث قال يل: ، ﴾24اهلل تعاَل ﴿اْسَتِجيُبوا لِلَِّو َولِلرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكم﴾(( ﴿األنفال: 
مثَّ أخذ بيدي فلما أراد أن خيرج قلُت: أمل ، ىي أعظم السور ِف القرآن قبل أن خترج من املسجد((

تقل ألعلمنك سورة ىي أعظم سورة ِف القرآن؟ قال: ))اِلمد هلل رب العاملٌن ىي السبُع املثاِّن 
 . (4474البخاري ) *والقرآُن العظيُم الذي أوتيتو((

ئەثۇ ضەئىس ئەٌّۇئەٌال رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇ:  - 4142/6733
ِەْ  .ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ ِېٕي چبلىرزى پەٍغەِجەر ضەٌالٌالھۇ، ِەْ ِەضجىسجە ٔبِبز ئولۇۋاجطبَ

ٔبِىسىّٕي ئولۇپ ثوٌۇپ: ئي رەضۇٌۇٌالھ ! ِېٕي چبلىرغبْ ۋالىححب ٔبِبز ، جبۋاة ثەرِەً
ئي ِۇئّىٍٕەر! اٌٍە ۋە ئۇٔىڭ پەٍغەِجىرى ضىٍەرٔي }ئۇ: اٌٍە:  ،زېطەَ، ئولۇۋاجبجحىُ

زېگەْ  ئبٍەت( - 24، ضۈرە ئۀفبي ) {ئۇٔي لوثۇي لىٍىڭالر ، جىرىٍسۈرىسىغبْ ٔەرضىگە چبلىرضب
ِەْ ضبڭب لۇرئبٔسىىي ئەڭ ئۇٌۇغ ، ئبٔسىٓ: ِەضجىسجىٓ چىمىػحىٓ ثۇرۇْ .زېسى ئەِەضّۇ؟

، ِەضجىسجىٓ چىمىسىغبْ چبغسا .بٔسىٓ لوٌۇِٕي جۇجحيئ .زېسى، ضۈرىٕي ئۆگىحىپ لوٍىّەْ
ئۇ ، ئۇ: ھەئە، زېطەَ ِەْ: ِبڭب لۇرئبٔسىىي ئەڭ ئۇٌۇغ ضۈرىٕي ئۆگىحىپ لوٍّبلچي ئىسىڭغۇ؟

ئبٍەت(  - 1، ضۈرە فبجىھە ) {جىّي ھەِسۇضبٔب ئبٌەٍِەرٔىڭ پەرۋەرزىگبرى اٌٍەلب ذبضحۇر}ضۈرە: 
 .زېسى، ضۈرە ۋە ِبڭب ئبجب لىٍىٕغبْ ئۇٌۇغ لۇرئبٔسۇر ئۇ جەورار ئولۇٌىسىغبْ ٍەجحە ئبٍەجٍىه

 (4474)ثۇذبرى: 

أمُّ ، رفعو: ))﴿اِْلَْمُد لّلِو َربّْ اْلَعاَلِمٌَن﴾:  - َرِضَي اللَُّو َعْنوُ  - أبو ىريرة - 4143/6735
 . (3124) الرتمذي (،1457أبو داود ) *القرآن وأمُّ الكتاِب والسبع املثاِّن((

پەٍغەِجەر ، رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇوي ئەثۇ ھۇرەٍرە رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ - 4143/6735
وىحبثٕىڭ ٔېگىسى ، ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ: ضۈرە فبجىھە لۇرئبٕٔىڭ ئبٔىطي ضەٌالٌالھۇ

 (1457)ئەثۇ زاۋۇز:  .ۋە ٔبِبززا جەورارٌىٕىسىغبْ ٍەجحە ئبٍەجحۇر
 ضۈرىطىٕىڭ پەزىٍىتيۋە ئبي ئىّراْ  ثەلەر

ُهَما  - ابن عباس - 4144/6736 بينما جربيُل عليو السبلُم قاعٌد عند :  - َرِضَي اللَُّو َعن ْ
ماء فتح قط ، مسع نقيًضا من فوقو َوَسلَّمَ  َعلْيوِ النيبّْ َصلَّى اللَُّو  فرفع رأسو فقال: ))ىذا باب من السَّ

، نزل إَل األرِض مل ينزل قُط إال اليومَ فقال: ))ىذا ملٌك ، فنزل منو ملٌك((، مل يُفتح إال اليوم، اليوم
لن تقرأ ، فسلَّم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما مل يؤِتما نيٌب قبلك: فاحتُة الكتاب وخواتيم سورة البقرة

 . 2/138النسائي ، (816مسلم ) *حبرٍف منها إال أعطيتُو((
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ٍىٕىسۇ: ِۇٔساق رىۋاٍەت لى ئىجٕي ئبثجبش رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇِبزىٓ - 4144/6736
 .ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەِٕىڭ لېػىسا ئوٌحۇراجحي ئەٌەٍھىططبالَ پەٍغەِجەر ضەٌالٌالھۇ جىجرىئىً
 .ئەٌەٍھىططبالَ ئبضّبْ جەرەپحىٓ ذۇززى زەرۋازا ئېچىٍغبٔسەن ثىر ئبۋازٔي ئبڭٍىسى پەٍغەِجەر
ئۇٔىڭغب: ثۇ ئەٌەٍھىططبالَ  جىجرىئىً، ئەٌەٍھىططبالَ ثېػىٕي وۆجۈرۈپ لبرىۋىسى پەٍغەِجەر

 .زېسى، ثۈگۈْ ئېچىٍسى، ئبضّبٕٔىڭ ھېچمبچبْ ئېچىٍىپ ثبلّىغبْ ثىر زەرۋازىطي ئىسى
جىجرىئىً: ثۇ ثۈگۈٔسىٓ ثبغمب چبغسا زېّىٕغب چۈغۈپ ، ئۇٔىڭسىٓ ثىر پەرىػحە چۈغحي

ئۇ پەرىػحە ضبالَ لىٍىپ: ضبڭب ذۇغرەۋەر! ضبڭب ئىٍگىرى ھېچجىر ، زېسى، ثبلّىغبْ پەرىػحە
ئۇالر لۇرئبٕٔىڭ فبجىھە ضۈرىطي ثىٍەْ ، ئبجب لىٍىّٕىغبْ ئىىىي ٔۇر ئبجب لىٍىٕسى رگەپەٍغەِجە

جىٍىىىڭٕي ، ئۇٔىڭسىىي ثىرەر زۇئبٔي ئولۇپ .ضۈرىطىٕىڭ ئبذىرلي ئبٍەجٍىرىسۇر ثەلەر

 (816)ِۇضٍىُ:  .زېسى، ئىجبثەت لىٍىّٕبً لبٌّبٍسۇ، ضورىطبڭ

رفعو: ))اقرءوا القرآن فإنَّو يأِت :  - اللَُّو َعْنوُ َرِضَي  - أبو أمامة الباىلي - 4145/6737
ما ، يوم القيامة شفيًعا ألصحابو اقرءوا الزىراوين البقرة وآل عمران فإهنما يأتيان يوم القيامة كأهنَّ

اقرءوا سورة البقرة فإن أخذىا بركة ، غمامتان أو كأهنما فرقاٌن من طًٍن صواٍف ْياجان عن صاحبهما
مسلم  *قال معاوية بن سبلم: بلغين أن البطلة السحرة، ال تستطيعها البطلة((وتركها حسرٌة و 

(814) . 

ِۇٔساق رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇ: ِەْ  ئەثۇ ئۇِبِە ثبھىٍىٌ رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ - 4145/6737
ِۇٔساق زېگۀٍىىىٕي ئبڭٍىغبْ ئىسىُ: لۇرئبْ  ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەِٕىڭ پەٍغەِجەر ضەٌالٌالھۇ

 ثەلەر .چۈٔىي ئۇ ئولۇغبْ وىػىٍەرگە لىَبِەت وۈٔي غبپبئەت لىٍغۇچي ثوٌۇپ وېٍىسۇ، ئولۇڭالر
چۈٔىي ثۇ ئىىىي ضۈرە ، ثىٍەْ ئبٌي ئىّرأسىٓ ئىجبرەت ئىىىي ٔۇرٌۇق ضۈرىٕي ئولۇڭالر

، لىَبِەت وۈٔي ذۇززى ئىىىي پبرچە ثۇٌۇجحەن ٍبوي ضبٍىۋۀسەن ۋە ٍبوي لبٔبجٍىرىٕي ئېچىپ
ضۈرىطىٕي  ثەلەر .ئولۇغبْ ئىگىٍىرىٕي ئبلالٍسۇ، جىسىٍغبْ لۇغالرزەنئىىىي لۇر ثوٌۇپ 

ئۇٔي ضېھرىگەرٌەر  .جبغالپ لوٍۇظ ھەضرەجحۇر، چۈٔىي ئۇٔي ئولۇظ ثەرىىەت، ئولۇڭالر

 (814)ِۇضٍىُ:  .ئولۇٍبٌّبٍسۇ

رفعو: ))ال ِتعُلوا بيوتكم مقابر إنَّ :  - َرِضَي اللَُّو َعْنوُ  - أبو ىريرة - 4146/6741
 . (2877الرتمذي )، (718مسلم ) *الشيطان يفرُّ من البيت الذي تقرأُ فيو سورُة البقرة((

پەٍغەِجەر ، رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇوي ئەثۇ ھۇرەٍرە رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ - 4146/6741
چۈٔىي  .ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ: ئۆٍۈڭالرٔي لەثرىطحبٍٔىك لىٍىۋاٌّبڭالر

 (718)ِۇضٍىُ:  .ضۈرىطي ئولۇٌىسىغبْ ئۆٍسىٓ لبچىسۇ ثەلەرغەٍحبْ 

رفعو: ))من قرأ باآليتٌن من آخر سورة :  - َرِضَي اللَُّو َعْنوُ  - أيب مسعود - 4147/6741
 . (817) مسلم (،5151البخاري ) *البقرة ِف ليلٍة كفتاُه((

ئەثۇ ِەضئۇز رەزىَەٌالھۇ ، ئەٌمەِە ِۇٔساق زەٍسۇ: وەئجىٕي جبۋاة لىٍىۋېحىپ - 4147/6741
ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەِٕىڭ ِۇٔۇ  ئۇ ِبڭب پەٍغەِجەر ضەٌالٌالھۇ .ئۀھۇ ثىٍەْ ئۇچرىػىپ لبٌسىُ

ٔىڭ ئبذىرىسىىي ئىىىي ئبٍەجٕي ثەلەرضۆزىٕي ئېَحىپ ثەرزى: وىّىي وېچىطي ضۈرە 
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 (5151)ثۇذبرى:  .ھەرلبٔساق ئىػىغب وۇپبٍە لىٍىسۇ، ئولۇٍسىىەْ
 پەزىٍىتيئبٍەتۇٌىۇرضىٕىڭ 

أتدرى أيُّ آيٍة ، رفعو: ))يا أبا املنذر:  - َرِضَي اللَُّو َعْنوُ  - أىبُّ بن كعبٍ  - 4148/6743
فضرب ِف صدري وقال: ، قلُت: اهلل ال إلو إال ىو اِليُّ القيومُ  من كتاِب اهلل معك أعظُم؟((

 . (811مسلم ) *))ليهنك العلُم يا أبا املنذِر((

ِۇٔساق رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇ:  ئىجٕي وەئت رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓئۇثەً   - 4148/6743
ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ ِۀسىٓ: ئي ئەثۇ ِۇٔسىر! ضەْ ٍبز ئبٌغبْ ئبٍەجٍەر  پەٍغەِجەر ضەٌالٌالھۇ

اٌٍە ۋە ئۇٔىڭ رەضۇٌي ئەڭ ٍبذػي  ِەْ:، زەپ ضورىغبٔىسى ئىچىسە لبٍطي ئبٍەت ئەڭ ئۇٌۇغ؟
ىططبالَ ٍۀە: ئي ئەثۇ ِۇٔسىر! ضەْ ٍبز ئبٌغبْ ئبٍەجٍەر ئىچىسە ئەٌەٍھ پەٍغەِجەر .زېسىُ، ثىٍىسۇ

ئەٌەٍھىططبالَ  پەٍغەِجەر، زېطەَ، ِەْ: ئبٍەجۇٌىۇرضي، زەپ ضورىسى لبٍطي ئبٍەت ئەڭ ئۇٌۇغ؟

 (811)ِۇضٍىُ:  .زېسى ِەٍسەِگە ئۇرۇپ جۇرۇپ: ئي ئەثۇ ِۇٔسىر! ئىٍّىڭگە ِۇثبرەن ثوٌطۇْ!

ِۇٔساق رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇ: پەٍغەِجەر  رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓئەثۇ ھۇرەٍرە  - 4149/6744
 .ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ ِېٕي راِىسإٔىڭ ضەزىمە پىحرىٕي ضبلالغمب جەٍىٍٕىگۀىسى ضەٌالٌالھۇ

ِەْ ئۇٔي جۇجۇۋېٍىپ: اٌٍۀىڭ ٔبِي  .جبئبِسىٓ ئوچۇِالپ لبچىٍىغىٍي جۇرزى، ثىرضي وېٍىپ
ئۇ: ثۇٔىڭغب ثەوّۇ ، زېطەَ، ىڭ لېػىغب ئېٍىپ ثبرىّەِْەْ ضېٕي رەضۇٌۇٌالھٕ، ثىٍەْ لەضەِىي

ئۇٔي ، غۇٔىڭ ثىٍەْ .زەپ جۇرۇۋاٌسى، چبلب ھەِّىّىس لىَىٕچىٍىمحب لبٌسۇق ثبال .ِوھحبجّەْ
ئەٌەٍھىططبالَ: ئي ئەثۇ ھۇرەٍرە! وېچە ئەضىرىڭ ٔېّە  پەٍغەِجەر، جبڭ ئبجمبٔسا .لوٍۇپ ثەرزىُ

چبلىٍىرىٕىڭ لىَٕىٍىپ  ثبال، ھبجەجّەْ ئىىۀٍىىىٕيِەْ: ئۇ ئۆزىٕىڭ ، زېۋىسى لىٍسى؟
، زېطەَ، لوٍۇپ ثەرزىُ، ِەْ ئۇٔىڭغب رەھىُ لىٍىپ .لبٌغبٍٔىمىٕي ئېَحىپ زەرت جۆوحي

 ِەْ پەٍغەِجەر .زېسى، ئۇ ٍۀە وېٍىسۇ، ئەٌەٍھىططبالَ: ضبڭب ٍبٌغبْ ئېَحىپحۇ پەٍغەِجەر
ئۇ ٍۀە ، زەرۋەلە .وۈجۈغىە ثبغٍىسىُ، الپئەٌەٍھىططبالِسىٓ ئۇٔىڭ ٍۀە وېٍىسىغبٍٔىمىٕي ئبڭ

جبئبِٕي ئوچۇِالۋاجمبْ چېغىسا جۇجۇۋېٍىپ: ضېٕي رەضۇٌۇٌالھٕىڭ لېػىغب ئېٍىپ ، وېٍىپ
ئەِسى ، ثبٌىٍىرىُ لىَٕىٍىپ لبٌسى .ثەوّۇ ِوھحبجّەْ، ئۇ: ِېٕي لوٍۇۋەت، زېطەَ، ثبرىّەْ

پەٍغەِجەر ، جبڭ ئبجمبٔسا .ۇپ ثەرزىُئۇٔىڭغب رەھىُ لىٍىپ لوٍ .زېسى، ھەرگىس ثۇٔساق لىٍّبٍّەْ
ِەْ: ئي رەضۇٌۇٌالھ! ئۇ ٍۀە  .زېسى ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ: ئەضىرىڭ ٔېّە لىٍسى؟ ضەٌالٌالھۇ

ئۆزىٕىڭ ثەوّۇ ھبجەجّەْ ئىىۀٍىىىٕي ۋە ثبٌىٍىرىٕىڭ لىَٕىٍىپ لبٌغبٍٔىمىٕي ئېَحىپ 
ئەٌەٍھىططبالَ: ئۇ  پەٍغەِجەر، زېطەَ، لوٍۇپ ثەرزىُ، ِەْ ئۇٔىڭغب رەھىُ لىٍىپ، ٍېٍىٕغبٔىسى

ئۇ ، زەرۋەلە .ئۇٔي ٍۀە وۈجۈغىە ثبغٍىسىُ .زېسى، پبت ئبرىسا ٍۀە وېٍىسۇ .ضبڭب ٍبٌغبْ ئېَحىپحۇ
ئۇٔي جۇجۇۋېٍىپ: ضېٕي رەضۇٌۇٌالھٕىڭ  .جبئبِٕي ئوچۇِالپ ئېٍىػمب ثبغٍىسى، ٍۀە وېٍىپ

بٌسىٕمي ئىىىي لېحىُ ثۇ ئىػٕي ضەْ ئ .ثۇ ئۈچىٕچي لېحىُ ٍۈز ثەرزى، لېػىغب ئېٍىپ ثبرىّەْ
، ئۇ: ِېٕي لوٍۇپ ثەرگىٓ، زېطەَ، ٍۀە لىٍىۋاجىطەْ، لبٍحب لىٍّبضٍىممب لەضەَ ئىچىۀىسىڭ

ِەْ:  .زېسى، ضبڭب اٌٍە جبئبالزىٓ ِۀپەئەت وېٍىسىغبْ ثىر لبٔچە وەٌىّىٕي ئۆگىحىپ لوٍىّەْ
اٌٍە ، ضىٕي ئبذىرىغىچە ئولۇضبڭئبٍەجۇٌىۇر، ئۇ: ٍبجىسىغبْ چېغىڭسا، زېطەَ لبٍطي وەٌىّە ئۇ؟

، جبڭ ئبجمىچە غەٍحبْ ضبڭب ٍېمىٓ وېٍەٌّەٍسۇ، جەرەپحىٓ ثىر لوغسىغۇچي ضېٕي لوغساپ جۇرىسۇ
ئەٌەٍھىططبالَ ٍۀە:  پەٍغەِجەر، جبڭ ئبجمبٔسا .ِەْ ئۇٔي لوٍۇپ ثەرزىُ، غۇٔىڭ ثىٍەْ .زېسى
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ئۇ ِبڭب ِۀپەئەت ٍېحىسىغبْ ِەْ: ئي رەضۇٌۇٌالھ!  .زەپ ضورىسى ئەضىرىڭ لبٔساق لىٍسى؟
ئەٌەٍھىططبالَ: لبٍطي  پەٍغەِجەر، زېطەَ، ئۇٔي لوٍۇپ ثەرزىُ، وەٌىّە ئۆگىحىپ لوٍغبٔىسى

ٍبجىسىغبْ چېغىڭسا ئبٍەجۇٌىۇرضىٕي ”ِەْ: ئۇ ِبڭب:  .زەپ ضورىسى وەٌىّىىەْ ئۇ؟
 .پ جۇرىسۇاٌٍە جەرەپحىٓ ثوٌغبْ ثىر لوغسىغۇچي ضېٕي ھەِىػە لوغسا، ئبذىرىغىچە ئولۇضبڭ

ضبھبثىٍەر ٍبذػىٍىممب ثەوّۇ  .زېسىُ، زېسى “غەٍحبْ جبڭ ئبجمىچە ضبڭب ٍېمىٍٕىػبٌّبٍسۇ 
ثۇ لېحىُ ضبڭب راضث ، ئەٌەٍھىططبالَ: ئۇ ٍبٌغبٔچي جۇرۇپ پەٍغەِجەر .ھېرىطّەْ ئىسى

ئي ئەثۇ ھۇرەٍرە! ضەْ ئۈچ وېچىسىٓ ثېرى وىُ ثىٍەْ ضۆزٌەغىۀٍىىىڭٕي  .ئېَحىپحۇ
 .زېسى، ئەٌەٍھىططبالَ: ئۇ غەٍحبْ ئىسى پەٍغەِجەر، زېۋىسىُ، ِەْ: ٍبق .زېسى ثىٍەِطەْ؟

 (2311)ثۇذبرى: 
 وەھف ضۈرىطىٕىڭ پەزىٍىتي

رداء - 4151/6746  رفعو: ))من حفظ عشر آياٍت من أوِل :  - َرِضَي اللَُّو َعْنوُ  - أبو الدَّ
جال(( وِف رواية: ))من  ِِ الكهف ُعِصَم من فتنة الدَّ أبو  .(819مسلم ) * آخر الكهف((سورِة

 (4323داود )
پەٍغەِجەر ، رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇوي ئەثۇ زەرزا رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ - 4151/6746
ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ: وىُ وەھف ضۈرىطىٕىڭ ثېػىسىٓ ئوْ ئبٍەت  ضەٌالٌالھۇ

ضۈرىطىٕىڭ ئبذىرىسىٓ ئوْ ٍۀە ثىر رىۋاٍەجحە: وەھف  .زەججبٌسىٓ ئبِبْ ثوٌىسۇ، ٍبزٌىطب

 (819)ِۇضٍىُ:  .زېَىٍگەْ ئبٍەت

 (2886الرتمذي ) *وللرتمذي: ))ثبلُث آياٍت من أول الكهف(( - 4151/6748
پەٍغەِجەر ، رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇوي ئەثۇ زەرزا رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ - 4151/6748
ضۈرىطىٕىڭ ثېػىسىٓ ئۈچ ئبٍەت ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ: وىّىي وەھف  ضەٌالٌالھۇ

 (2886)جىرِىسى:  .زەججبٌٕىڭ پىحٕىطىسىٓ ئبِبْ لبٌىسۇ، ئولۇضب
 ِۈٌه ضۈرىطىٕىڭ پەزىٍىتي

، رفعُو: ))من القرآن سورٌة ثبلثون آيةً :  - َرِضَي اللَُّو َعْنوُ  - أبو ىريرة - 4152/6755
 الرتمذي (،1411أبو داود ) *الذي بيدِه امللُك(( وىي تباركَ ، شفعت لرجٍل حَّتَّ غفر لو

(2891) 
پەٍغەِجەر ، رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇوي ئەثۇ ھۇرەٍرە رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ - 4152/6755

ئۇٔي ، ئبٍەجٍىه ثىر ضۈرە ثوٌۇپ 31ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ: لۇرئبٔسا  ضەٌالٌالھۇ
ئۇ ِۇٌه  .لىٍىسۇغبپبئەت ، ئولۇغبْ وىػىگە جبوي گۇٔبھي ِەغپىرەت لىٍىٕغبٔغب لەزەر

 (2891)جىرِىسى:  .ضۈرىطىسۇر

كان ال يناُم  َوَسلَّمَ  َعلْيوِ : أنَّ النيبَّ َصلَّى اللَُّو  - َرِضَي اللَُّو َعْنوُ  - جابر - 4158/6769
قال طاووس: تفضبلن على  ، ﴾1حَّت يقرأ: ﴿امل تنزيل﴾ و ﴿تَ َباَرَك الَِّذي بَِيِدِه اْلُمْلك﴾ ﴿امللك: 

 . (2892الرتمذي ) *القرآن بسبعٌن حسنةٍ كل سورٍة ِف 
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جبثىر رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇ: پەٍغەِجەر  - 4158/6769
جبۋۇش  .ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ ضۈرە ضەجسە ثىٍەْ ضۈرە ِۈٌىٕي ئولۇِبً ٍبجّبٍححي ضەٌالٌالھۇ

ضۈرىٍەرزىٓ ٍەجّىع ِۇٔساق زەٍسۇ: ثۇ ئىىىي ضۈرە پەزىٍەت جەھەجحە لۇرئبٔسىىي پۈجۈْ 

 (2892)جىرِىسى:  .ھەضطە ئبرجۇق

﴾ ثلُث 1يد بن عبد الرزتن: ))إن ﴿ُقْل ُىَو اهلل َأَحٌد﴾ ﴿اإلخبلص:زت - 6771/ 4159
 . 184  - 1/183مالك  *وإنَّ تبارك الذي بيدِه امللُك ِتادُل عن صاحبها ِف قربه((، القرآنِ 

ئىجٕي ئەۋف ِۇٔساق زەٍسۇ: ضۈرە ئىرالش ھۇِەٍس ئىجٕي ئبثسۇرراھّبْ   - 6771/ 4159
)لەثرىسە ۋە  )ئۇٔي( جىالۋەت لىٍغۇچىٕي ضۈرە ِۈٌه .لۇرئبٕٔىڭ ئۈچحىٓ ثىرىگە ثبراۋەر وېٍىسۇ

 (487)ِبٌىه:  .لىَبِەت وۈٔىسە( ئبلالٍسۇ
 ئىخالش ضۈرىطىٕىڭ پەزىٍىتي

أنَّ رجبًل مسع رجبًل يقرأ ﴿ُقْل ُىَو اهلل :  - َرِضَي اللَُّو َعْنوُ  - أبو سعيد - 4153/6758  
ا أصبح جاء إَل النيبّْ َصلَّى اللَُّو 1َأَحٌد﴾ ﴿اإلخبلص: ، فذكر ذلك لوُ  َوَسلَّمَ  َعلْيوِ ﴾ يرددىا فلمَّ

 *))والذي نفسي بيده إهنا لتعدُل ثلث القرآن(( :فقال َصلَّى اللَُّو َعلْيِو َوَسلَّمَ ، وكأنَّ الرجل يتقاَلا
 . (5113) البخاري

ِۇٔساق رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇ:  ئەثۇ ضەئىس ذۇزرى رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ - 4153/6758
وۆڭٍىسە ئۇٔي ئبز ، ثىروىػي ٍۀە ثىر وىػىٕىڭ ھەر زائىُ ضۈرە ئىرالضٕي ئولۇغىٕىٕي ئبڭالپ

 پەٍغەِجەر، ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەِگە ئېَحمبٔىسى پەٍغەِجەر ضەٌالٌالھۇ، وۆرگۀسەن لىٍسىسە
)ضۈرە ئىرالش(  ئۇ، ئەٌەٍھىططبالَ: جېٕىُ ئىٍىىسە ثوٌغبْ زاجٕىڭ ٔبِي ثىٍەْ لەضەِىي

 (6643)ثۇذبرى:  .زېسى، لۇرئبٕٔىڭ ئۈچحىٓ ثىرىگە ثبراۋەر وېٍىسۇ

رفعو: ))احشدوا فإِّن سأقرأ عليكم ثلث :  - َرِضَي اللَُّو َعْنوُ  - أبو ىريرة - 4154/6759
مثَّ دخل ، فقرأ: ))﴿ُقْل ُىَو اهلل َأَحٌد﴾(( َوَسلَّمَ  َعلْيوِ مث خرج َصلَّى اللَُّو ، فحشد من حشد، القرآن((

مث خرج فقال: ))إِّن قلُت ، فقال بعضنا لبعض: إِّن أرى ىذا خربًا من السماء فذاك الذي أدخلو
 . (812مسلم ) *ال إهنا تعدُل ثلث القرآن((أ، لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن

ِۇٔساق رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇ: پەٍغەِجەر  ھۇرەٍرە رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ئەثۇ - 4154/6759
ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ: ٍىغىٍىڭالر! ِەْ ضىٍەرگە لۇرئبٕٔىڭ ئۈچحىٓ ثىرىٕي ئولۇپ  ضەٌالٌالھۇ

ضۈرە ئىرالضٕي ئولۇپ ، ئەٌەٍھىططبالَ چىمىپ پەٍغەِجەر .زەررۇ ٍىغىٍسۇق .زېسى، ثېرىّەْ
 وىرىپ وەجىەْ ئوذػبٍسۇ، ھىٌ وېٍىپ لبٌغبچمبثىس: ۋە .ثېرىپ وىرىپ وەجحي

ئەٌەٍھىططبالَ ٍۀە چىمىپ: ِەْ  پەٍغەِجەر .ثىرىّىسگە لبراغحۇق زېَىػىىٕىّىسچە ثىر
)ٍۀي  ئۇ، زىممەت لىٍىڭالر .ضىٍەرگە لۇرئبٕٔىڭ ئۈچحىٓ ثىرىٕي ئولۇپ ثېرىّەْ زېگەْ ئىسىُ

 (6643)ِۇضٍىُ:  .ېسىز، ضۈرە ئىرالش( لۇرئبٕٔىڭ ئۈچحىٓ ثىرىگە جەڭ وېٍىسۇ
ٍۀي، ئىرالش ضۈرىطىٕي ثىر لېحىُ ئولۇغبْ ئبزەَ لۇرئبٕٔىڭ ئۈچحىٓ ثىرىٕي  

 . ئولۇغبٕٔىڭ، ئۈچ لېحىُ ئولۇغبْ ئبزەَ لۇرئبٕٔىڭ ھەِّىٕي جبِبَ لىٍغبٕٔىڭ ضبۋاثىغب ئېرىػىسۇ
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 اللَُّو َعلْيِو َوَسلَّمَ أقبلُت مع النيبّْ َصلَّى :  - َرِضَي اللَُّو َعْنوُ  - أبو ىريرة - 4155/6762
فقلُت: ماذا يا رسول اهلل؟ قال: ، فقال: ))وجبت((، فسمع رجبل يقرأ ﴿ُقْل ُىَو اهلل َأَحٌد﴾

 2/171النسائي ، (2897الرتمذي ) *))اجلنُة((

ِۇٔساق رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇ: پەٍغەِجەر  ئەثۇ ھۇرەٍرە رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ  -  4155/6762
ۋەضەٌٍەَ ضۈرە ئىرالضٕي ئولۇۋاجمبْ ثىر وىػىٕىڭ ئبۋازىٕي ئبڭالپ  ئەٌەٍھي ضەٌالٌالھۇ

، زەپ ضورىغبٔىسىُ ِەْ: ئي رەضۇٌۇٌالھ ! ٔېّە ۋاجىت ثوٌسى؟ .زېسى، لېٍىپ: ۋاجىت ثوٌسى

 (2897)جىرِىسى:  .زېسى، ئەٌەٍھىططبالَ: جۀٕەت پەٍغەِجەر
 فەٌەق ۋە ٔبش ضۈرىٍىرىٕىڭ پەزىٍىتي

رفعو: ))أُنزل علي آياٌت مل ير مثلهنَّ  - َرِضَي اللَُّو َعْنوُ  - عامرعقبة بن  - 4156/6763
 . (814مسلم ) *قط: املعوذتان((

ِۇٔساق رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇ:  ئۇلجە ئىجٕي ئبِىر رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ - 4156/6763
ٔبزىً ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ ِبڭب ِۇٔساق زېگۀىسى: ِبڭب غۇٔساق ئبٍەجٍەر  پەٍغەِجەر ضەٌالٌالھۇ

)ٍۀي فەٌەق  ئۇالر ِۇئەۋۋىسەجەٍٓ، ئۇٔىڭسەن ئبٍەجٍەر لەجئىٌ وۆرۈٌۈپ ثبلّىغبٔىسى، لىٍىٕسىىي

 (6643)ِۇضٍىُ:  .ۋە ٔبش ضۈرىٍىرى(زۇر

أن النيب َصلَّى اللَُّو َعلْيِو َوَسلََّم  : - َرِضَي اللَُّو َعْنوُ  - عبد اهلل بن حبيب - 5721/9348
تكفيك من كلّْ ، أحد واملعوذتٌن حٌن دتسي وحٌن تصبح ثبلث مراتاقرأ: قل ىو اهلل »قال لو 

 (3575)  الرتمذي (،5182أبو داود ) *«شيء
، ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ذۇثەٍت رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ ِۇٔساق زەٍسۇ: ثىس ٍبِغۇرٌۇق - 5721/9348

جەٌەپ ثىسگە ٔبِبز ئولۇپ ثېرىػىٕي  لبپمبراڭغۇ ثىر وېچىسە پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ
پەٍغەِجەر  .ئۇٔي ھەِّىسىٓ ثۇرۇْ ِەْ جبپحىُ، لىٍىع ئۈچۈْ ئۇٔي ئىسزەپ چىمحۇق

ِەْ ٍۀە ، زېسى ٍۀە: ئولۇغىٓ! .ِەْ ھېچٕېّە زېّىسىُ، زېسى ئەٌەٍھىططبالَ ِبڭب: ئولۇغىٓ!
 ِەْ: ٔېّىٕي ئولۇٍّەْ؟ .پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ٍۀە: ئولۇغىٓ! زېسى .ھېچٕېّە زېّىسىُ

  - فەٌەق ۋە ٔبش ضۈرىٍىرىٕي ئەجىگەْ، پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ: ئىرالش، رىغبٔىسىُزەپ ضو
 .زېسى، ضۀسىٓ ھەر لبٔساق ٍبِبٍٔىمٕي زەپئي لىٍىسۇ، ئبذػبِسا ئۈچ لېحىُ ئولۇغىٓ! ثۇ

 (3575)جىرِىسى: 

َها  - عائشة - 5725/9357 َوَسلََّم كان إذا  َعلْيوِ أن النيب َصلَّى اللَُّو  : - َرِضَي اللَُّو َعن ْ
 فلما، نفث ِف يديو وقرأ املعوذات وقل ىو اهلل أحد ومسح ِّبما وجهو وجسده، أخذ مضجعو

أبو داود )  (،2192مسلم )  (،5748البخاري )  *اشتكى كان يأمرِّن أن أفعل ذلك بو
  (3415)  الرتمذي (،5156

لىٍىٕىسۇ: پەٍغەِجەر ئبئىػە رەزىَەٌالھۇ ئۀھبزىٓ ِۇٔساق رىۋاٍەت  - 5725/9357
ضۈرە ، ضۈرە ئىرالش، ئېچىپ جۇرۇپ ئىىىي ئبٌىمىٕىٕي، ئەٌەٍھىططبالَ ٍوجمبٔغب وىرگۀسە

ئبٔسىٓ ئبٌىمبٍٔىرى ثىٍەْ ٍۈزىٕي ۋە ثەزىٕىٕي  .ئبٌىمىٕىغب ھۈرەجحي، فەٌەق ۋە ضۈرە ٔبضٕي ئولۇپ



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

44 
 

ۀسىٓ غۇٔساق لىٍىپ ِ، وېَىٓ ئبغرىپ لبٌغبْ چېغىسا .)ئبٌمىٕي ٍەجىەْ ٍەرگىچە( ضىالٍححي

 (5748)ثۇذبرى:  .لوٍۇغٕي جەٌەپ لىٍغبْ
 

 تەپطىرٌىرىتەرجىّە ۋە لۇرئبْ وەرىّٕىڭ  .ثبپئۈچىٕچي 
 لۇرئبْ وەرىّٕىڭ تەرجىّىطىٕي

 «لۇرئبْ»ٔۇضرىٍىرى لۇرئبْ وەرىّٕىڭ ھەر لبٍطي جىٍالرغب جەرجىّە لىٍىٕغبْ جەرجىّە 
ئەٌەٍھىططبالِغب ئبٌالھ جەرىپىسىٓ چۈغىەْ ئەرەثچە ِۇھەِّەز  «لۇرئبْ» چۈٔىي . زېَىٍّەٍسۇ

لۇرئبٕٔىڭ جەرجىّىطىٕي ئولۇظ ثىٍەْ ٔبِبز ئبزا  غۇڭب ٔبِبززا. ئەضٍي جېىىطحمب لوٍۇٌغبْ ٔبَ
ٔەضىھەجٍىرىٕي چۈغىٕىپ ئەِەي  –ضبۋاثمب ئېرىػىع، ۋەز  ئەِّب ئولۇظ ئبرلىٍىك. جبپّبٍسۇ

 . ىڭ روٌىٕي ئوٍٕبٍسۇلۇرئبْ وەرىّٕ ،جەرجىّىٍەر ھەجحەەلىٍىع ج
 تەپطىر ئۇلۇِي

جەپطىر زېّەن ئبٍەجٕىڭ زاھىرى  .زەپ ئبجبٌسى« جەئۋىً»ٍبوي « جەپطىر»جەپطىرٌەر 
زېگەْ ئبٍەجٍەرٔىڭ زاھىرى ِۀىطىسىٓ ثبغمب « جەئۋىً»ِۀىطىٕي ئىساھالظ زېگەْ ثوٌۇپ، 

  .ِۀىٍەرزە وېٍىع ئېھحىّبٌي ثبرٌىمىٕي ئىساھالپ چۈغۀسۈرۈظ زېّەوحۇر
ٔىڭ جەپطىرى ثوٌطب، ِۇپەضطىرٌەرٔىڭ ئۆز چۈغۀچىطي، زىٕىٌ ۋە  «لۇرئبْ وەرىُ»

ئىٍّىٌ ضەۋىَەضي ئبرلىٍىك ئىگەٌٍىگەْ ِەٌۇِبجٍىرى ئبضبضىسا لۇرئبْ ئبٍەجٍىرىٕىڭ 
 . ِەلطەجٍىرىٕي روغۀٍەغحۈرۈپ ثېرىػىسۇر

ٍبذػي  لۇرئبْ وەرىّسە ئبٌالھ جبئبالٔىڭ ٔېّە زېّەوچي ثوٌغبٍٔىمىٕي –ِۇپەضطىر 
  .چۈغىٕىپ، ئۇالرٔي ئوچۇلٍىغبْ ۋە ثۇ ِبۋزۇزا وىحبثالرٔي ٍبزغبْ ئبٌىّالرزۇر

لۇرئبْ وەرىّٕي پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ھبٍبت ۋالحىسا ضبھبثىٍەرگە ئىساھالپ 
لۇرئبْ وەرىّٕي ئىساھالپ چۈغۀسۈرۈظ زاِبٕٔىڭ ئۆجىػي ثىٍەْ  .چۈغۀسۈرۈپ ثېرەجحي

ئېھحىَبجي جۇغۇٌسى، غۇٔىڭ ثىٍەْ ضبھبثىٍەر لۇرئبْ وەرىّٕي ئىساھالپ جەپطىر لىٍىػمب 
لۇرئبْ وەرىّٕي ئەڭ وۆپ جەپطىر لىٍغبْ ضبھبثىٍەر ھەزرىحي ئەثۇ ثەورى، ھەزرىحي  .ثبغٍىسى

رىحي ئەثۇ ثەور ئەڭ ئبز جەپطىر ئۆِەر، ھەزرىحي ئوضّبْ ۋە ھەزرىحي ئەٌي )لۇرئبْ وەرىّٕي ھەز
لىٍغبْ، ھەزرىحي ئەٌي ئەڭ وۆپ جەپطىر لىٍغبْ زېَىٍىسۇ(، ئىجٕي ِەضئۇز، ئىجٕي ئبثجبش، زەٍس 
ئىجٕي ضبثىث، ئۇثەً ئىجٕي وەئت، ئەثۇ ِۇضب ئەي ئەغئەرى ۋە ئبثسۇٌالھ ئىجٕي زۇثەٍر 

وەٌگەْ جبثىئىٍٕەر لۇرئبْ ئۇٔسىٓ وېَىٓ ضبھبثىٍەرزىٓ وېَىٓ  .رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇِالر ئىسى
ئبٌىُ  ئەثۇ ِۇضب ئەغئەرىٌ ۋە ئبثسۇٌال ئىجٕي زۇثەٍر لبجبرٌىكئۇالر،  .وەرىّٕي جەپطىر لىٍىػحي

ئەِّب  .جبثىئىَٕالر جەپطىر لىٍغبْ ئۇالرزىٓ وېَىٓ ئىىىىٕچي ئەۋالز ِۇضۇٌّبٔالر .ضبھبثىالرزۇر
ٍېحەرٌىه ھبٌسا جەپطىر لىٍغبْ  ٌٍىرىغبئۇالر لۇرئبْ وەرىّٕي وىػىٍەرٔىڭ ئېھحىَبجىغب ۋە ضوئب

  .وىحبة غەوٍىسە لبٌسۇرۇٌّىغبْ ثوٌطىّۇ، ئۇالرٔىڭ لىٍغبْ جەپطىرٌىرىٕىڭ وۆپىٕچىطي
ئەذالق، ئىجبزەت، ، پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ھبٍبت ۋالحىسا لۇرئبْ وەرىّٕىڭ ئەلىسە

ئۆزىٕىڭ ھەزىطٍىرى ۋە  ئبٍەجٍىرىٕيِۇئبِىٍە لبجبرٌىك غەرىئەت ئەھىبٍِىرىغب ِۇٔبضىۋەجٍىه 
لىٍىپ ثەرگەْ ثوٌطىّۇ، غەرىئەت  ئبرلىٍىك جەپطىٍىٌ ثبٍبْ ئەِەٌىٌ ئىع ھەرىىەجٍىرى

ضورىّىغبٍٔىرىٕىڭ جەپطىرٌىرىٕي لىٍّىغبْ،  ئەھىبٍِىرىغب ِۇٔبضىۋەجٍىه ثوٌّىغبْ ۋە وىػىٍەر
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چۈٔىي لۇرئبْ وەرىّسىٓ  .ئىجحىھبزىغب جبپػۇرغبْ ئېسى ثەٌىي ئۇٔي وېٍەچەن ٔەضىٍٍەرٔىڭ
ِەٌۇَ ثىر زاِبْ ۋە ِەذطۇش ِبوبٔالرٔي وۆززە جۇجمبْ ھبٌسا  ئىٍگىرىىي ضبِبۋىٌ وىحبثالر

لۇرئبْ وەرىُ جب لىَبِەجىىچە زاۋاَ لىٍىسىغبْ، پۈجۈْ ئىٕطبٔىَەت ئۈچۇْ ، چۈغۈرۈٌگەْ ثوٌطب
 جەرەلمىَبجي ۋە ڭِەڭگۈٌۈن ِۆجىسە ثوٌغبٍٔىمحىٓ، ئۇٔىڭ ِۆجىسىٍىرى ئىٍىُ پۀٕى چۈغىەْ

ِۇٔبضىپ ھبٌسا  زاِبٕٔىڭ ئىٍگىرىٍىػىگە ئەگىػىپ ھەر ثىر ئەضىرٔىڭ جەرەلمىَبت ضەۋىَىطىگە
ئەگەر ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىططبالَ لۇرئبْ  .ٔبِبٍبْ ثوٌۇپ جۇرۇغي جەلەززا لىٍىٕىسۇ ئبز ئبززىٓ

ىٕي ئۇٔىڭسىىي ئىٍّىٌ ھەلىمەجٍەرٔىڭ ھەِّىط وەرىّٕىڭ ھەِّىطىٕي جەپطىر لىٍىپ
ئىٕطبٔالرٔىڭ ئەلٍىَىحي ئۇالرٔي لوثۇي لىالٌّىغبٍٔىمحىٓ،  ئوچۇلٍىغبْ ثوٌطب، غۇ ۋالىححىىي

 ئەگەر لۇرئبْ وەرىّٕي .جەۋھەرىٌ ِەضىٍىٍىرىگە زەذٍي ٍەجىەْ ثوالجحي زىٕٕىڭ ئبضبضٍىك
جەپطىر  وىػىٍەرٔىڭ غۇۋالىححىىي ئەلٍىَىحي ۋە ئىٍّىٌ ضەۋىَىطىگە ِبضالغحۇرغبْ ھبٌسا

ئېحىٍگەْ ثوٌۇپ،  ْ ثوٌطب، وېَىٕىىٍەرٔىڭ لۇرئبْ وەرىّٕي جەپطىر لىٍىع ٍوٌي جبِبِەْلىٍغب
ضىرٌىرىٕي جەپطىر لىٍىپ  پەْ ئەضىرىسە ِەٍسأغب چىمىپ جۇرىسىغبْ لۇرئبْ وەرىُ –ئىٍىُ 

ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ جەپطىرىسىٓ  چۈٔىي پەٍغەِجەر .ئېچىػمب ئىّىبٔىَەت ثوٌّىغبْ ثوالجحي
لىٍىٕغبْ جەلسىرزىّۇ ِۇضۇٌّبٔالر ئبِّىطي  جەپطىرگە ھبجەت لبٌّىغبْ ۋە جەپطىروېَىٓ ثبغمب 

غۇڭب لۇرئبْ وەرىُ ئبٍەجٍىرى لۇرئبْ وەرىُ چۈغىەْ  .جەرىپىسىٓ لوثۇي لىٍىّٕىغبْ ثوالجحي
ئەلٍىغب جبِبِەْ ِۇۋاپىك وەٌگۀسەن، زاِبْ ئىٍگىرىٍىگەْ ۋە جۈرٌۈن  ۋالىححىىي ئىٕطبٔالرٔىڭ

ِەٍسأغب چىمىپ جەرەلمي لىٍغبْ ھەر ثىر زەۋر ئىٕطبٍٔىرىٕىڭّۇ ئەلىٍٍىرىغب  ٍەرپۀ –ئىٍىُ 
 ئۇزۇٔطىغب ۋە ٍەرٍۈزىٕي»لۇرئبْ وەرىُ ئبٌالھ  :ِەضىٍەْ .ِۇۋاپىمٍىػىپ وەٌّەوحە جبِبِەْ

زېگەْ ئبٍەت ئبرلىٍىك زېّىٕٕىڭ  ئبٍەت[ - 3ضۈرە رەئسى «]ضوزۇپ وەڭ ٍبراجحي جوغرىطىغب
 چۈٔىي لۇرئبْ وەرىُ چۈغىەْ غۇ زاِبٔالرزىىي .ئىىۀٍىىىٕي ئېالْ لىٍغبٔىسى غبر غەوىٍٍىه

ٍۈزى  ِەٌۇِىي، ٍەر .ئىٕطبٔالر زېّىٕٕىڭ ھەر جەرەپىە ٍېَىٍغبْ ۋە ضوزۇٌغبٍٔىمىٕىال ثىٍەجحي
ئەگەر زېّىٓ  .وۆرۈٔىسۇ غبر غەوىٍٍىه ثوٌغبٔسىال ئۇٔىڭ ھەر جەرىپي وەڭ ۋە ضوزۇٌغبْ ثوٌۇپ

ٍبوي ئبٌحە ٍبوي ضەوىىس  هەوٍىجثوٌّبضحىٓ جۆت چبضب ٍبوي ئۈچ ثۈرغبر غەوىٍٍىه 
 .ضوزۇٌغبْ ثوٌۇپ وۆرۈّٔىگەْ ثوالجحي ثۈرجەوٍىه ثوٌغبْ ثوٌطب، ئۇٔىڭ ھەِّە جەرىپي وەڭ ۋە

ٍەر ٍۈزٔي »ئەگەر ئۇالرغب ئوچۇلراق لىٍىپ .ئىٕطبٔالر ئۇٔىڭ ثىر ئۇچىٕي ثوٌطىّۇ جبپمبْ ثوالجحي
ثوٌطب، وىػىٍەر ثۇٔي ھەزىُ لىالٌّبٍححي ۋە ئىطپبجالظ ئۈچۈْ  زېگەْ« غبر غەوىٍٍىه ٍبراجحي

 ثوٌّىغبٍٔىمحىٓ زىٕٕىڭ ئبضبضٍىك ِەضىٍىٍىرىگىّۇ غەن ثىٍەْ ِۇئبِىٍە لىٍىع پەْ –ئىٍىُ 
ئىٍگىرىٍىػي  غۇڭب ثۇ ھەلىمەجٕىڭ وەغپىَبجىٕي زاِبٔالرٔىڭ .وەٍپىَبجي ٍۈز ثەرگەْ ثوالجحي

لۇرئبْ وەرىُ  .ِۇِىىٓ ئەضىرىگە جەرن ئەجىەْ ثوٌىػي وېٍىسىغبْ ئىٍىُ پەْثىٍەْ ِەٍسأغب 
ئبالھىسە ٍۇلىرى ثىٍىُ جەٌەة  ئۇٔي جوٌۇق جؤۇغحۇرۇظ .ئۀە ئەغۇٔساق پبٍبٔطىس وەجىەْ ئووَبْ

، ٔېطىۋە ئېٍىع ئۈچۈْ وۆپ ئىٍىُ لۇرئبْ وەرىُ جەۋھەرٌىرىسىٓ جوٌۇق .لىٍىسىغبْ ئىع
ثۇ ئۇٌۇغۋار ۋەزىپىٕىڭ ھۆززىطىسىٓ پەلەت  .ٍولىرى پبراضەت وېرە ن ٍېحىػىەْ لبثىٍىَەت ۋە

 .ئىٍىٍّەرزە ئەجراپٍىك ٍېحىػىەْ ٔبزىر ئۆٌىّبالرال چىمبالٍسۇ پەْ ۋە زىٕىٌ–ئىٍىُ  حىٓھەر جەرەپ
جەۋھەرٌىرىٕىڭ ھەِّىطىٕي جبپحىُ، زېگەْ ئبٌىّسىٓ وېَىٓ وەٌگەْ ٍۀە  ثۈگۈْ لۇرئبْ وەرىُ

 ئبٌسىٕمىطي جبپبٌّىغبٔالرٔي جبپىسۇ، ئۇٔىڭسىٓ وېَىٓ وەٌگىٕي ئبٌسىٕمي ئىىىىطىٕىڭ ثىر ئبٌىُ
غۇٔساق زاۋاَ  غۇٔساق لىٍىپ لۇرئبْ وەرىُ ِۆجىسىطي جب لىَبِەجىىچە .جبپبٌّىغبٍٔىرىٕي جبپىسۇ
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ئەضرارٌىرى ھەِسە  –پەْ ئىٍگىرىٍىگۀطېرى ئۇٔىڭ ِۆجىسىطي ۋە ضىر  –ئىٍىُ  .لىٍىسۇ
  .چىمىػمب ثبغالٍسۇ جېرىّۇ وۆپٍەپ ئوجحۇرىغب، ۆزٌەرٔي چبلٕبجمبْ ھبٌساجەۋھەرٌىرى و

 جبثىئىٍٕەرزىٓ ئەڭ ِەغھۇر ِۇپەضطىرٌەر:  
ٍىٍي ۋاپبت ثوٌغبْ ِۇجبھىس ئىجٕي   - 103ٍىٍي ِەوىىسە جۇغۇٌۇپ،   - 21ھىجرى  (1

 . جەثر ثوٌۇپ، ثۇ وىػي ِۇپەضطىرٌەرٔىڭ پىػىۋاضي زەپ ئبجىٍىسۇ
ٍىٍي ئبٌەِسىٓ ئۆجىەْ ئەجب ئىجٕي ئەثي   - 114ٍىٍي زۇَٔبغب وېٍىپ   - 27ھىجرى  ( 2 

 . رىجبھ ثوٌۇپ، ِەوىە ِۇپحىطي ۋە ِەغھۇر پىمھىػۇٔبش ئىسى
ٍىٍي ۋاپبت ثوٌغبْ، ئىجٕي   - 105ٍىٍي جۇغۇٌۇپ،   - 25ئىىرەِە، ثۇ وىػي ھىجرى  (3 

 . ئبثجبش رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ئىٍىُ جەھطىً لىٍغبْ
ٍىٍي ئبٌەِسىٓ   - 106ٍىٍي جۇغۇٌۇپ،   - 33جبۋۇش ئىجٕي وەٍطبْ ثوٌۇپ، ھىجرى  ( 4 

 . ئۆجىەْ
ٍىٍي ۋاپبت ثوٌغبْ، ثۇ   - 94جۇغۇٌۇپ،  يٍىٍ  - 45ضەئىس ئىجٕي جۇثەٍر، ھىجرى  ( 5 

  .وىػي ئەڭ ِەغھۇر ِۇپەضطىرٌەرزىٓ ضبٔىٍىسۇ
ثبغمب ِەزىٕە، ئىراق ئەھٍىسىّٕۇ ٍۇلىرىمي ِۇپەضطىرٌەر ِەوىە ئەھٍىسىٓ ثوٌۇپ، ئۇٔسىٓ 

ِۇھەِّەز ئىجٕي وەئت ئەي لەرزى، ئەثۇ ئبٌىَە ئەي رىَبھي، زەٍس ئىجٕي ئەضٍەَ، ثەضرە ئىّبِي 
زەپ ِەغھۇر ثوٌغبْ ھەضۀىً ثەضرى، ِەضرۇق ئىجٕي ئەجسەئ، لەجبزە ئىجٕي زەئبِە، ئەجبئىً 

مي ئەضىرٌەرزىال لۇرئبْ وەرىّٕي ذۇراضبٔي، ِۇررەجىً ھەِەزأي لبجبرٌىك ِۇپەضطىرٌەر ئبۋۋاٌ
غۇٔىڭ ثىٍەْ جەپطىرغۇٔبضٍىك ئىٍّي غەوىٍٍىٕىپ، ئىٍّي  .جەپطىر لىٍىپ ئبٌەِسىٓ ئۆجىەْ

ئبرلىسىٓ جەپطىرٌەر ٍېسىٍىػمب ثبغالپ، ضۇپَبْ ئىجٕي   - جەپطىر ِەٍسأغب وەٌگەْ ۋە ئبرلب
ي ھبرۇْ لبجبرٌىمالرٔىڭ ئۇٍەٍٕە، ۋۇوەٍئ ئىجٕي جەراھ، غۆئجە ئىجٕي ھەججبج، ٍەزىس ئىجٕ

 جەپطىرٌىرى، ئبرلىسىٕالر پۈجۈْ ِۇضۇٌّبٔالر ٔەزەرىسە ئەڭ ئىػۀچٍىه ۋە ئەڭ ِەغھۇر جەپطىر
 . ٍېسىٍىپ وېَىٕىي ِۇپەضطىرٌەرٔىڭ ٍېگبٔە ِۀجەضىگە ئبٍالٔغبْ «جەپطىرى جەثەرى»  -

 ئىطالَ دۇَٔبضىذىىي ئەڭ ِەغھۇر تەپطىرٌەر
وەرىُ ثىٍەْ )چۈٔىي ثىر ئبٍەجحە لىطمب ثبٍبْ لىٍىٕغبْ ِەضىٍە ـ لۇرئبْ وەرىّٕي لۇرئبْ  1

 ثبغمب ثىر ئبٍەجحە جەپطىٍي، جوٌۇق ثبٍبْ لىٍىٕىسۇ(، ھەزىص ۋە ضبھبثىٍەرٔىڭ رىۋاٍەجٍىرىگە
زەپ ئبجىٍىپ، « جەپطىرى ِەئطۇر»ئبضبضٍىٕىپ ئىساھالظ ٍوٌي ثوٌۇپ، ثۇ ذىً جەپطىرٌەر 

 . ئەڭ ئىػۀچٍىه جەپطىر زەپ لبراٌسى
ـ لۇرئبْ وەرىّٕي ئۆزٌىرىٕىڭ ئەلٍي وۈچي ثىٍەْ )ئىجحىھبز ٍوٌي ثىٍەْ( جەپطىر  2

لىٍىع ئۇضۇٌي ثوٌۇپ، ثۇذىً جەپطىر لىٍىع ئۇضۇٌىٕي ثەزى ئۆٌىّبالر راۋا وۆرضە، ثەزىٍىرى 
ئەٍٕي زاِبٔسا ثۇ ذىً ئۇضۇي ثىٍەْ ٍېسىٍغبْ جەپطىرٌەرٔىڭ ثەزىطي جوغرا  .جبئىس وۆرِىسى

 . ئېرىػىەْ ثوٌطب، ثەزىطي ٍوٌسىٓ ئېسىپ وەجحيٍوٌغب 
ـ لۇرئبْ وەرىّٕي ئۆزىٕىڭ زاھىرى ِۀىطىسىٓ ثبغمب ٍوغۇرۇْ ِۀىطي ثىٍەْ جەپطىر  3

لۇرئبْ وەرىّٕي  .زەپ ئبجبٌسى« جەپطىرى ئىػبرى»لىٍىع ئۇضۇٌي ثوٌۇپ، ثۇذىً جەپطىرٌەر 
ٌۇپ، لۇرئبْ وەرىّٕي ثۇٔساق ثۇذىً ئۇضۇي ثىٍەْ جەپطىر لىٍغۇچىالر جەضەۋۋۇپ ئەھٍي ثو

جەپطىر لىٍىع ھەِّە وىػىٕىڭ لوٌىسىٓ وەٌّەٍسۇ، ثۇٔي پەلەجال ئبٌالھ جەئبال وۆزىٕي روغەْ، 
ئەِّب لۇرئبْ  .لەٌجىٕي وەڭ لىٍغبْ وىػىٍەرال ثۇٔىڭ ھوززىطىسىٓ چىمبالٍسۇ، زېَىػحي
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ئەِّب  .بئىس وۆرِىسىوەرىّٕي ثۇٔساق جەپطىر لىٍىع ئۇضۇٌىٕي ثىر ثۆٌۈن ئبٌىّالر ِۇجٍەق ج
ثەزى ئۆٌىّبالر لۇرئبْ وەرىّٕىڭ روھىغب ئۇٍغۇْ ثوٌطب، ھەزىطٍەرٔىڭ ِەزِۇٔىغب ِۇذبٌىپ 

زېگۀسەن ِۇٔساق جەپطىرٌەرٔىڭ ثەزىطي لۇرئبٕٔىڭ ئەضٍي  .ثوٌّىطب ثوٌىسۇ، زەپ لبراغحي
 . ِەلطىحىگە ئۇٍغۇْ ثوٌطب، ثەزىطي ئۇٔىڭسىٓ چەجٕەپ وەجحي

جبئبال جەرىپىسىٓ  ەِجىرىّىس ھەزرىحي ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىططبالِغب ئبٌالھلۇرئبْ وەرىُ پەٍغ 
جەرىپىسىٓ وۆپٍىگەْ  زۇَٔبزا ِىڭالرچە ِۇپەضطىرٌەر ،ئەضىرزىٓ ثۈگۈٔگىچە 14چۈغىەْ 

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ، ضبھبثىٍەر ۋە جبثىئىٍٕەر زاِبٔىسىىي  .جەپطىرٌەر ٍېسىٍغبْ
ثوٌۇپ، ئەڭ ئەۋۋەي لبٍطي جەپطىرٔىڭ ٍېسىٍغبٍٔىمي  جەپطىرچىٍىه ئبغساوي جەپطىرچىٍىه

ئېٕىك ِەٌۇَ ثوٌّىطىّۇ، ئەڭ لەزىّىي جەپطىرٌەرٔىڭ ئەڭ ِەغھۇرٌىرىسىٓ ثىرلبٔچىٕي 
 . ىسجؤۇغحۇرۇپ ئۆجىّ

 ثىرىٕچي:ِەضۇر جەپطىرٌەر:
 . ـ جەپطىر جەثەرى، جوٌۇق ئىطّي جبِىئۇي ثبٍبْ فىٌ جەپطىرىً لۇرئبْ 1

ـ ٍىٍي  224ەر ِۇھەِّەز ئىجٕي جەرىر ئەجحەثەرى ثوٌۇپ، ھىجرى ِۇئەٌٍىپي ئەثۇ جەپ
  .ـ ٍىٍي ثەغساجحب ۋاپبت ثوٌغبْ 310جىجرىطحبٔسا زۇَٔبغب وېٍىپ، 

جەپطىرى جەثەرى زاِبٔىّىسغب لەزەر ٍېحىپ وەٌگەْ جەپطىرٌەرٔىڭ ئىچىسە ئەڭ لەزىّىي، 
ضرىٍىرى ۋە ئەڭ ئىػۀچٍىه ۋە ئەڭ ِەغھۇر جەپطىر ثوٌۇپ، جۈرٌۈن ثبضّب ٔۇ

  .لىطمبرجىٍّىٍىرى ِەۋجۇجحۇر
ثۇ جەپطىرٔىڭ ئبالھىسىٍىىي، جەپطىرٔي ٍېسىػحب ھەزىص ۋە ضبھبثىٍەرٔىڭ راۋاٍەجٍىرىگە 
ئبضبضالٔغبٍٔىمي، رىۋاٍەجٍەرٔىڭ ئىػۀجىٍىه ٍبوي ئىػۀجىٍىه ئەِەضٍىىىٕي زىىىر لىٍىپ 

ٍٔىمي لبجبرٌىك جەھەجٍەرزە ئۆجىۀٍىىي، ئبٍەجٍەرزىٓ پىمھي ھۆوۈٍِەرٔي ئىجحىھبز لىٍغب
 . ئىپبزىٍىٕىسۇ

 ـ جەپطىرى ضەِەرلۀسى )ئەضٍي ئىطّي ثەھرىً ئۇٌۇَ(  2
 . ـ ٍىٍي ۋاپبت ثوٌغبْ 373ِۇئەٌٍىپي ٔەضر ئىجٕي ِۇھەِّەز ضەِەرلۀسى ثوٌۇپ، ھىجرى 

 ـ جەپطىرى ثەغەۋى 3
پەررا ئەي ـ ٍىٍي ۋاپبت ثوٌغبْ ھۈضەٍٓ ئىجٕي ِەضئۇز ئەي  510ِۇئەٌٍىپي ھىجرى 

 . ثەغەۋى
 ـ ئەززۇررۇي ِۀطۇر 4

ـ  911ـ ٍىٍي زۇَٔبغب وېٍىپ،  849ئىّبَ جبالٌىسزىٓ ضۇٍۇجي ثوٌۇپ، ھىجرى  ِۇئەٌٍىپي
 . ٍىٍي ئبٌەِسىٓ ئۆجىەْ

ثۇ جەپطىرٌەرٔىڭ ھەِّىطي جەپطىرى ِەضۇر ئۇضۇٌىسا ٍېسىٍغبْ جەپطىرٌەر ثۇٌۇپ، 
 . جەپطىرى جەثەرىگە ئوذػبپ وېحىسۇئبالھىسىٍىىي لىطّەْ ئوذػبغّبضٍىك ثوٌطىّۇ 

 ئىىىىٕچي:ئىجحىھبزى جەپطىرٌەر:
ـ ِەپبجىھۇي غەٍت )جەپطىرى وەثىر زەپ ِەغھۇر ثوٌغبْ، جەپطىرى رازى زەپّۇ  1

 ئبجىٍىسۇ(
ـ ٍىٍي ۋاپبت ثوٌغبْ( ثۇ جەپطىر  606ِۇئەٌٍىپي ِۇھەِّەز ئىجٕي ئۆِەر ئەي رازى )ھىجرى 

پەٌطەپەچىٍەر ۋە ھۆوۈِبالر ئۇضۇٌىسا ٍېسىٍغبْ ثوًٌۇپ، ِۆجەزىٍە ۋە ئبزغۇْ پىرلىٍەرگە وەضىىٓ 
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ثۇ جەپطىر جەثىئەت ئىٍّي ۋە وبالَ ئىٍّي  .زەٌىً، ئېٕىك ھۆججەجٍەر ثىٍەْ رەززىَە ثېرىسۇ
ئەِّب ثۇ جەپطىرٔي ثىرثۆٌۈن  .بھەضىسە ئەڭ جەپطىٍي ِەٌۇِبت ثەرگەْ جەپطىر ضبٔىٍىسۇض

ثۇٔىڭسا ھەِّە ئىٍىُ ثبر، پەلەت جەپطىر ئىٍّي »ئۆٌىّبالر وبالَ ۋە پەٌطەپە ثىٍەْ جوغمۇزۇۋاجمبْ،
  .، زەپ ئەٍىجالغحي«ٍوق

 ـ ئۀۋارۇجحۀسىً )جەپطىرى ثەٍساۋى زەپ ِەغھۇر ثوٌغبْ( 2
ـ ٍىٍي ۋاپبت ثوٌغبْ ئبثسۇٌالھ ئەي ثەٍساۋى ثوٌۇپ، ثۇ جەپطىر  685پي ھىجرى ِۇئەٌٍى

ثۇ  .رىۋاٍەت ۋە ئىجحىھبز ئۇضۇٌي ثىٍەْ ئەھٍي ضۈٕٔەت ِەزھىجىٕىڭ زەٌىٍىٕي ئىطپبجالٍسۇ
  .لبرجبرٌىك غەرھ ۋە ھبغىَىٍىرى ِەۋجۇجحۇر« ذەپپبجي»،«لۇٔەۋى»، «غەٍد زازە»جەپطىرٔىڭ 

ٌ جەپطىرىً لۇرئبٔىً ئەزىُ ۋەضطەثئۇي ِەضبٔي )جەپطىرى ئبٌۇضي ـ رۇھۇي ِەئبٔي فى 3
 زەپّۇ ئبجىٍىسۇ(

ـ ٍىٍي  1270ِۇئەٌٍىپي ثەغساز ِۇپحىطي غىھبثىسزىٓ ِەھّۇز ئبٌۇضي ثوٌۇپ، ھىجرى 
 . ۋاپبت ثوٌغبْ

ثۇ جەپطىرِۇ رىۋاٍەت ۋە ئىجحىھبز ئۇضۇٌي ثىٍەْ ٍېسىٍغبْ جەپطىر ثوٌۇپ، ئىػبرى جەپطىر 
  .ۇ ئۆز ئىچىگە ئبٌىسۇئۇضۇٌىٕىّ

 ئۈچىٕچي:ئىػبرى جەپطىرٌەر، ٍۀي جەضەۋۋۇپ ئەھٍىٕىڭ جەپطىرى:
ـ ٍىٍي ۋاپبت ثوٌغبْ ِەغھۇر ضۇپي  283ـ ٍىٍي جۇضحەرزە جۇغۇٌۇپ،  200ـ ھىجرى  1

  .ٔبٍِىك جەپطىرى« جەپطىرى لۇرئبْ ئەزىُ»ضەھً ئىجٕي ئبثسۇٌالھ جۇضحەرىٕىڭ 
ـ ٍىٍي ئبٌەِسىٓ ئۆجىەْ ِەغھۇر  412وېٍىپ، ـ ٍىٍي زۇَٔبغب  330ـ ھىجرى  2

 . ٔبٍِىك جەپطىرى« ھەلبئىمۇجحەپطىر»ِۇجىطەۋۋىپ ِۇھەِّەز ئىجٕي ھۈضەٍٓ ئەي ضۈٌەِىٕىڭ 
ـ ئەي پەۋاجىھۇي ئىالھىَە ۋەي ِەپبجىھۇي غەٍجىَە، ِۇئەٌٍىپي ئەي ِەۋٌەۋى ئەغػەٍد  3

س ھبٌىسا ئىطحبٔجۇٌسا ٔەغىر جىٍ 2ٔىّەجۇٌالھ ئىجىٕي ِەھّۇز ٔەذجىۋأي ثوٌۇپ، ثۈٍۈن 
  .لىٍىٕغبْ

ـ ٍىٍي( ئۀسەٌوضىَە )ئىطپبٔىَە(ٔىڭ ِۇرضىَە  560ـ ٍىٍي )ھىجرى  1165ـ ِىالزى  4
ـ ٍىٍي(ئبٌەِسىٓ ئۆجىەْ،  638ـ ٍىٍي )ھىجرى  1240غەھىرىسە زۇَٔبغب وېٍىپ، ِىالزى 

ھَىسزىٓ ئىجٕي ئەي ِۇضۇٌّبْ زۇَٔبضىسا غەٍرۇي ئەوجەر زەپ ِەغھۇر ثوٌغبْ ئەثۇ ثەور ِۇ
  .رىطىٔبٍِىك جەپى« جەپطىرى ئىجٕي ئەرەثي»ئەرەثىٕىڭ 

جەضەۋۋۇپ ئەھٍىٕىڭ ثۇٔىڭسىٓ ثبغمىّۇ ٔۇرغۇْ جەپطىرٌىرى ثوٌۇپ، ثۇ جەپىطرٌەر 
ھەلمىسە ئىطالَ ئبٌىٍّىرى ئوجحۇرىطىسا ٔۇرغۇٍٔىغبْ جبالظ ـ جبرجىع ۋە ثەش ـ ِۇٔبزىرە ثوٌۇپ 

ئەرەثىٕىڭ جەپطىرى ۋە ثبغمب وىحبثٍىرى ئۈضحىسە ئىٕحبٍىٓ وۆپ ثوٌۇپّۇ، ئىجٕي  .وەٌسى
ِۇٔبزىرە ٍۈرگۈزۈٌگەْ ثوٌۇپ، ثۇ ھەلحە ثەزى ئۆٌىّبالر ئىجٕي ئەرەثىٕي جۀمىس لىٍىپ، وبپىر ۋە 
زىٕسىمٍىممب ھۆوۈَ لىٍطب، ٍۀە ثىر ثۆٌۈن وىػىٍەر ٍۀي ئىجٕي ئەرەثىٕىڭ جەرەپحبرٌىرى ئىجٕي 

 . بٔغب وۆجۈرۈغحيئەرەثىٕي ِبذحبپ ئبضّ
ثۇٔىڭسىٓ ثبغمب ئىطالَ زۇَٔبضىسا، ذبۋارىج، غىئە، )غىئە ِەزھەثي ئىّبِىَە، ئىطّبئىٍىَە 

( ِۆجەزىٍە، ثبثىَە، ثبھبئىَە لبجبرٌىك پىرلە ۋە . ۋە زەٍسىَە پىرلىٍىرىٕي ئۆز ئىچىگە ئبٌىسۇ
ثۇٔساق جەپطىرٌەر  ِەزھەثٍەرٔىڭّۇ ئۆز ئبٌسىغب ئبضبضٍىٕىسىغبْ ٔۇرغۇْ جەپطىرٌىرى ثوٌۇپ،

  .ئەھٍي ضۈٕٔە ِۇضۇٌّبٍٔىرى ٔەزىرىسە ئېحىجبرضىس لبراٌسى
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فبراثي، ئىرۋأۇضطبپب، ئىجٕي ضىٕبغب ئوذػبظ پەٍالضوپالرٔىڭّۇ جەپطىرٌىرى ثوٌۇپ، ثۇالر 
 . ئبٍەجٍەرٔي ثبغمىچە جەۋىً لىٍغبچمب، ثۇالرِۇ ٍۀىال ئەھٍي ئىطالَ ٔەزەرىسە ِەلجۇي ثوٌّىسى

غمب ئەھٍي ضۈٕٔەت ِەزھىجىگە جەۋە ثوٌغبْ ثىر ثۆٌۈن ئبٌىّالر لۇرئبْ ثۇٔىڭسىٓ ثب
وەرىّٕىڭ ھەِّىطىٕي ئەِەش، پەلەجال پىمھي ِەضىٍىٍەرگە ئباللىسار ئبٍەجٍەرٔي جبٌالپ جەپطىر 

 . لىٍغبْ ثوٌۇپ، ئۇالرٔىڭ ئەڭ ِەغھۇرٌىرى ِۇٔۇالرزۇر
ئەررازى )جەضطبش زەپ ِەغھۇر ِۇئەٌٍىپي ئەثۇ ثەور ئىجٕي ئەٌي « ئەھىبِۇي لۇرئبْ»ـ  1

ثۇٔىڭسا پىمھي  .ـ ٍىٍي ۋاپبت ثوٌغبْ 370ـ ٍىٍي جۇغۇٌۇپ،  305ثوٌغبْ( ثوٌۇپ، ھىجرى 
 .ِەضىٍىٍەرگە ِۇٔبضىۋەجٍىه ئبٍەجٍەر، لۇرئبْ جەرجىجي ثوٍىچە ثبثالرغب ثۆٌۈپ جەپطىر لىٍىٕىسۇ

، ھۀەپي ِەزھىجىگە ثۇ جەپطىرٔىڭ ِۇئەٌٍىپي ھۀەپي ِەزھىجىگە ِۀطۇپ ثوٌغىٕي ئۈچۈْ
جىٍس ھبٌىسا ٔەغىر لىٍىٕغبْ ثوٌۇپ، وەڭ  3ثۇ جەپطىر  .ئبضبضٍىٕىسۇ ۋە ئۇٔي وۈچٍۀسۇرىسۇ

  .جبرلبٌغبْ
ـ ٍىٍي ۋاپبت ثوٌۇپ، ئىجٕي ئەرەثي زەپ  545ِۇئەٌٍىپي ھىجرى « ئەھىبِۇي لۇرئبْ»ـ  2

ثۇِۇ پىمھي ِەضىٍىٍەرگە  .ِەغھۇر ثوٌغبْ ئەثۇ ثەور ِۇھەِّەز ئىجٕي ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئەھّەز
 .ئبئىث ئبٍەجٍەرٔىڭ جەپطىرى ثوٌۇپ، ِبٌىىي ٔەزھىجىگە ئبضبضٍىٕىسۇ ۋە ئۇٔي وۈچٍەزۇرىسۇ

 . ثۇِۇ وەڭ جبرلبٌغبْ جەپطىر ثوٌۇپ، ھەرذىً ٔەغىرٌىرى ِەجۇجحۇر
ٍۇلىرىمىسىٓ ثبغمب زاِبٔىّىسزىىي ئبٌىّالرزىٓ ِۇھەِّەز ئەٌي ضبٍىص، ِۇھەِّەز ئەٌي 

ِۀٕب ذەٌىً ئەي لەجحبْ لبجبرٌىك ئبٌىّالرٔىڭ پىمھي ِەضىٍىٍەر ھەلمىسىىي ئبٍەجٍەرٔي ضبثۇٔي، 
جەپطىر لىٍغبْ جەپطىرٌىرى ثوٌۇپ، ثۇ جەپطىرٌەرٔىڭ ئبالھىسىٍىىي، ئبٍەجٍەرٔي جەپطىر لىٍىػحب 
ثىر ِەزھەثٕي ئبضبش لىٍّبً، ئبٍەجٍەرٔىڭ ٌۇغەت ِۀىطىگە، ٔبزىً ثوٌۇظ ضەۋەثٍىرىگە، 

  .رگە ۋە ثبرٌىك ِەزھەپٍەرٔىڭ وۆز لبراظ، پىىىر ئېمىٍّىرىغب ئبضبضٍىٕىسۇھەزىطٍە
 .ـ ئەضىرٔىڭ ئبذىرٌىرىسىٓ ثبغالپ جەپطىر ئىٍّي ٍېڭي ئۇضۇي ثىٍەْ جەرەلمي لىٍسى 19

لەزىّىي ِۇپەضطىرٌەر لۇرئبَ وەرىّٕي جەپطىر لىٍىػحب رىۋاٍەجٍەرگە، ئەرەپ جىٍىٕىڭ 
جۈٍِىٍەرٔىڭ ِۀىطىگە ۋە پىمھي ھۆوۈٍِەرگە وۆپرەن  گراِّبجىه لبئىسىٍىرىگە، ضۆز ـ

ئەھّىَەت ثېرىپ وەٌگەْ ثوٌطب، زاِبٔىّىسزىىي جەپطىرٌەر لۇرئبْ وەرىّٕي ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ 
 .ېڭي ِەضىٍىٍەرگە جبۋاة ئىسزەغگە لبراپ ِبڭسىٍھبٍبجىغب جەججىمالظ، زاِبٔغب ِبضالغحۇرۇپ، 

ضبٔبپ جۈگەجىۈضىس جەپطىرٌەر ٍېسىٍىپ ٔەغىر ٍىٍٕىڭ ِبثەٍٕىسە ئىطالَ زۇَٔبضىسا  100
 . لىٍىٕسى ۋە وەڭ جبرلبٌسى

ثۇ جەپطىرٌەرزىٓ ئىطالَ زۇَٔبضىسا زاڭك چىمبرغبْ ئەڭ ِەغھۇرٌىرى، ِىطىر ِۇپحىطي 
فىٌ »، ضەٍىس لۇجۇپٕىڭ «ئەي ِۀبر جەپطىرى»ِۇھەِّەز ئبثسۇھٕىڭ غبگىرزى رەغىس رىسأىڭ 

ٔبٍِىك جەپطىر ۋە ئىّبَ « جەپطىرى جبۋاھىر»ۋى جەۋھەرىٕىڭ جەپطىرى، جۀحب« زىالٌىً لۇرئبْ
  .جەپطىرى لبجبرٌىك جەپطىرٌىرىسۇر« جەپھىّۇي لۇرئبْ»ئەثۇي ئەئال ِەۋزۇزىٕىڭ 

)جەپطىرىً ِۀبر زەپ ِەغھۇر ثوٌغبْ( جەپطىرى ثوٌۇپ، ثۇ « جەپىطىرى لۇرئبْ ھەوىُ»ـ  1
رى جبِبٌىسزىٓ ئبفغبٔىٕىڭ غبگىرجي جەپطىرٔي غەرق ئىطالھبجچىطي ۋە ئىطالَ ِۇجەپەوىۇ

ِۇھەِّەز ئبثسۇھ ئەزھەر ئبٌي ثىٍىُ ٍۇرجىسا ئولۇغۇچىٍىرىغب ضۆزٌەپ ثەرگەْ جەپىطر زەرضي 
ئبضبضىسا ِۇھەِّەز ئبثسۇھٕىڭ ٍېٕىسىٓ پەلەت ئبٍرىٍّبٍسىغبْ ئبٌسىٕمي لبجبرزىىي 

غىس رىسا ئۇضحبزىٕىڭ ئولۇغۇچىطي ۋە ِۇھەِّەز ئبثسۇھٕىڭ ئىٍّىٌ ۋارىطي غەٍد ِۇھەِّەز رە
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جەپطىر زەرضي ۋە ئۇضۇٌىغب ئبضبضٍىٕىپ ٍېسىپ چىممبْ، ثۇجەپطىر ضۈرە پبجىھەزىٓ ضۈرە 
ـ ئبٍىحىگىچە جەپطىر لىٍىٕغبْ ثوٌۇپ، ثۇجەپطىرٔي جبِبِالغمب ِۇئەٌٍىپٕىڭ  101ٍۈضۈپٕىڭ 

غىر جىٍس ھبٌىسا جەورار ـ جەورار ٔە 12ثۇ جەپطىر چوڭ ھەجىٍّىه  .ئۆِرى ٍېحىػّىگەْ
لىٍىٕىپ وەڭ جبرلبٌغبْ ثوٌطىّۇ، زۇَٔبزا پەلەت جۀمىسگە ئۇچرىّىغبْ ثىرِۇ جەپطىر 

  .ثوٌّىغىٕىسەن، ثۇِۇ ثىر ثۆٌۈن ئۆٌىّبالر جەرىپىسىٓ جۀمىس لىٍىٕغبْ
ـ ِىطىرٌىك، ِۇضۇٌّبْ لېرىٕساغالر جەغىىالجىٕىڭ ئەزاضي، ئىطالَ ِۇجەپەوىۇرى، زىٕي 2

ھ ٍوٌىسا ئىططىك لېٕىٕي جەلسىُ لىٍىپ، غەھىسٌىك ِبلبِىغب ٔبئىً ۋە ئەلىسىطىٕي لوغساپ، ئبٌال
  .جەپطىرىسۇر« فىٌ زىالٌىً لۇرئبْ»ثوٌغبْ ضەٍىس لۇجۇثٕىڭ وۆپ لىطّىٕي زىٕسأسا ٍبزغبْ 

 .ثۇ جەپطىرٔىڭ ھەرذىً ثبضّىٍىرى ۋە ٔۇرغۇْ جىٍالرغب لىٍىٕغبْ جەرجىّىٍىرى ِەۋجۇجحۇر
ئۆجىۈزۈٌىسىغبْ ذەٌمئبراٌىك وىحبة ٍەرِۀىىطىسە ثۇوىحبثٕي ـ ٍىٍي لبھىرىسە ھەر ٍىٍي  1986

ضېحىۋاٌغۇچىالرٔىڭ ٔۆۋەت وۈجۈپ ئۆچرەجحە جۇرغبٍٔىمىٕي وۆرگەْ ۋە ٌىۋأسا زىَبْ جبرجىپ 
جەپطىرىٕي « فىٌ زىالٌىً لۇرئبْ»ضەرِبٍىطىسىٓ ئبٍرىٍىپ لبٌغبْ وىحبة ضوزىگەرٌىرىگە، 

رىٍسۈرىۋاٌىطەْ، زەٍسىغبْ ضۆزٔىڭ ِبلبي ـ جەِطىٍگە ثبضحۇرۇپ ضبجطبڭ جبرجمبْ زىَىٕىڭٕي جى
ئبٍالٔغبٍٔىمىٕي ئبڭٍىغبْ وىػي، گەرچە ثۇ جەپطىرٔي وۆرِىگەْ ثوٌطىّۇ ثۇٔىڭ ھەلىمەجەْ 

ئىطالَ زۇَٔبضىسا، ھەجحبوي غەرة  .جەڭساغطىس جەپطىر ئىىۀٍىىىسىٓ گۇِبْ لىٍّىطب وېرەن
لمىسە ٔۇرغۇْ وىػىٍەرٔىڭ ِبگىطحىرٌىك ۋە ئەٌٍىرىسىّۇ ضەٍىس لۇجۇپ ۋە ئۇٔىڭ جەپطىرى ھە

 .زووحۇرٌۇق زىططىرجبجطىَە ٍبلالپ وىحبة ٍبزغبٍٔىمىّۇ ٍۇلىرىمي پىىرىّىسٔي زەٌىٍٍەٍسۇ
ئەپطۇضىي ثۇ جەپطىرِۇ ثەزى زۆٌەجٍەرٔىڭ ضىَبضىٌ ِۀپەئىحي ئۇچۇْ ذىسِەت لىٍىسىغبْ، 

ٓ ذبٌىٌ سېسىػىٍەرٔىڭ جۀمىٍبوي ثۇرٔىٕىڭ ئۇچىٕىال وۆرىسىغبْ ئىٕحبٍىٓ ِۇجىئەضطىپ وى
   .ثوالٌّىغبْ

ِۇئەٌٍىپي جۀحبۋى جەۋھەرى ثوٌۇپ، ئەٍٕي « ئەي جەۋاھىر فىٌ جەپطىرىً لۇرئبْ»ـ  3
ثۇ جەپطىرٔىڭ ئۇضٍۇثي ثۇرۇٔمي  .زاِبٔسا لبھىرە زارۇي ئۇٌۇَ پبووٌحىحىٕىڭ ئۇضحبزى ئىسى

ِەضىٍىٍەرگە وىرىپ وەجىەْ ِۇپەضطىرٌەرٔىڭ جەثىئەت ئىٍّىگە ئەھّىَەت ثەرِەضحىٓ پىمھي 
زەپ جۀمىس لىٍىپ، ثۇ جەپطىرٔي جەثىئەت ئىٍّي ۋە ِەذٍۇلبجالرٔىڭ ٍبرىحىٍىػىسىىي ئبجبٍىپ 

ثۇجەپطىر ئىٍىٍّەرٔىڭ ذۇالضىطي، ثۇٔي »ضىرالرٔي وەغپ لىٍّبلچي ثوٌۇپ، ِۇئەٌٍىپ، 
ئەِّب  .ٍبزغبْزەپ « ثىٍىع ِىراش ئىٍّىٕي ئۆگىٕىػحىٓ ئەۋزەي، ثۇ زاِبْ ئىٕمىالپ زاِبٔي

وۆپٍىگەْ ئبٌىّالر ثۇ جەپطىرٔي زەرىطٍىه وىحبثالرغب ئوذػبظ ئۆضۈٍِۇوٍەرٔىڭ، ھبٍۋأالرٔىڭ 
رەضىٍّىرى ثىٍەْ جوغمۇزىۋەجىەْ، ئبٍەجٍەرٔي جەپطىر لىٍىػحب ئەضٍي ِەلطەجحىٓ چەجٕەپ 

ۈرۈپ وەجىەْ، ئبٍەجٍەرٔي ئەپالجۇْ ٔەزەرىَىطي، ئىرۋأۇضطبپب پەٌپەپىطي ثىٍەْ ثىرٌەغح
ثۇ جەپطىرزە ھەِّە »جەپطىرىٕي ئەٍىجٍىگۀسەن، « ِەپبجىھۇي غەٍت»ئىساھٍىغبْ زەپ، ذۇززى 

غۇٔىڭ ثىٍەْ ئەٍٕي زاِبٔسا ثۇ  .زەپ جۀمىس لىٍىػمبْ« ئىٍىُ ثبر پەلەجال جەپطىر ئىٍّي ٍوق
 . جەپطىرٔىڭ ضەئۇزى ئەرەثىطحبٔغب وىرىػي چەوٍۀگەْ

ثۇي ئەئال ِەۋزۇزىٕىڭ ئۇرزۇ جىٍىسا ٍبزغبْ جەپطىرى ثۇ ئىّبَ ئە« جەپھىّۇي لۇرئبْ»ـ  4
 .جىٍس ھبٌىسا پبوىطحبْ، ھىٕسىطحبٔالرزا لبٍحب ـ لبٍحب ٔەغىر لىٍىٕىپ وەڭ جبرلبٌغبْ 6ثوٌۇپ، 

ـ  1942ِەۋزۇزى ثۇ جەپطىرىٕي  .ئىٕگىٍىسچە، جۈروچە ۋە ثبغمب جىٍالرغب جەرجىّە لىٍىٕغبْ
ٍىً جەرٍبْ ئىچىسە ِەۋزۇزى  30ثۇ  .سىپ جبِبٍِىغبْـ ٍىٍي ٍې 1972ٍىٍي ٍېسىػمب ثبغالپ، 
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ِەۋزۇزى ثۇ  .زۇچ وەٌگەْ ِەضىٍىٍەرٔي جەھٍىً لىٍىپ، جەپطىرٔي پىػػىمالپ ِبڭغبْ
ئىطالَ زىٓ ۋە زۆٌەجحۇر، ئىطالَ ھبوىّىَىحي جىىٍۀّەضحىٓ، ئىطالِغب جوٌۇق ئەِەي »جەپطىرىسە 

ۇپ، ھبٍبجٕىڭ غەذطي ۋە ئىجحىّبئي لىٍغىٍي ثوٌّبٍسۇ، ئىطالَ ِۇوەِّەي ثىر زىٓ ثوٌ
زېگەْ ٔەزەرىَۀي ئۇجحۇرىغب لوٍۇپ، غەرة پىىىر ئېمىّىٕىڭ، « جەرەپٍىرىٕي ئۆز ئىچىگە ئبٌىسۇ

  .زىٕطىسٌىك پەٌطەپەضىٕىڭ ئىطالَ زۇَٔبضىغب ئېمىپ وىرىػىگە غىسزەت ثىٍەْ لبرغي جۇرغبْ
، لبٍطي ئۇضۇٌسا ئېٍىپ ئۇ ھبزىرلي زەۋرىسە ئىطالَ زەۋىحىٕي لبٔساق ئېٍىپ ثېرىع 

  .ثېرىع لبجبرٌىك ثىر ٍۈرۈظ ئۇضۇي ـ چبرىٍەرٔي وۆرضىحىپ ثەرگەْ
ئىٍّىٕىڭ ئۇچمبٔسەن جەرەلمي لىٍىػي، ٔۇرغۇٍٔىغبْ  ـ ئەضىرزە جەپطىرغۇٔبضٍىك 20

جەپطىرٌەرٔىڭ ٍېسىٍىپ ٔەغىر لىٍٕىػي ثىٍەْ، ئىالھي وىحبة ــ لۇرئبْ وەرىّٕي ثبغمىچە، 
ـ ذىً ئۇضۇي  4ەرگە ئوذػىّبٍسىغبْ ثىرذىً جەپطىر لىٍىع ئۇضۇٌي ــ ٍۇلىرىمي جەپطىرٌ
  .ئوجحۇرىغب چىممبْ

ثۇ ذىً جەپطىرٌەرٔىڭ ثىرى ئەثۇ زەٍس زەِۀھۇرى زېگەْ وىػي جەرىپىسىٓ ٍېسىٍغبْ ۋە 
)ٍۀي لۇرئبٕٔي لۇرئبْ ثىٍەْ « ئەي ھىساٍەجي ۋەي ئىرفبْ فىٌ جەپطىرىً لۇرئبْ ثىً لۇرئبْ»

ثۇ جەپطىرزە ئوجحۇرىغب لوٍۇٌغبْ ٔەزەرىَە  .ػحب ھىساٍەت ۋە ئىرپبْ( زەپ ٔبَ لوٍۇٌغبْجەپطىر لىٍى
ۋە وۆز لبراغالر لۇرئبْ وەرىّٕىڭ ئەضٍي روھىغب، ھەزىص غەرىپٍەرٔىڭ ِەزِۇٔىغب، پۈجۈْ 
ِۇپەضطىرٌەرٔىڭ جەپطىر لىٍىع لبئىسىطىگە جبِبِەْ ذىالپ ثوٌۇپ، ثۇ جەپطىرزە، پۈجۈْ 

ى ۋە ِۇپەضطىرٌەر جۀمىس لىٍىٕغبْ، پۈجۈْ پەٍغەِجەرٌەرٔىڭ ِۆجىسىٍىرى جەپطىر وىحبثٍىر
ئىٕىبر لىٍىٕغبْ، ِەالئىىە، جىٓ، غەٍحبٔالر ئىٕىبر لىٍىٕغبْ، غەرىئەت ھۆوۈٍِىرى ئبٍبق 
ئبضحي لىٍىٕغبْ ثوٌۇپ، ثىر لېحىُ ٍبوي ثىرلبٔچە لېحىُ ئوغرىٍىك لىٍغبْ وىػىٕىڭ لوٌي 

ر چبٌّب وىطەن لىٍىپ ئۆٌحۈرۈٌّەٍسۇ، ئۆضۈَ ٔەچچە ھەضطە وېطىٍّەٍسۇ، زىٕب لىٍغۇچىال
ثوٌّىطب ئۆضۈَ ھېطبثالّٔبٍسۇ، ئبئىٍە ِۇٔبضىۋىحي ثوزۇٌّىغۇچە جبالق جبالق ثوٌّبٍسۇ، زېَىٍگەْ 

ثۇ جەپطىر ٔەغىر لىٍىٕىپ  .ۋە ثبغمب ٔۇرغۇْ ِەضىٍىٍەر ئبضحىٓ ـ ئۈضحۈْ لىٍىۋېحىٍگەْ
جەپطىرى »ّبٌىرى جەوػۈرۈپ، جەجمىك لىٍىپ، ثۇ جەپطىرٔي جبرلىحىٍغبٔسىٓ وېَىٓ، ِىطىر ئۆٌى

ٍۀي زىٕطىسٌىك جەپطىرى زەپ ھۆوۈَ لىٍىپ، ئەزھەرزىٓ ِەذطۇش پەرِبْ « ئىٍھبزى
چىمىرىپ ثبرٌىك ٔۇضرىٍىرىٕي ٍىغىۋېٍىپ ِۇضبزىرە لىٍغبْ، ثبغمىالرٔىڭ ئولۇغي 

  .چەوٍىٕىپ، وىػىٍەرٔىڭ وۆزىسىٓ ٍوق لىٍغبْ
سزا ٍېسىٍغبْ جەپطىرٌەرزىٓ ئۆز وۆزۈَ ثىٍەْ وۆرگەْ ٍبوي جۈۋۀسە زاِبٔىّى

 . ىسئبڭٍىغبٍٔىرىّٕىڭ ئىطىٍّىرىٕي وۆرضىحىپ ئۆجىّ
ـ جەپطىرىً ِۇٔىر)ئەي ئەلىسە ۋەغػەرىئە ۋەٌّۀھەج(، ِۇئەٌٍىپي ضۈرٍەٌىه ِەغھۇر  1

ثىرىٕچي لېحىُ ـ ٍىٍي ثەٍرۇجحب  1991جىٍس ھبٌىسا  16ئبٌىُ زووحۇر ۋەھجە ئەززۇھەٍٍي ثوٌۇپ، 
 . ٔەغىر لىٍىٕغبْ

ـ ئەجحەپطىرۇي ۋەجىس، ِۇئەٌٍىپي ٍۇلىرىمي جەپطىرٔىڭ ِۇئەٌٍىپي زووحۇر ۋەھجە زۇھەٍٍي  2
ـ ٍىٍي  1997ثوٌۇپ، ثۇ لۇرئبْ وېرىّٕىڭ ھبغىَىطىگە ثېرىٍگەْ لىطمب جەپطىر ثوٌۇپ، 

   .ضۈرىَەزە ثىر جىٍس ھبٌىسا ٔەغىر لىٍىٕغبْ
ّبْ ِۇٌەذرەش ِىٓ جەپبضىرىً لۇرئبْ، ِۇئەٌٍىپي ۋەجىٕىّىسٔىڭ ـ جەپطىرى پەجھۇررەھ 3

ٍەروەْ غەھىرىسىٓ لبرى ِۇھەِّەز ٔىَبز لبرى زېگەْ وېػي ثوٌۇپ، ئۇزۇْ ِۇززەت ِەزىٕە 
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ثۇ  .ـ ٍىٍي ِەزىٕىسە ٍېسىپ جبِبٍِىغبْ 1415رى جِۇٔەۋۋەرەزە ٍبغىغبْ ۋە جەپطىرىٕي ھى
ثۇ ثىر ئۇٍغۇر ئبٌىّىٕىڭ ئەرەة  .ٌىسا ٔەغىر لىٍىٕغبْجىٍس ھب 2ـ ٍىٍي  2000 جەپطىر ِەزىٕىسە

 . جىٍىسا ٍبزغبْ ۋە ئەرەة زۇَٔبضىسا ٔەغىر لىٍىٕغبْ جەپطىرزۇر
 ـ جەٍطىرۇي وەرىّۇررەھّبْ فىٌ جەپطىرى وەالِىً ِۀٕبْ،  4
ـ ئەجحەپطىرۇي ۋازىھ ـ ِۇئەٌٍىپي ِىطىرٌىك ِەغھۇر ئبٌىّالرزىٓ زووحۇر ِۇھەِّەز  5

جىٍسى ھبٌىسا ِىطىر ۋە ٌىۋأالرزا لبٍحب ـ  3زى زېگەْ وىػي ثوٌۇپ، ثۇ جەپطىر ِەھّۇز ھىجب
  .لبٍحب ٔەغىر لىٍىٕىپ وەڭ جبرلبٌغبْ

 لەدىّمي تەپطىرٌەر ثىٍەْ ھبزىرلي تەپطىرٌەرٔىڭ پەرلي
ٔبھبٍىحي جىس ضۈرئەجحە  ئەضىرٔىڭ وىرىػي ثىٍەْ جەپطىر ئىٍّي ٍېڭي ئۇضۇي ثىٍەْ  - 20

جەپطىر لىٍىػحب، ئەرەة جىٍىٕىڭ گراِّبجىىىٍىك  ثوٌۇپ، لەزىّمي ِۇپەضطىرٌەرجەرەلمي لىٍغبْ 
ھۆوۈٍِەرگە  جۈٍِىٍەرٔىڭ ِۀىطىگە ۋە فىمھي –ضۆز ، ۋە ئىطحىٍىطحىىىٍىك لبئىسىٍىرىگە

وەٌگەْ ثوٌطب، ٍېمىٕمي زاِبْ ِۇپەضطىرٌىرى لۇرئبْ وەرىّٕي  وۆپرەن ئەھّىَەت ثېرىپ
ِۇغىسا ئەِەٌىٍَەغحۈرۈظ، زاِبٕٔىڭ جەلەززاضىغب الٍىك ھبٌسا، وۈٔسىٍىه جۇر ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ

  .ِەضىٍىٍەرٔي جبۋاثالٔسۇرۇظ ئىػٍىرىغب زور ئەھّىَەت ثەرگەْ ٍېڭي
 لۇرئبْ وەرىُ ئبٍەتٍىرىٕي توغرا چۈغىٕىع ئۇضۇٌي

لۇرئبْ ئبٍەجٍىرىٕي ھەلىمي رەۋىػحە جوغرا چۈغىٕىع ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ جوغرا جۇرِۇظ 
ٍوٌىٕي جبٌٍىػىٕىڭ ئۈٔۈٍِۈن ئۇضۇٌي. لۇرئبٕٔي جوغرا چۈغىٕىع ئۈچۈْ ئبٍەجٍەرٔي جوغرا 

 جەپطىرٌەظ جەٌەپ لىٍىٕىسۇ. ثۇٔىڭ ئۈچۈْ ِۇئەٍَەْ پىرىٕطىپالرغب ئەِەي لٍىع الزىُ. 
گە ئەِەي لىٍىع وىرەن. ئبٍەت ئبرلىٍىك ئبٍەجٕي، ھەزىص، رىۋاٍەجٍىه ثىٍىٍّەر (1

 ضبھبثىالرٔىڭ رىۋاٍىحي، جبثىئىٕالرٔىڭ رىۋاٍىحي ئبرلىٍىك جەپطىر لىٍىع ثۇٔىڭ جۈٍِىطىسىٕسۇر.
رىۋاٍەجٍىه ثىٍىٍّەر ثىٍەْ جەپطىرغۇٔبضالرٔىڭ راٍىٕي ثىرٌەغحۈرۈظ ئبرلىٍىك جەپطىر  (2

 لىٍىع.
ەرەپ جىٍىٕىڭ ضۆز ِۀىطي ۋە ئۇٔىڭ لوٌٍۇٔۇظ ئۇضۇٌىغب ئبٍەجٍەرٔي جەپطىر لىٍغبٔسا ئ (3

، ئەرەپ جىٍىٕىڭ  گىراِّبجىىىطي ۋە ئىطحىحىه ئۇضۇٌىغب  ئۇٍغۇْ وىىٍىػىگە ثوٍطۇٔۇظ 
 ئەھّىَەت ثىرىع جەٌەپ لىٍٕىسۇ.

لۇرئبْ ئبٍەجٍىرىٕي جوغرا چۈغىٕىع ئۈچۈْ ضۆز ئىجبرىٍەرٔىڭ لۇرئبٔسىىي  (4
 ئىپبزىٍىىٕىع ئۇضۇٌىغب ئەھّىَەت ثىرىع الزىُ. 

رۈٔۈغي ۋە ۆلۇرئبٕٔي جوغرا چۈغىٕىع ئۈچۈْ لۇرئبْ ئبٍەجٍىرىٕىڭ ٔبزىً ثوٌۇظ ئبرلب و (5
 ئەٍٕي ۋالىححىىي جۇرِۇظ ئبزىحىٕىّۇ وۆززە جۇجۇظ الزىُ.

 را چۈغىٕىع ئۈچۈْ لۇرئبٕٔي ِۀجە ۋە ئۆٌچەَ لىٍىع جەٌەپ لىٍىٕىسۇ.لۇرئبٕٔي جوغ (6
 ئۇٍغۇرالردىٓ چىممبْ ِەغھۇر ِۇپەضطىرٌەر

جەرجىّە ۋە  ئۇٍغۇرالر جۈروىٌ جىٍٍىك ذەٌمٍەر ئىچىسە لۇرئبْ وەرىّٕي ئەڭ زەضٍەپ 
 : جۆۋۀسىىىچە ئۇٍغۇرالر ئىچىسىٓ چىممبْ ِۇپەضطىرٌەر .جەپطىر لىٍغبْ ذەٌمحۇر

ٍەپ چۈغۀسۈرگەْ وىػي ئبجبغٍىك ھىئۇٍغۇرالر ئىچىسە لۇرئبْ وەرىّٕي ئەڭ زەضٍەپ غەر
ئىجٕي ذەٌەف لەغمىرىٌ  ۈضەٍٓ ئىجٕي ئەٌيھِەھّۇز لەغمەرىَٕىڭ ئۇضحبزى  جىٍػۇٔبش ئبٌىُ

لبٔچە ئەۋالز ذبٍٔىرىٕىڭ ِۀىۋى  زېگەْ وىػي ثوٌۇپ، ثۇ زات لبراذبٔىَالر ذبٍٔىمىٕىڭ ثىر



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

53 
 

پبرچىسىٓ وۆپرەن وىحبة  200ئۆِرى ئىچىسە  ئۇ .لال جؤۇٌغبْ ِۇزەررىص ئىسىزاھىطي، غۇٔسا
  .ٍەپ چۈغۀسۈرگەْھىغەر ٍبزغبٕٔىڭ ضىرجىسا لۇرئبْ وەرىّٕي

ھۆوۈِسار ثوٌغبْ ذوجب ٍبلۇة ە ٍەروۀس ٍىٍىغىچە - 1756 ٍىٍىسىٓ  - 1735ِىالزىَە  
ٍبززۇرۇپ ٔەغىر  ئۇٍغۇرچە جەپطىرىٕيزېگەْ وىػي زۆٌەت ذىراجىحي ثىٍەْ لۇرئبْ وەرىّٕىڭ 

  .لىٍسۇرغبْ
لۇرئبْ وەرىّٕىڭ  ٍىٍي - 1910ۈضەٍٕربْ جەجەٌٍي ھلبغىٍىمحب ئۆجىەْ زاڭٍىك ئۆٌىّب  

  .ئۇٍغۇرچە جەپطىرىٕي ئىػٍەپ چىممبْ
غىڭػىطەٍٕىڭ جۈرِىطىسە، ئۆِرىٕىڭ  ٍىٍي - 1937ضبثىث زاِوٌال ھبجىُ ِىالزىَە  

ئۇٍغۇرچە  زېگەْ «جەپطىرۇي لۇرئبْ روغەْ ثبٍبْ جۈروىٌ»ئىػٍەپ چىممبْ  ئبذىرىغىچە
ٍىٍي غوٌجىسا ثېطىپ  - 1948 پبرىطي -30جەپطىرٔي ٍېسىپ چىممبْ ثوٌۇپ، ئۇٔىڭ 

زاِوٌالِٕىڭ غوٌجىسىىي ئوغٍي  ثۇ جەپطىرٔىڭ لوٌَبزِب ٔۇضرىطىٕي ضبثىث .جبرلىحىٍغبْ
  .ِىٍٍەجٍەر جەجمىمبت ئورٔىغب جبپػۇرغبْ ئىىەْ راٍؤٍۇقئۇٍغۇر ئبپحؤوَ  ٍىٍي - 1961ئبثسۇٌال 

ٔي  «لۇرئبْ وەرىُ جەپطىرى »ِۇھەِّەز زىرىپ لبرىھبجىُ غوٌجىسا  ٍىٍي - 1955 
لەغمەرزە ٍېسىپ چىممبْ  ٍىٍي  - 1926زىرىپ لبرىھبجىّٕىڭ  .ئۇٍغۇرچە ئىػٍەپ چىممبْ

لبجبرزا  ٍىٍي - 1987 ئەضىرى ٔبٍِىك« ئەِّە پبرىطىٕىڭ جەپطىرى»  لۇرئبْ وەرىّٕىڭ
ٍىٍي ضەئۇزى ئەرەثىطحبٔىٕىڭ   - 2003ضرىطىغب ئبضبضەْ ٔۇفبوطّېً لىٍىپ ثېطىٍغبْ 

  .ئۆزگەرجىپ ٔەغىر لىٍىٕغبْ ھىرىسە ھبزىرلي زاِبْ ئۇٍغۇر جىٍىغبەجىسزە غ
 تەپطىرٔىڭ تۈرٌىرى

 لۇرئبْ وەرىُ ھەلمىسە ٍېسىٍغبْ جەپطىرٌەر ٔبھبٍىحي وۆپ ثوٌۇپ، ئۇالر وۆز لبراظ ۋە پىىىر
 جەھەجحە جۆۋۀسىىىسەن ئبٌحە چوڭ جۈرگە ثۆٌۈٔىسۇ: 

 ئەضەرٌەرگە تبٍىٕىپ لىٍىٕغبْ تەپطىرٌەر
ثۇ ذىٍسىىي جەپطىرٌەرٔي ٍبزغۇچىالر جەپطىر لىٍىع ئۇضۇٌىسا ئۆزٌىرىٕىڭ ئەلٍىٌ  

ب جبٍبّٔبضحىٓ ثەٌىي ثىر ئبٍەجٕي ثبغمب ثىر ئبٍەت ثىٍەْ، ئەگەر ئۇ ئبٍەت ھەلمىسە جەپەوىۇرىغ
پەٍغەِجەرئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ھەزىطي ثوٌطب غۇ ھەزىص ثىٍەْ ۋە ٍبوي ضبھبثىالرزىٓ ۋە 

  .جبثىئىٕالرزىٓ لبٌغبْ ئەضەر ثوٌطب غۇ ئەضەرٌەر ثىٍەْ جەپطىر لىٍغبْ

ِۇغۇ جۈر ثوٍىچە ِەٍسأغب  «في تفسير القرآن للطبري  جامع البيان»جەپطىر ئىجٕي وەضىر  
وەٌگەْ جەپطىرٌەر ئىچىسە ئەڭ جوغرا زەپ ثبھب ثېرىٍگەْ، غۇٔسالال ئىطالَ زۇَٔبضىسا ٍۇلىرى 

 ٔوپۇزغب ئىگە ثوٌغبْ جەپطىرٌەرزىٕسۇر 
 فىمھي ئىٍىّٕي ئبضبضىٌ ئورۇٔغب لوٍۇپ ٍېسىٍغبْ تەپطىرٌەر

ىٕىڭ لبٔۇْ ـ جۈزۈَ، غەرىئەت ئەھىبٍِىرىٕي ئبضبش لىٍىپ فىمھي ئىٍّي ٍۀي ئىطالَ زىٕ
ٍېسىٍغبْ جەپطىرٌەر ِەزِۇْ جەھەجحىٓ ئىطالَ زىٕىٕىڭ لبٔۇْ ـ جۈزۈَ، غەرئىٌ ئەھىبٍِىرىغب 

ثۇ ذىٍسىىي جەپطىرٌەر ثەزىسە ثىرەر ِەزھەثٕىڭ  .ئباللىسار ثبرٌىك جەرەپٍەرٔي ئۆز ئىچىگە ئبٌغبْ
ئورۇٔغب لوٍۇپ ٍېسىٍطب، ثەزىسە جۆت ِەزھەثٕىڭ وۆز لبراغٍىرىٕي وۆز لبرىػىٕي ئبضبضىٌ 

  .ضېٍىػحۇرۇظ ئبضبضىسا ٍېسىٍغبْ
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 تبرىخ ۋە لىططىٍەرٔي ئبضبش لىٍىپ ٍېسىٍغبْ تەپطىرٌەر
ثۇ ذىٍسىىي جەپطىرٌەرزە جبرىرىٌ ۋەلەٌىه ۋە لىططىٍەر، ئىٍگىرى ئۆجىەْ پەٍغەِجەرٌەر 

ضۆئٍەة ۋە  .رى ھەلمىسىىي ِەزِۇٔالرزا وۆپ جوذحىٍىسۇۋە ئۇالرٔىڭ ئۈِّەجٍىرىٕىڭ ذەۋەرٌى
  .ذبزىٕالرٔىڭ جەپطىرٌىرى ثۇ ذىٍسىىي جەپطىرٌەرٔىڭ ِەغھۇرٌىرىسۇر

 لۇرئبْ وەرىّٕىڭ گىراِّبتىىىٍىك تىً لۇرۇٌّىطىٕي ئبضبش لىٍىپ ٍېسىٍغبْ تەپطىرٌەر
ٍىك ضۆز ثۇذىٍسىىي جەپطىرٌەر ئبضبضەْ ئەرەة جىٍىٕىڭ ِورفوٌوگىَە ۋە ضىٕحبوطى

جەرىپىگە ئەھّىَەت ثېرىپ لۇرئبْ وەرىّٕىڭ ضۆزٌىرىٕىڭ جۈرٌۈٔۈظ لبئىسىٍىرى، ھەر ذىً 
گىراِبجىىىٍىك غەوىٍٍىرى ھەَ غۇالر ئبرلىٍىك ئىپبزىٍۀگەْ گىراِّبجحىىىٍىك ِۀىٍىرى، 
ضۆزٌەرٔىڭ ثىرىىّىطي ۋە جۈٍِە لورۇٌّىطي جەھەجٍەرزىٓ ئەرەة جىٍىٕىڭ ئەڭ ٍۇلىرى 

ئۇٍغۇْ ثوٌغبْ ھبٌسا چۈغىۀٍىىىٕي، جىً ثبٍٍىمي ِوي ثوٌغبْ ئەرەثٍەرٔىڭ ئىطالَ ئۆٌچىّىگە 
وېٍىػحىٓ ثۇرۇٔمي جىً ضۀئىحي ئەڭ ٍۇلىرى زەرىجىگە وۆجۈرۈٌگۀسە غۇٔىڭغب ِبش ھبٌسا 

  .جېرىّۇ ِۇوەِّەي ثوٌغبْ ثىر وىحبة ثوٌۇپ چۈغىۀٍىىىٕي ثبٍبْ لىٍىسۇ
 لبراغالر ئبضبش لىٍىپ ٍېسىٍغبْ تەپطىرٌەرپەٌطەپەۋىٌ ئبڭ ۋە ئەلٍىٌ وۆز 

ثۇ ِبۋزۇزا ٍېسىٍغبْ جەپطىرٌەرٔىڭ ئەڭ ِەغھۇرى پەذرۇززىٓ رازى زېگەْ ٔبَ ثىٍەْ 
ِەغھۇر ثوٌغبْ ِۇھەِّەز ئىجٕي ئۆِەر ئىجٕي ھۇضەٍٓ ئىجٕي ھەضەْ ئىجٕي ئەٌي جەرىپىسىٓ 

ئبپحور ثۇ  .جەپطىرزۇرٍۀي غەٍىجٍەرٔىڭ ئبچمۇچٍىرى زېگەْ « ِەفبجىھۇٌغەٍت»ٍېسىٍغبْ 
پەٍالضوپالرٔىڭ ۋە  .سە جوذحىٍىسۇىجەپطىرزە ئبضّبْ جىطىٍّىرى، جەثىئەت ئىٍىٍّىرى ئۈضح

ئۇالرٔىڭ زىٕغب لبرغي ذبجب وۆز لبراظ،  .ھېىّەت ئىگىٍىرىٕىڭ ضۆزٌىرىٕي وۆپ ٔەلىً لىٍىسۇ
 .ب رەززىَە ثېرىسۇپىىىرٌىرىٕي ۋە زىٓ ھەلمىسە ثوٌغبْ غەن غۈثھىٍىرىٕي ثبٍبْ لىٍىپ، ئۇالرغ

ثىراق رەززىَە ثېرىػحە ئۇالرٔىڭ زەٌىً ـ پبوىحٍىرى وۈچٍۈن ھبٌەجحە ثبٍبْ لىٍىٕىپ، ئۇ 
  .زەٌىٍٍەرگە ثېرىٍگەْ رەززىَەٌەر ئبجىس ھبٌەجحە ثوٌۇپ لبٌغبْ جەرەپٍىرى ثبر

ضۈٕٔي ِەزھىجىذىىىٍەرٔىڭ ئەلىذىطىذىٓ چەتٕەپ وەتىەْ تبئىپىالرٔىڭ ئەھٍي 
 ٌىرىٍبزغبْ تەپطىر

جبئبالٔىڭ روغەْ پبوىحٍىرى ۋە وەضىىٓ ھۆوۈٍِىرىٕي ئۆز ئىچىگە هللا ا« لۇرئبْ وەرىُ»
ئبٌغبْ ِۇلەززەش ئىالھىٌ زەضحۇر ثوٌۇپ، ئۇ ِەزِۇٔي ئېٕىك، ثۀسىٍەرگە ۋەز ـ ٔەضىھەت 

ٌېىىٓ ضۈٕٔي ئەلىطىسىٓ ٍبت ھبٌسا ھەرذىً غەرەز، ِەلطەت  .لىٍىپ چۈغۈرۈٌگەْ وىحبثحۇر
ئبضحىسا ِەٍسأغب وەٌگەْ جبئىپىالر ئۆز ِەلطەجٍىرىٕي ئىػمب ئبغۇرۇظ، ٔبزاْ ۋە ٔىػبْ 

ذەٌمٍەرٔي لبٍّۇلحۇرۇپ ئۆزٌىرىٕىڭ ذبجب پىىىر، ئىسزىَەٌىرى ئبضحىغب جوپالظ ئۈچۈْ لۇرئبْ 
 ،«وەغػبف». وەرىّٕىڭ ئبٍەجٍىرىٕي ئۆز ٔەزەرىَەٌىرىگە ِبش ھبٌسا جەپطىر لىٍغبْ

جەپطىرٌەر ثۇالرٔىڭ ثىر لبجبرٌىك  «جەپطىرى ئىجٕي ئەرەثي »،«بئىٓجۀسىھۇٌمۇرئبْ ئۀىٍّەج»
 . لىطّىسۇر

لۇرئبْ وەرىّٕىڭ جەپطىرٌىرى ٍۇلىرىمىسەن جۈرگە ئبٍرىع ئۇضۇٌي ثوٍىچە ئبٌحە جۈرگە 
ثۆٌۈٔگۀسىٓ ضىرت ٍۀە ئبِّىجبة ئولۇَ ثوٍىچە ئەضەرگە جبٍىٕىپ لىٍىٕغبْ جەپطىرٌەر ۋە 

  .ىپ لىٍىٕغبْ جەپطىرٌەر زەپ ئىىىي چوڭ جۈرگە ئبٍرىٍىسۇئەلٍىٌ جەپەوىۇرغب جبٍىٕ
ثىس ٍۇلىرزا ثبٍبْ لىٍىپ ئۆجىۀسەن،  ئەضەرگە جبٍىٕىپ لىٍىٕغبْ جەپطىرٌەر ثوٌطب،

ِەزِۇٔساظ ئبٍەجٍەرگە، پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِسىٓ رىۋاٍەت لىٍىٕغبْ ھەزىطٍەرگە، 
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  .ئەضەرٌەرگە جبٍىٕىپ لىٍىٕغبْ جەپطىرٌەرزۇرضبھبثىالر ۋە جبثىئىٕالرزىٓ رىۋاٍەت لىٍىٕغبْ 
ئەضەرگە جبٍىٕىپ لىٍىٕغبْ ئەلٍىٌ جەپەوىۇرغب جبٍىٕىپ لىٍىٕغبْ جەپطىرٌەر ثوٌطب، 

جەپطىرٌەرٔىڭ ئەوطىچە ثوٌۇپ، ثۇ پەلەت جەپطىرغۇٔبش ئبٌىّالرٔىڭ ئەلٍىٌ جەپەوىۇرى، وۆز 
بش ھبٌەجحە لىٍىٕغبْ، غۇٔسالال ثۇ لبرىػي ۋە ئۆزى غۇغۇٌٍىٕىۋاجمبْ ئىٍىّٕىڭ ئېھحىَبجىغب ِ

جبئبالٔىڭ ئبٍەجٍەرزە هللا ذىً ئۇضۇٌٕي لوٌٍىٕىػحب چولۇَ ئىطالَ زىٕىٕىڭ روھىغب، ا
ئىپبزىٍىّەوچي ثوٌغبْ ِەلطىسىگە ئۇٍغۇْ ثوٌۇغٕي، ھبۋاٍي ـ ھەۋەش ۋە ذبھىػالرٔىڭ 

  .جەضىرىسىٓ ٍىراق ثوٌۇغٕي غەرت لىٍغبْ ھبٌسا لىٍىٕغبْ جەپطىرٌەرزۇر
ۈرزىىي جەپطىرٌەرٔىڭ ئىچىگە ٍۇلىرىسا ضۆزٌەپ ئۆجۈٌگەْ فىمھي، جبرىد ۋە لىططىٍەر، ثۇ ج

پەٌطەپە ۋە ئەرەة جىٍي گىراِّبجىىٍىرى ئبضبش لىٍىٕىپ ٍېسىٍغبْ جەپطىرٌەر وىرىػحىٓ 
 .جەپطىرٌەرِۇ وىرىسۇ لبجبرٌىك «جەپطىر جبالٌەٍٓ »، «جەپطىر ثەٍساۋىٌ »ضىرت ٍۀە 

في  »،«جەپطىرۇي ِۀبر  »، «ئەي جبۋاھىر فىث جەپطىرىً لۇرئبْ» ٍۀەٍۇلىرلىالرزىٓ ثبغمب 
ئەٍطەرۇت »، «ئەزۋائۇي ثبٍبْ» ،«جەپطىرۇي ِۇٔىر»، «ضەفۋەجۇت جەفبضىر»، «زىالٌىً لۇرئبْ

 . ِۇ ثبرٍېڭي ئەضىرزە ٍېسىٍغبْ جەپطىرٌەرلبجبرٌىك  «جەپبضىر
 

 ئىٍّي ۋە لىرائەتتەجۋىذ  .ثبپتۆتىٕچي 
 ۋەزىپىطيۋە ئۇٔىڭ  تەجۋىذ

ثوٌۇپ،  جەجۋىس ضۆزىٕىڭ ٌۇغەت ِۀىطي " ٍبذػىٍىك، پىػػىمالظ " زېگۀٍىه 
جەٌەثپۇز لىٍىع ۋە  لۇرئبْ وەرىّسىىي ھەر ثىر ھەرپٕي ِۇوەِّەي –ئىطحېّبٌسىىي ِۀىطي 

  .جوغرا ئولۇظ زېگۀٍىىحۇر، ھەرپٍەرٔي جبۋۇظ چىمىرىع ئورگبٍٔىرىسىٓ ئېٕىك چىمىرىپ
 .چۈغۀسۈرىسىغبْ ئىٍىُ ئىٍّي لۇرئبْ وەرىّٕي جوغرا ئولۇغٕىڭ لبئىسىٍىرىٕيجەجۋىس 

لبئىسىٍەر لۇرئبْ  –ثۇ ئۇضۇي  .جەجۋىس ئىٍّىٕىڭ ئۆزىگە ذبش ئۇضۇي ۋە لبئىسىٍىرى ثبر
غۇڭب لۇرئبْ وەرىّٕي  .ووِپبضٍىك روٌىٕي ئوٍٕبٍسۇ وەرىّٕي ئولۇغبْ ھەر ثىر ِۇضۇٌّبْ ئۈچۈْ

وىػي ئبٌسى ثىٍەْ ثۇ ئىٍىّسىٓ ذەۋەرزار ثوٌّبً جۇرۇپ لۇرئبْ  ھەر لبٔساقئولۇِبلچي ثوٌغبْ 
 جەجۋىس ئىٍّي ثەزى ھەرپٍەرٔي لبٔساق ئەھۋاي ئبضحىسا .غەوىٍسە ئولۇٍبٌّبٍسۇ وەرىّٕي جوغرا

ئبۋاززا  ضوزۇپ ئولۇظ، لبٍطي ئەھۋاي ئبضحىسا ئىٕچىىە ۋە لبٍطي ئەھۋاي ئبضحىسا جوَ، ٍوغبْ
پرىٕطىپالرٔي  –لەٍەرزە جوذحبظ ۋە لبٔساق جوذحبظ جوغرىطىسىىي لبئىسە جەٌەثپۇز لىٍىع، 

جىٍىٕىال ئۆگۀگەْ  غۇڭب جەجۋىس ئىٍّىٕي ئۆگۀّەً، پەلەت ئەرەة .وۆرضىحىپ ثېرىسۇ
  .وىػىٕي لۇرئبْ وەرىّٕي جوغرا ئولۇٍسۇ زېگىٍي ثوٌّبٍسۇ

 تەجۋىذ ئىٍّىٕي ئۆگىٕىػٕىڭ ھۆوىّي
ئۆٌىّبالر ۋە لبرىَالر  ۋاَ ذەٌك ئۈچۈْ پەرز وىفبٍە، زىٕىٌجەجۋىس ئىٍّىٕي ئۆگىٕىع ئب 

  .ئۈچۈْ پەرز ئەٍٕسۇر
 –ھەر ثىر ئەر  جەجۋىس لبئىسىٍىرىگە رىئبٍە لىٍىع لۇرئبْ وەرىّٕي ئولۇِبلچي ثوٌغبْ 

زأە  لۇرئبٕٔي جەرجىً ثىٍەْ»  :وەرىّسە ئبٌالھ جبئبال لۇرئبْ .ئبٍبي ِۇضۇٌّبْ ئۈچۈْ پەرز ئەٍٕسۇر
  .زەپ ثۇٍرىغبْ {ئبٍەت - 4ِۇززەِّىً ضۈرىطي  « } ئولۇغىٓ زأە، ئوچۇق –
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 تىالۋەت دېگەْ ٔېّە؟
جەپەوىۇر لىٍغبْ  لۇرئبْ وەرىّٕي جەجۋىس لبئىسىٍىرىگە جوٌۇق رىئبٍە لىٍىپ، ِۀىطىٕي 

ئبۋازٌىك زېگەْ ئېحىمبز ثىٍەْ ، ھبٌسا، ِۀىطىٕي ثىٍّەٍسىغبٔالر ئبٌالھ جبئبال ِبڭب ضۆز لىٍىۋاجىسۇ
  .ٍبوي ئبۋازضىس ئولۇظ زېگۀٍىىحۇر

 لىرائەت ئىٍّىگە ِۇٔبضىۋەتٍىه ِەضىٍىٍەر
ھبٌسا چىراٍٍىك  لۇرئبْ وەرىّٕي جەجۋىس لبئىسىٍىرىگە جوٌۇق رىئبٍە لىٍغبْ –لىرائەت  

  .ئبۋاززا ئولۇظ زېگۀٍىىحۇر
غېۋىطىسە ئولۇٌىسىغبْ ذىً  7لۇرئبْ وەرىُ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِغب ئەرەة جىٍىٕىڭ  

 . لىٍىپ چۈغۈرۈٌگەْ

، : مسعت ىشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان - َرِضَي اللَُّو َعْنوُ  - عمر - 4445/7391
فرتبصت حَّت ، فكدت أساوره ِف الصبلة، فإذا ىو يقرأ على حروف كثًنة مل يقرئنيها رسول اهلل

أقرأنيها رسول اللهَصلَّى ، مسعتك تقرؤىا؟ قال من أقرأك ىذه السورة الِت، فقلت، فلببتو بردائو، سلم
فانطلقت بو أقوده ، قد أقرأنيها على غًن ما قرأت، فإن رسول اهلل، فقلت: كذبت َوَسلَّمَ  َعلْيوِ اللَُّو 

قال أرسلو ، فقلت يا رسول اهلل: إِّن مسعت ىذا يقرأ سورة الفرقان على حروف مل تقرئنيها، إَل النيب
َرِضَي  - مث قال: اقرأه يا عمر، ىكذا أنزلت، فقال، عليو القراءة الِت مسعتو يقرأفقرأ ، يا ىشام اقرأ

، إن ىذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فقال ىكذا أنزلت، فقرأت القراءة الِت أقرأِّن - اللَُّو َعْنوُ 
 ( 818( مسلم )4992البخاري) *فاقرءوا ما تيسر منو

ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇ:  رەزىَەٌالھۇئۆِەر ئىجٕي ذەجحبة  - 4445/7391
ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ ئۆگەجّىگەْ  ھىػبَ ئىجٕي ھەوىّٕىڭ ضۈرە فۇرلبٕٔي پەٍغەِجەر ضەٌالٌالھۇ

ٍبلىطىغب ئېطىٍغىٍي جبش ، ٔبِبز ئبذىرالغمۇچە ضەۋر لىالٌّبً، غەوىٍسە ئولۇغىٕىٕي ئبڭالپ
زەپ  ۇپ: ضبڭب ثۇٔساق ئولۇغٕي وىُ ئۆگەجحي؟زەرھبي پېػىسىٓ جۇج، ٔبِبززىٓ وېَىٓ .لبٌسىُ

ِەْ: ٍبٌغبْ ، زېسى، ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ ئۆگەجىەْ ئۇ: ثۇٔي ِبڭب پەٍغەِجەر ضەٌالٌالھۇ، ضورىسىُ
زېسىُ ۋە ئۇٔي ضۆرىگەْ ، ئەٌەٍھىططبالَ ِبڭب ثۇٔي ثبغمىچە ئۆگەجىەْ پەٍغەِجەر، ئېَححىڭ

پ ثېرىپ: ثۇٔىڭ ضۇرە فۇرلبٕٔي ضەْ ِبڭب ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ لېػىغب ئېٍى پېحي پەٍغەِجەر
 پەٍغەِجەر .زېسىُ، ئۆگىحىپ لوٍغىٕىڭسىٓ ثبغمىچىرەن ئولۇۋاجمبٍٔىمىٕي ئبڭالپ لبٌسىُ

، ئبٔسىٓ ھىػبِغب: ئەً ھىػبَ ! لېٕي ئولۇپ ثبلمىٕە .زېسى ئەٌەٍھىططبالَ: ئۇٔي لوٍۇۋەت!
ئەٌەٍھىططبالَ: ثۇ ضۈرە  رپەٍغەِجە، ھىػبَ ثبٍىمىسەن لىرائەت لىٍىپ ثەرگۀىسى .زېسى

 ِەْ پەٍغەِجەر .زېسى، ئي ئۆِەر! ئەِسى ضەْ ئولۇپ ثبلمىٓ .ِۇغۇٔساق چۈغۈرۈٌگەْ
لۇرئبْ  .ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ِبڭب ئۆگەجىىٕي ثوٍىچە ئولۇغبٔىسىُ: ثۇ ضۈرە ِۇغۇٔسالّۇ چۈغىەْ

)ثۇذبرى:  .زېسى، ضىٍەرگە ئبضبْ ثوٌغىٕىٕي ئولۇڭالر .ٍەجحە ذىً لىرائەت ثىٍەْ چۈغۈرۈٌسى

4992) 
وۆززە  چوڭ غېۋىطي 7" جىٓ ئەرەة جىٍىٕىڭ  ذىً لىرائەتھەزىطىسىىي " ٍەجحە  

ٍۀە ئىطالَ  ِۇٔسىٓ ثبغمب .جۇجۇٌىسىغبٍٔىمىٕي ِۇجٍەق وۆپ ضبٍٔىك ئبٌىّالر ضۆزٌىّەوحە
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ثۇٔىڭ ثىٍەْ لۇرئبْ  .ئۆٌىّبٌىرى ٍۀە ئۈچ ذىً لىرائەت لىٍىع غەوٍىٕىّۇ لوثۇي وۆرگەْ
ئەِّب ھبزىر زۇَٔبٔىڭ ھەر لبٍطي جبٍٍىرىسا  .ذىً لىرائەت لىٍىع ئۇضۇٌي ثبرزۇر 10وەرىّٕي 

ئەٌەٍھىططبالَ ۋاپبت ثوٌغبْ ٍىٍي جىجرىئىً  ثىرٌىىىە وەٌگەْ لىرائەت پەٍغەِجەر
ثۇ لىرائەت  .لېحىُ ئۆگەجىەْ لىرائەجٕىڭ ئۆزىسۇر ئەٌەٍھىططبالَ ئۇٔىڭغب ئەڭ ئبذىرلي

ثىرىٕىڭ ِەذطۇش ئىّبِي ۋە ثىر ٍبوي ئىىىىسىٓ ِەغھۇر غبگىرجٍىرى  غەوىٍٍىرىٕىڭ ھەر
ثبغمىالرغب ٍەجىۈزگەْ  ثوٌۇپ، ئۇالر ئۇضحبزىسىٓ ئۆگۀگەْ لىرائەت لىٍىع جەرزىٕي

  .وىػىٍەرزۇر
ثوٌّىغبْ  پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئەرەة جىٍىٕىڭ ئوذػبظ –لىرائەت ئىٍّي 

لىٍىسىغبْ ۋە ثۇ  لۇرئبْ ئولۇظ غەوىٍٍىرىٕي جەجمىك غېۋىٍىرىسە ضبھبثىٍىرىغب ئۆگەجىەْ
  .ِەلطەت لىٍغبْ ئىٍىّسۇر غەوىٍٍەرٔىڭ ھەر ثىرىسە لۇرئبْ وەرىّٕي جوغرا رەۋىػحە ئولۇغٕي

وەٌگەْ لىرائەت غەوٍي  ثىس زۇَٔبزىىي ِۇجٍەق وۆپ ضبٍٔىك ِۇضۇٌّبٔالر ئبرىطىسا ثىرٌىىىە
  .رىۋاٍىحىگە وۆرە ئولۇِبلحىّىس ېگەْ وىػىٕىڭثوٌغبْ ئىّبَ ئبضىّٕىڭ لىرائىحىٕي ھەفص ز

 لۇرئبْ وەرىّٕىڭ ٍەتتە ھەرىپ ثىٍەْ چۈغىۀٍىىي
لۇرئبْ وەرىّٕىڭ ٍەجحە ذىً لىرائەت غەوٍي ثىٍەْ ٔبزىً ثوٌغبٍٔىمي ٍۀە،  لۇرئبْ وەرىُ 
ٍەجحە ھەرىپ ثىٍەْ چۈغىەْ زەپّۇ ئبجىٍىسۇ. لۇرئبْ وەرىّٕىڭ ٍەجحە ھەرپ ثىٍەْ ٔبزىً 

 ثوٌغبٍٔىمي جوغىرىطىسا ئۆٌىّبالر ئبرىطىسا جۆۋۀسىىىسەن ئوذػىّىغبْ لبراغالر ثبر.
ٍەجحە ھەرىپ زىگۀٍىه ثىر ضۆزٔىڭ لىرائىحىسە ٍەجحە ذىً ئەرەپ غىۋىطي ثبر  (1

 زىگۀٍىىحىٓ ئىجبرەت.
ٍەجحە ھەرىپ زىگۀٍىه لۇرئبٕٔىڭ ٍەجحە ذىً ئەرەپ غىۋىطي ثىٍەْ ٔبزىً  (2

 سۇ. ثوٌغبٍٔىمىٕي وۆرضىحى
ئۇالر  ٍەجحە ھەرىپ زىگۀٍىه ئوذػبظ ثوٌّىغبْ ٍەجحە ذىً جۈرىٕي وۆرضىحىسۇ. (3

ثۇٍرۇق لىٍىىع، ِۀي لىٍىىع، ھبالي، ھبراَ، ِۀىطي ئىٕىك ثوٌغبْ ئبٍەت ۋە ِۀىطي ئىىٕىك 
 ثوٌّىغبْ ئبٍەت ۋە لىَبش لبجبرٌىمالرزىٓ ئىجبرەت. 

 ەپٕي وۆرىطىحىسۇ.ٍەجحە ھەرىپ زىگۀٍىه ئوذػبظ ثوٌّىغبْ ٍەجحە جەر (4
ٍەجحە ھەرىپحىىي ٍەجحىٕىڭ ئىٕىك ثىر ِۀىطي ٍوق. ئۇ پەلەجال ئەرەپٍەرٔىڭ ئبزەجٍۀگەْ  (5

 وۆپٍۈوٕي ۋە گۈزەٌٍىىٕي ثىٍسۈرىسۇ. 7ضۆز ئىپبزىٍەظ ئۇضۇٌۇثي، 
 ٍەجحە ھەرىپ زىگۀٍىه ٍەجحە ذىً ئولۇٌۇظ ئۇضۇٌىٕي وۆرضىحىسۇ. (6

 ثۇٔىڭ ھىىّىحي: 
ئىطالَ ئۈِّىحىگە، ذۇضۇضەْ ضبۋاجطىس ثوٌغبْ ئەرەپٍەرگە لۇرئبْ ئولۇغٕي  (1

 ئبضبٔالغحۇرۇپ ثىرىع ئۈچۈْ ئىسى. 
 لۇرئبٕٔىڭ ئەرەپ جىٍىسا وۆرضەجىەْ ِۆجىسىطي ٔبِبٍەْ ثوٌىسۇ.  (2
 لۇرئبٕٔىڭ ئىپبزىٍىگەْ ِۀىٍىرى ۋە ئەھىبٍِىرى ئۈضحىسىىي ِۆجىسٌىرى گەۋزٌىٕىسۇ.  (3

 ھۆوىّيلۇرئبْ ئولۇغٕىڭ 
جۇرۇغي  ئبٍبي ھەر لبٔساق ثىر ِۇضۇٌّبٕٔىڭ ھەِىػە ئولۇپ –لۇرئبْ وەرىّٕي ئەر  

لۇرئبْ وەرىّٕي  ئەرەة جىٍىٕىڭ ھەرپٍىرىٕي جؤۇغمب لۇرثي ٍەجّىگۀٍىىحىٓ .ضۈٕٔەجحۇر
وەرىُ جەرجىّىطي " ٔي  ئولۇٍبٌّبٍسىغبْ ھەر ثىر ِۇضۇٌّبٕٔىڭ ئۆز ئبٔب جىٍىسىىي " لۇرئبْ
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  .ئولۇغي ۋاجىجحۇرچۈغىٕىپ 

فدخل عليو ، بعث إَل قراء أىل البصرة:  - َرِضَي اللَُّو َعْنوُ  - أبو موسى - 4421/7353
وال يطولن عليكم ، وقراءىم فاتلوه، فقال أنتم خيار أىل البصرةن،، قد قرءوا القرآ، ثبلث مائة رجل

نقرأ سورة كنا نشبهها ِف الطول وإن كنا ، كما قست قلوب من كان قبلكم،  مْ كُ قلوبُ  سوَ قْ فت َ  األمد
غًن أىن قد حفظت منها: لو كان البن آدم واديان من مال البتغى وادياً ، فأنسيتها، والشدة برباءة

 .وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى املسبحات فأنسيتها، وال َيؤل جوف ابن آدم إال الرتاب، ثالثاً 
، تقولون ما ال تفعلون﴾ فكتب شهادتو ِف أعناقكمغًن أِّن حفظت منها ﴿يا أيها الذين آمنوا مل 

 . (1151مسلم ) *فتسألون عنها يوم القيامة

ئەثۇ ئەضۋەزجىٓ ِۇٔساق رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇ: ئەثۇ ِۇضب ئەغئەرىٌ  - 4421/7353

ئەثۇ  .لبرىٌ وىرزى 311ئۇٔىڭ ھۇزۇرىغب ، ئۀھۇ ثەضرە لبرىٍَىرىٕي چبلىرجمبْ ئىسى رەزىَەٌالھۇ
غۇڭب زىٍىڭالرٔىڭ  .لبرىٍَىرى ضىٍەر، ئۇالرغب: ضىٍەر ثەضرە ئبھبٌىطىٕىڭ ئەڭ ئەۋزىٍيِۇضب 

ئىٍگىرىىىٍەرٔىڭىىسەن لبرىساپ وەجّەضٍىىي ئۈچۈْ لۇرئبٕٔي جبغالپ لوٍّبً ئولۇپ 
ثىس ئۇزۇٍٔىمي ھەَ ئەھىبٍِىرىٕىڭ لبجحىمٍىمي جەھەجحە ثەرائەت ضۈرىطىگە  .جۇرۇڭالر

وېَىٓ ِەْ ئۇ ضۈرىٕي ئۇٔحۇپ وەجحىُ )چۈٔىي اٌٍە  .ئولۇٍححۇق ئوذػىػىسىغبْ ثىر ضۈرىٕي
ٔبۋازا }جبئبال ئۇ ضۈرىٕي ِۀطۇخ لىٍىۋەجحي( ثىراق ِەْ ئۇٔىڭسىٓ ِۇٔۇالرٔي ئەضٍىَەٌەٍّەْ: 

ئبزەَ  .ئۈچىٕچىطي ثوٌۇغىٕي ذبالٍسۇ، ئبزەَ ثبٌىطىٕىڭ ئىىىي جىٍغىسا ٌىك ِېٍي ثوٌطب
ثىس ٍۀە ثىر ضۈرىٕي  .{پ( جوپىغب جوغمبٔسىال ئبٔسىٓ جوٍىسۇثبٌىطىٕىڭ لورضىمي )لەثرىگە وىرى

 .وېَىٓ ئۇٔىّۇ ئۇٔحۇپ وەجحىُ .جەضجىھ ثىٍەْ ثبغٍىٕىسىغبْ ضۈرىٍەرٔىڭ ثىرىگە ئوذػىحبجحۇق
ئي ئىَّبْ ئېَحمبٔالر! ضىٍەر ٔېّىػمب ئەِەي }ٌېىىٓ ئۇٔىڭسىّٕۇ ِۇٔۇالرٔي ئەضٍىَەٌەٍّەْ: 

ثۇ ضۆز ثوٍۇٍٔىرىڭالرغب گۇۋاھٍىك ، ر؟ ئۇٔساق لىٍطبڭالرلىٍّبٍسىغبْ ضۆزٌەرٔي لىٍىطىٍە

 (1151)ِۇضٍىُ:  {لىَبِەت وۈٔي ئۇٔىڭسىٓ ضوراٌّبِطىٍەر؟، ضۈپىحىسە ٍېسىٍىپ لېٍىپ

لنيب حسن الصوت بالقرآن جيهر ))رفعو:   - َرِضَي اللَُّو َعْنوُ  - أبو ىريرة - 4422/7356
  .(792مسلم ) (،5123البخاري ) *((بصوتويتغىن بالقرآن جيهر )) :وِف رواية(( بو

ئۇ پەٍغەِجەر ، ئۀھۇزىٓ رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇوي ئەثۇ ھۇرەٍرە رەزىَەٌالھۇ - 4422/7356
ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەِٕىڭ: اٌٍە جبئبال ھېچجىر ٔەرضىگە لۇرئبٕٔي ِۇڭٍۇق ئبۋاززا ئولۇغبْ  ضەٌالٌالھۇ

ٍۀە ثىر رىۋاٍەجحە:  .زېگۀٍىىىٕي ئبڭٍىغبْ ،پەٍغەِجىرىگە لۇالق ضبٌغبٔسەن لۇالق ضبٌّبٍسۇ
 .لۇرئبٕٔي چىراٍٍىك ئبۋاززا ئۈٍٔۈن جىالۋەت لىٍغبْ پەٍغەِجىرىٕىڭ ئبۋازى زەپ وەٌگەْ

 (7544، 5124، 5123 )ثۇذبرى:
 لۇرئبْ وەرىّٕي تىالۋەت لىٍغبٔذا دىً ھوزورى پەٍذا لىٍىع ئۇضۇٌٍىرى

 ئولۇظ ئبٌسىسا جبھبرەت ئىٍىع الزىُ.(لۇرئبٕٔىڭ ھۆرِىحىٕي لىٍىع ، لۇرئبْ 1
(زىھٕىّىسٔي ِەروەزٌەغحۈرۈپ ، ٔەپطي ذبھىػىّىسٔىڭ ئبززۇرۇغىسىٓ ٍىراق 2

جۇرۇغىّىس، زىٍىّىس چوڭمۇر ِۇھەثجەت جۇٍغۇضي ئىچىسە لۇرئبْ ئبٍەجٍىرىٕي جەرجىً ثىٍەْ 
 زأە، ئوچۇق ئولۇغىّىس الزىُ.-زأە
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 ڭمۇر ِۀىطىٕي چۈغىٕىپ ئولۇغىّىس الزىُ.( لۇرئبْ ئبٍەجٍىرىٕىڭ ئىپبزىٍىگەْ چو3
( لۇرئبْ ئولۇغبٔسا زىٍي ئىرىَسىغبْ، ئبٌالھمب چىٓ ئىرالش ثىٍسۈرۈپ ، جەلۋازارٌىك 4

 لىٍىسىغبْ ثوٌۇغي الزىُ.
 

 تبرىخي ثبضمۇچٍىرىىع ٕلوغذىٍىع، ضبلٍىٕىڭ لۇرئبْ وەرىّ .ثبپثەغىٕچي 
 تبٌٍىٕىػيٍبدلب ئىٍىع ئىمتىذارى ٍۇلىرى ِىٍٍەتٕىڭ 

ئبٌالھ جبئبال لۇرئبْ وەرىّٕي ھىپسى لىٍىع لۇۋۋىحي وۈچٍۈن ثوٌغبْ ِىٍٍەت ئبرىطىسا 
غۆھرەت  ٔبزىً لىٍغبْ ثوٌۇپ ئۇالر )ئەرەپٍەر( غىئېر لەضىسىٍەر ۋە ٔەضەپٕبِىٕي ٍبزالظ ثىٍەْ

 لبزأغسْ. ئۇالرزا ثىٍىّٕي ٍبزالپ ئۆزٌەغحۈرۈظ ئۀئۀىطي ئوِوِالغمبْ. 
 وەرىّٕي خبتىرٌەظ ۋە ضبلالظلۇرئبْ 

ثىر زات  ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىططبالَ ئۆِرى ئىچىسە ئولۇِىغبْ، ِەوحەة وۆرِىگەْ 
ئەٌەٍھىططبالَ  ھەر لېحىُ جىجرائىً .ثوٌغبٍٔىمحىٓ، ئۇ ذەت ٍېسىع ۋە ئولۇغٕي ئۈگۀّىگەْ

ثەرگۀسە، ئولۇپ  ىططبالِغب ۋھھىٌ ئېٍىپ وېٍىپ، لۇرئبْ ئبٍەجٍىرىسىٍٓھِۇھەِّەز ئەٌە
ئۆزى ٍبزٌىغىٕي ثوٍىچە ٍبزلب  ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىططبالَ ئۇٔي پىػػىك ٍبزٌىۋېٍىپ ضبھبثىٍىرىغب

زەپ جؤۇٌغبْ ۋھھىٍَەرٔي ٍبزغۇچي وبجىجالرغب ثۇٍرۇپ  «وۇجحبثۇٌۋھەٍي» ئبٌسۇرۇظ ثىٍەْ ثىرگە
رۇپ ئۆزىٕىڭ ذورِىٕىڭ ٍۇپۇرِبلٍىرىغب ٍبززۇ ثۇ ئبٍەجٍەرٔي ضىٍىك جبغالرغب، جېرىٍەرگە ۋە

  .ٍېٕىسا ضبلالٍححي
وۇجحبثۇٌۋھَي ضبھبثىالرٔىڭ ئەڭ ثىٍىٍّىه ۋە ئىمحىسارٌىمٍىرىسىٓ جەغىىٍٍۀگەْ چوڭ ثىر  

 40ئىػٍىرى ثىٍەْ غۇغۇٌٍىٕىسىغبْ  ھىٍَەرٔي ٍېسىپ ذبجىرٌەظەووِىحېث ثوٌۇپ، ووِىحېححب ۋ
ئۇالر  .ي ضبثىث ئىسىووِىحېحٕىڭ رەئىطي زەٍس ئىجٕ .لب ٍېمىٓ ِەذطۇش وبجىت ثبر ئىسى

ئولۇپ ثەرگەْ ئبٍەجٍەر ۋە ضۈرىٍەرٔي، غۇ ثوٍىچە ئۆز ۋالحىسا  پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ئېغىسچە
  .ئەٍٕەْ ٍېسىپ جۇراجحي

لۇرئبْ وەرىُ  ئبززىٓ، ئۇزۇٌٍۇق چۈغۈپ جۇرغبْ –پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِغب ئبز  
جەرىپىسىٓ ئۆز ۋالحىسا ٍېسىٍىػي ثىٍەْ ثىرگە ٍۀە لبرىَالرٔىڭ  «وۇجحبثۇي ۋھەٍي» ئبٍەجٍىرى

ئەٌەٍھىططبالَ ۋە ضبھبثىٍىرىٕىڭ  پەٍغەِجەر .پىػػىك ٍبزٌىۋېٍىػي ئبرلىٍىك ضبلالٔغبْ
ثىرىٕچي ذەٌىپە ھەزرىحي  .ئىٕحبٍىٓ وۆپ ئىسى زەۋرىسە، لۇرئبٕٔي جوٌۇق ٍبزٌىۋاٌغبْ لبرىَالرِۇ

زەۋرىسە، پەٍغەِجەرٌىه زەۋاضي لىٍىپ چىمىپ وىػىٍەرٔي  ۇٔىڭئۀھ ئەثۇثەورى رەزىَەٌالھۇ
ھىس ەلبرىَٕىڭ غ 70وبززاثالرغب لبرغي ثىر لېحىٍّىك ئۇرۇغحىال  لبٍّۇلحۇرۇغمب ئورۇٔغبْ

 زاِبٔالرزا لۇرئبٕٔي جوٌۇق ٍبزٌىغبْ لبرىَالرٔىڭ جوٌىّۇ وۆپ ئىىۀٍىىىسىٓ زېرەن ثوٌغبٍٔىمي غۇ
  .ثېرىسۇ
ضۈرىٍىرى جوٌۇق  ططبالِٕىڭ ھبٍبت ۋالحىسا لۇرئبٕٔىڭ ثبرٌىك ئبٍەت ۋەپەٍغەِجەر ئەٌەٍھى 

چۈٔىي  .وەٌحۈرۈٌّىگەْ ئىسى وىحبة غەوٍىگە ٍېسىٍىپ ۋە رەجٍىٕىپ ثوٌغبْ ثوٌطىّۇ، ئۇ
ئبٍەجٍىرىسىٓ ٍۀە چۈغۈغىسىٓ ئۈِىسۋار  پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ھبٍبت ثوٌغبچمب لۇرئبْ

  .ئىسى
 توپٍىٕىػيلۇرئبْ وەرىّٕىڭ 
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 پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ۋاپبت ثوٌوپ، ھەزرىحي ئەثۇ ثەورى رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ ذەٌىپىٍىه
ئورۇغحب، ثىر  لىٍىۋاجمبْ ۋالىححب، ئىطالِسىٓ ٍېٕىۋاٌغۇچىالر ثىٍەْ ضبھبثىالر ئوجحۇرىطىسا ثوٌغبْ

ثەورى  ھەزرىحي ئەثۇ، وىػي ۋاپبت ثوٌۇپ وەجىۀسىٓ وېَىٓ 70وۈٔسىال لبرىَالرزىٓ 
وىحبة ھبٌىغب  رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ لبرىَالر جۆگەپ وەجطە، وېَىٕچە، لۇرئبْ ئبٍەجٍىرىٕي جوپالپ

ضبھبثىالرٔىڭ ِۇۋاپىمەجچىٍىىي ثىٍەْ  وەٌحۈرۈغٕىڭ لىَىٓ ثوٌىسىغبٍٔىمىسىٓ ئۀطىرەپ، پۈجۈْ
 .بلٍىغبْوىحبة ھبٌىغب وەٌحۈرۈپ ئۆز ٍېٕىسا ض لۇرئبٕٔىڭ ئبٍەجٍىرىٕي جوپالپ، ئۇٔي رەضّي

 «وۇجحبثۇٌۋھەٍي» جوپالظ ئىػىٕي پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ِەذطۇش وبجىجي ۋە 
ئۆٌىّبالرزىٓ جەروىت جبپمبْ  ئۀھۇ وبجحب ووِىحېحىٕىڭ رەئىطي زەٍس ئىجٕي ضبثىث رەزىَەٌالھۇ

ثوٌۇپ، ئۇالر لۇرئبْ وەرىّٕي جوپالپ  .ووِىحېث ئەزاٌىرى ثىٍەْ ثىرٌىىحە ئۆز ئۈضحىگە ئبٌغبْ
  .بھبٍىحي ئېھحىَبجچبٍٔىك ثىٍەْ ثېىىحىۀْئبرلىٍىك  لبرىَالرٔىڭ ٍبزٌىغبٍٔىرىغب ضېٍىػحۈرۈظ

 ھەزرىحي ئەثۇ ثەورى رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ ۋاپبت ثوٌغبٔسىٓ وېَىٓ لۇرئبْ وەرىُ ئىىىىٕچي 
ثوٌغبٔسىٓ  ئۀھۇ ۋاپبت ئۀھۇٔىڭ ٍېٕىسا، ئۆِەر رەزىَەٌالھۇ ذەٌىپە ھەزرىحي ئۆِەر رەزىَەٌالھۇ

  .ئۀھبٔىڭ ٍېٕىسا ضبلالٔغبْ ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئبٍبٌي ھەفطە رەزىَەٌالھۇ وېَىٓ پەٍغەِجەر
 لۇرئبْ وەرىّٕىڭ ٔۇضخىالرغب وۆپەٍتىٍىػي

 ئۈچىٕچي ذەٌىپە ئوضّبْ رەزىَەٌالھۇ ىالزىَە(ِ – 645) ٍىٍي - 25ھىجرىَىٕىڭ  
ئۇضۇٌي  لۇرئبٕٔي لىرائەت لىٍىػٕىڭ ئۀھۇٔىڭ ۋالحىغب وەٌگۀسە، ِۇضۇٌّبٔالر ئبرىطىسا

غېۋىٍىرىسە ئولۇٌۇغمب  ھەجحب ئەرەة لەثىٍىٍىرىٕىڭ جۈرٌۈن .جوغرىطىسا ثەزى ئىرحىالپالر چىممبْ
ئۀھبزىٓ ئېٍىپ،  ھەفطە رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ لۇرئبٕٔي ثۇ ۋالىححب ئوضّبْ رەزىَەٌالھۇ .ثبغٍىغبْ

 «وۇجحبثۇٌۋھەٍي» ەٍرٌەر ثبغچىٍىمىسىىيزوث ئىجٕي ھئۇٔي زەٍس ئىجٕي ضبثىث ۋە ئبثسۇٌال
ووِىحېحىگە جبپػۇرغبْ ۋە ئۇالرغب ثۇٍرۇپ، لۇرئبْ وەرىّٕي لۇرەٍع غېۋىطىسە ثىر ٔۇضرب 

ٔۇضرىغب وۆپەٍحىۈزگەْ، ئبٔسىٓ ثىر ٔۇضرىٕي ئۆز  ٍەجحەٍبززۇرۇپ چىمىپ، ثۇ ثىر ٔۇضرىٕي 
ٔۇضرىٕي  ثەظسۇ، لبٌغبْ ٔۇضرىٕي ِەزىٕە ئەھٍىگە ذبش لىٍى ٍېٕىسا ضبلالپ لېٍىپ، ثىر

ھەرەٍٓ لبجبرٌىك ئىطالَ غەھەرٌىرىگە ثىر ٔۇضرىسىٓ ئەۋەجىپ ەثەضرە ۋە ث، ِەوىە، غبَ، ٍەِەْ
 ھبزىر زۇَٔبٔىڭ ھەر لبٍطي جبٍٍىرىسىىي ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ لوٌىسىىي لۇرئبْ وەرىُ .ثەرگەْ

ئوضّبٔي  ۇڭب ئۇغ .ِۇضھەف ئوضّبٔىَە ٔۇضرىطي غۇ ۋالىححب جوپالٔغبْ ٔۇضرىٕىڭ ئۆزىسۇر
  .زەپ ئبجبٌغبْ لۇرئبْ

 لۇرئبْ وەرىّٕىڭ لوٌَبزِب ٔۇضخىٍىرى
 ئۀھۇ زاِبٔىسا جوپٍىٕىپ ۋە ھەر لبٍطي ئىطالَ غەھەرٌىرىگە ھەزرىحي ئوضّبْ رەزىَەٌالھۇ

زاِبٕٔىڭ  ئەۋەجىٍگەْ لۇرئبْ وەرىّٕىڭ غۇ ۋالىححىىي ئەضٍي ٔۇضرىٍىرىٕىڭ وۆپىٕچىطي
ثىرى ھبزىر ِەزىٕە  ئەِّب غۇ ۋالىححىىي لوٌَبزِب ٔۇضرىالرزىٓ .وەجىەْئۆجىػي ثىٍەْ ٍولبپ 

» ھىرىسىىي جوپمبپي ضبرىَيەغ ھىرىسە، ٍۀە ثىرى جۈروىَۀىڭ ئىطحبٔجۇيەِۇٔەۋۋەرە غ
رىَىحي ِۇضۇٌّبٔالر ھۇئۆزثېىىطحبْ جۇِ ٍۀە ثىر ٔۇضرىطي، زا«ِۇلەززەش ئبِبٔەجٍەر ِۇزىَي

ئورٔىحىٍغبْ ِەذطۇش ئەٍٕەن جىھبز ئىچىسە  جبِغبئىسارىطىٕىڭ وۇجۇثربٔىطىسا، 
  .ضبلٍىٕىۋاجمبٍٔىمي ضۆزٌىٕىسۇ
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 لۇرئبْ وەرىّٕىڭ ِۆجىسىٍىرى .ئبٌتىٕچي ثبپ

وۆپٍىگەْ  ػي لبجبرٌىكرىلۇرئبْ وەرىُ ئەزەثىٌ، ئىٍّىٌ، وېٍىچەوحىٓ ذەۋەر ثې 
  .ِۆجىسىٍەرٔي ئۆز ئىچىگە ئب ٌغبْ

 لۇرئبْ وەرىّٕىڭ ئەدەثىٌ ِۆجىسىطي
ثەزىئىٍَىىي، ھەر ثىر  لۇرئبْ وەرىّٕىڭ ئەزەثىٌ ِۆجىسىطي ئۇٔىڭ جۈزۈٌىػىسىىي

ئۆزىگە ِەپحۇْ لىٍىػحەن ٍۇلىرى  ضۆزٔىڭ چوڭمۇر ِۀىگە ئىگە ئىىۀٍىىي ۋە ئبڭٍىغۇچىالرٔي
  .ئبٌىسۇ جبزىجىَىحي، لبجبرٌىك جەرەپٍەرٔي ئۆز ئىچىگە

ئبٍەجٍىرىسىىي ھەر ثىر ضۆز ۋە ھەرثىر ئبٍەجحە، لۇرئبْ  .لۇرئبْ وەرىّٕىڭ ثەزىئىٍَىىي  - 1
ئەرەثٍەر  .ثبرچە ثەزىئىٍَىه جۈرٌىرىٕىڭ ئەڭ ٍۇلىرى ئۈٌگىٍىرى جېپىٍىسۇ ئەرەة ئەزەثىَبجىسىىي

 ٕسىطحبْ ۋەھھەجحب ٍۇٔبْ،  .وەرىُ چۈغۈغحىٓ ثۇرۇْ لەجئىٌ ضۆززە ٍېڭىٍّبٍححي لۇرئبْ
 .ئەرزىّەٍححي ئەرەثٍەرٔىڭ ئبٌسىسا ھېچ ٔەرضىگەئىرإٔىڭ ئبجبغٍىك ئەزىجٍىرى ۋە غبئىرٌىرى 

لۇرئبْ ئەرەثٍەرگە ِۇٔبزىرە  .لۇرئبٕٔىڭ وېٍىػي ثىٍەْ ئۇالرٔىڭ زېّي ئىچىگە چۈغۈپال وەجحي
ئوذػبظ ثىر وىحبثٕي ِەٍسأغب  ئېالْ لىٍىپ، زەضٍەپحە ئۇالرزىٓ ثەزىئىٍَىىحە لۇرئبٔغب

ئبٔسىٓ ئۇالرزىٓ ئوْ ضۈرىٕىڭ ئوذػىػىٕي  .ئۇالر وەٌحۈرەٌّىسى .وەٌحۈرۈغٕي جەٌەة لىٍسى
ئبذىرىسا ئوْ ئبٍەجٕىڭ ئوذػىػىٕي  .ٍۀە وەٌحۈرەٌّىسى ئۇالر .ِەٍسأغب وەٌحۈرۈغٕي ضورىسى

غۇٔىڭ ثىٍەْ ئبٌالھ جبئبال ئبذىرلي ھۆوۈِٕي  .ٍۀە وەٌحۈرەٌّىسى .وەٌحۈرۈغٕي جەٌەة لىٍسى
 ٍەٌّەٍسىغبٍٔىمىٕي جبوبرٌىسى: ئەرەثٍەرٔىڭ لۇرئبٔغب لەجئىٌ جەڭ وې چىمىرىع ثىٍەْ

 بَ ْعُضُهْم ُقل لَِّئِن اْجَتَمَعِت اإِلنُس َواجلِْنُّ َعَلى أَن يَْأُتوْا ِبِْثِل َىَذا اْلُقْرآِن اَل يَْأُتوَن ِبِْثِلِو َوَلْو َكانَ ]
 ([55لِبَ ْعٍض َظِهًنًا )

ئېَحمىٕىي، ئەگەر ئىٕطبٔالر، جىٕالر ثۇ لۇرئبٕٔىڭ ئوذػىػىٕي ِەٍسأغب  ئي ِۇھەِّەز ! » 
ثىرىگە ٍبرزەٍِەغىەْ جەلسىرزىّۇ، ئۇٔىڭ ئوذػىػىٕي  ئۈچۈْ ٍىغىٍىپ ثىر وەٌحۈرۈظ

 [ئبٍەت – 88ئىطرا ضۈرىطي ] «. وەٌحۈرەٌّەٍسۇ ِەٍسأغب
ئبٍەجٍىرىسىىي ھەر ثىر لۇرئبْ  .لۇرئبْ ئبٍەجٍىرىٕىڭ ئىرچبَ، ِۀىطي چوڭمۇرٌىمي  - 2 

ۋە  ثۇٌۇپ، ضۆزٌەر ئبرىطىسىىي رەت جەرجىت ضۆز ئۆزى ئىرچبَ، ِۀىطي چوڭمۇر ضۆزٌەرزىٓ
لۇرئبْ وەرىّسە، ِەٍٍي لبٍطي  :ِەضىٍەْ .ٍۇلىرىسۇر غٍىٕىػچبٍٔىك پەۋلۇٌئبززەبائۆزئبرا 

ضۆزى  “ئبڭالظ  ” .ضۆزىٕىڭ ئبٌسىسا وەٌگەْ “وۆرۈظ  ”ضۆزى  “ئبڭالظ  ”ئبٍەجحە ثوٌّىطۇْ 
ضۆزى  “وۆرۈظ  ”لېحىُ ئۇچرىطب،  227لۇرئبْ وەرىّسە  ۋە ئۇٔىڭسىٓ ٍبضبٌغبْ ٍبضبٌّب ضۆزٌەر

ثبٍبْ لىٍىٕغبْ  “لۇالق ”، “وۆز  ”لېحىُ ئۇچراٍسۇ؛  148ضۆزٌەر  ۋە ئۇٔىڭسىٓ ٍبضبٌغبْ ٍبضبٌّب
 : ِەضىٍەْ .وېٍىسۇ ضۆزىٕىڭ ئبٌسىسا “وۆز  ”ضۆزى ھەِىػە  “لۇالق  ”ھەِّىطىسە  ئبٍەجٍەرٔىڭ

ْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ أُولِئَك َكاَن َعْنُو َمْسُؤوالً )]  ([63َواَل تَ ْقُف َما لَْيَس َلَك ِبِو ِعْلٌم ِإنَّ السَّ
لىٍّىػٍىرى  لبجبرٌىك ضەزگۈ ئەزاٌىرىٕىڭ لۇالق، وۆز، زىً ئىٕطبْ لىَبِەت وۈٔي »

 ئبٍەت[ - 36]ضۈرە ئىطرا « . ضوراق لىٍىٕىسۇ –ئۈضحىسە چولۇَ ضوئبي 

ا َتْشُكُرونَ ] ْمَع َواأْلَْبَصاَر َواأْلَْفِئَدَة َقِليبًل مَّ  ([6) مثَّ َسوَّاُه َونَ َفَخ ِفيِو ِمن رُّوِحِو َوَجَعَل َلُكُم السَّ
لۇاللالرٔي، وۆزٌەرٔي ۋە ٍۈرەوٍەرٔي ٍبراجحي، ضىٍەر ثەن ئبز غۈوۈر ، ئۈچۈْضىٍەر »
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  ئبٍەت[ - 9]ضۈرە ضەجسە « لىٍىطىٍەر

ن ُدوِن الّلِو ِمْن َأْولَِياء ُيَضاَعُف ََلُُم ] أُولَِئَك ملَْ َيُكونُوْا ُمْعِجزِيَن ِف اأَلْرِض َوَما َكاَن ََلُم مّْ
ْمَع َوَما َكانُوْا يُ ْبِصُروَن )اْلَعَذاُب َما َكانُوْا   ([02َيْسَتِطيُعوَن السَّ

ثبغمب )ئىگە  جىٓهللائبزاثىسىٓ لېچىپ لۇجۇالٌّبٍسۇ، ئۇالرغب  ٔىڭهللائۀە غۇالر زېّىٕسا  » 
ثوٌىسىغبْ( ٍبرزەِچىٍەرِۇ ثوٌّبٍسۇ، ئۇالر لبجّۇ لبت ئبزاثمب زۇچبر ثوٌىسۇ، ئۇالر )ھەلٕي( 

 ئبٍەت[ - 20]ضۈرە ھۇز  «. ئبڭالغمب ۋە )ھەلٕي( وۆرۈغىە لبزىر ثوالٌّبٍسۇ
ئىٕطبٕٔىڭ  ضۆزى ثىٍەْ “لۇالق ”ٍۇلىرىمي ئبٍەجٍەرزىٓ ثبغمب ٍۀە ٔۇرغۇْ ئبٍەجٍەرزە  

ثۇ  .ئبٌسىسا وېٍىسۇ ضۆزى ثىٍەْ وۆرۈظ ضېسىّىٕىڭ “وۆز  ”ھەجحە ەئبڭالظ ضېسىّي رەت ج
 پەْ ئبٌىٍّىرىٕىڭ ثۇ ھەلحىىي جەجمىمبت –لېٕي ثىس ٔەزەرىّىسٔي ئىٍىُ  ٔېّە ئۈچۈْ غۇٔساق؟

جۆرەٌّەغۇٔبش ئىٍّىٕىڭ جەوػۈرۈپ  ٔەجىجىٍىرىگە ۋە ئىٍّىٌ پبوىحالرغب ضېٍىپ ثبلبٍٍي:
جۆرەٌّە جۆرىٍىپ  .ئەزاٌىرى ثىرال ۋالىححب ٍبرىحىٍىسۇ ، ئىٕطبٕٔىڭ ئبڭالظ ۋە وۆرۈظئېٕىمٍىػىچە

ئبضبضىٌ جبذحىطي ٍېحىٍىسۇ، ثۇ ئبڭالظ ئورگىٕىٕىڭ  ئۈچ ھەپحە ثوٌغبٔسا، ئۇٔىڭ لۇالق
وۆزىٕىڭ ئبضبضىٌ جبذحىطي ٍېحىٍىسۇ،  جۆرەٌّىگە جۆت ھەپحە ثوٌغبٔسا، ٍېحىٍىػىٕىڭ ثبغٍىٕىػي

 ئىچىي لۇالق جەرەلمىٌ لىٍغبْ ھبٌغب وېٍىسۇ، جۆت ھەپحە ثوٌغبٔسا لۇالق لۇٌۇٌىطي ثۇ ۋالىححب
غۇٔساق  .ٍېحىٍىػىە ثبغالپ، ضەوىىس ھەپحە ثوٌغبٔسا ِۇوەِّەي ئبڭالظ ئوٍّىٕي غەوىٍٍىٕىسۇ

ٔېرۋىٍىرى غىسىمٍىٕىػٕي  لىٍىپ ئىچىي لۇالق ثەظ ئبٍسا جوٌۇق ٍېحىٍىسۇ ھەَ ئبڭالظ ضەزگۈ
ٍەجحە ئبٍسا  پەرزىطي ٔۇرٌۇق پەرزە ئەِّب وۆز، وۆز ئبٌّىطي ثىٍەْ وۆرۈظ .سۇلوثۇي لىالالٍ

ئەِّب لۇالق  .ئىچىسە ھېچٕەرضىٕي وۆرەٌّەٍسۇ وۆز ثبٌىَبجمۇ ثىراق .ٍېحىٍىسۇ ھەَ ئېچىٍىسۇ
ئبٔىطىٕىڭ ٍۈرەن ضولۇغىٕي ۋە ئۈچەً ھەرىىەجٍىرىٕي  ئبۋازالرٔي ئبڭٍىَبالٍسۇ، ثوۋاق

 : لىٍغبٔسا ذۇالضە .ئبڭٍىَبالٍسۇ
جۆرەٌّىٕىڭ ئبڭالظ ضەزگۈ ضىطحېّىطي وۆرۈظ ضەزگۈ ضىطحېّىطىسىٓ ثۇرۇْ  (1

ئبڭالظ ضەزگۈ  ٍېحىٍىسۇ، ئبڭالظ ضەزگۈضي جۆرەٌّە ثەظ ئبٍٍىك ثوٌغبٔسا چوڭ ئبزەِٕىڭ
ٍبغمب وىرگۀسىٓ  10وۆرۈظ ضەزگۈ ضىطحېّىطي ثبٌىالر  .ضىطحېّىطي غەوٍىگە وىرىسۇ

  .ِۇوەِّەٌٍىػىپ پىػىپ ٍېحىٍىسۇوېَىٓ ئبٔسىٓ 
جۆرەٌّە ثبٌىَبجمۇزىىي چېغىسا ئبۋازالرٔي ئبڭٍىَبالٍسۇ، ئەِّب ٔۇر، ضىسىمالرٔي  ( 2

 “وۆرۈظ  ”ضۆزىٕىڭ  “ئبڭالظ  ”لۇرئبْ وەرىّسە  .جۇغۇٌغبٔسىٓ وېَىٓ پەرلٍۀسۇرەٌەٍسۇ
 : لىٍىٕغبٍٔىمىٕىڭ ٍۀە ثبغمب ضەۋەثٍىرى ِۇٔساق ضۆزىٕىڭ ئبٌسىسا ثبٍبْ

ثىئوٌوگىَە ئىٍّىٕىڭ ئىطپبجٍىػىچە، ئبزەَ ئۇذالغحىٓ ئىٍگىرى ئبۋۋاي ئۇٔىڭ وۆرۈظ  (1
ئبڭالظ ضەزگۈضي  ئبٔسىٓ وېَىٓ،  ئبضحب ئۆچۈپ –ئبضحب  ضەزگۈضي جورِۇزٌىٕىپ

ئووطىگېٓ ٍېحىػّىگۀسە، ، ئىٕطبْ ھوغطىسالٔغبٔسا .جورِۇزٌىٕىپ ئىػحىٓ جوذحبٍسۇ
ئەھۋاٌالرزىّۇ ئبۋۋاي وۆرۈظ ضېسىّي ٍولىٍىپ،  لبْ ٍېحىػّىگەْضەوەراجمب چۈغىۀسە، ِېڭىگە 

  .ئبٔسىٓ ئبڭالظ ضېسىّي ٍولىٍىسۇ
ئبٍروپىالٔسا ئۇچمبٔسا جىس ضۈرئەت ثىٍەْ ٍۇلىرى ئۆرٌىگۀسە وۆرۈظ لۇۋۋىحىگە جەضىر  ( 2

ئىمحىسارى ھەرگىس ٍولبٌّبٍسۇ،  ئەِّب ئبڭالظ .ٍېحىپ ِۈجّەي وۆرۈظ لۇۋۋىحي غەوىٍٍىٕىسۇ
  .ىٕحبٍىٓ جۆۋەْ ثوٌطىّۇ ضبلٍىٕىپ لبٌىسۇئ
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ئبزەَ ئوذػبظ ثوٌّىغبْ ٍۆٔىٍىع ۋە ئوذػبظ ثوٌّىغبْ جەرەپٍەرزىٓ وەٌگەْ  ( 3
ئۇٔىڭ ، ئەِّب ئبزەِٕىڭ ثېػي ِۇلىُ ثىر ئورۇٔسا جۇرغبٔسا .ئبۋازالرٔي ئبڭٍىَبالٍسۇ

ٔۇر جۇز  .ثوٌىسۇ 145°  جىىٍىىحىىي وۆرۈظ ثوٌۇڭي، 180 °جەوػىٍىىحىىي وۆرۈظ ثوٌۇڭي 
ھەَ ضۈزۈن ثوٌّىغبْ  ضىسىك ثوٍىچە جبرلبٌغبچمب، جوضبٌغۇالرزىٓ، ئەگرى جبٍالرزىٓ

پەش  –ئېگىس  .جبرلىَبالٍسۇ ئەِّب ئبۋاز ھەر لبٍطي جەرەپٍەرگە .جىطىّالرزىٓ ئۆجەٌّەٍسۇ
  .جبٍالرزىّۇ، لېٍىٓ، ئېگىس جبِالرزىّۇ جبرلىَبالٍسۇ

 .ٓ وەٌگەْ ئۇچۇرالر ئۇٔىڭ ئېطىسە ضبلٍىٕىپ لبٌىسۇئىٕطبٕٔىڭ ئبڭالظ ضەزگۈضىسى (4 
لېٍىػي ھەَ جەضىرى  ئەِّب ثبغمب ضەزگۈ ئەزاالر ئبرلىٍىك ئېرىػىٍگەْ ئۇچۇرالرٔىڭ ضبلٍىٕىپ

لىٍىٕىسىغبْ ئۇچۇرالرٔىڭ  غۇٔسالال وۆرۈظ ضەزگۈضي ئبرلىٍىك لوثۇي .ثۇٔىڭغب ٍەجّەٍسۇ
ئۇچۇرالرزىٓ وۆپ ثوٌطىّۇ، ِېڭىسە  لىٍىٕىسىغبِْىمسارى ئبڭالظ ضەزگۈضي ئبرلىٍىك لوثۇي 

غۇڭب لۇرئبْ وەرىّٕىڭ  .ئۇچۇرالرغب ٍەجّەٍسۇ لېٍىػحب ئبڭالظ ضەزگۈضىسىٓ وەٌگەْ
جبھبٕٔي ٌەرزىگە ضبٌىسىغبْ ِۇڭٍۇق، جەضىرٌىه لىرائىحي ، ئىٕطبٕٔىڭ لەٌجىٕي ئېرىحىۋېحىسىغبْ

 .ي چوڭمۇر ئوٍغب ضبٌىسۇئبزەِٕىڭ لەٌجىٕي ئېرىحىسۇ ۋە ئۇٔ راضحىٕال ِۇضۇٌّبْ
وۆرۈظ  ۋە “وۆز  ”ضۆزٌىرىٕىڭ  “ئبڭالظ  ”ۋە  “لۇالق  ”ذۇالضە لىٍغبٔسا، لۇرئبْ وەرىّسە  

پەْ  –ئىٍىُ  .ئبٌغبْ ضۆزٌىرىٕىڭ ئبٌسىسا لوٍۇٌىػي چوڭمۇر ئىٍّىٌ ھەلىمەجٍەرٔي ئۆز ئىچىگە “
ثۇ ھەلىمەجٍەرٔي  چبغالرزا، ثىرەر ئىٕطبٕٔىڭ ٔىڭ ئبٌسىسىىي ئەضىر 14جەرەلمىٌ لىٍّىغبْ 

ئبٌالھٕىڭ ضۆزى ئىىۀٍىىىٕي  لۇرئبْ وەرىّٕىڭ .ثىٍىػي ھەرگىسِۇ ِۇِىىٓ ئەِەش ئىسى
  .ئىطپبجالظ ئۈچۈْ ثۇٔىڭ ئۆزىال وۇپبٍە لىٍىسۇ

لۇرئبٕٔىڭ ئىجبرىٍىرىّۇ ئىٕحبٍىٓ ضىٍىك،  .لۇرئبْ وەرىُ ئىجبرىٍىرىسىىي ضىٍىمٍىك - 3
ئۈضحۈٍٔىىي ئبالھىسە ٍۇلىرى، ئولۇظ ۋە ٍبزالظ ئۈچۈْ ثەوّۇ  ِۀىگە زاالٌەت لىٍىعچبلمبْ، 

 ھەجحب .ص لىالالٍسۇېھ لۇرئبْ ئولۇغٕي ثىٍّەٍسىغبْ ئبزەِّۇ ثۇٔي ئەٌۋەجحە .ئۇڭبٍسۇر ئەپٍىه ھەَ
ئەرەثچە  ۋاجمبِْۇٔسىٓ ثبغمب ئبڭال .ئۇالر ئبٍەت ثىٍەْ ھەزىطٕىڭ پەرلىٕي ئبڭالپال ثىٍەٌەٍسۇ

ئبٍەجٍىرىسىىي  لۇرئبْ وەرىُ .ضۆزٌەر ئىچىسىٓ لۇرئبْ ئبٍەجٍىرىٕي جېسال ثبٍمىۋاالالٍسۇ
 .ِۀىطىگە لبراپ ثوٌغبْ ھەجحىىي ئورۇٔالغحۇرۇٌۇغىّۇ ئۇٔىڭەضۆزٌەرٔىڭ ئبھبڭ ۋە رېحىُ ج

ھەلمىسىىي ثبٍبٔالرزا، ئبٍەجٍەر ئىٕحبٍىٓ  ئەھٍي جۀٕىحي ثوٌىسىغبْ ٍبذػي وىػىٍەر :ِەضىٍەْ
  .ضۆزٌەرزىٓ جەروىت ثوٌغبْ ػبق، ضىٍىك جەٌەثپۇز لىٍىٕىسىغبٍْۇِ

َها ِمْن ِإنَّ اللََّو يُْدِخُل الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِِلَاِت َجنَّاٍت َِتْرِي ِمن حَتِْتَها اأْلَنْ َهاُر ُْيَلَّْوَن ِفي]
 ([06َأَساِوَر ِمن َذَىٍب َوُلْؤُلًؤا َولَِباُسُهْم ِفيَها َحرِيٌر )

ھەلىمەجەْ ِۆِىٍٕەرٔي ۋە ٍبذػي ئەِەٌٍەرٔي لىٍغبٔالرٔي ئبضحىسىٓ ئۆضحەڭالر ئېمىپ هللا ا
جۇرىسىغبْ جۀٕەجٍەرگە وىرگۈزىسۇ، ئۇالر جۀٕەجٍەرزە ئبٌحۇْ ثىٍەٍسۈوٍەرٔي ۋە ِەرۋاٍىحالرٔي 

 . [23 - ٍىپەوحىٓ ثوٌىسۇ ]ضۈرە ھەجزىٕٕەت ثۇٍۇٍِىرى لىٍىسۇ، ئۇالرٔىڭ وىَىّي 

 ([53( اْدُخُلوَىا ِبَسبَلٍم آِمِنٌَن )54ِإنَّ اْلُمتَِّقٌَن ِف َجنَّاٍت َوُعُيوٍن )]
ثوضحبٔالرزىٓ، ضۇ، ھەضەي ۋە ِەً جەلۋازارالر ھەلىمەجەْ )ئبذىرەجحە ٍبپَېػىً( ثبغ ـ 

)ئۇالرغب( جۀٕەجىە ئبِبْ ـ ئېطەْ،  .[45ئېمىپ جۇرىسىغبْ( ثۇاللالرزىٓ ثەھرىّەْ ثوٌىسۇ ]
ئەِّب ئەھٍي  .ئبٍەجٍەرگە ئوذػبظ زېگەْ )ضۈرە ھىجرى(. [46جىٕچ وىرىڭالر! زېَىٍىسۇ ]
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بٍەجٍەر ئبزەِگە لورلۇٔچ ھېص وەٌگەْ ثبٍبٔالرزا، ئ زوزىري ثوٌىسىغبْ ٍبِبْ ئبزەٍِەر ھەلمىسە
  .ْجبپمبچىمىسىغبْ ضۆزٌەرزىٓ جەروىت  لىٍسۇرىسىغبْ، جەٌەثپۇزى لبجحىك

َقرَِّنٌَن ِف اأَلْصَفاِد )] ن َقِطرَاٍن َوتَ ْغَشى ُوُجوَىُهْم 56َوتَ َرى اْلُمْجرِِمٌَن يَ ْوَمِئٍذ مُّ ( َسرَابِيُلُهم مّْ
 ([42النَّاُر )

)ئي ِۇھەِّەز!( ئۇ وۈٔسە گۇٔبھىبرالر )ٍۀي وۇففبرالر( ٔي زۀجىرٌەر ثىٍەْ ثىر ـ ثىرىگە 
ئۇالرٔىڭ وۆڭٍىىي لبراِبٍسىٓ ثوٌىسۇ، ئوت ئۇالرٔىڭ  .[49چېحىٍىپ ثبغالٔغبْ ھبٌسا وۆرۈضەْ ]

 ۈرە ئىجراھىُ()ض. [50ٍۈزٌىرىٕي ئورىۋاٌىسۇ ]

ْلَنا َلُو ِفيَها َما َنَشاء ِلَمن نُّرِيُد مثَّ َجَعْلَنا َلُو َجَهنََّم َيْصبلَىا َمذْ ] ن َكاَن يُرِيُد اْلَعاِجَلَة َعجَّ ُموًما مَّ
ْدُحورًا )  ([85مَّ

ثىس زۇَٔبٔي وۆزٌىگۀٍەر ئىچىسىٓ ذبٌىغبْ ئبزەِگە )ئۇٔىڭ ذبٌىغىٕىٕي ئەِەش( ثىسٔىڭ 
ذبٌىغىٕىّىسٔي ثېرىّىس، ئبٔسىٓ ئۇٔي )ئبذىرەجحە( جەھۀٕەَ ثىٍەْ جبزاالٍّىس، جەھۀٕەِگە ئۇ 

زېگەْ  .[18 - رەھّىحىسىٓ( لوغالٔغبْ ھبٌسا وىرىسۇ ]ضۈرە ئىطرا ٔىڭهللاذبرالٔغبْ، ) 
  .ئوذػبظ ەئبٍەجٍەرگ

لۇرئبْ وەرىّٕىڭ جبزىجىَىحىّۇ ئبالھىسە چوڭ ثىر  .لۇرئبْ وەرىّٕىڭ جبزىجىَىحي - 4 
رىٌ وۈچي ضىسٔي ھئەضەرٔي زەضٍەپ ئولۇغىٕىڭىسزا، ئۇٔىڭ ضې ضىس ثىرەر ثەزىئىٌ .ِۆجىسە

ئەِّب ئۇٔي لبٍحىالپ ئولۇغىٕىڭىسزا ضىسزىىي  .ئۇٔي جوٍّبً ئولۇٍطىس، ئۆزىگە جەٌت لىٍىسۇ
 ضىسگە ثىرەر ٍېڭىٍىك ھېص لىٍىّٕىغبٍٔىمحىٓ، ئۇٔي لبٍحىالپ، زە - ٍولىٍىسۇ ھبٍبجبْ

ئەوطىچە،  .ھبٌجۇوي لۇرئبٔسا ثۇٔساق ذۇضۇضىَەجٍەر ٍوق .ئولۇغحىٓ زېرىىىع ھېص لىٍىطىس
غۇٔچىٍىه ئبغىسۇ،  ضىس لۇرئبٕٔي لبٔچىٍىه وۆپ لبٍحىالپ ئولۇغبٔطېرى ئۇٔىڭ جبزىجىَىحي

ثەظ ۋاخ ٔبِبز ئولۇٍسىغبْ  .زولالٔسۇرىسۇ ھبالۋىحي ضىسٔي زۇرھوئۇٔىڭ  .ئولۇٍطىسئۇٔي جوٍّبً 
ئەِّب ئۇالر ئەٍٕي  .لېحىُ ئولۇٍسۇ 32زېگۀسە  ئبزەَ ٔبِبززا وۈٔىگە فبجىھە ضۈرىطىٕي ئبز

چۈٔىي ئۇالر ثۇ ضۈرىٕي  .لىٍچە زېرىىىع ھېص لىٍّبٍسۇ ضۈرىٕي ثۇٔچىٍىه وۆپ ئولۇغحىٓ
لۇرئبْ  .ٍېڭي ِۀىٍەرگە ۋە ِۀىۋى ٍۈوطىٍىػٍەرگە ئىگە ثوٌىسۇ – ٕىسا ٍېڭيھەر لېحىُ ئولۇغى

وۆپٍىگەْ ئەرەثٍەرٔىڭ  وەرىّٕىڭ جبزىجىَىحي ئۆز ۋالحىسىىي ئەرەة جىٍىٕي ٍبذػي ثىٍىسىغبْ
زىٍٍىرى ثىرزىٕال ئېرىپ ِۇضۇٌّبْ  ثىرەر ئبٍەجٕىڭ جىالۋىحىٕي ئبڭالپ لېٍىع ضەۋەثي ثىٍەْ

ئىىىىٕچي ذەٌىپە ئۆِەر ئىجٕي ذەجحبة  .ثوٌغبْ ضەۋەثٍۀىڭ ثىرىسۇرثوٌىػىغب جۈرجىە 
 .ئۆچ وۆرىسىغبْ، ٔوپۇزٌۇق وىػىٍەرزىٓ ثىرى ئىسى ِۇضۇٌّبْ ثوٌۇضحىٓ ثۇرۇْ ئىطالِٕي ئەڭ

ڭٍىطىٕىڭ لۇرئبْ ىِەذپي ھبٌسا ِۇضۇٌّبْ ثوٌغبْ ضى ئۇ ثىر وۈٔي ئۇٔىڭسىٓ لورلۇپ
لبجحىك زىٍي ثىرزىٕال ئېرىپ، ئۆچّۀٍىه جوٌغبْ وۆڭٍي  لېٍىپ، ئۇٔىڭ ئولۇۋاجمبٍٔىمىٕي ئبڭالپ

 غۇ ۋالىححىىي ئەرەة وبجحىجبغٍىرىٕىڭ ذەٌمٕي .ۇضۇٌّبْ ثوٌغبِْجۇِػبپ غۇ ئبٔسا  ثىرزىٕال
وەرىّٕىڭ  لۇرئبْ وەرىُ جىالۋىحىٕي ئبڭالپ لېٍػحىٓ لبجحىك جوضمبٍٔىمىٕىڭ ضەۋەثىّۇ لۇرئبْ

ئبٌالھ جبئبال ئۇالرٔىڭ  .س لبٌغبٍٔىمٍىمىٕىڭ ثىر زەٌىٍي ئىسىجبزىجىَىحي ئبٌسىسا ئۇالرٔىڭ ئبِبٌطى
 : ضۆزٌىرىٕي ھىىبٍە لىٍىپ ِۇٔساق زېگەْ

 ([03َوَقاَل الَِّذيَن َكَفُروا اَل َتْسَمُعوا َِلََذا اْلُقْرآِن َواْلَغْوا ِفيِو َلَعلَُّكْم تَ ْغلُِبوَن )]
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ثۇ لۇرئبٔغب لۇالق ضبٌّبڭالر، ئۇٔي ئېٍىػحۇرۇۋېحىڭالر، ضىٍەر غەٌىجە لىٍىػىڭالر »وبپىرالر: 
 . [26 - زەٍسۇ ]ضۈرە پۇضطىٍەت« ِۇِىىٓ

لوثۇي  ئەِّب ھبزىرلي زاِبٔسا، ذۇززى زىرائەجچىٍىىىە ٍبرىّبٍسىغبْ لبجحىك زېّىٓ ضۇٔي
 جىٍىسا ٔبزىً ثوٌغبْلۇرئبْ ئۆز لىٍّىغبٔسەن، ووپ ضبٔسىىي ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ، ھەجحب 

وەرىُ ئۇالرغب جەضىر  ئەرەثٍەرٔىڭّۇ زىٍي لبرىَىپ، وۆڭٍي لبجحىمٍىػىپ وەجىۀٍىىحىٓ لۇرئبْ
  .ثەن ٍىرالحب ئبڭالغحىٓ ذېٍي ھەلىمىٌ رەۋىػحە ٕيچۈٔىي ِۇٔسالالر لۇرئبْ وەرىّ .لىٍّبٍسۇ

 لۇرئبْ وەرىّٕىڭ ئىٍّىٌ ِۆجىسىٍىرى
 .ئىٕحبٍىٓ وۆپ جٍەرزىٓ ذەۋەر ثەرگەْ ِۆجىسىٍىرىلۇرئبْ وەرىّٕىڭ ئىٍّىٌ ھەلىمە 

  :جۆۋۀسە ثەزىطي ثبٍبْ لىٍىٕىسۇ
  ثىرىٕچي: تەثىئي پەْ دەٌىٍٍىرى 

ثۇٌۇجالرٔىڭ ٍۆٔىٍىػي ثۇٌۇجالرٔي ثبرٌىممب  .غبِبي ۋە ثۇٌۇجالرٔىڭ لوزغىٍىػي (1
جەجمىمبجچي  .ثوٌىسۇھەرىىەجٍۀسۈرىسىغبْ غبِبٌالرٔىڭ ضەۋەثي ثىٍەْ  وەٌحۈرىسىغبْ ۋە ئۇالرٔي

 غبِبٌالرٔىڭ زېڭىس ٍۈزىگە وۆجۈرۈٌگەْ ضۇ پبرٌىرىٕي ٍۇلىرىغب وۆجۈرۈپ ثۇٌۇت ھبضىً ئبٌىّالر
زأچىٍىرىٕىّۇ ٍۇلىرىغب  جوزأالرٔي ۋە ثىر لىطىُ جۇپراق لىٍىسىغبٍٔىمي، غۇٔسالال غبِبٌٕىڭ چبڭ

جوزاْ،  رىغب ئېٍىپ چىممبْ چبڭٍۇلى ئۇالر ٍۀە غبِبٌالر وۆجىرىپ .وۆجىرىسىغبٍٔىمىٕي ثبٍمىسى
جۇِبْ لبجبرٌىمالرٔي زېڭىسزىٓ وۆجۈرۈٌگەْ ضۇ  جۇپراق زأچىٍىرى، ئۆضۈٍِۈن ئۇرۇلچىٍىرى ۋە

ئبضحب  زأچىالرٔىڭ ئەجراپىٕي ضۇ پبرٌىرى ئوراپ ئبضحب پبرٌىرىغب ئبرىالغحۇرىسىغبٍٔىمىٕي ۋە ثۇ
 .ب وېٍىسىغبٍٔىمىٕي جؤۇپ ٍەجحيثۇٌۇت پبرچىٍىرىٕىڭ ثبرٌىمم چوڭىَىػي ٔەجىجىطىسە ئېغىر

 : ِۇٔساق زەٍسۇ لۇرئبْ وەرىُ ثۇٌۇجٕىڭ غبِبٌالر ئبرلىٍىك لوزغىٍىسىغبٍٔىمىٕي ثبٍبْ لىٍىپ

َناِت َفانتَ َقْمَنا ِمَن الَِّذيَن َأْجَرُمو ] ا وََكاَن َوَلَقْد أَْرَسْلَنا ِمن قَ ْبِلَك ُرُسبًل ِإََل قَ ْوِمِهْم َفَجاُؤوُىم بِاْلبَ ي ّْ
َنا َنْصُر اْلُمْؤِمِنٌَن ) ا َعَلي ْ  ([54َحقِّ

ذبٌىغىٕىچە  ئبٌالھ غبِبٌالٔي ئەۋەجىپ ثۇٌۇجٕي لوزغبٍسۇ، ئبٔسىٓ ئۇٔي ئبضّبٔسا »
لۇرئبْ ٍۀە، غبِبٌالرٔىڭ ضۇ پبرٌىرىٕي  [ئبٍەت – 47رۇَ ضۈرىطي « ].جبرلىحىسۇ

ئېغىر ثۇٌۇت ھبضىً ثوٌۇپ، ئۇٔىڭسىٓ ٍبِغۇر جبِچىٍىرى  بٔسىٓ ئۇٔىڭسىٓھەٍسەٍسىغبٍٔىمىٕي، ئ
 : لىٍىسۇ چۈغىسىغبٍٔىمىٕي ثبٍبْ

َناُكُموُه َوَما أَنُتْم َلُو ِِبَازِِنٌَن )] َماء َماء فََأْسَقي ْ  ([00َوأَْرَسْلَنا الرّْيَاَح َلَواِقَح َفأَنزَْلَنا ِمَن السَّ
ثىس ثۇٌۇجحىٓ ٍبِغۇر ٍبغسۇرۇپ  .ثىس ٍبِغۇرٔي ھەٍسەٍسىغبْ غبِبٌالرٔي ئەۋەجحۇق » 

 - 22]ضۈرە ھىجرى « ضىٍەرٔي ضۇغبرزۇق، ضىٍەر ھەرگىس ئۇٔي ضبلالغمب لبزىر ئەِەضطىٍەر
  ئبٍەت[
وىػىٍەر ئبضّبْ جىطىٍّىرىٕىڭ  .ئبضّبْ جىطىٍّىرىٕىڭ ئەضٍىسە جۇِبْ ئىىۀٍىىي( 2

پۀٕىڭ ضبٍىطىسا  جەجمىمبجچىالر زاِبٔىّىسزىىي ئىٍىُ .ئەضٍىسە جۇِبْ ئىىۀٍىىىٕي ثىٍّەٍححي
لبٌسۇق جۈجۈْ ِبززىٍىرىٕي ۋە ئۇالرزىٓ ٍېڭي پالٔېحالرٔىڭ جەروىت  ئبضّبْ جىطىٍّىرىسىىي

  .ِۇٔسىٓ ثۇرۇْ لەٍث لىٍغبْئەِّب لۇرئبْ وەرىُ ثۇھەلىمەجٕي  .وۆرزى ثوٌىۋاجمبٍٔىمىٕي

َنا طَ ] َماء َوِىَي ُدَخاٌن فَ َقاَل ََلَا َوِلؤْلَْرِض اِْئِتَيا َطْوًعا َأْو َكْرًىا قَالََتا أَتَ ي ْ ائِِعٌَن مثَّ اْستَ َوى ِإََل السَّ
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(88]) 
« . ھبٌجۇوي، ئۇ جۇِبْ ھبٌىحىسە ئىسىئبٔسىٓ ئبضّبٕٔي ٍبرىحىػمب ٍۈزٌۀسى،  ئبٌالھ » 

  [11 - ]پۇضطىٍەت
جەجمىمبجچىالر ئبٍٕىڭ ئەضٍىسە لۇٍبغمب ئوذػبظ  .ئبً ٔۇرىٕىڭ ئۈچۈرۈٌگۀٍىىي ( 3

وېَىٓ ئۇٔىڭ ٔۇرى ئۆچۈرۈٌگۀٍىىىٕي ۋە وېچىسىىي ئبً ، ٍبٔىسىغبْ ٔۇرٌۇق ِبززا ثوٌۇپ
ٍورۇلٍۇق  ئەوص ئەجىەْ لبٍحۇرغبْجەرەپحىىي لۇٍبغٕىڭ ٔۇرىسىٓ  ٔۇرىٕىڭ پەلەت لبرغي

 : ھبٌجۇوي لۇرئبْ وەرىُ ثۇھەلىمەجٕي ئبٌٍىجۇرۇْ ئېالْ لىٍغبْ .ثبٍمىسى ئىىۀٍىىىٕي

َهاِر ُمْبِصرًَة لَِتْبتَ ُغواْ ] َهاَر آيَ تَ ٌْنِ َفَمَحْونَا آيََة اللَّْيِل َوَجَعْلَنا آيََة الن َّ ن َوَجَعْلَنا اللَّْيَل َوالن َّ  َفْضبًل مّْ
ْلَناُه تَ ْفِصيبًل )رَّبّْ  ِنٌَن َواِلَِْساَب وَُكلَّ َشْيٍء َفصَّ  ([80ُكْم َولِتَ ْعَلُموْا َعَدَد السّْ

 ٍۀي ٔۇرىٕي ثىٍەْ وۈٔسۈزٔي ئىىىي ئبالِەت لىٍسۇق، وېچىٕىڭ ئبالِىحىٕي وېچە»  
  [12 - ]ضۈرە ئىطرا« وۆجىرىۋەجحۇق

  :جەرىپٍىگەْ لۇرئبْ وەرىُ ٍۀە لۇٍبغٕي ٍبٔغۇچي چىراق، ئبٍٕي ٍورۇلٍۇق ثەرگۈچي زەپ 

َماء بُ ُروًجا َوَجَعَل ِفيَها ِسرَاًجا َوَقَمرًا مُِّنًنًا )]  ([38تَ َباَرَك الَِّذي َجَعَل ِف السَّ
جۇرىسىغبْ چىراق لۇٍبغٕي ۋە ٔۇرٌۇق ئبٍٕي ٍبراجمبْ ئبضّبٔسا ثۇرۇجٍەرٔي، ٍېٕىپ »

  [61 - ]ضۈرە پۇرلبْ« . ئبٌالھٕىڭ ثەرىىىحي ثۈٍۈوحۇر
 ، ئبٍٕىڭ ٍورۇلٍۇلٕي لۇٍبغحىٓ لوثۇي لىٍىسىغبٍٔىمي ئېٕىك ئوجحۇرىغبەثۇ ئبٍەجٍەرز 

جؤۇغحۇرِبضحىٓ، لۇٍبغٕي  زەپ “ئىىىي چىراغ  ”ئبٌالھ جبئبالٔىڭ لۇٍبظ ثىٍەْ ئبٍٕي .لوٍۇٌغبْ
غۇٔي ئؤۇجّبضٍىك  .زەٌىٍىسۇر زەپ ضۈپەجٍىگۀٍىىي ثۇٔىڭ “ٔۇرٌۇق  ”، ئبٍٕي “چىراغ  ”

زىَبزە لىٍىّٕبضحىٓ،  –ئورٔىغب غۇٔساق وەَ  وېرەوىي، لۇرئبْ وەرىّسىىي ھەر ثىر ضۆزٔىڭ ئۆز
ئەرەة جىٍىٕىڭ  .ەِەشئورۇٔالغحۇرۇٌغبٍٔىمي ھەرگىسِۇ ِەلطەجطىس ئ ئىٕحبٍىٓ ِۇوەِّەي ھبٌسا

  .جېحىغبٔالر ثۇٔي ئەٌۋەجحە ثىٍىسۇ زەۋلىٕي
پەْ ثبرٌىممب  وىػىٍە ر ھبزىرلي ئىٍىُ . ھبۋا ثوغٍۇلىسا ئووطېگىٕٕىڭ وەٍِىىي ( 4

ئووطېگىٕٕي ھبۋأىڭ ٍۇلىرى لبجالٍِىرىسىّۇ ثبر، زەپ  وېٍىػحىٓ ثۇرۇْ، ثىس ٔەپەش ئېٍىۋاجمبْ
ئىجبز لىٍىٕىپ وىػىٍەر ئبضّبٔغب ئۆرٌىگۀسىٓ وېَىٓ، ھبۋأىڭ  ئبٍروپىالْ .گۇِبْ لىٍىػبجحي

ئووطېگىٕٕىڭ وەٍِىىىٕي، ثۇ ضەۋەثحىٓ ئۇ جبٍالرزا ٔەپەضٕىڭ  ٍۇلىرى لبجالٍِىرىسا
  :ئەِّب لۇرئبْ ثۇ ھەلىەجٕي ِۇٔسىٓ ثۇرۇْ ئېالْ لىٍغبْ .ثىٍسى ضىمىٍىسىغبٍٔىمىٕي

ًقا َحَرًجا   َفَمن يُرِِد الّلُو أَن يَ ْهِديَُو َيْشرَحْ ] َصْدرَُه ِلئِلْسبَلِم َوَمن يُرِْد أَن ُيِضلَُّو جَيَْعْل َصْدرَُه َضي ّْ
َماء َكَذِلَك جَيَْعُل الّلُو الرّْْجَس َعَلى الَِّذيَن اَل يُ ْؤِمُنوَن ) عَُّد ِف السَّ َا َيصَّ  ([804َكَأَّنَّ

لىٍّبلچي ثوٌطب، ئۇٔىڭ وۆوطىٕي ئىطالَ ئۈچۈْ ئبچىسۇ، ئبٌالھ  ھىساٍەت ئبٌالھ وىّٕي»
ئۇٔىڭغب  ئىّبْ ئېَحىع، ئبززۇرِبلچي ثوٌطب، ئۇٔىڭ وۆوطىٕي غۇٔچە جبراٍحىۋېحىسۇوي وىّٕي

  [125 –]ئۀئبَ « . گوٍب ئبضّبٔغب چىمىػحىّٕۇ لىَىٓ جۇٍۇٌىسۇ
ثوغٍۇلىغب  جبراٍغبْ وىػي ھبۋاثۇ ئبٍەجحە، ئىّبْ ئېَحىع لىَىٓ وەٌگۀٍىىحىٓ وۆوطي 
ثۇ ئبٍەجحە، ھبۋا  .ئوذػىحىٍغبْ چىممبٔسا ئووطېگىٕٕىڭ وەٍِىىىسىٓ ٔەپىطي ضىمىٍغبْ وىػىگە

  .ئېٍىػٕىڭ لىَىٍٕىمىغب ئىػبرەت لىٍىٕغبْ ثوغٍۇلىسا ئووطېگىٕٕىڭ وەٍِىىىسىٓ ٔەپەش
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بٍٔىمالرغب جەجمىمبجچىالر ئۆضۈٍِۈوٍەرٔىڭّۇ ج .ھەر غەٍئىٕىڭ جۈپ ئىىۀٍىىي (5
 : لۇرئبْ وەرىُ ِۇٔساق زېگەْ .ئىطپبجٍىسى ئوذػبظ جۈپ ئىىۀٍىىىٕي

 ([63ُسْبَحاَن الَِّذي َخَلَق اأْلَْزَواَج ُكلََّها ِمَّا تُنِبُت اأْلَْرُض َوِمْن أَنُفِسِهْم َوِمَّا اَل يَ ْعَلُموَن )]
زېّىٕسىٓ ئۈٔۈپ چىمىسىغبْ ٔەرضىٍەرٔي، ئۇالرٔىڭ ، جۇپ ٍبراجمبْپۈجۈْ غەٍئىٍەرٔي » 

ٔەرضىٍەرٔىڭ ھەِّىطىٕي جۈپ ٍبراجمبْ ئبٌالھ ثبرچە  ئۆزٌىرىٕي ۋە ئۇالر ثىٍّەٍسىغبْ
  [36 –ضۈرە ٍبضىٓ  ] «. ٔولطبٔالرزىٓ پبوحۇر

پەلەت جىججىٌ ِۇجىرەضطىطٍەر ئبغرىمٕي ھېص لىٍىع  .ضېسىّٕىڭ جېرىسە ئىىۀٍىىي (6
ثەزۀگە ئووۇي ضېٍىٕغبٔسىّۇ ئووۇي جېرىسىٓ گۆغىە  .ئىطپبجالپ چىمحي جېرىسە ئىىۀٍىىىٕي

ئبغرىك  ئەِّب ئووۇي گۆغىە ئۆجۈپ ثوٌغبٔسىٓ وېَىٓ .ثوٌغىچە ئبغرىك ھېص لىٍىٕىسۇ ئۆجۈپ
  :ۋالحىسىال ئېالْ لىٍغبْ لۇرئبْ ثۇ ئىٍّىٌ ھەلىمەجٕي ئۆز .وۆٍۈوّۇ غۇٔساق .ھېص لىٍىّٕبٍسۇ

رَىَ ] ْلَناُىْم ُجُلوًدا َغي ْ ا ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروْا ِبآيَاتَِنا َسْوَف ُنْصِليِهْم نَارًا ُكلََّما َنِضَجْت ُجُلوُدُىْم بَدَّ
 ([43لَِيُذوُقوْا اْلَعَذاَب ِإنَّ الّلَو َكاَن َعزِيزًا َحِكيًما )

زوزاذمب وىرگۈزىّىس، ئۇالرٔىڭ  ثىسٔىڭ ئبٍەجٍىرىّىسٔي ئىٕىبر لىٍغبٔالرٔيغۈثھىطىسوي، » 
« . ئۈچۈْ ئورٔىغب ثبغمب جېرە ٍەڭگۈغٍەٍّىس جېرىٍىرى پىػىپ جۈگىگەْ چبغسا ئبزاپٕي جېحىع

  [56 –]ضۈرە ٔىطب 
وىػىٍەر زېڭىسالرٔىڭ ضۇ ئۈضحي زوٌمۇٍٔىرىسىٓ ثبغمب  .زېڭىسٔىڭ ئىچىي زوٌمۇٍٔىرى (7 

ثبرٌىمىٕي ثىٍّەٍححي، غۇٔسالال ضۇ ئۈضحي زوٌمؤٍىرىٕىڭ ٍۇلىرىسىٓ  ئىچىي زوٌمۇٔالرٔىڭّۇ
 .ٍورۇلٍۇلٕي جوضۇۋېٍىپ، ضۇ جېگىسە لبراڭغۇٌۇق پەٍسا لىٍىسىغبٍٔىمىٕي ثىٍّەٍححي چۈغىەْ

  :ئىطپبجٍىغبْ ئىسى ئەِّب لۇرئبْ ئەڭ ئبۋۋاي ثۇٔي .جېرٕىىب ثۇٔي ئىطپبجٍىسى ھبزىرلي پەْ

ن فَ ْوِقِو َسَحاٌب ظُُلَماٌت بَ ْعُضَها فَ ْوَق   َأوْ ] ن فَ ْوِقِو َمْوٌج مّْ َكظُُلَماٍت ِف حَبٍْر جلُّّْيٍّ يَ ْغَشاُه َمْوٌج مّْ
 (52بَ ْعٍض ِإَذا َأْخرََج يََدُه ملَْ َيَكْد يَ رَاَىا َوَمن ملَّْ جَيَْعِل اللَُّو َلُو نُورًا َفَما َلُو ِمن نُّوٍر )

ٍبوي ئۇالرٔىڭ )ٍبذػي زەپ گۇِبْ لىٍغبْ( ئەِەٌٍىرى چوڭمۇر زېڭىسزىىي لبراڭغۇٌۇلمب »  
ئوذػبٍسۇ، ئۇٔي )ٍۀي زېڭىسٔي( لبجّۇلبت زوٌمۇٔالر ۋە زوٌمۇٔالرٔىڭ ئۈضحىسىىي لبرا ثۇٌۇجالر 

لبراڭغۇٌۇلمب گىرىپحبر ثوٌغۇچي( لوٌىٕي )ِبٔب ثۇ( لبجّۇلبت لبراڭغۇٌۇلالرزۇر، )ثۇ  .لبپالپ جۇرىسۇ
ٔۇر ئبجب لىٍّىطب، وىُ ثوٌّىطۇْ، ٔۇرٔي وۆرەٌّەٍسۇ هللا ئۇزاجطب ثبرِبلٍىرىٕي وۆرەٌّەٍسۇ، ا

 [40 –]ضۈرە ٔۇر  « .ھىساٍەت لىٍّىغبْ ئبزەَ ھەرگىس ھىساٍەت جبپّبٍسۇ(هللا )ٍۀي ا
چۇغراپىَە ئبٌىٍّىرى ئىٍّىٌ جەوػۈرۈظ ئېٍىپ ثېرىع ئبرلىٍىك پەٌەضحىٕٕىڭ  (8

راٍوْ زەپ ھېطبثالپ  ئېرۇضبٌىُ راٍؤىٕي زۇَٔب ثوٍىچە ٍەر ٍۈزى ئەڭ چوڭمۇر، ئەڭ جۆۋەْ
 : لىٍىٕغبْ ثۇ ھەلىمەت لۇرئبْ وەرىّسە ِۇٔساق ثبٍبْ .چىمحي

ن بَ ْعِد َغَلِبِهْم َسيَ ْغِلُبوَن )0ُغِلَبِت الرُّوُم )] ( ِف ِبْضِع ِسِنٌَن لِلَِّو 6( ِف أَْدىَن اأْلَْرِض َوُىم مّْ
 ([5اأْلَْمُر ِمن قَ ْبُل َوِمن بَ ْعُد َويَ ْوَمِئٍذ يَ ْفرَُح اْلُمْؤِمُنوَن )

ئۇالر  ٍېڭىٍسى، رىٍّىمالر ئەڭ ٍېمىٓ ثىر جبٍسا زېّىٕٕىڭ ئەڭ جۆۋەْ ٍېرىسە » 
رىٍّىمالر ثىٍەْ  [4 - 3 - 2]ضۈرە رۇَ  «. ٍېڭىٍگۀسىٓ وېحىٓ ثىر لبٔچە ٍىً ئىچىسە ٍېڭىسۇ
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 .ئېرۇضبٌىُ راٍؤىغب جوغرا وېٍىسۇ، ئىرأٍىمالر ھبزىرلي پەٌەضحىٓ راٍؤىسا ئۇرۇغمبْ ثوٌۇپ
  .پەضطىرٌەرِۇ غۇٔساق لبراغحبۇٔۇرغۇْ ِ

ئبرذېئوٌوگوٍە ئبٌىٍّىرى جبغالرٔىڭ ٍەر ئبضحىسىىي  .جبغالرٔىڭ لوزۇق ئىىۀٍىىي (9
لىطّي ثىٍەْ ئوذػبظ ثوٌۇپ لېمىٍغبْ لوزۇلمب ئوذػبٍسىغبٍٔىمىٕي،  لىطّي ٍەر ئۈضحىسىىي

 رەغٕي ئبجىسالغحۇرۇغحب ِۇئەٍَەْ رويۋئبٌسىٕي ئېٍىع ٍبوي ٍەر جەجەۋرەغٕىڭ  ئۇٔىڭ ٍەر
 لۇرئبْ وەرىّسە ِۇٔساق زېَىٍگەْ: .ئوٍٕبٍسىغبٍٔىمىٕي ئوجحۇرىغب لوٍّبلحب

 ([4َواجْلَِباَل َأْوتَاًدا )]
 [7 - ]ضۈرە ٔەثەئە« لىٍّىسۇلّۇ ؟جبغالرٔي لوزۇق  جەۋرەپ وەجّەضٍىىي ئۈچۈْ زېّىٕٕىڭ»

 ([68َوَجَعْلَنا ِف اأْلَْرِض َرَواِسَي أَن دَتِيَد ِِّبِْم َوَجَعْلَنا ِفيَها ِفَجاًجا ُسُببًل َلَعلَُّهْم يَ ْهَتُدوَن )]
ٍەر جەۋرەپ ئۇالرٔىڭ ذبجىرجەِطىس ثوٌّبضٍىمي ئۈچۈْ، ثىس زېّىٕسا جبغالرٔي ٍبراجحۇ  » 

  [31 - ]ضۈرە ئۀجىَب« . ق
 : لۇرئبْ وەرىّسە ئبٌالھ جبئبال ِۇٔساق زەٍسۇ .ٍەرغبرىٕىڭ ئبٍٍىٕىع لبٔۇٔىَىحي (10

ْرنَاُه َمَنازَِل َحَّتَّ َعاَد َكاْلُعْرُجوِن ] ْمُس يَنَبِغي ََلَا َأن تُْدرَِك اْلَقَمَر 66اْلَقِدمِي )َواْلَقَمَر َقدَّ ( اَل الشَّ
َهاِر وَُكلّّ ِف فَ َلٍك َيْسَبُحوَن )  ([52َواَل اللَّْيُل َساِبُق الن َّ

غبٌىپ ئبٌالھ جبئبالٔىڭ ئبٌسىٕئبال  ثۇ .لىٍىسۇ وۈْ ثەٌگىٍۀگەْ جبٍىغب لبراپ ضەٍر » 
ھەر ثىرى پەٌەوحە ئۈزۈپ  .لىٍىسىغبْ ِۀسىٍٍەرٔي ثەٌگىٍىسۇق ئبٍغب ضەٍر .ثەٌگىٍىگەْ ئىػىسۇر

 [40 - 39 - ]ضۈرە ٍبضىٓ« . ٍۈرىسۇ
ئۆز  ِىٍَوْ ِىً ٍىرالٍىمحب ثوٌۇپ، ئۇ 93ثىس ٍبغبۋاجمبْ ٍەر غبرىٕىڭ ئورٔي لۇٍبغحىٓ  

لېحىُ ئبٍٍىٕىپ  وۈٔسە ثىر 365ضبئەجحە ثىر لېحىُ ئبٍٍىٕىسۇ ۋە لۇٍبغٕىڭ ئەجراپىٕي  24ئولىسا 
 1500) ئبٍٍىٕىػي ِىڭ ِىً زېّىٓ غبر غەوىٍٍىه ثوٌۇپ، ئۇٔىڭ ثىر ضبئەجٍىه .ثوٌىسۇ

ئەگەر  .ِىڭ ِىٍسۇر 65ضبئەجٍىه ئبٍٍىٕىػي  ثوٌۇپ، ئۇٔىڭ لۇٍبظ ئەجراپىسىىي ثىر (وىٍوِېحر
ھەجّىسىٓ چوڭ ٍبوي وىچىه ثوٌغبْ ثوٌطب، زېّىٕسىىي  ىٕىڭ ھبزىرلي غەوٍي ۋەٍەر غبرى ئۆز

چۈٔىي ٍەر غبرىٕىڭ غەوٍي ثىٍەْ ھەجّي ئۇٔىڭ جېسٌىىي  .ثوالجحي ھبٍبجٍىك ثبغمىچە ثوٌغبْ
، ئەگەر ئۇٔىڭ ئبٍٍىٕىع ضۈرئىحي ثىر ضبئەجحە ِىڭ ِىً ثوٌّبضحىٓ .ِۇٔبضىپحۇر ۋە ئبٍٍىٕىػىغب

 :ِەضىٍەْ .ي زىَبزە ثوٌغبْ ثوٌطب ٍۀە ھبٍبجٍىك ثبغمىچە ثوٌغبْ ثوالجحيئۇٔىڭسىٓ وەَ ٍبو
ثوٌطب، وۈٔسۈزٔىڭ  ئۇٔىڭ ئبٍٍىٕىع ضۈرئىحي ھبزىرلىسىٓ زىَبزە ثوٌۇپ ٍۈز ِىڭ ِىً ثوٌغبْ

وەجىەْ ۋە جبٍٔىمالرِۇ ھبالن  ضبئەجىە ضوزۇٌۇپ وېحىپ، زىرائەجٍەر وۆٍۈپ 120ئۇزۇٍٔىمي 
 20ضبئەت  1وۈٔسۈزٔىڭ ۋالحي ئبراْ ، وەَ ثوٌۇپ ٍۈز ِىً ثوٌغبْ ثوٌطبئەگەر  .ثوالجحيثوٌغبْ 

غۇٔىڭسەن، ئەگەر ٍەرغبرىٕىڭ لۇٍبظ  .ثوالجحي ِىٕۇجمب لىطمىراپ وېحىپ، زىرائەجٍەر پىػّىغبْ
پەضىٍسە  4ثوٌغبْ ثوٌطب، زۇَٔبزىىي  ِىٍسىٓ وەَ زىَبزە 18ئەجراپىسىىي ٍىٍٍىك ئبٍٍىٕىػي 

غۇٔسالال، ئەگەر  .ٍبِغۇرٔىڭ ٍېغىع ٔىساِي ثۇزۇٌغبْ ثوالجحي، جىسزىٌ ئۆزگىرىع ثوٌۇپ
ثىٍەْ ثوٌغبْ ِۇضبپىطي ھبزىرلي ِىمسارىسىٓ ٍېمىٓ ثوٌغبْ ثوٌطب،  ٍەرغبرىٕىڭ لۇٍبظ

زەرەخ، ئۆضۈٍِۈن ۋ زىرائەت ھەِّىطي وۆٍۈپ وۈي  –ئىٕطبْ، ھبٍۋاْ، زەي  ٍەرغبرىسىىي
، ىطي ھبزىرلي ِىمسارىسىٓ ٍىراق ثوٌغبْ ثوٌطبثوالجحي، ئەگەر ثۇ ئىىىىطىٕىڭ ِۇضبپ ثوٌغبْ
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ھەِّىطي ئبٌالھ  زېّەن، ثۇ ئىػالرٔىڭ .ٍۇلىرىمىالرٔىڭ ھەِّىطي جوڭالپ ٔبثۇت ثوٌغبْ ثوالجحي
  .ثېىىحىٍگەْ لبٔۇٔىَەجٍەرزۇر جبئبالٔىڭ چەوطىس ئىٍّي ۋە پۇذحب پىالٔي ثىٍەْ ئەزەٌسە غۇٔساق

 : لۇرئبْ وەرىُ ِۇٔساق زەٍسۇ .زەررىسىٓ وىچىه ٔەرضىٍەرٔىڭ ثبرٌىمي (11

ن قَ ْبِلِو أََفبَل ت َ ] ْعِقُلوَن ُقل لَّْو َشاء الّلُو َما تَ َلْوتُُو َعَلْيُكْم َواَل أَْدرَاُكم ِبِو فَ َقْد لَِبْثُت ِفيُكْم ُعُمرًا مّْ
(83]) 

ئۇٔىڭسىٓ وىچىه ٍبوي چوڭ ٔەرضە  چبغٍىك ٔەرضە ۋە (ئبجوَ ) زەررە زېّىٕسىىي ئبضّبْ» 
ئۇالرٔىڭ ھەِّىطي  .ثىٍىػىسىٓ چەجٕەپ لبٌّبٍسۇ ثوٌطۇْ، ھېچ لبٍطىطي ئبٌالھ جبئبالٔىڭ

  [16 - ]ضۈرە ٍۇٔۇش« . ذبجىرٌۀگەْ ئبٌالھ جبئبالٔىڭ وىحبثىسا
وىچىه ٔەرضىٍەرٔىڭ  ثەٌىي ئبجوِسىّٕۇئەِەش،  ثۇ ئبٍەت ئەڭ وىچىه ٔەرضە ئبجوِال

وەٌگۈچىٍىه ئەڭ وىچىه ٔەرضە  ئەضىرگە - 19ِبجېرىَبٌىسِچىالر  .ثبرٌىمىسىٓ ذەۋەر ثەرگەْ
ھبزىرلي زاِبْ ئىٍّىٌ جەجمىمبجچىٍىرى ئبجوِسىٓ  .ئبجوَ زېگەْ ضۆزىسە چىڭ جۇرۇپ وەٌگەْ

وىچىه پبرچىٍىرى پروجوْ، ئبجوِٕىڭ  .ئىطپبجالپ چىمحي وىچىه ٔەرضىٍەرٔىڭ ثبرٌىمىٕي
  .ئىجبرەت ٔېىحروْ ۋە ئېٍېىحرؤسىٓ

 : ئبٌالھ جبئبال ٍۀە ِۇٔساق زەٍسۇ .ھەرٔەرضىٕىڭ ئۆٌچەٍِىه ٍبرىحىٍغبٍٔىمي (12

ْوُزوٍن )] َنا ِفيَها ِمن ُكلّْ َشْيٍء مَّ َنا ِفيَها َرَواِسَي َوأَنَبت ْ  ([86َواأَلْرَض َمَدْدنَاَىا َوأَْلَقي ْ
ٍەر ٍۈزىسە ھەر ذىً  .جبغالرٔي ئورٔبجحۇق ئۇٔىڭغب .ٍەر ٍۈزىٕي ٍېَىپ وەڭ لىٍسۇق »

 [19 –ضۈرە ھىجىر «]. ٍبراجحۇق جەوػي ئۆٌچەٍِىه ئۆضۈٍِۈوٍەرٔي
ئۆٌچەٍِىه ِىمسارزا  زۇَٔبزىىي ثبرٌىك ِەۋجۇزاجالرٔىڭ ھبٍبجي ئۈچۈْ ھەر ٔەرضە ِەٌۇَ 

ثوٌغبْ ثوٌطب،  50ثوٌّبً %  21ِەضىٍەْ: ئووطىگېٕٕىڭ ِىمسارى %  .ثوٌۇغي وېرەن
زۇَٔبزىىي  .ثوٌغبْ ثوالجحي زۇَٔبزىىي ِەۋجۇزاجالر ئەڭ وىچىه ثىر غبِبي ثىٍەْ ھبالن

ئۇالر ئووطىگېٕسىٓ ٔەپەش  .وەچۈرىسۇ جبٍٔىمالر ئووطىگېٕسىٓ ٔەپەش ئېٍىع ئبرلىٍىك ھبٍبت
زىرائەجٍەر، ئۆضۈٍِۈوٍەر ۋە زەي زەرەذٍەر  .چىمىرىسۇ ئووطىسىٕي ضىرجمب 4رثۇْ ئېٍىپ، وب

ئېٍىع ئبرلىٍىك ئۆزٌىرىسىىي ضبپ ئووطىگېٕٕي ضىرجمب  ئووطىسىٕي ٔەپەش 4وبرثوْ 
لبٔۇٔىَەت ئەزەٌسىٓ ِۇغۇٔساق ئورۇٔالغحۇرۇٌّىغبْ ثوٌطب ئېسى، جبٍٔىمالر  ئەگەر ثۇ .چىمىرىسۇ

زېگەْ ضۆزٔىڭ ِۀىطي  ثۇ ئبٍەجحىىي ئۆٌچەٍِىه .ئۆضۈٍِۈوٍەر ٍبغىّىغبْ ثوالجحي ۋە جبٔطىس
زىرائەجٍەرزىىي  ھبزىرلي زاِبْ ذېّىَە ئبٌىٍّىرى .زېگۀٍىىحۇر «ٔىطجەجٕىڭ ثبراۋەرٌىىي» 

ِۇرەوىەپ  ثبرٌىك ِبززىالرٔىڭ ئەڭ ٔبزۇن ئۆٌچەِسە جەڭپۇڭالغمبْ ٔەرضىٍەرزىٓ
  .لحبثوٌىسىغبٍٔىمىٕي ئىطپبجٍىّب

 ئبٌالھ جبئبال ٍۀە لۇرئبْ وەرىّسە:  .ثبرِبق ئىسٌىرىٕىڭ ئوذػبظ ئەِەضٍىىي (13

 ([5بَ َلى َقاِدرِيَن َعَلى أَن نَُّسوَّْي بَ َنانَُو )]
 ]ضۈرە«  .ٍۀي ئىٕطبٔالرٔىڭ ثبرِبلٍىرىٕىّۇ ئوذػبظ لىٍىػمب لبزىرِىس ثىس ئۇالرٔىڭ» 

 :ِەضىٍەْ .حىسۇىئوذػبپ و ثىر ثىرىگە رئورگبٔال ئىٕطبٔالرزىىي پۈجۈْ .زېگەْ [4 - لىَبِەت
ثىراق، ثبرِبلالرٔىڭ ضىسىمٍىرى  .لوٌغب، ثۇرۇْ ثۇرۇٔغب ئوذػبٍسۇ وۆز وۆزگە، لۇالق لۇاللمب، لوي

 ثىرضىٕىڭثەٌىي ھېچجىر ئبزەِٕىڭ ثبرِبق ئىسى ٍۀە  .ئوذػبظ چىمّبٍسۇ ثىرىگە ھەرگىسِۇ ثىر
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لىٍىػمب  ثبرِبلٍىرىٕىّۇ ئوذػبظ » ئبٌالھ جبئبال ثۇ ئبٍەجحىىي .ثبرِبق ئىسىغب ئوذػىّبٍسۇ
 ثىرىگە زېگەْ ضۆزى ئبرلىٍىك ئىٕطبٔالرٔىڭ ثبرِبق ئىسٌىرىٕىڭ ثىر «لبزىرِىس 

لىٍىٕىپ، غۇٔسىٓ  وەغپ ٍىٍي - 1884ثۇ ھەلىمەت  .ئوذػىّبٍسىغبٍٔىمىسىٓ ذەۋەر ثەرگەْ
ِۇٔسىٓ ثبغمب  .لوٌٍىٕىٍّبلحب ئبٍرىع ئۈچۈْ ثبرِبق ئىسٌىرى ئىٕطبٔالرٔي ثىر ثىرىسىٓثېرى 

پەْ  ھەلىمەجٍەر زاِبٔىّىسزا، ئىٍىُ لۇرئبْ وەرىُ ئبٌسىٓ ذەۋەر ثەرگەْ ٔۇرغۇٍٔىغبْ ئىٍّىٌ
  .وېٍەچەوحە ئىطپبجٍىٕىػىغب ئىػىٕىّىس ضبٍىطىسا ئىطپبجالٔسى ۋە ٔۇرغۇٍٔىرىٕىڭ ٍېمىٓ

  ئوٌوگىَىٍىه دەٌىٍٍەرئبرخې - 9
ئەٌەٍھىططبالَ ۋە ئۇٔىڭغب  ھلۇرئبٔسا ۋە ثبغمب ضبِبۋىٌ وىحبثالرزا ٔۇ .جۇپبْ ۋەلەضي (1
 ھٔۇ .وەٌحۈرگۀٍەر ئۈچۈْ ٍبضبٌغبْ وېّە ھەلمىسىىي لىططە ثبٍبْ لىٍىٕغبْ ئىّبْ

 ئىّبٍْىً ئۆِۈر ضۈرگەْ ثوٌۇپ، ئۇ ئۆِۈر ثوٍي لەۋِىٕي ئبٌالھمب  950ئەٌەٍھىططبالَ 
ئبٌالھ ئۇٔي  .وەٌحۈرۈغىە چبلىرغبْ ثوٌطىّۇ، ئۇٔىڭغب ئەگەغىۀٍەرٔىڭ ضبٔي ٔبھبٍىحي ئبز ئېسى

غەوىٍسە ٍبضبپ ثوٌۇپ،  ئەٌەٍھىططبالَ وېّىٕي ئبٌالھ ثۇٍرىغبْ ھٔۇ .وېّە ٍبضبغمب ثۇٍرۇٍسۇ
ثىر  .ئبٌالھٕىڭ وېّىطىگە ئبٌىسۇ ئۇٔىڭغب ئەگەغىۀٍەرٔي ۋە ھەر جبٍٔىمحىٓ ثىر جۈپحىٓ

 ھزەپ ٔۇ «ئبزاثي ٔەزە؟ ئۇٔي وۆرضەجّەِطەْ» ِۇززەجحىٓ وېَىٓ غىسزەجٍىه ثىر ٍبِغۇر ٍېغىپ
ثۇ ۋەلە  .لىٍغبٔالرٔىڭ ھەِّىطي ضۇزا غەرق ثوٌۇپ جۈگىػىسۇ ئەٌەٍھىططبالِٕي ِەضرىرە

ثۇالرٔىڭ  .ٍېسىٍغبْ پبرچىسىٓ وۆپرەن زاضحبْ 68ھەلمىسە زۇَٔبٔىڭ ھەرلبٍطي جبٍٍىرىسا 
ئىٍّي ضبٍىطىسا ثۇ ۋەلە غەن  زاِبٔىّىسزا ئبرذېئوٌوگىَە .ئەٍٕي ۋەلەٌىىٕي ضۆزٌىگەْھەِّىطي 

ٍىٍالرزىىي ئبرذېئوٌوگىَە زەٌىٍٍىرىغب  ٍېمىٕمي .لوثۇي لىٍّبٍسىغبْ زەرىجىسە ئىطپبجالٔغبْ
   .ئوِۇَ ثوٌغبٍٔىك ئېھحىّبٌي وۈچٍۈوحۇر ئبضبضالٔغبٔسا ثۇ ھبزىطىٕىڭ پۈجۈْ ٍەرغبرىغب

ئبز، ضەِۇز لەۋٍِىرىٕىڭ غەھەرٌىرىٕىڭ ثبرٌىمي  .ئبز، ضەِۇز لەۋٍِىرىٕىڭ غەھەرٌىرى ( 2
ثوٌطىّۇ، ٍېمىٕغىچە ثۇالرٔىڭ ثبر ئىىۀٍىىىٕي ٍبۋروپبٌىمالر رەت  لۇرئبْ وەرىّسە ضۆزٌۀگەْ

ضبٍىطىسا ئبرذېئوٌوگىَىٍىه لېسىػالر ثىٍەْ ثۇ  پەْ جېرٕىىىٕىڭ .ئېسى لىٍىپ وەٌگەْ
 ئەئراف، ھۇز، ھىجىر ۋە لەِەر ضۈرىٍىرىسە لۇرئبٕٔىڭ ضەِۇز لەۋِي .حۇرىغب چىممبْئوج غەھەرٌەر

 ضەئۇزى ئەرەثىطحبٕٔىڭ پبٍحەذحي رىَبز ئۇٔىۋېرضىحېحي ئەزەثىَبت فبوۇٌحېحىٕىڭ .جىٍغب ئېٍىٕغبْ
ئەرەثىطحبٕٔىڭ غەرثىٌ  ّبْ ئۀطبرىٌ جەرىپىسىٓھِۇزىرى، ئبضبرە ئەجىمە ئبٌىّي زووحۇر ئبثسۇرا

ضەِۇز لەۋِىٕىڭ ، زېگەْ ٍېرىسە ئېٍىپ ثېرىٍغبْ لېسىػحب «ھِەزائىٕي ضبٌى» بٌىسىىيغىّ
ٍىٍالرغب ئبئىث ثوٌۇپ،   - 2000 ثۇ غەھەر ِىالزىَىسىٓ ثۇرۇٔمي .غەھەرٌىرى ثبٍمبٌغبْ

ٍبضبٌغبْ وبجحب ضبراٍالر ۋە غۇ ۋالىححىىي  ئۇٔىڭسىٓ لۇَ زۆۋىطي ئبضحىسا لبٌغبْ، جبغحىٓ
  .ۋەضىمىٍەرِۇ جېپىٍغبْ ٍېسىمٍىرى ثىٍەْ ٍېسىٍغبْ جبرىرىٌضەِۇزىَە 

ھۇز ئەٌەٍھىططبالَ ۋە ئۇٔىڭ لەۋٍِىرى ٍبغىغبْ ە ھىرىسەئىرەَ غ .ھىرىەئىرەَ غ ( 3
 ھۇز لەۋِىٕىڭ ئبٌالھمب ئىّبْ وەٌحۈرۈغحىٓ ثبظ جبرجىپ، وۇپرىە وەرىّس ثوٌۇپ، لۇرئبْ

 ھىرىسە ئۆجىۀٍىىيەئۆجىۀٍىىي، ئۇالرٔىڭ ئىرەَ غئىٕطبٔالرغب زۇٌۇَ لىٍىع ثىٍەْ  زاالٌەت ۋە
وېچىسىال ھبالن  زەپ ئبجبٌغبْ وۈچٍۈن ثىر ثوراْ ثىٍەْ ثىر «ضەرضەر» ۋە ئبذىرىسا ئۇالرٔىڭ

  .لىٍىٕغبٍٔىمي ضۆزٌۀگەْ

( 5( الَِِّت ملَْ خُيَْلْق ِمثْ ُلَها ِف اْلِببَلِد )4اْلِعَماِد ) ( ِإَرَم َذاتِ 3َأملَْ تَ َر َكْيَف فَ َعَل رَبَُّك ِبَعاٍد )]
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ْخَر بِاْلَواِد )  ([6َوذَتُوَد الَِّذيَن َجابُوا الصَّ
ثىٕبٌىرى ثىٍەْ ئوذػىػي ٍبرىحىٍىپ ثبلّىغبْ  ىڭ ئبز لەۋِىٕي، ٍۈوطەنپەرۋەرزىگبرىڭٕ»

ضەِۇز لەۋِىٕي ئبٌالھ  ئۆٍٍەرٔي ثىٕب لىٍغبْ وېطىپ الرٔيغھىرىٕي، ۋازىمۇرازا جبەئىرەَ غ
 [9 - 6]ضۈرە پەجرى « لبٔساق جبزاٌىغبٍٔىمىٕي وۆرِىسىڭّۇ؟

 ٔبِىٕي ثىر ئىٕگىٍىسٍىٍي وبٌىفورٔىَىٍىه ثىر جەوػۈرۈظ گۇرۇپپىطي   - 1982 
ٔەجىجىگە  جبضۇضىسىٓ ئبڭٍىغبْ لەزىّىٌ غەھەر ٍوٌٍىرىٕي جەوػۈرۈپ چىممبْ ثوٌطىّۇ، ثۇالر

ئەرەثىطحبْ ۋە ئوِّبْ  وېَىٕچە ئۇالر ِەذطۇش رازارالرٔي ئىػمب ضېٍىپ .ئېرىػەٌّىگەْ
 .جېپىپ چىمىسۇپبجالَِۇش ٍوٌٍىرىٕي  ئەڭ ئبۋۋاي ئۇالر لەزىّىٌ غەھەر .چۆٌٍىرىگە جبرلىٍىسۇ

 زېگەْ جبرىرچي ثبٍبْ لىٍغبْ ئىرەَ پبجالِىَۇش ٔەجىجىسە ئۇالر، ئىىىىٕچي ئەضىرزە ئۆجىەْ
ٍىٍٍىك  4800 .ِېحىر لېٍىٍٕىمحىىي لۇٍِۇلٕىڭ ئبضحىسىٓ جېپىپ چىمىسۇ 12ھىرىٕي ەغ

گېسىحٍىرىسە ئېالْ  ثوٌغبْ ثۇ غەھەرٔىڭ جېپىٍغبٍٔىمي چۆٌٍەرٔىڭ ئبجٍىطي جبرىرمب ئىگە
 ٍۇلىرىمي غەھەرٌەر ۋە ثۇ غەھەرٌەرٔىڭ لەۋٍِىرى لۇرئبْ چۈغىەْ ۋالىحالرزىّۇ .ىٍىٕغبْل

  .ثەرگەْ ثىرىٕچي ثوٌۇپ لۇرئبْ ئۇالرٔىڭ ئەھۋاٌىسىٓ ۋە ئبلىۋەجٍىرىسىٓ ذەۋەر .ثىٍىّٕەٍححي
  :ئبٌالھ لۇرئبْ وەرىّسە ِۇٔساق زەٍسۇ .پىرئەۋٕٔىڭ جەضىسى ( 4

ْعَوُتُكَما فَاْسَتِقيَما َواَل تَ تَِّبَعآنّْ َسِبيَل الَِّذيَن اَل يَ ْعَلُموَن )َقاَل َقْد أُِجيَبت ] ( َوَجاَوْزنَا بَِبيِن 56دَّ
اْلَغَرُق قَاَل آَمنُت أَنَُّو ال إِلَِو ِإالَّ ِإْسرَائِيَل اْلَبْحَر َفأَتْ بَ َعُهْم ِفْرَعْوُن َوُجُنوُدُه بَ ْغًيا َوَعْدًوا َحَّتَّ ِإَذا أَْدرََكُو 

(آآلَن َوَقْد َعَصْيَت قَ ْبُل وَُكنَت ِمَن اْلُمْفِسِديَن 62الَِّذي آَمَنْت ِبِو بَ ُنو ِإْسرَائِيَل َوأَنَْا ِمَن اْلُمْسِلِمٌَن )
(68]) 

ئۇالرٔي پىرئەۋْ ۋە ئۇٔىڭ لوغۇٔي  .ئۆجىۈززۇق ثىس ئىطرائىً ئەۋالزٌىرىٕي زېڭىسزىٓ »
ئىّبْ ئېَححىّىي،  ”پىرئەۋْ غەرق ثوٌىسىغبْ ۋالحىسا  .زۇٌۇَ ۋە زوراۋأٍىك ثىٍەْ لوغٍىسى

ِەْ ِۇضۇٌّبٔالرزىّٕەْ  .ٍولحۇر ئېَحمبْ ئىالھحىٓ ثبغمب ھەق ئىالھ ئىطرائىً ئەۋالزٌىرى ئىّبْ
 ئىٍگىرى ئىّبْ ئېَحبِطەْ؟ ئەِسى ھبٍبجحىٓ ئۈِىس ئۈزگىٕىڭسە ” ئېَحىٍسىىي، ئۇٔىڭغب .زېسى “

ئىجرەت  ضۀسىٓ وېَىٕىىٍەرگە .ئبٌالھمب ئبضىٍَىك لىٍغبْ ۋە ثۇزغۇٔچىالرزىٓ ثوٌغبٔىسىڭ
ڭىسزىٓ زې ٍۀي جەضىسىڭٕي ثوٌۇغۇڭ ئۈچۈْ، ثۈگۈْ ضېٕىڭ جەضىسىڭٕي لۇجمۇزىّىس

 [ 91 - 89]ضۈرە ٍۇٍٕۇش « .چىمىرىپ لوٍىّىس
پىرئەۋٕٔىڭ جەضىسى جېپىٍىپ،  ئەضىرٌەر ئۆجىۀسىٓ وېَىٓ، ئىٕگٍىسالر جەرىپىسىٓ 

ئۆِرىٕي ثىٍىع ئۈچۈْ، جەضەجٍەرٔىڭ  ثۇ جەضەجٕىڭ .ئۀگىٍىَىگە ئېٍىپ وېحىٍگەْ
ھەِّىطي لوٌٍىٕىٍغبٕٔىڭ ھەرجۈرٌۈن ِېحوزالرٔىڭ  ئۆِۈرٌىرىٕي ثىٍىػحە لوٌٍىٕىٍىسىغبْ

ٍىٍٍىك  3000ئەجەپٍىٕەرٌىىىي، ثۇ جەضەت  .ئىػمب ضېٍىٕغبْ ِېحوزىّۇ 14ضىرجىسا، وبرثوْ 
ئۇٔىڭ  .گەْ، ئەِّب ئورگبٍٔىرى ثۇزۇٌّىغبْىرىئۇٔىڭ جىرىطىال چ، ثوٌۇپ چىممبْ ثوٌطىّۇ

جەضەجٍەرٔىڭ ئىچىي چۈٔىي ِۇَِب لىٍىٕغبْ  .ِۇِىَب لىٍىّٕىغبْ ئىىەْ ئۈضحىگە، ثۇ جەضەز
 ھبزىر ثۇ جەضەت .ثۇٔىڭ ئىچىي ئورگبٍٔىرى جبٍىسا ئېسى .ئېٍىپ جبغٍىٕىسۇ ئورگبٍٔىرى

  .ئۀگٍىَە ِۇزېَىسا وۆرگەزِىگە لوٍۇٌّبلحب
  ئۈچىٕچي: تېخٕىىىٍىك دەٌىٍٍەر
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ھبٌەجحىٓ ٍۀە ثىر ھبٌەجىە جەرەلمىٌ  ئبٌالھ ضىٍەرٔي ئبٔبڭالرٔىڭ لبرٔىسا ثىر » (1
ثۇ ئبٍەجحىىي ئۈچ لبت پەرزە « . ٍۀي ئۈچ لبت پەرزە ئىچىسە ٍبرىحىسۇ لىٍسۇرۇپ، ئۈچ لبراڭغۇٌۇق

  .ثەچچىساْ ۋە ئبٔىٕىڭ لورضىمىسىٓ ئىجبرەت ئۈچ لبت پەرزىسۇر .ھەِراھىٕىڭ پەرزىطي ثبال
ثىرىسىٓ  ثىرجبن ئبق زىڭىس ثىٍەْ ئبجالٔحىه ئووَبٕٔي  فرأطۇز ضۇ جەجمىمبجي ئبٌىّي ( 2

ثىر ضۇ جوضّىطىٕىڭ  ثوغۇزىسا وۆزگە وۆرۈّٔەٍسىغبْ «جەثەٌىحبرىك» ئبٍرىپ جۇرىسىغبْ 
 جۇزٌۇق ئورأىغب ئىگە ثوٌغبْ ثۇ زېڭىس ضۈٍىٕىڭ ثىر ثبرٌىمىٕي، ئىىىي پەرلٍىك ئىططىمٍىممب ۋە

ئەزەْ  .ثىرىگە ٍېمىٓ ئېمىۋاجمبٍٔىمىٕي وەغىپ لىٍغبْ ثىر، ثىرىگە ئبرىٍىػىپ وەجّەضحىٓ
زېڭىسزىٓ ئبٍرىپ جۇرىسىغبْ ِۀسەة ثوغۇزىسىّۇ ضۇ جوضّىطىٕىڭ ثبرٌىمي  ىٕي لىسىًلوٌحۇل

 زۇَٔبٔىڭ وۆپ .ثۇ لېحىّمىطىٕي گېرِبٔىَىٍىىٍەر وەغىپ لىٍغبْ .لىٍىٕغبْ وەغىپ
 ثېٕگبي، ثېرِب ۋە :ِەضىٍەْ .ِەٍِىىەجٍىرىسە ضۇ جوضّىطىٕىڭ ثبرٌىمي ثبٍمبٌغبْ

وېَىٕىي  ىٍىرى ثوٌغبْ زېڭىس، زەرٍبالرٔىڭ ثبرٌىميھىٕسىطحبٔسىّۇ ثۇ جۈرزىىي ضۇ جوضّ
ئېَحىپ  َ ثۇوبئىٍغب جبن پىراپپىطور ٍۇلىرىمي وەغىپىَبجٕي .ٍىٍالرزا وەغىپ لىٍىٕغبْ

ثۇرۇٔال لۇرئبْ  ثەرگۀسە، ئۇ، ثۇ وەغىپبجٕىڭ ٍېڭي وەغىپىَبجالرزىٓ ئەِەضٍىىىٕي ۋە ئۆزىٕىڭ
  :لىٍىسۇ ثېرىپ ِۇٔۇ ئبٍەجٕي جىالۋەتوەرىّسىٓ ثۇالرٔي ئولۇغبٍٔىمىٕي ضۆزٌەپ 

نَ ُهَما بَ ْرزٌَخ الَّ يَ ْبِغَياِن ) (86َمرََج اْلَبْحرَْيِن يَ ْلَتِقَياِن )]  ([02بَ ي ْ
ئۇالرٔىڭ  .ئۇچرىػىسۇ ئۇالر .ئبلمۇزىسۇ ئۇ، ئىىىي زېڭىسٔي ثىرى جبجٍىك، ثىرى ئبچچىك»

 [20 - 19]ضۈرە ئەرراھّبْ  «. ثىرىگە لوغۇٌۇپ وەجّەٍسۇ ئبرىطىسا جوضّب ثوٌۇپ، ثىر
  ئبضترؤوِىَىٍىه دەٌىٍٍەر :تۆتىٕچي 

 : ئبٌالھ جبئبال ِۇٔساق زەٍسۇ .ٍۇٌحۇزالرٔىڭ ھەرىىىحي (1

َا َذِلَك تَ ْقِديُر ] ْمُس َِتْرِي ِلُمْستَ َقرٍّ َلَّ ْرنَاُه َمَنازَِل َحَّتَّ َعاَد  65اْلَعزِيِز اْلَعِليِم )َوالشَّ (َواْلَقَمَر َقدَّ
ْمُس يَنَبِغي ََلَا أَن تُْدرَِك اْلَقَمَر َواَل اللَّْيُل َسابِ 66َكاْلُعْرُجوِن اْلَقِدمِي ) َهاِر وَُكلّّ ِف فَ َلٍك (اَل الشَّ ُق الن َّ

 ([52َيْسَبُحوَن )
غبٌىت، ھەِّىٕي ثىٍگۈچي اٌٍۀىڭ ، لۇٍبظ ثەٌگىٍۀگەْ جبٍىغب لبراپ ضەٍر لىٍىسۇ، ثۇ »

ئبذىرلي  لىٍىسىغبْ ِۀسىٍٍەرٔي ثەٌگىٍىسۇق، ئۇ ئبٍغب ضەٍر .ئبٌسىٕئبال ثەٌگىٍىگەْ ئىػىسۇر
وۈٕٔىڭ  .ِۀسىٍگە ٍېحىپ ثبرغبٔسا ذورِىٕىڭ لۇرۇپ لبٌغبْ غېرىغب ئوذػبظ ثوٌۇپ لبٌىسۇ

ٍۀي ئىىىىطىٕىڭ جەَ ثوٌۇپ لېٍىػي، وېچىٕىڭ وۈٔسۈززىٓ ئېػىپ  ئبٍغب ٍېحىۋېٍىػي
 ِۇِىىٓ ئەِەش، ھەر ثىرى ٍۀي ۋالحي وەٌّەضحىٓ وۈٔسۈزٔىڭ ئورٔىٕي ئېٍىػي وېحىػي

  [40 - 38]ضۈرە ٍبضىٓ « .رىسۇپەٌەوحە ئۈزۈپ ٍۈ
ئەِەش  ثۇ ئىجبرىٍەر ئىٍگىرىىي ئىٕطبٔالرٔىڭ ٔەزىرىسىّۇ ئبٔچە ھەٍراْ لبالرٌىك ئىجبرىٍەر

ئورۇٍٔىرىٕىڭ  چۈٔىي ئۇالر ٍۇٌحۇزالرٔىڭ ھەرىىەجٍىرىٕي، ثەزى ۋالىحالرزا .ئىسى
ئبٍٍىٕىسىغبْ پەٌەوىٕىڭ ٔېّە  ٌېىىٓ ھەر ثىر ٍۇٌحۇزٔىڭ .ٍىرالالغمبٍٔىمىٕي وۆرۇپ جۇراجحي

لۇرئبْ  .ھەلمىسىّۇ ھېچٕەرضىٕي ثىٍّەٍححي ئىىۀٍىىىٕي ثىٍّىگۀسەن، لۇٍبغٕىڭ ھەرىىىحي
وەٌگۀٍىىي ثۇ  وەرىّٕىڭ ثۇ ئبٍىحىٕىڭ غۇ ئەضىرزە جؤۇٌّىغبْ ٍېڭي ِەرىپەجٍەر ثىٍەْ

ضحىٓ ثەٌىي ئبٌالھ ثوٌّب ضۆزٌەرٔي ئۆز ئىچىگە ئبٌغبْ لۇرئبْ وەرىّٕىڭ ئىٕطبٔالرٔىڭ ضۆزى
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  .جبئبالٔىڭ ضۆزٌىرى ئىىۀٍىىىگە ئوچۇق زاالٌەت لىٍىسۇ
لۇرئبْ وەرىُ وىچە، وۈٔسۈز ھەلمىسە ھېچىىُ  .زېّىٕٕىڭ غبر غەوىٍٍىه ئىىۀٍىىي ( 2

ثۇ، لۇرئبْ وەرىُ  .ئوچۇق چۈغۀچىٍەرٔي ئوجحۇرىغب لوٍسى ئىٕىبر لىالٌّىغىسەن ٔبھبٍىحي
 چۈغىەْ ۋالىححىىي ذەٌمٕىڭ ئىٍىُ ۋە ِەرىپەجٍىرىگىّۇ جبِبِەْئەٌەٍھىططبالِغب  ِۇھەِّەز

ئۇٔىڭ ئبٍٍىٕىپ  ٌېىىٓ لۇرئبْ وەرىُ زېّىٕٕىڭ غبر غەوىٍٍىه ئىىۀٍىىي ۋە .ئوٍغۇْ وەٌگەْ
ثبٍمىَبٌّىغبْ ثبغمب ئىٍىُ ۋە  جورىسىغبٍٔىمىسىٓ ئىجبرەت ئىٍگىرىىي ئەضىرزىىي ئىٕطبٔالر

ئبٌالھ جبئبال لۇرئبْ  .ئبٌغبْ ھبٌسا چۈغىەْ ٔي ھەَ ئۆز ئىچىگەِەرىپەجٍەرگە ثوٌغبْ ئىػبرەجٍەر
 : وەرىُ ِۇٔساق زەٍسۇ

ْمَس َواْلَقَمرَ ] َر الشَّ َهاَر ِف اللَّْيِل َوَسخَّ َهاِر َويُوِلُج الن َّ ُكلّّ جَيْرِي   َأملَْ تَ َر َأنَّ اللََّو يُوِلُج اللَّْيَل ِف الن َّ
ى َوأَنَّ اللَّ  َسمِّ  ([06َو ِبَا تَ ْعَمُلوَن َخِبًٌن )ِإََل َأَجٍل مُّ

وۈٔسۈزٔي وېچىگە وىرگۈزىسىغبٍٔىمىٕي، وۈْ ثىٍەْ  ئبٌالھٕىڭ وېچىٕي وۈٔسۈزگە ۋە »
 ھەر ثىرى ِۇئەٍَەْ ِۇززەت لۇٍبظ ثىٍەْ ئبٍٕىڭ وۆرِەِطەْ؟ ئبٍٕي ثوٍطۇٔسۇرىسىغبٍٔىمىٕي

 ئبٌالھ ضىٍەرٔىڭ لىٍّىػىڭالرزىٓ جوٌۇق .ضەٍر لىٍىسۇ ئۆز پەٌىىىسە ٍۀي لىَبِەجىىچە
 [29 - ]ضۈرە ٌولّبْ« . ذەۋەرزارزۇر

َماَواِت َواأَلْرَض ِف ِستَِّة أَيَّاٍم مثَّ اْستَ َوى َعَلى اْلَعْرِش يُ ْغِشي ] ِإنَّ رَبَُّكُم الّلُو الَِّذي َخَلَق السَّ
َهاَر َيْطلُُبُو  رَاٍت بَِأْمرِِه َأاَل َلُو اْْلَْلُق َواأَلْمُر تَ َباَرَك الّلُو َربُّ اللَّْيَل الن َّ ْمَس َواْلَقَمَر َوالنُُّجوَم ُمَسخَّ َحِثيثًا َوالشَّ

 ([45اْلَعاَلِمٌَن )
ئبضّبٔالرٔي ۋە زېّىٕٕي ئبٌحە وۈٔسە )ٍۀي ئبٌحە هللا غۈثھىطىسوي، پەرۋەرزىگبرىڭالر ا »

هللا زەۋرزە( ٍبراجحي، ئبٔسىٓ )ئۆزىٕىڭ ئۇٌۇغٍۇلىغب الٍىك رەۋىػحە( ئەرظ ئۈضحىسە لبرار ئبٌسى، ا
وېچە ثىٍەْ )وېچىٕىڭ لبراڭغۇٌۇلي ثىٍەْ( وۈٔسۈزٔي ٍبپىسۇ، وېچە ثىٍەْ وۈٔسۈز ثىر ـ ثىرىٕي 

 ٔىڭهللالۇٍبظ، ئبً ۋە ٍۇٌحۇزالرٔي هللا وغٍىػىسۇ )ٍۀي زاۋاٍِىك ئورۇْ ئبٌّىػىپ جۇرىسۇ(: ال
ئەِرىگە ثوٍطۇٔسۇرۇٌغۇچي لىٍىپ ٍبراجحي، ٍبرىحىع ۋە ئەِر لىٍىع )ٍۀي وبئىٕبجٕي 

 ٔىڭهللائىٍىىسىسۇر. ئبٌەٍِەرٔىڭ پەرۋەرزىگبرى  ٔىڭهللاجەضەررۇپ لىٍىع( راضحىٕال 
 [54 –ۈرە ئەئراپ ]ض «.زەرىجىطي وبجحىسۇر

َهاَر َعَلى اللَّْيِل َوَسخَّ  َهاِر َويَُكوُّْر الن َّ َماَواِت َواأْلَْرَض بِاِلَْقّْ يَُكوُّْر اللَّْيَل َعَلى الن َّ َر َخَلَق السَّ
اُر ) ى َأاَل ُىَو اْلَعزِيُز اْلَغفَّ ْمَس َواْلَقَمَر ُكلّّ جَيْرِي أِلََجٍل ُمَسمِّ  (4الشَّ

 ئبٌالھ وېچىٕي وۈٔسۈزگە .ئبٌالھ ئبضّبٔالرٔي ۋە زېّىٕٕي ھەق ئبضبضىسا ٍبراجحي»
 ِۀپەئەجىگە وىرگۈزىسۇ ۋە وۈٔسۈزٔي وېچىگە وىرگۈزىسۇ، ئبٌالھ وۈْ ثىٍەْ ئبٍٕي ثۀسىٍەرٔىڭ

 لىَبِەجىىچە ئۆز ئولىسا ٍۀي ىچەثوٍطۇٔسۇرۇپ ثەرزى، ئۇالرٔىڭ ھەر ثىرى ِۇئەٍَەْ ۋالىحم
 غبٌىجحۇر ثۀسىٍىرىٕىڭ گۇٔبھٍىرىٕي جوٌىّۇ ٍۀي ئبٌالھ ئۆز ئىػىسا ضەٍر لىٍىسۇ، ثىٍىڭالروي، ئۇ

  [5 - ]ضۈرە زۇِەر« . ِەغپىرەت لىٍغۇچىسۇر
وۈٔسۈزٔىڭ  ثۇ ئبٍەجٍەر ئىٕطبٔالرغب وۈٔسۈززىٓ وىَىٓ وېچىٕىڭ، وېچىسىٓ وىَىٓ

ئىٍگىرىىي ئەضىرٌەرزە ٍبغىغبْ ھەر ثىر ئىٕطبْ ثۇ  .ئېچىپ ثىرىسۇوېٍىػىٕىڭ ضىرىٕي 
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ئەِّب  .ئۈچۈْ ئۇالر ثۇ ئبٍەجحىٓ ئبٔچە ھەٍرأٍىك ھېص لىٍّىغبْ ھەلىمەجٕي ثىٍەجحي، غۇٔىڭ
ثۇ ئبٍەجحە زېّىٕٕىڭ ئبٍٍىٕىسىغبٍٔىمي، ئۇٔىڭ غبر غەوىٍٍىه ئىىۀٍىىىسىٓ  ھبزىرلي ئىٕطبٔالر

 ئىٕطبٔالر .بٔالر ثبٍمىَبٌّىغبْ ئىػبرەجٍەرٔىڭ ثبرٌىمىٕي جؤۇپ ٍەجحيئىٍگىرىىي ئىٕط ئىجبرەت
وېچە ثىٍەْ وۈٔسۈز ثىر  »: ئبٌالھ جبئبالٔىڭ .ثۇ ھەلىمەجٕي پەلەت ٍېڭي ئەضىرزىال ثبٍمىسى

وېچە ثىٍەْ وۈٔسۈزٔىڭ ثىرزەِّۇ جوذحىّبضحىٓ ٍبوي ثىر  زېگەْ ضۆزى « .لوغٍىػىسۇ ثىرىٕي
وەٍٕىسىٓ لوغٍىػىپ ِبڭىسىغبٍٔىمىغب ئىػبرەت  زاۋاٍِىك ثىر ثىرىٕىڭ ضبلٍىّبضحىٓ ثىرىگە

وېچە ثىٍەْ وۈٔسۈز ئبذىرىطي  ٌېىىٓ ئۇالر لەٍەرگىچە ۋە لبٔساق لوغٍىػىپ ِبڭىسۇ؟ .لىٍّبلحب
لوغٍىػىپ ِبڭبِسۇ؟ غۇٔساق پەرەز لىٍىٕغبْ ۋالىححب  ٍوق، چەوطىس، ئوزۇْ ٍوٌسا ثىر ثىرىٕي

ۋاھبٌۀىي ثىس وېچە  .وۈٔسۈزٔىڭال ئوجۈغىگە جوغرا وېٍىسۇ ۋە ثىرزېّىٕسا پەلەت ثىر وېچە 
وەٍٕىسىٓ لوغٍىػىپ ِېڭىۋاجمبٍٔىمىٕي،  ذىً ٔىساِسا ثىر ثىرىٕىڭ ثىٍەْ وۈٔسۈزٔىڭ ثىر

 .جەرەپحىٓ چىمىپ، غەرة جەرەپحە غبٍىپ ثوٌىۋاجمبٍٔىمىٕي وۆرۈپ جۇرۇۋاجىّىس لۇٍبغٕىڭ غەرق
 ھئبٌال ضۈرەت ھەلمىسە ئوٍٍۇٔۇپ، ئۇٔىڭسىٓ وىَىٓ لۇرئبْ وەرىّسىىي ثۇ جېرٕىىىٍىه

زېگەْ  «. وىرگۈزىسۇ ئبٌالھ وېچىٕي وۈٔسۈزگە وىرگۈزىسۇ ۋە وۈٔسۈزٔي وېچىگە» :جبئبالٔىڭ
زېّىٕٕىڭ ھەرىىىحي ۋە ئۇٔىڭ  ضۆزىسىىي ٍۀە ثىر ضۈرەجىە ٍۆجىەٌگىٕىّىسزە، ثۇ ئبٍەجٕىڭ

ئىػبرەت ثېرىۋاجمبٍٔىمىٕي چۈغۈٔۈپ  ئوچۇقئبٍٍىٕىپ جۇرىسىغبٍٔىمي ھەلمىسە ٔبھبٍىحي 
 زېّەن، وۈٔسۈزٔي ٍوغۇرۇپ، وېچىٕي ئىسھبر لىٍىع ئۈچۈْ ثۇ ٍەرزە وۈٔسۈز .ٍېحەٌەٍّىس

وېچە  وېچىٕي ئۆچۈرۈپ، وۈٔسۈزٔي ئىسھبر لىٍىع ئۈچۈْ .وېچىٕىڭ ئىچىگە وىرگۈزىٍىسۇ
ىطىسا غبر غەوىٍٍىه ثىر ثۇ ئىىىي وىرگۈزۈغٕىڭ ئوجحۇر .وۈٔسۈزٔىڭ ئىچىگە وىرگۈزىۋېحىٍىسۇ

لىٍىسىغبٍٔىمىٕي جەضەۋۋۇر لىٍىّىس، ئۀە غۇ جىطىُ وېچە ثىٍەْ  جىطىّٕىڭ ھەرىىەت
ثىرىٕىڭ ٍۀە  .ئىچىگە وىرگۈزىسۇ، ثىرىٕي ٍۀە ثىرىسىٓ ٍوغۇرىسۇ ثىرىٕىڭ وۈٔسۈزٔي ثىر

 برٍېپىػي ئبزەجحىىي جۈز غەوىٍٍىه جىطىُ ثىٍەْ ھبضىً ثوٌّبٍسۇ، ثۇ پەلەت غ ثىرىٕي
زېّەن، لۇرئبْ وەرىّٕىڭ ئبٍەجٍىرى  .غەوىٍٍىه ثىر جىطىّٕىڭ ھەرىىىحىسىٓ ھبضىً ثوٌىسۇ

ثبظ ئەگىەْ ئىٍّىٌ ھەلىمەجٍەرٔي ئېچىپ ثېرىپ، ، ئىػىٕىپ ٍېڭي زەۋر ئىٍىُ ِەرىپەجٍىرى
ھەرگىسِۇ زىحٍىػىپ لبٌّبٍسىغبٍٔىمىٕي ٍۀە ثىر لېحىُ  ئۇٔىڭ ئىٍّىٌ ھەلىمەجٍەر ثىٍەْ

  .ثەرگەْ ثوٌسىئىطپبجالپ 
 غبِبي ۋە ثۇٌۇجالرٔىڭ لوزغىٍىػي ( 3

ثۇٌۇجالرٔىڭ ٍۆٔىٍىػي ثۇٌۇجالرٔي ثبرٌىممب وەٌحۈرىسىغبْ ۋە ئۇالرٔي ھەرىىەجٍۀسۈرىسىغبْ 
غبِبٌالرٔىڭ ضەۋەثي ثىٍەْ ثوٌىسۇ. جەجمىمبجچي ئبٌىّالر غبِبٌالرٔىڭ زېڭىس ٍۈزىگە وۆجۈرۈٌگەْ 

 -غۇٔسالال غبِبٌٕىڭ چبڭ ،  ثۇٌۇت ھبضىً لىٍىسىغبٍٔىميضۇ پبرٌىرىٕي ٍولىرىغب وۆجۈرۈپ 
ئۇالر ٍۀە . جوزأالرٔي ۋە ثىر لىطىُ جۇپراق زأچىٍىرىٕىّۇ ٍولىرىغب وۆجىرىسىغبٍٔىمىٕي ثبٍمىسى

ئۆضۈٍِۈن ،  جۇپراق زأچىٍىرى،  جوزاْ -غبِبٌالر وۆجىرىپ ٍولىرىغب ئېٍىپ چىممبْ چبڭ 
رٔي زېڭىسزىٓ وۆجۈرۈٌگەْ ضۇ پبرٌىرىغب ئبرىالغحۇرىسىغبٍٔىمىٕي ئۇرۇلچىٍىرى ۋە جۇِبْ لبجبرٌىمال

ئبضحب چوڭىَىػي ٔەجىجىطىسە ئېغىر  -ۋە ثۇ زأچىالرٔىڭ ئەجراپىٕي ضۇ پبرٌىرى ئوراپ ئبضحب 
ثۇٌۇت پبرچىٍىرىٕىڭ ثبرٌىممب وېٍىسىغبٍٔىمىٕي جؤۇپ ٍەجحي. لۇرئبْ وەرىُ ثۇٌۇجٕىڭ غبِبٌالر 

 مىٕي ثبٍبْ لىٍىپ ِۇٔساق زەٍسۇ:ئبرلىٍىك لوزغىٍىسىغبٍٔى
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َماء َكْيَف َيَشاء َوجَيَْعُلُو ِكَسًفا فَ تَ َرى ] اْلَوْدَق اللَُّو الَِّذي يُ ْرِسُل الرّْيَاَح فَ تُِثًُن َسَحابًا فَ َيْبُسطُُو ِف السَّ
 ([55َيْسَتْبِشُروَن )خَيْرُُج ِمْن ِخبَلِلِو فَِإَذا َأَصاَب ِبِو َمن َيَشاء ِمْن ِعَباِدِه ِإَذا ُىْم 

ئبٔسىٓ ئۇٔي ئبضّبٔسا ذبٌىغىٕي ثوٍىچە ،  غبِبٌالرٔي ئەۋەجىپ ثۇٌۇجٕي لوزغبٍسۇهللا ا » 
غۇٔىڭ ثىٍەْ ٍبِغۇرٔىڭ ثۇٌۇجٕىڭ ،  )گبھي( ئۇٔي جبرلبق پبرچىالرغب ثۆٌىسۇ،  جبرلىحىسۇ

ٍبِغۇرٔي ذبٌىغبْ ثۀسىٍىرىٕىڭ ئۈضحىگە هللا ا،  وۆرىطەْئبرىطىسىٓ چۈغۈۋاجمبٍٔىمىٕي 
لۇرئبْ . ئبٍەت[ - 48]رۇَ ضۈرىطي  « ئۇالر زەرھبي ذۇغبي ثوٌۇپ وېحىسۇ،  ٍبغسۇرغبْ چبغسا

ئبٔسىٓ ئۇٔىڭسىٓ ئېغىر ثۇٌۇت ھبضىً ،  غبِبٌالرٔىڭ ضۇپبرٌىرىٕي ھەٍسەٍسىغبٍٔىمىٕي،  ٍۀە
 غىسىغبٍٔىمىٕي ثبٍبْ لىٍىسۇ:ئۇٔىڭسىٓ ٍبِغۇر جبِچىٍىرى چۈ،  ثوٌۇپ

َناُكُموُه َوَما أَنُتْم َلُو ِِبَازِِنٌَن )] َماء َماء فََأْسَقي ْ  ([00َوأَْرَسْلَنا الرّْيَاَح َلَواِقَح َفأَنزَْلَنا ِمَن السَّ
ٍبِغۇر ٍبغسۇرۇپ ضىٍەرٔي  ثىس ٍبِغۇرٔي ھەٍسەٍسىغبْ غبِبٌالرٔي ئەۋەجحۇق. ثىس ثۇٌۇجحىٓ» 

 ئبٍەت[. - 22]ھىجر ضۈرىطي  «ضىٍەر ھەرگىس ئۇٔي ضبلالغمب لبزىر ئەِەضطىٍەر،  ضۇغبرزۇق
ٍۀە لۇرئبْ وەرىّٕىڭ ثبغمب ئبٍەجٍىرىسە غبِبٌالرٔىڭ ثۇٌۇجٕي لوزغبظ ثىٍەْ ثىرگە ئۇٔي 

 وۆجىرىپ ِبڭىسىغبٍٔىمىّۇ ثبٍبْ لىٍىٕغبْ.
 ئبضّبْ جىطىٍّىرىٕىڭ ئەضٍىسە جۇِبْ ئىىۀٍىىي ( 4

وىػىٍەر ئبضّبْ جىطىٍّىرىٕىڭ ئەضٍىسە جۇِبْ ئىىۀٍىىىٕي ثىٍّەٍححي. جەجمىمبجچىالر 
پۀٕىڭ ضبٍىطىسا ئبضّبْ جىطىٍّىرىسىىي لبٌسۇق جۈجۈْ ِبززىٍىرىٕي  -زاِبٔىّىسزىىي ئىٍُ 

مىٕي وۆرزى. ئەِّب لۇرئبْ وەرىُ ۋاجمبٍٔىۇۋە ئۇالرزىٓ ٍېڭي پالٔېحالرٔىڭ جەروىت ثوٌ
 ثۇھەلىمەجٕي ِۇٔسىٓ ثۇرۇْ لەٍث لىٍغبْ.

َنا طَ ] َماء َوِىَي ُدَخاٌن فَ َقاَل ََلَا َوِلؤْلَْرِض اِْئِتَيا طَْوًعا أَْو َكْرًىا قَالََتا أَتَ ي ْ  ([88ائِِعٌَن )مثَّ اْستَ َوى ِإََل السَّ
ئبضّبْ ،  ئۇ جۇِبْ ھبٌىحىسە ئىسى،  ھبٌجۇوي،  ئبٔسىٓ ئۇ ئبضّبٕٔي )ٍبرىحىػمب( ٍۈزٌۀسى » 

ئىرحىَبرىٌ ٍبوي ئىرحىَبرضىس ھبٌسا وېٍىڭالر )ٍۀي ئەِرىّٕي لوثۇي »ثىٍەْ زېّىٕغب: 
 - 11]فۇضطىٍەت ضۈرىطي  «  زېسى« ئىرحىَبرىٌ وەٌسۇق»زېسى. ئىىىىٍىطي « لىٍىڭالر(
 ئبٍەت[.

 چۈرۈٌگۀٍىىيۆٔۇرىٕىڭ ئ ئبً ( 5
وېَىٓ ،  جەجمىمبجچىالر ئبٍٕىڭ ئەضٍىسە لۇٍبغمب ئوذػبظ ٍبٔىسىغبْ ٔۇرٌۇق ِبززا ثوٌۇپ

ئۇٔىڭ ٔۇرى ئۆچۈرۈٌگۀٍىىىٕي ۋە وېچىسىىي ئبً ٔۇرىٕىڭ پەلەت لبرغي جەرەپحىىي لۇٍبغٕىڭ 
ىُ ثۇھەلىمەجٕي ٔۇرىسىٓ ئەوص ئەجىەْ ٍورۇلٍۇق ئىىۀٍىىىٕي ثبٍمىسى. ھبٌجۇوي لۇرئبْ وەر

 ئبٌٍىجۇرۇْ ئېالْ لىٍغبْ:

َهاِر ُمْبِصرًَة لَِتْبتَ ُغواْ ] َهاَر آيَ تَ ٌْنِ َفَمَحْونَا آيََة اللَّْيِل َوَجَعْلَنا آيََة الن َّ ن رَّبُّْكْم َوَجَعْلَنا اللَّْيَل َوالن َّ  َفْضبًل مّْ
ِنٌَن َواِلَِْساَب وَُكلَّ َشْيٍء   ([80َفصَّْلَناُه تَ ْفِصيبًل )َولِتَ ْعَلُموْا َعَدَد السّْ

،  وېچە ثىٍەْ وۈٔسۈزٔي )وبِبٌي لۇزرىحىّىسٔي وۆرضىحىسىغبْ( ئىىىي ئبالِەت لىٍسۇق » 
پەرۋەرزىگبرىڭالرٔىڭ پەزٌىٕي جەٌەپ لىٍىػىڭالر )ٍۀي ،  وېچىٕىڭ ئبالِىحىٕي وۆجۈرۈۋەجحۇق

)وېچە ثىٍەْ ،  الزىّەجٍىىٍىرىٕي جېپىع ٍوٌىسا ضەئَي ھەرىىەجحە ثوٌۇغۇڭالر( ئۈچۈْجۇرِۇظ 
ئبٍالرٔىڭ( ٍىٍالرٔىڭ ضبٔىٕي ۋە ھېطبثىٕي ،  وۈٔسۈزٔىڭ ئبٌّىػىػي ئبرلىٍىك وۈٍٔەرٔىڭ
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)زىٕىٌ ۋە زۇَٔبۋى( ئىػالرٔىڭ ،  وۈٔسۈزٔىڭ ئبالِىحىٕي ٍورۇلٍۇق لىٍسۇق،  ثىٍىػىڭالر ئۈچۈْ
 ئبٍەت[. - 12]ئىطرا ضۈرىطي  « جەپطىٍىٌ ثبٍبْ لىٍسۇقھەِّىطىٕي 

 ئبٍٕي ٍورۇلٍۇق ثەرگۈچي زەپ جەرىپٍىگەْ: ،  لۇرئبْ ٍۀە لۇٍبغٕي ٍبٔغۇچي چىراق

َماء بُ ُروًجا َوَجَعَل ِفيَها ِسرَاًجا َوَقَمرًا مُِّنًنًا )]  ([38تَ َباَرَك الَِّذي َجَعَل ِف السَّ
ٍېٕىپ جۇرىسىغبْ چىراق)لۇٍبظ(ٔي ۋە ٔۇرٌۇق ئبٍٕي ٍبراجمبْ ،  ئبضّبٔسا ثۇرۇجٍەرٔي»

ئبٍەت[. ئەگەر ئبٍّۇ لۇٍبغمب ئوذػبظ  -61]فۇرلبْ ضۈرىطي  «ئبٌالھٕىڭ ثەرىىىحي ثۈٍۈوحۇر
 زېگەْ ثوالجحي. . . بْ ئىىىي چىرالٕيئەٌۋەجحە ٍېٕىپ جۇرىسىغ،  ٍبٔىسىغبْ جىطىُ ثوٌطب ئىسى

  ثەغىٕچي: تىججىٌ دەٌىٍٍەر 
ھەضەي ھەرىطىٕىڭ  »: ئبٌالھ جبئبال لۇرئبْ وەرىّسە .ھەضەٌٕىڭ غىپبٌىك ئىىۀٍىىي (1

 .چىمىسۇ ھەضەي ثوٌىسىغبْ ذىٍّۇ ذىً رەڭٍىه ئىچىٍّىه لبرٔىسىٓ ئىٕطبٔالرغب غىپبٌىك
]ضۈرۈ « . چۈغىٕىسىغبْ لەۋَ ئۈچۈْ ئىجرەت ثبر چوڭٍىمىٕيلۇزرىحىٕىڭ  ثۇٔىڭسا ئبٌالھٕىڭ

 جبرىرحىٓ ثىرى ئىٕطبٔالر ھەضەٌٕىڭ غىپبٌىك ئىىۀٍىىىٕي ئۇزۇْ ٍىٍٍىك .زەٍسۇ [69 - ٔەھٍي
ِېسىحطىٕب  ئەِەٌىٌ جەجرىجىٍىرى ثىٍەْ ئىطپبجٍىغبْ ثوٌطىّۇ، وۈٔىّىسزىىي زاِبٔىۋىَالغمبْ

 .ئبٍالٔسۇرغبْ ثۇي لىٍّبٍسىغبْ ئىٍّىٌ ھەلىمەجىەئىٍّي ضبٍىطىسا ئۇٔي لەجئىٌ غەن لو
ئۇٔي وۆپٍىگەْ ھەرذىً  لىطىمىطي، زوذحۇرالر .ھەضەٌٕىڭ غىپبٌىك جەرەپٍىرى ٔبھبٍىحي وۆپحۇر

ھەضەٌسە ِېىروثالرغب لبرغي ِبززىّۇ  .وېطەٌٍەرٔىڭ ئىطحېّبي لىٍىػىٕي جەۋضىَە لىٍّبلحب
ِۇٔسىٓ  .پبٍسىٍىك ئىىۀٍىىىٕىّۇ ضۆزٌىّەوحە ضۇۋاغٕىڭثوٌغبچمب ئۇٔي وۆٍۈوٍەرگە، ٍبرىالرغب 

ضبلٍىمىٕي ضبلٍىػي ئۈچۈّٔۇ ئۇالرغب ھەضەي ٍېگۈزۈغٕي  ثبغمب ثۇۋالالرٔىڭ ئەت ئېٍىػي ۋە
  .جەۋضىَە لىٍّبلحب

ثۇۋالمب ئبٔب ضۈجىٕي ئەڭ ئبز ئىىىي ٍىً ئېّىحىع الزىُ ئىىۀٍىىىٕي زەضٍەپ لىٍىپ  ( 2
ِبذحبپ  ضۈجٕي ٌضۈٕٔىٍىً ثۇرۇٔال ئۆزٌىرى ٍبضبپ چىممبْ  10  - 5جېري  .لۇرئبْ ضۆزٌىگەْ

 –ئەِسىٍىىحە، پەْ ، زەپ زەۋا لىٍغبْ ٍبۋروپبٌىمالر «ئەِسى ئبٔب ضۈجىٕىڭ وېرىىي ٍوق» 
ثۇۋالالرغب ئبٔب ضۈجىٕي ئەڭ ئبز ، جېرٕىىىٕىڭ ٍبرزىّي ئبرلىطىسا ثۇ ھەلىمەجٕي چۈغىٕىپ

  .جەوىحٍىّەوحە ئىىۀٍىىىٕي ٍىً ثېرىػٕىڭ زۆرۈر 2 - 1زېگۀسە 
ئەضىرٔىڭ ثبغٍىرىسىٓ ثىرى ئەڭ   - 6ِۇضۇٌّبٔالرزا ِىالزىَە  .جبزىٍىك، پبوىسٌىك (3

وەٌگىچە  ٍىٍٍىرىغب  - 1800ِۇلەززەش ضبٔىٍىپ وەٌگەْ ثىر ئۀئۀە ثوٌطب، ٍبۋروپبزا جېري 
ٍىٍي   - 1500 .ِەٌۇَجەرەجربٔب، ِۇٔچب زەٍسىغبْ ٔەرضىٍەرٔىڭ ٍوق ئىىۀٍىىي جبرىرالرزىٓ 

ئەھّىَەت  غەرلٕي وەزگەْ ثەزى ٍبۋروپبٌىمالر ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ جبزىٍىممب ئبالھىسە
ِۇٔچىطي ثبرٌىمىٕي  ثېرىسىغبٍٔىمىٕي ۋە ھەر ثىر ئۆٍٕىڭ ِەذطۇش جەرەجربٔىطي، ِەذطۇش

 ئەِّب ِۇضۇٌّبٔالر لۇرئبٕٔىڭ .وۆرۈپ، غەرق جوغرۇٌۇق ئىجبثىٌ ئەضەرٌەرٔي ٍبزغبْ ئىىەْ
ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ثبغچىٍىغىسا، ئبز  جەرثىَىطي ثىٍەْ، پەٍغەِجىرىّىس ھەزرىحي

پۇجالرٔىڭ  ثۇرۇجالرٔي ۋە لوي ِۇٔچىغب وىرىػٕىڭ، ضبلبي ئۈچ لېحىُ زېگۀسە ھەپحىسە ئىىىي
ثېرەر لېحىُ لىطمبرجىپ، جبزىالپ جۇرۇغٕىڭ، وۈٔسە ثەظ ۋاخ ٔبِبز  جىرٔبلٍىرىٕي ھەپحىسە

لېحىُ ٍۇٍۇغٕىڭ،  5جبھبرەت ئېٍىپ، ئېغىس، ثۇرۇْ، لوي، پۇت ۋە ٍۈزٌىرىٕي  لېحىُ 5ئۈچۈْ 
پبوىس ، وىَىُ وؤب ثوٌطىّۇ، ٍۇٍۇپ چىراٍٍىك پۈجۈْ ثەزىٕىٕي ٍۇٍۇپ غۇضٍي لىٍىػٕىڭ، گبھىسا
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ثېرىػحىٓ ثۇرۇْ  وىَىػٕىڭ، ئبِّىۋىٌ پبئبٌىَەجٍەرگە، جبِبئەت ثىٍەْ ئولۇٌىسىغبْ ٔبِبزالرغب
ٔەلەزەر ِۇھىُ ئۀئۀە ۋە ئېطىً  ٍۇٍۇٔۇپ، ئۆزىگە ذۇغپۇرالٍىك ثۇٍۇِالرٔي چېچىپ ثېرىػٕىڭ

  .وەٌگەْ ِەزۀىَەت ئىىۀٍىىىٕي ئۆگىٕىپ ۋە ئەِەي لىٍىپ
ھەجحب  .ھبرالٕىڭ جەْ ضبلٍىمىغب زىَبٍٔىك ئىىۀٍىىىٕي ئەڭ ئبۋۋاي لۇرئبْ ضۆزٌىگەْ ( 4

زىَبٍٔىك ئىىۀٍىىىٕي  سى ۋە وۆپي ثەرىجىر ئوذػبغالپەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ھبرالٕىڭ ئې
ٕىك ۋە غەن ىزىَىٕي ٔبھبٍىحي ئ ھبزىرلي پەْ جەذٕىىىٕىڭ ضبٍىطىسا، ھبرالٕىڭ .ثبٍبْ لىٍغبْ

 ۈجەٍرىٍەرزە، ذۇضۇضەْ ِېڭەھھبرالٕىڭ  .بْ زەرىجىسە ئىطپبجالّٔبلحبغلوثۇي لىٍّبٍسى
رٔي پەٍسا لىٍىسىغبٍٔىمي زاِبٔىّىسزا ئىٍّىٌ وېطەٌٍىىٍە جەٍرىٍىرىسە ضوزۇٌّب ذبراوحېرٌىهھ

ِىمسارزا ئىطحېّبي لىٍىٕغبْ ھبرالٕىڭّۇ، جەضىرى ھبِبْ ثىٍىّٕىگەْ  ئبز .ھەلىمەجىە ئبٍالٔغبْ
 ئبضحب ئبزەَ جىطّىٕي ئبجىسالغحۇرىسىغبٍٔىمي ۋە ھەرجۈرٌۈن وېطەٌٍىىٍەرگە ٍوي ثىٍەْ ئبضحب

  .ئبچىسىغبٍٔىمىّۇ ثىر ئىٍّىٌ ھەلىمەجحۇر
  ئبٌتىٕچي: ئىجتىّبئىٌ دەٌىٍٍەر 

وەٌگۈچىٍىه جۇغۇٌغبْ ثۇۋالالرٔىڭ لىس ثوٌۇغي  ئەضىرگە  - 6ِىالزىَە  .ثبٌىالر ھولۇلي (1
 ٍبٌغۇز ئەرەة ٍېرىُ ئبرىٍىسىال ئەِەش، ثەٌىي وۆپىٕچە ئەٌٍەرزە .ثىر ئەٍىت ئېسى جىسزىٌ

 .ئۆزگەرجىۋەجحي ۋەزىَەجٕي جۈپحىٓئىطالَ زىٕىٕىڭ وېٍىػي ثۇ  پەلەت ٍېڭي زىٓ .غۇٔساق ئېسى
ئوغۇٌالر ھۆرِەجحە ئوذػبظ  ثبٌىالر ھۆرزۇر، لىس :لۇرئبْ وەرىّٕىڭ وۆرضەجّىطىگە ئبضبضەْ

ئۇالر ئۈچۈْ  .ِۈٌۈن ئىگىطي ثوالالٍسۇ ثبٌىالر ِبي .لىٍىٕىسۇ جۇغۇٌىسۇ ۋە ئوذػبظ ِۇئبِىٍە
 ِۈٌۈوٍەر ئۇالر ثبالغەجىە ٍېحىپ ئەلىً ٍبرزەٍِەر ۋە ئۇالرغب ئبجىۋېحىٍگەْ ِبي، وەٌگەْ ھەزىَەٌەر

ئۇالرٔىڭ  وېَىّٕۇ .ئىسراومب ئىگە ثوٌغبٔغب لەزەر ٍبذػي ِۇھبپىسەت لىٍىٕىپ ضبلٍىٕىسۇ
ثبٌىالرٔي ئولۇجۇظ ۋە  .ثبٌىالرغب گۈزەي ئىطىّالرٔي لوٍۇظ وېرە ن .رۇذطىحىطىس لوٌٍىٕىٍّبٍسۇ

ٍبغمب  10ثبٌىالرٔي  .پەرزٌەرٔىڭ ثىرى ئبٔىالرٔىڭ ئۈضحىسىىي ِۇھىُ ٍبذػي جەرثىَىٍەظ ئبجب
ئۇچبلٍىك ثوٌغبٔغب لەزەر ثبرٌىك چىمىٍّىرى  ثبٌىالرٔىڭ ئۆٍٍۈن .وىرگۀگە لەزەر ئۇرۇغمب ثوٌّبٍسۇ

 چىٍىىٍىرىگە غېرىهجېرىىوىچىه ثبٌىالرٔي ِەئىػەجٕىڭ  .ئۈضحىگە ٍۈوٍىٕىسۇ ئبجىطىٕىڭ
 .ثبٌىالر ئۈچۈْ ثەززۇئب لىٍىّٕبٍسۇ .ّبٍسۇثبٌىالرغب زىَبٔىەغٍىه لىٍىٕ .لىٍىۋېٍىػمب ثوٌّبٍسۇ

  .ثوٌّبٍسۇ ثبٌىالر ئبرىطىسا ئبزاٌەجٍىه ثوٌۇظ وېرەن، ثىرىٕي زەپ ثبغمىٍىرىٕي رۀجىحىػىە
ئەضىر ثۇرۇْ زۇَٔب جبرىرىسا ثىرىٕچي لېحىُ ئبٍبٌالرٔىڭّۇ  14ِۇٔسىٓ  .ئبٍبٌالر ھولۇلي ( 2

 ئىىۀٍىىي، ئۇالرٔىڭ ئەرٌەرگە ئوذػبظ ھەقھۆرِەجٍىه ئىٕطبْ ە ئوذػبظ ھۆر ۋ ئەرٌەرگە
ٍىٍٍىرى فرأطىَىسە   - 1700جېري ِىالزىَۀىڭ  .ھولۇلمب ئىگە ئىىۀٍىىي ئېالْ لىٍىٕسى

 ٍبوي ثبغمب ثىر جىٕص ئىىۀٍىىي جوغرۇٌۇق جىسزىٌ جبالظ ئبٍبٌالرٔىڭ ئىٕطبْ ئىىۀٍىىي
غبرائىحىسا ئبٍبٌالر زۇَٔبٔىڭ لبٔسالال ٍېرىسە ئەضىرٔىڭ   - 6 .ئىىەْ جبرجىػالر ثوٌۇپ ئۆجىەْ

 ٍەھۇزىٌ زىٕىسا ئبٍبٌالر غەٍحبٔالرٔىڭ ثىر جۈرى زەپ لبراٌغبْ .ئورٔىسا وۆرۈٌەجحي ثوٌّىطۇْ، لۇي
وېطەٌٍىه ۋە ، ھىٕسىَالرٔىڭ زىٕىسا ثوٌطب، ۋاثب .ثوٌطب، ثۇززىسِسا ئبٍبٌالر جىٓ، زەپ لبرىالجحي

ھىٕسىَالر ئېرى  .رٔىڭ ضەۋەثىسىٓ ثوٌىسۇ، زەپ لبرىالجحيثبغمىّۇ ثەذحطىسٌىىٍەر ئبٍبٌال
ھبزىرِۇ ثۇ ئبزەت ئۇالرٔىڭ  .جۇرغۇزۇپ ئېرى ثىٍەْ ثىرگە وۆٍسۈرەجحي جېرىهئۆٌگەْ ئبٍبٌٕي 

زىٕي ثبرٌىممب وەٌگۀسىٓ وېَىٓ،  پەلەت، ئىطالَ .ھۆوۈَ ضۈرِەوحەە لىطّەْ ِەزھەثٍىرىس
 ھولۇلٍىرى ثەٌگىٍىٕىپ، ئۇالرٔىڭ غبْ ھەق لبٔۇٔىسا، ئبٍبٌالرٔىڭلۇرئبٕٔىڭ ئىجحىّبئىٌ ئىػالر 
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غبرائىحىسا زۇَٔبٔىڭ ھەِّىال ٍېرىسە، ذۇضۇضەْ ئەرەة  غۇ ۋالىحالرٔىڭ .غەرىپي وۆجۈرۈٌسى
 ئبٔىطي لبٌسۇرغبْ ِبي ئۇالرٔىڭ ئبجب .ئورٔىسا لوٌٍىٕىالجحي ٍېرىُ ئبرىٍىسا ئبٍبٌالر ِىراش

ئەِّب ئىطالَ زىٕي وەٌگۀسىٓ وېَىٓ، ئۇالرغب  .ولۇلي ٍوق ئېسىئېٍىع ھ ِۈٌۈوٍەرزىٓ ِىراش
ِۈٌۈوٍىرىٕي ئېرىٕىڭ  ئبٍبٌالرٔىڭ ِىراش ئېٍىع ۋە ئۆزىٕىڭ ِبي :ھولۇلالرٔي ثەٌگىٍىسى ِۇٔۇ

ئەرٔىڭ ئىمحىطبزىٌ غبرائىحي  .ذبٌىغىٕىچە جەضەررۇپ لىٍىع ھولۇلي ثبر، رۇذطىحىطىس
ئبٍبٌالر لبٔسالال غبرائىححب  .ٍبذػي ۇجۇپ ثەرگىٕيٍېحەرٌىه ثوٌطب ئبٍبٌىغب ذىسِەجچي ج

ئبٍبٌالرٔىڭ ئەرٌەرگە ئوذػبظ ئۆزى  .ثبر ثوٌّىطۇْ، ئۇالرٔىڭ ئولۇظ، ئۆگىٕىع ئەروىٍٕىىي
ئەگەر ثەذحٍىه ثوالٌّىغبْ ھبٌەجحە ٍېحەرٌىه ئۆزۈر ، ذبٌىغبْ ثىرضي ثىٍەْ جۇرِۇظ لۇرۇظ

ئبٍبٌالر  .، جىٍالغمب ۋە ذورالغمب ثوٌّبٍسۇئبٍبٌالرٔي ئۇرۇپ .ثىٍەْ ئبجرىػىع ھولۇلي ثبر
ئبٍبٌالرٔي پۇي جېپىػمب زورالغمب  .جۇغۇغٕي ذبٌىطب، ئۇالرٔي جۇغۇغحىٓ ِۀئي لىٍىػمب ثوٌّبٍسۇ

  .ئبٍبٌالر ئبئىٍىٕىڭ ئېھحىَبجٍىرىٕي لبِساغمب زورالّٔبٍسۇ .ثوٌّبٍسۇ
 لۇرئبْ وەرىّٕىڭ غەٍجٍەردىٓ خەۋەر ثېرىػتىىي ِۆجىسىطي

 : جۆۋۀسىىىچە لۇرئبْ وەرىّٕىڭ غەٍجٍەرزىٓ ذەۋەر ثېرىػحىىي ِۆجىسىطىٕىڭ ثەزىٍىرى 
زۇَٔبٔىڭ غۇ ۋالىححىىي ئىىىي چوڭ ئىّپىراجورٌىرى ثوٌغبْ رىٍّىمالر ثىٍەْ ئىرأٍىمالر  (1

وېَىٓ، ئەرەة  ئوجحۇرىطىسا لبجحىك ئۇرۇظ ثوٌۇپ، ئىرأٍىمالر رىٍّىمالرٔي ٍەڭگۀسىٓ
ِەغٍۇثىَەت ثوٌىسىغبٍٔىمىٕي  ضۇٌّبٔالرٔىڭ ئبلىۋىحىٕىڭّۇ رىٍّىمالرغب ئوذػبظِۇغرىىٍىرى ِۇ

چۈٔىي ئىرأٍىمالر ئەرەثٍەرگە  .لىٍىسۇ ثۇ ئەھۋاي ِۇضۇٌّبٔالرٔي غەِىىٓ .ضۆزٌەغىە ثبغالٍسۇ
ثۇ ۋالىححب  .ئېحىمبز لىٍىسىغبْ ذرىطحىئبٔالر ئىسى ئوذػبظ ثۇززىطث، رىٍّىمالر ضبِبۋىٌ زىٕغب

 غەٌىجىطىسىٓ ذەۋەر ثېرىپ: رىٍّىمالرٔىڭ وېَىٕىيلۇرئبْ 

( ِف ِبْضِع 6( ِف أَْدىَن اأْلَْرِض َوُىم مّْن بَ ْعِد َغَلِبِهْم َسيَ ْغِلُبوَن )0( ُغِلَبِت الرُّوُم )8امل )]
 ([5ِسِنٌَن لِلَِّو اأْلَْمُر ِمن قَ ْبُل َوِمن بَ ْعُد َويَ ْوَمِئٍذ يَ ْفرَُح اْلُمْؤِمُنوَن )

ٍېڭىٍگۀسىٓ وېَىٓ ثىر لبٔچە  ئۇالر .ٍېڭىٍسى رىٍّىمالر ٍېمىٓ ثىر جبٍس ا پەٌەضحىٕسە »
ئبٌالھٕىڭ ثبغمۇرىػىسىسۇر، ثۇ وۈٔسە  ئىٍگىرى ۋە وېَىٓ ھەِّە ئىع .ٍىً ئىچىسە ٍېڭىسۇ

ئبٌالھ ذبٌىغبْ وىػىگە ٍبرزەَ  .ذۇغبي ثوٌىسۇ ِۆِىٍٕەر ئبٌالھٕىڭ ثەرگەْ ٍبرزىّي ثىٍەْ
ٍىً ئۆجىۀسىٓ وېَىٓ رىٍّىمالر  7زېگەْ ۋە ئبرىسىٓ جوٌۇق  [4 - 1]ضۈرە رۇَ « . ثېرىسۇ

  .ئىرأٍىمالرٔي ٍەڭگەْ
ِۇغرىه ئەرەثٍەر ثىٍەْ ٍەھۇزىَالر ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىططبالِٕي ٍوق لىٍىع ئۈچۈْ ( 2

ۋالىححب لۇرئبْ  غۇ .جۈرٌۈن چبرىٍىرىٕي لوٌٍىٕىسۇ، وۆپ لېحىُ ضۈٍمەضحٍەرٔي پىالٔالٍسۇ
  :ٍەجىۈزەٌّەٍسىغبٍٔىمىٕي ئېالْ لىٍىپ ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىططبالِغب زۈغّۀٍىرىٕىڭ زىَبْ

الرَُّسوُل بَ لّْْغ َما أُنزَِل إِلَْيَك ِمن رَّبَّْك َوِإن ملَّْ تَ ْفَعْل َفَما بَ لَّْغَت رَِسالََتُو َوالّلُو يَ ْعِصُمَك يَا أَي َُّها ]
 ([34ِمَن النَّاِس ِإنَّ الّلَو اَل يَ ْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفرِيَن )

ضبڭب چۈغۈرۈٌگەْ ئەھىبِالرٔىڭ ھەِّىطىٕي  رىڭ جەرىپىسىٓئي پەٍغەِجەر! پەرۋەرزىگب»
 .ٍەجىۈزِىطەڭ ئبٌالھ جبپػۇرغبْ ۋەزىپىٕي ئبزا لىٍّىغبْ ثوٌىطەْ ٍەجىۈزگىٓ، ئەگەر جوٌۇق

زېَىع ئبرلىٍىك [ 67 - ضۈرە ِبئىسە« ] . وىػىٍەرٔىڭ زىَبٔىەغٍىىىسىٓ ضبلالٍسۇ ئبٌالھ ضېٕي
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  .ئەٌەٍھىططبالِٕي لوغساٍسىغبٍٔىمىٕي ۋەزە لىٍىسۇ ئبٌالھٕىڭ ِۇھەِّەز
ۇھەِّەز ئەٌەٍھىططبالَ ثىٍەْ ضبھبثىٍىرى ِەوىىٕي ِۇغرىىٍەرٔىڭ چبڭگىٍىسىٓ (3ِ

  :لۇرئبْ ئۇالرغب ذۇغرەۋەر ثېرىپ .ئبزات لىٍىػٕي جوٌىّۇ ئبزرۇ لىالجحي

لََتْدُخُلنَّ اْلَمْسِجَد اِْلَرَاَم ِإن َشاء اللَُّو آِمِنٌَن ُُمَلِّْقٌَن َلَقْد َصَدَق اللَُّو َرُسوَلُو الرُّْؤيَا بِاِلَْقّْ ] 
رِيَن اَل خَتَاُفوَن فَ َعِلَم َما ملَْ تَ ْعَلُموا َفَجَعَل ِمن ُدوِن َذِلَك فَ ْتًحا َقرِيًبا )  ([04ُرُؤوَسُكْم َوُمَقصّْ

ھبٌسا،  ئي ِۇھەِّەز ! ضەْ ضبھبثىٍىرىڭ ئبٌالھ ذبٌىطب زۈغّۀسىٓ ذبجىرجەَ ثوٌغبْ » 
لورلّبً چولۇَ  لىرلىغبْ ھبٌسا ثبغٍىرىڭالرٔي چۈغۈرگەْ ۋە ثەزىٍىرىڭالر ثەزىٍىرىڭالر

 زېگەْ ۋە ئبرىسىٓ ئۇزۇْ ئۆجّەٍال[ 27 - ]ضۈرە پەجىھ«  .ِەضجىسى ھەرەِگە وىرىطىٍەر
  .ىٕي جىٕچٍىك ثىٍەْ ئبزات لىٍغبْئىطالَ لوغۇٔي ِەوى

لۇرئبٕٔي ثىس چۈغۈرزۇق، ثىس  » :ئبٌالھ لۇرئبٕٔي ئۆزى ضبلالٍسىغبٍٔىمىغب ۋەزە لىٍىپ ( 4
ئەضىر ئۆجىەْ ثوٌطىّۇ،  14 لۇرئبٕٔىڭ زۇَٔبغب وەٌگىٕىگە .زېگۀىسى «ئۇٔي چولۇَ لوغساٍّىس

ۋالىححىىي ھبٌىحي ثوٍىچە زاۋاَ  ئۆزگەرجىٍّەضحىٓ، غۇ لۇرئبْ ھبزىرغىچە ثىرەر ھەرپ چبغٍىك
 .ھەلىمەجەْ ئبٌالھٕىڭ ضۆزى ئىىۀٍىىىٕي ئىطپبجالٍسۇ لىٍىپ وەٌگۀٍىىي لۇرئبٕٔىڭ

غەٍجحىٓ ثەرگەْ ۋە ئەِەٌىَەجحە ِەٍسأغب چىممبْ ذەۋەرٌىرى ئىٕحبٍىٓ  لۇرئبٕٔىڭ ِۇٔسىٓ ثبغمب
  .وۆپحۇر

 ىٕىڭ ضەۋەثيِۇھەِّەد ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ِۆجىسىطي لۇرئبْ ثوٌغبٍٔىم
غۇ ۋالىححىىي ، ِۆجىسىٍەر ئەزەٌسىٓ ھەر ثىر زەۋرٔىڭ ۋە جەِئىَەجٕىڭ غبرائىحىغب لبراپ

چۈغىسىغبْ ئبالھىسە پەرلٍىك  ئەڭ جەرەلمي لىٍغبْ ٔەرضىٕىڭ جىٕطىسىٓ ثوٌۇپ، ئۇٔي ثېطىپ
پەٍغەِجەرٌەرگە ِۆجىسە ئبجب لىٍىػحىىي  ِبٔب ثۇ، ئبٌالھٕىڭ .ئۈضحۈٍٔىىي ثىٍەْ وەٌگەْ

 .ئەۋەجىػٕىڭ ھېچجىر ئەھّىَىحي ثوٌّبٍححي ئەگەر ثۇٔساق ثوٌّىغبٔسا ِۆجىسە .پرىٕطىپىسۇر
ثىر پەْ ثىٍەْ زۇئېً ئېالْ لىٍغبٕٔىڭ ئەھّىَىحي  چۈٔىي ثىر پۀٕي ثىٍّىگەْ ذەٌممە ثبغمب

جەرەلمي لىٍىپ ئەڭ ئۇچىغب چىممبْ ٔەرضىطىٕىڭ جىٕطىسىٓ  ثەٌىي زۇئېً ئۇالرٔىڭ .ثوٌّبٍسۇ
پىرئەۋٕٔىڭ زاِبٔىسا ضېھىرگەرٌىه  :ِەضىٍەْ .لىّّىحي ئوجحۇرىغب چىمىسۇ سىال ئۇٔىڭثوٌغبٔ

 زور زەرىجىسە جەرەلمي لىٍغبٍٔىمحىٓ، ئبٌالھ غۇ زاِبٕٔىڭ جەلەززاضىغب ِبضالغحۇرغبْ ئىٕحبٍىٓ
 ھبٌسا، ِۇضب ئەٌەٍھىططبالِغب پۈجۈْ ضېھىرٌەرٔي ثەرثبت لىٍىپ، ضېھىرگەرٌەرٔي ِبت

ئبغمبْ ثىر  ھەجحە زورەئىطب ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ زەۋرى جىججىٌ ج .ىسە ئبجب لىٍغبْلىٍىسىغبْ ِۆج
زوذحۇرٌىرىّۇ  زەۋر ثوٌغبٍٔىمحىٓ، ئبٌالھ ئىطب ئەٌەٍھىططبالِغب غۇ زەۋرٔىڭ ئەڭ ئۇضحب

ئىسٔي ثىٍەْ ئۆٌۈوٍەرٔىّۇ  ضبلبٍحبٌّىغبْ ئبق وېطەٌٕي، جۇغّب وورٔي ضبلبٍحىسىغبْ ئبٌالھٕىڭ
ئەِّب ھەزرىحي ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ زاِبٔىغب  .جىرىٍسۈرىسىغبْ ِۆجىسىٕي ئبجب لىٍغبْ

 .غېئىرىَەت ٔبھبٍىحي زور زەرىجىسە جەرەلمي لىٍغبٔىسى، وەٌگۀسە، ئەرەثٍەرزە ئەزەثىَبت
 ئەرەثٍەرٔىڭ غېئىرىَەجىە .ھەِّىطي ثىرزەن غېئىر ذۇِبر ذەٌك ئېسى وىچىه ئەرەثٍەر چوڭ

لۇٍِۇق  ثىر جەرەپحىٓ، ئۇالر :ىه زور ئەھّىَەت ثېرىػىسىىي ضەۋەثٍەرٔىڭ ثىرىثۇٔچىٍ
ھەرذىً ِۀسىرىٍىرى  ھراالر ۋە ٍبٍاللالرزا ھبٍبت وەچۈرىسىغبْ ذەٌك ثوٌغبچمب، جەثىئەجٕىڭەض

ٍۀە ثىر جەرەپحىٓ، ئەرەثٍەرزە  .ئۇالرٔي جەپەوىۇر لىٍىػمب ۋە غەزەٌٍەرٔي ئېَحىػمب ئۈٔسەٍححي
ھەر ثىر لەثىٍە ئۆزىٕىڭ ، ثىرٌىه ثوٌّبضحىٓ، ئۇالر لەثىٍىٍەرگە ثۆٌۈٔۈپئوِۇِىٌ 
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پەذىرٌىٕىع ۋە غېئىر ثىٍەْ  ئبرجۇلچىٍىمٍىرىٕي غېئىر ۋە غەزەٌٍەر ئبرلىٍىك ئىپبزىٍەپ
لبرغي چوڭ ئۇرۇغالرٔي ثبغٍىحىع  ثىرىگە رەلىجٍىرىٕي ضۆوۈظ، ھەجحب ثۇ ضەۋەثحىٓ ثىر

ئۇالر ثبالغەجٍىه، ثەزىئىٌ غېئىرالرغب ۋە  غۇڭب .ۈر ضۈرەجحيلبجبرٌىك ِۇززىئبالر ثىٍەْ ئۆِ
ٍۀە ، لىطمىطي، ئۇالر غېئىر ثىٍەْ وۆجۈرىٍەجحي .جبالٔحٍىك غبئىرالرغب زور ئېھحىَبجٍىك ئېسى

 .ثەزىئىٌ غېئىرٌىرىٕي وەثىىە ئېطىع ثىٍەْ پەذىرٌىٕەجحي ثەزى .غېئىر ثىٍەْ چۈغەجحي
ئىمٍىّالرٔي ٍورۇجمبْ،  وەرىُ ئۆزىٕىڭ پبرالق ٔۇرى ثىٍەْ پۈجۈْغۇٔساق ثىر ۋەزىَەجحە، لۇرئبْ 

ئىگىٍىگەْ ھبٌسا، ئبٌالھ  ھەجحىىي ثەزىئىٍَىىحە ئەڭ ئۈضحۈٍٔۈوٕيەثبالغەت، پبضبھەت ج
جەرىپىسىٓ ھەزرىحي ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىططبالِغب چۈغۈرۈٌىػي ثىٍەْ ئەرەثٍەرٔىڭ ئۆزٌىرىٕي 

زەپ ِەغرۇرالٔغبْ ئبجبغٍىك ئەزىجٍىرى  (جىٍطىس)ئەجەَ  رٔيثبغمب ِىٍٍەجٍە (جىٍي راۋاْ )ئەرەة 
ثۇ ئەٍٕي ۋالىححب لۇرئبْ وەرىّٕىڭ جىّي  .ھٕىسىٓ چۈغۈرزىەض ثىٍەْ جبالٔحٍىك غبئىرٌىرىٕي

ئۇالر لۇرئبٕٔىڭ ئبٌسىسا ذۇززى چۈظ ۋالحىسا لۇٍبغمب  .ئېالْ لىٍىػي ئېسى ئەرەثٍەرگە زۇئېً
 رەٌىػىپ لبٌغىٕىسەن، ئەلىٍٍىرى ذىرەٌىػىپ ثبرچەلبرىغبْ وىػىٕىڭ وۆزى ذى جىىىٍىپ

  .ِبھبرەجٍىرىٕي پۈجۈٍٔەً ٍولبجمبْ ھبٌسا گبڭگىراپ لبٌسى
 لۇرئبْ وەرىُ پۈتۈْ ئىٕطبٔىَەتىە دۇئېً ئېالْ لىٍىذۇ

زۇئېً  لۇرئبْ وەرىُ جىّي ئەرەثٍەرگە زۇئېً ئېالْ لىٍغىٕىسەن، پۈجۈْ ئىٕطبٔىَەجىە 
ثوٌىسىغبٍٔىمىسىٓ ذەۋەر ثەرگەْ  ثۇ ذۇضۇضحب ٔۇرغۇٍٔىغبْ ئىػالرٔىڭلۇرئبْ  .ئېالْ لىٍغبٔىسى

ِەضىٍەْ: لۇرئبْ وەرىُ رىٍّىمالر ثىٍەْ ئىرأٍىمالر  .ۋە ثۇ ئىػالر ئەِەٌىَەجحە ئوجحۇرىغب چىممبْ
چىمىسىغبٍٔىمي ۋە رىٍّىمالرٔىڭ ٍېڭىسىغبٍٔىمىسىٓ ئبٌسىٓ ذەۋەر  ئوجحۇرىطىسا لبٍحب ئۇرۇظ

 زەپ جەضحىك لىٍىػحي، ئەرەة، ئەجەَ ثۇززىطحٍىرى «ھەق ۋە راضث» بٔالرِۇضۇٌّ، ثەرگۀسە
ئەِەٌگە »  لبٍطىّىسٔىڭ وۈجىىٕي .ئۇالرٔىڭ ٍبٔساغٍىرى ثوٌطب ثۇ ٍبٌغبْ گەپ، وۆرىّىس لېٕيۋە 

 .ۋە ئىىىي پىرلە ثۇ وېٍەچەوحىىي ئۇرۇغٕي ئىٕحىسار ثىٍەْ وۈجحي زېَىػحي «ئبغىسىىەْ
ئبٌسىٕئبال ذەۋەر  ئۆجىۀسىٓ وېَىٓ، رىٍّىمالر ذۇززى لۇرئبٕٔىڭٍىً  7ئبرىسىٓ جوٌۇق 

ذەۋەر ثەرگۀسەن ثوٌّبضحىٓ  ئەگەر ئەھۋاي لۇرئبْ وەرىُ .ثەرگىٕىسەن ئىرأٍىمالرٔي ٍەڭسى
ئۇرۇظ ٍۈز ثەرِىگەْ ثوٌطب ٔېّە  ئۇٔىڭ ئەوطىچە ثوٌۇپ رىٍّىمالر ٍېڭىٍگەْ ثوٌطب ٍبوي

ٍبٌغبٔسىٓ  ”ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىططبالِٕي  رٔىڭثوٌّبلچي ئېسى؟ غەوطىسوي، ئەرەثٍە
ّەت لىٍىػي ھزەپ جۆ “گەپٍىرى ٍبٌغبْ چىمحي  پەٍغەِجەرٌىه زەۋاضي لىٍغبْ، غۇڭب ئۇٔىڭ

ئىطالَ زىٕىٕىڭ ئبضبضىٌ زەضحۇرى ۋە  .ھبزارالٔغبْ ثوالجحي غبرائىث –ئۈچۈْ ٍېحەرٌىه غەرت 
 بْ لۇرئبْ وەرىُ ٍبٌغبٔغب چىمىرىٍغبٔسىٓئەٌەٍھىططبالِٕىڭ راضحٍىمىٕي ئىطپبجالٍسىغ ِۇھەِّەز

 .ئېسى ئەِّب ذەۋەر ثەرگۈچي ئبٌالھ جبئبال .وېَىٓ، ثۇ ٍېڭي زىٓ ئەجەٌگە ٍوٌۇلمبْ ثوالجحي
ٔەجىجىطىسىٓ  ٍىٍسىٓ وېَىٓ ثوٌىسىغبْ ضولۇغٕىڭ 7 .ىططبالَ ئەِەشھِۇھەِّەز ئەٌەٍ

ئىػالر ئىطحراگىَىطي  ھەرثىٌذەۋەر ثېرىع ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىططبالِٕىڭال ئەِەش، ھەجحب 
 .لوٌىسىٓ وەٌّەٍسىغبْ ئىع ئىسى ضبھەضىسە ئەجراپٍىك ٍېحىػىەْ ھەرثىٌ لوِبٔسأالرٔىڭّۇ

ئۆجىسىغبْ ذبرىمي ئبزەت  پەٍغەِجەرٌەرگە ثېرىٍگەْ ِۆجىسىٍەر جەثىئەت لبٔۇٔىَەجٍىرىٕي ثۆضۈپ
سىغبْ ثىر لەۋِگە ئەۋەجىٍگەْ چولۇٔى ئىجراھىُ ئەٌەٍھىططبالَ ثۇجالرغب :ِەضىٍەْ .ئىػالر ئېسى

ئەٌەٍھىططبالِٕي وۆٍسۈرۈپ جبزاٌىّبلچي ثوٌغىٕىسا،  غۇڭب ئۇالر ئىجراھىُ .پەٍغەِجەر ئېسى
ئۇالرٔىڭ ئېحىمبزى ثوٍىچە ثوٌغبٔسا، ئۇالرٔىڭ  .وەٌگەْ ئۇٔي ئىالھٍىرىٕىڭ ئبٌسىغب ئېٍىپ
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جبزاٌىػي ۋە ئۇٔىڭسىٓ لىٍغبْ ئىجراھىُ ئەٌەٍھىططبالِٕي  ئىالھٍىرى ئۆزٌىرىگە ھبلبرەت
ٌېىىٓ ئىجراھىُ ئەٌەٍھىططبالَ ئوجمب جبغالٔغىٕىسا، ئوت ئۆزىٕىڭ  .ئېسى ئىٕحىمبَ ئېٍىػي وېرەن

 ذۇضۇضىَىحىٕي ٍولبجحي، ئۇالرٔىڭ ئىالھٍىرى ئىجراھىُ ئەٌەٍھىططبالِسىٓ ئىٕحىمبَ وۆٍسۈرۈظ
ئىجراھىُ ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ غۇ ئېٕىمىي،  .ئبالٌّىغبٍٔىمحىٓ ئۇالرٔي ِبت لىٍىپ لوٍسى

لېٍىع ئەِەش، ثەٌىي ئوجٕىڭ وۆٍسۈرۈظ لبٔۇٔىَىحىٕي ثېىبر  ِۆجىسىطي ئوجحىٓ لۇجۇٌۇپ ئبِبْ
ئەگەر  .ضبذحب ئىالھالرٔىڭ جبزاالغحىٓ ئبجىس ئىىۀٍىىىٕي ئىطپبجالظ ئېسى لىٍىع ئبرلىٍىك

، طەت لىٍغبْ ثوٌطب ئېسىجبئبال ئىجراھىُ ئەٌەٍھىططبالِٕي ئوجحىٓ لۇجمۇزۇغٕىال ِەل ئبٌالھ
ضۈٍمەضحچي  لەۋِي ئۇٔي ذۇززى ئىطب ئەٌەٍھىططبالَ ثىٍەْ ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىططبالِٕي

لبٌغبْ ضەۋەثٍەر ثىٍۀّۇ  لەۋٍِەر جۇجبٌّىغبٔسەن جۇجبٌّىغبْ ٍبوي ٍبِغۇر ٍېغىپ ئوت ئۆچۈپ
ِغۇر ٍېغىپ ئوت لۇجۇٌغبْ ٍبوي ٍب ئەگەر ئىجراھىُ ئەٌەٍھىططبالَ لېچىپ .ئۇٔي لۇجمۇزاالٍححي

ئىجراھىّٕي جۇجبٌىغبْ ثوٌطبق، ئەٌۋەجحە  ئەگەر ثىس ”ئۆچۈپ لبٌغبْ ثوٌطب ئېسى، لەۋِي 
ئۆچۈپ لبٌّىغبْ ثوٌطب، ئەٌۋەجحە وۆٍسۈرۈٌگەْ  ئىالھٍىرىّىس ئۇٔىڭسىٓ ئىٕحىمبَ ئبٌغبْ ۋە ئوت

ٔىڭغب ئەِّب ٍبٌمۇٔالپ جۇرغبْ ئوت زۆۋىطي ئۇ .ئېسى زەپ وۆرەڭٍىػي ِۇِىىٓ “ثوالجحي
ئەٌەٍھىططبالِٕي وۆٍسۈرەٌّىسى، ئۇالر گۇِبْ لىٍغبْ ئىالھالر ئۇٔي  جبغالٔغبْ ئىجراھىُ

زەپ چولۇٔغبْ ثۇجالرٔىڭ ثىراۋغب پبٍسا ٍبوي  “ئىالھٍىرىّىس  ”ٔەجىجىسە، ئۇالر  .جبزاٌىَبٌّىسى
 زەذّەجٍەرزىٓ لوغسىَبٌّبٍسىغبْ –ٍەجىۈزەٌّەٍسىغبْ ھەجحب ئۆزٌىرىٕىّۇ زىَبْ  زىَبْ

ھبضبڭ  ”ِۇضب ئەٌەٍھىططبالَ ئبٌالھ جبئبالٔىڭ  .ھەٍىەٌٍەر ئىىۀٍىىي ئۆز وۆزٌىرى ثىٍەْ وۆرزى
ئبضبضەْ، ھبضىطي ثىٍەْ ئۇرىۋىسى، زېڭىس ضۈٍي ذۇززى  زېگەْ ئەِرىگە “ثىٍەْ زېڭىسغب ئۇر 

ضۇٔىڭ ثۇٔساق  .ئىىىي جەرەپىە ئبٍرىٍىپ، ئوجحۇرىسىٓ ٍوي ھبضىً ثوٌسى ئىىىي چوڭ جبغسەن
 ثۇ ِۇضب .ٌېىىٓ ِۆجىسە ئۇٔي غۇٔساق لىالٌىسى .ئۇٔىڭ لبٔۇٔىَىحىگە زىث ثىر ئىع ثوٌىػي

پىرئەۋْ  ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ذبضىَەجٍىه ھبضىطىٕىڭ وبراِىحي ئەِەش، ثەٌىي ئۇ ئبرلىسا
لۇجۇٌۇغٕىڭ ئىٕطبٔىٌ ، لوغۇٍٔىرى، ئبٌسىسا پبٍبٔطىس زېڭىس ئىىىىطىٕىڭ ئوجحۇرىطىسا لېٍىپ

ئۈِىسۋارٌىك ثىٍەْ ئىػٕىڭ  جۈٍٔەً جۈگىگەْ ثىر ۋالىححب، لۇجۇٌۇغحىٓ جوٌۇقچبرىٍىرى پۈ
زېگۀسە،  “ثىس ئەِسى جۈگەغحۇق ”لەۋِي  غۇڭب ئۇٔىڭ .چبرىطىٕي ئبٌالھ جبئبالغب جبپػۇرغبٔىسى

زېگەْ ضۆزٔي جوٌۇق  “ِېٕي ٔىجبجٍىممب ٍېحەوٍەٍسۇ  ئۇ .ٍبق ! ئبٌالھ ِېٕىڭ ثىٍەْ ثىٍٍىسۇر ”ئۇ 
ئېَحىع ئبرلىٍىك لۇجۇٌۇظ ئىػىٕىڭ ئىٕطبٔىٌ ضەۋەثٍەرزىٓ  ذبجىرجەٍِىه ثىٍەْ ئىػۀچ ۋە

  .لۇزرىحىگە ٍۆجىەٌگۀٍىىىٕي جبوبرٌىغبْ ئېسى ئبٌالھ جبئبالٔىڭ

 لۇرئبْ وەرىّٕىڭ ئىٍگىرىىي ضبِبۋىٌ وىتبثالردىٓ ئبرتولچىٍىمي
ٍەرزە  ئەِّب ثىس ثۇ،  وۆپحۇرلۇرئبْ وەرىّٕىڭ ئىٍگىرىىي ضبِبۋىٌ وىحبثالرزىٓ ئبرجولچىٍىمي 

 ئبالھىسىٍىىىٕىال ثبٍبْ لىٍطبق غۇ ٍېحەرٌىه زەپ ئوٍالٍّىس. ئۇالر جۆۋۀسىىىچە:  7لۇرئبٕٔىڭ 
لۇرئبْ وەرىّسىٓ ثبغمب ضبِبۋىٌ وىحبثالرٔىڭ ھەِّىطي ئىٕطبٔالر جەرىپىسىٓ زېگۈزەن  - 1

ئۇالرٔىڭ ئبٌالھحىٓ چۈغۈرۈٌگەْ ،  ئۆزگەرجىٍىع ۋە ثورِىٍٕىػالرغب ئۇچرىغبْ. ٔەجىجىسە
 ذىرىطحىئبٔالر ئىٕجىٍٕي ئۆزگەرجىۋەجىەْ. ،  ئەضٍي ٍولبٌغبْ. ِەضىٍەْ: ٍەھۇزىَالر جەۋراجٕي

ئبٌالھ جەرىپىسىٓ ِۇضب ئەٌەٍھىططبالِغب ثېرىٍگەْ ئەضٍي جەۋرات ثىٍەْ ئىَطب 
لىٍىك ئۆز ئەضٍىٕي ئەٌەٍھىططبالِغب ثېرىٍگەْ ئەضٍي ئىٕجىً ئۆزگەرجىٍىع ۋە ثورِىٍىٕىع ئبر
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ھبزىرلي ٍەھۇزىَالرٔىڭ ،  ٍۇلبجمبْ ۋە وېَىٕچە ٍەر ٍۈزىسىٓ جبِبِەْ ٍولبٌغبٔسىٓ وېَىٓ
ِىالزىَەزىٓ ثۇرۇٔمي ،  ٍىً وېَىٓ 750لوٌىسىىي جەۋرات ِۇضب ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ۋاپبجىسىٓ 

ھبزىرلي ٍىٍي ئەزرا ئىطىٍّىه ثىر وبھىٓ جەرىپىسىٓ ٍېسىپ چىمىٍغبٍٔىمي ِەٌۇَ.  - 622
ۋە   «ِەجحب ئىٕجىٍي»،  «ِبروۇش ئىٕجىٍي »،  «ٌۇلب ئىٕجىٍي»ذرىطحىئبٔالرٔىڭ لوٌىسىىي 

 70زەپ ئبجىٍىسىغبْ جۆت ئىٕجىً وىػىٍەر جەرىپىسىٓ ٍېسىپ چىمىٍغبْ  «ٍۇھۀٕب  ئىٕجىٍي»
ئؤي ،  جىٓ وۆپرەن ئىٕجىٍسىٓ جبٌٍىٕىپ چىمىٍغبْ ئىٕجٍالرزۇر. ئەِّب لۇرئبْ وەرىُ ثوٌطب

 14ئبٌالھ ھەرلبٔساق ئۆزگەرجىىع ۋە ثۇزۇٌۇغالرزىٓ ضبلالپ لبٌغبْ. ثۇ ضەۋەثحىٓ لۇرئبْ وەرىُ 
ثىر ،  زىَبزە لىٍىػالرغب ئۇچرىّىغبْ ھبٌسا -ئەضىرزىٓ ثېرى ھېچمبٔساق ئۆزگەرجىع ۋە وەَ 

ذىً ٔۇضرىسا زاۋاَ لىٍىپ وەٌّەوحە. چۈٔىي ئبٌالھ ئۇٔي ضبلالغمب ۋە ئۆزى لىَبِەجىىچە 
 بپىسەت لىٍىػمب ۋەزە لىٍغبْ:ِۇھ

 چۇلۇَ ۋە لىٍسۇق ٔبزىً ثىس ھەلىمەجەْ لۇرئبٕٔي» ([6إِنَّا َْمُْن نَ زَّْلَنا الذّْْكَر َوإِنَّا َلُو َِلَاِفظُوَن )]

 [.ئبٍەت - 9 ضۈرىطي ھىجر] «لوغساٍّىس ئؤي
پبوىحالر ثوٌّىغبْ  -ئىطپبجالغمب ھېچمبٔساق زەٌىً ئىطالَ زىٕىٕىڭ ھەق ئىىۀٍىىىٕي 

ئەضىرزىٓ ثېرى ثىرەر ھەرپىە چبغٍىك ئۆزگەرجىٍّەضحىٓ  14لۇرئبْ وەرىّٕىڭ ،  جەلسىرزىّۇ
ثىرذىً زاۋاَ لىٍىپ وەٌگۀٍىىي ۋە ئبٌالھٕىڭ ۋەزىطٕىڭ ئەِەٌگە ئبغمبٍٔىمي زىٕىّىسٔىڭ 

ۈٔىي جبرىرحىٓ ثېرى لۇرئبٔسىٓ ثبغمب ثىرەر ھەلٍىمىگە ئەڭ وۈچٍۈن ۋە ٍېحەرٌىه زەٌىٍسۇر. چ
وىحبثٕىڭ غۇٔچىٍىه ئەضىرٌەر زاۋاِىسا ئۆزگەرِەً وەٌگىٕي ٍوق. ئۈچىٕچي ذەٌىپە ھەزرىحي 

ٔۇضرىغب وۆچۈرۈٌگەْ لۇرئبْ ٔۇضرىطىٕىڭ  7جەرىپىسىٓ  «وۇجحبثۇٌۋەھَي»ئوضّبْ زەۋرىسە 
ٍۀە ثىر ٔۇضرىطي جبغىۀث ،  زە «جوپمبپي ضبراً ِۇزىَي» ثىر ٔۇضرىطي ھبزىرِۇ ئىطحبٔجۇي 

زا ضبلالّٔبلحب. لۇرئبٕٔىڭ لبٌغبْ ثەظ ٔۇضرىطي ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ  «جۇِھۇرىَەت ِۇزىَي» 
ئبپەجٍەر ضەۋەثٍىه ٍولىٍىپ وەجىۀٍىىي ِەٌۇَ. ِەزوۇر ئىىىي  -ثېػىغب وەٌگەْ جۈرٌۈن ثبالٍي 

زۇَٔبٔىڭ ھەر لبٍطي جبٍٍىرىسا  ھبزىر،  ثىرىسىٓ لىٍچە پەرلٍۀّىگىٕىسەن -ٔۇضرب لۇرئبْ ثىر 
 وەڭ جبرلىٍىۋاجمبْ لۇرئبْ ٔۇضرىٍىرىٕىڭ ئۆز ئەٍٕىطىسۇر.

ئىٍگىرىىي ضبِبۋىٌ ،  ئۇ،  ضبِبۋىٌ وىحبثالرٔىڭ ئەڭ ئبذىرلىطي ثوٌۇپ -لۇرئبْ وەرىُ  - 2
وىحبثالرٔىڭ ئەضٍىطىٕي ئېحىراپ لىٍغۇچي ۋە ِەزوۇر وىحبثالرزىىي ئىالھىٌ جەٌىّبجالر ۋە 

ەت ھۆوۈٍِىرىٕىڭ ئۆزگەرجىٍّەً لبٌغبٍٔىرىٕي وۈچىە ئىگە لىٍغۇچي ھەَ جەضسىك غەرىئ
 لىٍغۇچىسۇر. 

قًا لَّْما بَ ٌْنَ يََدْيِو ِمَن اْلِكَتاِب )]  ([55َوأَنزَْلَنا ِإَلْيَك اْلِكَتاَب بِاِلَْقّْ ُمَصدّْ
ئي ِۇھەِّەز! ثىس ضبڭب ئۆزىسىٓ ئىٍگىرىىي ضبِبۋىٌ وىحبثالرٔي ئېحىراپ لىٍغۇچي ۋە »

ئبٍەجٕىڭ  - 48]ِبئىسە ضۈرىطي  « ئۇالرغب غبھىس ثوٌغۇچي ھەق وىحبة لۇرئبٕٔي چۈغۈرزۇق 
 ثىرلىطّي[.

لۇرئبْ وەرىُ ھېچمبٔساق ثىر ئىٍّىٌ ھەلىمەجىە زىث وەٌّەٍسۇ. ثەٌىي ئۇٔىڭ ثىٍەْ   - 3
 ِەْ ِبضٍىػىسۇ. زاِبٔىّىسزا ِەٍسأغب وەٌگەْ ئىٍّىٌ ھەلىمەجٍەر ثۇٔي ئىطپبجٍىّبلحب.جبِب

 ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ثىرزىٕجىر زائىٍّىك ِۆجىسىطىسۇر. -لۇرئبْ وەرىُ  - 4
 لۇرئبْ وەرىّٕىڭ ھۆوۈٍِىرى جب لىَبِەجىىچە زاۋاَ لىٍىسۇ ۋە لەجئىٌ ئۆزگەرجىٍّەٍسۇ. - 5
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 -جىٍغب ئېغىر ضۆز،  ئولۇظ ۋە ٍبزالغمب جوٌىّۇ ئۇڭبً وىحبثحۇر. ئۇ -ىُ لۇرئبْ وەر - 6
 وەٌىّىٍەرزىٓ ئەٌۋەجحە ذبٌىَسۇر.

جىالۋىحي ثىٍەْ ئىجبزەت ،  ئۇٔىڭ ئەھىبٍِىرى ثىٍەْ ئەِەي لىٍىٕىسىغبْ -لۇرئبْ وەرىُ  - 7
 لىٍىٕىسىغبْ ئبالھىسە ثىر زەضحۇرزۇر.

ئىٍّىٌ ۋە وىػىٍەرٔي ئۆزىگە جبرجىػحەن ،  ثبغمىّۇلۇرئبْ وەرىّٕىڭ ئەزەثي ِۆجىسىطىسىٓ 
 ضېھرىٌ ِۆجىسىطي ثبرزۇر. 

لۇرئبْ وەرىّٕىڭ وىػىٍەرٔي ئۆزىگە جبرجىػحىىي ضېھرى وۈچىگە لەزىّسىٓ جب ھبزىرغىچە 
ھېچىىُ ئىٕىبر لىالٌىغبْ ئەِەش. ثۇٌۇپّۇ لۇرئبْ وەرىُ ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىططبالِغب چۈغىەْ 

رەة جىٍىٕىڭ ثەزىئىٌ ئۇضٍۇثٍىرىغب پەۋلۇٌئبززە ِبھىر ثوٌغبٍٔىمي ۋالىححىىي ئەرەثٍەر ئە
ضەۋەثٍىه ئۇالر لۇرئبْ وەرىّٕىڭ ثەزىئىٍَىىىٕي ٔبھبٍىحي ٍبذػي چۈغىٕەجحي. غۇڭب لۇرئبْ 
وەرىّٕي ثىرەر لېحىُ ئبڭٍىغبْ ئبزەَ ئۇٔىڭ ئبٌالھ وبالِي ئىىۀٍىىىگە ئىّبْ ئېَحىػمب ِەججۇر 

ەجحي. ثۇ ضەۋەثحىٓ ئەرەة وۇففبرٌىرىٕىڭ وبجحىجبغٍىرى ئۆز جەۋەٌىرىٕي ثوٌۇپ لبٌغبٍٔىمىٕي ضېس
 لۇرئبٕٔي ئبڭالغحىٓ جوضبجحي. ئبٌالھ جبئبال ثۇھەلحە ِۇٔساق زەٍسۇ:

 ([03َوَقاَل الَِّذيَن َكَفُروا اَل َتْسَمُعوا َِلََذا اْلُقْرآِن َواْلَغْوا ِفيِو َلَعلَُّكْم تَ ْغلُِبوَن )]
ضىٍەر غەٌىجە لىٍىػىڭالر ،  ئۇٔي ئېٍىػحۇرىۋېحىڭالر،  ثۇ لۇرئبٔغب لۇالق ضبٌّبڭالر،  وبپىرالر »

ئبٍەت[. وۇففبر ئەرەثٍەر لۇرئبْ وەرىّٕىڭ  -26]فۇضطىٍەت ضۈرىطي  «زەٍسۇ، ِۇِىىٓ
ثەٌىي ئبٌالھمب ذبش ئىالھىٌ ئۇضٍۇة ،  وىػىٍەرگە جؤۇغٍۇق ثىرەر ئۇضٍۇة ثىٍەْ ئەِەش

ئۆزٌىرىٕىڭ ئبجبغٍىك ئەزىت ۋە جبالٔحٍىك غبئىرٌىرىٕي ئىػمب ،  ثىٍەْ وەٌگۀٍىىي ضەۋەثٍىه
ضېٍىپّۇ لۇرئبْ ضۈرىٍىرىگە ئوذػبٍسىغبْ ثىرەر ضۈرىٕي ئوجحۇرىغب چىمىرىپ لۇرئبٔغب جبلبثىً 

ٍىغىٕسا ھەِّە ثىرزەن لۇرئبْ ،  چبلىرىپ ئۇالر جەۋەٌىرىگە چوڭ ٍىغىٓ،  جۇراٌّىغبٔسىٓ وېَىٓ
وەرىّٕي  ضېھىر زېَىػىە ئىححىپبلٍىػىسۇ. لۇرەٍع وۇففبرٌىرىٕىڭ ِۇغبۋىرى ۋەٌىس ئىجٕي 

 ِۇغىرە ھەلمىسە ئبٌالھ جبئبال ِۇٔساق زەٍسۇ:

 ([04)ِإْن َىَذا ِإالَّ قَ ْوُل اْلَبَشِر  (05)فَ َقاَل ِإْن َىَذا ِإالَّ ِسْحٌر يُ ْؤثَ ُر  (06)مثَّ أَْدبَ َر َواْسَتْكبَ َر ]
ئبٔسىٓ ئىّبٔسىٓ ٍۈز ئۆرىسى )پەٍغەِجەرگە ئەگىػىػحىٓ( جەوەثجۇرٌۇق لىٍىپ ثبظ » 

ثۇ پەلەت ئىٕطبْ ضۆزىسۇر ،  پەلەت ئۈگىٕىٍگەْ ضېھىرزۇر،  ئبٌالھ ضۆزى ئەِەش ثۇ،  جبرجحي
 ئبٍەجٍەر[. - 25 - 23]ِۇززەضىر ضۈرىطي  «زېسى

ئۆز ۋالحىسىىي پۈجۈْ ئەرەثٍەر لۇرئبْ وەرىّٕىڭ ضېھرى وۈچىگە لبٍىً ثوٌغبْ. ،  زېّەن
ثوٌغبْ. ھەجحب ِۇضۇٌّبْ ٔۇرغۇٍٔىرى ئۇٔي ثىر ٍبوي ئىىىي لېحىُ ئبڭالظ ثىٍەْ ِۇضۇٌّبْ 

ثوٌۇغحىٓ ئىٍگىرى پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِغب ئەڭ لبجحىك زۈغّۀٍىه وۆرضەجىەْ ۋە جبظ 
ٍۈرەن زەپ ئبجبٌغبْ ئۆِەر ئىجٕي ذەجحبثّۇ ضىڭٍىطىسىٓ لۇرئبْ وەرىّٕىڭ جىالۋىحىٕي ئبڭالپ 

َحىپ ِۇضۇٌّبْ ھبِبْ ئىّبْ ئېغۇ وۆڭٍي ثىرزىٕال ٍۇِػبپ وەجىەْ ۋە ،  لبٌغبٔسىٓ وېَىٓ
ئۆزٌىرىٕىڭ ،  ثوٌغبْ. ئەِّب ھەلىمەت ذۇززى وۈٔسۈززىىي لۇٍبغحەن روغەْ وۆرىٕىپ جۇرضىّۇ

جەوەثجۇرٌىمي ضەۋەثٍىه ئىّبٔسىٓ ٍۈز ئۆرۈگۀٍەرِۇ ئبز ثوٌّىغبْ. ئبٌالھ جبئبال ئۇالر جوغرىٍىك 
 ِۇٔساق زەٍسۇ: 

َها أَنُفُسُهْم ظُلْ ] َقَنت ْ ئۇالر » ([85ًما َوُعُلوِّا فَانظُْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمْفِسِديَن )َوَجَحُدوا ِِّبَا َواْستَ ي ْ
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ٌېىىٓ ئۇالر ئۇٔي زۇٌۇَ ۋە جەوەثجۇرٌۇق لىٍىع ،  ئۇ ئبٍەجٍەرٔي ئىچىسە ئېحىراپ لىٍسى
 « ثوٌىسىغبٍٔىمىغب لبرىغىٍٓۈزىطىسىٓ ئىٕىبر لىٍسى. ثۇزغۇٔچىالرٔىڭ ئبلىۋىحىٕىڭ لبٔساق 

 ئبٍەت[. -14]ٔەًِ ضۈرىطي 

 لۇرئبْ وەرىّٕىڭ ثۇرۇٔمي پەٍغەِجەرٌەرٔىڭ ِۆجىسىٍىرىذىٓ ئبالھىذىٍىىي
ثوٌّىغبٔسەن، لىّّەت  ھەجحە ئوذػبظەپەٍغەِجەرٌەرگە ثېرىٍگەْ ِۆجىسىٍەر ذبراوحېر ج 

ئەٌەٍھىططبالِسىٓ ثبغمب پۈجۈْ  ِۇھەِّەز :ِەضىٍەْ .ھەجحىّۇ ئوذػبظ ثوٌّىغبْەج
ِۆجىسىٍەرزىٓ ثوٌۇپ، غۇ ۋالىححب ئۇٔي وۆرگۀٍەر  پەٍغەِجەرٌەرٔىڭ ِۆجىسىٍىرى ھىططىٌ

وۆرِىگەْ وېَىٕىىٍەر ئۈچۈْ جبرىد ٍبوي لىططە ئورٔىسا  لبٍىً ثوٌۇپ ئىػىٕىسىغبْ، ئۇٔي
ئەِّب  .ىػالرزۇرذبٌىغبٔالر ئىػىٕىپ، ذبٌىغبٔالر ئىػۀّەٍسىغبْ ئ، ثوٌۇپ لبٌغبٍٔىمحىٓ

 ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ِۆجىسىطي ثوٌغبْ لۇرئبْ وەرىُ زاِبٔالرٔىڭ ئۆجىػي ثىٍەْ ِۇھەِّەز
ئۇٔي  .ثبر لۇرئبْ وەرىُ ھەِّىال ٍەرزە .وۈچىٕي ٍولبجّبٍسىغبْ ِەڭگۈٌۈن ئەلٍىٌ ِۆجىسىسۇر

 .ثېرەٌەٍسۇ زەپ وۆرضىحىپ “ِبٔب ثۇ ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ِۆجىسىطي ”ھەروىُ 
جبئبالٔىڭ غۇ  ثۇرۇٔمي پەٍغەِجەرٌەرٔىڭ ِۆجىسىٍىرىگە ٔەزەر ضبٌغىٕىّىسزا، ئۇالرٔىڭ ئبٌالھ

ئبٌالھ جبئبالٔىڭ  ۋالىححب روٍبپمب چىمبرغبْ ئىػٍىرى ئىىۀٍىىىٕي، لۇرئبْ وەرىّٕىڭ
ثىر ٍبوي ثىر لبٔچە لېحىُ  ھەرىىەت –ئىع  .ضۈپەجٍىرىسىٓ ثىر ضۈپەت ئىىۀٍىىىٕي ثبٍمبٍّىس

ئەٌەٍھىططبالَ جبغالٔغبْ ۋالىححب ئۇٔي  ثۇ ذۇززى ئوت ئىجراھىُ .جەورارٌىٕىپ ئبذىرٌىػىسۇ
ئەضٍي ذۇضۇضىَىحىگە لبٍحمبٍٔىمي ثىٍەْ ِۇضب  وۆٍسۈرِىگەْ ثوٌطىّۇ، وېَىٓ ٍۀە ئۆزىٕىڭ

زېڭىس ضۈٍىٕىڭ وېَىٓ ٍۀە ئەضٍي ذۇضۇضىَىحىگە  ئەٌەٍھىططبالَ ئۆجىۀسە ٍېرىٍغبْ
ضۈپەت ئۇٔىڭ ئىگىطي زاۋاَ لىٍغبْ ِۇززەجىىچە ئۇٔىڭ ثىٍەْ  ئەِّب .ػبظلبٍحمىٕىغب ئوذ

ثۇ ذۇززى ئبٌالھ جبئبالٔىڭ وبالَ ضۈپىحىٕىڭ ئۇٔىڭ ثىٍەْ ِەڭگۈگە  .لىٍىسۇ ھەِىػە ثىرگە زاۋاَ
 .لىٍغىٕىغب ئوذػبظ زاۋاَ

ۀە جۇرىسىغبْ ٍ لۇرئبْ وەرىّٕىڭ ثۇرۇٔمي پەٍغەِجەرٌەرٔىڭ ِۆجىسىٍىرىسىٓ پەرلىٍىٕىپ 
 .زەضحۇرى ئبٍرىُ ئېسى ثىر جەرىپي غۇوي، ھەر لبٔساق ثىر پەٍغەِجەرٔىڭ ِۆجىسىطي ئبٍرىُ ۋە

ئىطب  .زەضحۇرى جەۋرات ئېسى، ِۇضب ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ِۆجىسىطي ھبضب ثوٌطب :ِەضىٍەْ
ئەِّب ِۇھەِّەز  .زەضحۇرى ئىٕجىً ئېسى، ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ِۆجىسىطي ِېسىحطىٕب ثوٌطب

ثۇ لۇرئبْ وەرىّسىٓ ئىجبرەت  .زەضحۇرىٕىڭ ئۆزىسۇر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ِۆجىسىطي ئۇٔىڭ
لوغسىٍىپ ِەڭگۈگە زاۋاَ لىٍىػي ۋە ِۆجىسىٕىڭ زەضحۇرزا  ئۇٌۇغ زەضحۇرٔىڭ ِۆجىسە ثىٍەْ

 ثۇٔىڭسىٓ ِەٌۇِىي، ثۇرۇٔمي پەٍغەِجەرٌەرٔىڭ وىحبثٍىرى غۇ .ئېسى ھەِىػە ثوٌىػي ئۈچۈْ
ئەِر  ئۇِّەجٍىرىگە ئبِبٔەت لىٍىٕغبْ ۋە ئۇالر وىحبثٍىرىٕي چىڭ ضبلالغمب پەٍغەِجەرٌەرٔىڭ

لوغساظ  ئەِّب لۇرئبْ وەرىّٕي ضبلالظ، ئۇٔي ئۆزگەرجىع ۋە ثورِىالغالرزىٓ .لىٍىٕغبْ
چۈغۈرزۇق ۋە چولۇَ ئۇٔي  لۇرئبٕٔي ھەلىمەجەْ ثىس» .ئىػىٕي ئبٌالھ جبئبال ئۆز ئۈضحىگە ئبٌغبْ

  :ئۈچۈْ؟ چۈٔىئېّە   «. لوغساٍّىس
ئۇ ِۆجىسە  .جبٍٔىك ِۆجىسىسۇر ثىرىٕچىسىٓ، لۇرئبْ وەرىُ جب لىَبِەجىىچە ِەڭگۈٌۈن

ئۇٔساق ثوٌّىغبٔسا ئۇٔىڭ  .لىٍىػي وېرەن ثوٌغبْ ئىىەْ، ئۇٔىڭ جېىطحٍىرى ئۆز پېحىچە زاۋاَ
 .ِۆجىسىٍىىي ٍولبٌغبْ ثوٌىسۇ

 جبئبال ثۀسىٍىرىٕىڭ ثۇرۇٔمي ضبِبۋىٌ وىحبثالرٔي لوغساغحىىي ھئىىىىٕچىسىٓ، ئبٌال 
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ئۇٔۇجحي،  ئۇالر ِۇلەززەش وىحبثٍىرىٕىڭ ثەزىطىٕي .ئبجىسٌىمٍىرىٕي جەجرىجە لىٍىپ وۆرزى
ئبِبٔەجٍەرگە ذىَبٔەت  غۇٔساق لىٍىپ ثۇ .ثەزىطىٕي ثورِىٍىسى، ثەزىطىٕي ذەٌمحىٓ ٍوغۇرزى

ئەڭ ئبذىرلي ۋە ِەڭگۈٌۈن  لۇرئبْ وەرىّسىٓ ئىجبرەت غۇ ضەۋەثحىٓ ئبٌالھ جبئبال .لىٍسى
  .زەضحۇرٔي لوغساظ ئىػىٕي ئۆز ئۈضحىگە ئبٌغبْ

 لۇرئبٔغب ثەرگەْ ثبھبٌىرى ٕىڭغەٍرىٌ دىٕذىىي ھبزىرلي زاِبْ ئبٌىٍّىرى

غەٍرىٌ زىٕسىىي ھبزىرلي زاِبْ ھەرضبھە ئبٌىٍّىرىسىٓ ٔۇرغۇْ وىػىٍەر راضحچىً ِەٍسأسا 
ئۇالر لۇرئبْ وەرىُ جوغرىٍىك ،  وەرىُ ھەلمىسە جەجمىمبت ئېٍىپ ثبرغبٔسىٓ وېَىٓجۇرۇپ لۇرئبْ 

لۇرئبْ وەرىّٕىڭ ِۆجىسىطي جوغرىٍىك غەٍرىٌ  . چۈغۀگۀٍىرىٕي زازىً ئوجحۇرىغب لوٍغبْ
ئولۇرِۀٍەرٔىڭ ،  زىٕسىىي ئبٌىّالرٔىڭ ِەزھىَىٍىرىگە ھېچجىر ھبجەت ثوٌّىطىّۇ

غەرثٍىه ثەزى غەرلػۇٔبضالرٔىڭ لۇرئبْ وەرىُ جوغرىٍىك پبٍسىٍىٕىػي ئۈچۈْ جۆۋۀسە 
 ئېَحمبٍٔىرىسىٓ ثىر لبٔچىٕي ٔەلىً وەٌحۈرۈپ ئۆجۈغٕي ذبالٍّىس.

لۇرئبٕٔىڭ ئۇضٍۇثي جوٌىّۇ ئېطىً ۋە » غەرلػۇٔبش ضېً ِۇٔساق زەٍسۇ:  - 1  
ئېَحمبْ  ۋە ئۇ ئۆزىٕىڭ لبٌحىص ئۇضٍۇثي ۋە جىالۋىحي ثىٍەْ ئۇٔىڭغب ئىّبْ ،  ئۈضحۈٔسۇروي

ئۇٔىڭغب ئىّبْ ئېَحّبً لبرغي ضەپحە جۇرغبْ  ذىرىطحىئبٔالرٔىڭ زېھٕىٍىرىٕي ئۆزىگە جەٌت 
 «لىٍىۋاٌّبلحب

ئىالھىٌ ھېىّەت  -لۇرئبْ » فرأطىَىٍىه غەرلػۇٔبش ِۇرىص ِۇٔساق زەٍسۇ:  - 2
ۀٍىىىسە ئىٕطبٔالر ئۈچۈْ غۇٔساق زۇَٔبغب وەٌحۈرگەْ ئەڭ ئەۋزەي وىحبثحۇر. ئۇٔىڭ ھەق ئىى

 .«غەن ٍوق
ئەضىر ئۆجحي. ئەِّب  14لۇرئبْ زۇَٔبغب وەٌگىٕىگە » غەرلػۇٔبش ٌېَوْ ِۇٔساق زەٍسۇ:  - 3

ئۇٔىڭ ئۇضٍۇثىسىىي ئۈضحۈٍٔىىي ذۇززى ئۇ زەضٍەپ زۇَٔبغب وەٌگەْ ۋالىححىىىسەن زاۋاَ 
 «ئۇٔىڭسىىي ھېچ ٔەرضە ئۆزگەرگىٕي ٍوق،  لىٍّبلحب

لىرىمي ثبٍبٔالر ِۇھەِّەز لۇرئبٕٔىڭ ئبپحورى ۇ..... ٍ»بزىسۇ: ِۇرىص ثۇوبً ِۇٔساق زەپ ٍ - 4
زېگۈچىٍەر ئوجحۇرىغب لوٍغبْ ذىٍّۇ ذىً پەرەزٌەرٔىڭ پۇت جېرەپ جۇراٌّبٍسىغبٍٔىمىٕي جوٌۇق 

پۈجىۈي ئەرەة ،  ئىطپبجالٍسۇ. ذەت جؤۇِبٍسىغبْ ثىر ئبزەَ لبٔسالالرچە  ئەزەثىَبت ضبھەضىسە
ۇھىُ ئورۇٔسا جۇرىسىغبْ ٍبزغۇچي ثوٌۇپ لبٌطۇْ؟ ئۇٔىڭ پۀٕي ئەزەثىَبجي جبرىرىسا ئەڭ ِ

ھەلىمەجٍەرٔي لىٍچىّۇ ذبجبالغّبضحىٓ غۇٔساق جوغرا غەرھٍەپ ثېرەٌىػي ِۇِىىّٕۇ؟ غۇ 
 زەۋرزىىي ثبغمب ھەرلبٔساق وىػي ِۇغۇٔساق لىالٌىغبّٔۇ؟

جەھٍىً  لۇرئبٕٔي زاِبٔىۋى ثىٍىٍّەرگە ئبضبضٍىٕىپ ضبپ ئوثىىحىپ لبٔۇٔىَەت ثوٍىچە
ئۇٔىڭسىىي ِەزِۇٔالر ثىٍەْ ھبزىرلي زاِبْ پۀٕي ثىٍىٍّەرٔىڭ غۇٔچە ،  لىٍغىٕىّىسزىّۇ

ِۇھەِّەز ٍبغىغبْ ،  ثىرزەن ئىىۀٍىىىٕي ثبٍمبٍّىس. ثۇ ثىسٔي غۇٔساق جؤۇغمب ئىگە لىٍىسۇوي
ئەضەرٔي ئۇ زەۋرزىىي وىػىٍەرٔىڭ ِۇغۇٔساق ثىر ،  زەۋرزىىي ثىٍىُ ئەھۋاٌىٕي ٔەزەرگە ئبٌغبٔسا

لۇرئبٔغب ئىٕحبٍىٓ ،  ٍېسىپ چىمبٌىػي ِۇِىىٓ ئەِەش. ئەگەر ِەضىٍىگە ِۇغۇٔساق لبراٌطب
پەْ ذبزىٍّىرىّۇ  -ئبالھىسە ثىر ثبھب ثەرگىٍي ثوٌىسۇ. ثەٌىي ئبزىً پۇزىحطىَە جۇجىسىغبْ ئىٍىُ 

ىىىگە پەلەت ِبجېرىَبٌىطحىه ئبٔبٌىسغىال جبٍىٕىپ ثۇ ھبزىطىٕي چۈغۀسۈرۈظ ِۇِىىٓ ئەِەضٍ
 - 125زېگەْ وىحبثىٕىڭ  «لۇرئبْ ۋە پەْ،  ئىٕجىً»]ِۇرىص ثۇوبً  «ئىمرار ثوٌّبً جۇراٌّبٍسۇ
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 ثېحىسىٓ[
لۇرئبٕٔي ئبزەَ لبٔچە وۆپ ئولۇضىّۇ ئۇٔىڭسىٓ » پ.ت. ذۇئىص ِۇٔساق زەٍسۇ:  - 5

ۇْ ٌېىىٓ ئۇز،  زەضٍەپ جەِطىسزەن ثىٍىٕطىّۇ،  زىرىىّەٍسۇ. ھەر ثىر لېحىُ ئۇٔي ئولۇغبٔسا
ئۆجّەٍال ئبزەِٕي پۈجۈٍٔەً ئۆزىگە جەٌت لىٍىۋاٌىسۇ. ئۇٔىڭسا وىػىٕي ھەٍراْ لبٌسۇرىسىغبْ 

ئبزەِٕىڭ لەٌجىسە ئۇٔىڭغب لبرىحب ھۈرِەت جۇٍغۇضي پەٍسا لىٍىسۇ. ،  ئبجبٍىت ِەزِۇٔالر ثوٌۇپ
ھەٍۋەجٍىه ،  ثىرىگە ئوذػىّبٍسۇ. وەضىىٓ -ِەلطەجٍەر ثىر ،  ئۇٔىڭسىىي ئەزەثىٌ ِەزِۇٔالر

جبٍٍىرىّۇ ۋە ضۈرٌۈن جبٍٍىرىّۇ ثبر. لىطمىطي ئۇٔىڭ جۀحۀىٍىىىٕي ئىٕىبر لىٍىع ِۇِىىٓ 
ثۇ زەضحۇر وەٌگۈضي زۇَٔبغب ئىٕحبٍىٓ چوڭمۇر جەضىر ،  ... غۇڭب زەٍّىسوي. . ئەِەش

 ثەت[. -526ٔبٍِىك ئەضىرى  «ئىطالِۇٌٍۇغەت» ]پ.ت. ذۇئىطٕىڭ  .« وۆرضەجىۈضي
پبراضىحىُ ثىٍەْ لۇرئبٔسىىي  -ِەْ ثبرچە ئەلىً » بپېٍٍي ِۇٔساق زەٍسۇ: ئبجىص. ج. ئ - 6

ِوي ثىٍىٍّەر ۋە ذىٍّۇ ذىً ۋەزىٍٕەر ئۈضحىسە ئىسزۀسىُ. ئۇٔىڭسىىي ۋەھىٍَەرٔىڭ ئۆز 
لۇرئبْ ،  ِەزِۇٔىسىٓ ثبغمب لبپىساظ ھەَ ۋەزىٍٕىه ئىجبرىٍەر جەھەجحىٓ ئبٌغبٔسىّۇ

ثبٍٍىمىسىىي ئىٕحبٍىٓ ئەجىۋارٌىك ئەزەثىٌ ئەضەر ثوٌۇغمب  ئىٕطبٔىَەجٕىڭ لىّّەجٍىه ِەزۀىٌ
لۇرئبْ ثىر جەڭساغطىس ،  جېگىػٍىه. ذۇززى ئىطالَ ئېحىمبزچىطي پىىىحروئېً ئېَحمبٔسەن

ئۇ وىػىٍەرٔي ٍىغٍىحىسىغبْ ھەَ پۈجۈٍٔەً ئۆزىگە جبرجىسىغبْ وۈً ٔبۋاضىسۇر. ،  ضىّفؤىَە
ٔمي جەرجىّىػۇٔبضٍىرىّىس ئبضبضەْ ضەي لبرىغبْ. ٌېىىٓ ئۇٔىڭ ثۇذىً ئبالھىسىٍىىىگە ثۇرۇ

جەرجىّىٕىڭ ئۆٌۈن ھەَ ،  غۇڭب ئۇالرٔىڭ جەرجىّە ئەضەرٌىرىٕي ئەضٍىطىگە ضېٍىػحۇرغبٔسا
]ئبجىص. ج. ئبپېٍٍي  «ئبزەجحىىىسەن ثوٌۇپ لبٌغبٍٔىغب ئبٔچە ھەٍراْ ثوٌۇپ وەجّىطەوّۇ ثوٌىسۇ

 ىسىٓ[.ٔبٍِىك ئەضەرٔىڭ وىرىع ضۈز «لۇرئبٕٔىڭ روٌي» 
 لۇرئبْ وەرىّٕي ئبٌالھ ضبلٍىّبلتب

لىٍىع  ثىس ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ لۇرئبْ وەرىّٕي لوغساظ ۋە ئۇٔىڭ وۆرضەجّىٍىرىگە ئەِەي 
لىٍىع ئىػىٕىڭ  ئەھۋاٌىغب ٔەزەر ضبٌىسىغبْ ثوٌطبق، لۇرئبْ وەرىّٕىڭ وۆرضەجّىٍىرىگە ئەِەي

ئىػىٕىڭ زاِبٕٔىڭ ئۇزىرىػي  لوغساظزاِبْ ئۆجىۀطېرى ئبجىسالپ ثېرىۋاجمبٍٔىمىٕي ۋە ئۇٔي 
زېرەن ثېرىسۇ؟ غۈثھىطىسوي، لۇرئبْ  ثۇ ٔېّىسىٓ .ثىٍەْ وۈچىَىپ ثبرغبٍٔىمىٕي وۆرىّىس

غۇڭب لۇرئبْ  .لوٌىسا ئىىۀٍىىىسىٓ زېرەن ثېرىسۇ وەرىّٕي لوغساظ ئىػىٕىڭ ئبٌالھ جبئبالٔىڭ
لبٍطي جبٍٍىرىسا ِۇضۇٌّبْ ئەِەش، ثەٌىي زۇَٔبٔىڭ ھەر  وەرىّٕي ِۇضۇٌّبٔالر ئبرىطىسىال

جبپمىٍي ثوٌغىٕىسەن، ِۇضۇٌّبْ ثوٌّىغبٔالرٔىڭّۇ ئۇٔي لوغساپ  ئەِەش لەۋٍِەر ئبرىطىسىّۇ
ؤىَە، ئىحبٌىَە ۋە ثبغمىّۇ ِۇضۇٌّبْ ثوٌّىغبْ پٔېّە ئۈچۈْ ٍب .وۆرىّىس وېٍىۋاجمبٍٔىمىٕي

 غۇٔچە وۆپ لۇرئبْ وەرىّٕي ئەڭ ئېطىً ۋە ضۈپەجٍىه ٔەغىر لىٍىع ئۈچۈْ زۆٌەجٍەر
لۇرئبْ  ذىراجەت چىمىرىسۇ؟ ٔېّە ئۈچۈْ گېرِبٔىَىٍىه ِۇضۇٌّبْ ئەِەش ثىر غەذص

لۇرئبْ وەرىّٕي  وەرىّٕي ھۆضٕرەت ثىٍەْ ثىر ثەجىە ٍېسىپ چىمىػمب ئبٌسىراٍسۇ؟ ٔېّە ئۈچۈْ
ِۇلەززەش وىحبثٍىرىٕي  ٔەغىر لىٍىسىغبْ ِۇضۇٌّبْ ئەِەش ِىٍٍەجٍەر ئۆزٌىرىٕىڭ

ئۆزگەرجەٌّەٍسۇ؟ چۈٔىي ئبٌالھ جبئبال  ۇرئبْ وەرىّٕي ثىرەر ھەرپىگە چبغٍىكئۆزگەجىىٕىسەن ل
ئۇالرٔي غۇٔساق لىٍسۇرۇظ ئبرلىٍىك لۇرئبْ  لۇرئبْ وەرىّٕي غۇٔساق لوغساغٕي ذبالٍسۇ ۋە

ثۇٔىڭسىٓ ِەٌۇِىي، لۇرئبْ  .وېٍىۋاجمبٍٔىمىٕي زەٌٍىٍەٍسۇ وەرىّٕي ئبٌالھ جبئبال ئۆزى لوغساپ
ئىطالَ زىٕىغب ئەِەي لىٍغۇچىالر ئەِەش، ثەٌىي ئبٌالھ جبئبال  وەٌگۀٍەروەرىّٕي لوغساپ 
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 ئۆزىسۇر !
 لۇرئبْ وەرىُ پۈتۈْ ئىٕطبٔىَەت ئۈچۈْ ِۆجىسە

ئەِەش، ثەٌىي ئۇ  لۇرئبْ وەرىُ ئەرەثٍەرگىال زۇئېً ئېالْ لىٍىع ئۈچۈْ وەٌگەْ ِۆجىسە 
  .جوضبلٍىرىٕي ثۆضۈپ جبغٍىسى ئۇ زاِبْ ۋە ِبوبٔالرٔىڭ .پۈجۈْ ئبٌەَ ئۈچۈْ ِۆجىسىسۇر

ھەزرىحي  .لۇرئبْ وەرىّٕىڭ ئۆجّۈظ زاِبٔالرٔىڭ جوضبلٍىرىٕي ثۆضۈپ ئۆجىۀٍىىي (1
پەلەجال ئبٌالھٕىڭ ، ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىططبالَ ھېچ ئولۇِىغبْ ۋە ئولۇظ، ٍېسىػٕي ئۆگۀّىگەْ

لۇرئبٔسا، ئۇٔىڭسىٓ چۈغۈرۈٌگەْ ثۇ  ئۇٔىڭغب .ھىَطي ثىٍەْ جەرثىَىٍۀگەْ ثىر زات ئېسىەۋ
ئىسٌىرى، ھەجحب  ثىٍەْ ئۇالرٔىڭ لەۋٍِىرىٕىڭ ئىع ئىٍگىرىىي پەٍغەِجەرٌەر ثۇرۇْ ئۆجىۀٍەرٔىڭ

لبٌّىغبْ ِىٍٍەجٍەرٔىڭّۇ وەچۇرِىػٍىرى، ئېحىمبزٌىرى ۋە ئبلىۋەجٍەر  جبرىد ٍۈزىسىٓ ھېچ ئىسى
 ثىر ئۆِۈر ئىسزۀگەٍْۇلىرىمىالرٔىڭ لىططىٍىرىٕىڭ ثەزىطىٕي  .لىٍىٕغبْ جەپطىٍىٌ ثبٍبْ

ثۇ  پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ .جبرىرػۇٔبغالرزىٓ ِىڭسىٓ ثىرى ثىٍەجحي ٍبوي ثىٍّەٍححي
ِەزوۇر ، لىططىٍەرٔي لۇرئبٕٔىڭ ھىىبٍە لىٍىػي ثوٍىچە ثبٍبْ لىٍىپ ثەرگۀسىٓ وېَىٓ

الرٔىڭ ضبِبۋىٌ وىحبث ئەٌالِىٍىرىٕىڭ لوٌىسىىي ٍەھۇزىٌ، ذىرىطحىئبْ لىططىٍەر ئەھٍي وىحبة
غۇ  .لىٍغبٍٔىرىٕىڭ ئەٍٕىطي ثوٌۇپ چىممبْ ۋە غۇ زاِبٔالرزىىي ِەغھۇر جبرىرچىالرٔىڭ ھىىبٍە

وىرگەْ ئەھٍي وىحبة ئبٌىٍّىرى ۋە ثبغمب ئىٍىُ  ضەۋەثحىّٕۇ ئەٍٕي زاِبٔالرزا ئىطالَ زىٕىغب
 . ئەھٍىٍىرى وۆپ ثوٌغبْ

 ثىر لبٔچە ئورۇٔسا ثبٍبْلۇرئبْ وەرىّٕىڭ ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىططبالِغب ذىحبة لىٍىپ  
ئۆجىەْ  زېگەْ ئبٍەجٍىرى لۇرئبْ وەرىّٕىڭ «ضەْ ئۇالرٔىڭ ٍېٕىسا ٍوق ئىسىڭ»لىٍغبْ 

 . ٍېحەرٌىىحۇر زاِبٔالرٔىڭ جوضبلٍىرىٕي ثۆضۈپ ئۆجۈغحەن ئۇٌۇغ ِۆجىسىطىٕي ئىطپبجالغمب

ِإْذ يُ ْلُقون أَْقبَلَمُهْم أَي ُُّهْم َيْكُفُل َمْرمَيَ َوَما  َذِلَك ِمْن أَنَباء اْلَغْيِب نُوِحيِو إِلَيَك َوَما ُكنَت َلَدْيِهْم ]
 ([33ُكنَت َلَدْيِهْم ِإْذ خَيَْتِصُموَن )

ِەرٍەِٕي  .ذەۋەرٌىرىسىٕسۇر ھي لىٍىۋاجمىٕىّىس غەٍىتەۋ ئي ِۇھەِّەز ! ثۇ ضبڭب»
 لەٌەٍِىرىٕي چەن جبغالظ ٍۈزىطىسىٓ ِەضىٍىطىسە ئۇالرٔىڭ لبٍطىطي جەرثىَطىگە ئېٍىع

ِەرٍەِٕىڭ وىّٕىڭ جەرثىَطىسە ، ٍوق ئىسىڭ جبغٍىغبْ چبغسا، ضەْ ئۇالرٔىڭ ٍېٕسا ضۇغب
]ضۈرە ئبي « . لىٍىػمبٍٔىرىسا ضەْ ئۇالرٔىڭ ٍېٕىسا ٍوق ئىسىڭ ئۆز ئبرا جبڭجبي ثوٌۇغىٕي

 [ 44 - ئىّراْ

اِىِديَن ) َوَما ُكنَت ِِبَاِنِب اْلَغْريبّْ ]  َنا ِإََل ُموَسى اأْلَْمَر َوَما ُكنَت ِمَن الشَّ  ([33ِإْذ َقَضي ْ
ھي ٔبزىً لىٍغىٕىّىسزا ضەْ ەجبغٕىڭ ثىر جەرىپىسە ِۇضبغب ۋ ئي ِۇھەِّەز! ثىس غەرثىٌ» 

   [44 - لەضەش]ضۈرە  «. ئۆز وۆزۈڭ ثىٍۀّۇ وۆرِىگەْ ئىسىڭ ٍوق ئىسىڭ، ثۇٔي
لۇرئبْ وەرىُ وىػىٍەرٔىڭ  .لۇرئبْ وەرىّٕىڭ ِبوبْ جوضبلٍىرىٕي ثۆضۈپ جبغٍىػي ( 2

ئۆزىگە ِەذپي ئېَحمبٍٔىرىسىٓ  –جۇغرۇٌۇق ئۆز  ئىطالَ زىٕي ثىٍەْ ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىططبالَ
وىػىٍەرٔىڭ وۆڭۈٌٍىرىگە وەچۈرگۀٍىرىسىّٕۇ جەپطٍي ۋە ئېٕىك ، ذەۋەر ثېرىػحىٓ جبغمىرى

  .ذەۋەر ثەرگەْ

مثِْ َواْلُعدْ ] َواِن َأملَْ تَ َر ِإََل الَِّذيَن نُ ُهوا َعِن النَّْجَوى مثَّ يَ ُعوُدوَن ِلَما نُ ُهوا َعْنُو َويَ تَ َناَجْوَن بِاإْلِ
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ْوَك ِبَا ملَْ ُْيَيَّْك ِبِو اللَُّو َويَ ُقوُلوَن ِف  بُ َنا اللَُّو ِبَا َوَمْعِصَيِت الرَُّسوِل َوِإَذا َجاُؤوَك َحي َّ أَنُفِسِهْم َلْواَل يُ َعذّْ
 ([7نَ ُقوُل َحْسبُ ُهْم َجَهنَُّم َيْصَلْونَ َها فَِبْئَس اْلَمِصًُن )

پىچىرٌىػىػحىٓ ِۀئي لىٍىٕغبْ، ئبٔسىٓ ِۀئي لىٍىٕغبْ ٔەرضىگە لبٍحمبْ وىػىٍەرٔي  » 
گۇٔبھ ثىٍەْ، زۇٌۇَ ثىٍەْ ۋە پەٍغەِجەرگە لبرغي جۇرۇظ ثىٍەْ وۆرِىسىڭّۇ؟ ئۇالر 

ضبڭب ضبالَ لىٍىػحب لوٌالّٔىغبْ ضۆزٌەر هللا پىچىرٌىػىسۇ، ئۇالر ضېٕىڭ ٍېٕىڭغب وەٌگۀسە، ا
« ٔېّىػمب ثۇ ضۆزىّىس ثىٍەْ ثىسٔي جبزاٌىّبٍسۇ!هللا ا»ثىٍەْ ضبالَ لىٍىسۇ، ئۇالر ئۆز ئىچىسە: 

 سۇر، ئۇالر زوزاذمب وىرىسۇ، زوزاخ ٔېّىسېگەْ ٍبِبْ جبً!زەٍسۇ، زوزاخ ئۇالرغب وۇپبٍى
 [8 - ِۇجبزىٍە«]

لبرغي  لۇرئبْ وەرىُ ثۇ ئبٍەجحە، ئەرەة ِۇغرىىٍىرىٕىڭ ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىططبالِغب 
ضۆزٌىّىگەْ ثوٌطب،  ئەگەر ئۇالر غۇٔساق .ئۆزىگە ضۆزٌىگۀٍىرىسىٓ ذەۋەر ثەرگەْ –ئىچىسە ئۆز 

ئەً ِۇھەِّەز ! ثىس ئۇٔساق  ”ئەٌۋەجحە ثۇ ئبٍەجىە لبرغي چىمىپ ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىططبالِغب 
ئەِّب  .ٍبٌغبٔغب چىمبرغبْ ثوالجحي زەپ ئۇٔىڭ ضۆزىٕي “ئوٍٍىغبْ ئەِەش، ضەْ ٍبٌغبٔچىطەْ 

حي ئبٌسىسا الَ، جىُ لىٍغبْ ثۇ لۇرئبْ وەرىُ ئبٍى ئۇالر ئۆزٌىرىٕىڭ ئىچىي رەزىٍٍىىٍىرىٕي پبظ
ثوٌۇپ،  ثۇ لۇرئبْ وەرىّٕىڭ وىػىٍەر وۆڭٍىسە ثوٌۇپ ئۆجىۀٍەرزىٓ ذەۋەر ثېرىػي .زېَەٌّىسى

ذەۋەر ثېرىع  وىػىٍەر جېري وۆڭٍىگە وەچۈرِىگەْ ۋە چولۇَ وەٌحۈرىسىغبْ ئىػالرزىّٕۇ
 . ئبرلىٍىك ئۆزىٕىڭ ِۆجىسىطىٕي ٔبِبٍبْ لىٍغبْ

َفَهاء ِمَن ] َها ُقل لّّْلِو اْلَمْشرُِق َواْلَمْغِرُب َسيَ ُقوُل السُّ َلِتِهُم الَِِّت َكانُوْا َعَلي ْ النَّاِس َما َوالَُّىْم َعن ِقب ْ
 ([031يَ ْهِدي َمن َيَشاء ِإََل ِصرَاٍط مُّْسَتِقيٍم )

 ئەٌەٍھىططبالَ ثىٍەْ ِۆِىٍٕەرٔيٍۀي پەٍغەِجەر  ئۇالرٔي ” :وىػىٍەر ثەزى ئەذّەق »
« . زەٍسۇ “. ٔېّە ٍۈز ئۆرۈگۈزگۀسۇ؟ ٍۀي ثەٍحۇٌّۇلەززەضحىٓ وېٍىۋاجمبْ لىجٍىطىسىٓ لبراپ

  [142 -  ثەلەر]ضۈرە 
ثوٌۇپ،  ثۇ ئبٍەت، لىجٍە ثەٍحۇٌّۇلەززەضحىٓ وەثىگە ئۆزگەرجىٍىػحىٓ ثۇرۇْ چۈغىەْ

جۇجىسىغبْ ِەۋلىئەضي  ئۆزگىرىػىە وىػىٍەرٔىڭٍېمىٓ وېٍەچەوحە ئەِەٌگە ئبغىسىغبْ ثۇ چوڭ 
وېَىٓ، ئۇالر راضحىٕال غۇٔساق  وەثە ئۆزگەرگۀسىٓ .جوغرۇٌۇق ئبٌسىٕئبال ذەۋەر ثەرگەْ

  .زېَىػىەْ

ِمْن َأْخَبارُِكْم يَ ْعَتِذُروَن إِلَْيُكْم ِإَذا َرَجْعُتْم ِإَلْيِهْم ُقل الَّ تَ ْعَتِذُروْا َلن ن ُّْؤِمَن َلُكْم َقْد نَ بَّأَنَا الّلُو ]
َهاَدِة فَ يُ َنبُّْئُكم ِبَا ُكنُتْم  وَن ِإََل َعاملِِ اْلَغْيِب َوالشَّ  ([83تَ ْعَمُلوَن )َوَسيَ َرى الّلُو َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُو مثَّ تُ َردُّ

ئۇالرٔي  ئۇالر ضىٍەرٔىڭ ٍۀي ِۇٔبپىمالرٔىڭ ٍېٕىغب لبٍحىپ ثبرغىٕىڭالرزا، ئۇالر»
لەضەَ لىٍىسۇ، ئۇالرزىٓ  ٍبٌغبْ ئۆزرىٍەر ثبٍبْ لىٍىپ، ئبٌالھ ثىٍەْ ئەٍىجٍىّەضٍىىىڭالر ئۈچۈْ

ئۇالر ھەلىمەجەْ ٔىجىطحۇر، ، ضبالِالغّبڭالر ٍۀي ئۇالر ثىٍەْ ضۆزٌەغّەڭالر ۋە ٍۈز ئۆرۈڭالر
   [94 - ]ضۈرە جەۋثە «. ۀٕەِسۇرئۇالرٔىڭ ثبرىسىغبْ جبٍي جەھ لىٍّىػٍىرىٕىڭ جبزاضي ئۈچۈْ

لبٌغبْ ِۇٔبپىمالرٔىڭ ِۇضۇٌّبٔالر جىھبزجىٓ  ثۇ ئبٍەت، جىھبزجىٓ لېچىپ ئبٍرىٍىپ
ىپ ٍبٌغبٔسىٓ ئۆزۈرٌەرٔي ئوٍسۇرۇپ لەضەَ مچى لبٍحىپ وەٌگۀسە، ئۇالرٔىڭ ئبٌسىغب

  .لىٍىسىغبٍٔىمىسىٓ ذەۋەر ثەرگەْ
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  .ثۆضۈپ جبغٍىػيلۇرئبْ وەرىّٕىڭ وېٍەچەن جوضبلٍىرىٕي  ( 3

بُ َر )]  ([34َسيُ ْهَزُم اجْلَْمُع َويُ َولُّوَن الدُّ
 [ 45 - ]ضۈرە لەِەر« . ِۇغرىىالر جوپي ِەغٍۇپ لىٍىٕىسۇ، ئبرلىغب لبراپ لبچىسۇ»

ھەجحە ئىٕحبٍىٓ ئبزٌىمٕي جەغىىً ەِۇضۇٌّبٔالر ضبْ ۋە وۈچ ج ثۇ ئبٍەت ِەوىىسە
ئۀھۇ ثۇ ئبٍەت  ھەجحب ئۆِەر ئىجٕي ذەجحبة رەزىَەٌالھۇ .چۈغىەْ لىٍىسىغبْ ثىر ۋالىححب

ثىس ئۆزىّىسٔي لوغساغحىّٕۇ ئبجىس  .جوپ ئۇ ثىسزىٓ ِەغٍۇة ثوٌىسىغبْلبٍطي » چۈغىۀسە
لۇرئبْ وەرىُ ثۇ ئبٍەت ئبرلىٍىك ثىر لبٔچە ٍىً وېَىٓ ئەِەٌگە  .زېگەْ«  .جۇرضبق وېٍىۋاجمبْ

  .ئبغىسىغبْ ثىر ھەلىمەجحىٓ ذەۋەر ثەرگەْ
جبغىطي  لۇرئبْ وەرىُ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِغب جېٕي ثىٍەْ زۈغّۀٍىه وۆرضەجىەْ

  .ھەثٕىڭ وبپىر پېحي ئۆٌىسىغبٍٔىمىسىٓ ذەۋەر ثېرىسۇەئەثۇ ٌ

( َسَيْصَلى نَارًا َذاَت َلٍََب 1َما أَْغىَن َعْنُو َماُلُو َوَما َكَسَب )( 0تَ بَّْت يََدا َأيب َلٍََب َوَتبَّ )]
ن مََّسٍد ) ( ِف ِجيِدَىا َحْبلٌ 3( َواْمرَأَتُُو زَتَّاَلَة اِلََْطِب )2)  ([4مّْ

 ئۇٔىڭغب ِبي ِۈٌىي .ئەِەٌسە لۇرۇپ وەجحي ئىىىي لوٌي لۇرۇپ وەجطۇْ! ھەثٕىڭەئەثۇ ٌ»
ئۇٔىڭ  .وىرىسۇ ٍۀي زوزاذمب ئۇ الۋۇٌساپ جۇرغبْ ئوجمب .ئېرىػىەْ ٔەرضىٍىرى ئەضمبجّىسى ۋە

 ئۇٔىڭ ثوٍٕىسا .ذوجۇٔىّۇ الۋۇٌساپ جۇرغبْ ئوجمب وىرىسۇ ٍۀي ضۇذۀچي ئوجۇْ جوغۇغۇچي
  ]ضۈرە ِەضەز[«  .ِەھىەَ ئېػىٍگەْ ئبرغبِچب ثوٌىسۇ
ٍەۋاجطىّۇ زەرزى چىمّبٍسىغبْ ئەغەززىٌ زۈغّىٕىگە  ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىططبالِٕي

 –ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ زىٕىٕي جوضۇظ ئۈچۈْ جۈرٌۈن چبرە  ھەةەئبٍالٔغبْ ئەثۇ ٌ
ِېٕي  :ِىىىرٌەرٔي ئىػٍىحىػٕىڭ ئورٔىغب، ذبالٍىمٕىڭ ئبٌسىغب چىمىپ – زثىر ۋە ھىٍَەجە

 زېسى، گۇۋاھ ثوٌۇڭالروي، “ِۇضۇٌّبْ ثوٌّبً وبپىر پېحي ئۆٌىسۇ ۋە زوزاذمب وىرىسۇ  ” ِۇھەِّەز
ثوٌطىّۇ  زەپ ٍبٌغبٔسىٓ، ِەْ ِۇضۇٌّبْ ثوٌسۇَ، ٔەجىجىسە زوزاذمب وىرِەٍسىغبْ ثوٌسۇَ

ئەٌەٍھىططبالِٕي  ِۇضۇٌّبْ ثوٌغبٍٔىمىٕي ئېالْ لىٍغبْ ثوٌطب ئېسى، ِۇھەِّەزئۆزىٕىڭ 
ئۆرۈپ جبغالغمب لبزىر  ّەت لىٍىػمب ۋە ئىطالَ زىٕىٕي جۈپ ئبضبضىسىٓھٍبٌغبٔچي زەپ جۆ

ٔەجىجىسە ذۇززى لۇرئبْ  .ثەرِىسى ٌېىىٓ ئبٌالھ جبئبال ئۇٔىڭغب غۇٔي پىالٍٔىغۇزەن ئەلىً .ئېسى
ِۇٔسىٓ ثبغمب لۇرئبْ وەرىّسە غۇٔساق ئبجبٍىت  .گۀسەن وبپىر پېحي ئۆٌسىوەرىُ ذەۋەر ثەر

وېٍىسىغبٍٔىمىسىٓ ذەۋەر ثېرىٍگۀىي، لۇرئبْ وەرىُ چۈغىەْ زاِبٔالرزا  ئىػالرٔىڭ ِەٍسأغب
 ئەِّب .ئىػالر جوغرۇٌۇق ئېغىس ئبچطب ئۇ چولۇَ ضبراڭ زەپ ئېَجٍۀگەْ ثوالجحي ثىراۋ ثۇ

پەْ –ئىٍىُ  ٍەْ ثۇرۇٔمىالرٔىڭ ئەلٍي ٍەجّىگەْ ثۇ ئىػالرٔىڭ ثەزىٍىرىزاِبٔالرٔىڭ ئۆجۈغي ثى
لىَبِەجىىچە غۇٔساق  ثۇ جب .جەرەلمي لىٍغبْ ۋە ئەلىٍالر ٍېحىٍگەْ ثۇ زەۋرزە ِەٍسأغب وەٌّەوحە

 لۇرئبْ وەرىُ جوغرۇٌۇق لبٔچىٍىه .زېّەن لۇرئبْ وەرىُ پبٍبٔطىس ثىر ئووَبْ .زاۋاَ لىٍىسۇ
  .لىٍىسۇ ۋە وۇپبٍە لىٍّبٍسۇ ٍبزضبلّۇ ئبزٌىك

 
 
 

 لۇرئبٕٔىڭ لىططىٍىرى .ٍەتتىٕچي ثبپ
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ثۇٔىڭ ئبرىطىغب  .ضەۋەة ۋە ٔەجىجىٍەرگە ِۇٔبضىۋەجٍىه ھبزىطىٍەرگە لۇالق جىسال ثورىٍىسۇ
ئۆجّۈغىە ئباللىسار ذەۋەرٌەرٔىڭ ئىجرەت ضەھٕىٍىرى وىرگەْ چبغسىىي، ئۇالرٔي ثىٍىع، 

ئىجرەجٍەرٔىڭ ٔەپىطٍەرگە ئورۇٍٔىػىػىغب وبپبٌەجٍىه لىٍىسىغبْ ئەڭ وۈچٍۈن  ،جۇٔۇظ ئىطحىىي
ٔەضىھەجٕىڭ  ِىطبٌطىس، لىططىطىس ذىحبة لىٍىع غەوٍىسىىي ۋەزـ .ئبِىٍالرٔىڭ ثىرى

زائىرىطىٕي ئەلىً ثىر ٍەرگە ٍىغبٌّبٍسۇ ۋە ئۇٔىڭسا ضۆزٌۀگەْ ھەِّە ٔەرضىٕي چۈغىٕىپ 
ۋەزـ ٔەضىھەت، ٔىػبٍٔىرىٕي وۆرضىحىپ ثىرىسىغبْ رىئبي  ئەگەر ئۇ ذىحبثٕي، .وىحەٌّەٍسۇ

ھبٍبجحب ٍۈز ثەرگەْ ثىر ۋەلۀي، ٍۀي لىططىٕي ِىطبٌغب ئېٍىپ چۈغۀسۈرگەْ چبغسا، ئىٕطبْ 
ئۇٔي ئبڭالظ ئبرلىٍىك ھۇزۇرٌىٕىسۇ، لىسغىٍٕىك ۋەٍبوي لبٍغۇرۇظ ثىٍەْ ئۇٔىڭغب لۇالق ضېٍىپ 

زەۋرىّىسزە لىططە، ھېىبٍە  .ھەجٍەرزىٓ جەضىرٌىٕىسۇئۇٔىڭسىىي ئىجرەت ۋە ٔەضى .ئبڭالٍسۇ
زورۇضث لىططە ٍبوي  .ئەزەثىَبجي جىً ۋە ئەزەثىَبت پۀٍىرىٕىڭ ئبالھىسە ثىرضىگە ئبٍالٔسى

ھېىبٍە ئەرەثچە ئۇضٍۇثحب زەۋرىّىسگە ئەڭ وۈچٍۈن غەوىٍسە ۋەوىٍٍىه لىٍىسۇ ۋە ئۇٔي ئەڭ 
 . ھېىبٍىٍىرى جەضۋىرٌەٍسۇِۇوەِّەي غەوىٍسە لۇرئبٕٔىڭ لىططە ۋە 

 لىططىٕىڭ ِۀىطي

لەضەش،  .ئىسىٕي ئىسٌىسىُ، زېَىٍىسۇ قصصت أثره"" .لىططە: ئىس لوغالظ، ِۀىطىسە

ا َعَلى آثَارِِِهَا َقَصصً ]ئبٌالھ جبئبال ِۇٔساق زېگەْ:  .پىئىً جۇِۇرىسۇر ئىىىىطي وەٌگەْ » [َفاْرَتدَّ

[ ٍۀي، وەٌگەْ ئىسٌىرىٕي . ئبٍەت ـ64ضۈرىطي، ]وەھىف « . ئىسى ثوٍىچە وەٍٕىگە ٍېٕىػحي
  .ثوٍالپ ئبرلىطىغب لبٍححي، زېّەوحۇر

 »[ َوَقاَلْت أِلُْخِتِو ُقصّْيوِ  ]:ِۇضب ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئبٔىطىٕىڭ جىٍىسىٓ ِۇٔساق زېگەْ
. ئبٍەت ـ11لەضەش ضۈرىطي،  ]«. زېسى ‹ئۇٔىڭغب ئەگەغىىٓ ›ئبٔىطي ِۇضبٔىڭ ھەِػىرىطىگە

لىططىٍەر  .ِۇضبٔىڭ ئىسىغب ئەگەغىىٕـسە، ئۇٔي وىّٕىڭ ئبٌىسىغبٍٔىمىغب لبرا، زېّەوحۇر[ ٍۀي 

غۈثھىطىسوي، » [ ِإنَّ َىَذا ََلَُو اْلَقَصُص اِلَْقُّ  ]:ئبٌالھ جبئبال ِۇٔساق زېگەْ .ِۇغۇٔىڭغب ئوذػبٍسۇ

َلَقْد  ][ ٍۀە ِۇٔساق زېگەْ: . ئبٍەت ـ62ئبي ئېّراْ ضۈرىطي،  ]«. ثۇ ئەٌۋەجحە راضث لىططىسۇر
ُْويل األَْلَبابِ  رٌَة ألّْ ئۇالرٔىڭ لىططىطىسىٓ ئەلىً ئىگىٍىرى ئەٌۋەجحە » [ َكاَن ِف َقَصِصِهْم ِعب ْ

لىططە: ۋەلە، ذەۋەر، ئەھۋاي ۋە ھبٌەت،  [. ئبٍەت ـ111ٍۇضۇف ضۈرىطي، ]« . ئىجرەت ئبٌىسۇ
 . ِۀىٍىرىسە وىٍىسۇ

 تۈرٌىرىلۇرئبٔذىىي لىططىٍەرٔىڭ 
 لۇرئبٔسىىي لىططىٍەر ئۈچ جۈرگە ئبٍرىٍىسۇ:

ثىرىٕچي جۈرى، پەٍغەِجەرٌەرٔىڭ لىططىٍىرى: ثۇ لىطىُ، ئۇالرٔىڭ لەۋٍِىرىگە لىٍغبْ 
زەۋەجٍىرى، ئبٌالھ جبئبالٔىڭ ئۇالرٔي لوٌالپ، ِەٍسأغب وەٌحۈرۈپ ثەرگەْ ِۆجىسىٍىرى، 

زەۋەجٕىڭ ثبضمۇچ ۋە جەرەلمىَبجٍىرى، زۈغّۀٍىرىٕىڭ ئۇالرغب جۇجمبْ پۇزىحطىَەٌىرى، 
ِەضىٍەْ، ٔۇھ،  .ئىػۀگۀٍەر ۋە ئۇٔي ٍبٌغبٔغب چىمبرغبٔالرٔىڭ ئبلىۋەجٍىرىٕي ئۆز ئىچىگە ئبٌغبْ

 ٌەر،ئىجراھىُ، ِۇضب، ھبرۇْ، ئېَطب، ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىططبالِالر ۋە ئۇالرزىٓ ثبغمب پەٍغەِجەر
 . ۇْ( ٔىڭ لىططىٍىرى ثۇ جۈرگە وىرىسۇئەٌچىٍەر )ئۇالرغب ئبٌالھٕىڭ ضبالٍِىرى ثوٌط

ئىىىىٕچي جۈرى، ئۆجىەْ ۋەلە ۋە پەٍغەِجەر ضبٔبٌّىغبْ وىػىٍەرگە ِۇٔبضىۋەجٍىه لۇرئبْ 
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لىططىٍىرى: ِەضىٍەْ، ِىڭالرچە وىػىٕىڭ ئۆٌۈَ ذەۋپي ثىٍەْ ٍۈرجٍىرىسىٓ چىمىرىٍىػي، 
لبثىً، ئەضھبثۇي وەھىف، جبٌۇت ۋە جبٌۇت، ئبزەَ ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئىىىي ئوغٍي ھبثىً ۋە 

زۇٌمەرٔەٍٓ، لبرۇْ، ئەضھبثۇضطەثث، ِەرٍەَ، ئەضھبثۇي ئۇذسۇز، پىئىً ئىگىٍىرى ۋە 
 . ثبغمىالرغب ئباللىسار ذەۋەر ۋە لىطىٍەرگە ئوذػبظ

ئۈچىٕچي جۈرى، پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ زەۋرىسە ٍۈز ثەرگەْ ۋەلەٌەرگە 
ّراْ ضۈرىطىسىىي ثەزر ۋە ئۇھۇز غبزاجٍىرى، جەۋثە ِۇٔبضىۋەجٍىه لىططىٍەر: ِەضىٍەْ، ئبي ئى

ضۈرىطىسىىي ھۇٔەٍٓ ۋە جەثۇن غبزاجٍىرى، ئەھساة ضۈرىطىسىىي ئەھساة غبزىحي، ھىجرەت، 
 . ئىطرا ۋە غۇٔىڭغب ئوذػىغبْ ثبغمب ۋەلەٌەر

 لۇرئبْ لىططىٍىرىٕىڭ پبٍذىٍىرى
ىٕي جۆۋۀسىىىچە لۇرئبْ لىططىٍىرىٕىڭ ٔۇرغۇْ پبٍسىٍىرى ثوٌۇپ، ئۇٔىڭ ِۇھىٍّىر

 ٍېغىٕچبلالٍّىس:
ـ ئبٌالھٕىڭ زىٕىغب چبلىرىػٕىڭ ئبضبضٍىرىٕي ئېٕىمالظ ۋە ثبرٌىك پەٍغەِجەرٌەر ثىٍەْ  1

 ئەۋەجىٍگەْ غەرىئەجٍەرٔىڭ ئۇضۇٌٍىرى )ئەضٍي( ٔي ثبٍبْ لىٍىع:

 ([14إَِلَو ِإالَّ أَنَا َفاْعُبُدوِن )َوَما أَْرَسْلَنا ِمن قَ ْبِلَك ِمن رَُّسوٍل ِإالَّ نُوِحي إِلَْيِو أَنَُّو اَل ]
ِۀسىٓ ›)ئي ِۇھەِّەز!( ضۀسىٓ ئىٍگىرى ئەۋەجىٍگەْ پەٍغەِجەرٌەرٔىڭ ھەِّىطىگە: » 

ئۀجىَب  ]«. زەپ ۋەھَي لىٍسۇق ‹ثبغمب ھېچ ِەثۇز )ثەرھەق( ٍولحۇر، ِبڭىال ئىجبزەت لىٍىڭالر
 [. ئبٍەت ـ25ضۈرىطي، 

ـ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ۋە ئۈِّەجي ِۇھەِّەزىََۀىڭ لەٌىجٍىرىٕي ئبٌالھٕىڭ 2
زىٕىسا ِۇضحەھىەَ لىٍىع، ِۆِىٍٕەرٔىڭ ئبٌالھ جبئبالٔىڭ ٍبرىسىّىگە ثوٌغبْ ئىػۀچىطىٕي 

 وۈچٍۀسۈرۈظ، ثبجىً ۋە ئۇٔىڭ جەرەپسارٌىرىٕي ئوضبي ئورۇٔغب چۈغۈرۈظ:

َعَلْيَك ِمْن أَنَباء الرُُّسِل َما نُ ثَبُّْت ِبِو فُ َؤاَدَك َوَجاءَك ِف َىِذِه اِلَْقُّ َوَمْوِعَظٌة َوذِْكَرى وَُكبلِّ ن َُّقصُّ ]
 ([011لِْلُمْؤِمِنٌَن )

وۆڭٍۈڭٕي ذبجىرجەَ لىٍىع ئۈچۈْ، ضبڭب پەٍغەِجەرٌەرٔىڭ لىططىٍىرىٕي ثبٍبْ لىٍىپ »
ئىجرەجٍەرٔي ئۆز ئىچىگە  ثېرىّىس، ثۇ لىططىٍەر ھەلىمەجٕي، ِۆِىٍٕەر ئۈچۈْ ۋەز ـ ٔەضىھەت،

 [. ئبٍەت ـ120ھۇز ضۈرىطي،  ]«. ئبٌغبْ
ـ ئۆجىەْ پەٍغەِجەرٌەرٔي جەضحىمالظ، ئۇالرٔىڭ ذبجىرٌىرىٕي ٍېڭىالظ ۋە ئەضەر )ئىس( 3

 . ٌىرىٕي ئەثەزىٍَەغحۈرۈظ
ئەضىرٌەر ۋە ٔەضىٍٍەر ثوٍىچە، وىٍىپ وەجىەْ ِىٍٍەجٍەر ـ ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ 4

ۋە وىػىٍەرٔىڭ ئەھۋاٌٍىرى جوغرىطىسا ثەرگەْ ذەۋەرٌىرى ثىٍەْ زەۋىحىسە جوغرا ئىىۀٍىىىٕي 
 . وۆرضىحىع

ـ لۇرئبٕٔىڭ ئەھٍي وىحبثمب لبرغي پبوىث ثىٍەْ ِۇجبزىٍە لىٍىػي، ئۆزگىرىع ۋە 5
 ئبٌالھ جبئبالٔىڭ:  .رەزىَە ثىرىعر ٔەرضىٍەر ثىٍەْ ئۇالرغب ئبٌّىػىػحىٓ ئىٍگىرى وىحبثٍىرىسا ثب

ْورَاُة ُكلُّ الطََّعاِم َكاَن ِحبلِّ لَّْبيِن ِإْسرَائِيَل ِإالَّ َما َحرََّم ِإْسرَائِيُل َعَلى نَ ْفِسِو ِمن قَ ْبِل أَن تُ نَ زََّل ا] لت َّ
ْورَاِة فَاتْ ُلوَىا ِإن ُكنُتْم   ([82َصاِدِقٌَن )ُقْل َفْأُتوْا بِالت َّ
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ەۋرات ٔبزىً لىٍىٕىػحىٓ ئىٍگىرى، ئىطرائىً )ٍۀي ٍەئمۇة ئەٌەٍھىططبالَ( ئۆزىگە ج»
ھبراَ لىٍغبْ ٍېّەوٍىىٍەر )ٍۀي جۆگىٕىڭ گۆغي ۋە ضۈجي( زىٓ ثبغمب ٍېّەوٍىىٍەرٔىڭ 

ئېَحمىٕىي، "ئەگەر راضحچىً  ِۇھەِّەز!ئۇالرغب()ئي  .ھەِّىطي ئىطرائىً ئەۋالزىغب ھبالي ئىسى
[ . ئبٍەت ـ93ئبي ئېّراْ ضۈرىطي،  ]«جەۋراجٕي ئېٍىپ وېٍىپ ئولۇپ ثېمىڭالر ثوٌطبڭالر،

 . زېگەْ ضۆزىسىىىگە ئوذػبظ
ئىجرەجٍىرى ٔەپطىە  .ـ لىططەٌەر ئەزەثىَبجٕىڭ ثىر جۈرى ثوٌۇپ، لۇاللمب ٍبلىسۇ6

 ئورۇٍٔىػىسۇ:

 ([88أَبَانَا َما َلَك اَل تَْأَمنَّا َعَلى يُوُسَف َوإِنَّا َلُو لََناِصُحوَن *)َقاُلوْا يَا ]
ٍۇضۇف ضۈرىطي، ]« . ئۇالرٔىڭ لىططىطىسىٓ ئەلىً ئىگىٍىرى ئەٌۋەجحە ئىجرەت ئبٌىسۇ» 

 [. ـ ئبٍەت11
 لىططىٍەرٔىڭ تەورارٌىٕىػي ۋە ئۇٔىڭ ھېىّىتي

 .لۇرئبْ وەرىُ ئوذػىّىغبْ ٍەرٌەرزە جەورارالٔغبْ ثىر لبجبر لىططىٍەرٔي ئۆز ئىچىگە ئبٌىسۇ
ئوڭ ثبٍبْ، جەجۇر ثبٍبْ، لىطمب ثبٍبْ،  .ثىر لىططە لۇرئبٔسا ثىر لبٔچە ٍەرزە زىىىر لىٍىٕىسۇ

ثۇٔىڭ  .ئۇزۇْ ثبٍبْ ۋە ثۇٔىڭغب ئوذىػغبْ جۈرٌۈن غەوىٍٍەرزە ئوجحۇرىغب لوٍىٍىسۇ
 ٍىرىٕىڭ ثەزىٍىرى ِؤۇالرزىٓ ئىجبرەت:ھېىّەج
ـ لۇرئبٕٔىڭ ثبالغىحىٕي ئەڭ ٍۈوطەن پەٌٍىسە ثبٍبْ لىٍىع: ثىر ٍبٌغۇز ِۀبٔي جۈرٌۈن 1

جەورارالٔغبْ  .غەوىٍٍەر ئبرلىٍىك ئوجحۇرىغب لوٍۇظ، ثبالغەجٕىڭ ئبالھىسىٍىىٍىرىسىٓ ثىرى
ەْ وېٍىسۇ، ئۇٔىڭ لېٍىپىسىٓ لىططە، ھەر ٍەرزە ثبغمىطىسىٓ پەرلٍىك ئۆزگىچە ئۇضٍۇة ثىٍ

ثەٌىي،  .ئىٕطبْ ئۇٔىڭ جەورارٌىٕىػىسىٓ زېرىىىع ھېص لىٍّبٍسۇ .ثبغمب ثىر لېٍىپحب جۆوىٍىسۇ
ثبغمب ٍەرٌەرزە ئؤي ئولۇظ ئبرلىٍىك ھبضىً لىالٌّبٍسىغبْ ثەزى ِۀبالر ئۇٔىڭ لەٌجىسە 

 . ٍېڭىٍىٕىسۇ
حۈرۈغحىٓ ئبجىس وەٌگەْ ِۀبالرٔي ـ ِۆجىسىٍىه وۈچي: ئەرەثٍەر، ثىر ذىً غەوىٍسە وە2ٌ

 . ئولۇغحىىي ئەڭ گۈزەي ٍوٌالرٔىڭ ثىرى زھىَەثىر لبٔچە ذىً غەوىٍسە وەٌحۈرۈظ، ِە
ـ لىططىٕىڭ ئىجرەجٍىرىٕي لەٌجىە ئورۇٔالغحۇرۇظ ئۈچۈْ ئۇٔىڭغب ئەھّىَەت ثىرىع: 3

ِۇضب  .ىٓ ثىرىچۈٔىي جەورارالظ جەوىحٍەظ ۋە وۆڭۈي ثوٌگۀٍىىٕي ئىپبزىٍەغٕىڭ ئبالِەجٍىرىس
 .ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ پىرئەۋْ ثىٍەْ ئېٍىپ ثبرغبْ ِۇٔبزىرىطىسىىي ئەھۋاي ِۇغۇٔساق ئىسى

چۈٔىي ثۇ لىططە ھەق ثىٍەْ ثبجىً ئوجحۇرىطىسىىي وۆرەغىە ئەڭ ِۇوەِّەي غەوىٍسە 
 ثۇٔىڭ ثىٍەْ ثىرگە، گەرچە لىططە لۇرئبٔسا ٔۇرغۇْ ٍەرٌەرزە جەورارالٔطىّۇ، .ۋەوىٍٍىه لىٍىسۇ

 . ثىر ضۈرە ئىچىسە جەورارالّٔبٍسۇ
ـ لىططىٕىڭ چۈغۀسۈرىسىغبْ ِەلطىسىٕىڭ پەرلٍىك ثوٌۇغي: ثىر ٍەرزە لىططٕىڭ 4

ثەزى ٍەرزە، ئەھۋإٌىڭ جەلەززاضي  .ِەلطەجىە ٍەجىەْ ِۀبٌىرىٕىڭ ثەزىٍىرى زىىىر لىٍىٕىسۇ
 . پەرلٍىك ثوٌغبٍٔىمي ئۈچۈْ، ثبغمب ِۀبالر ئوجحۇرىغب لوٍىٍىسۇ

 لۇرئبٔذىىي لىططىٍەر خىَبي ئەِەش، ھەلىمەتتۇر
ھەلىمىٌ ِۇضۇٌّبْ، لۇرئبْ وەرىّٕىڭ ئبٌالھٕىڭ وبالِي ئىىۀٍىىىگە ۋە ئۇٔىڭ جبرىرىٌ 
رىئبٌٍىمٕي وۆززە جۇجّبٍسىغبْ جەضۋىرى ضۀئەجحىٓ پبوٍىمىغب، لۇرئبْ لىططىٍىرىٕىڭ پەلەت 
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بپمبْ گۈزەي ضۈرەجٍەرگە جوٍۇٔغبْ جبرىرىٌ جبٌالٔغبْ وەٌىّە ۋە ٍبرلىٓ ئۇضٍۇثالرزىٓ جەروىپ ج
 . رىئبٌٍىمالر ئىىۀٍىىىگە ئىػۀگەْ وىػىسۇر

ھەِّىٕي ثىٍگۈچي، ھېىّەت ثىٍەْ ئىع لىٍغۇچي زات جەرىپىسىٓ ٔبزىً لۇرئبْ، چۈٔىي 
پەزىٍەجٍىه وىػىٍەر  .ئۇٔىڭ ذەۋەرٌىرى پەلەت رىئبٌٍىممب ئوٍغۇْ ھبٌسا وەٌگەْ .لىٍىٕغبْ

 .حىٓ ٍىراق جۇرىسۇ ۋە ثۇٔي ئىٕطبٔىَەت ئۈچۈْ ئەڭ پەش رەزىٍٍىه، زەپ لبراٍسۇٍبٌغبٕٔي جولۇغ
 ئبٌالھ جبئبالٔىڭ لۇرئبٔسا ثبٍبْ لىٍغبْ لىططىٍىرى ھەلىمەجحۇر:

َيةٌ آَمُنوا ِبَرِّبِّْْم َوزِْدنَاُىْم ُىًدى )]  ([02َْمُْن نَ ُقصُّ َعَلْيَك نَ َبَأُىم بِاِلَْقّْ إِن َُّهْم ِفت ْ
 ـ13وەھىف ضۈرىطي،  ]«. ثىس ضبڭب ئۇالرٔىڭ ھېىبٍىطىٕي راضحي ثىٍەْ ئېَحىپ ثېرىّىس» 
 [. ئبٍەت

ُلوا َعلَْيَك ِمن ن ََّبِإ ُموَسى َوِفْرَعْوَن بِاِلَْقّْ ِلَقْوٍم يُ ْؤِمُنوَن )]  ([2نَ ت ْ
لەضەش  ]«. ضبڭب ِۇضب ۋە پىرئەۋْ لىططىطىٕي ھەلٍىك ئبضبضحب ئولۇپ ثېرىّىس»

 [. ئبٍەت ـ3ضۈرضي، 
 تەٌىُ ـ تەرثىَەدە لۇرئبْ لىططىٍىرىٕىڭ تەضىرى

غۇٔىڭسا غۈثھە ٍولىي، ٔبزۇن جىً ثىٍەْ چۈغۀسۈرۈٌگەْ لىططىٍەر لواللمب ٍبلىسۇ، 
جۇٍغۇالرغب زوضحبٔە ٍېمىٍٕىػىسۇ، ئۇالرٔي  .ئورۇٍٔىػىسۇئىٕطبٕٔىڭ روھي ۋە لەٌجىگە ئبضبٔال 

ئەلىً ئۇٔىڭ ئبِىٍٍىرىٕي ئبذحۇرۇپ، ئېحىسٌىرىسىٓ چېچەن ۋە  .زىرىىحۈرِەٍسۇ، چبرچبجّبٍسۇ
 . ِىۋىٍەرٔي جوپالٍسۇ

لىططەضىس چۈغۀسۈرۈٌگەْ ٔەضىھەت ذبراوحېرٌىه زەرضٍەر، زىرىىىػٕي ِەٍسأغب 
زەرضٍەرٔىڭ  .ٍبظ وۆپىٕچە ثۇالرٔي لوغٍىػىپ ثوالٌّبٍسۇٍېڭي ٍېحىػىەْ  .وەٌحۈرىسۇ

غۇٔىڭ ئۈچۈْ لىططە ئۇضٍۇثىسا زەرش  .ئبِىٍٍىرىٕي جبپب ـ ِۇغەلمەجحە چۈغىٕەٌّەٍسۇ
 . چۈغۀسۈرۈظ جېرىّۇ ئۆٔۈٍِۈن ۋە پبٍسىٍىك ثوٌىسۇ

غۇٔساق ثىر ھەلىمەت ثبروي، ِەٍٍي ئۆضّۈرٌۈن زەۋرىسىىي وىچىه ثبٌىالر ثوٌطۇْ، 
سۈرۈٌگەْ ھېىبٍىٍەرٔي ئبڭالغمب ِبٍىً وىٍىسۇ، ئۇٔىڭغب لوالق ضېٍىپ زېممەت ثىٍەْ چۈغۀ

ئبڭالٍسۇ، ذبجىرىطي، چۈغۀسۈرۈٌگەْ ٔەرضىٍەرٔي ٍبزالٍسۇ ۋە ئۇٔي ضىسگە ئەٍٕەْ ضۆزٌەپ 
ٔەپطي ۋە جەثىئىٌ ثوٌغبْ ثۇ روغەْ ھەلىمەجحىٓ، ِبئبرىپچىالرٔىڭ جەٌىُ ۋە جەرثىَە  .ثىرەٌەٍسۇ
سە، ثوٌۇپّۇ جەٌىّٕىڭ جەۋھىرى ۋە ئبضبضي ضبٔىٍىسىغبْ زىٕىٌ جەرثىَىسە ضبھەٌىرى

 . پبٍسىٍىٕىػٍىرى الزىُ
لۇرئبٕٔىڭ لىططىٍىرىسە، پەٍغەِجەرٌەرٔىڭ جەرجىّىھبٌٍىرى، ئۆجىەْ ِىٍٍەجٍەر ۋە 
ئىٕطبٔالرٔىڭ ذەۋەرٌىرى، جەِئىَەجٍەرٔىڭ ھبٍبجىسىىي ئبٌالھٕىڭ ضۈٕٔىحي، ئۈِّەجٍەرٔىڭ 

ىسىٓ ئىجبرەت، ِبئبرىپچىالرٔىڭ ۋەزىپىٍىرىسە ئۇزۇپ چىمىػي ئۈچۈْ ھەِسەَ ئەھۋاٌٍىر
ثوٌىسىغبْ ثىر ِۇٔجەت زېّىٓ ثبر ثوٌۇپ، ثۇ ئۇالرٔي جەرثىٍَەظ الۋازىّەجٍىرى ثىٍەْ 

جەرثىَۀىڭ ھەر لبٍطي  لۇرئبْ وەرىُ لىططىٍىرىٕي، جەٌىُجەرثىٍَىگۈچي وىػي  .جەِىٍٕەٍسۇ
  .ىالرٔىڭ پىىرى ضەۋىَىطىگە ئوٍغۇْ ئۇضٍۇثحب ئوجحۇرىغب لوٍبالٍسۇثبضمۇچٍىرى ثۇٍىچە ئۇلۇغۇچ

ٔبٍِىك وىحبثٍىرى  «زىٕىٌ ھېىبٍىٍەر»ئۇضحبز ضەٍَىس لۇجۇة ۋە ئۇضحبز ئەضطەھھبرٔىڭ 
ئەٌجبرىّّۇ  .پەرزۀحٍىرىّىسگە پبٍسىٍىك ئوزۇق ثىرىػحە ِىطٍىطىس ِۇۋەپپىمىَەجىە ئېرىػحي
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ٍۈوطەن ضەۋىَىسىىي ثبالغەت، ئەزەثىٌ ئۇضٍۇة ۋە جېرەْ لۇرئبْ وەرىُ لىططىٍىرىٕي ئەڭ 
ـ  ثبغمىالرِۇ جوغرا غەوىٍسىىي ثۇ ذىً روغەْ جەٌىُ .ِۇالھىسىٍەر ثىٍەْ ئوجحۇرىغب لوٍغبْ

  .جەرثىَە ٍوٌىغب لەزەَ ثبضمبْ ثوٌطب، ٔېّە زېگەْ گۈزەي ثوالجحي
 

 ئبٍەتٍىرىلۇرئبْ وەرىّذىىي ِۇئّىٍٕەر ئۈچۈْ ٔىذا  .ثبپ ضەوىىسىٕچي

 بسم اهلل الّرزتن الّرحيم *
ئورۇٔسا ٔىسا ئبٍىحي ٔبزىً لىٍغبْ ثوٌۇپ  90ِۇئّىٍٕەر ئۈچۈْ  ،جبئبال لۇرئبْ وەرىّسە ئبٌالھ

ئۆزىٕىڭ ِۇئّىٓ ثۀسىٍىرىگە ثوٌغبْ وۆٍۈِچبٍٔىمٕي  ،ثۇ ٔىسا ئبٍەجٍىرى ئبرلىٍىك ئبٌالھ جبئبال
ۋە ۈچۈْ لىٍىػمب جىگىػٍىه ئىػالرٔي ثۇٍرىغبْ ئىپبزىٍەپ ِۇئّىٍٕەرٔىڭ ثەذىحىە ئىرىػىػي ئ

ثۇ ٔىسا ئبٍەجٍىرى جۆۋۀسىىىٍەرزىٓ   ئۈچۈْ ئۇٔىڭسىٓ ئبگبھالٔسۇرغبْ. ضبلٍىٕىػيزەۋزەذحىٓ 
 ئىجبرەجحۇر.

 ئبٍەت(11) زىىي ٔىسا ئبٍەجٍىرى« ثەلەر» ، ضۈرە . 2
ِۇضۇٌّبٔالرٔي وبپىرالرٔىڭ ۋە ئەھٍي وىحبپالرٔىڭ ، ضۆز لىٍىػحىىي ئەزەپٔىسا:  - 1

 لبجحىك ٍبِبْ وۆرىسىغبٍٔىمي جوغىرىطىسا

 يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اَل تَ ُقوُلوْا رَاِعَنا َوُقوُلوْا انظُْرنَا َوامْسَُعواْ َولِلَكاِفرِيَن َعَذاٌب أَلِيٌم*
 ئۇٔسۇرٔب زەپ ذىحبة لىٍىڭالر ئي ِۇئّىٍٕەر! )پەٍغەِجەرگە( رائىٕب زەپ ذىحبة لىٍّبً

 ئبٍەجٍەر( - 104 ثەلەر)ضۈرە  .وبفىرالر لبجحىك ئبزاثمب زۇچبر ثوٌىسۇ ضۆزىگە( لۇالق ضېٍىڭالر)
 ضەثىر لىٍىػٕىڭ، ٔبِبز ئولۇغٕىڭ پەزىٍىحي جوغىرىطىسأىسا:  - 2

بَلِة ِإنَّ الّلَو َمَع الصَّاِبرِيَن * رْبِ َوالصَّ  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اْسَتِعيُنوْا بِالصَّ
ھەلىمەجەْ ضەۋر هللا ا .ئي ِۆِىٍٕەر! ضەۋر ئبرلىٍىك ۋە ٔبِبز ئبرلىٍىك ٍبرزەَ جىٍەڭالر»

 . ئبٍەت[ - 153 ثەلەر]ضۈرە  .لىٍغۇچىالر ثىٍەْ ثىٍٍىسۇر
ثوٌّىغبٔسا  ِۇئّىٍٕەرٔىڭ پبوىسە ھبالي ٔەرضىٍەرزىٓ ٍىَىػىە ثۇٍرۇٌۇپ، ِەججۇرٔىسا:  - 3

 چەوٍۀگۀٍىىي جوغىرىطىسا ھبراَ لىٍىٕغبْ ٔەرضىٍەرٔي ٍىَىػحىٓ

َناُكمْ  َما طَيَّْباتِ  ِمن ُكُلواْ  آَمُنواْ  الَِّذينَ  أَي َُّها يَا  (840) تَ ْعُبُدونَ  ِإيَّاهُ  ُكنُتمْ  ِإن لِّلوِ  َواْشُكُرواْ  َرَزق ْ
غىال هللائەگەر ا ٍەڭالرئي ِۇئّىٍٕەر! ثىس ضىٍەرٔي رىسلالٔسۇرغبْ ھبالي ٔەرضىٍەرزىٓ 

ھېطبثطىس ٔىئّەجٍىرىگە( غۈورى  - ٔىڭ ھەززىهللا)ٍۀي ا لبهللا ئىجبزەت لىٍىسىغبْ ثوٌطبڭالر
  .[172] .لىٍىڭالر

ٔىسا: ئبزەَ ئۆٌحۈرگەْ لبجىٍسىٓ لىطبش ئىٍىػمب ثۇٍرۇظ ۋە لىطبضٕىڭ پبٍسىطي  - 4
 جوغىرىطىسا

َلى اِْلُرُّ بِاِْلُرّْ َواْلَعْبُد بِاْلَعْبِد َواألُ  نَثى بِاألُنَثى يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَصاُص ِف اْلَقت ْ
ن رَّبُّْكْم َوَرزْتٌَة َفَمِن َفَمْن ُعِفَي َلُو ِمْن َأِخيِو َشْيٌء َفات َّْباٌع بِاْلَمْعُروِف َوأََداء إِلَْيِو بِِإْحَساٍن َذِلَك خَتِْفيٌف مّْ 

 (845)اْعَتَدى بَ ْعَد َذِلَك فَ َلُو َعَذاٌب أَلِيٌم* 
ھۆر ئبزەَ  ئي ِۇئّىٍٕەر! ئۆٌحۈرۈٌگۀٍەر ئۈچۈْ لىطبش ئېٍىع ضىٍەرگە پەرز لىٍىٕسى

لبجىً ئۈچۈْ  .ٌسىٓ لىطبش ئېٍىٕىسۇئبٍبي ئۈچۈْ ئبٍب لۇي ئۈچۈْ لۇٌسىٓ ئۈچۈْ ھۆر ئبزەِسىٓ
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)زىٕي( لېرىٕسىػي جەرىپىسىٓ ثىر ٔەرضە وەچۈرۈَ لىٍىٕطب )ٍۀي ئۆٌحۈرۈٌگۈچىٕىڭ ئىگىطي 
ئۇ جىٕبٍەجچىسىٓ  لبجىٍسىٓ زىَەت ئېٍىػمب رازى ثوٌۇپ لىطبش ئېٍىػحىٓ ۋاز وەچطە

ٍبذػىٍىمچە )ٍۀي )جىٕبٍەجچىّۇ زىَەجٕي(  زىَەجٕي( چىراٍٍىمچە جەٌەپ لىٍىػي الزىُ
ثۇ )ھۆوۈَ( پەرۋەرزىگبرىڭالر  .وېّەٍحىۋەجّەضحىٓ جوٌۇق( ثېرىػي الزىُ وېچىىحۈرِەضحىٓ

غۇٔىڭسىٓ وېَىٓ )ٍۀي  .جەرىپىسىٓ )ضىٍەرگە ثېرىٍگەْ( ٍېٕىىٍىحىػحۇر ۋە رەھّەجحۇر
ەَ زىَەجٕي لوثۇي لىٍغبٔسىٓ وېَىٓ( چېىىسىٓ ئېػىپ وەجىەْ )ٍۀي لبجىٍٕي ئۆٌحۈرگەْ( ئبز

  .[178] .لبجحىك ئبزاثمب زۇچبر ثوٌىسۇ
ٔىسا: ِۇئّىٍٕەرٔىڭ روزا جۇجۇغمب ثۇٍرۇٌغبٍٔىمي، راِىساْ ئىَىسا روزا جۇجۇغٕىڭ  - 5 

 پەرىسٌىىي جوغىرىطىسا

َلَعلَُّكْم يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصَّْياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمن قَ ْبِلُكْم 
ُقوَن*  (856)تَ ت َّ

ضىٍەرزىٓ ئىٍگىرىىىٍەرگە )ٍۀي  ئي ِۇئّىٍٕەر! )گۇٔبھالرزىٓ( ضبلٍىٕىػىڭالر ئۈچۈْ
 .ضىٍەرگىّۇ )راِىساْ روزىطي( پەرز لىٍىٕسى ئىٍگىرىىي ئۈِّەجٍەرگە( روزا پەرز لىٍىٕغبٔسەن

[183].  
ئىطالِٕي لوثۇي لىٍغبٔسا ھەِّە ھۆوۈٍِىرىٕي جوٌۇق لوثۇي لىٍىع الزىٍّىمي ٔىسا:  - 6

 جوغىرىطىسا

ْيطَاِن إِنَُّو َلُكْم عَ  ْلِم َكآفًَّة َواَل تَ تَِّبُعوْا ُخُطوَاِت الشَّ ُدوّّ مُِّبٌٌن* يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اْدُخُلوْا ِف السّْ
(025) 

ئي ِۇئّىٍٕەر! ئىطالَ زىٕىغب پۈجۈٍٔەً وىرىڭالر )ٍۀي ئىطالَ زىٕىٕىڭ پۈجۈْ 
ثەزى ئەھىبٍِىرىٕي جەرن  ثەزى ئەھىبٍِىرىغب ئەِەي لىٍىپ ئەھىبٍِىرىغب ثوٍطۇٔۇڭالر

غەٍحبْ ضىٍەرگە ھەلىمەجەْ  .غەٍحبٕٔىڭ ٍوٌٍىرىغب )ۋە ئىغۋاضىغب( ئەگەغّەڭالر ئەجّەڭالر(
  .زۈغّۀسۇرئبغىبرا 
ِۈٌۈوٍەرزىٓ ٍبذػىٍىك ٍوٌٍىرىغب ضەرىپ  - ئبٌالھ رىسىك لىٍىپ ثەرگەْ ِبئىسا:  - 7

 لىٍع الزىٍّىمي جوغىرىطىسا

ن قَ ْبِل َأن يَْأِتَ يَ ْوٌم الَّ بَ ْيٌع ِفيِو َواَل ُخلَّةٌ  َناُكم مّْ َشَفاَعةٌ  َواَل يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا أَنِفُقوْا ِمَّا َرَزق ْ
 452َواْلَكاِفُروَن ُىُم الظَّاِلُموَن*

ٔىڭ ئىسٔىطىس( غبپبئەت ثوٌّبٍسىغبْ وۈٔي هللازوضحٍۇق )ا ضېحىك - ئي ِۇئّىٍٕەر! ضوزا»
 - ضىٍەرگە ثىس رىسق لىٍىپ ثەرگەْ ِبي )ٍۀي لىَبِەت وۈٔي( ٍېحىپ وىٍىػحىٓ ثۇرۇْ

وۇفرأي ٔىئّەت لىٍغۇچىالر )ئۆزٌىرىگە(  .ِۈٌۈوٍەرزىٓ )ٍبذػىٍىك ٍوٌٍىرىغب( ضەرپ لىٍىڭالر
 ئبٍەت(  - 254ثەلەرضۈرە «) .زۇٌۇَ لىٍغۇچىالرزۇر

لىٍغبْ ضەزىمىطىگە ِىٕٕەت لىٍىع ۋە ئەزىَەت ٍەجىۈزۈغحىٓ جوضمبٍٔىك  :ٔىسا - 8
 جوغىرىطىسا

اَل يُ ْؤِمُن بِالّلِو يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اَل تُ ْبِطُلوْا َصَدَقاِتُكم بِاْلَمنّْ َواألَذى َكالَِّذي يُنِفُق َماَلُو رِئَاء النَّاِس وَ 
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يَ ْقِدُروَن َعَلى َشْيٍء ِمَّّْا   َواْليَ ْوِم اآلِخِر َفَمثَ ُلُو َكَمَثِل َصْفَواٍن َعَلْيِو تُ رَاٌب فََأَصابَُو َواِبٌل فَ تَ رََكُو َصْلًدا الَّ 
 (153َكَسُبوْا َوالّلُو اَل يَ ْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفرِيَن )

لب ۋە هللا ئي ِۆِىٍٕەر! پۇي ـ ِېٍىٕي وىػىٍەرگە وۆرضىحىع ئۈچۈْ ضەرپ لىٍىسىغبْ، ا
ڭ لىٍغبْ ئەِەٌىٕي ثىىبر لىٍىۋەجىىٕىگە( ئبذىرەت وۈٔىگە ئىّبْ وەٌحۈرِەٍسىغبْ وىػي )ٔى

ئوذػبظ، ثەرگەْ ضەزىمەڭالرٔي ِىٕٕەت لىٍىع ۋە ئەزىَەت ٍەجىۈزۈظ ثىٍەْ ثىىبر 
لىٍىۋەجّەڭالر. ثۇٔساق )پۇي ـ ِېٍىٕي ثبغمىالرغب وۆرضىحىع ئۈچۈْ ضەرپ لىٍىسىغبْ( ئبزەَ 

ٓ )ٍۇٍۇٌۇپ( ثۇرۇٔمىسەن ذۇززى ئۈضحىگە جوپب ـ چبڭ لؤۇپ لبٌغبْ، لبجحىك ٍبِغۇرزىٓ وېَى
ثوٌۇپ لبٌغبْ ضىٍىك جبغمب ئوذػبٍسۇ. ئۇالر لىٍغبْ ئەِەٌٍىرى ئۈچۈْ )ئبذىرەجحە( ھېچمبٔساق 

  [.264وبپىر لەۋِىٕي ھىساٍەت لىٍّبٍسۇ ]هللا ضبۋاثمب ئىگە ثوالٌّبٍسۇ. ا

 جوغىرىطىسا ٍبذػي ٔەرضىٍەرٔي ضەزىمە لىٍىػمب ثۇٍرۇظٔىسا: ئبٌالھ ٍوٌىسا  - 9

َن اأَلْرِض َواَل تَ يَ  ُمواْ يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا أَنِفُقوْا ِمن طَيَّْباِت َما َكَسْبُتْم َوِمَّا َأْخَرْجَنا َلُكم مّْ مَّ
يٌد*   (034)اْْلَِبيَث ِمْنُو تُنِفُقوَن َوَلْسُتم ِبآِخِذيِو ِإالَّ أَن تُ ْغِمُضوْا ِفيِو َواْعَلُمواْ أَنَّ الّلَو َغيِنّّ زتَِ

ئي ِۇئّىٍٕەر! ضىٍەر ئېرىػىەْ ٔەرضىٍەرٔىڭ ۋە ثىس ضىٍەرگە زېّىٕسا چىمىرىپ ثەرگەْ 
ِېۋىٍەر( ٔىڭ ٍبذػىٍىرىسىٓ ضەزىمە لىٍىڭالر ئۆزەڭالرِۇ پەلەت  ٔەرضىٍەر )ٍۀي ئبغٍىمالر

هللا ا ثىٍىڭالروي .ئىٍغبپ ضەزىمە لىٍّبڭالروۆزۈڭالرٔي ٍۇِۇپ جۇرۇپ ئبٌىسىغبْ ٔبچبرٌىرىٕي 
  .[267] .ھەِسىگە الٍىمحۇر )ثۇٔساق ضەزىمەڭالرزىٓ( ثىھبجەجحۇر

جبزأىرورٌۇلحىٓ، جبزأە ٍىَىػحىٓ ٍىراق جۇرۇغمب ، ٔىسا: جەلۋازارٌىك لىٍىػمب - 10
 ثۇٍرۇظ جوغىرىطىسا

ْؤِمِنٌَن )يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ات َُّقوْا الّلَو َوَذُروْا   (045َما بَِقَي ِمَن الرّْبَا ِإن ُكنُتم مُّ
)ٔىڭ ئەِرىگە هللا ئي ئىّبْ ئېَحمبْ وىػىٍەر! )ھەلىمٌ( ِۆِىٓ ثوٌطبڭالر، ا

ِۇذبٌىپەجچىٍىه( لىٍىػحىٓ ضبلٍىٕىڭالر، )وىػىٍەرٔىڭ زىّّىطىسە( لېٍىپ لبٌغبْ جبزأىٕي 
  .[278ِٕي( ئبٌّبڭالر ])ٍۀي ئۆضۈ

ثىرىُ ئىػٍىرىسا ھۆججەت ٍىسىع ثىٍەْ ثىرگە گۇۋاچي   - ٔىطي ئىٍىُٔىسا:  - 11
 وەٌحۈرۈغىە ثۇٍرىغبٍٔىمي جوغىرىطىسا

َنُكْم َكاِتبٌ  ى َفاْكتُُبوُه َوْلَيْكُتب ب َّي ْ َسمِّ  بِاْلَعْدِل يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ِإَذا َتَدايَنُتم ِبَدْيٍن ِإََل َأَجٍل مُّ
ِق الّلَو رَبَُّو َوالَ ي َْبَخْس َواَل يَْأَب َكاِتٌب أَْن َيْكُتَب َكَما َعلََّمُو الّلُو فَ ْلَيْكُتْب َوْلُيْمِلِل الَِّذي َعَلْيِو اِلَْقُّ َوْلَيتَّ 

َولِيُُّو بِاْلَعْدِل  ِمْنُو َشْيًئا َفإن َكاَن الَِّذي َعَلْيِو اِلَْقُّ َسِفيًها َأْو َضِعيًفا َأْو اَل َيْسَتِطيُع أَن َيُِلَّ ُىَو فَ ْلُيْمِللْ 
َهَداء أَن َواْسَتْشِهُدوْا َشِهيَدْيِن من رَّْجاِلُكْم َفِإن ملَّْ َيُكونَا َرُجَلٌْنِ   فَ َرُجٌل َواْمرَأَتَاِن ِمَّن تَ ْرَضْوَن ِمَن الشُّ

َهَداء ِإَذا َما ُدُعوْا َواَل َتْسَأُمْوْا أَن َتكْ  َر ِإْحَداُِهَا اأُلْخَرى َواَل يَْأَب الشُّ تُبُ ْوُه َصِغًنًا أَو  َتِضلَّ ْإْحَداُِهَا فَ ُتذَكّْ
َهاَدِة َوأَْدىَن َأالَّ تَ ْرتَابُوْا ِإالَّ أَن َتُكوَن ِِتَارًَة َحاِضرًَة  َكِبًنًا ِإََل َأَجِلِو َذِلُكْم أَْقَسطُ  ِعنَد الّلِو َوأَْقوُم لِلشَّ

َنُكْم فَ َلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأالَّ َتْكتُُبوَىا َوَأْشِهُدْوْا ِإَذا تَ َبايَ ْعُتْم َواَل ُيَضآرَّ كَ  اِتٌب َواَل َشِهيٌد تُِديُرونَ َها بَ ي ْ
 ( 050)ن تَ ْفَعُلوْا َفِإنَُّو ُفُسوٌق ِبُكْم َوات َُّقوْا الّلَو َويُ َعلُّْمُكُم الّلُو َوالّلُو ِبُكلّْ َشْيٍء َعِليٌم* َوإِ 
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ئۇٔي )ھۆججەت لىٍىپ(  ئي ِۇئّىٍٕەر! ِۇززەت ثەٌگىٍەپ ئۆزئبرا لەرز ثېرىػطەڭالر
زىَبزە لىٍّبً( ئبزىٍٍىك  - ئبراڭالرزىىي ذەت ثىٍىسىغبْ وىػي ئۇٔي )وەَ ٍېسىپ لۇٍۇڭالر

ئۇٔىڭغب ثىٍسۈرگۀسەن جوغرىٍىك ثىٍەْ ٍېسىػٕي( هللا ذەت ثىٍىسىغبْ وػي )ا ثىٍەْ ٍبزضۇْ
زىّّىطىسە ثبغمىالرٔىڭ ھەلمي ثوٌغبْ ئبزەَ )ٍبزىسىغبْ وىػىگە(  ئۇ ٍبزضۇْ رەت لىٍّىطۇْ

لەرز ئبٌغبْ ٔەرضىسىٓ ھېچٕېّىٕي  لورلطۇْ جىٓهللاەرۋەرزىگبرى )لەرززار( پ ئېَحىپ ثەرضۇْ
ئىطراپرور(  ئەلىٍطىس ئەگەر لەرز ئبٌغۇچي ئبزەَ ئەذّەق )ٍۀي ذۇزثىٓ وېّەٍحىۋەجّىطۇْ

 گبچىٍىمي ٍبوي )گەپ لىالٌّبضٍىمي ٍبوي ئبجىس )ٍۀي وىچىه ثبال ٍبوي ثەوّۇ لېرى( ثوٌطب
ئۇٔىڭ ئىػٍىرىٕي ثبغمۇرغۇچي ئبزەَ  ثېرەٌّىطەوېىەچٍىىي جۈپەٍٍىسىٓ( ئۆزى ئېَحىپ 

ضىٍەر ئەر وىػىڭالرزىٓ ئىىىي وىػىٕي گۇۋاھٍىممب جەوٍىپ  ئبزىٍٍىك ثىٍەْ ئېَحىپ ثەرضۇْ
ضىٍەر )ئبزاٌىحىگە ۋە زىَبٔىحىگە( رازى ثوٌىسىغبْ  لىٍىڭالرئەگەر ئىىىي ئەر وىػي ٍوق ثوٌطب

ثۇ ئىىىي ئبٍبٌٕىڭ ثىرضي  جەوٍىپ لىٍىڭالرئىىىي ئبٍبٌٕي گۇۋاھٍىممب  وىػىٍەرزىٓ ثىر ئەر
گۇۋاھچىالر )گۇۋاھٍىممب( چبلىرىٍغبْ ۋالحىسا )گۇۋاھ  .ئىىىىٕچىطي ئېطىگە ضبٌىسۇ ئۇٔحۇپ لبٌطب

ئۇٔي لبٍحۇرۇظ ۋالحي  ِەٍٍي وۆپ ثوٌطۇْ لەرز ِەٍٍي ئبز ثوٌطۇْ .ثوٌۇغحىٓ( ثبظ جبرجّىطۇْ
ثۇ ئەڭ ئبزىٍٍىك ۋە  ىرىسە )ٍۀي ھۆوّىسە(ٔىڭ ٔەزهللا .ثىٍەْ لوغۇپ ٍېسىػحىٓ ئېرىّٕەڭالر

 ئەڭ ئىطپبجٍىمحۇر )ٍۀي گۇۋاھٍىمٕىڭ ئۇٔحۇٌّبضٍىمىٕي ئەڭ ئىطپبجٍىغۇچىسۇر(
لوي ضوزىسا ھۆججەت  - ٌېىىٓ ئبراڭالرزا لىٍىػمبْ لوٌّۇ .گۇِبٔالّٔبضٍىمىڭالرغب ئەڭ ٍېمىٕسۇر
بْ ۋالحىڭالرزا گۇۋاھچي جەوٍىپ ئبرا ضوزا لىٍىػم - ئۆز .ٍبزِىطبڭالرِۇ ھېچ گۇٔبھ ثوٌّبٍسۇ

گۇۋاھچىغىّۇ زىَبْ ٍەجىۈزۈٌّىطۇْ ئەگەر زىَبْ ٍەجىۈزضەڭالر گۇٔبھ  پۈجۈوچىگىّۇ لىٍىڭالر
ٔىڭ )ئەِرىگە ۋە ٔەھَىطىگە ِۇذبٌىپەجچىٍىه لىٍىػحىٓ( هللا ئۆجىۈزگەْ ثوٌىطىٍەر

پبٍسىٍىك ثوٌغبْ ئىٍىّٕي ضىٍەرگە ئۆگىحىسۇ )ٍۀي ضىٍەرگە ئىىىىال زۇَٔبزا هللا ا ضبلٍىٕىڭالر
 . [282] .ھەِّە ٔەرضىٕي ثىٍگۈچىسۇرهللا ا ثېرىسۇ(

 ئبٍەت( 7)زىىي ٔىسا ئبٍبجٍىرى« ئبي ئىّراْ» ،ضۈرە. 3
 ٔىسا: ِۇضۇٌّبٔالرٔي ئەھٍي وىحبپمب ثوٍطۇٔۇغحىٓ جوضۇظ جوغىرىطىسا - 12

وُكم بَ ْعَد ِإَيَاِنُكْم َكافِ  يَا َن الَِّذيَن أُوُتوْا اْلِكَتاَب يَ ُردُّ رِيَن* أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُ َوْا ِإن ُتِطيُعوْا َفرِيًقا مّْ
(822)  

 لىٍطبڭالرئي ِۇھەِّەز! ئي ِۇئّىٍٕەر! ئەگەر ئەھٍي وىحبثحىٓ ثىر پىرلىگە ئىحبئەت 
  .[100] .ئۇالر ضىٍەرٔي وبفىر لىٍىپ لۇٍىسۇ ِۇئّىٓ ثوٌغىٕىڭالرزىٓ وېَىٓ

ٔىسا: ئبٌالھ جبئبالغب الٍىك رەۋىػحە جەلۋازارٌىك لىٍىع، ئبٌالھٕىڭ ئبرغبِچىطىغب چىڭ  - 13
 ئېطىٍىػمب ثۇٍرۇغبٍٔىمي جوغىرىطىسا

ْسِلُموَن*   (820)يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ات َُّقوْا الّلَو َحقَّ تُ َقاتِِو َواَل دَتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنُتم مُّ
پەلەت ِۇضۇٌّبٍٔىك ھبٌىحىڭالر  رەۋىػحە جەلۋازارٌىك لىٍىڭالر الٍىك لبهللائي ِۇئّىٍٕەر! 

  .[102] .ثوٌۇڭالرثىٍۀال ۋاپبت 
 ِۇئّىٍٕەرٔىڭ ِۇئّىٍٕەرزىٓ ثبغمىطىٕي ضىرزاظ جۇجّبضٍىمي جوغىرىطىسأىسا:  - 14

وْا َما َعِنتُّْم قَ  ن ُدوِنُكْم اَل يَْأُلوَنُكْم َخَبااًل َودُّ ْد بََدِت يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اَل تَ تَِّخُذوْا ِبطَانًَة مّْ
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نَّا َلُكُم اآليَاِت ِإن ُكنُتْم تَ ْعِقُلوَن*  َواِىِهْم َوَما خُتِْفي ُصُدورُُىْم َأْكبَ ُر َقْد بَ ي َّ  (885)اْلبَ ْغَضاء ِمْن أَف ْ
ئۇالر  ئي ِۇئّىٍٕەر! ئۆزەڭٍەرزىٓ ثوٌّىغبٔالرٔي )ٍۀي ِۇٔبپىمالرٔي( ضىرزاظ لىٍىۋاٌّبڭالر

ئۇالر ضىٍەرٔىڭ ِۇغەلمەجحە  .ضىٍەرگە ثۇزغۇٔچىٍىك لىٍىػحب ثۇغبڭٍىك لىٍىپ لبٌّبٍسۇ
ئۇالرٔىڭ  ئۇالرٔىڭ زۈغّۀٍىىي ئېغىسٌىرىسا ِەٌۇَ ثوٌۇپ جۇرىسۇ لېٍىػىڭالرٔي ئبرزۇ لىٍىسۇ

ئەگەر چۈغىٕىسىغبْ  غۈثھىطىسوي .زىٍٍىرىسا ٍوغۇرغبْ زۈغّۀٍىىي جېرىّۇ چوڭسۇر
  [118] .ٔۇرغۇْ ئبٍەجٍەرٔي ثبٍبْ لىٍسۇق ثوٌطبڭالر ضىٍەرگە

ٔىسا: جبزأىٕىڭ ِۇجٍەق ھبراٍِىمي، ٍبذػي ئىػالرٔي لىٍىػمب ۋە جۀٕەجىە  - 15
 ئىرىػىػىە رىغجەجٍۀسۈرۈظ جوغىرىطىسا

َضاَعَفًة َوات َُّقوْا الّلَو َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحوَن*   (862)يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اَل تَْأُكُلوْا الرّْبَا َأْضَعافًا مُّ
ِەلطىحىڭالرغب ئېرىػىع ئۈچۈْ  لبت ئبغۇرۇپ ٍېّەڭالر - ئي ِۇئّىٍٕەر! جبزأىٕي لبجّۇ

  .[130] .)ٔەھي لىٍغبْ ئىػالرٔي جەرن ئېحىپ لورلۇڭالر( جىٓهللا
 وبفىرالرغب ثوٍطۇٔۇغحىٓ جوضۇظ جووغىرىطىسا - 16

 (856)* يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُ َوْا ِإن ُتِطيُعوْا الَِّذيَن َكَفُروْا يَ رُدُّوُكْم َعَلى أَْعَقاِبُكْم فَ َتنَقِلُبوْا َخاِسرِينَ 
ئۇالر ضىٍەرٔي ئبرلبڭالرغب )ٍۀي  ئي ِۇئّىٍٕەر! ئەگەر ضىٍەر وبفىرالرغب ئىحبئەت لىٍطبڭالر

  .[149] .غۇٔىڭ ثىٍەْ زىَبْ جبرجىپ لبٌىطىٍەر وۇفرىغب( ٍبٔسۇرىسۇ
لىٍىػحىٓ جوضۇظ  ئۆٌۈَ ۋە لبزاٍي لەزەگە جۇجمبْ ِۇئبِىٍىسە وبپىرالرغب ئوذػبپ - 17

 جوغىرىطسا

ْو َكانُواْ ُغزِّى يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اَل َتُكونُوْا َكالَِّذيَن َكَفُروْا َوَقاُلوْا إِلْخوَاهِنِْم ِإَذا َضرَبُوْا ِف األَْرِض أَ 
َحْسرًَة ِف قُ ُلوِِّبِْم َوالّلُو ُْيِْيي َوَُيِيُت َوالّلُو ِبَا لَّْو َكانُوْا ِعنَدنَا َما َماُتوْا َوَما قُِتُلوْا لَِيْجَعَل الّلُو َذِلَك 

 (843) تَ ْعَمُلوَن َبِصًٌن*
ئۇالر  ئي ِۇئّىٍٕەر! ضەپەرگە چىممبْ ٍبوي غبزاجمب چىممبْ لېرىٕساغٍىرى ھەلمىسە

ثۇٔي هللا ا زېگەْ وبفىرالرغب ئوذػبظ ثوٌّبڭالر ٍېٕىّىسزا ثوٌغبٔسا ئۆٌّەٍححي ۋە ئۆٌحۈرۈٌّەٍححي
جىرىٍسۈرىسۇ ۋە ئۆٌحۈرىسۇ )ئۇالرٔىڭ غبزاجمب هللا ا .ئۇالرٔىڭ زىٍٍىرىسا ھەضرەت لىٍطۇْ

 .لىٍّىػىڭالرٔي وۆرۈپ جۇرغۇچىسۇرهللا ا .چىمّبضٍىمي ئۇالرٔي ئۆٌۈِسىٓ لۇجمۇزاٌّبٍسۇ(
[156].  

ضبلالظ ئۈچۈْ جەٍَبر جۇرۇغمب ثۇٍرىغبٍٔىك چىساٍِىك ثوٌۇغمب ۋە چىگرىالرٔي ٔىسا:  - 18
 جوغىرىطىسا

 (022)يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اْصربُوْا َوَصاِبُروْا َورَاِبطُوْا َوات َُّقوْا الّلَو َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحوَن*
ۋە ضىٍەرگە ٍەجىەْ ئېغىرچىٍىمالرغب ئي ِۇئّىٍٕەر! جبئەت ئىجبزەجٕىڭ ِۇغەلمەجٍىرىگە »

)چىگراٌىرىڭالرٔي ضبلالپ( جىھبزلب  زۈغّۀٍەرگە زىَبزە چىساٍِىك ثوٌۇڭالر .ضەۋر لىٍىڭالر
لورلۇڭالر )ٍۀي ئۇٔىڭ ئەِرىگە  جىٓهللاِەلطىحىڭالرغب ٍېحىع ئۈچۈْ  .جەٍَبر جۇرۇڭالر

 « . ِۇذبٌىپەجچىٍىه لىٍّبڭالر(
 ئبٍەت(9) ئبٍەجٍىرىزىىي ٔىسا  «ٔىطب»  ، ضۈرە. 4

ٔىسا: ئبٍبٌالرغب ثىطىُ ئىػٍىحىػحىٓ، جوٍٍۇلٕي لبٍحۇرۋىٍىػحىٓ جوضۇظ، چىراٍٍىك  - 19
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 ئۆجۈغىە ثۇٍرۇظ ۋە ٔىىبھمب ِۇٔبضىۋەجٍىه ِەضىٍىٍەرٔىڭ ثبٍبٔي جوغرىطىسا

لُّ َلُكْم َأن َترِثُوْا النَّْساء َكْرًىا َوالَ  تَ ْعُضُلوُىنَّ لَِتْذَىُبوْا بِبَ ْعِض َما  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اَل ْيَِ
َنٍة َوَعاِشُروُىنَّ بِاْلَمْعُروِف َفِإن َكرِْىُتُموُىنَّ فَ َعَسى أَ  ن َتْكَرُىوْا َشْيًئا آتَ ْيُتُموُىنَّ ِإالَّ أَن يَْأِتٌَن ِبَفاِحَشٍة مُّبَ ي ّْ

رًا َكِثًنًا*   (86)َوجَيَْعَل الّلُو ِفيِو َخي ْ
ئۇالرٔي ِىراش لىٍىپ ئبٌّبق )ٍۀي ثىر ئبزەِٕىڭ  ئي ِۇئّىٍٕەر! ئبٍبٌالرغب زورٌۇق لىٍىپ

لوٌىسىٓ ٍۀە ثىر ئبزەِٕىڭ لوٌىغب ئۆجۈپ جۇرىسىغبْ ِبي ئورٔىسا لىٍىۋاٌّبق( ضىٍەرگە زۇرۇش 
ضىٍەر ئۇالرغب ثەرگەْ ، ىٍّىغبْ ھبٌەجحەئۇالر ئوپئۇچۇق ثىر پبھىػە ئىػٕي ل .ثوٌّبٍسۇ

ئۇالر ثىٍەْ  ئۇالرغب ثېطىُ ئىػٍەجّەڭالر ِەھرىسىٓ ثىر لىطّىٕي ٍۇٌۇۋېٍىع ئۈچۈْ
چۈٔىي  ئەگەر ئۇالرٔي ٍبلحۇرِىطبڭالر )ضەۋر لىٍىڭالر( چىٍىه لىٍىڭالرجېرىىچىراٍٍىمچە 

  .[19] .لىٍىػي ِۇِىىٓوۆپ ذەٍرىَەجٍەرٔي پەٍسا هللا ضىٍەر ٍبلحۇرِبٍسىغبْ ثىر ئىػحب ا
جوضۇظ ۋە چوڭ  ھبراَ وەضىپ ثىٍەْ غۇغۇٌٍىٕىػحىٓ، ئبزەَ ئۆٌحۈرۈغحىٓٔىسا:  – 20

 گۇٔبھالرزىٓ ضبلالٔطب وىچىه گۇٔبھالرٔىڭ ئەپۇ لىٍىٕىسىغبٍٔىمي جوغىرىطىسا

َنُكْم بِاْلَباِطِل ِإالَّ َأن َتُكوَن ِِتَارًَة َعن تَ رَاٍض مّْ  يَا نُكْم َواَل أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اَل تَْأُكُلوْا أَْمَواَلُكْم بَ ي ْ
 (06)تَ ْقتُ ُلوْا أَنُفَسُكْم ِإنَّ الّلَو َكاَن ِبُكْم َرِحيًما*

 ثۇالظ ذىَبٔەت لىٍىع ثىرىڭالرٔىڭ ِبٌٍىرىٕي )ئوغرىٍىك - ثىر ئي ِۇئّىٍٕەر!
ئىىىي جەرەپ رازى ثوٌۇغۇپ  لىّبر ئوٍٕبظ لبجبرٌىك( ٔبھەق ٍوي ثىٍەْ ٍەۋاٌّبڭالر جبزأىرورٌۇق

ضىٍەر ئۆزەڭالرٔي  .ضېحىك ئبرلىٍىك ئېرىػىٍگەْ ٔەرضە ثۇٔىڭسىٓ ِۇضحەضٕب - لىٍىػمبْ ضوزا
  [29]. ھەلىمەجەْ ضىٍەرگە ٔبھبٍىحي ِېھرىجبٔسۇرهللا ا ئۆٌحۈرِەڭالرثىرىڭالرٔي(  - )ٍۀي ثىر
ِەش ٍبوي جۇٔۇپ ھبٌەجحىىي وىػىٕي ٔبِبزغب ٍىمىٍٕىػىػىحىٓ جوضۇظ ۋە  ٔىسا: - 21

 جەٍەِّۇِٕىڭ ثبٍبٔي جوغىرىطىسا

تَ ْعَلُموْا َما تَ ُقوُلوَن َواَل ُجنًُبا ِإالَّ َعاِبرِي يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اَل تَ ْقرَبُوْا الصَّبَلَة َوأَنُتْم ُسَكاَرى َحَّتََّ 
ن اْلَغآِئِط َأْو اَلَمْستُ  ْرَضى َأْو َعَلى َسَفٍر َأْو َجاء أََحٌد مّْنُكم مّْ ُم النَّْساء َسِبيٍل َحَّتََّ تَ ْغَتِسُلوْا َوِإن ُكنُتم مَّ

ُموْا َصِعيًدا طَيًّْبا َفاْمسَ  ُدوْا َماء فَ تَ َيمَّ  (56)ُحوْا ِبُوُجوِىُكْم َوأَْيِديُكْم ِإنَّ الّلَو َكاَن َعُفوِّا َغُفورًا*فَ َلْم ِتَِ
جۇٔۇپ  ٔېّە زەۋاجمىٕىڭالرٔي ثىٍگىٕىڭالرغىچە ئي ِۇئّىٍٕەر! ضىٍەر ِەش ثوٌطبڭالر

غۇضٍي لىٍّىغىچە ٔبِبزغب   -  ٍوي ئۈضحىسە ثوٌغبٔالر )ثۇٔىڭسىٓ( ِۇضحەضٕب  -  ثوٌطبڭالر
ئەگەر وېطەي )ٍۀي وېطەٌگە ضۇ زىَبْ لىٍىسىغبْ ثوٌطب( ٍبوي ضەپەر ئۈضحىسە  ٍېمىٕالغّبڭالر

)ِۇغۇٔساق  ٍبوي ئبٍبٌالر ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەت ئۆجىۈزضەڭالر ٍبوي ھبجەت لىٍطبڭالر ثوٌطبڭالر
ڭالرغب ضۈرجۈپ جەٍەِّۇَ لوٌۇ پبن جۇپرالٕي ٍۈزۈڭالرغب ئەھۋاي ئبضحىسا( ضۇ جبپبٌّىطبڭالر

ثۀسىٍىرىگە ھەرەج هللا ِەغفىرەت لىٍغۇچىسۇر )ٍۀي ا ھەلىمەجەْ ئەپۇ لىٍغۇچىسۇرهللا ا لىٍىڭالر
 [43]. ثوٌّبضٍىمي ئۈچۈْ ئىجبزەجٕي ئبضبٔالغحۇرۇپ ثەرگۈچىسۇر(

جبرجىع –ٍبذػي ئىػالرزا ثبغٍىممب ثوٍطۇٔۇظ، ھەر لبٔساق ئىػحب جبالظ ٔىسا:  – 22
 لۇرئبْ ۋە ضۈٕٔەجىە لبٍحىع جوغىرىطىساثوٌۇپ لبٌطب 

وُه أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا أَِطيُعوْا الّلَو َوأَِطيُعوْا الرَُّسوَل َوأُْويل اأَلْمِر ِمنُكْم َفِإن تَ َناَزْعُتْم ِف َشيْ  يَا ٍء فَ ُردُّ
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ٌر َوَأْحَسُن تَْأِويبًل*   (46)ِإََل الّلِو َوالرَُّسوِل ِإن ُكنُتْم تُ ْؤِمُنوَن بِالّلِو َواْليَ ْوِم اآلِخِر َذِلَك َخي ْ
پەٍغەِجەرگە ۋە ئۆزەڭالرزىٓ ثوٌغبْ ئىع ئۈضحىسىىىٍەرگە ئىحبئەت  لبهللائي ِۇئّىٍٕەر! 

ۋە  لبهللاثۇ جوغرىسا  ضىٍەر ثىرەر غەٍئىسە ئىرحىالپ لىٍىػىپ لبٌطبڭالرئەگەر  لىٍىڭالر
ۋە ئبذىرەت وۈٔىگە )ھەلىمىٌ(  لبهللائەگەر ضىٍەر  پەٍغەِجەرگە ِۇراجىئەت لىٍىڭالر

ٔىڭ وىحبثىغب ۋە پەٍغەِجىرىٕىڭ ضۈٕٔىحىگە ِۇراجىئەت هللاثۇ )ٍۀي ا ئىػىٕىسىغبْ ثوٌطبڭالر
 [59]. ٔەجىجە ئېحىجبرى ثىٍەْ گۈزەٌسۇر لىٍىع( ضىٍەر ئۈچۈْ پبٍسىٍىمحۇر

 زۈغّۀسىٓ ھۇغَبر جۇرۇظ ۋە جىھبزلب رىغجەجٍۀسۈرۈظ جوغىرىطىسأىسا:  – 23

يًعا*   (48)يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ُخُذوْا ِحْذرَُكْم فَانِفُروْا ثُ َباٍت أَِو انِفُروْا رتَِ
 ِۇئّىٍٕەر! )زۈغّۀٍەرٔىڭ غەررىسىٓ ضبلٍىٕىع ئۈچۈْ( جەٍَبرٌىك ھبٌىحىسە جۇرۇڭالرئي 

  .[71] .جۈروۈَ ثوٌۇپ ٍبوي ھەِّەڭالر ثىر ثوٌۇپ چىمىڭالر - ئۇرۇغمب جۈروۈَ
ۋە ِۇضۇٌّبْ  ضبالَ لىٍىع ئىطالِٕىڭ ئبالِەجٍىرىسىٓ ئىىۀٍىىئىسا:  – 24

  ثوٌغبٍٔىمىٕي ثىٍسۈرۈپ ضبالَ ثەرگەْ ئبزەِٕي ئۆٌحۈرۈغحىٓ جوضۇظ جوغىرىطىسا

ُنوْا َواَل تَ ُقوُلوْا ِلَمْن أَْلَقى إِلَْيُكمُ  بَلَم َلْسَت  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ِإَذا َضرَبْ ُتْم ِف َسِبيِل الّلِو فَ َتبَ ي َّ السَّ
ن قَ ْبُل َفَمنَّ الّلُو َعَلْيُكْم فَ َتبَ ي َّ ُمْؤِمًنا تَ ْبتَ ُغوَن  نْ َيا َفِعنَد الّلِو َمَغاِِنُ َكِثًنٌَة َكَذِلَك ُكنُتم مّْ ُنواْ َعَرَض اِْلََياِة الدُّ

 (65)ِإنَّ الّلَو َكاَن ِبَا تَ ْعَمُلوَن َخِبًنًا*
زاجمب( ئبجالٔغبْ ۋالحىڭالرزا ھەلىمەجٍەپ ئىع لىٍىڭالر ٍوٌىغب )ٍۀي غبهللا ئي ِۇئّىٍٕەر! ا

ضىٍەرگە  )ٍۀي ِۇئّىٓ ٍبوي وبفىرٌىمي ئېٕىك ثوٌغىچە ئۆٌحۈرۈغىە ئبٌسىراپ وەجّەڭالر(
ِۈٌىىٕي  - ِۇضۇٌّبْ ثوٌغبٍٔىمىٕي ثىٍسۈرۈپ ضبالَ ثەرگەْ ئبزەِگەـ زۇَٔبٔىڭ ِبي

زېّەڭالر )ٍۀي ئۆٌۈغحىٓ لورلۇپ ضبالَ )غۀىَّەجٕي( وۆزٌەپ ـ ضەْ ِۇئّىٓ ئەِەضطەْ 
ٔىڭ زەرگبھىسا )ِۇٔسالالرٔي ئۆٌحۈرۈغحىٓ ضىٍەرٔي هللا ثەرزىڭ زەپ ئۇٔي ئۆٌحۈرۈۋەجّەڭالر(

ئىٍگىرى ضىٍەرِۇ ئۀە غۇٔساق  ثىھبجەت لىٍىسىغبْ( ٔۇرغۇْ غۀىَّەجٍەر )ٍۀي ضبۋاة ثبر(
)ئۇالرٔي ئۆزەڭالرغب  لىٍسىضىٍەرگە )ئىّبٕٔي( ئىٍحىپبت هللا وېَىٓ ا )وبفىر( ئىسىڭالر

 [94]. ضىٍەرٔىڭ لىٍّىػىڭالرزىٓ ذەۋەرزارزۇرهللا ا .ضېٍىػحۇرۇپ( ھەلىمەجٍەپ ئىع لىٍىڭالر
 ٔىسا: ئبزاٌەجٕي ثەرپب لىٍىع ۋە گۇۋاھٍىمحب ئبزىً ثوٌۇظ جوغىرىطىسا  - 25

رَِبٌَن يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ُكونُوْا قَ وَّاِمٌَن بِاْلِقْسِط ُشَهَداء لِلّ  ِو َوَلْو َعَلى أَنُفِسُكْم َأِو اْلَواِلَدْيِن َواأَلق ْ
ْعرُِضوْا َفِإنَّ الّلَو َكاَن ِإن َيُكْن َغِنيِّا َأْو فَ َقًنًا َفالّلُو أَْوََل ِِّبَِما َفبَل تَ تَِّبُعوْا اَْلََوى أَن تَ ْعِدُلوْا َوِإن تَ ْلُووْا أَْو ت ُ 

 (864)ِبَا تَ ْعَمُلوَن َخِبًنًا*
ئبٔبڭالرٔىڭ  - ئۆزەڭالرٔىڭ ٍبوي ئبجب ئي ِۇئّىٍٕەر! ذۇزاٌىك ئۈچۈْ گۇۋاھٍىك ثېرىػحە

ئبزاٌەجٕي ثەرپب  ٍبوي جۇغمبٍٔىرىڭالرٔىڭ زىَىٕىغب )گۇۋاھٍىك ثېرىػىە( جوغرا وەٌگەْ جەلسىرزىّۇ
ٍبوي پېمىر  ثوٌطب )ئۇٔىڭغب رىئبٍە لىٍّبضحىٓ()گۇۋاھٍىك ثېرىٍگۈچي( ثبً  لىٍىػمب جىرىػىڭالر

ضىٍەرزىٓ ئۇالرغب ٍېمىٕسۇر هللا ا ثوٌطب )ئۇٔىڭغب ئىچ ئبغرىحّبضحىٓ( ھبِبْ ئبزىً گۇۋاھ ثوٌۇڭالر
ذبھىػىڭالرغب  - ٔەفطي )ٍۀي ئۇالرٔىڭ ِۀپەئەجىٕىڭ ٔېّىسە ثوٌىسىغبٍٔىمىٕي ئوثساْ ثىٍىسۇ(

ئەگەر جىٍىڭالرٔي جوٌغىطبڭالر )ٍۀي  .رئەگىػىپ )ھەلىمەجحىٓ( ثۇرۇٌۇپ وەجّەڭال
هللا ِۇٔسالحب ا ٍبوي گۇۋاھٍىمحىٓ ثبظ جبرجطبڭالر گۇۋاھٍىمحىىي پبوىحٕي ثۇرِىٍىطبڭالر(
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 [ 135]. ھەلىمەجەْ ضىٍەرٔىڭ لىٍّىػىڭالرزىٓ ذەۋەرزار ثوٌۇپ جۇرغۇچىسۇر
 جوغىرىطىسأىسا: ئىَّبْ ئىَحىپ ثوٌغبٔسىٓ وىَىٓ ٍۀە ئىّبْ ئىَحىػمب ثۇٍرۇظ  - 26

َي أَنَزَل يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا آِمُنوْا بِالّلِو َوَرُسولِِو َواْلِكَتاِب الَِّذي نَ زََّل َعَلى َرُسولِِو َواْلِكَتاِب الَّذِ 
 (863)بَلاًل بَِعيًدا*ِمن قَ ْبُل َوَمن َيْكُفْر بِالّلِو َوَمبلَِئَكِتِو وَُكتُِبِو َوُرُسِلِو َواْليَ ْوِم اآلِخِر فَ َقْد َضلَّ ضَ 

ئۇٔىڭغب ٔبزىً لىٍغبْ وىحبثمب )ٍۀي هللا ٔىڭ پەٍغەِجىرىگە ۋە اهللا لبهللائي ِۇئّىٍٕەر! 
لۇرئبٔغب( ۋە ئىٍگىرى ٔبزىً لىٍغبْ وىحبثالرغب )ٍۀي لۇرئبٔسىٓ ئىٍگىرى ٔبزىً لىٍىٕغبْ ضبِبۋى 

 وىحبثٍىرىٕي ٔىڭ پەرىػحىٍىرىٕيهللا ٔيهللاوىّىي ا .وەٌحۈرۈڭالروىحبثالرغب( ئىّبْ 
 [ 136]. ئۇ لبجحىك ئبزغبْ ثوٌىسۇ پەٍغەِجەرٌىرىٕي ۋە ئبذىرەت وۈٔىٕي ئىٕىبر لىٍىسىىەْ

 زوضىث جۇجۇغحىٓ جوضۇظ جوغىرىطىسا پىرالرٔئىسا: وب - 27

َأْولَِياء ِمن ُدوِن اْلُمْؤِمِنٌَن أَتُرِيُدوَن َأن َِتَْعُلوْا لِّلِو َعَلْيُكْم يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اَل تَ تَِّخُذوْا اْلَكاِفرِيَن 
  (855)ُسْلطَانًا مُِّبيًنا*

 وبفىرالرٔي زوضث جۇجّبڭالر ئي ِۇئّىٍٕەر! ِۇئّىٍٕەرٔي )زوضث جۇجۇغٕي( لوٍۇپ
ٔىڭ روغەْ پبوىحي ثوٌۇغىٕي هللاِۇٔبپىك ئىىۀٍىىىڭالغب( اضىٍەرٔىڭ زىَىٕىڭالرغب )ٍۀي 

 [ 144] ذبالِطىٍەر
 ئبٍەت( 16) زىىي ٔىسا ئبٍەجٍىرى« ِبئىسە»  ، ضۈرە. 5

 ٔىسا: ھبالي لىٍىٕغبْ ۋە ھبراَ لىٍىٕغبْ ھبٍۋأبجالر جوغىرىطىسا - 28

لّْي يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َأْوُفوْا بِاْلُعُقوِد أُِحلَّْت  َر ُمُِ َلى َعَلْيُكْم َغي ْ َلُكم َِّبِيَمُة األَنْ َعاِم ِإالَّ َما يُ ت ْ
 (8)الصَّْيِد َوأَنُتْم ُحُرٌم ِإنَّ الّلَو َْيُْكُم َما يُرِيُد*

 ثىٍەْ ضىٍەرٔىڭ ئبراڭالرزىىي ۋە ضىٍەرٔىڭ ئۆزهللا ئي ِۇئّىٍٕەر! ئەھسىٍەرگە )ٍۀي ا
ضىٍەرگە )ثۇ ضۈرىسە جۆۋۀسە( ئۇلۇپ  .ئبراڭالرزىىي ئەھسىٍەرگە( ۋاپب لىٍىڭالر
لوٍالر(ٔىڭ ھەِّىطىٕي )زەثھي لىٍىٕغبٔسىٓ  وبال ثېرىٍىسىغبٔالرزىٓ ثبغمب ھبٍۋأالر )ٍۀي جۆگە

ٌېىىٓ ضىٍەر ئېھراَ )ٍبوي ھەرەَ(زە ثوٌغىٕىڭالرزا غىىبرٔي  .وېَىٓ ٍېَىع( ھبالي لىٍىٕسى
. ھبراَ جوغرۇٌۇق( ذبٌىغبْ ٔەرضىٕي ھۆوۈَ لىٍىسۇ - )ھباليهللا ا غۈثھىطىسوي بٔىّبڭالرھبالي ض

[1 ] 
ٔىسا: ھەرەَ ۋە ئۇرۇظ چەوٍۀگەْ ئبٍالرٔىڭ ھۆِىحىٕي لىٍىع، ھەجسىىي لۇرثبٍٔىك،  - 29

 ئىھراِسىٓ چىمىع، ئبزىً ثوٌۇغٓ، پبي ئىچىع لبجبرٌىمالرٔىڭ ثبٍبٔي جوغىرىطىسا

ْهَر اِلَْرَاَم َواَل اَْلَْدَي َواَل اْلَقآلئَِد  لُّوْا َشَعآئَِر الّلِو َواَل الشَّ َوال آمٌَّْن يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اَل حتُِ
ُكْم َشَنآُن قَ ْوٍم أَن اْلبَ ْيَت اِلَْرَاَم يَ ْبتَ ُغوَن َفْضبًل مّْن رَِّّبِّْْم َوِرْضَوانًا َوِإَذا َحَلْلُتْم فَاْصطَاُدوْا َواَل جَيْرَِمنَّ 

ْقَوى َواَل تَ َعاَونُوْا َعَلى اإلِ  وُكْم َعِن اْلَمْسِجِد اِْلَرَاِم أَن تَ ْعَتُدوْا َوتَ َعاَونُوْا َعَلى اْلربّْ َوالت َّ مثِْ َواْلُعْدَواِن َصدُّ
 (0)َوات َُّقوْا الّلَو ِإنَّ الّلَو َشِديُد اْلِعَقاِب* 

ٔىڭ زىٕىٕىڭ ئبالِەجٍىرىٕي )ٍۀي ھەجسە جبئەجٕىڭ ثەٌگىطي هللائي ِۇئّىٍٕەر! ا
ھەزىَٕي  ھىطبپالٔغبْ ئىػالرٔي( )جەرن ئېحىع ثىٍەْ( غەھرى ھەراَ)زا ئۇرۇظ لىٍىع(ٔي

لەالزە )ٍۀي ھەجسە لۇرثبٍٔىك  جەرۇز لىٍىػٕي( - )ٍۀي وەثىگە ئبجبٌغبْ لۇرثبٍٔىممب زەذٍي
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لىٍٕسىغبْ ِبي ئىىۀٍىىىٕي ثىٍسۈرۈظ ئۈچۈْ ھبٍۋأغب ئېطىپ لۇٍۇٌغبْ ٔەرضە(ٌەرگە 
پەرۋەرزىگبرٔىڭ پەزىٍىٕي ۋە رازىٍىمىٕي جىٍەپ ثەٍحۇٌالغب )ھەج ئۈچۈْ ۋە ئۆِرە  )چېمىٍىػٕي(

ئېھراِسىٓ چىممبْ چېغىڭالرزا غىىبر  ئۈچۈْ( وەٌگۈچىٍەرگە )چېمىٍىػٕي( ھبالي ضبٔىّبڭالر
ثىرەر لەۋَ )ٍۀي ِۇغرىىالر(ٔىڭ ضىٍەرٔي ِەضجىسى ھەراَ )زىَبرىحي(زىٓ  ثۇٌىسۇ لىٍطبڭالر

جوضمبٍٔىمىسىٓ ئىجبرەت زۈغّۀٍىىي ھەرگىسِۇ ضىٍەرٔىڭ ئۇالرغب چېمٍىػىڭالرغب ضەۋەپچي 
 گۇٔبھمب ۋە زۇٌۇِغب ٍبرزەٍِەغّەڭالر ٍبذػي ئىػمب ۋە جەلۋازارٌىممب ٍبرزەٍِىػىڭالر ثوٌّىطۇْ

  .[2] .ھەلىمەجەْ لبجحىك ٔىڭ ئبزاثيهللا
 ٔىسا: جبھبرەت ئىٍىػمب ثۇٍرۇظ ۋە جبھبرەجٕىڭ لبٔساق ئىٍىٕىسىغبٍٔىمي جوغىرىطىسا - 30

بلِة فاْغِسُلوْا ُوُجوَىُكْم َوأَْيِدَيُكْم ِإََل اْلَمرَاِفِق َوامْ  َسُحوْا يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ِإَذا ُقْمُتْم ِإََل الصَّ
ْرَضى َأْو َعَلى َسَفٍر َأْو َجاء أَحَ ِبُرُؤوِسُكْم  ُروْا َوِإن ُكنُتم مَّ ٌد َوأَْرُجَلُكْم ِإََل اْلَكْعَبٌِن َوِإن ُكنُتْم ُجنًُبا َفاطَّهَّ

ُموْا َصِعيًدا طَيًّْبا َفاْمَسُحوْا ِبُوجُ  َن اْلَغاِئِط َأْو اَلَمْسُتُم النَّْساء فَ َلْم ِتَُِدوْا َماء فَ تَ َيمَّ ُكْم وىِ مَّنُكم مّْ
رَُكْم َولِيُِتمَّ نِْعَمتَ  ْن َحرٍَج َوَلِكن يُرِيُد لُِيَطهَّ ُو َعَلْيُكْم َلَعلَُّكْم َوأَْيِديُكم مّْْنُو َما يُرِيُد الّلُو لَِيْجَعَل َعَلْيُكم مّْ

 (3)َتْشُكُروَن*
 ٔبِبز )ئۇلۇِبلچي ثوٌۇپ( جۇرغىٕىڭالرزائي ِۇئّىٍٕەر!)ضىٍەر جبھبرەجطىس ثوٌۇپ( 

ثېػڭالرغب ِەضھي  ،لۇٌۇڭالرٔي جەٍٕىىىڭالر ثىٍەْ لۇغۇپ ٍوٍۇڭالر، ٍۈزۈڭالرٔي ٍۇٍۇڭالر
ئەگەر جۇٔۇپ ثوٌطبڭالر پبوٍىٕىڭالر  .پۇجۇڭالرٔي ئوغۇلۇڭالر ثىٍەْ لۇغۇپ ٍوٍۇڭالر لىٍىڭالر

ىَبْ لىٍىسىغبْ ثوٌطب( ٍبوي ضەپەر ئەگەر وېطەي ثوٌطبڭالر )ضۇ ز )ٍۀي غۇضٍي لىٍىڭالر(
ٍبوي ضىٍەرٔىڭ ثىرضىڭالر ھبجەجربٔىسىٓ وەٌگەْ )ٍۀي  ئۈضحىسە ثوٌۇپ )ضۇ جبپبٌّىطبڭالر(

ٍبوي ئبٍبٌٍىرىڭالر ثىٍەْ ٍېمىٕچىٍىك لىٍغبٔسىٓ وېَىٓ  جبھبرەت ضۇٔسۇرغبْ( ثوٌطبڭالر
ئۇٔىڭ ثىٍەْ  َ لىٍىڭالرپبن جۇپرالمب جەِەٍَۇ )غۇضٍي جبھبرەت ئۈچۈْ( ضۇ جبپبٌّىطبڭالر

غۈورى هللا ٌېىىٓ ا ضىٍەرگە ِۇغەلمەجٕي ذبٌىّبٍسۇهللا ا لۇٌىڭالرغب ِەضھي لىٍىڭالر ٍۈزىڭالرغب
ئىطالَ غەرىئىحىٕي ثبٍبْ لىٍىع ثىٍەْ ٔېّىحٕي  لىٍىػىڭالر ئۈچۈْ ضىٍەرٔي پبن لىٍىػٕي

 [6]. ضىٍەرگە جبِبِالغٕي ذبالٍسۇ
 جوغىرىطىسأىسا: ئبزىً ثوٌۇغمب ثۇٍرۇظ  - 31

الَّ تَ ْعِدُلوْا يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ُكونُوْا قَ وَّاِمٌَن لِّلِو ُشَهَداء بِاْلِقْسِط َواَل جَيْرَِمنَُّكْم َشَنآُن قَ ْوٍم َعَلى أَ 
ْقَوى َوات َُّقوْا الّلَو ِإنَّ الّلَو َخِبًٌن ِبَا تَ ْعَمُلوَن* َرُب لِلت َّ  (5)اْعِدُلوْا ُىَو أَق ْ

ئبزىٍٍىك ثىٍەْ گۇۋاھٍىك  ٔىڭ )ھەلٍىرىٕي( ئبزا لىٍػمب جىرىػىڭالرهللائي ِۇئّىٍٕەر! ا  
ثىرەر لەۋىّگە ثوٌغبْ ئۆچّۀٍىىىڭالر )ئۇالرغب( ئبزىً ثوٌّبضٍىمڭالرغب ضەۋەپ  ثېرىڭالر

ب ئۆچّەْ جۇرۇپ ئبزىً ثوٌۇغۇڭالر( ثۇ )ٍۀي ئۇالرغ ثوٌّىطۇْ )زۈغّىٕىڭالرغب( ئبزىً ثوٌۇڭالر
  .[8] .ھەلىمەجەْ لىٍّىػىڭالرزىٓ ذەۋەرزارزۇرهللا ا لورلۇڭالر جىٓهللا جەلۋازارٌىممب ئەڭ ٍېمىٕسۇر

ٔىسا: ِۇضۇٌّبٔالرٔي وبپىرالرٔىڭ زىَبٔىەغٍىىىسىٓ لوغساپ لبٌغبٍٔىمىٕىڭ ئبٌالھ  - 32
 جبئبالزىٓ ثىرىٍگەْ ثىر ٔىئّەت ئىىۀٍىىي جوغىرىطىسا

ْم َفَكفَّ يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اذُْكُروْا نِْعَمَت الّلِو َعَلْيُكْم ِإْذ َىمَّ قَ ْوٌم َأن يَ ْبُسُطوْا إِلَْيُكْم أَْيِديَ هُ 
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ِل اْلُمْؤِمُنوَن*  (88)أَْيِديَ ُهْم َعنُكْم َوات َُّقوْا الّلَو َوَعَلى الّلِو فَ ْلَيتَ وَكَّ
ٔىڭ ضىٍەرگە ثەرگەْ )ٍۀي ضىٍەرٔي زۈغّىٕىڭالرزىٓ ضبلٍىغبٍٔىك( هللائي ِۇئّىٍٕەر! ا

ئەٍٕي زاِبٔسا ثىر جبِبئە ضىٍەرگە لوٌٍىرىٕي ئۇزاجّبلچي )ٍۀي ضىٍەرٔي  ٔېّىحٕي ئەضٍەڭٍەر
ئۇالرٔىڭ ٍۀي ضىٍەرٔي )ئۇالرٔىڭ لوٌٍىرىٕي ضىٍەرزىٓ جوضحي هللا ا ئۆٌحۈرِەوچي( ثوٌغبْ ئىسى

ِۀئي لىٍغبْ  ٔىڭ ئەِىرىٕي ئورۇٔالظهللا)ا جىٓهللا .زىَبٔىەغٍىه لىٍىػسىٓ ضبلٍىسى(
 [11]. جەۋەوىۈي لىٍطۇْ لبهللاِۇئّىٍٕەر  ئىػٍىرىسىٓ چەوٍىٕىع ثىٍەْ(لورلۇڭالر

ئبٌالھ جبئبالغب ٍىمىٍٕىػىع ۋە جىھبز لىٍىػمب ثوٌغبْ ثۇٍرۇق  ،ٔىسا: جەلۋازارٌىك - 33
 جوغىرىطىسا

 (64)وَن*أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ات َُّقوْا الّلَو َوابْ تَ ُغوْا إِلَيِو اْلَوِسيَلَة َوَجاِىُدوْا ِف َسِبيِلِو َلَعلَُّكْم تُ ْفِلحُ يَا 
 لبهللا ٔىڭ ئبزاثي(زىٓ لورلۇڭالرهللا)ئي ِۇئّىٍٕەر! ِەلطەجىە ئېرىػػىڭالر ئۈچۈْ ا

ٍوٌىسا جىھبز هللا ا گۇٔبھحىٓ ضبلٍىٕىع ثىٍەْ(ٍېمىٕچىٍىمٕي جىٍەڭٍەر ئىجبزەت لىٍىع - )جبئەت
 (35) .لىٍىڭالر
ٔىسا: ٍەھۇزىٌ، ذىرىطحىَبْ ۋە ثبغمب ئىطالَ زۈغّۀٍىرى ثىٍەْ زوضىحٍىػىػىحىٓ  - 34

 جوضمبٍٔىك جوغىرىطىسا

ُم مّْنُكْم يَا أَي َُّها الَِّذيَن  آَمُنوْا اَل تَ تَِّخُذوْا اْليَ ُهوَد َوالنََّصاَرى َأْولَِياء بَ ْعُضُهْم َأْولَِياء بَ ْعٍض َوَمن يَ تَ َوَلَّ
ُهْم ِإنَّ الّلَو اَل يَ ْهِدي اْلَقْوَم الظَّالِِمٌَن*  (48)َفِإنَُّو ِمن ْ

 .ثىرىٕي زوضث جۇجىسۇ - ئۇالر ثىر ٔبضبراالرٔي زوضث جۇجّبڭالرئي ِۇئّىٍٕەر!ٍەھۇزىٌ ۋە 
زاٌىُ لەۋِٕي هللا ا ئۇِۇ ئۀە غۇالرزىٓ ضبٔىٍىسۇ ضىٍەرزىٓ وىّىي ئۇالرٔي زوضث جۇجىسىىەْ

 [ 51] .ھەلىمەجەْ ھىساٍەت لىٍّبٍسۇ
 جوغىرىطىسأىسا: ِۇئّىٍٕەر زىٕسىٓ ٍبٔطب ئورٔىغب ثبغمب ِىٍٍەجٕي وەٌحۈرىسىغبٍٔىمي  - 35

ُهْم َوْيُِبُّونَوُ  أَِذلٍَّة َعَلى  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َمن يَ ْرَتدَّ ِمنُكْم َعن ِديِنِو َفَسْوَف يَْأِت الّلُو ِبَقْوٍم ْيُِب ُّ
آلئٍِم َذِلَك َفْضُل الّلِو يُ ْؤتِيِو َمن اْلُمْؤِمِنٌَن أَِعزٍَّة َعَلى اْلَكاِفرِيَن جُيَاِىُدوَن ِف َسِبيِل الّلِو َواَل خَيَاُفوَن َلْوَمَة 

 (45)َيَشاء َوالّلُو َواِسٌع َعِليٌم*
ئۇالرٔي هللا )ئۇٔىڭ ئورٔىغب( اهللا ا ئي ِۇئّىٍٕەر! ضىٍەرزىٓ وىّىي ِۇرجەز ثۇٌىسىىەْ

وبفىرالرغب  وۆٍۈٔىسىغبِْۇئّىٍٕەرگە  ٔي زوضث جۇجىسىغبْهللائۇالرِۇ ا زوضث جۇجىسىغبْ
ٔىڭ ٍوٌىسا جىھبز لىٍىسىغبْ ۋە ِبالِەت لىٍغۇچىٕىڭ ِبالِىحىسىٓ لورلّبٍسىغبْ هللا غەپمەجطىس

ٔىڭ هللاثۇ )ٍۀي ٍۇلىرىسىىي ضۈپەجٍەر ثىٍەْ ضۈپەجٍىٕىع( ا .ثىر لەۋِٕي وەٌحۈرىسۇ
هللا ا وەڭسۇر)ٔىڭ پەزىٍي( هللا ا ئۇٔي )ثۀسىٍىرىسىٓ( ذبٌىغبْ وىػىگە ثېرىسۇهللا ا پەزىٍسۇروي

  .[54] .ھەِّىٕي ثىٍگۈچىسۇر
 وبفىرالر ثىٍەْ زوضىحٍىػىػحىٓ جوضمبٍٔىك جوغىرىطىسا ٔىسا: - 36

َن الَِّذيَن أُوُتوْا ا ْلِكَتاَب ِمن يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اَل تَ تَِّخُذوْا الَِّذيَن اختََُّذوْا ِديَنُكْم ُىُزًوا َوَلِعًبا مّْ
ْؤِمِنٌَن*  اَر َأْولَِياء َوات َُّقوْا الّلَو ِإن ُكنُتم مُّ  (44)قَ ْبِلُكْم َواْلُكفَّ

ئي ِۇئّىٍٕەر! ضىٍەرزىٓ ئىٍگىرى وىحبة ثېرىٍگۀٍەر )ٍۀي ٍەھۇزىَالر ۋە ٔبضبراالر( زىٓ 
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ئەگەر ھەلىمي ِۇئّىٓ  .زىٕىڭالرٔي ِەضرىرە ۋە ئۇٍۇٔچۇق لىٍغبٔالرٔي زوضث لىٍىۋاٌّبڭالر
  .[57] .لورلۇڭالر جىٓهللا ثوٌطبڭالر
ئبٌالھ ، ٔەرضىٍەرٔي ئۆزىگە ھبراَ لىٍّبضٍىكٔىسا: ئبٌالھ ھبالي لىٍىپ ثەرگەْ پبن  - 37

 ثەٌگىٍەپ ثەرگەْ چەوحىٓ ئىػىپ وەجّەضٍىىىە ثۇٍرىغبٍٔىك جوغىرىطىسا

بُّ اْلُمْعَتِديَن* يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اَل حُتَرُّْموْا طَيَّْباِت َما َأَحلَّ الّلُو َلُكْم َواَل تَ ْعَتُدوْا ِإنَّ الّلَو اَل ْيُِ 
(54) 

ضىٍەرگە ھبالي لىٍغبْ پبن ٔەرضىٍەرٔي )جەروي زۇَٔب ثوٌۇظ ٍۈزىطىسىٓ هللا ئي ِۇئّىٍٕەر! ا
چەوحىٓ هللا ا ثەٌگىٍەپ ثەرگەْ( چەوحىٓ ئبغّبڭالرهللا )ا ئۆزەڭالرغب( ھبراَ لىٍّبڭالر

  .[87] .ئبغمۇچىالرٔي ھەلىمەجەْ زوضث جۇجّبٍسۇ
 لىّبر ثىٍەْ ھبرالٕىڭ ھبراَ لىٍىٕغبٍٔىمي جوغىرىطىسأىسا:  - 38

ْيطَاِن  ْن َعَمِل الشَّ َا اْْلَْمُر َواْلَمْيِسُر َواألَنَصاُب َواأَلْزاَلُم رِْجٌس مّْ َفاْجَتِنُبوُه يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ِإَّنَّ
 (62)َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحوَن* 

ثۇجالر )ٍۀي چۇلۇٔۇظ ئۈچۈْ جىىٍۀگەْ  لىّبرئوٍٕبظ ئي ِۇئّىٍٕەر! ھبراق ئىچىع
 پبضىىٕب لىٍىمالرزۇر پبي ئولٍىرى ثىٍەْ پبي ضېٍىع غەٍحبٕٔىڭ ئىػي جبغالر( غب چۇلۇٔۇظ

  .[90] .ثەذىحىە ئېرىػىػىڭالرئۈچۈْ غەٍحبٕٔىڭ ئىػىسىٓ ٍېراق ثوٌۇڭالر
 ھبراٍِىمي جوغىرضىسا ئوۋالغٕىڭ ئىھراَ ھبٌىحىسە ئوۋھەرەِسە ۋە  ٔىسا: - 39

َن الصَّْيِد تَ َناُلُو أَْيِديُكْم َورَِماُحُكْم لِيَ ْعلَ  ُلَونَُّكُم الّلُو ِبَشْيٍء مّْ َم الّلُو َمن يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا لََيب ْ
 (65)أَلِيٌم* خَيَاُفُو بِاْلَغْيِب َفَمِن اْعَتَدى بَ ْعَد َذِلَك فَ َلُو َعَذابٌ 

لوٌۇڭالر ۋە  لورلىسىغبٔالرٔي ثىٍىع ئۈچۈْ جىٓهللائي ِۇئّىٍٕەر! وۆرِەً جۇرۇپ 
ٓ زېسىوىّىي ھەز .ضىٍەرٔي چولۇَ ضىٕبٍسۇهللا ثىٍەْ ئوۋٌىٕسىغبْ ثىر ئبز ئوۋ ثىٍەْ ا ٔەٍسەڭالر

 [94]. لىَٕىغۇچي ئبزاثمب زۇچبر ثوٌىسۇ ئۇ ئبغطب )ٍۀي ئېھراِسا جۇرۇپ ئوۋ ئوۋٌىطب(
ثىرىٍىسىغبْ جبزا  ئوۋٌىغۇچىغب ھبٌىحىسە ئوۋ ئىھراِسىىي ھەرەِسە ٍبوئىسا: - 40

 جوغىرضىسا

ًدا َفَجزَاء مّْثْ  ُل َما قَ َتَل ِمَن يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اَل تَ ْقتُ ُلوْا الصَّْيَد َوأَنُتْم ُحُرٌم َوَمن قَ تَ َلُو ِمنُكم مُّتَ َعمّْ
ارٌَة َطَعاُم َمَساِكٌَن أَو َعِم َْيُْكُم ِبِو َذَوا َعْدٍل مّْنُكْم َىْديًا بَاِلَغ اْلَكْعَبِة َأْو َكفَّ َعْدُل َذِلَك ِصَياًما  الن َّ

ا َسَلف َوَمْن َعاَد فَ َينَتِقُم الّلُو ِمْنوُ َوالّلُو َعزِيٌز ُذو انِْتَقاٍم   (64)لَّْيُذوَق َوبَاَل أَْمرِِه َعَفا الّلُو َعمَّ
 جۇرۇپ ئۆٌحۈرِەڭالر ئي ِۇئّىٍٕەر! ضىٍەر ئوۋٌىغبْ ھبٍۋأالرٔي ئېھراِسا ٍبوي ھەرەِسە

ئۇٔىڭ جبزاضي  ئىػٕىڭ ۋاثبٌٕي جېحىػي ئۈچۈْ ضىٍەرزىٓ وىّىي ئۇٔي لەضحەْ ئۆٌحۈرىسىىەْ
ئىىىي ئبزىً وىػٕىڭ ثبھبٌىػي ثۇٍىچە ھېٍىمي ئۆٌحۈرۈٌگەْ ئوۋغب ئوذػبظ ئۆً ھبٍۋأٍىرىسىٓ 

سىٓ ٍبوي وەففبرەت ثېرىع ٍۈزىطى لۇرثبٍٔىك لىٍىػحۇر ثېرىپثىرٔي وەثىگە ئېٍىپ 
ثېرىسىغبْ ئبغٕىڭ ثبراۋىرىگە ثىر وۈْ روزا  ٍبوي ِىطىىٕگە ِىطىىٍٕەرگە ئبظ ثېرىػحۇر

جۇرۇپ ئوۋ ئۆٌحۈرگەْ  ئوجىۀىي گۇٔبھٕي )ٍۀي ثۇ ئبٍەت چۈغۈغحىٓ ثۇرۇْ ئېھراِسا .جۇجۇغحۇر
 وىّىي لبٍحب گۇٔبھ ئۆجىۈزضە )ٍۀي لبٍحىسىٓ ئوۋ ئۆٌحۈرضە( ئەپۇ لىٍسىهللا ثۇٔي( ا ثوٌطبڭالر
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  .[95] .)ئبضىٍَىك لىٍغۇچىالرٔي( جبزاٌىغۇچىسۇر غبٌىجحۇرهللا ا .ئۇٔي جبزاالٍسۇهللا ا
 پبٍسىطىس ضۇئبٌالرٔي ضوراغٕي ئەٍىپٍەظ جوغىرىطىسأىسا:  - 41

َها ِحٌَن ي ُ  نَ زَُّل يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اَل َتْسأَُلوْا َعْن َأْشَياء ِإن تُ ْبَد َلُكْم َتُسؤُْكْم َوِإن َتْسأَُلوْا َعن ْ
َها َوالّلوُ َغُفوٌر َحِليٌم*   (828)اْلُقْرآُن تُ ْبَد َلُكْم َعَفا الّلوُ َعن ْ

ئّىٍٕەر! ئەگەر ضىٍەرگە ئبغىبرا لىٍٕطب ضىٍەرٔي ثىئبراَ لىٍىپ لۇٍىسىغبْ ٔەرضىٍەر ئي ِۇ
ئەگەر لۇرئبْ ٔبزىً لىٍىٕۋاجمبْ چبغسا ئۇالر جوغرۇٌۇق  .جوغرۇٌۇق )پەٍغەِجەرٌەرزىٓ( ضورىّبڭالر

ٔبھبٍحي هللا ا ئەپۇ لىٍىسىهللا ضورىغبٍٔىرىڭالرٔي ا ئۆجىۀسە ضىٍەرگە ثىٍسۈرۈٌىسۇ ضورىطبڭالر
 .ھەٌىّسۇر )ٍۀي ئبضىٍَىك لىٍغۇچىالرٔي جبزاالغمب ئبٌسىراپ وەجّەٍسۇ( ِەغفىرەت لىٍغۇچىسۇر

[101].  
 ئۆزٌىرىٕي جۈزىحىػىە ثۇٍرىغبٍٔىمي جوغىرىطىسأىسا:  - 42

ن َضلَّ ِإَذا اْىَتَديْ ُتْم ِإََل الّلِو َمْرِجُعُكمْ  يًعا يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َعَلْيُكْم أَنُفَسُكْم اَل َيُضرُُّكم مَّ  رتَِ
 (824)فَ يُ َنبُّْئُكم ِبَا ُكنُتْم تَ ْعَمُلوَن* 

 ضىٍەر لبچبٔىي جوغرا ٍوٌسا ثوٌطبڭالر ٓ ضبلالڭالرئي ِۇئّىٍٕەر! ئۆزەڭالرٔي گۇٔبھحى
ٔىڭ زەرگبھىغب هللاضىٍەر ھەِّىڭالر ا .ثبغمىالرٔىڭ ئبزاغمىٕي ضىٍەرگە زىَبْ ٍەجىۈزەٌّەٍسۇ

 [105]. لىٍغبْ ئەِەٌىڭالرٔي ضىٍەرگە ئېَحىپ ثېرىسۇهللا ا لبٍحىطٍەر
 جوغىرضىسا ٔىسا: ۋەضَەت لىٍغبٔسا ئىىىي ئبزىً ِۇضۇٌّبٕٔي گۇۋاھچي لىٍىع - 43

أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َشَهاَدُة بَ ْيِنُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكُم اْلَمْوُت ِحٌَن اْلَوِصيَِّة اثْ َناِن َذَوا َعْدٍل  يَا
ِصيَبُة اْلَمْوِت حَتِْبُسونَ هُ  ن بَ ْعِد َما مِ مّْنُكْم َأْو آَخرَاِن ِمْن َغًْنُِكْم ِإْن أَنُتْم َضرَبْ ُتْم ِف اأَلْرِض َفَأَصابَ ْتُكم مُّ

بَلِة فَ يُ ْقِسَماِن بِالّلِو ِإِن اْرتَ ْبُتْم اَل َنْشرَتِي ِبِو ذَتًَنا َوَلْو َكاَن َذا قُ ْرىَب َواَل َنْكُتُم َشَهادَ  َة الّلِو إِنَّا ِإًذا لَِّمَن الصَّ
 (823)اآلذتٌَِن* 

ئۇٔىڭغب  ئۆٌىسىغبْ چېغىسا ۋەضىَەت لىٍّبلچي ثوٌطب ئي ِۇئّىٍٕەر! ئبراڭالرزىٓ ثىر وىُ
ٍبوي )ئۆز زىٕىڭالرزىىٍەرزىٓ گۇۋاھ ثوٌىسىغبْ  ئىچىڭالرزىٓ ئىىىي ئبزىً وىػي گۇۋاھ ثوٌطۇْ

ئەگەر ضىٍەر  ئىىىي وىػي جېپىٍّىطب( غەٍرى زىٕسىىٍەرزىٓ ئىىىي وىػي گۇۋاھ ثوٌطۇْ
ضىٍەر )ثۇ ئىىىي گۇۋاھٕىڭ  ٔسەثېػىڭالرغب ئۆٌۈَ زەھػىحي وەٌگە ضەپەرزە ثوٌۇپ

ثىس پبٍسىطغب »ئۇالر: ٔبِبززىٓ وېَىٓ ئۇالرٔي ئېٍىپ لېٍىڭالر راضىحچىٍٍىمسىٓ( گۇِبٔالٔطبڭالر
ثىسٔىڭ ٍىمٕىّىس ثوٌغبْ جەلسىرزىّۇ لەضىّىّىسٔي ھېچ ٔەرضىگە  لەضەَ لىٍىسىغبْ وىػٍەرِىس

ثىس ئەٌۋەجحە  ئەگەر ئۇٔي ٍوغۇرضبق .ذۇزاٌىك ئۈچۈْ ثوٌغبْ گۇۋاھٍىمٕي ٍۇغۇرِبٍّىس ضبجّبٍّىس
  .[106] .ٔىڭ ٔبِي ثىٍەْ لەضەَ لىٍطۇْهللازەپ ا« گۇٔبھىبرالرزىٓ ثوٌىّىس

 ئبٍەت( 6) زىىي ٔىسا ئبٍەجٍىرى« ئۀفبي»  ،ضۈرە. 8
ٔىسا: ئۇرۇظ وۈٔي ئبرلىغب لىچىػحىٓ جوضۇظ ۋە ئۇٔىڭ جبزاضىٕي ثبٍبْ لىٍىع  - 44

 جوغىرىطسا

 (84)يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ِإَذا َلِقيُتُم الَِّذيَن َكَفُروْا َزْحفاً َفبَل تُ َولُّوُىُم اأَلْدبَاَر* 
ئۇالرغب ئبرلبڭالرٔي  ئي ِۇئّىٍٕەر! وبفىرالرٔىڭ ھۇجۇِىغب زۇچ وەٌگەْ چېغىڭالرزا
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  .[15] .لىٍّبڭالر )ٍۀي لبچّبڭالر(
 ئبٌالھ جبئبال ۋە ئۇٔىڭ پەٍغەِجىرىگە ئىحبئەت لىٍىػمب ثۇٍرۇظ جوغىرىطسأىسا:  – 45

 (02)يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا أَِطيُعوْا الّلَو َوَرُسوَلوُ َواَل تَ َولَّْوا َعْنُو َوأَنُتْم َتْسَمُعوَن* 
ضىٍەر )لۇرئبٕٔي( ئبڭالپ  ۋە ئۇٔىڭ پەٍغەِجىرىگە ئىحبئەت لىٍىڭالر لبهللائي ِۇئّىٍٕەر! 

  .[20] .جۇرۇپ ئۇٔىڭسىٓ ٍۈز ئۆرىّەڭالر
ئبٌالھ ۋە ئۇٔىڭ پەٍغەِجىرىٕىڭ زەۋىحىٕي لوثۇي لىٍىػمب ثۇٍرۇٌغبٍٔىمي ٔىسا:  - 46

 جوغىرىطىسا

َْيُوُل بَ ٌْنَ  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اْسَتِجيُبوْا لِّلِو َولِلرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكم ِلَما ُْيِْييُكْم َواْعَلُموْا أَنَّ الّلوَ 
  (05)اْلَمْرِء َوقَ ْلِبِو َوأَنَُّو إِلَْيِو حُتَْشُروَن* 

ۋە ئۇٔىڭ پەٍغەِجىرى ضىٍەرٔي جىرىٍسۈرزىغبْ )ٍۀي ئەثەزىٌ ھبٍبجمب  هللائي ِۇئّىٍٕەر! ا
وىػي ثىٍەْ هللا ا ثېٍىڭالروي .ئۇٔي لوثۇي لىٍىڭالر ئېرىػحۈرزىغبْ( ئىّبٔغب زەۋەت لىٍىطب

ئۇٔىڭ لەٌجي ئبرضىسا جوضبٌغۇ ثوالالٍسۇ )ٍۀي وىػٕىڭ زىٍٕي ئىگىطٕىڭ ذبھىػي ثوٍىچە 
ٔىڭ هللا)لىَبِەت وۈٔي(ضىٍەر ا .جەضەررۇپ لىٍىسۇ( ثەٌىي ئۆز ذبھىػي ثوٍىچە ئەِەش

  .[24] .زەرگبھىغب ٍىغىٍطىٍەر
 ئبِبٔەجىە ذىَبٔەت لىٍىػحىٓ جوضۇظ جوغىرىطسأىسا:  - 47

 يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اَل خَتُونُوْا الّلَو َوالرَُّسوَل َوخَتُونُوْا أََمانَاِتُكْم َوأَنُتْم تَ ْعَلُموَن*
ضىٍەرگە لوٍۇٌغبْ ئبِبٔەجٍەرگە  پەٍغەِجەرگە ذىَبٔەت لىٍّبڭالر لبهللائي ِۇئّىٍٕەر! 

  .[27] .ثىٍىپ جۇرۇپ ذىَبٔەت لىٍّبڭالر
 ئبٌالھٕىڭ، ئبٌالھحىٓ لورىممبٔالرٔي ھىساٍەت لىٍىسىغبٍٔىمي جوغىرىطىسأىسا:  - 48

ْر َعنُكْم َسيَّْئاِتُكْم َويَ ْغِفرْ  ُقوْا الّلَو جَيَْعل لَُّكْم فُ ْرَقاناً َويَُكفّْ  َلُكْم َوالّلُو ُذو يِا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َإن تَ ت َّ
 (06)اْلَفْضِل اْلَعِظيِم* 

ضىٍەرگە ھەق ثىٍەْ ثبجىٍٕي ئبٍرىَسىغبْ هللا ا لورلطبڭالر جىٓهللائي ِۇئّىٍٕەر! ئەگەر 
وبجحب پەزىً هللا ا .ضىٍەرگە ِەغفىرەت لىٍىسۇ گۇٔبھىڭالرٔي وەچۈرىسۇ ھىساٍەت ئبجب لىٍىسۇ

 [ 29]. ئىگىطسۇر
ٔىسا: ئۇرۇغٕىڭ پىرىٕطىپٍىرىٕي ئۈگىحىع ۋە زۈغّەْ ثىٍەْ ئۇچراغمبٔسا جەِىىٓ  - 49

 ثوٌۇغمب ثۇٍرۇظ جوغىرىطىسا

 (54)يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ِإَذا َلِقيُتْم ِفَئًة َفاثْ بُُتوْا َواذُْكُروْا الّلَو َكِثًنًا لََّعلَُّكْم تُ ْفَلُحوَن* 
ئي ِۇئّىٍٕەر! )ِۇغرىىالرزىٓ( ثىر جبِبئەگە )ٍۀي زۈغّەْ لوغۇٔىغب( ئۇچراغمبْ 

ٔي وۆپ ٍبز هللاِۇۋەپپەلىَەت لبزىٕىػىڭالر ئۈچۈْ ا ضبثبجٍىك وۆرضىحىڭالرچېغىڭالرزا 
  .[45] .ئېحىڭالر

 ئبٍەت( 6) زىىي ٔىسا ئبٍەجٍىرى« جەۋثە» ، ضۈرە . 9
جۇلمبْ ثوٌغبْ جەلسىرزىّۇ ِۇغرىىالرٔي زوضىث جۇجّبضٍىممب ثۇٍرۇظ  - ئۇرۇقٔىسا:  – 50

 جوغىرىطىسا

َيَاِن َوَمن يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اَل تَ تَِّخُذوْا آبَاءُكْم َوِإْخَواَنُكْم َأْولَِياء إَِن اْسَتَحبُّوْا اْلُكْفَر َعَلى اإلِ 
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ُم مّْنُكْم فَُأْولَِئَك ُىُم الظَّاِلُموَن*   (06)يَ تَ َوَلَّ
لېرىٕسىػىڭالر ئىّبٔسىٓ وۇفرىٕي ئبرجۇق وۆرضە  ئەگەر ئبجىٍىرىڭالرئي ِۇئّىٍٕەر! 

ئۇالرٔي زوضىث  ئىچىڭالرزىىي وىٍّەروي .ئۇالرٔي زوضىث جۇجّبڭالر )وۇفرىسا ِەھىەَ جۇرضب(
چۈٔىي ِۇغرىىٍىىىە رازى  ئۇالر زاٌىّالرزۇر)ٍۀي ئۇالرغب ئوذػبظ ِۇغرىىحۇر جۇجىسىىەْ

 [ 23]. ىٕسۇ(ثوٌغبْ ئبزەِّۇ ِۇغرىه ھىطبثٍ
ِۇغرىىالرٔي ھەرەَ ِەضجىسىگە وىرىػحىٓ جوضۇظ ۋە ئەھٍي وىحبپ ثىٍەْ ٔىسا:  – 51

 ئۇرۇظ لىٍػمب رىغجەجٍۀسۈرۈظ جوغىرىطىسا

َا اْلُمْشرُِكوَن َّمٌَس َفبَل يَ ْقرَبُوْا اْلَمْسِجَد اِلَْرَاَم بَ ْعَد َعاِمِهْم َىذَ  ا َوِإْن ِخْفُتْم يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ِإَّنَّ
َلًة َفَسْوَف يُ ْغِنيُكُم الّلُو ِمن َفْضِلِو ِإن َشاء ِإنَّ الّلَو َعِليٌم َحِكيٌم*   (05)َعي ْ

ٔي ئىٕىبر لىٍغبٍٔىمٍىرى ۋە ئۇالرٔىڭ ئىحمبزى ثۇزۇق هللائي ِۇئّىٍٕەر! ِۇغرىىالر )ا
ٍىٍىسىٓ(وېَىٓ  - 9ِۇغۇ ٍىٍسىٓ )ٍۀي ھىجىرىَٕىڭ  ثوٌغبٍٔىمٍىرى ئۈچۈْ( پەلەت ٔىجىطحۇر

 ئۆِرە ئۇالر ِەضجىسى ھەراِغب )ٍۀي ھەرەِگە( ٍېمىٕالغّىطۇْ )ٍۀي ھەج لىٍّىطۇْ
ئەگەر ضىٍەر )ئي ِۇئّىٍٕەر! ِۇغرىىالرٔىڭ ھەرەِگە وىرىػحىٓ ِۀئي لىٍىٕىػي  .لىٍّىطۇْ(

 .ذبٌىطب ئۆز پەزىٍي ثىٍەْ ضىٍەرٔي ثبً لىٍىسۇهللا ا ثىٍەْ( پىمىرٌىمحىٓ لورلطبڭالر
. ھېىّەت ثىٍەْ ئىع لىٍغۇچىسۇر )ضىٍەرگە پبٍسىٍىك ئىػالرٔي( ثىٍگۈچىسۇرهللا ا غۈثھطىسوي

[28 ] 
ا: ٍبِبْ ئىع لىٍىسىغبْ ئۆٌىّبالرزىٓ، ئبزغۇٍٔۇق ئىچىسىىي ئبثىسٌەرزىٓ ھەزەر ٔىس - 52

ئەٍٍەظ، ئبٌحۇْ وۈِۈظ ٍىغمبٔالرٔىڭ ئبزاپمب زۇچبر ثوٌىسىغبٍٔىمىسىٓ ذەۋەر ثىرىىع 
 جوغىرىطىسا

َن اأَلْحَباِر َوالرُّْىَباِن لََيْأُكُلونَ  وَن َعن  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ِإنَّ َكِثًنًا مّْ أَْمَواَل النَّاِس بِاْلَباِطِل َوَيُصدُّ
ْرُىم ِبَعَذاٍب أَ  َىَب َواْلِفضََّة َواَل يُنِفُقونَ َها ِف َسِبيِل الّلِو فَ َبشّْ  (65)لِيٍم* َسِبيِل الّلِو َوالَِّذيَن َيْكِنُزوَن الذَّ

راھىجٍەرزىٓ )ٍەھۇزىٌ ۋە ٔبضبرا ئۆٌّبٌىرىسىٓ( ٔۇرغۇٍٔىرى  ئي ِۇئّىٍٕەر! ھىجرٌەر
ٔىڭ زىٕىغب وىرىػحىٓ هللا)وىػٍەرٔي( ا ِبٌٍىرىٕي ھەلىمەجەْ ھبراَ ٍەٍسۇ - وىػٍەرٔىڭ پۇي

ٔىڭ ٍوٌىسا ضەرپ لىٍّبٍسىغبٔالرغب )زەۋزەذحە هللائۇٔي ا وۈِۈظ ٍىغىپ - ئبٌحۇْ .جوضىسۇ
  .[34] .رگىٓثوٌىسىغبْ( لبجحىك ئبزاة ثىٍەْ ثىػبرەت ثە

ئۆز ٍۇرجىسىٓ ئبٍرىٍغۇضي وەٌّەً جىھبزلب چىمّىغبٔالرٔي ئەٍىپٍەظ ۋە ٔىسا:  - 53
 لورلۇجۇظ جوغىرىطسا

يُتم بِاِْلََياِة يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َما َلُكْم ِإَذا ِقيَل َلُكُم انِفُروْا ِف َسِبيِل الّلِو اثَّاقَ ْلُتْم ِإََل اأَلْرِض أََرضِ 
نْ َيا ِف اآلِخرَِة ِإالَّ َقِليٌل*  نْ َيا ِمَن اآلِخرَِة َفَما َمَتاُع اِْلََياِة الدُّ  (65)الدُّ

ٔېّىػمب  ٍوٌىسا جىھبز لىٍىػمب چىمىڭالر زېَىٍطەهللا ئي ِۇئّىٍٕەر! ضىٍەرگە ا
زۇَٔب ھبٍبجٕي ئبذىرەجحىىي )ثەذىث( ثىٍەْ جېگىػىػىە  ٍۇرجۇڭالرزىٓ ئبٍرىٍغىڭالر وەٌّەٍسۇ

زۇَٔب ھبٍبجىسىٓ ثەھرىّەْ ثوٌۇظ ئبذىرەجٕىڭ ٔىئّەجٍىرى ثىٍەْ  رازى ثوٌسىڭالرِۇ
  .[38] .ئەرزىّەش ٔەرضىسۇر ضېٍىػحۇرغبٔسا

 ٔىسا: راضىث ضۆزٌەغىە ثۇٍرۇظ جوغىرىطىسا - 54
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اِدِقٌَن*   ( 886)يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ات َُّقوْا الّلَو وَُكونُوْا َمَع الصَّ
  .[119] .راضىحچىٍالر ثىٍەْ ثىٍٍە ثوٌۇڭالر لورلۇڭالر جىٓهللائي ِۇئّىٍٕەر! 

جىھبز لىٍىػٕي ٍىمىٕسىىي وبپىرالرغب لبرغي جۇرۇغحىٓ ثبغالغمب ثۇٍرىغبٍٔىك ٔىسا:  - 55
 جوغىرىطىسا

اِر َولَِيِجُدوْا ِفيُكْم ِغْلظًَة َواْعَلُمواْ  َن اْلُكفَّ أَنَّ الّلَو َمَع  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َقاتُِلوْا الَِّذيَن يَ ُلوَنُكم مّْ
 (806)اْلُمتَِّقٌَن* 

وبفىرالر ثىٍەْ ئۇرۇظ لىٍىڭالر )ٍۀي ئي ِۇئّىٍٕەر ! ضىٍەر ئۆزەڭالرغب ٍېمىٓ جبٍسىىي 
 ئبٌسى ثىٍەْ ئەجراپىڭالرزىىي وۇففبرالرٔي ئۇجۇلحۇرۇڭالر( ضىٍەرگە ذەجەر ثوٌّبضٍىمي ئۈچۈْ

ضىٍەرٔي ئۇالر لبجحىك ھېص لىٍطۇْ )ٍۀي ئۇرۇظ ئۈضحىسە ئۇالرغب لبجحىك لوي ثۇٌۇڭالر ئۇالرغب 
جەلۋازارالرغب هللا ثىٍەْ ثىٍٍىسۇر )ٍۀي ا جەلۋازارالرهللا ا ثىٍىڭالروي ئىچىڭالر ئبغرىّىطۇْ(

 [123]. ِەزەجىبرزۇر(
 زىىي ٔىسا ئبٍەجٍىرى« ھەج »  ، ضۈرە . 22
 ٔىسا: ئىجبزەت لىٍىػمب لىٍىػمب ثىرىٍگەْ ثۇٍرۇق جوغىرىطىسا - 56

َر َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحوَن*  َعُلوا اْْلَي ْ  (44)يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ارَْكُعوا َواْسُجُدوا َواْعُبُدوا رَبَُّكْم َواف ْ
ضەجسە لىٍىڭالر )ٍۀي  ئي ِۇئّىٍٕەر! ثەذحىە ئېرىػىػىڭالر ئۈچۈْ رۇوۇ لىٍىڭالر

ٍبذػي ئىػالرٔي  )ٍبٌغۇز( پەرۋەرزىگبرىڭالرغب ئىجبزەت لىٍىڭالر ٔبِبز ئولۇڭالر(جەزەررۇ ثىٍەْ 
 ٍېطىرالرٔىڭ ثېػىٕي ضىالظ - ٍېحىُ رەھىُ لىٍىع - ئەلرىجبالرغب ضىٍە - )ٍۀي ذىع

  .[77] .وېچىطي جەھەججۇز ٔبِىسى ئۆجەظ لبجبرٌىك ئىػالرٔي( لىٍىڭالر
 ئبٍەت( 4)زىىي ٔىسا ئبٍەجٍىرى« ٔۇر»  ، ضۈرە. 24
ٔىسا: ئبٌالھٕىڭ ِەرھىّىحىٕي ئەضٍىحىع ۋە غەٍحبٕٔىڭ وەٍٕىگە وىرىپ وىحىػحىٓ  - 57

 ئبگبھالٔسۇرۇظ جوغىرىطىسا

ْيطَاِن َفِإنَُّو يَْأمُ  ْيطَاِن َوَمن يَ تَِّبْع ُخُطَواِت الشَّ ُر يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تَ تَِّبُعوا ُخُطَواِت الشَّ
ْن َأَحٍد أَبًَدا َوَلِكنَّ ا ي َمن للَّ بِاْلَفْحَشاء َواْلُمنَكِر َوَلْواَل َفْضُل اللَِّو َعَلْيُكْم َوَرزْتَُتُو َما زََكا ِمنُكم مّْ َو يُ زَكّْ

يٌع َعِليٌم*   ( [08)َيَشاء َواللَُّو مسَِ
، وىّىي غەٍحبٕٔىڭ وەٍٕىگە وىرىسىىەْ، ئي ِۇئّىٍٕەر! غەٍحبٕٔىڭ وەٍٕىگە وىرِەڭالر

پەزٌي ۋە ٔىڭ ضىٍەرگە هللا .ٍبِبْ ئىػالرغب ثۇٍرۇٍسۇ ھەروەجٍەر(گە - غەٍحبْ ئۇٔي لەثىھ )ضۆز
هللا ضىٍەرزىٓ ھېچ ئبزەَ ئەثەزىٌ پبن ثوٌّبش ئىسى ۋە ٌېىىٓ ا ِەرھەِىحي ثوٌّىطب ئىسى

 ضىٍەرٔىڭ )ضۆزٌىرىڭالرٔي( ئبڭالپ جۇرغۇچىسۇرهللا ا .ذبٌىغبْ ثۀسىطىٕي پبن لىٍىسۇ
  .[21] .)ٔىَەجٍىرىڭالرٔي( ثىٍىپ جۇرغۇچىسۇر

 وىرىػحىىي لبئىسىٍەر جوغىرىطىسائۆٍگە وىرگۀسە رۇذطەت ضوراظ ۋە ئۆٍگە ٔىسا:  - 58

َر بُ ُيوِتُكْم َحَّتَّ َتْسَتْأِنُسوا َوُتَسلُّْموا َعَلى أَْىِلَها َذِلُكْم  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل َتْدُخُلوا بُ ُيوتًا َغي ْ
ُروَن*  ٌر لَُّكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَّ  ( 04)َخي ْ

ِۇئّىٍٕەر ثبغمىالرٔىڭ ئۆٍٍىرىگە )وىرىػىە( ئىجبزەت ضورىّىغىچە ۋە ئۆً ئىگىطىگە ئي 
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ئەزەپىە  - ٔەضىھەت ئېٍىػىڭالر )ٍۀي ثۇ گۈزەي ئەذالق - ۋەز ضبالَ ثەرِىگىچە وىرِەڭالر
ئەِەي لىٍىػىڭالر( ئۈچۈْ ثۇ )ٍۀي ئىجبزەت ضوراپ ۋە ضبالَ ثېرىپ وىرىع ئۇغحۇِحۇت 

 . [27] .ٍبذػىسۇروىرىػحىٓ( ضىٍەرگە 
ٔىسا: ئبٍبٌالرٔي ئورىٕىػىمب ثۇٍرۇظ ۋە ٍوٌسا ِبڭغبٔسا رىئبٍە لىٍىسىغبْ ئەزەپٍەر  - 59

 جوغىرىطىسا

َها َوُقل لّْْلُمْؤِمَناِت يَ ْغُضْضَن ِمْن أَْبَصارِِىنَّ َوَْيَْفْظَن فُ ُروَجُهنَّ َواَل يُ ْبِديَن زِيَنتَ ُهنَّ ِإالَّ َما َظَهرَ ]   ِمن ْ
اء بُ ُعولَِتِهنَّ َأْو أَبْ َناِئِهنَّ َوْلَيْضرِْبَن ِِبُُمرِِىنَّ َعَلى ُجُيوِِّبِنَّ َواَل يُ ْبِديَن زِيَنتَ ُهنَّ ِإالَّ لِبُ ُعولَِتِهنَّ َأْو آبَاِئِهنَّ َأْو آبَ 

اِِتِنَّ َأْو ِنَساِئِهنَّ َأْو َما َمَلَكْت أََْيَانُ ُهنَّ أَِو َأْو أَبْ َناء بُ ُعولَِتِهنَّ َأْو ِإْخَواهِنِنَّ َأْو َبيِن ِإْخَواهِنِنَّ أَْو َبيِن َأَخوَ 
ْربَِة ِمَن الرَّْجاِل َأِو الطّْْفِل الَِّذيَن ملَْ يَْظَهُروا َعَلى َعْورَاِت النَّْساء وَ  اَل َيْضرِْبَن التَّاِبِعٌَن َغًْنِ أُْويل اإْلِ

يًعا أَي َُّها اْلُمْؤِمُنوَن َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحوَن )بَِأْرُجِلِهنَّ لِيُ ْعَلَم َما خُيِْفٌَن ِمن زِينَ   ([68ِتِهنَّ َوُتوبُوا ِإََل اللَِّو رتَِ
ِۆِىٕەٌەرگە ئېَحمىٕىي، ٔبِەھرەٍِەرگە جىىىٍىپ لبرىّىطۇْ، ئەۋرەجٍىرىٕي ٍبپطۇْ، 
جبغمي زىٕٕەجٍىرىسىٓ ثبغمب زىٕٕەجٍىرىٕي ئبغىبرىٍىّىطۇْ، ٌېچەوٍىرى ثىٍەْ وۆورەوٍىرىٕي 
ٍبپطۇْ، )جبغمي زىٕٕەجٍىرىسىٓ ثبغمب( زىٕٕەجٍىرىٕي ئەرٌىرىسىٓ، ئبجىٍىرىسىٓ، ٍب لېَىٓ 

ٍب ئوغۇٌٍىرىسىٓ، ٍب ئەرٌىرىٕىڭ ئوغۇٌٍىرىسىٓ، ٍب ئۆز لېرىٕساغٍىرىسىٓ، ٍب  ئبجىٍىرىسىٓ،
لېرىٕساغٍىرىٕىڭ ئوغۇٌٍىرىسىٓ، ٍب ھەِػىرىٍىرىٕىڭ ئوغۇٌٍىرىسىٓ، ٍب زىٕساظ ئبٍبٌالرزىٓ، 
ٍب لوي ئبضحىسىىي چۆرىٍەرزىٓ، ٍب ذوجۇٔالرغب ئېھحىَبجي ٍوق ذىسِەجچىٍەر )ٍۀي لېرى، 

ىٓ جىٕطىٌ غەھۋىحي ٍولالر( زىٓ، ٍب ئبٍبٌالرٔىڭ ئۇٍبجٍىك جبٍٍىرىٕي زەٌسۈظ ثوٌغبٍٔىمح
ئۇلّبٍسىغبْ )ٍۀي ثبالغەجىە ٍەجّىگەْ( ثبٌىالرزىٓ ثبغمب وىػىٍەرگە وۆرضەجّىطۇْ، 
زىٕٕەجٍىرىٕي وىػىٍەرگە ثىٍسۈرۈظ ئۈچۈْ ئبٍبغٍىرىٕي ٍەرگە ئۇرِىطۇْ، ئي ِۆِىٍٕەر! 

 . [31جەۋثە لىٍىڭالر ] لبهللار ثەذحىە ئېرىػىػىڭالر ئۈچۈْ ھەِّىڭال
ٔىسا: لۇي، چۆرىٍەر ۋە ٔبرىطىسىٍەرٔىڭ وىرىػىە رۇذطەت ضوراٍسىغبْ ۋالىحٍىرى  - 60

 جوغىرىطىسا

ُلُغوا اِْلُُلَم ِمنكُ  ْم َثبَلَث يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَِيْسَتْأِذنُكُم الَِّذيَن َمَلَكْت أََْيَانُُكْم َوالَِّذيَن ملَْ يَ ب ْ
َن الظَِّهًنَِة َوِمن بَ ْعِد َصبَلِة اْلِعَشاء َثبَل  ُث َعْورَاٍت َمرَّاٍت ِمن قَ ْبِل َصبَلِة اْلَفْجِر َوِحٌَن َتَضُعوَن ثَِياَبُكم مّْ

 ُ  اللَّوُ لَُّكْم لَْيَس َعَلْيُكْم َواَل َعلَْيِهْم ُجَناٌح بَ ْعَدُىنَّ َطوَّاُفوَن َعَلْيُكم بَ ْعُضُكْم َعَلى بَ ْعٍض َكَذِلَك يُ بَ ٌنّْ
 ( 45)َلُكُم اآْليَاِت َواللَُّو َعِليٌم َحِكيٌم* 

چۆرىٍىرىڭالر ۋە ئىچىڭالرزىىي ثبالغەجىە ٍەجّىگەْ  ىٍەرٔىڭ لۇٌٍىرىڭالرئي ِۇئّىٍٕەر! ض
چۈغحە )ئۇذالظ ئۈچۈْ( وىَىّىڭالرٔي ضبٌغبْ چېغىڭالرزا ۋە  ثبٌىالر ٔبِبز ثبِساجحىٓ ثۇرۇْ

 ذۇپحۀسىٓ وېَىٓ )ِۇغۇٔساق( ئۈچ ۋالىححب )ٍېٕىڭالرغب وىرضە( ضىٍەرزىٓ ئىجبزەت ضورىطۇْ
ثۇ ئۈچ ۋالىححىٓ ثبغمب  ٔىڭ ئەۋرىحىڭالر )ئېچىٍىپ لبٌىسىغبْ ۋالىححۇر()ثۇ( ئۈچ ۋالىث ضىٍەر

 - ضىٍەر ثىر ئۇالرغىّۇ ھېچ گۇٔبھ ثوٌّبٍسۇ ۋالىحالرزا )ئۇالر ضىٍەرگە وىرضە( ضىٍەرگىّۇ
ضىٍەرگە ئبٍەجٍەرٔي )ٍۀي غەرىئەت هللا ا وېٍىع لىٍىپ جۇرىطىٍەر - ثىرىڭالر ثىٍەْ ثېرىع

ھېىّەت ثىٍەْ ئىع  ھەِّىٕي ثىٍگۈچىسۇرهللا ا غۇٔساق ثبٍبْ لىٍىسۇئەھىبٍِىرىٕي( ئۀە 

javascript:ac('024031')
javascript:ac('024058')


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

110 
 

 . [58] .لىٍغۇچىسۇر
 ئبٍەت( 7)جىىي ٔىسا ئبٍەجٍىرى« ئەھساف»  ، ضۈرە. 33
سىىي ئبٌالھٕىڭ ٍبرزىّىٕىڭ ِۇئّىٍٕەرگە ثوٌغبْ ٔىئّىحي ف غبزىحىئەھسا ٔىسا: – 61

  ئىىۀٍىىي جوغىرىطىسا

ْ يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اذُْكُروا نِْعَمَة اللَِّو َعَلْيُكْم ِإْذ َجاءْتُكْم ُجُنوٌد َفَأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم رًِْيا  َوُجُنوًدا ملَّ
 ( 6)تَ َرْوَىا وََكاَن اللَُّو ِبَا تَ ْعَمُلوَن َبِصًنًا* 

ئۆز ۋالحىسا ئۈضحۈڭالرغب  ٔىڭ ضىٍەرگە ثەرگەْ ٔىئّىحىٕي ئەضٍەڭالرهللائي ِۇئّىٍٕەر! 
ثىس ئۇالرغب لبرغي ثوراْ ۋە  .)وۇففبرالرزىٓ ئۇٍۇغمبْ ئۇرۇغمۇچي( لوغۇْ وەٌگەْ ئىسى

ضىٍەرٔىڭ لىٍغبْ هللا ا .ضىٍەرگە وۆرۈّٔەٍسىغبْ لوغۇْ )ٍۀي پەرىػحىٍەرٔي( ئەۋەجحۇق
 [ 9]. ئىػىڭالرٔي وۆرۈپ جۇرغۇچىسۇر

 ٔىسا: ئبٌالھ جبئبالغب وۆپ زىىىر ئىَحىػٕىڭ پەزىٍىحي جوغىرىطسا - 62

 ( 50َوَسبُّْحوُه بُْكرًَة َوَأِصيبًل*) (58)يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اذُْكُروا اللََّو ذِْكرًا َكِثًنًا*
ئۇٔىڭغب ئەجىگەْ ـ ئبذػبِسا جەضجىھ ئېَحىڭالر  .ٔي وۆپ ٍبز لىٍىڭالرهللائي ِۇئّىٍٕەر! ا

)چۈٔىي ثۇ ئىىىي ۋالىححب پەرىػحىٍەر چۈغۈپ جۇرغبٍٔىمحىٓ، ئۇ ۋالىحالرٔىڭ ئەۋزىٍي 
  .[42 - 41ھېطبثٍىٕىسۇ( ]

جۇجّبٍسىغبٍٔىمي ئىسزەت ، ٍىمىٕچىٍىك لىٍىػحىٓ ثۇرۇْ لوٍۇۋىحىٍگەْ ئبٍبٌٕىڭٔىسا:  - 63
 جوال ٔەرضە ثىرىػىە ثۇٍرىغبٍٔىك جوغرىطىسا - ۋە ئۇٔىڭغب ئبز

وُىنَّ َفَما َلُكْم  يَا َعَلْيِهنَّ أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َنَكْحُتُم اْلُمْؤِمَناِت مثَّ طَلَّْقُتُموُىنَّ ِمن قَ ْبِل أَن دَتَسُّ
يبًل* ُعوُىنَّ َوَسرُّْحوُىنَّ َسرَاًحا رتَِ ونَ َها َفَمت ّْ ٍة تَ ْعَتدُّ  (56)ِمْن ِعدَّ

ئبٔسىٓ ئۇالرغب ٍېمىٕچىٍىك لىٍىػحىٓ  ئي ِۇئّىٍٕەر! ضىٍەر ِۇئّىٓ ئبٍبٌالرٔي ئبٌطبڭالر
ئۇالرغب  .ثۇ چبغسا ئۇالر ضىٍەر ئۈچۈْ ئىسزەت جۇجّبضٍىمي وېرەن ثۇرۇْ ئۇالرٔي لۇٍۇۋەجطەڭالر

 [49]. ئۇالرٔي چىراٍٍىمچە لۇٍۇپ ثېرىڭالر، جوال ٔەرضە ثېرىڭالر - ئبز
ھىجبپٍىٕىػمب ثۇٍرۇظ ، پەٍغەِجەرٔىڭ ئۆٍٍىرىگە وىرىػٕىڭ لبئىسە ٍۇضۇٍٔىرىٔىسا: – 64

ۋە پەٍغەِجەرٔىڭ ئبٍبٌٍىرىٕي ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ئۆز ئەِرىگە ئىٍىػٕىڭ ھبراٍِىمٕي ثبٍبْ لىٍىع 
 جوغىرىطسا

َر نَاِظرِيَن إِنَاُه َوَلِكْن يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل َتْدُخُلوا بُ ُيوَت النَّيبّْ ِإالَّ أَن يُ ْؤَذَن َلكُ  ْم ِإََل َطَعاٍم َغي ْ
يبَّ فَ َيْسَتْحِيي ِإَذا ُدِعيُتْم َفاْدُخُلوا فَِإَذا َطِعْمُتْم َفانَتِشُروا َواَل ُمْسَتْأِنِسٌَن ِلَِِديٍث ِإنَّ َذِلُكْم َكاَن يُ ْؤِذي النَّ 

أَْلُتُموُىنَّ َمَتاًعا فَاْسأَُلوُىنَّ ِمن َورَاء ِحَجاٍب َذِلُكْم أَْطَهُر ِمنُكْم َواللَُّو اَل َيْسَتْحِيي ِمَن اِلَْقّْ َوِإَذا سَ 
ًدا ِإنَّ َذِلُكْم  ِلُقُلوِبُكْم َوقُ ُلوِِّبِنَّ َوَما َكاَن َلُكْم أَن تُ ْؤُذوا َرُسوَل اللَِّو َواَل أَن تَنِكُحوا أَْزَواَجُو ِمن بَ ْعِدِه أَبَ 

  (46)َكاَن ِعنَد اللَِّو َعِظيًما*
پەلەت جبِبلمب چبلىرىٍغبْ ۋالىحىڭالرزىال  ئي ِۇئّىٍٕەر! پەٍغەِجەرٔىڭ ئۆٍٍىرىگە وىرِەڭالر

 .)ثبغمب ۋالىححب رۇذطەت ثىٍەْ وىرگۀسە( جبِبلٕىڭ پىػىػىٕي وۈجۈپ ئوٌحۇرِبڭالر ،وىرىڭالر
)جبِبلحىٓ . پ ثوٌغبٔسىٓ وېَىٓ جبرلبپ وېحىڭالرجبِبق ٍە ٍۇ-ٌېىىٓ چبلىرىٍغبٔسا وىرىڭالر 
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ثۇ )ٍۀي جبِبلحىٓ وېَىٓ پبراڭ ضېٍىپ ئوٌحۇرۇظ(  ،وېَىٓ( پبراڭ ضېٍىػىپ ئوٌحۇرِبڭالر
ھەق )ٔي هللا ا پەٍغەِجەر )ثۇٔي ئېَحىػمب( ضىٍەرزىٓ ذىجىً ثوٌىسۇ ،پەٍغەِجەرٔي رۀجىحىسۇ

بٍبٌٍىرىسىٓ ثىر ٔەرضە ضوراپ ضىٍەر پەٍغەِجەرٔىڭ ئ .ئېَحىع( جىٓ ذىجىً ثوٌّبٍسۇ
ِۇٔساق لىٍىع ضىٍەرٔىڭ  ،پەرزە ئبرلىطىسىٓ ضوراپ ئېٍىڭالر ،)ئبٌّبلچي( ثوٌطبڭالر

ضىٍەرٔىڭ رەضۇٌۇٌالٔي رۀجىحىپ  .ئۇالرٔىڭ زىٍٍىرىٕىّۇ ئەڭ پبن جۇجىسۇ زىٍٍىرىڭالرٔىّۇ
ئېٍىػىڭالرِۇ ِەڭگۈ رەضۇٌۇٌالزىٓ وېَىٓ ئۇٔىڭ ئبٍبٌٍىرىٕي  ،لۇٍۇغۇڭالر زۇرۇش ئەِەش

ثۇٔساق لىٍىع )ٍۀي رەضۇٌۇٌالٔي رۀجىحىع ۋە ئۇٔىڭ ئبٍبٌٍىرىٕي ئېٍىع(  .زۇرۇش ئەِەش
 [ 53]. ٔىڭ زەرگبھىسا چوڭ گۇٔبھحۇرهللاھەلىمەجەْ ا

ٔىسا:پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِغب زۇرۇز ئىَحىػمب ثۇٍرۇظ ۋە زۇرۇز ئىَحىػٕىڭ  - 65
 جوغىرىطىسا پەزىٍىحي

 (43)َوَمبَلِئَكَتُو ُيَصلُّوَن َعَلى النَّيبّْ يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُّْموا َتْسِليًما* ِإنَّ اللَّوَ 
ھەلىمەجەْ پەٍغەِجەرگە رەھّەت ٍوٌالٍسۇ )ٍۀي پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِغب رەھّەت هللا ا

پەرىػحىٍەرِۇ ھەلىمەجەْ  .زەرىجىطىٕي ئۈضحۈْ لىٍىسۇ( ئۇٌۇغ لىٍىسۇغۀىٕي  لىٍىسۇ
ئي ِۇئّىٍٕەر! ضىٍەر پەٍغەِجەرگە زۇرۇز ئېَحىڭالر ۋە  .)پەٍغەِجەرگە( ِەغفىرەت جەٌەپ لىٍىسۇ

ئۇ ضىٍەرٔي  ئبِبٍٔىك جىٍەڭالر )چۈٔىي رەضۇٌۇٌالٔىڭ ضىٍەرٔىڭ ئۈضحۈڭالرزىىي ھەلمي چوڭسۇر
 [56]. ىە زۇٌّەجحىٓ ٍۇرۇلٍۇلمب چىمبرغۇچىسۇر(گۇِراھٍىمحىٓ ھىساٍەج

 ٍەھۇزىَالرٔىڭ ِۇضب ئەٌەٍھىططبالَ ھەلمىسە جولۇغبْ جۆھّەجٍىرى جوغىرىطىسا :ٔىسا – 66

ِو يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل َتُكونُوا َكالَِّذيَن آَذْوا ُموَسى فَ بَ رَّأَُه اللَُّو ِمَّا َقاُلوا وََكاَن ِعنَد اللَّ 
 (36)َوِجيًها*

ئي ِۇئّىٍٕەر! ضىٍەر ِۇضبغب ئبزار لىٍغبْ وىػىٍەر )ٍۀي ثۀي ئىطرائىً( زەن ثوٌّبڭالر 
زەرگبھىسا  ٔىڭهللاِۇضبٔي ئۇالرٔىڭ ئېَحمبٍٔىرىسىٓ )ٍۀي جۆھّەجٍىرىسىٓ( ئبلٍىسى ِۇضب هللا ا

 (69) .ئبثروٍٍۇق ئىسى
 ِۇئّىٍٕەرٔي جەلۋازارٌىك ۋە راضچىٍٍىممب ثۇٍرۇظ جوغىرىطىسأىسا:  - 67

 ( 42)يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّو َوُقوُلوا قَ ْواًل َسِديًدا*
  .[70لورلۇڭالر، جوغرا ضۆزٔي لىٍىڭالر ] جىٓهللائي ِۆِىٍٕەر! 

 زىىي ٔىسا ئبٍەجٍىرى «ِۇھەِّەز»ضۈرە، . 47
ئبٌالھٕىڭّۇ ٍبرزەَ ثىرىسىغبٍٔىمي ، ٍبرزەَ ثەرضە ٔىسا: ِۇئّىٍٕەر ئبٌالھٕىڭ زىٕىغب - 68

 جوغىرىطىسا

 (4)يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإن تَنُصُروا اللََّو يَنُصرُْكْم َويُ ثَبّْْت أَْقَداَمُكْم*
ضىٍەرگە هللا ٔىڭ زىٕىغب( ٍبرزەَ ثەرضەڭالر اهللا)ٍۀي ا لبهللائي ِۇئّىٍٕەر! ضىٍەر 

. لەزىّىڭالرٔي )ئۇرۇظ ِەٍسأٍىرىسا( ثەرلبرار لىٍىسۇ )زۈغّىٕىڭالرغب لبرغي( ٍبرزەَ ثېرىسۇ
[7 ] 

 ٔىسا: وبپىرالرٔىڭ ئەٍِىىٕىڭ ثىىبر ثوٌىسىغبٍٔىمي جوغىرىطىسا - 69

 ( 66)وا أَِطيُعوا اللََّو َوأَِطيُعوا الرَُّسوَل َواَل تُ ْبِطُلوا أَْعَماَلُكْم* يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُ 
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ئەِەٌٍىرىڭالرٔي  پەٍغەِجەرگە ئىحبئەت لىٍىڭالر ئىحبئەت لىٍىڭالر لبهللائي ِۇئّىٍٕەر! 
  .[33] .)وۇفرى ٔىفبق ۋە رىَب ثىٍەْ( ثىىبر لىٍىۋەجّەڭالر

 ئبٍەت( 5)جىىي ٔىسا ئبٍەجٍىرى« ھۇجۇرات »، ضۈرە. 49 
پەٍغەِجىرى ئبٌسىسا ئبٌسىراڭغۇٌۇق لىٍىػحىٓ جوضۇظ،  ٔىسا: ئبٌالھ ۋە ئۇٔىڭ  - 70

 ھۆرِەجٍەغىە ثۇٍرۇظ جوغىرىطىسا ئبٌالھٕىڭ پەٍغەِجىرىّٕي

ُموا بَ ٌْنَ يََدِي  يٌع َعِليٌم*يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل تُ َقدّْ  (8)اللَِّو َوَرُسوِلِو َوات َُّقوا اللََّو ِإنَّ اللََّو مسَِ
ٔىڭ پەٍغەِجىرىٕىڭ ئبٌسىسا )ھېچمبٔساق ثىر ئىػٕي ۋە هللأىڭ ۋە اهللائي ِۇئّىٍٕەر! ضىٍەر ا

)ضۆزۈڭالرٔي( ئبڭالپ ھەلىمەجەْ هللا ا لورلۇڭالر جىٓهللا ضۆزٔي( ئبٌسى ثىٍەْ لىٍّبڭالر
 [1]. جۇرغۇچىسۇر )ٔىَىحىڭالرٔي ۋە ئەھۋاٌىڭالرٔي( ثىٍىپ جۇرغۇچىسۇر

 ٔىسا : ئبٌالھٕىڭ پەٍغەِجىرىگە ئەزەپ ثىٍەْ ِۇئبِىٍە لىٍىػمب ثۇٍرۇظ جوغىرىطىسا -71

َِتَْهُروا َلُو بِاْلَقْوِل َكَجْهِر بَ ْعِضُكْم  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل تَ ْرفَ ُعوا َأْصوَاَتُكْم فَ ْوَق َصْوِت النَّيبّْ َواَل 
 (0)لِبَ ْعٍض أَن حَتَْبَط أَْعَماُلُكْم َوأَنُتْم اَل َتْشُعُروَن* 

ئي ِۇئّىٍٕەر! )رەضۇٌۇٌالغب ضۆز لىٍغبْ چېغىڭالرزا( ئبۋازىڭالرٔي پەٍغەِجەرٔىڭ ئبۋازىسىٓ 
ثىرىڭالر ثىٍەْ )جوۋالپ( ٍۇلىرى ئبۋاز ثىٍەْ ضۆزٌەغىۀسەن  - لىٍّبڭالر ضىٍەر ثىرٍۇلىرى 

 )ئۇٔساق لىٍطبڭالر( ئۆزٌىرىڭالر جۇٍّبضحىٓ پەٍغەِجەرگە )جوۋالپ( ٍۇلىرى ئبۋاززا ضۆز لىٍّبڭالر
 [2] .)لىٍغبْ ٍبذػي( ئەِەٌٍىرىڭالر ثىىبر ثوٌۇپ وېحىسۇ

ئىٍىپ وەٌطە، ئۇ ذەۋەرٔىڭ ھەلىمىحىٕي ئىٕىمالپ  پبضىك ئبزەَ ثىرەر ذەۋەرٔىسا:  - 72
 وۆرۈظ ۋە پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ھۆوۈِىٕىڭ ئەڭ پبٍسىٍىك ھۆوۈَ ئىىۀٍىىي

 جوغىرىطىسا

ُنوا أَن ُتِصيُبوا قَ ْوًما ِِبََهاَلٍة فَ ُتْصِبُحوا َعلَ  ى َما يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإن َجاءُكْم َفاِسٌق بَِنَبٍأ فَ َتبَ ي َّ
 ( 3)فَ َعْلُتْم نَاِدِمٌَن* 

)ئىػٕىڭ  ئېٍىپ وەٌطەئي ِۇئّىٍٕەر! ئەگەر ضىٍەرگە ثىر پبضىك ئبزەَ ثىرەر ذەۋەر 
لىٍّىػىڭالرغب پۇغبٍّبْ لىٍىپ  ھەلىمىحىٕي( ثىٍّەضحىٓ ثىرەر لەۋِٕي رۀجىحىپ لۇٍۇپ

 [6]. )ئۇ ذەۋەرٔي( ئېٕىمالپ وۆرۈڭالر لبٌّبضٍىمىڭالر ئۈچۈْ
 ٔىسا: ِەضرىرە لىٍىع ۋە وەِطىحىػحىٓ جوضۇظ جوغىرىطسا - 73

ن نَّْساء يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل َيْسَخْر  ُهْم َواَل ِنَساء مّْ رًا مّْن ْ ن قَ ْوٍم َعَسى أَن َيُكونُوا َخي ْ َقوٌم مّْ
ُهنَّ َواَل تَ ْلِمُزوا أَنُفَسُكْم َواَل تَ َنابَ ُزوا بِاأْلَْلَقاِب بِْئَس ااِلْسُم اْلُفُسوقُ  رًا مّْن ْ َيَاِن  َعَسى أَن َيُكنَّ َخي ْ بَ ْعَد اإْلِ

 (88)َك ُىُم الظَّاِلُموَن*َوَمن ملَّْ يَ ُتْب فَُأْولَئِ 
ثىر ئبزەَ ٍۀە  ئي ِۇئّىٍٕەر! ثىر لەۋَ ٍۀە ثىر لەۋِٕي )ٍۀي ثىر جبِبئە ٍۀە ثىر جبِبئۀي

ٔىڭ ٔەزىرىسە( ِەضرىرە هللاِەضرىرە لىٍىٕغبْ لەۋَ )ا .ثىر ئبزەِٕي( ِەضرىرە لىٍّىطۇْ
ضىٍەرٔىڭ ئبراڭالرزىىي ئبٍبٌالرِۇ ئۆزئبرا  .ٍبذػىراق ثوٌۇغي ِۇِىىٓلىٍغۇچي لەۋِسىٓ 

ٔىڭ زەرگبھىسا( ِەضرىرە لىٍغۇچي هللاِەضرىرە لىٍىٕغۇچي ئبٍبٌالر )ا، ِەضرىرە لىٍىػّىطۇْ
ثىرىڭالرٔي ٍبِبْ  - ثىر ثىرىڭالرٔي ئەٍىپٍىّەڭالر - ثىر .ئبٍبٌالرزىٓ ٍبذػىراق ثوٌۇغي ِۇِىىٓ

ئىّبٔسىٓ وېَىٓ فىطمي ثىٍەْ ئبجبظ )ٍۀي ِۇئّىٕٕي پبضىك( زەپ  بڭالرٌەلەَ ثىٍەْ چبلىرىػّ
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. ئبجبظ ٔېّىسېگەْ ٍبِبْ! )ثۇٔساق ٔەھَي لىٍىٕغبْ ئىػالرزىٓ( جەۋثە لىٍّىغبٔالر زاٌىّالرزۇر
[11] 

 ٔىسا: گۇِبْ لىٍىػحىٓ جوضۇظ ۋە غەٍۋەجرور ثىٍەْ ضۇذۀچىٕىڭ جەۋثە لىٍىػي - 74
 جوغىرىطسا الزىٍّىمي 

ُسوا َواَل يَ ْغتَ  َن الظَّنّْ ِإنَّ بَ ْعَض الظَّنّْ ِإمْثٌ َواَل َِتَسَّ ب ب َّْعُضُكم يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثًنًا مّْ
بُّ َأَحدُُكْم أَن يَْأُكَل ِلََْم َأِخيِو َمْيًتا َفَكرِْىُتُموُه َوات َُّقوا اللََّو ِإنَّ اللََّو تَ وَّ   (80)اٌب رَِّحيٌم*بَ ْعًضا َأْيُِ

ئي ِۇئّىٍٕەر! ٔۇرغۇْ گۇِبٔالرزىٓ ضبلٍىٕىڭالر )ٍۀي ئبئىٍىسىىىٍىرىڭالرغب ۋە 
)ِۇئّىٍٕەرٔىڭ  .ثەزى گۇِبٔالر ھەلىمەجەْ گۇٔبھحۇر وىػىٍەرگە گۇِبٔرورٌۇق لىٍّبڭالر(

ضىٍەرزىٓ ثىرىڭالر ئۆٌگەْ ، غەٍۋىحىٕي لىٍّبڭالر ثىرىڭالرٔىڭ - ثىر، ئەٍىۋىٕي( ئىسزىّەڭالر
 لورلۇڭالر جىٓهللا .؟ ئۇٔي ٍبلحۇرِبٍطىٍەرلېرىٕسىػىڭالرٔىڭ گۆغىٕي ٍېَىػٕي ٍبلحۇراِطىٍەر

)ئۇالرغب( ٔبھبٍىحي  )جەۋثە لىٍغۇچىالرٔىڭ لىٍغبْ( جەۋثىطىٕي ثەوّۇ لوثۇي لىٍغۇچىسۇرهللا ا
 [12]. ِىھرىجبٔسۇر

 جىىي ٔىسا ئبٍەجٍىرى« ھەزىس »، ضۈرە. 57
ئەھٍي وىحبپحىٓ ئىّبْ ئىَىحمبٔالرغب ئىىىي ھەضطە ضبۋاپ ثىرىٍىسىغبٍٔىمي  :ٔىسا - 75

 جوغىرىطىسا

ِبِو نُورًا دَتُْشوَن  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّو َوآِمُنوا ِبَرُسولِِو يُ ْؤِتُكْم ِكْفَلٌْنِ ِمن رَّزْتَِتِو َوجَيَْعل لَُّكمْ 
 ( 05َويَ ْغِفْر َلُكْم َواللَُّو َغُفوٌر رَِّحيٌم )

ۋە ئۇٔىڭ پەٍغەِجىرى  لبهللالورلۇڭالر،  جىٓهللائي )ئىطبغب( ئىّبْ ئېَحمبْ وىػىٍەر! 
ضىٍەرگە رەھّىحىسىٓ ئىىىي ھەضطە هللا )ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىططبالِغب( ئىّبْ ئېَحىڭالر، ا

ۇ، ضىٍەرگە ضىٍەر )ئبذىرەجحە پىٍطىراجحب( ِبڭىسىغبْ ٔۇرٔي پەٍسا لىٍىسۇ، ضىٍەرگە ثېرىس
  .[28ثەوّۇ ِەغپىرەت لىٍغۇچىسۇر، ٔبھبٍىحي ِېھرىجبٔسۇر ]هللا ِەغپىرەت لىٍىسۇ، ا

 زىىي ٔىسا ئبٍەجٍىرى« ِۇجبزەٌە »، ضۈرە. 58
 ئەذاللٍىرى جوغىرىطىسا - ٔىسا: پىچىرٌىػىػٕىڭ ئەزەپ - 76

مثِْ َواْلُعْدَواِن َوَمْعِصَيِت الرَُّسوِل َوتَ َناجَ  يَا ْوا بِاْلربّْ أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا تَ َناَجْيُتْم َفبَل تَ تَ َناَجْوا بِاإْلِ
ْقَوى َوات َُّقوا اللََّو الَِّذي إِلَْيِو حُتَْشُروَن*   ( 6)َوالت َّ

ِۇئّىٍٕەر ضىٍەر پىچىرالغطبڭالر گۇٔبھ زۇٌۇَ ۋە پەٍغەِجەرٔىڭ ئەِرىگە ذىالپٍىك ئي 
ضىٍەر  ٍبذػىٍىك ۋە جەلۋازارٌىك جوغرىطىسا پىچىرٌىػىڭالر لىٍىع جوغرىطىسا پىچىرالغّبڭالر

  .[9] .ضىٍەر ئۇٔىڭ زەرگبھىغب ٍىغىٍىطىٍەر لورلۇڭالر جىٓهللا
ئەذاللٍىرى، ثېٍىُ ھەَ ثېٍىٍّىه وىػىٍەرٔىڭ ٍېغىٍىػٕىڭ ئەزەپ ٔىسا:  - 77

 ئبرجۇلچىٍىمي جوغىرىطىسا

ُحوا ِف اْلَمَجاِلِس َفاْفَسُحوا يَ ْفَسِح اللَُّو َلُكْم َوِإَذا قِ  يَل يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا ِقيَل َلُكْم تَ َفسَّ
 (88)وَن َخِبًٌن* لُ انُشُزوا َفانُشُزوا يَ ْرَفِع اللَُّو الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوالَِّذيَن أُوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت َواللَُّو ِبَا تَ ْعمَ 

زىطە ئورۇْ « ئورۇْ چىمىرىپ ثېرىڭالر»ئي ِۇئّىٍٕەر ئەگەر )ضورۇٔسا( ثەزىٍەر ضىٍەرگە: 
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ئەگەر ضىٍەرگە  ضىٍەرگە )رەھّىحي ۋە جۀٕىحىٕي( وېڭەٍحىپ ثېرىسۇهللا ا چىمىرىپ ثېرىڭالر
 زېَىٍطە« ئورٔۇڭالرزىٓ جۇرۇپ ثېرىڭالر»ئۈچۈْ(: )ثبغمىالرغب ئورۇْ ثۇغىحىپ ثېرىع 

ضىٍەرزىٓ ئىّبْ ئېَحمبٔالر ۋە ئىٍىُ ثېرىٍگۀٍەرٔي ثىر لبٔچە هللا ا ئورٔۇڭالرزىٓ جۇرۇپ ثېرىڭالر
 [11]. ضىٍەرٔىڭ لىٍىۋاجمبْ ئىػىڭالرزىٓ جوٌۇق ذەۋەرزارهللا ا زەرىجە ٍۇلىرى وۆجۈرىسۇ

حىٓ ئىٍگىرى ضەزىمە ثىرىػىە ثۇٍرۇظ ٔىسا: پەٍغەِجەر ثىٍەْ ِەذپي ضۆزٌىػىػ - 78
 جوغىرىطىسا

ٌر لَّكُ  ُموا بَ ٌْنَ يََدْي َّمَْواُكْم َصَدَقًة َذِلَك َخي ْ ْم َوأَْطَهُر يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا نَاَجْيُتُم الرَُّسوَل فَ َقدّْ
ُدوا َفِإنَّ اللََّو َغُفوٌر رَِّحيٌم*   ( 80)َفِإن ملَّْ ِتَِ

ئبٌسى ثىٍەْ  ئي ِۇئّىٍٕەر! پەٍغەِجەر ثىٍەْ ِەذپي ضۆزٌەغّەوچي ثوٌطبڭالر
 ثۇ ضىٍەر ئۈچۈْ ٍبذػىرالحۇر ۋە پبورالحۇر )ٍولطۇٌالرغب( ضەزىمە ثېرىپ ئبٔسىٓ ضۆزٌىػىڭالر

ٔبھبٍىحي هللا چۈٔىي ا بھ ثوٌّبٍسۇ(ئەگەر )ضەزىمە لىٍىسىغبْ ٔەرضە( جبپبٌّىطبڭالر )ضىٍەرگە گۇٔ
  .[12] .ٔبھبٍىحي ِېھرىجبٔسۇر ِەغفىرەت لىٍغۇچىسۇر

 زىىي ٔىسا ئبٍەجٍىرى« ھەغىر»، ضۈرە . 59
ٔىسا: جەلۋازارٌىك لىٍىػمب ۋە لىَبِەت وۈٔي ئۈچۈْ جەٍَبرٌىك لىٍىػمب ثۇٍرۇظ  - 79

 جوغىرىطىسا

َمْت لَِغٍد َوات َُّقوا اللََّو ِإنَّ اللََّو َخِبًٌن ِبَا يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّو  َوْلَتنظُْر نَ ْفٌس مَّا َقدَّ
 ( 85)تَ ْعَمُلوَن*

لورلۇڭالر ھەر ئبزەَ ئەجە )ٍۀي لىَبِەت وۈٔي( ئۈچۈْ )ٍبذػي  جىٓهللائي ِۇئّىٍٕەر! 
ھەلىمەجەْ لىٍىۋاجمبْ هللا ا لورلۇڭالر جىٓهللا بٍٔىمىغب لبرىطۇْئەِەٌٍەرزىٓ( ٔېّىٍەرٔي جەٍَبرٌىغ
  .[18] .ئىػىڭالرزىٓ جوٌۇق ذەۋەرزارزۇر

 زىىي ٔىسا ئبٍەجٍىرى« ِۇِحەھىٕە» ، ضۈرە. 60
 ٔىسا: وبفىرالرٔي زوضىث جۇجّبً زۈغّەْ جۇجۇغمب ثۇٍرۇظ جوغىرىطىسا - 80

َفُروا ِبَا يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل تَ تَِّخُذوا َعُدوّْي َوَعُدوَُّكْم َأْولَِياء تُ ْلُقوَن ِإَلْيِهم بِاْلَمَودَِّة َوَقْد كَ 
َن اِلَْقّْ خُيْرُِجوَن الرَُّسوَل َوإِيَّاُكْم أَن تُ ْؤِمُنوا بِاللَِّو رَبُّْكْم ِإن ُكنُتْم َخَرْجُتْم جِ  َهاًدا ِف َسِبيِلي َجاءُكم مّْ

ْلُو ِمنُكْم فَ َقْد َضلَّ َوابِْتَغاء َمْرَضاِت ُتِسرُّوَن إِلَْيِهم بِاْلَمَودَِّة َوأَنَا أَْعَلُم ِبَا َأْخَفْيُتْم َوَما أَْعَلنُتْم َوَمن يَ ْفعَ 
ِبيِل*   ( 8)َسَواء السَّ

ئۇالر  ۈغّىٕىّٕي ۋە ضىٍەرٔىڭ زۈغىّىٕىڭالرٔي زوضث جۇجّبڭالرِېٕىڭ ز ئي ِۇئّىٍٕەر
ئۇالرغب زوضحٍۇق  لۇرئبٕٔي( ئىٕىبر لىٍغبْ جۇرضب ضىٍەرگە وەٌگەْ ھەلىمەجٕي )ٍۀي ئىطالِٕي

ئىّبْ ئېَحمىٕىڭالر ئۈچۈْ پەٍغەِجەرٔي ۋە ضىٍەرٔي  لبهللائۇالر پەرۋەرزىگبرىڭالر  ٍەجىۈزىطىٍەر
ئەگەر ضىٍەر ِىٕىڭ ٍۇٌۇِسا جىھبز لىٍىپ ۋە رازىٍىمىّٕي  برزىٍۇرجۇڭالرزىٓ ھەٍسەپ چىم

جىٍەپ چىممبْ ثوٌطبڭالر )ئۇ چبغسا ِېٕىڭ زۈغّىٕي ۋە ضىٍەرٔىڭ زۈغىّىٕىڭالرٔي زوضث 
ِەْ ضىٍەر ٍۇغۇرغبْ ۋە  ضىٍەر ئۇالرغب ٍوغۇرۇْ زوضحٍۇق ٍەجىۈزىطىٍەر جۇجّبڭالر(

وىّىي غۇٔساق لىٍىسىىەْ )ٍۀي ئۇالرٔي زوضث  ئبغىبرىٍىغبْ ٔەرضىٍەرٔي ثىٍىپ جۇرىّەْ
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ئۇ ھەلىمەجەْ جوغرا ٍوٌسىٓ ئبزغبْ  ئۇالرغب پەٍغەِجەرٔىڭ ذەۋەرٌىرىٕي ٍەجىۈزىسىىەْ( جۇجۇپ
 [ 1]. ثوٌىسۇ

ِۇضۇٌّبْ ئبٍبٌالرٔىڭ ِۇغرن ئەرٌەرگە، ِۇغرىه ئبٍبٌالرٔىڭ ِۇضۇٌّبْ  :ٔىسا - 81
 ئەرٌەرگە ھبراَ ئىىۀٍىىي جوغىرىطىسا

ْن أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َجاءُكُم اْلُمْؤِمَناُت ُمَهاِجرَاٍت فَاْمَتِحُنوُىنَّ اللَُّو أَْعَلُم بِِإَيَاهِنِنَّ َفإِ  يَا
لُّوَن ََلُنَّ َوآ ُْم َواَل ُىْم ْيَِ اِر اَل ُىنَّ ِحلّّ َلَّ ا أَنَفُقوا تُ َعِلْمُتُموُىنَّ ُمْؤِمَناٍت َفبَل تَ ْرِجُعوُىنَّ ِإََل اْلُكفَّ وُىم مَّ

وا َما أَنَفْقُتْم َواَل ُجَناَح َعَلْيُكْم أَن تَنِكُحوُىنَّ ِإَذا آتَ ْيُتُموُىنَّ أُُجوَرُىنَّ َواَل دُتِْسُكوا ِبِعَصِم اْلَكَواِفِر َواْسأَلُ 
َنُكْم َواللَّوُ َعِليٌم   ( 82)َحِكيٌم*َوْلَيْسأَُلوا َما أَنَفُقوا َذِلُكْم ُحْكُم اللَِّو َْيُْكُم بَ ي ْ

 ئۇالرٔي ضىٕبپ وۆرۈڭالر ئي ِۇئّىٍٕەر! ضىٍەرگە ِۇئّىٓ ئبٍبٌالر ھىجرەت لىٍىپ وەٌطە
ئەگەر ئۇالرٔي )ضىٕىغبٔسىٓ وېَىٓ ھەلىمىٌ( ِۇئّىٕە  .ئوثساْ ثىٍىسۇهللا ئۇالرٔىڭ ئىّبٔىٕي ا

، ئۇالر وبفىرالرغب ھبالي ئەِەش لبٍحۇرۇپ ثەرِەڭالرئۇالرٔي وبفىرالرغب ، زەپ جؤۇضبڭالر
 .وبفىر ئەرٌىرىٕىڭ ئۇالرغب ثەرگەْ ِەھرىٕي لبٍحۇرۇپ ثېرىڭالر .وبفىرالرِۇ ئۇالرغب ھبالي ئەِەش

وبفىر  .ئۇالرٔىڭ ِەھرىٍىرىٕي ثېرىپ ٔىىبھىڭالرغب ئبٌطبڭالر ضىٍەرگە ھېچ گۇٔبھ ثوٌّبٍسۇ
وبفىرالرِۇ  .ئۇالرغب ثەرگەْ ِەھرىڭالرٔي جەٌەپ لىٍىڭالر .ضبلٍىّبڭالرئبٍبٌالرٔي ئەِرىڭالرزا 

ٔىڭ هللا )ھىجرەت لىٍىپ وەٌگەْ ِۇئّىٓ ئبٍبٌٍىرىغب ثەرگەْ( ِەھرىٍىرىٕي جەٌەپ لىٍطۇْ
ھېىّەت ثىٍەْ  .ھەِّىٕي ثىٍگۈچىسۇرهللا ا، ئبراڭالرزا ھۆوۈَ چىمىرىسۇهللا ا .ھۆوّي ئۀە غۇ

  .[10] .ئىع لىٍغۇچىسۇر
 وبفىرالرٔي زوضىث جۇجّبضٍىممب ثۇٍرۇظ جوغىرىطىسأىسا:  - 82

اُر يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل تَ تَ َولَّْوا قَ ْوًما َغِضَب اللَُّو َعَلْيِهْم َقْد يَِئُسوا ِمَن اآْلِخرَِة َكَما يَِئَس  اْلُكفَّ
 (86)ِمْن َأْصَحاِب اْلُقُبوِر*

ئۇالر ئبذىرەجٕىڭ )ضبۋاثىسىٓ(  غەزەة لىٍغبْ لەۋِٕي زوضث جۇجّبڭالرهللا ئي ِۇئّىٍٕەر! ا
 [13] .لەثرىٍٍىرىسە ٍبجمبْ وۇففبرالر ئۈِىسىٕي ئۈزگۀسەن ھەلىمەجەْ ئۈِىسىٕي ئۈززى

 جىىي ٔىسا ئبٍەجٍىرى« ضەف »، ضۈرە – 61
 ئەٍىپٍەظ جوغىرىطىسأىسا: لىٍّبٍسىغبْ ئىػىٕي لىٍىّىس زىگۈچىٍەرٔي  - 83

                                  

           

ئي ِۆِىٍٕەر! ضىٍەر ٔېّە ئۈچۈْ لىٍّبٍسىغبْ ئىػٕي لىٍىّىس زەٍطىٍەر؟ )ٍۀي ئەِەٌسە 
 .[2ٍبذػي ئىػالرٔي ٔېّە ئۈچۈْ ئبغسىڭالرزا لىٍىّىس زەٍطىٍەر؟(]ضىٍەر لىٍّبٍسىغبْ 

زەرگبھىسا ئەڭ ئۆچ )وۆرۈٌىسىغبْ  ٔىڭهللاضىٍەرٔىڭ لىٍّبٍسىغبْ ئىػٕي )لىٍىّىس( زېَىػىڭالر 
 [3ٔەرضىسۇر(]

 لبجحىك ئبزاثحىٓ لۇجۇٌسۇرىسىغبْ جىجبرەت جوغرىطىسأىسا:  - 84
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لۇجۇٌسۇرىسىغبْ ثىر جىجبرەجٕي ئي ِۆِىٍٕەر! ضىٍەرگە ضىٍەرٔي لبجحىك ئبزاثحىٓ 
 ٔىڭهللاغب ۋە ئۇٔىڭ پەٍغەِجىرىگە )چىٓ( ئىّبْ ئېَحمبٍطىٍەر، هللا ا .(10)وۆرضىحىپ لوٍبٍّۇ؟

ٍوٌىسا ِېٍىڭالر ثىٍەْ، جېٕىڭالر ثىٍەْ جىھبز لىٍغبٍطىٍەر، ئەگەر ثىٍطەڭالر، ضىٍەر ئۈچۈْ 
 (11.)ثۇ ٍبذػىسۇر

ئىّبْ ، ئەھۋاٌسا زىٕٕىڭ ٍبرزەِچىطي ئىىۀٍىىيِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ھەرلبٔساق ٔىسا:  - 85
 جبئبالٔىڭ ٍبرزەَ لىٍىسىغبٍٔىمي جوغرىطىساهللا ئېَحمبْ جبئىپىگە ا

ََل اللَِّو يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ُكونوا أَنَصاَر اللَِّو َكَما قَاَل ِعيَسى اْبُن َمْرمَيَ لِْلَحَوارِيٌَّْن َمْن أَنَصارِي إِ 
ُنوا َعَلى رِيُّوَن َْمُْن أَنَصاُر اللَِّو َفَآَمَنت طَّائَِفٌة مّْن َبيِن ِإْسرَائِيَل وََكَفَرت طَّائَِفٌة َفأَيَّْدنَا الَِّذيَن َآمَ َقاَل اِلََْوا

 (85)َعُدوِّْىْم فََأْصَبُحوا ظَاِىرِيَن*
ئەٌەٍھىططبالِغب زەضٍەپحە ئىّبْ ئېَحمبْ ِۇئّىٓ ئي ِۇئّىٍٕەر! ھەۋارىَۇٔالر)ٍۀي ئىطب 

ٔىڭ هللا»)ِەرٍەِٕىڭ ئوغٍي ئىطب ھەۋارىَۇٔالرغب:  .ٔىڭ ٍبرزەِچىٍىرى ثوٌۇڭالرهللالەۋَ(زەن ا
ثىس »ھەۋارىَۇٔالر:  .زېسى« وىٍّەر ٍبرزەِچىٍىرىُ ثوٌىسۇ لبهللازەۋىحىٕي جەثٍىغ لىٍىػحب( 

ٍۀە ثىر جبئىپە  ٓ ثىر جبئىپە ئىّبْ ئېَححيزېسىئىطرائىً ئەۋال .زېسى« ٔىڭ ٍبرزەِچىٍىرىّىسهللا
 ،ٍۈٌەوحە ثوٌسۇق - ِۇئّىٍٕەرگە ئۇالرٔىڭ ئۆز زۈغّۀٍىرىگە لبرغي جۇرۇغىسا ٍبر .وبفىر ثوٌسى

 [14]. غۇٔىڭ ثىٍەْ ِۇئّىٍٕەر غبٌىت ثوٌسى
 زىىي ٔىسا ئبٍەجٍىرى« جۇِۇئە» ، ضۈرە – 62
جبئبالٔي هللا ئىػالر، جۈِە وۈٕٔىڭ پەزىٍىحي، اجۈِە ٔبِىسى، جۈِە وۈٔىسىىي ٔىسا:  - 86

 ٍبز ئېحىػىە ئبٌسىراغمب ثۇٍرۇظ جوغرىطىسا

بَلِة ِمن يَ ْوِم اجْلُُمَعِة َفاْسَعْوا ِإََل ذِْكِر اللَِّو َوَذُروا اْلبَ ْيعَ يَا  َذِلُكْم  أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا نُوِدي لِلصَّ
ٌر لَُّكْم ِإن ُكنُتْم   ( 6)تَ ْعَلُموَن*َخي ْ

ٔي ٍبز ئىحىػىە )جۈِە هللائي ِۇئّىٍٕەر! جۈِە وۈٔي جۈِە ٔبِىسىغب ئەزاْ ئېَحىٍطب ا
ضېحىّٕي  - ئېٍىُ ،ذۇجىجىطىٕي ئبڭالغمب ۋە جۈِە ٔبِىسىٕي ئبزا لىٍىػمب( ئبٌسىراپ ثېرىڭالر

  .[9] .ضىٍەر ئۈچۈْ ٍبذػىسۇرئەگەر ثىٍطەڭالر ثۇ  لۇٍۇپ جۇرۇڭالر
 زىىي ٔىسا ئبٍەجٍىرى« ِۇٔبفىمۇْ »، ضۈرە – 63
چىٍىىىگە ثېرىٍىپ وېحىپ غەپٍەجحە لبٌّبضٍىممب ۋە ئۆٌۈغحىٓ جېرىىزۇَٔب ٔىسا:  - 87

 ئىٍگىرى ضەزىمە ثېرىػىە رىغجەجٍۀسۈرۈظ جوغرىطىسا

ْولَِئَك ُىُم يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل تُ ْلِهُكْم أَْمَواُلُكْم َواَل أَْواَلدُُكْم َعن ذِْكِر اللَِّو َوَمن يَ ْفَعْل َذِلَك فَأُ 
 ( 6)اْْلَاِسُروَن* 

ٔىڭ هللازىىرىسىٓ )ٍۀي أىڭ هللائي ِۇئّىٍٕەر! ِبٌٍىرىڭالر ۋە ثبٌىٍىرىڭالر ضىٍەرٔي ا
ئۇالر زىَبْ  وىٍّەروي غۇٔساق لىٍىسىىەْ ،ئىجبزىحىسىٓ( غەپٍەجحە لبٌسۇرِىطۇْ - جبئەت
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  .[9] .جبرجمۇچىالرزۇر
 زىىي ٔىسا ئبٍەجٍىرى« جەغبثۇْ» ، ضۈرە – 64
ئبٍبٌالرٔىڭ ۋە ثبٌىالرٔىڭ پىحٕىطسىٓ ئېھحىَبت لىٍىع، ضەزىمە ثېرىػىە  :ٔىسا – 88

 رىغجەجٍۀسۈرۈظ، وۈچىٕىڭ ٍېحىػىچە جەلۋازارٌىك لىٍىػمب ثۇٍرۇظ جوغرىطىسا

َفُحوا يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإنَّ ِمْن أَْزَواِجُكْم َوأَْواَلدُِكْم َعُدوِّا لَُّكْم فَاْحَذُروُىْم َوِإن تَ ْعُفوا َوَتصْ 
 ( 85)َوتَ ْغِفُروا َفِإنَّ اللََّو َغُفوٌر رَِّحيٌم* 

ثبٌىٍىرىڭالرزىٓ ضىٍەرگە زۈغّەْ  ئي ِۇئّىٍٕەر! ضىٍەرٔىڭ ئبٍبٌٍىرىڭالرزىٓ
 وەچۈرضەڭالر ئەگەر )ئۇالرٔي( ئەپۇ لىٍطبڭالر ئۇالرزىٓ ئېھحىَبت لىٍىڭالر ،ثوٌىسىغبٍٔىرىّۇ ثبر

ھەلىمەجەْ ٔبھبٍىحي ِەغفىرەت هللا ا .ضىٍەرٔىّۇ ِەغفىرەت لىٍىسۇ(هللا ِەغفىرەت لىٍطبڭالر )ا
  .[14] .ٔبھبٍىحي ِېھرىجبٔسۇر ،لىٍغۇچىسۇر

 زىىي ٔىسا ئبٍەجٍىرى« جەھرىُ» ،ضۈرە – 66
، ثبال ـ چبلىالرٔي ئەزەة ـ ئەذالق ۋە زىٓ جەرثىَىطي ثىٍەْ جەرثىٍَەظٔىسا:  - 89

 زوزاذٕىڭ ٍېمىٍغۇٌىرى ۋە ئۇٔي ثبغمۇرغۇچي پەرىػحىٍەر جوغرىطىسا

َها َمبَلِئَكٌة ِغبَل يَا  ٌظ أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا أَنُفَسُكْم َوأَْىِليُكْم نَارًا َوُقوُدَىا النَّاُس َواِلَِْجارَُة َعَلي ْ
 (3)ِشَداٌد اَل يَ ْعُصوَن اللََّو َما أََمَرُىْم َويَ ْفَعُلوَن َما يُ ْؤَمُروَن*

رەھىُ  چبلبڭالرٔي ئىٕطبْ ۋە جبغالر ٍېمىٍغۇ ثوٌىسىغبْ - ِۇئّىٍٕەر! ئۆزەڭالرٔي ۋە ثبالئي 
ئۇ پەرىػحىٍەر  .لىٍّبٍسىغبْ لبجحىك لوي پەرىػحىٍەر ِۇئەوىەي ثوٌغبْ زەۋزەذحىٓ ضبلالڭالر

 [6]. ٔېّىگە ثۇٍرۇٌطب غۇٔي ئىجرا لىٍىسۇ،  ٔىڭ ثۇٍرىمىسىٓ چىمّبٍسۇهللا
 ەۋثە لىٍىػمب رىغجەجٍۀسۈرۈظ جوغرىطىساضەِىّىٌ ج :ٔىسا - 90

َر َعنُكْم َسيَّْئاِتُكْم  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُتوبُوا ِإََل اللَِّو تَ ْوبًَة نَُّصوًحا َعَسى رَبُُّكْم أَن يَُكفّْ
النَّيبَّ َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُو نُورُُىْم َيْسَعى بَ ٌْنَ َويُْدِخَلُكْم َجنَّاٍت َِتْرِي ِمن حَتِْتَها اأْلَنْ َهاُر يَ ْوَم اَل خُيْزِي اللَُّو 

 أَْيِديِهْم َوبَِأَْيَاهِنِْم يَ ُقوُلوَن رَب ََّنا أدَْتِْم لََنا نُورَنَا َواْغِفْر لََنا إِنََّك َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َقِديٌر*
ضىٍەرٔىڭ ضەِىّىٌ جەۋثە لىٍىڭالر، ئۈِىسوي، پەرۋەرزىگبرىڭالر  لبهللائي ِۆِىٍٕەر 

گۇٔبھىڭالرٔي ٍولمب چىمىرىسۇ، ضىٍەرٔي ئبضحىسىٓ ئۆضحەڭٍەر ئېمىپ جۇرىسىغبْ جۀٕەجٍەرگە 
پەٍغەِجەرٔي ۋە ئۇٔىڭ ثىٍەْ ثىٍٍە ثوٌغبْ هللا وىرگۈزىسۇ، ئۇ وۈٔسە )ٍۀي لىَبِەت وۈٔىسە( ا

سۇ، ئۇالر: ِۆِىٍٕەرٔي رەضۋا لىٍّبٍسۇ، ئۇالرٔىڭ ٔۇرى ئۇالرٔىڭ ئبٌسىسا ۋە ئوڭ جەرىپىسە ٍۈرى
ئي پەرۋەرزىگبرىّىس! ثىسگە ٔۇرىّىسٔي ِۇوەِّەٌٍەغحۈرۈپ ثەرگىٓ، ثىسگە ِەغپىرەت لىٍغىٓ، »

 . [8زەٍسۇ ]« ضەْ ثوٌطبڭ ھەلىمەجەْ ھەر ٔەرضىگە لبزىرضەْ
 

 ھەدىص ۋە ھەدىص ئىٍّىگە ِۇٔبضىۋەتٍىه ِەضىٍىٍەر .زىٕچي ثبپتولمۇ
 ئۇلۇِيھەدىص 

جەلرىرٌىرى ، ضۆز ھەرىىەجٍىرى ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەِٕىڭھەزىص پەٍغەِجەر ضەٌٍەٌالھۇ 
 .)ثبغمىالرٔىڭ ضۆز ٍبوي ئىع ھەرىىەجٍىرىٕي ِبلۇٌٍىػي(ٔي ثىٍسۈرىسىغبْ ئوِۇِىٌ ئبجبٌغۇزۇر

ثۇ وەٌىّىسىٓ ، زېگۀسەن ِۀىٍەرگە ئىگە ثوٌۇپ ذەۋەر، ضۆز ٍىڭي -وەٌىّىطي “ھەزىص”
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جەثٍىغ ، ٍەجىۈزۈظ، ضۆزٌەظ، ٔەلىً لىٍىع، ثېرىع جۈرٌىٕىپ چىممبْ ثەزى پېئىٍالر ذەۋەر

وەٌىّىطي  “ھەزىص ”، زاِبٕٔىڭ ئۆجۈغي ثىٍەْ .لىٍىع لبجبرٌىك ِۀىٍەرٔي ثىٍسۈرىسۇ
رىۋاٍەت لىٍىٕغبْ ذەۋەرٌەرٔىڭ ئوِۇِىٌ ٔبِي  پەٍغەِجەر ضەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەِسىٓ

پەٍغەِجەر ضەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ثۇ وەٌىّە ، ئۇٔىڭ ئۈضحىگە .ضۈپىحىسە لوٌٍىٕىٍىػمب ثبغٍىسى
  .ۋەضەٌٍەَ جەرىپىسىّٕۇ ِۇغۇ ِۀىسە لوٌٍىٕىٍغبٔىسى

ضەھىھ ثۇذبرىسا رىۋاٍەت لىٍىٕغبْ ثىر ھەزىطحە ِۇٔساق وەٌگەْ: ئەثۇ ھۇرەٍرە ، ِەضىٍەْ
رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ پەٍغەِجەر ضەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەِسىٓ: ئي رەضۇٌۇٌالھ! لىَبِەت وۈٔي 

پەٍغەِجەر ، ڭگە ٔبئىً ثوٌىسىغبْ ئەڭ ثەذحٍىه وىػي وىُ؟ زەپ ضورىغبٔىسىغبپبئىحى

، وە ثوٌغبْ ئىػحىَبلىڭٕي ثىٍگۀٍىىىُ ئۈچۈْ“ھەزىص”ضەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ: 
لىَبِەت  .ِۇغۇ ضوئبٌٕي ھەِّىسىٓ ثۇرۇْ ضېٕىڭ ضوراٍسىغبٍٔىمىڭٕي جەذّىٓ لىٍغبٔىسىُ

زېگەْ  “ال ئىالھە ئىٍالٌالھ”ْ ئەڭ ثەذحٍىه ئىٕطبْ: وۈٔي غبپبئىحىّگە ٔبئىً ثوٌىسىغب
 .زەپ جبۋاة ثەرزى، وىػىسۇر

ھەزىطٍىرىٕي جەجمىك  ھەزىص ئىٍّي پەٍغەِجەر ضەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەِٕىڭ 
ئىطالَ ئبٌىٍّىرى )ٍۀي ھەزىطػۇٔبضالر( ثۇ پۀٕي ھەرذىً غەوىً ۋە ، لىٍىسىغبْ پەْ ثوٌۇپ

ھەزىص ئىٍّي ھەزىص  ”ئىّبَ ٔەۋەۋى: ، ِەضىٍەْ .وەٌگۀْبِالر ثىٍەْ جەرىپٍەپ 
، ِەلٍۇة، ِۇئسەي، ِۇٔمەجىئ، ِۇرضەي، ِۇجحەضىً، زەئىپ، ھەضەْ، جېىىطحٍىرىٕىڭ ضەھىھ

، ِەۋزۇ، ِۇئەٌٍەي، ِۇٔىەر، غبز، ِەئرۇف، فەرز، ئبھبز، ِۇجەۋاجىر، ئەزىس، غەرة، ِەغھۇر
ِۇذحەٌىف ۋە غۇٔىڭغب ئوذػبظ ، ِۇثەٍَەْ، ِۇجّەي، ئوِۇَ، ذبش، ِۀطۇخ - ٔبضىد، ِۇزرەج

ضۀەزىٕىڭ ٍۀي راۋىَالرٔىڭ ئەھۋاٌٍىرىٕي ، جۈرٌىرىٕي ثىر ثىرىسىٓ ئبٍرىع ثىٍەْ ثىرگە
غۇٔسالال راۋىَالرٔىڭ ضۀەز ۋە جېىىطحي ھەلمىسىىي پەرلٍەرٔىڭ ھۆوّىٕي ، )جەرجىّىھبٌىٕي(

ھەزىص ئىٍّي ضۀەز ۋە ”ثوٌطب:  ئىسزۇززىٓ ئىجٕي جەِبئە .زېگەْ “ثىٍىػحىٓ ئىجبرەجحۇر 

 “جېىىطحٕىڭ ئەھۋاٌىٕي ثىٍسۈرىسىغبْ لبئىسىٍەرٔي ئۆز ئىچىگە ئبٌىسىغبْ ئىٍىّسىٓ ئىجبرەت

ھەزىص ئىٍّىٕىڭ ٔىػبٔي ضۀەز ۋە جېىىطث؛ ، ئۇٔىڭ لبرىػىچە، زەپ جەرىپٍىگەْ ثوٌۇپ
  .حۇرثوٌّىغبْ ھەزىطٍەرزىٓ ئبٍرىۋېٍىػ ھەزىطٕي ضەھىھ ضەھىھ، غبٍىطي ثوٌطب

 ضۈٕٔەت  ۋە ئۇٔىڭ ئىطالَ دىٕىذىىي ئورٔي
ضۆزىٕىڭ ٌۇغەجحىىي ِۀىطي: ٍوي زېگۀٍىه. ئەِّب ئۇٔىڭ غەرىئەت « ضۈٕٔەت»

، ئىطحېّبٌىسىىي ِۀىطي: پەٍغەِجىرىّىس ھەزرىحي ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ضۆزٌىرى

غەرىئەجىە ِۇۋاپىك پبئبٌىَەجٍىرى ۋە ثبغمىالرزىٓ ضبزىر ثوٌغبْ ئىػالرزىٓ  -ئىع 

 وېٍىسىغبٍٔىرىٕي جبئىس ضبٔىغبٍٔىرى زېّەوحۇر.

ضۈٕٔەت ، ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ضۆزٌىرى زېّەوحۇر. ثۇٔىڭغب ثىٕبئەْ -ھەزىص 

ھەزىص ثوٌطب ذبضٍىمٕي ئىپبزىٍەٍسۇ. ئەِّب ئىطالَ فىمھىػۇٔبش ئبٌىٍّىرى ، ئوِۇٍِۇلٕي

 طحېّبي لىٍىسۇ.ثىٍەْ ثىر ِۀىسە ئى« ضۈٕٔەت»ٔي «ھەزىص»

، ئىطالَ زىٕىٕىڭ ئىىىي ئبضبضٍىك زەضحۇرىٕىڭ ئىىىىٕچىطي -ضۈٕٔەت)ٍبوي ھەزىص( 
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ئىطالَ لبٔۇٔػۇٔبضٍىمىٕىڭ ئۈچ ئبضبضٍىك ِۀجىئىٕىڭ ئىىىىٕچىطي ۋە لۇرئبْ وەرىّٕىڭ 

 جەرجىّبٔىسۇر.

ئىطالَ  ئبٔسىٓ ضۈٕٔەجحۇر.، ئىطالَ زىٕىٕىڭ ثىرىٕچي ئبضبضٍىك زەضحۇرى لۇرئبْ، ِەٌۇِىي

ئىىىىٕچىطي ، ثىرىٕچىطي لۇرئبْ وەرىُ، ثوٌۇپ 3لبٔۇٔػۇٔبضٍىمىٕىڭ ئبضبضىٌ ِۀجەٌىرى 

 ئۈچىٕچىطي ئىجّب )ئورجبق وېڭىػىع ئبرلىٍىك لبرار لىٍىع( وېٍىسۇ.، ضۈٕٔەت )ٍبوي ھەزىص(

 ئبٌالھ جبئبال ضۈٕٔەجىە ئەِەي لىٍىػٕىڭ زۆرۈرٌىىي جوغرىٍىك ِۇٔساق زەٍسۇ: 

ا أََفاء ]  اللَُّو َعَلى َرُسوِلِو ِمْن أَْىِل اْلُقَرى فَِللَِّو َولِلرَُّسوِل َولِِذي اْلُقْرىَب َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكٌِن َواْبنِ مَّ
ِبيِل َكْي اَل َيُكوَن ُدوَلًة بَ ٌْنَ اأْلَْغِنَياء ِمنُكْم َوَما آتَاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما نَ َهاُكْم َعْنُو فَ  ُهوا انت َ السَّ

 ([4َوات َُّقوا اللََّو ِإنَّ اللََّو َشِديُد اْلِعَقاِب )
پەزەن ۋە ، ٔەزىر، پەٍغەِجىرىگە غۀىّەت لىٍىپ ثەرگەْ ئەٌي لۇرا )ٍۀي لۇرەٍسەهللا ا »

لوٌغب ئۆجۈپ ئىچىڭالرزىىي ثبٍالر ئبرىطىسا لوٌسىٓ ، ذەٍجەر وۇففبرٌىرى( ٔىڭ ِبٌٍىرىٕي

، ٍېحىٍّەرگە، پەٍغەِجەرٔىڭ ذىع ـ ئەلرىجبٌىرىغب، پەٍغەِجەرگەلب، هللا، اٍۈرِەضٍىىي ئۈچۈْ

، پەٍغەِجەر ضىٍەرگە ثەرگۀٕي ئېٍىڭالر، ئىجٓ ضەثىٍٍەرگە ذبش لىٍسى، گەِىطىىٍٕەر

ئبزاثي  ٔىڭهللاھەلىمەجەْ ، جىٓ لورلۇڭالرهللا ا، پەٍغەِجەر چەوٍىگەْ ٔەرضىسىٓ چەوٍىٕىڭالر

 ئبٍەت[. - 7]ھەغىر ضۈرىطي « جحىمحۇر لب

ئبٌالھ جبئبال پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ضۈٕٔەجٍىرىگە ئەِەي لىٍىع ئبرلىٍىك ئۇٔىڭغب 

 :ئىحبئەت لىٍىػٕىڭ ئبٌالھمب ئىحبئەت لىٍغبٍٔىك ئىىۀٍىىىٕي ثبٍبْ لىٍىپ ِۇٔساق زەٍسۇ

ْن يُِطِع الرَُّسوَل فَ َقْد أَطَاَع الّلَو َوَمن ]  ([52تَ َوَلَّ َفَما أَْرَسْلَناَك َعَلْيِهْم َحِفيظًا )مَّ
]ٔىطب « ئۇ ئبٌالھمب ئىحبئەت لىٍغبْ ثوٌىسۇ، وىّىي پەٍغەِجەرگە ئىحبئەت لىٍىسىىەْ» 

 ئبٍەت[. - 80ضۈرىطي 

لۇرئبٕٔىڭ ، زەضحۇرىضۈٕٔەت لۇرئبْ وەرىّسىٓ لبٌطب ئىطالَ زىٕىٕىڭ ئىىىىٕچي ئبضبضىٌ 

ئەھىبٍِىرىٕي غەرھٍىگۈچي ۋە ئۇٔىڭ ھەلىمىٌ جەرجىّبٔىسۇر. لۇرئبٔسىىي غەرىئەت 

ئەھىبٍِىرىٕي غەرھٍەٍسىغبْ ۋە ثبٍبْ لىٍىپ چۈغۀسۈرۈپ ثېرىسىغبْ ثىرزىٕجىر ِۀجە 

غبْ ضۈٕٔەجحۇر. ِەضىٍەْ: ئبٌالھ جبئبال لۇرئبْ وەرىّسە ِۇضۇٌّبٔالرغب ٔبِبز ئولۇغٕي پەرز لىٍ

لبٔچە ۋاخ ۋە لبٍطي ۋالىحالرزا ئولۇغٕي ثبٍبْ لىٍّىغبْ. پەٍغەِجەر ، ٔبِبزٔي لبٔساق، ثوٌطىّۇ

ئەٌەٍھىططبالَ ئبٌالھٕىڭ ۋەھَىطىگە جبٍىٕىپ ضۈٕٔەجٍىرى ئبرلىٍىك لۇرئبٕٔىڭ ِۈجّەٌٍىرىٕي 

ضبٔي ۋە ئبزا ، ئىجبزەجٍەرٔىڭ لبئىسە جەرجىجٍىرى -ٔبِبز ۋە ثبغمب ئەِەي ، ئبٍسىڭالغحۇرۇپ

javascript:ac('059007')
javascript:ac('004080')


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

120 
 

ثىس ٔبِبز ۋە ثبغمب ئەِەي ، لىٍىٕىع ۋالىحٍىرىٕي ثېىىحىەْ. ئەگەر ضۈٕٔەت ثوٌّىغبْ ثوٌطب ئىسى

 وەٍپىَبجٍىرىٕي ٔەزىٓ ثىٍەر ئىسۇق؟  -ضىطحېّىٍىرىٕي ۋە ۋالىث  -ئىجبزەجٍەرٔىڭ لبئىسە  -

ۈچىٍەر زېگ، لۇرئبٔغىال ئەِەي لىٍىع ئبرلىٍىك ضۈٕٔەجحىٓ ثىھبجەت ثوٌۇغمب ثوٌىسۇ

جۆۋۀسىىي ئىىىي ذىً وىػىٕىڭ ثىرىسۇر: ٍبوي زىٓ زۈغّۀٍىرى ٍبوي ئىطالَ زىٕىٕي 

چۈغۀّىگەْ ئەثگبالرزۇر. ئۇالرٔىڭ ثۇ زەۋاضي لۇرئبْ وەرىّٕىڭ ِۇضۇٌّبٔالرٔي ضۈٕٔەجىە 

 ئەگىػىػىە ثۇٍرىغبْ وەضىىٓ ئبٍەجٍىرى ئبرلىٍىك رەت لىٍىٕىسۇ.

ىٓ لبٌطب ئىطالَ زىٕىٕىڭ ئىىىىٕچي ئبضبضٍىك زەضحۇرى ئبٌالھ جبئبال  ضۈٕٔەجٕىڭ لۇرئبٔس

 ئىىۀٍىىىٕي ثبٍبْ لىٍىپ ِۇٔساق زەٍسۇ:

وهُ يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا أَِطيُعوْا الّلَو َوأَِطيُعوْا الرَُّسوَل َوأُْويل اأَلْمِر ِمنُكْم َفِإن تَ َناَزْعُتْم ِف ] َشْيٍء فَ ُردُّ

ٌر َوَأْحَسُن تَْأِويبًل ) ِإََل الّلِو َوالرَُّسولِ   ([46ِإن ُكنُتْم تُ ْؤِمُنوَن بِالّلِو َواْليَ ْوِم اآلِخِر َذِلَك َخي ْ
پەٍغەِجەرگە ۋە ئۆزۈڭالرزىٓ ثوٌغبْ ئىع ئۈضحىسىىىٍەرگە ئىحبئەت ، ئي ِۆِىٍٕەر! ئبٌالھمب» 

ثۇ جوغرىسا ئبٌالھٕىڭ ، ئىرحىالپ لىٍىػىپ لبٌطبڭالر ئەگەر ضىٍەر ثىرەر ئىػحب، لىٍىڭالر

ئەگەر ضىٍەر ئبٌالھمب ۋە ئبذىرەت ، وىحبثىغب ۋە پەٍغەِجەرٔىڭ ضۈٕٔىحىگە ِۇراجىئەت لىٍىڭالر

وۈٔىگە ھەلىمىٌ ئىػىٕىسىغبْ ثوٌطبڭالر ثۇ)ٍۀي لۇرئبْ ثىٍەْ ضۈٕٔەجىە ِۇراجىئەت 

 - 59]ٔىطب ضۈرىطي « جبرى ثىٍەْ گۈزەٌسۇرٔەجىجە ئېحى، لىٍىع(ضىٍەر ئۈچۈْ پبٍسىٍىمحۇر

 ئبٍەت[.

ئبٌالھ جبئبال ضۈٕٔەجٕىڭ لۇرئبٕٔي ئوچۇلٍىغۇچي ۋە ئۇٔىڭ ھەلىمىٌ جوغرا جەرجىّبٔي 

 ئىىۀٍىىىٕي ثبٍبْ لىٍىپ ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىططبالِغب ذىحبة لىٍىع ئبرلىٍىك  ِۇٔساق زەٍسۇ: 

َناِت َوالزُّبُِر َوأَنزَْلَنا ] ُروَن )بِاْلبَ ي ّْ َ لِلنَّاِس َما نُ زَّْل إِلَْيِهْم َوَلَعلَُّهْم يَ تَ َفكَّ  ([55ِإَلْيَك الذّْْكَر لِتُبَ ٌنّْ
ضېٕىڭ ئىٕطبٔالرغب چۈغۈرۈٌگەْ غەرىئەجٕي ثبٍبْ لىٍىپ ثېرىػىڭ ۋە ، ثىس ضبڭب لۇرئبٕٔي»

ٔەضىھەت ئېٍىػي(  ئۈچۈْ  -ىٕىپ )ئۇٔىڭسىٓ ۋەز ئۇالر )لۇرئبٕٔي( جەپەوىۇر لىٍىپ چۈغ

ئبٍەت[. پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئبٌالھ جبئبال  - 44]ٔەھً ضۈرىطي « چۈغۈرزۇق

جەرىپىسىٓ ئىٕطبٔالرغب چۈغۈرۈٌگەْ غەرىئەجٕي ثبٍبْ لىٍىپ ثېرىػي پەلەت ئۇٔىڭ 

 ضۈٕٔەجٍىرى ئبرلىٍىك ئەِەٌگە ئبغمبْ.

ِۇضۇٌّبٔالرغب جەۋضىَە لىٍىپ: رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ ٕي ذەجحبة ئىىىىٕچي ذەٌىپە ئۆِەر ئىج

وېَىٕچە ضىٍەرگە ثىر لەۋَ وېٍىپ ضىٍەر ثىٍەْ لۇرئبٕٔىڭ ِۀىطي ئوچۇق ثوٌّىغبْ »

ضىٍەر لۇرئبٕٔي ضۈٕٔەت ثىٍەْ چۈغۀسۈرۈڭالر. ھەلىمەجەْ ، ئبٍەجٍىرى جوغرىٍىك جبرجىػىسۇ

  .زېگەْ« ِۀىطىٕي ئەڭ ٍبذػي ثىٍىسىغبٔالرزۇرضۈٕٔەجٕي ٍبذػي ثىٍگەْ وىػىٍەر لۇرئبٕٔىڭ 
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 ھەدىطٕىڭ ئەھّىَىتي
پەٍغەِجەر ضەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ اٌٍە جبئبالزىٓ ئبٌغبْ ۋەھَىٕي ئىٕطبٔالرغب  

ئۇالرٔي چۈغۀسۈرۈپ ثەرگەْ ۋە ئۆزىٕىڭ ئەِەٌىٌ ھبٍبجىغب جەججىمالظ ، ٍەجىۈزۈپال لبٌّبً

زىٕىٌ جېّىسىىي ”ئىطالَ ئۆٌىّبٌىرى ئوِۇِەْ:  .ئۆرٔەن ثوٌغبٔىسىِۇضۇٌّبٔالرغب ، ئبرلىٍىك

 “ھەزىطٍەر پەٍغەِجەر ضەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ اٌٍە جبئبال جەرىپىسىٓ ۋەھىٌ لىٍىٕغبْ 

پەلەت ئۇٔىڭغب ٔبزىً لىٍىٕغبْ ، ﴿ئۇ ئۆز ٔەپطي ذبھىػي ثوٍىچە ضۆزٌىّەٍسۇ »زەپ لبراٍسۇ ۋە:

ئۇٔسىٓ  .زېگەْ ئبٍەجٕي زەٌىً لىٍىپ وۆرضىحىسۇ [3 –]ضۈرە ٔەجىُ  «ۋەھَىٕىال ضۆزٌەٍسۇ﴾

ئۇالرٔي ، ﴿اٌٍە ِۇئّىٍٕەرگە اٌٍۀىڭ ئبٍەجٍىرىٕي جىالۋەت لىٍىسىغبْ»ئۇالر: ، ثبغمب

ئۇالرغب وىحبثٕي ۋە ھېىّەجٕي )ٍۀي لۇرئبْ ثىٍەْ ضۈٕٔەجٕي( ، )گۇٔبھالرزىٓ( پبن لىٍىسىغبْ

، ھبٌجۇوي .ْ ثىر پەٍغەِجەر ئەۋەجىپ ئۇالرغب چوڭ ئېھطبْ لىٍسىئۆگىحىسىغبْ ئۆزٌىرىسىٓ ثوٌغب

زېگەْ ئبٍەجحە جىٍغب  [ئبٍەت  - 164، ضۈرە ئبي ئىّراْ« ]. ئۇالر ثۇرۇْ ئوچۇق گۇِراھٍىمحب ئىسى

زېگەْ ِۀىٕي ئىپبزىٍەٍسىغبٍٔىمىٕي  “ضۈٕٔەت”وەٌىّىطىٕىڭ  “ھېىّەت”ئېٍىٕغبْ 

پەٍغەِجەر ضەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ ۋە ئۇٔىڭ ئەضھبثىسىٓ ، زەرۋەلە .ئوجحۇرىغب لوٍغبْ

پەٍغەِجەر ، ِەضىٍەْ .ٔەلىً لىٍىٕغبْ ثەزى ھەزىطٍەرزە ثۇ ھەلىمەت ئېٕىك ئىپبزىٍۀگەْ

ِبڭب وىحبة )ٍۀي لۇرئبْ( ثىٍەْ ثىرٌىىحە ئۇٔىڭ ئوذػىػي »ضەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ: 

 ھەزىص ِۇٔساق ئۈچ جۈرٌۈن ِەزِۇٕٔي ئۆز ئىچىگە ئبٌىسۇ: .زېگەْ «. )ٍۀي ضۈٕٔەت( ثېرىٍسى

ثەزى ھەزىطٍەر لۇرئبْ ئوجحۇرىغب لوٍغبْ ھۆوۈٍِەرٔي ئۆز ئەٍٕي ثبٍبْ لىٍىسۇ ۋە ، ثىرىٕچي 

زاوبت ۋە ھەجٕىڭ پەرىسٌىىي ، روزا، لۇرئبٔسا ثبٍبْ لىٍىٕغبْ ٔبِبز، ِەضىٍەْ .جەوىحٍەٍسۇ

  .لۇرۇٌسى زەپ ئەٍٕەْ ثبٍبْ لىٍىٕغبْ ھەزىطحىّۇ: ئىطالَ ثەظ ئبضبش ئۈضحىگە

ئۇ ھۆوۈٍِەرٔي ، ثىر لىطىُ ھەزىطٍەر لۇرئبٕٔىڭ ھۆوۈٍِىرىٕي ثبٍبْ لىٍىپ، ئىىىىٕچي 

زاوبت ثېرىع ، ھەج لىٍىع، لۇرئبٔسا ٔبِبز ئولۇظ، ِەضىٍەْ .جوٌۇلٍىغۇچي ِەٌۇِبجالرٔي ثېرىسۇ

لىٍىٕىسىغبٍٔىمي جەپطىٍىٌ ثبٍبْ لىٍىّٕىغبْ ٌېىىٓ ثۇالرٔىڭ لبٔساق ئبزا ، لبجبرٌىمالر ثۇٍرۇٌغبْ

  .ثۇ ئىجبزەجٍەرٔىڭ جەپطىالجىٕي ھەزىطٍەرزىٓ ئۆگۀّەوحىّىس، ثوٌۇپ

ثەزى ھەزىطٍەر لۇرئبٔسا پەلەجال جىٍغب ئېٍىّٕىغبْ ِەضىٍىٍەر ئۈضحىسە ھۆوۈَ ، ئۈچىٕچي

ۆٍٍۀگۀسىٓ وېَىٓ ئ، ئۆز ئبٌسىغب ھۆوۈَ ِۀجەضي ثوالالٍسىغبْ ثۇ ذىً ھەزىطٍەرگە .چىمىرىسۇ

ئبٍبٌىٕىڭ ھبِّب ئبچىطىٕي ثىرال ۋالىححب ٔىىبھىغب ئېٍىع ، زىٕب لىٍغبْ وىػىٕي رەجُ لىٍىع

ِبٔب ثۇالرٔىڭ ھەِّىطي ھەزىص  .لبجبرٌىك ِەضىٍىٍەرٔي ِىطبي لىٍىپ وۆرضىحىػىە ثوٌىسۇ

ۇلحىسىٓ زىٕىٌ ٔ .)ٍۀي ضۈٕٔەت(ٔىڭ ئىطالَ زىٕىسىىي ِۇھىُ ئورٔىٕي وۆرضىحىپ ثەرِەوحە



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

122 
 

لۇرئبٔسىٓ لبٌطىال ئىىىىٕچي ئورۇٔسا جۇرىسىغبْ ھەزىطٍەرگە ئەھّىَەت ، ئېٍىپ ئېَحمبٔسا

ھەَ اٌٍە ، ضۈٕٔىحىگە ئەِەي لىٍىع ثېرىع ئبرلىٍىك پەٍغەِجەر ضەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەِٕىڭ

ەْ ئەِىر جبئبال ھەَ پەٍغەِجەر ضەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ جەرىپىسىٓ وەضىىٓ ھۆوۈٍِەر ثىٍ

، )ئي ِۇھەِّەز! ئۇالرغب( ئېَحمىٕىي»لۇرئبٔسا ثۇ ھەلحە ِۇٔساق زېَىٍگەْ: ، لىٍىٕغبْ ثوٌۇپ

، اٌٍە ضىٍەرٔي زوضث جۇجىسۇ، ِبڭب ئەگىػىڭالروي، ئەگەر ضىٍەر اٌٍۀي زوضث جۇجطبڭالر

ٔبھبٍىحي ، اٌٍە ٔبھبٍىحي ِەغپىرەت لىٍغۇچىسۇر، ِەغپىرەت لىٍىسۇ )ئۆجىۀىي( گۇٔبھىڭالرٔي

ئەگەر ئۇالر )ئىحبئەت  .اٌٍەلب ۋە پەٍغەِجەرگە ئىحبئەت لىٍىڭالر، ئېَحمىٕىي .ِىھرىجبٔسۇر

اٌٍە وبپىرالرٔي )ٍۀي اٌٍۀىڭ ئبٍەجٍىرىٕي ئىٕىبر لىٍغبْ ۋە ، لىٍىػحىٓ( ٍۈز ئۆرۈضە

  - 32 ۋە - 31، ضۈرە ئبي ئىّراْ] «. پەٍغەِجەرٌىرىگە ئبضىٍَىك لىٍغبٔالرٔي( زوضث جۇجّبٍسۇ

پەٍغەِجەر ضىٍەرٔي چەوٍىگەْ ٔەرضىسىٓ ، ﴿پەٍغەِجەر ضىٍەرگە ثەرگۀٕي ئېٍىڭالر»؛ [ئبٍەجٍەر

  - 7، ضۈرە ھەغر] «ھەلىمەجەْ اٌٍۀىڭ ئبزاثي لبجحىمحۇر﴾، اٌٍەجىٓ لورلۇڭالر، چەوٍىٕىڭالر

ۋەضەٌٍەِگە ثۇ ئبٍەجٍەرزە پەٍغەِجەر ضەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ، وۆرۈۋېٍىػمب ثوٌىسۇوي [ئبٍەت

ھەجحب پەٍغەِجەرگە ئىحبئەت ، ئىحبئەت لىٍىع اٌٍەلب ئىحبئەت لىٍىع ثىٍەْ ثىرگە زىىىر لىٍىٕغبْ

پەٍغەِجەر ضەٌٍەٌالھۇ  .لىٍىػٕىڭ اٌٍەلب ئىحبئەت لىٍىع ثوٌىسىغبٍٔىمي ئوچۇق ئىپبزىٍۀگەْ

، ىٍىۋاجطبئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەِّۇ ثىر ھەزىطىسە: ِېٕىڭ ھەزىطٍىرىّسىٓ ثىرەرضي ضۆزٌەپ ثېر

ثىس لۇرئبٔسا ھبالي زېَىٍگۀٕي ، لوٌىّىسزا لۇرئبْ ثبر”ئېطىً جۆغەوٍەرگە ٍۆٌۀگەْ ھبٌسا: 

 .زەٍسىغبْ ثەزى وىػىٍەرٔىڭ وېٍىػىگە ئبز لبٌسى “ھبراَ زېَىٍگۀٕي ھبراَ زەٍّىس، ھبالي

ھبراَ لىٍغبْ اٌٍۀىڭ پەٍغەِجىرى ھبراَ لىٍغبْ ٔەرضىٍەرِۇ )ھۆوۈَ جەھەجحىٓ( اٌٍە ، ثىٍىڭالروي

زىٕٕي ضۈٕٔەجحىٓ ئبٍرىپ لبراغمب ھەرگىس ، زېَىع ئبرلىٍىك ٔەرضىٍەر ثىٍەْ ئوذػبظ

پەٍغەِجەر ضەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ ثۇ ، زەرۋەلە .ثوٌّبٍسىغبٍٔىمىٕي جەوىحٍىگۀىسى

 ۋە - 19ھەزىطي ئبرلىٍىك ٍېمىٓ وەٌگۈضىسە وېٍىسىغبٍٔىمىسىٓ ذەۋەر ثەرگەْ وىػىٍەر ِىالزى 

وېَىٓ ثبغمب  ،ئەضىرٌەرزە غەرلػۇٔبضالرٔىڭ جەضىرى ثىٍەْ زەضٍەپحە ھىٕسىطحبٔسا - 21

ٌېىىٓ ثۇالر ھەزىص ۋە ضۈٕٔەجىە ، ئىطالَ زۇَٔبضي ۋە غەرىپ زۇَٔبضىسا ئوجحۇرىغب چىمحي

  .ھېچمبٔساق ئەوص جەضىر وۆرضىحەٌّىسى

 ھەدىطٕىڭ لۇرۇٌّىطي

ھەزىطٍەرٔىڭ ضۀەز ۋە ِەجىٓ )جېىىطث(زىٓ ئىجبرەت ئىىىي چوڭ لىطىّسىٓ جەغىىً  

زېگەْ  “جبٍىٕىع، ئىػىٕىع“”ضۀەز”ثىرىٕچىطي  .جبپمبٍٔىمىٕي وۆرۈۋېٍىػمب ثوٌىسۇ
  .ِۀىٍەرگە ئىگە

وەٌىّىطي ھەزىطٕىڭ ثېػىسا ثبٍبْ  “ضۀەز”ھەزىص ئىٍّىسە لوٌٍىٕىٍىسىغبْ 
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ٔەلىً لىٍىع ئبرلىٍىك ھەزىطٕي رىۋاٍەت لىٍغبْ ، ثىرىسىٓ ئېٍىعلىٍىٕغبْ ۋە ثىرى ٍۀە 
وىػىٍەرٔىڭ زۀجىرضىّبْ غەوىٍسە جبوي پەٍغەِجەر ضەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەِگىچە 

ثۇ ، ضۀەز راۋىَالر زۀجىرى ثوٌۇپ، ثبغمىچە لىٍىپ ئېَحمبٔسا .ئۇالغمبْ لىطّىٕي وۆرضىحىسۇ
وىٍّەر ۋە لبٍطي ٍوٌالر  ھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەِسىٓزۀجىر ھەزىطٕىڭ پەٍغەِجەر ضەٌٍەٌال

ِەضىٍەْ: ئولۇٌۇغي: ھەززەضۀب  .ئبرلىٍىك ثىسگىچە ٍېحىپ وەٌگۀٍىىىٕي وۆرضىحىپ ثېرىسۇ
ئەضجبت ئىجٕي ٔەضر ئەي ھەِەزأي ئەضطۇززىٌ ئەْ ضۇثەٍە ِەۋال ئۇِّي ضەٌەِە ئەْ زەٍس 

ي ۋەضەٌٍەَ لبٌە زېگەْ ھەزىطحىىي: ئىجٕي ئەرلەَ ئۀٕە رەضۇٌۇٌالھ ضەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھ

زېگەْ ِۀىٕي؛  “رىۋاٍەت لىٍسى، ثىسگە ضۆزٌەپ ثەرزى”زېگەْ وەٌىّە:  “ھەززەضۀب”

وەٌىّىطي ثوٌطب  “لبٌە”زېگەْ ِۀىٕي؛  “ئۇٔىڭسىٓ”رىۋاٍەت ٌەۋزى ثوٌۇپ  “ئەْ”

ھەزىطػۇٔبضالرٔىڭ ثىر ضۀەز وۆپىٕچە ھبٌالرزا  .ِۀىٍەرٔي ثىٍسۈرىسۇ “ زېگەْ، زېسى”
ٍۀي ئۇ ھەزىطٕىڭ پەٍغەِجەر ضەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ، ھەزىطٕىڭ ئىػۀچٍىه ٍبوي ئەِەضٍىىىٕي

 .ۋەضەٌٍەِگە ئبئىث ئىىۀٍىىي ٍبوي ئەِەضٍىىىٕي جەوػۈرۈپ ثېىىحىػىسە ِۇھىُ روي ئوٍٕبٍسۇ
غۇالر ، رٌىػىپِەجىٓ )جېىىطث( ثىر ھەزىطحە ضۀەز )راۋىَالر زۀجىرى( ئبذى، ئىىىىٕچىطي

ئىّبَ ثۇذبرى رىۋاٍەت ، ِەضىٍەْ .ٔەلىً لىٍغبْ ۋەلە ٍبوي ضۆز ھەرىىەت لىطّىٕي وۆرضىحىسۇ
ئۇ ، لىٍغبْ ثىر ھەزىطحە ِۇٔساق وەٌگەْ: ِۇھەِّەز ئىجٕي ثەغػبر ٍەھَب ئىجٕي ضەئسجىٓ

پ ئۇ ئۀەش رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ رىۋاٍەت لىٍىپ ضۆزٌە، ئۇ ئەثۇ جەٍَبھحىٓ، غۇئجەزىٓ
 .لىَىٕالغحۇرِبڭالر، پەٍغەِجەر ضەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ: ئبضبٔالغحۇرۇڭالر، ثېرىػىچە

  .ٔەپرەجٍۀسۈرِەڭالر! زېگەْ، ذۇظ ثېػبرەت ثېرىڭالر
 ضۀەز ئېحىجبرى ثىٍەْ ِۇٔساق ئىىىي لىطىّغب ثۆٌۈٔىسۇ: ، ھەزىص 

جبوي  ۋەضەٌٍەِسىِٓۇجەۋاجىر: پەٍغەِجەر ضەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ، ثىرىٕچىطي
ئؤسىٓ  - ھەزىطػۇٔبضمىچە ثوٌغبْ ضۀەز زۀجىرىٕىڭ ھەِّىطىسە ئەڭ ئبز زېگۀسە ئؤسىٓ

ضبٔىٕىڭ وۆپٍۈوىسىٓ ئۇالرٔىڭ ئبزەجحە ٍبٌغبْ ضۆز ئوٍسۇرۇپ چىمىػمب جىً ، وىػي ثوٌغبْ
  .ثىرىىحۈرۋېٍىػي ئەلىٍگە ضىغّبٍسىغبْ ھەزىص ِۇجەۋاجىر زېَىٍىسۇ

ھبز ٍبوي ذەثەرۇٌۋاھىس: ِۇجەۋاجىر ھەزىطٕىڭ غەرجٍىرىگە جوغّىغبْ ئب، ئىىىىٕچىطي 
ئبھبزِۇ ضۀەز ئېحىجبرى ثىٍەْ ِۇٔساق ئۈچ جۈرگە  .ھەزىص ئبھبز ٍبوي ذەثەرۇٌۋاھىس زېَىٍىسۇ

 ثۆٌۈٔىسۇ: 
جبوي  ِەغھۇر: پەٍغەِجەر ضەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەِسىٓ، ثىرىٕچىطي

ىرىٕىڭ ھەِّىطىسە ئۈچ وىػي ئوذػبغال ئۈچ وىػىسىٓ ھەزىطػۇٔبضمىچە ثوٌغبْ ضۀەز زۀج
ٌېىىٓ ِۇجەۋاجىر زەرىجىطىگە ٍەجّىگەْ ، ٍبوي ئۈچحىٓ ئبرجۇق وىػىسىٓ رىۋاٍەت لىٍغبْ

  .ھەزىص ِەغھۇر زېَىٍىسۇ
جبوي  ئەزىس: پەٍغەِجەر ضەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەِسىٓ، ئىىىىٕچىطي

ِّىطىسە ئىىىي وىػي ئوذػبغال ئىىىي ھەزىطػۇٔبضمىچە ثوٌغبْ ضۀەز زۀجىرىٕىڭ ھە
ٌېىىٓ ِەغھۇر زەرىجىطىگە ، وىػىسىٓ ٍبوي ئىىىىسىٓ ئبرجۇق وىػىسىٓ رىۋاٍەت لىٍغبْ

  .ٍەجّىگەْ ھەزىص ئەزىس زېَىٍىسۇ
جبوي  غەرة: پەٍغەِجەر ضەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەِسىٓ، ئۈچىٕچىطي 
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ثىر راۋىٌ ثىر راۋىَسىٓ رىۋاٍەت ھەزىطػۇٔبضمىچە ثوٌغبْ ضۀەز زۀجىرىٕىڭ ھەِّىطىسە 
لىٍغبْ ٍبوي راۋىَٕىڭ ضبٔي ضۀەز زۀجىرىٕىڭ ِەٌۇَ لىطّىسا ثىرگە چۈغۈپ لبٌغبْ ھەزىص 

ضۀەز زۀجىرىٕىڭ ثېػىسىىي ٍبوي ِەٌۇَ لىطّىسىىي راۋىَٕىڭ ضبٔي ثىرگە  .غەرة زېَىٍىسۇ
  .ۇئوذػبغال غەرة ھەزىص زېَىٍىس، وېَىٓ ئبۋۇپ لبٌطىّۇ، چۈغۈپ لېٍىپ

 ھەدىص تۈرٌىرى

ِەۋزۇزىٓ ، زەئىپ، ھەضەْ، ھەزىطٍەر ئىػۀچٍىه زەرىجىطىگە ئبضبضەْ: ضەھىھ 
 ئىجبرەت جۆت جۈرگە ئبٍرىٍىسۇ: 

راۋىَالرزىٓ ٍۀە ئوذػبظ ضۈپەجىە ثوٌغبْ ئىگىطي  زەثثضەھىھ ھەزىص: ئبزاٌەت ۋە  .1
ۋەضەٌٍەِگىچە ٍېحىپ  ئىگە راۋىَالر ۋاضىحىطي ئبرلىٍىك پەٍغەِجەر ضەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي

غبز ٍبوي ئىٍٍەت ذۇضۇضىَىحي ، ثبرىسىغبْ ثىر جۇجبظ ضۀەز ئبرلىٍىك رىۋاٍەت لىٍىٕغبْ
ٍۇلىرىمي  .ھەزىطٍەرگە ئەِەي لىٍىع ۋاجىپ ثوٌىسۇ زىىي ثۇ جۈر، ثوٌّىغبْ ھەزىص ثوٌۇپ

ثىر ھەزىطٕىڭ ضەھىھ ثوٌۇغي ئۈچۈْ جۆۋۀسىىىسەن ، جەثىرزىٓ وۆرۈۋېٍىػمب ثوٌىسۇوي
 غەرجٍەر جېپىٍىػي الزىُ: 

ثۇ ٍەرزە جىٍغب  .ٌىه ثوٌۇغي الزىُ“ئبزاٌەت ”( ھەزىطٕي رىۋاٍەت لىٍغبْ راۋىَالر 1

ثەٌىي ، وەٌىّىطىٕىڭ زىث ِۀىطىٕي ئەِەش “زۇٌۇَ”وەٌىّىطي  “ئبزاٌەت”ئېٍىٕغبْ 

، فىطمي فۇجۇ ۋە ثىسئەت لبجبرٌىك ثبرٌىك چوڭ وىچىه گۇٔبھالرزىٓ ضبلٍىٕىع، غېرىه”

ثۇ ئبالھىسىٍىىٍەرگە ئىگە  .ِۀىطىٕي ثىٍسۈرىسۇ “جەلۋازار ۋە ضەِىّىٌ ِۇضۇٌّبْ ثوٌۇظ

جەجمىمبت ئۇضٍۇثىغب ئۇٍغۇْ ھبٌسا  .زەپ ئبجىٍىسۇ “ئبزىً”وىػىٍەر ھەزىص ئىٍّىسا 
ئبزاٌەت پرىٕطىپىغب زىث ِۇئبِىٍىٍىرى جۈپەٍٍىسىٓ ، جەوػۈرۈپ جەجمىك لىٍىٕغبْ ثوٌطىّۇ

ئېٕىمالٔغبْ )ِەجرۇھ( راۋىَالر ثىٍەْ وىُ ئىىۀٍىىي ثىٍىّٕىگەْ ٍبوي ئەِەضٍىىي  “ئبزىً”

ئىىۀٍىىي ئىطپبجالّٔىغبْ )ِەجھۇي(  “ئبزىً”جەرجىّىھبٌي ئېٕىك ثوٌّىغبٍٔىمي ئۈچۈْ 
  .وىػىٍەر رىۋاٍەت لىٍغبْ ھەزىطٍەر ضەھىھ ھەزىص لبجبرىغب وىرِەٍسۇ

غرا ئۆگىٕەٌىگۈزەن ۋە )ئۆگىٕىپ ( راۋىَالر رىۋاٍەت لىٍّبلچي ثوٌغبْ ھەزىطٕي جو2 
ئەٍٕەْ ذبجىرىٍىَەٌىگۈزەن زەرىجىسە زەثث لىٍىع ، ثوٌۇپ( ئبرىسىٓ ئۇزۇْ ِەزگىً ئۆجطىّۇ

ئۆگىٕىع ۋە  .)پىػػىك ئۆگىٕىع ۋە ئەضحە جۇجۇظ( لبثىٍىَىحىگە ئىگە ثوٌۇغي الزىُ
 لىٍغبْ ھەزىطّۇ ضەھىھئۆگۀگىٕىٕي ئەضحە جۇجۇظ لبثىٍىَىحىگە ئىگە ثوٌّىغبْ راۋىَالر ٔەلىً 

  .ھەزىص ضۈپىحىسە لوثۇي لىٍىّٕبٍسۇ

( ھەزىطٕي رىۋاٍەت لىٍغبْ راۋىَالرٔىڭ ھەر ثىرى ئۆزىسىٓ ھەزىص ٔەلىً لىٍغبٔالر 3 
، ئەڭ ثوٌّىغبٔسا وۆرۈغۈظ ئىّىبٔىَىحي ٍبوي ئېھحىّبٌىغب ئىگە، ثىٍەْ چولۇَ وۆرۈغىەْ ثوٌۇغي

الرٔىڭ ئبرىطي ئبغىبرا ٍبوي ِەذپىٌ ئۈزۈٌۈپ لبٌغبْ راۋىَ .زاِبٔساظ وىػىٍەر ثوٌۇغي وېرەن
  .ھەزىص ضەھىھٍىه زەرىجىطىگە ٍېحەٌّەٍسۇ، ثوٌطب )ٍۀي ئىسچىً زاۋاِالغّىطب(

ٍۀي ئىػۀچٍىه ثىر راۋىٌ جەرىپىسىٓ رىۋاٍەت ، ( ھەزىص غبز ثوٌّبضٍىمي الزى4ُ 
لبٔچە راۋىَٕىڭ رىۋاٍىحىگە لىٍىٕغبْ ھەزىص ئۆزىسىٓ جېرىّۇ ئىػۀچٍىه ثبغمب ثىر ٍبوي ثىر 

چۈٔىي ثۇ ئەھۋاي ھەزىطٕىڭ ضەھىھٍىه زەرىجىطىگە  .زىث وېٍىپ لبٌّبضٍىمي الزىُ
  .ٍېحىػىگە جوضبٌغۇ ثوٌىسۇ
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( ھەزىطٕىڭ جېىىطث ٍبوي ضۀەزىسە )ھەزىطٕي( زەئىپ ئەھۋاٌغب چۈغۈرۈپ 5 

ھەزىطٍەر  “ٍىهئىٍٍەج”ثۇ ذىٍسىىي  .لوٍىسىغبْ ھەرلبٔساق لۇضۇر وۆرۈٌّەضٍىىي الزىُ
ِبٔب ثۇ ثەظ غەرجٕىڭ ھەِّىطىگە جوغمبْ  .ضەھىھ ھەزىص لبجبرىغب ھەرگىس وىرگۈزۈٌّەٍسۇ

  .ھەزىطٍەر ضەھىھ ھەزىص زەپ لبرىٍىسۇ

، ثوٌۇپ “ٍبذػي، گۈزەي”ٔىڭ ٌۇغەت ِۀىطي “ھەضەْ”ھەضەْ ھەزىص:  - 2 
، ئوجحۇرىطىسا جۇرىسىغبْھەزىص جېرِىٕىسا ثۇ ئبجبٌغۇ ضەھىھ ھەزىص ثىٍەْ زەئىپ ھەزىطٕىڭ 

جېرىّۇ  .ٌېىىٓ ضەھىھ ھەزىطىە جېرىّۇ ٍېمىٓ ثوٌغبْ ھەزىص جۈرى ئۈچۈْ ئىػٍىحىٍىسۇ
، ضەھىھ ھەزىص ثىٍەْ ھەضەْ ھەزىص ئبرىطىسىىي پەرق غۇوي، ئوچۇق لىٍىپ ئېَحمبٔسا

ئەِّب ئەضحە جۇجۇظ لبثىٍىَىحي جەھەجحە ، ھەضەْ ھەزىطٕىڭ راۋىٍىرى زۇرۇش ۋە ئىػۀچٍىه
ثۇ جۈرزىىي ھەزىطٍەرگىّۇ  .ضەھىھ ھەزىص راۋىٍَىرىسىٓ ضەي جۆۋۀرەن جۇرىسىغبْ وىػىٍەرزۇر

  .ئەِەي لىٍىع ۋاجىپ ثوٌىسۇ

ٍبوي ھەضەْ ھەزىطٕىڭ غەرجٍىرىسىٓ  ضەھىھ “زەئىپ ھەزىص” .زەئىپ ھەزىص - 3 
جەجمىمبت ۋە ٔۇرغۇٍٔىغبْ  .ثىر ٍبوي ثىر لبٔچىطي جېپىٍّبٍسىغبْ ھەزىطٍەرٔي وۆرضىحىسۇ

ھەزىطٕىڭ ثۇ غەرجٍەرگە چۈغىسىغبْ ٍبوي چۈغّەٍسىغبٍٔىمىغب لبرار ، ئىجحىھبزجىٓ وېَىٓ

 “زەثث”، ٌىمىسا لۇضۇر جېپىٍىػي “ئبزىً”ھەزىص راۋىَطىٕىڭ ، ِەضىٍەْ .ثېرىٍىسۇ
، ضۀەزىٕىڭ ِۇجحەضىً )ئىسچىً( ثوٌّبضٍىمي، )ئەضحە جۇجۇظ لبثىٍىَىحي( ٔىڭ جۆۋۀٍىىي

ۆزىسىٓ جېرىّۇ ئىػۀچٍىه راۋىٌ ٍبوي راۋىَالرٔىڭ رىۋاٍىحىگە زىث ِەزِۇٔسا راۋىَٕىڭ ئ
لبجبرٌىك ضەۋەثٍەر جۈپەٍٍىسىٓ ھەزىطٕىڭ پەٍغەِجەر ضەٌٍەٌالھۇ  ...ھەزىص رىۋاٍەت لىٍىػي

  .زەپ لبرىٍىسۇ “زەئىپ”ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەِگە ئبئىث ئىىۀٍىىي 
لىٍّبضٍىك ھەلمىذە ِۇٔذاق ئۈچ  ھەدىطػۇٔبضالر زەئىپ ھەدىطىە ئەِەي لىٍىع ٍبوي

 خىً لبراغٕي ئوتتۇرىغب لوٍغبْ:

ثۇ لبراظ ٍەھَب  .( ھەرلبٔساق غبرائىححب زەئىپ ھەزىطىە ئەِەي لىٍىػمب لەجئىٌ ثوٌّبٍسۇ1 
ئىجٕي ھەزىُ ۋە ئەثۇ ، ئىّبَ ثۇذبرى ۋە ئىّبَ ِۇضٍىّسىٓ ثبغمب، ئىجٕي ِەئىٕگە ئبئىث ثوٌۇپ
 .لبراغمب لوغۇٌغبْثەورى ئىجٕي ئەرەثىّۇ ِۇغۇ 

ئەھّەز ئىجٕي ھۀجەٌي ۋە  .( ھەرلبٔساق غبرائىححب زەئىپ ھەزىطىە ئەِەي لىٍىػمب ثوٌىسۇ2 

زېگۀٕي ئوجحۇرىغب  “زەئىپ ھەزىص رەئَي )ٍۀي لىَبش(زىٓ ٍبذػىراق”ئەثۇ زاۋۇز: 
 .ِۇغۇ لبراغٕي جبٌٍىغبْ، لوٍۇپ

پەزىٍىحىگە ِۇٔبضىۋەجٍىه ئەِەٌٍەرٔىڭ ، ( وۆپچىٍىه ئۆٌىّبالرٔىڭ لبرىػىچە3 
  .ِەضىٍىٍەرزە ثەزى غەرجٍەرگە چۈغىسىغبْ زەئىپ ھەزىطٍەرگە ئەِەي لىٍىػمب ثوٌىسۇ

 ئىجٕي ھەجەر ئەضمبالٔي ئۇ غەرجٍەرٔي ِۇٔساق ثبٍبْ لىٍغبْ:  

 .( ھەزىص ئىٕحبٍىٓ زەئىپ ثوٌّبضٍىمي وېرەن1

رەر لبئىسە پرىٕطىپىٕىڭ ( زەئىپ ھەزىص لۇرئبْ ۋە ضۈٕٔەت ئبرلىٍىك ثېىىحىٍگەْ ثى2 
 .زائىرىطي ئىچىگە وىرىػي وېرەن

، ثۇ ھەزىطىە زۆرۈرىَەت جۈپەٍٍىسىٓ ئەِەش، ( زەئىپ ھەزىطىە ئەِەي لىٍغبْ ۋالىححب3 
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  .ثەٌىي ئېھحىَبت جۈپەٍٍىسىٓ ئەِەي لىٍغبٍٔىمىّىسٔي ئۇٔحۇِبضٍىمىّىس الزىُ

ثېرىٍگەْ ھەزىطٍەرٔي ھەزىص زەپ ِەۋزۇ زەپ ثبھب  .ِەۋزۇ: ٍۀي ئوٍسۇرِب ھەزىطٍەر - 4
پەلەت ئۇٔىڭ ِەۋزۇ  .ھەجحب رىۋاٍەت لىٍىػمىّۇ ثوٌّبٍسۇ، لبراپ ئەِەي لىٍىع ئۇٍبلحب جۇرضۇْ

  .)جولۇٌّب( ئىىۀٍىىىسىٓ ثبغمىالرٔي ۋالىپالٔسۇرۇظ ئۈچۈٔال جىٍغب ئېٍىپ ئۆجۈغىە ثوٌىسۇ
 اق ئۈچ تۈرگە ثۆٌۈٔىذۇ:ھەدىطٍەر تېىىطتىٕىڭ وىّگە ئبئىت ئىىۀٍىىىگە لبراپ ِۇٔذ 

ِەرفۇئ: جېىىطحي پۈجۈٍٔەً پەٍغەِجەر ضەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ ئبئىث ثوٌغبْ  - 1 
  .ھەزىطٍەر

  .ِەۋلۇف: ضۆز ٍبوي ھەرىىەت ضبھبثىٍەرگە ئبئىث ثوٌغبْ ھەزىطٍەر - 2

ھەزىطٕىڭ ثىر  .ِەلحۇئ: ضۆز ٍبوي ھەرىىەت جبثىئىٕالرغب ئبئىث ثوٌغبْ ھەزىطٍەر - 3
 ھەزىص ضەھىھ، ٍۀي ئۇ ِەرفۇئ .ِەرفۇئ ثوٌۇغي ئۇٔىڭ چولۇَ ضەھىھ ئىىۀٍىىىٕي ثىٍسۈرِەٍسۇ

  .ھەضەْ ٍبوي زەئىپ ثوٌۇغي ِۇِىىٓ
ھەزىطٍەر ٌەۋزىٕىڭ وىّگە ئبئىث ثوٌۇغىغب لبراپ ھەزىص لۇززۇضىٌ ۋە ، ئۇٔسىٓ ثبغمب 

 ھەزىص ٔەۋەۋى زەپ ئىىىي جۈرگە ئبٍرىٍىسۇ: 
ٌەۋزى پەٍغەِجەر ضەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەِگە ئبئىث ثوٌغبْ ھەزىطٍەر ، ەلبِۀىطي اٌٍ

ھەزىص لۇززۇضىٌ؛ ِۀىطي ۋە ٌەۋزى پەٍغەِجەر ضەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەِگە ئبئىث ثوٌغبْ 
  .ھەزىطٍەر ھەزىطي ٔەۋەۋى زەپ ئبجىٍىسۇ

 ئبٍەت ثىٍەْ ھەدىص لۇددۇضىَٕىڭ پەرلي
ھەزىص لۇززۇضىٌ ِۀىطىٕىڭ اٌٍەلب ئبئىث ثوٌۇغي ضەۋەثىسىٓ لۇززۇضىٌ)ِۇلەززەش(؛ 

زەپ  “ھەزىص”پەٍغەِجەر ضەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ جەرىپىسىٓ ئېَحىٍغبٍٔىمي ئۈچۈْ 
لۇرئبْ ئبٍىحي ثىٍەْ ، اٌٍە جبئبال جەرىپىسىٓ ۋەھىٌ لىٍىٕىع جەھەجحىٓ ئېٍىپ ئېَحمبٔسا .ئبجبٌغبْ

ٌېىىٓ ھەزىص لۇززۇضىٌ پەلەت ِۀىطي  .زۇضىٌ ئبرىطىسا ھېچمبٔساق پەرق ٍوقھەزىص لۇز
  .ٌەۋزى جەھەجحىٓ اٌٍەلب ذبش لۇرئبْ ئبٍىحي ھەَ ِۀىطي ھەَ، جەھەجحىٕال اٌٍە جبئبالغب ذبش

 غۇڭب ئبٍەت ثىٍەْ ھەزىص لۇززۇضىٌ ئبرىطىسا ِۇٔساق پەرلٍەر ثبر:

 .( ھەزىص لۇززۇضىٌ ٔبِبززا ئولۇٌّبٍسۇ1 

 .( ھەزىص لۇززۇضىَٕي جبھبرەجطىس ئولۇظ ٍبوي جۇجۇغمب ثوٌىسۇ2 

 .ئبٍەجىە ئوذػبظ ِۆجىسە ھېطبثالّٔبٍسۇ، ( ٌەۋزى اٌٍەلب ئبئىث ثوٌّىغبٍٔىمي ئۈچۈ3ْ 

 .غۇڭب ِۀىطىٕىڭ رىۋاٍەت لىٍىٕىػي ٍېحەرٌىه، ( ٌەۋزىٌ رىۋاٍىحي غەرت ئەِەش4 
ثوٌغبٍٔىمي ۋە ذىحبة ئبضبضەْ اٌٍەجىٓ  ھەزىص لۇززۇضىَٕىڭ وېٍىع ِۀجەضي اٌٍە جبئبال

 پەٍغەِجەر ضەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەِسىٓ”رىۋاٍەت لىٍىٕغبٔسا: ، وەٌگۀٍىىي ئۈچۈْ

پەٍغەِجەر ضەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ”ٍبوي:  “ ...اٌٍە جبئبال ِۇٔساق زېگەْ، رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇوي

 .زېگۀسەن جەٌەپپۇز غەوىٍٍىرىسە وېٍىسۇ “ ...ۋەضەٌٍەَ اٌٍە جبئبالزىٓ ِۇٔساق رىۋاٍەت لىٍىسۇ
ھەزىص  .ھەزىص لۇززۇضىَٕىڭ ضبٔي ثەوّۇ ئبز، ثبغمب ھەزىطٍەرگە ٔىطجەجەْ ئېَحمبٔسا

ئىٍّىٕىڭ ِەٍسأغب وېٍىػي ھەزىطٕىڭ زىٕسىىي ِۇھىُ ئورٔي ۋالىحٕىڭ ئۆجۈغي ثىٍەْ ثۇ 
ػۇٔبضالر ئىطالَ زىٕىسا ھەزىط .ضبھەزە ِۇضحەلىً ثىر ئىٍىّٕىڭ پەٍسا ثوٌۇغىغب ضەۋەة ثوٌسى
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ضەھىھ ثوٌغىٕىٕي ”لۇرئبٔسىٓ لبٌطىال ئەڭ ِۇھىُ ئورۇٕٔي ئىگىٍەٍسىغبْ ثۇ ئىٍىُ ضبھەضىٕي: 
ضەھىھ ثوٌّىغىٕىسىٓ ئبٍرىع ئۈچۈْ ھەزىطٕىڭ ضۀەز ۋە جېىىطحىٕي جەجمىك لىٍىسىغبْ 

  .زەپ جەرىپٍىّەوحە “ئىٍىُ
 ھەدىص ئىٍّىٕىڭ تەتمىمبت ضبھەٌىرى

ثەزى جېّىالر ِۇضحەلىً ، ھەزىص ئىٍّي ئۈضحىسە ٍۈرگۈزۈٌگەْ جەجمىمبجالر ٔەجىجىطىسە 
 ثۇ ضبھەٌەر جۆۋۀسىىىچە:  .جەجمىمبت ضبھەضىگە ئبٍالٔسى

 پەٍغەِجەر ضەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەِٕىڭ، ( ھەزىص رىۋاٍەت لىٍىع ئىٍّي: ثۇ1
ثبرٌىك ھەزىص وىحبثٍىرى  .ئىٍىُٔەلىً لىٍىسىغبْ ، ھەزىطٍىرى )ضۈٕٔىحي(ٔي ٍىغىسىغبْ

  .( ثۇ ئىٍىّٕىڭ ئبضبضىٕي جەغىىً لىٍىسۇ ...ِۇضٕەز، ضۇٔەْ، جبِي، )ضەھىھ

ھەزىطٍەرٔىڭ ئىػۀچٍىه ، ( ھەزىطٕي ئىٕچىىىٍەپ جەجمىك لىٍىع ئىٍّي: ثۇ2 
  .ضۀەز ثىٍەْ جېىىطحٕي جەجمىك لىٍىسىغبْ ئىٍىُ، زەرىجىطىٕي ئۆٌچەظ ئۈچۈْ

، ضبھبثىٍەرزىٓ جبرجىپ، ( جەرھ ۋە جەئسىً )ئبلالظ ۋە لبرىالظ( ئىٍّي: ثۇ ئىٍىّسە3 
راۋىَالر ، ئىػۀچٍىه زەرىجىطىٕي جەجمىك لىٍىسىغبْ ئىٍىُ ثوٌۇپ، ثبرٌىك راۋىَالرٔىڭ زۇرۇش

ئىطىُ ۋە وۇَٔەٌىرىگە ئبضبضەْ ئېٍىپجە جەرجىپي ثوٍىچە رەجىە جىسىٍىسۇ ۋە ھەر ثىرىٕىڭ 
راۋىَالر ئبرىطىسىىي ، وىٍّەرگە ٔەلىً لىٍغبٍٔىمي، وىٍّەرزىٓ ھەزىص ئېٍىپ، ٌيجەرجىّىھب

 ...ثبغمىالرٔىڭ ئۇ راۋىَغب ثوٌغبْ وۆز لبراغٍىرى، ئبزاٌەت ۋە زەثث جەھەجحىىي ئەھۋاٌي، ئورٔي
  .لبجبرٌىمالر ھەلمىسە جەجمىمبت ئېٍىپ ثېرىٍىسۇ

زىطٍەرٔىڭ ٔېّە ضەۋەثحىٓ ھە، ( ھەزىطٍەرٔىڭ ئېَحىٍىع ضەۋەثٍىرى ئىٍّي: ثۇ4
ھەزىطٍەرٔىڭ جېرىّۇ ٍبذػي چۈغىٕىٍىػىگە ، ئېَحىٍغبٍٔىمىٕي ئېٕىمالٍسىغبْ ئىٍىُ ثوٌۇپ

  .ٔبٍِىك ئەضىرى ثبر “ئەٌٍۇِەئ”پبٍسىٍىك ثوٌغبْ ثۇ ضبھەزە ضۇٍۇجىٕىڭ 

ھەزىص جېىىطحٍىرىسە ئبز لوٌٍىٕىٍغبٍٔىمي ٍبوي ئەرەة ، ( ھەزىص ضۆزٌۈوٍىرى ئىٍّي: ثۇ5
جىٍىغب وېَىٕچە وىرگۀٍىىي ئۈچۈْ چۈغىٕىع جەش ثوٌغبْ وەٌىّىٍەرٔىڭ ِۀىطىٕي ٍېػىپ 

، ئەثۇ ئۇثەٍسە ۋە ئىجٕي لۇجەٍجۀىڭ غەرىَجۇي ھەزىص ٔبٍِىك ئەضىرى، ثېرىسىغبْ ئىٍىُ ثوٌۇپ
زەِەذػەرىٕىڭ ئەٌفبئىك ٔبٍِىك ئەضىرى ۋە ئىجٕي ئەضىرٔىڭ ئۀٕىھبٍە ٔبٍِىك ئەضىرى ثۇ ئىٍىُ 

  .ضىٕىڭ ِۇھىُ ِۀجەٌىرىسىٓ ھېطبثٍىٕىسۇضبھە

، ( ھەزىطحىىي ئىٍٍەجٕي جەجمىك لىٍىع ئىٍّي: وۆپىٕچە وىػىٍەر وۆرۈپ ٍېحەٌّەٍسىغب6ْ 
ثەٌىي ھەزىطػۇٔبضالرال پەرلٍۀسۈرەٌەٍسىغبْ ۋە ھەزىطٕىڭ ئىػۀچٍىىٍىىىگە جوضبٌغۇٌۇق 

ئەھّەز ئىجٕي ھۀجەٌٕىڭ ، لىٍىسىغبْ لۇضۇرالرٔي جەجمىك لىٍىسىغبْ ئىٍىُ ضبھەضي ثوٌۇپ
  .وىحبثۇي ئىٍەي ٔبٍِىك ئەضىرى ثۇ ضبھۀىڭ جىپىه ٔەِۇٔىطىسۇر

ِبھىَەجحە ھېچمبٔساق ، ( ھەزىطحىىي ئىرحىالپٕي جەجمىك لىٍىع ئىٍّي: ثۇ ئىٍى7ُ 
جبغمي جەھەجحىٓ ئبرىٍىرىسا ئىرحىالپ ثبرزەن وۆرۈٔىسىغبْ ھەزىطٍەرٔي ، ئىرحىالپ ثوٌّىطىّۇ

ثۇ ضبھەزە ئىجٕي لۇجەٍجۀىڭ جەئۋىٍۇ  .ۇ ۋە ثۇ جبغمي ئىرحىالپٕي ثىر جەرەپ لىٍىسۇجەجمىك لىٍىس
  .ِۇذحەٌەفىً ھەزىص ٔبٍِىك ئەضىرى ثبر

( ٔبضىد ۋە ِۀطۇخ ئىٍّي: ثىر ثىرىٕىڭ ھۆوّىٕي ئەِەٌسىٓ لبٌسۇرىسىغبْ ھەزىطٍەرٔي 8 
ٍىك ئەضىرى ثۇ ضبھۀىڭ ئەڭ ھبزىّىٕىڭ ئەٌئېحىجبر ٔبِ، جەجمىك لىٍىسىغبْ ئىٍىُ ضبھەضي ثوٌۇپ
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  .ِۇھىُ ِۀجەضي زەپ لبرىٍىسۇ
 ھەدىطٍەرٔىڭ ٔەلىً لىٍىٕىع جەرٍبٔي

پەٍغەِجەر  .لۇرئبْ ئبٍەجٍىرى ٔبزىً ثوٌغبْ ھبِبْ ئۇالرٔي ۋەھىٌ وبجىجٍىرىغب ٍبززۇرغبْ 
، ضەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ زەضٍەپحە ئۆز ھەزىطٍىرىٕىڭ ٍېسىٍىػىٕي چەوٍىگەْ ثوٌطىّۇ

ضبھبثىٍەرٔىڭ ، ثۇ چەوٍىّە .ضبھبثىٍەرٔىڭ ھەزىطٕي ثىر ثىرىگە ٔەلىً لىٍىػىغب ٍوي لوٍغبٔىسى
ئەرەة ٍېسىمىٕىڭ ، لۇرئبْ ثىٍەْ ھەزىطٕي ثىر ثىرىگە ئبرىالغحۇرۇپ لوٍۇظ ئېھحىّبٌٍىمي

ٍېسىك ِبجېرىَبٌٍىرىٕىڭ لىطٍىمي ، ضبۋاجٍىك وىػىٍەرٔىڭ ئبزٌىمي، جېري جەرەلمىٌ لىٍّىغبٍٔىمي
چۈٔىي ثۇ وەِچىٍىىٍەر  .لبجبرٌىك ضەۋەثٍەر جۈپەٍٍىسىٓ لوٍۇٌغبْ ثوٌۇغي ِۇِىىٓ

پەٍغەِجەر ضەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ ضبھبثىٍىرىگە ھەزىطٍەرٔىّۇ ، جوٌۇلالٔغبٔسىٓ وېَىٓ

 31ئەٍٕي ۋالىححب ھەزىص ذبجىرىٍەپ ِبڭغبْ ، ِەضىٍەْ .ذبجىرىٍەپ ِىڭىػمب رۇذطەت لىٍغبْ

غب ٍېمىٓ  1111ثىرى ثوٌغبْ ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئۆِەر رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ  ضبھبثىسىٓ 41 -
ھەزىطٕي ذبجىرىٍىگەْ ۋە ثۇ ھەزىطٍەرٔي جوپالپ: ضەھىفە ضبزىمە )جوغرا ضەھىپىٍەر( زەپ ٔبَ 

پەٍغەِجەر ضەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ ھبٍبت ۋالحىسا ٔۇرغۇٍٔىغبْ ھەزىطٕي ئبڭالپ  .ثەرگەْ
ضبھبثە )پەٍغەِجەر ضەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ ۋاپبت ثوٌغبٔسىٓ وېَىٓ(  ذبجىرىٍىۋاٌغبْ ثۇ

ھەزىطٍەرٔي ھەَ ئېغىساوي ، زېّەن ئۇ .ٔۇرغۇٍٔىغبْ ھەزىطٍەرٔي ثبغمىالرغب ضۆزٌەپ ثەرگەْ
 .ھەَ ٍېسىك غەوٍىسە وېَىٕىي ٔەضىٍٍەرگە لبٌسۇرغبٔىسى

وېَىٓ ثبغالٔغبْ ھەزىص جوپالظ ۋاپبجىسىٓ  پەٍغەِجەر ضەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەِٕىڭ 

)جبرلبق ھبٌسىىي  “جەزۋىٓ ”ئەضىرزىٓ ئېحىجبرەْ ٍوٌغب لوٍۇٌغبْ  -1ضەپىرى ۋە ھىجرى 

ٍىٍٍىرى ذەٌىپە ئۆِەر  - 111 ، - 99ھىجرى ، ھەزىص ِبجېرىَبٌٍىرىٕي رەجٍەظ( ذىسِەجٍىرى
پەرِبْ ثىٍەْ ئىجٕي ئبثسۇٌئەزىس زەۋرىسە ھەرلبٍطي ۋاٌىٍَىمٍىرىغب چۈغۈرۈٌگەْ 

ھەزىطػۇٔبضالر ھەزىص جوپالغمب وىرىػىەْ ۋە ئۆزٌىرى ، غۇٔىڭ ثىٍەْ .رەضىّىٍَەغىەْ
غۇٔىّۇ ٔەزەرزىٓ ضبلىث  .جوپٍىغبْ ھەزىطٍەرٔي جېّىٍىرىغب وۆرە جۈرٌەرگە ئبٍرىغبْ

ھەزىص جوپالظ ذىسِىحىگە وىرىػىەْ جۇٔجي ھەزىطػۇٔبضالر ، لىٍّبضٍىمىّىس وېرەوىي
، ى ۋە ِۇضٍىُ( ھەزىطٍەرٔي ئۆزٌىرى ئبڭٍىغبْ پېحىال ذبجىرىٍەپ ِبڭّبضحىٓ)ثوٌۇپّۇ ثۇذبر

راۋىَالرٔىڭ ، ثەٌىي غۇ ھەزىطٕىڭ وىٍّەرزىٓ لبٍطي غەوىٍسە رىۋاٍەت لىٍىٕغبٍٔىمي
ئۇالرٔىڭ ئىػۀچٍىه ٍبوي ئەِەضٍىىي ھەلمىسە ئىٕچىىىٍەپ جەجمىمبت ئېٍىپ ، جەرجىّىھبٌي

ەزىطٕىڭ ِۀجەضىٕي جەوػۈرۈپ ثېىىحىع ئۈچۈْ ئۇالغ ثىر ھ، ٔۆۋىحي وەٌگۀسە .ثبرغبْ
ھەر ثىر ھەزىطٕىڭ راضث ٍبوي ٍبٌغبٍٔىمىٕي ئبٍرىع  .ئۈضحىسە ئبٍالرچە جبپبٌىك ضەپەر لىٍغبْ

ھەزىص ٔەزەرىَىطي ضۈزگۈچىسىٓ ئۆجىۈزۈظ ٍوٌىسا زاِبٔىّىس ٍبۋرۇپب جبرىرچىٍىرىٕىڭ ، ئۈچۈْ
ىسا ضەرپ لىٍغبْ وۈچىسىٓ ٔەچچە ئوْ ھەضطە لەزىّىي زاِبْ جبرىرىٕي جەجمىك لىٍىع ٍوٌ

ئىٕطبٔىَەت لۇزرىحي ٍەجّىگۈزەن زەرىجىسە وۆپ ”ھەجحب: ، وۆپ وۈچ ضەرپ لىٍغبْ ثوٌۇپ

ئەگەر ثىس ثۇ ئبٌىّالرٔىڭ ھەر  .زېَىػىىّۇ ثوٌىسۇ “زېھٕىٌ ۋە جىطّبٔىٌ وۈچ ضەرپ لىٍغبْ
لوٌالٔغبْ ئۇضۇي ۋە ئۇضٍۇثىٕي ، ِۇغەلمەجٍىرىثىر ھەزىطٕي جەجمىك لىٍىع ٍوٌىسا جبرجمبْ جبپب 

ثۇالرٔىڭ ئۆزىال وىحبثىّىسٔىڭ ھەجّىسىٓ ئېػىپ وېحىػي ، جىٍغب ئېٍىپ ئۆجىسىغبْ ثوٌطبق

ئەضىرٔىڭ ئوجحۇرىٍىرىسىٓ جبرجىپ ھەزىص وىحبثٍىرى  - 2ھىجرى ، ٔەجىجىسە .ِۇِىىٓ
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ھەزىص وىحبثٍىرى ئۀە غۇ ثىسگىچە ٍېحىپ وەٌگەْ ئەڭ وؤب  .ِەٍسأغب وېٍىػىە ثبغٍىغبْ

ئەضىرزە وۇجۇثۇش ضىححە )ئبٌحە چوڭ  - 3ھىجرى ، ثۇ وىحبثالرزىٓ وېَىٓ .زەۋرٌەرگە ئبئىث
  .ٔىڭ ِەٍسأغب وېٍىػي ثىٍەْ ھەزىطػۇٔبضٍىك ذىسِىحي ئبٌحۇْ زەۋرىگە لەزەَ لوٍسى ئەضەر(

ُ وىحبثٍىرى ئبٌحە چوڭ ئەضەر: ثۇذبرىٕىڭ ضەھىھۇي ثۇذبرى ۋە ِۇضٍىّٕىڭ ضەھىھ ِۇضٍى
ٔەضبئي ۋە ئىجٕي ِبجۀىڭ ضۇٔەْ ٔبٍِىك ئەضەرٌىرىسىٓ جەروىت ، جىرِىسى، ثىٍەْ ئەثۇ زاۋۇز

  .جبپىسۇ
 ھەدىطىە ھىٍە ِىىىر ئىػٍىتىػىە ئۇرۇٔۇظ

ئەضحە جۇجۇۋىٍىػمىال  .وىحبپمب ٍىسىپ جوپالّٔىغبْئەۋەٌمي ئەضىرٌەرزە ھەزىطٍەر ِەذطۇش 
ئەٌَھىططبالِٕىڭ پەٍغەِجەرٌىىي زاۋاِىسا لىٍغبْ ئىػٍىرى ۋە لبٔبئەت لىٍىٕغبْ ۋە پەٍغەِجەر 

ضۆزٌىگەْ ھەزىطٍىرىٕىڭ ضبٔىٕي ِۇلىّالغحۇرۇظ لىَىٓ ثوٌغبْ ضەۋەپٍەر ثىٍەْ ثىر ثۆٌۈن 
ئبزەٍِەر ئۆز ذىَبٌىسىٓ ھەزىص جولۇپ ئۇٔي ٍبٌغبٔسىٓ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِغب جەۋە لىٍىپ 

ئىع پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ھبٍبت ثبر چبغسىّۇ ٍۈز ثەٌىي ثۇ  .لوٍۇغٕي ٍوٌٍۇق وۆرزى
  .ثەرگۀٍىىي وۆرۈٔۈپ جۇرىسۇ

))ِإنَّ َكِذبًا َعَليَّ لَْيَس َكَكِذٍب َعَلى :  - َرِضَي اللَُّو َعْنوُ   - رفعواْلُمِغًنَِة  - 173/327
ًدا فَ ْلَيَتبَ وَّْأ َمْقَعَدُه ِمَن ف، َأَحدٍ  مسلم ِف  (،1291رواه البخاري ) *النَّاِر((َمْن َكَذَب َعَليَّ ُمتَ َعمّْ

 (2661) الرتمذي (،1املقدمة )
ِۇغىَرە رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ِۇٔساق زېگۀٍىىي رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇ: ِەْ  - 173/327

، پەٍغەِجەر ضەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌالِٕىڭ ِۇٔساق زېگۀٍىىىٕي ئبڭٍىسىُ: غۈثھىطىسوي
جولۇظ ثبغمب ھەر لبٔساق ئبزەَ ھەلمىسە ٍبٌغبْ ضۆز جولۇغمب ِېٕىڭ ھەلمىّسە ٍبٌغبْ ضۆز 

وىّىي ِېٕىڭ ھەلمىّسە لەضحەْ ٍبٌغبْ ضۆز جولۇضب )ٍۀي لەضحەْ ٍبٌغبْ  .ئوذػىّبٍسۇ

 (1291)ثۇذبرى:  .زوزاذحب جۇرىسىغبْ جبٍىغب جەٍَبرٌىك وۆرۈپ لوٍطۇْ، ھەزىص جولۇضب(
ر ئەٌەٍھىططبالِغب ٍبٌغبْ جولۇغبْ ثىرەر ثۇ ضۆزى پەٍغەِجە پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ۋاپبجىسىٓ  .ھبزىطىگە ضۆزٌۀگەْ ثوٌۇغي ئىھحىّبٌغب ٍىمىٕسۇر
ئىطالَ غەٌجە لىٍىپ ٍۇرىحالر پەجىھ لىٍىٕغبٔسىٓ وىَىٓ ۋە  .وىَىٓ ثۇ ئىع جىرىّۇ ئبضبٔالغحي

الرزىٓ ئىجبرەت ىثەرثەرىٍەر، ِىطىرٌىمالر ۋە ثبغم پەجىھ لىٍىٕغبْ ٍۇرىحالرزا پبرىطالر، رۇٍِۇلالر،
ئىَىحمبْ ئىّبٔي جىري ، ئبزەٍِەرٔىڭ ضبٔي ۋە ِىٍٍىحي وۆپەٍگۀٍىىحىٓ ثۇالر ئبرىطىسا

ثوغۇززىٓ ئۆجۈپ لەٌجىگە ئورۇٔالغّىغبٔالرِۇ ثوٌغبٔچمب پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ٔبِىسىٓ 
جولۇٌغبْ ٍبٌغبْ  .ە وۆپ ثوٌۇپ وەجحيٍبٌغبْ ھەزىص جولۇظ وىػىٕي چۆچۈجىىسەن زەرىجىس

ھەزىطٍەرٔىڭ ھەِّىطي ِۇضۇٌّبٔالرٔي ئىطالَ ٍوٌىسىٓ ئبززۇرۇظ ِەزِۇٔىسا ثوٌۇپ ِەذٍۇلٕي 
ثەزى ضۈپەجٍەرزە ئبٌالھ جبئبالغب ئوذػىػىحىع ۋە غەرىئەت ھۆوۈٍِىرىٕي ئۆزگەرجىػٕي 

لۇرئبٔغب ، لىٍىع وۇپبٍىىيلبٔچىٍىه ٍبٌغبْ ھەزىص جولۇٌغىٕىغب غۇٔي زەٌىً  .ِەلطەت لىٍغبْ
 »جەپطىر لىٍىع ھەلمىسىىي ھەزىطٍەر جوغىرىطىسا ئىّبَ ئەھّەز ئىجٕي ھۀجەي ِۇٔساق زەٍسۇ:

ھبٌجۇوي ثۇ  «. لۇرئبْ جەپطىرى ھەلمىسىىي ھەزىطٍەرزىٓ ثىرەرضىّۇ ِىٕىڭچە راضىث ئەِەش
ئوِوِي ھەزىطي ئىّبَ ثۇذبرىٕىڭ ھەزىص وىحبۋىٕىڭ  .ھەزىطٍەرزىٓ ِىڭالرچىطي جوپالٔغبْ

ئۆٌىّبالرٔىڭ ئىَحىػىچە ئىّبَ ثۇذبرى ثۇ  .ثوٌۇپ ئۈچ ِىڭي جەورارالٔغبْ ھەزىطحۇر 7111
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ِىڭ ھەزىص ئىچىسىٓ جبٌالپ 61ئۆز زاِبٔىسا لوٌسىٓ لوٌغب ضۇٔۇغۇپ ٍۈرگەْ ھەزىطٍەرٔي 
  .ئبٌغبْ

 .ثبر ٍبٌغبْ ھەزىص جولۇغۇچىالرٔي ٍبٌغبْ ھەزىص جولۇغمب چبلىرغبْ ثىر لبٔچە ضەۋەپ
 . ئۇالرزىٓ ِوھىّرالي جۆۋۀسىىىٍەرزۇر

ىحىالپ ۋە رغۇ چبغسىىي ثىر لىطىُ گورۇھالر ئبرىطىسىىي ئى .ضىَبضي زىسىَەت - 1
لبرغي جەرەپحىٓ ئبرجۇق وۆرضىحىع ۋە لۇۋەجٍەظ جوغىرىطىسا  يزىسىَەت ھەر گورۇھ ئۆزىٕ

رٔىڭ ئەرەپ لەثىٍىٍىرىٕي ھەزىص جولۇغۇچىال .ٔۇرغۇْ ٍبٌغبْ ھەزىص جولۇغمب ضەۋەپچي ثوٌغبْ
غۇٔىڭسەن  .ثىرىسىٓ ئەۋزەي وۆرضىحىع جوغىرىطىسا جولۇغبْ ھەزىطٍىرىّۇ غۇ لبجبرزا - ثىر

  .وۆپ ھەزىص جولۇغمبْ ئەرەپٍەرٔي ثبغمب ِىٍٍەجحىٓ ئەۋزەي وۆرضىحىع جوغىرىطىسىّۇ

ِجەر پەٍغە ،ئىطالَ پەٌەضەپىطي ئىرحىالپٍىرى ۋە پىمھي ِەضىٍىٍەر ئىرحىالپٍىرى - 2
ثىر ثۆٌۈن وىػىٍەر ئۆز  .ئەٌەٍھىططبالَ ٔبِىسىٓ ٍبٌغبْ ھەزىص جولۇغمب ضەۋەپ ثوٌغبْ

حىالپ لىٍىٕغبْ ثىرەر پىمھي ِەضىٍە رئى .ِەزھىپىٕي لوٌالپ ھەزىص جولۇغٕي راۋا وۆرزى
  .ثۇ ِەزھەثٕي لوٌالٍسىغبْ ثىر ھەزىص، ئۇ ِەزھەثٕي لوٌالٍسىغبْ ثىر ھەزىص جولۇٌسى ثوٌطىال

، ذەٌىپە ۋە ثبغمب بھِوٌٍىٍىمٕىڭ ئبالِىحىٕي ئۆزىگە ٍۈوٍىۋاٌغبْ ثەزى ئبزەٍِەر پبزىػ - 3
ەگىػىپ ئۇالرزىٓ وىٍىسىغبْ ِۀپەجىە لىسىمىپ ئۇالرغب ئھۆوۈِەت ئەِەٌسارٌىرىٕىڭ ئبرزۇضىغب 

  .ئەرزىَسىغبْ ھەزىطٍەرٔي ٍبٌغبٔسىٓ جولۇزى

ھبرإِي ھبالي لىٍىػٕي وەٌحۈرِەٍسىغبْ  ثەزى ئبٌىّالرٔىڭ ھبالٌٕي ھبراَ لىٍىػٕي ٍبوي - 4
ئەۋزەي ئەِەٌٍەرگە ۋە پەزىٍەجٍىه ئىػالرغب جەرغىپ لىٍىع جوغىرىطىسا ضەي لبراپ ٍبٌغبٔسىٓ 

ئۇالر غەذىطٍەرٔىڭ ئۇجۇلٍۇلي، لۇرئبْ ئبٍەجٍىرى ۋە  ،ھەزىص جولۇغٕي راۋا وۆرۈغي ثوٌۇپ
ئەثۇ  ئەثۇ ئىطّەجٕۇھ .مۇززىضۈرىٍىرىٕىڭ پەزىٍەجٍىرى ثىٍەْ ھەزىص وىحبپٍىرىٕي جوغ

ِەرٍەِسىٓ رىۋاٍەت لىٍىٕغبْ ھەزىطٍەرگە ئوذػبغىي، ئۇ وىػي لۇرئبٕٔىڭ پەزىٍەجٍىرى ۋە 
« ھەروىُ پبالٔي ضۈرىٕي ئولۇضب ئۇ وىػىگە ِۇٔساق ضبۋاپ » ضۈرىٍەرٔىڭ پەزىٍەجٍىرى ھەلمىسە 

جەپطىرى »ھەزىطٍەر ِەزِۇٔسا ٔۇرغۇْ ھەزىطٍەرٔي ئوٍالپ جولۇپ چىممبْ ثوٌۇپ ثۇ  زېگەْ
 . الرزا ھەر ضۈرىٕىڭ ئبذىرىسا رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇ« جەپطىر ذبزىٓ»، «ثەٍساۋىٌ

جەضەۋۋۇپ وىحبپٍىرىسا جەرغىپ لىٍىع ۋە لورلۇجۇظ ، غۇٔىڭسەن ئەذالق وىحبپٍىرىسا
ِۇغۇٔساق لىٍىپ پەٍغەِجەر  .ِەزِۇٔىسىىي وىحبپالرزىّۇ ٍبٌغبْ ھەزىطٍەرٔي وۆرگىٍي ثوٌىسۇ

 . ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ھەزىطٍىرىٕىڭ ئبرىطىغب ٔۇرغۇٍٔىغبْ ٍبٌغبْ جولۇٌّب ھەزىطٍەر وىرگۈزۈٌسى
 ھەدىص وىتبثٍىرىٕىڭ دەرىجىٍىرى

ھەزىص وىحبثٍىرى ئۆز ئىچىگە ئبٌغبْ ھەزىطٍەرٔىڭ ئىػۀچٍىىٍىىىگە ئبضبضەْ ِۇٔساق  
 زەرىجىٍەرگە ئبٍرىٍىسۇ:

 .ضەھىھ ۋە ھەضەْ ھەزىطٍەرٔي ئۆز ئىچىگە ئبٌىسۇ، ِەغھۇر، ثىرىٕچي زەرىجە: ِۇجەۋاجىر
ثۇذبرى ۋە ِۇضٍىّٕىڭ ضەھىھ وىحبثي ثىٍەْ ئىّبَ ِبٌىىٕىڭ ِۇۋەجحب ٔبٍِىك ئەضىرى ثىرىٕچي 

  .ئىػۀچٍىه زەرىجىطىسە ئبٌسىٕمي لبجبرزا جۇرىسۇ، زەرىجىٍىه ئەضەرٌەر ثوٌۇپ
، گە ٍەجّەٍسىغبْ ثوٌطىّۇئىىىىٕچي زەرىجە: ثىرىٕچي زەرىجىسىىي وىحبثالر ضەۋىَىطى 

ئەثۇ زاۋۇزٔىڭ ، جىرِىسىٕىڭ ضۇٔەْ .ٌېىىٓ ھەزىص ضبھەضىسە ِۆجىۋەر ھەزىطٍەر جوپٍىّىسۇر
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ٔەضبئىٕىڭ ضۇٔەْ لبجبرٌىك ئەضەرٌىرى ثۇ زەرىجىگە ، ئەھّەز ئىجٕي ھۀجەٌٕىڭ ِۇضٕەز، ضۇٔەْ
  .ِۀطۇپ

، ٍەر ثبر ثوٌغبٍٔىمحىٓئۈچىٕچي زەرىجە: ثۇ زەرىجىسىىي وىحبثالرزا ھەرجۈرٌۈن ھەزىط
، ئبثسۇرراززالٕىڭ ِۇضۀٕەف .ئىىىىٕچي زەرىجىسىىي وىحبثالرزەن ِۆجىۋەر ضبٔبٌّىغبْ

ثۇ وىحبثالرزىٓ ، جەثەرأي ۋە جەھبۋىٕىڭ وىحبثٍىرى ِۇغۇ زەرىجىگە ِۀطۇپ ثوٌۇپ، ثەٍھەلي
  .پەلەت ھەزىطػۇٔبضالرال پبٍسىٍىٕبالٍسۇ

پ ئەضەرٌەر ثۈٍۈن ھەزىطػۇٔبضالر زاِبٔي ۋە جۆجىٕچي زەرىجە: ثۇ زەرىجىگە ِۀطۇ

ھەزىص ئىٍّي ، زىٓ وېَىٓ ئوجحۇرىغب چىممبْ“جەضٕىف )ھەزىطٍەرٔي رەجٍەظ( زەۋرى”
ثىٍەْ ِۇٔبضىۋىحي ثوٌّىغبْ ۋە ثۇ ئىػٕي ئۆزىٕىڭ ِۀپەئەت ٍوٌي لىٍىۋاٌغبْ ٔبئەھٍي وىػىٍەر 

ذۇراپىٍَىمالر ثىٍەْ جوٌۇپ وەجىەْ ئىچي پۈجۈٍٔەً جولۇٌّب ۋە ، جەرىپىسىٓ ٍېسىٍغبْ
لبجبرٌىمالرٔىڭ وىحبثٍىرى  ...ئەثۇ غەٍد، ئىجٕي غبھىٓ، ئىجٕي ِۇرزەۋەٍە .وىحبثالرزىٓ ئىجبرەت

ثۇالرزىٓ ئەِەي لىٍىع ِەلطىحىسە ھەزىص ئېٍىػمب لەجئىٌ ، ِۇغۇ زەرىجىگە ِۀطۇپ ثوٌۇپ
  .ثوٌّبٍسۇ

 ھەلمىذە ھەدىص ئبتبٌغۇٌىرى

 راۋىَالر ئبرىٍىمحىىي جۇجبغمۇچە جېىىطحىە ھەزىطٕىڭ جبوي ھەزىطػۇٔبضحىٓ -:ضۀەز (1
  .زېَىٍىسۇ ضۀەز زۀجىرى

، ضۀەزى ِۇجحەضىً )ثىر ثىرىگە ئىسچىً جۇجبغمبْ( ثوٌغبْ، ثىرىٕچىسىٓ -: ضەھىھ (2
جبوي ھەزىطػۇٔبضمىچە ثوٌغبْ ضۀەز  ٍۀي پەٍغەِجەر ضەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەِسىٓ

ھەِّىطىسىىي راۋىٌ ِەزوۇر ھەزىطٕي ئۆزىسىٓ ثۇرۇٔمي راۋىَسىٓ ثىۋاضىحە  زۀجىرىٕىڭ
ئىرالضّەْ ، ھەِّە راۋىٍىرى ثبالغەجىە ٍەجىەْ ۋە ئەلٍي ھوغي جبٍىسا، ئبٌغبْ؛ ئىىىىٕچىسىٓ

ھەِّە راۋىٍىرى ھەزىطٕي پىػػىك ٍبز ئېٍىع ٍبوي ٍېسىپ ، ِۇضۇٌّبْ ثوٌغبْ؛ ئۈچىٕچىسىٓ
ٍۀي ئىػۀچٍىه ثىر ، ھەزىص غبز ثوٌّىغبْ، ىگە ثوٌغبْ؛ جۆجىٕچىسىٓلبٌسۇرۇظ لبثىٍىَىحىگە ئ

راۋىَٕىڭ ھەزىطي ئۇٔىڭسىّٕۇ ئىػۀچٍىىرەن ٍۀە ثىر راۋىَٕىڭ ٍبوي ثىر لبٔچە راۋىَٕىڭ 
ھەزىطٕىڭ ضەھىھٍىىىگە جەضىر ٍەجىۈزىسىغبْ ثىرەر ، ھەزىطىگە زىث ثوٌّىغبْ؛ ثەغىٕچىسىٓ

ِەزوۇر ثەظ غەرت جېپىٍغبْ( ھەزىص ضەھىھ زېَىٍىسۇ )ثۇ ئىٍٍەت )لۇضۇر( ثوٌّىغبْ )ٍۀي 
  .جۈرزىىي ھەزىطىە ئەِەي لىٍىع ۋاجىپ ثوٌىسۇ(

پەلەت ئۈچىٕچي غەرت ، جېپىٍغبْ غەرجٍىرى ثبرٌىك ھەزىطٕىڭ ضەھىھ -:ھەضەْ (3

ثىر ئبز جۆۋەْ ثوٌغبْ راۋىٌ جەرىپىسىٓ  “پىػػىك ٍبز ئېٍىع لبثىٍىَىحي ”ھېطبثالٔغبْ 
لىٍىٕغبْ ھەزىص ھەضەْ زېَىٍىسۇ )ثۇ جۈرزىىي ھەزىطىىّۇ ئەِەي لىٍىع ۋاجىپ رىۋاٍەت 

ضەھىھ ۋە ھەضەْ ئەگەر ھەزىص ئىىىي ٍبوي ئۇٔىڭسىٓ وۆپ ضۀەز ثىٍەْ رىۋاٍەت  .ثوٌىسۇ(
ٍۀە ثىر ضۀەز ئېحىجبرى ، ِەزوۇر ھەزىص ثىر ضۀەز ئېحىجبرى ثىٍەْ ضەھىھ، لىٍىٕغبْ ثوٌطب

 .غۇڭب ِۇٔساق ھەزىص ثىرال ۋالىححب ضەھىھ ۋە ھەضەْ زېَىٍىسۇ .ثوٌىسۇثىٍەْ ھەضەْ زېگۀٍىه 
، ِۇٔساق ھەزىص ثىر لىطىُ وىػىٍەر جەرىپىسىٓ ضەھىھ، ٔبۋازا ھەزىطٕىڭ ضۀەزى ثىر ثوٌطب

ٍۀە ثىر لىطىُ وىػىٍەر جەرىپىسىٓ ھەضەْ زەپ لبراٌغبْ زېگۀٍىه ثوٌىسۇ )ثۇ جۈرزىىي 
  .ثوٌىسۇ(ھەزىطىىّۇ ئەِەي لىٍىع ۋاجىپ 
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ھەضەْ ، لېٍىپ جېپىٍّبً ثىرەرضي غەرجٍىرىسىٓ ھەزىطٕىڭ ھەضەْ -:زەئىپ  (4
  .زەرىجىطىگە ٍېحەٌّىگەْ ھەرلبٔساق ھەزىص زەئىپ زېَىٍىسۇ

زەئىپ ھەزىطٍەرٔىڭ زەرىجىٍىرى ضۀەزجىىي ثىرەر راۋىَٕىڭ ٍبوي ثىر لبٔچە راۋىَٕىڭ 
)ثۇ جۈرزىىي ھەزىص ئىٕحبٍىٓ  .ثوٌىسۇ غەرجىە جوٌۇق الٍىك ثوٌّبضٍىمىغب ئەگىػىپ پەرلٍىك

 .ِەٌۇَ غەرت ئبضحىسا ئەِەي لىٍىػمب ثوٌىسۇ، ثىر لىطىُ ئبٌىّالرٔىڭ لبرىػىچە، زەئىپ ثوٌّىطب
  .جەپطىالجي ئۈچۈْ ھەزىص ھەلمىسە لىطمىچە چۈغۀچە زېگەْ جېّىغب ِۇراجىئەت لىٍىڭ(

 ضەۋەة زەئىپٍىىىگە ئۇٔىڭ جېىىطحىسە ٍبوي ضۀەزىسە ھەزىطٕىڭ -:زەئىپ ئىٕحبٍىٓ  (5
ِەزوۇر ھەزىص ئىٕحبٍىٓ زەئىپ زېَىٍىسۇ )ثۇ جۈرزىىي ، جېپىٍطب ئىٍٍەت ثىرلبٔچە ثوٌىسىغبْ

  .ھەزىطىە ئەِەي لىٍىّٕبٍسۇ(

ش: ثۇ ھەزىطٕىڭ ضۀەزى ضەھىھ زېگەْ ھەزىطػۇٔب ثىر ئەضٍىسە -:ضەھىھ ضۀەزى (6
ٌېىىٓ ئبذىرلي ، وبپبٌەجٍىه لىٍغبٍٔىمىٕيضەھىھ ھەزىطٕىڭ ئبٌسىٕمي ئۈچ غەرجىگە جوٌۇق ، ثوٌطب

ثىراق ھەزىص جەجمىمبت  .ئىىىي غەرجٕي ئىطپبجالغمب وبپبٌەجٍىه لىالٌّىغبٍٔىمىٕي وۆرضىحىسۇ
ئەِّب ِۇٔساق ، ئىٍّىسە جؤۇٌغبْ ثىرەر ھەزىطػۇٔبش: ثۇ ھەزىطٕىڭ ضۀەزى ضەھىھ زېگەْ

ِەزوۇر ھەزىطٕىڭ جېىىطحىّۇ ضەھىھ ثۇ ھبٌسا ، زېَىػىٕىڭ ئىٍٍىحىٕي ثبٍبْ لىٍّىغبْ ثوٌطب
  .ثوٌغبْ ثوٌىسۇ

، ضۀەزى ضەھىھ ھەزىطٕىڭ ضۀەزىٕىڭ غەرجٍىرىگە جوغّبٍسىغبْ -ھەضەْ ضۀەزى (7
ضۀەزى ھەضەْ  ،پەلەت ھەضەْ ھەزىطٕىڭ ضۀەزىٕىڭ غەرجٍىرىگە جوغىسىغبْ ھەزىص

  .زېَىٍىسۇ

ھەزىطٕىڭ ضۀەزىسە زەئىپٍىىىگە ضەۋەة ثوٌىسىغبْ ثىرەر ئىٍٍەت  -زەئىپ ضۀەزى (8
  .ِەزوۇر ھەزىص ضۀەزى زەئىپ زېَىٍىسۇ، جېپىٍطب

 ثوٌىسىغبْ ضەۋەة زەئىپٍىىىگە ضۀەزىسە ھەزىطٕىڭ -زەئىپ ئىٕحبٍىٓ ضۀەزى (9
  .ِەزوۇر ھەزىص ضۀەزى ئىٕحبٍىٓ زەئىپ زېَىٍىسۇ، جېپىٍطب ئىٍٍەت ثىرلبٔچە

ھەزىطػۇٔبضحىٓ جبوي پەٍغەِجەر ضەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەِگىچە  -ِۇئەٌٍەق: (11
ثوٌغبْ ئبرىٍىمحىىي پۈجۈْ ضۀەز ٍبوي ضبھبثىگىچە ثوٌغبْ ئبرىٍىمحىىي پۈجۈْ ضۀەز ۋەٍبوي 
جبثىئىٕگىچە ثوٌغبْ ئبرىٍىمحىىي پۈجۈْ ضۀەز وۆجۈرۈۋېحىٍىپ رىۋاٍەت لىٍىٕغبْ ھەزىص 

  .ِۇئەٌٍەق زېَىٍىسۇ

ِۇضٍىّسا وەٌگەْ  ۋەئەِّب ثۇذبرى ، )ئەضٍىسە ثۇ جۈرزىىي ھەزىطىە ئەِەي لىٍىّٕبٍسۇ

، زېگۀسەن وەضىىٓ ٌەۋزى ثىٍەْ وەٌطە “...ئېَححي...زېسى”ِۇئەٌٍەق ھەزىطٍەرزە: 
  .ھەزىطٕىڭ ھۆوّي ثېرىٍىسۇ ضەھىھ

ئۇٔساق ھەزىص ، زېگۀسەن ئېھحىّبٌٍىك ٌەۋزى ثىٍەْ وەٌطە “...ئېَحىٍسى...زېَىٍسى”
  .ئبٔسىٓ ثبھب ثېرىٍىسۇ(، جەوػۈرۈٌۈپ

 چۈغۈپ( ضبھبثە ٍۀي) وىػي ئىٍگىرىىي جبثىئىٕسىٓ ضۀەزىسە ھەزىطٕىڭ -:ِۇرضەي (11

پەٍغەِجەر ضەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ ”ٍۀي ثىرەر جبثىئىٓ ِەزوۇر ھەزىطٕي: ، لبٌغبْ
ِۇٔساق ھەزىص ِۇرضەي ، ثوٌطب زېگىٕىچە ئۆزى ثىۋاضىحە ثبغالپ وەجىەْ ...ِۇٔساق زېگەْ

ئەِّب ثەزى غەرجٍەر ئبضحىسا ئەِەي ، زېَىٍىسۇ )ئەضٍىسە ثۇ جۈرزىىي ھەزىطىە ئەِەي لىٍىّٕبٍسۇ



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

133 
 

  .لىٍىٕىسىغبْ ِۇرضەي ھەزىطٍەرِۇ ثبر(

چۈغۈپ لبٌغبْ  ئبرلىسىٓ - ئبرلب وىػي وۆپ ئۇٔىڭسىٓ ٍبوي ئىىىي ضۀەزجە -:ِۇئسەي (12
  .جۈرزىىي ھەزىص زەئىپ ھەزىطٍەرٔىڭ ثىر جۈرىسۇر(ھەزىص ِۇئسەي زېَىٍىسۇ )ثۇ 

 ثوٌۇغىسىٓ ئبذىرىسىٓ ۋەٍبوي ئوجحۇرىطىسىٓ ٍبوي ثېػىسىٓ ِەٍٍي ضۀەز -:ِۇٔمەجىئ (13
ِۇٔساق ھەزىص ِۇٔمەجىئ ، ٍۀي ئبرىسىٓ ثىرەر راۋىٌ چۈغۈپ لبٌطب، لبٌطب ئۈزۈٌۈپ لەجئىَٕەزەر

  .ثىر جۈرىسۇر(زېَىٍىسۇ )ثۇ جۈرزىىي ھەزىص زەئىپ ھەزىطٍەرٔىڭ 

ئۇٔىڭ )ضۀەزٔىڭ( جبغمي ، ٍوغۇرۇٌۇپ ئەٍىجٕىڭ ثىرەر ضۀەزجىىي -:ِۇزەٌٍەش (14
ھبٌىحىٕىڭ چىراٍٍىك وۆرضىحىٍىػي ِۇزەٌٍەش زېَىٍىسۇ )ثۇ جۈرزىىي ھەزىص زەئىپ 

  .ھەزىطٍەرٔىڭ ثىر جۈرىسۇر(

، ثىرەر راۋىٌ ثوٌۇپ لبٌطب ثبٍمبٌغبْ ئېَحمبٍٔىمي ٍبٌغبْ ضۀەزىسە ھەزىطٕىڭ -:ِەجرۇن (15
  .ِۇٔساق ھەزىص ِەجرۇن زېَىٍىسۇ )ثۇ جۈرزىىي ھەزىطىە ئەِەي لىٍىّٕبٍسۇ(

 ۋەٍبوي لىٍغبْ ثىپەرۋاٌىك ٍبوي ذبجبالغمبْ وۆپ ضۀەزىسە ھەزىطٕىڭ -:ِۇٔىەر (16
 .ِۇٔساق ھەزىص ِۇٔىەر زېَىٍىسۇ، لبٌطب ثوٌۇپ راۋىٌ ثىرەر لبٌغبْ ئبغىبرىٍىٕىپ پبضىمٍىمي

ئۇٔىڭسىٓ ثبغمب ٍۀە ھەزىطي زەئىپ ثىرىٕىڭ رىۋاٍىحي ئىػۀچٍىه ثىرىٕىڭ رىۋاٍىحىگە زىث 
  .ئۇٔىڭ ھەزىطي ِۇٔىەر زېَىٍىسۇ )ثۇ جۈرزىىي ھەزىطىىّۇ ئەِەي لىٍىّٕبٍسۇ(، ثوٌۇپ لبٌطىّۇ

ئەِّب زەرىجە ، لىٍىٕغبْ رىۋاٍەت غەوىٍسە ثىرلبٔچە پەرلٍىك ثىرىسىٓ ثىر -: ِۇزجەرىت (17
، ٌېىىٓ ِەزِۇٔي ثىر ثىرىگە زىث ثوٌغبْ، جەھەجحە ھەِّە غەوٍي جەڭٍىػىپ لبٌىسىغبْوۈچي 

لبٍطىطىٕىڭ لبٍطىطىسىٓ وۈچٍۈن ئىىۀٍىىىٕي ئبٍرىغىٍي ثوٌّبٍسىغبْ ھەزىص ِۇزجەرىت 
ثىر رىۋاٍەجٕىڭ ٍۀە ثىرىسىٓ وۈچٍۈن ٍبوي ضبغالَ ، زېَىٍىسۇ )ثۇ جۈرزىىي ھەزىطٕي جەوػۈرۈپ

  .ثوٌّىطب ئەِەي لىٍىّٕبٍسۇ(، طە ئەِەي لىٍىٕىسۇئىىۀٍىىي ثىٍىٕ

 ئىػۀچٍىه ئۇٔىڭسىّٕۇ ھەزىطي لىٍغبْ رىۋاٍەت ثىرىٕىڭ ئىػۀچٍىه -:غبز (18
ِۇٔساق ھەزىص غبز زېَىٍىسۇ )ثۇ جۈرزىىي ھەزىطىە ، لبٌطب ثوٌۇپ زىث ھەزىطىگە ثىرىٕىڭ

  .ئەِەي لىٍىّٕبٍسۇ(

ەرزىگبرى اٌٍە جبئبالزىٓ ثىسگە پەرۋ ۋەضەٌٍەَ ئەٌەٍھي ضەٌٍەٌالھۇ پەٍغەِجەر-: لۇززۇضىٌ (19
ِۀىطي اٌٍە جبئبالغب  ،ٌەۋزى پەٍغەِجەر ضەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەِگە، رىۋاٍەت لىٍىپ ثەرگەْ

ئبئىث ثوٌغبْ ھەزىص لۇززۇضىٌ زېَىٍىسۇ )ثۇ جۈرزىىي ھەزىطّۇ ھەزىطٍەرگە ثبھب ثېرىع 
  .لبجبرٌىك جۈرٌەرگە ثۆٌۈٔىسۇ(ِەۋزۇ ، زەئىپ، ھەضەْ، لبئىسىطي ثوٍىچە ضەھىھ

 ھەرىىەت ئىع ٍبوي ضۆز ئبئىث ۋەضەٌٍەِگە ئەٌەٍھي ضەٌٍەٌالھۇ پەٍغەِجەر -: ِەرفۇئ (21
 جۈرزىىي ثۇ) زېَىٍىسۇ ِەرفۇئ ھەزىص جەضۋىرٌۀگەْ ضۈپەت ثىرەر ۋەٍبوي ِبلۇٌٍۇق ٍبوي

ِەۋزۇ لبجبرٌىك ، زەئىپ، ھەضەْ، ضەھىھ ثوٍىچە لبئىسىطي ثېرىع ثبھب ھەزىطٍەرگە ھەزىطّۇ
  .جۈرٌەرگە ثۆٌۈٔىسۇ(

 ِبلۇٌٍۇق ۋەٍبوي ھەرىىەت ئىع ٍبوي ضۆز ئبئىث ضبھبثىگە ثىرەر -:ِەۋلۇف (21
 ثېرىع ثبھب ھەزىطىە رىۋاٍەجٍەرِۇ جۈرزىىي ثۇ) زېَىٍىسۇ ِەۋلۇف جېىىطث جەضۋىرٌۀگەْ

  .ِەۋزۇ لبجبرٌىك جۈرٌەرگە ثۆٌۈٔىسۇ(، زەئىپ، ھەضەْ، ضەھىھ ثوٍىچە لبئىسىطي

ثىرەر جبثىئىٕگە ٍبوي ئۇٔىڭسىٓ وېَىٕىي وىػىگە ئبئىث ضۆز ٍبوي ئىع   -ِەلحۇئ(22
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ھەرىىەت جەضۋىرٌۀگەْ جېىىطث ِەلحۇئ زېَىٍىسۇ )ثۇ جۈرزىىي رىۋاٍەجٍەر ھەزىطٍەرگە ثبھب 
  .ِەۋزۇ لبجبرٌىك جۈرٌەرگە ثۆٌۈٔىسۇ(، زەئىپ، ثېرىع لبئىسىطي ثوٍىچە ضەھىھ

رفۇئ ٍبوي ِەۋلۇف ھبٌەجحە جۇجبغمبْ ھەزىص ِۇجحەضىً ضۀەزى ِە -ِۇجحەضىً:( 23 
، ھەضەْ، زېَىٍىسۇ )ثۇ جۈرزىىي ھەزىطّۇ ھەزىطٍەرگە ثبھب ثېرىع لبئىسىطي ثوٍىچە ضەھىھ

  .ِەۋزۇ لبجبرٌىك جۈرٌەرگە ثۆٌۈٔىسۇ(، زەئىپ
 ھەدىص ئىٍّي ۋە ئۇٔىڭ غبٍىطي

پبئبٌىَەجٍىرى،  –ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ضۆزٌىرى، ئىع  ھەزىص ئىٍّي پەٍغەِجەر
ئبئىث رىۋاٍەجٍەرٔي ۋە ثۇ  ثبغمىالرٔىڭ لىٍغبْ ئىػٍىرىسىٓ ِۇۋاپىك وۆرۈپ جەضحىمٍىغبٍٔىرىغب

ئىػۀچٍىىٍىىي، جەلۋاٌىمي ۋە ثبغمب ، رىۋاٍەجٍەرٔي ضۆزٌىگۈچىٍەرٔىڭ راضحچىٍٍىمي
  .ّسۇرجەجمىك لىٍىسىغبْ ئەھّىَەجٍىه ثىر ئىٍى ضۈپەجٍىرىٕي ِەٌۇَ ثىر ئىٍّىٌ ئۇضۇي ثىٍەْ

ئۇٔىڭ ئىطالَ  ھەزىص ئىٍّىٕىڭ غبٍىطي پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ضۈٕٔىحىٕي ۋە
ئەڭ جوغرا غەوىٍسە  زىٕىٕي چۈغىٕىع ھەَ جۇرِۇغمب جەججىمالپ ئەِەٌىٍَەغحۈرۈظ جەرزىٕي

  .لىٍىسۇ ئۆگىٕىپ ِۇضۇٌّبٔالرغب غۇ ثوٍىچە ثىٍسۈرۈغٕي غبٍە ۋە ِەلطەت
زاِبٔىسا ثبرٌىممب  ئەٌەٍھىططبالِسىٓ وېَىٕال ضبھبثىالرٔىڭھەزىص ئىٍّي پەٍغەِجەر  

رىۋاٍەت لىٍغۇچىالرٔىڭ  وەٌگەْ ثوٌۇپ، ضبھبثىالر پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ھەزىطٍىرىٕي
ئەھۋاٌىٕي ئېٕىك جەوػۈرۈظ ثىٍەْ ثىرگە  راضحچىٍٍىمي، جەلۋاٌىمي، ئىػۀچٍىىٍىىي ۋە پۈجۈْ

ھەزىطٕىڭ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ئېَحمبْ ٌەۋزى  ي ۋەھەزىطٕي لبچبْ، ٔەزە ئبڭٍىغبٍٔىم
جەپطىٍي ثىٍىع ئۈچۈْ ِەٌۇَ ِېحوز ۋە پرىٕطىپالرٔي  لبٔساق ئىىۀٍىىىٕي ئېٕىك ۋە

ھەزىص ئىٍّىٕىڭ ئبضبضىٌ  ئەضىرٔىڭ وېَىٕىي ٍېرىّىسىال ھىجرىَە ثىرىٕچي .ثەٌگىٍىگەْ
  .ئۇضۇٌٍىرى ثېىىحىٍگەْ پرىٕطىپٍىرى ۋە

ئبٌىُ  ھەزىطػۇٔبش جوغرۇٌۇق جۇٔجي لېحىُ وىحبة ٍبزغبْ وىػي ِەغھۇر ھەزىص ئىٍّي
ٍىٍٍىرى  ِىالزىَە - 720  - 717رىٌ زېگەْ وىػي ثوٌۇپ، ھِۇھەِّەز ئىجٕي غىھبة ئەي زۇ

جەغەثجۇضي ثىٍەْ ِەزوۇر وىحبثىٕي  ئبرىطىسا ذەٌىپىٍىه لىٍغبْ ئۆِەر ئىجٕي ئبثسۇٌئەزىسٔىڭ
 - 848ٍىٍىسىٓ   -  777)ِىالزى ِەزىَٕي  ئىّبَ ئەٌي ئىجٕي ئەيئۇٔىڭسىٓ وېَىٓ،  .ٍبزغبْ

ئىّبَ ثۇذبرىٌ وىحبثىسا ثۇ وىػىسىٓ ھەزىص ۋە ھەزىص  .زېگەْ وىػىسۇرٍىٍالرغىچە ٍبغىغبْ ( 
ھەلمىسە وىحبة  ھەزىص ئىٍّي .ئىٍّي ھەلمىسە وۆپ ٔەرضىٍەرٔي ئۆگۀگۀٍىىىٕي ٍبزغبْ

  767 )ِىالزىَە .غبفىئىَسۇر ِەزھىجىٕىڭ لۇرغۇچىطي ئىّبٍَبزغبٔالرٔىڭ ئۈچىٕچىطي غبفىئىٌ 
 ٍىٍىغىچە ٍبغىغبْ(  - 819ٍىٍىسىٓ   -

 ھەدىطٍەرِۇ ئبٌالھٕىڭ ۋەھىَطىذۇر
ضبڭب وىحبثٕي )ٍۀي لۇرئبٕٔي( ۋە ھېىّەجٕي )ٍۀي هللا ائبٌالھ جبئبال ِۇٔساق زىگەْ:  -1

)ٍۀي غەرىئەت ئەھىبٍِىرىٕي ۋە ضۈٕٔەجٕي( ٔبزىً لىٍسى، ضبڭب ضەْ ثىٍّىگەْ ٔەرضىٍەرٔي 
 ئبٍەت[. -113ٔىڭ ضبڭب پەزٌي چوڭسۇر ]ضۈرە ٔىطب هللا غەٍت ئىػالرٔي( ثىٍسۈرزى. ا

ٔىڭ ئبٍەجٍىرىٕي جىالۋەت لىٍىسىغبْ، هللا ِۆِىٍٕەرگە اهللا ائبٌالھ جبئبال ِۇٔساق زىگەْ:   -2
لۇرئبْ ۋە ئۇالرٔي )گۇٔبھالرزىٓ( پبن لىٍىسىغبْ، ئۇالرغب وىحبثٕي ۋە ھېىّەجٕي )ٍۀي 

ضۈٕٔەجٕي( ئۆگىحىسىغبْ، ئۆزٌىرىسىٓ ثوٌغبْ ثىر پەٍغەِجەر ئەۋەجىپ، ئۇالرغب چوڭ ئېھطبْ 
 [.164-لىٍسى؛ ھبٌجۇوي، ئۇالر ثۇرۇْ ئوچۇق گۇِراھٍىمحب ئىسى ]ضۈرە ئبي ئىّراْ
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ئۈِّىٍەرگە )ٍۀي ٍېسىػٕي ۋە ئولۇغٕي ئۇلّبٍسىغبْ هللا ائبٌالھ جبئبال ِۇٔساق زىگەْ:  -3
( ئۇالرٔىڭ ئىچىسىٓ ثىر پەٍغەِجەرٔي )ٍۀي ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىططبالِٕي( ئەۋەجحي، ئەرەثٍەرگە

ئۇ )ٍۀي پەٍغەِجەر( ئۇالرغب لۇرئبْ ئبٍەجٍىرىٕي ئولۇپ ثېرىسۇ، ئۇالرٔي )گۇٔبھالرزىٓ( پبن 
لىٍىسۇ، ئۇالرغب وىحبثٕي )ٍۀي لۇرئبٕٔي( ۋە ھېىّەجٕي )ٍۀي ٍۀي پەٍغەِجەرٔىڭ ضۈٕٔىحىٕي( 

 [2-سۇ، گەرچە ئۇالر ئىٍگىرى ئوچۇق گۇِراھٍىمحب ثوٌطىّۇ ]ضۈرە جۇِۇئەئۆگىحى
 لۇرئبْ وەرىّٕىڭ ۋەھىَىطي ثىٍەْ ھەدىطٕىڭ ۋەھىَطىٕىڭ پەرلي

 ۋەھىَٕىڭ ئبضبضٍىك ئۈچ ذىً غەوٍي ثبر.
پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ئوٍغبق  ٍبوي ئۇذالۋاجمبْ ۋالحىسا ِەزِۇٔي ئۇٔىڭ لەٌجىگە  (1

جبغالٔغبْ. پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ثۇ ثىٍىٍّەرٔىڭ ئبٌالھ جەرىپىسىٓ وەٌگۀٍىىىگە چىٓ 
 پۈجَىەْ ۋەھىٌ. 

 پەرزىٕىڭ وەٍٕىسە جۇرۇپ ئبٌالھ ثٍەْ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ضۆزٌىػىػي (2
ِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئوٍغبق ھبٌىحىسە ٍبوي چۈغىسە ئبٌالھ جبئبال پەرىػحە پەٍغە (3

 ئبرلىٍىك پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِغب ثىٍسۈرِەوچي ثوٌغبْ ئىٍىّٕي ثىٍسۈرۈغىٕي وۆرضىحىسۇ. 
ۋەھىَٕىڭ ٍۇلىرزا ثبٍبْ لىٍىٕغبْ ئۈچ ذىً ٔبزىً ثوٌۇظ غەوٍي لۇرئبْ وەرىّسە ئىٕىك ثبٍبْ 

ھەر لبٔساق ئبزەِگە پەلەت ۋەھَي ئبرلىٍىك هللا ا» پ ئبٌالھ جبئبال ِۇٔساق زىگەْ: لىٍىٕغبْ ثوٌۇ
ٍبوي پەرزە ئبرلىطىسىٕال ٍبوي ثىر پەٍغەِجەرٔي ئەۋەجىپ ئۆز ئىسٔي ثىٍەْ ئۇٔىڭغب ذبٌىغبْ 

ھەلىمەجەْ )ِەذٍۇلالرٔىڭ ضۈپەجٍىرىسىٓ( هللا ۋەھَىٕي لىٍىع ئبرلىٍىمال ضۆز لىٍغبْ. ا
 [.51 -]ضۈرە غۇرا«  ثىٍەْ ئىع لىٍغۇچىسۇر.ئۈضحۈٔسۇر، ھېىّەت 

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِغب ٔبزىً لىٍىٕغبْ ۋەھىٌ ئىىىي ذىٍسۇر. ثىرى جىالۋەت 
لىٍىٕىسىغبْ ۋەھىٌ ٍۀي لۇرئبْ وەرىُ. ٍۀە ثىرى جىالۋەت لىٍىّٕبٍسىغبْ ۋەھىٌ ٍۀي پەٍغەِجەر 
ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ضۈٕٔىحىسۇر. ٍۇلىرلىسەن ئىىىي ذىً ۋەھىٌ ئوجحۇرضىسا ثىر لبٔچە 

 ەر ثبر. ئبضبضٍىك پەرىمٍ
ھبٌىحىسە جىجرائىً لۇرئبْ وەرىُ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ پۈجۈٍٔەً ئوٍغبق  (1

ئەٌەٍھىططبالَ ئبرلىٍىك ٔبزىً لىٍىٕغبْ ۋەھىَسۇر. لۇرئبْ وەرىُ ئىچىسە پەٍغەِجەر 
ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ چۈغىسە ۋەھىٌ لىٍىٕغبْ ٍبوي ثبغمب غەوىٍسە ۋەھىٌ لىٍىٕغبْ ثىرەرِۇ 

حب ھەزىص ثىٍەْ ئوذػىّبٍسۇ . چۈٔىي ثەزى ھەزىطٍەر  پەٍغەِجەر ئبٍەت ٍوق. ثۇ ٔول
ئەٌەٍھىططبالِغب جىجرائىً ئبرلىٍىك ۋەھىٌ لىٍىٕغبْ. ثەزى ھەزىطٍەرٔي پەٍغەِجەر 

 ئەٌەٍھىططبالِغب ئوٍغبق ۋالحىسا ئبٌالھ ۋەھىٌ لىٍغبْ، ثەزىٍىرى چۈغىسە ۋەھىٌ لىٍىٕغبْ. 
ەِّىطي ئبٌالھ ٔبزىً لىٍغبْ ۋەھىٌ ثوٌۇپ لۇرئبْ وەرىّٕىڭ جىٍي ۋە ِەزِۇٔىٕىڭ ھ (2

جىجرائىً ئەٌەٍھىططبالَ ۋە پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ پەلەت ثۇ ۋەھىَٕي لوثۇي لىٍغبْ، 
ٍەجىۈزگگٓ. ئۇٔىڭ ثىر ھەرىپىٕىّۇ ئۆزگەرىحّىگەْ. ئەِّب ھەزىص ثوٌطب ئبٌالھ ئۇٔىڭ ِەزِۇٔي 

ەٍھىططبالَ ئۇٔي ئۆز جىٍي ثىٍەْ ۋە ِۀىطىٕي ٔبزىً لىٍغبْ ۋەھىٌ ثوٌۇپ پەٍغەِجەر ئەٌ
 ِەزِۇٔىٕي ئىپبزىٍىگەْ.

ئىىىىٕچي ٔولحىسىىي ئوذػىّبضٍىمالر ضەۋەثىسىٓ لۇرئبْ وەرىّٕىڭ ٌەثسىٕي ئولۇظ  (3
ئىىالش ثىٍەْ ئولۇظ ئىجبزەت ھىطبپٍىٕىسۇ ئەِّب ھەزىطٕي ٍۀي ِۀىطىٕي ثىٍّىطىّۇ 

 ِۀىطىٕي چۈغۀّەً ٌەثسىٕي ئولۇظ ئىجبزەت ھىطبپالّٔبٍسۇ. 



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

136 
 

 لۇرئبْ وەرىُ ئبٌالھٕىڭ ِۆجىسىطي ئەِّب ھەزىص ئبٌالھٕىڭ ِۆجىسىطي ئەِەش.  (4
ىپ لۇرئبْ وەرىُ جوٌۇق ھبٌسا ئۈزۈٌّەً رىۋاٍەت لىٍىٕىپ ثۈگۈٔىي وۈٔگە لەزەر جبرلىٍ (5

وەٌگەْ. ئۇ پبجىھە ضۈرىطي ثىٍەْ ثبغٍىٕىپ ٔبش ضۈرىطي ثىٍەْ ئبذىرٌىػىسۇ. ئۇ ِۇجٍەق 
 ئىػۀچىٍىىحۇر. ئەِّب ھەزىص ئىچىسە ثەزى ھەزىطٍەرٔىڭ جىىىطحىال ِۇجٍەق ئىػۀچىٍىىحۇر. 

 ھەدىطٕىڭ غەرىئەتتىىي ئورٔي
ئىطالَ غەرىئىحىسە ھەزىص لۇرئبٔسىٓ لبٌطىال ئىىىىٕچي ِۀجە ھىطبپٍىٕىسۇ، ثۇٔىڭ 

 ضەۋەثي: 
غەن غۈثھىطىسوي لۇرئبْ وەرىُ ِۇجەۋاجىر غەوٍىسە ئۈزۈٌّەضحىٓ رىۋاٍەت لىٍىٕغبْ  (1

لەجئي زەٌىٍسۇر. ئەِّب ھەزىص ئىچىسە ئبھبز )ٍەوىە ( ھەزىطّۇ ثوٌغبٍٔىمحىٓ گۇِبٔي زەٌىً 
  ھىطبپٍىٕىسۇ.

 ھەزىص لۇرئبٕٔي غەرھىٍَەٍسۇ ۋە جەپطىرٌەٍسۇ ٍبوي لۇرئبٕٔي جىىىّۇ جوٌۇلالٍسۇ. (2
ٔۇرغۇْ رىۋاٍەجٍەر غەرىئەجحىىي زەٌىٍي ٔولحىطىسىٓ لۇرئبْ وەرىّٕىڭ ، ھەزىطٕىڭ  (3

 ئبٌسىسا جۇرىسىغبٍٔىمٕي ئىطپبجٍىغبْ. 
 ھەدىص ئىٍّي ۋە ئۇٔىڭ تۈرى

 ەن ئىىىي ذىً ئىٕىمٍىّب ثەرگەْ: ئىطالَ ئبٌىٍّىرى ھەزىص ئىٍّىغب جۆۋۀسىىىس
ۋە ئبضبضٍىك پىرىٕطىپٍىرىٕي جەجمىك ثىرىٕچي، ھەزىص ئىٍّي ھەزىطٕىڭ ئۇضۇي لبئىسىطي 

لىٍىع ئبرلىٍىك رىۋاٍەجچىٍەرٔىڭ ئەھۋاٌي ۋە ھەزىطٕىڭ جىىىطحىٕي لوثۇي لىٍىػمب ثوٌىسىغبْ 
 ثوٌّبٍسىغبٍٔىمىٕي ئىطپبجالٍسىغبْ ئىٍىّسۇر. 

ئىىىىٕچي، ھەزىص ئىٍّي پەلەت ھەزىطٕىڭ ِەزِۇٔي ھەِسە ھەزىطحىىي ضۆزٌەرٔىڭ 
 ِۀىطىٕي جەجمىك لىٍىسىغبْ ئىٍىّسۇر. 
 ھەزىص ئىٍّي ئۈچ جۈرگە ثۆٌۈٔىسۇ: 

 ھەزىص رىۋاٍەجچىطىٕي ثبھبالظ ئىٍّي. (1
 ھەزىطحىىي ئەٍىپ ٔولطبٕٔي جىپىع ئىٍّي.  (2
 ھەزىطحىىي ئىرحىالپالرٔي ھەي لىٍىع ئىٍّي. (3

 ھەدىص توپالٍِىرى ھەلمىذە لىطمىچە ِەٌۇِبت
ئۇالرٔىڭ ، زاِبٔىّىسغىچە ٔۇرغۇٍٔىغبْ ھەزىص جوپالٍِىرى ثبرٌىممب وەٌگەْ ثوٌۇپ 

زەپ ثىرزەن  (ئەڭ ئىػۀچٍىه)ضەھىھ  ئىچىسىٓ پۈجۈْ ئەھٍي ضۈٕٔي ِۇضۇٌّبٔالر جەرىپىسىٓ
  :ئۇالر جۆۋۀسىىىچە .جوپٍىّىسۇر چوڭ ھەزىص 6ئېحىراپ لىٍىٕغبٍٔىرىٕىڭ ِەغھۇرٌىرى 

  .ضەھىھۇٌجۇذبرىٌ .1
  .ِۇضٍىُ ىھىھض .2
  .ضۇٔەْ جىرِىسى .3
 ضۇٔەْ ئىجٕي ِبجە . 4
 ضۇٔەْ ئەثۇ زاۋۇز  .5
 ضۇٔەْ ٔەضبئىٌ .6
 ضەھىھۇٌجۇخبرىٌ 

ضەھىھۇٌجۇذبرىٌ لۇرئبْ وەرىّسىٓ لبٌطب ِۇضۇٌّبٔالر ئۈچۈْ ئەڭ ِۆجىۋەر وىحبة » 
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ثۇ وىػي  .چىممبْ ئىطّبئىً ثۇذبرىٌ زېگەْ وىػي جوپالپثوٌۇپ، ئۇٔي ِۇھەِّەز ئىجٕي 
غەھىرىسە  ھبزىرلي ئۆزثېىىطحبٕٔىڭ ثۇذبرا ِىالزىَە( - 809) ٍىٍي - 194ھىجرىَىٕىڭ 

لبراغٍىك  ضەِەرلۀس ۋىالٍىحىگە ِىالزىَە( - 869) ٍىٍي - 256ھىجرىَىٕىڭ ، زۇَٔبغب وېٍىپ
ھبٍبجىسا ئىٍىُ جەھطىً  ِۇھەِّەز ئىطّبئىً ثۇذبرى .ذەرجەڭ زېگەْ ٍېسىسا زۇَٔبزىٓ ئۆجىەْ

ئىطالَ غەھەرٌىرىگە ثېرىپ  لىٍىع ئۈچۈْ ذۇراضبْ، ِەوىە، ِەزىٕە، ِىطىر، غبَ ۋە ثبغمب
ثۇ ھەزىطٍەر  .وۆپرەن ھەزىطٕي ٍبزىٍىغبْ ِىڭسىٓ 600ئۇ ھەزىص جوپالغمب ثېرىٍىپ  .ئولۇغبْ

پۈجۈْ زۇَٔب  .ي ۋۇجۇزلب چىمبرغبْٔبٍِىك ئەضىرىٕ ضەھىھۇٌجۇذبرىٌ ئىچىسىٓ جبٌالپ
راضحٍىمىغب ۋە ھەزىطٍىرىٕىڭ ئىػۀچٍىىٍىىىگە ثىرزەن ئىمرار  ِۇضۇٌّبٍٔىرى ثۇ وىحبثٕىڭ

 .لىٍىسۇ
غب « ضەھىھۇي ِۇضٍىُ»ٔي «ضەھىھۇي ثۇذبرى» ئىطالَ ئبٌىٍّىرىٕىڭ وۆپ ضبٔسىىىٍىرى 

ذبرىٕىڭ ضەھىھ ھەزىطىە لبرىغبٔسا جىرىّۇ ضەھىھ ۋە ئىػۀچىٍىه زەپ لبراٍسۇ. چۈٔىي ثۇ
لوٍغبْ غەرجي جىرىّۇ ٍۇلرى ، جىىىّۇ ئوِوىَۈزٌۈن ۋە جىىىّۇ جوغرىسىۇر. ضەھىھۇي ثۇذبرىغب 

 ھەزىص ثبر. 2602ھەزىص، جەورار ھەزىطٍەرٔي چىمرىۋەجىۀسە جەِي  9082جەِي 
  ِۇضٍىُ ضەھىھ 

ئەثۇي ھەضەْ ئەي  ٔبٍِىك ثۇ ھەزىص جوپٍىّي ِۇضٍىُ ئىجٕي ھەججبج «ِۇضٍىُ  ضەھىھ» 
 ٍىٍي - 205ھىجرىَىٕىڭ  ثوٌۇپ، ئىّبَ ِۇضٍىُ جوپالٔغبْٕىڭ لوٌىسا وىػىلۇغەٍرىٌ زېگەْ 

  - 271وېٍىپ، ھىجرىَىٕىڭ  ھبزىرلي ئىرإٔىڭ ٔىطبپور غەھىرىسە زۇَٔبغب ( ِىالزىَە -821)
لىٍىع ٍوٌىسا  ئىٍىُ جەھطىً ئىّبَ ِۇضٍىُ .ٔىطبپۇرزا ئبٌەِسىٓ ئۆجىەْ ( ِىالزىَە- 875) ٍىٍي

ئۇ ئىّبَ ئەھّەز ئىجٕي  .ثبرغبْ غبَ لبجبرٌىك زۆٌەجٍەرگە، ِەوىە، ِەزىٕە ،ئىراق، ھىجبز
ضەھىھ » غۇالرٔىڭ ئىچىسىٓ .ھەزىطٍەرٔي ٍبزٌىۋاٌغبْ ھۀجەٌسىٓ وۆپ ئىٍىُ ئۆگۀگەْ ۋە وۆپ

زىٓ لبٌطب ئەڭ  «ضەھىھۇٌجۇذبرىٌ»  ئۇ .جۈزۈپ چىممبْجوپٍىّىٕي  ٍىك ھەزىصِٔب« ِۇضٍىُ 
ِىڭ 12ضەھىھۇي ِۇضٍىّسا جەِي  .ھەزىص وىحبثي ھېطبثٍىٕىسۇ ئىػۀچٍىه ۋە ئەڭ ِۆجىۋەر

 ھەزىص ثبر.  4000ھەزىص ، جەورار ھەزىطٕي چىمىرىۋەجىۀسە جەِي 
 ضۇٔەْ تىرِىسى  

ئۇ » . ِۇھەِّەز ئىجٕي ئىطب ئەي جىرِىسىٕىڭ ھەزىص جوپٍىّىسۇر «ضۇٔەْ جىرِىسى» 
جىرِىس  ھبزىرلي ئۆزثېىىطحبٕٔىڭ ٍىٍي( - 824ِىالزىَە ) ٍىٍي  - 209ھىجرىَىٕىڭ وىػي 

جەھطىً لىٍىع ٍوٌىسا  ئىّبَ جىرِىسى ئىٍىُ .غەھىرىگە لبراغٍىك ثوغ ٍېسىطىسا زۇَٔبغب وەٌگەْ
 .ھەزىطٍەرٔي جوپٍىغبْ ذۇراضبْ، ئىراق، ھىجبز لبجبرٌىك غەھەرٌەرگە ثبرغبْ ۋە وۆپ

ئەڭ زور ھۆرِەت  ِۇضۇٌّبٔالر جەرىپىسىٓ، غەھەرٌىرىسە ئىّبَ ثۇذبرىسىٓ وېَىِٓبۋارائۇٕٔھەرى 
جوپٍىغبْ ھەزىطٍىرىٕي ِىطىر، ھىجبز، ئىراق ۋە ، ئېرىػىەْ ئبٌىُ ثوٌۇپ ۋە غبْ غەرەپىە

ئۆجىۈزۈپ ئۇالرٔىڭ جەضحىمىسىٓ ئۆجىۀسىٓ وېَىٓ، ئبٔسىٓ  ٓسېسىذۇراضبْ ئۆٌىّبٌىرىٕىڭ ئبٌ
جىرِىس غەھىىرىٕىڭ ثوغ  (ِىالزىَە -892 ) ٍىٍي - 279ھىجرىَىٕىڭ  وىػيئۇ  .ئېالْ لىٍغبْ

جىرِىسىٕىڭ ھەزىص جوپٍىّي زۇَٔبزىىي ِەغھۇر ئبٌحە ھەزىص  .ٍېسىطىسا ئبٌەِسىٓ ئۆجىەْ
  .ئۈچىٕچي ئورۇٔسا جۇرىسۇ جوپٍىّي ئىچىسە

  ضۇٔەْ ئىجٕي ِبجە 
ِۇھەِّەز ئىجٕي ٍەزىس ئەي لەزۋىٕىٌ زېگەْ وىػي جوپٍىغبْ  «ضۇٔەْ ئىجٕي ِبجە » 
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 وبضپي ( ِىالزىَە- 824 ) ٍىٍي - 209ھەزىص وىحبثي ثوٌۇپ، ثۇ وىػي ھىجرىَىٕىڭ 
 (ِەزىٕە  ِەوىە ۋە) ئۇ ھىجبز .وەٌگەْ زېڭىسىٕىڭ جۀۇة جەرىپىگە جبٍالغمبْ راٍؤسا زۇَٔبغب

ثېرىپ ئىٍىُ  لبجبرٌىك ئەرەة ِەٍِىىەجٍىرىگە ِىطىر، ئىراق، (ضۈرىَە ۋە ئېئورزأىَە) غبَ
ٍۈرۈپ جوپٍىغبْ ٔۇرغۇْ  ئۆزى ئىسزەپ .جەھطىً لىٍغبْ ۋە وۆپٍىگەْ ھەزىطٍەرٔي ٍبزٌىغبْ

ئۇ  .ھەزىص جوپٍىّىٕي ثبرٌىممب وەٌحۈرگەْ ٔبٍِىك ثۇ «ضۇٔەْ ئىجٕي ِبجە» ھەزىطٍەرزىٓ جبٌالپ
ئۇٔىڭ ثۇ جوپٍىّي  .ئبٌەِسىٓ ئۆجىەْ ِىالزىَە(- 886 ) ٍىٍي - 273وىػي ھىجرىَىٕىڭ 

  .ئورۇٔسا جۇرىسۇ ِەغھۇر ئبٌحە ھەزىص جوپٍىّي ئىچىسە جۆجىٕچي
  ضۇٔەْ ئەثۇ داۋۇد 

وىػىٕىڭ جوپٍىّي  ضۇالٍّبْ ئىجٕي ئەغئەش ئەي ضىجىطحبٌٔ زېگەْ «ضۇٔەْ ئەثۇ زاۋۇز» 
ئىرإٔىڭ ضىطحبْ  ھبزىرلي ( ِىالزىَە- 817 ) ٍىٍي – 202ثوٌۇپ، ئۇ وىػي ھىجرىَىٕىڭ 

ھۀجەٌىٌ ِەزھىجىٕىڭ لۇرغۇچىطي  .زېگەْ ٍېرىسە زۇَٔبغب وەٌگەْ (ئەضٍىطي ضىجىطحبْ)
ئۆگىٕىع ئۈچۈْ غبَ، ئىراق، ذۇراضبْ ۋە ثبغمب  ھەزىص .ئىّبَ ئەھّەز ئىجٕي ھۀجەٌسە ئولۇغبْ

ثەضرە ئىرالٕىڭ  ِىالزىَە(- 888)ٍىٍي   - 275ھىجرىَىٕىڭ  .ئەرەة غەھەرٌىرىگە ثبرغبْ
ثۇ ھەزىص جوپٍىّي ِەغھۇر ئبٌحە ھەزىص جوپٍىّي  ئۇٔىڭ .غەھىرىسە ئبٌەِسىٓ ئۆجىەْ
ھەزىص ثبر. جوپالِغب ضەھىھ  4800ثۇ جوپالِسا جەِي  .جۇرىسۇ ئىچىسىٓ ثەغىٕچي ئورۇٔسا

 ھەزىطٍەرزىٓ ثبغمب زەئىپٍىه ٔولحىطي ئىساھالٔغبْ ثىر ثۆٌۈن ھەزىطٍەرٔىّۇ وىرگۈزگەْ. 
 ىٌ ضۇٔەْ ٔەضبئ 

ٔبٍِىك ثۇ جوپالَ ئەھّەز ئىجٕي غۇئەٍت ٔەضبئي زېگەْ وىػىٕىڭ  «ضۇٔەْ ٔەضبئىٌ» 
ذۇراضبٕٔىڭ  ھبزىرلي ( ِىالزىَە 830 ) ٍىٍي - 215جوپٍىّي ثوٌۇپ، ئۇ وىػي ھىجرىَىٕىڭ 

جوپالظ ئىػىغب پەۋلۇٌئبززە  ئىّبَ ٔەضبئىٌ ھەزىطٍەرٔي .زېگەْ ٍېرىسە زۇَٔبغب وەٌگەْ ٔەضبئ
ئبٍرىػحب ٔبھبٍىحي چىڭ غەرجٍەرٔي لوٍۇپ،  ثۆٌگەْ ۋە ھەزىطالرٔي راضث ۋە ٍبٌغبٔسىٓوۆڭۈي 

ئۇ ِەوىە ِۇوەررەِە غەھىرىسە جۇرۇپ،  .وۆرگەْ ئبٌىُ ئىٕحبٍىٓ ئېھحىَبجچبٍٔىك ثىٍەْ ئىع
پەٌەضحىٕٕىڭ  ( ِىالزىَە -915) ٍىٍي - 303ھىجرىَىٕىڭ  .جوپٍىغبْ ئىػۀچٍىه ھەزىطٍەرٔي

ئبٌەِسىٓ ئۆجىەْ، ئۇٔىڭ ثۇ جوپٍىّي ِەغھۇر ئبٌحە ھەزىص جوپٍىّي  ٍېرىسەرەٍِە زېگەْ 
  .ئبٌحىٕچي ئورۇٔسا جۇرىسۇ ئىچىسىٓ

 ٔىڭ ھەدىص توپالٍِىرى ئىچىذىىي ئورٔي« ئبٌتە ھەدىص توپٍىّي»
ذىً ثوٌۇپ ئبٌحە ھەزىص –ھەزىص جوپالٍِىرىٕىڭ جۈرٌىرى وۆپ، زەرىجىٍىرى ذىٍّۇ 

ۈزۈٌگەْ ھەزىطٍەر ئەڭ جوٌۇق ۋە گجوپالٍِىرى ئىچىسىىي ئەڭ ِوھىُ ، وىرجوپٍىّىٕي ثۇ ھەزىص 
پبٍسىٍىك ھەزىطٍەر جوپٍىّي زىَػىە ثوٌىسۇ.  ثۇ ئبٌحە ھەزىص جوپٍىّىغب ٔۇرغۇْ ضەھىھ 

ٔىڭ « ِۇضٍىُضەھىھ »ثىٍەْ  « ثۇذبرىضەھىھۇي »ھەزىطٍەر جەٍِۀگەْ ثوٌۇپ ثۇالرزىٓ 
ئورٔي  ثبغمب جوپالِالرغب لبرىغىبٔسا ٍۇلىرى ثوٌطىّۇ ئەِّب ثۇ ئبٌحە جوپالِٕىڭ ھەر ثىرىٕىڭ 
ئۆزگىچە ئبالھىسىٍىىي ثبر. ئەگەر ثىر وىػي ھەزىطٕي پىمھي ٔولحىطىسىٓ چۈغۀّەوچي ثوٌطب 

 ىرىٍگەْ ثبھبالرٔي ئبرجۇلچەثئەگەر ھەزىطىە ئەڭ ٍبذػي ھىطبپٍىٕىسۇ.  «ضەھىھۇي ثۇذبرى»
ئەگەر ھەزىص رىۋاٍىحٌ ئىٍىّىٕي ئەڭ ٍبذػي ھىطبپٍىٕىسۇ.  «ضەھىھ ِۇضٍىُ»وۆرِەً زىطە 

ٔي ئولۇضب ثوٌىسۇ. پىمھي « ضۇٔۀي جىرِىسى»جىرّۇ چوڭمۇرالپ چۈغۀّەوچي ثوٌطب  
ٍبذػىسۇر. ئەگەر پىمھي ثبپالرغب ئبضبضەْ « ضۇٔۀي ئەثۇ زاۋۇز»ئەھىبِالرٔي ثىٍّەوچي ثوٌطب  
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ٔىڭّۇ « ضۇٔۀي ٔەضبئي»ئەڭ ٍبذػىسۇر. « ضۇٔۀي ئىجٕي  ِبجە»وچي ثوٌطب ھەزىص ئۆگۀّە
ٔۇرغۇْ ئۆزگىچە ئبالھىسىٍىىٍىرى ثبر.  لىطمىطي ثۇ ئبٌحە ھەزىص جوپٍىّي ھەزىص جوپالٍِىرى 
ئىچىسە ئەڭ ٍبذػي جۈزۈٌگەْ، ئەڭ ضەھىھ، ذبجبٌىمي ئەڭ ئبز، ئەڭ ِۀپەجٍىه، ِۇھەززىطٍەر 

 پ وەٌگەْ جوپالِالرزۇر. جبرىرحىٓ ثىرى لەىسرٌە
 رەضۇٌۇٌالھٕىڭ پبن ضۈٕٔەتٍىرى لۇرئبْ وەرىّٕىڭ تەپطىرى ۋە ئۇٔىڭ داۋاِىذۇر

ثىس ضبڭب لۇرئبٕٔي ئىٕطبٔالرغب چۈغۈرۈٌگەْ غەرىئەجٕي ثبٍبْ »: جبئبال ِۇٔساق زەٍسۇهللا ا
)ضۇرە ٔەھً  «لىٍىپ ثەرضۇْ، ئۇالر پىىىر لىٍىپ )ۋەز ـ ٔەضىھەت ئبٌطۇْ ( زەپ ٔبزىً لىٍسۇق

 . ئبٍەت( - 44
پەٍغەِجەر ، پەٍغەِجەر ضىٍەرگە ثەرگۀٕي ئېٍىڭالر»: جبئبال ٍۀە ِۇٔساق زەٍسۇهللا ا

 . ـ ئبٍەت( 7)ھەغر ضۇرىطي « چەوٍىگەْ ٔەرضىسىٓ ٍېٕىڭالر 
ۋە ئۇٔىڭ پەٍغەِجىرى ثىرەر ئىػمب ھۆوۈَ چىمبرغبْ هللا ا» : جبئبال ٍۀە ِۇٔساق زەٍسۇهللا ا

  .ـ ئبٍەت( 36)ئەھساة ضۇرىطي، « ِۆِىٍٕەرٔىڭ ئۆز ئىرحىَبرٌىمي ثوٌّبٍسۇ چبغسا، ئەر ـ ئبٍبي

))َأاَل َىْل َعَسى َرُجٌل رفعو:  - َرِضَي اللَُّو َعْنوُ  - اْلِمْقَداِم ْبِن َمْعِدي َكِربَ  - 84/127
نَ َنا  ُلُغُو اِلَِْديُث َعينّْ َوُىَو ُمتَِّكٌئ َعَلى أَرِيَكِتِو فَ يَ ُقوُل: بَ ي ْ َنُكْم ِكَتاُب اهلليَ ب ْ َفَما َوَجْدنَا ِفيِو َحبَلاًل ، َوبَ ي ْ

رواه الرتمذي * اْسَتْحَلْلَناُه َوَما َوَجْدنَا ِفيِو َحرَاًما َحرَّْمَناُه َوِإنَّ َما َحرََّم َرُسوُل اهلل َكَما َحرََّم اهلل((
(2664) 

، لىٍىٕىسۇويِىمساَ ئىجٕي ِەئسىىەرىت رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ رىۋاٍەت  - 84/127
ِۀسىٓ ثىرەر ، پەٍغەِجەر ضەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ: زىممەت لىٍىڭالروي

ثىس ثىٍەْ ضىٍەرٔىڭ ئبراڭالرزا اٌٍۀىڭ وىحبثي ”جەذحىگە ٍۆٌىٕىپ ئوٌحۇرۇپ: ، ھەزىص ٍەجطە

ھەزىطٕي ، زەپ “ھبراَ زېگۀٕي ھبراَ زەٍّىس ، اٌٍۀىڭ وىحبثىسا ھبالي زېگۀٕي ھبالي، ثبر
اٌٍۀىڭ ، ۋاھبٌۀىي .وۆزگە ئىٍّبٍسىغبْ وىػىٍەر پەٍسا ثوٌىسىغبْ زاِبْ ٍېمىٕالغحي

ئەٌچىطىٕىڭ )ثىر ٔەرضە ھەلمىسە( ھبراَ زەپ چىمبرغبْ ھۆوّي اٌٍە جبئبالٔىڭ چىمبرغبْ ھۆوّي 

 (2664)جىرِىسى:  .ثىٍەْ ثبراۋەرزۇر

َعاُن َعَلى ، اْلِكَتاَب َوِمثْ َلُو َمَعوُ وأليب داود: ))َأاَل ِإِّنّْ أُوتِيُت  - 85/128 َأاَل يُوِشُك َرُجٌل َشب ْ
 (4614رواه أبو داود )* بنحوه، أَرِيَكِتِو((
ِبڭب لۇرئبْ ، جىرِىسى ۋە ئەثۇ زاۋۇز ٍۀە ثىر رىۋاٍەجحە: زىممەت لىٍىڭالروي - 85/128
زىممەت  .ئوذػىػي ثېرىٍسىلۇرئبْ ثىٍەْ ثىرگە )ۋەھىٌ ئىىۀٍىىىسە( لۇرئبٕٔىڭ ، ثېرىٍسى

 ِۇٔساق ، ِۇٔساق، جەذحىگە ٍۆٌىٕىپ ئوٌحۇرۇپ: ِۇٔساق، لورضبلٕي جبزا جوٍغۇزۇپ، لىٍىڭالروي

ٍۇلىرىمي ثىٍەْ ئوذػبظ ، زەٍسىغبْ وىػىٕىڭ پەٍسا ثوٌۇظ زاِبٔي ٍېمىٍٕىػىۋاجىسۇ زەپ

 ر(؛ ئەھّەز ۋە ثەززا 4614)ئەثۇ زاۋۇز:  .ِەزِۇٔسىىي ھەزىطٕي ثبٍبْ لىٍسى
زىَىٍگەْ  «ِبڭب لۇرئبْ ثىٍەْ ثىٍٍە ئۇٔىڭغب جەڭ ٔەرضىّۇ ثېرىٍسى»: ِەزوۇر ھەزىطحىىي 

ضۆز رەضۇٌۇٌالھغب لۇرئبْ ئبٍەجٍىرىٕي ثبٍبْ لىٍىپ ئۇٔىڭ ئۇِۇٍِۇق ـ ئبٍرىٍّىك ِۀىٍىرىٕي 
ثەٌگىٍىەظ، لوغۇِچە ئىساھالظ ۋە لۇرئبٕٔي غەرىئەجىە رىئبي جەزثېمالظ رۇذطىحي 

ٔەجىجىسە ٍۇلۇرلىالرغب ذۇززى ئېٕىك لۇرئبْ ئبٍەجٍىرىگە  .ثېرىٍگۀٍىىىٕي وۆرضىحىسۇ
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ھەزىطٍەرٔي لۇرئبٔغب  . چولۇَ ئەِەي لىٍىپ، ئەگىػىپ ِېڭىع الزىُ ثوٌىسۇئوذػبغال
ضېٍىػحۇرۇپ جوغىرالغمب ھبجەت چۈغّەٍسىغبٍٔىمي ھەلمىسە ھەزىطٍەرزە زەٌىٍٍەر وەٌگەْ، 

ثەزىٍەر  .ٍۀي رەضۇٌۇٌالھحىٓ ئېٕىك وەٌگەْ ھەزىطٍەر لبٔۇْ ئبضبضي ثوٌۇپ ذىسِەت لىٍىسۇ
ئۇٔىڭغب ، وىحبثىغب جوغىرالپ ثېمىڭالر ٔىڭهللاھەزىص وەٌطە ئۇٔي  ضىٍەرگە» :رىۋاٍەت لىٍغبْ

زېگەْ ھەزىص ئبضبضي  «ئۇٍغۇْ ثوٌطب غۇ ثوٍىچە ئىع جۇجۇڭالر، ئۇٍغۇْ ثوٌّىطب رەت لىٍىڭالر
ئېجٕي ِبجە ۋە زارىّي ِىمساَ ئىجٕي ِەئسوەرىجسىٓ رەضۇٌۇٌالھٕىڭ  .ٍوق جولۇٌّىسىٓ ئىجبرەت

ئورۇٔسۇلىغب ٍۆٌىٕۋاٌغبْ ثىر ئبزەَ ِېٕىڭ  »: لىٍغبْ ِۇٔساق زېگۀٍىىىٕي رىۋاٍەت
وىحبثي جۇرۇپحۇ، ئۇٔىڭسا ھبالي  ٔىڭهللائبرىّىسزا  :ھەزىطٍىرىّٕي ضۆزٌەپ جۇرۇپ

 .زىَػي ِۈِىىٓ، ئۇٔىڭسا ھبراَ زىَىٍگەرٔي ھبراَ ضبٔبٍّىس، زىَىٍگۀٍىرىٕي ھبالي ضبٔبٍّىس
ھبراَ لىٍغبْ ٔەرضىٍەرگە هللا پەٍغەِجىرى ھبراَ لىٍغبْ ٔەرضىٍەرِۇ ا ٔىڭهللا، ثىٍىڭالروي

ٔبِبز ئۇلۇۋاجمبْ ۋالحىّسا ِېٕي وۆرگىٕىڭالرزەن ٔبِبز  »: ثۇذبرى رەضۇٌۇٌالھٕىڭ «ئوذػبغحۇر! 
زېگەْ ھەزىطٍىرىٕي رىۋاٍەت « ئىجبزەت لبئىسٌىرىٕي ِۀسىٓ ئۆگىٕىڭالر » :ۋە «ئولۇڭالر 

  .لىٍغبْ
وىحبثىسىٓ پىػىٓ ٔبِىسى  ٔىڭهللا» ھۈضەٍىٓ رەزٍەٌالھۇ ئۀھۇ ثىر ئبزەِگە:ئىّراْ ئىجٕي 

 «جۆت رەوئەت ثوٌىسىغبٍٔىمىٕي، ئۇٔىڭسا ئبۋازٌىك لىرائەت لىٍىّٕبٍسىغبٍٔىمىٕي جبپبالِطەْ ؟
زېگەْ ۋە ئۇ ئبزەِگە ٔبِبز، زاوبت ۋە ِۇغۇٔساق ئىػالرزىٓ ثىر جوپٕي ضبٔبپ ثەرگۀسىٓ 

وىحبثي ثۇالرٔي  ٔىڭهللاوىحبثىسىٓ جەپطىٍي ثبٍبٕٔي جبپبالِطەْ؟  ٔىڭهللاوېَىٓ؛ ثۇالرٔي 
  .زېگەْ ئىسى «ئۇِۇِي جەھەجحىٓ ثبٍبْ لىٍغبْ، ضۇٕٔەت ثۇالرٔي جەپطىٍي ئىساھالپ ثېرىسۇ 

ضەئَس ئىجٕي ِۀطۇر ئىجٕي ٍۇٔۇضحىٓ، ئۇ ئەۋزائىسىٓ رىۋاٍەت لىٍىپ، ئۇ ِۇٔساق زېگەْ: 
ئېھحىَبجىغب لبرىغبٔسا، لۇرئبٕٔىڭ ضۈٕٔەجىە ثوٌغبْ ئېھحىَبجي ضۇٕٔەجٕىڭ لۇرئبٔىغب ثوٌغبْ »

: ئىّبَ ئەھّەز ئىجٕي ھۀجەي ثۇ ضۆز جوغرىطىسا ضوراٌغبٔسا، ِۇٔساق زېگەْ «.جېرىّۇ وۈچٍۈن
ثؤساق زېَىػىە ِەْ جۇرئەت لىالٌّبٍّەْ، ثىراق ِېٕىڭ زەٍسىغىٕىُ غۇوي، ضۈٕٔەت »

 . «ھالپ ثېرىسۇ لۇرئبٕٔي جەپطىر لىٍىپ ثېرىسۇ ۋە ئىسا
 ھەدىطٕي لوثۇي لىٍىع غەرىتٍىرى

ھەزىص ضۀەزى ضبھبثىٍەر ٍبوي ثبغمب غەوىً ثىٍەْ پەٍغەِجەر ئەٌەٍىھططبالِغب  (1
 جۇجۇغمبْ ثوٌۇظ.

 ھەزىص جىىطحي ۋە ضۀەزى ِۇذبٌىپٍىك ۋە ھەر لبٔساق ئىٍٍەجحىٓ ذبٌي ثوٌۇظ. (2
ھەزىطٍەرزۇر.  ِۇھەززىطٍەر ضەھىھ ھەزش ۋە ھەضەْ ھەزىص لوثۇي لىٍىٕىسىغبْ 

( 1ھەزىطٕىڭ ئىٕچىىىٍىه زەرىجىطىگە  ھۆوۈَ لىٍىىػحب ثەٌگەْ ثەظ غەرىث ثوٌۇپ ثۇالر )
( رىۋاٍەجچي 3( رىۋاٍەجچي زىَبٔەجحە ئبزىً ثوٌغبْ ثوٌۇظ.)2ضۀەزى ئۈزۈٌّەً ئۇالٔغبْ ثوٌۇظ. )

ٌىپٍىمحىٓ ذبٌي ( ھەزىطٕىڭ جىىىطحي ۋە ضۀەزى ِۇذب4ئىٍىّسە ئىػۀچىٍىه ثوٌۇظ. )
 ( ھەزىطحە ھەر ذىً ئىٍٍەت ۋە ئەٍىپ ٍوغۇرۇّٔبضٍىمي.5ثوٌۇظ. )

 ھەدىطٕي لوثۇي لىٍّبضٍىمٕىڭ ضەۋەپٍىرى
ئەگەر ثىر ھەزىص ئىٕحبٍىٓ زەئىپ ثوٌۇپ جەرىه ئەجّىطە ثوٌّبٍسىغبْ ثوٌطب ثۇٔساق  (1

 ھەزىص لوثۇي لىٍىّٕبٍسۇ.
لىٍىٕىسۇ، ھەجحب رىۋاٍەت لىٍىىػمىّۇ ئەگەر ِەٌۇَ ھەزىص جولۇٌّب ھەزىص ثوٌطب ئۇ رەت  (2
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 ثوٌّبٍسۇ. 
ھەزىص رىۋاٍەجچىطىٕىڭ جىٍىٕىڭ ثۇزۇق ئىىۀٍىىي، ٍبٌغبٔچىٍىمي جبغسىٓ ثبغسىٓ  (3

گەپ لىٍىسىغبٍٔىمي ، رىۋاٍەت لىٍغبْ ھەزىطىطسە ئىٍٍەت وۆپ ثوٌۇپ ئبٌىّالر جەرىپىسىٓ 
  ئىٕىبر لىٍىٕغبْ رىۋاٍەجچىٍەرٔىڭ ھەزىطي لوثۇي لىٍىّٕبٍسۇ.

رىۋاٍەجچي ھەزىص رىۋاٍەت لىٍغبٔسا زائىُ ذبجبٌىػىسىغبْ، ئۆز چۈغۀچىطىٕي لىحىپ  (4
لوٍىسىغبْ، ٍبٌغبٔچىٍىك ٍبوي ثۇزۇق ئىع لىٍغبْ زەپ ئەٍىپٍۀگەْ ئبزەَ ثوٌطب ئۇٔىڭ ھەزضي 

 لوثۇي لىٍىّٕبٍسۇ. 
 ّبٍسۇ. ٕئەگەر رىۋاٍەجچي ئۇٔحۇغبق ئبزەَ ثوٌطب  ھەزضي لوثۇي لىٍى (5
ئبزەجحىّۇ ٍبٌغبْ ٍبۋىساق گەپ لىىٍىسىغبْ ئبزەَ ثوٌطب ئۇٔىڭ ھەزىطي لوثۇي رىۋاٍەجچي  (6

 لىٍىّٕبٍسۇ.
ّالرٔىڭ لبجحىك جۀمىسىگە ئۇچىرغبْ ئبزەَ ثوٌطب ئۇ جۀمىسٌەر ھەزىص رىۋاٍەجچىطي ئبٌى (7

 رىۋاٍەجچىٕىڭ زەئىپٍىىىٕي ئىطپبجالٍسىغبْ ثوٌطب ئۇٔىڭ ھەزىطي لوثۇي لىٍىّٕبٍسۇ. 
ٍوغۇرۇْ ئىٍٍەت ثوٌطب ، ضۀەزٔىڭ زاھىرى ضبغالَ ثوٌغبْ ئەگەر ھەزىص ضۀەزىسە  (8

 جەلسىرىسىّۇ ثۇ ھەزىص لوثۇي لىٍىّٕبٍسۇ. 
ئەگەر ھەزىص جىىىطحىسە ٍوغۇرۇْ ئىٍٍەت ثوٌطب ، ھەزىص جىىىطحي لبرىّبلمب ضبغبالَ  (9

 ثوٌغبْ جەلسىرزىّۇ ثۇ ھەزىص لوثۇي لىٍىّٕبٍسۇ. 
 ا ثوٌۇغٕىڭ ضەۋەپٍىرىئوٍذۇرِب ھەدىص پەٍذ

ثىر لىطىُ جەلۋازار وىػىٍەر ٍبذػىٍىممب ثۇٍرۇپ ٍبِبٍٔىمحىٓ جوضۇظ جوغىرىطىسىىي  (1
ھەزىطٍەرٔي ئوٍسۇرۇپ چىمبرغبْ. ئۇالر ِۇغۇٔساق لىٍىع ئبرلىٍىك ئبٌالھٕىڭ رەھّىحىگە 

 ئىرىػىّىس زەپ ذبجب گۇِبْ لىٍىػمبْ. 
ٕي ٍولۇجۇظ ووٍىسا ٍۈرىسىغبْ زىٍىىسا ئىطالِغب زۈغّۀٍىه ضبلٍىغبْ، ئىطالِ (2

 ئىطالِغب ھبلبرەت لىٍىع ، ثوھحبْ چبپالظ ئۈچۈْ ھەزىطٍەر جولۇٌغبْ. زىٕسىمالر جەرىپىسىٓ 
زىٕىجٌ لىططە ضۆزٌەٍسىغبْ ثىر لىطىُ وىػىٍەر پۇي جىپىع ۋە ضوزا جىجبرەت ئۈچۈْ  (3

 ٍبٌغبْ ھەزىص جولۇغبْ. 
 ەر ئوٍسۇرۇپ چىمىرىٍغبْ. ِەزھەپٍەر وۆرىػىٕي لوٌالظ ئۈچۈْ ٍبٌغبْ ھەزىطٍ (4
 ٔبَ غۆھرەت لبزىٕىع ئۈچۈْ ٍبٌغبْ ھەزىطٍەرٔي ئوٍسۇرۇپ چىمبرغبْ.  (5

 ھەدىطٕي خبتىرٌەظ ۋە وىتبپ لىٍىىپ تۈزۈظ ئۇضۇٌٍىرى
پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ۋە ضبھبثىالر زەۋرىسە ٍىسىپ لبٌسۇرۇٌغبْ ھەزىص لوي  (1

 ٍبزِىطىٕىڭ ئەضٍي غەوٍي ثوٍىچە جۈزۈظ. 
جبرىد  ،ٍىّەن ئىچّەن ، ئەذالق ،ثۇ ئىّبْ، ٔىىبھرغب ئبضبضەْ جۈزۈظ. ثبپبال (2

 جەرجىّبي، ئبٍەجىە ئبٍىث ھەزىطٍەرٔي غۇ ثبپٕىڭ ئبضحىسا جەِىٍەپ جۈزۈغٕي وۆرضىحىسۇ. 
ِۇئەجحب ئۇضٍۇثي . ثۇٔىڭسا ھەزىطٍەر ِەزِۇٔىغب ئبضبضەْ ثبپالرغب ثۆٌۈٔىسۇ. ثۇ ثر لەزەر  (3

 پىػمبْ ئۇضۇي. 
ىسە جۈزۈظ. ثۇ ھەر ثىر ضبھبثە رىۋاٍەت لىٍغبْ ھەزىطٕي ِەٍٍي ضەھىھ ِۇضٕەز غەوٍ (4

 ثوٌطۇْ ، ھەضەْ ٍبوي زەئىپ ثوٌطۇْ ثىر ٍەرگە جەِىٍەظ ئۇضۇٌي.
 ھەزىص ِەزِۇٔىغب ئبضبضەْ جۈرگە ئبٍرىپ ِۇضحەلىً ثبپ ۋە پەضىً غەوٍىسە جۈزۈظ. (5
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ذبش جوپالَ غەوٍىسە جۈزۈظ. ثۇ ِەٌۇَ ضبھبثە ٍبوي رىۋاٍەجچي رىۋاٍەت لىٍغبْ  (6
 ھەزىطٕي جەِىٍەپ ئبٍرىُ جوپالَ لىٍىپ جۈزۈغٕي وۆرضىحىسۇ. 

 ھبٌمىٍىك ضۆز ئبرلىٍىك ھەزىص ئىسزەظ ئۇضۇٌي ثىٍەْ جۈزۈظ.  (7
 ھەىطٍەرٔي جوٌۇلٍىغبٔسىٓ وىَىٓ ئەضٍىسىىي ھەزىص جوپالٍِىرىغب وىرگۈزۈٌّىگەْ (8

 جۈزۈظ. 
 ھەدىص توپالظ خىسِىتىٕىڭ ثەظ ِوھىُ تبرىخي دەۋرى

لۇرئبْ  زەۋرىسىىي ھەزىص. پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ  پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ (1
وەرىّٕي ذبجىرٌەغىە وبجىپالرٔي ثەٌگىٍىگەْ ئىسى ئەِّب ھەزىطٍەرٔي ٍىسىػمب ثۇٍرىّىغبْ 

 ئىسى. غۇڭب ثۇ زەۋىرزە ٍىسىپ ذبجىرٌۀگەْ ھەزىطٍەر ٔبھبٍحي ئبز ئىسى. 
ھىجىرٍە ثىرىٕچي ئەضىرزىىي ھەزىص. ثۇ ئەضىرٔىڭ ثىػىسا ھەزىص ثىٍەْ لۇرئبْ  (2

ىسىٓ ئۀسىػە لىٍىٕغبٍٔىمي ئۈچۈْ ھەزىطٍەرٔي ذبجىرٌەغىە ئبٍەجٍىرىٕىڭ ئبرىٍىػىپ وىحىػ
رۇذطەت لىٍىّٕىغبْ ثوٌطىّۇ ثۇ زەۋىرزرٔىڭ وىَىٕىي ٍىٍٍىرىسا  ٔۇرغۇْ ضبھبثىالر ۋە 

   جبثىئىٕالر ھەزىطٕي ٍىسىپ ذبجىرٌىگەْ ئىسى. 
ھىجىرٍە ئىىىىٕچي ئەضىرزىىي ھەزىص. ھىجىرٍە ثىرىٕچي ئەضىرٔىڭ ئبذىرزا  (3

 -2ٔۇرغۇْ لوي ٍبزِب ھەزىطٍەر وىػىٍەرٔىڭ لوٌٍىرىسا چىچىٍىپ ٍۈرگەْ ثوٌۇپ   ذبجىرٌۀگەْ
ئەضىرٔىڭ زەضٍەپمي زەۋرىگە وەٌگۀسە ِۇضۇٌّبٔالر ئبٔسىٓ ھەزىطٕي جوپالپ رەضّي وىحبپ 

 لىٍىىػمب ثبغٍىسى. ذەٌىپە ئۆِەر ئىجٕي ئبثسۇي ئەزىس ھەزىطٍەرٔي جوپالغمب پەرِبْ چۈغۈرزى. 
ثۇ ئەضىر ھەزىص جوپالظ جبرىرىسا ئەضىرزىىي ھەزىص.  ھىجىرٍە ئۈچۈٔچي (4

ِىطىٍىطىس گۈٌٍۀگەْ ۋە جبٔالٔغبْ ھەزىص جوپالٍِىرى ئەڭ وۆپ ِەٍسأغب وەٌگەْ زەۋىر 
 ھىطبپٍىٕىسۇ. ئبٌحە چوڭ ھەزىص جوپٍىّىّۇ ِۇغۇ زەۋىرزە ِەٍسأغب وەٌسى. 

ىىي ئبٌحۇْ زەۋر ھىجىرٍە جۆجىٕچي ئەضىرزىىي ھەزىص. ثۇ ھىجىرٍە ئۈچىٕچي ئەضىرز (5
ھەزىطچىٍىىٕىڭ ئىٍّىٌ ٔەجىجىٍىرىٕي  لوغساظ زەۋرى ثوٌۇپ ھىطبپٍىٕىسۇ. ثۇ ئەضىرزە 
ضبٔبلطىس ھەزىص جوپالٍِىرى ِەٍسأغب وەٌگەْ ثوٌۇپ ھەزىطٍەرٔي ئوِوِي جەھەجحىٓ 
جەوػۈرۈپ، جۈرگە ئبٍرىع ، جەجمىك لىٍىع ، جۈزۈجۈظ ذىسِەجٍىرى لبٔبت ٍبٍسۇرۇٌغبْ، 

 بْ زەۋىرزۇر.جبِبِالٔغ
 ھەدىطٕىڭ ِۇوەِّەي ضبلٍىٕىػىذىىي ئىچىي ئبِىٍالر

 ھەزىطٕي جوغرا ۋە ِۇۋاپىك ئۇضۇٌسا ٍەجىۈزگەْ.  پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ (1
پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ضۆزٌىرى ئىرچبَ،  ئۆٌچەٍِىه ، راۋاْ ھەِسە ِىغىسٌىك  (2

 ئىسى.
ھەزىص وۆرضەجّىطىٕىڭ ئۇٌۇغ ۋە ٍۈوطەوٍىىي. وىػىٍەر پەٍغەِجەر  (3

ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ھەزىطٍىرىسە ثىر ذىً ئەڭ ٍۈوطەن جۈزۈَ، وىػىٍىه ھبٍبجحىىي ئەڭ 
ٍۈوطەن جۇرِۇظ ئۇضۇٌىٕىڭ ئىپبزىٍۀگۀٍىىٕي ثبٍمبٍسۇ. پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ 

راَ لىٍغبْ ثوٌۇپ ضبھبثالرزىٓ وىَىٓ جبثىئىٕالر ھەزىطي ضبھبثىالرٔىڭ زىً رىػحىطىٕي ئۆزىگە 
 ضبھبثىالرٔىڭ ئۇضٍۇثي ثوٍىچە ھەزىطٕي لوغسىسى. 

 ئبِىٍالر تبغميھەدىطٕىڭ ِۇوەِّەي ضبلٍىٕىػىذىىي 
ۈوٍىىي ٍضبھبثىالرٔىڭ ئىرالضّەْ ۋە ضەِىّىٌ ثوٌۇغي، ھىپسى لۇۋىحىٕىڭ وۈچ (1
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 ھەِسە ئىطالِغب ثوٌغبْ ِۇھەثجىحي. 
ھەِسە ضبھبثىالرٔىڭ ئۇٔىڭغب ٍۈوطەن ئەھّىَەت ٕىڭ زۇرۇضٍىمي رىۋاٍەت ضۀەزى (2

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ِۇضۇٌّبٔالرٔي ثىٍىٍّىىٍەرزىٓ ئىٍىُ ئىٍىػمب ھەِسە ئٍىّٕي ثىرىػي. 
وىػىٍەر ئبرىطىسا جبرلىحىػمب غۇ ئبرلىٍىك ئىٍىّٕي ِۇھبپىسەت لىٍىػمب ، ئىٍىّٕي جؤۇغمب زىٕىٌ 

 ەِسە ئۇٔي ئوِوِىَۈزٌۈن جبرلىحىػمب رىغجەجٍۀسۈرگەْ. ئەھىبِالرٔي ثىٍىػىە ھ
ضبھبثىٍەر ئىطالِغب وۆڭۈي ثۆٌەجحي ۋە ضبھبثالرٔىڭ زىٕغب ثوٌغبْ چەوطىس ِۇھەثجىحي.  (3

ضۆٍەجحي. جىّي ثەزەٌٍەرٔي جۆٌەغىە لبرىّبضحىٓ، ئۇٔي لوغساٍىححي. ئۇالر زىٓ ئۈچۈْ جىٕي 
ىٕي ۋە ھبٍبجىٕي ئىطالَ ئۈچۈْ جەضەززۇق لىٍغبْ چبلىٍىر -پىسا لىٍغبْ ئىسى. ِبٌٍىرىٕي، ثبال

 ئىسى.
ٍۇلىرزا ثبٍبْ لىٍىٕغبٔسەن ، ھەزىص لوغسىٍىپ ِۇوەِّەي ضبلالٔسى، ئبزرالّۇ ٍولىٍىپ 

ئىٕطبٔالرغب پبٍسىٍىك ٔەرضە زىّىٕسا » ئبالٔىڭ بوەجّىسى. ئبزرالّۇ لوغۇٌۇپ لبٌّىسى. ئۇ ئبٌالھ ج
پەٍغەِجەر ئەٌەٍىھىططبالِغب ٔبزىً ئبٍەت[ زىگىٕىسەن  -17ضۈرە رەئىسى « ] لىٍىپ لبٌىسۇ.

  گە ئوذػبظ ِۇوەِّەي ضبلالٔسى.« لۇرئبْ وەرىُ»لىٍٕغبْ 
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 حيم *زتن الرّ بسم اهلل الرّ 
 ئبٌالھٕىڭ پەٍغەِجەرٌىرى .ٕچي ثۆٌۈَثەغىئوْ 

ذىٓ ثۇرۇٔمي ئەٌەٍھىططبالِ ئىجراھىُھەزرىتي  .ثىرىٕچي ثبپ
 پەٍغەِجەرٌەر

 ھەزرىتي ئبدەَ ئەٌەٍھىططبالَ
ِەْ ٍەر ٍۈزىسە : پەرىػحىٍەرگە .ئۇٌۇغ ئبٌالھ ھەزرىحي ئبزەِٕي ٍبرىحىػٕي ئىرازە لىٍسى

ِۀىطي ئىٕطبٔالر، ئبزەِٕىڭ ذەٌىپىٍىىىٕىڭ  .ذەٌىپە )ٍۀي ئورۇٔجبضبر( ٍبرىحىّەْ  زېسى
ثەزىٍەر ئۇٔىڭ ٍەر ٍۈزىسىىي ِەٌۇَ ثىر ِەذٍۇلبجٕىڭ  .ھەلمىسە جبالظ ـ جبرجىع لىٍسى

ثۇ ِەذٍۇلبت ٍەر ٍۈزىسە ثۇزۇلچىٍىك لىالجحي ۋە لبْ  .ذەٌىپىطي ئىىۀٍىىىٕي ئوجحۇرىغب لوٍسى
 .ثەزىٍىرى ثوٌطب، ئۇٔىڭ ئۇٌۇغ ئبٌالھٕىڭ ذەٌىپىطي ئىىۀٍىىىٕي ئوجحۇرىغب لوٍسى .جۆوەجحي

چۈٔىي  .ٍۀي، ئۇ ئبٌالھٕىڭ ھۆوۈَ ۋە ئەِىرٌىرىٕي ثەجب وەٌحۈرىسىغبْ ذەٌىپىطي زەپ لبرىسى
 . ثىس ثۇٔىڭغب ئىػىٕىّىس .ئۇ، ٍەر ٍۈزىگە ئەۋەجىٍگەْ جۇٔجي ئەٌچىسۇر

ِۇھەِّەز  .زەپ ضورىسى« ئۇ پەٍغەِجەرِۇ؟»ئەثۇزەر ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىططبالِسىٓ: 
 . زەپ جبۋاة ثەرزى «ھەئە»ئەٌەٍھىططبالَ ئۇٔىڭغب: 

 .زېگەْ ضوئبي ئوجحۇرىغب لوٍۇٌسى« ٍەر ٍۈزىسە ھېچىىُ ثوٌّىطب، وىّگە ئەۋەجىٍگۀىسى؟»
 . زەپ جبۋاة ثېرىٍسى« ئبئىٍىطي، ٍۀي ثبال ـ چبلىطىغب ئەۋەجىٍگەْ ئەٌچي ئىسى»

 .ئبٌالھ ثىٍەْ پەرىػحىٍىرى ئبرىطىسىىي ضەھٕىسە ِەذٍۇلبجالرٔىڭ پەرزىطي ئېچىۋېحىٍسى
 ضۈرىطىسە ِۇٔساق زېگۀىسى: ثەلەرۇٌۇغ ئبٌالھ ئ

ِەْ ٍەر ٍۈزىسە ذەٌىپە )ٍۀي ئورۇٔجبضبر( »ئۆز ۋالحىسا پەرۋەرزىگبرىڭ پەرىػحىٍەرگە: 
ٍەر ٍۈزىسە ثۇزغۇٔچىٍىك لىٍىسىغبْ ۋە لبْ جۆوىسىغبْ »پەرىػحىٍەرِۇ:  .زېسى« ٍبرىحىّەْ

ي پبن زەپ ِەزھىَىٍەٍّىس، )غەذطٕي( ذەٌىپە لىالِطەْ؟ ھبٌجۇوي، ثىس ثوٌطبق ضېٕ
ِەْ ھەلىمەجەْ ضىٍەر ثىٍّەٍسىغبْ »ئبٌالھ:  .زېسى« ِۇلەززەش زەپ ِەزھىَىٍەٍّىس

  .زېسى« ٔەرضىٍەرٔي ثىٍىّەْ
ئۇٌۇغ ئبٌالھ ئۇالرغب ئۆزىٕىڭ ٍەر ٍۈزىسە ثىر ذەٌىپە ٍبرىحىسىغبٍٔىمىٕي، ثۇ ذەٌىپىٕىڭ 

ۀٍەرزىٓ ثەزىٍىرىٕىڭ ٍەر ٍۈزىسە ٔەضٍي وۆپىَىسىغبٍٔىمىٕي ۋە ئۇٔىڭ ٔەضٍىسىٓ وەٌگ
  - پبن پەرىػحىٍەر ھبڭ .ثۇزۇلچىٍىك لىٍىسىغبٍٔىمىٕي، ثەزىٍىرىٕىڭ لبْ جۆوىسىغبٍٔىمىٕي ئېَححي

ٍبرىحىٍىسىغبْ ذەٌىپە  .ئۆزٌىرى ئبٌالھٕي جوذحىّبً ِەزھىَىٍەٍححي، ئۇٌۇغالٍححي .جبڭ ثوٌۇغحي
ضىرى ٔېّە؟ ئبٌالھٕىڭ ثۇ ھەلحىىي ھېىّىحي ٔېّە ئۇٔسالحب، ثۇٔىڭ  .ثوٌطب، ئۇالرزەن لىٍّبٍححي

ئىسى؟ پەرىػحىٍەرٔىڭ ھەٍرأٍىمي، ٍەر ٍۈزىسىىي ذەٌىپىٕىڭ غەرىپىگە ثوٌغبْ جەلەززاضي، 
ئبزەِٕىڭ ثۇ غەرەپىە ٔبئىً لىٍىٕغبٍٔىمي جۈپەٍٍىسىٓ پەٍسا ثوٌغبْ زەھػەجٍىه جۇٍغۇٌىرى 

ئۇالرٔىڭ ئبرىطىسىىي زىئبٌوگ ضېىۇٔحٕىڭ  .ئىٕحبٍىٓ لىطمب ۋالىث ئىچىسىال پەضىوٍغب چۈغحي
ئۇٌۇغ ئبٌالھٕىڭ ِۇٔۇ ضۆزٌىرى ئۇالرٔي ِۇجٍەق  .ِىٍَؤسىٓ ثىرى ئبرىٍىمىسىال ثوٌۇپ ئۆجحي

  .ِەْ ھەلىمەجەْ ضىٍەر ثىٍّەٍسىغبْ ٔەرضىٍەرٔي ثىٍىّەْ ئىّبْ ۋە ئىحبئەجىە ثبغٍىسى:
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ٔبھبٍىحي ئبز ئىٍىّگە ضبھىت ئبٌالھٕىڭ چەوطىس وەجىەْ ئىٍّي ئبٌسىسا ئۆزٌىرىٕىڭ 
ئىىۀٍىىىٕي چۈغۀگەْ پەرىػحىٍەر، ئبٌالھمب لبٍحىسىٓ جەضٍىُ ثوٌۇپ، ِۇجٍەق ئىّبْ ۋە 

 . ئىحبئەجىە ٍۈزٌۀسى
 .وۆپ ئۆجّەً، پەرىػحىٍەر ئبزەِٕىڭ ٍېڭي ثىر ِەذٍۇق جۈرى ئىىۀٍىىىٕي چۈغۀسى

حىمالظ ئەِەش، ثەٌىي ٍەر ئبزەَ ٍبرىحىٍىع ضەۋەثىٕىڭ ئبٌالھٕي زىىىر لىٍىع ۋە جەض
ٍۈزىسىىي ھبٍۋأالر ۋە ثبغمب ِەذٍۇلالرٔىڭىىگە ئوذػبغٍىمي جەھەجحىٓ پەرىػحىٍەرزىٓ 

ئەِّب ئۇٔىڭ ٍبرىحىٍىع ضەۋەثي ٍەر ٍۈزىسە ثۇزۇلچىٍىك لىٍىع ۋە  .جۈپحىٓ پەرلٍىٕىپ جۇرىسۇ
 لبْ جۆوۈغحىٓ ئىجبرەجال ئەِەش ـ ئەٌۋەجحە!

 . زىسە ثىر ذەٌىپە ٍبرىحىسىغبٍٔىمىٕي ئۇلحيپەرىػحىٍەر ئبٌالھٕىڭ ٍەر ٍۈ
ئۆزىٕىڭ الٍسىٓ ثىر  .ئۇٌۇغ ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ چۈغىٕىػي ئۈچۈْ جەپطىٍىٌ ئەِر ثەرزى

ئىٕطبْ ٍبرىحىسىغبٍٔىمىٕي، ئۇٔىڭغب غەوىً ثېرىپ جبْ وىرگۈزگۀسىٓ وېَىٓ، پەرىػحىٍەرٔىڭ 
 . ئۇٔىڭغب ضەجسە لىٍىػي وېرەوٍىىىٕي ئېَححي

ھ ئبق، لبرا، ضېرىك ۋە لىسىً رەڭٍىه جوپىالرٔىڭ ئبرىالغّىطىسىٓ ثىر ئوچۇَ ئۇٌۇغ ئبٌال
جوپب ضېغىس  .ئبٌالھ جوپىغب ضۇ ئبرىالغحۇرزى .غۇڭب ئىٕطبٔالر ھەرذىً رەڭٍەرزە ٍبرىحىٍسى .ئبٌسى

غۇ ئەضٕبزا، ئۇ ٍەرزىٓ ئۆجۈپ وېحىۋاجمبْ  .الٍغب ئۆزگەرزى ۋە ئەجراپمب الٍٕىڭ پۇرىمي جبراٌسى
 . ئبٌالھ ئبزەِٕي ثۇ الٍسىٓ ٍبراجحي .زەپ جەئەججۈپٍۀسى« ثۇ الً ٔېّىگە ئبٍٍىٕبر؟»ئىجٍىص: 

ئبٌالھ لوٌي ثىٍەْ ئبزەِٕي غەوىٍگە وىرگۈزگۀسىٓ وېَىٓ، ئۇٔىڭغب ئۆز روھىسىٓ جبْ 
 . ..ئبزەِٕىڭ ۋۇجۇزى ھەرىىەجٍۀسى ۋە ھبٍبجي ثبغالٔسى .ثەرزى

جۇرغبٔالرٔىڭ ئىچىسە ثىرىسىٓ ثبغمب ھەِّە پەرىػحىٕىڭ ئبزەَ وۆزٌىرىٕي ئبچحي، ئبٌسىسا 
 . ئۆزىگە ضەجسە لىٍغبٍٔىمىٕي وۆرزى

 .ئبزەَ ئۆزىگە ضەجسە لىٍّىغبٕٔىڭ وىُ )ٍۀي لبٍطي جۈرزىٓ( ئىىۀٍىىىٕي ثىٍەٌّىگۀىسى
ئىجٍىص گەرچە پەرىػحىٍەرٔىڭ ئبرىطىسا ثوٌطىّۇ، ئۇ پەرىػحە  .ئۇٔىڭ ئىطّىٕىّۇ ثىٍّەٍححي

ئۇ پەرىػحىٍەرگە ٔىطجەجەْ ئبزضبٍٔىك ثوٌغبچمب، پەرىػحىٍەرگە ثېرىٍگەْ  .جىٓ ئىسى ئەِەش،
 . ئەِر ئۇٔىّۇ ئۆز ئىچىگە ئبالجحي

ئبزەَ ئەجراپىسا ثوٌۇۋاجمبْ ئىػالرٔي وۆرۈپ جۇراجحي، ئىچىسە ضۆٍگۈ، ئۀسىػە ۋە 
 . لورلۇٔچٍۇق جۇٍغۇالر پەٍسا ثوٌسى

ثۇ  .ئۇ ئوجٕي الٍسىٓ جېرىّۇ ئۈضحۈْ زەپ ثىٍەجحي ئىجٍىطٕىڭ زەٌىٍي ٔېّىسېگەْ غەٌىحە؟!
چۈٔىي،  .ِەٌۇِبت ئۇٔىڭغب لەٍەرزىٓ وەٌگۀىسى؟ ثۇ ِەٌۇِبت ئبٌالھحب ثوٌۇغي وېرەن ئىسى

ئوجٕي ھەَ الٍٕي ٍبراجمۇچي ئبٌالھحۇر، ئۇ ئىىىىطىسىٓ لبٍطىطىٕىڭ جېرىّۇ ئۈضحۈْ 
 . ئىىۀٍىىىٕي ثىٍىسىغبّٔۇ ئبٌالھحۇر

گالرزىٓ ئىجٍىطٕىڭ ئىٕىبر لىٍغۇچي، پەضىەظ ۋە غەرِۀسە ذۇضۇضىَەجىە ئبزەَ ثۇ زىئبٌو
ئۇ ئبٌالھحىٓ ئۆزىگە جبزا وۈٔىگىچە ِۆھٍەت  .ئىگە ثىر ِەذٍۇق ئىىۀٍىىىٕي چۈغۀسى

ئبٌالھ ئۇٔىڭغب غۇ وۈٔگىچە ِۆھٍەت  .ٍۀي ئۇ ئۆٌۈغٕي ذبٌىّبٍححي .ثېرىػىٕي جەٌەپ لىٍىۋاجبجحي
 . ئۇ ئەجىٍي وەٌگۀگە لەزەر ٍبغبپ، ئبٔسىٓ ئۆٌەجحي .ثېرىسىغبٍٔىمىٕي ثىٍسۈرزى

ئبزەَ ئبٌالھٕىڭ ئىجٍىطمب ٌۀەت لىٍغبٍٔىمىٕي، ئۆزىٕىڭ ضەۋەثي ثىٍەْ ئۇٔي رەھّىحىسىٓ 
غۇٔسالال، ئىجٍىطٕىڭ ئۆزىگە ثېرىٍگەْ ثۇ جبزأي ِەڭگۈ  .لوغٍىغبٍٔىمىٕي چۈغۀسى
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ئبزەَ ئەثەزىٌ زۈغّىٕىٕىڭ وىُ ئىىۀٍىىىٕي  .ئىع جۈگىسى .ئۇٔحىّبٍسىغبٍٔىمىٕىّۇ چۈغۀسى
زۈغّىٕىٕىڭ جبضبرىحي ۋە ئبٌالھٕىڭ ئۇٔىڭغب ضىٍىك ِۇئبِىٍە لىٍىػي ئبزەِٕي ضەي  .ئۇلحي

ئبزەَ ٍبرىحىٍىپ وۆپ ئۆجّەً، ئبٌالھٕىڭ جبٍٔىمالرغب ئبجب لىٍغبْ  .ئۀسىػىگە ضېٍىپ لوٍسى
 .ئبزەِگە ضەجسە لىٍىػحىٓ ثبظ جبرجحي ئىجٍىص .ھۆرٌۈوٕىڭ لىّّىحىٕي ئۆز وۆزى ثىٍەْ وۆرزى

 .ئبزەَ ھۆرٌۈوٕىڭ ئبٌالھ ٍبراجمبْ جبٍٔىمحىىي ئەڭ ئبضبضٍىك ئۇٔطۇر ئىىۀٍىىىٕي چۈغۀسى
ئبٌالھ ِۇوەٌٍەپ لۇٌٍىرى )ثۀسىٍىرى( غب ھۆرٌۈن ثەرگۀسىٓ ضىرت، غۇٔىڭغب الٍىك، ئبزىً 

 . جبزاضىٕىّۇ ثېرىسۇ
 . ..ھۆرٌۈن زەرضىسىٓ وېَىٓ

ئبزەَ، ِەۋجۇزاجالر ئىچىسە  .بٌالھحىٓ ئىىىىٕچي زەرضٕي ٍۀي ئىٍىّٕي ئۆگۀسىئبزەَ ئ
پەرىػحىٍەرٔىڭ ٍبذػىٍىمٕىڭ ضىّۋوٌي، ئىجٍىطٕىڭ ثوٌطب، ٍبِبٍٔىمٕىڭ ضىّۋوٌي ئىىۀٍىىىٕي 

ئبٔسىٓ ئبٌالھ ئۇٔىڭغب، ئۇٔىڭ ئەضٍىٕي )ٍۀي  .ئەِّب ئۆزىٕي جېري جؤۇِبٍححي .چۈغۀگۀىسى
ۀگۀٍىىىٕي(، ئۇٔي ٍبرىحىػىسىىي ھېىّىحىٕي ۋە ئۇٔىڭغب غەرەپ ئبجب لبٔساق غەوىٍٍ

 . لىٍىػىٕىڭ ضىرىٕي ئۆگەجحي
ثۇ ٍەرزىىي ئىطىّالر ئىٍىُ، ٍۀي ِەرىپەت  .ئبزەَ پۈجۈْ ئىطىّالرٔي ئۆگۀسى

ئبجبٌغۇٌىرىٕي، ئۇالرٔىڭ پبٍسىٍىرىٕي ۋە ئۇالرغب   - ئبزەَ غەٍئىٍەرٔىڭ ٔبَ .زېگۀٍىىحۇر
جٍىه ثبغمب ئىٍىٍّەرٔي ئۆگۀگۀسىٓ وېَىٓ، ئبٌالھ ثۇ غەٍئىٍەرٔي پەرىػحىٍەرگە ِۇٔبضىۋە

 وۆرضىحىپ:
ذەٌىپە ثوٌۇغمب ئبزەِگە لبرىغبٔسا ثىس ھەلٍىك زەٍسىغبْ لبرىػىڭالرزا راضحچىً ثوٌطبڭالر، 

  .ثۇ غەٍئىٍەرٔىڭ ٔبٍِىرىٕي ِبڭب ئېَحىپ ثېرىڭالر! ـ زېسى
 .وۆرضىحىٍگەْ غەٍئىٍەرگە لبرىسى، ئەِّب ئىطىٍّىرىٕي ثىٍەٌّىسىپەرىػحىٍەر ئۆزٌىرىگە 

ئبٔسىٓ ئەغَبغب ئىطىُ لوٍۇظ ۋە ئۇالرغب ضىّۋوٌٍۇق ئىپبزىٍەرٔي لوٌٍىٕىع جەھەجحىىي 
 . ئبجىسٌىمٍىرىٕي ئېحىراپ لىٍغبٍٔىمٍىرىٕي ئبٌالھمب ثىٍسۈرزى

ئبزەَ،  .زېسى  ئېَحىپ ثەرگىٓ!ئبٌالھ ئبزەِگە:ئي ئبزەَ! ئۇالرغب ثۇ ٔەرضىٍەرٔىڭ ٔبٍِىرىٕي 
ئبٌالھ پەرىػحىٍەرگە وۆرضەجىەْ، ئەِّب ئۇالر ئىطىٍّىرىٕي ثىٍەٌّىگەْ ثبرٌىك غەٍئىٕىڭ 

 . ئىطّىٕي ئېَحىپ ثەرزى
ثۇ، ٍۀي  .پەرىػحىٍەر ئبزەِٕىڭ ئبٌىُ )ٍۀي ثىٍگۈچي( ِەذٍۇق ئىىۀٍىىىٕي چۈغۀسى

ئبزەَ ھەِّە غەٍئىٕىڭ  .پٍىه ئىع ئىسىئۆگىٕىع ۋە ثىٍىع وۈچىگە ضبھىت ثوٌۇظ ئەڭ غەرە
ئەِّب پەرىػحىٍەر پەلەت ئبٌالھمب  .ثەزىسە پەرىػحىٍەر ثىٍەْ ضۆھجەجٍىػەجحي .ٔبِىٕي ثىٍەجحي

 . ضەجسە لىٍىع ثىٍەْ ِەغغۇي ثوٌغبچمب، ئبزەَ ٍبٌغۇزضىراغمب ثبغٍىسى
ئىٕحبٍىٓ گۈزەي ۋە ئوِبق ئوٍغبٔغبْ ۋالحىسا، ثبظ جەرىپىسە  .ئبزەَ ثىر وۈٔي ئۇذالپ لبٌسى

  .وۆزٌىرى ثىٍەْ ئۆزىگە لبراپ جۇرغبْ ثىر ئبٍبٌٕي وۆرزى
 ئبزەَ: ِەْ ئۇذالغحىٓ ثۇرۇْ ضەْ ثۇ ٍەرزە ٍوق ئىسىڭغۇ؟

 . ئبٍبي: غۇٔساق
 ئبزەَ: ئۇٔسالحب، ِەْ ئۇذالۋاجمبٔسا وەٌسىڭّۇ؟

 . ئبٍبي: غۇٔساق
 ئبزەَ: ٔەزىٓ وەٌسىڭ؟
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ضەْ ئوٍغبق  .ۇذالۋاجمبٔسا، ئبٌالھ ِېٕي ضۀسىٓ ٍبراجحيضەْ ئ .ئبٍبي: ضۀسىٓ وەٌسىُ
 ۋالحىڭسا ِېٕي ئۆزەڭگە لبٍحۇرۇغٕي ذبٌىّبِطەْ؟

 ئبزەَ: ئبٌالھ ضېٕي ٔېّە ئۈچۈْ ٍبراجحي؟
 . ئبٍبي: ضېٕىڭ ِەْ ثىٍەْ ھۇزۇرغب ئېرىػىػىڭ ئۈچۈْ

 . ِەْ ٍبٌغۇزضىراپ لبٌغبٔىسىُ .ئبزەَ:ـ ئبٌالھمب ھەِسۇضبٔبالر ئېَحىّەْ
 .زېسى - ئۇ: ئۇٔىڭ ئىطّي ھەۋۋا، .پەرىػحىٍەر ئبزەِسىٓ ئبٍبٌٕىڭ ئىطّىٕي ضورىسى

ئبزەَ:  .زەپ ضورىسى - پەرىػحىٍەر ئۇٔىڭسىٓ: ٔېّە ئۈچۈْ ئۇٔىڭ ئىطّىٕي ھەۋۋا لوٍسۇڭ؟
 . زەپ جبۋاة ثەرزى - ِەْ ھبٍبت ثىرى ثوٌىّەْ، .چۈٔىي ئۇ ِۀسىٓ ٍبرىحىٍسى

 .ِىجەزٌىه ِەذٍۇق ئىسى ۋە ِەرىپىحىٕي ھەۋۋاغب ئۆگىحەجحيئبزەَ ِەرىپەت )ئىٍىُ( ضۆٍەر 
ھەۋۋا ئۇٔي ٍبلحۇرۇپ  .ئۆزى ثىٍىسىغبْ، ئەِّب ھەۋۋا ثىٍّەٍسىغبْ ئىٍىٍّەرٔي ھەۋۋاغب ئۆگەجحي

 . لبٌسى
ئبزەَ ثىٍەْ ھەۋۋا جۀٕەجىە  .ئۇٌۇغ ئبٌالھ ئبزەِگە جۀٕەجىە ِبوبٍٔىػىػٕي ثۇٍرۇزى

غۇٔسالال، ئۇالر ئۇ  .طبْ جۈرىٕىڭ چۈغىسىىىسەن ھبٍبت وەچۈرزىوىرزى ۋە ئۇ ٍەرزە پۈجۈْ ئىٕ
 . ٍەرزە ئەڭ ئېغىر ضىٕبلحىٓ ئۆجحي

 ئبٌالھ ئۇالرٔي جۀٕەجىە وىرگۈزۈغحىٓ ثۇرۇْ:
ثۇ زەرەذىە ٍېمىٕالغّبڭالر )ٍۀي ِېۋىطىسىٓ ٍېّەڭالر(، ثوٌّىطب )ئۆزەڭالرغب( زۇٌۇَ 

 . لىٍغۇچىالرزىٓ ثوٌۇپ لبٌىطىٍەر  زېگۀىسى
ئەِّب ھەزرىحي  .ئبزەَ ثىٍەْ ھەۋۋا ثۇ زەرەذٕىڭ ِېۋىطىٕىڭ چەوٍۀگۀٍىىىٕي چۈغۀسى

ئىٕطبْ ئۇٔحۇغبلحۇر، ثەزىسە ئۇٔىڭ لەٌجي ئۆزگىرىسۇ، ئىرازىطي  .ئبزەَ ثىر ئىٕطبْ ئىسى
ئۇٔىڭغب ثوٌغبْ  .ئىجٍىص ھەزرىحي ئبزەِٕىڭ ئىٕطبٍٔىمىٕي ضۇٍىئىطحېّبي لىٍسى .ثوغبٍسۇ

 وۈٔطېرى وۈچىَىپ ثبراجحي، ئۇٔي ھەروۈٔي ۋەضۋەضىگە ضبالجحي:ئۆچّۀٍىىي 
 - ضبڭب ئەثەزىٍَىه زەرىرىٕي ۋە ِەڭگۈ زاۋاي جبپّبش ضەٌحۀەجٕي وۆرضىحىپ لوٍبٍّۇ؟  - 

 . زەٍححي
ئۆزىگە ضورىسى: زەرەذحىٓ ٍەپ ثبلطبَ ٔېّە ثوالر؟ ثەٌىي ئەثەزىٍَىه   - ئبزەَ ئۆز

َ ثىٍەْ ھەۋۋا ثىر ٔەچچە وۈٔىٕي ثۇ زەرەذٕىڭ ِېۋىطىسىٓ ئبزە .زەرىري ھەلىمەجىە ئبٍٍىٕبر
 .ٔىھبٍەت ثىر وۈٔي، ٍەپ ثېمىع لبرارىغب وەٌسى .ٍەپ ثېمىػٕي ئوٍالظ ثىٍەْ ئۆجىۈززى

ئبٌالھٕىڭ ئۆزٌىرىٕي ئۇ زەرەذىە ٍېمىٕالغّبضٍىك جوغرىطىسا ئبگبھالٔسۇرغبٍٔىمىٕي ۋە 
 . ي ئۇٔۇجحيئىجٍىطٕىڭ ئۆزٌىرىٕىڭ وؤب زۈغّىٕي ئىىۀٍىىىٕ

ئىىىىطي  .ئبزەَ لوٌىٕي زەرەذىە ئۇزىحىپ، ِېۋىطىسىٓ ثىر جبي ئبٌسى ۋە ھەۋۋاغب ثەرزى
 . چەوٍۀگەْ ِېۋىسىٓ ٍېسى

ئبزاة، لبٍغۇ ۋە ھبٍب  .ئبزەَ ِېۋىٕي ٍەپ ثوٌۇپال، وۆوطىٕىڭ ضىمىٍغبٍٔىمىٕي ھېص لىٍسى
ئىچىسىٓ وېٍىۋاجمبْ  .ئۆزگەرزىئەجراپىسىىي ِۇھىث ثىرزىٕال  .جۇٍغۇٌىرى پەٍسا ثوٌسى

ئۆزى ۋە ئبٍبٌىٕىڭ لىپَبٌىڭبچ ئىىۀٍىىىٕي، ئۆزىٕىڭ ئەر، ئۇٔىڭ  .ذۇغٕەغّە جوذحبپ لبٌسى
ئىىىىطي ٍبٌىڭبچ ئەۋرەجٍىرىٕي ٍېپىع ئۈچۈْ زەرەخ  .ئبٍبي ئىىۀٍىىىٕي وۆرزى

چىمىع( ئەِرىٕي ئبٌالھ جبئبال ئۇٔىڭغب جۀٕەجحىٓ چۈغۈظ ) .ٍوپۇرِبلٍىرىٕي ٍۇٌۇغمب ثبغٍىسى
 . ثەرزى
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ھەۋۋا  .ئبزەَ وۆپ لبٍغۇرزى .ٍۀي جۀٕەجحىٓ چىمحي .ئبزەَ ثىٍەْ ھەۋۋا ٍەرٍۈزىگە چۈغحي
ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ جۆۋثىٍىرىٕي  .جۆۋثىٍىرى ثەوّۇ ضەِىّىٌ ئىسى .ثوٌطب، جوذحىّبً ٍىغالٍححي

ٓ وېَىٓ ٍەر ٍۈزىسە ئۇالرٔىڭ ئەضٍي ِبوبٔىٕىڭ ٍەر ٍۈزى ئىىۀٍىىىٕي، ثۇٔسى .لوثۇي لىٍسى
ٍبغبپ، غۇ ٍەرزە ئۆٌىسىغبٍٔىمىٕي، لبٍحب جىرىٍىع وۈٔي )ٍۀي لىَبِەت وۈٔي( ئۇ ٍەرزىٓ 

 . چىمىسىغبٍٔىمىٕي ثىٍسۈرزى
 . ئبزەَ ئۈچىٕچي زەرضىٕي )ضبۋالٕي( چۈغۀسى

ھەِسە ئىجٍىطٕىڭ جۀٕەجحىٓ  .ئىجٍىطٕىڭ زۈغّىٕي ئىىۀٍىىىٕي چۈغۀسى
ِۇغەلمەجىە لېٍىػىغب ضەۋەثچي ثوٌغبٍٔىمىٕي ئىٍّىٌ ثىر غەوىٍسە   - چىمىرىٍىػىغب ۋە جبپب

ئبٌالھٕىڭ )ئەِرىگە ذىالپٍىك لىٍغبٔالرٔي( جبزاالٍسىغبٍٔىمىٕي ۋە جۀٕەجىە وىرىع  .چۈغۀسى
ئبٌالھٕىڭ جۆۋثىٕي لوثۇي  .ئۈچۈْ ئبٌالھمب ئىحبئەت لىٍىع وېرەوٍىىىٕي چۈغۀسى

لىٍىسىغبٍٔىمىٕي، ِەرھەِەت لىٍىسىغبٍٔىمىٕي ۋە جبٌالٍسىغبٍٔىمىٕي لىٍىسىغبٍٔىمىٕي، ئەپۇ 
 . چۈغۀسى

پەرۋەرزىگبرىّىس! ثىس : ئۇٌۇغ ئبٌالھ ئۇالرغب ِۇٔساق زەپ ئىطحىغفبر ئېَحىػٕي ئۆگەجحي
ئەگەر ضەْ ثىسگە ِەغپىرەت لىٍّىطبڭ، ثىس چولۇَ زىَبْ  .ئۆزىّىسگە ئۆزىّىس زۇٌۇَ لىٍسۇق

 ـ ئبٍەت( 23)ضۈرە ئەئراف  .ّىسجبرجمۇچىالرزىٓ ثوٌى
 .ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ جۆۋثىٍىرىٕي لوثۇي لىٍىپ، ئەپۇ لىٍسى ۋە ئۇالرٔي ٍەر ٍۈزىگە ئەۋەجحي

ئبزەِٕىڭ ٍەر ٍۈزىسىىي  .ھەزرىحي ئبزەِٕي ئۆز ٔەضٍىگە جۇٔجي پەٍغەِجەر لىٍىپ ئەۋەجحي
 . ھبٍبجي ثبغالٔسى

ڭ ثىٍەْ، ئۇ ئۆزىسىٓ وېَىٓ غۇٔى .ٍەر ٍۈزىگە چۈغۈظ ئۈچۈْ جۀٕەجحىٓ چىمحي
ئبزەَ ئۇ ٍەرزىٓ،  .وېٍىسىغبْ پەٍغەِجەرٌەرگە چىمىع )ذۇرۇج( ئۇضۇٌىٕي ثبغالپ ثەرگەْ ثوٌسى

ثۇ ٍەرزە، ٍۀي ٍەر ٍۈزىسە ثوٌطب،  .ٍۀي جۀٕەجحىٓ پەٍغەِجەر ثوٌۇغحىٓ ثۇرۇْ چىمحي
ئبزەَ  .پ چىمىرىٍىسۇپەٍغەِجەرٌەر ئبضبضەْ پەٍغەِجەرٌىىي ئېالْ لىٍىٕغبٔسىٓ وېَىٓ لوغال

 . ..جۀٕەجحىٓ چىممبٔسىٓ وېَىٓ، ئۆزىٕىڭ ھۇزۇر ۋە جىٕچٍىمحىٓ ئبٍرىٍغبٍٔىمىٕي چۈغۀسى
ِۇغەلمەجٍەرٔىڭ ئۆزىٕىڭ ھبٍبجي ثىٍەْ ثىرٌىىحە ثبغالٔغبٍٔىمىٕي   - ئبزەَ ثۇ جبپب

ٍۈزىٕىڭ ئۇٔىڭ لبٍغۇضىغب جەضەٌٍىٌ ثوٌىسىغبْ ثىرزىٕجىر ٔەرضە، ئۆزىٕىڭ ٍەر  .چۈغۀسى
ئۇٔىڭ ٍەر ٍۈزىگە ھۆوۈِرأٍىك لىٍىػي، ئۇٔي  .ھۆوۈِسارى ضۈپىحىسە ئەۋەجىٍىػي ئىسى

چىٍىه لىٍىػي، ئۇ ٍەرزە ٍېحىػىپ ھبٍبجٕىڭ غەوٍىٕي ئۆزگەرجىسىغبْ جېرىىئبۋاجالغحۇرۇغي، 
 . ۋە جېرىّۇ ٍبذػي ھبٌغب وەٌحۈرىسىغبْ ٔەضىٍگە ضبھىت ثوٌۇغي الزىُ ئىسى

ثىر ئوغۇي، ثىر لىس؛ ٍۀە ثىر لېحىّسىّۇ ثىر ئوغۇي، ثىر لىس زۇَٔبغب ھەۋۋا ثىر لېحىّسا 
ثىرىٕچي لېحىّسا جۇغۇٌغبْ ئوغۇي ثىٍەْ ئىىىىٕچي لېحىّسا جۇغۇٌغبْ لىسٔىڭ  .وەٌحۈرگۀىسى

 . ئۆٍٍىٕىػي ھبالي ئىسى
 .ثىرىگە ئۆٍٍۀسى ۋە ٍەر ٍۈزىٕي ئبۋاجالغحۇرزى  - ئبزەِٕىڭ ثبٌىٍىرى چوڭ ثوٌۇپ، ثىر

ئبزەِٕىڭ جەلسىرىگە ثبٌىٍىرىسىٓ ثىرىٕىڭ ئىجٍىطمب  .زەَ ئۇالرٔي ئبٌالھ ٍوٌىغب زەۋەت لىٍسىئب
ٍەر ٍۈزىسە جۇٔجي لبجىٍٍىك  .ئىحبئەت لىٍىػىغب گۇۋاھچي ثوٌىسىغبٍٔىمي ئورۇٔالغحۇرۇٌغبٔىسى

ئۇٌۇغ  .ئبزەِٕىڭ ئوغۇٌٍىرىسىٓ ثىرى ئۆزىٕىڭ لېرىٕسىػىٕي ئۆٌحۈرزى .ۋەلەضي ِەٍسأغب وەٌسى
 ئبٌالھ ِبئىسە ضۈرىطىسە ِۇٔساق زەٍسۇ:
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ئبٌالھ پەلەت »زېسى، )ھبثىً( ئېَححي: « ِەْ ضېٕي چولۇَ ئۆٌحۈرىّەْ»)لبثىً ھبثىٍغب(: 
ئەگەر ضەْ ِېٕي ئۆٌحۈرۈغىە لوٌۇڭٕي ضوزىسىغبْ  .جەلۋازارالرٔىڭ )لۇرثبٍٔىمىٕي( لوثۇي لىٍىسۇ

ْ، ِەْ ھەلىمەجەْ ئبٌەٍِەرٔىڭ ثوٌطبڭ، ِەْ ضېٕي ئۆٌحۈرۈغىە لوٌۇِٕي ضوزِبٍّە
  .«پەرۋەرزىگبرى ئبٌالھحىٓ لورلىّەْ

ِەْ ھەلىمەجەْ ضەْ ثىٍەْ ثوٌغبْ گۇٔبھٕي )ٍۀي : ئۆٌحۈرۈٌگۈچي )ھبثىً( جەِىىٓ ھبٌسا
ِېٕي ئۆٌحۈرگۀٍىه گۇٔبھىڭٕي( ۋە ضېٕىڭ )ئىٍگىرىىي( گۇٔبھىڭٕي )ٍۀي ئبجبڭ ئبزەِٕىڭ 

ھىڭٕي( ئۈضحۈڭگە ئېٍىپ ئەھٍي زوزاذالرزىٓ ثوٌۇغۇڭٕي ئەِرىگە ئبضىٍَىك لىٍغبٍٔىك گۇٔب
ھبثىٍٕىڭ ضۆزى  .جىٍەٍّەْ، )وىػىٍەرگە( زۇٌۇَ لىٍغۇچىالرٔىڭ جبزاضي غۇزۇر  زېسى

 . جۈگىگۀسىٓ وېَىٓ، لبثىً ھبثىٍٕي جبغالپ وەجحي
ئۇ ئورِبٔسا لېرى  .ھبثىً لوٍۇق ئورِبٍٔىمحب ئۇذالۋاجبجحي ...ثىر ٔەچچە وۈْ ئۆجحي

حىٓ ثىرى ئۆٌگەْ ثوٌۇپ، جەضىسى لۇزغۇٔالر جەرىپىسىٓ پبرچىالٔغبْ، لېٕي ٍەرگە ئېػەو
لبثىً ئۇٔي لوٌىغب ئېٍىپ،  .ئېػەوٕىڭ پەلەت ثبظ لىطّىال لبٌغبٔىسى .ضىڭىپ وەجىۀىسى

 .ئېػەوٕىڭ ثېػىٕي ئېگىس وۆجۈرۈپ لبجحىك وۈچەپ ھبثىٍغب ئۇرزى .ھبثىً جەرەپىە لبراپ ِبڭسى
 .ئۇ ئۇٍمۇضىسا چۈظ وۆرۈۋاجبجحي .مب ثبغٍىسى، ھبثىً چۆچۈپ ئوٍغبٔسىلبْ ئېحىٍىپ چىمىػ

لبثىً  .ٌەۋٌىرى وۈٌۈِطىرەۋاجبجحي، لبْ ئۇٔىڭ وۈٌۈِطىرىگەْ ٌەۋٌىرىگە ئېمىپ چۈغحي
لېرىٕسىػي ثۇ زۇَٔب ثىٍەْ  .لېرىٕسىػىغب ٍۀە ثىر لېحىُ لبرىغبٔسىٓ وېَىٓ، پەضىوٍغب چۈغحي

 . ۋىساالغمبٔىسى
 .جىُ زېّەً، ئۆٌۈوٕىڭ ئبٌسىسا ئوٌحۇرزى  - ٍۈزٌىرى جبجىرىپ وەجىەْ ھبٌسا الَلبثىً 

ئەگەر ئبجىطي ضوراپ لبٌطب، ٔېّە  .لبجىً لبْ ئىچىسە ٍبجمبْ لېرىٕسىػىٕىڭ ئبٌسىسا ئوٌحۇرزى
 زەپ جبۋاة ثېرەجحي؟

 .ئەِسى ئۇ ٍبٌغۇز لبٍحبجحي .ئبزەَ ئىىىىطىٕىڭ ثىٍٍە چىمىپ وەجىۀٍىىىٕي وۆرگۀىسى
ئەگەر لېرىٕسىػىٕي ئۆٌحۈرگۀٍىىىٕي ئىٕىبر لىٍطب، ئۇٔىڭ جەضىسىٕي ٔەگە ٍوغۇرىسۇ؟ ٔەگە 

 ئېٍىپ ثبرىسۇ؟
ئۆٌحۈرۈٌگەْ ثۇ لېرىٕساظ، ٍەر ٍۈزىسە ئۆٌحۈرۈٌگەْ جۇٔجي ئىٕطبْ ثوٌغبچمب، ئۆٌۈوٍەرٔي 

ٕي ئېٍىپ، لبثىً ھبثىٍٕىڭ جەضىسى .ٍەر ئبضحىغب وۆِۈظ زېگەْ ئۇلۇَ جېري پەٍسا ثوٌّىغبٔىسى
 . ثىر جەرەپىە لبراپ ِېڭىػمب ثبغٍىسى

لبثىً ثۇ ئبۋاززىٓ  .غبِبي ثىر لۇغٕىڭ ئېچىٕىػٍىك چېمىرىغبْ ئبۋازىٕي ئېٍىپ وەٌسى
لبثىً ئبۋاز چىممبْ  .جۇٍغۇالر پەٍسا ثوٌسى  - ئىچىسە ثەوّۇ لورلۇٔچٍۇق ھېص .چۆچۈپ وەجحي
 جېرىه .ىڭ ئۈضحىگە لؤۇۋېٍىپ لبلىٍساۋاجبجحيثىر لبرغب ٍۀە ثىر ئۆٌۈن لبرغىٕ .جەرەپىە لبرىسى

لبرغب ئۆٌۈن لبرغىٕي  جېرىه .لبرغب جۇِػۇق ۋە جىرٔبلٍىرى ثىٍەْ ٍەرٔي لېسىػمب ثبغٍىسى
ضۆرەپ وېٍىپ، ووالٔغبْ ئبزگبٌغب ٍبجمۇززى، ئبٔسىٓ ئىىىي لېحىُ لبلىٍسىۋېحىپ، ئۇٔىڭ 

 . ٔەچچىٕي لبلىٍسىۋېحىپ، ئۇچۇپ وەجحيوۆِۈپ ثوٌغبٔسىٓ وېَىٓ، ثىر  .ئۈضحىگە جوپب جبغٍىسى
ٔبزاِەت ئوجي ئۇٔىڭ پۈجۈْ ثەزىٕىسە  .ئۇ ئۆزىٕىڭ لىٍّىػىغب لبجحىك پۇغبٍّبْ لىٍسى

ئۇ  .لبجحىك ٍىغٍىغبْ لبجىٍٕىڭ ۋۇجۇزى جوذحىّبً جىحرەٍححي .الۋۇٌساپ ٍېٕىػمب ثبغٍىسى
 . بغٍىسىجىرٔبلٍىرى ثىٍەْ ٍەرٔي لېسىپ، لېرىٕسىػي ئۈچۈْ لەثرە ووالغمب ث

ثۇ غەٍحبٕٔىڭ ئىػىسۇر، غۈثھىطىسوي، غەٍحبْ : ثۇ ۋەلەزىٓ ذەۋەر جبپمبْ ھەزرىحي ئبزەَ
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 . ئبززۇرغۇچي ئبغىبرا زۈغّۀسۇر  زېسى
ثىرى ئۆٌگەْ، ٍۀە  .ئبزەَ ئىىىي ئوغٍىسىٓ ئبٍرىٍىپ لبٌغبٍٔىمي ئۈچۈْ وۆپ لبٍغۇرزى

ئۈچۈْ زۇئب لىٍسى ۋە ھبٍبجىٕي  ئبزەَ ئۆٌگەْ ئوغٍي .ثىرى غەٍحبٔغب ئەگىػىپ وەجىۀىسى
  - ثبٌىٍىرى ۋە ٔەۋرىٍىرىگە ۋەز. ئۇ ئەِگەوچبْ ۋە ِېھٕەجىەظ ئىٕطبْ ئىسى .زاۋاِالغحۇرزى

ئۇالرغب ئبٌالھ جوغرۇٌۇق ۋەز ئېَحبجحي ۋە ئبٌالھمب زەۋەت  .ٔەضىھەت لىٍىسىغبْ پەٍغەِجەر ئىسى
چۈغۀسۈرەجحي ۋە ئۇٔىڭغب ٍېمىٕالغّبضٍىممب ئبٔسىٓ، ئىجٍىطٕىڭ وىُ ئىىۀٍىىىٕي  .لىالجحي

ئۇالرغب ئىجٍىطٕىڭ ئۆزى ۋە لبجىً ئوغٍي ثىٍەْ ثوٌغبْ لىططىطىٕي ضۆزٌەپ  .ئبگبھالٔسۇراجحي
ئۇٔىڭ ئەۋالزٌىرى ٍەر ٍۈزىگە  .ئبرىسىٓ ٔۇرغۇْ ٍىٍالر ئۆجحي، ئبزەَ ٍبغىٕىپ لبٌسى .ثېرەجحي
 . جبراٌسى

ھەزرىحي ئبزەَ جىىىەْ لېرى زەرەذٕىڭ  .جحيثىر وېچىطي، لبجحىك ثوراْ چىمىپ وە
ضبززا   - ھەزرىحي ئبزەِٕىڭ ھۇجرىطي ثەوّۇ ئبززىٌ .ٍوپۇرِبلٍىرى غىٍسىرالغمب ثبغٍىسى

ئبپئبق ضبلبي ۋە ٔۇر ٍۈزٌۈن ھەزرىحي ئبزەَ زەرەذٕىڭ غبخ ۋە ٍوپۇرِبلٍىرىسىٓ لىٍىٕغبْ  .ئىسى
ئەجراپىغب ئوالغمبْ ثوٌۇپ، ئۇٔىڭ ۋەضىَىحىٕي  چبلىٍىرى  - ثبال .جۆغىىىسە )وبرىۋىحىسا( ٍبجبجحي

ثبٌىٍىرىغب ئىٕطبٕٔي لۇجۇٌسۇرىسىغبْ ثىر وېّە ۋە  .ھەزرىحي ئبزەَ ئېغىس ئبچحي .وۈجّەوحە ئىسى
وېّە ـ ئبٌالھٕىڭ  .ئۇٔي غەٌىجىگە ئېرىػحۈرىسىغبْ ثىرال ٍبراق )لوراي( ثبر ئىىۀٍىىىٕي ئېَححي

 . ّىٍىرى ئىسىٍوٌي؛ ٍبراق ثوٌطب، ئبٌالھٕىڭ وەٌى
ئبٌالھ »ھەزرىحي ئبزەَ ثبٌىٍىرىٕىڭ وۆڭٍىگە جەضەٌٍىٌ ثېرىع ئۈچۈْ ِۇٔساق زېسى: 

ئىٕطبٕٔي جوغرا ٍوٌغب ثبغالظ ۋە ھىساٍەجىە  .ئىٕطبٕٔي ٍەر ٍۈزىگە ٍبٌغۇز جبغالپ لوٍّبٍسۇ
 پەٍغەِجەرٌەرٔىڭ ئىطىٍّىرى، ضۈپەجٍىرى ۋە .ئېرىػحۈرۈظ ئۈچۈْ پەٍغەِجەرٌەرٔي ئەۋەجىسۇ

ئۇ ثوٌطىّۇ،  .ِۆجىسىٍىرى پەرلٍىك ثوٌطىّۇ، ھەِّىطىٕىڭ ئورجبق ثىر ٔۇلحىطي ثوٌىسۇ
ھەزرىحي ئبزەِٕىڭ ثبٌىٍىرىغب لىٍغبْ  «. ئىٕطبٕٔي ٍبٌغۇز ئبٌالھمب ئىحبئەت لىٍىػمب زەۋەت لىٍىع

 . ۋەضىَىحي ِبٔب ثۇٔىڭسىٓ ئىجبرەت ئىسى
پەرىػحىٍەر ئۇٔىڭ ھۇجرىطىغب  .ىھەزرىحي ئبزەَ ۋەضىَىحىٕي جۈگىحىپ، وۆزٌىرىٕي ٍۇِس

ھەزرىحي ئبزەَ ئۇالرٔىڭ ئىچىسىىي ئۆٌۈَ پەرىػحىطىٕي جؤۇپ،  .وىرىپ، ئەجراپىٕي ئورىسى
  - روھىغب جۀٕەت گۈي .لەٌجي ِەڭگۈٌۈن راھەت ۋە ھۇزۇرغب لبراپ وۈٌۈِطىرىسى

 . چېچەوٍىرىٕىڭ ذۇظ ھىسى ضىڭسى
 ھەزرىتي ٔۇھ ئەٌەٍھىططبالَ

 . ئۆٌۈِىسىٓ وېَىٓ، ذېٍي ٍىٍالر ئۆجۈپ وەجحي ھەزرىحي ئبزەِٕىڭ
جۇپرالالر   - زەرەخ ۋە جبظ  - چېچەوٍەر جوزۇپ، زەي  - لەثرىٕىڭ ئەجراپىسىىي گۈي

ٍۇٌحۇزالرٔىڭ ٍېػىغب ٔۇرغۇْ ٍبظ لېحىٍسى، ٍەر ٍۈزىسە ٔۇرغۇٍٔىغبْ ٔەرضە  .چىرىپ وەجحي
ثۇ  .ب ذبجبٌىك ٍۀە ئوجحۇرىغب چىمحيئبزەِٕىڭ ۋەضىَىحي ئۇٔحۇٌۇپ، وؤ .ئۆزگىرىع ھبضىً لىٍسى

 . لېحىّمىٕىڭ غەوٍي ثبغمىچە ثوٌطىّۇ، ئۇٔحۇظ ذبجبضي ٍۀە جەورارالٔغبٔىسى
ٔۇھٕىڭ لەۋِي زۇَٔبغب وېٍىػحىٓ ثۇرۇْ، ٔۇھٕىڭ ئەجسازى ئىچىسە ثەظ ضبٌىھ وىػي 

ثۇالر  .سىٍبغبپ ئۆجىەْ ثوٌۇپ، ئۇالرٔىڭ ئىطىٍّىرى: ۋەز، ضۇۋائ، ٍەغۇش، ٍەئۇق ۋە ٔەضرى ئى
ۋاپبت ثوٌغبٔسىٓ وېَىٓ، ئىٕطبٔالر ئۇالرٔىڭ غەرىپي ۋە ٍۈز ذبجىرىطي ئۈچۈْ، ئۇالرٔىڭ 

 .ٍىٍالرٔىڭ ئۆجۈغي ثىٍەْ، ثۇ ھەٍىەٌٍەرٔي جىىٍىگۀٍەر ئۆٌۈپ جۈگىسى .ھەٍىەٌٍىرىٕي جىىٍىسى
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ھەٍىەٌٍەرٔي ئەپطبٔىٍەر ثۇ  .ئۇالرٔىڭ ثبٌىٍىرى ٍبغىسى، ئۇالرزىٓ وېَىٓ ٔەۋرىٍىرى وەٌسى
ثىرِۇٔچىٍىغبْ غبٍىۋىٌ وۈچٍەرگە ٔىطجەجٍەغحۈرۈپ، ئۇالر ھەلمىسە ھەرذىً ھېىبٍىٍەر جولۇپ 

ِۀپەئەت   - ثۇ پۇرضەجٕي غۀىّەت ثىٍگەْ ئىجٍىص، ئۇالرغب ثۇ ھەٍىەٌٍەرٔىڭ پبٍسا .چىمحي
ھەٍىەٌٍىرى  ٍەجىۈزىسىغبٍٔىمىٕي ۋە ئۇالرٔىڭ ٍبِبٍٔىممب لبرغي جۇرىسىغبْ وۈچٍۈن ئىالھالرٔىڭ

غۇٔىڭ ثىٍەْ، ئىٕطبٔالر ثۇ ھەٍىەٌٍەرگە  ...ئىىۀٍىىىٕي ئېَحىپ، ئۇالرٔي ئېسىمحۇرزى
ِبٔب ثۇ ئەھۋاي ئبضحىسا، ئبٌالھ ٔۇھٕي ئوجحۇرىغب چىمىرىپ، لەۋِىگە ئەٌچي  .چولۇٔۇغمب ثبغٍىسى

 . لىٍىپ ئەۋەجحي
ەن پەٌٍىطىگە چىممبْ، پىىىر ئۆٌچىّىسىٓ ھبٌمىغبْ، ئەلىً ئۆٌچىّىٕىڭ ئەڭ ٍۈوط  - ٔۇھ

 . لۇزرەجٕىڭ جىطىّالغمبْ ھبٌي ئىسى  - پبوٍىك ۋە وۈچ
لىطمىطي، ثۈٍۈوٍۈن ئۆٌچىّي ثوٍىچە ئېٍىپ ئېَحمبٔسا، ٔۇھ ئۆز زەۋرىٕىڭ ئەڭ ثۈٍۈن 

 .ئۇ ٔە لەۋِىٕىڭ ھۆوۈِرأي، ٔە رەئىطي، ٔە ئەڭ ثبً وىػىطي ئەِەش ئىسى .ئىٕطبٔي ئىسى
َ ۋە ئۇٔىڭ ئەۋالزٌىرىٕي ٍبراجمبْ ۋالىححب، ئۇالرزىٓ ئبٌغبْ ئەھسىٕي ٔۇھ ئبٌالھٕىڭ ھەزرىحي ئبزە

ئبٌالھ غۈوۈر  .ٓ چىمبرِىغبْ ثىرى ثوٌۇپ، ئۇ جۇغۇٌۇغحىٕال ئبٌالھمب ئىّبْ ئېَحبجحيزېسىٍب
ٔۇھ لەۋِىٕي ئبٌالھمب  .لىٍغۇچي ثۀسىطىٕي جبٌالپ، ئۇٔي لەۋِىگە پەٍغەِجەر لىٍىپ ئەۋەجحي

 ثبغٍىسى:زەۋەت لىٍىػمب 
ئي لەۋِىُ! ئبٌالھمب ئىجبزەت لىٍىڭالر! ضىٍەرگە ئبٌالھحىٓ ثبغمب ِەثۇز )ثەرھەق( ٍولحۇر، 
ِەْ ھەلىمەجەْ ضىٍەرٔىڭ ثۈٍۈن وۈٕٔىڭ )ٍۀي لىَبِەت وۈٔىٕىڭ( ئبزاثىغب لېٍىػىڭالرزىٓ 

  .لورلىّەْ
غەٍحبٕٔىڭ ٔۇھ لەۋِىگە ٍبراجمۇچي ثىر ئبٌالھحىٓ ثبغمب ئىالھٕىڭ ٍوق ئىىۀٍىىىٕي، 

ئۇزۇٔسىٓ ثۇٍبْ ئۇالرٔي ئبٌساپ وېٍىۋاجمبٍٔىمىٕي ۋە ثۇ ئبٌسىٕىػٕىڭ ئبذىرٌىػىع ۋالحي 
وەٌگۀٍىىىٕي، ئبٌالھٕىڭ ئىٕطبٕٔي غەرەپٍىه لىٍغبٍٔىمىٕي، ئۇٔي لبٔساق ٍبراجمبٍٔىمىٕي، 

  - پ، ئۆزئۇٔىڭغب رىسىك، ئەلىً ٔېئّىحي ئبجب لىٍغبٍٔىمىٕي، ثۇجالرغب چولۇٔۇغٕىڭ ئەلىٍٕي ثۇزۇ
 . ئۆزىگە زۇٌۇَ لىٍىػحىٓ ثبغمب ٔەرضە ئەِەضٍىىىٕي ئوچۇق چۈغۀسۈرزى

ئۇٔىڭ ضۆزٌىرى ئۇالرغب جوضبجحىٕال  .ئىٕطبٔالر ئۇٔىڭ ضۆزٌىرىٕي لۇالق ضېٍىپ ئبڭٍىسى
ثۇ، ذۇززى ئۆرۈٌەً زەپ لبٌغبْ جبِٕىڭ جۈۋىسە  .پەٍسا ثوٌغبْ گۈٌسۈرِبِىسەن جۇٍۇٌغبْ ئىسى

ئبزەِٕىڭ لېػىغب وېٍىپ، ئۇٔي جوٍۇلطىس ٔولۇپ ئوٍغبجطبڭ، ضېٕىڭ ئۇٔي ئۇذالۋاجمبْ ثىر 
لۇجۇٌسۇرۇٌّبلچي ثوٌغىٕىڭغب لبرىّبً، ثەٌىىُ لورلۇپ وەجىۀٍىىحىٓ، ضبڭب غەزەپٍۀگەْ 

 . ئبزەِٕىڭ ِىطبٌىغب ئوذػبٍححي
 .ىٍەر ٍۈزىسە ِەۋجۇت ثوٌغبْ غەٍحبٔالرِۇ ئۇٔىڭ ضۆزٌىرىٕي جىڭػىّبلحب ۋە لورلّبلحب ئىس

 . پەٍغەِجەرٔىڭ ضۆزٌىرىسىٓ وەٌگەْ ثۇ ضۆٍگۈ ئىجٍىطٕىڭ جەذحىگە جەھسىث ضبٌّبلحب ئىسى
زەۋەت ئبجىسالر، پېمىرالر ۋە  .ٔۇھٕىڭ لەۋِي، ئۇٔىڭ زەۋىحىسىٓ وېَىٓ ئىىىىگە ثۆٌۈٔسى

ئولۇثەجٍىرىگە جەضەٌٍي،   - ئۇالرٔىڭ ئبزاة .ٍولطۇٌالرٔىڭ ٍۈرەوٍىرىگە چوڭمۇر جەضىر لىٍسى
ثبٍالر، وۈچٍۈوٍەر، وبجحىالر ۋە ھۆوۈِسارالر زەۋەجحىٓ  .ەجٍىرىگە ِەٌھەَ ثوٌسىجبراھ

ھەِّە ٔەرضىٕىڭ ثۇرۇٔمىسەن لېٍىػي ئۇالرٔىڭ ِۀپەئەجي ئۈچۈْ پبٍسىٍىك  .غۈثھىٍۀسى
زەضٍەپحە، ٔۇھٕي ئۆزٌىرىگە ئوذػبظ ئىٕطبْ زەپ  .ثوٌغبچمب، ٔۇھمب لبرغي جۇرِبلچي ثوٌۇغحي

 . چبپٍىسىلبراپ، جۆھّەت 
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زەضٍىپىسە، ئۇ زەۋرزىىي  .وبپىرالر ثىٍەْ ٔۇھٕىڭ ئبرىطىسىىي وۈرەظ زاۋاِالغحي
 .ھبوىّىَەت ٔۇھٕىڭ زەۋاضىٕىڭ لىطمب ۋالىث ئىچىسە ٍولمب چىمىسىغبٍٔىمىٕي ذىَبي لىٍسى

زەۋأىڭ پېمىرالرٔي، ئبجىسالرٔي ۋە ئبززىٌ لوي ھۈٔەرۋۀٍەرٔي ئۆزىگە جبرجىۋاجمبٍٔىمىٕي وۆرۈپ، 
غۇٔساق لىٍىپ، ٔۇھ ثىٍەْ لەۋِىٕىڭ وبجحىٍىرى  .ئۇٔىڭغب ثۇ جەرەپحىٓ ھۇجۇَ لىٍىػمب ثبغٍىسى

 . ئبرىطىسىىي وۈرەظ رەضّىٌ ثبغالٔسى
ٔۇھ لەۋِىٕىڭ وبپىرٌىرىٕىڭ ضۆزٌىرىگە لۇالق ضبٌسى ۋە ئۇالرٔىڭ جبھىٍٍىك 

  .اة لبٍحۇرزىغۇٔسالحىّۇ، ئۇالرغب ِۇالٍىٍّىك ثىٍەْ جبۋ .لىٍىۋاجمبٍٔىمىٕي چۈغۀسى
 ئۇٌۇغ ئبٌالھ ھۇز ضۈرىطىسە ِۇٔساق زېگۀىسى:

ئي لەۋِىُ! ئېَحىڭالرچۇ، ئەگەر ِەْ پەرۋەرزىگبرىُ جەرىپىسىٓ ٔبزىً ثوٌغبْ »ٔۇھ ئېَححي: 
)زەۋىحىّٕىڭ جوغرىٍىمىٕي ئىطپبجالٍسىغبْ( ئېٕىك زەٌىٍگە ئبضبضالٔطبَ ۋە ئۇٔىڭ رەھّىحىگە 

ثوٌغبْ ثوٌطبَ، ئۇ زەٌىً ضىٍەر ئۈچۈْ ِەذپىٌ ثوٌطب، ضىٍەر )ٍۀي پەٍغەِجەرٌىىىە( ضبزاۋەر 
ئۇٔي ٍبِبْ وۆرضەڭالر، ئۇٔي لوثۇي لىٍىػمب ضىٍەرٔي ِەججۇرالِسۇق؟ ئي لەۋِىُ! ضىٍەرگە 
)زىٕٕي( جەثٍىغ لىٍغبٍٔىمىُ ئۈچۈْ ضىٍەرزىٓ پۇي ـ ِبي جەٌەپ لىٍّبٍّەْ، ِبڭب ئەجىر 

بْ، ِەْ ئىّبْ ئېَحمبْ وىػىٍەرٔي )ٍېٕىّسىٓ( ثېرىػىٕي پەلەت ئبٌالھ ئۆز ئۈضحىگە ئبٌغ
لوغٍىۋەجّەٍّەْ، )چۈٔىي( ئۇالر، غۈثھىطىسوي، پەرۋەرزىگبرىغب ِۇاللبت ثوٌىسۇ، ٌېىىٓ ِەْ 

ئي لەۋِىُ! ئەگەر ِەْ ئۇالرٔي لوغٍىۋەجطەَ، ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىسىٓ  .ضىٍەرٔي ٔبزاْ لەۋَ وۆرىّەْ
ىٍەر؟ ِەْ ضىٍەرگە: ِۀسە ئبٌالھٕىڭ ذەزىٕىٍىرى ِېٕي وىُ لۇجمۇزاالٍسۇ؟ ئوٍٍىٕىپ ثبلّبِط

ثبر، ـ زېّەٍّەْ، غەٍجٕي ثىٍىّەْ، ـ زېّەٍّەْ، ِەْ ئەٌۋەجحە )ئۆزەِٕي( پەرىػحە زەپّۇ 
ئېَحبٍّەْ ھەِسە ضىٍەر وۆزگە ئىٍّبٍسىغبْ وىػىٍەرٔي: ئبٌالھ ئۇالرغب ٍبذػىٍىك ثەرِەٍسۇ، ـ 

وثساْ ثىٍىسۇ، ثوٌّىطب ِەْ چولۇَ زاٌىّالرزىٓ زېّەٍّەْ، ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ زىٍٍىرىسىىىٕي ئ
  .«ثوٌۇپ لبٌىّەْ

ٔۇھٕىڭ . ٔۇھ ئىٕىبرچىالرٔىڭ زەٌىٍٍىرىگە پەٍغەِجەرٌەرٔىڭ ِۀحىمي ثىٍەْ جبۋاة ثېرەجحي
ٔۇھ ھەرلبٔساق لبرارٔي ئبٌالھٕىڭ . لەۋِي ئۇٔىڭ ثىٍەْ ِۇٔبزىرىٍىػىػحىٓ زېرىىحي

ٔۇھ  .ۈْ، ئۇالرٔىڭ ئبزغۇٍٔۇلىٕي ئبٌالھمب ھبۋاٌە لىٍسىثېرىسىغبٍٔىمىٕي لوثۇي لىٍغبٍٔىمي ئۈچ
ٔىھبٍەت،  .ثىٍەْ ئۇٔىڭ لەۋِىسىٓ ثوٌغبْ وبپىرالر ئبرىطىسىىي ِۇٔبزىرە ئۇزىراپ وەجحي

ٓ زېسىوبپىرالٔىڭ پۈجۈْ زەٌىٍٍىرى ٍېڭىٍىپ، ئېَحمۇزەن ثبغمب ٔەرضە لبٌّىغبچمب، ئۇالر ھەز
 . ھبلبرەجٍەغىە ثبغٍىسىئېػىػمب ۋە ئبٌالھٕىڭ پەٍغەِجىرىٕي 

ٔۇھ لەۋِىٕي ئبٌالھمب زەۋەت لىٍىػٕي ھەر ضبئەت، ھەر وۈْ ۋە ھەر ٍىً زاۋاِالغحۇرزى ۋە 
ِەذپىٌ ھبٌسا ئۇالرغب   - وۈٔسۈز، ئبغىبرا  - وېچە .غۇ جەرىمىسە ثىر ٔەچچە ٍىً ئۆجۈپ وەجحي

ەت لىٍىسىغبْ ٔەرضىٍەرٔي ۋە ئبٌالھٕىڭ ثبرٌىمىغب زاالٌ .جەثٍىغ لىالجحي ۋە ِىطبٌالر وەٌحۈرەجحي
 .ئۇالر ھەر لېحىُ ٔۇھحىٓ لبچبجحي .لۇزرىحىٕي چۈغۀسۈرەجحي  - ئۇٔىڭ وبئىٕبجحىىي وۈچ

ئبٌالھٕىڭ ئۇالرٔي ئەپۇ لىٍىػي ئۈچۈْ زەۋەت ئېٍىپ ثبرغبٔسا، ثبرِبلٍىرى ثىٍەْ لۇاللٍىرىٕي 
 . ۋە ھەلٕي ئبڭالغحىٓ لبچبجحي يئېحىۋاالجح

ئۇ، وبپىرالرٔىڭ ضبٔي وۈٔطېرى  .ٍىً زەۋەت لىٍسى 950 ٔۇھ لەۋِىٕي جەۋھىسوە
ٔۇھ ثۇ ئەھۋاٌغب ثەوّۇ  .ئېػىۋاجمبٍٔىمىٕي، ئەِّب ِۇئّىٍٕەرٔىڭ وۆپەٍّەٍۋاجمبٍٔىمىٕي وۆرزى

لەۋِىٕي زاۋاٍِىك زەۋەت لىالجحي ۋە ئۇالر ثىٍەْ  .لبٍغۇرغبْ ثوٌطىّۇ، ئۈِىسىٕي ٍولبجّىسى
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سە، وبپىرٌىك ۋە گۇِراھٍىمحب چىڭ جۇرۇغٕي لەجئىٌ لەۋِىّۇ ئۆز گېپى .ِۇٔبزىرىٍىػەجحي
 . زاۋاِالغحۇرزى

ٍىً ثوٍىچە ئۈِىس  950 .ھەزرىحي ٔۇھ لەۋِىٕىڭ ھبٌىغب ئېچىٕسى، ئەِّب ئۈِىسضىسٌۀّىسى
ئبٌالھٕىڭ ئۇٔىڭغب لەۋِىسىٓ ثۇرۇْ ئىّبْ ئېَحمبٔالرزىٓ ثبغمىطىٕىڭ ئىّبْ  .ثىٍەْ ٍبغىسى

ئبٌالھ ئۇٔىڭغب لەۋِىٕىڭ لىٍّىػي  .غبْ وۈْ ٍېحىپ وەٌسىئېَحّبٍسىغبٍٔىمىٕي ثىٍسۈرىسى
ٔۇھ ئبٌالھٕىڭ وبپىرالرٔي ھبالن لىٍىػىٕي جىٍەپ  .ٍۈزىطىسىٓ لبٍغۇرِبضٍىمىٕي ۋەھَي لىٍسى

 ئۇ ِۇٔساق زېسى: .زۇئب لىٍسى
ئۇٌۇغ ئبٌالھ  .ئەِر ثېرىٍسى پەرۋەرزىگبرىُ! ٍەر ٍۈزىسە وبپىرالرٔىڭ ثىرىٕىّۇ لوٍّىغىٓ!

ئبٌالھ ثۀسىطي ٔۇھمب وېّىٕي وۆز ئوڭىسا ۋە  .رغب جوپبْ ثبالضي ئەۋەجىٍىػىٕي ئەِر لىٍسىوبپىرال
ٍۀي ٔۇھ وېّىٕي پەرىػحىٍەرٔىڭ ٍبرزىّي ثىٍەْ،  .ۋەھَي ثوٍىچە ٍبضىػىٕي ثۇٍرىسى

  .ئبٌالھٕىڭ ئىٍّي ۋە جەٌىّبجي ثوٍىچە، ئۇٔىڭ وۆز ئوڭىسا ۋە ۋەھَىسە ثىٍسۈرۈٌگىٕىسەن ٍبضبٍححي
ثىر ٔەچچە ٍىً ئۆجىۀسىٓ وېَىٓ، جىىىەْ  .وېّە ٍبضبظ ئۈچۈْ زەرەخ جىىحئۇھ 

ئۇٔىڭ وېّىطي چوڭ، ئېگىس ۋە  .زەرەذٍىرىٕي وېطىپ، ٍبغبچچىٍىك لىٍىػمب ثبغٍىسى
وبپىرالر ئۇٔىڭ ٍېٕىسىٓ ئۆجىەچ، ئۇٔىڭ  .ٔۇھ وېّىٕي ٍبضبغمب ثبغٍىسى .ٔبھبٍىحي پۇذحب ئىسى

لۇرغبلچىٍىك ئبپىحي ٍۈز ثەرگەچىە، ئۇ ئەجراپحب  .ي پەرەز لىٍىػبجحئېّە ئۈچۈْ ٍبضىٍىۋاجمبٍٔىمىٕ
ئي ٔۇھ! ثۇ وېّەڭ لبٔساق ئۈزىسۇ؟ زېّىٕٕىڭ ئۈضحىسە »غۇڭب ئۇالر:  .زەرٍب ٍبوي زېڭىس ٍوق ئىسى

وبپىرالر  .زېَىػحي« ِبڭبِسۇ ٍب؟ ضېٕىڭ وېّەڭٕي ِبڭغۇزغۇزەن ضۇ ٔەزە؟ ضەْ ئبٌجىپطەْ
 . لبلبھالپ وۈٌۈغحئۇھٕي ِەضرىرە لىٍىپ، 

ئبٌالھ ٔۇھمب جؤۇرزىٓ  .ٔۇھ ئبٌالھٕىڭ ئەِرىٕي وۈجۈغىە ثبغٍىسى .وېّە ٍبضىٍىپ ثوٌسى
 .ئېحىٍىپ چىممبْ ضۇٔىڭ جوپبٕٔىڭ ثبغٍىٕىػىٕىڭ ثېػبرىحي ئىىۀٍىىىٕي ثىٍسۈرزى

 .ٔۇھٕىڭ ئۆٍىسىىي جؤۇرزىٓ ضۇ ئېحىٍىپ چىمىػمب ثبغٍىسى .لورلۇٔچٍۇق وۈْ ٍېحىپ وەٌسى
جىجرىئىً  .ۇھ وېّىٕي ئېچىع ۋە ئۆزىگە ئىػۀگۀٍەرٔي وېّىگە چىمىرىع ئۈچۈْ ٍۈگۈرزىٔ

ٔۇھ وېّىٕىڭ  .وېّىگە ھەر ثىر جبٍٔىمحىٓ ثىر جۈپ ضبٌسى .ئەٌەٍھىططبالَ ٍەر ٍۈزىگە چۈغحي
جىجرىئىً ئەٌەٍھىططبالَ  .ئىچىگە ٍىرجمۇچ ھبٍۋأالرٔي ضوالٍسىغبْ لەپەزٌەرٔىّۇ ٍبضىغبٔىسى

ثۇ، جوپبْ  .ىسىىي ھبٍۋاْ ۋە لۇغالرٔىڭ ھەِّە جۈرىسىٓ ثىر چۈپحىٓ ھەٍسەپ وەٌگۀىسىٍەر ٍۈز
ئەگەر ئۇٔساق ثوٌّىغبْ ثوٌطب، ثۇ  .ضۈٍىٕىڭ پۈجۈْ ٍەر ٍۈزىگە ٍېَىٍىسىغبٍٔىمىٕي ئىپبزىٍەٍححي

 . جۈر لۇظ ۋە ھبٍۋأالرٔىڭ وېّىگە چىمىرىٍىػىٕىڭ ھېچمبٔساق ئەھّىَىحي ٍوق ئىسى
ھبٍۋأالر، لۇغالر ۋە ھەزرىحي ٔۇھمب ئىّبْ ئېَحمبْ  .وۆجۈرۈٌۈغىە ثبغٍىسىوېّە ٍۇلىرى 

ٔۇھٕىڭ ئبٍبٌي ئۇٔىڭغب ئىّبْ  .ِۇئّىٍٕەرٔىڭ ضبٔي ئبز ئىسى .ِۇئّىٍٕەرِۇ وۆجۈرۈٌسى
ئوغۇٌٍىرىسىٓ ثىرى وۆرۈٔۈغحە ئىّبْ ئېحمبٔسەن  .ئېَحّىغبٔىسى، غۇڭب ئۇ وېّىگە چىمّىسى

ئۇِۇ وېّىگە  .وبپىر ئىسى ۋە ثۇٔي ئبجىطىسىٓ ٍوغۇرۇپ وەٌگۀىسى لىٍغبْ ثىٍەْ، ئەِەٌىَەجحە
وېّىگە پەلەت ئبزغىٕب  .لەۋِٕىڭ وۆپىٕچىطي ئىّبْ ئېَحّىغبچمب، ئۇالرِۇ چىمّىسى .چىمّىسى

 . ِۇئّىٕال چىمحي
 .ضۇ چىمّىغبْ ٍېرىك لبٌّىسى .زېّىٕٕىڭ ٍېرىمٍىرىسىٓ ضۇالر ئېحىٍىپ چىمحي

ثبلّىغبْ ۋە ثۇٔسىٓ وېَىّٕۇ وۆرۈٌّەٍسىغبْ زەرىجىسە غىسزەجٍىه ئبضّبٔسىٓ ثۇرۇْ وۆرۈٌۈپ 
ضۇ ھەَ ئبضّبٔسىٓ ٍبغبجحي ھەَ ٍەر ئبضحىسىٓ چىمبجحي ۋە پەٍسىٕپەً  .ٍبِغۇر ٍبغسى
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ضۈرەْ ضېٍىپ، زوٌمۇٍٔىرىٕي   - زېڭىسالرٔىڭ جىّجىحٍىمي ثۇزۇٌسى، غبۋلۇْ .ٍۈوطىٍەجحي
ئووَبٔالرٔىڭ  .بي ثىر غەوىٍسە ھەرىىەجٍىٕەجحيٍەرٔىڭ ئىچي ثىٕورِ .لىرغبلالرغب ئۇراجحي

ئبضحب زېڭىس   - زېّىٓ ئبضحب .چوڭمۇر چۆوّىٍىرى ثىرزىٕال ٍۇلىرى ئۆرٌەغىە ثبغٍىسى
ضۇالر  .ٍەرغبرى جۇٔجي لېحىُ پۈجۈٍٔەً ضۇ ئبضحىسا لبٌسى .زوٌمۇٍٔىرىٕىڭ ئبضحىسا لېٍىۋاجبجحي

زەرەخ ۋە جبغالرِۇ   - ئبضحب زەي  - ئبضحب .ئىٕطبٔالرٔي ٍۇجۇپ وەجىۈزەن زەرىجىسە ٍۈوطەٌسى
 . جوپبْ ثبالضي ثبغالٔغبْ ۋالىححب، ٔۇھ ئوغٍىٕي چبلىرزى .ضۇالرٔىڭ ئبضحىسا لېٍىػمب ثبغٍىسى
 ٔۇھ ِۇٔساق زېسى: .ئوغٍي ئۇٔىڭسىٓ ٍىرالحب ئىسى

ئي ئوغٍۇَ! ثىس ثىٍەْ وېّىگە چىممىٓ، وبپىرالر ثىٍەْ ثىٍٍە ثوٌّىغىٓ! ئوغٍي ئبجىطىغب 
 ِۇٔساق زەپ جبۋاة لبٍحۇرزى:

ئۇالرٔىڭ  .ِېٕي ضۇزا غەرق ثوٌۇغحىٓ ضبلالپ لبٌىسىغبْ ثىر جبغٕىڭ ئۈضحىگە چىمىۋاٌىّەْ
  .زە، ئۇ غەرق ثوٌۇپ وەجحي  - ئبرىطىٕي زوٌمۇْ ئبٍرىۋەجحي

جوپبْ ثبغٍىٕىپ وۆپ ئۆجّەً،  .ٔۇھٕىڭ وېّىطي ٌەٍٍەپ وېحىۋەرزى .جوپبْ زاۋاِالغحي
ٔۇھٕىڭ  .ٍەرٔىڭ ضۇ ئبضحىغب چۆوۈپ وەجىۀٍىىىٕي وۆرگۀىسىثبرٌىك وۆزٌەر 

ٍەر ٍۈزىسىىي ِۇئّىٍٕەرٔىڭ ھەِّىطي ۋە  .وېّىطىسىىىٍەرزىٓ ثبغمب جبٍٔىك لبٌّىغبٔىسى
 . ئبالھىسە ئېٍىۋېٍىٕغبْ ھبٍۋاْ ۋە لۇظ جۈرٌىرى ٔۇھٕىڭ وېّىطىسە ئىسى

زېّىٓ لۇٍبظ ٔۇرى  .ۇجۇٌسىضۇالر ٍ .ئبٌالھٕىڭ ئەِرى ثىٍەْ ٍەر ضىٍىىٕىػحىٓ جوذحىسى
 .جوپبْ زېّىٕٕي ٍۇٍۇپ، جبزىٍىۋەجىۀىسى .ئبضحىسا لبٍحىسىٓ پبرلىراپ وۆرۈٔۈغىە ثبغٍىسى

 . جوپبٕٔىڭ جوذحىػي ثىٍەْ لورلۇٔچ، ئۀسىػىّۇ ثېطىمحي
ٔۇھ ئوغٍىٕىڭ وبپىر ئىىۀٍىىىٕي جېري  .ئۇٔىڭ ٍبزىغب غەرق ثوٌغبْ ئوغٍي وېٍىۋاٌسى

ر جبغٕىڭ چولمىطىغب چىمىۋېٍىپ، لۇجۇٌّبلچي ثوٌغبْ، جبھىً ِۇئّىٓ زەپ ئۇٔي ثى .ثىٍّەٍححي
 . جۇٍغۇٌىرى ھەرىىەجىە ئۆجحي  - ئبجىٕىڭ ٍۈرىىىسىىي ئبجىٍىك ھېص .ئوٍالٍححي

 ئۇٌۇغ ئبٌالھ ئۇٔىڭغب ئوغٍىٕىڭ ھەلىمىٌ ئەھۋاٌىٕي ثىٍسۈرۈظ ئۈچۈْ ِۇٔساق زېسى:
لىٍغبْ( ئبئىٍەڭسىىىٍەرزىٓ ئەِەش، ئۇٔىڭ ئەِەٌي ئي ٔۇھ! ئۇ )ِەْ ٔىجبت جېپىػٕي ۋەزە 

ٍبِبٔسۇر، ضەْ ئېٕىك ثىٍّىگەْ ٔەرضەڭٕي ِۀسىٓ ضورىّىغىٓ، ِەْ ضېٕىڭ جبھىٍالرزىٓ 
ٔۇھ پەرۋەرزىگبرىٕىڭ ِەغپىرىحىٕي جەٌەپ لىٍسى ۋە جۆۋثە  .ثوٌّبضٍىمىڭٕي ٔەضىھەت لىٍىّەْ

ٌالھٕىڭ ثەرىىىحي ۋە ئبِبٍٔىمي ئبضحىسا ئبٌالھ ئۇٔىڭغب ِەرھەِەت لىٍسى ۋە ئۇٔي ئب .ئېَححي
لۇظ ۋە ھبٍۋأالرٔي لوٍۇپ ثەرزى، ئۇالر  .ٔۇھ وېّىسىٓ چۈغحي .وېّىسىٓ چۈغۈغىە ثۇٍرىسى

 . ئۇٔسىٓ وېَىٓ، ِۆئّىٍٕەر چۈغحي. ٍەر ٍۈزىگە جبرلىٍىپ وەجحي
ٔۇھ ٔبِبز ۋە زۇئبضىٕي جۈگەجىۀسىٓ  .زېّىٓ )جوپبْ ضەۋەثىسىٓ( جېرىچە ٔەَ ئىسى

َىٓ، ئورٔىسىٓ جۇرۇپ ئبٌالھ ئۈچۈْ ثۈٍۈن ثىر ئىجبزەجربٔب ثەرپب لىٍىع ِەلطىحىسە ئۇي وې
وېّىسە ئوت ٍېمىٍىػي  .ِۇئّىٍٕەر گۈٌربْ ٍېمىپ، ئەجراپىسا ئوٌحۇرۇغحي .ووٌىسى

جوپبْ جوذحىغبْ ثىرىٕچي وۈْ ثوٌطب، ئبٌالھمب غۈوۈر ئېَحىع ٍۈزىطىسىٓ روزا  .چەوٍۀگۀىسى
 . جۇجۇٌغبٔىسى

 .رئبٔي وەرىُ جوپبْ )ثبالضي(زىٓ وېَىٓ، ٔۇھ لىططىطىٕىڭ پەرزىطىٕي چۈغۈرزىلۇ
ثىسٔىڭ  .ئۇٔىڭ لەۋِي ثىٍەْ ثوٌغبْ ئەھۋاٌىٕىڭ لبٔساق ئىىۀٍىىىٕي ثىس ثىٍّەٍّىس

ثىٍىسىغىٕىّىس )ٍبوي جەذّىٓ لىالالٍسىغىٕىّىس(، ٔۇھٕىڭ ئۆٌۈظ ئبٌسىسا ئەۋالزٌىرىغب ٍبٌغۇز 
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غۇٔىڭ ثىٍەْ، ھەزرىحي ٔۇھ  .ع ھەلمىسە ۋەضىَەت لىٍىػي ئىسىئبٌالھمب ئىجبزەت لىٍى
 . ئبٌالھٕىڭ زەرگبھىغب وەجحي

 ھەزرىتي ھۇد ئەٌەٍھىططبالَ
زۇَٔبزا ئبٌالھٕي ئىٕىبر  .جوپبٔسىٓ وېَىٓ، ٍەر ٍۈزىسە ِۇئّىٍٕەرزىٓ ثبغمب ئىٕطبْ لبٌّىسى

 ئىػطىسٌىمحىٓ لبٍغۇرۇغمب ثبغٍىغبْئۇ ثوٌطىّۇ،  .لىٍىسىغبْ پەلەت ثىرال لەٌت ثبر ئىسى
ئوغۇٌالرٔىڭ ئوغۇٌٍىرى  .ٔۇرغۇٍٔىغبْ ٍىٍالر ئۆجحي، ئبجىالر ۋە ثبٌىالر ئۆٌسى .غەٍحبْ ئىسى

ئىٕطبٔالر ٔۇھٕىڭ ۋەضىَىحىٕي ئۇٔحۇپ، ٍۀە ثۇجالرغب چولۇٔسى ۋە ثىر ئبٌالھمب ئىجبزەت  .وەٌسى
ٔۇھ لەۋِىٕىڭ  .ىٍَە ثىٍەْ ِەٍسأغب چىمحيٍۀە ئبٌسىٕمي لېحىّمي ھ ئىع .لىٍىػٕي جەرن ئەجحي

ثوۋىٍىرىّىسٔي ئۇٔحۇپ لېٍىػٕي   - ئبٌالھ جوپبْ ثبالضىسىٓ لۇجۇٌسۇرۇپ لبٌغبْ ئبجب»ٔەۋرىٍىرى: 
زېَىػحي ۋە لۇجۇٌۇپ لبٌغبٔالرٔىڭ ذبجىرىٍىٕىػي ئۈچۈْ ئۇالرٔىڭ ھەٍىەٌٍىرىٕي « ذبٌىّبٍّىس

ئۇالرغب  ٔەضىٍگە ئېػىپ ثبرزى ۋە ئىع  - ٔەضىٍسىٓھەٍىەٌٍەرگە ثوٌغبْ ھۈرِەت  .ٍبضىسى
ئبٌالھ  .ٍەر ٍۈزى ٍۀە زۇٌّەت لبراڭغۇٌۇلحىٓ ئېڭراغمب ثبغٍىسى .چولۇٔۇغمب ئۆزگەرزى

غۇٔىڭ ثىٍەْ، ھۇزٔىڭ لەۋِىگە پەٍغەِجەر ثوٌۇپ  .ضەٍَىسىّىس ھۇزٔي لەۋِىگە ئەۋەجحي
 . ئەۋەجىٍگۀٍىىي ھەلمىسىىي لىططە ثبغالٔسى

ثۇ لەثىٍە ئەھمبف زېگەْ ٍەرگە جبٍالغمبْ  .ئىطىٍّىه لەۋِسىٓ ئىسى« ئبز»ۇز ھەزرىحي ھ
ئۇالر ٔبھبٍىحي ٍوغبْ ۋە ئېگىس  .ثوٌۇپ، ئۇ ٍەر زېڭىس ضبھىٍىسىىي لۇَ ثبرذبٍٔىك چۆي ئىسى

لەۋِي زاِبٔىسىىي ئەڭ ثەضحٍىه، ئەڭ « ئبز» .جۈۋرۈوٍەر ثىٍەْ ٍبضبٌغبْ چېسىرالرزا ئوٌحۇراجحي
  .بغالَ ۋە ئەڭ وۈچٍۈن ئىٕطبٔالر ئىسىئېگىس، ئەڭ ض

ئي لەۋِىُ! ئبٌالھمب ئىجبزەت لىٍىڭالر! ضىٍەرگە ئبٌالھحىٓ ثبغمب ِەثۇز  ھەزرىحي ھۇز ئۇالرغب:
ھۇز ئۇالرغب ئۆزىٕىڭ ئەجرىٕي ئبٌالھ ثېرىسىغبٍٔىمىٕي، ئۇالرزىٓ . )ثەرھەق( ٍولحۇر  زېسى

 .ثبغمب ٔەرضە جەٌەپ لىٍّبٍسىغبٍٔىمىٕي ئېَححيئەلىٍٍىرىٕي ھەلىمەت ٔۇرٌىرى ثىٍەْ جبزىالغحىٓ 
ئۇالرغب ٍۀە ئبٌالھٕىڭ ئۇالرغب ثەرگەْ ٔېئّەجٍىرىٕي، ٔۇھحىٓ وېَىٓ، ئۆزٌىرىٕي ٍەر ٍۈزىٕىڭ 

لۇۋۋەت   - ٓ زىَبزە وۈچزېسىذەٌىپىطي لىٍغبٍٔىمىٕي، ئۇالرٔىڭ ۋۇجۇزٌىرىغب ئۈضحۈٍٔۈن ۋە ھەز
چىمىسىغبْ ٍەرگە لبٔساق ئېرىػحۈرگۀٍىىىٕي ۋە جۇپرالٕي ئبجب لىٍغبٍٔىمىٕي، ئۇالرغب ِوي رىسىك 

ھۇزٔىڭ لەۋِي ئۆزٌىرىٕىڭ  .ٍبغبرجىسىغبْ ٍبِغۇرٔي لبٔساق ئەۋەجىۀٍىىىٕي چۈغۀسۈرزى
غۇٔىڭ  .ئەجراپىغب ٔەزەر ضبٌسى ۋە ئۆزٌىرىٕىڭ ئەڭ وۈچٍۈن وىػىٍەر ئىىۀٍىىىٕي ثىٍىۋاٌسى

 . ىػمب ثبغٍىسىثىٍەْ، جەوەثجۇرٌۇلي جۇجۇپ، جبھىٍٍىك لىٍ
ثوۋىٍىرىّىس چولۇٔغبْ ئىالھٍىرىّىسٔي لبٔسالالچە ئىٕىبر   - ضەْ ئبجب»ئۇالر ھۇزجىٓ: 

ئي ھۇز! ضەْ »لەۋِي:  .زېسى« ثوۋاڭالر ذبجب لىٍغبٔىسى  - ئبجب»ھۇز:  .زەپ ضورىسى« لىٍىطەْ؟
زەپ  ثىسٔي ئۆٌۈپ، ضۆڭەوٍىرىّىس جوپىغب ئبٍٍىٕىپ وەجىۀسىٓ وېَىٓ، لبٍحب جىرىٍىسۇ

پەرۋەرزىگبرىڭالر  .ضىٍەر لىَبِەت وۈٔي لبٍحب جىرىٍسۈرۈٌىطىٍەر»ھۇز:  .زېسى« ئوٍالِطەْ؟
 . ثۇٔي ئبڭٍىغبْ لەۋِي لبلبھالپ وۈٌۈپ وەجحي .زېسى« ھەِّىڭالرزىٓ ھېطبة ئبٌىسۇ

ئىٕطبْ »ھۇزٔىڭ ضۆزٌىرىسىٓ غەٌىحىٍىه ھېص لىٍغبْ وبپىرالر ئۆزئبرا ِۇٔساق زېَىػحي: 
ئبٔسىٓ غبِبٌسا ھەر  .ئۆٌگۀسىٓ وېَىٓ جەضىسى چىرىَسۇ ۋە جوپىغب ئبرىٍىػىپ وېحىسۇئۆٌىسۇ، 

ئۇٔسىٓ ثبغمب، لىَبِەت  «ثۇ جەضەت لبٔسالالرچە ئەضٍىگە لبٍحىسۇ؟! .جەرەپىە لبراپ ئۇچىسۇ
 وۈٔي زېگەْ لبٔساق گەپ؟ ئۆٌگۀٍەر ٔېّە ئۈچۈْ لبٍحب جىرىٍسۈرۈٌىسۇ؟
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ئبٔسىٓ لەۋِىگە لىَبِەت  .جبلەت وۆرضەجحي  - ضەۋرھۇز ثۇ ضوئبٌالرٔىڭ ھەِّىطىگە 
ھۇزٔىڭ لەۋِي  .ئەِّب ئۇالر ئۇٔي ئىٕىبر لىٍسى .وۈٔىٕي چۈغۀسۈرۈغىە ثبغٍىسى

« جوٌىّۇ ٍىراق، جوٌىّۇ ٍىراق!»ئۇالر ھۇزلب:  .پەٍغەِجىرىٕي ئۀە غۇٔساق ٍبٌغبٔغب چىمبرزى
 .زېسى« ئبٌالھ»ھۇز:  «ھبالن لىٍىسۇ؟ ثىسٔي وىُ»ئبز لەۋِىٕىڭ وبجحىٍىرى ضورىسى:  .زېَىػحي
ھۇز ثىٍەْ لەۋِي ئبرىطىسىىي ِۇٔبزىرە  .زېَىػحي« ثىسٔي ئىالھٍىرىّىس لۇجۇٌسۇرىسۇ»وبجحىالر: 

 . زاۋاِالغحي
وۈٍٔەر ئۆجۈپ، ِۇٔبزىرە وۈچەٍگۀطېرى ئبز لەۋِىٕىڭ جەوەثجۇرٌۇلي، جبھىٍٍىمي، 

زېگەْ ثەزٔبِالر « ئەلىٍطىس، ضبراڭ»ھۇزلب:  .ئبزغۇٍٔۇلي ۋە جۆھّەجرورٌۇلي ئېػىپ ثبرزى
ئۇالرٔىڭ لەٌجىسىىي ئبزغۇٍٔۇق ھۇزٔي ضبراڭغب چىمبرغۇزەن زەرىجىسە وۈچىَىپ  .چبپالٔسى

ئۇالرٔىڭ ضەپطەجىٍىرى ۋە  .ھۇز ئۇالرٔىڭ ثىٍجىرالغٍىرىغب لۇالق ضبٌّىسى .وەجىۀىسى
: ى ئۇٔىڭ لۇالق جۈۋىسە جبراڭالٍححيئەِّب ئۇالرٔىڭ غۇ ضۆزٌىر .ثەزٔبٍِىرىغب لبٍغۇرۇپ ٍۈرِىسى

  .ضېٕىڭ ضۆزۈڭ ثىٍەْ ثىس ئىالھٍىرىّىسٔي جبغٍىۋەجّەٍّىس
ھۇزٔىڭ ثۇ ضۆزٌەرگە الٍىك جبۋاة لبٍحۇرۇظ ئۈچۈْ ئبٌالھمب جبٍىٕىع ۋە ثۇ ٍبٌغبٔچىالرغب 

 .ئەڭ ئبذىرلي لېحىُ جەھسىث ذبراوحېرٌىه ئبگبھالٔسۇرۇظ ثېرىػحىٓ ثبغمب چبرىطي لبٌّىسى
ساق لىٍىپ، ھۇز ئۆزىٕىڭ ئۇالرزىٓ ۋە ئۇالرٔىڭ ئىالھٍىرىسىٓ ٍىراق جۇرىسىغبٍٔىمىٕي غۇٔ

ئبزاثٕىڭ ئۆز لەۋِي ئىچىسىىي ئىٕىبرچىالرغب  .ئۆزىٕي ٍبراجمبْ ئبٌالھمب ئىػۀسى .جبوبرٌىسى
 . ئبز لەۋِي ئبٌالھٕىڭ ۋەزىطىٕي وۈجّەوحە ئىسى .وېٍىسىغبٍٔىمىٕي چۈغۀسى

ئبز لەۋِي  .ثىر جبِچىّۇ ٍبِغۇر ٍبغّبٍۋاجبجحي .لۇرغبلچىٍىك ئبپىحي ثبغالٔسىٍەر ٍۈزىسە 
ئبٌالھ »ھۇز: « ئي ھۇز! ثۇ لۇرغبلچىٍىمٕىڭ ضەۋەثي ٔېّە؟»زەرھبي ھۇزٔىڭ ٍېٕىغب ٍۈگۈرۈغحي: 

ضىٍەرگە غەزەثٍۀسى، ئەگەر ضىٍەر ئىّبْ ئېَحمبْ ثوٌطبڭالر، ئبٌالھ ضىٍەرزىٓ ِەِٕۇْ ثوالجحي 
 .ئبز لەۋِي ٍۀە ھۇزٔي زاڭٍىك لىٍىػحي «. ٍبغسۇرۇپ، وۈچۈڭالرغب وۈچ لبجبجحي ۋە ٍبِغۇر

 .لۇرغبلچىٍىك جېرىّۇ وۈچىَىپ وەجحي .جبھىٍٍىك، ِەضرىرە ۋە ئىٕىبرزا چىڭ جۇرۇغحي
ثىر وۈٔي، ئبضّبٔسا ثىرزىٕال لبپمبرا ثۇٌۇت  .ٍېػىً زەرەذٍەر ضبرغبٍسى، زىرائەجٍەر ضوالغحي

ثۇ ثۇٌۇت ثىسگە ٍبِغۇر ٍبغسۇرۇپ »چېسىرٌىرىسىٓ ٍۈگۈرۈپ چىمىپ:  ئبز لەۋِي .وۆرۈٔسى
ئوجحەن لىسىك ۋە لۇرغبق ھبۋا لەھرىحبْ . ھبۋا ثىرزىٕال ئۆزگىرىػىە ثبغٍىسى .زېَىػحي« ثېرىسۇ

زەرەذٍەر،  .ھەِّە ٔەرضە جەۋرەپ وەجحي .ضوغۇلمب ئبٍٍىٕىپ، غىۋىرغبْ چىمىػمب ثبغٍىسى
 .ر، چېسىرالر، جېرە، گۆظ، ضۆڭەن ۋە ٍىٍىىٍەر جباللالپ جىحرىسىئۆضۈٍِۈوٍەر، ئەرٌەر، ئبٍبٌال

ئبز لەۋِي ئبرلىغب . ھبۋا ثبرغبٔطېرى ضوۋۇپ وېحىۋاجبجحي .وۈٔسۈز جوذحىّىسى  - غىۋىرغبْ وېچە
غىۋىرغبْ جېرىّۇ وۈچىَىپ، چېسىرالرٔي ئۆرۈپ  .لبراپ لبچحي ۋە چېسىرٌىرىغب وىرىۋاٌسى

غىۋىرغبْ جېرىّۇ وۈچىَىپ، چېسىر  .ٍوپۇلٍىرىغب ٍۆگىٕىۋاٌسىئۇالر چېسىر  .جبغٍىسى
وېچەوٍەرٔي ٍىرجىپ، جېرىٕي پبرچىالپ، ۋۇجۇزٔي   - ٍوپۇلٍىرىٕي ئۇچۇرجۇپ وەجحي، وىَىُ

 . چبن ئېحىۋەجحي  - چبن
غىۋىرغبْ ٍېحىپ ثبرغبٔال ٍېرىٕي ۋەٍراْ لىٍىپ، ئبزەٍِەرٔي ئۆٌحۈرۈپ، ٍۈرەوٍەرٔي 

زۇَٔبزا ئوذػىػي وۆرۈٌۈپ ثبلّىغبْ  .ق ئۇضحىربٔغب ئبٍالٔسۇرۇپ لوٍبجحيٍېرىپ، ئۇالرٔي لۇرۇ
ثۇ غىۋىرغبْ ضەوىىس وۈْ، ٍەجحە وېچىگىچە زاۋاِالغمبٔسىٓ وېَىٓ، پەرۋەرزىگبرىٕىڭ ئەِرى 

ھۇز ۋە ئۇٔىڭغب ئىّبْ  .زېّەن، ئبز لەۋِىسىٓ ھېچمبٔساق ئەضەر لبٌّىغبٔىسى .ثىٍەْ جوذحىسى
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ۋە ھۇز لەۋِي جوغرىطىسىىي  ٍىپ، زاٌىّالر ۋە ئبزغۇٔالر ھبالن ثوٌسىئېَحمبٔالر لۇجۇٌۇپ لې
 . لىططە ئبٍبغالغحي

 ھەزرىتي ضبٌىھ ئەٌەٍھىططبالَ
ئبز لەۋِىسىٓ وېَىٓ،  .ئبرىسىٓ ئۇزۇْ ٍىٍالر ئۆجحي، ثەزىٍەر ئۆٌۈپ، ثەزىٍەر جۇغۇٌسى

 .جەورارالٔسى ئبزاة ھېىبٍىطي ضەِۇز لەۋِىسە ثبغمب ثىر غەوىٍسە .ضەِۇز لەۋِي وەٌسى
ضبٌىھ  .ئبٌالھ ئۇالرغب ھەزىحي ضبٌىھٕي ئەۋەجحي .ضەِۇزِۇ ثۇجالرغب چولۇٔىسىغبْ ثىر لەۋَ ئىسى

ئي لەۋِىُ! ئبٌالھمب ئىجبزەت لىٍىڭالر، ضىٍەرگە ئبٌالھحىٓ ثبغمب ھېچ ِەثۇز )ثەرھەق( : لەۋِىگە
 . زېسى، ٍولحۇر

 .جۈٍِىطىّۇ ئۆزگەرِىگۀىسى ھەق ئۆزگەرِىگۀسەن، پەٍغەِجەرٌەرٔىڭ ئەڭ ئبضبضٍىك
ئۇ،  .ضبٌىھٕىڭ ئېَحمبٍٔىرى، ضەِۇز لەۋِىٕىڭ وبجحىٍىرى ئۈچۈْ ٍېڭىٍىك ثوٌۇپ جۇٍۇٌسى

زەپ ثەزٔبَ چبپٍىغبٔىسى ۋە لەۋِىٕي ئىالھالرغب « وېرەوطىس ٔەرضىٍەر»لەۋِىٕىڭ ئىالھٍىرىغب: 
ٔىڭ زەۋىحي ضەِۇز لەۋِي ئۇ .چولۇٔۇغحىٓ جوضۇپ، ثىر ئبٌالھمب ئىجبزەت لىٍىػمب چبلىرغبٔىسى

 .ضبٌىھ ئىٍّي، پبوٍىمي ۋە ٍبذػىٍىمي ثىٍەْ جؤۇٌغبْ ثىرى ئىسى .ئىچىسە غۇٌغۇال پەٍسا لىٍسى
ئۇٔىڭغب ۋەھَي لىٍىػحىٓ ۋە ئۇالرغب پەٍغەِجەر لىٍىپ ئەۋەجىػحىٓ ثۇرۇْ هللا لەۋِي ئۇٔي، ا
 ضەِۇز لەۋِي ئۇٔىڭغب: .ھۆرِەجٍەٍححي

ثىسٔي ئبجب ـ ، ئبرىّىسزا ئۈِىس لىٍىٕغبْ وىػي ئىسىڭ ئي ضبٌىھ! ثۇٔىڭسىٓ ثۇرۇْ ضەْ
  - ثوۋىٍىرىّىس ئىجبزەت لىٍىپ وەٌگەْ ثۇجالرغب ئىجبزەت لىٍىػحىٓ جوضۇِطەْ؟ غەن

 . زېَىػحي ،غۈثھىطىسوي، ھەلىمەجەْ ثىس ضەْ زەۋەت لىٍغبْ ئىػمب زور گۇِبٔسىّىس
ىڭ ضۀسىٓ ئۈِىس وۈجىەْ ثىسٔ .ئۇالر ضبٌىھمب غەذطىٌ جەرەپحىٓ ٍېمىٕالغّبلحب ئىسى

ئىٍّىڭ، پبوٍىمىڭ، ئەلٍىڭ، زۇرۇضحٍۇلۇڭ جۈپەٍٍىسىٓ ئبرىّىسزا  .ثەزى جەرەپٍىّىس ثبر ئىسى
ضەْ ثىسٔي  .ئەِّب ضۀسىىي ئۈِىسٌىرىّىس وۆپۈوىە ئبٍالٔسى .ئۈِىس لىٍىٕغبْ وىػي ئىسىڭ

ثۇ ٔېّە  ثوۋىٍىرىّىس ئىجبزەت لىٍىپ وەٌگەْ ثۇجالرغب ئىجبزەت لىٍىػحىٓ جوضۇِطەْ؟  - ئبجب
ثوۋىٍىرىّىس ئىجبزەت لىٍىپ وەٌگەْ   - زېگەْ لبثبھەت؟! ئي ضبٌىھ! ثىس ضېٕىڭ ئبجب

ِبٔب ِۇغۇٔساق، ٔورِبي ٔەرضىٍەر ضەِۇز لەۋِىگە  .ثۇجٍىرىّىسٔي ھبلبرەجٍىػىڭٕي وۈجّىگۀىسۇق
 . غەٌىحە جۇٍۇٌسى

ئبغىبرا زەۋەت لىٍغبْ ثوٌطىّۇ، لەۋِىٕىڭ ئۇٔىڭغب   - ھەزرىحي ضبٌىھ ئوچۇق
ئۇالر ھەزرىحي ضبٌىھٕىڭ زەۋىحىسىٓ ٔبرازى ثوٌۇغحي ۋە ئۇٔىڭ  .ئىػۀّىگۀٍىىي وۆرۈٌّەوحە

ئۇٔىڭسىٓ ئبٌالھٕىڭ ئۇٔي ئۆزٌىرىگە پەٍغەِجەر لىٍىپ  .ضېھىرٌۀگۀٍىىىٕي پەرەز لىٍىػحي
ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ جەٌىپىگە جبۋاة  .ىطپبت وۆرضىحىػىٕي جەٌەپ لىٍسىئەۋەجىۀٍىىىگە ئ
 . ثەرِەوچي ثوٌسى

جبغسىٓ چىممبْ لۇراَ جبغالرزىٓ  .ضەِۇزٌۇلالر جبغالرٔي جېػىپ، ئۆٍٍەرٔي ٍبضبٍححي
ھەرلبٔساق ئىػحىٓ ئۆزٌىرىٕىڭ رىسلىٕي  .ئۇالر ٔبھبٍىحي وۈچحۈڭگۈر ئبزەٍِەر ئىسى .پبٍسىٍىٕبجحي

 . ئۇالر ئبز لەۋِىسىٓ وېَىٓ، ئۇ ٍەرگە ِبوبٍٔىػىپ ئبۋاجالغحۇرغبٔىسى .ٍېَەٌەٍححيجېپىپ 
 ئۇالر ثىر ِۆجىسە وەٌحۈرۈغىٕي جەٌەپ لىٍغبٔسا، ھەزرىحي ضبٌىھ ئۇالرغب:

ئي لەۋِىُ! ثۇ ئبٌالھ )ثىۋاضىحە( ٍبراجمبْ چىػي جۆگە ضىٍەرگە ِېٕىڭ ِۆجىسەِسۇر، ئۇٔي 
زەذّەت   - الر، ئىرحىَبرى ئوجٍىطۇْ، ئۇٔىڭغب زىَبْئبٌالھٕىڭ زېّىٕىغب لوٍۇۋېحىڭ
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 . زېسى ،ٍەجىۈزِەڭالر، ثوٌّىطب ضىٍەرٔي پبت ئبرىسا وېٍىسىغبْ ئبزاة ھبالن لىٍىسۇ
ئۇ ثىر  .جبڭ لبٌسى  - جۆگە جبغسىىي لۇراَ جبغٕىڭ ئىچىسىٓ چىممبٔسا، ضەِۇز لەۋِي ھبڭ

ئۇ ثىر  .ي ۋە ثبٌىالرغب ٍېحىپ ئبغبجحيئبٍب  - ذبضىَەجٍىه جۆگە ثوٌۇپ، ضۈجي ِىڭالرچە ئەر
ئۇٔىڭ ٔورِبي جۆگە ئەِەش، ثەٌىي  .ٍەرزە ٍبجطب، ثبغمب ھبٍۋأالر ئۇٔىڭسىٓ ٔېرى لبچبجحي

ضبٌىھٕىڭ لەۋِىٕىڭ  .ئبٌالھٕىڭ ِۆجىسىطي ئىىۀٍىىي ِبٔب ِەْ زەپ ثىٍىٕىپال جۇراجحي
ئۇالر  .ىبر لىٍىػحب چىڭ جۇرزىثەزىٍىرى ئۇٔىڭغب ئىػۀسى، ئەِّب وۆپىٕچىطي جبھىٍٍىك ۋە ئىٕ

 .ئۇٔي ٍولىحىػٕىڭ پىالٍٔىرىٕي ضولۇغمب ثبغٍىسى .ضبٌىھٕي جبغالپ، جۆگىگە وىرىػىپال لبٌسى
ضۇٍىمەضحٕىڭ ھەر زاِبْ لەۋِٕىڭ وبجحىٍىرى جەرىپىسىٓ پىالٍٔىٕىػي ٔبھبٍىحي ٔورِبي ئەھۋاي 

  .ئىسى
ئۇالرٔي ٍبٌغۇز ئبٌالھمب ئىجبزەت  .لىالجحيضبٌىھ ِىٍٍىحىگە ثەوّۇ ِۇالٍىٍّىك ثىٍەْ ذىحبة 

لىٍىػمب؛ ئبٌالھٕىڭ ئۆزىٕىڭ پەٍغەِجەر ئىىۀٍىىىٕي ئىطپبجالظ ۋە زەۋاضىٕىڭ زەٌىٍي ثوٌطۇْ 
ئۇالرزىٓ  .ئۈچۈْ ِۆجىسە، ٍۀي چىػي جۆگە ٍبراجمبٍٔىمىٕي ئوٍالپ وۆرۈغىە چبلىراجحي

ئەضٍىسە پۈجۈْ  .ۇۋېحىػىٕي ئۆجۈٔسىجۆگىٕىڭ ئبٌالھٕىڭ زېّىٕىسا ئىرحىَبرى ئوجٍىػىغب لوٍ
زۇَٔب ئبٌالھٕىڭ ئەِەضّۇ؟ ئۇالرٔي ئۆزٌىرىگە ئبٌالھٕىڭ ئبزاثي وەٌّەضٍىىي ئۈچۈْ جۆگىگە 

ئبٔسىٓ ئۇالرٔىڭ زىممىحىٕي ئبٌالھٕىڭ  .زەذّەت ٍەجىۈزِەضٍىىىٕي ئبگبھالٔسۇرزى  - زىَبْ
ېَىٓ ھىجر ۋازىطىغب ئۇالرٔي ئۇالرغب ثەرگەْ ٔېئّەجٍىرى ئۈضحىگە جبرجىپ، ئبز لەۋِىسىٓ و

ئورۇٔالغحۇرغبٍٔىمىٕي، جبغالرٔي ئوٍۇپ ئۆً ٍبضبظ لۇزرىحىگە ئىگە لىٍغبٍٔىمىٕي، ٔېئّەت، 
ضبٌىھ غۇٔچە وۆپ چۈغۀسۈرگەْ  .لۇۋۋەت ئبجب لىٍغبٍٔىمىٕي چۈغۀسۈرزى  - رىسىك ۋە وۈچ

ضبٌىھٕىڭ ضۆزٌىرىگە  ئۇالر .غبراٍىپ جبۋاثالرٔي ثەرزى  - ثوٌطىّۇ، لەۋِي ٍۀىال ئبجبٍىپ
 . لۇالق ضبٌّبً، ئۇٔي جەرن ئەجحي

ضبٌىھمب ئىػۀگۀٍەرگە ٍۈزٌىٕىپ، ئۇالرٔي ِەضرىرە لىٍغبْ ھبٌسا ِۇٔساق زەپ ضورىسى: 
 «ضىٍەر ضبٌىھٕي ئۇٔىڭ پەرۋەرزىگبرى جەرىپىسىٓ ئەۋەجىٍگەْ پەٍغەِجەر زەپ ثىٍەِطىٍەر؟»

ٍىه ضۆزٌىرى ثىٍەْ غۇٔساق جۇجرۇلطىس ئۇالر جۆگە ِۆجىسىطىٕي وۆرۈپ جۇرۇپ، ِەضرىرى
ثىس ئۇٔىڭ پەٍغەِجەرٌىىىگە ئەٌۋەجحە »ضبٌىھمب ئىػۀگەْ ئبجىس وىػىٍەر:  .ضوئبي ضورىسى

 . ِۇئّىٍٕەر ئۇالرغب ئىىىي ثىطٍىك جبۋاة ثەرزى .زەپ جبۋاة ثەرزى« ئىػىٕىّىس
وبجحىالر  .وٍسىِۇئّىٍٕەرٔىڭ جبۋاثي لەۋَ چوڭٍىرىٕي جېرىّۇ لىَىٓ ئەھۋاٌغب چۈغۈرۈپ ل

ئەِّب ِۇئّىٍٕەر ئۆزٌىرىٕىڭ  .ضبٌىھٕىڭ ئبٌالھ جەرىپىسىٓ ئەۋەجىٍگۀٍىىىسىٓ غۈثھىٍىٕەجحي
زەي غۇ ٍەرگە وەٌگۀسە، لەۋَ  .ضبٌىھ ئېٍىپ وەٌگەْ ھەق زەۋاضىغب ئىػىٕىسىغبٍٔىمىٕي ئېَححي

ضەِۇز  .ِبذحبٔسىچوڭٍىرى جەوەثجۇرٌۇق لىٍسى ۋە ئۆزٌىرىٕىڭ گۇٔبھ ئۆجىۈزگۀٍىىي ثىٍەْ 
 . غەھىرىٕي لبراڭغۇٌۇق ثبضحي

وۆرۈٔۈغحە،  .جبغالر ئىچىگە ئوٍۇٌغبْ ئۆٍٍەرٔي لۇچبلٍىغبْ ھبٌسا لەز وۆجۈرۈپ جىه جۇراجحي
جبغ ئىچىگە ئوٍۇٌغبْ ئەڭ چوڭ ئۆٍٍەرزىٓ  .زەذّەت ٍەجىۈزەٌّەٍححي  - ھېچىىُ ئۇالرغب زىَبْ

ثۇ ِۇھىُ  .ئوٌحۇرغبٔالرغب غبراة جبرجىٍسى ھبٌمىطىّبْ ثوٌۇپ .ثىرىگە ِەغئەٌٍەر ٍېمىٍسى
غبراة  .ٍىغىٍىع ثبغالٔسى .ٍىغىٍىػمب لەۋَ وبجحىٍىرىٕىڭ ھەِّىطي ئىػحىران لىٍغبٔىسى

  .ضبٌىھ ۋە ئۇٔىڭ جۆگىطي ھەلمىسىىي پبراڭ لىسىپ وەجحي .لەزەھٍىرى ئبٍٍىٕىۋەرزى
غەھەرزە )ٍۀي ھىجرىسە( ٍەر ٍۈزىسە ثۇزغۇٔچىٍىك لىٍىسىغبْ، ئىطالھ لىٍّبٍسىغبْ جولمۇز 
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ثۇالرٔىڭ ھەِّىطي لبٔرور ٌۈوچەوٍەر ثوٌۇپ، غەھەرٔىڭ ئەڭ ِەغھۇر  .ٔەپەر وىػي ثبر ئىسى
وېچە لبزإٔي زۈَ وۆِحۈرۈپ  .جىٕبٍەجٕىڭ ۋالحي ۋە ئورٔي ثېىىحىٍسى .جىٕبٍەجچىٍىرى ئىسى

ذبضىَەجٍىه جۆگە ثوجىٍىمىٕي  .جراگېسىَە وېچىطي ٍېحىپ وەٌسى .ن لبراڭغۇ ئىسىلوٍغبٔسە
ثوجىالق جوڭۇپ وەجىەچىە، ئبٔىطىٕىڭ جېٕىغب ٍېپىػىپ  .ثبغرىغب ثبضمبْ ھبٌسا ٍبجبجحي

جولمۇز ٔەپەر ٌۈوچەن لىٍىچ ۋە ئولٍىرىٕي جەٍَبرالپ، وېچە لبراڭغۇٌىمىسا ٍوٌغب  .ئىطىٕىۋاجبجحي
ثوجىاللّۇ لورلۇپ وېحىپ  .جۆگە ئورٔىسىٓ جۇرزى .ٌۈوچەن جۆگىگە ئېحىٍسىجولمۇز  .چىمحي

ھەزرىحي ضبٌىھ ثۇ ئىػحىٓ  .جۆگىٕىڭ لبٍٔىرى ئبلحي، ثوجىٍىمىّۇ ئۆٌحۈرۈٌسى .ئورٔىسىٓ جۇرزى
 ِەْ ضىٍەرٔىڭ جۆگىگە زىَبْ»ئۇالرغب:  .ذەۋەر جېپىپ، زەرغەزەپ ھبٌسا لەۋِىٕىڭ ٍېٕىغب ثبرزى

ثىس جۆگىٕي »ئۇالر:  .زەپ ضورىسى« ِەضٍىىىڭالرٔي ئېَحّىغبّٔىسىُ؟زەذّەت ٍەجىۈز  -
ئەٌۋەجحە!  - ثىسگە وېٍىسىغبْ ئبزاثٕي زەرھبي وەٌحۈرگىٓ! ثۇٔىڭغب وۈچۈڭ ٍەجطە، .ئۆٌحۈرزۇق

« ضەْ ئۆزەڭٕىڭ ئبٌالھ جەرىپىسىٓ ئەۋەجىٍگەْ پەٍغەِجەر ئىىۀٍىىىڭٕي ئېَحّىغبّٔىسىڭ؟
 . زېسى

ثۇ ۋەزە ٍبٌغبْ  .ئۆٍۈڭالرزا )ھبٍبجٍىمحىٓ( ئۈچ وۈْ ثەھرىّەْ ثوٌۇۋېٍىڭالر: ضبٌىھ لەۋِىگە
ئبٌالھ ئۇٔىڭغب لەۋِىٕىڭ  .ضبٌىھ لەۋِىٕىڭ ٍېٕىسىٓ ئبٍرىٍسى، ئىع جۈگىسى .زېسى ،ئەِەش

جۆگە ئۆٌحۈرۈٌگەْ ۋالىححب، ئۈچ لېحىُ  .ئۈچ وۈٔسىٓ وېَىٓ ھبالن ثوٌىسىغبٍٔىمىٕي ثىٍسۈرزى
 . ٔىسىچوڭمۇر ٔەپەش ئبٌغب

ضەِۇز لەۋِي ضبٌىھٕىڭ ضۆزٌىرىٕي ِەضرىرە لىٍغبْ ۋە ئبزاثٕي وۈجىەْ ھبٌسا ئۈچ وۈٕٔي 
جۆجىٕچي وۈٔي ضەھەرزە، ئبضّبْ ٍېرىٍىپ، جبغالرٔىڭ ئۈضحىگە لبجحىك چىرلىرىغبْ  .ئۆجىۈززى

ٍەر لبجحىك جەۋرەپ، ئۈضحىسىىي  .ئۇ ٍەرزىىي ھەِّە ٔەرضە ھبالن ثوٌسى .ثىر ئبۋاز چۈغحي
ئبۋاز ثبغٍىٕىپ ئبذىرالغمىچە، ضەِۇز  .ثۇ ثىر لبجحىك ئبۋاز ئىسى .ّە ٔەرضە لېحىپ لبٌسىھەِ

 .ئۇالر ٔېّە ئىع ثوٌغبٍٔىمىٕي ئبڭمىراٌّبٍال ھبالن ثوٌسى .لەۋِي پۈجۈٍٔەً ھبالن ثوٌغبٔىسى
 . لبٌسىھەزرىحي ضبٌىھمب ئىّبْ ئېَحمبٔالر ثوٌطب، ئۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇ ٍەرزىٓ ئبٍرىٍسى ۋە لۇجۇٌۇپ 

 

 ثىٍەْ زاِبٔذاظۋە ئۇٔىڭ  ئىجراھىُ ئەٌەٍھىططبالَ .ئىىىىٕچي ثبپ
 ئۆتىەْ پەٍغەِجەرٌەر

 ئىجراھىُ ئەٌەٍھىططبالَ
غۇڭب ئبٌالھٕىڭ  .ھەزرىحي ئىجراھىُ ئبٌالھمب ٍېمىٓ ثوٌۇظ ِەرجىۋىطىگە ئېرىػحي

ئبٌالھٕىڭ ئۆزٌىرىسىٓ ئۇ،  .پەٍغەِجەرٌىرى ئبرىطىسا ھەزرىحي ئىجراھىّٕىڭ ئبالھىسە ئورٔي ثبر
ئەھسە ئبٌغبْ ئىرازىٍىه ثەظ چوڭ پەٍغەِجەرٔىڭ ثىرى ثوٌۇپ، ئۇالر ٔۇھ، ئىجراھىُ، ِۇضب، ئىطب 

ئبغىبرا ھبٌسا ئىٕطبْ وۈچي   - ئبٌالھ ئۇٔي ئوچۇق .ۋە ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىططبالَ لبجبرٌىمالر
لىَىٓ ضىٕبلالرغب زۇچ وەٌگەْ ھەزرىحي ئىجراھىُ ٔبھبٍىحي  .ٍەجّەٍسىغبْ ئىػالر ثىٍەْ ضىٕىسى

ثوٌطىّۇ، ۋەزىطىگە ۋاپب لىٍىع ثىٍەْ ثىرگە ٍبذػىٍىك لىٍىػٕي ھېچمبچبْ لوٌسىٓ ثەرِىگەْ 
 . ..ئۆزىسىٓ وېَىٓ وەٌگەْ ثبرٌىك پەٍغەِجەرٌەرٔىڭ ئبجىطي ۋە ثوۋىطي .ثۀسە ئىسى

ىىي ثىٍەْ لۇرئبٔسا ئۇٔىڭ جۇغۇٌۇغي، ثبٌىٍىك زەۋرى ۋە لبٍطي زەۋرزە ٍبغبپ ئۆجىۀٍ
ِۇٔبضىۋەجٍىه ِەٌۇِبت ٍوق ثوٌۇپ، پەلەت ئۇٔىڭ زەۋرىسىىي ھبٍبجىٌ ئبجّوضفېرأي جەضۋىرٌەپ 
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 . ثۇ زەۋرزە ئىٕطبٔالرٔىڭ ئۈچ ذىً گۇرۇپپىغب ئبٍرىٍغبٍٔىمىٕي وۆرۈۋاٌغىٍي ثوٌىسۇ .ثەرگەْ
 . ٍبغبچ ۋە جبغحىٓ ٍبضبٌغبْ ثۇجالرغب چولۇٔىسىغبٔالر

 . ب چولۇٔىسىغبٔالرلۇٍبظ، ئبً ۋە ٍۇٌحۇزالرغ
 . پبزىػبھ ۋە ھۆوۈِسارالرغب چولۇٔىسىغبٔالر

ئۇٔىڭ  .ئىجراھىُ ئۀە غۇٔساق ِۇھىححب، ثۇجمب چولۇٔىسىغبْ ئبئىٍىٍەرٔىڭ ثىرىسە جۇغۇٌسى
ئبئىٍىٕىڭ  .ئبئىٍىطي ئۆز لوٌي ثىٍەْ ثۇت ٍبضبپ، ئۇٔىڭغب چولۇٔىسىغبْ وبپىرالرزىٓ ئىسى

ي ثوٌۇپ، ئۇ ئۆزىٕي پۈجۈٍٔەً ثۇت ٍبضبغمب ئبجىۋەجىەْ ثبغٍىمي ئەڭ چوڭ ثۇجٕي ٍبضىغۇچ
ئبجىٕىڭ وەضپي ِىٍٍىحي ئبرىطىسا ئۆزىگە ئبثرۇً، ئبئىٍىگە  .ضۀئەجىبر )ھەٍىەٌحبراظ( ئىسى

ئۇٔىڭ  ئۇٔىڭ ھبٍبجىٕي ثبٌىٍىمىسىٓ جبرجىپ ثبغالٍٍي! .ٍۇلىرى ئىٕبۋەت ئېٍىپ وەٌگۀىسى
ئىجراھىُ وىچىىىسە ئبجىطىٕىڭ غەٌىحە ثۇجالرٔي  .زېھٕي وىچىىىسىٕال ئۆجىۈر ئىسى

ئبجىطي  .ثىر وۈٔي، ئۇ ئبجىطىٕىڭ ٔېّە ئىع لىٍىۋاجمبٍٔىمىٕي ضورىسى .ٍبضبۋاجمبٍٔىمىٕي وۆرزى
وىچىه ئىجراھىّٕىڭ ئەلٍي ثۇ ضۆزٌەرگە  .ئۇالرٔىڭ ئىالھ ھەٍىەٌٍىرى ئىىۀٍىىىٕي ئېَححي

ثۇٍبلمب چۆرۈپ ئوٍٕبٍححي،   - ي ھەٍىەٌٍەرٔي ئۇٍبقئۇ ھەروۈٔ .ھەٍراْ ثوٌسى ۋە لوثۇي لىالٌّىسى
ثىر وۈٔي، ئبجىطي ئۇٔىڭ  .لېچىر ِىٕگۀسەن ئۇالرٔىڭ ئۈضحىگە ِىٕىۋاالجحي  - چوڭالر ئېػەن

ِەرزۇخ ھەٍىىٍىٕىڭ ئۈضحىگە ِىٕىۋاٌغبٍٔىمىٕي وۆرۈپ ئبچچىمالٔسى ۋە ثۇ ھەٍىەٌٕي 
 . ئوٍٕىّبضٍىك ھەلمىسە جۀجىھٍىسى

ئبجب! ثۇ لبٍطي ھەٍىەي؟ ئۇٔىڭ لۇاللٍىرى ٔېّە ئۈچۈْ ثىسٔىڭىىسىٓ   - ى:ئىجراھىُ ضورىس
 چوڭ؟

ثۇ چوڭ  .ئوغٍۇَ! ثۇ پەرۋەرزىگبرالرٔىڭ پەرۋەرزىگبرى ِەرزۇذحۇر  - ئبجىطي ئېَححي:
ئىجراھىُ ئۆز ـ ئۆزىگە وۈٌۈپ  .لۇاللالر ئۇٔىڭ ھېىّەت ئىگىطي ئىىۀٍىىىٕىڭ ئىپبزىطىسۇر

 . ٍېػىسا ئىسىئۇ جېري ٍەجحە  .لوٍسى
ئبجىطىٕىڭ ئەذّەلٍىمٍىرى ئۇٔىڭ لەٌجىگە  .ئىجراھىُ لۇراِىغب ٍېحىپ لبٌسى .ٍىٍالر ئۆجحي

ٍبغبچحىٓ ثۇت   - وبٌٍىطي جبٍىسا ثىر ئىٕطبٕٔىڭ جبظ  - ھۇظ .چوڭمۇر جەضىر لىٍغبٔىسى
ٍېّەٍسىغبْ، ئىجراھىُ ثۇ ثۇجالرٔىڭ  .ٍبضبپ، ئۇٔىڭغب ئىجبزەت لىٍىػىغب ئەلٍي ٍەجّەٍۋاجبجحي

ئىچّەٍسىغبٍٔىمىٕي، ضۆزٌىَەٌّەٍسىغبٍٔىمىٕي ۋە ثىرى ئۇالرٔي ٍبْ ٍبجمۇزۇپ لوٍطب، 
ثۇ ذىَبي ئىجراھىّٕىڭ وبٌٍىطىٕي ذېٍي ثىر ۋالىحمىچە  .ئوڭػىالٌّبٍسىغبٍٔىمىٕي چۈغۀگۀىسى

 . چۇٌغىۋاٌسى
زەجربٔىطي ثبر ئىجراھىّٕىڭ لەۋِىٕىڭ ثۇجالر ثىٍەْ ٌىك جوٌسۇرۇٌغبْ ٔبھبٍىحي چوڭ ئىجب

ئىجبزەجربٔىٕىڭ لبق ئوجحۇرىطىغب ئەڭ چوڭ ثۇت ئورۇٔالغحۇرۇٌغبْ ثوٌۇپ، لبٌغبٍٔىرى  .ئىسى
ئىجراھىُ وىچىه ۋالحىسا، ئبجىطي  .رېحي ۋە ذىٍي ثىٍەْ ئۇٔىڭ ئەجراپىغب جىسىٍغبٔىسى  - رەت

ٌغبْ ثۇ ئەِّب ئۇ جبظ ۋە ٍبغبچحىٓ ٍبضب .پبت وېٍەجحي  - ثىٍەْ ثۇ ئىجبزەجربٔىغب پبت
ئەِّب ئەڭ لورلۇٔچٍۇق جەرىپي ئبزەٍِەر، ٍۀي لەۋِي  .ٔەرضىٍەرٔي پەلەجال وۆزگە ئىٍّبٍححي

ثوٌۇپ، ئۇالر ئىجبزەجربٔىغب وىرگۀسە، ثېػىٕي ئبٌسىغب ضبڭگىٍىحىپ، ثېٍىٕي زۈِچەٍحىپ 
ۋۇرۇپ زارە لىٍىػىپ، ذۇززى ثۇجالر ئۆزٌىرىٕىڭ ئبۋازىٕي ئبڭالۋاجمبٔسەن ٍبٌ  - ٍىغب .ِبڭبجحي

 . وېحىػەجحي
ئبضحب غەزەثٍىٕىػىە   - ئەِّب ئبضحب .زەضٍەپحە، ثۇ ِۀسىرە ئىجراھىّغب وۈٌىىٍىه جۇٍۇٌسى
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ئىع جېرىّۇ  .پۈجۈْ لەۋِىٕىڭ ئبٌسىٕىپ ٍۈرىػي ئۇٔىڭغب ثەوّۇ غەٌىحە جۇٍۇٌسى .ثبغٍىسى
ڭ وبھىٓ ئىجراھىّٕىڭ ئبجىطي ئوغٍي )ٍۀي ئىجراھىُ( چوڭ ثوٌغبٔسا، ئۇٔى .چىڭىغب چىمحي

ئبجىطي ئوغٍىٕىڭ ثۇ ثۇجالرغب ثىھۈرِەجٍىه لىٍّبضٍىمىٕي جەٌەپ  .ثوٌۇغىٕي ئۈِىس لىالجحي
ئەِّب ئۇ ئۆزىٕىڭ ثۇجالرٔي ِەڭطىحّەٍسىغبٍٔىمىٕي ۋە ئۇالرزىٓ ٔەپرەجٍىٕىسىغبٍٔىمىٕي  .لىالجحي
 . ئبغىبرا ئېالْ لىالجحي  - ئوچۇق

ثۇجالرٔي ھۈرِەجٍەظ  .ئىجبزەجربٔىغب ثبرزىثىر وۈٔي، ئىجراھىُ ئبجىطي ثىٍەْ ثىٍٍە 
ِۇراضىُ ۋالحىسا، وبھىٕالرٔىڭ ئەڭ چوڭي ثۇجالرٔىڭ ئەڭ چوڭىٕىڭ  .ِۇراضىّي ئۆجىۈزۈٌۈۋاجبجحي

  - ئبٌسىغب وېٍىپ، ٔبھبٍىحي ِۇڭٍۇق ثىر ئبۋاز ثىٍەْ ئۇٔىڭغب ٍبٌۋۇرزى ۋە ثۇجحىٓ لەۋِىگە رەھىُ
ئىجراھىّٕىڭ  .ھەِّە جىّحبش ئىسى .ٌەپ لىٍسىغەپمەت لىٍىػىٕي، ِوي رىسىك ثېرىػىٕي جە

 ئۇ ئەڭ چوڭ وبھىٕغب ِۇٔساق زېسى: .ئبۋازى ثۇ جىّحبضٍىمٕي ثۇززى
 ضەْ ثۇٔي ثىٍّەِطەْ؟ .ئەً وبھىٓ! ئۇ ضېٕىڭ ئبۋازىڭٕي ئبڭٍىَبٌّبٍسۇ - 

چوڭ وبھىٓ  .ئەجراپحىىىٍەرٔىڭ ھەِّىطي ئۇٔىڭغب لبرىسى ۋە ئىجراھىُ ئىىۀٍىىىٕي ثىٍسى
ئىجراھىّٕىڭ ئبجىطي ٍبٌغبٔسىٓ ئوغٍىٕىڭ ئبغرىپ لبٌغبچمب، ئۆزىٕىڭ ٔېّە  .ىىپ وەجحيجېرى

ئبٔسىٓ  .زېگۀٍىىىٕىّۇ ثىٍّەٍسىغبٍٔىمىٕي ثبھبٔە وۆرضىحىپ، وۆپچىٍىىحىٓ ئەپۇ ضورىسى
ئوغٍىٕي ئېٍىپ ئىجبزەجربٔىسىٓ چىمحي ۋە ئۇزۇي ئۆٍگە ئەوىٍىپ، ٍبجمۇزۇپ لوٍغبٔسىٓ وېَىٓ، 

 . چىمىپ وەجحي
ئۇ ئبغرىپ  .ئىجراھىُ ثىر پەش ٍبجمبٔسىٓ وېَىٓ، ئورٔىسىٓ جۇرۇپ ضىرجمب چىمحي

 .ئىجراھىُ ئۆزىٕىڭ ٔبھبٍىحي چوڭ ثىر ئىػمب جۇجۇظ لىٍغبٍٔىمىٕي ھېص لىٍسى .لبٌّىغبٔىسى
ئىجراھىُ ئۆٍسىٓ چىمىپ،  .لەۋِي ٍبضىۋاٌغبْ ثۇ ٍبغبچ ۋە جبظ ھەٍىەٌٍەر ئەِەش ئىسى  - ئبٌالھ
 .جبغ ئۆڭىۈرٌىرىسىٓ ثىرىٕىڭ ئبٌسىسا ئوٌحۇرۇپ، ئبضّبٔغب ثبلحي .جەرەپىە ٍۈرۈپ وەجحيجبغ 

جۈٔۈگۈْ چولۇٔغبْ  .ئەجىطي ضەھەر، ئىجراھىُ لەۋِىگە جېرىّۇ ھەٍراْ لبالرٌىك ضۆز لىٍسى
 .ئىجراھىُ ٍولبپ وەجىەْ ٔەرضىٕي ٍبلحۇرِبٍححي .ٍۇٌحۇزالر ضەھەرزە ٍولبپ وەجىۀىسى

لەۋِي ثۇ  .وەچحە، ئىجراھىُ ئبٍٕي ئۆزىٕىڭ پەرۋەرزىگبرى زەپ ئېالْ لىٍسىئىىىىٕچي وۈٔي 
چۈٔىي، ئبٍّۇ  .ئىجراھىُ ئبٍغب ئىجبزەت لىٍىػٕىّۇ رەت لىٍسى .ئىػٕىڭ ضىرىغب ٍېحەٌّىسى

ئەِّب لەۋِي  .ثبغمب ٍۇٌحۇزالرغب ئوذػبظ وېچىطي پەٍسا ثوٌۇپ، وۈٔسۈزى ٍولبپ وېحەجحي
ئۇٌۇغ ئبٌالھ  .غۇٔىڭ ثىٍەْ، ئىجراھىُ پىالٔىٕي زاۋاِالغحۇرزى .ئۇٔىڭ ِەلطىحىٕي چۈغۀّىسى

 ِۇٔساق زەٍسۇ:
ثۇ ِېٕىڭ »ئۇ لۇٍبغٕىڭ چىمىۋاجمبٍٔىمىٕي وۆرۈپ )ٍۇلىرىمي ئۇضۇي ثوٍىچە(: 

لۇٍبظ پېحىپ  .زېسى« ثۇ ھەِّىسىٓ )ٍۀي ٍۇٌحۇز ثىٍەْ ئبٍسىٓ( چوڭسۇر .پەرۋەرزىگبرىّسۇر
ەۋِىُ! ِەْ ھەلىمەجەْ ضىٍەر غېرىه وەٌحۈرگەْ ِەثۇزالرزىٓ ئي ل»وېحىۋىسى، ئۇ ئېَححىىي: 

ِەْ ھەلىمەجەْ، ثبجىً زىٕالرزىٓ ھەق زىٕغب ثۇرۇٌۇپ، ئبضّبٔالرٔي، زېّىٕٕي  .جۇزاِەْ  - ئبزا
  .«ِەْ ِۇغرىىالرزىٓ ئەِەضّەْ .ٍبراجمبْ زاجمب ٍۈزٌۀسىُ

وېَىٓ، لۇٍبظ پبجمىچە ئىجراھىُ لۇٍبغٕي ئۆزىٕىڭ پەرۋەرزىگبرى زەپ ئېالْ لىٍغبٔسىٓ 
 .لۇٍبظ پبجحي، ئۇِۇ ثبغمب ِەذٍۇلالرغب ئوذػبظ وۆززىٓ غبٍت ثوٌسى .وۈجۈپ جۇرزى

لەۋِي ئۇٔىڭ ثىٍەْ  .ئىجراھىّٕىڭ زەٌىٍي ھەلٕي ئوجحۇرىغب چىمىراٌىػي ِۇِىىٓ ئىسى
ئۇالرٔىڭ  .ٍۇٌحۇزالرغب چولۇٔغۇچىالر ئۇٔىڭ پېَىگە چۈغحي .ِۇٔبزىرىٍىػىػىە ثبغٍىسى
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 . لورلۇجۇظ ۋە جەھسىث ضېٍىع ثىٍەْ ثبغالٔسى بٔىٌ وۈرىػيھەلم
ھەزرىحي ئىجراھىّٕىڭ ٍۇٌحۇزالرغب چولۇٔغۇچىالرغب لبرغي ئېٍىپ ثبرغبْ وۈرىػي غۇٔىڭ 

 .ثىٍەْ ئبٍبغٍىػىپ، ثۇجالرغب چولۇٔغۇچىالرغب لبرغي ئېٍىپ ثبرغبْ وۈرىػي ثبغالٔسى
ھەلمىسە لبجحىك  ئىالھ ِەضىٍىطي .ئىجراھىُ لەۋِىٕىڭ لبرغىطىغب زەۋەت ثىٍەْ چىمحي

 غەزەپٍۀگەْ ئىجراھىُ:
 .زېسى« ضىٍەر چولۇٔۇۋاجمبْ ثۇ ثۇجالر ٔېّە؟ )ٍۀي ٔېّە ئۈچۈْ ثۇ ثۇجالرغب چولۇٔىطىٍەر(»
ثوۋىٍىرىّىسٔىڭ ئۇالرغب ئىجبزەت لىٍىپ وېٍىۋاجمبٍٔىمىٕي ثىٍىّىس )ٍۀي ئۇالرغب   - ئبجب»ئۇالر: 

  - ضىٍەرِۇ، ئبجب»ئىجراھىُ:  .زېسى« ثوۋىٍىرىّىسغب جەلٍىث لىٍىپ چولۇٔىّىس(  - ئبجب
زىَبْ ٍەجىۈزەٌّەٍسىغبْ، ئبڭٍىّبٍسىغبْ جبٔطىس ثۇجالرغب چولۇٔغبٍٔىمىڭالر   - ثوۋاڭالرِۇ )پبٍسا

ضەْ راضث زەۋاجبِطەْ ٍبوي »ئۇالر:  .زېسى« ئۈچۈْ( ھەلىمەجەْ روغەْ گۇِراھٍىمحب ضىٍەر
ئۇٔساق ئەِەش، ضىٍەرٔىڭ )ئىجبزەت »ئىجراھىُ ئېَححي:  .زېسى« ٍىۋاجبِطەْ؟چبلچبق لى

لىٍىػىڭالرغب الٍىك( پەرۋەرزىگبرىڭالر ئبضّبٔالرٔىڭ ۋە زېّىٕٕىڭ پەرۋەرزىگبرىسۇر، ئۇالرٔي ئۇ 
 «  ٍبراجمبْ، ِۀّۇ ئۇٔىڭغب )لەجئىٌ زەٌىٍٍەر ثىٍەْ( گۇۋاھٍىك لىٍغۇچىالرزىّٕەْ

ئۇٔىڭغب ئەڭ  .ثىٍەْ لەۋِي ئبرىطىسىىي وۈرەظ ثبغالٔسى ئىجراھىُ .ضۆز جۈگىسى
ئبجب ثىٍەْ  .ئەغەززىٌ لبرغىٍىك وۆرضەجىىٕي ئبجىطي ٍبوي ئبجىطي ئورٔىسىىي جبغىطي ئىسى

 .ثىرىسىٓ ئبٍرىسى  - پرىٕطىپ ۋە ئبضبضالر ئۇالرٔي ثىر .ئوغۇي جېسەي لىٍىػمب ثبغٍىسى
 . ىمٕىڭ ٍېٕىسا ٍەر ئبٌسىئوغۇي ئبٌالھٕىڭ ٍېٕىسا، ئبجب ثوٌطب ثبجىٍٍ

لبزا ٍېغىػمب   - ئىجراھىُ! ضېٕىڭ وبضبپىحىڭسىٓ ثېػىّغب ثبال»ئبجب ئوغۇٌغب ِۇٔساق زېسى: 
 «. ئبٌەَ ئبٌسىسا رەضۋا لىٍسىڭ، ضەْ ِبڭب ئەضىىٍىه لىٍسىڭ  - ِېٕي ذەٌمي .ثبغٍىسى

 ئىجراھىُ ئبجىطىغب ِۇٔساق زەپ جبۋاة ثەرزى:
ئبڭٍىّبٍسىغبْ، وۆرِەٍسىغبْ ۋە ضبڭب ھېچ ٔەرضىگە ئەضمبجّبٍسىغبْ ئي ئبجب! ٔېّىػمب 

ٔەرضىٍەرگە چولۇٔىطەْ؟ ئي ئبجب! ِبڭب ضەْ ثىٍّەٍسىغبْ ئىٍىٍّەر ٔبزىً ثوٌسى، ِبڭب 
ئي ئبجب! غەٍحبٔغب چولۇّٔىغىٓ، غەٍحبْ ِەرھەِەجٍىه  .ئەگەغىىٓ، ضېٕي جوغرا ٍوٌغب ثبغالٍّەْ

ئي ئبجب! ضېٕىڭ ِەرھەِەجٍىه ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىغب  .لىٍسىئبٌالھمب ھەلىمەجەْ ئبضىٍَىك 
 لېٍىػىڭسىٓ، غەٍحبٕٔىڭ ھەِراھىغب ئبٍٍىٕىپ لېٍىػىڭسىٓ لورلىّەْ  

 ئبجب غەزەپحىٓ ٍېرىٍغۇزەن ثوٌسى ۋە ئۇٔىڭ ئبٌسىغب ئېحىٍىپ وېٍىپ ِۇٔساق زېسى:
ْ )ِۇٔساق ئي ئىجراھىُ! ضەْ ِېٕىڭ ئىالھٍىرىّسىٓ ٍۈز ئۆرۈِەوچىّۇضەْ؟ ئەگەر ضە

وېطەن لىٍىپ ئۆٌحۈرىّەْ، ئۇزاق زاِبْ ِۀسىٓ   - لىٍىػحىٓ( ٍبّٔىطبڭ، چولۇَ ضېٕي جبظ
   ٍىراق جۇرغىٓ!

وېطەن لىٍىپ ئۆٌحۈرۈٌۈظ جەھسىحي ئبٌغبٔسىٓ ضىرت،   - ئىجراھىُ چبٌّب .ضۆز جۈگىسى
ۈٍۈن غۇٔساق ثوٌطىّۇ، ئىجراھىُ ئبجىطىغب ئىحبئەجىبر ئوغۇي ۋە ث .ئۆٍسىٓ لوغالٔسى

ئۇ ئبجىطىغب پەٍغەِجەرٌىه ئەذاللي ثىٍەْ  .پەٍغەِجەرٌىه پوزىحطىَىطي ثىٍەْ ِۇئبِىٍە لىٍسى
ئۆزىگە لىٍىٕغبْ ھبلبرەجٍەر، جۀمىس، جەھسىحٍەر ۋە ئۆٍسىٓ لوغالٔغبٍٔىمىغب  .ذىحبة لىٍسى

 لبرىّبً، ئبجىطىغب ِۇٔساق زەپ جبۋاة ثەرزى:
ضبڭب ِەغپىرەت جىٍەٍّەْ، ئبٌالھ ِبڭب  ضبڭب ئبِبٍٔىك ثوٌطۇْ، پەرۋەرزىگبرىّسىٓ

ضىٍەرزىٓ ۋە ضىٍەر ئبٌالھٕي لوٍۇپ چولۇٔۇۋاجمبْ ٔەرضىٍەرزىٓ ٍىراق  .ھەلىمەجەْ ِېھرىجبٔسۇر
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ثوٌىّەْ، پەرۋەرزىگبرىّغب ئىجبزەت لىٍىّەْ، پەرۋەرزىگبرىّٕىڭ ئىجبزىحىسىٓ ِەھرۇَ ثوٌۇپ 
 ـ ئبٍەجٍەر( 48ـ ۋە  47)ضۈرە ِەرٍەَ  .لبٌّبضٍىمٕي ئۈِىس لىٍىّەْ

لەۋِىٕي ۋە ئۇالرٔىڭ ئبٌالھٕي لوٍۇپ چولۇٔۇۋاجمبْ  .ئىجراھىُ ئبجىطىٕىڭ ئۆٍىسىٓ چىمحي
ئۇ، زەرٍبٔىڭ لبرغي ٍبلىطىسا  .ثىرزىٕال، وبٌٍىطىغب ثىر ذىَبي وەٌسى .ٔەرضىٍىرىٕي جەرن ئەجحي

 .وېحىسىغبٍٔىمىٕي ثىٍەجحيثبٍراَ ِۇراضىّي ئۆجىۈزۈٌىسىغبٍٔىمىٕي ۋە ھەِّە ئبزەِٕىڭ ئۇ جەرەپىە 
ئۇ ثىر ِەزگىً وۈجحي، ئبذىرى ِۇراضىُ وۈٔي ٍېحىپ وېٍىپ، ذەٌك ٍبغبۋاجمبْ غەھەر ثوظ 

 . لبٌسى
ئىجبزەجربٔىغب ثبرىسىغبْ  .ئبضحب ٍۈرۈپ وەجحي  - ئىجراھىُ ئىجبزەجربٔىغب لبراپ، ئبضحب

وىػىٍەرٔىڭ ھەِّىطي  .سىئىجبزەجربٔىسىّۇ ھېچىىُ لبٌّىغبٔى .ٍوٌالرزا ھېچىىُ وۆرۈّٔەٍححي
ئىجراھىُ ئىجبزەجربٔىغب وىرزى،  .زەرٍبٔىڭ لبرغي لىرغىمىسىىي ثبٍراَ ِۇراضىّىغب وەجىۀىسى

 . ٍېٕىسا ٔبھبٍىحي ئۆجىۈر ثىر پبٌحب ثبر ئىسى
ئۇ جبظ ۋە ٍبغبچالرزىٓ ئوٍۇپ ٍبضبٌغبْ ھەٍىەٌٍەرگە ۋە ذەٌمٕىڭ ئۇالرٔىڭ ئبٌسىغب )ٔەزىر 

ئىجراھىُ لوٌىسىىي پبٌحىٕي ئېگىس  .ئىچّەوٍەرگە لبرىسى  - ٍېّەن لىٍىپ( جىسىپ لوٍغبْ
ئەڭ ئبذىرىسا ثىر ثۇجٕىڭ ثوٍٕىغب  .وۆجۈرۈپ، ثۇجالرٔىڭ ھەِّىطىٕي پبچبلالپ جبغٍىۋەجحي

ئۇ  .ئۆز لەضىّىٕي ئەِەٌگە ئبغۇرغبٍٔىمىغب چىٕپۈجۈپ، جبغمب لبٍححي .پبٌحىٕي ئېطىپ لوٍسى
ىٍىك لەۋِىگە ئبٌالھحىٓ ثبغمىطىغب چولۇٔۇغٕىڭ ئەذّەلٍىك ِۇغۇٔساق ئەِىٍىٌ ٍوٌالر ئبرل

زەرٍب ثوٍىسىىي ثبٍراَ ِۇراضىّي ئبٍبغالغحي،  .ئىىۀٍىىىٕي ثىٍسۈرۈپ لوٍّبلچي ثوٌغبٔىسى
ئۇٔىڭ ئبۋازىٕي  .ئىجبزەجربٔىغب وىرگەْ جۇٔجي وىػي چىمىراپ جبغٍىسى .ذەٌك غەھەرگە لبٍححي

ثۇٔي  .ثىر ثۇجحىٓ ثبغمب ھەِّىطي چېمىپ جبغالٔغبٔىسى .ئبڭٍىغبٔالر ئىجبزەجربٔىغب ٍىغىٍسى
 . وىّٕىڭ لىٍغبٍٔىمىٕي ئوٍالغمب ثبغٍىسى

ئۇالرٔىڭ ئەلٍىگە ئىجراھىُ وەٌسى، چۈٔىي ئۇ ئۆزٌىرىگە ثۇ ئىػٕىڭ ذبجب ئىىۀٍىىىٕي 
 . ئېَحىپ، ئبٌالھمب ئىجبزەت لىٍىػمب زەۋەت لىٍىۋاجبجحي

ئىجراھىُ وەٌحۈرۈٌۈپ ضوراق لىٍىٕىػمب ثبغٍىسى:ئي ئىجراھىُ! ثۇجٍىرىّىسٔي ِۇغۇٔساق 
 لىٍغبْ ضۀّۇ؟  

 ئىجراھىُ وۈٌۈِطىرىسى ۋە ثوٍٕىغب پبٌحب ئېطىغٍىك چوڭ ثۇجٕي وۆرضىحىپ جۇرۇپ:
)ٍبق( ثەٌىي ئۇالرٔىڭ ِۇغۇ چوڭي غۇٔساق لىٍسى، ئەگەر ئۇالر ضۆزٌىَەٌىطە، )وىّٕىڭ 

 ثبظ وبھىٓ: .زېسى ٕي( ئۇالرٔىڭ ئۆزٌىرىسىٓ ضوراپ ثېمىڭالر!چبلمبٍٔىمى
 ئجىراھىُ: .زېسى - وىّسىٓ ضوراٍّىس؟ - 
 ضورالمب جبرجمۇچي: .ئىالھٍىرىڭالرزىٓ ضوراڭالر - 
 ئىجراھىُ: .زېسى - ضەْ ثىسٔىڭ ئىالھٍىرىّىسٔىڭ ضۆزٌىَەٌّەٍسىغبٍٔىمىٕي ثىٍىطەْ، - 
زىَبْ ٍەجىۈزەٌّەٍسىغبْ ٔەرضىگە لبٔساق ئىجبزەت   - ضۆزٌىَەٌّەٍسىغبْ، پبٍسا - 

لىٍىۋاجىطىٍەر؟ ئوٍالپ ثبلحىڭالرِۇ؟ ئەلٍىڭالر ٔەگە وەجحي؟ ئىالھٍىرىڭالرٔىڭ ئەڭ چوڭىٕي 
زەذّەجحىٓ   - ثۇ ئىالھالر ئۆزٌىرىٕي زىَبْ .لبرىحىپ لوٍۇپ، لبٌغبٍٔىرىٕي پبلبچالپ جبغٍىسىُ

ػىٍىك لىالٌىطۇْ؟ ئوٍالپ ثبلحىڭالرِۇ؟ پبٌحىٕي ئەڭ ضىٍەرگە لبٔساق ٍبذ .ضبلالپ لبالٌّىسى
ئۇ  .زېَەٌّىسى - ثۇت: ٔېّە ئۈچۈْ ثۇٔساق لىٍىطەْ؟ .چوڭ ثۇجٕىڭ ثوٍٕىغب ئېطىپ لوٍسۇَ

ئىجراھىُ  .زىَبْ ٍەجىۈزەٌّەٍسۇ  - ضۆزٌىَەٌّەٍسۇ، ئبڭٍىَبٌّبٍسۇ، ھەرىىەجٍىٕەٌّەٍسۇ، پبٍسا
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ئۇالر ثوٌطب، ئۇٔي ئوجمب جبغالپ،  .ئبغسىٕي جۇۋالٍىسىِۀحىمىٍىك پىىىرٌەر ئبرلىٍىك ئۇالرٔىڭ 
ضورالحىٓ  .ضورالچىالر ئۇٔىڭ ضۆزٌىرىسىٓ زەرغەزەة ثوٌسى .وۆززىٓ ٍولبجّبلچي ثوٌسى

وېَىٓ، ئۇٔىڭ ئۈضحىسىٓ )ئۆٌۈَ جبزاضىغب ھۆوۈَ لىٍىٕىػي وېرەن ثوٌغبْ( ثىرِۇٔچە جۆھّەت 
ئىطپبت وۈرىػىسە ئىجراھىّغب ٍېڭىٍىپ   - ئۇالر پىىىر، پرىٕطىپ ۋە زەٌىً .جولۇپ چىمىٍسى

 . لبٌسى
ھەِّەٍٍەْ ئىػمب  .ھەزرىحي ئىجراھىُ لوٌغب ئېٍىٕسى، ٍېمىٍغۇ جەٍَبرٌىمي ثبغالٔسى

 .پۈجۈْ ِەٍِىىەجىە ذەۋەر ثېرىٍسى .ئىجراھىّٕي وۆٍسۈرۈظ جەٍَبرٌىمي ثبغالٔسى .وىرىػحي
چېمىپ جبغٍىغبْ ۋە گۇٔبھىٕي ثوٍٕىغب ئىٕطبٔالر ئىالھٍىرىغب ھۈرِەجطىسٌىه لىٍىپ، ئۇالرٔي 

  - ئېٍىپ، وبھىٕالرٔي ِەضرىرە لىٍغبْ ئبزەِٕىڭ جبزاغب جبرجىٍىػىٕي وۆرۈظ ئۈچۈْ ٍېسا
 . ثوضحبْ ۋە ثبغمب غەھەرٌەرزىٓ وېٍىػىە ثبغٍىسى  - لىػالق، جبغ

 .جبذحبً، ئوجۇٔالرٔي جبغالپ جوٌسۇرزى، ذەٌك ثىر ٍەرٔي چوڭمۇر ووالپ، ئىچىگە زەرەخ
ئىجراھىّٕي ئوجٕىڭ ئۈضحىگە جبغالظ ئۈچۈْ ِۀچبٔبق جەٍَبرالپ  .ئبٔسىٓ ئبزگبٌغب ئوت ٍبلحي

ئوت جۇجۇغۇپ، ٍبٌمۇٔي  .لوٌىٕي ثبغالپ، ِۀچبٔبلمب ٍبجمۇززى  - ئىجراھىّٕىڭ پۇت .لوٍۇٌغبٔىسى
ذەٌك ئوجٕىڭ جەپحىگە چىسىَبٌّبً، ئبزگبٌسىٓ ٔېرى  .پەٌەن ئۆرٌەغىە ثبغٍىسى  - ئبضّبْ

 . چوڭ وبھىٓ ئىجراھىّٕي ئوجمب جبغالظ ئەِرىٕي ثەرزى .ېرىپ جۇرۇغحيث
 جىجرىئً وەٌسى ۋە ئىجراھىّٕىڭ ثبظ جەرىپىسە جۇرۇپ ئۇٔىڭسىٓ:

 ئىجراھىُ: .زەپ ضورىسى - ئىجراھىُ! ٍبرزەَ وېرەوّۇ؟ - 
 . زېسى - ٍبق، ضېٕىڭ ٍبرزىّىڭ وېرەن ئەِەش، - 

 .پۇالڭالپ ثېرىپ ئوجٕىڭ ئۈضحىگە چۈغحيئىجراھىُ  .ِۀچبٔبق وېرىٍىپ ئېحىٍسى
ئىجراھىُ ئوجٕىڭ ئىچىگە ذۇززى پەغحبلالرٔي زەضطەپ ٔەِرۇظ ثىر ثبغٕىڭ ئىچىگە 

ئۇٌۇغ ئبٌالھ ئوجمب  .ئوت الۋۇٌساپ وۆٍۈۋاجبجحي، ئەِّب ئۇٔي وۆٍسۈرِەٍححي .چۈغىۀسەن چۈغحي
 . ئەِر لىٍغبٔىسى

ئوت! ئىجراھىّغب ضبٌمىٓ ۋە ئبِبٍٔىك )ثەذع ئي »ثىس ئوجمب: : ئۇٌۇغ ئبٌالھ ِۇٔساق زەٍسۇ
ئوت ئبٌالھٕىڭ ئەِرى ثىٍەْ ئىجراھىّغب ضبٌمىٓ ۋە  .زېسۇق« ئېحىسىغبْ( ثوٌۇپ ثەرگىٓ!

ئىجراھىُ  .لوٌي ثبغالٔغبْ ٍىپالرٔي وۆٍسۈرۈۋەجحي  - پەلەجال ئۇٔىڭ پۇت .ئبِبٍٔىك ثەذع ئەجحي
ئوٌحۇرغبٔسەن ئوٌحۇرۇپ، پەرۋەرزىگبرىغب ھەِسۇضبٔب ئوجٕىڭ لبق ئوجحۇرىطىسا، ذۇززى ثبغسا 

 . لەٌجىسە ئبٌالھ ضۆٍگۈضىسىٓ ثبغمب ٔەرضە ٍوق ئىسى .ئېَحبجحي
ئوجٕىڭ  .ذەٌك جوپي، لەۋَ چوڭٍىرى ۋە وبھىٕالر ئوجٕي وۆزىحىپ ٔېرىسا ئوٌحۇراجحي

ھەجحب  .وۆٍسىئوت ذېٍي ئۇزۇْ ۋالىحمىچە چبراضالپ  .جەپحىسىٓ ٍۈزٌىرى الۋۇٌساپ ٍېٕىۋاجبجحي
ئوت ئۆچىۀسىٓ وېَىٓ،  .ثەزى ِۇغرىىالرغب ئوت ِەڭگۈ ئۆچّەٍسىغبٔسەن ثىٍىٕىپ وەجحي

ِۇغرىىالرٔىڭ ٍۈزٌىرى  .ئىجراھىّٕىڭ وىرىپ وەجىەْ پېحي ٍېٕىپ چىمىۋاجمبٍٔىمىٕي وۆرزى
 .يجۈجەوحىٓ لبپمبرا ثوٌۇپ وەجىۀىسى، ئەِّب ئىجراھىّٕىڭ ٍۈزىسىٓ ٔۇر چبلٕبپ جۇراجح  - ئىص

ئۇالرٔىڭ وىَىٍّىرىٕىڭ ٍېرىّي ئۈضحىگە چۈغىەْ ئوت ئۇچمۇٍٔىرىسا وۆٍۈپ وەجىۀىسى، 
ثېػىٕي وۈي ثبضمبٔىسى، ئەِّب   - ئۇالرٔىڭ ئۈضحي .ئەِّب ئىجراھىّٕىڭ وىَىّي ئۆز پېحي ئىسى

ئىجراھىُ ئوجٕىڭ  .جۈجەوحىٓ ئەضەر ٍوق ئىسى  - ثېػىسا وۈي ٍبوي ئىص  - ئىجراھىّٕىڭ ئۈضحي
ئۇالرٔىڭ لىٍّىػي  .ئىچىسىٓ ذۇززى ثبغٕىڭ ئىچىسىٓ چىممبٔسەوال ٍېٕىپ چىممبٔىسى
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 . ِەضرىرىٍىه ھبٌسا ِەغٍۇپ ثوٌسى
 ضۈرىطىسە ِۇٔساق زەٍسۇ: ثەلەرئۇٌۇغ ئبٌالھ 

پەرۋەرزىگبرى جوغرىطىسا ئىجراھىُ ثىٍەْ ِۇٔبزىرىٍەغىەْ، ئبٌالھٕىڭ ئبجب لىٍغبْ 
ِۇٔبزىرىٍىػىػىە ئېٍىپ وەٌگەْ ئبزەَ )ٍۀي ٔەِرۇز(ٔي  پبزىػبھٍىمي ئۇٔي ئىجراھىُ ثىٍەْ

ِېٕىڭ »وۆرِىسىڭّۇ؟ ئەٍٕي ۋالىححب ئىجراھىُ )ئبٌالھٕىڭ ثبرٌىمىغب زەٌىً وۆرضىحىپ(: 
ِۀّۇ )ئۆٌۈوٕي( »ئۇ:  .زېسى« ٕي( ئۆٌحۈرەٌەٍسۇجېرىىپەرۋەرزىگبرىُ )ئۆٌۈوٕي( جىرىٍسۈرەٌەٍسۇ، )

زېسى )ٔەِرۇز ئۆٌۈِگە ھۆوۈَ لىٍىٕغبْ ئىىىي « ەٌەٍّەْٕي( ئۆٌحۈرجېرىىجىرىٍسۈرەٌەٍّەْ، )
ئىجراھىُ )ٔەِرۇزٔىڭ  .ئبزەِٕي چبلىرجىپ وېٍىپ ثىرىٕي ئۆٌحۈرزى، ٍۀە ثىرىٕي لوٍۇپ ثەرزى(

ئبٌالھ ھەلىمەجەْ وۈٕٔي غەرلحىٓ چىمىراالٍسۇ، )ذۇزاٌىك »ثۇٔساق ھبِبلەجٍىىىٕي وۆرۈپ(: 
)ثۇٔساق پبوىث  .زېسى« رثحىٓ چىمىرىپ ثبلمىٓزاۋاضي لىٍىسىغبْ ثوٌطبڭ( ضەْ ئۇٔي غە

  .ئبٌالھ زاٌىُ لەۋِٕي ھىساٍەت لىٍّبٍسۇ .ئبٌسىسا( وبپىر ئېغىس ئبچبٌّبً لبٌسى
ئىجراھىّٕىڭ ئەڭ ئبذىرلي  .پبزىػبھ ئىجراھىّٕىڭ ضۆزٌىرىٕي لۇالق ضېٍىپ ئبڭالۋاجبجحي

ىىٕي چۈغىٕىپ ھەٍراْ لبٌغبْ ئۆزىٕىڭ ئبجىس ئىىۀٍى .ضۆزٌىرىٕي ئبڭالپ جىٍي جۇجۇٌۇپ لبٌسى
 .ئىجراھىُ ئۇٔىڭ ٍبٌغبٔچي ئىىۀٍىىىٕي ئىطپبجٍىغبٔىسى .پبزىػبھ، ئىجراھىّغب جبۋاة ثېرەٌّىسى

غۇٔىڭ ثىٍەْ، پبزىػبھ  .ئىجراھىُ ئبٌالھٕىڭ لۇٍبغٕي غەرلحىٓ چىمىرىسىغبٍٔىمىٕي ئېَححي
 .ئبٌسىسا زاڭمېحىپ لبٌغبٔىسىئۇ ئىجراھىّٕىڭ ضۆزٌىرى  .ئۆزىٕىڭ ئبجىس ئىىۀٍىىىٕي چۈغۀسى

ِۇغرىه پبزىػبھٕىڭ ٍبٌغبٔچىٍىمىٕي پبظ لىٍغبْ  .جۇجمىٕىٕي ثىٍەٌّەٍححي - ئۆزىٕىڭ لوٍغبْ
 . ئىجراھىُ ضبراٍسىٓ چىمىپ وەجحي

ئىٕطبٔالر ئۇٔىڭ ِۆجىسىطي ۋە ئوجحىٓ  .ئىجراھىّٕىڭ ٔبِي پۈجۈْ ِەٍِىىەجىە پۇر وەجحي
ئۇالرٔىڭ ئبرىطىسا ٍۀە پبزىػبھ  .غىسغب ضۆزٌەپ ٍۈرەجحيلۇجۇٌۇپ چىممبٍٔىمىٕي ئېغىسزىٓ ئې

ثىٍەْ ئۇٔىڭ ئبرىطىسا ثوٌۇپ ئۆجىەْ ِۇٔبزىرىسە، ئۇٔىڭ پبزىػبھٕي ِبت لىٍغبٍٔىمي، 
 .چۆچەوٍەر جبرلبٌسى  - پبزىػبھٕىڭ ٔېّە زېَىػىٕي ثىٍەٌّەً لبٌغبٍٔىمي ھەلمىسىىي ضۆز

لەۋِىٕي ھىساٍەجىە  .زاۋاِالغحۇرزىئىجراھىُ ذەٌمٕي جەۋھىس ٍوٌىغب زەۋەت لىٍىػٕي 
ھەرذىً ۋاضىحىٍەر ئبرلىٍىك ئۇالرٔي لبٍىً  .ئېرىػحۈرۈظ ئۈچۈْ وۆپ جىرىػچبٍٔىك وۆرضەجحي

ئۇ لەۋِىگە لبٔچە ٍېمىٕچىٍىك لىٍغبٔطېرى، لەۋِي ئۇٔىڭسىٓ غۇٔچە ثىسار  .لىٍىػمب جىرىػبجحي
ئبٍبٌٕىڭ ئىطّي ضبرە  .ىّبْ ئېَححيلەۋِىسىٓ ئۇٔىڭغب پەلەت ثىر ئەر، ثىر ئبٍبٌال ئ .ثوالجحي

وېَىٕىي ٍىٍٍىرى  .ئەر ثوٌطب، ٌۇت ئىسى .ثوٌۇپ، وېَىٕىي ٍىٍٍىرى ئىجراھىّغب ٍبجٍىك ثوٌسى
ئىجراھىُ ئۇ ئىىىىطىسىٓ ثبغمىطىٕىڭ ئىّبْ ئېَحّبٍسىغبٍٔىمىٕي  .ئۇِۇ پەٍغەِجەر ثوٌسى

 . چۈغىٕىپ ٍېحىپ، ھىجرەت لىٍىع لبرارىغب وەٌسى
ئەِّب ئۇ ئبجىطىٕىڭ  .حىٓ ثۇرۇْ، ئبجىطىٕي ئىّبٔغب زەۋەت لىٍسىھىجرەت لىٍىػ

ئبٌالھٕىڭ زۈغّىٕي ئىىۀٍىىىٕي ۋە ئۇٔىڭ ئىّبْ ئېَحىع ٔىَىحىٕىڭ ٍولٍۇلىٕي ثىٍىپ، 
 . ئۇٔىڭسىٓ ٍىرالالغحي ۋە ِۇٔبضىۋىحىٕي پۈجۈٍٔەً ئۈززى

ثىٍەْ، ئۇر ۋە ئبٌسى  .ھەزرىحي ئىجراھىُ ٍۇرجىسىٓ ئبٍرىٍىپ، ھىجرەت ٍوٌىغب چۈغحي
 .ئبٔسىٓ ئبٍبٌي ثىٍەْ ثىٍٍە پەٌەضحىٓ جەرەپىە ئۆجۈپ وەجحي .ھبراْ زېگەْ غەھەرٌەرگە ثبرزى

ئۇٔىڭغب ئەگەغىەْ ثىرزىٕجىر ئەر ٌۇت ئۇٔىڭغب  .ئبٍبٌي ئۇٔىڭغب ئەگەغىەْ ثىرزىٕجىر ئبٍبي ئىسى
 ئۇٌۇغ ئبٌالھ ئۀىەثۇت ضۈرىطىسە ِۇٔساق زەٍسۇ: .ھەِراھ ثوٌسى
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ِەْ چولۇَ پەرۋەرزىگبرىُ جەرىپىگە »ئىجىراھُ ئېَححي:  .ئىجراھىّغب ئىّبْ ئېَححيٌۇت 
ھىجرەت لىٍىّەْ )ٍۀي ئبٌالھٕىڭ رازىٍىمىٕي ئىسزەظ ٍۈزىطىسىٓ ۋەجىٕىّٕي جەرن ئېحىپ، 

ئبٌالھ ھەلىمەجەْ غبٌىجحۇر، ھېىّەت ثىٍەْ  .ئبٌالھ ئەِر لىٍغبْ جبٍغب ھىجرەت لىٍىپ ثبرىّەْ(
  .«سۇرئىع لىٍغۇچى

ئۇ ٍوي ثوٍي ئىٕطبٔالرٔي ئبٌالھمب ئىّبْ  .ئىجراھىُ پەٌەضحىٕسىٓ وېَىٓ، ِىطىرغب ثبرزى
ئېَحىػمب زەۋەت لىالجحي، ثۇ ٍوٌسا جىرىػچبٍٔىك وۆرضىحەجحي، زەئىپ ۋە ِىطىىٍٕەرگە ٍبرزەَ 
ثېرەجحي، ئىٕطبٔالرغب ئبزىٍٍىك ثىٍەْ ِۇئبِىٍە لىالجحي، ئۇالرٔي ھەق ۋە ھەلىمەجىە 

 . ٌۀسۈرەجحيٍۈز
ِىطىر پبزىػبھي ئۇٔىڭ ذىسِىحي ئۈچۈْ  .ئبٍبٌي ضبرەزىٓ پەرزۀحٍىه ثوالٌّىسى

ئبٌالھ ٍوٌىسا ئۆجىەْ  .ئىجراھىُ ٍبغىٕىپ لبٌغبٔىسى .ِىطىرٌىك چۆرىسىٓ ثىرٔي ثەرگۀىسى
ثىس »ضبرە ِۇٔساق زەپ ئوٍٍىسى:  .ئۆِرى چبچٍىرىٕي ئبلبرجىپ، ثېٍىٕي ِۈوچەٍحىپ لوٍغبٔىسى

ِىطىرٌىك  .ِەْ پەرزۀحٍىه ثوالٌّىسىُ .پ لبٌغبْ ثوٌطبلّۇ، جېرىچە ٍبٌغۇز ٍبغبۋاجىّىسلېرى
 .ِىطىرٌىك چۆرىٕىڭ ئىطّي ھبجەر ئىسى« چۆرىٕي ئېرىّگە ئېٍىپ ثەرضەَ لبٔساق ثوالر؟

 .ھبجەر ثىر ئوغۇي پەرزۀحٍىه ثوٌسى .غۇٔىڭ ثىٍەْ، ضبرە ئىجراھىّٕي ھبجەرگە ئۆٍٍەپ لوٍسى
ھبجەر ئىطّبئىٍٕي جۇغمبْ چبغسا ئىجراھىُ  .ئۇٔىڭغب ئىطّبئىً زەپ ئبت لوٍسىئبجىطي 

 . ٍبغىٕىپ لبٌغبٔىسى
ھەزرىحي ئىجراھىُ ثۇ زۇَٔبزا ئبٌالھمب ئىجبزەت لىٍىپ، ھەِسۇضبٔب ئېَحىپ ۋە ئۇٔي ئۇٌۇغالپ 

ئۇ  .ىسئىجراھىّٕىڭ ئبٌالھ رازىٍىمي ئۈچۈْ ِبڭغبْ ِۇضبپىطىٕىڭ ئۇزۇٍٔۇلىٕي ثىٍّەٍّ .ئۆجحي
ھبٍبجىٕىڭ ئبذىرلي وۈٍٔىرىسە، ھەزرىحي  .زاۋاٍِىك جۈرزە ئبٌالھ جەرەپىە لبراپ ِبڭبجحي

ثىر وۈٔي، ئۇ پەرۋەرزىگبرىٕىڭ  .ئىجراھىّٕىڭ لەٌجي ھۇزۇر، ضۆٍگۈ ۋە ئىّبْ ثىٍەْ جوٌسى
لوٌىٕىڭ لبٔساق ئىػٍەٍسىغبٍٔىمىٕي ۋە لىَبِەت لبٍىُ ثوٌۇغحىٓ ئىٍگىرى ئۇ وۈٕٔي )ٍۀي 

 زە ِۇٔساق زەٍسۇ:ثەلەرئبٌالھ ثۇ ئەھۋاي ھەلمىسە ضۈرە  .بِەت وۈٔىٕي( وۆرۈغٕي ئبرزۇ لىٍسىلىَ
پەرۋەرزىگبرىُ! ئۆٌۈوٍەرٔي لبٔساق جىرىٍسۈرىسىغبٍٔىمىڭٕي ِبڭب »ئۆز ۋالحىسا ئىجراھىُ: 

 .زېسى« ئۆٌۈوٍەرٔي جىرىٍسۈرەٌەٍسىغبٍٔىمىّغب( ئىػۀّىسىڭّۇ؟»)ئبٌالھ:  .زېسى« وۆرضەجىىٓ
« ئىػۀسىُ، ٌېىىٓ وۆڭٍۈَ )جېرىّۇ( لبرار جبپطۇْ ئۈچۈْ )وۆرۈغٕي ذبالٍّەْ(»جراھىُ: ئى

  .زېسى
لۇغحىٓ جۆجٕي ئبٌغىٓ، ئۇالرٔي ئۆزەڭگە جوپٍىغىٓ )ٍۀي ئۇالرٔي پبرچىالپ »ئبٌالھ ئېَححي: 

گۆغٍىرى ثىٍەْ پەٍٍىرىٕي ئبرىالغحۇرغىٓ(، ئبٔسىٓ ھەر ثىر جبغمب ئۇالرزىٓ ثىر ثۆٌۈوىٕي 
ثىٍگىٕىي، ئبٌالھ « . وٍغىٓ، ئبٔسىٓ ئۇالرٔي چبلىرغىٓ، ضېٕىڭ ئبٌسىڭغب ئۇالر چبپطبْ وېٍىسۇل

لۇغحىٓ  .ئىجراھىُ ئبٌالھٕىڭ ئەِرى ثوٍىچە لىٍسى .غبٌىجحۇر، ھېىّەت ثىٍەْ ئىع لىٍغۇچىسۇر
پەٍٍەر  .ئبٌالھٕىڭ ٔبِي ثىٍەْ ئۇالرٔي ئۆزىگە چبلىرزى .جۆجٕي پبرچىالپ، جبغالرغب لوٍسى

لۇغالرٔىڭ پبرچىالٔغبْ  .زېسىپووبٔالر ثبغالرٔي ئىس .ئۇچۇپ وېٍىپ، لبٔبجالرغب ٍەرٌەغحي
لوۋۇرغب  .ثىرىٕي ئىسزەپ ھەر جەرەپىە ئۇچۇغمب ثبغٍىسى  - ثەزۀٍىرى ئۀە غۇ جەرىمىسە ثىر

 .ثىرىٕي ئوڭبٍال جېپىػحي  - ِەغۇلالرزەن، ثىر  - ضۆڭەوٍىرى ٍۈرەوٍەر ثىٍەْ ذۇززى ئبغىك
ثىر لۇظ ٔبھبٍىحي جېسٌىه ثىٍەْ ئۇچۇپ وېٍىپ،  .ثىرىگە ٍېپىػحي  - پبرچىالٔغبْ ٍەرٌەر ثىر

 . ئۆزىٕي ئىجراھىّٕىڭ لۇچىمىغب ئبجحي
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ثىر وۈٔي، ھەزرىحي ئىجراھىُ ضەھەر ئورٔىسىٓ جۇرۇپ، ئبٍبٌي ھبجەرگە ئوغٍي ئىطّبئىٍٕي 
ثىر ٔەچچە وۈٔسىٓ  .ثۇٍرىسىئېٍىپ ئۇزۇْ ضەپەرگە ئبجٍىٕىع ئۈچۈْ جەٍَبرٌىك لىٍىػىٕي 

 .وېَىٓ، ئىجراھىُ ئبٍبٌي ھبجەر ثىٍەْ ئوغٍي ئىطّبئىٍٕي ئېٍىپ، ئۇزۇْ ضەپەرگە ئبجالٔسى
 . ئىطّبئىً جېري ضۈجحىٓ ئبٍرىٍّىغبْ ثوۋاق ئىسى

ئىجراھىُ ئېىىٕسارٌىمالرٔي ئبرىالپ جوذحىّبً ِبڭسى، ئبٔسىٓ چۆٌگە چىمحي، ئۇٔسىٓ 
  - چۆٌٍۈوحە ٍېّەن .ئۆجۈپ، ئەرەة ٍېرىُ ئبرىٍي چۆٌٍۈوىگە وىرزىوېَىٓ جبغٕي ھبٌمىپ 

ٍۀي  .زەرەخ، ضۇ، ِېۋە زېگەْ ٔەرضىٍەرزىٓ ھېچمبٍطىطي وۆرۈّٔەٍححي  - ئىچّەن، زەي
غۇ ٍەرزە  .ئىجراھىُ ثىر ۋازىغب ٍېحىپ وەٌسى .چۆٌٍۈوحە ھبٍبجحىٓ ئەضەر ٍوق ئىسى

ثىٍەْ ئوغٍىٕىڭ ٍېٕىغب ئبزراق ضۇ ثىٍەْ ثىر  ئىجراھىُ ئبٍبٌي .ئۇالغٍىرىسىٓ ٍەرگە چۈغحي
ذبٌحىسا ٍېّەوٍىه لوٍۇپ، ئۆزى ئەجراپٕي ثىر ٔەچچە لېحىُ چۆرگىٍىۋەجىۀسىٓ وېَىٓ، ثىر 

 .ئىچّەن ئىىىي وۈٔگىّۇ ٍەجّەٍححي  - ئۇ لوٍۇپ لوٍغبْ ٍېّەن .جەرەپىە لبراپ ٍۈرۈپ وەجحي
ٔەگە ِبڭسىڭ؟ ثىسٔي ھېچٕەرضە ٍوق ِۇغۇ  ئىجراھىُ!»ئبٍبٌي ئۇٔىڭ وەٍٕىسىٓ ٍۈگۈرگەْ پېحي: 

 . زەپ ۋارلىرىسى« ٍەرگە جبغالپ لوٍبِطەْ؟
ئبٍبٌي لبٍحب  .ھەزرىحي ئىجراھىُ ئۇٔىڭغب جبۋاة ثەرِەً، ئبٌسىغب لبراپ وېحىۋەرزى

وېَىٓ، ئۇ ثۇٔىڭ ئىجراھىّٕىڭ ئىٍىىسىىي ئىع ئەِەش،  .ئۇ ٍۀە جبۋاة ثەرِىسى .ۋارلىرىسى
ئبٌالھ ضبڭب غۇٔساق »ئبٍبٌي ئۇٔىڭسىٓ:  .ِرى ئىىۀٍىىىٕي چۈغۀسىثەٌىي ئبٌالھٕىڭ ئە
ئبٌالھ ضېٕي »ئىّبٔسار ئبٍبٌي:  .زېسى« ھەئە»ئىجراھىُ:  .زەپ ضورىسى« لىٍىػٕي ثۇٍرىسىّۇ؟

« ِۇغۇٔساق لىٍىػمب ثۇٍرۇغبْ ثوٌطب، ئۇ ثىس ثىٍەْ ثىٍٍىسۇر، ثىس ھەرگىس زىَبْ جبرجّبٍّىس
 . زېسى

ئۇ ثىر جبغٕىڭ ئېحىىىگە ٍېحىپ وەٌگۀسىٓ وېَىٓ،  .زاۋاِالغحۇرزىئىجراھىُ ٍوٌىٕي 
 لوٌٍىرىٕي ٍۇلىرى وۆجۈرۈپ ئبٌالھمب ِۇٔساق زەپ زۇئب لىٍسى:

پەرۋەرزىگبرىّىس! ئەۋالزىّٕىڭ ثىر لىطّىٕي )ٍۀي ثبالَ ئىطّبئىً ثىٍەْ ئبٍبٌىُ ھبجەرٔي( 
رِەجٍىه ئۆٍۈڭٕىڭ لېػىسىىي ٔبِبز ئولۇضۇْ )ٍۀي ضبڭب ئىجبزەت لىٍطۇْ( زەپ ضېٕىڭ ھۈ

  .ئېىىٕطىس ثىر ۋازىغب )ٍۀي ِەوىىگە( ئورۇٔالغحۇرزۇَ
ثۇ  .ٍۀي وەئجە جېري ٍبضبٌّىغبٔىسى .ئبٌالھٕىڭ ئۆٍي جېري لبٍحب ٍبضبٌّىغبٔىسى

ئىطّبئىً وېَىٓ ئبجىطي  .چۈغىٕىىطىس ئىػالرزا ئبٌالھٕىڭ ٔبھبٍىحي ثۈٍۈن ھېىّىحي ثبر ئىسى
ئبضحب   - ئبٌالھٕىڭ ھېىّىحي ئىٕطبٔالرٔىڭ ئبضحب .ي ٍبضبغمب ِەضئۇي ثوالجحيثىٍەْ ثىٍٍە وەئجىٕ

ثۇ ٍەرگە وېٍىپ ِبوبٍٔىػىػي ۋە ثۇ ٍەرزە )ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ئىجبزەجٍىرىسە ٍۈزىٕي غۇ جەرەپىە 
 . لىٍىسىغبْ( وەئجىٕىڭ ٍبضىٍىػىسىٓ ئىجبرەت ئىسى

الپ لوٍۇپ، ئىٕطبٔالرٔي جەۋھىسوە ھەزرىحي ئىجراھىُ ئبٍبٌي ثىٍەْ ئوغٍىٕي ئۇ ٍەرگە جبغ
لۇٍبغٕىڭ  .ھبجەر ئىطّبئىٍٕي ئەِگۈززى ۋە ئۇضطىسى .زەۋەت لىٍىع ئۈچۈْ لبٍحىپ وەجحي

ئىىىي وۈٔسىٓ وېَىٓ، ضۇ ۋە ٍېّەوٍىه پۈجۈٍٔەً  .ئوجحەن لىسىمي جبٕٔي لبجحىك لىَٕبٍححي
ئەھۋاي  .مب ثبغٍىسىھەر ئىىىىطي ئۇضطۇزٌۇلحىٓ لىَٕىٍىػ .ھبجەرٔىڭ ضۈجي لۇرىسى .جۈگىسى

 . ثەوّۇ چبجبق ئىسى
 .ھبجەر ئۇٔي لوٍۇپ، ضۇ ئىسزەغىە ثبغٍىسى .ئىطّبئىً ئۇضطۇزٌۇلحىٓ ٍىغالغمب ثبغٍىسى

ئۇ ٍەرزە لوٌٍىرىٕي پىػبٔىطىگە جۇجۇپ، ئەجراپحىٓ  .ٍۈگۈرگەْ پېحي ضەفب جۆپىٍىىىگە چىمحي
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 . ۋازىسا ھېچٕېّە وۆرۈّٔەٍححيٌېىىٓ  .زېسىلۇزۇق، ئبزەَ ٍبوي وبرۋأسەن ٔەرضىٍەرٔي ئىس
ھبجەر ضەفب جۆپىٍىىىسىٓ چۈغۈپ، ۋازىٕي وېطىپ ئۆجۈپ، لبرغي جەرەپحىىي ِەرۋە 

 . ئۇ ٍەرزىّۇ ئەجراپمب لبرىسى، ئەِّب ٍۀىال ھېچٕېّە ٍوق ئىسى .جۆپىٍىىىگە چىمحي
بً ئوغٍي لبجحىك ئۇضطبپ وەجىەچىە، جوذحىّ .ئۇ ٍەرزىٓ لبٍحىپ، ئوغٍىٕىڭ ٍېٕىغب ثبرزى

جۆپىٍىىحە ئەجراپمب ثىر لبرىۋەجىۀسىٓ  .ھبجەر ٍۀە ضەفب جەرەپىە لبراپ ٍۈگۈرزى .ٍىغالٍححي
 .ئىىىي جۆپىٍىه ئبرىطىسا ٍەجحە لېحىُ ٍۈگۈرۈپ ثېرىپ وەٌسى .وېَىٓ، ِەرۋەگە لبراپ ٍۈگۈرزى

غۇڭب، ھبجىالر ھبجەر ئبٔب ثىٍەْ ثۈٍۈن پەٍغەِجەر ئىطّبئىٍٕىڭ ذبجىرىطي ئۈچۈْ ئىىىي 
 . جۆپىٍىه ئبرىطىسا ٍەجحە لېحىُ ثېرىپ وېٍىسۇ

ٍۈرىىي ئبغسىغب  .ھبجەر ٍەجحىٕچي لېحىّسا ھبرغىٓ ۋە ضوٌغۇْ ھبٌەجحە لبٍحىپ وەٌسى
ٍىغب ۋە ئۇضطۇزٌۇق زەرزىسە ئىطّبئىٍٕىڭ ئۈٔىّۇ پۈجۈپ  .وەپٍىػىپ لبالً زەپ لبٌغبٔىسى

 . ھبجەر ئوغٍىٕىڭ ٍېٕىسا ئوٌحۇرزى .وەجىۀىسى
ئىطّبئىً ٍىغالپ  .ِىسضىس پەٍححە، ئۇالرغب ئبٌالھٕىڭ رەھّىحي ٍېحىپ وەٌسىئۀە غۇ ئۈ

غۇٔىڭ ثىٍەْ،  .پۇجىٕي ٍەرگە ئۇرۇۋىسى، ٍەرزىٓ زەِسەَ ضۈٍي ئېحىٍىپ چىمىػمب ثبغٍىسى
ھبجەر ئبٌالھمب غۈوۈر ئېَحمبٔسىٓ وېَىٓ، ضۇٔي  .ئىىىىطىٕىڭ ھبٍبجي ذەجەرزىٓ لۇجۇٌسى

ئۇالرٔىڭ ئەجراپىسا ھبٍبجٍىك ھەرىىەجٍىٕىػىە  .ئىطّبئىٍغب ئىچۈرزىئوچۇِالپ ئىچحي ۋە 
زەِسەَ ضۈٍي ٔۇرغۇٍٔىغبْ  .ثەزى وبرۋأالر ثۇ ٍەرگە وېٍىپ ِبوبٍٔىػىػمب ثبغٍىسى .ثبغٍىسى

 . وىػىٍەرٔي ثۇ ٍەرگە جەٌپ لىٍغبٔىسى
ٍبغىٕىپ ئۇ  .ٍبزى ئوغٍىسا ئىسى  - ئىجراھىّٕىڭ ئەش .ئىطّبئىً لۇراِىغب ٍېحىپ لبٌسى

ئۇٔىڭ ئوغٍىغب  .لبٌغبْ ۋالىححب پەرزۀث ٍۈزى وۆرگەْ ثوٌطىّۇ، ئوغٍىٕي ثەوّۇ ٍبذػي وۆرەجحي
 . ثوٌغبْ ضۆٍگۈضي ٍۈزىطىسىٓ، ئبٌالھ ئىجراھىّٕي ٔبھبٍىحي چوڭ ضىٕبق ثىٍەْ ضىٕىغبٔىسى

 ھەزرىحي ئىجراھىُ ٍەر ٍۈزىسىىي ئەڭ ِەرھەِەجٍىه لەٌجٕىڭ ئىگىطي ثوٌۇپ، ئۇٔىڭ لەٌجي
ئۇ ٍبغىٕىپ لبٌغبْ ۋە  .ئبٌالھ ضۆٍگۈضي ۋە ئۇ ٍبراجمبْ ثۀسىٍەرٔىڭ ضۆٍگۈضي ثىٍەْ جوٌغبٔىسى

 .ئۀە ئۇ ئۇٍمۇغب وەجحي .پەرزۀححىٓ ئۈِىسىٕي ئۈزگەْ پەٍححە ثىر ئوغۇي پەرزۀحٍىه ثوٌسى
ئىجراھىُ ٔېّىػمب غۇٔساق  .ئۇٍمۇضىسا، ٍېگبٔە ۋە ٍبپَبظ ئوغٍىٕي ثوغۇزالپ چۈغىسى

ثۇٔىڭ جبۋاثي غۇ ثوٌسىىي، ئبٌالھ ئۇٔىڭغب غۇٔساق چۈظ  .ٍٔىمىٕي ئوٍٍىسىثوٌغب
ئۇ ئۆز چۈغىسە ٍېگبٔە ئوغٍىٕي  .پەٍغەِجەرٌەرٔىڭ چۈغي ھەلىمەجحۇر .وۆرضەجىۀىسى
 . ئوغٍىٕي ثوغۇزٌىػي ئبٌالھحىٓ وەٌگەْ ۋەھَي ئىسى .ثوغۇزٌىغبٔىسى

ٍەرگە ٍبجمۇزغبٔسا، ئۇٔىڭغب ٔېّە ئوغٍىٕي ثوغۇزالظ ئۈچۈْ  .ئىجراھىُ ئوغٍىٕي ئوٍٍىسى
غۇٔساق لىٍىع، ئۇٔي  .زەٍححي؟ ئەڭ ٍبذػىطي، ئۇٔىڭغب ئەھۋإٌىڭ راضحىٕي ئېَحىع ئىسى

 غۇڭب ئۇ ئوغٍىٕىڭ ئبٌسىغب ثېرىپ: .ِەججۇرى ثېطىپ ثوغۇزٌىغبٔسىٓ ٍبذػىراق ئىسى
ەْ، ئوٍالپ ئي ئوغٍۇَ! ِەْ ضېٕي ثوغۇزالپ لۇرثبٍٔىك لىٍىػمب )ئەِر لىٍىٕىپ( چۈغەپحىّ

ئوغٍي ئىطّبئىً ئۇٔىڭ )ٍۀي ئىجراھىّٕىڭ(  .ثبلمىٕب! ضېٕىڭ لبٔساق پىىرىڭ ثبر؟ زېسى
ئي ئبجب! ٔېّىگە  «ثۇ ثىر ئەِرزۇر، ئۇٔي زەرھبي ثەجب وەٌحۈرگىٓ!»وۆڭٍىسىىىسەن جبۋاة ثەرزى: 

 .جبپىطەْثۇٍرۇٌغبْ ثوٌطبڭ، غۇٔي ئىجرا لىٍغىٓ، ذۇزا ذبٌىطب )ئۇٔىڭغب( ِېٕي ضەۋر لىٍغۇچي 
ئىىىىطي  .ئبٌالھٕىڭ ئەِرىگە ئىحبئەت لىٍىٕغبٔىسى .ھەزرىحي ئىجراھىُ پىچبلٕي لوٌىغب ئبٌسى

زەي غۇ پەٍححە، ٍۀي ھەزرىحي ئىجراھىُ ئەِرٔي ئىجرا لىٍىع  .)ئبٌالھٕىڭ ئەِرىگە( ثوٍطۇٔسى
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ئىجراھىّغب ئېٍىپ ھەزرىحي  .ئۈچۈْ لوٌىغب پىچبلٕي ئبٌغبْ ۋالىححب، ئبٌالھ ئىجراھىّغب ٔىسا لىٍسى
ئبٌالھ چوڭ ثىر لۇرثبٍٔىمٕي ثېرىع ئبرلىٍىك ئىطّبئىٍٕي  .ثېرىٍغبْ ضىٕبق ئبذىرالغحي

 . ثۇ پەٍحٍەر، ثۇ زەلىمىٍەر ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ثبٍرىّي لىٍىٕسى .لۇجۇٌسۇرزى
ئوغٍي ئىطّبئىٍٕي جبغالپ لوٍۇپ، ئىٕطبٔالرٔي زوضحي )ئبٌالھ( غب زەۋەت لىٍىع ئۈچۈْ 

ھەزرىحي ئىجراھىُ جۇغۇٌغبْ ٍۇرجي ثبثىٍسىٓ  .وۈٍٔەر ئۆجحي .ئبٍٍىٕىػمب ثبغٍىسى ٍەر ٍۈزىسە
 .ئىئورزأىَەزىٓ ئۆجۈپ، چۆٌسىىي وۀئبْ ِەٍِىىىحىگە ِبوبٔالغحي .ئىرالمب ھىجرەت لىٍسى

ئىجراھىُ ثىر جەرەپحىٓ زەۋەت ئېٍىپ ثبرضب، ٍۀە ثىر جەرەپحىٓ ٌۇت ثىٍەْ لەۋِي ئبرىطىسا 
ٌۇت ئۇٔىڭغب جۇٔجي ثوٌۇپ ئىّبْ ئېَحمبْ وىػي  .ئىػالرٔي ضۈرۈغحە لىالجحيثوٌۇپ ئۆجىەْ 

ئبٌالھ ئۇٔي گۇٔبھىبر ۋە ئىطَبٔىبر ثىر لەۋِگە پەٍغەِجەر لىٍىپ ئەۋەجىع ئبرلىٍىك  .ئىسى
 . ِۇوبپبجٍىغبٔىسى

ئىجراھىُ چېسىرىٕىڭ ئبٌسىسا ئوٌحۇرۇپ، ئوغٍي  .ثىر وۈٔي، چبغىب ِەزگىٍي ئىسى
زەي غۇ ۋالىححب، ئۈچ پەرىػحە ٍەر ٍۈزىگە  .ثىٍەْ وۆرگەْ چۈغىٕي ئوٍالۋاجبجحيئىطّبئىً 

ئۇالر ٔبھبٍىحي وېٍىػىەْ ئۈچ  .ئۇالر جىجرىئىً، ئىطرافىً ۋە ِىىبئىً لبجبرٌىمالر ئىسى .چۈغحي
ثىرى،  .ئۇالرٔىڭ ٍەر ٍۈزىسە ئىىىي ۋەزىپىطي ثبر ئىسى .ئبزەِٕىڭ غەوٍىگە وىرگۀىسى

ٍۀە ثىرى، ٌۇجٕي  .ّٕي ٍولالپ، ئۇٔىڭغب پەرزۀث ذەۋىرىٕي ٍەجىۈزۈظھەزرىحي ئىجراھى
 . ٍولالپ، ئۇٔىڭ لەۋِىٕىڭ گۇٔبھٍىرىغب چەوٍىّە لوٍۇظ

ئبرىسىٓ ثىرى ھەزرىحي ئىجراھىّٕىڭ ئبٌسىغب  .ئۈچ پەرىػحە جىۋىع چىمبرِبً ثىر ئبز ِبڭسى
ۈرۈپ، ئۇالرٔىڭ ٍۈزىگە ھەزرىحي ئىجراھىُ ثېػىٕي وۆج .ثىر ٔەچچە جبي غېغىً جبظ ئبجحي

ئىجراھىّّۇ  .پەرىػحىٍەر ئۇٔىڭغب ضبالَ ثەرزى .ئۇالرٔىڭ ھېچمبٍطىطىٕي جؤۇِبٍححي .لبرىسى
ئۇالرٔي ٍبت ئەٌٍەرزىٓ وەٌگەْ  .ضبالَ لبٍحۇرزى ۋە ئورٔىسىٓ جۇرۇپ ئۇالرٔي لبرغي ئبٌسى

الرٔىڭ چىراٍىسىىي ئۇ .ِېھّبْ زەپ ئوٍالپ، چېسىرىغب ثبغٍىسى ۋە ئوٌحۇرۇغمب جەوٍىپ لىٍسى
راھەت ۋە ِەِٕۇٍٔۇلٕي وۆرۈپ، وۆڭٍي ئەِىٓ جبپحي ۋە ئۇالرزىٓ رۇذطەت ضوراپ، چېسىرزىٓ 

ضبرە ئىجراھىّٕىڭ وېٍىۋاجمبٍٔىمىٕي وۆرۈپ ئورٔىسىٓ  .چىمىپ ئبئىٍىطىٕىڭ ٍېٕىغب ِبڭسى
ٕي ئۇٔىڭ وۆزٌىرىسىىي ئىّبْ ٔۇرى .ضبرە ٍبغىٕىپ، چبچٍىرى ئبلىرىپ وەجىۀىسى .جۇرزى

 ئىجراھىُ ئبٍبٌىغب: .ھېطبثمب ئبٌّىغبٔسا، ٍبغٍىممب ئبئىث ھېچمبٔساق ئەضەر لبٌّىغبٔىسى
 ئبٍبٌي: .زېسى - ئۈچ وىػي ثىسگە ِېھّبْ ثوٌۇپ وەٌسى، - 
 ئىجراھىُ: .زەپ ضورىسى - وىٍّەر ئۇ؟ - 
ٍىراق ٍەرٌەرزىٓ وەٌگۀسەن  .ٍبت وىػىٍەر ئىىەْ، ھېچمبٍطىطىٕي جؤۇٍبٌّىسىُ - 
ئۆٍسە  .ثېػىسىٓ ئۇالرٔىڭ ٍوٌۇچي ئەِەضٍىىي چىمىپ جۇرىسۇ  - ٌېىىٓ ئۈضحي .جۇرىسۇ

 ضبرە: .زېسى - ٍېگۈزەن ٔېّە ثبر؟
ضبرۀىڭ ٍېٕىسىٓ لبٍحّبلچي ثوٌۇپ جۇرغبْ  .زېسى - لوٍٕىڭ ٍېرىُ گۆغي ثبر، - 

 ئىجراھىُ:
ٍېٕىسا ٍب  .ٍبت وىػىٍەرئۇالر ِېھّبْ ھەَ  .ٍېرىُ لوٍّۇ؟ ثوزالحىىي ِوزإٍي ثوغۇزالٍٍي - 

لورضبلٍىرى ئېچىپ وەجىۀسۇ،  .ئىچّىىىّۇ ٍوق ئىىەْ - ٍېّەن ،جبلٍىرى  - ئۇاللٍىرى، ٍب ٍۈن
 . زېسى - ثەٌىىُ پېمىر وىػىٍەرزۇر،

ِوزاً ئبٌالھٕىڭ ٔبِي جىٍغب  .ئىجراھىُ ضېّىس ثىر ِوزإٍي جۇجۇپ، ئۇٔي ضوٍۇغمب ثۇٍرۇزى
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زاضحىربْ  .رۇٌغبْ جبغٕىڭ ئۈضحىسە پىػۇرۇٌۇغمب ثبغٍىسىگۆغي لىسزۇ .ئېٍىٕىپ ثوغۇزالٔسى
ئبٍبٌي ئۇالرٔي ئوثسأراق ِېھّبْ  .ئىجراھىُ ِېھّبٔالرٔي جبِبلمب جەوٍىپ لىٍسى .جەٍَبرالٔسى

 . پىػۇرۇٌغبْ وبال گۆغٍىرى ِېھّبٔالرٔىڭ ئبٌسىغب لوٍۇٌسى .لىٍىع ئۈچۈْ وۆپ پبٍپېحەن ثوٌسى
ئۇالرٔىڭ  .لىٍىپ، ئۇالرٔي زاضحىربٔغب جەوٍىپ لىٍسىئىجراھىُ لوٌي ثىٍەْ ئىػبرەت 

ئىجراھىُ ئبٌالھٕىڭ ضېرىٌ  .جبرجىٕىپ لبٌّبضٍىمي ئۈچۈْ جبِبلٕي ئۆزى ئېٍىپ ثبغالپ ثەرزى
ثەٌىىُ ئۇٔىڭ  .وىػىٍەرٔي ٍبٌغۇز لوٍّبٍسىغبٍٔىمىٕي ثىٍىسىغبْ، لوٌي ئوچۇق، ِەرت ئبزەَ ئىسى

ِېھّبْ ئبراْ ئۈچ وىػي ثوٌغبچمب، ٍېرىُ  .وق ئىسىئۆٍىسە ِۇغۇ ِوزاٍسىٓ ثبغمب ھبٍۋاْ ٍ
 . ٌېىىٓ ئىجراھىُ ثەوّۇ ضېرىٌ وىػي ئىسى .لوٍٕىڭ گۆغىّۇ ئۇالرغب ٍېحىپ ئبغبجحي

 .ئۇالر زاضحىربٔغب لوي ئۇزاجّبً ئوٌحۇراجحي .ئىجراھىُ وۆزىٕىڭ لىرىسا ِېھّبٔالرغب لبرىسى
 .ېسى ۋە ئۆزى ٍۀە ٍېَىػىە ثبغٍىسىز« ٍېّەِطىٍەر؟»جبِبلٕي ئۇالرٔىڭ ئبٌسىغب ضۈرۈپ: 

ئۇالر  .ثىرئبززىٓ وېَىٓ ئۇالرغب جەورار لبراپ، ئۇالرٔىڭ ٍۀە ٍېّەً ئوٌحۇرغبٍٔىمىٕي وۆرزى
چۈٔىي چۆي  .غۇ چبغسا، ئىجراھىُ ئۇالرزىٓ ئۀطىرىسى .لوٌٍىرىٕي ئۇزاجّبً جىُ ئوٌحۇراجحي

ڭ ئۆً ئىگىطىگە ثىرەر ٍبِبٍٔىك ئۀئۀىطي ثوٍىچە، ِېھّبٕٔىڭ جبِبق ٍېّەضٍىىي ئۇالرٔى
 . لىٍّبلچي ثوٌغبٍٔىمىٕىڭ ئىپبزىطي ئىسى

ئۇالر  .ئىجراھىُ ئۆز ئىچىسە ثۇ ِېھّبٔالرزىىي غەٌىحىٍىىٍەرٔي ئوٍالغمب ثبغٍىسى
ئىجراھىُ ئۇالرٔي ئۆزىٕىڭ ئبٌسىغب  .ئىجراھىّٕىڭ ٍېٕىسا جۇٍۇلطىسال پەٍسا ثوٌۇپ لبٌغبٔىسى

 .جبلٍىرى ٍوق ئىسى  - ئۇالغٍىرى، ٔە ٍۈن  - ئۇالرٔىڭ ٔە ئبت .وەٌگۀسە ئبٔسىٓ وۆرگۀىسى
ثېػىسا   - ئىجراھىّغب پۈجۈٍٔەً ٔبجؤۇظ ثۇ وىػىٍەر ضەپەرزىٓ وېٍىۋاجمبْ ثوٌطىّۇ، ئۈضحي

ئىجراھىُ ئۇالرٔي جبِبلمب جەوٍىپ لىٍغبٔسا، ئۇالر زاضحىربٔغب  .ضەپەرٔىڭ ئىسٔبضي وۆرۈّٔەٍححي
 . لوي ئۇزاجّبٍۋاجبجحي ئوٌحۇرزى، ئەِّب جبِبلمب

ثېػىٕي وۆجۈرۈپ ئەجراپمب لبرىسى ۋە چېسىرٔىڭ ثىر  .ئىجراھىُ جېرىّۇ لورلۇغمب ثبغٍىسى
ئىجراھىُ وۆز ئىػبرەجٍىرى ئبرلىٍىك ئبٍبٌىغب  .ثۇٌۇڭىسا ئبٍبٌي ضبرۀىڭ جۇرغبٍٔىمىٕي وۆرزى

ي ئۇٔىڭ ٔېّە زېّەوچي ئەِّب ئبٍبٌ .ئۆزىٕىڭ ِېھّبٔالرزىٓ ئۀسىػە لىٍغبٍٔىمىٕي ئىپبزىٍىسى
ئىجراھىُ ئۆزىٕىڭ ئبزەٍِىرىٕي، ذىسِەجچىٍىرىٕي ۋە لەۋِىٕي  .ثوٌغبٍٔىمىٕي چۈغۀّىسى

ئۇالر ئەِسى لۇراِىغب ٍەجىەْ ٍبظ ٍىگىحٍەر ئىسى،  .ِېھّبٔالر ئبراْ ئۈچ وىػي ئىسى .ئوٍٍىسى
لىٍىك وۆڭٍىسىٓ پەرىػحىٍەر ئۇٔىڭ ٍۈز ئىپبزىٍىرى ئبر .ئىجراھىُ ثوٌطب، لېرى ثوۋاً ئىسى

« لورلّىغىٓ!»پەرىػحىٍەرزىٓ ثىرى ئىجراھىّغب:  .وەچىۀٍەرٔىڭ ھەِّىطىٕي ثىٍىپ جۇرزى
 . زېسى

 .ضىٍەرزىٓ راضحىٕال لورلۇۋاجىّەْ»ئىجراھىُ ثېػىٕي وۆجۈرۈپ، راضحچىٍٍىك ثىٍەْ: 
بڭب ٍبِبٍٔىك ِ .ضىٍەرٔي جبِبلمب جەوٍىپ لىٍسىُ، ئەِّب ضىٍەر لوٌۇڭالرٔي ئۇزاجّبً ئوٌحۇرىطىٍەر

ئي ئىجراھىُ! »پەرىػحىٍەرزىٓ ثىرى وۈٌۈِطىرىگەْ ھبٌسا:  .زېسى« لىٍىػٕي ئوٍالۋاجبِطىٍەر؟
 . زېسى« ثىس ئبٌالھٕىڭ )ٌۇجٕىڭ لەۋِىگە ئەۋەجىەْ( پەرىػحىٍىرى ثوٌىّىس .ثىس جبئبَ ٍېّەٍّىس

پەرىػحىٍەرزىٓ  .ضبرە وۈٌۈپ وەجحي، ثىر چەجحە ئۇالرٔىڭ ضۆزٌىرىٕي ئبڭالپ جۇرغبٔىسى
ئبٌالھ ضبڭب ئىطھبق ثىٍەْ ذۇظ »ثىرى ئۇٔىڭغب ثۇرۇٌۇپ، ئىطھبق ثىٍەْ ذۇغرەۋەر ثەرزى: 

ۋىَەً! ِەْ ثىر ِوِبً جۇرضبَ، ئېرىُ : ثۇ ضۆزٌەرزىٓ ھەٍراْ ثوٌغبْ ضبرە .زېسى« ذەۋەر ثەرزى
ثىرى ئۇٔىڭغب  پەرىػحىٍەرزىٓ .زېسى ثىر ثوۋاً جۇرضب، جۇغبِسىّەْ؟ ثۇ ھەلىمەجەْ لىسىك ئىػمۇ!
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ٍۀي ئۇالر ئوغۇي  .زېسى ٍۀە: ئىطھبلحىٓ وېَىٓ ٍەئمۇة ثىٍۀّۇ ذۇغرەۋەر ثېرىّىس
 . پەرزۀححىٓ وېَىٓ، ٔەۋرە ٍۈزىّۇ وۆرەجحي

 .جۇٍغۇالر زوٌمۇٍٔىٕىػمب ثبغٍىسى  - ئىجراھىُ ثىٍەْ ئبٍبٌي ضبرۀىڭ لەٌجىسىىي ھېص
ئىجراھىّٕىڭ ٍۈرىىىسىىي لورلۇٔچٕىڭ  .چېسىرٔىڭ ئىچي ثىرزەِسىال ثبغمىچە جۈضىە وىرزى

جۇغّبش ئبٍبٌىّۇ ثىر ثۇٌۇڭسا جىحرىگەْ ھبٌسا ئۆرە  .ئورٔىٕي غەٌىحە ھېططىَبجالر ئبٌغبٔىسى
ضبرە  .پەرىػحىٍەرٔىڭ ذۇغرەۋىرى ئۇٔىڭ ئىچىٕي ئبجبٍىپ لىٍىپ لوٍغبٔىسى .جۇراجحي

لبٔساق ِۇِىىٓ ثوٌطۇْ؟  ثۇ ...ثۇ .جۇغّبش ئىسى، ئېرى ئىجراھىُ ثوٌطب، لېرىپ وەجىۀىسى
 . ھەِّىطي ثىر پەش جېڭىرلبپ لبٌغبٔىسى

ِەْ لېرىغبْ جۇرضبَ، ِبڭب )ثبال ثىٍەْ( : ھەزرىحي ئىجراھىُ ئبرىسىىي جىّجىحٍىمٕي ثۇزۇپ
ئۇ  .ذۇغرەۋەر ثەرزىڭالرِۇ؟ ِبڭب ٔېّە ثىٍەْ ذۇغرەۋەر ثېرىۋاجىطىٍەر؟  زەپ ضورىسى

ٍبوي وۆڭٍىٕي ئەِىٓ جبپمۇزۇظ ۋە ئبٌالھٕىڭ  ذۇغرەۋەرٔي لبٍحب ئبڭٍىّبلچي ثوٌسىّۇ
 ئىٍحىپبجىٕي لبٍحب ئبڭٍىّبلچي ثوٌۇپ غۇٔساق لىٍسىّۇ؟

ثىس ضبڭب راضث  پەرىػحىٍەر ئۇٔىڭغب راضحىٕال ذۇغرەۋەر ئېٍىپ وەٌگۀٍىىىٕي ئېَحىپ:
پەرۋەرزىگبرىٕىڭ رەھّىحىسىٓ : ئىجراھىُ .زېسى ذۇغرەۋەر ثەرزۇق، ٔبئۈِىس ثوٌّىغىٓ

  .زېسى رزىٓ ثبغمب وىّّۇ ٔبئۈِىس ثوالر؟گۇِراھال
جۇٍغۇٌىرىٕي چۈغۀّىگەچىە، ئۇٔي   - پەرىػحىٍەر ئۇٔىڭ ئىٕطبٔغب ذبش ھېص

ثۇ  .ئۇِۇ ئۇالرغب ئۆزىٕىڭ ئۈِىسضىس ئەِەضٍىىىٕي ثىٍسۈرزى .ئۈِىسضىسٌىٕىػحىٓ چەوٍىسى
زەھػەجٍىه ضبرۀىڭ چىراٍي  .پەلەت ئۇٔىڭ ضۆٍگۈضىسىٓ وېٍىپ چىممبْ ثىر ئىپبزە ئىسى

ِەْ ثىر ِوِبً جۇرضبَ جۇغبِسىّەْ؟ لىسىك ئىػمۇ »ئۇ ضۆزگە لبٍحب ئبرىٍىػىپ:  .جۈضىە وىرزى
 . زېسى« ثۇ!

ئبٌالھٕىڭ ئەِرىسىٓ )ٍۀي لۇزرىحىسىٓ( : پەرىػحىٍەر ئۇٔىڭغب ِۇٔساق زەپ جبۋاة ثەرزى
)ٍۀي  ئەجەٍِىٕەِطەْ؟ ئبٌالھٕىڭ رەھّىحي ۋە ثەرىىەجٍىرى ضىٍەرٔىڭ ئبئىٍەڭالرغب

ئبٌالھ ھەلىمەجەْ ِەزھىَىٍەغىە الٍىمحۇر،  .ئىجراھىّٕىڭ ئبئىٍىطىسىىىٍەرگە( ٔبزىً ثوٌطۇْ
  .ئۇٌۇغالغمب الٍىمحۇر

 .ئىجراھىُ ثىٍەْ ئبٍبٌي ضبرۀىڭ ھبٍبجي ئۈچۈْ ئبززىٌ ئىع ئەِەش ئىسى  - ذۇغرەۋەر
ّۇ ٍىرالمب )ٍۀي ئەرەة ئىجراھىّٕىڭ ثىرال ئوغٍي )ٍۀي ئىطّبئىً( ثبر ئىسى، ئەِّب ئۇٔي ثەو

 . ٍېرىُ ئبرىٍىغب( لوٍۇپ لوٍغبٔىسى
ضبرە ئىجراھىُ ثىٍەْ ئۇزۇْ ٍىٍالرزىٓ ثېرى ثىٍٍە ٍبغبپ وېٍىۋاجمبْ ثوٌطىّۇ، پەرزۀث 

ھبجەر  .غۇڭب ئىجراھىّغب چۆرىطي ھبجەرٔي ئېٍىپ ثەرگۀىسى .ٍۈزى وۆرەٌّىگۀىسى
طب، ثبٌىطي ٍوق ئىسى، ئەِّب ثبٌىطي ثوٌۇغىٕي ضبرۀىڭ ثوٌ .ئىطّبئىٍٕي زۇَٔبغب وەٌحۈرگۀىسى

وېَىٕچە، ئۇ لېرىپ  .ئۇ ئۇزۇْ ٍىٍالرغىچە ثۇ ئۈِىس ثىٍەْ ٍبغىسى .غۇٔساق ئۈِىس لىٍغبٔىسى
 . ِوِبً ثوٌۇپ وەجىۀسىٓ وېَىٓ، ثۇ ذىَبٌسىٓ ۋاز وەچىۀىسى

ئبٌالھ  .ئۇ، ئبٌالھٕىڭ جەلسىرىگە ثوٍطۇٔۇغحىٓ ثبغمب ئبِبي ٍوق ئىىۀٍىىىٕي ثىٍەجحي
ِبٔب ئەِسى، ئۆِرىٕىڭ  .ئىجراھىُ ثىٍەْ ھبجەرٔىڭ ھبٍبجىٕي ِۇغۇٔساق ئورۇٔالغحۇرغبٔىسى

ثۇ، ٔورِبي ئوغۇي  .ئۇ ثىر ئوغۇي پەرزۀث وۆرەجحي .ئبذىرىسا ئۇالرغب ذۇغرەۋەر ثېرىٍىۋاجبجحي
 . زېگۀىسى« ئۇ ئىٍىٍّىه ئوغۇي ثوٌىسۇ»ئەِەش ثوٌۇپ، پەرىػحىٍەر: 
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ضبرە  .ڭ ئىرازىطي ئۇٔىڭسىىي ئۈِىسضىسٌىىٕي ضۈپۈرۈپ جبغٍىسىئەِّب ئبٌالھٕى
ِېھّبٔالرٔىڭ ئبٌسىسا چبٔسۇرِبضٍىك ئۈچۈْ  .ذۇغبٌٍىمحىٓ وۆز ٍېػي جۆوۈغىە ثبغٍىسى

جۇٍغۇٌىرىّۇ   - ھەزرىحي ئىجراھىّٕىڭ ھېص .غۇٔچە جىرىػمبْ ثوٌطىّۇ، ئۆزىگە ھبً ثېرەٌّىسى
ئېَحىػىٕي ثىٍەٌّەٍسىغبْ ٍۀە ثىر ٔېئّەجىە ٔبئىً  ئۆزىٕىڭ لبٔساق غۈوۈر .زاۋاٌغۇپ وەجحي

 . لىٍىٕغبٍٔىمىٕي ھېص لىٍغبٔىسى
ئۇ  .ئوغٍي ئىطّبئىً ٍىرالحب ثوٌغبچمب، ئۇٔي وۆرەٌّەٍححي .ئىجراھىُ ضەجسە لىٍسى

ئبٌالھ ئىجراھىّغب )ئۇٔىڭ(  .ئبٌالھٕىڭ ئەِرى ثىٍەْ ئۇ ٍەرزە )ٍۀي ئەرەة ٍېرىُ ئبرىٍىسا( ئىسى
ثىٍەْ ئىطّبئىٍٕي ئېٍىپ ثېرىپ، ضۇضىس ۋە ئېىىٕطىس ثىر ۋازىغب لوٍۇپ لوٍۇغىٕي ھبجەر 

 . ثۇ، جەثىرى ٍوق ئەِر ئىسى .ثۇٍرىغبٔىسى
ئۇ ھبٍبجي ثوٍىچە ئىٕطبٔالرٔي ئبٌالھمب زەۋەت لىٍىپ  .ئىجراھىُ ئەِرٔي ئىجرا لىٍسى

ئىطھبلحىٓ ٍەئمۇثٕىڭ ذۇظ ئبٌالھ ئۇٔىڭغب لېرىپ لبٌغبٔسا ضبرەزىٓ ئىطھبلٕىڭ،  .ئۆجحي
ٓ سېسىئىجراھىُ ضەج .ذۇغرەۋەر ئۇالرغب ٍەجىۈزۈٌسى .ئىع جۈگىسى .ذەۋىرىٕي ثەرگۀىسى

ھبٍبجبٔسىٓ جبِبق ٍېَەٌّەٍسىغبٍٔىمىٕي چۈغىٕىپ،  .وۆزى جبِبلمب چۈغحي .جۇرزى
 . ذىسِەجچىٍىرىگە زاضحىربٕٔي ٍىغىۋېحىػىە ثۇٍرۇپ، پەرىػحىٍەرگە ثۇراٌسى

پەرىػحىٍەر  .رلۇٔچ ھېططىَبجٍىرى ٍولىٍىپ، ھبٍبجىٕي ثېطىٍغبْ ئىسىئىچىسىىي لو
ئۇالرٔىڭ لېرىٕسىػي ٌۇجٕىڭ لەۋِي ئۈچۈْ  .ثەرگەْ ذۇغرەۋەر ئۇٔي پەضىوٍغب چۈغۈرزى

ئىجراھىُ ئۇالرٔىڭ ٌۇجٕىڭ لەۋِىگە ٔېّە ئۈچۈْ  .ئەۋەجىٍگۀٍىىىٕي ٍبزىغب ئبٌسى
 .ڭ لەۋِىگە لورلۇٔچٍۇق ئبزاة وېٍەجحيزېّەن، ٌۇجٕى .ئەۋەجىٍىسىغبٍٔىمىٕي ثىٍەجحي

ئىجراھىّٕىڭ ِەرھەِەجٍىه ۋە غەپمەجىبر جەثىئىحي ثىر لەۋِٕي ئىحبئەت لىٍسۇرۇظ ئۈچۈْ، 
ثەٌىىُ ٌۇجٕىڭ لەۋِي ٔىَىحىسىٓ ٍبٔغبْ ثوٌۇغي ۋە  .ئۇالرٔي ھبالن لىٍىۋېحىػىە ٍبر ثەرِەٍححي

 . سىپەٍغەِجەرٌىرىگە ئىحبئەت لىٍىۋاجمبْ ثوٌۇغي ِۈِىىٓ ئى
ئۇ  .ئىجراھىُ پەرىػحىٍەر ثىٍەْ ٌۇجٕىڭ لەۋِي ھەلمىسە ِۇٔبزىرىٍىػىػىە ثبغٍىسى

پەرىػحىٍەرگە ٌۇجٕىڭ لەۋِىٕىڭ پەٍغەِجەرگە ئىّبْ ئېَحىع ۋە گۇٔبھحىٓ ۋاز وېچىع 
پەرىػحىٍەرِۇ ئۇٔىڭغب ئۇالرٔىڭ گۇٔبھىبر لەۋَ ئىىۀٍىىىٕي،  .ئېھحىّبٌٍىمي ثبرٌىمىٕي ئېَححي

ئۇالر ئۈچۈْ ِەذطۇش ضبپبي جبغالرٔي چۈغۈرىسىغبٍٔىمىٕي ۋە ثۇ ۋەزىپىٕىڭ ئبٌالھٕىڭ 
پەرىػحىٍەرٔىڭ ضۆزٌىرىسىٓ وېَىٓ، ئىجراھىُ ٌۇجٕىڭ  .ئۆزٌىرىگە جبپػۇرۇٌغبٍٔىمىٕي ئېَححي

ئىچىسە ئۈچ ٍۈزگە »لەۋِىسىىي ِۇئّىٍٕەر جوغرىطىسا ئېغىس ئبچحي ۋە ِۇٔساق زەپ ضورىسى: 
 .زېسى« ٍبق!»پەرىػحىٍەر: « ېسىٕي پۈجۈٍٔەً ھبالن لىٍىۋېحەِطىٍەر؟ٍېمىٓ ِۇئّىٓ ثبر ثىر ٍ

ئىجراھىُ ثىرئبز راھەجٍىسى ۋە ِۇئّىٍٕەرٔىڭ ضبٔىٕي ئبزاٍحىپ، ئۇالرزىٓ غۇ لەزەر ِۇئّىٓ ثبر 
 . ٍېسىٕىڭ لبٔسالالرچە ھبالن لىٍىٕىسىغبٍٔىمىٕي ضورىغبٔىسى

« ئەھۋاٌىٕي جېرىّۇ ٍبذػي ثىٍىّىس ثىس ئۇ ٍەرزىىي ِۇئّىٍٕەرٔىڭ»پەرىػحىٍەر ئۇٔىڭغب: 
ئبٔسىٓ ئۇالر ئىجراھىّغب ئۆز ۋەزىپىٍىرىٕىڭ ئورۇٔساٌغبٍٔىمىٕي، ئۇٌۇغ  .زەپ جبۋاة ثېرىػحي

ئبٌالھٕىڭ ئەِرىٕىڭ ثەجب وەٌحۈرۈٌۈغي ۋە ٌۇجٕىڭ لەۋِىٕىڭ ھبالن ثوٌۇغي وېرەوٍىىىٕي 
ىمىٕي، ئۆزٌىرىگە رەت ئۇٔىڭ ثۇٔساق ِەرھەِەجٍىه ۋە غەپمەجٍىه ثوٌّبضٍ .چۈغۀسۈرزى

لىٍىّٕبٍسىغبْ ۋەزىپە جبپػۇرۇٌغبٍٔىمىٕي، ئۇٔىڭ ِۇٔبزىرىطىٕىڭ ٌۇجٕىڭ لەۋِىٕي ھبالن لىٍىع 
وۆوطي وەڭ، زىٍي   - ئىجراھىُ ھەلىمەجەْ وۆڭٍي .لبرارىٕي ئۆزگەرجەٌّەٍسىغبٍٔىمىٕي ثىٍسۈرزى
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پەرىػحىٍەرٔىڭ ضۆزى  .سىٍۇِػبق، ھەِّە ئىػحب ئبٌالھمب ِۇراجىئەت لىٍىسىغبْ پەٍغەِجەر ئى
 . ئىجراھىُ جىّىسى .ِۇٔبزىرىٍىػىػٕىڭ ئبذىرالغمبٍٔىمىسىٓ زېرەن ثېرىسۇ

 ٌۇت ئەٌەٍھىططبالَ
ٌۇجٕىڭ لەۋِي پەٍغەِجەرٌىرىٕي ئىٕىبر : ئۇٌۇغ ئبٌالھ غۇئەرا ضۈرىطىسە ِۇٔساق زەٍسۇ

لورلّبِطىٍەر؟ ِەْ ضىٍەر )ئبٌالھحىٓ( »ئۆز ۋالحىسا ئۇالرغب لېرىٕسىػي ٌۇت ئېَححي:  .لىٍسى
  .«ضىٍەر ئبٌالھحىٓ لورلۇڭالر، ِبڭب ئىحبئەت لىٍىڭالر .ھەلىمەجەْ ضىٍەرگە ضبزىك پەٍغەِجەرِەْ

غەپمەت ثىٍەْ زەۋەت   - ٌۇت لەۋِىٕي ئبٌالھمب ئۀە غۇٔساق ِۇالٍىٍّىك ۋە ِېھرى
ەۋەت لىٍىع ٌۇت ئۇالرٔي ٍبٌغۇز، غېرىىي ثوٌّىغبْ ئبٌالھمب ئىجبزەت لىٍىػمب ز. لىٍغبٔىسى

ئۇٔىڭ  .ثىٍەْ ثىرگە، ئۇالرٔي ٍبِبْ ئىػالرٔي لىٍىػحىٓ ۋە گۇٔبھ ئىػٍەغحىٓ جوضمبٔىسى
 .ھەۋەضٍەرگە زۇچ وەٌسى  - زەۋىحي جبظ ٍۈرەن، لبجحىك لوي، لوپبي ِۇئبِىٍە ۋە پەضىەظ ئبرزۇ

ذىَبٔەت  ثۇالڭچىٍىك لىالجحي، زوضحىغب .ٌۇجٕىڭ لەۋِي ٔبھبٍىحي لەثىھ گۇٔبھالرٔي ئۆجىۈزەجحي
 .ثىرىگە گۇٔبھ ئۆجىۈزۈغٕي جەۋضىَە لىالجحي، ھەر لبٔساق جىٕبٍەجحىٓ ٍبّٔبٍححي  - لىالجحي، ثىر

ٍېڭي جىٕبٍەجٍەر لېحىٍىپ   - ئۇالرٔىڭ جىٕبٍەجٍىرىگە زۇَٔبزا ھېچ وۆرۈٌۈپ ثبلّىغبْ، ٍېڭي
لۇۋۋەجٍىرىٕي ۋە جەثىئەجٍىرىسىىي ٍېڭىٍىك ٍبرىحىع روھىٕي   - ئۇالر ئىٕطبٔىٌ وۈچ .جۇراجحي

. ئىٕطبٔالر ثۇرۇْ وۆرۈپ ثبلّىغبْ، ٍېڭي جىٕبٍەجٍەرٔي جېپىپ چىمىػمب ذىسِەت لىٍسۇراجحي
ئبٌالھ جبئبال ٔەًِ ضۈرىطىسە . ئۇالر ئبٍبٌالرٔي لوٍۇپ، جىٕطىٌ جەٌىۋىٕي ئەرٌەر ثىٍەْ لبٔسۇراجحي

 ِۇٔساق زەٍسۇ:
ضىٍەر ثىٍىپ جۇرۇپ لەثىھ ئىػالرٔي »ححب ٌۇت ئۆزىٕىڭ لەۋِىگە ئېَححي: ئەٍٕي ۋالى

لىالِطىٍەر؟ ضىٍەر ئبٍبٌالرٔي لوٍۇپ، جىٕطىٌ جەٌىۋىڭالرٔي ئەرٌەر ثىٍەْ لبٔسۇراِطىٍەر؟ 
  .«ثەٌىي ضىٍەر ٔبزاْ لەۋِطىٍەر

 ئەجىجب، لەۋِي ئۇٔىڭ ضەِىّىٌ جەۋضىَەضىگە لبٔساق جبۋاة لبٍحۇرغبٔىسى؟ ئۇالرٔىڭ
 جبۋاثي ئۆجىۈزگەْ گۇٔبھٍىرىغب ئوذػبغال غەٌىحە ئىسى:

ٌۇجٕىڭ جەۋەٌىرىٕي غەھىرىڭالرزىٓ ھەٍسەپ چىمىرىڭالر، »ئۇالرٔىڭ ثىرزىٕجىر جبۋاثي: 
ئۇالرٔىڭ ئبۋۋاي لوغٍىّبلچي ثوٌغبٍٔىمي،  .زېَىػحىٓ ئىجبرەت ثوٌسى« ئۇالر پبن وىػىٍەرزۇر

  - ۆرۈۋېٍىػمب ثوٌىسۇوي، ٌۇجٕىڭ لەۋِىٕىڭ ئبڭو ئبٔسىٓ ِبذحىغبٍٔىمي غەٌىحىٍىه ئەِەضّۇ؟
ٍۀە وۆرۈۋېٍىػمب ثوٌىسۇوي، ئۇالرٔىڭ  .چۈغۀچىطي پۈجۈٍٔەً جەجۈر ثۇرِىٍىٕىپ وەجىۀىسى

ىي ھەِّە ٔەرضىٕي جەجۈرىگە سېسىئۆزٌىرىگە زۇٌۇَ لىٍىػي ۋە ھەلىمەجٕي ئىٕىبر لىٍىػي وۆز ئبٌ
ەرٌەرٔي جەٌەپ لىٍىع، پبن ثوٌغبٔالرٔي غەھەرزىٓ غۇڭب، ئبٍبٌالرٔىڭ ئورٔىغب ئ .ثۇرىۋەجىۀىسى

ئۇالر غىپبغب لبرغي جۇرىسىغبْ ۋە  .لوغالظ زېگۀسەن ئىػالر ئۇالر ئۈچۈْ ٔورِبي ئەھۋاي ئىسى
 . ئۇٔي رەت لىٍىسىغبْ وېطەي وىػىٍەر ئىسى

ئبغىبرا   - ئۇالر ھەِّە ئىػٕي ئوچۇق .ٌۇت، لەۋِىٕىڭ ثۇ لىٍّىػٍىرىغب ثەوّۇ لبٍغۇراجحي
غەھەرگە ٍبت وىػي، ٍوٌۇچي ٍبوي ِېھّبْ وېٍىپ لبٌطب، ئۇ وىػىٕي ئۇالرٔىڭ  .لىالجحي

ضەْ ئبٍبٌالرٔي ِېھّبْ »ئۇالر ٌۇجمب ِۇٔساق زەٍححي:  .لوٌىسىٓ ھېچىىُ لۇجۇٌسۇرۇپ لبالٌّبٍححي
ثىٍەْ  ٌۇت ئۇالر .ئۇالرٔىڭ ضېطىك ٔبِي ھەر ٍەرگە پۇر وەجحي« لىً، ئەرٌەرٔي ثىسگە لوٍۇۋەت!

وۈٍٔەر، ئبٍالر، ٍىٍالر ئۆجۈپ وەجىەْ ثوٌطىّۇ، ئۇٔىڭغب  .وۆپ ئېٍىػحي، ئۇالرغب زەٌىً وەٌحۈرزى
ئۇٔىڭغب ئبئىٍىطىسىٓ ثبغمب  .غۇٔسالحىّۇ ئۇ زەۋىحىٕي زاۋاِالغحۇرزى .ھېچىىُ ئىػۀّىسى
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ضىٍەْ، ِە .ھەجحب ئبئىٍىطىسىّٕۇ ھەِّىطي ئىّبْ ئېَحّىغبٔىسى .ھېچىىُ ئىّبْ ئېَحّىغبٔىسى
 . ٌۇجٕىڭ ئبٍبٌي ٔۇھٕىڭ ئبٍبٌىغب ئوذػبظ پەٍغەِجەرٔي ئىٕىبر لىٍغبٔىسى

ئەِّب ٌۇت ئۆٍىٕىڭ ئىچىسىّۇ،  .ئىٕطبْ ئبراَ ئبٌىسىغبْ ۋە راھەجٍىٕىسىغبْ ٍەرزۇر  - ئۆً
لەۋِىٕىڭ  .ھبٍبجي زاۋاٍِىك زۇٌۇَ ۋە ِۈغىۈٌٍۈن ئىچىسە ئۆجەجحي .ضىرجىسىّۇ راھەت وۆرِەٍححي

ئبرىسىٓ غۇٔچە ٍىً ئۆجىەْ ثوٌطىّۇ، ئۇٔىڭغب ھېچىىُ  .غب ضەۋرچبٍٔىك لىالجحيلىٍّىػٍىرى
ئۇٔىڭ ئۈضحىگە، لەۋِي ئۇٔىڭ پەٍغەِجەرٌىىىٕي ِەضرىرە لىٍىپ، ِۇٔساق  .ئىػۀّىگۀىسى

 زېَىػەجحي:
   ئەگەر ضەْ راضحچىٍالرزىٓ ثوٌطبڭ، ثىسگە ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىٕي وەٌحۈرگىٓ!

ئۇالرزىٓ ئۈِىسىٕي ئۈززى ۋە ئبٌالھٕىڭ ئۇالرٔي ھبالن لىٍىپ، ئۆزىگە غۇٔىڭ ثىٍەْ، ٌۇت 
پەرىػحىٍەر ھەزرىحي ئىجراھىّٕىڭ ٍېٕىسىٓ . ٍبرزەَ ثېرىػي ئۈچۈْ ٍبٌۋۇرۇپ زۇئب لىٍسى

. ئبٍرىٍىپ، ٌۇجٕىڭ لەۋِي جەرەپىە ٍۈزٌۀسى ۋە ئەضىر ۋالحي ثىٍەْ ئۇ ٍەرگە ٍېحىپ وەٌسى
ثوضحبٍٔىك ثىر ٍەرٔىڭ ئوجحۇرىسىٓ ثىر ئۆضحەڭ  .پ وەٌسىضەزۇِٕىڭ ضېپىٍٍىرىغب ٍېمىٕال

ٌۇجٕىڭ لىسى . ٌۇجٕىڭ لىسى جۇٌۇِغب ضۇ ئېٍىع ئۈچۈْ ئۆضحەڭ ثوٍىسا جۇراجحي .ئېمىپ ئۆجەجحي
ٍەر ٍۈزىسە ثۇٔساق وېٍىػىەْ ئەرٌەرٔىڭّۇ ثبرٌىمىٕي  .ثېػىٕي وۆجۈرۈپ پەرىػحىٍەرٔي وۆرزى

 «ئي لىسچبق! ثۇ ئۆً ضىٍەرٔىڭّۇ؟»لىسزىٓ ضورىسى:  ئۈچىسىٓ ثىرى. وۆرۈپ ھبڭ ـ جبڭ لبٌسى
ِەْ ئبجبِغب ذەۋەر ثېرىپ  .ضىٍەر غۇ ٍەرزە جۇرۇپ جۇرۇڭالر»لىس )لەۋِىٕي ٍبزىغب ئېٍىپ(: 

ئبٔسىٓ جۇٌۇِٕي ئۆضحەڭ ثوٍىسا لوٍۇپ، ئبجىطي  .زېسى« وەٌگىچە، ثۇ جەرەپىە ٍېمىٕالغّبڭالر!
وىرىع ئېغىسىسا ثىر ٔەچچە ٍىگىث ضېٕي وۈجۈپ  ئبجب! غەھەرٔىڭ». جەرەپىە لبراپ ٍۈگۈرزى

 . زېسى« ھبزىرغىچە ئۇالرزەن ئبزەٍِەرٔي وۆرۈپ ثبلّىسىُ .جۇرىسۇ
زېسى ۋە ٍۈگۈرگەْ پېحي ِېھّبٔالرٔىڭ « ثۈگۈْ زىػۋارچىٍىك وۈٔىسۇر»ئۆزىگە:   - ٌۇت ئۆز
 .زېسى« سۇرثۈگۈْ زىػۋارچىٍىك وۈٔى»ئۇالرٔي وۆرۈپال جېٕي ضىمىٍسى ۋە:  .ٍېٕىغب ثبرزى

ئۇالر جبۋاة ثېرىػٕىڭ ئورٔىغب،  .ئۇالرزىٓ ٔەزىٓ وەٌگۀٍىىىٕي، وېٍىع ِەلطىحىٕي ضورىسى
ٌۇت ئۇالرزىٓ ئەٍّۀسى ۋە ئبٌسىغب  .ئۇٔىڭسىٓ ئۆزٌىرىٕي ِېھّبْ لىٍىػىٕي جەٌەپ لىٍسى

ٍەر ٍۈزىسە ثۇ »ثىر ئبز ِبڭغبٔسىٓ وېَىٓ جوذحبپ، ئۇالرغب لبرىسى ۋە:  .چۈغۈپ ِبڭسى
 . زېسى« ۋِسىّٕۇ ئەضىي ذەٌمٕىڭ ثبرٌىمىٕي ثىٍّەٍّەْلە

 .ئۇ، ثۇ ضۆزٔي ئۇالرٔي وېچىسە غەھەرزە لېٍىػحىٓ ۋاز وەچىۈزۈظ ئۈچۈْ ئېَحمبٔىسى
ٌۇت ٍوٌىٕي . ئەِّب ئۇالر ٌۇجٕىڭ ضۆزىگە پىطۀث لىٍىپ وەجّىسى، جبۋاثّۇ ثەرِىسى

ئۇالرغب غەھەر  .لەثىھٍىىىگە ثۇراٍححيضۆزىٕي ئبٍالٔسۇرۇپ ثۇ غەھەر ذەٌمىٕىڭ  .زاۋاِالغحۇرزى
ذەٌمىٕىڭ پەضىەظ ۋە ئەذاللطىس ئىىۀٍىىىٕي، ِېھّبٔالرٔي ئوضبي ئەھۋاٌغب چۈغۈرۈپ 

ئۇٔىڭ  .لوٍىسىغبٍٔىمىٕي، ئۇالرٔىڭ ٍەر ٍۈزىسە ثۇزۇلچىٍىك لىٍىسىغبٍٔىمىٕي ضۆزٌەپ ثەرزى
الٍىمىسا، چىراٍٍىمچە ثىرى، ِېھّبٍٔىرىٕي  .زېھٕىسە ئىىىي ئبضبضٍىك ِەضىٍە ثبر ئىسى

ٍۀە ثىرى، ئۇالرٔي وېچىسە ثۇ غەھەرزە لبٌّبً، ٍوٌىٕي زاۋاِالغحۇرۇغمب لبٍىً  .وۈجۈۋېٍىع
 . غۇڭب ئۇ وۈچىٕىڭ ثېرىچە ضۆزٌىرىٕي غۇ جەرەپىە جبرجىػمب جىرىػحي .لىٍىع

 .ضۆز لىٍّبً ِبڭبجحي  - ئەِّب ِېھّبٔالر ثەوّۇ ٍوچۇْ وىػىٍەر ثوٌۇپ، ئبضبضەْ گەپ
ت ئۇالرٔىڭ ثۇ وېچىٕي ِۇغۇ غەھەرزە ئۆجىۈزۈظ ٔىَىحي ثبرٌىمىٕي ثىٍگۀسىٓ وېَىٓ، ٌۇ

 .ئۇالرٔي وۈْ پېحىپ، غەھەرگە لبراڭغۇٌۇق چۈغىىچە ِۇغۇ ثوضحبٍٔىمحب جۇجۇپ جۇرِبلچي ثوٌسى
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وەچ وىرگۀسە، ئۇالرٔي غەھەر ذەٌمىگە ثىٍسۈرِەٍال ئۆٍگە ئەوىرىۋېٍىپ، ئەجىطي ضەھەر ٍۀە 
ئۇ  .ٌۇت جوٌىّۇ غەِىىٓ وۆرۈٔەجحي .غەھەر ضىرجىغب ئەچىمىپ لوٍۇغٕي ئوٍٍىسى چبٔسۇرِبً

 . ئىچىسىىي لورلۇٔچ ۋە لبٍغۇزىٓ ِېھّبٔالرٔي جبِبلمب جەوٍىپ لىٍىػٕىّۇ ئۇٔحۇپ لبٌغبٔىسى
ئۇالرٔي  .ٌۇت ئۈچ ِېھّىٕىٕي ئۆٍىگە ثبغالپ وىرزى .وۈْ پېحىپ، لبراڭغۇ چۈغحي

 .ِېھّبٔالرٔي وۆرۈپ، ٌۇجمب زەپ لوٍّبٍال ضىرجمب چىمىپ وەجحي ئبٍبٌي .ھېچىىُ وۆرِىگۀىسى
ذەۋەر ذۇززى جون ئېمىّىسەن  .ئبٍبي زەرھبي لەۋِىٕىڭ ٍېٕىغب ثېرىپ، ئۇالرٔي ذەۋەرٌۀسۈرزى

 . ذەٌك جوپٍىٕىپ، ٌۇجٕىڭ ئۆٍىگە ضەٌسەن ئېمىپ وەٌسى .ثىرزەِسىال پۈجۈْ غەھەرگە جبرلبٌسى
لەۋِي  .زىػۋارچىٍىك وۈٔي ثبغالٔسى .وەٌگۀىسىٌۇت ذەۋەر ثەرگەْ وۈْ ٍېحىپ 

ئۇالرغب وىُ ذەۋەر  .ٌۇت ھەٍراْ لبٌسى .ٍۈگۈرگەْ پېحي ئۇٔىڭ ئۆٍىگە ٍېحىپ وېٍىػحي
لەۋِي ئىػىه  .ٌۇجٕىڭ لبٍغۇضي جېرىّۇ ئبغحي .، ئەِّب جبپبٌّىسىزېسىثەرگۀسۇ؟ ئبٍبٌىٕي ئىس

ۈغۀچە ثېرىع ئۈِىسى ثىٍەْ ئۇالرٔىڭ ٌۇت ٍبذػىراق چ .ئبٌسىغىچە زېۋەٍٍەپ وېٍىۋاٌغبٔىسى
ئۇالرغب ٔېّە زەٍسۇ؟ ئۇالرزىٓ زۇرۇضث ثوٌۇغٕي جەٌەپ لىالِسۇ؟ ئۇالرغب  .ئبٌسىغب چىمحي

ئىٕطبٔىٌ ذۇٌك ھەلمىسە چۈغۀچە ثېرەِسۇ ٍبوي ئۇالرٔىڭ ئىچىسىىي ئبٌالھ ٍبراجمبْ ٔورِبي 
ثوٌۇپ، ئۇالر پۈجۈْ زۇَٔبزىىي ئۇٔىڭ چىراٍٍىك لىسٌىرى ثبر  ...جىٕطىٌ ئبڭٕي ئوٍغىحبِسۇ؟

 . ئبٍبٌالر ئەرٌەر ئۈچۈْ ئەرٌەرزىٓ پبن ھېطبثٍىٕىسۇ .ئبٍبٌالرٔىڭ ضىّۋوٌي ئىسى
ئي لەۋِىُ! ِېٕىڭ ثۇ لىسٌىرىُ ضىٍەرگە ئەڭ پبوحۇر، ئبٌالھحىٓ لورلۇڭالر، »ٌۇت ئېَححي: 

ِېھّبٍٔىرىُ ئۈضحىسە ِېٕي رەضۋا لىٍّبڭالر، ئبراڭالرزا لەثىھ ئىػحىٓ جوضىسىغبْ ثىرەر 
 «  وبٌٍىطي جبٍىسا ئبزەَ ٍولّۇ؟

 .پ وۈٌۈغۈپ وەجحيلەۋِي ئۇٔىڭ ضۆزٌىرى جۈگىگىچە ئبڭالپ جۇرزى ۋە وەٍٕىسىٓ لبلبھال
ٌۇجٕىڭ ضۆزٌىرى  .ئۇالر پەلەت ئبرىٍىرىسا وۈٌىىٍىه گەپ چىممبٔسىال غۇٔساق وۈٌۈغۈپ وېحەجحي

ثۇزۇق ۋە وېطەي ذۇٌممب، ئۆٌۈن ۋە لبجّبي ٍۈرەوىە، لبضبۋەت ثېطىپ وەجىەْ ئەذّەق ئەلىٍگە 
 . ئۇٔىڭ ئۈِىسى پۈجۈٍٔەً ضۇغب چىالغحي .جەضىر لىٍّىسى

لىسٌىرىڭغب ثىسٔىڭ ھبجىحىّىس ٍوق ئىىۀٍىىىٕي ضەْ ئوثساْ »َححي: ئۇالر )ٌۇجمب( ئې
  «. ثىٍىطەْ، غۇٔىڭسەن ثىسٔىڭ ِەلطىحىّىسٔىّۇ ئوثساْ ثىٍىطەْ

ئۆزىٕىڭ لەۋِي ئىچىسە ٍبٌغۇز ئىىۀٍىىىٕي، ئۆزىٕي لوغسىغۇزەن  .جبڭ لبٌسى  - ٌۇت ھبڭ
چۈْ ئۆزىٕىڭ ثەوّۇ ئبجىس جۇغمىٕي ٍبوي ئوغۇي ئەۋالجٍىرى ثوٌّىغبٍٔىمي ئۈ  - ئۇرۇق

ئىػىه  .ٌۇت ئۆٍىٕىڭ ئىػىىىٕي جباللٍىحىپ ٍېپىپ وىرىپ وەجحي .ئىىۀٍىىىٕي ھېص لىٍسى
 .ىي وۈٌىە ئبۋازٌىرى ۋە ئىػىه لبلمبْ ئبۋازالر ثبرغبٔطېرى ئەۋجىگە چىممىٍي جۇرزىسېسىئبٌ

ثىٍسۈرۈۋاجمبٔسەن، وؤىراپ وەجىەْ جبذحبً ئىػىه ئۆزىٕىڭ ثەرزاغٍىك ثېرەٌّەٍسىغبٍٔىمىٕي 
ٌۇت ھەَ ذىجىٍٍىك ھەَ غەزەپحىٓ الغىٍساپ جىحرىگەْ ھبٌسا ئىػىه  .غىرىطالپ جۇراجحي

 . ئبرلىطىسا جۇراجحي
ٌۇت ئۇالرٔىڭ  .ٌۇجٕىڭ ِېھّبٍٔىرى ٔبھبٍىحي جەِىىٍٕىه ثىٍەْ ثىربراِبْ ئوٌحۇراجحي

چۈٔىي ئۇالر  .ب ثبغٍىسىثىربراِبٍٔىمىغب لبراپ ھەٍراْ لبٌسى ۋە ئۀسىػىطي جېرىّۇ ئبرجىػم
ئۇٔىڭ ئۆزٌىرىٕي لوغسىَبٌّبٍسىغبٍٔىمىٕي  .ٌۇجمب ئىػىٕىپ، ئۇٔىڭ پبٔبھٍىمىغب ضىغىٕغبٔىسى

 لبجحىك ئۈِىسضىسٌۀگەْ ٌۇت، ثوغۇق ئبۋازى ثىٍەْ ۋارلىراغمب ثبغٍىسى: .ثىٍّەٍححي
ئىٍحىجب لۇۋۋىحىُ ثوٌطب ئىسى، ٍبوي   - وبغىي ِېٕىڭ )ضىٍەرگە لبرغي جۇرىسىغبْ( وۈچ
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  .لىٍىسىغبْ وۈچٍۈن جەِەجىُ ثوٌطب ئىسى )چولۇَ ضىٍەرگە زەرثە ثەرگەْ ثوالجحىُ(
ٌۇت  .ئىع چىڭىغب چىمحي، پەٍغەِجەرٔىڭ ضۆزٌىرى ذۇززى جوزغبلحەن جوزۇپ وەجحي

ئۈِىسضىسٌىىحە ٔېّە لىالرىٕي ثىٍّەً گبڭگىراپ لبٌغبْ ثىر پەٍححە، ِېھّبٔالر ئورۇٍٔىرىسىٓ 
ئۇالر : غب ثبغپبٔبھٍىك لىٍغۇچي زاجٕىڭ ثەوّۇ وۈچٍۈن ئىىۀٍىىىٕي ئېَححيجۇرزى ۋە ئۇٔىڭ

ئي ٌۇت! غۈثھىطىسوي، ثىس پەرۋەرزىگبرىڭٕىڭ ئەٌچىٍىرىسۇرِىس، ئۇالر »)ٍۀي پەرىػحىٍەر(: 
  .زېسى« . ..ھەرگىسِۇ ضبڭب زىَبْ ٍەجىۈزەٌّەٍسۇ

 . ھەرگىسِۇ زىَبْ ٍەجىۈزەٌّەٍسۇلەۋِىڭ ضبڭب  .ئي ٌۇت، لورلّىغىٓ! ثىس پەرىػحىٍەرِىس
ثىرزىٕال ئىػىه ئىچىگە گۆِۈرۈٌۈپ چۈغۈپ، لەۋَ ذەٌمي ئۆً ئىچىگە ٍوپۇرۇٌۇپ 

جىجرىئىً ئورٔىسىٓ جۇرۇپ، لوٌىٕي ثىر غىٍحىۋىسى، لەۋِٕىڭ وۆزٌىرى وور  .وىرىػىە ثبغٍىسى
ْ ِېڭىۋەرزى ۋە ئۇالر جبِالرٔىڭ ئبرىطىسا ٔىػبٕٔي پەرق ئېحەٌّەً، لبالٍّىغب .ثوٌۇپ وەجحي

جىجرىئىٍٕىڭ ئىػبرىحي ئۇالرٔىڭ  .زەپ ئوٍالپ، ضىرجمب چىمىپ وەجحي - ئۆٍگە وىرزۇق،
 . وۆزٌىرىٕي پۈجۈٍٔەً وور لىٍىۋەجىۀىسى

پەرىػحىٍەر ٌۇجمب ثۇرۇٌۇپ، ئۇٔىڭغب وېچىسىٓ لبٌّبً ئبئىٍىطىٕي ئېٍىپ غەھەرزىٓ 
ئۇالرغب جبغالرٔي  .ئبزاة چۈغەجحيچۈٔىي لەۋِىگە لورلۇٔچٍۇق  .چىمىپ وېحىػىٕي ثۇٍرىسى

زىٍسىٍىگە وەٌحۈرۈۋېحىسىغبْ لورلۇٔچٍۇق ئبۋازالر ئبڭٍىٕبجحي، ئەِّب لەۋِىٕىڭ ثېػىغب چۈغىەْ 
ثۇِۇ ثىر ذىً  .ئبزاثٕىڭ ئۆزٌىرىگىّۇ چۈغۈپ لبٌّبضٍىمي ئۈچۈْ، ئبرلىغب لبراغمب ثوٌّبٍححي

ٌۇجمب ئبٍبٌىٕىڭّۇ  .ثىٍەْ جەڭ ھبالن ثوالجحيوىُ ئبرلىغب لبراپ لوٍطب، لەۋِي  .غەٌىحە ئبزاة ئىسى
ئۇ  .چۈٔىي ئۇٔىڭ ئبٍبٌي لەۋِىگە ئوذػبظ وبپىر ئىسى .ھبالن ثوٌىسىغبٍٔىمىٕي ئېَححي

ئي ٌۇت، غەھەرزىٓ چىك!  .وبپىرٌىمىسىٓ ۋاز وەچّەٍححي ۋە لەۋِي ثىٍەْ جەڭ ھبالن ثوالجحي
« ئبزاة ھبزىر چۈغەِسۇ؟»سى: ٌۇت پەرىػحىٍەرزىٓ ضورى .رەثجىڭٕىڭ ئەِرى ٍېحىپ وەٌسى

جبڭ ٍېمىٓ »پەرىػحىٍەر ئبزاثٕىڭ جبڭ ٍورۇغبْ ۋالىححب چۈغىسىغبٍٔىمىٕي ثىٍسۈرزى ۋە: 
 . زېسى« ئەِەضّۇ؟

ٌۇت لىسٌىرى ۋە ئبٍبٌىٕي ئېٍىپ، وېچىسە ٔبھبٍىحي جېسٌىه ثىٍەْ لەۋِىسىٓ ئبٍرىٍىپ 
ٍىال ٍىرالالپ وەجىۀسىٓ وېَىٓ، ٌۇت لەۋِىسىٓ ذې .ضەھەر ۋالحي ٍېمىٕالپ لبٌغبٔىسى .چىمحي

 . ئبٌالھٕىڭ ئەِرى وەٌسى
ئۈضحۈْ   - ثىسٔىڭ )جبزاالظ( ئەِرىّىس چۈغىۀسە، ئۇالرٔىڭ ٍۇرجٍىرىٕي ئبضحىٓ

ئۈضحىٍەپ ضبپبي جبغالرٔي   - لىٍىۋەجحۇق )ٍۀي وۆِحۈرۈۋەجحۇق(، ئۇ ٍۇرجالرغب ثىس ئۈضحي
زەرگبھىسا ثەٌگە ضېٍىٕغبْ ئىسى، ئۇ ٍۇرجالر  ئۇ ضبپبي جبغالرغب پەرۋەرزىگبرىڭٕىڭ .ٍبغسۇرزۇق

  .زاٌىّالر )ٍۀي لۇرەٍع وبپىرٌىرىسىٓ( ٍىراق ئەِەش
ئبٌىّالر ِۇٔساق زەٍسۇ: جىجرىئىً لبٔبجٍىرىٕىڭ ئۇچي ثىٍەْ ٍەجحە غەھەرٔي ٍەرزىٓ ثىرالال 

ي ۋە ٍۇٌۇپ ئېٍىپ، ئبضّبٕٔىڭ لەرىگىچە ئېٍىپ چىمحي )پەرىػحىٍەر ذورازالرٔىڭ چىٍٍىغىٕىٕ
ئبٔسىٓ ٍەجحە غەھەرٔي زۈَ وۆِحۈرۈپ، ٍەرگە لبرىحىپ  .ئىحالرٔىڭ ھبۋغىغىٕىٕي ئبڭٍىغبٔىسى(

غەھەرٌەر ٍەرگە چۈغۈۋاجمبٔسا، ئبضّبٔسىٓ )ئۇالرٔىڭ ئۈضحىگە( ئبٌالھٕىڭ زەرگبھىسا  .ئبجحي
ٍېغىع ذېٍي ئۇزۇٔغىچە  .ئۈضحىٍەپ ٍبغسى  - ثەٌگە ضېٍىٕغبْ ضبپبي جبغالر ئۈضحي

 . زاۋاِالغحي
غەھەر جەجۈر  .ٌۇجٕىڭ لەۋِي پۈجۈٍٔەً ھبالن ثوٌسى، ئۇالرزىٓ ھېچىىُ ضبق لبٌّىغبٔىسى
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ٍەرزىٓ ئېحىٍىپ چىممبْ ضۇ ئەجراپٕي ثېطىپ، ٌۇت  .ئۆرۈٌۈپ، ٍەرگە پبجۇرۇۋېحىٍگۀىسى
ٌۇجٕىڭ لۇٌىمىغب لورلۇٔچٍۇق ئبۋازالر وېٍىػىە  .لەۋِىٕىڭ غەھىرى وۆٌگە ئبٍٍىٕىپ وەجحي

ئبرلب جەرەپحىىي ھبۋأىڭ ٍېرىٍغبٍٔىمىٕي ھېص لىٍسى، ئەِّب ئبرلىغب لبراپ ضېٍىػحىٓ  .غٍىسىثب
ئبٍبٌي ئبۋاز وەٌگەْ جەرەپىە ثۇرۇٌۇپ لبرىسى، ئۇٔىڭ ۋۇجۇزى ثىرزىٕال  .لبجحىك ھەزەر ئەٍٍىسى

 . پبرچىٍىٕىپ، جوپىسەن جوزۇپ وەجحي
ئبجبلٍىرى ٍەر   - ەرٌىرى ۋە ٔبَئۇالرٔىڭ غەھ .ٌۇجٕىڭ لەۋِىٕىڭ ضەھىپىٍىرى ٍېپىٍسى

  - پىحٕە .ٍۈزىسىٓ ئۆچۈرۈپ جبغالٔسى، ھبٍبجٕىڭ ۋە جبٍٔىمالرٔىڭ زېھٕىسىٓ چىمىرىۋېحىٍسى
ٌۇت جۇٔجي ثوٌۇپ ٍۈزٌۀگەْ  .پبضبت ضەھىپىٍىرىسىٓ ٍۀە ثىرى ٍىرجىپ جبغالٔغبْ ثوٌسى

ئۇٔىڭغب ِىٍٍىحي ھەلمىسىىي  ئىجراھىُ ثىٍەْ ٍۈز وۆرۈغۈپ، .وىػىگە، ٍۀي ئىجراھىّغب ٍۈزٌۀسى
جبڭ   - ئىجراھىّٕىڭ ثۇ ۋەلەٌەرٔي ئبٌسىٓ ثىٍسىغبٍٔىمي ئۇٔي ھبڭ .ۋەلەٌەرٔي ضۆزٌەپ ثەرزى

وۆوطي وەڭ، زىٍي ٍۇِػبق، ھەر ئىػحب ئبٌالھمب ِۇراجىئەت لىٍىسىغبْ   - وۆڭٍي .لبٌسۇرزى
ئىجراھىُ ۋە ٌۇت ئىىىىطي وىػىٍەرٔي ئبٌالھمب، جەۋھىس ئەلىسىطىگە، ئىطالَ زىٕىغب زەۋەت 

 . لىٍىػٕي زاۋاِالغحۇرزى
 ئىطّبئىً ئەٌەٍھىططبالَ

ٓ جبرجىپال ھەزرىحي ئىطّبئىٍٕىڭ ئبٌالھ ٍوٌىسىىي ضەرگۈزەغحىطي ثوۋاق ۋالحىسى
ئۇ  .ئبٔىطي ئۇٔي ٍەرگە )ھبزىرلي وەثىسىىي زەِسەَ ثۇٌىمىٕىڭ ئورٔىغب( ٍبجمۇززى .ثبغالٔغبٔىسى

وۈٍٔەرزە زەِسەَ ثوٌىمي جېري ٍوق ثوٌۇپ، وېَىٓ ئىطّبئىٍٕىڭ ئىىىي ئبٍىمي ئبضحىسىٓ 
طىك، ئۇ ٍەر پۈجۈٍٔەً چۆي ثوٌۇپ، ھبۋاضي جؤۇرزەن ئىط .ثۇٌسۇلالپ ئېحىٍىپ چىممبْ ئىسى

ھبجەر لۇپمۇرۇق، ئبزىّىساجطىس، گىَبھطىس  .چەوطىس وەجىەْ لۇٍِۇق، ضۇضىس ِبوبْ ئىسى
 . ۋازىسا ئوغٍي ثىٍەْ ٍبٌغۇز لبٌغبٔىسى

جېري ثوۋاق  .ئىطّبئىٍٕىڭ ئبٌالھ ٍوٌىسىىي جۇٔجي ھىجرىحي ِبٔب ِۇغۇٔساق ثبغالٔسى
گە ضبڭگىالپ لبٌغبْ ۋالىححب ثۇ ئبجىطىّۇ ٍبغىٕىپ، ثىر پۇجي گۆر .جۇرۇپال ضىٕبلمب زۇچ وەٌسى

 . ئىىىىٕچي ضىٕبق، ئۇ لۇراِىغب ٍەجىەْ چبغسا ٍېحىپ وەٌسى .ئېغىر ضىٕبق ثىٍەْ ضىٕبٌسى
 ثەٍتۇٌالھ

ئبجالرٔي وۆٔسۈرۈپ  .ئىطّبئىً ئۆِرىٕىڭ ئبذىرىغىچە ئەرەة ٍېرىُ ئبرىٍىسا ٍبغىسى
ئبٍٍىٕىػىٕىڭ ۋە ئبۋاجٍىػىػىٕىڭ ئەڭ زەِسەَ ضۈٍي ئۇ ٍەرٔىڭ ئوٌحۇراق جبٍغب  .ئىػٍەجحي

 . ئبضبضٍىك ضەۋەثي ئىسى
 .ئىطّبئىً ثبالغەجىە ٍېحىپ ئۆٍٍۀسى .ثەزى وبرۋأالر ۋە لەثىٍىٍەر ثۇ ٍەرگە ِبوبٔالغحي

ئىجراھىُ ئۇٔىڭ  .ئەِّب ئىطّبئىً ئۆٍسە ٍوق ئىسى .ھەزرىحي ئىجراھىُ ئۇٔي ٍولالپ وەٌسى
ئىطّبئىٍٕىڭ ئبٍبٌي ئۆزٌىرىٕىڭ  .الٍىمىٕي ضورىسىوۈٍٔىرىٕىڭ لبٔس  - ئبٍبٌىسىٓ ھبي

ھەزرىحي ئىجراھىُ ئۇٔىڭغب:  .ٍولطۇٌٍۇق ۋە لىَىٕچىٍىمحب ٍبغبۋاجمبٍٔىمىٕي ئېَحىپ زارالٔسى
 .زېسى« ئېرىڭ وەٌگۀسە ئېَحىپ لوٍغىٓ، ئۇ ئۆٍىٕىڭ ئىػىىىٕي ئبٌّبغحۇرۇۋەجطۇْ!»

  - ػٕي ۋە وەٌگەْ ئبزەِٕىڭ چىراًئىطّبئىً لبٍحىپ وەٌسى، ئبٍبٌي ئۇٔىڭغب ثوٌغبْ ئى
ئۇ ِېٕىڭ ضۀسىٓ ئبٍرىٍىػىّٕي  .ئۇ ِېٕىڭ ئبجبَ»ئىطّبئىً:  .غەوٍىٕي ئېَحىپ ثەرزى

 . زېسى« ضەْ ئبئىٍەڭگە لبٍحىپ وەجىىٓ! .ثۇٍرۇپحۇ
  - ئىجراھىُ ئۇٔي ٍولالپ وەٌسى ۋە ئۇٔىڭ ئبٍبٌىسىٓ ھبي .ئىطّبئىً لبٍحب ئۆٍٍۀسى
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ئىطّبئىٍٕىڭ ئبٍبٌي ئۆزٌىرىٕىڭ ِوي ۋە ثبٍبغبجچىٍىك ئىچىسە  .ئەھۋاٌىٕي ضورىسى
 . ئىجراھىُ ثۇ وېٍىٕىسىٓ ِەِٕۇْ ثوٌسى .لبٔبئەت ثىٍسۈرزى  - ٍبغبۋاجمبٍٔىمىٕي ئېَحىپ، غۈورى

ئبٌالھٕىڭ ِەٍسأغب  .ئىجراھىُ ئۇٔي ٍولالپ وەٌسى .ئىطّبئىً راۋۇرۇش پىػىپ ٍېحىٍسى
ۋەلەٌەرزىىي ھېىّىحىٕي ئىطپبجالغٕىڭ زەي ۋالحي ٍېحىپ وېٍىۋاجمبْ چۈغىٕىىطىس 

 . وەٌگۀىسى
  «. ..ئي ئىطّبئىً! ئبٌالھ ِېٕي ثىر ئىػمب ثۇٍرۇزى»ئىجراھىُ ئېَححي: 

 . زېسى - ئىطّبئىً: ئبٌالھ ضبڭب ٔېّىٕي ثۇٍرىغبْ ثوٌطب، غۇٔي لىٍغىٓ!
 . زېسى - ئىجراھىُ: ِبڭب ٍبرزەَ لىالِطەْ؟

 . لىٍىّەْ، لىٍىّەْئىطّبئىً: ٍبرزەَ 
ئجىراھىُ لوٌي ثىٍەْ ٔېرىسىىي جۆپىٍىىٕي ئىػبرەت لىٍىپ جۇرۇپ: ئبٌالھ ِبڭب ثۇ ٍەرزە ثىر 

غۇٔىڭ ثىٍەْ، ئبٌالھٕىڭ ِۇلەززەش ئۆٍىٕي ٍبضبظ ئەِرى  .زېسى - ئۆً ٍبضبغٕي ثۇٍرىسى،
ٍبضبٌغبْ جۇٔجي  ئۇ، ٍەر ٍۈزىسە ئىٕطبٔالرٔىڭ پەرۋەرزىگبرىغب ئىجبزەت لىٍىػي ئۈچۈْ .ثېرىٍسى

  .ئۆً ئىسى
ھەزرىحي ئبزەِٕىڭ پەٍغەِجەر  .ئبزەَ ئبٌالھمب ئىجبزەت لىٍىع ئۈچۈْ ثىر چېسىر لۇرزى

 .ثوٌۇظ ضۈپىحي ثىٍەْ پەرۋەرزىگبرىغب ئىجبزەت لىٍىع ئۈچۈْ ئۆً ٍبضىػي ٔورِبي ئەھۋاي ئىسى
ئبرىسىٓ ئەضىرٌەر،  .وېَىٓ ھەزرىحي ئبزەَ ۋاپبت ثوٌسى .ئۇ ٍەرگە ئبٌالھٕىڭ رەھّىحي ٍبغسى

ھەزرىحي ئىجراھىُ ئۇ ئۆٍٕىڭ ئىىىىٕچي لېحىُ  .ئۇ ئۆٍسىٓ ئەضەر لبٌّىسى .ئۇزۇْ زاِبٔالر ئۆجحي
ثۇ لېحىُ، ئىٕػبئبٌالھ، جبوي لىَبِەت وۈٔىگىچە جىه جۇرىسىغبْ  .ٍبضىٍىػي ئۈچۈْ ئەِر ئبٌسى

 . ثىر ئۆً ٍبضىالجحي
زۇرىسىٓ، ھەزرىحي ئىجراھىّٕىڭ وەئجىٕىڭ جبغٍىرى ھەزرىحي ئبزەِٕىڭ لەٌت ھۇ

ضەۋرچبٍٔىمي ۋە ضۆٍگۈضىسىٓ، ھەزرىحي ئىطّبئىٍٕىڭ ِۇالٍىٍّىمي ۋە زۇرۇضحٍۇلىسىٓ 
ثىس ِەضجىسى ھەرەِگە وىرگىٕىّىسزە، ئىچىّىس ذبجىرجەٍِىه ۋە ئېطۀٍىه  .غەوىٍٍۀگۀىسى

ۇززى ِەروىسى ٔۇلحىغب ثىس وەئجىٕىڭ ئەجراپىسا ذ .جۇٍغۇٌىرىغب، لەٌجىّىس ھېططىَبجمب ٌىك جوٌىسۇ
 . لبراپ ھەرىىەجٍىٕىۋاجمبْ زەررىچىٍەرٔىڭ ھەرىىىحىسەن ئبٍٍىٕىػمب ثبغالٍّىس

 ئۇٌۇغ ئبٌالھ ِۇٔساق زەٍسۇ:
پەرۋەرزىگبرىّىس! »ئۆز ۋالحىسا ئىجراھىُ ثىٍەْ ئىطّبئىً وەئجىٕىڭ ئۇٌىٕي لوپۇرىۋېحىپ: 

)زۇئبٍىّىسٔي( ئبڭالپ جۇرغۇچىطەْ، ثىسٔىڭ )ذىسِىحىّىسٔي( لوثۇي لىٍغىٓ، ضەْ ھەلىمەجەْ 
پەرۋەرزىگبرىّىس! ئىىىىّىسٔي ئۆزەڭگە ئىحبئەجّەْ  .)ٔىَىحىّىسٔي( ثىٍىپ جۇرغۇچىطەْ

لىٍغىٓ، ثىسٔىڭ ئەۋالزٌىرىّىسزىّٕۇ ئۆزەڭگە ئىحبئەجّەْ ئۈِّەت چىمبرغىٓ، ثىسگە 
ْ جەۋثىٕي ھەججىّىسٔىڭ لبئىسىٍىرىٕي ئۆگەجىىٓ، جەۋثىّىسٔي لوثۇي لىٍغىٓ، چۈٔىي ضە

پەرۋەرزىگبرىّىس! ئۇالرٔىڭ ئىچىسىٓ  .ٔبھبٍىحي لوثۇي لىٍغۇچىطەْ، ٔبھبٍىحي ِېھرىجبٔطەْ
ئبٍەجٍىرىڭٕي ئۇالرغب جىالۋەت لىٍىپ ثېرىسىغبْ، وىحبثىڭٕي )ٍۀي لۇرئبٕٔي(، ھېىّەجٕي )ٍۀي 

ىٍىسىغبْ ثىر پبن ضۈٕٔەجٕي( ئۇالرغب ئۆگىحىسىغبْ، ئۇالرٔي )ِۇغرىىٍىه ۋە گۇٔبھالرزىٓ( پبن ل
  .زېسى« پەٍغەِجەر ئەۋەجىىٓ، ھەلىمەجەْ ضەْ غبٌىجطەْ، ھېىّەت ثىٍەْ ئىع لىٍغۇچىطەْ

جبغحىٓ ٍبضبٌغبْ ِۇضحەھىەَ ھۇجرا ثوٌۇپ، ئۇ ھەزرىحي ئىجراھىُ ثىٍەْ ئىطّبئىً   - وەئجە
بٔچە جبرىرحب ثىر ل .لبزغبْ وؤب ئۇٌٕىڭ چوڭمۇرٌۇلي جۈپەٍٍىسىٓ ٍەر ٍۈزىسە ِەزِۇت جۇرىسۇ
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لېحىُ ئۆرۈٌگەْ ثوٌطىّۇ، ٍۀە لبٍحب ئىٕػب لىٍىٕسى ۋە ھەزرىحي ئىجراھىّٕىڭ زاِبٔىسىٓ جبوي 
ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىططبالَ ھەزرىحي ئىجراھىّٕىڭ  .وۈٔىّىسگىچە ٍەر ٍۈزىسىٓ ٍولبپ وەجّىسى

ېحىُ زۇئبضي ثىٍەْ ٍەر ٍۈزىگە پەٍغەِجەر لىٍىپ ئەۋەجىٍگەْ ۋالىححب، وەئجىٕىڭ ئەڭ ئبذىرلي ل
ئۇالر وەئجە ئۈچۈْ وۆپ وۈچ چىمبرِىسى ۋە ئۇٌىٕي ھەزرىحي  .ٍبضبٌغبٍٔىمىٕي وۆرگۀىسى

 . ئىجراھىّسەن چوڭمۇر ووٌىّىسى
ثۇٔىڭسىٓ وۆرۈۋېٍىػمب ثوٌىسۇوي، ھەزرىحي ئىجراھىُ ثىٍەْ ھەزرىحي ئىطّبئىً وەئجىٕىڭ 

ىٓ ذېٍي ئۇزۇْ ۋالىث ئبرىس .وۆپ وۈچ ضەرپ لىٍغبٔىسى لۇرۇٌۇغىغب ئۆزٌىرى ٍبٌغۇز ھبٌسا
ھەزرىحي ئىجراھىُ جبۋاپٕىڭ ٔەزىٓ ثبغالپ، ٔەزە  .وەئجىٕىڭ ئىٕػبئبجي پۈجحي .ئۆجىۀىسى

ئبٍبغالغمبٍٔىمىٕي پەرلٍۀسۈرۈظ ئۈچۈْ ھەزرىحي ئىطّبئىٍٕي وەئجە جبغٍىرىسىٓ ثبغمب رەڭٍىه 
 . جبظ جېپىپ وېٍىػىە ثۇٍرىسى

ىگۈزەن زەرىجىسە وۈچ ضەرپ لىٍغبْ ثوٌۇپ، ھەزرىحي ئىطّبئىً ئىٕطبْ ثەرزاغٍىك ثېرەٌّ
غۇٔسالحىّۇ، ئبجىطىٕىڭ  .پبرچە ثوٌۇپ وەجىۀىسى  - پۈجۈْ ۋۇجۇزى ئېغىر ئەِگەوحىٓ پبرچە

لبٍحىپ وېٍىپ،  .ئەِرىٕي ثەجب وەٌحۈرۈظ ئۈچۈْ وۈچي ٍەجىەْ ٍەرگىچە ثبرغبٔىسى
 .ٍٔىمىٕي وۆرزىئبجىطىٕىڭ ھەجەر ئەضۋەز )لبرا جبظ(ٔي جېپىپ ئورۇٔالغحۇرۇپ ثوٌغب

 جەئەججۈپٍۀگەْ ھبٌسا:
 ئىجراھىُ: .زەپ ضورىسى  - ئبجب! ثۇٔي ضبڭب وىُ ئەوىٍىپ ثەرزى؟ - 
 . زېسى - ئۇٔي جىجرىئىً ئېٍىپ وەٌسى، - 

غۇٔىڭ ثىٍەْ، وەئجىٕىڭ ئىٕػبئبجي ئبذىرٌىػىپ، ثىر ئبٌالھمب ئېحىمبز لىٍغۇچي 
ئىجراھىُ ثۇرۇْ لىٍغبْ زۇئبضىٕي جەورارالظ ئۈچۈْ ھەزرىحي  .ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ جبۋىپي ثبغالٔسى

 . ئورٔىسىٓ جۇرزى
   ثىر لىطىُ وىػىٍەرٔىڭ زىٍٍىرىٕي ئۇالرغب ِبٍىً لىٍغىٓ!

جبرجىع لىٍىٕغبْ ۋالىححب   - ئۇٌۇغ ئبٌالھ ھەزرىحي ئىجراھىُ ثىٍەْ ئىطّبئىً ھەلمىسە جبالظ
 ِۇٔساق زېگۀىسى:

ئەِەش ۋە ٌېىىٓ جوغرا زىٕغب ئېحىمبز لىٍغۇچي،  ئىجراھىُ ٍەھۇزىَّۇ ئەِەش، ٔبضبراِۇ
ئبٌالھ ئۇٔىڭ زۇئبضىٕي لوثۇي  .ئبٌالھمب ثوٍطۇٔغۇچي ئىسى، ِۇغرىىالرزىٓ ئەِەش ئىسى

 . زەپ ئبجبٌغبٔالرٔىڭ جۇٔجىطي ئىسى “ِۇضۇٌّبْ”ھەزرىحي ئىجراھىُ  .لىٍسى
 ئۇٌۇغ ئبٌالھ ھەج ضۈرىطىسە ِۇٔساق زەٍسۇ:

ھېچمبٔساق ِۈغىۈٌٍۈوٕي لىٍّىسى )ضىٍەرٔي ضىٍەر جبلەت ئبٌالھ ضىٍەرگە زىٕسا 
)ثۇ( ئبجبڭالر ئىجراھىّٕىڭ زىٕىسۇر )ثۇ  .لىالٌّبٍسىغبْ ئىػالرٔي لىٍىػمب جەوٍىپ لىٍّىسى(

جوغرا زىٓ ثوٌغبٍٔىمي ئۈچۈْ، ئۇٔي ِەھىەَ ئۇچالڭالر(، ئبٌالھ ضىٍەرٔي ئىٍگىرى )ٍۀي 
  .لۇرئبٔسىّۇ غۇٔساق ئبجىسى .بْ زەپ ئبجىسىلۇرئبٔسىٓ ئىٍگىرىىي وىحبثالرزا( ِۇضۇٌّ

 ئىطھبق ئەٌەٍھىططبالَ ۋە ٍەئمۇة ئەٌەٍھىططالَ
 .لۇرئبْ وەرىُ ھەزرىحي ئىطھبق لىططىطىٕىڭ ئبز ثىر لىطّىغىال ئىػبرەت لىٍىپ ئۆجىەْ

ئۇٔىڭ جۇغۇٌۇغي ثىر ِۆجىسە ثوٌۇپ، ئۇٔىڭ زۇَٔبغب وېٍىسىغبٍٔىمي ۋە ٍەئمۇة ئىطىٍّىه ثىر 
ئۇ، وىچىىىسىٓ  .وٌىسىغبٍٔىمي ھەلمىسىىي ذۇغرەۋەرٔي پەرىػحىٍەر ئېٍىپ وەٌگۀىسىئوغٍي ث

جبرجىپال ئبجىطىسىٓ ئبٍرىُ ٍبغبغمب ِەججۇر ثوٌغبْ ئبوىطي ئىطّبئىٍسىٓ ثىر ٔەچچە ٍىً وېَىٓ 
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 . جۇغۇٌغبٔىسى
ضبرە ئوغٍي ئىطھبق ۋە ٔەۋرىطي ٍەئمۇة زۇَٔبغب وەٌگۀٍىىي ئۈچۈْ ئبٌەِچە ذۇغبي 

ئەِّب ئىطھبلٕىڭ ھبٍبجي، لەۋِىٕىڭ ئۇٔىڭغب جۇجمبْ پوزىحطىَىطي ھەلمىسە ِەٌۇِبجىّىس  .ثوٌسى
ٍەئمۇة ثوٌطب،  .ئبٌالھ ضبٌىھ )ٍبذػي( پەٍغەِجەرٌەر لبجبرىسا ئۇٔىّۇ ِبذحبپ ئۆجىۀىسى .ٍوق

 . ئۇٔىڭ ٔەضٍىسىٓ ثوٌغبْ جۇٔجي پەٍغەِجەرزۇر
ئىطّي ئىطرائىً ثوٌۇپ، لەۋِىگە  .ٍەئمۇثحۇرئۇ ئىجراھىّٕىڭ ئوغٍي ئىطھبلٕىڭ ئوغٍي 

 .ئبٌالھ ئۇٔىڭ لىططىطىسىٓ ئۈچال ثۆٌۈِٕي جىٍغب ئبٌغبْ .پەٍغەِجەر لىٍىپ ئەۋەجىٍگۀىسى
 . ئبٌالھ ئۇٔي ھەزرىحي ٍۇضۇفٕىڭ لىططىطىسە ئىطّىٕي جىٍغب ئبٌّبً جۇرۇپ زىىىر لىٍىسۇ

لۋا ئىٕطبْ ئىىۀٍىىىٕي ٍەئمۇثٕىڭ ضەوراجحىىي جەضۋىرٌىرىسىٓ ئۇٔىڭ ٔەلەزەر جە
 ضۈرىطىسە ِۇٔساق زەٍسۇ: ثەلەرئۇٌۇغ ئبٌالھ  .وۆرۈۋاٌغىٍي ثوٌىسۇ

ٍەئمۇة جبْ ئۈزۈۋاجمبْ ۋالحىسا ضىٍەر ٍېٕىسا ثبرِىسىڭالر؟ غۇ چبغسا ٍەئمۇة 
 .زەپ ضورىسى« ِەْ ئۆٌگۀسىٓ وېَىٓ ضىٍەر وىّگە ئىجبزەت لىٍىطىٍەر؟»ئوغۇٌٍىرىسىٓ: 

ئىجراھىُ، ئىطّبئىً، ئىطھبلالرٔىڭ ئىالھي   - ثوۋىٍىرىڭ  - ڭ ۋە ئبجبضېٕىڭ ئىالھى»ئۇالر: 
  .زېسى« ثوٌغبْ ئبٌالھمب ئىجبزەت لىٍىّىس، ثىس ئۇٔىڭغب ئىحبئەت لىٍغۇچىّىس

ھەزرىحي ٍەئمۇة ئوغۇٌٍىرىسىٓ ئېحىمبزٌىرى ھەلمىسىىي جبۋاثىٕي ئېٍىپ، ذبجىرجەَ 
ئوغٍي ٍۇضۇف ئبرلىٍىك ئېغىر ضىٕبلمب زۇچ ئۇ ئۆٌۈِىسىٓ ثۇرۇْ  .ثوٌغبْ ھبٌسا وۆز ٍۇِسى

ٍۇضۇفّۇ ئبجىطي ٍەئمۇثمب ئوذػبظ پەٍغەِجەر ثوٌۇپ، ئبٌالھ جبئبال ئۇٔي ِىطىر  .وەٌگۀىسى
 . ذەٌمىگە ئەۋەجىۀىسى

 

گۈزەي، ِۇوەِّەي لىططە ثىٍەْ ثبٍبْ لىٍىٕغبْ  .ئۈچىٕچي ثبپ
 ٍۇضۇف ئەٌەٍھىططبالَ ،ەرپەٍغەِج

لىططىطي لۇرئبٕٔىڭ جوٌۇق ثىر ضۈرىطىسە ٍۇضۇف ئىطّي ثىٍەْ ھەزرىحي ٍۇضۇفٕىڭ 
ٍەھۇزىَالر  .ئۇٔىڭ چۈغۈرۈٌۈظ ضەۋەثٍىرى جوغرىطىسا ِۇٔساق رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇ .چۈغۈرۈٌگەْ

ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىططبالِسىٓ ثۇرۇٔمي پەٍغەِجەرٌىرىسىٓ ثىرى ثوٌغبْ ٍۇضۇف ئەٌەٍھىططبالَ 
ئۇٔىڭ لىططىطي لۇرئبٔسا ٔبزۇن ۋە  .جەٌەپ لىٍىسۇھەلمىسە ئۆزٌىرىگە ضۆزٌەپ ثېرىػٕي 

  .ئىٕچىىە جەپطىالجٍىرى ثىٍەْ جوٌۇق چۈغۈرۈٌگەْ
 .لىططە ثىر چۈظ ثىٍەْ ثبغٍىٕىپ، ثۇ چۈغٕىڭ ئەِەٌىٍَىػي ثىٍەْ ئبذىرٌىػىسۇ

 ٍۇضۇفٕىڭ وىچىه ۋالحىسا زازىطىغب ضۆزٌەپ ثەرگەْ چۈغي لۇرئبٔسا ِۇٔساق جەضۋىرٌىٕىسۇ: 
ٍۇٌحۇزٔىڭ ۋە ئبً  11ئي ئبجب! ِەْ ھەلىمەجەْ چۈغۈِسە»ٍۇضۇف ئۆز ئبجىطىغب:  ئۆز ۋالحىسا

  .زېسى« ثىٍەْ وۈٕٔىڭ ِبڭب ضەجسە لىٍغبٍٔىمىٕي وۆرزۈَ
ئي ئوغٍۇَ! چۈغۈڭٕي لېرىٕساغٍىرىڭغب ئېَحّىغىٓ، »ئبجىطي )ٍۀي ٍەئمۇة ئەٌەٍھىطبالَ(: 

  .زېسى« مەجەْ ئبغىبرا زۈغّۀسۇرضبڭب ضۇٍىمەضث لىٍىپ ضبٌّىطۇْ، غەٍحبْ ئىٕطبٔغب ھەلى
ٍۇضۇف ئۇالرٔىڭ ثىر جۇغمبْ ئۇوىٍىرى ئەِەش ثوٌۇپ، ٍۇضۇفٕىڭ ئبٔىطي ئۇالرغب ئۆگەً 

 . ئۇ ئبٍبٌسىٓ ٍۇضۇف ۋە ئۇٔىڭ ثىر لېرىٕسىػي جۇغۇٌغبٔىسى .ئىسى
ٍۇضۇف ٍەئمۇثٕىڭ ئوغٍي، ٍەئمۇة ئىطھبلٕىڭ ئوغٍي، ئىطھبق ثوٌطب ئىجراھىّٕىڭ ئوغٍي 
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 . ثۇالر ثىر پبن زۀجىرٔىڭ پبن ھبٌمىٍىرى ئىسىثوٌۇپ، 
ٍەئمۇة ئوغٍىٕىڭ چۈغىسىٓ ئۇٔىڭ ئۆزىگە ھبزىرالٔغبْ پەٍغەِجەرٌىه غبرائىحىٕي، ئۇٔىڭ 
لەٌجىٕىڭ پبوٍىمي ۋە ضبپٍىمي ضەۋەثي ثىٍەْ ئۇٔىڭ وەٌگۈضىسە ئبالھىسە ثىر غەذطىە 

 . ئبٍٍىٕىسىغبٍٔىمىٕي چۈغۀگۀىسى
ىٓ ذەۋەر جبپمبٔسىٓ وېَىٓ، ئۇٔىڭغب چۈغىٕي لېرىٕساغٍىرىغب زازىطي ئوغٍىٕىڭ چۈغىس

ٍۇضۇف زازىطىٕىڭ جبپىٍىغىٕي ثوٍىچە وۆرگەْ چۈغىٕي  .ئېَحّبضٍىمىٕي جبپىٍىسى
چۈٔىي ئبوىٍىرى ٍۇضۇفىە، ٍۇضۇف ئۇالرغب ئىػىٕىپ غەذطىٌ  .لېرىٕساغٍىرىغب ئېَحّىسى

 . ەرىجىسە ئۆچٍۈن لىالجحيِەضىٍىٍىرىٕي ۋە چۈغٍىرىٕي زېَىػىە پىحىٕبٌّىغىسەن ز
غۇٔساق  .ٍۇضۇف زازىطىٕىڭ ئەِرى ثوٍىچە ئبوىٍىرىغب چۈغىٕي ضۆزٌەپ ثەرِىسى

  .ثوٌطىّۇ، ئبوىٍىرى ئۇٔىڭغب جوزاق لۇرۇپ، ضۇٍىمەضث لىٍىػٕىڭ پىالٍٔىرىٕي جۈزۈغۈۋاجبجحي
 . زەپ ضورىسى  - ئۇالرزىٓ ثىرى: زازىّىس ٔېّە ئۈچۈْ ٍۇضۇفٕي ثىسزىٓ ٍبذػي وۆرىسۇ؟

 . زېسى  - ئىىىىٕچىطي: ثەٌىي چىراٍٍىك ثوٌغبٍٔىمي ئۈچۈْ،
 . زېسى  - ئۈچىٕچىطي: ٍۇضۇف ثىٍەْ لېرىٕسىػي زازىّىسٔىڭ لەٌجىٕي ئىػغبي لىٍسى،

 . زېسى  - ثىرىٕچىطي ٍۀە: زازىّىس ئوچۇلحىٓ ـ ئوچۇق ذبجبالغحي،
 ۋە ئۇالرزىٓ ثىرى ثۇ ئىػٕي چولۇَ ھەي لىٍىع جەوٍىپىٕي ثەرزى:

 ـ ٍۇضۇفٕي ئۆٌحۈرۈڭالر! 
ـ ئۇٔي ٔېّە ئۈچۈْ ئۆٌحۈرىّىس؟ ئۇٔي ثۇ ٍەرزىٓ ٍىراق ٍەرگە ئبپىرىپ جبغٍىۋېحىپ،  

 وۆززىٓ ٍولىحبٍٍي!
زازىّىس ثىسگە  .ـ ئۇٔي ٔېّىػمب ئۆٌحۈرِەٍّىس؟ ئۇٔي ئۆٌحۈرضەن ئبٔسْ ذبجىرجەَ ثوٌىّىس 

 . لېٍىػي وېرەن
ىٍەْ ھەرىىەجٍۀسۈرۈٌگەْ ٍبوي ئبزەَ جەرىپىسىٓ ِەذپىٌ ثىر غەپمەت ثهللا لەٌجي ا

 ئۆٌحۈرۈغحىٓ ٍۈرىىي لبجحىك لورلۇجۇٌغبْ ثبغمب ثىرى ِۇٔساق زېسى: 
ثۇ لەثىھ  .ـ ئۇٔي ٔېّە ضەۋەثحىٓ ئۆٌحۈرىّىس؟ ضىٍەر ئۇٔىڭسىٓ لۇجۇٌّبلچي ثوٌۇۋاجىطىٍەر 

وبرۋأالر  .ٍٍيوېٍىڭالر! ئۇٔي وبرۋأالر وېٍىپ جوذحبٍسىغبْ ثىر لۇزۇلمب جبغىٍىۋېحە .ثىر ئىع
غۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇ زازىطىٕىڭ وۆزىسىٓ غبٍىپ  .ئۇٔي جېپىپ ٍىراق جبٍالرغب ئېٍىپ وېحىسۇ

ئبٔسىٓ ثۇ لىٍّىػىّىسغب  .ئۇٔي وۆززىٓ ٍولحىع پىالٔىّىسِۇ ئەِەٌگە ئبغمبْ ثوٌىسۇ .ثوٌىسۇ
 . جۆۋثە لىٍىپ، ٍۀە ٍبذػي وىػىٍەرزىٓ ثوٌۇۋاٌىّىس

ئبرلىٍىك ئۇٔىڭسىٓ لۇجۇٌۇظ پىالٔي ۋە ثۇ پىالٕٔىڭ ۋالحي لبرار ٍۇضۇفٕي لۇزۇلمب جبغالظ 
ئي ئبجىّىس! ٔېّىػمب ٍۇضۇف »: غۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇالر ئبجىطي ٍەئمۇثٕىڭ ئبٌسىغب وېٍىپ .لىٍىٕسى

ئەجە  .جوغرىطىسا ثىسگە ئىػۀّەٍطەْ؟ ھبٌجۇوي، ثىس ئۇٔىڭغب ھەلىمەجەْ ٍبذػي ٔىَەجحىّىس
پ ـ ئىچىپ، ئوٍٕبپ ـ وۈٌۈپ وىرضۇْ، ئۇٔي ثىس چولۇَ ٍبذػي ئۇٔي ثىسگە لوغۇپ لوٍغىٓ، ٍە

ئۇٔي )ٍۀي ٍۇضۇفٕي( ئېٍىپ وەجطەڭالر راضحال ذبجىرجەَ »ٍەئمۇة: « ِۇھبپىسەت لىٍىّىس
ئۇالر:  .زېسى« ثوالٌّبٍّەْ، ضىٍەر غەپٍەجحە لېٍىپ، ئۇٔي ثۆرە ٍەپ لوٍۇغحىٓ ئۀطىرەٍّەْ

ٔي ثۆرىگە ٍېگۈزۈپ لوٍطبق، ئۇ چبغسا ثىس ئەٌۋەجحە، ثىس )وۈچٍۈن( ثىر جبِبئە جۇرۇلٍۇق، ئۇ»
  .زېسى« زىَبْ جبرجمۇچىالرزىٓ ثوٌىّىس

 ـ ٍۇضۇفٕي ٔېّە ئۈچۈْ ثىسگە جبپػۇرِبٍطەْ؟
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ـ ضەْ ٍۇضۇفىە ثىسزىٓ ثىر زىَبْ وېٍىػحىٓ لورلطبڭ، ٍۇضۇف ئۈچۈْ ثىسگە  
 ئىػىٕەٌّىطەڭ، ئۇ ثىسٔىڭ لېرىٕسىػىّىس ثوالالِسۇ؟ 

ٍبذػي وۆرىّىس، ئۇٔي لوغساٍّىس، ٔېّە ئۈچۈْ ئۇٔي ئەجە ثىس ثىٍەْ ثىٍٍە ثىس ئۇٔي  - 
ضەٍٍە لىٍىػمب )ئوٍٕبپ وېٍىػىە( ئەۋەجّەٍطەْ؟ ئۇٔىڭ چىمىپ ضەٍٍە لىٍىػي، ئەجراپٕي 
ئبٍٍىٕىپ ـ ئوٍٕىػي ئۇٔىڭ ضبالِەجٍىىي ئۈچۈْ ئەڭ پبٍسىٍىك، لبرا ئۇٔىڭ ٍۈزىگە! ئۆٍسىٓ 

ھەرىىەت  –ثىچبرە وىچىىىىٕە جۇرۇپ ئوٍۇْ  .َىپ وېحىپحۇجبالغب چىمّبً چىراٍي ضبرغى
 . زېگۀٕىٌ ثىٍّىگەچىە، چىراٍىسا لبْ زىسارى لبٌّبپحۇ

ثۇ لبٔساق گەپ؟ ثىس ئوْ وىػي جۇرضبق، ئۇٔي ئۇٔحۇپ لبالِسۇق؟ ثىس غەپٍەجحە لبالِسۇق؟  - 
ٍېَەٌّەٍسۇ؟ ثۇ ھەلحە ثۇٔساق ئىع ثوٌۇپ لبٌطب، ثىسٔىڭ ئەروەوٍىىىّىسگە ٍبرىػبِسۇ؟ ئۇٔي ثۆرە 

زازا، ثبٌىٍىرىٕىڭ ثېطىّي ثىٍەْ ثۇٔي لوثۇي  .ئۀسىػە لىٍىػٕىڭ ھېچمبٔساق ضەۋەثي ٍوق
 . لىٍسى

ئەجىطي، ئۇالر ٍۇضۇفٕي ئېٍىپ چۆٌگە لبراپ ِېڭىػحي، ھەر لېحىُ ثبرىسىغبْ ٍەرٌىرىسىّٕۇ 
جېپىػحي ۋە ٍۇضۇفٕي ئۇٔىڭ ٍېٕىسىٓ وبرۋاْ وۆپ ئۆجىسىغبْ ثىر لۇزۇلٕي  .ٍىرالالرغب ثېرىػحي

ٍۇضۇفىە ئۇٔي لۇجۇٌسۇرىسىغبٍٔىمىٕي ۋە غۇڭب ئۇٔىڭ هللا ا .ئىچىگە جبغٍىّبلچي ثوٌۇغحي
ٍۇضۇف وېَىٕچە ئۇالر ثىٍەْ وۆرۈغۈپ، ئۇالرٔىڭ لىٍّىػٍىرىٕي  .لورلّبضٍىمىٕي ثىٍسۈرزى

 . ئۆزٌىرىگە ضۆزٌەپ ثېرىسىغبٍٔىمىٕي ثىٍسۈرگەْ ئىسى
لۇزۇلٕىڭ  .ضېٍىػٕي ئېَححي ۋە ئۇٔي ٍبٌىڭبچالپ لۇزۇلمب جبغٍىسى ئۇالرئۇٔىڭغب وۆٍٕىىىٕي

ٍۇضۇف ئۇ ٍەرزە ھېچمبٔساق ٍبِبٍٔىك  .ٍۇضۇفٕىڭ ۋۇجۇزىٕي لوثۇي لىٍسى .ئىچىسە ضۇ ثبر ئىسى
ئۆزى ٍبٌغۇز لۇزۇلٕىڭ ئىچىسىىي ضۇزىٓ چولچىَىپ چىمىپ جۇرغبْ جبغٕىڭ  .وۆرِىسى

 . ئۈضحىسە ئوٌحۇرزى
ئوْ وىػىٕىڭ ٍىغىطي وېچە  .ىٕىڭ ئبٌسىغب ٍىغالپ وېٍىػحيئۇالر وەچحە ئبجىط
وېچىٕىڭ  .ئوغۇٌٍىرى ٍېٕىغب وېرىپ وەٌسى .زازا ئۆٍىسە ئوٌحۇراجحي .لبراڭمۇٌۇلىٕي ثىر ئبٌسى

لبراڭغۇٌۇلي لەٌجىٍەرٔىڭ لبراڭغۇٌۇلي ۋە ثىر ئبززىٓ ئوجحۇرىغب چىمىسىغبْ ٍبٌغبٕٔىڭ 
 . لبراڭغۇٌۇلىٕي ٍوغۇرغبٔىسى

 ورىسى: ٔېّىگە ٍىغالٍطىٍەر؟ لوٍالرغب ثىر ئىع ثوٌسىّۇ؟ ٍەئمۇة ض
ئي ئبجىّىس! ٍۇضۇفٕي ٔەرضىٍىرىّىسٔىڭ »ئۇالر: . ئۇالر جېرىّۇ لبجحىك ٍىغالغمب ثبغىٍىسى

ٍېٕىسا لوٍۇپ ٍۈگۈرۈغىىٍي وېحىپ لېٍىپحۇق، ئۇٔي ثۆرە ٍەپ وېحىپحۇ، راضث گەپ لىٍطبلّۇ 
  .زېَىػحي« ضەْ ثىسگە ئىػۀّەٍطەْ

ٍۈگۈرۈغحىٓ لبٍحىپ وەٌگۀسىٓ وېَىٕال ٍۇضۇفٕىڭ ثۆرىٕىڭ لبرٔىغب وىرىپ ثىس 
ھەر لبٔچە راضث گەپ لىٍطبلّۇ،  .ٍۇضۇفٕي جبپبٌّىسۇق .وەجىىٕىسەن غەٌىحىٍىىىە زۇچ وەٌسۇق

 .ضبڭب ٍبٌغبْ ئېَحّىسۇق .ئەِّب ثىس ٍۀە ضبڭب ضۆزٌەغىە ِەججۇرِىس .ضەْ ثىسگە ئىػۀّەٍطەْ
ِبٔب ثۇ ئۇٔىڭ وۆٍٕىىي، وۆٍٕەوٕي لبٔغب ِىالٔگەْ ھبٌسا جبپحۇق،  .پ وەجحيٍۇضۇفٕي ثىر ثۆرە ٍە

ئۇالر ٍۇضۇفٕىڭ وۆڭٍىىىٕي ٍبٌغبٔسىٓ لبٔغب ثوٍبپ ئېٍىپ  .ئەِّب ٍۇضۇفٕي جبپبٌّىسۇق
  .وېٍىػىەْ ئىسى

ئۇالر ثىر لوً ٍبوي جەرۀٕي ثۇغۇزالپ، ٍۇضۇفٕىڭ وۆٍىٕىىىٕي ئۇٔىڭ لېٕىغب  
غىۀٍىىىسىٓ ٍۇضۇفٕىڭ وۆٍٕىىىٕي ٍىرجىۋېحىػٕي ئۇٔحۇپ، وۆٍٕەوٕي جىسزىٍَە .ِىٍىگۀىسى
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ئوغۇٌالرزىٓ ثىرى گۇٔبھطىسٌىك پبوىحي زەپ  .ئۆز پېحي، ضبپّۇ ضبق وۆجۈرۈپ وەٌگۀىسى
 . ئوٍالغمبْ ٔەرضىٕي ئوجحۇرىغب جبغٍىسى

ي ٍەئمۇة ئوغٍىٕىڭ وۆٍٕىىىٕ .ٍۇضۇفٕىڭ وۆٍٕىىىٕي ئوٌحۇرغبْ زازىطىٕىڭ ئبٌسىغب لوٍسى
وۆٍٕەن ٍىرجىٍّىغبْ،  .ئۆرۈپ چۆرىسى .ئېٍىپ، ئۆٍسىىي ِەغئەٌٕىڭ ٍورۇلىسا ئۇٔي جەوػۈرزى

ٍۇضۇفٕي ٍېگەْ ثۆرە لبٔساق ثۆرە ئىسى؟ ئۇٔىڭ وۆٍٕىىىٕي ٍىرجّبً جۇرۇپ  .ضبق جۇراجحي
 ئىچىسىٓ ٍېگۀّىسۇ؟

 .والر ئىسىٍۇضۇف وۆٍٕىىىٕي وىَگەْ ۋە ثۆرە ئۇٔي ٍېگەْ ثوٌطب، وۆٍٕەن چولۇَ جىحىٍغبْ ث
ئەگەر ئبوىٍىرى ثىٍەْ ئوٍٕبظ ئۈچۈْ وۆٍٕىىىٕي ضېٍىۋەجىەْ ثوٌطب، ئۇٔي وىَّىگەْ ھبٌسا 
وۆٍٕەن لبٔساق ثوٌۇپ لبٔغب ِىٍىٕەجحي؟ ٍەئمۇة ثۇ زەٌىٍسىٓ ۋە ئۆز ئىچىسىٓ وەٌگەْ ئبۋاززىٓ، 

رٔىڭ ئۇال .غۇٔسالال ثۇ ٍبٌغبٔچٍىمحىٓ ٍۇضۇفٕي ثۆرە ٍېّىگۀٍىىىٕي چۈغىٕىپ ٍەجىۀىسى
 .ئىچىسە لۇجرىغبْ ئۆچّۀٍىه ۋە ھەضەت ئۇالرغب ثۇ ٍبٌغبٔچىٍىمٕي جولۇپ چىمبرغۇزغبْ ئىسى

 زازا ئۇالرٔىڭ ٍبٌغبْ ئېَحمبٍٔىمىٕي چۈغۀسى ۋە ثۇٔي ثۇ ضۆزٌىرى ثىٍەْ ئىپبزىٍىسى: 
ِەْ پەلەت چىراٍٍىمچە  .ثۇ ئىػٕي ٔەپطىڭالر ضىٍەرگە چىراٍٍىك وۆرضىحىپ لىٍغۇزۇپحۇ

  .زېسى ،ِەزەجىبرزۇرهللا ٍىّەْ، ضىٍەرٔىڭ )ِۇغۇ ٍبٌغبْ( ضۆزۈڭالرٔي وۆجۈرۈغۈِگە اضەۋر لى
 ثىس ئەِسى ٍۇضۇفٕىڭ ئەھۋاٌىغب وېٍەٍٍي:

ثۇ ٍەرزىٓ ثىر وبرۋاْ ئۆجحي، ئۇالر ضۇچىطىٕي )ضۇ ئېٍىپ وېٍىػىە( ئەۋەجحي، ئۇ 
ئۇالر ئۇٔي جىجبرەت  .زېسى« ذۇظ ذەۋەر! ِبٔب ثىر ئوغۇي ثبال»ضوغىطىٕي لۇزۇلمب جبغٍىسى ۋە: 

ئۇالر  .ثىٍىپ جۇرغۇچىسۇرهللا ِېٍي ضۈپحىسە ِەذپىٌ جۇجۇغحي، ئۇالرٔىڭ لىٍّىػٍىرىٕي ا
ٍۇضۇفٕي ضبٔبلٍىك ثىر لبٔچە جەڭگىگە ئەرزاْ ثبھبزا ضېحىۋەجحي، چۈٔىي ئۇالر ٍۇضۇفىە 

  .لىسىمّىغبْ ئىسى
 .ىىٕي ۋەزە لىٍغبٔىسىٍۇضۇفىە پەٍغەِجەرٌهللا ا .ٍۇضۇف لۇٌٍۇق جبٍِىرىٕىڭ ئبرىطىسا لبٌسى

ئۇٔىڭغب »ئۀە غۇ وىػي ئبٍبٌىغب:  .ٍۇضۇفٕي ضېحىۋاٌغبْ وىػىگە ئۇٔىڭ ضۆٍگۈضىٕي ئبجب لىٍسى
ثۇ وىػي  .زېسى« ٍبذػي لبرا، ثەٌىىُ ثىسگە پبٍسىطي جېگىپ لبالر، ٍبوي ئۇٔي ثبال لىٍۋاالرِىس

ٍەر ٍۈزىسە هللا ا .ئىسى ئبزەجحىىي ثىرى ئەِەش ثوٌۇپ، ِىطىرزىىي ھۆوۈِسارالر جەثىمىطىسىٓ
ٍۇضۇف ئۆز زاِبٔىٕىڭ ئەڭ وېٍىػىەْ  .ٍۇضۇفىە ِبٔب ِۇغۇٔساق ئىّىبْ ٍبرىحىپ ثەرگۀىسى

 .ئۇٔىڭ ٍۈزى ئىٕطبْ گۈزەٌٍىىىٕىڭ ئبجبٍىپ وۈرۈٔۈغىٕىڭ ثىر پبرچىطي ئىسى .ٍىگىحي ئىسى
 . گۈزەٌٍەغحۈرگۀىسىٍۈرىىىٕىڭ ضبپٍىمي ۋە لەٌجىٕىڭ پبوٍىمي ئۇٔىڭ ٍۈزىٕي جېرىّۇ 

 . ..وۈٍٔەر ئۆجحي
 . ..ٍۇضۇف چوڭبٍسى

ئۇٔىڭغب ئىػالرغب جوغرا لبرار ثېرىع، ھبٍبجي ۋە ئۆز ئەھۋاٌىٕي ثىٍىع ئبالھىسىىىٍي 
ضۆھجەجٍەغىۀسە ئۆزىٕي جىڭػىغۇچىٕىڭ لەٌجىٕي ِبٍىً لىٍىسىغبْ ثىر ئۇضٍۇة  .ثېرىٍسى

ئىٕطبْ غەذطىَىحىگە ئىگە لىٍغبْ  ثوٌّبٍسىغبْ،ثېرىٍسى ۋە ئۇٔىڭغب لبرغي چىممىٍي 
 . ھبٍبٌىك ثوٌۇظ ئبالھىسىٍىىي ثېرىٍگۀىسى  - غەرەپٍىه، غەرِي

ٍۇضۇفٕي ئەۋەجىع ئبرلىٍىك ئۆزىگە چوڭ ئىٕئبَ جبرجۇق  ٔىڭهللاٍۇضۇفٕىڭ ذوجبٍىٕي 
لىٍغبٍٔىمىٕي، ٍۇضۇفٕىڭ ئۆز ھبٍبجىسا وۆرگەْ ئەڭ ئىػۀچىٍىه، ئەڭ راضحچىً، ئەڭ ِۇالٍىُ ۋە 

جبپػۇرزى، ئۇٔىڭغب  ىەئۇ ئبئىٍىطىٕي ٍۇضۇف .ئەڭ ِەرت وىػي ئىىۀٍىىىٕي چۈغۀسى
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 . ٍسىئىٕئبِالر ثەرزى ۋە ئۆز ئوغٍىسەن ِۇئبِىٍە لى
ئۇٔىڭ ٍېٕىسا ئوٌحۇرۇپ  .ئەزىسٔىڭ ئبٍبٌي ھەروۈٔي ٍۇضۇفٕي وۆزەجّەوحە ئىسى

پبراڭٍىػبجحي، وۆزٌىرىٕىڭ ئىچىگە لبراٍححي، ئۇٔىڭسىٓ ضوئبي ضوراپ جبۋاثىٕي جىڭػبٍححي، 
ٔىھبٍەت، ئۇ ثىر وۈٔي ئۆزىٕىڭ ٍۇضۇفىە  .ئۇٔىڭغب ثوٌغبْ ھەٍرأٍىمي ثبرغبٔطېرى ئبغّبلحب ئىسى

ِۇٔساق هللا ئۇٌۇغ ا .وٌغبٍٔىمىٕي ئۇلحي، ٍۇضۇفىە ئۆز ضۆٍگۈضىٕي ئبغىبرىالغمب ثبغٍىسىئبغىك ث
 زېگۀىسى: 

ٍۇضۇف جۇرۇۋاجمبْ ئۆٍسىىي ئبٍبي )ٍۀي زۈٌەٍرب( ٍۇضۇفحىٓ ئۆزى ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەت 
ذۇزا »ٍۇضۇف:  .زېسى« ثېرى وەي!»ئۆجىۈزۈغٕي جەٌەپ لىٍسى، ئۇ ئىػىىٍەرٔي جبلىۋېحىپ: 

 .ۇْ! ئۇ )ٍۀي ئېرىڭ( ھەلىمەجەْ ِېٕىڭ ذوجبٍىٕىّسۇر، ئۇ ِېٕي ٍبذػي وۈجحيپبٔبھ ثەرض
ئۇ )ٍۀي زۈٌەٍرب( ٍۇضۇفىە  .زېسى« ئۆزىگە زۇٌۇَ لىٍغۇچىالر ھەلىمەجەْ ٔىجبت جبپبٌّبٍسۇ

)ٍېمىٕچىٍىك لىٍىػمب( ثەي ثبغٍىسى، پەرۋەرزىگبرىٕىڭ روغەْ زەٌىٍىٕي وۆرِىگەْ ثوٌطب، 
ثىس ٍۇضۇفٕي گۇٔبھحىٓ ۋە ضەت ئىػحىٓ ئۀە غۇٔساق  .ً ثوٌغبْ ثوالجحيٍۇضۇفّۇ ئۇٔىڭغب ِبٍى

  .ضبلٍىسۇق، غۈثھىطىسوي، ٍۇضۇف ثىسٔىڭ ضبزىك ثۀسىٍىرىّىسزىٓ ئىسى
 . ئىىىىطي ثىر ئۆً، ثىر زەرۋازا ئىچىسە ثىر لبٔچە ٍىً ثىٍٍە ٍبغىسى

 .بٌساغمب ئۇرۇّٔبلحبئبٍبي ئۇٔي ئۆزىگە جبرجىػمب، ئۇٔىڭ غەھۋىحىٕي لوزغبغمب ۋە ئۇٔي ئ
 . ئبذىرلي وۈْ ٍېحىپ وەٌسى .ٍۇضۇف جەلۋاٌىمىغب، ئبٍبي ھبۋاٍي ـ ٔەپطىگە ثېرىٍّەوحە ئىسى

ئبٍبي زاۋاَ لىٍىپ وېٍىۋاجمبْ ثۇ چۈغۀچە ۋە جبرجىٕىػحىٓ زېرىىىۀىسى ۋە پىالٔىٕي 
ئىػىىٍەرٔي  .ئىّب ـ ئىػبرەجحىٓ ئوچۇلچە ئىسھبر لىٍىػمب ئۆجحي .ئۆزگەرجىػىە لبرار ثەرزى

 . ھبٍب ِبضىىطىٕي ٍىرجىپ جبغٍىسى، ضۆٍگۈضىٕي ئىسھبر لىٍسى ۋە ئۇٔي ئۆزىگە جبرجحي .جبلىسى
ئۇ ئۆزىٕىڭ ٍەئمۇة ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئوغٍي ٍۇضۇف ئىىۀٍىىىٕي، ٍەئمۇثٕىڭ ئىطھبق 
ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئوغٍي ئىىۀٍىىىٕي، ئىطھبلٕىڭ ثوٌطب، پەٍغەِجەرٌەرٔىڭ ثوۋىطي ۋە 

 . ..زوضحي ئىجراھىُ ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئوغٍي ئىىۀٍىىىٕي ثىٍەجحي ٔىڭهللا
ئىىىىطىٕىڭ ئبرىطىسىىي جبالظ ـ جبرجىع جەرەلمي لىٍىپ، ئېغىسزىٓ لوي ھەرىىىحىگە 

ٍۇضۇفٕىڭ  .ئەزىسٔىڭ ئبٍبٌي لوٌٍىرىٕي ئۇٔىڭغب ئۇزاجحي ۋە ئۇٔي لۇچبلالغمب ئۇرۇٔسى .ئۆجحي
ئۇالرٔىڭ ھەر ئىىىىطي  .لىطىغب ثۇرۇٌۇپ، ئىػىىە لبراپ لبچحيئۇ ئبر .چىراٍي جبجىرىپ وەجحي

)ٍۇضۇف چىمىپ وېحىع ئۈچۈْ، زۈٌەٍرب ئۇٔي لبٍحۇرۇپ وېٍىع ئۈچۈْ( ئىػىىىە لبراپ 
)ثۇ چبغسا( ئۇ )ٍۀي زۈٌەٍرب( ٍۇضۇفٕىڭ وۆڭٍىىىٕي ئبرلىطىسىٓ )جبرجىپ(  .ٍۈگۈرۈغحي

ئبغك  .ٔىڭ( ئېرى ثىٍەْ زولۇرۇغۇپ لېٍىػحيٍىرجىۋەجحي، ئىػىه ئبٌسىسا ئۇٔىڭ )ٍۀي زۈٌەٍرب
 . ئبٍبي ٍوٌسىػىٕي وۆرۈپال ٔبھبٍىحي جېس ۋە ھىٍَىگەرٌىه ثىٍەْ ھەرىىەجىە ئۆجحي

ٍۇضۇف ئىسازىٓ جىحرەپ وەجىەْ  .ئوجحۇرىسا ثىر ئىػالرٔىڭ ٍۈز ثەرگۀٍىىي ئوچۇق ئىسى
چۇۋۇٌغبْ، ِەڭسى لىسىرىپ ئبٍبٌٕىڭ چبچٍىرى  .پىػبٔىطىسىٓ جەر جەپچىػىە ثبغٍىسى .ئىسى

ئەزىس ئەھۋإٌي ضوراظ ئۈچۈْ  .جىحرەپ وەجىۀٍىىىسىٓ جبٍىسا جۇراٌّبٍۋاجبجحي .وەجىۀىسى
 . ئېغىس ئېچىپ ثوٌغىچە، ئبٍبي زەرھبي ٍۇضۇفٕي ئەٍىجٍەغىە ثبغٍىسى

ضېٕىڭ ئەھٍىڭٕي زەپطۀسە لىٍّبلچي ثوٌغبْ ئبزەِٕي پەلەت »ئۇ )ٍۀي زۈٌەٍرب(: 
  .زېسى« الظ ٍبوي لبجحىك لىَٕبظ ثىٍەْ جبزاالظ وېرەنزىٕسأغب جبغ

ئبٍبي ٍۇضۇفٕىڭ ئۆزىٕي زىٕبغب زورٌىغبٍٔىمىٕي ۋە ئۇٔىڭ ئۆزىگە ِەججۇرىٌ ئىگە ثوٌّبلچي 
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ٍۇضۇف گۇٔبھطىس ھبٌسا، ئبضحب ئۇٔىڭ ٍۈزىگە  .ثوٌغبٍٔىمىٕي ئېَحىپ، ئۇٔىڭغب لبرا چبپٍىسى
ئەِّب ئبٍبي ئۇٔي لبرىٍىغبچمب، ئۇِۇ ئۆزىٕي  .حىسە ئىسىئۇ ئبٍبٌٕىڭ ضىرىٕي ضبلالظ ٔىَى .لبرىسى

 . ئبلالغمب ِەججۇر ثوٌۇپ لبٌسى
ئۇالر . زېسى« ئۇ )ٍۀي زۈٌەٍرب( ِۀسىٓ ِۇٔبضىۋەت ئۆجىۈزۈغٕي جەٌەپ لىٍسى»ٍۇضۇف: 

ِىطرٔىڭ ثبظ ۋەزىرى  .ئەزىس ئبرىغب وىرزى .غۇ جەرىمىسە جبالظ ـ جبرجىع لىٍىػمب ثبغٍىسى
ئەھۋإٌي ئبٍبٌي ۋە  .ثبظ ۋەزىر ئىػٕي ئېٕىمالغمب ثبغٍىسى .ٓ لېرىغبْ ئبزەَ ئىسىئەزىس جەِىى

 . ئبٔسىٓ ئبٍبٌىٕىڭ جۇغمىٕىٕىڭ پىىرىٕي ئبٌسى .ٍۇضۇفحىٓ ئبٍرىُ ـ ئبٍرىُ ئىگەٌٍىسى
ئبٍبٌىٕىڭ جۇغمىٕي: ِەضىٍىٕىڭ پبوىحي ٍۇضۇفٕىڭ وۆٍٕىىىسە، ئەگەر ٍۇضۇف ئبٍبٌٕي 

ئبٌسى جەرىپىسىٓ ٍىرجىٍغبْ ثوٌىسۇ، ئۇٔىڭ ئۆزىٕي لوغساظ ئۈچۈْ زورٌىغبْ ثوٌطب، وۆٍٕەن 
 . زېسى  - ٍۇضۇفٕىڭ وۆٍٕىىىٕىڭ ٍىرجىۋېحىػي ٔورِبي ئەھۋاي،

 . زېسى  - ئەزىس: ئەگەر وۆٍٕەن ئبرلىسىٓ ٍىرجىٍغبْ ثوٌطىچۇ؟
 . زېسى  - ئبٍبٌىٕىڭ جۇغمىٕي: ئۇٔسالحب، ئبٍبي ئۆزى ٍۇضۇفٕي چبلىرغبْ ثوٌىسۇ،

ئبٍبٌٕىڭ جۇغمىٕي وۆٍٕەوٕي جەپطىٍىٌ  .وۆٍٕەوٕي لوٌٍىرىغب ئېٍىپ، ئۆرۈپ چۆرۈغحيئۇالر 
ئەزىسِۇ وۆٍٕەوىە ئىٕچىىىٍەپ لبراپ  .وۆزىحىپ چىمحي ۋە ئبرلىسىٓ ٍىرجىٍغبٍٔىمىٕي ثىٍسى
 . گۇٔبھ ئبٍبٌٕىڭ ئۈضحىگە لبٌسى .چىمحي ۋە وۆٍٕەوٕىڭ ئبرلىسىٓ ٍىرجىٍغبٍٔىمىٕي وۆرزى

ئۆزىگە ذىَبٔەت لىٍغبٍٔىمىٕي ئېٕىك ثىٍگەْ ثوٌطىّۇ، ئۇٔىڭغب ۋارلىراپ ـ  ئەزىس ئبٍبٌىٕىڭ
 . زېسى - ئەزىس: ثۇ ضىٍەرٔىڭ ھىٍَەڭالرزۇر، .جبرلىرِىسى

  «. ٍۇضۇف! ثۇٔي ضۆزٌەپ ٍۈرِىگىٓ»ئەزىس ٍۇضۇف جەرەپىە ثۇرۇٌۇپ ِۇٔساق زېسى: 
ذىَبٌي ثۇ ھەلحىىي ضۆز ـ ئۇٔىڭ پۈجۈْ  .ئەزىس ئبٍبٌي ثىٍەْ ٍۇضۇفٕىڭ ئبرىطىٕي ئبچّىسى

ئەِّب ثۇ ۋەلۀي ثۇٔساق ٍۇلىرى جەثىمىسە ٍولمب چىمبرغىٍي  .چۆچەوٕي ٍولمب چىمىرظ ئىسى
ثۇ ۋەلە ٍېَىٍىػمب ثبغٍىغبٔىسى ۋە ذەۋەر ضبراٍسىٓ ھبٌمىپ، ئۇ زەۋرزىىي ھۆوۈِراْ  .ثوٌّبٍححي

ىىي ضۆز ـ چۆچەن غەھەرز .جەثىمىگە ٍبوي ثبغمب ٍۇلىرى جەثىمىسىىىٍەرگە ٍېحىپ ثبرزى
 وۆپەٍسى: 

ئەزىس )ٍۀي ِىطىرٔىڭ پبزىػبضي( ٔىڭ ذوجۇٔي لۇٌىغب وۆٍۈپ »غەھەرزىىي ثەزى ئبٍبٌالر: 
لېٍىپ، ئۇٔىڭ ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەت ئۆجىۈزۈغٕي جەٌەپ لىٍىپحۇ، ثىس ئۇٔي، ئەٌۋەجحە، ئبغىبرا 

جبرلىٍىپ ٍۈرۈپ،  ذەۋەر ئېغىسزىٓ ئېغىسغب، ئۆٍسىٓ ئۆٍگە .زېَىػحي« ئبزغبْ زەپ لبراٍّىس
ئبٍبي ثىر ِەزگىً ھۇجرىطىسىٓ چىمّبً ئوٍالٔسى ۋە  .ئبذىرىسا ئەزىسٔىڭ ئبٍبٌىغب ٍېحىپ وەٌسى

 . ئبغپەزٌەرٔي چبلىرزى، ضبراً ئبغپەزٌىرى ٍېحىپ وېٍىػحي .ثىر لبرارغب وەٌسى
ٍېّەن ـ  .ئبٍبي ئۇالرغب ضبراٍسا چوڭ ثىر زىَبپەت ثەرِەوچي ثوٌغبٍٔىمىٕي ئېَححي

زىَبپەجحە ثېرىٍىسىغبْ ئبٌّىالرٔىڭ ٍېٕىغب ئىححىه پىچبلالرٔي،  .ّەوٍەرٔي ئۆزى جبٌٍىسىئېچ
جبۋالالرٔىڭ ٍېٕىغب ئبق ٍبغٍىمالرٔىڭ ۋە ئۇ زەۋرٔىڭ غەرق ئۇضٍۇثىغب ئبضبضەْ ٍبضحۇق ۋە 

ئبٔسىٓ ئۆزى ھەلمىسە ضۆز ـ چۆچەن لىٍغبْ ۋە  .ضېٍىٕچىالرٔىڭ لوٍۇٌۇغىٕي ثۇٍرۇق لىٍسى
زىَبپەت  .ۇضۇفىە ِەپحۇْ ثوٌغبٍٔىمىٕي ئېَحمبٔالرٔىڭ ھەِّىطىٕي زىَبپەجىە چبلىرزىئۆزىٕىڭ ٍ

 .ٍۈوطەن جەثىمىٕىڭ ئبٍبٌٍىرى ثبظ ۋەزىرٔىڭ ضبرىَىغب لبراپ ئېمىػحي .وۈٔي ٍېحىپ وەٌسى
ئەڭ چىراٍٍىك ۋە ئەڭ ٍېڭي وىَىٍّىرىٕي، ئەڭ لىّّەجٍىه زىجۇ ـ زىٕٕەجٍرىٕي وۆز ـ وۆز 

 .زىَبپەجىە پەلەت ئبٍبٌالرال چبلىرىٍغبٔىسى .ذػي پۇرضىحي وەٌگۀىسىلىٍىػٕىڭ ئەڭ ٍب
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جبئبِالر جبرجىٍسى، ئبٍبٌالر ٍبضحۇلالرغب ٍۆٌۀگەْ  .ئەرٌەرضىس لبٔغۇچە وۆڭۈي ئبچّبلچي ثوٌۇغحي
ضوغۇق  .زىَبپەت زاۋاِالغحي، ِېسىٍىه جبئبِالر ٍېَىٍسى .ھبٌسا ضېٍىٕچىالرغب ئوٌحۇرۇغحي

ئەِّب  .لبھ ـ لبھالرٔىڭ ئبۋازى وۆجۈرۈٌسى، غەٍۋەت ـ غىىبٍەت لىٍىٕسى .ئىچىٍسىئىچىٍّىىٍەر 
ۋەلۀي ھەِّىطي ثىٍەجحي، ئەِّب ثىر ـ  .ھېچىىُ ٍۇضۇف جوغرىطىسا ئېغىس ئېچىػٕي ذبٌىّىسى

غۇڭب ضبھىجربٕٔىڭ ثۇ ھەلحە ئېغىس ئېچىپ لىٍغبْ ضۆزٌىرى ئۇالرغب  .ثىرىسىٓ ٍوغۇرۇۋاجبجحي
 ٍسى: ثەوّۇ جەضىر لى

ـ ِېٕىڭ ئىجرأي ٍبظ ٍۇضۇفىە ِەپحۇْ ثوٌغبٍٔىمىُ ھەلمىسە گەپ جبرلىحىپ ٍۈرگۀٍەرٔىڭ  
 .ضورۇْ ثىرزىٕال ضۈوۈجىە چۆِسى، ِېھّبٔالرٔىڭ لوٌٍىرى جىّىسى .ثبرٌىمىٕي ئۇلحۇَ

ئبٌّىالرٔىڭ وەٌحۈرۈٌۈغىٕي ثۇٍرۇق لىٍغبْ  .ئەزىسٔىڭ ئبٍبٌي ضورۇٕٔي ئۆز ئىٍىىىگە ئۆجىۈززى
 ا ِۇٔساق زېسى: ھبٌس

ـ ئۇٔىڭ غۇٔساق جەٌىپ لىالرٌىك ئىىۀٍىىىٕي ئېحىراپ لىٍىّەْ، ئۇٔي ٍبذػي  
 .ئۇزۇٔسىٓ ثېرى ئۇٔىڭغب ئبغك ثوٌۇپ وېٍىۋاجىّەْ .وۆرىسىغبٍٔىمىّٕي ئىٕىبر لىٍّبٍّەْ

ئەزىسٔىڭ ئبٍبٌىٕىڭ ثۇ ضۆزٌىرى ثىٍەْ ِېھّبٔالر ئۆزٌىرىٕي ثىر ئبز ئبزازە ھېص لىٍىػحي، 
 . ٌٍىرى راھەجٍىٕىپ، جىّجىث ئوٌحۇرۇپ ٍۀە جبئبٍِىرىٕي ٍېَىػحيوۆڭۈ

ِىطىرزا ِەزۀىَەت ذېٍي جەرەلمىٌ لىٍغبْ ثوٌۇپ،  .ئبٌّىالر ضوٍۇٌۇغمب ثبغٍىسى
 . ضبراٍالرزا ھەغەِەجچىٍىه وۆپ ئىسى

ئەزىسٔىڭ  .ئەزىسٔىڭ ئبٍبٌىٕىڭ ضۆزٌىرىسىٓ وېَىٓ، ضبراً لبٍحب جبٍٔىٕىػمب ثبغٍىسى
ٍۇضۇف ذوجبٍىٕىٕىڭ ئەِرى ثىٍەْ  .وٌي ثىٍەْ ٍۇضۇفٕىڭ وىرىػىٕي ئىػبرەت لىٍسىئبٍبٌي ل

ٍۇضۇفٕىڭ زاٌغب وىرىػي  .ئبٍبٌالر جېرىچە ئبٌّىالرٔي ضوٍۇغىۋاجبجحي .زىَبپەت زاٌىغب وىرزى
 . ثىٍۀال، ئەزىسٔىڭ ئبٍبٌي ئوٍٍىغبْ ئىع ٍۈز ثەرزى

ٍۈزى ئبز وۆرۈٌىسىغبْ ئەرٌىه ۋە پەرىػحە ٍۇضۇفٕىڭ  .ِېھّبٔالر ثىرزىٕال ھەٍراْ لېٍىػحي
ضۈپەت ثىر گۈزەٌٍىه ثىٍەْ چبلٕىّبلحب، وۆزٌىرى ئىٕطبٕٔىڭ ئۇٔىڭ روھىٕىڭ ئەڭ چوڭمۇر 
لبجٍىّىسا ٌەپىٍسەۋاجمبْ غەپمەت ثبٍرالٍىرىٕي وۆرۈظ ئۈچۈْ ئۆچّەش ثىر ٔۇرٔىڭ ئىپبزىطىٕي 

سىىي پىچبق ثىٍەْ ئبٌّب وېطىػٕي ئبٍبٌالر ھەٍراْ ثوٌۇغحي، لوٌى .ئەوص ئەجحۈرِەوحە ئىسى
ھېچمبٍطي پىچبق ثىٍەْ وېطىۋاجمبْ ِېۋىگە  .وۆزٌىرى پۈجۈٍٔەً ٍۇضۇفحە ئىسى .زاۋاِالغحۇرزى
ئبٍبٌالر ئەش ـ ھۇغىٕي ٍولبجمبْ ۋە ئۆزٌىرىٕي ثىٍّىگەْ ھبٌسا لوٌٍىرىٕي  .لبرىّىغبٔىسى

ثىر ۋالىحمىچە ئبغرىك ۋە  ٍۇضۇفٕىڭ وىرىپ وېٍىػي ئۇالرغب ذېٍي .وېطىػىە ثبغٍىغبْ ئىسى
 . لبٍٔىرىٕىڭ ئېمىۋاجمبٍٔىمىٕي ھېص لىالٌّىغۇزەن زەرىجىسە جەضىر لىٍغبٔىسى

ـ ئەٍىجٍىٕىػىّگە ضەۋەة ثوٌغبْ ٔەرضە ِبٔب ثۇ، ئۇٔي ئۆزەِگە چبلىرغبٍٔىمىّٕي ئىٕىبر 
ىڭالرغب ٍۇضۇف ھەِّ .ئبٌسىڭالرزا ٍبرىٍىرىڭالرٔي جېڭىع ئۈچۈْ لوٌَبغٍىمالر ثبر .لىٍّبٍّەْ

 . زېسى  - جەضىر لىٍسى، لوٌٍىرىڭالرغب لبراپ ثېمىڭالر!
 ئەزىسٔىڭ ئبٍبٌي ِۇٔساق زېسى: 

ئەگەر  .ِەْ ئۆزەِٕي ئۇٔىڭغب ثېغىػٍىسىُ، ئەِّب ئۇ ئىپپەت ـ ٔوِۇضحىٓ ِۀسىٓ لبچحي - 
 - ۇ،ٍۀە ئەِرىّگە ثوٍطۇّٔىطب، چولۇَ زىٕسأغب جبغٍىٕىسۇ ۋە غەزەپىە ئۇچرىغۇچىالرزىٓ ثوٌىس

 . زېسى
ئبٍبٌالرٔىڭ ثەزىٍىرى چبلچبق لىٍغبْ، ثەزىٍىرى لىٍىك چىمبرغبْ، ثەزىٍىرى ئىّب ـ 
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هللا ٍۇضۇف ا .ئىػبرەت لىٍغبْ ۋە ثەزىٍىرى ئوچۇلحىٓ ئوچۇق ھبٌسا ئۇٔي ئۆزىگە چبلىرغبْ ئىسى
ٍۇضۇفىڭ زۇئبضىٕي هللا ا .زىٓ ئۆزىٕي ئۇالرٔىڭ ھىٍَە ۋە جوزالٍىرىسىٓ لۇجۇٌسۇرۇغٕي جىٍىسى

 .ٍۇضۇف زاٌسىٓ چىمىپ وەجحي .وېطىٍگەْ ۋە لبٔىغبْ لوٌالر ئبغرىػمب ثبغٍىسى .لوثۇي لىٍسى
ئبٍبٌالرٔىڭ ھەِّىطي ٍبرىٍىرىٕي جېڭىػمب، ۋەزىر ئەرٌىرى لوٌٕىڭ ٔېّە ئۈچۈْ ۋە ٔەزە 

ٍۇضۇفٕي هللا ا .وېطىٍگۀٍىىىٕي ضورىطب، ٔېّە زەپ ثبھبٔە وۆرضىحىػٕي ئوٍالغمب ثبغٍىسى
 . سېسىجوزالٍىرىسىٓ لوغئبٍبٌالرٔىڭ 

 .ئبٍبٌالرٔىڭ لەٌجىگە ٍۇضۇفىە ثوٌغبْ ئىػك ـ ِۇھەثجىحي ھەلمىسە ئۈِىسضىسٌىه چۈغحي
ثۇ ئىّىبٔطىس ئبرزۇ ـ  .ئۇالرٔىڭ ٍۇضۇفىە ثوٌغبْ ضۆٍگۈٌىرى ئىّىبٔطىس ثىر ھبٌغب وەٌسى

ىٓ، ئۇٔىڭ ئبٍبٌالر ئۇٔىڭس .ئىطحەوٍەر ٍۇضۇفٕىڭ ھەضرىحىٕي ثۇرۇٔمىسىّٕۇ ثەن ئۇٌغبٍححي
ئۇٔي وۆرگۀسە، لوٌٍىرىٕي  .جەضىرىسىٓ، ۋەلەضىسىٓ ۋە ئېطىٍٍىمىسىٓ ضۆز لىٍىػمب ثبغٍىسى

ذەۋەر ٍۇلىرى جەثىمىسىٓ ذەٌك ئبرىطىغب  .لبٔساق وەضىۀٍىىٍىرىٕي چۈغۀسۈرۈغىە ثبغٍىسى
ذەٌك ثبظ ۋەزىرٔىڭ ئبٍبٌىٕي رەت لىٍغبْ، ثىر وۆرۈٔۈپال پۈجۈْ ۋەزىرٌەرٔىڭ  .ٍېَىٍسى

بٍبٌٍىرىٕىڭ لوٌٍىرىٕي وېطىػىە ضەۋەة ثوٌغبْ ئىجرأي ٍبظ ھەلمىسە ضۆز ـ چۆچەن لىٍىػمب ئ
ثۇ ۋەلە پەلەت ضبراً زاٌٍىرىسا ۋە ھۇجرىٍىرىسا لبٌغبْ ثوٌطب، ھېچىىّٕىڭ وبرى  .ثبغٍىسى

ھۆوۈِرأالر ھەرىىەجٍۀسى،  .ئەِّب ئىع ذەٌك ئبرىطىغب ٍېَىٍىپ ثوٌغبٔىسى .ثوٌّىغبْ ثوالجحي
ِىٍٍەجٕىڭ ئېغىسىٕي ثېطىمحۇرۇظ، ئۇٔىڭ ھەلمىسىىي غۈثھىٕي جوٌۇق ئوجحۇرىغب چىمىرىع  ئۇ،

ئبٍبٌالر ٍۇضۇفٕي ئۆزٌىرىگە  .ۋە ثۇ ۋەلۀي پۈجۈٍٔەً ھەي لىٍىع ئۈچۈْ زىٕسأغب جبغالٔسى
چبلىرغبٔسا، ئۇ ئۆزى ئۈچۈْ زىٕسأسا ٍېحىػىٕىڭ جېرىّۇ ٍەڭگىً ئىىۀٍىىىٕي ۋە ئۇالرٔىڭ 

زەٌىٍٍەر ٍۇضۇفٕىڭ گۇٔبھطىسٌىمىٕي  .ىسىٓ جېرىّۇ ٍبذػي ئىىۀٍىىىٕي ئېَحمبٔىسىئىطحەوٍىر
 .ۋە ثبغمىالرٔىڭ گۇٔبھىبر ئىىۀٍىىىٕي ئىطپبجالپ جۇرضىّۇ، ٍۇضۇف ٍۀە زىٕسأغب جبغالٔغبٔىسى
 .ٍۇضۇف زىٕسأغب جەِىىٓ، ضبٌّبق لەزەٍِەر ثىٍەْ، ھەجحب زىٍي ضۆٍۈٔگەْ ھبٌسا وىرىپ وەجحي

 ثۇ ھەلحە ِۇٔساق زېگۀىسى: هللا ئۇٌۇغ ا
ِەْ »ئۇالرٔىڭ ثىرى:  .زىٕسأغب ٍۇضۇف ثىٍەْ ئىىىي ٍىگىث ثىٍٍە وىرگەْ ئىسى

 .زېسى« چۈغۈِسە ئۆزەِٕي ھەلىمەجەْ )ئۈزۈِسىٓ( ھبراق ضېحىۋاجمبْ وۆرۈپحىّەْ
ِەْ چۈغۈِسە ئۆزەِٕي ھەلىمەجەْ ثېػىّسا ٔبْ وۆجۈرۈپ جۇرغبْ، ٔبٕٔي »ئىىىىٕچىطي: 

ٍەۋاجمبْ وۆرۈپحىّەْ، جەثىرىٕي ثىسگە ئېَحىپ ثەرضەڭ، ثىس ضېٕي ھەلىمەجەْ ٍبذػىٍىك  لۇغالر
ٍۇضۇف ئېَححي:  .زېسى« لىٍغۇچىالرزىٓ )ٍۀي چۈغىە جەثىر ثېرەٌەٍسىغبٔالرزىٓ( زەپ لبراٍّىس

ئىىىىڭالرغب ضىرجحىٓ جبِبق وىرىػحىٓ ثۇرۇْ، ئۇٔىڭ ٔېّە ئىىۀٍىىىٕي ضىٍەرگە ئېَحىپ »
غب هللا غۈثھىطىسوي، ِەْ ا .ْ، ثۇ پەرۋەرزىگبرىُ ِبڭب ثىٍسۈرگەْ ٔەرضىٍەرزىٕسۇرثېرەٌەٍّە

ِەْ ئەجسازٌىرىُ،  .ئىػۀّەٍسىغبْ، ئبذىرەجٕي ئىٕىبر لىٍىسىغبْ لەۋِٕىڭ زىٕىٕي جبغٍىسىُ
غب غېرىه هللا ئىجراھىُ، ئىطھبق، ٍەئمۇثالرٔىڭ زىٕىغب ئەگەغحىُ، ھېچمبٔساق ٔەرضىٕي ا

ثىسگە ۋە ئىٕطبٔالرغب لىٍغبْ ِەرھەِىحىسۇر، ٌېىىٓ  ٔىڭهللائەِەش، ثۇ وەٌحۈرۈظ ثىسگە الٍىك 
جۈرِىساظ ئبغىٕىٍەر! جبرلبق وۆپ ِەثۇزالر ٍبذػىّۇ؟  .ئىٕطبٔالرٔىڭ جوٌىطي غۈوۈر لىٍّبٍسۇ

ٔي لوٍۇپ ئىجبزەت لىٍىۋاجمىٕىڭالر پەلەت هللا ٍبذػىّۇ؟ ضىٍەرٔىڭ اهللا ٍبوي لۇزرەجٍىه ثىر ا
ثوۋاڭالر ئبجىۋاٌغبْ )ثۇجالرٔىڭ ۋە غەٍرىَٕىڭ( ٔبٍِىرىسىٕال ئىجبرەت، ضىٍەر ئۆزەڭالر ۋە ئبجب ـ 

غېرىىي ثوٌۇغي جوغرىطىسا( ھېچمبٔساق زەٌىً چۈغۈرگىٕي ٍوق،  ٔىڭهللا)ئۇالرٔىڭ هللا ا
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غىال ِۀطۇپ، ئۇ ضىٍەرٔي پەلەت هللا ئىجبزەت ۋە زىٓ ثبرىطىسىىي ثبرچە ھۆوۈٍِەر پەلەت ا
ٌېىىٓ وىػىٍەرٔىڭ جوٌىطي )ثۇٔي(  .ثۇ جوغرا زىٕسۇر ئۆزىگىال ئىجبزەت لىٍىػمب ثۇٍرۇغبْ،

 . ثىٍّەٍسۇ
ٍوٌىسا لىٍىٕغبْ ثۇ ضەِىّىٌ زەۋەجحىٓ وېَىٓ، ضورىغبٔالرغب زەٌىٍىٕي هللا ٍۇضۇف ا

  .ئىطپبجٍىغبٔسىٓ وېَىٓ، ئۇالرٔىڭ چۈغٍىرىگە جەثىر ثەرزى
ھبراق لۇٍۇپ جۈرِىساظ ئبغىٕىٍەر! ضىٍەرٔىڭ ثىرىڭالر )زىٕسأسىٓ چىمىپ( ذوجبٍىٕىغب 

ثېرىسۇ )ٍۀي ضبلىٍَىك ۋەزىپىطىٕي ئۆجەٍسۇ(، ٍۀە ثىرىڭالر زارغب ئېطىٍىسۇ، وبٌٍىطىٕي 
ٍۇضۇف ئۇالرٔىڭ ئىچىسىىي  .لۇغالر ٍەٍسۇ، ضىٍەر ضورىغبْ ئىػالر ھۆوۈَ لىٍىٕىپ ثوٌسى

ِېٕي ذوجبٍىٕىڭٕىڭ ئبٌسىسا »ئۆزىٕىڭ لۇجۇٌىػىغب ئىػۀگەْ ثىرضىگە )ٍۀي ضبلىَغب(: 
ذوجبٍىٕىٕىڭ ئبٌسىسا ٍۇضۇفٕي ئەضٍەپ لوٍۇغٕي غەٍحبْ  .زېگەْ ئىسى« ضٍەپ لوٍغىٓئە

ئۇ ثۇ ثىر ٔەچچە ٍىٍٕي  .ئۇٔىڭغب ئۇٔحۇٌسۇرزى، ٍۇضۇف زىٕسأسا ثىر ٔەچچە ٍىً ٍېحىپ لبٌسى
 . ضەۋر لىٍغبْ، ئىچي ضىمىٍّىغبْ، زۇئب لىٍغبْ ۋە ئۈِىسۋار ھبٌسا ئۆجىۈززى

ٔىً  .ئۇ چۈغىسە ٔىً زەرٍبضىٕىڭ لىرغىمىسا جۇراجحي .زىھۆوۈِسار ثىر وۈٔي چۈظ وۆر
ضۇ ثىرزىٕال ئۇٌغىَىػمب ثبغٍىسى ۋە ئبذىرىسا زەرٍب ضۇضىس  .زەرٍبضي غبرلىراپ ئبلّبلحب ئىسى

 .ثېٍىمالر ضەورەپ، ضەورەپ زەرٍب الجمىٍىرىٕىڭ ئبرىطىسا غبٍىپ ثوٌسى .ضبٍغب ئبٍالٔسى
 .ئۇالرٔىڭ وەٍٕىسىٕال ٍەجحە جۇٍبق ئورۇق وبال چىمىپ وەٌسىزەرٍبزىٓ ٍەجحە جۇٍبق ضېّىس وبال ۋە 

ئورۇق وبٌىالر ضېّىس وبٌىالرغب ھۇجۇَ لىٍسى ۋە ۋەھػىٌ ھبٍۋأالرزەن ضېّىس وبٌىالرٔي 
 . ٍۇجۇۋەجحي

ھۆوۈِسار ئورۇق وبٌىالر ضېّىس وبٌىالرٔي ٍۇجۇۋەجىەْ ۋالىححب چىمبرغبْ ئبۋازٌىرىٕي لورلمبْ 
ٔىً زەرٍبضىٕىڭ ثوٍىسا ٍەجحە زأە ٍېػىً ثبغبق  .ۋەلۀي وۆرۈپ جۇرزى ھبٌسا ئبڭٍىسى، ھەِّە

زەي غۇ ٍەرزىٓ ٍۀە ٍەجحە زأە لۇرۇق  .ئۈٔسى ۋە زەرھبٌال پبجمبجٕىڭ ئبرىطىسا ٍولبپ وەجحي
 . ھۆوۈِسار ئۇٍمىطىسىٓ چۆچۈگەْ ھبٌسا ئوٍغبٔسى .ثبغبق ئۈٔسى

غۇئبْ ثبظ ۋەزىرى ۋە  .طىسٌۀسىھۆوۈِسارٔىڭ وۆڭٍي ثۇ چۈغىسىٓ ئىٕحبٍىٓ ذبجىرجەِ
وبھىٕالرزىٓ ثىرى: ثۇ  .ئورزا وبھىٍٕىرىٕي چبلىرىپ، ئۇالرزىٓ ثۇ چۈغٕىڭ جەثىرىٕي ضورىسى

  .زېسى ،لبالٍّىمبْ چۈغىەْ
ھۆوۈِسارٔىڭ چۈغي ضبلىَغب ئۆزىٕىڭ زىٕسأسا ٍبجمبْ چېغىسىىي وۆرگەْ چۈغىٕي ۋە 

ضبلىٌ زەرھبي ھۆوۈِسارٔىڭ ٍېٕىغب  .ٍەجحيٍۇضۇفٕىڭ ئۇٔىڭ چۈغىگە ثەرگەْ جەثىرىٕي ئەض
وىرىپ، ئۇٔىڭغب ٍۇضۇفٕىڭ ضۆزىٕي لىٍسى ۋە ئۇٔىڭغب: چۈغىڭىسگە جەثىر ثېرەٌەٍسىغبْ 

ئۇ ِبڭب ئۆزىٕىڭ ئەھۋاٌىٕي ضىسگە ٍەجىۈزۈغۈِٕي جبپىٍغبٔىسى، ئەِّب  .ثىرزىٕجىر وىػي ٍۇضۇف
ئەھۋاٌىٕي ثىٍىپ وېٍىع ئۈچۈْ ضبلىَٕي ھۆوۈِسار ٍۇضۇفٕىڭ  .زېسى - ِەْ ئۇٔحۇپ لبپحىّەْ،

 ضبلىٌ زىٕسأغب وەٌسى، ٍۇضۇف ضبلىَغب ِۇٔساق زېسى:  .زىٕسأغب ئەۋەجحي
ٍەجحە ٍىً ئۈزۈٌسۈرِەً جېرىمچىٍىك لىٍىڭالر، ئبٌغبْ ھوضۇٌۇڭالرزىٓ ٍېَىع ئۈچۈْ »

( ئبزغىٕىطىٕي ذبِبْ جەپىۀسىٓ جبغمىرى، لبٌغىٕىٕي )ِىحە چۈغۈپ وەجّەضٍىىي ئۈچۈْ
ثبغىمي ثىٍەْ لوٍۇڭالر، غۇٔىڭسىٓ وېَىٓ لەھەجچىٍىه ثوٌىسىغبْ ٍەجحە ٍىً وېٍىسۇ، )ثۇ 
ٍىٍالرزا( ئىٍگىرى جوپٍىۋاٌغبْ ئبغٍىمىڭالرزىٓ )ئۇرۇلٍۇق ئۈچۈْ( ضبلالپ لوٍىٍىسىغبْ 

غۇٔىڭسىٓ وېَىٓ )ِوٌچىٍىك( ٍىٍالر  .ئبزغىٕىطىسىٓ ثبغمب ھەِّىطىٕي ٍەپ جۈگىحىطىٍەر
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سا ھۆي ـ ٍېغىٓ وۆپ ثوٌىسۇ، وىػىٍەر ِېۋىٍەرزىٓ جۈرٌۈن ئىچىٍّىىٍەرٔي وېٍىسۇ، ئۇٔىڭ
  «. ضىمىپ چىمىرىسۇ

ضبلىٌ ھۆوۈِسارٔىڭ ضبرىَىغب  .غۇٔىڭ ثىٍەْ ھۆوۈِسارٔىڭ چۈغىٕىڭ جەثىرى ئبذىرالغحي
 .ھۆوۈِسار ثەوّۇ ھەٍراْ لبٌسى .لبٍححي ۋە ٍۇضۇفٕىڭ ئېَحمبٍٔىرىٕي ھۆوۈِسارغب ضۆزٌەپ ثەرزى

سار ٍۇضۇفٕىڭ زىٕسأسىٓ چىمىرىٍىػىٕي ۋە زەرھبي ئۆزىٕىڭ ٍېٕىغب وەٌحۈرۈٌۈغىٕي ھۆوۈِ
ئۇٔىڭ ھۆوۈِسار ثىٍەْ وۆرۈغۈغىٕي ۋە  .ئەٌچي زىٕسأغب، ٍۇضۇفٕىڭ ٍېٕىغب ثبرزى .ئەِىرلىٍسى

ئۆزىٕىڭ  .ٍۇضۇف زىٕسأسىٓ چىمىػٕي رەت لىٍسى .جېسراق ثوٌۇغىٕي جەٌەپ لىٍسى
ھۆوۈِسار  .ئەٌچي ضبراٍغب لبٍححي .، ئبٔسىٓ چىمىسىغبٍٔىمىٕي ئېَححيگۇٔبھطىسٌىمي ئېٕىمالٔطب

ھۆوۈِسار  .زېسى - ئەٌچي: زىٕسأسا لبٌسى، .زەپ ضورىسى - ئۇٔي وۆرۈپال: ٍۇضۇف لېٕي؟
ئەٌچي:  .زېسى - ئورٔىسىٓ جۇرۇپ وەجحي ۋە: ضبڭب ئۇٔي ئېٍىپ وەي زەپ ٍۇٍرۇق لىٍّىسىّۇ؟!

 .ئېٕىمالّٔىغۇچە زىٕسأسىٓ چىمىػٕي رەت لىٍىسىغبٍٔىمىٕي ئېَححيگۇٔبھطىس ئىىۀٍىىي 
 . زېسى - لوٌٍىرىٕي وېطىۋاٌغبْ ئبٍبٌالر ِەضىٍىطىسە ئۇٔىڭغب ھەلطىسٌىك لىٍىٕغبٔىسى،

ھۆوۈِسار: ۋەزىرٌەرٔىڭ ئبٍبٌٍىرىٕي چبلىرغىٓ، ئەزىسٔىڭ ئبٍبٌىٕي وەٌحۈرۈڭالر، ھەِّىطي 
  .لبجحىك ئبچچىمالٔغبٔىسى ھۆوۈِسار .زېسى - زەرھبي وەٌطۇْ!

ھۆوۈِسار ضورالٕي ثبغٍىسى: ثۇ،  .ئەزىسٔىڭ ئبٍبٌي ۋە ثبغمب ئبٍبٌالر ضبراٍغب ھبزىر ثوٌسى
ٍۇضۇف ھېىبٍىطي زازى لبٔساق گەپ؟ ئۇٔىڭ ھەلمىسە ٔېّىٍەرٔي ثىٍىطىٍەر؟ ِېٕىڭ 

 ئبڭٍىغبٍٔىرىُ راضحّۇ؟
 . زېگەْ ئبۋازى ثۆٌسى« ۇٌالھئەضحبغفىر»ھۆوۈِسارٔىڭ ضۆزىٕي ئبٍبٌالرزىٓ ثىرىٕىڭ: 

 . زېسى - ٍۀە ثىر ئبٍبي: ئۇٔىڭ ٍبِبْ ئىع لىٍىغىٕىٕي ثىٍّەٍّىس،
 . زېسى - ئۈچىٕچي ثىرى: ئۇ پەرىػحىسەن پبوحۇر،

 .ئۇٔىڭ ٍۈزى ضوٌغۇْ وۆرۈٔەجحي، ئورۇلالپ وەجىۀىسى .وۆزٌەر ئەزىسٔىڭ ئبٍبٌىغب ثۇرۇٌسى
لبٍغۇضي ئۇٔي لبجحىك ئبزاثٍىغبٔىسى، ئۇٔي ثەوّۇ وۆرگۈضي زىٕسأسىىي ٍۇضۇفىە ثوٌغبْ غەَ ـ 

وەٌگۀىسى، ٍۇضۇفٕىڭ جبرجمبْ زەرت ـ ئەٌىّي ئۇٔىڭ ٍۇضۇفىە ثوٌغبْ ِۇھەثجىحىٕىڭ غەوٍىٕي 
 . ئۆزگەرجىۀىسى

ئەزىسٔىڭ ئبٍبٌي ئبغىك جبضبرىحي ثىٍەْ ٍۇضۇفٕىڭ راضحچىً، ئۆزىٕىڭ ٍبٌغبٔچي 
ىٕي ٍۇضۇفىە ئبجىغبٍٔىمىٕي، ٌېىىٓ ٍۇضۇفٕىڭ رەت ئۆز .ئىىۀٍىىىٕي ئېحىراپ لىٍسى

ثۇ ضۆزٌەرٔي ھۆوۈِسارزىٓ ٍبوي ئبٍبٌالرزىٓ لورلمبٍٔىمىسىٓ  .لىٍغبٍٔىمىٕي ئېَححي
ئەِّب ٍۇضۇف ثىٍطۇٔىي، ٍۇضۇف ٍوق ۋالحىسا ئۇٔىڭغب ثوٌغبْ  .ئېَحّىغبٍٔىمىٕي ئەضىەرجحي

ائىُ ٍۇضۇف ثىٍەْ ِەغغۇي ئىسى، ضۆٍگۈضىگە ذىَبٔەت لىٍّىغبٔىسى، ئۇٔىڭ ئەلٍي ـ ھۇغي ز
غۇٔساق لىٍىپ، ٍۇضۇفٕىڭ گۇٔبھطىس ئىىۀٍىىي  .ىال وۆڭۈي ثۆٌگۀىسىىپەلەت ٍۇضۇف

  .ھەِّەٍٍۀىڭ ئبٌسىسا ئېٕىمالٔغبٔىسى
 .زۈٌەٍرب ٍىغالغمب ثبغٍىسى ۋە ِۇٔساق زېسى: ِەْ ئۇ ئوٍٍىغبٔسەن ٍبِبْ ثىرى ئەِەضّەْ

ېگەْ ٔەرضە ھەلىمەجەْ ٍبِبْ ئىػالرغب وۆپ ثۇٍرۇٍسۇ، ِەْ ئۆزەِٕي ئبلٍىّبٍّەْ: ٔەپطي ز»
ِېٕىڭ پەرۋەرزىگبرىُ  .پەرۋەرزىگبرىُ رەھّەت لىٍىپ )ضبلٍىغبْ( ئبزەَ ثۇٔىڭسىٓ ِۇضحەضٕب

  «. ھەلىمەجەْ ِەغپىرەت لىٍغۇچىسۇر؛ ٔبھبٍىحي ِېھرىجبٔسۇر
« ٍۇضۇفٕي ئبٌسىّغب ئېٍىپ وېٍىڭالر، ئۇٔي ئۆزەِٕىڭ ذبش ئبزىّىُ لىٍىّەْ»پبزىػبھ: 
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ضەْ ثۈگۈْ ثىسٔىڭ ئبٌسىّىسزا ھەلىمەجەْ »ٍۇضۇف ئۇٔىڭ ثىٍەْ ضۆزٌىػىۋاجمبٔسا، ئۇ،:  .زېسى
ِېٕي )ِىطىر( زېّىٕىٕىڭ »ٍۇضۇف:  .زېسى« ِەرجىۋىٍىه، ئىػۀچٍىه ئبزەِطەْ

ب لوٍغىٓ، ِەْ ھەلىمەجەْ )ئۇٔي ثبغمۇرۇظ ٍوٌٍىرىٕي( ثىٍىسىغبْ، ذەزىٕىٍىرىٕي ثبغمۇرۇرۇغم
ثىس ٍۇضۇفٕي )ِىطىر زېّىٕىسا ذبٌىغبْ جبٍسا  .زېسى« ئوثساْ ضبلٍىَبالٍسىغبْ ئبزەِّەْ

جۇرىسىغبْ )ِەٍِىىەجٕي ذبٌىغبٔچە جەضەررۇپ لىٍىسىغبْ( لىٍىپ ٍەرٌەغحۈرزۇق، 
ۈرىّىس، ٍبذػي ئىع لىٍغۇچىالرٔىڭ ئەجرىٕي رەھّىحىّىسٔي ذبٌىغبْ ثۀسىٍىرىّىسگە ئېرىػح

ئىّبْ ئېَحمبْ ۋە جەلۋازارٌىك لىٍغبٔالرغب ئبذىرەجٕىڭ ضبۋاثي ئەٌۋەجحە، )ثۇ  .ثىىبر لىٍىۋەجّەٍّىس
  .ٍىرىسىٓ( ئبرجۇلحۇرٔېئّەجزۇَٔبٔىڭ 

ثىس ئۇٔىڭ ٍۇضۇفٕىڭ  .ثۇ ئبٍەجحىٓ وېَىٓ، لۇرئبٔسا ئەزىسٔىڭ ئبٍبٌي جىٍغب ئېٍىّٕبٍسۇ
  .ب ئىّبْ ئېَحمبٍٔىمىٕي ثبٍبْ لىٍغبْ جەضۇرأە ئېحىراپىسىٓ وېَىٕىي ئەھۋإٌي ثىٍّەٍّىسزىٕىغ

رىۋاٍەجحە ِۇٔساق زېَىٍگۀىسى: ئەزىس  .ئۇٔىڭ ھەلمىسىىي ضۆزٌەر رىۋاٍەجىە ئبٍالٔسى
ٍۇضۇف ئۇٔىڭ جېرىچە لىس ئىىۀٍىىىٕي ثىٍسى،  .ئۆٌسى، ئۇٔىڭ ئبٍبٌي ٍۇضۇف ثىٍەْ جوً لىٍسى

ۇٔىڭغب ئېرىٕىڭ ئبٍبٌالرغب ٍېمىٍٕىػبٌّىغۇزەن زەرىجىسە لېرىپ وەجىۀٍىىىٕي ضۆزٌەپ ئبٍبي ئ
 . ثەرزى

رىۋاٍەجحە ٍۀە ِۇٔساق زېَىٍگۀىسى: ئبٍبي زاۋاٍِىك ٍۇضۇفٕىڭ پىرالىسا ٍىغىٍىغبٍٔىمي 
 .ئۇ ضبراٍسىٓ چىمحي ۋە غەھەر ٍوٌٍىرىسا غبٍىت ثوٌسى .ئۈچۈْ وۆزٌىرى وۆرِەش ثوٌۇپ لبٌسى

ثىر وۈٔي ئۇ ِۇراضىُ ئەجرىحي ثىٍەْ وېحىۋاجمبٔسا، جىٍەِچىٍىه  .ٍۇضۇف ثبظ ۋەزىر ثوٌسى
لىٍىۋاجمبْ ثىر ئبٍبي ئۇٔىڭغب: ھۆوۈِسارالرٔي گۇٔبھالر ضەۋەثىسىٓ لۇٌغب ئبٍالٔسۇرغبْ، لۇٌالرٔي 

ۇضۇف: ٍ .زېسى - ئبٌالھمب ئىحبئەت لىٍغبٍٔىمي ضەۋەثىسىٓ ھۆوۈِسار لىٍغۇچىغب جەضجھ ئېَحىّەْ،
ھبزىر ِۇغۇ ھبٌغب  .زەپ ضورىسى، ئۇٔىڭغب: ثۇ ئەزىسٔىڭ ئبٍبٌي ئىسى - ثۇ وىّٕىڭ ئبۋازى؟

 . زېَىػحي - لبٌسى،
 . ٍۇضۇف ئبٍبٌٕي چبلىرىپ ئەوىٍىپ: ِېٕي ھبزىرِۇ ٍبذػي وۆرەِطەْ؟ ـ زەپ ضورىسى

رالحۇر، ئبٍبي: ضېٕىڭ ٍۈزۈڭٕي ثىر لېحىُ وۆرۈۋېٍىع ِەْ ئۈچۈْ پۈجۈْ زۇَٔبزىّٕۇ ٍبذػى
ٍۇضۇف لبِچىطىٕىڭ ئۇچىٕي ئۇٔىڭغب  .زېسى - ٍۇضۇف! لبِچبڭٕىڭ ئۇچىٕي ِبڭب ئۇزاجمىٓ،

ٍۇضۇفٕىڭ لوٌىسىىي لبِچب ئۇٔىڭ  .ئبٍبي لبِچىٕىڭ ئۇچىٕي وۆوطىگە لوٍسى .ئۇزاجحي
 . ٍۈرىىىٕىڭ ضولۇغىسىٓ لبجحىك جىحرىّەوحە ئىسى

ذەٌمٕىڭ ئىسران وۈچىٕىڭ جەضىرى وۆپ  ثۇالرزا .ثۇٔسىٓ ثبغمب ئەپطبٔە ـ رىۋاٍەجٍەرِۇ ثبر
ئبغىك ئبٍبٌٕىڭ جىٍەِچي ھبٌىغب چۈغۈغي ثىٍەْ لىططە ئەڭ ٍۈوطەن پەٌٍىگە  .وۆرۈٌىسۇ

ئەِّب لۇرئبٔسا ئبٍبٌٕىڭ ٍۇضۇف ھەلمىسىىي ئېحىراپٍىرىسىٓ وېَىٓ، ئۇٔىڭ ھېىبٍىطي  .چىمحي
لىططە ئبٍبٌٕىڭ  .ئۆجۈپ وېحىسۇثبٍبْ لىططىسىىي زىٕىٌ ذىسِەجىە  .پەلەجال ثبٍبْ لىٍىّٕبٍسۇ

  .لىططىطي ئەِەش، ثەٌىي ٍۇضۇفٕىڭ لىططىطىسۇر
ٍۇضۇف  .ھۆوۈِسار ِۇٔساق زېسى: ئۇٔي وەٌحۈرۈڭالر، ئۇٔىڭغب ٍېٕىّسىٓ ئورۇْ ثېرەً

ٍۇضۇفّۇ ئۇٔىڭغب  .ھۆوۈِسار ٍۇضۇفىە ئىجرأي جىٍىسا گەپ ثبغٍىسى .ھۆوۈِسارٔىڭ ٍېٕىغب وەٌسى
سار ئىىىىٕچي ثىر جىٍسا ضۆزٌەغىە ثبغٍىسى، ٍۇضۇف ئۇٔىڭغب ئەرەثچە ھۆوۈِ .جبۋاة لبٍحۇرزى

ٍۇضۇف: ثۇ، ئەجسازٌىرىُ  .زەپ ضورىسى - ھۆوۈِسار ئۇٔىڭسىٓ: ثۇ لبٍطي جىً؟ .جبۋاة ثەرزى
ھۆوۈِسار ثىر لبٔچە جىٍٕي  .زەپ جبۋاة ثەرزى - ئىجراھىُ، ئىطھبق ۋە ٍەئمۇثٕىڭ جىٍي،
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 . ثىر لبٔچە جىٍٕي ٍبذػي ثىٍىسىغبٍٔىمىٕي وۆرزى )ثىٍسى(ئۇ ٍۇضۇفٕىڭّۇ  .پىػػىك ثىٍەجحي
ضۆھجەت  .ھۆوۈِسار ٍۇضۇفٕىڭ وەڭ زائىرىٍىه ثىٍىُ ۋە ِەٌۇِبجىغب ھەٍراْ لبٌسى

ٍۇضۇف ھۆوۈِسارٔىڭ ئبغٍىمالرٔي جوپالپ ضبلالظ ۋە  .ھۆوۈِسارٔىڭ چۈغىگە وېٍىپ جوذحىسى
ٍبذػي پىالْ ثوٍىچە ھەرىىەجىە  لۇرغبلچىٍىك ٍىٍٍىرىٕي ضبالِەت ئۆجىۈزۈظ ئۈچۈْ ئەڭ

ھۆوۈِسارغب ئبچبرچىٍىمٕىڭ ِىطىر ۋە ئەجراپىسىىي  .ئۆجۈغي وېرەوٍىىىٕي جەۋضىَە لىٍسى
ِىطىر ئۆزى ۋە ئەجراپىسىىي زۆٌەجٍەرگە لبرىحب پۇذحب  .زۆٌەجٍەرٔىّۇ لبپالٍسىغبٍٔىمىٕي ئېَححي

 .ٍوٌغب لوٍۇٌىسىغبٍٔىمىٕي ضورىسىھۆوۈِسار پىالٕٔىڭ لبٔساق  .جەٍَبرٌىك وۆرۈظ وېرەن ئىسى
 لۇرجۇثي جەفىطىرىسە ثبٍبْ لىٍىٕىػىچە، ئۇالرٔىڭ ئبرىطىسىىي ضۆھجەت ِۇٔساق زاۋاِالغحي: 

ثۇ  .ـ پۈجۈْ ِىطىر ذەٌمىٕي ثىر ـ ٍەرگە ٍىغطبڭّۇ، ئۇالرٔىڭ وۈچي ثۇٔىڭغب ٍەجّەٍسۇ 
  .زېسى ھۆوۈِسار - ِەضىٍىسە ئۇالرغب ئىػۀگىٍي ثوٌّبٍسۇ،

: ِېٕي ِەٍِىىەت ذەزىٕىٍىرىگە ِەضئۇي لىٍغىٓ! ِەْ ئۇٔي لبٔساق لوغساظ ۋە ٍۇضۇف
 . زېسى - ثبغمۇرۇغٕي ئوثساْ ثىٍىّەْ،

 .ئۇ ِىطىرٔىڭ ذەزىٕىطي ۋە ئىمحىطبزىٕىڭ ِەضئۇٌي ۋە ثبظ ۋەزىرى ثوٌغبْ ئىسى
  .ۋالىحىٕىڭ ئۆجۈغي ثىٍەْ ِوي ـ ھوضۇي ٍىٍٍىرى جۈگەپ، لەھەجچىٍىه ٍىٍٍىرى ثبغالٔسى

ئەٌمىططە، ئەٍٕي زاِبٔسا ٍۇضۇفٕي لۇزۇلمب جبغٍىغبْ ئبوىٍىرى چۆٌسىٓ ِىطىرغب ئبغٍىك 
ٍۇضۇف ئەِىر ثەرگۈچي، ِۀئىٌ لىٍغۇچي ِىطىر ھۆوۈِسارى  .ضېحىۋېٍىع ئۈچۈْ وەٌسى

ئەجراپىسا  .ثوٌۇظ ضۈپىحي ثىٍەْ ئىٕطبٔالرغب ثېرىٍىسىغبْ ئبغٍىك ئۈضحىسىٓ ھۆوۈَ چىمىراجحي
ٍۇضۇف ثىر لبراپال ئبوىٍىرٔي جؤىغبْ  .گٍىرى ۋە ئەضىەرٌىرى لوي ثبغالپ جۇراجحيۋەزىرٌىرى، ثە

 .جۆگە ثىٍەْ وەٌگۀىسى 11ثوٌۇپ،  10ئۇالرٔىڭ ضبٔي  .ثوٌطىّۇ، ئۇالر ٍۇضۇفٕي جؤىّىسى
ٍۇضۇف ئۇالر ثىٍەْ ئۆزىٕىڭ جىٍي ثوٌغبْ ئىجرأي جىٍي ثىٍەْ ضۆزٌەغّەً، جەرجىّبْ 

ضىٍەر  .ەر ثىر وىػىگە ثىر جۆگىٕىڭ ٍۈوي ئېغىرٌىمىسا ئبغٍىك ثېرىّىسۋاضىحىطي ثىٍەْ: ثىس ھ
ٍۇضۇف  .زەپ جبۋاة ثېرىػحي - وىػي، 11ئۇالر: ثىس  .زەپ ضورىسى - لبٔچە وىػي؟

ضىٍەر  .جەرجىّبٔي ئبرلىٍىك: ضىٍەرٔىڭ جىٍىڭالر ۋە لىَبپىحىڭالر ثىسٔىڭىىگە ئوذػىّبٍسىىەْ
 . زېسى - جبضۇضّۇ لبٔساق؟

ٔبِي ثىٍەْ لەضەِىي، ثىس جبضۇش ئەِەش، ثىس ثىر ئبجىٕىڭ ثبٌىٍىرى، ئبجىّىس  ٔىڭهللاـ  
 . زېَىػحي ئۇالر - ٍبذػي ثىر ثوۋاً،
 . زېسى - وىػي ئىىۀطىٍەرغۇ؟ 10وىػي زەۋاجبجحىڭالر  11ٍۇضۇف: ثىس 

ٍۀە ثىر  .لېرىٕساظ ئىسۇق، ثىر لېرىٕسىػىّىس چۆٌسە ئۆٌسى 12ئۇالر: ثىس ئەضٍىسە 
ئۇٔىڭ  .ىٕسىػىّىسٔي ئبجىّىس ثەن ٍبذػي وۆرگەچىە، ئۇٔىڭسىٓ ئبٍرىٍػمب چىسىّىسىلېر

 . زېَىػحي - ئۇرٔىغب جۆگىطىٕي ئەوەٌسۇق،
 . زېسى - ٍۇضۇف: راضث ضۆزٌەۋاجمبٍٔىڭالرٔي لبٔساق ثىٍىّەْ؟

 . زەپ جبۋاة ثېرىػحي - ئۇالر: ضەْ لبٔساق ذبٌىطبڭ، غۇٔساق لىٍغىٓ،
لېرىٕسىػىڭالرغىّۇ ئبغٍىك  .ٍوق وىػىگە ئبغٍىك ثېرىٍّەٍسۇلبئىسىّىس ثوٍىچە  - 

ثېرىػىُ ئۈچۈْ ئۇٔي ثۇ ٍەرگە ئەوىٍىڭالر، لبراڭالر! ضىٍەرگە جبرازىٕي )ئۆٌچەوٕي( ئېغىر 
ئبذىرىسا ٍۇضۇف ئبوىٍىرى ثىٍەْ پبراڭٍىػىپ ثۇ لېحىُ  .زېسى ٍۇضۇف - جۇجۇۋاجىّەْ،

لېرىٕسىػىٕي ئەوەٌّىطە، ئۇالرغب ئبغٍىك  ئۆجىۈزىۋىحىسىغبٍٔىمىٕي، ئەِّب وېٍەرلېحىُ
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ئبوىٍىرى ثوٌطب: ثىس ئۇٔي ئېٍىپ وېٍىع ئۈچۈْ ئبجىّىسٔي لبٍىً  .ثەرِەٍسىغبٍٔىمىٕي ئېَححي
 . زېَىػحي - لىٍىػمب جىرىػىّىس،

ئەٌمىططە، لېرىٕساغالر ِىطىرزىٓ وۀئبٔسىىي ئبجىٍىرىٕىڭ ٍېٕىغب لبٍحىپ وەٌسى ۋە 
 .ۈرِەً جۇرۇپال زازىطىغب: ثىسگە ئبغٍىك ثېرىػٕي ِۀئىٌ لىٍسىجۆگىٍەرزىىي ٍۈوٍەرٔي چۈغ

 .زېسى« ٍوق ئبزەِگە ئبغٍىك ثەرِەٍّىس»ئۇالر:  .چۈٔىي ضەْ ئوغٍۇڭٕي ثىس ثىٍەْ ئەۋەجّىسىڭ
ضەْ ٔېّىػمب ثىسگە ئىػۀّەٍطەْ؟ ئۇوىّىسٔي ثىس ثىٍەْ ئەۋەجىىٓ، ثىس ئەٌۋەجحە ئۇٔي 

ِۇغۇٔساق زېَىػي ئبرلىٍىك، زازىطىٕي ئوڭبٍطىسالٔسۇرۇپ، ثۇالر  .زېَىػحي - لوغساٍّىس،
زازا  .ئۆزٌىرىگە ئبغٍىك ثېرىٍّەضٍىىٕىڭ ِەضئۇٌىَىحىٕي ئۇٔىڭغب ئبرجىپ لوٍّبلچي ثوٌۇغحي

)ٍەئمۇة( پەٍغەِجەرٌىه ئەذاللي ثىٍەْ ئۆزىٕىڭ ثۇرۇْ ٍۇضۇفٕي ئۇالرغب ئبِبٔەت لىٍىغىٕىسەن، 
ثىس ئەٌۋەجحە ئۇٔي »الٌّبٍسىغبٍٔىمىٕي ۋە ئۇالرٔىڭ: ئەِسى وىچىه ئوغٍىٕىّۇ ئبِبٔەت لى

ئەڭ ٍبذػي لوغسىغۇچي ۋە ئەڭ  ٔىڭهللازېگەْ گېپىگە ئبٌسأّبٍسىغبٍٔىمىٕي، ئەِّب « لوغساٍّىس
 . ِەرھەِەجٍىه ئىىۀٍىىىٕي ئېَححي

ئۇالر ٍۈوٍىرىٕي ئبچمبٔسا، ِبي ـ ِۈٌۈوٍىرىٕىڭ ئۆزٌىرىگە لبٍحۇرۇپ ثېرىٍگۀٍىىىٕي 
 الر زەرھبي زازىٍىرىٕىڭ ٍېٕىغب وىرزى: ئۇ .وۆرزى

ئۇ ئبغٍىك ضېحىۋېٍىع ئۈچۈْ  .ئبجىّىس! ٍۀە ٔېّە جەٌەپ لىٍىّىس؟ ضبڭب ٍبٌغبْ ئېَحّىسۇق
 . زېَىػحي - ئېٍىپ ثبرغبْ ِبي ـ ِۈٌۈوىّىسٔي لبٍحۇرۇۋېحىپحۇ،

ي ئوغۇٌالر ئۆزٌىرىٕىڭ لوٌٍىرىسىٓ وېٍىػىچە ۋە ئۆزٌىرى ھبالن ثوٌّىغۇچە ئۇوىٍىرىٕ
 .غۇٔىڭ ثىٍەْ ئبجىٍىرى ئۇالرغب ِبلۇي ثوٌسى .لبٍحۇرۇپ وېٍىسىغبٍٔىمي ھەلمىسە ۋەزە ثېرىػحي

غب ئىػۀگەْ ھبٌسا ئوغٍىٕي ئۇالرغب هللا ٍەئمۇة ا .جبالظ ـ جبرجىع غۇٔىڭ ثىٍەْ ئبذىرالغحي
  .جبپػۇرزى

ئۇالر )ٍۀي  .ٍۇضۇفٕىڭ ئبوىٍىرى ثۇ لېحىُ ئوْ ثىر وىػي ثوٌۇپ ٍېحىپ وېٍىػحي
ِەْ »ٍەئمۇثٕىڭ ثبٌىٍىرى( ٍۇضۇفٕىڭ ئبٌسىغب وىرگۀسە، ٍۇضۇف ئۇوىطىٕي لۇچبلٍىسى ۋە: 

« ھەلىمەجەْ ضېٕىڭ لېرىٕسىػىڭ ثوٌىّەْ، ئۇالرٔىڭ ثىسگە لىٍغبْ ئىػٍىرىسىٓ لبٍغۇرِىغىٓ
ئبٍرىٍىع  .وۈٍٔەر ئۆجحي .ٍبذػي وۈجحي .ٍۇضۇف ئبوىٍىرىٕي ئوثساْ ِېھّبْ لىٍسى .زېسى
ٍۇضۇف لېرىٕسىػىٕي ئبوىٍىرىسىٓ ئبٍرىپ ئۆز ٍېٕىسا جۇجۇپ لىٍىع ئۈچۈْ  .وەٌگۀىسىۋالحي 

 . ٍۇضۇف پىالٔىٕي جۈزۈپ ثوٌسى .ثىر پىالْ جۈزِەوحە ئىسى
ٍۇضۇف ئبزەٍِىرىگە ھۆوۈِسارٔىڭ ئبٌحۇْ لەزەھىٕي ئۇوىطىٕىڭ ٍۈوي ئىچىگە ضېٍىپ 

لەزەھ ضبپ ئبٌحۇٔسىٓ  .ٍىٕىالجحيلەزەھ ئبغٍىك ئۆٌچەظ ئۈچۈْ لوٌ .لوٍۇغمب ثۇٍرۇق لىٍسى
 . ٍبضبٌغبٔسىٓ ضىرت، ئېغىرٌىك جەھەجحىّۇ ثەن لىّّەجٍىه ئىسى
ٍۇضۇفٕىڭ ئبوىٍىرى ٍبٍٔىرىغب  .لەزەھ ثۇَٔبِىٕٕىڭ ٍۈوٍىرىٕىڭ ئىچىگە جىمىپ لوٍۇٌسى

 .ثىرزىٕال غەھەر زەرۋازىٍىرى جبلبٌسى .لېرىٕساغٍىرىٕي ئېٍىپ ٍۇرجٍىرىغب لبراپ ٍوي ئبٌسى
 . زەپ جوۋٌىسى - ـ ئي وبرۋأالر! ضىٍەر ئوغرى ئىىۀطىٍەر، برچي چىمىپ:جبو

 .پىالْ ِەذپىٌ غەوىٍسە ئورۇٍٔىٕىۋاجبجحي، ذەٌك جوپالٔسى .چېرىىٍەر وبرۋإٔي جوذحبجحي
 . زەپ ضورىسى - ـ ٔېّەڭالرٔي ٍولىحىپ لوٍسۇڭالر؟ ھەِّەٍٍەْ ثىرزەن:

ئۇٔي جېپىپ وەٌگەْ وىػىگە ثىر  .لوٍسۇقچېرىىٍەر: پبزىػبھٕىڭ لەزىھىٕي ٍۈجحۈرۈپ 
 . زېسى - جۆگە ئبغٍىك ِۇوبپبت ثېرىٍىسۇ،
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ٍۇضۇفٕىڭ ئبوىٍىرى: ضىٍەر ثىٍىطىٍەر، ثىس ثۇ ٍەرگە ثۇزغۇٔچىٍىك ۋە ئوغرىٍىك لىٍىػمب 
 . زېَىػحي - وەٌّىسۇق،

 - چېرىىٍەر ٍۇضۇفٕىڭ ئۆگەجىىٕي ثوٍىچە، ئوغرىٕىڭ لبٔساق جبزاٌىٕىػىٕي ذبالٍطىٍەر؟ 
 . زەپ ضورىسى

 . زېَىػحي ئۇالر - ـ ثىسٔىڭ زىٕىّىسزا ئوغرى ِبٌٕىڭ ئىگىطىٕىڭ لۇٌي ثوٌىسۇ، 
  .زېسى - چىرىىٍەر: ئۇٔسالحب ثىس ئوغرىٕي ضىٍەرٔىڭ لبٔۇٔىڭالر ثوٍىچە جبزاالٍٍي،

ٍۇضۇف ئۇالرغب غۇٔساق زېَىػىٕي  .جەزثىرى ھېىّىحي ئىسى ٔىڭهللاثۇ جبۋاة ئۇٌۇغ 
ٍۇضۇفٕىڭ ئۆز لېرىٕسىػىٕي  .ئەگەر ثۇ ئىالھىٌ ھېىّەت ثوٌّىطب ئىسى .جېىىٍىگەْ ئىسى

چۈٔىي ِىطىرٔىڭ لبٔۇٔىسا ئوغرىٕي لۇي لىٍىع غەرجي ٍوق  .ئېٍىپ لېٍىػي ِۇِىىٓ ئەِەضحي
ٍۇضۇف ثۇ  .زەپ ثۇٍرۇق لىٍسى - ئەٌمىططە، چېرىىٍەرٔىڭ ثبغٍىمي: ئبذحۇرۇڭالر! .ئىسى

وۆزىحىۋاجبجحي ۋە ئبۋۋاي ئبوىٍىرىٕي ئبذحۇرۇغمب ئەِىر ئىػالرٔي جەذحي ئۈضحىسە ئوٌحۇرۇپ 
ئەڭ ئبذىرى ئؤىٕچىطي  ...ثىرىٕچىطي، ئىىىىٕچىطي .ئبذحۇرۇظ ثبغالٔسى .لىٍسى

ٍۇضۇفٕىڭ ئبوىٍىرى ئوغرى چىمّىغبٍٔىمي ئۈچۈْ  .ئەِّب ھېچٕىّە چىمّىسى .ئبذحۇرۇٌسى
 . زېَىػحي - ذوغبي ثوٌسى ۋە: پەلەجال ئۇوىّىس لبٌسى،

ئەضٕبزا ٍۇضۇف ئېغىس ئېچىپ: ئۇٔي ئبذحۇرۇغٕىڭ الزىّي ٍوق، ئوغرىٍىمي چىمىپ ثۇ 
 . زېسى - جۇرِبِسۇ؟!

ئۇٔىڭ ئەغَبٌىرىٕىّۇ ئبذحۇرِىطبڭالر، وۆڭٍىّىس ذبجىرجەَ ثوٌّبٍسۇ، ثىس ٍبذػي ثىر 
 . زېَىػحي ئبوىٍىرى - ثوۋإٍىڭ ثبٌىٍىرى، ئوغرى ئەِەش،

لبٔۇْ ثوٍىچە  .ئبذحۇرۇپ، ئبٌحۇْ لەزەھٕي جېپىپ چىمحيئەضىەرٌەر ئۇٔىڭ ئەغَبضىٕي 
 . ئۇوىطي )ثۇَٔبِىٓ( ٍۇضۇفٕىڭ لۇٌىغب ئبٍالٔسى

ثۇٔىڭ ثىٍەْ ئەٍىجٍىٕىػحىٓ لۇجۇٌغبْ ئبوىٍىرى ئۇوىطىٕي ئەٍىجٍەغىە ثبغٍىسى: 
 . ئوغرىٍىطب ئوغرىٍىغبٔسۇ، ثۇٔىڭسىٓ ثۇرۇْ ئۇٔىڭ ئبوىطىّۇ ئوغرىٍىك لىٍغبْ ئىسى

ٍىرىٕىڭ ئۆز ئۇوىطىٕي ئەٍىجٍىگۀٍىىىٕي ئۆز لۇٌىمي ثىٍەْ ئبڭالپ جۇرزى ۋە ٍۇضۇف ئبوى
ئەِّب ئۇ ثۇٔي ثبغمىالرغب ثىٍسۈرِىسى ۋە ئۆز ـ ئۆزىگە ِۇٔساق  .ثۇ ئىػمب ثەوّۇ غەزەثٍۀسى

ثۇ ثەزٔبٍِىرىڭالر  .ٍبذػي ثىٍىسۇهللا ئەھۋاٌىڭالر ثەوّۇ چبجبق، لىٍغبْ ئىػٍىرىڭالرٔي ا»زېسى: 
چۈٔىي ضىٍەر  .ٔەزىرىسە ضىٍەر لبرا چبپالٔغبْ وىػىسىّٕۇ ثىچبرە ئەھۋاٌسا ضىٍەر ٔىڭهللاثىٍەْ 

لىٍغبْ ضۆزٌىرىڭالرٔي  .گەرچە ئوغرىٍىك لىٍّىغبْ ثوٌطبڭالرِۇ، ثبغمىالرغب لبرا چبپٍىسىڭالر
 « . ئوثساْ ثىٍىپ جۇرىسۇهللا ا

لۇجۇٌغىٕىسىٓ ئۇالر ئۆزٌىرىٕىڭ  .ئبوىٍىرىٕىڭ ئۇ ضۆزىسىٓ وېَىٓ ھېچىىُ ضۆز لىٍّىسى
ئبجىٍىرى ئوغٍىٕي  .ذۇغبي ثوالٌّىسى، چۈٔىي ئۇالرٔىڭ ٍبزىغب ئبجىٍىرى ٍەئمۇة وەٌگۀىسى

 . چولۇَ لبٍحۇرۇپ وېٍىػي ھەلمىسە ئۇالرزىٓ ۋەزە ئبٌغبٔىسى
 ئۇالر ٍۇضۇفىە ٍبٌۋۇرۇغمب ثبغٍىسى:

 ـ ئي ئەزىس! )ئي ئبٌىَجبٔبة زات!( 
 ـ ئي ھۆوۈِسار! 
ـ ئۇٔىڭ ثىر لېرى ئبجىطي ثبر، ئۇٔىڭ ئورٔىغب ثىسٔىڭ ثىرىّىسٔي ئېٍىپ لبٌغىٓ، ثىس ضېٕي  

 . ھەلىمەجەْ ٍبذػىٍىك لىٍغۇچىالرزىٓ ھېطبثالٍّىس
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ٍۇضۇف پەش ئبۋاززا: پبزىػبھٕىڭ لەزەھىٕي ئېٍىۋاٌغبْ وىػىٕي لوٍۇپ ثېرىػىّىسٔي 
پ ئۇٔىڭ ئورٔىغب ثبغمب ثىرىٕي جۇجۇپ ضىٍەر لبٔسالّۇ جەٌەپ لىالالٍطىٍەر؟ ثىس لبٔساق لىٍى

 . زېسى - ثىس زاٌىُ ئەِەضّىس؟ .لبٌىّىس؟ ثۇ ثىر زۇٌۇِسۇر
 . ٍۇضۇفٕىڭ ئبوىٍىرى ئۇٔىڭغب ٍبٌۋۇرۇپ ـ ٍىغالغٕي زاۋاَ لىٍسى

ئەِّب چېرىىٍەر ِىطىرٔىڭ ئەزىسى ثوٌغبْ جوغرا ضۆزٌۈن ٍۇضۇفٕىڭ ضۆزٌىرىٕىڭ ئبذىرلي 
ٕىڭ لېرىٕسىػي ثۇَٔبِىٕٕي ٍۇضۇفىە لۇي لىٍىپ جبغالپ لوٍۇپ ھۆوۈَ ئىىۀٍىىىٕي، ئبوىٍىرى
ثبغٍىرىغب  .ٍۇرجٍىرىغب لبراپ ٍوٌغب چىمحي .ئۇالر ئبِبٌطىس لبٌسى .وېحىػي وېرەوٍىىىٕي ئېَححي

وەٌگەْ ثۇ ٍېڭي لبزازىٓ لبٔساق لۇجۇٌۇغٕي ۋە ئبجىٍىرىغب ثۇ ئىػٕي لبٔساق چۈغۀسۈرۈغٕي 
ضىٍەر ثۇرۇْ  .ئۇوىٍىرىغب: ِەْ ثۇ ٍەرزىٓ ئبٍرىٍّبٍّەْ ئۇالرٔىڭ ئەڭ چوڭي .ثىٍّەٍححي

ٍۇضۇفىە ھەلطىسٌىه لىٍغبٔىسىڭالر، ِبٔب ئەِسى ئۇٔىڭ ئۇوىطىغب ھەلطىسٌىه لىٍىۋاجىطىٍەر، 
 . زېسى - ضىٍەر ئبجىّىسٔىڭ ٍېٕىغب لبٍحىپ ثېرىپ، ثوٌغبْ ئەھۋإٌي ئۇٔىڭغب چۈغۀسۈرۈڭالر!

ئبجىٍىرىٕىڭ  .جبغالپ لوٍۇپ لبٍحىػمب لبرار ثەرزى ئۇالر چوڭ ۋە وىچىه لېرىٕساغٍىرىٕي
 . ـ ئي ئبجىّىس! ئوغٍۇڭ ئوغرىٍىك لىٍسى ٍېٕىغب لبٍحىپ ثبرزى ۋە ئەھۋإٌي ئبجىٍىرىغب ئېَححي:

 . ئبجىٍىرى چۆچۈپ وەجحي ۋە لۇٌىمىغب ئىػۀّىگۀسەن: ٔېّە زېسىڭالر؟ ـ زەپ ضورىسى
ئەگەر  .وۆرگۀٍىىٍىرىٕي ضۆزٌەپ ثەرزىئۇالر ثوٌغبْ ۋەلۀي ئۆز وۆزٌىرى ثىٍەْ 

ئىػۀّىطە، ئۆزٌىرى ثىٍەْ ثىٍٍە ثبرغبْ ھەر لبٔساق ثىرىسىٓ ٍبوي ئۆزٌىرى ثىٍەْ ثىٍٍە 
 . ثۇ لېحىُ ئۇالر راضث ضۆزٌىگۀىسى .وەٌگەْ وبرۋأسىٓ ضوراپ ثېمىػىٕي ئېَحىػحي

 ۋە ٍىغٍىغبْ ھبٌسا:  ٍەئمۇة ئۇالرٔىڭ ضۆزٌىرىٕي ئبڭٍىغبٔسىٓ وېَىٓ، لبجحىك ئبزاثالٔسى
ـ ٔەپطىڭالر ضىٍەرگە ثۇ ئىػٕي چىراٍٍىك لىٍىپ وۆرضەجحي، ِەْ پەلەت چىراٍٍىمچە  

چۈٔىي ئۇ،  .ِبڭب ئىىىىطىٕي ثىرالال لبٍحۇرۇپ ثېرىػي ِۇِىىٓهللا ضەۋر لىٍىّەْ، ثەٌىىُ ا
 . زېسى - ِېٕىڭ ھبٌىّٕي ثىٍىپ جۇرغۇچىسۇر، ھېىّەت ثىٍەْ ئىع لىٍغۇچىسۇر،

ٍەئمۇة ئۇالرٔي ئۇٔىڭسىٓ ثۇرۇّٔۇ ثىر لېحىُ ضىٕىغبْ  .ۇالرغب ئىػۀّىگۀىسىٍەئمۇة ئ
ٍەئمۇثٕي جېرىّۇ  .ئىع ئبٍبغالغحي .ئەِّب ئۇالرزىٓ ثىر راضحچىٍٍىمٕي وۆرەٌّىگەْ ئىسى

ثبغمىٍىرىسىٓ ثەورەن ٍبذػي وۆرىسىغبْ ئىىىي ئوغٍىسىٓ ئبٍرىٍىپ  .ٍبٌغۇزٌۇق ثبضحي
ئۇٔي ٍبغىٕىپ لبٌغىٕىسا ٍبٌغۇزٌۇق ثىٍەْ هللا ا .غىٕىپ لبٌغبٔىسىٍەئمۇة ثەوّۇ ٍب .لبٌغبٔىسى

زىٓ ئۆزىٕىڭ ضەۋر هللا ٍەئمۇة ضەۋر لىٍّبلحب، ضەۋر ـ جبلەجىە جبٍىٕىپ ٍبغىّبلحب، ا .ضىٕبۋاجبجحي
ـ جبلىحىٕىڭ وۈچٍۈن ثوٌۇغىٕي ۋە ئػىٍىرىٕىڭ ذەٍرٌىه ثوٌۇغىٕي جىٍىّەوحە 

ھەِّە ثبٌىٍىرىٕي ضبق ـ ضبالِەت لبٍحۇرۇپ وېٍىػىٕي ئۈِىس  ٔىڭهللاغۇٔسالال، ....ئىسى
ئۇٔىڭ ئەھۋاٌىٕي ئەڭ ٍبذػي ثىٍگۈچي ۋە ھېىّەت ثىٍەْ ئىع لىٍغۇچي، هللا چۈٔىي ا .لىالجحي

 . ئەڭ ِەرھەِەجٍىه ۋە ِېھرىجبْ ئىسى
ئەِّب ئىىىي لەزەَ ِبڭّبٍال ثۇ ۋەلە ئۇٔىڭ ٍۇضۇفىە  .ٍەئمۇة ھۇجرىطىغب لبراپ ِبڭسى

لەٌجي ئۇٔىڭ ھەضىرىحىسە  .زېسى - ـ ئېطىث ٍۇضۇف! .ْ ئبھ ـ زارىٕي لبٍحب لوزغىسىثوٌغب
غەَ ـ لبٍغۇضي ئبزىَىػٕىڭ ئورٔىغب، جېرىّۇ  .وۆزٌىرىگە ٍبظ جوٌسى .جىحرەپ وەجحي

  .ئېغىرٌىػىپ وەجىۀىسى
ٍىغالظ ـ ضۆٍگۈٔىڭ  .ٍەئمۇة وۆپ ٍىغٍىغبچمب، وۆزٌىرى وۆرِەش ثوٌۇپ لبٌغبٔىسى

 . زەرزىٕي جۆوۈغٕىڭ ثىر ذىٍىسۇر لبهللارىسىٓ ثىرى، غۇٔسالال، زەرىجىٍى
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ثبغمب  جىٓهللاٍەئمۇة، ثۈٍۈن لەٌت ئىگىطي ثوٌغبٍٔىمي ئۈچۈْ ٍىغٍىّبلحب ئىسى ۋە ئۇ 
ٔبِي ثىٍەْ لەضەِىي، ضەْ  ٔىڭهللا»ئۇالر:  .ھېچىىّٕىڭ ئبٌسىسا ٍىغالپ ثبلّىغبٔىسى

ٍۇضۇفٕي ٍبز ئېحىۋېرىپ )ھەضرەجحىٓ( ھبالن ثوٌۇغمب جبش لبٌىسىغبْ ٍبوي ھبالن ثوٌىسىغبْ 
 ٔىڭهللالىال ئېَحىّەْ، هللا ِەْ لبٍغۇ ـ ھەضرىحىّٕي پەلەت ا»ٍەئمۇة ئېَححي:  .زېسى« ثوٌسۇڭ

  «. ثىٍسۈرىػي ثىٍەْ ضىٍەر ثىٍّەٍسىغبْ ٔەرضىٕي ثىٍىّەْ
ئۇ پەلەت  .ضۆزى ئبرلىٍىك ئۆزىٕىڭ ٍىغالظ ضەۋەثىٕي ئوچۇق ثىٍسۈرگۀىسىٍەئمۇة ثۇ 

  .لىال ٍبٌۋۇراجحيهللا ا
رەھّىحىسىٓ  ٔىڭهللائي ئوغۇٌٍىرىُ! ثېرىڭالر، ٍۇضۇفٕي ۋە ئۇٔىڭ ئۇوىطىٕي ئىسزەڭالر، 

  .رەھّىحىسىٓ ئۈِىسضىسٌىٕىسۇ ٔىڭهللأبئۈِىس ثوٌّبڭالر، غۈثھىطىسوي، پەلەت وبپىر لەۋِال 
ٍۇضۇفٕىڭ ئبوىٍىرىٕىڭ ِبززىٌ ۋە ِۀىۋىٌ  .ْ ِىطىرغب لبراپ ٍۈرۈپ وەجحيوبرۋا

ٍولطۇٌٍۇق، ئبجىٍىرىٕىڭ زەرت ـ ئەٌىّي، ھەضرىحي ئۇالرٔي ثەوّۇ  .ئەھۋاٌٍىرى ذبراة ثوٌغبٔىسى
ئۇالر ھېچٕېّىگە ئەرزىّەش ِبٌٍىرىٕي ئېٍىپ ٍۇضۇفٕىڭ ٍېٕىغب وىرىپ  .لىَٕىّبلحب ئىسى

 ثۇ ھەلحە ِۇٔساق زېگۀىسى: هللا ئۇٌۇغ ا .وەٌسى
ئي ئبٌىَجبٔبة زات! ثىسگە ۋە ئبئىٍىّىسگە »ئۇالر ٍۇضۇفٕىڭ لېػىغب وىرگىٕىسە: 

ئبچبرچىٍىك ٍەجحي، )ئبٌسىڭغب( ٔبچبر، ئۆجّەش ِبٌالر ثىٍەْ وېٍىپ لبٌسۇق، ثىسگە ٍېحەرٌىه 
« لىمەجەْ ِۇوبپبجالٍسۇضەزىمە لىٍغۇچىالرٔي ھەهللا ئبغٍىك ثەرگىٓ، ثىسگە ضەزىمە لىٍغىٓ، ا

 . ئۇالرٔىڭ ئەھۋاٌي ئۇالرٔي ثىچبرە ھبٌغب وەٌحۈرۈپ لوٍغبٔىسى .زېسى
ٍۇضۇف ئۇالرغب جەرجىّبْ ٍبوي ئۈچىٕچي . ..لىَىٓ ئەھۋاٌسا جۇرغبٍٔىرىسا ...زەي غۇ چبغسا

ضىٍەر ٔبزاْ ۋالحىڭالرزا ٍۇضۇفىە ۋە » غەذىطىە ئېھحىَبجي ثوٌّىغبْ ھبٌسا ئۇالرٔىڭ جىٍىسا:
« ضەْ راضحال ٍۇضۇفّۇ؟»ئۇالر:  .زېسى« ئۇٔىڭ ئۇوىطىغب ٔېّىٍەر لىٍغبٍٔىمىڭالرٔي ثىٍەِطىٍەر؟

وىّىي ھەلىمەجەْ  .ثىسگە ِەرھەِەت لىٍسىهللا ا .ِەْ ٍۇضۇف، ثۇ ِېٕىڭ ئىٕىُ»ئۇ:  .زېسى
ٍبذػي هللا جەلۋازارٌىك لىٍىسىىەْ، ضەۋر لىٍىسىىەْ )ٍبذػي ِۇوبپبجمب ئېرىػىسۇ(، چۈٔىي ا

ٔبِي ثىٍەْ  ٔىڭهللا»ئۇالر:  .زېسى« ۇچىالرٔىڭ ئەجرىٕي ثىىبر لىٍىۋەجّەٍسۇئىع لىٍغ
  .زېَىػحي« ضېٕي ھەلىمەجەْ ثىسزىٓ ئبرجۇق لىٍىپحۇ، ثىس جەزِەْ ذبجب لىٍىپحۇقهللا لەضەِىي، ا

ئەڭ هللا ضىٍەرٔي وەچۈرضۇْ، اهللا ثۈگۈْ ضىٍەر ئەٍجٍەغىە ئۇچرىّبٍطىٍەر، ا
 .غۇٔىڭ ئۈچۈْ ئىع پۈجۈٍٔەً جۈگىسى .ۋە ئەٍىجٍەظ ٍوقھېطبثمب جبرجىع  .ِەرھەِەجٍىه زاجحۇر

 لبهللائەِّب ئۇالرٔىڭ وەچۈرۈٌۈغي ئۈچۈْ  .زېّىسى - ئۇ، لېرىٕساغٍىرىغب: ضىٍەرٔي وەچۈرزۈَ،
  .زۇئب لىٍسى

ئۇ ئبجىطىٕىڭ وۆزٌىرىگە ئۆزىگە ثوٌغبْ  .ٍۇضۇف ثىرزىٕال ئبجىطي ھەلمىسىىي جېّىغب ئۆجحي
ئبجىطي ھەلمىسە  .ٕي ۋە وۆرِەش ثوٌۇپ لبٌغبٍٔىمىٕي ثىٍەجحيھەضرىحىسىٓ ئبق چۈغىۀٍىىى

ٍۇضۇف  .ئەِّب ئۇ ثىٍەجحي، لەٌجي ھېص لىالجحي .جېري ھېچمبٔساق گەپ ـ ضۆز ثوٌّىغبٔىسى
ضىٍەر ِېٕىڭ ثۇ وۆڭٍىىىّٕي ئېٍىپ ثېرىپ ئبجبِٕىڭ ٍۈزىگە : وۆٍٕىىىٕي ئۇالرغب ثېرىپ

 «. ئبئىٍەڭالرزىىىٍەرٔي ئېٍىپ ِېٕىڭ ٍېٕىّغب وېٍىڭالرجبغالڭالر، وۆزى ئېچىٍىسۇ، پۈجۈْ 
 . وبرۋاْ پەٌەضحىٕگە لبراپ ٍوٌغب چىمحي

وۆز ٍېػي ٍۈزىسە ئىىىي ضىسىك  .ٍەئمۇة وۆزٌىرى وور ھبٌسا ئۆٍسە ئۆزى ٍبٌغۇز ئوٌحۇراجحي
ە ھەضىرەجٍىه ئبجىٕىڭ ٍۈزى ثبغمىچ .ئۇ جۇٍۇلطىسال ئورٔىسىٓ جۇرۇپ وەجحي .پەٍسا لىٍغبٔىسى
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ھوٍٍىغب چىمىپ، . ئۇ وىَىٍّىرىٕي ئبٌّبغحۇرۇپ وېٍىٍٕىرىٕىڭ ٍېٕىغب چىمحي .جۈضىە وىرزى
ئىچىٕي ِىطىرزىٓ وەٌگەْ غبِبي  .ثېػىٕي ٍۇلىرىغب وۆجۈرزى ۋە چوڭمۇر ثىر ٔەپەش ئبٌسى

 . ثىٍەْ جوٌسۇرزى، ئبٔسىٓ ھۇجرىطىغب وىرىپ وەجحي
 :ثۇٔي وۆرگەْ چوڭ وېٍىٓ وىچىىٍىرىگە ِۇٔساق زېسى

ئۇ  .ٍۈرىىىُ ثىر ٔەرضىٍەرٔي جۇٍۇۋاجىسۇ .ـ ثۈگۈْ ٍەئمۇة ئبزىحىٕي ثۇزۇپ ضىرجمب چىمحي 
لبٔساق لبرىغبٍٔىمىٕي  .وور جۇرۇپ ئبضّبٔغب لبرىسى .ٍبٌغۇزٌۇلىٕي جەرن ئېحىپ ھوٍٍىغب چىمحي

 . زېسى - ئەِّب لەضەَ لىٍىّۀىي، ٍۈزىسە وۈٌىىٕىڭ ئىپبزىٍىرى ثبر ئىسى، .ثىٍّەٍّەْ
 وىچىه وېٍىٍٕەر ھەٍراْ ثوٌۇغحي ۋە: 

. زەپ ضوراغحي - ـ ٍېڭي وىَىُ وىَگۀٍىىىٕي وۆرزۈڭّۇ؟ ئۇٔىڭ وۈٌگىٕىٕي وۆرزۈڭّۇ؟ 
چوڭ  .ٍەئمۇثٕىڭ ٍۈزىسە وۈٌىىسىٓ ئەضەر ٍوق ئىسى .وېٍىٍٕەر زەرھبي ئۇٔىڭ ٍېٕىغب وىرىػحي

 وېٍىٕٕىڭ وۆزىگە غۇٔساق وۆرۈٔگۀّىسى؟
 اغحي: وېٍىٍٕەر ٍەئمۇثحىٓ ضور

 ـ ِۆھحىرەَ ئبجىّىس! ثۈگۈْ ضبڭب ٔېّە ثوٌسى؟ 
. زېسى - ـ ٍۇضۇفٕىڭ ھېسىٕي ئېٍىۋاجىّەْ، ِېٕي ئبٌجىپ لبٌسى زېّەڭالر! ٍەئمۇة:

ئۇالر ٍەئمۇثٕىڭ ٍېٕىسىٓ چىمىپ وېحىۋىحىپ ئۆز ـ ئبرا ِۇٔساق  .وېٍىٍٕەر ھبڭ ـ جبڭ ثوٌۇغحي
 زېَىػحي: 

  .ھەضرىحي ئۇٔي ھبالن لىٍسى ٍۇضۇفٕىڭ .ـ ثۇ ئبزەِسىٓ ئۈِىس ٍوق 
 ـ ئۇٔىڭ وۆڭٍىىي جوغرىطىسا ثىر ٔېّە زېسىّۇ؟ 
 . ـ ثىٍّەٍّەْ، ئۇٔىڭ ھىسىٕي ئبٌغبٍٔىمىٕي ئېَححي 
ئەِّب ثۇٔىڭ زەي ئەوطىچە، جېرىّۇ  .ـ ٍبغبٔغبٔالرٔىڭ ئەلٍي ثبرغبٔطېرى وبرزىٓ چىمبجحي 

 . ..ئۆجىۈرٌىػىپ وېحىۋاجىسۇ
 . ـ ئۇ ۋەلۀي جېرىچە ئۇٔۇجبٌّىغبْ ئوذػبٍسۇ 
 . ـ ئۇٔىڭ وىَىّىٍىرٔي ئبٌّبغحۇرغىٕىٕي ئېَحىۋاجىطەْ 
 . ـ ثەٌىىُ ئۇ ئبٌجىپ لبٌغبْ ئوذػبٍسۇ 
 . ـ ثۇالرٔي ئبٌجىپ لبٌغبٍٔىمي ئۈچۈْ لىٍىۋاجىسۇ 

غۇٔساق  .زەي غۇ چبغسا ٍەئمۇة ثىر ئىطحبوبْ ضۈت ضورىسى، ئەِّب ئۇ روزا جۇجۇۋاجبجحي
ئبذػبَ ۋالحي ٍۀە  .جۇٔجي لېحىُ ئۆز ئبزىحىٕي ثۇزغبٔىسى .لىٍىپ، روزىطىٕي ثۇزغبْ ثوٌسى

 . وىَىّىٕي ئبٌّبغحۇرزى
وۆٍٕەن ثۇغسإٍىڭ ئبرىطىغب جىمىپ  .وبرۋاْ ٍۇضۇفٕىڭ وۆٍٕىىىٕي ئېٍىپ وەٌّەوحە

ضبرغبٍحمبْ لۇٍبغٕىڭ  ئۇ جۇپرالٕىڭ، ئېحىس ـ لىرالرٔىڭ پۇرىمىغب ۋە ثۇغساٍالرٔي .لوٍۇٌغبٔىسى
 . ئططىمىغب ئبرىٍىػىپ وەجىۀىسى

وبرۋاْ )ِىطىرزىٓ غبِغب لبراپ( لوزغبٌغبْ چبغسا، ئۇالرٔىڭ ئبجىطي )ٍۀي ٍەئمۇة 
ِەْ چولۇَ ٍۇضۇفٕىڭ ھىسىٕي ئېٍىۋاجىّەْ، ضىٍەر ِېٕي ئبٌجىپ لبٌغبْ »ئەٌەٍھىططبالَ(: 

ئۇالر )ٍۀي ٍەئمۇثٕىڭ  .زېسى« ٍححىُ(زېّەٍسىغبْ ثوٌطبڭالر )ٍۇضۇفٕي ئەٌۋەجحە ھبٍبت زە
ٔبِي ثىٍەْ لەضەِىي، ھەلىمەجەْ ضەْ جېري  ٔىڭهللا»ٔەۋرىٍىرى ۋە ٍېٕىسىىي وىػىٍەر(: 

ذۇظ ذەۋەرچي وېٍىپ وۆڭٍەوٕي ٍەئمۇثٕىڭ  .زېسى« ٍۀىال ثۇرۇٔمي لبٍّۇلۇغۇڭسا ئىىۀطەْ
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ثىٍسۈرۈغي ثىٍەْ  ىڭٔهللاِەْ ضىٍەرگە، »ٍۈزىگە جبغٍىسى، ئۇٔىڭ وۆزى ئېچىٍسى، ٍەئمۇة: 
ئي ئبجىّىس! گۇٔبھٍىرىّىس »ئۇالر:  .زېسى« ضىٍەر ثىٍّىگەْ ٔەرضىٍەرٔي ثىٍىّەْ، زېّىگۀّىسىُ

ٍەئمۇة:  .زېَىػحي« ئۈچۈْ ثىسگە ِەغپىرەت جىٍىگىٓ، ثىس ھەلىمەجەْ ذبجبالغحۇق
ِەغپىرەت گۇٔبھالرٔي ھەلىمەجەْ هللا ا .پەرۋەرزىگبرىّسىٓ ضىٍەرگە ِەغپىرەت جىٍەٍّەْ»

  .زېسى« لىٍغۇچىسۇر، )ثۀسىٍىرىگە( ِېھرىجبٔسۇر
ذۇزا ذبٌىطب، »ئۇالر ٍۇضۇفٕىڭ ئبٌسىغب وىرگۀسە، ٍۇضۇف ئبجب ـ ئبٔىطىٕي لۇچبلٍىسى ۋە: 

ئبجب ـ ئبٔىطٕي جەذحىسە )ٍېٕىسا( ئوٌحۇرغۇززى، ئۇالر  .زېسى« ِىطىرغب ئبِبْ ـ ئېطەْ وىرىڭالر
ئي ئبجب! ِبٔب ثۇ، ثۇرۇْ »ئۇ:  .ثوٍىچە( ٍۇضۇفىە ضەجسە لىٍىػحي)غبھالرغب جبزىُ لىٍىع ئبزىحي 

)وىچىه ۋالحىّسا( وۆرگەْ چۈغۈِٕىڭ جەثىرىسۇر، ئۇ چۈغۈِٕي پەرۋەرزىگبرىُ ھەلىمەجەْ 
پەرۋەرزىگبرىُ ِېٕي زىٕسأسىٓ چىمىرىع ثىٍەْ، لېرىٕساغٍىرىُ ثىٍەْ  .راضحمب چىمبرزى

ضىٍەرٔي ضەھرازىٓ ثۇ ٍەرگە ئېٍىپ وېٍىع ثىٍەْ  ِېٕىڭ ئبرإِي غەٍحبْ ثۇزغبٔسىٓ وېَىٓ،
ِبڭب ئېھطبْ لىٍسى، پەرۋەرزىگبرىُ ذبٌىغىٕىٕي )ئىػمب ئبغۇرۇغمب( ھەلىمەجەْ جەزثىرٌىىحۇر، ئۇ 

ئۇٔىڭ چۈغي ئەِەٌىَەجىە  .ھەلىمەجەْ ھەِّىٕي ثىٍگۈچىسۇر، ھېىّەت ثىٍەْ ئىع لىٍغۇچىسۇر
 . ئبٍالٔسى ۋە ئۇ رەثجىگە زۇئب لىٍّبلحب

ەرۋەرزىگبرىُ! ِبڭب ھەلىمەجەْ پبزىػبھٍىك ئبجب لىٍسىڭ، چۈظ جەثىرىٕي ثىٍسۈرزۈڭ، ئي پ
ئبضّبٔالرٔي ۋە زېّىٕٕي ئۆرٔەوطىس ٍبراجمۇچي زات! زۇَٔب ۋە ئبذىرەجحە ِېٕىڭ ئىگەِطەْ، 

  .زېسى« ِېٕي ِۇضۇٌّبْ پېحىّچە لەثسى روھ لىٍغىٓ، ِېٕي ٍبذػي ثۀسىٍەر لبجبرىسا لىٍغىٓ!
 لىططىطىٕىڭ ئبذىرىسا جۆۋۀسىىىٍەرٔي ذبجىرٌىحىپ ئۆجّەوچىّىس:  ٍۇضۇفٕىڭ

جەۋە ثوٌۇغي ئۈچۈْ، لەٌجىسە  لبهللاھەزرىحي ئىجراھىّٕىڭ لططىطىسە لەٌجىٕىڭ پەلەت 
ۋەلە ٍۈز ثەرگەْ چبغسا، ئىطّبئىٍٕي  .ئوغٍي ئىطّبئىٍغب ثوٌغبْ جۇغّب ضۆٍگۈضىسىٓ ۋاز وەچحي

 . لبٌسۇرۇٌسى ۋە ئۇٔىڭ ئورٔىغب فىسىَە ئورٔىحىٍسىثوغۇزالظ ھەلمىسە ثۇٍرۇق ئەِەٌسىٓ 
ئۇ  .ھەزرىحي ٍەئمۇثٕىڭ لەٌجىسىّۇ ئوغٍي ٍۇضۇفىە لبرىحب ئوذػبظ ھېص ـ جۇٍغۇ ثبر ئىسى

ئۇٔىڭ لەٌجي ٍۇضۇف،  .ئەِّب ئۇٔي ٍولىحىپ لوٍۇظ ثىٍەْ ضىٕبٌسى .ٍۇضۇفٕي ٍبذػي وۆرەجحي
ئۇٔىڭغب ھەر هللا لىال جەۋە ثوٌغبٔسا، اهللا ت ائۇٔىڭ ئۇوىطي ۋە ثبغمىٍىرىغب ئەِەش، ثەٌىي پەلە

 . ئىىىي ئوغٍىٕي لبٍحۇرۇپ ثەرزى
لىال جەۋە ثوٌۇغي ئۈچۈْ هللا لەٌجٕىڭ پەلەت ا .ثەزٔبِسىّۇ ئوذػبظ ۋەلە ٍۈز ثەرزى

ئبٔسىٓ وېَىٓ،  .ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ھەزرىحي ئبئىػەگە ثوٌغبْ ِەٍٍي وۆجۈرۈۋېحىٍسى
 . زائىر ئبٍەت چۈغۈرۈٌسى ئۇٔىڭ گۇٔبھطىس ئىىۀٍىىىگە

 

 پەٍغەِجەرٌەرثبغمب زىىىر لىٍىٕغبْ  غەرىپي  - ٔبَلۇرئبٔذا  .تۆتىٕچي ثبپ
 غۇئەٍت ئەٌەٍھىططبالَ

ِەزٍەْ )ئەھٍي( گە ئۇالرٔىڭ لېرىٕسىػي : جبئبال لۇرئبٔسا ِۇٔساق زېگەْ ئىسىهللا ا
غب ئىجبزەت لىٍىڭالر، هللا ئي لەۋِىُ! ا»غۇئەٍجٕي )پەٍغەِجەر لىٍىپ( ئەۋەجحۇق، ئۇ ئېَححي: 

پۈجۈْ پەٍغەِجەرٌەرٔىڭ چبلىرىمي  .زىٓ ثبغمب ھېچ ِەثۇز )ثەرھەق( ٍولحۇرهللا ضىٍەرگە ا
ثۇ ئبضبضطىس  .ئىّبٕٔىڭ ئبضبضي ثۇزۇر .ھېچمبچبْ ئۆزگەرِەٍسىغبْ ئوذػبظ چبلىرىمحۇر
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 . ئىّبْ، ئىّبْ ثوالٌّبٍسۇ
 ِالغحۇرزى: غۇئەٍت ثۇ ئبضبضٕي چۈغۀسۈرگۀسىٓ وېَىٓ زەۋىحىٕي زاۋا

ئۆٌچەِسە ۋە جبرازىسا وەَ ثەرِەڭالر، ِەْ ضىٍەرٔي ھەلىمەجەْ ثبً ھېطبثالٍّەْ، ِەْ 
ھەلىمەجەْ ضىٍەرٔىڭ ھەِّىٕي لورغبپ جۇرغۇچي وۈْ )ٍۀي لىَبِەت وۈٔي( ٔىڭ ئبزاثىغب 

  .زۇچبر ثوٌۇغۇڭالرزىٓ لورلىّەْ
ه ئېٍىُ ـ ضېحىُ غۇئەٍت ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ جەۋھىسىٕىڭ ئبرلىطىسىٕال وۈٔسىٍى

ئىػٍىرىٕي، ئبِبٔەت ۋە ئبزاٌەت ئىػٍىرىٕي )ِەضىٍىٍىرىٕي( جىٍغب ئېٍىػىسىىي ضەۋەة غۇوي، 
 .وىػىٍەرٔىڭ ھەلمىٕي ٍېَػحىٓ لورلّبٍححي .ِەزٍەْ ئبھبٌىطي جبرازىسا ھىٍَىگەرٌىه لىالجحي

ۇزىسىغبْ ثۇ ِەزٍەْ ذەٌمي ٔبِەرت ۋە ٔوِۇضطىس ثوٌغبٔسىٓ ضىرت، لەٌت ۋە لوي پبوٍىمىٕي ث
پەٍغەِجەر ئۇالرٔىڭ  .رەزىً لىٍّىػىٕي جىجبرەجحىىي ئۇضحىٍىك، ئەلىٍٍىمٍىك زەپ ھېطبثالٍححي

ثۇ لىٍّىػىٕىڭ پەضىەظ ثىر ئوغرىٍىك ئىىۀٍىىىٕي ئېَحىپ، ئۇالرٔي لىَبِەت وۈٔىٕىڭ 
 . ئبزاثىسىٓ ئبگبھالٔسۇرزى

 ٔىڭهللالەۋِٕىڭ وۆڭٍىگە ٍبلّبٍسىغبْ  .غۇئەٍت جوذحىّبضحىٓ ھەق زىٕغب زەۋەت لىالجحي
ثۇٍرۇلٍىرىٕي جەثٍىغ لىٍىع ثىٍەْ ثىرگە ِۇالٍىٍّىك ثىٍەْ ٔەضىھەت لىٍىپ لىٍغبْ ِۀئي 

ئۇالرٔي ئۆٌچەِسە ۋە جبرازىسا زۇرۇش ثوٌۇغمب،  .ئۇالرٔىڭ وۆڭٍىٕي ِبٍىً لىٍىػمب جىرىػبجحي
 . ثبغمىالرٔىڭ ھەلمىٕي ٍېّەضٍىىىە زەۋەت لىالجحي

ضىٍەرگە لبٌسۇرغبْ ھبالي هللا ٍۈزىسە ثۇزغۇٔچىٍىك لىٍىپ پىحٕە ـ پبضبت جېرىّبڭالر! اٍەر 
  .رىسىك )ضىٍەر ٍىممبْ ھبراِسىٓ( ٍبذػىسۇر،ئەگەر ضىٍەر ِۆِىٓ ثوٌطبڭالر

ئبٔسىٓ ئۆزى  .ئبرىطىٕي ئوچۇق لوٍۇپ لوٍىسۇ ٔىڭهللائبٔسىٓ وېَىٓ ئۇ ئۇالر ثىٍەْ 
ئۇالر ئۈچۈْ ھېچمبٔساق ٔەرضىگە ئىگە ئەِەضٍىىىٕي، ھەلمىسە جوذحىٍىپ، ئۇالرغب ئۆزىٕىڭ 

 .غۇٔسالال ئۇالرٔىڭ ۋەوىٍي، لوغسىغۇچىطي ۋە ِۇھبپىسەجچىطي ئەِەضٍىىىٕي چۈغۀسۈرزى
  .چۈٔىي ئۇ پەلەت رەثجىٕىڭ ئبٍەجٍىرىٕي ئۇالرغب جەثٍىغ لىٍىسىغبْ ثىر پەٍغەِجەرزۇر

ھىُ ۋە ئېغىر ئىىۀٍىىىٕي غۇئەٍت ِبٔب ثۇ ئۇضٍۇثحب لەۋِىگە ئىػٕىڭ جىسزىٌ، ِۇ
ئۇ ئۇالرٔىڭ ثۇزغۇٔچىٍىمىٕىڭ ئبلىۋىحىٕي ئېٕىك چۈغۀسۈرزى ۋە ئۇالرٔي ئۆز  .ثىٍسۈرزى

 . ئبلىۋىحىگە جبغالپ لوٍسى
ئۇٔىڭ ضۆزى جۈگىػي ثىٍۀال لەۋِي  .غۇئەٍت ضۆزٌىگۀسە لەۋِي ئۇٔىڭغب لۇالق ضبالجحي

 ضۆزٌەغىە ثبغالٍححي: 
ٔبِىسىڭ )ٍۀي زىٕىڭ( ضېٕي ئبجب ـ ثوۋىٍىرىّىس ئىجبزەت  ئي غۇئەٍت! ضېٕىڭ»ئۇالر: 

لىٍىپ وېٍىۋاجمبْ ٔەرضىٍەرٔي )ٍۀي ثۇجالرٔي( ثىسٔي جبغالجمۇزۇغمب ٍبوي ِبٌٍىرىّىسٔي 
ذبٌىغىٕىّىسچە جەضەررۇپ لىٍىػىّىسٔي جەرن ئەجىۈزۈغىە ثۇٍرۇِسۇ؟ ضەْ جبزىّۇ وۆڭٍي ـ 

  .طەْوۆوطي وەڭ، جبزىّۇ جوغرا ٍوي جبپمبْ ئبزەِ
ِەزٍەْ ذەٌمي ثۇالڭچىٍىك لىٍىسىغبْ، وبرۋأالرٔي لورلۇجىسىغبْ ۋە ئەٍىە ثۇجىغب 

 . چولۇٔىسىغبْ ئىٕىبرچىالر ئىسى
ئي غۇئەٍت! ضېٕىڭ ٔبِىسىڭ )ٍۀي زىٕىڭ( ضېٕي ئبجب ـ ثوۋىٍىرىّىس ئىجبزەت »ئۇالر: 

 ثۇٍرۇِسۇ؟ . ..لىٍىپ وېٍىۋاجمبْ ٔەرضىٍەرٔي )ٍۀي ثۇجالرٔي( ثىسٔي جبغالجمۇزۇغمب
ئۇالر ئۀە غۇٔساق ٍەڭگىٍحەوٍىه ۋە ِبزاق لىٍغبْ پوزىحطىَە ثىٍەْ غۇئەٍجٕىڭ ٔبِىسىٕىڭ 
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ٍوق ٍەرزىٓ ئىع جېرىپ، ئۇٔىڭ ئۆز لەۋِىگە ئەجسازٌىرى چولۇٔغبْ ٔەرضىسىٓ ۋاز 
ٍۀە غۇٔساق ِبزاق غەوٍىسە ِۇٔساق  .وەچىۈزۈغگە ثۇٍرۇق لىٍىۋاجمبٍٔىمىٕي ذىَبي لىٍىػحي

 ضوراغحي: زەپ 
ِبٌٍىرىّىسٔي ذبٌىغىٕىّىسچە جەضەررۇپ لىٍىػىّىسٔي جەرن ئەجىۈزۈغىە ثۇٍرۇِسۇ؟  ـ ئي 
غۇئەٍت! ضېٕىڭ ٔبِىسىڭ ثىسٔىڭ ئىرازىّىسگە ۋە ِبٌٍىرىّىسٔي لبٔساق ئىػٍىحىػىّىسگە 

 . ئبرىٍىػىۋاجىسۇ
زىٕٕىڭ غۇئەٍت لەۋِىٕىڭ  .پەٍغەِجەرٌەرٔي ٍېڭي ثىر ھبٍبت ٍوٌي ثىٍەْ ئەۋەجىسۇهللا ا

ئۇالرٔىڭ وۈٔسىٍىه ھبٍبجىغب ٔىساَ ثەٌگىٍىػىگە لبرغي چىممبٍٔىمي ئۈچۈْ ئۆزىٕي ِبزاق 
لىٍىۋاجمبٍٔىمىٕي ثىٍىپ جۇرضىّۇ، ئۇالرٔىڭ ِەضرىرىٍىرىگە پىطۀث لىٍّبً، ئۆزىگە 

جەرىپىسىٓ هللا ئىػۀگەْ ھبٌسا ئېغىر ـ ثېطىمٍىك ثىٍەْ ئۇالرغب ئۆزىٕىڭ روغەْ پبوىث ثىٍەْ ا
ئۇ ئۆزى ثبغمىالرغب زېگەْ ضۆزىٕىڭ جەجۈرىطىٕي  .ٍگەْ پەٍغەِجەر ئىىۀٍىىىٕي ئېَحبجحيئەۋەجى

ھەر  .ئۇ ھېچٕەرضىٕي ئۆزىٕىڭ ِۀپەئەجي ئۈچۈْ چەوٍىّىگۀىسى .لىٍىػٕي ذبٌىّبٍححي
ئۇ ثىر  .ٔەرضىگە ئىگە ثوٌۇظ ئۈچۈْ ثبغمىالرٔىڭ ئۆزىگە ئىػىٕىػىٕي ئۈِىس لىٍّبٍححي

لەۋِىگە ثبرٌىك پەٍغەِجەرٌەرٔىڭ زەۋجٍىرىٕي غۇ پبضبھەجٍىه جۈٍِە ثىٍەْ ئۇ  .پەٍغەِجەر ئىسى
  .ذۇالضىٍىسى: ِەْ پەلەت )ضىٍەرٔي( لوٌۇِسىٓ وېٍىػىچە جۈزەغٕىال ذبالٍّەْ

ئي لەۋِىُ! ئېَحىپ ثېمىڭالرچۇ، پەرۋەرزىگبرىُ ِبڭب روغەْ پبوىث »غۇئەٍت ئېَححي: 
ٍەرٔي ئبجب ٔېئّەجىك ئبجب لىٍغبْ جۇرضب، )ِەْ غۇٔساق )ٍۀي پەٍغەِجەرٌىه( ۋە وەڭحبغب ھبالي رىس

لىٍغبْ پەرۋەرزىگبرىّٕىڭ ئەِرىگە ذىالپٍىك لىالِسىُ؟( ضىٍەرگە لىٍىع ِۀئي لىٍغبْ 
ٔەرضىٕي ئۆزەِّۇ لىٍىػٕي ذبٌىّبٍّەْ، ِەْ پەلەت )ضىٍەرٔي( لوٌۇِسىٓ وېٍىػىچە 

ٍبرزىّي ثوٌغبٔسىال ِۇۋەپپەلىَەت لبزىٕبالٍّەْ،  ٔىڭهللاجۈزەغٕىال ذبالٍّەْ، ِەْ پەلەت 
  .غب جبٍىٕىّەْ ۋە ئۇٔىڭغب ٍۈزٌىٕىّەْهللا )ھەِّە ئىػحب( ا

ئۇالرغب ئۆز غبٍىطىٕي ئېٕىك ئوجحۇرىغب لوٍغبٔسىٓ ۋە ئۆز زەۋاضىٕىڭ ھەلىمىٌ ئەھۋاٌىٕي 
جبرىري ثىٍەْ ثىٍسۈرگۀسىٓ وېَىٓ، ئۇالرٔىڭ ئەلىٍٍىرىگە لبٔبت جبلبپ، ئۇالرٔي ئىٕطبٔىَەت 

ئۇالرغب ئۆزٌىرىسىٓ ثۇرۇْ ئۆجىەْ  .ِۇٔبضىۋەجٍىه وىحبثٕىڭ ئىچىسە ضەٍٍە لىٍسۇرۇغمب ثبغٍىسى
ٔۇھ لەۋِي، ھۇز لەۋِي ۋە ضبٌىھ لەۋِىٕىڭ لبٔساق ھبالن ثوٌغبٍٔىمىٕي، ٌۇت لەۋِىٕىڭ زىَبرىٕىڭ 

 . ئۆزٌىرىسىٓ ٍىرالحب ئەِەضٍىىىٕي ئەضٍەجحي
جبھىٍٍىمىٕىڭ ئۇالرٔي ئۆزىٕي ٍبٌغبٔچىغب چىمىرىػىغب ۋە  غۇئەٍت ضۆزٌىرىٕي ئۇالرٔىڭ

پەٍغەِجەرٌەرگە لبرغي  .لبرغي چىمىػىغب ئۈٔسەٍسىغبٍٔىمىٕي ئبگبھالٔسۇرۇظ ثىٍەْ ثبغٍىسى
 . ئۇالرٔي ٍبٌغبٔچىغب چىمبرغبٔالر زائىُ ھبالن ثوٌىسۇ .چىمىع ئېغىر ئبلىۋەجگە گىرىپحبر لىٍىسۇ

غي جۇرغبٍٔىمىڭالر ضىٍەرٔي ٔۇھٕىڭ لەۋِي ٍبوي ھۇزٔىڭ ئي لەۋِىُ! ضىٍەرٔىڭ ِبڭب لبر
ٌۇت لەۋِي )ٔىڭ  .لەۋِي ۋە ٍبوي ضبٌىھٕىڭ لەۋِي زۇچبر ثوٌغبْ ئبزاثمب زۇچبر لىٍّىطۇْ

زىَبرى( ضىٍەر )ٔىڭ جبٍىڭالر( زىٓ ٍىراق ئەِەش، پەرۋەرزىگبرىڭالرزىٓ ِەغپىرەت جەٌەپ 
ٕىڭ پەرۋەرزىگبرىُ )جەۋثە لىٍغۇچىالرغب( ھەلىمەجەْ لىٍىڭالر، ئبٔسىٓ ئۇٔىڭغب جەۋثە لىٍىڭالر، ِې

  «. ِەرھەِەجٍىىحۇر، )ئۇالرٔي( زوضث جۇجمۇچىسۇر
زەۋەت لىٍىپ، ئىطالھ ِېحوزىٕي ئوجحۇرىغب لوٍغبْ، جبھىٍٍىك  لبهللاپەٍغەِجەر ئۇالرٔي 

لىٍىػٕي چەوٍىگۀسىٓ ۋە ئۆزٌىرىسىٓ ئىٍگىرى ئىٕىبر لىٍغۇچىالرٔىڭ ھبالن ثوٌغبٍٔىمي ثىٍەْ 
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لورلۇجمبٔسىٓ وېَىٓ، ئۇالرغب جەۋثە ـ ئىطحىغفبر ئىػىىٕي وەڭ ئبچحي ۋە ئۇالرٔي ضىپبٍىٍىك 
 . غب ٍۈزٌۀسۈرزىهللا ە ِېھرىجبْ اثىٍەْ ٔبھبٍىحي ِەرھەِەجٍىه ۋ

ئۇالرٔىڭ لەٌجٍىرىٕىڭ لبجحىمٍىمي، ھبراَ جبپبۋەجىە ئبِرالٍىمي، غۇ ۋالىححىىي جۈزۈٍِىرىٕي 
ٍبلحۇرۇغٍىرى ۋە غۇئەٍجىە لەجئىٌ لبرغي چىمىػٍىرى لبجبرٌىمالر وبپىرالرٔىڭ غۇئەٍت 

 وەٌسى: ئەٌەٍھىططبالِغب جىٍي ثىٍەْ جۆۋۀسىىىسەن جبۋاة ثېرىػىە ئېٍىپ 
 .زېسى «ئي غۇئەٍت! ثىس ضېٕىڭ ئېَحمبٍٔىرىڭٕىڭ ٔۇرغۇٔىٕي چۈغۀّەٍّىس »ئۇالر: 

ضەْ چۈغىٕىىطىس  .ثىس ضۀسىٓ ثىسار ثوٌسۇق .ضېٕىڭ ٔېّە زېگۀٍىىىڭٕي چۈغىٕەٌّىسۇق
  .ٔەرضىٍەرٔي ضۆزٌەۋاجىطەْ

ثبٍالر،  .يئۇٔىڭغب ئىّبْ ئېَحمبٔالر ٍولطۇي ۋە چبرىطىس، ئبجىس وىػىٍەر ھېطبثٍىٕبجح
ضېٕىڭ لەۋَ ـ  .ٍۇلىرى جەثىمىٍىىٍەر ۋە ئۇالرٔىڭ لوٌٍىغۇچىٍىرى غۇئەٍجىە لبرغي چىممبٔىسى

ئەگەر  .لېرىٕساغٍىرىڭ ثوٌّىغبٔسا ئىسى، ثىس ضېٕي چولۇَ جبظ ـ وېطەن لىٍىپ ئۆٌحۈرەجحۇق
بٌّب ـ ثىر ئبزگبي ووالپ، ضېٕي چ .ٍېمىٍٕىرىڭ، لەۋِىڭ ۋە ضبڭب ئەگەغىۀٍەر ثوٌّىطب ئىسى

 . وېطەن لىٍىپ ئۆٌحۈرەجحۇق
غۇئەٍت  .ئۇٔي ِبزاق لىٍىػحىٓ جوذحبپ، ئۇٔىڭغب ھۇجۇَ لىٍىػمب ثبغٍىسى يلەۋِ

غۇٔىڭ ثىٍەْ، ئۇالرِۇ ضۆز  .ئۇالرٔىڭ ئەذّىمبٔە ِبزالٍىرىغب لبرغي زەٌىً وەٌحۈرگۀىسى
ئۇٔىڭ ٔېّە زېگۀٍىىىٕي چۈغۀّىگۀٍىىىٕي، ئۇٔي وۈچطىس ۋە پېمىر  .غەوٍىٕي ئۆزگەرجحي

ۇغمبٍٔىرى ئۆزٌىرىگە جزەپ لبراٍسىغبٍٔىمىٕي، ئەگەر ئۇٔىڭ جۇغمبٍٔىرىسىٓ لورلّىطب ٍبوي ئۇٔىڭ 
  .ثېطىُ ئىػٍەجّىطە، ئۇٔي ئۆٌحۈرىسىغبٍٔىمىٕي ئېَححي

 .ىسار ثوٌۇغمب ثبغٍىغبٔىسىلەۋِي غۇئەٍجحىٓ ث .غۇئەٍت ئۇالرغب ٍبذػي ِۇئبِىٍە لىٍسى
 لەۋِٕىڭ جەوەثجۇر چوڭٍىرى جوپٍىٕىپ ِۇٔساق زېَىػحي: 

ئي غۇئەٍت! ضېٕي چولۇَ ئەگەغىۈچىٍىرىڭ )ٍۀي ضبڭب ئىّبْ ئېَحمبٔالر( ثىٍەْ لوغۇپ »
« غەھىرىّىسزىٓ ھەٍسەپ چىمىرىّىس، ٍبوي چولۇَ ثىسٔىڭ زىٕىّىسغب لبٍحىػىڭالر وېرەن

ئبۋۋاي ئۇٔي ئۆٌحۈرِەوچي ثوٌۇغحي، ِبٔب ئەِسى  .ەھسىث ٍوٌىغب وىرزىئۇالر ٍېڭي ثىر ج .زېسى
غەھىرىسىٓ لوغٍىّبلچي ثوٌۇغحي، ئۇٔي لوغٍىٕىع ٍبوي ئۆز زىٍٕىرىغب ٍۀي زەرەخ ۋە ئوت ـ 

غۇئەٍت ثىٍەْ  .چۆپٍەرگە چولۇٔىسىغبْ زىٕغب لبٍحىػحىٓ ثىرىٕي جبٌٍىۋېٍىػمب ِەججۇرٌىسى
غۇئەٍجّۇ ٍۇرت چوڭٍىرى ۋە وبجحىالرغب ثوٌغبْ  .رجىع زاۋاِالغحيلەۋِي ئبرىطىسىىي جبالظ ـ جب

ئەِّب ئۇالرزىٓ ئۈِىسى ئۈزۈٌگۀٍىىي ئوچۇق وۆرۈّٔەوحە  .زەۋىحىٕي لەجئىٌ زاۋاِالغحۇرزى
  .زىٓ ٍۈز ئۆرۈگۀىسى، ئۇٔي جەرن ئەجىۀىسىهللا ئۇالر ا .ئىسى

زىّٕۇ هللا ضىٍەرگە ائي لەۋِىُ! ِېٕىڭ لەۋَ لېرىٕساغٍىرىُ »غۇئەٍت ئېَححي: 
هللا غب ئىحبئەت لىٍّىسىڭالر ۋە اهللا ٔي ئبرلبڭالرغب چۆرۈۋەجحىڭالر )ٍۀي اهللا ئەجىۋارٌىمّۇ؟ ضىٍەر ا

ٔي ئۇٌۇغٍىّىسىڭالر(، پەرۋەرزىگبرىُ ضىٍەرٔىڭ لىٍّىػٍىرىڭالرزىٓ ئەٌۋەجحە جوٌۇق 
ۇ ئەٌۋەجحە ئۆز ئي لەۋِىُ! ضىٍەر ئۆز ٍوٌۇڭالر ثوٍىچە ھەرىىەت لىٍىڭالر، ِۀّ .ذەۋەرزارزۇر

ٍوٌۇَ ثوٍىچە ھەرىىەت لىالً! ئۇزالمب لبٌّبً وىّٕىڭ رەضۋا لىٍغۇچي ئبزاثمب زۇچبر 
ثوٌىسىغبٍٔىمي ۋە وىّٕىڭ ٍبٌغبٔچي ئىىۀٍىىىٕي ثىٍىطىٍەر، )ئىػىڭالرٔىڭ ئبلىۋىحىٕي( 

  «. وۈجۈڭالر! غۈثھىطىسوي، ِۀّۇ ضىٍەر ثىٍەْ ثىٍٍە وۈجىّەْ
ٔي جەرن ئەجحي، ئۇٔىڭ پەٍغەِجىرىٕي ئىٕىبر هللا ئۇالر ا .وەچحيغۇئەٍت ئۇالرزىٓ ۋاز 
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ھەِّەٍٍەْ ئۆز ھبٌىغب لبرىطۇْ! . لىٍسى، ئۇٔىڭغب ضېھىرٌۀگەْ ۋە ٍبٌغبٔچي زەپ لبرا چبپٍىسى
 .ثۇٍرۇلىٕي وۈجطۈْ! ئۇالر لبٍحىسىٓ ھەرىىەجٍىٕىپ ئۇٔىڭغب لبرغي چىمىػمب ئۇرۇٔسى ٔىڭهللا

ثوٌطب، ئبضّبٕٔىڭ ثىر پبرچىطىٕي ئۈضحىٍىرىگە  ئەگەر ئۇ راضث ضۆزٌىگەچىٍەرزىٓ
ئۇالر  .ئبزاثىٕىڭ وېٍىػىٕي جەٌەپ لىٍىػحي ٔىڭهللائۇٔىڭسىٓ  .چۈغۈرۈغىٕي جەٌەپ لىٍسى

ئۇٔىڭغب هللا ا .ئەِرىٕي وۆجّەوحە ئىسى ٔىڭهللائۇٔي ِەضرىرە لىٍىػحي، غۇئەٍت 
 .زىٓ چىمحيغۇئەٍت غەھەر .ِۇضۇٌّبٔالرٔي ئېٍىپ غەھەرزىٓ چىمىپ وېحىػٕي ثۇٍرىسى

  .ئەِرى وەٌسى ٔىڭهللائۇٌۇغ 
ثەٌىىُ ئۇالر ئۇ  .ئۇالرغب ئۈضحىٍىرىسىىي ثۇٌۇجحىٓ وەٌگەْ ئبۋاز. ..ثۇ ثىر لبجحىك ئبۋاز

ئەِّب ئۇالر ثىرزىٕال ئۆزٌىرىگە ثۈٍۈن ثىر  .ثۇٌۇجحىٓ ٍبغىسىغبْ ٍبِغۇرزىٓ ذۇغبي ثوٌۇغمبٔىسى
ئۇالرغب ئۆٍٍىرىسە . ئىع ئبٍبغالغحي .ىٍسىوۈٕٔىڭ، ٍۀي ثۈٍۈن ثىر ئبزاثٕىڭ وەٌگۀٍىىىٕي ث
ثۇ ئبۋاز جېٕي ثبر ھەر لبٔساق ِەذٍۇلبجٕي  .ئوٌحۇرغبْ ٍەرزە لبجۇرۇپ لوٍىسىغبْ ثىر ئبۋاز وەٌسى

 .ئۇالر لىّىرٌىَبٌّىسى، ٍۈگۈرەٌّىسى، ٍوغۇرۇٔبٌّىسى، ئۆزٌىرىٕي لۇجۇٌسۇراٌّىسى .ضولحي
 . لېٍىػحيئوٌحۇرغبْ پېحي لبجحىك ئبۋاززىٓ لېحىپ 

 ھەزرىتي ئىٍَبش ئەٌەٍھىططبالَ
ھەزرىحي ئىٍىَبش ثىٍەْ ئۇٔىڭ  .پەٍغەِجەرٌىرىسىٓ ثىرى ئىسى ٔىڭهللاھەزرىحي ئىٍَبضّۇ 

ئىٍىَبش ئۇالرٔي . لەۋِي ئبرىطىسا ثەئەٌي ئىطىٍّىه ثۇت ضەۋەثىسىٓ جبالظ ـ جبرجىع چىمحي
هللا ئۇٌۇغ ا .زاۋاِالغحۇرىۋەرزىئۇالر ثەئەٌي زېگەْ ثۇجمب چولۇٔۇغٕي  .زەۋەت لىالجحي لبهللا

 ضبففبت ضۈرىطىسە ِۇٔساق زېگۀىسى: 
زىٓ( هللا ا»)ئۆز ۋالحىسا ئۇ لەۋِىگە ئېَححي:  .ئىٍَبضّۇ ھەلىمەجەْ پەٍغەِجەرٌەرزىٕسۇر

ٔي( جەرن ئېحىپ، ثەئٍي )ٔبٍِىك هللا لورلّبِطىٍەر؟ ضىٍەر ٍبراجمۇچىالرٔىڭ ئەڭ ئەۋزىٍي )ا
پەرۋەرزىگبرىڭالرزۇر ۋە ثۇرۇٔمي ئبجب ـ ثوۋاڭالرٔىڭ  ضىٍەرٔىڭهللا ثۇت(گە چولۇٔبِطىٍەر؟ ا

 .غەن ـ غۈثھىطىسوي، ئۇالر )ئبزاثمب( ھبزىر لىٍىٕىسۇ .ئۇالر ئۇٔي ئىٕىبر لىٍسى« پەرۋەرزىگبرىسۇر
وېَىٕىىٍەر ئىچىسە ئۇٔىڭغب )ٍۀي  .ئىرالضّەْ ثۀسىٍىرى ثۇٔىڭسىٓ ِۇضحەضٕب ٔىڭهللاپەلەت 

ئىٍَبضمب )ثىسزىٓ( ضبالَ ثوٌطۇْ! ثىس ھەلىمەجەْ ٍبذػي ئىع  .ئىٍَبضمب( ٍبذػي ٔبَ لبٌسۇرزۇق
  .ھەلىمەجەْ ئۇ ثىسٔىڭ ِۆِىٓ ثۀسىٍىرىّىسزىٕسۇر .لىٍغۇچىالرٔي ِۇغۇٔساق ِۇوبپبجالٍّىس

 ئىذرىص ئەٌەٍھىططبالَ
 ضۈرە ِەرٍەِسە ِۇٔساق زەٍسۇ: هللا ئۇٌۇغ ا

، ئۇ ھەلىمەجەْ راضحچىً وىحبثحب )ٍۀي لۇرئبٔسا( ئىسرىص )لىططىطي( ٔي ثبٍبْ لىٍغىٓ
  .ئۇٔي ثىس ٍۇلىرى ئورۇٔغب وۆجۈرزۇق .پەٍغەِجەر ئىسى

ھەزرىحي ئىسرىطٕىڭ لبچبْ ٍبغىغبٍٔىمىٕي، لبٍطي لەۋِگە پەٍغەِجەر ثوٌۇپ 
ئۇٔي لبٔساق ٍۈوطەن ِەرجىۋىگە ئېرىػحۈرگۀٍىىىٕي ثىس ئېٕىك  ٔىڭهللاوەٌگۀٍىىىٕي، 

ئىسرىطٕىڭ لەزىّىي ِىطىر رىۋاٍەجٍىرىسىىي لەھرىّبْ رىۋاٍەجٍەرزە ھەزرىحي  .ثىٍّەٍّىس
  .ئوزىرش ئىىۀٍىىي ضۆزٌىٕىسۇ

لوٌىّىسزا ئىسرىص ھەلمىسە ئىػۀچىٍىه ِبجېرىَبي ِۀجەضي ثوٌّىغبچمب، ثۇ ھەلحە ئېٕىك 
ثەٌىي ئىسرىص ِىطىرغب ئەۋەجىٍىپ، ِەرٍەَ ئوغٍي ئىطبغب ئوذػبظ  .ثىر ِەٌۇِبت ثېرەٌّەٍّىس

ئبضّبٔغب ئېٍىپ چىمىپ وېحىٍگەْ ثۈٍۈن ثىر پەٍغەِجەر ثوٌۇغي ۋە ئۇ ئبضّبٔغب جەرىپىسىٓ هللا ا
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ئېٍىپ چىمىٍغبٔسىٓ وېَىٓ لەۋِي پىحٕە ـ پبضبت ئوٍسۇرۇپ، رىۋاٍەجحىىي ئىالھ لىٍىۋاٌغبْ 
 ٔىڭهللا .ثوٌۇغي ِۇِىىٓ، ثەٌىي ۋەلەٌەر پۈجۈٍٔەً ثبغمب ثىر ذىً ثوٌغبْ ثوٌۇغىّۇ ِۇِىىٓ

ك ھېچمبٔساق ئىساھ ثېرىٍّىگەْ، پەلەجال ئۇٔىڭ زۇرۇش ثىر پەٍغەِجەر وبالِىسا ثۇ جوغرىٍى
 . ئۇٔي وبجحب ثىر ِەرجىۋىگە ئېرىػحۈرگۀٍىىي ضۆزٌۀگەْ ٔىڭهللائىىۀٍىىي ۋە 

 ئەٌەٍھىططبالَ ئىٍَەضەئ
ئىطىٍّىرىٕي ئبجبپ ِبذىحغبْ، ئەِّب لىططىٍىرىٕي ثبٍبْ لىٍّىغبْ پەٍغەِجەرٌەرزىٓ هللا ا

 ضبز ضۈرىطىسە ِۇٔساق زېگەْ ئىسى:هللا ئۇٌۇغ ا .ئىٍَەضەئ ئەٌەٍھىططبالِسۇرثىرى ـ ھەزرىحي 
ئىجبزەجحە وۈچٍۈن، )زىٕسا( ثەضىرەجٍىه ثۀسىٍىرىّىس ئىجراھىُ، ئىطھبق ۋە ٍەئمۇثٕي 

ئۇالرٔي ثىس پبن ـ ذىطٍەجٍىه، ئبذىرەجٕي ئەضٍەپ جۇرىسىغبْ ضەِىّىٌ وىػىٍەر  .ئەضٍىگىٓ
ىّىسزا ھەلىمەجەْ ئبالھىسە جبٌالٔغبْ وىػىٍەرزۇر، ھەلىمەجەْ ئۇالر ثىسٔىڭ زەرگبھ .لىٍسۇق

ئىطّبئىٍٕي، ئىٍَەضۀي ۋە زۇٌىىفٍٕي ئەضٍىگىٓ، )ئۇالرٔىڭ( ھەِّىطي  .ٍبذػي وىػىٍەرزۇر
 . ٍبذػىالرزىٕسۇر

ثەرٔبثب ئىٕجىٍىسە  .وۈچٍۈن ثىر ئېھحىّبٌغب لبرىغبٔسا ئىٍَەضەئ جەۋراجحىىي ئىٍَۇغەزۇر
 . حىسە ثىر ئۆٌۈوٕي جىرىٍسۈرگۀٍىىي زىىىر لىٍىٕىسۇئۇٔىڭ ِۆجىسە ضۈپى

 زۇٌىىفً ئەٌەٍھىططبالَ
زۇٌىىفٍٕي ئۆزىٕىڭ ِەرھەِەت زائىرضىگە وىرگۈزگەْ، ئۇٔي ضەۋرچبْ ثىر لۇي هللا ئۇٌۇغ ا

)ثۀسە( ضۈپىحىسە ِبذحىغبْ، ئىطّىٕي ئىطّبئىً ۋە ئىسرىطالر ثىٍەْ ثىرٌىىحە زىىىر لىٍغبْ 
 . ئىسى

 َب ضۈرىطىسە ِۇٔساق زېگەْ ئىسى: ئۀجىهللا ئۇٌۇغ ا
)ئۇالرٔىڭ( ھەِّىطي  .ئىطّبئىً، ئىسرىص ۋە زۇٌىىفٍالرٔىڭ )لىططىطىٕي ثبٍبْ لىٍغىٓ(

ئىجبزەت لىٍىػحب چىساٍِىك ئىسى ۋە گۇٔبھالر ئبٌسىسا ئۆزٌىرىٕي  لبهللاضەۋرٌىه ئىسى )ٍۀي 
  .جۇجۇۋاالجحي(، ئۇالرٔي رەھّىحىّىس زائىرىطىگە وىرگۈززۇق، ئۇالر ھەلىمەجەْ ٍبذػىالرزىٓ ئىسى

ئېَحىػالرغب لبرىغبٔسا، ئۇ لەۋِىگە ئۇالر ئبرىطىسا ئبزاٌەت ثىٍەْ ھۆوۈَ چىمىرىپ، ئۇالرٔىڭ 
لىٍىپ ثېرىع جوغرىطىسا وبپبٌەت ثەرگۀٍىىي ۋە ثۇٔي ئورۇٍٔىغبٍٔىمي  ئېھحىَبجٍىرىٕي ھەي

 . ئۈچۈْ زۇٌىىفً )وبپبٌەت لىٍغۇچي( زەپ ئبجبٌغبْ
ئەِّب  .ثەزى ئىالھىٌ رىۋاٍەجٍەرزە )ِىحوٌوگىَە( ئۇٔىڭ ھەلمىسە ٔۇرغۇْ ھېىبٍىٍەر جولۇٌغبْ

ٌېىىٓ لىططىطي ثبٍبْ  .لۇرئبْ وەرىّسە پەلەجال ئۇٔىڭ ئىطّي زىىىر لىٍىٕىپ ِبذحبٌغبْ
 .لىٍىّٕىغبْ ثوٌۇپ، ھەجحب ئۇٔىڭ لبٍطي زەۋرزە پەٍغەِجەر ثوٌۇپ وەٌگۀٍىىىّۇ ئېٕىك ئەِەش

ئۇٔىڭ لبٍطي لەۋِگە، لبٔساق ئەۋەجىٍگۀٍىىي ۋە لەۋِىٕىڭ لبٔساق جبۋاة لبٍحۇرغبٍٔىمي 
 . ھەلمىسىّۇ ئېٕىك ِەٌۇِبجمب ئىگە ئەِەضّىس

 ئېٍىٕغبْ پەٍغەِجەرٌەر ٍبضىٓ ضۈرىطىذە ئىطّي تىٍغب
 ٍبضىٓ ضۈرضىسە ِۇٔساق زېگەْ: هللا ئۇٌۇغ ا

ئۇالرغب )ٍۀي وۇففبرالرغب( غەھەر )ٍۀي ئبٔحبوَب( ئبھبٌىطىٕي ِىطبي لىٍىپ وەٌحۈرگىٓ، 
 .ئەٍٕي زاِبٔسا ئۇالرغب ئىىىي پەٍغەِجەر ئەۋەجحۇق .ئۆز ۋالحىسا ئۇالرغب پەٍغەِجەرٌەر وەٌگەْ ئىسى

ئۈچىٕچي پەٍغەِجەرٔي ئەۋەجىع ثىٍەْ )ئۇالرغب(  .غەِجەرٔي ئىٕىبر لىٍسىئۇالر ئۇ ئىىىي پەٍ
( ضىٍەرگە )ٍۀي ضىٍەرٔي ٔىڭهللاثىس ھەلىمەجەْ )»ٍبرزەَ لىٍسۇق، پەٍغەِجەرٌەر )ئۇالرغب(: 
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ضىٍەر پەلەت ثىسگە ئوذػبظ »ئۇالر:  .زېسى« ھىساٍەت لىٍىػمب( ئەۋەجىٍگەْ ئەٌچىٍىرىّىس
 .زېسى« ٔەرضە ٔبزىً لىٍغىٕي ٍوق، ضىٍەر پەلەت ٍبٌغبٔچىطىٍەرھېچ هللا ئىٕطبْ، ِېھرىجبْ ا

پەرۋەرزىگبرىّىس ثىٍىسۇوي، ثىس غەن ـ غۈثھىطىس ضىٍەرگە ئەۋەجىٍگەْ »ئەٌچىٍەر: 
ثىسٔىڭ ِەضئۇٌىَىحىّىس پەلەت )روغەْ زەٌىٍٍەر ثىٍەْ( چۈغىٕىػٍىه لىٍىپ  .ئەٌچىٍەرِىس

ئەگەر ضىٍەر  .ثىس ضىٍەرزىٓ غۇَ پبي ئبٌسۇق» ئۇالر )ئەٌچىٍەرگە(: .زېسى« جەثٍىغ لىٍىػحۇر
)زەۋىحىڭالرٔي( جوذحبجّىطبڭالر، ضىٍەرٔي چولۇَ جبظ ـ وېطەن لىٍىپ ئۆٌحۈرىّىس ۋە ثىسٔىڭ 

وۇفرىڭالر ضەۋەثىسىٓ( غۇٍِۇلۇڭالر »)ئەٌچىٍەر:  .زېسى« لبجحىك جبزاٍىّىسغب ئۇچراٍطىٍەر
لىٍىٕطب )غۇَ پبي ئبالِطىٍەر؟(، ھەرگىس  ئۆزەڭالر ثىٍەْ ثىٍٍىسۇر، ضىٍەرگە ۋەز ـ ٔەضىھەت

غب غېرىه وەٌحۈرۈظ هللا ئۇٔساق ئەِەش )ٍۀي ئىع ضىٍەر گۇِبْ لىٍغبٔسەن ئەِەش(، ضىٍەر )ا
  .زېسى« ٓ ئبغمۇچي لەۋِطىٍەرزېسىثىٍەْ( ھەز

جبئبال ثۇ ئبٍەجٍەرزە ئۈچ پەٍغەِجەرٔىڭ ئىطّىٕي جىٍغب ئبٌّبً جۇرۇپ، ئۇالرٔىڭ هللا ا
ثۇ ئبٍەجٍەرزە لەۋٍِەرٔىڭ ئىىىي پەٍغەِجەرٔي ئىٕىبر لىٍغبٍٔىمي ۋە  .لىٍىسۇلىططىطىٕي ثبٍبْ 

  .ئۇ ئىىىىطىگە ٍبرزەِچي لىٍىپ ئۈچىٕچي ثىر ئەٌچي ئەۋەجىۀٍىىي جەضۋىرٌۀگەْ ٔىڭهللا
لۇرئبٔسا ثۇ پەٍغەِجەرٌەرٔىڭ ئەھۋاٌٍىرى وؤىىرت جەضۋىرٌۀّىگەْ، پەلەت ئەٌچىٍەرگە 

ئۇالرغب ئىّبْ ئېَحمبْ، ئەِّب ٍبٌغۇز ثوٌطىّۇ، ئىٕىبرچي وۆپچىٍىىىە ئىػۀگەْ، ٍبٌغۇز جېٕىغب 
 . لبرغي جۇرغبْ ثىرىٕىڭ ئەھۋاٌي زىىىر لىٍىٕغبْ

 ِۇٔساق زېگۀىسى: هللا ئۇٌۇغ ا
ئي »غەھەرٔىڭ ٍىراق جبٍىسىٓ ثىر وىػي )ٍۀي ھەثىت ٔەجبر( ٍۈگۈرۈپ وېٍىپ ئېَححي: 

ٍوٌسا ثوٌغبْ، )ئىّبٔغب زەۋەت لىٍغبٍٔىمىغب( جوغرا  .لەۋِىُ! پەٍغەِجەرٌەرگە ئەگىػىڭالر
ِەْ ٔېّىػمب ِېٕي ٍبراجمبْ ۋە ضىٍەر  .ضىٍەرزىٓ ھەق ضورىّبٍسىغبْ وىػىٍەرگە ئەگىػىڭالر

زىٓ غەٍرىَٕي هللا غب ئىجبزەت لىٍّبً؟ ِەْ اهللا )ئۆٌگۀسىٓ وېَىٓ( زەرگبھىغب لبٍحىسىغبْ ا
ب ثىرەر زىَبْ ـ زەذّەت ٍەجىۈزِەوچي ِبڭهللا ئىالھ لىٍىۋاٌىسىغبْ ثوٌطبَ، ئەگەر ِېھرىجبْ ا

 .ثوٌطب، ئۇالرٔىڭ غبپبئىحي ِۀسىٓ ھېچ ٔەرضىٕي زەپئي لىالٌّبٍسۇ ھەِسە ِېٕي لۇجمۇزاٌّبٍسۇ
زىٓ غەٍرىَٕي ئىالھ لىٍىۋاٌىسىغبْ ثوٌطبَ(، ِەْ ھەلىمەجەْ هللا ئەگەر ئۇٔساق ثوٌطب )ٍۀي ا

)ضىٍەرٔي ٍبراجمبْ( پەرۋەرزىگبرىڭالرغب ئىّبْ ِەْ ھەلىمەجەْ  .ئوپئوچۇق گۇِراھٍىمحب ثوٌىّەْ
  «. ئېَححىُ، )ئىّبٔىّغب( لۇالق ضېٍىڭالر )ۋە ئۇٔىڭغب گۇۋاھ ثوٌۇڭالر(

ئۆٌحۈرۈٌگەْ وىػي ئبذىرلي  .لۇرئبٔسا ئۇٔىڭ ئۆٌحۈرۈٌۈظ ۋەلەضي لىطمىال ثبٍبْ لىٍىٕغبْ
ۆٌحۈرۈۋەجىۀسىٓ وېَىٓ، لەۋِي ئۇٔي ئ: ئەِرى وەٌسى ٔىڭهللأەپطىٕي ثېرىػي ثىٍۀال ئۇٔىڭغب 

وبغىي لەۋِىُ پەرۋەرزىگبرىّٕىڭ ِبڭب ِەغپىرەت »زېَىٍسى، ئۇ: « جۀٕەجىە وىرگىٓ»ئۇٔىڭغب 
  .زېسى« لىٍغبٍٔىمىٕي ۋە ِېٕي ھۈرِەجٍىىٍەرزىٓ لىٍغبٍٔىمىٕي ثىٍطە ئىسى

 ئەٍَۇة ئەٌەٍھىططبالَ
ئەٍَۇة ھەر  .زېَىػىسۇ« ئەٍَۇثحەن ضەۋرچبْ»ئىٕطبٔالر ثەوّۇ ضەۋرچبْ وىػىٍەرٔي: 

 . جىً، ھەر زىٓ ۋە ھەر ِەزۀىَەجحە ضەۋر ـ جبلەجٕىڭ ئۆرٔىىي ثوٌغبٔىسى
 ثۀسىطي ئەٍَۇثٕي لۇرئبٔسا ِۇٔساق ِبذحىغبٔىسى: هللا ئۇٌۇغ ا

ثىس ئەٍَۇثٕي ھەلىمەجەْ ضەۋرچبْ ثبٍمىسۇق، ئۇ ٔېّىسېگەْ ئوثساْ ثۀسە! ھەلىمەجەْ ئۇ 
  .سۇرغب( جەۋثە ثىٍەْ ٍۈزٌۀگۈچىهللا )ا
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 .غب ٍۈزٌىٕەجحيهللا ئەٍَۇة زىىىر لىٍىع، غۈوۈر لىٍىع ۋە ضەۋر لىٍىع ئبرلىٍىك زاۋاٍِىك ا
 . ئۇٔي ِبذحىػىٕىڭ ھېىىّىحي ئىسى ٔىڭهللاضەۋر لىٍىػي ئۇٔىڭ لۇجۇٌۇظ ضەۋەثي ۋە 

ئەپطبٔىٍەرزە ئۇٔىڭ  .لۇرئبٔسا ئۇٔىڭ ٔېّە وېطەٌگە گىرىپحبر ثوٌغبٍٔىمي ثبٍبْ لىٍىّٕبٍسۇ
ئۇٔىڭ ئىٕطبٔالر ضەضىىٕىسىغبْ ۋە ئۇٔىڭسىٓ  .لمىسە ثىر ِۇٔچە رىۋاٍەجٍەر ثبروېطىٍي ھە

 . لېچىػىغب ضەۋەة ثوٌغبْ ثىر ذىً جېرە وېطىٍىگە گىرىپحبر ثوٌغبٍٔىمىّۇ رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇ
جۆۋۀسىىٍەر ئەٍَۇثٕىڭ وېطىٍي ۋە ئۇٔىڭ ضەۋر لىٍغبٍٔىمي ھەلمىسىىي ئەڭ ِەغھۇر 

 . رىۋاٍەجٍەرزۇر
ئۇالرزىٓ  .ٍەر ِەذٍۇلبت ۋە ئۇالرٔىڭ ئىجبزەجٍىرى ھەلمىسە ئۆزئبرا پبراڭالغحيپەرىػحى

 ثىرى: 
غب ئەڭ وۆپ هللا ئۇ، ئەڭ ئىّبٍٔىك، ا .ـ پۈجۈْ ٍەر ٍۈزىسە ئەٍَۇثحىّٕۇ ٍبذػي ثىرى ٍولحۇر 

ٍەرگە ئەڭ وۆپ غۈورى لىٍىسىغبْ ۋە ئۇٔىڭغب وۆپ زۇئب لىٍىسىغبْ ٔېئّەجئىجبزەت لىٍىسىغبْ، 
 . ِۆئّىٕسۇر

ئۇ  .لىٍىٕغبْ ضۆزٌەر ئۇٔي ثىئبراَ لىٍّىغبٔىسى .غەٍحبْ لىٍىٕغبْ ثۇ گەپٍەرٔي ئبڭٍىسى
ٌېىىٓ ئەٍَۇة ثىر پەٍغەِجەر  .ئەٍَۇثٕي ئبززۇرۇظ ِەلطىحىسە زەرھبي ئۇٔىڭ ٍېٕىغب ئۇچحي

ٕىڭ غەٍحبٔ .ِەھىەَ ثبغالٔغبْ ۋە ئۇٔىڭ ضۆٍگۈضي ثىٍەْ جوٌغبٔىسى لبهللائۇٔىڭ لەٌجي  .ئىسى
ِۇٔساق  لبهللاغەٍحبْ ئەٍَۇثٕي ئبززۇرۇغحىٓ ئۈِىسىٕي ئۈزۈپ،  .ئۇٔىڭغب وۈچي ٍەجّەٍححي

 زېسى: 
ضبڭب ئىجبزەت لىٍىۋاجمبْ ۋە ئۇٌۇغالۋاجمبْ ثۀسەڭ ئەٍَۇة ضبڭب ضېٕي ٍبذػي هللا! ئي ا»

ٍۀي ضەْ . وۆرگۀٍىىىسىٓ ئەِەش، ثەٌىي پەلەت ثەزى غبٍىٍىرى ئۈچۈْ ئىجبزەت لىٍىسۇ
ئۇ ضېٕىڭ  .ِبي ـ ثبٍٍىك ۋە ئوغۇٌالرٔي ثەرگۀٍىىىڭ ئۈچۈْ ضبڭب ئىجبزەت لىٍىۋاجىسۇئۇٔىڭغب 

ئۇٔىڭ ضبڭب ثۇٔچە ئىجبزەت  .ئۇٔىڭ ِبي ـ ِۈٌىىٕي ۋە ثبٌىٍىرىٕي لوغسىػىڭٕي ئۈِىس لىٍىسۇ
ئۇ ثۇالرٔىڭ ٍولبپ  .لىٍىػىٕىڭ ضەۋەثي ضېٕىڭ ئۇٔىڭغب ثەرگەْ ئۇٔچە ٔېّىحىڭ ئۈچۈٔسۇر

ئبرزۇ  گەئۇٔىڭ ئىجبزىحى .غۇڭب ئۇٔىڭ ئىجبزىحي ئبرزۇ ۋە لورلۇٔچ ئۈچۈٔسۇر .لىسۇوېحىػىسىٓ لور
 «. ثۇ، ضەِىّىٌ ئىجبزەت ۋە ضەِىّىٌ ضۆٍگۈ ئەِەش .ۋە لورلۇٔچ ئبرىٍىػىپ وەجىەْ

ئىجٍىطمب: ئەٍَۇة ئىّبٔسا ضەِىّىٌ، ِۆئّىٓ ثىر هللا ئۇٌۇغ ا» رىۋاٍەجحە ِۇٔساق زېَىٍگەْ:
ئۇٔىڭ  .ثىر پبرچە چوغ ثوٌۇپ، ئۇٔىڭ ضەۋر جبلىحي ئەڭ ئۇٌۇغ ئۈٌگىسۇرئۇٔىڭ ئىّبٔي  .ثۀسىسۇر

« ئبٔسىٓ ٔەجىجىگە لبرا! .ئۇالرٔي ذبٌىغىٕىڭچە جەضەرۇپ لىٍغىٓ .ِبي ـ ِۈٌۈوىٕي ضبڭب ثەرزىُ
  .زەٍسۇ

غۇٔىڭ ثىٍەْ غەٍحبٔالر ھەرىىەجٍىٕىپ ئەٍَۇثٕىڭ ٍەر ـ زېّىٕي، ِبي ـ ِۈٌىي، ئبغٍىك ـ 
ئەٍَۇة ثىرزىٕال ِبي ـ زۇَٔب ئىگىطىسىٓ  .ٍىرىٕي ۋەٍراْ لىٍىۋېحىػحئېئّەجزىرائىحي ۋە 

غەٍحبْ ئەٍَۇثٕىڭ ٔېّە لىٍىسىغبٍٔىمىٕي وۆزىحىػىە  .ھېچٕېّىطي ثوٌّىغبْ ٍولطۇٌغب ئبٍالٔسى
ئۇالر  .ئۇالرٔي ِبڭب ئبرىَەجىە ثەرگۀىسى لبٍحۇرۇۋاٌسىهللا ئەٍَۇة ِۇٔساق زېسى: ـ ا .ثبغٍىسى

ٍەرٔي ٔېئّەجثىسگە غۇٔچە  .ئۇالرزىٓ ئۇزۇْ ِەزگىً پبٍسىالٔسۇق .ئبِبٔەت ئىسىِۀسىىي 
ثەرگۀسە، ئبٌغبٔسا،  .ثۈگۈْ ئۇالرٔي لبٍحۇرۇۋاٌسى .ھەِسى ئېَحىّىس لبهللاثەرگۀٍىىي ئۈچۈْ 

ئۇ ِۈٌۈوٕىڭ  .غب ھەِسى ئېَحىّىسهللا ذۇغبٌٍىمحب، ئبزاثحب، پبٍسىٍىك ۋالىححب، زىَبٍٔىك ۋالىححب ا
ذبٌىغبْ وىػىٕي  .ذبٌىغىٕىسىٓ لبٍحۇرۇۋاٌىسۇ .ِۈٌۈوٕي ذبٌىغبْ وىػىگە ثېرىسۇ .ۇرئىگىطىس
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 . ئەزىس، ذبٌىغىٕىٕي ذبر لىٍىسۇ
 ٔىڭهللاغەٍحبْ ِبت ثوٌۇپ ھەٍرأٍىك ئىچىسە لبٌسى ۋە  .ئبٔسىٓ ئەٍَۇة ضەجسە لىٍسى

 ٍېٕىغب لبٍحىپ، ِۇٔساق زېسى: 
ثبال ـ لبزاغب ضەۋر لىٍىع ثىٍەْ ىە ھەِسى ئېَحىع، ٔېئّەجئەٍَۇثٕىڭ هللا! ـ ئي ا 

ئۇ ثبٌىٍىرىٕىڭ ٍبرزىّىگە  .وۈجۈۋاٌغىٕىغب لبرىغبٔسا، ئۇ ثبٌىٍىرىغب ئىػىٕىۋاجمبْ ئوذػبٍسۇ
 رىۋاٍەجحە ٍۀە ِۇٔساق زېَىٍگۀىسى:  .جبٍىٕىپ ِبٌٍىرىٕي لبٍحۇرۋېٍىػٕي ئوٍالۋاجىسۇ

ئۆٍٕي ئۇالرٔىڭ ئۈضحىگىال غەٍحبْ  .ئەٍَۇثٕىڭ ثبٌىٍىرىٕي غەٍحبٕٔىڭ ئىٍىىىگە ثەرزىهللا ا
 ثۇ لېحىُ ئەٍَۇة رەثجىگە ِۇٔساق زۇئب لىٍسى:  .ثبضحۇرۇپ، ھەِّىطىٕي ئۆٌحۈرۈۋەجحي

ثەرگىٕىسە، ئبٌغىٕىسا، ئبزاثحب، ذۇغبٌٍىمحب، پبٍسىسا ۋە  .ئبٌسىهللا ثەرگۀىسى، ٍۀە اهللا ـ ا 
 . ئبٔسىٓ ئەٍَۇة ضەجسە لىٍسى .ھەِسى ئېَحىّەْ لبهللازىَبٔسا ٍۀىال 

لېػىغب ثېرىپ،  ٔىڭهللاحبْ ٍۀە ثىر لېحىُ ِبت ثوٌۇپ ھەٍرأٍىك ئىچىسە لبٌسى ۋە غەٍ
 لب: هللا

  .چۈٔىي ئەٍَۇثٕىڭ جېٕي ضبالِەت ثوٌغبٍٔىمي ئۈچۈْ زاۋاٍِىك ضەۋر لىٍىۋاجىسۇ - 
ئەگەر ِېٕي ئۇٔىڭ ۋۇجۇزىٕي ثىئبراَ لىٍىػمب ثۇٍرۇضبڭ، ئۇ ضەۋر لىٍىػحىٓ ۋاز هللا! ـ ئي ا 

 ٍۀە رىۋاٍەجٍەرگە ئبضبضالٔغبٔسا:  .زېسى - وەچىەْ ثوالجحي،
غەٍحبٕٔىڭ ئەٍَۇثٕىڭ ۋۇجۇزىسا ذبٌىغبٔچە ھەرىىەت لىٍىػىغب رۇذطەت هللا ئۇٌۇغ ا

ئەٍَۇة ثەزىٕي ٍىرىڭالپ  .غەٍحبْ ئەٍَۇثٕىڭ ۋۇجۇزىٕي ئۆجّە ـ جۆغۈن لىٍىۋەجحي .لىٍسى
ئۇرۇق ـ جۇغمبْ،  .ثوٌسى پبرچە ـ پبرچە چۈغۈپ وېحىسىغبْ ثىر ذىً جېرە وېطىٍىگە گىرىپحبر

 . ئۇٔىڭ ٍېٕىسا پەلەت ئبٍبٌىال لبٌغبٔىسى .زوضث ـ ثۇرازەرٌىرى ئۇٔي جبغالپ وېحىػحي
ضبالِەت ئۆجىەْ  .غۈورى ئېَحىػٕي زاۋاِالغحۇرزى لبهللائەٍَۇة ضەۋر لىٍىع ۋە 

 .وېطەي ثبالضي ئۈچۈّٔۇ ھەِسى ئېَححي لبهللاغۇٔسالال،  .ھەِسى ئېَححي لبهللاوۈٍٔىرى ئۈچۈْ 
 . ھەر ئىىىي ھبي ئۇٔىڭ ذبراوحېرىٕي ئۆزگەرجّىگۀىسى

 .ٔېّە لىٍىػىٕي ثىٍەٌّەً لبٌغبٔىسى .غەٍحبْ ئبچچىمىسىٓ ٍېرىٍىپ وېحەٍال زەپ لبٌسى
ئبذىرى ثوٌّبً، غەٍحبٔالر ئبرىطىسىىي ِەضٍىھەجچىٍىرىٕي ثىر ٍەرگە ٍىغىپ، ئۇالرغب ئۆزى 

ئەٍَۇثٕي ئبززۇرۇظ ٍبوي  .ئىػالرٔي ضۆزٌەپ ثەرزىثىٍەْ ئەٍَۇة ئبرىطىسا ثوٌۇپ ئۆجىەْ 
ضەۋر ـ جبلىحىسىٓ، غۈوۈر ـ لبٔبئىحىسىٓ ۋاز وەچحۈرۈۈغحىىي ئۈِىسضىسٌىىىٕي ئوجحۇرىغب 

غەٍحبٔالرزىٓ ثىرى  .لوٍغبٔسىٓ وېَىٓ، ئۇالرٔىڭ ثۇ ھەلحە لبٔساق پىىرى ثبرٌىمىٕي ضورىسى
 ِۇٔساق زېسى: 

غبْ ئبزەِٕي جۀٕەجحىٓ چىمبرغبٔسا، ئۇٔىڭغب لبٍطي ضەْ ئىٕطبٔىَەجٕىڭ ئبجىطي ثوٌ - 
 جەرەپحىٓ ٍېمىٕالغمبٔىسىڭ؟

ئىجٍىطٕىڭ ئەلٍىگە )ئەلٍي  .زېسى - ضەْ ھبۋۋأي وۆززە جۇجۇۋاجىطەْ، ...ئىجٍىص: ئبھ
ئۇ ئەٍَۇثٕىڭ ئبٍبٌىٕىڭ ٍېٕىغب ثېرىپ، ئۇٔىڭ لەٌجىٕي  .ثوٌطب( ٍېڭي ثىر پىىىر وەٌسى

ثۇ ئبزاثٕي هللا ئبٍبي ئەٍَۇثٕىڭ ٍېٕىغب وېٍىپ ِۇٔساق زېسى: ا .رزىئۈِىسضىسٌىه ثىٍەْ جوٌسۇ
لبچبْ ضۀسىٓ وۆجۈرىۋېحىسۇ؟ ِبٌٍىرىڭ، جۇغمبٍٔىرىڭ، زوضحٍىرىڭ لېٕي؟ ٍبغٍىمىڭ لېٕي؟ ئۇ 

 وۈچحۈڭگۈر ھبٌىڭ لېٕي؟
ضەْ ئۆزەڭٕي ٍولىحىپ لوٍغبْ وۈچۈڭ ۋە  .ئەٍَۇة ئبٍبٌىغب: غەٍحبْ ضېٕي ئبززۇرۇپحۇ
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 . زېسى - ثبالڭ ئۈچۈْ ھەضىرەت چەوحىڭّۇ؟ ئۆٌۈپ وەجىەْ
ضبڭب غىپب ثېرىػي، ئۈضحۈڭسىٓ ثبالٔي وۆجۈرۈۋېحىػي ۋە  ٔىڭهللائبٍبٌي: ٔېّە ئۈچۈْ 

  .زەپ ضورىسى - زەرت ـ ئەٌىّىڭٕىڭ جۈگىػي ئۈچۈْ زۇئب لىٍّبٍطەْ؟
 . ٍىً 80 :ئبٍبٌي ئەٍَۇة: راھەت ـ پبراغەجحە ٔەچچە ٍىً ٍبغىسۇق؟

 . ئبٍبٌي: ٍەجحە ٍىً ثوٌسى ثبالغب ِۇپحىال ثوٌغىٍي ٔەچچە ٍىً ثوٌسى؟ئەٍَۇة: ثۇ 
زىٓ ِۀسىٓ ثۇ ثبالٔي وۆجۈرۈۋېحىػي ئۈچۈْ زۇئب لىٍىػمب ذىجىً هللا ئەٍَۇة: ا

ضېٕىڭ  .ثبال ـ لبزا ئىچىسە، راھەت ـ پبراغەت ئىچىسە ٍبغىغبٔسەن ئۇزۇْ ٍبغىّىسىُ .ثوٌۇۋاجىّەْ
جەلسىرىگە ۋاٍطىسىڭ، ئەگەر ئەھۋاٌىُ ٍبذػىٍىٕىپ،  ٔىڭهللا .ئىّبٔىڭ ضۇضٍىػىپ وەجحي

ثۈگۈٔسىٓ ئېحىجبرەْ  .زەررە ئۇرِبٍسىغبْ ثوٌطبَ 100ثۇرۇٔمي وۈچۈِگە وېٍەٌىطەَ، ضېٕي 
ضېٕىڭ لوٌۇڭسىٓ ثىر ٔەرضە ٍېَع ـ ئىچىع ِبڭب ھبراَ ثوٌطۇْ! ضېٕي ھېچمبٔساق ئىػمب 

 . زېسى - ٍېٕىّسىٓ ٍولبي! .ثۇٍرىّبٍّەْ
ئۇ، جبغالرِۇ چىسىَبٌّبٍسىغبْ  .ي، ئەٍَۇة ٍۀە ضەۋر لىٍغبْ ھبٌسا ٍبٌغۇز لبٌسىئبٍبٌي وەجح

ئبذىرى ئەٍَۇة زېرىىىىٕىسىٓ ٍبوي ئبچچىمىسىٓ ئەِەش، ثەٌىي  .ئېغىر ئبزاثمب چىساۋاجبجحي
زىٓ ئۆزىگە غىپبٌىك ثېرىػىٕي جەٌەپ هللا ا .زۇئب لىٍسى لبهللاِەرھەِەت جەٌەپ لىٍغبْ ھبٌسا 

 . ٔىڭ زۇئبضىٕي لوثۇي لىٍسىِۇ ئۇهللا ا .لىٍسى
ِبٔب ثۇ، ھەزرىحي ئەٍَۇثٕىڭ ثېػىغب وەٌگەْ ثبال ۋە ئۇٔىڭ ضەۋر لىٍغبٍٔىمي ھەلمىسىىي ئەڭ 

 ِۇٔساق زېگۀىسى: هللا ئۇٌۇغ ا .ِەغھۇر رىۋاٍەجحۇر
ھەلىمەجەْ ِېٕي ثبال »ئۆز ۋالحىسا ئۇ پەرۋەرزىگبرىغب:  .ئەٍَۇثٕىڭ لطططىٕي ثبٍبْ لىٍغىٓ

ئۇٔىڭ  .زەپ زۇئب لىٍسى« وېطەي( ئورىۋاٌسى، ضەْ ئەڭ ِەرھەِەجٍىىطەْ)ٍۀي لبجحىك 
زۇئبضىٕي ئىجبثەت لىٍسۇق، ئۇٔىڭ ثېػىغب وەٌگەْ ثبالٔي وۆجۈرۈۋەجحۇق، ئۇٔىڭغب رەھىُ 
لىٍغبٍٔىمىّىس، ئىجبزەت لىٍغۇچىالرغب ئىجرەت لىٍغبٍٔىمىّىس ئۈچۈْ، ئۇٔىڭغب ئبئىٍىطىٕي ۋە 

ٔي زىَبزە ئبجب لىٍسۇق )ٍۀي ئۇٔىڭ ئۆٌگەْ ثبٌىٍىرىٕىڭ ۋە ٍولبٌغبْ ئۇٔىڭغب ئوذػبظ ثىر ثبراۋەر
  .ِبٌٍىرىٕىڭ ئورٔىغب ثىر ھەضطە وۆپ ثبال، ثىر ھەضطە وۆپ ِبي ثەرزۇق(

ضبز ضۈرىطىسە هللا ئۇٌۇغ ا .پەٍغەِجىرى رەثجىگە زۇئب لىٍىع ئۈچۈْ جبغالرغب چىمحي ٔىڭهللا
 ِۇٔساق زېگۀىسى: 

غەٍحبْ »، ئۇ ئۆز ۋالحىسا پەرۋەرزىگبرىغب )ئىٍحىجب لىٍىپ(: ثۀسىّىس ئەٍَۇثٕي ئەضٍىگىٓ
پۇجۇڭ ثىٍەْ »ئۇٔىڭغب:  .زەپ ٔىسا لىٍسى« ِبڭب ھەلىمەجەْ جبپب ـ ِۇغەلمەت ۋە ئبزاة ٍەجىۈززى

 .زېسۇق، ئۇ پۇجي ثىٍەْ ٍەرٔي جېپىۋىسى، ضۈزۈن ثىر ثۇالق ئېحىٍىپ چىمحي« ٍەرٔي جەپىىٓ
ثىس  .)زېسۇق(« وٌىسىغبْ، ئىچطىّۇ ثوٌىسىغبْ ضوغۇق ضۇزۇرثۇ ٍۇٍۇٔطىّۇ ث»)ثىس ئۇٔىڭغب( 

ئۇٔىڭ )وېطەي ۋالحىسا ھبزىطىگە ئۇچراپ ٍوق ثوٌغبْ( ئەھٍي ـ ئەۋالزىٕي )ٍېڭىسىٓ( ثەرزۇق، 
ئۇالر ثىٍەْ ثىٍٍە ثىر ثبراۋەر ئبرجۇق ثەرزۇق، )ثۇ( ثىسٔىڭ ٔبزىً لىٍغبْ رەھّىحىّىسزۇر، ئەلىً 

لوٌۇڭ ثىٍەْ ثىر ثبغالَ چۆپٕي ئېٍىپ، ئۇٔىڭ »)ئۇٔىڭغب(  .ەجحۇرئىگىٍىرى ئۈچۈْ ۋەز ـ ٔەضىھ
ثىس ئەٍَۇثٕي ھەلىمەجەْ  .)زېسۇق(« لەضىّىڭٕي ثۇزِىغىٓ .ثىٍەْ )ئبٍبٌىڭٕي( ئۇرغىٓ

غب( جەۋثە ثىٍەْ هللا ضەۋرچبْ ثبٍمىسۇق، ئۇ ٔېّىسېگەْ ئوثساْ ثۀسە! ھەلىمەجەْ ئۇ )ا
  .ٍۈزٌۀگۈچىسۇر

ثۇاللالرزىٓ ثىرىسە ٍۇٍۇٔۇغٕي ۋە ئۇٔىڭ ضۈٍىسىٓ ئىچىػٕي  ئۇٔىڭغب جبغسىىيهللا ئۇٌۇغ ا
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وۆپ ئۆجّەٍال لىسىحّىطي  .ئەٍَۇة ٍۈگۈرگەْ پېحي ثېرىپ ٍۇٍۇٔسى ۋە ضۇزىٓ ئىچحي .ثۇٍرۇزى
 .جۆۋۀٍەپ، وېطىٍىٕىڭ پۈجۈٍٔەً ضبلبٍغبٍٔىمىٕي ۋە ئبغرىمٕىڭ جوذحىغبٍٔىمىٕي ھېص لىٍسى

لال ئۆز رەھّىحىسىٓ ئۇالرغب ٍۀە ثىر ھەضطىٕي لوغۇپ ئەٍَۇثمب ئۇٔىڭ ئبئىٍىطىٕي، غۇٔساهللا ا
 . ئەٍَۇة ئەِسى ٍبٌغۇز ئەِەش ئىسى .ثەرزى

ئەٍَۇة  .ئۇزۇْ ِەزگىً زاۋاَ لىٍغبْ وېطەٌسىٓ وېَىٓ ضبالِەجٍىىي ئەضٍىگە وەٌگۀىسى
ِبٔب  .زەررە ئۇرِبلچي ثوٌغبٔىسى 100ئۇ ضبلبٍغبٔسىٓ وېَىٓ ئبٍبٌىٕي  .غب ھەِسى ئېَححيهللا ا

ئۇٔىڭ هللا ا .ئۇٔىڭ ئبٍبٌىٕي ئۇرۇظ ِەلطىحىٕىڭ ٍولٍىمىٕي ثىٍەجحيهللا ا .ئەِسى ضبلبٍسى
ئۇٔىڭغب ئەجراپحىٓ ٍۈز  ،لەضىّىٕىڭ ثۇزۇٌّبضٍىمي ۋە ئۇٔىڭ ٍبٌغبٔچي ثوٌۇپ لبٌّبضٍىمي ئۈچۈْ

غۇٔىڭ  .زأە رەٍھبْ چىۋىمي جوپٍىػىٕي ۋە ئۇٔىڭ ثىٍەْ ئبٍبٌىٕي ثىر لېحىُ ئۇرۇغٕي ثۇٍرىسى
 . ئۇ ضۆزىگە ئەِەي لىٍغبْ ۋە ٍبٌغبْ ئېَحّىغبْ ثوٌسى ثىٍەْ
ئەٍَۇثٕي ئۇٔىڭ ضەۋر ـ جبلىحي ئۈچۈْ ِۇوبپبجٍىسى ۋە لۇرئبٔسا ئۇٔي ِۇٔساق زەپ هللا ا

ثىس ئەٍَۇثٕي ھەلىمەجەْ ضەۋرچبْ ثبٍمىسۇق، ئۇ ٔېّىسېگەْ ئوثساْ ثۀسە! ھەلىمەجەْ : ِبذحىسى
  .غب( جەۋثە ثىٍەْ ٍۈزٌۀگۈچىسۇرهللا ئۇ )ا

 ٍۇٔۇش ئەٌەٍھىططبالَ
ئىطٕبٔالرٔىڭ ذەٌىپىطي ۋە ئبٌەٍِەرگە رەذّەت لىٍىپ ئەۋەجىٍگەْ ھەزرىحي ِۇھەِّەز 

ِېٕي »ئەٌەٍھىططبالَ ثۈٍۈن پەٍغەِجەر ٍۇٔۇش ئىجٕي ِەجحب ھەلمىسە ِۇٔساق زېگەْ ئىسى: 
 «. ٍۇٔۇش ئىجٕي ِەجحبزىٓ ئۈضحۈْ وۆرِەڭالر

جەرىپىسىٓ ئۆز لەۋِىگە هللا ر لىٍىٕغبْ ٍۇٔۇش ازۇٕٔۇْ ۋە ٍۇٔبْ ئىطٍّىرى ثىٍۀّۇ زىىى
ئۇِۇ لەۋِىگە ۋەز ـ ٔەضىھەت لىٍىپ ئۇالرٔي ٍبذػىٍىممب  .ئەۋەجىٍگەْ پەٍغەِجەر ئىسى

ئۇالرٔي لىَبِەت وۈٔىسىٓ، جەھۀٕەِسىٓ ئبگبھالٔسۇرۇپ جۀٕەجىە زەۋەت  .ٍېحەوٍەٍححي
زۇٕٔۇْ لەِىگە ئۆزٌۈوطىس  .ثۇٍرۇٍححيغب ئىجبزەت لىٍىػمب هللا ذەٍرٌىه ئىػالرغب، ثىر ا .لىالجحي

لەۋِىٕىڭ ئىّبْ  .جۇرزە ٔەضھەت لىٍغبْ ثوٌطىّۇ، ئۇالرٔىڭ ثىرىّۇ ئىّبْ ئېَحّىسى
ئېَحّىغبٍٔىمىسىٓ غەزەپٍۀگەْ، ئۈِىسىٕي ئۈزگەْ ٍۇٔۇش وۈٍٔەرٔىڭ ثىرىسە ئۇالرزىٓ 

 . ئبٍرىٍىػٕي لبرار لىٍسى
ڭ )لىططىٕي ثبٍبْ لىٍغىٓ( ئۆز ۋالحىسا ئۇ ٍۇٔۇضٕى ثۇ ھەلحە ِۇٔساق زېگۀىسى:هللا ئۇٌۇغ ا

ئۇ  .)لەۋِىٕىڭ ئىّبْ ئېَحّىغبٍٔىمىسىٓ( ذبپب ثوٌۇپ )غەھىرىسىٓ( چىمىپ وەجىەْ ئىسى
  .ثىسٔي )ثېٍىمٕىڭ لبرٔىسا( ئۆزىٕي لىطّبٍسۇ زەپ ئوٍٍىسى

 .ثبغمب ھېچىىُ ثىٍّەٍححي جىٓهللاٍۇٔۇضٕىڭ ئىچىسىىي غىسزەجٍىه غەزەپ ھېططىَبجٕي 
ئەٌمىططە،  .ەۋِىگە لبجحىك غەزەپٍۀگەْ ۋە ئبزاثالٔغبْ ثوٌغبچمب ثۇ لبرارغب وەٌگەْ ئىسىٍۇٔۇش ل

ئۇٔىڭ لەۋِىٕي هللا ا .ٍۇٔۇش وېّە ثىٍەْ ثبغمب ٍەرگە وېحىع ئۈچۈْ زېڭىس ثوٍىغب وەٌسى
وۈْ پېحىػمب  .جبغالپ وەجّەضٍىىىٕي، ئۇالرزىٓ ئۈِىسىٕي ئۈزِەضٍىىىٕي ثۇٍرۇغبْ ئىسى

زېڭىس زوٌمۇٔي لىرغبلمب ئۇرۇٌۇپ، لىَب  .ثۇ وىچىه ٍۇرجمب ٍېحىپ وەٌسىٍېمىٓ ثىر وېّە 
ٍۇٔۇش ٔېّە لىٍىػىٕي ثىٍەٌّىگەْ وىچىه ثىر ثېٍىجبٕٔىڭ زوٌمۇٔغب  .جبغٍىرىسا ٍېرىالجحي

جۇٍۇلطىس چوڭ ثىر زوٌمۇْ وېٍىپ ثېٍىجبٕٔي لىَب جبغمب ئۇرۇپ  .لبرغي ئۈزۇۋاجمبٍٔىمىٕي وۆرزى
 . پبرچىٍىۋەجحي
ۆرۈپ ئبزاثالٔغبْ ٍۇٔۇش: ئەگەر ثېٍىجبٕٔىڭ ٍېٕىسا چوڭ ثىر ثېٍىك ثوٌغبْ ثوٌطب ثۇٔي و
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لەۋِىسىٓ  .ئۇٔىڭغب لبراپ ئۆز ئەھۋاٌىٕي ئەضٍىسى .زېسى - ئىسى، ثەٌىىُ لوجۇٌۇپ لبالجحي،
ثىر  ٔىڭهللائۇ  .لبٔساق ئبٍرىٍغبٍٔىمىٕي ئەضٍەپ جېرىّۇ ئبزاثالٔسى ۋە وېّىگە چىمحي

 . جەلسىرىسىٓ ٍۀە ثىر جەلسىرىگە لېچىۋاجمبٍٔىمىٕي ثىٍّەٍححي
وېّىگە  .ٍېٕىسا ٔە زوضحٍىرى ٔە ئوزۇق ـ جۈٌۈوي ٍبوي ٍۈن ـ جبلي ھېچٕىّىطي ٍوق ئىسى

 . وېّىٕىڭ جبذحىطي وىػىٕىڭ ئىچىٕي پۇغۇرىسىغبْ ثىر ئبۋاززا غبراضالپ وەجحي .چىمىۋىسى
 . پ ضورىسى ذىسِەت ئۈضحٍىسىىي وبپىحبْـ ٔېّە ئىع ثىٍەْ وەٌسىڭ؟ ـ زە 

 . ضوئبي ٍۇٔۇضمب چبلّبق جەگىۀسەن جەگسى
لبچبْ ٍوٌغب چىمىطىٍەر؟ـ زېسى  .ـ وېّەڭالر ثىٍەْ ضەپەرگە چىمّبلچي ئىسىُ 

وېّە وبپىحبٔي  .ھبٍبجبٔالٔغبْ ئبۋازىسىٓ غەزەپ، لورلۇٔچ ۋە ئۀسىػە چىمىپ جۇرغبْ ٍۇٔۇش
 .زېسى - مەت ثىٍەْ لبراپ: جبڭ ٍورۇغي ثىٍەْ جەڭ ٍوٌغب چىمىّىس،ثېػٕي وۆجۈرۈپ ٍۇٔۇضمب زىم

ٍۇٔۇش جبلەجطىسٌىٕىپ ئۀسىػە ثىٍەْ: ئەپۀسىُ ئۇٔىڭسىٓ ثۇرۇْ ٍوٌغب چىمبٌّبِطىٍەر؟ زەپ 
  .ضورىسى

ـ ٍبذػي ٍوٌچىٍىرىّىسٔىڭ ھەِّىطي جبڭ ٍورۇغي ثىٍەْ جەڭال ٍوٌغب چىمىػىّىسزىٓ  
 . ذۇرضەْ ثوٌىسۇ،ـ زېسى وبپىحبْ

ٍۇٔۇش وبپىحبٕٔىڭ گۇِبٔىٕي جۈگىحىع ئۈچۈْ زەرھبي: ِەْ ضىٍەر ثىٍەْ ثىرٌىىحە ٍوٌغب 
ئبٌحۇْ لوثۇي  ـ پەلەجال .چىمّبلچىّەْ، ٍوي چىمىّي ٔەچچە پۇي ثوٌطب ھبزىرال ثېرەً،ـ زېسى

 . زېسى وبپىحبْ - لىٍىّىس،
 . ـ ھېچمىطي ٍوق ـ زېسى ٍۇٔۇش 

ئەلىٍٍىك ۋە ھۇغَبر وېّە وبپىحبٔي ٍۇٔۇضمب زىممەت ثٍىەْ لبراپ ئۇٔىڭ ئىٕطبٔالرزىٓ 
لورلۇۋاجمبٍٔىمىٕي ٍبوي ئۇالرزىٓ ئۀسىػە لىٍغبٍٔىمي ئۈچۈْ جبلەجطىسٌىٕىۋاجمبٍٔىمىٕي ثىٍىۋاٌغبْ 

ۇرجالرٔي وۆرگەْ، زۇَٔبٔي ئبٍٍىٕىپ ئۆجىەْ ھبٍبت ئۇٔي وىػىٍەرٔىڭ ٔۇرغۇْ ٍ .ئىسى
ئۇ ٍۇٔۇضٕىڭ ثىر ٔەرضىسىٓ  .ھېططىَبجىٕي پەرەز لىالالٍسىغبْ ثىرىگە ئبٍالٔسۇرغبْ ئىسى

 . لېچىۋاجمبٍٔىمىغب لبراپ ئۇٔي ثىرەر جىٕبٍەت ضبزىر لىٍغبْ ثوٌۇغي ِۇِىىٓ زەپ پەرەز لىٍسى
ٍۇٔۇش  .وٌچىالرغب لبرىغبٔسا ئۈچ ھەضطە ئبرجۇق پۇي ضورىسىوبپىحبْ ٍۇٔۇضحىٓ ثبغمب ٍ

غۇڭب  .ثۇ ٍۇرجحىٓ جېس چىمىپ وېحىػٕي ذىَبي لىالجحي .ثىئبراَ ثوٌغبْ ۋە ذبپب ھبٌسا جۇراجحي
وبپىحبْ ئبٌحۇْ جەڭگىٍەرٔي لوٌىغب ئېٍىپ، چىػٍىرى ثىٍەْ  .وبپىحبٕٔىڭ زېگىٕىٕي ثەرزى

  .جەڭگىٍەر ضبذحب ئەِەش ئىسى .ػۈرۈغىە ثبغٍىسىجەڭگىٍەرٔي راضث ـ ضبذحىٍىمىٕي جەو
ئبذىرى وبپىحبْ ئۇٔي وېّىطىگە  .ثۇ ئىػالرغب لبراپ ٍۇٔۇضٕىڭ لبجحىك ئبچچىمي وەٌسى

ِەْ ھېرىپ وەجحىُ، ثىر ئبز ئبراَ  .ٍۇٔۇش: ِبڭب ھۇجرإِي وۆرضىحىپ لوٍغىٓ .ئبٌسى
 . زېسى - ئېٍىۋاالً،

زەپ ثىر  - ئۀە ئۇ ضېٕىڭ ھۇجراڭ، .چىمىپ جۇرىسۇوبپىحبْ: چىراٍىڭسىٓ ھبرغىٍٕىمىڭ 
 . ھۇجرىٕي ئىػبرەت لىٍسى

ئۇذالظ ئۈچۈْ غۇٔچە جىرىػىپ  .ٍۇٔۇش ئۆزىٕي وىَىٍّىرى ثىٍۀال جۆغەوىە ئبجحي
ثبلمبْ ثوٌطىّۇ، وىچىه ثېٍىمٕىڭ لىرغبلالرغب ئۇرۇٌۇپ پبرچىالٔغبْ وۆرۈٔۈغي ذىَبٌىسىٓ ھېچ 

ورىطي چۆوۈۋاجمبٔسەن، زىّىك ھبۋازا ئىچي ضىمىٍىپ، چوڭمۇر ٍۇٔۇش ھۇجرىٕىڭ ج .وەجّەٍححي
 . ـ چوڭمۇر ٔەپەش ئبٌسى
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وېّىگە  .ھۇجرىٕىڭ جېّىغب ئېطىٍغبْ لۀسەي )ئبضّب چىراغ( پىٍسىرالپ ٍېٕىپ جۇراجحي
ھۇجرىسىىي لبٌغبْ  .ٍۈن وۆپ لبچىالٔغبچمب، وېّە ٌىڭػىػي ثىٍەْ چىراغ ٍبٔحۇ ثوٌۇپ لبٌسى

 .ئەِەٌىَەجحە ئۇٔساق ئەِەش ئىسى .ِبضالغمبْ ھبٌسا ٍبٔحۇ وۆرۈٔەجحئەرضىٍەر ھۇجرىغب 
ئۀسىػىٍىه وۆزٌىرى ئۆزىٕي  .ئوڭسىطىغب ٍبجمبْ ٍۇٔۇش وۆزٌىرىٕي جورۇضمب جىىحي

ھۇجرىٕىڭ ئبضحي ـ ئۈضحي ۋە ٍبٍٔىرى پۈجۈٍٔەً ٍبٔحۇ  .ضىغسۇرغىسەن ٍەر جبپبٌّىسى
 زېسى:  ٍۇٔۇش ئىڭرىغبْ ھبٌسا ِۇٔساق .وۆرۈٔۈۋاجبجحي

ئەِّب  .ئۇ ٔۇر چبچّبلحب .ـ ِېٕىڭ ئىچىّسە ۋىجسأىُ ٔەپطىّگە جۈز لىٍىپ ئېطىٍغبْ 
 . روھىُ ئىػغبي لىٍغبْ ھۇجراِّۇ ِۇغۇٔساق ٍبٔحۇ ئىسى

جۆغەوحە ٍبجمبْ ٍۇٔۇضٕىڭ زېھٕىسە ٍەر ئبٌغبْ ثۇ ئبزاثٍىك ِۇجبزىٍىسىٓ وېَىٓ جېٕىٕي 
 . وېّە ٍوٌغب چىمحي .جبڭ ضۈزۈٌسى .ب چۆِسۈرزىضىممبْ غەَ ـ ئۀسىػە ئۇٔي لبجحىك ئۇٍمۇغ

وەچ وىرگۀسە، ثىرزىٕال لبجحىك  .وېّە ِەٍىٓ غبِبٌغب ئەگىػىپ وۈْ ثوٍي ئىٍگىرىٍىسى
زوٌمۇٔالر ثىرزە جبغسەن ٍۇلىرى ئۆرٌىطە، ثىرزە چوڭمۇر ئبزگبي ھبضىً  .ثوراْ چىمىپ وەجحي

وېّىسىىىٍەرٔىڭ وىَىُ ـ وېچەوٍىرىٕي ھۆي ثىرزە وېّىٕىڭ ئۈضحىگە چىمىپ،  .لىالجحي
 . لىٍىۋېحەجحي

 . وېّىٕىڭ ئبرلىطىسا ٍوغبْ ثىر ثېٍىك ئبغسىٕي ئبچمبْ ھبٌسا ضۇالرٔي ٍېرىپ وېٍىۋاجبجحي
ثېٍىك  .زېڭىس ئبضحىسىىي ثېٍىمالرزىٓ ثىرىگە زېڭىسٔىڭ ئۈضحىگە چىمىػىٕي ثۇٍرىسىهللا ا

زېڭىس ئۈضحىگە چىمىپ وېّىٕىڭ ئبرلىطىسىٓ  ئۆزىگە لىٍىٕغبْ ثۇٍرۇلمب زەرھبي ثوٍطۇٔۇپ،
 . ئەگىػىپ ِبڭسى

ضبٔسۇلالر، ذبٌحب ـ  .وبپىحبْ وېّىسىىي ٍۈوٕي ٍېٕىىٍىحىػىە ثۇٍرىسى .ثوراْ جوذحىّىسى
ٍۇٔۇش ئورٔىسىٓ  .ثوراْ جېرىّۇ وۈچىَىػىە ثبغٍىسى .الر ۋە ووِسەوٍەر ضۇغب جبغالٔسىرجبغب

 .ئۆرە جۇرِبلچي ثوٌسى .ە ٔەرضە پۇالڭٍىّبلحب ئىسىھۇجرىسىىي ھەِّ .چبچىراپ جۇرۇپ وەجحي
ھۇجرىسىٓ چىمىػىغب ئۇٔي وۆرگەْ وبپىحبٕٔىڭ ئۇٔىڭ ھەلمىسە جۇٍغبْ  .ئەِّب جۇراٌّىسى

 غۈثھىٍىرى ٍبزىغب وەٌسى ۋە ِۇٔساق زەپ ۋالىرىسى: 
ـ زېڭىسزا جۇٍۇلطىس ثوراْ چىممىٕىغب لبرىغبٔسا، وېّىسە گۇٔبھىبر ثىرىٕىڭ ثبرٌىمي ئېٕىك،  

وىّٕىڭ ئىطّي چىمطب، غۇٔي زېڭىسغب  .ئبرىّىسزا چەن جبغالٍّىس .ثوٌّىطب ثوراْ چىمّبٍححي
 . جبغالٍّىس

ثۇ،  .ٍۇٔۇش ثۇ ئىػٕىڭ ثوراْ چىممبٔسا وېّىسە لىٍىٕىسىغبْ ئبزەت ئىىۀٍىىىٕي ثىٍەجحي
 .ثۇجپەرەضحٍىىٕىڭ غەٌىحە ئبزەجٍىرىسىٓ ثىرى ثوٌۇپ، ِۇٔساق چبغالرزىّۇ ٍوٌغب لوٍۇالجحي

ثۇ ثۈٍۈن پەٍغەِجەر زېڭىس ۋە غبِبٌالرٔي غەزەپٍۀگەْ  .ٍۇٔۇضٕىڭ پبالوەجي ثبغالٔغبٔىسى
ۇر ئىالھالر زەپ لوثۇي لىٍىسىغبْ ثۇجپەرەضحٍەرٔىڭ لبئىسە ـ ٍوضۇٍٔىرىغب ثوٍۇْ ئېگىػىە ِەجج

 . ھەِّەٍٍۀٕىڭ ِەِٕۇْ ثوٌۇغي، جوٌۇق لبٔبئەت ھبضىً لىٍىػي الزىُ ئىسى .ثوٌسى
ئىطّىٕي ثبغمب ٍوٌۇچىالرٔىڭ  .ٍۇٔۇش ذبٌىّىغبْ ھبٌسا ئۇالرغب لوغۇٌۇغمب ِەججۇر ثوٌسى

 . چەن جبرجىٍسى، چەوحىٓ ئۇٔىڭ ئىطّي چىمحي .ئىطّىٕىڭ ئبرىطىغب لوٍسى
ئۈچىٕچي لېحىٍّىك  .ى، ٍۀە ٍۇٔۇضٕىڭ ئىطّي چىمحيئبزەت ثوٍىچە، چەن لبٍحب جبرجىٍس

وۆزٌەر ٍۇٔۇضمب  .ثۇ لېحىُ وىّٕىڭ ئىطّي چىمطب، غۇ زېڭىسغب جبغٍىٕبجحي .چەن لبٌسى
 .چەڭ ئۈچىٕچي لېحىُ جبرجىٍسى .جىىىٍسى، غۈثھىٍىه لبراغالر ئۇٔىڭ ئەجراپىٕي ئورىغبٔىسى



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

210 
 

  .ضٕىڭ ٍۈرىىي لبرجحىسە لىٍىپ لبٌسىوېّە وبپىحبٔي چەوحىىي ئىطىّٕي ئولۇۋاجمبٔسا، ٍۇٔۇ
ٍۇٔۇش وېّىٕىڭ  .ٍۇٔۇضٕىڭ وېّىسىٓ ئۆزىٕي ئېحىػي لبرار لىٍىٕسى .ئىع جۈگىسى

ثۇٔىڭغب  ٔىڭهللارىػبجىىطىغب چىمىپ ثوٌۇپ، ئبچچىمىسىٓ لەۋِىٕي جبغالپ وەجىۀٍىىىٕي ۋە 
چۈٔىي ئۇ  .لىٍغبٔىسىٍۇٔۇش ذبجب  .جبزا ثەرِەٍسۇ زەپ ئوٍالپ ذبجبالغمبٍٔىمىٕي چۈغۀسى

 .ئۇٔي جبزاالۋاجبجحيهللا ِبٔب ئەِسى، ا .رۇذطىحىطس لەۋِىٕي جبغالپ وەجىەْ ئىسى ٔىڭهللا
ۋالىث  .ٍۇٔۇش وېّىٕىڭ لىرغىمىسا غبۋلۇٍٔۇق زېڭىسغب ۋە وۈچٍۈن زوٌمۇٔالرغب لبراپ جۇراجحي

ۆجىىسەن ضۇ جبٔسىٓ ئ .ٍۇٌحۇزالر وۆرۈّٔەٍححي .وېچە، ئەجراپ لبراڭغۇ، ئبٍّۇ ٍوق ئىسى
 . زەرىجىسە لبجحىك ضوغۇق ئىسى

 ـ ضەورە! ٔبجۇٔۇظ ٍوٌۇچي! وبپىحبْ ۋارلىرىسى:
ٍۇٔۇش وۈچىٕي ٍىغىپ، ئۆزىٕىڭ جەڭپۇڭٍۇلىٕي ضبلالپ لېٍىػمب  .ثوراْ جېرىّۇ وۈچەٍسى

وېّە ذىسِەجچىطي ٍۇٔۇضٕىڭ ھەرىىىحي ئبضحب زەپ ئوٍالپ، ئۇٔي جۇجۇپ زېڭىسغب  .جىرىػحي
 . سغب ذۇززى ثىر پبرچە جۆِۈرزەن چۈغحيٍۇٔۇش زېڭى .ئبجحي

ٍۇٔۇش زېڭىس زوٌمۇٍٔىرىٕىڭ ئۈضحىسە  .ثېٍىك ثىرزىٕال وۆز ئبٌسىسا ٍۇٔۇضٕي وۆرزى
ذۇززى زىٕساْ  .ثېٍىك ٍۇٔۇضٕي ٍۇجحي .ئۇٔىڭغب وەچٍىه جبئبَ ئەۋەجىۀىسىهللا ا .ٍبجبجحي

ئۇٔىڭ  .ب لبراپ غۇڭغىسىئىػىٍىرى جبلبٌغبٔسەن، ٍوغبْ ئېغىسىٕي زەرھبي ٍۇِۇپ، زېڭىس ئبضحىغ
 . لورضىمي جوٍغبٔىسى

 .ثېٍىك ئۇٔي ئېٍىپ زېڭىسزا ئۈزِەوحە .ٍۇٔۇش ثىرزىٕال ئۆزىٕي ثېٍىمٕىڭ لورضىمىسا وۆرزى
 ...ئۈچ لبراڭغۇٌۇق، ثىرىٕىڭ ئۈضحىگە ثىرى .زېڭىس ئۇالر ثىٍەْ ثىٍٍە وېچىٕي ئۆجىۈزِەوحە ئىسى

 . ..وېچىٕىڭ لبراڭغۇٌۇلي. ..ئبضحىسىىي لبراڭغۇٌۇقزېڭىس . ..ثېٍىمٕىڭ لبرٔىسىىي لبراڭغۇٌۇق
 .ئەِّب ئۆزىٕىڭ ھەرىىەت لىٍىۋاجمبٍٔىمىٕي ضەززى .ٍۇٔۇش ئۆزىٕي ئۆٌسۈَ زەپ ئوٍٍىسى

 . ٌېىىٓ ئۇ ئۈچ لبراڭغۇٌۇلٕىڭ ئبرىطىسا لبٌغبٔىسى .زېّەن ئۆٌّىگۀىسى
سىٓ جىٍي ئبۋۋاي لەٌجي، ئبٔ .ٔي ٍبز ئېحىػىە ثبغٍىسىهللا ٍۇٔۇش ٍىغالغمب ۋە ا

 . ٔي زىىىر لىٍىػمب ثبغٍىغبٔىسىهللا ھەرىىەجٍىٕىپ ا
پەرۋەرزىگبرىُ( ضۀسىٓ ثۆٌەن ھېچ ِەثۇز )ثەرھەق( ٍولحۇر، ضەْ )جىّي »)

، «وەِچىٍىىٍەرزىٓ( پبوحۇرضەْ، ِەْ ھەلىمەجەْ )ئۆز ٔەپطىّگە( زۇٌۇَ لىٍغۇچىالرزىٓ ثوٌسۇَ
ٍولحۇر، ضەْ )جىّي وەِچىٍىىٍەرزىٓ(  پەرۋەرزىگبرىُ( ضۀسىٓ ثۆٌەن ھېچ ِەثۇز )ثەرھەق(»)

پەرۋەرزىگبرىُ( »)،«پبوحۇرضەْ، ِەْ ھەلىمەجەْ )ئۆز ٔەپطىّگە( زۇٌۇَ لىٍغۇچىالرزىٓ ثوٌسۇَ
ضۀسىٓ ثۆٌەن ھېچ ِەثۇز )ثەرھەق( ٍولحۇر، ضەْ )جىّي وەِچىٍىىٍەرزىٓ( پبوحۇرضەْ، ِەْ 

  «. ھەلىمەجەْ )ئۆز ٔەپطىّگە( زۇٌۇَ لىٍغۇچىالرزىٓ ثوٌسۇَ
ثېٍىك  .ٔي جوذحىّبً زىىىر لىٍّبلحب ئىسىهللا ٍۇٔۇش ثېٍىمٕىڭ لبرٔىسا زۈَ ٍېحىپ، ا

ٍۇٔۇش جوذحىّبً زىىىر ئېَحبجحي،  .ۋە ئۇٍمۇغب وەجحي .زېڭىس ئبضحىغب چۆوحي .ئۈزىۋېرىپ ھبرزى
ھبٍبجىٕي ثېطىٍّبٍححي، ٍىغىطي جوذحىّبٍححي، ھەرىىەجٍۀّەٍححي، ٍۇٔۇضٕىڭ ئوزۇلي جەضجىھ 

 . سىئېحىَع ئى
ثېٍىمالر، ئۆضۈٍِۈوٍەر، زېڭىس ئبضحىسا ٍبغبٍسىغبْ پۈجۈْ جبٍٔىمالر ٍۇٔۇضٕىڭ زىىىرىٕي 

جبٍٔىمالرٔىڭ  .زىىىر ـ جەضجھ پەلەت ثۇ ثېٍىمٕىڭ لبرٔىسىٓ چىمىۋاجبجحي .ئبڭٍىغبْ ئىسى
 ئبٔسىٓ ئۇالرِۇ زىىىر ئېَحىػمب ثبغٍىسى، ھەر ثىرى .ھەِّىطي ثۇ ثېٍىمٕىڭ ئەجراپىغب جوپالٔسى
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 . ئۆز جىٍي ۋە ئۆز ئۇضٍۇثىسا زىىىر ئېَحّبلحب ئىسى
ئۇ زېڭىسزىىي پۈجۈْ ثېٍىمالرٔىڭ،  .ثۇ زىىىر ئبۋازٌىرى ٍۇٔۇضٕي ٍۇجمبْ ثېٍىمٕىّۇ ئوٍغبجحي

 .زېڭىس ھبٍۋأٍىرىٕىڭ، لىَبٌىمالرٔىڭ ۋە لۇِالرٔىڭ لبٍٕبَ ـ جبغمىٍٕىممب چۆِگۀٍىىىٕي وۆرزى
ئۆزىٕىڭ ثىر پەٍغەِجەرٔي  .ئۇِۇ جەضجىھگە لېحىٍسى .حيغب جەضجىھ ئېَحىۋاجبجهللا ھەِّىطي ا

 ئەِّب ٍۀە ئۆز ـ ئۆزىگە:  .ٍۇجۇۋاٌغبٍٔىمىٕي ثىٍىپ لۇرلۇپ وەجحي
 . ثۇٍرىّىسىّۇ؟ ـ زېسىهللا ـ ٔېّە ئۈچۈْ لورلىّەْ؟ ئۇٔي ٍۇجۇغۇِٕي ِبڭب ا 

غب هللا ئۇ زاۋاٍِىك ا .ٍۇٔۇضٕىڭ ثېٍىمٕىڭ لبرٔىسا لبٔچىٍىه ۋالىث جۇرغبٍٔىمي ئېٕىك ئەِەش
 جەضجىھ ئېَحّبلحب، لەٌجي، جىٍي ۋە وۆز ٍبغٍىرى ثىٍەْ: 

پەرۋەرزىگبرىُ( ضۀسىٓ ثۆٌەن ھېچ ِەثۇز )ثەرھەق( ٍولحۇر، ضەْ )جىّي »)
« وەِچىٍىىٍەرزىٓ( پبوحۇرضەْ، ِەْ ھەلىمەجەْ )ئۆز ٔەپطىّگە( زۇٌۇَ لىٍغۇچىالرزىٓ ثوٌسۇَ

 . زەپ ٔىسا لىٍسى
ئۇٔىڭ ثېٍىمٕىڭ لبرٔىسا جۇرۇپ  .طىسىىي ضەِىّىَىحىٕي وۆرزىٍۇٔۇضٕىڭ جەۋثىهللا ا

ثېٍىممب زېڭىسٔىڭ ٍۈزىگە چىمىپ، ٍۇٔۇضٕي ثەٌگىٍۀگەْ ئبراٌغب  .ئېَحمبْ جەضجىھىٕي ئبڭٍىسى
 . ثېٍىك ثۇٍرۇلمب ثىٕبئەْ ئۇٔي ئبراٌغب چىمبرزى .جبغٍىػىٕي ثۇٍرىسى

ئۇٔي لبرڭغۇٌۇلالرٔىڭ ئىچىسە هللا ا .ثېٍىك زېڭىسٔىڭ ثەوّۇ ٍىراق جبٍٍىرىغب وەجىۀىسى
ٍۇٔۇش زېڭىسٔىڭ ضوغۇلي  .جەۋثە لىٍغبْ پەٍغەِجەرٔىڭ ئبۋازىٕي ئبڭالپ ثېٍىممب ثۇٍرۇق لىٍسى

 . ٍىرىگە ئېرىػحئېئّەجۋە لبراڭغۇٌۇلىسىٓ لۇجۇٌۇپ، وۈٕٔىڭ ئىططىمىغب ۋە زېّىٕٕىڭ 
ٓ ٍبٌٍۇغٍىٕىپ ٍۇٔۇضٕىڭ ۋۇجۇزى ثېٍىمٕىڭ ئبغمبزىٕىسىىي زەرزاپ ضۇٔىڭ ضەۋەثىسى

ئەگەر لبٍحىسىٓ  .وۈْ ٔۇرى ٍىرىڭ ثەزىٕىٕي ئېچىػحۇرىۋەجحي .وۈْ چىمحي .وەجىەْ ئىسى
 . جەضجىھ ئېَحّىغبْ ثوٌطب ئىسى، ئبغرىمحىٓ ۋارلىرىۋەجىەْ ثوالجحي

ٍۇٔۇش  .ئۇٔىڭغب وۈْ ٔۇرىسىٓ ضبلٍىٕىػي ئۈچۈْ، وبۋا ٍوپۇرِىمىٕي ئۆضحۈرۈپ ثەرزىهللا ا
 . رەھّىحي ثىٍەْ ضبلبٍسى ٔىڭهللا

ئەگەر جەضجىھ  .ئۇٔي ٍۈز ِىڭ ٍبوي جېرىّۇ وۆپ وىػىگە پەٍغەِجەر لىٍىپ ئەۋەجحيهللا ا
 . ئېَحّىغبْ ثوٌطب، ئۇٔىڭ لىَبِەت وۈٔىگىچە ثېٍىمٕىڭ لبرٔىسا لېٍىپ لبٌىسىغبٍٔىمىٕي ثىٍسۈرزى

 ضبففبت ضۈرىطىسە ِۇٔساق زېگۀىسى: هللا ئۇٌۇغ ا
ئۆز ۋالحىسا ئۇ لەۋِىسىٓ لېچىپ )وىػىٍەر ثىٍەْ(  .ِجەرٌەرزىٕسۇرٍۇٔۇش ھەلىمەجەْ پەٍغە

)وېّىسىىىٍەر چەن چىممبْ ئبزەِٕي زېڭىسغب جبغالپ وېّىٕىڭ  .جوغمبْ ثىر وېّىگە چىمىۋاٌسى
ٍۈوىٕي ٍېٕىىٍىحىع ئۈچۈْ( چەن جبغالغحي، ٍۇٔۇش )چەوحە( ِەغٍۇة ثوٌغبٔالرزىٓ ثوٌۇپ 

ئۇ )لەۋِىٕي جبغالپ، پەرۋەرزىگبرىٕىڭ  .ثېٍىك ٍۇجۇۋەجحي ئۇٔي چوڭ ثىر .)زېڭىسغب جبغالٔسى(
ئەگەر ئۇ جەضجىھ  .ئىسٔىطىس چىممبٍٔىمي ئۈچۈْ( ئەٍىجٍىٕىػىە جېگىػٍىه ئىسى

ئۇٔي ثىس  .ئېَحمۇچىالرزىٓ ثوٌّىطب ئىسى، ثېٍىمٕىڭ لبرٔىسا ئەٌۋەجحە لىَبِەجىىچە لبالجحي
لبرٔىسىٓ( ئبجحۇق، ئەٍٕي ۋالىححب ئۇ وېطەي )زېڭىس ضبھىٍىسىىي( ثىر لۇرغبق ٍەرگە )ثېٍىمٕىڭ 

ئۇٔي  .ئۇٔىڭ ئۈضحىگە )ضبٍي جبغالپ جۇرۇظ ئۈچۈْ( ثىر جۈپ وبۋىٕي ئۆضحۈرۈپ ثەرزۇق .ئىسى
)ئۇالر ۋەزە  .ِىڭ، ثەٌىي )ثۇٔىڭسىّٕۇ( وۆپ )ثىر لەۋِگە پەٍغەِجەر لىٍىپ( ئەۋەجحۇق 100ثىس 

ِۇئەٍَەْ ِۇززەجىىچە )ٍۀي ئەجىٍي ٍەجىۀگە  .لىٍىٕغبْ ئبزاثٕي وۆرگەْ چبغسا( ئىّبْ ئېَححي
 ۋە ئۀجىَب ضۈرىطىسە ِۇٔساق زېَىٍگەْ:  .لەزەر( ئۇالرٔي )ھبٍبجحىٓ( ثەھرىّەْ لىٍسۇق
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ٍۇٔۇضٕىڭ )لىططىطىٕي ثبٍبْ لىٍغىٓ( ئۆز ۋالحىسا ئۇ )لەۋِىٕىڭ ئىّبْ 
)ثېٍىمٕىڭ  ئۇ ثىسٔي .ئېَحّىغبٍٔىمىسىٓ( ذبپب ثوٌۇپ )غەھىرىسىٓ( چىمىپ وەجىەْ ئىسى

لبرٔىسا( ئۆزىٕي لىطّبٍسۇ زەپ ئوٍٍىسى، ئۇ لبراڭغۇٌۇلحب )ٍۀي ثېٍىمٕىڭ لبرٔىسا(: 
پەرۋەرزىگبرىُ( ضۀسىٓ ثۆٌەن ھېچ ِەثۇز )ثەرھەق( ٍولحۇر، ضەْ )جىّي وەِچىٍىىٍەرزىٓ( »)

 .زەپ ٔىسا لىٍسى« پبوحۇرضەْ، ِەْ ھەلىمەجەْ )ئۆز ٔەپطىّگە( زۇٌۇَ لىٍغۇچىالرزىٓ ثوٌسۇَ
ئۇٔىڭ زۇئبضىٕي ئىجبثەت لىٍسۇق، ئۇٔي )ثېٍىك ٍۇجمبْ چبغسىىي( غەِسىٓ ذبالش لىٍسۇق، 

ٍۇٔۇش ضۈرىطىسە هللا ئۇٌۇغ ا .غۇٔىڭسەن ِۆِىٍٕەرٔي )ئېغىرچىٍىمالرزىٓ( ذبالش جبپمۇزىّىس
 ِۇٔساق زېگۀىسى: 

ھبالن ثوٌغبْ غەھەرٌەر ئبھبٌىٍىرى ئىچىسە ٍۇٔۇش لەۋِىسىٓ ثبغمىطىغب ئبزاثٕىڭ 
ئبالِىحىٕي وۆرۈپ ئېَحمبْ ئىّبٔىٕىڭ پبٍسىطي ثوٌغىٕي ٍوق، ٍۇٔۇش لەۋِي ئىّبْ ئېَحمبٔسا، 
زۇَٔب ھبٍبجىسا رەضۋا لىٍىسىغبْ ئبزاثٕي ئۇالرٔىڭ ئۈضحىسىٓ وۆجۈرۈۋەجحۇق، ئۇالرٔي ِەٌۇَ 

غۇٔساق  .ۋالىحمىچە )ٍۀي ئەجىٍي ٍەجىۀگە لەزەر زۇَٔبزىىي غەٍئىٍەرزىٓ( ثەھرىّەْ لىٍسۇق
 . ىٍىپ، ٍۇٔۇضٕىڭ لەۋِي ئىّبْ ئېَححيل

 

 ئەٌەٍھىططبالِالرخىسىر ھبرۇْ ۋە  ،ِۇضب .ثەغىٕچي ثبپ
 ِۇضب ۋە ھبرۇْ ئەٌەٍھىططبالَ

ئوغٍي ٍۇضۇف ثىٍەْ وۆرۈغىىٍي ِىطىرغب وەٌگۀسىٓ ثېرى غۇ  ،ٍەئمۇة ٍبوي ئىطرائىً 
ئۇٔىڭ  .زەپٕە لىٍىٕسى ۋاپبجىسىٓ وېَىٓ پەٌەضحىٕسىىي جۇغۇٌغبْ ٍېرىگە .ٍەرزە لبٌغبْ ئىسى

ِىطىر ثبٍبغبجچىٍىك،  .ئوغۇٌٍىرى ثوٌطب، ٍۇضۇفٕىڭ ھىّبٍىطىسە ِىطىرزا ٍبغبپ لبٌسى
ئىطرائىً  .جۈزٌەڭٍىه، ھبۋاضي ٍبذػي زېّىٓ ثوٌغبچمب، ثۇ ٍەرزە لېٍىػٕي جبٌٍىغبْ ئىسى

ططبالَ ئەٌەٍھىٍىٍالر ئۆجۈپ ٍۇضۇف  .ئەۋالزى ِىطىرزا ئۇزۇْ ِەزگىً ٍبغبپ ضبٔي وۆپەٍسى
ھۆوۈِرأٍىك لىٍغبْ ِەزگىٍسە، ِىطىر ئىطالَ زىٕىغب  ئەٌەٍھىططبالٍَۇضۇف  .ۋاپبت ثوٌسى
ٕىڭ ۋاپبجىسىٓ وېَىٓ، ِىطىر جەۋھىسىٕي جبغالپ، جەورار ئەٌەٍھىططبالِ ٍۇضۇف .وىرگەْ ئىسى

ِىطىر  .پىرئەۋٔگە ثوٍطۇٔۇظ ِىطىر ذەٌمىگە ئبپەت ئېٍىپ وەٌسى .وۆپ ئىالھٍىك زىٕغب لبٍححي
ٕىڭ زاِبٔىسىىي ِەرىپەجچىٍىه ۋە لىطمب ِەزگىٍٍىه جەۋھىس زەۋرىسىٓ ئەٌەٍھىططبالِ ٍۇضۇف

  .وېَىٓ، وۆپ ئىالھٍىك ضىطحېّىغب ئۆجىەْ ئىسى
ٓ ثەزىٍىرى جەۋھىس ئەلىسىطىسە لبٌغبْ ثوٌطىّۇ، زېسىٍەئمۇة )ئىطرائىً( ٔىڭ ئەۋال

ئىطرائىً ئوغۇٌٍىرى  .ِىطىرٌىمالرٔىڭ ٍوٌىسا ِبڭسىوۆپىٕچىطي جەۋھىس ئەلىسىطىٕي جبغالپ، 
وۈٍٔەر ئۆجۈپ  .ثۇ ٍەرزە وۆپىَىپ، ٔۇرغۇْ وەضىپٍەرٔي ئىگەٌٍەپ، ِىطىر ثبزارٌىرىٕي جوٌسۇرزى
ثۇ ھۆوۈِسار  .ِىطىرغب ِىطىرٌىمالر ثۇرۇْ چولۇٔغبْ زوراۋاْ ثىر ھۆوۈِسار ھبوىُ ثوٌسى

ھۆوۈِسار  .ِبي ـ زۇَٔب ضبھىجي ثوٌغبٍٔىمىٕي وۆرزىئىطرائىً ئوغۇٌٍىرىٕىڭ وۆپەٍگۀٍىىىٕي ۋە 
ئۇالرٔىڭ ئىطرائىً ئوغۇٌٍىرىسىٓ ثىرىٕىڭ پىرئەۋٕٔي جەذحىسىٓ چۈغۈرىسىغبٍٔىمي 

ثۇ گەپ پىرئەۋٕٔىڭ لۇٌىمىغب  .جوغرىطىسىىي ثىر ِەذپىٌ ذەۋەرٔي زېَىػىۀٍىىىٕي ئبڭٍىسى
ىىي جوغرىطىسا غەٌىحە ثىر لبٔۇْ پىرئەۋْ ئىطرائىً ئوغۇٌٍىرىٕىڭ پەرزۀث وۆرِەضٍ .ٍەجحي

ھۆوۈَ ٍوٌغب لوٍۇٌسى، ئەِّب وېَىٓ ئىمحىطبزچىالر پىرئەۋٔگە لېرىالر ئۆز ئەجىٍىسىٓ  .چىمبرزى
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 .ئۆٌۈپ، ثبٌىالر ئۆٌحۈرۈٌطە، ئىطرائىً ئەۋالزىٕىڭ ٔەضٍي لۇرۇپ وېحىسىغبٍٔىمىٕي ئەضىەرجحي
ئەڭ  .ٍىٕىسىغبْ زېسەن لبٌّبٍححيثۇٔساق ثوٌغبٔسا، پىرئەۋٔگە ئىػٍەٍسىغبْ لۇي ۋە پبٍسى

 .ٍبذػىطي ثۇ ھۆوۈِٕي ئۆزگەرجىپ ثىر ٍىً ئۆٌحۈرۈپ ثىر ٍىً ئۆٌحۈرِەضٍىه الزىُ ئىسى
 . پىرئەۋْ ثۇ پىىىرٔىڭ ئىمحىطبزىٌ جەھەجحىٓ پبٍسىٍىك ئىىۀٍىىىٕي ھېص لىٍسى

ئۇٔي  غۇڭب .ِۇضبٔىڭ ئبٔىطي ھبرۇٔغب ثوۋالالر ئۆٌحۈرۈٌّەٍسىغبْ ٍىٍسا ھبِىٍە ثوٌسى
ئبٔىطي ئۇٔي لورلۇپ  .ِۇضب ثوۋالالرٔىڭ ئۆٌحۈرۈٌىسىغبْ ٍىٍي جۇغۇٌسى .لورلّبً جۇغسى

ئۇٔىڭ ئۆٌحۈرۈٌىػىسىٓ لورلبجحي، ئۇٔي ِەذپىٌ ئېّىحححي،  .ئۀسىػىٍۀگەْ ھبٌس جۇغسى
 ئۇٔىڭغب ِۇٔساق زەپ ۋەھىٌ لىٍسى: هللا ِۇثبرەن ثىر وېچىسە ا

ِۇضبٔي ئېّىحىىٓ، ئۇٔىڭ زىَبٔىەغٍىىىە »زۇلىي: ِۇضبٔىڭ ئبٔىطىغب ئىٍھبَ ثىٍەْ ثىٍسۈر
ئۇچرىػىسىٓ لورلطبڭ، ئۇٔي )ضبٔسۇلمب ضېٍىپ( زەرٍبغب )ٍۀي ٔىً زەرٍبضىغب( جبغٍىغىٓ، 
ئۇٔي )ھبالن ثوالرِىىىٓ زەپ( لورلّىغىٓ، )ئۇٔىڭ پىرالىسىٓ( لبٍغۇرِىغىٓ، ئۇٔي ضبڭب چولۇَ 

  «. لبٍحۇرىّىس ۋە ئۇٔي پەٍغەِجەرٌەرزىٓ لىٍىّىس
ۋەھَىطي جۈگىػىگىال، ِۇضبٔىڭ ئبٔىطي ثۇ ِەرھەِەجٍىه ۋە ِۇلەززەش ئبۋازغب  ٔىڭهللا

ئۇٔي ئەِگۈزۈپ ضبٔسۇق ئىچىگە  .ِۇضب ئۈچۈْ وىچىه ثىر ضبٔسۇق ٍبضىسى .ئىحبئەت لىٍسى
 . لوٍۇپ، ٔىً زەرٍبضىغب لوٍۇپ ثەرزى

پەٍغەِجەر زوٌمۇٔالرغب وەٌگۈضىسە هللا ضبٔسۇق ٔىً زەرٍبضىغب چۈغەر ـ چۈغّەً، ا
ٔىً زەرٍبضىغب هللا ئۇٌۇغ ا .ثوٌىسىغبْ ثوۋالٕي ئبضحب ۋە ضىٍىك ئېمىحىػٍىرىٕي ئەِر لىٍسى

زوٌمۇٔالر ئۇٔي جبوي  .ضبٔسۇلٕي پىرئەۋٕٔىڭ لەضىرىگە لەزەر ئېٍىپ ثېرىػىٕي ئەِر لىٍسى
 . ضبھىٍغىچە ئەوىٍىپ لوٍسى

 .ىطىسا ضەٍٍە لىٍىۋاجبجحيپىرئەۋٕٔىڭ ذبٔىّي ھەر وۈٍٔۈن ئبزىحي ثوٍىچە لەضىرٔىڭ ثبغچ
پىرئەۋٕٔىڭ ذبٔىّي . ٔېّە ئۈچۈٔىي، ثۈگۈٔىي ضەٍٍە ئۇزۇٔغب ضوزۇٌغبٔسەن وۆرۈٔەجحي

پىرئەۋْ رەھىّطىس، ئۇ  .پىرئەۋٔسىٓ وۆپ پەرلٍىك ثوٌۇپ، پىرئەۋْ وبپىر، ئۇ ِۆِىٓ ئىسى
ثبٌىطىٕىڭ  ٌېىىٓ ئۇ جۇغّىغبچمب ثىر .غەپمەجٍىه، پىرئەۋْ لوپبي، ئۇ ِۇالٍىُ، ٍبذػي ئىسى

پىرئەۋٕٔىڭ ذبٔىّي گۈي ـ چېچەوٍەرٔىڭ ٍىٕىسا  .ثوٌۇغىٕي ئبرزۇ لىٍىپ وۆڭٍي ٍېرىُ ثوالجحي
ثۇ ئەضٕبزا، زەرٍبزىٓ  .جۇرۇپ، پۇرالالرزىٓ ٍبٌغۇزٌۇلٕىڭ ھەضىرىحىٕي ھېص لىٍسى

ووِسەوٍىرىگە ضۇ ئېٍىۋاجمبْ زېسەوٍەر پۇجٍىرىٕىڭ ٍېٕىسىىي ضبٔسۇلٕي وۆرۈپ، ئۆز پىحىچە 
ذبٔىع ضبٔسۇلحىىي  .ٔىػمب ئېٍىپ وەٌسى ۋە ذبٔىػٕىڭ ثۇٍرۇلي ثىٍەْ ضبٔسۇلٕي ئبچحيذب

وۆز ٍبغٍىرى ئىچىسە ئۇٔي لوٌغب  .ِۇضبٔي وۆرۈپ، ئۇٔي ذۇززى ئۆز ئوغٍىسەن ھېص لىٍسى
ئەجىگۀٍىه ضۈجىٕي جېري ئەِّىگەچىە،  .ِۇضبِۇ ئوٍغىٕىپ ٍىغٍىغىٍي جۇرزى .ئبٌغبْ ئىسى

پىرئەۋْ ئەجىگۀٍىه ٔبغحىسا ذبٔىّىٕي ضبلالپ غۇٔچە ئوٌحۇرۇپ  .لورضىمي ئبچمبْ ئىسى
ئبٍبٌي جۇٍۇلطىس  .ثبلطىّۇ، وەٌّىگۀٍىىي ئۈچۈْ ئبچچىمي ثىٍەْ ئۇٔي ئىسزەپ ِبڭسى

پىرئەۋْ  .لۇچمىسىىي ِۇضبٔي وۆز ٍبغٍىرى ثىٍەْ ضۆٍۈپ جۇرغبْ ھبٌسا ئۇٔىڭ ئبٌسىغب ئۇچرىسى
ئۇٔىڭغب ضبھىٍسىىي ثىر ضبٔسۇلحىٓ جېپىٍغبٍٔىمىٕي  .سىثۇ ثبٌىٕىڭ ٔەزىٓ وەٌگۀٍىىىٕي ضورى

ٔىھبٍەت ذبٔىّىٕىڭ ضۆزىٕي لوثۇي لىٍغبْ پىرئەۋْ ئۇٔىڭ جەٌىپي ثوٍىچە ثوۋالٕىڭ  .ئېَححي
پىرئەۋٕٔىڭ ِبلۇي ثوٌغبٍٔىمىٕي وۆرگەْ ذبٔىّي  .لەضىرزە چوڭ ثوٌۇغىغب ئىجبزەت لىٍسى

ۈگۈٔگىچە ئۇٔىڭ ھەزىَە، زىجۇ ـ زىٕٕەت ۋە پىرئەۋْ ث .ذۇغبٌٍىمىسىٓ ٍۈزى ئېچىٍىپ وۈٌسى
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ِۇضبٔىڭ ئبچٍىمحىٓ ٍىغالۋاجمبٍٔىمىٕي  .زېسەن ثېرىپّۇ ثىر لېحىُ وۈٌگىٕىٕي وۆرەٌّىگۀىسى
پىرئەۋْ: ئۇٔىڭغب ئېٕىىئبٔب جېپىپ  .زېسى - ضەزگەْ ذبٔىُ پىرئەۋٔگە: وىچىه ئوغٍۇَ ئبچ،

ئبٔب وېٍىپ ِۇضبٔي ئېّىحّەوچي ثوٌغبْ ضبراٍسىٓ ثىر ئېٕىى .وېٍىڭالر! ـ زەپ ثۇٍرۇق لىٍسى
ئىىىىٕچي، ئۈچىٕچي ھەجحب ئؤىٕچىطي وېٍىپ ِۇضبٔي  .ئەِّب ِۇضب ئەِّىسى .ئىسى

 . ِۇضبٔىڭ ٍىغىطىغب لبراپ ذبٔىّىّۇ ٔېّە لىٍىػٕي ثىٍّەً ٍىغالٍححي .ئەِسۈرەٌّىسى
ئۇ ئۆزىٕي  .پىرئەۋٕٔىڭ ذبٔىّىسىٓ ثبغمب ِۇضبٔىڭ ئۆز ئبٔىطىّۇ ئبزاثٍىٕىپ ٍىغالٍححي

جبپػۇرزى ۋە ِۇضبٔىڭ ئبچىطىغب: چبٔسۇرِبً پىرئەۋٕٔىڭ  لبهللاجۇجىۋېٍىپ، ئوغٍىٕي 
ئبچىطي  .زېسى - لەضىرىٕىڭ ٍېٕىغب ثبرغىٓ، ِۇضبٔىڭ ٔېّە ثوٌغبٍٔىمىٕي ثىٍىػىە جىرىػمىٓ،

ئۇالرٔىڭ ِۇضبٔي  .ٍىغالۋاجمبْ ِۇضبٔي ٍىرالحىٓ وۆرزى .چبٔسۇرِبً ثېرىپ ۋەلۀي ئبڭٍىسى
سۈرەٌّەً جىث ـ جىث ثوٌۇۋاجمبٍٔىمىٕي ثىٍگەْ ئبچىطي پىرئەۋٕٔىڭ ٍبضبۋۇٌٍىرىغب: ئەِ

)ضىٍەرگە( ئۇٔي ئېّىحىپ ثبلىسىغبْ، ئۇٔىڭ ذىسِىحىٕي لىالالٍسىغبْ ثىر ئبئىٍىٕي زەپ 
پىرئەۋٕٔىڭ ئبٍبٌي: ئەگەر ثوۋالٕي ئېّىحەٌەٍسىغبْ ثىر ئېٕىىئبٔب جېپىپ  .زېسى - ثېرەٍّۇ؟

ِۇضبٔىڭ ئبچىطي زەرھبي ئبٔىطىٕي  .زېسى - جىٍىگەْ ٔەرضەڭٕي ثېرىّەْ، وېٍەٌىطەڭ، ضبڭب
ثوۋالٕىڭ ئەِگۀٍىىىٕي وۆرگەْ پىرئەۋٕٔىڭ ئبٍبٌي: ثوۋاق ضۈجحىٓ ئبٍرىٍغىچە ضەْ  .ئەوەٌسى

 - ثبلمىٓ، وېَىٓ ثىسگە لبٍحۇرۇپ ئەوىٍىطەْ، ئۇٔي ثبلمىٕىڭ ئۈچۈْ ضبڭب وبجحب ئىٕئبَ ثېرىّىس،
ۇضبٔىڭ ئبٔىطىٕىڭ ذبجىرجەَ ثوٌۇغي، ئبزاثالّٔبضٍىمي ئۈچۈْ ِۇضبٔي ِهللا ئۇٌۇغ ا .زېسى

 . ئۇٔىڭغب لبٍحۇرۇپ ثەرگەْ ئىسى
ِۇضبٔىڭ ئبٔىطي ِۇضب ضۈجحىٓ ئبٍرىٍغبٔسىٓ وېَىٓ ئۇٔي پىرئەۋٕٔىڭ ئبئىٍىطىگە 

 .ئۇٔي وۆرگۀال وىػىٕىڭ ئبِرالٍىمي وېٍەجحي .ئۇٔي ھەِّە وىػي ٍبذػي وۆرەجحي .جبپػۇرزى
 .لوغسىػي ۋە ھىّبٍىطىسە ئۆضۈۋاجبجحي ٔىڭهللائۇ ٍەر ٍۈزىسىىي ضبراٍالرٔىڭ ئەڭ وبجحىطىسا، 

  .ِۇضبٔىڭ جەرثىَىٍىٕىػي پىرئەۋٕٔىڭ ئۆٍىسىٓ ثبغالٔسى
ِۇضبٔىڭ ئەڭ ئۈضحۈْ زەرىجىسە جەرثىَىٍىٕىػي، ئەڭ زأىػّەْ وىػىٍەرزىٓ زەرش 

ي ئورۇٔالظ ئۈچۈْ ئۇرۇغىسىغبْ ئىرازىطىٕ ٔىڭهللائېٍىػي، )ثۇالرٔىڭ ھەِّىطي( وېَىٓ 
ئۆزىٕىڭ  .ھېىّەجٍىه جەزثىرى ئىسى ٔىڭهللازۈغّىٕىٕىڭ ئۆٍىسە )ضبراٍسا( ئېٍىپ ثېرىٍىػي 

پىرئەۋٕٔىڭ ئوغٍي ئەِەش، ثۀي ئىطرائىٍسىٓ ثىرى ئىىۀٍىىىٕىّۇ ثىٍىسىغبْ ِۇضب پىرئەۋْ 
اق زۇٌۇَ لىٍىۋاجمبٍٔىمىٕي ئبزەٍِىرىٕىڭ ۋە ئۇٔىڭ ٍباللچىٍىرىٕىڭ ثۀي ئىطرائىً لەۋِىگە لبٔس

 . ئۆز وۆزى ثىٍەْ وۆرۈپ چوڭ ثوٌسى
 .ئۇ ٍەرزە ئبٍٍىٕىپ ٍۈرەجحي .ئۇ، ذەٌمىٕىڭ ذەۋىرى ٍوق ثىر چبغسا غەھەرگە وىرزى

جۇٍۇلىطس پىرئەۋٕٔىڭ ئبزەٍِىرىسىٓ ثىرىٕىڭ ثۀي ئىطرائىً لەۋِىسىٓ ئورۇق، ئبجىس ثىرىٕي 
بجىس وىػىٕىڭ جەٌىپي ثوٍىچە جېسەٌگە ئبرىٍىػىپ ئۇ ئ .ثوزەن لىٍىۋاجمبٍٔىمىٕي وۆرۈپ لبٌسى

ِۇضب غۇٔچىٍىه وۈچٍۈن  .ئۆوحەَ وىػىٕي ثىر ئۇرىۋىسى، ئۇ ئوٍٍىّىغبْ ٍەرزىٓ ئۆٌۈپ لبٌسى
ئەِّب  .ئىسىىي، رەلىجىٕي ثىر جەرەپ لىٍىع ئۈچۈْ لوٌي ثىٍەْ ثىر لېحىُ ئۇرضىال ٍېحەجحي

ئۇٌۇغ  .ئۇ وىػي جۇٍۇلطىسزىٓ ئۆٌگەْ ئىسى ِۇضبٔىڭ ِەلطىحي ئبزەَ ئۆٌحۈرۈظ ئەِەش ئىسى،
 ثۇ ھەلحە ِۇٔساق زېگۀىسى: هللا ا

ِۇضب ئەجىطي ئەجىگۀسە لورلۇٔچ ئىچىسە ئەجراپىغب لبراپ غەھەر ئبرىالپ ٍۈرەجحي، ٔبگبھبْ 
جۈٔۈگۈْ ئۇٔىڭسىٓ ٍبرزەَ جىٍىگەْ ئبزەَ )ثىر لىجحي ثىٍەْ ئۇرۇغۇپ جۇرغبْ ھبٌسا( ِۇضبزىٓ 



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

215 
 

ِۇضب  .زېسى« ضەْ ھەلىمەجەْ ئبغىبرا گۇِراھ ئىىۀطەْ»ى، ِۇضب ئۇٔىڭغب: ٍۀە ٍبرزەَ جىٍىس
ئىىىىطىٕىڭ )ئورجبق( زۈغّىٕي ثوٌغبْ ئبزەَ )ٍۀي لىجحي( گە لوي ئۇزاجّبلچي ثوٌغبٔسا، ٍبرزەَ 

ئي ِۇضب! ضەْ جۈٔۈگۈْ ثىر ئبزەِٕي ئۆٌحۈرگۀسەن ِېٕي ئۆٌحۈرِەوچىّۇضەْ، »جىٍىگەْ ئبزەَ: 
 .زېسى« زىگۈچىٍەرزىٓ ثوٌۇغٕي ذبٌىّبً، پەلەت زوِىگەر ثوٌۇغٕىال ذبالٍطەْضەْ زېّىٕسا جۈ

ئي ِۇضب! غۈثھىطىسوي، وبجحىالر ضېٕي »ثىر ئبزەَ غەھەرٔىڭ ٍىراق ٍېرىسىٓ ئبٌسىراپ وېٍىپ: 
ئۆٌحۈرۈغٕي ِەضٍىھەت لىٍىػىۋاجىسۇ، )غەھەرزىٓ زەرھبي( چىمىپ وەجىىٓ، ِەْ ئەٌۋەجحە 

  .زېسى« وىػىٍەرزىّٕەْضبڭب ضبزىك 
ئۇٔىڭ ثۀي ئىطرائىٍٍىك  .ِىطىرٔىڭ ِۇھبپىس ثبغٍىمي ِۇضبٔي ٍبذػي وۆرِەٍححي

ئبزەٍِەرزىٓ ثىرى جۈٔۈگۈْ ئۆٌگەْ  .ٔىھبٍەت پۇرضەت وەٌگەْ ئىسى .ئىىۀٍىىىٕي ثىٍەجحي
 ِۇضبٔىڭ ضبراٍسىىي زۈغّۀٍىرى .وىػىٕىڭ لبجىٍىٕىڭ ِۇضب ئىىۀٍىىىٕي ئۇٔىڭغب ٍەجىۈززى
 . ثۇٔىڭسىٓ ذۇرضەْ ثوٌسى ۋە ئۇٔىڭ ئۆٌحۈرۈٌىػىٕي ثېىىحي

ئۇ وىَىّىٕي  .ِۇضب پىرئەۋٕٔىڭ لەضىرىگە ثبرِبٍال زەرھبي ِىطىرزىٓ لېچىپ چىمحي
ِىٕىسىغبْ ئۇٌىمىّۇ  .ئبٌّبغحۇرِىغبْ، ٍوٌغب چىمىع ئۈچۈْ ئۇزۇق ـ جۈٌۈوّۇ ئېٍىۋاٌّىغبْ ئىسى

ي ِۆِىٓ وىػىٕىڭ جەۋضىَەضي ثىٍەْ ئبٌسىراظ ٍوٌغب ٍوق ھەَ ئۆزى ٍبٌغۇز ثوٌۇپ، پەلەت ھېٍىم
 .جەۋەوىۈي لىٍغبْ ھبٌسا ثبغمىالر ِبڭّىغبْ ٍوٌغب، چۆٌگە لبراپ ِبڭسى لبهللائۇ  .چىممبْ ئىسى

چۈٔىي ھەَ ٍبٌغۇز ھەَ جۇٔجي لېحىُ چۆي ضەپىرىگە  .ٔەگە وېحىۋاجمبٍٔىمىٕىّۇ ثىٍّەٍححي
جي ثىٍەْ ِېڭىپ ئبذىرى ثىر ٍەرگە ئۇالغحي، ثۇ ئۇ زاۋاٍِىك لوغٍىٕىع ھېططىَب .چىمىۋاجبجحي

ئۇ، وىػىٍەر ھبٍۋأٍىرىٕي ضۇغىرىسىغبْ ثىر لۇزۇلٕىڭ ٍېٕىسا ئوٌحۇرۇپ  .ٍەر ِەزٍەْ ئىسى
  .ھبرزۇق ئبٌسى

ھەَ ئبچ ھەَ  .ِۇضب ِەزٍۀگە ثېرىپال ثىر زەرەذٕىڭ ئبضحىغب ئۆزىٕي جبغالپ ئبراَ ئبٌسى
ٔىڭ لوً ـ وبٌىالرٔي ضۇغىرىۋاجمبٍٔىمىٕي وۆرۈپ، ئۆزىٕىڭ ِۇضب ثەزى پبزىچىالر .ھبرغىٓ ئىسى

ٍېگۈزەن ثىر ٔەرضە »ھەَ ئبچ ھەَ ئۇضطبپ وەجىۀٍىىىٕي ھېص لىٍسى ۋە ئۆز ـ ئۆزىگە: 
زەپ ضۇ ثبر جەرەپىە « ضېحىۋېٍىػمب پۇٌۇَ ثوٌّىغبٔسىىىٓ، لورضىمىّٕي ضۇ ثىٍەْ جوغمۇزاً

ىالرٔىڭ ِېٍىغب ئبرىٍىػىپ وەجّەضٍىىي ئۈچۈْ لۇزۇق ٍېٕىسا ِبٌٍىرىٕىڭ ثبغىم .لبراپ ِبڭسى
ِۇضب جۇٍۇلطىس وەٌگەْ ثىر ئىٍھبَ ثىٍەْ ثۇ ئىىىي  .جوضۇپ جۇرۇۋاجمبْ ئىىىي لىسٔي وۆرزى

لىسٔىڭ ٍبرزەِگە ئېھحىَبجٍىك ئىىۀٍىىىٕي چۈغىٕىپ، ئۇضطىغبٍٔىمىٕي ئۇٔحۇغبْ ھبٌسا 
ٍولٍۇلىٕي ضورىۋىسى، ضىٍەر ئۈچۈْ  ئۇالرٔىڭ ٍېٕىغب ثبرزى ۋە ٍبرزەِگە ئېھحىَبجىٕىڭ ثبر ـ

ئەِّب پبزىچىالرٔىڭ لۇزۇلٕىڭ  .زەپ ضۇٔىڭ ثېػىغب لبراپ ِبڭسى - ِەْ ضۇغۇرۇپ ثېرەً،
 . ئەروىػي ئبراْ ِىسىرٌىحبالٍسىغبْ چوڭ ثىر ذبزا جبظ جىىٍەپ لوٍغبٍٔىمىٕي وۆرزى 10ثېػىغب 

ەْ چېغىسا لوٌي ۋە ئۇ وۆجۈرگ .ِۇضب ئۇٔي لۇزۇق ثېػىسىٓ لۇچبلالپ وۆجىرىپ ئبٌسى
ثوٍٕي جەرگە چۆِسى، وۈچٍۈن ِۇضب ِبٌالرٔي ضۇغۇرۇپ ثوٌغبٔسىٓ وېَىٓ ذبزا جبغٕي وۆجۈرۈپ 

ئبٔسىٓ ئۇالرزىٓ ئبٍرىٍىپ زەرەذٕىڭ ضبٍىطىگە لبٍحىپ  .جەورار ئورٔىغب ئەوىٍىپ لوٍسى
محىٓ ئبچٍى .غۇ ئەضٕبزا ضۇ ئىچىػٕي ئۇٔحۇپ لبٌغبٍٔىمي ئېطىگە وەٌسى .وېٍىپ ئوٌحۇرزى

  .لورضىمي چبپٍىػىپ لبٌغبْ ئىسى
ِۇضب زەرەخ ضبٍىطىسە ئوٌحۇرۇپ جۇرضۇْ، ثىس ِبٌٍىرىٕي ضۇغبرغبْ ئىىىي لىسغب وېٍەٍٍي: 
لىسالر لېرى زازىطىٕىڭ ٍېٕىغب لبٍحىپ وەٌگىٕىسە زازىطي: ثۈگۈْ ئەجەپ ثبٌسۇر لبٍحىپ 
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 . زەپ ضورىسى - وېٍىپطىٍەرغۇ؟
وىػي ئۇچراپ لېٍىپ، پبزىٍىرىّىسٔي ضۇغۇرۇپ ثەرزى  ـ ثۈگۈْ جەٌىَىّىسگە ثىر ٍبذػي 
 . زەپ جبۋاة ثەرزى چوڭ لىس - زازا،

 .ـ زازا ئۇ ئۇزۇْ ضەپەرزىٓ وەٌگۀسەن جۇرىسۇ .ـ ئەٌھەِسۇٌىٍال! ـ زېسى زازىطي 
زېسى وىچىه  - لورضىمىّۇ ئبچ، وۈچٍۈن ثوٌطىّۇ چىراٍىسىٓ ھبرغىٍٕىك چىمىپ جۇرىسۇ،

 . لىسى
ٍېٕىغب ثېرىپ، زازاَ ثىسٔىڭ چبرۋىٍىرىّىسٔي ضۇغۇرۇپ ثەرگۀٍىىىڭ زازىطي: ئۇٔىڭ 

 . ئۈچۈْ ضبڭب ھەق ثەرِەوچي ثوٌۇپ ضېٕي چبلىرىۋاجىسۇ، زەڭالر ـ زېسى
لىس ھبٍبجبٍٔىٕىپ ِۇضبٔىڭ ٍېٕىغب ٍۈگۈرزى ۋە ِۇضبٔىڭ ئبٌسىغب وېٍىپ زازىطىٕىڭ 

جۇرزى، ئۇ ثۇٔي پۇي ئۈچۈْ ئەِەش، ِۇضب وۆزىٕي ٍەرگە جىىىپ ئورٔىسىٓ  .گېپىٕي ٍەجىۈززى
ئەِّب ئىچىسە )وۆڭٍىسە( پۇجٍىرىٕي ئۆزىٕىڭ ئەِەش،  .رىساضي ئۈچۈٔال لىٍغبْ ئىسىهللا پەلەجال ا

 . ثبغمۇرۇۋاجمبٍٔىمىٕي ھېص لىٍسى ۋە ئورٔىسىٓ جۇرزى ٔىڭهللا
ئۇ لىسغب: ضەْ ٍوٌٕي  .لىس ٍوي ثبغالپ ِبڭغبٔسا غبِبي وېٍىپ وىَىٍّىرىٕي ٍەٌپۈزى

ثەزى  .ئۇالر ثوۋإٍىڭ ٍېٕىغب وەٌسى .زېسى - ەجىىٓ، ِەْ ضېٕىڭ ئبٌسىڭسا ِبڭبً،وۆرض
لەۋِىٕىڭ »ِۇپەضطىرٌەر ثۇ ثوۋإٍىڭ غۇئەٍت ئەٌەٍھىططبالَ ئىىۀٍىىىٕي ئېَحىپ: 

ئۇ غۇئەٍجٕىڭ »زېطە، ٍۀە ثەزىٍەر: « ھبالوىحىسىٓ وېَىٓ ئۇٔىڭغب ئۇزۇْ ئۆِۈر ثېرىٍگەْ ئىسى
ئۇ غۇئەٍجٕىڭ لەۋِىسىٓ ِۆِىٓ ثىر » .زەٍسۇ« ي جبغىطىٕىڭ ئوغٍيئىٕىطىٕىڭ ئوغٍي ٍبو

ثوۋاً ئۇٔي جبِبق ثىٍەْ  .ٍۀي ئۇٔىڭ ٍبذػي ثوۋاً ئىىۀٍىىي ئېٕىك .زېگۈچىالرِۇ ثبر« وىػي
ِۇضب ئۆزىٕىڭ ھېىبٍىطىٕي  .ِېھّبْ لىٍسى ۋە ٔەزىٓ وېٍىپ، ٔەگە وېحىۋاجمبٍٔىمىٕي ضورىسى

 . ئېَحىپ ثەرزى
! زاٌىُ ِىٍٍەجحىٓ لۇجۇٌۇپطەْ، ئەِّب ثۇ ِەٍِىىەت ِىطىرغب جەۋە ئەِەش، ثوۋاً: لورلّب

ِۇضب ذۇغبي ثوٌسى ۋە وېحىع ئۈچۈْ  .زېسى - ئۇالر ثۇ ٍەرگە وېٍىپ ضېٕي جبپبٌّبٍسۇ،
ثوۋإٍىڭ لىسى لېرى زازىطىغب پىچىرٌىسى: زازا! ئۇٔي ئىػٍەجىىٓ، ثۇ ضېٕىڭ  .ئورٔىسىٓ جۇرزى

 . ئەڭ ٍبذػىطي، ھەَ ئىػۀچٍىه ھەَ وۈچٍۈنئىػٍەِچىٍىرىڭ ئىچىسىىي 
ـ ئوْ وىػي  .زەپ لبرىسى - ثوۋاً لىسىغب: وۈچٍۈن ئىىۀٍىىىٕي ضەْ لبٔساق ثىٍىطەْ!

ـ ئۇٔىڭ ئىػۀچٍىه  .زېسى لىس - ئبراْ وۆجۈرەٌەٍسىغبْ ذبزا جبغٕي ئۆزى ٍبٌغۇز وۆجەرزى،
 . ضورىسى ثوۋاً - ئىىۀٍىىىٕي ٔەزىٓ ثىٍىطەْ؟

ٓ ِېڭىػىٕي ذبٌىّىسى، ِەْ ِبڭغبٔسا ِبڭب لبرىّبضٍىك ئۈچۈْ ِېٕىڭ ئبٌسىّسا ـ ئبرلبِسى 
 . زەپ جبۋاة ثەرزى لىس - ئۇٔىڭغب گەپ لىٍغىٕىّسا ئۇٍبٌغىٕىسىٓ ٍەرگە لبرىۋاٌسى، .ِبڭسى

ثوۋاً ِۇضبغب ئۆرۈٌۈپ: ِۇضب! ٍېٕىّسا ضەوىىس ٍىً ئىػٍەپ ثېرىع ثەزىٍىڭگە 
ٍىٍٕي جبِبٍِىۋەجطەڭ  10ئەگەر  .پ ثېرىػٕي ذبالٍّەْلىسٌىرىّسىٓ ثىرىٕي ضبڭب ٔىىبھال
ذبٌىطب، ِېٕىڭ هللا ا .ضېٕي جبپبغب لوٍۇغٕي ذبٌىّبٍّەْ .)جوغمۇزىۋەجطەڭ( جېرىّۇ ٍبذػي

  .زېسى - ٍبذػي وىػي ئىىۀٍىىىّٕي وۆرىطەْ،
ثىسٔىڭ جوذحىّىّىسغب هللا ِۇضب: ثۇ ضەْ ثىٍەْ ِېٕىڭ ئبرىٍىمىّسىىي جوذحبِسۇر، ا

ِەْ ِەٍٍي ضەوىىس ٍىً ٍبوي ئوْ ٍىً ئىػٍەپ ثىرەً، ئۇٔىڭسىٓ وېَىٓ وېحىع  .گۇۋاھچىسۇر
  .زېسى - ئەروىٍٕىىي ِۀسە ثوٌىسۇ،
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ِۇضبٔىڭ ئىػي ھەروۈٔي ئەجىگۀسە چىمىپ چبرۋىالرٔي ئوجٍىحىع ۋە ضۇغۇرۇغحىٓ 
ئۇٔىڭ ئۈچۈْ  ٔىڭهللاٍىً ۋالحي،  10ِۇضبٔىڭ ِەزٍۀسە ئۆجىۈزگەْ  .ئىجبرەت ئىسى

ِۇضب ٍەئمۇثٕىڭ زىٕىسا ئىسى، ٍەئمۇة ئۇٔىڭ ئەجسازى ثوٌۇپ،  .ۇرغبْ پىالٔي ئىسىئورۇٔالغح
 .ٍۀي ِۇضب ئىجراھىّٕىڭ ٔەۋرىٍىرىٕىڭ ٔەضٍىسىٓ ئىسى .ئىجراھىّٕىڭ ٔەضٍىسىٓ ئىسى

ثۇٔىڭسىٓ غۇٔي  .ئىجراھىّسىٓ وېَىٓ وەٌگەْ ھەر پەٍغەِجەر ئۇٔىڭ ٔەضىٍسىٓ ئىسى
 . ـ ثوۋىٍىرىٕىڭ زىٕي ثوٌغبْ ئىطالَ ۋە جەۋھىس ئېحىمبزىسا ئىسىچۈغىٕىۋاالالٍّىسوي، ِۇضب ئبجب 

ِۇضبٔىڭ ئىچىسە ِىطىرغب ٔىطجەجەْ ٍوغۇرۇْ ثىر  .ئۇٔىڭغب ثېرىٍگەْ ِۆھٍەت جوغحي
ِۇضب لبرارٌىرىٕي جېس  .ئۇٔىڭ ِىطىرغب لبٍحمۇضي وەٌگۀىسى .ضېغىٕىع جۇٍغۇضي پەٍسا ثوٌسى

 . زېسى - ئەجە ِىطىرغب لبراپ ٍوٌغب چىمىّىس،ـ  ئۇ ئبٍبٌىغب: .ھەَ وەضىىٓ لىالجحي
ئەِّب  .زېسى - ئبٍبٌي ئۆز ـ ئۆزىگە: ٍوٌسا جېري ثىس ثىٍّەٍسىغبْ ِىڭالرچە ذەجەر ثبر،

 . ِۇضبٔىڭ زېگىٕىٕي لىٍىػمب ِەججۇر ئىسى
ِۇضب ئبئىٍىطي  .ِۇضب جۇٍۇلطىسال ئۆز ـ ئۆزىگە لىٍغبْ ثۇ لبرارىٕىڭ ھېىىّىحىٕي ثىٍّەٍححي

ئەجراپ  .ئبً لېٍىٓ ثوٌۇت پبرچىٍىرىٕىڭ ئبرلىطىغب ِۆوۈٔگۀىسى ...ثىٍٍە ٍوٌغب چىمحيثىٍەْ 
لبراڭغۇ، ثىرزىٕال چبلّبق چىمىپ، ھبۋا گۈٌسۈرٌەپ وەجحي ۋە ئبرلىسىٕال ٍبِغۇر ٍېغىػمب 

لبٍبلمب  .ِۇضب ٍوٌسىٓ ئېسىمىپ وەجحي .ھبۋا جېرىّۇ ضوغۇق، جېرىّۇ لبراڭغۇالغحي .ثبغٍىسى
ٍىمىٕي ثىٍىع ئۈچۈْ ٍوٌسىٓ ئىىىي زأە جبظ جېپىپ، ثىر ـ ثىرىگە ئۇرۇپ ئوت وېحىۋاجمبٔ

ٌېىىٓ ثوٌّىسى، وۈچٍۈن غبِبي جبغالرٔىڭ ئبرىطىسىٓ چىممبْ ئبجىس  .ٍبلّبلچي ثوٌسى
ئبٔسىٓ  .ِۇضب ٔېّە لىٍىػىٕي ثىٍەٌّەً، جىحىرەپ جۇراجحي .ئۇچمۇٕٔي زەرھبٌال ئۆچۈرىۋېحەجحي

 . الحب الۋۇٌساپ ٍېٕىۋاجمبْ ئوجٕي وۆرزىثېػىٕي وۆجۈرىۋېسى، ٍىر
ئۇ ئبئىٍىطىگە: ئۇ ٍەرزە ثىر ئوت وۆرزۈَ، ِەْ ئۇ ٍەرگە  .ِۇضب ثىرزىٕال ضۆٍۈٔۈپ وەجحي

ئبئىٍىطي ِۇضب  .زېسى - ثېرىپ وەٌگىچە ضىٍەر ِۇغۇ ٍەرزىٓ ٍۆجىەٌّەً ئوٌحۇرۇپ جۇرۇڭالر!
غۇٔسالحىّۇ، ئۇٔىڭ گېپي ثوٍىچە ئۇ  .وۆرضەجىەْ ئوجمب لبرىسى، ئەِّب ھېچٕىّە وۆرەٌّىسى

 . ِۇضب ئوت ثبر جەرەپىە لبراپ ٍۈرۈپ وەجحي .ٍەرزە جۇرۇپ جۇرِبلچي ثوٌۇغحي
ِۇضب ِۇزالپ وەجىەچىە، ئۇ ٍەرگە ثبرغىچە ئۆزىٕي ئىطىحىع ئۈچۈْ ٍۈگۈرۈغىە 

پ پۈجۈْ ثەزىٕي ٍبِغۇرزىٓ چىٍىك ـ چىٍىك ھۆي ثوٌۇ .ثبغٍىسى، ئوڭ لوٌىسا ھبضىطي ثبر ئىسى
ئۇ جىٍغب ئىچىسە ثىر  .زېگەْ جىٍغىغب ٍېحىپ وەٌسى “جۇۋا”ِبڭە ـ ِبڭە، ٔىھبٍەت  .وەجىۀىسى

جىٍغب ئىچىسە ٔە ضوغۇق، ٔە غبِبي ٍوق ثوٌۇپ، ئەجراپ جىّجىث،  .ئبز غەٌىحىٍىه ھېص لىٍسى
اق ئۇ ئوجمب ٍېمىٕالپ وېٍىػىگە، ثىرزىٕال ِۇٔس .ِۇضب ئوجمب ٍېمىٕالغحي .ضۈوۈجىە چۆِگەْ ئىسى

 ئبۋاز وەٌسى: 
ئبٌەٍِەرٔىڭ  .ئوجٕىڭ ٍېٕىسىىي وىػىٕي ۋە ئوجٕىڭ ئەجراپىسىىىٍەرٔي ِۇثبرەن لىٍسىهللا ا»

ئبۋاز ِەٌۇَ ثىر  .جېٕي غۈروىٕىپ وەجحي .ِۇضب چۆچۈپ جۇرۇپ لبٌسى« پبوحۇرهللا پەرۋەرزىگبرى ا
 . ٍەرزىٓ ئەِەش، ثەٌىي ھەِّە ٍەرزىٓ وېٍىۋاجبجحي

لبرىسى، جېٕي لبٍحىسىٓ غۈروىٕىپ وەجحي، ئوجٕىڭ ئبرىطىسا ِۇضب ئوجمب ئىٕچىىٍەپ 
ئوت لبٔچە وۈچەٍگۀطېرى، زەرەذّۇ غۇٔچە  .ٍېػىً ئۆضىەْ، جىىۀٍىه ثىر زەرەخ جۇراجحي

ئبزەجحە ٍبغبچ وۆٍطە، لبرىساپ وېحەجحي، ئەِّب ثۇ ئوت وۈچەٍگۀطېرى  .ٍېػىً جۈضىە وىرەجحي
ِۇضب غۇٔچە ئىططىپ جەرٌەپ وەجىەْ ثوٌطىّۇ، ٍۀە  .ئۇ زەرەخ جېرىّۇ ٍبغىرىپ وېحىۋاجبجحي
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زەرەخ ِۇضبٔىڭ ئوڭ جەرىپىسىىي غەرثىە لبراپ ضوزۇٌغبْ جبغسا  .جوذحىّبً جىحرىّەوحە ئىسى
ِۇضب ثوٌطب، جۇۋا جىٍغىطىسا جۇراجحي، ِۇضب وۈچٍۈن ٔۇرٔىڭ وۆزٌىرىگە زىَبْ  .ئىسى

ـ ثۇ ئوجّۇ  ى ۋە ئۆز ـ ئۆزىگە ضورىسى:لىٍىػىسىٓ لورلۇپ، لوٌٍىرى ثىٍەْ وۆزٌىرىٕي ئېحىۋاٌس
ِۇٔساق هللا ئەزىس ۋە ئۇٌۇغ ا .ثىرزىٕال ٍەر ئىحبئەت ۋە لورلۇٔچحىٓ جەۋرەپ وەجحي ٍبوي ٔۇرِۇ؟

 زېسى: 
 . زېسى - ِۇضب ثېػىٕي وۆجۈرۈپ: غۇٔساق، ِەْ ِۇضب، ئي ِۇضب!»

 . زېسى ،ِەْ ھەلىمەجەْ ضېٕىڭ پەرۋەرزىگبرىڭسۇرِەْ: هللائەزىس ۋە ئۇٌۇغ ا
 . زېسى - ِۇضب جېرىّۇ جىحرىگەْ ھبٌسا: غۇٔساق، ضەْ رەثجىُ،

 ئۇٔىڭغب ِۇٔساق زېسى: هللا ئەزىس ۋە ئۇٌۇغ ا
  .وەغىڭٕي ضبٌغىٓ، ضەْ ھەلىمەجەْ ِۇلەززەش ۋازى ثوٌغبْ جۇۋازا ضەْ

 . ِۇضب پۈجۈْ ۋۇجۇزى جىحرىگەْ ھبٌسا ئېگىٍسى ۋە وەغىٕي ضبٌسى
 ئۇٔىڭغب ٍۀە ِۇٔساق زېسى: هللا ئۇٌۇغ ا

ِەْ ھەلىمەجەْ  .ِەْ ضېٕي )پەٍغەِجەرٌىىىە( جبٌٍىسىُ، ضەْ ۋەھَىگە لۇالق ضبٌغىٓ
زۇرِەْ، ِۀسىٓ ثبغمب ھېچ ِەثۇز )ثەرھەق( ٍوق، )ٍبٌغۇز( ِبڭب ئىجبزەت هللا )ئىجبزەجىە الٍىك( ا

لىٍغىٓ، ِېٕي زىىرى لىٍىع ئۈچۈْ ٔبِبز ئولۇغىٓ، لىَبِەجٕىڭ ثوٌۇغي ِۇھەلمەلحۇر، ھەر ئبزەَ 
ىڭ ئەِەٌىگە ٍبرىػب ِۇوبپبجٍىٕىػي ئۈچۈْ، ئۇٔي )ٍۀي ئۇٔىڭ لبچبْ ثوٌۇغىٕي( ِەذپىٌ ئۆزىٕ

لىَبِەجىە ئىػۀّەٍسىغبْ ۋە ٔەپطي ذبھىػٍىرىغب ئەگەغىەْ ئبزەَ ضېٕي ئۇٔىڭسىٓ  .جۇجحۇَ
)ٍۀي لىَبِەجىە جەٍَبرٌىك لىٍىػحىٓ ۋە ئۇٔي جەضحىك لىٍىػحىٓ( جوضّىطۇْ، ئۇٔسالحب ئۆزەڭ 

  .ۇضەْ )چۈٔىي ئبذىرەجحىٓ غبپىً ثوٌۇظ، ھبالوەجىە ئېٍىپ ثبرىسۇ(ھبالن ثوٌ
ِۇضبٔىڭ ثەزىٕي ئىالھىٌ ۋەھَىٕي ئېٍىۋاجمبٔسا، رەثجىٕىڭ ضۆزىٕي ئبڭالۋاجمبٔسا ۋە رەثجي 

 . ثىٍەْ ضۆزٌىػىۋاجمبٔسا جېرىّۇ لبجحىك جىحرەپ وەجحي
 ئۇٔىڭغب ِۇٔساق زېسى: هللا ِېھرىجبْ ۋە غەپمەجٍىه ا

  .لوٌۇڭسىىي ٔېّە ئۇ؟ ئي ِۇضب! ئوڭ
هللا چۈٔىي ئۇٔىڭ ثىٍەْ ضۆزٌىػىۋاجمىٕي ئۇٌۇغ ا .ِۇضبٔىڭ ھەٍرأٍىمي جېرىّۇ ئبغحي

ئۇٔسالحب،  .ِۇضبٔىڭ لوٌىسا ھبضب جبٍبق جۇجۇۋاٌغبٍٔىمىٕي ِۇضبزىّٕۇ ٍبذػي ثىٍەجحيهللا ا .ئىسى
 . بر ئىسىٍۀە ٔېّە ئۈچۈْ ئۇٔىڭسىٓ ضورىغبٔسۇ؟ غۈثھىطىسوي، ثۇٔىڭسا چوڭ ثىر ھېىّەت ث

ئۇ ِېٕىڭ ھبضبَ، ئۇٔىڭغب جبٍىٕىّەْ، ئۇٔىڭ ثىٍەْ »: ِۇضب ئبۋازى جىحرىگەْ ھبٌسا ئېَححي
  «. ئۇٔىڭسا ِېٕىڭ ٍۀە ثبغمب ئېھحىَبجٍىرىّّۇ ثبر لوٍٍىرىّغب غبزاڭ لېمىپ ثېرىّەْ،

  .زېسى« ئي ِۇضب! ئۇٔي )ٍەرگە( جبغٍىغىٓ»: هللائەزىس ۋە ئۇٌۇغ ا
ھبضب ثىرزىٕال  .ئۇ لوٌىسىىي ھبضىٕي ٍەرگە جبغٍىسى .وەجىۀىسىِۇضب ئبجبٍىپ لورلۇپ 

 .ٔبھبٍىحي ٍوغبْ ۋە لورلۇٔچٍىك ثىر ٍىالٔغب ئبٍٍىٕىپ، ئۇٍبق ـ ثۇٍبلمب ھەرىىەجٍىٕىػىە ثبغٍىسى
ئۇ  .ۋۇجۇزى لبجحىك ضىٍىىٕىپ وەجحي .ِۇضب لورلمىٕىسىٓ ھوغىسىٓ وەجىىٍي جبضال لبٌسى

: ئبۋازى وەٌسى ٔىڭهللائىىىي لەزەَ ئېٍىپ جۇرۇغىغب  .جەِػەٌسىوەٍٕىگە ثۇرۇٌۇپ لېچىػمب 
 « .ئي ِۇضب! لورلّىغىٓ، ِېٕىڭ ھۇزۇرۇِسا پەٍغەِجەرٌەر ئەٌۋەجحە لورلّبٍسۇ»

 .ئبٌسىڭغب ِبڭغىٓ، لورلّىغىٓ، ضەْ ھەلىمەجەْ )لۇرلۇٔچحىٓ( ئەِىٓ ثوٌغۇچىالرزىٕطەْ
 . ٍىالْ جېرىچە لىّىرالپ جۇراجحي .ِۇضب جوذحبپ لبٌسى
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ئۇٔي جۇجۇۋاٌغىٓ، لورلّىغىٓ، ئۇٔي زەضٍەپىي )ٍۀي ھبضىٍىك( »: ِۇضبغبهللا ئۇٌۇغ ا
 « .ھبٌىحىگە لبٍحۇرىّىس

لوٌي ٍىالٔغب جېگىػي ثىٍۀال، ٍۀە ھبضىغب  .ِۇضب جىحىرەپ جۇرغبْ لوٌٍىرىٕي ٍىالٔغب ئۇزاجحي
ىٓ، ئۇ ھېچمبٔساق لوٌۇڭٕي لوٍٕۇڭغب ضبٌغ: ئۇٔىڭغب لبٍحب ئەِىر ثەرزىهللا ا .ئبٍٍىٕىپ لبٌسى

ئىٍٍەجطىس )ثىر پبرچە ئبٍسەن پبرالپ( ئبپئبق ثوٌۇپ چىمىسۇ، لورلۇٔچٕي زەپئي لىٍىع ئۈچۈْ، 
  .لوٌۇڭٕي ٍىغىۋاٌغىٓ )ٍۀي لوٍٕۇڭغب ضېٍىۋاٌغىٓ(

 .ِۇضب لوٌىٕي لوٍٕىغب جىمىپ چىمبرغىٕىسا، لوٌىٕىڭ ئبٍسەن ٍورۇپ وەجىۀٍىىىٕي وۆرزى
ثۇٍرۇلي ثوٍىچە ٍۈرىىىٕىڭ  ٔىڭهللالوٌىٕي  .ٔبھبٍىحي ھبٍبجبٔالٔغبْ ئىسىِۇضب ثۇ ثوٌغبٔالرزىٓ 

 . ئۈضحىگە لوٍۇۋېسى، ئۇٔىڭ لورلۇٔچي پۈجۈٍٔەً جۈگىسى
ھبضب ۋە لوٌٕىڭ ِۆجىسىطىسىٓ وېَىٓ ئۇٔىڭغب ثىر هللا ا .ِۇضبٔىڭ ٍۈرىىي جبٍىغب چۈغحي

غب زەۋەت لىٍىػىٕي ۋە هللا ا ئۇٔىڭ پىرئەۋٕٔىڭ لېػىغب ثېرىپ، ئۇٔي ـ چىراٍٍىمچە. ئەِىر ثەرزى
ِۇضب ئۆزىٕىڭ پىرئەۋٔسىٓ  .ثۀي ئىطرائىٍٕي ِىطىرزىٓ ئېٍىپ چىمىپ وېحىػىٕي ثۇٍرىسى

ِۇضب ئۇالرزىٓ ثىرىٕي ئۆٌحۈرۈپ لوٍغبٍٔىمي ئۈچۈْ، ئۇالرٔىڭّۇ  .لورلىسىغبٍٔىمىٕي ثىٍسۈرزى
 . ئۆزىٕي ئۆٌحۈرۈۋېحىػىسىٓ لورلبجحي

هللا ا .ى ثىٍەْ ثىٍٍە ئەۋەجىػىٕي ضوراپ ٍبٌۋۇرزىلېرىٕسىػي ھبرۇٕٔي ئۆز لبهللاِۇضب 
 .ئۆزىٕىڭ ھەرلبچبْ ئۇالر ثىٍەْ ثىٍٍە ثوٌىسىغبٍٔىمىٕي ثىٍسۈرۈپ، ِۇضبغب ِەزەت ثەرزى

ئۆزىٕىڭ هللا ا .پىرئەۋْ ھەرلبٔچە ئەغەززىٌ ۋە لوپبي ثوٌطىّۇ، ئۇالرغب زىَبْ ٍەجىۈزۈٌّەٍححي
ئۆزىگە ِەزەت  ٔىڭهللاِۇضب . غب ثىٍسۈرزىپىرئەۋٕٔىڭ ئۈضحىسىٓ غبٌىپ وېٍىسىغبٍٔىمىٕي ِۇضب

ثېرىػىٕي، ئىػىٕي ئبضبٔالغحۇرۇپ ثېرىػىٕي ۋە زەۋىحي ئۈچۈْ وۈچ ـ لۇۋۋەت ئبجب لىٍىػىٕي 
زىٓ ئۆزىٕىڭ پىرئەۋٕٔىڭ لېػىغب ثېرىػي ھەلمىسىىي ثۇٍرۇلىٕي هللا ِۇضب، ا. جىٍەپ ٍبٌۋۇرزى

ثىٍەْ ثىرٌىىحە ِىطىرغب لبراپ ٍوٌغب  ئبٌغبٔسىٓ وېَىٓ، ئبئىٍىطىٕىڭ ٍېٕىغب لبٍححي ۋە ئبئىٍىطي
 . چىمحي

ثىس ئىىىىّىس »ضىٍەر پىرئەۋٕٔىڭ ٍېٕىغب ثېرىپ: : ِۇضب ۋە ھبرۇٔغب ِۇٔساق زېسىهللا ئۇٌۇغ ا
پەرۋەرزىگبرىڭٕىڭ ئەٌچىطي ثوٌىّىس، ئىطرائىً ئەۋالزىٕي لوٍۇۋەجىىٓ، ثىس ثىٍەْ وەجطۇْ، 

ثۇٍرۇلىغب ثىٕبئەْ، پىرئەۋْ ثىٍەْ ٔبھبٍىحي  ٔىڭهللاِۇضب  .زەڭالر« ئۇالرٔي لىَٕىّىغىٓ
 . ضىپبٍىٍىك ثىٍەْ وۆرۈغحي )ئۇچراغحي(

ئىػىٕىع ۋە ئۇٔىڭغب ئىجبزەت  لبهللارەھىّىحىٕي، جۀٕىحىٕي، ثىر  ٔىڭهللأي، هللا ئۇٔىڭغب ا
 . ..لىٍىػٕىڭ وېرەوٍىه ئىىۀٍىىىٕي چۈغۀسۈرگىٓ

ئۇٔىڭ  .ي ئوٍغىحىػمب جىرىػمىٓئۇٔىڭ ثىٍەْ ضۆزٌەغىۀسە، ئۇٔىڭ ئىٕطبٔىٌ جەرەپٍىرىٕ
ذبٌىطب، ئۇٔىڭ جۀٕەجىە  .ِىطىرٔىڭ ھۆوۈِسارى ئىىۀٍىىىٕي ئەضٍەجىىٓ

زىٓ لورلۇظ وېرەوٍىىىٕي هللا ئېرىػەٌەٍسىغبٍٔىمىٕي ۋە جۀٕەجىە ئېرىػىع ئۈچۈْ پەلەت ا
 . ..ئېَحمىٓ

ئۇٔي ئۆزىٕىڭ ئۇٌۇغ  .پىرئەۋْ ِۇضبٔىڭ ضۆزٌىرىٕي ِەضرىرە لىٍغبْ ھبٌسا جىڭػىسى
 جەذحىگە وۆز جىىىەْ ضبراڭ زەپ ئوٍٍىسى ۋە لوٌىٕي وۆجۈرۈپ: 

 ـ ضەْ ٔېّە زېّەوچي؟ ئېَحە! ٔېّە زېّەوچىطەْ! جوال گەپ لىٍّبً زەرھبي ئېَث! 
ِۇضب: ئىطرائىً ئەۋالزىٍىٕىڭ ثىس ثىٍەْ ثىٍٍە ِىطىرزىٓ چىمىپ وېحىػىگە رۇذطەت 
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 . زېسى - لىٍىػىڭٕي ضوراٍّەْ،
رئەۋْ: ئۇالر ِېٕىڭ لۇٌٍىرىُ جۇرضب، ٔېّە ئۈچۈْ ئۇالرٔىڭ ِىطىرزىٓ چىمىپ وېحىػىگە پى

 . زېسى - رۇذطەت لىٍغۇزەوّەْ؟
 . زېسى - لۇٌٍىرىسۇر، ٔىڭهللاِۇضب: ئۇالر ئبٌەٍِەرٔىڭ رەثجي ثوٌغبْ 

 . زېسى - پىرئەۋْ ِبزاق لىٍىپ: ضەْ ئىطّىڭٕىڭ ِۇضب ئىىۀٍىىىٕي ئېَحّىسىڭّۇ؟
 . زېسى - اق، ئىطّىُ ِۇضب،ِۇضب: غۇٔس

پىرئەۋْ: ئەً ِۇضب! ضەْ غۇٔساق وىچىه ۋە ئبجىس ۋالحىڭسا، ثىس ٔىً زەرٍبضىسىٓ 
ضۈزۈۋاٌغبْ ِۇضب ئەِەضّۇ؟ ضەْ ثىسٔىڭ ضبراٍسا چوڭ ثوٌغبْ، ثىسٔىڭ جبِىمىّىسٔي ٍېگەْ، 

ۋە ٍبذػىٍىمٍىرىّىسزىٓ جوٌۇق پبٍسىالٔغبْ ِۇضب ئەِەضّۇ؟ ئەگەر  ٔېئّەتضۈٍىّىسٔي ئىچىەْ، 
ئۇٔۇجّىغبْ ثوٌطبَ، ِىطىرٌىك ثىرىٕي ئۆٌحۈرۈپ لوٍۇپ، لېچىپ وەجىەْ ِۇضب ئەِەضّۇ؟ ضەْ 

ئۇٔسالحب، ضۀّۇ وبفىر ضەْ،  .ئبزەَ ئۆٌحۈرۈغٕىڭ وۇفرىٍىك ئىىۀٍىىىٕي ئېَحىۋاجىطەْ
ضەْ ِىطىر لبٔۇٔىسىٓ، ٍۀي ئبزاٌەجحىٓ لبچمبْ ِۇضب ئۆٌحۈرۈٌۈغىە الٍىمطەْ؟ ئەً ِۇضب! 

ئەِەضّۇ؟ ئەِسى وېٍىپ ِەْ ثىٍەْ جبوبٌٍىػىۋاجبِطەْ؟ ِەْ ثىٍەْ ٔېّە ھەلمىسە 
 جبوبٌٍىػىۋاجطەْ؟

ِۇضب پىرئەۋٕٔىڭ ئۆزىگە ئۆجّۈغٕي، ئۆزىٕي ثېمىپ چوڭ لىٍغبٍٔىمىٕي ۋە ئۆزىگە لىٍغبْ 
لال، ئۇٔىڭ ئۆزىگە ثۇرۇْ ئبزەَ ئۆٌحۈرۈپ لوٍغبْ ٍبذػىٍىمٍىرىٕي ئەضٍەجىۀٍىىىٕي، غۇٔسا

 . ۋەلەضي ثىٍەْ جەھسىث ضېٍىۋاجمبٍٔىمىٕي چۈغۀسى
ِۇضب پىرئەۋٕٔىڭ جەھسىحىگە پىطۀث لىٍّىسى ۋە ئۆزىٕىڭ ئۇ ِىطىرٌىمٕي ئۆٌحۈرگەْ 

ۋەھَي لىٍّىغبْ ثىر ٍوٌسا ئېسىپ لبٌغبْ هللا چبغسىّۇ وبپىر ئەِەضٍىىىٕي، ثەٌىي ئۆزىٕىڭ ا
 . ئىىۀٍىىىٕي چۈغۀسۈرزى ثىرضي

ئۇٔي لەضحەْ ئەِەش، ثەٌىي ئېھحىَبجطىسٌىمحىٓ ئۆٌحۈرۈپ لوٍغبْ ثوٌطىّۇ، ئۆزىسىٓ 
ئۆزىگە  ٔىڭهللاثۇٔىڭ ئۆچي ئېٍىٕىسىغبٍٔىمىسىٓ لورلۇپ ِىطىرزىٓ لبچمبٍٔىمىٕي، وېَىٕچە 

 . ھېىّەت ثەرگۀٍىىىٕي ۋە پەٍغەِجەرٌىرىسىٓ ثىرى لىٍغبٍٔىمىٕي ئېَححي
پىرئەۋٕٔىڭ لىٍغبْ ـ ئەجىۀٍىرىٕي  .ڭ ضەۋرضىس ِىجەزى لوزغىٍىػمب ثبغٍىسىِۇضبٔى

 .ضۆزٌەپ، ٍبذػىٍىمٍىرىٕي ِىٕٕەت لىٍىػي ئۇٔىڭ ضەۋرضىس ذبراوحېرىٕي ئوجحۇرىغب چىمبرزى
 غۇڭب ِۇضب پىرئەۋٔگە زەرھبٌال ِۇٔساق جبۋاة ثەرزى: 

. ىٍغبْ ٔېّىحىڭ ئۀە غۇزۇرضەْ ئىطرائىً ئەۋالزىٕي لۇي لىٍسىڭ، ضېٕىڭ ِبڭب ِىٕٕەت ل
ِەضىٍىٕي ِەْ ئۆز ئىچىّسىٓ چىمىرىپ ئوجحۇرىغب لوٍّىسىُ ٍبوي ِەْ ئىطرائىً ئوغۇٌٍىرىٕىڭ 

ئەٌچىطي،  ٔىڭهللاِەْ پەلەت  .ئۆزەِگە ئەٌچي ثوٌۇپّۇ وەٌّىسىُ .ئەٌچىطي ئەِەضّەْ
 . ..ئبٌەٍِەرٔىڭ پەرۋەرزىگبرىٕىڭ پەٍغەِجىرىّەْ

ئبٌەٍِەرٔىڭ پەرۋەرزىگبرى زېگەْ »: ئۇٔىڭ ضۆزىٕي ثۆٌسىزەي غۇ چبغسا، پىرئەۋْ 
  .«ٔېّە؟

ئۇ ئبضّبٔالرٔىڭ، زېّىٕٕىڭ ۋە ئۇالرٔىڭ »: ِۇضب ئۇٔىڭغب ِۇٔساق جبۋاة ثەرزى
ئەگەر ضىٍەر ھەلىمىٌ ئىػىٕىسىغبْ  .ئبرىطىسىىي پۈجۈْ ِەذٍۇلبجالرٔىڭ پەرۋەرزىگبرىسۇر

  «. ثوٌطبڭالر
ضىٍەرگە ئەۋەجىٍگەْ »: وەٌگەْ ئىطرائىً ئوغۇٌٍىرىغب لبراپپىرئەۋْ ِۇضب ثىٍەْ ثىرٌىىحە 
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  «. )ثۇ( ئەٌچي ئەٌۋەجحە ِەجٕۇٔسۇر
. غۇٔىڭ ثىٍەْ، ِۇضب ھەَ ذۇظ ذەۋەرچي ھەَ ئبگبھالٔسۇرغۇچي ثوٌۇپ ئەۋەجىٍگۀىسى

ئۇالرٔىڭ ئبرىطىسىىي جبالظ ـ جبرجىع  .ئەِّب پىرئەۋْ ثۇ ئبگبھالٔسۇرغۇچىغب پىطۀث لىٍّىسى
ئبرىسا ثوٌۇۋاجمبْ لبجحىك گەپ ـ  .طېرى وۈچىَىپ، غىسزەجٍىه جۈش ئبٌغىٍي جۇرزىثبرغبٔ

جبالظ ـ جبرجىػٕىڭ غەوٍي ئۆزگىرىپ جېسەٌگە ئبٍٍىٕىػمب  .ضۆزٌەر ۋەزىَەجٕي ئۆزگەرجحي
ئەِّب پىرئەۋْ ثۇ ِۀحىمىٍىك  .ِۇضب پىرئەۋٔگە ئەلٍىٌ زەٌىٍٍەرٔي وەٌحۈرزى .ثبغٍىسى

ِۇضبغب  .ـ ٍېڭي، ِۇضب جبرجىػبٌّبٍسىغبْ جېّىالرغب ئۆزگەرجەجحي ضۆھجەجحىٓ چەجٕەپ، ٍېڭي
ھۇجۇَ لىالجحي، ئۇٔىڭغب جەھسىث ضبالجحي، ھبلبرەت لىالجحي ۋە جىٍغب ئبٌغۇضىس گەپٍەرٔي 

 . لىالجحي
جېٕچ ثبغالٔغبْ  .ِۇضب، ئەلٍىٌ زەٌىٍەرٔىڭ ٔەجىجە ثەرِەٍسىغبٍٔىمىٕي ھېص لىٍسى

وېَىٓ لوپبٌٍىك ۋە ھبلبرەجىە، ئبذىرىسا زىٕساْ جەھسىحىگە ِۇٔبزىرە ئبۋۋاي ِەضرىرىگە، 
ِۇضب پىرئەۋٔگە  .ِۇضب ِۆجىسە وۆرضىحىع ۋالحىٕىڭ وەٌگۀٍىىىٕي چۈغۀسى .ئبٍالٔغبْ ئىسى

پىرئەۋْ  .لبرغي وۆورەن وېرىپ ِەٍسأغب چىمحي، پىرئەۋّٔۇ ئۇٔىڭغب لبرغىٍىك ثىٍسۈرزى
ئۆزىٕىڭ راضحچىٍٍىمىٕي ئىطپبجٍىػىٕي جەٌەپ  ِۇضبٔىڭ ِۆجىسە وۆرضىحىع ئبرلىٍىك ئۇٔىڭ

 . ِۇضب ھبضىطىٕي ضبرإٍىڭ چوڭ زاٌىغب جبغٍىسى .لىٍسى
ھبضب ٍەرگە  .ھەِّەٍٍۀٕىڭ وۆزى ِەرِەرزىٓ ٍبضبٌغبْ زاٌغب جبغالٔغبْ ھبضىغب جىىىٍسى

گە ۋەھػىٌ ٍىالْ پىرئەۋٔ .چۈغۈپال، ٔبھبٍىحي جېس ھەرىىەجٍىٕىسىغبْ ٍوغبْ ٍىالٔغب ئبٍالٔسى
لورلۇپ وەجىەْ پىرئەۋٕٔىڭ ٍۈزى جبجىرىپ، جەذحىسە جۈگۈٌۈپ لبٌسى ۋە  .لبراپ ھەرىىەجٍۀسى

ِۇضب لوٌىٕي ٍىالٔغب ئۇزاجحي،  .ثبغمىالرٔىڭ ٍىالٕٔي ئۆزىسىٓ ٍىرالالغحۇرۇغي ئۈچۈْ ۋارلىرىسى
ثۇ ِۇجىسىٕي وۆرگەْ ھەِّەٍٍۀٕىڭ جىٍي جۇجۇٌسى، زاي  .ٍىالْ جەورار ھبضىغب ئبٍالٔسى

ِۇضب ھەِّەٍٍۀىڭ وۆز ئبٌسىسا ئىىىىٕچي ِۆجىسىٕي وۆرضىحىع  .ضۈوۈجىە چۆِگۀىسى
ئۇٔىڭ لوٌي ئبً ٔۇرىسەن ٍورۇپ وەجحي، ضبرإٍىڭ  .ئۈچۈْ لوٌىٕي لوٍٕىغب جىمىپ چىمبرزى

پىرئەۋٕٔىڭ ٍۈزى لورلمىٕىسىٓ وۆوىرىپ  .الِپب ۋە غبٍِىرى ثۇ ٍورۇلٍۇلحب وۆرۈّٔەٍال لبٌسى
ھەر ئىىىي ِۆجىسە ھەِّەٍٍۀگە لبجحىك جەضىر  .ً جىّجىحٍىممب چۆِسىضبرا .وەجىۀىسى
ئىىىىٕچي ِۆجىسە  .ِۇضب لوٌىٕي جەورار لوٍٕىغب جىمحي، لوٌي ئەضٍىگە لبٍححي .لىٍغبٔىسى

ـ ھەِّىڭالر چىمىڭالر!  پىرئەۋْ ٍۈزى ضوٌغۇْ ھبٌسا: .جبرلبجمبْ ٔۇر پۈجۈْ ئەجراپمب ٍېَىٍغبٔىسى
 . ِۇضب ضبراٍسىٓ لبٍحىپ چىمحي .زېسى - وۆرۈغىّىس،وېَىٕچە لبٍحب 

پىرئەۋْ ثۇ ئىىىي ِۆجىسە لبرغىطىسا  .پىرئەۋْ ٔېّە لىالرىٕي ثىٍّەٌّەً لبٌغبٔىسى
ِۇضب ئۇٔىڭ ضبرىَىسىٓ چىمىػي ثىٍۀال، ثۇ ھەٍرأٍىك ۋە لورلۇٔچ  .زاڭمېحىپ لبٌغبٔىسى

ئۇالرغب  .ۋەزىر ـ ۋۇزراٌىرىسىٓ ئبٌسى ئبچچىك غەزەپىە ئبٍالٔسى، غەزىپىٕي ئەجراپىسا جۇرغبْ
ئۇ ثۇ ِەضٍىٕي  .لبجحىك ِۇئبِىٍە لىٍىػمب ثبغٍىسى، ئۇالرٔىڭ ئۆزىٕي ٍبٌغۇز لوٍۇغىٕي ثۇٍرىسى

ئبٔسىٓ پۈجۈْ ِىطىرزىىي ۋەزىر، لوِبٔساْ ۋە ِەضئۇي  .جېٕچ ئوٌحۇرۇپ ئوٍالغمب جىرىػحي
رزى ۋە ثبظ ۋەزىرى ھبِبٔغب ٍىغىٍىػمب ذبزىّالرٔي جوپالپ، چوڭ ٍىغىٍىع ئۆجىۈزۈغىە لبرار ثە

پىرئەۋٕٔىڭ لەۋِىٕىڭ وبجحىٍىرى  .غەذطەْ ئۆزىٕىڭ ٍېحەوچىٍىه لىٍىسىغبٍٔىمىٕي ئېَححي
 . ٍىغىٍسى

جبرىرىٌ ٍىغىٍىع ثبغالٔسى، پىرئەۋْ ئۆزىٕي  .پىرئەۋْ ثبظ ۋەزىرى ھبِبٔغب لبرىسى
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پىرئەۋٕٔىڭ  .ٍبضىٍىػىٕي ثۇٍرىسى ئبضّبٔغب ئېٍىپ چىمبالٍسىغبْ زەرىجىسە ئېگىس ثىر غوجىٕىڭ
ثۇ ثۇٍرۇلي ِىطىر ِەزۀىَىحىگە ۋە ئۇالرٔىڭ ثىٕبوبرٌىممب ثوٌغبْ لىسىمىػىسىٓ وېٍىپ 

ھبِبْ ِۇٔساق ثىر ٔەرضىٕي ٍبضبپ چىمىػٕىڭ ِۇِىىٓ ئەِەضٍىىىٕي ثىٍىپ  .چىممبٔىسى
 جۇرۇپ، پىرئەۋٔگە رىَبوبرٌىك ثىٍەْ جبۋاة ثەرزى: 

ئەِّب، ھۆرِەجٍىه پبزىػبھىُ!  .ٍبضىٍىػي ئۈچۈْ ثۇٍرۇق لىٍىّەْـ ِەْ ئۇٔىڭ زەرھبي  
جۇٔجي لېحىُ غەذطىَىحىڭگە ئېحىراز ثىٍسۈرۈغىّگە رۇذطەت لىٍغىٓ! ضەْ ئبضّبٔسىٓ 

 . ھېچٕەرضە جبپبٌّبٍطەْ، ضۀسىٓ ثبغمب ئىالھ ٍوق
ِۇئبِىٍىٍىرىسىٓ ِەضٍىھەجچىٍەر لورلمبٍٔىمي ۋە پىرئەۋٔگە لىٍغبْ ئىىىي ٍۈزٌىّىچىٍىه 

پىرئەۋْ ٍۀە ثىر جەرەپحىٓ ِۇضبٔي چبلىرىپ، ئۇٔي لورلىحىػمب  .وېَىٓ الَ ـ جىُ زېَىػّىسى
 .ۋە جەھسىث ضېٍىػمب جىرىػمبْ ثوٌطىّۇ، ِۇضب ھېچ ئىع ثوٌّىغبٔسەن ذبجىرجەَ ٍۈرىۋەرزى

 پىرئەۋْ ِۇضبغب: 
سىسا ِەٍسأغب ـ ئەً ِۇضب! ضەْ ثىر ضېھىرگەرضەْ، ضېٕي ِىطىر ذەٌمىٕىڭ ئبٌ 

 . زېسى - ثىر ٔەچچە وۈٔگىچە ثبغمب ضېھىرگەرٌەر ٍېحىپ وېٍىسۇ، .چىمىرىػمب لبرار ثەرزىُ
 ِۇضب پىرئەۋٕٔىڭ ئبذىرلي ضۆزٌىرىٕي ئبڭٍىّبضٍىممب ضېٍىۋېٍىپ: 

ـ ئۇٔسالحب، غۇ وۈٔي وۆرۈغۈظ ئۈچۈْ وېٍىػحۇق، وۆرۈغۈظ وۈٔي ضىٍەرٔىڭ ثبٍراَ  
ِۇضب ذبجىرجەَ ۋە جەِىىٓ  .زېسى - غبْ ئەجىگەْ ۋالحىسا ثوٌطۇْ،وۈٔىڭالر، ھەِّەٍٍەْ ٍىغىٍ

 . ضېھىرگەرٌەر پىرئەۋٕٔىڭ ضبرىَىغب ٍىغىٍىػمب ثبغٍىسى .ھبٌسا ِېڭىپ وەجحي
ضېھىرگەرٌەرٔىڭ چىمىپ وەجطە ثوٌىسىغبٍٔىمىٕي  .پىرئەۋٕٔىڭ ضۆزى جۈگىگۀىسى

 پىرئەۋْ وۈٌۈپ جۇرۇپ:  .غبجحيئىػبرەت لىٍسى، ئەِّب ئۇالر جېرىچە ئۆز ئورۇٍٔىرىسا جۇرۇ
ـ ضىٍەرٔي چولۇَ رازى لىٍىّەْ، ضىٍەر ئەڭ ئەجىۋاٌىك وىػىٍەرگە ئبٍٍىٕىطىٍەر، ضبراٍسا  

ضېھىرگەرٌەر ئۈچۈْ ٍېڭي ۋەزىپىٍەر جەٍىٓ لىٍىّىس، ثۇ ھەلحە ضىٍەر ھەرگىس ئۀسىػە 
وۆرۈپ  پىرئەۋْ ضېھىرگەرٌەرٔىڭ ئۆزٌىرىگە ئىػۀگۀٍىىىٕي .زېسى - لىٍّبڭالر!

 .ئۇالرٔىڭ چىمىػىغب ئىػبرەت لىٍىپ، ئۆزى جبئبَ ٍېَىع ئۈچۈْ ئوٌحۇرزى .وۈٌۈِطىرىسى
  .پىرئەۋٕٔىڭ وۆڭٍي وۆجۈرۈٌۈپ لبٌغبٔىسى

پىرئەۋْ ۋە ضېھىرگەرٌەرٔىڭ ٍېحىپ وېٍىػي ثىٍەْ ذەٌك  .ثبٍراَ وۈٔي ٍېحىپ وەٌسى
ِۇضب  .ئەجراپ ضۈوۈجىە چۆِگۀىسىِۇضب ثىٍەْ ھبرۇْ وەٌگۀسە،  .ھبٍبجبٍٔىٕىػمب ثبغٍىسى
ئەجراپ پۈجۈٍٔەً جىّىسى،  .ٔي زىىىر لىٍغبْ ھبٌسا جۇراجحيهللا ثېػىٕي جىه جۇجۇپ ا

ضېھىرگەرٌەر ِۇضبغب ٍېمىٍٕىػىپ وېٍىپ: ئەً ِۇضب! ضەْ ثبغحب ھۇٔىرىڭٕي وۆرضىحەِطەْ 
 . زەپ ضوراغحي - ٍبوي ثىس وۆرضىحەٍٍىّۇ؟

 . زېسى - ـ ضىٍەر ثبغحب وۆرضىحىڭالر، ِۇضب:
 . زېَىػحي - ـ پىرئەۋٕٔىڭ وۈچ ـ لۇۋۋىحي ثىٍەْ ثىس ضېٕي ٍېڭىّىس، ضېھىرگەرٌەر:

هللا جۆھّەت چبپٍىّبڭالر! ا لبهللاـ ضىٍەرٔىڭ ھبٌىڭالرغب ۋاً! ٍبٌغبْ ئېَحىپ  ِۇضب:
 . زېسى - ضىٍەرٔي ئۆز ئبزاثي ثىٍەْ ھبالن لىٍىۋېحىسۇ،

ِەٍساْ ثىرزىٕال ٍىالٔغب جوغۇپ  .جبغٍىسىضېھىرگەرٌەر وبٌحەن ۋە ٍىپٍىرىٕي ِەٍسأغب 
ئۇالر وىػىٍەرٔىڭ وۆزٌىرىٕي ثبغالپ، ئۇالرٔي لورلۇجىۋەجحي، غۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇالر چوڭ  .وەجحي

 . ثىر ضېھىر وۆرضەجىەْ ثوٌسى
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لوٌۇڭسىىىٕي جبغٍىغىٓ، ئۇ ئۇالرٔىڭ  .لورلّىغىٓ، ضەْ چولۇَ ئۈضحۈٍٔۈن لبزىٕىطەْ»
جبرجىپ ٍۇجۇۋېحىسۇ، ئۇالرٔىڭ وۆرضەجىىٕي ضېھىرگەرٌەرٔىڭ وۆرضەجىەْ ضېھىرٌىرىٕي زەَ 

  «. ھىٍَىطىسۇر، ضېھىرگەرٌەر لەٍەرگە ثبرضب ِۇۋەپپەلىَەت لبزىٕبٌّبٍسۇ
ئۇ ھبضىٕي  .ئۆزىگە جەضەٌٍىٌ ثېرىۋاجمبٍٔىمىٕي ثىٍىپ، ذبجىرجەَ ثوٌسى ٔىڭهللاِۇضب 

ر ـ چۈغّەٍال ِۆجىسە وۆجۈرۈپ ثىرزىٕال ٍەرگە جبغٍىسى، ِۇضبٔىڭ ھبضىطي ٍەرگە چۈغە
ِۇضبٔىڭ ھبضىطي ٍەرگە چۈغۈپال ٔبھبٍىحي ٍوغبْ ۋە وۈچٍۈن ثىر ٍىالٔغب  .ِەٍسأغب وەٌسى

ثۇ ٍىالْ ضېھىرگەرٌەرٔىڭ ھەرىىەجٍىٕىۋاجمبْ ٍىپ ۋە وبٌحەوٍىرىٕي ثىر ـ ثىرٌەپ ۋە  .ئبٍالٔسى
 .ھەِّىطىٕي ٍۇجۇۋەجحيِۇضبٔىڭ ھبضىطي ئۇالرٔىڭ  .ٔبھبٍىحي جېس ضۈرئەجحە ٍۇجۇغمب ثبغٍىسى

ِۇضب لوٌىٕي ٍىالٔغب ئۇزاجحي، ٍىالْ زەرھبٌال ھبضىغب  .ٍىالْ ِۇضبغب لبراپ ھەرىىەجٍۀسى
ئۇالر  .ئبٍالٔسى، ضېھىرگەرٌەر ئۆزٌىرىٕىڭ ثىر ضېھىرگەرٔىڭ لبرغىطىسا ئەِەضٍىىىٕي ثىٍىػحي

گەرٌەر ضەجسە ضېھىر .ئەڭ ئۇضحب ضېھىرگەر ۋە زاِبٔىٕىڭ ئەڭ ثىٍىٍّىه وىػىٍىرى ئىسى
لىٍىع ئۈچۈْ ئۆزٌىرىٕي ٍەرگە ئېحىػحي ۋە: ثىس ئبٌەٍِەرٔىڭ پەرۋەرزىگبرىغب، ِۇضب ۋە ھبرۇٕٔىڭ 

 . زېَىػحي - رەثجىگە ئىّبْ ئېَححۇق،
ِىطىرٌىمالر ۋە ئىطرائىً ئەۋالزى لەۋِي ثۇ ِۆجىسىٕي ۋە ضېھىرگەرٌەرٔىڭ ِۇضب ثىٍەْ 

پىرئەۋْ پۈجۈْ ضېھىرگەرٌەرٔىڭ ئېطىٍىػىٕي  .ھبرۇٔغب ضەجسە لىٍغبٍٔىمىٕي وۆرۈپ جۇرزى
 .ئىّبْ ئېَححي لبهللا .ضېھىرگەرٌەر ِۇضبٔىڭ زىٕي ثوٌغبْ ئىطالِغب وىرزى .ئەِىر لىٍسى

ئۇالرٔي ئېطىع ۋە پۇت ـ لوٌٍىرىٕي وېطىع ئۈچۈْ ذورِب وۆجەوٍىرىگە چىمىرىػحي، ثەرىجىر 
ٔبِبززىگەر  .ئۆزٌىرىٕي ِۇضۇٌّبْ پېحي ئۆز زەرگبھىغب ئېٍىػىٕي جىٍىگۀىسى ٔىڭهللائۇالرِۇ 

ضېھىرگەرٌەر، ٍۀي ِىطىرٔىڭ ئبٌىُ ـ ئۆٌىّبٌىرىٕىڭ لبٍٔىرى،  .ۋالحي جېري وىرِىگۀىسى
 . پىرئەۋْ ئەضىەرٌىرى ئوق ئبجمبْ ثەزۀٍىرىسىٓ ثۇٌسۇلالپ ئېحىٍىپ چىمحي

ٌٍىرىٕي ئۆٌحۈرۈپ، لىسٌىرىٕي جۇجۇغمب ٔبرازىٍىك پىرئەۋٕٔىڭ ئبزەٍِىرى ئىطرائىً ئوغۇ
 . لىٍغبٔالرٔي زىٕسأغب جبغالغمب ثبغٍىسى

پەلەجال ِىٍٍىحىگە )لەۋِىگە(  .ِۇضب ثۇ ئىػالرغب ئبرىٍىػبٌّبً ٍبوي جىٕجىحبٌّبً وۆزىحەجحي
ٍبرزەَ جىٍىػىٕي، ثبال ـ لبزاغب ضەۋر لىٍىػىٕي  جىٓهللائۇالرٔىڭ  .ضەۋر لىٍىػٕي ئېَحبجحي

ئۈچۈْ ۋاٍطىّبضحىٓ جبلەت ۋە ضەۋرچبٍٔىك وۆرضەجىەْ ِىطىرٌىك هللا ا .ۇٍرۇق لىالجحيث
ئۇالرغب پىرئەۋْ ئەضىەرٌىرى زۇَٔب ثىسگە جەئەٌٍۇق زەپ  .ضېھىرگەرٌەرٔي ئۈٌگە وۆرضىحەجحي

 جىٓهللاچۈٔىي ثۇ زۇَٔبغب  .ئوٍالٍسىغبٍٔىمىٕي، ئەِّب ثۇٔىڭ جوغرا ئەِەضٍىىىٕي چۈغۀسۈرەجحي
 . ٕي پبن جۇجمبٔالر ۋارىص ثوالالٍححيلورلۇپ ئۆزى

ئۇ ثىر جەرەپحىٓ پىرئەۋٕٔىڭ غەزەپ ۋە ضۇٍىمەضحٍىرىگە  .ِۇضب لىَىٓ ئەھۋاٌسا لبٌغبٔىسى 
زەي  .زۇچ وەٌطە، ٍۀە ثىر جەرەپحىٓ ئۆز لەۋِىٕىڭ ئەرز ـ غىىبٍەجٍىرىگە زۇچ وەٌّەوحە ئىسى

 .ئىطرائىٍسىٓ، ٍۀي ِۇضبٔىڭ لەۋِىسىٓ ئىسىلبرۇْ ثۀي  .غۇ پەٍححە، لبرۇْ چىمىپ وەٌسى
ئەِّب ئۇ ئۆز لەۋِىگە ِۇغحۇِسورٌۇق لىالجحي، ئۇٔىڭ ِبي ـ ثبٍٍىمي ۋە ئەۋزەي غبرائىحي ئۇٔي 

غۇٔىڭ ثىٍەْ لبرۇْ ِۇضبٔي ثىر جەرەپ لىٍىع ئۈچۈْ  .پىرئەۋٔگە جېرىّۇ ٍېمىٓ لىٍغبٔىسى
  .ِەضٍىھەجي پۈجحيپىرئەۋْ ثىٍەْ لبرۇٕٔىڭ  .پىرئەۋْ ثىٍەْ وېٍىػحي

لبرۇْ ھەٍۋەت ثىٍەْ لەۋِىٕىڭ ئبٌسىغب چىمحي، ِۇضب ھەلىمەجەْ ئېغىر ئەھۋاٌغب زۇچ 
ِۇضب ثىر پەٍغەِجەر ثوٌۇظ  .ئۇٔىڭ ئۈضحىگە، لبرۇْ ِۇضبغب لبرغي چىممبٔىسى .وەٌگۀىسى
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 لبرۇْ ِۇضبٔي ئۇٔىڭغب ئەگەغىۈچىٍەرٔىڭ ٔەزىرىسىٓ .ضۈپىحي ثىٍەْ ثەوّۇ ٔوِۇضچبْ ئىسى
چۈغۈرۈظ ئۈچۈْ، ِۇضبٔىڭ ٔوِۇضىغب جېگىسىغبْ ٍبٌغبْ جۆھّەجحىٓ ثىرٔي ئوٍسۇرۇپ چىمىع 

 . ھەلمىسە پىرئەۋْ ثىٍەْ وېٍىػحي
لبرۇٕٔىڭ ئۆً ـ ِۆٌۈن، ِبي ـ  .ِۆجىسە ِەٍسأغب وەٌسى. ..ِۇضب لبرۇٔغب ثەززۇئب لىٍسى

لەۋِىٕىڭ ئبٌسىغب لبرۇْ ھەٍۋەت ثىٍەْ  .ثېطبت، پۈجۈْ ذەزىٕىٍىرىٕي ٍەر ٍۇجۇپ وەجحي
ٍەر لبرۇْ ثىٍەْ ثىرٌىىحە ئۇٔىڭغب جەۋە  .جۇٍۇلطىسال ٍەر ٍېرىٍىپ لبرۇٕٔي ٍۇجۇۋەجحي .چىممبٔىسى

 .ضبراً ـ ئۆً، ھبٍۋأالر، ئبٌحۇْ ـ وۈِۈظ، ئۈٔچە ـ ِەرۋاٍىث ۋە ئبزەٍِىرىٕىّۇ ٍۇجۇپ وەجحي
ٔىڭ لەٌجىٕي ئۇزۇٔسىٓ ثېرى لبرۇٕٔي ٍەر ٍۇجۇغي ثىٍەْ ذەٌمٕىڭ وۆزى ِۇضبغب ثۇراٌسى ۋە ئۇالر

 . ئىگەٌٍىۋاٌغبْ گۇِبٍٔىك لبراغالر ثىرزىٕال غبٍىت ثوٌسى
ِۇضب ثىٍەْ  .ِىطىرٌىمالر ۋە ثۀي ئىطرائىً ثۇ ِۆجىسىٕي ئۆز وۆزٌىرى ثىٍەْ وۆرگۀىسى

پىرئەۋْ ِۇضبٔىڭ ئۆز  .پىرئەۋٕٔىڭ ئبرىطىسىىي ِۇجبزىٍە لبٍحىسىٓ ٍۈوطەن پەٌٍىگە چىمحي
 . جىىىۀٍىىىگە جوٌۇق ئىػۀچ لىٍسىجەذحىگە وۆز 

ئەضٍىسە ئىّبٕٔي  ئۇ .پىرئەۋىٕٕىڭ ئبزەٍِىرىٕىڭ ئبرىطىسا ثىر ِۇئّىٓ وىػي ثبر ئىسى
ٍوغۇرۇپ ٍۈرەجحي، ئۇ پىرئەۋٕٔىڭ ِۇضبٔي ئۆٌحۈرۈظ ھەلمىسىىي جەوٍىپىٕي ثەرگەْ ٍىغىٍىػحب 
ضۆز لىٍىپ، ثۇ جەوٍىپٕىڭ ثەوّۇ ئبززىٌ ئىىۀٍىىىٕي ۋە ٔەجىجىگە ئېرىػىىٍي 

ئۆزىٕىڭ رەثجي ئىىۀٍىىىسىٓ ثبغمب  ٔىڭهللاثوٌّبٍسىغبٍٔىمىٕي ئىطپبجالپ چىمحي، ئۇ ِۇضبٔىڭ 
ئبٔسىٓ ِۇضبٔىڭ پەٍغەِجەر ئىىۀٍىىىگە زائىر ئوچۇق  .ثىر ٔەرضە زېّىگۀٍىىىٕي ئېَححي

ئۇ ِۇٔساق  .ئۇٔىڭ ئېَحىػىچە، ِۇضب ثىر ٍبٌغبٔچي ٍبوي راضحچىً ئىسى .زەٌىٍٍەرٔي وەٌحۈرزى
ئەگەر ئۇ ٍبٌغبٔچي ثوٌطب، ئۇٔىڭ ٍبٌغىٕي پەلەت ئۆزىگىال ئبئىث ثوٌۇپ، ئۇ »زېسى: 

ئەگەر ِۇضب راضحچىً  .زەرىجىسە ثىر ٔەرضە زېّىسى ٍبوي ثىر ئىع لىٍّىسى ئۆٌحۈرۈٌگىسەن
ثوٌطب ۋە ثىس ئۇٔي ئۆٌحۈرۈۋەجطەن، ئۇ ثىسگە جەھسىث لىٍىپ ئېَحمبْ ئبزاثحىٓ ئۆزىّىسٔي لبٔساق 

ثۈگۈْ ثېػىغب وەٌگەْ ثبالٔي  .لۇجۇٌسۇرىّىس؟ جېري جۈٔۈگۈْ لبرۇْ ثبً ۋە وۈچٍۈن ئىسى
 ٔىڭهللاىسِۇ ثۈگۈْ ھۆوۈِراْ ۋە وۈچٍۈن ئەھۋاٌسا جۇرىۋاجىّىس، ئەگەر ث .ھەِّەٍٍەْ ثىٍسۇق

وىُ ثىسٔي ئۇٔىڭ جبزاضىسىٓ لۇجۇٌسۇرىسۇ؟  .غەزىپي وېٍىپ لبٌطب، وىُ ثىسگە ٍبرزەَ لىٍىسۇ
 «. ..ثىسٔىڭ ثۇٔچىۋاال لىٍىپ وېحىػىّىس ۋە ٍبٌغبْ ضۆزٌىرىّىس ثىسٔي چولۇَ زىَبٔغب ئۇچرىحىسۇ

 . ھەِّەٍٍۀٕي لبٍىً لىٍسىئۇٔىڭ ضۆزٌىرى 
پىرئەۋٕٔىڭ ِۇضبٔي ئۆٌحۈرۈظ جەوٍىپي لوثۇي لىٍىّٕىغبْ ۋە ِۆِىٓ وىػي ئۇٔي لورلۇجمبْ 
ثوٌطىّۇ، پىرئەۋْ ئۆزىسىٓ وېَىٓ وېٍىسىغبْ ثبرٌىك ئبزغۇٔالرغب ئۆرٔەن ثوٌىسىغبْ غۇ جبرىرىٌ 

غۇٔي ِەضٍىھەت ِەْ ضىٍەرگە پەلەت ٔېّىٕي جوغرا زەپ لبرىطبَ، »: ضۆزٌەرٔي لىٍسى
  «. ضىٍەرٔي ِەْ پەلەت جوغرا ٍوٌغب ثبغالٍّەْ .ثېرىّەْ

پىرئەۋْ ھەرلبٔچە ضۆزٌەپّۇ ئۇ ِۆِىٓ وىػىٕي  .جبالظ ـ جبرجىع ثۇٔىڭ ثىٍەْ جۈگىّىسى 
ِۆِىٓ وىػي ٍۀە گەپ لىٍىػمب ثبغٍىسى: ثۇ ئىٍىٍّىه ِۆِىٓ وىػىٕىڭ  .لبٍىً لىالٌّىسى

پىرئەۋْ ثۇ ئبزەِٕىڭ  .ٍۇق ئبگبھالٔسۇرۇظ ثبر ئىسىضۆزٌىرىسە ٔۇرغۇٍٔىغبْ لورلۇٔچ
ِۆِىٓ وىػي پىرئەۋٕٔىڭ  .وبضبپىحىسىٓ ِۇضب ثىٍەْ ھەپىٍىػىػٕي ثىر ِەزگىً جبغالپ لوٍسى

ئۇٔىڭ ئىّبْ  .ئۆز جەِەجىسىٓ ثوٌۇپ، ئۇٔىڭ ٍېمىٍٕىرىسىٓ ۋە ِۇھىُ ئبزەٍِىرىسىٓ ثىرى ئىسى
ٍۀي ثۇ  .پبرچىالٔغبٍٔىمىٕىڭ ئىپبزىطي ئىسىئېَحىػي پىرئەۋْ ضبرىَىٕىڭ ِۇضب جەرىپىسىٓ 
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ئۇ ئۆٌحۈرۈٌطە، ِىطىرٌىك ئۆٌىّبالر ئورۇٍٔىرىسىٓ لوزغىٍىپ  .ِۇضبٔىڭ ثۈٍۈن غەٌىجىطي ئىسى
ئۇٔي ئۆٌحۈرضىّۇ، ئۆٌحۈرِەً ضبق لوٍطىّۇ  .وېحىپ، پىرئەۋْ ئېغىر ئەھۋاٌغب چۈغۈپ لبالجحي

 ٔىڭهللازەي غۇ چبغسا،  .ۈزۈغىە ثبغٍىسىغۇڭب ئۇٔىڭغب لبرغي ثىر پىالْ ج .ذەجەرٌىه ئىسى
پىرئەۋْ  .ئۇٔي پىرئەۋْ جبِبئەضىٕىڭ ضۇٍىمەضحٍىرىسىٓ ضبلٍىسىهللا ا: ٍبرزىّي ٍېحىپ وەٌسى

  .جبِبئەضىگە ئەڭ ٍبِبْ ئبزاة ٔبزىً ثوٌسى
جبئبال ضىٕبظ، لورلۇجۇظ، ِۇضب ۋە ِۆئّىٍٕەرگە ٍبِبٍٔىك لىٍىػٕي چەوٍەظ، غۇٔسالال هللا ا

پەٍغەِجەرٌىىىٕي ۋە جوغرىٍىمىٕي ئىطپبجالظ ئۈچۈْ پىرئەۋْ ئبئىٍىطىگە جېرىّۇ ِۇضبٔىڭ 
غۇٔىڭ ثىٍەْ ِىطىرزا لەھەجچىٍىه ۋە لۇرغبلچىٍىك ٍىٍٍىرى  .لبجحىك ِۇئبِىٍە لىٍسى

ِبي ثبھبضي ئۆرٌەپ،  .ٍبِغۇر ٍبغّىسى، ٔىٍٕىڭ ضۇٌىرى ئبزىَىپ ھوضۇي وېّەٍسى .ثبغالٔسى
ئىّبٔطىسٌىمٕىڭ، ئېحىمبزضىسٌىمٕىڭ ئىٕطبٔالرٔىڭ  .ۆٌۈغىە ثبغٍىسىئىٕطبٔالر ئبچبرچىٍىمحب ئ

 . ثېػىغب زائىُ ثۇ جبزاالرٔي ئېٍىپ وېٍىسىغبٍٔىمي ئېٕىك ئىسى
وىػىٕي ئېچىٕسۇرىسىغىٕي غۇوي، پىرئەۋٕٔىڭ لەۋِي ثۇ ثبالٍي ـ ئبپەجٍەرٔي غەٌىحە ثىر 

ئۇالرٔىڭ ثېػىغب ئبچٍىك ـ ئۇالرٔىڭ لبرىػىچە، ِۇضبٔىڭ جۈپەٍٍىسىٓ  .ضەۋەثىە ثبغٍىسى
ئۇالر  .ئۇالر ٔبِراجالغحي ۋە ھەلحىٓ جېرىّۇ ئۇزالالغحي .ٍولطۇٌٍۇق ۋە لەھەجچىٍىه وېٍىۋاجبجحي

غۇٔچىٍىه ئەذّەق ئىسىىي، ثۇ ئبپەجٍەرٔىڭ ضەۋەثي، ھەجحب ٍبِغۇرٔىڭ ٍبغّبضٍىمىٕي ِۇضبٔىڭ 
  .ضېھىرگەرٌىىي ئۈچۈْ وۆرضەجىەْ ِۆجىسىطي زەپ ثىٍەجحي

رئەۋْ ثبغچىٍىمىسىىي ِىطىرٌىمالرٔي ثەٌىي ئىّبْ ئېَحىپ ثۀي ئىطرائىٍٕي ِۇضب پىهللا ا
 .ثىٍەْ لوٍۇپ ثېرەر، زەپ ئۇالرغب ذىٍّۇذىً ئۇضۇٌسا ثېطىُ ۋە لىَىٕچىٍىك پەٍسا لىٍسى

ئۇزۇْ ِەزگىٍٍىه لۇرغبلچىٍىمحىٓ وېَىٓ، ٔىً زەرٍبضىغب  .ئۇالرٔي ضۇ ئبپىحىگە زۇچبر لىٍسى
ثبغحب  .ئېحىسالرٔي ضۇ ثېطىپ، زېھمبٔچىٍىك ۋەٍراْ ثوٌسى .وەٌىۈْ وەٌسى ضبپّۇضبق ثىر ٍىً

ئبپەت ۋە ئبچٍىك ضۇضىسٌىمحىٓ پەٍسا ثوٌغبْ ثوٌطب، ثۇ لېحىُ وەٌىۈٔسىٓ، ضۇٔىڭ جىمٍىمىسىٓ 
 . ِەضىٍىگە ئۇٔىڭ ئبرىٍىػىػي وېرەن ئىسى ...ئۇالر ِۇضبغب لبراپ ٍۈگۈرۈغحي .وېٍىپ چىمحي

رۋەرزىگبرىڭغب ئۆزىٕىڭ ضبڭب ئبجب لىٍغبْ ئەھسى ثىٍەْ )ٍۀي ضبڭب ئي ِۇضب! پە»ئۇالر: 
ثەرگەْ پەٍغەِجەرٌىىٕىڭ ھەلىمىٌ ھۆرِىحي ثىٍەْ ثىسزىٓ ثبالٔي وۆجۈرۈۋېحىػىە( زۇئب لىٍطبڭ، 

لەضەِىي، ئەگەر ثىسزىٓ ثبالٔي وۆجۈرۈۋەجطەڭ، ضبڭب چولۇَ ئىّبْ ئېَحىّىس، ئىطرائىً  لبهللا
  .زېگەْ ئىسى« ئەۋالزىٕي چولۇَ ضەْ ثىٍەْ ثىٍٍە لوٍۇپ ثېرىّىس

ضۇالر ٍەرگە ضىڭىپ ِۇٔجەت  .ِۇضب رەثجىگە زۇئب لىٍىپ ضۇٔىڭ ئۆرٌىػىٕي جوذحبجحي
ئىطرائىٍٕي لوٍۇپ ثېرىػىە زائىر ثەرگەْ ۋەزىطىگە  جۇپرالالر پەٍسا ثوٌسى، ِۇضب ئۇالرٔىڭ ثۀي

 . ئەِەي لىٍىػىٕي جەٌەپ لىٍسى، ئەِّب جبۋاة ئبالٌّىسى
زىرائەت ۋە ِېۋىٍەرٔي هللا ا .ئبرلىسىٕال چېىەجىە ِۆجىسىطي )ئبپىحي( ِەٍسأغب وەٌسى

 .ٍەٍسىغبْ چېىەجىە جوپٍىرىٕي ئەۋەجحي، چېىەجىىٍەر زىرائەت، ِېۋىٍەرٔي ٍەپ جۈگەجحي
چېىەجىىٍەر ثبرغبٍٔىىي ٍەرزە ِىطىرٌىمالرٔىڭ ِېۋىٍىرىسىٓ ئەضىرِۇ لبٌّبٍححي، ِىطىرٌىمالر 

ثۇ لېحىُ ئىطرائىً ئەۋالزىٕي لوٍۇپ ثېرىسىغبْ ثوٌسى، ِۇضب  .ٍۀە ِۇضبٔىڭ ئبٌسىغب وېٍىػحي
ك زېھمبٔچىٍى .چېىەجىىٍەر وەٌگەْ ٍېرىگە لبٍححي .رەثجىگە زۇئب لىٍىپ ثۇ ئبپەجٕي ٍوق لىٍسى

ئۇالر ٍۀە گەپ  .لبٍحب ثبغالٔسى، ِۇضب ٍۀە ثۀي ئىطرائىٍٕىڭ لوٍۇپ ثېرىٍىػىٕي ضورىسى
ثۇٔىڭ ثىٍەْ، ثۇ . زېّەوىي، ثەرگەْ ۋەزىطىسە راضحچىً ئەِەش ئىسى .ئوٍٕىحىػمب ثبغٍىسى
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ِىطىرٌىمالر ٍۀە ِۇضبٔىڭ ئبٌسىغب  .پىحٍەر وېطەي جبرلبجحي .لېحىُ پىث ئبپىحي ِەٍسأغب وەٌسى
. ٌېىىٓ ئۇالر ٍۀە ۋەزىطىسە جۇرِىسى .وېٍىػىپ جەورار ۋەزە لىٍىػحي، ِۇضب ٍۀە زۇئب لىٍسى

ئۇالر  .ثىرزىٕال ھەِّە ٍەر پبلىالر ثىٍەْ جوٌسى .وېَىٓ پبلب ئبپىحي ِەٍسأغب وەٌسى
 .ِىطىرٌىمالرٔىڭ ٍېّەوٍىرى ئۈضحىسە ضەورەپ، ئۆٍٍىرىگە وىرىۋېٍىپ ئۇالرٔي ئبۋارە لىٍسى

ئبذىرىسا لبْ ِۆجىسىطي ِەٍسأغب  .ۀە ِۇضبغب ۋەزە ثەرزى ۋە ٍۀە ۋەزىطىسە جۇرِىسىئۇالر ٍ
 . ٔىً ضۈٍي ھېچىىُ ئىچەٌّەٍسىغبْ لبٔغب ئبٍالٔسى .وەٌسى

ٔىً زەرٍبضىٕىڭ لبٔغب ئبٍٍىٕىػي پەلەجال ِىطىرٌىمالرغىال ثوٌۇپ، ِۇضب ۋە لەۋِىگە ٔورِبي 
ِىطىرٌىك ئىچىع ئۈچۈْ لبچىٍىرىغب ضۇ ئبٌغبٔسا، ئەِّب ھەرلبٔساق ثىر  .ضۇ ھبٌىحىسە ئىسى

ثۇ ٍېڭي ۋە لورلۇٔچٍۇق ِۆجىسە ئبٌسىسا پىرئەۋْ ۋە  .لبچىٕىڭ لبٔغب جوٌغبٍٔىمىٕي وۆرەجحي
ٍۀە ِۇضبٔىڭ ئبٌسىغب وېٍىػحي ۋە  .ضبرىَىسىىىٍەر ثىٍەْ جەڭ ِىطىرٌىمالرِۇ لبجحىك چۆچىسى

ىگبرىغب زۇئب لىٍىپ ئبپەجٕي وۆجۈرۈۋەجحي، غۇٔساق ِۇضب ٍۀە پەرۋەرز. ثۇرۇٔمىسەوال ۋەزە ثەرزى
زەي  .ثوٌطىّۇ، پىرئەۋٕٔىڭ ئورزىطي ِۇضبٔىڭ لەۋِىٕي ئېٍىپ وېحىػىگە ئىجبزەت ثەرِىسى

ئۇ  .ئەوطىچە، پىرئەۋْ جېرىّۇ جەٌۋىٍىػىپ ذەٌمىگە ئۆزىٕىڭ ئىالھ ئىىۀٍىىىٕي جبوبرٌىسى
 . ثىٍەٍسۈوي ٍوق ٔبِرات زەپ وۆرضەجحي ِۇضبٔي ضېھىرگەر، ٍبٌغبٔچي ۋە ثىرەرجبٌّۇ ئبٌحۇْ

 .پىرئەۋْ ِىٍٍىحىٕي )لەۋِىٕي( وۆزگە ئىٍّىطىّۇ، ئۇالر ٍۀە ئۇٔىڭغب ئىحبئەت لىٍسى
ئۇالرٔىڭ ئەلٍىٕي، ئەروىٍٕىىىٕي، وەٌگۈضىٕي ۋە ئىٕطبٍٔىمىٕي ِۀطىحّىطىّۇ، ئۇالر ٍۀە 

بٍسىغبٍٔىمي ئېٕىك ثوٌسى، ئۇ پىرئەۋٕٔىڭ ِۇضبغب ئىحبئەت لىٍّ .پىرئەۋٔگە ئىحبئەت لىٍىػحي
ثۀي ئىطرائىٍٕي لىَٕبغحىٓ، ِىٍٍىحىگە )لەۋِىگە( ِەضئۇٌىَەجطىسٌىه لىٍىػحىٓ ۋاز 

ِۇضبغب ِىطىرزىٓ چىمىػمب  .ثۇ ۋالىححب، ِۇضب ثىٍەْ ھبرۇْ پىرئەۋٔگە ثەجسۇئب لىٍسى .وەچّىسى
ى جېرىچە ئىّبْ غەٌىحە ٍېرى، ئۇالرٔىڭ ثەزىٍىر .رۇذطەت ثېرىٍسى، ِۇضب لەۋِٕي ئبٌسى

 . ئېَحّىغبْ ئىسى
ِۇضبغب چىمىع ئىجبزىحي ثېرىٍگۀسىٓ وېَىٓ، ئىطرائىً ئەۋالزى ثىر ثبٍرإِي 

پىرئەۋْ ذبٌىّىطىّۇ ٍۀىال ئىجبزەت  .جەثرىىٍەظ ئۈچۈْ پىرئەۋٔسىٓ رۇذطەت ضورىسى
زىٕٕەجٍىرىٕي ئىطرائىً ئەۋالزى چىمىع ئۈچۈْ جەٍَبرٌىك لىٍىػحي، ئۇالر زىجۇ  .ثەرزى

وېچىطي ِۇضب  .جوپٍىسى، ِىطىرٌىمالرزىّٕۇ ٔۇرغۇْ ئبٌحۇْ، زىجۇ زىٕٕەت ئبرىَەت ئبٌسى
وېٍىپ، ئۇالرٔي غبَ زىَبرىغب ئېٍىپ وېحىع ئۈچۈْ لىسىً زېڭىسغب لبراپ ٍوٌغب چىمحي، 

پىرئەۋٔگە ِۇضبٔىڭ لەۋِىٕي ئېٍىپ  .پىرئەۋٔىڭ ئبزەٍِىرى ۋە جبضۇضٍىرى ھەرىىەجحە ئىسى
پىرئەۋْ چوڭ لوغۇٕٔىڭ ٍىغىٍىػي ئۈچۈْ پۈجۈْ غەھەرٌەرگە  .غبٍٔىمىٕي ذەۋەر لىٍػحيِبڭ

  .ثۇٍرۇق چۈغۈرزى، پىرئەۋْ لوغۇٔي لوزغىٍىپ ِۇضبٔىڭ ئبرلىطىسىٓ لوغالپ ِبڭسى
ِۇضب لىسىً زېڭىسغب وېٍىپ جوذحىسى، ٍىرالحىٓ ثىر ثۇٌۇت وۆجىرىٍىپ پىرئەۋْ 

ئبرلىسىٕال لوغۇٕٔىڭ ثبٍرالٍىرى  .ػبرەت لىٍسىلوغۇٔىٕىڭ ٍېمىٕالپ وەٌگۀٍىىىٕي ثې
ِۇضبٔىڭ لەۋِي لورلۇغمب ثبغٍىسى، ئەھۋاي ِۇرەوىەپ ۋە ذەجەرٌىه ئىسى، ئبٌسىسا  .وۆرۈٔسى

چۈٔىي ئۇالر  .زېڭىس ئبرلىطىسا زۈغّەْ ثوٌغبچمب جەڭ لىٍىػحىٓ ثبغمب چبرىطي ٍوق ئىسى
پمبچمب، پىرئەۋٕٔىڭ ئۇالرٔي لىرىپ جبغٍىػي ثبٌىالر، ئبٍبٌالر ۋە لوراٌطىس ئەرٌەرزىٓ جەروىپ جب

 . ئېٕىك ئىسى
زېَىػىپ  - لەۋِٕىڭ ئىچىسىٓ ثەزىٍىرى: پىرئەۋْ ثىسگە ٍېحىػىۋاٌسىغبْ ثوٌسى،
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 . ۋارلىرغىٍي جۇرزى
زېسى  - ـ ٍبق، ھەرگىس ئۇٔساق ثوٌّبٍسۇ! رەثجىُ ِەْ ثىٍەْ ثىٍٍە، ئۇ ِېٕي لۇجمۇزىسۇ، 
ئۇٔىڭغب ھبضىطىٕي زېڭىسغب هللا ٍۈزٌىٕىػي ثىٍەْ جەڭال ا لبهللائەِّب ثۇ ئىػۀچ ثىٍەْ  .ِۇضب

ِۇضب ھبضطىٕي ٍۇلىرىغب وۆجەرگىٕىسە، جىجرىئىً ئەٌەٍھىططبالَ زەرھبي  .ئۇرۇغمب ئەِىر لىٍسى
ِۇضب ھبضىطي ثىٍەْ زېڭىسغب ئۇرزى ۋە زېڭىس ئىىىىگە ئبٍرىٍىپ، ئوڭ ـ ضوي  .زېّىٕغب چۈغحي

ِۇضب ۋە لەۋِي ِېڭىپ  .ثوٌغبْ، لبجحىك ۋە لۇرۇق ثىر ٍوي ئېچىٍسىجەرىپىسە زېڭىس زوٌمۇٍٔىرى 
زېڭىس زوٌمۇٔي ثىر پەضىَىپ ثىر ئۆرٌەٍححي،  .چٍۇق ئىسىۇِۆجىسە لورلۇٔ .زېڭىسزىٓ ئۆجحي

ئۇالر ئېچىٍغبْ ٍوٌسا ِېڭىۋاجمبٔسا گوٍب ثىر ضىرٌىك لوي ئۇالرٔي غەرق ثوٌۇغحىٓ ٍبوي ھۆي ثوٌۇپ 
 . ئىطرائىً ئەۋالزى زېڭىسزىٓ ئۆجۈپ ثوٌسى .وېحىػىسىٓ لوغساۋاجبجحي

ِۆجىسىٕي، زېڭىسٔىڭ ئوجحۇرىطىسا ئېچىٍغبْ  .ثۇ چبغسا، پىرئەۋْ زېڭىسغب ٍېحىپ وەٌسى
لورلمبْ ثوٌطىّۇ، جبھىٍٍىك ثىٍەْ ئۇرۇظ ھبرۋىطىىٕىڭ ھبرۋىىىػىگە  .لۇرۇق ٍوٌٕي وۆرزى

 . لوغۇْ ئبرلىطىسىٓ ِبڭسى .ئىٍگىرىٍەغٕي ثۇٍرىسى
زېڭىسزىٓ ئۆجۈپ ثوٌۇپ، زېڭىسٔىڭ ثۇرۇٔمي ھبٌىغب لبٍحىػي ئۈچۈْ ھبضىطي ثىٍەْ ِۇضب 

ِۇضب لەۋِىٕىڭ  .زېڭىسٔىڭ غۇ پېحي لېٍىػىٕي ثۇٍرىسىهللا ا .زېڭىسٔي ئۇرِبلچي ثوٌىۋىسى
ئەگەر ھبضىطي  .لۇجۇٌۇظ ئۈچۈْ زېڭىس ثىٍەْ پىرئەۋٔسىٓ ئبٍرىٍىػىٕي ئۈِىس لىٍغبْ ئىسى

ِۇضبِۇ لۇجۇالجحي، پىرئەۋّٔۇ  .ڭىس ئەضٍىگە لبٍحمبْ ثوٌطب ئىسىثىٍەْ زېڭىسغب ئۇرۇپ، زې
جبئبال پىرئەۋٕٔىڭ ضۇزا غەرق ثوٌۇغىٕي ذبٌىسى، غۇڭب ِۇضبغب هللا ئەِّب ا .لۇجۇٌغبْ ثوالجحي

 . زېڭىسغب چېمىٍّبضٍىمىٕي ثىٍسۈرزى
سا پىرئەۋْ لوغۇٔي ثىٍەْ زېڭىسٔىڭ ئوجحۇرىغب وەٌسى، ئۇالر لبرغي لىرغبلمب ٍېمىٍٕىغبٔ

جىجرىئىً ثەجب  .جىجرىئىٍغب زېڭىس زوٌمۇٍٔىرىٕىڭ لوغۇٌۇغىٕي ئەِىر لىٍسىهللا ئۇٌۇغ ا
پىرئەۋْ ۋە لوغۇٔي  .زېڭىس زوٌمۇٔي لوغۇٌۇپ، پىرئەۋْ ۋە لوغۇٔىٕي لوٍٕىغب ئبٌسى .وەٌحۈرزى

 . جبھىٍٍىك غەرق ثوٌۇپ، ئىّبْ غەٌىجە لىٍغبْ ئىسى .غەرق ثوٌسى
جېٕي  .چبغسا، ئۆزىٕىڭ زوزاذحىىي ئورٔىٕي وۆرزىپىرئەۋْ ضۇزا جۇٔجىمىۋاجمبْ 

ئۆزىٕىڭ ئۇٔىڭغب ، جوِػۇلىغب وېٍىپ، پەرزىٍۀگەْ وۆزى ئىچىٍغىٕىسا، ِۇضبٔىڭ جوغرىٍىمىٕي
ئەِسى لىٍغبْ جۆۋثىٕىڭ  .لبرغي ئۇرۇظ لىٍىپ ذبجب لىٍغبٍٔىمىٕي چۈغىٕىپ ئىّبْ ئېَححي

وۆرگەْ ۋە ضەوراجمب چۈغىۀسە لىٍىٕغبْ  ثۇ ئبزاثٕي .پبٍسىطي ٍوق ثوٌۇپ لوثۇي لىٍىّٕبٍححي
جىجرىئىً زېسى: ئەِسى جۆۋثىگە ٍەر ٍوق، ضبڭب ثېرىٍگەْ جەۋثە لىٍىع ۋالحي  .جۆۋثە ئىسى

ضەْ  ...پەلەجال جەضىحىڭ لۇجۇٌىسۇ .ئەِسى ضبڭب لۇجۇٌۇظ ٍوق .ئبذىرالغحي، ئىع جۈگىسى
وٌمۇٔي جەضىحىڭٕي لىرغبلمب ضۀسىٓ وېَىٕىىٍەرگە ئىجرەت ثوٌطۇْ ئۈچۈْ زېڭىس ز .ئۆٌىطەْ

زوٌمۇٔالر ئۇٔىڭ جەضىحىٕي  .گۇِراھ پىرئەۋْ ئۈضحىگە پەرزە ٍېپىٍسى .چىمىرىپ لوٍىسۇ
  .لىرغبلمب ئبجحي

ٍۀي  .زىٓ ثبغمىطىغب ثوٍۇْ ئېگىػىە وۆٔسۈرىۋەجىۀىسىهللا پىرئەۋْ ئىطرائىً لەۋِىٕي ا
جەرضبٌىك ۋە ٔبزأٍىك ثىٍەْ ِۇضبغب وۆپ ئۇالر  .ئۇالرٔىڭ روھٍىرىٕي ثۇزغۇٔچىٍىممب ئۇچراجحي

ثۀي ئىطرائىً لەۋِي ثۇ ثۇجپەرەش لەۋِٕىڭ ئىٍىىگە ئۆجىۀسىٓ ثېرى  .ئەزىَەت ٍەجىۈززى
ئۇالرٔىڭ ئىچىسە ثۇجالرغب چولۇٔۇظ ھەۋىطي جۇغۇٌسى ۋە  .ٔۇرغۇٍٔىغبْ پبالوەجىە زۇچ وەٌسى

ِۇضب لەۋِىٕي  .ئىىۀٍىىىٕي ئېَححيِۇضب ئۇالرٔىڭ ثەوّۇ ٔبزاْ  .ِۇضبزىٓ ثۇت جەٌەپ لىٍىػحي
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 .چۆٌسە ٔە زەرەخ، ٔە ٍېگۈزەن ـ ئىچىۈزەن ثىر ٔەرضە ٍوق ئىسى .ثبغالپ ضىٕب چۆٌىگە وەٌسى
ثۇٌۇجالرٔي ئۇالرغب  .ئۇالرغب رەھّەت لىٍىپ جەرۀجىجىٓ ۋە ثۆزۈٔىٕي چۈغۈرۈپ ثەرزىهللا ا

ئېمىپ چىمىسىغبْ جبجٍىك  جەرۀجىجىٓ ثەزى ِېۋىٍىه زەرەذٍەرزىٓ .ضبٍىۋەْ لىٍىپ ئەۋەجحي
ثۆزۈٔە  .ِبززا ثوٌۇپ، غبِبٌالر ثۇ ِبززىالرٔي ٍبپرالالرٔىڭ ئىچىگە لوٍۇپ ئېٍىپ وەٌگۀىسى

ئۇالر لبجحىك ئۇضطبپ وەجحي، ِۇضب ھبضىطي ثىٍەْ ثىر  .ثوٌطب، لۇظ جۈرٌىرىسىٓ ثىرى ئىسى
لەثىٍىگە ثۆٌۈٔگەْ  12ئىطرائىً لەۋِي  .ثۇالق ئېحىٍىپ چىمحي 12جبغحىٓ  .جبغمب ئۇرىۋىسى

غۇٔساق ثوٌطىّۇ، ئۇالرٔىڭ  .ئۇالرٔىڭ ھەر ثىرىگە ثىرزىٓ ثۇالق چىمىرىپ ثەرزىهللا ثوٌۇپ، ا
ئۇالر ِۇضبزىٓ ثۇ  .ئىچىگە ضىڭىپ وەجىەْ ئۇ لۇجراجمۇٌۇق جۇٍغۇٌىرى جىُ جۇرِىسى

ٌىرى ٍېّەوٍەرزىٓ زېرىىىۀٍىىىٕي، ئۆزٌىرىٕىڭ پىَبز، ضبِطبق، پۇرچبق، ٍېطىّۇلالرٔي ٍېگۈ
غۇڭب ثۀي ئىطرائىً  .ثۇالر ِىطىرٔىڭ ئۀئۀىۋىٌ ئوزۇلٍۇلي ئىسى .وەٌگۀٍىىىٕي ئېَححي

زۇئب لىٍىػىٕي جەٌەپ  لبهللالەۋِي ِۇضبٔىڭ ثۇالرٔي جۇپرالحىٓ چىمىرىپ ثېرىػي ئۈچۈْ 
ِۇضب ئۇالرٔىڭ ئۆزٌىرىگە زۇٌۇَ لىٍىۋاجمبٍٔىمىٕي ۋە ِىطىرزىىي ئۇ رەزىً وۈٍٔىرىٕي  .لىٍسى

ٓ ئېػىپ، زېسىضېغىٕىپ وەجىۀٍىىىٕي، ٍېّەن ـ ئىچّەوٕىڭ ئەڭ ٍبذػىطي ثېرىٍطە، ھەز
 . ئۇالرٔىڭ ئورٔىغب ئەڭ ٔبچبرٌىرىٕي جەٌەپ لىٍىۋاجمبٍٔىمىٕي لبٍحب ئبگبھالٔسۇرۇپ لوٍسى

ِۇضب لەۋِىٕي لۇززۇش جەرەپىە ثبغالپ ِبڭسى ۋە لەۋِىگە لۇززۇضمب ثبرغبٔسا، ئۇ 
ِبٔب ثۇ، ئۇالرغب  .ىمىرىع ئۈچۈْ، ئۇالر ثىٍەْ ئۇرۇغىػٕي ثۇٍرىسىٍەرزىىىٍەرٔي لوغالپ چ

ئۆزٌىرىگە وەٌگەْ ئۇ ِۆجىسىٍەرزىٓ وېَىٓ )ِۆِىٓ ثوٌغبٍٔىمي  .لىٍىٕغبْ ئبذىرلي ضىٕبق ئىسى
ئەِّب  .ئۈچۈْ(، ثۇجالرغب چولۇٔىسىغبْ ثىر لەۋَ ثىٍەْ ئۇرۇغىػٕىڭ ۋالحي ـ ضبئىحي وەٌگۀىسى

پۈجۈْ لەۋِسىٓ پەلەت ئىىىي  .ززەش ٍەرگە وىرىػٕي رەت لىٍسىِۇضبٔىڭ لەۋِي ئۇ ِۇلە
 600جبرىرىٌ ِەٌۇِبجالرغب ئبضبضالٔغبٔسا، ئۇالرٔىڭ ضبٔي  .وىػىال ِۇضب ثىٍەْ ھبرۇٔغب لېحىٍسى

ئەِّب ِۇضب ئۇالرٔىڭ ئبرىطىسىٓ ئۇرۇغحىٓ لورلّبٍسىغبْ ئىىىىال وىػىٕي  .ِىڭ وىػي ئىسى
 . جبپبٌىسى

ززەش زېّىٕغب وىرىپ ئۇرۇظ لىٍىع ئۈچۈْ لەۋِىٕي لبٍىً لىٍىػمب ثۇ ئىىىي وىػي ِۇلە
ئۆزٌىرىٕىڭ پەلەت غەھەر زەرۋازىطىسىٓ وىرضىال غەٌجىگە ئېرىػەٌەٍسىغبٍٔىمىٕي  .جىرىػحي

  .ئەِّب ئىطرائىً لەۋِي لورلۇٔچحىٓ جىحرەپ جۇرۇغبجحي .ئېَححي
 .ٍىرىغب لبٍحمىٍي جۇرزىئىطرائىً لەۋِي ثۇجمب چولۇٔىسىغبْ لەۋِٕي وۆرۈپال وؤب ذۇٍ

ئۇالرٔىڭ ذبراوحېرى ثۇزۇٌۇپ وەجىەْ ثوٌۇپ، رەزىٍٍىه ۋە پەضىەغٍىه ئۇالرٔىڭ لبْ ـ لېٕىغب 
ۋە ئۇٔىڭ پەٍغەِجىرى ِۇضبغب زاۋاٍِىك ٍوٌطىسٌىك لىٍىپ،  لبهللائۇالر  .ضىڭىپ وەجىۀىسى

ٔىھبٍەت، ئىطرائىً لەۋِي ِۇضبغب ِۇٔۇ ِەغھۇر ضۆزٔي لىٍسى:  .ئۇرۇغۇغمب لەجئىٌ لوغۇٌّىسى
ضەْ پەرۋەرزىگبرىڭ ثىٍەْ ثىٍٍە ثېرىپ ئىىىىڭالر ئۇرۇغۇڭالر، ثىس ثۇ ٍەرزە ئوٌحۇرۇپ »

 . ئۇالر ثۇ ضۆزٔي لىٍچە جەپحبرجّبً، ئوپئوچۇق زېگۀىسى .زېسى« جۇراٍٍي!
گەرچە پىرئەۋْ ئۆٌگەْ ثوٌطىّۇ،  .ِۇضب ئۆز لەۋِىٕي لبٍىً لىالٌّبٍسىغبٍٔىمىٕي چۈغۀسى

ِۇضب  .ئىطرائىً لەۋِىسە ذېٍي ثىر ۋالىحالرغىچە ئۆچّەٍسىغبْ جەضىر لبٌسۇرغبٔىسى
پەرۋەرزىگبرىغب پەلەت ئۆزى لېرىٕسىػىسىٓ ثبغمىالرٔي لبٍىً لىالٌّبٍسىغبٍٔىمىٕي ئېَححي ۋە 

 . ئۆزى ثىٍەْ لەۋِىٕي ئبٍرىۋېحىػىٕي جىٍەپ زۇئب لىٍسى ٔىڭهللا
ٍىً،  40ٍۀي ئۇالرٔي  .ەثىئىحي ثۇزۇٌغبْ ئىطرائىً لەۋِىگە ئۆز ھۆوّىٕي چۈغۈرزىجهللا ا
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جبوي ئۆٌۈپ جۈگىگىچە ٍبوي لېرىپ ھبٌىسىٓ وەجىۈچە ضىٕب چۆٌىسە ئېسىپ ٍۈرۈغىە ِەھىۇَ 
ثۇ ٔەضىً جۈگىگۀسىٓ وېَىٓ، ئورٔىغب ثبغمب ثىر ٔەضىً، ھېچىىّگە ٍېڭىٍّەٍسىغبْ،  .لىٍسى

 .ئۇالر ئېسىمىپ ٍۈرۈغىە ثبغٍىسى .ىٕىسىغبْ ثىر ٔەضىً ۋۇجۇجمب وېٍەجحيئۇرۇغۇپ زەپەر لبز
ثىر ٍەرزىٓ ٍۈرۈغىە ثبغالپ ثىر ٍەرزە جوذحبٍححي، جوذحىغبْ ٍەرزىٓ ٍۀە ٍۈرۈپ ئبۋۋاي 

ئۇالر ثۇ جەرىمىسە وېچە ـ وۈٔسۈز، ئەجىگەْ ـ ئبذػىّي  .ثبغٍىغبْ ٍەرگە ثېرىپ جوذحبٍححي
 . چۆٌىگە وىرىپ وەجحيجوذحىّبً ٍۈرۈپ، ضىٕب 

ئىطرائىً لەۋِي جۇر  .ثىٍەْ ضۆزٌەغىەْ ٍەرگە لبراپ ِبڭسىهللا ِۇضب جۇٔجي لېحىُ ا
ِۇضب ئۆزى ٍبٌغۇز جبغمب چىمىپ پەرۋەرزىگبرى ثىٍەْ  .جېغىٕىڭ لېػىغب وېٍىپ چۈغىۈْ لىٍسى

ثىٍەْ ضۆزٌەغىىٍي ِېڭىػحىٓ هللا ِۇضب ا .ئۇ ٍەرزە ِۇضبغب جەۋرات چۈغۈرۈٌسى .ضۆزٌەغحي
 . ثۇرۇْ، لېرىٕسىػي ھبرۇٕٔي لەۋِىگە ثبظ لىٍىپ لوٍغبٔىسى

ِۇضبغب )ثىسگە ِۇٔبجبت لىٍىػمب( ئوجحۇز : ئەئراف ضۈرىطىسە ِۇٔساق زەٍسۇهللا ئۇٌۇغ ا
ئۇٔىڭغب ٍۀە ئوْ وېچىٕي لوغحۇق، غۇٔىڭ ثىٍەْ، پەرۋەرزىگبرىڭٕىڭ  .وېچىٕي ۋەزە لىٍسۇق

ِەْ لبٍحىپ وەٌگۀگە لەزەر( »)ٕسىػي ھبرۇٔغب: ِۇضب لېرى .وېچە ثوٌسى 40ۋەزە لىٍغبْ ۋالحي 
لەۋِىّگە ِېٕىڭ ئورۇٔجبضبرىُ ثوٌۇپ جۇرغىٓ، )ئۇالرٔىڭ ئىػىٕي( جۈزىگىٓ، ثۇزۇلچىٍىك 

  .زېسى« لىٍغۇچىالرٔىڭ ٍوٌىسا ِبڭّىغىٓ
وۈْ روزا  30رىۋاٍەجٍەرزە ِۇٔساق زېَىٍىسۇ: ِۇضب وېچە ـ وۈٔسۈز ھېچٕىّە ٍېّەً ضبق 

ثىٍەْ ضۆزٌەغىۀسە، ئبغسىٕىڭ پۇراپ لېٍىػىسىٓ ئۀطىرەپ، ٍوٌسا  هللاوېَىٓ ا .جۇجحي
 - ئۇٔىڭسىٓ: ٔېّە ئۈچۈْ روزاڭٕي ثۇززۇڭ؟هللا ا .وېحىۋېحىپ ئبغسىغب ثىر ٍۇپۇرِبلٕي ضېٍىۋاٌسى

ِۇضب: ئي  .ئۇٔىڭ ضەۋەثىٕي ھەِّىسىٓ ٍبذػي ثىٍگۈچىسۇرهللا ئەضٍىسە ا .زەپ ضورىسى
 . زېسى - ئبغسىّٕىڭ پۇراپ لېٍىػىسىٓ لورلحۇَ،رەثجىُ؟ ضەْ ثىٍەْ ضۆزٌەغىۀسە، 

ضەْ  .ئي ِۇضب! ِەْ ئۈچۈْ روزا جۇجمبْ وىػىٕىڭ ئبغسى ئۀجەرزىّٕۇ ذۇظ پۇراٍسۇهللا: ا
زېگىٕىٕي  ٔىڭهللاِۇضب  .زېسى - لبٍحىپ، ٍۀە ئوْ وۈْ روزا جۇجمبٔسىٓ وېَىٓ لبٍحب وەي!

ثىسگە  .روزا جۇجمبٍٔىمي ثىسگە ٔبِەٌۇَ ِۇضبٔىڭ ٔېّە ئۈچۈْ ئوجحۇزٔىڭ ئورٔىغب لىرىك وۈْ .لىٍسى
ئوْ وۈٕٔي لوغۇپ لوٍۇغي ۋە ِۇضبغب جەۋراجٕي ٔبزىً لىٍىػي  ٔىڭهللاِەٌۇَ ثوٌغىٕي، پەلەت 

 . ئىسى
 ِۇضبغب جۆۋۀسىىىسەن ئوْ جۈرٌۈن ۋەضىَەت ثېرىٍسى: 

 . ئىجبزەت لىٍىع لبهللاـ ٍبٌغۇز ۋە غېرىىي ثوٌّىغبْ  1
 . ئىطّي ثىٍەْ ٍبٌغبٔسىٓ لەضەَ ئىچّەضٍىه ٔىڭهللاـ  2
 . ـ غۀجە وۈٔىسىىي ئبزىحىٕي زاۋاِالغحۇرۇظ )غۀجە وۈٔىٕي ئىجبزەت ثىٍەْ ئۆجىۈزۈظ( 3
 . ـ ئبجب ـ ئبٔىغب ٍبذػىٍىك لىٍىع 4
 . ئىىۀٍىىىٕي ثىٍىعهللا ـ ئىٕئبَ ۋە ئىىراَ لىٍغۇچىٕىڭ پەلەت ا 5
 . ـ ئبزەَ ئۆٌحۈرِەضٍىه 6
 . ھىٍَە ئىػٍەجّەضٍىه ـ جبرازىسا 7
 . ـ ئوغرىٍىك لىٍّبضٍىك 8
 . ـ ٍبٌغبْ گۇۋاھٍىك ثەرِەضٍىه 9

ـ زوضث ـ ثۇرازىرىٕىڭ ئۆٍىگە، ئبٍبٌىغب ۋە ِېٍىغب )لۇي ـ چۆرىطي، ئۆوۈز ۋە ئېػىىىگە(  10
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 . وۆز جىىّەضٍىه
ِۇضبٔىڭ پەرۋەرزىگبرى ثىٍەْ ضۆزٌىػىع ئۈچۈْ جبغمب چىممبْ چبغسىىي هللا ئۇٌۇغ ا

ئەھۋاٌىٕي، ٍۀي ئۇٔىڭ لىرىك وۈْ روزا جۇجۇظ ئبرلىٍىك رەثجىگە جېرىّۇ ٍېمىٕالغمبٍٔىمىٕي ۋە 
پەرۋەرزىگبرىٕىڭ ئۆزى ثىٍەْ ضۆزٌەغىۀٍىىىسىٓ زىٍي ٍبٍراپ، پەرۋەرزىگبرىغب ثوٌغبْ 

 . ضۆٍگۈضىٕىڭ جېرىّۇ ئبغمبٍٔىمىٕي ثبٍبْ لىٍىپ ثەرزى
ي، ٍبراجمۇچىطىغب ثوٌغبْ ضۆٍگۈضي ۋە ھەِّە ِۇضبٔىڭ پەرۋەرزىگبرىغب ثوٌغبْ ھېططىَبج

 .ٔي وۆرۈظ ئبرزۇضىٕىڭ جۇغۇٌۇغىغب ضەۋەثچي ثوٌسىهللا ٔەرضىگە لىسىمىسىغبْ ِىجەزى ئۇٔىڭ ا
 ئەئراف ضۈرىطىسە ِۇٔساق زەٍسۇ: هللا ئۇٌۇغ ا

ِۇضب ثىس ۋەزە لىٍغبْ ۋالىححب وەٌگەْ ۋە پەرۋەرزىگبرى ئۇٔىڭغب )ثىۋاضىحە( ضۆز لىٍغبْ 
  .زېسى« ۋەرزىگبرىُ! ِبڭب ئۆزەڭٕي وۆرضەجىىٓ، ضېٕي ثىروۆرۈپ ئبالًپەر»چبغسا: 

غۇٔساق لىٍىپ، ِۇضب ِەغھۇر ئبغىك ـ ِەغۇلالرٔىڭ جەۋەوىۈٌچىٍىه ئىسىَىطي ثىٍەْ 
 ھەلحىٓ ئۇٔىڭغب جبۋاة وەٌسى:  .پەرۋەرزىگبرىسىٓ ثۇٔي جەٌەپ لىٍسى

ئىٕطبٕٔىڭ ثۇ ئبجىس جېٕي ثۇٔىڭغب ِېٕي )ثۇ زۇَٔبزا( ھەرگىس وۆرەٌّەٍطەْ )چۈٔىي هللا: »ا
ئەِّب ثۇ  .ثۇ ضۆزٌىرى ِۇضب ئۈچۈْ ٍېحەرٌىه ئىسى ٔىڭهللائۇٌۇغ  .زېسى« جبلەت لىالٌّبٍسۇ(

ضۆٍگۈ ِۇضبٔىڭ ئىالھىٌ ضۆٍگۈضي ثوٌۇپ، ِۇضب ثۇ ضۆٍگۈٔىڭ جەضىرىسە جەۋەوىۈٌچىٍىه 
 .سىغبٍٔىمىٕي ئېَححيِۇضبغب غبپبئەت لىٍىپ، ئۇٔىڭ ئۆزىٕي وۆرەٌّەٍهللا غۇڭب ا .لىٍىۋاجبجحي

ِۇضبٔي جبغمب لبراغمب هللا ا .ٔۇرىغب جبلەت لىالٌّبٍححي ٔىڭهللاچۈٔىي ھېچجىر ِەۋجۇزىَەت 
پەرۋەرزىگبرى جبغمب  .ٔي وۆرەٌەٍححيهللا ئەگەر جبغ ئۆز ئورٔىسا ِەھىەَ جۇراٌىطب، ِۇضب ا .ثۇٍرىسى

ٔۇرىغب  ٔىڭهللا .ٍسىجەجەٌٍي لىٍىع ثىٍەْ، جبغٕي جۈپحۈز لىٍىۋەجحي، ِۇضب ثىھوظ ثوٌۇپ ٍىمى
ِۇضب  .ِۇضب ثۇ ھەلىمەجٕي چۈغۀسى ۋە ثۇٔي وۆزى ثىٍەْ وۆرزى .ھېچىىُ جبلەت لىالٌّبٍسۇ

پەرۋەرزىگبرىُ!( ضەْ پبوحۇرضەْ، ضبڭب جەۋثە »): ئۇ ئۆزىگە وەٌگۀسە .ھوغىسىٓ وەجىۀىسى
  .زېسى« لىٍسىُ، ِەْ )ضېٕىڭ ئۇٌۇغٍۇلۇڭغب( ئىػۀگۈچىٍەرٔىڭ ئەۋۋىٍىّەْ

رەثجي ثىٍەْ وۆرۈغۈپ ثوٌغبٔسىٓ وېَىٓ، لەۋِىگە غەزەپٍۀگەْ ۋە ئبزاثالٔغبْ ھبٌسا ِۇضب 
پۈجۈْ وبئىٕبجحب ئۇٔىڭسەن ذۇغپېئً ثىرى ثوٌّىطىّۇ، ئەِّب رەثجىسىٓ ٍبِبْ ذەۋەرٔي  .لبٍححي

جبھب ضۈرىطىسە ِۇٔساق هللا ئۇٌۇغ ا .ئبڭٍىغبچمب، لەۋِىگە غەزەپٍۀگەْ ۋە ئبزاثالٔغبْ ئىسى
« ئي ِۇضب! ئبٌسىراپ )جۇر ضىٕبغب( لەۋِىڭسىٓ ئىٍگىرى وېٍىػىڭٕىڭ ضەۋەثي ٔېّە؟ :زېگۀىسى

ئۇالر ئىسىّٕي لوغٍىػىپ وېٍىۋاجىسۇ، پەرۋەرزىگبرىُ! ضېٕي رازى »ِۇضب ئېَححي:  .زېسۇق
ضۀسىٓ )ٍۀي ضەْ وەجىۀسىٓ( »ئېَححي: هللا ا «. ثوٌطۇْ زەپ ثۇ ٍەرگە ئبٌسىراپ وەٌسىُ

ِۇضب لەۋِىگە  «. جەْ ضىٕىسۇق، ئۇالرٔي ضبِىرى ئبززۇرزىوېَىٓ لەۋِىڭٕي ھەلىمە
  .غەزەپٍۀگەْ ھبٌسا ذبپب لبٍححي

ِۇضب جەۋرات ٌەۋھەٌىرىٕي ئېٍىپ جبغ چولمىطىسىٓ ٔەپرەت ۋە ئبزاة ثىٍەْ پەضىە ـ 
 .لەۋِىگە لبراپ ِېڭىۋاجمبٔسا، ئۇٔىڭ لبجحىك غەزەپٍۀگۀٍىىىٕي ثىٍىۋېٍىع جەش ئەِەش ئىسى

 .جېرىسى  - ثىٍەْ ئۇچرىػىع ئۈچۈْ لەۋِىسىٓ ئبٍرىٍىپ جۇرىػىغب ضبِىر پىحٕەِۇضب رەثجي 
 . ھبرۇْ ئەٌەٍھىططبالَ ثىر وۈٔي لەۋِىٕىڭ ثىر ِوزاٍغب چولۇٔىۋاجمبٍٔىمىٕي ثبٍمىسى

لەۋَ، ثۇٔىڭ لبِالغّىغبْ ثىر ئىع ئىىۀٍىىىٕي چۈغۀگەْ ئبز ضبٔسىىي وىػىٍەر ۋە 
 . وۆپ ضبٔسىىىٍەرزىٓ ئىجبرەت ئىىىىگە ئبٍرىٍسىثۇجالرغب چولۇٔۇظ ئبرزۇضىسىىي 
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ضىٍەر ثۇٔىڭ ثىٍەْ ضىٕىٍىۋاجىطىٍەر، ثۇ ثىر »ھبرۇْ لەۋِىگە ٔەضىھەت لىٍىػمب ثبغٍىسى: 
پىحٕەزۇر، ضبِىرى ضىٍەرٔىڭ ثىٍىّىطسٌىىىڭالرزىٓ پبٍسىٍىٕىپ ِوزاً ثىٍەْ ضىٍەرٔي 

ىٍەرٔىڭ پەرۋەرزىگبرىڭالر ض «، ثۇ ٔە ضىٍەرٔىڭ، ٔە ِۇضبٔىڭ ئىالھي ئەِەش!سېسىئبٌ
  .زېسى« ثۇٍرۇلىّغب ئىحبئەت لىٍىڭالر!، زۇر، ِبڭب ثوٍطۇٔۇڭالرهللا ِەرھەِەجٍىه ا

ئۇالر ئۆرزەوىە ضۇ  .ِوزاٍغب چولۇٔغۇچىالر ھبرۇٕٔىڭ ٔەضىھىحىگە لۇالق ضبٌّىسى
ھبرۇْ ئۇالرغب جەورار ٔەضىھەت  .ٍۇلّىغبٔسەن ٔەضىھەت جەضىر لىٍّبٍسىغبْ جبھىٍالر ئىسى

ئۇالرٔي لۇجمۇزغبْ ِۆجىسىٍىرىٕي، ِەرھەِەجٍىرىٕي، ئۇالرٔي لوغسىغبٍٔىمىٕي  ٔىڭهللالىٍىپ، 
ھەجحب ئۇٔي ئبجىس وۆرۈپ  .ئۇالر لۇاللٍىرىٕي ئېحىۋېٍىپ ئبڭٍىغىٍي ئۇٔىّىسى .ئەضٍەجحي

 . ئۆٌحۈرۈۋەجىىٍي جبش لبٌسى
ھبرۇْ ِۇضبزىٓ ِۇالٍىُ  .زىرە لىٍىػٕي ذبٌىّىسىھبرۇْ ِۇضب لبٍحمىچە ثۇ جوغرىسا ِۇٔب

ھبرۇْ لەۋِي ئىچىسە جېرىّۇ ثەن  .غۇٔساق ثوٌغبچمب، ئۇالر ئۇٔىڭسىٓ لورلّبٍححي .ئىسى
لبالٍّىمبٔچىٍىك پەٍسا ثوٌۇغحىٓ ئۀطىرەپ، وۈچ ئىػٍىحىپ ئۇالرٔىڭ ھەٍىىٍىٕي 

ئۇ  .ىپ وېٍىػىٕي وۈجحيئىچىي ئۇرۇغحىٓ ضبلٍىٕىع ئۈچۈْ ِۇضبٔىڭ لبٍح .پبرچىٍىۋەجّىسى
 . وۈچٍۈن ِۇضبٔىڭ ثۇ پىحٕىٕي لبْ جۆوّەضحىٓ ھەي لىالالٍسىغبٍٔىمىٕي ثىٍەجحي

  .ذەٌك ِوزإٍىڭ ئەجراپىسا زاۋاٍِىك ئوٍۇْ ـ جبِبغب لىٍىػحي
ِۇضب لەۋِىگە لبٍحىع ئۈچۈْ وېحىۋېحىپ، لەۋِىٕىڭ ِوزاً ئەجراپىسا ضەورەپ، ئۇضطۇي 

 . ِۇضبٔي وۆرگەْ لەۋِي جوذحبپ جىّىسى .لىٍغبْ ئبۋازىٕي ئبڭٍىسىئوٍٕبپ، ۋاراڭ ـ چۇرۇڭ 
ِەْ ٍوق چبغسا )ِوزاٍغب چولۇٔۇپ( ٔەلەزەر ٍبِبْ ئىع »لەۋِىگە: : ِۇضب ۋارلىرزى

ِۇضب جەۋرات ٌەۋھەٌىرىٕي ٍەرگە ئېحىپ، غەزەپٍۀگەْ ھبٌسا ھبرۇٕٔىڭ ئبٌسىغب  .لىٍسىڭالر ـ ھە!
بچ ـ ضبلىٍىسىٓ جۇجۇپ، ئبٌسىغب جبرجىپ، غەزەپحىٓ لوٌٍىرى ثىٍەْ ھبرۇٕٔىڭ چ .وەٌسى

ئي ھبرۇْ! ئۇالرٔىڭ ئبزغبٍٔىمىٕي وۆرگەْ چېغىڭسا )ذۇزاٌىك ئۈچۈْ »: جىحرىگەْ ھبٌسا
غەزەپٍىٕىػحە( ِبڭب ئەگىػىػحىٓ ضبڭب ٔېّە جوضبٌغۇ ثوٌسى؟ ِېٕىڭ ثۇٍرۇلىّغب ذىالپٍىك 

 . زېسى «لىٍسىڭّۇ؟
برغي چىمىپ، ثۇ پىحٕە ئبٌسىسا ٔېّە ئۈچۈْ گەپ ِۇضب ھبرۇٕٔىڭ ئۆزىٕىڭ ئەِرىگە ل

لىٍّبً جۇرغبٍٔىمىٕي، ئۇالرزىٓ ئبٍرىٍىپ چىمىپ وەجّەً، ئۇالر ثىٍەْ ثىٍٍە جۇرۇغمب لبٔساق 
 . رازى ثوٌغبٍٔىمىٕي، ئۇالر ثىٍەْ ٔېّىػمب ئېٍىػّىغبٍٔىمىٕي ضورىسى

ھبرۇْ ِۇضب  .ئەجراپ ِۇضبٔىڭ غەزەپٍىه ئبۋازى ثىٍەْ جېرىّۇ جىّجىحٍىممب چۆِسى
ثىر ئبٔىٕىڭ ثبٌىٍىرى ثوٌغبٍٔىمي ھەلمي ئۈچۈْ ئۇٔىڭ چبچ ـ ضبلبٌٍىرىٕي  .ثىٍەْ ضۆزٌەغحي

ئۇٔىڭ ئىچىسىىي ِەرھەِەت جۇٍغۇضىٕي لوزغبظ ئۈچۈْ ئبجىٍىرىٕي  .لوٍۇپ ثېرىػىٕي ئۆجۈٔسى
 . ئەِەش، ئبٔىٍىرىٕي زىىىر لىٍسى

ئۇٔىڭغب  .ۋە چېچىّٕي جبرجّىغىٓھبرۇْ ئېَححي: ئي لېرىٕسىػىُ! ِېٕىڭ ضبلىٍىّٕي 
ِەضىٍىٕىڭ لبرغي چىمىع ٍبوي ِوزاٍغب چولۇٔغبٔالرغب رازىٍىك ثىٍسۈرۈظ ئەِەضٍىىىٕي، 

 . پەلەت ئۇالرٔي جبغالپ وېحىػحىٓ لورلمبٍٔىمىٕي چۈغۀسۈرزى
ِۇضب ئۇٔي ئۇالرغب ِەضئۇي لىٍىپ وەجىۀسىٓ وېَىٓ، ثۇ ئەھۋاٌسا ئۇالرٔىڭ ئبرىطىسا 

ئۇ ئەگەر ئۇالرغب غىسزەت ثىٍەْ لبرغي چىممبْ جەلسىرزە  .ٍٔىمىٕي ضورىسىلبٔساق جۇرغب
ِۇضب ئۇٔىڭسىٓ ئۆزىٕىڭ لبٍحىػىٕي  .ئبرىطىسا جولۇٔۇظ وېٍىپ چىمىػىسىٓ لورلمبْ ئىسى
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ِەْ ھەلىمەجەْ ضېٕىڭ،  .ضبلٍىّبً ئبرىٍىرىسا لبٔساق ئبٍرىّچىٍىك چىممبٍٔىمىٕي ضورىسى
  .ثۆٌۈۋېحىپطەْ، ضۆزۈِگە زىممەت لىٍّبپطەْ، زېَىػىڭسىٓ لورلحۇَئىطرائىً ئەۋالزىٕي 

ھبرۇْ لېرىٕسىػي ِۇضبغب ِۇالٍىٍّىمي ضەۋەثىسىٓ لەۋِىٕىڭ ئۆزىٕي وەِطىحىۀٍىىىٕي، 
ئۇالرغب لبرغىٍىك لىٍغىٕىسا ئۇالرٔىڭ ئۇٔي ئۆٌحۈرۋەجىىٍي جبش لبٌغبٍٔىمىٕي ئېَحىپ، 

ِىٕىڭ ئۆزىٕي جېرىّۇ وۆزگە ئىٍّبً لبٌّبضٍىمي ئۈچۈْ زۈغّۀٍىرىگە جبِبغب ثوٌّبضٍىمي ۋە لەۋ
ئۇالرٔىڭ زۇٌۇٍِىرىغب لبرغي چىمبٌّىغبْ ثوٌطىّۇ،  .چبچ ـ ضبلىٍىٕي لوٍۇپ ثېرىػىٕي ضورىسى

 . ئۇالرزىٓ ثىرى ثوٌّىغبٍٔىمىٕي ئېَححي
ٔي لىسغىٕىپ ۋە ھەلىە ثوٌغبْ ضۆٍگۈضىسىٓ وېٍىپ چىممبْ غەزەپ هللا ِۇضب ا

ھبرۇٕٔىڭ ثۇ غەرجٍىرىسە  .ب ھەلطىسٌىك لىٍغبٍٔىمىٕي چۈغۀسىجۈپەٍٍىسىٓ ھبرۇٔغ
ضبلبٌٍىرىٕي لوٍۇپ   - ئۇٔىڭ چبچ .ئىّىبٔىَەجٕىڭ ثبرىچە ئەڭ جوغرا ئىع لىٍغبٍٔىمىٕي ئۇلحي

ئىطحىغفبر ئېَححي ۋە ئبرلىسىٓ لەۋِىگە ئۆرۈٌۈپ  لبهللاثېرىپ، ئۆزى ۋە لېرىٕسىػي ئۈچۈْ 
 ورىسى: غەزەپحىٓ جىحرىگەْ ئبۋازى ثىٍەْ ض

ضىٍەرگە پەرۋەرزىگبرىڭالر چىراٍٍىك ۋەزە لىٍّىغبّٔىسى؟ )ضىٍەر ئەھسىٕي ئۇٔحۇغۇزەن( »
ۋالىث غۇٔچە ئۇزۇْ ثوٌۇپ وەجحىّۇ؟ ٍبوي ضىٍەر ئۆزەڭالرغب پەرۋەرزىگبرىڭالرٔىڭ غەزىپي 
چۈغۈغىٕي ئىرازە لىٍسىڭالرِۇ؟ غۇٔىڭ ئۈچۈْ ضىٍەرٔىڭ ِبڭب ثەرگەْ ۋەزەڭالرغب ذىالپٍىك 

  «. سىڭالرِۇ؟لىٍ
ِۇضب ئۇالرغب لبجحىك جەگسى ۋە ئۇالرٔي پەرىػبْ لىٍىپ، لىٍّىػٍىرىٕىڭ ئەذّەلٍىك 

 ئىىۀٍىىىٕي وۆرضەجحي، ِۇضب غەزەپٍۀگەْ ئبۋاززا ٍۀە ِۇٔساق ۋارلىرزى:
غۈثھىطىسوي، ِوزإٍي ِەثۇز لىٍىۋاٌغبٔالر پەرۋەرزىگبرىٕىڭ غەزىپىگە ئۇچراٍسۇ، ثۇ زۇَٔبزا 

غەزەپٍىه ئبۋازٔىڭ  .غب( ثوھحبْ لىٍغۇچىالرغب ثىس ِۇغۇٔساق جبزا ثېرىّىسهللا لبٌىسۇ، )اذبرٌىممب 
ئۇالر  .جبغالرزىىي ئەوص ضبزاضي ئبڭالٔغبٔسا، ئۇالر ثېػىٕي ئېگىپ ذبجبٌىمٍىرىٕي چۈغۀسى

  .ِۇضب ئەوەٌگەْ ھەق ٍوٌغب لبرا چبپٍىغبْ ئىسى
ھبرۇْ ِۇضبٔىڭ ٍوق  .رىگە لبرىسىِۇضب ھبرۇْ ثىٍەْ ضۆزٌىػىپ ثوٌغبٔسىٓ وېَىٓ ضبِى

ذەٌك  .ۋالحىسا ذەٌممە ِەضئۇي ثۇٌۇظ ۋەزىپىطىسە گۇٔبھطىس ئىىۀٍىىىٕي ئىطپبجٍىغبْ ئىسى
ئەِسى پەلەجال پىحٕىٕي جېرىغبْ ضبِىرى لبٌغبْ  .ِۇضبٔىڭ غەزىپي ئبٌسىسا ثبغٍىرىٕي ئېگىػحي

لٕىڭ ھۆوۈِىٕي ئۇٔىڭ ٍۈزىگە ِۇضب ئۇٔىڭ ثىٍەْ ِۇٔبزىرىٍىػىپ ٍۈرِىسى، پەلەجال ھە .ئىسى
ضبِىرى ھېچ ٔەرضىگە جېگەٌّەً  .ِۇضب ئۇٔىڭ زۇَٔبزا ٍبٌغۇز لېٍىػىٕي ھۆوۈَ لىٍسى .ئۇرزى

ھېچجىر وىػىگە ٍېمىٓ وېٍەٌّەً، ھېچمبٔساق ثىر ِەذٍۇلمب ٍېمىٍٕىػبٌّبً، ھبلبرەت ئىچىسە 
ئۇٔىڭ چېىىسىغبْ لىَبِەت وۈٔي  .ئۇ ئۇٔىڭ ثۇ زۇَٔبزىىي جبزاضي ئىسى .ٍبٌغۇز ٍبغىسى

  .ئىىىىٕچي ئبزاثي ثبر ئىسى
ئۇ  .ِۇضب ضبِىرىٕىڭ ئىػىٕي جۈگەجىۀسىٓ وېَىٓ، ئبٌحۇْ ِوزإٍي ئېٍىپ ئوجمب جبغٍىسى

ثۇٔىڭ ثىٍۀال لبٌّبً، لەۋِىٕىڭ ھوزۇلمبْ وۆزٌىرى ئبٌسىسا ئۇٔي ئبپىرىپ زېڭىسغب پېمىرىحىپ 
وۆزى ئبٌسىسا زېڭىسزا ٌەٍٍىگەْ وۈٌٍەرگە چولۇٔۇٌغۇچي )ئىالھ( چولۇٔغۇچىٍىرىٕىڭ  .جبغٍىسى
 . ِۇضبٔىڭ ئبۋازى ٍۈوطەٌسى .ئبٍالٔسى

جۇر، ئۇٔىڭسىٓ ثبغمب ھېچ ِەثۇز )ثەرھەق( ٍولحۇر، ئۇ ھەر هللا ضىٍەرٔىڭ ئىالھىڭالر ثىر ا
ئۆزىگە ٔە پبٍسا، ٔە زىَبْ  .جۇرهللائىالھىڭالر پەلەت ثىر ا .ٔەرضىٕي جوٌۇق ثىٍگۈچىسۇر
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 ئەِەش! ٍەجىۈزەٌّەٍسىغبْ ثۇت
ِۇضب ثۇجٕىڭ ۋە ئەضٍي گۇٔبھىبرٔىڭ ئىػىٕي جۈگەجىۀسىٓ وېَىٓ، لەۋِىگە ٍۈزٌىٕىپ 

ئۇالرٔىڭ ئۆزٌىرىگە ئۆزٌىرى زۇٌۇَ  .پۈجۈْ ِەضىٍە ھەلمىسە ئوِۇِىٌ ھۆوۈَ چىمبرزى
لىٍغبٍٔىمىٕي، ِوزاٍغب چولۇٔغبٔالرٔىڭ جەۋثە لىٍىػي ئۈچۈْ ثىر پۇرضەت ثېرىٍگۀٍىىىٕي 

جبزاِۇ گۇٔبھمب  .رضەت، ِۇزاٍغب چولۇٔغبٔالرٔىڭ ئۆزىٕي ئۆٌحۈرۈظ پۇرضىحي ئىسىثۇ پۇ .ئېَححي
ِەرھەِەت هللا وېَىٓ ا .ئۇ لبجحىك ۋە رەھىّطىس ھبٌسا وەٌگەْ ئىسى .ئبضبضەْ ثېرىٍگەْ ئىسى

 .ئۇ جەۋثىٍەرٔي لوثۇي لىٍغۇچي ۋە ِەرھەِّەجٍىىحۇر .لىٍىپ ئۇالرٔىڭ جەۋثىطىٕي لوثۇي لىٍسى
 . ئبذىرى پەضەٍسى ِۇضبٔىڭ غەزىپي
ثۇ ئبچچىك ـ غەزەپٍەر ئىچىسىىي  .ٍوٌىسا وەٌگەْ ئبچچىمي ئەِسى ٍولبٌسىهللا ِۇضبٔىڭ ا

غەزىپي پەضەٍگەْ ِۇضب ئەضٍي ۋەزىپىگە  .ئەڭ وۈچٍۈن ۋە ھۆرِەجىە ئەڭ الٍىك ثوٌغىٕي ئىسى
لوٌىغب ئبٌسى  جەۋرات ٌەۋھەٌىرىٕي ثىر ثۇٌۇڭغب لوٍغبٍٔىمي ئېطىگە وېٍىپ، ئۇالرٔي لبٍحب .لبٍححي

 ِۇٔساق زېگۀىسى: هللا ئۇٌۇغ ا .ۋە جەثٍىغ لىٍىػمب ثبغٍىسى
ئۇٔىڭسا  .ِۇضب غەزىپي ثېطىٍغبٔسىٓ وېَىٓ )ٍەرزە ٍبجمبْ جەۋرات( جبذحىٍىرىٕي ئبٌسى

  .پەرۋەرزىگبرىسىٓ لورلمۇچىالرغب ھىساٍەت لىٍىٕىسۇ ۋە رەھّەت لىٍىٕىسۇ، زەپ ٍېسىٍغبْ ئىسى
ٍوٌىسىىي جىھبزىٕي هللا ئىَٕەزەر، غەزىپي ثېطىٍغبْ ِۇضب البٔسالال ثوٌۇغىسىٓ لەج

زەضٍىپىسە ئۇالرٔىڭ لەجئىٌ ھبٌسا  .لبٍحىسىٓ ثبغالپ جەۋرات ٌەۋھەٌىرىٕي لەۋِىگە ئولۇپ ثەرزى
ھەٍراْ لبالرٌىمي، لەۋِي ئۇٔىڭ  .ئۇٔىڭ )جەۋراجٕىڭ( ھۆوۈِىگە ئەِەي لىٍىػىٕي ئەِىر لىٍسى

ـ ٌەۋھەٌەرٔي ئبٌسىّىسغب لوٍغىٓ،  ئۇالر ِۇٔساق زېَىػحي: .ثىٍەْ ھەق جوغرىطىسا ضوزىالغحي
 . ئەگەر ثۇٍرۇق ۋە لبٔۇٔالر ئبضبْ ثوٌطب لوثۇي لىالٍٍي

 .زېسى - ِۇضب: ٍبق! ئۇالرٔىڭ ئىچىسىىىٍەرىٕي )ٌەۋھەٌەرزە ٍېسىٍغبٔالرٔي( لوثۇي لىٍىڭالر،
ٕي ئۇالرٔىڭ ثېػىغب پەرىػحىٍەرگە ثۇٍرۇق لىٍىپ جبغهللا ئۇالر جبھىٍٍىك لىٍىۋىسى، ئۇٌۇغ ا

 . جبغ ئۇالرٔىڭ ئۈضحىسە ذۇززى ثىر ثۇٌۇجحەن جۇراجحي .ئەوەٌسى
 - ئۇالرغب: ٌەۋھەٌەرزە ٍېسىٍغبٕٔي لوثۇي لىٍّىطبڭالر، ثۇ جبغ ئۈضحۈڭٍەرگە چۈغىسۇ،

ضەجسە لىٍىػي ئەِر لىٍىٕسى ۋە ئۇالر ضەجسە  .غۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇالر لوثۇي لىٍىػحي .زېَىٍسى
غۇٔساق لىٍىپ،  .ٕي ٍەرگە چبپالپ لورلمبْ ھبٌسا ئۈضحىسىىي جبغمب لبراغحيئېڭەوٍىرى .لىٍسى

ِۇضبٔىڭ لەۋِىٕىڭ لەٌجىگە لورلۇٔچ ضېٍىٕىپ، پۇجٍىرى ثۇ لورلۇٔچٕىڭ جەضىرى ثىٍەْ 
ضەجسىگە ٍىمىٍىپ، ثوٍۇٍٔىرى پبرالق ثىر ِۆجىسە ئبٌسىسا پۈوۈٌگۀسە جەضٍىُ ثوٌغبٍٔىمي 

 . گۇٔبھي پۈجۈٍٔەً ٍولبٌّىغبْ ئىسى ِوزاٍغب چولۇٔۇظ .ئىطپبجالٔسى
ِەغپىرەت جىٍەپ جەۋثە  جىٓهللاِۇضب ثۀي ئىطرائىٍٕىڭ ئبٌىُ ۋە جبٌالٔغبْ وىػىٍىرىٕىڭ 

ڭالر ئۈچۈْ ىثېرىڭالر، لىٍغبْ گۇٔبھ لبهللاوىػىٕي جبٌالپ:  70ئۇالرزىٓ  .لىٍىػىٕي ثۇٍرۇزى
لەۋِىڭالرٔىڭ جەۋثىٍىرىٕىڭ لوثۇي لىٍىػىٕي ئۇٔىڭغب جەۋثە لىٍىڭالر، ئۇٔىڭسىٓ ئبرلبڭالرزىىي 

 . زېسى - ضوراڭالر، روزا جۇجۇپ پبن ثوٌۇڭالر، وىَىٍّىرىڭالرٔىّۇ پبن جۇجۇڭالر!
ئۇٔىڭغب ئورۇٔالغحۇرغبْ ئۇچرىػىػي  ٔىڭهللاوىػي ثىٍەْ ثىٍٍە  70ِۇضب جبٌالٔغبْ 
ثىر ثۇٌۇت  .ّٔەً لبٌسىِۇضب جبغمب ٍېمىٕالغمبٔسا، ئۇالر وۆزٌىرىگە ئىػە .ئۈچۈْ ٍوٌغب چىمحي

 .زېسى - ِۇضب ثۇٌۇجٕىڭ ئىچىگە وىرىپ لەۋِىگە: ٍېمىٓ وېٍىڭالر! .پۈجۈْ جبغٕي لبپٍىغبْ ئىسى
ثىٍەْ ضۆزٌىػىۋاجمبٔسا ئبٌسىغب هللا ِۇضب ا .ِۇضب ثىٍەْ ضۆزٌەغحيهللا ئۇٌۇغ ا .ئۇالر ٍېمىٕالغحي
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لىالٌّبٍسىغبْ پبرالق ثىر ٔۇر ئىٕطبْ ثبٌىطىسىٓ ھېچجىر وىػي لبرىَبٌّبٍسىغبْ ۋە ٍبوي جبلەت 
 70ِۇضب جبٌٍىغبْ  .ِۇضب رەثجي ثىٍەْ ضۆزٌەغىۀسە، ئبرىطىسا پەرزە پەٍسا ثوٌسى .وېٍەجحي

ثەٌىي ثۇ ِۆجىسىٍەرٔىڭ  .وىػي ئۇٔىڭ رەثجي ثىٍەْ ضۆزٌەغىۀٍىرىٕي ئبڭالپ جۇرزى
غۇٔسالحىّۇ  .ه ئىسىئۇالرٔىڭ ھبٍبجي ثوٍىچە ئىّبٔي ثىٍەْ ٍبغىػىغب ٍېحەرٌى .ئبذىرلىطي ئىسى

 .ٔي وۆرۈغٕي جەٌەپ لىٍىػحيهللا وىػي ئبڭٍىغبْ ِۆجىسىگە لبٔبئەت لىٍّبً، ا 70جبٌالٔغبْ ثۇ 
ضېىؤث ئىچىسە ِەٍسأغب  .چېىىسىٓ ئبغمبْ ثۇ جەٌەپىە چبلّبق جېسٌىىىسە ثىر جبزا ثېرىٍسى

 . ..ئۇالر ئۆٌسى .ىسىوەٌگەْ زىٍسىٍە )ٍەر جەۋرەظ( ئۇالرٔىڭ روھ ۋە ثەزۀٍىرىٕي پبرچىالپ جبغٍ
رەثجىگە زۇئب لىٍىپ،  .وىػىٕىڭ لىٍّىػىٕي وۆرۈپ لبجحىك ئبزاثالٔسى 70ِۇضب جبٌالٔغبْ 

ِۇٔساق هللا ئۇٌۇغ ا .ئۇالرغب ِەغپىرەت ۋە ِەرھەِەت لىٍىػىٕي جىٍەظ ئۈچۈْ ئورٔىسىٓ جۇرزى
 زېگۀىسى: 

وىػىٕي  70ىسىٓ ِۇضب، ثىس ثەٌگىٍەپ ثەرگەْ ۋالىححب ئېٍىپ وېٍىع ئۈچۈْ، ئۆز لەۋِ
پەرۋەرزىگبرىُ! ذبٌىغبْ ثوٌطبڭ ئۇالرٔي ۋە ِېٕي »جبٌٍىسى: ئۇالرغب زىٍسىٍە ٍۈزٌۀگۀسە، ِۇضب: 

ئبرىّىسزىىي ئەذّەلٍەرٔىڭ لىٍّىػي جۈپەٍٍىسىٓ ثىسٔي ھبالن  .ثۇرۇٔال ھبالن لىٍغبْ ثوالجحىڭ
ٕي ئبززۇرىطەْ، لىالِطەْ؟ ثۇ پەلەت ضېٕىڭ ضىٕىمىڭسۇر، غۇ ئبرلىٍىك ذبٌىغبْ ثۀسەڭ

ذبٌىغبْ ثۀسەڭٕي ھىساٍەت لىٍىطەْ، ضەْ ثىسٔىڭ ئىگىّىسضەْ، ثىسگە ِەغپىرەت لىٍغىٓ، 
ثىسگە ثۇ زۇَٔبزا ۋە ئبذىرەجحە  .رەھىُ لىٍغىٓ، ضەْ ئەڭ ٍبذػي ِەغپىرەت لىٍغۇچىطەْ

  .زېسى« جېگىػٍىه ٍبذػىٍىك لىٍغىٓ، ثىس ھەلىمەجەْ ضبڭب جەۋثە لىٍسۇق
 . گە زۇئب لىٍىپ، ئۇٔىڭ رىساضىٕي جىٍەۋاجمبٔسا ئېَحمبْ ضۆزٌىرى ئىسىثۇ ِۇضبٔىڭ رەثجى

ئۆٌگۀسىٓ وېَىٓ ئۇالرٔي لبٍحب  .ئۇٔىڭغب رەھىُ لىٍىپ، لەۋِىٕي ئەپۇ لىٍسىهللا ا
ثىٍەْ ِۇضب ضۆزٌىػىۋاجمبْ ثۇ گۈزەي ۋالىحالرزا ھبٍبجٕىڭ هللا جبٌالٔغبْ وىػىٍەر ا .جىرىٍسۈرزى

ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىططبالَ پەٍغەِجەر ثوٌۇپ وەٌگىچە ثوٌغبْ ثبغٍىٕىػىسىٓ جبوي ھەزرىحي 
 . ضۆزٌەرٔي ئبڭالغمب ِۇٍەضطەر ثوٌسى

غۇٔساق پەرەز لىٍىّىسوي، ثۇ ذۇغرەۋەر ِۇضبٔىڭ رەثجي ثىٍەْ ئۇچرىػىع ئۈچۈْ 
 .وىػي ثىٍەْ ثىٍٍە وەٌگەْ وۈٔي وەٌسى 70ئىطرائىً ئەۋالزىٕىڭ ئبٌىُ ـ ئۆٌىّبٌىرىسىٓ ثوٌغبْ 

جىسە وۆرضىحىٍگۀٍىىي ئۈچۈْ ِۇھىٍّىمي ثىٍىٕگەْ ثۇ وۈٔسە ئبذىرلي پەٍغەِجەرٔىڭ وبجحب ِۆ
لەضطەضۇي ئۀجىَب )پەٍغەِجەرٌەرٔىڭ »ئىجٕي وەضىرٔىڭ  .ذۇغرەۋىرى وەٌگەْ ئىسى

ِۇضب پەرۋەرزىگبرىغب:  ”ٔبٍِىك وىحبثىسا لەجبزەزىٓ ٔەلىً وەٌحۈرۈپ ِۇٔساق زەٍسۇ: « لىططىطي(
طبٔالر ئۈچۈْ ِەٍسأغب وەٌحۈرۈٌگەْ ئەڭ ذەٍرٌىه ٍبذػىٍىممب ثۇٍرۇپ، ِەْ ٌەۋھەٌەرزىٓ ئىٕ

 پەرۋەرزىگبرىُ! ئۇالرٔي ِېٕىڭ ئۈِّىحىُ لىٍغىٓ! .ٍبِبٍٔىمٕي چەوٍەٍسىغبْ ثىر ئۈِّەت وۆرزۈَ
  .زېسى -

 . زېسى - ئۇ ِۇھەِّەزٔىڭ ئۈِّىحىسۇر، :هللائۇٌۇغ ا
ئۇالرزىٓ  .ـ پەرۋەرزىگبرىُ! ٌەۋھەٌەرزە وىحبثىٕي لەٌجىسە ئولۇغبْ ثىر ئۈِّەجٕي وۆرزۈَ 

وىحبثٕي لوٍغبٔسىٓ وېَىٓ ھېچجىر ٔەرضە ئېطىسە  .ئبۋۋاٌمىٍىرى وىحبثالرغب لبراپ ئولۇٍححي
 .ثۇ ئۈِّەجىە ثبغمب ھېچجىر لەۋِگە ثېرىٍّىگەْ ٍبزالظ لبثىٍىَىحىٕي ثېرىپحۇهللا ا .لبٌّبٍححي

 . زېسى ِۇضب - رۋەرزىگبرىُ! ئۇالرٔي ِېٕىڭ ئۈِّىحىُ لىٍغىٓ!پە
 . زېسى - ئۇ ِۇھەِّەزٔىڭ ئۈِّىحىسۇر،هللا: ئۇٌۇغ ا
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ِۇضب: ئي پەرۋەرزىگبرىُ! ٌەۋھەٌەرزە زەضٍەپىي ۋە ئبذىرلي وىحبثالرغب ئىػۀگەْ ۋە 
ِّىحىُ گۇِراھٍىممب چۈغىۀٍەر ثىٍەْ جەڭ لىٍغبْ ثىر ئۈِّەت وۆرزۈَ، ئۇالرٔي ِېٕىڭ ئۈ

 . زېسى - لىٍغىٓ!
 . زېسى: ئۇ ئەھّەزٔىڭ ئۈِّىحىسۇرهللا ئۇٌۇغ ا

ِۇضب: ئي پەرۋەرزىگبرىُ! ٌەۋھەٌەرزە ضەزىمە ثېرىسىغبْ ۋە ثەرگەْ ضەزىمىٍىرىٕي ئۇالرٔىڭ 
پېمىرٌىرى ٍېَەٌەٍسىغبْ، ثۇٔىڭ ثىٍەْ ضەزىمە ثەرگۈچىگە ئەجىر ثېرىٍىسىغبْ ثىر ئۈِّەجٕي 

مي لەۋٍِەرزىٓ )ئۈِّەجٍەرزىٓ( ثىرى ضەزىمە ثەرضە ۋە ئۇ ضەزىمە لوثۇي ئۇالرزىٓ ئبۋۋاٌ .وۆرزۈَ
ئۇ ضەزىمىگە ثىر ئوت ئەۋەجەجحي، ئوت ضەزىمىٕي ٍەۋىحەجحي، ضەزىمە لوثۇي هللا لىٍىٕطب، ا

لىٍىّٕىطب، ئوت ئۇٔي وۆٍسۈرِەً جبغٍىٕىپ لېٍىٕبجحي، ئۇٔي ٍىرجمۇچ ھبٍۋاْ ۋە لۇغالر ٍەپ 
 . زېسى - ئۇالرٔي ِېٕىڭ ئۈِّىحىُ لىٍغىٓ!پەرۋەرزىگبرىُ!  .جۈگىحەجحي

 . زېسى - ئۇ ِۇھەِّەزٔىڭ ئۈِّىحىسۇر،هللا: ئۇٌۇغ ا
ِۇضب: ئي پەرۋەرزىگبرىُ! ٌەۋھەٌەرزە ثىر وىػي ثىر ٍبذػىٍىممب ٔىَەت لىٍىپ ئۇٔي 

ھەضطىگىچە ضبۋاة ٍېسىٍىسىغبْ ثىر ئۈِّەجٕي  700ھەضطىسىٓ  10ئورۇٍٔىغىٕىسا، ئۇٔىڭغب 
 . زېسى - پەرۋەرزىگبرىُ! ئۇالرٔي ِېٕىڭ ئۈِّىحىّسىٓ لىٍغىٓ! .وۆرزۈَ

 “. ئۇ ِۇھەِّەزٔىڭ ئۈِّىحىسۇر”زېسى: هللا ئۇٌۇغ ا
وۆرۈپ  .زەۋەت لىٍىع ئۈچۈْ ئۇالرٔىڭ ئبرىطىسا ئۇزۇْ ٍىٍالر ٍبغىسى لبهللاِۇضب، 

ىٕي وبال ۋەلەضىسىٓ ئۇالرٔىڭ جبھىٍٍىم .ئۆجىىٕىّىسزەن، ئۇالر پبت ـ پبت ٍوٌسىٓ چىمبجحي
چۈٔىي ئىع وىػىٕي غەزەپٍۀسۇرىسىغبْ ۋە لىَىٓ ئەھۋاٌغب  .جبغٍىّغبٍٔىمىٕي ثىٍەٌەٍّىس

لوٍغبْ ھەَ ضوئبي ضوراغٕي جەٌەپ لىٍغبٔسەن، ئۇالرٔىڭ ِۇضب ثىٍەْ ِۇٔبزىرە لىٍىػىٕىڭّۇ 
وبال ھېىبٍىطىٕىڭ ئەضٍي ِۇٔساق ئىسى: ثىر وۈٔي ئىطرائىً ئەۋالزى  .ئەھّىَىحي ٍوق ئىسى

ئبئىٍىطي زەۋا لىٍغبْ ثوٌطىّۇ،  .ئىچىسىىي ثىر ثبً وىػىٕىڭ ئۆٌحۈرۈٌگەْ جەضىحي جېپىٍسى
ئۆٌگەْ وىػي ئىطرائىً ئەۋالزى ئىچىسە ٔوپۇزٌۇق ثىرى ثوٌغبچمب، ئۇٔىڭ  .لبجىٍي جېپىٍّىسى

ئۇالر ئبِبٌطىسٌىمحىٓ  .جۇٍۇلطىس ِەذپىٌ ئۆٌحۈرۈٌىػي وىػىگە ثىر پىحٕە جۇٍغۇضي ثېرەجحي
ِۇضب رەثجىگە ِۇراجىئەت  .ِۇراجىئەت لىٍىػي ئۈچۈْ ئۇٔىڭ ئبٌسىغب وەٌسى لبهللاڭ ِۇضبٔى
پەلەجال ذەٌممە ئۇچرىغبْ جۇٔجي وبال  .ئۇالرٔىڭ ثىر وبال ثوغۇزٌىػىٕي ثۇٍرىسىهللا ا .لىٍسى

ئەپطۇضىي، ئۇالر ِۇضب ثىسٔي ِەضرىرە لىٍىۋاجىسۇ، زەپ ئوٍالپ  .ثوٌۇغي غەرت لىٍىٕسى
ئبذىرىسا، ِۇضب ئۇالرغب زېگۀٍىرىسە راضحچىً ئىىۀٍىىىٕي  .ػمب ثبغٍىسىئۇٔىڭ ثىٍەْ جبرجىػى

ٌېىىٓ ئىطرائىً ئەۋالزى ضبذحب جەثئىحي ثىٍەْ  .ئېَححي ۋە ثىر وبال ثوغۇزٌىػىٕي ثۇٍرىسى
زېسىىي: ثۇ ثىس ثىٍىسىغبْ ٔورِبي وبٌىّۇ ٍبوي ثىر  .جبھىٍٍىك لىٍىپ ٍوٌسىٓ چىمىػمب ثبغٍىسى

ْ ثبغمب ثىر ذىً ِەذٍۇلّۇ؟ ِۇضب رەثجىگە لبٍحب زۇئب لىٍىپ، وبٌىٕىڭ ئبالھىسىٍىىي ثوٌغب
ئۇ لېرىّۇ ئەِەش، ٍبغّۇ ئەِەش،  .جەرىپىٕي ضورىسى ۋە ثبغحىىىسىٓ ئەجراپٍىك ئىپبزىٍۀسى

ٌېىىٓ  .ئەضٍىسە، ِۇغۇ ٍەرزە جوذحبپ لبٌطب ثوالجحي .ئوجحۇرا ٍبظ وبال ثوٌۇغي وېرەن ئىسى
 . رزىئۇالر ضوراغٕي زاۋاِالغحۇ

 . ثۇ وبٌىٕىڭ رەڭگىٕىڭ لبٔسالٍىمي ضوراٌسى .ئۇالر لبالٍّىمبْ ضوئبٌٍىرىٕي ٍبغسۇرىۋەجحي
ۋە پەٍغەِجىرىگە ھۆرِەت ۋە ئەزەة  لبهللا .ِۇضب ثۇٔي ثىٍىع ئۈچۈْ رەثجىگە زۇئب لىٍسى

ثىٍەْ ِۇئبِىٍە لىٍىٕىػٕىڭ ئورٔىغب ثۇٔىڭسەن جبھىٍٍىك لىٍىػٕىڭ ۋە چبٌۋالبغٕىڭ ھېچ 
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ئبززىٌ ثىر ئىػٕي جەورار ـ جەورار ِۇضبزىٓ ضوراغحىٓ ذىجىً ثوٌۇظ وېرەن  ٍوقالزىّي 
ئەِەضّىسى؟ ِۇضب زۇئبزىٓ وېَىٓ ئۇالرغب ئۇٔىڭ لبرىغۇچىالرٔي زولالٔسۇرىسىغبْ، ئوچۇق 

 . پبرلىراق، ضبپطېرىك رەڭٍىه وبال ئىىۀٍىىىٕي ئېَححي
ىٍىه ئېٕىك ثوٌۇغمب لبرىّبً، ِەضىٍىٕىڭ غۇٔچ .غۇٔىڭ ثىٍەْ وبٌىٕىڭ رەڭگي ثېىىحىٍسى

ِۇ هللا ئۇالر پەٍغەِجىرىگە لىَىٕالغحۇرغبٔطېرى، ا .ئۇالر جەورار ئەزۋەٍٍەپ ضوراغمب ثبغٍىسى
ئۇالر ِۇضبزىٓ ئۇٔىڭ لبٔساق جىپحىىي وبال ئىىۀٍىىىٕي  .ئۇالرٔىڭ ئىػىٕي لىَىٕالغحۇرزى

 . ػبٍححيچۈٔىي ئۇالرغب ٔىطجەجەْ وبٌىالر ثىر ـ ثىرىگە ثەن ئوذ .ضوراغحي
ِۇضب ئۇالرغب ئۇٔىڭ ٍەر ھەٍسەپ، ئېحىس ضۇغىرىپ وۈٔسۈرۈٌّىگەْ، لۇضۇرضىس، ئبٌىطي 

ئۇالر ثۇ  .جبھىٍٍىك ئۇالرٔي جبپبغب لوٍسى .ٍوق، ضېرىك وبال ثوٌۇغي وېرەوٍىىىٕي ئېَححي
ئبذىرى، ثىر ٍېحىّٕىڭ چبرۋىچىٍىك ِەٍسأىسىٓ  .ئبالھىسىٍىىحىىي وبٌىٕي ئىسزەغىە ثبغٍىسى

ِۇضب وبٌىٕىڭ لۇٍرۇلىٕي ئېٍىپ ئۆٌگەْ وىػىٕي ئۇرۇۋىسى، ئۆٌۈن  .ىپ وېٍىپ ثوغۇزالغحيجېپ
ِۇضب ئۇٔىڭسىٓ ئۇٔي وىّٕىڭ ئۆٌحۈرۈٌگۀٍىىىٕي ضورىسى، ئۇ ئېَحىپ ثېرىپ ثوٌۇپ  .جىرىٍسى

 . جەورار ئۆٌسى
ئىطرائىً ئەۋالزى ئۆٌۈوٕي جىرىٍسۈرۈظ ِۆجىسىطىٕي ئۆز وۆزٌىرى ثىٍەْ وۆرۈپ، 

ثۇٔىڭ ثىٍەْ جبھىٍٍىمٍىرى ۋە لبالٍّىمبْ  .ٕىڭ ئىطّىٕي ئۆز لۇٌىمي ثىٍەْ ئبڭٍىسىلبجىٍى
 . ضوئبٌٍىرى جۈپەٍٍىسىٓ ئۇزۇْ ثىر ِەزگىٍگىچە چۈغٕەٌّەً لبٌغبْ ضىر ئبغىبرىالٔغبْ ثوٌسى

ِۇضب لەۋِىسىٓ وۆپ ئەزىَەت چەوىەْ ثوٌطىّۇ، پەٍغەِجەرٌىه ۋەزىپىطىٕي ئبزا لىٍىع 
ئۇالر ِۇضبغب لبرغي چىمىع، ئەذّەلٍىك، جبھىٍٍىك، جبھبٌەت ۋە ثۇجالرغب  .ئۈچۈْ ضەۋر لىٍسى

چولۇٔۇظ ثىٍەْ ئبزارالپال لبٌّبضحىٓ، ھەجحب ئۇٔىڭ غەذطىَىحىگىّۇ ئەزىَەت ۋە ٍبِبٍٔىك 
 . لىالجحي

ثۇ وېَىٕىي ٔەضىٍٕي  ...ٍىً چۆٌسە جېڭىرلبغحىٓ وېَىٓ ثۇ ٍېڭي ئەۋالز زۇَٔبغب وەٌسى 40
هللا ھەزرىحي ِۇضب ئەٌەٍھىططبالَ ئىطرائىً ئەۋالزى ا .ٔېطىپ ثوٌّىسىوۆرۈظ ِۇضبغب 

ھەزرىحي ھبرۇْ  .وىرىػىٕي جەلسىر لىٍغبْ ٍەرگە وىرىػحىٓ ئبۋۋاي ۋاپبت ثوٌغبٔىسى
 . ئەٌەٍھىططبالَ ِۇضبٔىڭ ۋاپبجىسىٓ لىطمب ثىر ۋالىث ئبۋۋي ئبٌەِسىٓ ئۆجىەْ ئىسى

رەثجىگە ِۇٔساق زەپ  .جېرىچە چۆٌسە ئىسىھەزرىحي ِۇضبٔىڭ ئەجىٍي ٍېمىٕالغمبٔسا، ئۇ 
ئي رەثجىُ! ِېٕي ِۇلەززەش ٍەرگە ئېحىٍغبْ ثىر جبغٕىڭ ِۇضبپىطىغىچىٍىه »زۇئب لىٍسى: 

 «. ٍېمىٕالغحۇرغىٓ
لەۋِىٕي ئۇ ٍەرگە  .ئۇ ھىجرەت لىٍغبْ ٍەرٔىڭ ٍېمىٓ ثىر ٍېرىسە ئۆٌۈغٕي ئوٍٍىسى

چۆٌسە ۋاپبت ثوٌغبْ وېچىطي ٍەر  .ىسىئەِّب ئۇالر ئۇٔىّ .ثېرىػمب جەغۋىك لىٍغبْ ئىسى
  .ٍۈزىٕىڭ ئبذىرلي پەٍغەِجىرى ئېَحمبٔسەن ثىر لىسىً لۇَ جۆپىٍىىىگە زەپٕە لىٍىٕسى

ٔي وۆرۈغىە ئىٕحىسار هللا ئېھحىّبي ئۇ ا .ِۇضب ئەٌەٍھىططبالَ ٍبذػي ثىر ئۆٌۈَ ثىٍەْ وەجحي
ِبٔب ئەِسى  .ٔسۇرغبْ ئىسىٔي وۆرۈغىە ئىٍھبِالهللا ضۆٍگۈ ئۇٔي ھبٍبت چېغىسا ا .ثوٌغبْ ئىسى

ثىٍەْ ضۆزٌەغىەْ ِۇضب هللا ا .ئۆٌگۀسىٓ وېَىٓ ئۇ ئبٌەِسە ثۇٔىڭغب پۇرضەت وۆپ ئىسى
ئۆٌۈِىٕي ٍورۇق ثىر وۆڭۈي، ھۇزۇرالٔغبْ ثىر لەٌت، ھەلىە ئېٕحىٍگەْ، ئۇٔىڭ ثىٍەْ 

ڭغب زۇرۇت ۋە ضبالَ ئۇٔى. ئۇچرىػىػمب ئبٌسىرىغبْ ۋە ضۆٍۈٔگەْ ثىر روھ ثىٍەْ وۈجىۋاٌسى
 ثوٌطۇْ! 
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 خىسىر ئەٌەٍھىططبالَ
جەرىپىسىٓ ِەرھەِەت ۋە ئىٍىُ ثېرىٍگەْ ثۇ ثۀسىٕىڭ لىططىطي لۇرئبْ هللا ا

لىططە وەھف  .لىططىٍىرىٕىڭ ئىچىسىىي ئەڭ ٍوغۇرۇْ ۋە ئەڭ ھەٍراْ لبالرٌىمىسىٕسۇر
 ثبغٍىٕىسۇ:ضۈرىطىسە جىٍغب ئېٍىٕىپ، ِۇضبٔىڭ ٔىَىحىٕي ثىٍسۈرگەْ جۆۋۀسىىي ئبٍەت ثىٍەْ 

ئىىىي زەرٍبٔىڭ لوغۇٌىسىغبْ »ئۆز ۋالحىسا ِۇضب ٍبظ ذبزىّىغب )ٍۀي ٍۇغەئ ئىجٕي ٔۇٔغب(: 
جبٍىغب ٍەجّىگىچە ِېڭىػىّٕي جوذحبجّبٍّەْ، )غۇ جبٍغب ٍەجىۀگە لەزەر( ئۇزالمىچە 

  .زېسى« ِېڭىۋېرىّەْ
ٍەجّىگىچە ٍىٍالر ثۇ ٍوغۇرۇْ ضۆزٌىػىع، ِۇضبٔىڭ ئىىىي زېڭىسٔىڭ لوغۇٌغبْ جبٍىغب 

ئىىىي زېڭىسٔىڭ لوغۇٌىسىغبْ جبٍىسا  .ثوٍي ِېڭىػمب لبرار لىٍغبٍٔىمىسىٓ زېرەن ثېرەجحي
 . ِۇضبٔىڭ ثىر ِۇھىُ ئۇچرىػىػي ثبر ئىسى

ثىسٔىڭ ثۀسىرىٍىرىّىسزىٓ چوڭ : ئۇٔي ثۇ ضۆزٌەر ثىٍەْ جەرىپٍەٍسۇهللا ئۇٌۇغ ا
ئىٍّىّىسٔي )ٍۀي ئىٍّىً غەٍجٕي( ثىس  ِەرھىّىحىّىسگە ئېرىػىەْ ۋە ثىسٔىڭ ئۆزىّىسگە ذبش

  .ثىٍسۈرگەْ ثىر ثۀسە
 زېگەْلۇرئبْ ئىطّىٕي ئبغىبرىٍىّىغبْ ثۇ ثۀسە ِۇضب ئىٍىُ جەھٍىً لىٍىع ئۈچۈْ ئىس

ِۇضب ثىس ثىٍىسىغبْ ئىٍىُ ئېٍىع  .ثىس ئۇٔىڭ ذىسىر ئىىۀٍىىىٕي ھەزىطحىٓ ثىٍسۇق .وىػىسۇر
 .جەرىپىسىٓ ئىٍىُ ثېرىٍگەْ ثۀسە ثىٍەْ ثىٍٍە ٍۈرزىهللا ٍوٌٍىرى ثىٍەْ ئەِەش، ثەٌىي ا

زەضٍىپىسە، ذىسىر ئۇٔىڭ لىٍغبْ ئىػٍىرىغب ِۇضبٔىڭ ضەۋر لىالٌّبٍسىغبٍٔىمىٕي ئېَححي، ئبٔسىٓ 
ئۇ ئۆزى ضۆزٌەپ ثەرِىگىچە ِۇضبٔىڭ ھېچٕەرضە ضورىّبضٍىمىٕي غەرت لىٍىپ ئۇٔىڭ ثىٍەْ 

لىٍّبٍسىغبْ، ضىرٌىك ئبزەَ ثوٌۇپ، ئۇٔىڭ ئىع  ذىسىر وۆپ گەپ .زوضث ثوٌۇغمب ِبلۇي ثوٌسى
 . ھەرىىەجٍىرى ِۇضبغب ثەوّۇ ضىرٌىك جۇٍۇالجحي

ذىسىر ثەزەْ ِۇضبغب ٔىطجەجەْ لۇرلۇٔچٍۇق جىٕبٍەت ضبزىر لىٍطب، ثەزەْ وۆرۈٔۈغحە 
جەرىپىسىٓ ئبالھىسە هللا ِۇضب ئىٍىٍّىه ۋە ِەرجىۋىٍىه ثوٌطىّۇ، ا .ِۀىطىس ئىػالرٔي لىالجحي

 .ھەرىىەجٍىرىگە ھەٍراْ لبٌغبْ ۋە ئېحىراز ثىٍسۈرگەْ ئىسى  - ېرىٍگەْ ثۇ زاجٕىڭ ئىعئىٍىُ ث
غەرىئەت ئىٍّىگە ئىگە ثوٌغبْ ِۇضب ھەلىمەت ئىٍّىگە ئىگە ثوٌغبْ ذىسىرغب ھەٍراْ لبٌغبْ 

گوٍبوي غەرىئەت ئىٍّي ھەلىمەت ئىٍّىٕىڭ ثىر پبرچىطي ثوٌۇپ، ھەلىمەت ئىٍّي  .ئىسى
  .رٌەرگىّۇ چۈغىٕىع لىَىٓ، ضىرٌىك ئىػالرزەن جۇٍۇالجحيثەزۀسە پەٍغەِجە

لۇرئبٔسىىي ثۇ لىططىسە وۆرۈٌگەْ ضىرٌىك ئىػالرزىٓ ئىطالِسىىي پۈجۈْ جەضەۋۋۇپ 
ثۇٔىڭ ثىٍەْ پەٍغەِجەرِۇ ئەِەش، غېھىحّۇ  .ِەزھەپٍىرى ئۆز ٔېطىۋىطىٕي ئبٌغبْ ئىسى

سىغبْ ثەزى زاجالرٔىڭ ثبرٌىمىغب زائىر ئەِەش، ئەِّب پەٍغەِجەر، غېھىحٍەرٔىڭ ئىٍّىگە زولٍىٕى
 . ثۇ ئىػىٕىع ثۇ لىططىسىٓ وېٍىپ چىممبْ ئىسى .ثەزى ئېحىمبزالر پەٍسا ثوٌسى

ثەزىٍىرى ئۇٔي ئەۋٌىَب زېطە، ثەزىٍىرى  .ئۆٌىّبالر ذىسىر ھەلمىسە ئىرىحىالپ لىٍىػحي
ٍبغبٍسىغبٍٔىمىٕي ئۇٔىڭ ھبزىرِۇ ھبٍبت ئىىۀٍىىىٕي ۋە لىَبِەجىىچە  .پەٍغەِجەر زېَىػحي

 . ئېَحىػحي
زەۋەت  لبهللاِۇضب ئىطرائىً ئەۋالزىغب ذىحبة لىٍىع ئۈچۈْ ئورٔىسىٓ جۇرغبٔسا لەۋِىٕي 

ئۇ غۇٔچىٍىه پبضبھبجٍىه ضۆزٌەٍسىغبْ ۋە ٔبجىمٍىك ثىٍەْ ئېَحمبْ ضۆزٌىرى ثىٍەْ  .لىالجحي
غۇچىالر ئبرىطىسىىي ضۆزى جۈگىگۀسىٓ وېَىٓ، ئبڭٍى .گوٍب زۇَٔب ھېىّىحىٕي ٍىغىٕچبلالٍححي
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پەٍغەِجىرى! ٍەر ٍۈزىسە ضۀسىّٕۇ ثىٍىٍّىىرەن ثىرى  ٔىڭهللاثۀي ئىطرائىٍسىٓ ثىرى: ئي 
 . زەپ ضورىسى - ثبرِۇ؟

 . زەپ جبۋاة ثەرزى - ِۇضب زەرھبي: ٍبق!
ھبۋاٌە  لبهللازەپ « جېرىّۇ ٍبذػي ثىٍىسۇهللا ئبٌىُ، اهللا ا»ثۇ ھەلحىىي ئىٍىّٕي: 

 ٔي ئەٍىجٍەپ جىجرىئىً ئەٌەٍھىططبالِٕي ئەۋەجىپ ضورىسى: ئۇهللا لىٍّىغبٍٔىمي ئۈچۈْ، ا
 ئىٍىّٕي ٔەگە لوٍىسىغبٍٔىمىٕي ضەْ لبٔساق ثىٍىطەْ؟ ٔىڭهللاـ ئي ِۇضب!  

جىجرىئىً ئەٌەٍھىططبالَ ئۇٔىڭغب جەورار  .ِۇضب ئبٌسىرالطبٍٔىك لىٍغبٍٔىمىٕي چۈغۀسى
 ِۇٔساق زېسى: 

 . ضۀسىٓ ثىٍىٍّىه ثىر لۇٌي ثبر ٔىڭهللاـ ئىىىي زېڭىسٔىڭ ثىرٌەغىەْ ٍېرىسە  
ئۇ ئىٍىٍّىه ثۀسە ثىٍەْ زوضث ثوٌۇظ  .ِۇضب وۆڭٍىسە ئىٍّىٕي ثېَىحىػٕي ئوٍٍىسى

ئۇٔىڭ ضەپەرگە چىمىػي ۋە  .ئۈچۈْ ضەپەرگە چىمّبلچي ثوٌۇپ، ئۇٔىڭ ٔەزىٍىىىٕي ضورىسى
ك جىرىٍىپ ثۇ ثېٍى .ئىچىسە ثىر ثېٍىك ثوٌغبْ وىچىه ضېۋەجٕي ئېٍىۋېٍىػي ئەِر لىٍىٕسى

)ئولۇغۇچي(  زېگەْئىٍىُ ئىس .زېڭىسغب وىرىسىغبْ ٍەرزە ئۇ ئىٍىٍّىه ثۀسىٕي ئۇچرىحبالٍححي
ٍېٕىسىىي ٍبظ ھەِراھي ئىچىگە ثېٍىك ضېٍىٕغبْ ضېۋەجٕي وۆجىرىۋاٌغبْ  .ِۇضب ٍوٌغب چىمحي

 . ئۇالر ئىٍىٍّىه، ٍبذػي ثۀسىٕي ئىسزەغىە چىممبْ ئىسى .ئىسى
ِەضىٍە ضېۋەت ئىچىسىىي ثېٍىمٕىڭ جىرىٍىپ  .ىػٕي ثىٍّەٍححيئەِّب ئۇٔي ٔەزىٓ جېپ

ھەرٔەرضە ضىرٌىك ۋە ٍوغۇرۇْ ثوٌطىّۇ، ِۇضب ٍىٍالر ثوٍي ٍوي  .زېڭىسغب لېچىػىغب ثبغٍىك ئىسى
 . ٍۈرۈغحىٓ لەجئىَٕەزەر ثۇ ئىٍىٍّىه زاجٕي جېپىػمب ثەي ثبغٍىغبْ ئىسى

ئىىىي زەرٍبٔىڭ لوغۇٌىسىغبْ »ٔۇٔغب(:  ئۆز ۋالحىسا ِۇضب ٍبظ ذبزىّىغب )ٍۀي ٍۇغەئ ئىجٕي
جبٍىغب ٍەجّىگىچە ِېڭىػىّٕي جوذحبجّبٍّەْ، )غۇ جبٍغب ٍەجىۀگە لەزەر( ئۇزالمىچە 

  .زېسى« ِېڭىۋېرىّەْ
ِۇضب ٍبظ ھەِراھىغب: غەرت پەلەت غۇوي، ضەْ ثېٍىمٕىڭ ضۀسىٓ ئبٍرىٍغبْ ٍېرىٕي 

 . زېسى - ضەْ ئېغىر غەرت لوٍسۇڭ،ٍبظ ھەِراھي ئۇٔىڭغب:  .زېسى - وۆرضىحىپ ثېرىطەْ،
ِۇضب ٍېحىپال ئۇذالپ  .ئۇالر زېڭىس لىرغىمىسىىي لۇراَ جبغٕىڭ ٍېٕىغب وېٍىپ جوذحىسى

غبِبي زېڭىس زوٌمۇٔىٕي لىرغبلمب ئۇرغىٕىسا، ضۇ جبِچىٍىرى  .ھەِراھي ئۇذٍىّىغبْ ئىسى .لبٌسى
ڭ زېڭىسغب ضەورىػي، ثېٍىمٕى .ثېٍىممب چبچرىسى ۋە ثېٍىك جبٍٔىٕىپ زېڭىسغب ضەورىسى

وىػىطي ثىٍەْ ئۇچرىػىسىغبْ ٍەرٔي  زېگەِْۇضبٔىڭ ئىٍىُ ئېٍىع ئۈچۈْ ئىس ٔىڭهللا
ِۇضب ئۇٍمىطىسىٓ ئوٍغبٔسى، ٌېىىٓ ثېٍىمٕىڭ  .ثىٍىۋېٍىػي ئۈچۈْ وۆرضەجىەْ ئبالِىحي ئىسى

ٍبظ ھەِراھي ثوٌغبْ ئىػالرٔي ِۇضبغب ئېَحىػٕي  .زېڭىسغب وىرىپ وەجىۀٍىىىٕي ئۇلّىسى
 . ئۇالر ثېٍىمٕي ئۇٔحۇپ ٍوٌىٕي زاۋاِالغحۇرزى .ۇٔحۇپ لبٌسىئ

ِۇضب لورضىمي ئېچىپ، ھبرغبٍٔىمىٕي ھېص لىٍسى ۋە ھەِراھىغب: ٍېّەوٍەرٔي چىمبرغىٓ، 
ثۇ چبغسا زېڭىسغب وىرىپ وەجىەْ ثېٍىمٕي جۇٍۇلطىس  .زېسى - ھەلىمەجەْ وۆپ ٍوي ٍۈرزۇق،

زېڭىسغب ضەورىگۀٍىىىٕي وۆرگۀٍىىىٕي، ئەِّب ئېطىگە ئبٌغبْ ٍبظ ثبال، ثېٍىمٕىڭ لبٔساق 
ِۇضبٔىڭ  .ِۇضبغب زېَىػٕي غەٍحبٕٔىڭ ئۇٔحۇٌسۇرغبٍٔىمىٕي ئېَحىپ ِۇضبزىٓ ئەپۇ ضورىسى

ٍبظ ھەِراھي ئبجبٍىپ ثىر ئىػٕي وۆرگەْ ئىسىىي، ثېٍىك زېڭىسغب ذۇززى لۇِسا ِبڭغبْ 
 . ىەْ ئىسىٍىالٔسەن جېسٌىىحە غۇڭغۇپ )غەٌىحە ثىر غەوىٍسە( وىرىپ وەج
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ئۇالر  .زېسى - ِۇضب ثۇٔي ئبڭالپ ذۇرضەْ ثوٌغبْ ھبٌسا: ثىسِۇ ثۇٔي وۈجۈۋاجمبْ ئىسۇق،
ئبذىرىسا، ِۇضب ثېٍىمٕىڭ زېڭىسغب وىرىپ  .زەرھبي وەٌگەْ ئىسٔي ثوٍالپ ئبرلىغب لبٍححي

 . ئۇ ٍەرزە ثىر ئبزەَ جۇراجحي .وەجىەْ ٍېرىسىىي لۇراَ جبغمب ٍېحىپ وەٌسى
، غەوٍىٕي ۋە لبٔساق وىَىٕگۀٍىىىٕي، ٍېػىٕي ۋە ثبغمب ئبالِەجٍىرىٕي ئۇٔىڭ ئىطّىٕي

 ثىٍّەٍّىس؟ ثىٍىسىغىٕىّىس پەلەجال لۇرئبٕٔىڭ ئۇٔىڭ ھەلمىسە ئېَحمبْ جۆۋۀسىىي ئىپبزىطىسۇر:
ئۇ ئىىىىطي )ثېٍىمٕي ئۇٔحۇغبْ چوڭ جبغٕىڭ ٍېٕىسا( ثىسٔىڭ ثۀسىٍىرىّىسزىٓ چوڭ 

ثىسٔىڭ ئۆزىّىسگە ذبش ئىٍّىّىسٔي )ٍۀي ئىٍّىٌ غەٍجٕي( ثىس ِەرھەِىحىّىسگە ئېرىػىەْ ۋە 
  .ثىٍسۈرگەْ ثىر ثۀسىٕي )ٍۀي ذىسىر ئەٌەٍھىططبالِٕي( ئۇچراجحي

 ِۇٔساق زېگۀىسى: هللا ئۇٌۇغ ا
ئۇالر ئىىىي زەرٍبٔىڭ لوغۇٌىسىغبْ جبٍىغب ٍېحىپ ثبرغبٔسا، ثېٍىمىٕي ئۇٔحۇپ لبٌسى، ثېٍىك 

ئۇالر )ئىىىي زەرٍبٔىڭ لوغۇٌىسىغبْ جبٍىسىٓ( ئۆجىۀسە  .ەجحيزەرٍبغب ٍوي ئېٍىپ وىرىپ و
ئەجىگۀٍىه جبِىمىّىسٔي ئېٍىپ وەٌگىٓ، ثۇ ضەپىرىّىسزە ھەلىمەجەْ »ِۇضب ٍبظ ذبزىّىغب: 

ثىس چوڭ جبظ ئبضحىسا ئبراَ ئېٍىۋاجمبٔسا )ٍۈز ثەرگەْ »ٍبظ ذبزىُ:  .زېسى« چبرچبپ وەجحۇق
جىرىٍىپ، ضېۋەجحىٓ ضەورەپ چىمىپ زەرٍبغب وىرىپ ئىػحىٓ ٍۀي پىػۇرۇٌغبْ ثېٍىمٕىڭ 

 .وەجىۀٍىىىسىٓ ئىجبرەت لىسىك ئىػحىٓ( ذەۋىرىڭ ثبرِۇ؟ ِەْ راضحال ثېٍىمٕي ئۇٔحۇپحىّەْ
ثېٍىمٕىڭ )ئبجبٍىپ ۋەلەضي( ٔي ضبڭب ئېَحىػٕي پەلەت غەٍحبْ ِبڭب ئۇٔحۇٌسۇرۇپحۇ، ثېٍىك 

« ثىسٔىڭ ئىسزەٍسىغىٕىّىس زەي ِۇغۇ ئىسى»ِۇضب:  .زېسى« زەرٍبغب ئبجبٍىپ ٍوي ئبٌغبْ ئىسى
ئۇ ئىىىىطي )ثېٍىمٕي ئۇٔحۇغبْ  .زېسى ـ زە، ئىىىىطي وەٌگەْ ئىسى ثوٍىچە وەٍٕىگە ٍېٕىػحي

چوڭ جبغٕىڭ ٍېٕىسا( ثىسٔىڭ ثۀسىٍىرىّىسزىٓ چوڭ ِەرھەِىحىّىسگە ئېرىػىەْ ۋە ثىسٔىڭ 
ۈرگەْ ثىر ثۀسىٕي )ٍۀي ذىسىر ئۆزىّىسگە ذبش ئىٍّىّىسٔي )ٍۀي ئىٍّىٌ غەٍجٕي( ثىس ثىٍس

  .ئەٌەٍھىططبالِٕي( ئۇچراجحي
ثۇذبرىٕىڭ رىۋاٍىحىگە لبرىغبٔسا: ِۇضب ثىٍەْ ٍبظ ذبزىّي ذىسىرٔي چەوطىس زېڭىس 

وىَىّٕىڭ ثىر  .لىرغىمىسا، ٍېػىً گىٍەَ ئۈضحىسە وىَىٍّىرىگە ٍۆگىٕىۋاٌغبْ غەوىٍسە وۆرىسۇ
ئۇ  .ِۇضب ئۇٔىڭغب ضبالَ ثېرىسۇ .ثوٍٕىسا ئىسىئۇچي پۇجٕىڭ ئۇچىسا ثىر ئۇچي )ثېػىٕىڭ( 

 ٍۈزىٕي ئېچىپ: 
 . زەپ ضوراٍسۇ - ـ ضېٕىڭ ِەٍِىىىحىڭسىّۇ ضبالَ ثبرِۇ؟ ضەْ وىُ؟ 

 . زەٍسۇ - ِۇضب: ِەْ ِۇضب ثوٌىّەْ،
ـ ئىطرائىً ئەۋالزى )ثۀي ئىطرائىً( ٔىڭ ِۇضبضىّۇ؟ ۋەئەٌەٍىۇَ ئەضطبالَ! )ضبالَ ضبڭب  

 . زەٍسۇ ذىسىر - ثوٌطۇْ!( ثۀي ئىطرائىً پەٍغەِجىرى،
 . ضوراٍسۇ ِۇضب - ـ ِېٕي لبٔسالچە ثىٍىۋاٌسىڭ؟ 
 . ..ـ ِېٕي ضبڭب ثىٍسۈرگەْ ۋە وۆرضەجىەْ زات ثىٍسۈرزى 

 . زەٍسۇ ذىسىر - وەٌسىڭ؟ ئي ِۇضب! ٔېّە ئىع ثىٍەْ
 - ضبڭب ثىٍسۈرگەْ جوغرا ئىٍىّٕي ِبڭب ئۆگىحىػىڭ ئۈچۈْ ضبڭب ئەگەغطەَ ثوالِسۇ؟هللا ـ ا 

ذىسىر: لۇٌۇڭسىىي جەۋرات ۋە وېٍىسىغبْ ۋەھَىٍەر ضبڭب  .زەپ ضورىسى ِۇضب ئېھحىراَ ثىٍەْ
ِۇپەضطىرٌەر  .زېسى - ٍەجّەِسۇ؟ ضەْ لىٍىسىغبْ ئىػٍرىّغب ضەۋر ـ جبلەت لىالٌّبٍطەْ،

ذىسىر ِۇضبغب ِۇٔساق زېسى: ِېٕىڭ ئىٍّىّٕي ضەْ چۈغىٕەٌّەٍطەْ ۋە ”ِۇٔساق زەٍسۇ: 
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چۈٔىي ضەْ ِېٕىڭ ئىٍّىّٕي چۈغۀّەٍطەْ، وۆرۈٔۈغحە ضبڭب ٍبِبْ  .جبلەت لىالٌّبٍطەْ
غۇڭب، ئي ِۇضب! ضەْ ِەْ ثىٍگۀگە  .وۆرۈٔگەْ ۋە ضەۋەثىٕي ثىٍّەٍسىغبْ ئىػالرٔي وۆرىطەْ

 . لىالٌّبٍطەْ جبلەت
ِۇضب، ثۇ جوڭ ۋە لوپبي رەت ضۆزٌىرىگە چىساپ، ئۇٔىڭسىٓ لبٍحب ـ لبٍحب ھەِراھ ثوٌۇغٕي ۋە 

ذبٌىطب ضەۋر لىٍىسىغبٍٔىمىٕي ۋە هللا ئىٍىُ ئۆگىٕىػىە پۇرضەت ثېرىػىٕي ئۆجۈٔىسۇ ۋە ئۇٔىڭغب ا
 . ھەرلبٔساق ئىػمب لبرغي چىمّبٍسىغبٍٔىمىٕي ئېَحىسۇ

ثۇ ثۀسىطي، ِۇضبٔي ھەِراھ لىٍىۋېٍىع ۋە  ٔىڭهللالىٍىّٕىغبْ لۇرئبٔسا ئىطّي زىىىر 
 ٔىڭهللاِۇضب ضورىۋىسى، ئۇ غەرجٕىڭ  .ئۇٔىڭغب ئىٍىُ ئۆگىحىع ئۈچۈْ ثىر غەرت لوٍسى

 .ثۀسىطي )ذىسىر( ضۆزٌەپ ثەرِىگىچە، ِۇضبٔىڭ ھېچٕېّە ضورىّبضٍىمي ئىىۀٍىىىٕي ئېَححي
ئبٌسىٍىرىغب ثىر  .ئۇالر زېڭىس لىرغىمىسا وېحىۋاجبجحي .ِۇضب ِبلۇي ثوٌسى ۋە ئۇالر ٍوٌغب چىمحي

وېّە ذوجبٍىٍٕىرى  .ئۇالر ئۆزٌىرىٕي وېّىگە چىمىرىۋېٍىػىٕي ضورىسى .وېّە ئۇچرىسى
هللا ئۇٌۇغ ا .ذىسىرٔي جؤۇپ، ئۇٔىڭ ھۆرِىحي ئۈچۈْ ئۇٔي ۋە ِۇضبٔي وېّىگە ھەلطىس ئېٍىۋاٌسى

 ِۇٔساق زېگۀىسى: 
ٌىىحە ِېڭىپ وېٍىپ ثىر وېّىگە چىمىػحي، )ذىسىر( غۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇ ئىىىىطي ثىر

وېّىٕي جېػىۋەجحي )ٍۀي وېّىٕىڭ ثىر جبذحىطىٕي ضۇغۇرۇۋەجحي(، ِۇضب )ئۇٔىڭغب(: 
وېّىسىىىٍەرٔي غەرق ثوٌۇپ وەجطۇْ زەپ وېّىٕي جەغحىڭّۇ؟ ضەْ ھەلىمەجەْ )لورلۇٔچٍۇق( »

ثىٍەْ ثىٍٍە ثوٌۇغحب ضەۋر ـ )ذىسىر( ضەْ ھەلىمەجەْ ِەْ  .زېسى« چوڭ ثىر ئىػٕي لىٍسىڭ
ئەھسىٕي ئۇٔحۇپ لبٌغبٍٔىمىّغب »ِۇضب ئېَىححي:  .زېسى« جبلەت لىٍىپ جۇراٌّبٍطەْ زېّىسىّّۇ؟

ئۇ ئىىىىطي  «. ِېٕي ئەٍىجٍىّە، ضەْ ثىٍەْ ثىٍٍە ثوٌۇغحب ِېٕي لىَىٓ ھبٌغب چۈغۈرۈپ لوٍّب
ضەْ »ِۇضب:  .ٔي ئۆٌحۈرۈپ لوٍسىٍۀي ثىرٌىىحە ِبڭسى، ئۇالر ثىر ثبٌىٕي ئۇچراجحي، )ذىسىر( ئۇ

)ذىسىر(  .زېسى« ثىر ثىگۇٔبھ جبٕٔي ٔبھەق ئۆٌحۈرزۈڭ، ضەْ ھەلىمەجەْ ٍبۋۇز ئىػٕي لىٍسىڭ
ضبڭب ِەْ ھەلىمەجەْ ِەْ ثىٍەْ ثىٍٍە ثوٌۇغمب ضەۋر ـ جبلەت لىٍىپ جۇراٌّبٍطەْ »ئېَححي: 

ثۇٔىڭسىٓ وېَىٓ ٍۀە ضۀسىٓ ثىرەر ئىع جوغرۇٌۇق ضورىطبَ »ِۇضب ئېَححي:  «. زېّىسىّّۇ؟
)ٍۀي لىٍغبْ ئىػىڭغب ئېحراز ثىٍسۈرضەَ(، ِېٕي ئۆزەڭگە ھەِراھ لىٍّىغىٓ، )ضبڭب ثەرگەْ 
ۋەزەِگە ئۈچ لېحىُ ذىالپٍىك لىٍغبٍٔىمىُ ئۈچۈْ( ِېٕىڭ ئبٌسىّسا )ِبڭب ھەِراھ ثوٌّبضٍىمحب( 

ىىىطي ٍۀە ثىٍٍە ِېڭىپ ثىر غەھەرگە ٍېحىپ وەٌسى، غەھەر ئبھبٌىطىسىٓ ئۇ ئى «. ِەزۇرضەْ
جبِبق ضورىسى، غەھەر ئبھبٌىطي ئۇالرٔي ِېھّبْ لىٍىػحىٓ ثبظ جبرجحي، ئۇالر ثۇ غەھەرزە 
ئۆرۈٌۈپ چۈغەً زەپ لبٌغبْ ثىر جبِٕي ئۇچراجحي، ئۇٔي )ذىسىر لوٌي ثىٍەْ ضىالپ( جۈزٌەپ 

 «. ذبٌىطبڭ ثۇ ئىع ئۈچۈْ ئەٌۋەجحە ئىع ھەلمي ئبٌغبْ ثوالجحىڭ ئەگەر»ِۇضب ئېَححي:  .لوٍسى
ثۇ، ضەْ ثىٍەْ ِېٕىڭ ئبٍرىٍىع )ۋالحىّىس(، ضەْ ضەۋر ـ جبلەت لىٍىپ »)ذىسىر( ئېَححي: 

وېّىگە وەٌطەن، ئۇ  .جۇراٌّىغبْ )ٍۇلىرىمي ئۈچ ئىػٕىڭ( ھەلىمىحىٕي ضبڭب چۈغۀسۈرۈپ ثېرەً
ەپەر وەِجەغەٌٕىڭ وېّىطي ئىسى، ِەْ ئۇٔي )جېػىپ( زېڭىسزا ئىػٍەٍسىغبْ ثىرلبٔچە ٔ

ئەٍىجٕبن لىٍّبلچي ثوٌسۇَ، )چۈٔىي( ئۇالرٔىڭ ئبٌسىسا )ٍۀي ثبرىسىغبْ ٍوٌٍىرىسا( ھەرلبٔساق 
)ئۆٌحۈرۈٌگەْ(  .ضبق وېّىٕي ئىگىطىسىٓ )زورٌۇق ثىٍەْ( جبرجىۋاٌىسىغبْ ثىر پبزىػبھ ثبر ئىسى

)ئۇ ئەضٍىسە وبپىر ٍبرىحىٍغبٍٔىمحىٓ، چوڭ  .ِۆِىٓ ئىسى ثبٌىغب وەٌطەن، ئۇٔىڭ ئبجب ـ ئبٔىطي
غۇٔىڭ ئۈچۈْ  .ثوٌغبٔسا( ئۇٔىڭ گۇِراھٍىك ثىٍەْ وۇفرىٕي ئبجب ـ ئبٔىطىغب جېڭىػىسىٓ لورلحۇق



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

241 
 

ثىس ئۇالرٔىڭ پەرۋەرزىگبرىٕىڭ ئۇالرغب ئۇ ثبٌىغب لبرىغبٔسا پبن ۋە وۆٍۈٍِۈن پەرزۀث ئبجب 
وەٌطەن، ئۇ غەھەرزىىي ئىىىي ٍېحىُ ثبٌىٕىڭ ئىسى، جبَ جبِغب  .لىٍىػىٕي ئىرازە لىٍسۇق

ئبضحىسا ئۇالرٔىڭ )ھەلمي ثوٌغبْ( ذەزىٕىطي ثبر ئىسى )جبَ ئۆرۈٌۈپ وەجطە، ذەزىٕىطي 
 .ئېچىٍىپ لېٍىپ وىػىٍەر ئۇٔي ئېٍىپ وېحەجحي(، ئۇالرٔىڭ ئبجب ـ ئبٔىطي ٍبذػي ئبزەَ ئىسى

ضحىسىىي ذەزىٕىطىٕي چىمىرىۋېٍىػىٕي ئىرازە پەرۋەرزىگبرىڭ ئۇالرٔىڭ چوڭ ثوٌغبٔسا جبَ ئب
لىٍسى، ثۇ پەرۋەرزىگبرىڭٕىڭ )ئۇالرغب لىٍغبْ( رەھّىحىسۇر، ئۇٔي )ٍۀي ٍۇلىرىسىىي ئۈچ 

ئەِرى ۋە ئىٍھبِي ثىٍەْ  ٔىڭهللائىػٕي( ِەْ ئۆز ذبھىػىُ ثوٍىچە لىٍغىٕىُ ٍوق )ثەٌىي ئۇٔي 
 «. ەرٔىڭ ھەلىمىحي ئۀە غۇلىٍسىُ(، ضەْ ضەۋر ـ جبلەت لىٍىپ جۇراٌّىغبْ ٔەرضىٍ

ثىرى، ئىٍىّٕىڭ  .ثۀسىطي )ذىسىر( ِۇضبغب ثىرال ۋالىححب ئىىىي ٔەرضىٕي ئۆگەجحي ٔىڭهللا
)ٍۀي ِۇضبٔىڭ ئىٍّٕىڭ( چەوٍىه ئىىۀٍىىىٕي، ٍۀە ثىرى، ٍەر ٍۈزىسە ِەٍسأغب وەٌگەْ 

 . ..ٍوغۇرۇٔغبٍٔىمىٕئۇرغۇْ ثبالٍي ـ ئبپەجٕىڭ ئبرلىطىغب ثۈٍۈن ثىر رەھّەجٕىڭ 
ئەِسى  .ِۇضب ئىطرائىً ئەۋالزىٕىڭ ٍېٕىغب لبٍحىع ئۈچۈْ ٍبظ ذبزىّىٕىڭ ٍېٕىغب وەٌسى

ئۇ ئىىىي ٔەرضە ئۆگۀگەْ ئىسىىي، ثۇٔىڭ  .ِۇضبزا ئبٌىّالرٔىڭ ضبٌّبلٍىمي ٍېحىٍگەْ ئىسى
ىّۇ ثبر چۈٔىي ئۇٔسىٓ ثبغمب ھەلىمەت ئىٍّ .ثىرى، غەرىئەت ئىٍّي ثىٍەْ پەذىرٌۀّەضٍىه

ٍۀە ثىرى، ئىٕطبٔالرٔىڭ ثېػىغب وەٌگەْ ِۇضىجەجٍەرگە ثەن وۆپ ئبزاثٍىٕىپ  .ئىسى
چۈٔىي ٍبراجمۇچي، ِەرھەِەت ۋە لۇجۇزۇغٕىڭ، ئبزاة ۋە ئۆٌۈِٕىڭ  .وەجّەضٍىه ئىسى

 . ئبرلىطىسىىي ضۆٍۈٔسۈرۈغٕىڭ ضىرىٕي ٍوغۇرۇۋاجمبْ ثوٌۇغي ِۇِىىٓ
ٓ )ذىسىرزىٓ( ئبٌغبْ سېسىثۇ ضىرٌىك ثۀ ئەٌچىطي وەٌىّۇٌالھ ِۇضبٔىڭ ٔىڭهللاثۇ 

 . زەرضي ئىسى
ثۇ زاجٕىڭ غەذطىَىحي لبٔساق ضىرٌىك ئوجحۇرىغب چىممبْ ثوٌطب، غۇٔساق ضىرٌىك غبٍىت 

پەٍغەِجەرٌىرى ئىچىەْ غەرىئەت زېڭىسزىٓ ثبغمب ثىر  ٔىڭهللاذىسىر وەجىىٕىسە، ِۇضب  .ثوٌسى
 . زېڭىسى ئۇٌۇغ جەلسىر ئىٍّي ئىسىثۇ، ھەلىمەت  .ئىٍىُ زېڭىسىٕي ثبٍمىغبْ ئىسى

ثۇ، ئىٕطبٔغب ذبش ئەلىً ۋە ٍبوي ئىٍىٍّەرگە ئبضبضەْ ِۀحىمە ٍوٌي ثىٍەْ چۈغۀگىٍي 
ٍەر ٍۈزىسە ثىس ثىٍىسىغبْ جەجىرىجىگە ئبضبضالٔغبْ ئىٍىّّۇ ئەِەش،  .ثوٌىسىغبْ ئىٍىُ ئەِەش

ۈٍٔەً ثبغمب ثىر ذىً ئەٌچىٍىرىگە ثىٍسۈرگەْ ۋەھَي ئىٍّىّۇ ئەِەش، پۈجهللا غۇٔسالال ا
 . ئىٍىّسۇر

 

ِۇضب ئەٌەٍھىططبالِذىٓ وېَىٓ وەٌگەْ ئىطرائىً ئەۋالدىغب  .ئبٌتىٕچي ثبپ
 ِۀطۇپ پەٍغەِجەرٌەر
 ٍۇغەئ ئىجٕي ٔۇْ

ئۇ ئىىىي  ...ِۇضب ثىٍەْ ثىٍٍە ثوٌغبٔالر )ئىىىي وىػىسىٓ ثبغمىطي( چۆٌسىٓ چىمّىسى
زوراۋأالرٔىڭ غەھرىگە وىرىػٕي جەۋضىَە لىٍغبْ وىػي، ئىطرائىً ئەۋالزى ئىچىسىىي 

 . ِۇپەضطىرٌەر ئۇالرٔىڭ ثىرىٕىڭ ٍۇغەئ ئىجٕي ٔۇْ ئىىۀٍىىىٕي ئېَحىػىسۇ .وىػىٍەرزۇر
ثۇ، ِۇضب ثىٍەْ ذىسىرٔىڭ لىططىطىسىىي ٍبظ ثوٌۇپ، ئۇ ئەِسى ئىطرائىً ئەۋالزىٕىڭ 

گەْ لوغۇٕٔىڭ لوِبٔسأي ثوٌغبْ وىرىػٕي ثۇٍرىغبْ ٍەرگە وىرهللا پەٍغەِجەرٌىرىسىٓ ثىرى ۋە ا
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ٓ ئەضىەر ئېٍىػٕي ۋە ئۇالرغب ضەروەرزە لوٍۇغٕي ئەِر زېسىِۇضبغب ئىطرائىً ئەۋالهللا ا .ئىسى
 . لىٍغبْ ئىسى

ٓ ِەھىەَ ئەھسە ئبٌسى، ئۇالرٔىڭ ئبرىطىسىٓ )ٍۀي زېسىئىطرائىً ئەۋالهللا غۈثھىطىسوي، ا
ئوْ ئىىىي ئبٍّبلٕىڭ ھەرثىرضىسىٓ ثىرزىٓ( ئوْ ئىىىي ثبغٍىمٕي )وېپىٍٍىه ئۈچۈْ 

ِەْ ضىٍەرگە ٍبرزەَ ثېرىّەْ، )ئي هللا: »جەثجبرالرغب ٍۀي ئەِبٌىمەٌەرگە( ئەۋەجحۇق ھەِسە ا
ِبزٔي )جەئسىً ئەروبْ ثىٍەْ( ثىٍەْ لەضەِىي( ئەگەر ضىٍەر ٔبهللا ئىطرائىً ئەۋالزى! ا

ئۆجىطەڭالر، زاوبت ثەرضەڭالر، پەٍغەِجەرٌىرىّگە ئىّبْ ئېَحطبڭالر ۋە ئۇالرغب ٍبرزەَ 
ٍوٌىسا پۇي ـ ِېٍىڭالرٔي ضەرپ  ٔىڭهللالەرزىٌ ھەضۀە ثەرضەڭالر )ٍۀي  لبهللاثەرضەڭالر، 

ي ئەٌۋەجحە ئبضحىسىٓ لىٍطبڭالر(، ئەٌۋەجحە ضىٍەرٔىڭ گۇٔبھىڭالرٔي ٍولمب چىمىرىّەْ، ضىٍەرٔ
ٓ( سېسىغۇٔىڭسىٓ )ٍۀي ِەھىەَ ئەھ .ئۆضحەڭالر ئېمىپ جۇرىسىغبْ جۀٕەجٍەرگە وىرگۈزىّەْ

وېَىٓ ضىٍەرزىٓ وىّىي )ئەِر لىٍغبْ ٔەرضىٍىرىّٕي( ئىٕىبر لىٍىسىىەْ، ئۇ ئەٌۋەجحە جوغرا 
  .زېسى« ٍوٌسىٓ ئبزغبْ ثوٌىسۇ

ثەرگەْ ئەھسىٍىرىگە ئۇٍغۇْ ثوٌۇغىٕي، ئۇرۇغحىٓ  لبهللاغۇٔساق لىٍىپ، ۋەزىٕىڭ 
جەۋرات چۈغۈرۈپ ثەرگەْ ِۇضبزىٓ هللا لبچّبضٍىمٕي، ٔبِبز ئۆجەپ، زاوبت ثېرىػٕي ۋە ا

ذۇظ ذەۋرىٕي ثەرگەْ ِۇھەِّەزوىچە پۈجۈْ پەٍغەِجەرٌەرگە ئىػىٕىػٕي هللا ثبغالپ، جەۋراجحب ا
ۇٌّىغبْ، ھەلىمىٌ، ئەضٍي ھبٌىحىسە جەۋرات ئۇ زاِبٔسا ئۆزگەرجىٍىپ ثۇز .غەرت لىٍغبْ ئىسى

 . ئىسى
ٍۇغەئ ئىجٕي ٔۇْ ئىطرائىً ئەۋالزىٕي چۆٌسىٓ چىمىرىپ، ِۇلەززەش جۇپرالمب لبراپ 

ئەرىھب  .ئۇالرٔي ئىئورزاْ زەرٍبضىسىٓ ئۆجىۈزۈپ ئەرىھب غەھرىگە ئېٍىپ وەٌسى .ئېٍىپ ِبڭسى
ثۇ ٍەرٔي  .ٌەرزىٓ ثىرى ئىسىضېپىٍٍىرى ِۇضحەھىەَ، ضبراٍٍىرى ئېگىس ۋە ٔوپۇضي وۆپ غەھەر

ثىر وۈٔي ضېپىٍغب زەز وېحىپ ئۆرۈٌۈپ  .ئبٌحە ئبً وبٔبً چېٍىپ جۇرۇپ لورغىغبْ ئىسى
جۇٔجي لېحىٍّىك ئۇرۇغىسا لوٌالٔغبْ ئۇضۇٌٕىڭ ھەٍراْ لبالرٌىك زەرىجىسە ئىٍغبر  .چۈغحي

 .وۆرۈۋاجىّىس ئىىۀٍىىىٕي، ٍۀي جۇٔجي لېحىُ ئۇرۇغحب ئبۋاز وۈچىسىٓ پبٍسىالٔغبٍٔىمىٕي
ٍۇغەئ ئىجٕي ٔۇٕٔىڭ  .وبٔبٍالرزىٓ چىممبْ ئبۋاز ثىٍەْ غەھەر ضېپىٍي جەۋرىٕىپ ئۆرۈٌگەْ ئىسى

ۋەھَي لىٍغبّٔۇ ٍبوي ئۇٔىڭ ئۆزىٕىڭ پىىرىّۇ ۋە ٍبوي جبضبزىپىٌ ثوٌغبّٔۇ هللا ثۇٔساق لىٍىػىٕي ا
، ثىر وۈٔي ضېپىٍٕىڭ ئۇالر ئبٌحە ئبٍغىچە زاۋاٍِىك وبٔبً چېٍىپ لورغىغبچمب .ثۇٔي ثىٍّەٍّىس

 . ئۆرۈٌۈغىٕي وەٌحۈرۈپ چىمبرزى
ٍۀي،  .ئىطرائىً ئەۋالزىغب غەھەرگە ضەجسە لىٍغبْ ھبٌسا وىرىػىٕي ثۇٍرىسىهللا ا

غۈورى لىٍىپ ثبغٍىرىٕي ئەگىەْ ھبٌسا وىرىػٕي  لبهللاغەٌىجىٕي ٔېطىپ لىٍغبٍٔىمي ئۈچۈْ 
ثىسٔىڭ ثۇرۇٔمي ”ٍۀي:  “گىٓ!گۇٔبھىّىسٔي وەچۈر”ئۇالرغب وىرىع ۋالحىسا:  .ئەِر لىٍسى

)ئۆجىەْ( گۇٔبھٍىرىّىسٔي وەچۈرگىٓ ۋە ثىسٔي ئۆجىەْ ئبجىٍىرىّىسٔىڭ لىٍّىػٍىرىسىٓ ٍىراق 
 . زېَىػي ثۇٍرۇٌسى “لىٍغىٓ

غەھەر  .ئىطرائىً ئەۋالزى ھەَ ضۆزى ھەَ ھەرىىىحي ثىٍەْ ثۇٍرۇلمب لبرغي چىمحي
زېَىػىە ثۇٍرۇٌغبْ ضۆزٔي ثبغمب ضۆزگە  .يزەرۋازىطىسىٓ ھبوبۋۇرٌۇق ۋە وىجىر ثىٍەْ وىرىػح

ئبجىٍىرىٕىڭ گۇٔبھي  .ئبزاثي چۈغحي ٔىڭهللاثۇ لىٍّىػي ضەۋەثي ثىٍەْ  .ئۆزگەرجىۋەجحي
 . لورلۇٔچبلٍىك ثوٌطب، ئوغۇٌٍىرىٕىڭ گۇٔبھي وىجىرٌىه ۋە جۆھّەجرورٌۇق ئىسى
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ئبذىرلىطىّۇ ئەِەش ثۇ، ئىطرائىً ئەۋالزىٕىڭ لىٍغبْ گۇٔبھىٕىڭ جۇٔجىطىّۇ ئەِەش، 
ئۇالر ِۇضبزىٓ وېَىٕىي پەٍغەِجەرٌىرىگە وۆپ ئەزىَەت ثەرگەْ ثوٌۇپ، لوٌٍىرىسىىي  .ئىسى

ثۇ ئوٍۇٔالر  .جەۋراجٕىڭ ئبزراق ثىر لىطّىٕي ئبغىبرىالپ، وۆپ لىطّىٕي ٍوغۇرۇۋاٌغبْ ئىسى
 ْ:لۇرئبٔسا ئۇالر ھەلمىسە ِۇٔساق زېَىٍگە .ئېحىمبزٌىرىغىچە ٍېحىپ ثبرغبْ ئىسى

ھېچ هللا ا»ئۇالر )ٍۀي ٍەھۇزىَالر( ئۆز ۋالحىسا:  .ٔي ھەلىمىٌ رەۋىػحە جؤۇِىسىهللا ئۇالر ا
 .زېسى )ٍۀي ۋەھَىٕي ۋە پەٍغەِجەرٌەرٔي ئىٕىبر لىٍسى(« وىػىگە ھېچ ٔەرضە ٔبزىً لىٍّىسى

ِۇضب ئېٍىپ وەٌگەْ ۋە وىػىٍەرگە ٔۇر، ھىساٍەت ثوٌغبْ وىحبثٕي »)ئي ِۇھەِّەز!( ئېَحمىٕىي، 
وىُ ٔبزىً لىٍسى؟ ئۇ وىحبثٕي پبرچە ـ پبرچە لەغەزٌەرگە وۆچۈرۈپ، ثىر لىطّىٕي ئبغىبرىالپ، 

)ئي ٍەھۇزىَالر!( ضىٍەرگە ئۆزەڭالر ۋە ئبجب ـ ثوۋاڭالر ثىٍّىگەْ  .وۆپ لىطّىٕي ٍوغۇرىطىٍەر
، ئبٔسىٓ ئۇالرٔي جەرن ئەجىىٕىي «. )ٔبزىً لىٍسى(هللا ٔەرضىٍەر ثىٍسۈرۈٌسى، )ثۇ لۇرئبٕٔي( ا

  .ئۇالر ثبجىٍٍىرىسا )ٍۀي لبالٍّىمبْ ضۆزٌىرىسە( ئوٍٕبپ ٍۈرضۇْ
ئىطرائىً  .ذىحبة ئەرەة ٍېرىُ ئبرىٍىسا ٍبغىغبْ ئىطرائىً ئەۋالزىغب ئۇٍغۇْ وېٍەجحي

ئەۋالزى ثۇرۇٔسىٓ جبرجىپ ئەھۋاٌغب لبراپ، ئبزغىٕە ِۀپەئەت ئۈچۈْ ثەزىٍىرىٕي ٍوغۇرۇپ، 
ثۇ ئىٕىبرچىٍىك ثۀي  .جەۋرات ئۆزگەرجىٍىػحىٓ لۇجۇالٌّىغبْ ئىسىثەزىٍىرىٕي ئبغىبرىٍىغبچمب، 

  .ئىطرائىٍٕىڭ ثېػىغب وەٌگەْ جبزاالرٔىڭ ضەۋەثچىطي ئىسى
 ٔىڭهللائۇالر ئۆزٌىرىٕي  .ئىطرائىً ئەۋالزى ئۆزٌىرىگە جەورار زۇٌۇَ لىٍىػمب ثبغٍىسى

 .بٍسىغبْ ثوٌۇۋېٍىػحيجبٌالٔغبْ لەۋِي زەپ ھېطبثٍىػىپ، ھەرلبٔساق ئىػٕي لىٍىػحىٓ لورلّ
گۇٔبھالر وىحبثحىٓ وېَىٓ، پەٍغەِجەرٌەرگە ھۇجۇَ لىٍىػمب  .ذبجبٌىرى ۋە گۇٔبھي ئېغىرالغحي

 . ئۆجۈپ، پەٍغەِجەرٌەرزىٓ ثەزىٍىرىٕي ئۆٌحۈرزى
ئۇالرغب پەٍغەِجەرٌەرٔىڭ رەھّىحىسىٓ وېَىٓ، زوراۋاْ )زاٌىُ( ھۆوۈِسارالرٔىڭ ئبزاثىٕي هللا ا

ئۇالرغب هللا ا .الر ئىطرائىً ئەۋالزىغب زۇٌۇَ ضبالجحي ۋە لبٍٔىرىٕي جۆوەجحيئۇ ھۆوۈِسار .ئەۋەجحي
 . زۈغّۀٍىرىٕي ئەۋەجحي ۋە زۈغّۀٍىرى ئۇالرٔىڭ ئبزەَ ۋە ِبٌٍىرىٕي لوٌغب چۈغۈرزى

ئۇالرٔىڭ ٍېٕىسا ِىطبق )ۋەزە، ئەھسە( ضبٔسۇلي )جبئۇت ضبٔسۇلي( ثوٌۇپ، ثۇ ِۇضب ۋە 
ئېَحىػالرغب لبرىغبٔسا، ِۇضبغب  .ر ضبلالٔغبْ ضبٔسۇق ئىسىھبرۇٔسىٓ ِىراش لبٌغبْ ٔەرضىٍە

چۈغۈرۈٌگەْ جەۋرات ٌەۋھەٌىرىٕىڭ ئۆز پېحىچە ضبلٍىٕىپ لبٌغبْ ثەزى ٔۇضرىٍىرىّۇ ثۇ 
جەڭٍەرزە ثۇ  .ثۇ ضبٔسۇق ئۇالرغب ھبٍبجحب ۋە جەڭٍەرزە ثەرىىەت ئبجب لىالجحي .ضبٔسۇلحب ئىسى

ي ھۇزۇر ۋە جەڭگىۋار روھمب ئىگە لىٍىپ غەٌىجىگە ضبٔسۇق ئۇالرٔىڭ ٍېٕىسا ثوٌطب، ئۇالرٔ
 . ٍېحەوٍەٍححي

ٌېىىٓ ئۇالر ئۆزٌىرىگە زۇٌۇَ لىٍىپ جەۋراجٕىڭ ئۆزىسىٓ چەجٕەپ وەجىەچىە، ئەِسى 
غۇٔىڭ  .ئۇٔىڭ ٍبٍٔىرىسا ثوٌۇغىٕىڭ )ئۇٔي ٍبٍٔىرىسا جۇجۇغٕىڭ( لىٍچە ئەھّىَىحي ٍوق ئىسى

ئۇ ثىر جەڭسە ِەغٍۇپ ثوٌغبٍٔىرىسا غبٍىت  .حيثىٍەْ ِىطبن ضبٔسۇلىٕي جبرجمۇزۇپ لوٍۇغ
لىٍغبْ گۇٔبھٍىرى، وىػىٕي غەزەپٍۀسۈرىسىغبْ ضوئبي ضوراغٍىرى ۋە ئۆزٌىرىگە  .ثوٌغبْ ئىسى

 . لىٍغبْ زۇٌۇٍِىرى ضەۋەثىسىٓ ئىطرائىً ئەۋالزىٕىڭ ئەھۋاٌي ٍبِبٔالغحي
 . ..ئبرىسىٓ زاِبٔالر ئۆجحي

ئۇالرٔي ثۈٍۈن )ئېغىر( گۇٔبھالر ضەۋەثىسىٓ چۈغۈپ وەجىەْ چوڭمۇر ئبزگبٌسىٓ جبرجىپ 
چىمىرىسىغبْ ثىر پەٍغەِجەرٔىڭ ِەٍسأغب وېٍىػىگە ثوٌغبْ ئبرزۇ ـ ئېھحىَبج ھەضطىٍەپ 
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 . ..ئبغحي
 داۋۇد ئەٌەٍھىططبالَ

ەزى پەٍغەِجەرٌەر ثۇ ۋالىححب ث .ِۇضب ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ۋاپبجىسىٓ وېَىٓ وۆپ ٍىٍالر ئۆجحي
جەۋرات  .ِۇضبزىٓ وېَىٕىي ئىطرائىً ئەۋالزى ٍېڭىٍسى .وەٌسى ۋە ئۇالرِۇ ۋاپبت ثوٌۇپ وەجحي

  .زېھىٍٕەرزىٓ وۆجۈرۈٌۈپ لوٌغب ئېٍىّٕىغبچمب، ِۇلەززەش وىحبثي جەۋراجٕي ٍوق لىٍىپ لوٍۇغحي
ضب ۋە ھبرۇْ ئۇٔىڭ ئىچىسە ِۇ .زۈغّۀٍەر ِىطبن )ئەھسە( ضبٔسۇلىٕي جبرجىۋاٌغبْ ئىسى

ئىطرائىً ئەۋالزى پەرىػبْ ھبٌسا ٍۇرجٍىرىسىٓ ۋە  .ئبئىٍىطىسىٓ لبٌغبْ ٔەرضىٍەر ثبر ئىسى
ثۇ  .الۋى جەِەجىسىٓ پەٍغەِجەرٌىه ئۈزۈٌسى .جۇپرالٍىرىسىٓ لوغالٔسى، ۋەٍرأە ثوٌسى

ئوغۇي ثىر  .ٍبٌۋۇرزى لبهللائۇ ثىر ئوغۇي جىٍەپ  .ٔەضىٍسىٓ پەلەت ثىر ئبٍبٌال ھبِىٍسار ئىسى
زۇئبٍىّٕي لوثۇي هللا ا”ٍۀي:  “ئىطّبئىً”ثۇ ئىجرأىَچە  .جۇغسى ۋە ئەغّۇئىً ئىطّىٕي لوٍسى

ثبال چوڭ ثوٌغبٔسا ئۇٔي ئىجبزەجربٔىغب ئبپىرىپ، ٍبذػىٍىمٕي ۋە  ...زېگۀٍىه ئىسى “لىٍسى
 . ثۀسىٍىىٕي ئۆگىٕىػي ئۈچۈْ ٍبذػي ثىر ئبزەِگە جبپػۇرزى

ثىر وېچىطي ئۇذالۋىحىپ،  .غۇ ٍەرزە ثبالغەجىە ٍەجحيثبال ئۇٔىڭ ٍېٕىسا لبٌسى ۋە 
غەٍد چبلىرغبْ ”چۆچۈپ ئوٍغىٕىپ،  .ئىجبزەجربٔىٕىڭ ثىر جەرىپىسىٓ وەٌگەْ ئبۋازٔي ئبڭٍىسى

 . زەپ ئوٍالپ، ئۇٔىڭ ٍېٕىغب ٍۈگۈرزى “ثوٌۇغي ِۇِىىٓ
زەپال لبٍحب ....غەٍد ئۇٔىڭ لورلۇغىٕي ذبٌىّىغبچمب: ھەئە، ھەئە ـ ِېٕي چبلىرزىڭىسِۇ؟ 
زىممەت لىٍىپ ثىٍسىىي، ئۇٔي  .ئبۋاز ئۇٔىڭغب ئىىىىٕچي ۋە ئۈچىٕچي لېحىُ ئبڭالٔسى .ٍبجحي

 جىجرىئىً ئەٌەٍھىططبالَ چبلىرىۋاجبجحي: 
 . ـ رەثجىڭ لەۋِىڭگە ضېٕي ئەۋەجحي 

 : يئىطرائىً ئەۋالزى ثىر وۈٔ
ٍوٌىسا ئۇرۇغۇپ، هللا ٍطە، اـ ثىسٔي ثىر ثبٍراق ئبضحىغب جوپالٍسىغبْ ثىر پەٍغەِجەر ئەۋەجى

 . زېَىػحي - جۇپرالٍىرىّىسٔي ۋە غۇرۇرىّىسٔي لبٍحۇرۋاالجحۇق،
 ئۇالرٔي ٍبذػي چۈغىٕىسىغبْ پەٍغەِجىرى: 

 . زېسى - ـ ضىٍەرگە جىھبز لىٍىع ثۇٍرۇٌطب، راضحىٕال جەڭ لىالِطىٍەر؟ 
ٍوٌىسا ٔېّىػمب ئۇرۇغّبٍٍي؟ ٔېّىػمب ئۇرۇغّبٍسىىۀّىس؟ ثىسٔي ٍۇرجىّىسزىٓ هللا ـ ا 

 . زېَىػحي ئۇالر - ثبٌىٍىرىّىس پەرىػبْ ثوٌسى ۋە ئەھۋاٌىّىس ٍبِبٔالغحي، .لوغٍىسى
 . زېسى پەٍغەِجەر - ضىٍەرگە جبٌۇجٕي پبزىػبھ لىٍىپ ئەۋەجحي،هللا ـ ا 

 ِۇٔساق زېگۀىسى: هللا ئۇٌۇغ ا
ٓ ثوٌغبْ ثىر جبِبئۀىڭ ذەۋىرى زېسى)ۋاپبجي( زىٓ وېَىٓ ئىطرائىً ئەۋال ضبڭب ِۇضب

ثىسگە پبزىػبھ جىىٍەپ ثەرگىٓ، »ٍەجّىسىّۇ؟ ئۇالر ئۆز ۋالحىسا ئۆزٌىرىٕىڭ پەٍغەِجىرىگە: 
پەٍغەِجەر:  .زېَىػحي« ٍوٌىسا جىھبز لىالٍٍي ٔىڭهللا)ئۇٔىڭ ثىٍەْ زۈغّۀٍەرگە لبرغي( 

ٍۇرجٍىرىّىسزىٓ »ئۇالر:  .زېسى« ٕطب جىھبز لىٍّبً لبالرضىٍەرِۇ؟ضىٍەرگە جىھبز پەرز لىٍى»
ٍوٌىسا جىھبز  ٔىڭهللاھەٍسەپ چىمىرىٍغبْ ۋە ئوغۇٌٍىرىّىسزىٓ جۇزا لىٍىٕغبْ جۇرضبق لبٔسالّۇ 

ئۇالرغب جىھبز پەرز لىٍىٕغبْ چبغسا، ئبزغىٕىطىسىٓ ثبغمب ھەِّىطي  .زېسى« لىٍّبٍٍي؟
هللا ا»پەٍغەِجىرى ئۇالرغب:  .رٔي ئوثساْ ثىٍگۈچىسۇرزاٌىّالهللا ا .جىھبزجىٓ ثبظ جبرجحي

ئۇالر )پەٍغەِجىرىگە ئېحىراز  .زېسى« ھەلىمەجەْ ضىٍەرگە جبٌۇجٕي پبزىػبھ لىٍىپ ئەۋەجحي
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)ئبرىّىسزا پبزىػبھ ئەۋالجٍىرى ثوٌغبٍٔىمحىٓ(  .ئۇ لبٔسالّۇ ثىسگە پبزىػبھ ثوٌىسۇ»ثىٍسۈرۈپ(: 
ھەلٍىمّىس، ئۇٔىڭ ئۈضحىگە ئۇٔىڭ ِبي ـ ِۈٌىي وۆپ ثوٌّىغبْ پبزىػبھٍىممب ثىس ئۇٔىڭسىٓ 

ھەلىمەجەْ ضىٍەرگە )پبزىػبھ لىٍىػمب( ئۇٔي ئىرحىَبر لىٍسى، هللا ا»زېسى، پەٍغەِجەر: « جۇرضب
هللا ا .ضەٌحۀەجٕي ذبٌىغبْ ئبزەِگە ثېرىسۇهللا ئۇٔىڭ ئىٍّىٕي زىَبزە ۋە ثەزىٕىٕي لبثىً لىٍسى، ا

ئۇالرغب  .زېسى« وىّٕىڭ الٍىك ثوٌىسىغبٍٔىمىٕي( ئوثساْ ثىٍىسۇ )ٔىڭ پەزٌي( وەڭسۇر، )ئۇٔىڭغب
ئۇٔىڭ پبزىػبھٍىمىٕىڭ ئبالِىحي غۇوي، ضىٍەرگە ثىر ضبٔسۇق وېٍىسۇ، »پەٍغەِجىرى ئېَححىىي، 

ئۇٔىڭسا رەثجىڭالر جەرىپىسىٓ ضىٍەرٔي جەضىىٓ جبپمۇزىسىغبْ ٔەرضە ۋە ِۇضبٔىڭ، ھبرۇٕٔىڭ 
ضىٍەر )ٍۀي ِۇضبٔىڭ ھبضىطي، وىَىّي ۋە جەۋرات ٍېسىٍغبْ جەۋەٌىرى لبٌسۇرۇپ وەجىەْ ٔەر

غب ۋە هللا ئەگەر )ا .ثەزى جبذحىالر( لبچىالٔغبْ ثوٌىسۇ، ئۇٔي پەرىػحىٍەر وۆجۈرۈپ وېٍىسۇ
 ٔىڭهللائبذىرەت وۈٔىگە ئىػىٕىسىغبْ( ثوٌطبڭالر، ثۇٔىڭسا )ٍۀي جبثۇجٕىڭ ٔبزىً ثوٌۇغىسا 

 «. ٍىمىغب( ئەٌۋەجحە ضىٍەر ئۈچۈْ )روغەْ( ئبالِەت ثبرجبٌۇجٕي ضىٍەرگە پبزىػبھٍىممب جبٌٍىغبٔ
ضىٍەرٔي ثىر زەرٍب هللا ا»جبٌۇت ئەضىەرٌىرى ثىٍەْ )ثەٍحۇٌّۇلەززەضحىٓ( ئبٍرىٍغبْ چبغسا: 

ثىٍەْ ضىٕبٍسۇ، وىّىي ئۇٔىڭسىٓ ئىچىسىىەْ، ئۇ ِبڭب جەۋە ئەِەش، وىّىي زەرٍب ضۈٍىٕي 
ۇٔىڭسىٓ )ئۇضطۇزٌۇلىٕي ثىرئبز ثېطىع ئۈچۈْ( جېحىّبٍسىىەْ، ئۇ ھەلىمەجەْ ِبڭب جەۋەزۇر، ئ

ئۇالرٔىڭ ئىچىسىىي ئبزغىٕب  .زېسى« ئىچىەْ ئبزەَ )ثۇٍرۇلمب ذىالپٍىك لىٍغبْ ثوٌّبٍسۇ(
جبٌۇت ۋە ئۇٔىڭغب ئىّبْ ئېَحمبْ وىػىٍەر  .وىػىسىٓ ثبغمب ھەِّىطي ئۇٔىڭسىٓ ئىچحي

چمب چۈغۈپ، ئۇالرٔىڭ ثىر زەرٍبزىٓ ئۆجىەْ چبغسا )زۈغّۀٕىڭ وۆپٍۈوىٕي وۆرۈپ لورلۇٔ
« ثۈگۈْ ثىس جبٌۇت ۋە ئۇٔىڭ ئەضىەرٌىرى ثىٍەْ ئۇرۇغۇغمب جبلەت وەٌحۈرەٌّەٍّىس»پىرلىطي(: 

ئىرازىطي  ٔىڭهللا»ِۇاللبت ثوٌۇغمب ئېحىمبز لىٍىسىغبٔالر:  لبهللا)جبٌۇجٕىڭ جەۋەٌىرىسىٓ(  .زېسى
چىساٍِىك وۆرضەجىۈچىٍەر هللا ا .زېسى« ثىٍەْ ئبز جبِبئە وۆپ جبِبئە ئۈضحىسىٓ غەٌىجە لىٍىسۇ

  .ثىٍەْ ثىٍٍىسۇر
لىٍىچ، پبٌحب ۋە ذۀجەر ثىٍەْ  .جبٌۇت جۆِۈر ضبۋۇت وىَگەْ ھبٌسا ئوجحۇرىغب چىمحي

جبٌۇت  .لوراٌالٔغبْ جبٌۇت ئۆزى ثىٍەْ زوئىٍغب چۈغىىسەن ثىرىٕي ئىسزەغىە ثبغٍىسى
ئىچىسىٓ ٍبظ ثىر پبزىچي ثۇ چبغسا ئەضىەرٌەر  .ئەضىەرٌىرىٕىڭ ھەِّىطي ئۇٔىڭسىٓ لورلبجحي

 . زوئىٍغب چىمحي
ئېحىمبزىٕىڭ ثۇ وبئىٕبجحىىي ھەلىمىٌ وۈچ ئىىۀٍىىىٕي هللا ئۇ ا .ئىػىٕەجحي لبهللازاۋۇز، 

زاۋۇز ھۆوۈِسارى جبٌۇجحىٓ ئۆزىٕىڭ جبٌۇت ثىٍەْ زوئىٍغب چۈغۈغي ئۈچۈْ ئىجبزەت  .ثىٍەجحي
 . ضوراپ وەٌسى

ز ثىر ئەضىەر ئەِەش، پەلەجال ثىر پبزىچي زاۋۇ .ھۆوۈِسار جۇٔجي وۈٔي رۇذطەت ثەرِىسى
لوراٌي پەلەت پبزىٍىرىغب  .ئۇرۇظ جەجرىجىطي، ھەجحب ٍېٕىسا لىٍىچىّۇ ٍوق ئىسى .ئىسى

غۇٔساق ثوٌۇغىغب لبرىّبً،  .زەرەذٍەرزىٓ غبزاڭ ضىٍىىپ ثېرىسىغبْ جبٍىمي )چىۋىك( ئىسى
 لبهللاٍىىىٕي ثىٍگەْ ۋە ثۇ زۇَٔبزىىي ھەلىمىٌ لۇۋۋەجىٕىڭ ِۀجەضي ئىىۀ ٔىڭهللازاۋۇز 

ئىىىىٕچي وۈٔي، زاۋۇز ٍۀە ئىجبزەت  .ئىػۀگۀٍىىي ئۈچۈْ جبٌۇجحىٓ جېرىّۇ وۈچٍۈن ئىسى
ھۆوۈِسار ثۇ لېحىُ ئۇٔىڭغب ئىجبزەت ثېرىپ، ئەگەر ئۇٔي ئۆٌحۈرضەڭ، لوغۇٔغب  .ضورىسى

 . زېسى - لوِبٔساْ ثوٌىطەْ ۋە لىسىّغب ئۆٍٍىٕىطەْ،
زاۋۇز ثۇ جەۋضىَىگە ثەن لىسىمىپ وەجّەٍححي، ئۇ پەلەت جبٌۇجٕي ئۆٌحۈرۈغٕي ٔىَەت 
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. ئىػۀّەٍسىغبْ ثىرى ئىسى لبهللاچۈٔىي جبٌۇت زوراۋاْ، زاٌىُ زۈغّەْ ۋە  .لىٍغبْ ئىسى
زاۋۇز جبٍىمي، ثەظ جبي جبظ ۋە ضبٌغب ثىٍەْ  .غۇٔساق لىٍىپ، ھۆوۈِسار زاۋۇزلب ئىجبزەت ثەرزى

لوراٌٍىك ۋە ضبۋۇت وىَگەْ جبٌۇت ثۇٔي وۆرۈپ، زاۋۇزٔي وەِطىحىپ ِەضرىرە  .جەڭگە چىمحي
زاۋۇز ضبٌغىطىغب جبظ لوٍۇپ، ھبۋازا ثىر  .ئۇٔىڭ ٔبِراجٍىمىغب ۋە ئبجىسٌىمىغب وۈٌسى .لىٍسى

ٔي ضۆٍىسىغبْ هللا غبِبٌالر ا .ٔەچچە لېحىُ چۆرگىٍەجىۀسىٓ وېَىٓ، ئۇٔىڭغب لبرىحىپ ئبجحي
لوراٌٍىك  .غبِبي جبغٕي ئۇچۇرجۇپ جبٌۇجٕىڭ پىػبٔىطىگە ئۇرزى .زاۋۇزٔىڭ زوضحي ئىسى

ٍبظ پبزىچي زاۋۇز ئۇٔىڭ ٍېٕىغب وېٍىپ لىٍىچىٕي ئبٌسى، ئىىىي  .جبٌۇت ٍەرگە چۈغۈپ ئۆٌسى
ثۇ، ضەروەرزىطي ئۆٌحۈرۈٌگەْ ۋە لەٌجىگە لورلۇٔچ چۈغىەْ لوغۇْ  .لوغۇْ جەڭگە ئبجالٔسى

 . ىىي لوغۇْ ئوجحۇرىطىسىىي جەڭ ئىسىثىٍەْ ئبززىٌ ثىر پبزىچي لوِبٍٔىمىس
ِۇٔساق زەٍسۇ: ئۇالر جبٌۇت ۋە ئۇٔىڭ ئەضىەرٌىرى ثىٍەْ ئۇچراغمبْ چبغسا: هللا ئۇٌۇغ ا

پەرۋەرزىگبرىّىس! لەٌجىّىسٔي چىساٍِىمٍىك ثىٍەْ جوٌسۇرغىٓ، لەزەٍِىرىّىسٔي )ئۇرۇظ »
ِۆِىٍٕەر  .زېسى« گىِٓەٍسأىسا( ضبثبجٍىك لىٍغىٓ، وبپىر لەۋِگە لبرغي ثىسگە ٍبرزەَ ثەر

زاۋۇزلب هللا ا .ئىرازىطي ثىٍەْ وبپىرالرٔي ِەغٍۇپ لىٍسى، زاۋۇز جبٌۇجٕي ئۆٌحۈرزى ٔىڭهللا
ئۇٔىڭغب ذبٌىغبْ ٔەرضىٍىرىٕي )ٍۀي  .ضەٌحۀەجٕي، ھېىّەجٕي )ٍۀي پەٍغەِجەرٌىىٕي( ثەرزى

ِۇزاپىئە لىٍىپ ئىٕطبٔالرٔىڭ ثەزىطىٕي ثەزىطي ثىٍەْ هللا ا .پبٍسىٍىك ئىٍىٍّەرٔي( ثىٍسۈرزى
جۇرِىطب )ٍۀي وۈچٍۈن جبجبۋۇزچىغب ئۇٔىڭسىّٕۇ وۈچٍۈن ثوٌغبْ ثىرضىٕي ئبپىرىسە لىٍّىطب( 

هللا ئىسى، ٍەر ٍۈزى ئەٌۋەجحە پبضبجمب ئبٍٍىٕبجحي )ٍۀي ذبراثٍىممب ٍۈزٌىٕەجحي(، ٌېىىٓ ا
)ٍبِبٍٔىمٕي ئۈضحۈٍٔۈوىە ئىگە لىٍّبضٍىك ثىٍەْ( پۈجۈْ جبھبْ ئەھٍىگە ِەرھەِەت 

  .لىٍغۇچىسۇر
زاۋۇز جبٌۇجٕي ئۆٌحۈرگۀسىٓ وېَىٓ، لەۋِىٕىڭ ئىچىسە جېسال غۆھرەت، لبزىٕىپ ئىطرائىً 

لوغۇْ لوِبٔسأي ۋە ھۆوۈِسارٔىڭ  .ئەۋالزىٕىڭ ئىچىسە ئەڭ ِەغھۇر وىػىگە ئبٍالٔسى
 .غۆھرەت، غەرەپ، ِۀطەپىە ثېرىٍّىسى .ٌېىىٓ زاۋۇز ثۇالرغب لىسىمّبٍححي .وۈٍئوغٍي ثوٌسى

زاۋۇز  .زاۋۇزلب پەۋلۇٌئبززە گۈزەي ثىر ئبۋاز ثېرىٍگەْ ئىسى .ضۆٍگۈضىٕىڭ لۇٌي ئىسىهللا ۇ ائ
 . جەضجھ ئېَحبجحي لبهللاجبجٍىك ۋە ِۆجىسە ثوٌغبْ ئبۋازى ثىٍەْ 

غۇٔىڭ ثىٍەْ، جبٌۇجٕىڭ ٍېڭىٍىػىسىٓ وېَىٓ، زاۋۇز غبٍىت ثوٌۇپ جەثىئەت لوٍٕىغب 
ئىجبزەت لىٍىپ،  لبهللالۇچىمىسا ٍبٌغۇز ھبٌسا  ئۇ ٍەرزە، ضبپ جەثىئەجٕىڭ .لبٍحىپ وەجحي

 . وېچىٍەرٔي ئۇٍمۇضىس ئۆجىۈزەجحي
ِۇٔساق زېگۀىسى: ثىس زاۋۇزلب زەرگبھىّىسزىٓ ھەلىمەجەْ پەزي )ٍۀي هللا ئۇٌۇغ ا

پەٍغەِجەرٌىه، زەثۇر، جبغالرٔىڭ ۋە لۇغالرٔىڭ ثوٍطۇٔۇغي، جۆِۈرٔىڭ ٍۇِػبق ثوٌۇپ ثېرىػي، 
ئي جبغالر! ئي لۇغالر! زاۋۇز ثىٍەْ ثىرٌىىحە » .ەر( ئبجب لىٍسۇقضبۋۇت ٍبضبغٕي ثىٍسۈرۈغٍ

)ثىس ئۇٔىڭغب ئېَححۇق(  .جۆِۈرٔي زاۋۇزلب ٍۇِػبق لىٍىپ ثەرزۇق .)زېسۇق(« جەضجىھ ئېَحىڭالر
ِۇوەِّەي ضبۋۇجالرٔي ٍبضىغىٓ، ضبۋۇجالرٔي ٍبضبغحب )ھبٌمىٍىرىٕي ثىر ـ ثىرىگە( جەوػي »

ئبئىٍىطىسىىىٍەر!( ٍبذػي ئىع لىٍىڭالر، ِەْ ھەلىمەجەْ ضىٍەرٔىڭ لىٍغىٓ، )ئي زاۋۇز 
  «. ئەِەٌٍىرىڭالرٔي وۆرۈپ جۇرغۇچىّەْ

ئۀجىَب ضۈرىطىسە ِۇٔساق زېگۀىسى: جبغالرٔي، لۇغالرٔي زاۋۇز ثىٍەْ جەضجىھ هللا ئۇٌۇغ ا
)ٍبرىسار جەڭٍەرزە ضىٍەرٔي  .ئېَحىػمب ِۇضەذرەر لىٍسۇق، )غۇٔساق لىٍىػمب( ثىس لبزىر ئىسۇق
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ثوٌۇغحىٓ( ضبلالظ ِەلطىحىسە، زاۋۇزلب ضىٍەر ئۈچۈْ ضبۋۇت ٍبضبغٕي ئۆگەجحۇق، ضىٍەر 
  .ٕىڭ لەزرىٕي ثىٍىڭالر(ٔېئّەج)ثۇٔىڭغب( غۈوۈر لىالِطىٍەر؟ )ٍۀي غۈوۈر لىٍىڭالر ۋە 

 .زەرەذٍەرزىٓ لبٍٕبپ چىممبْ غەرثەجٍەر ئۇٔىڭ ذۇظ ئبۋازٌىك جەضجىھىگە جبۋاة ثېرەجحي
ئىٕطبْ ۋىجسأي ثىٍەْ لۇغالر، ۋەھػىٌ ھبٍۋأالر  .ئۇٔىڭ جەضجىھ ئبۋازىسىٓ جىحرەٍححيجبغالر 

زاۋۇزٔي پەٍغەِجەر لىٍىپ هللا ا. ۋە جبغالرٔىڭ لىَبٌىرى ئبرىطىسىىي پەرزە وۆجۈرۈٌگەْ ئىسى
 .ِۇٔساق زېگۀىسى: زاۋۇزلب زەثۇرٔي ئبجب لىٍسۇقهللا ئۇٌۇغ ا .ئۇٔىڭغب زەثۇرٔي ثەرزى .جبٌٍىسى
جەضجىھ  لبهللاوىحبثىٕي ئولۇپ،  ٔىڭهللازاۋۇز  .جەۋراجمب ئوذػبظ ِۇلەززەش وىحبثحۇرزەثۇر 

 . لۇغالرِۇ ئۇٔىڭ ئۈچۈْ جوپٍىٕبجحي .ئېَحطب، جبغالرِۇ ثىرٌىىحە جەضجىھ ئېَحبجحي
ِۇٔساق زېگۀىسى: )زىٕسا( وۈچٍۈن ثۀسىّىس زاۋۇزٔي ئەضٍىگىٓ، ئۇ ھەلىمەجەْ هللا ئۇٌۇغ ا

ثىس ھەلىمەجەْ جبغالرٔي )زاۋۇزلب( ثوٍطۇٔسۇرۇپ ثەرزۇق، ئۇالر  .سىئىحبئەت لىٍغۇچي ئى لبهللا
لۇغالرٔىّۇ ئۇٔىڭغب ثوٍطۇٔسۇرۇپ ثەرزۇق،  .زاۋۇز ثىٍەْ ئەجىگىٕي ـ ئبذػىّي جەضجىھ ئېَحبجحي

ئۇالرِۇ )جەرەپ ـ جەرەپحىٓ( جوپٍىٕىپ، زاۋۇز ثىٍەْ ثىٍٍە جەضجىھ ئېَحبجحي، )جبغالرٔىڭ، 
زاۋۇزٔىڭ ضەٌحۀىحىٕي وۈچەٍححۇق، ئۇٔىڭغب  .غب ئىحبئەت لىٍغۇچىسۇرهللا لۇغالرٔىڭ( ھەِّىطي ا

  .ھېىّەت ۋە )ھەِّە ئبزەَ چۈغىٕىسىغبْ( روغەْ ضۆز ـ ئىجبرىٍەرٔي ئبجب لىٍسۇق
پبزىػبھ ثوٌغبْ پەٍغەِجەر ثىر وۈٔي روزى  .ِبٔب زاۋۇزٔىڭ روزا جۇجىسىغبْ وۈٔي وەٌسى

ئۇ، زەثۇرزىٓ . زېَىٍىسىغبْ روزىسۇر “روزىطي زاِبٕٔىڭ”ثۇ،  .جۇجۇپ ثىر وۈٔي جۇجّبٍححي
ئۇٔىڭ ئبۋازىٕىڭ ئەوطي ئۇٔىڭ  .ئبٍەجٍەر ئولۇضب، ئۇٔىڭ ثىٍەْ ثىٍٍە جبغالرِۇ جەضجىھ ئېَحبجحي

ثەزىسە زاۋۇز  .ئبڭٍىغۇچىطي ثوٌّبضحىٓ، زەي ئۇ ئبۋازىٕىڭ ئەوص ضبزاضىسىٓ ئىجبرەت ئىسى
زاۋۇز  .جبغالرال ئەِەش، لۇغالرِۇ جەڭ جەضجىھ ئېَحبجحي .جوذحىطب، جبغالر جەضجىھٕي جبِبِالٍححي

لۇغالر، ۋەھػىٌ ھبٍۋأالر ۋە زەرەذٍەر ئۇٔىڭ ئەجراپىغب  .ِۇلەززەش وىحبثٕي ئولۇغمب ثبغٍىطب
 . جبغالر جەضجىھىە جۆر ثوالجحي .جوپٍىٕبجحي

 جبغالرٔىڭ ۋەٍبوي لۇغالرٔىڭ ئۇٔىڭ ثىٍەْ ثىرٌىىحە جەضجىھ ئېَحىػىٕىڭ ثىرزىٕجىر
ھەَ ثبغمب ِەذٍۇلالرٔىڭ ئۇٔىڭ ثىٍەْ  .ضەۋەثي زاۋۇزٔىڭ زۇرۇضحٍىمىسىٕال ئەِەش ئىسى

ثىرٌىىحە جەضجىھ ئېَحىػىٕىڭ ثىرزىٕجىر ضەۋەثىّۇ ئۇٔىڭ ئبۋازىٕىڭ ٍېمىٍّىمٍىمي ثوٌّبضحىٓ، 
 . جەرىپىسىٓ ثېرىٍگەْ ِۆجىسە ئىسىهللا ئىرالش ثبغٍىغبْ ثۇ ثۈٍۈن پەٍغەِجەرگە ا لبهللا

ئۇٔىڭغب لۇغالرٔىڭ ۋە ھبٍۋأالرٔىڭ جىٍىٕي چۈغىٕىع لبثىٍىَىحىٕىّۇ هللا مب، اثۇٔىڭسىٓ ثبغ
ئۇ، ثىر وۈٔي ئوٍٍىٕىپ ئوٌحۇرۇپ، ئىىىي لۇغمبچٕىڭ ثىر ـ ثىرى ثىٍەْ  .ثەرگەْ ئىسى

ئۇٔىڭ هللا ا .ضۆزٌىػىۋاجمبٍٔىمىٕي ئبڭٍىسى ۋە ئۇالرٔىڭ ٔېّە زېَىػىۋاجمبٍٔىمىٕي چۈغۀسى
زاۋۇز ھبٍۋأالرٔي  .أالرٔىڭ جىٍىٕي چۈغىٕىسىغبْ ٔۇر ضبٌغبْ ئىسىلەٌجىگە لۇغالرٔىڭ ۋە ھبٍۋ

 .ئۇالرٔي ثبلبجحي، وېطەي ثوٌۇپ لبٌغبٍٔىرىٕي زاۋاالٍححي .ۋە لۇغالرٔي ضۆٍەجحي، وۆٍۈٔەجحي
زاۋۇزلب لۇغالرٔىڭ جىٍىٕي هللا ا .لۇغالر ۋە ھبٍۋأالرِۇ ئۇٔي ضۆٍەجحي ۋە ئۇٔىڭغب ئەگىػەجحي

زاۋۇزلب ثىر ٔەرضە ئۆگەجىىٕىسە ٍبوي هللا ا .ھېىّەجٕىّۇ ئۈگەجىەْ ئىسىئۆگىحىػحىٓ ثبغمب 
ثوٌغبْ ضۆٍگۈضي، غۈورى، ئىّبٔي ۋە ئىجبزىحي  لبهللائۇٔىڭغب ثىر ِۆجىسە ثەرگىٕىسە، زاۋۇزٔىڭ 

 . ئبذىرىسا، ئۇ ثىر وۈْ روزا جۇجۇپ، ثىر وۈْ جۇجّبٍسىغبْ ھبٌغب وەٌسى .وۈچىَىپ ثبراجحي
ئۇ زەۋرزىىي جەڭٍەرٔىڭ  .ٔىڭغب ثۈٍۈن ھۆوۈِسارٌىك ئبجب لىٍسىزاۋۇزٔي ضۆٍسى ۋە ئۇهللا ا

وۆپٍۈوي لەۋِىٕىڭ ئەڭ چوڭ ِەضىٍىٍىرىسىٓ ثىرى ثوٌۇپ، جۆِۈرچىٍەر ٍبضىغبْ جۆِۈر 
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ضبۋۇجالر ثەن ئېغىر ثوٌغبچمب، جەڭچىٍەرٔىڭ ئەروىٓ ھەرىىەت لىٍىػىغب ٍبوي جەڭ لىٍىػىغب 
  .ثىئەپ ئىسى

ىي جۆِۈر پبرچىطىٕي سېسىوۈٔي زاۋۇز ثۇ ِەضىٍىٕي ئوٍٍىغبچ ئبٌ ئېَحىػالرغب لبرىغبٔسا، ثىر
هللا ا .لوٌي ثىٍەْ ئوٍٕبپ ئوٌحۇراجحي، وېَىٓ لبرىغۇزەن ثوٌطب، لوٌي جۆِۈرگە پېحىپ وېحىۋاجبجحي

ئۇ زەرھبي جۆِۈرٔي وېطىپ ئۇٔىڭسىٓ ثىر ـ  .ئۇٔىڭ ئۈچۈْ جۆِۈرٔي ٍۇِػىحىپ ثەرگەْ ئىسى
پۈجىۀسىٓ وېَىٓ ئبٌسىسا جۆِۈرزىٓ  .ىٍٍەر ٍبضبغمب ثبغٍىسىثىرىگە ئۇٌىٕىسىغبْ وىچىه غەو

ثۇ غۇٔساق ثىر جۆِۈر ضبۋۇت ئىسىىي، ئۇٔي وىَگەْ  .ٍبضبٌغبْ ٍېڭي ثىر ضبۋۇت پەٍسا ثوٌسى
 .ۋۇجۇزىٕي لىٍىچ، پبٌحب ۋە ذۀجەرٌەرزىٓ لوغسىَبالٍححي .جەڭچي ئەروىٓ ھەرىىەت لىالالٍححي

 .رٔىڭ ئەڭ ئىٍغبرى ثوٌۇپ، جۆِۈر ھبٌمىالرزىٓ ٍبضبٌغبْ ئىسىثۇ، ئۇ زاِبٔسىىي ِەۋجۇت ضبۋۇجال
جۆِۈرٔىڭ ئوجحب  «. ئۇٔىڭ ئۈچۈْ جۆِۈرٔي ٍۇِػبجحيهللا ا»ثۇ ھەلحە ِۇٔساق زېَىٍگەْ: 

ئېرىَسىغبٍٔىمىٕي ۋە ئۇٔىڭسىٓ ِىڭالرچە غەوىً ٍبضىغىٍي ثوٌىسىغبٍٔىمىٕي جۇٔجي وەغىپ 
 . لىٍغبْ وىػي زاۋۇز ئەٌەٍھىططبالِسۇر

غۇٔىڭ ثىٍەْ، ٍېڭي ضبۋۇجالر  .غۈوۈر لىٍىپ ضەجسىگە ثېػىٕي لوٍسى لبهللازاۋۇز 
 .ثۇ ضبۋۇجالرٔي وىَگەْ زاۋۇزٔىڭ ئەضىەرٌىرى زەرەر وۆرِىسى .وۆپٍەپ ٍبضىٍىػمب ثبغالٔسى

زاۋۇزٔىڭ زۈغّۀٍىرى )زۈغّەْ ئەضىەرٌىرى( لىٍىچالرٔىڭ ثۇ ضبۋۇجالرغب ئۆجّەٍۋاجمبٍٔىمىٕي، 
جٍىرىٕىڭ ئېغىر ثوٌغبٕٔىڭ ئۈضحىگە لىٍچالرٔي جوضۇپ لبالٌّبٍۋاجمبٍٔىمىٕي ئۆزٌىرىٕىڭ ضبۋۇ

 . ھېص لىٍىػحي
زاۋۇز ثۇ  .زاۋۇز لوغۇٔي زۈغّۀٍىرى ثىٍەْ لىٍغبْ ھەر جەڭسە غەٌىجە لىالجحي

ثوٌغبْ غۈورى جەضجىھ ۋە  لبهللائىرازىطي ئىىۀٍىىىٕي ثىٍگەچىە،  ٔىڭهللاغەٌىجىٍەرٔىڭ 
پەٍغەِجەرٌىرىسىٓ ۋەٍبوي ثۀسىٍىرىسىٓ ثىرىٕي هللا ا. براجحيضۆٍگۈضي جېرىّۇ ئېػىپ ث

لۇغالرٔىڭ،  .ضۆٍطە، ئۇٔي ئىٕطبٔالرغب ضۆٍسۈرەجحي ۋە ئۇٔي ٍەر ٍۈزىسە ئبثرۇٍٍۇق لىالجحي
ٍۀي زاۋۇز ئۇ . ھبٍۋأالرٔىڭ ۋە جبغالرٔىڭ ضۆٍگۈٔىگە ئوذػبظ، ئىٕطبٔالرِۇ زاۋۇزٔي ضۆٍەجحي

ثۇالرٔي وۆرگەْ  .جبغالر ئەڭ ٍبذػي وۆرىسىغبْ ثۀسە ئىسى زاِبٔسىىي ئىٕطبٔالر، لۇغالر ۋە
زاۋۇزلب ٍبِبٍٔىك لىٍىپ، ئۇٔي  .ھۆوۈِسارٔىڭ ئىچىسە ھەضەت ئوجي پەٍسا ثوٌۇغمب ثبغٍىسى

زاۋۇز ھۆوۈِسارٔىڭ ھەضەجرورٌۇق لىٍىۋاجمبٍٔىمىٕي ثىٍىپ،  .ئۆٌحۈرۈظ ئۈچۈْ لوغۇْ جوپٍىسى
چىطي ئۇذالۋاجمبْ ھۆوۈِسارٔىڭ لىٍىچىٕي ئېٍىپ پەلەت ثىر وې .ئۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇرۇغّىسى

ـ ئي ھۆوۈِسار! ضەْ ِېٕي  وىَّىٕىڭ ثىر پبرچىطىٕي وەضحي ـ زە، ھۆوۈِسارٔي ئوٍغىحىپ:
ٌېىىٓ ِەْ ضبڭب ئۆچ ئەِەش ھەَ ضېٕي ئۆٌحۈرِەوچىّۇ ئەِەش، ئەگەر  .ئۆٌحۈرِەوچي ثوٌسۇڭ

ضەْ ئۇذالۋاجمبْ چبغسا ثۇ  .لىالالٍحىُ ضېٕي ئۆٌحۈرۈظ ٔىَىحىُ ثوٌطب، ضەْ ئۇذالۋاجمبٔسا ثۇٔي
ئۇٔىڭ ئورٔىغب ضېٕىڭ ثوٍٕۇڭٕي  .وۆرگەْ وىَىُ پبرچىطىٕي وىَىّىڭسىٓ وېطىۋاٌسىُ

ِەْ  .ِەْ ھېچىىّگە ٍبِبٍٔىك لىٍىػٕي ذبٌىّبٍّەْ .ئەِّب ئۇٔساق لىٍّىسىُ وېطەٌەٍححىُ،
  .زېسى - ٔەپرەت ئەِەش، ضۆٍگۈ ئەٌچىطىّەْ،

. زاۋۇز ئۇٔي جبغالپ وەجحي .چۈغىٕىپ، زاۋۇزجىٓ ئەپۇ ضورىسىھۆوۈِسار ذبجبٌىمىٕي 
چۈٔىي ثۇ وىػي زاۋۇزلب  .وۈٍٔەر ئۆجۈپ، ثۇ ھۆوۈِسار زاۋۇز لبجٕبغّىغبْ ثىر جەڭسە ئۆٌحۈرۈٌسى

 . ھەضەت لىٍىپ، ئۇٔىڭ ٍبرزىّىٕي لوثۇي لىٍّىغبْ ئىسى
وىػىٍەر ئۇٔىڭ جۆھپىٍىرىٕي، ٍبذػىٍىمٍىرىٕي  .غۇٔىڭسىٓ وېَىٓ زاۋۇز ھۆوۈِسار ثوٌسى
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ئەٌچىطي  ٔىڭهللاغۇٔساق لىٍىپ، زاۋۇز ھەَ  .ئەضٍىػىپ، ئۇٔي ئۆزٌىرىگە پبزىػبھ ضبٍٍىسى
ثوٌغبْ غۈورى، ئىجبزىحي ۋە ذەٍر ـ ئېھطبْ ضۆٍگۈضي،  لبهللازاۋۇزٔىڭ  .ھەَ پبزىػبھ ثوٌسى

ْ وۆرضەجىەْ جىرىػچبٍٔىمي ٍولطۇٌالرغب ِەرھەِىحي، ئىٕطبٔالرٔىڭ ثبٍبغبجٍىمي ئۈچۈ
ئۇٔي زائىُ زۈغّۀٍىرىسىٓ  .ئۇٔىڭ ھۆوۈِسارٌىمىٕي لۇۋۋەجٍۀسۈرزىهللا ا .ھەضطىٍەپ ئبغحي

زۈغّۀٍىرى ئۇرۇغّبً  ،ئۇٔىڭ ھۆوۈِسارٌىمي غۇٔچىٍىه وۈچٍۈن ئىسىىي .ئۈضحۈْ لىٍسى
 . جۇرۇپ ئۇٔىڭسىٓ لورلۇغبجحي

ئۇٔىڭغب ھېىّەت ۋە وەضىىٓ ھۆوۈَ لىٍىع  .ٍىرىٕي ئبغۇرۇپ ثەرزىٔېئّەجئۇٔىڭغب هللا ا
ئۇٔىڭغب پەٍغەِجەرٌىه ۋە پبزىػبھٍىك ثىٍەْ ثىرٌىىحە ھېىّەت، ھەق ـ  .ضبالھىَىحي ثەرزى

زاۋۇزٔىڭ . ٔبھەلٕي ئبٍرىع، ھەلٕي جؤۇظ ۋە ئۇٔىڭغب ٍبرزەَ لىٍىع وۈچىٕي ثەرگەْ ئىسى
جۆۋۀسىىي ۋەلە  .ك ئىسىضۇٌەٍّبْ ئىطٍّىه ثىر ئوغٍي ثوٌۇپ، ئۇ وىچىىىسىٕال ئەلىٍٍى

  .ٍبغحب ئىسى 11ِەٍسأغب وەٌگۀسە، ضۇٌەٍّبْ جېري 
ضۈرە ئۀجىَبزا ِۇٔساق زەٍسۇ: زاۋۇز ثىٍەْ ضۇٌەٍّبٕٔىڭ )لىططىطىٕي ثبٍبْ هللا ئۇٌۇغ ا

ئۆز ۋالحىسا ثىر لەۋِٕىڭ لوٍي وېچىطي زىرائەجٕي ٍەپ )ثۇزۇۋەجىۀسە(، ئۇ ئىىىىطي  .لىٍغىٓ(
لبٔساق ھۆوۈَ  .ئۇالرٔىڭ ھۆوّىگە ثىس غبھىس ئىسۇق .ۆوۈَ چىمبرغبْ ئىسىزىرائەت جوغرىطىسا ھ

لىٍىػٕي ثىس ضۇٌەٍّبٔغب ثىٍسۈرزۇق، ئۇالرٔىڭ ھەرثىرىگە ھېىّەجٕي ۋە ئىٍىّٕي ئبجب لىٍسۇق، 
جبغالرٔي، لۇغالرٔي زاۋۇز ثىٍەْ جەضجىھ ئېَحىػمب ِۇضەذرەر لىٍسۇق، )غۇٔساق لىٍىػمب( ثىس 

  .لبزىر ئىسۇق
وۈٔي، زاۋۇز ئبزىحي ثوٍىچە ذەٌمٕىڭ غىىبٍەجٍىرىگە ھۆوۈَ چىمىرىع ئۈچۈْ ثىر 
 زېھمبْ زېسى:  .ثىر زېھمبْ ثىٍەْ ثىر چبرۋىچي وېٍىپ ئەرز ضۇٔۇغحي .ئوٌحۇراجحي

ـ ئي پەٍغەِجەر! ثۇ وىػىٕىڭ پبزىٍىرى وېچىطي ِېٕىڭ ثېغىّغب وىرىپ، ثبغسىىي پۈجۈْ  
جۆٌەَ جۆٌەپ ثېرىػىگە ھۆوۈَ لىٍىػىڭ ئۈچۈْ ضبڭب ِبڭب  .ئۈزۈَ ضبپٍىرىٕي ٍەپ جۈگەجحي

 . وەٌسىُ
زاۋۇز پبزىچىغب: ضېٕىڭ پبزىٍىرىڭٕىڭ ثۇ ئبزەِٕىڭ ثېغىسىىي ثبرٌىك ئۈزۈَ ضبپٍىرىٕي 

 . زېسى - ٍېگىٕي راضحّۇ؟
 . ـ ھەئە، پبزىػبھىُ! ـ جبۋاة ثەرزى پبزىچي 

پبزىٍىرىڭٕي جۆٌەَ لىٍىپ ثېرىػىڭٕي ـ ٍېَىٍگەْ ئۈزۈَ ضبپٍىرى ئۈچۈْ ئۇٔىڭغب  زاۋۇز:
 . زېسى - ثۇٍرۇٍّەْ،

 ھېىّەت ثەرگەْ ضۇٌەٍّبْ ِۇٔساق زېسى:هللا زازىطىٕىڭ ٍېٕىسا ۋەلۀي ئبڭالپ جۇرغبْ، ا
 . ـ ئي ئبجب! ِېٕىڭ ثبغمىچىرەن ھۆوّۈَ ثبر

 . زېسى زاۋۇز - ـ لېٕي ئېَحمىٓ! 
ي پەرۋىع لىٍىپ ٍېحىػحۈرۈغي ـ پبزىچىٕىڭ ثبغسىىي ئۈزۈٍِەرٔ ضۇٌەٍّبْ ِۇٔساق زېسى:

ثبغ ضبھىجىٕىڭ پبزىٕىڭ ٍۇڭىسىٓ ۋە ضۈت ـ  .ئۈچۈْ ثبغٕي پبزىچىغب ثېرىػٕي ھۆوۈَ لىٍىّەْ
 .گۆغٍىرىسىٓ پبٍسىٍىٕىػي ئۈچۈْ پبزىالرٔىڭ ثبغ ضبھىجىگە ثېرىٍىػىٕي ھۆوۈَ لىٍىّەْ

ٌطۇْ، پبزىچي ئۈزۈٍِەر ٍېحىػىپ، ثبغ ثۇرۇٔمي ھبٌىغب وەٌگۀسە، ثبغ ضبھىجي ثېغىٕي ئب
 . پبزىطىٕي ئبٌطۇْ

 لبهللازاۋۇز: ئي ضۇٌەٍّبْ! ثۇ ھەلىمەجەْ وبجحب ثىر ھۆوۈَ، ضبڭب ثۇ ھېىّەجٕي ثەرگەْ 
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 - غۈوۈرٌەر ثوٌطۇْ! ضەْ ھەلىمەجەْ ھبوىُ )ھېىّەت ئىگىطي ثوٌغبْ( ضۇٌەٍّبْ ئىىۀطەْ،
 . زېسى

 جىٓهللائۇٔي ضۆٍىػىگە لبرىّبً، زاۋاٍِىك  ٔىڭهللاغۇٔچە ٍېمىٓ ثوٌۇغي ۋە  لبهللازاۋۇز 
ثىر وۈٔي ئۇٔىڭغب ھەر ئىىىي جەرەپ زەۋاچىٕىڭ پىىرىٕي ئبڭٍىّبً جۇرۇپ، هللا ا .ئۆگىٕەجحي

زاۋۇز ھۇجرىطىغب وىرگۀسە، لبراۋۇٌالرغب ٍېٕىغب  .ئەضال ھۆوۈَ چىمبرِبضٍىمىٕي ئۆگەجىەْ ئىسى
ثىر وۈٔي،  .لىٍىّٕبضٍىمىٕي ئەِر لىالجحي ثىرىٕىڭ وىرِەضٍىىىٕي ٍبوي ئىجبزەت لىٍغبٔسا ِبالي

زاۋۇز ئۇالرزىٓ  .ئىجبزەت لىٍىسىغبْ ِېھراپحب ئىىىي وىػي جۇٍۇلطىس ئبٌسىغب چىمحي لبهللا
زاۋۇز  .چۈٔىي زاۋۇز ٍېٕىغب ھېچمبٔساق وىػىٕىڭ وىرِەضٍىىىٕي ئەِر لىٍغبْ ئىسى .لورلحي

 ئۇالرزىٓ ضورىسى: ضىٍەر وىُ؟
ئبرىّىسزا ئبزىٍٍىك  .وىػي ثىٍەْ ِېٕىڭ ئوجحۇراِسا ثىر زەۋا ثبرثۇ  .ـ غبھىُ! لورلّىغىٓ 

 . زېسى ئىچىسىٓ ثىرى - ثىٍەْ ھۆوۈَ چىمىرىػىڭ ئۈچۈْ ئبٌسىڭغب وەٌسۇق،
 . زەپ ضورىسى زاۋۇز - ـ ٔېّە ئىع ثوٌسى؟ 

 .لوٍي ثبر 99ئۇٔىڭ  .ـ ثۇ وىػي ِېٕىڭ لېرىٕسىػىُ ثوٌىسۇ ثىرىٕچىطي ِۇٔساق زېسى:
 . زەپ ِۀسىٓ ئېٍىۋاٌسى - لېرىٕسىػىُ: ثۇ ثىر لوٍٕىّۇ ِبڭب ثەر، .لوٍۇَ ثبر ِېٕىڭ ثىرال

 زاۋۇز ٍۀە ثىرىٕىڭ پىىرىٕي ۋە زەٌىٍىٕي )ئىطپبجىٕي( ئبڭٍىّبٍال: 
وۆپ لىطىُ  .ـ ئۇ ضېٕىڭ لوٍۇڭٕي ئۆزىٕىڭ لوٍٍىرىغب لوغۇۋېٍىپ ھەلطىسٌىك لىٍىپحۇ 

 پەلەت ئىّبْ ئىگىٍىرى ثۇٔىڭسىٓ ِۇضحەضٕبزۇر، .غېرىىٍەر ثىر ـ ثىرىگە ھەلطىسٌىك لىٍىػىسۇ
ثۇ ئىىىي ئبزەَ زاۋۇزٔىڭ وۆز ئبٌسىسا ذۇززى ھبۋازا پبرالٔغبْ ثۇٌۇجحەن جۇٍۇلطىس  .زېسى -

 . غبٍىت ثوٌسى
جەرىپىسىٓ ئەۋەجىٍگەْ پەرىػحە هللا زاۋۇز ثۇالرٔىڭ ئۆزىگە زەرش ثېرىع ئۈچۈْ ا

ٔي جوٌۇق ئبڭٍىّبً جۇرۇپ زەۋاغب ھۆوۈَ ئۇ ئەِسى پۈجۈْ ضۆزٌەر .ئىىۀٍىىىٕي چۈغۀسى
 .لوٍي ثبر وىػي ھەلٍىك ثوٌۇغي ِۇِىىٓ ئىسى 99چۈٔىي ثەٌىي  .چىمبرِبضٍىمي وېرەن ئىسى

  .زاۋۇز زەرھبي ئېگىٍىپ ضەجسە لىٍسى ۋە رەثجىسىٓ ئەپۇ ضورىسى
ئۇ ثىر  .ئىجبزەت لىٍىپ ۋە ئۇٔىڭغب جەضجىھ ئېَحىپ ٍبغىسى لبهللازاۋۇز ۋاپبت ثوٌغىچە 

پەٍغەِجىرىّىس ھەزرىحي ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىططبالَ زاۋۇز  .وۈْ روزا جۇجۇپ، ثىر وۈٔي جۇجّبٍححي
ئۇ ثىر وۈٔي  .ئەڭ ٍبذػي روزا زاۋۇزٔىڭ روزىطىسۇر»ئەٌەٍھىططبالَ ھەلمىسە ِۇٔساق زېگۀىسى: 

 وېچىٍىرى .ذىً ئبۋاز ثىٍەْ ئولۇٍححي 70زەثۇرٔي  .روزا جۇجطب، ٍۀە ثىر وۈٔي جۇجّبٍححي
 .ئۇٔىڭ ثىٍەْ جەڭ ھەر ٔەرضە ٍىغالٍححي .غۇٔساق ٔبِبز ئولۇٍححىىي، ئۇ ٔبِبززا ٍىغالپ وېحەجحي
 «. زەرجّۀٍەر ۋە وېطەٌٍەر ئۇٔىڭ ئبۋازىسىٓ غىپب جبپبجحي

ئۇٔىڭ  .رىۋاٍەجٍەرگە لبرىغبٔسا زاۋۇز ئەٌەٍھىططبالَ جۇٍۇلىطس ۋاپبت ثوٌغبْ ئىسى
ۋە ئۇالرزىٓ ثبغمب ِىڭالرچە ئىٕطبْ  وىػيِىڭ  40گەْ جىٕبزىطىغب ئۀئۀىۋىٌ وىَىٍّەر وىَ

ِۇضب ۋە ھبرۇٔسىٓ وېَىٓ، ئىطرائىً ئەۋالزى ھېچىىّٕىڭ ۋاپبجىغب ثۇٔچىٍىه  .لبجٕبغمبْ ئىسى
 ضۇٌەٍّبْ لۇغالرٔي چبلىرىپ:  .لۇٍبظ ئىٕطبٔالرٔي لىسزۇرىۋېسى .ئبزاثالّٔىغبْ ئىسى

ئۇٔىڭغب غۇٔساق ضبٍە ثوٌسىىي، زۇَٔب لبپمبراڭغۇ لۇغالر  .ـ زاۋۇزلب ضبٍە ثوٌۇڭالر! ـ زېسى 
 ضۇٌەٍّبْ لۇغالرغب:  .غبِبي جوذحىسى .ثوٌسى

لۇٍبظ وەٌگەْ جەرەپحىٓ ئىٕطبٔالرغب ضبٍە چۈغۈرۈڭالر، غبِبي وەٌگەْ جەرەپحىٓ 
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 . ثۇ، وىػىٍەرٔىڭ ضۇٌەٍّبْ ھۆوۈِسارٌىمىسا وۆرگەْ جۇٔجي ۋەلە ئىسى .زېسى - ئبٍرىٍڭالر!
 ٌەٍھىططبالَضۇٌەٍّبْ ئە

ٔەًِ ضۈرىطىسە ِۇٔساق زېگۀىسى: ثىس ھەلىمەجەْ زاۋۇزلب، ضۇالٍّبٔغب )زۇَٔب ۋە هللا ئۇٌۇغ ا
جىّي ھەِسۇضبٔب ثىسٔي ٔۇرغۇْ »زىٓ ئىٍىٍّىرىسىٓ وەڭ( ئىٍىُ ئبجب لىٍسۇق، ئۇالر ئېَححي: 

 ضۇالٍّبْ )پەٍغەِجەرٌىىحە، ئىٍىّسە،« غب ذبضحۇر!هللا ثۀسىٍىرىسىٓ ئبرجۇق لىٍغبْ ا
ئي ئىٕطبٔالر! ثىسگە لۇغالرٔىڭ جىٍي جەٌىُ »ئۇ:  .پبزىػبھٍىمحب ئبجىطي( زاۋۇزلب ۋارىطٍىك لىٍسى

( روغەْ ٔىڭهللاٍىرىسىٓ( ھەِّە ٔەرضە ئبجب لىٍىٕسى، ثۇ ئەٌۋەجحە )ٔېئّەج)زۇَٔبٔىڭ  .ثېرىٍسى
 . زېسى« ئېھطبٔىسۇر

ئۇٔي هللا ئۇٌۇغ ا .غۇٔىطي ئېٕىمىي، ضۇٌەٍّبْ زاۋۇز ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ۋارىطي ئىسى
 .ئۇٔي ثۀي ئىطرائىٍغب ھۆوۈِسار لىٍسىهللا ٍۀە ا .ئىطرائىً ئەۋالزىغب پەٍغەِجەر لىٍىپ جبٌٍىسى

ضۇٌەٍّبٕٔىڭ زاۋۇزجىٓ ئبٌغبْ ئەڭ ِۇھىُ ِىراضي ثەٌىي زاۋۇز ئوِۇِالغحۇرغبْ ئەضىىرىٌ 
زاۋۇز ئەضٍىسە  .زاۋۇزجىٓ لبٌغبْ ثۇ ئىٍغبرٌىممب ضۇٌەٍّبْ ۋارىطٍىك لىٍسى .ئۀئۀە ئىسى

ثۇ ئۆزگىرىع  .وەِجەغەي ثىر پبزىچي ثوٌۇپ، وېَىٓ ئەضىىرى لوِبٔسأغب ئبٍالٔغبْ ئىسى
 . ئىٍھبِي، ٍبرزىّي ۋە ِەزىحي ثىٍەْ ئەِەٌگە ئبغمبْ ئىسى ٔىڭهللا

وۈچي ئىىۀٍىىىٕي  ٔىڭهللازاۋۇز ثۇرۇٔال وبئىٕبجمب ھبوىُ ھەلىمىٌ لۇۋۋەجٕىڭ ئۇٌۇغ 
پبرچىطىغب ئۇزاجمىٕىسا ۋە ضبٌغب ثىٍەْ جبٌۇجمب ئبجمىٕىسا، وۈچ لوٌىٕي جبظ  .چۈغىٕەجحي

جەڭپۇڭٍىمىٕىڭ ئۆزگەرگۀٍىىىٕي، زۈغّۀٍىرىٕىڭ ئبٌسىسا جەرەپ ـ جەرەپىە لبچىسىغبْ ثۀي 
 . ئىطرائىً لوغۇٔىٕىڭ ھەلىمىٌ وۈچٍۈن لوغۇٔغب ئبٍالٔغبٍٔىمىٕي ئېالْ لىٍغبْ ئىسى

چۈٔىي  .الر لۇرئبٔسا جەپطىٍىٌ ثبٍبْ لىٍىّٕىغبْثۇ .زاۋۇز ٔۇرغۇْ جەڭٍەرگە لبجٕبغحي
لۇرئبٔسا ثۇ ھەلحە پەلەجال:  .زەۋەت وىحبثىسۇر لبهللالۇرئبْ جبرىرىٌ ثبٍبْ وىحبثي ثوٌّبضحىٓ، 

  .زېَىٍىسۇ، زاۋۇزٔىڭ ضەٌحۀىحىٕي وۈچەٍححۇق
 لبهللاغۇٔسالال،  .ثۇٔىڭ ِۀىطي غۇوي: ئۇ ھېچجىر جەڭسە ِەغٍۇة ثوٌّىغبْ ئىسى

ئېحىمبز لىٍغۇچىالر( زىٓ ثوٌغبچمب،  لبهللاەْ زاۋۇز ئەٌەٍھىططبالَ ِۇۋاھھىسٌەر )ٍۀي ثىر ٍۈزٌۀگ
زاۋۇزٔىڭ هللا ئۇٌۇغ ا .زاۋۇزلب، لوغۇٔىغب ۋە ذەٌمىگە ھىّبٍىچي، ٍبرزەِچي ثوٌغبْ ئىسىهللا ا

لوغۇٔىغب ئۆز زاِبٔىسىىي ثبغمب لوغۇٔالرغب لبرغي پەۋلۇٌئبززە ئۈضحۈٍٔۈوىە ئېرىػحۈرىسىغبْ 
زاۋۇزلب ۋە لوغۇٔىغب ئبجب لىٍغبْ ثۇ ئىٍغبرٌىك  ٔىڭهللا .ھىسە ٔەرضىٍەرٔي ثەرگەْ ئىسىئبال

غۇٔىڭ ثىٍەْ، ضۇٌەٍّبْ زۇَٔبزىىي ئەڭ ئىٍغبر  .ضۇٌەٍّبْ ھۆوۈِرأٍىمىسىّۇ زاۋاَ لىٍسى
 ٔېئّەتضۇٌەٍّبٔغب جېرىّۇ وۆپ هللا ا .لوغۇٔغب ھەِسە وۈچٍۈن زۆٌەجىە ۋارىطٍىك لىٍغبْ ئىسى

 . ثەرزى
ٍىرىسىٓ( ٔېئّەج)زۇَٔبٔىڭ  .ئي ئىٕطبٔالر! ثىسگە لۇغالرٔىڭ جىٍي جەٌىُ ثېرىٍسى» ئۇ:

  .زېسى« ( روغەْ ئېھطبٔىسۇرٔىڭهللاھەِّە ٔەرضە ئبجب لىٍىٕسى، ثۇ ئەٌۋەجحە )
ذبٍٔىك روھي ئۇٔي  .ضۇٌەٍّبْ زاۋۇزجىٓ ِىراش لىٍىپ ئبٌغبٍٔىرى ثىٍەْ ثوٌسى لىٍّىسى

ضۇٌەٍّبْ  .ثىر وۈٔي لوٌىٕي وۆجۈرۈپ ئبٌالھمب زۇئب لىٍسى .ٍححيجېرىّۇ ئۈضحۈْ ثوٌۇغمب ٍېحەوٍە
پەرۋەرزىگبرىُ! ِبڭب ِەغپىرەت لىٍغىٓ، ِبڭب ِۀسىٓ وېَىٓ )ِۀسىٓ »زۇئبضىسا ِۇٔساق زېسى: 

ثبغمب( ھېچ ئبزەِگە ِۇٍەضطەر ثوٌّبٍسىغبْ پبزىػبھٍىمٕي ئبجب لىٍغىٓ، ضەْ ھەلىمەجەْ وۆپ 
ئۇٔىڭسىٓ وېَىٓ ھېچىىّگە ثېرىٍّەٍسىغبْ  جىٓهللاضۇٌەٍّبْ  «. ئبجب لىٍغۇچىطەْ
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جبئبال ثۀسىطي ضۇٌەٍّبٕٔىڭ زۇئبضىٕي لوثۇي لىٍىپ، ثۇ هللا ا .ھۆوۈِسارٌىك جىٍىگەْ ئىسى
زەۋەت لىٍىػمب ۋە  لبهللاضۇٌەٍّبْ پۈجۈْ ئبثرۇٍىٕي ۋە ضەٌحۀىحىٕي  .ھۆوۈِسارٌىمٕي ثەرزى

 . ئىطالِٕي ٍېَىػمب ئبجىغبْ ئىسى
ە، ضۇٌەٍّبْ پەٍغەِجەرٌىه، ھۆوۈِسارٌىك ۋە ھېىّەجحە زاۋۇزلب ۋارىطٍىك ئەٌمىطط

ضۇٌەٍّبٕٔىڭ ھېىّىحي  .ٔبِىٕي ثەرزى« ھېىىُ ضۇٌەٍّبْ»لىٍغبٔسىٓ وېَىٓ، ئىٕطبٔالر ئۇٔىڭغب 
ئىٕطبٔالر ئبرىطىسا ئبزىً ثوٌۇظ، ئۇالرغب ِەرھەِەت لىٍىع ۋە ئۇالرٔىڭ ِەضىٍىٍىرىٕي ئبزاٌەت 

حىٓ ثبغمب، ئىٕطبٔىَەت زۇَٔبضىسىٓ ئېػىپ، لۇغالر ۋە ھبٍۋأالر ثىٍەْ ھەي لىٍىػ
ئەِّب  .زاۋۇز پەلەت لۇغالرٔىڭ جىٍىٕي ثىٍەجحي .زۇَٔبضىغىچە ئۆز ئىچىگە ئبٌغبْ ئىسى

زاۋۇز جەضجىھ ئېَحمبٔسا، جبغالر،  .ضۇٌەٍّبْ لۇغالر ثىٍەْ ضۆزٌىػىپ ئۇالرغب ۋەزىپە ثېرەجحي
ثۇ ثۈٍۈن جەضجىھٕي ئبڭالظ  .ئۇٔىڭ ثىٍەْ ثىٍٍە جەضجىھ ئېَحبجحيۋەھػىٌ ھبٍۋأالر ۋە لۇغالرِۇ 

ضۇٌەٍّبٔغب ثۇٔىڭسىٓ ئبرجۇلراق لىٍىپ ۋەھػىٌ هللا ا .ئۈچۈْ غبِبٌالر جوذحبپ لبالجحي
 . ھبٍۋأالرٔي، لۇغالرٔي ۋە غبِبٌٕي ئۇٔىڭ ئەِرىگە ثوٍطۇٔسۇرۇپ ثەرگەْ ئىسى

 .غۇٔسالال ئۇالرغب ئەِر ثېرەٌەٍححي .ححيضۇالٍّبْ چۆِۈٌىٍەرٔىڭ پىچىرٌىػىػىٕي ئبڭٍىَبالٍ
ضۇٌەٍّبٕٔىڭ لوغۇٔي زۇَٔبزىىي لوغۇٔالرٔي  .چۆِۈٌىٍەرِۇ ئۇٔىڭ ثۇٍرىمىغب ثوٍطۇٔبجحي

ئبزەجحە لوغۇٔالر  .زۇَٔب ثۇٔساق وۈچٍۈن لوغۇٕٔي ئەضال وۆرِىگەْ ئىسى .لورلۇجمبْ ئىسى
ئەِّب ضۇٌەٍّبٕٔىڭ  .وۆرۈٔەجحيئەضىەرٌىرىٕىڭ ئوذػبغٍىمي )ثىر ذىٍٍىمي( ثىٍەْ وۈچٍۈن 

ثۇ لوغۇْ  .ذىٍٍىمي ثىٍەْ وىػىٕي ھەٍراْ لبٌسۇراجحي - لوغۇٔي ئەضىەرٌىرىٕىڭ ذىٍّۇ
ئبجبٍىپ ثىرٌەغّىسىٓ جەغىىً جبپمبْ، چېىىٕسۈرگىٍي ثوٌّبٍسىغبْ لوغۇْ ئىسىىي، 

ٍبراجمبْ  ٔىڭهللاثىٍگىٕىّىسزەن، جىٕالر  .جەروىجىسە ئىٕطبٔالر، جىٕالر ۋە لۇغالر ثبر ئىسى
ضۇٌەٍّبْ جىٕالرٔي ئۇرۇظ ۋالحىسا ئەضىەر، جېٕچ زاِبٔالرزا ئىػچي لىٍىپ  .ِەذٍۇلبجىسۇر

ثۇٔسىٓ ثبغمب ثۇ لوغۇٔسىىي لۇغالر  .جىٕالر وۆرگىٍي ثوٌّبٍسىغبْ ِەذٍۇلبجالرزۇر .ئىػٍىحەجحي
ئۇالر  .ححيھبزىرلي زاِبٔسىىي ذەۋەرٌەغّە ۋە ئبذجبرات جوپالظ ئۈضىۈٔىٍىرىٕىڭ روٌىٕي ئوٍٕبٍ

ئۇ  .ئۇچۇپ ثېرىپ، زۈغّەْ ئەھۋاٌىٕي ئىگەٌٍەٍححي ۋە ضۇٌەٍّبٔغب ذەۋەر ٍەجىۈزەجحي
ئۇٔىڭ . ..غبِبٌالرغب ثۇٍرۇق لىٍىپ، ذۇززى ھبزىرلي ئبٍرۇپىالٕٔىڭ ئىچىسە ئۇچمبٔسەوال

 .ضۇٌەٍّبْ لوغۇٔىسا ئۇچىسىغبْ ئەضىەرٌەر ثبر ئىسى .ئۈضحىگە ئەضىەرٌىرى ثىٍەْ ِىٕەٌەٍححي
ثۇ ِۆجىسىطي ئىسىىي، ثۇٔىڭ  ٔىڭهللاثەٌىي ضۇٌەٍّبٕٔىڭ ئەضىىرىٌ غۆھرىحىٕىڭ ِۀجەضي 
 ِۇٔساق زېگۀىسى: هللا ئۇٌۇغ ا .ثىٍەْ ضۇٌەٍّبْ لوغۇٔي جەڭساغطىس ھبٌغب وەٌگەْ ئىسى

غبِبي ضۇٌەٍّبٕٔىڭ ثۇٍرۇلي ثوٍىچە ئۇ  .ثىس ضۇٌەٍّبٔغب غبِبٌٕي ثوٍطۇٔسۇرۇپ ثەرزۇق
ھەِسە ئۇٔىڭغب )وبجحب ثىٕبالرٔي ضبالالٍسىغبْ( لۇرغۇچي ۋە  .ْ ِبڭبجحيذبٌىغبْ جەرەپىە ٌەرزا

)زېڭىسالرغب چۆوۈپ ئۈٔچە ـ ِبرجبٔالرٔي ئېٍىپ چىمبالٍسىغبْ( غەۋۋاش غەٍحبٔالرٔي 
ثىس ضۇٌەٍّبٔغب  .ٍۀە ٔۇرغۇْ غەٍحبٔالرغب ئىػىەي ضېٍىٕغبٔسۇر .ثوٍطۇٔسۇرۇپ ثەرزۇق

ْ وەڭ( ئبجبٍىّىس، )ئۇٔىڭسىٓ ضەْ ذبٌىغبْ وىػىگە( ثۇ ثىسٔىڭ )ضبڭب ثەرگە»ئېَححۇلىي( 
ئۇ ثىسٔىڭ زەرگبھىّىسزا  «. ثەرگىٓ ٍبوي ثەرِىگىٓ، )ثۇ ھەلحە ضۀسىٓ( ھېطبة ئېٍىّٕبٍسۇ

  .ھەلىمەجەْ ٍېمىٍٕىممب ۋە ٍبذػي ئبلىۋەجىە ئىگە ثوٌىسۇ
ئۇٔىڭغب  هللارىساضي ئۈچۈْ ئبجالرٔي ئىػٍىحىػحىٓ ٍبٌحبٍغبْ ثوٌغبچمب، هللا ضۇٌەٍّبْ ا

ضۇٌەٍّبٔغب ثۇ هللا ا .ئبجالرٔىڭ ئورٔىغب زۆٌەجٕىڭ ھەر لبٔساق ٍېرىگە ثبراالٍسىغبْ غبِبٌٕي ثەرزى
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 .ئۇچۇظ لوراٌىسىٓ ثبغمب ٍۀە پەٍغەِجەرٌەرٔىڭ ھېچمبٍطىطىغب ثەرِىگەْ ثىر وۈچ ئبجب لىٍسى
بچمب، غەٍحبٔالر جىٕالرٔىڭ ئەضىي جۈرى ثوٌغ .ثۇ، غەٍحبٔالرٔي جىسگىٍٕەظ وۈچي ئىسى

ضۇٌەٍّبٔغب هللا ا .ئىٕطبٔالر ئۇٍبلحب جۇرضۇْ، ھەجحب ٍبذػي جىٕالرِۇ ئۇالرٔي ثبغمۇراٌّبٍححي
غەٍحبٔالرٔي ثبغمۇرۇظ، ئۇالرٔي ئىػٍىحىع، لبرغىٍىك لىٍغبٔالرٔي زۀجىر ثىٍەْ ثبغالظ ۋە 

أالر، غەٍحبٔالر ئۇٔىڭ ثۇٍرىمي ثىٍەْ ضبراٍالر، ئۆٍٍەر، لبز. جبزاالظ ھولۇلىٕي ثەرگەْ ئىسى
ئۇٔىڭ ئۈچۈْ زېڭىسالرٔىڭ ئبضحىغب وىرىپ، ئۈٔچە ـ  .ھەٍىەٌٍەر ۋە ِېھراپالرٔي ٍبضبٍححي

غەٍحبٔالرٔىڭ ئىحبئەت لىٍّىغبٍٔىرى ضۇٌەٍّبٕٔىڭ  .ِبرجبْ ۋە ٍبلۇت ضۈزۈپ چىمبجحي
غۆھرىحي ۋە ِەذٍۇلبجالرغب ھۆوۈِرأٍىك وۈچىٕي وۆرضىحىع ئۈچۈْ جۆِۈر زۀجىرٌەرگە 

  .ئىسٔي ثىٍەْ ئۇٔىڭغب ِۆجىسە لىٍىپ ثېرىٍگەْ ئىسى ٔىڭهللاۇ وۈچ ث. ثبغٍىٕبجحي
ِۇٔساق زېگۀىسى: ضۇٌەٍّبٔغب غبِبٌٕي )ثوٍطۇٔسۇرۇپ ثەرزۇق(، غبِبي هللا ئۇٌۇغ ا

چۈغحىٓ ئىٍگىرى ثىر ئبٍٍىك ِۇضبپىٕي، چۈغحىٓ وېَىٓ ثىر ئبٍٍىك ِۇضبپىٕي ثبضبجحي، 
زۇق، ثەزى جىٕالر پەرۋەرزىگبرىٕىڭ ئەِرى ئۇٔىڭغب ِىص )چىمىسىغبْ( ثۇاللٕي ئبلمۇزۇپ ثەر

ثوٍىچە ضۇٌەٍّبٕٔىڭ ئبٌسىسا ئىػٍەٍححي، ئۇالرزىٓ وىّىي ثىسٔىڭ ئەِرىّىسگە ذىالپٍىك 
ئۇالر ضۇٌەٍّبٔغب ئۇ ذبٌىغبْ وبجحب ضبراٍالرٔي،  .لىٍىسىىەْ، ئۇٔىڭغب ثىس زوزاخ ئبزاثىٕي جېحىحىّىس

وۆٌسەن چوڭ ٌېگۀٍەرٔي، )چوڭٍۇلحىٓ( )ِىطحىٓ ـ ئەٍٕەوحىٓ ئبجبٍىپ( ھەٍىەٌٍەرٔي، 
ثۇ  ٔىڭهللائي زاۋۇز ئبئىٍىطىسىىىٍەر! )»ِىسىرٌىّبٍسىغبْ لبزأالرٔي ٍبضبٍححي، )ئېَححۇلىي( 

ٍىرىگە( غۈوۈر ٔېئّەج ٔىڭهللا، ِېٕىڭ ثۀسىٍىرىّسىٓ )«ٍىرىگە( غۈوۈر لىٍىڭالرٔېئّەجچوڭ 
  .لىٍغۇچي ثەن ئبز

 ٔىڭهللاضۇٌەٍّبْ  .غۈثھىطىس ھەزرىحي ضۇٌەٍّبْ ئىسىئۇ زاِبٕٔىڭ زۇَٔب ھۆوۈِرأي 
زەي ئەوطىچە، ئۇ  .ٍىرىگە ئېرىػىەْ ثوٌطىّۇ، لىٍچە ِەغرۇرالّٔىسىٔېئّەجغۇٔچىٍىه 

 . ئەڭ وۆپ غۈورى لىٍىسىغبْ وىػىطي ئىسى لبهللازاِبٔىٕىڭ ئەڭ جەلۋازار ۋە 
ئبجب لىٍسۇق، ضۇٌەٍّبْ ثىس زاۋۇزلب ضۇٌەٍّبٕٔي : ضۇٌەٍّبْ ھەلمىسە ِۇٔساق زەٍسۇهللا ئۇٌۇغ ا

  .غب( ھەلىمەجەْ ئىحبئەت لىٍغۇچي ئىسىهللا ٔېّىسېگەْ ٍبذػي ثۀسە! ئۇ )ا
ٔبِبز  .ٔبِبز، روزا، جەضجىھ، وۆز ٍېػي، ئىطحىغپبر ۋە ضۆٍگۈ ثىٍەْ ٍۈزٌىٕەجحي لبهللائۇ 

 ۋالحي ضۇٌەٍّبٔغب ٔىطجەجەْ ھېچمبٔساق ٔەرضە جوضمۇٍٔۇق لىالٌّبٍسىغبْ ِۇھىُ ئىجبزەت ۋالحي
 . ئىسى

ٔبِبززىگەر ۋالحي  .ثىر وۈٔي، ضۇٌەٍّبْ ِۇھىُ ثىر جەڭ جەٍَبرٌىمي ثىٍەْ ِەغغۇي ئىسى
ئبجالر لوغۇٔىٕىڭ ِۇھىُ لوراٌي  .ثوٌغبٔسا، ئەضىەر ۋە ضەروەرزىٍىرىٕىڭ ئبجٍىرىٕي جەوػۈرزى

 .ضۇٌەٍّبْ ئبجالرٔي جەوػۈرۈۋېحىپ، ئەضىر ٔبِىسىٕي ئۇٔحۇپ لبٌغىٍي جبضال لبٌسى .ئىسى
ۇٌەٍّبْ زەرھبي ضەجسە لىٍىپ ٔبِىسىٕي ئولۇزى، غۇٔسىٓ وېَىٓ، ضۇٌەٍّبْ لوغۇٔىسا ئبت ض

ئبجالرٔىڭ ئورٔىغب ئۇٔي ۋە ئەضىەرٌىرىٕي ذبٌىغبْ ٍەرگە هللا ا .ئىػٍىحىػحىٓ ۋاز وەچحي
 .ضۇٌەٍّبْ ئبجالرٔىڭ وېطەٌٍىىٍىرىٕي ثىٍەجحي. ئبپىراالٍسىغبْ غبِبٌٕي ثوٍطۇٔسۇرۇپ ثەرزى

هللا ئۇٌۇغ ا .ي ثىٍەْ ضۆزٌىػەٌەٍححي، ھبٍۋأالرِۇ ئۇٔىڭ ئەِرىگە ئىحبئەت لىالجحيئۇالرٔىڭ جىٍ
 . ضۇٌەٍّبٔغب ثۇٔىڭسىٓ ثبغمب ٍۀە ثىر ٔېئّەت ثەرگەْ ئىسى

  .جبئبال ِۇٔساق زەٍسۇ: ئۇٔىڭغب ِىص )چىمىسىغبْ( ثۇاللٕي ئبلمۇزۇپ ثەرزۇقهللا ا
ٔېّىحىٕي ئۆگەجىىٕىسەن، زاۋۇزلب جۆِۈرٔي ٍۇِػىحىع ۋە ئۇٔي لبٔساق ئېرىحىع هللا ا
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 .ضۇٌەٍّبٔغىّۇ ئۇرۇغحب ۋە جېٕچ زاِبٔالرزا ئېرىگەْ ِىطٕي لبٔساق لوٌٍىٕىػٕي ئۆگەجىەْ ئىسى
ئۇ ِىص ثىٍەْ جۆِۈرٔي ئبرىالغحۇرۇپ جۇچ پەٍسا لىالجحي ۋە ئۇٔىڭسىٓ جەڭٍەرزە لوٌٍىٕىسىغبْ 

ثۇ لوراٌالر، ئۇ زاِبٕٔىڭ ئەڭ  .ٔەٍسە، لىٍىچ، ضبۋۇت ۋە ذۀجەرگە ئوذػبظ لوراٌالرٔي ٍبضبٍححي
جېٕچ زاِبٔالرزا ِىطٕي ثىٕب لۇرۇٌۇغي، ھەٍىەي ٍبضبظ ۋە ثبغمب  .ٍبذػي لوراٌٍىرى ئىسى

ٍەرٔي ثەرگۀسىٓ ضىرت، ٔېئّەججبئبال ضۇٌەٍّبٔغب ثۇ ثۈٍۈن ۋە ئبالھىسە هللا ا .ئىػالرغب لوٌٍىٕبجحي
  .ئۇٔي ٔۇرغۇٍٔىغبْ ضىٕبلالرزىٓ ئۆجىۈزگۀىسى

 .ضۇٌەٍّبٕٔي وېطەي ثىٍەْ ضىٕىسىهللا ا. ثۀسىٍەر ثۈٍۈن ضىٕبلالرغب زۇچ وېٍىسۇثۈٍۈن 
ثۇ ھەلحە ِۇٔساق زېگۀىسى: ثىس ھەلىمەجەْ ضۇٌەٍّبٕٔي ضىٕىسۇق، ئۇٔىڭ جەذحي هللا ئۇٌۇغ ا

 .ئۈضحىگە ثىر جەضەجٕي جبغٍىسۇق، ئبٔسىٓ ئۇ )ثۇٔىڭ ضىٕبق ئىىۀٍىىىٕي ثىٍىپ( جەۋثە لىٍسى
پەرۋەرزىگبرىُ! ِبڭب ِەغپىرەت لىٍغىٓ، ِبڭب ِۀسىٓ وېَىٓ )ِۀسىٓ »ضۇٌەٍّبْ ئېَىححي: 

ثبغمب( ھېچ ئبزەِگە ِۇٍەضطەر ثوٌّبٍسىغبْ پبزىػبھٍىمٕي ئبجب لىٍغىٓ، ضەْ ھەلىمەجەْ وۆپ 
غبِبي ضۇٌەٍّبٕٔىڭ  .ثىس ضۇٌەٍّبٔغب غبِبٌٕي ثوٍطۇٔسۇرۇپ ثەرزۇق «. ئبجب لىٍغۇچىطەْ

ھەِسە ئۇٔىڭغب )وبجحب ثىٕبالرٔي  .رەپىە ٌەرزاْ ِبڭبجحيثۇٍرۇلي ثوٍىچە ئۇ ذبٌىغبْ جە
ضبالالٍسىغبْ( لۇرغۇچي ۋە )زېڭىسالرغب چۆوۈپ ئۈٔچە ـ ِبرجبٔالرٔي ئېٍىپ چىمبالٍسىغبْ( 

  .غەۋۋاش غەٍحبٔالرٔي ثوٍطۇٔسۇرۇپ ثەرزۇق
ھەلىمىٌ ھېىبٍىٕي فەذرۇززىٓ رازى ِۇٔساق ثبٍبْ لىٍىسۇ: ضۇٌەٍّبْ ئەٌەٍھىططبالَ 

لۇغالر  .بْ ۋە جىٓ جىۋىپالر زاۋاٌىَبٌّبٍسىغبْ ئېغىر وېطەٌگە گىرىپحبر ثوٌغبْ ئىسىئىٕط
وېطىٍي وۈٔسىٓ ـ  .ئۇٔىڭغب ھەرجەرەپحىٓ پبٍسىٍىك ئوجالرٔي ئەوەٌگەْ ثوٌطىّۇ ضبلىَبٌّىسى

وۈٔگە ئېغىرٌىػىۋاجبجحي، ئبذىرى ضۇٌەٍّبْ جەذحىگە ذۇززى روھطىس جەضەجحەن ئوٌحۇرىسىغبْ 
ٔي زىىرى هللا ثۇ وېطەٌٍىه ضبلبٍغىچە ھەرزىحي ضۇٌەٍّبْ ا .ىٓ ئۆٌەر ھبٌغب وەٌسىوېطەٌٍىىح

ئىچىسىٓ  –لىٍىػحىٓ، ئۇٔىڭسىٓ غىپب جىٍەغحىٓ، ئۇٔىڭغب ئىطحىغپبر ئېَحىػحىٓ ۋە ئىچ 
ثۀسىطي ضۇٌەٍّبٔغب لىٍغبْ ضىٕىمي ئبذىرالغحي،  ٔىڭهللائۇٌۇغ  .ضۆٍۈٔۈغحىٓ ۋاز وەچّىسى

ٔېطپ لىٍّىطب، پۈجۈْ غۆھرىحي، ضەٌحۀىحي ۋە ھۆوۈِرأٍىمىٕىڭ هللا ا .ضۇٌەٍّبْ ضبلبٍسى
ثۇ،  .وېطىٍىگە غپبٌىك ثېرەٌّەٍسىغبٍٔىمىٕي چۈغۀگەْ ضۇٌەٍّبْ جەورار ضبغالَ ھبٌغب وەٌسى

ثىسٔي لبٍىً لىٍىسىغبْ، ضۇٌەٍّبٔسەن ھبوىُ ۋە ثۈٍۈن ثىر پەٍغەِجەرٔىڭ پەزىٍىحىگە الٍىك ثوٌغبْ 
 . لبراغحۇر

ٍۀي ضبالِەجٍىگي ئەضٍىگە  .ثۇٔىڭ ضىٕبق ئىىۀٍىىىٕي ثىٍىپ( جەۋثە لىٍسىئبٔسىٓ ئۇ )
  .ئۇٔىڭغب ِەرھەِەت لىٍىپ، وېطىٍىگە غىپبٌىك ثەرزىهللا ا .رەھّەت جىٍىسى جىٓهللا .وەٌسى

ئىجبزەت لىٍىػي ئۈچۈْ ثىر ِەضجىس ٍبوي ئىجبزەجربٔب  لبهللاضۇٌەٍّبْ ئىٕطبٔالرٔىڭ 
ك ۋە ھەٍىەٌحبراغٍىك ضۀئىحىٕىڭ جەۋھەرٌىرىسىٓ ثىرى ثۇ لۇرۇٌۇظ، ثىٕبوبرٌى .ضبٌسۇرزى

 24ِىحبي ئېرىحىع ئىػچىٍىرى  .جۆِۈرچىٍەرٔىڭ ثبزغبٍٔىرى جوذحىّبضحىٓ ئۇرۇالجحي .ئىسى
ضۇٌەٍّبْ ِەضجىسىگە ثبرىسىغبْ ٍوٌٕىڭ ئىىىي جەرىپىٕي  .ضبئەت جوذحىّبضحىٓ ئىػٍەٍححي

ۋە لۇظ ھەٍىەٌٍىرىٕىڭ غەوٍىگە وىرىع ئۈچۈْ زىٕٕەجٍەٍسىغبْ زەرۋازا، زېرىسە، غىر، ٍوٌۋاش 
ثۇ لۇرۇٌۇغحب ئوْ  .ئېرىحىٍگەْ جۇچالر ٍۈزٌەرچە لبٔبٌالرزىٓ لۇِالرٔىڭ ئىچىگە ئېمىحىالجحي

 .ئۇالرٔىڭ ثەزىٍىرى ِېحبي ئېرىحطە، ثەزىٍىرى جبظ ٍۇٔبجحي. ِىڭالرچە وىػي ئىػٍەٍححي
ىرى ٌىۋأسىٓ ضەرۋى زەرىري ئەوەٌطە، ثەزىٍ .ثەزىٍىرى جبظ چبلطب، ثەزىٍىرى زەرەخ وېطەجحي
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ثەزىٍىرى ئبٌحۇْ ئېرىحىپ، ئۇٔىڭسىٓ جەذحٍەرٔي ۋە جبِالرٔي ثېسەٍسىغبْ ئبٌحۇْ ثېسەوٍەرٔي 
 . ٍبضبٍححي

جىٕالرِۇ ضۇٌەٍّبٕٔىڭ ثۇٍرۇلي ثوٍىچە ھەٍىەٌٍەر، ئەضىەرٌەر ۋە ئىػچىالرٔىڭ جبِىمىٕي 
 .ٔي، وۆٌٍەرزەن چوڭ لبچىالرٔي ٍبضبٍححيپىػۇرىسىغبْ جبغسەن چوڭٍۇلحىىي ئېغىر لبزأالر

ضۇٌەٍّبْ ئىػچىٍىرىٕي ۋە ذەٌمىٕي ٔبزارەت لىٍىپ، ئۇالرٔىڭ ِەضىٍىٍىرىگە لۇالق ضبالجحي، 
ثۇٔسىٓ ثبغمب ھبٍۋاْ ۋە لۇغالرزىٓ جەغىىً جبپمبْ لوغۇٕٔي ٍولالپ، ئۇالرٔىڭ  .ھەي لىالجحي

ېّىػمب ٍولبپ وەجىۀٍىىىٕي لبٍطىطىٕىڭ وەٌّىگۀٍىىىٕي، ٔەگە وەجىۀٍىىىٕي ۋە ٔ
ضۇٌەٍّبْ ئىٕطبْ ۋە لۇغالرزىٓ جەغىىً جبپمبْ لوغۇٔغىال ئەِەش، . ئېٕىمالٍححي

ضۇٌەٍّبْ . ئۇالرٔي زەضطىّەٍححي .ئۇالرٔىڭ ضۆزٌىرىٕي جىڭػبٍححي .چۆِۈٌىٍەرگىّۇ وۆٍۈٔەجحي
ْ ھبٌسا ٍوي غۈورى لىٍغب لبهللاوەِحەر، وىچىه پېئىً ثوٌغبچمب، زاۋاٍِىك ٍەرگە لبرىغبْ ۋە 

غبِسىىي چۈِۈٌىٍەر ۋازىطىغب  .ثىر وۈٔي، ضۇالٍّبْ لوغۇٔىٕىڭ ئبٌسىسا وېحىۋاجبجحي .ٍۈرەجحي
 وەٌگۀسە، ثىر چۈِۈٌىٕىڭ ثبغمب چۈِۈٌىٍەرگە ِۇٔساق زەۋاجمبٍٔىمىٕي ئبڭٍىسى: 

ئي چۈِۈٌىٍەر! ئۇۋىٍىرىڭالرغب وىرىپ وېحىڭالر، ضۇٌەٍّبْ ۋە ئۇٔىڭ لوغۇٔي ئۇلّبضحىٓ »
ضۇٌەٍّبْ چۈِۈٌىٕىڭ ضۆزىسىٓ جەثەضطۇَ لىٍىپ وۈٌسى ۋە « ەرٔي ٍۀچىۋەجّىطۇْضىٍ

پەرۋەرزىگبرىُ! ضەْ ِېٕي ِبڭب ۋە ئبجب ـ ئبٔبِغب ثەرگەْ ٔېّىحىڭگە غۈوۈر لىٍىػمب، »ئېَححي: 
ضەْ رازى ثوٌىسىغبْ ٍبذػي ئەِەٌٕي لىٍىػمب ِۇۋەپپەق لىٍغىٓ، رەھّىحىڭ ثىٍەْ ِېٕي 

  «. جبرىغب وىرگۈزگىٍٓبذػي ثۀسىٍىرىڭ لب
ئۇالرٔىڭ  .ئۇ ئۆزىٕىڭ ۋە لوغۇٔىٕىڭ ثۈٍۈوٍىگىگە لبرىّبً، چۆِۈٌىٍەرگە رەھىُ لىالجحي

ضۆزٌىرىٕي ئبڭالپ، ئۇالرٔي زەضطەپ ضبٌّبضٍىك ئۈچۈْ ھەر زائىُ ٍوٌغب زىممەت لىٍىپ 
ٍەرٌىرى ضبراٍٍىرىٕىڭ ثەزىطىٕىڭ  .ضۇٌەٍّبْ زۇَٔبزىىي ئەڭ ثبً وىػي ئىسى .ِبڭبجحي

)ئبضحي( ذۇظ پۇرالٍىك ضۀسەي ٍبغىچىسىٓ، ثەزىٍىرىٕىڭ ئبٌحۇٔسىٓ، ثەزىٍىرىٕىڭىي ثوٌطب 
ئۇٔىڭ ئبٌحۇْ ۋە لىّّەجٍىه جبغالرزىٓ ٍبضبٌغبْ ثىر جەذحي ثبر  .ذرۇضحبٌسىٓ ٍبضبٌغبْ ئىسى

 . ئىسى
ٓ ئۇ ئبٌحۇْ ـ ِەرۋاٍحىالرزى .زۇَٔبزىىي ئەڭ چوڭ ضبراٍالر ئۇٔىڭ ضبراٍٍىرى ئىسى

ۋە ئىٕطبٔالرغب ھەرگىسِۇ  لبهللاغۇٔساق ثوٌطىّۇ، ضۇٌەٍّبْ  .زىٕٕەجٍۀگەْ وىَىٍّەرٔي وىَەجحي
 ئبٌحۇْ وىَىٍّىرىٕي وىَىپ، ئىٕطبٔالر ئبٌسىغب چىممىٕىسا:  .جەوەثجۇرٌۇق لىٍّبٍححي

 .زەٍححي - ـ ھەرلبٔساق جبغ گۈٌي ِەْ )ھۆوۈِسار ضۇٌەٍّبْ( زىّٕٕۇ چىراٍٍىك وىَىٕىسۇ، 
 .ضەجسە لىٍغبٔسا ئۀە غۇٔساق زەٍححي لبهللاوىچىه پېئىً ھۆوۈِسار، پەٍغەِجەر ضۇٌەٍّبْ 

 . ..جەضجىھ ئېَحمىٕىسەن، ئۇِۇ ئىالھىٌ ضۆٍگۈٔي ِەزھىَىٍەٍححي لبهللائبجىطىٕىڭ 
ئۇٔىڭسىٓ وېَىٓ  .وۈٍٔەرٔىڭ ثىرىسە، ضۇٌەٍّبْ لوغۇٔىٕىڭ جەٍَبرٌىٕىػىٕي ثۇٍرۇزى

ئبۋۋاي ئىٕطبٔالرزىٓ جەغىىٍٍۀگەْ لوغۇٕٔي  .ۈْ چىمحيلوغۇٔىٕي جەپحىع لىٍىع ئۈچ
لوِبٔساْ، ضەروەرزە ۋە ئەضىەرٌەر ثىٍەْ ٍىغىٓ ئېچىپ، ئۇالرغب  .وۆززىٓ وەچۈرزى

ئۇالرزىٓ وېَىٓ جىٓ ئەضىەرٌىرىٕىڭ ئبٌسىغب ئۆجۈپ، جېگىػٍىه  .ثۇٍرۇلٍىرىٕي ثەرزى
ئۇٔسىٓ  .جىٕٕي زىٕسأغب جبغٍىسىئىچىسىىي ئېسىٍەڭگۈٌۈن لىٍغبْ ثىر  .جەٌىّبجالرٔي ثەرزى

وېَىٓ ھبٍۋأالرٔىڭ ٍېٕىغب وېٍىپ، ئۇالرزىٓ ئبچ ـ جولٍىمىٕي، ٍبذػي ئۇذٍىغبْ ـ 
ئۇذٍىّىغبٍٔىمىٕي، جبِىمىٕىڭ ۋالحىسا ثېرىٍىۋاجمبْ ٍبوي ثېرىٍّەٍۋاجمبٍٔىمىٕي، وېطەي ٍبوي 
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الرٔىڭ چېسىرىغب ھەِّە ٔەرضىسىٓ ذبجىرجەَ ثوٌغبٔسىٓ وېَىٓ، لۇغ .ضبلٍىمىٕي ضورىسى
 . چېسىرغب وىرىپال ھۆپۈپٕىڭ ٍولٍۇلىٕي ثبٍمىسى .وىرزى

ئەضٍىسە ھۆپۈپ، چىسىرٔىڭ ئۈضحىسىىي ثەٌگىٍۀگەْ ٍېرىسە ثوٌۇغي )جۇرىػي( وېرەن 
ِبڭب »ئۇ لۇغالرٔي وۆززىٓ وەچۈرگۀسىٓ وېَىٓ ئېَححي:  .ئەِّب ئۇ ئۇ ٍەرزە ٍوق ئىسى .ئىسى

 . زېسى،وۆرِەٍّۀغۇ!ٔېّە ثوٌسى؟ ھۆپۈپٕي 
ضۇٌەٍّبْ  .ثبغٍىمىٕىڭ ضۆزىگە ھۆرِەت لىٍىع ئۈچۈْ، ثبغمب لۇغالر جبۋاة ثەرِىسى

ٔەگە  .لۇغالرغب زىممەت لىٍىپ، ئۇالرٔىڭ وۆزٌىرىسىٓ ھۆپۈپٕىڭ ٍولٍۇلىٕي ثىٍسى
 .زېسى، ٍب ئۇ ٍولبپ وەجحىّۇ: ضۇٌەٍّبْ غەزەپٍۀگە ھبٌسا .وەجىۀٍىىىّۇ ئېٕىك ئەِەش ئىسى

 چىسىٓ وىچىه ثىر لۇظ جۈرئەت لىٍىپ ضۇٌەٍّبٔغب: ئى
ـ ئي ثۈٍۈن! ئەضٍىسە جۈٔۈگۈٔىي ئبذجبرات جوپالظ ۋەزىپىطىسە )ذىسِىحىسە( ئۇ ِەْ  

ئەِّب  .ھۆپۈپ ثېرىٍگەْ ۋەزىپىٕىڭ ِەضئۇٌي ئىسى .ثىٍەْ ثىٍٍە ثوٌۇغي وېرەن ئىسى
ضۇالٍّبْ  .جىحرەٍححيلۇظ لورلمىٕىسىٓ . زېسى - غۇڭب ِۀّۇ ثبرِىسىُ، .وەٌّىسى

ھەِّەٍٍۀٕىڭ ھۆپۈپحىٓ ذەۋەرضىس ئىىۀٍىىىٕي، ئۇٔىڭ ھېچىىّٕىڭ رۇذطىحىٕي ئبٌّبضحىٓ 
  .ھەَ ئۆزىٕىڭ لەٍەرزە ئىىۀٍىىىٕي زەپّۇ لوٍّبضحىٓ ٍولبپ وەجىۀٍىىىٕي چۈغۀسى

ب ضۇٌەٍّبْ ذبپب ثوٌۇپ: ئۇٔي چولۇَ لبجحىك جبزاالٍّەْ، ٍب ئۇٔي چولۇَ ثوغۇزالٍّەْ، ٍ
لۇغالر  .زېسى« چولۇَ )ٍولبپ وەجىۀٍىىىٕي ئبلالٍسىغبْ( ثىر روغەْ زەٌىً وەٌحۈرىسۇ

ضۇٌەٍّبٕٔىڭ غەزىپي لەٌجٍەرگە لورلۇٔچ ضبالجحي،  .ضۇٌەٍّبٕٔىڭ غەزەپٍۀگۀٍىىىٕي چۈغۀسى
ئۇٔىڭ ئۈضحىگە،  .چۈٔىي ئۇ ِەرھەِەجٍىه ثوٌطىّۇ، غەزەپٍىٕىػي ھەلٍىك ۋە ئبزاٌەجٍىه ئىسى

لۇظ ضۇٌەٍّبٕٔىڭ غەزىپىسىٓ لورلۇپ جىحرەپ وەجحي،  .ٕي ئبضبٔال ئەِەٌگە ئبغۇراجحيزېگىٕى
. ضۇٌەٍّبْ لوٌىٕي ئۇزىحىپ لۇغٕىڭ ثېػىٕي ضىٍىسى، لۇغٕىڭ لورلۇٔچي ئۆجۈپ وەجحي

ئبرىسىٓ  .ضۇٌەٍّبْ لۇغالرٔىڭ چېسىرىسىٓ چىمىپ ضبرىَىغب لبٍححي، ئۇ ھۆپۈپٕي ئوٍالۋاجبجحي
 . ٓ، ھۆپۈپ لۇغالرٔىڭ چېسىرىغب لبٍحىپ وەٌسىذېٍي ئۆجىۀسىٓ وېَى
ـ ضېٕىڭ وەٌگىٕىڭسىٓ ذەۋەر جېپىػىحىٓ ثۇرۇْ زەرھبي ضۇٌەٍّبٕٔىڭ  لۇغالر ئۇٔىڭغب:

ھۆپۈپ  .ھۆپۈپ جبِبق ٍەپ ئوٌحۇرغبْ ضۇٌەٍّبٕٔىڭ ٍېٕىغب وەٌسى. زېَىػحي - ٍېٕىغب ثبرغىٓ،
جىۀٍىىىٕي ضورىػىسىٓ ئبۋۋاي ضۇٌەٍّبٕٔىڭ ئۇٔىڭ ٔەگە وە ثىر ئبز ضبلٍىغبٔسىٓ وېَىٓ،

  .ئۆزىٕىڭ گۇٔبھطىسٌىمىٕي ئىطپبجالظ ئۈچۈْ ضۆزٌەغىە ٔىَەت لىٍسى
ئۇ ِۇٔساق زېسى: ِەْ ضەْ ثىٍّىگەْ ئىػٕي ثىٍىپ )وەٌسىُ(، ضبڭب ِەْ ضەثەزىٓ )ٍۀي 

ضۇٌەٍّبْ گەپ لىٍّبضحىٓ  .ٍەِۀسىىي ضەثە غەھىرىسىٓ( ثىر ِۇھىُ ذەۋەر ئېٍىپ وەٌسىُ
 ھۆپۈپ زېسى:  .ضۆزىٕىڭ جۈگىػىٕي وۈجحيھۆپۈپٕىڭ 

ِەْ ھەلىمەجەْ ئۇالرغب )ٍۀي ضەثە ئبھبٌىطىگە( ثىر ئبٍبٌٕىڭ )ٍۀي ثىٍمىطٕىڭ( 
پبزىػبھٍىك لىٍىۋاجمبٍٔىمىٕي وۆرزۈَ، ئۇٔىڭغب )ئۆزىگە ۋە ضەٌحۀىحىگە وېرەوٍىه( ھەِّە ٔەرضە 

ٔي لوٍۇپ لۇٍبغمب هللا ىٕىڭ ائۇٔىڭ ۋە لەۋِ .ثېرىٍگەْ ئىىەْ، ئۇ چوڭ ئەرغىە ئىگە ئىىەْ
ٔي لوٍۇپ، لۇٍبغمب هللا چولۇٔىسىغبٍٔىمىٕي ثبٍمىسىُ، غەٍحبْ ئۇالرغب لىٍّىػٍىرىٕي )ٍۀي ا

چولۇٔغبٍٔىمٍىرىٕي( چىراٍٍىك وۆرضەجحي، ئۇالرٔي جوغرا ٍوٌسىٓ جوضحي، ئۇالر ھىساٍەت 
َىحىٕي ئىػمب ھۆپۈپ ثىر پەش جىّىسى، ضۇٌەٍّبْ ھۆپۈپٕىڭ پۈجۈْ ٔۇجۇق لبثىٍى .جبپّبٍسۇ

ھۆپۈپ ضۇٌەٍّبٕٔىڭ  .ضېٍىپ، ئەڭ ٍبذػي ضۆزٌەر ثىٍەْ ضۆزٌەۋاجمبٍٔىمىٕي ثىٍىپ جۇراجحي
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 ئىٕطبٔالر ۋە لۇغالرغب زېگەْ ضۆزٌىرىٕي جەورارٌىسى: 
ئۇالر ئبضّبٔالرزىىي ۋە زېّىٕسىىي ضىرٌەرٔي ئبغىبرىٍىغۇچي، ضىٍەرٔىڭ ٍوغۇرۇْ ۋە »

زىٓ ثبغمب ھېچ ئىالھ ٍولحۇر، هللا ا .ضەجسە لىٍّبٍسۇ لبهللائبغىبرا ئىػىڭالرٔي ثىٍىپ جۇرغۇچي 
ھۆپۈپٕىڭ ئبذىرىسا ضۇٌەٍّبٕٔىڭ رەھىُ لىٍىػىغب  «. ئۇ ثۈٍۈن ئەرغٕىڭ پەرۋەرزىگبرىسۇر

ئېرىػىػي ۋە ئۇٔي لبٍىً لىٍىع ئۈچۈْ ضۇالٍّبٔغب ئۆزىٕىڭ ضۆزىٕي جەورارالپ ثەرگۀٍىىي 
  .ئېٕىك ئىسى

 .ضەْ راضث زەۋاجبِطەْ ٍب ٍبٌغبّٔۇ؟ لبراٍّىس: ضۇٌەٍّبْپىطىڭڭىسە ثىر وۈٌۈِطىرىگەْ 
زېّەوچي ثوٌسىَۇ، ضۇٌەٍّبٕٔىڭ گەپ  - ھۆپۈپ: ئي پەٍغەِجەر! ِەْ ٍبٌغبْ ضۆزٌىّىسىُ،

ضۇٌەٍّبْ جىّجىث ئوٌحۇرۇپ ئوٍٍىٕىۋاجبجحي،  .لىٍّبضٍىمي ئۇٔي لورلۇجمبچمب ئۈْ چىمّىسى
زەرھبي ثىر  .لەغەز ـ لەٌەَ ئەوېٍىػىٕي ثۇٍرىسىئبذىرىسا ثىر لبرارغب وېٍىپ ثېػىٕي وۆجۈرۈپ 

ثۇ ذېحىّٕي ئېٍىپ ثېرىپ  لىطمب ِەوحۇپ ٍېسىپ، ھۆپۈپىە جبپػۇرزى ۋە جەٌىّبت ثېرىپ:
ئۇالرغب جبغٍىغىٓ، ئبٔسىٓ ئۇالرزىٓ ٔېرىراق )جبٍسا ٍوغۇرۇٔۇپ( جۇر، ئۇالرٔىڭ لبٔساق جبۋاة 

 . زېسى« لبٍحۇرىسىغبٍٔىمىغب لبرىغىٓ
ُ ٔەًِ ضۈرىطىسە ھۆپۈپٕىڭ ِەوحۇپٕي ٍەجىۈزۈظ ئىػٍىرىٕي لىطمبرجىپ، لۇرئبْ وەرى

ئورزا ِەضٍىھەجچىٍىرى ثىٍەْ ئبچمبْ ٍىغىٕسا، ٍۇرت وبجحىٍىرىغب ۋە ۋەزىرٌىرىگە ضۇٌەٍّبٕٔىڭ 
 . ذېحىٕي ئولۇغبْ ِەٌىىىگە ئۆجىسۇ

رچە ئي ئۇٌۇغالر! ِبڭب ھەلىمەجەْ ضۇٌەٍّبٔسىٓ ثىر پب»ئۇ )ٍۀي ثىٍمىص( ئېَححي: 
 ٔىڭهللا)ئۇٔىڭ ِەزِۇٔي غۇوي( ٔبھبٍىحي غەپمەجٍىه ۋە ِېھرىجبْ  .لىّّەجٍىه ذەت وەٌسى
ضىٍەر ِبڭب ھبوبۋۇرٌۇق لىٍّبڭالر، ِېٕىڭ ئبٌسىّغب ِۇضۇٌّبْ ثوٌغبْ  .ئىطّي ثىٍەْ ثبغالٍّەْ

  «. ھبٌسا وېٍىڭالر
 . جېىىطحي ئىسىِبٔب ثۇ، ھۆوۈِسار ضۇٌەٍّبٕٔىڭ ضەثە ِەٌىىىطىگە ٍبزغبْ ذېحىٕىڭ 

ئي ئۇٌۇغالر! ِېٕىڭ )ثۇ( ئىػىّسا »: ِەٌىىە ِەوحۇپٕي ٍۇرت وبجحىٍىرىٕىڭ ئبٌسىغب لوٍۇپ
 .زېسى «ِەضٍىھەت ثېرىڭالر، ضىٍەرٔي ئۈضحىسە لوٍّبً جۇرۇپ ھېچ ئىػٕي ثېىىحىىٕىُ ٍوق

 . ..وبجحىالرٔىڭ ئىٕىبضي لبرغىٍىك لىٍىع ثوٌسى
ڭ غۇرۇرىٕي ۋە ئۆز وۈچىگە ئىػىٕىع ھېططىَبجىٕي ِەوحۇپٕىڭ ضىٍىك ئىپبزىٍىرى ئۇالرٔى

ئۇالر ئۆزٌىرىگە ھۇجۇَ لىٍّبلچي ثوٌغبٔالرٔىڭ )ضۇٌەٍّبٕٔىڭ( ئۇرۇغحب ِەغٍۇپ  .لوزغىسى
اٌّبلچي ئىىۀٍىىىٕي ۋثوٌىسىغبٍٔىمىٕي، غۇڭب ٍېڭىٍىػحىٓ ئبۋۋاي غەرجٍەرٔي لوثۇي لىٍسۇر

جەڭگىۋارِىس، ئىع ضېٕىڭ ثىس وۈچٍۈن ۋە »ئۇالر ئېَححي:  .جەضەۋۇر لىٍىػحي
  «. )ثىسٔي( ٔېّىگە ثۇٍرۇٍسىغبٍٔىمىڭٕي )ئوٍالپ( وۆرگىٓ  ئىرحىَبرىڭسىسۇر،

زېگۀسىٓ ئىجبرەت  - ٍۇرت وبجحىٍىرىٕىڭ زېّەوچي ثوٌغىٕي: ثىس جەڭ لىٍىػمب جەٍَبر!
 .ئەِّب ِەٌىىە ٍۇرت وبجحىٍىرىسىٓ وۆپ ئەلىٍٍىك ۋە ھېىّەت ضبھىجي ئىسى .ئىسى

 . ڭ ذېحي ئۇٔي ئۇرۇظ لىٍىػمب چبلىرىػحىٓ ئبۋۋاي ئوٍٍىٕىػمب ِەججۇر لىٍسىضۇٌەٍّبٕٔى
ئۇٔىڭ ئۈچۈْ ضۇٌەٍّبٕٔىڭ ئىطّي  .ِەٌىىە ضۇٌەٍّبٕٔىڭ ِەوحۇثىٕي ئۇزۇٔغىچە ئوٍٍىسى

ئۇٔىڭ ئۈضحىگە، ئۇٔىڭ وۈچي  .ٔبجۇٔۇظ ثوٌۇپ، ئۇٔي ثۇٔسىٓ ثۇرۇْ ھېچ ئبڭالپ ثبلّىغبْ ئىسى
وىُ ثىٍىسۇ؟ ثەٌىي ثۇ ضۇٌەٍّبْ ئۇٔىڭ زۆٌىحي ثىٍەْ جەڭ  .ثىٍّەٍححيھەلمىسە ھېچ ٔەرضە 

لىالٌىغىسەن، ھەجحب ٍېڭەٌىگىسەن زەرىجىسە وۈچٍۈن ثىرىّۇ؟ ِەٌىىە ئەجراپمب لبراپ، ذەٌمىٕىڭ 
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ئۇ ئۇرۇظ ضەۋەثىسىٓ ثۇ ِەزۀىَەت ۋە  .ِەزۀىَەجٍىه ۋە ثبً ئىىۀٍىىىٕي وۆرزى
غەزەپٕىڭ )ئېھحىَبجطىسٌىمىٕىڭ( ئورٔىغب  .ٓ لورلحيثبٍبغبجچىٍىمٕىڭ ۋەٍراْ ثوٌۇغىسى

  .ھېىّەجٕي جبٌٍىسى
ئۇ ئۆز ئىچىسە:  .ضىٍىك ـ ضىپبٍىٍىك ثىٍەْ ئۇٔىڭغب ھەزىَە ئەۋەجىػٕي لبرار لىٍسى

زەپ جەھٍىً لىٍىپ،  - ضۇالٍّبْ ثەٌىي زۆٌىحىّٕىڭ ثبٍٍىمىغب وۆز جىىىەْ ثوٌۇغي ِۇِىىٓ،
 .ضبالَ ثىٍەْ جېٕچٍىمٕي ضېحىۋېٍىػمب ٔىَەت لىٍسى  - وۋغبئۇٔىڭ ثىٍەْ ضۈٌىھ جۈزۈغىە ۋە ض

ضبالَ ئەۋەجىۀسە، ضوۋغىٕي ئبپبرغبْ ئبزەٍِىرى   - ئۇ ِۇٔساق ئوٍٍىغبْ ئىسى: ئۇٔىڭغب ضوۋغب
ثۇٔىڭ ثىٍەْ ئبزەٍِىرى  .ضۇٌەٍّبٕٔىڭ ِەٍِىىىحىٕىڭ ئىچىسىٓ ئۆجۈظ ئىّىبٔىغب ئېرىػەٌەٍححي

ڭ ذەٌمي ثىٍەْ لوغۇٔي ھەلمىسە ذەۋەر جوپالٍححي ۋە ثۇٔىڭ جبضۇضٍىك لىٍىپ، ثۇ ِەٍِىىەجٕى
 . ٔەجىجىطىسە ضۇٌەٍّبْ ھەلمىسىىي ھەلىمىٌ ئەھۋاٌسىٓ جوٌۇق ذەۋەرزار ثوالالٍححي

ضبالَ ئەۋەجىع   - ٍۇرت وبجحىٍىرىغب ضوۋغب .ِەٌىىە وۆڭٍىسە ئوٍٍىغبٍٔىرىٕي ِەذپىٌ جۇجحي
ئۇ ثۇالرٔي  .حىٕي ثىٍّەوچي ئىىۀٍىىىٕي ئېَححيئبرلىٍىك ھۆوۈِسار ضۇٌەٍّبٕٔىڭ ھەلىمىٌ ٔىَى

چۈٔىي  .جەڭ لىٍىع پىىرىسىٓ ۋالىحٍىك ٍبٔسۇرۇظ ئۈچۈْ لبٍىً لىٍىػمب جىرىػحي
  - ھۆوۈِسارالر ثىر غەھەرگە وىرگۀسە، ئۇ غەھەرٔي ۋەٍراْ لىٍىپ، غەھەر وبجحىٍىرىٕي ذبر

ثۇ ذەۋپٍەرٔي چۈغۀسۈرگۀسىٓ  ِەٌىىە ٍۇرت ِۆجىۋەرٌىرىگە .زەثۇْ ھبٌەجىە چۈغۈرۈپ لوٍىسۇ
 . وېَىٓ ئۇالر لبٍىً ثوٌۇغحي

غۈثھىطىسوي، پبزىػبھالر ثىرەر غەھەرگە ھۇجۇَ لىٍىپ »ئۇ )ٍۀي ثىٍمىص( ئېَححي: 
وىرضە، ئۇٔي ذبراة لىٍىسۇ، غەھەرٔىڭ ِۆجىۋەر ئبزەٍِىرىٕي )ئۆٌحۈرۈظ، ئەضىرگە ئېٍىع ۋە 

ِەْ چولۇَ ئۇالرغب ضوۋغب  .ۇٔساق لىٍىسۇضۈرگۈْ لىٍىع ثىٍەْ( ذبر لىٍىسۇ، ئۇالرِۇ غ
  «. ئەۋەجىّەْ، ئەٌچىٍەرٔىڭ ٔېّە ذەۋەر ئېٍىپ وېٍىسىغبٍٔىمىغب لبراٍّەْ

ضۇٌەٍّبٕٔىڭ  .ِەٌىىە ثىٍمىطٕىڭ ضوۋغىطي ھۆوۈِسار پەٍغەِجەر ضۇٌەٍّبٔغب ٍەجىۈزۈٌسى
 .ذەۋىرىٕي ٍەجىۈززىئبذجبرات جوپالظ جەغىىالجي ثىٍمىطٕىڭ ئبزەٍِىرىٕىڭ ضوۋغب ئەوەٌگەْ 

ضۇٌەٍّبْ زەرھبٌال ِەٌىىىٕىڭ وۈچي ھەلمىسە ِەٌۇِبجمب ئېرىػىپ، جوغرا لبرار چىمىرىع 
 . ِەلطىحىسە ثۇ ئبزەٍِەرٔي ئەۋەجىۀٍىىىٕي چۈغۀسى

. ضۇٌەٍّبْ لوغۇٕٔىڭ زەرھبي ٍىغىٍىػي ئۈچۈْ پۈجۈْ ِەٍِىىەجىە ثۇٍرۇق چىمبرزى
لبرىغۇزەن ثوٌطب،  .لوٍۇق ثىر ئورِبٕٔىڭ ئىچىگە وىرزىثىٍمىطٕىڭ ئبزەٍِىرى لوراٌٍىك ھبٌسا 

ئۆزٌىرىٕىڭ پۈجۈْ ثبٍٍىمٍىرى ۋە ئىٍغبرٌىمٍىرى ضۇٌەٍّبْ ِەٍِىىىحىٕىڭ ئبٌسىسا وىػىٕي 
ئەوەٌگەْ ضوۋغىٍىرى وۆزٌىرىگە ئەرزىّەش  .ذىجىً لىٍىسىغبْ لبلبش ثىر ٍەرزەن وۆرۈٔەجحي

ئەِّب ئۇالر ھۆوۈِسار ضۇٌەٍّبٕٔىڭ ٍەرگە  .ْ ئىسىھبٌجۇوي، ضوۋغىالر ئبٌحۇ .ٔەرضىسەن وۆرۈٔسى
 . ئبٌحۇْ ثىٍەْ لبپالٔغبْ ضۀسەي ٍبغبچٍىرى ٍبجمۇزۇٌغبْ ضبراٍٍىرىسا ِېڭىۋاجبجحي

 .لوغۇْ ضەپ جۈزۈپ ثوٌغبٔسىٓ وېَىٓ، ثىٍمىطٕىڭ ئبزەٍِىرى ضۇٌەٍّبٕٔىڭ ٍېٕىسا جۇرزى
لوغۇٔسىىي ٍوٌۋاش،  .الغمب ثبغٍىسىئۇالر وبٌٍىطىسا ئەضىەرٌەرٔىڭ ضبٔىٕي، جۈرٌىرىٕي ھېطبث

لۇظ ۋە ئۇچبالٍسىغبْ ئەضىەرٌەرٔي وۆرگەْ ثىٍمىطٕىڭ ئەٌچىٍىرى لورلمىٕىسىٓ ٍۈرىىي 
لوغۇْ  .ئبغسىغب وېٍىپ، ثۇ لوغۇٕٔىڭ جەڭساغطىس زەرىجىسە وۈچٍۈن ئىىۀٍىىىٕي چۈغۀسى

ضۇٌەٍّبٕٔىڭ چۈغٍۈن وۆززىٓ وەچۈرۈظ ئبذىرالغمبٔسىٓ وېَىٓ، ِەٌىىىٕىڭ ئەٌچىٍىرى 
 .ئەٌچىٍەر زۇَٔبٔىڭ ھەر لبٍطي جبٍٍىرىٕىڭ جبِبلٍىرىٕي وۆرزى .جبِبق زىَبپىحىگە چبلىرىٍسى
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ٌېىىٓ ئۇالر جبِبلالرٔىڭ جەِىٕىڭ  .زاضحىربٔسا زۆٌىحىٕىڭ ئەڭ ِەغھۇر جبِبلٍىرى جېپىالجحي
ضبٌغبْ ثوٌۇپ، جبِبق ٍېگەْ لبچىٍىرى ئبٌحۇٔسىٓ ٍب .ئوذػىّبٍسىغبٍٔىمىٕي ھېص لىٍىػحي

ئۇالرغب ھەجحب ِەٌىىىّۇ جبلىَبٌّبٍسىغبْ ئبٌحۇْ زىجۇ زىٕٕەجٍەر جبلىغبْ ذىسِەجچىٍەر ذىسِەت 
 .زاضحىربٔسا لۇغالر، زېڭىس ثېٍىمٍىرى ۋە ٔبِەٌۇَ ھبٍۋاْ گۆغٍىرى ثبر ئىسى .لىٍىۋاجبجحي

ثۇ،  .ىٍەپ ٍەۋاجبجحيضۇٌەٍّبْ ثۇ جبِبلالرٔي ٍېّەضحىٓ، ثىر ٍبغبچ جبۋالحب لۇرۇق ٔبٕٔي ٍبغغب ِ
ضۇٌەٍّبْ ئۈْ ـ جىٕطىس ئوٌحۇرۇپ، ئۇالر ثىٍەْ ثىرٌىىحە جبِبق  .ئۇٔىڭ جبٌٍىغبْ جبِىمي ئىسى

ئۇالر ضۇٌەٍّبٕٔىڭ وۈچٍۈن ۋە ھەٍراْ لبالرٌىك زەرىجىسە ئېغىر ـ ثېطىك ئىىۀٍىىىٕي  .ٍېسى
 . ثبٍمىسى

ضوۋغىطىٕي ضۇٌەٍّبٔغب جبِبلحىٓ وېَىٓ، ئەٌچىٍەر ذىجىً ثوٌغبْ ھبٌسا ثىٍمىطٕىڭ 
 .ضوۋغب ئبٌحۇٔسىٓ ٍبضبٌغبْ ثوٌۇپ، ئۇالرغب ٔىطجەجەْ لىّّەجٍىه ثىر ضوۋغب ئىسى .ضۇٔسى

ئەِّب ثۇ ٍەرزىىي وىػىٕي ھبڭ ـ جبڭ لبٌسۇرىسىغبْ ضەٌحۀەت ۋە ثبٍٍىمٕىڭ ئبٌسىسا ئبززىٌ ۋە 
ۇالرغب لبراپ ضۇٌەٍّبْ ِەٌىىىٕىڭ ضوۋغىطىٕي وۆرگۀسىٓ وېَىٓ ئ .ئەرزىّەش وۆرۈٔەجحي

 ِۇٔساق زېسى: 
ِبڭب ثەرگۀٍىرى ضىٍەرٔىڭ  ٔىڭهللاضىٍەر ِبڭب ِبي ثىٍەْ ٍبرزەَ لىٍّبلچىّۇ؟ »

ھۆوۈِسار  .ثەرگۀٍىرىڭالرزىٓ ٍبذػىسۇر، ثەٌىي ضىٍەر ضوۋغبڭالر ثىٍەْ وۆرەڭٍەپ وېحىطىٍەر
ئوضبي ضۇٌەٍّبْ ثۇ لىطمب ضۆزى ثىٍەْ ئۇالرٔىڭ ضوۋغىطىٕي رەت لىٍسى ۋە ئەٌچىٍەرٔي 

ئۇالرغب ئۆز رازىٍىمىٕىڭ پۇي ثىٍەْ ضېحىۋاٌغىٍي ثوٌّبٍسىغبٍٔىمىٕي  .ئەھۋاٌغب چۈغۈرۈپ لوٍسى
  .ئۇالر ضۇٌەٍّبٕٔىڭ وۆڭٍىٕي ثبغمب ٔەرضە ثىٍەْ ئبالٌىػي ِۇِىىٓ ئىسى .ثىٍسۈرزى

  «. ضىٍەر ِبڭب ھبوبۋۇرٌۇق لىٍّبڭالر، ِېٕىڭ ئبٌسىّغب ِۇضۇٌّبْ ثوٌغبْ ھبٌسا وېٍىڭالر»
ضەْ لبٍحىپ وەجىىٓ،  .ضۇالٍّبْ زەضٍەپىي ِەوحۇثىغب ٍۈزٌۀسى ۋە جەورار زېسى

ئۇالرٔىڭ ئۈضحىگە ئۇالر جبلبثىً جۇراٌّبٍسىغبْ ثىر لوغۇْ ثىٍەْ چولۇَ ثبرىّىس، ئۇالرٔي 
ھۆوۈِسار وەضىىٓ ۋە لورلۇٔچٍۇق  .ٍۇرجىسىٓ ذبر، وەِطىحىٍگەْ ھبٌسا چولۇَ چىمىرىۋېحىّىس

ثىٍمىطٕىڭ ئەٌچىٍىرى ضۇٌەٍّبٔسىٓ  .ِەٌىىىٕىڭ ئەٌچىٍىرىٕي لبٍحۇرۇۋەجحيجەھسىحىٓ وېَىٓ، 
 . ثىٍمىطٕىڭ ئۇٔي )ٍۀي ضۇٌەٍّبٕٔي( زىَبرەت لىٍىپ وېٍىػي ئۈچۈْ ئىجبزەت ضورىسى

ِەٍِىىىحىگە لبٍحىپ وەٌگەْ ئەٌچىٍەر زەرھبي ِەٌىىىٕىڭ ھۇزۇرىغب وېٍىپ، زۆٌىحىٕىڭ 
سى ۋە ضۇٌەٍّبٕٔىڭ ئىٕحبٍىٓ وۈچٍۈوٍىىي، لوغۇٔىٕىڭ ذەۋپ ئىچىسە ئىىۀٍىىىٕي ذەۋەر لىٍ

ئۇٔىڭ ضۇٌەٍّبٕٔي زىَبرەت لىٍىپ ذۇرضەْ  .جەڭساغطىس لۇزەرجٍىه ئىىۀٍىىىٕي ئېَححي
ِەٌىىە ثۇ ِەضٍىھەت ثوٍىچە جەٍَبرٌىك لىٍىپ، ضۇٌەٍّبْ  .لىٍىػي وېرەوٍىىىٕي ثىٍسۈرۈغحي
ىسا ثەگ ـ ۋەزىرٌىرى، لوِبٔسأٍىرى ۋە ضۇٌەٍّبْ ئورزىط .ِەٍِىىىحىگە لبراپ ٍوٌغب چىمحي

ئۇٔىڭ وېٍىۋاجمبٍٔىمىٕي، ئەِّب  .ئۇ ثىٍمىطٕي ئوٍالۋاجبجحي .ئۆٌىّبٌىرى ثىٍەْ ثىرٌىىحە ئوٌحۇراجحي
ضۇٌەٍّبْ  .ئۆزى ذبالپ ئەِەش، لورلمىٕىسىٓ وېٍىػىە ِەججۇر ثوٌغبٍٔىمىٕي ثىٍەجحي

ەلىمىٌ ئىٍغبرٌىمىٕي ۋە ھەلىمىٌ ِەٌىىىٕىڭ ئىطالِٕي لوثۇي لىٍىػي ئۈچۈْ ئىطالِٕىڭ ھ
وۈچىە ئىگە ئىىۀٍىىىٕي چۈغۀسۈرۈظ ۋە ئۇالرٔىڭ لۇٍبغمب چولۇٔۇپ ئېرىػىەْ جېرٕىىب، 
ضۀئەت ۋە ئىٍىُ ثىٍەْ ئۆزٌىرىٕىڭ ئىطالِغب ئېحىمبز لىٍىپ ٍەجىەْ ئىٍغبرٌىمٕي ضېٍىػحۇرۇظ 

ٕٔىڭ ذەۋەرچىٍىرى ضەثە ھۆوۈِسار ضۇٌەٍّب .ئبرلىٍىك ئۇٔي ھبڭ ـ جبڭ لبٌسۇرِبلچي ثوٌسى
 . ِەٍِىىىحىسىىي ئەڭ ھەغەِەجٍىه ٔەرضىٕىڭ ثىٍمىطٕىڭ جەذحي ئىىۀٍىىىٕي ذەۋەر لىٍىػحي
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جەذث ئبٌحۇْ ۋە لىّّەجٍىه جبغالرزىٓ ٍبضبٌغبْ ثوٌۇپ، جەذث ۋە جەذث لوٍۇٌغبْ ئۆٍّۇ 
رىٕي لبراۋۇٌالر ئۇٔىڭسىٓ ھەر ۋالىث وۆزٌى .ٔەلمبغٍىك ضۀئەجٕىڭ ٔبِبٍۀسىطي ئىسى

 . ئبٍرىّبٍححي
ضۇٌەٍّبْ ئىچىسە ثىٍمىطٕي ِۇضۇٌّبْ لىٍىع ئۈچۈْ، ئۇ وەٌگۀسە ئۇٔىڭ  ...ئۇٔساق ثوٌطب

ثۇ جەذحي ئۈضحىسە ئوٌحۇرۇپ لبرغي ئېٍىپ، ئۇٔي لۇزرىحي ثىٍەْ ھبڭ ـ جبڭ لبٌسۇرِبلچي 
 ثېػىٕي وۆجىرىپ ئبزەٍِىرىگە:  .ثوٌسى
ْ ثوٌۇپ وېٍىػحىٓ ثۇرۇْ، )ضىٍەرزىٓ( وىُ ئي ئۇٌۇغالر! ئۇالرِېٕىڭ لېػىّغب ِۇضۇٌّب»

ضۇٌەٍّبٔغب ثوٍطۇٔسۇرۇپ ثەرگەْ جىٕالرزىٓ ثىرى هللا ا «. ئۇٔىڭ جەذحىٕي ئېٍىپ وېٍىسۇ
ِەْ ئۇٔي ئورٔۇڭسىٓ جۇرۇغحىٓ ثۇرۇْ ضبڭب ئېٍىپ وېٍىّەْ، »: ثوٌغبْ ئىفرىث جۇٔجي ثوٌۇپ

  .زېسى «ِەْ ئۇٔي ئېٍىپ وېٍىػىە ئەٌۋەجحە لبزىرِەْ، ئىػۀچٍىىّەْ
جىٓ جەذحٕي ثۇٔىڭسىٓ  .ضۇٌەٍّبْ ثىر ٍبوي ئىىىي ضبئەجحىٓ وېَىٓ ئورٔىسىٓ جۇراجحي

ضۇٌەٍّبٕٔىڭ ئورزىطي پەٌەضحىٕسە ثوٌۇپ، ثىٍمىطٕىڭ  .ئبۋۋاي ئەوىٍەٌەٍسىغبٍٔىمىٕي ئېَححي
 .جەذث ثىٍەْ ئورزىٕىڭ ئبرىطىسا ِىڭالرچە ِىً ِۇضبپە ثبر ئىسى .جەذحي ثوٌطب ٍەِۀسە ئىسى

زېّەوىي، ئۇ ثىٍمىطٕىڭ جەذحىٕي ئۇٔىڭسىّٕۇ  .ەٍّبْ ئىفرىحٕىڭ ضۆزىگە جبۋاة ثەرِىسىضۇٌ
ضبٍىسە ئوٌحۇرغبْ ئبضەف ئىجٕي ثۇرذىَب )ئۇ  .جېسراق ئەوىٍەٌەٍسىغبْ ثىر جەوٍىپ وۈجۈۋاجبجحي

ئۇٔي ِەْ ضبڭب »ٔبزىً ثوٌغبْ وىحبثٕي چوڭمۇر ثىٍىسىغبْ زات ئىسى( ضۇٌەٍّبٔغب لبراپ: 
زېسى )ئۇ زۇئب لىٍىۋىسى، جەذث زەرھبي ئبٌسىسا « ۇِۇپ ئبچمۇچە ئېٍىپ وېٍىّەْوۆزۈڭٕي ٍ

ثۇ پەرۋەرزىگبرىّٕىڭ )ِبڭب »ضۇٌەٍّبْ جەذحٕىڭ ٍېٕىسا جۇرغبٍٔىمىٕي وۆرگۀسە:  .ھبزىر ثوٌسى(
لىٍغبْ( ئېھطبٔىسۇر، ئۇ غۈوۈر لىالِسىُ، ٍب جۇزوورٌۇق لىالِسىُ، ثۇٔىڭ ثىٍەْ ِېٕي ضىٕىسى، 

ۈر لىٍىسىىەْ، ئۇ ئۆزىٕىڭ پبٍسىطي ئۈچۈْ غۈوۈر لىٍىسۇ، وىّىي جۇزوورٌۇق وىّىي غۈو
لىٍىسىىەْ، )ثىٍىع وېرەوىي( ھەلىمەجەْ پەرۋەرزىگبرىُ )ئۇٔىڭ غۈوۈر لىٍىػىسىٓ 

  .زېسى« ( وەرەِي وەڭسۇرٔىڭهللاثىھبجەجحۇر(، )
وىػىٕىڭ ضۆزى ئبٍبلالغّبً جۇرۇپال، جەذث « وىحبثٕىڭ ھېىّىحىگە ئېرىػىەْ»

ضۇٌەٍّبٕٔىڭ ٍېٕىغب وېٍىپ ثوٌسى، لۇرئبْ ئۇٔىڭ جىٓ ٍبوي ئىٕطبْ ۋە ٍبوي پەرىػحە 
غب غۈورى لىٍغبٔسىٓ وېَىٓ هللا ضۇٌەٍّبْ ا .ئىىۀٍىىي جوغرىطىسا ھېچٕېّە زېّەٍسۇ

جەذث گەرچە ثىر ضۀئەت ِۆجىسضي ثوٌطىّۇ، ٌېىىٓ ضۇٌەٍّبْ  .ِەٌىىىٕىڭ جەذحىگە لبرىسى
ضۇٌەٍّبْ  .ىٕالرٔىڭ ٍبضىغبٍٔىرى ئبٌسىسا ئبززىٌ وۆرۈٔەجحيِەٍِىىىحىسىىي ئىٕطبْ ۋە ج

 .ِەٌىىىٕىڭ جەذحىگە ئىٕچىىىٍەپ لبرىغبٔسىٓ وېَىٓ، جەذحٕىڭ ئۆزگەرجىٍىػىٕي ثۇٍرىسى
چۈٔىي ضۇٌەٍّبْ ثىٍمىص وەٌگۀسە، ئۇٔىڭ ئۆزىٕىڭ  .جەذحٕىڭ ثەزى ٍەرٌىرى ئۆزگەرجىٍسى

 . ي ضىٕبپ ثبلّبلچي ئىسىجەذحىٕي جؤۇٍسىغبْ ٍبوي جؤىّبٍسىغبٍٔىمىٕ
زېڭىس  .ضۇٌەٍّبْ ثىٍمىطٕي لبرغي ئېٍىع ئۈچۈْ ئبٍرىُ ثىر ضبراً ضېٍىػٕي ئەِر لىٍسى

ضۇٌەٍّبْ ضبرإٍىڭ وۆپ لىطّىٕىڭ زېڭىس ضۇٌىرى ئۈضحىسە  .لىرغىمىسىٓ ثىر ٍەر جبٌالٔسى
ھبٍىحي ضۈزۈن ثوٌۇغىٕي، ضبرإٍىڭ ئبضحىٕىڭ ئىٕحبٍىٓ ِۇضحەھىەَ ۋە لىّّەجٍىه، غۇٔسالال ٔب

ضبرإٍىڭ جېگىسە ئۈزۈۋاجمبْ ھەر ذىً رەڭٍىه ثېٍىمالر ۋە  .ئەٍٕەوحىٓ ٍبضىٍىػىٕي ثۇٍرىسى
ضبراً  .ھەرىىەت لىٍىۋاجمبْ زېڭىس ٍوضۇٍٔىرى ئېٕىك وۆرۈٔۈپ جۇرىسىغبْ ثوٌۇغي وېرەن ئىسى

، ضبرإٍىڭ ضبرإٍىڭ ئبضحىغب ٍبجمۇزۇٌغبْ ئەٍٕەن زەرىجىسىٓ جبغمىرى ضۈزۈن ثوٌغبچمب .پۈجحي
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ھۆپۈپ ضۇٌەٍّبٔغب ثىٍمىطٕىڭ  .زېڭىس ئۈضحىسىىي لىطىّىٕىڭ جېگي ٍولحەوال وۆرۈٔەجحي
ثىٍمىص ئبذىرى  .زۆٌىحىٕىڭ ئېگىس ٍەرٌىرىگە )ضېپىٍٍىرىغب( ٍېحىپ وەٌگۀٍىىىٕي ذەۋەر لىٍسى

 . وەٌسى
ۇپ ثىٍمىص لبرىغۇزەن ثوٌطب، جەذث ثىر جۇرۇپ ئۆزىٕىڭ جەذحىگە ئوذػبٍححي، ثىر جۇر

ئەگەر جەذث ئۆزىٕىڭ جەذحي ثوٌطب، ئۇ لبٔسالالرچە ثىٍمىطحىٓ  .ئوذػىّبٍسىغبٔسەن وۆرۈٔەجحي
ثۇرۇْ ثۇ ٍەرگە وېٍىۋاالالٍسۇ؟ ئەگەر ئۆزىٕىڭ جەذحي ثوٌّىطب، ثۇٔچىٍىه ئىٕچىىە جەلٍىس 
 لىٍىٕىػي ِۇِىىّٕۇ؟ ثىٍمىطٕىڭ جەذحٕي زىممەت ثىٍەْ وۆزىحىۋاجمبٍٔىمىٕي وۆرگەْ ضۇٌەٍّبْ: 

 . ـ ضېٕىڭ جەذحىڭ ِۇغۇٔسالّۇ؟ ـ زەپ ضورىسى 
 . زېسى ھەٍراْ لبٌغبْ ثىٍمىص - ـ غۇزەوال جۇرىسۇ، 
 - ـ ثىسگە ثۇرۇْ ئىٍىُ ثېرىٍگەْ ۋە ثىس جەضٍىُ ثوٌغبْ ئىسۇق )ٍۀي ِۇضۇٌّبْ ثوٌسۇق(، 

 . زېسى ضۇٌەٍّبْ
ثۇرۇْ ثۇ ٍەرگە جەذث ئۇٔىڭسىٓ  .ثىٍمىص ثۇٔىڭ ئۆزىٕىڭ جەذحي ئىىۀٍىىىٕي ثىٍسى

ثۇ، پەٍغەِجەر ۋە ھۆوۈِسار ضۇٌەٍّبٕٔىڭ  .وەٌحۈرۈٌۈپ، ثەزى لىطىٍّىرى ئۆزگەرجىٍگەْ ئىسى
ثىٍمىص ضۇٌەٍّبٕٔىڭ ھۈٔەر ـ ضۀئەت، جېرٕىىب ۋە ثبغمب  وۈچي لبٔساق وۈچ ثوٌغىَسى؟

ىغىّۇ ثوٌغبْ جەلۋازارٌىم لبهللائىٍىٍّەرزە ٍەجىەْ ضەۋىَىطىگىال ئەِەش، ئۇٔىڭ ئىّبٔىغب ۋە 
ٍۀي ئۇ ضۇٌەٍّبٕٔىڭ ِۇضۇٌّبٍٔىمي ثىٍەْ ئىٍىُ ـ ھېىّىحي ئبرىطىسىىي ثۇ  .ھەٍراْ لبٌسى

 . چوڭمۇر ِۇٔبضىۋەجحىٓ ھبڭ ـ جبڭ لبٌغبْ ئىسى
ئۆز ئېحىمبزىٕىڭ ثۇ ٍەرزە،  .وبٌٍىسا ضبٔطىسٌىغبْ ِەضىٍىٍەر پەٍسا ثوٌسى .ذۇالضە وبالَ

 ٔىڭهللائۇالر چولۇٔغبْ لۇٍبظ پەلەت  .وۆرزىضۇٌەٍّبٕٔىڭ ئبٌسىسا گۇِراْ ثوٌغبٍٔىمىٕي 
لۇٍبظ ثىٍمىطٕىڭ لەٌجىسە  .ثۀسىٍىرىٕىڭ پبٍسىٍىٕىػي ئۈچۈْ ٍبراجمبْ ِەذٍۇلبجي ئىسى

 .ئۇٔىڭ لەٌجىٕي لۇٍبغحەن پېحىپ ٍولبٌّبٍسىغبْ ٍېڭي ثىر ٔۇر ٍورۇجحي .جۇٔجي لېحىُ جۇجۇٌسى
ثىٍمىص  .ِەضىٍىطىسىٕال ئىجبرەت ئىسىئۇٔىڭ ثۇ ئىّبٔىٕي ئېالْ لىٍىػي پەلەت ۋالىث 

 . ِۇضۇٌّبٍٔىمىٕي ئېالْ لىٍىسىغبْ ۋالىحٕي ٍبذػي جبٌٍىسى
ثىٍمىص ضبرإٍىڭ ئەٍٕەوحىٓ ٍبضبٌغبٍٔىمىٕي  .زېَىٍسى - ثىٍمىطمب: ضبراٍغب وىرگىٓ،

ضۇٔي وۆرگەْ ثىٍمىص زېڭىسغب وىرىسىغبْ ئوذػبٍّەْ زەپ وۆڭٍىىىٕي  .ثبٍمىَبٌّىسى
ئۇ ٍەرزە ضۇ  .ٍّبْ ئۇٔىڭغب وۆڭٍىىىٕىڭ ھۆي ثوٌۇغىسىٓ لورلّبضٍىمىٕي ئېَححيضۇٌە .وۆجەرزى

ثىٍمىص ِۇضۇٌّبْ ثوٌغبٍٔىمىٕي  .چۈٔىي ضبراً ضۈزۈن ئەٍٕەوحە ٍبضبٌغبْ ئىسى .ٍوق ئىسى
ئۆزىگە زۇٌۇَ لىٍغبٍٔىمىٕي ئېحىراپ لىٍىپ،  .ئېالْ لىٍىع ئۈچۈْ ثۇ ۋالىحٕي جبٌٍىسى

ئۇٔىڭ ئبرلىطىسىٓ لەۋِىّۇ  .ثوٍطۇٔسى لبهللاٍەرٔىڭ پەرۋەرزىگبرى ضۇٌەٍّبٕٔىڭ ٍېٕىسا ئبٌەِ
 ٔىڭهللائۇ ضۇٌەٍّبٕٔىڭ زۇَٔبٔىڭ ئەڭ چوڭ ھۆوۈِسارى ۋە  .ِۇضۇٌّبْ ثوٌسى

 . پەٍغەِجەرٌىرىسىٓ ثىرى ئىىۀٍىىىٕي چۈغۀگەْ ئىسى
ضۇٌەٍّبٕٔىڭ ٍۈزى ثىٍمىطٕىڭ وەٌگىٕىسىٓ ثېرى جۇٔجي لېحىُ ذۇرضەْ ثوٌغبْ ھبٌسا 

ئۇ ِبٔب ئەِسى ھەلىمىٌ ۋەزىپىٕي ئورۇٍٔىغبْ، ٍەر ٍۈزىسە ئىطالِٕىڭ ٔۇرىٕي  .وۈٌۈِطىرىسى
 . ثبٍمىغبْ ئىسى

ِۇپەضطىرٌەر  .لۇرئبْ ثىٍمىطٕىڭ ِۇضۇٌّبٍٔىمىسىٓ وېَىٕىي ئىػٍىرىٕي جىٍغب ئبٌّبٍسۇ
ىٓ ثىرى ضۇٌەٍّبٕٔىڭ ئبزەٍِىرىس .وېَىٓ ئۇٔىڭ ضۇٌەٍّبْ ثىٍەْ جوً لىٍغبٍٔىمىٕي ئېَحىػىسۇ
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 .ثىٍمىص ئۇٔي ٍبذػي وۆرۈپ، ئۇٔىڭغب ٍبجٍىك ثوٌغبْ ئىسى .ثىٍەْ جوً لىٍغبْ زېگۀٍەرِۇ ثبر
ثىس  .ھەثەغىطحبْ ھۆوۈِسارٌىرىسىٓ ثەزىٍىرىٕىڭ ئۇالرٔىڭ ئەۋالزى ئىىۀٍىىي ضۆزٌىٕىسۇ

  .ذبجبٌىمىٕي ثىٍّەٍّىس  - ثۇالرٔىڭ جوغرا
ئۇٔىڭغب هللا ئبذىرىسا، ا .ھبٍبت ٍبغىغبْ ئىسىضۇٌەٍّبْ زۇَٔبٔي ثوٍطۇٔسۇرغبْ غەرەپٍىه 

ذۇززى ئۇٔىڭ ھبٍبجي ئبجبٍىت ـ  .ئۆٌۈِٕي جەلسىر لىٍسى ۋە ضۇٌەٍّبْ ۋاپبت ثوٌسى
غبراٍىجٍىمالر ۋە جىٍطىّبجالر ثىٍەْ جوٌغبْ ۋە غۆھرەجحە، ضەٌحۀەجحە ئەڭ ٍۇلىرى پەٌٍىگە 

 .جوٌغبْ ئبالِەجٍىرىسىٓ ثىرى ئىسىئبجبٍىت ـ غبراٍىجالرغب  ٔىڭهللاٍەجىۀسەن، ئۇٔىڭ ئۆٌۈِىّۇ 
جەڭساغطىس ۋە  .زېّەن، ئۇٔىڭ ئۆٌۈِي ھبٍبجىغب ۋە ضەٌحۀىحىگە ئۇٍغۇْ ھبٌسا وەٌگەْ ئىسى

 . ِۇھىُ ھبٍبجىغب جەڭساغطىس ثىر ئۆٌۈَ وەٌسى
 ضەثەئ ضۈرىطىسە ضۇٌەٍّبٕٔىڭ ۋاپبجي ھەلمىسە ِۇٔساق زېگۀىسى: هللا ئۇٌۇغ ا

ىٍغىٕىّىسزا )ٍۀي ئۇٔي ۋاپبت لىٍسۇرغىٕىّىسزا( ضۇٌەٍّبٕٔىڭ ۋاپبجىٕي ھۆوۈَ ل
ضۇٌەٍّبٕٔىڭ ئۆٌگۀٍىىىسىٓ جىٕالرٔي پەلەت ئۇٔىڭ ھبضىطىٕي ٍېگەْ لۇرۇجالر ذەۋەرزار 

ضۇٌەٍّبْ )ھبضىطىٕي لۇرۇت ٍەپ( ٍىمىٍغبْ چبغسا جىٕالرغب ئېٕىك ثوٌسىىي، ئەگەر  .لىٍسى
بزاثحب )ٍۀي غۇٔچە ئۇزاق ۋالىث ئېغىر ئۇالر غەٍجٕي ثىٍىسىغبْ ثوٌطب ئىسى، ذبر لىٍغۇچي ئ

  .ئەِگەوحە( لبٌّىغبْ ثوالجحي
ضۇٌەٍّبٕٔىڭ ئۆٌۈِي ثىٍەْ ثۇ پىىىرٔي، ٍۀي جىٕالرٔىڭ غەٍجٕي ثىٍىسىغبٍٔىمي هللا ئۇٌۇغ ا

جىٕالر ضۇٌەٍّبْ ئۆٌگىچە ئۇٔىڭ ئۈچۈْ  .ھەلمىسىىي پىحٕىٕي ٍوق لىٍىػٕي ئىرازە لىٍسى
ۇٍرىمىغب ثوٍطۇٔۇظ ۋە ئۇٔىڭ ئۈچۈْ ئىػٍەظ ِەضئۇٌىَىحي ئۇ ئۆٌطە، ئۇٔىڭ ث .ئىػٍەٍححي

 . جۈگەٍححي
ضۇٌەٍّبٕٔىڭ ئۆٌگىٕىٕي ثىٍّىگەْ جىٕالر ئۇٔىڭ ئۈچۈْ ئىػٍەغٕي ۋە ذىسِەت لىٍىػٕي 

، ئىجبزەت ۋە ٔبِبز ئۈچۈْ ِېھراپىغب )ٍۀي ھۇجرىطىغب( ئېحىىبفضۇٌەٍّبْ  .زاۋاِالغحۇرزى
ِېھراپ  .ڭ ٍېٕىغب ھېچىىُ وىرىػىە جۈرئەت لىالٌّبٍححيِېھراپحب جۇرغبْ چبغسا ئۇٔى .وىرزى

ثىر جبغٕىڭ چولمىطىسا ثوٌۇپ، جبٍِىرى ئبرلىطىسىىىٍەرٔي وۆرضىحىپ جۇرىسىغبْ 
ئۇٌۇغ  .ثىر وۈٔي، ضۇٌەٍّبْ ھبضىطىغب جبٍبٔغب ھبٌسا ئوٍغب چۆِسى .ئەٍٕەوٍەرزىٓ ٍبضبٌغبْ ئىسى

ثىر ئبززىٓ وېَىٓ ئەزرائىً  .ئۇٍمىطي وەٌسى ثىر ئبززىٓ وېَىٓ .زىىىر لىٍىػمب ثبغٍىسى لبهللا
 .ئۇ ھبضىغب جبٍبٔغبْ ھبٌسا ئوٌحۇراجحي .ضۇٌەٍّبْ ۋاپبت ثوٌغبْ ئىسى .ئۇٔىڭ ِېھراپىسىٓ چىمحي

 .ثۇٔي وۆرگەْ جىٕالر ئۇٔي زۇئب لىٍىۋاجىسۇ زەپ پەرەز لىٍىػىپ، ئىػٍىرىٕي زاۋاِالغحۇرزى
 . ..ٔۇرغۇْ وۈٍٔەر ئۆجحي

لۇرجٕىڭ  .لۇرجي وېٍىپ، ضۇٌەٍّبٕٔىڭ ھبضىطىٕي ٍېَػىە ثبغٍىسى ئبذىرى، ثىر زەرەخ
زەرەخ لۇرجي ھبضىٕي ثىر لبٔچە  .لورضىمي ئبچ ثوٌغبچمب، ھبضىٕىڭ ثىرلىطّىٕي ٍەپ جۈگەجحي

ھبضىٕىڭ  .لۇرت ھبضىٕىڭ ٍەرگە جېگىپ جۇرغبْ لىطّىٕي ٍەٍحي .وۈٔگىچە جوذحىّبً ٍېسى
لوٌي ھبضىسىٓ ضېرىٍسى ـ زە، جەضىحىٕىڭ جېگي ٍېَىٍىپ جۈگىگۀسە، ضۇٌەٍّبٕٔىڭ 

ئىٕطبٔالر ٍەرگە ٍىمىٍغبْ جەضەجٕىڭ ٍېٕىغب  .جەڭپۇڭٍىمي ثۇزۇٌۇپ ٍەرگە ٍىمىٍىپ چۈغحي
جىٕالرِۇ غەٍجٕي  .ئۇالر ضۇٌەٍّبٕٔىڭ ثۇرۇٔال ئۆٌگۀٍىىىٕي ھېص لىٍىػحي .ٍۈگۈرۈپ وېٍىػحي

  .چۈغۀسى ثۇ ھەلىمەجٕي ئىٕطبٔالرِۇ .ثىٍّەٍسىغبٍٔىمىٕي چۈغىٕىػحي
ٔي زىىىر لىٍغبْ هللا پەٍغەِجىرى ضۇٌەٍّبْ ِېھراپحب ئوٌحۇرۇپ، ا ٔىڭهللاغۇٔساق لىٍىپ، 
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ھۆوۈِسار پەٍغەِجەر  .ثۇ ذەۋەر چبلّبق جېسٌىىىسە زۇَٔبغب جبرلبٌسى .ھبٌسا ۋاپبت ثوٌسى
 .ىضۇٌەٍّبٕٔىڭ جىٕبزىطىغب )ئۆٌۈِىگە( ئىٕطبٔالر، لۇغالر ۋە ۋەھػىٌ ھبٍۋأالر لبجٕبغمبْ ئىس

زەپٕە ِۇراضىّىسا  .ئۇٔىڭ جبۋۇجىغب وۆز ٍبغٍىرى جۆوىەْ ِىڭٍىغبْ لۇغالر ضبٍە چۈغۈرەجحي
 .لۇغالر ضۇٌەٍّبْ ئۈچۈْ ٍىغالغحي .ٍىرجمۇچ ھبٍۋأالر ٍۇۋاغالپ، ِۇالٍىٍّىك ثىٍەْ ِېڭىػحي

 لۇغالرٔىڭ جىٍىٕي .ئەِسى ٍەر ٍۈزىسە ھېچ وىػي لۇغالرٔىڭ جىٍىٕي ثىٍەٌّەٍححي .ئىع جۈگىسى
 . ثىٍىسىغبْ وىػي ۋاپبت ثوٌغبْ ئىسى

 ضۇٌەٍّبْ ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئىجبدەتخبٔىطي
ضۇٌەٍّبْ ئىجبزەجربٔىطي )ِەئجەز( ٍەھۇزىَالرٔىڭ ئىجبزەت ِەروىسى، ٍەھۇزىٌ جبرىرىٕىڭ 

ئۇٔي ھۆوۈِسار ضۇٌەٍّبْ  .ضىّۋوٌي ۋە ئۇالرٔىڭ ئىپحىربر ِۀجەضي ثوٌغبْ ئېرۇضبٌىّسا ئىسى
ثۇ لۇرۇٌۇغمب  .ثوٌۇپ، لۇرۇٌۇغمب ۋە ثېسەغىە ٔۇرغۇْ چىمىُ ضەرپ لىٍىٕسىضبٌسۇرغبْ 

ِىڭسىٓ ئبرجۇق ئىسى ضۇٌەٍّبْ ثۇ ئىجبزەجربٔب ئۈچۈْ  180لبجٕبغمبْ ئىػچىالرٔىڭ ضبٔي 
ئبٌحۇْ، ٌىۋأسىٓ زەرەخ )ٍبغبچ(، ٍەِۀسىٓ لىّّەجٍىه جبظ ئەوەٌگۈزگەْ ثوٌۇپ،  جەرغىػحىٓ

ثۇ، ئۇ  .ٍەجحە ٍىً جوذحىّبً ئىػٍەظ ٔەجىجىطىسە جبِبِالٔغبٔسىئىجبزەجربٔىٕىڭ لۇرۇٌۇغي 
 . زەۋرزىىي زۇَٔب ِۆجىسىٍىرىسىٓ ثىرى ئىسى

زۈغّۀٍەرٔىڭ ۋە ئبچىۆزٌەرٔىڭ ھۇجۇَ  .ئىجبزەجربٔب ٔۇرغۇْ لېحىُ ۋەٍراْ لىٍىٕسى
ة ئۇالر ئۇٔىڭ ئىچىسىىي غەزىٕىٍەرٔي ثۇالپ جبالٍححي ۋە ئۇٔىڭ ذبرا .ٔىػبٔىغب ئبٍالٔسى

وېَىٍٕەرزە ھۆوۈِسارالرٔىڭ ثىرى ٍەھۇزىَالرغب  .ثوٌغبٍٔىمىٕي ضۆز ـ چۆچەن لىٍىػبجحي
ثۇ لېحىُ ئىجبزەجربٔىٕىڭ لۇرۇٌۇغي  .زوضحٍۇق لوٌىٕي ئۇزىحىپ ئىجبزەجربٔىٕي ٍېڭىسىٓ ٍبضبجحي

ئبذىرىسا ئۈچ جەرىپي ھەٍۋەجٍىه ضېپىٍسىٓ لورغبٌغبْ ھەغەِەجٍىه ثىر لەضىر  .ٍىً ضۈرزى 46
 . ئىجبزەجربٔب ئىچىىرىىي ۋە جبغمىرىمىسىٓ ئىجبرەت ئىىىي لىطّىغب ثۆٌۈٔەجحي .سأغب وەٌسىِەٍ

ئىچ لىطّي ِەرِەرزىٓ ٍبضبٌغبْ لوظ جۈۋرۈوٍەر وۆجۈرۈپ جۇرغبْ ئېگىس راۋالالر ثىٍەْ 
لورغبٌغبْ ثوٌۇپ، راۋالالرٔىڭ جورۇضٍىرى )ٌەِپىٍىرى( لىّّەجٍىه ضەزىر زەرىرىسىٓ ٍبضبٌغبْ 

ثۇ  .زأە جۈۋرۈن وۆجۈرۈپ جۇراجحي 162ئىجبزەجربٔىٕىڭ جۀۇثىٌ جەرىپىسىىي راۋالالرٔي  .ئىسى
 . جۈۋرۈوٍەر ئبز زېگۀسىّۇ ئۈچ ئبزەِٕىڭ غۇٌىچي ٍەجّىگۈزەن ٍوغبٍٔىمحب ئىسى

ئىجبزەجربٔىٕىڭ جبغمىرى لىطّىسا ئبٌحۇْ ثىٍەْ لبپالٔغبْ جولمۇز چوڭ زەرۋازا ثوٌۇپ، 
پۈجۈْ  .ِىطىسىٓ لۇٍۇٌغبْ ئىسى غب لبرىّبً، پۈجۈٍٔەً وورٔىطوشئؤىٕچىطي ٍوغبْ ثوٌۇغى

 .زەرۋازىالرٔىڭ ئۈضحي ضبپ ئبٌحۇٔسىٓ ٍبضبٌغبْ ئۈزۈَ ضبپبلٍىرى ثىٍەْ زىٕٕەجٍۀگەْ ئىسى
ئىجبزەجربٔب  .ضبذبۋەت لىٍسى –ھۆوۈِسارالر ئىجبزەجربٔب ۋەٍراْ ثوٌغبٔغب لەزەر ذەٍر 

 . جەڭساغطىس ذەزىٕىٍەرگە جوٌغبْ ئىسى
ئىجبزەت لىٍىع  لبهللاضۇٌەٍّبْ ئىجبزەجربٔىطىٕىڭ ضېٍىٕىػىسىىي ئەضٍي ِەلطەت 

ضۇٌەٍّبْ ئۇٔي  .غب ئېحىمبز لىٍىسىغبْ ئىّبْ ئىگىٍىرىٕىڭ ِەضجىسى ئىسىهللا ثوٌۇپ، ثىر ا
ئىجبزەت  لبهللاضبٌسۇرغبْ چبغسا ئۇٔىڭ وۆروەٍِىىي ۋە وبجحىٍىمي ھەرگىسِۇ ئىٕطبٔالرٔىڭ 

چۈٔىي ئۇٔىڭ  .زەۋەت لىٍىػىغب جوضمۇٍٔۇق لىٍّبٍححي لبهللإىڭ لىٍىػىغب ۋە ضۇٌەٍّبٔ
ھەغەِەجٍىه ٍبضىٍىػي ثەٌىي زۆٌەجٕىڭ وۈچىٕىڭ ۋە ئېحىمبزىٕىڭ ِۇضحەھىەٍِىىىٕىڭ 

 . ٔبِبٍۀسىطي ئىسى
ئىچىسىٓ ٍەھۇزىٌ زىٕىٕىڭ زاۋاٌٍىممب ٍۈز   - ئىجبزەجربٔب ئىچ .ئۇزۇْ ٍىٍالر ئۆجحي
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ٍەھۇزىَالر ئىجبزەجربٔىٕىڭ  .ئبٌحۇْ غبوبٌغب ئبٍٍىٕىپ لبٌسىجۇجمبٍٔىمىٕي ٍوغۇرغبْ 
ئۇٔي  .ئۇٔىڭ چبلٕبپ جۇرىسىغبْ ٔۇرٌۇق وۆرۈٔۈغىٕي ذۈٔۈوٍەغحۈرزى .ِۇلەززەضٍىىىٕي ثۇززى

لوً ـ وبال، وەپحەر ضبجمۇچىٍىرى راۋالالرغب جوٌۇپ، ئۇ ٍەرٔي گوٍب  .ثبزار ٍېرىگە ئبٍالٔسۇرۋاٌسى
ئىجبزەجربٔىٕىڭ وىرىع ئېغىسٌىرىٕي ئىچي ئىٕطبٔالرٔىڭ  .لوٍۇغحي ھبٍۋاْ ئېغىٍىغب ئوذػىحىپ

پۇي جېگىػىپ ضوزىالغمبْ ئبۋازٌىرى ثىٍەْ پۇٌالرٔىڭ غبرالٍىغبْ ئبۋازى جوٌغبْ 
ٍەھۇزىَالر ِبي ـ زۇَٔبغب ئىٕحبٍىٓ ئەھّىَەت  .جبزأىروالرٔىڭ ئىػربٔىٍىرى لبپٍىغبْ ئىسى

ۋە ئبذىرەت وۈٔىگە ئىػۀّەضٍىه ثۇ لەۋِٕىڭ  لەٌجٕىڭ لبضبۋەجٍىػىپ وېحىػي .ثېرەجحي
ثۇ، ھەجحب ئۇالرٔىڭ ئىجبزىحىگىّۇ جەضىر  .ِبززىٌ زۇَٔبغب ٍۈزٌىٕىػىٕي وەٌحۈرۈپ چىمبرزى

ئۇالرغب ٔىطجەجەْ ئىجبزەجربٔىسىٓ ضېحىۋېٍىٕغبْ ھبٍۋأالرٔي لۇرثبٍٔىك لىٍىع  .لىٍسى
بٔب ھەلىمىٌ لىّّىحىٕي ٍولىحىپ، ئىجبزەجر .ِەغپىرەجىە ئېرىػىػٕىڭ ثىرزىٕجىر ٍوٌي ئىسى

ّۇ ٍەر ٕىئۇ زىَبرٔي ۋە ئۇ زىَبر ثىٍەْ ثىرٌىىحە ئىجبزەجربٔىهللا ثبزارغب ئبٍالٔغبٔسىٓ وېَىٓ، ا
لۇززۇضٕىڭ ۋەٍراْ لىٍىٕىػي ۋە ضۇٌەٍّبْ هللا ئۇٌۇغ ا .ثىٍەْ ٍەوطبْ لىٍغۇچىالرٔي ئەۋەجحي

 ئىجبزەجربٔىطىٕىڭ ٍىمىٍىػي ھەلمىسە ِۇٔساق زېگۀىسى: 
پەٌەضحىٓ زېّىٕىسا چولۇَ ئىىىي لېحىُ »ئىطرائىً ئەۋالزىغب وىحبثحب )ٍۀي جەۋراجحب(: 

چەوٍىگەْ ئىػالرٔي لىٍىع ثىٍەْ جوٌىّۇ هللا ثۇزغۇٔچىٍىك لىٍىطىٍەر ۋە زۇٌۇَ لىٍىع ثىٍەْ، ا
ثىرىٕچي لېحىٍّىك ثۇزغۇٔچىٍىمٕىڭ  .زەپ ۋەھَي لىٍسۇق« ھەززىڭالرزىٓ ئېػىپ وېحىطىٍەر

زە لىٍىٕغبْ ۋالىث وەٌگۀسە، )ضىٍەرٔي جبزاالظ ئۈچۈْ( ضىٍەرگە وۈچٍۈن )جبزاضي( ۋە
ثۀسىٍىرىّىسٔي ئەۋەجحۇق، )ئۇالر ضىٍەرٔي ئۆٌحۈرۈظ، ثۇالڭ ـ جبالڭ لىٍىع ئۈچۈْ( ئۆٍٍەرٔي 

 .)ضىٍەرگە زۈغّۀٕي ِۇضەٌٍەت لىٍىع( چولۇَ ئىػمب ئبغىسىغبْ ۋەزە ئىسى .ئبذحۇرزى
ڭالرزىٓ( وېَىٓ ضىٍەرٔىڭ ئۇالرزىٓ ئۈضحۈٍٔۈوۈڭالرٔي ئەضٍىگە ئبٔسىٓ )ٍۀي جەۋثە لىٍغىٕى

وەٌحۈرزۇق )ٍۀي زۈغّىٕىڭالرٔي ھبالن لىٍسۇق، ضىٍەرٔي ئۇٔىڭ ئۈضحىسىٓ غبٌىت لىٍسۇق(، 
)ئي ئطرائىً  .ضىٍەرگە ٔۇرغۇْ ِبي ۋە ئەۋالزالر ئبجب لىٍسۇق، ضبٔىڭالرٔي وۆپ لىٍسۇق

ٍبذػىٍىمىڭالر ئۆزەڭالر ئۈچۈٔسۇر، ٍبِبٍٔىك ئەۋالزى!( ئەگەر ٍبذػىٍىك لىٍطبڭالر، 
لىٍطبڭالرِۇ ئۆزەڭالر ئۈچۈٔسۇر، ئىىىىٕچي لېحىٍّىك ثۇزغۇٔچىٍىك )جبزاضىٕىڭ( ۋەزە 
لىٍىٕغبْ ۋالحي وەٌگۀسە، )زۈغّۀٍەرٔىڭ ذبر لىٍىػي ثىٍەْ( ٍۈزۈڭالرزا لبٍغۇٔىڭ ئبالِەجٍىرى 

پىي لېحىّسا وىرگۀسەن وىرىپ )ئۇٔي وۆرۈٌۈغي ئۈچۈْ، ئۇالرٔىڭ ثەٍحۇٌّۇلەززەضىە زەضٍە
ذبراة لىٍىػي( ئۈچۈْ، ئىػغبي لىٍغبٍٔىىي ٍەرٔي ۋەٍراْ لىٍىػي ئۈچۈْ )ئۇالرٔي ثىس 

)ئەگەر جەۋثە لىٍطبڭالر( پەرۋەرزىگبرىڭالرٔىڭ ضىٍەرگە رەھىُ لىٍىػي ِۇھەلمەق  .ئەۋەجحۇق(
ٍطبڭالر(، ثىس لبٍحىّىس )ٍۀي ثىس ٍېمىٕسۇر، ئەگەر ضىٍەر لبٍحطبڭالر )ٍۀي لبٍحب ثۇزغۇٔچىٍىك لى

  .ثىس جەھۀٕەِٕي وبپىرالر ئۈچۈْ زىٕساْ لىٍسۇق .ضىٍەرٔي لبٍحب جبزاالٍّىس(
ِۇپەضطىرٌەر ضۇٌەٍّبْ ئىجبزەجربٔىطىٕىڭ ٍىمىٍىػي ۋە لۇززۇضٕىڭ ۋەٍراْ ثوٌۇغي 

رائىً لەۋَ ئىچىسە گۇٔبھ ۋە ئىطَبْ وۆپەٍگۀسە ئىطهللا ھەلمىسە ِۇٔساق زېَىػىسۇ: ئۇٌۇغ ا
ٓ ئەرِىَب ئىطٍّىه ثىر پەٍغەِجەرگە ِۇٔساق ۋەھَي لىٍسى: لەۋِىڭ ئبرىطىسا زەضث زېسىئەۋال

ٍىرىٕىڭ ھەلٕي چۈغۀّەٍسىغبٍٔىمىٕي، وۆزٌىرىٕىڭ ھەلٕي وۆرِەٍسىغبْ، ىجۇرزە، ئۇالرٔىڭ لەٌج
  .لۇاللٍىرىٕىڭ ھەلٕي ئبڭٍىّبٍسىغبْ لەۋَ ئىىۀٍىىىٕي ثىٍسۈرگىٓ

ئۇالرٔىڭ ئوٍغىٕىػي،  ٔىڭهللائۇ لەۋِىگە ئۇٌۇغ  .ٔسۇرۇغي زاۋاَ لىٍسىئەرِىَبٔىڭ ئبگبھال
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ئېحىمبز لىٍىع ئۈچۈْ ئبذىرلي ثىر پۇرضەت ثەرگۀٍىىىٕي  لبهللاجوغرا زىٕغب لبٍحىػي ۋە ثىر 
ئۇالرغب ئەضىەرٌىرى لبرا لوٍۇٔسەن ِېڭىپ هللا ئۇٔساق لىٍّىغبْ جەلسىرزە، ا .ئېَححي )ثىٍسۈرزى(

ذبراثىگە، غەھەرٌەرٔي چۆٌگە ئبٍالٔسۇرىسىغبْ ثىر زوراۋاْ ھۆوۈِسار ثبٍبغبت ٍەرٌەرٔي 
 . ئەۋەجەجحي

ئۇالرٔي وەڭ ـ  .غب زەۋەت لىٍسىهللا ئىٍَب لەۋِىگە پەٍغەِجەرٌىىىٕي ثىٍسۈرۈپ، ئۇالرٔي ا 
 .ٍەھۇزىَالر ئۇٔي ئىٕىبر ـ ئىطَبْ ثىٍەْ چەجىە لبلحي .وۆٌەٍِىه ئبپەت ثىٍەْ ئبگبھالٔسۇرزى

ٍېرىٕي ۋە هللا ئۇٔىڭغب: ضەْ ٔېّىػمب ٍبٌغبْ ضۆزٌەٍطەْ؟ ا .چىغب چىمبرزىئۇٔي ٍبٌغبٔ
ِەضجىسٌىرىٕي لبٔساق جبغٍىۋېحىسۇ؟ ٍەر ٍۈزىسە ئىجبزەت لىٍىسىغبْ وىػي لبٌّىطب، ِەضجىس ۋە 

 . زېَىػحي - وىحبة لبٌّىطب، ئۇٔىڭغب وىُ ئىجبزەت لىٍىسۇ؟
 .سأغب چۈغىػي ثىٍەْ ئبذىرالغحيئىٍَب ثىٍەْ لەۋِي ئوجحۇرىطسىىي وۈرەظ ئىٍَبٔىڭ زىٕ

ثىر وۈٔي، ٍەھۇزىالر ئبجالرٔىڭ  .ثۇذحۇٕٔەضرى ئۇالرغب لبراپ ئىٍگىرىٍەۋاجبجحي ...زەي ثۇ چبغسا
ھۇجۇَ  .جۇٍبق ئبۋازى، ئولالرٔىڭ ئبۋازى ۋە وۆٍۈن پۇرالٍىرى ثىٍەْ چۆچۈپ ئوٍغبٔسى

  - ثىرٌەپ لوٌغب چۈغۈرۈپ، غەھەرلىٍغۇچىالر غەھەر ضېپىٍٍىرىٕي لورغبپ، زەرۋازىالرٔي ثىر ـ 
 . ٍېسىالرغب وىرزى

جبجبۋۇزچي )ھۇجۇِچي(  .ئۆٍٍەرٔىڭ ئەجراپىٕي لورغبپ ھەِّە ٍەرٔي ئبذحۇرۇغمب ثبغٍىسى
ئۇالرٔىڭ ئۈچحىٓ  .لوغۇٕٔىڭ لوِبٔسأي ٍەھۇزىَالرٔي ِەججۇرىٌ لوٌغب ئېٍىػىٕي ثۇٍرۇزى

ىس لېرىالرٔي ئبجمب زەضطىحىپ ثىرىٕي ئۆٌحۈرزى، ئۈچحىٓ ثىرىٕي ئەضىر ئبٌسى، ئبج
ئەرٌەرٔي ئۆٌحۈرۈپ،  .ثەٍحۇٌّۇلەززەش ۋە ئىجبزەجربٔىٕي ئۆرۈپ جبغٍىسى .ئۆٌحۈرۈۋەجحي

ئبٌىُ ۋە  .ئىجبزەجربٔىالرٔي چبلحي، جەۋراجٕي وۆٍسۈرزى .لەٌئەٌەرٔي ۋەٍراْ لىٍسى
ٔىجبضەت ثەٍحۇٌّۇلەززەضٕىڭ ئىچىگە  .فىمھػۇٔبضالرزىٓ ثىرٔىّۇ لوٍّبً لىرىپ جبغٍىسى

ھەِّە ٔەرضىگە ئوت لوٍغبٔسىٓ وېَىٓ، ئەضىرٌەرٔي ئېٍىپ لبٍحىپ  .ئبجحي، چوغمب ثوغۇزٌىسى
پۈجۈْ ٍەرٔي  .ٍۈز ِىڭالرچە ئبٍبي ۋە ثبٌىالرٔي ئۆزٌىرى ثىٍەْ ثىرگە ئېٍىپ وېحىػحي .وەجحي

ئۆٍٍىرىال لبٌغبْ ٍبغىغۇضىس ھبٌغب چۈغۈپ لبٌغبْ ٍەھۇزىٌ  .ۋەٍراْ لىٍىپ ذبراثىگە ئبٍالٔسۇرزى
ثۇ ٍەرزە ئۇزۇْ  .ئىطرائىً ئەۋالزى ِەٍِىىەجٕىڭ جەرەپ ـ جەرەپٍەرگە لېچىػحي .ئىسى

جبئبال لەۋِٕىڭ ئەۋالزٌىرىسىٓ لېٍىپ هللا ئبذىرىسا، ا .ِەزگىٍگىچە ھېچىىُ ٍبغىّىسى
ثۇ لبٍٔىك  .لبٌغبٍٔىرىٕىڭ لبٍحىػىغب ئىجبزەت ثەرزى ۋە ئۇالر ثۇ ٍەرٌەرگە لبٍحىپ وېٍىػحي

ئۇ،  .وۆرگەْ وىػي ئۇٔي ئۆٌۈن ھېطبثالٍححي .ۋەلەٌەر ٍۈز ثېرىۋاجمبٔسا، ئۇزەٍر ئۇذالۋاجبجحي
  .جەۋراجٕي ٍبزلب ثىٍىسىغبْ ثىرزىٕجىر وىػي ئىسى

 ئۇزەٍر ئەٌەٍھىططبالَ
 ضۈرىطىسە ِۇٔساق زېگۀىسى:  ثەلەرهللا ئۇٌۇغ ا

ر )ٍۀي ٍبوي ضەْ جبَ، ئۆگسىٍىرى ٍىمىٍىپ ۋەٍراْ ثوٌغبْ )ذبراثە( غەھە
هللا ا»ثەٍحۇٌّۇلەززەش( زىٓ ئۆجىەْ وىػىٕي )ٍۀي ئۇزەٍرٔي( وۆرِىسىڭّۇ؟ ئۇ )ئەجەثٍىٕىپ(: 

ئۇٔي ٍۈز ٍىً ئۆٌۈن ھبٌىحىسە هللا ا .زېسى« ثۇ غەھەرٔىڭ ئۆٌگەْ ئبھبٌىطىٕي لبٔساق جىرىٍسۈرەر؟
ىٍىك( )پەرىػحە ئبرلهللا ا .جۇرغۇزۇپ ئبٔسىٓ )وبِبٌي لۇزرىحىٕي وۆرضىحىع ئۈچۈْ( جىرىٍسۇرزى

ثىروۈْ ٍبوي ثىر وۈٔگە »ئۇ:  .زەپ ضورىسى« ثۇھبٌەجحە( لبٔچىٍىه جۇرزۇڭ؟»)ئۇٔىڭسىٓ: 
ٍىً جۇرزۇڭ!  100ئۇٔساق ئەِەش )جوٌۇق( »ئېَححي: هللا ا .زېسى« ٍەجّەٍسىغبْ ۋالىث جۇرزۇَ
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ٍېّەن ئىچّىىىڭگە لبرىغىٕىي، ثۇزۇٌّىغبْ؛ ئېػىىىڭگە لبرىغىٕىي )ئۇٔىڭ ضۆڭەوٍىرى 
)ضبڭب ٍۇلىرىمىسەن ئبزەجحىٓ جبغمىرى ئىػالرٔي لىٍغبٍٔىمىّىس( ضېٕي ثىس  .وەجىەْ(چىرىپ 

ثۇ ضۆڭەوٍەرگە لبرىغىٕىي، ئۇٔي لبٔساق  .وىػىٍەرگە )لۇزرىحىّىسٔىڭ( زەٌىٍي لىٍىع ئۈچۈٔسۇر
)ٍۇلىرىمي ئىػالر( ئۇٔىڭغب ئېٕىك ثوٌغبْ  .لۇراغحۇرىّىس، ئبٔسىٓ ئۇٔىڭغب گۆظ لؤسۇرىّىس

ھەِّە ٔەرضىگە لبزىر  ٔىڭهللاِەْ »ٔي ئۇ روغەْ ِۆجىسىٍەرٔي وۆرگەْ چبغسا(، ئۇ: چبغسا )ٍە
  .زېسى« ئىىۀٍىىىٕي ثىٍسىُ

ثبٍبْ لىٍغبْ ثۇ لىططىٕىڭ لەھرىّبٔي هللا ئۆجّۈغحىىىٍەر ۋە وېَىٕىىٍەرگە ئبٍبٔىي، ئۇٌۇغ ا
ئۇ،  .ضۆزٌىٕىسۇئۇزەٍرٔىڭ ئىطرائىً ئەۋالزى پەٍغەِجەرٌىرىسىٓ ثىرى ئىىۀٍىىي  .ئۇزەٍرزۇر

ئۇٔي لەثسى هللا ا .وېَىٕچە ئۇٔىڭ ثېػىغب ئبجبٍىپ ثىر ۋەلە وەٌسى .جەۋراجٕي ٍبزلب ئبٌغبْ ئىسى
ٍىً  100ئۇزەٍر ئۇذٍىغبْ ثۇ  .ٍىً ئۆجىۀسىٓ وېَىٓ لبٍحب جىرىٍسۈرزى 100روھ لىٍىپ، 

ۇٕٔەضرى زاۋاِىسا، جەۋرات وۆٍسۈرۈٌۈپ، ثەزىٍەرٔىڭ ٍبزىسا ئبزراق لېٍىپ لبٌغبْ ۋە ثۇذح
ئۇزەٍر ِۆجىسىطي لەۋِي ئۈچۈْ ئېٕىمال ثىر پىحٕە ِۀجەضي  .ئۇرۇغي ثوٌۇپ ئۆجىەْ ئىسى

 . ثوالجحي
ئۇزەٍر جىّجىث  .ھبۋا لبجحىك ئىططىپ وەجىەچىە، جىّي جبٍٔىك چبڭمبپ وەجىۀىسى

 ئەِّب ثبغ ٍىراق، .ئۇ ثېغىٕي ضۇغۇرۇغٕي ئوٍٍىسى .ٍېسىطىسا جېٕچ ثىر وۈٕٔي ئۆجىۈزۈۋاجبجحي
ثۇ ٍوي ئبرىٍىمىسا ئۆجّۈغحە ئىٕطبٔالر ٍبغىغبْ، وېَىٓ ئۆٌۈَ  .ثبرىسىغبْ ٍوٌّۇ جبپبٌىك ئىسى

ثۇ ٍەرزە ھبٍبجٍىمٕىڭ ۋاراڭ ـ چۇرۇڭٍىرى  .وېٍىپ ِبزارٌىممب ئبٍالٔغبْ ثىر غەھەر ثبر ئىسى
 . ٍولبپ، ئورٔىٕي لەثرىٍەرٔىڭ جىّجىحٍىمي ئبٌغبْ ئىسى

زەرەذٍەرٔىڭ ضۇضىراپ وەجىۀٍىىىٕي ئوٍالپ، ئۇالرٔي ئۇزەٍر وۆڭٍىسە ثبغسىىي 
ئىطرائىً ئەۋالزى پەٍغەِجىرىسىٓ ثىرى ثوٌغبْ  .ضۇغىرىع ئۈچۈْ ثبغمب ثېرىػٕي لبرار لىٍسى

ھبوىُ )ھېىّەت ئىگىطي( ۋە ضبٌىھ )ٍبذػي( لۇي، وۈْ چىمىع ثىٍەْ جەڭ ئېػىىىگە ِىٕىپ 
 .ۈپ، ئبذىرى ثبغغب لبٍحىپ وەٌسىجوذحىّبضحىٓ ٍوي ٍۈر .ٍېسىطىسىٓ ضەپەرگە چىمحي

زەرەذٍەرٔىڭ لبغجىراپ، جۇپرالٕىڭ ضۇضىسٌىمحىٓ ٍېرىٍىپ وەجىۀٍىىىٕي وۆرۈپ، زەرھبي 
ئبٔسىٓ ئبزراق ئۀجۈر، ئۈزۈَ ئۈزۈپ، ئۀجۈرٔي ثىر ضىۋەجىە، ئۈزۈِٕي ثىر  .ثبغٕي ضۇغبرزى

 . ضىۋەجىە ضېٍىپ، ثبغسىٓ چىمحي
جۇٔجي  .حىۋاجمبچ ئەجە لىٍىسىغبْ ئىػٍىرىٕي ئوٍٍىسىئۇزەٍر ئىططىمحب ئېػەن ئۈضحىسە وې

ئبٔسىٓ  .ثوٌۇپ جەۋراجٕي ٍوغۇرۇٌغبْ ٍەرزىٓ ئېٍىپ چىمىپ ئىجبزەجربٔىغب لوٍّبلچي ثوٌسى
زازىطىٕي وۆرگۀسە جبجٍىك  .وبٌىالرغب ٍەَ ـ ذەغەن ئەوېٍىع وېرەوٍىىىٕي ئوٍٍىسى

ٍوٌٕىڭ ٍېرىّي  .ڭىػمب ثبغٍىسىوۈٌۈِطرەٍسىغبْ وىچىه ئوغٍي ئېطىگە وەٌسى ۋە جېس ِې
ئىططمحب جوال ٍوي ٍۈرۈپ ھېرىپ وەجىەْ ئېػەوٕىڭ  .جۈگىگۀسە لەثرىطحبٍٔىممب ٍېحىپ وەٌسى

ئىػەن ذۇززى ضۇزىٓ چىممبٔسەن چىٍىك ـ چىٍىك  .جېٕىسىىي جەرٌەر لۇٍبظ ٔۇرىسا پبرلىراٍححي
ئۇزەٍر وۆڭٍىسە:  .حىالجحيئېػەن لەثرىطحبٍٔىممب وەٌگۀسە ِېڭىػٕي ئبض .ثوٌۇپ وەجىەْ ئىسى

 . زەپ ئوٍٍىسى - ثىر ئبز زەَ ئېٍىپ، چۈغٍۈن جبِىمىّٕي ٍەۋاالً، ئېػەوٕىّۇ زەَ ئبٌسۇراً!
پۈجۈْ غەھەر ذبراثىٍىممب  .ئۇزەٍر ۋەٍراْ ثوٌغبْ ثىر لەثرىٕىڭ ٍېٕىسا جوذحبپ چۈغحي

ب ثبغالپ لوٍۇپ، ئۆزى ئۇ ئېػەوٕي ٍبٔسىىي ثىر جبِغ .ئبٍالٔغبْ لەثرىطحبٍٔىمحىٓ ئىجبرەت ئىسى
ئبٔسىٓ لۇرۇق  .ضبٍىساق ٍەرگە وېٍىپ ئوٌحۇرزى ۋە ٍېٕىسىىي جبۋالٕي چىمىرىپ ئۈزۈَ ضىمحي
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 . ٔبٕٔي ئۈزۈَ ضۈٍىگە چىٍىسى
ٔبٕٔىڭ ئۈزۈَ ضۈٍىسە ٍۇِػىػىٕي ضبلالپ ئوٌحۇرغبچ ئەجراپٕي جبِبغب لىٍسى ۋە 

جىّجىث ئۆٌۈن ۋە ذبراثىٍىىحىٓ ئىجبرەت پۈجۈْ ئەجراپ  .لەثرىطحبٍٔىممب لبراپ ذىَبٌغب چۆِسى
ئەجراپحب  .ثوٌۇپ، ئۆٍٍەرٔىڭ وۆپ لىطّي ئۆرۈٌگەْ، ٍېرىٍغبْ جۈرۈوٍەر ئبضحىسا لبٌغبْ ئىسى

 . وۆرۈٔگەْ ثىر لبٔچە زەرەخ ضۇضىسٌىمحىٓ لبغجىراپ وەجىەْ ئىسى
رگە ثۇ ٍەرگە زەپٕە لىٍىٕغبْ جەضەجٍەرٔىڭ ضۆڭەوٍىرى جۇپرالمب ئوذػبٍسىغبْ ٔەرضىٍە

ئۇزەٍر  .ئبٍالٔغبْ ثوٌۇپ، لەثرىطحبٍٔىك جىپ ـ جېٕچ، ئەجراپحب جىّجىحٍىك ھۆوۈَ ضۈرەجحي
ثۇ هللا ا»: ئۆٌۈِٕىڭ زەھػەجٍىىىٕي ۋە ثۇ ذبٔىۋەٍرأٍىمٕي وۆرۈپ ئۆز ـ ئۆزىسىٓ ضورىسى

  «. غەھەرٔىڭ ئۆٌگەْ ئبھبٌىطىٕي لبٔساق جىرىٍسۈرەر؟
ثۇ  ٔىڭهللائۇزەٍر  .زەپ ضورىسى - سۇرەر؟ئۆٌگۀٍەرٔىڭ ضۆڭەوٍىرىٕي لبٔساق جىرىٍهللا ا

ئۇ پەلەت ثۇ ئىػمب ھەٍراْ ثوٌغبٍٔىمي ۋە  .ضۆڭەوٍەرٔي جىرىٍسۈرۈزىغبٍٔىمىسىٓ غۈثىھٍۀّەٍححي
 . لىٍّبٍال ئۆٌسى  - ئۇزەٍر ثۇ ضۆزٔي لىالر .ئەلٍي ٍەجّىگۀٍىىي ئۈچۈْ غۇٔساق زېگەْ ئىسى

ئىگىطىٕىڭ ئۈٔطىس  .ئۇزەٍرٔىڭ روھىٕي ئبٌسىئۇ  .ئۇٔىڭغب ئۆٌۈَ پەرىػحىطىٕي ئەۋەجحيهللا ا
ئەجطي، ئېػەن  .ۋە ھەرىىەجطىس جەضىحىٕي وۆرگەْ ئېػەوّۇ جۇرغبْ ٍېرىسە ضۇزۇٌۇپ ٍبجحي

ئەِّب ثبغاللٍىك ثوٌغبچمب جۇرغبْ ٍېرىسىٓ  .ئورٔىسىٓ جۇرۇپ، وەجّەوچي ثوٌسى
ٕىسا، ٍەرزە ضۇزۇٌۇپ ئېػەن ئىگىطىٕىڭ ٍې .ِىسىرٌىَبٌّىسى ـ زە، ئبذىرى ئبچٍىمحىٓ ئۆٌسى

  .ٍبجمبْ ھبٌسا لبٌسى
 .غەھەر ذەٌمي ئۇزەٍرٔىڭ لبٍحىپ وەٌّىگۀٍىىىٕي وۆرۈپ، ئۇٔي ئىسزەغىە ثبغٍىسى

ئۇالر ئۇٔي  .ئۇٔىڭغب ئبئىث ھېچٕەرضە جېپىٍّىسى .ثېغىغب ثېرىپ، ئۇ ٍەرزىٓ جبپبٌّبً لبٍحىػحي
ثوٌطىّۇ، ٔە  زېگەْر جەرەپٕي ئىسثۇ گۇرۇپپىالر ھە .ئىسزەظ ئۈچۈْ گۇرۇپپىالر جەضىص لىٍسى

گۇرۇپپىالر ئۇزەٍر ٍبجمبْ ِبزارٔىڭ ٍېٕىسىٓ ئۆجىەْ  .ئۇزەٍرٔي ٔە ئۇٔىڭ ئېػىىىٕي جبپبٌّىسى
ئەگەر ئۇزەٍر  .لەثرىطحبٍٔىك جىّجىث ۋە ضۈرٌۈن ئىسى .ثوٌطىّۇ، ئەِّب ثۇ ٍەرزە جوذحىّىسى

ئۇٔىڭ ئۈضحىگە، ئۇالر لەثرىطحبٍٔىمحىٓ  .ثۇ ٍەرزە ثوٌطب، ئۇٔىڭ ئبۋازىٕي ئبڭٍىغىٍي ثوالجحي
وۈٍٔەر ئۆجحي، ئىٕطبٔالر  .غۇڭب ثۇ ٍەرزە جەپطىٍىٌ جەوػۈرۈظ ئېٍىپ ثبرِىسى .لورلمبٔىسى

ثبٌىٍىرى ئۇٔي لبٍحب وۆرۈٌّەٍسىغبٍٔىمىغب  .ئۇزەٍرٔىڭ لبٍحىپ وېٍىػىسىٓ ئۈِىسىٕي ئۈزۈغحي
جۇي لبٌغبٍٔىمىٕي چۈغىٕىپ ئوٌحۇرۇپ ئبٍبٌي ئەِسى ثبٌىٍىرىٕىڭ ئبجىطىس، ئۆزىٕىڭ  .ئىػۀسى

ئەِّب ۋالىحٕىڭ ئۆجۈغي ثىٍەْ ئبزاثالر ٍېٕىىٍەپ، وۆز ٍبغٍىرى  .ئۇزۇٔسىٓ ـ ئۇزۇٔغب ٍىغٍىسى
 . ئىٕطبٔالر ئۇزەٍرٔي ئۇٔحۇپ، وۈٍٔىه ھبٍبت ِەضىٍىٍىرى ثىٍەْ ِەغغۇي ثوٌۇغحي .جوذحىسى

ثىر ئبٍبٌسىٓ ثبغمب ھەِّە وىػي ٍىٍالر ئۆجحي، ئەڭ وىچىه ئوغٍي ۋە ئۆٍىسە ئىػٍەٍسىغبْ 
ئۇزەٍر غەھەرزىٓ چىممبْ چبغسا، ئۇ ئبٍبي  .ئۇزەٍر ئۇ ئبٍبٌغب غەپمەت لىالجحي .ئۇزەٍرٔي ئۇٔۇجحي

ٍىً  100ھەجحب ثىر ئەضىر، ٍۀي  .ٍىً ئۆجحي 90ٍىً،  80ٍىً،  20ٍىً،  10 .ٍبغحب ئىسى 20
 . ئۇزەٍرٔىڭ ئوٍغىٕىػىٕي ئىرازە لىٍسىهللا ئۇٌۇغ ا .ئۆجحي

ئۆٌۈوٍەرٔي لبٔساق جىرىٍسۈرىسىغبٍٔىمىٕي وۆرضىحىپ لوٍۇظ  ٔىڭهللائۇٔىڭغب هللا ئۇٌۇغ ا
ئۇزەٍر ئۆٌگىٍي ٍۈز ٍىً ثوٌغبْ  .ئۈچۈْ، لەٌىجىسىىي ٔۇرٔي ٍورۇجىسىغبْ ثىر پەرىػحە ئەۋەجحي

 .غۇٔساق ثوٌۇغىغب لبرىّبً، ئۇ ھبزىر جۇپرالحىٓ، ضۆڭەن، گۆظ ۋە جېرىگە ئۆزگەرزى .ئىسى
ٍىً زاۋاَ لىٍغبْ  100 .ئۇ ٍبجمبْ ٍېرىسىٓ زەش جۇرزى .ئۇٔىڭ جىرىٍىػىٕي ثۇٍرىسى هللائبٔسىٓ ا
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ئەجراپمب لبرىۋىسى، چۆرىطىسىىي لەثرىٍەرٔي  .ئۇٍمىطىسىٓ ئوٍغىٕىپ وۆزٌىرىٕي ئۇۋىٍىسى
ۋاھ )ئبھ(! ثبغسىٓ غەھەرگە  .ئۇ ئۆزىٕىڭ ئۇذالپ لبٌغبٍٔىمىٕي ئېطىگە ئبٌسى .وۆرزى

 . پۈجۈْ ثوٌغبْ ئىع ثۇ ئىسى ...جوغرا .حبٍٔىمحب ئبراَ ئېٍىپ ٍبجحيلەثرىط .لبٍحىۋاجبجحي
 ئۆزىگە:   - ئۇ چۈغحىىي ئىططىمحب ئبراَ ئبٌغبٍٔىمىٕي ئەضٍەپ ئۆز .وۈْ پېحىۋاجبجحي

ئۇزەٍرٔي  .زېسى - ـ لبرىغبٔسا چۈغحىٓ جبوي وۈْ پبجمىچە ئۇذالپ وەجىەْ ئوذػبٍّەْ، 
ثۇھبٌەجحە( لبٔچىٍىه »): ئەۋەجىٍگەْ پەرىػحە ضورىسىجەرىپىسىٓ هللا ئوٍغىحىع ئۈچۈْ ا

: پەرىػحە ئۇٔىڭ لبٔچە ضبئەت ئۇذٍىغبٍٔىمىٕي ضورىۋىسى، ئۇ جبۋاثەْ .زەپ ضورىسى« جۇرزۇڭ؟
  .زېسى« ثىروۈْ ٍبوي ثىر وۈٔگە ٍەجّەٍسىغبْ ۋالىث جۇرزۇَ»

  .زېسى ٍىً جۇرزۇڭ! 100ئۇٔساق ئەِەش )جوٌۇق( »: پەرىػحە ئۇٔىڭغب
ضېٕي ئۆٌحۈرزى ۋە هللا ٍۈز ٍىٍسىٓ ثېرى ئۆٌۈوحۈڭ، ا ...ۈز ٍىٍسىٓ ثېرى ئۇذٍىسىڭضەْ ٍ

ئۆٌۈوٍەرٔىڭ جىرىٍىػىغب ھەٍراْ لېٍىپ، زەھػەجىە چۈغىىٕىڭسە ضورىغبْ ضوئبٌىڭٕىڭ 
 . جبۋاثىٕي ثىٍىػىڭ ئۈچۈْ لبٍحب جىرىٍسۈرزى

 .َحمبْ ھبٌسا ئىسىئۇزەٍر ئۆزىٕي ٍولبجمبْ، ھەِسە ٍبراجمۇچىٕىڭ وۈچىگە چوڭمۇر ئىّبْ ئې
 . ٍېّەن ئىچّىىىڭگە لبرىغىٕىي، ثۇزۇٌّىغبْ  زېسى: پەرىػحە ئۇزەٍرگە جبِىمىٕي وۆرضىحىپ

رەڭگي ۋە جەِىّۇ ئۆز  .ئۇٔىڭ ئۆز پىحىچە جۇرغبٍٔىمىٕي وۆرزى .ئۇزەٍر ئۀجۈرگە لبرىۋېسى
ئۇِۇ ئۆز  .لبرىسىئبٔسىٓ ئۈزۈَ ضۈٍىٕي ضىمىپ ئۈضحىگە ٔبْ چىٍىغبْ جبۋىمىغب  .پېحىچە ئىسى
ٍۇِػىطۇْ زەپ چىالپ لوٍغبْ ٔېٕىّۇ  .ئۈزۈَ ضۈٍىٕي ھبزىرِۇ ئىچىىٍي ثوالجحي .پېحي جۇراجحي

 .ٍىً ئۆجىەْ ثوٌطىّۇ ٍېّەوٍەر ئۆز پېحي لبٌغبْ ئىسى 100 .ئۈزۈِگە چىاللٍىك پېحي جۇراجحي
 . ئۇزەٍر لورلۇغمب ثبغٍىسى

لبٔسالالرچە ثۇرۇٔمي پېحىسە جۇرىسۇ؟ ئۈزۈَ ضۈٍي ئبرىسىٓ ٍۈز ٍىً ئۆجىەْ جۇرۇلٍۇق 
 . ھبٌجۇوي، ٔورِبٌسا ئۈزۈَ ضۈٍي ثىر ٔەچچە ضبئەجحە ئۆزگىرىپ، ثۇزۇٌۇپ لبالجحي

غۇٔىڭ ثىٍەْ، پەرىػحە  .ئۇزەٍر پەرىػحىٕىڭ ضۆزىگە ئىػۀّىگۀسەن جېڭىرلبپ لبٌسى
  .ىەْ(ئېػىىىڭگە لبرىغىٕىي )ئۇٔىڭ ضۆڭەوٍىرى چىرىپ وەج: ئۇزەٍرگە ئىػبرەت لىٍسى

ئۇزەٍر ئېػىىىگە لبرىۋىسى، ئېػىىىٕىڭ ضۆڭىىىٕىڭ جوپىطىسىٓ ثبغمب ھېچٕەرضە 
 پەرىػحە ئۇٔىڭغب:  .وۆرۈّٔىسى

ئۆٌۈوٍەرٔي لبٔساق جىرىٍسۈرىسىغبٍٔىمىٕي وۆرۈغٕي ذبالِطەْ؟ ٍەرگە لبرا،  ٔىڭهللاـ  
 . زېسى - چبڭغب لبرا!  - ثۇرۇْ ضېٕىڭ ئېػىىىڭ ثبغالٔغبْ ٍەرزىىي جوپب

جۇپراق زەررىچىٍىرى ھەر جەرەپحىٓ  .پەرىػحە ئېػەوٕىڭ ضۆڭەوٍىرىگە ثۇٍرۇق لىٍسى
پەرىػحە جوِۇر، پەً،  .ئبذىرىسا، ضۆڭەوٍەر پەٍسا ثوٌسى .ٍۈگۈرۈپ وېٍىپ جوپالٔسى

ئۇزەٍر  .گۆغٍەر ئېػەوٕىڭ ضۆڭەوٍىرىگە وەٍسۈرۈٌسى .گۆغٍەرٔىڭ ۋۇجۇجمب وېٍىػىٕي ثۇٍرۇزى
 . جحيثۇالرٔي وۆرۈپ جۇرۇۋاجب

ئېػەن  .گۆظ ۋۇجۇجمب وېٍىپ ثوٌغبٔسىٓ وېَىٓ، ئۈضحي جېرە ۋە ٍۇڭالر ثىٍەْ لبپالٔسى
پەرىػحە  .ھبزىر ئۇ روھطىس جەضەجىە ئبٍالٔغبْ ئىسى .ئۆٌگەْ چبغسىىي ھبٌىحىگە وەٌسى

ئېػەن  .روھ جەضەجىە لبٍححي .ئېػەوٕىڭ روھىغب جەضەجىە لبٍحىپ وېٍىػىٕي ثۇٍرىسى
ئېػەن ئېچىرلبپ وەجىەْ  .ٍرۇلىٕي غىپبڭػىحىپ ھبڭرىغىٍي جۇرزىئورٔىسىٓ جۇرۇپ، لۇ

 . ئىسى
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ضۆڭەن جۇپرالمب ئبٍالٔغبٔسىٓ  .ئۇزەٍر ئبٌسىسا ِەٍسأغب وەٌگەْ ثۇ ثۈٍۈن ِۆجىسىٕي وۆرزى
 .ئۆٌۈوٍەرٔي لبٔساق جىرىٍسۈرىسىغبٍٔىمي ِۆجىسىطىٕي ئۆز وۆزى ثىٍەْ وۆرزى ٔىڭهللاوېَىٓ، 

ھەِّە ٔەرضىگە لبزىر  ٔىڭهللاِەْ »: وەٌگەْ ِۆجىسىسىٓ وېَىٓ، ئۇزەٍروۆز ئبٌسىسا ِەٍسأغب 
  .زېسى« ئىىۀٍىىىٕي ثىٍسىُ

هللا ا .ئۇزەٍر، ئورٔىسىٓ جۇرۇپ، ئېػىىىگە ِىٕىپ، غەھەرگە لبٍحىع ئۈچۈْ ٍوٌغب چىمحي
ئۇزەٍرٔي ئىٕطبٔالر ئۈچۈْ ِۆجىسە، ٍۀي لبٍحب جىرىٍىػٕىڭ ھەلٍىمي ۋە ئۆٌۈوٍەرٔىڭ 

ثىر ِۆجىسە لىٍىػٕي ئىرازە  جېرىهٓ جەورار چىمىسىغبٍٔىمىٕي ئىطپبجالٍسىغبْ لەثرىٍەرىسى
 . لىٍسى

ثۇ ٍەرزە ِەٍسأغب وەٌگەْ ئۆزگىرىػٍەرگە ھبڭ ـ  .ئۇزەٍر غەھەرگە وەچمۇرۇْ ٍېحىپ وەٌسى
ئۆٍٍەر، ووچىالر، ئىٕطبٔالرٔىڭ چىراٍٍىرى ۋە ثبٌىالر، ھەِّە ٔەرضە ئۆزگىرىپ  .جبڭ لبٌسى

ئۇزەٍر غەھەرزىٓ  .ئۇ ھېچىىّٕي جؤۇِبٍححي ھەَ ھېچىىّّۇ ئۇٔي جؤىّبٍححي .ئىسىوەجىەْ 
ٍبغحب ثوٌۇپ، لبٔساق وەجىەْ ثوٌطب، غۇ پېحي  40لبٍحمبٔسىّۇ ٍۀە  .ٍبغحب ئىسى 40ئبٍرىٍغبٔسا 

 . لبٍحىپ وەٌگەْ ئىسى
ٍىً  ئەِّب غەھىرى، ٍۈز .ٍېػىسا جىرىٍسۈرگەْ ئىسى 40ئۇٔي ئۆٌگەْ چبغسىىىسەن هللا ا

ئۇزەٍر وۆڭٍىسە:  .ٍبغىغبْ ئۆٍٍەر ئۆرۈٌۈپ، ووچىالر ۋە وۆرۈٔۈغٍەر ئۆزگىرىپ وەجىەْ ئىسى
 . زەپ ئوٍٍىسى - ثوۋاً ٍبوي ِوِبً ئىسزەپ ثبلبً! رِېٕي ئەضٍىَەٌەٍسىغبْ لېرى ثى

 120ھبزىر ئۇ ئبٍبي  .ٍبظ چېغىسا لېٍىپ لبٌغبْ ذىسِەجچي ئبٍبٌٕي جبپحي 20ئۇ ئبذىرى 
پ، ئبجىسٌىػىپ چىػٍىرى جۆوۈٌگەْ، وۆزٌىرى وۆرِەٍسىغبْ، ئورۇلالپ ثىر جېرە، ٍبغحب ثوٌۇ

ـ ئي ٍبذػي ِوِبً! ئۇزەٍرٔىڭ  ئۇزەٍر ئۇٔىڭسىٓ ضورىسى: .ثىر ئۇضحىربْ ثوٌۇپ لبٌغبٔىسى
 ئۆٍي ٔەزە؟

 .ٍىً ئبۋۋاي وېحىپ لبٍحىپ وەٌّىسى 100ئۇ  .ـ ھبزىر ئۇٔي ھېچىىُ ئېطىگە ئبالٌّبٍسۇ 
  .رەھّەت لىٍطۇْ! ـ زېسى ِوِبً ٍىغالپ جۇرۇپئۇٔىڭغب هللا ا

ِېٕي ئۆٌحۈرۈپ، ٍۈز ٍىٍسىٓ وېَىٓ لبٍحب هللا ـ ِەْ ئۇزەٍر ثوٌىّەْ، ِېٕي جؤۇزىڭىسِۇ؟ ا 
 ِۇِبً ئۇٔىڭغب ئىػۀّىگەْ ھبٌسا:  .زېسى ئۇزەٍر ِوِبٍغب - جىرىٍسۈرزى،

وۆزٌىرىّٕىڭ ئېچىٍىػي ۋە ِبڭبٌىػىُ  .ـ ئۇزەٍر زۇئبضي ئىجبثەت ثوٌىسىغبْ وىػي ئىسى 
ئۇزەٍر ِوِبٍٕىڭ ِبڭبٌىػي ۋە  .زېسى - زۇئب لىٍغىٓ، ضېٕي وۆرۈپ جؤىۋاالً، لبهللائۈچۈْ 

ِوِبً ئۇٔىڭ  .زۇئبٔي ئىجبثەت لىٍسىهللا ا .زۇئب لىٍسى لبهللاوۆزٌىرىٕىڭ وۆرىػي ئۈچۈْ 
 . ئۇزەٍر ئىىۀٍىىىٕي ثىٍسى ۋە زەرھبي غەھەرگە لبراپ ٍۈگۈرزى

ھەٍراْ لبٌغبْ ذەٌك ئۇٔي  .زەپ ۋالىراغمب ثبغٍىسى« ئۇزەٍر لبٍحىپ وەٌسى!»ەرزە: غەھ
ئۇالرٔىڭ ئبرىطىسا  .وېَىٓ ھبوىُ ۋە ئبٌىّالر ٍىغىٍىػحي .ئېٍىػىپ لبپحۇ زەپ ئوٍالغحي

ھبٌجۇوي،  .ٍبغمب وىرگەْ ئىسى 70ئۇزەٍرٔىڭ ٔەۋرىطىّۇ ثبر ثوٌۇپ، زازىطي ئۆٌگەْ، ئۆزى 
 . ٍبغحب ئىسى 40طب، ثوۋىطي ئۇزەٍر ثوٌ

ئۇالر ئۇٔىڭغب ئىػىٕىع ـ  .ئبٌىُ ۋە ھبوىّالر ٍىغىٍىپ، ئۇزەٍر ۋەلەضىٕي جىڭػىسى

 ئبذىرى، ھبوىّالرزىٓ ثىرى ِۇٔۇ ضوئبٌٕي ضورىسى:  .ئىػۀّەضٍىىىٕي ثىٍەٌّىسى

ـ ئبجب ـ ثوۋىٍىرىّىسزىٓ ئۇزەٍرٔىڭ پەٍغەِجەرٌىىىٕي، جەۋراجٕىڭ ثۇذحۇٕٔەضرى ھۇجۇِىسا  
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ٍولبپ وەجىۀٍىىىٕي، ئۇ جەۋراجٕي وۆٍسۈرۈپ، ئبٌىّالرٔي ۋە جبٌىجالرٔي ئۆٌحۈرۈۋەجىەْ ثوٌطىّۇ، 

ۋەٍبوي  “ئۆٌسۈَ”ثۇ ئىػالر ضەْ  .ئۇزەٍرٔىڭ جەۋراجٕي ٍبزلب ثىٍىسىغبٍٔىمىٕي ئبڭٍىغبْ ئىسۇق

ېٕىڭ ٍىً ئىچىسە ثوٌغبْ، ئەگەر جەۋراجٕىڭ راضحىٕي ٍبزٌىَبٌىطبڭ، ض 100زېگەْ  “ئۇذٍىسىُ”

 ئۇزەٍر ئىىۀٍىىىڭگە ئىػىٕىّىس، غۇٔساق لىالالِطەْ؟

ئۇزەٍر ئىطرائىً ئەۋالزى ئىچىسە جەۋراجٕي ٍبزلب ثىٍىسىغبْ ثىرىٕىڭ لبٌّىغبٍٔىمىٕي، ئۇٔىڭ 

ئۇزەٍر ئۇٔي زۈغّۀٍەرزىٓ  .ئېغىسزىٓ ـ ئېغىسغب وۆچۈغٕىڭ ئۈزۈٌۈپ لبٌغبٍٔىمىٕي چۈغۀسى

 . لوغساظ ئۈچۈْ ٍوغۇرۇپ لوٍغبْ ئىسى

ئۇزەٍر ثىر زەرەذٕىڭ ضبٍىطىگە وېٍىپ، ئىطرائىً ئەۋالزىٕي چۆرىطىگە ٍىغسى، ئبٔسىٓ 

ٍېسىپ ثوٌغبٔسْ وېَىٓ، ئۇزەٍر ئۆز وۆڭٍىسە: ئەِسى ثۇ  .جەۋراجٕي ثىرِۇ ثىر، جوٌۇق ٍبززى

زەپ ئوٍالپ  - ٍبزغبٍٔىرىُ ثىٍەْ ضېٍػحۇرۇظ ئۈچۈْ وۆِۈپ لوٍغبْ جەۋراجٕي چىمىراً،

 .ۋارالالر چۈرۈپ، ٍىرجىٍىپ وەجىەْ ئىسى .ٍەرگە ثېرىپ، جەۋراجٕي چىمبرزىوۆِۈپ لوٍغبْ 

 .ئۆزىٕي ٔېّە ئۈچۈْ ئۆٌحۈرۈپ، ٍۈز ٍىٍسىٓ وېَىٓ جىرىٍسۈرگۀٍىىىٕي چۈغۀسى ٔىڭهللا

ئۇزەٍر ِۆجىسىطىگە ِۇٔبضىۋەجٍىه ذەۋەر ئىطرائىً ئەۋالزى ئبرىطىسا جبرلىٍىع ثىٍەْ جەڭال 

زەپ  - ئوغٍي! ٔىڭهللالەۋِسىىي ثەزى وىػىٍەر ئۇزەٍرٔي:  .ثوٌسىٔبھبٍىحي چوڭ پىحٕە پەٍسا 

 . ئېالْ لىٍىػحي

ِەضىھ »زېسى، ٔبضبراالر: « ئوغٍىسۇر ٔىڭهللائۈزەٍر »ٍەھۇزىَالر: : ِۇٔساق زەٍسۇهللا ئۇٌۇغ ا

  .زېسى« ئوغٍىسۇر ٔىڭهللا)ٍۀي ئىطب( 

ثىر وىحبثٕىڭ ـ ِۇضب ثىسگە جەۋراجٕي  زەضٍىپىسە ئۇزەٍر ثىٍەْ ِۇضبٔي ضېٍػحۇرۇپ: 

ثۇ  .زېَىػحي - ئۇزەٍر ثوٌطب، جەۋراجٕي وىحبثطىسِۇ ٍەجىۈزەٌىسى، .ئىچىسە ئېٍىپ وەٌگەْ ئىسى

ئوغٍي  ٔىڭهللأبھەق ضېٍىػحۇرۇغحىٓ وېَىٓ، ذبجب ذۇالضە چىمىرىػىپ، پەٍغەِجىرىٕي 

 . زەۋاٌسى

 

 زەوەرىَب، ٍەھَب، ئىطب ئەٌەٍھىططبالَ .ٍەتتىٕچي ثبپ
 ئەٌەٍھىططبالَزەوەرىَب 

لەزىّىي زەۋرىسە، ثىر پەٍغەِجەر ثىٍەْ ئىٕطبٔالرغب ٔبِبز لىٍسۇرىسىغبْ ثىر ئبٌىُ ثبر 
وىػىٍەرٔىڭ ٔبِبز هللا پەٍغەِجەرٔىڭ ئىطّي زەوەرىَب )ئەٌەٍھىططبالَ(، ئبٌىّٕىڭ )ا .ئىسى

 . ٍېحەوچىطي لىٍىپ جبٌٍىغبْ وىػىٕىڭ( ئىطّي ثوٌطب ئىّراْ ئىسى
ثىر وۈٔي، جبڭ ضەھەرزە ئىّرإٔىڭ  .پەرزۀث وۆرۈغٕي ئبرزۇ لىالجحيئىّرإٔىڭ ئبٍبٌي 

ئبٍبٌي لۇغالرغب ٍەَ ثېرىع ئۈچۈْ چىمىپ، ئۇٔي ئوٍالٔسۇرۇپ لوٍىسىغبْ ثىر ِۀسىرىٕي 
لۇظ ثبچىىطىٕىڭ ِۇزالپ  .ثبچىىطىغب ئوزۇق ۋە ضۇ ثېرىسىغبْ ثىر لۇظ ثبر ئىسى .وۆرزى

ثۇ ئەھۋاي ئبٍبٌغب ئۆزىٕي  .ئىچىگە ئېٍىۋاٌغبْ ئىسىوەجّەضٍىىي ئۈچۈْ ئۇٔي لبٔىحىٕىڭ 
 ٔىڭهللا. ثىر پەرزۀث ئبجب لىٍىػي ئۈچۈْ زۇئب لىٍسى ٔىڭهللائۇ لوٌىٕي وۆجۈرۈپ،  .ئەضٍەجحي

ئۇ ثىر وۈٔي ھبِىٍە ئىىۀٍىىىٕي ھېص لىٍىپ، ضۆٍۈٔگەْ ھبٌسا  .رەھّىحي ئۇٔىڭغب جبۋاة ثەرزى
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 . گە ئبجىسىذىسِىحى ٔىڭهللاغۈوۈر لىٍسى، ثبٌىٕي  لبهللا
پەرۋەرزىگبرىُ! ِەْ لورضىمىّسىىي پەرزۀحىّٕي »ئۆز ۋالحىسا ئىّرإٔىڭ ئبٍبٌي ئېَححي: 

)زۇَٔب ئىػٍىرىسىٓ( ئبزاز لىٍىٕغبْ ھبٌسا چولۇَ ضېٕىڭ ذىسِىحىڭگە ئبجىسىُ، )ثۇ ٔەزرەِٕي( 
 لوثۇي لىٍغىٓ، ضەْ ھەلىمەجەْ )زۇئبٍىّٕي( ئبڭالپ جۇرغۇچىطەْ، )ٔىَىحىّٕي( ثىٍىپ

  «. جۇرغۇچىطەْ
چۈٔىي ئۇ  .ئبٔب ھەٍراْ لبٌسى .جۇغۇت ۋالحي ٍېمىٕالغحي، ئىّرإٔىڭ ئبٍبٌي ثىر لىس جۇغسى

ثبال لىس  .ِەضجىسوە ذىسِەت لىٍىسىغبْ ۋە ئىجبزەت لىٍىسىغبْ ثىر ئوغۇي ئبرزۇ لىٍغبْ ئىسى
وەٌحۈرۈغٕي  جۇغۇٌغبٔسىٓ وېَىٓ، ئبٔب لىس ـ ئەروەوىە ئوذػبظ ثوٌّىطىّۇ، ٔەزرىطىٕي ثەجب

ئىّرإٔىڭ ئبٍبٌىٕىڭ ئۆزىسىٓ ئىطّىٕي ِەرٍەَ لوٍغبْ ثۇ لىسٔي ۋە ٔەضٍىٕي هللا ا .لبرار لىٍسى
  .لوغالٔغبْ غەٍحبٔسىٓ لوغسىػىٕي جىٍىگۀٍىىىٕي ئبڭٍىسى

ِەرٍەِٕي ِەِٕۇٍٔۇق ثىٍەْ هللا ا .ئىّرإٔىڭ ئبٍبٌىٕىڭ زۇئبضىٕي لوثۇي لىٍسىهللا ئۇٌۇغ ا
ئىّراْ لىسى ِەرٍەِٕىڭ جوغۇٌۇغي  .ىر گۈٌسەن پەرۋىع لىٍسىئۇٔي گۈزەي ث .لوثۇي لىٍسى

ئىّراْ ِەرٍەَ جۇغۇٌۇغحىٓ ئبۋۋاي ئبٌەِسىٓ ئۆجىەْ  .ثىٍەْ وىچىه ثىر ِەضىٍە پەٍسا ثوٌسى
غۇٔىڭ ثىٍەْ، ئۇ زاِبٕٔىڭ ئبٌىٍّىرى ۋە غەٍرٍەر، ِەرٍەِٕي ھىّبٍىطىگە ئېٍىػٕي  .ئىسى

ئېرىػىع ئۈچۈْ، ٍۀي ٔبِبززا ئۆزٌىرىگە ئىّبِەجچىٍىه ئۇالر ثۇ غەرەپىە  .جەٌەپ لىٍىػحي
زەوەرىَب: ئۇٔىڭغب  .ِۇٔبزىرىگە چۈغحي  - لىٍغبْ ثۈٍۈن ئبٌىّٕىڭ لىسىٕي ثېمىع ئۈچۈْ ثەش

ئۇٔىڭ ئۈضحىگە، ِەْ ثۇ  .ِەْ لبراٍّەْ، ئۇ ِېٕىڭ جۇغمۇٔۇَ، ئبٍبٌىُ ئۇٔىڭ ھبِّىطي ثوٌىسۇ
 . زېسى - لبراغمب ئەڭ الٍىك! لەۋِٕىڭ پەٍغەِجىرى، غۇڭب ِەْ ئۇٔىڭغب

ثوۋاق ِەرٍەَ ٍەرگە لوٍۇٌسى، ئۇٔي ھىّبٍىطىگە ئبٌّبلچي  .جەن جبرجىع ثبغالٔسى
ثبال زەوەرىَبٔىڭ  .وىچىه ثىر ثبٌىٕي ئەوەٌسى .ثوٌغبٔالرٔىڭ چووىٍىرى ئۇٔىڭ ٍېٕىغب لوٍۇٌسى

ىر ئىطىُ ثىرزىٓ ھەرث .ئىىىىٕچي لېحىٍّىك چەن جبرجىع ئۈچۈْ ئوٍالغحي .چووىطىٕي جبرجحي
ئبٔسىٓ ِۇٔساق زېَىٍسى: چووىٍىرىّىسٔي زەرٍبغب ئبجىّىس، وىّٕىڭ چووىطي  .چووىغب ئوٍۇٌسى

 . زەرٍب ئېمىٕىغب لبرغي ئبلطب، ئۇ ئۇجمبْ )غەٌىجە لىٍغبْ( ثوٌىسۇ
زەوەرىَبٔىڭ چووىطىسىٓ ثبغمىٍىرىٕىڭ ھەِّىطي  .ئۇالر چووىٍىرىٕي زەرٍبغب ئېحىػحي

زەوەرىَب ئۇالرٔي لبٍىً  .پەلەجال ئۇٔىڭ چووىطي ئېمىٕغب جەجۈر ِبڭسى .وەجحيئېمىٕغب لوغۇٌۇپ 
 . ئەِّب ئۇالر چەوٕي ئۈچ لېحىُ جبغالغحب چىڭ جۇرزى .ثوٌسى زەپ ئوٍٍىسى

ئۇالر: چووىالرٔي زەرٍبغب ئبجبٍٍي، وىّٕىڭ چووىطي ٍبٌغۇز ئېمىٓ ثىٍەْ ثىٍٍە وەجطە، ئۇ 
چووىالر ئېحىٍسى: زەوەرىَبٔىڭ چووىطىسىٓ  .زېَىػحي - ِەرٍەِٕي ھىّبٍىطىگە ئبٌطۇْ،

غۇٔىڭ ثىٍەْ ِەرٍەَ زەوەرىَبٔىڭ  .ثبغمىٍىرىٕىڭ ھەِّىطي زەرٍب ئېمىٕىغب لبرغي ئبلحي
زەوەرىَب ِەرٍەِگە ذىسِەت لىٍىػمب، ئۇٔي جەرثىَىٍەغىە ۋە ئۇٔىڭغب  .ھىّبٍىطىگە ثېرىٍسى
ِەرٍەِٕىڭ ِەضجىس ئىچىسە جۇرىسىغبْ ثىر  .ٔىھبٍەت ِەرٍەَ چوڭ ثوٌسى .وۆٍۈٔىػىە ثبغٍىسى

وۆپىٕچە ۋالحىٕي غۇ  .ئۆٍي ثوٌۇپ، ئىچىسە ئىجبزەت لىٍىسىغبْ وىچىه ھۇجرىطي ثبر ئىسى
 . ٔي ِەزھىَىٍەظ ثىٍەْ ئۆجىۈزەجحيهللا ٍەرزە ئىجبزەت، زىىىر، غۈوۈر ۋە ا

ئىٕحبٍىٓ  زەوەرىَب ھەر لېحىُ ئۇٔىڭ ٍېٕىغب وىرگۀسە، .زەوەرىَب ئۇٔي ٍولالپ جۇراجحي
ٍبز وۈٍٔىرى، ئۇٔىڭ ٍېٕىسا لىع پەضٍىٕىڭ ِېۋىٍىرى پەٍسا  .ھەٍراْ لبالرٌىك ئىػالرٔي وۆرەجحي

زەوەرىَب ئۇٔىڭسىٓ ثۇ ٍېّەوٍەرٔىڭ  .لىػحب ثوٌطب، ٍبزٌىك ِېۋىٍەر پەٍسا ثوالجحي .ثوالجحي
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جبۋاة  زەپ - جەرىپىسىٓ وەٌسى،هللا )ِېۋىٍەرٔىڭ( ٔەزىٓ وەٌگۀٍىىىٕي ضورىطب، ِەرٍەَ: ا
 . ثۇ ئىع وۆپ لېحىُ جەورارالٔغبْ ئىسى .ثېرەجحي

ِەرٍەِٕىڭ  .ئۇ ئۆِرىٕىڭ ئبز لبٌغبٍٔىمىٕي ھېص لىٍسى .زەوەرىَب لېرىپ وەجىەْ ئىسى
ئۇ جۇغّبش ثوٌغبچمب، ھېچ پەرزۀث ٍۈزى  .ھبِّىطي ثوٌغبْ ئبٍبٌىّۇ ئۆزىسەوال لېرى ئىسى

زەوەرىَب ئىٍىُ ئۆگىحىسىغبْ، پەٍغەِجەر ثوٌىسىغبْ، لەۋِىٕي جوغرا ٍوٌغب  .وۆرِىگەْ ئىسى
وىحبثىغب ۋە ِەغپىرىحىگە زەۋەت لىٍىسىغبْ ثىر ئوغۇي ٍۈزى  ٔىڭهللاٍېحەوٍەٍسىغبْ، ئۇالرٔي 
زەوەرىَب ثۇ ئبرزۇضىٕي ھېچىىّگە، ھەجحب ئبٍبٌىغىّۇ ئېَحّىغبْ  .وۆرۈغٕي ئبرزۇ لىالجحي

زەوەرىَب  .بال ئۇٔىڭ ثۇ ئبرزۇضىٕي ئۆزىگە زېّەضحىٓ ثۇرۇٔال ثۇٔي ثىٍەجحيجبئهللا ثوٌطىّۇ، ئەِّب ا
 . ِەرٍەِٕىڭ ٍېٕىسا ٍۀە ثبغمب ِەۋضۈِگە جەۋە ِېۋە وۆرزى

هللا ثۇ ا»زەٍححي، ِەرٍەَ: « ئي ِەرٍەَ! ثۇ ضبڭب لەٍەرزىٓ وەٌسى؟»: زەوەرىَب ضورىسى
)جبپب ِۇغەلمەجطىسال( ھېطبثطىس ھەلىمەجەْ ذبٌىغبْ ئبزەِگە هللا ا .زەٍححي« جەرىپىسىٓ وەٌسى

غۇ ۋالىححب )ٍۀي ِەرٍەِٕىڭ وبراِىحىٕي وۆرگەْ چبغسا( زەوەرىَب پەرۋەرزىگبرىغب  .رىسق ثېرىسۇ
  .زۇئب لىٍسى

زېسى ۋە لەٌجىگە ھەضرەت  - پبوحۇر، ئۇ ھەر ٔەرضىگە لبزىرزۇر،هللا زەوەرىَب ئۆز ـ ئۆزىگە: ا
 . ەت لىٍسى، زەوەرىَب رەثجىگە زۇئب لىٍسىزەوەرىَبغب رەھّهللا ا .جوٌۇپ پەرزۀث جىٍىسى

ئۇ ئۆز ۋالحىسا  .ثۇ، پەرۋەرزىگبرىڭٕىڭ ثۀسىطي زەوەرىَبغب لىٍغبْ ِەرھەِىحىٕىڭ ثبٍبٔىسۇر
پەرۋەرزىگبرىُ! ِەْ ھەلىمەجەْ وۈچ ـ »ئۇ ئېَححي:  .پەرۋەرزىگبرىغب پەش ئبۋاززا ِۇٔبجبت لىٍسى

پەرۋەرزىگبرىُ! ضبڭب زۇئب لىٍىپ ئۈِىسضىس ثوٌۇپ  .لۇۋۋىحىّسىٓ وەجحىُ، چېچىُ ئبلبرزى
ِەْ جبغىٍىرىّٕىڭ ثبٌىٍىرىٕىڭ ئورٔۇِٕي ثبضبٌّبضٍىمٍىرىسىٓ )ٍۀي زىٕٕي  .لبٌغىٕىُ ٍوق

لوٌسىٓ ثېرىپ لوٍۇغٍىرىسىٓ( ھەلىمەجەْ ئۀطىرەٍّەْ، ِېٕىڭ ئبٍبٌىُ جۇغّبضحۇر، 
ِبڭب ۋارىص ثوٌغبً ۋە ٍەئمۇة  ئۇ .)پەزٌىڭسىٓ( ِبڭب ثىر )ٍبذػي( پەرزۀث ئبجب لىٍغىٓ

  «. ئەۋالزىغب ۋارىص ثوٌغبً، پەرۋەرزىگبرىُ! ئۇٔي ضېٕىڭ رازىٍىمىڭغب ئېرىػىسىغبْ لىٍغىٓ
زۇئب لىٍغبْ ھبٌسا  لبهللازەوەرىَب ئىچىسە  .زەوەرىَبٔىڭ زۇئبضىٕي لوثۇي لىٍسىهللا ئۇٌۇغ ا

رەھّىحي  ٔىڭهللا .ة لىٍسىِېھراپحب ٔبِبز لىٍىع ئۈچۈْ جۇرغبٔسا، پەرىػحىٍەر ئۇٔىڭغب ذىحب
ئي زەوەرىَب! ثىس ھەلىمەجەْ ضبڭب )پەرىػحىٍەر ئبرلىٍىك( ٍەھَب »: ئۇٔىڭغب ذىحبة لىٍسى

ئىطىٍّىه ثىر ئوغۇي ثىٍەْ ذۇظ ذەۋەر ثېرىّىس، ئىٍگىرى ھېچ ئبزەِٕي ئۇٔىڭغب ئىطىّساظ 
زەوەرىَب ثۇٔىڭسىٓ ئىٍگىرىىي ھېچىىّگە ئوذػىّبٍسىغبْ ثىر پەرزۀث ذوظ  «. لىٍّىسۇق

 .ذوغبٌٍىمحىٓ جىحرەپ وەجىەْ زەوەرىَب ھەٍرأٍىك ثىٍەْ ضورىسى .ذەۋىرىٕي ئبڭٍىسى
ئبٍبٌىُ جۇغّبش جۇرضب، ِەْ لېرىپ ِۈوچىَىپ وەجىەْ جۇرضبَ، ِېٕىڭ »زەوەرىَب ئېَححي: 

  «. لبٔسالّۇ ئوغٍۇَ ثوٌطۇْ؟
ەرىَب ئۆزى لېرى، ئبٍبٌي جۇغّبش جۇرۇلٍۇق پەرزۀث وۆرىسىغبٍٔىمىٕي ئبڭالپ ھبڭ ـ زەو

 ٔىڭهللائىرازىطي ئىىۀٍىىىٕي،  ٔىڭهللاپەرىػحىٍەر ئۇٔىڭغب ثۇٔىڭ  .جبڭ لبٌغبْ ئىسى
لىَىٓ ئىع ٍوق ئىىۀٍىىىٕي، ثىر  لبهللائىرازىطىٕىڭ لەجئىٌ ئەِەٌگە ئبغىسىغبٍٔىمىٕي، 

ئۇٔي  ٔىڭهللأەرضىٕىڭ ثوٌۇغىٕي ذبٌىطب، ئۇٔىڭ ثوٌىسىغبٍٔىمىٕي، ئۆزىٕىڭ ثۇرۇْ ٍوق چبغسا، 
ھەر ٔەرضىٕي پەلەجال ئىرازىطي ۋە ذبٌىػي ثىٍەْ  ٔىڭهللاٍبرىحىسىغبٍٔىمىٕي ۋە 

هللا ېَحمبٔسىٓ وېَىٓ، اغۈوۈر ۋە ھەِسۇ ـ ضبٔب ئ لبهللازەوەرىَب  .ٍبرىحىسىغبٍٔىمىٕي چۈغۀسۈرزى
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 . زىٓ ئۆزىگە ثىر ئبالِەت ثېرىػىٕي جىٍىسى
پەرۋەرزىگبرىُ! )ئبٍبٌىّٕىڭ ھبِىٍسار ثوٌغبٍٔىمىغب( ِبڭب ثىر ئبالِەت »زەوەرىَب ئېَححي:  

ضېٕىڭ ئبالِىحىڭ )غۇوي( ضبق جۇرۇپ ئۈچ وېچە ـ وۈٔسۈز »ئېَححي: هللا ا «. لىٍىپ ثەرضەڭ
ەوەرىَب ٔبِبزگبھىسىٓ لەۋِىٕىڭ ئبٌسىغب چىمىپ، ئۇالرٔي ز «. وىػىٍەرگە ضۆز لىالٌّبٍطەْ

پەرىػحىٍەر  .ذۇغبٌٍىمي چەوطىس ئىسى .ئەجىگەْ ـ ئبذػبِسا جەضجىھ ئېَحىػمب ئىػبرەت لىٍسى
 . ئۇٔىڭغب ٍەھَب ئىطىٍّىه ثىر ئوغۇٌٕىڭ ذۇظ ذەۋىرىٕي ٍەجىۈزگەْ ئىسى

غبْ ثىر ئوغۇٌٕىڭ ئىطّىٕي جۇٔجي لېحىُ ئىطّىٕي زازىطي لوٍّىغبْ، ئبٔىطىّۇ جبٌٍىّى
ثۇ ثۈٍۈن غەرەپ ۋە  .لوٍغبْ ئىسىهللا ئبڭالۋاجىّىس، ئۇٔىڭ ئىطّىٕي ئبٌەٍِەرٔىڭ پەرۋەرزىگبرى ا

ثۇٍرۇلي ثىٍەْ )ۋۇجۇجمب  ٔىڭهللازەوەرىَبغب ئوغٍي ٍەھَبٔىڭ هللا ئىٕئبَ ثىٍەْ ثىرٌىىحە، ئۇٌۇغ ا
وەٌگەْ ئىطبٔي( جەضحىك لىٍىسىغبٍٔىمىٕي، ئۇٔىڭ ئبثرۇٍٍۇق، پبن، ثۈٍۈن، ٍبذػي پەٍغەِجەر 

 . ثوٌىسىغبٍٔىمىٕي ذۇظ ذەۋەر لىٍسى
 .وۆز ٍبغٍىرى لورۇق ثبضمبْ ٍۈزىگە ئېمىپ چۈغحي .زەوەرىَب ذۇغبٌٍىمىسىٓ جىحرەۋاجبجحي

گە ٍەھَبٔي ئبجب لىٍغبٍٔىمي ئۈچۈْ غۈوۈر ٔبِىسىٕي زۇئبضىٕي لوثۇي لىٍغبٍٔىمي ۋە ئۆزى
ٍەھَبٔىڭ زۇَٔبغب وېٍىػىگە وۆپ ۋالىث لبٌّىغبْ  .لىٍىۋاجمبٔسا، ئبق ضبلبٌٍىرى ٔەٍِۀگەْ ئىسى

 . ئىسى
 ٍەھَب ئەٌەٍھىططبالَ

ئۇ، زازىطي زەوەرىَب ئۇزۇْ ئۆِۈر  .ھەزرىحي ٍەھَبٔىڭ جۇغۇٌۇغي ثىر ِۆجىسە ئىسى
 .ھەجحب پەرزۀث وۆرۈظ ئۈِىسىٕي ئۈزگۀسىٓ وېَىٓ زۇَٔبغب وەٌگەْ ئىسىوۆرگۀسىٓ وېَىٓ، 

 .ئۇ، پەٍغەِجەر زەوەرىَبٔىڭ لەٌجىٕي جىحرەجىەْ پبن زۇئبضىسىٓ وېَىٓ وەٌگەْ ئىسى
 . گۇِراھٍىمٕىڭ ٍۈوطەوٍىىىسىٓ پبوٍىمّۇ ٍۈوطەٌگەْ ثىر زەۋرزە زۇَٔبغب وەٌسى

ثبٌىٍىمي، ثبغمب ثبٌىالرٔىڭىىسىٓ پەرلٍىك ئۆجىەْ ٍەھَب ئەٌەٍھىططبالَ جۇغۇٌسى، ئۇٔىڭ 
ثەزى  .ٍەھَب ثوٌطب، ئېغىس ـ ثېطىك ئىسى .وۆپ لىطىُ ثبٌىالر ۋالحىٕي ئوٍٕبپ ئۆجىۈزەجحي .ئىسى

ثبٌىالر ھبٍۋأالرٔي ثوزەن لىٍىپ ئوٍٕىطب، ٍەھَب ئىچ ئبغرىحمبٍٔىمي ئۈچۈْ، ئۆزىٕىڭ جبِىمي 
ئۆزىگە ٍېگۈزەن ٔەرضە لبٌّىغبٔسا، زەرەخ ٍۇپۇرِبلٍىرى ۋە  .ثىٍەْ ھبٍۋاْ ۋە لۇغالرٔي ثبلبجحي

ضۆٍگۈضي، هللا ٍەھَب چوڭ ثوٌغبٔطىرى ٍۈزى ٔۇرغب، لەٌجي ھېىّەت، ا .ِېۋىٍىرىٕي ٍەٍححي
وىچىىىسىٕال  .ٍەھَب ئولۇغٕي ٍبذػي وۆرەجحي .ِەرىپەت ۋە ذبجىرجەٍِىه ثىٍەْ جوٌۇۋاجبجحي

ئي » :رەھّىحي ئۇٔىڭغب ِۇٔساق ذىحبة لىٍسى ٔىڭهللا ئۇ جېري ثبال چېغىسا، .ئىٍىّگە لىسىمبجحي
ئۇٔىڭغب ثبٌىٍىك چېغىسىال ئەلىً  .)زېسۇق(« ٍەھَب! وىحبثٕي )ٍۀي جەۋراجٕي( جىرىػىپ ئولۇغىٓ

ٍەھَبغب ثبٌىٍىك چېغىسىال وىحبثٕي پىػىػىك ئۆگىٕىع، ٍۀي غەرىئەت  .ـ پبراضەت ئبجب لىٍسۇق
ئۇٔىڭ غەرىئەجٕي ئۆگىٕىػىٕي ۋە هللا ا .لىٍىٕسى وىحبثىسىىي ھۆوۈٍِەرٔي ئىگەٌٍەظ ئەِر

ئۇ، زاِبٔىٕىڭ ئەڭ  .ثبٌىٍىك چېغىسىال ئىٕطبٔالر ئبرىطىسا ھۆوۈَ چىمىرىػىٕي ئىرازە لىٍسى
 .ثىٍىٍّىه وىػىطي ۋە ھېىّەت ضبھىجي ثوٌۇپ، غەرىئەجٕي ئىٕحبٍىٓ پىػػىك ئۆگۀگەْ ئىسى

  .ەْ ئىسىئۇٔىڭغب ثبٌىٍىك چېغىسىال ھېىّەجٍەر ثەرگهللا غۇڭب ا
ئۇ ئىٕطبٔالر ئبرىطىسا ھۆوۈَ چىمىراجحي، ئۇالرغب زىٕٕىڭ ضىرٌىرىٕي چۈغۀسۈرۈپ، جوغرا 

 .ٍەھَب چوڭ ثوٌۇپ، ئىٍّي ـ ِەرھەِىحي ئبرجحي .ٍوٌٕي وۆرضىحىپ، گۇِراھٍىمحىٓ ضبلالٍححي
ئبجب ـ ئبٔىطىغب ئىٕطبٔالرغب، ِەذٍۇلبجالرغب، لۇغالرغب، ھبٍۋأالرغب ۋە زەرەذٍەرگە غەپمىحي 
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 . ئبرجحي، ھەجحب غەپمىحي زۇَٔبٔي ئىچىگە ئبٌسى ۋە زۇَٔب ِەرھەِەجي ثىٍەْ جوٌسى
وېَىٕچە گۇٔبھحىٓ پبوٍىٕىع ئۈچۈْ  .ئۇ ئىٕطبٔالرٔي گۇٔبھٍىرىغب جەثە لىٍىػمب چبلىراجحي

ٍەھَبٔي ٍبذػي  .زۇئب لىالجحي لبهللاىئورزأىَە زەرٍبضىسا ٍۇٍبجحي، ئۇالر ئۈچۈْ ئۇالرٔي ئ
 . وۆرِەٍسىغبْ ۋەٍبوي ئۇٔىڭغب زىَبْ ٍەجىۈزىسىغبْ ھېچىىُ ٍوق ئىسى

 .ئۇ، غەپمەجٍىه ۋە پبن، جەلۋازار، ئىٍىٍّىه ۋە پەزىٍەجٍىه ثوٌغبچمب ثبغمىالر ئۇٔي ضۆٍەجحي
ٍبلىالرغب ۋە چۆٌگە وېحىپ، ئۇ   - ئۇ جبغالرغب، چەت .وغحيٍەھَب ثۇالرغب ٍۀە ئىجبزەجٕي ل

ھۇزۇرىسا ٍىغالپ ئۇٔىڭ ئۈچۈْ ٔبِبز لىٍغبْ ھبٌسا ثىر هللا ئىجبزەت لىٍغبْ، ا لبهللاٍەرٌەرزە 
  .ٔەچچە ئبٍٕي ئۆجىۈزەجحي

ٍېّەن ـ ئىچّەوحىٓ ئۀطىرەپ وەجّەٍححي، ثەزىسە  .چۆٌسە ٍبٌغۇزٌۇق ھېص لىٍّبٍححي
جبغسا ئۇچرىغبْ ثىر غبرزا ٍبوي ئبٌسىغب  .چېىەجىە ۋە ثەزىسە ئوجالرٔي ٍەٍححي ٍوپۇرِبق، ثەزىسە

گبھىسا جبغسىىي غبرالرغب وىرگۀسە، ئۇ ٍەرزە ۋەھػىٌ ھبٍۋأالر،  .ئۇچرىغبْ ئبزگبٌسا ئۇذالٍححي
ٔي زىىىر لىٍىع ۋە ٔبِبز ئولۇظ ثىٍەْ هللا پۈجۈْ ۋالحي ا .غىر، ٍوٌۋاش ۋە ثۆرىٍەرٔي ئۇچرىحبجحي

ھبٍۋأالر ئۇٔىڭغب لبراپ، ئۇٔىڭ  .ِەغغۇي ثوٌغبچمب ثۆرە، ٍوٌۋاضالرغب ئۆرۈٌۈپ لبرىّبٍححي
ِەذٍۇلبجالرٔي رەھّسىً، ِېھرى ثىٍەْ ئىططىحىسىغبْ ۋە ئىٍّي ثىٍەْ ئبرىطىسا ھۆوۈَ 

پەٍغەِجىرى( ٍەھَب ئىىۀٍىىىٕي جؤۇپ ثبغٍىرىٕي ئېگىػەجحي ۋە  ٔىڭهللاچىمىرىسىغبْ )
 . بضحىٓ ئۇ ٍەرزىٓ ئبضحبغىٕە چىمىپ وېحەجحيٍەھَبغب جۇٍسۇرِ

ٍەھَب ۋەھػىٌ ھبٍۋأالرغب وۆٍۈٔگەچىە، ئۇالرٔىڭ لورضىمىٕي جوٍغۇزۇپ، ئۆزى وېچىٕي ئبچ 
 .ئۇ جېٕىسىٓ ثەورەن روھىٕىڭ ئوزۇلي ثوٌغبْ ٔبِبز ۋە زىىىرگە ئەھّىَەت ثېرەجحي .ئۆجىۈزەجحي

ضۆٍگۈضىٕي  لبهللا، زىٍىسا زىىىر لىٍغبْ، زەرەخ ٍوپۇرِبلٍىرىٕي ٍېگەچ، وۆزٌىرى ٔەٍِۀگەْ
 . وۆرضەجىەْ ئۇٔىڭ ٔېّىحىگە غۈوۈر ۋە ِەرھەِىحىگە ھەِسۇضبٔب ئېَحمبْ ھبٌسا جۈٔەٍححي

زەۋەت لىٍغىٕىسا، ضەۋرچبٍٔىمي ۋە ِېھرىجبٍٔىمي ثىٍەْ ئۇالرٔي  لبهللاٍەھَب ئىٕطبٔالرٔي 
وٌغبچمب، ئۇالرٔي ضۆزىگە ٍېمىٓ ث ٔىڭهللاضۆزٌىرى ضەِىّىٌ ۋە  .ٍىغٍىحىۋېحەجحي

 .ٍەھَبٔىڭ ئىٕطبٔالرٔىڭ ئبٌسىغب چىمىسىغبْ ۋالحي )ضەھەر( ٍېحىپ وەٌسى .جەضىرٌۀسۈرەجحي
ِەضجىس ئىٕطبٔالر ثىٍەْ جوٌغبٔسا، زەوەرىَبٔىڭ ئوغٍي ٍەھَب ئورٔىسىٓ جۇرۇپ ضۆزٌەغىە 

 .ٍسىجبئبال ِەْ ئەِەٌسە لىٍىسىغبْ ضۆزٌەرٔي ئەِر لىهللا ا»ئۇ ِۇٔساق زېسى:  .ثبغٍىسى
ئىجبزەت لىٍىػىڭالرٔي  لبهللاضىٍەرٔىڭ ئۇالرغب ثوٍطۇٔۇغىڭالرٔي، ثىر ۋە غېرىىي ثوٌّىغبْ 

غب غېرىه لوغطب ۋە ئۇٔىڭسىٓ ثبغمىطىغب ئىجبزەت لىٍطب، ئۇ ذۇززى هللا وىُ ا .ثۇٍرۇٍّەْ
ذوجبٍىٕي جەرىپىسىٓ ضېحىۋېٍىٕغبْ جۇرۇلٍۇق، ئىػٍەپ جبپمىٕىٕي ثبغمب ذوجبٍىٕىغب ثەرگەْ 

ضىٍەرگە ٔبِبزٔي ثۇٍرۇٍّەْ، چۈٔىي  ئوذػبٍسۇ، وىُ لۇٌىٕىڭ ثۇٔساق لىٍىػىٕي ذبالٍسۇ؟!لۇٌغب 
ٔبِبزٔي  .ٔبِبز لىٍغۇچي ٔبِىسىسىٓ جوذحبپ لبٌغىچە ئۇٔىڭ ٔبِبز لىٍىػىغب لبراپ جۇرىسۇهللا ا

ئۇ، ئۆزىسىٓ ذۇغجۇً پۇراپ  .ضىٍەرگە روزىٕي ثۇٍرۇٍّەْ. ئىرالش ثىٍەْ ئبزا لىٍىڭالر
ئۇ ئبزەَ ِبڭغبٔطېرى ئۇٔىڭسىٓ ٔبھبٍىحي ذۇغجۇً  .ثىر ئبزەِٕىڭ ھبٌىحىگە ئوذػبٍسۇجۇرىسىغبْ 

ثۇ،  .ٔي وۆپ زىىىر لىٍىػىڭالرٔي ثۇٍرۇٍّەْهللا ضىٍەرٔىڭ ا. پۇرالالر وېٍىپ جۇرىسۇ
 .زۈغّۀٍىرى لوغٍىغبْ ثىر ئبزەِٕىڭ ِۇضحەھىەَ ثىر لەٌئەگە لېچىپ وىرىۋاٌغىٕىغب ئوذػبٍسۇ

ثۇ لەٌئەضىس لۇجۇٌۇظ  .ٔي زىىىر لىٍىػحۇرهللا ڭي )ٍۀي ئەڭ ٍبذػىطي( الەٌئەٌەرٔىڭ ئەڭ چو
ٍەھَب ضۆزىٕي جۈگەجىۀسىٓ وېَىٓ ِۇٔجەرزىٓ چۈغۈپ چۆٌگە لبراپ ٍوٌغب  .ِۇِىىٓ ئەِەش
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 . چىمحي
ٍەھَب ئۇ ٍەرزە ثوغٍۇلٕىڭ  .چەوطىس وەجىەْ چۆي لۇِي ئۇپۇلمىچە ضوزۇٌۇپ ٍبجبجحي

ثۇ ِەزگىٍسە، ٍەھَب ثىٍەْ  .ۇغمب ۋە ٍىغالغمب ثبغٍىسىئوجحۇرىطىسا جۇرۇپ ٔبِىسىٕي ئول
ئۇ زاِبٕٔىڭ ھۆوۈِسارٌىرىسىٓ ثىرى گۇِراھ، . ھولۇلسارالر ئبرىطىسا ثىر جولۇٔۇظ پەٍسا ثوٌسى

 .ضبرىَىسا ثۇزۇلچىٍىك ئەۋج ئبٌغبْ ئىسى .ٔەزەر زائىرضي جبر، ھبِبلەت ۋە ِۇضحەثىث ئىسى
چۈٔىي ئىٕطبٔالر ٔورِبٌسا ثىرى ھەَ  .جىە چۈغۈرەجحيٍەھَب ھەلمىسىىي ذەۋەرٌەر ئۇٔي زەھػە

ھۆوۈِسار ھەِسە ثۇٔچىٍىه ضەۋىَىسە ثوٌطب، ئۇٔي ضۆٍەجحي، ٌېىىٓ لېرىػمبٔسەن ئۇٔي ھېچىىُ 
 . ٍبذػي وۆرِەٍححي

ئۇ ئبٍبٌٕىڭ  .ثۇ ھۆوۈِسار، ئۆز لېرىٕسىػىٕىڭ ئبٍبٌىٕي ِەججۇرىٌ جبرجىۋاٌّبلچي ئىسى
مبْ ثىر لىسى ثبر ثوٌۇپ، ئېَحىػالرغب لبرىغبٔسا، ئۇ ٍەجحە لبت وىَىُ ئۇضطۇي ئوٍٕبغحب زاڭمي چىم

ئبذىرلي ئۇضطۇٌٕي  .ھەر ئۇضطۇٌىسا ثىر لبت وىَىّٕي ضېٍىۋىحەجحي .وىَىپ ئۇضۇي ئوٍٕبٍححي
ھۆوۈِسار ٍەھَبزىٓ ئۆزىٕىڭ لېرىٕسىػىٕىڭ ئبٍبٌي ثىٍەْ ئۆٍٍۀطە،  .ٍبٌىڭبچ ئوٍٕبٍححي

جبئىس ئەِەش، زەپ  :ٍەھَب ئەٌەٍھىططبالَ .ثوٌّبٍسىغبٍٔىمي ھەلمىسە ضورىسىثوٌىسىغبْ ٍبوي 
 . جبۋاة ثەرزى

ھۆوۈِسار: ٍەھَبغب ئۆزىٕىڭ ئۇ ئبٍبي ثىٍەْ ئۆٍٍۀّەوچي ئىىۀٍىىىٕي، ٍەھَبٔىڭ ئۇٔي 
ٍەھَب ئۇٔىڭ  .رازى لىٍغۇزەن ثىر پەجىۋا ثېرىػي وېرەوٍىىىٕي چۈغۀسۈرۈغىە ثبغٍىسى

ھۆوۈِسارغب غەرىئەجٕىڭ ھۆوّىٕي ثىٍسۈرۈپ، ئۇٔي  .ۇْ وۆرِەً رەت لىٍسىئبرزۇضىٕي ئۇٍغ
 .ھۆوۈِسار ٍەھَبغب غەزەپٍىٕىپ، ئۇٔىڭ زىٕسأغب جبغٍىٕىػىٕي ثۇٍرىسى .جبغالپ چىمىپ وەجحي

ئۇ ئبٍبٌٕىڭ ئۇضطۇٌچي لىسى ٍەھَبٔي  .ھۆوۈِسار لېرىٕسىػىٕىڭ ئبٍبٌىٕي ِەججۇرىٌ ئبٌسى
ئۇ ٍەھَبٔىڭ ئېطىً، ئبلىۆڭۈي ۋە ئبالھىسە ثىرى  .سە وۆرگەْ ئىسىھۆوۈِسار ثىٍەْ ضۆزٌەغىۀ

ئۇٔىڭ ٔبِبز  .ئىىۀٍىىىٕي ثىٍىپ، ئۇٔي ٍبذػي وۆرۈپ لبٌسى ۋە ئۇٔي ئىسزەپ زىٕسأغب وەٌسى
ئبٔسىٓ وېَىٓ،  .ۋە ٍىغىغب چۆوىۀٍىٍىىىٕي وۆرۈپ، ٔبِىسىٕي جۈگەجىىچە ئۇٔي وۆزىحىپ جۇرزى

 . حىپ، ٍەھَبٔىڭّۇ ئۇٔي ئۆزىگە ئوذػبظ ضۆٍۈغىٕي جەٌەپ لىٍسىئۆزىٕي ٍەھَبٔىڭ پۇجىغب ئې
ئبٍبي  .زېسى - ثبغمىطىٕىڭ ضۆٍگۈضىگە ٍەر ٍوق، جىٓهللاٍەھَب: لەٌجىّسە 

لەٌجي ئۇٔىڭغب ثوٌغبْ ٔەپرەت ثىٍەْ  .ئۈِىسضىسٌۀگەْ ھبٌسا ئورٔىسىٓ جۇرۇپ وېحىپ لبٌسى
 .ِۇزىىىالر چېٍىٕسى .ئۇضطۇٌىٕي ثبغٍىسىئبٍبي . جوٌغبْ ھبٌسا ھۆوۈِسارٔىڭ ضبرىَىغب لبٍححي

 ئبٍبي ٍەجحىٕچي ئۇضطۇٌغب وەٌگۀسە جوذحبپ، ٍۈزىٕي ئبچحي ۋە ھۆوۈِسارغب: 
  .زېسى - ـ زەوەرىَبٔىڭ ئوغٍي ٍەھَبٔىڭ ثېػىٕي جەٌەپ لىٍىّەْ،

 .زېسى - ـ زەوەرىَبٔىڭ ئوغٍي ٍەھَبٔي ئۆٌحۈرۈڭالر! ـ لەزەھٕي ئىچىۋېحىپ: 44ھۆوۈِسار 
ئەضىەرٌەر زەرھبي لىٍىچ ـ ذۀجەرٌىرىگە  .ي ثېگي لوي ئبضحىسىىىٍەرگە ثۇٍرۇق لىٍسىٍبضبۋۇ

ئۇ غېھىحٍىه  .ٔبپبن لوٌالر لىٍىچالرٔي وۆجۈرۈپ، پبن ثوٍۇٕٔي چېپىپ جبغٍىسى .ئېطىٍىػحي
ِەرجىۋىطىگە ئېرىػىۋاجمبٔسا، لىَب جبغالرٔىڭ لەٌجي ثۈٍۈن پەٍغەِجەرگە ثوٌغبْ غەپمىحي 

 . پبرە ـ پبرە ثوٌغبْ ئىسىجۈپەٍٍىسىٓ 
 ئىطب ئەٌەٍھىططبالَ

غبِبٌالر ئبٌّب ۋە پورجبوبي چېچەوٍىرىٕىڭ ذۇظ  .لۇٍبظ پېحىػمب ٍۈزٌۀگەْ ئىسى
چېچەوٍەرٔىڭ ذۇظ ھىسى غبِبٌالر ثىٍەْ ثىرٌىىحە  .پۇرالٍىرىٕي ئۇچۇرۇپ ئەجراپمب ٍبٍسى
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ئۈْ ـ جىٕطىس ٔبِبز لىٍىۋاجمبْ  ِەرٍەِٕىڭ ٔبِبزگبھىٕىڭ زەرىسىٍەرىسىٓ وىرىپ، ئىرالش ثىٍەْ
ِەرٍەَ ثىرزىٕال ھبۋأىڭ ذۇغجوً پۇراق ثىٍەْ  .لىسچبق )ِەرٍەَ( ٔىڭ ئەجراپىٕي لبپٍىسى

غۈوۈر  لبهللائۇ جەثىئەجٕىڭ ذەۋىرىگە وۈٌۈِطىرىسى ـ زە، جەورار  .جوٌغبٍٔىمىٕي ھېص لىٍسى
ىٕىڭ پۀجىرىطىگە ثىر جۇٍۇلطىس ٔبِبزگبھ .لىٍىپ ئىرالش ثىٍەْ ٔبِىسىٕي زاۋاِالغحۇرزى

جورغبً وۈْ جەرەپىە لبراپ جۇِػۇلىٕي ئېگىس وۆجۈرۈپ لبٔبجٍىرىٕي  .جورغبً وېٍىپ لؤسى
ثۇ ضىٍىىٕىػحىٓ  .ئبچحي ۋە ھۆي ثوٌۇپ وەجىەْ جۈوٍىرىٕي لۇرۇجۇظ ئۈچۈْ ضىٍىىٕسى

چبچرىغبْ ئۇغػبق ضۇ جبِچىٍىرى ِەرٍەِگە ثىرزىٕال ِەضجىسٔىڭ جېػىسىىي ئىىىي لوراَ 
ِەرٍەَ ٔبِىسىٕي  ...بغٕىڭ ئبرىطىسا ئۆضىەْ گۈٌگە ضۇ لۇٍّىغبٍٔىمىٕي ئېطىگە ضبٌسىج

جۈگىحىپ، گۈٌگە ضۇ لوٍۇظ ئۈچۈْ، ھۇجرىطىسىٓ چىمبً زەپ جۇرىػىغب، پەرىػحىٍەر ئۇٔىڭغب 
 ِۇٔساق زەپ ذىحبة لىٍسى:

لىٍسى، ھەلىمەجەْ ضېٕي )پۈجۈْ ئبٍبٌالر ئىچىسىٓ( جبٌٍىسى، ضېٕي پبن هللا ئي ِەرٍەَ! ا»
 .ِەرٍەَ چۆچۈپ، جبٍىسا جوذحبپ لبٌسى .ضېٕي پۈجۈْ جبھبْ ئبٍبٌٍىرىسىٓ ئبرجۇق لىٍسى

ئي ِەرٍەَ! پەرۋەرزىگبرىڭغب ئىحبئەت لىً، ضەجسە لىً ۋە رۇوۇ : پەرىػىحىٍەر ٍۀە ِۇٔساق زېسى
  «. لىٍغۇچىالر ثىٍەْ ثىٍٍە رۇوۇ لىً

ثوٌغبْ ئىرالضىٕي، ضەجسىطىٕي ۋە  لبهللاذۇظ ذەۋەرزىٓ وېَىٕىي ثۇٍرۇق ئۇٔىڭ 
ئۇ ئەِسى ئۆزىٕي وىچىه،  .ِەرٍەَ گۈٌٕي ئۇٔحۇپ لبٍحب ٔبِبزٔي ثبغٍىسى .رۇوۇضىٕي ئبغۇراجحي

ِەرٍەَ ٔبِبز ئولۇۋېرىپ ٍېرىُ وېچە  .ئبجىس ۋە ٔبِبزگبھحب ٍبٌغۇز زەپ ھېص لىٍّبٍححي
چېٍەوىە  .ىغب ٍۀە گۈي وەٌسىٔبِىسىٕي جۈگەجىۀسىٓ وېَىٓ، ٍبز .ثوٌغبٍٔىمىٕي ضەزِەً لبٌسى

ِەرٍەَ گۈٌگە ضۇ لۇٍسى، ئبٔسىٓ چىٍەوٕي ٍەرگە  .ئبزراق ضۇ ئېٍىپ، گۈي ضۇغىرىػمب چىمحي
ِەرٍەَ ئۇغحۇِحۇت  .لوٍۇپ، ئىىىي وېچىسە ثىر ھەضطە ئۇزىرىغبْ گۈٌگە زىممەت ثىٍەْ لبرىسى

ئبٍبلٕىڭ جىۋىػي ئەِەش ثۇ، ِېڭىۋاجمبْ  .ٍېمىٕال ٍەرزە جوذحىغبْ ئبٍبق جىۋىػىٕي ئبڭٍىسى
 . ..ئىسى

ثۇ، غېغىٍالرٔىڭ، لۇِالرٔىڭ ۋە جۇپرالٕىڭ ئۈضحىسە جۇرغبْ ئبٍبلٕىڭ جىۋىػي ئىسى، 
ئەجراپٕي زىممەت ثىٍەْ وۆزەجىەْ  .ِەرٍەَ ئۆزىٕىڭ ٍبٌغۇز ئىىۀٍىىىٕي ھېص لىٍىپ لورلحي

ٔېرىسا جۇرغبٍٔىمىٕي ئبرلىسىٕال پبرٌىغبْ ٔۇر ثىٍەْ ئۇٔىڭ  .ثوٌطىّۇ، ھېچٕەرضە وۆرۈّٔىسى
ثۇ ئەھۋاي ئۇٔىڭغب ئبجبٍىپ ثىر چۈغحەن ثىٍىٕسى،  .ِەرٍەَ چۆچۈپ ثېػىٕي ئەگسى .وۆرزى

ئۇٔىڭ  .ئەِّب ثۇ چۈظ ئەِەش ئىسى .گوٍب ئۆزى ئبً ٔۇرىٕىڭ ئىچىسە جۇرغبٔسەن ئىسى
ٍۈزى ٔبجۇٔۇظ ثوٌۇپ،  .ِەرٍەِگە غۇٔساق ثىر لبرىػي ِەرٍەِٕىڭ وۆڭٍىگە ئۀسىػە ضبٌسى

وۆزٌىرى  .پىػبٔىطي ئبٍسىّٕۇ پبرلىراق ئىسى .ِەرٍەَ ئۇٔي ثۇرۇْ وۆرۈپ ثبلّىغبْ ئىسى
ِەرٍەَ ئۇٔىڭغب لبرىۋىسى، ئۇٔىڭ  .ضۈرٌۈن وۆرۈٔطىّۇ، چىراٍىسىٓ ِۇالٍىٍّىك چىمىپ جۇراجحي

 .ئىجبزەت لىٍغبْ وىػىٕىڭ غەرەپٍىه ٍۈزىسەن وۆرۈٔسى لبهللاٍۈزى ِىٍَؤالرچە ٍىٍسىٓ ثېرى 
ٔي جؤۇٍسىغبْ ۋە جەلۋازار ٍبوي ئەِەضٍىىىٕي هللا ئۇٔىڭ ا .زىٓ پبٔبھٍىك جىٍىسىهللا ِەرٍەَ ا

ِەْ ضبڭب » ضورىۋىسى، ئۇ ٍەرزە جۇرغبْ وىػي )ٍۀي جىجرىئىً( ئىٍٍىك وۈٌۈِطىرگەْ ھبٌسا:
 . زېسى« ثىر پبن ئوغۇي ثېرىع ئۈچۈْ ئەۋەجىٍگەْ پەرۋەرزىگبرىڭٕىڭ ئەٌچىطىّەْ

رۇھۇي ئەِىٓ ئىٕطبْ ضۈرىحىسە  .ىگەْ ھبٌسا ثېػىٕي وۆجەرزىِەرٍەَ ھبٍبجبٍٔىٕىپ، جىحر
ِەرٍەَ ئۇٔىڭ پېػبٔىطىٕىڭ پبراللٍىمىٕي، ٍۈزىٕىڭ ضۈزۈوٍىىىٕي ۋە وۆزىٕىڭ  .ئبٌسىسا جۇراجحي



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

277 
 

ئىجبزەت لىٍغبْ وىػىٕىڭ غەرىپي  لبهللائۇٔىڭسا ِىٍَؤالرچە ٍىً  .ضۈزٌۈوٍىىىٕي ھېص لىٍسى
ىس ئىىۀٍىىىٕي، ئۆزىگە ھېچمبٔساق وىػىٕىڭ لوٌي ِەرٍەَ ئۆزىٕىڭ جېري ل .ثبر ئىسى

 .جەگّىگۀٍىىىٕي، ٍبجٍىك ثوٌّىغبٍٔىمىٕي، ھېچمبٔساق وىػىگە ٍېمىٕالغّىغبٍٔىمىٕي ئوٍٍىسى
 ٍبجٍىك ثوٌّبً جۇرۇپ ثبال جۇغۇظ ِۇِىىّٕۇ؟

ِبڭب وىػي ٍېمىٕالغّىغبْ جۇرضب، »: ثۇالرٔي ئوٍٍىغبْ ِەرٍەَ رۇھۇي ئەِىٕگە ِۇٔساق زېسى
  «. ِەْ پبھىػە لىٍّىغبْ جۇرضبَ، لبٔسالّۇ ِېٕىڭ ئوغۇي ثبالَ ثوٌطۇْ؟

ئەِەٌىَەت ضەْ زېگۀسەوحۇر، )ٌېىىٓ پەرۋەرزىگبرىڭ ئېَححي: ئۇ ِبڭب »: جىجرىئىً
ئۇٔي وىػىٍەرگە لۇزرىحىّىسٔي وۆرضىحىسىغبْ( زەٌىً ۋە ثىس جەرەپحىٓ ثوٌغبْ  .ئبضبٔسۇر

ِەرٍەِٕىڭ ئەلٍي رۇھۇي ئەِىٕٕىڭ  «. لىٍىٕىپ ثوٌغبْ ئىػحۇرِەرھەِەت لىٍسۇق، ثۇ جەلسىر 
 . ضۆزٌىرىٕي لوثۇي لىٍسى

ثىر وەٌىّىطي  ٔىڭهللاضبڭب )ئبجىٕىڭ ۋاضىحىطىطىس( هللا ا: جىجرىئىً جەورار ِۇٔساق زېسى
)زىٓ جۆرەٌگەْ ثىر ثوۋاق( ثىٍەْ ذۇظ ذەۋەر ثېرىسۇوي، ئۇٔىڭ ئىطّي ِەضىھ ِەرٍەَ ئوغٍي 

ئۇ ثۆغۈوحىّۇ )ٍۀي  .ٍېمىٕالرزىٓ ثوٌىسۇ لبهللائىطبزۇر، ئۇ زۇَٔب ۋە ئبذىرەجحە ئبثرۇٍٍۇق ۋە 
زىٕي( ضۆزٌەٍسۇ ثوۋالٍىك چېغىسىّۇ(، ئوجحۇرا ٍبظ ثوٌغبٔسىّۇ وىػىٍەرگە )پەٍغەِجەرٌەرٔىڭ ضۆ

  «. ۋە )جەلۋازارٌىمحب وبِىً( ٍبذػي ئبزەٍِەرزىٓ ثوٌىسۇ
جېري ھبِىٍسار ثوٌّبً جۇرۇپال ئوغٍىٕىڭ ئىطّىٕي ئبڭٍىغبْ ِەرٍەَ جېرىّۇ لبجحىك 

ِەرٍەَ ٍۀە ثبغمب ضوئبي ضوراظ ئۈچۈْ ئېغىس ئبچبً زەپ جۇرۇغىغب، رۇھۇي ئەِىٓ  .چۆچىسى
ھبۋا ِەرٍەَ ثۇرۇْ وۆرۈپ ثبلّىغبْ ثىر ٔۇر  .جەرەپىە ئىححىرىسىلوٌىٕي وۆجۈرۈپ ھبۋأي ِەرٍەَ 

ثۇ ٔۇر ِەرٍەِٕىڭ ۋۇجۇزىغب وىرىپ، ثىرزەِسىال ئۇٔىڭ ئىچىگە  .ثىٍەْ ٍورىغبْ ھبٌسا وەٌسى
ضوغۇق  .ِەرٍەَ ثبغمب ضوئبي ضورىغىچە، جىجرىئىً جىّجىحال غبٍىت ثوٌغبْ ئىسى .جوٌسى

ئوالغحي، ذۇززى ئەلٍىٕي ٍولىحىپ لوٍىسىغبٔسەن ھېص غبِبي چىمىپ، ِەرٍەِگە جىحرەن 
ھۇجرىطىٕىڭ ئىػىىىٕي چىڭ جبلبپ، ٔبِبزغب چۆوۈپ  .زەرھبي ھۇجرىطىغب ٍۈگۈرزى .لىٍسى

 . ٍىغالپ وەجحي
ئۇ ھەَ ذۇغبٌٍىمحىٓ ھبٍبجبٔالٔغبْ ھەَ لورلمبْ، ھەَ ئىچىسىٓ جبجٍىك ثىر ھۇزۇر ھېص 

ئۇ وۆزٌىرىٕي  .ىچە غۇٔساق غېرىٓ ئۇذٍىسىِەرٍەَ ئۇ وېچىطي ضەھەرگ .لىٍغبْ ئىسى
ِېۋىٍەر  .ئېچىپال، ھۇجرىطىٕىڭ پەضٍي ئۆجىەْ ِېۋىٍەر ثىٍەْ جوٌغبٍٔىمىٕي وۆرزى

 . ِەرٍەَ ٍېَىػىە ثبغٍىسى .ثۇرۇٔمىسىّٕۇ جېرىّۇ وۆپ ئىسى
ئۇ ئبغرىپ  .ئۇٔىڭ ھبِىٍسارٌىمي ثبغمب ئبٍبٌالرٔىڭىىگە ئوذػىّبٍححي ...وۈٍٔەر ئۆجحي

ھەجحب  .حي، ئېغىرٌىك ھېص لىٍّبٍححي، ھېچمبٔساق ئۆزگىرىع ھېططىّۇ ٍوق ئىسىلبٌّبٍح
 ٔېئّەتئۇٔىڭ ھبِىٍسارٌىمي ٍبذػي ثىر  .لورضىمىّۇ ثبغمب ئبٍبٌالرٔىڭىىسەن ٍوغىٕىّىغبْ ئىسى

 . ئىسى
ذورِب زەرىرىٕىڭ  ِْەرٍەَ زەَ ئېٍىع ئۈچۈْ ثىر جۈپ ئېگىس ۋە ٍوغب .جولمۇز ئبً ثوٌسى

ئۇ ئبغرىك ھېص لىٍىۋاجبجحي، ئبغرىك وۈچىَىػىە ۋە پبت ـ پبجال وېٍىػىە  .ئبضحىسا ئوٌحۇرزى
جوٌغبلٕىڭ لبجحىمٍىمي ئۇٔي )ٍۆٌىٕىۋېٍىع ئۈچۈْ( ثىر . ِەرٍەَ جۇغۇت ئۈضحىسە ئىسى .ثبغٍىسى

جەلسىرى ثىٍەْ  ٔىڭهللازەي غۇ چبغسا،  .ذورِب زەرىرىٕىڭ ٍېٕىغب وېٍىۋېٍىػمب ِەججۇر لىٍسى
  .ئىٕطبٔالرٔىڭ ئبزاثٍىرىٕي لەٌجىگە ٍۈوٍىگەْ وىػي جۇغۇٌسى
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غەَ لىٍّىغىٓ، »جىجرىئىً ئۇٔىڭغب ذورِب زەرىرىٕىڭ ئبضحىسىٓ ٔىسا لىٍسى: 
ذورِب  .پەرۋەرزىگبرىڭ ضېٕىڭ ئبضحىڭسىٓ )ئېمىپ جۇرىسىغبْ( ثىر ئېرىمٕي پەٍسا لىٍسى

)ثۇ غېرىٓ  .ٌسىڭغب پىػمبْ ٍېڭي ذورِىالر جۆوۈٌىسۇزەرىرىٕي ئۆز جەرىپىڭگە ئىرغىحمىٓ، ئب
ذورِىسىٓ( ٍېگىٓ، )ثۇ جبجٍىك ضۇزىٓ( ئىچىىٓ ۋە ذۇرضەْ ثوٌغىٓ، ثىرەر ئبزەِٕي وۆرضەڭ 

غب ۋەزە ثەرزىُ، ثۈگۈْ ھېچ هللا ِەْ ھەلىمەجەْ ِەرھەِەجٍىه ا: )ئۇ ثبال جوغرۇٌۇق ضورىطب(
  «. ئبزەِگە ضۆز لىٍّبٍّەْ، زېگىٓ

ِەڭسىٍىرى لىپمىسىً،  .ِەضىھىە لبرىسى، ئۇٔىڭ ٍۈزى ئىٕحبٍىٓ ضۆٍۈٍِۈن ئىسىِەرٍەَ 
ئۇٔىڭسىٓ  .چبچٍىرى جۈز، جېٕي ٍۇِػبق ۋە ضۈزۈن ثوٌۇپ، پبوٍىك ۋە ضۆٍگۈ ثىٍەْ جوٌغبْ ئىسى

ٌەززەجٍىه ِېۋىٍەرٔىڭ ٍەرگە جۆوۈٌۈغي ئۈچۈْ، ذورِب زەرىرىٕي ضىٍىىػي جەٌەپ 
غېرىٓ ذورِب ۋە جبجٍىك ضۇالرزىٓ ئېغىس جېگىپ، لەٌجي  لىٍىٕغبٔىسى، غۇٔىڭ ثىٍەْ، ئۇ

 . ھۇزۇرغب جوٌۇپ، وۆڭٍي ئبراِغب چۈغحي
لوٌي جېگەر ـ جەگّەٍال ئبٌسىغب پبوىسە، جبجٍىك  .ِەرٍەَ ذورِب زەرىرىگە لوٌىٕي ئۇزاجحي

ِەرٍەَ لورضىمىٕي جوٍغۇزغبٔسىٓ وېَىٓ ثوۋالٕي وىَىّي ثىٍەْ ٍۆگەپ،  .ذورِىالر جۆوۈٌسى
 . ىمىغب ئېٍىپ، جبجٍىك ئۇٍمىغب وەجحيلۇچ

ِەضجىسوە ثبرىسىغبْ  .ِەرٍەَ لبٍحمىٕىسا )لبٍحىپ وەٌگىٕىسە(، ئەضىر ۋالحي ثوٌغبْ ئىسى
ٍوٌسىىي چوڭ ثبزار، ضوزا ـ ضېحىمٕي جۈگىحىپ غەٍۋەت ـ غىىبٍەت لىٍىع ۋە غبراپ ئىچىع 

وەٌّەٍال،   - ئوجحۇرىغب وېٍەر ِەرٍەَ ثبزارٔىڭ .ئۈچۈْ ئوٌحۇرغبْ وىػىٍەر ثىٍەْ جوٌغبْ ئىسى
ئىٕطبٔالر ئۇٔىڭ ثىر ثوۋاق وۆجۈرۈۋاٌغبٍٔىمىٕي، ئۇٔي ثبغرىغب ثبضمبْ ھبٌسا ئبضحب وېٍىۋاجمبٍٔىمىٕي 

 . وۆرزى
ِەرٍەَ ضوئبي ٍبِغۇرىغب جۇجۇٌسى: ِەرٍەَ! ثۇ وىّٕىڭ ثبٌىطي؟ ٔېّىػمب جبۋاة ثەرِەٍطەْ؟ 

 . ..بڭ، ثۇ ثبال ٔەزىٓ وەٌسى؟ثۇ ھەلىمەجەْ ضېٕىڭ ثبالڭّۇ؟ ضەْ لىس جۇرض
ئۇٔىڭ وۆزٌىرى غۇرۇر ۋە ئبٔىٍىك  .ئۇالر پبن ِەرٍەِٕي جوذحىّبً لبرىٍىّبلحب ئىسى

 .ئۇ ثەوّۇ چبرىطىس ئىسى .ھېططىَبجي ثىٍەْ چبلٕبٍححي، ٍۈزىسە ئىػۀچ ٔۇرى پبرالٍححي
 لبهللائۇ ئبذىرى  .ضوئبٌالر وۆپەٍگىٍي جۇرزى، ئەِّب ئۇ ھېچىىّگە جبۋاة ثېرەٌّەٍححي

  .جەۋەوىۈي لىٍىپ، ثوۋالٕي ئىػبرەت لىٍسى، ٍۀي لوٌي ثىٍەْ ئىطبٔي ئىػبرەت لىٍسى
ثۀسىطىّەْ، ِبڭب وىحبثٕي ثەرزى )ٍۀي  ٔىڭهللاِەْ ھەلىمەجەْ »: ئىطب ِۇٔساق زېسى

لەٍەرزە ثوالً ِېٕي ثەرىىەجٍىه  .ئىٕجىٍٕي ثېرىسۇ( ۋە ِېٕي پەٍغەِجەر لىٍسى )ٍۀي لىٍىسۇ(
ِېٕي ئبٔبِغب  .ھبٍبجال ثوٌىسىىۀّەْ، ِبڭب ٔبِبزٔي، زاوبجٕي ئبزا لىٍىػٕي جەۋضىَە لىٍسىلىٍسى، 

ِەْ جۇغۇٌغبْ وۈٔۈِسە، ۋاپبت ثوٌغبْ  .وۆٍۈِچبْ لىٍسى، ِېٕي ِۇجەوەثجىر، غەلي لىٍّىسى
جبئبال جەرىپىسىٓ ثوٌغبْ( ئبِبٍٔىممب هللا وۈٔۈِسە، جىرىٍىپ لەثرەِسىٓ جۇرغۇزۇٌغبْ وۈٔۈِسە )ا

  «. رىػىّەْئې
وبھىٕالرٔىڭ ۋە ٍەھۇزىٌ ئبٌىٍّىرىٕىڭ ٍۈزٌىرى ئىطبٔىڭ ضۆزى جۈگەر ـ جۈگىّەٍال 

وۆزٌىرىٕىڭ ئبٌسىسا ئوچۇلحىٓ ئوچۇق ثىر ِۆجىسىگە غبھىث  .ضبغىرىپ جبجىرىپ وەجحي
ٍەھۇزىٌ وبھىٍٕىرى ثۇ ثبٌىٕىڭ جۇغۇٌۇغي ثىٍەْ ئۆزٌىرىگە وەٌگەْ غەذطىٌ  .ثوٌۇۋاجبجحي

  - ھۆوۈِراْ لوِبٔسأٍىرىٕىڭ چوڭي ثۇ ھېىبٍىٕي وۆرگەْ .ھېص لىٍىػحي جىراگېسىَىٕي
ئبڭٍىغبٔالرٔىڭ ھەِّىطىٕي جۇجۇغٕي، ثبال جۇغمبْ پبن لىسٔي ئىسزەپ جېپىػٕي، ثۇ ِەزگىٍسە 
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 . جۇغۇٌغبْ ثبرٌىك ثوۋالالرٔىڭ ئۆٌحۈرۈٌۈغىٕي ثۇٍرىسى
ِەرٍەَ ِىطىرغب لبراپ ٍوٌغب  .ِەرٍەَ پەٌەضحىٕسىٓ ِىطىرغب وېحىػىە ِەججۇر ثوٌسى

ئۇ ئىطبٔي  .ئۇ، ِىطىرغب ِبڭغبْ ثىر وبرۋاْ ثىٍەْ ثىرٌىىحە ضىٕب چۆٌىسىٓ ئۆجحي .چىمحي
وۆجۈرگەْ ھبٌسا، ئۇٔىڭسىٓ ئبۋۋاي ِۇلەززەش ئوت وۆرۈٔۈپ، جۇر جېغىٕىڭ ئوڭ جەرىپىسىٓ 

ٌىك ضەپەرزىٓ وېَىٓ ئۇزۇْ ۋە جبپب .چىممبْ ئبۋازغب لبراپ ِبڭغبْ ِۇضبٔىڭ ٍوٌي ثىٍەْ ِبڭسى
ِىطىر زۆٌىحىٕىڭ ثبٍبغبجچىٍىمي، ذەٌمىٕىڭ ِېھّبٔسوضحٍىمي،  .ِىطىرغب ٍېحىپ وەٌسى

ٍېحىٍىػىگە ئەڭ ِۇۋاپىك ٍەر   - لەزىّىٌ ِەزۀىَىحي ۋە ضبپ ھبۋاضي ثىٍەْ ئىطبٔىڭ ئۆضۈپ
 . ئىسى

ٌەضحىٕسىٓ ئىطب ثوۋالٍىك ۋە ئۆضّۈرٌۈن زەۋرىٕي ِىطىرزا ئۆجىۈززى، وېَىٓ ِەرٍەِگە پە
ئبٍرىٍىػىٕي ثۇٍرىغبْ ھېٍىمي ٔبجؤۇظ وىػي ٍۀە وېٍىپ، ثۇ لېحىُ پەٌەضحىٕگە لبٍحىػٕي 

ۋالىث ئىئورزاْ زەرٍبضىٕىڭ ضۈٍىسەن ئېمىپ، ئىطب ٍبظ ٍىگىحىە  .ِەرٍەَ لبٍححي .ثۇٍرىسى
ب ئىطب ئىجبزەجربٔىغ .ئىطب ٍەھۇزىٌ ئىجبزەجربٔىطىغب ثېرىع ئۈچۈْ ئۆٍسىٓ چىمحي .ئبٍالٔسى

  .لبراپ ِبڭسى
ئەجراپحىىي ئىٕطبٔالر ووچىالرزا رەڭسار، ئېطىً وىَىٍّىرىٕي وىَىػىپ ِەغرۇر 

ِۈرىطىگە چۈغۈپ  .ئىطب ثوٌطب، ئبق ٍۇڭسىٓ جولۇٌغبْ وىَىُ ثىٍەْ وېحىۋاجبجحي .ٍۈرۈغەجحي
ثبضمبْ  .جۇرغبْ ٍۇِػبق چبچٍىرى ضىُ ـ ضىُ ٍبِغۇر ضۈٍىسە ٔەِسەٌگۀسەن وۆرۈٔەجحي

لوپبي ٍۇڭسىٓ جولۇٌغبْ وىَىّي رىُ ھۆوۈِرأٍىرىٕىڭ ۋە  .ىٓ ِېسىٍىه پۇراق وېٍەجحيئىسٌىرىس
ئۇ وۈٔي گەرچە غۀجە وۈٔي  .ئىجبزەجربٔىسىىي وبھىٕالرٔىڭ وىَىّىسىّٕۇ چىراٍٍىك وۆرۈٔەجحي

ثوٌطىّۇ، ئىطب ثىر ثبغچىٕىڭ ِېۋىطىسىٓ ئىىىي جبي ئۈزۈپ، لورضىمي ئبچ، ٍولطۇي ثىر ثبٌىغب 
ئىطب  .ثۇ ئىع ٍەھۇزىَالر ئۈچۈْ ئۇالرٔىڭ ئېحىمبزىغب لبرغي چىمىع ھېطبثٍىٕبجحي .ثەرزى

  .ئىجبزەجربٔىغب وىرىپ، ئىچىگە ٔەزەر جبغٍىسى
ئىطب ئەجراپمب لبراپ، وبھىٕالرٔىڭ لۇرثبٍٔىك  .ئىطب ثۇ ٍەرزىىي ٍېگبٔە ٔۇرغب ئوذػبٍححي

ىمىٕي، ئۇالرٔي زەضطەپ ضېحىۋاالٌّىغبْ ٔبِراجالرغب لبٔساق ِۇئبِىٍە لىٍىۋاجمبٍٔ
لۇرثبٍٔىك لىٍىٕىسىغبْ ٍەرٔىڭ جېػىسا ئبچٍىمحىٓ ئۆٌۈپ وېحىۋاجمبْ  .چەٍٍەۋاجمبٍٔىمىٕي وۆرزى

ئىطب ئىجبزەجربٔىسىٓ چىمىپ، غەھەر ضىرجىسىىي جبغمب لبراپ  .ِىڭالرچە ٔبِراجالر ثبر ئىسى
ئىطب، ٔبضىرا جۆپىٍىىىسە  .ئۇٔىڭ ٍۈرىىي ھەلىمەت ئۈچۈْ ئوت ثوٌۇپ ٍېٕىۋاجبجحي .ٍۈرۈپ وەجحي

ثۇ ِۇثبرەن وېچىسە ئىىىي ِۇثبرەن پەٍغەِجەرٔىڭ روھٍىرى زۇَٔبزىٓ  .جۇرۇپ ٔبِبز ئولىسى
ئۇالرٔىڭ ھەر ئىىىىطي ھۆوۈِرأالر جەرىپىسىٓ  .ثۇالر ٍەھَب ثىٍەْ زەوەرىَب ئىسى .ئېٍىٕسى

ەٍرٌىه ئىػالرزىٓ ئۇالرٔىڭ روھٍىرى ئېٍىٕىػي ثىٍەْ زۇَٔب ٔۇرغۇْ ذ .ئۆٌحۈرۈٌگەْ ئىسى
غەٍت ئبٌىّىگە هللا ئۇٌۇغ ا .زەي ثۇ وېچىسە ِەرٍەَ ئوغٍي ئىطبغب ۋەھَي وەٌسى .ِەھرۇَ لىٍىٕسى

ِەرٍەَ ئوغٍي ئىطب ھبٍبجٕىڭ ٍۇِػبق ثەجٍىرىسىٓ جەپەوىۇر ۋە . زەۋەت ثبغالغٕي ثۇٍرىسى
  .ٍىسىئبزاثٍىك ۋە جبپب ثىٍەْ جوٌغبْ ضەپەرگە لەزەَ جبغ .ئىجبزەت ثبثٍىرىغب ئۆجحي

 .ئىطب لەۋِىٕي غەرىئەجٕىڭ ئەضٍي غبٍىطىگە، ئۇٔىڭ ھەلىمىٌ ھېىّىحىگە ٍۈزٌۀسۈرزى
ئىطب ئەجراپىسىىي وىػىٍەرگە ِۇھىُ ثىر ٔەرضىٕي  .ئۇالرٔي ضۆٍگۈگە ٍۈزٌۀسۈرزى )چبلىرزى(

ئىطپبجٍىّبلچي، ئۇالرغب غەرىئەجٕىڭ ئۆزى ئۈچۈْ ئىٕحىمبَ ئېٍىع ئەِەضٍىىىٕي، ھەلىمىٌ 
ٍۈزەوي  .ٕىڭ ِېھرىجبٍٔىك، ئەپۇ لىٍىع ۋە ضۆٍگۈ ئىىۀٍىىىٕي چۈغۀسۈرِەوچي ئىسىغەرىئەج
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ئەضٍىسە ئىطبٔىڭ  ...لبرىغىٕىّىسزا ئىطبٔىڭ زەۋىحي، ِۇضبٔىڭ غەرىئىحىگە زىححەن وۆرۈٔىسۇ
زەۋىحي فىرىطىَىٍٕەر ۋە ضبززۇلىالرٔىڭ ِۇضبٔىڭ غەرىئىحىگە وېَىٓ لوغۇۋاٌغبْ ٔەرضىٍىرىگە 

ِۇضبٔىڭ زەۋىحىٕىڭ ھەلىمىحىٕي ۋە ئۇٔىڭ ئبٌىٌ ٔىػبٔىٕي جىرىٍسۈرۈظ  .وەٌگەْ ئىسىلبرغي 
ثۇ زەۋر ِبي ـ زۇَٔبغب ئىٕحبٍىٓ ئەھّىَەت ثېرىٍگەْ، راھەجپەرەش ۋە  .ئۈچۈْ ئىسى

ئىطبٔىڭ چبلىرىمي پۇٌغب چۇلۇٔۇٌغبْ، رەھىّطىسٌىه، ئبچىۆزٌۈن  .ِبجېرىَبٌىطث ثىر زەۋر ئىسى
زٌىك ئۇچىغب چىممبْ ثىر زۇَٔبزا غبٍىۋىٌ، پبن ٍوٌٕىڭ چبلىرىمي ضۈپىحىسە لبپٍىغبْ، غەوىٍۋا

ئىطب ئىٕطبْ روھىٕي ئوٍغىحىپ، ئۇٔي ٍبراجمۇچىٕىڭ ٔۇرىغب ٍۈزٌۀسۈرۈغٕي  .ئوجحۇرىغب چىمحي
 .ئۈِىس لىالجحي، غۇڭب ئۇ روھۇي لۇززۇش )جىجرىئىً( ثىٍەْ وۈچٍۀسۈرۈٌگەْ ھبٌسا وەٌسى

ئىطب ئبٍبٌالرغىّۇ  .ػحىٍەرگە ذبش ثىر ئبالھىسىٍىه ثبر ئىسىئىطبٔىڭ ھبٍبجىسا پەرى
ئۇٔي ئبضّبٔغب ئېٍىپ چىمىپ وەجىىچە، ھېچجىر ئبٍبي ثىٍەْ هللا ا .ٍېمىٕالغّبٍححي

ثۇ ثۇٔسىٓ  .ثۇِۇ پەرىػحىٍەرگە ذبش ضۈپەت ئىسى .ٍېمىٕالغّىغبْ، جوً لىٍّىغبْ ئىسى
  .حۇرٔېئّەجثۇرۇٔمي پەٍغەِجەرٌەرگە ثېرىٍّىگەْ ثىر 

ئېَححي: ئي ِەرٍەَ ئوغٍي ئىطب! هللا ئۆز ۋالحىسا ا: ِبئىسە ضۈرىطىسە ِۇٔساق زەٍسۇهللا ئۇٌۇغ ا
ضبڭب ۋە ضېٕىڭ ئبٔبڭغب ثەرگەْ ٔېّىحىّٕي ئەضٍىگىٓ، ئەٍٕي زاِبٔسا ضبڭب روھۇٌمۇزۇش )ٍۀي 
جىجرىئىً( ثىٍەْ ِەزەت ثەرزىُ، )وىچىىىڭسە( ثۆغۈوحە ۋە )پەٍغەِجەر ثوٌغبْ( ئوجحۇرا ٍبظ 
ۋالحىڭسا وىػىٍەرگە ضۆزٌەٍححىڭ، ئەٍٕي زاِبٔسا ضبڭب وىحبثٕي، ھېىّەجٕي، جەۋراجٕي ۋە 
ئىٕجىٍٕي ئۆگەجحىُ، ئەٍٕي زاِبٔسا ِېٕىڭ ئىسٔىُ ثىٍەْ الٍسىٓ لۇغٕىڭ غەوٍىسە ثىر ٔەرضە 

ئەٍٕي زاِبٔسا ِېٕىڭ ئىسٔىُ . ٍبضبٍححىڭ، ئۇٔي پۈۋٌىطەڭ ئىسٔىُ ثىٍەْ ئۇچىسىغبْ لۇظ ثوالجحي
ِېٕىڭ ئىسٔىُ ثىٍەْ  ەْ جۇغّب وورٔي، ثەرەش وېطىٍىٕي ضبلبٍحبجحىڭ، ئەٍٕي زاِبٔسا،ثىٍ

ئۆٌۈوٍەرٔي )جىرىٍسۈرۈپ لەثرىٍىرىسىٓ( چىمىراجحىڭ، ئەٍٕي زاِبٔسا ثۀي ئىطرائىٍٕي ضبڭب 
چېمىٍىػحىٓ جوضحۇَ، ضەْ ئۇالرغب ِۆجىسىٍەر ثىٍەْ وەٌگەْ چىغىڭسا، ئۇالرٔىڭ ئىچىسىىي 

ِبڭب ۋە ِېٕىڭ » :ئەٍٕي زاِبٔسا ِەْ ھەۋارىالرغب .زېسى« پەلەت روغەْ ضېھرىسۇر ثۇ»وبپىرالر: 
ثىس ئىّبْ ئېَححۇق،گۇۋاھ »ئۇالر:  .زەپ ۋەھىٌ لىٍسىُ« پەٍغەِجىرىّگە ئىّبْ ئېَحىڭالر

  .زېسى« ثوٌغىٕىي، ثىس )ئەِرىڭگە( ثوٍطۇٔغۇچىالرِىس
ثىرىٕچىطي: ئۇٔىڭ  .ئېٍىٕغبٍْۇلىرىسىىي ئبٍەجٍەرزە ئىطبٔىڭ ثەظ ِۆجىسىطي جىٍغب 

 . ثۆغۈوىحىىي چېغىسىال ئىٕطبٔالر ثىٍەْ ضۆزٌىػىػي
ِۇضبغب چۈغۈرۈٌگەْ جەۋراجٕي ٍەھۇزىٌ  ...ئىىىىٕچىطي: جەۋراجٕي ئۆگىحىع

لىمھػۇٔبضٍىطرى )ِوٌٍىٍىرى( لبالٍّىمبْ ئۆزگەرجىع وىرگۈزۈپ، پەجىۋا ثېرىپ ٍولىحىۋەجىەْ 
 . ئىسى

 . ي الٍغب پۈۋٌەپ ئۇٔي راضث لۇغمب ئبٍالٔسۇرۇغيئۈچىٕچىطي: لۇظ غەوٍىسىى
 . جۆجىٕچىطي: ئۆٌۈوٍەرٔي جىرىٍسۈرۈغي

 . ثەغىٕچىطي: جۇغّب وور ۋە ئبق وېطىٍىٕي ضبلبٍحىػي
 .لۇرئبْ وەرىّٕىڭ ِبئىسە ضۈرىطىسە ئۇٔىڭ ئبٌحىٕچي ِۆجىسىطىّۇ جىٍغب ئېٍىٕغبْ

ٔسىٓ چۈغۈرۈٌگەْ زەضحىربْ ئبٌحىٕچي ِۆجىسە ھەۋارىَؤالرٔىڭ ئبرزۇضي ثىٍەْ ئبضّب
 . ِۆجىسىطىسۇر

ثۇ ھەزرىحي ئىطبٔىڭ ئۆزى  .ئبي ئىّراْ ضۈرىطىسە ٍەجحىٕچي ثىر ِۆجىسە زىىىر لىٍغبْ
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ثۇالر ھەزرىحي ئىطبٔىڭ ٍەجحە  .ئبڭٍىّىغبْ، وۆرِىگەْ ٔەرضىٍەر ھەلمىسە ذەۋەر ثېرىػىسۇر
ئبذىرلىطي ثوٌطب،  .جۇغۇٌىػىسۇرِۆجىسىٍەرٔىڭ جۇٔجىطي ئۇٔىڭ ئبجىطىس  .ِۆجىسىطىسۇر

زاِبٔىٕىڭ ھۆوۈِرأٍىرى ئۇٔي وىرىطحمب ِىرٍىّبلچي ثوٌغبٔسا، ئۇٔىڭ ئبضّبٔغب چىمىپ وېحىع 
 . ِۆجىسىطىسۇر

ھەزرىحي ئىطب ھبٍبجىٕىڭ جېٕچ چبغٍىرىٕي جۈگىحىپ روھۇي لۇززۇش )جىجرىئىً( ۋە وۆز 
 . ۋەت لىٍىع ۋەزىپىطىٕي ثبغٍىسىزە لبهللالبِبغحۇرىسىغبْ ِۆجىسىٍىرىٕىڭ ٍبرزىّي ثىٍەْ 
 لبهللاھەزرىحي ئىطب  لىال ئىجبزەت لىٍىڭالر!هللا ـ ِېٕىڭ ۋە ضىٍەرٔىڭ رەثجىڭالر ثوٌغبْ ا

زەۋەت  لبهللاھەزرىحي ئىطب ئىٕطبٔالرٔي ھېچ غېرىىي ثوٌّىغبْ ٍبٌغۇز  .زەۋەت لىٍىػمب ثبغٍىسى
ب، ۋىجسأٍىك ثوٌۇغمب، روھىٌ لىٍىپال لبٌّبضحىٓ، ئۇالرٔي ٍۀە روھي ۋە لەٌجٍىرىٕي پبوالغم

 . ئبٌىّىگە ٍۈوطىٍىػىە زەۋەت لىٍىػٕىّۇ زاۋاِالغحۇرزى
ئىطبٔىڭ ھەر ثىر ضۆزى ئۇالرٔىڭ  .ئۇٔىڭ زەۋىحي ٍەھۇزىٌ وبھىٍٕىرىٕي غەزەپٍۀسۈرزى

ئۇالر جەڭ  .ئىىىي ٍۈزٌىّىچىٍىىىٕي ئوجحۇرىغب چىمىراجحي .ٍۈرىىىگە ذۀجەرزەن ضبٔجىالجحي
ئۇٔىڭ ِۇضبٔىڭ غەرىئىحىٕي  .ىطبغب ھەرذىً جۇزاق لۇرۇغمب ثبغٍىسىئېالْ لىٍىپ، ئ

ِۇضبٔىڭ  .ٍولبجّبلچي ئىىۀٍىىىٕي ئىطپبجالپ، لىَىٓ ئەھۋاٌغب چۈغۈرۈپ لوٍّبلچي ثوٌۇغحي
 . غەرىئىحىسە زىٕب لىٍغبْ ئبٍبي چبٌّب وېطەن لىٍىپ ئۆٌحۈرۈٌۈغىە ثۇٍرۇالجحي

لىٍىٕىػي وېرەن ثوٌغبْ ثىر ئبٍبٌٕي ئىطبٔىڭ ئبٌسىغب ٍەھۇزىَالر )وبھىٕالر( چبٌّب وېطەن 
 ئېٍىپ وېٍىپ ضوزا لىٍىػحي ۋە: غەرىئەت گۇٔبھىبر ئبٍبٌٕي چبٌّب ـ وېطەن لىٍىػمب ثۇٍرۇِسۇ؟

  .زەپ ضوراغحي -
  .زېسى ئىطب - ھەئە، - 
ٌغب ئىطب ثىر وبھىٕالرغب، ثىر ئۇ ئبٍب .زېَىػحي ئۇالر - ئۇٔسالحب، ثۇ ئبٍبي گۇٔبھىبر، - 

وبھىٕالر ئۇٔىڭ  .ئۇ وبھىٕالرٔىڭ ئۇ ئبٍبٌسىٓ ثەورەن گۇٔبھىبر ئىىۀٍىىىٕي ثىٍەجحي .لبرىسى
ئەگەر ئۇ ئبٍبٌٕىڭ ئۆٌحۈرۈٌۈغىٕىڭ جوغرا ئەِەضٍىىىٕي ئېَحطب،  .جبۋاثىٕي وۈجۈپ جۇرزى

زى ِۇضبٔىڭ غەرىئىحىگە لبرغي چىممبْ ثوالجحي، ئەگەر ئۇ ئبٍبٌٕىڭ ئۆٌحۈرۈٌىػىٕي ثۇٍرىطب، ئۆ
 . زەۋەت لىٍىپ وېٍىۋاجمبْ ضۆٍگۈ ۋە غەپمەت غەرىئىحىگە ئۆزى لبرغي چىممبْ ثوالجحي

وۈٌۈِطىرەپ جۇرىسىغبْ ٔۇرٌۇق  .ئىطب ئۇالرٔىڭ ئۆزىگە جۇزاق لۇرۇۋاجمبٍٔىمىٕي چۈغۀسى
ٍۈزى ثىٍەْ ئۇ ئبٍبٌغب لبرىسى ۋە ئۇالرغب: ئبراڭالرزا وىُ ئەڭ پبن ۋە گۇٔبھطىس ثوٌطب، غۇ جبظ 

ئۇٔىڭ ضۆزى گۇٔبھ جوغرىطىسا ھۆوۈَ لىٍىع ئۈچۈْ ٍېڭي ثىر لبٔۇْ  .زېسى - ۇْ!ئبجط
ئۇ ٍۀە: گۇٔبھي ثوٌّىغبْ وىػي گۇٔبھ ھەلمىسە ھۆوۈَ  .ضۈپىحىسە ئىجبزەجربٔب ئىچىسە ٍبڭرىسى

چىمبرضۇْ! گۇٔبھطىس ئىٕطبٕٔىڭ ھېچجىرى ثبغمب ئىٕطبٔغب ثوٍۇْ ئېگىػىە ۋە ئۇٔىڭ ئبٌسىسا 
ال ئەڭ ٍبذػي ھۆوۈَ چىمبرغۇچىسۇر، ئۇ هللاِەججۇر ئەِەش، پەلەت ئۇٌۇغ ا ِەھىۇَ ثوٌۇغمب

  .زېسى - ِەرھەِەت لىٍغۇچىالرٔىڭ ئەڭ ِەرھەِەجٍىىىسۇر،
ئبٍبي ئۇٔىڭ ئبرلىطىسىٓ ٍۈگۈرۈپ وېٍىپ، ٍېٕىسىٓ  .ئىطب ئىجبزەجربٔىسىٓ لبٍحىپ چىمحي

ٕي ضۆٍۈپ، وۆز ٍبغٍىرى ۋە ئبٔسىٓ ئۇٔىڭ پۇجٍىرى .لىّّەجٍىه ذۇظ پۇراق لۇجىطىٕي چىمبرزى
ئبٔسىٓ وېَىٓ چبچٍىرى ثىٍەْ  .ذۇظ پۇراق ٔەرضە ثىٍەْ ٍۇٍۇظ ئۈچۈْ ٍەرگە ئۆزىٕي ئبجحي

 . پۇجٍىرىٕي لۇرۇجحي
ئىطب ئۆرۈٌۈپ ئبٍبٌٕي ئورٔىسىٓ جۇرۇغمب ثۇٍرىسى ۋە ِۇٔساق زېسى: ئي پەرۋەرزىگبرىُ! 
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 ئۇٔىڭ گۇٔبھٍىرىٕي ئەپۇ لىً!
 لبهللارەھىُ لىٍىػىٕي، ئۇالرٔىڭ ئۆزٌىرىگە غەپمەت لىٍىػي ۋە  ئۆز لەۋِىگە ٔىڭهللائىطب 

ئۇٔىڭ ھبٍبجي جەلۋازارٌىك لىٍىع ۋە ئىجبزەت ثىٍەْ ئۆجىەْ  .ئىّبْ ئېَحىػي ئۈچۈْ زۇئب لىالجحي
  .ِۆجىسىٍىرى ثىٍەْ زاۋاِالغحۇرزى ٔىڭهللائىطب چبلىرىمىٕي  .ھبٍبت ئىسى

ئبٔسىٓ ئۇٔي پۈۋٌەٍححي ـ زە، ئۇ لۇغمب ذەٌمٕىڭ ئبٌسىسا الٍٕي لۇظ غەوٍىسە ٍبضبپ، 
ئبززىٌ ۋە پبوىس وىَىّىٕىڭ ثېػي، ثىر وېطەٌگە جەگطە، ئۇ وېطەي  .ئبٍٍىٕىپ ئۇچبجحي

ضبلىَىپ وېحەجحي، لوٌٍىرىٕي ثىر وورٔىڭ ٍبوي ثەرەش وېطىٍىٕىڭ جېٕىگە لوٍطب، ئۇ زەرھبي 
ثوٌطىّۇ، ئۆٌۈوٍەرٔي  ضبلىَبجحي، ئۇٔىڭ ٍۀە ئبالھىسە ثىر ِۆجىسىطي ثبر ئىسىىي، ئۇ

 . ئىسٔي ثىٍەْ جىرىالجحي ٔىڭهللائۆٌۈوٍەر  .لەثرىٍىرىسىٓ چبلىرىع ئىسى
زوضحي ئبزەرٔي، ثىر  .ِۇپەضطىرٌەر ئىطبٔىڭ جۆت وىػىٕي جىرىٍسۈرگۀٍىىىٕي ئېَحىػىسۇ

 .ئەر ـ ئبٍبٌٕىڭ ئوغٍىٕي، ثىر ئبٍبٌٕىڭ ٍبٌغۇز لىسىٕي، ثۇ ئۈچ وىػي ئۇٔىڭ زاِبٔىسا ئۆٌگەْ ئىسى
سۈرزىڭ، ثەٌىي ئۇالر ئۆٌّەً ٍۈرىىي ٍثۇٔي وۆرگەْ ٍەھۇزىَالر: ضەْ ٍېمىٕسا ئۆٌگۀٍەرٔي جىرى

زېَىػىپ، ئۇٔىڭسىٓ ٔۇھٕىڭ ئوغٍي ضبِٕي جىٍسۈرۈغٕي  - جوذحبپ لبٌغبٔالر ثوٌۇغي ِۇِىىٓ،
 . جەٌەپ لىٍىػحي

طىٕي ِۇپەضطىرٌەر ِۇٔساق زەٍسۇ: ئىطب ٍەھۇزىَالرغب ٔۇھٕىڭ ئوغٍي ضبِٕىڭ لەثرى
 لبهللائۇ  .ئىطب ئۇالر ثىٍەْ ثىرٌىىحە ضبِٕىڭ لەثرىطىگە ٍېحىپ وەٌسى .وۆرضىحىػٕي ثۇٍرىسى

 . زۇئب لىٍىۋىسى، ضبَ چبچٍىرى ئبلبرغبْ ھبٌسا لەثرىطىسىٓ چىمحي
ئىطب ئۇٔىڭغب: ضىٍەرٔىڭ زاِبٔىڭالرزا چبچ ئبلىرىع ثوٌّىطب، ضېٕىڭ چېچىڭ ٔېّىػمب 

 . زېسى - ئبلىرىپ وەجحي؟
زېگەْ ثىر  - روھىغب جبۋاة ثەر! ٔىڭهللاروھي ئىطب! ضەْ ِېٕي چبلىرغبٔسا:  ٔىڭهللاـ ئي  

لىَبِەت لبٍىُ ثوٌغبْ ئوذػبٍسۇ زەپ ئوٍالپ، زەھػەجٍىه لورلۇٔچحىٓ  .ئبۋازٔي ئبڭٍىسىُ
  .زېسى ضبَ - چېچىُ ئبلىرىپ وەجحي،

ئىطب جبغمب چىمىپ  .ئىطب روھٕىڭ زەضحۇرى ثوٌغبْ ھەر ٔەرضىٕي ئۇالرغب چۈغۀسۈرەجحي
ثۇ وىػىٍەر ٔبِراجالر، غورپىػبٔىٍەر، ِىطىىٍٕەر  .ئەجراپىغب ٍىغىٍغبٔالرغب ثىر لۇر وۆز ٍۈگۈرجحي

ئۇالرٔىڭ ضبٔىّۇ ثبغمب پەٍغەِجەرگە ئىحبئەت لىٍغبٔالرغب  .ۋە روھىٌ چۈغىۈْ ئىٕطبٔالر ئىسى
پبوٍىمىغب ثەن زىممەت غۇڭب، ئىطب ئۆزىگە ئەگەغىۀٍەرگە، ئۇالرٔىڭ  .ئوذػبغال ئبز ئىسى

ئۇالرغب ئۆزٌىرىٕىڭ ھبٍبجٕىڭ ِۀىطي، ٍەر ٍۈزىٕىڭ جۇزى ۋە ِەۋجۇزىَەجٕىڭ ٌەززىحي  .لىالجحي
 . ئۇالر ِۇضۇٌّبٔالر ئىسى، ئۇالر ٍبذػىٍىممب ۋەوىٍٍىه لىالجحي .ئىىۀٍىىىٕي چۈغۀسۈرزى

ئۇٔىڭ  .ئېَححيئىطب ئەٌەٍھىططبالَ ئۆزىٕىڭ وۈرەظ ئۈچۈْ وەٌگەْ جەڭچي ئىىۀٍىىىٕي 
ئىطب زاِبٔىسا  .پەلەت ضۆزٌىرىال جەِئىَەجٕي ئبضبضىسىٓ ئبغسۇرۇپ جبغالظ ِۀىطىسە ئىسى

جەِئىَەت غېرىه، ٍبٌغبْ، ئىىىي ٍۈزٌىّىچىٍىه، ِبجېرىَبٌىطث، رىَب، غەوىٍۋازٌىك، زۇٌۇَ ۋە 
  .ئبضبرەت ئىچىسە جوٌغىٕبجحي

هللا ئىطب لەۋِىگە ا .جبغٍىسى ئىطب ضۆزٌىرى ثىٍەْ ثۇالرٔىڭ ھەِّىطىٕي ئبغسۇرۇپ
زەۋىحىٕىڭ ِبھىَەجحە جېٕچٍىممب لىٍىٕغبْ زەۋەت ثوٌّبضحىٓ، وۈرەغىە لىٍىٕسىغبْ زەۋەت 

غۇٔىڭ ثىٍەْ، ٍەھۇزىٌ جەِئىَىحي ئىىىىگە ثۆٌۈٔسى: ٔبِراجالر،  .ئىىۀٍىىىٕي چۈغۀسۈرزى
ضبٍٔىمالر ئىطبغب لبرغي ئبجىسالر ۋە پبن لەٌجٍىه وىػىٍەر ئىطب جەرەپحە، ئىٕىبرچي ثوٌغبْ وۆپ 
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 . ئۇالر )ئىٕىبر لىٍغۇچىالر( ئىطبغب وۆپ وۈٌپەت چەوحۈرزى .جەرەپحە جۇرزى
ئىطبغب ثەرگەْ ِۆجىسىٍىرىٕىڭ پەۋلۇٌئبززە ثۈٍۈوٍىىي وېَىٕىي لەۋَ ئۈچۈْ  ٔىڭهللا

ئۇٔىڭ ِۆجىسىٍىه ھېىّىحىٕي  .ئۇالر ئىطبٔي ئىالھ زەپ لبراغحي .پىحٕىگە ضەۋەة ثوٌسى

  .ً پىحٕە ـ پبضبت ئىرحىالپىغب چۈغحيچۈغىٕەٌّە

رەزىٍٍىه ئۆز جەذحىٕىڭ گۇِراھ ثوٌۇغي  .ئەٌمىططە، ئىطب زەۋىحىٕي زاۋاِالغحۇرزى 

 .گۇٔبھ وۈچٍىرى ئۇٔىڭغب لبرغي ھۇجۇِغب ئۆجحي .ذەۋپىگە زۇچ وېٍىۋاجمبٍٔىمىٕي چۈغۀسى

ضېھىرگەر ۋە غەرىئەجٕي ئۇٔي  .ٍەھۇزىَالر ئۇٔىڭغب زۈغّۀٍەرچە ِۇئبِىٍە لىٍىػمب ثبغٍىسى

ئۇٔىڭغب: غەٍحبٔالرٔىڭ ٍبرزىّي ثىٍەْ زەرىجىسىٓ جبغمىرى  .ثۇزِبلچي زەپ ئەٍىجٍەغحي

ئەِّب ٔبِراجالرٔىڭ ئۇٔىڭ ئەجراپىسا  .زەپ جۆھّەت لىٍىػحي - وۈچىە ئېرىػىەْ،

جوپالٔغبٍٔىمىٕي وۆرۈپ، ئبِبٌطىسٌىمحىٓ ئۇٔىڭغب ِەذپىٌ جۇزاق لۇرۇغمب، ئۇٔي رىُ 

زەضٍىپىسە، رىُ ھۆوۈِىحي ٍەھۇزىَالرٔىڭ ئۆز  .رأٍىمىغب ٍبِبْ وۆرضىحىػىە ثبغٍىسىھۆوۈِ

 .ئىچىسىىي ثۇ ئىرحىالپٍىرىٕىڭ ئۆزٌىرىگە پبٍسىٍىك ئىىۀٍىىىٕي ئوٍالپ ثۇ ئىػمب ئبرىالغّىسى

ئۇالر  .ئىطبغب لبرغي پىالْ جۈزۈظ ئۈچۈْ جەورار ٍىغىٓ چبلىرزى غۇٔىڭ ثىٍەْ ضبٔھەزرىٓ

  .پىالْ جۈزۈغحيٍېڭي ثىر 

وبھىٕالرٔىڭ  .ٍەھۇزىَالر ئىطبغب ئبِبي لىالٌّبً، ئبذىرى ئۇٔي ئۆٌحۈرِەوچي ثوٌسى

زەي ثۇ  .ثبغٍىمٍىرى ھېچىىّگە جۇٍسۇرِبضحىٓ، ئىطبٔي جۇجۇظ ٍوٌىٕي ِەذپىٌ وېڭەغحي

غبگىرجىسىٓ ثىرى ثوٌغبْ ٍەھۇزا ئىطىبرٍوت زېگەْ وىػي ئۇالرٔىڭ  12ئەضٕبزا ئىطبٔىڭ 

وېٍىپ ِۇٔساق زېسى: ئەگەر ئۇٔي ضىٍەرگە جۇجۇپ ثەرضەَ، ضىٍەر ِبڭب ٔېّە ثېرىطىٍەر؟ لېػىغب 

ٍەھۇزا وبھىٕالرٔىڭ ثبغٍىمٍىرى ثىٍەْ  .زېّەن، ئۇ ذبئىٓ ۋە ئىٕىبرچىالرٔىڭ ضېپىگە لوغۇٌسى

  .غۇٔساق لىٍىپ، ئىطبٔي جۇجۇپ ئۆٌحۈرۈظ لبرار لىٍىٕسى..ضوزىالغحي

طرائىً ئەۋالزىٕىڭ ئىطبٔي ئۆٌحۈرۈغىە ۋە ٍبوي ورىطحمب جبئبالٔىڭ ئىهللا لۇرئبْ وەرىُ ا

ئىطبٔي ئۇالرٔىڭ ئىٕىبررىسىٓ لۇجمۇزۇپ، ئۇٔي هللا ا .ِىرٍىػىغب ٍوي لوٍّىغبٍٔىمىٕي وۆرضىحىسۇ

ٌېىىٓ  .ئۇالرٔىڭ ئىطبٔي ئۆٌحۈرگىٕي ٍبوي ورىطحمب ِىرٍىغىٕي ٍوق .زەرگبھىغب ئېٍىپ چىممبْ

 ٔىڭهللاٍۀە : ٔىطب ضۈرىطىسە ِۇٔساق زەٍسۇهللا ئۇٌۇغ ا .ذبالش - ئۇالرغب غۇٔساق وۆرۈٔسى

رەضۇٌي ئىطب ئجٕي ِەرٍەِٕي ھەلىمەجەْ ئۆٌحۈرزۇق زېگۀٍىىٍىرى ئۈچۈْ )ئۇالرغب ٌۀەت 

ۋەھبٌۀىي، ئۇالرٔىڭ ئىطبٔي ئۆٌحۈرگىٕىّۇ ٍوق، زارغب ئبضمىٕىّۇ ٍوق ۋە ٌېىىٓ ئۇالرغب  .لىٍسۇق(

بْ لىٍىپ، ئىطب ئەٌەٍھىططبالِغب ئوذػبپ لبٌغبْ غۈثھە ضېٍىٕسى، )ئىطبٔي ئبضحۇق زەپ گۇِ

ثبغمب ثىرضىٕي ئبضحي(، ئىطب جوغرىطىسا ئىرحىالپ لىٍىػمبٔالر ھەلىمەجەْ ئۇٔىڭ 

ئۇالر ثۇ )ئىػٕىڭ ھەلىمىحي( ٔي ثىٍّەٍسۇ،  .ئۆٌحۈرۈٌگۀٍىىي )ِەضىٍىطي( زە غۈثھىسىسۇر
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جەرىپىگە  ئۇٔي ئۆزهللا ثەٌىي ا .گۇِبٔغىال ئبضبضٍىٕىسۇ، ئۇالر ئىطبٔي جەزِەْ ئۆٌحۈرِىسى

  .وۆجۈرزى

ئىطب ئىٕطبٔالرغب ٔېّىسىٓ ٍىرگىٕىع وېرەوٍىىىٕي ۋە ِەذٍۇلبجالرٔىڭ ئىچىسىىي 

ئۇٔىڭ زەۋاضي روھىٌ پبوٍىمٕي،  .گۈزەٌٍىىٕي لبٔساق ثبٍمبظ وېرەوٍىىىٕي ئۆگىحىۋاجبجحي

گۈزەٌٍىىٕي ئوجحۇرىغب چىمىرىػٕي ئۇٌۇغۋار غبٍىٕي، ٍبِبٍٔىك ۋە ٍىرگىٕىچٍىك ٔەرضىٍەرزىٓ پبن 

 . ئەڭ ئۇٌۇغ ٔىػبْ لىٍغبْ زەۋاالرزىٓ ثىرى ئىسى

پۈجۈْ پەٍغەِجەرٌەر »پەٍغەِجىرىّىس ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىططبالَ ِۇٔساق زېگەْ ئىسى: 

ِەْ ئىٕطبٔالر ئىچىسە ِەرٍەَ  .ئۇالرٔىڭ زىٍٕىرى ثىر، ئبٔىٍىرى ثبغمب ـ ثبغمىسۇر .لېرىٕساغحۇر

چۈٔىي ِەْ ثىٍەْ ئۇٔىڭ ئبرىطىسا ثبغمب ثىر پەٍغەِجەر  .ئەڭ ٍېمىٓ ثوٌغىٕىّەْئوغٍي ئىطبغب 

 .ھەزىطٍەر ھەزرىحي ئىطبٔىڭ ئبذىر زاِبٔسا جەورار وېٍىسىغبٍٔىمىٕي زىىىر لىٍىسۇ« . ٍولحۇر

ئىطالَ ئۇٔي  .ئىطالَ ئىطبٔي ئىرازىٍىه پەٍغەِجەرٌەر لبجبرىسا ھۆرِەت ثىٍەْ جىٍغب ئبٌىسۇ

  .زەپ ئبجبٍسۇ “جەرىپىسىٓ وەٌگەْ روھهللا ا”، “وەٌىّىطي ٔىڭهللا”، “طيئەٌچى ٔىڭهللا”
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 حيم *زتن الرّ بسم اهلل الرّ 
ِۇھەِّەد ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ  .تىٕچي ثۆٌۈَئبٌئوْ 

 غبٍٔىك ھبٍبتي
پەٍغەِجىرىّىس ِۇھەِّەد ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ھبٍبتىٕي  .ثىرىٕچي ثبپ

 ئۆگىٕىع ئىّبْ ۋە ئەلىذىٕىڭ تەلەززاضي
 پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ھبٍبتىٕي ئۆگىٕىػٕىڭ ئەھّىَىتي

ثەذحٍىه  ئبٌالھ جبئبال ئىٕطبٔالرٔي ٍەر ٍۈزىگە پەٍسا لىٍىپال لبٌّبضحىٓ، ئۇالرٔىڭ زۇَٔبزا 
ئېرىػىپ،  ھبٍبت وەچۈرىػي ۋە وېَىٓ ئبٌالھٕىڭ زەرگبھىسىّۇ ٍبذػي ئبلىۋەجٍەرگە

ئىٕطبٔالرٔىڭ ئۆز  جوغرا ٍوٌغب ٍېحەوٍەظ ئۈچۈْ ضبئبزەجّۀٍەرزىٓ ثوٌىػي ئۈچۈْ ئۇالرٔي
جۇٔجي ئبجىطي  ئبزەَ ئەٌەٍھىططبالَ ئىٕطبٔالرٔىڭ .جىٕطىسىٓ ئەٌچىٍىرىٕي ئەۋەجحي

ئبزەَ ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ  .ثوٌغىٕىسەن، ئەٍٕي ۋالىححب ئۇالرغب ئەۋەجىٍگەْ جۇٔجي پەٍغەِجەر ئىسى
زاِبٔالرٔىڭ ئۆجۈغي  .زىٓ ئىسى ىرىسىغبْ ھەقزىٕىّۇ وىػىٍەرٔي ئبٌالھمب ئىجبزەت لىٍىػمب چبل

ثىٍەْ ئىٕطبٔالر ثىر زاِبٔالر ھەق زىٕٕىڭ روھىسىٓ پۈجۈٍٔەً ٍىرالٍىػىپ، وۇپرى، زاالٌەجٕىڭ 
ئبرلىسىٓ پەٍغەِجەرٌەرٔي ئەۋەجىػي  ئبرلب لبراڭغۇٌۇلٍىرىسا جىڭىرلىغبْ ثوٌطىّۇ، ئبٌال جبئبالٔىڭ

ئبٌالھ جبئبال ئىٕطبٔالر جەِئىَىحىٕىڭ  .وەٌسى ٍحىپٔەجىجىطىسە، ئۇالر ٍۀە ھەق زىٕغب لب
جەزرىجىٌ ھبٌسا جبوبِۇٌالغحۇرۇپ وەٌسى ۋە ئۇٔي  جەرەلمىَبجىغب ئەگەغحۈرۈپ، زىٕٕىّۇ

پەٍغەِجەرٌەرٔىڭ ئبذىرلىطي ۋە ئىطالَ زىٕىٕىڭ پەٍغەِجىرى ، ئىٕطبٔالرٔىڭ ضەرذىٍي
 » .ئەڭ ئبذىرلي وبِبٌىغب ٍەجىۈززىئەٌەٍھىططبالِغب ٍېحپ وېٍىػي ثىٍەْ  ھەزرىحي ِۇھەِّەز

 ئىطالَ زىٕىٕي .ضىٍەرگە ٔېّىحىّٕي جبِبٍِىسىُ .ضىٍەرٔىڭ زىٕىڭالرٔي پۈجۈْ لىٍسىُ ثۈگۈْ
 ئبٍەت[ - 3]ضۈرە ِبئىسە  «. ضىٍەرٔىڭ زىٕىڭالر ثوٌۇغمب جبٌٍىسىُ

ئىٕطبٔالرغب  پەٍغەِجىرىّىسٔىڭ ھبٍبجىٕي، ئىع ئىسٌىرىٕي، ئبٌالھ جبئبالٔىڭ ئۇٌۇغ زىٕىٕي 
ئۇٔىڭغب ھەلىمىٌ ، ٍەجىۈزۈظ ٍوٌىسا ئېٍىپ ثبرغبْ جبپبٌىك وۈرەغٍىرىٕي جوٌۇق ئۆگىٕىپ

ِەْ »  ضەِىّىٌ ضۆٍۈظ، رەۋىػحە ئەگىػىع ۋە ئۇٔىڭغب چىٓ وۆڭۈٌسىٓ ِۇھەثجەت ثبغالپ
چۈٔىي پەٍغەِجەر  .زېگەْ ھەر ثىر وىػي ئۈچۈْ ئبٌسىٕمي پەرزٌەرٔىڭ ثىرى «ِۇضۇٌّبّٔەْ

پەٍغەِجىرىّىس ِۇھەِّەز  .ثىر ئبضبضي ئەٌەٍھىططبالِغب ئىّبْ وەٌحۈرۈظ ئىّبٕٔىڭ ِۇھىُ
ئۈٌگىطي، ئۇٔىڭ ھبٍبجي پۈجۈْ ئىٕطبٔىَەت  ئەٌەٍھىططبالَ ئىٕطبٔىَەجٕىڭ ئىپحىربرٌىك

لۇرئبْ وەرىّٕىڭ جبٍٔىك جەرجىّىطي،  ڭ ئۈٌگىٍىه ئوثرازى، ئىطالَ زىٕي ۋەٕىھبٍبجى
پەٍغەِجەر  .ثېرىسىغبْ ٔۇرٌۇق چىراق زاغساَ ٍوٌىٕي وۆرىطىحىپ وىػىٍەرگە ئىطالِٕىڭ

ئەٌچىطي ئىىۀٍىىىگە چىٓ ئىػىٕىع  ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئبٌالھٕىڭ ئىٕطبٔالرغب ئەۋەجىەْ
  .ئەگىػىع پەرززۇر ٍوٌىغب ئىّبٕٔىڭ ثىر پبرچىطي، ئۇٔي ضۆٍۈظ ۋە ئۇٔىڭ

 ئىّبٕٔىڭ تەلەززاضيپەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ھبٍبتىٕي ئۆگىٕىع 
ئبٌالھحىٓ ثبغمب ھېچ ِەثۇز ثەرھەق  ٍۀي «الاٌە االاٌٍە ِحّس رضوي اٌٍە» ئىّبٕٔىڭ ئبضبضي 

ٍوق، ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىططبالَ ئبٌالھٕىڭ ثۀسىطي ۋە ثەرھەق پەٍغەِجىرىسۇر زېگەْ جەۋھىس 
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 پەٍغەِجەر، غۈثھىطىسوي .وەٌىّىطىٕىڭ ِەزِۇٔىغب چىٓ ٍۈرەوحىٓ ئىػىٕىػحۇر
پەٍغەِجىرى ئىىۀٍىىىٕي  ئەٌەٍھىططبالِغب ئىّبْ ئېَحىىع زېگۀٍىه ئۇٔىڭ ئبٌالھٕىڭ ثەرھەق

ئېطىً پەزىٍىحىٕي، ثبغمب پۈجۈْ ، ٍۈرەوحىٓ جەضحىمالپ، ئۇٔىڭ گۈزەي ئەزەپ ئەذاللٍىرىٕي
ٍىرىٕي، ٔېئّەجئبجب لىٍغبْ وبِىً  ِەذٍۇلبجالرزىٓ ئۈضحۈٍٔىىىٕي، ئبٌالھ جبئبالٔىڭ ئۇٔىڭغب

پبراضەجٍىرىٕي ثىٍىػٕي جەٌەة  ثبغمىالرغب لەجئىٌ لىَبش لىٍغىٍي ثوٌّبٍسىغبْ جبالٔث ۋە
  .ھبٍبجىٕي ئۆگىٕىع جوٌىّۇ زۆرۈرزۇر غۇٔىڭ ئۈچۈْ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ .لىٍىسۇ

 ئۇٔىڭ ٍوٌىغب ئەگىػىػٕىڭ ، پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ھبٍبتىٕي ئۆگىٕىع
 ِۇلەددىّىطي

 ئبال ِۇضۇٌّبٔالرغب پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِغب ئەگىػىػٕي پەرز لىٍسى ۋەئبٌالھ جب 
لىٍىپ  پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِغب ئەگىػىػٕي ئبٌالھٕىڭ ضۆٍگۈضىگە ئېرىػىػىٕىڭ غەرجي

ئبزەِٕىڭ پەٍغەِجەر  لبٔساق غۇڭب ئبٌالھ جبئبالٔي ضۆٍىسىغبٍٔىمىٕي زەۋا لىٍىسىغبْ ھەر .ثېىىححي
  :ِۇٔساق زەٍسۇ ئبٌالھ جبئبال .ھەلىمىٌ رەۋىػحە ئەگىػىػي غەرتئەٌەٍھىططبالِغب 

 ([20) ُقْل ِإن ُكنُتْم حتُِبُّوَن الّلَو َفاتَِّبُعوِّن ُْيِْبْبُكُم الّلُو َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوالّلُو َغُفوٌر رَِّحيمٌ ]
" ئەگەر ئبٌالھٕي ضۆٍطەڭالر ِبڭب ئەگىػىڭالر، ئبٌالھّۇ  :ئېَحمىٕىيئي ِۇھەِّەز ! »

  ئبٍەت[ - 31]ضۈرە ئبي ئىّراْ  «ضىٍەرٔي ضۆٍىسۇ ۋە گۇٔبھىڭالرٔي ِەغپىرەت لىٍىسۇ "
ضىرجىسا،  ئەِەي لىٍغبٕٔىڭ ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئەِر پەرِبٍٔىرىغب پەٍغەِجەر  - ئەگىػىع 

ئىػٍىرىٕي لىٍىع،  ئۇٔىڭ ٍوٌىسىٓ ِېڭىع، ئۇٔىڭ لىٍغبْ ھبٍبجىّىسٔىڭ ثبرٌىك ضبھەٌىرىسە
ھەرىىەجٍىرىّىسزە ئۇٔي ئۆزىّىسگە ئۈٌگە  ئۇٔىڭ ضۈٕٔەجٍىرىگە ئەِەي لىٍىع، ضۆزىّىسزە، ئىع

ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئىػٍىرىٕي، ضۆزٌىرىٕي ۋە ثبرٌىك  ثۇ پەٍغەِجەر .لىٍىع ثىٍەْ ثوٌىسۇ
ذىطٍەجٍىرىٕي، ئېطىً ضۈپەجٍىرىٕي، گۈزەي ئەذاللٍىرىٕي ۋە  ئەھۋاٌىٕي ئۆگىٕىػٕي، ئۇٔىڭ
  .لىٍىسۇ، ئەٌۋەجحە ئبزەجٍىرىٕي ثىٍىػٕي جەلەززا

 ضبھبثە وىراِالر پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِغب ئەگىػىع، ئۇٔىڭ ضۆز، ئىع ۋە ئەزەپ 
لىٍغبْ  ئەڭ ئبززى ئىػالرزىّۇ رەضۇٌۇٌالھ .ېرىطّەْ ئىسىھئۆگىٕىػىە ئىٕحبٍىٓ  ئەذاللٍىرىٕي

ضۆزٌەظ ۋە ، جۇرۇظ ِېڭىع، رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئوٌحۇرۇظ لوپۇظ .ئىػالرٔي لىٍىػمب جىرىػبجحي
ثىٍەْ وۈزىحىپ، ئۇٔىڭغب  ضۇوۇت لىٍىع لبجبرٌىك ثبرٌىك ھەرىىەجٍىرىٕي ٔبھبٍىحي زىممەت

ئەٌەٍھىططبالَ ٍبذػي وۆرگەْ  ھەجحب ئۇالر ئبزەجحىىي ئىػالرزىّۇ پەٍغەِجەر .ئەگىػەجحي
ھەزرىحي ئۀەش  .ٔەرضىٕي ٍبِبْ وۆرەجحي ٕي ٍبذػي وۆرەجحي ۋە رەضۇٌۇٌالھ ٍبلحۇرِىغبْٔەرضى

ثىر وۈٔي ثىر ئبزەَ رەضۇٌۇٌالھٕي جبِبلمب »: ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق رىۋاٍەت لىٍىسۇ رەزىَەٌالھۇ
ضبھىجربْ ئۇٔىڭ ئبٌسىغب ئبرپب ٔېٕي ثىٍەْ وبۋا  .چبلىرىۋىسى، رەضۇٌۇٌالھ ئۇٔىڭ ئۆٍىگە ثبرزى

رەضۇٌۇٌالھٕىڭ وۆپرەن وبۋا ٍېگۀٍىىىٕي وۆرۈپ  ثۇ زاضحىربٔسا .جوغراٌغبْ غورپب لوٍسى
ثۇ ِىطبي پەٍغەِجەر  «. وۆرىسىغبْ ثوٌسۇَ لېٍىپ، غۇٔسىٓ ثېرى وبۋىٕي ٍبذػي

ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ زاِبٔىسىىي ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕي ٔەلەزەر 
ېرىطّەْ ئىىۀٍىىىٕي ئىپبزىٍەغىە ھبٍٔىرىٕي لىٍىػمب لبٔچىٍىه لىٍغ ضۆٍىسىغبٍٔىمي ۋە ئۇٔىڭ

 غۇڭالغمب ئىٕطبٔىَەت .ئىطالَ جبرىرىسا ثۇٔساق ِىطبٌالر ضبٔبپ جۈگەجىۈضىس وۆپ .ٍېحەرٌىىحۇر
 وىچىه جبرىرىسا پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِسەن جۇغۇٌغبْ وۈٔىسىٓ جبوي ۋاپبجىغىچە ثوٌغبْ چوڭ
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ئىىىىٕچي ثىر  ىرِۇثىر رىۋاٍەت لىٍىٕىپ، ٍېسىپ لبٌسۇرۇٌغبْھەرىىەجٍىرى ث ثبرٌىك ئىع
ئەٌەٍھىططبالِغب ئەگىػىع  ٍىغىپ ئېَحمبٔسا پەٍغەِجەر .غەذطٕي وۆرضىحىع ِۇِىىٓ ئەِەش

ئۇٔىڭغب ئەگىػىع ئۈچۈْ ئۇٔىڭ ، ئبٌالھ جبئبالٔىڭ ئەِرى ثوٌغبٍٔىمي ئېحىجبرى ثىٍەْ ثىر پەرز
پەرز ئۇٔىڭطىس ئبزا  ،چۈٔىي .پەرززۇر ئۆگىٕىع ٍۀە ثىرئىسٌىرىٕي  ھبٍبجىٕي ۋە ثبرٌىك ئىع

  .ذۇززى ٔبِبز ئۈچۈْ جبھبرەت پەرز ثوٌغبٔسەن .ثوٌّبٍسىغبْ ٔەرضىٕىڭ ئۆزىّۇ پەرززۇر
 پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ھبٍبتىٕي ئۆگىٕىع ئۇٔي ضۆٍۈغٕىڭ ٍوٌي

 ِۆِىٍٕەرگە پەٍغەِجەرئبٌالھ جبئبال  .پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕي ضۆٍۈظ پەرززۇر 
 ئەٌەٍھىططبالِٕي ھەرلبٔچە ضۆٍۈٍِۈن ٔەرضىطىسىّٕۇ ثەورەن ٍبذػي وۆرۈپ ضۆٍۈغىە

 پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕي ضۆٍّىگۀٍەرٔي لبجحىك ئبزاثالٍسىغبٍٔىمي ثىٍەْ .ثۇٍرىغبْ
 ئبٌالھ جبئبال ِۇٔساق زەٍسۇ: .الٔسۇرغبْھئبگب

ُتُموَىا َوِِتَارٌَة ُقْل ِإن َكاَن آبَاؤُُكْم ] تَ َرف ْ َوأَبْ َنآؤُُكْم َوِإْخَوانُُكْم َوأَْزَواُجُكْم َوَعِشًنَُتُكْم َوأَْمَواٌل اق ْ
وْا َحَّتَّ يَْأِتَ خَتَْشْوَن َكَساَدَىا َوَمَساِكُن تَ ْرَضْونَ َها َأَحبَّ إِلَْيُكم مَّْن الّلِو َوَرُسوِلِو َوِجَهاٍد ِف َسِبيِلِو فَ تَ رَبَّصُ 

 ([13ُو بَِأْمرِِه َوالّلُو اَل يَ ْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقٌَن )اللّ 
ضىٍەرٔىڭ ئبجبڭالر، ئوغۇٌٍىرىڭالر، لېرىٕسىػىڭالر،  ئەگەر ”ئېَحمىٕىي،  ئي ِۇھەِّەز !»

پۇي ِبٌٍىرىڭالر، ئبلّبً  جبپمبْ، ھەِسە ئۇالرزىٓ ثبغمىالر ذبجۇٍٔىرىڭالر، ئۇرۇق جۇغمبٍٔىرىڭالر،
جىجبرىحىڭالر، ٍبذػي وۆرىسىغبْ ئۆٍٍىرىڭالر ضىٍەر ئۈچۈْ ئبٌالھحىٓ،  لېٍىػىسىٓ لورلمبْ

 ٍوٌىسا جىھبز لىٍىػحىّٕۇ ضۆٍۈٍِۈن ثوٌطب، ئۇ ھبٌسا ضىٍەر پەٍغەِجىرىسىٓ ۋە ئبٌالھ ئبٌالھٕىڭ
 - 24]ضۈرە جەۋثە «  .ٍّبٍسۇئبٌالھ پبضىك لەۋِٕي ھىساٍەت لى .ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىٕي وۈجۈڭالر

پەٍغەِجەر ِۆِىٍٕەرگە ئۇالرٔىڭ ئۆز جبٍٔىرىسىّٕۇ » :ٍۀە ِۇٔساق زەٍسۇ ئبٌالھ جبئبال ئبٍەت[
  ئبٍەت[ - 6]ضۈرە ئەھساپ « . چبرىسۇر

 ِۇھەثجەت ۋە ضۆٍگۈ، ضۆٍۈٌگەْ وىػىٕىڭ گۈزەي ئەذاللىٕي، ئېطىً ضۈپەجٍىرىٕي ۋە 
وىػىٕىڭ  ِەھجۇثي ھەلمىسە ِەٌۇِبجي ئبز .ثىٍەْ ثوٌىسۇھەِّە جەرەپٍىرىٕي ئېٕىك ثىٍىع 

ثىراۋٔي ٍبذػي  وىػي .ِۇھەثجىحىّۇ ٍۈزەوي ِۇھەثجەت ثوٌۇپ، چىٓ لەٌجىسىٓ ئورۇْ ئبٌّبٍسۇ
ثوٌغبٍٔىمي ٍبوي ٍبۋاظ  ھرىّبْەجبئەجٍىه، لىوۆرضە، ئۇٔىڭ ضبذبۋەجٍىه ثوٌغبٍٔىمي ٍبوي غ

ثوٌغبٍٔىمي ٍبوي وۆپ ئىجبزەت  ثوٌغبٍٔىمي ٍبوي ثىٍىٍّىه ئبٌىُثوٌغبٍٔىمي ٍبوي وەِحەر  ٍۇِػبق
ٍۇلىرىسىىي ضۈپەجٍەرٔىڭ ھەِّىطىٕي ئەڭ  .ثوٌغبٍٔىمي ئۈچۈْ ٍبذػي وۆرىسۇ ھلىٍىسىغبْ ضبٌى

ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىططبالِٕي  لىٍغبْ زات ھەزرىحي ِۇوەِّەي زەرىجىسە ئۆزىگە ِۇجەضطەَ
ق ثىر ِۇھەثجەجٕي ثېطىپ چۈغىسىغبْ زەرىجىسە لبٔسا ھەلىمىٌ ِۇضۇٌّبْ ئبزەِٕىڭ ھەر
ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ  ِۇضۇٌّبْ ئبزەَ پەٍغەِجەر ثوالِسۇ؟! ضۆٍّەضٍىىىٕي جەضەۋۋۇر لىٍغىٍي

پبن وۆڭٍىٕي لبٔچىٍىه وۆپ ثىٍطە، ئۇٔىڭغب ثوٌغبْ ، گۈزەي ئەذاللىٕي، ئېطىً ضۈپەجٍىرىٕي
لەٌجي ئۇٔىڭغب غۈٔچىٍىه وۈچٍۈن  غۇٔچىٍىه وۈچٍىٕىسۇ ۋە ِۇھەثجىحي، ضۆٍگۈضي، ئىرالضي

 پەٍغەِجەرئەٌەٍھىططبالِٕي وۆپ ٍبز ئېحىپ ئۇٔي جؤىغبٔطېرى ئۇٔىڭ .ثبغٍىٕىسۇ
ئېَحىٍغبْ  پەٍغەِجەرئەٌەٍھىططبالِغب ثوٌغبْ ِۇھەثجىحي چوڭمۇرٌىػىپ، جۆۋۀسىىي ھەزىطحە

ضىٍەرٔىڭ »: ۇپەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ِۇٔساق زەٍس .ھەلىمي ضۆٍگۈ زەرىجىطىگە ئېرىػىسۇ
وىػىٍىرىسىٓ ثەورەن  ۋە ثبغمب ثبرٌىك ثبال چبلىطىسىٓ، ھېچجىرىڭالر ِېٕي ئبجب ئبٔىطىسىٓ

javascript:ac('009024')


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

288 
 

زېّەن، پەٍغەِجەرئەٌەٍھىططبالِٕي ضۆٍۈظ  «. ٍبذػي وۆرِىگىچە وبِىً ِۆِىٓ ثوالٌّبٍسۇ
ثۇ  .ئەِەشثوٌۇپ، ضەي لبراغمب ثوٌىسىغبْ ئبرجۇلچە ئىع  ئىّبٕٔىڭ وبِىً ثوٌۇغي ئۈچۈْ زۆرۈر

چىمىػي ئۈچۈْ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕي ثبرٌىك جەرەپٍىرى ثىٍەْ  ِۇھەثجەجٕىڭ ھەلىمەجىە
  .پەٍغەرِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕي جؤۇظ ھەر ثىر ِۇضۇٌّبٔغب پەرززۇر غۇڭب .ثىٍىع الزىُ

 پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ھبٍبتىٕي ئۆگىٕىع دىٕٕي ِۇداپىئە لىٍىػٕىڭ ٍوٌي
 سزا زىٓ زۈغّۀٍىرى ئۆز جەرەپحبرٌىرى ثىٍەْ ثىرٌىػىپ ھەر جۈرٌۈن ئۇضۇٌالرزاِبٔىّى 

ثورِىالپ  ئبرلىٍىك ِۇضۇٌّبْ ٍبظ ئۆضّۈرٌەرٔىڭ ئەلىسىطىٕي جەغۋىػىە ضېٍىپ، ھەلىمەجٕي
ٍبغالرٔىڭ ئىطالِغب  ئەِەٌىَەجحە وۆپٍىگەْ .ئۇالرٔي ئىطالِسىٓ ٍىرالالغحۇرۇغمب ئۇرىٕىۋاجىسۇ

ثۇ  .ئۆزىٍىرىگە ئۆزٌەغحۈرِەوحە ئبجىسٌىػىپ، ھەر ذىً ٍبت پىىىرٌەرٔي ثوٌغبْ چۈغۀچىطي
جؤۇغي ۋە ثبغمىالرغب جؤۇجۇغىٕي پەرز  ئەھۋاي ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕي

ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ وىػىٍىىىٕي، ئىٕطبٔالرٔي ئبزغۇٍٔۇق  ِۇضۇٌّبْ ٍبغالر پەٍغەِجەر .لىٍىسۇ
ٔۇرىغب، ئىٕطبٕٔي ئۆزىگە ئوذػبظ  ۇٌۇلٍىرىسىٓ ئىّبْ ھىساٍەجٕىڭلبراڭغ ۋە جبھبٌەجٕىڭ

چولۇٔۇغحىٓ ئبزات لىٍىپ، ئەلٍىٕي ۋە ئىمحىسارىٕي ھۆرِەجٍەٍسىغبْ ئىطالِٕىڭ  ئىٕطبٔغب
 ثۇ ٍوٌسا ثېػىغب وەٌگەْ، ٍوٌىغب ئېٍىپ چىمىع ئۈچۈْ جبرجمبْ جبپب ِۇغەلمەجٍىرىٕي زاغساَ

زىٕىغب  ساق ثەرزاغٍىك ثەرگۀٍىىىٕي، وىػىٍەرٔي ئبٌالھٕىڭلبٔ ِىطٍىطىس ئبزاة ئولۇثەجٍەرگە
ۋازوەچىۀٍىىىٕي،  زەۋەت لىٍىػحىٓ ئىجبرەت ئۇٌۇغۋار غبٍىطي ئۈچۈْ زۇَٔبٌىمىسىٓ پۈجۈٍٔەً

لىٍغبٔسىٓ وېَىٕىي وەڭ  جبئىحىٕي، غەٌىجەىزۈغّۀٍىرىگە لبرغي ٍېڭىٍّەش جبضبرەت ۋە غ
وەٌّەٍسىغبْ ئىػالرزا ئۆزىگە  ئبالٔىڭ ئەِرىگە ذىالپلورضبق ۋە وەچۈرۈِچبٍٔىمىٕي، ئبٌالھ جب

ئبجىسالرغب، وەِجەغەٌٍەرگە، وىچىه ، وەٌگەْ ئەزىَەجٍەرگە ھەرگىسِۇ ئبچچىمالّٔبٍسىغبٍٔىمىٕي
چۈٔىي ثۇ  .حبجھٍېحىػىە ئىٕحبٍىٓ ِو رىجبٍٔىمىٕي جؤۇپھثبٌىالرغب ۋە ئبٍبٌالرغب چەوطىس ِى

ِۇضحەھىەٍِەٍسۇ ۋە ئۇالرٔىڭ لەٌجىٕي غەپٍەجحىٓ  ئىّبٔىٕيِەٌۇِبجالر ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ 
ھەجحىٓ ٍبذػي جؤىغبْ ەئۆزٌىرىٕىڭ پەٍغەِجىرىٕي ھەر ج .ئوٍغىحىپ ھەرىىەجىە وەٌحۈرىسۇ

ئبٌسىسا  ۋە غەن غۈثھىٍىرى جۈرٌۈن ئىغۋاٌىرى، پىحٕە پبضبجٍىرى ٍبغالر زۈغّۀٍەرٔىڭ ھەر
  .ت جىرەپ جۇراالٍسۇزىٕىسا ِۇضحەھىەَ پۇ لىٍچە جەۋرۀّەضحىٓ

 ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ئۆز پەٍغەِجىرىٕىڭ ھبٍبتىٕي ثىٍّەضٍىىي چوڭ ٍېتەرضىسٌىه
 «ۇھرەضۇٌۇ ۋە ھۇۋە ئەغھەزۇ ئۀٕە ِۇھەِّەزەْ ئەثسۇ ھئەغھەزۇ ئەْ ال ئىالھە ئىٍٍەٌال»

ئبٌالھٕىڭ ثۀسىطي ۋە   ٍوٌىمىغب ۋە ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئبٌالھحىٓ ثبغمب ثەرھەق ئىالھ]
زېگەْ غبھبزەت وەٌىّىطىٕي زىٍىسىٓ  [ثەرھەق ئەٌچىطي ئىىۀٍىىىىە گۇۋاھٍىك ثېرىّەْ

زەٍسىغبْ ھەر ثىر ِۇضۇٌّبْ  “ئۇِّىحىّەْ  ِەْ ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ”جەضحىمالپ، 
 جٍىرىٕيئۆگىٕىپ، ئۆزىٕىڭ ثبرٌىك ئىع ھەرىىە ضۆٍۈٍِۈن پەٍغەِجىرىّىسٔىڭ ئىع ئىسٌىرىٕي

غۇٔساق لىٍغبٔسىال ِۇضۇٌّبٔالر ئۆزٌىرىٕىڭ  .ثېسىػي وېرەن ثىٍەْ ئۇٔىڭ گۈزەي ئىع ئىسٌىرى
 .ئۇِّەت ثوٌغبٍٔىمىسىٓ پەذىرٌىٕىپ ثېػىٕي ئۈضحۈْ وۆجۈرەٌەٍسۇ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِغب

ئەھّەز ثۇ پەٍغەِجەرگە ئۇِّەت ثوٌغبٍٔىمىسىٓ ئىٕحبٍىٓ ضۆٍۈٔۈپ، ذۇززى  ئۆزىٕىڭ ثۇ ئۇٌۇغ
غبْ غەرەپ ثىسگە ٍەجّەضّۇ، ثىسٔي ِۇھەِّەز ئۇِّىحي لىٍسى  زۆٌەتثۇ » ٍەضەۋىسەن

ٌېىىٓ ِۇضۇٌّبٔالر ئبِّىطي ثۇ ھەلىمەجٍەرزىٓ  .زەٍسىغبْ لبٔبئەجىە وېٍەٌەٍسۇ «ئەِەضّۇ
ٌېىىٓ ئەغۇ  .ِىٍَبرزلب ٍېمىٓ ِۇضۇٌّبْ ثبرٌىمي ِەٌۇَ زۇَٔبزا ثىر ٍېرىُ .پۈجۈٍٔەً ٍىراق
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ضۆٍۈٍِۈن پەٍغەِجىرىٕىڭ ھبٍبجىٕي ثىٍىسۇ؟ لبٔچە پىرضۀحي  ٔالرٔىڭ لبٔچە پىرضۀحيِۇضۇٌّب
ِۇغەلمەجٍىرىٕي ئېَحىپ  ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ثىس ئۇِّەت ئۈچۈْ جبرجمبْ جبپب پەٍغەِجەر

ثۇ ضوئبٌٕي ثىسٔىڭ ئۇٍغۇر ِۇضۇٌّبٍٔىرىّىسزىٓ ضورىطبق ئەھۋاي جېرىّۇ  ثېرەٌەٍسۇ؟
ىمطي، ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ئەۋالزٌىرى ھوٌٍېۋۇز وىٕو ئبرجىطٍىرىٕىڭ، لىط .ئېچىٕىػٍىك ثوٌىسۇ

 ٌېىىٓ پەٍغەِجەر .جوپچىٍىرىٕىڭ ئىطىٍّىرىٕي ثىر ثىرىٍەپ ئېَحىپ ثېرەٌەٍسۇ ٍبۋرۇپب
 ثۇ ھەلىمەجەْ .ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ لبٔچە ئوغٍي ثبر ئىسى؟ زەپ ضورىطب، جۇرۇپ لبٌىسۇ

ۇچ ِەوحەپ ئولۇغۇچىٍىرى جۈروىَە جۈروٍەرٔىڭ ثبغالٔغ .ئېچىٕىػٍىك ۋەزىَەت
، لۇرغۇچىطي ِۇضحبفب وبِبي ئبجبجۈروٕي ۋە ئۇٔىڭ پۈجۈْ ئىع ئىسٌىرىٕي رىَىحىٕىڭھۇجۇِ

رىَىحىٕىڭ لۇرغۇچىطي لبئىس ئەزەِٕىڭ ھۇئۆضّۈرٌەر پبوىطحبْ ئىطالَ جۇِ پبوىطحبٍٔىك
لبٌّبضحىٓ  جوذحبپ ھىٕسىطحبٍٔىمالرٔىڭ ثبٌىٍىرى گۀسىٕىڭ ئىع ئىسٌىرىٕي، ھبٍبجىٕي
 ئېَحىپ ثېرەٌىگەْ ٍەرزە، وبئىٕبجٕىڭ پەذرى، ئىٕطبٔىَەجٕىڭ ئىپحىربرٌىك ئۈٌگىطي ٍبزىطىغب

 ثوٌغبْ ھەزرىحي ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ جەرجىّىھبٌىٕي ثىٍّىطە ثۇ ئېچىٕىػٍىك
 ھبزىرلي زاِبٔسا ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ثېػىغب وەٌگەْ ِۇضىجەجٍەرٔىڭ ھەِّىطىٕي ئەِەضّۇ؟!

ثوٌّىطب  ٌّبٔالرٔىڭ ئۆز پەٍغەِجىرىٕي ٍبذػي جؤۇِىغبٍٔىمىسىٓ وۆرۈظ ِۇثبٌىغە لىٍغبٍٔىكِۇضۇ
ۋاٍىغب  زىٕٕي ئېٍىپ وەٌگەْ ۋە ئۇٔي جەٌەثىە الٍىك ھبٌسا ٍبغىحىپ چۈٔىي ثۇ .وېرەن

ئۆزى ئېحىمبز ، ٍەجىۈزگەْ ٍوٌجبغچىطىٕي جؤۇِىغبْ ئبزەَ ثۇ زىٕٕىڭ ذبراوحېرىٕي ثىٍّەٍسۇ
ٍبغىحبٌّبٍسۇ، زۇَٔب ۋە  زىٕٕىڭ ذبراوحېرىٕي ثىٍّىگەْ ئبزەَ ئۇٔي جۇرِۇغىسا لىٍىۋاجمبْ

جۇرِۇغىسا ٍبغىحبٌّىغبْ ئبزەِٕىڭ ثۇ  ئبذىرەجٍىه ثەذث ضبئبزىحىگە وېپىٍٍىه لىٍغبْ زىٕىٕي
  .ثەذطىسٌىىىە ئۇچراٍسىغبٍٔىمي ئېٕىك، زىٕٕىڭ ٍبذػىٍىمٍىرىسىٓ ِەھرۇَ لېٍىپ

 ٍھىططبالِٕىڭ تەرجىّىھبٌىٕىڭ پەرليتبرىخ ثىٍەْ ِۇھەِّەد ئەٌە
پەٍغەِجەر  ئەِّب .ئەضەرٌەر ئولۇظ ۋە ئىجرەت ئېٍىع ثىٍۀال وۇپبٍىٍىٕىسۇ يجبرىر 

ئۆزىگە ئۈٌگە  ئىسٌىرىٕي –ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ جەرجىّىھبٌىٕي ٍبذػي ئولۇپ، ئۇٔىڭ ئىع 
ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ جەرجىّىھبٌي  ِۇھەِّەز .لىٍىع ھەر لبٔساق ثىر ِۇضۇٌّبٕٔىڭ ثۇرچىسۇر

غۇڭب ئۇٔي ئولۇپ،  .ئوذػىّبٍسىغبْ ذبضٍىممب ئىگە جبرىرحىٓ ثىر پبرچە ثوٌطىّۇ، ئۇ جبرىرمب
 ثەٌىي ئۇٔىڭ ئبرلىطىسىٓ ٍۈرۈظ، ئۇٔىڭ ِەزِۇٔىٕي .ثوٌّبٍسۇ ئىجرەت ئېٍىپال ئۆجۈپ وېحىػىە

 ئۈٌگىٍىه ضبھبثىالرٔىڭ .پۈجۈْ ئىػالرزا ِىساْ لىٍىع جەٌەة لىٍىٕىسۇ زىٓ ۋە زۇَٔبٌىك
  .جەرجىّىھبٌٍىرىّۇ غۇٔساق

 ثېرىػٕىڭ ضەۋەثي ِۇھەِّەد ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ تەرجىّىھبٌىٕي ئۆگىٕىػىە ئەھّىَەت
ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ جەرجىّىھبٌي جبرىرٕىڭ ئەوطىچە، ِۇھەِّەز  .1 

پەٍغەِجەر  ِۇضۇٌّبٔالر .ئەٌەٍھىططبالِغب ئەگىػىػٕىڭ، ئۇٔي ئۈٌگە لىٍىػٕىڭ ۋاضىحىطىسۇر
لىٍىػٕىڭ ٍوٌي ئۇٔىڭ  ئۇٔي ئۈٌگە .ئەٌەٍھىططبالِٕي پۈجۈْ ئىػٍىرىسا ئۈٌگە لىٍىػمب ثۇٍرۇٌغبْ

ئبذىرەت وۈٔىٕي ئۈِىس ، ئبٌالھٕي ضىٍەرگە .ئىسٌىرىٕي ئۆگىٕىػحۇر –ھبٍبجىٕي ۋە پۈجۈْ ئىع 
  .ٍبذػي ئۈٌگىسۇررەضۇٌۇٌال ئەٌۋەجحە  لىٍغبْ ۋە ئبٌالھٕي وۆپ ٍبز ئەجىۀٍەرگە

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ جەرجىّىھبٌىٕي ئۆگىٕىع لۇرئبْ وەرىّٕي جوغرا  .2
وەرىّٕىڭ  چۈغىٕىػٕىڭ ٍوٌي ثوٌۇپ، پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ جەرجىّىھبٌي لۇرئبْ

  .جبٍٔىك جەرجىّىطىسۇر
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رٔي پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ جەرجىّىھبٌىٕي ئۆگىٕىع گۈزەي ئەذاللال .3
  .ئۆگىٕىػٕىڭ ٍوٌىسۇر

 

ئەرەپٍەرٔىڭ جۇغراپىَەٌىه ئورٔي ۋە ئىجتىّبئي،  .ئىىىىٕچي ثبپ
 ئىمتىطبدى ئەھۋاٌٍىرى

 ئەرەثٍەرٔىڭ جۇغراپىَىٍىه ئورٔي
 - ثبٍبۋاْ، ضۇ ۋە ئوت - ئەرەة زېگەْ ثۇ ضۆز ٌېىطىىىٍىك ِۀبزا، ضەھرا، چۆي، زەغحي

ٔبَ ئەڭ لەزىّمي زەۋرٌەرزىٓ ثۇٍبْ ئەرەة ٍېرىُ  ثۇ .چۆپحىٓ ذبٌىٌ زېّىٓ زېگۀٕي ثىٍسۈرىسۇ
ئبرىٍىٕىڭ ۋە ثۇ ئبراٌسا ئەجساجحىٓ ئەۋالزلب ٍبغبپ وەٌگەْ ٍبوي ضىرجحىٓ وۆچۈپ وېٍىپ ثۇ 

  .ٍەرزە ِبوبٍٔىػىپ لبٌغبْ ذەٌمٍەرٔىڭ ٔبَ ئبجبٌغۇضي ثوٌۇپ لبٌغبْ
ەرلحە پبرىص لوٌحۇلي ئەرەة ٍېرىُ ئبرىٍي غەرثحە لىسىً زېڭىس ۋە ضىٕبئ ئبرىٍي ثىٍەْ، غ

جۀۇثحب ھىٕسى ئووَبٔغب  .زېڭىسى ۋە ئىراق زېّىٕىٕىڭ جۀۇثىٌ لىطّي ثىٍەْ چېگراٌىٕىسۇ
جۇجبظ ئەرەة زېڭىسى ثىٍەْ، غىّبٌسا غبَ )ضۈرىَە( ۋە لىطّەْ ئىرحىالپالرٔي ٔەزەرگە 

 1ۆٌىّي ئبرإٌىڭ ئوِۇِىٌ ٍەر و .ئبٌّىغبٔسا ئىرالٕىڭ غىّبٌىٌ لىطّي ثىٍەْ چېگراٌىٕىسۇ
  .ِىڭ وۋازرات وىٍوِېحىرغىچە ِۆٌچەرٌۀّەوحە 300ِىٍَوْ  1ِىٍَوْ وۋازرات وىٍوِېحىرزىٓ 

 ئەرەة خەٌمٍىرى
ئەرەثٍەرٔىڭ چوڭ ثوۋىطي )ئبجىّىس ئىجراھىُ ئەٌەٍـھىططبالَ( ئىرالٕىڭ وۇفە غەھىرىگە 

ِەٌۇَ  .ىٓ ئىسىز« ئبر»ٍېمىٓ ثوٌغبْ پۇرات زەرٍبضىٕىڭ غەرثىٌ لىرغىمىسىىي لەزىّي غەھەر 
ثوٌۇغىچە، ئىجراھىُ ئەٌەٍـھىططبالَ ثۇ ٍەرزىٓ ھبراْ ٍبوي ھىرأغب ھىجرەت لىٍغبْ، وېَىٓ ثۇ 
ٍەرزىٓ پەٌەضحىٕگە ٍۆجىىٍىپ پەٌەضحىٕٕي ئۆزىٕىڭ زەۋەت ثبزىطي لىٍىپ ِۇغۇ ئەجراپحىىي 

ا ِىطىر ثۇ چبغس .ئۇ ثىر لېحىُ ِىطىرغب ثبرغبْ .راٍؤالرزا زىٕىٌ زەۋەت ئېٍىپ ثبرغبْ
ٌېىىٓ،  .پبزىػبھي فىرئەۋْ ئىجراھىُ ئەٌەٍـھىططبالِٕىڭ ئبٍبٌي ضبرەگە ٍبِبْ ٔىَەجحە ثوٌغبْ

ئبٌالھ ثۇ پبزىػبھٕىڭ ٍبِبْ ٔىَىحىٕي ئۆز لۇزرىحي ثىٍەْ ئەِەٌگە ئبغۇرِىغبچمب، ئۇ ضبرۀىڭ 
ٍۈزىطىسىٓ ئبٌالھ ثىٍەْ ثوٌغبْ وۈچٍۈن ِۇٔبضىۋىحىٕي جؤۇپ ئۇٔىڭ پەزٌىٕي ئېحىراپ لىٍىع 

وېَىٓ ضبرە ثۇ لىسٔي ئىجراھىُ ئەٌەٍـھىططبالِغب  .ھبجەرٔي ذىسِەجىبرٌىممب جۇجۇپ ثەرگەْ لىسى
  .ٔىىبھالپ لوٍغبْ

ئىجراھىُ ئەٌەٍـھىططبالَ پەٌەضحىٕگە لبٍحىپ وەٌگۀسىٓ وېَىٓ، ئبٌالھ ئىجراھىُ 
ٔىطجەجەْ ضبرۀىڭ ثۇٔىڭغب  .ئەٌەٍـھىططبالِغب ھبجەرزىٓ ئىطّبئىٍٕي رىسىك لىٍىپ ثەرزى

وۈٔسەغٍىىي جۇجۇپ، ئبذىرى ئىجراھىُ ئەٌەٍـھىططبالِٕي ئەِسىال ٍورۇق زۇَٔبغب وۆز ئبچمبْ 
غۇٔىڭ  .ٍۈرەن پبرىطي ثىٍەْ ئۇٔىڭ ئبٔىطي ھبجەرٔي وۆززىٓ غبٍىت لىٍىػمب ِەججۇر لىٍسى

ىغب وەٌسى ۋە ثبال ئىىىىٍَۀٕي ئېٍىپ ھىجبز زېّىٕ - ثىٍەْ ئىجراھىُ ئەٌەٍـھىططبالَ ثۇ ئبٔب
ثەٍحۇٌالھ ثۇ چبغسا ثىر زۆڭٍۈوىە  .ثۇالرٔي ثەٍحۇٌالھٕىڭ ٍېٕىسىىي لبلبضٍىممب چۈغۈرزى

ئوذػبٍسىغبْ ئېگىس جبً ثوٌۇپ، ۋازىٕىڭ ٍۇلىرى جەرىپىسىٓ ضەي ۋە الجمىالر وەٌطە، زۆڭٕىڭ 
طىٕي ثبال ئىىىى - ئىجراھىُ ئەٌەٍـھىططبالَ ئبٔب .ئوڭ ۋە ضوي جەرىپىسىٓ ئېمىپ وېحەجحي

 ھبزىرلي ِەضجىسىً ھەرإِىڭ ٍۇلىرى جەرىپىسە زەِسەَ لۇزىمىٕىڭ ٍېٕىسىىي چوڭ زەرەخ
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غۇ وۈٍٔەرزە ِەوىىسە ٔە ئبزەَ، ٔە ضۇ  .جۈۋىگە ئورۇٔالغحۇرۇپ لوٍۇپ پەٌەضحىٕگە لبٍححي
ئىجراھىُ ئەٌەٍـھىططبالَ ثۇ ئىىىي جبْ ئۈچۈْ پەلەت ثىر جۇٌۇَ ذورِب  .ِەۋجۇت ئەِەش ئىسى

ھبجەر ئبٔب ثۇالرٔي لبٔچە جىجەپ ئىػٍەجىەْ  .جۇٌۇَ ضۇ لبٌسۇرۇپ لبٍحىپ وەجحيۋە ثىر 
 .ثوٌطىّۇ، ئبرىسىٓ ثىر ٔەچچە وۈْ ئۆجّەٍال ثۇ ٔەرضىٍەر )ثوٌۇپّۇ ضۇ( پۈجۈٍٔەً جۈگەپ وەجحي

ِۇغۇٔساق لىَىٕچىٍىك پەٍححە ئبٌالھٕىڭ پەزٌي ِەرھەِىحي ثىٍەْ زەِسەَ لۇزۇلي ئېحىٍىپ 
  .ۋالىحٍىك ئوزۇلٍۇلي ھەي ثوٌسى چىمىپ، ثۇالرٔىڭ

غۇ وۈٍٔەرزە ٍەِۀسىٓ ثىر لەثىٍە )ئۇالر جۇرھۇَ ضبٔي زەپ ئبجىٍىسۇ( وېٍىپ، ئىطّبئىً 
  .ئەٌەٍـھىططبالِٕىڭ ئبٔىطي ھبجەرٔىڭ رۇذطىحي ثىٍەْ ِەوىىسە جۇرۇپ لبٌسى

 ئىجراھىُ ئەٌەٍـھىططبالَ پەٌەضحىٕگە لبٍحمبٔسىٓ وېَىٓ ئۆزى جبغالپ وەجىەْ ثۇ
 .وېٍىپ وېحىپ جۇرزى پبت - پۇغحىٕىڭ ئەھۋاٌىسىٓ ذەۋەر ئېٍىع ئۈچۈْ ِەوىىگە پبت

ٍبظ چوڭ  13زىىرى لىٍىٕىػىچە، ئىطّبئىً )ئەٌەٍـھىططبالَ( ئىطھبق )ئەٌەٍـھىططبالَ(زىٓ 
ئىطّبئىً ئەٌەٍـھىططبالَ چوڭ ثوٌۇپ، جۇرھۇَ ئەرەثٍىرىسىٓ ئەرەثچىٕي ئۆگۀسى ۋە  .ئىىەْ

  .لىسغب ئۆٍٍۀگۀسىٓ وېَىٓ ئبٔىطي ھبجەر ئبٌەِسىٓ ئۆجحيئۇالرزىٓ ثىر 
ثىراق، ئۇ  .ئىجراھىُ ئەٌەٍـھىططبالَ ثۇ ئوغٍىٕي ٍولالظ ئۈچۈْ ِەوىىگە ٍۀە وەٌسى

ئىجراھىُ ئەٌەٍـھىططبالَ جۆجىٕچي لېحىُ وېٍىپ  .لبٍحىپ وەجحيئوغٍي ثىٍەْ ئۇچرىػبٌّبً 
ثۇ چبغسا ئۇ زەِسەَ لوزۇلىغب ٍېمىٓ چوڭ  .ئۇچراغحيئبٔسىٓ ئىطّبئىً ئەٌەٍـھىططبالَ ثىٍەْ 
 - ئىطّبئىً ئبجىطىٕي وۆرۈپ ئورٔىسىٓ زەش جۇرزى .زەرەذٕىڭ جۆۋىسە ٍبچبق ئولي ٍبضبۋاجبجحي

ثبال ئىىىىطي وەئجىٕىڭ  - ِۇغۇ لېحىّسا ئبجب .ثبال ئىىىىطي لوچبلٍىػىپ وۆرۈغحي - زە، ئبجب
ى ۋە ئبٌالھٕىڭ پەرِبٔي ثىٍەْ وىػىٍەر ئبرىطىسا ھەج ھۇٌىٕي لوپۇرۇپ، ثەٍحۇٌالھٕي ثىٕب لىٍس

 . لىٍىػٕي ئېالْ لىٍسى
 .ئوغۇي پەرزۀث ئبجب لىٍسى 12ئبٌالھ ئىطّبئىً ئەٌەٍـھىططبالِغب ِەزازٔىڭ لىسىسىٓ 

ئۇالر ٔبثىث، لەٍسار، ئەزثبئىً، ِىَػبَ، ِىػّبئ، زۇِب، ِىَػب، ھەزەز، ٍەجّب، ٍەجۇر، ٔەفىص ۋە 
لەثىٍە ثبرٌىممب وەٌسى ۋە ھەِّىطي زېگۈزەن ثىر ِەھەي  12، ثۇالرزىٓ لەٍسِبٔالر ئىسى

 ئۇالر ئبضبضٍىمي ٍەِۀسىٓ غبِغب، غبِسىٓ ِىطىرغب جىجبرەت ۋە ضوزا .ِەوىىسە ئوٌحۇرالالغحي
ثۇ لەثىٍىٍەر ئبراٌىٕىڭ ھەر لبٍطي جبٍٍىرىغب،  ئبٔسىٓ .ضېحىك لىٍىع ثىٍەْ وۈْ وەچۈرەجحي -

غۇٔىڭسىٓ وېَىٓ ٔبثىث ۋە لەٍسار  .ضىرجٍىرىغىچە جبراپ وۆچۈپ وېحىػحيھەجحب ئبرإٌىڭ 
ئبضحب غبٍىت  - ئەۋالزٌىرىسىٓ ثبغمب ئەۋالزالرٔىڭ ئەھۋاٌي جبھبٕٔىڭ لبراڭغۇ گۇٍِىرىسا ئبضحب

  .ثوٌۇپ وەجحي
ٓ ثوٌغبْ ئۀجبجالر ھىجبزٔىڭ غىّبٌىسا گۈٌٍەپ ٍبغٕىسى ۋە ثەجرائٕي زېسىٔبثىحٕىڭ ئەۋال

 .لىٍىپ، لۇزرەجٍىه ثىر زۆٌەت لۇرۇپ، ئەجراپحىىي ئەٌٍەرٔي ثوٍطۇٔسۇرغبٔىسى پبٍحەذث
ئەِّب، ئىطّبئىً )ئەٌەٍـھىططبالَ(ٔىڭ ئوغٍي لەٍسارٔىڭ ئەۋالزٌىرى ِەوىىسە زاۋاٍِىك لېٍىپ 

ئبذىرى ئۇٔىڭ ٔەضٍىسىٓ ئەزٔبْ ۋە ئەزٔبٕٔىڭ  .ِۇغۇ زېّىٕسا وۆپەٍسى ۋە گۈٌٍەپ ٍبغٕىسى
ئەزٔبْ ئەرەثٍىرى )ئەرەثۇٌّۇضحەئرىجە(، ٍۀي ئەرەثٍەغىەْ  .بغب وەٌسىئوغٍي ِەئسى زۇَٔ

ئەرەثٍەر ئۆزىٕىڭ ٔەضەة غەجەرىطىٕي زەي ِۇغۇ وىػىسىٓ ثبغالپ، ٍبزلب ئېٍىپ، ئېطىسىٓ 
ئەزٔبْ زېگەْ ثۇ وىػي پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالِٕىڭ ٔەضەة  .چىمبرِبً ضبلالپ وەٌگەْ

  .ىسۇئبجب ھېطبثٍىٕ - 21غەجەرىطىسىىي 
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ثۇ جۆت ئەۋالزجىٓ  .جۆت ثبٌىٍىك ثوٌغبْ ِەئسىٕىڭ ئەۋالزٌىرى، ثوٌۇپّۇ ئۇٔىڭ ئوغٍي ٔەزار
رەثىَئە ثىٍەْ  .ئۇالر ئەٍبز، ئۀّبر، رەثىَئە ۋە ِۇزەرٌەر ئىسى .چوڭ جۆت لەثىٍە ثبرٌىممب وەٌگەْ

ئۀىَسە، ، رەثىَئەزىٓ ئەضەز ئىجٕي رەثىَئە .ِۇزەرٔىڭ ئبٍّبق ۋە جەِەجٍىرى وۆپەٍسى
ثۀي ھۀىَفە ۋە ثبغمب لەثىٍىٍەر ، ئبثسۇٌمەٍص، ۋائىٍٕىڭ ئىىىي ئوغٍي )ثەورى ۋە جەغٍىت(

  .ثبرٌىممب وەٌسى
ئۇالر لەٍص ئېَالْ ئىجٕي ِۇزەر ۋە  .ِۇزەرٔىڭ ئەۋالزٌىرى چوڭ ئىىىي لەثىٍىگە ثۆٌۈٔسى

ۋە ثۀي غەجپبْ  لەٍص ئېَالٔسىٓ ثۀي ضۇٌەٍُ، ثۀي ھەۋازىٓ .ئىٍَبش ئىجٕي ِۇزەر ئىسى
غەجپبْ لەثىٍىطىسىٓ ئەثەش، زەثَبْ، ئەغجەئە ۋە غىٕەثٕو  .لبجبرٌىك لەثىٍىٍەر ثبرٌىممب وەٌسى

  .ئەئطور ئبٍّبلٍىرى غبذٍىٕىپ چىمحي
ئىٍَبش ئىجٕي ِۇزەرزىٓ جەِىَُ ئىجٕي ِۇررە، ھۇزەًٍ ئىجٕي ِۇزرىىە، ئەضەز ئىجٕي 

وۀبٔە ئىجٕي  .ئبٍّبلٍىرى ثبرٌىممب وەٌسى ذوزەٍّە جەِەجٍىرى ۋە وۀبٔە ئىجٕي ذوزەٍّە
ثوٌۇپّۇ فىھرى ئىجٕي ِبٌىه ئىجٕي ٔەزرى ئىجٕي  .ذوزەٍّىسىٓ لۇرەٍع لەثىٍىطي غەوىٍٍۀسى

  .وۀبٔۀىڭ ئەۋالزٌىرى لۇرەٍع زەپ ئبجبٌسى
ثۇ لەثىٍىٍەر ئىچىسىٓ ئەڭ ِەغھۇر  .لۇرەٍػّۇ ٍۀە ٔۇرغۇْ لەثىٍىٍەرگە ثۆٌۈٔسى

  .، ضەھّي، ِەذسۇَ، جەٍُ، زوھرە ۋە لۇضەً ئىجٕي وىالة لەثىٍىٍىرىسۇرثوٌغبٍٔىرى جۈِەھ
لۇضەً ئىجٕي والة لەثىٍىطىٕىڭ ئبٍّبلٍىرى ئبثسۇززار ئىجٕي لۇضەً، ئەضەز ئجىٕي 

 . ئبثسۇٌئۇززا ئىجٕي لۇضەً ۋە ئبثسۇِبٔبف ئىجٕي لۇضەٍٍەرزۇر
ئبثسۇغەِص، ٔەۋفەي، ِۇجەٌٍىپ ۋە ئۇالر  .ئبثسۇِبٔبفٕىڭ جۆت ئوغۇي پەرزۀحي ثوٌغبْ ئىسى

ھبغىُ ئبئىٍىطىسىٓ ئبٌالھ ضەٍَىسىّىس ِۇھەِّەز ئىجٕي ئبثسۇٌالھ ئىجٕي  .ھبغىّالرزۇر
  .ئبثسۇٌّۇجەٌٍىپ ئىجٕي ھبغىّٕي پەٍغەِجەرٌىىىە جبٌٍىسى

چۆپ لوغٍىػىپ،  - وۆپەٍگۀسىٓ وېَىٓ ئوت - غۇٔساق لىٍىپ ئەزٔبْ ئەۋالزٌىرى ئبۋۇپ
 . پۇچمبلٍىرىغب جبراپ وېحىػحي - ىٕىڭ ھەر لبٍطي ثۇٌۇڭئەرەة زېّىٍٕىر

ئبثسۇٌمەٍص جەِەجي، ثەورى ئىجٕي ۋائىٍٕىڭ ئبٍّبلٍىرى ۋە جەِىَُ لەثىٍىطىٕىڭ لىطّەْ 
  .ئبٍّبلٍىرى ثەھرەٍٕگە وۆچۈپ ثېرىپ، غۇ ٍەرزە ِبوبٔالغحي

زېگەْ ثۀۇ ھۀىَفە لەثىٍىطي ٍەِبِىگە وۆچۈپ چىمىپ، ٍەِبِە جەۋەضىسىىي ھىجرى 
ثەورى ئىجٕي ۋائىٍٕىڭ لبٌسۇق ئبھبٌىطي ٍەِبِەزىٓ ثەھرەٍٕغىچە ۋە ضەٍفي  .ٍەرگە چۈغحي

وبزىّسىٓ زېڭىسىغىچە ثوٌغبْ ئبرىٍىمحىىي ئىراق زېّىٕي ۋە ئۇٔىڭ ئەجراپىسىىي ئەثىٍٍە ۋە 
  .ھەٍث لبجبرٌىك وەڭ زېّىٕالرغب ئورۇٔالغحي

ٍۀە لىطّەْ ئبٍّبلٍىرى ثۀي ثەورى  .حيجەغٍىپ لەثىٍىطي پۇرات ئبراٌٍىرىسا ِبوبْ جۇج
  .ثۀۇ جەٍىُ ذەٌمي ثەضرە جۈزٌەڭٍىىىگە ٍەرٌەغحي .ئبٍّبلٍىرى ثىٍەْ ضىغىػىپ ئوٌحۇرالالغحي

ثۀۇ ضۇٌەٍُ لەثىٍىطي ِەزىٕىگە ٍېمىٓ جبٍسا ۋازىٍمۇرازىٓ ذەٍجەرغىچە ِەزىٕىٕىڭ 
 . ىٍىمحب ِبوبْ جۇجحيغەرلىسىٓ لوغحبغ چېگراضي ۋە ھەررە جبغٍىمىغىچە ثوٌغبْ ئبر

 .ضەلىف لەثىٍىطي جبئىفحب، ھەۋازىٓ ِەوىىٕىڭ غەرلىسە ئەۋجبش ئەجراپىغب ئورۇٔالغحي
  .ئەۋجبش ۋازىطي ِەوىە ثىٍەْ ثەضرە ئوجحۇرىطىغب جوغرا وېٍىسۇ

ثۀي ئەضەز  .ثۀي ئەضەز لەثىٍىطي جەٍّبئٕىڭ غەرلىٌ، وۇفۀىڭ غەرثىگە ئۇرۇٔالغحي
لەثىٍىطي ثىٍەْ جەٍّب ئوجحۇرىطىسا جەً لەثىٍىطىٕىڭ ثەھحەر ئەۋالزٌىرى جبٍالغمبْ ثوٌۇپ، 
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  .ئۇالر ثىٍەْ وۇفە ئبرىٍىمي ثەظ وۈٍٔۈن ِۇضبپە وېٍىسۇ
جەھبِە  .زەثىَبْ لەثىٍىطي جەٍّب ثىٍەْ ھورأغىچە ثوٌغبْ جبٍالرزا جۇرۇپ لبٌسى

ىطّەْ ئبٍّبلٍىرى؛ ِەوىە ۋە ِەوىە ئەجراپىسا ثوٌطب جۈزٌەڭٍىىىسە وۀبٔە لەثىٍىطىٕىڭ ل
ئۇالر ضىَبضي جەھەجحە  .لۇرەٍع لەثىٍىطىٕىڭ ھەر لبٍطي ئبٍّبلٍىرى جبرلبق ئوٌحۇرالالغحي

ئبذىرى  .ئىٕحبٍىٓ چېچىالڭغۇ ثوٌۇپ، ھېچمبٔساق ثىر وۈچ ئۇالرٔي ثىرٌەغحۈرەٌّىگۀىسى
رەٍع لەثىٍىٍىرىٕي ثىرٌەغحۈرزى ۋە ئۇالرٔىڭ ئۇالرزىٓ لۇضەً ئىجٕي وىالة زۇَٔبغب وېٍىپ، لۇ

 . ئىٕطبٔىٌ ھولۇلىٕي لوغساٍسىغبْ ثىرٌىه روھىغب ئىگە لىٍسى ھەَغەرىپىٕي 
ئىطّبئىً )ئەٌەٍـھىططبالَ( پۈجۈْ ثىر ئۆِۈر ِەوىە ذەٌمىگە رەھجەرٌىه لىٍىع ۋە  

ۇٔىڭسىٓ وېَىٓ ئ .ٍبغمب وىرىپ ئبٌەِسىٓ ئۆجحي 137ثەٍحۇٌالھٕىڭ ذىسِىحىٕي لىٍىع ثىٍەْ 
ثۇ ئىىىىطىسىٓ وېَىٓ ئۇالرٔىڭ  .ئۇٔىڭ ئىػٍىرىغب ٔبثىث، ئبٔسىٓ لەٍسار ۋارىطٍىك لىٍسى

ثۇٔىڭ ثىٍەْ ِەوىىٕىڭ ضىَبضىٌ ھولۇلي  .ثوۋىطي ِەزاز ئىجٕي ئەِرى جورھۇِي ھولۇق جۇجحي
  .جورھۇٍِۇلالرغب ئۆجۈپ وېحىپ، غۇالرٔىڭ لوٌىسا زاۋاَ لىٍسى

رزى، ئىطّبئىً )ئەٌەٍـھىططبالَ(ٔىڭ ئەۋالزٌىرىٕىڭ ئەھۋاٌي ئبٍالر ٍىٍالر ئۆجۈۋە
ثبرغبٔطېرى ئبجىسالپ جبوي ثۇذحي ٔەضىر ثبظ وۆجۈرۈغحىٓ ضەي ئىٍگىرىىي ِەزگىٍٍەرگىچە 
ضىَبضىٌ ضەھٕىسە جىٍغب ئېٍىّٕبٍسىغبْ ثوٌۇپ لبٌسى ۋە غۇ ِەزگىٍسىٓ ثبغالپ جورھۇِالرٔىڭ 

پبي  - ىٕىڭ ضىَبضىٌ چوٌپىٕي ِەوىە ئبضّىٕىسا غىًئەھۋاٌي ضەي زەئىپٍىػىپ، ئەزٔبْ جەِەج
  .چبلٕبغمب ثبغٍىسى

جۇرِۇظ  .غۇٔىڭسىٓ وېَىٓ ِەوىىسە جورھۇِالرٔىڭ ئەھۋاٌي وۈٔطبٍىٓ ٍبِبٔالغحي
 .جبٌىسى - وەجىۀٍەرٔي ثۇالپ - ٔەجىجىسە ئۇالر ِەوىىگە ھەجگە وەٌگەْ .لىَىٍٕىػىپ وەجحي

ِبٔب ثۇ ئەھۋاي ئەزٔبْ جەرەپٕىڭ  .جەضەررۇپ لىٍىػحيِۈٌۈوىٕي ذبٌىغبٔچە  - وەئجىٕىڭ ِبي
غۇڭب، ذوزائە  .غەزىپىٕي لوزغبپ، جورھۇٍِۇلالرغب ثوٌغبْ ئۆچّۀٍىىٕي وۈچەٍحىۋەجحي

لەثىٍىطي ِەررىسەھرأگب وۆچۈپ وەٌگۀسىٓ وېَىٓ ئەزٔبٔالرٔىڭ جورھۇِالرغب ثوٌغبْ 
ٔىڭ ٍبرزىّي ثىٍەْ جورھۇِالرٔي ئۆچّۀٍىىىسىٓ پبٍسىٍىٕىپ ئەزٔبٔالرزىٓ ثەزى ئبٍّبلالر

جورھوِالر ِەوىىسىٓ چىمىپ  .لوغالپ چىمىرىپ، ِەوىىٕىڭ ھولۇلىٕي لوٌغب وىرگۈزۈۋاٌسى
وېحىػىە ِەججۇر ثوٌغبٔسا، زەِسەَ لۇزۇلىغب ثىر لبٔچە ئەجىۋارٌىك ٔەرضىٕي جبغالپ جۇٔسۇرۇپ 

  .لۇزۇلٕىڭ ئىسٔبضىٕي ٍولىحىۋەجىۀسىٓ وېَىٓ ئبٔسىٓ چىمىپ وېحىػحي
 ئەرەثٍەرٔىڭ دىَبٔىتي

ئەرەثٍەرٔىڭ ِۇجٍەق وۆپ لىطّي ئىطّبئىً ئەٌەٍـھىططبالَ )ئۇالرٔي ئبجىطي ئىجراھىُ 
غۇڭب، ئۇالر ئۆز  .ئەٌەٍـھىططبالِٕىڭ زىٕغب زەۋەت لىٍغبٔسا(ٔىڭ زەۋىحىٕي لوثۇي لىٍغبٔىسى

 .زىٕىسا چىڭ جۇراجحي ئبٌالھمىال ئىجبزەت لىالجحي ۋە ئبٌالھٕىڭ .ۋالحىسا ئبٌالھٕي ثىر ثىٍەجحي
زاِبٕٔىڭ ئۆجۈغىگە ئەگىػىپ، ئۇالر غەپٍەت ئۇٍمۇضىغب غەرق ثوٌۇپ، ئەضحە ضبلالغمب 

ٍوضۇٔالرٔي ئبضبضىٌ جەھەجحىٓ ئۇٔحۇپ وەجىەْ ثوٌطىّۇ، ئۇالرزا  - جېگىػٍىه زىٕىٌ لبئىسە
ە ٍۇضۇٔالر جەۋھىس ئەلىسىطي ۋە ئىجراھىُ ئەٌەٍـھىططبالِٕىڭ زىٕىسىٓ ثىر لبٔچە زىٕىٌ لبئىس

 .ئبذىرى ذۇزائە لەثىٍىطىٕىڭ ثبغٍىمي ئەِرى ئىجٕي ٌوھەً زۇَٔبغب وەٌسى .ٍۀىال لېپمبٌغبٔىسى
ضبذبۋەجٕي وەضىپ لىٍىع ۋە زىٕىٌ ئىػالرغب  - ئۇ ٍبذػي ئىػالرٔي وۆپ لىٍىع، ذەٍرى

غۇڭب، ئۇ ئەي ئبرىطىسا ھەِّە  .لىسغىٓ ثوٌۇظ لبجبرٌىك ئبالھىسە پەزىٍەت ثىٍەْ ئۆضۈپ ٍېحىٍسى
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ضۆٍىسىغبْ غەذطىە ئبٍالٔسى ۋە ئۇٔي وبجحب ئۆٌىّب ۋە ئۇٌۇغ ئەۋٌىَب زەپ ثىٍىپ، ٍۇرت چوڭي 
ئۇ لەثىٍە ثبغٍىمي ثوٌغبٔسىٓ وېَىٓ، ثىر ٔۆۋەت غبِغب زىَبرەجىە  .لىٍىپ جىىٍىۋېٍىػحي

پ، ئۇٔىڭغب چولۇٔۇپ ئىجبزەت ئۇ زىَبرەت زاۋاِىسا غبٍِىمالرٔىڭ ثۇجالرٔىڭ ئبٌسىغب وېٍى .چىمحي
لىٍىۋاجمبٍٔىمىٕي وۆرۈپ، ثۇٔي ٍبلحۇرۇپ لبٌسى ۋە ِۇغۇ جوغرا، چۈٔىي غبَ پەٍغەِجەرٌەرٔىڭ 
ِبوبٔي ۋە ئىالھي وىحبثالرٔىڭ جبرلىٍىع ئورٔي زەپ ئوٍالپ، ٍېٕىػىسا ھۇثۇي زېگەْ ثۇجٕي 

ەوىە ئبھبٌىطىٕي ئبٌالھمب ثىرگە ئبٌغبچ وەٌسى ۋە وەئجىٕىڭ ئىچىگە ئەوىرىپ ئورۇٔالغحۇرۇپ ِ
ئبٔسىٓ ئۇزۇْ  .غېرىه وەٌحۈرۈغىە چبلىرزى ئۇٔىڭ چبلىرىمىغب ئبۋۋاي ِەوىىٍىىٍەر ئبۋاز لوغحي

چۈٔىي، ِەوىىٍىىٍەر ئۇالرٔىڭ ٔەزەرىسە ثەٍحۇٌالھٕىڭ  .ئۆجّەً ھىجبز ئبھبٌىطي ئەگەغحي
  .ثبغمۇرغۇچىٍىرى ۋە ھەرەَ ئەھٍىَىطي ئىسى

غېرىه ئەلىسە ۋە ثۇجپەرەضٍىه ئۆزٌىرىٕي ئىجراھىُ ِبٔب ِۇغۇٔىڭغب ئوذػبظ 
ئۇالرٔىڭ  .ئەٌەٍـھىططبالِٕىڭ زىٕىسا زەۋاٌغبْ، جبھىٍىَەت ئبھبٌىطىٕىڭ زىٕىٌ ئەھۋاٌي ئىسى

ثۇجالرغب لىٍىسىغبْ ئىجبزەجٍىرىسە ثىر لبٔچە جۈرٌۈن جەلٍسىٌ ئبزەت ۋە ئۆزىگە ذبش ئۇضٍۇثٍىرى 
ئۇالر ئەِرى ٍوٌغب  .ي ئەِرى ئىجٕي ٌۇھەً ئىجبز لىٍغبْثبر ثوٌۇپ، ثۇ ئىػالرٔىڭ وۆپىٕچىطىٕ

، ٍۀي ٍبذػي ٍېڭىٍىك، ثۇ ھەرگىسِۇ ئىجراھىُ «ثىسئەت ھەضۀە»لوٍغبْ ھەر لبٔساق ئىػٕي 
 . ئەٌەٍـھىططبالِٕىڭ زىٕىغب ئۆزگەرجىع وىرگۈزگۀٍىه ئەِەش، زەپ لبراٍححي

ھبَ، ذۇراپبجالر لبپالپ وەجىەْ جبھىٍىَەت ئبھبٌىطىٕي ئۀە غۇٔساق ثۇزۇق ئەلىسە ۋە ئەۋ
ثوٌطىّۇ، ئۇالرزا ئىجراھىُ ئەٌەٍـھىططبالِٕىڭ زىٕىسىٓ ِەٌۇَ پبئبٌىَەجٍەر ٍۀىال لېٍىپ لبٌغبْ 

ِەضىٍەْ، ثەٍحۇٌالھٕي ئۇٌۇغالظ ۋە ئۇٔي جبۋاپ لىٍىع، ھەج لىٍىع، ئۆِرە لىٍىع،  .ئىسى
ثىراق، ئۇالر  .ھەزىَە لىٍىع لبجبرٌىمالر ئەرافبجمب چىمىع ۋە ِۇززەٌىفىسە لؤۇظ، ثەٍحۇٌالھمب جۆگە

ثۇ پبئبٌىَەجٍەرگە ٔۇرغۇْ ثىسئەجٍەرٔي لوغۇۋېٍىپ، ئىجراھىُ ئەٌەٍـھىططبالِٕىڭ ئوثرازىٕي 
  .ذۇٔۇوٍەغحۈرۋەجىۀىسى

 ئەرەثٍەرٔىڭ دىٕي ئەھۋاٌي
ئەرەثٍەر ٍۇلىرىسا ثىس جىٍغب ئېٍىپ ئۆجىەْ زىٕالر ئىطالَ زىٕي ثبرٌىممب وېٍىع ھبرپىطىسا 

ئېحىمبز لىٍىپ وېٍىۋاجمبْ زىٕالر ثوٌۇپ، ثۇ زىٕالرٔىڭ ھەِّىطي ھەر جەھەجحىٓ ٍىّىرىٍىع ۋە 
ئۆزٌىرىٕي ئىجراھىُ ئەٌەٍـھىططبالِٕىڭ زىٕىسا، زەپ زاۋا  .ٍولىٍىع گىرزاثىغب ثېرىپ لبٌغبٔىسى

بالَ ئېٍىپ لىٍىپ وېٍىۋاجمبْ ِۇغرىىالرٔي ئبٌىسىغبْ ثوٌطبق، ئۇالر ئىجراھىُ ئەٌەٍـھىطط
ِۇٔىەر ثەٌگىٍىّىٍىرىسىٓ  - پەرِبْ، ٔەھَي - غەرىئەت ئەھىبٍِىرىٕىڭ ئەِرى - وەٌگەْ زىٓ

وۆپ ٍىراق ئىسى ۋە ئىجراھىُ ئەٌەٍـھىططبالِٕىڭ غەرىئىحىسە وۆرضىحىٍگەْ ئېطىً ئەذاللالر 
پ، ِەئطىَەجٍەر وۆپىَىپ وەجىۀىسى ۋە زاِبٕٔىڭ ئۆجۈغىگە ئەگىػى - ضەي لبرىٍىپ، گۇٔبھ

ئبزەجٍەر  - ئۇالرٔىڭ زىٕىٌ پبئبٌىَەجٍىرىسە ثۇززىطحالرٔىڭىىگە ئوذػبظ غېرىه، ذۇراپي ئۆرپ
ھەجحب، ثۇ ذۇراپبجالر ئۇالرٔىڭ ئىجحىّبئىٌ، ضىَبضىٌ ۋە زىٕىٌ  .ئبرلىسىٓ پەٍسا ثوٌسى - ئبرلب

  .ھبٍبجىغب زور زەرىجىسە جەضىر وۆرضەجىۀىسى
ئبٍٍىٕىپ  وۆز ثوٍبِچىٍىك ۋە لۇرۇق زەۋا زەضحۇرغبٍەھۇزى زىٕىٕي ئبٌطبق، ئۇ ثەئەٍٕي 

زىٕىٌ ئۆٌىّبٌىرى ئۆزٌىرىٕي ئىىىىٕچي ذۇزا زەپ زەۋا لىٍىپ، ذەٌك ئبرىطىسا ئۆز  .لبٌغبٔىسى
ذىَبٌٍىرى  - ذبھىػٍىرى ثوٍىچە ھۆوۈَ چىمىراجحي ۋە ئبۋاَ ذەٌمحىٓ وۆڭۈٌسىٓ وەچىەْ ئوً

ئۇالرغب ٔىطجەجەْ زىٓ  .ىرىسىّٕۇ ھېطبة ئبالجحيئېغىسٌىرىٕي ِىسىرالجمبْ ھەرىىەجٍ - ۋە جىً
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زەپطۀسە ثوٌۇپ وەجطىّۇ، ذۇزاضىسٌىك ۋە وۇفرى ئېمىّي ٍبِراپ وەجطىّۇ ھەجحب ئبٌالھ 
جەرغىپ لىٍغبْ ئىالھي جەٌىّبجالر ضەي لبراٌطىّۇ ِەٍٍي ئىسىىي، لوٌىسىىي ھولۇق ۋە ِبززىٌ 

 . ِۀپەئەجحىٓ ئبٍرىٍىپ لبٌّىطىال ثوالجحي
ثۇ زىّٕۇ چۈغۀّەن لىَىٓ ثوٌغبْ ثىر ذىً ثۇجپەرەضٍىىىە ئبٍٍىٕىپ  -ئبْ زىٕي ذرىطحى

لبٌغبْ ثوٌۇپ، ئبٌالھ ثىٍەْ ثۀسە ئوجحۇرىطىسا ئبجبٍىپ ِۈجّەي ثىر ذىً غەٌىحە ِۇٔبضىۋەجٕي 
ئۇٔىڭ جەٌىّبجٍىرى ئەرەة ئېحىمبزچىٍىرىٕىڭ وۆٔگەْ جۇرِۇظ ئبزىحىسىٓ  .پەٍسا لىٍىۋاٌغبٔىسى

 .بچمب، ئۇالرٔىڭ زىٍىسا ثۇ زىٕسىٓ ھەلىمىٌ رازىّۀٍىه ۋە لبٔبئەجٍىٕىع ٍوق ئىسىٍىراق ثوٌغ
ئەِّب، ئەرەثٍەرٔىڭ ثبغمب زىٍٕىرىٕىڭ  .ئەِّب، ئۇٔىڭسىٓ ۋاز وېچىػىىّۇ ھەَ پېحىٕبٌّبٍححي

ئۇالر گوٍب ثىر لېٍىپحب  .ئوذػبٍححي - ئېحىمبزچىٍىرىٕىڭ ئەھۋاٌىّۇ ِۇغرىىالرٔىڭ ئەھۋاٌىغب ئوپ
 - ئبزەت، پطرىىب ۋە ئەلىسە جەھەجٍەرزە ثىر - ٌغبٔسەن، ثىر جبِسىٓ ضۇ ئىچىۀسەن ئۆرپلوٍۇ

  .ثىرىسىٓ وۆپ پەرلٍىٕىپ وەجّەٍححي
 جبھىٍىَەت دەۋرىذىىي ئەرەة جەِئىَىتىذىٓ وۆرۈٔۈظ

 ئىجتىّبئىٌ ئەھۋاٌي
ِەۋجۇت ثىرىگە ئوذػىّبٍسىغبْ ئىجحىّبئىٌ جەثىمىٍەر  - ئەرەة جەِئىَىحىسە ئەھۋاٌي ثىر

ئبلطۆڭەوٍەر جەثىمىطىسىىي ئەرٌەرٔىڭ ئبئىٍىسىىي ئورٔي ٔبھبٍىحي ئۈضحۈْ ثوٌۇپال  .ئىسى
لىسٌىرىّۇ جوٌۇق جبٌالظ ئەروىٍٕىىي ۋە ضۆز ئەروىٍٕىىىگە  - لبٌّبً، ھەجحب، ثۇ جەثىمىٕىڭ ذوجۇْ

ەت ٔوِۇضي ذوجۇٍٔىرى لبجحىك ھۆرِەجٍىٕەجحي ۋە ئۇالرٔىڭ ئىپپ - ثۇ جەثىمىٕىڭ لىس .ئىگە ئىسى
ثىر ئبزەَ ئەرەثٍەرٔىڭ ٔەزەرىسە ٍۈوطەن  .ئۈچۈْ لىٍىچٍەر غىٍىحىٍىپ، لبٔالر جۆوۈٌەجحي

ئورۇٔغب ئىگە ثوٌغۇضي، ضبذبۋەت ۋە غىجبئەت پەزىٍىحي ثىٍەْ ِبذحبٌغۇضي وەٌطە، وۆپىٕچە 
جىٕچٍىممب ئبٍبٌالر ذبٌىطب لەثىٍىٍەرٔي  .ذوجۇٔالرٔىڭ جىٍىغب ِۇراجىئەت لىالجحي - ھبٌالرزا لىس

غۇٔسالحىّۇ ئەرٌەر  .جېسەي ئوجٍىرىٕي ٍبلبجحي - ئېرىػحۈرەجحي، ذبٌىطب لەثىٍىٍەر ئبرا ئۇرۇظ
 - ئەر .ٍۀىال ئبئىٍىٕىڭ جوٌۇق ھولۇلٍۇق ثبغٍىمي ۋە ئبئىٍىٕىڭ لبٔۇٔىٌ ِەضئۇٌي ھېطبثٍىٕبجحي

ّي ذوجۇٍٔۇق ِۇٔبضىۋەت ئبزەجحە ئبئىٍە ثبغٍىمىٕىڭ لوغۇٌىػي ثىٍەْ جوً ِۇراضى
ئۆز ثېػىّچىٍىك لىٍىپ ئىگە  ذوجۇٔالر - لىس .ئۆجىۈزۈٌگۀسىٓ وېَىٓ وۈچىە ئىگە ثوالجحي

  .چبلىٍىرىٕىڭ گېپىٕي ٍىرىۋېحەٌّەٍححي
ٍۇلىرى ئبق ضۆڭەوٍەر جەثىمىطىٕىڭ ئىجحىّبئىٌ ئەھۋاٌي ِبٔب ِۇغۇٔساق ثوٌۇۋاجمبْ ثىر 

طىسا ثىر لىطىُ پەضىەظ وىػىٍەرِۇ ثبر ئبٍبٌالر ئبرى - پەٍححە جۆۋەْ ۋە ئوجحۇرا جەثىمىسىىي ئەر
 - ئىسى، ثىس ئۇٔسالالرٔىڭ ئىجحىّبئىٌ ئەھۋاٌىٕي پەلەت غبٌاللٍىك، ھبٍبضىسٌىك ۋە ثۇزۇق

  .پبھىػىۋازٌىك ذبالش، زېَىػحىٓ ثبغمب ضۆز ثىٍەْ ئىپبزىٍىَەٌّەٍّىس
لىطمىطي، زىٕبذورٌۇلحىٓ ئىجبرەت ثۇ پەضىەظ لىٍىك ھەر لبٍطي جەثىمىٍەرزە 

ثىس ثۇ پبھىػىۋازٌىك ۋە پەضىەظ لىٍىمالرزىٓ ضەضىىٕىسىغبْ ئبٍرىُ  .ۇٍِىػىپ وەجىۀىسىئوِ
جېگي پبوىس ئەر ۋە ئبٍبٌالرزىٓ ثبغمب ھېچمبٍطي ثىر جەثىمە ۋە ثىر ضىٕىپٕي ثۇ رەزىٍٍىىىە 

ثبٌىالر ِۇٔبضىۋىحىّۇ  - جبھىٍىَەجحە ٍۀە ئبجب .چۈغۈپ لبٌّىغبْ زەپ ئىطحىطٕب لىالٌّبٍّىس
ئەجىۋارٌىطب، ٍۀە ثەزىٍىرى لىسالرٔىڭ ٔوِۇش  ئۇالرٔىڭ ثەزىٍىرى ثبٌىٍىرىٕي .ذىً ئىسىوۆپ 

ھبٌەجحە  جېرىهوەٌحۈرۈغىسىٓ ۋە وۆپ چىمىّسار لىٍىػىسىٓ لورلۇپ، ئۇالرٔي 
وۆِۈۋېحىسىغبٍٔىرى، ٍولطۇٌٍۇق ۋە ٔبِراجٍىمحىٓ لورلۇپ ثبٌىٍىرىٕي وىچىه ھبٌىحىسە 
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  .ئىسىوۆِىۋېحىسىغبٍٔىرىّۇ ثبر 
ئەِّب ئۇالرٔىڭ لېرىٕساغالر ئبرا ِۇٔبضىۋىحي جبغىٕىڭ ثبٌىٍىرى )ئىىىي جۇغمبْ( ثىٍەْ 

جۇغمبٔچىٍىك ِۇٔبضىۋىحي ئىٕحبٍىٓ  - ثوٌغبْ ِۇٔبضىۋىحي ئۆز جەِەجي ئىچىسىىي ئۇرۇغ
ئۇالر ئىٕحبٍىٓ لەثىٍىۋاز ثوٌۇپ، ئۆز لەثىٍىطي ئۈچۈْ ئۆٌۈپ  .ِۇضحەھىەَ ۋە لوٍۇق ئىسى

ثىر لەثىٍە ئىچىسە ئۈضحۈٍٔۈوٕي ئىگەٌٍىگەْ ثىرٌىه روھىغب جەئەضطۇثىَەت  .يجىرىٍەجح
 - )جەرەپجبزٌىك( روھي لوغۇٌۇپ، ئىجحىّبئىٌ جەرجىپٕىڭ ئبضبضي ئۇرۇلساغٍىك ۋە ئۇرۇغ

  .جۇغمبٔچىٍىك جەئەضطۇثىَىحي ئۈضحىگە لۇرۇٌغبٔىسى
ضٍىسىٓ وۆپىَىپ ِۀطەپ رىمبثىحي وۆپ ھبٌالرزا ثىر ئبجىٕىڭ ٔە - ثىراق، ھولۇق

 - ذەزرەج، ئەثەش - ئەۋش .ِبجىرأي وەٌحۈرۈپ چىمىراجحي - غبذٍىغبْ لەثىٍىٍەر ئبرا ئۇرۇظ
جەغٍىت لبجبرٌىك لەثىٍىٍەر ئبرىطىسا ٍۈز ثەرگەْ لبٍٔىك جولۇٔۇغالر ثۇٔىڭ  - زەثىَبْ ۋە ثەورى
  .جبٍٔىك ِىطبٌىسۇر

ئىٕحبٍىٓ لبالق، جۆۋەْ زەرىجىسە گەپٕىڭ ذۇالضىطي، ئەرەثٍەرٔىڭ ئىجحىّبئىٌ ئەھۋاٌي 
ذۇراپبت ئۈچۈْ ِەٍساْ وەڭ ھبزىرالٔغبْ،  .ثوٌۇپ، جبھبٌەت جۇِبٍٔىرى ثېطىپ وەجىۀىسى

لبراغٍىرى ئەروىٓ پەرۋاز لىٍّبلحب، ئبزەٍِەر ھبٍۋاْ وەثي  - ثىسئەت، ذۇراپبت ۋە ئبزغۇْ پىىىر
، پۈجۈْ ثىر ِىٍٍەت ئوجحۇرىطىسىىي ِبجبٔىڭ ئورٔىسا ئېٍىپ ضېحىالجحي - ئبٍبٌالر ِبي .ٍبغبٍححي

 ئۆزئبرا ثىرٌىه رىػحىطي پۈجۈٍٔەً ئۈزۈٌگەْ ثوٌۇپ، ثبر زېَىٍگەْ ھۆوۈِەجٍەرٔىڭ ثبرٌىك ئەش
ٍبزى پۇلرأي ثۇالپ، ئۆز چۆٔحىىىٕي جوٌسۇرۇظ ٍبوي لبرغي رەلىجٍەرگە ئۇرۇظ لوزغبظ  -

ىّبئىٌ ئەھۋاٌىسىٓ جىك ئەرەثٍەرٔىڭ ئىمحىطبزىٌ ئەھۋاٌي ئىجح .غېّىسە جىپىرالظ ئىسى
ئبرإٌىڭ ئىچىي لىطّىسا پەلەت زېھمبٔچىٍىك، ثبغۋۀچىٍىه ۋە چبرۋىچىٍىممب  .پەرلٍۀّەٍححي

ٌېىىٓ، ثۇ ئبٍبٌالر ِىڭ  .ئەرەة ئبٍبٌٍىرى ثوٌطب ٍىپ ئىگىرىع ثىٍەْ غۇغۇٌٍىٕبجحي .جبٍىٕبجحي
 - ٔبِراجٍىك ۋە ئبچ .ٍححيِبجبٌىرى ھەرثىٌ ھبزىرٌىممب ٍەجّە - جبپبزا ئىگىرىپ جولۇغبْ ٍىپ

  .ئبپەجىە ئبٍالٔغبٔىسى - ٍبٌىڭبچٍىك جەِئىَەجحە ئوِۇِىٌ ٍۈزٌۈن ثبالٍي
 ئىجتىّبئىٌ ئەخالق

جبھىٍىَەت ئەرەثٍىرىسە ضبغالَ ئەلىً ۋە پبن ۋىجساْ راۋا وۆرِەٍسىغبْ ٔبچبر ۋە رەزىً 
ئىػالرٔىڭ ثبرٌىمىٕي ئىٕىبر لىٍّبٍّىس، ٌېىىٓ ئۇالرزا وىػىٕي ئۆزىگە جەٌپ لىٍىسىغبْ ۋە 
ھەٍراْ لبٌسۇرىسىغبْ ۋە ئۈٌگە ئېٍىػمب ئەرزىَسىغبْ ئبجبٍىپ ئېطىً ئەذاللالرِۇ ثبر ئىسى، 

 حە ئەٌۋەج
 .ضبذبۋەت: ئەرەثٍەر وەڭموٌٍۇلحب ثەضٍىػەجحي ۋە ذەٍر ضبذبۋەت ثىٍەْ پەذىرٌىٕەجحي .1

ئۇالرٔىڭ ضبذبۋەت ثىٍەْ ِبذحىٕىع ۋە ضېرىَالرغب ِەزھىَە ئولۇظ ئۈچۈْ ئىجبز لىٍغبْ 
ئۇالرزىىي ئبٌىَجبٔبپ پەزىٍەجٍەرزىٓ  .غېئىرٌىرى ئەرەة غېئىرٌىرىٕىڭ ٍېرىّىٕي ئىگىٍەٍسۇ

ھېطبثطىس ئېغىر زىَەت )جۆٌەَ( ۋە ئىمحىطبزىٌ ٍۈوٍەرٔي ئۈضحىگە  - ، ئۇالر ھەززىثىرى غۇوي
ئېٍىػمب رازى ئىسىىي، لبْ جۆوۈٌۈظ ۋە ثىر ئىٕطبٕٔىڭ جېٕىٕىڭ ٔبھەق زاٍب ثوٌۇپ وېحىػىگە 

  .ضۈوۈت لىٍىپ جۇرِبٍححي
ثىٍەْ  غبراة ئىچىع - ئۇالرٔىڭ ضېري وەڭ لوٌٍۇق ذىطٍەجٍىرىسىٓ ثىرى ئۇالر ھبراق .2

ئۇالر لىّبرٔي  .ٍۀە ئەرەثٍەرٔىڭ ضبذبۋەت ٍوٌٍىرىسىٓ ثىرى، لىّبرۋازٌىك ئىسى .ِبذحىٕبجحي
چۈٔىي ئۇالر لىّبرزىٓ ئبٌغبْ پبٍسىٕي  .ضبذبۋەت ئۇضۇٌٍىرىسىٓ ثىرذىً ئۇضۇي زەپ لبراٍححي
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ئەڭ ئەرەپٍەرٔىڭ  .ِىطىىٍٕەرگە ٍىگۈزەجحي - ٍبوي جەلطىّبجحىٓ ئبغمىٕىٕي پۈجۈٍٔەً ئبجىس
ئەھسى ئۇالرٔىڭ ٔەزەرىسە چىڭ ئېطىٍىػمب  .ئەھسىگە ۋاپب لىٍىع–چوڭ ئبالھىسىٍىىي 
جىگەر پەرزۀحٍىرىٕىڭ ئۆٌحۈرۈٌۈغي  - ئەھسىگە ۋاپب لىٍىع ئۈچۈْ جبْ .جېگىػٍىه زىٓ ئىسى

  .ۋە ذبٔىۋەٍراْ ثوٌۇغي لبجبرٌىك ئېغىرچىٍىمالر ھېچٕېّە ئىسى
ضىحەِگە جېس پۈوّەضٍىه ۋە  - زۇٌۇَ .ئۆزىٕي لەزىرٌەظ - ، ٍۀي ئۆز«ئىسزەجۇٕٔەفىص» .3

ئۇالرزىىي لبراَ غىجبئەت، لەٍطەر ئىرازە ۋە زەرھبي  .ذورٌۇلمب ثبظ ئەگّەضٍىه روھي
ھەرىىەجىە وېٍىع غەٍرىحي لبجبرٌىمالرٔي ئبغۇ ئەذاللالرٔىڭ وۆزى زېَىػىە ثوٌىسۇ، چۈٔىي 

ضۆزٔي ئبڭٍىطىال،  - سىغبْ ھەر لبٔساق ثىر گەپئبھبٔەت ۋە ذورٌۇلٕىڭ پۇرىمي چىمى - ئۇالر ئىسا
ٔەٍسىٍەرٔي ئېٍىپ، ئۇرۇظ ِبرغىٕي ٍبڭرىحبجحي ۋە ثۇ ٍوٌسا لبٔچىٍىه  - لوٌٍىرىغب لىٍىچ

  .لۇرثبٔالرٔي ثېرىػحىٓ پەرۋا لىٍّبٍححي
، زەپ لبرىغبْ ھەر «غەرەپ وەٌحۈرىسۇ - غبْ»ئۇالر  .لىَىٓ ئىػالرغب لەزەَ ثېطىع .4

 - ثەٌىي، ئۇالر ذەۋپ .ػمب ئىرازە ثبغٍىطب، ئۇٔي ھېچٕەرضە جوضىَبٌّبٍححيلبٔساق ثىر ئى
  .ذەجەرگە لبرىّبً، ئۆزىٕي ئبغۇ ئىػمب ئبجبٍححي

ئۆزىٕي ئىسارە لىٍىع ۋە جەِىىٍٕىه  - ، ٍۀي ِۇالٍىٍّىك، ئۆز«ھەٌىٍّىك» .5
لبراَ غىجبئەت ۋە ئۇالر ثۇ ئەذاللالر ثىٍەْ ِبذحبٔطىّۇ، ثىراق ئۇالرزىىي  .پەزىٍەجٍىرىسۇر

  .ئۆزىٕي لەزىرٌەظ روھىٕي ئبغۇرۇۋەجىۀىسى - جەڭگىۋارٌىك لەٍطىرأە روھي ئۆز
 - زاغٍىرى ۋە ھىٍَىگەر - ضەھراٌىممب ذبش ضبززىٍىك، غەھەر ِەزۀىَىحىٕىڭ وىر .6

ئۇالرٔىڭ جەثىئىحىسىىي ضەِىّىٌ، ضبزالەجّۀٍىه،  .ٔەٍرەڭۋازٌىمٍىرى ثىٍەْ ثۇٌغبّٔبضٍىك
ِەوىبرٌىمحىٓ ٔەپرەجٍىٕىع لبجبرٌىك ئبٌىَجبٔبپ  ،جىە ۋاپب لىٍىع ۋە ئبٌساِچىٍىك ئبِبٔە

  .پەزىٍەجٍەر غۇ ئەذاللالرٔىڭ جۈٍِىطىسىٕسۇر
ثىس ثۇ لىّّەجٍىه ئېطىً ئەذاللالر ئەرەة ٍېرىُ ئبرىٍىٕىڭ پۈجۈْ زۇَٔبغب 
ضېٍىػحۇرغبٔسىىي ِۇھىُ جۇغراپىَىٍىه جبٍٍىػىع ئبالھىسىٍىىي ثىٍەْ لوغمبٔسا، ئۇالرٔىڭ 

ئىٕطبٔىَەت جەِئىَىحىگە رەھجەرٌىه  ،ثبظ ئەٌچىٍىه ٍۈوىٕي ۋە ئىٕطبٔىَەت ِىٍٍەجٍىرىگە 
ە ئېٍىػمب جبٌالٔغبٍٔىمىٕىڭ ثىرزىٕجىر ضەۋەثي ثوٌغبْ ثوٌۇغي لىٍىع ۋەزىپىطىٕي ئۈضحىگ
چۈٔىي، ثۇ ئەذاللالرٔىڭ لىطّۀٍىرى لبرىّبلمب ٍبِبٍٔىممب ئېٍىپ  .ِۇِىىٓ زېَىػىە ھەلٍىمّىس

ثبرىسىغبٔسەن ۋە ئېغىر ئبلىۋەجٍەرٔي وەٌحۈرىسىغبٔسەن وۆرۈٔطىّۇ، ٌېىىٓ ئۇ ئبزراق ئىطالھ 
ِبٔب ثۇ  .َحىگە زور ِۀپەئەت ئېٍىپ وېٍىسىغبْ ثىجبھب گۆھەرٌەرزۇرلىٍىٕطىال ئىٕطبٔىَەت جەِئى

ثىس ثۇٔىڭسىٓ، ئىٕطبْ روھىسىىي  .ئىطالھبجٕي ئىطالَ زىٕي ھەلىمىٌ رەۋىػحە ئېٍىپ ثبرزى
ٍبذػي، ٍبِبْ جەرەپٍەرگە ئبٌالھمب ثبغالٔغبْ ثىر ئېحىمبز ٍېحەوچىٍىه لىٍّىطب، ئۇ ٍبذػي 

ٍبذػي ثوالٌّبً، ٔىطپىٌ، ئۆزگىرىػچبْ ذبراوحېر ئېٍىپ  وېطىً - جەرەپٍەرٔىڭّۇ ئۈزۈي
  .لبٌىسىغبٍٔىمىٕي وۆرەٌەٍّىس

ئەرەثٍەرزىىي ئېطىً ئەذاللالر ئىچىسە ۋەزىگە ۋاپب لىٍىػحىٓ لبٌطب، ئەڭ لىّّەجٍىه ۋە 
لىّّىحىٕي ثىٍىع، ذەجەرٌىه ئىػالرغب جۈرئەت لىٍىع  - پبٍسىطي ئەڭ زور ثوٌغىٕي ئۆز لەزرى

چۈٔىي، ٍبِبْ ئىٍٍەت ۋە ٍبِبْ ئىػالرٔي  .گۈ روھٍۇق ثوٌۇظ پەزىٍىحي ثوٌطب وېرەنۋە وۆجۈرەڭ
چەوٍەظ ۋە ئبزىً جەرجىپ ئورٔىحىع زەي ِۇغۇٔساق لەجئىٌ ئىرازە، وەضىىٓ ِەٍساْ ۋە 

  .لەٍطىرأە روھ ثىٍەْ ۋۇجۇجمب چىمىسۇ، ئەٌۋەجحە
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وېٍىپ ئبئىٍە ، پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ٔەضىجي .ئۈچىٕچي ثبپ
 ۋە پەٍغەِجەرٌىىتىٓ ثۇرۇٔمي ھبٍبتي چىمىػي

 پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالِٕىڭ ٔەضىجي
 پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالِٕىڭ ٔەضىجي ئۈچ لىطىّغب ثۆٌۈٔىسۇ: 

ثىر لىطّىٕىڭ ئېٕىك ھبٌسا ئىػۀچىٍىه ٔەضەثٕبِە ئىىۀٍىىىگە جبرىرػۇٔبش ۋە 
پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالِسىٓ ئەزٔبٔغىچە ثوٌغبْ ئۇ ثوٌطىّۇ،  .ٔەضەثػۇٔبضالر جوٌۇق لبٍىً

  .ئبرىٍىمحىىي ٔەضەة غەجەرىطىسۇر
ئىىىىٕچي لىطىُ ٔەضەة غەجەرىطي ھەلمىسە ثەزىٍەر ضۈوۈت لىٍطب، ٍۀە ثەزىٍەر ئېغىس 

ثۇ لىطىُ ئەزٔبٔسىٓ ئىجراھىُ ئەٌەٍـھىططبالِغىچە  .ھەر ھبٌسا ئىرحىالپ ثبرٌىمي ئېٕىك .ئبچىسۇ
  .ٍىمحىىي ٔەضەة غەجەرىطىسۇرثوٌغبْ ئبرى

ئۈچىٕچي لىطىُ ٔەضەة غەجەرىطي ھەلمىسە ثىسِۇ ئۇٔىڭ رەت جەرجىپىسە جوغرا ثوٌّىغبْ 
ئۇ ثوٌطىّۇ ئىجراھىُ ئەٌەٍـھىططبالِسىٓ ئبزەَ ئبجىغىچە  .جەرەپٍەرٔىڭ ثبرٌىمىغب ئىٕىبر لىٍّبٍّىس

 .ھەَ ئىػبرەت ثەرگۀىسۇق ٍۇلىرىسا ثۇ ٔۇلحىغب .ثوٌغبْ ئبرىٍىمحىىي ٔەضەة غەجەرىطىسۇر
 ِەزوۇر ئۈچ لىطىُ ٔەضەثٕبِىٕىڭ جەپطىالجي جۆۋۀسىىىچە: 

پەٍغەِجىرىّىس ِۇھەِّەز ئەٌەٍـھىططبالَ ئبثسۇٌالھٕىڭ ئوغٍي، ئبثسۇٌالھ  .1
ٔىڭ ئوغٍي، ئبثسۇٌّۇجەٌٍىپ ھبغىُ )ئەضٍي ئىطّي  )ئەضٍي ئىطّي غەٍجە( ئبثسۇٌّۇجەٌٍىپ

ٕىڭ ئبجىطي ئبثسۇِبٔبف )ئەضٍي ئىطّي ِۇغىَرە( لۇضەً ٔىڭ ئوغٍىسۇر، ھبغىّ ئەِرى(
)ئەضٍي ئىطّي زەٍس(ٔىڭ ئوغٍىسۇر، لۇضەً وىالثٕىڭ ئوغٍي، وىالة ِۇررۀىڭ ئوغٍي، 

 .ِۇررۀىڭ ئبجىطي وەئەة ٌوئەٍٕىڭ ئوغٍي، ٌوئەٍٕىڭ ئبجىطي غبٌىت فىھرىٕىڭ ئوغٍىسۇر
فىھرى ِبٌىىٕىڭ  .ثىٍەْ جؤۇٌغبْفىھرى لۇرەٍع زەپ ئبجبٌغبْ ۋە ئۇٔىڭ جەِەجىّۇ غۇ ٔبَ 

ئوغٍي، ِبٌىه ٔەزرى )ئەضٍي ئىطّي لەٍص(ٔىڭ ئوغٍي، ٔەزرى وۀبٔۀىڭ ئوغٍي، وۀبٔە 
ذۇزەٍّۀىڭ ئوغٍي ذۇزەٍّە ِۇزرىىە )ئەضٍي ئىطّي ئبِىر(ٔىڭ ئوغٍي، ِۇزرىىە ئىٍَبضٕىڭ 

ي ِەئسى ئەزٔبٕٔىڭ ئوغٍي، ئىٍَبضٕىڭ ئبجىطي ِوزەر ٔەزارىٕىڭ ئوغٍي، ٔەزار ِەئسىٕىڭ ئوغٍ
  .ئوغٍىسۇر

ئەزٔبٕٔىڭ ٍۇلىرىطي: ئەزٔبْ ئەززىٕىڭ ئوغٍي، ئەززى ھۇِەٍطىئۀىڭ ئوغٍي،  .2
ھۇِەٍطىئە ضىَالِبٕٔىڭ ئوغٍي، ضىَالِبٕٔىڭ ئبجىطي ئىۋەش ثۇزٔىڭ ئوغٍي، ثۇز لىّۋإٌىڭ 

ھبزأىڭ  ئوغٍي، لىّۋإٌىڭ ئبجىطي ئۇثەً ئبۋإِىڭ ئوغٍي، ئبۋاَ ٔبغىسٔىڭ ئوغٍي، ٔبغىس
ئوغٍي، ھبزأىڭ ئبجىطي ثەٌساش ٍەزالفٕىڭ ئوغٍىسۇر، ٍەزالفٕىڭ ئبجىطي جبثىد جبھىّٕىڭ 
ئوغٍي، جبھىُ ِبذىَٕىڭ ئوغٍي، ِبذي ئەٍسٔىڭ ئوغٍي، ئەٍس ئەثمەرٔىڭ ئوغٍي، ئەثمەر 
ئۇثەٍسىٕىڭ ئوغٍي، ئۇثەٍسە ئەزئبٔىڭ ئوغٍي، ئەزئب ھەِىسإٔىڭ ئوغٍي، ھەِىسإٔىڭ ئبجىطي 

ر ٍەضرەثٕىڭ ئوغٍي، ٍەضرەة ٍەھسۇٕٔىڭ ئوغٍي، ٍەھسۇْ ئەرئەۋأىڭ ئوغٍي، ئەرئەۋا ضىجە
ئەٍسٔىڭ ئوغٍي، ئەٍس زەٍػبٕٔىڭ ئوغٍي، زەٍػبْ ئەٍطۇرٔىڭ ئوغٍي، ئەٍطۇر ئەفٕبزٔىڭ ئوغٍي، 
ئەفٕبز ئەٍھبِٕىڭ ئوغٍي، ئەٍھبَ ِۇلطىرٔىڭ ئوغٍي ئۇٔبھىطٕىڭ ئوغٍي، ٔبھىص زارىھٕىڭ 

ِەزٍىٕىڭ ئوغٍي ِەزىَي ئىۋەزٔىڭ ئوغٍي، ئىۋەز  ِەٍٕىڭ ئوغٍي، ضۇِەًئوغٍي، زارىھ ضۇ
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  .ئبرإِىڭ ئوغٍي، ئبراَ لەٍسارٔىڭ ئوغٍي، لەٍسار ئىطّبئىً ئەٌەٍـھىططبالِٕىڭ ئوغٍىسۇر
ئىطّبئىً )ئەٌەٍـھىططبالَ( ئىجراھىُ  .ئىطّبئىً )ئەٌەٍـھىططبالَ(ٔىڭ ٍۇلىرىطي .3

ئىجراھىُ ئەٌەٍـھىططبالَ جبرىد )ئەضٍي ئىطّي ئبزار(ٔىڭ ئوغٍي، ئەٌەٍـھططبالِٕىڭ ئوغٍي، 
جبرىد ٔبذورٔىڭ ئوغٍي، ٔبذور ضبروئ )ٍبوي ضبروغ(ٔىڭ ئوغٍي ضبروغ رائؤىڭ ئوغٍي، رائو 

ئبثىر غبٌەذٕىڭ ئوغٍي، غبٌەخ ئەرفەذەغەزٔىڭ  ،فبٌەذٕىڭ ئوغٍي، فبٌەخ ئبثىرٔىڭ ئوغٍي
َ ٔۇھ ئەٌەٍـھىططبالِٕىڭ ئوغٍىسۇر، ٔۇھ ئوغٍي، ئەرفەذەغەز ضبِٕىڭ ئوغٍي، ضب

الِىه ِۇجەۋەغٍىرٕىڭ ئوغٍي، ِۇجەۋەغٍىد ئوذٕوذٕىڭ  ،ئەٌەٍـھىططبالَ الِىىٕىڭ ئوغٍي
ئوذٕوذٕىڭ ئبجىطي  .ئېَحىػالرغب لبرىغبٔسا، ئوذٕوخ ئىسرىص ئەٌەٍـھىططبالَ ئىىەْ .ئوغٍىسۇر

ەٍٕبْ ئبٔوغۀىڭ ئوغٍي، ئبٔوغە ثبرىس ِەھالئىٍىٕىڭ ئوغٍي، ِەھالئىً لەٍٕبٕٔىڭ ئوغٍي، ل
غىص ئەٌەٍـھىططبالِٕىڭ ئوغٍي، غىص ئەٌەٍـھىططبالَ ئبزەَ ئبجب )ئەٌەٍـھىططبالَ(ٔىڭ 

 . ئوغٍىسۇر
 پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالِٕىڭ ئبئىٍە وېٍىپ چىمىػي

جەِەجي )چوڭ ثوۋىطي ھبغىُ ئىجٕي ئبثسۇِبٔبفمب  - پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھطىطبالِٕىڭ ئبئىٍە
لۇرەٍع لەثىٍىطي ئىچىسە ئەڭ ، ھبغىُ .لىٍىٕىپ( ھبغىُ جەِەجي زەپ ئبجىالجحيِۀطۇپ 

ئبثروٍٍۇق ۋە ثبً غەذص ثوٌۇپ جۇٔجي لېحىُ ِەوىىسە ھبجىالرغب غورپب ٔبْ ثىٍەْ زىَبپەت 
ئۇٔىڭ ئەضٍي ئىطّي ئەِرى ئىسى، ئۇ ھبجىالرغب وۆپٍەپ زىَبپەت ثەرگۀٍىىي ئۈچۈْ  .ثەرگەْ

ٍۀە ئۇ  .، زېگەْ ِۀىسە ھبغىُ )ئۇغبجمۇچي( زەپ ئبجبٌغبْ«ئۇغبجمۇچيِېھّبٔالرغب ٔبْ »
 .لۇرەٍػٍەرٔىڭ ٍبزٌىك، لىػٍىك ئىىىي ضەپىرىٕىڭ ٍوٌىٕي جۇٔجي ثوٌۇپ ئبچمبْ وىػىسۇر

ئبثسۇِبٔبفٕىڭ ئوغٍي ھبغىُ جىجبرەت ثىٍەْ غبِغب چىمىپ، لبٍحىػحب ِەزىٕىگە چۈغىەْ ۋە ثۇ 
ەجىسىٓ ئەِرى ئىطىٍّىه ثىر وىػىٕىڭ ضەٌّب زېگەْ لىسىغب ٍەرزە ئەزىٌ ئىجٕي ٔەججبر جەِ

ئبٔىطىٕىڭ ٍېٕىسا لبٌسۇرۇپ، جىجبرەت  - ئۆٍٍىٕىپ، ثىر ِەزگىً جۇرغبٔسىٓ وېَىٓ، ئۇٔي ئبجب
ئەپطۇضىي،  .ثىٍەْ ٍۀە غبِغب لبٍحمبْ ثۇ چبغسا ضەٌّب ئبثسۇٌّۇجەٌٍىپىە ئېغىر ٍبلٍىك ئىسى

ىٕٕىڭ غۇززە )ھبزىرلي گبزا راٍؤي( زېگەْ ٍېرىسە ثەذحىە ھبغىُ ثۇ لېحىّمي ضەپىرىسە پەٌەضح
ضبالِەت ٍەڭگىپ ئوغٍىٕي  - ضبق ،ٍىٍي ضەٌّب - 497ِىالزىَە  .لبرغي ئۆٌۈپ وەجىەْ

چۈٔىي، ئۇ جۇغۇٌغبْ ۋالحىسا ثېػىسا ِەٌۇَ  .، زەپ ئبجىغبْ«غەٍجە»زېگەْ ِۀىسە « ئبلچبچ»
ِرىٕىڭ جەرثىَىطىسە ٍەضرەة )ِەزىٕىٕىڭ غەٍجە، ثوۋىطي ئە .ِىمسارزا ئبلچبچ ثبر ئىسى

ھبغىّٕىڭ ِەوىىسە ئەضەز، ئەثۇ ضەٍفي، ٔەزٌە لبجبرٌىك  .لەزىّمي ٔبِي(جە چوڭ ثوٌسى
ئوغۇٌٍىرى ۋە غىفب، ذبٌىسە، زەئىَفە، رۇلىَە ۋە ذۀٕە لبجبرٌىك لىسٌىرى ثبر ثوٌطىّۇ، ٌېىىٓ 

ھبجىالرٔي ضۇغۇرۇظ ۋە  .ثىٍّەٍححيئۇالر ئبجىطىٕىڭ ٍەضرەثحە ٍۀە ثىر ئوغٍىٕىڭ ثبرٌىمىٕي 
ئۇالرٔي ئوزۇق ثىٍەْ جەِىٍٕەظ ھولۇلي ھبغىُ ئۆٌۈپ وەجىۀسىٓ وېَىٓ، ئۇٔىڭ لېرىٕسىػي 
 ِۇجەٌٍىپ ئىجٕي ئبثسۇِبٔبفمب لبٌغبٔىسى ۋە ثۇ ِۇجەٌٍىپّۇ لېرىٕسىػي ھبغىّغب ئوذػبغال لەۋِي

لۇرەٍػٍەر ئۇٔي  .ئبٍالٔغبٔىسى جبِبئەت ئىچىسە ٍۇلىرى ِەرجىۋىگە ئىگە، ٔوپۇزٌۇق غەذطىە -
غەٍجە چوڭ ثوٌۇپ  .)وەٌىۈْ( زەپ ئبجىۋېٍىػمبٔىسى« فەٍَبز»ئۇٔىڭ وەڭ لوٌٍۇلي ئۈچۈْ 

ئۆز لېرىٕسىػي ھبغىّٕىڭ ٍەضرەثحە غەٍجە  ثبالغەجىە ٍېحىع ئبٌسىسا جۇرغبٔسا ِۇجەٌٍىپ
 .ەزىٕىگە وەٌسىئىطىٍّىه ٍۀە ثىر ئوغٍىٕىڭ ثبرٌىمىٕي ئبڭالپ، زىسار وۆرۈغّەن ئۈچۈْ ِ

ِۇجەٌٍىپ لېرىٕسىػىٕىڭ ثۇ ئبضرأسى ئوغٍىٕي وۆرۈپ، ئۆزىٕي جۇجۇۋاالٌّبً ٍىغالپ جبغٍىسى 
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ئبٔبَ رۇذطەت »ۋە ئۇٔي لۇچبلالپ ثبغرىغب ئېٍىپ، ئۇالغمب ِىٕسۈرِەوچي ثوٌۇۋىسى، ئۇ: 
ىرگە ِۇجەٌٍىپ ئۇٔىڭ ئبٔىطىسىٓ ئۇٔي ئۆزى ثىٍەْ ث .، زەپ جۇرۇۋاٌسى«لىٍّىطب ثبرِبٍّەْ

ِەوىىگە ٍوٌغب ضېٍىپ لوٍۇغٕي ئۆجۈٔگۀىسى، ئۇٔىڭ ئبٔىطي ثۇ ئۇِبق جىگەر پبرىطىسىٓ 
ثۇ ئبجىطىٕىڭ ِەوىىسىىي »ثۇ چبغسا ِۇجەٌٍىپ ئۇٔىڭغب:  .ئبٍرىالٌّبٍسىغبٍٔىمىٕي ثىٍسۈرزى

، زەپ ئۇٔي ثىرگە ئېٍىپ «ھولۇلىٕي لوٌغب ئبٌغىٍي ثبرىسۇ، ئبٌالھٕىڭ ھەرىّىگە ثبرىسۇ
غۇٔىڭ ثىٍەْ  .ضەۋەثىٕي ثبٍبْ لىٍغبٔسىٓ وېَىٓ ضەٌّب ئۇٔىڭغب رۇذطەت لىٍسى وېحىػٕىڭ

ِۇجەٌٍىپ لېرىٕسىػىٕىڭ وۀجي ئوغٍىٕي جۆگىطىٕىڭ وەٍٕىگە ِىٕسۈرۈپ، ِەوىىگە ئېٍىپ 
ِۇجەٌٍىپٕىڭ وەٍٕىسە ٔبجؤۇظ ثىر ئوغۇٌٕىڭ ثبرٌىمىٕي وۆرگەْ ِەوىە ئبھبٌىطي  .وەٌسى

چبوىرى چېغي، زەپ ئوٍالپ ِۇجەٌٍىپٕىڭ  - وەٌگەْ لويِۇجەٌٍىپ، ضېحىۋېٍىپ ئېٍىپ 
ئەٍَۇھۀٕبش! ثۇ »ِۇجەٌٍىپ:  .، زەپ چبلىرىػحي«ئبثسۇٌّۇجەٌٍىپ»چبوىرى زېگەْ ِۀىسە 

، زەپ «زېگەْ لېرىٕسىػىُ ھبغىّٕىڭ ئوغٍي، ثوۋاَ ئبثسۇِبٔبفٕىڭ پۇغحي، ئۇٔىڭ ئىطّي غەٍجە
غۇٔىڭسىٓ ئېحىجبرەْ غەٍجە جبغىطي  .رِىسىجؤۇغحۇرغبْ ثوٌطىّۇ ثۇ ٔبَ ئبضبٍٔىمچە ئۆزگە

ثىر ِەھەٌسىٓ وېَىٓ، ِۇجەٌٍىپ ٍەِۀٕىڭ رەزِبْ  .ِۇجەٌٍىپٕىڭ جەرثىَىطىسە چوڭ ثوٌسى
زېگەْ ٍېرىسە جوٍۇلطىس ۋاپبت ثوٌۇپ وەجحىسە، لۇرەٍػٍەر ئبرىطىسا ئبثسۇٌّۇجەٌٍىپ ٔبِي ثىٍەْ 

 - ٌىرىغب ۋارىطٍىك لىٍسى ۋە لەۋِيجۇٔۇٌغبْ غەٍجە جبغىطي ِۇجەٌٍىپٕىڭ ثبرٌىك ئىّحىَبز
جبِبئەت ئىچىسە ئەجسازٌىرى جبرى لىٍسۇرغبْ ٍبذػي ئىػالرٔي ئبغۇرۇپ ئورۇٔالپ، 
ئەجسازٌىرى ٍېحەٌّىگەْ ئىٕبۋەت ۋە ئبثرۇٍالرغب ئېرىػىپ، ِەوىە جەۋەضىسە ئۇٔىڭ ٔوپۇزى 

  .بٌسىئبالھىسە جىىٍۀسى ۋە ِەوىە جەِئىَىحىسە، ِۇھىُ ثىر غەذطىە ئبٍٍىٕىپ ل
ئبثسۇٌّۇجەٌٍىپىە ثەٍحۇٌالھمب ِۇٔبضىۋەجٍىه ِۇٔساق ئىىىي چوڭ ئىع ئۇزۇي وېٍىپ  
  .ثىرى زەِسەَ لۇزۇلىٕىڭ لېسىٍىػي، ٍۀە ثىرى پىً ۋەلەضىٕىڭ ٍۈز ثېرىػي .لبٌسى

زەِسەَ لۇزۇلىٕىڭ لېسىٍىع جەرٍبٔي ِۇٔساق ثوٌسى: ئبثسۇٌّۇجەٌٍىپ ثىر وۈٔي  .1
ئورٔي وۆرضىحىٍىپ ۋە ئۇٔي لېسىػمب ئەِرى لىٍىٕىپ، چۈظ  چۈغىسە زەِسەَ لوزۇلىٕىڭ

لۇزۇلٕي  .غۇٔىڭ ثىٍەْ ئبثسۇٌّۇجەٌٍىپ زەرھبي ئبجٍىٕىپ، لۇزۇلٕي لېسىػمب وىرىػحي .وۆرزى
لبزغبٔسىٓ وېَىٓ، لۇزۇلٕىڭ ئورٔىسىٓ جۇرھۇِالر ِەوىىسىٓ چىمىپ وېحىػىە ِەججۇرالٔغبٔسا 

 .ۋۇت ۋە ئىىىي زأە ئبٌحۇْ وىَىىٕي جېپىۋاٌسىلۇزۇلمب جبغالپ، وۆِۈۋەجىەْ لىٍىچ، ضب
ئبثسۇٌّۇجەٌٍىپ ھېٍىمي ٔەرضىٍەرٔي ووالپ ئېٍىپ، وىَىىٕي ئېرىحىپ، وەئجىگە زەرۋازا 

لىٍىچٕي ھېٍىمي زەرۋازىغب گىرەٌەغّە غەوىٍىسە لىَب لىٍىپ لېمىپ لوٍسى ۋە  .ضولحۇرزى
  .ىزەِسەَ لوزۇلي ثىٍەْ ھبجىالرٔىڭ ضۇ ِەضىٍىطىٕي ھەي لىٍس

لۇزۇلٕي »زەِسەَ لۇزۇلي رەضّىٌ ضۇ ثىٍەْ جەِىٍٕەغىە ثبغٍىغبٔسا لۇرەٍػٍەر ئۇٔىڭغب: 
، «ثۇ ِبڭب ذبش ئىع، ِەْ ئۇٔساق لىالٌّبٍّەْ»ئبثسۇٌّۇجەٌٍىپ:  .، زېَىػحي«جەڭ ثبغمۇراٍٍي

لۇرەٍػٍەرِۇ ئۆز پىىرىسە چىڭ جۇرۇپ، ئبذىرى ئۇٔي ثۀي ضەئەز  .زەپ جۇرۇۋاٌسى
ئۇالر جېري لبٍحّبً  .ىر وبھىٕٕىڭ لېػىغب زەۋاٌىػىپ ئېٍىپ چىمىػحيلەثىٍىطىسىىي ث

جۇرۇپ، ئبٌالھ ئۇالرغب ٍوي ئۈضحىسىال ثىر ِۆجىسە وۆرضىحىپ ئبثسۇٌّۇجەٌٍىپٕىڭ زەِسەِٕي 
ئبٌالھ ِبڭب »ِۇغۇ چبغسا ئبثسۇٌّۇجەٌٍىپ:  .ٍبٌغۇز ثبغمۇرۇغمب ھەلٍىك ئىىۀٍىىىٕي ئىطپبجٍىسى

جب لىٍىپ، ئۇالر ِبڭب ئبرلب جېرەن )ٍۆٌۀچۈن( ثوٌغۇزەن ثوٌطب، ئۇالرٔىڭ ئوْ ئۇغۇي پەرزۀىث ئب
  .زەپ ٔەزر لىٍسى« ثىرىٕي وەئجىٕىڭ ئبٌسىسا لۇرثبٍٔىك لىٍىّەْ
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پىً ۋەلەضي: ئۇٔىڭ جەرٍبٔي غۇوي، ھەثەغىطحبْ پبزىػبھي ٔەجبغىَٕىڭ ٍەِۀسە  .2
ھەجگە ثېرىۋاجمبٍٔىمىٕي وۆرۈپ  جۇرۇغٍۇق ۋاٌىَطي ئەثرەھەجۇضطەثجبھ ئەرەثٍەرٔىڭ ِەوىىگە

ضۀئبغب چوڭ ثىر چېروبۋ ضبٌسۇرزى ۋە ئەرەة ھبجىٍىرىٕي ِۇغۇ چېروبۋٔي جبۋاپ لىٍىػمب 
ثۇٔي ئەرەثٍەرٔىڭ وۀبٔە لەثىٍىطىسىٓ ثىر وىػي ئبڭالپ وېچىٍەپ  .ٍۈزٌۀسۇرِەوچي ثوٌسى

ىغب ضۇۋاپ لوٍۇپ ثېرىپ چېروبۋغب وىرىپ چوڭ جەرەت لىٍىپ پىػەپٕي چىروبۋٔىڭ ِىھراثٍىر
ِىڭ  60ئەثرەھە ثۇٔي ئبڭالپ لبجحىك زەرغەزەپ ثوٌسى ۋە زور لوغۇْ ) .لېچىپ وەجحي

ئەثرەھە لوغۇٔىسىىي جولمۇز ٍبوي ئوْ  .پ جبغالغمب ئبجالٔسىحوىػىٍىه( ثىٍەْ وەئجىٕي ٍىمى
ئۈچ جەڭ پىٍىسىٓ ئەڭ چوڭىسىٓ ثىرىگە ئۆزى ِىٕسى ۋە جېس ضۈرئەت ثىٍەْ ٍوي ٍۈرۈپ 

ثۇ ٍەرزە لوغۇٕٔي  .ئبذىرى ِەوىىٕىڭ ضىرجىسىىي ِۇغەِّەش زېگەْ جبٍغب وېٍىپ چۈغحي
لوغۇٔىٕي ھەرثىٌ ھبٌەجىە ئۆجىۈزۈپ، ئبٌسىٕمي ضەپىە جىسزى ۋە  لبٍحب رەجىە ضېٍىپ پىً

زۈغّەْ لۇغۇٔي ِۇززەٌىفە ثىٍەْ ِىٕب جېغي  .ِەوىىگە ثبضحۇرۇپ وىرىػىە جەٍَبرالٔسى
ەضطەر زېگەْ جبٍغب وەٌگۀسە، ئەثرەھە ئوٌحۇرغبْ چوڭ پىً ٍېحىۋاٌسى، ئبرىٍىمىسىىي ۋازى ِۇھ

جۀۇة غىّبي ۋە ٍبوي غەرىك جەرەپىە  .ئۇالر ئۇٔي لوپبرضب وەئجە جەرەپىە ثىر لەزەِّۇ ئبٌّبٍححي
 .لبراجطب ئورٔىسىٓ زەش جۇرۇپ ٍۈگۈرەٍححي، ٍۀە وەئجە جەرەپىە لبراجطب زەرھبي ٍېحىۋاالجحي

جوپ  - ىٍالر ثىٍەْ ھەپىٍىػىپ جۇرۇۋاجمبْ پەٍححە ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ ئۈضحىگە جوپئەثرەھە جەرەپ پ
لۇغالر ئۇالرغب ضبپبي جبغالرٔي جبغالپ ئۇالرٔي چبٍٕىۋېحىٍگەْ ضبِبٔسەن  .لۇغالرٔي ئەۋەجحي

ھەر ثىر لۇظ جۇِػۇلىسا ثىر  .ثۇ لۇغالر ذۇززى لبرٌىغبچ ۋە ضۇٔسۇوالرغب ئوذػبٍححي .لىٍىۋەجحي
ىي پۇجىسا ثىر جبٌسىٓ ئىىىي جبي پۇرچبق چوڭٍىمىسا ضبپبي جبغالرٔي وۆجۈرۈپ وېٍىپ جبي، ئىى

 - ئۇالرٔىڭ ثبغٍىرىغب جبغالغمب ثبغٍىسى، جبظ جەوىۀال وىػىٕىڭ پۈجۈْ ئەزاٌىرى ٌەذػە
ئۇالرٔىڭ ھەِّىطي ثىرالال، جۈگەغىەْ ثوٌّبضحىٓ  .ٌەذػە ئبجراپ چۈغۈپ ھبالن ثوالجحي

پبجپبرالچىٍىمحب لېچىپ ٍۈرۈپ، ھەر لبٍطي ٍوي ئېغىسٌىرى ۋە ضۇ ثوٍٍىرىسا ثەٌىي ئۇالر لبجحىك 
 . جوپب چىػٍەغىەْ، زېَىٍىسۇ

ئەِّب ئەثرەھەگە ئبٌالھ ثىر ذىً وېطەي ضېٍىپ ِۇغۇ وېطەي ثىٍەْ ئۇٔىڭ ئۇگە 
ثبرِبلٍىرى ئبجراپ چۈغۈغىە ثبغٍىغبْ، ئۇ ضۀئبغب ٍېحىپ ثبرغبٔسا ھەِّە ئەزاٌىرىسىٓ 

ئەِسىال جۇذۇِٕىڭ ئىچىسىٓ چىممبْ چۈجىگە ئوذػبظ ثوٌۇپ لبٌغبْ ئىسى ئبذىرى  ئبٍرىٍىپ،
ثۇ چبغسا لۇرەٍع ذەٌمي زۈغّەْ  .ئۇ وۆورىىي ٍېرىٍىپ ٍۈرىىي ضبڭگىالپ لېٍىپ ئۆٌسى

جىراالرغب  - لۇغۇٔىٕىڭ ئبٍبغ ئبضحي لىٍىػىسىٓ لورلۇپ، جبغ چولمىٍىرى ۋە جىٍغب
لوغۇٔىٕىڭ وۈجۈٌّىگەْ جبالپەجىە ٍوٌۇلمبٍٔىمىٕي ئۇلمبٔسىٓ  ئۇالر ئەثرەھە .ِۆوۈٔۈۋېٍىػمبٔىسى

ثۇ ۋەلە پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ جۇغۇٌۇغحىٓ  .وېَىٓ، ئبٔسىٓ ِەوىىگە لبٍحىپ وىرىػحي
ئەٌٍىه ٍبوي ئەٌٍىه ثەظ وۈْ )وۆپ ضبٔسىىىٍەرٔىڭ لبرىػىسا ئەٌٍىه ثەظ وۈْ( ئىٍگىرى 

 - 3ئبٍٕىڭ ئبذىرىٍىرى ۋە  - 2ٍىٍي  - 571ِىالزىَە  ئبً(زا ٍۈز ثەرگەْ ثوٌۇپ، - 1ِۇھەررەَ )
ِەزوۇر ۋەلۀىڭ ذەۋىرى غۇ زەۋرزىىي جەرەلمىٌ جبپمبْ  .ئبٍٕىڭ ثبغٍىرىغب جوغرا وېٍىسۇ

  .ئەٌٍەرگە جېسزىٓ جبراٌسى
ئۇالر ھبرش، زۇثەٍر، ئەثۇ جبٌىت،  .ئبٌالھ ئبثسۇٌّۇجەٌٍىپىە ئوْ ئوغۇي پەرزۀث ئبجب لىٍسى

لىسٌىرى: ئۇِّي  .ھەِسە، ئەثۇ ٌەھەپ، غەٍساق، ِىموەَ، ضىَفبر ۋە ئبثجبش لبجبرٌىمالرئبثسۇٌالھ، 
ئبثسۇٌالھ  .ھەوىُ )ئۇ ثەٍسا زەپ ئبجىالجحي(، ثەررە، ئبجىىە، ضەفىَە، ئەرۋا ۋە ئۇِەٍّەٌەزۇر
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ئبثسۇٌّۇجەٌٍىپٕىڭ ثبٌىٍىرى ئىچىسە ھەِّىسىٓ چىراٍٍىك ھەَ ئوڭٍۇق  رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئبجىطي
ئۇٔىڭ زەثىَھ )لۇرثبٍٔىك( زېگەْ ٔبِي ثبر  .ثوٌغبچمب، ئبثسۇٌّۇجەٌٍىپىە ثەن ٍېمىٓ جۇراجحيچوڭ 

ثوٌۇپ، ئۇٔىڭ جەرٍبٔي ِۇٔساق ثوٌغبْ: ئبثسۇٌّۇجەٌٍىپٕىڭ ئوغۇي پەرزۀحي ئؤغب ٍېحىپ ئۇٔىڭ 
وەٍٕىسە لبجبر جۇرغىسەن ثوٌۇۋىسى، ئۇ ثبٌىٍىرىغب ئۆزىٕىڭ ثۇرۇٔمي ٔەزرىطىٕي ئۇلحۇرزى، 

 .، زېَىػىپ جەلسىرگە ثوٍطۇٔىسىغبٍٔىمىٕي ثىٍسۈرۈغحي«ئەٌھۆوّۇٌالھي»ئوغۇٌالر ثىرزەن: 
غۇٔىڭ ثىٍەْ ئبثسۇٌّۇجەٌٍىپ ئوغۇٌٍىرىٕىڭ ئىطىٍّىىىٕي ئىع ضوراظ ئولىغب ٍېسىپ، ھۇثەي 

غەٍد راھىت ئولالرٔي ثىر ئۆرۈپ ئېٍىۋىسى، لۇرثبٍٔىمٕي  .زېگەْ ثۇجٕىڭ غەٍرىغب ثەرزى
غۇٔىڭ ثىٍەْ ئبثسۇٌّۇجەٌٍىپ لوٌىغب پىچبلٕي  .ئوق ئبثسۇٌالھٕىڭ ٔبِىغب چىمحي وۆرضىحىسىغبْ

لۇرەٍػٍەر  .ئېٍىپ ئبثسۇٌالٔي لۇرثبٍٔىك لىٍىع ئۈچۈْ وەئجە جەرەپىە لبراپ ئېٍىپ ِبڭسى
ثوٌۇپّۇ ئبثسۇٌالھٕىڭ ثۀي ِەذسۇَ جەِەجىسىٓ ثوٌغبْ ئبٔب جبغىٍىرى  .ئبثسۇٌّۇجەٌٍىپٕي جوضحي

ثۇ چبغسا ئبثسۇٌّۇجەٌٍىپ:  .ق لېرىٕسىػي ئەثۇ جبٌىت لبجحىك جىىىٍىپ جۇرۇۋاٌسىۋە ثىر لورضب
، زېگۀىسى، ئۇالر ئبثسۇٌّۇجەٌٍىپىە ئەررافٕىڭ «ئۇٔسالحب ِەْ ٔەزرەِٕي لبٔساق لىٍىّەْ؟»

ئبثسۇٌّۇجەٌٍىپ ئەررافٕىڭ ٍېٕىغب وېٍىپ  .لېػىغب ثېرىپ ِەضٍەھەت ضوراپ ثېمىػٕي ئېَححي
ىٍىۋىسى، ئەرراف ئۇٔىڭغب ئبثسۇٌالھ ثىٍەْ ئوْ جۆگە ئوجحۇرىطىسا چەن جبغالپ ئەھۋإٌي ثبٍبْ ل

وۆرۈغٕي، ٔبۋازا لۇرثبٍٔىك ئبثسۇٌالھغب چىمىپ لبٌطب، جۆگىسىٓ ٍۀە ئؤٕي لوغۇپ جبوي جەڭرى 
رازى ثوٌغبٔغب لەزەر ئؤسىٕال لوغۇپ چەن ئۆرۈغٕي، چەن جۆگىگە چىممبٔسا، ئبٔسىٓ جۆگىٕي 

ئبثسۇٌّۇجەٌٍىپ لبٍحىپ وېٍىپ ئبثسۇٌالھ ثىٍەْ ئوْ جۆگە  .ػٕي ثۇٍرىسىلۇرثبٍٔىك لىٍى
غۇٔىڭ ثىٍەْ  .ئوجحۇرضىسا چەن جبغالپ وۆرۈۋىسى، چەن ئبثسۇٌالھمب چىمىپ لبٌسى

ئبثسۇٌّۇجەٌٍىپ ھەر لېحىّسا ئؤسىٕال لېحىپ چەن ئۆرۈغىە ثبغٍىسى، ئەِّب چەن زاۋاٍِىك 
ئبثسۇٌّۇجەٌٍىپ  .ئؤىٕچي لېحىّسا ئبٔسىٓ چەن جۆگىگە چىمحيئبذىر  .ئبثسۇٌالھمىال چىمبجحي

غۇ ھبِبْ ھېٍىمي جۆگىٍەرٔي لۇرثبٍٔىك ئۈچۈْ زەثھي لىٍسى ۋە ئۇٔىڭ گۆغىٕي ِەٍٍي 
لبْ زىَىحي )جۆٌىّي( لۇرەٍع  .ئبزىّىسات ِەٍٍي گۆغرور ھبٍۋأبت ھېچمبٍطىطىسىٓ جوضّىسى

ِۇغۇ ۋەلەزىٓ  .پەلەت ئوْ جۆگىال ثوالجحي سائىچىسە، ثەٌىي ثبرٌىك ئەرەة ذەٌمٍىرى ئبرىطى
 .ثۇٔي ئىطالَ زىٕىّۇ غۇ ثوٍىچە ٍوٌغب لوٍسى .جۆگە جۆٌەَ ئېٍىع جبرى ثوٌسى 100وېَىٓ 

ِەْ ئىىىي »پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالِسىٓ رىۋاٍەت لىٍىٕغبْ ثىر ھەزىطحە ِۇٔساق زېَىٍگەْ: 
ىططبالَ(ثىٍەْ ئبجىطي ئبثسۇٌالٔي ، ٍۀي ئىطّبئىً)ئەٌەٍـھ«لۇرثبٍٔىمٕىڭ ئوغٍىسۇرِەْ

  .زېّەوچي
ئبثسۇٌّۇجەٌٍىپ ثىر ئۆٌۈِسىٓ لبٌغبْ ثۇ جەۋەررۈن ئوغٍىغب ۋەھەة ئىجٕي ئبثسۇِبٔبفٕىڭ 

ئبثسۇِبٔبفٕىڭ ئبجىطي  .ۋەھەة ئبثسىّبٔبفٕىڭ ئوغٍي ئىسى .لىسى ئبِىٕۀي جۆرىٍىىىە جبٌٍىسى
رەٍع لەثىٍىٍىرى ئىچىسە ٔەضەة ۋە ئبِىٕە غۇ ۋالىححب لۇ .زۆھرە وىالثٕىڭ ئوغٍي ئىسى

ئىجحىّبئىٌ ئورۇْ جەھەجحە ئەڭ فبزىً ۋە ئېطىً ئبٍبي ثوٌۇپ، ئبجىطي ۋەھەة ثۀي زۆھرە 
ئبثسۇٌالھ ئبِىٕىگە ئۆٍٍىٕىپ ئۇزاق ئۆجّەً،  .لەثىٍىطىٕىڭ ٔەضەة ۋە ِۀطەپ جبجىسارى ئىسى

ەۋەجحي ۋە غۇ ضەپىرىسە ئبجىطي ئبثسۇٌّۇجەٌٍىپ ئۇٔي ِەزىٕىگە ئبغٍىك ئېٍىپ وېٍىػىە ئ
ئبثسۇٌال  .رەضۇٌۇٌالھّۇ جېري جۇغۇٌّىغبٔىسى ،ٍبغحب ثوٌۇپ 25ئۇ ثۇ چبغسا  .ئۆٌۈپ وەجحي

زۇَٔبٔىڭ جىّىطي ثەظ جۆگە ثىر ٔەچچە جبي لوً ۋە ثەرىرە ئىطىٍّىه  - لوٍۇپ وەجىەْ ِبي
ئۇٔىڭ وؤىَحي )جەذەٌٍۇش ئىطّي( ئوِّۇ ئەٍّەْ ثوٌۇپ،  .ثىر ٔېگىر چبوبر لىس ئىسى
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 . رەضۇٌۇٌالھٕىڭ وىچىه ۋالحىسىىي ثبلمۇچىطي ثوٌغبْ
 ٍىً 40رەضۇٌۇٌالھٕىڭ دۇَٔبغب وېٍىػي ۋە پەٍغەِجەر ثوٌۇغتىٓ ئىٍگىرىىي 

 رەضۇٌۇٌالھٕىڭ دۇَٔبغب وېٍىػي
ھۇ ئەٌەٍـھي ۋەضەٌٍەَ جىّي پەٍغەِجەرٌەرٔىڭ ضەرزارى ضەٍَىسىّىس ِۇھەِّەزۇْ ضەٌٍەٌال

 - 1ٍىٍي، ِەوىىسە ٍۈز ثەرگەْ پىً ۋەلەضىٕىڭ  - 40ئىراْ غبھي ٔوغىرۋاْ ھبوىّىَىحىٕىڭ 
وۈٔي ضەھەرزە ِەوىىسىىي ثۀي ھبغىُ ووچىطىسا  - 9ئبً( ٔىڭ  - 3ٍىٍي، رەثىئۇٌئەۋۋەي )

وۈٔي ٍبوي  - 20 ئبٍٕىڭ - 4ٍىٍي  - 571ثۇ ئبً ۋە وۈٍٔەر ِىالزىَە  .ٍورۇق زۇَٔبغب وۆز ئبچحي
  .وۈٔىگە جوغرا وېٍىسىىەْ - 22

ِەْ ئۇ »ئىجٕي ضەئەزٔىڭ رىۋاٍىحىسە رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئبٔىطي ِۇٔساق زېگەْ: 
)ِۇھەِّەز(ٔي جۇغمبٔسا لورضىمىّسىٓ ثىر ٔۇر چىممبٔسەن ِەٌۇَ ثوٌسى، ئۇ ٔۇر ثىٍەْ غبَ 

 . زىطٕي رىۋاٍەت لىٍغبْئىّبَ ئەھّەزِۇ غۇٔىڭغب ٍېمىٓ ثىر ھە .«لەضىرٌىرى ٍورۇپ وەجحي
رىۋاٍەجٍەرٔىڭ ذۇالضىطىسىٓ لبرىغبٔسا، پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ جۇغۇٌغبْ وۈٔي ئۇٔىڭ 

ئبرلىسىٓ ٔبِبٍەْ ثوٌغبْ؛ ئىراْ ذبْ ئورزىطىٕىڭ  - پەٍغەِجەرٌىه ئبٌسىٓ ثىػبرەجٍىرى ئبرلب
بزەت لىٍىۋاجمبْ ِەجۇضي )ئوجپەرەش(ٌەر ئىج .وۆز زەرىسە چۈغۈپ وەجىەْ 14پىػبٍۋىٕىسىٓ 

ضبۋە وۆٌىٕىڭ ئەجراپىسىىي چېروبۋالر  .)ئبجبٌّىع ِۇلەززەش( ئوت جوضبجحىٓ ئۆچۈپ لبٌغبْ
ثۇٔي ثەٍھەلي  .ٍېمىٍىپ زۈَ وۆِحۈرۈٌۈپ وەجىەْ ۋە ئبرلىسىٕال وۆٌٕىڭ ضۈٍي جىّىپ وەجىەْ

 . رىۋاٍەت لىٍسى
ئبثسۇٌّۇجەٌٍىپ  .ىٕسىرەضۇٌۇٌالھ جۇغۇٌغبْ ھبِبْ ثوۋىطي ئبثسۇٌّۇجەٌٍىپىە ذەۋەر لىٍ

ئۇ  .ئىٕحبٍىٓ ذۇغبي ثوٌغبْ ھبٌسا وېٍىپ ئۇ )رەضۇٌۇٌالھ(ٔي وەئجىٕىڭ ئىچىگە ئېٍىپ وىرزى
زېگەْ ئىطىّٕي « ِۇھەِّەز»وەئجە ئىچىسە ئبٌالھمب زۇئب لىٍسى ۋە غۇورى ضۀب ئېَححي ۋە 

ەثٍەرٔىڭ ئبزىحي جبٌالپ ئبت لوٍسى )ثۇ ئىطىُ ئەرەثٍەرزە ٍوق زىَەرٌىه ئىطىُ ئىسى( ۋە ئەر
 . ثوٍىچە ٍەجحىٕچي وۈٔي ذەجٕە لىٍسۇرۇۋەجحي

رەضۇٌۇٌالھٕي )ئۆز ئبٔىطىسىٓ لبٌطب( جۇٔجي ثوٌۇپ ئېّىحىەْ ئىٕىه ئبٔب ئەثۇ ٌەھەثٕىڭ 
ئۇ رەضۇٌۇٌالھٕي ِەضرۇھ ئىطىٍّىه ثىر  .ئبزازگەرزە)ئبزاز لىٍىۋەجىەْ( زېسىىي ضۇۋەٍجە ثوٌسى

ئۇٔىڭ ئبٌسىسا ئۇ رەضۇٌۇٌالھٕىڭ جبغىطي ھەِسە ئىجٕي  .ىسىئوغٍىٕىڭ ضۈجي ثىٍەْ ئېّىحىەْ ئ
رەضۇٌۇٌالھحىٓ وېَىٓ، ثۀي ِەذسۇَ جەِەجىسىٓ ئەثۇ ضەٌەِە  .ئبثسۇٌّۇجەٌٍىپٕىّۇ ئېّىحىەْ
 . ئىجٕي ئبثسۇٌطەئەزٔي ئېّىححي

ئەۋالزٌىرىٕىڭ غەھەر ثبٌىٍىرىسا وۆرۈٌىسىغبْ ھورۇٍٔۇق، جەٍَبر جبپٍىك ئىٍٍەجٍىرىسىٓ 
ِۇضىۇٌٍىرى چىڭ، وىچىىىسىٕال ئەرەثچىگە جىٍي پىػػىك چوڭ  - ثەزىٕي جىّەْ، ئەتذبٌي، 

ثوٌۇغي ئۈچۈْ ثوۋالٍىرىغب ضەھراالرزىٓ ئىٕىه ئبٔب جېپىپ ثېرىع ئەرەة غەھەر ئبھبٌىٍىرىٕىڭ 
ۋە ثۀي  زېسىغۇڭب ئبثسۇٌّۇجەٌٍىپّۇ رەضۇٌۇٌالھ ئۈچۈْ ئېٕىه ئبٔب ئىس .ئۀئۀىۋى ئبزىحي ئىسى

 .ەثىٍىطىسىٓ ثىر ذوجۇْ )ئۇ ھەٌىّە ثىٕحي ئەثي زۇئەٍت(غب ئېّىحىپ ثېرىػىە ثەرزىضەئەز ل
ھەٌىّۀىڭ ئېرى ھبرىص ئىجٕي ئبثسۇٌئۇززا ئەثۇ وەثىػە زېگەْ جەذەٌٍۇش ثىٍەْ ِەغھۇر 

 . ئىسى
رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ثۀي ضەئەز لەثىٍىطىسىىي ئېّىٍسەظ ثىر جۇغمبٍٔىرىسىٓ ئبثسۇٌال ئىجٕي 

ثىٕحي ھبرىص، ھۇزافە ٍبوي جۇزاِە ثىٕحي ھبرىص ۋە رەضۇٌۇٌالھٕىڭ جبغىطي  ھبرىص، ئۀطىَە
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 . ھبرىص ئىجٕي ئبثسۇٌّۇجەٌٍىپٕىڭ ئوغٍي ئەثۇضوفىَبْ ئىجٕي ھبرىص لبجبرٌىمالر ثبر
رەضۇٌۇٌالھٕىڭ جبغىطي ھەِسە ئىجٕي ئبثسۇٌّۇجەٌٍىپّۇ ثۀي ضەئەز لەثىٍىطىسە ئىّىحىػىە 

ّۀىڭ ٍېٕىسىىي ۋاذحىسا ھەِسۀىڭ ئىٕىه ئبٔىطي ئۇٔي ثىر وۈْ ثېرىٍگۀسە، رەضۇٌۇٌالھ ھەٌى
غۇ جەھەجحىٓ ھەِسە رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ رەضۇٌۇٌالھمب ئىىىي  .ثەرگەْ ِىمسارى ئېّىحىپ

جەرەپحىٓ، ثىرى ئەثۇ ٌەھەثٕىڭ زېسىىي ضوۋەٍجە جەرىپىسىٓ، ٍۀە ثىرى ثۀي ضەئەزٌىه ئىٕىه 
ثېرىػىە ئبٌغبٔسىٓ  ھەٌىّە رەضۇٌۇٌالھٕي ئېّىحىپ .ئبٔىطي جەرىپىسىٓ ئېّىٍسەظ وېٍىسۇ

  .غبراٍىپ ثەرىىەجٍەرٔي وۆرگەْ - وېَىٓ، ئبجبٍىپ
ٍبغالرغب  5 - 4ھەجحب  .ِبٔب ِۇغۇٔساق لىٍىپ رەضۇٌۇٌالھ ثۀي ضەئەز زىَبرىسا جۇرۇپ لبٌسى
 ئىّبَ ِۇضٍىُ ئۀەش .وىرىۋىسى، ئۇغحۇِحۇت ئۇٔىڭ وۆورىىي ٍېرىٍىع ۋەلەضي ٍۈز ثەرزى

رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ٔەلىً لىٍغبْ ھەزىطحە ِۇٔساق زېَىٍگەْ: رەضۇٌۇٌالھ ثىر وۈٔي ثبٌىالر 
ثىٍەْ ئوٍٕبۋاجبجحي، جىجرىئىً )ئەٌەٍـھىططبالَ( وېٍىپ رەضۇٌۇٌالھٕي جۇجمبٔچە ٍېمىححي ۋە 
وۆورىىىٕي ٍېرىپ ٍۈرىىىٕي ضىرجمب ئبٌسى ۋە ئۇٔىڭسىٓ وبٌٍەن ٌەذحە لبٔالرٔي چىمىرىپ 

ئبٔسىٓ ئۇٔي ئبٌحۇْ زاضمب  .، زېسى«ثۇ ضۀسىىي غەٍحبٕٔىڭ ٔېطىۋىطي ئىسى»ٍىۋېحىپ: جبغ
ثۇٔي وۆرگەْ  .ضېٍىپ، زەِسەَ ضۈٍي ثىٍەْ ٍۇغبٔسىٓ وېَىٓ ئۆز جبٍىغب لبٍحۇرۇپ ھىٍّىۋەجحي

ِۇھەِّەزٔي ثىرضي »ثبٌىالر رەضۇٌۇٌالھٕىڭ )ئىٕىه( ئبٔىطىٕىڭ لېػىغب ٍۈگۈرۈغۈپ وېٍىپ: 
ئۇالر ئۇچمبٔسەن ٍۈگۈرۈغۈپ وەٌطە، رەضۇٌۇٌالھ  .، زەپ ذەۋەر لىٍىػحي«ئۆٌحۈرۈۋەجحي

  .روٍي ضبِبٔسەن ضبرغىَىپ ٍبجبجحي - ئبٌٍىمبچبْ ھوغىسىٓ وەجىەْ ھبٌسا رەڭگي
ِۇغۇ ۋەلەزىٓ وېَىٓ ھەٌىّە رەضۇٌۇٌالھٕىڭ وۈجۈٌّىگەْ ھبزىطىگە ئۇچراپ لېٍىپ، 

، ِەوىىگە ئەوىرىپ ئبٔىطىغب جبپػۇرۇپ ئبٔىطي ئبٌسىسا ٍۈز وېٍەٌّەضٍىىىسىٓ ئۀطىرەپ
 .غۇٔىڭ ثىٍەْ رەضۇٌۇٌالھ ئبٌحە ٍبغمب وىرگۀگە لەزەر ئبٔىطىٕىڭ جەرثىَىطىسە ثوٌسى .ثەرزى

غۇ وۈٍٔەرزە رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئبٔىطي ئبِىٕە ئبذىرەجىە ضەپەر لىٍغبْ ِەرھۇَ ئېرىٕىڭ روھىٕي 
غۇڭب، ئۇ ٍېحىُ  .ىپ وەٌّەوچي ثوٌسىئەضٍەپ ئۇٔىڭ ٍەضرەثحىىي جۇپراق ثېػىٕي زىَبرەت لىٍ

 500ئوغٍي )ِۇھەِّەز ئەٌەٍـھىططبالَ(ٔي ۋە زېسىىي ئۇِّۇ ئەٍّۀٕي ئۆزىگە ھەِراھ لىٍىپ 
ئبثسۇٌّۇجەٌٍىپّۇ ثۇ زىٍي ضۇٔۇق  .وىٍوِېحىرزەن ِۇضبپىٕي ٔىػبٔالپ ِەوىىسىٓ ٍوٌغب چىمحي

ثىر ئبً جۇرغبٔسىٓ وېَىٓ لبٍحىع ئبِىٕە ِەزىٕىسە  .وېٍىٕىگە ِەھرەَ ثوٌۇپ ثىرگە چىممبٔىسى
ئۇ ٍوٌغب چىممبٔسىٓ وېَىٓ،  .جەگسى جۇرغبٔسا، ئۇٔىڭغب ئۇغحۇِحۇت ئېغىر وېطەي جەرەززۇجىسا

وېطىٍي ثبرغبٔطېرى ئېغىرالپ ِەوىە ثىٍەْ ِەزىٕە ئبرىٍىمىسىىي ئەثۋا زېگەْ ٍەرگە وەٌگۀسە 
  .ئبذىرى ثوالٌّبً ئۆٌۈپ وەجحي
ىٍىپ لوٍغبٔسىٓ وېَىٓ، ئبثسۇٌّۇجەٌٍىپ رەضۇٌۇٌالھٕي ئېٍىپ ئبِىٕۀي ئەثۋاغب زەپٕە ل

ئۇٔىڭ وۆڭٍىسە لەٌت جبراھىحي لبٍحب ٍېڭىالٔغبْ ثۇ ِۇضىجەجسار  .ِەوىىگە لبٍحىپ وەٌسى
ٔەۋرىطىگە ٔىطجەجەْ ھېطساغٍىك ۋە ئىچ ئبغرىحىع جۇٍغۇضي ھەضطىٍەپ ئبغّبلحب ئىسى، غۇڭب 

وۆرضەجّىگەْ ئىٍٍىمٍىمٕي ِۇغۇ ٔەۋرىطىگە ٍەجىۈزەجحي ۋە ئۇ ئوغۇٌٍىرىٕىڭ ھېچمبٍطىطىگە 
ئۇٔي پىػبٔىطىگە پۈجۈٌگەْ ٍبٌغۇزٌۇلىغب جبغٍىۋەجّەضحىٓ، ثەٌىي ھەِّە ثبٌىٍىرىسىٓ ٍۇلىرى 

رەضۇٌۇٌالھ ضەوىىس ٍبغمب وىرىپ ئىىىي ئبً ئوْ وۈْ جوغۇۋىسى، ثوۋىطي  .ئورۇٔغب لوٍبجحي
ي ۋە جبْ ئۈزۈظ ئبٌسىسا ثۇ ٔەۋرىطىگە ئۇٔىڭ ئبثسۇٌّۇجەٌٍىپ ِەوىىسە ئبٌەِسىٓ ئۆجح
ئەثۇ  .وېپىً ثوٌۇغٕي جەۋضىَە لىٍىپ وۆز ٍۇِسى زازىطىٕىڭ لبْ لېرىٕسىػي ئەثۇ جبٌىجٕىڭ
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ئەثۇ جبٌىت ئۇٔي ئۆز  .جبٌىت ئۆز لېرىٕسىػىٕىڭ ئوغٍىٕىڭ ھەلمىٕي ھەلىمىٌ رەۋىػحە ئبزا لىٍسى
ئۇ رەضۇٌۇٌالھٕي  .ٌىٍىرىسىّٕۇ چبرىراق وۆرزىثەٌىي جېري ئۇٔي ئۆز ثب .ثبٌىٍىرىغب لوغۇۋاٌسى

ٍىٍسىٓ وۆپرەن ۋالىححب رەضۇٌۇٌالھٕىڭ پىػىٕي  40 .ئبالھىسە ھۆرِەجٍەٍححي ۋە لەزىرٌەٍححي
وۆجۈرۈپ ۋە ئۇٔىڭغب ھىّبٍە جؤىٕي ٍېپىپ، ثبغمىالر ثىٍەْ رەضۇٌۇٌالھ ئۈچۈْ زوضحٍىػىپ، 

  .رەضۇٌۇٌالھ ئۈچۈْ ئبزاۋەجٍىػىپ وەٌسى
ٍبغمب وىرگۀسە ئەثۇ جبٌىت ئۇٔي غبِغب جىجبرەجىە ثىٍٍە  12ر ئەٌەٍـھىططبالَ پەٍغەِجە

ۋە ثۇ غەھەرزە ثۇھەٍرا ٔبِي ثىٍەْ ِەغھۇر  ئېٍىپ چىمىپ، ثۇضرا زېگەْ جبٍغىچە ئبپبرزى
جىجبرەت وبرۋىٕي غەھەرگە چۈغىۀسىٓ وېَىٓ  .جىرجىص ئىطىٍّىه ثىر راھىت ثبر ئىسى

جۈزٌەرگە  - مىپ وۈجۈۋاٌسى، ئۇٔىڭسىٓ ئىٍگىرى ثۇ راھىت جبالراھىت وبرۋإٔىڭ ئبٌسىغب چى
ئبٔچە چىمىپ لبٌّبٍححي، ئۇ وبۋأسىىىٍەرٔي ئبرىالپ ٍۈرۈپ رەضۇٌۇٌالھمب ضەپطېٍىپ لبرىسى ۋە 
ئۇٔي ئۆزىٕىڭ وىحبثىسىىي جؤۇغحۇرۇغٍىرىغب ضېٍىػحۇرۇپ جؤۇۋاٌغبٔسىٓ وېَىٓ، 

ثۇٔي  .ثۇ )ثبال( پۈجۈْ ئبٌەٍِەرٔىڭ ذوجىطىسۇر»رەضۇٌۇٌالھٕىڭ لوٌىٕي چىڭ ضىمىپ جۇرۇپ: 
« ثۇٔي لبٔساق ثىٍىطەْ؟»ئەثۇ جبٌىت:  .، زېسى«ئبٌالھ ئبزەٍِەرگە پەٍغەِجەر لىٍىپ ئەۋەجىسۇ

جىىەْ لبٌّبً ھەِّىطي  - ضىٍەر زاۋأسىٓ ئبغمبٔسىٓ جبرجىپ ثىرِۇ جبظ»زېۋىسى، راھىت: 
ئۇٔىڭ  .ِجەرگىال ئىٍحىپبت لىٍىٕىسۇضەجسىگە ثبظ لوٍسى، ثۇٔساق ِەرجىۋە پەلەت پەٍغە

ئۈضحىگە ِەْ ئۇٔي لوٌىٕىڭ ئوذرەن وۆِۈرچىىىٕىڭ ئبضحىسىىي پەٍغەِجەرٌىه ِۆھۈرىسىٓ 
، زېسى ۋە ئەثۇ جبٌىجحىٓ «ثىسٔىڭ وىحبثٍىرىّىسزا ئۀە غۇٔساق جؤۇغحۇرۇٌغبْ .جؤۇۋاٌسىُ

غۇٔىڭ  .ٌ ثوٌۇغٕي ئۆجۈٔسىرەضۇٌۇٌالھٕي غبِغب ئبپبرِبضٍىمٕي، ئۇٔىڭغب ٍەھۇزىَالرزىٓ ھېسى
 . ثىٍەْ ئەثۇ جبٌىت رەضۇٌۇٌالھمب چبوبرٌىرىسىٓ ثىرٔي لېحىپ ِەوىىگە ٍوٌغب ضېٍىۋەجحي

ٍبغمب وىرگەْ ٍىٍي لۇرەٍع ۋە وۀبٔە لەثىٍىٍىرى ثىٍەْ  15پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ 
وۀبٔە جەرەپحىٓ لەٍىص ئېَالْ لەثىٍىٍىرى ئوجحۇرىطىسا ئۇرۇظ پبرجٍىسى، ئۇرۇغمب لۇرەٍع ۋە 

پەٍغەِجەر  .پىػمەزەَ ٔوپۇزٌۇق غەذىص ھەرة ئىجٕي ئوِەٍَە لوِبٔسأٍىك لىٍغبٔىسى
 . ئەٌەٍـھىططبالِّۇ ثۇ ئۇرۇغمب لبجٕبغمبْ ۋە جبغىٍىرىغب ئوق راضالپ ثەرگەْ ئىسى

پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ ٍبغٍىك زەۋرىٕىڭ زەضٍەپىي ِەزگىٍٍىرىسە ثىرەر وەضىپ 
ثىر ھۈٔەر ثىٍەْ غۇغۇٌالٔغبْ ئەِەش، ثىراق ئۇٔىڭ ثبٌىٍىك زەۋرىسە ثۀي ضەئەز  ۋەٍبوي ِۇلىُ

پۇٌغب ئىجبرىگە لوً ثېمىپ ثەرگۀٍىىي  لەثىٍىطىسە، وېَىٕچە ِەوىىسە ثىر لبٔچە لىرات
ٍبغمب وىرگۀسە ذەزىچە )ذۇۋەٍٍىسٔىڭ لىسى(ٔىڭ ِېٍي ثىٍەْ  25ئۇ  .جۈغرىطىسا ھەزىص ثبر
ذەزىچە ثىٕحي ذۇۋەٍٍىس ِەوىە »ئىجٕي ئىطھبق ِۇٔساق زەٍسۇ:  .مبْغبِغب جىجبرەجىە چىم

ئۇ جىجبرەجىە ئېپي ثبر وىػىٍەرٔي ٍبٌالپ  .جەۋەضىسە ٍۇلىرى ئبثرۇٍغب ئىگە زەرزار ذوجۇْ ئىسى
ئىػٍىحەجحي ۋە غېرىه جىجبرەجّۇ لىالجحي، زېّىطىّۇ لۇرەٍػٍەر ئوِۇَِۈزٌۈن جىجبرەت ثىٍەْ 

ثۇ ئبٍبي رەضۇٌۇٌالھٕىڭ راضحچىً، ضەِىّىٌ، ئبق وۆڭۈي ۋە  .ئىسى جۇرِۇظ وەچۈرىسىغبْ ذەٌك
ئۆزىٕىڭ چبوىرى »ئېطىً ئەذاللٍىك وىػي ئىىۀٍىىىٕي ئبڭالپ، ئۇٔىڭغب ئبزەَ ئەۋەجحي ۋە: 

ضېحىك لىٍىپ وىرضە، ئۇٔىڭغب ثبغمىالرغب  - ِەٍطەر ثىٍەْ غبِغب ِبي ئبچىمىپ ضوزا
غۇٔىڭ ثىٍەْ رەضۇٌۇٌالھ ثۇ  .جەوٍىپىٕي ثەرزى، زېگەْ «ثەرگۀسىٓ وۆپرەن ھەق ثەرضەَ

 - ئبٍبٌٕىڭ جەوٍىپٕي لوثۇي لىٍىپ، ئۇٔىڭ ِەٍطەر ئىطىٍّىه چبوىرى ثىٍەْ ٔۇرغۇْ ِبي
  .ِۈٌۈوٍىرىٕي ئېٍىپ جىجبرەت ثىٍەْ غبِغىچە ثېرىپ وەٌسى
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 ئۆٍٍىٕىػي ە رەزىَەٌالھۇ ئۀھبغبرەضۇٌۇٌالھٕىڭ خەدىچ
ضەپىرىسىٓ لبٍحىپ وېٍىۋىسى ذەزىچە ئەۋەجىەْ پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ غبَ 

ِبٌٍىرىٕىڭ ئبٌسىٕمي لېحىّسىىىٍەرگە لبرىغبٔسا ھەَ ثىرەجەر ھەَ پبٍسىطي وۆپ ثوٌغبٍٔىمىٕي 
وۆرۈپ ۋە رەضۇٌۇٌالھمب لېحىپ لوٍغبْ چبوىرى ِەٍطەرەزىٓ ٍوي ثوٍي رەضۇٌۇٌالھحىٓ ضەزگەْ 

ضۆزى ئورۇٍٔۇق ۋە جوغرا ٍوي  - ر، گەپذۇغرۇً ِىجەزٌىه، گۈزەي ئەذاللٍىك، پىىرى ئۆجىۈ
جبٌالغحەن ئبٌىٌ جبٔبپ پەزىٍىحي ۋە پەۋلۇٌئبززە ئىمحىسار ئىگىطي ئىىۀٍىىىٕي ئبڭالپ، گوٍب 
ئۇزۇٔسىٓ ثېرى ٍولىحىپ لوٍغبْ ٔەرضىطىٕي جوضبجحىٓ جېپىۋاٌغبٔسەوال ثوٌۇپ لبٌسى ۋە ثىر 

ئوٍىٕي ٍېمىٓ زوضحي ٔەفىطە ثىٕحي غۇڭب ئۇ وۆڭٍىسىىي ثۇ ، ذىً غېرىٓ ئوً ذىَبٌغب پبجحي
ٔەفىطە وېٍىپ رەضۇٌۇٌالھمب ذەزىچە ثىٍەْ جۇرِۇظ لۇرۇظ جوغرىطىسا گەپ  .ِۀىَىگە ئېَححي

غۇٔىڭ  .ئبچحي، رەضۇٌۇٌالھ ثۇٔىڭغب لوغۇٌىسىغبٍٔىمىٕي ئېَححي ۋە جبغىٍىرىٕي ذەۋەرٌۀسۈرزى
 .ثېرىپ ذېرىسارٌىك لىٍسىثىٍەْ رەضۇٌۇٌالھٕىڭ جبغىٍىرى ذەزىچىٕىڭ جبغىٍىرى ٍېٕىغب 

ِۇراضىّغب ثۀي ھبغىُ جەِەجي ۋە ِۇزەر جەِەجي  .ئبرلىسىٕال جوً ِۇراضىّي ئۆجىۈزۈٌسى
جوً رەضۇٌۇٌالھ غبِسىٓ لبٍحىپ وېٍىپ ئىىىي  .ئبٍّىمىٕىڭ وبجحىٍىرى ھەِّىطي لبجٕبغحي

ثۇ چبغسا  .ئبجىسىرەضۇٌۇٌالھ ٍىگىرِە جۆگىٕي جوٍٍۇق ِەھرىگە  .ئبٍسىٓ وېَىٓ ئۆجىۈزۈٌگۀىسى
ٍبغالر چبِّىطىسا ثوٌۇپ ئۆز لەۋِي جبِبئىحىٕىڭ ئبٍبٌٍىرى ئبرىطىسا ئېطىً  40ذەزىچە 

پبراضەت جەھەجحە ھەِّىسىٓ ئۈضحۈْ جۇرىسىغبْ  - ٔەضەة، ئىمحىطبزىٌ ئەھۋاي ۋە ئەلىً
ۋە  غۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇ رەضۇٌۇٌالھٕىڭ جۇٔجي ٔىىبھىغب ئبٌغبْ ئبٍبٌي ثوٌۇپ لبٌسى .ذوجۇْ ئىسى

جبوي ذەزىچە ئبٌەِسىٓ ئۆجىۀگە لەزەر رەضۇٌۇٌالھ ئۇٔىڭ ئۈضحىگە ٍۀە ثىر ذوجۇْ ئېٍىپ 
پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالِٕىڭ ثبٌىٍىرىٕىڭ ئىجراھىّسىٓ ثبغمىطي  .لوظ ٔىىبھٍىك ثوٌّىسى

ذەزىچە ئبۋۋاي رەضۇٌۇٌالھمب لبضىُ زېگەْ ئوغٍىٕي جۇغۇپ  .ذەزىچىسىٓ زۇَٔبغب وەٌگەْ
زەپ « ئەثۇٌمبضىُ»)پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ ئبغۇ ثبٌىطىٕىڭ ئىطىّي ثىٍەْ  .ثەرگۀىسى

جەذەٌٍۇش لوٌالٔغبْ ئىسى( ئبٔسىٓ وېَىٓ، زەٍٕەة، رۇلىَە، ئۇِّي وۇٌطۇَ، فبجىّە ۋە 
)پبوىس( زەپ « جبھىر»)ئوثساْ، ثەٌەْ( ۋە « جەٍَىت»ئبثسۇٌالھ  .ئبثسۇٌالھٕي جۇغۇپ ثەرزى

ئەِّب لىس پەرزۀحٍىرى  .ىڭ ھەِّىطي وىچىه ھبٌىحىسە ئۆٌۈپ وەجىەْئوغۇٌٍىرىٕ .ئبجىالجحي
ئىطالَ زەۋرىگە ِۇغەررەف ثوٌغبْ ۋە ِۇضۇٌّبْ ثوٌغبْ ثوٌۇپ، ثبغمب ِۇضۇٌّبٔالر ثىٍەْ ثىٍٍە 
ھىجرەت لىٍغبْ، ئەپطۇضىي ئۇالرٔىڭ ھەِّىطي رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ھبٍبت ۋالحىسىال ئبٌەِسىٓ 

  .رەضۇٌۇٌالھحىٓ لېٍىپ ئبٌحە ئبٍسىٓ وېَىٓ ئۆٌۈپ وەجحي وېحىپ لبٌسى، پەلەت فبجىّىال
 وەئجىٕىڭ ئىطالھ لىٍىٕىػي ۋە ٍبراغتۇرۇظ ِەضىٍىطي

ٍبغمب وىرگەْ ٍىٍي لۇرەٍػٍەر وەئجىٕي ٍېڭىالپ ضبٌّبلچي  35پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ 
ئبزەَ چۈٔىي ئۇ ئىطّبئىً ئەٌەٍـھىططبالِٕىڭ زاِبٔىسىٓ جبرجىپ ئۈضحي ئوچۇق،  .ثوٌسى

ثوٍىسىٓ ئېگىسرەن، جەذّىٕەْ جولمۇز گەز ئېگىسٌىىحە لوپۇرۇپ لوٍۇٌغبْ ثوٌغبچمب، وۆپ لېحىُ 
ِۈٌۈوٍەرگە ضوغۇق لوي جەگىۈزۈظ ئەھۋاٌٍىرى  - ٍبٌغبٔالر ئۇٔىڭ ئىچىسىىي ِبي - ئوغرى

 - ْوۆرۈٌگەْ ئىسى، غۇٔىڭ ثىٍەْ ثىٍٍە ٍۀە وەئجە لەزىّىٌ لورۇٌۇظ ثوٌغبچمب، وەٌىۈْ ۋە ثورا
چبپمۇْ لبجبرٌىك جەثىئىٌ ئبپەجٍەرٔىڭ ھۇجۇِىغب ئۇچراپ، ھەر جەھەجحىٓ وؤىراپ، جبٍِىرى 

ِەوىىسە چوڭ وەٌىۈْ ئبپىحي ٍۈز ثېرىپ، وەٌىۈْ  چبن وېحىػىە ثبغٍىغبْ، ثوٌۇپّۇ ِۇغۇ ٍىٍي
غۇڭب  .وەئجىگە ئۇزۇي وېٍىپ ئۈضىەْ ثوٌغبچمب، وەئجە ٍېمىٍىپ چۈغىىٍي جبضال لبٌسى
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ر وەئجىٕىڭ وىػىٍەر لەٌجىسىىي ئورٔىٕي وۆززە جۇجۇپ، ئۇٔي ٍېڭىالپ ضېٍىػمب ثەي لۇرەٍػٍە
ثبغٍىسى ۋە ئۇٔىڭ لۇرۇٌۇغىغب ھبالي ٍوي ثىٍەْ جبپمبْ ِبٌالرٔي ضەرپ لىٍىع، زىٕب، ھبراَ، 
جبزأەذورٌۇق ۋە وىػىٍەرگە زۇٌۇَ ضېٍىع ٍوٌي ثىٍەْ لوٌغب وەٌگەْ ِبٌالرٔي لەجئىٌ ٍېمىٓ 

ئۇالر وەئجىٕي ٍىمىػحىٓ ئەٍّىٕىپ، ھېچىىُ ئبۋۋاي لوي  .ىە وېٍىػحيوەٌحۈرِەضٍىى
ئبذىرى ثوٌّبً ثۀي ِەذسۇَ جەِەجىسىٓ ۋەٌىس ئىجٕي ِۇغىَرە  .جەگىۈزۈغىە ئۇٔىّىسى

ئبٔسىٓ ئۇٔىڭ غەٍرى ئەھۋاٌغب ٍوٌۇلّىغبٍٔىمىٕي  .ػٕي ثبغالپ ثەرزىحىزەضٍەپ لىٍىپ ٍىمى
، غۇٔساق لېٍىپ ئۇالر وەئجىٕي ئبذىرى ئىجراھىُ ػمب وىرىػحيحىوۆرۈپ ثبغمىالرِۇ ٍىمى

حي، ئبٔسىٓ لۇرۇٌۇغمب جۇجۇظ لېٍىپ، وەئجە جبٍِىرىٕي ىحئەٌەٍـھىططبالَ جۇجمبْ ھۇٌغىچە ٍىم
ئبٍرىُ جبظ ٍىغىپ  - ٔەجىجىسە ھەر ثىر لەثىٍە ئبٍرىُ .ثۆٌۈغۈپ لەثىٍىٍەر ئبرا ئبٍرىۋېٍىػحي

ئىطىٍّىه ثىر « ثبلۇَ»ٕىه ئىػٍىرىٕي رۇٍِۇق لۇرۇٌۇغٕىڭ جېر .لۇرۇٌۇظ لىٍىػمب وىرىػحي
ٔىڭ ئورٔىغب چىمىۋىسى  «ھەجەرۇٌئەضۋەز»لۇرۇٌۇغچي ثبغمۇرزى، لۇرۇٌۇغٕىڭ جېّي وۆجۈرۈٌۈپ 

ٔي ئۆز ئورٔىغب ئېٍىپ لوٍۇظ غەرىپىٕي جبٌىػىپ ئىرحىالپٍىػىپ  «ھەجەرۇٌئەضۋەز»ئۇالر 
ھەجحب لبٍٔىك  .پەٌٍىگە وۆجۈرۈٌسىجبرجىع جۆت وۈْ زاۋاٍِىػىپ ٍۇلىرى  - لبٌسى، جبالظ

جولۇٔۇغمب ئبٍٍىٕىپ ھەرەَ زېّىٕىٕي ثۇٌغىغىٍي جبضال لبٌسى، ثىراق ِەذسۇَ جەِەجىسىٓ ئەثۇ 
ھبزىر ِۇغۇ ھبٌەجحە »ئۇِەٍَە ئىجٕي ِۇغىَرە ئۇالر ئىرحىالپٍىػىۋاجمبْ وۈٍٔەرٔىڭ ثىرىسە: 

زېگەْ « ىپ لوٍطب لبٔساق؟ِەضجىس زەرۋازىطىسىٓ وىُ ثىرىٕچي ثوٌۇپ وىرضە، ئبغۇ ئبٍر
ئبٌالھٕىڭ ئىرازىطي غۇٔساق ثوٌطب وېرەن،  .جەوٍىپٕي ئېَحىۋىسى، ثۇٔىڭغب ھەِّەٍٍەْ لوغۇٌسى

ِەضجىس زەرۋازىطىسىٓ جۇٔجي ثوٌۇپ وىرىسىغبْ وىػىٕىڭ ِۇھەِّەز ئەٌەٍـھىططبالَ ثوٌۇپ 
، ۇ زېگەْ ئەِىٓث»لېٍىػىٕي وىّّۇ ثىٍطۇْ؟! ئۇالر پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالِٕي وۆرۈپ: 

پەٍغەِجەر  .، زەپ جوۋٌىػىپ وەجحي«ھوً ِۇھەِّەز وەٌسى ...ئۇٔىڭغب ثىس رازى،
ٔي جبپحىسە، « رىسا»ئەٌەٍـھىططبالَ ئۇالرٔىڭ ٍېٕىغب وېٍىپ، ئەھۋإٌي ئۇلمبٔسىٓ وېَىٓ ثىر زأە 

 جبرجىع لىٍىػىۋاجمبْ - ٔي ئۇٔىڭ ئوجحۇرىطىغب لوٍسى، ئبٔسىٓ جبالظ «ھەجەرۇٌئەضۋەز»
ئۇالر ٔبھبٍىحي  .لەثىٍىٍەرٔىڭ ثبغٍىمٍىرىٕي رىسأىڭ ئەجراپىٕي جۇجمۇزۇپ وۆجۈرۈغىە ثۇٍرۇزى

ٔي ئەضٍي ئورٔىغب ئبپبرزى، پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ  «ھەجەرۇٌئەضۋەز»رازىّۀٍىه ئىٍىىسە 
ِۇغۇٔساق لىٍىپ ِەضىٍە  .ئۇٔي ئۆز لوٌي ثىٍەْ ھبزىرلي جبٍىغب ئېٍىپ لوٍسى

 . ٕىڭ وۆڭٍىسىىىسەن ھەي ثوٌسىجبِبئەجچىٍىى
لۇرۇٌۇظ زاۋاِىسا لۇرەٍػٍەر جوپٍىغبْ پبوىس ِەثٍەغ وەٍِەپ لبٌغبچمب، ئۇالر وەئجىٕىڭ 
 غىّبٌىٌ جەرىپىسىٓ ئبٌحە گەززەن ٍەرٔي جبِٕىڭ ضىرجىسا جبغالپ لوٍۇغحي )ثۇ ٍەر ھىجرى

وىرىپ چىمىپ زەپ ئبجبٌسى( ۋە وىػىٍەرٔىڭ ذبٌىغبٔچە  ضولّب جبَ، ۋە ھەجىُ ،جوضبق
ٍۈرِەضٍىىي ئۈچۈْ وەئجە ثىٕبضىٕىڭ زەرۋازىطىٕي ٍەرزىٓ ئۈضحىٓ لىٍىپ ئورٔىحىػحي ۋە 

 .گەزگە ٍېحىۋىسى، ئىچىگە ئبٌحە جۈۋرۇن ئورٔىحىپ ئۈضحىٕي ٍبپحي 15لۇرۇٌۇغٕىڭ ئېگىسٌىىي 
 .گەز ئېگىسٌىىحە جىه جۆت ثۇٌۇڭ غەوٍىسە پۈجۈپ چىمحي 15غۇٔىڭ ثىٍەْ وەئجە جەذّىٕەْ 

 10ئورۇٔالغحۇرۇٌغبْ جبَ ثىٍەْ ئۇٔىڭ لبرغي جەرىپىسىىي جبِٕىڭ ئۇزۇٍٔۇلي « ھەجەرۇٌئەضۋەز»
ضبٔحىّېحىر ئېگىسگە  50جبۋاپگبھ زېّىٕسىٓ ثىر ِېحىر « ھەجەرۇٌئەضۋەز» .ِېحىرزىٓ ثوٌسى

 12ئورۇٔالغحۇرۇٌسى ۋە زەرۋازا ئورٔىحىٍغبْ جبَ ثىٍەْ ئۇٔىڭ وەٍٕىسىىي جبِٕىڭ ئۇزۇٍٔۇلي 
زەرۋازا ٍەر ٍۈزىسىٓ ئىىىي ِېحىر ئىگىسٌىىىە ثېىىحىٍسى، ثىٕبٔىڭ  .رزىٓ پۈجۈپ چىمحيِېحى
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ضبٔحىّېحىر  30ضبٔحېّېحىر، وەڭٍىىي  25ئېگىسٌىىي  ڭضىرجىسىٓ جۆۋۀىي جەرىپىٕى
)ٍۀي پۀجىرە( زەپ « غبزىرۋاْ»وېٍىسىغبْ ثىٕب ھۇٌي پەغحىمي ئوراپ جۇرزى، ثۇ جبً ھبزىر 

ٌېىىٓ، لۇرەٍػٍەر ئۇ ٍەرٔي جبغالپ  .ثەٍحۇٌالھٕىڭ ئەضٍي ھۇٌي ئىسى ئبجىٍىسۇ، ثۇِۇ ھەَ
 . لوٍۇپ ثىٕب جېّىٕي ٔېپىسرەن لىٍىپ ئىػٍىگەْ

 رەضۇٌۇٌالھٕىڭ پەٍغەِجەر ثوٌۇغتىٓ ئىٍگىرىىي ھبٍبتىذىٓ ئوِۇِىٌ خوالضە
پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ وىچىىىسىٕال ئىٕطبٔالرزا ثوٌىسىغبْ ئبالھىسە ٍبذػي 

ئۇ پىىرىٕىڭ ئۆجىۈرٌىىي  .پەزىٍەجٍەرٔىڭ ھەِّىطىٕي ئۆز ۋۇجۇزىغب ِۇجەضطەٍِەغحۈرگۀىسى
پبراضىحىٕىڭ چوڭمۇرٌۇلي، جەپەوىۇرىٕىڭ جوغرىٍىمي ۋە  - ئەلىً ،ۋە ٔەزەرىَىطىٕىڭ ئىٍّىٍىىي

ئۇ ئۆزىٕىڭ جىّغۇر،  .جەزثىرىٕىڭ زأبٌىمي ثىٍەْ ھەِّە جەھەجٍەرزە ئۈٌگە ثوٌۇغمب ئەرزىَححي
ەَ ضۆز وەٍپىَبجىٕي، پىىىر لىٍىع، ذىَبي ضۈرۈظ، جەپەوىۇرىٕي چوڭمۇرالغحۇرۇظ ۋە و

پبراضىحي  - ئۇ ٍۀە ئۆزىٕىڭ پەَ .ِەۋجۇزىَەجٕىڭ ھەلىمىٌ ِبھىَىحىٕي جەھمىمٍەغىە ئىػٍىحەجحي
ۋە ئوچۇق ٍورۇق جەثىئىحي ثىٍەْ ھبٍبت ضەھىپىٍىرىٕي ۋە ئبۋاَ ذەٌمٕىڭ ئەھۋاٌىٕي ئىٕچىىىٍەپ 

 .ىپ، ئۇالرٔىڭ ضبغالَ ثوٌّىغبْ ٍبِبْ ئبزەجٍىرىسىٓ لوي ئۈزگۀىسى ۋە ئۆزىٕي جبرجمبٔىسىوۆزىح
ئۇ ئۆزىٕي جۇجۇۋاٌغبْ ئبضبضحب ئەي جبِبئەجچىٍىه ثىٍەْ ئبرىٍىػىپ، ٍبذػي ئىع، ٍبذػي 

ثوٌّىطب ئۆزىٕىڭ ٍبٌغۇزٌۇق لورغىٕىغب لبٍحىپ وىرىپ  .پبئبٌىَەت ثوٌطب ئبوحىپ لبجٕىػبجحي
غۇڭب ئۇ ھبراق ئىچّەٍححي، ثۇجالرغب ئبجبپ  .ئەذاللطىس ئىػالرزىٓ ِۇزاپىئەٌىٕەجحيٍبِبْ، 

 زەثھي لىٍىٕغبْ ھبٍۋأالرٔىڭ گۆغىٕي ٍېّەٍححي، ثۇت ھەٍىەٌٍەر ئۈچۈْ ئۇٍۇغحۇرۇٌغبْ ھېَث
ثبٍراَ ۋە ِۇراضىّالرغب لبجٕبغّبٍححي، ثەٌىي ئۇ وىچىىىسىٕال ثۇ ٍبٌغبْ ئىالھالرزىٓ  -

، ھەجحب ئۇٔىڭغب ِۇغۇ ثۇجالرزىّٕۇ ئۆچ وۆرۈٔىسىغبْ ثىرەر غەٍئي ٍولحەن لىالجحي، ٔەپرەجٍىٕەجحي
ٔىڭ ٔبِي ثىٍەْ لىٍىٕغبْ لەضەٍِەرٔي ئبڭالپ لېٍىػمىّۇ رازىٍىمي «ئۇززا»، «الت»ھەجحب ئۇٔىڭ 

  .ٍوق ئىسى
پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ لەۋِي جبِبئىحي ئىچىسە ذۇظ پېئىٍٍىمي، ئەذالق پەزىٍىحي ۋە 

ئۇ ئبزەِگەرچىٍىىي ٍبذػي، ئەذاللي گۈزەي،  .ئېطىً ئبزەجٍىرى ثىٍەْ جؤۇٌغبٔىسى
 لوغٕىسارچىٍىمي ثەٌەْ، ِىجەزى ٍېمىٍّىك، جىٍي جبجٍىك، وۆڭٍي جۈز، جەثىئىحي ِۇالٍىُ، ئىپپەت

ٔوِۇضٍۇق، وەڭ لوي، ٍبذػي ئىػالرٔي وۆپ لىٍىػمب ئبِراق، ئەھسىطىسە جۇرىسىغبْ،  -
ھەجحب ئۇالر پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالِسىىي ٍبذػي  .ىٍىسىغبْ وبجحب زات ئىسىئبِبٔەجىە ۋاپب ل

« ئەِىٓ»ئبزەجٍەرٔي ۋە رازى ثوٌۇغمب جېگىػٍىه ذىطٍەجٍەرٔي ئىپبزىٍەظ ٍۈزىطىسىٓ ئۇٔي 
لىطمىطي رەضۇٌۇٌالھ ِۇئّىٍٕەرٔىڭ  .)ئىػۀچىگە ٍبراٍسىغبْ(، زەپ ئبجىۋېٍىػمبْ ئىسى

ۇ ئۀھۇ ئېَحمبٔسەن ئېغىرچىٍىمالرغب ثەرزاغٍىك ثېرەجحي، ئبٔىطي ذەزىچە رەزىَەٌالھ
ٍولطۇٌالرغب ٍبرزەَ لىالجحي، ِېھّبٕٔي ٍبذػي وۈجەجحي ۋە زۇٌۇِغب ئۇچرىغبٔالرٔىڭ ھەلمىٕي 

 . ئېٍىػىپ ثېرەجحي
 ھىَرا ئۆڭىۈرى

لب ٍېمىٕالغمبٔطىرى، ئۇٔىڭ ئۆجىۀىي  40پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالِٕىڭ ٍېػي 
پىىىر(ٌىرى ئۇٔىڭ ثىٍەْ لەۋِي ئۆجحۇرضىسىىي ِۀىۋىٌ ھبڭٕي  - ًجەئەِّوالت )ئو

 .چوڭبٍحىۋەجىۀىسى، ئۇ ِۇغۇ وۈٍٔەرزە وۆپ ھبٌالرزا ٍبٌغۇزٌۇلٕي ذبالٍسىغبْ ثوٌۇپ لبٌغبٔىسى
غۇڭب ئۇ ضۇ ۋە جبٌمبْ لبجبرٌىك الزىّەجٍىىٍەرٔي ئېٍىپ ِەوىىسىٓ ئىىىي ِىً )جەذّىٕەْ ئۈچ 
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ئۇٔىڭ  .ٔۇر جېغىغب جبٍالغمبْ ھىَرا ئۆڭىۈرىگە چىمىپ وېحەجحي وېٍوِېحېر( ٍىرالٍىمحىىي
رەضۇٌۇٌالھ ھېٍىمي ئۆڭىۈرزە راِىساْ ئېَىسا ثىر  .ئبئىٍىطىّۇ ئۇٔىڭغب ٍېمىٓ ثىر ٍەرزە جۇراجحي

جبِبق ثېرىع، ئىطحىمبِەت لىٍىع  - وەچىەْ ئبجىس ِىطىىٍٕەرگە ئبظ - ئبً جۇرۇپ ئۆجىەْ
پبوىحٍىرىغب ۋە وبئىٕبت ئبرلىطىسىىي ٍبراجمۇچىٕىڭ زور وۈچ  - ەٌىًۋە ئەجراپىسىىي وبئىٕبجٕىڭ ز

جبٔبثي ئبٌالھ پەٍغەِجەر  .لۇزرىحىگە جەپەوىۇر ٍۈرگۈزۈظ ثىٍەْ ۋالحىٕي ئۆجىۈزەجحي
ئەٌەٍـھىططبالِٕي ئبغۇ ئۇٌۇغ ئبِبٔەجٕي ئۈضحىگە ئبالالٍسىغبْ، ٍەر غبرى ۋەزىَىحىٕي ئبٌالھٕىڭ 

ٍسىغبْ ۋە جبرىرىٌ ئېمىّٕي ئۆزگەرجىػىە لبثىً ئىطحېساجٍىك لىٍىپ ئىرازىطىگە الٍىك ئوڭػىَبال
ئبٌالھ ئۇٔىڭغب ثۇ ذىٍۋەت  .ٍېحىػحۈرۈپ چىمىع ئۈچۈْ ِبٔب غۇٔساق ئورۇٔالغحۇرغبٔىسى

ئۇ  .ذۇِبرٌىمٕي پەٍغەِجەرٌىىىە جەوٍىپ لىٍىػحىٓ ئۈچ ٍىً ئىٍگىرىطىسىٓ ثبغالپ ضبٌغبٔىسى
سە ِەۋجۇزىَەت روھي ثىٍەْ ئەروىٓ ئبزازە پەرۋاز لىٍىپ، ئبٌالھ ثۇ ثىر ئبٍٍىك ٍبٌغۇزٌۇق ھبٌىحى

وەٌسى لىٍىع ئوڭبً ثوٌطۇْ ئۈچۈْ، ِۇغۇ  - ئىسٔي لىٍطب ئبغۇ غەٍجي ئبٌەَ ثىٍەْ ثبرزى
 . ِۇالھىسە ٍۈرگۈزەجحي - زۇَٔبٔىڭ وەٍٕىسىىي غبٍىت ئبٌەَ ھەلمىسە وەڭ وۇغبزە جەپەوىۇر

 

پەٍغەِجەرٌىه  ِەوىىذىىيپەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ  .تۆتىٕچي ثبپ
 ھبٍبتي

 جىجرىئىً ئەٌەٍـھىططبالِٕىڭ ۋەھي ئېٍىپ وېٍىػي
لب جوغۇۋىسى، پەٍغەِجەرٌىه ئبٌسىٓ  40پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالِٕىڭ ٍېػي 

پبي وۆزگە  - ثېػبرەجٍىرى رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ھبٍبت ضەھىپىٍىرىٕىڭ ھەر لبٍطي ثەجٍىرىسە غىً
غۇڭب ئۇ چۈظ  .چېٍىمىػمب ثبغٍىسى ۋە ثۇ ثېػبرەجٍەر ئبۋاي راضث چۈغٍەرزىٓ ثبغالٔسى

 .ثۇ ھبٌەت ئبٌحە ئبٍسەن زاۋاِالغحي .وۆرضىال گوٍب جبڭ ٔۇرىسەن روغەْ، ئېٕىك وۆرەجحي
ئبرىالپ ھىَرا ئۆڭىۈرىسە ذىٍۋەجحە جۇرۇۋاجمبْ ِەزگىٍٕىڭ  - پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ ئبرىالپ

ٍىٍي راِىساْ ئېَىسا ئبٌالھ ٍەر غبرى ئبھبٌىطىٕي ئۆز رەھّىحي ثىٍەْ جبرجۇلالغٕي ئۈچىٕچي 
ئىرازە لىٍسى چېغي، ئۇ رەضۇٌۇٌالھمب پەٍغەِجەرٌىىٕي ۋەھَي لىٍسى ۋە جىجرىئىً 

 . ئەٌەٍـھىططبالَ ئبرلىٍىك ئۇٔىڭغب لۇرئبٔسىٓ ثىر لبٔچە ئبٍەجٕي ٔبزىً لىٍسى
 - 21ەر ضېٍىپ وۆرگىٕىّىسزە، ثۇ ۋالىحٕي راِىسإٔىڭ ِۇٔبضىۋەجٍىه ِبجېرىَبٌالرغب ٔەز

 - 10ئبٍٕىڭ  - 8ٍىٍي  - 601ثۇ ِىالزىَە  .وۈٔي زۈغۀجە وېچە ئىسى، زەپ ثېىىحىػىە ثوٌىسۇ
پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالِٕىڭ ٍېػي غۇ ۋالىححب لەِەرىَە وبٌىٕسارى  .وۈٔىگە جوغرا وېٍىسۇ

 39غەِطىَە وبٌىٕسارى ثوٍىچە  .وۈْ ئبغمبٔىسى 12ٍبغمب جوغۇپ ئبٌحە ئبً  40ثوٍىچە 
 . وۈْ ئبغمبْ ثوٌىسۇ 12ئبً  3ٍبغحىٓ 

ثۇ لېحىُ رەضۇٌۇٌالھ ھېٍىمي غبرزىىي ئىطحىمبِىحىٕي ئبٍبغالغحۇرۇپ ِەوىىگە لبٍحىپ 
ئبٌالھ »وېٍىۋىسى، ئۇٔي ۋەرەلە ئىسٌەپ وەٌسى ۋە ئۇٔىڭ ئبغسىسىٓ ثەزى ئەھۋاٌالرٔي ئبڭالپ: 

، ضىس چولۇَ ِۇغۇ ئۇِّەجٕىڭ پەٍغەِجىرى ثوٌغۇزەوطىس، ضىسگە ِۇضب ثىٍەْ لەضەِىي
  .، زېسى«ئەٌەٍـھىططبالِغب وەٌگەْ غەرىئەت وەپحۇ

ئىجٕي ضەئەز ئبثسۇٌال ئىجٕي ئبثجبش )رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ(جىٓ ۋەھىَٕىڭ ئۈزۈٌۈپ لبٌغبْ 
غەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ پەٍ .ۋالحىٕىڭ پەلەت ثىر لبٔچە وۈٔال زاۋاِالغمبٍٔىمىٕي ٔەلىً لىٍىسۇ
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ئۇٔي ھەر  .ۋەھىٌ ئۈزۈٌۈپ لبٌغبْ ِەزگىٍٍەرزە لبجحىك ثىئبراٍِىك ۋە غەَ ئۀسىػە ھېص لىالجحي
پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالِٕىڭ ئېڭىسىٓ جېڭىرلبظ  .جەرەپحىٓ ھەٍرأٍىك ۋە لورلۇٔچ ثبضبجحي

رى روغەْ، ئېٕىك وۆرۈٔۈغىە ئبضحب زاٍىً ثوٌۇپ، ھەلىمەت زاغساَ ٍوٌٍى - لبرا جۇِبٍٔىرى ئبضحب
ثبغٍىۋىسى، ئۇ ئۆزىٕىڭ جەڭساغطىس ثۈٍۈن ئبٌالھٕىڭ پەٍغەِجىرى ثوٌىسىغبٍٔىمىٕي ۋە ئۆزىگە 

 .ئبضّبْ ذەۋىرىٕي ٍەجىۈزىسىغبْ پەرىػحىٕىڭ ۋەھىٌ ئەٌچىطي ئىىۀٍىىىٕي جؤۇپ ٍەجحي
ىغبْ رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ۋەھىَٕي ضېغىٕىػي ئۇٔىڭ ۋۇجۇزىسا ِۇغۇ ٍوٌسا زۇچ وېٍىس

لىَىٕچىٍىمالرغب لبرىحب ضبثىث ثەرلەزەٍِىه جۇٍغۇضي ۋە ِۇضحەھىەَ ئىرازە جىىٍىسى، 
  .غۇٔىڭسىٓ وېَىٓ ئۇٔىڭغب جىجرىئىً ئەٌەٍـھىططبالَ ئىىىىٕچي لېحىُ ۋەھىٌ ئېٍىپ وەٌسى

 ئىالھي چبلىرىك

وثيابك فطهر ر قم فانذر وربك فكرّب يايها املدث﴿پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ ئبٌالھ جبئبالزىٓ 
ئي )ۋەھىٌ ٔبزىً ثوٌغبْ چبغسا( وىَىّگە »جەرجىّىطي:  ﴾فاىجر وال دتنن تستكثرّرجز لوا

 .چۈِىىٍىۋاٌغۇچي )پەٍغەِجەر!( جۇر! ئىٕطبٔالرٔي ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىسىٓ ئبگبھالٔسۇر
ئبزاثحىٓ )ٍۀي ئبزاثمب زۇچبر لىٍىسىغبْ  .پەرۋەرزىگبرىڭٕي ئۇٌۇغال، وىَىّىڭٕي پبن جۇت

وۆپ ئېٍىع ٔىَىحىسە ثەرِە )ٍۀي وىػىگە ثىرەر ٔەرضە ضوۋغب لىٍطبڭ،  .ػالرزىٓ( ٍىراق ثويئى
ئۇٔىڭسىٓ وۆپرەن ئېٍىػٕي جەِە لىٍّب(، پەرۋەرزىگبرىڭ ئۈچۈْ )لەۋِىڭسىٓ ٍەجىەْ 

 .، زېگەْ ِەزِۇٔسا ثىر ٔەچچە ئىالھىٌ چبلىرىمالرٔي جبپػۇرۇۋاٌسى«ئەزىَەجٍەرگە( ضەثرى لىً
ر گەرچە لبرىّبلمب ئبززىٌ، ٍۈزەوىسەن جۇٍۇٌطىّۇ، ئىٕچىىىٍەپ جەھٍىً لىٍغبٔسا ثۇ چبلىرىمال

ِۀىطي چوڭمۇر، ٔىػبٔي ئېٕىك، جەضىرچبٍٔىمي وۈچٍۈن، رېئبي ئەِەٌىَەجچبٍٔىممب ئىگە، زأب 
  .ثۇٍرۇلالرزۇر

ِبٔب ثۇ لەجئىٌ ھەَ وەضىىٓ ثۇٍرۇق پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالِٕي ئبئىٍە غبزٌىمىسىٓ، 
ذبجىرجەَ جۇرِۇغحىٓ ضۆرەپ جبرجىپ چىمىپ،  - ھەجٍىه، ئىٍٍىك وۆرپىطىسىٓ ۋە جىٕچرا

وىػىٍەرٔىڭ ئىسىَىۋى ئەھۋاٌي ۋە جۇرِۇظ ئەِەٌىَىحىسىىي ِەۋلەضىسٌىه، ذۇراپبجٍىك ۋە 
  .ثوٌّىغۇر ٔبھبلچىٍىمالر ئبرىطىغب ئىرحىَبرضىس ئىححىرىپ ئەوىرزى

 20ىٕبئەْ ئورٔىسىٓ زەش جۇرزى، ئۇ غۇ جۇرغبٔچە پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ ثۇ ثۇٍرۇلمب ث
، زەپ راھەت . ..ئۇھ .ٍىٍسىٓ وۆپرەن ۋالىث ئىسچىً ِۇضحەھىەَ، ضبثىث ثەرلەزەَ جۇرزى

ئەِسى ثوٌسى لىالً زېّىسى، ئۆز  .ھېرىپ جوذحبپ لبٌّىسى .ضېغىٕىپ ئوٌحۇرِىسى
  .غەذطىَىحي ۋە ٍبوي ئبئىٍە جبۋاثىئبجٍىرى ئۈچۈٔال ٍبغىّىسى

ٍەر غبرىسىىي ئەڭ ئېغىر ٍۈن، چوڭ ئبِۀەت ٍۈوىٕي، ئىٕطبٔىَەجٕىڭ ئەلىسە ٍۈوىٕي ۋە  ئۇ
جبٌّبً  - ھەر لبٍطي ِەٍسأالرزىىي جەڭ ۋە جىھبز ٍۈوىٕي ئۆز زىّّىطىگە ئېٍىپ ھبرِبً

ٍىٍسىٓ وۆپرەن ھبٍبجىٕي وۈرەظ ِەٍسأىسا  20ئىسچىً ئبٌالھٕىڭ زىٕىغب زەۋەت لىٍىپ 
الھىٌ چبلىرىمٕي جبپػۇرۇۋېٍىپ پەٍغەِجەرٌىه ۋەزىپىطىٕي ئۈضحىگە ئۇ ثۇ ئى .ئۆجىۈززى

ئبٌغبٔسىٓ ثوٍبْ ثىر ئىػٕي ٍۀە ثىر ئىػمب جولۇٔۇغحۇرۇپ لوٍّىسى، ثىر ئىػٕي زەپ ٍۀە ثىر 
  .ئىػٕي ئبلطىحىپ لوٍّىسى

 
 دەۋەت ِەزگىٍي ۋە ئۇٔىڭ ھەر لبٍطي ثبضمۇچٍىرى
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 دەۋەت وۈرىػي -ثىرىٕچي ثبضمۇچ 
 - ئەٌەٍـھىططبالَ ثۇ زىٕٕي ئبۋۋاي ئۆز ئبئىٍىطي ۋە ِۇٔبضىۋىحي ٍېمىٓ زوضث پەٍغەِجەر

غۇڭب، ئۇ جۇٔجي ثوٌۇپ، ِۇٔبضىۋەجٍىه وىػىٍەرٔي،  .ثۇرازەرٌىرىگە جەڭٍىػي ِۇِىىٓ ئىسى
ثۇرازەرٌىرىٕي، غۇٔىڭسەن جؤۇظ ثىٍىػٍىرى، ثوٌۇپّۇ  - ٍۀي ئۆز ئبئىٍىطىٕي ۋە ٍېمىٓ زوضث

ثىٍەْ جؤۇٌغبْ، ئۇالرِۇ رەضۇٌۇٌالھٕي، « ضۆٍەر، ٍبذػي جەثىئەجٍىگٍىىي ھەق»ئۇالر ئىچىسىٓ 
ۋۇجۇزىسا ٍبذػىٍىمٕىڭ ئەضىرى ثبر ثىر »، زەپ ثىٍىسىغبْ، «راضحچىً ھەلىمەت ٍبلٍىغۇچي»

ٔەجىجىسە، رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئبٌىَجبٔبپٍىمي،  .لىطىُ وىػىٍەرٔي جبٌالپ ئىطالِغب چبلىرزى
راضحچىٍٍىمىغب غەوٍۀّەٍسىغبْ ثىر جۈروۈَ وىػىٍەر ثۇ زەۋەجىە جۇٔجي غەذطىَەجطىسٌىىي ۋە 

ئۇالرٔىڭ  .، زەپ ئبجبٌسى«جۇٔجي ئەۋالز ِۇضۇٌّبٔالر»ثوٌۇپ ئبۋاز لوغحي، ئۇالر ئىطالَ جبرىرىسا 
زەضٍەپ ئىپحىگبرىسا رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئبٍبٌي ذەزىچە ثىٕحي ذۇۋەٍٍىس، رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئبزاز 

ئىجٕي غۇرەھجىً وەٌجي، رەضۇٌۇٌالھٕىڭ جبغىطىٕىڭ  ەٍس ئىجٕي ھبرىصلىٍىۋەجىەْ لۇٌي ز
ثۇالر  .ئوغٍي ئەٌي ئىجٕي ئەثۇ جبٌىت ۋە ٍېمىٓ زوضحي ئەثۇ ثەورى ضىسزىمٍەر ِۇضۇٌّبْ ثوٌسى

غۇٔىڭسىٓ وېَىٓ ئەثۇ ثەورىّۇ  .زەۋەت ثبغالٔغبْ ثىرىٕچي وۈٔىال ِۇضۇٌّبْ ثوٌغبٔىسى
پېئىً، ئبغىٕىسارچىٍىمي ٍبذػي، چىمىػمبق جەثىئەت،  ئۇ ذۇظ .زەۋەجىە وىرىػىپ وەجحي

ئۇٔىڭ ئۈضحىگە ئۇٔىڭ پبراضەجٍىىٍىىي، جىجبرەجحىىي ئېپي ۋە  .ئەذاللٍىك، وەڭ لوي ئبزەَ ئىسى
وەٌسى  - جبِبئىحي ئوجحۇرىطىسىىي ثبرزى - غېرىٓ ضۆھجەت ئبالھىسىٍىىي، ئۇٔىڭ لەۋِي

غۇڭب، ئۇ  .طىسىىي جەضىرىٕي زوراٍحمبٔىسىِۇٔبضىۋىحىٕي لوٍۇلالغحۇرغبٔىسى ۋە ئەي ئبرى
لېرىٕساغٍىرىسىٓ ئىػۀچ لىالالٍسىغبٍٔىرىٕي  - ئۆزىٕىڭ ضۆھجىحىگە ھبزىرٌىك لىٍىسىغبْ لەۋِي

ٔەجىجىسە، ئۇٔىڭ ِەضٍەوساغٍىرىسىٓ ئوضّبْ ئىجٕي ئەففبْ ئۇِەۋى،  .ئىطالِغب زەۋەت لىٍسى
ەۋف زۇھرى، ضەئس ئىجٕي ئەثي ۋەلمبش زۇثەٍر ئىجٕي ئەۋۋاَ ئەضەزى، ئبثسۇراھّبْ ئىجٕي ئ

ھەِّىسىٓ ثۇرۇْ  .زوھرى ۋە جەٌھە ئىجٓ ئوثەٍسۇٌال جەٍّي لبجبرٌىمالر ِۇضۇٌّبْ ثوٌسى
ِۇضۇٌّبْ ثوٌغبْ ثۇ ضەوىىس غەذص جبرىرحب ئىطالَ ئبۋأگبرجٍىرى )ٍۀي جۇٔجي ئەۋالز 

  .ِۇضۇٌّبٔالر( ثوٌۇپ لبٌسى
ئۇٔىڭسىٓ  .ثىالي ئىجٕي ئەثي رەثبھ ھەثەغىَّۇ ثبرزەضٍەپ ِۇضۇٌّبْ ثوٌغبٔالرزىٓ ٍۀە 

وېَىٓ ثۇالرغب ئەگىػىپ، ئىطالَ ئۇِّىحىٕىڭ ئىػۀچىٍىه ئبزىّي ئەثۇ ئۇثەٍسە ئبِىر ئىجٕي 
جەرراھ )ثۀي ھبرىص جەِەجىسىٓ(، ئەثۇ ضەٌىّە ئىجٕي ئبثسۇٌئەضەز )ثۀي ِەذسۇَ 

ەِەجىسىٓ(، ئوضّبْ ئىجٕي ِەزئۇْ ۋە جەِەجىسىٓ(، ئەرلەَ ئىجٕي ئەثىٍئەرلەَ )ثۀي ِەذسۇَ ج
ئۇٔىڭ ئىىىي لېرىٕسىػي لۇزاِە ۋە ئبثسۇٌالھ، غۇٔىڭسەن ئۇثەٍسە ئىجٕي ھبرىص ئىجٕي 
ِۇجەٌٍىپ، )ئىجٕي ئبثسۇِبٔبف( ۋە ضەئەز ئىجٕي زەٍس )ثۀي ئەزى جەِەجىسىٓ( ۋە ئۇٔىڭ ئبٍبٌي 

ٔىڭ ھەِػىرىطي(، ذەثجبة فبجىّە ثىٕحي ذەجحبة )ئۆِەر ئىجٕي ذەجحبة رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ
ئىجٕي ئەرەت، ثۀي ھۇزەًٍ جەِەجىسىٓ ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ِەضئۇز ۋە ئۇالرزىٓ ثبغمب ثىر ثۆٌۈن 

ئۀە غۇالر لۇرەٍع لەثىٍىطىٕىڭ ھەر لبٍطي ئبٍّبلٍىرىسىٓ ئەڭ  .وىػىٍەر ِۇضۇٌّبْ ثوٌسى
  .زەضٍەپ ِۇضۇٌّبْ ثوٌغبٔالرزۇر

ئىجٕي ئىطھبق  .، زەپ ھېطبثٍىسى«ىػي ئىسىو 40ثۇالرٔىڭ ضبٔىٕي »ئىجٕي ھىػبَ: 
جوپ ثوٌۇپ ئىطالِغب وىرىػىە  - ئبٍبي، جوپ - غۇٔىڭسىٓ وېَىٓ وىػىٍەر ئەر»ِۇٔساق زەٍسۇ: 

ثبرا ئىطالَ ھەلمىسىىي  - ثبرا .ضۆزٌەر جبرلبٌسى - ِەوىىسە ئىطالَ جوغرۇٌۇق گەپ .ثبغٍىسى
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  .پبراڭ وىػىٍەرٔىڭ ضۆز جېّىطىغب ئبٍالٔسى
پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالِّۇ ئۇالر  .ٍۇلبرلىالرٔىڭ ھەِّىطي ٍوغۇرۇْ ِۇضۇٌّبْ ثوٌغبٔىسى

چۈٔىي، زەۋەت  .ثىٍەْ ِەذپىٌ ئۇچرىػىپ، زىٕىٌ ئەھىبِالرٔي ٍوغۇرۇْ ئۆگىحىپ جۇراجحي
  .ئبٍرىُ غەذطٍەر ثوٍىچە ٍوغۇرۇْ ئېٍىپ ثېرىٍىۋاجبجحي - جېرىچە ئبٍرىُ

ي ٔبزىً ثوٌۇپ ثوٌغبٔسىٓ وېَىٓ، ۋەھىٌ ئبرلىّۇئبرلب ضۈرە ِۇززەضطىرٔىڭ ثبظ لىطّ
غۇ ِەزگىٍٍەرزە ٔبزىً ثوٌغبْ ئبٍەجٍەر ۋە ضۈرە ثۆٌەوٍىرى ئەٍٕي  .ٔبزىً ثوٌۇغمب ثبغٍىسى

زەۋرٔىڭ جىٕچ ۋەزىَىحىگە ِبش وېٍىسىغبْ، جۈٍِە ثۆٌەوٍىرى لىطمب، ِۇڭٍۇق ئبٍرىُ پبضىٍغب 
بٍەجٍەر ثوٌۇپ، ثۇ ئبٍەجٍەر ئىٕطبْ ٔەپطىٕي پبوالظ، ئىگە، جەضىرٌىه ۋە جەزثىسارٌىممب ئىگە ئ

زۇَٔبزىىي ضەجچىٍىىٍەرگە چېحىٍىپ لېٍىػحىٓ ضەضىۀسۈرۈظ، جۀٕەت ۋە زوزاذٍەرٔي گوٍب 
 - وۆز ثىٍەْ وۆرگۀسەن جەضۋىرٌەظ لبجبرٌىمالرٔي ِەزِۇْ لىٍغبْ ثوٌۇپ، ِۇئّىٓ

  .ب ثىر ِۇھىحمب ثبغالپ ثبراجحيِۇضۇٌّبٔالرٔي ئۇالر ٍبغبۋاجمبْ ئبغۇ جەِئىَەجحىٓ ثبغم
 .پەرِبٔالر ثبر ئىسى - زەضٍەپ ٔبزىً ثوٌغبْ ئبٍەجٍەرزە ٔبِبز ئولۇغمب ثۇٍرۇٌغبْ ئەِىر

پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ ۋە ضبھبثىٍەر ٔبِبز ۋالحي »زېگەْ وىحبثحب: « جبرىد ئىجٕي ھىػبَ»
جبٍالرزا ٔبِبزٌىرىٕي ٍوغۇرۇْ وىرگۀسە، جبغ جىٍغىٍىرىغب ثېرىپ، ئەي وۆزىسىٓ ٍىراق 

ئەٍٕي چبغسىىي ۋەلەٌىىٍەرٔىڭ ھەر لبٍطي جەرەپٍىرىگە ٔەزەر  .ئولۇغۇپ وېٍەجحي
ئبٍرىُ غەذطٍەر ثوٍىچە  - ضبٌغىٕىّىسزا، )ِۇغۇ ِەزگىٍسە( زەۋەت گەرچە ِەذپىٌ ئبٍرىُ

ثىراق، ئۇالر  .ٍوغۇرۇْ ئېٍىپ ثېرىٍىۋاجمبْ ثوٌطىّۇ، لۇرەٍع زائىرىٍىرى ثۇٔي ئۇلّبً لبٌّىغبْ
  .ثۇٔىڭغب ئبرجۇلچە پەرۋا لىٍىپ وەجّىگۀىسى

ئىطالَ زەۋىحي گەرچە غەذطٍەر ئبرا  .پەظ زېگۈچە ئۈچ ٍىً ئۆجۈپ وەجحي - ھەظ
ٍوغۇرۇْ ئېٍىپ ثېرىٍىۋاجمبْ ثوٌطىّۇ، غۇٔىڭ ِبثەٍٕىسە، ئىطالِي لېرىٕساغٍىك ۋە ئۆزئبرا 

ۇٔي ئۆز جبٍىغب لبرار جبپمۇزۇظ ۋەزىپىطىٕي ئبزا ھەِىبرٌىك ئبضبضىسا ئەٌچىٍىىٕي ٍەجىۈزۈظ ۋە ئ
غۇٔىڭسىٓ وېَىٓ  .لىالالٍسىغبْ ثىر جۈروۈَ ضبزىك ِۇئّىٍٕەر ثبرٌىممب وېٍىپ ثوٌغبٔىسى

پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالِٕي ئبغىبرا زەۋەجىە ئۆجۈغىە، ثبجىً ئىػالرغب لورلّبً لبرغي جۇرۇغمب 
  .مب جەوٍىپ لىٍىٕىپ، ۋەھىٍَەر ٔبزىً ثوٌسىۋە ثۇجپەرەضٍىىىە لبرغي زازىً ھۇجۇَ لىٍىػ

 ئبغىبرا دەۋەتىە ئۆتۈظ -ئىىىىٕچي ثبضمۇچ 

ٍېمىٓ » ﴾وانذر عشًنتك االقربٌن﴿ئبغىبرا زەۋەجىە ئۆجۈظ ھەلمىسە جۇٔجي ثوٌۇپ ئبٌالھٕىڭ 
ئبٍەت(زېگەْ  - 214ضۈرە غۇئەرا « لۇرئبْ وەرىُ)»، «ئەلرىجبٌىرىڭٕي ئبگبھالٔسۇرغىٓ - ذىع

ِەزوۇر ئبٍەت ٔبزىً ثوٌغبٔسىٓ وېَىٓ پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ ئبۋۋاي  .ٔبزىً ثوٌسىئبٍىحي 
ئۇالرغب ثۀي ِۇجەٌٍىپ ئىجٕي  .غۇئبْ ئۇالرِۇ ھبزىر ثوٌۇغحي .ثۀي ھبغىُ جەِەجىٕي چبلىرزى

ٍىغىٓ لبجٕبغچىٍىرىٕىڭ ضبٔي  .ئبثسۇِبٔبف جەِەجىسىٓ ثىر لبٔچە ئبزەَ لوغۇٌۇپ ٍېغىٍغبٔىسى
 .ئۇالر جوٌۇلٍىٕىپ ثوٌّبً جۇرۇپال ئەثۇ ٌەھەة ضورۇٕٔىڭ وەٍپىَبجىٕي ثۇززى .ػىگە ٍەجحيوى 45

  .پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ جبۋاة لبٍحۇرِبً جىُ جۇرزى ۋە ضورۇْ ئەھٍىّۇ جبرلبپ وېحىػحي
غۇٔىڭسىٓ وېَىٓ پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ ھېٍىمي جەِەجساغٍىرىٕي ٍۀە ثىر لېحىُ لبٍحب 

ئۇٔىڭ  .ثۇٔىڭغب لبرىحب ئەثۇ جبٌىت ٔبھبٍىحي ٍبذػي پوزىحطىَە ثىٍسۈرزى .ىپ ضۆز لىٍسىچبلىر
ٍبئبٌالھ!! ثۇ ضەجچىٍىىٕي؟! ئۇٔي ثبغمىالرٔىڭ »وەٍٕىسىٓ ئەثۇ ٌەھەة ٍۀە ئېغىس ئېچىپ: 

ثۇٔىڭغب جبۋاثەْ ئەثۇ جبٌىت:  .زېسى« جوضىغىٕىسىٓ وۆرە، ئۆزەڭالر جوضطبڭالر ثوٌّبِسۇ؟!
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، «ىٍەْ لەضەَ لىٍىّىسوي، ثىس ھبٍبجال ثوٌىسىىۀّىس، ئۇٔي جبْ جىىىپ لوغساٍّىسئبٌالھ ث»
  .ضورۇْ ئەھٍي غۇٌغۇال ئىچىسە جبرلبپ وېحىػحي .زېسى

پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ ئبغىبرا زەۋەجىە ئۆجىەْ ئەھۋاٌسا جبغىطي ئەثۇ جبٌىت ئۇٔي 
ػۀچ لىٍغبٔسىٓ وېَىٓ، ئۇ ثىر وۈٔي ضبپب لبٔبت ئبضحىغب ئېٍىپ ھىّبٍە لىٍىسىغبٍٔىمىغب جوٌۇق ئى

 - ثۇ ضبزأي ئبڭٍىغبْ لۇرەٍع ئبٍّبلٍىرى جەرەپ .، زەپ جوۋٌىسى«ٍب ضەثبھبھ »جېغىغب چىمىپ: 
غۇٔىڭ ثىٍەْ پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ ئۇالرٔي جەۋھىس )ثىر  .جەرەپحىٓ ٍىغىٍىپ وەٌسى

رى ئىىۀٍىىىگە ئىّبْ وەٌحۈرۈغىە ۋە ذۇزاٌىك ئەلىسىطي(گە ۋە ئۆزىٕىڭ ئبٌالھٕىڭ پەٍغەِجى

 ﴾و انذر عشًنتك االقربٌن﴿ثۇ ئبٍەت » .لىَبِەت وۈٔىٕىڭ ثەرھەلٍىىىگە ئىػىٕىػىە چبلىرزى
، زېگەْ ئبٍەت ٔبزىً ثوٌغبٔسىٓ وېَىٓ «ئەلرىجبٌىرىڭىٕي ئبگبھالٔسۇرغىٓ - ٍېمىٓ ذىع»

ئي لۇرەٍع »ثوٍىچە چبلىرىپ: پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ غەذطٍەر ثوٍىچە ۋە ووٌٍىىحىپٍەر 
ئۆزۈڭالرٔي زوزاخ ئبزاثىسىٓ لۇجمۇزۇڭالر! ئي ئىجٕي وەئىت جەِەجي! ضىٍەرِۇ  - جبِبئەضي! ئۆز

ئۆزەڭالرٔي زوزاخ ئبزاثىسىٓ لۇجمۇزۇڭالر! ئي لىسىُ فبجىّە! ضۀّۇ ئۆزەڭٕي ئبٌالھٕىڭ  - ئۆز
ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىسىٓ ھېچ ٔەرضىگە ئبزاثىسىٓ لۇجمبزغىٓ! ئبٌالھ ثىٍەْ لەضەِىي، ِەْ ضىٍەرگە 

، «جۇغمبٔچىٍىك ِۇٔبضىۋىحي ئۆز ٍوٌىسا ئېٍىپ ثېرىٍىسۇ - ئبرا جۇراٌّبٍّەْ، ئبرىّىسزىىي ئۇرۇغ
  .زېسى

پەٍغەِجەر  .ِبٔب ثۇ ئەڭ ٍۇلىرى پەٌٍىگە ٍەجىەْ جبراڭٍىك جەثٍىغ ضبزاضي ئىسى
ئىالھي »جۇغمبٍٔىرىغب:  - ئەٌەٍـھىططبالَ ثۇ ضبزا ئبرلىٍىك ئۆزىٕىڭ ئەڭ ٍېمىٓ ئۇرۇغ

جۇغمبٔچىٍىك ِۇٔبضىۋىحىٕىڭ  - ئەٌچىٍىىٕي راضث زەپ چىٓ پۈجۈظ، ئوجحۇرىّىسزىىي ئۇرۇغ
ِۇھىُ ھبٌمىطىسۇر، ئەرەثٍەرزە ھبزىر چېڭغب چىممبْ ئەضەثىَىٍىه )جەرەثجبزٌىك( ئبٌالھٕىڭ 

  .زېگۀٕي جبوبرٌىغبٔىسى، «زەرگبھىسىٓ ٔبزىً ثوٌغبْ ئبگبھالٔسۇرۇظ ھبرارىحىسە ئېرىپ جۈگىسى
ئبذىرى  .ھەق ئبۋازىٕىڭ جبراڭٍىك ضبزاضي ِەوىە جەۋەضىسە زاۋاٍِىك ٍبڭرىّبلحب ئىسى

ضبڭب ثۇٍرۇٌغبٕٔي )ٍۀي پەرۋەرزىگبرىڭٕىڭ » ﴾فاصدع ِبا تؤمر واعرض عن املشركٌن﴿ئبٌالھٕىڭ 
، زېگەْ «لىٍّىغىٓئەِرىٕي( ئبغىبرا ئوجحۇرىغب لوٍغىٓ، ِۇغرىىالرٔىڭ ِەضرىرىٍىرىگە پەرۋا 

 - غۇٔىڭ ثىٍەْ پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ ئۇالرٔىڭ غېرىه .ئبٍىحي ٔبزىً ثوٌسى
ثەغىرىطىٕي ئېچىپ جبغالغمب  - ذۇراپبجٍىرىٕىڭ ۋە ئۇٔىڭ ئبضبضطىس ئەپطبٔىٍىرىٕىڭ ئەپحە

 لىّّەجطىس - ھەٍىەٌٍەرٔىڭ ھەلىمىٌ ِبھىَىحىٕي ۋە ئۇٔىڭ ٔەلەزەر لەزرى - وىرىػحي ۋە ثۇت
ٔەرضە ئىىۀٍىىىٕي ئوچۇق ئبغىبرا ئوجحۇرىغب لوٍۇپ، ثوجالرٔىڭ ئبجىس، وېرەوطىس ثىر ٔېّە 

ثۇجالرغب ضېغىٕىع ۋە ثۇجالرغب چولۇٔۇغٕي  .ئىىۀٍىىىٕي ئەِەٌىٌ ِىطبٌالر ثىٍەْ چۈغۀسۈرزى
ىىٕي ئبغىبرا ئبزغۇٍٔۇلحب ئىىۀٍى - ئۆزى ثىٍەْ ذۇزا ئوجحۇرىطىسا ۋاضىحە لىٍىۋاٌغبٔالرٔىڭ ئبپ

  .پبوىحالر ثىٍەْ ثبٍبْ لىٍسى - روغەْ زەٌىً
گوٍب چبلّبق گۈٌسۈرِبِىطي جىٕچ ھبۋا ثوغٍۇلىٕي زىٍسىٍىگە وەٌحۈرگۀسەن، ِۇغرىىالرٔىڭ 
ئبزغۇٍٔۇلىٕي ۋە ثۇجمب چولۇٔۇغٕىڭ ھبِبلەجٍىىٍىىىٕي ئبغىبرا جبوبرالظ ِەوىىٍىىٍەرٔىڭ 

ٓ ثەوال جبضبزىپىٍَىك ۋە غەٍرىٍىه ھېص غەزەپ ئوجىٕي الۋۇٌسىحىۋەجحي ۋە ئۇالر ثۇٔىڭسى
  .لىٍىػمب ثبغٍىسى لىٍىػىپ، ئوِۇَِۈزٌۈن ئىٕىبر

چۈٔىي،  .لۇرەٍػٍەر ئۇغحۇِحۇت ٍۈز ثەرگەْ ثۇ ٍېڭي ثۇرۇٌۇغٕي جوضىّبلچي ثوٌسى
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ثۇٔساق لىٍّىغبٔسا، ئۇالرٔىڭ وؤب ئۀئۀىۋى ِىراضٍىرى ذەۋپىە ئۇچراٍححي لۇرەٍػٍەر جەزثىر 
ئۇالر ئۇٍبْ ئوٍالپ، ثۇٍبْ ئوٍالپ، وۆپ جەپەوىۇر لىٍغبٔسىٓ وېَىٓ  .وٌسىلوٌالّٔبلچي ث

ئبذىرى رەضۇٌۇٌالھٕىڭ جبغىطي ئەثۇ جبٌىجٕىڭ لېػىغب وېٍىپ، ئۇٔىڭسىٓ جىَەْ ئىٕىطىٕىڭ 
غۇئبْ  .ھەرىىىحىٕي چەوٍەغٕي جەٌەپ لىٍّبلحىٓ ثبغمب ٍوي ٍوق ئىىۀٍىىىٕي جؤۇپ ٍەجحي

ئەثۇ جبٌىت ئەٌچىٍەرگە چىراٍٍىك گەپٍەر ثىٍەْ  .ڭ لورۇضىغب وەٌسىجەغىىٍٍىٕىپ، ئەثۇ جبٌىجٕى
پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالِّۇ  .ئۇالرِۇ لبٍحىپ لېٍىػحي .ئۆزرەذبھٍىك ئېَحىپ ٍبٔسۇرزى

ئبٌالھٕىڭ زىٕىٕي جەغۋىك لىٍىع ۋە جەۋھىَس زەۋىحىٕي لبٔبت ٍبٍسۇرۇغٕي ثۇرۇٔمىسەوال 
  .زاۋاِالغحۇرۇۋەرزى

ضەۋەثي، پەٍغەِجەر  .لۇرەٍع زائىرىٍىرى ثبغمىچە ثىر غەِگە پبجحيِۇغۇ وۈٍٔەرزە 
ئەٌەٍـھىططبالَ ئبغىبرا، زەۋەجىە ئۆجىىٕىگە ثىر لبٔچە ئبً ثوٌّبٍال، ھەج ِەۋضۇِي ٍېمىٕالپ 

لۇرەٍػٍەر ھەر لبٍطي ئەرەة لەثىٍىٍىرىٕىڭ ھەج ئۆِەوٍىرى پبت ئبرىسا ِەوىىگە  .وەٌگۀىسى
ِۇھەِّەز )ئەٌەٍـھىططبالَ( ھەلمىسە ِۇۋاپىك »غۇڭب، ئۇالر:  .ٍەجحيٍېحىپ وېٍىسىغبٍٔىمىٕي ثى

ئىغۋا ضۆز جېّىطي جبرلىحىپ ثۇ زەۋەجٕىڭ ھبجىالر ئبرلىٍىك پۈجۈْ ئەرەثٍەرگە جبراپ  - ثىر پىحٕە
، غۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇالر ِۇغۇ ضۆزىسە ثىرٌىىىە «وېحىػىٕىڭ ئبٌسىٕي ئېٍىع وېرەن، زەپ لبرىسى

ثۇ ھەلحە »ۋەٌىس ئۇالرغب:  .ۋەٌىس ئىجٕي ِۇغىَرۀىڭ ئۆٍىگە جەَ ثوٌۇغحيوېٍىۋېٍىع ئۈچۈْ 
ھەِّىڭالر ثىر پىىىرگە وېٍىڭالر، گېپڭالر ثىر ٍەرزىٓ چىمطۇْ، ثىرىڭالر ٍۀە ثىرىڭالرٔي 
ٍبٌغبٔغب چىمىرىسىغبْ ٍبوي ثىرىڭالرٔىڭ ضۆزىٕي ٍۀە ثىرىڭالر رەت لىٍىسىغبْ ئىع 

ٍبق، ئۆزەڭالر زەڭالر، ِەْ ئبڭالپ »ۋەٌىس:  .، زېَػحي«ْ زېگىٓضە»ئۇالر:  .، زېسى«ثوٌّىطۇْ
ٍبق، ئبٌالھ »، زېۋىسى، ۋەٌىس: «وبھىٓ )چىراغچي( زەٍٍىّىىىٓ»ئۇالر:  .، زەپ جۇرىۋاٌسى«ثبلبً

ثىٍەْ لەضەِىي، ئۇ وبھىٓ ئەِەش، ثىس وبھىٕالرٔي جىك وۆرگەْ، ئۇٔىڭ زېگۀٍىرى 
، «ىرى ۋە ضەجئي لبپىَىٍىرىگە ھەرگىس ئوذػىّبٍسۇوبھىٕالرٔىڭ لېٍىپالغمبْ ضۆز ئىجبرىٍ

ثىس ضبراڭ  .ٍبق ئۇ ضبراڭ ئەِەش»زەٍٍي زېَىػىۀىسى، ۋەٌىس: « ضبراڭ»ئۇالر ئۇٔسالحب:  .زېسى
ِەجٕۇْ ثوٌغبٔالرٔي وۆرگەْ، ضبراڭالرٔىڭ روھي ھبٌىحىٕىڭ لبٔساق ثوٌىسىغبٍٔىمىٕي ثىٍىّىس، 

ئەِىطە »ئۇالر:  .زېسى« پەش ضۆزٌەپ ٍۈرِەٍسۇ - ِۇھەِّەز ضبراڭالرزەن ثوغۇٌۇپ، ئېگىس
ٔەزە غبئىر ثوٌطۇْ! ثىس غېئىر جۈرٌىرىٕىڭ لوغبق، لبپىٌ، »، زېۋىسى، ۋەٌىس: «غبئىر زەٍٍي

غەزەي، ٔەضىر، ئبززى ۋە ِۇرەوىەپ ۋەزىٍٕىرىٕىڭ ھەِّىطىٕي ثىٍىّىس، ئۇٔىڭ زېگۀٍىرى 
ئۇ زېگەْ ضبھىرِۇ »زېۋىسى، ۋەٌىس: ، «ضبھىر زەٍٍي»ئۇالر:  .، زېسى«ھەرگىس غېئىر ئەِەش

ئەِەش، ثىس وۆپٍىگەْ ضبھىرالرٔي ۋە ئۇالرٔىڭ ضېھرى ئوٍۇٍٔىرىٕي وۆرگەْ، ِۇھەِّەزٔىڭ 
ئۇالر:  .، زېسى«ئىػي ئۇالرٔىڭ زەَ ضېٍىػي ۋە ثۀث لىٍىػٍىرىغب ھەرگىس ئوذػىّبٍسۇ

ۀىي، ئۇٔىڭ گېپىٕىڭ ثىر ئبٌالھ ثىٍەْ لەضەَ لىٍىّ»زېگۀىسى، ۋەٌىس: « ئەِىطە ٔېّە زەٍّىس؟»
جبرِبق غبذچىٍىرى گوٍب ثبغٕىڭ  .ھبالۋىحي ثبر، ئۇٔىڭ ئەضٍي ٍىٍحىسى ثىر - ذىً ھوزۇر

ئۇٔىڭ ھەلمىسە ٔېّىال زېّەڭالر ھبِبْ چېٕىپ لبٌىسۇ، غۇڭب ئۇٔىڭغب ثىر  .ثبرالطبْ ٔوجىٍىرىسۇر
ئبٍبي،  - ثبال، ئەر - بجب، زەڭالر، ئۇ ضېھىرگەرگە ئوذػبظ ئ>ضبھىر<ئبز ٍېمىٓ وېٍىسىغبْ ضۆز 

ئبرازٌىك ضبٌىسىغبْ گەپ ضۆزٌەرٔي ئېٍىپ  - ِەھەٌٍە ئبرىطىغب ٔىسا - لېرىٕساظ ۋە ٍۇرت - لبْ
غۇٔىڭ ثىٍەْ ضورۇْ لبجٕبغچىٍىرى غۇ ثوٍىچە ئىع وۆرۈزىغبْ ثوٌۇپ  .، زېسى«وەٌسى

  .جبرلىٍىػحي
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غۇٔىڭ ثىٍەْ  .لىٍىػمب وىرىػحيٍىغىٓ ثۇ لبرارٔي ِبلۇٌٍىغبٔسىٓ وېَىٓ زەرھبي ئىجرا 
جوضبلالرٔي لۇرۇپ  - لۇرەٍع زائىرىٍىرى ھبجىالر وېٍىسىغبْ ھەر لبٍطي ٍوي ئېغىسٌىرىغب چبزا

وەچىۀٍەرٔىڭ ھەِّىطىٕي جوذحىحىپ، پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالِسىٓ ھېسىٌ  - ئۆجىەْ
ثۇ  .جؤۇغحۇرزى ھەرىىەجٍىرىٕي ضەٌجىٌ جىٍالر ثىٍەْ - ثوٌۇغٕي جبپىٍىسى ۋە ئۇٔىڭ ئىع

پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ  .ذىسِەجٕي ِەضئۇي ثوٌۇپ ئىػٍىگۈچي ٍۀىال ئەثۇ ٌەھەة ئىسى
ئبزەجحە ھەج ِەۋضۇٍِىرىسا، ئۇوبز ۋە ِەجىٕٕە ثبزارٌىرىسا ھەر لبٍطي لەثىٍە ۋە ئبٍّبلالرٔىڭ 

لۇرئبْ ئولۇپ  ئۆجەڭٍىرىگە ثېرىپ، ئۇالرٔي ئبٌالھ جەرىپىگە چبلىراجحي ۋە ئۇالرغب - ٍبجبق
ِۇغۇٔىڭ ھەِّىطىسە ئەثۇ ٌەھەة رەضۇٌۇٌالھٕىڭ وەٍٕىسە )الٌّب ئىححەن ضۆرۈٌۈپ(  .ثېرەجحي
، زەپ «ثۇٔىڭ گېپىگە وىرِەڭالر، ثۇ زېگەْ ئۆز زىٕىسىٓ ۋاز وەچىەْ ئبزغۇْ، وەززاپ»ٍۈرۈپ: 

ططبالَ ۋە زەي ِۇغۇ ئەھۋاي ئەرەثٍەرٔىڭ پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھى .ئېغىسىٕي پوق لىٍىپ ٍۈرەجحي
ئۇلمبٍٔىرىٕي ئۆز ٍۇرجٍىرىغب ئېٍىپ وېحىػىە جۈرجىە ثوٌسىسە،  - ئىطالَ زىٕي جوغرۇٌۇق ئبڭٍىغبْ

  .ضۆزٌەر پۈجۈْ ئەرەة زۇَٔبضىغب پۇر وەجحي - ٔەجىجىسە ئۇزۇْ ئۆجّەً ثۇ جوغرىسىىي گەپ
ٍبوي لۇرەٍع زائىرٌىرى ِۇھەِّەز ئەٌەٍـھىططبالِٕي ئىطالَ زەۋىحىسىٓ ٍبوي ئۇٔساق 

ِۇٔساق ئىػالرٔىڭ ھېچمبٍطىطي جوضبٌّبٍسىغبٍٔىمىٕي جؤۇپ ٍېحىپ، ثۇ ھەلحە لبٍحب ئوٍٍىػىپ 
جەزثىرٌەرٔي  - وۆرۈغحي ۋە ثۇ زەۋەجٕي جۈپ ٍىٍحىسىسىٓ چەوٍەظ ئۈچۈْ جۆۋۀسىىىسەن چبرە

  .جۈزۈپ چىمحي
چىمىرىپ  ِەضرىرە لىٍىع، ٍۀي زاڭٍىك لىٍىع، ھبلبرەجٍەظ، ِبزاق لىٍىع، ٍبٌغبٔغب .1

ئۇالر ثۇ ئبرلىٍىك  .ئىٕىبر لىٍىع ۋە وۈٌىىگە ئبٍالٔسۇرۇپ جەضىرىٕي ٍولۇجۇظ لبجبرٌىمالر
 .ِۇضۇٌّبٔالرٔي ٍېحىُ لبٌسۇرِبلچي ۋە ئۇالرٔىڭ ِۀىۋى ئىرازىطىٕي ئبجىسالغحۇرِبلچي ثوٌسى

  .ىٍٍىسىغۇڭب، ئۇالر رەضۇٌۇٌالھمب ئورۇٔطىس جۆھّەجٍەرٔي چبپالپ، ئۇٔي ضەت جىٍالر ثىٍەْ ج
غۈثھە پەٍسا لىٍىع، ٍبٌغبْ  - ئىطالَ جەٌىّبجٍىرىٕي ذۇٔۇوٍەغحۈرۈپ، گۇِبْ ۋە غەن .2

جەغۋىمبت جبرلىحىپ ئبضبضطىس زاۋٌىالرٔي ئوٍسۇرۇپ چىمىرىع ۋە رەضۇٌۇٌالھٕىڭ غەذطىَىحي 
ئىغۋاالرٔي جبرلىحىپ، ئبِّىغب ئۇٔىڭ زەۋىحىٕىڭ ِەزِۇٔىٕي  - جوغرۇٌۇق جۆھّەت ۋە پىحٕە

  .ھىسە لىٍىػمب پۇرضەت ثەرِەضٍىهِۇال
چۆچەوٍىرى ۋە ئەپطبٔىٍىرى ثىٍەْ جبلبثىً  - گە ثۇرۇٔمىالرٔىڭ ضۆز«لۇرئبْ وەرىُ» .3

گە ثېرىٍىپ وېحىػحىٓ «لۇرئبْ وەرىُ»ئەپطبٔىٍەر ثىٍەْ  - جۇرۇظ ۋە ذبالٍىمٕي ئبغۇ ھېىبٍە
  .جوضۇظ ئىسى

ِۇغرىىالرِۇ ثەزى ذۇراپبجٍىمٍىرىٕي جبغالظ، ئۇالر ثۇ ئوٍۇْ ئبرلىٍىك  .ضوزىٍىػىع .4
پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالِّۇ زەۋەت ِبززىٍىرىٕىڭ ثەزىٍىرىٕي ئەِەٌسىٓ لبٌسۇرۇظ ثەزىٍىگە 

  .ئىطالَ زىٕي ثىٍەْ وۇفرى جبھبٌىحىٕي جبر ٍوٌسا ئۇچراغحۇرۇپ، وۆرۈغحۈرِەوچي ثوٌسى
ٍىٍي ٍىً ثېػىسا ئىطالَ  - 4ڭ ِۇغرىىالر ٍۇلىرىمي جەزثىر ۋە ۋاضىحىٍەرٔي ٔەثۇۋەجٕى

 - زەۋىحي ٍوغۇرۇْ ھبٌەجحىٓ ئبغىبرا زەۋەجىە ئۆجىۀسىٓ وېَىٓ زەۋەجٕي جوضۇظ ئۈچۈْ ثىر
 .ۋەزىَەت غۇ ثوٍىچە ثىر لبٔچە ھەپحە ھەجحب ثىر لبٔچە ئبً زاۋاِالغحي .ثىرٌەپ ٍوٌغب لوٍغبٔىسى

زىىحبجۇرا ٍۈرگۈزۈظ ٍبوي ئبزاثالپ  ِۇغرىىالر ئبغۇ ۋاضىحىٍەر ثىٍۀال چەوٍىٕىپ ثىرەر ئبزەِگە
ٌېىىٓ، ئۇالر ثۇ ۋاضىحىٍەرٔىڭ ئىطالَ زەۋىحىٕي جوضۇغحب  .لىَٕبظ زەرىجىطىگە ٍەجّىگۀىسى

 25ٍىغىٕسا لۇرەٍع وبجحىۋاغٍىرىسىٓ  .ئۆٔۈَ ثەرِەٍۋاجمبٍٔىمىٕي وۆرۈپ لبٍحب ٍىغىٓ چبلىرزى
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ضۇٌۇٌالھٕىڭ جبغىطي ئەثۇ ٌەھەة رە .وىػىسىٓ جەروىپ جبپمبْ ثىر ووِىحېث جەغىىً لىٍىٕسى
ِۇٔبزىرە ۋە  - ٍىغىٕسا ووِىحېث ئەزاٌىرى چوڭمۇر ثەش .ثۇ ووِىحېحٕىڭ رەئىطٍىىىگە ضبٍالٔسى

ئەجراپٍىك پىىىر ٍۈرگۈزگۀسىٓ وېَىٓ رەضۇٌۇٌالھ ۋە ئۇٔىڭ ضبھبثىٍىرىغب لبرىحب لەجئىٌ، 
ئبٍّبلالر، ئىطالَ  - بٍطي لەثىٍەھەر ل»وەضىىٓ ثوٌۇظ جوغرىطىسا ِۇٔساق ثىر لبرار ِبلۇٌٍىسى: 

ئبھبٔەت لىٍىػحب ئورجبق وۈچ  - زىٕىغب لبرغي وۈرەظ لىٍىع ۋە ئۇٔىڭ پەٍغەِجىرىگە ئىسا
چىمىرىع، ئىطالَ زىٕىغب وىرگەْ ۋە ئۇٔي لوٌٍىغبٔالرٔي جۈرٌۈن ۋاضىحىٍەر ثىٍەْ ئبزاثالپ 

  .زەپ، وۆرضىحىٍسى« لىَٕبظ، جىطّبٔىٌ جبزاغب جبرجىع، رەھىّسىٍٍىك لىٍّبضٍىك وېرەن
چۈٔىي،  .ئۇالر ثۇ لبرارٔي ِبلۇٌٍىغبٔسىٓ وېَىٓ ئىجرا لىٍىع جوغرىطىسا ثبظ لبجۇرۇغحي

ئەِّب، رەضۇٌۇٌالھمىچۇ؟ ئۇ  .ئوڭبً گەپ ئىسى ثۇ لبرارٔي ئىجرا لىٍىع ِۇضۇٌّبٔالرغب ٔىطجەجەْ
ئۇٔي ھەِّە ئبزەَ  .زۈغّۀٍەر ئبرىطىسا ٍۇلىرى ئبثروٍغب ئىگە پەۋلۇٌئبززە غەذص - زوضث

لبرىٕي پەرق ئېحەٌەٍسىغبٔالر ثۇٔساق  - ھۆرِەجٍەٍسۇ، ئبٍرىُ ٍۈزضىس وىػىٍەرزىٓ ثبغمب ئبق
 .ٔوِۇش زەپ ثىٍىسۇ - ئبھبٔەت لىٍىػٕي ئبر - ٔوپۇزٌۇق ئەرثبثالرغب جىً جەگىۈزۈظ ۋە ئىسا

ثۇٔساق  .ە لىٍّبلحبئۇٔىڭ ئۈضحىگە ئۇٔي جبغىطي ئەثۇ جبٌىت لبٔبت ئبضحىغب ئېٍىپ، لبجحىك ھىّبٍ
زىَبْ جولۇٔۇغي ئبٌسىسا چىع ٌەۋٌىرىٕي ِەھىەَ چىػٍەپ، ضەثرى لبچىٍىرىٕي  - چوڭ پبٍسا
 . چېمىػحي

رەضۇٌۇٌالھمب لبرىحب ئورۇٔطىس چېمىٍىپ ٍوٌطىسٌىك لىٍىع ئەھۋاٌٍىرى وۆرۈٌۈغىە 
ئەثۇ  .ٌسىثو ئۇالرٔىڭ ثبغالِجېػي ٍۀىال )رەضۇٌۇٌالھٕىڭ جبغىطي( ئەثۇ ٌەھەة .ثبغٍىسى

ٌەھەة رەضۇٌۇٌالھ ئەٌەٍـھىطططبالَ پەٍغەِجەر ثوٌۇغحىٓ ئىٍگىرى ئىىىي ئوغٍي ئۇججە ۋە 
 .ئۇجەٍجەٌەرگە رەضۇٌۇٌالھٕىڭ لىسى رۇلىَە ۋە ئۇِّۇ وۇٌطۇٍِەرٔي وېٍىٓ لىٍىۋاٌغبٔىسى

رەضۇٌۇٌالھ پەٍغەِجەر ثوٌغبٔسىٓ وېَىٓ ئۇ ئىىىي ئوغٍىغب ثېطىُ ئىػٍىحىپ، رەضۇٌۇٌالھٕىڭ 
 )پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالِٕىڭ ئىىىىٕچي ئوغٍي( ئبثسۇٌالھ .لىسٌىرىٕي جبالق لىٍغۇزۇۋەجحي

ئۆٌۈپ لېٍىۋىسى، ئەثۇ ٌەھەة ذۇظ ثوٌغىٕىسىٓ ِىَىمىسا وۈٌۈپ، ِەضٍەوساظ غېرىىٍىرىگە 
  .، زەپ ذۇغرەۋەر ٍەجىۈززى«ِۇھەِّەزٔىڭ ٔەضٍي لۇرىسى»

ئىطّي ئەرۋا ھەرة ئىجٕي ئۇِەٍَىٕىڭ لىسى  ئەثۇ ٌەھەثٕىڭ ئبٍبٌي ئۇِّۇ جەِىً )جوٌۇق
ئەثۇ ضۇفَبْ ئىجٕي ھەرثٕىڭ ھەِػىرىطي(ِۇ رەضۇٌۇٌالھمب ئۆچّۀٍىه لىٍىػحب ئېرىسىٓ 

جىىۀٍىه غبذالرٔي ئبالٍىحەْ ٍۈزۈپ  - ئۇ غۇذب .ھەرگىس لېٍىػّبٍسىغبْ ھبزازۇي ذوجۇْ ئىسى
چىحالپ لوٍبجحي ۋە ئىػىه ئبٌسى ئەوىٍىپ، وېچىطي رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئىػىه زەرۋازىٍىرىٕي 

ئۇ لبجحىك ٍۈزضىس ذوجۇْ ثوٌۇپ ضەۋەثطىسال رەضۇٌۇٌالھمب جىً ضبالجحي،  .ٍوٌٍىرىغب چبچبجحي
پبضبت ئوچىمىغب ئوت ٍبلبجحي ۋە رەضۇٌۇٌالھمب لبرىحب  - چۆچەن جبرلىحىپ، پىحٕە - ٍبٌغبْ ضۆز

ەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئۆز جبغىطي ۋە جبَ ئەثۇ ٌەھەة ر .وەڭ وۆٌەٍِىه ئۇرۇظ لوزغبظ ووٍىسا ٍۈرەجحي
  .ئېٍىػّب لوغٕىطي جۇرۇلٍۇق ٍبت لوغٕىٍىرىغب ئوذػبغال ئۀە غۇٔساق ئەزىَەجٍەرٔي لىالجحي

 .ٓ ئبغمبْ ِەٌئۇْ ئىسىزېسىئۇلجە ئىجٕي ِۇئەٍث غبلبۋەت ۋە ثەزثەذحٍىىحە ئىٕحبٍىٓ ھەز
 .ىطبجحي ۋە ِەضرىرە لىالجحيئۇِەٍَە ئىجٕي ذەٌەف رەضۇٌۇٌالھٕي وۆرضىال ِبزاق لىٍىپ، وۆز ل

ثىر  ِەزوۇر ئۇِەٍَىٕىڭ لېرىٕسىػي ئۇثەً ئىجٕي ذەٌەف ۋە ئۇلجە ئىجٕي ئەثي ِۇئەٍحٍەر ثەئەٍٕي
 - ثىر لېحىُ ئۇلجە رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ِەجٍىطىسە لېٍىپ، ئۇٔىڭ ۋەز .جبڭگبٌٕىڭ ثۆرىٍىرى ئىسى

ثۇٔي ئۇثەً ئۇلمبٔسىٓ وېَىٓ ئۇلجەگە لبجحىك  .ٔەضىھەجٍىرىگە لۇالق ضېٍىپ ئوٌحۇرۇپ لبٌسى
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جۀە لىٍىپ ئبچچىمالٔسى ۋە ئۇٔىڭسىٓ ِۇھەِّەزٔىڭ ٍۈزىگە ِىػمىرىپ، جۈوۈرِىگىچە  - جبپب
ِۇغۇ ثەزثەخ  .غۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇلجە ئۇثەٍٕىڭ زېگىٕىسەن لىٍسى .ئەپ ئۆجّەٍسىغبٍٔىمىٕي ئېَححي

ي وۆجۈرۈپ وېٍىپ ئۇۋاپ، غبِبي ٍۀە ثىر وۈٔي چىرىپ وەجىەْ وؤب ثىر ئۇضحىربٕٔ
ئەذٕەش ئىجٕي غۇرەٍمّۇ رەضۇٌۇٌالھمب ئورۇٔطىس  .ٍۆٔىٍىػىگە لبرىحىپ رەضۇٌالھمب چبچحي

ئەثۇ جەھىً ثەزىسە رەضۇٌۇٌالھٕىڭ لېػىغب وېٍىپ  .چېمىٍىپ، ئەزىَەت لىٍىسىغبٔالرزىٓ ئىسى
ئەذالق جەٌىُ  - ت، ئەزەپٌېىىٓ، ئۇٔىڭسا ئىّبْ، ئىحبئە .لۇرئبْ جىالۋىحىٕي ئبڭالپ وېحەجحي

ئېٍىع ۋە لىٍچە ئەٍّىٕىع پەٍسا ثوٌّبضحىٓ، ثەٌىي رەضۇٌۇٌالھمب ئبھبٔەت لىٍىپ ئۇٔي زەۋەت 
ئېػىپ، جەِئىَەجىە ئۇٌۇغۋار ثىر جۆھپىٕي  ٓزېسىھەجحب، ئۇ ھەز .ٍوٌىسىٓ جوضبجحي

  .لىٍىۋاجمبْ جىٕبٍي لىٍّىػىسىٓ ِەغرۇرٌىٕىپ پەذىرٌىٕەجحي، لوغۇۋاجمبٔسەن
ئبھبٔەجٍەر ٍېغىۋاجمبْ غۇ  - پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالِغب ھەر جەرەپحىٓ ثېطىُ ۋە ئىسا

وۈٍٔەرزە ھەر ثىر لەثىٍە ئۆز جەۋەضىسىٓ ئىطالَ زىٕىغب وىرگەْ ٍبوي ِبٍىً ثوٌغبٔالرٔي ضەزگەْ 
 لەثىٍە جەۋەٌىىي ثوٌّىغبٔالرٔي .ھبِبْ جۈرٌۈن لەثىھ ۋاضىحىٍەر ثىٍەْ لىَٕبپ جبزا ٍۈرگۈززى

لىطحبلمب  - جەِئىَەت زاغمبٌٍىرى ۋە لۇٌسار ذوجبٍىٕالر ئۆزٌىرى ذبٌىغبٔچە جبزاالپ، لىَىٓ
ٔي جبظ ٍۈرەن ئبزەٍِەرٔىّۇ  - ئبٌسى، ثۇٔساق ۋەھػىَبٔە ئېچىٕىػٍىك جەرٍبٔالر ٔي

  .ئېچىٕسۇرىسۇ ۋە جېٕىٕي غۈروۀسۈرىسۇ
ۈورەن وىػىٍەرٔىڭ ئەثۇ جەھىً ئۆز جەۋەضىسە ٔوپۇزٌۇلراق ٍبوي ھىّبجچىٍىرى وۈچٍ

ِۇضۇٌّبْ ثوٌغىٕىٕي ئبڭٍىطب، ثېرىپ ئبگبھالٔسۇرۇظ ثېرەجحي ٍبوي ئۇٔىڭ ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەجٕي 
 .ئۈزۈپ، ئۇٔىڭغب ئىمحىطبزىٌ ۋە ئىجحىّبئىٌ جەھەجحە زور زىَبْ ٍېحىسىغبٍٔىمىٕي ئۇلحۇراجحي

ىٕىچە لوي ضېٍىپ ٔبۋازا جەِئىَەجحە ئورٔي ٍوق، ئبجىس وىػي ِۇضۇٌّبْ ثوٌطب، ئۇٔىڭغب وەٌگ
  .ئۇراجحي ۋە ثبغمىالرٔي ئۇالرٔي ئبزاثالغمب وۈغىۈرجەجحي

ئوضّبْ ئىجٕي ئەففبٕٔي ئۇٔىڭ جبغىطي ذورِب غبذٍىرىسىٓ ٍبضبٌغبْ چىغ پبالزغب ٍۆگەپ 
ِۇضئەة ئىجٕي ئۇِەٍرٔىڭ ئبٔىطي ئۇٔىڭ ِۇضۇٌّبْ  .ئبضحىسىٓ ئىص لوٍۇپ ثېرىپ ئبزاثٍىسى

َىٓ ئۇٔىڭغب ٔبْ ثەرِەً ٔەچچە وۈْ ئبچ لوٍسى ۋە ئۆٍسىٓ لوغالپ ثوٌغبٍٔىمىٕي ئۇلمبٔسىٓ وې
غۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇ ئبچٍىك ۋە زاال جۇرِۇغىٕىڭ  .چىمىرىپ ضەرگەرزأٍىك ٍوٌىغب ھەٍسىۋەجحي

ھبٌجۇوي، ئۇٔىڭ ئبئىٍىطي  .زەضحىسىٓ، ٍىالْ جېرە جبغٍىغبٔسەن ثىر لبت جېرىطىٕي جبغٍىسى
  .ذېٍي ٍۇلىرى ھبٌٍىك ئبئىٍە ئىسى

ئۇ ِۇضۇٌّبْ  .ثىالي )رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ( ئەضٍىسە ئۇِەٍَە ئىجٕي ذەٌەفٕىڭ لۇٌي ئىسى
ثوٌغبٔسىٓ وېَىٓ ئۇِەٍَە ئۇٔىڭ ثوٍٕىغب ئبرغبِچب ضېٍىپ ثبغالپ، وىچىه گۆزەن ثبٌىالرغب 

وىچىه وەپطىس ثبٌىالر ثىالٌٕي ِەوىىٕىڭ جبغٍىرىسا ضۆرەپ ٍۈرۈپ ثوٍۇٍٔىرىٕي  .جۇجۇپ ثەرزى
وەچٍىىي ثبٌىالر زېرىىىپ لبٍحىپ وەٌطە، ئۇٔي ِەھىەَ  .لىٍىپ لبٔىحىۋېحەجحيزىسە 

ثەزىسە وۈٕٔىڭ ئبپحبپ جوِۇزىسا ئوٌحۇرغۇزۇپ، ئبپحبپمب  .ثبغٍىۋېحىپ ئۆزى ھبرغىچە ئۇراجحي
، زەپ «ئىّبٔسىٓ ٍبٔطبڭ، ٔبْ ٍەٍطەْ»لبلالپ لىَٕىطب، ٍۀە ثەزىسە لورضىمىغب ٔبْ ثەرِەً، 

ٔىڭسىّٕۇ ئېچىٕىػٍىك ثوٌغىٕي غۇوي، ئۇ ھەر وۈٔي وۈْ راضب لىسىغبٔسا، ثىالٌٕي ئۇ .جۇرۇۋاالجحي
ثبغالپ، ِەوىىٕىڭ ضېَىغب ئبچىمىپ، ٍبجمۇزۇپ ِەٍسىطىگە لبجحىك لىسىغبْ لوراَ جبغالرٔي 

ِبٔبجمب  - ئەزثىراٍي ذۇزا، ضەْ ثۈگۈْ ٍبوي ِۇھەِّەزٔي ئىٕىبر لىٍىپ، الت»ئېٍىپ لوٍۇپ: 
ثىالي ِۇغۇٔساق ئېغىر ئبزاة ئىچىسە:  .، زەٍححي«ِۇغۇ پېحىڭ ئۆٌىطەْ ثبظ لوٍىطەْ ٍبوي
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ثىالي غۇٔساق ئبزاة چېىىۋاجمبْ ھبٌەجٍەرٔىڭ ثىرىسە  .، زەپ جۇراجحي«ئەھەز، )ثىر( ئبٌالھ ثىر»
زە، ئۇٔي  - ئەثۇ ثەورى )رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ( ئۆجۈپ وېحىۋېحىپ، ئۇٔىڭ ثۇ ھبٌىحىٕي وۆرۈپ لبٌسى

ىطىٕىڭ ثىر ئوثساْ ذىسِىحىٕي لىٍىۋاجمبْ ثىر لبرا لۇٌغب جېگىػىپ ئبزاز ئۆزىٕىڭ ئبئىٍ
ئەثۇ ثەورى ثىالٌٕي ٍەجحە ئۇلىَە ٍبوي ثەظ ضەر وۈِۈظ جەڭگىٕي ٔەخ ضبٔبپ ثېرىپ  .لىٍىۋەجحي

  .زېگەْ ضۆزِۇ ثبر« ضېحىۋېٍىپ، ئبزاز لىٍىۋەجىەْ
ازى ثوٌطۇْ( ثۀي ِەذسۇَ ئەِّبر ئىجٕي ٍبضىر رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ )ئبٌالھ ئۇٔىڭسىٓ ر

جەِەجىسە ثىر وىػىٕىڭ ئبزاجگەرزىطي )ضېحۋېٍىپ ئبزات لىٍىۋەجىەْ لۇٌي( ثوٌۇپ، ئەِّبر، 
 .ئەِّبرٔىڭ ئبجىطي ۋە ئبٔىطي ثىر ئبئىٍە وىػىٍىرىٕىڭ ھەِّىطي ِۇضۇٌّبْ ثوٌغبٔىسى

ضىرجىسىىي  ِۇغرىىالر )ثوٌۇپّۇ ئۇالرٔىڭ وبجحىۋېػي ئەثۇ جەھىً( ثۇ ئۈچ وىػىٕي ِەوىىٕىڭ
جبغٍىممب ھەٍسەپ ئېٍىپ چىمىپ، ضبٍٕىڭ جبغٍىرى راضب لىسىغبٔسا، ٍبٌىڭبچالپ جبغمب 
ٍبجمۇزۇپ ئبزاثالغمب ثبغٍىسى ۋە لىسىغبْ جبغالرٔي ئەوېٍىپ ئۇالرٔىڭ جۆپىطىگە زۆۋىٍەپ 

ئۇالر ِۇغۇٔساق ئبزاثٍىٕىۋاجمبْ ۋالىحٍىرىٕىڭ ثىرىسە پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ ثۇ  .لوٍسى
، «ضەۋرى لىٍىڭالر، ٍبضىر ئبئىٍىطي! جۀٕەت ضىٍەرٔي وۈجّەوحە»ٍەرزىٓ ئۆجۈپ وېحىۋېحىپ: 

لىَٕبپ ئۆٌحۈرۈغحە جېٕي  .راضث زېگۀسەن ٍبضىر ئبغۇ ئبزاة ئىچىسە ئۆٌۈپ وەجحي .زېسى
چىمّبً لبٌغبْ ضۇِەٍَە )ئەِّبرٔىڭ ئبٔىطي(ٔىڭ ئەۋرىحىگە ئەثۇ جەھىً ٔەٍسە ئۇرۇپ 

ئىطالَ زىٕي ِەٍسأغب وەٌگۀسىٓ وېَىٕىي جۇٔجي غەھىسە )ئبٍبي غېھىس(  ثۇ .ئۆٌحۈرۈۋەجحي
ِۇغرىىالر ئەِّبرٔي ثىر زەَ ئبپحبپمب ضېٍىپ وۈْ ٔۇرىسا لىسىغبْ جبغالرٔي  .ھېطبثٍىٕىسۇ

ثىر  .ئۈضحىگە زۆۋىٍەپ لوٍۇپ ئبزاثٍىطب، ٍۀە ثىر زەَ ضۇغب پىػىپ زېّىمحۇرۇپ ئبزاثالٍححي
ىس ضېٕي ٍبوي ِۇھەِّەزٔي جىٍالپ ئەٍىجٍىّىگۈچە ٍبوي الت، ئۇززا ثۈگۈْ ث»لېحىُ ئۇالر: 

غۇٔىڭ ثىٍەْ ئەِّبر  .، زېَىػحي«ھەلمىسە ِەزھىَە ئولۇِىغىچە لوٍۇۋەجّەٍّىس، ئۆٌحۈرۈۋېحىّىس
ِەججۇرىٌ ھبٌسا رەضۇٌۇٌالھٕي ئەٍىجٍەغىە لوغۇٌسى ۋە ئۇالرٔىڭ لوٌىسىٓ لۇجۇٌۇپال ئۇزۇي 

من كفر بالّلو ﴿ئبٌالھ جبئبال ثۇ ھەلحە  .ٍىغٍىغبْ پېحي ئۆزرە ئېَحىپ وەٌسىرەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئبٌسىغب 
وىّىي ئبٌالھمب ئىّبْ ئېَحمبٔسىٓ وېَىٓ » ﴾من بعد ِاَيانو ِاال من اكره و قلبو مطمئن باالَيان

ئىّبٔىسىٓ ٍېٕۋاٌطب، )لەٌجي ئىّبْ ثىٍەْ ِۇضحەھىەَ جۇرضىّۇ، ِەججۇرالظ ئبضحىسا 
سىٓ ٍبٔغبٍٔىمىٕي ثىٍسۈرگۀٍەر ثۇٔىڭسىٓ ِۇضحەضحب،( وۇفرى ثىٍەْ وۆڭٍي )ئبغسىسىال( ئىّبٔى

ئبزازە ثوٌطب )ٍۀي ئىرحىَبرى ٍۇضۇٔسا ِۇرجەز ثوٌطب( ئۇ ئبٌالھٕىڭ غەزىپىگە زۇچبر ثوٌىسۇ ۋە 
 . ئبٍەجٕي ٔبزىً لىٍسى زېگەْ .ئبٍەت(  - 106)ضۈرە ٔەھً .«چوڭ ئبزاثمب لبٌىسۇ

 .ئەفٍەھ( ئبثسۇززار جەِەجىسىىىٍەرٔىڭ ئبزازگەرزىطي ئىسى ئەثۇ فۇوەٍھە )جوٌۇق ئىطّي
ذەثجبة ئىجٕي ئەرەت ئۇِّي ئۀّبر  .ئۇالر ئەفٍەھٕي پۇجىسىٓ ثبغالپ ئبجمب ضۆرىحىپ ئبزاثالٍححي

 .ئۇٔي جۈرٌۈن لەثىھ ۋاضىحىٍەر ثىٍەْ ئبزاثالٍححي ِۇغرىىالر .ثىٕحي ضىجبئ ذۇزائىٕىڭ لۇٌي ئىسى
وەٍٕىگە ئىححىرىپ زۈغىەٌٍەپ  - ٓ جۇجۇپ، ضۆرەٍححي ۋە ئبٌسىئۇالر ذەثجبثٕىڭ چېچىسى

ئۇٔي ٔەچچە لېحىُ لىسىك لولبضمب ئوٌحۇرغۇزۇپ، ئۈضحىگە وۆجۈرۈپ لوپبٌّىغۇزەن  .لىَٕبٍححي
  .ئېغىر جبغالرٔي ئبرجىپ لوٍغبٔىسى

ئەثۇ ثەورى )رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ( ثىالي ۋە ئبِىر ئىجٕي فۇھەٍرەٌەرٔي ضېحىۋېٍىپ، ئبزات 
ِۇغرىىالر ثەزى  .لىسالرٔىّۇ ضېحىۋېٍىپ، ئبزاز لىٍىۋەجحي - لىٍىۋەجىىٕىسەن، ِەزوۇر چۆرە
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ضبھبثىٍەرٔي جۆگە جېرىطي ۋە وبال جېرىطىگە ٍۆگەپ وۈٕٔىڭ لىسىمىغب جبغالپ لوٍبجحي ۋە 
 .پبژ لىسىغبْ جبغالر ئۈضحىسە ٍبجمۇزۇپ لىَٕبٍححي - ثەزىٍىرىگە جۆِۈر ضبۋۇجالرٔي وىَگۈزۈپ، پبژ

چۈٔىي، ِۇغرىىالر وىّٕىڭ  .ذۇزا ٍوٌىسا ئبزاثالٔغبٔالرٔىڭ ضبٔي وۆپ، ئەھۋاٌي ئېچىٕىػٍىك
  .ِۇضۇٌّبْ ثوٌغبٍٔىمىٕي ئۇلطب، ئۇٔي جۇجۇپ جبزاغب جبرجبجحي ۋە ئەزىَەت، وۈٌپەت ٍەجىۈزەجحي

ضىحەٍِەر ئبٌسىسا ِۇضۇٌّبٔالرٔي  - لبت زۇٌۇَ - پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالِٕىڭ ثۇ لبجّۇ
ضۆز ٍبوي ھەرىىەت ئبرلىٍىك ئۆزٌىرىٕىڭ زىٕىٌ ئېحىمبزىٕي ئبغىبرىالغحىٓ جوضۇغي ۋە ئۇالر 

ٍىٍي  - 4ٔەثۇۋەجٕىڭ  .ثىٍەْ ِەذپىٌ رەۋىػحە ئۇچرىػىػي ئىٕحبٍىٓ زأب جەزثىر ثوٌغبٔىسى
جىراالرغب ٍىغىٍىپ،  - ضبھبثىالر جبغ .ئۀە غۇٔساق ئەھۋاٌالر ھەلىمەجەْ ٍۈز ثەرزى

ثىر وۈٔي لۇرەٍع وبپىرٌىرىسىٓ ثىر  .ڭ وۆزىسىٓ ٍىراق ٍەرٌەرزە ٔبِبز ئولۇٍححيِۇغرىىالرٔى
 .ثۆٌۈن وىػىٍەر ئۇالرٔي وۆرۈپ لېٍىپ، لبجحىك ھبلبرەجٍىسى ۋە ِۇغث وۆجۈرۈپ ئۇرۇغحي

جبالظ جەرٍبٔىسا ضەئەز ئىجٕي ئەثي ۋەلمبش رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ )ئبٌالھ ئۇٔىڭسىٓ رازى  - ئۇرۇظ
غۇ لېحىّمي ئۇرۇغحب ئبلمبْ  .رزىٓ ثىر وىػىٕي ئۇرۇپ ٍبرىالٔسۇرۇپ لوٍسىثوٌطۇْ( ِۇغرىىال

  .لبْ ئىطالَ جبرىرىسا لبرغي جەرەپحىٓ جۆوۈٌگەْ جۇٔجي لبْ ھېطبثٍىٕىسۇ
غۇٔىطي ئېٕىمىي، ٔبۋازا ثۇٔساق جولۇٔۇظ ۋە ئۇرۇغالر وۆپ لېحىُ ٍۈز ثەرضە ٍبوي ئۇزۇٔغب 

لبجحىك ثبضحۇرۇغي ۋە جەٌحۆوۈش ٍولىحىپ، لەجٍي ئبَ ضوزۇٌطب، ِۇغرىىالرٔىڭ ِۇضۇٌّبٔالرٔي 
غۇڭب، ٍوغۇرۇْ پبئبٌىَەت ئېٍىپ ثېرىع ھەر ھبٌسا زأبٌىك  .لىٍىۋېحىػي جبِبِەْ ِۇِىىٓ ئىسى

 - غۇٔىڭ ئۈچۈْ وۆپٍىگەْ ضبھبثىٍەر ئۆزٌىرىٕىڭ ئىطالِي ئىجبزىحىٕي، زۇئب .ثوالجحي
ئەِّب، رەضۇٌۇٌالھچۇ؟ ئۇ  .پىٌ جۇجبجحيجىالۋەجٍىرىٕي ۋە ٍىغىٍىع پبئبٌىَەجٍىرىٕي ِەذ

ِۇغرىىالر ٍىغىٍغبْ ضورۇٔالرزا ئبغىبرا زەۋەت ئېٍىپ ثېرىۋېرەجحي ۋە ئبغىبرا ئىجبزەت 
ٌېىىٓ، ئۇ ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ۋە ئىطالَ  .ئۇٔي ثۇ ئىػىسىٓ ھېچىىُ جوضبٌّبٍححي .لىٍىۋېرەجحي

ِۇضۇٌّبٔالر ثىٍەْ ئىٕحبٍىٓ ِەذپىٌ زىٕىٕىڭ وەٌگۈضي ئىطحىمجبٌىٕي ٔەزەرزە جۇجۇپ، ئبغۇ 
ئەرلەَ ئىجٕي ئەثىٍئەرلەَ ِەذسۇِىَٕىڭ لورۇضي، ضەپب جېغىٕىڭ وەٍٕىگە  .رەۋىػحە ئۇچرىػبجحي

جبٍالغمبْ ثوٌۇپ، زاٌىُ جبٌالجالرٔىڭ وۆزىسىٓ ۋە ئۇالرٔىڭ ٍىغىٍىع ضورۇٍٔىرىسىٓ ثىر لەزەر 
 5ي پەٍغەِجەرٌىه ٔبزىً ثوٌغبْ ٍىٍي(ٔىڭ غۇڭب، رەضۇٌۇٌالھ ثۇ ٍەرٔي ثىئطەت )ٍۀ .ٍىراق ئىسى

ٍىٍىسىٓ ثبغالپ، ئۆزىٕىڭ زەۋەت ثبزىطي ۋە ِۇضۇٌّبٔالر ثىٍەْ ئۇچرىػىع ِەروىسى  -
  .لىٍسى

 ھەثەغىطتبٔغب لىٍىٕغبْ تۇٔجي ھىجرەت
ٍىٍىٕىڭ  - 4ِۇغرىىالرٔىڭ ِۇضۇٌّبٔالرٔي ٔبھەق جبزاالپ لىَٕبغٍىرى ثىئطەجٕىڭ 

وٌغب لوٍۇٌۇپ، غۇٔىڭسىٓ وېَىٓ وۈٔسىٓ وۈٔگە، ئبٍسىٓ ئبٍغب ئوجحۇرىٍىرىسىٓ ثبغالپ ٍ
ۋەزىَەجحە  .ٍىٍٕىڭ ئوجحۇرىٍىرىغب ثبرغبٔسا، رەضّىٌ چېىىسىٓ ئبغحي - 5جەزرىجىٌ وۈچىَىپ، 

 .ھەجحب ِەوىىسە جۇرۇظ ِۇِىىٓ ثوٌّبً لبٌسى .چىساپ جۇرغۇضىس ھبٌەت غەوىٍٍۀسى
جەزثىر جېپىػمب جوغرا  - لۇجمۇزىسىغبْ ثىر چبرە ٔەجىجىسە، ِۇضۇٌّبٔالرٔي ثۇ ئېغىر ئبزاثحىٓ

ِبٔب ِۇغۇٔساق زۇٌۇَ لبپالپ وەجىەْ لىَىٓ ثىر پەٍححە ِۇغرىىالرٔىڭ پەٍغەِجەر  .وەٌسى
ثۇ ضۈرە ئبز  .ئەٌەٍـھىططبالِغب جبغٍىغبْ ضوئبٌٍىرىغب جبۋاثەْ ضۈرە وەھف ٔبزىً ثوٌسى

لىططىٍەرزە ئبٌالھ جبئبال جەرىپىسىٓ ِۇئّىٓ ثۇ  .زېگۀسىّۇ ئۈچ لىططىٕي ئۆز ئىچىگە ئبٌسى
 .ثۀسىٍەرگە چوڭمۇر جەرثىَە ۋە چىمىع ٍوٌي ٍوغۇرۇْ ئىػبرەجٍەر ثىٍەْ وۆرضۈجۈپ ثېرىٍگەْ



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

320 
 

پبضبجمب ئۇچرىػىسىٓ  - ضۈرىسىىي ئەضھبثۇٌىەھف لىططىطي: ِۇئّىٓ ئبزەَ ئۆز زىٕىٕىڭ پىحٕە
ضىحەَ ئەۋج ئبٌغبْ جبٍالرٔي  - ە زۇٌۇَلورلطب، ئبٌالھ جبئبالغب جەۋەوىۇي لىٍىپ، وۇفرى ۋ

واذاعتزلتموىم وما يعبدون ِاال اهلل ﴿ .جبغالپ، ھىجرەت لىٍىپ چىمىپ وېحىػىە ئىػبرەت لىٍىسۇ
ئي ٍىگىحٍەر!( ضىٍەر ئۇالرزىٓ ») ﴾فاوآ ِاَل اْلكْهف يْنشْر لكْم ربكم ِمْن رزتتِو ويهِيئ لكْم ّمن امركم مْرفقا

غمب ئىجبزەت لىٍىسىغبْ ثۇجٍىرىسىٓ ئبٍرىٍغبْ ئىىۀطىٍەر، غبرٔي پبٔب ۋە ئۇالرٔىڭ ئبٌالھحىٓ ثب
جبً لىٍىڭالر، پەرۋەرزىگبرىڭالر ضىٍەرگە وەڭ رەھّەت لىٍىسۇ، ئبٌالھ ضىٍەرٔىڭ 

  .ئبٍەت( زەٍسۇ - 16ضۈرە  - 18لۇرئبْ وەرىُ )» .«ئىػٍىرىڭالرٔي ئبضبٔالغحۇرۇپ ثېرىسۇ
لىٍىػمب ئىػبرەت ثېرىپ ۋە ئبٌالھٕىڭ زېّىٕىٕىڭ ضۈرە وەھفىٕىڭ ئبرلىطىسىٕال ھىجرەت 

وارض  طلِّلذين احسنوا ِف ىذه الدنيا حسنة ﴿ .جبر ئەِەضٍىىىٕي ئۇلحۇرۇپ ضۈرە زۇِەر ٔبزىً ثوٌسى
ثۇ زۇَٔبزا ٍبذػي ئىع لىٍغبٔالر )ئبذىرەجحە(  ...» ﴾اَّنا يوّّف الّصابرْون اجرىْم بغًن حسابط  اهلِل واسعة

ئبٌالھٕىڭ ٍېرى وەڭسۇر )وۇففبرالر ئبرىطىسىٓ غۇ  .ۀٕەجىە( ئېرىػىسۇٍبذػىٍىممب )ٍۀي ج
 .«ٍەرگە ھىجرەت لىٍىڭالر(، پەلەت ضەثرى لىٍغۇچىالرغب ئۇالرٔىڭ ئەجرى ھېطبثطىس ثېرىٍىسۇ

  .ئبٍەجٕىڭ ثىر لىطّي( - 10ضۈرە زۇِەر « لۇرئبْ وەرىُ)»
ئەضھەِەجۇٕٔەجبغىٕىڭ ئبزىً پبزىػبھ پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ ھەثەغىطحبْ پبزىػبھي 

ئىىۀٍىىىٕي، ئۇٔىڭ جەۋەٌىىىسە ھەر لبٔساق ثىر زىٕغب ئېحىمبز لىٍغۇچي ثوزەن 
پبضبت، زۇٌۇَ ۋە  - غۇڭب، ئۇ ِۇضۇٌّبٔالرٔي ئۆز زىٕىٕي پىحٕە .لىٍىّٕبٍسىغبٍٔىمىٕي ئبڭٍىغبٔىسى

  .ۇٍرىسىثېطىّىسىٓ ذبٌىٌ ضبلالظ ئۈچۈْ ھەثەغىطحبٔغب ھىجرەت لىٍىػمب ث
ٔەپەر ئەر ۋە جۆت ٔەپەر ئبٍبٌسىٓ  12ئبً( ئېَىسا  - 7ٍىٍي رەجەپ ) - 5ثىئطۀحٕىڭ 

ئۇالرغب ئوضّبْ  .جەروىپ جبپمبْ جۇٔجي ثىر جۈروۈَ ضبھبثىٍەر ھەثەغىطحبٔغب ھىجرەت لىٍسى
ئۇٔىڭ ثىٍەْ ثىٍٍە ئبٍبٌي رۇلىَە )رەضۇٌۇٌالھٕىڭ لىسى( ثىرگە  .ئىجٕي ئەففبْ ِەضئۇي ثوٌسى

ذوجۇْ  - ثۇ ئەر»پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ ثۇ ئىىىىٍَەْ ھەلمىسە:  .ھىجرەت لىٍغبٔىسى
ئىىىىطي ئىجراھىُ ئەٌەٍـھىططبالَ ۋە ٌۇت ئەٌەٍـھىططبالِسىٓ لبٌطب، جۇٔجي لېحىُ ذۇزا 

  .، زېسى«ٍوٌىسا ھىجرەت لىٍغبْ ثىر ئبئىٍىٍىه وىػىٍەرزۇر
چۈْ جۈْ ٔىطپىسە غەپە چىمبرِبً ضۇغۇرۇٌۇپ ثۇالر لۇرەٍػٍەرگە جۇٍسۇرۇپ لوٍّبضٍىك ئۈ

ئبٌالھٕىڭ جەلسىرى  .چىمىپ وېحىپ لىسىً زېڭىس ثوٍىسىىي ثىر ذەٌك پورجىغب ٍېحىپ ثبرزى
غۇٔساق ثوٌطب وېرەن، ثۇ ِۇھبجىرالرغب ئىىىي زأە جىجبرەت وېّىطي ئۇچراپ لېٍىپ، ئۇالرٔي 

ن لۇرەٍع زائىرىٍىرى ئەھۋإٌي ئۇلۇپ ِۇھبجىرالر ئوٍٍىغىٕىسە .ھەثەغىطحبٔغب ئۆجىۈزۈپ لوٍسى
ٌېىىٓ، ئۇالر زېڭىس ثوٍىغب ثبرغبٔسا، ِۇھبجىرالر  .لېٍىپ ئۇالرٔىڭ وەٍٕىسىٓ لوغالپ چىمحي

ِۇضۇٌّبٔالر ھەثەغىطحبٔسا ٔبھبٍىحي ٍبذػي  .ئبٌٍىمبچبْ زېڭىس ضبھىٍىسىٓ ئبٍرىٍىپ ثوٌغبٔىسى
  .وۈجۈۋېٍىٕسى ۋە ثىر ئوثساْ جۇرۇپ لبٌسى

رەضۇٌۇٌالھ ثىر وۈٔي ھەرەِگە  .راِىساْ ئېَىسا ِۇٔساق ثىر ۋەلە ٍۈز ثەرزىغۇ ٍىٍي 
ئۇالرٔىڭ  .ثۇ ٍەرزە ٔۇرغۇْ وىػىٍەر ٍىغىٍىپ، ضورۇْ جۈزۈپ ئوٌحۇرۇۋاجبجحي .چىممبٔىسى

پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ  .چوڭ ئەرثبثالر ۋە لەثىٍە ئبلطبلبٌٍىرىّۇ ثبر ئىسى - ئىچىسە چوڭ

ال تسمعْوا َلذا القرآن ﴿ِۇغرىىالر:  .ضۈرە ٔەجّىٕي جىالۋەت لىٍىػمب ثبغٍىسى ئوجحۇرىغب چىمىپال،
ثۇ لۇرئبٔغب لۇالق ضبٌّبڭالر، ئۇٔي ئېٍىػحۇرىۋېحىڭالر، ضىٍەر غەٌىجە »  ﴾والغوا فيو لعلكم تغلبون
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ئبٍەت( زېگەْ ٔەزەرىَىطي  - 26، )لۇرئبْ وەرىُ ضۈرە فۇضطىٍەت« لىٍىػىڭالر ِۇِىىٓ
ئۆزئبرا پۈجۈغۈۋاٌغبْ ئەھسىٍىرىگە ئبضبضەْ ثۇٔىڭ ئبٌسىسا ثۇ لۇرئبٕٔي زەڭ ضېٍىپ  ثوٍىچە ئۇالر

ثۇ لېحىُ رەضۇٌۇٌالھ ئۇالرغب ئۇغحۇِحۇت ثۇ ضۈرىٕي ئولۇپ ثېرىۋىسى،  .جىڭػبپ ثبلّىغبٔىسى
)جىً گۈزەٌٍىىي ۋە غېرىٓ زاثبٍٔىمىٕي جەضۋىرٌەپ ثوٌّبٍسىغبْ( وۈچٍۈن جەزثىسارٌىممب ئىگە ثۇ 

ٌ وبالَ ئۇالرٔىڭ لۇاللٍىرىسىٓ ثىئىرحىَبر ھبٌسا وىرىپ، زىً جبرىٍىرىٕي چەوحي چېغي، ئىالھى
 .ئۇالر ئۆزٌىرىچە ذۇزىٕي ٍولىحىپ، ثۇ ِۇڭٍۇق جىالۋەجىە لۇالق ضېٍىپ زاڭ لېحىپ لېٍىػحي

پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ  .ئۇالرٔىڭ وۆڭٍىگە لۇرئبْ ِەزِۇٔىسىٓ ثبغمب ھېچٕەرضە وىرِەٍححي

، «ئبٌالھمب ضەجسە لىٍىڭالر ۋە ئىجبزەت لىٍىڭالر» ﴾ْسجدو هلِل َواعبدواأف﴿ڭ ئبذىرىسىىي ضۈرىٕى
زېگەْ ئبٍەجٕي جىالۋەت لىٍىپ ثوٌۇپال، ضەجسىگە ثبظ لوٍۇۋىسى، ھەِّەٍٍەْ رەضۇٌۇٌالھمب 

  .ئەگىػىپ ئىرحىَبرضىس ھبٌسا ضەجسىگە وېحىػحي
جەوحىسىٓ ئبٌغبٔسا، ھەلىمەت  - جېگيئەضٍىسە ثۇالرٔىڭ ئىرحىَبرضىس ضەجىسىگە وېحىػي 

وۈچىٕىڭ ھبوبۋۇر، ِەضرىرىچي، ذۇِطىَالرٔىڭ وۆڭٍىسىىي ثۇٍۇٔحبۋٌىك جۇغبٔىٕي پبچبلالپ 
غۇڭب، ئۇالرٔىڭ ھېچمبٍطىطي ئۆزىٕي جۇجۇۋاالٌّبً ثىئىرحىَبر ھبٌسا  .جبغٍىغبٍٔىمي ئىسى

  .ضەجسىگە وېحىػىۀىسى
لۇرەٍػٍەر ثىر »ٌېىىٓ، ئۇ زەي ئەوطىچە:  .الٔسىثۇ ذەۋەر ھەثەغىطحبْ ِۇھبجىرٌىرىغب ئبڭ

غۇٔىڭ ثىٍەْ  .، زېگەْ ِەزِۇٔسا ئبڭالٔغبٔىسى«پۈجۈْ ِۇضۇٌّبْ ثوٌۇپ وېحىپحۇ
 .ئبً(زا ِەوىىگە لبٍحىپ وەٌسى - 10ھەثەغىطحبٔسىىي ِۇھبجىرالر ِۇغۇ ٍىٍي غەۋۋاي ئېَي )

ىٌ ئەھۋإٌي ئۇلۇپ، وەٍٕىگە ئۇالر ِەوىىگە وىرگىٍي ثىرەر ضبئەجٍىه ٍوي لبٌغبٔسا، ھەلىم
ئبز ثىر لىطّي ٍوغۇرۇْ ھبٌەجحە ٍبوي لۇرەٍػٍەرزىٓ ثىرەر  .ئۆرۈٌگىٕىچە ھەثەغىطحبٔغب لبٍححي

  .وىػىٕىڭ ھىّبٍىطىسە ئبٔسىٓ ِەوىىگە وىرەٌىسى
غۇٔىڭسىٓ وېَىٓ لۇرەٍػٍەرٔىڭ ھەثەغىطحبٔسىٓ لبٍحىپ وەٌگۀٍەرگە ٍبوي ِەوىىسە 

ْ جبزا ٍۈرگۈزۈپ، لىَىٓ لىطحبلمب ئېٍىػي جېرىّۇ ئەغەززىٍَىػىپ ِۇلىُ جۇرغبٔالرغب ثوٌطۇ
وەجحي ۋە ھەر لبٍطي لەثىٍە، ئبٍّبلالر ئۆز جەۋەضىسىٓ ِۇضۇٌّبْ ثوٌغبٔالرٔي ئىطىۀجىگە 

ئەضٍىسە، ھەثەغىطحبْ پبزىػبھي ٔەجبغىٕىڭ ِۇضۇٌّبْ ِۇھبجىرٌىرىٕي لىسغىٓ  .ئبٌسى
ثۇ چبغسا  .ۇرەٍع زائىرىٍىرىغب لبجحىك ئەٌەَ لىٍغبٔىسىوۈجۈۋېٍىپ، ٍبذػي ئورۇٔالغحۇرغبٍٔىمي ل

 .رەضۇٌۇٌالھ ضبھبثىٍەرگە ھەثەغىطحبٔغب لبٍحب ھىجرەت لىٍىػحىٓ ثبغمب چبرە ٍولٍۇلىٕي ئېَححي
لۇرەٍع زائىرىٍىرى  .ٌېىىٓ، ثۇ لېحىّمي ھىجرەت ئبٌسىٕمي لېحىّسىىىسەن ئوڭبٍغب جوذحىّىسى

سىپ لېٍىپ، ئۇٔي ئەِەٌسىٓ لبٌسۇرۇغٕي لبرار ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ھىجرەت پىالٔىٕي ضې
ثىراق ِۇضۇٌّبٔالرِۇ ثوظ وەٌّەً چبپطبْ جەٍَبرٌىٕىپ، ئۆز ٍوٌىغب راۋاْ  .لىٍىػمبٔىسى

ثوٌۇغحي ۋە ئبٌالھٕىڭ ئۇالرٔىڭ ضەپىرىٕي ئبضبْ لىٍىػي ثىٍەْ ھېچجىر جۇضبٌغۇضىس 
 19ٍبوي  18ئبٍبٌالرزىٓ ، ىػيو 83ثۇ لېحىّسا ئەرٌەرزىٓ  .ھەثەغىطحبٔغب ٍېحىپ ثېرىۋېٍىػحي

  .وىػي ھىجرەت لىٍسى
 - ِۇضۇٌّبٔالر ئۆزٌىرىٕىڭ جىطّبٔىٌ ثىرەجەرٌىىي ۋە زىٕي ئۈچۈْ جىٕچ - ِۇھبجىر 

ذبجىرجەَ ثىر ِبوبْ جېپىۋاٌغبٍٔىمي ِۇغرىه وبپىرالرٔىڭ ئوغۇزىٕي ئېچىححي ۋە ئۇالرغب لبجحىك 
پبراضەجٍىه، جەضۇر ئىىىي ٍىگىحٕي )ئۇالر ئەِرى ئىجٕي ئبش  - غۇڭب ئۇالر ئەلىً .ئەٌەَ لىٍسى

ۋە ئبثسۇٌالھ ئىجٕي رەثىئە ثوٌۇپ، ثۇ ئۇالرٔىڭ جېري ِۇضۇٌّبْ ثوٌّىغبْ چبغٍىرى ئىسى( 
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ۋۇزوراٌىرى ۋە زۆٌەت ئەروبٍٔىرىغب ٔبھبٍىحي ئېطىً  - ئۇالرزىٓ ٔەجبغي ۋە ئۇٔىڭ ۋەزىر .جبٌٍىسى
ەٌچىٍەر ئبۋۋاي ۋەزىر ئەروبٔالر ثىٍەْ وۆرۈغۈپ، ضوغب ئ .ضبالِالرٔي ٍوٌٍىسى - ضوۋغب

جبرجۇلالرٔي جبپػۇرۇپ ثەرزى ھەِسە ئۇالرٔي ِۇضۇٌّبٔالرٔي لوغالپ چىمىرىػٕىڭ ھەلٍىك 
پبوىحالر ثىٍەْ جەِىٍٕىسى ۋە ئۇالرٔي پبزىػبھمب ِۇضۇٌّبٔالرٔي  - ئىىۀٍىىي جوغرىطىسا زەٌىً

ىە لبٍىً لىٍىپ ثوٌغبٔسىٓ وېَىٓ ئىىىىطي لوغالپ چىمىرىع جوغرىطىسا جەوٍىپ ثېرىػ
ٔەجبغىٕىڭ ضەٍٕبضىسا ھبزىرال ٍېحىپ وەٌگەْ لىَبپەجحە پەٍسا ثوٌۇپ، ئۇٔىڭغب ِەوىىسىٓ 

ئبٔسىٓ پبزىػبھمب ضۆز  .جبرجۇلالرٔي جەلسىُ لىٍسى - ضبالَ ۋە ھەزىَە - ئېٍىپ وەٌگەْ ضوغب
زۆٌەجٍىرىگە ثىر لىطىُ ٍبِبْ غەرەزٌىه ئېچىپ ِۇٔساق زېَىػحي: پبزىػبھ ئبٌىٍَىرى! ضىٍىٕىڭ 

 .ئۇالر ئۆز لەۋِي ئېحىمبز لىٍىپ وېٍىۋاجمبْ ئۀئۀىۋى زىٕٕي جبغٍىغبٔالرزۇر .ئبزەٍِەر وېٍىۋاپحۇ
ئۇالر غۇٔساق ٍۇچۇٔال ثىر زىٕٕي وۆجۈرۈپ چىمحىىي،  .ضىٍٕىڭ زىٍٕىرىغىّۇ ھەَ وىرِەٍسۇ

 - ئبٔب، ئۇرۇغ - بٍال! ثىسٔي ئۇالرٔىڭ ئبجبئۇٔىڭ جەٌىّبجىٕي ثىسِۇ ئۇلّبٍّىس، ضىٍىّۇ ئۇلّ
 .جۇغمبٍٔىرى، لەثىٍە ئبلطبلبٌٍىرى ۋە ئەي ٍۇرت ِۆجىۋەرٌىرى لبٍحۇرۇپ وېٍىػىە ئەۋەجحي

ئەٌۋەجحە، چوڭالر ٍىرالٕي وۆزٌەٍسۇ ۋە ثۇالرٔىڭ ثىسگە لوٍغبْ ئەٍىجٍىرىٕي ۋە چىمىػبٌّىغبْ 
رٔي ثىس ثىٍەْ لبٍحۇرۇۋېحىػٍىرىٕي ئبٌىٌ غۇڭب، ثۇال .جەرەپٍىرىٕي ئبغۇالر ئوثساْ ثىٍىسۇ

  .«ئېھحىراَ ثىٍەْ ئىٍحىّبش لىٍىّىس!
ٔەجبغي ئېٕىمالپ، ئەجراپٍىمراق ئبڭالپ ثېمىع وېرەوٍىىىٕي زۆرۈر زەپ لبرىسى ، ٌېىىٓ

 .ِۇضۇٌّبٔالر ِەٍسأغب ھبزىر لىٍىٕسى .چېغي، ِۇضۇٌّبٔالرغب ئبزەَ ئەۋەجىپ چبلىرجىپ وەٌسى
، زېگەْ لبرارغب «لبٔسالال ثوٌّىطۇْ، راضث گەپ لىالٍٍي»ىىرٌىػىپ: ئۇالر ئۆزئبرا پى

  .وەٌگۀىسى
ِەھەٌٍىطىسىٓ  - جبِبئىحي ۋە ٍۇرت - ئۆزۈڭالرٔىڭ لەۋِي»ٔەجبغي ِۇضۇٌّبٔالرزىٓ: 

ئبٍرىٍىپ جۇرۇپ، ٍب ِېٕىڭ زىٕىّگە وىرِەً، ٍب ثبغمب ِىٍٍەجٍەرٔىڭ زىٕىغب وىرِەً، ئېحىمبز 
  .زەپ ضورىسى« لبٍطي زىٓ ئۇ؟لىٍىۋاجمىٕىڭالر 

غۇٔىڭ ثىٍەْ جەئفەر ئىجٕي ئەثۇ جبٌىت ِۇضۇٌّبٔالرغب ۋاوبٌىحەْ ضۆز لىٍىپ ِۇٔساق 
 زېسى: 
پبزىػبھ ئبٌىٍَىرى! ثىس جبھبٌەت پبجمىمىغب پېحىپ وەجىەْ ٔبزاْ ذەٌك ئىسۇق، ثۇجمب  -

 - ئۇرۇق .ّىسٔي ئۇراجحۇقپبھىػىگە ئۆزى - زىٕب .چولۇٔبجحۇق، ئۆزى ئۆٌگەْ ِبٌالرٔىّۇ ٍەٍححۇق
وۈچٍۈوٍەر  .رەھىّٕي ئۈزۈپ لوغٕىسارچىٍىمىّىس ٍبِبٔالغمبٔىسى - جۇغمبٔالر ئبرا ضىٍە

ثىس ِۇغۇٔساق ٔبھەلچىٍىممب جوغمبْ جەِئىَەجحە ٍبغبۋاجمبْ ثىر پەٍححە  .ئبجىسٌىرىّىسٔي ٍەٍححي
راضحچىً، ضەِىّىٌ، پبن ثىس ئۇٔىڭ  .ئبٌالھ ثىسگە ئۆز ئىچىّىسزىٓ ثىر پەٍغەِجەرٔي ئەۋەجحي

ئۇ ثىسٔي ئبٌالھٕي ٍەوىە ٍېگبٔە ثىٍىػىە، ئبٌالھمىال  .ٔەضەثٍىه ئبزەَ ئىىۀٍىىىٕي ثىٍىّىس
ثوۋىٍىرىّىس ئۇزالحىٓ ثىرى لبرىغۇالرچە چولۇٔۇپ  - ئىجبزەت لىٍىػمب، ثىس ۋە ثىسٔىڭ ئبجب

چبلىرزى ۋە ثىسٔي راضث جبظ )ثۇت(الرٔي وۆزىّىسزىٓ ضېٍىپ جبغالغمب  - وېٍىۋاجمبْ ٍبغبچ
لوغٕىالرغب  - رەھىُ لىٍىع، لوٌۇَ - ضۆزٌەظ، ئبِبٔەجٕي ئۆز جبٍىغب لبرار جبپمۇزۇظ، ضىٍە

 .ٍبذػىٍىك لىٍىع، ھبراِرورٌۇق ۋە ٔبھەق لبْ جۆوۈغحىٓ لەجئىٌ ضبلٍىٕىػمب ثۇٍرىسى
ه ئبٍبٌالرغب ٍىطىرالرٔىڭ ِېٍىٕي ٍەۋېٍىع ۋە ئىپپەجٍى - پبھىػىۋازٌىك، ٍبٌغبٔچىٍىك، ٍېحىُ

ثىس ئۇٔي  ...ٔبِبز ئولۇظ، زاوبت ثېرىع، روزا جۇجۇغمب ثۇٍرىسى، .ثوھحبْ لىٍىػالرزىٓ جوضحي
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ضۆزىگە ئىػىٕىپ، ئۇ ئېٍىپ وەٌگەْ جوغرا زىٕغب وىرزۇق ۋە ئبٌالھٕي ثىر  .جەضحىمٍىسۇق
غەٍئىٍەرٔي  ثىس ھبراَ لىٍىٕغبْ .ئبٌالھمب غېرىه وەٌحۈرِىسۇق .ثىٍىپ، ئۇٔىڭغب ئىجبزەت لىٍسۇق

جبِبئىحىّىس  - ھبراَ، ھبالي لىٍىٕغبْ غەٍئىٍەرٔي ھبالي زەپ ئېحىمبز لىٍسۇق ثىسٔىڭ لەۋِي
ئۇالر ثىسٔي ئبٌالھمب ئىجبزەت  .ثىسٔي ٍوٌطىس ئبزاثٍىسى .ِۇغۇٔىڭ ئۈچۈٔال ثىسگە ئبچچىمالٔسى

رەزىً لىٍىمالرٔي ھەٍىەٌٍەرگە چولۇٔسۇرۇپ، ئىٍگىرى راۋا وۆرگەْ  - لىٍىػٕىڭ ئورٔىغب ثۇت
ئۇالر  .ٍۀە راۋا وۆرىسىغبْ ئىسىَىگە ئەوېٍىپ، ثىسٔي ثۇ زىٕىّىسزىٓ ٍبٔسۇرِبلچي ثوٌۇغحي

ثىسگە چىسىغۇضىس زۇٌۇَ ضېٍىپ ھەر جەھەجحىٓ ضىمىپ، زىٕىٌ ئىػٍىرىّىسٔي ئەروىٓ ئېٍىپ 
ٌىرىٕي ثبرغىٍي لوٍّىغبٔسىٓ وېَىٓ جبٔبثٍىرىٕىڭ زۆٌىحىگە پبٔبھ ئىسٌەپ وەٌسۇق ۋە ئۆز

پبزىػبھ  .ثبغمىالرزىٓ ئەال ثىٍىپ، ئبجىسارچىٍىك لىٍىپ لوٍۇغٍىرىغب رىغجەت لىٍىپحۇق
، زەپ گېپىٕي «ئبٌىٍَىرى! ئۆزٌىرىٕىڭ ضبٍىٍىرىسا زۇٌۇِغب ئۇچرىّبضٍىمىّىسٔي ئۈِىس لىٍىّىس

  .جۈگەجحي
ٌگەْ ئۇ پەٍغەِجىرىڭالر ئبٌالھٕىڭ زەرگبھىسىٓ ئېٍىپ وە»ثۇ چبغسا ٔەجبغي ئۇٔىڭغب: 

« ھەئە، ثبر»زەپ ضورىسى جەئپەر: « ھېٍىمي زىٕٕىڭ ۋەضىمىٍىرىسىٓ ضۀسە ثىرەر ٔەرضە ثبرِۇ؟
غۇٔىڭ ثىٍەْ جەئفەر ئىجٕي  .، زېسى«ئۇٔساق ثوٌطب ئۇٔي ِبڭب ئولۇپ ثەرگىٓ»ٔەجبغي:  .زېسى

ئەثۇ جبٌىت ٔەجبغىغب ضۈرە ِەرٍەِٕىڭ ثبظ لىطّىٕي ئولۇپ ثىرىۋىسى، ئەزثىراٍي ذۇزا، 
ھەجحب، ضبلىٍىٕي ھۆي لىٍىۋەجحي، ئۇٔىڭ ئەجراپىسا ئىٕجىً جىالۋىحي  .بغي ٍىغالپ وەجحئەج

ثىٍەْ ِەغغۇي ثوٌۇۋاجمبْ ثبظ روھبٔىَالرِۇ جەئفەر جىالۋەت لىٍغبْ لۇرئبٕٔىڭ ِەزِۇٔىسىٓ 
ىي ئىٕجىً ۋارالٍىرىٕي ھۆي سېسىھەجحب، ئبٌ .جەضىرٌىٕىپ ثۇلۇٌساپ ٍىغٍىػىپ وەجحي

ھبزا ٍېغىسىٓ وېَىٓ ٔەجبغي ئەِر ئىجٕي ئبش ثىٍەْ ئۇٔىڭ ھەِرىَىغب ذىحبپ ثىر  .لىٍىۋەجحي
ثۇ ئبٍەجٍەر ثىٍەْ ئەٍطب ئېٍىپ وەٌگەْ ئبٍەجٍەر چولۇَ ثىر ِۀجەزىٓ وەپحۇ، ضىٍەر »لىٍىپ: 

 .، زېسى«ئىىىىڭالر چىمىپ وېحىڭالر، ِەْ ئۇالرٔي ضىٍەرگە لەجئىٌ لبٍحۇرۇپ ثەرِەٍّەْ
ٓ زەوىىطىٕي زېسىچي جۇٔجي لېحىٍّىك ضۆھجەجحە ِەغٍۇپ ثوٌۇپ، ئورغۇٔىڭ ثىٍەْ ئىىىي ئەٌ

ٍېگەْ ھبٌسا ضبٌپىَىپ چىمىپ وېحىػحي، چىمىپ وېحىۋېحىپ ئەِرى ئىجٕي ئبش ئبثسۇٌالھ 
ئەزثىراٍي ذۇزا، ِەْ ئەجە ئەجىگەْ وىرىپ ثۇ لبچمۇٔالرٔي جۈپ ٍىٍحىسىسىٓ »ئىجٕي رەثىئەگە: 

، زېگۀىسى، ئبثسۇٌالھ ئىجٕي رەثىئە: «وجحۇرىغب لوٍىّەْلۇرۇجۇپ جبغالٍسىغبْ ثىر زەۋأي ئ
 - ئۇٔساق لىٍّبٍٍي، ئۇالرٔىڭ ثىس ثىٍەْ گەرچە زىٕي ئىرحىالپي ثوٌطىّۇ، ٍۀىال ئۇرۇغ»

ٌېىىٓ، ئەِرى ئىجٕي ئبش ئۆز پىىرىسە چىڭ جۇرۇۋاٌسى ۋە  .، زېسى«جۇغمبٔچىٍىمىّىس ثبر
پبزىػبھ ئبٌىٍَىرى! ثۇ وىػىٍەر جېري »ۋە: ئەجىطي ئەجىگەْ ٔەجبغىٕىڭ ئورزىطىغب وەٌسى 

ضۆزٌەرٔي لىٍىػىسۇ  - ئىَطب پەٍغەِجەر ھەلمىسە ئبزەَ جىٍغب ئبٌغىٍي ثوٌّبٍسىغبْ لوپبي گەپ
ثۇٔي ئبڭٍىغبْ ٔەجبغي ِۇضۇٌّبٔالرغب ئىَطب ئەٌەٍـھىططبالِغب لبٔساق  .زېسى« ئەِەضّۇ؟

ثىراق، ٔېّىال  .زەِبٌٍىمچە ثىر ئبز لورلۇغحي ِۇضۇٌّبٔالر .لبراٍسىغبٍٔىمىٕي ضوراپ ئبزەَ ئەۋەجحي
ثوٌطۇْ، راضث گەپ لىالٍٍي، زېگەْ لبرارغب وېٍىپ، پبزىػبھٕىڭ ھوزۇرىغب وىرىپ وېٍىۋىسى، 

ثىس ئىَطب ھەلمىسە »جەئفەر ٍۀە جبۋاة ثېرىپ:  .پبزىػبھ ئۇالرزىٓ ھېٍىمي ِەضىٍىٕي ضورىسى
، ئۇ ئبٌالھٕىڭ ثۀسىطي غۇٔي زەٍّىسوي:پەٍغەِجىرىّىس ٔېّە زەپ چۈغۀچە ثەرگەْ ثوٌطب 

ئبٌالھٕىڭ پەٍغەِجىرى ۋە روھي، غۇٔسالال ئبٌالھٕىڭ ٍبجٍىك ثوٌۇغحىٓ ۋاز وەچىەْ ِەرٍەَ ئبٔىغب 
  .، زېسى« ئىٍمب )جبغالظ( لىٍغبْ وەٌىَّىطىسۇر
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ئبٌالھ ثىٍەْ لەضەِىي، ضېٕىڭ زېگۀٍىرىڭ »ثۇ چبغسا ٔەجبغي لوٌىغب ھبضىٕي ئېٍىپ: 
 - غۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇٔىڭ ۋەزىر .، زېسى«ڭ ئەھۋاٌىغب ِۇغۇ ھبضىسا چىٕىگۀسەن وەٌسىئىَطبٔى

ئبٌالھ ثىٍەْ »ٔەجبغي ئۇالرغب:  .ثىرىگە لبرىػىپ، جىّىپ لېٍىػحي - ۋۇزۇراٌىرى ثىر
ئبٔسىٓ  .، زېسى«لەضەِىي، گەرچە ضىٍەرٔىڭ ئىسىَەڭالرزىٓ ئۆجّىطىّۇ غۇٔساق

ئىطۀسۇرضىسٌەر، ضىٍەرگە  - ضىٍەر ِېٕىڭ زۆٌىحىّسە ئبِبْلبٍحىڭالر، »ِۇضۇٌّبٔالرغب لبراپ: 
ئبزار ثەرگۀٍەر جبزاٌىٕىسۇ، ضىٍەرگە ئبزار ثەرگۀٍەر جبزاٌىٕىسۇ، ضىٍەرگە ئبزار ثەرگۀٍەر 
جبزاٌىٕىسۇ، ضىٍەرزىٓ ثىر وىػىگە ئەزىَەت ٍېحىع ثەزىٍىگە ثىر جبغسەن ئبٌحۇٕٔىڭ ِېٕىڭ 

  .، زېسى«ثوٌۇپ لېٍىػىٕي ذبٌىّبٍّەْ
ثۇ لطىطىٕي ضۆزٌەپ ثەرگەْ ئۇِّۇ ضەٌىَّە رەزىَەٌالھۇ ئۀھب ضۆزىٕي ِۇغۇ ٍەرزە 

غۇٔىڭ ثىٍەْ ثۇ ئىىىي ئەٌچي ئېٍىپ وەٌگەْ ٔەرضىٍەرٔي وۆجۈرۈغۈپ »ئبذىرالغحۇرۇپ: 
 - ثىسٌەر ٔەجبغىَٕىڭ ئىسزەت .پبزىػبھ ئورزىطىسىٓ ئىٕحبٍىٓ ئوضبي ئەھۋاٌسا چىمىپ وېحىػحي

  .، زەٍسۇ«ثوٌۇپ، ٔبھبٍىحي ئوثساْ جۇرۇپ لبٌسۇقھۆرِىحىگە ٔبئىً 
ھبضىً وبالَ، ثۇ لېحىُ ِۇغرىىالرٔىڭ ھىٍَىطي پۈجۈٍٔەً ِەغٍۇپ ثوٌۇپ، ضۇٍىمەضحي 

ئۇالر پەلەت ئۆزٌىرىٕىڭ ھۆوۈِرأٍىك زائىرىطي ئىچىسىال ئۆچّۀٍىه  .ثەرثبت ثوٌسى
ېَىٓ ئۇالرزا ئبزەِٕي ٔەغحىرىٕي ضبٔجىَبالٍسىغبٍٔىمىٕي جؤۇپ ٍەجحي ۋە غۇٔىڭسىٓ و

جىٓ «ثبالٍي ئبپەت»ئۇ ثوٌطىّۇ ثۇ  .پىىىر پەٍسا ثوٌسى - چۆچىحىسىغبْ ثىر ذىً ٍبِبْ ئوً
وېطىً چەوٍەظ ٍبوي ئۇٔي  - لۇجۇٌۇظ، پەلەت ِۇھەِّەز ئەٌەٍـھىططبالِٕي زەۋەجحىٓ ئۈزۈي
 ٌېىىٓ، ثۇ ذبَ .پىىىرٌەرئىسى - ئۇجۇلحۇرۇۋېحىع ئبرلىٍىك ئبٔسىٓ ِۇِىىٓ ئىىەْ، زېگەْ ئوً

ذىَبٌالرٔي ئەِەٌگە ئبغۇرۇظ ِۇِىىّٕۇ؟ ھبٌجۇوي، ئۇٔىڭ جبغىطي ئەثۇ جبٌىت ئۇٔي پۈجۈْ  -
ئۇالر ثۇ جوغرىسا  .ۋۇجۇزى ثىٍەْ لوغسىّبلحب ۋە ئۇالر ئۈچۈْ چوڭ ثىر جوضبٌغۇ ثوٌۇپ جۇرِبلحب

  .ئەثۇ جبٌىت ثىٍەْ ٍۈز جۇرأە وۆرۈغۈپ ضۆزٌىػىپ ثبلّبلچي ثوٌسى
ئەً ئەثۇ جبٌىت! ضەْ »وبجحىۋاغٍىرى ئەثۇ جبٌىجٕىڭ لېػىغب وېٍىػحي ۋە ئۇٔىڭغب: لۇرەٍع 

ثىس ضبڭب ئۆز  .ئبرىّىسزىىي پىػمەزەَ، ٔوپۇزٌۇق ۋە ئورۇْ ِەرجىۋىطي ٍۇلىرى غەذص
لېرىٕسىػىڭٕىڭ ئوغٍىٕي ثۇ ئىػىسىٓ جوضمىٓ، زەپ ثىر لبٔچە لېحىُ ئېَحمبْ ثوٌطبلّۇ، ضەْ 

ىس ئەزثىراٍي ذۇزا، ئۇٔىڭ ئەجسازٌىرىّىسٔي جىٍالپ، ثىسٔي ئەِسى ث .ئۇٔي جوضّىسىڭ
ضەْ ئۇٔي  .ئەلىٍطىس، ھبِبلەجىە چىمىرىپ، ئىالھٍىرىّىسٔي ئەٍىجٍىػىگە چىساپ جۇراٌّبٍّىس

ثىس ثىٍەْ ئۆچەوىػىػحىٓ جوضمىٓ ٍبوي ثىس ثىر جەرەپ، ضىٍەر ئىىىىڭالر ثىر جەرەپ ثوٌۇپ، 
  .، زەپ جەھسىث ضبٌسى«زەر ئۇرۇغىّىسئىىىي جەرەپٕىڭ ثىرضي جۈگەغىۀگە لە

ئەثۇ جبٌىجمب ئۇالرٔىڭ ثۇ ھەٍۋىطي ۋە ٍۈزضىسٌەرچە جەھسىث ضېٍىػٍىرى لبجحىك ئېغىر 
ئي »وەٌسى چېغي، ئۇ رەضۇٌۇٌالھٕىڭ لېػىغب ئبزەَ ئەۋەجىپ چبلىرجىپ وەٌسى ۋە ئۇٔىڭغب: 

پۇضحبْ گەپٍەرٔي  - بالْجبِبئەجٍەر ٍېٕىّغب وېٍىپ، پ - لېرىٕسىػىّٕىڭ ئوغٍي! ثۈگۈْ لەۋِي
غۇڭب، ضىس ِېٕىّۇ، ئۆزىڭىسٔىّۇ ئبضرىطىڭىس، لوٌۇِسىٓ وەٌّەٍسىغبْ ئىػالرغب ِېٕي  .لىٍسى

ثۇ چبغسا رەضۇٌۇٌالھ جبغبِّۇ ھبِىٍَىمحىٓ ۋاز وېچىسىغبْ  .، زېسى«جەڭٍىىىە ضبٌّىطىڭىس
ي جبغب! ئبٌالھ ثىٍەْ ئ»ئوذػبٍسۇ، ئۇ ِبڭب ٍبرزەَ لىٍىػحىٓ ئبجىس وەٌگەْ چېغي، زەپ ئوٍالپ: 

لەضەِىي، ئۇالر ِبڭب ِۇغۇ ئىػٕي جبغالظ ثەزىٍىگە ئوڭ لوٌۇِغب لۇٍبغٕي، ضوي لوٌۇِغب ئبٍٕي 
جۇجمۇزضىّۇ ئبٌالھ ثۇ ئىػٕي، )ٍۀي ئىطالَ زىٕىٕي( ئۈضحۈٍٔۈوىە ئىگە لىٍّىغۇچە ٍبوي ِەْ 
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جبراَ  - زٌىرىسىٓ جبراَ، زېسىَۇ وۆ«ِۇغۇ ٍوٌسا ھبالن ثوٌۇپ جۈگىّىگىچە ھەرگىس جبغٍىّبٍّەْ
پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ ئۇٔىڭ  .ٍبغالر جۆوۈٌۈپ ٍىغٍىغبْ پېحي چىمىپ وېحىپ لبٌسى

رەضۇٌۇٌالھ  .ئەثۇ جبٌىت ئۇٔي ٍۀە چبلىرزى .ٍېٕىسىٓ چىمىپ جېري ٍىرالمب ثبرِىغبٔىسى
لىٍغىٓ، ثبرغىٓ ئوغٍۇَ! ذبٌىغىٕىڭٕي جەغۋىك »وەٍٕىگە ثۇرۇٌۇپ وېٍىۋىسى، ئەثۇ جبٌىت: 

ئىػىڭٕي زاۋاِالغحۇرغىٓ، ئبٌالھ ثىٍەْ لەضەِىي، ِەْ ھەر لبٔساق ئەھۋاٌسا ضېٕي لەجئىٌ 
  .، زېسى«جبغٍىۋەجّەٍّەْ

لۇرەٍع زائىرىٍىرى پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالِٕىڭ ئۆز ئىػىٕي لىٍچە ثوغبغحۇرِبً 
ۀٍىىىٕي ۋە ئۇٔىڭ ئېٍىپ ثېرىۋاجمبٍٔىمىٕي وۆرۈپ ئەثۇ جبٌىجٕىڭ ئۇٔي جبغٍىۋەجىۈضي وەٌّىگ

ِۇغۇ ئىع ئۈچۈٔال لۇرەٍػٍەرزىٓ ِۇٔبضىۋەجٕي ئۈزۈغىە ۋە ئبزاۋەجٍىػىػىە ثەي 
غۇڭب، ئۇالر ۋەٌىس ئىجٕي ِۇغىَرىٕىڭ ئوغٍي ئەِّبر ئىجٕي ۋەٌىسٔي  .ثبغٍىغبٍٔىمىٕي جؤۇپ ٍەجحي

ٔبھبٍىحي ئي ئەثۇ جبٌىت! ثۇ ٍىگىث لۇرەٍع ئىچىسە »ئېٍىپ ئەثۇ جبٌىجٕىڭ لېػىغب وەٌسى ۋە: 
 ئوڭٍۇق ھەَ وېٍىػىەْ ٍىگىث، ضەْ ئۇٔي ئەپمېٍىپ ثبال لىٍىپ ثېمىۋاٌغىٓ، ئۇ ئۆزىٕىڭ ئەلىً

 ثىسگە ِبۋۇ ضېٕىڭ ۋە .پبراضىحي ۋە ٍېمىٕسىٓ ھەِسەِسە ثوٌۇغي ثىٍەْ ضېٕي رازى لىٍىسۇ -
ئبرىغب ئەجسازٌىرىڭٕىڭ ئۀئۀىۋى زىٕىسىٓ ئبٍرىٍغبْ ۋە جبِبئەجچىٍىىٕىڭ ثىرٌىىىٕي ثۇزۇپ، 

جەپرىمچىٍىه ضبٌغبْ لېرىٕسىػىڭٕىڭ ئوغٍىٕي ثىسگە جبپػۇرۇپ ثەرگىٓ، ثىس ئۇٔي 
ئەثۇ جبٌىت  .، زېَىػحي«چۈٔىي، ضەْ ئوغۇٌطىس لبٌّبٍطەْ .ٍولىحىۋېحەٍٍي! ضبڭب زىَبْ ٍوق

ئەزثىراٍي ذۇزا، ثۇ ٔېّە زېگەْ ٍوٌطىسٌىك، ضىٍەر ِبڭب ثبالڭالرٔي »ئۇالرغب جبۋاة ثېرىپ: 
گۆظ ثېرىپ ثبلىّەْ، ِەْ ضىٍەرگە ثبالِٕي جۇجۇپ ثېرىّەْ،  - ر، ِەْ ئۇٔىڭغب ئبظثېرىطىٍە

ضىٍەر ئۇٔي ئۆٌحۈرۈۋېحىطىٍەر؟ ئبٌالھ ثىٍەْ لەضەَ، ثۇ ِۇِىىٓ ئەِەش، ِەڭگۈ ِۇِىىٓ 
ئي ئەثۇ »ثۇ چبغسا ِۇجئىُ ئىجٕي ئەزى )ٔەۋفەي ئىجٕي ئبثسۇِبٔبفٕىڭ ئوغٍي(:  .، زېسى«ئەِەش

بِبئەت ضبڭب ئىٕطبپ ثىٍەْ جەوٍىپ ثەرزى ۋە ضبڭىّۇ ٍبلّبٍسىغبْ ئبغۇٔساق ج - جبٌىت! لەۋِي
ٔېّە زەپ ضەْ ئۇالرٔىڭ جەوٍىپىٕىڭ ھېچ لبٍطىطىٕي لوثۇي  .ئىػالرزىٓ لۇجۇٌۇغٕي ئوٍٍىسى

ئەزثىراٍي ذۇزا، ضىٍەر لەجئىٌ ئىٕطبپ لىٍّىسىڭالر، »ئەثۇ جبٌىت:  ،لىٍّبٍطەْ؟ زېۋىسى
ىغبٔسا ِۀسىٓ ٍۈز ئۆرۈپ، ئبغۇالرغب ثوٌۇغّبلچي ثوٌغبٔسەن ٌېىىٓ ضۀّۇ گېپىڭسىٓ لبر

  .زە، گەپٕي ئۈزۈۋەجحي - ، زېسى«لىٍىطەْ، ئىرحىَبرىڭ، لوٌۇڭسىٓ وەٌگىٕىٕي لىٍغىٓ
 ِۇغرىىالرٔىڭ رەضۇٌۇٌالھٕي ئۆٌتۈرۈۋېتىع ووٍىذا ثوٌغبٍٔىمي

ِەلطىحىگە لۇرەٍع زائىرىٍىرى ٍۇلىرىمي ئىىىي لېحىٍّىك ئۇچرىػىػحب وۆزٌىگەْ 
ٍېحەٌّىگۀسىٓ وېَىٓ ٍۀىال ئۆزٌىرىٕىڭ لبجحىك جبزاالظ ۋە لىَىٓ لىطحبلمب ئېٍىع 
ھەرىىەجٍىرىٕي ثۇرۇٔمىسىٓ ثەورەن ئەغەززىٍَەغحۈرزى ۋە ِۇغۇ جەرٍبٔسا ئۇالرٔىڭ ئىچىسىىي 
ثىر لىطىُ چېىىسىٓ ئبغمبْ لبرا ٔىَەت ثەزثەذحٍەرزە رەضۇٌۇٌالھٕي ثبغمب ثىر ٍوي ثىٍەْ 

ۋە چېىىسىٓ ئبغمبْ لبجحىك  ذىَبي - ِبٔب ثۇ ذبَ .ۇلحۇرۇۋېحىع جۇٍغۇضي پەٍسا ثوٌسىئۇج
لوٌٍۇق ِەوىە ئەزىّەجٍىرىسىٓ ئىىىي ئەزىّەجٕىڭ ِۇضۇٌّبْ ثوٌۇغىٕي وەٌحۈرۈپ چىمىرىپ، 

ثۇ ئىىىي ئەزىّەت ھەِسە ئىجٕي  .ئىطالَ زىٕىٕىڭ جېرىّۇ وۈچىَىػىگە ضەۋەة ثوٌۇپ لبٌسى
ە ئۆِەر ئىجٕي ذەجحبة رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇِب )ئبٌالھ ثۇ ئىىىىٍَۀسىٓ رازى ئبثسۇٌّۇجەٌٍىپ ۋ
  .ثوٌطۇْ(الر ئىسى

لۇرەٍع وبپىرٌىرىٕىڭ ئبغۇ وۈٍٔەرزىىي چېىىسىٓ ئبغمبْ زوراۋأٍىمٍىرىسىٓ ثىرى غۇوي، 
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 ئۇجەٍجە )ئەثۇ ٌەھەثٕىڭ چوڭ ئوغٍي( ثىر وۈٔي رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئبٌسىغب وېٍىپ: رەضۇٌۇٌالھمب لوي
 .غىٍحىپ ئبھبٔەت لىٍسى ئبٔسىٓ ئۇٔىڭ ٍبلىطىسىٓ ئېٍىپ گۈغۈپ، وۆٍٕىىىٕي ٍىرجىۋەجحي

ئۇجەٍجە ٍۀە جېرىّۇ ئەزۋەٍٍەپ، رەضۇٌۇٌالھٕىڭ چىراٍٍىرىغب جۈوۈرۈپ، ِىػمىرغبْ ثوٌطىّۇ، 
غۇ چبغسا  .ثىراق ئۇٔىڭ ٔىجىص جۈورۈوٍىرى رەضۇٌۇٌالھٕىڭ چىراٍىغب چۈغّەٍۋاجبجحي

ئي ئبٌالھ! ئۇٔىڭغب ضېٕىڭ ئىحٍىرىڭسىٓ ثىر ئىحٕي »ڭغب زۇئبٍي ثەز لىٍىپ: رەضۇٌۇٌالھ ئۇٔى
رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ثۇ زۇئبضىّۇ ھەلىمەجەْ ئىجبۋەت ثوٌغبٔىسى، ئۇ  .، زېسى«لىٍغىٓ ِۇضەٌٍەت

غۇٔىڭسىٓ ئبزراق وېَىٓ لۇرەٍػٍەرٔىڭ وبرىۋىٕي ثىٍەْ غبَ )ضۈرىَە(غب جىجبرەجىە چىمىپ، 
ىۀسە، وېچىطي ثىر ٍوٌۋاش ئۇالرٔىڭ ئەجراپىٕي چۆگىٍەپ وېحەٌّەً زەرلبئ زېگەْ ٍەرگە چۈغ

ۋاً ئىطث! لېرىٕساغٍىرىُ! ئەزثىراٍي ذۇزا، ئۇ ٍوٌۋاش ِېٕي »غۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇجەٍجە:  .لبٌسى
چولۇَ ٍەۋېحىسىغبْ ثوٌسى، ِۇھەِّەز ِبڭب غۇٔساق زۇئب لىٍغبٔىسى، ئەزثىراٍي ذۇزا، ئۇ ِەوىىسە 

زېگۀسەن غۇ  .، زەپ ئۀطىرەغىە ثبغٍىسى«حۈرۈۋېحىسىغبْ ثوٌسىجۇرۇپ، ِېٕي غبِسا ئۆٌ
  .وېچىطي ٍوٌۋاش ٔۇرغۇْ ئبزەٍِەر ئبرىطىسىٓ ئبغۇٔي جېپىپ، ثېػىٕي ئۈزۈپ جبغٍىۋەجحي

ِۇغرىىالرٔىڭ ٔىَىحي ثۇزۇٌغبٍٔىمىٕىڭ ئىپبزىطىسىٓ ثىرى غۇوي، ئۇلجە ئىجٕي ئەثي 
ئۇٔىڭ ِۇثبرەن گەجگىٍىرىگە زەضطەپ  ِۇئەٍث رەضۇٌۇٌالھ ٔبِبززا ضەجسىگە ثبرغبٔسا

  .ھەجحب رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئىىىي وۆزى چبچراپ چىمىپ وەجىىٍي جبضال لبٌغبْ .جۇرۇۋاٌغبْ
ٍۀە ئۇالرٔىڭ زاٌىُ وبجحىۋاغٍىرىٕىڭ رەضۇٌۇٌالھٕي ئۆٌحۈرۈۋېحىع لەضحىسە ثوٌغبٍٔىمىٕي 

زىىرى لىٍغبْ ِۇٔساق ثىر  وۆرضىحىسىغبْ پبوىحالرزىٓ ثىرى ئىجٕي ئىطھبق ئۇزۇْ ثىر ھەزىطحە
ئي لۇرەٍع جبِبئەضي!  ثىر وۈٔي ئەثۇ جەھىً ضۆز لىٍىپ:»ۋەلەٌىىحۇر، ئۇ ِۇٔساق زېگەْ: 

وۆرۈپ جۇرۇۋاجىطىٍەر، ِۇھەِّەز زىٕىّىسٔي ئەٍىجٍەظ، ئەجسازٌىرىّىسٔي جىٍالپ ضۆوۈظ، 
لىٍّىػٍىرىسىٓ  ثىسٌەرٔي ئەلىٍطىس ھبِبلەجٍەرگە چىمىرىع ۋە ئىالھٍىرىّىسٔي ٍولمب چىمىرىع

ٍبٔغىٍي ئۇٔىّبٍۋاجىسۇ، ِەْ ئبٌالھمب ئەھسى ثېرىّۀىي، لوٌۇِغب چوڭ جبغحىٓ ثىرٔي ئېٍىپ، 
ئۇٔي وۈجىّەْ، ئۇ ٔبِبززا ضەجسىگە ثبظ لوٍغبْ ھبِبْ جبظ ثىٍەْ ئۇٔىڭ وبٌٍىطىٕي 

غۇٔىڭسىٓ وېَىٓ ِېٕي ئبثسۇِبٔبف جەِەجىگە جۇجۇپ ثېرەِطىٍەر ٍبوي ِېٕي  .ِىجىَّەْ
، ساِطىٍەر، ئۆز ئىرحىَبرىڭالر، غۇ چبغسا ئبثسۇِبٔبف جەِەجي لوٌىسىٓ وەٌگىٕىٕي لىٍطۇْلوغ

ً، ھەرگىس ئۇٔساق ئىع ثوٌّبٍسۇ، ئبٌالھ ثىٍەْ لەضەِىي، ثىس ضېٕي ئۇ . ..ۋا ئۇالر: .زېسى
، جەِەجٕىڭ ئبزەٍِىرىگە ِەڭگۈ ٍوالجّبٍّىس، ٍبذػي ئوٍالپطەْ، ئەِەٌسە وۆرضەجىىٓ

  .زېَىػحي
جەھىً ئەجىطي ئەجىگەْ ئبٌسىٕمي وۈٔي ئوجحۇرىغب لوٍغىٕي ثوٍىچە لوٌىغب راضب چوڭ  ئەثۇ

رەضۇٌۇٌالھّۇ ئبزىحي  .جبغحىٓ ثىرٔي ئېٍىپ، پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالِٕي وۈجۈپ ئوٌحۇرزى
لۇرەٍػٍەرِۇ ئەجىگەْ  .ثوٍىچە ئەجىطي ئەجىگەْ ِەضىجىسىٍھەراِغب وېٍىپ، ٔبِبزغب جۇرزى

پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ ٔبِبززا  .ەھىٍٕىڭ ٔېّە لىالرىٕي وۈجۈپ ئوٌحۈرزىٍىغىٍىپ، ئەثۇ ج
زە، رەضۇٌۇٌالھ  - ضەجسىگە ثېرىۋىسى، ئەثۇ جەھىً ھېٍىمي جبغٕي وۆجۈرۈپ ئورٔىسىٓ جۇرزى

 .ثىر چبغسا ئۇ رەضۇٌۇٌالھمب ٍېمىٕالپ ثبرغبٔسەن لىالجحي .جەرەپىە ِەغرۇرأە لەزەَ جبغٍىسى
روٍي جبجىرىپ، ھبٌطىرىغبْ پېحي وەٍٕىچىٍەپ  - ٍۇِۇپ ئبچمۇچە، رەڭگي ئۇغحۇِحۇت، وۆزٔي

ئۇ جبغٕي  .ئۇ لوٌىسىىي جبغٕي جبغٍىۋېحىػىىّۇ ئەلٍي ثبرِىغبٔسەن لىالجحي .لبٍحىپ وەٌسى
ئي ئەثۇٌھەوەَ، )ئەثۇ جەھىٍٕىڭ  ثۇٔي وۆرگەْ لۇرەٍع وىػىٍىرى: .ئەِسى جبغٍىۋەجحي
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 ئەثۇ جەھىً: .زېَىػىپ، ئورٔىسىٓ جۇرۇغحي ٔېّە ثوٌسى وؤىَىحي( ضبڭب ٔېّە ثوٌسى؟ ضبڭب
زەپ ِۇھەِّەزوە ٍېمىٕالپ ثېرىۋىسىُ، ، ِەْ ضىٍەرگە جۈٔۈگۈْ زېگۀٍىرىّٕي ئىجرا لىالً

ئەزثىراٍي ذۇزا، ِەْ  ...ٍبق .ئەزثىراٍي ذۇزا ثىر زأە چوڭ ٔبر جۆگە پەٍسا ثوٌۇپ، ِبڭب ئېحىٍسى
چبٌۋا جۆگىٕي وۆرِىگۀىسىُ، ئۇ ِېٕي ٍەۋەجىىٍي جبضال ئۇٔساق ٍوغبٔجبظ، ئۇزۇْ ِەگۀٍىه، 

ئۇٔىڭ  ئېَحىٍىػىچە، پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ:»ئىجٕي ئىطھبق ِۇٔساق زەٍسۇ:  .«زېسى، لبٌسى
وۆرگىٕي جىجرىئىً ئەٌەٍـھىططبالَ ئىسى، ئەگەر ئۇ ٍېمىٕالپ وېٍىۋەرگەْ ثوٌطب، جىجرىئىً 

  .«زېگەْ، لىٍىۋېحەجحيھبالن  )ئەٌەٍـھىططبالَ( ئۇٔي
غۇٔىڭسىٓ وېَىٓ ئەثۇ جەھىً پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالِغب ھەِسە رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ 

ئۇٔىڭسىٓ ثبغمب  .ِۇضۇٌّبْ ثوٌۇغىٕي وەٌحۈرۈپ چىمبرغبْ لەثىھ ثىر ئەضىىٍىىٕي لىٍسى
اٍِىك لۇرەٍع ِۇضحەثىحٍىرىٕىڭ ھەِّىطىٕىڭ لەٌجىسە رەضۇٌۇٌالھٕي ٍولىحىۋېحىع ئوٍي زاۋ

  .ٍىرىڭساپ جبغّبلحب ئىسى
ئىجٕي ئىطھبق ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئەِرى ئىجٕي ئبضحىٓ ھەزىص ثبٍبْ لىٍىپ ِۇٔساق زەٍسۇ: 

ِەْ ثىر لېحىُ لۇرەٍػٍەرٔىڭ ھىجرى )وەئجىٕىڭ ٍۇلىرى جېّىغب ثوٍٍىحىپ ٍېرىُ لوپۇرۇٌغبْ »
ئۇالر  .ئېٍىپ، غبجبغمب ثبغٍىسىئۇالر رەضۇٌۇٌالھٕي جىٍغب  .جبَ( زىىي ٍىغىٍىػىغب لبجٕبغمبٔىسىُ

ثىس ثۇ ئبزەِٕىڭ لىٍّىػىغب ضەثرى لىٍغبٔسەن ھېچمبٔساق ثىر  جەرەپحىٓ ضۆز لېحىپ: - جەرەپ
ثىس ئۇٔىڭغب پەۋلۇٌئبززە چوڭ ثىر ئىػحب  .ئىػمب ئۇٔچە وۆپ ضەثرى لىٍىپ وۈجّىگۀىسۇق

ئۇ ئۇزۇي ثېرىپ  .وەٌسى جوضبجحىٓ رەضۇٌۇٌالھ پەٍسا ثوٌۇپ، زېَىػىپ جۇراجحي، ضەثرى لىٍسۇق
لىٍسى، ئبٔسىٓ ثەٍحۇٌالھٕىڭ ئەجراپىٕي جبۋاپ لىٍغبچ ئۇالرٔىڭ ٍېٕىسىٓ  ئبۋۋاي رۇوٕىٕي ثوضە

ثۇ چبغسا ِەْ  .ئۆجىۋىسى، ئۇالر رەضۇٌۇٌالھمب ثەزى ثوٌّىغۇر گەپٍەر ثىٍەْ جىً ئۇزاجحي
ئبٍٍىٕىپ ئىىىىٕچي لېحىُ رەضۇٌۇٌالھٕىڭ لبجحىك ئبھبٔەت جبرجمبٍٔىمىٕي ضەززىُ، رەضۇٌۇٌالھ 

رەضۇٌۇٌالھٕىڭ چىراٍي ٍۀە غۇٔساق ئۆزگەرزى، ئبٔسىٓ  .وېٍىۋىسى، ئۇالر ٍۀە غۇٔساق لىٍىػحي
غۇٔىڭ ثىٍەْ  .ئۈچىٕچي لېحىُ ئبٍٍىٕىپ وېٍىۋىسى، ئۇالر ٍۀە غۇٔساق ئبھبٔەت لىٍىػحي

اجبِطىٍەر؟ ئبگبھ ئي لۇرەٍع جبِبئەضي! ئبڭالۋ پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ جوذحبپ جۇرۇپ:
ئېھحىّبي  .زېسى، ٍب ئۆٌۈَ، ٍب وۆرۈِٕي ئېٍىپ وەٌسىُ ثوٌۇڭالروي، ِەْ ئەزثىراٍي ذۇزا چولۇَ

 - وۆپچىٍىىىە ئۇٔىڭ ضۆزى جەضىر لىٍغبْ ثوٌطب وېرەن، ھەِّىطي ثىرالال گوٍب ثېػىسا ئۇچبر
ػىٍىرىّۇ لۇظ لؤۇپ جۇرغبٔسەن جىّىپ لېٍىػحي، ھەجحب ئۇالرٔىڭ ئەڭ ئەغەززىٌ ثەزثې

ئي ئەثۇٌمبضىُ  رەضۇٌۇٌالھٕىڭ وۆڭٍىٕي ٍبضبپ، ئىططىمچىٍىك لىٍىػمب جىرىػحي ۋە:
ئەجىطي ئۇالر  .زېَىػحي، )رەضۇٌۇٌالھٕىڭ وؤىَحي( ضەْ ھەرگىس ٔبزأالرچە ضۆزٌىّەٍطەْ

 ،ئبٌسىٕمي وۈٔگە ئوذػبغال ثىر ٍەرگە جەَ ثوٌۇپ، ٍۀە رەضۇٌۇٌالھٕي غبجىػىۋاجبجحي
زېَىػىپ ، ھۇررا غۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇالر .ۇٌۇٌالھ ئۇ ٍەرگە ٍۀە پەٍسا ثوٌۇپ لبٌسىئۇغحۇِحۇت رەض

ِەْ ئۇالرزىٓ ثىرضىٕىڭ رەضۇٌۇٌالھٕىڭ  .لوپمىٕىچە رەضۇٌۇٌالھٕي ئبرىغب ئېٍىپ لورغىۋېٍىػحي
 ...ھبً، ئەثۇ ثەورى ئوجحۇرىغب چۈغۈپ، ٍىغٍىغبْ ھبٌسا: .ٍبلىطىغب ئېطىٍىۋاٌغبٍٔىمىٕي وۆرزۈَ

 .زېسى، ھبً، ثىر ئبزەِٕي پەرۋەرزىگبرىُ ئبٌالھ زېگۀگە ئۆٌحۈرِەوچىّۇضىٍەر ضىٍەرٔي،
ئەِرى  راۋىٌ ئىجٕي .«ثىرزەِسىٓ وېَىٓ ئۇالر رەضۇٌۇٌالھٕي جبغالپ جبرلىٍىپ وېحىػحي

ئبغۇ ۋەلە ِەْ وۆرگەْ ۋەلەٌەر ئىچىسە لۇرەٍػٍەرٔىڭ رەضۇٌۇٌالھمب ئەڭ لبجحىك »ِۇٔساق زەٍسۇ: 
  .«ٍىك ٍوٌطىس لىٍّىػىسۇرجەگىەْ ثىر لېحىّ
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ئىّبَ ثۇذبرى ئۇرۋە ئىجٕي زۇثەٍر رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ٔەلىً لىٍغبْ ھەزىطحە ئۇرۋە 
ِەْ ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئەِر ئىجٕي ئبضحىٓ ِۇغرىىالرٔىڭ رەضۇٌۇٌالھمب ضبٌغبْ »ِۇٔساق زەٍسۇ: 

ثىر  ئۇ ِۇٔساق زېسى: .زۇٌۇٍِىرىٕىڭ ئەڭ لەثىھ ثوٌغبٍٔىرىٕي ضۆزٌەپ ثېرىػىٕي ئۆجۈٔگۀىسىُ
وۈٔي رەضۇٌۇٌالھ وەئجىٕىڭ ھىجرى زېگەْ ٍېرىسە ٔبِبز ئولۇۋاجبجحي، جۇضبجحىٓ ئۇلجە ئىجٕي ئەثۇ 
ِۇئەٍث پەٍسا ثوٌۇپ، ئۈضحىسىىي وىَىّىٕي ضېٍىپ، رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ثوٍٕىغب ضېٍىپ، ئۇٔىڭ 

گەجگىطىسىٓ جبرجىپ ئەثۇ ثەورى ٍۈگۈرۈپ وېٍىپ، ئۇلجۀىڭ  .گېٍىٕي ٔبھبٍىحي لبجحىك ثوغسى
، ثىر ئبزەِٕي پەرۋەرزىگبرىُ ئبٌال زېگۀٍىىي ئۈچۈٔال ئۆٌحۈرگەْ ثبرِۇ؟ ئبرلىغب ئىححىرىۋەجحي ۋە:

  .«زېسى
 ھەِسە رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ِۇضۇٌّبْ ثوٌۇغي

ضىحەَ لبرا ثۇٌۇجٍىرى ثىٍەْ لبپٍىٕىپ وەجىەْ ئبغۇ زۇٌّەجٍىه  - ِەوىە ئبضّىٕي زۇٌۇَ
ئۇ  .ثىرىسە زۇٌۇِغب ئۇچرىغۇچىالرٔىڭ ٍوٌىٕي ٍورۇجۇپ، ثىر چبلّبق چبلٕىسىوۈٍٔەرٔىڭ 

ثوٌطىّۇ ھەِسە ئىجٕي ئبثسۇٌّۇجەٌٍىپ )رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ(ٔىڭ ِۇضۇٌّبْ ثوٌۇغي ثىٍەْ 
ٍىٍىٕىڭ  - 6ھەِسە ثىئطەجٕىڭ  .غېرىت ثىچبرىٍەر لەٌجىسە چبلٕىغبْ غبزٌىك چبلّىمي ئىسى

ئۇٔىڭ غۇ ٍىٍي زۇٌھەججە ئېَىسا ِۇضۇٌّبْ ثوٌغبٍٔىمي  .سىئبذىرٌىرىسا ِۇضۇٌّبْ ثوٌ
ئۇٔىڭ ِۇضۇٌّبْ ثوٌۇظ جەرٍبٔي ِۇٔساق ثوٌسى: ثىر وۈٔي ئەثۇ جەھىً ضەفب جېغىسا  .جوغرىراق

 .رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ٍېٕىسىٓ ئۆجۈپ وېحىۋېحىپ، ئۇٔي ٔبھبٍىحي ضەت جىٍالر ثىٍەْ ھبلبرەجٍىسى
بً جىُ جۇرغبٔىسى، ئۇ جېرىّۇ ئەزۋەٍٍەپ، لوٌىغب ثىر جبي ثۇٔىڭغب لبرىحب رەضۇٌۇٌالھ گەپ لىٍّ

 .جبغٕي ئېٍىپ رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ثېػىغب ھېٍىمي جبظ ثىٍەْ ئۇرۇپ، ئۇٔىڭ ثېػىٕي ٍېرىۋەجحي
ھەجحب غۇرلىراپ لبْ ئېمىپ وەجحي، ئبٔسىٓ ئۇ وەئجە ٍېٕىسىىي لۇرەٍػٍەرٔىڭ ِەجٍىص 

ئبثسۇٌالھ ئىجٕي جەزئبٕٔىڭ ثىر زېسىىي ضەفب  .ىضورۇٔىغب لبٍحىپ، ئبغۇالر ثىٍەْ ثىرگە ئوٌحۇرز
 - ھەِسە ئولَب .جېغىسىىي جۇراٌغۇضىسا ٍۇلىرىمي ئەھۋاٌالرٔي ثبغحىٓ ئبذىر وۆرۈپ جۇرغبٔىسى

ٍبراغٍىرىٕي جەجۈر ئېطىپ، ئوۋزىٓ لبٍحىپ وېٍىۋاجمبٔسا، ھېٍىمي زېسەن ھەِسىگە ئەثۇ 
ثۇٔي  .ٍوٌطىسٌىمٍىرىٕي وۆرگەْ پېحي ئېَحىپ ثەرزىجەھىٍٕىڭ رەضۇٌۇٌالھمب لىٍغبْ ٔبھەق 

زە، ئەثۇ جەھىٍٕي ئىسزەپ ٍۈگۈرگەْ پېحي وېحىپ  - ئبڭالپ، ھەِسىٕىڭ لبجحىك غەزىپي ئۆرٌىسى
)ئۇ لۇرەٍع ئىچىسە غۇرۇرى ئەڭ وۈچٍۈن ئەزىّەت ئىسى( ئۇ ھېچ ثىراۋغىّۇ  .لبٌسى

ئۇ  .ٍي لوي ضبٌىسىغبٔسەن لىالجحيجوذحىّىسى، لبرىغبٔسا، ئۇ ئەثۇ جەھىٍٕي ئۇچراجطب، ھې
 ئي جىگسىچي»ِەضجىسوە وىرگەْ پېحي ئەثۇ جەھىٍٕىڭ ٍېٕىغب وېٍىپ جوذحىسى ۋە ئۇٔىڭغب: 

لېرىٕىڭ ثبٌىطي! جېري ضەْ ِېٕىڭ لېرىٕسىػىّٕىڭ ئوغٍىٕي جىٍالۋاجبِطەْ، ھبٌجۇوي ِەْ 
ۇرۇپ، ئۇٔىڭ وبٌٍىطىٕي ، زېسى، ئبٔسىٓ ئۇٔىڭ وبٌٍىطىغب ئولَب ثىٍەْ ئ«ئۇٔىڭ زىٕىسا جۇرضبَ

ٔەجىجىسە ثۀي ِەذسۇَ )ئەثۇ جەھىٍٕىڭ لەثىٍىطي( وىػىٍىرى ثىٍەْ ثۀي ھبغىُ  .ٍېرىۋەجحي
ثۇ چبغسا ئەثۇ جەھىً:  .)ھەِسە رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ لەثىٍىطي( وىػىٍىرى لوزغىٍىپ وەجحي

ىٕىڭ ئوغٍىٕي ئەثۇ ئەِّبرغب )ھەِسىٕىڭ وؤىَحي( چېمىٍّبڭالر، ِۀّۇ ئۇٔىڭ لېرىٕسىػ»
  .، زېسى«ئۇرغبٔىسىُ

ھەِسىٕىڭ ِۇضۇٌّبْ ثوٌۇغي زەضٍەپحە، ئۆز پۇغحىسىٓ ثىر وىػىٕىڭ ذورٌىٕىػىغب 
 .وېَىٓ ئبٌالھ ئۇٔىڭ لەٌجىٕي ئىطالَ ٔۇرى ثىٍەْ ٍورۇجۇۋەجحي .چىسىّىغبٍٔىمىسىٓ ثوٌغبٔىسى

ضۇٌّبٔالر زور زە، ئۇٔىڭ ثىٍەْ ِۇ - غۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇ ئۈزۈٌّەش ئبرلبٔغب چىڭ ئېطىٍسى
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 . لۇۋۋەت جبپحي - زەرىجىسە ئىسزەت ۋە وۈچ
 ئۆِەر ئىجٕي خەتتبة رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ِۇضۇٌّبْ ثوٌۇغي

ضىحەَ جۇِبٍٔىرى ثىٍەْ ذىرەٌىػىپ وەجىەْ ِەوىە ئبضّىٕىسا  - لبت زۇٌۇَ - ئبغۇ لبجّۇ
. ھەَ وۈچٍۈوحەن لىالجحيئۇٔىڭ ٔۇرى ئبۋۋاٌمىسىٓ ٔۇرأە  .جوضبجحىٓ ٍۀە ثىر چبلّبق چبلٕىسى

، زېگەْ «ِەْ ِۇضۇٌّبْ ثوٌسۇَ»ئۇ ثوٌطىّۇ ئۆِەر رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ ئىجٕي ذەجحبثٕىڭ: 
ٍىٍي  - 6ئۇ ثىئطەجٕىڭ  .ضۆزىٕىڭ ئەوىص ضبزاضىسىٓ ئۇرۇٌغبْ چبلّبق ٔۇرى ئىسى

ەِجەر پەٍغ .زۇٌھەججە ئېَىسا ھەِسە )رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ(زىٓ ئۈچ وۈْ وېَىٓ ِۇضۇٌّبْ ثوٌسى
  .ئەٌەٍـھىططبالَ ئۇٔىڭ ھىساٍەت جېپىػىغب زۇئب لىٍغبٔىسى

ئۆِەر ئىجٕي ذەجحبة )رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ(ٔىڭ ِۇضۇٌّبْ ثوٌۇغي جوغرىطىسىىي 
ھەزىطٍەرٔىڭ ذۇالضىطي غۇوي، ئۇ ثىر وۈٔي ئۆٍگە لبٍحّبً، ضىرجحب لؤۇپ لېٍىػمب جوغرا 

 .گە وىرىپ ذىَبي ضۈرۈپ ئوٌحۇرزىوېٍىپ، ھەرەِگە وەٌسى ۋە وەئجىٕىڭ ٍوپۇلي ئىچى
ٔبِبززا  .پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ ئۇٔىڭغب ذېٍي ٍېمىٓ جبٍسا ئۆرە جۇرۇپ ٔبِبز ئولۇۋاجبجحي

ٔي «لۇرئبْ»غۇٔىڭ ثىٍەْ ئۆِەر رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ  .ٔي جىالۋەت لىٍغبٔىسى«ھبلمە»ضۈرە 
ب ثۇ ئىطالَ ٔۇرىٕىڭ ئۆِەر ِبٔ .جىڭػبپ، ئۇٔىڭ گۈزەي پبضبھىحىسىٓ زوق ئېٍىػمب ثبغٍىسى

ٌېىىٓ، ئۇٔىڭسىىي  .رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ لەٌجىگە جۇٔجي لېحىُ ثىد ئۇرۇپ وىرىػي ئىسى
جبھىٍىَەت ئېمىّىغب ثوٌغبْ ِبٍىٍٍىك، وؤب ئۀئۀىگە ثوٌغبْ ئەلىسە ۋە ئەجسازالرٔىڭ ٍوٌىغب 

جەۋاجمبْ ھەلمبٔىَەت ۋارىطٍىك لىٍىع ئىسىَىطىٕىڭ لبرا وۆٌەڭگىٍىرى ئۇٔىڭ لەٌجىسە ئۆر
جۇٍغۇالرغب  - ٍبٌمۇٔىٕي ٍېپىۋاٌغبٍٔىمحىٓ، ئۇ ثۇ لبرا وۆٌەڭگە ئبرلىطىغب ٍۆگۈٌۈپ لبٌغبْ پبن ھېص

  .پەرۋا لىٍّبضحىٓ ئىطالِغب لبرغي ھەرىىىحىٕي زاۋاِالغحۇرۇۋەرگۀىسى
ئۆچّۀٍىىىٕىڭ ئۆِەر رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ جەثىئىحىٕىڭ ئىححىىٍىىي ۋە رەضۇٌۇٌالھمب ثوٌغبْ 

لبجحىك وۈچٍۈوٍىىىسىٓ ثىر وۈٔي لىٍىچىٕي لىٕىسىٓ ضۇغۇرۇپ، رەضۇٌۇٌالھٕي 
ٍوٌسا ئۇٔىڭغب ٔۇئەٍُ ئىجٕي ئبثسۇٌالھ ٔەھھبَ  .ئۆٌحۈرۈۋېحىػٕي وۆڭٍىگە پۈوۈپ ئۆٍسىٓ چىمحي

ٍوٌۇلۇپ:  )ثۀي ئەزىٌ جەِەجىسىٓ( ٍبوي ثۀي زوھرەزىّٕۇ ٍبوي ثۀي ِەذسۇِسىّٕۇ ثىر وىػي
ئۆِەر رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ:  .، زەپ ضوراپ لبٌسى«ەٍەرگە ِېڭىۋاجىطەْ، ئي ئۆِەر!ل»
ِۇھەِّەزٔي ئۆٌحۈرۈپ لوٍطبڭ، »ئۇ وىػي:  .، زېسى«ِۇھەِّەزٔي ئۆٌحۈرۈۋېحەً، زەپ ِبڭسىُ»

ئۆِەر  ،، زېۋىسى«ثۀي ھبغىُ جەِەجي ثىٍەْ ثۀي زوھرە جەِەجي ضېٕىّۇ ئبِبْ لوٍّبضّىىىٓ
ضۀّۇ ئۆز زىٕىڭٕي جبغالپ ِۇرجەز ثوٌغبٔغب ئوذػىّبِطەْ، ھەجەپ »ۇ: رەزىَەٌالھۇ ئۀھ

ئۇٔساق ثوٌطب، ِەْ ضېٕي »ٔۇئەٍُ:  .، زېسى«ِۇھەِّەزٔىڭ ئېرىمىٕي ٍبلىالپ لبٌسىڭغۇ؟
ثۇٔىڭسىّٕۇ ئەجەثٍىٕەرٌىه ثىر ئىػمب ثبغالپ ثبرِبٍّۇ؟ ضېٕىڭ ھەِػىرەڭ ۋە وۈٍئوغٍۇڭ 

ثۇٔي ئبڭالپ  .، زېسى«ضېٕىڭ زىٕىڭٕي جبغٍىۋېحىػحي ئىىىىٍىطي ٍېڭي زىٕٕي لوثۇي لىٍىپ،
ثۇ چبغسا ئۇالرٔىڭ ئۆٍىسە ذەثجبة  .ئۆِەر رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ ئۇچمبٔسەن ئۇالرٔىڭ ئۆٍىگە ثبرزى

پۈجۈٌگەْ لەغەزٔي جۇجۇلٍۇق ھبٌسا، ئۇالرغب لۇرئبْ جىالۋەت « جبھب»ئىجٕي ئەرەت لوٌىسا ضۈرە 
ئۆگىحىپ « لۇرئبْ»ىٓ ثېرى ِۇغۇ ئۆٍگە وېٍىپ، ئۇالرغب ئۇ ذېٍىس .لىٍىپ ثېرىپ ئوٌحۇراجحي

ذەثجبة ئۆِەر رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ئبٍبغ جىۋىػىٕي ئبڭالپال ئۆٍٕىڭ ثىر  .لوٍۇپ وېحەجحي
« جبھب»فبجىّە )ئۆِەر رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ھەِػىرىطي( ھېٍىمي ضۈرە  .ثۇٌۇڭىغب ِۆوۈٔۈۋاٌسى

ئۆِەر رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ ئۆٍگە ٍېمىٕالپ  .جىمىۋەجحي پۈجۈٌگەْ ۋەرەلىٕي پبالضٕىڭ ئبضحىغب



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

330 
 

غۇڭب، ئۇ ئۆٍگە  .وەٌگۀسە، ئۇ ٍەرزە ذەثجبثٕىڭ لىرائەت لىٍىۋاجمبْ ئبۋازىٕي ئبڭٍىغبٔىسى
، زەپ ضوراق لىٍىػمب «ِەْ ثبٍبَ ٍېٕىڭالرزىٓ ئبڭٍىغىٕىُ وىّٕىڭ ئبۋازى ئۇ؟»وىرىپال: 
ثبغمب ئبۋاز  .ئىىىىّىسٔىڭ پبرىڭي، ذبالشِۇغۇ »ذوجۇْ ئىىىىٍىطي:  - ئەر .ثبغٍىسى

ئەھۋاٌسىٓ لبرىغبٔسا ضىٍەر »ئۆِەر رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ:  .، زەپ جبۋاة ثېرىػحي«ئبڭٍىّىسۇق
غۇٔىڭ ثىٍەْ  .، زېسى«ئىىىىٍَەْ ئۆز زىٕىڭالرٔي جبغالپ، ِۇرجەز ثوٌغبْ ئوذػبٍطىٍەر؟

ىڭ غەٍرىسە ثوٌطب، لبٔساق ئي ئۆِەر! ئەگەر ھەلىمەت ضېٕىڭ زىٕىڭٕ»ئۇٔىڭ وۈٍئوغٍي: 
ئۆِەر رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ غەزەة ثىٍەْ ئېحىٍىپ ثېرىپ، وىَئوغٍىٕي  ،، زېۋىسى«لبراٍطەْ؟

ثۇ چبغسا ئۇٔىڭ  .ٍېمىحىپ ئبضحىغب ثېطىۋېٍىپ، پۈجۈْ وۈچي ثىٍەْ ِۇغحٍىغىٍي جۇرزى
رىۋەجحي، ھەِػىرىطي فبجىّە وېٍىپ، ئۆِەر رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔي ئېرىٕىڭ ئۈضحىسىٓ ئىححى

ئۆِەر رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ ئۇٔىڭ ٍۈزىگە جەجۈر ِۇغث ثىٍەْ ثىرٔي لوٍۇپ ئېحىٍسۇرۇۋەجحي، ئۇٔىڭ 
ئي ئۆِەر! »غۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇ زەرغەزەة ثوٌۇپ:  .ثۇرۇٍٔىرىسىٓ لبْ ئېمىػمب ثبغٍىسى - ئېغىس

هد ان ُممد عبده اشهد ان ال الو اال اهلل و اش»ئەگەر ھەلىمەت ضېٕىڭ زىٕىڭٕىڭ غەٍرىسە ثوٌطىچۇ؟ 
ِەْ ئبٌالھحىٓ ثبغمب ئىالھ ٍوق، ِۇھەِّەز ئەٌەٍـھىططبالَ ئبٌالھٕىڭ ثۀسىطي ۋە » «و رسولو

  .، زېسى«پەٍغەِجىرىسۇر، زەپ گۇۋاھٍىك ثېرىّەْ
ئۆِەر رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ ثۇالرٔىڭ ِۇضۇٌّبْ ثوٌغبٍٔىمىٕي جەزىٍّەغحۈرزى ۋە 

لبٔالرٔي وۆرۈپ، لبجحىك پۇغبٍّبْ لىٍسى ۋە ذىجبٌەت ضىڭٍىطىٕىڭ چىراٍىسىٓ ئېمىۋاجمبْ 
فبجىّە ئۇٔىڭغب  .، زېسى«ھېٍىمي ۋارىمىڭالرٔي ئېٍىڭالر، ِەْ ئولۇپ وۆرەً»ھېص لىٍىپ: 

ضەْ زېگەْ ثىحبھبرەت، ٔىجىطحۇرضەْ، ئۇٔي ذبٌىغبٔچە جۇجۇغمب ثوٌّبٍسۇ، »ٍىغٍىغبْ ھبٌسا: 
ئۆِەر رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ  .، زېسى«. ..ٔسىٓغۇڭب ئبۋۋاي غۇضٍي جبھبرەت ئېٍىپ وەٌگىٓ، ئب

ئبٔسىٓ ھېٍىمي ۋەرەلٕي لوٌىغب  .ئورٔىسىٓ جۇرۇپ، ثېرىپ غۇضٍي جبھبرەت ئېٍىپ وەٌسى

ٔبھبٍىحي غەپمەجٍىه ۋە ِېھرىجبْ » ﴾. ..طاىا ○بسم اهلل الرزتن الرحيم ﴿ .ئېٍىپ ئولۇغمب ثبغٍىسى
ٔبھبٍىحي ٍبذػي »رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ ثۇٔي ئولۇپ: ئۆِەر « ئبٌالھٕىڭ ئىطىّي ثىٍەْ )ثبغالٍّەْ(

ھەجحب ئۇ  .ئولۇغمب ثبغٍىسى« جبھبٔي»﴾ زەپ ضۈرە . ..بھبج﴿ ئبٔسىٓ .، زېسى«گۈزەي ئىطىّالرغۇ!!

ِەْ ھەلىمەجەْ )ئىجبزەجىە الٍىك( » ﴾و اقم الصلوة لذكرى الانين انا اهلل آل الو اآل انا فاعبدِّن ﴿ئبٌالھٕىڭ 
ئبٌالھسۇرِەْ، ِۀسىٓ ثبغمب ھېچ ِەئجۇز )ثەرھەق( ٍولسۇر، )ٍبٌغۇز( ِبڭب ئىجبزەت لىٍغىٓ، ِېٕي 

ئبٍەت( زېگەْ ٍەرگە  - 14ضۈرە  - 20« لۇرئبْ وەرىُ« )»زىىرى لىٍىع ئۈچۈْ ٔبِبز ئولۇغىٓ
ېّە زېگەْ ئۇٌۇغ ضۆز! ِېٕي ِۇھەِّەزٔىڭ ثۇ ٔېّە زېگەْ ٌەزىس، غېرىٓ وبالَ! ثۇ ٔ»وېٍىۋىسى: 

  .، زەۋەجحي«لېػىغب ثبغالپ ثېرىڭالر
ذەثجبة ئۆِەر رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ھېٍىمي ضۆزىٕي ئبڭالپ، ئبضحب لەزەَ ثىٍەْ ئۆٍسىٓ 

ئي ئبٌالھ!  ذۇظ ذەۋەر ئي ئۆِەر! ِەْ ضېٕىڭ رەضۇٌۇٌالھ پەٍػۀجە وېچىطي»چىمحي ۋە: 
زېگەْ  ذەجحبة ٍبوي ئەثۇ جەھىً ئىجٕي ھىػبَ ثىٍەْ ئەزىسٌىگىٓئىطالِٕي ئۆِەر ئىجٕي 

زۇئبضىٕىڭ ئىجبثىحي ثوٌۇپ لېٍىػىڭٕي ئۈِىس لىٍىّەْ، رەضۇٌۇٌالھ ھبزىر ضەفب جېغىٕىڭ ٍېٕىسا 
غۇٔىڭ ثىٍەْ ئۆِەر رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ لوٌىسىىي ٍبالڭ لىٍىچٕي غىالپمب  .، زېسى«ثىر لورۇزا

ئۇ  .ئبٔسىٓ ذەثجبة ئېَحىپ ثەرگەْ ھېٍىمي لورۇغب لبراپ ٍۈرۈپ وەجحي .ضېٍىپ، ٍېٕىغب ئبضحي
ثىرەٍٍەْ زەرۋازىٕىڭ  .ثىر ھبزازىٓ وېَىٓ ھېٍىمي لورۇٔي ئىسزەپ جېپىپ زەرۋازىٕي چەوحي
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ٍوچۇلىسىٓ لبراپ، ئۆِەر رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ لىٍىچ ئبضمبْ ھبٌسا زەرۋازا ئبٌسىسا جۇرغبٍٔىمىٕي 
لورۇ ئىچىسە ئبزازە  .لبٍحىپ وىرىپ، رەضۇٌۇٌالھمب ذەۋەر لىٍسى زە، زەرھبي - وۆرزى

جۇرۇلٕي وۆرۈپ:  - ھەِسە )رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ( ثۇ جبراق .ئوٌحۇرۇغمبٔالرِۇ گۈررىسە جەَ ثوٌسى
ھەِسە:  .، زېَىػحي«ئۆِەر وەپحۇ، ئۆِەر وەپحۇ»زەپ ضورىۋىسى، ئۇالر: « ضىٍەرگە ٔېّە ثوٌسى؟»
حۇ، ئىػىىٕي ئېچىڭالر، ئەگەر ٍبذػي ٔىَەجحە وەٌگەْ ثوٌطب، ثىسِۇ ئۆِەر وەٌطە ٔېّە ثوپ»

ٍبذػىٍىك لىٍىّىس، ٔبۋازا ٍبِبْ ٔىَەت ثىٍەْ وەٌگەْ ثوٌطب، ئۆز لىٍىچي ثىٍەْ ئۆزىٕي 
ثۇ چبغسا رەضۇٌۇٌالھمب ۋەھىٌ ٔبزىً ثوٌۇۋاجمبْ ثوٌۇپ، ئۆٍٕىڭ ئىچىىرىطىسە  .، زېسى«ئۇزىحىّىس

ھۇ ئۀھۇٔىڭ ئبٌسىغب چىمىپ ئۇٔىڭ ثىٍەْ جبغمىرىمي ئۆٍسە ئۇچراغحي ئۇ ئۆِەر رەزىَەٌال .ئىسى
ئي »ۋە ئۇٔىڭ لىٍىچ ئبضىسىغبْ ثەي جبضّىطىسىٓ جۇجۇپ لبجحىك گۈغىسى ۋە ِۇٔساق زېسى: 

ئۆِەر! ئبٌالھ ضېٕىڭ ھەلمىڭسە ۋەٌىس ئىجٕي ِۇغىَرە ھەلمىسە ٔبزىً لىٍغبٔسەن ضېٕي رەضۋا 
ي ٔبزىً لىٍّىغۇچە ثۇ ٍبِبْ پەٍٍىڭسىٓ ٍبّٔبِطەْ؟ ئي ئبٌالھ! لىٍىسىغبْ ئبزاة ئولۇثەت ئبٍىح

ِبٔب ثۇ ئۆِەر ئىجٕي ذەجحبة، ئي ئبٌالھ ئىطالَ زىٕىٕي ئۆِەر ئىجٕي ذەجحبة ثىٍەْ 

اشهد ان ال الو اال اهلل و اشهد ان »غۇٔىڭ ثىٍەْ ئۆِەر رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ:  .، زېسى«ئەزىسٌىگىٓ
ئبٌالھحىٓ ثبغمب ئىالھ ٍوق، ِۇھەِّەز ئەٌەٍـھىططبالَ ئبٌالھٕىڭ ِەْ » «ُممد عبده و رسولو

لورۇزىىىٍەر  .، زەپ ِۇضۇٌّبْ ثوٌسى«ثۀسىطي ۋە پەٍغەِجىرىسۇر، زەپ گۇۋاھٍىك ثېرىّەْ
، زەپ جوۋٌىۋەجحي، ثۇ ئبۋازٔي وەئجە «ئبٌالھۇ ئەوجەر»ثۇٔي ئبڭالپ، ھبٍبجىٕىٕي ثبضبٌّبً 

ئۆِەر )رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ( غۇرۇرى  .ِۇغرىىالرِۇ ئبڭٍىسىئەجراپىسا ٍىغىٍىػىپ ئوٌحۇرغبْ 
غۇڭب، ئۇٔىڭ ِۇضۇٌّبْ ثوٌۇغي ِۇغرىىالر ئبرىطىسا ئېغىر  .وۈچٍۈن، وەضىىٓ ئبزەَ ئىسى

ھۆرِەت  - ِۇضۇٌّبٔالرغب ثوٌطب ئىسزەت .ذۇرضىٕىع ۋە ئوڭبٍطىسٌىٕىع وەٍپىَبجي پەٍسا لىٍسى
  .ذۇراٍِىك ٌىجبضىٕي وىَسۈرزى - ۋە غبز

 لۇرەٍع ۋەوىٍي رەضۇٌۇٌالھ ثىٍەْ ضۆھجەتٍەغتي
لۇرەٍع ئىچىسە جەضىرى زور ثۇ ئىىىي ئەزىّەت )ئۆِەر ئىجٕي ذەجحبة ۋە ھەِسە ئىجٕي 

ِۇضۇٌّبْ ثوٌغبٔسىٓ وېَىٓ ِەوىە  (ئبٌالھ ئۇالرزىٓ رازى ثوٌطۇْ  ئبثسۇٌّۇجەٌٍىپ
 .جبرلىٍىپ، ھبۋا ئېچىٍىػمب ثبغٍىسىئبضحب  - ضىحەَ لبرا جۇِبٍٔىرى ئبضحب - ئبضّىٕىسىىي زۇٌۇَ

ِۇغرىىالرِۇ ئۆزٌىرىٕىڭ ِۇضۇٌّبٔالرٔي ٔبھەق ئبزاثالپ، لىَٕبظ ۋە زىَبٔىەغٍىه لىٍىع 
ىسىٓ ثىر ئبز ٍېػىٍىپ، ھۇغىغب وېٍىػىە ثبغٍىسى ۋە رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ھەر لبٔساق «ِەضحٍىه»

ھ ثىٍەْ زىٕىٌ زەۋەجٕي جەٌىپي ثوٌطب، ِۇِىىٓ لەزەر ئورۇٔالپ ئۇٔىڭ ثەزىٍىگە رەضۇٌۇٌال
ِبٌٕىڭ لۇٌي، ثىچبرە( ِىطىىٍٕەر،  - ثۇ )پۇي .جوذحۇجۇظ ھەلمىسە ضوزىٍىػىػمب ئورۇٔسى

لۇٍبظ ٔۇرىسىٓ ثەھىر ئبٌىسىغبْ ھەر لبٔساق ٔەرضە رەضۇٌۇٌالھٕىڭ زەۋىحي ئبٌسىسا پبغىٕىڭ 
ىگەْ ٔىػبٔغب غۇڭب، ئۇالر وۆزٌ .لبٔىحىچىٍىه جوضبٌغۇ ثوالٌّبٍسىغبٍٔىمىٕي ثىٍّىگۀىسى

  .ٍېحەٌّەٍال لبٌّبضحىٓ، ثەٌىي جۇِػۇلىغب ٍېسى
ئىجٕي ئىطھبق ٍەزىس ئىجٕي زىَبزجىٓ، ئۇ ِۇھەِّەز ئىجٕي وەئجىٍمۇرەزىسىٓ رىۋاٍەت 

ئۇججە ئىجٕي رەثىَئە لۇرەٍع ئىچىسە جەضىرى ثىر لەزەر زور غەذص »لىٍىپ ِۇٔساق زەٍسۇ: 
ضۆز لىٍىپ )رەضۇٌۇٌالھ ثۇ چبغسا ِەضجىسجە ئۆزى ئىسى، ئۇ ثىر وۈٔي لۇرەٍػٍەرٔىڭ ضورۇٔىسا 

ئي لۇرەٍع جبِبئەضي! ِەْ ِۇھەِّەزٔىڭ ٍېٕىغب ثېرىپ،  ٍبٌغۇز ئوٌحۇرۇۋاجبجحي( ِۇٔساق زېسى:



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

332 
 

ضۆزٌىػىپ ثبلبً ۋە ثىر لبٔچە جۈرٌۈن ئىػٕي ئۇٔىڭ ئبٌسىغب ضبالً، ئۇ ثۇالرٔىڭ ثىرىٕي 
، ي لبٔسۇرضبق، ئبٔسىٓ ئۇِۇ ثۇ زەۋىحىسىٓ جوذحبرثوٌطىّۇ لوثۇي لىٍىپ لبالر، ثىس ئۇٔىڭ جەٌىپىٕ

ثۇ ھەِسە ِۇضۇٌّبْ ثوٌغبٔسىٓ وېَىٓ ئىطالِٕي لوثۇي لىٍغۇچىالر وۈٔطېرى  .زېسى
ثوٌىسۇ، ئي ئەثۇ ۋەٌىس )ئۇججۀىڭ وؤىَحي( ئورٔۇڭسىٓ  ئۇالر: .وۆپىَىۋاجمبْ ثىر ِەزگىً ئىسى

ئۇججە ئورٔىسىٓ جۇرۇپ  غۇٔىڭ ثىٍەْ .زېَىػحي، جۇر، ثېرىپ ضۆزٌىػىپ وەٌگىٓ
ئي لېرىٕسىػىّٕىڭ  رەضۇٌۇٌالھٕىڭ لېػىغب وېٍىپ، ٍۈوۈٔۈپ ئەزەة ثىٍەْ ئوٌحۇرزى ۋە:

 - ئوغٍي! ضىس ثىٍىطىس، لەثىٍە ئىچىسە ئىٕبۋەت ۋە ئورٔىڭىس ئبالھىسە ٍۇلىرى، ھەضەة
لېرىٕساغٍىرىڭىسغب غۇٔساق ثىر ئىػٕي ئېٍىپ  - ٔەضىجىڭىسِۇ ئۈضحۈْ، ضىس لەۋِي

ىڭىسوي، ئۇٔىڭ ثىٍەْ جبِبئەجچىٍىىٕىڭ ثىرٌىىىٕي ثۇززىڭىس، ئۇالرٔىڭ ئىالھٍىرىٕي، وەٌس
ثوۋىٍىرىٕىڭ لىٍغبْ ئىػٍىرىٕي وۇفرىٍىك  - ئېحىمبز لىٍىپ وەٌگەْ زىٕىٕي ئەٍىجٍىسىڭىس، ئبجب

زېسىڭىس، لۇالق ضېٍىپ ئوٌحۇرۇڭ، ِەْ ثىر لبٔچە جۈرٌۈن ئىػٕي ئبٌسىڭىسزا لوٍبً، لبراپ 
ئېَحىڭ، ئي ئەثۇ  پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ: .زېسى، رەرضي ضىسگە ٍېمىپ لبالرثېمىڭ، ثى

 ئي لېرىٕسىػىّٕىڭ ئوغٍي! ئەگەر ضىس ثۇ ئىػالرٔي ِبي زېۋىسى، ئۇججە:، ۋەٌىس! لۇٌىمىُ ضىسزە
زۇَٔب ٍىغىپ ثېرىپ، ئبرىّىسزىىي  - زۇَٔبٔي زەپ لىٍغبْ ثوٌطىڭىس، ثىس ضىسگە وۆپٍەپ ِبي -

ىٓ لىٍىۋېحەٍٍي، ئەگەر ئورٔىڭىسٔي ٍۇلىرى وۆجۈرۈغٕي ِەلطەت لىٍغبْ ثوٌطىڭىس، ئەڭ ثبٍالرز
ضىسٔي ثبغٍىك لىٍىۋاالٍٍي، ضىسٔىڭ پىىرىڭىسٔي ئبٌّبً ئىع ثېجىرِەٍٍي، پبزىػبھ ثوٌغۇڭىس 

غەٍحبٔالرٔىڭ  - ثوٌطب، جبج وىَسۈرۈپ، پبزىػبھ لىالٍٍي، ٔبۋازا ضىسزىىي ئىٍٍەت جىٓ
ضىس  .ٌطب، ثىس جىٕىەظ جەوٍىپ لىٍىپ، ضىسگە زىّبت لىٍسۈراٍٍيئبپىحىسىٓ ثوٌغبْ ثو

ضبالِەت ثوٌغۇچە لبٔچىٍىه ثەزەي جۆٌىطەن ئەرزىَسۇ، ٔۇرغۇْ وىػىٍەر ِۇغۇ ذىٍسىىي 
 ئۇججە ضۆزىٕي ئبٍبغالغحۇرۇپ جوذحىۋىسى، رەضۇٌۇٌالھ: .وېطەٌسىٓ زاۋاٌىٕىپ لۇجۇٌغبْ، زېسى

ئەِسى ِېٕىڭ  رەضۇٌۇٌالھ: .زېۋىسى، ھەئە، جۈگىسى ئۇججە: .زەپ ضورىسى، گېپىڭىس جۈگىسىّۇ؟
 زېۋىسى، رەضۇٌۇٌالھ: ، ئەٌۋەجحە ئبڭالٍّەْ ئۇججە: .زېسى، گېپىّٕي ئبڭالڭ

كتاب فصلت اياته   ○تنزيل من الرحمن الرحيم ○حم ○بسم اهلل الرحمن الرحيم ﴿› 
و قالوا قلوبنا  ○فاعرض اكثرهم فهم ال يسمعون  جبشيرا و نذيرا  ○قرآنا عربيا لقوم يعلمون
  ﴾. ..في اكنة مما تدعونا اليه

ثۇ  ○ھبِىُ  ○ٔبھبٍىحي غەپمەجٍىه ۋە ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍەْ ثبغالٍّەْ»
ئبٍەجٍىرى  ○ٔبھبٍىحي غەپمەجٍىه، ِېھرىجبْ ئبٌالھ جەرىپىسىٓ ٔبزىً لىٍىٕغبْ )ۋەھىَسۇر( 

 ○ئوچۇق ثبٍبْ لىٍىٕغبْ وىحبثحۇر، ثىٍىسىغبْ لەۋَ ئۈچۈْ ٔبزىً ثوٌغبْ ئەرەثچە لۇرئبٔسۇر 
ِۇئّىٍٕەرگە جۀٕەت ثىٍەْ ( ذۇظ ذەۋەر ثەرگۈچىسۇر، )وبپىرالرٔي زوزاخ ثىٍەْ( )

ئبگبھالٔسۇرغۇچىسۇر، ئۇالر )ٍۀي ِۇغرىىالر(ٔىڭ جوٌىطي )ئۇٔىڭ ئبٍەجٍىرىٕي پىىىر 
ثىسٔىڭ  ئۇالر )پەٍغەِجەرگە(:  ○ .( ٍۈز ئۆرىسى، ئۇالر ئۇٔىڭغب لۇالق ضبٌّبٍسۇلىٍىػحىٓ

زىٍٍىرىّىس ضەْ ثىسٔي زەۋەت لىٍغبْ ٔەرضىٍەرزىٓ پەرزىٍۀگەْ، لۇاللٍىرىّىس ئېغىر، ضەْ 
ثىٍەْ ثىسٔىڭ ئبرىّىسزا پەرزە )ٍۀي زىٕىٌ جەھەجحە ئوذػىّبضٍىك( ثبر، ضەْ ئۆز ئىػىڭٕي 

زېگەْ ئبٍەجٕي ئولۇزى، ئبٔسىٓ ضۈرە « . ..ئىػىّىسٔي لىالٍٍي، زەٍسۇلىً، ثىسِۇ ئۆز 
ئۇججە رەضۇٌۇٌالھٕىڭ جىالۋىحىٕي ئبڭالپ،  .ضەجسىٕىڭ ثبظ لىطّىٕي ئولۇپ ثېرىػىە ثبغٍىسى
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 - ئۇ ئىىىي لوٌي ثىٍەْ وەٍٕىگە جبٍىٕىپ، لىرائەجٕىڭ ھۇزۇر .جىّجىحٍىممب چۆِۈپ وەجحي
پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ ِۇغۇ ضۈرىسىىي ضەجسە ئبٍىحىگە  .سىھبالۋىحىسە زاڭ لېحىپ لبٌغبٔى

ئبڭٍىسىڭّۇ، ئي ئەثۇ ۋەٌىس، ئبڭٍىغبْ ثوٌطبڭ ئەھۋاي ِبٔب  ثېرىپ، ضەجسە لىٍسى، ئبٔسىٓ:
غۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇججە ئورٔىسىٓ جۇرۇپ ئۆز ئبزەٍِىرىٕىڭ لېػىغب ِبڭسى،  .زېسى، ِۇغۇ

، لىالالٍّىسوي، ئەثۇ ۋەٌىس چولۇَ ئۆزگىرىپ وەٌسىلەضەَ  ثىرىگە: - ئۇٔىڭغىچە ئۇالر ثىر
لبٔساق ذۇظ ذەۋەر وۆجۈرۈپ  ئۇججە وېٍىپ ئوٌحۇرۇۋىسى، ئۇالر: .زېَىػىپ ئوٌحۇرۇغمبٔىسى

ِېٕىڭ ئېٍىپ وەٌگىٕىُ، ئەزثىراٍي  زېگىٍي جۇرزى، ئۇججە:، وەٌسىڭ؟ ئي ئەثۇ ۋەٌىس ئېَحمىٓ
ئەزثىراٍي ذۇزا، ئۇ غېئىرِۇ  .ه ضۆزٌەرذۇزا، لەجئىٌ ئبڭالپ ثبلّىغبْ ثىر ذىً جەضىرٌى

ئەِەش، ضېھىرِۇ ئەِەش ۋە جىٕىەغٍىىّۇ ئەِەش، ئي لۇرەٍع ذەٌمي ِېٕىڭ گېپىّگە 
ئۇٔبڭالر، ِبڭب ئىحبئەت لىٍىڭالر، ثۇ ئبزەِٕىڭ ئىػىغب ئبرىالغّبڭالر، ئۇٔىڭ ثىٍەْ وبرىڭالر 

ْ ضۆزٌەر چولۇَ زور ثىر ۋەلە ِەْ ثبٍبَ ئۇٔىڭسىٓ ئبڭٍىغب، ثوٌّىطۇْ، ئبٌالھ ثىٍەْ لەضەِىي
پەٍسا لىٍىسىىەْ، ئەگەر ئۇٔي ثبغمىالر ثىر جەرەپ لىٍىۋەجطە، ذوپ ٍبذػي ئىع، ئىع 
ثبغمىالرٔىڭ لوٌي ئبرلىٍىك ثېجىرىٍىسۇ، ضىٍەرٔىڭ ثېػىڭالر ضبلىَىسۇ، ٔبۋازا ئۇ پۈجۈْ 

ىڭ ئىسزىحي ئەرەثٍەرگە ثبظ ثوٌۇپ لبٌطب، ئۇٔىڭ غەٌىجىطي ضىٍەرٔىڭ غەٌىجەڭالر ۋە ئۇٔ
ئبثرۇٍىڭالر، جېري ضىٍەر ئبغۇ وىػىٕىڭ ضەۋەثي ثىٍەْ ئەڭ  - ضىٍەرٔىڭ ئىسزەت

ئەزثىراٍي ذۇزا،  زېۋىسى، ئۇالر:، ضبئبزەجّۀٍەرزىٓ ثوٌۇپ وېحەِطىٍەر، ئۇٔي وىػي ثىٍّەٍسۇ
ثۇ ِېٕىڭ  ئۇججە ئۇالرغب: .زېَىػحي، ِۇھەِّەز ضېٕي جىٍي ثىٍەْ ئۆزىگە ثۀث لىٍىۋېحىپحۇ

، ػىُ، ضىٍەرٔىڭ ئۆز ئىرحىَبرىڭالر، ٔېّە لىٍطبڭالر، ئۆز ئىػىڭالر، ِېٕىڭ وبرىُ ٍوقلبرى
  .زېسى

غبرائىث ٍبذػىٍىٕىػمب لبراپ ٍۈزٌۀگەْ  - ۋەزىَەت ثىر ئبز ٍبذػىٍىٕىپ، غەرت
ئۇ  .ثوٌطىّۇ، ٌېىىٓ ئەثۇ جبٌىت ٍۀىال ئۆز لېرىٕسىػىٕىڭ ئوغٍىسىٓ ذبجىرجەَ ثوالٌّبٍۋاجبجحي

زائىرىٍىرىٕىڭ ئۆز لېرىٕسىػىٕىڭ ئوغٍىغب لبرغي جبِبئەت پىىرى جوپالپ، لبرا وۈچ لۇرەٍع 
ثوٌۇپ ئۇٍۇغۇۋاجمبٍٔىمىٕي وۆرۈپ، چوڭ ثوۋىطي ئبثسۇِبٔبفٕىڭ ئىىىي ئوغٍىٕىڭ ئەۋالزٌىرى 
ثوٌغبْ ثۀي ھبغىُ جەِەجي ثىٍەْ ثۀي ِۇجەٌٍىپ جەِەجىٕي ٍىغىپ ضۆز لىٍسى ۋە ئۇالرٔي ئۇ 

گەْ لېرىٕسىػىٕىڭ ئوغٍي ِۇھەِّەز )ئەٌەٍـھىططبالَ(ٔي لوغساظ ۋە ئۇٔىڭغب ھبزىر زۇچ وەٌ
 .ذەجەر ٍېحىپ لېٍىػىٕىڭ ئبٌسىٕي ئېٍىع ئۈچۈْ ئورجبق وۈچ چىمىرىػمب چبلىرزى - ذەۋپ

ٔەجىجىسە ئۇٔىڭ چبلىرىمىغب ثۇ ئىىىي جەِەجٕىڭ ِۇضۇٌّبٍٔىرىّۇ، وبپىرٌىرىّۇ، ئەرەة 
ثۇالرٔىڭ ئىچىسىٓ پەلەت ئەثۇ  .ەضەثىَىحي ثىٍەْ ئبۋاز لوغحيئۇرۇلساغٍىمي ۋە جەرەپجبزٌىك ئ

  .ٌەھەثال ثۇ جەوٍىپىە لوغۇٌّبً لۇرەٍع جەرەپحە جۇرزى
ئبلرىسىٓ  - ِۇغۇ ثىر ٔەچچە ھەپحە ئىچىسە ِۇغرىىالرغب ٔىطجەجەْ زور ۋەلەٌەرزىٓ ئبرلب

ِەر ِۇضۇٌّبْ ثوٌۇپ ھەِسە ِۇضۇٌّبْ ثوٌۇۋاٌسى، ئبرلىسىٕال ئۆ .ِۇٔساق جۆت ۋەلە ٍۈز ثەرزى
 .رەضۇٌۇٌالھ ثوٌطب ئۇالرٔىڭ جەوٍىپ الٍىھىطىگە لوغۇٌّبً ضوزىٍىػىػٕي رەت لىٍسى .وەجحي

ئەِسىٍىىحە ثوٌطب، ثۀي ھبغىُ جەِەجي ثىٍەْ ثۀي ِۇجەٌٍىپ جەِەجي ِۇضۇٌّبْ ٍبوي غەٍرى 
ۋە ئۇٔي جبْ  ِۇضۇٌّبْ زەپ ئبٍرىٍّبً ھەِّىطي ِۇھەِّەز )ئەٌەٍـھىططبالَ(ٔي ھىّبٍە لىٍىع

 .ِۇغرىىالر ثۇ جەرەلمىَبجالرزىٓ ھەٍراْ لېٍىػحي .جىىىپ لوغساغمب لەضەَِبز لىٍىػحي
چۈٔىي، ئۇالر ٔبۋازا ِۇھەِّەز  .ھەلىمەجۀّۇ ھەٍراْ لېٍىػمب جېگىػٍىه ئىع ثوٌسى
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ئەٌەٍـھىططبالِٕي ئۆٌحۈرۈپ لوٍطب، ِەوىە ۋازىطي لبٔغب جوٌۇپ ئبلىسىغبٍٔىمىٕي، ثەٌىي ئۇالر 
ثىرىٕي جۈپ ٍىٍحىسىسىٓ لۇرۇجۇپ، جۈگىػىع ِۇِىىٕچىٍىىىٕي  - ەر ئىىىي جەرەپ ثىرھ

غۇڭب، ئۇالر ثۇ ئبلىۋەجٍەرٔي ئوٍالپ ثىۋاضىحە لبٍٔىك ئۇرۇغۇظ ئبرلىٍىك ئەِەش،  .جؤۇپ ٍەجحي
ٌېىىٓ، ئۇالرٔىڭ ثۇ ئۇضۇٌي  .ثەٌىي ثبغمىچە ثىر ذىً ئۇضۇي ثىٍەْ جبزاالغمب جۇجۇظ لىٍسى

  .ىٓ لەثىھ ھەَ رەزىً ئىسىئىٍگىرىىىس
جىىي ثۀي وۀبٔە ٍىغىٓ ِەروىسىگە  لۇرەٍع زائىرىٍىرى ۋازى ِەھەضطەة )ٍەر ٔبِي(

ٍىغىٍىپ، ثۀي ھبغىُ ۋە ثۀي ِۇجەٌٍىپ جەِەجٍىرى ِۇھەِّەز)ئەٌەٍـھىططبالَ(ٔي ثىسگە 
لىٍّبضٍىك، ضېحىك  - ئۆٌۈِگە جۇجۇپ ثەرِىگىچە، ثۇ ئىىىي جەِەت ثىٍەْ جوٍالغّبضٍىك، ضوزا

وەٌسى لىٍّبضٍىك ۋە ئۆٍٍىرىگە وىرىپ  - ئۆزئبرا ئۇچرىػىپ ئبرىالغّبضٍىك، ثبرزى
ضىھەت لىٍّبضٍىممب لەضەَِبز لىٍىػحي ۋە ِۇغۇ ھەلحە ِەذطۇش  - چىمّبضٍىك، ھەجحب ضبالَ

ثىر ئەھسىٕبِە ِبلۇٌالپ، ثۀي ھبغىُ جەِەجىسىٓ لەجئي ضۈٌھي )ٍبرىػىع( لوثۇي لىٍّبٍّىس ۋە 
ەِّەز)ئەٌەٍـھىططبالَ(ٔي رازىّۀٍىه ثىٍەْ ئۆٌۈِگە جبپػۇرِىغۇچە ئۇالرغب ئىچ ِۇھ

ِەزوۇر جوذحبِٕبِە ئىّساالٔغبٔسىٓ وېَىٓ وەئجىٕىڭ  .ئبغرىحّبٍّىس، زەپ ھۆججەت ئىّساالغحي
ٍىٍي ِۇھەررەَ  - 7ئىچىسىىي ثىر جۈۋرۈوىە ئېطىپ لوٍۇٌسى ۋە غۇ وۈٔي ٍۀي ثىئطەجٕىڭ 

ىطي ثۀي ھبغىُ جەِەجي ثىٍەْ ثۀي ِۇجەٌٍىپ جەِەجىٕىڭ ئبزەٍِىرى ئېَي وۆرۈٔگەْ وېچ
ِۇضۇٌّبْ وبپىر ھەِّىطي )ئەثۇ ٌەھەثحىٓ ثبغمىطي(ئبٍرىٍىپ، ِەوىىسىىي ئەثۇ جبٌىت 

  .جىٍغىطىغب لبِبي لىٍىٕسى
جۈٌۈوٍەر ئۈزۈپ  - ئۇالرزىٓ ئبغٍىك ۋە ثبغمب ئوزۇق .لبِبي لىٍىع لبجحىك وۈچىَىپ وەجحي

ِۇغرىىالر ِەوىىگە وىرگەْ ئبغٍىك ۋە ثبغمب ِبززىٌ ئەغَبالرٔي لوٍّبً  .جبغالٔسى
 - ضېحىۋاٌغبٍٔىمحىٓ، لىَىٕچىٍىك غۇ زەرىجىگە ثېرىپ ٍەجحىىي، ئۇالر زەرەذٍەرٔىڭ ٍوپۇرِبق

ذوجۇٔالرٔىڭ ۋە  - وىرگەجٍەرٔي ٍېَىػىە ِەججۇر ثوٌسى ھەجحب لىس - غبزاڭٍىرىٕي ۋە جېرە
پەرٍبز لىٍىػٍىرى جىٍغىٕىڭ وەٍٕىسىٓ ئبڭٍىٕىپ  - ئبچٍىمحىٓ ٔبٌۀبرەضىسە ثوۋالالرٔىڭ 

ئەلرىجبالر ٍبوي  - ئۇالرغب ٍەجىۈزىٍىسىغبْ جۇرِۇظ الزىّەجٍىىٍىرى، ذىع .جۇراجحي
ِۇھبضىرىگە  .ئىٕطبٔپەرۋەر وىػىٍەر جەرىپىسىٓ ئىٕحبٍىٓ ِەذپىٌ رەۋىػحە ٍەجىۈزۈٌەجحي

وېرەوٍەرٔي ضېحىۋېٍىع ئۈچۈْ پەلەت ھبراَ ئبٍالرزىال  - ئېٍىٕغبٔالر ثوٌطب ئېھحىَبجٍىك ٔەرضە
چىممبٔسىّۇ ِەوىىٕىڭ ضىرجىغب چىمىپ ضېحىۋېٍىػمب جوغرا  .لبِبٌسىٓ ثوغىٕبپ چىمبالٍححي

چۈٔىي، ِۇغرىىالر ِەوىە ئىچىسە ِۇغۇ ئىىىي جەِەجحىٓ ثىر وىػي ٔەرضە  .وېٍەجحي
طىغب جۆپىٍەپ پۇي لېحىپ، ِبجبٔىڭ ضېحىۋاٌّبلچي ثوٌطب، ئۇالرٔي ئبٌسۇرِبضٍىك ئۈچۈْ ضوزى

  .ثبھبضىٕي ئۆرٌىحىۋېحەجحي
ِۇٔچە  - پبت ئبٔچە - ھەوىُ ئىجٕي ھىساَ ھبِّبچىطي ذەزىچە )رەزىَەٌالھۇ ئۀھب(گە پبت

ثىر لېحىُ ئەثۇ جەھىً ئۇچراپ  .ثۇغساً لبجبرٌىك ٍېّەوٍىىٍەرٔي ٍەجىۈزۈپ ثېرىپ جۇراجحي
ئەثۇٌجەذحەرى  ،ۇ ئىػحىٓ چەوٍىّەوچي ثوٌغبٔىسىلېٍىپ ئۇٔىڭغب ئېطىٍىۋاٌسى ۋە ئۇٔي ث

زېگەْ وىػي ئبرىغب چۈغۈپ، ِىڭحەضٍىىحە ھەوىّٕي ھېٍىمي ثۇغسإٍي ھبِّبچىطىغب 
ئولۇثەجٍەرٔي  - ئەثۇ جبٌىت ٍۇلىرىمي ئبزاة .ٍەجىۈزۈپ ثېرىػىە ئىّىبٔىَەت ٍبرىحىپ ثەرزى

ئۇ ھەر وۈٔي وەچ وىرىپ  .ثوالٌّبٍۋاجبجحيجبرجىۋاجمبٔسىٓ ضىرت رەضۇٌۇٌالھحىٓ ذبجىرجەَ 
وىػىٍەر ئۆز وەپىٍىرىسىٓ ئورۇْ ئېٍىػمب ثبغٍىغبٔسا )رەضۇٌۇٌالھمب ضۇٍىمەضث لىٍىع 
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لبراڭغۇ  .ِەلطىحي ثبرالرٔي ثبپالظ ئۈچۈْ( ئۇٔي ئۆز ئورٔىغب ثېرىپ ٍېحىپ لېٍىػمب ثۇٍرۇٍححي
ٍبوي ئۆز لېرىٕساغٍىرىسىٓ ثىرٔي ۋە چۈغۈپ ئەٌئبٍىغي جىّىممبٔسا ثوٌطب ئوغۇٌٍىرىسىٓ ثىرٔي 

ٍبوي ثىر ٔەۋرە ئىٕىٍىرىسىٓ ثىرٔي رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئورٔىسا ٍبجمۇزۇپ لوٍۇپ، رەضۇٌۇٌالھٕي 
  .ئۇٔىڭ ئورٔىغب ثېرىپ ٍېحىػمب ثۇٍرۇٍححي

پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ ۋە ئۇٔىڭ ثىٍەْ ثىٍٍە ِۇھبضىرىگە ئېٍىٕغبْ ِۇضۇٌّبٔالر ھەج 
رىسە لبِبٌسىٓ ثوغىٕىپ چىمبالٍححي ۋە غۇٔسىال ئبٔسىٓ وىػىٍەر ثىٍەْ ِەۋضۇِي ِەزگىٍٍى

  .ئۇچرىػىپ ئۇالرٔي ئىطالِغب زەۋەت لىالالٍححي
ۋەزىَەت ٍۀىال ِۇضۇٌّبٔالرغب پبٍسىطىس ھبٌسا زاۋاِالغّبلحب  .جوٌۇق ئۈچ ٍىً ئۆجۈپ وەجحي

ئەھسىٕبِە ھۈججىحي ثىرزىٕال ٍىٍي ِۇھەررەَ ئېَىسا ھېٍىمي جەڭطىس  - 10ثىئطەجٕىڭ  .ئىسى
ئۇٔىڭ جەرٍبٔي ِۇٔساق ثوٌسى: لۇرەٍع ذەٌمي ئىچىسە  .ٍىرجىپ جبغٍىٕىپ، ئىححىپبق ثۇزۇٌسى

ئۇالرٔىڭ  .ِەزوۇر غەرجٕبِىگە ٔىطجەجەْ رازى ثوٌغۇچىالرِۇ، ٔبرازى ثوٌغۇچىالرِۇ ثبر ئىسى
ئۇٔىڭغب لوي لوٍغۇچي  ئىچىسىىي ٔبرازى ثوٌغۇچىالر ِەزوۇر ھۆججەجٕي ئەِەٌسىٓ لبٌسۇرۇپ،

ثۇ ئىػٕي ثبظ ثوٌۇپ ۋۇجۇزلب چىمبرغۇچي  .ٔي ثۇزۇپ جبغالظ ئۈچۈْ ٍوي ِبڭسى«ئىححىپبق»
ئۇ ثىر وۈٔي زۇھەٍر  .ئبِىر ئىجٕي ٌۇئەً جەِەجىسىٓ ھىػبَ ئىجٕي ئەِر زېگەْ وىػي ئىسى

سى(ٔىڭ ئىجٕي ئەثۇ ئۇِەٍَە ِەذسۇِي )ئۇٔىڭ ئبٔىطي ئبجىىە ئەثۇ جبٌىجٕىڭ ھەِػىرىطي ئى
ئي زۇھەٍر، ضەْ جوٍغۇچە ٍەپ، لبٔغۇچە ئىچىپ ئۆجۈغىە رازىّۇ، ھبٌجۇوي »لېػىغب ثېرىپ: 

ھەً ضېٕي، ِەْ »زۇھەٍر ئۇٔىڭغب:  .زېسى« ضېٕىڭ جبغىٍىرىڭٕىڭ ئەھۋاٌي ئبغۇٔساق جۇرضب؟!
ثوٌغبْ ٔېّە لىالالٍححىُ، ِەْ زېگەْ ثىر ئبزەَ جۇرضبَ؟ ئەِّب ِەْ ثىٍەْ ٍۀە ثىر ئبزەَ ثىٍٍە 

، «ثوٌطب، ئەزثىراٍي ذۇزا چولۇَ ئبغۇ جەڭطىس غەرجٕبِىٕي ثىىبر لىٍىػمب جىرىػىپ وۆرەجحىُ
، زېسى، «ئۇٔساق ثوٌطب، ضەْ ثىٍەْ ثىٍٍە جۇرىسىغبْ ئبزەِٕي جېپىپ ثوٌسۇڭ»ھىػبَ:  .زېسى

زۇھەٍر ئۇٔىڭغب  .، زەپ جبۋاة ثەرزى«ئۇ ِەْ»ھىػبَ:  .زەپ ضورىسى« ئۇ وىُ؟»زۇھەٍر: 
غۇٔىڭ ثىٍەْ ھىػبَ ِۇجئىُ  .، زېسى«ٍۀە ثىر ئبزەَ ئىسٌەپ جبپمىٓ»ٕۇْ ثوٌغبْ ھبٌسا: ِەِ

ھىػبَ زەِئە ئىجٕي ۋە ئەثۇٌجەذحەرى ئىجٕي ھىػبِٕىڭ  ئبرلىسىٓئىجٕي ئەزىَٕىڭ لېػىغب 
ئەجىطي  .غىّۇ ِۇجئىّغب زېگۀسەن گەپٍەرٔي لىٍسىالرلېػىغب ثبرزى ۋە ئۇ ٌەرٔىڭئەضۋەز

 .ٍٍەْ لۇرەٍع وىػىٍىرى ثىٍەْ ئبزەجحىىىسەن ئۆز ضورۇٍٔىرىغب جەَ ثوٌۇغحيئەجىگۀسە ھەِّە
زۇھەٍر ئۇچىطىغب ئېطىً ثىر جؤىٕي وىَىپ وېٍىپ، ثەٍحۇٌالھ )وەئجە( ٔي ٍەجحە لېحىُ جبۋاف 

ئي ِەوىە ذەٌمي! ثىس لورضىمىّىس جوق، وىَىّىّىس پۈجۈْ »لىٍسى، ئبٔسىٓ جوپمب لبراپ: 
ُ جەِەجي ئىرحىَبرى ھبٌسا ٍب ئبالٌّبً، ٍب ضبجبٌّبً ھبالن ثوٌۇپ ٍۈرۈۋاجىّىس، ثۀي ھبغى

وېحىۋاجىسۇ؟ ئبٌالھ ثىٍەْ لەضەِىي، ِەْ ثۈگۈْ ئبغۇ ٔبھەق ٍوٌطىس غەرجٕبِە ٍىرجىٍىپ، 
  .، زېسى«ئەِەٌسىٓ لبٌسۇرۇٌّىغۇچە ضورۇٔۇڭالرزا ئوٌحۇرِبٍّەْ

ەٍرىٕىڭ گېپىٕي ئبڭالپ: ئەثۇ جەھىً )ِەضجىسٔىڭ ثىر ثۇٌۇڭىسا ئوٌحۇرۇۋاجبجحي( زۇھ
زەِئە  .، زېسى«ٍبٌغبْ، وبپػىّب! ئەزثىراٍي ذۇزا، ئۇٔي ھەرگىس ٍىرجىپ جبغالغمب ثوٌّبٍسۇ»

ضەْ وبپػىّب، ثىس ثبغحىٓ ئبذىر ئۇٔىڭ پۈجۈٌىػىگە ٔبرازى »ئىجٕي ئەضۋەز ئورٔىسىٓ جۇرۇپ: 
ئېَحىسۇ، ثىس ئۇٔىڭغب زەِئە راضث »ئەثۇٌجەذحەرى ٍۀە ثىر جەرەپحىٓ لوپۇپ:  .، زېسى«ئىسۇق

ِۇجئىُ ئىجٕي ئەزىٌ ٍۀە ثىر ثۇٌۇڭسىٓ ئبۋاز وۆجۈرۈپ:  .، زېسى«ٔبرازى ھەَ لەجئىٌ لوغۇٌّبٍّىس
ضىٍەر ئىىىىڭالرٔىڭ زېگىٕي جوغرا، غەٍرى لبراغحب ثوٌغبٔالر ٍبٌغبْ ئېَحىسۇ، ثىس ثۇ غەرجٕبِە »
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، زېسى ۋە ھىػبَ ئىجٕي «ثوٌىّىس چىىبرىگەّۇ سېسىۋە ئۇٔىڭ ِبززىٍىرىغىچە جؤۇِبٍّىس، ذۇزا ئبٌ
 .جەرەپحىٓ ئبۋاز چىمىپ وەجحي - ئەِرِۇ غۇٔىڭغب ئوذػبظ ثىر گەپٍەرٔي لىٍىپ، جەرەپ

ثۇ چولۇَ ِەذپىٌ ئورۇٔالغحۇرۇٌغبْ جەغىىٍٍىه »غۇٔىڭ ثىٍەْ ئەثۇ جەھىً ھەٍراْ لېٍىپ: 
غۇ وۈٍٔەرزە  .سە ئوٌحۇراجحيثۇ چبغسا ئەثۇ جبٌىجّۇ ِەضجىسٔىڭ ثىر چېحى .، زېسى«ئىع ئىىەْ

ئبٌالھ جبئبال پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالِغب غەرجٕبِە ھۆججىحي جوغرىٍىك ۋەھىٌ ٔبزىً لىٍىپ، 
زېگەْ ذەجحىٓ ثبغمب زوراۋأٍىك، « ئبٌالھ»ھۆججەجٕىڭ لەغىسىگە لۇرت چۈغۈرۈپ، 

ىىىٕي زىَبٔىەغٍىه ۋە ٔبھەلچىٍىه ِبززىٍىرىٕىڭ ھەِّىطىٕي ئوٍغبٔسەوال ٍەۋەجىۀٍ
غۇڭب، ئۇ ثۇ  .ثىٍسۈرگەْ، ثۇٔي پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ جبغىطي ئەثۇ جبٌىجمب ئېَحمبٔىسى

ئەثۇ جبٌىت ثۇ گەپٍەرٔي  .ذەۋەرٔي لبٔساق لىٍىپ ِەٍسأغب چىمىرىع ئوٍىسا ثۇ ٍەرگە وەٌگەْ
ثىر ِېٕىڭ لېرىٕسىػىّٕىڭ ئوغٍي ِبڭب ِۇٔساق » :ئبڭالپال، لۇرەٍػٍەرٔىڭ ئبٌسىغب چىمحي ۋە

ضي «ئۆٌۈَ جبزا»ذەۋەرٔي ٍەجىۈززى، ئەگەر ئۇ ٍبٌغبْ ضۆزٌىگەْ ثوٌطب، ثىس ئۇٔي ضىٍەر)ٔىڭ 
ثېرىػىڭالرغب( جبپػۇرىّىس، ٔبۋازا راضث چىمطب، ثىسگە ٍۈرگۈزۈۋاجمبْ جبزأي ثىىبر لىٍىطىٍەر، 

ئەثۇ  .، زېَىػحي«لۇرەغٍەرِۇ جوغرا زېسىڭ، ئىٕطبپ ثىٍەْ گەپ لىٍسىڭ .زېسى« لبٔساق؟
جبرجىػالر ثوٌغبٔسىٓ وېَىٓ ِۇجئىُ  - جەھىً ثىٍەْ ھېٍىمي وىػىٍەر ئوجحۇرىطىسا ثىر لۇر جبالظ

ئىجٕي ئەزىٌ ئورٔىسىٓ جۇرۇپ، ھېٍىمي غەرجٕبِە لەغىسىٕي لوٌىغب ئېٍىۋىسى، لۇرجٕىڭ 

زېگەْ وەٌىّە ۋە « ئي ئبٌالھ! ضېٕىڭ ئىطّىڭ ثىٍەْ ثبغالٍّەْ»« بسمك اللهم»ھۆججەجحىىي 
 .ئبٌالھٕىڭ ئىطّىسىٓ ثبغمب ذەت ئىسٔبضي لوٍّبً ھەِّە ٍەرٔي ٍەۋەجىۀٍىىي ثبٍمبٌسى

پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ ۋە  .ٔەجىجىسە ِۇغۇ وۈٔسىٓ ئىحىجبرەْ ھۆججەت ئەِەٌسىٓ لبٌسى
ِۇغرىىالر ِۇغۇ  .ئۇٔىڭ جىٍغىغب لبِبٌغبْ ئىىىي جەِەت وىػىٍىرى ئەروىٍٕىىىە چىمحي

ئبالِەجٍىرىسىٓ ئەڭ وبجحب ثىر ِۆجىسىٕي « پەٍغەِجەرٌىه»ەضۇٌۇٌالھٕىڭ ِۇٔبضىۋەت ثىٍەْ ر

يعرضوا و يقولوا و ان يروا كل اية ﴿زە ئېَحمبٔسەن، «لۇرئبْ وەرىُ»وۆرزى، ٌېىىٓ ئۇالر ئبٌالھ جبئبال 
لۇرەٍع وۇففبرٌىرى ثىرەر ِۆجىسىٕي وۆرضىال )ئىّبٔسىٓ( ٍۈز ئۆرۈپ، ثۇ ») ﴾سهر مستمر

ئبٍەت( زەپ ذەۋەر  - 2ضۈرە لەِەر « لۇرئبْ وەرىُ)» .«ھىرزۇر، زېَىػىسۇزاۋاِالغمۇچي ضې
ضوغۇق ضۇ ٍۀە ئۆز ئەوطىٕي »ثۇ ۋەلەزىٓ وېَىٓ  .لىٍغىٕىسەن، ثۇ ِۆجىسىسىّٕۇ ٍۈز ئۆرۈغحي

پ، وۇفرى ئۈضحىگە وۇفرى لوغۇٌۇپ، چېىىسىٓ ئبغمبْ ە، ئۇالرٔىڭ وؤب وېطىٍي ئەز«جبرجحي
  .ٍۈرىۋەرزىوبپىرالرزىٓ ثوٌۇپ 

پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ لبِبٌسىٓ ثوغىٕىپ چىمحي ۋە ثۇرۇٔمي ئبزىحي ثوٍىچە زەۋەت 
لۇرەٍع جەرەپ گەرچە جبزأي ثىىبر لىٍغبْ ثوٌطىّۇ، ٌېىىٓ ئۇالر  .ئىػىٕي ثبغٍىۋەجحي

ِۇضۇٌّبٔالرغب ثېطىُ ئىػٍىحىع ۋە زىٕسىٓ چەوٍەظ زوِىگەرٌىىىٕي ثۇرۇٔمىسەوال 
ئەِّب، ئەثۇ جبٌىت ئۆز لېرىٕسىػىٕىڭ ئوغٍىٕي گوٍب وۆز لبرچۇغىٕي  .اجبجحيزاۋاِالغحۇرۇۋ

لوغسىغبٔسەن لوغساۋاجمبْ ثوٌطىّۇ، ٌېىىٓ ئۇٔىڭ ٍېػي ضەوطۀسىٓ ھبٌمىغبٔىسى ۋە ِۇغۇ ثىر 
وىچىه زەرت ئەٌەٍِەر  - ٔەچچە ٍىٍسىٓ ثېرى ئۇٔىڭ ثېػىغب ئبرلىّۇئبرلب وەٌگەْ چوڭ

( ئۇٔىڭ ثەزىٕىٕي ئبجىسالغحۇرۇپ، ثېٍىٕي رۇضٍىَبٌّبٍسىغبْ )ثوٌۇپّۇ جىٍغب ِۇھبضىرىطي
غۇڭب، ئۇ جىٍغب ِۇھبضىرىطىسىٓ ثوغبٔغىٍي ثىر لبٔچە ئبً ثوٌّبٍال،  .لىٍىپ لوٍغبٔىسى

 .ثبرا ئېغىرٌىػىػمب ثبغٍىسى - ئۇغحۇِحۇت وېطەي جېگىپ، ئۇرۇْ جۇجۇپ ٍېحىپ لبٌسى ۋە ثبرا
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ىت ئۆٌۈپ وەجىۀسىٓ وېَىٓ ئۇٔىڭ جىَەْ ئوغٍىغب ثىر ٔبۋازا ئەثۇ جبٌ»ثۇ چبغسا ِۇغرىىالر: 
ئىع ثوٌۇپ لبٌطب، ئەرەثٍەر ئبرىطىسا ضەت ٔبَ وۆجۈرۈپ ٍۈرۈغحىٓ لورلۇپ، ئەثۇ جبٌىجٕىڭ وۆز 
ئبٌسىسا رەضۇٌۇٌالھ ثىٍەْ ٍۀە ثىر لېحىُ ضۆھجەجٍىػىػىە ئۇرۇٔسى ۋە ئىٍگىرى لبٍىً ثوٌّبً 

ي ثوٌۇغحي، غۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇالر ئەڭ ئبذىرلي ثىر وەٌگەْ ثەزى ِەضىٍىٍەرزە ٍوي لوٍّبلچ
ئۇججە ئىجٕي  .جەغىىٍٍەپ، ئەثۇ جبٌىجٕىڭ لېػىغب وىرگۈززى« ئەٌچىٍەر ئۆِىىي»لېحىٍّىك 

رەثىئە، غەٍجە ئىجٕي رەثىَئە، ئەثۇ جەھىً ئىجٕي ھىػبَ، ئۇِەٍَە ئىجٕي ذەٌەف ۋە ئەثۇ ضۇفَبْ 
ىٍە ئبلطبلبٌٍىرىسىٓ ثوٌۇپ، ٔەچچە ئوْ وىػي ئىجٕي ھەرة لبجبرٌىك چوڭ وبجحىۋاغالر ۋە لەث

ئي ئەثۇ »جەن ئبزەَ ئىسى( ئەثۇ جبٌىجٕىڭ لېػىغب وىرىپ گەپ جەغحي:  25)ئۇالر جەذّىٕەْ 
جبٌىت! ھەِّىّىسگە ِەٌۇَ، ضەْ ثىسٔىڭ پىػمەزەَ ئەرثبثىّىس، ضبڭب ثۇ رەھىّطىس وېطەي 

وغٍۇڭ ثىٍەْ ثىسٔىڭ چبڭگبي ضبپحۇ، ضېٕىڭسىٓ ئۀطىرەپ لېٍىۋاجىّىس، جىَەْ ئ
ئوجحۇرىّىسزىىي ئىرحىالپٕي ضەْ ثىٍىطەْ، غۇڭب ضەْ ئۇٔي چبلىرجىپ، ثىسزە ثوٌطب ئوچۇق 
جۈزىحىپ لوٍغىٓ، ثىس جۈزىحەٍٍي، ئۇٔىڭسا ثوٌطب ئۇ جۈزەجطۇْ، ئۇِۇ ثىسگە چېمىٍّىطۇْ! ثىسِۇ 

ىٕي ثىٍەْ وبرىّىس ئۇٔىڭغب چېمىٍّبٍٍي! ئۇِۇ ثىسٔىڭ زىٕىّىسٔي ئەٍىجٍىّىطۇْ، ثىسِۇ ئۇٔىڭ ز
غۇٔىڭ ثىٍەْ ئەثۇ جبٌىت رەضۇٌۇٌالھمب ئبزەَ ئەۋەجىپ، چبلىرجىپ وەٌسى ۋە  .، زېسى«ثوٌّبٍٍي

جبِبئىحىّىسٔىڭ  - ئي لېرىٕسىػىّٕىڭ ئوغٍي! ثىٍىطىس، ئوٌحۇرغبٔالر ئۆز لەۋِي»ئۇٔىڭغب: 
سٔي جوضىّبلچي وبجحىٍىرى، ئۇالر ثەزى ئىػالرزا ضىسگە ٍوي لوٍّبلچي ۋە ثەزى ئىػالرزا ضى

ئبٔسىٓ ئۇٔىڭغب لۇرەٍع ئەٌچىٍىرى ئۇ وېٍىػٕىڭ ئبٌسىسا ئېَحمبٍٔىرىٕي  .، زېسى«ثوٌۇپ وەپحۇ
 .ثىرىگە چېمىٍّبضٍىك جەوٍىپىٕي ئوجحۇرىغب لوٍغبٍٔىمىٕي ئېَححي - ۋە ھەر ئىىىي جەرەپ ثىر

جبۋاپ ثىرىػي پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئۇالرٔىڭ جەوٍىپىٕي ئۆزىگە لبٍحۇرۇپ وەضىىٓ 
 . ثٍىەْ لۇرەٍىع ئەٌچىٍىرى ثىرەر ٔەجىجىگە ئىرىػەٌّەً لبٍحىػحي

 .ئەثۇ جبٌىجٕىڭ وېطىٍي وۈٔطبٍىٓ ئېغىرٌىػىپ، ئۇزاق ئۆجّەً ثۇ زۇَٔبزىٓ ۋىساالغحي
ٍىٍي رەجەپ ئېَىسا ِۇھبضىرىسىٓ چىمىپ ئبٌحە ئبٍسىٓ وېَىٓ  - 10ئۇٔىڭ ۋاپبجي ثىئطەجٕىڭ 

ىۋاٍەجحە، غۇ ٍىٍي راِىساْ ئېَىسا ذەزىچە رەزىَەٌالھۇ ئۀھبزىٓ ئۈچ وۈْ ٍۀە ثىر ر .ٍۈز ثەرزى
ئەثۇ جبٌىجٕىڭ رەضۇٌۇٌالھٕي لبٔبت ئبضحىغب ئېٍىپ ِۇھبپىسەت  .ئىٍگىرى ۋاپبت ثوٌغبْ زېَىٍىسۇ
، زەپ ضۆزٌەپ «ِۇٔساق ِۇھبپىسەت لىٍغبْ»، «ئۇٔساق لوغسىغبْ»لىٍىع ۋە لوغساظ جەرٍبٔىٕي 

 - لىطمىطي ئۇ ئىطالَ زەۋىحىٕىڭ زاٌىُ ِۇضحەثىحٍەر ۋە ئەذّەق .حي ٍوقئوٌحۇرۇغٕىڭ ھبجى
ٌېىىٓ،  .ٔبزأالرٔىڭ ھۇجۇِىسىٓ لوغسىٕىسىغبْ ِۇضحەھىەَ ثىر پوالت لورغىٕىغب ئبٍالٔغبٔىسى

وېطىً  - ئۇ ئەجسازٌىرىٕىڭ ٍوٌىغب ۋارىطٍىك لىٍىع ئىسىَىطىسە لېپمبٌغبْ ثوٌغبچمب ئۈزۈي
ئەثۇ ضەئس ذۇزرىََي رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ رىۋاٍەت لىٍىٕغبْ ثىر  .ٔىجبجٍىك جبپبٌّىسى

ھەزىطحە، رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ٍېٕىسا جبغىطىٕىڭ گېپي ثوٌغبٔسا ئۇٔىڭ ِۇٔساق زېگۀٍىىىٕي 
ئېھحىّبي لىَبِەت وۈٔي ئۇٔىڭغب ِېٕىڭ غبپبئىحىُ جېگىپ، زوزاذٕىڭ ئەڭ ئۈزە »ئبڭٍىغبْ: 

  .«اة لىٍىٕىػي ِۇِىىٍٓېرىسە ھوغۇلىغب چىممۇزەن ئوجحب ئبز
ئەثۇ جبٌىت ۋاپبت ثوٌۇپ، ئىىىي ئبٍسىٓ وېَىٓ ٍبوي )ٍۇلىرىمي ئىرحىالپي رىۋاٍەجىە 
ئبضبضەْ( ئۈچ وۈٔسىٓ وېَىٓ ِۇئّىٍٕەرٔىڭ ئبٔىطي ذەزىچە وۇثرا )رەزىَەٌالھۇ ئۀھب( 

 - 10ڭ ذەزىچە ثىئطەت )رەضۇٌۇٌالھ پەٍغەِجەر ثوٌغبْ ٍىٍي(ٔى .ئبٌالھٕىڭ زەرگبھىغب وەجحي
غەن  .ٍبغحب ئىسى 50رەضۇٌۇٌالھ ثۇ چبغسا  .ٍېػىسا ئبٌەِسىٓ ئۆجحي 65ٍىٍي راِىساْ ئېَىسا 
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غۈثھىطىسوي، ذەزىچە )رەزىَەٌالھۇ ئۀھب( ئبٌالھ جبئبالٔىڭ پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالِغب ئبجب 
غبپ، ئۇٔىڭ ٍىٍسەن ثىرگە ٍب 25ئۇ رەضۇٌۇٌالھ ثىٍەْ  .لىٍغبْ وبجحب ٔىئّەجٍىرىٕىڭ ثىرى ئىسى

لىَىٓ، ھبٌمىٍىك پەٍحٍەرزە  .ئۀطىسٌىه ضبئەجٍىرىسە وۆڭٍىٕي ٍبضبپ ھېطساغٍىك لىٍسى
 .رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئەٌچىٍىه ۋەزىپىطىٕي ئىجرا لىٍىػىغب ٍبرزەٍِەغحي .لوٌالپ، لۇۋۋەجٍىسى
چۈچۈن ثەزەٌٍىرىٕي جەڭ جۆٌىسى ۋە ئۇٔىڭغب ئۆزىٕىڭ ھبٍبجي ۋە  - جبھبٕٔىڭ ئبچچىك

 ذەزىچە ھەِّە ئبزەَ ِبڭب وبپىر ثوٌغبٔسا ئۇ»رەضۇٌۇٌالھ ئۇٔىڭ ھەلمىسە:  .ىٕي ئبجىسىئىمحىطبز
ِبڭب ئىػۀگەْ، ھەِّە ئبزەَ ِبٌٍىرىٕي ِۀسىٓ لبچۇرۇپ، ئبٍىغبٔسا، ئۇ ِېٕي ئۆز ِېٍىغب 

ئۇٔىڭسىٓ ثبغمب  .ئبٌالھ ِبڭب ئۇٔىڭسىٓ ثىر لبٔچە پەرزۀث ئبجب لىٍسى .غېرىه لىٍغبْ
  .، زېگەْ«پەرزۀث ٍۈزى وۆرِىسىُئبٍبٌالرزىٓ 

لبٍغۇٌۇق ثۇ ئىىىي ئىع ثىر لبٔچە وۈْ ئىچىسىال ٍۈز ثەرگۀٍىىحىٓ رەضۇٌۇٌالھٕىڭ 
ئۇٔىڭ ئۈضحىگە لەۋِي جبِبئەت  .لەٌجىسە زەرت ئەٌەَ جۇٍغۇٌىرى ئىرحىَبرضىس ٍبٌمۇٔجبپ وەجحي

رەضۇٌۇٌالھمب ئەثۇ جبٌىت ئۇالر  .جەرىپىسىّٕۇ لبجّۇلبت ئەزىَەت وۈٌپەجٍەر وېٍىػىە ثبغٍىسى
 ھبٍبت ۋالحىسا لىٍىػمب پېحىٕبٌّىغبْ ئەضىىٍىىٍەرگە ئەِسى جۈرئەت لىٍىسىغبْ ۋە ٍوٌطىس ئىسا

غۇڭب، ئۇ غەَ ئۈضحىگە غەَ جبرجىپ،  .ئبھبٔەت لىٍىػحىٓ جەپ جبرجّبٍسىغبْ ثوٌۇپ لبٌسى -
ز لوغبر ٍبوي ِبڭب ئورۇْ ئبذىرى ئۇالرزىٓ ئۈِىسىٕي ئۈززى ۋە جبئىف ئبھبٌىطي زەۋىحىّگە ئبۋا

ٌېىىٓ ئۇالرزىّٕۇ  .ثېرىپ ثۇالرٔىڭ ئۈضحىسىٓ ٍبرزەِسە ثوالر، زېگەْ ئۈِىسجە جبئىفمب چىمحي
ثەٌىي، ئۇالر  .رەضۇٌۇٌالھمب پبٔبھٍىك ثېرىسىغبْ ٍبوي ٍبرزەَ لىٍىسىغبْ ئبزەَ چىمّىسى

ِەوىە  .َ ثەرزىرەضۇٌۇٌالھمب لۇرەٍػٍەر لىٍّىغبْ ئەضىىٍىىٍەرٔي لىٍىپ لبجحىك زەغٕب
ِۇغرىىٍىرىٕىڭ زۇٌۇٍِىرى رەضۇٌۇٌالھمب لبرىحب ِۇغۇٔساق وۈچەٍگىٕىگە ئوذػبظ، 

ھەجحب ئەثۇ ثەورى )رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ(ِۇ ِەوىىسىٓ ھىجرەت  .ضبھبثىٍەرگىّۇ وۈچەٍگۀىسى
ئۇ ھەثەغىطحبٔغب ثبرِبلچي ثوٌۇپ، ثەرووٌغىّبز زېگەْ  .لىٍىپ چىمىپ وېحىػىە ِەججۇر ثوٌسى

  .رگە ثبرغبٔسا ئىجٕي زەغٕي زېگەْ وىػي پبٔبھٍىمىغب ئېٍىپ، ِەوىىگە لبٍحۇرۇپ وەٌسىٍە
ئەثۇ جبٌىت ئۆٌۈپ وېحىۋىسى، لۇرەٍػٍەر رەضۇٌۇٌالھمب ئەثۇ »ئىجٕي ئىطھبق ِۇٔساق زەٍسۇ: 

ھەجحب ثىر  .جبٌىت ھبٍبت ۋالحىسا لىٍىػمب جۈرئەت لىالٌّىغبْ ٍبِبٍٔىمالرٔي لىٍىػمب پېحىٕسى
وۆزٌىرى جوپىغب  - رەضۇٌۇٌالھ ٍۈز .ث رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ٍۈزىگە ئۇرۇچالپ جۇپب چبچحيثەزثەذ

 - لىسٌىرىسىٓ ثىرضي ٍىغٍىغبچ ئبجىطىٕىڭ ثېػىسىىي چبڭ ،ِىٍۀگەْ ھبٌسا ئۆٍگە وىرگۀىسى
ٍىغٍىّبڭالر، لىسٌىرىُ! ئبٌالھ »رەضۇٌۇٌالھ ئۇٔىڭغب:  .جۇِبٔالرٔي ٍۇٍۇپ لوٍسى - جوزاْ ۋە جوپب

ئەثۇ جبٌىت ۋاپبت ثوٌغبٔغب »ئۇ ٍۀە ئبرىالپ:  .، زەٍححي«ئبجبڭالرٔي ئۆز پبٔبھىسا ضبلالٍسۇ جبئبال
  .، زەٍححي«لەزەر لۇرەٍػٍەر ِبڭب ِۇٔساق ئەضىىٍىىٍەرٔي لىالٌّىغبْ
ئەٌەٍِەر لبجّۇلبت ٍبغمبٍٔىمي ئۈچۈْ  - ثۇ ٍىٍي رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ثېػىغب ئۀە غۇٔساق زەرت

  .ثۇ ٍىً جبرىرحب ھەَ ِۇغۇ ٔبَ ثىٍەْ جؤۇٌسى .ٍىٍي زەپ ئبجىسى« ئەٌەَ - لبٍغۇ»ئۇ ثۇ ٍىٍٕي 
ٍىٍي( غەۋۋاي ئېَىسا زەِئىٕىڭ لىسى ضەۋزىگە  - 10رەضۇٌۇٌالھ ِۇغۇ ٍىٍي )ثىئطەجٕىڭ 

ضەۋزە ئەڭ زەضٍەپ ِۇضۇٌّبْ ثوٌغبْ ئبٍبٌالرزىٓ ثوٌۇپ، ھەثەغىطحبٔغب لىٍىٕغبْ  .ئۆٍٍۀسى
ئۇٔىڭ ثۇرۇٔمي ئېرى ضەوراْ ئىجٕي ئەِرىّۇ  .ە لبجٕبغمبْئىىىىٕچي لېحىٍّىك ھىجرەجى

ذوجۇْ ثىرگە ھىجرەت لىٍىپ چىمىپ، وېَىٓ ئۇٔىڭ ئېرى  - ئۇالر ئەر .ِۇضۇٌّبْ ثوٌغبٔىسى
ئۇٔىڭ  .ھەثەظ زېّىٕىسا ٍبوي ِەوىىگە لبٍحىپ وەٌگۀسىٓ وېَىّٕۇ لبزا لىٍىپ وەجىەْ
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ئۇ  .ذېرىسارٌىك لىٍىپ، ئەِرىگە ئبٌسىئىسزىحي چىممبٔسىٓ وېَىٓ رەضۇٌۇٌالھ ئۇٔىڭغب 
  .رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ذەزىچىسىٓ وېَىٓ، جۇٔجي ٔىىبھىغب ئبٌغبْ ذوجۇٔىسۇر

ِۇغۇ ٍەرگە وەٌگۀسە ھەر لبٔچە وەڭ لورضبق، ضەۋرچبْ ئبزەِّۇ ھەٍراْ ثوٌّبً لبٌّبٍسۇ 
مٍىمىٕي ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ضەۋرچبْ، چىساٍِى»ۋە ھەر لبٔچە وبجحب ثىٍىٍّىه زأىػّۀٍەرِۇ 

ِۇٔچە ٍۇلىرى پەٌٍىگە وۆجۈرگەْ زازى لبٍطي ئبِىٍسۇ؟ ئۇالر ئبڭٍىغبْ ئبزەَ جېٕي جۇغۇٌساپ، 
زەپ ضورىػىپ « ضىحەٍِەرگە لبٔساق ضەثرى لىٍغبٔسۇ؟ - ٍۈرەوٍىرى زەرزە ثوٌىسىغبْ ثۇ زۇٌۇَ

 ثۇ ضەثرى ئبزەِٕىڭ وۆڭٍىسىٓ چىمّبٍسىغبْ ئبغۇ ضوئبٌالرٔي ٔەزەرزە جۇجۇپ، .لبٌىسۇ، ئەٌۋەجحە
ئبِىٍٍىرىٕي ئبززىٌ لىٍىپ جؤۇغحۇرۇپ  - ضۇثبجٍىك ۋە ئبجبٍىپ چىساٍِىمٕىڭ ضەۋەة -

  .ئۆجّەوچىّىس
ثۇٔىڭسىىي ئبضبضىٌ ضەۋەة ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ئبٌالھٕىڭ ثىر ۋە ثبرٌىمىغب وەٌحۈرگەْ  .1

چۈٔىي،  .ئىّبٕٔىڭ وۈچٍۈوٍۈوي، ئبٌالھمب ثوٌغبْ جؤۇغىٕىڭ ھەلىمەجەْ چوڭمۇرٌىمىسا ئىسى
ِۇوەِّەي ئىّبْ وىػىٍەر لەٌجىگە ضىڭىپ وىرضە، جبغٕىّۇ وۆجۈرۈپ وېحەٌەٍسۇ، ھەرگىس 

 ثۇٔساق وۈچٍۈن ئىّبْ ۋە ِۇضحەھىەَ ئىرازە زۇَٔبٔىڭ جبپب .ٍەڭگىٍٍىه ۋە جۀحەوٍىه لىٍّبٍسۇ
ِۇغەلمەجٍىرى ِەٍٍي لبٔچىٍىه ئېغىر، چىسىغۇضىس، ِۈغىۈي، لورلۇٔچٍۇق ثوٌغبْ  -

ۇ )ئۆزىٕىڭ ِۇضحەھىەَ ئىّبٔي ئبٌسىسا( ئۇالرٔىڭ ھەِّىطىٕي ِەزِۇت لوپۇرۇٌغبْ جەلسىرزىّ
 - جوغبْ ۋە ثېحوْ لەٌئەٌەرٔي ٍېمىحىع ئۈچۈْ وەٌگەْ وەٌىۈْ ئۈضحىسىىي وۆپۈن ۋە الۋا

ٌەغحىٓ ئىجبرەت زەپ لبراٍسۇ، غۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇ ئۆزى ٌەززەجٍۀگەْ ئىّبْ ھبالۋىحي، ئىطالَ 
ھىەَ ئىرازە ئىطحىھىبِي ئبٌسىسا ئبغۇ لىَىٕچىٍىمالرٔىڭ ھېچمبٍطىطىغب ئىػحىَبلي ۋە ِۇضحە

 . پەرۋا لىٍّبٍسىغبْ ثوٌىسۇ
ئۇٍۇغحۇرۇظ وۈچىگە ئىگە جوغرا رەھجەرٌىه: )ئىطالَ ئۇِّەجٍىرىٕىڭ ثەٌىي پۈجىۈي  .2

ئىٕطبٔىَەجٕىڭ ئبٌىٌ رەھجىرى( ِۇھەِّەز ئەٌەٍـھىططبالَ ٍبذػي ئبزەت، پطىرىه وبِبٌەت، 
ِەوبرىُ ئەذالق، ئېطىً پەزىٍەت ۋە ئبٌىَجبٔبپ ذىطٍەجٍەرٔي غۇ زەرىجىسە 

 .ئۆزٌەغحۈرگۀىسىىي، ئۇ ثبرٌىك ھەق ضۆٍەر لەٌجٍەرٔي ئۆزىگە ِبگٕىححەن جەٌىت لىٍىۋاٌغبٔىسى
رەضۇٌۇٌالھمب ثېرىٍگەْ ٍۇلىرى وبِبٌەت  .وىػىٍەر ئۇٔىڭ ئۈچۈْ جبْ پىسا لىٍىػمب جەٍَبر ئىسى

ئۇ ئىٕبۋەت، ئبثرۇً،  .ھېچمبٔساق ثىر ئىٕطبٔغب ِۇۋەپپەق ثوٌغبْ ئەِەش ئۇٔىڭسىٓ ثبغمب
ئىپپەت،  .پەزىٍەجٍەرزە جەڭساغطىس ئىسى - ذبھٍىك ۋە ئېطىً - زەثسەثە، ھەٍۋەت، ذەٍرى

ٔوِۇضچبٍٔىك، پبن زىَبٔەجٍىه، ۋاپبزارٌىك ۋە راضحچىً، ضەِىّىَەجٍىه، ذەٍرىَەت ٍوٌٍىرىٕىڭ 
ئبغىٕىٍىرى، ضەپساغٍىرىال  - ٓ لبجبرزا ثوٌۇپ، زوضحٍىرى، ئەيجىّىطىسە ھەِّىسىٓ ئبٌسى

ئۇالر  .ئەِەش، ھەجحب ئۇٔي ئۆچ وۆرىسىغبْ زۈغّۀٍىرىّۇ ئۇٔىڭ ثۇ پەزىٍىگە لبٍىً ئىسى
رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئېغىسىسىٓ چىممبْ ھەر لبٔساق ضۆزٔىڭ ئەِەٌسە راضث ثوٌىسىغبٍٔىمىغب جەزَ 

  .لىٍىػبجحي
ضبھبثە وىراِالر ئىٕطبٔىَەجٕىڭ زىّّىطىگە  .ٍٔىك جۇٍغۇضيٍۈوطەن ِەضئۇٌىَەجچب .3

ٍۈوٍۀگەْ ثۇ ِەضئۇٌىَەجٕىڭ ٔەلەزەر ئېغىر ھەَ ئۇٌۇغۋار ِەضئۇٌىَەت ئىىۀٍىىىٕي، زەي ِۇغۇ 
ِەضئۇٌىَەجٕىڭ ئۇالرٔىڭ وۈرەظ ٔىػبٔي ئىىۀٍىىىٕي ۋە ثۇ ِەضئۇٌىَەجحىٓ ثبظ جبرجىع ۋە 

بٍٔىمىٕي، ِەضئۇٌىَەجحىٓ لبچمبٔسىىي ئبلىۋەت ھبزىرلي ئۆزىٕي لبچۇرۇغمب لەجئىٌ ثوٌّبٍسىغ
ضىحەٍِەرگە ضېٍىػحۇرغبٔسا زىَىٕي ئىٕحبٍىٓ وۆپ، ئبلىۋىحي جوٌىّۇ ذەجەرٌىه  - زۇٌۇَ
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ثوٌىسىغبٍٔىمىٕي، ھەجحب ئۇ ِەضئۇٌىَەجحىٓ لېچىػٕىڭ ٍبِبْ ئبلىۋىحىسىٓ ِۇضۇٌّبٔالرغب )ثەٌىي 
ڭ ثۇ ِەضئۇٌىَەجٕي ئۈضحىگە ئېٍىپ ئبزا لىٍىع ٍوٌىسا پۈجىۈي ئىٕطبٔىَەجىە( ٍېحىسىغبْ زىَبٕٔى

ِۇغەلمەجٍەرگە ھەرگىس ضېٍىػحۇرغىٍي ثوٌّبٍسىغبٍٔىمىٕي جوٌۇق جؤۇپ  - جبرجمبْ جبپب
  .ٍەجىۀىسى

)ثۇِۇ ئبغۇ ِەضئۇٌىَەجچبٍٔىك جۇٍغۇضىٕي  .لىَبِەت وۈٔىگە ثوٌغبْ وبِىً ئىّبْ .4
( ضبھبثە )رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇِالر( ئۆزٌىرىٕىڭ ئبٌالھۇ . وۈچەٍحىسىغبْ ئبِىٍالرٔىڭ ثىرى، ئەٌۋەجحە

رەثجىٍئبٌەِىَٓ )پۈجۈْ ئبٌەٍِەرٔىڭ پەرۋەرزىگبرى(ٔىڭ ئبٌسىغب چولۇَ، جەزِەْ ثبرىسىغبٍٔىمىغب، 
ئەِەٌٍىرىٕىڭ جىّىطىسىٓ ھېطبة ثېرىپ ٍب  - وىچىه ٔبَ - ئۇغػبق، چوڭ - ئۇ ٍەرزە ئۇٌۇغ

ت(وە ٍبوي ئەثەزىٍئەثەز ئبزاة ئولۇثەت )جەھۀٕەَ( وە پبراغەت )جۀٕە - ِەڭگۈٌۈن راھەت
غۇڭب، ئۇالر ھبٍبجىٕي ذەۋپ ۋە رىجب  .لبٌىسىغبٍٔىمىغب ِۇوەِّەي ئىػۀچ ثىٍەْ جەزَ لىالجحي

ئبٌالھٕىڭ رەھّىحىسىٓ ئۈِىسۋار ثوالجحي ۋە ئبزاثىسىٓ  .)ئۈِىس ۋە لورلۇٔچ( ئىچىسە ئۆجىۈزەجحي
  .لورلبجحي

بغۇ لبرا زۇٌّەجٍىه ۋە ثبالٍي ئبپەجٍىه ٍىٍالرزا ٔبزىً ثوٌغبْ ئبٍەت ۋە ئ« لۇرئبْ وەرىُ» .5
ضۈرىٍەر )زەۋەجٕىڭ ئبضبضي جېّىطي ثوٌغبْ( ئىطالَ زىٕىٌ ئەلىسە پرىٕطىپٍىرىٕي پوالجحەن 

ھۆججەجٍەر ثىٍەْ جەِىٓ ئېحىپ، ِۇضۇٌّبٔالرٔي زۇَٔبزىىي  - پبوىث ۋە لبٍىً لىالرٌىك زەٌىً
ٍغبر ثىر جەِئىَەت لۇرۇغٕىڭ )ئۇ ِۇضۇٌّبٔالر جەِئىَىحىسۇر( ئىجحىّبئىٌ ئەڭ ئۇٌۇغ ۋە ئەڭ ئى

ئبضبضٍىرىغب ٍىحەوٍەٍححي، غۇٔسالال ئۇالرٔىڭ جبضبرىحىٕي لوزغبپ، ضەثرىٍىه، جەضۇر ثوٌۇغمب 
ئىٍھبِالٔسۇراجحي ۋە ثۇٔىڭ ئۈچۈْ ئەِەٌىٌ ِىطبٌالرٔي وەٌحۈرۈپ ئۇٔىڭسىىي ھېىّەت ۋە 

  .حئىػبٔالرٔي ثبٍبْ لىالج
لىطحبلمب  - غەٌىجە ثىػبرەجٍىرى: ٍۇلىرىمي ئبِىٍالرزىٓ ثبغمب ٍۀە ِۇضۇٌّبٔالر لىَىٓ .6

ئۇچراپ، چەجىە لېمىٍغبْ وۈٕٔىڭ زەضٍىۋىسىٓ ثبغالپ )ثەٌىي ئۇٔىڭسىٓ ذېٍىال ئىٍگىرىسىٓ 
ٔبھەق ثبغالپ( ئىطالَ زىٕىغب ئېحىمبز لىٍىع زېگۀٍىه ئۆزىگە ثىھۇزە ذبپىٍىك جېپىۋېٍىع ٍبوي 

ثبالٍي لبزاغب ئۆزىٕي ٔىػبْ لىٍىع زېگۀٍىه ثوٌّبضحىٓ، ثەٌىي ئىطالَ زەۋىحي ئۇ ٍوٌغب 
لوٍۇٌغبْ جۇٔجي وۈٔسىٓ ئېحىجبرەْ جبھىٍىَەجٕىڭ لبالق لىَبپىحىٕي ئۆزگەرجىػٕي ۋە ئۇٔىڭ 
زوِىگەرٌىه جۈزۈِىٕي ٍولىحىػٕي ِەلطەت لىٍىسىغبٍٔىمىٕي، ئوچۇلراق لىٍىپ ئېَحمبٔسا، 

َ زەۋىحىٕىڭ ئبضبضي ٔىػبٔي ٍەر غبرى ِىمَبضىسا ثۇ زىٕٕىڭ ٔوپۇزىٕي جىىٍەپ ۋە ئىطال
ضىَبضىٌ لۇرۇٌّىطىٕي ثەرپب لىٍىپ، زۇَٔب ضىَبضىٌ ضەھٕىطىسە ئۆز روٌىٕي ٍبذػي جبرى 
لىٍسۇرۇپ، ھەر لبٍطي ِىٍٍەجٍەرٔي، ثەٌىي پۈجىۈي ئىٕطبٔىَەت جەِئىَىحىٕي ئبٌالھٕىڭ 

ۇالرٔي ئۆز جىٕطىغب چولۇٔۇغحىٓ، ٍبراجمۇچي ثىر ئبٌالھمب ئىجبزەت رازىٍىمىغب ٍېحەوٍەظ ۋە ئ
  .لىٍىػمب ٍۈزٌۀسۈرۈغحىٓ ئىجبرەت ئىىۀٍىىىٕي ٔبھبٍىحي ئېٕىك چۈغىٕەجحي

غۇٔىڭ ثىٍەْ ثىر ۋالىححب رەضۇٌۇٌال ٍۀە ِۇضۇٌّبْ لېرىٕساغالرٔىڭ لەٌت چوغىٕي 
ٔىڭ ئوچۇق ٍورۇلٍۇلىغب «ئىّبْ ٔۇرى»ٍبٔسۇرۇپ، ئۇالرٔي جبھبٌەجٕىڭ لبراڭغۇ زۇٌّىحىسىٓ 

رەضۇٌۇٌالھ ئۇالرٔي ئەزىَەت وۈٌپەجٍەرگە ضەثرى لىٍىع، ئۆچ ئېٍىػمب لبزىر  .ثبغالپ چىمبجحي
جۇرۇلٍۇق ئەپۇ لىٍىع، ئۆز ٔەپطىگە چوغ جبرجىػحىٓ ضبلٍىٕىع، ئبزەٍِەرزە ثوٌىسىغبْ 

غۇڭب، ئۇالر زىٕسا  .ۇجبجحيئبچىۆزٌۈن جەثىئىحىگە ذبجىّە ثېرىع لبجبرٌىك جەرەپٍەرزە چىڭ ج
 - ِۇضحەھىەَ، غەھۋەجپەرەضٍىىحىٓ لوي ئۈزگەْ، ھەلمبٔىَەت ٍوٌىسا پىساوبر، جۀٕەت



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

341 
 

ثېھىػىە ِۇغحبق، ئىٍىُ ِەرىپەجىە جەغٕب، زىٓ ئۆگىٕىػىە لىسغىٓ، ئۆز ئۆزىسىٓ ھېطبة 
ٌەٍسىغبْ، ذىَبي ۋە ٍبِبْ جەثىئىحىٕي جىسگىٍٕىَە - وىحبة لىٍىپ جۇرىسىغبْ، ثوٌّىغۇر ئوً

پەش زاۋاٌغۇظ ۋە زوٌمۇٔالرزا  - ھېططىَبجي ئۈضحىسىٓ غبٌىت وېٍەٌەٍسىغبْ، ھەر ذىً ئېگىس
ثېطىك، جەِىىٓ ئبزەٍِەرزىٓ ثوٌۇپ  - ئۆزىٕي وؤحروي لىالالٍسىغبْ، ضەثرىٍىه، ئېغىر

  .ٍېحىػىپ چىممبٔىسى
 ئىطالَ دەۋىتي ِەوىە ضىرتىذا -ئۈچىٕچي ثبضمۇچ 

ٍىٍي  - 619ٍىٍي غەۋۋاي ئېَي )ِىالزىَە  - 10)پەٍغەِجەرٌىه وەٌگەْ ٍىٍي(ٔىڭ ثىئطەت 
جبئىف  .ئبٍٕىڭ ثبغٍىرىغب جوغرا وېٍىسۇ(زا رەضۇٌۇٌالھ جبئىفمب چىمحي - 6ئبٍٕڭ ئبذىرٌىرى  - 5

زەٍس ئىجٕي ھبرىص  رەضۇٌۇٌالھ ثۇ ٍوٌٕي ئبزازوەرزىطي .وىٍوِېحىرزەن وېٍەجحي 100ِەوىىسىٓ 
ئۇ ٍوي ئۈضحىسە ھەر ثىر لەثىٍە ِۀسىٍىسىٓ ئۆجطە،  .ٍە ثبغحىٓ ئبذىر پىَبزە ثبضحيثىٍەْ ثىٍ

ئەِّب، ئۇالرزىٓ ثىرِۇ وىػىسىٓ لوثۇي لىٍىع ئەضىرى  .ئۇالرٔي ئىطالِغب زەۋەت لىالجحي
رەضۇٌۇٌالھ ثۇ ضەپىرىٕىڭ ئبذىرلي ٔۇلحىطىسا جبئىفمب ٍېحىپ ثېرىپ، ضەلىف  .وۆرۈٌّىسى

ثبغٍىمي ئەِرى ئىجٕي ئۇِەٍرٔىڭ ئوغۇٌٍىرى )جبئىفٕىڭ ھبزىرلي  لەثىٍىطىٕىڭ ضبثىك
وبجحىۋاغٍىرى( ئەثسىَبٌەًٍ، ِەضئۇز ۋە ھەثىَجالر ثىٍەْ وۆرۈغحي ۋە ئۇالر ثىٍەْ 

ئبٌالھ »ثۇ چبغسا ئۇالرٔىڭ ثىرى:  .ضۆھجەجٍىػىپ، ئۇالرٔي ئبٌالھمب ئىّبْ وەٌحۈرۈغىە چبلىرزى
، زەپ لوٌىسىىي وەئجىٕىڭ ٍوپۇق «طب، ِبٔب وۆرگىٓضېٕي پەٍغەِجەر لىٍىپ ئەۋەجىەْ ثوٌ

ئبٌالھ پەٍغەِجەر لىٍىػمب ضۀسىٓ ثۆٌەن ئبزەَ »ٍۀە ثىرضي:  .پبرچىطىٕي ٍىرجىپ جبغٍىۋەجحي
ئبٌالھ ثىٍەْ لەضەِىي، ِېٕىڭ ضبڭب گەپ لىٍىسىغبْ »ئۈچىٕچىطي:  .زېسى« جبپبٌّىغبّٔىسۇ؟

بڭ، ضبڭب جبۋاة لبٍحۇرۇظ ِەْ ئۈچۈْ ئېغىسىُ ٍوق، ئەگەر ضەْ راضث پەٍغەِجەر ثوٌط
، «ٔبۋازا ٍبٌغبٔچي ثوٌطبڭ، ِېٕىڭ ضبڭب گەپ لىٍىپ ٍۈرۈغۈِٕىڭ ھبجىحي ٍوق .ذەجەرٌىه

غۇٔىڭ ثىٍەْ رەضۇٌۇٌالھ ئۇالر ثىٍەْ ضۆھجەجٕي جوذحۇجۇپ، ئورٔىسىٓ جۇرزى ۋە  .زېسى
  .رزىٓ چىمىپ وەجحيئۇالرزىٓ ثۇ ئىػٕي ِەوىىٍىىٍەرزىٓ ضىر جۇجۇغٕي ئۆجۈٔۈپ لوٍۇپ، ثۇ ٍە

ئۇ ثۇ جەرٍبٔسا جبئىفٍىمالرٔىڭ ٔوپۇزٌۇق ئبزىّي زەپ  .رەضۇٌۇٌالھ جبئىفحب ئوْ وۈٔسەن جۇرزى
 .لبراٌغبْ ئبزەٍِەرٔىڭ ھەِّىطي ثىٍەْ ئۇچراغحي ۋە ئۇٔىڭغب ئىطالَ جوغرىٍىك ضۆزٌىسى

زېَىػىپ، « ٍۇرجىّىسزىٓ چىمىپ وەت!»ئەپطۇضىي، ئۇالرٔىڭ ھەِّىطي ثىرزەن: 
ەضۇٌۇٌالھمب لوپبي رەززىَە لىٍسى ۋە ئۇٔىڭغب ثىر ئۇچۇَ ٍبالڭحۆظ ئبوحىپالرٔي وۈغىۈرجۈپ ر

رەضۇٌۇٌالھ جبئىفحىٓ چىمىپ وەجّەوچي ثوٌۇۋىسى، ثۇ ٍبالڭحۆظ، ئەضىىٍەر ۋە ٍۈزضىس  .لوٍسى
ھەجحب  .چۆرە، زاغمبٌالر ئۇٔىڭ وەٍٕىگە وىرىۋېٍىپ، چۇلبْ ضېٍىػىپ، جىٍالغمب ثبغٍىسى - لۇي

رىّۇ ئەضەثىٍَىػىپ، ٍوٌٕىڭ ئىىىي چېحىگە وىػىٍەر ئۇلۇپ ٍبوي ئۇلّبً ٍىغىٍىپ، ضەپ جې
جبرجىپ جۇرۇغۇپ، ئۇزۇٌىغب وەٌگىٕي ثىر جەرەپحىٓ جبظ وېطەوٍەرٔي ئېحىپ، ئېغىسزىٓ 

ئۇالر رەضۇٌۇٌالھٕىڭ پۇت  .چىممۇضىس ضەت گەپٍەرٔي لىٍىپ، رەضۇٌۇٌالھمب ھبلبرەت لىٍسى
زەٍس  .ھەجحب، ئۇٔىڭ وەغي لبٔغب جوٌسى .جولّبلالرٔي ئېحىپ ٍېرىۋەجحي - ئىساڭگۇٌىمىغب جبظ

ئىجٕي ھبرىص رەضۇٌۇٌالھمب لبٍبٔسىٓ زەرثە وەٌطە، غۇ جەرەپىە ئۆجۈپ، ئۆزىٕي لبٌمبْ لىٍىپ، 
ثبغٍىرى ٍېرىٍىپ، ٔەچچە ٍېرى ئېحىٍىپ  - ھەجحب، ئۇٔىڭّۇ وبٌال .رەضۇٌۇٌالھٕي لوغساٍححي

وىٍوِېحىر  4ثۇ ئەلىٍطىس ثەزثەذحٍەر زاۋاٍِىك غۇٔساق ذۇِطىٍىك لىٍىپ، جبئىفحىٓ  .وەجحي
ٍىرالٍىمحىىي ئۇججە ۋە غەٍجەٌەر )ِەوىىٍىه رەثىئە زېگەْ وىػىٕىڭ ئوغۇٌٍىرى(ٔىڭ ثېغىغىچە 
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رەضۇٌۇٌالھ ٔبھبٍىحي جەضٍىىحە زېّي ئۈزۈٌۈپ لبالً، زېگۀسە ثۇ ثبغمب  .لوغالپ وەٌسى
ٌۇٌالھ ِەوىىٍىىٍەرٔىڭ ئىگىٍىه زائىرىطىگە وىرىۋاٌغبٔسىٓ وېَىٓ، ئبٔسىٓ ثۇ رەضۇ .وىرىۋاٌسى

رەضۇٌۇٌالھ ثۇ ثبغمب ئۆزىٕي ئېٍىپ جبَ جۈۋىگە وېٍىپ،  .ٔبئەھٍي غۇَ پىػبٔىٍەر لبٍحىپ وېحىػحي
ثىر جۈپ جبي ضبٍىطىسا ھبٌطىرىغبْ پېحي ئۆزىٕي جبغٍىسى ۋە جبِغب ٍۆٌىٕىپ ئوٌحۇرۇپ، ٔەپطي 

جبپبٌىرىغب ئىچي ضىمىٍغبٍٔىمىٕي ۋە ئۇٔىڭ ئۈضحىگە  - ىغب چۈغۈۋىسى، جبرجمبْ جەۋرىئبزراق جبٍ
ثىرِۇ ئبزەَ ئىّبْ ئېَحىپ، ٔەجىجە لبزىٕبٌّىغبٍٔىمىغب زىٍي لبجحىك ئبھبٔەت جبرجمبٍٔىمىٕي ئىسھبر 

 لىٍىپ ِەغھۇر زۇئبضىٕي ئولۇزى:

زتٌن انت رب اس يا ارحم الر اللهم اليك اشكو ضعف قوِت و قلة حيلِت و ىواِّن على النا» 
املستضعفٌن و انت ريب ايل من تكلين؟ اَل بعيد يتجهمين؟ ام اَل عدو ملكتو امري؟ ان مل يكن 
بك على غضب فبل اباَل و لكن عافيتك ىي اوسع يل اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت لو 

سخطك لك العتيب الظلمات وصلح عليو امر الدنيا واالخرة من ان تنزل يب غضبك او ْيل علي 
  «حَّت ترضى وال حول وال قوة اال بك

ئي ئبٌالھ! ِەْ ضبڭب ئۆزۈِٕىڭ وۈچ لۇۋۋەجطىس، ئبجىسٌىمىّٕي، ئبِبٌطىس لبٌغبٍٔىمىّٕي » 
زار ثوٌغبٍٔىمىّٕي غىىبٍەت لىٍىّەْ، ئي ِېھرىجبْ ئبٌالھ! ضەْ  - ۋە ذەٌمٍەر ئبرىطىسا ذبرۇ

ڭّۇ پەرۋەرزىگبرىّسۇرضەْ، ِېٕي وىّگە ئبجىسالرٔىڭ پەرۋەرزىگبرىسۇرضەْ ۋە ِېٕى
جبپػۇرىطەْ؟ ِېٕي ٍىراق )ٍۀي ٔبجۇٔۇظ ٍبت(لىّۇ؟ ٍبوي ِېٕىڭ ئىػىّغب چبڭ ضېٍىۋاٌغبْ 

ٌېىىٓ، ضېٕىڭ جىٕچ  .زۈغّۀگىّۇ؟ ئەگەر ضېٕىڭ ِبڭب غەزىۋىڭ ثوٌّىطىال، ھېچ ۋەلەضي ٍوق
ڭغۇ زۇٌّەجٍەرٔي ٍورۇجمبْ زۇَٔب لبرا .ئبِبٍٔىك ئبجب لىٍىػىڭ ِبڭب ھەِّىسىٓ چوڭ وەڭچىٍىىحۇر

ئبذىرەجٕىڭ ئىػٍىرىٕي ثبغمۇرغبْ ئۇٌۇغ زاجىڭٕىڭ ٔۇرى ثىٍەْ ِبڭب غەزىۋىڭ جېگىػىسىٓ ٍبوي 
ٍبِبْ ئىػالرزىٓ ضبلٍىٕىع،  .ِەْ ضېٕىڭ جبزاٌىػىڭغب ئۇچراپ لېٍىػىّسىٓ پبٔبھ جىٍەٍّەْ

  .«ِۇِىىٕسۇر، ئي ئبٌالھ! ٍبذػي ئىػالرغب ِۇۋەپپەق ثوٌۇظ پەلەت ضېٕىڭ ٍبرزىّىڭ ثىٍۀال
ثبغ ئىگىٍىرى رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئەھۋاٌىٕي وۆرۈپ ئىچي ضېرىٍسى ۋە ئەززاش ئىطىٍّىه ثىر 

 .ذرىطحىئبْ چبوىرىٕي چبلىرىحىپ، رەضۇٌۇٌالھمب ثىر ضبپ ئۈزۈَ ئبپىرىپ ثېرىػىە ثۇٍرۇزى
ثطُ »ئۈزۈِگە  ئەززاش ئۈزۈِٕي ئۈزۈپ وېٍىپ رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئبٌسىسا لوٍۇۋىسى، رەضۇٌۇٌالھ

ثۇ وەٌىّە »ثۇٔي ئبڭٍىغبْ ئەززاش:  .، زەپ لوي ئۇزاجحي ۋە ئبٔسىٓ ٍېَىػىە ثبغٍىسىهللا«ا
ضٕېىڭ ٍۇرجۇڭ »، زېگۀىسى، رەضۇٌۇٌالھ ئۇٔىڭسىٓ: «)ضۆز(ٔي ثۇ ٍەرٔىڭ ئبزەٍِىرى زېّەٍسۇ؟

ّەْ، ِەْ ئۆزۈَ ذرىطحىئبٔ»ئەززاش:  .زەپ ضورىسى« لەٍەر؟ لبٍطي زىٕغب ئېحىمبز لىٍىطەْ؟
ضبٌىھ ثۀسە ٍۇٔۇش ئىجٕي ِەجحبٔىڭ ٍۇرجىسىٓ »رەضۇٌۇٌالھ:  .، زەپ جبۋاة ثەرزى«ٔەٍٕۋازىٓ
 .زەپ ضورىسى« ٍۇٔۇش ئىجٕي ِەجحبٔي لبٔساق ثىٍىطەْ؟»، زېۋىسى، ئەززاش: «ئىىۀطەْ

ئۇ زېگەْ ِېٕىڭ ِەضٍەوساظ لېرىٕسىػىُ ثوٌىسۇ، ئۇِۇ پەٍغەِجەر ثوٌغبْ، ِۀّۇ »رەضۇٌۇٌالھ: 
ئەززاش ثۇٔي ئبڭالپ رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ثوٍٕىغب ئېطىٍىپ،  .، زەپ جبۋاة ثەرزى«ەِجەرپەٍغ

ئۈضحي ثبغٍىرىغب ضۆٍۈپ وەجحي، ئبٍىغىغب ٍېمىٍىپ، پۇجٍىرىٕي لۇچبلالپ ئۆزىٕىڭ چوڭمۇر 
  .ھۆرِەت جۇٍغۇضىٕي ثىٍسۈرزى

ڭٕي ثۇزۇپ ِبٔب لبرا، ئۇ چبوىرى»ثىرىگە لبرىػىپ:  - ثۇ چبغسا رەثىئۀىڭ ئوغۇٌٍىرى ثىر
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لوٍە ضېٕي، ثۇ ٔېّە »ئەززاش لبٍحىپ وېٍىۋىسى، ئۇالر ئەززاضمب:  .زېَىػحي« ثەرگىٍي لوپحي
ذوجىسار! ٍەر ٍۈزىسە ثۇ »ئەززاش ئۇالرغب چۈغۀسۈرۈپ:  .زەپ ئبچچىمالٔسى« لىٍغىٕىڭ؟

ەر ئبزەِسىٓ ئۇٌۇغ وىػي ٍوق، ئۇ ِبڭب پەٍغەِجەرزىٓ ئۆزگە ئبزەَ ثىٍّەٍسىغبْ ثىر ئىػٕي ذەۋ
ئي ئەززاش! ئۇ ضېٕي ئۆز زىٕىڭسىٓ ٍۈز ئۆرۈجۈپ لوٍّىطۇْ، »ئۇالر ئەززاضمب:  .، زېسى«لىٍسى

  .، زەپ ٔەضىھەت لىٍىػحي«ھەر لبچبْ ضېٕىڭ زىٕىڭ ئۇٔىڭ زىٕىسىٓ ٍبذػي
ئۇ ٔبھبٍىحي زىٍي ضۇٔۇق،  .رەضۇٌۇٌالھ ثبغسىٓ چىمىپ ِەوىىگە لبراپ راۋاْ ثوٌسى

ر چبغسا لەرٔۇٌّۀبزىً زېگەْ ٍەرگە ٍېحىپ وېٍىۋىسى، ئبٌالھ ئۇ ثى .غەِىىٓ، پەرىػبْ ئىسى
ئۇٔىڭغب جىجرىئىً ئەٌەٍـھىططبالِٕي جبغ ِۇئەوىىٍي پەرىػحىطي ثىٍەْ ِەوىىٍىىٍەرٔي 

ثۇ چبغسا رەضۇٌۇٌالھ لبٍحب  .گە ثبضحۇرۇۋېحىػىە ِەضٍىھەت ضېٍىػمب ئەۋەجحي« ئەذػەثەٍٓ»
ٍەجحە لبت ئبضّبٕٔىڭ ئۈضحىسىٓ  ۋارٌىممب چۆِسىھۇغىغب وەٌگۀسەن ثوٌسى ۋە ثىر ئبز ئۈِىس

ئۇ  .وەٌگەْ ثۇ غەٍجي ٍبرزەَ ۋە ِەزەجٍەر ثىٍەْ ئۇٔىڭ لەٌجي ذېٍىال جەضىىٓ جېپىپ لبٌسى
ِەوىىگە لبراپ ٍوي ئبٌسى، ثىر چبغسا ۋازى ٔەذٍىگە ٍېحىپ وېٍىپ، ئۇ ٍەرزە ثىر ٔەچچە وۈْ 

ىىي جبً )ثىرى چوڭ ئېمىٓ ثوٍي ۋە ٍۀە ۋازى ٔەذٍىسە ئىمبِەت لىٍىػمب ئەپٍىه ئى .جۇرزى
چۆپٍەر ذېٍي ِوي  - چۈٔىي، ثۇ ئىىىي جبٍسا ضۇ ۋە ئوت .ثىرى زەٍّە زېگەْ جبً( ثبر ئىسى

ثوٌۇپ، رەضۇٌۇٌالھ ۋازى ٔەذٍىسە ئىمبِەت لىٍىپ جۇرغبْ ِەزگىٍسە ئبٌالھ ئۇٔىڭغب ثىر لبٔچە 
ثۇ ۋەلە ئبٌالھ ئۆزىٕىڭ غبئىپ  .ئەۋەجحئەپەر جىٕٕي ئۆز لەۋٍِىرىگە ۋاوبٌىحەْ ئەٌچىٍىىىە 

  .لوغۇٍٔىرى ئبرلىٍىك رەضۇٌۇٌالھمب لىٍغبْ زور ٍبرزىّي ۋە ِەزەزى ھېطبثٍىٕىسۇ
ِبٔب ثۇ ثېػبرەجٍەر ئبٌسىسا )رەضۇٌۇٌالھ جبئىفحىٓ لوغالپ چىمىرىٍغبٔسىٓ ثېرى( ئۇٔىڭ 

ئۇ  .حب زاٍىً ثوٌۇغمب ثبغٍىسىئبض - وۆڭۈي ئبضّىٕىٕي لبجّۇلبت لبپٍىۋاٌغبْ لبرا جۇِبٔالر ئبضحب
وۆپ ئىىىىٍۀگۀسىٓ وېَىٓ ئبذىرى ِەوىىگە لبٍحىپ ئىطالَ زەۋىحىٕي ئەضٍىسىىي ٍۆٔىٍىع 
ثوٍىچە لبٍحب ثبغالظ ۋە ئبٌالھٕىڭ ئەثەزىٍىه ئەٌچىٍىىىٕي ذەٌمي ئبٌەِگە ٍەجىۈزۈظ ئىػىٕي 

ثۇ چبغسا ئۇٔىڭغب  .ٌسىٍېپَېڭي جۇغمۇْ روھ ثىٍەْ جېرىّۇ ٍبذػي جبٔالٔسۇرۇظ لبرارىغب وە
ئي رەضۇٌۇٌالھ! ئۇالرٔىڭ لېػىغب لبٔساق وىرەٌەٍطەْ؟ ئۇالر )ٍۀي »زەٍس ئىجٕي ھبرىص: 

ئي زەٍس! ئبٌالھ جبئبال ضبڭب »زېۋىسى، رەضۇٌۇٌالھ: « لۇرەٍػٍەر( ضېٕي چىمرىپ جبغٍىغبْ جۇرضب؟
چولۇَ ئۆز زىٕىٕي غبٌىت  ِۈغىۈي وۆرۈٔگەْ ثۇ ئىػالرغب چولۇَ چىمىع ٍوٌي ئبجب لىٍىسۇ، ئبٌالھ

پبٔبھٍىمىغب  ٕىڭِۇجئىُ ئىجٕي ئەزىَ ۋە ، زېسى«لىٍىسۇ ۋە ئۆز پەٍغەِجىرىگە ٍبرزەَ ثېرىسۇ
ئۇ ثەٍحۇٌالھمب  .ئېٍىػي ثىٍەْ رەضۇٌۇٌالھ زەٍس ئىجٕي ھبرىص ثىٍەْ ثىٍٍە ِەوىىگە وىرزى

ئي لۇرەٍع »پ: ٍېمىٕالپ وەٌگۀسە، ِۇجئىُ جۆگىطىگە ِىٕىپ، پۈجۈْ وۈچي ثىٍەْ جوۋال
 .، زەپ ئېالْ لىٍسى«ذەٌمي! ِەْ ِۇھەِّەزوە ثبغپبٔبھ ثوٌسۇَ، ھېچىىُ ئۇٔىڭغب چېمىٍّىطۇْ

رۇوٕي )ثەٍحۇٌالھٕىڭ ثوضۇغب جېّي(غب ٍېحىپ ثېرىپ، ئۇٔي ثۇضە لىٍسى ۋە ئىىىي  رەضۇٌۇٌالھ
ئۇٔىڭ ِۇجئىُ ئىجٕي ئەزىٌ ۋە  .رەوئەت ٔبِبز ئولۇغبٔسىٓ وېَىٓ ئۆٍىگە لبٍحىپ وەٌسى

ئەۋالزٌىرى رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئەجراپىٕي لوراٌٍىك لورغبپ، ھەجحب ئۆٍىگە لەزەر ثىٍٍە ئبپىرىپ 
غۇڭب، ئۇ  .رەضۇٌۇٌالھ ِۇجئىُ ئىجٕي ئەزىَٕىڭ ثۇ ٍبذػىٍىمىٕىڭ جۇزىٕي ضبلٍىغبْ .لوٍسى

ر ئەگەر ِۇجئىُ ئىجٕي ئەزىٌ ھبٍبت ثوٌۇپ ثۇ ضېطىمال»ثەزرىسە ئەضىر ئېٍىٕغبٔالر ھەلمىسە: 
ھەلمىسە ِبڭب گەپ لىٍغبْ ثوٌطب ئىسى، ثۇالرٔي ئبغۇٔىڭ ٍۈزىسىٓ ثوٌطىّۇ ئەٌۋەجحە 

  .، زېگەْ«لوٍۇۋېحەجحىُ
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 - 7ئبٍٕىڭ ئبذىرى  - 6ٍىٍي  - 619ٍىٍي زۇٌمەئسە ئېَي )ِىالزىَە  - 10ثىئطەجٕىڭ  
ئۇٔي  ئبٍٕىڭ ثبغٍىرى(زا رەضۇٌۇٌالھ ئىطالَ زەۋىحىٕي ٍېڭىجبغحىٓ لبٍحب جبٔالٔسۇرۇظ ۋە

  .لەثىٍىٍەر ۋە غەذطٍەرگىچە وېڭەٍحىع ِەلطىحىسە ِەوىىگە لبٍحىپ وەٌسى
ھەج ِەۋضۇِي ٍېمىٕالپ وەٌگەْ ثوٌغبچمب، وىػىٍەر ِەذطۇش پەرۋىع لىٍىپ 
ئورۇلٍىحىٍغبْ جۆگىٍىرىگە ِىٕىػىپ، جەرەپ جەرەپحىٓ ھەج پەرزىٕي ئبزا لىٍىع ۋە ئۆزٌىرىگە 

جوپ  - ٌگىٍىه وۈٍٔەرزە ئبٌالھمب زىىرى ئېَحىع ئۈچۈْ جوپپبٍسىٍىك ئىػالرغب لبجٕىػىع ۋە ثە
غۇڭب رەضۇٌۇٌالھ ثۇ پۇرضەجٕي چىڭ جۇجۇپ، ھەر لبٍطي لەثىٍە  .ثوٌۇپ ِەوىىگە وېٍەجحي

ٍىٍىسىٓ وېَىٕىي ئبزىحي  - 4ھبجىٍىرى چۈغىەْ ئۆجەڭٍەرگە ثىرِۇثىر ثېرىپ ثىئطەجٕىڭ 
 .ە زەۋەت زائىرضىٕي وەڭەٍحّەوچي ثوٌسىثوٍىچە ئۇالرغب ئىطالَ زىٕىٕي جؤۇغحۇرِبلچي ۋ

پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ ئىطالَ زەۋىحىٕي ھەر لبٍطي لەثىٍە ۋە ئبٍّبق ئۆِەوٍىرىگە جەغۋىك 
لىٍىپ وۆرگىٕىگە ئوذػبظ ذوضۇضىٌ ئەرثبثالر ۋە ئبٍرىُ غەذىطٍەرگىّۇ ٍەجىۈزۈپ 

ئېرىػحي ۋە ثەزىٍىرى ِۇغۇ ئۇالرٔىڭ ثەزىٍىرىسىٓ چىراٍٍىك جبۋاثالرغب  .جؤۇغحۇرۇپ وۆرزى
  .ِەۋضۇِسىٓ ئبزرالحىٓ وېَىٕال ِۇضۇٌّبْ ثوٌۇپ وەٌسى

ٍىٍي ئىَۇي ئبٍٍىرى( ھەج ِەۋضۇِىسا ئىطالَ  - 620ٍىٍي )ِىالزىَە  - 11ثىئطەجٕىڭ 
 - زەۋىحي ٔبھبٍىحي ٍبذػي ثىر ذىً ئېطىً ئۇرۇلالر ثىٍەْ ئۇچراغحي، ثۇ ئۇرۇلالر جېسال ثۈن

زەرەذٍەرگە ئبٍٍىٕىپ، ِۇضۇٌّبٔالر ثۇ زەرەذٍەرٔىڭ ضبٍىطىسا ٔەچچە ٍىً ثبرالطبْ ِېۋىٍىه 
ئېسىٍىػٍەرٔىڭ الۋۇٌساپ جۇرغبْ ٍبٌمۇٍٔىرىٕىڭ  - ضىحەَ ۋە ئېسىع - زاۋاِالغمبْ زۇٌۇَ

غۇ ِەزگىٍٍەرزە ِەوىىٍىىٍەرٔىڭ رەضۇٌۇٌالھٕي  .زەھەرٌىه زەپحىسىٓ ئۆزىٕي زاٌسىغب ئبالٌىسى
ٌالھٕىڭ ٍوٌىسىٓ جوضۇظ لبجبرٌىك زىَبٔىەغٍىىٍىرىگە لبرىحب ٍبٌغبٔغب چىمىرىع ۋە ئب

رەضۇٌۇٌالھٕىڭ لوٌالٔغبْ زأب جەزثىرٌىرىسىٓ ثىرى، ئۇ ِۇغرىىالر ثىٍىپ لبٌطب، جوضبٌغۇ 
ثوٌّىطۇْ ئۈچۈْ زەۋەت لىٍّبلچي ثوٌغبْ لەثىٍىٍەر چۈغىەْ ِۀسىٍگە جۈْ لبراڭغۇضىسا 

بٔسا، ئەثۇ ثەورى ۋە ئەٌي ئىىىىٍَەْ ثىٍەْ غۇ ئۇ ثىر وېچىطي جۈْ ٔىطپىٌ ثوٌغ .چىمبجحي
ِەلطەجحە، زۇھەي ۋە غەٍجبْ ئىجٕي ضۇئٍەثە لەثىٍىٍىرىٕىڭ ثبرگبھٍىرىغب ثبرزى ۋە ئۇالر ثىٍەْ 
ئىطالَ جوغرىٍىك ضۆزٌەغحي ۋە ئەثۇ ثەورى ثىٍەْ زەھەي لەثىٍىطىسىٓ ثىر ئبزەَ ئوجحۇرىطىسا 

ثۀۇ غەٍجبْ لەثىٍىطىسىٓ وەٌگۀٍەر  .ېرىٍسىجبۋاثالر ئېٍىپ ث - لىسغىٓ ئىجبثىٌ ضوئبي
وىػىٕي ئۈِىسۋار لىٍىسىغبْ جبۋاثالرٔي ثەرگەْ ثوٌطىّۇ، ٌېىىٓ ئۇالر ئىطالِٕي لوثۇي 

  .لىٍىػحىٓ ھبزىرچە جوذحبپ جۇرىسىغبٍٔىمىٕي ئېَححي
ئبٔسىٓ رەضۇٌۇٌالھ ِىٕب جېغي زاۋىٕىٕي ثوٍالپ ِبڭسى ۋە غۇ ئەجراپحب ثىر ٔەچچەٍٍۀٕىڭ 

زەپ « ضىٍەر وىٍّەر؟»ئبۋازىٕي ئبڭٍىسى ۋە ئۇالرٔىڭ لېػىغب ثېرىپ: « گۇزۇڭ - زۇڭگۇ»
، زەپ جبۋاة ثېرىػحي، رەضۇٌۇٌالھ: «ثىس ذەزرەج لەثىٍىطىسىٓ»ئۇالر:  .ضورىسى

ھەئە، »ئۇالر:  .زەپ لوغۇپ لوٍسى« ٍەھۇزىَالرٔىڭ ئېّىٍسەغٍىرى، ٍۀي ئىححىپبلساغٍىرى!»
« ئوٌحۇرِبِطىٍەر، ضىٍەرگە گەپ لىالً!»ەر ئەٌەٍـھىططبالَ: پەٍغەِج .، زېَىػحي«غۇٔساق

غۇٔىڭ ثىٍەْ رەضۇٌۇٌالھ ئۇالرغب ئىطالِٕىڭ  .، زېَىػىپ ئوٌحۇرۇغحي«ثوٌىسۇ»زېۋىسى، ئۇالر: 
ِبھىَىحىٕي غەرھىٍىسى ۋە ئۆزىٕىڭ زەۋەت ٔىػبٔىٕي ئوجحۇرىغب لوٍۇپ، ئۇالرٔي ئبٌالھ جەرىپىگە 

ثىرىگە:  - غۇئبْ ئۇالر ثىر .ىٓ جىالۋەت لىٍىپ ثەرزىز«لۇرئبْ وەرىُ»چبلىرزى ۋە 
ثىٍەِطىٍەر ئي لەۋِساغالر! ئبٌالھ ثىٍەْ لەضەِىي، ثۇ چولۇَ ٍەھۇزىَالر ثىسگە جەھسىث »
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ضبٌغبْ پەٍغەِجەر غۇ، غۇڭب ئۇالر ثۇ پەٍغەِجەر ثىٍەْ ثىسزىٓ ثۇرۇْ ئۇچرىػىۋاٌّبضٍىمي 
ئبۋاز لوغۇپ ئۆزٌىرىٕىڭ ِۇضۇٌّبْ ثوٌۇظ رىغجىحي ، زېَىػحي ۋە ئۇٔىڭ زەۋىحىگە جېسال «وېرەن

  .ثبرٌىمىٕي ثىٍسۈرزى
ئۇالر ٍەضرەثٕىڭ ٍىرالٕي وۆرەر ئبلىٍٍىرىسىٓ ثوٌۇپ، ئەِسىال ئبٍبغالغمبْ، ئەِّب ٍۀىال 
ٍبِراظ ئېھحىّبٌي ثوٌغبْ ئىچىي ئۇرۇظ ئوجي ٍەضرەة ذەٌمىٕي لبجحىك جۇزىحىۋەجىەْ 

ثۇ زەۋىحىٕىڭ ئۇرۇغٕىڭ جەٌحۆوۈش ئبذىرٌىػىػٕىڭ ضەۋەثي  ثوٌغبچمب، ئۇالر رەضۇٌۇٌالھٕىڭ
ئي رەضۇٌۇٌالھ! ثىس ھبزىر »غۇڭب ئۇالر رەضۇٌۇٌالھمب:  .ثوٌۇپ لېٍىػىٕي ئۈِىس لىٍىػحي

ئبزاۋەت ۋە ٍبِبٍٔىمالر  - ذەٌمىّىسٔي جبغالپ ثۇ ٍەرگە وەٌسۇق، ئۇالرٔىڭ ئبرىطىسىىي ئۆچ
ِىسوي ئبٌالھ ضېٕىڭ ضەۋەثىڭ ثىٍەْ ئۇالرٔي ھېچمبٔساق ثىر لەۋَ ئبرىطىسا ثوٌّبش، ئۈ

ثىس لبٍحىپ ئۇالرٔي ثۇ ئىػمب زەۋەت لىٍىّىس ۋە ثىس لوثۇي  .ثىرٌەغحۈرۈۋەجطە ئەجەة ئەِەش
ئەگەر ئبٌالھ ئۇالرٔي ضەْ ئبرلىٍىك ثىرٌەغحۈرۈۋەجطە،  .لىٍغبْ ثۇ زىٕٕي ئۇالرغىّۇ جؤۇغحۇرىّىس

ئۇالر ِەزىٕىگە لبٍحىپ ثبرغبٔسىٓ وېَىٓ  .سىزې« ئۇ چبغسا ضۀسىٓ ئېسىس ئبزەَ ثوٌّبٍسۇ
ِەزىٕىسە ئىطالَ زەۋىحىٕي ٍەجىۈززى، ٔەجىجىسە ِەزىٕە جەۋەضىسە ئۀطبر ئبئىٍىٍىرىٕىڭ 

  .ھەِّىطىسە رەضۇٌۇٌالھٕىڭ گېپىسىٓ ثبغمب گەپ ثوٌّبٍسىغبْ ثوٌسى
ٍىٍي( غەۋۋاي ئېَىسا رەضۇٌۇٌالھ ئبئىػە ضىسزىك  - 11ِۇغۇ ٍىٍي )ثىئطەجٕىڭ 

ئبئىػە رەزىَەٌالھۇ ئۀھب ثۇ چبغسا ئبٌحە ٍبغمب وىرگۀىسى ۋە ئۇٔىڭ  .)راضحچىً(لب ئۆٍٍۀسى
ئۇ ثۇ چبغسا جولمۇز ٍبغمب  .ٍىٍي غەۋۋاي ئېَىسا ثىر جەوىَسە ثبظ لوٍسى - 1ثىٍەْ ھىجرىَىٕىڭ 

  .جوغمبٔىسى
 ثەٍتۇٌّۇلەددەضىە ضەپەر ۋە ِىئراج

ِۇغرىىالرٔىڭ زۇٌۇَ ۋە زىَبٔىەغٍىىٍىرى جۈپەٍٍي پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالِٕىڭ زەۋىحي 
غەٌىجە ۋە ِەغٍۇثىَەت ئوجحۇرىطىسا لەزرى ئەھۋاي ٍوي ئېچىپ ئىٍگىرىٍەۋاجمبْ ۋە ٍىراق 

پبي ٔۇر چېچىپ وۆرۈٔۈۋاجمبْ ثىر پەٍححە، رەضۇٌۇٌالھمب  - ئۇپۇلالرزا غەٌىجە ٍۇٌحۇزٌىرى غىً
ب غۋە ئۇ ٍەرزىٓ ئبٌالھٕىڭ زەرگبھىغب ِىئراج ثەٍحۇٌھەرەِسىٓ ثەٍحۇٌّۇلەززەضىە ضەٍر لىٍىع

  .چىمىع غەرىپي ِۇۋەپپەق لىٍىٕسى
ِىئراجٕىڭ ۋالحىٕي ِۇلىُ ثىر ۋالىحمب جەٍىٓ لىٍىع جوغرىطىسا ئوذػىّىغبْ لبراغالر 
ِەۋجۇت: ضۈرە ئىطرأىڭ ضىَبلىسىٓ لبرىغبٔسا، ِىئراج ھىجرەجىە ٔبھبٍىحي ٍېمىٓ ئبرىٍىمحب ٍۈز 

  .ھەزىطػۇٔبش ئبٌىّالر ۋەلۀىڭ جەپطىالجىٕي جۆۋۀسىىىسەن ثبٍبْ لىٍسى .َثەرگۀٍىىي ِەٌۇ
پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ )ضەھىھ رىۋاٍەجىە ئبضبضالٔسا( »ئىجٕي لەٍَۇَ ِۇٔساق زەٍسۇ: 

ئبغۇ ِۇثبرەن جېٕي ثىٍەْ ثۇرالمب ِىٕىپ جىجرىئىً )ئەٌەٍـھىططبالَ(ٔىڭ ھەِراھٍىمىسا 
ۇلەززەضىە ضەٍر لىٍسۇرۇٌسى ۋە ئۇ ٍەرزە چۈغۈپ پەٍغەِجەرٌەرگە ِەضجىسىٍھەراِسىٓ ثەٍحۇٌّ

 .ئىّبَ ثوٌۇپ ٔبِبز ئولۇزى ۋە ثۇرالٕي ِەضجىس زەرۋازىطىٕىڭ ثىر ھبٌمىطىغب ثبغالپ لوٍسى
ئبٔسىٓ غۇ وېچىطي ثەٍحۇٌّۇلەززەضحىٓ ثىرىٕچي ئبضّبٔغب ئۆرٌىحىٍسى ۋە جىجرىئىً 

بٕٔىڭ زەرۋازىطىٕي ئېچىػٕي جەٌەپ لىٍغبٔىسى، )ئەٌەٍـھىططبالَ( رەضۇٌۇٌالھ ئۈچۈْ ئبضّ
 .رەضۇٌۇٌالھ ئۇ ٍەرزە ئبزەَ ئبجىٕي وۆرزى ۋە ئۇٔىڭغب ضبالَ ثەرزى .ئبضّبْ زەرۋازىطي ئېچىٍسى

ٍبٔسۇرزى ۋە « ئەٌەٍىە»ئبزەَ ئبجب رەضۇٌۇٌالھٕي لىسغىٓ لبرغي ئبٌسى ۋە ئۇٔىڭ ضبٌىّىغب 
  .ىىٍىسىرەضۇٌۇٌالھٕىڭ پەٍغەِجەر ثوٌغبٍٔىمىٕي جەثر
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ئبٌالھ رەضۇٌۇٌالھمب غەھىسٌەرٔىڭ ئەرۋاھ )جبْ(ٌىرىٕي ئوڭ ٍبٔسىٓ ۋە غەلىٌ ٔبوەضٍەرٔىڭ 
ئبٔسىٓ ئۇ ئىىىىٕچي ئبضّبٔغب ئۆرٌىحىٍىسى ۋە  .ئەرۋاھ )جبْ(ٌىرىٕي ضوي ٍبٔسىٓ وۆرضەجحي

 ئۇ ٍەرزە ٍەھَب ئىجٕي زەوەرىَب ۋە ئىَطب ئىجٕي .ئىىىىٕچي ئبضّبْ زەرۋازىطىّۇ ئېچىٍسى
 .ِەرٍەَ )ئەٌەٍـھىططبالَ(ٌەرٔي وۆرزى ۋە ئۇالر ثىٍەْ ِۇاللبت ثوٌۇپ، ئۇالرغب ضبالَ ثەرزى

ئۇالرِۇ رەضۇٌۇٌالھمب ضبالَ لبٍحۇرزى ۋە ئۇٔىڭ ِىئراجىٕي لىسغىٓ لبرغي ئبٌسى ۋە پەٍغەِجەر 
  .ثوٌغبٍٔىمىٕي جەثرىىٍەغحي

ي ٍەئمۇپ ئۇ ٍەرزە ٍۈضۈف ئىجٕ .ئبٔسىٓ ئۈچىٕچي ئبضّبٔغب ئۆرٌىحىٍسى
ٍۈضۈف )ئەٌەٍـھىططبالَ( رەضۇٌۇٌالھمب  .)ئەٌەٍـھىططبالَ(ٔي وۆرزى ۋە ئۇٔىڭغب ضبالَ لىٍسى

ٍبٔسۇرزى ۋە ئۇٔي لىسغىٓ لبرغي ئېٍىپ، ئۇٔىڭ پەٍغەِجەر ثوٌغبٍٔىمىٕي « ئەٌەٍىە»
  .جەثرىىٍىسى

ى ۋە ئۇ ٍەرزە ئىسرىص ئەٌەٍـھىططبالِٕي وۆرز .ئبٔسىٓ جۆجىٕچي ئبضّبٔغب ئۆرٌىحىٍسى
ئىسرىص ئەٌەٍـھىططبالَ رەضۇٌۇٌالھٕي لبرغي ئېٍىپ، ئۇٔىڭ پەٍغەِجەر  .ئۇٔىڭغب ضبالَ ثەرزى

  .ثوٌغبٍٔىمىٕي جەثرىىٍىسى
ثەغىٕچي ئبضّبٔسا ھبرۇْ ئىجٕي ئىّراْ  .ئۇٔىڭسىٓ وېَىٓ ثەغىٕچي ئبضّبٔغب ئۆرٌىحىٍسى

بالَ لىٍسى، ھبرۇْ پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ ئۇٔىڭغب ض .)ئەٌەٍـھىططبالَ(ٔي وۆرزى
  .ئەٌەٍـھىططبالَ ئۇٔي لبرغي ئبٌسى ۋە ئۇٔىڭ پەٍغەِجەرٌىىىٕي جەثرىىٍىسى

پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ ئۇ ٍەرزە ِۇضب  .ئۇٔىڭسىٓ وېَىٓ ئبٌحىٕچي ئبضّبٔغب ئۆرٌىحىٍسى
ئەٌەٍـھىططبالِغب ئۇچراغحي ۋە ئۇٔىڭغب ضبالَ لىٍسى، ِۇضب ئەٌەٍـھىططبالَ رەضۇٌۇٌالھٕي 

رەضۇٌۇٌالھ ِۇضب  .ىسغىٓ لبرغي ئبٌسى ۋە ئۇٔىڭ پەٍغەِجەر ثوٌغبٍٔىمىٕي جەثرىىٍىسىل
 .ئەٌەٍـھىططبالِٕىڭ لېػىسىٓ ئبزراق ئۆجۈۋىسى، ِۇضب ئەٌەٍـھىططبالَ ٍىغالپ جبغٍىسى

ثىر ئوغالْ ِۀسىٓ وېَىٓ پەٍغەِجەرٌىىىە »زېَىٍگۀىسى، ئۇ: « ٔېّىػمب ٍىغالٍطەْ؟»ئۇٔىڭغب: 
ئۇٔىڭ ئۇِّىحىسىٓ جۀٕەجىە وىرىسىغبٔالر ِېٕىڭ ئۇِّىحىّسىٓ جۀٕەجىە  ئەۋەجىٍسى ۋە

  .، زېسى«وىرىسىغبٔالرزىٓ وۆپ ثوٌغبٍٔىمي ئۈچۈْ ٍىغالٍّەْ
ئۇ ٍەرزە ئىجراھىُ ئەٌەٍـھىططبالَ ثىٍەْ  .ئبٔسىٓ ٍەجحىٕچي ئبضّبٔغب ئۆرٌىحىٍسى

رەضۇٌۇٌالھٕي لىسغىٓ لبرغي ئىجراھىُ ئەٌەٍـھىططبالَ  .ئۇچراغحي ۋە ئۇٔىڭغب ضبالَ لىٍسى
غب  «ضىسرەجۇٌّۇٔحەھب»ئبٔسىٓ رەضۇٌۇٌالھ  .ئبٌسى ۋە ئۇٔىڭ پەٍغەِجەرٌىىىٕي جەثرىىٍىسى

ئۇٔىڭسىٓ وېَىٓ ثەٍحۇٌّەئّۇر غب ئۆرٌىحىٍسى ۋە ئۇ ٍەرزىٓ رەضۇٌۇٌالھٕي جەثجبر  .وۆجۈرۈٌسى
جبئبال(ٔىڭ زەرگبھىغب  جبئبال )ثۀسىٍىرىگە ذبٌىغبٕٔي لىٍسۇرۇالٍسىغبْ ئەزەِەجٍىه جەڭرى

ئۆرٌىحىٍسى ۋە ئۇٔىڭغب ٍېمىٍٕىػىپ، ھەجحب ثىر ئىىىي ئوق ِىمسارى ٍبوي ئۇٔىڭسىّٕۇ ٍېمىٓ 
ثۇ چبغسا ئبٌالھ جبئبال ئۆز ثۀسىطي )رەضۇٌۇٌالھمب( گە ثىر لبجبر ۋەھىٍَەرٔي  .ئبرىٍىمحب جۇرزى

ۇٌۇٌالھ ئبٌالھٕىڭ زەرگبھىسىٓ غۇٔىڭ ثىٍەْ رەض .ۋاق ٔبِبزٔي پەرز لىٍسى 50لىٍسى ۋە ئۇٔىڭغب 
ئبٌالھ ضېٕي »لبٍحىپ ِۇضب ئەٌەٍـھىططبالِٕىڭ لېػىسىٓ ئۆجۈۋىسى، ِۇضب ئەٌەٍـھىططبالَ: 

 .، زەپ جبۋاة ثەرزى«ۋاق ٔبِبزغب 50»پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ:  .، زېسى«ٔېّىگە ثۇٍرۇزى
ٍسۇ، ضەْ ئبٌالھٕىڭ ضېٕىڭ ئۇِّىحىڭ ثۇٔىڭغب جبلەت وەٌحۈرەٌّە»ِۇضب ئەٌەٍـھىططبالَ: 

رەضۇٌۇٌالھ  .، زېسى«زەرگبھىغب لبٍحىپ ئۇٔىڭسىٓ ئۇِّىحىڭگە ٍەڭگىٍٍىحىپ ثېرىػٕي جىٍىگىٓ
جىجرىئىً )ئەٌەٍـھىططبالَ(غب ِەضٍىھەت ضبٌغبٔسەن لىٍىپ لبرىۋىسى، جىجرىئىً 
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غۇٔىڭ ثىٍەْ جىجرىئىً  .، زەپ ئىػبرەت لىٍسى«ھەئە، ذبٌىطىڭىس»ئەٌەٍـھىططبالَ: 
ۋەھبٌۀىي، ئبٌالھ  .ٌالھٕي ٍۇلىرىغب ئۆرٌىحىپ جەثجبر جبئبالٔىڭ زەرگبھىغب ئېٍىپ چىمحيرەضۇٌۇ

)ثۇ ئىّبَ ثۇذبرىٕىڭ ثەزى ٌەثسىسىىي ئىجبرىطي( ئبٌالھ ئۇٔىڭسىٓ  .ئۆزىگە ذبش ِبوبٔسا ئىسى
ِۇضب ئەٌەٍـھىططبالِٕىڭ لېػىسىٓ  .ئبٔسىٓ جۆۋەْ چۈغحي .ئوْ ۋالٕي وۆجۈرۈۋېحىپ ثەرزى

پەرۋەرزىگبرىڭٕىڭ زەرگبھىغب »ِۇضب ئەٌەٍـھىططبالَ ٍۀە:  .ئۇٔىڭغب ذەۋەر لىٍسىئۆجۈپ، 
غۇٔىڭ ثىٍەْ رەضۇٌۇٌالھ ِۇضب  .، زېسى«لبٍحىپ ٍۀىّۇ ٍېٕىىٍىحىپ ثېرىػٕي جىٍىگىٓ

ئەٌەٍـھىططبالَ ثىٍەْ ئبٌالھٕىڭ زەرگبھي ئبرىٍىمىسا ثېرىپ وېٍىپ ٍۈرۈپ ئبذىر ئبٌالھ ئۇٔي 
ۇپ ثەرزى ۋە غۇ چبغسىّۇ ٍۀە ِۇضب )ئەٌەٍـھىططبالَ( رەضۇٌۇٌالھٕي ثەظ ٔبِبزغب لبٌسۇر

 ،ئبٌالھٕىڭ زەرگبھىغب لبٍحىپ، ٍۀىال ٍەڭگىٍٍىحىپ ثېرىػٕي جەٌەپ لىٍىػمب ثۇٍرىغبٔىسى
چولۇِىي، ِەْ پەرۋەرزىگبرىّسىٓ ھبٍب لىٍسىُ، ئەِسى ِەْ ئۇٔىڭ لىطّحىگە »رەضۇٌۇٌالھ: 

رەضۇٌۇٌالھ ِۇضب ئەٌەٍـھىططبالِٕىڭ  .، زېسى«جەضٍىُ ثوٌىّەْرازى ثوٌىّەْ ۋە ئۇٔىڭ پەرزىگە 
پەرزىّٕي ثېىىحىۋەجحىُ ۋە ثۀسىٍىرىّسىٓ وۆپ »لېػىسىٓ ٍىرالالپ ِېڭىۋىسى غبٍىجحىٓ: 

 . زەپ ٔىسا وەٌسى« ٍېٕىىٍەجحىُ
ِۇغۇ ٍەرگىچە ثبٍبْ لىٍىٕغبٔسىٓ وېَىٓ ئىجٕي لەٍَۇَ رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئبٌالھ جەثبرەن ۋە 

ي ئۆز وۆزى ثىٍەْ وۆرگۀٍىىي جوغرىطىسا ئىرحىالپ )ئوذػىّىغبْ لبراغالر( ثبرٌىمىٕي جبئبالٔ
جەوػۈرۈپ جەجمىك لىٍىػٕىڭ  .ئېَححي ۋە ئىجٕي جەٍّىٕىڭ ِۇغۇ ھەلحىىي ضۆزىٕي جىٍغب ئبٌسى

ٔەجىجىطي غۇ ثوٌسىىي، وۆز ثىٍەْ وۆرۈظ رەضۇٌۇٌالھمب ئەضال ِۇٍەضطەر ثوٌغبْ ئەِەش ھەَ 
ئىجٕي  .ڭ ئۆز وۆزى ثىٍەْ وۆرگەْ زېگۀٕي ھېچمبٍطي ثىر ضبھبثە زېّىگەْرەضۇٌۇٌالھٕى

رەضۇٌۇٌالھ »ۋە « رەضۇٌۇٌالھ ئبٌالھٕي وۆرزى»ئبثجبش )رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ(زىٓ ٔەلىً لىٍىٕغبْ 
  .ثىرىگە زىث ئەِەش - ، زېگەْ ھەزىطٍەر ثىر«ئبٌالھٕي زىٍي ثىٍەْ وۆرزى

 ﴾مث دنا فتدَل﴿ئەِّب، ئبٌالھ جبئبالٔىڭ ضۈرە ٔەجّىسىىي »ئىجٕي لەٍَۇَ ٍۀە ِۇٔساق زېسى: 
« لۇرئبْ وەرىُ)» .«ئبضحب ٍېمىٍٕىػىپ، جۆۋۀگە ضبڭگىٍىسى - ئبٔسىٓ ئۇ ئبضحب»جەرجىّىطي: 
ئبٍەت( زېگەْ ضۆزىسىىي ٍېمىٍٕىػىع ِىئراج لىططىطىسە زىىرى لىٍىٕغبْ  - 8ضۈرە ٔەجىُ 

ضۈرە ٔەجىّسە زىىرى لىٍىٕغبْ ٍېمىٍٕىػىع ثوٌطب،  .ىػىع ثىٍەْ ثىر ئەِەشٍېمىٍٕ
ئبئىػە ۋە ئىجٕي ِەضئۇز  .جىجرىئىٍٕىڭ ٍېمىٍٕىػىػي ۋە ئۇٔىڭ جۆۋەْ چۈغۈغىسۇر

ئەِّب،  .ئبٍەجٕىڭ ضىَبلىّۇ ھەَ غۇٔي وۆرضىحىسۇ .)رەزىَەٌالھۇ ئۇٔھۇِب(الرِۇ ھەَ غۇ لبراغحب
زېگۀٍەر ئبٌالھۇ جەثبرەن « ٍېمىٍٕىػىع ۋە جۆۋەْ چۈغۈظ»غبْ ِىئراج ھەزىطىسە زىىرى لىٍىٕ

ضۈرە ٔەجىّسە  .ۋە جبئبالٔىڭ جۆۋەْ چۈغۈغي ۋە ئۇٔىڭ ٍېمىٍٕىػىػي ئىىۀٍىىي ٔبھبٍىحي ئېٕىك
چۈٔىي، ضۈرە ٔەجىّسىىي  .ثىٍەْ جەئبرۇز )زىث( وەٌّەٍسۇ« جۆۋەْ چۈغۈظ»زىىرى لىٍىٕغبْ 

، زېگىٕي، ئۇ چولۇَ «ضىسرەجۇٌّۇٔحەھبٔىڭ ٍېٕىسا ٍۀە ثىر لېحىُ وۆرزىئۇ )رەضۇٌۇٌالھ( ئۇٔي »
چۈٔىي، رەضۇٌۇٌالھ جىجرىئىٍٕي ئەضٍي ضۈرىحىسە، ئىىىي  .جىجرىئىٍٕي وۆرزى، زېگەْ ثوٌىسۇ

ضىسرەجۇٌّۇٔحەھبٔىڭ لېػىسا  -ثىر لېحىُ ِۇغۇ زېّىٕسا، ٍۀە ثىر لېحىُ ِىئراجسا  .لېحىُ وۆرگەْ
  .ئبال ھەِّىسىٓ ثەورەن ئبٌىّسۇرئبٌالھ جب .وۆرگەْ

ِۇغۇ لېحىُ رەضۇٌۇٌالھٕىڭ وۆورىىي ٍېرىٍىع ۋەلەضي ٍۈز ثەرزى ھەِسە زىَبرەت زاۋاِىسا 
  .جۆۋۀسىىي ثىر لبٔچە ئىػالرغب زۇچ وەٌسى

رەضۇٌۇٌالھ ئىىىىٍۀّەضحىٓ ضۈجٕي  .رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئبٌسىغب ضۈت ۋە ھبراق وەٌحۈرۈٌسى
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جوغرا ٍوٌٕي جبپحىڭ، ٔبۋازا »ۋە ٍبوي « جوغرا ٍوٌغب ھىساٍەت لىٍىٕسىڭ»جبٌٍىغبٔىسى، ئۇٔىڭغب: 
جۀٕەجحە جۆت  .، زېَىٍسى«ضەْ ھبرالٕي ئبٌغبْ ثوٌطبڭ، ئۇِّىحىڭ ئېسىپ وەجىەْ ثوالجحي

ئبغىبرا ئىىىي زەرٍب ٔىً  .ئىىىىطي ئبغىبرا ۋە ئىىىىطي ٍوغۇرۇْ ئىسى .زەرٍبٔي وۆرزى
رەضۇٌۇٌالھٕىىڭ ئەٌچىٍىىي  -ثۇٔىڭ ِۀىطي  .جؤۇغحۇرۇٌسىزەرٍبضي ۋە پۇرات زەرٍبضي زەپ 

ٔىً ۋە پۇرات زەرٍبضي ۋازىٍىرىسىىي وەڭ ِۇٔجەت زېّىٕالرزا ٍىٍحىس جبرجىپ، ئۇٔىڭ 
ئبھبٌىطىٕىڭ لەٌجىسىٓ چوڭمۇر ئۇرۇْ ئبٌىسۇ ۋە ثۇ جبٍالرٔىڭ ئبھبٌىطي ٍېمىٓ وەٌگۈضىسىٓ 

وۆجۈرگۈچىٍەرزىٓ ثوٌىسۇ، زېگەْ ثوالجحي، ثبغالپ ئەۋالزِۇئەۋالز ئىطالَ جۇغىٕي ئېگىس 
  .ئەوطىچە ثۇ زەرٍبالرٔىڭ وېٍىع ِۀجىئي جۀٕەجحىٓ وېٍىسۇ، زېگەْ ثوٌّبٍححي

ئۇ لەجئىٌ  .زىَبرەت زاۋاِىسا رەضۇٌۇٌالھ زوزاذٕىڭ ِبٌىىي )ٍۀي ثبظ گؤسىپبً(ٔي وۆرزى
 .ضەر ٍوق ئىسىوۈٌّەٍححي ۋە ئۇٔىڭ چىراٍىسا جەثەضطۇَ ۋە ذۇغرۇٍٍۇلحىٓ لىٍچە ئە

  .غۇٔىڭسەن رەضۇٌۇٌالھ ٍۀە جۀٕەت ۋە زوزاذٕىڭ جەپطىالجىسىٓ ذەۋەرزار ثوٌسى
ِۈٌۈوىٕي ٔبھەق ٍەۋاٌغبٔالرٔىڭ ئېغىس، ثۇرۇْ، ٌەۋٌىرىٕي  - ئۇ ٍۀە ٍېحىٍّەرٔىڭ ِبي

ئۇالرٔىڭ ئېغىس،  .جۆگىٕىڭ )وبِػۇوٍىرى(گە ئوذػبظ لوپبي، وۆرۈِطىس ھبٌەجحە وۆرزى
ئبٔسىٓ ئۇ جبغالر  .جۆپىٍەپ جىمىالجحي - ھبۋأچب جبغٍىرىسەن چوغ پبرچەٌىرى جۆپە ثۇرۇٍٔىرىغب

  .غۇ ھبِبْ ئۇالرٔىڭ ئبرلب ِەلئەجٍىرىسىٓ ئېحىٍىپ چىمبجحي
رەضۇٌۇٌالھ جبزأىرورالرٔىڭ لورضبلٍىرى ٍوغىٕبپ، جۇٌۇَ لورضبق ثوٌۇپ وەجىۀٍىىىٕي 

ٍٔىىحىٓ ئۇالر ئۆز ئورۇٍٔىرىسىٓ ئۇالرٔىڭ لورضبلٍىرى ثەن چوڭىَىپ وەجىە .وۆرزى
فىرئەۋْ جەِەجي ۋە ئۇٔىڭ ئبئىٍە  .جەِػىٍەٌّەٍححي ۋە ٍۆجىىٍىػىىّۇ ِبجبٌي ٍەجّەٍححي

جبۋاثىئبجٍىرى زوزاذمب لبلٍىٕىع ئۈچۈْ ئېٍىپ چىمىٍغبٔسا، ھېٍىمي جبزأىرورالرٔىڭ ئۈضحىسىٓ 
  .ئۆجۈپ، ئۇالرٔي زەضطەپ ئبٍبغ ئبضحي لىٍىپ ِبڭبجحي

پبھىػىۋازالرٔىڭ ئبٌسىسا ِەززىٍىه، پۇرالٍىك، ضېّىس گۆظ لورۇِىٍىرى جۇرِبلحب،  - زىٕبذور
ۋەھبٌۀىي، ئۇالر  .ٍۀە ثىر چەجحە غەٌٍەت، ئورۇق، ثەججۇً، ضېطىك، ِەٍٕەت گۆغٍەر جۇرِبلحب

ىي ِەززىٍىه، ھىس پۇرالٍىك گۆغٍەرٔي جبغالپ لوٍۇپ، ٍېٕىسىىي ِەٍٕەت، پبضىىٕب سېسىئبٌ
  .ىٍسىحىپ، چبٍٕبپ جۇرۇۋاجمبٍٔىمىٕي وۆرزىگۆغٍەرٔي ِبو

ضبالھىَىحي ثوٌّىغبْ ئەرٌەر ثىٍەْ جبرجىّٕبضحىٓ ئبرىٍىػىپ  رەضۇٌۇٌالھ ٍۀە ِەھرەٍِىه
  .لىسالرٔىڭ ئەِچەوٍىرىسىٓ ئېطىپ لوٍۇٌغبٍٔىمىٕي وۆرزى - ٍۈرىسىغبْ غبٌالق ذوجۇْ

ئىىىىال لېحىّسا وېٍىػحىىي  - رەضۇٌۇٌالھ ٍۀە ثەٍحۇٌّۇلەززەضىە ثېرىع
ِەوىىٍىىٍەرٔىڭ غبَ جەرەپحىٓ وېٍىۋاجمبْ ثىر جىجبرەت وبرۋىٕىٕي وۆرزى ۋە ئۇالرٔىڭ جوپحىٓ 
ئبٍرىٍىپ ئېسىپ لبٌغبْ ثىر جۆگىطىٕي وۆرضىحىپ لوٍسى ۋە ئۇالر ئۇذالپ لبٌغبٔسا، ئبغسى 

 .پ لوٍسىئېحىپ لوٍۇٌغبْ ثىر جۇڭسىٓ ضۇ ئىچىپ، ئبٔسىٓ لبچىٕي ئۆز پېحىچە ِەھىەَ ئېحى
زەي ِۇغۇ ئىع رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ِىئراج وېچىطىٕىڭ ئەجىگىٕي ئۇٔىڭ ضۆزىٕىڭ راضحٍىمىٕي 

  .ئىطپبجالٍسىغبْ ثىرزىٕجىر ِبززىٌ پبوىث ثوٌۇپ لبٌسى
ئەجىطي ئەجىگەْ رەضۇٌۇٌالھ لۇرەٍع ذەٌمىگە ئبٌالھ ئۇٔىڭغب »ئىجٕي لەٍَۇَ ِۇٔساق زەٍسۇ: 

لىٍىپ ثېرىۋىسى، ئۇالرٔىڭ رەضۇٌۇٌالھمب ثوٌغبْ گۇِبٔي  وۆرضەجىەْ ثۇ وبجحب ِۆجىسىٕي ثبٍبْ
 .زەذّەت ضېٍىػي ئېػىپ ثبرزى - ئەزىَەت وۈٌپەت ٍەجىۈزۈظ ۋە زىَبْ .جېرىّۇ وۈچەٍسى

ئۇ  .ئۇالر رەضۇٌۇٌالھحىٓ ثەٍحۇٌّۇلەززەضٕي جەضۋىرٌەپ ثېرىػٕي جەٌەپ لىٍغبٔىسى
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جبٍٍىرىٕي ئېٕىك ۋە ئەٍٕەْ  ثەٍحۇٌّۇلەززەضٕي وۆز ئبٌسىسا وۆرۈپ جۇرغبٔسەن ِۇھىُ
 .ئۇالر رەضۇٌۇٌالھمب رەززىَە لبٍحۇراٌّبً زاڭ لېحىپ لېٍىػحي .جؤۇغحۇرۇپ ثېرىػىە ثبغٍىسى

رەضۇٌۇٌالھ ٍۀە ئۇالرٔىڭ وبرۋىٕىٕىڭ ضەپەر ٍۆٔىٍىػىٕي ۋە لبٍحىپ وېٍىۋاجمبٍٔىمىٕي ذەۋەر 
ھەجحب وبرۋإٔىڭ ئەڭ  .ٍسىثوٌۇپّۇ وبرۋإٔىڭ ٍېحىپ وېٍىسىغبْ ۋالحىٕي ذەۋەر لى .لىٍسى

ئەِەٌىَەجّۇ رەضۇٌۇٌالھ زېگۀسەن چىمحي،  .ئبٌسىسا ِېڭىپ وېٍىۋاجمبْ جۆگىٕىّۇ ئېَحىپ ثەرزى
  .لىٍىػحي ٌېىىٓ ثۇ ئۇالرٔىڭ ٔەپرىحىٕي ئبغۇرۇۋەجحي ۋە وبپىر زاٌىّالر وۇفرىٕىڭ غەٍرىگە ئېَجب

)راضحچىً( زەپ ئبجىٍىػي ئۇٔىڭ ثۇ « ضىسزىك»ئېَحىػالرغب لبرىغبٔسا، ئەثۇ ثەورىٕي 
ۋەلۀي ھەِّە ئبزەَ ٍبٌغبْ زەپ زەرگۇِبْ ثوٌغبٔسا ئۇ ئىىىىٍۀّەضحىٓ، راضث زەپ 

  .جەضحىمٍىغبٍٔىمي ئۈچۈْ ئىىەْ
ئەِسى ثۇ ضەپەر ٔېّە ئۈچۈْ ئورۇٔالغحۇرۇٌغبْ؟ زېگەْ ضوئبٌغب ثىرىٍگەْ ئەڭ  ...ذوظ

ئۇٔىڭغب ثىسٔىڭ لۇزرەت » ﴾لنريو من اياتنا﴿ئبالٔىڭ: لبٍىً لىالرٌىك ۋە ئىرچبَ جبۋاپ ئبٌالھ جب
ئبٍەت( زېگەْ  - 1ضۈرە ئىطرا )« لۇرئبْ وەرىُ»، «. ..ئبالِەجٍىرىّىسٔي وۆرضىحىع ئۈچۈْ

ئبٌالھ ئۆز زەرگبھىٕي زىَبرەت لىٍسۇرۇظ ئىػي ئبٌالھٕىڭ جىّي پەٍغەِجەرٌىرىگە  .ئبٍىحىسۇر
  .ٍوٌغب لوٍغبْ لبٔۇٔىسۇر

 ثەٍئىتيتۇٔجي ئەلەثە 
ٍىٍي ھەج ِەۋضۇِىسا  - 11ٍۇلىرىسا ثىس ٍەضرەثٍىه ئبٌحە ٔەپەر وىػي ثىئطەجٕىڭ 

ِۇضۇٌّبْ ثوٌۇپ، ئۇالر رەضۇٌۇٌالھمب ثۇ ئەٌچىٍىىٕي ئۆز لەۋٍِىرىگە چولۇَ ٍەجىۈزۈغىە ۋەزە 
 - 12ثۇٔىڭ ٔەجىجىطىسە وېٍەر ٍىٍي ھەج ِەۋضۇِي )ثىئطەجٕىڭ  .ثېرىػىۀىسى، زېگۀىسۇق

ئۇالرٔىڭ ثەغي  .ئبزەَ ھەجىە وەٌسى 12ٍىٍي ئىَۇي(زا ٍەضرەثحىٓ  - 621زىَە ٍىٍي ِىال
ئبٌسىٕمي ٍىٍي رەضۇٌۇٌالھ ثىٍەْ وۆرۈغىۀٍەر )ثۇ ٍىً وېٍەٌّىگەْ ثىر وىػي جبثىر ئىجٕي 

  .ئبثسۇٌالھ ئىجٕي رىئبة ئىسى(، لبٌغبْ ٍەجحىطي ٍېڭىسا لوغۇٌۇپ وەٌگۀٍەر ئىسى
ٕب جېغىسىىي ئەلەثە زېگەْ جبٍسا ئۇچرىػىپ، ئبٍبٌالر ثەٍئەت ئۇالر رەضۇٌۇٌالھ ثىٍەْ ِى

ئىّبَ ثۇذبرى ئۇثبزە ئىجٕي ضبِىث )رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ(جىٓ رىۋاٍەت  .لىٍغبٔسەن ثەٍئەت ثەرزى
وېٍىڭالر! ِبڭب ئبٌالھمب ھېچٕەرضىٕي غېرىه  رەضۇٌۇٌالھ ثىسگە:»لىٍىٕغبْ ھەزىطحە: 

پبھىػە لىٍّبضٍىممب، ثبٌىٍىرىڭالرٔي  - لىٍّبضٍىممب، زىٕبوەٌحۈرِەضٍىىىە، ئوغرىٍىك 
)وەِجەغەٌچىٍىىحىٓ لورلۇپ( ئۆٌحۈرِەضٍىىىە، ئۆز ئبٌسىڭالرغب ثۆھحبْ ئوٍسۇرۇپ چىمّبضٍىممب 
ۋە ٍبذػي ئىػحب ِبڭب ئبضىٍَىك لىٍّبضٍىممب ثەٍئەت ثېرىڭالر، وىّىي ئۆز ۋەزىطىگە ۋاپب لىٍطب، 

ۇ ۋە وىّىي غۇ ئىػالرٔىڭ ثىرەرضىگە چېحىٍىپ لبٌطب، غۇ ئۇٔىڭ ئەجرىٕي ئبٌالھ ثېرىس
ضەۋەثحىٓ زۇَٔبزا جبزاالٔطب، ئۇ جبزا ئۇٔىڭغب وەفبرەت ثوٌىسۇ ۋە وىّىي غۇ ئىػالرزىٓ 
ثىرەرضىٕي ضبزىر لىٍىپ لوٍۇپ، ئبٌالھ ئۇٔىڭ ثۇ ئەٍىجىٕي ٍبپطب، ئۇٔىڭ ئىػي ئبٌالھٕىڭ 

غۇٔىڭ ثىٍەْ ِەْ  .، زېسى«ئۇٔي وەچۈرۈَ لىٍىسۇ ذبٌىطب ئبزاثالٍسۇ، ذبٌىطب .ثوٌىسۇ ئىٍىىسە
)ٍۀە ثىر ٔۇضرىسا ثىس( رەضۇٌۇٌالھمب ئبغۇ ِبززىالرٔىڭ ھەِّىطىگە ثەٍئەت لىٍسىُ )ٍبوي 

 . لىٍسۇق(، زېَىٍگەْ
ثەٍئەت جبِبَ ثوٌۇپ، ھەج پبئبٌىَەجٍىرىّۇ ئبذىرٌىػىپ، ھبجىالر ئۆز ۋەجۀٍىرىگە لبٍحىػمب 

ٌەٍـھىططبالَ ٍەضرەثحىىي ِۇضۇٌّبٔالرغب ئىطالَ غەرىئىحىٕي ثبغٍىۋىسى، پەٍغەِجەر ئە
ئۆگىحىع، زىٕي ئەھىبِالرٔي چۈغۀسۈرۈظ ۋە غۇ ٍەرزە جېرىچە غېرىه ئەلىسىطي ثىٍەْ 
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جۇرۇۋاجمبْ ئبزەٍِەر ئبرىطىسا ئىطالَ زەۋىحي ئېٍىپ ثېرىع ئۈچۈْ ئۆزىٕىڭ جۇٔجي ئەٌچىطىٕي 
رەضۇٌۇٌالھ ثۇ ئەٌچىٍىىىە ئەڭ زەضٍەپ  .ٌسىئبغۇالرغب لېحىپ ِەزىٕىگە ئەۋەجّەوچي ثو

ِۇضۇٌّبْ ثوٌغبْ ئىطالَ ٍبظ ئبۋأگبرجٍىرىسىٓ ثىرى ثوٌغبْ ِۇضئەة ئىجٕي ئۇِەٍر 
ِۇضئەة ئىجٕي ئۇِەٍر رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ ئەضئەز ئىجٕي  .)رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ(ٔي جبٌٍىسى

ٌىطىغب جوٌۇپ جبغمبْ زورارۀىڭ ئۆٍىگە چۈغحي ۋە ئۇ ئىىىىطي ثىرٌىىحە ٍەضرەة ئبھب
ِۇضئەة ئۇزاق ئۆجّەً ٍەضرەة  .لىسغىٍٕىك ثىٍەْ ئىطالَ زىٕىٕي جەغۋىك لىٍىػمب ثبغٍىسى

  .)لۇرئبْ ئۆگەجىۈچي( زېگەْ ٔبَ ثىٍەْ جؤۇٌسى« ِۇلرىئۇْ»ذەٌمي ئبرىطىسا 
ِۇضئەة ئىجٕي ئۇِەٍر ئەضئەز ئىجٕي زۇرارىٕىڭ ئۆٍىسە جۇرۇپ وىػىٍەرٔي ئىطالِغب 

ھەجحب ِەزىٕىسە ئۀطبر ئبٍّبلٍىرىسىٓ ِۇضۇٌّبْ ثوٌّىغبْ ثىرِۇ ئۆً ٍبوي ئبئىٍە  .سىزەۋەت لىٍ
پەلەت ثۀي ئۇِەٍَە ئىجٕي زەٍس،  .ئبٍبٌالر ثبر ثوٌسى - ھەِّىطىسە ِۇضۇٌّبْ ئەر .لبٌّىسى

ئۇالرٔىڭ ئىچىسە لەٍص ئىجٕي  .ذەجىَّە ۋە ۋائىً ِەھەٌٍىطىسە ثىر لبٔچە ئبئىٍىال لېپمبٌسى
ئۇ ئۆز لەۋِي ثىٍەْ  .ئىطىٍّىه ثىر غبئىر )ئۇالر ئۇٔىڭغب ئىحبئەت لىالجحي( ثبر ئىسى ئەضٍەت

ئىطالِٕي لوثۇي لىٍىػٕي وېچىىحۈرۈپ، جبوي ھىجىرىَىٕىڭ ثەغىٕچي ٍىٍي ذۀسەن ئۇرۇغي 
  .ئبٌسىسا ِۇضۇٌّبْ ثوٌسى

 ٍىٍي( ھەج ِەۋضۇِي ٍېحىپ وېٍىػحىٓ ثۇرۇْ، - 13وېٍەر ٍىٍي )ٍۀي ثىئطەجٕىڭ 
ئۇ  .ِۇضئەة ئىجٕي ئۇِەٍر غەٌىجە ذۇظ ثېػبرەجٍىرىٕي ئېٍىپ ِەوىىگە لبٍحىپ وەٌسى

رەضۇٌۇٌالھمب ٍەضرەة لەثىٍىٍىرىٕىڭ ذەۋەرٌىرىٕي ۋە ئۇ ذەٌمحىىي ٍوغۇرۇْ، ٍبذػي 
ئۆزىٕي لەزىرٌەظ ۋە ذورٌۇلمب ثبظ ئەگّەضٍىىحەن  - ذىطٍەت ئىمحىسارالرٔي ۋە ئۇالرزىىي ئۆز

  .ەپ ثەرزىپەزىٍەجٍىرىٕي ضۆزٌ
 ئىىىىٕچي ئەلەثە ثەٍئىتي

ٍىٍي ئىَۇٔسا(  - 622ٍىٍي )ِىالزىَە  - 13ثىئطەت )رەضۇٌۇٌالھ پەٍغەِجەر ثوٌغبْ(ٔىڭ 
ھەج ِەۋضۇِىسا ٍەضرەثٍىه ِۇضۇٌّبٔالرزىٓ ٍەجّىع ٔەچچە وىػي ھەج پبئبٌىَىحىٕي ئبزا 

ٌّىغبْ ِۇغرىه ئۇالر ٍەضرەثحىىي جېرىچە ِۇضۇٌّبْ ثو .لىٍىع ئۈچۈْ ِەوىىگە وەٌسى
ئۇالر ٍەضرەثحىىي چبغٍىرىسا ثوٌّىطۇْ ٍبوي ٍوٌسا  .ھبجىالر ثىٍەْ ثىٍٍە وەٌگۀىسى
ثىس رەضۇٌۇٌالھٕي ِەوىە جبغٍىرىسا لبچبٔغىچە لوغالٔسى »وېٍىۋاجمبٔسا ثوٌّىطۇْ ئىسچىً: 

ئۇالر  .زەپ ضوئبي لوٍىػبجحي« زۈوىە ئىچىسە ٍۈرۈغىگە جبغالپ لوٍىّىس؟ - ثوٌۇپ، زەوىە
 ِەوىىگە وەٌگۀسىٓ وېَىٓ، رەضۇٌۇٌالھ ثىٍەْ ٍوغۇرۇْ ئباللىٍىػىپ ئىىىي جەرەپ جەغرىك

وۈٍٔىرىٕىڭ ئوجحۇرىٍىرىسا، ِىٕب جېغىٕىڭ جەِرجۇٌئوالزىىي ئەلەثە جىٍغىطي ئىچىسە 
  .ئۇچرىػىػمب، ئۇچرىػىػٕي جۈْ لبراڭغۇضىسا ِەذپىٌ ئېٍىپ ثېرىػمب وېٍىػحي

ثىس ِەوىىگە ھەجگە »زىَەٌالھۇ ئۀھۇ( ِۇٔساق زەٍسۇ: وەئت ئىجٕي ِبٌىه ئۀطبرى )رە
ثبرزۇق ۋە رەضۇٌۇٌالھ ثىٍەْ جەغرىك وۈٍٔىرىٕىڭ ئوجحۇرىٍىرىسا ئەلەثەزە ئۇچرىػىػمب 

ثىس ثىٍەْ جەِەجىّىسٔىڭ ثبغٍىمي ئبثرۇٍٍۇق زات ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئەِرى ئىجٕي  .ۋەزىٍەغحۇق
ثىس ِۇغرىه  .ئېٍىپ وەٌگۀىسۇق ثىس ئۇٔي ھەجگە ثىٍٍە .ھەراَ ثىرگە ثبر ئىسى

غۇڭب، ثىس  .ئبذىرى ضىر جۇجۇپ وەٌگۀىسۇق - ضەپەرزاغٍىرىّىسزىٓ ثۇ ئۇچرىػىػٕي ثبغحىٓ
ئي ئەثۇ جبثىر! )ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئەِىرٔىڭ وؤىَحي( ضەْ ثىسٔىڭ »ئۇٔىڭغب گەپ لىٍسۇق ۋە 

پٍەجحە وېحىۋېرىپ، ئبذىر ضەْ ِۇغۇ پېحي غە .ثبغٍىمىّىس ۋە جەِەجىّىسٔىڭ ٔوپۇزٌۇق ئەرثبثي
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ئبٔسىٓ ئۇٔي ئىطالِغب زەۋەت  .، زېسۇق«زوزاذمب ٍەَ ثوٌۇپ وېحىػىڭگە چىساپ جۇراٌّبٍّىس
ئۇ ِۇٔساق  .لىٍسۇق ۋە ئۇٔىڭغب رەضۇٌۇٌالھ ثىٍەْ ئەلەثەزە ئۇچرىػىسىغبٍٔىمىّىسٔي ئۇلحۇرزۇق

ثىس ثىٍەْ ئەلەثە غۇٔىڭ ثىٍەْ ئبثسۇٌالھ ھېچ لبرىػّبٍال ِۇضۇٌّبْ ثوٌسى ۋە »زېگەْ: 
  .ئۇچرىػىػىغب لبجٕىػىپ جەِەجىّىسٔىڭ ۋەوىٍي ثوٌۇپ ضبٍالٔسى

غۇٔىڭ ثىٍەْ ثىس ٍەضرەثحىٓ ثىٍٍە وەٌگەْ ِۇغرىه ضەپەرزاغالر »وەئت ِۇٔساق زەٍسۇ: 
وېچىٕىڭ ئۈچحىٓ ثىرى ئۆجۈۋىسى، ٍبجمبْ  .ثىٍەْ ٍبجبلٍىرىّىسغب وىرىپ ئۇذالپ لبٌسۇق

غىپىر ضۇغۇرۇٌۇپ چىمىپ، ئەلەثەزىىي  - جۇٍسۇرِبً غىپىرجبٍٍىرىّىسزىٓ ھېچىىػىگە 
وەئجٕىڭ لىسى، ثۀي ِبزىٓ  -ئەر ۋە ئىىىي ئبٍبي )ٔەضىَجە  73ثىس  .ھېٍىمي جىٍغىغب جوپالٔسۇق

  .ئەِرىٕىڭ لىسى، ثۀي ضەٌىّە جەِەجىسىٓ( ئىسۇق -ئەضّب  .جەِەجىسىٓ
 .رەضۇٌۇٌالھٕىڭ وېٍىػىٕي وۈجۈپ ئوٌحۇرزۇقئۇ ٍۀە ِۇٔساق زېسى: ثىس جىٍغىغب ٍىغىٍىپ، 

ئۇٔىڭ ثىٍەْ )جبغىطي( ئبثجبش ئىجٕي  .ئۇزاق ئۆجّەً رەضۇٌۇٌالھّۇ ٍېحىپ وەٌسى
)ئۇ ئبغۇ وۈٍٔەرزە جېري ِۇضۇٌّبْ ثوٌّىغبْ ثوٌطىّۇ(، ثىراق ئۇ  .ئبثسۇٌّۇجەٌٍىپ ثىٍٍە وەپحۇ

ۈْ ئەھسۇپەٍّبْ ئېٍىپ، ئىػٕي ئۆز لېرىٕسىػىٕىڭ ئوغٍىٕىڭ ثۇ ئىػىغب لبجٕىػىپ، ئۇٔىڭ ئۈچ
ٍىغىٕغب لبجٕىػىػمب جېگىػٍىىٍەر جوٌۇق وېٍىپ ثوٌغبٔسىٓ  .پۇذحىالظ ئۈچۈْ وەٌگۀىىەْ

رەضۇٌۇٌالھٕىڭ  .وېَىٓ، زىٕي ۋە ضىَبضىٌ ئەھسىٍەرٔي ئېٍىع ئۈچۈْ ضۆزٌىػىع ثبغالٔسى
ىىە ثۇ ئۇ وۆپچىٍى .جبغىطي ئبثجبش ئىجٕي ئبثسۇٌّۇجەٌٍىپ زەضٍەپ لىٍىپ ضۆز لىٍسى

ئىححىپبق ئەھسىطىٕي جۈزگۀسىٓ وېَىٓ، ئۇالرٔىڭ زىّّىطىگە ٍۈوٍىٕىسىغبْ ِەضئۇٌىَەجٕىڭ 
ئي ذەزرەج ذەٌمي! )ئەرەثٍەر ئەۋش، »ئېغىرٌىمىٕي )ئوچۇق( ئوجحۇرىغب لوٍۇپ ِۇٔساق زېسى: 

زەپال ئبجبٍححي( )ِۇھەِّەز(ٔىڭ جەِەجىّىسزىىي ئورٔىٕي « ذەزرەج»ذەزرەج ئىىىي لەثىٍىٕي 
ىٍىطىٍەر، گەرچە ثىس ئۇٔىڭ زىٕىسا ثوٌّىطبلّۇ، ئۇٔىڭغب ئۆچّۀٍىه لىٍغۇچي ِۇذبٌىپ ث

وۈچٍەرزىٓ ئۇٔي لوغساپ وېٍىۋاجىّىس، ھېٍىھەَ لېػىّىسزا جۇرضب زاۋاٍِىك ئەزىسٌىٕىسۇ ۋە 
غۇڭب،  .ئۇ ضىٍەرگە لېحىٍىپ غۇ جەرەپٍەرگە وەجّەوچي ثوٌۇۋاجىسۇ .پىساوبرٌىك ثىٍەْ لوغسىٍىسۇ

ئۇٔىڭغب ثەرگەْ ۋەزەڭالرغب ئەِەي لىٍطبڭالر ۋە ئۇٔي زۈغّۀٍىرىسىٓ لوغسىَبٌىطبڭالر ضىٍەر 
ثبرضب ثبرضۇْ، ٔبۋازا ضىٍەر ئۇٔي ئۆز ٍۇرجىسىٓ ئېٍىپ چىمىپ ثوٌغبٔسىٓ وېَىٓ، جبغٍىۋېحىپ 

ئۇ  .زۈغّۀٍىرىگە پۇرضەت ٍبرىحىپ ثېرىسىغبٔسەن ثوٌطبڭالر ِبٔب ھبزىرزىٓ ثبغالپ لېپمبٌطۇْ
  .«ەِەجي ۋە ئۆز ۋەجىٕىسە ئوثساْ ئەزىسٌىٕىسۇ ۋە لوغسىٍىسۇئۆز ج

ضېٕىڭ گېپىڭٕي ئبڭٍىسۇق، ئەِسى  غۇٔىڭ ثىٍەْ ثىس ئۇٔىڭغب:»وەئت ِۇٔساق زەٍسۇ: 
ضەْ ثىر گەپ لىٍىپ ثبلمىٓ ئي رەضۇٌۇٌالھ! ۋە ئۆزۈڭ ئۈچۈْ پەرۋەرزىگبرىڭ ئۈچۈْ لبٔساق 

  .«غەرجٍىرىڭ ثوٌطب ئوجحۇرىغب لوٍغىٓ! زېسۇق
ِبٔب ثۇ جبۋاة ئۇالرٔىڭ ثۇ ئۇٌۇغ ِەضئۇٌىَەجٕي ئبزا لىٍىػحب ۋە ثۇ ِەضئۇٌىَەجٕىڭ 
ذەجەرٌىه ئبلىۋەجٍىرىٕي ئۈضحىگە ئېٍىػحب ٍۈوطەن ئىرازە، لەجئىٌ ٔىَەت، ثبجۇرأە جبضبرەت ۋە 

پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالِّۇ ئۆزىٕىڭ زېّەوچي  .وبِىً ئىّبٔغب ئىگە ئىىۀٍىىىٕي وۆرضىحەجحي
  .ئبٔسىٓ ثەٍئەت جبِبَ ثوٌسى .غبٍٔىرىٕي ئوجحۇرىغب لوٍسىثوٌ

ئىّبَ ئەھّەز ۋەلۀىڭ جەپطىالجىٕي جبثىر رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ رىۋاٍەت لىٍسى، جبثىر 
ئي رەضۇٌۇٌالھ! ثىس ضبڭب ٔېّىگە ثەٍئەت  ثىس رەضۇٌۇٌالھمب:»رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ ِۇٔساق زېسى: 

 ضىٍەر رەضۇٌۇٌالھ:  .زېگۀىسۇق لىٍىّىس؟
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ِەٍٍي روھىڭالر وۆجۈرەڭگۈ، جۇغمۇْ ھبٌەجحە ثوٌطۇْ ۋەٍبوي روھطىس، ثوغبڭ ھبٌەجحە  .1
 ثوٌۇڭالر، گېپىّٕي ئبڭالغمب ۋە ئىحبئەت لىٍىػمب؛ 

 - ِەٍٍي لىَىٕچىٍىك ۋە ِەٍٍي وەڭرىچىٍىه ِەزگىٍٍىرى ثوٌطۇْ ھەِّىطىسە پۇي .2
 ِبٌٍىرىڭالرٔي ئبٍىّبضٍىممب؛

 ۇٍرۇغمب، ٍبِبْ ئىػالرزىٓ جوضۇغمب؛ٍبذػي ئىػالرغب ث .3
 ِبالِەت، جبپب - ئبٌالھ ٍوٌىسا ضبثىث ثەر لەزەَ ثوٌۇغمب ۋە ئبٌالھ ئۈچۈْ ھەر لبٔساق جبپب .4

 ِۇغەلمەجحىٓ لورلّبضٍىممب؛  -
 - ِەْ ئۇ ٍەرگە ثبرغىٕىّسا ِبڭب ٍبرزەَ لىٍىػمب، ۋە ِېٕي ئۆز ٔەپطىڭالرٔي، ذوجۇْ .5

چبلبڭالرٔي لوغسىغبٔسەن لوغساغمب ثەٍئەت لىٍىطىٍەر ۋە ئۇٔىڭ  - لىسٌىرىڭالرٔي ۋە ثبال
  .«ثەزىٍىگە ضىٍەرگە جۀٕەت ثبر، زېسى

لبٍحب جەوىحٍۀگۀسىٓ وېَىٓ، لوي ئېٍىػىپ  - ثەٍئەت ِبززىٍىرى ثېىىحىٍىپ لبٍحب
ثەٍئەت لىٍىع پبئبٌىَىحىگە لبجٕبغمبْ ئىىىي  .وۆرۈغۈظ ئۇضۇٌي ئبرلىٍىك ثەٍئەت ثبغالٔسى

ثەٍئەت ئبٍبغالغمبٔسىٓ وېَىٓ پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ  .ٍبي ئبغساوي ثەٍئەت لىٍسىئب
ئۇالرزىٓ ثەٍئەت ِبززىٍىرىٕي ئىجرا لىٍىػحب ئۆز لەۋٍِىرىگە ِەضئۇي ثوالالٍسىغبْ ٔوپۇزٌۇق 

غۇٔىڭ  .وىػىسىٓ ئوْ ئىىىي وىػىٕي ۋەوىً لىٍىپ وۆرضىحىپ ثېرىػٕي جەٌەپ لىٍسى
ئۇالر ذەزرەج  .رٔىڭ ٔبِساجي وۆرضىحىٍىپ، ۋەوىٍٍەر ضبٍالپ چىمىٍسىثىٍەْ زەرھبٌال ئۇال

  .لەثىٍىطىسىٓ جولمۇز، ئەۋش لەثىٍىطىسىٓ ئۈچ وىػي ئىسى
ِەزوۇر ۋەوىٍٍەر ضبٍالپ چىمىٍغبٔسىٓ وېَىٓ، رەضۇٌۇٌالھ ثۇ ۋەوىٍٍەرٔىڭ ِەضئۇي 

ھەۋارىَۇْ »اق زېسى: ثبغٍىمي ثوٌۇظ ضۈپىحي ثىٍەْ ئۇالرزىٓ لبٍحب ئەھسۇپەٍّبْ ئېٍىپ ِۇٔس
)ئىَطب ئەٌەٍـھىططبالِٕىڭ ٍبرزەِچىٍىرى(الر ئۆز لەۋٍِىرىگە وېپىً ثوٌغىٕىسەن، ضىٍەرِۇ ئۆز 

« ئەٌۋەجحە»ۋەوىٍٍەر:  .لەۋِىڭالرغب وېپىً، ِۀّۇ ئۆز لەۋِىُ )ٍۀي ِۇضۇٌّبٔالرغب(گە وېپىً
ٍىع ئبٌسىسا جۇرغبٔسا، ئەھسىٕبِىٕي چىڭىحىع ئىػي ئبٍبغٍىػىپ ثەٍئەجچىٍەر جبرلى .زېَىػحي

غەٍحبْ ِەٌئۇٕٔىڭ ئبۋازى لۇرەٍػٍەرگە  .غەٍحبٕٔىڭ ثىرى ثۇ ٍىغىٍىػٕي پبظ لىٍىپ لوٍسى
چۈٔىي، ئۇالر  .ئبڭٍىٕىۋىسى، ئۇالرٔىڭ ئىچىسە جەغۋىع ۋە ئۀطىسٌىه وەٍپىَبجي جۇغۇٌسى

ٌىىىگە ٔىطجەجەْ ِۈٌۈوىٕىڭ ثىرەجەر - ثۇٔساق ثەٍئەجٕىڭ ئبلىۋىحىٕي ئۆزٌىرىٕىڭ ھبٍبجي ۋە ِبي
غۇڭب، ئۇالر ئەجىطي جبڭ ضۈزۈٌىػي  .لبٔچىٍىه ئېغىر ذەۋپ ثوٌىسىغبٍٔىمىٕي ئوثساْ ثىٍەجحي

ثىٍەْ جەڭ ثىر لىطىُ ئوت لۇٍرۇلي ئەِەٌسارالرزىٓ ثىر گۇرۇپپب جەغىىٍٍەپ ھېٍىمي جوذحبِغب 
ەج ذەٌمي! ئي ذەزر»ٔبرازىٍىك ثىٍسۈرۈظ ئۈچۈْ ٍەضرەثٍىىٍەر چۈغىەْ ِۀسىٍگە وەٌسى ۋە 

ئولۇغىّىسچە، ضىٍەر ثىسٔىڭ ھېٍىمي ئبزىّىّىسٔىڭ ٍېٕىغب وېٍىپ ئۇٔي ثۇ ٍەرزىٓ ئېٍىپ 
چىمىپ وەجّەوچي ثوٌۇۋېحىپطىٍەر ۋە ئۇٔىڭ ئۈچۈْ ثىس ثىٍەْ ئۇرۇغۇغمب، ئۆٌۈِگە ئەھسى 
ثېرىپطىٍەر، ئەزثىراٍي ذۇزا، ھەر لبٔساق ثىر ئەرەة لەثىٍطىگە ضېٍىػحۇرغبٔسا ضىٍەر ثىٍەْ 

  .، زېَىػحي«ىٍىچ جەڭٍىػىع وۆڭٍىّىسگە ٍبلّبٍححيل
ثەٍئەت جۈْ ٔىطپىسە ئىٕحبٍىٓ ِەذپىٌ رەۋىػحە ئېٍىپ ثېرىٍغبچمب ھەج ئۆِىىي 

جبڭ  - غۇڭب، ثۇ ِۇغرىىالر ھبڭ .ئىچىسىىي ِۇغرىىالر ثۇٔىڭسىٓ لىٍچە ذەۋەرضىس ئىسى
 .لەضەَ ئىچىپ ثېرىػحي، زېَىػىپ «ثۇ ٔېّە گەپ، ثۇ ٍەرزە ھېچ ئىع ثوٌّىسى»ثوٌۇغۇپ: 

غۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇالر ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئۇثەً ئىجٕي ضەٌۇٌٕىڭ لېػىغب وەٌسى، ئۇ وۆپچىٍىىٕىڭ 



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

353 
 

ثۇ زېگەْ ٍبٌغبْ گەپ، ثىسزە ثۇٔساق ئىع ثوٌّىسى، ِېٕىڭ لەۋِىُ ثۇ ٍەرزە »ئبٌسىغب چىمىپ: 
ِۇضۇٌّبٔالر  .ى، زېس«ئەِەش، ھەجحب ٍەضرەثحىىي چبغسىّۇ ِۀسىٓ ثىطوراق ئىع لىٍّبٍححي

، «ئەِەش»ٍبوي « غۇٔساق»ثىرىگە ِۀىٍىه لبرىػىپ لوٍۇپ، ثىرضىّۇ ئېغىس ئېچىپ  - ثىر
لۇرەٍع جەرەپ ثوٌطب ئبغۇ ِۇغرىىالرٔىڭ گېپىگە ئىػىٕىػىە  .جىث جۇرۇغحي - زېّەً جىُ

  .ِەججۇر ثوٌۇپ، ئبِبٌطىس لبٍحىپ وېحىػحي
ث( ٍبٌغبٍٔىمىٕي جەزٍِەغحۈرەٌّەً لۇرەٍع ۋەوىٍٍىرى ھېٍىمي چبغسا ذەۋەرٔىڭ )راض

ٍۈرۈپ  ٌېىىٓ، ئۇالر ِەوىىگە لبٍحىپ وىرگۀسىٓ وېَىٓ زاۋاٍِىك ضۈرۈغحۈرۈپ .لبٍحمبٔىسى
ئبذىر ذەۋەرٔىڭ راضث ئىىۀٍىىىٕي، ثەٍئەجٕىڭ ھەلىمەجەْ پۈجۈغۈٌۈپ جبِبِالٔغبٍٔىمىٕي 

  .غبٔىسىثۇ چبغسا ھبجىالر ئبٌٍىجۇرۇْ ِەوىىسىٓ ئبٍرىٍىپ ثوٌ .ئىطپبجٍىسى
ِبٔب ثۇ ثەٍئەت )جبرىرحب چوڭ ئەلەثە ثەٍئىحي زەپ ئبجبٌغبْ( ئەلەثە ئىىىىٕچي )چوڭ( 

ئۇ جبرلبق ھبٌەجحە ٍبغبۋاجمبْ ِۇئّىٍٕەر ئوجحۇرىطىسا زوضحٍۇق، ئىگىسارچىٍىك ۋە  .ثەٍئىحىسۇر
ۀىۋى ئۆزئبرا ٍبرزەِسە ثوٌۇظ ئەھسىٕبِىطي ئورٔبجمبْ ۋە جوٌۇپ جبغمبْ ئىػۀچ، ِبززىٌ ۋە ِ

جبضبرەت ئبجب لىٍغبْ، ِۇغۇ ٍوٌسا ثبرٌىمىٕي ئبجبظ ئىرازىطىٕي جىىٍىگەْ ئەھّىَەجٍىه چوڭ 
  .ثىر ثەٍئەت ثوٌغبْ ئىسى

 ھىجرەت پىػۋاٌىرى
ئىىىىٕچي ئەلەثە ثەٍئىحي ِۇۋەپپەلىَەجٍىه ئۆجىۈزۈٌۈپ، ئىطالَ زىٕي وۇفرى ۋە جبھبٌەت 

ئوجحۇرىطىسىٓ ئۆزىگە ِۇضحەلىً ثىر ۋەجەْ  زوٌمۇٔىسا ِەۋج ئۇرۇۋاجمبْ ئبغۇ ضەھرأىڭ لبپ
جۇجۇظ ئىّىبٔىَىحىگە ئىگە ثوٌۇۋىسى، )ئەِەٌىَەجحىّۇ ثۇ ثەٍئەت ئىطالِي زەۋەت ئېٍىپ 
ثېرىٍىۋاجمبٔسىٓ ثۇٍبْ لوٌغب وەٌحۈرۈٌگەْ ئەڭ زور ِۇۋەپپەلىَەت ئىسى( پەٍغەِجەر 

  .مب ئىجبزەت لىٍسىئەٌەٍـھىططبالَ ِۇضۇٌّبٔالرغب ِۇغۇ ٍېڭي ۋەجۀگە ھىجرەت لىٍىػ
ِۈٌۈن ۋە پبراۋاْ  - ھىجرەت لىٍىع زېگۀٍىه ِبززىٌ ِۀپەئەجحىٓ ۋاز وېچىع، ِبي

جۇرِۇغٕي لۇرثبْ ثېرىپ، ئۆز جېٕىٕي جبٍالپ چىمىپ وېحىع، زېگۀٍىىىال ثوٌّبضحىٓ 
جبراج لىٍىٕىػي، ھەجحب ھبالن ثوٌۇپ  - ِۈٌىي جبالْ - وىػىٕىڭ ِبي ثەٌىي، ھىجرەت لىٍغبْ

ثۇ  .ئۇ وەٌگۈضي ئىطحىمجبٌي جېرىچە ٔبِەٌۇَ ثىر ٔىػبٔغب لبراپ ٍوي ئبٌسى .ىػي ِۇِىىٓوېح
 .ئولۇثەت، زىػۋارچىٍىمالر ثبر - ِۇغەلمەجٍەر، ئبزاة - ٍوٌسا لبٔچىٍىه وۆڭۈٌطىسٌىىٍەر ۋە جبپب

 . ئۇٔي وىػي ثىٍّەٍسۇ زېگۀٕي ئۇلحۇراجحي
ئۇلۇپ جۇرۇپ، ھىجرەت لىٍىػمب ِۇضۇٌّبٔالر ِبٔب ِۇغۇالرٔىڭ ھەِّىطىٕي ثىٍىپ، 

ِۇغرىىالر ثۇ زوٌمۇٕٔىڭ وېَىٕىي ذەجىرى ۋە جەھسىحىٕي ٔەزەرزە جۇجۇپ، ئۇالرٔي  .ثبغٍىسى
  .ھىجرەجحىٓ جوضۇغمب ثبغٍىسى

ئەڭ زەضٍەپ ھىجرەت لىٍغبٔالرزىٓ ثىرى ئەثۇ ضەٌىّە ئىسى )ئىجٕي ئىطھبلٕىڭ  .1
ئۇ  .ٍىً ثۇرۇْ ھىجرەت لىٍغبْ زېَىٍىسۇ( رىۋاٍىحىسە ئۇ ئىىىىٕچي ئەلەثە ثەٍئىحىسىٓ ثىر

ئۇالر جەٍَبرٌىٕىپ ٍوٌغب  .ئبٍبٌي ۋە ئوغٍي ئۈچ وىػي ثىرٌىىحە ھىجرەت لىٍّبلچي ثوٌغبْ ئىسى
ئۆزۈڭ ٍبٌغۇز چىمىپ وەت، »چىمىع ئبٌسىسا، ئۇٔىڭ لېَٕي ئبغىٍىرى ئۇٔىڭ ئبٌسىٕي جوضۇپ: 

، زەپ ئۇٔىڭ «زە ضۆرەپ ٍۈرۈٍطەْثىس ھەِػىرىّىسٔي ھەرگىس ِبڭسۇرِبٍّىس، ئۇٔي ٔەٌەر
ئەثۇ ضەٌىّۀىڭ جەِەجي ئۇٔىڭ ئبٍبٌي ۋە ئوغٍىسىٓ ئبٍرىٍىپ  .ئبٍبٌىٕي ضبٌسۇرۇۋاٌسى

ضىٍەر )ئبٍبي جەرەپىە( ضبھىجىّىسزىٓ ئۇٔىڭ ئبٍبٌىٕي »لبٌغبٍٔىمىسىٓ غەزەثٍىٕىپ: 
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جبرجىػىپ ٍۈرۈپ، زەپ ثبٌىٕي « ضبٌسۇرۇۋاٌغبٔسىٓ وېَىٓ، ئۇٔىڭ ئوغٍىسا ٔېّە ھەلمىڭالر ثبر؟
ئەثۇ ضەٌىّە  .ئۇٔىڭ لۇٌىٕي چىمىرىۋەجحي ۋە ئەثۇ ضەٌەِۀىڭ جۇلمبٍٔىرى ثبٌىٕي ئېٍىپ وەجحي

 . ثوٌطب ئۆزى جۀھب ِەزىٕىگە لبراپ ٍوي ئبٌسى
ضۇھەٍت ِەوىىسىٓ ھىجرەت لىٍىپ چىمىپ  .ضۇھەٍت ئىجٕي ضىٕبْ رۇِي .2 

ضەْ ٍۇرجىّىسغب » :ز لىسارجحي ۋەوەجّەوچي ثوٌغبٔسا، لۇرەٍع وبپىرٌىرى ئۇٔىڭغب وۆ
ھېچٕەرضىطي ٍوق پەٍسا ثوٌغبٔىسىڭ، ثىسٔىڭ لوٌالپ، ئبرىغب ئېٍىػىّىس ثىٍەْ پۇي، ِبٌٍىك 
ثوٌسۇڭ، ئىٕبۋەت ئبثرۇٍغب ئېرىػحىڭ، ئەِسىٍىىحە ضەْ ھەِّە ٔەرضەڭٕي ئېٍىپ ثۇ ٍەرزىٓ 

زەپ « اق ئىع ثوٌّبٍسۇچىمىپ وەجّەوچي ثوٌۇۋاجبِطەْ؟ ٍبق، ئەزثىراٍي ذۇزا، ھەرگىس ئۇٔس
زۇَٔبٌىرىّٕي ضىٍەرگە جبغالپ چىمىپ  - ِبي»ثۇ چبغسا ضۇھەٍت ئۇالرغب:  .ئبٌسىٕي جوضحي

غۇٔىڭ ثىٍەْ  .، زېَىػحي«غۇٔساق»زېگۀىسى، ئۇالر: « وەجطەَ، ٍوٌۇِٕي ثوغىحبِطىٍەر؟
 .، زېسى«ئۇٔساق ثوٌطب، ِەْ ِبٌٍىرىّٕي ضىٍەرگە لبٌسۇرۇپ چىمىپ وېحەً»ضۇھەٍت: 

ضۇھەٍت )ثۇ ضوزىسا( پبٍسا ئبٌسى، ضۇھەٍت )ثۇ »پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ ثۇٔي ئبڭالپ: 
  .، زەپ جەورارٌىسى«ضوزىسا( پبٍسا ئبٌسى

ئۆِەر ئىجٕي ذەجحبة رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ ثىٍەْ ئىَبظ ئىجٕي رەثىَئە ۋە ھىػبَ ئىجٕي  .3
ا لؤۇپ، ئەجىطي غۇ ٍەرزىٓ ئۇزۇي ئبش )ئىجٕي ۋائىً( لبجبرٌىمالر ِەوىە ضىرجىسىىي ثىر جبٍس

راضث زېگۀسەن، وەچحە ئۆِەر رەزىَەٌالھۇ  .ِەزىٕىگە لبراپ ٍۈرۈپ وېحىػىە ۋەزىٍەغىۀىسى
غۇٔىڭ ثىٍەْ ثۇ ئىىىىٍَەْ ِەزىٕىگە  .ئۀھۇ ثىٍەْ ئىَبظ وېٍەٌىسى، ھىػبَ وېٍەٌّىسى

لېرىٕسىػي ھبرىص،  وېٍىپ لۇثب زېگەْ وۀحىە چۈغۈپ جۇرغبٔسا، ئەثۇ جەھىً ثىٍەْ ئۇٔىڭ
ئبٔىّىس ضېٕي »ئىَبغٕىڭ )ثۇالرٔىڭ ئبٔىطي ثىر ئىسى( وەٍٕىسىٓ ئىس ثېطىپ لوغالپ وېٍىپ: 

وۆرِىگۈچە ثېػىغب جبغبق ضبٌّبضٍىمٕي، ئىططىمحىٓ ضبٍىسىّبضٍىمٕي ئۆزىگە ٔەزر لىٍىپ 
وېحىپ، ئىَبغٕىڭ ئبٔىطىغب ئىچي ئبغرىپ  .جۇرۇۋاٌسى، غۇڭب لبٍحىپ وېحەٍٍي زەپ جۇرۇۋاٌسى

ئي ئىَبظ! ئبٌالھ ثىٍەْ »ثۇ چبغسا ئۆِەر رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ ئۇٔىڭغب:  .لبٍحىع لبرارىغب وەٌسى
لەضەِىي، ئۇالر ھەرلبچبْ ضېٕي زىٕىڭسىٓ ٍبٔسۇرِبلچىّىىىٓ، زەٍّەْ، غۇڭب ئۇالرزىٓ ھېسى 

 .ىسۇثوٌغىٓ، لەضەَ لىٍىّۀىي، ئبٔبڭٕىڭ وبٌٍىطىٕي پىث ثوغطب، چولۇَ ثېػىغب جبغبق ضبٌ
، زېگەْ ثوٌطىّۇ، ئىَبظ ئۇالر ثىٍەْ لبٍحىپ «ِەوىىٕىڭ ئبپحىپىسا وۆٍطە، ئەٌۋەجحە ضبٍىساٍسۇ

وېحىپ ئبٔىطىٕىڭ لەضىّي ئەِەٌگە ئبغمبٔسىٓ وېَىٓ، ٍۀە وېٍىسىغبٍٔىمىٕي ئېَحىپ، ئۆِەر 
زېگىٕىّٕي  ئۇٔسالحب،»ئۆِەر رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ ئۇٔىڭغب:  .رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ گېپىگە ئۇٔىّىسى

ئبٍىغي ئىححىه، ئوثساْ جۆگە، ، لىٍىّەْ زەپ جۇرۇۋاٌطبڭ، ِبۋۇ جۆگەِٕي ئېٍىۋاي، ثۇ ٍۇۋاظ
ئىالجي ثبر جۆگىسىٓ چۈغّىگىٓ، ٔبۋازا ثۇالرزىٓ ضەي غەٍرىٍىه ضەزضەڭ ئۇٔىڭ ثىٍەْ 

  .، زېسى«جېٕىڭٕي جبٍٍىغىٓ
پ، ئۇالر ثىٍەْ ٍوٌغب ئۆِەر رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ جۆگىطىگە ِىٕى غۇٔىڭ ثىٍەْ ئىَبظ

ئي لېرىٕسىػىُ! ِەْ ثۇ جۆگەِگە »ھەجحب ثىر ٍەرگە وەٌگۀسە، ئەثۇ جەھىً ئۇٔىڭغب:  .چىمحي
 .، زېسى«ثوٌىسۇ»زېۋىسى، ئىَبظ: « ثەوّۇ جبپب ضېٍىۋەجحىُ، ِېٕي وەٍٕىڭگە ِىٕسۈرۈۋاٌطبڭ؟

ئۇالر  .ۈرزىئەثۇ جەھىً ثىٍەْ ھبرىطّۇ جەڭ چۆوح .غۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇ جۆگىطىٕي چۆوحۈرزى
ٍەرگە چۈغۈپ، ھەِّىطي جۆگىسىٓ ئبٍرىٍىۋىسى، ئەثۇ جەھىً ثىٍەْ ھبرىص ئىَبغمب جەڭ 

ئبٔسىٓ غۇ پېحي جۆگىگە چېحىپ،  .ئېحىٍىپ ثېرىپ، ئۇٔي ٍبجمۇزۇپ چەِجەرچەش ثبغٍىۋەجحي
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ئي ذبالٍىك! ِەوىە »چبلىرىپ: « ئەٍَۇھۀٕبش»وۈٔسۈززە ِەوىىگە ئەوىرزى ۋە  - ھەٍسەپ وۈپ
ذبجبٔي ئبٍرىَبٌّبٍسىغبْ ئەذّەلٍەرٔي ِبٔب ِۇغۇٔساق لىٍغۇٌۇق، ضىٍەرِۇ  - ئەھٍي! جوغرا

  .، زەپ ئەٌگە ئىجرەت لىٍسى«ِۇغۇٔساق لىٍىڭالر
ِبٔب ثۇ ئۈچ ئىع ِۇغرىىالرٔىڭ ھىجرەت لىٍّبلچي ثوٌغبٔالرٔي ثىٍىپ لبٌطب لوٌٍىٕىسىغبْ 

ىال ئبرلىّۇئبرلب ِەوىىسىٓ چىمىپ ٌېىىٓ، وىػىٍەر ٍۀ .ۋاضىحىٍىرىٕىڭ ِىطبٌٍىرىسۇر
ئەلەثە چوڭ ثەٍئىحي ئۆجىۈزۈٌۈپ، ئىىىي ئبٍسىٓ وېَىٓ، ِەوىىسە رەضۇٌۇٌالھ ئەثۇ  .وېحىػحي

ثەورى ۋە ئەٌي )ثۇ ئىىىىٍَەْ رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئەِرى ثىٍەْ جوذحبپ جۇرغبٔىسى( ۋە ٍۀە 
رەضۇٌۇٌالھّۇ ئبٌالھ  .ِۇغرىىالر ِەججۇرىٌ جۇجۇپ لبٌغبٔالرزىٓ ثبغمب ھېچىىُ لبٌّىسى

جەرىپىسىٓ ھىجرەت ثۇٍرۇلىٕي وۈجۈپ ضەپەر جەٍَبرٌىمىٕي جەي لىٍىپ جۇرزى ۋە ئەثۇ ثەورىّۇ 
  .ھەَ غۇٔساق لىٍسى

زىٓ رىۋاٍەت لىٍغبْ ھەزىطحە ِۇٔساق زېَىٍىسۇ: بئىّبَ ثۇذبرى ئبئىػە رەزىَەٌالھۇ ئۀھ
رىڭالر ئىىىي جبغٍىك ئوجحۇرىطىسىىي ِبڭب ضىٍەرٔىڭ ھىجرەت زىَب رەضۇٌۇٌالھ ِۇضۇٌّبٔالرغب:»

غۇڭب، ھىجرەت لىٍّبلچي  .، زېگۀىسى«ثىر ذورِىسارٌىك زېّىٕي ئىىۀٍىىي وۆرضىحىٍسى
چۈٔىي ِەزىٕىٕىڭ ئىىىي جەرىپىسە جبغٍىك زېّىٓ  .ثوٌغبٔالر ِەزىٕە جەرەپىە ھىجرەت لىٍسى

ئەثۇ  .حىپ وەٌسىھەثەغىطحبٔغب ھىجرەت لىٍغبٔالرٔىڭ وۆپىٕچىطي ِەزىٕىگە لبٍ .ئىسى
جوذحبپ »ئەِّب، رەضۇٌۇٌالھ ئۇٔىڭغب:  .ثەورىّۇ ِەزىٕىگە ھىجرەت لىٍىػمب جەٍَبر ثوٌغبٔىسى

غۇٔسالّۇ؟ ئي »ئەثۇ ثەورى:  .، زېسى«جۇرغىٓ، ِۀّۇ ئبٌالھٕىڭ ئىجبزىحىٕي وۈجۈۋاجىّەْ
رەضۇٌۇٌالھ:  .زېسى، «ئبٔبَ پىسازۇر - رەضۇٌۇٌالھ! ضۀّۇ ھىجرەجٕي ئۈِىس لىالِطەْ؟ ضبڭب ئبجب

غۇٔىڭ ثىٍەْ ئەثۇ ثەورى رەضۇٌۇٌالھمب ھەِراھ ثوٌۇظ ئۈچۈْ  .، زەپ جبۋاة ثەرزى«ھەئە»
جوذحبپ جۇرزى ۋە ئۆزىٕىڭ ئىىىي جۆگىطىگە جۆت ئبٍسەن ضۇِرى زەرىرىٕىڭ غبزىڭىٕي 

  .ثېرىپ ثبلحي
جەٍَبرٌىك  وۈٔسۈزٌەپ - ِۇغرىىالر پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالِٕىڭ ضبھبثىٍىرىٕىڭ وېچە 

چبلىٍىرىٕي ئېٍىپ ئەۋش، ذەزرەج لەثىٍىٍىرىگە وۆچۈپ  - زۇَٔب ۋە ثبال - لىٍىپ ِبي
وېحىۋاجمبٍٔىمىٕي وۆرۈپ، ثىر ذىً لورلۇٔچ ۋە غەَ ئۀسىػىگە پبجحي ۋە ثۇٔي چوڭ غۇٍِۇلٕىڭ 

ئۀطىسٌىه ۋە ضبراضىّە ئۇالرغب ِىطٍىطىس ۋەھىّە ثىٍەْ زېۋەٍٍەپ  .ثېػبرىحي زەپ ثىٍسى
لىطمىطي، ئۇالرٔىڭ زىٕي ۋە ئىمحىطبزىٌ ِەۋجۇزىَىحىگە جەھسىث ضېٍىۋاجمبْ  .ٌّەوحە ئىسىوە

 .ذەجەر وۈٌەڭگۈضي ئۇالرٔىڭ وۆز ئبٌسىسا ٔبِبٍەْ ثوٌۇغمب ثبغٍىسى - ھەلىمىٌ چوڭ ثىر ذەۋپ
ذەجەرٔىڭ ئىس  - ِۇغرىىالر ئۆزٌىرىٕىڭ ِەۋجۇزىَىحىگە جەھسىث ضېٍىۋاجمبْ چوڭ ثىر ذەۋپ

ٍىۋاجمبٍٔىمىٕي ھېص لىٍىػحي ۋە ئىطالَ زەۋىحىٕىڭ ٍوي ثبغچىطي ِۇھەِّەزۇْ ثېطىپ وې
ذەجەرٔىڭ ئەجراپمب جبراپ ٍىٍحىس  - ضەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەِسىٓ ئىجبرەت ثۇ چوڭ ذەۋپ

ٔەثۇۋەت  .جەزثىر ئىسزەغىە ثبغٍىسى - جبرجىپ وەجّەضٍىىي ئۈچۈْ ئەڭ ئۈٔۈٍِۈن ثىر چبرە
 622وۈٔي، ِىالزىَە  - 20ئبً(ٔىڭ  - 2ٍىٍي ضەپەر ئېَي ) - 14ىڭ )ثىئطەت زەپّۇ ئبجىٍىسۇ(ٔ

)ٍۀي ئەلەثە چوڭ ثەٍئىحىسىٓ  .وۈٔىگە جوغرا وېٍىسۇ - 12ئبً(ٔىڭ  - 9ٍىٍي ضىٕحەثىر ) -
ئىىىي ٍېرىُ ئبٍسىٓ وېَىٓ( پەٍػۀجە ئەجىگۀسە لۇرەٍع پبرالِېٕحي )زارۇٕٔەزۇۋەت( ئىطالَ 
زەۋىحىٕىڭ ٍوي ثبغچىطي ِۇھەِّەز )ئەٌەٍـھىططبالَ(ٔي ٔۇلحىٍىك ِۇزاوىرە لىٍىپ، ئۇٔي 

لبجمبْ زەۋەت ٔۇرىٕي ٍەر جېسزىٓ ثىر جەرەپ لىٍىػمب وبپبٌەجٍىه لىٍغىٍي ثوٌىسىغبْ ۋە ئۇ جبر
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ٍۈزىسىٓ جەٌحۈوۈش ئۆچۈرەٌەٍسىغبْ وەضىىٓ ثىر جەزثىر جېپىع ئۈچۈْ ئۆز جبرىرىسىىي ئەڭ 
ٍىغىٕغب لۇرەٍع لەثىٍىطىگە جەۋە ھەر لبٍطي جەِەت ۋە  .لبثبھەجٍىه ثىر ٍىغىٕٕي چبلىرزى

وىٍٍەر لىسغىٓ ۋە .ئۇرۇلساظ ئبٍّبلالرٔىڭ ۋەوىٍٍىه ذبراوحېرىگە ئىگە وىػىٍىرى لبجٕبغحي
ۋە ھەر لبٍطي لەثىٍە سى رەضۇٌۇٌالھٕي لەجٍي لىٍىػٕي لبرار لىٍ ثېرىپِۇزاوىرە ئېٍىپ 

ۋەوىٍٍىرى ئۆٍٍىرىگە لبٍحىپ ثۇ لبرارٔي جېسزىٓ ئىجرا لىٍىػمب جەٍَبرٌىك وۆرۈغىە جۇجۇظ 
  .لىٍىپ وەجحي

 پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ھىجرەت لىٍىػي
ٔەزۇۋەجحە رەضۇٌۇٌالھٕي لەضحٍەپ ئۆٌحۈرۈۋېحىع لبرارىٕي  لۇرەٍع ۋەوىٍٍىرى زارۇْ

ِبلۇٌالۋاجمبْ پەٍححە، جىجرىئىً ئەٌەٍـھىططبالَ ئبٌالھٕىڭ زەرگبھىسىٓ ۋەھىٌ ئېٍىپ وېٍىپ، 
لۇرەٍػٍەرٔىڭ رەضۇٌۇٌالھمب ضۈٍىمەضث پىالٔالۋاجمبٍٔىمىٕي ۋە ئبٌالھۇ )ئەززە ۋە جەٌٍە(ٔىڭ 

ثۈگۈْ وېچە »رۇذطەت لىٍغبٍٔىمىٕي ئۇلحۇرزى ۋە: ئۇٔىڭغب ِەوىىسىٓ چىمىپ وېحىػىە 
غۇٔىڭ ثىٍەْ  .، زەپ ھىجرەت ۋالحىٕىّۇ ثەٌگىٍەپ ثەرزى«ئبزەجحىىي ئورٔۇڭسا ٍبجّىغىٓ

رەضۇٌۇٌالھ غۇ ھبِبْ چبغگبھ ۋالحىسىال ضەپەر پىالٔىغب ثبظ لوغۇۋېٍىع ئۈچۈْ ئەثۇ ثەورىٕىڭ 
غۇ وۈٔي چبغگبھ ۋالحىسا ئۆٍسە ئەثۇ »ق زەٍسۇ: ئبئىػە )رەزىَەٌالھۇ ئۀھب( ِۇٔسا .ئۆٍىگە ثبرزى

جوضبجحىٓ  .ثۇ چبغسا ھبۋا ئىٕحبٍىٓ لىسىپ وەجىۀىسى .ثەورى )ئبجبَ(ٔىڭ ٍېٕىسا ئوٌحۇرۋاجبجحۇق
رەضۇٌۇٌالھ ھېچمبچبْ وەٌّەٍسىغبْ ضبئەت، ۋالىححب وېٍىۋاجىسۇ، جېري ثېػىٕىّۇ »ثىرضي: 
ئۇ ثۇٔساق غەٍرى ۋالىححب چولۇَ  .ئبٔبَ پىسازۇر - بئۇٔىڭغب ئبج»ئەثۇ ثەورى:  .، زېسى«ئورۇۋاپحۇ

ھبٍبي »ئۇ )ئبئىػە رەزىَەٌالھۇ ئۀھب( ِۇٔساق زەٍسۇ:  .«ِۇھىُ ثىر ئىع ثىٍەْ وەٌسى، زېسى
ئەثۇ ثەورى ئىجبزەت  .ئۆجّەً رەضۇٌۇٌالھ وىرىپ وەٌسى ۋە ئۆٍگە وىرىػىە رۇذطەت ضورىسى

لېػىڭسىىي ئبزەٍِەرٔي ضىرجمب »ثەورىگە: لىٍىۋىسى، رەضۇٌۇٌالھ ئۆٍگە وىرزى ۋە ئەثۇ 
ئي رەضۇٌۇٌالھ! ضبڭب ئبجبَ پىسازۇر، ثۇالر »ئەثۇ ثەورى: .، زېسى«چىمىرىۋەجىىٓ، ِۇھىُ گەپ ثبر

ِبڭب ثۈگۈْ چولۇَ چىمىپ وېحىػىە رۇذطەت »رەضۇٌۇٌالھ:  .زېگۀىسى« ئۆز ئەھٍىٍىرىڭ
وچىّۇضىٍە، ئي رەضۇٌۇٌالھ! ضەْ زېّە، ِبڭب ھەِراھ ثوٌغىٓ ئەثۇ ثەورى: .، زېسى«لىٍىٕسى

، زېسى ۋە ئىىىىٍَەْ «ھەئە، غۇٔساق»زېگۀىسى، رەضۇٌۇٌالھ: ، ئبٔبَ پىسازۇر - ئۈچۈْ ئبجب
ھىجرەت پىالٔىٕي پۈجۈغۈپ ثوٌغبٔسىٓ وېَىٓ رەضۇٌۇٌالھ لبراڭغۇ چۈغۈغٕي وۈجۈپ ئۆٍگە 

  .لبٍححي
بٔسىٓ وېَىٓ پۈجۈْ ثىر لۇرەٍع وبپىرٌىرىٕىڭ ِەزوۇر وبجحىجبغٍىرى ٍىغىٕسىٓ لبٍحم

وۈٕٔي، ِەوىە پبرالِېٕحي )زارۇٕٔەزوۋەت ئەزاٌىرى( ثۈگۈْ ئەجىگەْ ِبلۇٌٍىغبْ ۋەھػىَبٔە 
پىالٕٔي ِۇۋەپپەلىَەجٍىه ئورۇٔالظ ئۈچۈْ جەٍَبرٌىك وۆرۈظ ثىٍەْ ئۆجىۈززى ۋە ثۇ ۋەزىپىٕي 

  .وىػي جبٌالپ چىمىٍسى 11ئبزا لىٍىػمب ھېٍىمي ٍبۋۇز وبجحىۋاغالرزىٓ 
لبرا  11غۇ وۈٔي وېچىسىٓ ثىر ِەھەي ئۆجىۀسە، ِەزوۇر »ئىجٕي ئىطھبق ِۇٔساق زېگەْ: 

ٔىَەت ئەثٍەخ رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئۆٍىٕىڭ ئىػىىي ئبٌسىسا پەٍسا ثوٌۇپ، لبچبٔىي ئۇذالپ لبٌطب 
ئۇالر ثۇ رەزىً ضۈٍىمەضحٕىڭ چولۇَ ئەِەٌگە  .ئبٔسىٓ ثبضحۇرۇپ وىرەٍٍي، زەپ پبٍالپ جۇرزى

ِەزوۇر ضۈٍىمەضحىە لوي ضېٍىع ۋالحي وېچىٕىڭ  .ٍىمىغب جوٌۇق ئىػۀچ لىالجحيئبغىسىغبٔ
وېَىٕىي ٍېرىّىغب ئورۇٔالغحۇرۇٌغبْ ثوٌغبچمب، ئۇالر ضبئەت ٔۆٌٕي وۈجۈپ وېچىٕي ثىسار 

ِەزوۇر لبرا ٔىَەجٍەر ثۇ رەزىً پىالٔىٕي ئەِەٌگە ئبغۇرۇظ ئۈچۈْ ٔبھبٍىحي پۇذحب  .ئۆجىۈززى
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 .رۇۋاجمبْ ثوٌطىّۇ، ٌېىىٓ ئۇالر ئىٕحبٍىٓ ٔوِۇضطىسالرچە ِەغٍۇپ ثوٌسىجەٍَبرٌىك ثىٍەْ جۇ
ضەْ ِېٕىڭ )ھەزرەِي( ٍېػىً جؤۇِٕي ٍېپىٕىپ »رەضۇٌۇٌالھ ثۇ چبغسا ئەٌي ئىجٕي ئەثۇ جبٌىجمب 

، زەپ لوٍۇپ «ئورٔۇِسا ئۇذالپ جۇرغىٓ، ئۇالر ضبڭب ھەرگىس ٍبِبٍٔىك ٍەجىۈزەٌّەٍسۇ
غۇ ٍېػىً جؤىٕي ٍېپىٕىپ ئۇذالٍحي( لوٌىغب ثىر ضىمىُ جوپب ئېٍىپ )رەضۇٌۇٌالھ ئۇذٍىغبٔسا ئب

ئۇ  .ئۇالرٔىڭ ئۈضحي ثبغٍىرىغب چېچىۋېحىپ ضەپٍىرىٕي ئبرىالپ ئۆجۈپ چىمىپ وەجحي

ئۇالرٔىڭ ئبٌسىغب » ﴾وجعلنا من بٌن ايديهم سّدا و من خلفهم سّدا فاغشيناىم فهم ال يبصرون﴿ئبٌالھٕىڭ 
ثىر جوضۇق، وەٍٕىگە ثىر جوضۇق لىٍسۇق، ئۇالرٔىڭ وۆزٌىرىٕي پەرزىٍىسۇق، غۇٔىڭ ئۈچۈْ ئۇالر 

، زېگەْ ئبٍىحىٕي «)ئىّبٕٔىڭ ٍوٌٍىرى جوضۇٌۇپ وەجىۀٍىىحىٓ( ھېچ ٔەرضىٕي وۆرەٌّەٍسۇ
ٕي ثۀىث ھەلىمەجۀّۇ ئبٌالھ ِۇغرىىالرٔىڭ وۆزٌىرى .جوذحىّبً جىالۋەت لىٍىپ ِبڭبجحي

لىٍىۋەجىەْ ئىسى، غۇڭب ئۇالر رەضۇٌۇٌالھٕي وۆرەٌّىسى، ھبٌجۇوي ئۇٔىڭ چبچمبْ جوپب چبڭٍىرى 
رەضۇٌۇٌالھ ئۇالرٔىڭ ضەپٍىرىسىٓ ضۇغۇرۇٌۇپ  .ئۇالرٔىڭ ئۈضحي ثبغٍىرىٕي جوٌۇق پۇر ئبٌغبٔىسى
ٌىىحە لورۇٔىڭ ئبٔسىٓ ئۇ ٍەرزىٓ ئىىىەٍٍەْ ثىر .چىممىٕىچە ئۇزۇي ئەثۇ ثەورىٕىڭ ئۆٍىگە ثبرزى

ئۇالر وېچىٍەپ ٍوي ٍۈرۈپ ئبذىرى ٍەِەْ )ِەوىىٕىڭ  .ئبرلب ئىػىىي ثىٍەْ چىمىپ وەجحي
 . ئۆڭىۈرىگە ثېرىپ ئورۇٔالغحي« ضۇر»جۀۇثي( جەرەپحىىي 

رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئۆٍىٕي لورغبپ جۇرغبْ ِۇھبضىرچىالر ثەٌگىٍۀگەْ ۋالىث ضبئەت ٔۆٌٕي  
راق ئۇالر ئۆزٌىرىٕىڭ سېسىّب ضبئەت ٔۆي ثوٌۇغٕىڭ ضەي ئبٌئەِ .وۈجۈپ زاۋاٍِىك ثىسار جۇرزى

 .ئىٕحبٍىٓ ضەت زەرىجىسە ِەغٍۇة ثوٌغبٍٔىمىٕي ۋە لۇرۇق ئبۋارە ثوٌۇپ ٍۈرگۀٍىىىٕي ثبٍمبغحي
ھەلىمىٌ ئەھۋاي ِۇٔساق ئبغىبرا ثوٌۇپ لبٌسى: ئۇالرٔىڭ ٍېٕىسىٓ ثۇ ئىع ثىٍەْ ئباللىطي 

ثىر لبٔچەٍٍۀٕىڭ رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئۆٍىٕىڭ ئەجراپىٕي  ثوٌّىغبْ ثىر وىػي ئۆجۈپ وېحىۋېحىپ
زەپ ضورىسى، « ٔېّىگە ئىٕحىسار ثوٌۇپ ٍۈرۈضىٍەر؟»ئۇ وىػي:  پبٍالپ ٍۈرگۀٍىىىٕي وۆرزى ۋە

ئۇٔساق ثوٌطب ضىٍەر زىَبْ جبرجىپطىٍەر ۋە »گە زېَىػىۀىسى، ھېٍىمي ئبزەَ: «ِۇھەِّەز»ئۇالر: 
 ي ذۇزا، ئۇ ھبزىر ِۇغۇ ٍەرزىٓ ئۆجۈپ وەجحي، ئۇ جېري ئۈضحيلۇرۇق ئبۋارە ثوٌۇپطىٍەر، ئەزثىراٍ

، «چبڭالر ثىٍەْ وۆِۈۋېحىپحۇ، ئۇ ھبزىر ئۆز ٍوٌىغب راۋاْ ثوٌۇپ ثوٌسى - ثبغٍىرىڭالرٔي جوپب -
زېَىػىپ ئورٔىسىٓ جۇرغبٔىسى، « ئەزثىراٍي ذۇزا، ئەجەثب ثىس ئۇٔي وۆرِەپحۇلمۇ؟»ئۇالر:  .زېسى

ٌېىىٓ ئۇالر ئىػىىٕىڭ  .ثبغٍىرىسىٓ ثۇذطۇپ چۈغحي - ئۈضحيچبڭالر ئۇالرٔىڭ  - جوپب
ئبٌالھ »ٍوچۇلىسىٓ لبراپ ثىر وىػىٕىڭ ٍېػىً جؤٕي ٍېپىٕىپ ٍېحىۋاجمبٍٔىمىٕي وۆرزى ۋە 

ثىٍەْ لەضەِىي، ئۀە غۇ چولۇَ ِۇھەِّەز، ئۇ ھبزىر ئۇذالۋاجىسۇ، ئۈضحىسىىي ئۇٔىڭ ئبزەجحە 
« ئەِەش»ٍۀە ثىرضي ..«غۇ »ۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇالر ثىرضي غ .، زېَىػحي«ٍېپىٕىپ ٍبجىسىغبْ جؤي

ئەجىطي ضەھەرزە ھېٍىمي ئبزەَ  .زېگەْ گەپٍەر ثىٍەْ ذېٍي ئۇزۇْ ۋالىحٕي ئۆجىۈزۈۋەجحي
ثۇ چبغسا ئۇالر  .ئورٔىسىٓ جۇرۇۋىسى، ئۇٔىڭ ئەٌي ئىجٕي ئەثۇ جبٌىت ئىىۀٍىىي ئبغىبرا ثوٌسى

ئۇلّبٍّەْ، ِبڭب زەپ »ضورىغبٔىسى، ئۇ:  لوٌٍىرىٕي چىػٍىػىپ ئۇٔىڭسىٓ رەضۇٌۇٌالھٕي
 . ، زېسى«ثەرِىسى

 - 2ٍىٍي ضەپەر ) - 14ثىئطەت)رەضۇٌۇٌالھ پەٍغەِجەرٌىه غەرىپىگە ئېرىػىەْ ٍېٍي(ٔىڭ 
وۈٔي  - 13ٍبوي  - 12ئبً(ٔىڭ  - 9ٍېٍي ضېٕحەثىر ) - 622وۈٔي، ِىالزىَە  - 27ئبً(ٔىڭ 

 .ئەثۇ ثەورىٕىڭ ئۆٍىگە وەٌسى ئۆزىٕىڭ ضەپسىػيوېچىسە رۇضۇٌۇٌالھ ئۆٍىسىٓ ئبٍرىٍىپ 
ئبٔسىٓ ئىىىىٍَەْ ثىرٌىىحە وېچىٕىڭ ئبذىرلي ِەزگىٍىسە، جبڭ ئېحىػحىٓ ثۇرۇْ ِەوىىسىٓ 
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چىمىپ وېحىع ِەلطىحىسە ئبٌسىراپ ئەثۇ ثەورىٕىڭ لورۇضىٕىڭ ئبرلب ئىػىىىسىٓ چىمىپ 
 . وېحىػحي

لبجحىك ئىس لوغالٍسىغبٍٔىمىٕي ۋە  پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ لۇرەٍع زائىرٌىرىٕىڭ
پبٍاللچىالرٔىڭ ٔەزىرى ئبٌسى ثىٍەْ ِەوىىٕىڭ غىّبٌىغب ِبڭىسىغبْ ِەزىٕە ٍوٌىغب 

 .چۈغىسىغبٍٔىمىٕي ثىٍگەْ ثوٌغبچمب، ئۇ ئەضٍي ٔىػبٕٔىڭ جبِبِەْ ئەوطي جەرىپىگە ٍوي ئبٌسى
رەضۇٌۇٌالھ ثۇ ٍوي  .ىسىٍەِەْ چوڭ ٍوٌي ئ - ئۇ ثوٌطىّۇ ِەوىىٕىڭ جۀۇثىغب ضوزۇٌغبْ ِەوىە

جېغي زەپ ئبجىٍىسىغبْ ثىر جبغمب « ضۇر»ثىٍەْ ثەظ وېٍوِېحىرزەن جۀۇثمب لبراپ ِېڭىپ 
جولبً، جىه لىَب جبغ ثوٌۇپ، ئەجراپي  - ثۇ جبغ ئۆزى ئېگىس، ٍوٌٍىرى ئەگرى .ٍېحىپ ثبرزى

غۇڭب  .ىسىپۈجۈٍٔەً لوراَ جبغالر ثىٍەْ ئوراٌغبْ، لەزەَ ئېٍىپ ِېڭىع جوٌىّۇ لىَىٓ ئ
لبٔسالال ثوٌّىطۇْ  .رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئىىىي پۇجىسىٓ ثىر لبٔچە ٍەرٔي ئۇچٍۇق جبغالر ٍىرجىۋەجحي

جبغمب ٍېمىٓ لبٌغبٔسا ئەثۇ ثەورى رەضۇٌۇٌالھٕي ھبپبغالپ ٍۈزۈپ، وۈچىٕىڭ ثبرىچە ٍۈگۈرۈپ، 
ضۇر جېغي ، ٍۀي، «غبرى ضۇر»ثۇ جبغ جبرىرحب  .جبغ چولمىطىسىىي ئۆڭىۈرگە ئەوىرىۋاٌسى

 . ئۆڭىۈرى زەپ ئبجبٌسى
ئي رەضۇٌۇٌالھ ضەْ وىرِەً جۇرغىٓ، »ئىىىىٍَەْ غبرغب ٍېحىپ ثېرىۋىسى، ئەثۇ ثەورى: 

ئبۋۋاي ِەْ وىرىپ چىمبً، ئەگەر زىَبٔساظ ھبغبرەجٍەر ثوٌطب ضۀسىٓ وۆرە ِبڭب جەگىىٕي 
ىڭ ثىر ئۇٔ .ضۈپۈرزى - ئبٔسىٓ غبرغب وىرىپ، ِەٌۇَ ٍەرٔي ضېرىپ .، زېسى«ٍبذػي

ثۇٌۇڭىسىىي جۆغۈوىە وۆٍٕىىىٕي ٍىرجىپ جىمىپ لوٍسى، ٍۀە ثىر چەجحىىي ئىىىي جۆغۈوىە 
غۇٔىڭ  .ئبٔسىٓ رەضۇٌۇٌالھٕي وىرىػىە جەوٍىپ لىٍسى .ئىىىي پۇجىٕي جىمىپ ئۇٔي ئەجحي

ثىٍەْ رەضۇٌۇٌالھ غبرغب وىرزى ۋە لبجحىك ھېرىپ چبرچبپ وەجىۀٍىىىسىٓ ثېػىٕي ئەثۇ 
ثۇ چبغسا ئەثۇ ثەورىٕىڭ جۆغۈوىە  .زە، وۆزى ئۇٍمۇغب وەجحي - ىمىسا لوٍسىثەورىٕىڭ لۇچ

جىمىپ جۇرغبْ پۇجىٕي ٍىالْ چېمىۋاٌسى، ٌېىىٓ ئۇ رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئوٍغىٕىپ وېحىػىسىٓ 
ئۀطىرەپ چىساپ ِىسىرٌىّبً جۇرغبْ ئىسى، ئەِّب ئۇٔىڭ وۆزٌىرىسىٓ ئبغرىك ئبزاثي جۈپەٍٍي 

ەضۇٌۇٌالھٕىڭ ِەڭسىگە جېّىپ ئۇٔي ئوٍغىحىۋەجحي ۋە ئۇٔىڭسىٓ جۆوۈٌگەْ ٍبظ جبِچىٍىرى ر
ھېچ ۋەلەضي ، ٍىالْ چېمىۋاٌسى»ئەثۇ ثەورى:  .زەپ ضورىسى« ٔېّە ثوٌسۇڭ؟ ئي ئەثۇ ثەورى!»

، زېسى، غۇٔىڭ ثىٍەْ رەضۇٌۇٌالھ ئۇرٔىسىٓ جۇرۇپ ئۇٔىڭ «ئبٔبَ پىسازۇر - ٍوق ضەْ ئۈچۈْ ئبجب
ئۇالر غبرزا جۈِە، غۀجە،  .ڭ پۇجىسىىي ئبغرىك پەضەٍسىپۇجىغب جۈوۈرۈپ لوٍۇۋېسى، ئۇٔى

ثۇ جەرٍبٔسا ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئەثي ثەورى  .ٍەوػۀجە وۈٍٔىرى ئۈچ وۈْ ٍوغۇرۇٔۇپ جۇرزى
 . وېحىپ جۇرزى - ئۇالرٔىڭ لېػىغب ھەر وېچە وېٍىپ

ئۇٔىڭ ئەِّب لۇرەٍع زائىرٌىرى ھېٍىمي لبثبھەجٍىه پىالٕٔي ئىجرا لىٍىسىغبْ ئەجىگىٕي، 
ئۇالر ئبۋۋاي ثېرىپ  .لېچىپ وەجىۀٍىىىٕي ئۇلمبٔسىٓ وېَىٓ ضبراڭٕىڭ ئۆزى ثوٌۇپ وەجحي

ئەٌي ئىجٕي ئەثي جبٌىپٕي ئۇرزى ۋە ئۇٔي وەئجىٕىڭ ٍېٕىغب ضۆرەپ ئەوىٍىپ، ثىرەر ٍىپ ئۇچىغب 
ئېرىػىپ لبالرِىس زەپ ثىر ضبئەت ضوالپ لوٍۇغحي ئبذىرى ئەٌىسىّٕۇ ھېچ لبٔساق جبۋاثمب 

رىػەٌّىگۀسىٓ وېَىٓ، ھەِّىطي جوپٍىػىپ ئەثۇ ثەورىٕىڭ ئۆٍىگە ثبرزى، ئۇٔىڭ ئې
ئۇالر ئەضّبزىٓ  .ئىػىىىٕي لېمىۋىسى، ئۇالرٔىڭ ئبٌسىغب ئەثي ثەورىٕىڭ لىسى ئەضّب چىمحي

ئبٌالھ ثىٍەْ لەضەِىي، ِەْ »ئەضّبئ:  .زەپ ضورىغبٔىسى« ئبجبڭ ٔەزە؟»لوپبٌٍىك ثىٍەْ: 
چبغسا ئەثۇ جەھىً لوٌىٕي غىٍىحىپ، ئەضّبٔىڭ  ثۇ .زېسى« ثىٍّەٍّەْئبجبِٕىڭ ٔەزىٍىىىٕي 
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  .ِەڭسىگە ثىر وبچبت ئۇرۇپ ئۇٔىڭ لۇٌىمىسىىي ِۇٔچىمىٕي ئۇچۇرۇۋەجحي
ئبرلىسىٕال لۇرەٍػٍەر جىسزىٌ ٍىغىٓ چبلىرىپ ِەزوۇر ئىىىي وىػىٕي لوٌغب چۈغۈرۈظ 

ضحىٍەرٔي لوٌٍىٕىػٕي لبرار ئۈچۈْ جېسزىٓ ھەرىىەجىە وېٍىپ، ِۇِىىٓ ثوٌغبْ ثبرٌىك ۋا
غۇٔىڭ ثىٍەْ ِەوىىگە وىرىپ چىمىسىغبْ ثبرٌىك ٍوي ئېغىسٌىرىٕي لوراٌٍىك  .لىٍسى

غۇٔسالال ثۇ ئىىىىٍَۀٕىڭ لبٍطي ثىرضىٕىڭ  .جەوػۈرۈپ، لبجحىك ٔبزارەت ئبضحىغب ئېٍىٕسى
ِۇوبپبت ىٕي لۇرەٍع جەرەپىە جبپػۇرۇپ ثەرگۀٍەرگە ٍۈز جۆگە جېرىىِەٍٍي ئۆٌۈن، ِەٍٍي 

ثۇ چبغسا پۇي ئۈچۈْ ھەر ٔەرضىسىٓ وېچىسىغبْ ثىر ثۆٌۈن  .ثېرىسىغبٍٔىمىٕي ئېالْ لىٍسى
ئۇالر جبغٕي ئېگىس،  .ئبجٍىك چەۋأسازالر ۋە پىَبزە ئىس لوغٍىغۇچىالر ئۇالرٔي ئىسٌەغىە ثبغٍىسى

ىحراپ ئوٍّبٕٔي چوڭمۇر، ضەھرأي ٍېراق، غەھەرٔي لىطحبڭ زېّەً پىث جبرىغبٔسەن جبراپ، پ
 . ، زېگەْ ضبزا ئبڭالّٔبٍححي«ِبٔب ِەْ جبپحىُ ٍبوي وۆرزۈَ»ٌېىىٓ ھېچ ثىر ٍبلحىٓ  .وېحىػحي

ثىر وۈٔي چبرٌىغۇچي لوغۇْ غبرٔىڭ ئېغىسىغب ٍېحىپ ثبرزى، ٌېىىٓ ئبٌالھ ئۆز ئىػىغب 
ئىّبَ ثۇذبرى ئۀەش رەزىَەٌالھۇ  .ھبِبْ غبٌىجحۇروي، ئۇالرغب رەضۇٌۇٌالھٕي وۆرضەجّىسى

ھۇزىٓ، ئۇ ئەثۇ ثەورىسىٓ رىۋاٍەت لىٍغبْ ھەزىطحە ِۇٔساق زېَىٍگەْ: ِەْ رەضۇٌۇٌالھ ئۀ
 - ثىٍەْ غبرزا جۇرۇۋاجبجحىُ ثېػىّٕي ئبزراق وۆجۈرۈپ لبرىطبَ، ثىر ِۇٔچە ئبزەٍِەرٔىڭ پۇت

ئي رەضۇٌۇٌالھ، ئەگەر ئۇالرٔىڭ ثىرضي »غۇٔىڭ ثىٍەْ رەضۇٌۇٌالھمب:  .پبچبلٍىرىٕي وۆرزۈَ
زېسىُ، رەضۇٌۇٌالھ ِبڭب  «ثېػىٕي غۇٔساق جۆۋەْ لىٍطىال ثىسٔي چولۇَ وۆرۈپ لبٌىسۇئۆزىٕىڭ 

، زېسى ٍۀە ثىر «جىُ جۇرغىٓ، ئي ئەثۇ ثەورى، ثىس ئىىىي، ئبٌالھ ثوٌطب ئۈچىٕچىّىسزۇر»
 .زېسى« ئي ئەثۇ ثەورى ئبٌالھ ئۈچىٕچىطي ثوٌغبْ ئىىىەٍٍۀسىّٕۇ ئۀطىرەِطەْ؟»ئىجبرىسە 

 .ثوٌغبٔىسى، ئبٌالھ ئۇٔىڭ ثىٍەْ ئۆز پەٍغەِجىرىٕي ئەزىسٌىسى وبجحب ثىر ِۆجىسە ثۇ ھەلىمەجۀّۇ
چبرٌىغۇچىالر ثىٍەْ رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئبرىٍىمىسا پەلەت ثىر لبٔچە لەزەَ ٍەر لبٌغبٔسا ئۇالر لبٍحىپ 

 . وېحىػحي
 ِەدىٕە ٍوٌىذا

ئېرىػەٌّىگەْ  ئۈچ وۈٔسىٓ ثىرى جىسزىٌ ئىس لوغالظ ئبرلىٍىمّۇ ھېچ لبٔساق ٔەجىجىگە
ئىسزەظ ٔىطجەجەْ ثېطىمىپ،  - لۇرەٍع زائىرٌىرىٕىڭ ئبچچىمي ثىر ئبز پەضىۇٍغب چۈغۈپ، ئىس

جوال جوذحىغبٔسەن لىٍىۋىسى،  - ٔۆۋەت ئبٌّىػىپ چبرالظ، جەوػۈرۈظ ھەرىىەجٍىرى ئبز
 . رەضۇٌۇٌالھ ثىٍەْ ئەثۇ ثەورى ِەزىٕىگە لبراپ ٍوي ئېٍىػمب جەٍَبرالٔسى

ئبثسۇٌالھ ئۇضحب ٍوي  .ھ ئىجٕي ئۇرەٍمىحٕي ٍوي ثبغالظ ئۈچۈْ ٍبٌٍىسىئۇالر ئبثسۇٌال
ثبغٍىغۇچي ثوٌۇپ، گەرچە ئۇ لۇرەٍػٍىىٍەرٔىڭ زىٕىسا ثوٌطىّۇ رەضۇٌۇٌالھ ئۇٔىڭغب 
ئىػۀگۀىسى ۋە ئۈچ وۈٔسىٓ وېَىٓ ضۇر جېغىٕىڭ ئۆڭىۈرىسە ئۇچرىػىػمب ۋەزىٍىػىپ 

راضث زېگۀسەن زۈغۀجە وۈٔي جبڭ  .بْ ئىسىئۇٔىڭغب ئۇالغٍىرىٕي جبپػۇرۇپ ثېرىپ چىمم
ئبً( ئېَىٕىڭ ثىرىٕچي وۈٔي  - 3ٍىٍي رەثىئۇٌئەۋۋەي ) - 1ضەھەرزە )ٍۀي ھىجىرىَٕىڭ 

وۈٔي( ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئۇرەٍمىث ئىىىي  - 16ئبٍٕىڭ  - 9ٍىٍي ضىٕحەثىر ) - 622ِىالزىَە 
ضبڭب »ثۇ چبغسا ئەثۇ ثەورى رەضۇٌۇٌالھمب:  .جۆگىٕي ٍېحىٍەپ ضۇر جېغىٕىڭ ٍېٕىسا پەٍسا ثوٌسى

، زېسى ۋە رەضۇٌۇٌالھٕىڭ «ئبجبَ پىسازۇر ئي رەضۇٌۇٌالھ، ثۇ ئىىىي جۆگىٕىڭ ثىرىٕي جبٌٍىغىٓ
، «ثوٌىسۇ، پۇٌغب ئبالً»ئبٌسىغب ئۇ ئىىىي جۆگىٕىڭ ئېطىٍرەوىٕي جەڭٍىسى رەضۇٌۇٌالھ ئۇٔىڭغب 

 زېسى 
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ەضۇٌۇٌالھمب ئۇالرٔىڭ ضەپەر جەٍَبرٌىمىٕي ئېٍىپ ئەضّب ثىٕحي ئەثي ثەورى ئبجىطي ثىٍەْ ر
ثىراق، ئۇ ئوزۇلٍۇق ضېٍىپ چىممبْ لبچىغب ثبغالٔچب ثېىېحىػٕي ئۇٔحۇپ لبپحۇ،  .چىممبٔىسى

جبلب ئېطىپ لوٍّبلچي ثوٌۇۋىسى،  - ئۇالر ِبڭغىٍي جەِػەٌگۀسە ئوزۇلٍۇق ثبر ثولچىٕي ٍۈن
ي ئۆرۈِە چېچىٕي ئىىىىگە ئبٍرىپ ثىرٔي غۇڭب، ئۇ زەرھبي ثېػىسىى .ِۇِىىٓ ثوٌّبً لبٌسى

 .وېطىپال ئوزۇلٍۇق لبچىطىٕي جۆگىگە ئېطىپ ثەرزى ۋە ٍۀە ثىرٔي ئۆز جبٍىغب ئۆرۈپ لوٍسى
ئبٔسىٓ ئۇالر ٍۈرۈپ وەجحي  .لوظ وووۇٌٍىك زەپ ئبجبٌسى« زاجۇٕٔىحبلەٍىٓ»غۇٔسىٓ ئېحىجبرەْ ئۇ 

ٍوي ثبغٍىغۇچي )ئبثسۇٌالھ ئىجٕي  .چىمحيۋە ئۇالر ثىٍەْ ئبِىر ئىجٕي فوھەٍرِۇ ثىٍٍە ٍوٌغب 
ئبثسۇٌال ئىجٕي ئورەٍمىحٕىڭ ئۇالرٔي  .ئۇرەٍمىث( ئۇالرٔي زېڭىس ضبھىٍي جەرەپىە ثبغالپ ِبڭسى

ئۇ ئبۋۋاي جۀۇثمب لبراپ ٍەِەْ جەرەپىە زاۋاٍِىك  -غبرزىٓ چىمىپال ئۇزۇي ثبغالپ ِبڭغبْ ٍوٌي 
ضبھىٍىغب لبراپ ِبڭسى، ھەجحب ثىر چبغسا وىػىٍەر ئىٍگىرٌىسى، ئبٔسىٓ غەرثىە ثۇرۇٌۇپ زېڭىس 

لىسىً زېڭىس ثوٍىغب ٍېمىٓ ثىر ٍەرزىٓ  ،ئبٔچە ثىٍىپ وەجّەٍسىغبْ ثىر ٍوٌغب ٍېحىپ ثېرىۋىسى
 . غىّبٌغب ثۇرۇٌسى ۋە ئۇ ٍەرزە ئبزەٍِەر وەِسىٓ وەَ ِبڭىسىغبْ ثىر ٍوٌالرزىٓ ثبغالپ ِبڭسى

 ٍوي ئۈضحىسە ٍۈز ثەرگەْ ۋەلەٌەر:
ٍەرٔىڭ ِەزِۇٔىسا ثۇذبرى ئەثۇ ثەورى رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ٔەلىً لىٍغبْ ھەزىط ئىّبَ

ثىس پۈجۈْ ثىر وېچە ئەجىطي ئەجىگۀسىٓ جبوي ئبٌەَ چۈظ ثوٌغبٔغب » .ِۇٔساق ثبٍبْ لىٍىٕغبْ
جېرىُ ئبزەَ  - لەزەر ٍوي ٍۈرزۇق، ھەجحب ثىر چبغسا وۈْ جىه چۈظ ثوٌۇپ، ٍوٌالر جىٕچٍىٕىپ جوال

ئۇچرىّبٍسىغبْ ثوٌىۋىسى، غۇ ئەضٕبزا ثىسگە ٍىرالحىٓ چوڭ ثىر جبظ وۆرۈٔسى، ثىس ئۇٔىڭ ضبٍە 
جبغٍىغبْ جەرىپىگە ئۆجۈپ چۈغحۇق، ِەْ رەضۇٌۇٌالھمب ئۆز لوٌۇَ ثىٍەْ ئبراَ ئبٌىسىغبْ جبً 

 ثىر چبغسا .غۇٔىڭ ثىٍەْ رەضۇٌۇٌالھ ئۇذالپ لبٌسى، ِەْ جۇرۇپ ئەجراپٕي وۆزەجحىُ .راضٍىسىُ
ئەضٍىسە ئۇِۇ ثىسگە ئوذػبظ  .ثىر پبزىچي ثبال لوٍىٕي ثىس جەرەپىە ئۇزۇي ھەٍسەپ وەٌسى

 .ضبٍىساظ ئۈچۈْ وەٌگەْ ئىىەْ، ئۇ ٍېٕىسىىي ثىر جبظ لبچىغب ئبزراق ضۈت ضېغىپ ثەرزى
 .ِۀسە رەضۇٌۇٌالھٕىڭ جبھبرەت ئېٍىػي ۋە ضۇ ئىچىػي ئۈچۈْ ئېٍىۋاٌغبْ ثىر لبچب ثبر ئىسى

ِەْ ئۇٔي جبجٍىك ئۇٍمۇضىسىٓ ئوٍغىحىػٕي  .چىغب لۇٍۇپ ئېٍىپ وەٌسىُضۈجٕي غۇ لب
رەضۇٌۇٌالھ ضۈجٕي لوٌۇِسىٓ ئېٍىپ  .ٌېىىٓ، ئۇ ِېٕىڭ وېٍىػىّگىال ئوٍغبٔسى .ذبٌىّبٍححىُ

ٍوٌسا ثۇالرغب ضۇرالە  .ئىچحي، غۇٔىڭ ثىٍەْ ٍۀە ثۇ ٍەرزىٓ لوزغىٍىپ ٍوٌىّىسغب راۋاْ ثوٌسۇق
ثىس ٍوٌغب چىمىۋەرزۇق، ھبٌجۇوي ِۇغرىىالر ثىسٔي » .ىٍي جبش لبٌسىئىجٕي ِبٌىه ٍېحىػىۋاٌغ

ئۈ  .لبجحىك ئىسزەۋەجبجحي، غۇٔسالحىّۇ ثىسٔي ضۇرالە ئىجٕي ِبٌىىحىٓ ثبغمب ھېچىىُ ثبٍمىَبٌّىسى
ئي رەضۇٌۇٌالھ ِبٔب ئىس لوغٍىغۇچىالر ثىسگە »ِەْ  ثىسگە ئبت ثىٍەْ ٍېحىػىۋاٌسى، ثۇ چبغسا

ضۇرالە  .زېسى« ذبجىرجەَ ثوٌغىٓ ئبٌالھ ثىس ثىٍەْ ثىٍٍە»سىُ، رەضۇٌۇٌالھ زېگۀى« ٍېحىػىۋاٌسى
ِەْ ضىٍەرگە ۋاوبٌىحەْ »ئۇ وىػىٍەرٔىڭ جوذحىّبً ئىسزەۋاجمبٍٔىمىٕي وۆرۈپ:  .لبٍحىپ وەجحي

، زەپ وىػىٍەرٔي «ثۇ ئەجراپحب ھېچ گەپ ٍوق .ذەۋەرٔىڭ راضث ٍبٌغبٍٔىمىٕي ئېٕىمالپ وەٌسىُ
ئۇ وۈٕٔىڭ ئەجىگىٕي رەضۇٌۇٌالھ ۋە ئەثۇ ثەورىگە ضۇرالە،  .غمب ثبغٍىسىئىسزەغحىٓ ٍبٔسۇرۇ

وەچٍىىي ثۇ ئىىىەٍٍۀٕي لوغساٍسىغبْ پبضىجبٔغب  .لبرغي وۈرەظ لىٍغۇچىالرزىٓ ئىسى
 . ئبٍالٔسى

رەضۇٌۇٌالھ غۇ پېحي ٍوي ٍۈرۈپ ھەجحب ثىر چبغسا ذۇزائە لەثىٍىطىسىٓ ئۇِّي ِەئجەز 
ئۇ چىساِچبْ، ئبٌىجبٔبپ ئبٍبي ثوٌۇپ،  .وەپىطىٕىڭ ٍېٕىسىٓ ئۆجحيئىطىٍّىه ثىر ئبٍبٌٕىڭ 
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جبِبق  - وەچىۀٍەرگە ئبظ - ئۆجىەْ .چىٍىه لىٍىپ ئۆجەجحيجېرىىئبغۇ ضەھرازىىي وەپىطىسە 
غۇ ٍىٍي ھەلىمەجەْ لۇرغبلچىٍىك ۋە لەھەجچىٍىه ٍۈز  .ۋە ئۇضطۇٌۇق ثېرىپ ٍوٌغب ضبالجحي

رى ثەن ئورۇق ثوٌۇپ ضۈت چىمىسىغبٔسەن ىٔىڭ لوٍٍەئجەزئۇِّي ِ .ثەرگەْ ٍىً ثوٌغبْ ئىسى
ٔبھبٍىحي غەپمەجٍىه ۋە »رەضۇٌۇٌالھ ئۇ لوٍٕىڭ ئەِچىىىٕي لوٌي ثىٍەْ ضىَالپ:  .ئەِەش ئىسى

، زەپ زۇئب لىٍىۋىسى، غۇئبْ ھېٍىمي لوٍٕىڭ «ِىھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍەْ ثبغالٍّەْ
غۇٔىڭ ثىٍەْ رەضۇٌۇٌالھ ثىر  .جۆوۈٌۈغىە ثبغٍىسىئەِچىىىسىٓ ضۈت ئېحىٍىپ چىمىپ لوٌىغب 

 .لبٔچە ئبزەِگە جبئبَ ضىغىسىغبْ ثىر ئبرا لبچىٕي ئەوىٍىپ، ئۇ لوٍٕي ضېغىػمب ثبغٍىسى
رەضۇٌۇٌالھ ضۈجٕي ئبٌسى ثىٍەْ ھېٍىمي ئبٍبٌغب  .ثىرزەِسىال لبچىٕىڭ ٍۈزىگە لبٍّبلالر ٌەٍٍىسى

ئۇالرِۇ ئىچىپ  .سىىي ھەِراھٍىرىٕي ضۇغبرزىئبٔسىٓ ٍېٕى .ئۇ ئبٍبي ئىچىپ لبٔسى .ضۇٔسى
ٍۀە ضېغىپ لبچىٕي ٌىمّۇٌىك جوغمۇزۇۋەجحي ۋە ئۇ ضۈجٕي  .ئەڭ ئبذرىسا ئۆزى ئىچحي .لېٕىػحي

  .ھېٍىمي ئبٍبٌٕىڭ ٍېٕىغب لوٍۇپ ٍوٌغب راۋاْ ثوٌسى
ئۇزاق ئوجّەً، ئۇ ذوجۇٕٔىڭ ئېرى )ئەثۇ ِەئجەز( ئورۇلٍۇلىسىٓ لەزەَ ئېٍىػمب ِبجبٌي 

ئۇ ئۆٍىسىىي ضۈجٕي وۆرۈپ  .لبٌّىغبْ ثىر لبٔچە جبي غبذپبً ضبغٍىمٕي ھەٍسەپ پەٍسا ثوٌسى
زەپ رەضۇٌۇٌالھٕي ثىر لۇر جؤۇغحۇرۇۋىسى، ئەثۇ  ثوٌغبْ ئىػالرٔي ئۇِّي ِەئجەز .ھەٍراْ لبٌسى

ئبٌالھ ثىٍەْ لەضەِىي، لۇرەٍػٍەر گېپىٕي لىٍىپ ٍۈرگەْ وىػي چولۇَ غۇ ئىىەْ، »ِەئجەز: 
 .، زېسى«ئۇٔىڭغب ھەِطۆھجەت ثوالً زېگۀىسىُ، پۇرضەت ثوٌطب چولۇَ غۇٔساق لىٍىّەْ ِەْ

جبِبئىحي ئىچىسە وبجحب ئبثروٍٍۇق  - ئۇ لەۋِي .ضەپەر زاۋاِىسا رەضۇٌۇٌالھ ئەثۇ ثۇرەٍسىگە ٍوٌۇلحي
ئۇ ثۇ لېحىُ لۇرەٍع زائىرٌىرى ئېالْ لىٍغبْ زور ِىمسارزىىي ِۇوبپبجٕي لوٌغب  .وىػي ئىسى

ئۇ رەضۇٌۇٌالھ ثىٍەْ ٍۈز  .ەٌحۈرۇظ جەِەضىسە رەضۇٌۇٌالھ ۋە ئەثۇ ثەورىٕي ئىسزەپ چىممبْو
جۇرأە وۆرۈغۈپ پىىىرٌەغىۀسىٓ وېَىٓ غۇ ٍەرٔىڭ ئۆزىسىال ثىٍٍە چىممبْ ٍەجّىع وىػي 
ثىٍەْ ِۇضۇٌّبْ ثوٌغبٍٔىمىٕي ئېالْ لىٍسى ۋە زەرھبي ثېػىسىىي ضەٌٍىطىٕي ئېٍىپ 

ئبزاٌەجىە جوغمۇزۇظ  - ِىٍٕىه ۋە جىٕىچٍىك ئەٌچىطي جبھبٕٔي ئەزٌئەٍسىطىگە چىگىپ ئە
ِەزىٕىگە ثبرغۇچە ثوٌغبْ  .ئۈچۈْ وەٌسى، زېگۀٕي ثىٍسۈرىسىغبْ ئەٌەَ لىٍىپ وۆجۈرۈۋاٌسى

ئۇ ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ غبِسىٓ  .ئبرىٍىمحب ٍۀە رەضۇٌۇٌالھ زۇثەٍر ئىجٕي ئەۋۋاَ ثىٍەْ ئۇچراغحي
ئۇ رەضۇٌۇٌالھ ۋە ئەثۇ ثەورىگە ثىرزىٓ  .ت وبرۋىٕي ثىٍەْ ثىٍٍە ئىسىلبٍحىپ وېٍىۋاجمبْ جىجبرە

 . ئبق رەذححە جوْ وەٍگۈزۈپ ٍوٌغب ضبٌسى
 لۇثب وۀتىذە غبدٌىك

ٍىٍي )ثۇ،  - 14ثىئطەت )رەضۇٌۇٌالھ پەٍغەِجەرٌىه غەرىپىگە ئېرىػىەْ ٍىٍي(ٔىڭ 
وۈٔي )ِىالزىَە  - 8ئبً(ٔىڭ  - 3ھىجىرىَٕىڭ ثىرىٕچي ٍىٍي ھېطبثٍىٕىسۇ( رەثىۇٌئەۋۋەي )

وۈٔي( زۈغۀجە رەضۇٌۇٌالھ لۇثب وۀحىگە ٍېحىپ  - 23ئبً(ٔىڭ 9ٍىٍي ضىٕحەثىر ) - 622
 . وەٌسى

ذۇغبٌٍىك ضبزاضي ۋە جەوجىر ئبۋازى ثۀي ئەِرى ئىجٕي ئەۋف »ئىجٕي لەٍَۇَ ِۇٔساق زەٍسۇ: 
ضبالِەت ٍېحىپ وەٌگۀٍىىىگە  - ِۇضۇٌّبٔالر رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ضبق .ِەھەٌٍىطىسە ٍبڭرىسى

جەرەپحىٓ ئۇٔىڭ ثىٍەْ وۆرۈغۈظ ئۈچۈْ  - وىػىٍەر جەرەپ .ذۇغبي ثوٌۇپ جەوجىر ئېَحبجحي
ئۇالر رەضۇٌۇٌالھ ثىٍەْ وۆرۈغۈپ رەضۇٌۇٌالھمب لىسغىٓ ضبالَ ثىرەجحي ۋە  .وەٌّەوحە ئىسى

جوِجبق  - ٍىپ جوِجبقئۇالر ئەجراپٕي ئورۇۋې .ئۇٔىڭغب پەٍغەِجەرٌىه ئېھحىراِىٕي ثىٍسۈرەجحي
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﴿فان اهلل ىو مواله و جەِىىٍٕىه ئۇٔىڭغب جوٌىّۇ ٍبراغمبٔىسى ۋە ئبٌالھٕىڭ:  .ثوٌۇپ ِېڭىػبجحي
ھەلىمەجەْ ئبٌالھ ئۇٔىڭ ِەزەجىبرىسۇر، جىجرىئىٍّۇ »جًنيل و صاحل املؤمنٌن واملبلئكة بعد ذالك ظهًن﴾

« لۇرئبْ وەرىُ« )»ىڭغب( ٍۆٌۀچۈوحۇرئۇٔىڭ ِەزەجىبرىسۇر، ئۇالرزىٓ ثبغمب پەرىػحىٍەرِۇ )ئؤ
 . ئبٍەت( زېگەْ ئبٍىحي ٔبزىً ثوٌّبلحب ئىسى - 4ضۈرە جەھرىُ 

ئۇالر رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئبٌسىغب »ئۇرۋە ئىجٕي زۇثەٍر رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ ٍۀە ِۇٔساق زېگەْ: 
ۋف رەضۇٌۇٌالھ ئۇالر ثىٍەْ ئوڭ جەرەپىە ثۇرۇٌۇپ ِېڭىپ، ثۀي ئەِرى ئىجٕي ئە .چىمىػحي

ئەثۇ ثەورى  .ثۇ وۈْ رەثىئۇٌئەۋۋەي ئېَىٕىڭ زۈغۀجە وۈٔي ئىسى .ِەھەٌٍىطىگە ثېرىپ چۈغحي
غۇڭب  .رەضۇٌۇٌالھ ئۇٔىڭ ٍېٕىسا جىُ ئوٌحۇراجحي .ئۆرە جۇرۇپ وىػىٍەرٔي لوثۇي لىٍىۋاجبجحي

 رەضۇٌۇٌالھٕي لبرغي ئېٍىع ئۈچۈْ چىممبْ ئۀطبرالرزىٓ ثۇرۇْ ئۇٔي وۆرِىگۀٍەر ئۇزۇي ئەثۇ
ثىر چبغسا رەضۇٌۇٌالھ ئوٌحۇرغبْ ٍەرگە  .ثەورىٕىڭ ئبٌسىغب وېٍىپ ضبالَ ثېرىػىە ثبغٍىسى

ئبپحبپ چۈغۈپ لېٍىۋىسى، ئەثۇ ثەورى ئۈضحىسىىي رىساضىٕي ضېٍىپ ئۇٔىڭغب ضبٍىۋەْ لىٍىپ 
 . ضبٍىسىحىپ جۇرزى، غۇئبْ وىػىٍەر رەضۇٌۇٌالھٕي جؤۇۋېٍىػحي

وىچىه ھەِّىطي  - چوڭ .وەٍپىَبجمب چۆِسىپۈجۈْ ِەزىٕە ئبھبٌىطي لىسغىٓ 
ثۇ وۈْ ِەزىٕە جبرىرىسا ِىطٍىطىس غبزٌىممب  .رەضۇٌۇٌالھٕي وۈجۈۋېٍىع ئۈچۈْ چىممبٔىسى

 .رەضۇٌۇٌالھ لۇثبزا وۇٌطۇَ ئىجٕي ھەزەَ زېگەْ وىػىٕىڭ ئۆٍىگە چۈغحي .جوٌغبْ ثىر وۈْ ثوٌسى
سە ئۈچ وۈْ جۇرۇپ وىػىٍەرٔىڭ ئەٌي ئىجٕي ئەثي جبٌىپ رەضۇٌۇٌالھحىٓ ئبٍرىٍىپ ِەوىى

 .ثەرگۈٌىرىٕي ئۆز جبٍىغب لبرار جبپمۇزۇۋېحىپ، پىَبزە ٍوٌغب چىمحي - رەضۇٌۇٌالھحىىي ئبٌغۇ
 . ئبذىرى رەضۇٌۇٌالھٕىڭ وەٍٕىسىٓ لۇثبزا ٍېحىپ وۇٌطۇَ ئىجٕي ھەزەِٕىڭ ئۆٍىسە ئۇچراغحي

ۆت وۈْ جۇرزى ۋە ثۇ رەضۇٌۇٌالھ لۇثبزا زۈغۀجە، ضەٍػۀجە، چبرغۀجە ۋە پەٍػۀجە ج
غۇٔىڭ ثىٍەْ ثۇ ِەضجىس  .جەرٍبٔىسا لۇثب ِەضجىسىٕي جەضىص لىٍىپ، ئۇٔىڭسا ٔبِبز ئولىسى

ثىئطەت )رەضۇٌۇٌالھ پەٍغەِجەر ثوٌغبْ(زىٓ وېَىٓ جەلۋازارٌىك ئبضبضىسا ثىٕب لىٍىٕغبْ جۇٔجي 
ٌالھٕىڭ ئەِرى ثەغىٕچي وۈٔي )جۈِە وۈٔي( ثوٌۇۋىسى، رەضۇٌۇٌالھ ئب .ِەضجىس ثوٌۇپ لبٌسى

ثىٍەْ جۆگىطىگە ِىٕسى ۋە جۆگىطىٕي ثۀي ٔەججبر )رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئبٔب جەرەپ جبغىٍىرى( 
غۇڭب،  .رەضۇٌۇٌالھ ئۇالرٔي چبلىرىع ئۈچۈْ ئبزەَ ئەۋەجىۀىسى .سېسىِەھەٌٍىطي جەرەپىە ھەٍ

ئۇالر لىٍىچٍىرىٕي ئېطىپ، ٔەٍسىٍىرىٕي وۆجۈرۈپ )ھۆرِەت لبراۋۇٌٍىرى ضۈپىحىسە(، 
رەضۇٌۇٌالھ ئۇالرٔي ئەگەغحۈرۈپ ِەزىٕە جەرەپىە لبراپ  .رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئبٌسىغب وەٌسى

 .ئىٍگىرٌىسى، ثۀي ئەِرى ئىجٕي ئەۋف ِەھەٌٍىطىگە وەٌگۀسە جۈِە ٔبِىسىٕىڭ ۋالحي ثوٌسى
غۇٔىڭ ثىٍەْ رەضۇٌۇٌالھ ئۇالر ثىٍەْ )ھبزىرلي( ثەجٕي ۋازى زېگەْ جبٍسىىي ِەضجىسٔىڭ 

 . ئۇالر ٍۈززەن ئبزەَ ئىسى .ٔبِىسىٕي ئولۇزىئورٔىسا جۈِە 
 رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ِەدىٕىگە وىرىػي

وىرزى )غۇ وۈٔسىٓ ئېحىجبرەْ ٍەضرەپ  جۈِە ٔبِىسىسىٓ وېَىٓ رەضۇٌۇٌالھ ِەزىٕىگە
زەپ « پەٍغەِجەر غەھىرى»، ٍۀي «ِەزىٕەجۇٕٔەثەۋىََە»زەپ ئبجىٍىسىغبْ ثۇ لەزىّي غەھەر 

رەضۇٌۇٌالھ ِەزىٕىگە لەزەَ  .زەپال ئبجبٍّىس( غەھەر لىطمبرجىپ ِەزىٕەجۆۋۀسە ثۇٔي  .ئبجبٌسى
ذۇراٍِىممب چۆِگەْ  - وىچىه غبز - جەغرىپ لىٍغبْ ثۇ وۈْ جبرىري ئەھّىَەجىە ئىگە، چوڭ

زولّۇغالر  - ئبراِالر، ووچب ووٍالر ۋە رەضحە - ئۇٔحۇٌغۇضىس ثىر وۈْ ثوٌسى، ئۆٍٍەر، ھوٍال
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 .ئبٌمىع ضبزاٌىرى ثىٍەْ زىٍسىٍىگە وەٌسى - ى ۋە جەثرىهلىسغىٓ ِەزھىَە غوئبرٌىر
ئۀطبرالرٔىڭ لىسٌىرى غبزٌىك ۋە ذۇغبٌٍىك جۀحۀىطىگە ِبش وەٌحۈرۈپ ئۇضۇي ئوٍٕبپ، 

 . جۆۋۀسىىي ِىطراالرٔي ئولۇٍححي
 رەضۇٌۇٌالھ جۇٌۇْ ئبٍسەن چېچىپ ٔۇر،

 . چىمىپ وەٌسى ضۀَەجۇٌۋىسازىٓ
 زىُ،ذۇزاغب غۇورى لىٍّبق ثىسگە ال

 . ثىرەر ئبزەَ لوي ئۈزِىطىال زۇئبزىٓ
 ِۇضۇٌّبٔالرغب ِەلجۇي ئۇغجۇ زىٕٕي،
 رەضۇٌۇٌالھ ئېٍىپ وەٌسى ذۇزازىٓ 

ئبراٍِىرى ئبزازە، زۆٌەجّەْ زەرزار وىػىٍەر  - ئۀطبرالرٔىڭ ھەِّىطي گەرچە ئۆً
 .ووٍىسا ئېسىثوٌّىطىّۇ، ٌېىىٓ ئۇالرٔىڭ ھەر لبٔسىغي رەضۇٌۇٌالھٕي ئۆز ئۆٍىگە چۈغۈرۈغٕىڭ 

ٓ ئۆجطە، جۆگىطىٕىڭ چۇٌۋۇرىٕي سېسىغۇڭب رەضۇٌۇٌالھ ھەرثىر ووچب ھەر ثىر لورۇٔىڭ ئبٌ
ضەراِجبٔالرٔي  - ٍبراغ، ئەضۋاپ - ذورجۇْ، لوراي - پەظ زېگۈچە ذبٌحب - جۇجۇۋېٍىپ ھەظ
ئۇ  جۆگىٕي ئۆز ئىرحىَبرىغب لوٍۇۋېحىڭالر،»ثۇ چبغسا رەضۇٌۇٌالھ ئۇالرغب:  .جبرجىپ ثوالجحي

غۇٔىڭ ثىٍەْ جۆگە ئىرحىَبرى ھبٌسا ِبڭغىٍي  .زەٍححي« ئبٌالھٕىڭ ئەِرى ثىٍەْ ِبڭغۇچىسۇر
ھەجحب ثىر چبغسا ھبزىرلي پەٍغەِجەر ِەضجىسىٕىڭ ئورٔىغب ٍېحىپ وېٍىۋىسى، جۆگە جبلال  .جۇرزى

رەضۇٌۇٌالھ جېري جۆگىطىسىٓ چۈغىىچە ثوٌّىغبْ ئىسى، جۆگە ٍۀە لوزغۇٌۇپ  .چۆوۈپ ٍبجحي
ثۇرۇٌۇپ وېٍىپ  ئبٔسىٓ ئىىىي ٍېٕگە ثىر لبرىۋېحىپ وەٍٕىگە .بزراق ِېڭىپ جوذحىسىئ

ثۇ جبً  .غۇٔىڭ ثىٍەْ رەضۇٌۇٌالھ جۆگىسىٓ چۈغحي .زەضٍەپىي ئورٔىغب چۆوۈپ ٍبجحي
)رەضۇٌۇٌالھٕڭ جبغىٍىرى( ثۀي ٔەججبر جەِەجىٕىڭ جەۋەٌىىي ثوٌۇپ، جۆگىٕىڭ ثۇ ٍەرگە 

رەضۇٌۇٌالھ ثبغحىال ئۆز  .رۇٔالغحۇرۇغي ثىٍەْ ثوٌغبْ ئىسىوېٍىپ جوذحىػي ئبٌالھٕىڭ ئو
ثۇ چبغسا ھەِّە ئبزەَ  .جبغىٍىرىٕىڭىىگە چۈغۈپ، ثۇ ئبرلىٍىك ئۇالرٔي ھۆرِەجٍىگۈضي ثبر ئىسى

رەضۇٌۇٌالھٕي ثىسٔىڭىىگە ثبراٍٍي! ثىسٔىڭىىگە ثبراٍٍي! زەپ ئبئىٍىطىگە جەوٍىپ لىٍىع ثىٍەْ 
جبلٍىرىٕي ئېٍىپ  - ئۀطبرى ئبٌٍىجۇرۇْ رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ٍۈنئبرىسىٓ ئەثۇ ئەٍَۇة  .لبٌسى

، «جبلٍىرى ثىٍەْ ثىٍٍە ثوٌىسۇ - ئبزەَ ئۆزىٕىڭ ٍۈن»غۇڭب رەضۇٌۇٌالھ:  .ئۆٍىگە ئەوىرىپ ثوٌسى
زېسى ۋە ئەضئەز ئىجٕي زورارە وېٍىپ رەضۇٌۇٌالھٕىڭ جۆگىطىٕىڭ چوٌۋۇرىٕي جۇجمىٕىچە ئۆٍىگە 

 . جۆگە ئۇٔىڭىىسە جۇرزىٍېحىٍەپ وەجحي، غۇٔىڭ ثىٍەْ 
ثىر لبٔچە وۈٔسىٓ وېَىٓ، رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئبٍبٌي ضەۋزە، لىسٌىرىسىٓ فبجىّە، ئۇِّي 

 .گۇٌطۇَ، )ثېمىۋاٌغبْ ئوغٍي( ئۇضبِە ئىجٕي زەٍس ۋە ئۇِّي ئەٍّۀٍەر ِەزىٕىگە ٍېحىپ وەٌسى
ٕي ثىٍٍە ئېٍىپ چبلىٍىرى - ئۇالر ثىٍەْ ثىٍٍە ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئەثي ثەورى ئبجىطىٕىڭ ثبال

رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ٍۀە ثىر لىسى زەٍٕەة ئېرى  .ئۇالرٔىڭ ئىچىسە ئبئىػىّۇ ثبر ئىسى .وەٌگۀىسى
ثەزرى ئۇرۇغىسىٓ وېَىٓ  .ئۇ ثۇ لېحىُ ھىجرەت لىالٌّىسى .ئەثۇٌئبضٕىڭ ٍېٕىسا لېٍىپ لبٌسى

 . ئبٔسىٓ ھىجرەت لىٍىپ چىمحي
ضۇٌۇٌالھ ۋە ئۇٔىڭ ضبھبثىٍىرى ِەزىٕىگە ئبئىػە )رەزىَەٌالھۇ ئۀھب( ِۇٔساق زېگەْ: رە

غۇ لبجبرزا ئەثۇ ثەورى ۋە  .وەٌگۀسىٓ وېَىٓ ثىحبپ، ثەجھبٌٍىك وېطىٍىگە گىرىپحبر ثوٌۇپ لبٌسى
غۇٔىڭ ثىٍەْ ِەْ رەضۇٌۇٌالھٕىڭ لېػىغب وېٍىپ  .ثىالٌالرِۇ ثۇ وېطەٌگە گىرىپحبر ثوٌسى
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وىىٕي ٍبذػي وۆرگىٕىّىسزەن ِەزىٕىٕىّۇ ئي ئبٌالھ! ثىس ِە»ئەھۋإٌي زېۋىسىُ، رەضۇٌۇٌالھ: 
ٍبذػي وۆرضەجىىٓ، ٍب ئۇٔىڭسىّٕۇ ثەورەن ٍبذػي وۆرضەجىىٓ، ِەزىٕىٕي وېطەٌٍىىٍەرزىٓ 

جبرازىٍىرىغب ثەرىىەت ثەرگىٓ ۋە ئۇٔىڭسىٓ جەپ  - ذبٌىٌ لىٍغىٓ، ِەزىٕىٕىڭ ئۆٌچەَ
گىچە رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ِبٔب ِۇغۇ ٍەر .، زەپ زۇئب لىٍسى«وېطەٌٍىىىٕي جۆھفىگە ٍۆجىىۋەجىىٓ

ھبٍبجىٕىڭ ثىر لىطّي ئبٍبغالغحي ۋە ئىطالَ زەۋىحىٕىڭ ِەوىە زەۋرى ئبضبضىٌ جەھەجحىٓ 
 . ئبٍبغالغحي

  

 پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ِەدىٕىذىىي ھبٍبتي .ثەغىٕچي ثبپ
 . رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ِەزىٕىسىىي ھبٍبجىٕي جۆۋۀسىىىسەن ئۈچ ثبضمۇچمب ثۆٌۈظ ِۇِىىٓ

پبضبجالر ٍبِراپ، ئىچىي جەھەجحە ھەر  - ِەزىٕىسە پبراوۀسىچىٍىه ۋە لبالٍّىمبْ پىحٕە (1
ذىً لبالٍّىمبٔچىٍىمالر ٍۈز ثەرگەْ، جبغمي جەھەجحە زۈغّەْ وۈچٍەر ِەزىٕىگە جبجبۋۇز لىٍىپ 

ِۈٌىي ئېغىر ذەۋپ ئبضحىسا لبٌغبْ ئۆجىۈٔچي زەۋر  - وېٍىپ، ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ھبٍبجي ۋە ِبي
ھۇزەٍجىَە »ئبً( ئېَىسا  - 11ٍىٍي زوٌمەئسە ) - 6ثۇ ئۀطىس ثبضمۇچ ھىجىرىَىٕىڭ  .ثبضمۇچي

 . ٔىڭ ئىّساٌىٕىػي ثىٍەْ ئبٍبغالغحي «غەرجٕبِىطي
 8ثۇ ثبضمۇچ ھىجرىَىٕىڭ  .ثۇززىطحالر ثىٍەْ جىٕچٍىك وېٍىػىّي ئورٔىحىع ثبضمۇچي  (2

ٍەْ ئبذىرالغحي ھەَ ثۇ زەۋر ھەر لبٍطي ئەي ٍىٍي راِىساْ ئېَىسا ِەوىە ئىػغبي لىٍىٕىع ثى -
 . پبزىػبھٍىرىٕي ئىطالِغب زەۋەت لىٍىع ثبضمۇچي ثوٌۇپ ھېطبثٍىٕىسۇ

ثۇ ھەر لبٍطي  .جوپ ثوٌۇپ ئبٌالھٕىڭ زىٕىغب وىرىع ثبضمۇچي - جىّي ذبالٍىمالر جوپ  (3
ئەۋەجىع زوٌمۇٔي جبِبئەجٍەرٔىڭ ِەزىٕىگە ئەي ثوٌۇپ ئەٌچي  - ئبٍّبلالر ۋە لەۋَ - لەثىٍە

 - 3ئەۋۋەي ) ٍىٍي رەثىئۇي - 11ثۇ ثبضمۇچ ھىجىرىَىٕىڭ  .ٍۇلىرى پەٌٍىگە وۆجۈرۈٌگەْ ثبضمۇچ
 . ۋاپبت جبپمبٔغب لەزەر زاۋاِالغحي ئبً( ئېَىسا رەضۇٌۇٌالھ 

 ِەدىٕىٕىڭ ھىجرەت ِەزگىٍىذىىي ۋەزىَىتي -ثىرىٕچي ثبضمۇچ 
پبضبت ۋە ِەضرىرە ِبزالالرزىٓ لۇجۇٌۇظ  - ھەرذىً پىحٕە -ھىجرەت لىٍىع زېگۀٍىه 

زېگەْ ِۀىٕىال ئىپبزىٍەپ لبٌّبضحىٓ، ثەٌىي ھىجرەت ٍۇلبرلي ئۇلۇَ ۋە ِەزِۇٔالرٔي ئۆز 
ئبِبْ غەھەرزە ٍېڭي ثىر جەِئىَەت ثەرپب لىٍىػمب  - ئىچىگە ئېٍىع ثىٍەْ ثىٍٍە ٍۀە جٕچ

ٕي لۇرۇغمب لۇزرىحىٕىڭ ٍېحىػىچە غۇڭب ثۇ ٍېڭي ۋەجۀ .ئورجبق وۈچ چىمىرىع زېگۀٍىه ثوالجحي
غەۋوىحىٕي  - وۈچ چىمىراالٍسىغبْ ۋە ئۇٔىڭ لۇرۇٌۇظ ئىػٍىرىٕي ِۇضحەھىەٍِەظ ۋە غبٔۇ

ٍۇلىرى وۆجىرىػىە جېگىػٍىه ھەضطىٕي لوغبالٍسىغبْ ھەر لبٔساق ثىر ِۇئّىٓ ِۇضۇٌّبٔغب 
ڭي جەِئىَەت غەن غۈثھىطىسوي رەضۇٌۇٌالھ ثۇ ٍې .ھىجرەت لىٍىع پەرز لىٍىپ ثېىىحىٍسى

لۇرۇغحب وۆپچىٍىىٕىڭ زىٕي زاھىَطي، ھەرثىٌ لوِبٔسأي ۋە ضىَبضىٌ ٍېحەوچي رەھجىرى 
 . ثوٌسى، ثبرٌىك ھولۇق ئۇٔىڭ لوٌىغب ٔىساضىس ِەروەزٌەغحي

ثىرىگە جۈپحىٓ ئوذػىّبٍسىغبْ ِۇٔساق ئۈچ ذىً  - رەضۇٌۇٌالھ ِەزىٕىسە ئەھۋاٌي ثىر
ھەر ثىر  .ئبزىً ِۇٔبضىۋەت ئورٔىحىػمب جوغرا وەٌسىضىٕىپحىىي ئبزەٍِەر ثىٍەْ جوغرا، 

ئۇالر  .ضىٕىپحىىي وىػىٍەرزىٓ ذبراوحېرى ئوذػىّبٍسىغبْ جۈرٌۈن ِەضىٍىٍەرگە زۇچ وەٌسى
 جۆۋۀسىىي ضىٕىپالر ئىسى:
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 . رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئبق وۆڭۈي، ضبپ زىً ضبھبثىٍىرى )ئبٌالھ ئۇالرزىٓ رازى ثوٌطۇْ( . 1
ئۇالر ِەزىٕىسىىي ٍەرٌىه  .ّبً جۇرۇۋاجمبْ ِۇغرىىالرجېرىغىچە ئىّبْ ئېَح .2

 . لەثىٍىٍەرٔىڭ پۇغحىسىٓ ثوٌغبْ ٔبزاْ ذەٌمٍەر
 . ٍەھۇزىَالر )ئۇالر ئەرەثٍەرگە ٔىطجەجەْ ٍبت ِىٍٍەت ئىسى( . 3
رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئەضھبثىٍىرى )ثوٌۇپّۇ ِۇھبجىرالر( جوغرىٍىك زۇچ وەٌگەْ ِەضىٍىٍىرى  

ىحي ئۇالرغب ٔىطجەجەْ ئۇالر ِەوىىسە ثېػىسىٓ ئۆجىۈزگەْ غبرائىححىٓ غۇوي، ِەزىٕىٕىڭ غبرائ
 .ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ھولۇلي ثبغحىٓ ئبذىر ئۆزىٕىڭ لوٌىسا ثوٌسى ئەِّب ِەزىٕىسە .زور پەرلٍىٕەجحي

ئەِسى ئۇالرغب  .ھېچىىػي ئۇالرٔىڭ ئۈضحىسىٓ ھۆوۈِرأٍىك لبِچىطىٕي ئوٍٕىحبٌّىسى
جۇرِۇغٕي ٍبذػىالظ، ئىگىٍىه جىىٍەظ، ضىَبضەت ثەٌگىٍەظ، ٍۈوطىٍىع، جەرەلمىَبت، 

ھۆوۈِەت جەغىىً لىٍىع، جىٕچٍىك ئورٔىحىع ۋە جىٕچٍىك ئورٔىحىع ئۈچۈْ وۆرەظ لىٍىع، 
ئەذالق زېگۀگە ئوذػبظ ھبٍبجىٌ زۇَٔبٔىڭ  - ئىجبزەت، ئەزەپ - ھبراَ، جبئەت - ھبالي

ئوڭػبظ ئۈچۈْ ثبرٌىمي ثىٍەْ  ئىػٍىرىٕي ئىٕچىىىٍەپ ثېىىحىپ جەرجىپىە ضېٍىع ۋە
ئبجٍىٕىع پۇرضىحي ۋە ئۆزئبرا ھەِىبرٌىػىپ، ھەر لبٍطي جەھەجحە جبھىٍىَەت جەِئىَحىگە 
ِۇجٍەق ئوذػىّبٍسىغبْ، ئىٕطبٔىَەت زۇَٔبضىسىىي ھەر لبٔساق ثىر ئىٍغبر جەِئىَەجحىٓ 

 - غۇ ِىطٍىطىس جبپبئبالھىسە ئۈضحۈْ جۇرىسىغبْ ۋە ئوْ ٍىً ِبثەٍٕىسە ِۇضۇٌّبٔالر جبرجمبْ ئب
ِۇغەلمەت ثەزىٍگە وەٌگەْ ثۇ زەۋەجٕىڭ ۋەوىٍٍىه ِەھطۇٌي ثوالالٍسىغبْ ٍېڭىچە ئبالھىسە ثىر 

 . ضبئىحي ٍېحىپ وەٌگۀىسى - ئىطالِي جەِئىَەت لۇرۇپ چىمىػٕىڭ ۋالحي
گە پۈجۈْ ۋۇجۇزى ثىٍەْ «لۇرئبْ وەرىُ»وىراِالر )ئبٌالھ ئۇالرزىٓ رازى ثوٌطۇْ(  - ضبھبثە

پەرِبٍٔىرىٕي ئۆزٌەغحۈرۈغىە ئبٌسىراٍححي  - ٔىڭ ئەھىبَ، ئەِىر«لۇرئبْ وەرىُ»ئۇالر  .زٌۀسىٍۈ
ِبٔب ثۇ رەضۇٌۇٌالھٕىڭ  .ۋە ھەر لبٔساق ثىر ئەھىبَ ٔبزىً ثوٌطب ذۇغبٌٍىك ثىٍەْ لوثۇي لىالجحي

غۇٔسالال  .ِۇضۇٌّبٔالرغب ٔىطجەجەْ ھەِّىسىٓ ئبۋۋاي ھەي لىٍىػمب جېگىػٍىه ئىػي ئىسى
ئىطالَ زەۋىحي ۋە ئىالھىٌ ئەٌچىٍىىىٕىڭ ئبضبضىٌ ِەلطىحي ئىسى، ٌېىىٓ ئۇ ھبزىرچە ثەن 

ثۇ ٍەرزە جىسزىٌ ھەي لىٍىػمب جېگىػٍىه ثبغمب ثىر لبٔچە  ّبضحىٌٓثوجىسزىٌ ِەضىٍە 
 . ِەضىٍىّۇ ِەۋجۇت ئىسى

ئۆزىٕىڭ غۇ ِەزگىٍسە ِەزىَٕىسىىي ِۇضۇٌّبٔالر ئىىىي لىطىّغب ثۆٌۈٔەجحي: ثىرى 
ئېطەْ، غەِطىس  - زۇَٔبضي ئىچىسە ئبِبْ - جوغۇٌۇپ ئۆضىەْ ِبوبٔي، ئبٔب ٍۇرجي ۋە ِبي

ٍبغبۋاجمبٔالر ثوٌۇپ، ئۇالرٔىڭ وۈٔسىٍىه جۇرِۇظ الزىّەجٍىىٍىرىسىٓ ئۆزگە غەَ ئۀسىػىطي 
ر ٍۀە ثىر ثۆٌۈن ِۇضۇٌّبٔالر ثبر ئىسى )ئۇال ئۇالرٔىڭ ٍېٕىسا .ٍوق، ئۇالر ئۀطبرالر ئىسى

ئۇالرٔىڭ ھەِّە ٔەرضىطي ٍولبٌغبْ، ئۇالر ِەزىٕىگە ئبرأال جېٕىٕي جبٍالپ  .ِۇھبجىرالرزۇر(
چىمىۋېٍىػمبْ، ٔە ئۇالرٔىڭ پبٔبگبھي، ٔە جۇرِۇغىٕي لبِساظ ئۈچۈْ ئىػٍەٍسىغبْ ئىع ئورٔي، 

ئبز ثۇ ِۇضبپىرالرٔىڭ ضبٔىّۇ  .ٔە ئۇالرٔىڭ جبھبٔسارچىٍىك لىٍىپ جۇرغىسەن ِەثٍىغي ٍوق ئىسى
چۈٔىي، ئبٌالھمب ۋە ئبٌالھٕىڭ رەضۇٌىغب  .وۈٔگە وۆپىَىۋاجبجحي - ئەِەش، ثەٌىي جېري وۈٔسىٓ

ئىّبْ وەٌحۈرگەْ ھەر لبٔساق ثىر وىػٕىڭ ھىجرەت لىٍىپ چىمىػي پەرز لىٍىپ 
غۇڭب ئۇٔىڭ ئىمحىطبزى ۋەزىَىحي جېسال  .ِەزىٕە ئۇٔچە ثبً غەھەر ئەِەش ئىسى .ثېىىحىٍگۀىسى

ئۇچرىسى ۋە ِۇغۇٔساق لىَىٕچىٍىك پەٍحىسە ئىطالَ زىٕىغب ئۆچّۀٍىه لىٍغۇچي زاۋاٌغۇغمب 
زۈغّەْ وۈچٍەر ِەزىٕىگە لبرىحب ٍېرىُ ئىمحىطبزىٌ جبزا ٍۈرگۈزگۀٍىىحىٓ، ِەزىٕىٕىڭ 
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ضىرجحىٓ وىرىسىغبْ جبۋار ِىمسارى ئبزالپ وېحىپ، ذەٌمٕىڭ جۇرِۇغي جىسال ئېغىر زەرىجىسە 
 . زەذٍىگە ئۇچرىسى

ەزگىٍسە ِەزىٕىسىىي ٍەرٌىه ذەٌمٍەر ئبرىطىسىىي جېرىغىچە ِۇضۇٌّبْ ثوٌّبً غۇ ِ 
جۇرۇۋاجمبْ ثىر لىطىُ ِۇغرىىالر ثبر ثوٌۇپ، ئۇالرٔىڭ ِۇضۇٌّبٔالر ثىٍەْ ھۆوۈِرأٍىك 

ئۇالرٔىڭ ئىچىسىىي ثىر لىطىّالر ثۇ ٍېڭي زىٕغب  .ِبزارى ٍوق ئىسى - جبالغمۇزەن وۈچ
ەجسازٌىرىٕىڭ جۇجمبْ ٍوٌىٕي جبغٍىغۇضي وەٌّەً، ئىىىىٍىٕىپ ٔىطجەجەْ زەر گۇِبْ ثوٌۇپ ئ

ٍۈرۇۋاجمبْ ثوٌطىّۇ، ٌېىىٓ ئىطالَ زىٕىغب ۋە ِۇضۇٌّبٔالرغب لبرىحب زىٍٍىرىسا ئبزاۋەت ۋە 
ئۇٔسالالر ئۇزاق ئۆجّەٍال ھىساٍەت جېپىپ ئىرالضّەْ  .ضۈٍمەضث پىالٔالپ ٍۈرِەٍححي

ىسە ٍۀە رەضۇٌۇٌالھمب ۋە ِۇضۇٌّبٔالرغب لبرىحب ئۇالرٔىڭ ئىچ .ِۇئّىٍٕەرزىٓ ثوٌۇپ وەجحي
وۆڭٍىسە لبجحىك ئۆچّۀٍىه ۋە ئېغىر ئبزاۋەت ضبلالپ ٍۈرىسىغبْ ثىر ثۆٌۈن وىػىٍەرِۇ ثبر 

ٌېىىٓ ئۇالر ِۇضۇٌّبٔالرغب ئبغىبرا جەڭ ئېالْ لىالٌّبٍححي، ثەٌىي جېري زاِبٕٔىڭ  .ئىسى
ضبزالەت ئىسھبر لىٍىپ  ب ٔبئىالج زوضحٍۇق ۋەغبرائىحىغب ثېمىپ، ِۇضۇٌّبٔالرغب لبرىح - غەرت

ثۇالرٔىڭ وبجحىۋېػي ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئۇثەً ئىجٕي ضەٌۇي زېگەْ وىػي ثوٌۇپ، ئەۋش  .ٍۈرەجحي
پبزىػبھ لىٍىپ  - ۋە ذەزرەج لەثىٍىٍىرى ثۇئبش ئۇرۇغىسىٓ وېَىٕال ئۇٔي ئۆزٌىرىگە ضەرزار

رەضۇٌۇٌالھ وېٍىپ لېٍىپ وىػٍەر ئۇٔىڭسىٓ ٍۈز ئۇغحۇِحۇت ِەزىٕىگە  .جىىٍىۋاٌّبلچي ثوٌغبْ
غۇٔساق ثوٌّىغبْ ثوٌطب ئۇ ِەزىٕە ذەٌمىگە پبزىػبھ ثوالً  .ئۆرۈپ رەضۇٌۇٌالھمب ٍۈزٌىٕىپ وەجحي

غۇڭب ئۇ رەضۇٌۇٌالھٕي ِېٕىڭ ثوٌغۇضي ذبٍٔىك ئورٔۇِٕي جبرجىۋاٌسى زەپ  .زەپ لبٌغبٔىسى
ئەِّب، ئۇ ثەزرى ئۇرۇغىسىٓ  .ىه ضبلالپ ٍۈرەجحيلبراٍححي ۋە رەضۇٌۇٌالھمب ئبضحىرجحىٓ ئۆچّۀٍ

وېَىٓ ۋەزىَەجٕىڭ ئۇٔىڭ ئۈچۈْ پبٍسىطىس جەرەپىە ٍۈزٌىٕىۋاجمبٍٔىمىٕي ۋە ِۇغۇٔساق غېرىه 
ئەلىسىطي ثىٍەْ جۇرۇۋەرضە زۇَٔبۋى ِۀپەئەجٍەرزىٓ، ٔۇرغۇْ ٔەپحىٓ لۇرۇق لبٌىسىغبٍٔىمىٕي 

 . ٕي ئبغساوي جبوبرالپ لوٍسىٔەزەرزە جۇجۇپ، ئۆزىٕىڭ ِۇضۇٌّبْ ثوٌغبٍٔىمى
ٌەر ۋە «ئبغۇرى»جەۋەٌىىىگە  ٍەھۇزىَالر ٍۇلىرىسا ضۆزٌەپ ئۆجىىٕىّىسزەن ھىجبز 

ئۇالر ئەضٍىسە ئىجراْ ِىٍٍىحىگە  .رۇٍِۇلالرٔىڭ زۇٌۇِىسىٓ لېچىپ وېٍىپ لبٌغبْ ذەٌك ئىسى
وېچەن، جىً ۋە  - جەۋە ذەٌك ثوٌطىّۇ، ٌېىىٓ ئۇالر ھىجبزغب وۆچۈپ وەٌگۀسىٓ وېَىٓ، وىَىُ

ھەجحب ئۇالرٔىڭ لەثىٍە  .ِەزۀىَەت لبجبرٌىك جەھەجٍەرزە جبِبِەْ ئەرەثٍىػىپ وەجىۀىسى
ھەجحب ئۇالر ثىٍەْ ئەرەثٍەر  .ٔبٍِىرى ۋە غەذطٍەرٔىڭ ئىطىٍّىرىّۇ ئەرەثچە ئبجبٌغبٔىسى

ىٓ، ئۇالر ٌېى .ثبجىٍىك ۋە وۈٍئوغۇٌٍۇق ِۇٔبضىۋەجٍىرىّۇ ثبرٌىممب وەٌگۀىسى - ئبرىطىسا لۇزا
ئۆزٌىرىٕىڭ ِىٍٍەت، ئىرق جەۋەٌىىىٕي لەجئىٌ ئېطىسىٓ چىمبرِبً، ئەرەثٍەرگە ِۇجٍەق 

ثەٌىي، ئۆزٌىرىٕىڭ ئىطرائىً )ٍەھۇزىٌ( ِىٍٍىحي ثوٌغبٍٔىمىسىٓ  .لوغۇٌۇپ وەجّىگۀىسى
ئۇالرٔىڭ زىٕي  .ئەرەثٍەرٔي ثوٌطب ئەڭ جۆۋەْ زەرىجىسە ھەلىر وۆرەجحي .پەذىرٌىٕەجحي

ٍولي پەلەت پبٌچىٍىك، ضېھىرگەرٌىه، زەِىەغٍىه، زۇئبذۇٍٔۇق،  - ضەرِبٍىطىٕىڭ ثبر
ۋەھبوبزاالر ثوٌۇپ، ئۇالر غۇ ٔەرضىٍەر ئبرلىٍىك ئۆزٌىرىٕي ثىٍىٍّىه، فبزىً، روھىٌ ٍېحەوچىٍەر 

 . زەپ لبراٍححي
 .ٍەھۇزىَالر ھۈٔەرۋۀچىٍىه، جىجبرەت وەضپي، ِەئىػەت پۀٍىرىسە ِبھىر ذەٌك ئىسى

وېچەن لبجبرٌىك جىجبرەجٍەر  - ھبراق ۋە وىَىُ - ٍېّىع، غېىەر - زاْ، ٍەي - غۇڭب ئبغٍىك
غبراثالرٔي ضىرجحىٓ  - ئۇالر ئبغٍىك، رەذث ۋە ھبراق .ئبضبضٍىمي غۇالرٔىڭ لوٌىسىٓ چىمبجحي
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ثۇٔىڭسىٓ ثبغمب ٍۀە  .وىرگۈزۈپ، ذورِب لبجبرٌىك ٍەرٌىه ِەھطۇالجالرٔي ضىرجمب چىمىراجحي
غۇْ پۇي جېپىع ئۇضۇٌٍىرى ۋە چبرە ئبِبٌٍىرى ثبر ثوٌۇپ، ثۇٔىڭ ثىٍەْ ئەرەة ئبِّىطىسىٓ ٔۇر

ئۇالر ٍۀە ثۇٔىڭ ثىٍۀال لبٔبئەجٍىٕىپ لبٌّبً، جبزأىرورٌۇق ثىٍۀّۇ  .ھەضطىٍەپ پبٍسا ئبالجحي
رىگە ِەزھىَىٍى ئۇالر ئەرەة پېػىۋاٌىرى ۋە ٍۇرت ئبلطبلبٌٍىرىٕىڭ، غبئىرالرٔىڭ .غۇغۇٌٍىٕبجحي

 - ئېرىػىۋېٍىع ۋە ذبالٍىك ئبرىطىسا ٍبذػي ٔبَ لبزىٕىۋېٍىػمب ضەرپ لىٍىع ئۈچۈْ ئۇزۇْ
زەرەذٍىرىٕىڭ  - ۋاراْ، زەي - زېّىٓ، ثبغ - ِۇززەجٍىه لەرز ثېرىپ جۇرۇپ، ئۇالرٔىڭ ٍەر

زېّىٍٕىرىٕىڭ ھەِّىطىٕي  - ئبضحب ئۇالرٔىڭ ٍەر - ھەِّىطىٕي گۆرۆگە جۇجبجحي، ھەجحب ئبضحب
 . زېّىٕىغب ئبٍالٔسۇرۇۋاالجحي - ئۆزٌىرىٕىڭ ِۈٌۈن

ٍەھۇزىَالر ھىٍَىگەر، لبرا ٔىَەت، ضۈٍمەضحچي، پىحٕىرور، ئبٌساِچي ِىٍٍەت ثوٌۇپ، 
ھەزېطىال لوغٕب ئەرەة لەثىٍىٍىرى ئبرىطىسا ئبزاۋەت ۋە ئۆچّۀٍىه ئۇرۇلىٕي چبچبجحي ۋە ثۇ 

ٔەٍرەڭٍىرىٕي ئىػمب ضېٍىپ،  - ٍَەلەثىٍىٍەرگە ضەززۈرِەضحىٓ ئۆزٌىرىٕىڭ ٍوغۇرۇْ ھى
غۇڭب ئۇالرغب لوغٕب ئەرەة لەثىٍىٍىرى ٔەچچە ئەۋالز زاۋاَ لىٍغبْ  .ئۇالرٔي ئۆزئبرا چۇلۇغحۇراجحي

لبچبٔىي ثۇ  .لبٍٔىك ئۇرۇظ لبجىالڭچىٍىمٍىرىسا زاۋاٍِىك جىسزىٌ ھبٌەجحە ئۆجىۀىسى
ثبغٍىطب، ٍەھۇزىَالرٔىڭ زەھەرٌىه جۈجەوٍىرى جبرلىٍىػمب  - ئۇرۇغالرٔىڭ ئوجٍىرى ئۆچۈپ، ئىص

ئەرەة  .لوٌي ٍۀە وۆضەً ثوٌۇپ، ئوجحۇرىغب چىمىپ ئۇرۇظ زېسىٍىرىٕي لبٍحب جبجىالٍححي
لەثىٍىٍىرىٕي راضب وۈغىۈرجۇپ لوٍغبٔسىٓ وېَىٓ، زەرھبي ئۆزٌىرىٕي چەجىە ئېٍىپ ثۇ 

 . ثىچبرىٍەرگە وەٌگەْ وەٌّىػٍەرٔي جبِبغب لىٍىپ لبراپ ئوٌحۇراجحي
ثۀي  ،ثۀي ٔەزىر، ەت ِەزگىٍىسە ٍەضرەة )ِەزىٕە(جە ئبضبضٍىمي ثۀي لەٍٕۇلبھىجر

ِبٔب ثۇ ئۈچ پۇجٍۇق ٍەھۇزىالر ئوچىمي  .ئۈچ چوڭ ٍەھۇزىٌ لەثىٍىطي ثبر ئىسىلبجبرٌىك لۇرەٍسە 
ئەۋش، ذەزرەج لەثىٍىٍىرى ئوجحۇرىطىسا ئۇزاق زاِبٔالرزىٓ ثېرى ئۇرۇظ ئوجٍىرىٕي 

ھەجحب جېري ثۇئبش ئۇرۇغىسا ھەر لبٍطي  .لبٌطب لوزغبپ وەٌسىٍبٌمۇٔجىحىپ، پەضىَىپ 
ٍەھۇزىٌ لەثىٍىٍىرى ئۆزٌىرىٕىڭ ئىححىپبلساغٍىرى ثىٍەْ ثىر جەرەپ ثوٌۇپ ثىۋاضىحە جەڭگىّۇ 

ٍبِبْ ٍەھۇزىَالر ئىطالَ زەۋىحي ٍەضرەپحە ئوِۇٍِىػىػمب ثبغٍىغبٔسىٓ ثېرى،  .لبجٕبغحي
ٌّىغبْ ثوٌطىّۇ، ٌېىىٓ ئىطالَ زىٕىغب ۋە رەضۇٌۇٌالھمب لبرىحب زەِبٌٍىمچە ئبغىبرىٍىَب ٔىَەجٍىرىٕي

 . ئۇ ِەزىٕىگە وەٌگەْ جۇٔجي وۈٔسىٓ ئېحىجبرەْ ٔبھبٍىحي لبجحىك ئۆچّۀٍىه ضبلالپ وەٌسى
ئەِّب جبغمي  .زېّەن، ثۇالرٔىڭ ھەِّىطي ئىچىي جەھەجحىىي پبٍسىطىس ئبِىٍالر ئىسى

ئۇالر ئوْ  .ززىٌ زۈغّىٕي لۇرەٍع وبپىرٌىرى ئىسىجەھەجحە ٍۀىال ئىطالَ زىٕىٕىڭ ئەڭ ئەغە
ِۇضۇٌّبٔالرغب لورلۇجۇظ، جەھسىث ضېٍىع، ھەر جەھەجحىٓ لىطىع، ئبچ لوٍۇظ  ٍىً ِبثەٍٕىسە

ئولۇثەجٍەرٔي جېحىححي ۋە ئۇالرغب  - ۋە جبزاالظ ضىَبضەجٍىرىٕي ٍۈرگۈزۈپ، چىسىغۇضىس ئبزاپ
ئبٔسىٓ  .ەجەٌٍىه ئىسىَە ئۇرۇغي لوزغىسىجەرجىپٍىه، ٔىػبٍٔىك جەغۋىمبت ئېٍىپ ثېرىپ، ئ

ثىطبت ۋە  - ِۈٌۈن، ئۆً - ِۇضۇٌّبٔالر ِەزىٕىگە ھىجرەت لىٍّبلچي ثوٌىۋېسى، ئۇالرٔىڭ ِبي
 .لىسٌىرىسىٓ ئبٍرىۋەجحي - چبلب، ذوجۇْ - ئۇالرٔي ثبال .زېّىٍٕىرىٕي ِۇضبزىرە لىٍىۋاٌسى - ٍەر

ئبٔسىٓ ئۇالر  .ھەپطىگە ئبٌسى ۋە لىَٕبپ ئبزاثٍىسىثەٌىي جېري لوٌىغب چۈغۈپال لبٌغبٔالرٔي 
ثۇٔىڭٍىك ثىٍۀال چەوٍۀّەً، زەۋەت ٍېحەوچىطي )ِۇھەِّەز ئەٌەٍـھىططبالَ(ٔي ئۆٌحۈرۈپ، 

ثۇ ضۈٍمەضحٕي ئىجرا  .ئۇٔي ۋە ئۇٔىڭ زەۋىحىٕي ثىرالال ٍولىحىع ضۈٍمەضحىٕي پىالٔالغحي
برٌىك جىرىػچبٍٔىمالرٔي وۆرضەجحي ۋە ِۇغۇ لوٌسىٓ وېٍىسىغبْ ث .لىٍىػحب لىٍچە جەپحبرجّىسى
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وىٍوِېحىر ٍېرالٍىمحىىي ثىر زېّىٕغب جېٕىٕي جبٍالپ  500 ئىػالرزىٓ وېَىٓ ِۇضۇٌّبٔالر
ٍىۋىسى، ئۇالر ٍۀە ئۆزىٕىڭ ھەرەَ ئبھبٌىطي، ثەٍحۇٌالھٕىڭ ذىسِەجچي ذبزىٍّىرى ۋىثېرى

ٌ ئورٔىسىٓ پبٍسىٍىٕىپ وەڭ ثوٌۇظ ضۈپىحي ثىٍەْ ئەرەثٍەر ئبرىطىسىىي زىٕىٌ ۋە ضىَبضى
پۇچمبلٍىرىسىىي  - وۆٌەِسە ضىَبضىٌ ھۇجۇَ لوزغبپ، ئەرەة ٍېرىُ ئبرىٍىٕىڭ ھەر لبٍطي ثوٌۇڭ

ئەرەة ِۇغرىىٍىرىٕي ِەزىٕىگە لبرغي جۇرۇغمب وۈغىۈرجۈپ، ِەزىٕىٕي ٍېرىُ ئىمحىطبزىٌ جبزا 
پ وېٍىۋاجمبْ ِۇضبپىرالرٔىڭ ٔەجىجىسە، ثۇ ٍەرگە پبٔبھٍىٕى .ٍۈگۈزۈٌۈظ ھبٌىحىگە لىطحبپ وەٌسى

وۈٔگە ئېػىۋاجمبْ ثىر پەٍححە، ئۇٔىڭ ضىرجحىٓ وىرىسىغبْ وىرىُ ِىمسارى  - ضبٔي وۈٔسىٓ
ِبٔب ثۇالر رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئبٌالھٕىڭ ئەٌچىطي، ئۇِّەجٕىڭ زىٕي  .ثبرغبٔطېرى ئبزالپ وەجحي

جەغرىپ لىٍغبْ رەھجىرى ۋە لوغۇٕٔىڭ لوِبٔسأي ثوٌۇظ ضۈپىحي ثىٍەْ ِەزىٕىگە لەزەَ 
 . زەضٍەپىي ِەزگىٍسە زۇچ وەٌگەْ ھەي لىٍىع زۆرۈر ثوٌغبْ ِەضىٍىٍەر ئىسى

ھەلىمەجەْ، رەضۇٌۇٌالھ ِەزىٕىسە ئۆزىٕىڭ پەٍغەِجەرٌىه رۇٌىٕي ئوثساْ جبرى لىٍسۇرزى ۋە 
غەپمەت ِۇوبپبجىٕي ٍەجىۈززى ۋەٍبوي جبزا غبراثىٕي  - ھەر ثىر لەۋِگە ئۆزىگە الٍىك ِېھرى

وەڭ لوٌٍۇق، ئەپۇچبٍٔىك، ِەرھەِەجٍەر، ئۆچ ئېٍىع ۋە لبجحىك لوٌٍۇلحىٓ ھەِىػە  .زىئىچىۈز
ئبذىرى ثىر لبٔچە ٍىً ئىچىسىال ٍېرىُ ئبرإٌىڭ ضىَبضىٌ ھولۇلي ئىطالَ  .غبٌىت وەٌسى

  .زىٕىٕىڭ ۋە ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ لوٌىغب ئۆجحي
 ٍېڭي جەِئىَەت لۇرۇٌۇغي

لەزىّي ِەضجىسۇٕٔەثەۋىٕي ثىٕب لىٍىع  ْ جۇٔجيرەضۇٌۇٌالھٕىڭ غۇٔىڭسىٓ وېَىٓ ثبضمب
لبٍحب ئىىىي لېحىُ چۆوۈۋاٌغبْ ھېٍىمي ٍەرٔي ئىىىي ٍېحىُ ثبٌىسىٓ  - ئۇ جۆگىطي لبٍحب .ثوٌسى

رەضۇٌۇٌالھ ِەضجىس لۇرۇٌۇغىغب ئۆزى  .ضېحىۋېٍىپ، ئۇ ٍەرگە ِەضجىس ثىٕب لىٍىػمب ثۇٍرىسى
ئۇٔىڭ ٍبْ جەرىپىگە ذبَ ذىػالر ثىٍەْ ثىر ِەضجىس پۈجىۀسىٓ وېَىٓ  .ثىۋاضىحە لبجٕبغحي

ئۇ  .غۇِجىٍىرى ٍېپىٍسى - وىچىه ئۆٍٍەر ضېٍىٕىپ، ئۈضحىگە ذورِىٕىڭ غبخ - لبٔچە وىچىه
ھۇجرىالر پۈجىۀسىٓ وېَىٓ  .رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئبٍبٌٍىرى ئۈچۈْ ضېٍىٕغبْ ھۇجرىٍىرى ئىسى

 . رەضۇٌۇٌالھ ئەثي ئەٍَۇثٕىڭ ئۆٍىسىٓ ئۇٔىڭغب وۆچۈپ وەٌسى
ثۇ ِەضجىس ٔبِبز ئبزا لىٍىع ئۈچۈْ ضېٍىٕغبْ ذبٔىمب ثوٌۇپال لبٌّبضحىٓ، ثەٌىي ئۇ 

 پەرِبٍٔىرى ٍەجىۈزۈٌىسىغبْ ضورۇْ، ئەزەپ - ِۇضۇٌّبٔالرغب ئىطالَ زىٕي جەٌىّبجٍىرى ۋە ئەِىر
ئەذالق ئۆگىٕىسىغبْ ئبٌىٌ ثىٍىُ ٍۇرجي؛ ئۇزاق زاِبٔالرزىٓ ثېرى جبھىٍىَەت ۋە ئىچىي  -

ثىرىگە ئۆچّۀٍىىي ثبر لەثىٍىٍەرٔىڭ ئۇچرىػىپ ئۆزئبرا  - ٍىرالالغحۇرۋەجىەْ ثىر ئۇرۇغالر
چۈغىٕىع ۋە ئۆزئبرا ئۈٌپەت ھبضىً لىٍىسىغبْ ٍىغىٓ ِەروىسى؛ ئىجحىّبئىٌ ئىػالرٔي ثىر 
جەرەپ لىٍىسىغبْ، زۈغّۀگە لبرغي لوغۇْ جەغىىٍٍەٍسىغبْ ھەرثىٌ ثبزا؛ غۇٔسالال 

ۋە ئىجرائىَە ِەجٍىطٍىرىٕي ئۆجىۈزىسىغبْ پبرالِېٕث )لۇرۇٌحبً( ِەضٍىھەت، وېڭەظ ضورۇٔي 
 - ِبوبٍٔىرىسىٓ، ِبي - غۇٔىڭ ثىٍەْ ثىر ۋالىححب ثۇ ِەضجىس ٍۇرت .ئورگىٕي ثوٌغبْ ئىسى

جبۋاثىئبجٍىرىسىٓ ئبٍرىٍىپ ِۇضبپىر ثوٌۇپ وەٌگەْ زور ثىر جۈروۈَ  - زۇَٔبٌىرىسىٓ ۋە ئبئىٍە
 . ٌغۇ جبٍىّۇ ثوٌغبٔىسىوەِجەغەي ِۇھبجىرالرٔىڭ جۇرا

ھىجرەجٕىڭ زەضٍەپىي ِەزگىٍٍىرىسە ھەر وۈٔي ثەظ لېحىُ ئولۇٌۇپ، جبھبٕٔي ٌەرزىگە 
 . جوۋالظ ٍوٌغب لوٍۇٌسى« ئەزاْ»ضبٌىسىغبْ ِۇڭٍۇق ٍبڭراق ضبزا 

پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ ٍىغىٍىع ۋە ثىرٌىػىع ِەروىسى )ِەضجىس(ٔىڭ لۇرۇٌۇغىٕي 
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ئبجبٍىپ  ئۇٌۇغۋار، ھەِسە، ثىرگە ٍۀە ِۇھىُ جبرىرىٌ ئەھّىَەجىە ئىگەئېٍىپ ثىرىع ثىٍەْ 
ئۇ ثوٌطىّۇ ِۇھبجىرالر ثىٍەْ ئۀطبرالر  .ذبضىَەجٍىه ِۇٔساق ثىر ئىػٕي ئېٍىپ ثبرزى

 . ئوجحۇرىطىسا لېرىٕساغٍىك ِۇٔبضىۋىحي ئورٔىحىع ئىػي ئىسى
ھىٍىَەجچە ئەضەثىٍَىىٕي ثۇ لېرىٕساغٍىمٕىڭ ٔىػبٔي )ئىّبَ غەززاٌي ئېَحمىٕىسەن( جب

زەثۇٍٔىمي ئۇٔىڭ ئىسىَە ئەذاللي ۋە  - لىّّىحي ۋە ٍبوي ذبر - جۈگىحىع ۋە وىػىٕىڭ لەزرى
ئۆز جەرەپسارىٕي پەلەت ئىطالَ ئۈچۈٔال ھىّبٍە لىٍىع ۋە  ،جەلۋازارٌىمي ثىٍەْ زىچ ثىرٌەغحۈرۈظ

  .زېگەْ ثوالجحي لوغساظ، ٔەضەة، ئېرق ۋە ٍۇرت پەرلٍىرىٕي پۈجۈٍٔەً جۈگىحىع
پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ ضبھبثىٍىرى ئبرىطىسا ئورٔبجمبْ ثۇ لېرىٕساغٍىك ِۇٔبضىۋىحىٕي 

پەٍّبٔغب،  - ئېغىسزىٓ چۈغۈرِەً جوۋالٍسىغبْ لۇرۇق غوئبرغب ئەِەش، ثەٌىي وۈچٍۈن ئەھسۇ
ىسىٓ ئۆز ِۀپەئەج .جبٔغب ۋە ِبٌغب چېحىٍىسىغبْ ئەِەٌىٌ ھەرىىەجىە ئبٍالٔسۇرغبٔىسى

ثبغمىالرٔىڭ ِۀپەجىٕي ئەال ثىٍىع، ئۆزئبرا وۆٍۈٔۈظ ۋە ئۆزئبرا ئۈٔطي ئۈٌپەت ۋە چىمىػمبلٍىك 
ثۇ لېرىٕساغٍىممب غۇٔساق چوڭمۇر ضىڭگەْ ئىسىىي ئۇ ئىػالر ثۇ ٍېڭي جەِئىَەجٕي ئبجبٍىپ 

 . ئىسالر ثىٍەْ جوغمۇزۇۋەجىۀىسى - جەضىرٌىه ئىع
لېرىٕساغٍىك ِۇٔبضىۋىحي  - ِۇضۇٌّبٔالر ئبرىطىسا لبْ - پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ ِۇئّىٓ

ئۇ ثۇ  .ئورٔبجمبٔسەن، ئۇالر ئبرىطىسا ٍۀە ئىطالِي ئىححىپبلساغٍىك ئەھسىٕبِىطي ئورٔبجحي
ئبرلىٍىك ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ۋۇجۇزىسا لېپمبٌغبْ جبھىٍىَەجٕىڭ وؤب ئەضەثىٌ لبراغٍىرىٕي ۋە 

  .جبھىٍىَەجٕىڭ لبالق ئۀئۀىٍىرىگە ذبجىّە ثەرزى .جبرجىػٍىرىٕي جۈگەجحي - لەثىٍە جبالظ
 روھىٌ تەرثىَىٕىڭ ئىجتىّبئي تەضىرى

ِبٔب ِۇغۇٔساق ھېىّەجٍىه، زأب جەزثىر ۋە پۇذحب ئبضبضالر ثىٍەْ رەضۇٌۇٌالھ ثۇ ٍېڭي 
ثۇ ثۈٍۈن ٍۈزٌىٕىع ِبھىَەجحە، ئبغۇ ئۇٌۇغ  .ئبضبضىٕي جۇرغۇززى - جەِئىَەجٕىڭ ھۇي
ۇٌۇٌالھٕىڭ ِەرىپەجٍىه ضۆھجەت ثۇٌىمىسىٓ ئبٌغبْ روھي ئوزۇلىٕىڭ ئەِەٌىٌ ضبھبثىٍەرٔىڭ رەض

جەرثىَە  - ثىٍىُ ئۆگەجحي، جەٌىُ - ئبذػىّي، ئىٍىُ - رەضۇٌۇٌالھ ئۇالرغب ئەجە .جەضىرى ئىسى
ئېٍىپ ثېرىپ روھىَىحىٕي پبوالپ ۋە ئېطىً ئەذاللالرغب جەرغىپ لىٍىپ جۇراجحي ۋە ئۇالرغب 

ٍوضۇٍٔىرىٕي  - ئىجبزەجٍىه ثوٌۇغٕىڭ لبئىسە - جبئەت ،پەزىٍەجٍىه  - قلېرىٕساغٍىك، ئەذال
رەضۇٌۇٌالھ ٍۀە ٍوٌالرزىٓ زىَبٍٔىك ٔەرضىٍەرٔي ٍولىحىػٕي، ضەزىمە لىٍغبٔغب ثبراۋەر . ئۆگىحەجحي

ِۇضۇٌّبٔالرٔي  - ئۇ ٍۀە ِۇئّىٓ .زەٍححي ۋە ئۇٔي ئىّبٕٔىڭ ثىر جبرِىمي زەپ ھېطبثالٍححي
ضبذبۋەت لىٍىػمب جەرغىپ لىٍىپ، ضەزىمە ۋە ضبذبۋەجٕىڭ پەزىٍەجٍىرى جوغرىطىسا  - ذەٍرى

غۇٔىڭ ثىٍەْ ثىر ۋالىححب   .ئبزەِٕىڭ زىٍي ئېرىگىسەن ٍبذػي گەپٍەرٔي لىٍىپ ثىرەجحي
رەضۇٌۇٌالھ ٍۀە جىٍەِچىٍىه لىٍىع ۋە ثبغمىالرٔىڭ لوٌىغب لبراٍسىغبْ جەٍَبر جبپ ثوٌۇپ 

ٕىػمب ثۇٍرىَححي ۋە ضەۋرچبْ، لبٔبئەجچبْ ثوٌۇغٕىڭ پەزىٍەجٍىرىٕي لېٍىػحىٓ لبجحىك ضبلٍى
 - ئۇ ٍۀە ضبھبثىٍەرگە ئبٌالھ جەرىپىسىٓ ئىجبزەجىە ثېرىٍىسىغبْ وبجحب ئەجىر .چۈغۀسۈرەجحي

ضبۋاثالرٔي ضۆزٌەپ ثېرىع ثىٍەْ ثىٍٍە ئۆزىگە ٔبزىً ثوٌغبْ ۋەھىٍَەرٔي ئولۇپ ثېرىپ 
ئۇالرِۇ وۈٍٔۈن ۋەھىَٕي  .وٌغبْ ِۇٔبضىۋىحىٕي چىڭىحبجحيئۇالرٔىڭ ۋەھي ئىالھي ثىٍەْ ث

رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئبٌسىسا ئولۇۋېٍىع ئبرلىٍىك ئۆزٌىرىٕىڭ ئىالھي ۋەھىَگە ثوٌغبْ جؤۇغىٕي 
ثۇذىً زەرش ِۇزاوىرە ئۇالرغب ئۇالرٔىڭ چۈغۀچىطىٕي ئبغۇرۇپ ثىٍىّٕي  .ئوضحۈرەجحي
ىڭ جەٌىۋى ۋە ئىالھىٌ ئەٌچىٍىىٕىڭ ۋە ئۇالرغب ئىطالِىٌ زەۋەجٕ ۇراجحيچوڭمۇرالغح
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 . ِەضئۇٌىَحىٕي جۇٔۇجبجحي
رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ِبٔب ِۇغۇٔساق ِۇوەِّەي جەرثىَىطي ئبضحىسا، ضبھبثىٍەرٔڭ پۈجىۈي روھىٌ 

رەۋغٍىرى پۈجۈٍٔەً ئىطالِىٌ ئبڭ ۋە ئىطالِىٌ ئىسىَە ئبضبضىغب لۇرۇٌۇپ،  - زۇَٔبضي ئەذالق
ەٍئەت ثەرگەْ ثۇ زىٕٕىڭ ِبھىَىحي ۋە ئبذىرلي ٔىػبٔىٕي ئۇالر ئۆزٌىرى ئىحمبز لىٍغبْ ۋە ث

ِۇوەِّەي رەۋىػحە چۈغۀسى، ئۇالر ھبٍبجٍىمحىىي ھەرلبٔساق ھبزىطىگە ئىطالِىٌ ئبڭ ۋە 
غەٍئىٍەرٔىڭ لىّّىحىٕي پەلەت ئىطالِىٌ ئۆٌچەَ ثىٍەْ لبراپ ئىطالِىٌ ٔۇلحىسىٓ 

ضبھبثەوىراٍِەرٔىڭ ۋۇجۇزىسا ِۀىۋى ِەزۀىَەت رەضۇٌۇٌالھ ٍۀە  .ئۆٌچەٍسىغبْ ثوٌسى
 - پەزىٍىحىٕي ۋە گۈزەي ئەذالق ضەۋىَىطىٕي ٍۇلىرى وۆجۈرزى ۋە ئۇالرٔي وىػىٍىه لەزرى

لىّّەت لبرىػي، زۇَٔب لبرىػي ۋە ٍۇلىرى ئۆٌگە جىىٍەظ لبرىػي ثىٍەْ جەرثىَىٍەپ، ئبذىر 
ٍۇلىرى پەٌٍىطىسىىي ئەڭ  ٕىڭوبِبٌەجئۇالرٔي ئىٕطبٔىَەت جبرىرىسا پەٍغەِجەرٌەرزىٓ لبٌطب 

 . الٍىك ئۆگىٕىع ئۆٌگىٍىرىسىٓ لىٍىپ ٍېحىػحۈرۈپ چىمحي
ئەڭ ِۇھىّي ِۇغۇ ئۇِّەجٕىڭ ئەڭ ئبٌىٌ ٍوٌجبغچىطي ثوٌغبْ رەضۇٌۇٌالھ ٍۈوطەن 
وبِبٌەت، جەثىئي ئىمحىسار، ئبٌىَجبٔبپ روھ، ئېطىً پەزىٍەت، گۈزەي ئەذالق ۋە ثۈٍۈن 

لەٌجىٕي ِەھٍىَب لىٍغۇزەن ۋە جبْ پىسا لىٍىػمب ئەرزىگۈزەن زەرىجىسە  ذىطٍەجٍەرٔي وىػىٕىڭ
غۇڭب، ئۇ ھەر لبٔساق ثىر گەپٕي لىٍطب ضبھبثىٍەر ئۇٔي ئورۇٔساغمب  .ئۆزٌەغحۈرگەْ ئىسى

ثەضحە  - ئبٌسىراٍححي ثىرەر ذىسِەت ٍبوي ثىرەر ئىػىٕي ئورۇٔالغحۇرضب ئۇٔي ثەش
ثۇ ٍېڭي  راپٍىك جۇجۇظ ۋە جەرثىَىٍەظ ئبرلىٍىك رەضۇٌۇٌالھِبٔب ِۇغۇٔساق ئەج .ئەِىٍىٍەغحۈرەجحي

ۋەجۀسە ئىٕطبٔىَەت جبرىرىسىىي ئەڭ گۈزەي ئەڭ ثەذث ضبئبزەجٍىه ۋە ئەڭ ئىٕبق ثىر 
جەِئىَەجٕي ثەرپب لىٍىپ لۇرۇپ چىمحي ۋە ئىٕطبٔىَەت ٍىراق ئۆجّۈظ ۋە ٍبوي ٍېمىٓ 

)ئەِەٌىَەجحە لبزىر ثوالالٍسىغبْ( ٔۇرغۇْ وەٌگۈضىسە ثوٌّىطۇْ ھەي لىٍىػمب لبزىر ثوالٌّىغبْ 
 . ِەضىٍە ۋە ِۈغىىالجالرغب ھەي لىٍىع ئبضبضىٕي جۇرغۇززى

جەرثىَە ئبرلىٍىك زاِبٕٔىڭ ھەرذىً  - رەضۇٌۇٌالھ ِۇغۇٔساق ٍۈوطەن ِۀىۋى جەٌىُ
پەً جبوبِۇٌالغحۇرزى،  - زوٌمۇٍٔىرىغب زۇچ وەٌگەْ ثۇ ٍېڭي جەِئىَەجٕىڭ ئبضبضىٕي پەٍسىٓ

ب ئۇ )زاِبْ(ٔىڭ جەجۈر ئېمىٕىٕي ئوڭغب ثۇرىَبٌىسى، جبرىد ۋە پەٌەن گىرزىػىٕي ٍېڭي ھەجح
  .ٍۆٔىٍىػىە لبراپ ٍۈزٌۀسۈرەٌىسى

پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ ِەزىٕىگە ھىجرەت لىٍىپ وېٍىپ، ِۇضۇٌّبٔالر ئبرىطىسا  
ثۇ ٍېڭي ئىطالِىٌ ئېحىمبزىٌ ۋە ضىَبضىٌ ثىرٌىه ھەَ ئىجحىّبئىٌ جەرجىپ ئورٔىحىع ئبرلىٍىك 

جەِئىَەجٕىڭ ئبضبضىٕي ِۇضحەھىەٍِىۋاٌغبٔسىٓ وېَىٓ، غەٍرى ِۇضۇٌّبْ ذەٌمٍەر ثىٍەْ 
ئۇٔىڭسىٓ ِەلطەت  .ثوٌغبْ ضىَبضىٌ ۋە ئىجحىّبئىٌ ئباللىٍەرٔي رەجىە ضېٍىع لبرارىغب وەٌسى

ىع ئبرلىٍىك ِەزىٕە ۋە ئۇٔىڭ ئەجراپىسىىي راٍؤالرزا ئىٕبق ذوغٕىسارچىٍىك ِۇٔبضىۋىحي ئورٔىح
جىٕچٍىمٕي ئىػمب ئبغۇرۇپ، ئىطالِىٌ زەئۋەجٕىڭ پۇذحب ئبضبضىٕي جۇرغۇزۇظ، غۇٔسالال 

ضبئبزەجٍىه، ئىٍٍىك جورِۇظ ِۇھىحي  - پۈجىۈي ئىٕطبٔىَەت ئۈچۈْ ثىرەجەر، جىٕچ، ثەذث
رەضۇٌۇٌالھ ثۇ ھەلحە غۇٔساق وەڭ لۇرضبق، غۇٔساق ٍوي لۇٍۇظ  .ٍبرىحىػحىٓ ئىجبرەت ئىسى

ضىَبضىحىٕي ٍوٌغب لوٍسىىي، ئېغىر جەئەضطۇثىَەت ۋە چېىىسىٓ ئبغۇرۇپ جبزاالظ غۇئبرى 
 . ثىٍەْ جوغۇپ وەجىەْ ئبغۇ جبھبٔسا ئۇٔساق زأب ضىَبضەت ھەرگىس جېپىٍّبٍححي

غەٍرى ِۇضۇٌّبٔالرزىٓ ِەزىٕىگە ئەڭ ٍېمىٓ جبٍسا ئوٌحۇرالالغمبٔالر )ٍۇلىرىسا ضۆزٌەپ 
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گەرچە ئۇالر ِۇضۇٌّبٔالرغب ٍۇغۇرۇْ ئۆچّۀٍىه ضبلالپ  .ر ئىسىئۆجىىٕىّىسزەن( ٍەھۇزىَال
ٍۈرۈۋاجمبْ ثوٌىطىّۇ، ٌېىىٓ ئۇالرزىٓ ھبزىرغىچە ھېچمبٔساق لبرغىٍىك ٍبوي ئەِەٌىٌ 

 - غۇڭب رەضۇٌۇٌالھ ئۇالر ثىٍەْ زىٕي ئىحمبز ۋە ِبي .زۇغّۀٍىػىع ئبالِەجٍىرى وۆرۈٌّىسى
ثۇ  .ئەروىٍٕىه ثېرىٍگەْ ثىر وېٍىػىُ ئىّساٌىسىِۈٌۈن ئىگىسارچىٍىك جەھەجحە ِۇجٍەق 

ھولۇلىسىٓ ِەھرۇَ لىٍىع ۋە ثېطىُ ئىػٍىحىع  ،وېٍىػىُ وەِطىحىع، ٔبھەلچىٍىك 
وېٍىػىّٕبِىٕىڭ ئىّساٌىٕىػي ثىٍەْ ِەزىٕە ۋە ئۇٔىڭ  .لبجبرٌىمالرزىٓ جبِبِەْ ذبٌىٌ ثوٌسى

  .ئبٍالٔسىئەجراپ راٍؤٍىرى ثىرٌىىىە وەٌگەْ ِۇضحەلىً ثىر زۆٌەجىە 
 لبٍٔىك تولۇٔۇظ

ئبٌسىٕمي ثبپالرزا ثىس ِەوىە ِۇغرىىٍىرىٕىڭ ِۇضۇٌّبٔالرغب ضبٌغبْ زۇٌۇٍِىرىٕي ۋە 
پبجىئەٌىه لىَٕبغٍىرىٕي، ثوٌۇپّۇ ئۇالرٔىڭ ھىجرەت ِەزگىٍىسە ِۇضۇٌّبٔالرغب لىٍّىغبْ 

ِۈٌىي ِۇضبزىرە ۋەھػىٍَىىٍىرى لبٌّىغبٍٔىمىٕي، ثۇٔىڭ ئۈچۈْ ئۇالرِۇ ئۆٌحۈرۈٌۈغىە ۋە ِبي 
 - ٌېىىٓ، ئۇالر ثۇٔىڭٍىك ثىٍەْ ئەش .لىٍىٕىػمب ھەلٍىك ئىىۀٍىىىٕي لەٍث لىٍىپ ئۆجىۀىسۇق

ھوغىٕي ٍىغىۋېٍىپ، جبجبۋۇزچىٍىك ھەرىىەجٍىرىٕي جوذحبجّبضحىٓ، ثەٌىي جېري 
ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ئۇالرٔىڭ ثبغمۇرۇظ زائىرىطىسىٓ چىمىپ وەجىۀٍىىىگە ۋە ئۆزٌىرى ئۈچۈْ 

  .ٕىسە ثىرەجەر، جىٕچ ِبوبْ جېپىۋاٌغبٍٔىمىغب چىسىّبً وەجحيِەزى
ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئۇثەً ئۆز ئبزەٍِىرىٕىڭ وۈٔطبٍىٓ ھىساٍەت جېپىپ ِۇضۇٌّبٔالر ضېپىگە 
لوغۇٌۇپ وېحىۋاجمبٍٔىمىٕي وۆرۈپ رەضۇٌۇٌالھ ثىٍەْ ئۇرۇغۇظ ٔىَىحىسىٓ ٍبٔغبْ ثوٌطىّۇ، 

غۇڭب ئۇ پۇرضەت  .ٔىڭ ٍۈرىىي ثىٍەْ جەڭ ضولبجحيٌېىىٓ ئۇٔىڭ ٍۈرىىي ٍۀىال لۇرەٍػٍەر
جبپطىال ِۇضۇٌّبٔالر ثىٍەْ ِۇغرىىالر ئوجحۇرىطىغب ضوغۇلچىٍىك ضېٍىپ ۋەلە پەٍسا لىٍىػمب 
ئۇرۇٔبجحي ۋە ثۇزغۇٔچىٍىك ھەرىىەجٍىرى ئۈچۈْ ٍەھۇزىَالرٔي ئۆز ثېمىٕغب لىطىۋاٌغبٔىسى، 

رٔىڭ ٍبِبٍٔىك ئوجٍىرىغب ضوغۇق ضۇ ضېپىپ، ٌېىىٓ رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئبغۇ زأب جەزثىرٌىرى ئۇال
 . لبٍٕىغبْ لبزأٍىرىٕي جوذحىحىپ لوٍۇۋاجبجحي

ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ِەزىٕىسىىي ِەۋجۇزىَىحىگە ئېغىر جەھسىحٍەر وېٍىۋاجمبْ ۋە لۇرەٍػٍەر 
ي زوراۋأٍىك پەٍٍىسىٓ ٍبّٔبٍۋاجمبْ ئبغۇ پەٍححە ئبٌالھ ِۇضۇٌّبٔالرغب زۇٌۇِغب لبرغ ،زوِىگەرٌىه 

اذن للذين ﴿ئېَححىىي:  .ٌېىىٓ، ئۇٔي پەرز لىٍىپ ثېىىحّىسى .وۈرەظ لىٍىػمب رۇذطەت لىٍسى
ِەججۇرىٌ( ئۇرۇظ جېڭىٍغبٔالرغب زۇٌۇِغب »)﴾وان اهلل على نصرهم لقدير طيقتلون بانهم ظلموا 

ئبٌالھ ئۇالرغب ٍبرزەَ  .ئۇچرىغبٍٔىمٍىرى ئۈچۈْ )لبرغىٍىك وۆرضىحىػىە( رۇذطەت لىٍىٕسى
 ئبٍەجٕىڭ ثىر لىطّي(  - 39ضۈرە   - 22« لۇرئبْ وەرىُ)» .«ثېرىػىە ئەٌۋەجحە لبزىرزۇر

ِەزوۇر ئبٍەجحە لبرغىٍىك وۆرضىحىػىە رۇذطەت لىٍىٕىػٕىڭ ضەۋەثي، پەلەت ٔبجوغرا 
ئەھىبٍِىرىٕي ئبزىً ئىجرا لىٍىػٕي  - ھەرىىەجٍەرٔي چەوٍەظ ۋە ئبٌالھٕىڭ غەرىئەت - ئىع

ئبٌالھ ئېَححىىي:  .وېرەن، زېگەْ ِەزِۇٔسىىي ئبٍەجٍەر لبجبرىسا ٔبزىً لىٍىٕسىِەلطەت لىٍىع 

 ﴾للذين إن ّمكناهم فى االرض أقامو الصلوة واتوا الزكوة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكرا﴿
ئبٌالھٕىڭ ٍبرزىّىگە ئېرىػىػىە ھەلٍىك ثوٌغبٔالر( غۇٔساق وىػىٍەروي، ئەگەر ئۇالرٔي ٍەر »)

ٍبذػي ئىػالرغب  .زاوبت ثېرىسۇ .ٍۈزىسە ئۈضحۈٍٔۈوىە ئىگە لىٍطبق ٔبِبزٔي ئبزا لىٍىسۇ
  .ئبٍەت( - 41ضۈرە  - 22« لۇرئبْ وەرىُ)» .«ثۇٍرۇٍسۇ، ٍبِبْ ئىػالرزىٓ جوضۇٍسۇ
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ئەٌۋەجحە، ثۇٔساق غبرائىححب  .زۇٌۇِغب لبرغي ئۇرۇظ لىٍىػمب رۇذطەت لىٍىٕسىھەر ھبٌسا، 
لۇرەٍع زائىرٌىرىٕىڭ ضىَبضىٌ ۋە ئىمحىطبزىٌ وۈچي ئۇالرٔىڭ وۆرەڭٍىػي ۋە جبجبۋۇز 
لىٍىػىغب ئبضبضىٌ ضەۋەة ثوٌۇۋاجمبْ ثوٌغبچمب، ِۇضۇٌّبٔالر لۇرەٍػٍەر ِەوىىسىٓ غبِغب 

  .ئۈزۈپ جبغٍىػي ئەڭ ئبلىالٔە جەزثىر ثوالجحيلبجٕبٍسىغبْ جىجبرەت ٍوٌىٕي 
زۇٌۇِغب لبرغي ئۇرۇظ لىٍىػمب رۇذطەت لىٍىٕغبٔسىٓ وېَىٓ، ِۇضۇٌّبٔالر ئبرىطىسا 

ئۇالر )ھبزىرلي زاِبٔسىىي( چبرالپ وۆزىحىع  .پبئبٌىَەجٍەر ثبغٍىٕىپ وەجحي ھەرثىٌ
ثۇٔىڭسىٓ ِەلطەت  .ثبرزىپبئبٌىَەجٍىرىگە ئوذػبظ ثىرجۈرٌۈن ھەرثىٌ ھەرىىەجٍەرٔي ئېٍىپ 

غبَ( ئبضبضٍىك ٍوٌىٕي وۆزىحىع ۋە ِەزىٕە  - ثىس وۆرضىحىپ ئۆجىىٕىّىسزەن )ِەوىە
وىچىه ٍوٌالر ۋە ِەزىٕىسىٓ ِەوىىگە ثبرىسىغبْ ٍوٌالرٔىڭ  - ئەجراپىسىىي چوڭ

)جۇغراپىَىٍىه( ٍۆٔىٍىػىٕي جؤۇۋېٍىع ۋە ِۇغۇ ٍوي ثوٍٍىرىغب جبٍالغمبْ لەثىٍىٍەر ثىٍەْ 
  .ٔبضىۋەجٍىه ئەھسىٕبِىٍەرٔي ئورٔىحىع ئىسىِۇ

  .جۆۋۀسە ِۇغۇ ِەلطەجحە ئەۋەجىٍگەْ لوغۇٔالرٔىڭ ئەھۋاٌىٕي لىطمىچە جؤۇغحۇرىّىس
ئبً( ئېَىسا )ِىالزىَە  - 9ٍىٍي راِىساْ ) - 1ھىجىرىَىٕىڭ  .ضەٍفۇٌجەھرى لوغۇٔي .1

ۇھبجىرالرزىٓ جەغىىٍٍۀگەْ ئبٍغب جوغرا وېٍىسۇ( زا رەضۇٌۇٌالھ ِەذطۇش ِ - 4ٍىٍي  - 623
وىػىٍىه ثىر لوغۇٔغب ھەِسە ئىجٕي ئبثسۇٌّۇجەٌٍىپٕي ئەِىر لىٍىپ لۇرەٍػٍەرٔىڭ غبِسىٓ  30

وبرۋأسا ئەثۇ جەھىً ئىجٕي ھىػبَ  .وېٍىۋاجمبْ ثىر جىجبرەت وبرۋىٕىٕي جوضۇغمب ئەۋەجحي
ەھرى زېگەْ جبٍغب جەۋەٌىىىسىٓ، ضەٍفۇٌج لوغۇْ ئېَىص .ئبزەَ ثبر ئىسى 300ثبغچىٍىمىسا 

ٍېحىپ ثېرىپ وبرۋاْ ثىٍەْ ئۇچراغحي ۋە ھەر ئىىىي جەرەپ ضەپ جبرجىپ جەڭگە جەٍَبر 
ثوٌغبٔسا، ِەجسى ئىجٕي ئەِرى )ئۇ ھەر ئىىىىٍي جەرەپٕىڭ ئىححىپبلسىػي ثوٌۇظ ضۈپىحي 

ھەِسە ثبغچىٍىمىسىىي ثۇ لوغۇٕٔىڭ  .ثىٍەْ( ئبرىغب چۈغۈپ ئۇالرٔي ئۇرۇغحىٓ جوضۇپ لبٌسى
  .ەٌىّي رەضۇٌۇٌالھ ئۆز لوٌي ثىٍەْ لبزىغبْ جۇٔجي ئەٌەَ ثوٌۇپ رەڭگي ئبق ئىسىئ

ٍىٍي  - 623ئبً( ئېَي )ِىالزىَە  - 10ٍىٍي غەۋۋاي ) - 1ھىجىرىَىٕىڭ  .راثىغ لوغۇٔي .2
ئبً(زا رەضۇٌۇٌالھ ئۇثەٍسە ئىجٕي ھبرىص ئىجٕي ِۇجەٌٍىپٕي ِۇھبجىرالرزىٓ جەغىىٍٍۀگەْ  - 4

ئەثۇ ئۇثەٍسە  .ثىر ئبجٍىك لوغۇٔغب ثبظ لىٍىپ ثەجٕي راثىغ زېگەْ جبٍغب ئەۋەجحيوىػىٍىه  60
ثەجٕي راثىغسا ئەثۇ ضۇفَبْ )ئۇ ئىىىي ٍۈز ئبزەَ ثىٍەْ ثىٍٍە ئىسى( ثىٍەْ ئۇچراغحي ۋە ئىىىي 

  .ئەِەٌىٌ جەڭ ثوٌّىسى .ِۇٔچە ئوق ئېحىػحي - جەرەپ ٍىرالحىٓ وۈچ وۆرضىحىپ ئبٔچە
 5ٍىٍي  - 623ئبً( )ِىالزىَە  - 11ٍىٍي زۇٌمەئسە ) - 1ھىجىرىَىٕىڭ  .ذەرار لوغۇٔي .3

وىػىٍىه ئبجٍىك  20ئبً( ئېَىسا رەضۇٌۇٌالھ ضەئەز ئىجٕي ئەثي ۋەلمبش ثبغچىٍىمىسا  -
لوغۇٔىٕي لۇرەٍػٍەرٔىڭ ثىر وبرۋىٕىٕي جوضۇغمب ئەۋەجحي ۋە ضەئەزوە ذەرارزىٓ ئۆجۈپ 

لوغۇْ ئۇالغٍىك ۋە پىَبزىٍىه ٍوٌغب چىمىپ وۈٔسۈزى  .وەجّەضٍىىٕي ئبالھىسە جبپىٍىسى
ئۇالر  .ٍوغۇرۇٔۇپ، وېچىطي ٍوي ٍۈرۈپ ثەغىٕچي وۈٔي ضەھەرزە ذەرارغب ٍېحىپ ثبرزى

 .ئەجىطي ئەجىگىٕي وبرۋإٔىڭ ثۇ ٍەرزىٓ ئبٌسىٕمي وۈٔي ئۆجۈپ وەجىۀٍىىىسىٓ ذەۋەر جبپحي
  .ِرى وۆجۈرگۀىسىضەئەزٔىڭ ئەٌىّىّۇ ئبق رەڭسە ثوٌۇپ ِىمساز ئىجٕي ئە

 - 623ئبً( )ِىالزىَە  - 2ٍىٍي ضەپەر ) - 2ھىجىرىَىٕىڭ  .ئەثۋائ ٍبوي ۋەززاْ غبزىحي .4
ٍىٍي ئبۋغۇضث( ئېَىسا رەضۇٌۇٌالھ ِەزىٕىسە ئۆز ئورٔىغب ضەئەز ئىجٕي ئۇثبزىٕي لبٌسۇرۇپ 

ىر وىػىٍىه لوغۇْ ثىٍەْ لۇرەٍػٍەرٔىڭ ث 70 ،ِەذطۇش ِۇھبجىرالرزىٓ جەغىىٍٍۀگەْ
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ثۇ لېحىّّۇ ئۇرۇظ  .ھەجحب ۋەززاْ زېگەْ ٍەرگىچە ثبرزى .وبرۋىٕىٕي جوضۇظ ئۈچۈْ چىمحي
رەضۇٌۇٌالھ ئەِرى ئىجٕي ِەذػي ئەٌسەِەرى ثىٍەْ ئىححىپبلساغٍىك  ثۇ غبزاجحب .ثوٌّىسى

  .ئەِرى غۇ چبغسا ثۀي زەِرە لەثىٍىطىٕىڭ ثبغٍىمي ئىسى .وېٍىػىّي ئىّساٌىسى
ٍىٍي  - 623ئبً( )ِىالزىَە  - 3ٍىٍي رەثىئۇٌئەۋۋەي ) - 2ھىجىرىَىٕىڭ  .ثەۋات غبزىحي .5

وىػىٕي ئەگەغحۈرۈپ لۇرەٍػٍەرٔىڭ ثىر  200ئبً( ئېَىسا رەضۇٌۇٌالھ ضبھبثىٍەرزىٓ  - 9
زەن  100وبرۋأسا ئۇِەٍَە ئىجٕي ذەٌەف جۇِەھي ۋە ٍۀە  .وبرۋىٕىٕي جوضۇظ ئۈچۈْ چىمحي

جەۋەٌىىىسىٓ  رەضۇٌۇٌالھ لوغۇْ ثىٍەْ رىسۋا .ە ثبر ئىسىجۆگ 2500ئبەزَ ۋە ِبي ھېطبۋىسا 
ئۇ ثۇ لېحىُ ِەزىٕىسە ئۆز  .ئەِّب، ئۇالرٔي ئۇچرىحبٌّىسى .ثەۋات زېگەْ ٍەرگىچە ٍېحىپ ثبرزى

ئورٔىغب ضەئەز ئىجٕي ِەئبزٔي لبٌسۇرزى ۋە ئبق رەڭٍىه ئەٌەِٕي ضەئەز ئىجٕي ئەثي ۋەلمبضمب 
  .جۇجمۇزغبٔىسى

 - 9ٍىٍي  - 623ٍىٍي )رەثىئۇٌئەۋۋەٌسە( )ِىالزىَە  - 2ھىجىرىَىٕىڭ  .ضەفۋاْ غبزىحي .6
ئبً( وورز ئىجٕي جبثىرىٍفىھرى ِۇغرىىالرزىٓ ثىر لبٔچە لبرالچي ثىٍەْ ِەزىٕە ٍبٍٍىمىغب 

رەضۇٌۇٌالھ ثۇٔىڭسىٓ ذەۋەر  .ھۇجۇَ لىٍىپ ثىر ثۆٌۈن چبرۋا ۋە لوً جۆگىٍەرٔي ثۇالپ وەجحي
ھەجحب ثەزرى  .وىػي ثىٍەْ ئۇٔي لوغالغمب ئبجالٔسى 70ضبھبثىٍەرزىٓ جبپمبٔسىٓ وېَىٓ 

ٌېىىٓ، ئۇ وورز ۋە ئۇٔىڭ ئبزٍِىرىٕي  .جەۋەٌىىىسىٓ ضەفۋاْ زېگەْ ٍەرگىچە لوغالپ ثبرزى
ثۇ  .ثۇ غبزات ثىرىٕچي ثەزرى غبزىحي زەپّۇ ئبجىٍىسۇ .لوٌغب چۈغۈرەٌّەً لبٍحىپ وەٌسى

رٔىغب زەٍس ئىجٕي ھبرىطٕي لبٌسۇرۇپ لوٍسى ۋە ئەٌەِٕىڭ رەڭگي لېحىّمي غبزاجحب ِەزىٕىسە ئۆز ئو
  .ئبق ثوٌۇپ، ئەٌي ئىجٕي ئەثي جبٌىپمب جۇجمۇزغبٔىسى

ئبً(  - 6ٍبوي  - 5غۇ ٍىٍي جەِبزىَەٌئەۋۋەي ٍبوي جەِبزىَەٌئۇذرا ) .ئۇغەٍرە غبزىحي .7
الرزىٓ جەغىىٍٍۀگەْ ئبً( ئېَىسا رەضۇٌۇٌالھ ِۇھبجىر - 12ٍبوي  - 11ٍىٍي  - 623)ِىالزىَە 

جۆگىگە ٔۆۋەجٍىػىپ ِىٕىپ،  30ئىسى زەپّۇ لبرىٍىسۇ( ثىٍەْ  200وىػي ) 150
چىمىع ٍبوي چىمّبضٍىمٕي  .لۇرەٍػٍەرٔىڭ غبِغب ِبڭغبْ ثىر وبرۋىٕىٕي جوضۇغمب ئبجالٔسى

ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ئىرحىَبرىغب لوٍسى رەضۇٌۇٌالھ وبرۋإٔىڭ ٔۇرغۇْ ِبٌالرٔي ئېٍىپ ِەوىىسىٓ 
غۇڭب، ئۇ جىسزىٌ ٍوي ٍۈرۈپ  .ٍوٌغب چىممبٍٔىمي جوغرىطىسا ِەٌۇِبت جبپػۇرۇۋاٌغبٔىسى

زىٍئۇغەٍرە زېگەْ ٍەرگە ٍېحىپ ثبرزى، ٌېىىٓ وبرۋإٔىڭ ثىر لبٔچە وۈْ ئىٍگىرى ثۇ ٍەرزىٓ 
ثۇ غبزاجحب رەضۇٌۇٌالھ ثۀي ِۇزٌىج لەثىٍىطي ۋە ئۇالرٔىڭ  .ئۆجۈپ وەجىۀٍىىي ِەٌۇَ ثوٌسى

ساغٍىرى ثوٌغبْ ثۀي زەِسە لەثىٍىٍىرى ثىٍەْ ئۆزئبرا جبجبۋۇز لىٍىػّبضٍىك وېٍىػىّي ئىححىپبل
ثۇ غبزاجحىىي  .ئۆز ئورٔىغب ِەزىٕىسە ئەثۇ ضەٌىّە ئىجٕي ئبثسۇٌئەضەزٔي لبٌسۇرغبٔىسى .ئىّساٌىسى

  .ئەٌەِّۇ ئبق رەڭٍىه ثوٌۇپ، ھەِسە ئىجٕي ئبثسۇٌّۇجەٌٍىپ وۆجۈرگۀىسى
 - 1ٍىٍي  - 624ئبً( )ِىالزىَە  - 7ٍىٍي رەجەپ ) - 2ىجىرىَىٕىڭ ھ .ٔەذٍە لوغۇٔي .8

وىػي  12ئبٍغب جوغرا وېٍىسۇ( ئېَىسا رەضۇٌۇٌالھ ئبثسۇٌالھ ئىجٕي جەھػٕي ِۇھبجىرالرزىٓ 
ئۇالر ھەر ئىىىي وىػي ثىر جۆگىگە ٔۆۋەجٍىػىپ ِىٕىپ  .ثىٍەْ ٔەذٍە زېگەْ جبٍغب ئەۋەجحي

ي ئەثي ۋەلمبش ثىٍەْ ئۇججە ئىجٕي غەزۋأالر ٔۆۋەجٍىػىپ ٍوي زاۋاِىسا ضەئەز ئىجٕ .ِبڭسى
ِىٕگەْ جۆگىطىٕي ٍۈجحۈرۈپ لوٍۇپ، ئىىىىٍَەْ ئبغۇ جۆگىٕي ئىسٌەپ لوغۇٔسىٓ وېچىىىپ 

ئبثسۇٌالھ ئىجٕي جەھىع ھەِراھٍىرى ثىٍەْ جوذحىّبً ٍوي ٍۈرۈپ ئبذىر  .ئبٍرىٍىپ لبٌسى
ٍەرزىٓ لۇرەٍػٍەرٔىڭ لۇرۇق ئۈزۈَ، ئبغٍىك غۇ ئەضٕبزا ثۇ  .ٔەذٍە زېگەْ جبٍغب وېٍىپ چۈغحي



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

374 
 

ِۇضۇٌّبٔالر ِەضٍىھەجٍىػىپ ِۇٔساق  .ۋە جىجبرەت ِبٌٍىرى لبچىالٔغبْ ثىر وبرۋىٕي ئۆجحي
ئۇالرغب جېگىع لىٍطبق ھبراَ ئبٍٕىڭ  .ثۈگۈْ رەجەپ )ھبراَ( ئېَىٕىڭ ئبذىرلي وۈٔي»زىَىػحي: 

 .«ئۇالر ثۈگۈْ وېچە ھەرەَ زېّىٕىغب وىرىۋاٌىسۇھۆرِىحىٕي ثۇزغبْ ثوٌىّىس، ئەگەر لوٍۇۋەجطەن، 
زە، ثىرضي ئولَب ثىٍەْ ئەِرى  - ئۇالر غۇٔساق زېَىػىپ، ئبذىرى لوي ضېٍىع لبرارىغب وەٌسى

ٔەۋفەي لېچىپ  .ئىجٕي ھەرزىّٕي ئېحىپ ئۆٌحۈرزى ۋە ئوضّبْ ثىٍەْ ھەوەِٕي ئەضىر ئبٌسى
ئىىىي ئەضىرٔي ھەٍسەپ ِەزىٕىگە ئېٍىپ ِۈٌۈن ۋە  - ئبٔسىٓ وبرۋأسىىي ثبرٌىك ِبي .وەجحي
ثۇ ئىطالَ زىٕي پبرٌىغبٔسىٓ ثۇٍبٔمي  .ئۇالر ثۇ غۀىّەجحىٓ ثەغحىٓ ثىرىٕي ئبٍرىػحي .وەٌسى

جۇٔجي لېحىُ ثەغحىٓ ثىرى ئبٍرىٍغبْ غۀىّەت، جۇٔجي ئۆٌحۈرۈٌگەْ ِەلحۇي ۋە جۇٔجي ئەضىر 
بالَ لوغۇٕٔىڭ ثۇ جەرىمىسە ھەرىىەت پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىطط .ئېٍىٕغبْ ئەضىرٌەر ثوٌۇپ لبٌسى

ِەْ ضىٍەرٔي ھبراَ ئبٍالرزا ئۇرۇظ لىٍىػمب ثۇٍرىّىغبْ »لوٌالٔغبٍٔىمىسىٓ ٔبرازى ثوٌسى ۋە: 
زەپ وبٍىسى ۋە ئېٍىپ وېٍىٕگەْ ِبي ۋە ئەضىرٌەرٔي جەضەررۇپ لىٍىػحىٓ « ئىسىّغۇ؟

ۇزا ھبراَ لىٍغبْ ئبً ذ»ِۇغرىىالر ثۇ ۋەلەزىٓ وېَىٓ ِۇضۇٌّبٔالرٔي:  .جوذحىحىپ لوٍسى
، زەپ جبِبئەت پىىرى جوپالغمب ثىر ئوثساْ پۇرضەت «وۈٍٔەرٔىڭ ھۆرِىحىٕي زەپطۀسە لىٍسى

ئبذىر ئبٌالھٕىڭ زەرگبھىسىٓ ۋەھىٌ  .چۆچەوٍەرٔي جبرلبجحي - جبپحي ۋە ثۇ ھەلحە ھەر ذىً ضۆز
لىٍغبْ ضەۋۀٍىىىە ٔبزىً ثوٌۇپ، ِۇغرىىالرٔىڭ لىٍغبْ ئەضىىٍىىٍىرىٕىڭ ِۇضۇٌّبٔالر ضبزىر 

لبرىغبٔسا، ذبراوحېرى ئېغىر، ئبلىۋىحي ٍبِبْ لىٍّىع ئىىۀٍىىىٕي ِۇئەٍَۀٍەغحۈرۈپ، ھېٍىمي 
  ئىغۋا ئۆضەن ضۆزٌەرگە وەضىىٓ رەززىَە ثەرزى: - پىحٕە

عن سبيل اهلل و كفر به والمسجد  طقل قتال فيه كبير  ط﴿يسئلونك عن الشهر الحرام قتال فيه 
  ﴾. ..والفتنة اكبر من القتل جو اخرج اهله منه اكبر عند اهلل  قالحرام 

ھبراَ لىٍىٕغبْ ئبٍسا ئۇرۇظ لىٍىػمب ثوالِسۇ، زەپ »ئي ِۇھەِّەز!( ئۇالر ضۀسىٓ: ») 
ئېَحمىٕىي، ثۇ ئبٍسا ئۇرۇظ لىٍىع چوڭ گۇٔبھحۇر، ئبٌالھٕىڭ ٍوٌىسىٓ جوضۇظ،  .ضوراٍسۇ

ھەراِسا )ئىجبزەت لىٍىػحىٓ( جوضۇظ ۋە ِەضجىسى ئبٌالھمب وۇفرىٍىك لىٍىع، ِەضجىسى 
ھەراِسىىي ئبھبٌىٕي ھەٍسەپ چىمىرىع ئبٌالھٕىڭ زەرگبھىسا جېرىّۇ چوڭ گۇٔبھحۇر، پىحٕە 

لۇرئبْ )» .«. ..)ٍۀي ِۇئّىٍٕەرگە زىَبٔىەغٍىه لىٍىع( ئبزەَ ئۆٌحۈرۈغحىّٕۇ لبجحىك گۇٔبھحۇر
غۇٔىڭسىٓ وېَىٓ رەضۇٌۇٌالھ ھېٍىمي ئىىىي  ئبٍەجٕىڭ ثىر لىطّي( - 217 ثەلەرضۈرە « وەرىُ

چبلىٍىرىغب زىَەت جۆٌىّي )ذۇْ پۇٌي(ٔي جۆٌەپ  - ئەضىرٔي لوٍۇۋەجحي ۋە ِەلحۇٌٕىڭ ئىگە
  .ثەرزى

ِبٔب ثۇالر ثەزرى ئۇرۇغىسىٓ ئىٍگىرىىي لوغۇْ ئەۋەجىع ھەرىىەجٍىرى ۋە ئېٍىپ ثېرىٍغبْ 
ٓ )ٍىرالحىٓ ھەٍۋە وۆرضىحىپ ئبگبھالٔسۇرۇظ ھېچمبٍطىطىسا ِۇضۇٌّبٔالر جەرىپىسى .غبزاجالرزۇر

ثېرىػحىٓ ثبغمب( ِۇغرىىالرٔىڭ ِبٌٍىرىٕي ثۇالپ، ِۇضبزىرە لىٍىۋېٍىع ۋە ئەرٌىرىٕي 
ٔەذٍە ۋەلەضي ثوٌطب ِۇغرىىالر جبثىر  .ئۆٌحۈرۈپ ئەضىر ئېٍىع ھبزىطىطي ضبزىر ثوٌّىسى

ڭ لىٍغبٔسىٓ وېَىٓ ئبٔسىٓ جبال - ئىجٕي فىھرى ثبغچىٍىمىسا ِەزىٕىگە ھۇجۇَ لىٍىپ ثۇالڭ
  .غۇٔىڭغب لبرىحب ئبزراق جەگىۈزۈپ لوٍۇظ ثوٌسى، ذبالش

ئبثسۇٌالھ ئىجٕي جەھىع لوغۇٔىسا ٍۈز ثەرگەْ ۋەلەزىٓ وېَىٓ ِۇغرىىالرٔىڭ غەَ 
ئۇالرٔىڭ وۆز ئبٌسىسا چوڭ ثىر ذەجەر وۆٌەڭگىطي  .ئۀسىػىطي ئەِەٌىٌ ذەۋپىە ئبٍالٔسى



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

375 
 

ئۇالر ٍۈز ثېرىع ئېھحىّبٌىسىٓ لورلۇپ جۇرۇۋاجمبْ ئىع ھەلىمەجەْ ٍۈز پۇالڭالغمب ثبغٍىسى ۋە 
ئۇالر ثۇٔىڭسىٓ ِەزىٕە جەرەپّۇ ئۇذالپ ٍبجّىغبٍٔىمىٕي، ئۇالرٔڭ ئىٕحبٍىٓ ضەگەوٍىه  .ثەرزى

 300ثىٍەْ ئۆزٌىرىٕىڭ ھەرىىەت، جىۋىػٍىرىٕي جوٍۇپ جۇرغبٍٔىمىٕي، ۋە جەذّىٕەْ 
ېٍىپ ئۇالرٔىڭ ئبزەٍِىرىٕي ئۆٌحۈرۈپ، ِبٌٍىرىٕي ِۇضبزىرە وىٍوِېحىرزەن ٍەرگىچە ثبضحۇرۇپ و

ئېطەْ لبٍحىپ وېحەٌىگۈزەن زەرىجىسە جبضبرەجىە ئىگە ثوٌۇپ  - لىٍىپ، ٍۀە ئبِبْ
جىجبرىحىٕىڭ زاۋاٍِىك  - لبٌغبٍٔىمىٕي ثىٍىۋېٍىػحي ۋە ئۆزٌىرىٕىڭ غبَ ثىٍەْ ثوٌىسىغبْ ضوزا

ٌېىىٓ، ئۇالر ِۇغەِجەر، ِۇغحۇِسورٌىمحىٓ  .ىٍػحيذەۋپىە ئۇچراٍسىغبٍٔىمىٕي جەزىٍّەغحۈرۈۋې
ثەٌىي،  .ھۇغىٕي ٍىغىپ جىٕچ ئىححىپبق ٍبوي ئۆزئبرا ئېحىراپ لېٍىع ئبضبضىسا ٍوي جۇجّىسى

ھەجحب ئۇالرٔىڭ  .ٓ ئېػىپ ئۆچّۀٍىه ۋە ئبزاۋەت ئوجىسا جوٌغىٕىػمب ثبغٍىسىزېسىجېرىّۇ ھەز
، «ئۆز ِەھەٌٍىطىگە ثېرىپ لىرىپ جبغالٍّىس»وبجحىۋاظ ئەِەٌسارٌىرى ثۇرۇْ ِۇضۇٌّبٔالرٔي 

ِبٔب ثۇ  .زېگەْ جەھسىث غوئبرىٕي ئەِسىٍىىحە ئەِەٌىَەجحە ئورۇٔساظ لبرارىغب وېٍىػحي
ئەِّب، ئبثسۇٌالھ ئىجٕي جەھىع لوغۇٔي  .وۆرەڭٍىه ئۇالرٔي ئبذىر ثەزرىگە ضۆرەپ چىممبٔىسى

ئبً( ئېَىسا ئبٌالھ ِۇضۇٌّبٔالرغب  - 9ٍىٍي راِىساْ ) - 2ۋەلەضىسىٓ وېَىٓ ٍۀي ھىجىرىَىٕىڭ 
 جىھبز لىٍىػٕي پەرز لىٍىپ ثېىىححي ۋە ِۇغۇ ھەلحە روغەْ ئبٍەجٍەرٔي ٔبزىً لىٍسى:

﴿قاتلوا فى سبيل اهلل الذين يقاتلونكم وال تعدوا ان اهلل ال يحب المعتدين واقتلوهم  
الحرام حتى يقاتلواكم حيث ثقفتموهم والفتنة اشهد من القتل و ال تقاتلوهم عند المسجد 

فيه فان قاتلوكم فاقتموهم كذالك جزاء الكافرين فان انتهوا فان اهلل غفور رحيم و قاتلوهم 
 حتى ال تكون فتنة و يكون الدين اهلل فان انتهو فالعدو ان االعلى الظالمين﴾

ضىٍەرگە ئۇرۇظ ئبچمبْ ئبزەٍِەرگە لبرغي ئبٌالھ ٍوٌىسا جىھبز لىٍىڭالر، جبجبۋۇز »
ئۇالرٔي )ٍۀي  .ىٍّبڭالر، جبجبۋۇز لىٍغۇچىالرٔي ئبٌالھ ھەلىمەجەْ زوضث جۇجّبٍسۇل

ِۇغرىىالرٔي( ئۇالر ھەرەِسە ثوٌطۇْ، ثبغمب ٍەرزە ثوٌطۇْ، ئۇرۇظ ھبراَ لىٍىٕغبْ ئبٍالرزا 
ثوٌطۇْ( ئۇچراجمبْ ٍەرزە ئۆٌحۈرۈڭالر، ضىٍەرٔي ٍۇرجۇڭالرزىٓ )ٍۀي ِەوىىسىٓ( 

ەرِۇ ئۇالرٔي ٍۇرجىسىٓ چىمىرىۋېحىڭالر، زىَبٔىەغٍىه لىٍىع چىمىرىۋەجىۀسەن، ضىٍ
جبوي ئۇالر ئۆزٌىرى ئۇرۇظ ئبچّىغۇچە ِەضجىسى ھەراَ ئەجراپىسا ئۇالر  .ئۇرۇغحىّٕۇ ٍبِبٔسۇر

ثىٍەْ ئۇرۇظ لىٍّبڭالر، ئەگەر ئۇالر )ِەضجىسى ھەراَ ئەجراپىسا( ئۆزٌىرى ئۇرۇظ ئبچطب، 
ئەگەر ئۇالر ئۇرۇغٕي جوذحبجطب  .رٔىڭ جبزاضي غۇٔساق ثوٌىسۇئۇالرٔي ئۆٌحۈرۈۋېحىڭالر، وبفىرال

)ضىٍەرِۇ ئۇرۇغحىٓ لوي ٍىغىڭالر(، ئبٌالھ )جەۋثە لىٍغۇچىالرغب( ھەلىمەجەْ ِەغپىرەت 
لىٍغۇچىسۇر، ٔبھبٍىحي ِېھرىجبٔسۇر، جبوي زىَبٔىەغٍىه جۆگىگەْ ۋە ئبٌالھٕىڭ زىٕي ٍوٌغب 

ر، ئەگەر ئۇالر ئۇرۇغٕي جوذحبجطب، زۇٌۇَ لىٍغۇچىالرزىٓ لوٍۇٌغبٔغب لەزەر ئۇالر ثىٍەْ ئۇرۇغۇڭال
 ئبٍەت( - 193 - 190 ثەلەرضۈرە « لۇرئبْ وەرىُ)». «ثبغمىالرغب زۈغّۀٍىه لىٍىػمب ثوٌّبٍسۇ

ثۇ ئبٍەجٍەر ٔبزىً ثوٌۇپ ئۇزۇْ ئۆجّەً ئبٌالھ ٍۀە ثبغمىچە ئۇضٍۇثحب ئبٍەت ٔبزىً لىٍىپ،  
ۋە ۋە جىھبزلب جەرغىپ لىٍسى ھەِسە جىھبزلب ئبئىث ثەزى جىھبز لىٍىع ٍوٌٍىرىٕي ئۆگەجحي 

 ئېَححىىي:  .ئەھىبِالرٔي ثبٍبْ لىٍسى

حتى اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق ال فاّما منا  ط﴿فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب القاب 
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ذالك ولو يشاء اهلل النتصر منهم ال والكن ليبلوا  ج بعد و اما فداء حتى تضع الحرب اوزارها
سيهديهم ويصله بالهم و  ○والذين قتلوا فى سبيل اهلل فلن يضل اعمالهم طبعضكم ببعض 

  يايهاالذين امنوا ان تنصروا اهلل ينصروكم و يثبت اقدامكم﴾ ○يدخلهم الجنة عرفهالهم
چېغىڭالرزا، ئۇالرٔي ئۆٌحۈرۈڭالر، ضىٍەر ضىٍەر وۇففبرالرغب )جەڭ ِەٍسأىسا( ئۇچراغمبْ »

ئۇالرٔي لىرىپ )ِەغٍۇپ لىٍىپ، ئۇالرزا ضىٍەرگە لبرغىٍىك وۆرضىحىسىغبْ وۈچ لبٌّىغبْ 
چبغسا، ئۇالرٔي ئۆٌحۈرۈغحىٓ جوذحبپ(، ئۇالرٔي ئەضىر ئېٍىڭالر، ئبٔسىٓ ئۇالرٔي ئېھطبْ 

ثېرىڭالر، جبوي ئۇرۇظ  لىٍىع ٍۈزىطىسىٓ لوٍۇپ ثېرىڭالر، ٍبوي فىسىَە ئېٍىپ لوٍۇپ
 .ئۆزىٕىڭ ئېغىر ٍۈوىٕي جبغٍىغبٔغب لەزەر )ٍۀي ئۇرۇظ جوذحىغبٔغب لەزەر( ئىع ِبٔب غۇٔسالحۇر

ئەگەر ئبٌالھ ذبٌىطب ئەٌۋەجحە، )ضىٍەرٔي ئۇرۇغمب جەوٍىپ لىٍّبضحىٕال( ئۇالرٔي جبزاٌىغبْ 
ٍۀي ئىّبٔىڭالرٔي ضىٕبظ ٌېىىٓ ئبٌالھ ثەزىڭالرٔي ثەزىڭالر ثىٍەْ ضىٕبظ ئۈچۈْ ) .ثوالجحي

ئۈچۈْ جىھبزلب ئەِىر لىٍسى(، ئبٌالھٕىڭ ٍوٌىسا ئۆٌحۈرۈٌگۀٍەرٔي )ٍۀي غېھىحٍەرٔىڭ( 
 .ئبٌالھ ئۇالرٔي ھىساٍەت لىٍىسۇ ۋە ھبٌىٕي ٍبذػىالٍسۇ .ئەِەٌٍىرىٕي ئبٌالھ ثىىبر لىٍىۋەجّەٍسۇ

حي )ٍۀي جۀٕەجىە وىرگەْ ئبزەَ ئبٌالھ ئۇالرٔي جۀٕەجىە وىرگۈزىسۇ، ئبٌالھ ئۇٔي ئۇالرغب جؤۇج
ئي ِۇئّىٍٕەر! ضىٍەر ئبٌالھمب  .ئۆزىٕىڭ ئۇ ٍەرزىىي جبٍىٕي ئىٍگىرى وۆرگۀسەوال ثىٍىسۇ(

)ٍۀي ئبٌالھٕىڭ زىٕىغب ٍبرزەَ ثەرضەڭالر، ئبٌالھ ضىٍەرگە )زۈغّىٕىڭالرغب لبرغي( ٍبرزەَ 
 - 4ضۈرە  - 47« لۇرئب وەرىُ)» .«ۇثېرىسۇ، لەزىّىڭالرٔي )ئۇرۇظ ِەٍسأٍىرىسا( ثەرلبرار لىٍىس

 ئبٍەجٍەر( - 7
 - غۇٔىڭسىٓ وېَىٓ ئبٌالھ ئۇرۇظ پەرِبٔىٕي ئبڭٍىطب، لورلۇپ، ٍۈرىىي ئېغىپ، رەڭگي

 روھي جبجىرىپ وېحىسىغبْ لورلۇٔچبق، ٔبجبۋاْ ٍبرىّبضالرٔي ئەٍىجٍەپ ِۇٔساق زېسى: 

 الفاذا انزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال  ج﴿و يقول الذين امنوا لوال نزلت سورة 
فاولى لهم طاعة  طرايت الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك نظر المغشى عليه من الموت 

  فلو صدقوا اهلل لكان خيرا لهم﴾ قففاذا عزم االمر  قفو قول معروف 
لىٍىٕغبْ( ٔېّىػمب )جىھبزلب ئەِرى  ِۇئّىٍٕەر )جىھبزٔي جەٌەپ لىٍىع ٍۈزىطىسىٓ(:»

جىھبز زىىرى لىٍىٕغبْ ئېٕىك ضۈرە ٔبزىً لىٍىٕغبٔسا،  .زەٍسۇ ثىرەر ضۈرە ٔبزىً لىٍىّٕىسى؟
زىٍٍىرىسا وېطەي ثبرالر )ٍۀي ِۇٔبپىمالر(ٔىڭ ضبڭب ئۆٌۈَ ئبٌسىسا )ئۆٌۈِسىٓ لورلۇپ( ئبٍٍىٕىپ 

( ئىحبئەت لىٍىػي وەجىەْ ئبزەِسەن لبراۋاجمبٍٔىمىٕي وۆرىطەْ، )ئي ِۇھەِّەز!( )ئۇالرٔىڭ ضبڭب
ۋە چىراٍٍىك ضۆز لىٍىػي ئۇالر ئۈچۈْ ئەٌۋەجحە ٍبذػي ئىسى، ئۇرۇظ لبرار لىٍىٕغبْ چبغسا، 

 - 47« لۇرئبْ وەرىُ)» .«ئۇالر ئبٌالھمب ضبزىك ثوٌۇغطب، ئەٌۋەجحە ئۇالر ئۈچۈْ ٍبذػي ئىسى
 ئبٍەت( - 21،  - 20ضۈرە 

بْ ئبٍەجٍەرٔىڭ جەرٍبٔسىٓ لبرىغبٔسا، زۇٌۇِغب لبرغي ئۇرۇظ لىٍىع پەرِبٔي ثبٍبْ لىٍىٕغ
لبٍٔىك ئۇرۇغالرٔىڭ ٍۈز ثېرىع ئېھحىّبٌي ٔبھبٍىحي ٍېمىٓ لبٌغبٍٔىمىسىٓ، ٔۇضرەت ۋە غەٌجىٕىڭ 

  .ئبذىرلي ھېطبثحب ِۇضۇٌّبٔالرغب ِۀطۇپ ثوٌىسىغبٍٔىمىسىٓ زېرەن ثېرەجحي
 - 2ٍىٍي  - 624َە ٍىٍي غەئجبٔسا( )ِىالزى - 2زەي ِۇغۇ وۈٍٔەرزە )ٍۀي ھىجىرىَىٕىڭ 

ئبٍالرزا( ئبٌالھ ِەضجىسۇٕٔەثەۋىَٕىڭ لىجٍىطىٕي ثەٍحۇٌّۇلەززەش جەرەپحىٓ ِەضجىس ھەرەَ 
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، ٔەجىجىسە ِۇضۇٌّبٔالر ضېپىگە ِبٌىّبٔچىٍىك  .)وەئىجە( جەرەپىە ئۆزگەرجىػىە ثۇٍرىسى
ٍەھۇزىٌ پبراوۀسىچىٍىه ضېٍىع ِەلطىحىسە ضولۇٔۇپ وىرىۋاٌغبْ ئىّبٔي ئبجىسالر ۋە 

ثۇٔىڭ ثىٍەْ  .ِۇٔبپىمالر ِۇضۇٌّبٔالر ضېپىسىٓ ئبٍرىٍىپ ئەضٍي ٔەضٍىگە لبٍححي
ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ھەرثىٌ ضەپٍىرى ٔۇرغۇٍٔىغبْ ئبٌساِچي ذىَبٔەجىبر وۈغۀسىٍەرزىٓ 

لىجٍىٕىڭ ئۆزگەرجىٍىػي ِۇضۇٌّبٔالر جبوي ِۇغۇ ٍېڭي لىجٍىٕي ئىػغبي لىٍغبٔغب . جبزىالٔسى
  .ػىسىغبْ ٍېڭي ثىر زەۋر ثبضمۇچىٕىڭ ثبغالٔغبٍٔىمىسىٓ زېرەن ثېرەجحيلەزەر، زاۋاٍِى

 ئىطالَ تبرىخىذىىي تۇٔجي ھەي لىٍغۇچ جەڭ ِەٍذأي -چوڭ ثەدرى غبزىتي 
ئبٌسىٕمي ثبپحب ئۇغەٍرە غبزىحي ھەلمىسە ضۆز لىٍغبٔسا، ِەوىىسىٓ غبِغب وېحىۋاجمبْ لۇرەٍع 

ثۇ  .ىغب چۈغّەً لېچىپ لۇجۇٌۇۋاٌغبْ، زېگۀىسۇقوبرۋىٕي پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالِٕىڭ لوٌ
وبرۋإٔىڭ غبِسىٓ ِەوىىگە لبٍحىع ۋالحي ٍېمىٕالپ وەٌگۀسە رەضۇٌۇٌالھ غىّبي جەرەپىە جەٌھە 

ئۇالر  .ئىجٕي ئۇثەٍسۇٌالھ ثىٍەْ ضەئىس ئىجٕي زەٍسٔي وبرۋإٔىڭ ذەۋىرىٕي ئېٍىػمب ئەۋەجحي
ثىر چبغسا ئەثۇ ضۇفَبْ  .ٍوٌىٕي وۈزىحىپ جۇرزىھۇرائ زېگەْ ٍەرگىچە ثېرىپ وبرۋإٔىڭ 

وبرۋإٔي ثبغالپ، غبَ جەرەپحىٓ وىرىپ وېٍىۋىسى، ئۇالر ئۇچمبٔسەن ٍوي ٍۈرۈپ، ِەزىٕىگە 
  .لبٍحىپ وېٍىپ رەضۇٌۇٌالھمب ئەھۋإٌي ِەٌۇَ لىٍسى

ِۈٌۈوٍىرىٕي  - وبرۋاْ ِەوىىٍىىٍەرٔىڭ ِىڭ جۆگىگە لبچىالٔغبْ زور ِىمسارزىىي ِبي
 .ِىڭ زىٕبر ئبٌحۇٔسىٓ ئبغبجحي 50ئۇٔىڭ ئۇِۇِىٌ لىّّىحي وەَ زېگۀسە،  .پ وېٍىۋاجبجحيئېٍى

ثۇ ِەزىٕە جەرەپ ئۈچۈْ ئېَحمبٔسا ئبٌحۇْ پۇرضەت،  .جەن ئبزەَ ثىٍٍە ئىسى 40وبرۋأسا پەلەت 
ضىَبضىٌ ۋە ، ِۇغرىىالر ئۈچۈْ ئېَحمبٔسا ِۇغۇ ِبٌٕي لوٌسىٓ ثېرىپ لوٍطب ھەرثىٌ

غۇڭب، رەضۇٌۇٌالھ  .ەھەجحە لبلػبجمۇچ زەرثىگە ئۇچرىغبٍٔىك ھېطبثٍىٕبجحيئىمحىطبزىٌ ج
 - ئي ذبالٍىك! ِبٔب ثۇ لۇرەٍع وبرۋىٕي جىّي ِبي»ِۇضۇٌّبٔالر ئبِّىطىٕي چبلىرىك لىٍىپ: 

ِۈٌۈوٍىرىٕي ئېٍىپ وەپحۇ، ئۇٔىڭ ئبٌسىغب چىمىڭالر، ئۈِىسوي، ئبٌالھ ئۇٔي ضىٍەرگە ئىٍحىپبت 
  .، زېسى«ەِەشلىٍىۋەجطە ئەجەپ ئ

رەضۇٌۇٌالھ ثۇ چبلىرىمٕي ئېالْ لىٍغبْ چبغسا ثەزرىسە )وبرۋإٔىڭ ثەزىٍىگە( لۇرەٍع 
غۇڭب، ئۇ ھېچ وىػىٕي چىمىػمب  .لوغۇٔي ثىٍەْ ثۇٔچە لبجحىك جۇجۇغۇپ لبالرىٕي ئوٍٍىّىغبٔىسى

چىمّبضٍىك ئىػىٕي ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ئەروىٓ ئىرحىَبرىغب  - ثەٌىي، چىمىع .زورٌىّىسى
غۇٔساق ثوٌغبچمب، ضبھبثە وىراِالرٔىڭ وۆپىٕچىطي رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ثۇ لېحىّمي  .لوٍۇۋەجحي

ٍۈرۈغىٕي ئبٌسىٕمي لېحىّسىىي ٍۈرۈغٍەرزىٓ پەرلٍۀّەٍسۇ، زەپ لبراپ ِەزىٕىسە لېپمبٌسى، 
  .غۇٔىڭ ئۈچۈْ ھېچ وىػي ثۇ غبزاجمب لبجٕبغّىسى، زەپ ئەٍىجٍۀّىسى

( 319ۋە ٍبوي  314ٍبوي  313ىمحي ۋە ئۇٔىڭ ثىٍەْ )رەضۇٌۇٌالھ ِەزىٕىسىٓ ٍوٌغب چ
ضي ئەۋش 61ضي ِۇھبجىرالرزىٓ، 86ۋە ٍبوي  83ٍبوي  82 .وىػي ثىرگە ئبجالٔغبٔىسى

ِۇضۇٌّبٔالر ثۇ لېحىّمي ٍۈرۈغىە ئبٔچە  .ى ذەزرەج لەثىٍىطىسىٓ ئىسى170لەثىٍىطىسىٓ ۋە 
ثىرى زۇثەٍر ئىجٕي  .ئبت ثبر ئىسىغۇڭب، ئۇالرزا پەلەت ئىىىىال  .چوڭ ھەغەَ لىٍىپ وەجّىسى

جۆگە ثبر ثوٌۇپ،  70ئەۋإِىڭ، ٍۀە ثىرى ِىمساز ئىجٕي ئەضۋەز وىٕسىٕىڭ ئىسى ۋە ٍۀە 
رەضۇٌۇٌالھ، ئەٌي ئىجٕي ئەثي جبٌىپ ۋە  .ئىىىي، ئۈچ ئبزەَ ثىر جۆگىگە ٔۆۋەجٍىػىپ ِىٕىػەجحي

  .پ ِىٕسىِىرضەز ئىجٕي ِىرضەز غۀەۋىٍەر ثىٍەْ ثىر جۆگىٕي ٔۆۋەجٍىػى
 .ِەزىٕىسە ئۆز ئورٔىغب ۋە ٔبِبز ئولۇپ ثېرىػىە ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئۇِّۇ ِەوحۇِٕي لبٌسۇرزى
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رەضۇٌۇٌالھ ئبجٍىٕىپ رەۋھب زېگەْ ٍەرگە چىممبٔسا، ئەثۇٌۇثبثە ئىجٕي ئبثسۇٌّۇٔسىرٔي لبٍحۇرۇپ 
ِۇضئەة ئىجٕي ثبظ لوِبٔسأٍىك ئەٌىّىٕي  .ئۆز ئورٔىسا ِەزىٕىسە ئىع ثبغمۇرۇغمب ثەٌگىٍىسى

 .ئەٌەَ ئبق رەڭسە ئىسى .ئۇِەٍر )لۇرەٍع لەثىٍىطي ئبثسۇززار جەِەجىسىٓ( گە جۇجمۇززى
 غب ثۆٌسى: «لىطىُ»لوغۇٕٔي ئىىىي 

  .ئۇٔىڭ ئەٌىّىٕي ئەٌي ئىجٕي ئەثۇ جبٌىجمب جۇجمۇززى .ِۇھبجىرالر لىطّي .1
  .جۇجمۇززىئۇٔىڭ ئەٌىّىٕي ضەئەز ئىجٕي ِەئبزغب  .ئۀطبرالر لىطّي .2

لوغۇٕٔىڭ ئوڭ لبٔبت رەھجەرٌىىىگە زۇثەٍر ئىجٕي ئبۋإِي، ضوي لبٔبت رەھجەرٌىىىگە 
)چۈٔىي ثۇالر ٍۇلىرىسا ئېَحمىٕىّىسزەن لوغۇٔسىىي  .ِىمساز ئىجٕي ئەضۋەزٔي ِەضئۇي لىٍسى

 ئبرلب ضەپ ِۇزاپىئەضىگە لەٍص ئىجٕي ئەثۇ ضەئطەئۀي ثەٌگىٍىسى .ثىرزىٕجىر ئبجٍىمالر ئىسى(
ۋە رەضۇٌۇٌالھ ئبرِىَىٕىڭ ئبٌىٌ ثبظ لوِبٔسأي ثوٌۇظ ضۈپىحي ثىٍەْ ِەروىسى ثبظ لۇِبٔسأٍىك 

  .ئۇٔىڭ لوٌىسا لبٌسى
 .رەضۇٌۇٌالھ ضبھبثىٍەرٔىڭ جوٌۇق جەٍَبرٌىك لىٍىۋېٍىػىٕي وۈجۈپ ئوٌحۇرِبٍال ٍوٌغب چىمحي

ە ثبرغىچە ِەوىىگە ئۇ ِەزىٕە جبغ ٍوٌي ثىٍەْ ئبجٍىٕىپ، جبوي ثىئرى رەۋھب زېگەْ ٍەرگ
ثىئرى رەۋھبزىٓ لوزغبٌغبٔسا، ِەوىە  .ثبرىسىغبْ چوڭ ٍوٌٕي ثوٍالپ جۀۇپمب لبراپ ِبڭسى

ٍوٌىٕي ضوٌغب جبغالپ ٔبزىَە جەرەپىە )ئوڭغب( ثۇرۇٌۇپ )ثەزرىگە لبراپ( ٔبزىَٕىڭ ثىر چېحىسىٓ 
ەھمبْ زەپ ٍوي ئبٌسى ۋە ٔبزىَە ثىٍەْ ضەپرا جىٍغىطي زېگەْ ٍەرٔىڭ ئوجحۇرىطىسىىي ر

ئبٔسىٓ ثىر جبر جىٍغىسىٓ ئۆجۈپ جۆۋۀگە لبراپ  .ئبجىٍىسىغبْ ثىر ۋازىٕي وېطىپ ئۆجحي
ِېڭىپ، ضەپرا زېگەْ ٍەرگە ٍېمىٕالغحي ۋە ِۇغۇ ٍەرزە جوذحبپ ثۇضەٍص ئىجٕي 
ئەِرىٍجوھۀي ثىٍەْ ئەزىٌ ئىجٕي زەغجب ئۇٌجوھۀٕىٕي ثەزرى وۀحىگە وبرۋإٔىڭ ئەھۋاٌىٕي 

 . ث لىٍىػمب ئەۋەجحيِەذپىٌ رازۋى
ئەثۇ ضۇفَبْ ثۇ وبرۋإٔىڭ ثبظ ِەضئۇٌي ثوٌۇظ  .ئەِّب، وبرۋإٔىڭ ئەھۋاٌي ِۇٔساق ثوٌسى

غبَ ٍوٌىٕىڭ  - ئۇ ِەوىە .ضۈپىحي ثىٍەْ ئىٕحبٍىٓ پەذەش ۋە ئېھحىَبجچبٍٔىك ثىٍەْ ٍوي جۇجحي
پبٍاللچي ۋە ذەجەرزىٓ ذبٌىٌ ئەِەضٍىىىٕي ثىٍگەچىە، وبرۋإٔىڭ ئبٌسىسا  - ذەۋپ

وەچىەْ ٍوٌۇچىالرزىٓ ضوراپ  - ذەۋەرچىٍەرٔي ئەۋەجىپ ئەھۋاي ئىگەٌٍەپ ِبڭسى ۋە ئۆجىەْ
وبرۋأغب جېگىع لىٍىع ئۈچۈْ  ِۇھەِّەز»ئۇزۇْ ئۆجّەً ئۇٔىڭ پبٍاللچىٍىرى:  .جۇرزى

ثۇ چبغسا ئەثۇ ضۇفَبْ زەِسەَ  .، زېگەْ ئبذجبراجٕي ٍەجىۈززى«ئبزەٍِىرىٕي ثبغالپ چىمىپحۇ
جٕي ئەِرىٍغىفبرىٕي ضېحىۋېٍىپ، ِەوىىگە لۇرەٍػٍەر وبرۋأسىىي ِبٌٍىرىٕي ۋە ئبزەٍِىرىٕي ئى

غۇٔىڭ ثىٍەْ زەِسەَ ئىٕحبٍىٓ  .لوغساظ ئۈچۈْ ئەضىەر چىمىرىػمب چبلىرىك لىٍغىٍي ئەۋەجحي
جېس ضۈرئەجحە ٍوي ٍۈرۈپ ئبذىر ِەوىىگە ٍېحىپ وەٌسى ۋە ثەجٕي ۋازىٌ زېگەْ ٍەرزە جوذحبپ، 

ىٕىڭ ثۇرٔىٕي وېطىپ، جولۇِىٕي جەجۈر ئۆرۈپ، ئۈضحىسىىي وىَىّىٕي ٍىرجىپ جبغالپ جۆگىط
جۆگىسىٓ  )ثۇٔساق لىٍىع ذەۋەر لىٍّبلچي ثوٌغبْ ئىػٕىڭ جىسزىٍَىىىٕي ثىٍسۈرەجحي(

  .چۈغّەً جۇرۇپ ئبٌال جوۋا چبلىرغىٍي جۇرزى
ثىر ئۆٍسە ئىىىي  غۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇالر .ِەوىىٍىىٍەر چبلّبق جېسٌىىىسە ھەرىىەجىە وەٌسى

ئەر ثوٌطب، چولۇَ ھەر ئىىىىٍىطي ئبجالٔسى ۋە ٍبوي ئىىىىٕىڭ ثىرضي ئبجىٍىٕىپ، ٍۀە ثىرى 
ھەِّە  .چىمّبضٍىك ئىرحىَبرى ثوٌّىسى - وىػىٍەرٔىڭ چىمىع .ئورٔىغب ئبزەَ ٍبٌالپ ئەۋەجحي

ٌەھەثحىٓ ثبغمب  غۇڭب، ِەوىە ِۆجىۋەرٌىرىسىٓ ئەثۇ .ئبزەِٕىڭ چولۇَ ئبجٍىٕىػي جەٌەپ لىٍىٕسى
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ئەثۇ ٌەھەة زىّّىطىسە لەرزى ثبر ثىر وىػىٕي لەرزىٕي  .ثىرِۇ ئبزەَ ئبٍرىٍىپ لبالٌّىسى
ِەوىىٍىىٍەر ئۆز ئەجراپىسىىي  .وۆجۈرۈۋېحىع غەرجي ثىٍەْ ئۆز ئورٔىغب ضەپٍەپ چىمبرجحي

ۇ لەثىٍە ۋە ئۇالرزىّٕۇ لۇرەٍع جەِەجىگە جەۋە ثىرِ .ئەرەة لەثىٍىٍىرىٕىّۇ ضەپەرۋەر لىٍغبٔىسى
  .پەلەت ثۀي ئەزىٌ جەِەجىال ئبزەَ لبجٕبغحۇرِىسى .ٍبوي ئبٍّبق ئبٍرىٍىپ لبالٌّىسى

وىػي  1300ىي ھەرثىٌ زاپبش وۈچي، سېسىثۇ لېحىُ ِەوىە لوغۇٔىٕىڭ ٍوٌغب چىمىع ئبٌ
ضبۋۇت، ضبٔي ئېٕىك ثوٌّىغبْ ٔۇرغۇْ  600ئبت،  100ثۇٔىڭ ئىچىسە  .ئەجراپىسا جەغىىٍٍۀسى

لوغۇٕٔىڭ ثبظ لوِبٔسأي ئەثۇ جەھىً ئىجٕي ھىػبَ ثوٌسى، لوغۇٕٔىڭ  .جبٍاللالر ثبر ئىسىجۆگە 
لوغۇْ ثىر وۈْ  .جۈٌۈن جەِىٕبجىٕي لۇرەٍع ثبٍٍىرىسىٓ جولمۇز وىػي ئۈضحىگە ئبٌسى - ئوزۇق

 . جولمۇز جۆگە ٍۀە ثىر وۈْ ئوْ جۆگە ضوٍۇپ ئوزۇلٍىٕىپ ِبڭبجحي
 .براپ ئىٕحبٍىٓ ٍۇلىرى ضۈرئەت ثىٍەْ لەزەَ ثېطىۋاجبجحيئۇالر غىّبي جەرەپحە ثەزرىگە ل

ٍوي ٍۈرۈپ، ۋازى ئوضۈپبْ، لەزىَس، ئبٔسىٓ جۇھفەٌەرٔي ثېطىپ ئۆجحي ۋە جۇھفەگە ثبرغبٔسا 
ضىٍەر »ئبذجبراجحب:  .ئەثۇ ضۇفَبٕٔىڭ ئۇالرغب ٍېڭىسىٓ ٍوٌٍىغبْ ئبذجبراجىٕي جبپػۇرۇۋاٌسى

ي لوغساظ ئۈچۈْ چىممبْ ئىىۀطىٍەر، ئبٌالھ ئۇٔي ئۆز ِۈٌۈوٍەرٔ - وبرۋأسىىي ئبزەَ ۋە ِبي
  .، زېَىٍگۀىسى«پبٔبھىسا ضبلٍىسى، غۇڭب لبٍحىڭالر، ۋەضطبالَ

ِەوىە لوغۇٔي ئەثۇ ضۇفَبٕٔىڭ ٍېڭي ئبذجبراجىٕي جبپػۇرۇۋاٌغبٔسىٓ وېَىٓ لبٍحىپ 
ھىػبَ ٌېىىٓ، ثبظ جىٕبٍەجچي، ِۇضحەثىث ئەثۇ جەھىً ئىجٕي  .وېحىع ئىرازىطىگە وەٌسى

ھبوبۋۇرٌۇق ثىٍەْ ئوجحۇرىغب چىمىپ پۈجۈْ ئەرەثٍەرگە ثىسٔىڭ لوغۇْ جبرجمبٍٔىمىّىسٔي ۋە 
غۇٔساق لىٍغبٔسا ئبٔسىٓ ئۇالر ثىسزىٓ  .ھەرثىٌ وۈچ لۇۋۋىحىّىسٔي وۆرضىحىپ لوٍّبً لبٍحّبٍّىس

 ٌېىىٓ ئەذٕەش ئىجٕي غۇرەٍك ئەثۇ جەھىٍٕىڭ گېپىگە .ِەڭگۈ جەپحبرجىسىغبْ ثوٌىسۇ زېسى
وَىٓ ِىڭسەن لوراٌٍىك  غۇٔسىٓ .لبرىّبً ثۀي زۆھرە لەثىٍىطىٕي ثبغالپ لبٍحىپ وەجحي

ئۇالر زاۋاٍِىك ئبٌغب ئىٍگىرىٍەپ، ئبذىر ثەزرىگە ٍېمىٓ  .لوغۇْ ثەزرىٕي ٔىػبٔالپ ٍوٌغب چىمحي
  .جبٍغب وېٍىپ چۈغحي

وەجىۀٍىىي ۋە وبرۋإٔىڭ لېچىپ  ِەزىٕە لوغۇٔىٕىڭ ئبذجبراجچىٍىرى رەضۇٌۇٌالھمب
 .ِەوىىسىٓ زور وۆٌەِسە لوغۇْ جەغىىٍٍىٕىپ چىممبٍٔىمي جوغرىطىسا ِەٌۇِبت ٍەجىۈزگۀىسى

ئبرلىسىٓ جبپػۇرۇۋاٌغبْ ثۇ ِەٌۇِبجالرٔي ئەجراپٍىك جەھٍىً  - پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ ئبرلب
ىمىٕي، ئۇٔىڭ لىٍىع ئبرلىٍىك ثۇ لېحىُ ھبِبْ لبٍٔىك جولۇٔۇغحىٓ ضبلالٔغىٍي ثوٌّبٍسىغبٍٔ

ئۈچۈْ چولۇَ جبضبرەت ۋە غىجبئەت ثىٍەْ ٍۈرەوٍىه ھبٌسا زازىً لەزەَ جبغالپ ئبٌغب 
  .ئىٍگىرىٍەغٕىڭ زۆرۈر ئىىۀٍىىىٕي جەزٍِەغحۈرگۀىسى

رەضۇٌۇٌالھ ئۇغحۇِحۇت ئۆزگىرىۋاجمبْ ثۇ ذەجەرٌىه ۋەزىَەجٕىڭ جەرەلمىَبجىٕي ٔەزەرزە 
ٍىغىٕسا  .ثىٌ ِەضٍىھەت وېڭەظ ٍىغىٕي چبلىرزىجۇجۇپ، لوغۇْ ئىچىسە وېڭەٍحىٍگەْ ھەر

لوغۇٔغب ھبزىرلي ۋەزىَەجٕي جؤۇغحۇرزى ۋە لوغۇٔسىىي ثبرٌىك جەڭچي ۋە لوِبٔسأالر ثىٍەْ 
زەي ِۇغۇ چبغسا ئبز ضبٔسىىي ثىر لىطىُ وىػىٍەر لورلۇپ لبٍٔىك  .پىىىر ئبٌّبغحۇرزى

ۇ ثەورى ضىسزىك ئورٔىسىٓ جۇرۇپ ئەِّب لوغۇْ رەھجەرٌىرىسىٓ ئەث .جولۇٔۇغحىٓ ئۀطىرىسى
ِىمساز ئىجٕي  ۋە ئبرلىسىٓ ئۆِەر ئىجٕي ذەجحبة رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ .ٔبھبٍىحي ٍبذػي ضۆز لىٍسى

  .ئەِرى جۇرۇپ ئىپبزە ثىٍسۈرزى ۋە ٍبذػي پىىىر ثەرزى
ھبٌجۇوي، ِۇھبجىرالر لوغۇٔسا ئبز ضبٍٔىمٕي  .ثۇ ئۈچ رەھجەر ِۇھبجىرالرزىٓ ئىسى
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غۇڭب،  .غۇڭب رەضۇٌۇٌالھ ئۀطبر رەھجەرٌىرىٕىڭ پىىىرىٕي ئېٍىپ ثبلّبلچي ثوٌسى .ئىگەٌٍەٍححي
ئي ذبالٍىك! »ئۇ ثۇ ئۈچ رەھجەرٔىڭ ضۆزىٕي ئبڭالپ ثوٌغبٔسىٓ وېَىٓ، ئۀطبرالرغب لبرىحىپ: 

ثۇٔي ضەزگەْ ئۀطبرالر لىطّىٕىڭ لوِبٔسأي  .، زېسى«جوغرا ِەضٍىھەجىڭالر ثوٌطب ثېرىڭالر
 .زېسى« ئەزثىراٍي ذۇزا، ثىسٔي زېّەوچىّۇضەْ ئي رەضۇٌۇٌالھ!»ِەئبز: ضەئەز ئىجٕي 

  .، زېگۀىسى«ھەئە، غۇٔساق»رەضۇٌۇٌالھ: 
ثىس ضبڭب ئىّبْ وەٌحۈرزۇق، ضېٕي راضث پەٍغەِجەر زەپ چىٓ پۇجحۇق، ضەْ »ضەئەز: 

ۋە ئېٍىپ وەٌگەْ زىٕٕىڭ ھەلٍىمىگە گۇۋاھٍىك ثەرزۇق ۋە ثۇٔىڭ ئۈچۈْ ضۆزۈڭٕي ئبڭالغمب 
ئي رەضۇٌۇٌال! ئىرازەڭ ثوٍىچە ئىع لىٍغىٓ،  .ئەِرىڭگە ئىحبئەت لىٍىػمب ئەھسۇپەٍّبْ ثەرزۇق

ضېٕي ھەق زىٓ ثىٍەْ ئەۋەجىەْ ئبٌالھ ثىٍەْ لەضەِىي، ئەگەر ضەْ ثىسٔي ِۇغۇ )لىسىً( 
زېڭىسغب وىرىػىە ثۇٍرىطبڭ، چولۇَ ثبظ جبرجّبً وىرىّىس، ثىرضىّىسِۇ ئبٍرىٍىپ لبٌّبٍّىس، 

ٍىىحە زۈغّەْ ثىٍەْ جۇجۇغۇپ لېٍىػٕي ھەرگىسِۇ ٍبِبْ وۆرِەٍّىس، ثىس چىساِچبْ، ئەجى
غۇڭب،  .ضۇثبجٍىك وىػىٍەرزۇرِىس، ئىٕػبئبٌالھ ثىسٌەرزىٓ ِەِٕۇْ ثوٌىسىغبْ ئىػالرٔي وۆرىطەْ

  .، زېسى«ئبٌالھمب جبپػۇرۇپ ٍوٌۇڭٕي زاۋاِالغحۇرغىٓ
چېغي، ئۇ ثۇ گەپحىٓ ٔبھبٍىحي ِەِٕۇْ ضەئەزٔىڭ ضۆزى رەضۇٌۇٌالھمب زور ئىٍھبَ ثوٌسى 

ئبٌغب ئىٍگىرىٍەٍٍي، ئۈِىسۋار ثوالٍٍي، ئبٌالھ ِبڭب ئىىىي جبئىپىٕىڭ »ئۇ ِۇٔساق زېسى:  .ثوٌسى
ثىرىٕي ۋەزە لىٍسى، لەضەَ لىٍىّۀىي، گوٍب ِەْ غۇ جبپحب ِۇغرىىالرٔىڭ ِەٌەلحەن ٍبجمبْ 

  .«ئۆٌۈوٍىرىٕي وۆرگۀسەن ثوٌۇۋاجىّەْ
الغمبٔسىٓ وېَىٓ رەضۇٌۇٌالھ زەفرأسىٓ ٍوٌغب چىمىپ، ئەضبفىر زەپ ٍىغىٓ ئبٍبغ

ئۇ ٍەرزىٓ زەٍَە زەپ ئبجىٍىسىغبْ وىچىه ثىر وۀحىە چۈغحي  .ئبجىٍىسىغبْ ثىر زاۋأسىٓ ئبغحي
ۋە ھۀبْ )چوڭ جبغسىٓ لېٍىػّبٍسىغبْ ثىر زۆڭٍۈن(ٔي ئوڭغب جبغالپ ِېڭىپ، ثەزرىگە ٍېمىٓ 

ِۇغۇ ٍەرزە رەضۇٌۇٌالھ ھىجرەت ضەپەرزىػي ۋە غبرزىىي  .حيثىر ٍەرگە وېٍىپ ئورۇٔالغ
 . ھەِراھي ئەثۇ ثەورى ضىسزىك ثىٍەْ ثىٍٍە ئۆزى ثىۋاضىحە چبرالظ ئېٍىپ ثبرزى

غۇ وۈٔي وەچحە رەضۇٌۇٌالھ ٍېڭىسىٓ رازۋېحچىىالرٔي جەٍىٍٕەپ زۈغّەْ ئەھۋاٌىٕي 
سىٓ ئەٌي ئىجٕي ئەثۇ جبٌىت، زۇثەٍر ثۇ ۋەزىپىٕي ِۇھبجىرالرٔىڭ پېػىۋاٌىرى .ئىگىٍەغىە ئەۋەجحي

ئۇالر  .ئىجٕي ئبۋاَ ۋە ضەئەز ئىجٕي ئەثي ۋەلمبش لبجبرٌىك ئۈچ وىػي ئۆز ئۈضحىگە ئبٌغبٔىسى
ثەزرى وۀحىٕىڭ ضۇ ئېمىٕي ثوٍىغب ثېرىۋىسى، ِەوىە لوغۇٔىٕىڭ ضۇ جوغۇغۇچي ئىىىي 

رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ٍېٕىغب ئبزىّىٕي ئۇچرىحىپ لبٌسى، رازۋېحچىىالر زەرھبي ئۇالرٔي جۇجۇپ، 
ثۇ چبغسا رەضۇٌۇٌالھ ٔبِبز ئولۇۋاجبجحي، ثبغمىالر ئبٌسىراپ ئۇالرٔي ضوراق  .ھەٍسەپ وەٌسى

ئۇٔىڭغىچە رەضۇٌۇٌالھّۇ ٔبِبززىٓ فبرىغ ثوٌسى ۋە ئۇالرٔي ئۆزى ثىۋاضىحە  .لىٍىػمب ثبغٍىسى
ضىٍەرگە جىگەر  ِەوىە»ضورالحىٓ وېَىٓ رەضۇٌۇٌالھ لوغۇٔسا ضۆز لىٍىپ:  .ضوراق لىٍسى

  .، زېسى«پبرىٍىرىٕي چىمبرجىپحۇ
ئبٌالھ ٍبِغۇرٔي ِۇغرىىالر چۈغىەْ  .غۇ وېچىطي ئبضّبْ ثۇٌۇجٍىٕىپ، ٍبِغۇر ٍبغسى

 .جبٍالرغب وۆپ ٍبغسۇرۇۋەجىۀٍىىحىٓ، ئۇالرٔي ئبٌغب ئىٍگىرىٍەغحىٓ جوضۇپ لوٍسى
پبوٍىسى ۋە غەٍحبٕٔىڭ پبضىىٕب ضىُ ٍبِغۇر ٍبغسى، ثۇ ئۇالرٔي  - ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ئۈضحىگە ضىُ

ٍەر لبجحي، لۇِالر چىڭسىٍىپ، ئبزەَ ۋە ھبٍۋأالرٔىڭ لەزىّي  .ِەٍٕەجچىٍىىٍىرىٕي وەجىۈززى
ثبرىگبھالرٔي جىىىػىە غبرائىث ھبزىرٌىٕىپ لوغۇٕٔىڭ  - پېحىپ وەجّەٍسىغبْ ثوٌسى ۋە چېسىر
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  .زىٍي جەضىىٓ جبپحي
ۇرۇْ ثېرىپ ئورۇٍٔىػىۋېٍىع ۋە ئۇالرٔىڭ ثۇ رەضۇٌۇٌالھ ثەزرى ضۈٍىگە ِۇغرىىالرزىٓ ث

ئورۇٕٔي ئبٌسىٓ ئىگەٌٍىۋېٍىػىٕىڭ ئبٌسىٕي ئېٍىع ئۈچۈْ، لوغۇٕٔي لوزغىسى ۋە جىسزىٌ ٍوي 
ثۇ  .ٍۈرۈپ ئبذػىّي ثىر ِەھەٌٍىسە ثەزرى ضۇ ِۀجەٌىرىسىٓ ثىرىٕىڭ ٍېٕىغب وېٍىپ چۈغحي

ئي »حەن ئورٔىسىٓ جۇرۇپ: چبغسا ھۇثبة ئىجٕي ِۇٔسىر گوٍب ثىر ھەرثىٌ ِۇجەذەضطىط
رەضۇٌۇٌالھ! ثۇ ٍەرگە ئبٌالھٕىڭ ثۇٍرۇلي ثىٍەْ چۈغحۈڭّۇ؟ ٍبوي جەڭ جەزثىرى ئۈچۈْ ئۆز 

جەڭ جەزثىرى ئۈچۈْ ئۆز راٍىُ ثىٍەْ » رەضۇٌۇٌالھ:  .زەپ ضورىسى« راٍىڭ ثىٍەْ چۈغحۈڭّۇ؟
لوغۇٔغب ثۇٍرۇق  ئي رەضۇٌۇٌالھ! ثۇ ٍەرگە چۈغۈظ ِۇۋاپىك ئەِەش،»ھۇثبة:  .، زېسى«چۈغحۈَ

لىٍغىٓ، ثىس ثۇ ٍەرزىٓ لوزغىٍىپ ثەزرى ضۇٌىرىسىٓ ِۇغرىىالرغب ئەڭ ٍېمىٓ ثىر ضۇٔىڭ 
ٍېٕىغب ثېرىپ ئورۇٍٔىػىپ، ثىر وۆي ٍبضبپ ضۇ چىڭمىۋاالٍٍي، ئبٔسىٓ ثبغمب لۇزۇق ۋە وۆٌٍەرٔي 

ۈغّەْ ضۇ وۆِۈۋېحەٍٍي، غۇٔىڭسىٓ وېَىٓ ئۇرۇظ لىٍطبق، ثىس ضۇ لىَىٕچىٍىمي جبرجّبٍّىس، ز
زە، لوغۇٕٔي جېسزىٓ  - ، زېسى«جوغرا ئېَححىڭ»رەضۇٌۇٌالھ:  .، زېسى«ئىچەٌّەً لىَٕىٍىسۇ

ھەرىىەجٍۀسۈرۈپ، زۈغّەْ لوغۇٔىغب ئبٔچە ٍىراق ثوٌّىغبْ ثىر ضۇ ثوٍىغب جۈْ ٔىطپىسە وېٍىپ 
چۈغحي، ئبٔسىٓ وۆي ووالپ، ضۇ چىڭمىۋېٍىپ ئۇٔىڭسىٓ ثبغمب وبجەن ۋە وۆٌٍەرٔي 

  .ۋەجحيجىٕسۇرۇ
ِۇضۇٌّبٔالر ضۇ ثوٍىغب وېٍىپ ئورۇٍٔىػىپ ثوٌغبٔسىٓ وېَىٓ ضەئەز ئىجٕي ِەئبز 
رەضۇٌۇٌالھمب وۈجۈٌّىگەْ ئەھۋإٌىڭ ٍۈز ثېرىع ئېھحىّبٌىغب لبرىحب ئبٌسىٓ جەٍَبرٌىك وۆرۈظ ۋە 
غەٌىجە لىٍىػحىٓ ثۇرۇْ ِەغٍۇثىَەجٕىّۇ ئوٍالپ لوٍۇظ ٔۇلحىٕەزىرى ثوٍىچە ِۇضۇٌّبٔالر 

 .رەضۇٌۇٌالھ ئۈچۈْ ِەذطۇش ثىر لوِبٔسأٍىك ئۆٍي جەضىص لىٍىپ ثېرىع جەوٍىۋىٕي ثەرزى
غۇ  .رەضۇٌۇٌالھ ضەئەزٔىڭ ضۆزىگە ئبپىرىٓ ئولۇزى ۋە ئۇٔىڭغب ذەٍرٌىه ثىٍەْ زۇئب لىٍسى 

ھبِبْ ِۇضۇٌّبٔالر ھەرىىەجٍىٕىپ ئۇرۇظ ِەٍسأىٕىڭ غەرلىٌ غىّبي جەرىپىگە جبٍالغمبْ 
 .ئېگىس ثىر زۆۋە ئۈضحىگە جەڭ ِەٍسأىغب لبرىحىپ ٍبغبچ لورغبَ ثىٍەْ ثىر ئۆً ثىٕب لىٍسى

غۇٔسالال ضەئەز ئىجٕي ِەئبز ثبغچىٍىمىسا ئۀطبر ٍبغٍىرىسىٓ ثىر لبٔچە ئەزىّەجٕي جبٌالپ، 
  .طۇش رەضۇٌۇٌالھٕي لوغساظ ئۈچۈْ لوِبٔسأٍىك غىحبة ئەجراپىغب ئورۇٔالغحۇرۇٌسىِەذ

ئۇ جەڭ ِەٍسأىسا  .غىحبة پۈجىۀسىٓ وېَىٓ رەضۇٌۇٌالھ لوغۇٕٔي ضەپەرۋەر لىٍسى
ئىٕػبئبٌالھ ئەجە ِبۋۇ پبالٔي ئۆٌحۈرۈٌۈزىغبْ جبً، ئبۋۇ » ضبٌّبق لەزەَ جبغالپ ِېڭىپ: 

ئبٔسىٓ  .زەپ لوٌي ثىٍەْ وۆرضىحىػىە ثبغٍىسى« . ..ٕي ٍەٍسىغبْ جبًئىٕػبئبٌالھ پبالٔي ثېػى
 .غۇ ٍەرزىٓ ثىر جۈپ زەرەخ جۈۋىگە ثېرىپ ٔبِبز ئولۇظ ثىٍەْ وېچىٕي ثىسار ئۆجىۈززى

ٍورۇق ۋە جوٌۇپ جبغمبْ ئىػۀچ ثىٍەْ،  - ِۇضۇٌّبٔالر وۆڭۈٌٍىرى ذبجىرجەَ، ئوچۇق
  .ذٍىۋاٌسىٍۈرەوٍىرىٕي جوذحبجمبْ ھبٌسا راھەجٍىه ئۇ

 .وۈٔي جۈِە وېچىطي ئىسى - 17ئبً(ٔىڭ  - 9ٍىٍي راِىساْ ) - 2ثۇ ھىجىرىَىٕىڭ 
وۈٔي ٍوٌغب چىمىپ، پەٍػۀجە وەچ ِۇغۇ ٍەرگە ٍېحىپ  - 12ٍبوي  - 8رەضۇٌۇٌالھ ِۇغۇ ئبٍٕىڭ 

  .وەٌگۀىسى
گبزارِىطىسا ئەِّب، لۇرەٍع جەرەپ ثەزرى ۋازىطىٕىڭ ِەزىٕىگە ٍىراق چېحىسىىي ھەرثىٌ 

 ئەجىطي ئەجىگەْ لوغۇٍٔىرىٕي جەرجىپىە ضېٍىپ، ٔبغرا .وېچىٕي ثىربراِبْ ئۇذالپ ئۆجىۈززى
زۇِجبلٍىرىٕي چېٍىپ، زۆڭٍۈن جەرەپحىٓ ھەٍۋە ثىٍەْ ثەزرى ۋازىطىغب لبراپ  - ضۇٔبً، زالب -
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زىٕي چۈغحي ۋە ئۇالرٔىڭ ئىچىسىٓ ثىر لبٔچە وىػي ئۇزۇي رەضۇٌۇٌالھٕىڭ وۆٌىگە لبراپ ئۆ
، زېسى ئۇالر وېٍىپ ٔبھبٍىحي «ئۇالرٔي ضۇ ئىچىىٍي لوٍۇڭالر»ثۇ چبغسا رەضۇٌۇٌالھ:  .ئبجحي

 .غۇ وۈٔي ئبغۇ وۆٌسىٓ ضۇ ئىچىۀٍەرٔىڭ ثىرضىّۇ ئبِبْ لبٌّىسى .ئبٌّبٔجۇپ ضۇ ئىچىػحي
پەلەت ھەوەَ ئىجٕي ھىساَ لوجۇٌۇپ لېٍىپ، وېَىٓ ِۇضۇٌّبْ ثوٌسى ۋە ئۇٔىڭ 

لۇرەٍع لوغۇٔي جۆۋۀگە چۈغۈپ  .ِۇضۇٌّبٔسارچىٍىمىّۇ ٔبھبٍىحي ٍبذػي ثوٌۇپ وەجحي
لۇۋۋىحىٕي  - جوذحىغبٔسىٓ وېَىٓ، ئۇالر ئۇِەٍر ئىجٕي ۋەھەة جۇِەھىٕي ِەزىٕە جەرەپٕىڭ وۈچ

ئۇِەٍر ئېحىغب ِىٕىپ، لوغۇٕٔىڭ ئەجراپىٕي ٍىرالحىٓ  .ضۈپىحىٕي ئىگىٍەغىە ئەۋەجحي - ۋە ضبْ
ئبزەَ ئىىەْ، ثەٌىىُ ئبزراق  300جەذّىٕەْ »ٕىپ چىممبٔسىٓ وېَىٓ لبٍحىپ ثېرىپ: ثىر ئبٍٍى

 .، ئۇرۇغّبً لبٍحىع جەوٍىپىٕي ثەرزىئۇٔىڭسىٓ جىك ئەِەش زېسى .وەَ ٍبوي زىَبزە چىمىسۇ
ئبذىر ئۇرۇظ لىٍىع پىىرىسە چىڭ جۇرۇپ وەٌگەْ ئەثۇ جەھىً ئىجٕي  - ثۇ چبغسا ثبغحىٓ

ي لبٍحۇرۇپ وېحىػٕي جەغەثجۇش لىٍىسىغبْ ٍۀە ثىر لبرغىٍىك پىىىر لوغۇٕٔ ،ھىػبِغب لبرغي
ٔىَەجٍىرى ثۇزۇٌسى ۋە ئۇالر ثىر ھبزا جبالظ جبرجىع لىٍػمبٔسىٓ وىَىٓ  .ئېمىّي پەٍسا ثوٌسى

لىطمىطي، غۇٔساق لىٍىپ  .ئۇججە جەغەثجۇش لىٍغبْ ئبلىالٔە جەزثىر چۆرۈپ جبغالٔسى
وەٌسى ۋە جىٕچٍىك ئۈچۈْ وۆرضىحىٍگەْ ثۇ ثىر ِەٍساْ جۀحەوٍىه جەزثىر ئۈضحىسىٓ غبٌىت 

  .ِىىىر ثىٍەْ ثېطىمحۇرۇۋېحىٍسى - ھىٍَە ،جىرىػچبٍٔىك
ثىرىگە  - ِۇغرىىالر ھەٍۋە ثىٍەْ زۆڭ جەرەپحىٓ چۈغۈپ وېٍىپ ئىىىي جەرەپ ثىر

چوڭچىٍىمي ئي ئبٌالھ! ِبٔب ثۇ لۇرەٍع ئۆزىٕىڭ جەوەثجۇرٌىمي ۋە »وۆرۈٔۈۋىسى، رەضۇٌۇٌالھ: 
ثىٍەْ ضبڭب لبرغىالغمىٍي ۋە ضېٕىڭ پەٍغەِجىرىڭٕي ئىٕىبر لىٍغىٍي وەٌسى، ئي ئبٌالھ، ضەْ 

، زەپ «ِبڭب ۋەزە لىٍغبْ ٍبرزىّىڭٕي ٔبزىً لىٍغىٓ، ئي ئبٌالھ! ئۇالرٔي ھبزىرال ھبالن لىٍغىٓ
ئۇججە ئىجٕي  زۇئب لىٍسى ۋە ٍۀە رەضۇٌۇٌالھ زۈغّەْ لوغۇٔي ئىچىسە لىسىً جۆگىگە ِىٕىۋاٌغبْ

ئۇالرٔىڭ ئبرىطىسا ٍبذػىٍىك ثبر زېَىٍطە چولۇَ لىسىً جۆگىٍىه وىػىسە ثبر »رەثىئۀي وۆرۈپ: 
  .، زېسى«ئىسى، ئۇالر غۇٔىڭ گېپىگە ئۇٔىغبْ ثوٌطب جوغرا لىٍغبْ ثوالجحي

ضەپٍەرٔي جۈزەپ ثوٌغبٔسىٓ  .رەضۇٌۇٌالھ ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ضەپٍىرىٕي جەرجىپىە ضبٌسى
ٔغب ئۇالر رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئەڭ ئبذىرلي ثۇٍرۇلىٕي جبپػۇرۇپ ئبٌّىغۇچە، زۈغّۀگە وېَىٓ لوغۇ

ئبٔسىٓ ئۇالرغب جەڭ لىٍىع ئۇضۇٌي  .ھۇجۇَ لىٍّبضٍىك جوغرىطىسا ثۇٍرۇق چۈغۈرزى
زۈغّەْ ثبضحۇرۇپ وەٌطە ٍۀي ئوِۇِىَۈزٌۈن ھۇجۇَ » جوغرىطىسا ئبالھىسە ٍوٌَورۇق ثېرىپ: 

ئبرلىسىٓ ئبراَ ثەرِەً ئېحىڭالر ۋە  - ق ئۇزۇڭالر، ئبجمبٔسىّۇ ئبرلبلىٍطب، ٍەر ثېغىرٌىحىپ ئو
، زېسى، ئبٔسىٓ ئەثۇ ثەورى ثىٍەْ ثىٍٍە «ئۈضحۈڭالرغب ثېطىپ وەٌّىگىچە لىٍىچ ضۇغبرِبڭالر

ضەئەز ئىجٕي ِەئبز لوغسىغۇچي ئەزىّەجٍەرٔي ثبغالپ، غىحبة  .لوِبٔسأٍىك غىحبثىغب لبٍححي
  .ٍىرىٕي غىّبٍالپ جەڭگىۋار ھبٌەجحە جۇرزىزەرۋازىطي ئبٌسىسا لىٍىچ

جەڭ پىٍىىىگە جۇٔجي ثوٌۇپ ئوت ٍبلمۇچي ِۇغرىىالر جەرەپحىٓ ئەضۋەز ئىجٕي 
ئۇ ِەٍسأغب چۈغۈۋىسى، ثۇ جەرەپحىٓ ھەِسە ئىجٕي  .ئبثسۇٌئەضەز ِەذسۇِي ثوٌسى

ثىر ئۇرۇپال زە، ھەِسە  - ئىىىىٍَەْ ثىر ئىىىىچە لىٍىچ ضولۇغحۇرزى .ئبثسۇٌّۇجەٌٍىپ چۈغحي
ئۇٔىڭ  .غۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇ ئوڭسىطىغب ٍىمىٍىپ چۈغحي .ئۇٔىڭ ثىر پبچىمىٕي ئۈزۈۋەجحي

ئۇ ٍېمىٍغبْ ئۇرۇْ وۆٌسىٓ ذېٍي ٍىراق  .جىرت لبْ جۆوّەوحە ئىسى - وېطىٍگەْ پۇجي جىرت
ثوٌطىّۇ، ثىراق ئۇ لەضىّىٕي ئورۇٔالظ ئۈچۈْ، ئۈچ پۇجٍۇق ثوٌۇپ وۆي جەرەپىە ئۆِىٍەپ 
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ٌېىىٓ ھەِسە ئۇٔىڭغب ئبِبْ ثەرِەً لوغالپ ثېرىپ،  .وېٍىپ، وۆٌگە ئۆزىٕي ئبجحي ٍۈگۈرۈپ
  .ئبذىرى وۆٌٕىڭ ئىچىسە لىٍىچٍىۋەجحي

ئەضۋەز ئىجٕي ئبثسۇٌئەضەزٔىڭ ئۆٌحۈرۈٌۈغي ئوت ئېٍىع ئبٌسىسا جۇرغبْ جەڭ پىٍىىىگە 
 .چۈغۈپ وەٌسىغۇٔىڭ ثىٍەْ لۇرەٍع چەۋأسازٌىرىسىٓ ئۈچ وىػي ِەٍسأغب  .چبلّبق چبلحي

ئۇالرٔىڭ ھەِّىطي ثىر ئبئىٍىٍىه وىػىٍەر ثوٌۇپ، ئۇججە ۋە ئۇٔىڭ لېرىٕسىػي غەٍجە ۋە 
ئۇالر ضەپحىٓ ئېحىٍىپ چىمىپال ٍەوّۇٍەن ئېٍىػىػٕي  .ئۇججۀىڭ ئوغٍي ۋەٌىس لبجبرٌىمالر ئىسى

ھبرىطٕىڭ ئەۋف، ِۇئەۋۋىس ) -ثۇ چبغسا ئۇالرغب ئۀطبر ٍبغٍىرىسىٓ ئۈچ ٍىگىث  .جەٌەپ لىٍسى
ِۇغرىىالر ثىسگە  .ئىىىي ئوغٍي( ۋە ئبثسۇٌالھ ئىجٕي رەۋاھىٍَەر ِەٍسأغب چۈغىۀىسى

 .زەپ چۇلبْ وۆجۈرۈغحي ،لۇرەٍػحىٓ ئۆزىّىسگە الٍىك جەڭ زېّەجٍىرىّىسٔي چىمىرىپ ثەرگىٓ
 .زېسى« ئي ئەثۇ ئەثەٍسە ئىجٕي ھبرىص، جۇر! ئي ھەِسە جۇر! ئي ئەٌي جۇر!»غۇڭب، رەضۇٌۇٌالھ: 

وۆزٔي ٍۇِۇپ ئبچمۇچە  ثېرىپئۇالر ضەپحىٓ ئبٍرىٍىپ ِۇغرىىالرٔىڭ ئبٌسىغب ٍېمىٕالپ 
ئەثۇ ئۇثەٍسە )ئۇ ھەِّىسىٓ پېػمەزەَ ٍبغبٔغبْ وىػي ئىسى( ئۇججە ئىجٕي  .جۇجۇغۇپ وېحىػحي

 .ھەِسە غەٍجە ثىٍەْ جۇجۇغحي، ئەٌي ۋەٌىس ئىجٕي ئۇججە ثىٍەْ جۇجۇغحي .رەثىئە ثىٍەْ جۇجۇغحي
ثىٍەْ ئەٌي ئۆز رەلىجٍىرىگە ئبِبٕٔي زاِبٔغب ثەرِەً، لىٍىچ ئۇرۇپ ثىرزەِسىال جۇپب ھەِسە 

 - ئەِّب، ئۇثەٍسە رەلىجي ئۇججە ثىٍەْ لبجحىك ئېٍىػىپ، ھەر ئىىىىٍىطي ثىر .چىػٍىحىۋەجحي
غۇڭب، ھەِسە ثىٍەْ ئەٌي ئۇججەگە ھۇجۇَ  .ثىرىٕي ئېغىر ٍبرىالٔسۇرۇپ ھبٌطىسٌىٕىپ وەجحي

 .جەھۀٕەِگە ئۇزاجحي، ئبٔسىٓ ئۇثەٍسۀي وۆجۈرۈپ ِەٍسأسىٓ لبٍحىپ وىرزى لىٍىپ، ئۇٔي
وۈٔسىٓ وېَىٓ  5 - 4ئۇٔىڭ ثىر پۇجي ئۈزۈۋېحىٍگۀىسى، غۇڭب ئۇ ثەزرى ئۇرۇغي ئبٍبغٍىػىپ 

ئۇ غۇٔىڭغىچە ثىر  .ِۇضۇٌّبٔالر ِەزىٕىگە لبٍحىػحب ضەپرا زېگەْ ٍەرگە وەٌگۀسە جبْ ئۈززى
  .غىىبٍىحي لىٍّىغبٔىسى ئەٌەَ - ئېغىس زەرز

ثۇ ثىر ِەٍساْ ٍەوّۇٍەن ئېٍىػىػٕىڭ ٔەجىجىطي ِۇغرىىالرغب ٔىطجەجەْ جبالپەجٍىه 
ئۇالر ئەڭ ٍبذػي ِبھىر چەۋأسازٌىرىسىٓ ۋە لبثىً لوِبٔسأٍىرىسىٓ ثىرالال  .ثبغٍىٕىع ثوٌسى

ِۇضۇٌّبٔالرغب وەڭ وۆٌەِسە ئۈچ وىػىسىٓ ئبٍرىٍىپ لبٌسى، غۇڭب ئۇالر غەزەپ ئوجىسا ٍبٔسى ۋە 
ئەِّب، ِۇضۇٌّبٔالر ئبٌالھمب ضېغىٕىپ ئىٍحىجب لىٍىپ، ٍبرزەَ ۋە  .ئوِۇِىٌ ھۇجۇَ لوزغىسى

ِەزەت جىٍەپ ئۆز ئورۇٍٔىرىسىٓ لوزغبٌّبً ِۇزاپىئەزە جۇرۇپ زۈغّۀٕي ئېغىر چىمىّغب 
  .ئۇچراجحي

ئبئىث جەٌەپٍەرٔي رەضۇٌۇٌالھ لوغۇٕٔىڭ ضەپٍىرىٕي رەجىە ضېٍىپ جەڭ ئىػٍىرىغب 
ئوجحۇرىغب لوٍۇپ ثوٌۇپ، لوِبٔسأٍىك غىحبثمب لبٍحىپال ، ئبٌالھٕىڭ ئۇٔىڭغب ۋەزە لىٍغبْ ٍبرزەَ ۋە 

ثىر چبغسا جەڭ راضب لىسىپ وەضىىٍٕىػىػىە  .ٔۇضرەجٍىرىٕي جىٍەغٕي ثبغٍىۋەجحي
وىحىٕي ئي ئبٌالھ! ثۈگۈْ ِۇغۇالرٔىڭ ھبال»ثبغٍىۋىسى، رەضۇٌۇٌالھ ٍۀە لوي وۆجۈرۈپ: 

ھەجحب، ئىٍحىجبغب غەرق ثوٌۇپ  .، زېسى«ذبٌىطبڭ، زېّىٕسا ضبڭب ئىجبزەت لىٍغۇچىالر جۆگەٍسۇ
ئەثۇ ثەورى رىسأي ٍەرزىٓ ئېٍىپ  .وەجىۀٍىىحىٓ، ئۆغٕىطىسىىي رىساِۇ چۈغۈپ وەجحي

ئي رەضۇٌۇٌالھ! ئەِسى وۇپبٍە لىٍطىال، پەرۋەرزىگبرىّىسغب وۆپ ئىٍحىجب »ٍېپىٕسۇرۇپ لوٍۇپ: 
  .، زېسى«ىٍسىالل

اِّن معكم فثبتوا الذين امنوا سألقي ِف قلوب . ..﴿ئبٌالھ ئۆزىٕىڭ پەرىػحىٍىرىگە ۋەھىٌ لىٍىپ: 
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ِەْ ضىٍەر ثىٍەْ ثىٍٍە ِۇئّىٍٕەرٔي )ئۇرۇظ ِەٍسأٍىرىسا( ضۇثبجٍىك » ﴾. ..الذين كفرو الرعب
 - 12ضۈرە ئۀفبي « لۇرئبْ وەرىُ)»، «لىٍىّەْ، وبفىرالرٔىڭ زىٍٍىرىغب لورلۇٔچ ضبٌىّەْ

 ﴾من املبلئكة مردفٌن ِّن ِمدكم بالفٍ أ﴿ئبٍەجٕىڭ ثىر لىطّي( زېسى ۋە رەضۇٌۇٌالھمب ۋەھىٌ لىٍىپ: 
  .، زېسى«پەرىػحە ثىٍەْ ٍبرزەَ ثېرىّەْ 1000ىّۇئبرلب )چۈغىسىغبْ( ِەْ ضىٍەرگە ئبرل»

غۇئبْ رەضۇٌۇٌالھ وۆزىٕي ٍۇِۇپ، زەلىمە ِىمسارى ضۈوۈجىە چۆِسى، ئبٔسىٓ ثېػىٕي 
، «جوزاڭ ئۆرٌىحىپ وېٍىۋاجىسۇ - ذۇظ ذەۋەر، ئي ئەثۇ ثەورى! ِبٔب جىجرىئىً چبڭ»وۆجۈرۈپ: 

ِۇغرىىالر جوپي ِەغٍۇپ لىٍىٕىپ، »لوغالپ وىَىپ: ئبٔسىٓ وەپىسىٓ ضبۋۇجىٕي  .زېسى
ئبٍەت( زېگەچ ضەورەپ چىمحي ۋە  - 45ضۈرە  - 54« لۇرئبْ وەرىُ)»، «ئبرلىغب چىىىٕسۈرۈٌسى

، زەپ «ئبٌالھ ذبر لىٍغبً»ٍەرزىٓ ثىر ضىمىُ غېغىً جۇپىٕي ئېٍىپ لۇرەٍػٍەرگە لبرىحىپ: 
ئي »ئبٌالھ ثۇ ھەلحە:  .گەْ ثىرِۇ ِۇغرىه لبٌّىسىئبجمبٔىسى، وۆز، ثۇرۇْ، لۇاللٍىرىغب جوپب وىرِى

ِۇھەِّەز! ثىر ضىمىُ جوپىٕي ِۇغرىىالرغب ئبجمىٕىڭسا ضەْ ئبجّىسىڭ، ثەٌىي ئەِەٌسە ئۇٔي 
  .ئبٍەت( زەٍسۇ - 17ضۈرە ئۀفبي « لۇرئبْ وەرىُ)»، «)ِۇغرىىالرٔىڭ وۆزٌىرىگە( ئبٌالھ ئبجحي

ۇرِب ھۇجۇِغب ئۆجۈظ جوغرىطىسا ئەڭ ئبذىرلي زەي ِۇغۇ چبغسا رەضۇٌۇٌالھ لوغۇٔغب لبٍح
ئبٌالھ »، زەپ جوۋٌىسى ۋە ئۇالرٔي جەڭگە رىغجەجٍۀسۈرۈپ: !«. ..ئبٌغب»ثۇٍرۇلٕي چىمىرىپ: 

ثىٍەْ لەضەِىي، ثۈگۈْ ِۇغرىىالرغب لبرغي چېىىّٕەً ضۇثبجٍىك ثىٍەْ جەڭ لىٍغبْ ئبزەِگە 
 - وەڭٍىىي ئبضّبْ»ٔغب ئىٍھبَ ثېرىپ: ئۇ ٍۀە لوغۇ .، زېسى«ئبٌالھ جۀٕەجٕي ئبجب لىٍىسۇ

ھەثجەٌٍي، »ئۇِەٍر ئىجٕي ھۇِبَ جۇرۇپ:  .، زېسى«زېّىٕچە وېٍىسىغبْ جۀٕەجىە ئبجٍىٕىڭالر
 .زېۋىسى« ٔېّە زەپ ھەثجەٌٍي، ھەثجەٌٍي زەٍطەْ؟»رەضۇٌۇٌالھ:  .، زەپ وەجحي«ھەثجەٌٍي
، «ّٔىىىٓ زەپ ِۇغۇٔساق زېسىُئي رەضۇٌۇٌالھ! ِەْ ئبغۇ جۀٕەت ئەھٍىسىٓ ثوالرِە»ئۇِەٍر: 
ئۇِەٍر ٍېٕىسىىي جورضىسىٓ  .، زېسى«ضەْ چولۇَ جۀٕەت ئەھٍىسىٓ»رەضۇٌۇٌالھ:  .زېۋىسى

ئەگەر ِەْ ِۇغۇالرٔي ٍەپ »ئبٔسىٓ:  .ثىر لبٔچە ذورِب لېمىٕي ئېٍىپ ئبغسىغب ضبٌسى
لوٌىسا  زە، - ، زېسى«ٍبغبۋېرىسىغبْ ثوٌطبَ، ثۇ جوٌىّۇ ئۇزۇْ ھبٍبت ثوٌۇپ وەجىۈزەن

ئۇ زۈغّەْ  .لبٌغبٍٔىرىٕي ٍەرگە پون لىٍىپ جبغٍىۋېحىپ، گىرەٌەغّە جەڭگە وىرىپ وەجحي
  .ئۇرۇغۇپ، ئبذىرى غېھىث ثوٌۇپ وەجحي - ثىٍەْ ئۇرۇغۇپ

رەضۇٌۇٌالھ لوغۇٔغب لبٍحۇرِب ھۇجۇِغب ئۆجۈظ ثۇٍرۇلىٕي چىمبرغبٔسا ِۇغرىىالرٔىڭ 
غۇڭب، رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ثۇ  .غىٍٕىمي ٍولبٌغبٔىسىغىسزىحي ئبٌٍىمبچبْ ثوغبپ ھۇجۇَ لىٍىع لىس

جەزثىرٌىه پىالٔىٕىڭ ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ جەڭ ِەٍسأىسا ئۈضحۈٍٔۈوىٕي ئىگەٌٍىػىگە ئىٕحبٍىٓ زور 
چۈٔىي، ئۇالر ھۇجۇِغب ئۆجۈظ ثۇٍرۇلىٕي جبپػۇرۇۋاٌغبْ ھبِبْ زەھػەت ٍۇلىرى  .روٌي ثوٌسى

جوڭحەً لىٍىپ، ئۇالرٔىڭ  - ىرىٕي ئوڭحەًجبضبرەت ثىٍەْ ھۇجۇَ لوزغىسىىي، زۈغّەْ ضەپٍ
ضۈر جولبً لىٍىػمب ثبغٍىسى ۋە رەضۇٌۇٌالھّۇ ئۈضحىگە ضبۋۇجىٕي لوغالپ  ثبغٍىرىٕي وېطىپ

ِۇغرىىالر جوپي ِەغٍۇپ لىٍىٕىسۇ ۋە چولۇَ »وېَىپ جوٌۇپ جبغمبْ ئىػۀچ ۋە ئۈٍٔۈن ئبۋاززا 
ممبٍٔىمي لوغۇٕٔىڭ جەڭگىۋارٌىمىٕي ، زەپ لوِبٔسأٍىك غىحبثحىٓ ئېحىٍىپ چى«چېىىٕسۈرىٍىسۇ

ٔەجىجىسە ِۇضۇٌّبٔالرِۇ ٍوٌۋاضحەن ئېحىٍىپ، جەڭساغطىس جبضبرەت  .ھەضطىٍەپ ئبغۇرۇۋەجحي
ِۇغرىىالرٔىڭ ضەپٍىرىسە پبرچىٍىٕىع  .ثىٍەْ جەڭ لىٍسى ۋە پەرىػحىٍەرِۇ ھەِسەِگە وەٌسى

رٔىڭ غىسزەجٍىه ھۇجۇِي ئۇالر ِۇضۇٌّبٔال .ۋە ٍىّىرىٍىع ئبالِەجٍىرى وۆرۈٌۈغىە ثبغٍىسى
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 - ئۇرۇظ ئبذىرٌىػبً زەپ لبٌغبٔىسى، ِۇغرىىالر جوپي جەرەپ .ئبٌسىسا ثەرزاغٍىك ثېرەٌّىسى
جەرەپىە جېٕىٕي ئېٍىپ جىىىۋېحىػىە ثبغٍىسى، ِۇضۇٌّبٔالر ئۇالرٔىڭ وەٍٕىسىٓ لوغالپ 

ۈپ، ئۇالرٔي ٍۈرۈپ، جەضٍىُ ثوٌغبٔالرٔي ئەضىر ئېٍىپ، لبرغىٍىك وۆرضەجىۀٍىرىٕي ئۆٌحۈر
ئەِّب، ثۇ لېحىّمي ئۇرۇغٕىڭ ثبظ جىٕبٍەجچىطي، جبٌالت  .ئبذىرى جەٌحۆوۈش ِەغٍۇپ لىٍسى

ئەثۇ جەھىً ئىجٕي ھىػبَ ئۆز لوغۇٔىٕىڭ ضەپٍىرىسىىي ٍىّىرىٍىع ۋە پبجىپبرالچىٍىك 
ٌېىىٓ ئۇٔىڭغب  .ئبالِەجٍىرىٕي وۆرۈپ، ثۇ ذىً پبٍسىطىس ئېمىّىٕىڭ ئبٌسىٕي ئبٌّبلچي ثوٌسى

ئۇزاق  .ِۇغەِجەرٌىىٕىڭ، وۆرەڭٍىىٕىڭ ھەلىمىٌ ئەپحي ثەغىرىطي جېسال ئبغىبرىٍىٕىپ لبٌسى
ئۆجّەً ئۇٔىڭ وۆپ ضبٍٔىك لوغۇٔي ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ غىسزەجٍىه ھۇجۇِي ئبٌسىسا پبرچىٍىٕىػمب 

ئۇٔىڭ ٍېٕىسا پەلەت ثىر لبٔچە ِۇغرىىال  .ثبغٍىسى ۋە ئۇٔىڭ جوپىسا پبجىپبرالچىٍىك ٍۈز ثەرزى
ٔەٍسىٍەر ثىٍەْ ِۇضحەھىەَ ثىر لورغبْ  - ېپمبٌغبْ ثوٌۇپ، ئۇٔىڭ ئەجراپىغب لىٍىچل

ٌېىىٓ ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ غىسزەجٍىه ھۇجۇِىٕىڭ ثىھەٍۋەت زوٌمۇٔي  .غەوىٍٍۀسۈرگۀىسى
زەي ِۇغۇ  .ئبٌسىسا ثۇ لورغبٔالرِۇ ثۇزۇۋېحىٍسى ۋە ٔەٍسە، لىٍىچٍىرى پبچبلالپ جبغٍىۋېحىٍسى

ِۇضۇٌّبٔالر ئۇٔىڭ ئبت  .جبٌالت جوپ ئبرىطىسا ئبق جۆگىسەن ئېچىٍىپ لبٌسى چبغسا ثۇ لبٔرور،
ۋەھبٌۀىي، ئۆٌۈَ ئىىىي ئۀطبرى ئەزىّەجٕىڭ لوٌي ثىٍەْ  .ئۈضحىسە چېپىپ ٍۈرگىٕىٕي وۆرزى

 . ئۇٔىڭ لېٕىٕي ئىچىػىە ئىٕحىسار ئىسى
جبجحىُ، غۇٔساق ثەزرى وۈٔي ِەْ ضەپحە جۇرۇۋا»ئبثسۇرەھّبْ ئىجٕي ئەۋف ِۇٔساق زېگەْ: 

لبرىطبَ ئوڭ ٍېٕىّسا ثىر، ضوي ٍېٕىّسا ثىر، ئىىىي ئۀطبر ٍىگىحي پەٍسا ثوٌسى، گوٍب ِەْ 
جوضبجحىٓ ئۇالرٔىڭ ثىرضي ٍۀە ثىرضىسىٓ ٍوغۇرغبٔسەن لىٍىپ:  .ثۇالرغب ئىػۀّەً لبٌسىُ

 :ڭغب، زېسى، ِەْ ئۇٔى«ئي جبغب! ِبڭب ئەثۇ جەھىً زېگۀٕي وۆرضىحىپ لوٍغبْ ثوٌطىڭىس»
ئبڭٍىػىّچە، ئۇ رەضۇٌۇٌالھمب لبجحىك ئەزىَەت »زېطەَ، ئۇ: « ئىٕىُ! ئۇٔي ٔېّە لىٍىطەْ؟»

ثۈگۈْ ئۇٔي وۆرۈپال لبٌىسىغبْ ثوٌطبَ ئىىىىّىسٔىڭ ثىرضي ئۆٌۈَ  ...لىالروۀسۇق، ذەپ
ِەْ ثۇٔىڭ جبضبرىحىگە راضحىٕال  .، زېسى«غبراثىٕي جېحىّىغۇچە ئۇٔي لبچۇرۇپ لوٍّبٍّەْ

ئەجەپٍۀسىُ، غۇٔساق جۇراجحىُ، ِېٕي ٍۀە ثىرى ٔولۇزى ۋە ئبٌسىٕمىغب ئوذػبظ ثىر گەپٕي 
ضوٌغب لبجىراپ  - لىٍسى، ئۇزاق ئۆجّەً ئەثۇ جەھىٍٕىڭ زۇغّەْ جوپي ئىچىسە ئوڭ

وۆرزۇڭالرِۇ؟ ئۀە ئبۋۇ ضىٍەر »زە، ھېٍىمي ئىىىي ٍىگىحىە  - ٍۈرگۀٍىىىٕي وۆرزۈَ
غۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇالر  .، زەپ ئەثۇ جەھىٍٕي وۆرضىحىپ لوٍسۇَ«غۇ ئىسزىّەوچي ثوٌغبْ ئبزەَ

ھەر ئىىىىٍَەْ ئۇٔي  .لىٍىچٍىرىٕي ئوٍٕىحىپ ئەثۇ جەھىً ثبر جەرەپىە ئۇچمبٔسەن ٍۈرۈپ وەجحي
  .جەڭال ئۇرۇپ ٍىمىححي، ئبٔسىٓ لبٍحىپ وېٍىپ رەضۇٌۇٌالھمب ِەٌۇَ لىٍىػحي

ثۇ جەھىٍٕىڭ لبٔساق ثوٌغبٍٔىمىغب وىُ لبراپ ئە»ئۇرۇظ ئبذىرالغمبٔسىٓ وىَىٓ رەضۇٌۇٌالھ: 
ثىر چبغسا ئۇٔي  .جەرەپىە جبرىسى - غۇٔىڭ ثىٍەْ وىػىٍەر ئۇٔي ئىسٌەپ جەرەپ .زېسى« ثبلىسۇ؟

 .ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ِەضئۇز جېپىۋاٌسى، ھبٌجۇوي ئۇ ئبذىرلي ٔەپەضٍىرىسە جبْ جبٌىػىۋاجبجحي
ئەثۇ جەھىٍٕىڭ ثېػىٕي ئۈزۈۋاٌسى ۋە ئۇٔي ئبثسۇٌال ئىجٕي ِەضئۇز لىٍىچ ثىٍەْ گبچ لوٍۇپ 

ئي رەضۇٌۇٌالھ ِبٔب ثۇ ئبٌالھٕىڭ »ضبلىٍىسىٓ وۆجۈرۈپ رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئبٌسىغب ئېٍىپ وېٍىپ: 
رەضۇٌۇٌالھ:  .، زەپ پووىىسە ٍەرگە جبغٍىسى«زۈغّىٕي ئەثۇ جەھىً ئىجٕي ھىػبِٕىڭ وبٌٍىطي

 .، زەپ ئۈچ لېحىُ جەورارٌىسى«الھ ٍولحۇرٍېگبٔىسۇر، ئۇٔىڭسىٓ ثبغمب ھېچ ئى - ئبٌالھ ٍەوىە»
ئبٌالھۇئەوجەر)ئبٌالھ ئۇٌۇغسۇر(، گۈزەي ِەزھىَە ۋە ھەِسۇضبٔب »ئبٔسىٓ جەغەوىۇر ئېَحىپ: 
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وۈچٍۈن لوغۇٕٔي  .ئۇ ثۀسىطىگە ٍبرزەَ ثەرزى .ئبٌالھمب ذبضحۇر، ئۇ ۋەزىطىٕي ئىػمب ئبغۇرزى
غۇٔىڭ ثىٍەْ ِەْ رەضۇٌۇٌالھ  .، زېسى«ىٓئبٌالھ ئۆزى ِەغٍۇپ لىٍسى، ٍۈر ئۇٔي ِبڭب وۆرضەجى

ثۇ ئەثٍەخ ِۇغۇ ئۇِّەجٕىڭ »ثىٍەْ ثىٍٍە ثېرىپ ئۇٔي وۆرضىحىپ لوٍۇۋېسىُ رەضۇٌۇٌالھ: 
 - جبپىٍىرىٕي لۇزۇق - رەضۇٌۇٌالھ ِۇغرىىالرٔىڭ جەضەت .، زېسى«پىرئەۋىٕي ئىسى

  .ئورەوٍىرىگە جبغٍىۋېحىػىە ثۇٍرىسى
ِەغٍۇثىَحي ۋە ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ِۇجٍەق ئۈضحۈٍٔۈوٕي ئۇرۇظ ِۇغرىىالرٔىڭ پبجىئەٌىه 

ِۇضۇٌّبٔالرزىٓ ئوْ جۆت ئبزەَ غېھىس ثوٌسى،  .ئىگىٍەپ غەٌىجە لىٍىػي ثىٍەْ ئبذىرالغحي
ئەِّب ِۇغرىىالر ئەڭ زور چىمىُ  .ئۇالرٔىڭ ئبٌحىطي ِۇھبجىر، ضەوىىسى ئۀطبرى ئىسى

ئۇالرٔىڭ جوٌىطي ھەرثي  .ىرگە ئېٍىٕسىوىػي ئەض 70وىػي ئۆٌحۈرۈٌۈپ،  70ئۇالرزىٓ  .جبرجحي
 . لوِبٔساْ ۋە وبجحىۋاغالر ئىسى

ِۇغرىىالر ثەزرىسىٓ پىحراپ وەجىەْ پبجىسەن ئىٕحبٍىٓ چبۋاٌچبق ۋە جەرجىپطىس، ھبٌەجحە 
ھۇغىٕي ٍولبجمبْ  - لبچمبٔىسى، ئۇالر چوڭمۇر ئوٍّبٍٔىك ٍبوي جبغ جىٍغىٍىرىغب لبراپ، ئەلٍي

بغ ئۆچىىٍىرىسەن گبھىسا جوپٍىػىپ گبھىسا پبجپبراق ثوٌۇپ جۀۇة ھبٌسا ثۆرىسىٓ ئۇوىەْ ج
ِەوىىٍىىٍەر ثەزرى  .ئۇالر ٔوِۇضحىٓ ِەوىىگە لبٔساق وىرىػٕي ثىٍّەٍححي .جەرەپىە ِبڭسى

ئەٌەَ  - جەڭ ِەٍسأىسىىي پبجىئەٌىه ِەغٍۇثىَەت ذەۋىرىٕي ِبٔب ِۇغۇٔساق ذورٌۇق ۋە لبٍغۇ
ھەجحب ئۇالر ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ  .ئۇالرغب ئىٕحبٍىٓ ئېغىر وەٌسىئىچىسە جبپػۇرۇۋاٌسى ۋە ثۇ ئىع 

  .ذوغبي ثوٌۇپ وۈٌّەضٍىىي ئۈچۈْ ئۆٌۈوٍىرىگە ٍېغالغٕي ۋە ِەرضىَە ئولۇغٕي چەوٍىسى
ئۇرۇظ غەٌىجىٍىه ئبٍبغالغمبٔسىٓ وېَىٓ رەضۇٌۇٌالھ ِەزىٕە ذەٌمىگە ئبٌسىٓ ذۇغرەۋەر 

ئۇالرٔىڭ ثىرى ئبثسۇٌالھ ئىجٕي  .ٌغب ضبٌسىٍەجىۈزۈپ لوٍۇظ ئۈچۈْ ئىىىي ثېػبرەجچىٕي ٍو
رەۋاھە ِەزىٕىٕىڭ ٍۇلىرى جەرىپىگە، ٍۀە ثىرى زەٍس ئىجٕي ھبرىص ِەزىٕىٕىڭ جۆۋەْ جەرىپىگە 

ئەٌچىٍەر ٍېحىپ وېٍىۋىسى، ِۇضۇٌّبٔالر ئۇالرٔي ئبرىغب ئېٍىۋېٍىپ،  .ئەۋەجىٍسى
ئبڭٍىغبٔالر ئبڭٍىّىغبٔالرغب  .ئېغىسغب جېگىػّەً ئبڭالغمب ثبغٍىسى - ذۇغرەۋەرٌەرٔي ئېغىس

ذۇراٍِىممب چۆِسى ۋە ِەزىٕە  - ٍەجىۈزەجحي، ئبذىر ئۇالرٔىڭ وۆڭٍي جىٕسى، ئبِّب غبز
  .ووچىٍىرىٕىڭ ھەِّە ٍېرىسە جەوجىر ضبزاضي ۋە جەھٍىً ضبزاضي ٍبڭرىسى

جەڭ ئبذىرالغمبٔسىٓ وېَىٓ رەضۇٌۇٌالھ ثەزرىسە ئۈچ وۈْ جۇرۇپ، جۆجىٕچي وۈٔي ئەجىگەْ 
وزغبٌّبلچي ثوٌۇۋىسى، ٍوٌغب چىمىع ئبٌسىسا لوغۇْ ئىچىسە غۀىّەت جوغرىٍىك ئىرحىالپ ٍۈز ل

ثۇ ئىرحىالپ ثبرغبٔطېرى وۈچەٍگىٍي جۇرزى، رەضۇٌۇٌالھ لوغۇٔغب لوٌٍىرىسىىي ثبرٌىك  .ثەرزى
ئۇالر رەضۇٌۇٌالھٕىڭ زېگىٕىسەن لىٍسى،  .غۀىّەجٍەرٔي ئوِۇِغب جبپػۇرۇپ ثېرىػىە ثۇٍرىسى

  .سىٓ ثۇ ھەلحە ۋەھىٌ ٔبزىً ثوٌسىئبٔ

واطيعوا اهلل  صفاتقوا اهلل واصلحوا ذات بينكم  جرسول القل االنفال هلل و  ط﴿يسئلونك عن االنفال 
ئي ِۇھەِّەز! ضبھبثىٍىرىڭ( غۀىّەجٍەر )ٔي لبٔساق جەلطىُ ») ورسوله ان كنتم مؤمنين﴾

غۀىّەجٍەر )جوغرىطىسا ھۆوۈَ  ئېَحمىٕىي:)ئۇالرغب(  .لىٍىػىڭ( جوغرىٍىك ضۀسىٓ ضورىػىسۇ
چىمىرىع( ئبٌالھمب ۋە ئۇٔىڭ پەٍغەِجىرىگە ذبضحۇر، ئبٌالھحىٓ لورلۇڭالر )ئىرحىالپ لىٍىػّبً 
ئىححىپبق ثوٌۇپ( ئبراڭالرٔي جۈزەڭالر، ئەگەر ضىٍەر ِۇئّىٓ ثوٌطبڭالر، ئبٌالھمب ۋە ئبٌالھٕىڭ 

ئبٍەت( غۇٔىڭ ثىٍەْ  - 1ضۈرە ئۀفبي « وەرىُلۇرئبْ )»، «پەٍغەِجىرىگە ئىحبئەت لىٍىڭالر
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رەضۇٌۇٌالھ غۀىّەجٍەرٔي ٍىغىۋېٍىپ ِۇضۇٌّبٔالرغب ئبٌالھٕىڭ وۆرضەجّىطي ثوٍىچە جەلطىُ 
  .لىٍىپ ثەرزى

ئەضىرٌەر ٍبٔسا  .ثەزرىسە ئۈچ وۈْ جۇرغبٔسىٓ وېَىٓ لوغۇْ ِەزىٕىگە لبراپ لوزغبٌسى
ِۇغرىىالرزىٓ جبرجىۋېٍىٕغبْ غۀىّەجٍەرگە ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ٍبالپ ثىرگە ئېٍىپ ِېڭىٍسى ۋە 

رەضۇٌۇٌالھ ثەزرى ۋازىطىسىٓ چىمىپ ضەفرا جىٍغىطىسىٓ ئۆجۈپ  .وەئىت ِەضئۇي لىٍىٕسى
ضەپرا ثىٍەْ ٔبزىَە ئوجحۇرىطىسىىي جۈزٌەڭٍىىىە چۈغۈۋىسى، ثۇ ٍەرزە غۀىّەجٍەرزىٓ ثەغحىٓ 

  .راۋەر جەڭػەپ جەلطىُ لىٍىپ ثەرزىثىرىٕي ئبٍرىۋېٍىپ، ِۇجبھىسالرغب ثبپجب
)ٔەزرى  .ضەفرائغب ٍېحىپ ثبرغبٔسا رەضۇٌۇٌالھ ٔەزرى ئىجٕي ھبرىطٕي ئۆٌۈِگە ثۇٍرىسى

ئىجٕي ھبرىص ثۇ لېحىّمي ئۇرۇغحب ِۇغرىىالر لوغۇٔىٕىڭ ئەٌەِسارى ۋە لۇرەٍع وبفىرٌىرىٕىڭ 
ۇٌالھمب ئىٕحبٍىٓ ئېغىر وۈٌپەت وبجحىۋېػي ثوٌغبٕٔىڭ ئۈضحىگە، ئىٍگىرى ئىطالَ زىٕىغب ۋە رەضۇٌ

غۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇٔي ئەٌي ئىجٕي ئەثۇ جبٌىت  .(لىٍغبْ ئىسى ٍەجىۈزگەْ ۋە ئەغەززى زۈغّۀٍىه
ئبٔسىٓ ٍوٌىٕي زاۋاِالغحۇرۇپ  .ضۆرەپ ئېٍىپ چىمىپ لىٍىچ ثىٍەْ چېپىپ ئىجرا لىٍسى

ئۇلجە ئىجٕي ئەثي  ئىرلي زەثَە زېگەْ جبٍغب ٍېحىپ وېٍىۋىسى رەضۇٌۇٌال لوغۇٕٔي جوذحىحىپ
ھەِّىگە ِەٌۇِىي ) ئبٌسىٕمي ثبثالرزا جىٍغب ئېٍىپ ئۆجىىٕىّىسزەن(  .ِۇئەٍحٕي ئۆٌۈِگە ثۇٍرىسى

 - وۈٌپەجٍىرى ھەززى - ئۇلجە ئىجٕي ئۇِەٍحٕىڭ رەضۇٌۇٌالھ ئەٌەٍـھىطبالِغب لىٍغبْ ئەزىَەت
ەٌي ئىجٕي ئەثۇ جبٌىت ٍۀە ثىر ضۆززە ئ .ئۇٔي ضبثىث ئىجٕي ئبضىُ ئۆٌحۈرزى .ھېطبثطىس ئىسى

 . ئۆٌحۈرگەْ، زېَىٍىسۇ
ثۇ ئىىىي جىٕبٍەجچىگە ئۆٌۈَ جبزاضي ثېرىع ھەرثىٌ ئىٕحىساَ ٔۇلحىطىسىٓ ئېٍىپ 

چۈٔىي، ئۇالر ئەضىرٌەر لبجبرىسىىي ئىىىي ئەضىرال  .ئېَحمبٔسا، جوٌىّۇ زۆرۈر ثوٌۇپ لبٌغبٔىسى
ىّۇ ثۇ لېحىّمي ئۇرۇغحىىي ئۇرۇظ ئەِەش، ثەٌىي ھبزىرلي زاِبْ ئبجبٌغۇضي ثوٍىچە ئېَحمبٔس

  .جىٕبٍەجچىٍىرىٕىڭ ئەڭ چوڭ وبجحىۋاغٍىرىسىٓ ئىسى
ئۇالر  .ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ئەٌچىٍىرىگە ٍوٌۇلحي رەضۇٌۇٌالھ رەۋھبغب ٍېحىپ وەٌگۀسە

ئبٔسىٓ ٍوٌىٕي زاۋاِالغحۇرۇپ  .رەضۇٌۇٌالھ ئۈچۈْ لىسغىٓ جەثرىه ضبزاٌىرىٕي ٍبڭراجحي
ثۇ چبغسا ئۇٔىڭسىٓ ِەزىٕە  .لىٍغبْ ۋە زەپەر لۇچمبْ ھبٌسا وىرىپ وەٌسىِەزىٕىگە غەٌىجە 

ِەزىٕە ئبھبٌىطىسىٓ  .ئىچي ۋە ضىرجىسىىي زۈغّەْ وۈچٍەر لورلۇپ ئەٍّىٕىسىغبْ ثوٌسى
ھەجحب غۇ وۈٔي ئبثسۇٌالھ  .ٔۇرغۇْ وىػىٍەر ئۆزٌىرىٕىڭ ِۇضۇٌّبْ ثوٌغبٍٔىمىٕي جبوبرٌىسى

رەضۇٌۇٌالھ  .بلٍىرىّۇ وۆرۈٔۈغحە ِۇضۇٌّبْ ثوٌغبْ ثوٌۇپ لوٍسىئىجٕي ئۇثەً ۋە ئۇٔىڭ ٍبْ جبٍ
غۇٔىڭ ثىٍەْ  .ِەزىٕىگە ٍېحىپ وەٌگەْ وۈٕٔىڭ ئەجىطي ئەضىرٌەرِۇ ئېٍىپ وېٍىٕسى

رەضۇٌۇٌالھ ئۇالرٔي ضبھبثىٍەرگە جبرلىحىپ ثەرزى ۋە ئۇالرغب ٍبذػي ِۇئبِىٍە لىٍىػٕي جەۋضىَە 
ٔبْ  - چىۋىٍەرٔي ٍەپ ئەضىرٌەرگە ئبظ - ورِب، ِېۋەثۇٔىڭ ثىٍەْ ضبھبثىٍەر ئۆزى ذ .لىٍسى

  .ثېرىپ ثبلحي
رەضۇٌۇٌالھ ِەزىٕىگە ٍېحىپ وەٌگۀسىٓ وېَىٓ ضبھبثىٍەرگە ئەضىرٌەر جوغرىطىسا 

ئي رەضۇٌۇٌالھ! ثۇالر ئۆز جبغىٍىرىّىس ۋە ئۆز »ئەثۇ ثەورى ِۇٔساق زېسى:  .ِەضٍىھەت ضبٌسى
رزىٓ جۆٌەَ ئېٍىپ لوٍۇۋەجطەوّىىىٓ، ئۇ ثىس ئۈچۈْ لېرىٕساغٍىرىّىس، ِېٕىڭچە ئۇال - لەۋِي

ثۇالرٔىّۇ ئبٌالھ ھىساٍەت  .ثىر ئوثساْ ِەثٍەغ ثوٌۇپ لبٌغۇزەن، وۈچىّىسٔي جوٌۇلٍىۋاٌغۇزەوّىس
  .«لىٍىپ ٍبذػي ئبزەَ ثوٌۇپ وەجطە ئەجەپ ئەِەش
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« ذەجحبة! ضەْ لبٔساق لبراٍطەْ؟ ئي ئىجٕي»رەضۇٌۇٌالھ ئۆِەر رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇگە لبراپ: 
ئي  غۇٔىڭ ثىٍەْ ِەْ جۇرۇپ:»ئۆِەر رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ ِۇٔساق زەٍسۇ:  .زەپ ضورىسى

رەضۇٌۇٌالھ! ئبٌالھ ثىٍەْ لەضەِىي، ِەْ ئەثۇ ثەورىسەن لبرىّبٍّەْ، ِەْ غۇٔساق لبراٍّۀىي، 
ئەٌىَغب ِبڭب پبالٔىٕي ثەرگىٓ )ئۇ ئۆزۈِٕىڭ ٍېمىٓ ثىر جۇغمىٕي ئىسى(، ئۇٔي ئۆزۈَ ئۆٌحۈرەً، 

ئۇلەًٍ ئىجٕي ئەثۇ جبٌىجٕي ثەرگىٓ، ئۇٔي ئەٌي ئۆٌحۈرضۇْ، ھەِسىگە ئۇٔىڭ لېرىٕسىػي پبالٔىٕي 
غۇٔساق لىٍغبٔسا، ئبٔسىٓ ئبٌالھٕىڭ  .)ئبثجبضٕي زېّەوچي( ثەرگىٓ، ئۇٔي ھەِسە ئۆٌحۈرضۇْ

ئبٌسىسا ثىسٔىڭ زىٍىّىسزا ِۇغرىىالرغب لبرىحب لىٍچە ٍوي لوٍۇظ ِەۋجۇت ئەِەضٍىىي 
ئىطپبجٍىٕىسۇ، ئۇٔىڭ ئۈضحىگە ثۇ جىٕبٍەجچىٍەرٔىڭ ھەِّىطي زېگۈزەن وبجحىۋاظ ئەِەٌسارالر 

  .ۋە ئبٌسى پەظ، ئوت لۇٍرۇلالر زېسىُ
غۇٔسالحىّۇ رەضۇٌۇٌالھ ئەثۇ ثەورىٕىڭ پىىرىگە ِبٍىً ثوٌۇپ، ِېٕىڭ پىىىرىّٕي 

ۇٌالھٕىڭ ٍېٕىغب ثبرضبَ ئۇ ئەجىطي ئەجىگەْ رەضۇٌ .لوٌٍىّىسى ۋە ئۇالرزىٓ جۆٌەَ جۆٌىحىپ ئبٌسى
ئي رەضۇٌۇٌالھ! ئىىىىڭالر ٔېّىػمب »ثۇ چبغسا ِەْ:  .ئەثۇ ثەورى ثىٍەْ ٍىغالۋېحىپحۇ

ٍىغالٍطىٍەر؟ ِبڭب ئېَحىپ ثېرىڭالر، ٍىغٍىغۇزەن ثوٌطب ِۀّۇ ٍىغالرِەْ، ٍىغب جبپبٌّىطبَ، 
پساغٍىرىڭ ِبڭب ضېٕىڭ ئبغۇ ضە»، زىطەَ، رەضۇٌۇٌالھ: «وۆزۈِٕي ٍىغىغب زورالرِەْ

ئەضىرٌەرزىٓ جۆٌەَ ئبٌغبٍٔىمي ضەۋەثىسىٓ وۆرضىحىٍگەْ وۆرۈٔۈغٍەر ئۈچۈْ ٍىغالٍّىس، ِبڭب 
  .، زېسى«ئۇالرٔىڭ ئبزاة لىٍىٕىۋاجمبٍٔىمي ِۇغۇ زەرەذحىٓ ٍېمىٓ ٍەرزە وۆرضىحىٍسى

َّت ﴿ما كان لنيب ان يكن لو اسراى حثۇ ھەلحە ئبٌالھ جبئبال جۆۋۀسىىي ئبٍەجٕي ٔبزىً لىٍسى: 
پەٍغەِجەرگە »جەرجىّىطي:  واهلل عزيز حكيم﴾ طواهلل يريد االخرة  قتريدون عرض الدنيا  طيثخن ّف االرض 

زېّىٕسا زۈغّۀٕي وۆپرەن ئۆٌحۈرِەً جۇرۇپ )ٍۀي ِۇغرىىالرٔىڭ ھەٍۋىطىٕي ٍولۇجۇپ، 
)ئي  .ئىطالِغب لۇۋۋەت ثەرِەً جۇرۇپ( ئەضىرٌەرزىٓ فىسىَە ئېٍىع الٍىك ئەِەش ئىسى

ۇئّىٍٕەر! ضىٍەر فىسىَە ئېٍىع ثىٍەْ( زۇَٔب ِۀپەئەجىٕي وۆزٌەٍطىٍەر، ئبٌالھ ضىٍەرگە ِ
ھېىّەت ثىٍەْ ئىع  .ئبٌالھ غبٌىجحۇر .ئبذىرەجٕي )ٍۀي ئبذىرەجٕىڭ ضبۋاثىٕي( جىٍەٍسۇ

ئبٌالھٕىڭ )ئوچۇق چەوٍىّىگەْ ئىػٕي لىٍغبٔالرٔي جبزاٌىّبضٍىك زېگەْ( ھۆوّي  .لىٍغۇچىسۇر
ثوٌّىطب ئىسى )ئەضىرٌەرزىٓ( فىسىَە ئبٌغبٍٔىمىڭالر ئۈچۈْ ئەٌۋەجحە زور ئبزاثمب زۇچبر ئەزەٌىطي 
 ئبٍەجٍەر( - 69،  - 68ضۈرە ئۀفبي « لۇرئبْ وەرىُ)» .«ثوالجحىڭالر

غۇٔىڭ ثىٍەْ  .زېّەن ئبذىرلي وېڭەظ ٔەجىجىطي ئەثۇ ثەورىٕىڭ راٍىغب لبرار جبپحي
ِىڭ  3ِىڭ زەرھەِسىٓ  4فىسىَە ِىمسارى  .ٍۇۋەجحيرەضۇٌۇٌالھ ئۇالرزىٓ فىسىَە ئېٍىپ لو

ِەوىىٍىىٍەر ذەت  .زەرھەَ جۈٌىسى 1000ئەڭ جۆۋەْ ثوٌغبٔسا  .زەرھەَ ئبرىٍىمىسا ثوٌسى
غۇڭب ئەضىرٌەر ئىچىسىٓ جۆٌەَ جۆٌەغىە ئىمحىطبزى ٍەجّەٍسىغبٔالر ِەزىٕىٍىىٍەرٔىڭ  .ٍبزاالٍححي

مۇزۇپ ثېرىٍىپ، ئۇالر ئبغۇ ئۆضّۈرٌەرگە ذەت ئەۋالزٌىرىسىٓ ھەر ثىرىگە ئوْ ئۆضّۈرٔي جۇج
غۇٔىڭ ثىٍەْ ثىٍٍە  .ٍېسىع ۋە ئولۇغٕي پىػػىك ئىگىٍەجىۀسىٓ وېَىٓ لوٍۇۋېحىٍسى

 .رەضۇٌۇٌالھ ٍۀە ثىر لبٔچە ئەضىرگە ئبالھىسە وەچۈرۈَ ئىٍحىپبت لىٍىپ، جۆٌەِطىس لوٍۇۋەجحي
ئەثۇ رىفبئە ۋە ئوھۇز ئۇرۇغىسا ٍۀە ئۇالرٔىڭ ئىچىسە ِۇجەٌٍىپ ئىجٕي ھۀىحەپ، ضەٍفي ئىجٕي 

  .ئەضىرگە چۈغۈپ، ئۆٌۈَ جبزاضىغب ھۆوۈَ لىٍىٕغبْ ئەثۇٌئىسزە جۇِەھىٍەرِۇ ثبر ئىسى
رەضۇٌۇٌالھ ٍۀە وۈٍئوغٍي ئەثۇٌئبضمب زەٍٕەثٕىڭ ٍوٌىٕي ثوغىحىپ لوٍۇظ غەرجي ثىٍەْ 
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ِبجب  - ِىمسارزا ِبيزەٍٕەة ئېرىٕىڭ فىسىَە ھەلمىٕي جۆٌەظ ئۈچۈْ ِەٌۇَ  .وەچۈرۈَ لىٍسى
ئۇ ئەۋەجىەْ ِبٌالر ئىچىسە ئۇٔىڭ جوً وۈٔي ئبٔىطي ذەزىچە ثوٍٕىغب ئېطىپ  .ئەۋەجىۀىسى

رەضۇٌۇٌالھ ثۇ ِؤچبلٕي وۆرۈپ، لبجحىك ئىچي ضېرىٍسى ۋە  .لوٍغبْ ثىر جبي ِؤچبلّۇ ثبر ئىسى
لوغۇٌغبٔسىٓ وېَىٓ ضبھبثىٍەر  .ضبھبثىٍەرزىٓ ئەثۇٌئبضٕي فىسىَىطىس لوٍۇۋېحىػٕي ئۆجۈٔسى

غۇٔىڭ ثىٍەْ ئەثۇٌئبش  .ئۇٔي زەٍٕەثٕي ِەزىٕىگە ٍوٌغب ضېٍىۋېحىع غەرجي ثىٍەْ لوٍۇۋەجحي
رەضۇٌۇٌالھ زەٍس  .زەٍٕەة ھىجرەت لىٍىپ چىمحي .ِەوىىگە ثېرىپال زەٍٕەثٕي ٍوٌغب ضېٍىۋەجحي

ئۇالر ئۇٔي حي ئىجٕي ھبرىص ثىٍەْ ئۀطبرالرزىٓ ثىر ئبزەِٕي زەٍٕەثٕىڭ ئبٌسىغب چىمبرج
  .ٌېىىٓ، زەٍٕەثٕڭ ضەپەر جەرٍبٔي لىَىٓ ھەَ ِۈغىۈي ثوٌسى .ِەزىٕىگە ئېٍىپ وەٌسى

ٍىٍي راِىساْ ئېَىسا روزا جۇجۇظ پەرز لىٍىٕسى ۋە  - 2ٍۀە غۇ ٍىٍي ٍۀي ھىجىرىَىٕىڭ  
 - زاوبجالرٔىڭ ئۆٌچەَ - پىحرى ضەزىمىطىٕي ئبزا لىٍىع ثەٌگىٍۀسى ھەِسە ثبغمب پەرز

ثۇ ضەزىمە پىحرى ۋە ثبغمب پەرز زاوبت لبجبرٌىك ِەججۇرىٌ ۋە ٍېرىُ  .ٍىرى ئېالْ لىٍىٕسىئۀسىسى
ِەججۇرىٌ ئىمحىطبزىٌ ۋەزىپىٍەرٔىڭ ٍوٌغب لوٍۇٌۇغي جىجبرەت ۋە وەضىپ لىٍىػمب لۇرثي 
ٍەجّىگەْ ٔۇرغۇْ وەِجەغەي ِۇھبجىرالر ۋە ِۇضبپىرالرٔىڭ جۇرِۇظ لىَىٕچىٍىمٕي 

 . ٍەڭگىٍٍەجحي
 ضۇٌەٍُ غبزىتيثۀۇ 

غەجەفپبْ لەثىٍىطىٕىڭ ثۀۇ ضۇٌەٍُ  -رەضۇٌۇٌالھ ثەزرى غبزىحىسىٓ لبٍحىپ وېٍىپ، 
غۇٔىڭ ثىٍەْ ذەۋەر جبپحي. جەِەجىٕىڭ ھۇجۇَ لىٍىع ئۈچۈْ وۈچ جەغىىٍٍەۋاجمبٍٔىمىسىٓ 

 ئبجٍىك لوغۇْ ثىٍەْ ئۇالر جوپٍىٕىۋاجمبْ ٍەرگە ئۇغحۇِحۇت ثبضحۇرۇپ ثبرزى ۋە 200رەضۇٌۇٌالھ 
ثۇ چبغسا ثۀۇ ضۇٌەٍُ ذەٌمي  .وىسر زېگەْ جبٍسىىي لبرارگبھمىچە ئىچىىرىٍەپ وىرزى

چبرۋىٍىرىٕي جبغالپ، ئبٌٍىجۇرۇْ جېٕىٕي جبٍالپ  - زەن جۆگە 500ٍبٍاللحىىي 
غۇٔىڭ ثىٍەْ ثۇ ِبٌالرغب ِەزىٕە جەرەپ ئىگىسارچىٍىك لىٍسى ۋە ئۇٔىڭسىٓ  .جىىىۋېحىػىۀىسى

ھەر ثىر  .ثوٌغبٔسىٓ وېَىٓ لوغۇْ ئىچىسە جەلطىُ لىٍىپ ثېرىٍسىثەغحىٓ ثىرىٕي ئبٍرىپ 
رەضۇٌۇٌالھمب ٍەضبر ئىطىٍّىه ثىر لۇي جەلطىُ ثوٌغبْ  .جەڭچىگە ئىىىىسىٓ جۆگە جەگىۀىسى

رەضۇٌۇٌالھ ثۇ ٍەرزە ئۈچ وۈْ جۇرغبٔسىٓ وېَىٓ،  .ثوٌۇپ، رەضۇٌۇٌالھ ئۇٔي ئبزاز لىٍىۋەجحي
ئبً( ئېَىسا ئېٍىپ  - 10ٍىٍي غەۋۋاي ) - 2زات ھىجرىَىٕىڭ ثۇ غب .ئبٔسىٓ ِەزىٕىگە لبٍححي

 .ثېرىٍغبْ ثوٌۇپ، ثەزرى ئۇرۇغىسىٓ لبٍحىپ وىرىپ ٍەجحە وۈٔىسىٓ وېَىٓ ثوٌغبٔىسى
  .رەضۇٌۇٌالھ ئۆز ئورٔىغب ِەزىٕىسە ضىجبئ ئىجٕي ئەرفەجۀي لبٌسۇرغبْ

 ثۀي لەٍٕۇلب غبزىتي
لىٍغبٔسىٓ وېَىٕال ٍەھۇزىَالر ثىٍەْ جۈزگەْ رەضۇٌۇٌالھ ِەزىٕىگە لەزەَ جەغرىپ 

ِۇضۇٌّبٔالر  .ئبذىر لەجئىٌ ئەِەي لىٍىپ وەٌسى - وېٍىػىّٕبِىسىىي پرىٕطىپالرغب ثبغحىٓ
ٌېىىٓ، ئۆز جبرىرىٕي  .جەرەپحىٓ ثۇ وېٍىػىّگە ذىالپ ثىرِۇ غەٍرى ئەھۋاي وۆرۈٌّىسى

پەٍّبٍٔىرىغب ئۆز ئىرحىَبرى  - ئەھسىئبٌساِچىٍىك، ذىَبٔەجىبرٌىك ۋە ئۆز لوٌي ثىٍەْ جۈزگەْ 
ثىٍەْ ذىالپٍىك لىٍىع جىٕبٍەجٍىرى ثىٍەْ جوغمۇزۇۋەجىەْ، ثۇ ٍەھۇزىَالر ئۇزاق ئۆجّەً 

ٔي لبٍحب وىَىپ لوپحي ۋە ئىچىەْ ضوغۇق ضۇٌىرى ئبضبٔال ئۆز ئەوطىٕي «ئەضىي، جبز ووالضي»
اجمۇٌۇق ٍوٌىٕي جۇجحي ۋە ِىىىر، ئىغۋاگەرچىٍىه ۋە لۇجر - جبرجىپ ٍۀە ضۈٍمەضث، ھىٍَە

ٍەھۇزىَالر ٍوٌطىسٌىمالرٔىڭ  .ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ثىرٌىه ضېپىگە ثۇزغۇٔچىٍىك ضېٍىػمب ثبغٍىسى
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 - ھەِّىطىٕي رەضۇٌۇٌالھ ثىٍەْ ئىّساالغمبْ وېٍىػىّگە ذىالپ ھبٌسا ثەزرى غبزىحىٕىڭ ئبٌسى
ڭ ھبِبْ ثىر وۈٔي ھىساٍەت وىراِالر ثۇالرٔى - رەضۇٌۇٌالھ ۋە ضبھبثە .وەٍٕىسە لىٍىۋەرگۀىسى

جىٕچٍىمىٕي وۆزٌەپ چىػىٕي  ،جېپىػىغب ئۈِىس ثبغالپ ۋە ِەزىٕە راٍؤىٕىڭ ِۇلىٍّىمي 
ٌېىىٓ ٍەھۇزىَالر ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ثەزرى ِەٍسأىسا ِۇجٍەق  .چىػٍەپ ضەثرى لىٍىپ وەٌسى

ٌّبٔالرٔىڭ ٍېمىٓ ھەِّىٕىڭ زىٍىسا ِۇضۇ - ئۈضحۈٍٔۈن ثىٍەْ غەٌىجە لىٍغبٍٔىمي ۋە ٍىراق
ثبغرى  - غەۋوىحي ئورۇْ ئبٌغبٍٔىمىٕي وۆرۈپ، ھەضەت ئوجىسا ئىچ - غبٔۇ ،ھۆرِىحي  - ئىسزەت

ئۇالرٔىڭ ئۆچّۀٍىىي ھەضطىٍەپ ئېػىپ، ئبغىبرا زۈغّۀٍىػىع  .وۆٍۈپ وۆي ثوٌۇپ وەجحي
  .پبراوۀسىچىٍىه ضېٍىػمب ئۇرۇٔسى ،ِەٍسأىغب ئۆجحي ۋە لبالٍّىمبٔچىٍىك جۇغسۇرۇظ 

لەثىٍىٍەرزىٓ ئۈچ جبئىپە ٍەھۇزىَالر ئىچىسە ثۀي لەٍٕولب ٍەھۇزىٍَىرىٕىڭ غبٌجىرٌىمي ئەڭ 
ثۀي لەٍٕولب ٍەھۇزىٍَىرى ِەزىٕە ئىچىسە )لەٍٕولب ِەھەٌٍىطىسە( ئوٌحۇرالالغمبْ  .ٍبِبْ ثوٌسى

چۇق  - لۇچب، چبق - ثوٌۇپ، ئۇالرٔىڭ وۆپ لىطّي زەرگەرچىٍىه، جۆِۈرچىٍىه ۋە لبچب
حي ثىٍەْ غوغۇٌٍىٕبجحي ۋە غۇ جۈپەٍٍي ئۇالرٔىڭ ھەر لبٔسىمي ٍېٕىسا لىٍىچ، ٔەٍسە، ٍبچبق، ضبٔبئى
 .ضبۋۇت ۋە ِىص لبٌپبق زېگۀسەن ھەر ذىً لوراٌالرٔي جوٌۇق ئېطىپ ٍۈرەجحي - زوثۇٌغب

ئۇالر ِەزىٕە  .زىٓ ئبغبجحي700ئۆزرىطىس جەڭگە لبجٕىػبالٍسىغبْ ِۇٔحىسىُ ٌەغىىرىٕىڭ ضبٔي 
غۇڭب ئۇالر  .ٍىرى ئىچىسە ئەڭ جەضۇر، ئەڭ غىجبئەجٍىه لوغۇٔغب ئىگە لەثىٍە ئىسىٍەھۇزىَ

ٍەھۇزىَالر ئىچىسە ئەھسىٕبِىٕي جۇٔجي ثوٌۇپ ثۇزۇپ ئۆز پۇجىغب ئۆزى پبٌحب ضبٌغبْ ٔبوەضٍەر 
  .ثوٌسى

ھۆرِىحىٕي ٍۇلىرى  - ئبٌالھ ثەزرىسە ِۇضۇٌّبٔالرٔي غبٌىت لىٍىپ، ئۇالرٔىڭ ئىٕبۋەت
ى، ثۇ ٍەھۇزىَالرٔىڭ ئەضەثىٍَىىي جېرىّۇ ئېػىپ، وەڭ وۆٌەِسە وۈغىۈرجۈظ ۋە وۆجۈرۈۋىس

ھەزىطىال لبالٍّىمبٔچىٍىك ۋە پبراوۀسىچىٍىه  .ئىغۋاگەرچىٍىه ھەرىىەجٍىرى ثىٍەْ غۇغۇٌالٔسى
جۇغسۇرۇپ، ٍبٌغۇز ِبڭغبْ ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ئبٌسىٕي جوضۇپ، ِەضرىرە، ِبزاق لىٍىپ ثوزەن 

ضېحىك ثىٍەْ وېٍىپ لبٌطب، ئۇالرغب ئەزىَەت  - ر ئۇالرٔىڭ ثبزىرىغب ضوزاِۇضۇٌّبٔال .ئەجحي
ذوجۇٍٔىرىغب  - ھەجحب جېرىّۇ چېىىسىٓ ئېػىپ ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ لىس .ٍەجىۈززى ۋە چەجىە لبلحي

ئۇالرٔىڭ ئەضىىٍىىي ۋاٍىغب ٍېحىپ، ثۇ ذىً جىٕبٍەجٍىرىگە چىساپ  .چېمىٍىػمب ئۇرۇٔسى
جىٕچ ثوٌۇظ ۋە  .ٌۇٌالھ ئۇالرٔي ٍىغىپ چىراٍٍىمچە ٔەضىھەت لىٍسىجۇرغىٍي ثوٌّىغبٔسا، رەضۇ

ئۇالرٔي لبرغىٍىػىع ۋە زۈغّۀٍىػىػٕىڭ ٍبِبْ ئبلىۋىحىسىٓ  .جوغرا ٍوٌسا ِېڭىػمب چبلىرزى
ٌېىىٓ، ثۇ ٍبذػي ٔەضىھەجٍەر ئۇالرغب ئەوىص جەضىر ثېرىپ، ئۇالرٔىڭ ئوت  .ھەزەر ئەٍٍەجحي

ئىع ِۇغۇ ٍەرگە ٍەجىۀسە رەضۇٌۇٌالھٕىڭّۇ  .ِۇغەِجەرٌىىىٕي ئبغۇرۇۋەجحيلۇٍرۇلٍۇلىٕي ۋە 
ضەثرى لبچىطي جبغحي ۋە ئەِسىىي ضەثرىٕي ئۆٌۈِسىٓ لورلمبٍٔىك ۋە ذورٌۇلمب ِبلۇي ثوٌغبٍٔىك 

غۇڭب، ئۇ ِەزىٕىسە ئۆز ئورٔىسا ئەثۇ ٌۇثبثە ئىجٕي ئبثسۇٌّۇٔسىرٔي لبٌسۇرۇپ،  .زەپ ثىٍسى
ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ  .ثبغالپ ثۀي لەٍٕۇلب ٍەھۇزىٍَىرىغب ھۇجۇَ لوزغىسى ئبٌالھٕىڭ لوغۇٔىٕي

ٍەھۇزىَالر ِۇضۇٌّبٔالرٔي وۆرۈپ زەرھبي  .ئەٌىّىٕي ھەِسە ئىجٕي ئبثسۇٌّۇجەٌٍىپىە جۇجمۇززى
ئۇالر  .وۈْ زاۋاِالغحي 15ِۇھبضىرە  .لورغبٍٔىرىغب وىرىپ، ِۇزاپىئەزە جۇرۇۋاٌسى - ضېپىً

زۇٌمەئسىٕىڭ  .وۈٔي ِۇھبضىرىگە ئېٍىٕغبٔىسى - 15غەۋۋاي ئېَىٕىڭ ٍىٍي  - 2ھىجىرىَىٕىڭ 
ئبذىر ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ زىٍىغب )ثىرەر لەۋِٕي ھبالن  .ٍېڭي ئېَي وۆرۈٔگۀگە لەزەر ضوزۇٌسى

 .لىٍّبلچي ثوٌغبٔسا ۋە ٍبوي ِەغٍۇثىَەجىە ٍۈزٌۀسۈرگۀسە جبغالٍسىغبْ( لورلۇٔچٕي ضبٌسى
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چبلىٍىرى ھەلمىسە  - ِۈٌۈوي ۋە ذوجۇْ، ثبال - ھبٍبجي، ِبئەجىجىسە ئۇالر ئۆزٌىرىٕىڭ 
رەضۇٌۇٌالھ ثۇٍرۇق چۈغۈرۈپ  .رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ھۆوۈَ چىمىرىػىغب لبٍىً ثوٌىسىغبْ ثوٌۇغحي

 - ِۈٌۈن، لوراي - رەضۇٌۇٌالھ ئۇالرٔىڭ ِبي .ئۇالرٔىڭ ھەِّىطىٕي ثبغالپ لوراٌطىسالٔسۇرزى
ئۆزىگە ئۈچ زأە ئولَب، ئىىىي ضبۋۇت، ئۈچ لىٍىچ ۋە ئۈچ ٍبراغٍىرىٕي ٍىغىۋاٌسى ۋە ئۇٔىڭسىٓ 

 .غۀىّەجٍەرٔي لوغۇْ ئىچىسە جەلطىُ لىٍىپ ثۆٌۈپ ثەرزى .زأە ٔەٍسە ئېٍىپ لبٌسى
غۀىّەجٍەرٔي جۇغالظ ۋە جىسىّغب ئېٍىع ئىػٍىرىغب ِۇھەِّەز ئىجٕي ِەضٍەِە ِەضئۇي 

  .ثوٌغبٔىسى
 زىئەِرى غبزىتي

زىحىسىٓ ئىٍگىرى رەضۇٌۇٌالھ ئۆزى ثىۋاضىحە رەھجەرٌىه لىٍغبْ زىئەِرى غبزىحي ئۇھۇز غب
ئبً( زا  - 1ٍىٍي ِۇھەررەَ ) - 3ثىر لېحىٍّىك چوڭ ھەرثىٌ ھەرىىەت ثوٌۇپ، ھىجرىَىٕىڭ 

ثۀي »ۋەلۀىڭ ضەۋەثي ِۇٔساق: ِەزىٕە ئبذجبراجچىٍىرى رەضۇٌۇٌالھمب:  .ئېٍىپ ثېرىٍغبٔىسى
زور ثىر جۈروۈَ وىػىٍەر جوپٍىٕىپ ِەزىٕە ئەجراپي ضۇئٍەثە ۋە ِۇھبرىف لەثىٍىٍىرىسىٓ 

غۇٔىڭ ثىٍەْ  .، زېگەْ ِەٌۇِبجٕي ٍەجىۈززى«راٍؤٍىرىغب ھۇجۇَ لىٍّبلچي ثوٌۇۋېحىپحۇ
وىػىٍىه  450رەضۇٌۇٌالھ ِۇضۇٌّبٔالرٔي غبزاجمب چبلىرزى ۋە ئبجٍىك ۋە پىَبزىٍىه ثوٌۇپ، 

ئۆز ئورٔىسا ِەزىٕىسە  .ېحىػىە ئبجالٔسىلوغۇٕٔي ثبغالپ، زۈغّۀٕي ئۇۋىطىسىال جۇٔجۇلحۇرۇۋ
 زۈغّەْ ِەزىٕە لوغۇٔىٕىڭ ٍوٌغب چىممبٍٔىمىٕي ئبڭالپال، جبغ .ئوضّبْ ئىجٕي ئەففبٕٔي لبٌسۇرزى

ئەِّب، رەضۇٌۇٌالھ ئۇالر جوپالٔغبْ زىئەِرى  .لىرالرغب جبراپ، ئۆزىٕي چەجىە ئېٍىۋېٍىػحي -
ئېَىسا ضبق ثىر ئبً )ٍبوي ئبزراق وەَ( جۇرۇپ  زېگەْ ضۇ ثوٍىغب ٍېحىپ ثېرىپ )غۇ ٍىٍي( ضەپەر

ثەززۋىٍەرگە ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ھەرثىٌ وۈچىٕي وۆرضىحىپ لوٍسى ۋە ئۇالرٔىڭ ھەٍۋىطىٕي ٍەرگە 
  .ئۇرۇپ، زىٍٍىرىغب لورلۇٔچ ئۇرۇلىٕي جېرىپ لوٍغبٔسىٓ وېَىٓ زەپەر ثىٍەْ ِەزىٕىگە لبٍححي

 ثوھراْ غبزىتي
ئبً( ئېَىسا، رەضۇٌۇٌالھ ئۆزى  - 4ٍىٍي رەثىئۇٌئبذىر ) - 3ثوھراْ غبزىحي ھىجىرىَىٕىڭ 

وىػىٍىه چوڭ ثىر ھەرثىٌ ٍۈرۈظ ثوٌۇپ، رەضۇٌۇٌالھ  300ثىۋاضىحە لوِبٔسأٍىك لىٍغبْ 
ئبً(  - 4ثوھراْ )ھىجبزٔىڭ غەرثي جەرىپىسىىي ثىر وبْ چىمىسىغبْ جبً(زا رەثىئۇٌئبذىر )

ئۇرۇغمب زۇچ  .ٍٍىرىسا جۇرۇپ لبٍحىپ وىرزىئبً( ئب - 5ئېَي، ئبٔسىٓ جۇِبزىَەٌئەۋۋەي )
  .وەٌّىسى

 زەٍذ ئىجٕي ھبرىص لوغۇٔي
ثۇ ِۇضۇٌّبٔالر ئوھۇز ئۇرۇغىٕىڭ ئبٌسىسا لوزغىغبْ ئەڭ ِۇۋەپپەلىَەجٍىه زەرثىسارٌىمي ئەڭ 

ئبً(  - 6ٍىٍي جۇِبزىَەي ئبذىر ) - 3زور ثىر لېحىٍّىك ھەرثىٌ ھەرىىەت ثوٌۇپ، ھىجىرىَىٕىڭ 
  .ئەۋەجىٍگەْئېَىسا 

لۇرەٍع زائىرٌىرى ثەزرى پبجىئەضىسىٓ وېَىٓ لبجحىك زەرز ئەٌەِگە غەرق ثوٌۇپ، ئىچي 
ٍبز وېٍىپ ئۇالرٔىڭ غبِغب لىٍىسىغبْ ٍبزٌىك ضەپەر ۋالحي ٍېحىپ وېٍىۋىسى، ئۇالرٔي  .لبْ ئىسى

بذىرزا ئ .ثۇ ھەلحە لىسغىٓ ِۇزاوىرە ئېٍىپ ثېرىٍسى ۋە غۇٌغۇال لىٍىٕسى .لبٍحب غەَ ثبضحي
ئەضۋەز ئىجٕي ئبثسۇٌّۇجەٌٍىپ ضەفۋاْ ئىجٕي ئۇِەٍَەگە ٍوي وۆرضىحىپ ثۀي ثەورى 

غۇٔىڭ ثىٍەْ  .لەثىٍىطىسىٓ فۇرات ئىجٕي ھەثجبٕٔي ٍوي ثبغٍىغۇچىٍىممب ئېٍىۋېٍىػمب وۆرضەجحي
ِۈٌۈوٍىرىٕي لبچىالپ ئىراق ٍوٌىٕي ٔىػبٔالپ غەرلىٌ غىّبي  - لۇرەٍع وبرۋىٕي ئۇالرٔىڭ ِبي
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ٌېىىٓ ثۇ وبرۋاْ ۋە ئۇٔىڭ ٍۆٔىٍىػي ھەلمىسىىي ِەٌۇِبت  .ەپ ثىٍەْ ئبضحبغىٕب ٍوٌغب چىمحيجەر
رەضۇٌۇٌالھ ثۇٔي ئۇلمبٔسىٓ وېَىٓ زەرھبي زەٍس  .ئبٌٍىمبچبْ ِەزىٕىگە ئۇچۇپ وېٍىپ ثوٌغبٔىسى

زەٍس  .وىػىٍىه لوغۇْ جەغىىٍٍەپ ٍوٌغب ضبٌسى 100ئىجٕي ھبرىص وەٌجي ثبغچىٍىمىسا 
زەپ ئبجىٍىسىغبْ ثىر « لەرزە»جىسزىٌ ٍوي ٍۈرۈپ ئبذىر وبرۋإٔىڭ ٔەجسە زېّىٕىسا ئىٕحبٍىٓ 

زە، ئۇالرغب ئۇغحۇِحۇت ھۇجۇَ لىٍىپ، وبرۋإٔي پۈجۈٍٔەً  - ضۇ ثوٍىسا ئىىۀٍىىىٕي ثبٍمىسى
ضەفۋاْ لبجبرٌىك وبرۋإٔىڭ ئىگىٍىرى ھېچمبٔساق لبرغىٍىك وۆرضەجّەٍال  .لوٌغب چۈغۈرزى

زە ۋەلەضي لۇرەٍع جەرەپ ئۈچۈْ ئېَحمبٔسا، ثەزرى پبجىئەضىسىٓ لبٌطب ئەڭ لەر .جىىىۋەجحي
ثۇ ۋەلەزىٓ لۇرەٍػٍەر لبجحىك چۆچۈزى ۋە  .ئېغىر، ئەڭ جبالپەجٍىه ثىر لېحىٍّىك ٍولىحىع ثوٌسى

ئۇالرٔىڭ لىطبش ئېٍىع لىسغىٍٕىمي وۈٔطبٍىٓ ئېػىپ، ِۇضۇٌّبٔالر  .ئەٌەِگە پبجحي - لبٍغۇ
ئېٍىػىع ۋە ئۇالرٔىڭ زىَبرىغب ثبضحۇرۇپ ثېرىپ، پۈجۈٍٔەً ذبٔىۋەٍراْ ثىٍەْ لبجحىك ثىر 

  .لىٍىۋېحىع ئىرازىطي جېرىّۇ وۈچەٍسى
 ئوھۇد غبزىتي

ِەوىە ذەٌمي ثەزرى ۋەلەضىسىىي ئېغىر جبالپەجحىٓ ذۇرضىٕىپ ِۇضۇٌّبٔالرغب لبرىحب 
ۋە ئەٌەِسارٌىرىسىٓ ئۆچەٍِىىي لبجحىك وۈچىَىپ وەجحي، ثوٌۇپّۇ ٍۇلىرى زەرىجىٍىه ئەِەٌسار 

ۋالىحطىس ئبٍرىٍىپ لبٌغىٕىغب لبٍغۇرۇپ جۇرغبٔسا لەرزە ۋەلەضي ئۇالرٔي گوٍب لولبضمب وۆِگۀسەن 
غۇٔساق لىٍىپ ئۇالر ئۇزاق ئۆجّەً ِۇضۇٌّبٔالرغب لبرغي وەڭ وۆٌەٍِىه  .لىٍىۋەجحي ثىئبراَ

لبرارىغب وېٍىػحي ۋە ثۇ ئۇرۇظ ئۇرۇظ لوزغبپ ئبچچىمىٕي چىمىرىۋېٍىع ۋە ئۀحىٕي ئېٍىۋېٍىع 
  .ئۈچۈْ وەڭ وۆٌەِسە جەٍَبرٌىك لىٍىػمب وىرىػحي

ئبٌٍىمبچبْ  ٌىرىّۇثەزرى پبجىئەضىگە ضبق ثىر ٍىً جوغمبْ وۈٍٔەرزە ِەوىە زائىر
ِەوىە جەۋەضىسىىي  .جەٍَبرٌىمٍىرىٕي پۈجىۈزۈپ، ھەرثىٌ ھبزىرٌىمالرٔي جەي لىٍىپ ثوٌغبٔىسى

ىٍىرى ئۇالرٔىڭ ئىححىپبلساغٍىرى ھەِسە ئبلمۇْ ھەثەغٍەرزىٓ ثوٌۇپ ھەر لبٍطي لۇرەٍع لەثىٍ
 ،لۇرەٍػٍەر .ئۈچ ِىڭ ِۇغرىه رەضّىٌ ضەپىە جىسىٍىپ ئبجٍىٕىع ثۇٍرۇلىٕي وۈجۈپ جۇرزى

ھۆرِىحىٕي لوغساظ ئۈچۈْ ثوٌطىّۇ، جبْ  - ٔوِۇضىٕي ۋە ئىسزەت - ئەضىەرٌەر ئۆزٌىرىٕىڭ ئبر
ئبٍبٌالرزىّٕۇ جەڭگە لبجٕىػىػٕي ذبالٍسىغبٔالرٔي ثىرگە پىسا لىٍىپ ئۇرۇغطۇْ ئۈچۈْ 

لوغۇٕٔىڭ لبجٕبظ لوراٌي  .ئبٍبي ضەپىە لېحىٍسى 15ثۇٔىڭ ثىٍەْ  .ئېٍىۋېٍىػٕي ِۇۋاپىك وۆرزى
ئۇالر ثۇ  .ئبت ھبزىرالٔسى 200ئبجٍىمالر لوغۇٔي ئۈچۈْ  .جۆگە جەَ لىٍىٕسى 3000ئۈچۈْ 

ِۇزاپىئە  .ً ثبغمب ٍوٌالر ثىٍەْ ئبٍرىُ ئېٍىپ ِبڭسىئبجالرٔي ٍوي ثوٍي چوڭ لوغۇٔىغب لبجّب
  .ضبۋۇت جەلٍۀسى 700لوراٌىسىٓ 

ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىس  .ِەروىسى ثبظ لوِبٔسأٍىك ئەثۇ ضۇفَبْ ئىجٕي ھەرثىە ِەروەزٌەغحي
 .ئىىرەِە ئىجٕي ئەثۇ جەھىً ِۇئبۋىٓ ثبظ لوِبٔساْ ثوٌسى ،ئبجٍىمالر لوغۇٔىٕىڭ لوِبٔسأي

ِەوىە لوغۇٔي ِبٔب ِۇغۇٔساق جوٌۇق جەٍَبرٌىك ۋە  .ٍۀىال ئبثسۇززار جەِەجىگە جۇجمۇزۇٌسىئەٌەَ 
رەضۇٌۇٌالھٕىڭ جبغىطي ئبثجبش ئىجٕي  .ھەرثىٌ ھبزىرٌىمالر ثىٍەْ ِەزىٕىگە لبراپ ٍوٌغب چىمحي

ئبثسۇٌّۇجەٌٍىپ زۈغّەْ )لۇرەٍع(ٔىڭ ثبرٌىك ھەرىىەجٍىرىٕي ۋە ھەرثىٌ جەٍَبرٌىمٍىرىٕي 
زۈغّەْ ِەوىىسىٓ لوزغىٍىپ ٍوٌغب چىممبْ ھبِبْ  .ئبذىر وۆزىحىپ جۇرغبٔىسى - ىٓثبغح

  .ئبثجبش رەضۇٌۇٌالھمب جىسزىٌ ِەوحۇپ ٍوٌالپ، زۈغّەْ ئەھۋاٌىٕي جەپطىٍىٌ ذەۋەر لىٍسى
ئبثجبش )رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ(ٔىڭ ئبِبٔىحىٕي جبپػۇرۇپ ئبٌغبْ ئەٌچىّۇ ِەضىٍىگە جىسزىٌ 
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 500ضۈرئەت ثىٍەْ ٍوي ٍۈرۈپ، ِەوىە ثىٍەْ ِەزىٕە ئوجحۇرىطىسىىي ) لبراپ، ئىٕحبٍىٓ جېس
ضبالِەت  - وىٍوِېحىرزەن ِۇضبپە(ٔي ئۈچ وۈٔسە ثېطىپ، ئبِبٔەجٕي رەضۇٌۇٌالھمب ضبق

رەضۇٌۇٌالھ ذەجٕي جبپػۇرۇپ  .رەضۇٌۇٌالھ ثۇ چبغسا لۇثب ِەضجىسىسە ئىسى .ٍەجىۈزۈپ ثەرزى
ىە ئولۇجمۇزۇپ ِەزِۇٔىسىٓ ۋالىپالٔسى ۋە ئۇٔي ھېچ ئبٌغبٔسىٓ وېَىٓ ئۇثەً ئىجٕي وەئەث

ِۇھبجىر ۋە ئۀطبرالرٔىڭ  .وىػىگە جىّٕبضٍىمٕي جبپىالپ لوٍۇپ ئبٌسىراپ ِەزىٕىگە لبٍححي
  .پىػمەزەٍِىرى ثىٍەْ ثۇ ھەلحە پىىىرٌەغحي ۋە ِۇزاوىرە ئېٍىپ ثبرزى

 .وۈٔسۈز لوراٌٍىك ٍۈرزى - ئەرٌەر وېچە .پۈجۈْ ِەزىٕە ئوِۇِىَۈزٌۈن ھەرثىٌ ھبٌەجىە ئۆجحي
ھەجحبوي، جۇٍۇلطىس ثىرەر ۋەلە ٍۈز ثېرىپ لېٍىػٕىڭ ئېھحىّبٌىغب لبرىحب ٔبِبزالرزىّۇ لوراٌسىٓ 

ئۀطبرالرزىٓ ثىر ثۆٌۈن وىػىٍەر )ئۇالرٔىڭ ئىچىسە ضەئەز ئىجٕي ِەئبز، ئۇضەٍس  .ئبٍرىٍّىسى
ٍىٕىپ، رەضۇٌۇٌالھٕي لوغساظ ئىجٕي ھۇزەٍر ۋە ضەئىس ئىجٕي ئۇثبزىٍەرِۇ ثبر ئىسى( جەغىىٍ

ئۇالر وېچىٍىرى رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئىػىه جۈۋىسە لوراٌٍىك جۇرۇپ  .ۋەزىپىطىٕي ئۆجىسى
ٍۀە زۈغّۀٕىڭ ئۇغحۇِحۇت ثبضحۇرۇپ وىرىپ ِەزىٕىسە ۋەلە پەٍسا  .ِۇھبپىسەجچىٍىه لىالجحي

ٌالرغب لىٍىػىسىٓ ئۀطىرەپ، ِەزىٕىٕىڭ ھەر لبٍطي وىرىع ئېغىسٌىرىغب ۋە چىغىر ٍو
ِۇضۇٌّبٔالر چبرٌىغۇچي لىطّي )زۈغّەْ ھەرىىىحىٕي  .چبرٌىغۇچي ۋە ِۇھبپىسەجچىٍەر لوٍۇٌسى

وۆزىحىع ئۈچۈْ( ِۇغرىىالر ِەزىٕىگە ھۇجۇَ لىٍىپ لبٌغبْ جەلسىرزە ِېڭىع ئېھحىّبٌي 
  .ثوٌغبْ ثبرٌىك ٍوٌالرٔي ٔۆۋەت ثىٍەْ ئبٍٍىٕىپ چبرالپ جۇرزى

چوڭ ٍوٌٕي ثوٍالپ ِېڭىپ زاۋاٍِىك ئبٌغب ئىٍگىرىٍەپ،  ِەوىە لوغۇٔي ئەضٍىسىىي غەرثي
زېگەْ ٍەرگە ٍېحىپ وېٍىۋىسى، ھىٕسى ثىٕحي ئۇججە )ئەثۇ ضۇفَبْ ئىجٕي ھەرثٕىڭ « ئەثۋا»

ئبٍبٌي( رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئبٔىطىٕىڭ لەثرىطىٕي ئېچىپ جەضەجٍەرٔي جبغٍىۋېحىع جەوٍىۋىٕي 
ثۇٔساق لىٍغبٔسا ئۆزٌىرىگە  .ەوٍىپٕي رەت لىٍسىثىراق لوغۇْ رەھجەرٌىرى ثۇ ج .ئوجحۇرىغب لوٍسى

ٍبِبْ ئبلىۋەجٍەرٔىڭ وېٍىپ چىمىػىسىٓ ئۀطىرەپ، ئبٔسىٓ ٍۀە ٍوٌىٕي زاۋاِالغحۇرۇپ 
ثۇ ٍەرزە ئەلىك ۋازىطىسىٓ ئۆجۈپال ئوڭغب ثۇرۇٌۇپ ِېڭىپ، ئوھۇز  .ِەزىٕىگە ٍېمىٕالپ وەٌسى

زەپ ئبجىٍىسىغبْ « ئەٍٕەٍٓ»ۇق زېّىٕٕىڭ جېغىغب ٍېمىٓ )ِەزىٕىٕىڭ غىّبٌىسىىي( جۈزٌەڭ غورٌ
ثۇ  .ثىر ٍېرىگە وېٍىپ چۈغحي ھەِسە ِۇغۇ ٍەرگە ھەرثىٌ ثبرىگبھٕي جىىىپ ئورۇٔالغحي

  .ٍىٍي غەۋۋاي ئېَىٕىڭ ئبٌحىٕچي وۈٔي جۈِە ئىسى - 3ھىجىرىَىٕىڭ 
ثۇ  .ِەزىٕە ئبذجبراجچىٍىرى ِەوىە لوغۇٔي جوغرىٍىك ئبرلىّۇئبرلب ذەۋەر ٍەجىۈزۈپ جۇرزى

 .چبغسا رەضۇٌۇٌالھ ضبھبثىٍەر ئىچىسە ٍۇلىرى زەرىجىٍىىٍەر ھەرثىٌ وېڭەظ ٍىغىٕي چبلىرزى
ٍىغىٕسا زۈغّۀٕىڭ ثۇ لېحىّمي جبجبۋۇزچىٍىك ھەرىىىحىگە لبرىحب لبٔساق جبلبثىً جۇرۇظ ھەلمىسە 

  .ٍىغىٓ لبجٕبغچىٍىرى ثىٍەْ پىىىر ئبٌّبغحۇرزى
حىسىٓ ِەھرۇَ لبٌغبْ ثىر ثۆٌۈن پبزىً ضبھبثىٍەر ثەزرى ئۇرۇغىسا جەڭگە لبجٕىػىع پۇرضى

 .رەضۇٌۇٌالھمب زۈغّۀٕىڭ ئبٌسىغب چىمىپ ئۇرۇغۇظ جەوٍىۋىٕي ثېرىپ، لبجحىك چىڭ جۇرزى
ِۇغرىىالرٔىڭ ئبٌسىغب چىمىپ، ٔەخ ِەٍسإٔىڭ ئۆزىسە ثىر جەرەپ ثوٌۇغٕي لىسغىٓ ئبرزۇ 

ٌالھٕىڭ جبغىطي ھەِسە ئىجٕي لىٍىسىغبْ جەڭ ذۇِبر ئەزىّەت ثبجۇرالر ئىچىسە رەضۇٌۇ
رەضۇٌۇٌالھ وۆپ ضبٍٔىك جبِبئەجٕىڭ پىىىرى ئبٌسىسا ئۆز راٍىٕي  .ئبثسۇٌّۇجەٌٍىپّۇ ثبر ئىسى

ئىساھالپ ئوٌحۇرِىسى، ٔەجىجىسە ئەڭ ئبذىرلي لبرار ِەزىٕىسە زۈغّۀٕىڭ جېگىع لىٍىػٕي 
ە ثىر جەرەپ ثوٌۇغمب جىغ ئېٍىػىپ ِەرزأ - وۈجۈپ ئوٌحۇرِبً ٔەخ ِەٍسأغب چىمىپ، جىغّۇ
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  .جەٍىٓ جبپحي
غۇ وۈٔي رەضۇٌۇٌالھ ضبھبثىٍەر ثىٍەْ ئۇرۇظ ۋە ئۇٔىڭ ئىطحراجېگىَىٍىه جەزثىرٌىرى 

ِۇٔچە ثبظ لوغۇۋاٌغبٔسىٓ وېَىٓ ِەزىٕە ذەٌمي ثىٍەْ جۈِە ٔبِىسىٕي ثىرگە  - ئۈضحىسە ئبٔچە
ئوِۇِىٌ  .ٔەضىھەت لىٍسى - ئۇ جۈِە ذۇججىطىسا جبِبئەجچىٍىىىە ٔۇجۇق ضۆزٌەپ ۋەز .ئولۇزى

ِۇضۇٌّبٔالرغب  .ذەٌمٕي ضەپەرۋەرٌىىىە وېٍىپ، جەڭگىۋار ۋە جىسزىٌ ھبٌەجحە جۇرۇغمب چبلىرزى
ٔۇضرەت ِۀطۇپ ثوٌىسىغبٍٔىمىٕي  - ئۇالر ضەثرىٍىه، ضۇثبجٍىك ۋە ئىرازىٍىه ثوٌطىال، غەٌىجە

 .رىػىە چبلىرزىئۇلحۇرزى ھەِسە ھەِّەٍٍەْ ثىرٌىىحە جبجبۋۇزچىالرٔىڭ ئەزىجىٕي ثې
وۆپچىٍىه رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ثۇ چبلىرىمىسىٓ ِەِٕۇْ ثوٌۇپ، وۆز ٍېػي لىٍىػحي ۋە ذۇغٕۇز 

  .ثوٌغبٍٔىمىٕي ثىٍسۈرۈغحي
ِەزىٕىٕىڭ  .جوپ ثوٌۇپ ٍىغىٍىػمب ثبغٍىسى - جۈِە ٔبِىسىسىٓ وېَىٓ وىػىٍەر جوپ

ئەضىرٔىڭ ۋالحىّۇ وىرىپ  ئۇٔىڭغب لەزەر ٔبِبز .ٍۇلىرى جەرىپىسىىي ئبھبٌىالرِۇ وېٍىپ ثوٌسى
ئبٔسىٓ ئەثۇ ثەورى ۋە ئۆِەر  .رەضۇٌۇٌالھ ِۇضۇٌّبٔالر ثىٍەْ ئەضىر ٔبِىسىٕي ئولۇزى .لبٌسى

ئۇالر ئۆٍسە رەضۇٌۇٌالھمب ضەٌٍە ۋە جەڭ  .رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔي ثبغالپ ئۆٍگە وىرىپ وەجحي
الپ وىَىپ، لىٍىچىٕي ئىىىي ضبۋۇجٕي لوغ غۇٔىڭ ثىٍەْ رەضۇٌۇٌالھ .وىَىٍّىرىٕي وىَگۈززى

  .ٍبٔغب ئېطىپ، جوٌۇق لوراٌالٔغبْ ھبٌسا ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ئبٌسىغب چىمحي
ثۇٔىڭغىچە وىػىٍەر رەضۇٌۇٌالھٕىڭ جېسراق چىمىػىٕي جەلەززارٌىك ثىٍەْ وۈجۈپ 

رەضۇٌۇٌالھ ھۇجرىطىسىٓ ئىىىي ضبھبثىطىٕي ئەگەغحۈرۈپ، جوٌۇق لوراٌالٔغبْ  .جۇرۇۋاجبجحي
ئي رەضۇٌۇٌالھ! ضېٕىڭ پىىرىڭگە لوغۇٌّبضٍىممب ھەززىّىس »وېٍىۋىسى، ئۇالر: ھبٌسا چىمىپ 

ئەِەش ئىىەْ، غۇڭب ئۆزۈڭ چبغالپ ثۇٍرۇق لىٍغىٓ، ئەگەر ِەزىٕىسە جۇرۇغٕي ٍبلحۇرضبڭ، 
پەٍغەِجەر ثوٌغبْ وىػي ئۇرۇظ » :ثۇ چبغسا رەضۇٌۇٌالھ ئۇالرغب .، زېَىػحي«غۇٔساق لىالٍٍي

سىٓ وېَىٓ ئبٌال ئۇٔىڭ ثىٍەْ زۈغّەْ ئوجحۇرىطىٕي ثىر جەرەپ وىَىّىٕي وىَىپ ثوٌغبٔ
ئبٔسىٓ لوغۇٕٔي رەجىە ضېٍىپ، ئۇالرٔي  .، زېسى«لىٍّىغۇچە ئۇٔي ضېٍىپ جبغالغمب ثوٌّبٍسۇ

 . ئۈچ لىطىّغب ثۆٌسى
ثۇالرٔىڭ ئەٌىّىٕي ِۇضئەة ئىجٕي ئۇِەٍر )ئبثسۇززار  .ِۇھبجىرالر لىطىّي .1

 . جەِەجىسىٓ( گە جۇجمۇززى
  .ثۇالرٔىڭ ئەٌىّىٕي ئۇضەٍس ئىجٕي ھۇزەٍرگە جۇجمۇززى .ئەۋش ئۀطبرالر لىطّي .2
  .ثۇالرٔىڭ ئەٌىّىٕي ھۇثبة ئىجٕي ِۇٔسىرگە جۇجمۇززى .ذەزرەج ئۀطبرالر لىطىّي .3

ضبۋۇجٍۇق  100ئۇالرٔىڭ ئىچىسە  .وىػىسىٓ جەروىپ جبپحي 1000لوغۇْ زەثەرزەش 
ِەزىٕىسە ئۆز ئورٔىسا جبِبئەجچىٍىىىە ٔبِبز ئولۇپ  .بر ئىسىئبجٍىك ث 50)جۆِۈر وىَىٍّىه( ۋە 

ئبٔسىٓ لوغۇٔغب  .ِەِۇرىَىحىگە ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئۇِّي ِەوحۇِٕي ثەٌگىٍىسى ثىرغىە ۋە غەھەر
ضەئەز ئىجٕي ئوثبزە  .لوزغىٍىػمب ثۇٍرۇق ثەرزى، لوغۇْ غىّبي جەرەپىە لبراپ ٍوٌغب چىمحي

ئىىىىطي جوٌۇق لوراٌٍىٕىپ رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ٍېٕىسا ھەٍۋەت ثىٍەْ ثىٍەْ ضەئەز ئىجٕي ِەئبز 
 . لەزەَ جبغالپ وېحىپ ثبراجحي

لوغۇْ ِەزىٕە ووچىٍىرىسىٓ ئبٍرىٍىپ ضۀَەجۇٌۋىسا زېگەْ جبٍسىٓ ئۆجۈۋىسى، ذېٍي 
ٍىرالحب ئىطالَ لوغۇٔىسىٓ ئبٍرىُ ضەرذىً ثىر لۇغۇٕٔىڭ غۇ ٍۆٔۈٌۈغحە لبرا وۆرۈٔۈظ 

زەپ ضورىۋىسى، ئۇالر ذەزرەج « ثۇ وىٍّەر؟»رەضۇٌۇٌالھ:  .ِەٌۇَ ثوٌسىوېٍىۋاجمبٍٔىمي 
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لەثىٍىطىٕىڭ ئىححىپبلساغٍىرى ثوٌغبْ ٍەھۇزىَالر ئىىۀٍىىي، ِۇغرىىالرغب لبرغي ئۇرۇغمب 
« ئۇالر ِۇضۇٌّبْ ثوپحىّۇ؟»غۇٔىڭ ثىٍەْ رەضۇٌۇٌالھ:  .لبجٕىػىػمب چىممبٍٔىمي ذەۋەر لىٍىٕسى

، زېَىٍىۋىسى رەضۇٌۇٌالھ: «ٍبق، ئۇالر ِۇضۇٌّبْ ثوٌغىٕي ٍوق: »ضبھبثىالر .زەپ ضورىسى
، زەپ ئۇالرٔىڭ ثۇ ضەپىە «وبفىرالرزىٓ ِۇغرىىالرغب لبرغي ٍبرزەَ ضوراغمب ثوٌّبٍسۇ»

 . لېحىٍىػىغب رۇذطەت لىٍّىسى
رەضۇٌۇٌالھ ٍەھۇزىَالر لوغۇٔي ِەضىٍىطىٕي ثىر جەرەپ لىٍىپ ثوٌغبٔسىٓ وىَىٓ ٍوٌٕي 

زەپ ئبجىٍىسىغبْ ثىر ٍەرگە ثبرغبٔسا لوغۇٕٔي جوذحۇجۇپ، لبٍحب « غىَربْ»ۇپ، زاۋاِالغحۇر
لەت جبٍېػي وىچىه جەڭ ِەٍسأىٕىڭ جبپبٌىرىغب  .رەجىە ضېٍىپ وۆززىٓ وەچۈرزى

 .ِۇغۇ ٍەرزە وەچ وىرىپ گۇگۇَ چۈغۈپ لبٌسى .لىالٌّبٍسۇ، زەپ لبرىغبٍٔىرىٕي لبٍحۇرۇۋەجحي
 ئبرلىسىٓ ذۇپحەْ ٔبِىسىٕي ئولۇپ، غۇ جبٍسا .غبِٕي ئولۇزىرەضۇٌۇٌالھ لۇغۇْ ثىٍەْ ٔبِبز 

ئۇالر  .وىػىٕي جبٌالپ لوغۇْ چۈغىەْ ثبرىگبھ ئەجراپىٕي لوغساغمب لوٍسى 50لؤۇپ لبٌسى ۋە 
ثۇالرغب ِۇھەِّەز ئىجٕي ِەضٍەِە ِەضئۇي  .غۇ ئەجراپحب ئبٍٍىٕىپ ٍۈرۈپ لبراۋۇٌٍۇق لىٍسى

 . ِەذطۇش رەضۇٌۇٌالھٕي لوغساغمب ِەضئۇي ثوٌسىلىٍىٕسى ۋە زەوۋاْ ئىجٕي لەٍص 
 رەضۇٌۇٌالھ جبڭ ٍورۇغحىٓ ضەي ئىٍگىرى لوزغىٍىپ ثىر ِەھەي ٍوي ٍۈرزى، ثىر چبغسا

 .زېگەْ ثىر ٍەرگە ٍېحىپ ثېرىۋېسى، جبڭ ٍورۇپ ثبِسات ٔبِىسىٕىڭ ۋالحي ثوٌسى« غەۋت»
چبغسا رەضۇٌۇٌالھ زۈغّۀگە  ثۇ .غۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇ ثۇ ٍەرزە جوذحبپ ثبِسات ٔبِىسىٕي ئولۇزى

 .ثىرىٕي ئېٕىك وۆرەٌەٍححي - ذېٍي ٍېمىٓ جبٍغب وېٍىپ لبٌغبْ ثوٌۇپ، ھەر ئىىىي جەرەپ ثىر
 ٍولىالڭ ثبھبٔە .ِۇضۇٌّبٔالرغب ئبضىٍَىك لىٍسى زەي ِۇغۇ ٍەرزە ِۇٔبپىك ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئۇثەً

ئۈچ ٍۈززەن جەڭگە ٍبراٍسىغبْ ضەۋەپٍەرٔي وۆرضىحىپ ئەضىەرٌەرٔىڭ ئۈچحىٓ ثىر لىطّىٕي ) -
  .وىػىٕي( لبٍحۇرۇپ وەجحي

ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئۇثەً ثبغچىٍىمىسىىي ِۇٔبپىمالر گۇرۇھي ِۇضۇٌّبٔالرغب لىَىٓ پەٍححە 
ئبضىٍَىك لىٍىپ، جەڭ ِەٍسأىسىٓ چېىىٕىپ وەجىۀسْ وىَىٓ، رەضۇٌۇٌال لبٌغبٔالر ثىٍەْ 

ِۇغرىىالر لوغۇٔىٕىڭ ثىر لبٔچە جبٍسىىي  .زۈغّەْ جەرەپىە لبراپ ٍوٌٕي زاۋاِالغحۇرزى
رەضۇٌۇٌالھ  .ھەرثىٌ ثبرىگبھٍىرى رەضۇٌۇٌالھ ثىٍەْ ئوھۇز جېغي ئبرىٍىمىٕي جۇضۇپ جۇراجحي

لوغۇْ ثىٍەْ ثۇ ٍەرزىٓ ئۆجۈپ ۋازىٕىڭ ِەزىٕىگە ٍىراق چېحىسىىي ئوھۇز جېغي ثبغرىغب ثېرىپ 
ِەزىٕە ئوجحۇرىطىسا پبضىً ثوٌۇپ ٔەجىجىسە زۈغّەْ لوغۇٔي ِۇضۇٌّبٔالر ثىٍەْ  .چۈغحي

  .جۇرزى
ثۇٍەرزە رەضۇٌۇٌالھ لوغۇٕٔي ضەپەرۋەر لىٍسى ۋە ئۇالرٔي ضەپىە جىسىپ جەڭگە جەٍَبر  

جەغىىٍٍىسى ۋە  زەن ئولَبچي ِەرگۀٕي جبٌالپ، ئولَبچي لىطىّي 50ئبٔسىٓ  .جۇرغۇززى
ر ئىجٕي ٔۇئّبْ ئۀطبرىٕي ثۇ ئبٌسىٕمي ٍىٍي ثەزرى ئۇرۇغىغب لبجٕبغمبْ ئبثسۇٌالھ ئىجٕي جۇثەٍ

ئبٔسىٓ ئۇالرٔي لۀبت ۋازىطىٕىڭ جۀۇپ لىرغىمىغب  .لىطىّٕىڭ لوِبٔسأي لىٍىپ جەٍىٍٕىسى
ِىحېر  150ِۇضۇٌّبٔالر لوغۇٔي لوِبٔسأٍىك غىحبثىٕىڭ غەرلي جۀۇثىغب جەذّىٕەْ  –

سىٓ ئورۇْ ئېٍىػمب ٍىرالٍىمحىىي جبغ )جۆۋۀسە ثۇ جبغ ئولَبچىالر جېغي زەپ ئبجىٍىسۇ( ئۈضحى
رەضۇٌۇٌالھ ثۇ لىطّٕىڭ لوِبٔسأي ئبثسۇٌالھ ئىجٕي جۇثەٍرگە ئبالھىسە جبپىالپ:  .ثۇٍرىسى

ثىسٔي ئولَب وۈچي ئبرلىٍىك زۈغّەْ ئبجٍىك لوغۇٔىٕىڭ ئبرلىسىٓ زەرثە ثېرىػىسىٓ »
ٍۇپ لوغسىغىٓ، ئۇالر ئبرلب جەرىپىّىسزىٓ وېٍەٌّىطۇْ، ِەٍٍي غەٌىجە لىالٍٍي، ِەٍٍي ِەغ
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ئبٔسىٓ  .زېسى« ثوالٍٍي، ضەْ ئورٔۇڭسىٓ ئبٍرىٍّىغىٓ، ثىس ثۇ جەرەپحىٓ ذبجىرجەَ ثوالٍٍي!
لبٌغبٔالرٔي لىطىّغب ثۆٌۈپ، ئوڭ لبٔبت لىطىّغب ِۇٔسىر ئىجٕي ئەِرىٕي، ضوي لبٔبت لىطىّغب 

ِىمساز ئىجٕي ئەضۋەزٔي زۇثەٍر ئىجٕي  .زۇثەٍر ئىجٕي ئبۋۋإِي لوِبٔساْ لىٍىپ جەٍىٍٕىسى
زۇثەٍر ئىجٕي ئەۋۋاَ ثبغچىٍىمىسىىي لىطىّغب، ئبضبضٍىمي  .ئەۋۋاِغب ٍبرزەِچي لىٍىپ ثەرزى

ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىس ثبغچىٍىمىسىىي زۈغّەْ ئبجٍىك لوغۇٔىغب جبلبثىً جۇرۇظ ۋەزىپىطي 
ئەزىّەجٍەرٔي جبٌالپ، ئبٌسىٕمي ضەپىە  - لوغۇْ ئىچىسىٓ ثىر ثۆٌۈن ثبجۇر .جبپػۇرۇٌسى

ثۇ ھەلىمەجۀّۇ جوغرا ۋە ئىٕچىىە ئورۇٔالغحۇرۇظ ثوٌغبٔىسىىي، ثۇٔىڭسا  .ئورۇٔالغحۇرزى
رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ھەرثىٌ ئىػالرغب ٍېحەوچىٍىه لىٍىػحىىي لبثىٍىَىحي ٍۀە ثىر لېحىُ ٔبِبٍەْ 

غۇٔسالال لوغۇٔىٕىڭ ئەضىىرى جەھەجحىىي ئبزٌىمىٕي ضبھبثىٍەر ئىچىسىىي ٍبراٍِىك،  .ثوٌسى
ثىر ثۆٌۈن وىػىٍەرٔي جبٌالپ ئبٌسىٕمي ضەپىە ئورۇٔالغحۇرۇظ ئبرلىٍىك ثبجۇر ئەزىّەجٍەرزىٓ 

وۈٔي  - 7ئبً(ٔىڭ  - 10ٍىٍي غەۋۋاي ) - 3ِبٔب ِۇغۇٔساق لىٍىپ، ھىجىرىَىٕىڭ  .جوٌۇلٍىسى
رەضۇٌۇٌالھ  .غۀجە ضەھەر ِەزىٕە لوغۇٔىٕىڭ جەڭ جەٍَبرٌىمي ئبضبضىٌ جەھەجحىٓ پۈجحي

ئۈضحىگە ئىىىي  .چۈغۈرِىگۈچە ئبٌسىراپ لوي ضېٍىػحىٓ جوضحيلوغۇٕٔي جبوي ئۆزى ثۇٍرۇق 
ضبۋۇجٕي لوغالپ وىَىپ، جەڭگىۋار لىَبپەت ثىٍەْ ئۇالرٔىڭ ئبٌسىغب چىمىپ ئۇرۇغمب 
رىغجەجٍۀسۈرزى ۋە ئەِەٌىٌ وۈچ چىمىرىپ، زۈغّۀگە ٍوٌۇلمبٔسا لەجئىٌ ضۇثبجٍىك ۋە جبضبرەت 

 . وۆرضىحىػٕي جەٌەپ لىٍسى
ئەثۇ  .ر جەرەپّۇ لوغۇٍٔىرىٕي ھەرثىٌ ئىٕحىساَ ثوٍىچە ئورۇٔالغحۇرزىئەِّب، ِۇغرىىال

ئوڭ لبٔبت لىطىّغب ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىس )ثۇ  .ضۇفَبْ لوغۇٕٔىڭ ئبٌىٌ ثبظ لوِبٔسأي ثوٌسى
چبغسا ئۇ جېري ِۇغرىه ئىسى(، ضوي لبٔبت لىطىّغب ئىىرەِە ئىجٕي ئەثۇ جەھىً، 

، ئولَبچىالر لىطّىغب ئبثسۇٌالھ ئىجٕي رەثىَئەٌەر ِەضئۇي پىَبزىٍىىٍەرگە ضەفۋاْ ئىجٕي ئۇِەٍَە
ئەٌەَ ئبثسۇززار جەِەجىسىٓ ضۇثبجٍىك زەپ جؤۇٌغبْ ثىر جۈروۈَ وىػىٍەرگە  .لوِبٔساْ ثوٌسى

  .جبپػۇرۇٌسى
جەڭ چبلّىمي چېمىٍىع ئبٌسىسا لۇرەٍع زائىرىٍىرى ِۇضۇٌّبٔالر لوغۇٔىٕىڭ ثىرٌىىىٕي 

سە ثۆٌگۈٔچىٍىه ۋە ئىححىپبلطىسٌىك جۇغسۇرۇظ ئۈچۈْ ثىر ِەٍساْ پبرچىالظ ۋە ئۇالرٔىڭ ضېپى
  .ضىَبضىٌ ھۇجۇَ لوزغىسى

ئەثۇ  .لۇرەٍع ئبٍبي ئەضىەرٌىرى ثۇ لېحىّمي ھەرىىەجحە ئۆز روٌىٕي جوٌۇق جبرى لىٍسۇرزى
ئۇالر جەڭ ضەپٍىرىٕي  .ضۇفَبٕٔىڭ ئبٍبٌي ھىٕسى ثىٕحي ئۇججە ثۇالرغب ٍېحەوچىٍىه لىالجحي

ٍۈرۈپ، غەزەي ئېَحىپ، ئۇضۇي ئوٍٕبپ، زاپ چېٍىپ، ئەضىەرٌەرٔىڭ جەڭگىۋارٌىك ئبرىالپ 
غەزىپىٕي،  - ئىرازىطىٕي ٍۇلىرى وۆجۈرزى ۋە ئۇرۇغمب لىسىمحۇرۇپ، لبراَ جەٌۋىٍەرٔىڭ لەھر

  .لىٍىچۋاز ۋە ِۇثبرىس چىالرٔىڭ لېٕىٕي لىسىححي
ئىىىىٍىطي لبجبر ضەپ ئىىىي جەرەپ زېۋەٍٍەپ وېٍىپ، ئبرىٍىك ٍېمىٍٕىػىۋىسى، ھەر 

 - زەي ِۇغۇ پەٍححە ضبئەجٕىڭ ضىحىرېٍىىطي ئۇرۇظ پەٍحىگە لەزەَ لوٍسى .جبرجىپ جۇرۇغحي
زە، ِۇغرىىالرٔىڭ ئەٌەِسارى جەٌھە ئىجٕي ئەثي جەٌھە ِەٍسأغب ضەورەپ چىمىپ جۇٔجي ثوٌۇپ 

جۇر زېگەْ ٔبَ ئۇ لۇرەٍع چەۋأسازٌىرى ئىچىسە ئەڭ لبراَ، ئەڭ ثب .جەڭ پىٍىىىگە ئوت ٍبلحي
جەٌھە راضب وېٍىػىەْ  .ِۇضۇٌّبٔالر ئۇٔي لوغۇْ ضەروىطي زەپ ئبجبٍححي .ثىٍەْ جؤۇٌغبٔىسى

وىػٍەر ئۇٔىڭ ٍۇلىرى  .ثىر ٔبر جۆگىگە ِېٕىپ، ِۇثبرىسە جەٌەپ لىٍىپ ِەٍسأغب چۈغحي
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رٔي ٌېىىٓ ضەپٍە .غىجبئىحىٕي ثىٍگەچىە ثىر ئبز جەپحبرجمبْ چېغي، ضەپ جىّحبضٍىممب چۆِسى
ئۇ جەٌھەگە لبرغي  .ئبرىالپ ئبٌسىغب چىممبْ زۇثەٍر ئىجٕي ئەۋۋاَ ثۇ جىّجىحٍىمٕي ثۇززى

ِەٍسأغب چۈغۈپال، ٍۈگۈرگەْ پېحي ٍوٌۋاضحەن ضەورەپ ثېرىپ، ئۇٔىڭ وەٍٕىگە ِىٕىۋاٌسى، 
پەظ زېگۈچە پوِىسالالپ ٍەرگە ٍىمىحىپ، لىٍىچ ثىٍەْ گبچ لوٍۇپ ئۇٔىڭ  - ئبٔسىٓ ئۇٔي ھەظ

، «ئبٌالھۇ ئەوجەر»رەضۇٌۇٌالھ ثۇ ئبجبٍىپ ئېٍىػىػٕي وۆرۈپ:  .ىٕي ئۈزۈپ جبغٍىۋەجحيوبٌٍىط
ِەٍسأسا پەٌەوىە  .، زەپ جوۋالغحي«ئبٌالھۇ ئەوجەر»ِۇضۇٌّبٔالرِۇ جەڭ:  .زەپ جوۋٌىۋەجحي

پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ زۇثەٍرٔىڭ ثۇ ھىّّىحىگە  .ٍەجىەْ ٍبڭراق ئەوىص ضبزا پەٍسا ثوٌسى
ھەرثىر پەٍغەِجەرٔىڭ لوغسىغۇچىطي ثوٌىسۇ، ِېٕىڭ لوغسىغۇچىُ زۇثەٍر ئىجٕي »ئولۇپ: ئبپرىٓ 

  .، زېسى«ئەۋۋاَ
جەڭ ِەٍسأىٕىڭ ھەِّە  .جەٌھۀىڭ ئۆٌحۈرۈٌۈغي ثىٍەْ جەڭ ئۇرۇظ ئوجي ٍبِراپ وەجحي

ئۇرۇغٕىڭ ئۆٌۈظ ۋە ئۆٌحۈرۈظ چبلي  .ٍېرىسە ئىىىي جەرەپ وەضىىٓ جۇجۇغۇپ لېٍىػحي
ئبثسۇززار جەِەجىٕىڭ ئبزەٍِىرى ئۆزٌىرىٕىڭ  .ئەٌىّىٕىڭ ئەجراپىسا وۆپرەن ئبٍالٔسىِۇغرىىالر 

ئبرلىسىٓ ِەٍسأغب  - ثبظ ضەروەرزىطي جەٌھە ئىجٕي ئەثي جەٌھە ئۆٌحۈرۈٌگۀسىٓ وېَىٓ ئبرلب
ئەٌەِٕي جەٌھەزىٓ وېَىٓ  .پ، ئۆز ثۇرچىٕي ئبزا لىٍسىۈرۈچۈغۈپ، ئەٌەِٕي ٍىمىحّبً وۆج

  .ػي ئوضّبْ ئىجٕي ئەثۇ جەٌھە وۆجۈرزىئۇٔىڭ لېرىٕسى
پەظ زېگۈچە  - ئۇٔىڭغب لبرغي ھەِسە ئىجٕي ئبثسۇٌّۇجەٌٍىپ ِەٍسأغب چۈغۈپ، ھەظ

ٔەجىجىسە ئۇٔىڭ ٍەي ذبٌحىطي  .ئۇٔىڭ ثىر لوٌىٕي ثىر لبٔچە ٍبْ لوۋۇرغىطي ثىٍەْ ثولۇرۇۋەجحي
ئەثۇ ضەئەز ئىجٕي ئەثۇ جەٌھە لوٌىغب ئبٔسىٓ ئەٌەِٕي  .ۋە جىگەر، جبٌٍىرى ئبغىبرا وۆرۈٔۈپ لبٌسى

ئېٍىپ، ئېگىس وۆجۈرۈپ پۇالڭالجمىٍي جۇرزى، ضەئەز ئىجٕي ئەثي ۋەلمبش رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ راضب 
چۀٍەپ ثىر پبً ئوق ئېحىۋىسى، ئوق ئۇٔىڭ گەجگىطىگە ٔەق جېگىپ، ئۇٔىڭ جىٍىٕي 

ئىجٕي ئەثۇ جەٌھە ٍەر  ئەثۇ ضەئەز .ئۇ ئورٔىسىٓ لوزغىالٌّبٍال جبْ ئۈززى .چىمىرىۋەجحي
ئۇ ئەٌەِٕي  .چىػٍىگۀسىٓ وېَىٓ ئەٌەِٕي ِۇضبفىئ ئىجٕي جەٌھە ئىجٕي ئەثۇ جەٌھە وۆجۈرزى

پ، ئۇٔىڭ پور جېرىىىٕي ٍبچبق ئولي ۈزۈلوٌىغب ئېٍىػىغىال ئبضىُ ئىجٕي ضبثىث ثىر پبً ئوق ئ
غبْ ھبِبْ ئەٌەِٕي غۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇ ٍىمىٍ .لىٍىپ ٍىمىٍسى« گۈپ»ئۇ  .ثىٍەْ غبذٍىحىپ لوٍسى

ئۇٔىڭغب زۇثەٍر ئىجٕي ئەۋۋاَ چىممبٔىسى،  .ئۇٔىڭ لېرىٕسىػي وىالة ئىجٕي ئەثي جەٌھە وۆجۈرزى
 .ئىىىىٍَەْ ئبزراق جىروىػىپ، ئبذىر زۇثەٍر غبٌىت وەٌسى ۋە ئۇٔىڭ ثېػىٕي ئۈزۈۋەجحي

ئبٔسىٓ ئەٌەِٕي ِەزوۇر ئىىىىٍَۀٕىڭ ئۈچىٕچي لېرىٕسىػي جەٌالش ئىجٕي جەٌھە 
ئۇٔىڭغب ِۇضۇٌّبٔالرزىٓ جەٌھە ئىجٕي ئۇثەٍسۇٌالھ ثىر ٔەٍسە ئۇرۇپ جېٕىسىٓ ، وۆجۈرگۀىسى
ِبٔب ثۇ ئبٌحە ٔەپەر ئەٌەِسار ثىر ئبئىٍە وىػىٍىرى ثوٌۇپ، ھەِّىطي ئەثي جەٌھۀىڭ  .جۇزا لىٍسى

ئبئىٍە ثۇ ثىر  .ئۇالر ِۇغرىىالرٔىڭ ئەٌىّي ئەجراپىسا لبجبر ٍبجمۇزۇۋېحىٍسى .ئەۋالزٌىرى ئىسى
وىػىٍىرى جوٌۇق جۈگىگۀسىٓ وېَىٓ ئەٌەِٕي ئبثسۇززار جەِەجىسىٓ ئەرجەئە ئىجٕي غۇرەھجىً 

ئبٔسىٓ ئەٌەِٕي غۇرەٍـھ ئىجٕي لبرىس  .ئۇٔي ئەٌي ئىجٕي ئەثۇ جبٌىت ئۆٌحۈرزى .وۆجۈرزى
ئۇٔىڭسىٓ وېَىٓ ئەٌەِٕي ئەثۇ زەٍس لوٌىغب ئېٍىۋىسى،  .ئۆٌحۈرزى ئۇٔي لەزِبْ ،وۆجۈرگۀىسى

ئبٔسىٓ ئەٌەِٕي غۇرەھجىً ئىجٕي ھبغىُ )ئەثسەرىَٕىڭ ٍۀە  .ئۇٔىّۇ لەزِبْ ئۆٌحۈرۈپ جبغٍىسى
ِبٔب ثۇ ئەٌەِسارالر جەِەجىسىٓ ثوٌغبْ ئوْ  .ئۇٔىّۇ لەزِبْ ئۆٌحۈرزى ،ثىر ئوغٍي( وۆجۈرگۀىسى

زەَ وىػي ثىرضىّۇ لبٌسۇرۇٌّبً جوٌۇق ٍولىحىٍغبچمب، ئەٌەِٕي وۆجۈرىسىغبٔغب ثۇ جەِەجحىٓ ئب
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غۇٔىڭ ثىٍەْ ِۇغۇ جەِەت وىػىٍىرىٕىڭ ثىرضىٕىڭ ضەۋۋاپ ئىطىٍّىه ثىر ٔېگىر  .چىمّىسى
ئۇ غۇٔساق جبضبرەت ۋە غىجبئەت وۆرضەجحىىي،  .لۇٌي ئبٌسىغب چىمىپ، ئەٌەِٕي جىه وۆجۈرزى

ئۇٔىڭسىٓ ئىٍگىرى ئۆٌحۈرۈٌگەْ ئەٌەِسار ذوجبٍىٍٕىرىٕىڭ ھېچمبٍطىطي ثۇٔىڭسەن ضۇثبجٍىك 
ھەجحب ثىر چبغسا  .ئۇ ئەٌەِٕي وۆجۈرۈپ، زاۋاٍِىك ئۇرۇغحي .بٍٔىك وۆرضەجّىگۀىسىۋە چىساِچ

لوٌي وېطىپ جبغٍىٕىۋىسى، ئەٌەَ ذبزىطىٕي ثوٍٕي ثىٍەْ ِۆرىطىگە لىطىپ، ئەٌەِٕي 
 .غۇٔسالحىّۇ ئەجەي لىٍىچي ئبذىر ئۇٔي ئبرزۇضىغب ٍەجىۈزِىسى .ٍىمىٍىػحىٓ لوغساپ جۇرزى

ضەۋۋاپ ئۆٌحۈرۈٌگۀسىٓ وېَىٓ ئەٌەَ ٍەرگە  .ىسىٓ ئبجىراپ ٍىمىٍسىئەٌەَ ذبزىطي ئۇٔىڭ ثوٍٕ
ئۇٔي وۆجۈرىسىغبٔغب ئبزەَ چىمّىغبچمب، جوپىغب پۇچىٍىٕىپ، پبجپبرالچىٍىمحب  .جبغٍىٕىپ لبٌسى

  .زەضطىٍىپ لبٌسى
ئۆٌحۈرۈظ ثىٍەْ جىسزىٌ  - ئۇرۇظ چبلي ِۇغرىىالرٔىڭ ئەٌىّي ئەجراپىسا ئۆٌۈظ

پەٍححە، جەڭ ِەٍسأىٕىڭ ھەر لبٍطي ئورۇٍٔىرىسا وەضىىٓ ھەَ زەھػەجٍىه ئبٍٍىٕىۋاجمبْ ثىر 
ئىّبْ روھي ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ھەر لبٍطي ضەپٍىرىسە ھەلىمىٌ وۈچىٕي  .ئۇرۇغالر ثوٌۇۋاجبجحي

ٔبِبٍەْ لىٍىپ، وۇفرى لوغۇٔىٕي غۇٔساق ضۈر جولبً لىٍسىىي، ئۇٌۇغ وەٌىۈٔگە جوغبْ وبر 
ەجٍىه ھۇجۇِي ئبٌسىسا زۈغّەْ ضەپٍىرى لبالٍّىمبٍٔىػىپ لىٍّىغبٔسەن، ئۇالرٔىڭ غىسز

  .وەجحي
ئبغۇ لىسىك ٔۇلحىالرٔىڭ ثىرىسە ئەثۇ زۇجبٔە )رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ( رەضۇٌۇٌالھٕىڭ لىٍىچىٕي 
لوٌىغب ئېٍىپ، ئۇٔىڭ ھەلمىٕي ئبزا لىٍىػمب ھەلىمىٌ ئىرازە ثبغٍىغبْ ھبٌسا جەڭ ِەٍسأىغب 

ەْ ثبجۇرٌۇق ثىٍەْ ئۇرۇغۇپ، ھەجحب ئۇالرٔىڭ ضەپٍىرىگە ئۇ زۈغّەْ ثىٍ .وىرىپ وەٌسى
ئۇ ئبٌسىغب وەٌگۀال ِۇغرىىٕي ئۆٌحۈرۈپ، ِۇغرىىالر ضېپىٕي  .ئىچىىرىٍەپ وىرىپ وەجحي

ِۇغرىىالر لوغۇٔىسا ثىسٔىڭ ٍبرىسارٌىرىّىسغىّۇ رەھىُ لىٍّبً لىٍىچ ئۇرۇپ  .پبجپبراق لىٍىۋەجحي
ثىرىگە  - وەضىىٓ جەڭ زاۋاِىسا ثۇ ئىىىي وىػي ثىر .وېحىۋاجمبْ ثىر وىػي وۆزگە چېٍىمحي

ئىىىىسىٓ لىٍىچ  - ثىرىگە ثىر - زە، ثىر - ثۇ ئىىىىٍَەْ جۇجۇغۇپ لبٌسى .ٍېمىٕالپ لبٌسى
ئەثۇ زۇجبٔە لبٌمبْ ثىٍەْ  .ِۇغرىه وىػي ئەثۇ زۇجبٔىگە لىٍىچ ئۇرغبٔىسى .ئۇرۇغحي

ٍىپ، ئەثۇ زۇجبٔىگە پۇرضەت ٔەجىجىسە لبٌمبْ ئۇٔىڭ لىٍىچىٕي چىػٍىۋې .لوغسأسى
 .ٍبرىحىٍسى، غۇٔىڭ ثىٍەْ ئەثۇ زۇجبٔە ئۇٔىڭغب ثىر لىٍىچ ئۇرۇپ ئۇٔي جەھۀٕەِگە ئۇزۇجىۋەجحي

ئبٔسىٓ زۈغّەْ پىَبزىٍىىٍەر لىطّىٕىڭ ئىچىي لىطّىغب لىٍىچ ئۇرۇپ ئىچىىرىٍەپ وىرىپ 
  .وەجحي

ەرغەزەة ثوٌغبْ ٍوٌۋاضحەن، ھەِسە ئىجٕي ئبثسۇٌّۇجەٌٍىپ )رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ(ِۇ گوٍب ز
ئۇ ِۇغرىىالر لوغۇٔىٕىڭ ئوجحۇرىغىال ضەورەپ وىرىپ،  .جەڭساغطىس جبضبرەت ثىٍەْ ئۇرۇغحي

ئبجبٍىپ لبراَ، ئبجبٍىپ ثبجۇرٌۇق ثىٍەْ ئۇرۇغحىىي، جەڭسە ئۇٔىڭ ثىٍەْ جۇجۇغۇپ لبٌغبْ 
 .غبزاڭسەن جۆوۈٌەجحيذېٍي ثبجۇرالرٔىڭ ثېػىّۇ ئۇٔىڭ ئبٌسىسا گوٍب ئۈغػۈن جەگىەْ  - ذېٍي

ئۇ ِۇغرىىالرٔىڭ ئەٌەِسارٌىرىٕي ٍولۇجۇپ، زۈغّۀٕىڭ ھەٍۋىطىٕي ٍەرگە ئۇرغبٔسىٓ ضىرت، 
ئۇالرٔىڭ ثبغمب ٔۇلحىٍىرىسىىي ضەروەرزە ثبجۇرٌىرىغىّۇ لبلػبجمۇچ زەرثىٍەرٔي ثېرىۋاجمبْ ھبٌەجحە 

ئۇ جەڭ  .ا ئۇرۇظ لىٍىۋاجبجحيھبٌجۇوي، ثۇ چبغسا ئۇ ِۇثبرىسچىالرٔىڭ ئبٌسىٕمي لبجبرىس .ٍىمىٍسى
جىغ ئېٍىػىپ، رەلىجي جەرىپىسىٓ ٍېمىحىٍغبْ ثوٌّبضحىٓ، ثەٌىي لەضحٍەپ  - ِەٍسأىسا جىغّۇ

  .ئۆٌحۈرۈٌسى
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ئبٌالھٕىڭ ٍوٌۋىطي ھەِسە ئىجٕي ئبثسۇٌّۇجەٌٍىپٕىڭ غېھىث لىٍىٕىػي ِۇضۇٌّبٔالرغب 
ۀىال غەزەپٕي وۈچىە ئبٍالٔسۇرۇپ، لبرىحب زور ٍولىحىع ثوٌغبْ ثوٌطىّۇ، ئەِّب ِۇضۇٌّبٔالر ٍ

غۇ وۈٔي ئەثۇ ثەورى، ئۆِەر ئىجٕي ذەجحبة،  .جەڭ لىٍىپ ۋەزىَەجٕي جبِبِەْ وؤحروي لىٍسى
ئەٌي ئىجٕي ئەثۇ جبٌىت، زۇثەٍر ئىجٕي ئەۋۋاَ، ِۇضئەة ئىجٕي ئۇِەٍر، جەٌھە ئىجٕي ئۇثەٍسۇٌالھ، 

جٕي ئۇثبزە، ضەئەز ئىجٕي رەثىَئە ۋە ئبثسۇٌالھ ئىجٕي جەھػي، ضەئەز ئىجٕي ِەئبز، ضەئەز ئى
ئۀەش ئىجٕي ٔەزرى لبجبرٌىك وبجحب ضبھبثىٍەر غۇٔساق لبجحىك، غۇٔساق ثبجۇرأە جەڭ لىٍسىىي، 

  .ئۇالرٔىڭ جبضبرىحي ئبٌسىسا ِۇغرىىالرٔىڭ جەڭگىۋارٌىمي ضۇٔۇپ، ئىرازىطي ثوغبپ وەجحي
غّبً لەھرىّبٍٔىك ثىٍەْ جەڭ غۇ وۈٔي ئۆزىٕىڭ ھبٍبجي ۋە ِبِبجي ثىٍەْ لىٍچە ھېطبثال

لىٍغبْ ٍبراٍِىك ئوغالٔالر ئىچىسە )پەرىػحىٍەر غۇضٍي لىٍسۇرغبْ( ھۀسەٌە رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇِۇ 
غۇ وۈٍٔەرزە ھۀسەٌە جېري ٍېڭىال ئۆٍٍۀگەْ ثوٌۇپ، ئەِسىال ئبٍبٌي ثىٍەْ ثىر  .ثبر ئىسى

ئبڭالپ، ئبٍبٌىٕىڭ لوٍٕىسىٓ جۇرۇڭٍىرىٕي  - ئۇ جەڭ جبراڭ .جەوىَگە ثبظ لوٍغبٔىسى
ئۇ جەڭ ِەٍسأىسا ِۇغرىىالر ثىٍەْ  .ضۇغۇرۇٌۇپ چىمىپ، جەڭ ِەٍسأىغب ئبت چبپحۇرزى

ئىٍگىرىٍەپ، ئبذىرى ثىر چبغسا  ٍوي ئېچىپ، لبجحىك ئۇرۇغۇپ، ضەپٍەرٔي ثۆضۈپ
ئۇٔي  ِۇغرىىالرٔىڭ ئبٌىٌ ثبظ لوِبٔسأي ئەثۇ ضۇفَبْ ئىجٕي ھەرثٕىڭ لېػىغب ثېرىپ لبٌسى ۋە

ئۇ ئەثۇ ضۇفَبٔغب  .ئۆٌحۈرۈغىە ئبز لبٌغبٔسا، ئبٌالھ ئۇٔىڭغب غېھىحٍىه ِەرجىۋىطي ئبجب لىٍسى
ھۇجۇَ لىٍىپ، ھەر جەرەپحىٓ لىطحبپ ئبذىر ثبظ ئەگسۈرەً زېگۀسە، ئۇٔي غەززاز ئىجٕي 

  .ئەضۋەز )ِۇغرىىالرٔىڭ جەٌۋە پبٌۋىٕي( وۆرۈپ لېٍىپ، ئۇٔىڭغب لىٍىچ ئۇرۇپ ئۆٌحۈرۈۋەجحي
رەضۇٌۇٌالھ جبغ ئۈضحىگە ئورۇٔالغحۇرغبْ ھېٍىمي ئولَبچي ئەزىّەجٍەرٔىڭ جۆھپىطي 

ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىس، ذبئىٓ ئەثۇ ئبِىر ثبغچىٍىمىسىىي زۈغّەْ ئبجٍىك  .ئىٕحبٍىٓ زور ثوٌسى
لىطّىٕي ثىحچىث لىٍىپ، ئۇالرٔىڭ وەٍٕي جەرىپىگە  لوغۇٔي ئىطالَ لوغۇٔىٕىڭ ضوي لبٔبت

ئبرلىسىٓ ئۇزا ئۈچ  - رٔي لورغبپ ٍولىحىع غبرائىحي ھبزىرالظ ئۈچۈْ ئبرلبئۆجۈپ، ِۇضۇٌّبٔال
ٍبِغۇرزەن ئوق ٍبغسۇرۇپ،  - ٌېىىٓ ثۇ ِەرگەْ ئەزىّەجٍەر ئۇالرغب لبر .لېحىُ ھۇجۇَ لوزغىسى

  .ئۇالرٔىڭ ئۈچ لېحىٍّىك ھۇجۇِىٕي ئۈٔۈٍِۈن جوضۇپ، ئۇالرٔي ِەلطىحىگە ٍەجىۈزِىسى
ضبٔي ئبز،  .بٔب ِۇغۇٔساق جىسزى ھەَ وەضىىٓ ئبٍالّٔبلحب ئىسىغىسزەجٍىه ئۇرۇظ چبلي ِ

ئبززىٌ لوراٌالر ثىٍەْ لوراٌالٔغبْ ئىطالَ لوغۇٔي وۈچٍۈن ئېحىمبز، ئىالھىٌ ئىسىَە ثىٍەْ جەڭ 
ِەٍسأىسا ئبضبضىٌ جەھەجحىٓ ئۈضحۈٍٔۈوٕي ئىگىٍەپ، ئۇالرٔىڭ غەٌىجە لىٍىع ِۇِىىٕچىٍىىي 

پبٌۋأٍىرىّۇ ئىرازىطي ثوغبپ، جبْ  - ْ لوغۇٔىٕىڭ لەھرىّبْزۈغّە .ِۇلەررەرٌىػىپ لبٌسى
ئۇالرٔىڭ ئبرىٕىڭ چىػىسەن لبجبر جىسىٍغبْ جەڭ ضەپٍىرى  .لۇجمۇزۇپ، لېچىع ووٍىغب چۈغحي

وەٍٕي ھەِّە جەرەپحىٓ  - ضوي، ئبٌسى - ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ غىسزەجٍىه ھۇجۇِي ئبٌسىسا ئوڭ
زىٓ ئبرجۇق ِۇغرىه لوغۇٔي ٔەچچە ٍۈز  3000ئوذػبظ ثوٌّىغبْ زەرىجىسە ٍىّىرىٍىپ، 

ِىڭ ِۇضۇٌّبْ لوغۇٔي ثىٍەْ جەڭ لىٍىۋاجمبٔسەن  30ِۇضۇٌّبْ ثىٍەْ ئەِەش، ثەٌىي گوٍب 
ئەزىّەجٍەر  - ِۇضۇٌّبٔالر ئۇالرٔىڭ وۆزىگە جبھبٔسا جەڭسىػي ٍوق ثبجۇر .ھبٌطىراپ وەجحي

  .ضۈپىحىسە وۆرۈٔسى
ن وېٍىۋاجمبْ ھۇجۇِىٕي جوضۇظ ئۈچۈْ ثبرٌىك لۇرەٍع لوغۇٔي ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ضەٌسە

جىرىػچبٍٔىمالرٔي وۆرضەجىەْ ثوٌطىّۇ، ئبذىر جەڭ وېٍەٌّەٍسىغبٍٔىمىٕي، ئبزەٍِىرىٕىڭ 
ئىرازىطي ثوغىػىپ وەجىۀٍىىىٕي ھېص لىٍىپ چېىىٕىػىە ثبغٍىسى ۋە جبْ لۇجمۇزۇپ 
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جبۋاجمبْ لىطبش ئوجٍىرى ئۇزۇٔسىٓ ثېرى ئۇالرٔىڭ زىٍٍىرىسا ٍبٌمۇٔ .لېچىػمب ِەججۇر ثوٌسى
غەرەپ ۋە ئىسزەت ھۆرِىحىٕي لبٍحب جىىٍەظ غېرىٓ  - ثىرزىٕال ئۆچۈپ، ٍولبٌغبْ غبْ

  .لۇزغۇْ ثوٌۇپ، ئۇچّبلحب ئىسى - ذىَبٌٍىرى لبغب
ضبْ ۋە ضۈپەت جەھەجحە رەلىجٍىرىسىٓ وۆپ جۆۋەْ جۇرىسىغبْ ئىطالَ غبزاجچي لوغۇٔي 

ٍٔۈن ثىٍەْ غەٌىجە لىٍىپ، ثەزرى وۈٔىسىىىسىٓ ِەوىە لوغۇٔي ئۈضحىسىٓ ِۇجٍەق ئۈضحۈ
غەٌىجىطي زور، جەضىرى جېرىّۇ چوڭ ٍۀە ثىر غەٌىجىٕي جبرىد ثېحىگە پۈجەً، زەپ جۇرغبٔسا 
ئولَبچىالر لىطىّىسىىي وۆپ ضبٍٔىك وىػىٍەر ئىٕحبٍىٓ ئېغىر ثىر ضەۋۀٍىه ضبزىر لىٍىپ، 

ئۇٔحۇٌغۇضىس ئېغىر ِۇضىجەجٍەرٔي وەٌحۈرزى،  ۋەزىَەجٕي جبِبِەْ ئۆزگەرجىۋەجحي ۋە ِۇضۇٌّبٔالرغب
ھەجحب جبٔبثىٌ رەضۇٌۇٌالھ ئەٌەٍـھىطەالجۇ ۋەضطەٌٍەِٕىڭ ھبٍبجي ذەۋپىە ئۇچرىغىٍي جبضال 

ثەزرى غەٌىجىطىسىٓ وېَىٓ ِۇضۇٌّبٔالر لوٌغب وەٌحۈرگەْ ضىَبضىٌ ئورۇٔغب ئىٕحبٍىٓ ،لبٌسى 
  .ٍبِبْ جەضىر وۆرضەجحي

ِۈٌۈوٍىرىٕي غۀىّەت  - ۇضۇٌّبٔالرٔىڭ زۈغّەْ ِبيئەپطۇضٍىٕبرٌىمي، ئۇالر ِ
پەرِبٔالرغب ضەي لبراپ، زۇَٔب ئولەت جوپالظ لىسغىٍٕىمىغب  - ئېٍىۋاجمبٍٔىمىٕي وۆرۈپ، ثۇ ئەِر

ئەِّب، ئولَبچىالر لوِبٔسأي ئبثسۇٌالھ ئىجٕي جۇثەٍر ئۇالرغب  .ئەضىر ثوٌۇپ وەجحي
وۆپ ضبٔسىىي وىػىٍەر لوِبٔسإٔىڭ ثۇ ەجىەْ ثوٌطىّۇ رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ثۇٍرۇلىٕي ئەضٍى

غۇٔساق  .وىػي جبغسىٓ چۈغۈپ لوغۇٔغب لوغۇٌۇۋاٌسى 40ئەضٍەجّىطىگە لۇالق ضبٌّبً، 
ئبرلب ضەپحە ئبثسۇٌالھ ئىجٕي جۇثەٍر  .لىٍىپ ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ئبرلب ضېپي ِۇزاپىئەضىس لبٌسى

ۇٌالھ ثەٌگىٍىگەْ ئورۇٔسىٓ ٔەپەر ئبزەَ ئبذىرلي ٔەپەضىىچە رەضۇٌ 10ثبغٍىك 
  .ئبٍرىٍّبٍسىغبٍٔىمىٕي ثىٍسۈرۈغۈپ، ِۇضحەھىەَ جۇرزى

زۈغّەْ ئبجٍىك لوغۇٔىٕىڭ ثبظ لوِبٔسأي ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىس ثۇ ئبٌحۇْ پۇرضەجٕي 
ئبچمۇچە ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ئبرلب ضېپىگە ئبجٍىرىٕي  - زە، وۆزٔي ٍۇِۇپ - غۀىّەت ثىٍسى

پبرِۀٍىرى ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ وەٍٕىسىٓ ٍېحىپ وېٍىپ ثىر چۇلبْ ئۇٔىڭ ئبجٍىك چب .ئۇچۇجحي
وۆجۈرۈۋىسى، جبْ لۇجمۇزۇپ لېچىۋاجمبْ ِۇغرىه ئەضىەرٌىرى ئۆزگىچە ٍېڭي ثىر ثۇرۇٌۇظ 
ثوٌغبٍٔىمىٕي ھېص لىٍىػىپ، ئبرلىغب ثۇرۇٌۇپال وەٍٕىسىٓ لوغالپ وېٍىۋاجمبْ ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ 

ۇِحۇت ٍۈز ثەرگەْ ثۇ لبالٍّىمبٔچىٍىمحىٓ پبٍسىٍىٕىپ، ئۇغح .ئبٌسىٕي جوضۇپ، لىٍىچ جەڭٍىسى
 - جبٌّبْ ٍۈگۈرۈپ ثېرىپ، ِۇغرىىالرٔىڭ ئبٍبغ - ئبٌّبْ ِۇغرىه ئبٍبي ئەضىەرٌىرىسىٓ ثىرى

 .ئبضحىسا زەضطىٍىپ جوپىغب ِىٍىٕىپ وەجىەْ ئەٌەِىٕي وۆجۈرۈپ پۇالڭٍىحىػمب ثبغٍىسى
ۋەزىَەجحىٓ ذەۋەرزار ثوٌۇپ لبٍحمبْ ثىر لبٔچە ِۇغرىه غۇٔىڭ ثىٍەْ لېچىپ وېحىۋاجمبْ ٍبوي 

ئۆزئبرا چبلىرىػىپ،  .ئەضىىرى ئەٌەَ ئەجراپىغب جەَ ثوٌسى ۋە ثىرٌىػىپ وۈچ ئۇٍۇغحۇرزى
ھەجحب وۆزٔي ٍۇِۇپ ئبچمۇچە ثوٌغبْ ئبرىٍىمحب ذېٍي زور ثىر جوپ ِۇغرىه  .ضەپ جەغىىٍٍىسى

ٔەجىجىسە ِۇضۇٌّبٔالر  .ب زەرثە ثېرىػىە ئۆجحيلوغۇٔي جەغىىٍٍىٕىپ، ِۇضۇٌّبٔالرغب لبٍحۇرِ
  .وەٍٕي ھەر ئىىىىٍي جەرەپحىٓ لورغىٍىپ ئىىىي جبظ ئبرىٍىمىسا ضولۇٌۇغمب ثبغٍىسى - ئبٌسى

رەضۇٌۇٌالھ ثۇ چبغسا ثىر لبٔچە وىػي )جولمۇز ضبھبثە( ثىٍەْ لوغۇٕٔىڭ وەٍٕىسىرەن 
ىىالرٔي لوغالپ ٍولىحىع ئەھۋاٌىٕي ثوٌۇپ، ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ جەڭ ئەھۋاٌي ۋە ئۇالرٔىڭ ِۇغر

  .ئۇغحۇِحۇت ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىس ئبجٍىك لوغۇٔي ثېطىپ وەٌسى .وۆزىحىۋاجمبٔىسى
ِبِبجٍىك جىسزىٌ پەٍححە رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئبٌالھحىٓ ئۆزگە  - ِبٔب ِۇغۇٔساق ھبٍبت
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جەضىرٌىه ھېچٕېّىسىٓ لورلّبش، جەضۇر لىَبپىحي ۋە جەڭساغطىس ثبجۇرأە غىجبئىحي ئىٕحبٍىٓ 
ئۇ پۈجۈْ وۈچي ثىٍەْ: ئي ِۇضۇٌّبْ لېرىٕساغالر! ئي  .رەۋىػحە ٍۀە ثىر لېحىُ ٔبِبٍەْ ثوٌسى

ھبٌجۇوي، ئۇٔىڭ ثۇ ئبۋازىٕي ِۇضۇٌّبٔالر ئبڭالپ ثوٌغۇچە،  .زەپ جوۋٌىسى، ِۇئّىٓ لېرىٕساغالر!
اق جىسزىٌ ھەَ ٌېىىٓ ئۇ ِۇغۇٔس .ِۇغرىىالرٔىڭ ئبڭالپ لبٌىسىغبٍٔىمىٕي ئبٌٍىمبچبْ ثىٍەجحي

ھبٌمىٍىك پەٍححە ذەجەرگە جەۋەوىۈي لىٍسى ۋە ئۇالرٔي چبلىرىپ، وۈچ جەغىىٍٍەظ ۋە لبپطىٍىپ 
راضث زېگۀسەن ِۇغرىىالر رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئبۋازىٕي جؤۇپ  .لبٌغبٔالرٔي لۇجمۇزۇغمب ئبجالٔسى

  .لېٍىپ، ِۇضۇٌّبٔالر ئبڭالپ ٍېحىپ وەٌگۈچە ئبٌٍىجۇرۇْ ثبضحۇرۇپ وېٍىپ ثوٌسى
ئەِّب، ِۇضۇٌّبٔالر لوغۇٔي زۈغّەْ لوغۇٔىٕىڭ لورغبۋىغب چۈغۈپ لبٌغبٔسىٓ وېَىٓ 

ٍبزى پەلەت  - ئۇالرٔىڭ ئەش .ھۇغي ئۇچحي - ثىر ثۆٌۈوٍىرىٕىڭ ئەلٍي .لبجحىك گبڭگىراپ لبٌسى
 .ئۆز جېٕىٕي ِۇھبپىسەت لىٍىػال ثوٌۇپ، جەڭ ِەٍسأىٕي جبغالپ جىىىۋېحىع ئوٍىسا ثوٌسى

ھەجحب ِەزىٕىگە وىرىپ ئبٔسىٓ  .ڭ ثىر لىطّي ئۇزۇي ِەزىٕىگە لبراپ جىىىۋېحىػحيثۇٔسالالرٔى
ئۈچىٕچي ثىر  .ٍۀە ثىر لىطىٍّىرى زەرھبي جبغمب ئۆزىٕي ئېٍىپ پبٔبھالٔسى .جوذحىسى

ٔەجىجىسە ئىىىي جەرەپ  .جۈروۈٍِىرى ثوٌطب ِۇغرىىالر لوغۇٔىغب ئبرٌىػىپ وەجحي
ثۇٔىڭ ثىٍەْ  .ضۇٌّبْ وبپىرٔي ئبٍرىغىٍي ثوٌّىسىلبالٍّىمبٍٔىػىپ وەجىۀٍىىحىٓ ِۇ

 .ثىرىٕي ئۆٌحۈرۈپ ضېٍىع ھبزىطىطىّۇ وۆرۈٌسى - ِۇٔچە ثىر - ِۇضۇٌّبٔالر ئبرىطىسا ئبٔچە
زېّەن، ثۇ ٍەرزە لبپطىٍپ لبٌغبْ ثىر ثۆٌۈن ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ئىچىي لىطّىسا لبجحىك 

ىگە وۆجۈرۈٌگەْ ثوٌغبچمب، ٔۇرغۇٍٔىرى ٍۇلىرى پەٌٍ لبالٍّىمبٔچىٍىك .چبۋاٌچبلٍىك ٍۈز ثەرزى
ئەھۋاي ِۇغۇٔساق ذەجەرٌىه جۇرۇۋاجمبْ ثىر  .ھۇغىٕي ٍولىحىپ ٔېّە لىالرىٕي ثىٍەٌّىسى - ئەش

، زەپ جوۋٌىغبْ ثىر ئبۋاز ئبڭالٔسى، ثۇٔىڭ ثىٍەْ ثەزىٍەرٔىڭ «ِۇھەِّەز ئۆٌسى»پەٍححە: 
ضۇٔسى ٍبوي ٍولىٍىع گىرزاثىغب چىمبٌّبً لبٌغبْ جېٕي ٔەچچە ئېٍىٕىپ، روھي لۇۋۋىحي 

ھەجحب ئۇالرٔىڭ ئىچىسە ئبٍرىُ ثىر لىطىٍّىرى ئۇرۇظ لىٍىع ٔىَىحىسىٓ ٍېٕىپ  .ثېرىپ لبٌسى
 ٍۀە ثەزىجىر لىطىّالر زەرھبي ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئۇثەً .لوراٌىٕي جبغالپ ثىچبرە ثوٌۇپ ئوٌحۇرزى

  .ػىە ضۆزٌىػىػٕي ئوٍٍىسىثىٍەْ ئباللىٍىػىپ، ئەثۇ ضۇفَبٔسىٓ ئبِبٍٔىك ئېٍىپ ثېرى
غۇٔساق جۇرۇۋاجمبْ ثىر پەٍححە، ثۇالرٔىڭ ٍېٕىغب ئۀەش ئىجٕي ٔەزرى وېٍىپ لبٌسى ۋە 

زېسى، ئۇالر: « ٔېّىگە لبراپ جۇرىطىٍەر؟»ئۇالرٔىڭ لوراٌطىس ثىچبرە جۇرۇۋاجمىٕىٕي وۆرۈپ: 
ۇالرغب: غۇٔىڭ ثىٍەْ ئۀەش ئىجٕي ٔەزىر ئ .، زېَىػحي«رەضۇٌۇٌالھ ئۆٌحۈرۈٌۈپحۇ»
رەضۇٌۇٌالھحىٓ وېَىٓ ھبٍبت لېٍىپ ٔېّە لىٍىطٍەر؟ جۇرۇڭالر رەضۇٌۇٌالھ ئۆٌگەْ ٍوٌسا »

ئبٔسىٓ ئىٍگىرىٍەپ وەجحي ۋە ثبضحۇرۇپ زېۋەٍٍەپ وېٍىۋاجمبْ  .، زېسى«ضىٍەرِۇ ئۆٌۈڭالر
  .ئۇرۇغۇپ ئبذىر غېھىث لىٍىۋېحىٍسى - زۈغّۀٍەرٔىڭ ئبٌسىٕي جوضۇپ، ئۇرۇغۇپ

ئي ئۀطبرالر جبِبئەضي! ئەگەر »ھساھ ئۆز لەۋِىٕي جەڭگە چبلىرىپ: ضبثىث ئىجٕي زە
، ھەرگىس ئۆٌّەٍسۇ، ضىٍەر جېرىهِۇھەِّەز )ئەٌەٍھىططبالَ( ئۆٌۈپ وەجىەْ ثوٌطب، ئبٌالھ 

زىٕىڭالر ئۈچۈْ جەڭ لىٍىػىڭالر وېرەن، ئبٌالھ ضىٍەرٔي چولۇَ زەپەر جبپمۇزغۇضي ۋە ضىٍەرگە 
ثۇٔىڭ ثىٍەْ ئۀطبرالرزىٓ ثىر لبٔچە ئەزىّەت ئبۋاز  .، زېسى«ضئۇضرەت ئبجب لىٍغۇ - غەٌىجە

ضبثىث ثۇالر ثىٍەْ ثىرٌىىحە ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىسٔىڭ ئبجٍىك لوغۇٔىغب  .لوغۇپ ِەٍسأغب چىمحي
ئۇرۇغۇپ ئبذىر ئۇٔىڭغب ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىس ٔەٍسە ئۇرۇپ  - ھۇجۇَ لىٍىپ، ئۇرۇغۇپ

  .ثىرىٍەپ غېھىث لىٍىۋەجحي - ثىر ئۆٌحۈرۋەجحي ۋە ئۇٔىڭ ھەِراھٍىرىٕىّۇ
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ِبٔب ِۇغۇٔساق ئۆٌۈِگە پىطۀث لىٍّبٍسىغبْ ئىرازە ۋە جوٌۇپ جبغمبْ جبضبرەت ثىٍەْ 
ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ روھىٌ لۇۋۋىحي ئەضٍىگە وەٌسى ۋە ئەلٍي ھۇغي جبٍىغب چۈغۈپ ئۆزىگە ثوٌغبْ 

ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئۇثەً  غۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇالر جەضٍىُ ثوٌۇظ ٍبوي .ئىػۀچىطي لبٍحب جىىٍۀسى
ثىٍەْ ئباللىٍىػىع ئوٍىسىٓ ۋاز وېچىپ لوٌٍىرىغب لوراي ئبٌسى ۋە ِۇغرىىالر جوپىغب ھۇجۇَ 

  .لىٍىػمب ثبغٍىسى
ئۇالر لوِبٔسأٍىك غىحبة جەرىپىگە ٍوي ئېچىپ ئىٍگىرىٍەغىە ئۇرۇٔۇۋاجمبْ پەٍححە 

ثۇ ذەۋەر  .ٍىىي ِەٌۇَ ثوٌسى، زېگەْ ذەۋەرٔىڭ ٍبٌغبْ ئىغۋا ئىىۀ«رەضۇٌۇٌالھ ئۆٌۈپحۇ»
ئۇالرٔىڭ وۈچىگە وۈچ لوغحي چېغي، ئۇالر ِىطٍىطىس ثبجۇرٌۇق، ئبجبٍىپ جبضبرەت ثىٍەْ لبْ 
وېچىپ ئۇرۇغۇپ ئبذىرى ِۇۋەپپەلىَەجٍىه ھبٌسا لۇرغبۋزىٓ لۇجۇٌۇپ ۋە ثبظ لوِبٔساْ )ٍۀي، 

  .بزأسىرەضۇٌۇٌالھ( ئەجراپىغب جوپٍىٕىع ھەرىىىحىسە جوٌۇق ِۇۋەپپەلىَەت ل
ٍبزى پەلەت رەضۇٌۇٌالھحب لبٌغبْ ئۈچىٕچي ثىر جۈروۈَ وىػىٍەرِۇ  - ثۇ ٍەرزە پۈجۈْ ئەش

ئۇالر زۈغّۀٕىڭ لورغبپ ٍولىحىع ھەرىىىحي ضېسىٍگەْ ھبِبْ رەضۇٌۇٌالھٕىڭ  .ثبر ئىسى
ثۇالرٔىڭ ئبٌسىٓ لبجبرىسا ٍۀىال ئەثۇ ثەورى ضىسزىك، ئۆِەر ئىجٕي ذەجحبة  .لېػىغب لبٍحمبْ

ئۇالر ئەضٍىسە ئبٌسىٕمي ضەپحە  .ەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ، ئەٌي ئىجٕي ئەثۇ جبٌىت لبجبرٌىمالر ثبر ئىسىر
رەضۇٌۇٌالھٕىڭ  .زۈغّۀگە لوغالپ زەرثە ثېرىۋاجمبْ ئبٌسىٓ لبجبرزىىي ئەزىّەجٍەرزىٓ ئىسى

ھبٍبجي ذەجەرگە ئۇچراظ ذەۋپي جۇغۇٌىۋىسى، ئۇالر زەرھبي رەضۇٌۇٌالھٕىڭ لېػىغب لبٍحىپ 
  .ِۇضحەھىەَ ِۇزاپىئە لورغىٕي غەوىٍٍۀسۈرزى

ھەر لبٍطي ئورۇٔالرزا جەڭ لىٍىۋاجمبْ ِۇھبجىرالر زۈغّۀٕىڭ لورغبپ ٍولىحىع 
ضىرجّىمىسا ثوغۇٌۇپ، ئبجٍىك ۋە پىَبزىٍىه ھۇجۇِٕىڭ لوظ جۈگّىٕىسە ئېسىٍىۋاجمبْ ثىر پەٍححە 

  .وەضىىٓ ثوٌسىرەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئەجراپىسا جەڭ ئەڭ غىسزەجٍىه ۋە ئەڭ 
ٍۇلىرىسا ِۇغرىىالر ِۇضۇٌّبٔالرٔي لورغبۋغب ئبٌغبٔسا رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ٍېٕىسا پەلەت جولمۇز 

ثۇٍبلمب وېٍىڭالر! ِەْ »رەضۇٌۇٌالھ ِۇضۇٌّبٔالرٔي:  .ٔەپەر وىػىال ثبر ئىسى، زېگۀىسۇق
ِۇغرىىالر  ، زەپ جوۋٌىۋىسى، ئۇٔىڭ ثۇ ئبۋازىٕي«ئبٌالھٕىڭ پەٍغەِجىرى ِۇھەِّەز ثۇ ٍەرزە

 .زە، زەرھبي ئبجٍىرىٕىڭ جىسگىٕىٕي ئبۋاز جەرەپىە ثۇراپ، ھۇجۇَ لوزغىسى - ئبۋاي ئبڭالپ لبٌسى
ئۇالر ضبھبثىٍەر رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئەجراپىغب جەَ ثوٌۇپ ثوٌغۇچە ئىػٕي جۈگىحىع ئۈچۈْ 

ٔەجىجىسە ِۇغرىىالر ثىٍەْ ثۇ جولمۇز ٔەپەر ضبھبثە  .ئوِۇِىَۈزٌۈن ثبضحۇرۇپ وەٌسى
ئوجحۇرىطىسا غۇٔساق لبجحىك، غۇٔساق زەھػەت ئۇرۇظ ثوٌسىىي، ثۇ ئۇرۇغحب ضبھبثىٍەرٔىڭ 
رەضۇٌۇٌالھٕي ٔەلەزەر ضۆٍىسىغبٍٔىمي، ئۇٔىڭ ئۈچۈْ لبٔچىٍىه جبْ پىسا لىٍىسىغبٍٔىمي ۋە ثۇ 
ھەلحە لبٔچىٍىه جبضبرەت ۋە غىجبئەت وۆرضىحىسىغبٍٔىمي ٍۀە ثىر لېحىُ ئوچۇق ئبغىبرا 

  .ٌسىٔبِبٍەْ ثو
ثۇ رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ھبٍبجىسىىي ئەڭ ذەجەرٌىه پەٍث ۋە ِۇغرىىالرغب ٔىطجەجەْ ئەڭ 

ئەِەٌىَەجحىّۇ ِۇغرىىالر ثۇ پۇرضەجٕي چىڭ  .لىّّەجٍىه ئبٌحۇْ پۇرضەت ثوٌۇپ ھېطبثٍىٕىسۇ
ئۇالر ئوِۇِىَۈزٌۈن ھۇجۇَ لىٍىپ ثبرٌىك وۈچي ثىٍەْ  .جۇجۇغحب ھەرگىس ثىپەرۋاٌىك لىٍّىسى

ئۇججە ئىجٕي ئەثي ۋەلمبش رەضۇٌۇٌالھمب جبظ ئېحىپ  .ھٕي ٍولىحىػٕي ٔىػبْ لىٍسىرەضۇٌۇٌال
ئبضحي ئېڭىىي ٍېرىٍىپ  .ئۇٔي ٍىمىحىۋەجحي ۋە ئۇٔىڭ ئبضحي ئۇزۇي چىػىٕي ضۇٔسۇرۇۋەجحي

ئبثسۇٌالھ ئىجٕي غىھبة زوھرى رەضۇٌۇٌالھمب ھۇجۇَ لىٍىپ ئۇٔىڭ پىػبٔىطىٕي  .وەجحي
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ىك لوغۇٔىٕىڭ ئەڭ لبراَ جەٌۋە ضەروىطي ئبثسۇٌالھ ئىجٕي لەِىئە ِۇغرىىالر ئبجٍ .ٍېرىۋەجحي
ٍىرالحىٓ غىسزەت ثىٍەْ ئبت چبپحۇرۇپ وېٍىپ، رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ِۆرىطىگە لبجحىك ثىر لىٍىچ 

ئىجٕي لەِىئە  .رەضۇٌۇٌالھ ثۇٔىڭ زەرزىٕي ثىر ئبٍسىٓ وۆپرەن جبرجحي، ئۇرغبٔىسى
ئۇٔىڭ ثېػىسىىي ِص لبٌپبلٕىڭ  ، ٍىچ ئۇرغبْ ئىسىرەضۇٌۇٌالھٕىڭ ٍۈزىگە ٍۀە لبجحىك ثىر لى

  .ئىىىي ھبٌمب ِېري رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ِەڭسىگە پېحىپ وەجحي
غۈثھىطىسوي، ِۇغرىىالر رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ھبٍبجىٕي ِۇغۇ ٍەرزە ئبذىرالغحۇرۇغٕي  - غەن

)ضەئەز ِەلطەت لىٍغبْ ثوٌطىّۇ، ٌېىىٓ رەضۇٌۇٌالھٕىڭ لۇرەٍػٍىه ھېٍىمي ئىىىي ضبھبثىطي 
ئىجٕي ئەثي ۋەلمبش ۋە جەٌھە ئىجٕي ئۇثەٍسۇٌالھ( غۇٔساق ئبجبٍىپ لەھرىّبٍٔىمالرٔي وۆرضەجحي 
ۋە غۇٔساق ِىطٍىطىس جبضبرەت ۋە غىجبئەت ثىٍەْ ئۇرۇظ لىٍسىىي، ئۇالر )پەلەت ئىىىىال 

ڭ ثۇ ئىىىي ئەزىّەت ئە .ذىَبٌغب ئبٍالٔسۇرزى - ئبزەَ جۇرۇپ( ِۇغرىىالرٔىڭ ِەلطىحىٕي ذبَ
ِبھىر ِەرگۀٍەرزىٓ ثوٌغبچمب ِۇغرىىالرغب ئۈزۈٌسۈرِەً ئوق ٍبغسۇرۇپ، ئبذىرى ئۇالرٔي 

  .رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئەجراپىسىٓ چېىىٕسۈرزى
ئبجە »ضەئەز ئىجٕي ئەثي ۋەلمبضٕىڭ ئبٌسىغب رەضۇٌۇٌالھ ئۆز ضبزىمىٕي جبغالپ ثېرىپ: 

زەر جبالٔحٍىك ٍېحىػىەْ ِەرگەْ ثۇ ئۇٔىڭ ٔەلە .، زەٍححي«ئبٔبَ پىسازۇر - ضەئەز! ضبڭب ئبجب
ئبٔىطىٕي  - چۈٔىي رەضۇٌۇٌالھ ضەئەزجىٓ ئۆزگە ھېچىىػىگە ئبجب .ئىىۀٍىىىٕي وۆرضىحىسۇ

  .جەٍِەپ پىسا ثوٌطۇْ، زېّىگۀىسى
ٍۇلىرىمي لبثبھەجٍىه ئۆزگىرىػٍەر وۆز ٍۇِۇپ ئبچمۇچە ٔبھبٍىحي جېس ضۈرئەجحە ٍۈز ثېرىپ 

)ئبٌسىٕمي ضەپحە جەڭ لىٍىۋاجمبْ( ضبپ زىً، ضەِىّىٌ ھبٌجۇوي، رەضۇٌۇٌالھٕىڭ  .ثوٌسى
ضبزالەجٍىه ضبھبثىٍىرى ۋەزىَەجٕىڭ جەجۈر جەرەلمىَبجىٕي وۆرگۀّۇ )پەٍِىگۀّۇ(؟ ٍبوي 
رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئبۋازىٕي ئبڭٍىغبّٔۇ؟ ھەر ھبٌسا ئۇالر رەضۇٌۇٌالھمب ثىرەر پېػىەٌٍىه ٍوٌۇلۇپ 

ثىراق، ئۇالر رەضۇٌۇٌالھٕىڭ  .رىگە ٍېىحپ وەٌگۀىسىلېٍىػحىٓ ئۀطىرەپ، زەرھبي ئۇٔىڭ ثبر ٍې
لېػىغب ٍېحىپ وەٌگۀسە ئۇٔىڭ ٍبرىٍىٕىسىغبْ ٍەرٌىرى ئبٌٍىمبچبْ ٍبرىٍىٕىپ، ئۀطبرالرزىٓ 
ئبٌحە وىػي غېھىث ثوٌۇپ لبجبر ٍبجبجحي، ٍەجحىٕچىطىّۇ لبجحىك ٍبرىٍىٕىپ ئۆز لېٕىغب ِىٍىٕىپ 

مبش ثىٍەْ جەٌھە ئىجٕي ئۇثەٍسىٍالھ ِۇغرىىالر ثىٍەْ ضەئەز ئىجٕي ئەثي ۋەل .ثىھۇظ ٍبجبجحي
ئۇالر ٍېحىپ وەٌگۀسىٓ وېَىٓ رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئەجراپىغب ئۆزىٕىڭ  .جبْ جىىىپ ئېٍىػىۋاجبجحي

ٍبرالٍىرى ثىٍەْ ِۇضحەھىەَ ثىر ِۇزاپىئە لورغىٕي غەوىٍٍۀسۈرزى ۋە  - جېٕي ۋە لوراي
ئۇالرٔىڭ ھۇجۇِىٕي جوضۇغحب ِىطٍىطىس  ،رەضۇٌۇٌالھٕي زۈغّۀٕىڭ زەرثىطىسىٓ لوغساظ 

رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ٍېٕىغب جۇٔجي ثوٌۇپ ٍېحىپ وەٌگەْ وىػي ٍۀىال  .پىساوبرٌىمالرٔي وۆرضەجحي
  .ئۇٔىڭ غبرزىىي ھەِراضي، ھىجرەت ضەپسىػي ئەثۇ ثەورى ضىسزىك ثوٌسى
ئەزىّەجٍەر جوپالٔسى: ِۇغۇ جىسزى، پەٍححە رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئەجراپىغب ثىر ثۆٌۈن ِۇضۇٌّبْ 

ئەثۇ زۇجبٔە، ِۇضئەة ئىجٕي ئۇِەٍر، ئەٌي ئىجٕي ئەثي جبٌىپ، ضەھً ئىجٕي ھۇٔەٍف، ِبٌىه 
لەجبزە ئىجٕي ٔۇئّبْ، ئۆِەر ئىجٕي ذەجحبة ، ھبجەة ئىجٕي ئەثي ، ئۇِّۇ ئەِّبرە، ئىجٕي ضىٕبْ

 . ..لبجبرٌىمالر َرەزىَەٌالھۇ ئۀھۇثەٌحەئە ۋە ئەثۇ جەٌھە 
ئبرلىسىٓ وۆپىَىػىگە ئەگىػىپ، ئۇالرٔىڭ ھۇجۇٍِىرىّۇ  - ِۇغرىىالرٔىڭ ضبٔي ئبرلب

ھەجحب ثىر چبغسا رەضۇٌۇٌالھ لبچمۇْ  .وۈچەٍسى ۋە ثبرغبٔطېرى ِۇضۇٌّبٔالرٔي لىطحبپ وەٌسى
ئەثۇ ئبِىر پبضىك ووالپ ئۈضحىٕي ٍېپىپ لوٍغبْ ئورەن )لبپمبْ(گە چۈغۈپ وېحىپ، جىسى 
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جەٌھە ئىجٕي ئۇثەٍسۇٌالھ  .ٔي وۆرۈپ، ئەٌي زەرھبي ئۇٔىڭ لوٌىسىٓ جبرجحيثۇ .لېمىٍىپ ثەرزى
  .غۇٔساق لىٍىپ ئۇٔي ئورٔىسىٓ جۇرغۇزۇپ ئېٍىپ ِبڭسى .ثېمىٕىسىٓ ٍۆٌىسى

ِۇھەِّەز ٔەزە؟ ئۇٔي جبپىسىغبْ »ٍۀە ئبثسۇٌالھ ئىجٕي غىھبة زوھرىَٕىڭ غۇ وۈٔي: 
ۋەھبٌۀىي رەضۇٌۇٌالھ ئۇٔىڭ  .زىلبْ وۆجۈرۈپ ٍۈر، زەپ چو«. ..ٍب ئۇ ئۆٌىسۇ، ٍب ِەْ ...ثوٌطبَ

 .ئۇ غۇٔساق زېگەچ رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ٍېٕىسىٓ ئۆجۈپ وەجحي .ٍېٕىسىال ئۆزى ٍبٌغۇز جۇرۇۋاجبجحي
ِبالِەت لىٍغبٔىسى، ئبثسۇٌالھ ئىجٕي غىھبة:  - وېَىٓ ضەفۋاْ ئىجٕي ئۇِەٍَە ئۇٔىڭغب جبپب

ئەزثىراٍي ذۇزا، ئۇ ثۈگۈْ ئبِبْ لبٌىسىغبْ ئوذػبٍسۇ، ئەزثىراٍي ذۇزا! ئۇٔي چولۇَ وۆرِىسىُ، »
ثىس جۆت ٔەپەر وىػي ِەذطۇش ئۇٔي ئۆٌحۈرۈغىە ئەھسى لىٍىػىپ چىممبْ جۇرۇلٍۇق 

  .، زېسى«ِەلطىحىّىسگە ٍېحەٌّەپحۇق
جەڭ ِەٍسأىٕىڭ جەرەلمىَبجي زەي ِۇغۇ ٍەرگە ٍەجىۀسە، ِۇضۇٌّبٔالر ئبجبٍىپ جبضبرەت 

ثەضحە غۇٔساق لۇرثبٔالرٔي ثەرزىىي،  - ٍىمالرٔي وۆرضەجحي ۋە ثەشۋە ئبجبٍىپ لەھرىّبٔ
ئىٕطبٔىَەت جبرىرىسا ئۇٔساق ئۆزىٕي ئۇٔحۇپ ثبغمىالر ئۈچۈْ جبْ پىسا لىٍىع روھي جېري 

ئەثۇ جەٌھە رەضۇٌۇٌالھٕي زۈغّۀٕىڭ ئولىسىٓ ضبلالظ ئۈچۈْ  .ھبزىرغىچە وۆرۈٌۈپ ثبلّىسى
ئەثۇ زۇجبٔە رەضۇٌۇٌالھٕىڭ  .ٌۇٌالھمب لبٌمبْ ثوٌۇپ جۇرزىوۆورەن وېرىپ ئبٌسىغب چىمىپ، رەضۇ

ئبٌسىسا جىه جۇرۇپ ئۆزىٕىڭ زۈِجىطىٕي لبٌمبْ لىٍىپ، رەضۇٌۇٌالھٕي زۈغّۀٕىڭ ئولىسىٓ 
ٍبِغۇرزەن ٍېغىۋاجمبْ ثوٌطىّۇ، ئۇ ِىسىرٌىّبً  - ثبغٍىرىغب لبر - ئوق ئۇٔىڭ ئۈضحي .لوغسىغبْ

  .چىڭ جۇراجحي
ەٌحەئە ئۇججە ئىجٕي ئەثي ۋەلمبش )رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ِۇثبرەن چىػٍىرىٕي ھبجىت ئىجٕي ئەثي ث

جۆوۈۋەجىەْ(ٔي لوغالپ ٍۈرۈپ ئبذىر ئۇٔي وېٍىػحۈرۈپ ثىر لىٍىچ ئۇرۇپال وبٌٍىطىٕي 
ضەئەز  .ئبٔسىٓ ئۇٔىڭ ئېحي ۋە لىٍىچىٕي غۀىّەت ئېٍىپ، لبٍحىپ وەٌسى .زوِىٍىحىۋەجحي

ىػىٕىڭ وبٌٍىطىٕي ئۆز لوٌي ثىٍەْ ثەوّۇ ئبٌغۇضي ثبر ئىجٕي ئەثي ۋەلمبش ئۆزىٕىڭ ثۇ لېرىٕس
ثەٌىي ئۇٔىڭ ِەلطىحىٕي ھبجىپ ئىجٕي ئەثۇ جەٌھە  .ثىراق ئۇ ثۇ ئبرزۇضىغب ٍېحەٌّىسى .ئىسى

 .ئەزىّەجٍەرٔىڭ ثىرى ئىسى - ضەھً ئىجٕي ھۇٔەٍىپّۇ وۆزگە وۆرۈٔگەْ ثبجۇر .ئەِەٌگە ئبغۇرزى
لوي ثەرگەْ ثوٌۇپ، ثۇ لېحىُ ِۇغرىىالرٔىڭ ھۇجۇِىٕي  ئۇ رەضۇٌۇٌالھمب جب ئۆٌگۈچە ئېٍىػېػمب

ئبغۇ جىسزىٌ ئېٍىػىع ثوٌۇۋاجمبْ پەٍححە،  .جوضۇغحب پەۋلۇٌئبززە لەھرىّبٍٔىك وۆرضەجحي
غۇ وۈٔي ٍۀە ئبثسۇراھّبْ ئىجٕي  .رەضۇٌۇٌالھّۇ لوٌىغب لوراي ئېٍىپ، زۈغّۀٕي ئولمب جۇجحي

ھەجحب ئۈضحي ثبغٍىرى ئېغىر ٍبرىٍىٕىپ، چىػٍىرى ئەۋف ئىٕحبٍىٓ جەضۇرٌۇق ثىٍەْ ئۇرۇغۇپ، 
ٔەچچە ٍېرى ٍبرىالٔسى، پۇجي ئېغىرراق  20ثەزىٕىٕىڭ  .جۆوۈٌۈپ ووِبن ثوٌۇپ لبٌسى

ئەثۇ ضەئىس ذۇزرىَٕىڭ ئبجىطي  .زەذّىٍۀگەچىە، وېَىٓ ئبلطبق )جووۇر( ثوٌۇپ ضبلبٍسى
ئۇ ثۇ لبٔالرٔي  .، جبزىٍىغبٔىسىِبٌىه ئىجٕي ضىٕبْ رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ِەڭسىسىىي لبٔالرٔي غوراپ

زېۋىسى، ِبٌىه ئىجٕي « جۈوۈر! جۈوۈر!»ثۇ چبغسا رەضۇٌۇٌالھ ئۇٔىڭغب:  .ٍۇجۇۋاٌّبلچي ثوٌسى
، زېسى ۋە ئورٔىسىٓ جۇرغبٔچە جەڭ «ئبٌالھ ثىٍەْ لەضەَ، ھەرگىس جۈوۈرۈۋەجّەٍّەْ»ضىٕبْ: 

ەھٍي جۀٕەجحىٓ ثىر وىػىٕي ھەر وىُ ئ»ثۇٔي وۆرۈپ رەضۇٌۇٌالھ:  .لبٍٕىّىغب ئۆزىٕي ئبجحي
غۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇ ئبٌالھ ٍوٌىسا غېھىث ثوٌۇپ  .، زېسى«وۆرۈغٕي ذبٌىطب، ِبٌىىٕي وۆرضۇْ

ئۇِّۇ ئەِّبرە )ئبٍبي( ثىر جوپ ِۇضۇٌّبْ ئەضىەرٌەر ثىٍەْ ثىرٌىىحە ِەٌئۇْ ئىجٕي  .ٍىمىٍسى
ىچ ئۇرۇپ، جبراھەجٕىڭ ئىجٕي لەِئە ثۇ ئبٍبٌٕىڭ ِۆرىطىگە لىٍ .لەِىئە ثىٍەْ جۇجۇغۇپ لبٌسى
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ئۇِّي ئەِّبرە ئىجٕي لەِىئۀي ثىر ٔەچچە لىٍىچ ئۇرغبْ ثوٌطىّۇ،  .وبجەن ئىسٌىرىٕي لبٌسۇرزى
ئۇِّۇ ئەِّبرە ٍۀە زاۋاٍِىك ئۇرۇغۇپ،  .ٌېىىٓ ئۇ لوظ ضبۋۇت وىَىۋاٌغبچمب لىٍىچ ئۆجّىسى

  .ٍېرى ئېغىر ٍبرىالٔسى 12ثەزىٕىٕىڭ 
ئبزەٍِىرىٕىڭ ھۇجۇِىسىٓ  ٌالھٕي ئىجٕي لەِئە ۋە ئۇٔىڭِۇضئەة ئىجٕي ئۇِەٍرِۇ رەضۇٌۇ

 .ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ئەٌىّي ئۇٔىڭ لوٌىسا ئىسى .لوغساپ، ِىطٍىطىس جبضبرەت ثىٍەْ ئۇرۇغحي
غۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇ ئەٌەِٕي ضوي لوٌي ثىٍەْ  .ئۇالر ئۇٔىڭ ئوڭ لوٌىغب ئۇرۇپ ئۇٔي وېطىۋەجحي

 .وبپىرالرٔىڭ ئبٌسىسا پوالجحەن ِۇضحەھىەَ جۇرزى وۆجۈرۈپ، جبوي ئۇِۇ وېطىٍىپ جبغالٔغب لەزەر
ئبٔسىٓ ئۇ جىسٌىٕىپ ٍېحىپ، ئەٌەَ ذبزىطىٕي ِۆرىطي ثىٍەْ ثوٍٕىغب لىطىپ، لەز وۆجۈرجۈپ 

ئۇ ِۇضئەة  .ئۇٔي ئىجٕي لەِىئە ئۆٌحۈرگۀىسى .ٌېىىٓ، ئبذىر غېھىث لىٍىۋېحىٍسى .جۇرزى
، زەپ «ئەٍٕي ئوذػبٍححي(ٔي ئۆٌحۈرزۈَرەضۇٌۇٌالھ )ئۇ رەضۇٌۇٌالھمب ثە»ئىجٕي ئۇِەٍرٔي 

غۇڭب ئۇ ِۇضئەة ئىجٕي ئۇِەٍرٔي ئۆٌحۈرۈپ ثوٌۇپال، ِۇغرىىالر جوپىغب لبٍحىپ:  .ئوٍٍىغبٔىسى
  .، زەپ جوۋٌىسى«. ..ِۇھەِّەز ئۆٌسى»

ئىجٕي لەِىئە جۀحەوٍىه ثىٍەْ ھېٍىمىسەن جبر ضېٍىپ، ثىر ٔەچچە زەلىمە ئۆجّەٍال 
، زېگەْ ذەۋەر ِۇغرىه، ِۇضۇٌّبْ ھەِّەٍٍۀٕىڭ ئبرىطىسا پۇر «ۇرەضۇٌۇٌالھ ئۆٌحۈرۈٌۈپح»

ِبٔب ِۇغۇ پەٍححە رەضۇٌۇٌالھحىٓ ثىر ئبز ٍىراق جبٍالرزا لورغبۋزا لبٌغبْ ضبھبثىالرزىٓ  .وەجحي
ھەجحب  .جەڭگىۋارٌىمي ضوۋۇزى .ٔۇرغۇٍٔىرىٕىڭ ئىرازىطي ثوغبپ، ِۀىۋى روھي ٍىّىرىٍسى

ىك لبالٍّىمبٔچىٍىك ٍۈز ثېرىپ، ئۇِۇِىَۈزٌۈن زاۋاٌغۇظ وۆرۈٌسى ئۇالرٔىڭ ئىچىي لىطّىسا لبجح
ثىراق، ثىرال ذۇغبٌٍىٕبرٌىك ٍېرى غۇوي، ئىجٕي لەِىئۀىڭ ثۇ  .ۋە ضەپٍەر لبالٍّىمبٔالغحي

، زەپ ئوٍالپ، «ِەلطىحىّىسگە ٍەجحۇق»ِۇغرىىالر:  .ئېالٔىٕىڭ لىطّەْ ئىجبثىٌ روٌىّۇ ثوٌسى
ٍبرالٍىرىٕىڭ جىغ ئۇچچىٕي ِۇضۇٌّبْ  - ٔۇرغۇٍٔىرى لوراي ھۇجۇَ ضۈرئىحىٕي ئبضحىٍىحىپ،

  .غېھىحٍەرٔىڭ جەضەجٍىرىٕي چېپىپ، پبرچىالغمب لبراجحي
ِۇضئەة ئىجٕي ئۇِەٍر ِۇضىجەجىە ئۇچرىغبٔسىٓ وېَىٓ رەضۇٌۇٌالھ ثبٍرالٕي ئەٌي ئىجٕي 

ئۇرۇغحي ۋە غۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇ ئبجبٍىپ جبضبرەت ۋە غىجبئەت ثىٍەْ  .ئەثۇ جبٌىجمب جبپػۇرزى
 .ئەجراپحىىي ثبغمب ضبھبثىٍەرِۇ جەڭساغطىس لەھرىّبٍٔىمالرٔي وۆرضەجحي ۋە لبٍحۇرِب زەرثە ثەرزى

ٔەجىجىسە، رەضۇٌۇٌالھ ٍېمىٓ ٍەرزە لبپطىٍىپ لبٌغبْ لوغۇٕٔىڭ ٍېٕىغب ٍوي ئېچىپ 
ەئىت رەضۇٌۇٌالھ ئۇالرٔىڭ لېػىغب ٍېحىپ ثېرىۋىسى، ئۇٔي )جۇٔجي لېحىُ( و .ئىٍگىرىٍىَەٌىسى

ئي »زە، ذۇغبٌٍىمىٕي ثبضبٌّبً:  - ئىجٕي ِبٌىه )رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ( وۆرۈپ جؤۇزى
ثۇ چبغسا  .، زەپ جوۋٌىۋەجحي«ِبٔب رەضۇٌۇٌالھ ھبٍبت ئىىەْ ...ِۇضۇٌّبٔالر! ذۇغرەۋەر

ئەِّب ثۇ ئبۋاز ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ھەِّىطىگە  .رەضۇٌۇٌالھ ئۇٔىڭغب جىُ جۇرۇغٕي ئىػبرەت لىٍسى
وۆزٔي  .جەرەپحىٓ ٍىغىٍىػمب ثبغٍىسى - ەجىجىسە ئۇٔىڭ ئەجراپىغب ِۇضۇٌّبٔالر جەرەپٍەجحي، ٔ

ثۇالر جوپٍىٕىپ ثوٌغبٔسىٓ وېَىٓ رەضۇٌۇٌالھ  .زەن ضبھبثە جوپالٔسى30ٍۇِۇپ ئبچمۇچە 
ئۇ چېىىٕىع زاۋاِىسا  .ِۇٔحىسىُ، جەرجىپٍىه ھبٌسا جبغ ثبغرىغب چېىىٕىػىە ثبغٍىسى

 .رثە ثەرگۈچي لىطّىٕىڭ ئوجحۇرىطىسىٓ ٍوي ئېچىپ ئىٍگىرىٍىسىِۇغرىىالرٔىڭ لورغبپ زە
ثۇ چبغسا ِۇغرىىالر ھۇجۇِٕي وۈچەٍحىپ، چېىىٕىع ٍوٌىٕي لبجحىك جوضىغبْ ثوٌطىّۇ، ٌېىىٓ 
ئۇالر ِۇضۇٌّبٔالر لوغۇٔىٕىڭ ٍوٌۋاضحەن جەضۇر ثبجۇرٌىمي ئبٌسىسا وەٌىۈٔگە ئۇچرىغبْ 

زە «لۇرئبْ وەرىُ»ىسزى ئۇرۇظ ثوٌۇۋاجمبْ ئەضٕبزا ِۇغۇٔساق ج .ئەذٍەجحەن ضۈپۈرۈٌۈپ وەجحي
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ِبٔب  .وۆرضىحىٍگۀسەن ِۇضۇٌّبٔالرٔي ئبٌالھٕىڭ ئەِىٍٕىىي ثوٌغبْ ئۇٍمۇ )ِۈگسەن( جۇجحي
ِۇغۇٔساق غىر وەثي جبضبرەت ۋە ئۆٌۈِسىٓ لورلّبش غىجبئەت ثىٍەْ ثۇ ئبزغىٕە لوغۇْ 

جبغ جىٍغىطىغب ٍېحىپ ثېرىۋاٌسى ۋە  )ٔبھبٍىحي ِۇٔحىسىُ ۋە جەرجىپٍىه چېىىٕىع ئبرلىٍىك(
ٔەجىجىسە، ذېٍي وۆپ  .جېڭىرلبظ ئىچىسە لبٌغبٔالر ئۈچۈْ ثۇ ثىرەجەر ِبوبٔغب ٍوي ئېچىٍسى

لىطمىطي، ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىسٔىڭ جەڭ  .وىػي ثۇ جبٍغب ئۆزىٕي ئېٍىپ جېٕىٕي جبٍٍىۋاٌسى
  .ت ثوٌسىجبوحىىىطي رەضۇٌۇٌالھٕىڭ زأب ھەرثىٌ ئىمحىسارى ئبٌسىسا ثەرثب

ثبغرىغب ئېٍىۋاٌغبٔسىٓ وېَىٓ ئۇثەً  ئىجٕي ئىطھبق ِۇٔساق زەٍسۇ: رەضۇٌۇٌالھ ئۆزىٕي جبغ
، زەپ لبجحىك ئەزۋەٍٍەپ «ِۇھەِّەز لېٕي؟ ثۈگۈْ ٍب ئۇ ئۆٌىسۇ، ٍب ِەْ ئۆٌىّەْ»ئىجٕي ذەٌەف: 
 .زېگۀىسى« ئي رەضۇٌۇٌالھ! ئۇٔىڭغب ثىرىّىس چۈغەٍٍىّۇ؟»ثۇ چبغسا وىػىٍەر:  .لوغالپ وەٌسى

ئۇثەً ئىجٕي ذەٌەف جېرىّۇ ئەزۋەٍٍەپ  .، زېسى«جوذحبڭالر، ئۇٔي ِبڭب لوٍۇڭالر»رەضۇٌۇٌالھ: 
ٍېمىٕالپ وېٍىۋىسى، رەضۇٌۇٌالھ ھبرىص ئىجٕي ضىّّەجٕىڭ ٔەٍسىطىگە لوي ئۇزاجحي ۋە ئۇٔي 

ب جۆگە لوٌىغب ئېٍىپ لبجحىك ثىر ضىٍىىٕىپ لوزغبٌسىىي، ئەجراپحب ٍېمىٕراق جۇرغبٔالرِۇ گوٍ
ئبٔسىٓ ئۇٔىڭ ئبٌسىغب ثېرىپ ئۇ وىَىۋاٌغبْ  .گۈپػۈٔطە، ٍۇڭ ئۇچمبٔسەن جوزۇپ وېحىػحي

ضبۋۇت )جۆِۈر وىَىُ( ثىٍەْ ثبظ لبٌپىمي ئبرىٍىمىسىىي ٍوچۇلحىٓ ئۇٔىڭ ثوٍۇْ ضۆڭىىي زەي 
 غۇڭب رەضۇٌۇٌالھ ھېٍىمي ثوغٍۇلمب ئۇزۇٌالپ ثىرال ٔەٍسە ئۇرۇۋىسى، ئۇ ثۇ ٔەٍسىٕىڭ .وۆرۈٔسى

زەرثىطىسىٓ ئېحىسىٓ ٔەچچە زوِىالپ ٍىمىٍىپ ٔەچچە ئورٔىسىٓ جۇرۇپ، ٔبھبٍىحي 
جوۋا  - ئۇ ٍوي ثوٍي وبٌىسەن ِۆڭرەپ، ئبٌال .ئباللسازىٍىه ئىٍىىسە جېٕىٕي جبٍالپ لبچحي

ئەٌەٍِىرىُ زىٍّەجبز ئەھٍىگە  - ئەزثىراٍي ذۇزا، ئەگەر ِېٕىڭ ھبزىرلي زەرز ،چبلىرىپ
زەرھەلىمەت ئبٌالھٕىڭ  .چە ِبڭسىزېگىٕىەِّىطي جبْ ثەرگەْ ثوالجحي، جبغالٔطب، ئۇالرٔىڭ ھ

زېگەْ ٍەرگە وەٌگۀسە ھبالن ثوٌۇپ « ضەرة»زۈغّىٕي ثۇ ِەٌئۇْ )ئوثەً( ئۇرۇغحىٓ لبٍحىػحب 
  .ٍىمىٍسى

رەضۇٌۇٌالھ جبغ جىٍغىطىغب چېىىٕىع زاۋاِىسا چوڭ ثىر لوراَ جبظ ئۇٔىڭ ٍوٌىغب جوغرا 
ثىٍەْ رەضۇٌۇٌالھ جبغحىٓ ئبجالپ ئۆجّەوچي ثوٌۇۋىسى، ئەِّب ِبجبٌي غۇٔىڭ  .جۇرۇۋاٌسى
 .چۈٔىي ئۇ غۇ ِەزگىٍٍەرزە ثىر ئبز ضەِرىپ، ئۇضحىربٍٔىرى ئېغىرٌىػىپ لبٌغبٔىسى .ٍەجّىسى

ئەڭ  .ئۇٔىڭ ئۈضحىگە ئۇ لوظ ضبۋۇت وىَىۋاٌغبْ ثوٌغبچمب، ثۇٔىڭ ثىٍۀّۇ راضب لوٌۇغبٌّبٍۋاجبجحي
غۇٔىڭ ثىٍەْ جەٌھە  .جٕي لەِىئۀىڭ ھۇجۇِىسا ذېٍي ئېغىر ٍبرىالٔغبٔىسىٍبِبْ ثوٌغىٕي ئۇ ئى

زە، رەضۇٌۇٌالھ  - ئىجٕي ئۇثەٍسۇٌالھ زەرھبي وېٍىپ ئۇٔىڭ ئبٌسىسا جىسٌىٕىپ ئوٌحۇرۇپ ثەرزى
جەٌھەگە »ئۇٔىڭ زوٌىطىغب زەضطىگۀچە جبظ ئۈضحىگە چىمىپ ئبجالپ ئۆجۈپ وەجحي ۋە: 

  .، زەٍححي«جەٌھەگە )جۀٕەت( ۋاجىپ ثوٌسى)جۀٕەت( ۋاجىپ ثوٌسى، 
رەضۇٌۇٌالھ جبغ جىٍغىطىسىىي لوِبٔسأٍىك غىحبثمب ٍېحىپ ثېرىۋاٌغبٔسىٓ وېَىٓ 
ِۇغرىىالر ئەڭ ئبذىرلي ثىر لېحىُ وەڭ وۆٌەٍِىه ھۇجۇَ لوزغبپ، ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ لبٌسۇق 

ذەجحبة رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ ثۇالرغب لبرغي ئۆِەر ئىجٕي  .وۈچٍىرىٕي جبزىالپ ٍولبجّبلچي ثوٌسى
ۋە ِۇھبجىرالرزىٓ ثىر ثۆٌۈن وىػىٍەر ھۇجۇَ لوزغبپ، ئبذىرى ئۇالرٔي جبغسىٓ لوغالپ 

ٍۇلىرىمىطي ِۇغرىىالرٔىڭ رەضۇٌۇٌالھٕي ٍولىحىع ئۈچۈْ لوزغىغبْ ئەڭ ئبذىرلي  .چۈغۈرزى
ئېرىػەٌّىگەچىە ئۇالر رەضۇٌۇٌالھ جوغرىٍىك ھېچمبٔساق ِەٌۇِبجمب  .ثىر لېحىٍّىك ھۇجۇِي ئىسى

ئۇالرٔىڭ ثىر ئۇچۇٍِىرى )ثوٌۇپّۇ  .لبرارگبھىغب لبٍحىپ ٍېٕىع جەٍَبرٌىمىغب جۇجۇظ لىٍىپ وەجحي
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ئۇالرٔىڭ ئىچىسىىي ئبٍبي ئەضىەرٌىرى( ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ غېھىحٍىرىٕي ِۇضٍە )ئەزاٌىرىٕي 
ەجحب جىٕطىٌ ثۇرۇٍٔىرىٕي، ھ - ئۇالر غېھىحٍەرٔىڭ لوالق .وېطىپ جبغالظ( لىٍىػمب ثبغٍىسى

ھىٕسى ثىٕحۇ  .ئەزاٌىرىٕي وېطىپ، لورضبلٍىرىٕي ٍېرىپ، ٍۈرەوٍىرىٕي ٍۇٌىۋېٍىػمب ثبغٍىسى
ئۇججە ھەِسە رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ وۆورىىىٕي ٍېرىپ، ئۇٔىڭ ٍۈرىىىٕي ئېٍىپ، چبٍٕبپ 

 - ٕي زىرەپۇجٍىرىغب غېھىحٍەرٔىڭ لوالق، ثۇرۇْ ۋە ثبغمب ئەزاٌىرى - جۆوۈرۈۋەجحي ۋە لوي ٍۇجبٌّبً
  .ِؤجبق ۋە ثوالپىىالرغب جەلٍىس لىٍىپ ئېطىۋاٌسى

ئۇرۇظ ئبذىرالغمبٔسىٓ وېَىٓ ثىر ِۇٔچە ِۇضۇٌّبْ ئبٍبٌالر جەڭ ِەٍسأىغب ٍېحىپ 
ِەْ ئبئىػە رەزىَەٌالھۇ ئۀھب )ئەثۇ ثەورىٕىڭ لىسى( ۋە »ئۀەش رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ:  .وەٌسى

ِؤجبلٍىرىّۇ  - ّبٍالپ )ھەجحب پۇجٍىرىٕىڭ ھبٌمبلوٌٍىرىٕي غى - ئۇِّۇ ضۇٌەٍٍّەرٔىڭ پۇت
ئېچىٍىپ لبٌغبٔىسى(، ضۇ جۇٌۇٍِىرىٕي ٍۈزۈپ، ضۇ ئەوېٍىپ ٍبرىالٔغبْ ۋە ھبٌىسىٓ 
وەجىۀٍەرٔىڭ ئېغىسىغب ضۇ جېّىحىۋاجمبٍٔىمىٕي، ضۇ جۈگىطە ٍۀە ثېرىپ ئەوېٍىپ ئەضىەرٌەرٔي 

ئۇ  .ئبٔىالر ئىچىسە ئۇِّۇ ئەٍّۀّۇ ثبر ئىسىِبٔب ثۇ ثبجۇر  .، زېگەْ«ضۇغۇرىۋاجمبٍٔىمىٕي وۆرزۈَ
ئەضٍىسە ِەزىٕىسە لبٌغبْ ثوٌۇپ، لىطّەْ ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ِەزىٕىگە لېچىپ وىرىۋاجمبٍٔىمىٕي 

ئبٔسىٓ ئۇ ئىٕحبٍىٓ جېس ضۈرئەت ثىٍەْ ٍوي ٍۈرۈپ ئوھۇز جېغي جەڭ  .وۆرۈپ لبجحىك ئېچىٕسى
ئبٍبٌالر ثىٍەْ ثىرٌىىحە ٍبرىسار ۋە ھبٌطىسالرٔي ِەٍسأىغب ٍېحىپ وەٌگۀىسى ۋە ِۇضۇٌّبْ 

ئۇغحۇِحۇت ئۇٔىڭغب ھىججبْ ئىجٕي ئەرلە ئىطىٍّىه ثىر  .ضۇغۇرۇظ ئىػىٕي ثبغٍىۋەجىۀىسى
 .)وبپىر( ئەثٍەخ ئوق ئېحىپ ٍىمىحىۋەجحي ۋە وىَىّىسىٓ ئبٍرىٍىپ ٍبٌىڭبچٍىٕىپ لبٌسى

ئۇٔىڭ ٍوٌطىسٌىمي  .ېرىٍىپ وەجحيذۇزأىڭ زۈغّىٕي ھىججبْ ثۇٔي وۆرۈپ وۈٌۈپ، ۋاٌىمي ٍ
رەضۇٌۇٌالھمب لبجحىك ئېغىر وەٌگەْ چېغي، ئۇ ٍېٕىسىٓ ثىر جبي جىغطىس ئولٕي ضەئەزوە ئۇزىحىپ: 

ئوق ھىججبٔىڭ  .ئۇٔي ضەئەز لوٌىغب ئېٍىپ ئبجمبٔىسى .زېسى« ِبٔب! ثۇٔي ئبۋۇ ئەثٍەذىە ئبت!»
ۇچىٍىٕىپ ِوزاٍسەن ٍبٌىڭبچٍىٕىپ ثۇٍبْ پ - ٍۈرىىىگە ٔەخ جېگىپ، ئۇٔي ٍىمىححي ۋە ئۇٍبْ

 :ئبٔسىٓ .وۈٌگۀسىّۇ لبلبلالپ وۈٌسى .ثۇٔي وۆرۈپ رەضۇٌۇٌالھّۇ وۈٌۈپ وەجحي .لبٌسى
« ٍبراٍطەْ ضەئەز! ئۇٔىڭ لىطبضىٕي ئېٍىپ ثەرزىڭ، ئبٌالھ زۇئبٍىڭٕي ئىجبثەت لىٍطۇْ»

  .زېسى
ئەٌي ئىجٕي ئەثۇ جبٌىت رەضۇٌۇٌالھ جبغ جىٍغىطىسىىي ثبرىگبھمب لبٍحىپ ثبرغبٔسىٓ وېَىٓ 

چىمىپ ثېػىسىىي زوثۇٌغب ثىٍەْ ِىھراش )چوڭ جبظ لبچب ٍۀە ثىر ضۆززە ئوھۇز 
رەضۇٌۇٌالھ ضۇٔي  .جىٍغىطىسىىي ضۇٔىڭ ٔبِي(زىٓ ئۇٔىڭ ئىچىػي ئۈچۈْ ضۇ وەٌحۈرزى

ضۇٔىڭ ثەزثوً پۇرىمي ئۇٔي ضەضىىٕسۈرۈپ لوٍغبْ  ،لوٌىغب ئېٍىپ ئىچّەوچي ثوٌغبٔىسى
ئىچّەً ٍبٔسۇرۇۋەجحي ۋە ئۇ ضۇ ثىٍەْ چىراٍىسىىي لبٕٔىڭ لبٌسۇلٍىرىٕي ۋە چېغي، ضۇٔي 

وۆزٌىرىٕي لبٔغب ثوٍىغبْ وىػىٍەرگە ئبٌالھٕىڭ  - ئۆز پەٍغەِجىرىٕىڭ ثبظ»ثېػىٕي ٍۇٍىۋېحىپ: 
  .، زېسى«غەزىپي لبجحىك ثوٌطۇْ

لبٔالرٔي ضەھً ِۇٔساق زېگەْ: لەضەَ لىٍىپ ئېَحىّۀىي، ِەْ رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ثېػىسىىي 
وىّٕىڭ ٍۇغبٍٔىمىٕي، وىّٕىڭ ضۇ لۇٍۇپ ثەرگۀٍىىىٕي ۋە ٔېّە ثىٍەْ زورىالٔغبٍٔىمىٕي ئوثساْ 

فبجىّە ٍۇغبٔىسى، ئەٌي ئىجٕۇ ئەثي جبٌىپ ثېػىسىىي زۇثۇٌغىطي ثىٍەْ ضۇ ئەوېٍىپ  .ثىٍىّەْ
ئبزراق فبجىّە ٍۇغبٔطېرى جبراھەجٕىڭ لبٔطىراۋاجمبٍٔىمىٕي وۆرۈپ، ثورىسىٓ  .لۇٍۇپ ثەرزى

غۇ ئبرىٍىمحب ِۇھەِّەز  .غۇٔىڭ ثىٍەْ لبْ جوذحىسى .ئېٍىپ وۆٍسۈرۈپ، جبراھەجىە ثبضحي
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ئىجٕي ِەضٍەِە ثېرىپ جبجٍىك، ضوغۇق ضۇزىٓ جېپىپ وەٌگۀىسى، رەضۇٌۇٌالھ ئۇ ضۇزىٓ 
ئبٔسىٓ ئۇٔىڭ ٍبرىالٔغبْ ئەزاٌىرى  .ئىچىپ ِۇھەِّەز ئىجٕي ِەضٍەِىگە ذەٍرٌىه زۇئب لىٍسى

بغرىپ وەجىۀٍىىحىٓ، پىػىٓ ٔبِىسىٕي ئوٌحۇرۇپ ئولۇزى ۋە ِۇضۇٌّبٔالرِۇ ئوٌحۇرۇپ لبجحىك ئ
  .ئىمحىسا لىٍسى

لۇرەٍع وبپىرٌىرى ئوھۇز زائىرىطىسىٓ چىمىپ وەجىۀسىٓ وېَىٓ ِۇضۇٌّبٔالر غېھىحٍەر 
زەٍس ئىجٕي ضبثىث ِۇٔساق زەٍسۇ: غۇ  .زېرىىىٕي ئېٍىػمب ثبغٍىسى - ۋە ٍبرىسارالرٔىڭ ئىس

ِەْ جەضەجٍەر ئبرىطىٕي  .ٔي رەضۇٌۇٌالھ ِېٕي ضەئەز ئىجٕي رەثىئٕي ئىسٌەغىە ئەۋەجحيوۈ
ئۇٔىڭ  .ۋەھبٌۀىي، ئۇ ئبذىرلي ٔەپەضىە چۈغۈپ لبٌغبٔىىەْ .ئبرىالپ ٍۈرۈپ ئبذىر ئۇٔي جبپحىُ

 70ثەزىٕىسە ٔەٍسە ئۇرۇٌغبْ، لىٍىچ وەضىەْ ۋە ئوق جەگىەْ جبراھەت ثوٌۇپ، ثەزىٕىٕىڭ 
  .غۇ ھبِبْ جبْ ئۈززى ئۇ .ئوذػىّىغبْ زەرىجىسە ٍبرىالٔغبٔىىەْ ٔەچچە ٍېرى

 .ثىرٌەپ لبراپ چىمحي - ئبذىر ثىر - رەضۇٌۇٌالھ غېھحٍەرٔىڭ لېػىغب وېٍىپ ثبغحىٓ 
ِەْ ثۇالرغب گۇۋاھّەْ، وىّىي ئبٌالھٕىڭ ٍوٌىسا ٍبرىٍىٕىسىىەْ، ئبٌالھ »ئبٔسىٓ ِۇٔساق زېسى: 

لبٕٔىڭ رەڭگي لىسىً، ئەِّب  .ۆوىەْ ھبٌسا جىرىٍسۈرىسۇئۇٔي لىَبِەت وۈٔي ٍبرىطي لبْ ج
 جۇغمبْ ٍبر - ضبھبثىالرٔىڭ ثەزىطي ثەذحطىسٌىىىە ئۇچرىغبْ ئۇرۇغ .«ئىپبرٔىڭ ھىسىسا ثوٌىسۇ

رەضۇٌۇٌالھ غېھىحٍەرٔي ئۆز جبٍىغب لبٍحۇرۇپ،  .ثۇرازەرٌىرىٕي ِەزىٕىگە ٍۆجىەپ وەجىۀىسى -
وىَىٍّىرىٕي ضبٌسۇرۇۋېحىپ، ئەضٍي وىَىّي ثىٍۀال، ٍۇِبً جۆِۈر زېگۀسەن لوغۇِچە  - جېرە

ھەجحب ثىر  .ئۈچ وىػي ثىر لەثرىگە لوٍۇٌسى - ئىىىي .ٍىمىٍغبْ ٍېرىگە زەپٕە لىٍىػمب ثۇٍرىسى
  .وېپۀگە ئىىىي وىػىٕي ئېٍىػمىّۇ جوغرا وەٌسى

ىجٕۇ ثىس رەضۇٌۇٌالھٕىڭ جبغىطي ھەِسە ئ»ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ِەضئۇز ِۇٔساق زېگەْ: 
ئبثسۇٌّۇجەٌٍىپىە ٍېغٍىغىٕىسەن ثىراۋغب ٍىغٍىغىٕىٕي وۆرِىگۀىسۇق، ئۇ ھەِسىٕي لىجٍىگە 

  .«لوٍۇپ، جەضەجٕىڭ ئبٌسىسا جۇرۇپ ثۇلۇٌساپ ٍىغالپ وەجحي، ھەجحبوي ھۆڭرەپ جبغٍىسى
غېھىحٍەرٔىڭ لبجبر ٍبجمبْ وۆرۈٔۈغي ئىٕحبٍىٓ ئېچىٕىػٍىك ھەَ پبجىئەٌىه ثوٌۇپ، 

رەضۇٌۇٌالھ غېھىحٍەرٔي زەپٕە لىٍىع ۋە ئبٌالھمب ھەِسۇضبٔب ئېَحىػالرزىٓ  .يٍۈرەوٕي ئېسەجح
ئۇ جەڭ ِەٍسأىسا ِۇضۇٌّبْ ئەزىّەجٍەرزىٓ  .پبرىغ ثوٌغبٔسىٓ وېَىٓ ِەزىٕىگە لبراپ ٍوي ئبٌسى

ئبجبٍىپ ضبزالەت ۋە ِىطٍىطىس پىساوبرٌىمالرٔي وۆرگىٕىسەن ِەزىٕىگە ٍېحىپ وەٌگىٕىسە 
 - ۇضۇٌّبْ ئبٍبٌالرزىٓ ئىٕطبٔالر جەثىئىحىسە وەَ وۆرۈٌىسىغبْ ِېھرىضەِىّىٌ، ضبزىك ِ

  .ِۇھەثجەت ۋە ئۆزىٕي ئۇٔحۇغبْ پىساوبرٌىك روھىٕي ھېص لىٍسى
ٍوي ئۈضحىسە  .ھەِىٕە ثىٕحي جەھىع رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئبٌسىغب ھبي ضوراپ چىممبٔىسى

ھەِىٕە  .ۋىرى ئۇلحۇرۇٌسىئۇٔىڭغب ئۇٔىڭ لېرىٕسىػي ئبثسۇٌالھ ئىجٕي جەھىػٕىڭ ِۇضىجەت ذە

)ٍۀي، ثىس ئبٌالھٕىڭ ئىٍىىسىسۇرِىس،  (قالوا انا هلل و انا اليو راجعون)ثۇٔي ئبڭالپ ئىطحىرجب 

ئبرلىسىٓ ئۇٔىڭغب ئۇٔىڭ )ئبٔب  .ئبٌالھٕىڭ زەرگبھىغب لبٍحىّىس( ئېَححي ۋە ئىطحىغپبر جىٍىسى
ذەۋەر لىٍىٕىۋىسى، ٍۀە ئىطحىرجب جەرەپ( جبغىطي ھەِسە ئىجٕي ئبثسۇٌّۇجەٌٍىپٕىڭ ئۆٌۈِي 

ئبٔسىٓ ئۇٔىڭغب ئۇٔىڭ ئېرى ِۇضئەة ئىجٕي ئۇِەٍرٔىڭّۇ  .ئېَححي ۋە ئىطحىغپبر جىٍىسى
ثەذحطىسٌىىىە ئۇچرىغبٍٔىمي ٍەجىۈزۈٌۈۋېسى، ھەِٕە جوۋالپ جبغٍىسى ۋە ئۈْ ضېٍىپ ٍىغالپ 

جىسە چوڭمۇر ئورۇْ ئبٌغبْ ئبٍبي وىػي زېگۀٕىڭ ئېرى ئۇٔىڭ لەٌ»ثۇ چبغسا رەضۇٌۇٌالھ:  .وەجحي
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  .زېسى« ثوٌىسۇ ھە!
 ثۇ لېحىّمي ئۇرۇغحب .ثۀي زىٕبر جەِەجىسىٓ ثىر ئبٍبي ِۇجبھىسالرٔىڭ ئبٌسىغب چىممبٔىسى

ثۇ ئبٍبي  .ئۇٔىڭ ئېرى، ثىر جۇغمبْ لېرىٕسىػي ھەِسە ئبجىطي لبجبر غېھىث ثوٌۇپ ٍىمىٍغبٔىسى
وىػىٍەر  .زەپ ضورىسى« ھۋاٌي لبٔساق ثوٌسى؟رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئە»ئەھۋإٌي ئۇلمبٔسىٓ وېَىٓ: 

، «ضىس ئبرزۇ لىٍغىٕىڭىسزەن ٍبذػي جۇرۇۋاجىسۇ ئۇ ،اِلمد هللٍبذػي، ئي ھەِػىرەَ! »ئۇٔىڭغب: 
رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ٍېٕىغب ِېٕي ثبغالپ ثېرىڭالر، ِەْ ئۇٔي ئۆز وۆزۈَ ثىٍەْ ثىر »زېگۀىسى، ئۇ: 

ضەْ ھبٍبت ثوٌطبڭال، ھەر »لوٍۇٌىۋىسى، ئۇ:  ئۇٔىڭغب رەضۇٌۇٌالھ وۆرضۈجۈپ .، زېسى«وۆرەً
  .، زېسى«لبٔچە ِۇضىجەت ھېچمبٔچە )ٍۀي ِۇضىجەت ئەِەش زېّەوچي(زۇر

رەضۇٌۇٌالھ ِەزىٕىگە لبٍحىپ وېٍىۋىسى، ضەئەز ئىجٕي ِەئبزٔىڭ ئبٔىطي رەضۇٌۇٌالھٕىڭ 
ۇجۇپ ثۇ چبغسا ضەئەز رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئېحىٕىڭ چۇٌۋىرىٕي ج .ئبٌسىغب ٍۈگۈرۈپ چىمحي

ئۇٔي »، زېۋىسى، رەضۇٌۇٌالھ: «ئي رەضۇٌۇٌالھ! ئبٔبَ»ضەئەز ئبٔىطىٕي وۆرۈپ:  .وېحىۋاجبجحي
ئۇ ذوجۇْ ٍېمىٕالپ وېٍىۋىسى، رەضۇٌۇٌالھ  .، زېسى ۋە ئۇٔىڭغب جوذحبپ جۇرزى«لبرغي ئبٌىّىس

 ئي رەضۇٌۇٌالھ!»ئۇ ذوجۇْ:  .ئۇٔىڭغب ئوغٍي ئەِرى ئىجٕي ِۇئبز جوغرىٍىك جەضەٌٍي ثەرزى
، «ضبالِەت لبٍحىپ وەٌگىٕىڭٕي وۆرۈپ ثبرٌىك ِۇضىجەجٕي ھېچٕېّە ضبٔىّىسىُ - ضېٕىڭ ضبق

ئبٔسىٓ رەضۇٌۇٌالھ ئوھۇز جەڭ ِەٍسأىسا غېھىث ثوٌغبٔالرٔىڭ ئبئىٍە جبۋاثىئبجٍىرىغب زۇئب  .زېسى
ئي ضەئەزٔىڭ ئبپىطي! ضىسگە ۋە ثبرٌىك غېھىحٍەرٔىڭ ئەھٍي »ئۇ ِۇٔساق زېسى:  .لىٍسى

ئەۋالزٌىرىغب ذۇغرەۋەروي، ئۇالرٔىڭ ِۇضىجەجىە ئۇچرىغبْ لېرىٕساغٍىرى ھەِّىطي ثىر ٍەرگە 
ضەئەزٔىڭ  .«جەَ ثوٌۇغحي ۋە ھەِّىطي ئۆز ئەھٍىگە غبپبئەت لىٍىسىغبْ ِەرجىۋىگە ئېرىػحي

ثىس رازى ثوٌسۇق، ئي رەضۇٌۇٌالھ! ثۇٔي ئبڭالپ جۇرۇپ ئۇالرغب ٍۀە وىّّۇ »ئبپىطي ثۇٔي ئبڭالپ: 
چبلىٍىرىغب  - ئي رەضۇٌۇٌالھ! غېھىحٍەرٔىڭ ئەھٍي ثبال»ئبٔسىٓ ئۇ ٍۀە:  .زېسى« ٍىغٍىطۇْ؟

 - ئي ئبٌالھ! ِۇضىجەت ئىگىٍىرىٕىڭ لەٌجىسىٓ غەَ»، زېگۀىسى، رەضۇٌۇٌالھ: «زۇئب لىٍطىال
ئەٌىّىٕي ٍېٕىىٍەجىىٓ، ۋارىطٍىرىغب  - لبٍغۇٌىرىٕي وەجىۈزگىٓ، ئۇالرٔىڭ ِۇضىجەت، زەرز

 . ، زېسى«ئىس ثبضبر ئبجب لىٍغىٓ ٍبذػي
ئبٍٕىڭ ٍەجحىٕچي وۈٔي  - 10ٍىٍي غەۋۋاي ٍۀي  - 3رەضۇٌۇٌالھ غۇ وۈٔي )ھىجرەجٕىڭ 

ئۇ ئۆٍىگە ٍېحىپ وېٍىپال لىسى فبجىّىگە  .غۀجە( وەچ زاۋاي ثىٍەْ ِەزىٕىگە ٍېحىپ وەٌسى
، «ڭب ثەن ئەضمبجحيلىسىُ! ثۇٔىڭسىىي لبٔالرٔي ٍۇٍۇۋەت، ئۇ ثۈگۈْ ِب»لىٍىچٕي ئۇزىحىپ: 

ثۇٔي ھەَ ٍۇٍۇۋېحىڭ، »ئۇٔىڭغب ٍۀە ئەٌي ئىجٕۇ ئەثي جبٌىپّۇ لىٍىچٕي ئۇزىحىپ:  .زېسى
ضەْ ثۈگۈْ »رەضۇٌۇٌالھ ئۇٔىڭغب:  .، زېگۀىسى«ئەزثىراٍي ذۇزا ثۇ ِبڭب ثۈگۈْ ثەن ئەضمبجحي

ۇ زۇجبٔىٍەرِۇ ئۇرۇغحب ضۇثبجٍىك ثىٍەْ جەڭ لىٍىپ ئەضمبجمىٕىڭسەن ضەھً ئىجٕۇ ھۇٔەٍف ۋە ئەث
  .، زېسى«ثەن ئەضمبجحي

ئوھۇز غبزىحىغب ئبئىث رىۋاٍەجٍەرٔىڭ ھەِّىطي غۇٔىڭغب ثىرٌىىىە وەٌسىىي، ثۇ غبزاجحب 
وىػي ثوٌۇپ، ِۇجٍەق وۆپ لىطّي  70ِۇضۇٌّبٔالر جەرەپحىٓ چىمىُ ثوٌغبٔالرٔىڭ ئوِۇِي ضبٔي 

ذەزرەج ئۀطبرٌىرىسىٓ،  وىػي 41وىػىسىٓ  65ئۇالرٔىڭ ئىچىسىىي  .ئۀطبرالرزىٓ ئىسى
ئەۋش )لەثىٍىطي( ئۀطبرٌىرىسىٓ، ثىر وىػي ٍەھۇزىَالرزىٓ، جۆت وىػي  وىػي 24

ئەِّب ِۇغرىىالر جەرەپحىٓ ئۆٌگۀٍەرٔىڭ ضبٔي )ئىجٕي ئىطھبلٕىڭ  .ِۇھبجىرالرزىٓ ئىسى
ىٓ ٌېىىٓ ئىٕچىىىٍەپ ضىحبضحىىىٍىغبٔسا ئۇالرز .ال ئبزەَ ئىىەْ 22 زىىرى لىٍىػىچە( پەلەت
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  .وىػي ئىىۀٍىىي ِەٌۇَ 35ئەِەش، ثەٌىي  22ئۆٌگۀٍەرٔىڭ ضبٔي 
ٍىٍي  - 3ِۇضۇٌّبٔالر ِەزىٕىگە لبٍحىپ وېٍىپ غۇ وېچىٕي )ٍۀي ھىجىرىَىٕىڭ 

ئۇالر  .غەۋۋإٌىڭ ضەوىىسىٕچي وۈٔي ٍەوػۀجە ٍۇرۇظ وېچىطىٕي( جىسزىٌ ھبٌەجحە ئۆجىۈززى
ھبرغبٍٔىمٍىرىغب، جبراھەت ۋە ٍبرىٍىرىٕىڭ پۈجۈْ ثىر وېچە ئۆزٌىرىٕىڭ لبجحىك چبرچبپ 

جبلەجطىس ئبغرىۋاجمبٍٔىمٍىرىغب لبرىّبً ِەزىٕە ٍوي ئېغىسٌىرى ۋە وىرىع ئۆجەڭٍىرىسە لبراۋۇٌٍۇلحب 
ثوٌۇپّۇ ئبٌي ثبظ لوِبٔسأىّىس ِۇھەِّەزۇْ رەضۇٌۇٌالھٕي لوغساپ، ثىسار  .جۇرۇپ چىمحي

ۈْ ھەر ذىً ئېھحىّبٌٍىمالرٔىڭ ٍۈز ثېرىػىٕي چۈٔىي، ثۈگ .ھبٌەجحە جۇرۇپ لبراۋۇٌٍۇق لىٍسى
  .چەجىە لبلمىٍي ثوٌّبٍححي

 ھەِرائۇٌئەضەد غبزىتي
رەضۇٌۇٌالھ گەرچە ئۆٍىگە وىرىپ ئبراَ ئېٍىۋاجمبْ ثوٌطىّۇ، ٌېىىٓ ئۇ وېچىچە ھبزىرلي 

ئۇ وېچىسىٓ ثىرى  .ۋەزىَەت جوغرىطىسا ئوٍٍىٕىپ، جبوي ضەھەرگە لەزەر وىرپىه لبلّىغبٔىسى
ٔبۋازا ِۇغرىىالر جەڭ ِەٍسأىسا لوٌغب وەٌحۈرگەْ غەٌىجە ۋە ئۈضحۈٍٔۈوىسىٓ جوٌۇق »

پبٍسىٍىٕبٌّىغبٍٔىمىٕي ھېص لىٍىػىپ، ئبٌسىراپ ِەوىىگە لبٍحمبٍٔىمىغب پۇغبٍّبْ لىٍىپ لبٌطب، 
، زېگەْ جوغرىٍىك «ِەزىٕىگە لبٍحب ھۇجۇَ لىٍىع ئۈچۈْ ٍوٌسىٓ ٍېٕىپ وېٍىػي ِۇِىىٓ

لوغالپ زەرثە ثېرىع »ۇڭب، ئۇ وۆپ ئوٍٍىٕىپ، ئبذىر ِەوىە لوغۇٔىغب لبرىحب غ .ئوٍٍىٕبجحي
  .لوزغبظ لبرارىغب وەٌسى« ھەرىىىحي

رەضۇٌۇٌالھٕىڭ غۇ وۈٔي ئەجحىگەْ جبڭ ضەھەرزە ، جبرىرػۇٔبضالر غۇٔساق ذۇالضىٍىسىىي
 ٍىٍي غەۋۋإٌىڭ ضەوىىسىٕچي وۈٔي ئوھۇزجىٓ لبٍحىپ وىرىپ - 3)ٍۀي ھىجىرىَىٕىڭ 

ئەجىطي ٍەوػۀجە جبڭ ضەھەرزە( ِۇضۇٌّبٔالرغب ئوِۇِىَۈزٌۈن ئۇلحۇرۇظ چىمىرىپ ئېالْ 
پەلەت ئوھۇز  .لىٍغۇززى ۋە ئۇالرٔي زۈغّۀگە لوغالپ زەرثە ثېرىػىە ئبجٍىٕىػمب چبلىرزى

ِۇضۇٌّبٔالر ئوِۇِىَۈزٌۈن ھەرىىەجىە وېٍىپ،  .چىمىػىٕي ثۇٍرىسىال ٔىڭئۇرۇغىغب لبجٕبغمبٔالر
ذەجەر ۋەھىّىطىگە پىطۀث  - جبراھەجٍىرىٕي جېڭىپ، ھەر جەرەپحىٓ ٍېغىۋاجمبْ ذەۋپ - ٍبرا

ئبٔسىٓ رەضۇٌۇٌالھ ِۇضۇٌّبٔالرٔي ثبغالپ ِەزىٕىسىٓ  .لىٍّبً ئۇٔىڭ چبلىرىمىغب ئبۋاز لوغحي
 15ئۇالر زاۋاٍِىك ئبٌغب ئىٍگىرىٍەپ ھەجحب ثىر چبغسا ھەِرائۇٌئەضەز )ِەزىٕىسىٓ  .ٍۈرۈپ وەجحي

ېحىرزىٓ وۆپرەن وېٍىسۇ( زېگەْ جبٍغب ثېرىپ چۈغۈپ ِۇغۇ ٍەرگە لبرارگبھٕي جىىحي ۋە وىٍوِ
  .گبزارِب جەضىص لىٍىسى

زەي ِۇغۇ پەٍححە، رەضۇٌۇٌالھٕىڭ لېػىغب ِەئجەز ئىجٕي ئەثۇ ِەئجەز ذۇزائي وېٍىپ 
ىه ئي ِۇھەِّەز! ئبٌالھ ثىٍەْ لەضەِىي، ضبڭب وەٌگەْ ثۇ وۆڭۈٌطىسٌ»ِۇضۇٌّبْ ثوٌسى ۋە: 

 .، زېسى«ضبالِەجٍىه ئبجب لىٍطىچۇ؟ زەپ لبٌسۇق - ئبٌالھ ضبق .ثىسگە ثەوّۇ ئېغىر وەٌسى
غۇٔىڭ ثىٍەْ رەضۇٌۇٌالھ ئۇٔي ئەثۇ ضۇفَبٕٔىڭ وەٍٕىسىٓ ٍېحىپ، ئۇٔىڭغب ضىَبضىٌ ھۇجۇَ 

  .لوزغبپ لورلۇجۇپ ئۈروۈجۈغىە ثۇٍرىسى
وېٍىپ ِەزىٕىگە ھۇجۇَ  رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ِۇغرىىالر لوغۇٔي ٍوٌسىٓ ٍېٕىپ ...غۇٔساق

لىٍىع ذىَبٌىسا ثوٌۇغىسىٓ ئۀطىرىگىٕي ھەرگىسِۇ ئبرجۇلچە ئوٍالپ وەجىۀٍىه ئەِەش 
زېگەْ « رەۋھب»وىٍوِېحرزەن( ٍوي ٍۈرۈپ  58ِىً ) 36ھەلىمەجۀّۇ ئۇالر ِەزىٕىسىٓ  .ئىسى

جۇٌسىػىپ: جۆۋەْ غو - ِبالِەت لىٍىػىپ ۋە ٍۇلىرى - جبٍغب چۈغىۀسىٓ وېَىٓ، ئۆزئبرا جبپب
ئبٔسىٓ  .غەۋوىحىٕىال ٍەرگە ئۇراٌىسۇق، ذبالش - پەلەت غبٔۇ .ھىچ ئىع لىالٌّبً وەٌسۇق»
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ھبٌجۇوي، ئۇالرٔىڭ ئبرىطىسا ثىسگە لبرغي ئبزەَ جوپٍىَبٌىغۇزەن وىػىٍەر ٍۀە  .جبغالپ وەٌسۇق
ەپ زاۋراڭ ، ز«غۇڭب لبٍحىػىّىس وېرەن ۋە ئۇالرٔي جەٌحۆوۈش ٍولىحىػىّىس وېرەن .لېٍىپ لبٌسى

  .ضېٍىػحي
ٔەجىجىسە ِەوىە لوغۇٔي رەۋھبزىٓ ئبٍرىٍىپ ِەزىٕىگە ھۇجۇَ لىٍىع ئۈچۈْ ئبجٍىٕىػمب 

ٌېىىٓ، ئەثۇ ضۇفَبْ ئبجٍىٕىع ثۇٍرۇلي چىمىرىع ئبٌسىسا ئۇغحۇِحۇت ِەئجەز  .جەٍَبر ثوٌسى
ثوٌغبٍٔىمىٕي ئەثۇ ضۇفَبْ ِەئجەزٔىڭ ِۇضۇٌّبْ  .ئىجٕي ئەثۇ ِەئجەز ذۇزائي پەٍسا ثوٌۇپ لبٌسى

ئي ِەئجەز! ٍوٌسا ثىرەر غەٍرى ئەھۋاي »ضىھەجحىٓ وېَىٓ:  - غۇڭب، ئۇ ئبززىَال ضبالَ .ئۇلّبٍححي
ثۇ چبغسا ِەئجەز ئۇٔىڭغب )ضىَبضىٌ ھۇجۇَ لوزغبپ(:  .زەپ ضورىسى« ئۇچراجحىڭّۇ؟

ِۇھەِّەزٔي ئۇچراجحىُ، ئۇ ضىٍەرٔي لوغالپ غۇٔساق وۆپ لوغۇْ ثىٍەْ چىمىپحۇوي، ِەْ 
زەپ ، ئۇالرٔىڭ وۆزٌىرىسىٓ لىطبش ئوجي چبلّبق چېمىۋېحىپحۇ .ئۇٔساق لوغۇٕٔي وۆرِىگۀىسىُ

ِەوىە ئبرِىَىطىٕىڭ ئىرازىطي ثوغبپ،  .چۆچۈپ وەجحي ،ثەرزى، ئەثۇ ضۇفَبْ جبۋاة
غۇڭب، ئۇالر  .ٍۈرەوٍىرى جىغىٍساپ، پۇجٍىرى ضىمىراغمب ثبغٍىسى .ثەزۀٍىرىٕي جىحرەن ثبضحي

ذبجىرجەٍِىه پەلەت ِەوىىگە لبراپ زاۋاٍِىك لوغۇْ »ۇپ ئوٌحۇرِبٍال وۆپ ثبظ لبجۇر
ٌېىىٓ، ئەثۇ ضۇفَبّٔۇ ئىطالَ  .، زېگۀٕي جؤۇپ ٍەجحي«چېىىٕسۈرگۀسىال ھبضىً ثوٌىسىىەْ

لوغۇٔىغب لبرىحب ضىَبضىٌ ھۇجۇَ لوزغبپ، ئۇالرٔىڭ لوغالپ زەرثە ثېرىع ھەرىىىحىٕي جوضىغىٍي 
  .ٔۇغمب جەۋەوىۈي لىٍىػحىٓ ضبلٍىٕىػمب زەۋەت لىٍّبلچي ثوٌسىثوٌّىغبٔسىّۇ لبٍٔىك جولۇ

رەضۇٌۇٌالھ ھەِرائۇٌئەضەزجە ئۈچ وۈْ )ٍەوػۀجە وېٍىپ، زۈغۀجە، ضەٍػۀجە ۋە 
وۈٍٔىرى( جۇرۇپ،  - 11،  - 10،  - 9ٍىٍي غەۋۋإٌىڭ  - 3چبرغۀجە، ٍۀي ھىجىرىَىٕىڭ 

  .ئبٔسىٓ ِەزىٕىگە لبٍححي
 غبزىتي ئبرىٍىمىذىىي ھەرثىٌ ھەرىىەتٍەر ئەھساةئوھۇد غبزىتي ثىٍەْ 

ئوھۇز غبزىحىسىىي ِەغٍۇثىَەجٕىڭ ضىَبضىٌ ۋە ئىجحىّبئىٌ جەضىرى ِۇضۇٌّبٔالرغب 
ئۇالرٔىڭ رەلىجٍەر ٔەزىرىسىىي غبٌىت وۈچي ئېحىجبرزىٓ  .ٔىطجەجەْ ئىٕحبٍىٓ ٍبِبْ ثوٌسى

 .ۋاغب ئبٍٍىٕىپ لبالً زېسىھەٍۋىحي لۇرۇق زە - ضبلىث ثوٌسى ۋە ئەي لەٌجىسىىي زەثسەثە
ذەجەر  - ِەزىٕە غەھىرى ذەۋپ .جبغمي لىَىٕچىٍىمالر وۈٔطېرى ئېػىپ ثبرزى - ئىچىي

چبٍبٍٔىرى ۋە )ئۇالرٔىڭ  - ثۇ ۋالىحمب لەزەر ئۇۋىطىسا جىُ ٍبجمبْ ٍەھۇزىٌ ٍىالْ .ئىچىسە لبٌسى
ئبغىبرا زۈغّۀٍىػىع غبٍىىٍىرى ثوٌغبْ( ِۇٔبپىمالر ھەجحب ثەزەۋى )لبرالچي( ئەرەثٍەر 

ِەٍسأىغب ئۆجحي ۋە ھەر لبٍطىطي ئۆز ئبٌسىغب ھەرىىەت لىٍىپ، ِۇضۇٌّبٔالرغب جېگىع لىٍّبلچي 
ِۇضۇٌّبٔالرٔي جەٌحۆوۈش  - ھەجحب ثەزىٍىرىٕىڭ جېرىّۇ ذورىىي ئۆضۈپ، ِۇئّىٓ .ثوٌسى

  .ٍولبجّبلچي ۋە جۈپ ٍىٍحىسىسىٓ لۇرۇجّبلچي ثوٌۇغحي
ثوٌّبً جۇرۇپ ثۀي ئەضەز لەثىٍىطي ِەزىٕىگە ھۇجۇَ لوزغبظ ثۇ ئۇرۇغمب ئىىىي ئبً 

 - 4ئبرلىسىٕال ئەزٌي، لبرە لبجبرٌىك لەثىٍىٍەر جىً ثىرىىحۈرۈپ ھىجىرىَىٕىڭ  .ووٍىسا ثوٌسى
ٍىٍي ضەپەر ئېَىسا ثىر ضۈٍمەضث پىالٔالپ، ضبھبثىٍەرزىٓ ئوْ وىػىٕىڭ ئۆٌحۈرۈٌىػىگە 

ە ثۀۇ ئبِىر لەثىٍىطي چوڭ ثىر ضۈٍمەضحچىٍىه ِۇغۇ ئبٍٕىڭ ئۆزىسە ٍۀ .ضەۋەة ثوٌسى
ضبھبثىٕىڭ پبجىئەٌىه ئۆٌحۈرۈٌىػىٕي وەٌحۈرۈپ  70ھەرىىىحي ئېٍىپ ثېرىپ، ثىرالال 

ثۀي ٔەزىر ٍەھۇزىٍَىرى  .زەپ ئبجبٌسى« ثىئرى ِەئؤە پبجىئەضي»ثۇ ۋەلە جبرىرحب  .چىمبرزى
ھەجحب غۇ ٍىٍي رەثىئۇٌئەۋۋەٌسە  .ِۇغۇ جەرٍبٔسا ئىسچىً ئبزاۋەجٍىػىپ ۋە ئۆچەوىػىپ جۇرزى
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ثۀۇ غەپحبْ  .رەضۇٌۇٌالھٕي ئۆٌحۈرۈغٕي ِەلطەت لىٍغبْ ثىر ضۈٍمەضث پىالٍٔىسى
ٍىٍي( جۇِبزىَەي ئەۋۋەٌسە  - 4لەثىٍىطىٕىڭ ذورىىي ئۆضۈپ، ِۇغۇ ٍىٍي )ٍۀي ھىجىرىَىٕىڭ 

  .ِەزىٕىگە ھۇجۇَ لىٍىػمب جەٍَبر ثوٌسى
ەزۇْ رەضۇٌۇٌالھ ضەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەِٕىڭ ثۇ ٌېىىٓ ئۇٌۇغ ٍوٌجبغچىّىس ِۇھەِّ

جىسزىٍَىػىپ وەجىەْ ثۇ ۋەزىَەجىە لوٌالٔغبْ زأب جەزثىرٌىرى ۋە ٍۈرگۈزگەْ جوغرا 
ذەجەر زوٌمۇٍٔىرىٕىڭ ثەھەٍۋەت زاۋاٌغۇغٍىرىٕي لبٍٕىغبْ لبزأغب ضۇ  - ضىَبضەجٍىرى غۇ ذەۋپ
ٍحىسىٓ ئۈضحۈٍٔۈن ۋە غەٌىجە ٔۇضرەت ئبجب لىٍّبلحب ۋە ِۇضۇٌّبٔالرغب لب لۇٍغبٔسەوال پەضەٍحّەوحە

لوغالپ »رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ثۇ ھەلحە ئبٌغبْ جۇٔجي لەزىّي ھەِرائۇٌئەضەزوە لوزغىغبْ  .ئىسى
 - ئۇ ثۇ ھەرىىەت ئبرلىٍىك ئىطالَ لوغۇٔىٕىڭ ٔبَ .ثوٌغبٔىسى« زەرثە ثېرىع ھەرىىىحي

ضىَبضىٌ ھەٍۋىحىٕي ئبضبضىٌ جەھەجحىٓ  ٔىڭرغۆھرىحىٕي زور زەرىجىسە لوغساپ لبٌسى ۋە ئۇال
ئبرلىسىٕال ثىر لبٔچە  .ئەضٍىگە وەٌحۈرۈپ، ٍەھۇزىَالر ۋە ِۇٔبپىمالرٔي ضبراضىّىسە لبٌسۇرزى

ثەٌىي  .غەۋوىحىٕي لبٍحىسىٓ جىىٍىسى - ھەرثىٌ ھەرىىەجٍەرٔي لوزغبپ، ِۇضۇٌّبٔالٔىڭ غبٔۇ
  .جېري ئىٍگىرىىىسىٓ زور زەرىجىسە ٍۇلىرى وۆجۈرزى

ھۇز ئۇرۇغي جراگېسىَىطىسىٓ وېَىٓ ِۇضۇٌّبٔالرغب لبرغي ھەرىىەت ئېٍىپ ئو
ِەزىٕە جەرەپ ئىگەٌٍىگەْ  .ثبرغبٔالرٔىڭ جۇٔجىطي ئەضەز ئىجٕي ذۇزەٍّە جەِەجي ثوٌسى

ئبذجبراجحىٓ لبرىغبٔسا ذۇۋەٍٍىسٔىڭ ئىىىي ئوغٍي جەٌھە ۋە ضەٌىّەٌەر ئۆز جەِەجي ئەضەز ئىجٕي 
ەجٍەرزىٓ ئبزەَ جەغىىٍٍەپ، رەضۇٌۇٌالھمب لبرغي ئبجالٔغبٍٔىمي ِەٌۇَ ذۇزەٍّەزىٓ ۋە ثبغمب جەِ

 150غۇڭب، رەضۇٌۇٌالھ زەرھبي ھەرىىەجىە وېٍىپ، ِۇھبجىر ۋە ئۀطبرالرزىٓ ثوٌۇپ  .ثوٌسى
لوغۇٔغب ئەثۇ ضەٌىّىٕي ئەِىر لىٍىپ جەٍىٍٕەپ ئۇٔىڭغب ثىر جۇغ  .وىػىٍىه لوغۇْ جەغىىٍٍىسى

لوغۇٔي ثۀي ئەضەز لەثىٍىطي ئۆز جەۋەٌىىىسىٓ لوزغبٌغۇچە  ئەثۇ ضەٌىّە .لبزاپ ثەرزى
ثۀي ئەضەز ذەٌمي جۇٌۇِسىٓ جولّبق چىممبٔسەن  .ثبضحۇرۇپ ثېرىپ، ھۇجۇَ لوزغىسى

جەرەپىە  - ئبپەجحىٓ ئباللسازە ثوٌۇپ، جېڭىرلبپ جەرەپ - ئۇغحۇِحۇت ٍۈز ثەرگەْ ثۇ ثبالٍي
جۆگە، لوً، چبرۋىٍىرىٕي غۀىّەت ئېٍىپ، ِۇضۇٌّبٔالر ئۇالرٔىڭ ٔۇرغۇْ  .چېچىٍىپ وەجحي

ٍىٍي  - 4ثۇ لوغۇْ ھىجىرىَىٕىڭ  .ئبرىسا ئۇرۇظ ٍۈز ثەرِىسى .ئېطەْ ِەزىٕىگە لبٍححي - ئبِبْ
لوغۇْ لبٍحىپ  .ِۇھەررەِٕىڭ ھىالي )ٍېڭي( ئېَي وۆرۈٔگەْ وۈٍٔەرزە ئەۋەجىٍگۀىسى

ْ جبراھىحي ٍبِبٍٔىػىپ وېحىپ وەٌگۀسىٓ وېَىٓ ئەثۇ ضەٌىّۀىڭ ئوھۇز ئۇرۇغىسا ٍبرىالٔغب
  .ئۇزاق ئۆجّەً ئبٌەِسىٓ ئۆجحي

وۈٔي ذبٌىس ئىجٕۇ  - 5ٍىٍي ِۇھەررەَ ئبٍٕىڭ(  - 4ِۇغۇ ئبٍٕىڭ )ٍۀي ھىجىرىَىٕىڭ 
ضۇفَبْ ھۇزەٌىَٕىڭ ِۇضۇٌّبٔالرغب لبرغي لوغۇْ جوپالۋاجمبٍٔىمي جوغرىطىسىىي ذەۋەر 

ۇٌالھ ئىجٕي ئۀىَطٕي ئۇٔي ئۇجۇلحۇرۇۋېحىػىە غۇڭب، رەضۇٌۇٌالھ ئبثس .ِەزىٕىگە ٍېحىپ وەٌسى
وۈٔي  - 23وۈٔسىٓ وېَىٓ ِۇھەررەِٕىڭ  18ئبثسۇٌالھ ئىجٕۇ ئۀىَص ٍوٌغب چىمىپ  .ئەۋەجحي

ئۇ ۋەزىپىطىٕي ِۇۋەپپەلىَەجٍىه ئورۇٔالپ، ذبٌىسٔي ئۆٌحۈرۈپ  .غۀجە ِەزىٕىگە لبٍحىپ وەٌسى
  .وبٌٍىطىٕي وېطىپ ثىرگە ئېٍىپ وەٌگۀىسى

ٍىٍي( ضەپەر ئېَىسا رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ٍېٕىغب  - 4ٍىٍي )ٍۀي ھىجىرىَىٕىڭ ِۇغۇ 
ئۇالر ئۆزٌىرىٕىڭ  .ئەرەثٍەرٔىڭ ئۇزەي ۋە لبرە لەثىٍىٍىرىسىٓ ثوٌۇپ، ثىر جۈروۈَ وىػىٍەر وەٌسى

ِۇضۇٌّبْ ثوٌغبٍٔىمىٕي ثىٍسۈرۈغۈپ رەضۇٌۇٌالھحىٓ ئۇالرغب زىٕي جەٌىُ ثېرىسىغبْ ۋە لۇرئبْ 
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 غۇڭب، رەضۇٌۇٌالھ ئۇالرغب ئبٌحە ٔەپەر .ئۈگىحىسىغبْ ئبزەَ لوغۇپ لوٍۇغٕي ئۆجۈٔسىئولۇغٕي 
وىػىٕي لوغۇپ لوٍسى ۋە ئۇالرغب ِىرضەز ئىجٕي ئەثۇ ِىرضەز غۀەۋىٕي ثبظ ئەِىر لىٍىپ 

زېگەْ ٍەرگە  ئۇالر ِەزوۇر زەۋەت پىسائىٍَىرىٕي ئېٍىپ ٍوٌغب چىمىپ، رەجىئ .جەٍىٍٕىسى
ٔىَىحىٕي ثۇزۇپ، ھۇزەًٍ لەثىٍىطىٕىڭ ثۀي ٌىھَبْ ئبٍّىمىٕي ثۇالرٔي  ثبرغبٔسا ثىرزىٕال

غۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇالرزىٓ ٍۈززەن لوراٌٍىك ئبزەَ چىمىپ، پىسائىَالرٔىڭ  .ئۆٌحۈرۈغىە چبلىرزى
ئىسىغب چۈغحي ۋە ئۇالرٔىڭ ئبرلىطىسىٓ ئىس لوغالپ چېپىپ ئبذىرى ٍېحىػىۋېٍىپ، 

ئەگەر »ېگىس ثىر لىَبغب چىمىۋاٌغبٔىسى( ۋە ھىٍَە ئىػٍىحىپ: لورغىۋاٌسى )پىسائىَالر ثۇ چبغسا ئ
 - جەضٍىُ ثوٌۇپ، لىرزىٓ چۈغطەڭالر ضىٍەرزىٓ ثىرِۇ ئبزەِٕي ئۆٌحۈرِەضٍىىىە ئەھسى

ثۇ چبغسا پىسائىَالر ثبغٍىمي ئبضىُ ئىجٕۇ ضبثىث وبپىرالرٔىڭ  .، زېَىػحي«پەٍّبْ ثېرىّىس
ىٍىك ثىٍسۈرگۀىسى، ئۇالر لىرٔي ئولمب جۇجۇپ، ئەھسىطىگە ئەي ثوٌۇپ لىرزىٓ چۈغّەً لبرغ

پەلەت ذۇثەٍت، زەٍس ئىجٕي زەضىٕە ۋە  .ِۇضۇٌّبٔالرزىٓ ٍەجحە وىػىٕي غېىھث لىٍىۋەجحي
 زۈغّۀٍەر ٍۀە ثىر لېحىُ ٔەٍرەڭۋازٌىك لىٍىپ، ئۇالرغب لبجحىك ئەھسى .ٍۀە ثىر ئبزەِال لېپمبٌسى

ٌېىىٓ ثۇ وبفىرالر ئۇالرغب ثەرگەْ  .ڭ ئبٌسىغب چۈغحيثۇ ئۈچ وىػي ئۇالرٔى .پەٍّبْ ثەرگۀىسى -
پەٍّبٍٔىرىٕي چۆرۈپ جبغالپال لبجحىك رەھىّطىسٌىه ثىٍەْ ئۇالرٔي ئۇرۇپ ثبغالپ  - ئەھسى

 . وىَىٓ ئۇالرٔىّۇ ئۆٌحۈرىۋەجحي .ضۆرەپ ِېڭىػحي
 ۋەلەضي ٍۈز ثەرگەْ ئبٍٕىڭ ئۆزىسە ئۇٔىڭسىٓ ئېغىر، ئۇٔىڭسىٓ ئېچىٕىػٍىك ٍۀە رەجىئ

 . ئۇ جبرىرحب ثىئرى ِەئؤە پبجىئەضي زەپ ئبجبٌسى .ثىر پبجىئە ٍۈز ثەرزى
زېگەْ ٔبِي ثبر ئەثۇ « ٔەٍسىۋازالر پبزىػبھي»غۇ وۈٍٔەرزە ٍۀە »ۋەلە ِۇٔساق ٍۈز ثەرزى: 

وۆرۈغۈظ زاۋاِىسا رەضۇٌۇٌالھ ئۇٔي  .ِەزىٕىگە وېٍىپ، رەضۇٌۇٌالھ ثىٍەْ وۆرۈغحي ثەررائ
ئۇ ھبزىرچە ِۇضۇٌّبْ ثوٌّبٍسىغبٍٔىمىٕي، ئەِّب ئۇٔي  .ەت لىٍغبٔىسىِۇضۇٌّبْ ثوٌۇغمب زەۋ

ئي رەضۇٌۇٌالھ! ئەضھبثىٍىرىڭٕي ٔەجسە جەرەپىە »چەجىىّۇ لبلّبٍسىغبٍٔىمىٕي ثىٍسۈرۈپ: 
ئەۋەجىەْ ثوٌطبڭ، ئۇالر ئەھٍي ٔەجسٔي زىٕىڭغب زەۋەت لىٍغبْ ثوٌطب، ئۇالرٔىڭ ِۇضۇٌّبْ 

ِەْ »رەضۇٌۇٌالھ:  .رەضۇٌۇٌالھمب جەوٍىپ ثەرگەْ وىػي ثوٌسى ، زەپ«ثوٌۇغىسا ئۈِىس ثبر ئىسى
ذبجىرجەَ »، زېۋىسى، ئەثۇ ثەررائ: «ئۇالرغب ٔەجسە ئبھبٌىطىٕىڭ ٍبِبٍٔىك لىٍىػىسىٓ لورلىّەْ

)ئىجٕي  40غۇٔىڭ ثىٍەْ رەضۇٌۇٌالھ ئۇٔىڭغب  .، زېسى«ثوٌغىٓ، ِەْ ئۇالرغب ثبظ پبٔبھ ثوٌىّەْ
ەھىھۇٌجۇذبرىسا ٍەجّىع( ئبزەِٕي لېحىپ ٍوٌغب ضبٌسى ۋە ئۇالرغب ئىطھبلٕىڭ رىۋاٍىحىسە ۋە ض

ئۇالر  .ثۀي ضبئىسە ئبٍّىمىٕىڭ ثبغٍىمي ِۇٔسىر ئىجٕي ئەِرىٕي ئەِىر لىٍىپ جەٍىٍٕىسى
ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ئەڭ ٍبذػىٍىرى، پبزىً ضبٌىھٍىرى ۋە ئەڭ زىَبٔەجٍىه لبرى لۇرئبٍٔىرىسىٓ 

مىپ وۈٔسۈزى ئوجۇْ جىرىپ ضېحىپ، ئەھٍي ضۇففۀىڭ ئۇالر ٍوٌغب چى .جەروىپ جبپمبٔىسى
ٔي زەرش ِۇزاوىرە لىٍىػبجحي ۋە ٔبِبززا «لۇرئبْ وەرىُ»ٍېّەوٍىىٍىرىٕي غەٍِىطە، وېچىطي 

 .ئۇالر غۇ رەۋىػحە ٍوي ٍۈرۈپ، ئبذىر ثىر وۈٔي ثىئرى ِەئۇٔەگە وېٍىپ چۈغحي .لىَبَ جۇراجحي
ٌەٍّٕىڭ لېرىٕسىػي(زىٓ ذۇزأىڭ زۈغّىٕي ئبِىر ئبٔسىٓ ئۇالر ھەراَ ئىجٕي ِىٍھبْ )ئۇِّۇ ضۇ

ذۇزأىڭ زۈغّىٕي ِەٌئۇْ ئبِىر ئىجٕي  .ئىجٕي جۇفەٍٍگە رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ِەوحۇثىٕي ئەۋەجحي
جۇفەًٍ ذەجىە لبراپّۇ لوٍّبً ثىر ئبزەِٕي ثۇٍرۇپ، ھەرإِىڭ وەٍٕي جەرىپىسىٓ ٔەٍسە 

ەرىپىسىٓ لبْ ثىٍەْ جىػىپ ھەراَ وەٍٕىسىٓ ئۇرۇٌغبْ ٔەٍسىٕىڭ ئبٌسى ج .ئۇرغۇززى
ئبٌالھۇ ئەوجەر، وەئجىٕىڭ رەثجي ثىٍەْ لەضەِىي، ِەْ ئبرزۇٍۇِغب »چىممبٍٔىمىٕي وۆرۈپ: 



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

414 
 

  .، زېسىَۇ، ضىَىرىٍىپ ٍىمىٍسى«ٍەجحىُ
ذۇزأىڭ زۈغّىٕي ئبِىر ھەراَ ئىجٕي ِىٍھبٕٔي غېھىث لىٍىۋەجىۀسىٓ وېَىٓ زەرھبي 

ٌېىىٓ ئۇالر  .ەِراھٍىرى ثىٍەْ ئۇرۇغۇغمب چبلىرزىچىمىپ، ثۀي ئبِىر ذەٌمىٕي ھەرإِىڭ ھ
غۇ جەِەجحىٓ ثوٌغبْ ئەثۇ ثەررائىٕىڭ پبٔبھٍىمىٕي وۆززە جۇجۇپ، ئۇٔىڭ چبلىرىمىغب ئبۋاز 

ِەٌئۇْ ئبِىر ثۇٔىڭ ثىٍەْ جوذحىّبً ثۀي ضۇٌەٍّٕي جەڭگە )ٍبرزەِگە(  .لوغّىسى
لٍىرى لوزغىٍىپ وېٍىپ، زەۋەت ئۇالرزىٓ ئۇضەٍَە، رەئٍي ۋە زەوۋاْ ئبٍّب .چبلىرغبٔىسى

ِۇضۇٌّبٔالر  .ئۆِىىىٕي لۇرغىۋاٌسى ۋە ئۇالرٔي ئۇرۇغمب ِەججۇرالپ، لبجحىك جەڭ ثوٌسى
جەرەپحىٓ پەلەت وەئەة ئىجٕي زەٍس ئىجٕي ٔەججبرزىٓ ثبغمىطي پۈجۈٍٔەً غېھىث 

وۆرگۀسىٓ وەئەة ئۆٌۈوٍەر ئبرىطىسا ھبٍبت لبٌغبْ ثوٌۇپ، ذېٍي ئۇزاق ئۆِۈر  .لىٍىۋېحىٍسى
  .وېَىٓ ذۀسەن ئۇرۇغىسا غېھىث ثوٌۇپ وەجحي

ئبرلىسىٓ ٍۈز ثەرگەْ رەجىئ ۋە ثىئرى  - رەضۇٌۇٌالھ ِۇغۇ ثىر لبٔچە وۈْ ئىچىسە ئبرلب
ھەجحب ثىر لبٔچە وۈْ ئىچ  .ِەٌئۇٔە پبجىئەٌىرى ئۈچۈْ لبجحىك لبٍغۇرزى ۋە ئېغىر ئبزاة جبرجحي

ضۈٍمەضث لىٍغبْ ۋە ئبٌساپ ٍولبجمبْ ئبغۇ لەثىٍە ۋە  پۇغۇلىٕي ثبضبٌّبً، ئۆز ئەضھبثىٍىرىگە
  .ئبٍّبلالرغب زۇئبٍي ثەز لىٍسى

 ثۀي ٔەزىر غبزىتي
ٍەھۇزىَالر ئىطالَ زىٕىٕىڭ ِەزىٕە جۇپرىمىسا ٍىٍحىس جبرجمبٍٔىمىغب ۋە ِۇھبجىر 

ئۇالر  .وەٌسى پِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ثۇ ٍەرزە ٍەرٌىػىپ لبٌغبٍٔىمىغب لبجحىك ئبچچىك ضبلال
ِۇضۇٌّبٔالرغب غۇٔچە ئۆچ ثوٌطىّۇ، ٌېىىٓ ئۇالرزا ِۇضۇٌّبٔالر ثىٍەْ لبرغىالغمۇزەن ٍۈرەن ۋە 

، ٍوغۇرۇْ ئبزاۋەت زەھەرٌىرىٕي چېچىػمب ئۇرۇٔبجحي ۋە ثۇ ئبرلىٍىك سىٓجبضبرەجٕىڭ ٍولٍۇلى
ٌېىىٓ ئوھۇز ئۇرۇغي ۋەلەضىسىٓ وېَىٓ ئۇالر ثىرزىٕال ذورىىي  .وۆڭٍىٕي جەضىىٓ جبپمۇزاجحي

ئبذىر ئۆز پۇجىغب  .ئوچۇق ِۇضۇٌّبٔالر ثىٍەْ ئۆچەوىػىػىە ثبغٍىسى - ئۆضۈپ، ئوچۇلحىٓ
ٌېىىٓ  .ئۆزٌىرى پبٌحب ضېٍىپ، رەضۇٌۇٌالھٕي لەضحٍەپ ئۆٌحۈرۈظ ضۈٍمەضحىٕي پىالٍٔىسى

جىجرىئىً ئەٌەٍـھىططبالَ ئبٌالھٕىڭ زەرگبھىسىٓ  .ئوٍٍىّىغبْ ٍەرزىٓ ئىع پبظ ثوٌۇپ لبٌسى
غۇٔىڭ ثىٍەْ  .ېٍىپ، رەضۇٌۇٌالھمب ئۇالرٔىڭ ضۈٍمەضحىٕي ئۇلحۇرۇپ لوٍسىۋەھىٌ ئېٍىپ و

ثۀي ٔەزىر ٍەھۇزىٍَىرى ئوْ وۈْ »رەضۇٌۇٌالھ ئۇالرغب ِۇھەِّەز ئىجٕۇ ِەضٍەِۀي ئەۋەجىپ: 
ئىچىسە ِەزىٕىسىٓ چىمىپ وەجطۇْ، ضۀٍەرٔىڭ ثۇ جبٍسا ئوٌحۇرالٍىػىػىڭالرغب لەجئىٌ ٍوي 

، زەپ ئۇٌحىّبجۇَ «وېَىٓ ئۇچرىحىٍغبٔالرٔىڭ وبٌٍىطي ئېٍىٕىسۇ لوٍۇٌّبٍسۇ، ئوْ وۈٔسىٓ
ٍەھۇزىَالرِۇ چىمىپ وەجّەوحىٓ ثبغمب ئبِبي جبپبٌّبً، ثىر ٔەچچە وۈْ وۆچۈظ  .جبپػۇرزى

جەٍَبرٌىمىٕي لىٍىپ جۇرغبٔسا ِۇٔبپىمالرٔىڭ وبجحىجېػي ئبثسۇٌالھ ئىجٕۇ ئۇثەً ئۇالرغب ٍەي 
ىَالرٔىڭ ئىػۀچىطي ئېػىپ، ئبٌٍىمبچبْ ضۇٔغبْ ثۇٔي ئبڭالپ ٍەھۇز .ثېرىپ لوٍسى

 .ثۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇالر، جبْ جىىىپ ئېٍىػىع لبرارىغب وېٍىػحي .ئىرازىطىگە جبْ وىرىپ لبٌسى
ٍەھۇزىَالرٔىڭ ثبغٍىمي ھۇٍەً ئىجٕۇ ئەذحەپ ئبثسۇٌالھ ئىجٕۇ ئۇثەٍٕىڭ لۇجراجمۇٌىمىغب ئىػىٕىپ 

ِبوبٍٔىرىّىسٔي ضبڭب جبغالپ چىمىپ  - ٍۇرت ثىس»وېحىپ، رەضۇٌۇٌالھمب ئوچۇلحىٓ ئوچۇق: 
  .، زەپ ذەۋەر وىرگۈززى«وەجّەٍّىس، لوٌۇڭسىٓ وەٌگىٕىٕي لىٍغىٓ، ثىس جەٍَبر

غۇڭب ِۇضۇٌّبٔالر ئبلىۋەجٕىڭ لبٔساق ثوٌۇغىسىٓ لەجئىَٕەزەر ثۀي ٔەزىر ٍەھۇزىٍَىرى 
رەضۇٌۇٌالھٕي لەضحٍەپ ئۆٌحۈرۈغٕي پىالٍٔىغبٔىىەْ، ئۇالر ثىٍەْ جىغّۇجىغ ئېٍىػىپ، ئۆز 
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جبزاضىٕي ثېرىع لبرارىغب  - پەٍغەِجىرىگە ضۈٍمەضث لىٍىع ٔىَىحىسە ثوٌغبٔالرٔىڭ ئەزەة
ئۇالر ثىٍەْ ٔەخ ِەٍسأسا ئېٍىػىپ، ئبغىبرا ثىر جەرەپ ثوٌۇظ ئۈچۈْ  ئبٔسىٓ .وەٌسى

ئەٌەِٕي  .ئۆز ئورٔىسا ِەزىٕىسە ئبثسۇٌالھ ئىجٕۇ ئۇِّۇ ِەوحۇِٕي لبٌسۇرزى رەضۇٌۇٌال .ئبجالٔسى
ئبٔسىٓ ٍوٌغب چىمىپ، ثۀي ٔەزىر ِەھەٌٍىطىگە ٍېحىپ  .ئەٌي ئىجٕي ئەثۇ جبٌىجمب جۇجمۇززى

ثۀي ٔەزىر ٍەھۇزىٍَىرى ئبغىبرا ئېٍىػىػحىٓ لورلۇپ،  .ھبضىرىگە ئېٍىۋەجحيثېرىپال ئۇالرٔي ِۇ
لەٌئە ۋە لورغبٍٔىرىغب چىمىۋېٍىپ، ِۇضۇٌّبٔالرغب ئوق ۋە جبغالرٔي ئېحىپ، لبرغىٍىك 

لەٌئە ئەجراپىغب جبٍالغمبْ ذورِىسارٌىك ۋە ئۈزۈِسارٌىمالر ئۇالرٔىڭ  .وۆرضىحىػىە ثبغٍىسى
ٍبرىحىپ ثەرگەْ ثوٌغبچمب، رەضۇٌۇٌالھ ثۇ ذورِب ۋە  - لوالٍٍىك غبرائىثلبرغىٍىك وۆرضىحىػىگە 

  .ئۈزۈَ جبٌٍىرىٕي وېطىپ جبغالغمب ثۇٍرىسى
ثۀي ٔەزىر ٍەھۇزىٍَىرىٕىڭ ثېػىغب وۈْ چۈغىۀسە ثۀي لۇرەٍسە ٍەھۇزىٍَىرىّۇ ئۆزىٕي 

حىپبلساغٍىرىّۇ ِۇٔبپىك، ذبئىٓ ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئۇثەٍّۇ ۋە غەجفبٍٔىك ئىح .چەجىە ئبٌسى
لىطمىطي، ھېچىىػي ئۇالرغب ٍبذػىٍىك لىٍىع ٍبوي ٍبِبٍٔىمحىٓ  .ۋەزىطىگە ئەِەي لىٍّىسى

ِۇھبضىرە ئۇزۇٔغب ضوزۇٌّبٍال )پەلەت ئبٌحە وۈْ زاۋاَ لىٍغبْ،  .ِۇزاپىئە لىٍىػمب پېحىٕبٌّىسى
غب لورلۇٔچ جبغٍىغبْ وۈْ زاۋاِالغمبْ زېَىٍگەْ( ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ زىٍٍىرى 15ٍۀە ثىر رىۋاٍەجحە 

چېغي، ئۇالر ئۆزىچىال ثوغىػىپ، لوراي جبغالپ جەضٍىُ ثوٌۇغمب جەٍَبر ثوٌسى ۋە رەضۇٌۇٌالھمب 
غۇٔىڭ  .، زېسى«ثىس ِەزىٕىسىٓ وۆچۈپ وېحىّىس، ئۇرۇغٕي جوذحبجطبڭ»ئەٌچي ئەۋەجىپ: 

رالٍىرىسىٓ ثبغمب( ۋە ٍب - چبلىٍىرىٕي )لۇراي - ثبال - ثىٍەْ رەضۇٌۇٌالھ ئۇالرغب ئۆزىٕي ۋە ذوجۇْ
وېرەوٍىرىٕي ئېٍىپ چىمىپ وېحىع غەرجي ثىٍەْ  - جۆگىگە لبچىٍىغىٍي ثوٌىسىغبْ ٔەرضە

ضېپىً زەرۋازىطىٕي ثوغىحىسىغبٍٔىمىٕي ئېَححي، ئۇالر رەضۇٌۇٌالھٕىڭ غەرجىگە وۆٔۈپ لەٌئەزىٓ 
ئۆزٌىرىٕىڭ چۈغحي ۋە وېػەن ۋە زېرىسە جبھبزٌىرىٕي ئېٍىپ چىمىپ وەجّەن ئۈچۈْ 

ھەجحب ثەزىٍىرى ئۆٍٍىرىٕىڭ  .پ، ثۇزۇغمب ثبغٍىسىحىئۆٍٍىرىٕي ئۆز لوٌٍىرى ثىٍەْ ٍېمى
 600چبلىٍىرىٕي وۆجۈرۈپ،  - ثبال - ئبٔسىٓ ذوجۇْ .ثبالٌىرىغىچە وۆجۈرۈۋېٍىػحي - ضىٕجىٌ

 ئۇالرٔىڭ وۆپ لىطّي، ثوٌۇپّۇ .جۆگىگە ٔەرضە وېرەوٍىرىٕي ئبرجىپ ِەزىٕىسىٓ چىمىپ وەجحي
 .ِىػىەَ لبجبرٌىك وبجحىۋاغٍىرى ذەٍجەرگە وۆچحي ھۇٍەً ئىجٕۇ ئەذحەپ ۋە ضەالَ ئىجٕۇ

ٍبراغٍىرىٕي ٍىغىۋاٌسى ۋە  - پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ ثۀي ٔەزىر ٍەھۇزىٍَىرىٕىڭ ثبرٌىك لوراي
ٔە زا 50ٔەجىجىسە ھەرثىٌ ئەضٍىھە لبجبرىسا  .ئىّبرەجٍىرىٕي ئۆجىۈزۈۋاٌسى - ِۈٌۈن، ئۆً - ِبي

  .لىٍىچ لوٌغب چۈغحي - زأە ٔەٍسە 340زأە ِىص لبٌپىمي ۋە  50ضبۋۇت، 
ئىّبرەجٍەرٔىڭ  - زېّىٓ، ئۆً - ثۀي ٔەزىر ٍەھۇزىٍَىرىسىٓ جبرجىۋېٍىٕغبْ ِبٌالر، ٍەر

 - 4ثۀي ٔەزىر غبزىحي ھىجىرىَىٕىڭ  .ھەِّىطي ِەذطۇش رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ثبغمۇرۇغىسا ثوٌسى
  .ٍىٍي ئبۋغۇضححب( ئېٍىپ ثېرىٍسى - 626ئبً(زە )ِىالزىَە  - 4ٍىٍي رەثىئۇٌئەۋۋەي )

  ٔەجذى غبزىتي
ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ثۇ لېحىّمي )ثۀي ٔەزىر( غبزىحىسا ئبرجۇلچە ثەزەي جۆٌىّەٍال لوٌغب 
وەٌحۈرگەْ غەٌىجىطي ئبرلىٍىك ئۇالرٔىڭ ِەزىٕە ۋە ئۇٔىڭ ئەجراپىسىىي ضىَبضىٌ ئورٔي لبٍحب 

ئبغىبرا گەپ ٍورغىٍىحىع ۋە ئىغۋاگەرچىٍىه جىٕبٍي ھەرىىەجٍىرىسىٓ جىىٍۀسى، ِۇٔبپىمالر 
ئوھۇز ئۇرۇغىسىٓ وېَىٓ ِۇضۇٌّبٔالرغب لبرغي ھەرىىەجحە ثوٌغبْ، ھەجحب  .ۋالحىٕچە جوذحىسى

ئىطالَ زەۋىحي پىسائىٍَىرىغب رەزىً ۋاضىحىٍەرٔي لوٌٍىٕىپ، ئۇالرٔي ۋەھػىٍَەرچە لەضحٍەپ 
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ذىَبٌىسا  - ىىٕي لبپحەن لىٍىپ، ِەزىٕىگە ھۇجۇَ لىٍىع ذبَئۆٌحۈرگەْ، ثەٌىي جېري ٍۈرى
ثوٌغبْ ئبغۇ ثەزەۋى لبرالچي ئەرەة ئوغرىٍىرىٕىڭ ئەزىجىٕي ثېرىع پۇرضىحي ئەِسى پىػىپ 

  .ٍېحىٍگۀىسى
رەضۇٌۇٌالھ ئبغۇ لبرا ٍۈز ئبٌساِچىالرٔىڭ ئەزىجىٕي ثېرىػىە ئبجٍىٕىع ئبٌسىسا جۇرغبٔسا 

ِۇھبرىپ ۋە ثۀي ضۆئٍەثە ئبٍّبلٍىرىسىٓ، ثىر جوپ لبرالچي  غەجفبْ لەثىٍىطىٕىڭ ثۀي
غۇڭب،  .ثەزەۋىٍەر جوپٍىٕىپ، ِەزىٕىگە ھۇجۇَ لىٍىع ووٍىسا ثوٌۇۋاجمبٍٔىك ذەۋىرى ئبڭالٔسى

رەضۇٌۇٌالھ زەرھبي ھەرىىەجٍىٕىپ، ثۇ لبرا لورضبق جوِپبً ضەھراٌىمالرٔىڭ ٍوٌطىس 
چۈْ ٔەجسى ضەھراضىٕي ئبرىالپ ئبت چبپحۇرۇپ، لىٍّىػٍىرىٕىڭ لبٍحب جەورارالّٔبضٍىمي ئۈ

  .جبزىالظ ئېٍىپ ثېرىپ، ئۇالرٔىڭ زىٍىغب لورلۇٔچ ئۇرۇغىٕي جېرىپ لوٍۇپ وەٌّەوچي ثوٌسى
، زېگۀسەن لبرالچىٍىك ۋە ثۇالڭچىٍىك وەضپىگە «جبغسا ٍوٌۋاش ثوٌّىطب، ِبٍّۇْ پبزىػبھ»

ٍىرىٕىڭ وىػٕىگەْ ئبۋازىٕي ئبڭالپال، ئبزەجٍىٕىپ وەجىەْ ثۇ ٍبۋاٍىالر ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ئبج
ثۇ  .جبغ لىرٌىرى ۋە ئېىىٕسارٌىمالرغب ِۆوۈٔۈپ پبٔبھٍىٕىۋاٌسى .لورلۇپ ٍۈرىىي لېپىسىٓ چىمحي

ئبرلىٍىك ِۇضۇٌّبٔالر ِەزىٕىگە پبراوۀسىچىٍىه ضېٍىع ئېھحىّبٌي ثوٌغبْ ئبغۇ لەثىٍىٍەرگە 
ّە ذۇرۇچٍىرىٕي ئبرىالغحۇرۇپ، جۇٍغۇٌىرىغب ۋەھى - جۀجىھ ثەرزى ۋە ئۇالرٔىڭ ھېص

 - ئەوطىَەجچىٍىىٕىڭ ٍبِبْ ئبلىۋىحىسىٓ ئبگبھالٔسۇرۇظ ضىگٕبٌي ثەرگۀسىٓ وېَىٓ ئبِبْ
  .ئېطەْ ِەزىٕىگە لبٍحىپ وەٌسى

 ئىىىىٕچي لېتىٍّىك ثەدرى غبزىتي
ِۇضۇٌّبٔالر ئەجراپحىىي لبرالچي ۋە ثۇالڭچي ثەزەۋى ثبٔسىحالرٔىڭ ھەٍۋىطىٕي ٍەرگە 

ئۇالرٔىڭ پبراوۀسىچىٍىه ضېٍىع ھەرىىەجٍىرىٕي چەوٍىگۀسىٓ وېَىٓ چوڭ ئۇرۇپ، 
ٍېڭي ٍىً وىرىپ،  .زۈغّىٕي ثىٍەْ ثوٌىسىغبْ ئۇرۇغمب جەٍَبرٌىك لىٍىػمب وىرىػىپ وەجحي

لۇرەٍع جەرەپ ثىٍەْ )ئبٌسىٕمي ٍىٍي ئوھۇز غبزىحىسا( پۈجۈغىەْ ِۇززەت وۈٔطبٍىٓ ٍېمىٕالپ 
ٍىٍي  - 626ٍىٍي غەئجبْ ئېَىسا )ِىالزىَە  - 4ھ ھىجىرىَىٕىڭ غۇڭب، رەضۇٌۇٌال .وەٌگۀىسى

وىػىٍىه لوغۇْ ثىٍەْ ثەزرىگە لبراپ ٍوي  1500ٍبٔۋار( زا ئۆزىٕىڭ ۋەزىطىگە ئبضبضەْ 
ئەٌەِٕي ئەٌي ئىجٕي ئەثۇ جبٌىت وۆجۈرزى ۋە  .لوغۇٔسا پەلەت ئوْ زأە ئبجٍىك ثبر ئىسى .ئبٌسى

رەضۇٌۇٌالھ لوغۇٕٔي ثبغالپ، ثەزرىگە  .ئىجٕي رەۋاھۀي لبٌسۇرزى ئۆز ئورٔىسا ِەزىٕىسە ئبثسۇٌالھ
  .ٍېحىپ ثېرىپ، ِۇغرىىالرٔىڭ ٍېحىپ وېٍىػىٕي وۈجۈپ ضبلالپ جۇرزى

ئەِّب، ئەثۇ ضۇفَبْ ِەوىە ِۇغرىىٍىرىسىٓ ئىىىي ِىڭ ئەضىەرٔي ئەگەغحۈرۈپ 
ٍىرالٍىمحىىي ئبجٍىك ثبر ئىسى( چىمىپ، ِەوىىسىٓ ثىر وۈٍٔۈن  50)ئۇالرٔىڭ ئىچىسە 

ئەثۇ ضۇفَبْ ِەوىىسىٓ  .زا ِەجىٕٕە زەپ ئبجىٍىسىغبْ ثىر ضۇ ثوٍىغب چۈغحي«ِەررىسەھراْ»
ئۇ  .لورلۇٔچ ثېطىپ، ثىر ذىٍال ۋەھىّە ثىٍەْ جۇغۇٌساپ جىحرەٍححي، ٍوٌغب چىممبٔسىٓ ثېرى

ئىرازىطي ِەررىسەھرأغب چۈغىۀسىٓ وېَىٓ جېرىّۇ ضۈر ثېطىپ، وەٍپىَبجي ٍبِبٔالغحي ۋە 
ئۇالر ئەثۇ ضۇفَبٕٔىڭ ئبغۇ پىىىرى  .زېسىثوغبپ، ثىر ئبِبي لىٍىپ، لبٍحىػٕىڭ چبرىطىٕي ئىس

  .لبٍحىپ ِېڭىػحيثىٍەْ 
ئەِّب، ِۇضۇٌّبٔالر جەرەپ ثەزرىسە ضەوىىس وۈْ جۇرۇپ، زۈغّۀٕىڭ ٍېحىپ وېٍىػىٕي 

 .ىپ، وۆپ پبٍسا ئبٌسىغۇ جەرٍبٔسا جىجبرەت ئۈچۈْ ثىرگە ئېٍىۋاٌغبْ ِبٌٍىرىٕي ضېح .وۈجحي
ئۇالر ثۇ لېحىّمي ھەرىىەت ئبرلىٍىك، ئەھۋاي ضېسىٍگەْ ھبِبْ  .ئبٔسىٓ ِەزىٕىگە لبٍححي
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ھەرىىەجىە ئۆجۈظ، ثبظ وۆجۈرگەْ ھبِبْ ِۇغث ئېحىػحەن ضىَبضىٌ ئۈضحۈٍٔۈوٕي لوٌغب 
وؤحروي غەۋوىحي ِەزِۇت ثېىىسى ۋە ۋەزىَەجٕي  - وىػىٍەر لەٌجىسىىي غبْ .وەٌحۈرۈۋاٌسى

ثۇ غبزات  .لىٍىػحب ِۇزاپىئەزە جۇرۇغحىٓ ِۇھبضىرىگە ئۆجۈظ زەرىجىطىگە جەرەلمىٌ لىٍسى
ثەزرى وىچىه »ۋە « ئىىىىٕچي ثەزرى غبزىحي»ٍبوي « ثەزرى وېٍىػىّي غبزىحي»جبرىرحب 

  .زېگەْ ٔبِالر ثىٍەْ ئبجبٌسى« غبزىحي
ئۇٔىڭ ئەجراپىسىىي راٍؤٍىرىسا ثۇ چبغسا ِەزىٕە ۋە  .رەضۇٌۇٌالھ ثەزرىسىٓ لبٍحىپ وەٌسى

پۈجۈْ  .جىٕچٍىك، ِۇلىٍّىك ئوِۇٍِىػىپ، ٍبذػي ثىر ئىجحىّبئىٌ وەٍپىَبت ثبرٌىممب وەٌگۀىسى
ثۇٔىڭ ثىٍەْ رەضۇٌۇٌالھمب ئەرەة زېّىٕي چېگراضىٕىڭ ئەڭ ٍىراق  .جەۋەٌىه ذبجىرجەَ ئىسى

ٕي جېرىّۇ ٍبذػي چەت جبٍٍىرىغىچە لوغۇْ جبرجىپ ثېرىپ، ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ۋەزىَەج
 - وؤحروي لىٍىپ، ئىطالَ زەۋىحي ئۈچۈْ ٍبذػي ِۇھىث غبرائىث ثەرپب لىٍىع ۋە ثۇٔي ٍىراق

 .زۈغّۀٍەرٔىڭ ھەِّىطىگە ئۇلحۇرۇپ لوٍۇغمب ئوثساْ ثىر پۇرضەت ٍبرىحىٍسى - ٍېمىٓ زوضث
« يزۇِەجۇي جۀسە»ئۇ ثەزرىسىٓ لبٍحىپ وېٍىپ، ِەزىٕىسە ئبٌحە ئبً جۇرغبٔسىٓ وېَىٓ 

جبالپ، ٍوٌۇچىالرغب  - وەچىۀٍەرٔي ثوالپ - ئەجراپىسىىي لەثىٍىٍەر ٍوٌٕي جوضۇپ، ئۆجىەْ
زۇٌۇَ ضبپحۇ ۋە ٍۀە ِەزىٕىگە ٍۈرۈظ لىٍىع ِەلطىحىسە جىسزىٌ وۈچ جوپالۋېحىپحۇ،  - جەۋرى

غۇٔىڭ ثىٍەْ رەضۇٌۇٌالھ ئۆز ئورٔىسا ِەزىٕىسە ضىجبئ ئىجٕي  .زېگەْ ذەۋەر ئبڭالٔسى
وۈٔي  - 25ٍىٍي رەثىئوٌئەۋۋەٌٕىڭ  - 5ۇٌغىفبرىٕي لبٌسۇرۇپ، ھىجىرىَىٕىڭ ئەرفەجەج

وىػي ثىٍەْ ٍوٌغب چىمحي ۋە ثۀي ئۆزرە لەثىٍىطىسىٓ ثىر وىػىٕي  1000ِۇضۇٌّبٔالرزىٓ 
لوغۇْ زۈغّۀگە جوٍۇلطىس زەرثە ثېرىع ئۈچۈْ وۈٔسۈزى  .ٍوٌجبغٍىغۇچىٍىممب ئېٍىۋاٌسى

ٍۈرۈپ ِېڭىپ، ھەجحب ثىر چبغسا ئۇالرٔىڭ جەۋەٌىىىگە ٍېمىٕالپ  - ٍوغۇرۇٔۇپ، وېچىطي ٍوي
ِبٌٍىرىغب ۋە  - غۇڭب، رەضۇٌۇٌالھ ئۇالٔىڭ چبرۋا .ثېرىۋىسى، ئۇالرزىٓ ھېچىىػي ئۇچرىّىسى

 .ثەزىطي لېچىپ وەجحي .ئۇالرٔىڭ ثەزىطي لوٌغب چۈغحي .پبزىچىٍىرىغب ھۇجۇَ لىٍسى - لوٍچي
جەرەپىە  - ضۇٌّبٔالرٔىڭ وەٌگىٕىٕي ئبڭالپ، جەرەپئەِّب زۇِەجۇٌجۀسەي ئبھبٌىطي ِۇ

ِۇضۇٌّبٔالر ئۇالرٔىڭ ِۀسىٍىگە ٍېحىپ ثبرغبٔسا، ئۇالرٔىڭ لبرىطىّۇ  .جىىىۋەجىۀىسى
جەرەپىە  - پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ ئۇ ٍەرزە ثىر لبٔچە وۈْ جۇرۇپ جەرەپ .وۆرۈّٔىسى

رٔي چىمىرىپ، ئبذحۇرۇپ وۆرگەْ ئبرلب لوغۇٔال - چبرٌىغۇچىالرٔي ئەۋەجىپ ۋە ئبرلىّۇ
لبٍحىع ضەپىرىسە  .غۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇ ِەزىٕىگە لبٍححي .ثوٌطىّۇ، ثىرِۇ ئبزەَ ئۇچرىحىٍّىسى

  .ئۇٍەٍٕە ئىجٕي ھىطٕي ثىٍەْ )ِۇٔبضىۋەجٍىه( وېٍىػىٍّەرٔي ئىّساالغحي
رەضۇٌۇٌالھ ِبٔب ِۇغۇٔساق چبپطبْ، ھەَ جىسزىٌ ھەرثىٌ ٍۈرۈغٍەرٔي لوزغبظ ۋە 

ٔساق زأب ھەَ پۇذحب جەزثىرٌەرٔي لوٌٍىٕىع ئبرلىٍىك راٍوْ جەۋەٌىىىٕىڭ جىٕچ، ِۇلىُ ِۇغۇ
ثوٌۇغىٕي، ۋەزىَەجٕي وؤحروي لىٍىپ، زەۋىر چبلىٕي ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ِۀپەئەجىگە ئۇٍغۇْ 

ئبرلىسىٓ جبالپەجىە  - ئبٍٍىٕىػىٕي، ھەِسە ِۇغۇ ثىر ٍىً ِبثەٍٕىسە ِۇضۇٌّبٔالرٔي ئبرلب
جبغمي لىَىٕچىٍىمالرٔي زور  - ەر جەرەپحىٓ ئطىىۀجىگە ئېٍىۋاٌغبْ ئىچىيئۇچرىحىپ، ھ

ثۇٔىڭ ثىٍەْ  .زەرىجىسە ٍېٕىىٍىحىػحەن ٔەجىجە ۋە ِۇۋەپپەلىَەجٍەرٔي لوٌغب وەٌحۈرزى
ِۇضۇٌّبٔالرغب زەئۋەجي ئىطالِىَۀي لبٔبت ٍبٍسۇرۇظ ۋە پۈجۈْ ئبٌەٍِەرٔىڭ پەرۋەرزىگبرىٕىڭ 

  .غبرائىث ھبزىرالٔسى - الٍىمىسا ٍەجىۈزۈظ ئۈچۈْ ِۇۋاپىك غەرتئەٌچىٍىىىٕي ئۆز 
 ئەھساة غبزىتي
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ئۆجىەْ ثىر ٍىٍسىٓ وۆپرەن ۋالىححىٓ ثېرى ئېٍىپ ثېرىٍغبْ ھەرثىٌ ھەرىىەجٍەرزە 
جەزثىرٌەر ئبرلىٍىك ئبرإٌىڭ ۋەزىَىحي ذېٍي ئوثساْ  - لوٌٍىٕىٍغبْ ِبززىٌ ۋە ِۀىۋى چبرە

ِىٍٕىه ۋە ذبجىرىجەٍِىه ئبضبضىٌ جەھەجحىٓ ئۈضحۈٍٔۈوٕي ئە .جىٕچٍىٕىپ لبٌغبٔىسى
ئۇالرغب  .ٍەھۇزىَالر ئبزغۇٍٔۇق ئۇٍمۇضىسىٓ ٍۀىال ئوٍغبّٔىسى، ئەپطۇضىي .ئىگىٍىگۀىسى

 - ٍبذػىٍىك ٍبراغّىسى، ئۇالر ئبٌساِچىٍىك ۋە ضۈٍمەضث پىالٔالظ ضەۋەثىسىٓ جبرجمبْ ئبزاة
ٍەھۇزىَالر ئەِسى ِۇضۇٌّبٔالر ثىٍەْ  .ئبٌّىسى ئۇلۇثەجٍىرىسىٓ ئبچچىك ضبۋاق ۋە ئىجرەت

ثىۋاضىحە لبرغىٍىػىػمب ِبزارى ٍەجّەٍسىغبْ ثوٌغبچمب، ئۇالر ئبغۇ رەزىً ِەلطىحي ئۈچۈْ 
  .ئبجبٍىپ لورلۇٔچٍۇق ئبجبٍىپ لەثىھ ِۇٔساق ثىر پىالٕٔي جۈزۈپ چىمحي

َ ئەِەٌسارٌىرىسىٓ ذەٍجەرٌىه ٍەھۇزىَالرٔىڭ وبجحىۋاغٍىرى ۋە ثۀي ٔەزىر ٍۇلىرى لبجال
ئۇالر ِەوىە ِۇغرىىٍىرىٕي  .ثوٌۇپ، ٍىگىرِىسەن ئبزەَ جەغىىٍٍىٕىپ ِەوىىگە ثبرزى

رەضۇٌۇٌالھمب لبرغي ئۇرۇظ لوزغبغمب چبلىرزى ۋە ئۇالر ثىٍەْ ِۇغۇ ھەلحە ضىَبضىٌ زوضحٍۇق ۋە 
لۇرەٍع  .ھەِىبرٌىك ئورٔىحىپ، ئۆزٌىرىّۇ ثىۋاضىحە جەڭگە لبجٕىػىسىغبٍٔىمىٕي ۋەزە لىٍسى

ئۆجىەْ ٍىٍي ثەزرىسە ئۇچرىػىع ۋەزىطىگە ذىالپٍىك لىٍغبْ  .جەرەپ زەرھبي ِبلۇي ثوٌسى
لۇرەٍع زائىرٌىرى ثۇ لېحىّمي زەرثىسە وۆپرەن روي ئوٍٕبظ ئبرلىٍىك غۇ چبغسا زەذٍىگە 

  .ٔوِۇضىٕي ئبلٍىّبلچي ثوٌسى - ئۇچرىغبْ ئبر
ٌحۈرۈپ ثوٌغبٔسىٓ وېَىٓ ئۇزۇي غەجفبْ ئۆِەن ئەزاٌىرى لۇرەٍع زائىرٌىرىٕي ئىٕسەوىە وە

غەجفبْ جەرەپ ذۇغبٌٍىك ثىٍەْ  .ىسىسېگۀئۇالرٔىّۇ ِۇغۇ ٔىػبٔغب ئۈٔ .لەثىٍىطىگە چىمحي
جەرەپىە  - ئبٔسىٓ ثۇ ئۆِەن ِۇغۇ ئەجراپحىىي ئەرەة لەثىٍىٍىرىسە جەرەپ .لوثۇي لىٍسى

جبِبئەت پىىىرى جوپٍىسى ۋە جۆۋەْ لبجىراپ ٍۈرۈپ، ِۇضۇٌّبٔالرغب لبرغي  - چېپىپ، ٍۇلىرى
 .ثۇرۇْ ٍبالغحي - ثۆرىٍەر ئېغىس - ئوذػبظ لبراغحىىىٍەر جەڭ زوضث جبرجىػىپ، جۈٌىە

لىطمىطي، ِبٔب ِۇغۇٔساق لىٍىپ، ٍەھۇزىٌ ضىَبضىَؤٍىرى ۋە لوِبٔساْ ئەِەٌسارٌىرى وۇفرى 
  .زأسىوۈچٍىرىٕي رەضۇٌۇٌالھمب لبرغي ثىرٌەغحۈرۈپ، جەغىىٍٍەغحە ِۇۋەپپەلىَەت لب

لۇرەٍع  .ئۇزاق ئۆجّەً ھەر لبٍطي جەرەپ ۋەزىطىگە ئبضبضەْ ِەزىٕىگە لبراپ ٍوٌغب چىمحي
 4000ۋە وۀبٔە لەثىٍىٍىرى ھەِسە ئۇالرٔىڭ ئىححىپبلساغٍىرى )ئەثۇ ضۇفَبٕٔىڭ لوِبٔسأٍىمىسا( 

ضۇٌەٍُ  ئۇالر ِەررىسەھرأغب وەٌگۀسە، ثۀي .وىػي ثىٍەْ جۀۇثحىٓ غىّبٌغب لبراپ ئبجالٔسى
غەرلحىٓ غەجفبْ لەثىٍىٍىرىسىٓ ثۀي فەزارە )ئوٍەٍٕە ئىجٕي ھىطٕي  .لەثىٍىطي لوغۇٌسى

ثبغچىٍىمىسا(، ثۀي ِۇررە )ھبرىص ئىجٕي ئەۋف ثبغچىٍىمىسا(، ثۀي ئەغجەئە )ِىطئەر ئىجٕي 
غۇٔىڭسەن ثۀي ئەضەز ۋە  .رەذىٍَە ثبغچىٍىمىسا( جەِەت ۋە ئبٍّبلٍىرى غەرثىە لبراپ ِبڭسى

 - غۇٔساق لىٍىپ، ھەر لبٍطي لەثىٍە ۋە ئبٍّبلالرٔىڭ لوغۇٍٔىرى جوپ .ثبغمىالرِۇ لوزغبٌسى
ئەِسىىي ئىع ِەزىٕىسە  .جوپ ثوٌۇپ، ثەٌگىٍۀگەْ ِۇززەت ثوٍىچە ِەزىٕىگە لبراپ ٍوي ئبٌسى

 وىچىه، ئەر - ثىر لبٔچە وۈٔسىٓ وېَىٓ ِەزىٕە ئەجراپىسا ِەزىٕە ئبھبٌىطىٕىڭ )چوڭ .لبٌغبٔىسى
ِىڭسىٓ وۆپرەن  12ٍبظ( ئوِۇِي ضبٔىسىٓ ئۈچ ھەضطە ئېػىپ وېحىسىغبْ  - ئبٍبي، لېرى -

 .)غۇ زەۋرگە ٔىطجەجەْ( ٔبھبٍىحي زور لوراٌٍىك لوغۇْ لبرا چۆِۈٌە وەثي ِىغىٍساپ پەٍسا ثوالجحي
 ٔبۋازا ثۇ ثىرٌەغّە لوغۇْ ِەزىٕە جەۋەضىگە جۇٍۇلطىس ٍېحىپ وېٍىسىغبْ ثوٌطب، ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ

ذەجەر وەٌحۈرەجحي ۋە ئۇالرٔىڭ  - ثۇ ٍەرزىىي ِەۋجۇزىَىحىگە ِۆٌچەرزىىىسىٓ وۆپ ذەۋپ
ۋارأٍىرى  - ِبوبْ ۋە ثبغ - ٍبظ لىرغىٓ لىٍىٕىپ، ٍۇرت - وىچىه، لېرى - ھەِّىطي چوڭ
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ثىراق، ِەزىٕە  .جەٌحۆوۈش ذبٔىۋەٍراْ ثوٌۇپ وېحىػىّۇ ئېھحىّبٌغب ٔبھبٍىحي ٍېمىٓ ئىسى
ّىّۇ ضەگەن ھەَ ٍىــرالٕي وۆرەر رەھجەرٌىــه ثوٌغبچمب، ئۆزىٕىڭ ٍۇِـراْ ئۈگە رەھجەرٌىه لبجٍى

ثبرِبلٍىرى ثىٍەْ زۈغّۀٕىڭ جوِۇرىٕي ضەگەوٍىه ثىٍەْ جۇجۇپ، وېطەٌگە جوغرا زىئبگٕوز 
غۇڭب، ثۇ  .لوٍۇپ، ۋەزىَەجٕي ئبٌسىٓ ِۆٌچەرٌەپ، ئەجراپٕي زىممەت ثىٍەْ وۆزىحىپ جۇرۇۋاجبجحي

ىرى ئۆز ِبوبٍٔىرىسىٓ جېري لوزغبٌّبضحب ِەزىٕە لوِبٔسأٍىك غىحبثي ئۆز جبھبٌەت غبٍىىٍ
ذەجەر جوغرىٍىك جسزىٌ ِەٌۇِبت  - ئبذجبراجچىٍىرى ئبرلىٍىك ثۇ ِىطٍىطىس ذەۋپ

رەضۇٌۇٌالھ ئبذجبراجٕي جبپػۇرۇۋاٌغبٔسىٓ وېَىٓ زەرھبي ٍۇلىرى  .جبپػۇرۇۋاٌغبٔىسى
ئبذىرزا ٍىـغىٓ لبجٕبغچىـٍىرى  .ىغىٕي چبلىرزىزەرىجىٍىىٍەر وېڭەٍحىٍگەْ ھەرثىٌ وېڭەظ ٍ

ثىٍەْ رەھجەرٌىه لبجٍىّي ئوجحۇرىطىسا جىسزىٌ ِۇزاوىرە ۋە لىسغىٓ غۇٌغۇال لىٍىع ئبرلىٍىك 
 - وبجحب ضبھبثە ضەٌّبْ فبرىطي )ئبٌالھ ئۇٔىڭسىٓ رازى ثوٌطۇْ( ئوجحۇرىغب لوٍغبْ جەوٍىپ

لوٌچە، ٔبھبٍىحي لىسغىٓ وەٍپىَبت ثىٍەْ ذۀسەن  - ِۇضۇٌّبٔالر لوي .الٍىھىطي ِبلۇٌالٔسى
رەضۇٌۇٌالھّۇ ئۇالرغب ئىٍھبَ ۋە ِۀىۋى ِەزەت ثېرىپ ئۇالرٔىڭ  .ووالغمب وىرىػىپ وەجحي

  .ئبذىر ئۆزى ثىۋاضىحە لبجٕبغحي - ذۀسەن ووالظ ھەرىىىحىگە ثبغحىٓ
غ ئىسىرٌىك ِەزىٕىٕىڭ غىّبٌي لىطّىسىٓ ثبغمب ھەِّە ٍبلىطىٕي ئەضىي چبجمبٌٍىك جب

ثوضحبٍٔىك ۋە ذورِىساٌىمالر ئوراپ جۇرغبْ ثوٌغبچمب، رەضۇٌۇٌالھ گوٍب ٍېحىػىەْ ھەرثىٌ 
ثۇٔساق زور لوغۇٕٔىڭ ِەزىٕىگە ثىرالال ھۇجۇَ لىٍىپ ثبضحۇرۇپ وىرەٌىػي پەلەت »ئبٌىّسەن: 

ىٕىڭ زە، غۇڭب ئۇ ذۀسەن ئورٔىٕي ِەزىٕ - زېگۀٕي پەرەز لىٍسى« غىّبي جەرەپحىٕال ِۇِىىٓ
ِۇضۇٌّبٔالر ذۀسەن لېسىع ئىػىٕي ٔبھبٍىحي  .غىّبٌي لىطىّىغب ووالغٕي ثېىىحىۀىسى

ْ ثىر وۈْ جوپب لېسىپ، جوغۇپ، وەچ وىرگۀسە ئبٔسىٓ ۈجۈئۇالر پ .جىسزى ئېٍىپ ثبرزى
لوغۇْ ِەزىٕە جەۋەضىگە لەزەَ  غۇٔساق لىٍىپ ئبغۇ ِىطٍىطىس زور .ئۆٍٍىرىگە لبٍحبجحي
  .ۇرۇٌىػىّۇ ئەضٍىسىىي جەٌەپ ثوٍىچە پۈجۈپ چىمحيثبضمۇچە ذۀسەن ل

 زەي غۇ وۈٍٔەرزە لۇرەٍع زائىرٌىرى جۆت ِىڭ ِۇغرىه لوغۇٔىٕي ثبغالپ وېٍىپ زىئبثە
غەجپبْ ۋە  .ٍەرگە چۈغحي زېگەْئبرىٍىغىسىىي ضەي وۆٌچىىي ثوٍىسىٓ روِە  ثىٍەْ جبرىف

ضەٌسەن ئېمىپ وېٍىپ ئوھۇز جېغي ِۇغرىه ٔەجسە جەرەپحىٓ  6000ئۇالرغب جەۋە لەثىٍىٍەرزىٓ 
 . زېگەْ ٍەرگە ئورۇٔالغحي« ٔىمّب لۇٍرۇلي»جەۋەضىسىٓ 

ِىڭ وىػي ثىٍەْ چىمىپ ضەٌئي جېغي ثبغرىغب چۈغۈپ  3رەضۇٌۇٌالھ ِۇضۇٌّبٔالرزىٓ 
 .ذۀسەن ئبووپي رەضۇٌۇٌالھ ثىٍەْ زإغّەْ ئوجحۇرىطىٕي ئبٍرىپ جۇراجحي .ِۇزاپىئەزە جۇرزى

پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ ئۆز  .ئىسى« زۈغّەْ ھبِبْ ِەغٍۇپ ثوٌىسۇ!»ػي ئۇالرٔىڭ جەڭ ِبرى
ئورٔىسا ِەزىٕىسە ئبثسۇٌال ئىجٕي ئۇِّۇ ِەوحۇِٕي لبٌسۇرۇپ ئبٍبٌالر ۋە ثبٌىالرٔي غەھەر 

 . لەٌئەضىگە ٍىغىۋېحىػىە ثۇٍرىغبٔىسى
زغبپ وەٍٕي ٍىغىٍىپ ِۇضۇٌّبٔالرغب ئوِۇِي ٍۈزٌۈن ھۇجۇَ لو - ِۇغرىىالر ئبٌسى

ِەزىٕىگە ثبضحۇرۇپ وىرِەوچي ثوٌۇپ زېۋەٍٍەپ وېٍىػىۋىسى جۈپحۈز ھەَ جىه وەجىەْ 
ن ئەجسىھبزەن ئبغسىٕي چوڭ ئېچىپ ۈرٌۈذۀسەن ئبووپي گوٍب وەٌگۀٕي غوراپ وېحىسىغبْ ض

غۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇالر ِۇضۇٌّبٔالرٔي ِۇھبضىرىگە ئېٍىپ ٍبجّبلحىٓ  .جۇرغبْ ھبٌەجحە وۆرۈٔسى
جبپبٌّىسى، چۈٔىي ئۇالر ئۆز ِبوبٍٔىرىسىٓ ٍوٌغب چىممبٔسا ثۇ ذىً جەڭ جبوحىىىطىغب ثبغمب ئبِبي 

ثۇٔساق جەڭ جبوحىىىطىٕي ئەرەثٍەر ثۇٔسىٓ ثۇرۇْ وۆرۈپ ، لبرىحب جەٍَبرٌىمطىس چىممبٔىسى
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ئۇالر ذۀسەن . جەزثىرٌىرىٕي جەڭ ھېطبۋىغب وىرگۈزۈپّۇ لوٍّىغبٔىسى - ثبلّىغبچمب ئۇٔىڭ چبرە
ثۆضۇپ ئۆجّەوچي ثوٌۇپ ئبجىس ھبٌمىالرٔي پبٍالپ ٍۈرۈپ ذۀسەن ثوٍىسا ئبت  جؤىٍىسىٓ

ِۇضۇٌّبٔالر ئۇالرٔىڭ ھەرىىەت ٔىػبٔىٕي زىممەت ثىٍەْ وۆزىحىپ  .چبپحۇرۇغمب ثبغٍىسى
لبٍطي جەرەپىە ئبت چبپحۇرضب غۇ جەرەپىە ٍېحىپ ثېرىپ ِۇغرىىالرٔىڭ ذۀسەوحىٓ ثۆضۈپ 

ٍبِغۇزەن ئوق  - پب جوغمۇزۇپ ٍوي ٍبضىۋاٌّبضٍىمي ئۈچۈْ لبرئۆجـّەضٍىىي ٍبوي ذۀسەوىە جو
ئبذىرى لۇرەٍع چەۋۀسازٌىرىسىٓ ثىر  .ٍبغسۇرۇپ ئۇالرٔي ذۀسەن ٌېۋىگە ٍېمىٓ وەٌحۈرِىسى

ثۆٌۈوٍەر ِۇھبضىرە ٔەجىجىطىٕي جىّجىحٍىك ثىٍەْ وۈجۈپ جۇرۇغٕي ذبٌىّىغبْ چېغي، 
ئەِرى ئىجٕي  ۇغمب ثبغٍىسى، ئۇالرٔىڭ ئىچىسەئۇالرزىٓ ثىر جۈروـــۈَ جەٌۋىٍەر ئبت چبپحۇر

پبٌۋأالرِۇ ثبر  - ئەثسى ۋۇز، ئىىرەِە ئىجٕي ئەثي جەھىً ۋە زىرار ئىجٕي ذەجحبة لبجبرٌىك ثبجۇر
ئۇالر ذۀسەوحىٓ ضەي جبرراق لېسىٍغبْ ثىر ٍەرگە ئبجٍىرىٕي چبپحۇرۇپ وېٍىپ  .ئىسى

ٍىىحە ئبت چبپحۇرۇپ ڭىسىىي جۈزٌەمٍىئۇچۇرجۇپ ئۆجىۈزۈپ ضەٌئي جېغي ثىٍەْ ذۀسەن ئبرى
ثۇ چبغسا ئۇالرغب لبرغي ئەٌي ئىجٕۇ ئەثي جبٌىپ  .جەۋالْ لىٍىپ وۈچ وۆرضىحىػىە ثبغٍىسى

ِۇضۇٌّبٔالرزىٓ ثىر ٔەچچە ٔەپەر ئەزىّەجٕي ثبغالپ چىمىپ ئۇالرٔي ھەر جەرەپحىٓ لورغبپ 
ثۇ ٍەرزە ِۇغرىىالر  .رزىئبذىرى ئۆزٌىرى ئبت ضەورىحىپ ئۆجىەْ جبر ٔۇلحىغب لىطحبپ ئبپب

ٍەن ئېٍىػىع جەٌىپىٕي لوٍغبٔىسى،  - جەرەپحىٓ ئەِرى ئىجٕي ئەثەزۋۇز ِۇضۇٌّبٔالرغب ٍەوّۇ
ئۇٔىڭغب لبرغي ئەٌي ئىجٕۇ ئەثي جبٌىپ ِەٍسأغب چۈغۈپ ئەِىرٔىڭ ئۇغۇزىٕي ئېچىػحۇرىسىغبْ 

لىٍىچىٕي لىٕىسىٓ زە، غۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇ ئېحىسىٓ ضەورەپ چۈغۈپ  - ثىر گەپٕي لىٍسى
ئبٔسىٓ ئەٌىغب پەغۋا ئبجحي ۋە  .لوٌىٕي چېپىپ ثوٍٕىٕي ئۈزۈۋەجحي - ضۇغبرغبٔچە ئبجٕىڭ پۇت

 .ئبذىرى ئەٌي رەلىجىٕي غەپٍەجحە لبٌسۇرۇپ ئۇٔي لىٍىچ ثىٍەْ ئۇرۇپ ٍىمىححي .لىٍىچالغحي
طي غۇ ئۇالرٔىڭ لورلۇٔچى .ثبغمىالر چېىىٕگەْ پېحي لېچىپ ذۀسەوىە ئۆزىٕي ئېحىػحي

زەرىجىگە ٍەجحىىي، ثبظ ضەروەرزە ئىىرەِە ئىجٕۇ ئەثي جەھىً ئەِر ئىجٕۇ ئەثسى ۋۇزٔىڭ 
وبٌٍىطىٕىڭ ئبٌسىغب زۇِۇالپ وەٌگۀٍىىىٕي وۆرۈپ ٔەٍسىطىٕي ئېٍىۋېٍىػمىّۇ ئۈٌگۈرەٌّەً 

ِۇغرىىالر ِۇھبضىرىٕي راضب وۈچەٍحىەْ ئبغۇ وۈٍٔەرزە،  .لېچىپ ئۆزىٕي ذۀسەوىە ئبجحي
ٓ ثۆضۈپ ئۆجۈظ ٍبوي جوپب جوغمۇزۇپ ٍوي ثەرپب لىٍىػمب وۆپ لېحىُ ئۇرۇٔۇپ وۆرزى، ذۀسەوحى

ٍبِغۇرزەن ئوق  - ٌېىىٓ ِۇضۇٌّبٔالرِۇ ثوظ وەٌّەً لەھرىّبٔالرچە وۈرەظ لىٍىپ، ئۇالرغب لبر
 . ٍبغسۇرۇپ ۋە لبرغىٍىك وۆرضىحىپ، ئبذىر ئۇالرٔي ِەلطىحىگە ٍەجىۈزِىسى

جەڭ ثىٍەْ ثوٌۇپ وەجىۀٍىىحىٓ، رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ۋە ِۇغۇٔساق جىسزىٌ ۋە وەضىىٓ 
ِۇغۇٔىڭسىٓ ِەٌۇَ ثوٌسىىي،  .ثبغمب ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ثىر لبٔچە ۋالىث ٔبِىسى لبزا ثوٌۇپ وەجحي

ِۇغرىىالرٔىڭ ذۀسەوحىٓ ثۆضۈپ ئوجۈغىە ئۇرۇٔۇغي ۋە ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ئۆزٌۈوطىس لبرغىٍىك 
ثىر لبٔچە وۈْ زاۋاِالغمبْ، ٌېىىٓ ذۀسەن جؤىٍي  وۆرضىحىپ ئۇالرغب لبٍحبرِب زەرثە ثىرىػي

ثىرىسىٓ ئبٍرىپ جۇرغبچمب ئبرىسا ثىۋاضحە ئۇرۇظ  - ئوجحۇرىسا پبضىً ثوٌۇپ، ئىىىي جەرەپٕي ثىر
ثىرىٕي ٍىرالحىٓ ئولمب جۇجۇظ،  - ۋە لبٍٔىك جولۇٔۇظ ٍۈز ثەرِىگەْ، ثەٌىي ئىىىي جەرەپ ثىر

زۇرۇش، ثۇ لېحىّمي ئېحىػىػحب ھەر ئىىىي  .ەوٍۀگەْوۈچ وۆرضىحىع، ھەٍۋە لىٍىع ثىٍۀال چ
ِۇضۇٌّبٔالر  .جەرەپحىٓ ثبرِبق ثىٍەْ ضبٔىغىٍي ثوٌىسىغبْ ثىر لبٔچە وىػي چىمىُ ثوٌسى

 .جەرەپحىٓ ئبٌحە وىػي غېھىس ثوٌسى، ِۇغرىىالر جەرەپحىٓ ئوْ وىػي ٍەر چىػٍىحىٍسى
ئبغۇٔساق  .ثىر جەرەپ لىٍىٕسىئۇالرٔىڭ ئىچىسە ثىر ٍبوي ئىىىي وىػىال لىٍىچ ثىٍەْ 
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جىروىػىع زاۋاِىسا ضەئەز ئىجٕي ِەئبز رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇغب ئوق جېگىپ ئۇٔىڭ وۆن لبْ جۇِۇرى 
  .ئۈزۈۋېحىٍسى

ِۇضۇٌّبٔالر جەڭ ِەٍسأىٕىڭ ئبٌسىٕمي ضېپىسا ِبٔب ِۇغۇٔساق ئېغىر ھەَ جىسزىٌ 
ئېٍىػىۋاجمبْ ھبٌمىٍىك پەٍحٍەرزە ِبِبجٍىك  - لېَىٕچىٍىمالرغب ثەرزاغٍىك ثېرىپ ھبٍبت

وبِىرٌىرىسا جبلەجطىس  - چبٍبٍٔىرى ئۆزٌىرىٕىڭ ئۇۋا - ضۈٍمەضحچي ِەوىبر ٍەھۇزىٌ ٍىالْ
 .جىپىرالپ، زەھەر ٔەغحەرٌىرىٕي ئۆز جېٕىگە ئۇرۇغٕىڭ ووٍىسا جوذحىّبً ھەرىىەت لىٍىۋاجبجحي

ۋە وېٍىػىٍّەرٔي ٍىرجىپ وەئەة ئىجٕي ئەضەز رەضۇٌۇٌالھ ثىٍەْ جۈزگەْ ئەھسى  ئبذىرى،
جبغالپ ِۇضۇٌّبٔالر ثىٍەْ ثوٌغبْ ِۇٔبضىۋەجٕي ئۈزۈپ، لبرغىالغّبلچي ۋە ِۇغرىىالر ثىٍەْ 

ىي سېسىثۀي لۇرەٍسە ٍەھۇزىٍَىرى ئۇرۇظ ئبٌ .ثىٍٍە ئۇرۇظ ضېپىگە لېحىٍّبلچي ثوٌسى
  .جەٍَبرٌىك ذىسِەجٍىرىٕي ئەِەٌىٌ ئىػٍىسى

غۇٔىڭ  .سىثۇزغبٍٔىمي جوغرىطىسىىي ذەۋەر رەضۇٌۇٌالھمب ئبڭالٍٔەھۇزىَالرٔىڭ ئەھسىٕي 
 ئۇالرٔىڭ ئبٌسىسا ضبْ .ئىٕحبٍىٓ لېَىٓ، جىسزىٌ پەٍحىە زۇچ وېٍىپ لبٌسىِۇضۇٌّبٔالر ثىٍەْ 

ضبٔبلطىس زۈغّەْ لوغۇٔي چۈِۈٌە وەثي ِىغىٍساپ جۇرۇۋاجمبْ، ئەِّب ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ  -
ئەھۋاي ئبضحىسا ئەگەر ثۀي لۇرەٍسە  ثوٌّىغبْ ئىّىبٔىَىحيئۇالرٔي جبغالپ لبٍحىپ وىرىع 

ٍەھۇزىٍَىرى ئبرلىسىٓ زەرثە ثېرىپ لبٌطب، ئۇالرٔىڭ ھۇجۇِىٕي جوضبٍسىغبْ ھېچمبٔساق 
ئبغۇ ۋاپبضىس ئبٌساِچي  ئۇٔىڭ ئۈضحىگە ئبٍبٌالر ۋە ثبٌىالر .ِۇزاپىئە جوضۇلي ٍوق ئىسى

 .ئەضىس ۋە ِۇھبپىسەجچىطىس ھبٌەجحە لېٍىپ لبٌغبٔىسىِەوىبرالرغب ٍېمىٓ جبٍسا ھېچمبٔساق ِۇزاپى
  .ثۇ چبغسا ثەزى ِۇٔبپىمالرٔىڭ وېطىٍي ئبغىبرىٍىٕىػمب ثبغٍىسى

لوغۇٔىغب  ئەِّب، رەضۇٌۇٌالھ ثۀي لۇرەٍسە ٍەھۇزىٍَىرىٕىڭ ئەھسىٕي ثۇزۇپ ئەھساة
ٍېٕي ٍبجحي،  لوغۇٌىۋاٌغبٍٔىمي جوغرىطىسىىي ذەۋەرٔي ئبڭٍىغبْ ھبِبْ ثېػىٕي ٍۆگەپ ثىرزەَ

ئبٔسىٓ ثىر چبغسا  .ئىغۋا ۋە غۇٌغۇٌىالر وۆپەٍسى - ھەجحب وىػىٍەر ئبرىطىسا ھەرذىً پىحٕە
ئبٌالھۇئەوجەر )ئبٌالھ ھەِّىسىٓ »ئۇٔىڭسا ثىر ئبز ئۈِىس جۇغۇٌسى چېغي، ئورٔىسىٓ زەش جۇرۇپ: 

ئبجب ئۇٌۇغسۇر(! ئي ِۇضۇٌّبٔالر جبِبئەضي! ضىٍەرگە ئبٌالھٕىڭ غەٌىجە ۋە ٔۇضرەت 
ئبٔسىٓ ئۇ ھبزىرلي ئۆجىۈٔچي ۋەزىَەجىە  .، زېسى«لىٍىسىغبٍٔىمي ثىٍەْ ذۇظ ذەۋەر ثىرىٍسى

جەزثىر جۈزۈغىە وىرىػحي ۋە ِۇغۇ پىالٕٔىڭ ثىر  - لبٔساق جبلبثىً جۇرۇظ ئۈضحىسە پىالْ
ڭ لىطىّي ضۈپىحىسە ِەزىٕىگە ثىر ِۇھبپىسەجچي لىطىُ ئەۋەجىپ ئۇ ٍەرزىىي ئبٍبٌالر ۋە ثبٌىالرٔى

ئۇغحۇِحۇت زەرثىطىگە ئۇچراپ وېحىػىٕىڭ ئبٌسىٕي ئبٌسى، ٌېىىٓ رەضۇٌۇٌالھ  زۈغّۀٕىڭ
ئۈچۈْ ئېَحمبٔسا چولۇَ وەضىىٓ ثىر جەزثىر لوٌٍىٕىپ ئەھساة لوغۇٔىٕي ئىچىي جەھەجحىٓ 

غۇٔىڭسىٓ ئبزغىٕىسىٓ  .ئبِبٌىٕي ئىسٌەظ جوٌىّۇ زۆرۈر ئىسى - پبرچىالپ جبغالٍسىغبٕٔىڭ چبرە
الھۇ ئەززە ۋە جەٌٍە ئۆز زەرگبھىسىٓ غۇٔساق ئەپچىً، غۇٔساق زأب ثىر جەزثىرٔي وېَىٓ ئبٌ

ثىرٌىىي پبرچىالٔسى  .ئورۇٔالغحۇرۇپ ئەۋەجحىىي، ئۇٔىڭ ثىٍەْ زۈغّۀٍەر جوپي ِبت لىٍىٕسى
 . ئۇرۇظ لىسغىٍٕىمي ضوۋۇپ جەڭگىۋارٌىمي ٍولبٌسى

زۇئبضىٕي ھەلىمەجەْ ئىجبثەت ئبٌالھ ئۆز پەٍغەِجىرىٕىڭ ۋە ِۇئّىٓ ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ 
ِۇغرىىالر ضېپىگە جەپرىمە ۋە زىسزىَەت ئۇچمۇٔي جۇجۇغۇپ، ئۆزئبرا پبرچىٍىٕىع  .لىٍسى

ثورأسىٓ ئىجبرەت ئۆزىٕىڭ غبٍىت لوغۇٔىٕي  - ئۇٔىڭ ئۈضحىگە ئبٌالھ ئۇالرغب غبِبي .جېسٌەغحي
 - ئۆرۈپ جبغالپ، لبزاْثبرىگبھىٕي  - چبپمۇْ ئۇالرٔىڭ چېسىر - ئەۋەجىپ، غىسزەجٍىه ثوراْ
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ثبرىگبھٍىرىٕي  - جبٔبپ ئبرلبٍٔىرىٕي ئۈزۈپ، ئۇالرٔىڭ چىسىر .لوِۇچٍىرىٕي زۇَ وۆِحۈرۈۋەجحي
ٍۀە ثىر جەرەپحىٓ ئبٌالھ ئۇالرغب پەرىػحىٍەرٔي ئەۋەجىپ،  .لۇرۇپ جۇرۇغمب ئىّىبٔىَەت لوٍّىسى

ك ثوٌغبْ ئبغۇ ثىر وېچىطي رەضۇٌۇٌالھ ضوغۇق لبجحى .لەٌجٍىرىگە لورلۇٔچ ۋە ۋەھىّە ضبٌسى
زۈغّۀٕىڭ ئەھۋاٌىٕي ئۇلۇپ وېٍىع ئۈچۈْ ھۇزەٍفە ئىجٕي ٍەِبٔىَٕي ئەۋەجىۀىسى، ئۇ ثېرىپ 

غۇٔىڭ  .زۈغّۀٕىڭ ٔبھبٍىحي ثىئبراٍِىك ئىچىسە لبٍحىع جەٍَبرٌىمي لىٍىۋاجمبٍٔىمىٕي ثبٍمىسى
ئۇ ثۇ ذەۋەرزىٓ ئىٕحبٍىٓ  ثىٍەْ ئۇ زەرھبي لبٍحىپ وېٍىپ، رەضۇٌۇٌالھٕي ۋالىپالٔسۇرۇۋىسى،

ئەجىطي ئەجىگەْ لبرىطب ئبٌالھ زۈغّۀٍەرٔي  .ذۇغٕۇز ثوٌغبْ ھبٌسا وېچىٕي ثىسار ئۆجىۈززى
رەضۇٌۇٌالھٕي لبٍٔىك جولۇٔۇغحىٓ  .ھېچمبٔساق ٔەجىجىطىسال وەٌگەْ ٍوٌي ثىٍەْ لبٍحۇرۇۋېحىپحۇ

ھ ئۆزىٕىڭ ئىالھىٌ لوغۇٔىٕي ئبٌال .زېّەن ئبٌالھ ئۆز ۋەزىطىٕي ئىػمب ئبغۇرغبٔىسى .ضبلالپحۇ
ئەھساة لوغۇٔىٕي ئۆزى  .ثۀسىطي )ِۇھەِّەزۇْ رەضۇٌۇٌالھ(لب ٍبرزەَ لىٍسى .غبٌىت لىٍسى

ٔەجىجىسە، پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ غەِسىٓ ذبالش ثوٌۇپ، ِەزىٕىگە  .ٍبٌغۇز جبرِبر لىٍسى
  .لبٍححي

ٍىٍي غەۋۋاٌسا ٍۈز  - 5ھىجرىَىٕىڭ ئەھساة ئۇرۇغي )ضەھىھ رىۋاٍەجىە ئبضبضالٔغبٔسا( 
 .ِۇغرىىالر ِۇضۇٌّبٔالرٔي ثىر ٍېرىُ ئبً چبِىطىسا ِۇھبضىرىگە ئېٍىپ جۇرغبْ .ثەرگەْ

جبرىري ِۀجەٌەرٔىڭ ھەر لبٍطي جەرەپٍىرىٕي ثىرٌەغحۈرۈپ وۆرگىٕىّىسزە، ِۇھبضىرە غۇ ٍىٍي 
ىۋاٍىحىسە، رەضۇٌۇٌالھ ئىجٕي ضەئەزٔىڭ ر .غەۋۋاٌسا ثبغٍىٕىپ، زۇٌمەئسىسە ئبذىرالغمبْ

  .وۈٔي چبرغۀجە لبٍحىپ وىرگەْ، زېَىٍگەْ - 23ذۀسەن جەڭ ِەٍسأىسىٓ زۇٌمەئسىٕىڭ 
 ثۀي لۇرەٍسە غبزىتي

ئىطالَ لوغۇٔي ِەزىٕىگە لبٍحىپ وىرگەْ وۈٔي چۈغحىٓ وېَىٓ رەضۇٌۇٌالھ ئۇِّۇ ضەٌىّە 
ئي »)ئەٌەٍـھىططبالَ وېٍىپ: جىجرىئىً  .)ِۇئّىٍٕەرٔىڭ ئبٔىطي(ٔىڭ ئۆٍىسە ٍۇٍۇٔۇۋاجبجحي

ِەالئىىىٍەر جېري ٍبرالٍىرىٕي  - ٍبرالٍىرىڭىسٔي لوٍسىڭىسِۇ؟ پەرىػحە - ِۇھەِّەز!( لوراي
لوٍغىٕي ٍوق، ِەْ ھبزىر غۇ )ِۇغرىه(الرٔي لوغالپ زەرثە ثېرىپ وېٍىػىُ، غۇڭب ضىس زەرھبي 

 ئبٌسىڭىسزا ثېرىپ ئۇالرٔىڭ لورغبِْۇضۇٌّبٔالرٔي ثبغالپ ثۀي لۇرەٍسەگە ٍۈرۈظ لىٍىڭ، ِەْ 
، «ۋەھىّە ضېٍىپ جۇرىّەْ - لەٌئەٌىرى ئىچىسە جەۋرىٕىع پەٍسا لىٍىپ، زىٍٍىرىغب لورلۇٔچ -

غۇڭب، رەضۇٌۇٌالھ پەرِبْ  .زېسى ۋە ئۆز لوغۇٔىٕي، ٍۀي پەرىػحىٍەرٔي ثبغالپ ٍۈرۈپ وەجحي
ىەْ، ٔبِبز ئەضىر )ٔبِبز زەٍسى، ئبڭٍىك ۋە ئىحبئەجّەْ ِۇضۇٌّبّٔەْ وىّىي»چىمىرىپ: 

ئبٔسىٓ ئەٌەِٕي ئەٌي ئىجٕي ئەثي جبٌىجمب  .زېسى« زىگەر(ٔي ثۀي لۇرەٍسە ِەھەٌٍىطىسە ئولۇضۇْ
ِەزىٕىسە ئۆز ئورٔىغب ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئۇِّۇ  .جۇجمۇزۇپ، ثۀي لۇرەٍسىگە ئبٌسىٓ ِبڭسۇرۇۋەجحي

ْ ثىٍەْ ئبجٍىٕىپ ئۇالرٔىڭ ئەٌي ئىجٕي ئەثي جبٌىت ثىر ثۆٌۈن لوغۇ .ِەوحۇِٕي لبٌسۇرزى
لەٌئەضىگە ٍېمىٓ ثىر جبٍغب وېىٍپ چۈغۈۋىسى ئۇالر جەرەپحىٓ ِۇضۇٌّبٔالرٔي ھبلبرەجٍەٍسىغبْ 

 . ئبھبٔەجٍەر ئبڭالٔسى - لەثىھ جىً
ئبرلىسىٕال رەضۇٌۇٌالھ ِۇھبجىر ۋە ئۀطبرالرزىٓ جەغىىٍٍۀگەْ لوغۇٕٔي ثبغالپ ثۀي 

زەپ ئبجىٍىسىغبْ ثىر «  (عانا)ٔب ׳ئب» چىمىپ، غۇ جەۋەٌىىحىىي لۇرەٍسە ِەھەٌٍىطىگە ٍېحىپ 
ثۇ لېحىُ ِۇضۇٌّبٔالر رەضۇٌۇٌالھٕىڭ پەرِبٔىٕي ثىجب وەٌحۈرۈغىە  .لۇزۇق ثوٍىغب چۈغحي

ھەلىمەجەْ ئبٌسىرىغبٔىسى، ئۇالر رەضۇٌۇٌالھٕىڭ جەڭ چبلىرىمىٕي ئبڭٍىغبْ ھبِبْ ھېچٕېّىگە 
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ھەجحب ثىر ثۆٌۈن وىػىٍەر ٔبِبز ئەضىرٔىڭ ۋالحي  .لبراپ ئبلحيلبرىّبً زەرھبي لۇرەٍسە جەرەپىە 
ئەضىر ٔبِىسىٕي رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ثۇٍرۇلي ثوٍىچە »ٍوي ئۈضحىسە وىرىپ لبٌغبْ ثوٌطىّۇ، ئۇالر: 

، زەپ زاۋاٍِىك ٍوي ٍۈرۈپ، ئبذىرى ذۇپحەْ ٔبِىسىسىٓ «ثۀي لۇرەٍسىسە ئولۇغىّىس وىرەن
رەضۇٌۇٌالھٕىڭ زېّەوچي ثوٌغىٕي ثۇ ئەِەش ئۇ پەلەت »ەر: ٍۀە ثەزىٍ .وېَىٓ ئبٔسىٓ ئولۇزى

زېَىػىپ ٔبِبزٌىرىٕي « جېس ٍېحىپ چىمىػٕي، ھەرگىس ضەي لبرىّبضٍىمٕي ِەلطەت لىٍغبْ
ِبٔب ِۇغۇٔساق . رەضۇٌۇٌالھ ثۇالرٔىڭ ھېچمبٍطىطىٕي ئەٍىپىە ثۇٍرىّىسى .ۋالحىسا ئولۇپ ِبڭسى

ئبجٍىٕىپ، رەضۇٌۇالھ ثىٍەْ ثۀي لۇرەٍسە جوپ ثوٌۇپ  - لىٍىپ ئىطالَ لوغۇٔي جوپ
ئۇالرٔىڭ ئىچىسە ئبجٍىمالر ئوجحۇز  .ئۇالرٔىڭ ضبٔي ئۈچ ِىڭگە ٍېحەجحي .ِەھەٌٍىطىسە ئۇچراغحي

لوغۇْ ٍېحىپ وەٌگۀىسىٓ وېَىٓ ثۀي لۇرەٍسە ٍەھۇزىٍَىرىٕي لەٌئەزىٓ چۈغۈغىە  .ئىسى
اضب وۈچەٍحىٍگۀىسىٓ وېَىٓ ِۇھبضىرە ر. لىطحبپ ئۇالرٔي لبجحىك ِۇھبضىرىگە ئبٌسى

ٍەھۇزىَالرٔىڭ وبجحىۋېػي وەئەة ئىجٕي ئەضەز ئۇالرٔي ضەھٕىگە ٍىغىپ ئۈچ ذىً جەوٍىپٕي 
ٍەھۇزىَالر ِەزوۇر ئۈچ ذىً جەوٍىپٕىڭ ھېچمبٍطىطىغب راٍي ثبرِىغبٔسىٓ  .ئوجحۇرىغب لوٍسى

وۈجّەوحىٓ ثبغمب وېَىٓ، ئۇالرغب لوراي جبغالپ لەٌئەزىٓ چۈغۈپ رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ھۆوۈِىٕي 
لۇرەٍسە ٍەھۇزىٍَىرى، رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئۇالرٔىڭ ئۈضحىسىٓ لبٔساق ھۆوۈَ  .ٍوي لبٌّىغبٔىسى

 .چىمىرىسىغبٍٔىمىٕي ثىر وۆرۈپ ثبلّبق ئۈچۈْ ئۇٔىڭ ھۆوۈِىگە رازى ثوٌۇغىٕي لبرار لىٍىػحي
 - وٌۇپ، ضۇ، ئبظلورغبٍٔىرى ئبزازە ھەَ پۇذحب، ھەَ ِۇضحەھىەَ ث - ۋەھبٌۀىي، ئۇالرٔىڭ لەٌئە

ئوزۇلالر غۇٔىڭ ئىچىسە ثوٌغبچمب ذېٍي ئۇزۇْ ِۇززەجٍىه ِۇھبضىرىگىّۇ ثەرزاغٍىك 
ئەوطىچە ِۇضۇٌّبٔالر ئەھساة ئۇرۇغي ثبغالٔغبٔسىٓ ثېرى ئىسچىً زاالزا ۋەزىپە  .ثېرەٌەٍححي

 . ٓ ھبٌطىرىّبلحب ئىسىزېسىئۆجەۋاجمبْ ثوٌغبچمب، لەھرىحبْ ضوغۇق ۋە ئبچٍىك زەر
ثىراق، ثۀي لۇرەٍسە ئۇرۇغىّۇ ٍۀىال ئىسىَىۋى ضىَبضىٌ ئۇرۇظ ثوٌغبْ ثوٌغبچمب، 
ئبٌالھٕىڭ ئۇالرٔىڭ لەٌجىگە لورلۇٔچ ۋە ۋەھىّە ضېٍىػي ثىٍەْ ئۇالرٔىڭ ئىرازىطي ئبٌٍىمبچبْ 

ھەجحب، ئۇالرٔىڭ روھي غۇ زەرىجىسە چۈغىۈٍٔىػىپ  .ثوغبپ ٍىّىرىٍىپ ثوٌغبٔىسى
الرزىٓ ئەٌي ئىجٕي ئەثي جبٌىت ثىٍەْ زۇثەٍر ئىجٕي ئبۋاَ لوغۇْ ئبٌسىغب وەجىۀىسىىي، ِۇضۇٌّبٔ

ئي ئىّبْ لوغۇٔي! ئبٌالھ ثىٍەْ لەضەِىي، ِەْ جبغبَ ھەِسە جېحىغبْ ئۆٌۈَ غبراثٕي »ئۆجۈپ: 
، زەپ، لەضەَ ٍبز ثىٍسۈرگۀىسى، «جېحىَّەْ ٍبوي ئۇالرٔىڭ لەٌئەضىٕي فەجىھ لىٍىّەْ

رھبي رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئۇالر ئۈضحىسىٓ ھۆوۈَ چىمىرىػمب رازى ٍەھۇزىَالر ثۇٔي ئبڭالپ زە
ثۇ چبغسا رەضۇٌۇٌالھ  .ثوٌىسىغبٍٔىمىٕي ثىٍسۈرۈپ، لوراي جبغالپ لەٌئەزىٓ چۈغۈغىە ثبغٍىسى

غۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇالرٔىڭ ئەرٌىرى  .ئۇالرٔىڭ ئەرٌىرىٕي جوٌۇق ٔەزەرثۀحىە ئېٍىػمب ثۇٍرىسى
رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ(ٔىڭ ٔبزارەجچىٍىىىسە ھەِّىطىٕىڭ ئبٍرىٍىپ ِۇھەِّەز ئىجٕي ِەضٍەِە )

 . ئبٍبٌالر ۋە ثبٌىالر ئەرٌەرزىٓ ئبٍرىۋېحىٍسى .لوٌٍىرىغب ئبرغبِچب وىػەْ ضېٍىٕسى - پۇت
ئي »ثۇ چبغسا ئەۋش لەثىٍىطىٕىڭ جبِبئەجٍىرى رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئبٌسىغب وېٍىپ: 

 .رەجىٍەرٔىڭ ئىححىپبلساغٍىرى ئىسىرەضۇٌۇٌالھ! لەٍٕۇلب ٍەھۇزىٍَىرى لېرىٕساظ لەثىٍە ذەز
ثۇالرغىّۇ  .ئۇالرغىّۇ ِۇۋاپىك جبزا لوٌالٔغبٔىسىڭ، ثۇالر ثوٌطب ثىسٔىڭ ئىححىپبلساغٍىرىّىس ئىسى

ئۇٔساق ثوٌطب »غۇڭب، رەضۇٌۇٌالھ:  .، زەپ ٍبٌۋۇرۇغمب ثبغٍىسى«ثەن ئېغىر جبزا ھۆوۈَ لىٍّىطبڭ
ئۇالر:  .زەپ ضورىسى« رازى ثوالِطىٍەر؟ ثۇ ھۆوۈِٕي ئۆز ئىچىڭالرزىٓ ثىر وىػي چىمبرضب

ئۇٔسالحب ئۇ ھۆوۈِٕي ضەئەز ئىجٕي »غۇڭب رەضۇٌۇٌالھ:  .، زېَىػحي«ئەٌۋەجحە رازى ثوٌىّىس»
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ئۇالرِۇ رازى ثوٌۇپ غۇٔساق لىالٍٍي ضەئەز ھۆوۈَ چىمبرضب  .، زېسى«ِەئبزغب لبٌسۇرراٍٍي
 . زېَىػحي« رازىّىس

ئەضٍىسە  .ئىجٕي ِەئبزغب ئۇٔي ئبٌغىٍي ئبزەَ ئەۋەجحيغۇٔىڭ ثىٍەْ رەضۇٌۇٌالھ ضەئەز 
ضەئەزٔىڭ ئەھساة ئۇرۇغىسا ٍبرىالٔغبْ جبراھىحي ئېغىرٌىػىپ وەجىۀٍىىحىٓ لۇرەٍسە ئۇرۇغىغب 

غۇڭب رەضۇٌۇٌالھ ئەۋجىەْ ئبزەَ ضەئەزٔي ئېػەوىە ِىٕسۈرۈپ ئېٍىپ  .چىمبٌّىغبٔىسى
جبِبئەجٍىرى ئۇٔي ٍوي  - ٌگىچە ئۇٔىڭ لەۋِيوەٌگۀىسى، ضەئەز رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ثبرىگبھىغب وە

ئي ضەئەز، ئىححىپبلساغٍىرىّىسغب ٍبذػىٍىك لىٍغىٓ، زوضحٍىرىّىسغب »ئۈضحىسە جوضىۋېٍىپ: 
ٍبذػىٍىك لىٍغىٓ، رەضۇٌۇٌالھ ضېٕي ئۇالرغب ٍبذػىٍىك لىٍىپ ھۆوۈَ چىمبرضۇْ ئۈچۈْ، ثۇ 

جىُ زېّەً وېحىۋاجبجحي، ئۇالر ضەئەزوە  - ضەئەز ئۇالرغب الَ .، زېَىػحي«ھولۇلٕي ضبڭب ثەرزى
ِەْ ضەئەزوە ئبٌالھٕىڭ ھۆوۈِىٕي ئېالْ لىٍىػحب ھېچ »وۆپ ٍبٌۋۇرۇپ وېحىػحي، ضەئەز: 

ئۇالرٔىڭ  .، زەپ لوٍسى«جۀىطىسىٓ لورلّبضٍىمٕىڭ ۋالحي ٍېحىپ وەٌسى - وىػىٕىڭ جبپب
ىٍىىىە لۇرەٍسە ِەزىٕىگە لبٍحىپ جبِبئەجچ»ثەزىٍىرى ضەئەزٔىڭ ثۇ گېپىٕي ئبڭالپ: 

 . «ٍەھۇزىٍَىرىٕىڭ ئۆٌۈَ ذەۋىرىٕي ٍەجىۈززى
ضەئەز رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ثبرىگبھىغب ٍېمىٕالپ وېٍىۋىسى، رەضۇٌۇٌالھ ضبھبثىٍەرگە: 

ئي ضەئەز! ثۇ »ئۇالر ضەئەزٔي چۈغۈرۈپ:  .، زېسى«ثبغٍىمىڭالر ئۈچۈْ ئورٔۇڭالرزىٓ جۇرۇڭالر»
ئۇالر ئۈضحىسىٓ »، زېگۀىسى، ضەئەز: «وٌۇغحيلەۋٍِەر ضېٕىڭ ھۆوۈَ چىمىرىػىڭغب ِبلۇي ث

، زەپ جبۋاة «ھەئە»زەپ ضورىسى، ئۇالر: « ھۆوۈَ چىمبرضبَ راضحىٕال وۈچىە ئىگە ثوالِسۇ؟
، «ثىسگىّۇ غۇٔساق»وىػىٍەر:  .ِۇضۇٌّبٔالرغىچۇ؟ زەپ ضورىسى»ثېرىػىۋىسى، ضەئەز ٍۀە: 

رەضۇٌۇٌالھ  .بر جەرەپٕي وۆرضىحىپ(، زېسى )رەضۇٌۇٌالھ ث«ثۇ ٍەرزىىىٍەرگىچۇ»زېۋىسى، ئۇ: 
ئۇٔساق ثوٌطب ِەْ ئۇالرٔىڭ ئەرٌىرىٕي »ضەئەز:  .، زېسى«ِبڭىّۇ غۇٔساق»ثۇٔي چۈغىٕىپ: 

 - ِۈٌۈن ئۆً - ئۆٌحۈرۈغىە، ئبٍبٌٍىرىٕي ۋە ثبٌىٍىرىٕي ئەضىر ئېٍىپ لۇي لىٍىػمب، ِبي
رەضۇٌۇٌالھ ئۇٔىڭ  .ېسى، ز«زېّىٍٕىرىٕي ِۇضبزىرە لىٍىپ غۀىّەت ئېٍىػمب، ھۆوۈَ لىٍىّەْ

ئي ضەئەز! ضەْ ئۇالر ئۈضحىسىٓ ٍەجحە لبت ئبضّبْ »چىمبرغبْ ھۆوۈِىسىٓ ضۆٍۈٔۈپ: 
 . ، زېسى«ئوذػبظ ھۆوۈَ چىمبرزىڭ ئۈضحىسىىي ئبٌالھٕىڭ ھۆوۈِي ثىٍەْ

ضەئەز ئىجٕي ِەئبزٔىڭ ثۀي لۇرەٍسە ٍەھۇزىٍَىرى ئۈضحىسىٓ چىمبرغبْ ھۆوۈِي ئىٕحبٍىٓ 
چۈٔىي ئۇالر  .سا ئىٕطبپ ثىٍەْ چىمىرىٍغبْ ھۆوۈِٕبِە ثوٌغبٔىسىئبزىً، ئۆز جبٍى

ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ثېػىغب لبجّۇلبت ئېغىرچىٍىمالر ٍۈزٌۀگەْ لىَىٓ پەٍححە ِۇضۇٌّبٔالرزىٓ 
ٍۀە ثىر جەھەجحىٓ  .ٔوِۇضطىسالرچە ٍۈز ئۆرۈپ وېٍىػىّٕي ثۇزۇپ زۈغّەْ جەرەپىە ئۆجىۋاٌسى

ٌّبٔالر ثىٍەْ ئۇرۇغۇظ ئۈچۈْ ثىر ِىڭ ثەظ ٍۈز زأە ٍوغۇرۇْ ھەرىىەت پىالٔالپ ِۇضۇ
لىٍىچ، ئىىىي ِىڭ زأە ٔەٍسە، ئۈچ ِىڭ زأە ضبۋۇت ۋە ثەظ ٍۈز زأە زوثۇٌغب لبجبرٌىك ھەرثىٌ 

ئۇالر جەضٍىُ ثوٌغبٔسىٓ وېَىٓ ِۇضۇٌّبٔالر ثۇ ئەضٍىھەٌەرٔي  .ھبزىرٌىمالرٔي جەٍَبرٌىغبٔىىەْ
 . جوٌۇق ٍىغىۋاٌسى

ىٍىٕىپ ثوٌغبٔسىٓ وېَىٓ رەضۇٌۇٌالھ ثۀي لۇرەٍسە ٍەھۇزىٍَىرىٕي ثۀي ھۆوۈَ ئېالْ ل
ٔەججبر ئبٍّىمىسىٓ ثىٕحي ھبرش زېَىٍىسىغبْ ثىر ذوجۇٕٔىڭ لورۇضىغب لبِبپ لوٍۇغمب ثۇٍرىسى 

 - ئبٔسىٓ پەرِبْ لىٍىپ ئۇالرٔي ثۆٌەن .ذۀسەن ووالجمۇززى - ۋە ِەزىٕە ثبزىرىغب ئورا
ثۆٌەوٍەرگە ثۆٌۈپ ِەزىٕىگە ٍبالپ ئېٍىپ وېٍىپ لىٍىچ ثىٍەْ ثېػي ئېٍىٕغبٔسىٓ وېَىٓ، 
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گە لەزەر 700زىٓ  600ثۀي لۇرەٍسە ٍەھۇزىٍَىرى  .گوزاڭالرغب زوِىٍىحىۋېحىٍسى - ئبوۇپ
  .ئۇالرٔىڭ ھەِّىطي جوٌۇق ئۆٌحۈرۈٌسى .ئىسى

 - َبٔەجىبرٌىمٕىڭ ٍىالْذوظ، ِبٔب ِۇغۇٔساق لىٍىپ ضۇٍىمەضىث، ئبٌساِچىٍىك ۋە ذى
ئۇالر ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ھبٍبجىسىىي ئەڭ لىَىٓ  .چبٍبٍٔىرى جۈپ ٍىٍحىسىسىٓ لۇرۇجۇپ جبغالٔسى

پەٍّبٔالرٔي ٍىرجىپ  - ِىٕۇجالرزا ئوجحۇرىسىىي ٔبھبٍىحي پۇذحب جۈزۈٌگەْ ئەھسى - ضبئەت
ئۇالر ثۇ لىٍّىػٍىرى  .جبغالپ ئەھساة )زۇغّەْ ئىحىپبلساظ( لوغۇٔىغب ضېحىٍغبْ ثەزثەذٍەرزۇر

ئۈچۈْ ئۆٌۈَ جبزاضىغب جېگىػٍىه ئۇرۇظ جىٕبٍەجچىٍىرىٕىڭ ئبضبضٍىك وبجحىۋاغٍىرى ثوٌۇپ 
 . لبٌغبٔىسى

رەضۇٌۇٌالھ لۇرەٍسە ٍەھۇزىٌ ثبٌىٍىرىسىٓ ئەۋرىحىگە جۈن چىممبٔالرٔي ئۆٌحۈرۈغىە، جۈن 
ن ئۈّٔىگۀٍىىحىٓ ثۇ لېحىّمي جەوػۈرۈغحە جۈ .چىمّىغبٔالرٔي لبٌسۇرۇغمب ثۇٍرىغبٔىسى

لبٌسۇرۇٌغبٔالر ئىچىسە ئەجىَەجۇٌمۇرەٍسىّۇ ثبر ثوٌۇپ، ئۇ وېَىٓ ِۇضۇٌّبْ ثوٌغبْ ۋە 
 . رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ضۆھجىحىگە ٔبئىً ثوٌغبْ

ٍەھۇزىَالر جەضٍىُ ثوٌۇپ لەٌئەزىٓ جۆۋەْ چۈغۈغٕىڭ ئبٌسىٕمي وېچىطي ئۇالرزىٓ ثىر 
ِۈٌىىٕي  - ىڭ ثىٍەْ ئۆزٌىرىٕىڭ ھبٍبجي ۋە ِبيثۆٌۈن وىػىٍەر ِۇضۇٌّبْ ثوٌغبٔىسى، ئۇالر ثۇٔ

پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ ٍەھۇزىٌ ئۇرۇظ جىٕبٍەجچىٍىرىٕي ثىر  .ثىرەجەر ضبلالپ لبٌسى
جەرەپ لىٍىپ ثوٌغبٔسىٓ وېَىٓ ئۇالرٔىڭ ِبٌٍىرىٕي ثىر جەرەپ لىٍسى، غۀىّەجٍەرٔىڭ ثەظ 

ٌّبٔالرغب ثۆٌۈپ ثەرزى، ٔەجىجىسە ھەضىطىسىٓ ثىر ھەضطىطىٕي ئبٍرىۋاٌغبٔسىٓ وېَىٓ ِۇضۇ
 .ئبجٍىمالرغب ئۈچ ئۆٌۈظ، ئۇٔىڭ ئىىىي ئۆٌۈغي ئبجمب، ثىر ئۆٌۈغي ئبت ئىگىطىگە ثېرىٍسى

پىَبزىٍەر ئۈچۈْ ثىر ئۆٌۈغال جەلطىُ لىٍسى، ئەضىرٌەرزىٓ ثىر ثۆٌۈوىٕي ضەئەز ئىجٕي زەٍىس 
 - پۇٌىغب ئبت ۋە ھەرثىٌ لورايئۀطبرىٕىڭ ٍىحەوچىٍىىىسە ٔەجسە ثبزىرىغب ئەۋەجىپ ضبجحۇرۇپ 

 . ٍبرالالرٔي ضېحىۋاٌسى
لۇرەٍسە ٍەھۇزىٍَىرىٕىڭ ئىػٍىرى ثىر لۇر ئبٍبغالغمبْ وۈٍٔەرزە ضبٌىھ )ٍبذػي( ثۀسە 

لۇرەٍسە  .ضەئەز ئىجٕي ِەئبزٔىڭ )ئەھساة غبزىحىسا زىىرى لىٍىٕغبْ( زۇئبضي ئىجبۋەت ثوٌسى
ْ، ئۇٔىڭ جبراھىحي ئېغىس ئېٍىپ جوذحىّبً لبٔبغمب ٍەھۇزىٍَىرىٕىڭ ئىػٍىرى جبِبَ ثوٌغبْ ھبِب

ثۀي لۇرەٍسە  .ضەئەزٔىڭ جبراھىحي ٍىرىڭساپ لبٔبپ ئۇ غۇٔىڭ ثىٍەْ ئۆٌۈپ وەجحي .ثبغٍىسى
 . وۈْ زاۋاِالغحي 25ِۇھبضىرە  .ٍىٍي زۇٌمەئسە ئېَىسا ئېٍىپ ثېرىٍسى - 5غبزىحي ھىجرىَىٕىڭ 

 ەرِۇغۇ غبزاتتىٓ وېَىٕىي ھەرثىٌ پبئبٌىَەتٍ
رەضۇٌۇٌالھ ئەھساة لوغۇٔي ئۇرۇغي ۋە ثۀي لۇرەٍسە ٍەھۇزىٍَىرىٕىڭ ئىػٍىرىسىٓ پبرىغ 
ثوٌۇپ، غۇ جەرٍبٔسىىي ئۇرۇظ جىٕبٍەجچىٍىرىسىٓ ثىر لۇر ئىٕحىمبَ ئېىٍپ ثوٌۇۋىسى، 

ثوٌىسىغبْ ئبغۇ ئبز ضبٔسىىي لەثىٍىٍەر « ئبزار ٍېطە، غىسا ٍېگۀسەن»ٍبذػىٍىك ٍبراغّبٍسىغبْ: 
 . ۋى لبرالچىالرغب جېحىغۇزەن ئەزەپ جبزاضي ٍۈرۈغي لوزغبغمب ثبغٍىسىۋە ثەزە

ِۇھەِّەز ئىجٕي ِەضٍەِە لوغۇٔي ئەھساة ۋە ثۀي لۇرەٍسە غبزاجٍىرى ئبٍبغالغمبٔسىٓ 
. وېَىٓ جۇٔجي جەغىېً لىٍىٕغبْ لوغۇْ ثوٌۇپ ئوجحۇز ئبجٍىك چەۋۀساززىٓ جەروىت جبپمبْ

زېگەْ « لەرجبئ»جەۋەٌىىىسىىي  سى ثوٌغبْ زەرىََەلوغۇْ ٔەجسى زېّىٕىٕىڭ وىرىع ئېغى
زەرىََە ثىٍەْ ِەزىٕە ئبرىٍىمي ٍەجحە وۈٍٔۈن ِۇضبپە ثوٌۇپ،  .ٍوٌغب چىمحي جبٍٕي ٔىػبٔالپ

وۈٔي لوزغىٍىپ،  - 10ئبً(ٔىڭ  - 1ٍىٍي ِۇھەررەَ ) - 6ئۇالر ِەزىٕىسىٓ ھىجىرىَٕىڭ 
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لەثىٍىطىٕىڭ ثىر ئبٍّىمي ئوٌحۇرۇغٍۇق جبٍغب جىسزىٌ ٍوي ٍۈرۈپ ثۀي ثەورى ئىجٕي وىالة 
ئۇالر ثەزەر جىىىۋەجحي، غۇٔىڭ ثىٍەْ  .ٍېحىپ ثېرىپ ئۇالرغب ئۇغحۇِحۇت ھۇجۇَ لوزغىسى

 - 1چبرۋىٍىرىٕي غۀىّەت ئېىٍىپ ِۇھەررەَ ) - ِۇضۇٌّبٔالر ئۇالرٔىڭ ٔۇرغۇْ جۆگە ۋە لوً
  .ئبً(ٔىڭ ئبذىرلي وۈٍٔىرى ِەزىٕىگە لبٍحىپ وەٌسى

ي ٌىھَبْ رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ضبھبثىٍىرىسىٓ ئوْ وىػىٕي ئبٌساپ ئبپىرىپ رەجئە زېگەْ ثۀ
ٌېىىٓ ئۇالرٔىڭ جۇغراپىَىٍىه ئورٔي ھىجبز  .جبٍسا ئۆٌحۈرىٍىػىگە ضەۋەة ثوٌغبْ لەثىٍىسۇر

جەۋەٌىىىٕىڭ ِەوىىگە ٍېمىٓ چېحىگە جبٍالغمبْ ثوٌغبچمب ھەَ ِۇضۇٌّبٔالر ثىٍەْ لۇرەٍع 
رىطىسا ھەَ لبرالچي ثەزەۋىٍەر ئوجحۇرىطىسا وەضىىٓ جىروىػىػٍەر ثوٌۇپ زائىرىٍىرى ئوجحۇ

رەضۇٌۇٌالھ ثۀي ٌىھَبْ  .جۇرغبچمب، ئۇالر جبھبزىرغب لەزەر ئىٕحىمبَ جورىسىٓ چۈغۈپ لېٍىۋاجبجحي
ذەٌمىسىٓ رەجىئ زېگەْ جبٍسا ثىگۇٔبھ ئۆٌحۈرۈٌگەْ ئەضھبثىٍىرىٕىڭ لىطبضىٕي ئبٌىسىغبْ 

 - 3زەپ لبرىسى، غۇڭب ئۇ ھىجىرىَٕىڭ ئبٌحىٕچي ٍىٍي رەثىئۇي ئەۋۋەي )پۇرضەت ٍېحپ وەٌسى 
وىػي ثىٍەْ  200ئبً(الرٔىڭ ثىرىسە ِۇضۇٌّبٔالرزىٓ  - 5ئبً( ٍبوي جۇِبزىَەي ئەۋۋەي )

ئۇ  .ئۆز ئورٔىسا ِەزىٕىسە ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئۇِّۇ ِەوحۇِٕي لبٌسۈرزى .جىھبزلب ئبجالٔسى
جەرەپىە ٍۈرۈظ لىٍغبْ ثوٌۇپ غىّبي جەرەپىە لبراپ ٍوي ئېٍىپ  ِەزىٕىسىٓ ٍوٌغب چىممبٔسا غبَ

ِەٌۇَ ِۇضبپىٕي ثبضمبٔسىٓ وېَىٓ جۀۇپمب ثۇرۇٌۇپ ضۈرئەجٕي جېسٌىحىپ جىسزىٌ ٍوي ٍۈرۈپ 
ئەِەج ثىٍەْ ئوضپبْ ئبرىٍىمىسىىي ِەزوۇر ضبھبثىٍەر غەھىس لىٍىٕغبْ جبً ثەجٕي غەررأغب 

ثۇٔىڭسىٓ  .ضبھبثىٍىرىگە رەھّەت جىٍىسى ۋە زۇئب لىٍسىرەضۇٌۇٌالھ ئۇ ٍەرزە  .ٍېحىپ ثبرزى
ئۇالرزىٓ  .جىراالغب لېچىپ وەجحي - لىَبالرغب ۋە چۆي - ذەۋەر جبپمبْ ثۀي ٌىھَبْ ذەٌمي جبغ

ثۇ چبغسا رەضۇٌۇٌالھ ئۇالرٔىڭ زېّىٕىسا ئىىىي وۈْ جۇرۇپ  .ثىرِۇ ئبزەَ لوٌغب چۈغّىسى
 . وۈْ ثوٌسى 14رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ِەزىٕىسىٓ ئبٍرىٍغبْ ۋالحي ثۇ لېحىُ  .ِەزىٕىگە لبٍححي

 لوغۇْ ئەۋەتىع ۋە ھەرثىٌ ٍۈرۈغٍەرٔىڭ تېسٌىتىٍىػي
رەضۇٌۇٌالھ ثۀي ٌىھَبْ غبزىحىسىٓ لبٍحىپ وەٌگۀىسىٓ وېَىٓ لوغۇْ ۋە پىسائىَالرٔي 

 جۆۋۀسىىي لۇرالر ئبغۇ ھەرىىەجٍەرٔىڭ وىچىىٍىحىٍگەْ .ئەۋەجىع ئىػىٕي جېسٌەجحي
 . جەضۋىرٌىرىسۇر

ئبً( ٍبوي  - 3ٍىٍي رەثئوٌئەۋۋەي ) - 6ئووبغە ئىجٕي ِېھطەْ لوغۇٔي: ھىجىرىَىٕىڭ  . 1
ئووبغە لىرىك ئبزەَ ثىٍەْ)ثۀي  .ئبً(زا غوِرى زېگەْ جبٍغب ئەۋەجىٍگەْ - 4رەثىئوضطبٔي )

لېچىپ ثۇ چبغسا زۈغّەْ ئبٌٍىجۇرۇْ  .زېگەْ جبٍغب ٍېحىپ ثبرزى غوِرى ئەضەزٔىڭ ضۈٍي(
وەجىۀىسى غۇٔىڭ ثىٍەْ ِۇضۇٌّبٔالر زۈغّۀٕىڭ ئىىىي ٍۈز جۆگىطىٕي غۀىّەت ئېٍىپ 

 . ِەزىٕىگە لبٍحىپ وەٌسى
ِۇھەِّەز ئىجٕي ِەضٍەِە لوغۇٔي: ِۇغۇ ئىىىي ئبٍٕىڭ ثىرىسە زىٍمەضطە زېگەْ  . 2

ب چىمىپ ِۇھەِّەز ئىجٕي ِەضٍەِە ِۇضۇٌّبٔالرزىٓ ئوْ وىػي ثىٍەْ ٍوٌغ .جبٍغب ئەۋەجىٍسى
ثۀي ضۆئٍەثۀىڭ زىَبرى زىٍمەضطە زېگەْ جبٍغب ٍېحىپ ثبرزى ثۇ چبغسا زۈغّەْ جەرەپ 
ِۆوۈٔىۋاٌغبٔىسى، )ئۇالر ٍۈز وىػي ئىسى( ئىجٕي ِەضٍّە لوغۇٔي ئۇذالپ لېٍىۋىسى زۈغّەْ 
ثبضحۇرۇپ وېٍىپ ئىجٕي ِەضٍىّىسىٓ ثبغمب ھەِّىٕي ئۆٌحۈرۈۋەجحي ئىجٕي ِەضٍّە ئېغىر 

 . ثوٌطىّۇ لېچىپ لۇجۇٌسى ٍبرىالٔغبْ
ئبً(زا  - 4ئەثۇ ئۇثەٍسە ئىجٕي جەرراھ لوغۇٔي: ِۇغۇ ٍىٍي ٍۀە رەثئوضطبٔي )  . 3



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

427 
 

ِەضٍەِۀىڭ ئبزەٍِىرى  رەضۇٌۇٌالھ ئۇٔي ِۇھەِّەز ئىجٕي .زىٍمەضطىگە ئەۋەجىٍسى
ٍوٌغب ئەثۇ ئوثەٍسە لىرىك وىػي ثىٍەْ  .ئۆٌحۈرۈٌگۀٍىه ذەۋىرىٕي ئبڭالپ ٍوٌغب ضبٌغبٔىسى

ِەضٍەِە لوغۇٔي ثەذىحطىسٌىىىە ئۇچرىغبْ جبٍغب لبراپ ِبڭسى، ئۇالر  چىمىپ ئىجٕي
زە  - ثبرزى وېچىٍەپ پىَبزە ٍوي ٍۈرۈپ جبڭ ئېحىع ثىٍەْ جەڭ ثۀي ضۇئٍەثە زىَبرىغب ٍېحىپ

لىرالرغب لېچىۋېٍىپ لوغۇٕٔي ئوڭبٍطىس ئەھۋاٌغب  - غۇ ھبِبْ ھۇجۇِٕي ثبغٍىۋەجحي زۈغّەْ جبغ
ۈپ لوٍسى، غۇٔسالحىّۇ ئۇالر ثىر ئبزِٕي ئەضىر ئبٌغبْ ئىسى، ئۇ ِۇضۇٌّبْ ثوٌسى ۋە چۈغۈر

 . چبرۋىالرٔي غۀىّەت ئېٍىپ لبٍحىپ وەٌسى - ٔۇرغۇْ لوً
ئبً(زا  - 4ٍىٍي رەثىئوٌطبٔي ) - 6زەٍىس ئىجٕي ھبرىطە لوغۇٔي: ھىجىرىَىٕىڭ  . 4

ِۇزەٍٕە لەثىٍىطىسىٓ ھەٌىّە ئىطىٍّىه زەٍىس جەِۇِغب ٍېحىپ ثېرىپ  .ئەۋەجىٍسى جەِۇِغب
ثىر ئبٍبٌٕي جۇجۇۋاٌغبْ ئىسى، ثۇ ئبٍبي ئۇالرٔي ثۀي ضۇٌەٍّىٕىڭ ئبزەٍِىرى ثبر جبٍغب ثبغالپ 

ئوٌجىالرٔي لوٌغب  - چبرۋىالرٔي ۋە ئەضىر - ثبرزى، ئۇ ٍەرزە ِۇضۇٌّبٔالر ٔۇرغۇْ جۆگە، لوً
ِەزىٕىگە لبٍحىپ وېٍىۋىسى، رەضۇٌۇٌالھ چۈغۈرزى، زەٍس غۀىّەت ئبٌغبْ ِبٌالرٔي ھەٍسەپ 

 . ھېٍىمي ِۇزەٍٕىٍىه ئبٍبٌغب ئۆزىٕىڭ ۋە ئىرىٕىڭ ھۆرٌىىىٕي ئىٍحىپبت لىٍسى
ئبً(زا ثىر  - 5ٍىٍي جەِبزىَەٌئوال ) - 6ٍۀە زەٍس ئىجٕي ھبرش لوغۇٔي: ھىجىرىَىٕىڭ  . 5

رۋىٕىٕي جوضۇغمب ٍۈز ٍەجّىع وىػي ثىٍەْ ئىَىص زېگەْ جبٍغب لۇرەٍػٍەرٔىڭ جىجبرەت وب
ثۇ لېحىّمي ٍۈرۈغحە لۇرەٍع جەرەپٕىڭ وبرۋأسىىي جىجبرەت ضەرِبٍىطي پۈجۈٍٔەً  .ئەۋەجىٍسى

 . ئوٌجب ئېٍىٕسى
ئبً(زا  - 6ٍىٍي جەِبزىَەٌئبذىر) - 6ھىجىرىَٕىڭ »ٍۀىال زەٍس ئىجٕي ھبرش لوغۇٔي:  . 6

ئبزەَ ثىٍەْ  15ٕي ھبرش زەٍس ئىج .جەرەف)ِۇ؟( ٍبوي جەرەق)ِۇ؟( زېگەْ جبٍغب ئەۋەجىٍسى
ئبجٍىٕىپ ثۀي ضۆئٍەثە زىَبرىغب ٍېحىپ ثبرغبٔسا ثۇ ٍەرزىىي ثەزۋىٍەر ثەزەر جىىىۋەجحي، ئۇالر 

 .رەضۇٌۇٌالھ ئۆزى لوغۇْ جبرجىپ وەٌگەْ ثوٌۇغي ِۇِىىٓ زەپ لورلۇغۇپ وەجىەْ ئىسى
وۈٔسىٓ وېَىٓ جۆگىطىٕي غۀىّەت ئېٍىپ جۆت  20ٔەجىجىسە زەٍىس ئىجٕي ھبرش ئۇالرٔىڭ 

 . لبٍحىپ وەٌسى
 - 7ٍۀىال زەٍىس ئىجٕي ھبرش لوغۇٔي: ھىجىرىَٕىڭ ئبٌحىٕچي ٍىٍي رەجەپ ئېَي) . 7

ئبزەَ ثىٍەْ ۋازٌموراغب زۈغّۀٕىڭ ھەرىىىحىٕي  12زەٍىس  .ئبً(زا ۋازىموراغب ئەۋەجىٍگەْ
ىمورا ئبھبٌىطي ئۇالرغب ئۇالر ئبجٍىٕىپ ۋازىمۇراغب ٍېحىپ ثبرغبٔسا ۋاز .وۆزىحىع ئۈچۈْ ئەۋەجىٍسى

ھۇجۇَ لىٍىپ جولمۇز وىػىٕي ئۆٌحۈرۈۋەجحي ئۈچ وىػي لېچىپ لۇجۇٌىۋاٌسى، ئۇالرٔىڭ ثىرضي 
 . زەٍس ئىجٕي ھبرش ئىسى

 
 ثۀي ِۇضتەٌەق غبزىتي

ثۇ غبزات گەرچە زائىرىطي وەڭ، ئۇرۇظ ِۇغەلمىحي  .ٍىٍي غەئجبْ - 6ھىجىرىَٕىڭ 
ئورۇٔالغحۇرىٍىػي وەڭ وۆٌەٍِىه چوڭ غبزات ثوٌّىطىّۇ ٌېىىٓ ثۇ ئېغىر، ھەرثىٌ جەھەجحىىي 

غبزات ِۇضۇٌّبٔالر جەِىئىَحىسە زاۋاٌغۇظ ۋە ِۇلىّطىسٌىك پەٍسا لىٍغبْ ِۇٔبپىمالرٔىڭ 
غەرِۀسىٍەرچە رەضۋاٌىمٕي ئبغىبرىالپ ِۇضۇٌّبٔالر جەِئىَىحىگە ئبٌىٌ جبٔبپ پەزىٍەت، 

ۈوحىٓ ئىجبرەت ئبالھىسە ذىطٍەت ئبجب لىٍغبْ ھەِسە لىّّەت ۋە ئبلىۆڭۈٌٍ - وىػىٍىه لەزرى
جەئسىر )جىٕبٍي ئىػالر چبرىطي(ٔىڭ ٍوٌغب لوٍۇٌىػىغب ضەۋەة ثوٌغبْ ۋەلەٌىىي جىسزىٌ 
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 . پەۋلۇالززە ئەھّىَەجٍىه غبزاجحۇر
ثۀي ِۇضحەٌەق لەثىٍىطىٕىڭ ثبغٍىمي ھبرش ئىجٕي زىرارٔىڭ پۈجۈْ لەثىٍىسىىىٍەرٔي »

ىٕساظ لەثىٍىٍەرزىٓ ئۇٔي لوٌالٍسىغبٔالرٔي ثىرٌەغحۈرۈپ ِەزىٕىگە ھۇجۇَ غۇٔىڭسەن ثبغمب لېر
غۇڭب رەضۇٌۇٌالھ ثۇ ذەۋەرٔي  .زېگەْ ذەۋەر رەضۇٌۇٌالھمب ئبڭالٔسى« لىٍّبلچي ثوٌۇۋېحىپحۇ

ئېٕىمالظ ئۈچۈْ ثۇرەٍسە ئىجٕي ھەضىپ ئەضٍەِىَٕي ئەۋەجحي، ثۇرەٍسە ئۇ ٍەرگە ثېرىپ ھبرش 
ۈغحي ۋە ئەھۋإٌي ئۇلمبٔسىٓ وېَىٓ لبٍحىپ وېٍىپ رەضۇٌۇٌالھمب ِەٌۇَ ئىجٕي زىرار ثىٍەْ وۆر

ثۇٔىڭ ثىٍەْ رەضۇٌۇٌالھ ثۀي ِۇضحەٌەق ذەٌمي ھەلمىسىىي ذەۋەرٔىڭ ھەلىمەجەْ  .لىٍسى
غۇٔساق ئىىۀٍىىىٕي جەزَ لىٍغبٔسىٓ وېَىٓ ضبھبثىٍەرگە جىسزىٌ ئۇرۇظ چبلىرىمي چىمىرىپ 

ثۇ لېحىُ ثۇرۇٔمي غبزاجالرغب  .ەزىٕىسىٓ ٍوٌغب چىمحيوۈٔي ِ - 2ِۇغۇ ئبً)غەئجبْ(ٔىڭ 
لبجٕبغّىغبْ ثىر ثۆٌۈن ِۇٔبپىمالرِۇ چىممبٔىسى، ِەزىٕىسە ئۆز ئورٔىسا زەٍىس ئىجٕي ھبرضٕي 

 . لبٌسۇرزى
ئەھۋاٌىٕي ئىگەٌٍەظ ئۈچۈْ ثىر  ِۇغۇ ئەضٕبزا ھبرش ئىجٕي زىرار ِۇضۇٌّبٔالر لوغۇٔىٕىڭ

ِۇضۇٌّبٔالر ئۇٔي جۇجۇۋېٍىپ جەھۀٕەِگە ٍوٌغب  .ئەۋەجىەْ ئىىەْجبضۇضٕي پبٍاللچىٍىممب 
ھبرش ئىجٕي زىرار ۋە ئۇٔىڭ ئبزەٍِىرى رەضۇٌۇٌالھٕىڭ لوغۇْ جبرجىپ  .ضېٍىۋەجحي

وەٌگۀٍىىىٕي ۋە ئۇٔىڭ جبضۇضٍۇلمب ئەۋەجىەْ ئبزىّىٕىڭ ئۆٌحۈرۈٌگۀٍىىىٕي ئبڭالپ لبجحىك 
 - ىٓ جوپالٔغبْ ٍبٌالّٔب لوغۇٕٔىڭ ئەزاٌىرى ثىرضبراضىّگە چۈغحي، ئەجراپحىىي لەثىٍىٍەرز

زېگەْ جبٍغب ٍېحىپ ثېرىۋىسى زۈغّەْ  رەضۇٌۇٌالھ ِۇرەٍىطئ .ثىرٌەپ جبراپ وېحىػىحي
جەڭگىۋار ھبٌەجىە ئۆجۇپ ئۇرۇغمب جەٍَبرالٔسى، غۇڭب رەضۇٌۇٌالھّۇ ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ضەپٍىرىٕي 

ئۀطبرالرٔىڭ  ،ٔىڭ ئەٌىّي ئەثي ثەورىگەِۇھبجىر ِۇضۇٌّبٔالر .جۈزۈپ ئۇرۇغمب جەٍَبرالٔسى
ثىرىگە  - ئەٌىّي ضەئەز ئىجٕي ئوثبزىگە جۇجمۇزۇٌسى، ئىىىي جەرەپ ثىرزەَ ئوق ئېحىػىپ ثىر

ھەٍۋە وۆرضىحىػحي ئبرلىسىٓ ِۇضۇٌّبٔالر رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ثۇٍرۇلي ثىٍەْ جەڭال ھۇجۇَ لىٍىپ 
ٔۇرغۇْ ئبزىّىسىٓ ئبٍرىٍىپ لبٌسى، ئۈضحۈٍٔۇوٕي ئىگەٌٍىسى، ِۇغرىىالر ِەغٍۇپ ثوٌۇپ 

ئەضىرٌەر ئىچىسە  .رەضۇٌۇٌالھ ٔۇرغۇٍٔىغبْ ئبٍبٌالر، ثبٌىالر، جۆگە ۋە لوٍالرٔي غۀىّەت ئبٌسى
ثۀي ِۇضحەٌەق لەثىٍىطىٕىڭ ثبغٍىمي ھبرش ئىجٕي زىرارٔىڭ لىسى جۇۋەٍرىَەِۇ ثبر ثوٌۇپ ئۇ 

 - ثىٍەْ جۆٌەَ جۆٌەپ لۇجۇٌۇغمب ذەت ضبثىث ئىجٕي لەٍىطىە جەلطىُ ثوٌغبٔىسى، ضبثىث ئۇٔىڭ
رەضۇٌۇٌالھ ثۇٔي ئۇلۇپ ئۇٔىڭ زىّّىطىسىىي جۆٌەِٕي ئبزا لىٍىپ ئۇٔي  . چەن پۇجۇغحي
 . ئەِرىگە ئبٌسى

ٍەھۇزىَالر، ِۇٔبپىمالر ۋە ِۇغرىىالرزىٓ ئىجبرەت ئىطالَ زۈغّۀٍىرىٕىڭ ھەِّىطي 
ثۇ جەۋەٌىىحە ئبضبٔال ھۆوۈِراْ ئىطالَ زىٕىٕىڭ جەضىر زائىرضىٕىڭ ثۇٔساق جېس وېڭىَىپ 

ٍبرالٍىرىٕىڭ  - ئورۇٔغب چىمىپ لىٍىػي ھەرگىس ئۇٔىڭ ِبززىٌ جەھەجحىىي ئۈضحۈٍٔىىي، لوراي
ضەرذىٍٍىمي ۋە لوغۇٔىٕىڭ ضبٔي ۋە ضۈپىحىٕىڭ وۆپ ھەَ ئىٍغبر ثوٌغبٍٔىمىسا ئەِەش ثەٌىي 

جەغەثجۇضي، ثۇ زىٕٕىڭ  ثىر ضەۋەة ئىطالَ زىٕىٕىڭ ھەلىمي ِبھىَىحي، - ئۇٔىڭسىىي ثىرزىٓ
ِەلطىحي، غۇٔسالال ثۇ زىٕسىىي ئۆزگىچە ذىطٍەت، ئبرجۇلچىٍىمالر ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەجٍىه 

  .ئىىۀٍىىىٕي ئۇثساْ ثىٍەجحي
ئۇالر ٍۀە ئىطالَ زىٕىسىىي ثۇ ئبرجۇلچىٍىمالرٔىڭ ثبظ ِۀجىئي ۋە ئبغۇ گۈزەي ئەذاللي 
پەزىٍەجٍەرٔىڭ ئەِەٌىَەجحىىي )ئەڭ ئبٌىٌ( ئۈٌگىطي ِۇھەِّەز ضەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ 
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ئىىۀٍىىىٕىّۇ ئوثساْ ثىٍەجحي، ثوٌۇپّۇ ئۇالر ئۆجىەْ ثەظ ٍىً ِبثەٍٕىسىىي جەڭ ِەٍسأٍىرىٕي 
ىر لۇر ئەضٍىگۀىسىٓ وېَىٓ ثۇ زىٕٕي ۋە ئۇٔىڭ ئىحىمبزچىٍىرىٕي لوراي وۈچي ئبرلىٍىك ث

زە، ثۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇالر ئبغۇ  - ٍولۇجۇغٕىڭ لەجئىٌ ِۇِىىٓ ثوٌّبٍسىغبٍٔىمىٕي جۇٔۇپ ٍەجحي
ئبزەت ئۀئۀىٍىرىٕي زەضحەن لىٍىپ جۇرۇپ ثۇ  - ِەلطىحي ئۈچۈْ ئىجحىّبئىٌ ئەذالق ۋ ئۆرپ

غي وەڭ وۆٌەٍِىه جەغۋىمبت، ئىسىئوٌوگىَە)ضىَبضي( ئۇرۇغي لوزغبغٕي ۋە ثۇ زىٕغب لبر
ئۇرۇغٕىڭ ئبضبضٍىك ئۇثَېىحىٕي ٍۀىال رەضۇٌۇٌالھ ئەٌەٍـھىططبالِٕىڭ غەذطىَحي لىٍىػٕي 
لبرار لىٍىػحي، ِۇٔبپىمالر ِۇضۇٌّبٔالر ضېپىسە ثوٌغبٍٔىمي، ثوٌۇپّۇ ِەزىٕىگە ٍەرٌىه ثوٌغبٍٔىمي 

وۇغبزە، ثىّبالي ئبرىٍىػبالٍححي ۋە ئۇالرٔىڭ  - ِۇضۇٌّبٔالر ثىٍەْ وەڭ - ئۈچۈْ ِۇئّىٓ
غۇٔساق ثوٌغبٍٔىمي ئۈچۈْ ِەزوۇر جەجۈر جەغۋىمبت  .ھېططىَبجىٕي لوزغبپ ئېغۋا جبرلىحبالٍححي

ئۇرۇغي ھەرىىىحي ۋەزىپىطىٕي ِۇغۇ ِۇٔبپىمالر ئۈضحىگە ئبٌسى ئۇالرٔىڭ ثبظ ِەضئۇٌي ٍۀىال 
 . ۇثەً ئىجٕي ضەٌۇي ئىسىئبثسۇٌال ئىجٕي ئ

زىٓ زۈغّۀٍىرىٕىڭ ثۇ پىالٔي ئەھساة غبزىحىسىٓ وېَىٓ ِۇئّىٍٕەرٔىڭ ئبٔىطي زەٍٕەة 
ثىٕحي جەھىع) ثۇرۇٔمي ئېرى( زەٍس ئىجٕي ھبرش)رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ثېمىۋاٌغبْ ئوغٍي(زىٓ 

 .زىٍۀسىئبجرىػىپ وەجىۀسىٓ وېَىٓ رەضۇٌۇٌالھ ئۇٔي ٔىىبھىغب ئبٌغبٔسا جېرىّۇ روغەْ ئىپب
 - ئبزىحي ثوٍىچە ثبلّب ئوغۇٌٕي ٔەضٍي ئوغۇي ثىٍەْ ئوپ - ئەرەثٍەرٔىڭ ئۀئۀىۋى ئۆرپ

ئوذػبظ زەپ لبراٍححي، غۇڭب ثبلّب ئوغۇٌٕىڭ ٔىىبھىغب ئېٍىپ لوٍۇۋەجىەْ ذوجۇٔىّۇ 
ثېمىۋاٌغۇچي وىػي ئۈچۈْ لەجئىٌ ھبراَ ئىسى، رەضۇٌۇٌالھ زەٍٕەة ثىٕحي جەھػىٕي ئبٌالھٕىڭ 

ئىغۋا جبرلىحىپ  - ثىٍەْ ٔىىبھىغب ئېٍىۋېسى، ِۇٔبپىمالر رەضۇٌۇٌالھ ئۈضحىسىٓ پىحٕەئەِرى 
ئىػٕي زەضحەن لىٍىپ وۆجۈرۈپ  ثۇىي ٍۈزىٕي چۈغۈرۈظ ئۈچۈْ سېسىئۇٔىڭ ذەٌمي ئبٌەَ ئبٌ

 . چىمحي
 ِۇھەِّەز»چۆچەوٍەرٔي جولۇپ:  - ئۇالر ثۇ ھەلحە ٔۇرغۇْ جەجۇر جەغۋىمبجالرٔي ۋە ضۆز

ئەٌەٍـھىططبالَ( زەٍٕەثٕي ئۇ زىممەجطىس جۇرغبْ ھبٌىحىسە وۆرۈپ لېٍىپ ئۇٔىڭ  )رەضۇٌۇٌالھ
ٔبزاوەجٍىه گۈزەي لبِىحي ۋە ھۆضٕي جبِبٌىسىٓ ذۇزىٕي ٍولىحىپ ئۇٔىڭغب ئبغىمي ثىمبرار ثوٌۇپ 

لەٌجي ثىحبة ۋە جبلىحي جبق ثوٌۇپ وېحىپحۇ ئۇٔىڭ )ثېمىۋاٌغبْ( ئوغٍي زەٍىس ئىجٕي ھبرش  .لبپحۇ
، زېگۀسەن رەزىً ئەپطبٔىٕي «إٌي ئۇلۇپ ئبجىطي ئۈچۈْ ئبٍبٌىسىٓ چۈغۈپ ثېرىپحۇثۇ ئەھۋ

ئوٍسۇرۇپ جبرلبجحي، ئۇالر ثۇ ئوٍسۇرِب ئەپطبٔىطىٕي غۇ زەرىجىسە وۈچەپ جبرلبجمبچمب ثۇ 
جەغۋىمبت ثەزى ئىّبٔي ئبجىس وىػىٍەرٔىڭ ئېڭىغب ذېٍي ِەھىەَ ضىڭىپ، لىطّەْ جەپطىر ۋە 

ئبذىرى ئبٌالھ لۇرئبْ  .جب ھبزىرلي زەۋرىّىسگە لەزەر ضبلٍىٕىپ وەٌّەوحەھەزىص وىحبثٍىرىسا 
غۈثھي  - وەرىّسە روغەْ ئبٍەجٍەرٔي ٔبزىً لىٍىپ وىػىٍەرٔىڭ زىٍٍىرىسىىي غەن

 . وېطەٌٍىرىٕي زاۋاالٍسىغبْ غىپبٌىك رېحطىپالرٔي ثبٍبْ لىٍسى
ڭ زائىرىسە جبرلبٌغبٍٔىمىٕي چۆچەوٍىرىٕىڭ ٔبھبٍىحي وە - ئبٌالھ ثۇ ذىً پىحٕە ئىىغۋا ضۆز

يَا أَي َُّها النَّيبُّ اتَِّق اللََّو َواَل ُتِطِع اْلَكاِفرِيَن ﴿ئېالْ لىٍىپ ضۈرە ئەھساثٕي جۆۋۀسىىي ضۆزى 
غب جەلۋازارٌىك لىٍىػٕي هللا ئي پەٍغەِجەر!ا»َكاَن َعِليًما َحِكيًما﴾  َواْلُمَناِفِقٌَن ِإنَّ اللَّوَ 

ھەلىمەجەْ )ثۀسىٍەرٔىڭ هللا )زاۋاِالغحۇرغىٓ(،وبفىرالرغب ۋە ِۇٔبپىمالرغب ئىحبئەت لىٍّىغىٓ، ا
« ئەِەٌٍىرىٕي( ثىٍىپ جۇرغۇچىسۇر،)ئۇالر ٔىڭ ئىػٍىرىٕي(ھېىّەت ثىٍەْ ثبغمۇرغۇچىسۇر



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

430 
 

 . ئبٍەت( ثىٍەْ ثبغٍىسى - 1)ضۈرە ئەھساة 
 رٔىڭ ثۀي ِۇضتەٌەق غبزىتىذا ئوٍٕىغبْ روٌيِۇٔبپىمال

ال يرون اهنم يفتنون ّف كل او ﴿ثۀي ِۇضحەٌەق غبزىحي ٍۈرۈغىسە ِۇٔبپىمالر ئبٌالھ ئېَحمبٔسەن 
ئەگەر ئۇالر ضىٍەر ثىٍەْ ثىرٌىىحە چىممبْ ثوٌطب، » ﴾ عام مرة او مرّتٌن مث ال يتوبون والىم يّذّكرون

پبضبجٕي وۆپەٍحەجحي، ئبراڭالرغب ثۆٌگۈٔچىٍىه ضېٍىع ئۈچۈْ چولۇَ  - ئبراڭالرزا پەلەت پىحٕە
 زېگەْئبٍەجٕىڭ ثىر لىطىّي( - 47)ضۈرە جەۋثە « ضۇذۀچىٍىه ثىٍەْ غۇغۇٌٍىٕبجحي

ئۇالر ثۇ غبزات جەرٍبٔىسا  .ِەلطەجحە ِۇضۇٌّبٔالر ضېپىگە لوغۇٌۇپ ثىرگە چىممبٔىسى
ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ئىچىي لىطّىسا ئېغىر  پئۆزٌىرىٕىڭ زەھەرٌىه ضېطىك ٔەپەضٍىرىٕي چېچى

 ِبالِەتجولۇٔۇظ پەٍسا لىٍسى ۋە ٍولىالڭ ئېغۋاالرٔي جبرلىحىپ رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئوثرازىغب ئېغىر 
ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئوثەً ۋە ِۇٔبپىمالرٔىڭ )ِەزىٕىگە لبٍحطبق، ئەڭ ئەزىس ئبزەَ » ۈپ وەٌحۈر

ِەزىٕىسىٓ  (ي ۋە ِۇئّىٍٕەرٔيرەضۇٌۇٌالھٕ)ئەڭ ذبر ئبزەِٕي (ئۆزٌىرىٕي زېّەوچي
زەٍىس ئىجٕي ئەرلەَ ثۇ گەپٕي جبغىطىغب ئېَححي، جبغىطي وېٍىپ  .زېسى، چىمىرىۋېحىسۇ

 .رەضۇٌۇٌالھٕي ۋالىپالٔسۇرزى، ثۇ چبغسا رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ٍېٕىسا ئۆِەر ئىجٕي ذەجحبپّۇ ثبر ئىسى
ىجٕي ثىػىرٔي ثۇٍرىغىٓ ثۇ ئي رەضۇٌۇٌالھ! ئوثجبز ئ»ثۇٔي ئبڭالپ ئۆِەر رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ: 

وىػىٍەر ضۆز جبرلىحىپ »پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ:  ،زېگۀىسى« ِۇٔبپىمٕي ٍۇغۇغحۇرۋەجطۇْ
ئي ئۆِەر؟! ھەرگىس ئۇٔساق لىٍغىٍي  .زېطە لبٔساق ثوٌىسۇ« ِۇھەِّەز ئۆز ئبزەٍِىرىٕي ئۆٌحۈرۈپحۇ

ثۇ ئبزەجحە ٍوي ٍۈرۈظ  .زېسى «ثوٌّبٍسۇ، ٌېىىٓ ضەْ زەرھبي لوزغىٍىع ثۇٍرۇلي ئېالْ لىٍغىٓ
غۇٔىڭ  .پەرِبٔغب ئبضبضەْ لوغۇْ ٔبئىالج لوزغىٍىپ ٍوٌغب چىمحي .ٔبھبٍىحي ثىئەپ ۋالىث ئىسى

ثىٍەْ رەضۇٌۇٌالھ لوغۇْ ثىٍەْ غۇ وۇٔي پۇجۇْ ثىر وۈْ ۋە وېچىطي جوذحىّبً ٍوي ٍۈرزى، 
 - ۈۋىسى لوغۇْ جىُھەجحب ئەجىطي وۈْ وۆجۈرۈٌگۀىسىٓ وېَىٓ ئبٔسىٓ ثىر ِۀسىٍگە چۈغ

جىث ئۇٍمۇغب وېحىػحي، رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ثۇٔساق لىٍىػي وىػىٍەرگە ثىىبر پبراڭ ضېٍىػمب ئورۇْ 
 . ثەرِەضٍىه ئۈچۈْ ئىسى

ئەِّب ئبثسۇٌال ئىجٕي ئۇثەً ئۆز گىپىٕىڭ زەٍس ئىجٕي ئەرلەَ ئبرلىٍىك رەضۇٌۇٌالھمب 
ِۇٔساق گەپٍەرٔي لىٍغۇچي ثوٌّىسىُ، » :ئبڭٍىٕىپ لبٌغبٍٔىمىٕي ئۇلۇپ ئۇٔىڭ ئبٌسىغب وەٌسى ۋە

ئۇٔىڭ ثىٍەْ ثىٍٍە  .زەپ ئبٌالھٕي ئبرىغب ضېٍىپ لەضەَ ئىچحي« ھەجحب وۆڭٍۈِگىّۇ وەٌحۈرِىسىُ
ثۇٔىڭ ثىٍەْ رەضۇٌۇٌالھ ئبثسۇٌال ئىجٕي  .وەٌگەْ ئۀطبرالر ئۇٔىڭ لەضىّىٕي لۇۋۋەجٍىسى

 . ىٍسىئۇثەٍٕىڭ گېپىگە ِبلۇي ثوٌۇپ ئۇٔىڭ ئۆزرىطىٕي لوثۇي ل
ذىَبٌالر ٍېحىپ ئېغىر  - زەٍىس ئىجٕي ئەرلەَ ِۇٔساق زەٍسۇ: ثۇ چبغسا ِبڭب ٍەجّىگەْ ئوً

اَل تُنِفُقوا َعَلى  ُىُم الَِّذيَن يَ ُقوُلونَ ﴿غۇ ھبٌەجحە ئبٌالھ:  .غەَ ثېطىۋاٌسى، ھەجحب ئۆٍسىّٕۇ چىمّىسىُ
وا رەضۇٌۇاٌٍۀىڭ ٍېٕىسىىي وىػىٍەرٔي جەِىٍٕىّبڭالر، ئۇالر » ﴾َمْن ِعنَد َرُسوِل اللَِّو َحَّتَّ يَنَفضُّ

يَ ُقوُلوَن  ﴿ ئبٍەجحىٓ زېگەْئبٍەجٕىڭ ثىر لىطىّي( - 7ضۈرە ِۇٔبفىمۇْ «)زەٍسۇ ،جبراپ وەجطۇْ
َها اأْلََذلَّ َولِلَِّو اْلِعزَُّة  ئۇالر )ٍۀي » ﴾ َوِلَرُسوِلِو َولِْلُمْؤِمِنٌنَ لَِئن رََّجْعَنا ِإََل اْلَمِديَنِة لَُيْخرَِجنَّ اأْلََعزُّ ِمن ْ

ِەزىٕىگە لبٍحطبق، ئەڭ ئەزىس ئبزەَ )ٍۀي ئبثسۇٌال ئىجٓ ئۇثەً ۋە ِۇٔبپىمالر »ِۇٔبپىمالر(: 
ئۆزٌىرىٕي زىّەوچي( ئەڭ ذبر ئبزەِٕي )ٍۀي رەضۇٌۇاٌٍۀي، ِۆِىٍٕەرٔي زىّەوچي( ِەزىٕىسىٓ 
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ئبٍەجٕىڭ ثىر لىطىّي(زېگەْ ئبٍەجٍەرغىچە  - 8مۇْ ِۇٔبفى )ضۈرە «زېَىػىسۇ ،چىمىرىۋىحىسۇ
ٔبزىً لىٍسى ۋە غۇ ھبِبْ رەضۇٌۇٌالھ ِبڭب ئبزەَ ئەۋەجىپ ٍۇلىرىمي ئبٍەجٍەرٔي جىالۋەت لىٍىپ 

 . زېسى« ئبٌالھ ضېٕي راضحمب چىمبرزى»ثېرىپ: 
ٍبذػي ثۇ ِۇٔبپىمٕىڭ ئوغٍي)ئبثسۇٌال ئىجٕي ئبثسۇٌال ئىجٕي ئوثەً( ضەِىّىٌ، ئبق وۆڭۈي، 

جىٓ ۋاز وېچىپ لىٍىچٕي ثىٍەپ  «ثبٌىٍىك - ئبجب»ضبھبثىٍەرزىٓ ئىسى، ئۇ ثۇ لېحىُ ئبجىطىسىٓ 
ِەزىٕە ٍوي ئېغىسىسا جۇرۇۋاٌسى، لوغۇْ ِەزىٕىگە ٍېحپ وېٍىپ ئبجىطي ئبثسۇٌال ئىجٕي ئۇثەً 

ضېٕي  ئبٌالھ ثىٍەْ لەضەَ لىٍىّۀىي، رەضۇٌۇٌالھ» لىٍىچ جەڭٍەپ:  وىرىپ وېٍىۋىسى ئۇٔىڭغب
چۈٔىي رەضۇٌۇٌالھ  .ِەزىٕىگە وىرىػىە رۇذطەت لىٍّىغۇچە، ِەْ ضېٕي وىرگۈزِەٍّەْ

رەضۇٌۇٌالھ وېٍىۋىسى، ئۇٔىڭغب  .زەپ ئۇٔي جوذحىحىپ جۇرزى« ئەزىس، ضەْ ثوٌطبڭ ھەلىمي ذبر
ئي »ئبثسۇٌال ئىجٕي ئوثەٍٕىڭ ثۇ ئوغٍي:  .ئىسٔي لىٍسى ۋە ئبٔسىٓ ِەزىٕىگە وىرەٌىسى

ٔبۋازا ئۇٔىڭ ئۆٌحۈرۈٌىػىٕي ذبالپ لبٌطبڭ ِېٕي ثۇٍرىغىٓ، ئەزثىراٍي ذۇزا! ئۇٔىڭ رەضۇٌۇٌالھ! 
 . زېسى« ثېػىٕي ئبٌسىڭغب ئۆزۈَ ئېٍىپ وېٍىّەْ

 چبپالٔغبْ تۆھّەترەزىَەٌالھۇ ئۀھبغب ئبئىػىە 
ثۀي ِۇضحەٌەق غبزىحي جەرٍبٔىسا ٍۀە ئبئىػە رەزىَەٌالھۇ ئۀھبغب جۆھّەت چبپالظ 

ۋەلۀىڭ جەپطىالجي ِۇٔساق: رەضۇٌۇٌالھ ثۇ غبزاجحب چەن جبغالظ ئبرلىٍىك  .ثەرزىۋەلەضي ٍۈز 
ئبٍبٌٍىرىسىٓ ئبئىػە رەزىَەٌالھۇ ئۀھب ثىٕحي ئەثۇثەورىٕي ثىٍٍە ئېٍىپ چىممبٔىسى، رەضۇٌۇٌالھ 

لوغۇْ غبزاجحىٓ لبٍحىپ وېٍىۋېحىپ ثىر جبٍسا وېچىٍىه  .ّۇ غۇٔساق لىالجحيسېسىثۇٔىڭ ئبٌ
ھەزرىحي ئبئىػە رەزىَەٌالھۇ ئۀھب ھبجەت ئبزا لىٍىع ئۈچۈْ  .چۈغىەْ ئىسى لۇٔبٌغۇغب

وبجۋىطىسىٓ چىمىپ لبٍحىػىسا ھەِػىرضىسىٓ ئبرىَەت ئبٌغبْ ثىر ِۇٔچىمىٕي ٍۈجحۈرۈپ 
ثىر چبغسا ئۇٔىڭ  .لوٍسى، غۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇ ھېٍىمي ِۇٔچبلٕي ئىسٌەغىە وىرىػىپ وەجحي

زە  - زەپ ئوٍالپ وبجۋىٕي جۆگىگە ئبرجحي« وبجۋىسا ثبر»ٕي وبجۋىطىٕي وۆجۈرىسىغبٔالر ئبئىػى
ٍولٍۇلي ئۇالرٔىڭ  - لوغۇْ ثىٍەْ ٍۈرۈپ وەجحي، ئۇٔىڭ ٍېٕىىٍىىىسىٓ وبجۋىٕىڭ ئىچىسە ثبر

 ئورۇقذىَبٌىغىّۇ وەٌّىگۀىسى، چۈٔىي ئبئىػە رەزىَەٌالھۇ ئۀھب ئۇ چبغالرزا جېري وېچىه 
ئبئىػە رەزىَەٌالھۇ ئۀھب ِۇٔچىمىٕي جېپىپ  .لىسچبق ثوٌۇپ ئېغىرٌىمي ِەٌۇَ ثوٌّىغبْ ئىسى

ئبئىػە رەزىَەٌالھۇ ئۀھب:  .لوغۇْ چۈغىەْ جبٍغب وەٌطە لوغۇٕٔىڭ ضبٍىطىّۇ وۆرۈّٔىسى
زەپ ئوٍالپ لوغۇْ چۈغىەْ جبٍسا « ئۇالر ِېٕي پبت پۇرضەجحە چولۇَ ئىسٌەپ وېٍىسىغۇ»

ئوٌحۇرۇپ ثىر چبغسا ئۇٍمۇغب ئەضىر  - زى، ئبئىػە رەزىَەٌالھۇ ئۀھب ئوٌحۇرۇپئوٌحۇرۇپ جۈر

 ﴾ إِنَّا لِّلِو َوإِنَّ ا إِلَْيِو رَاِجعونَ ﴿زە، ثىر چبغسا ضەفۋاْ ئىجٕي ِوئەجحەٌٕىڭ:  - ثوٌۇپ وۆزى ٍوِۇٌسى
ضۈرە « بْ وەرىُلۇرئ« )»ثىس ئبٌالھ ئىٍىىسە جۇرىّىس، ٍۀە ئبٌالھٕىڭ زەرگبھىغب لبٍحىپ ثبرىّىس»

 . زېگەْ ئبۋازى ثىٍەْ جەڭ ئوٍغبٔسى« رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئبٍبٌىغۇ ثۇ؟»ئبٍەت( زەپ  - 156ثەلەر 
 - ئۇ ئبئىػىٕي ِەضحۇرە ثوٌۇغٕىڭ ئبٌسىسا وۆرگەْ ثوٌغبچمب ٍىرالحىٓ ثىر وۆرۈپال جؤۇۋاٌسى

ئبٔسىٓ جۆگىطىٕي چۆوحۇرۇپ ئبئىػىگە زەپ جۀجىھ ثەرزى،  ﴾ إِنَّا لِّلِو َوإِنَّ ا إِلَْيِو رَاِجعونَ ﴿ :زە

إِنَّا لِّلِو ﴿ضەپۋاْ ئبئىػىگە ثىر ئېغىسِۇ گەپ لىٍّىسى، ئبئىػىّۇ ضەفۋإٔىڭ  .ئىػبرەت لىٍسى
زېگەْ ضۆزىٕىال ئبڭٍىسى، غۇٔىڭ ثىٍەْ ئبئىػە رەزىَەٌالھۇ ئۀھب ضەپۋإٔىڭ  ﴾ َوإِنَّ ا إِلَْيِو رَاِجعونَ 

ئبذىرى ثىر چبغسا لوغۇٕٔىڭ  .جۆگىطىٕي ٍېحىٍەپ ٍوٌغب راۋاْ ثوٌسىضەفۋاْ  .جۆگىطىگە ِىٕسى
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 .وەٍٕىسىٓ ٍېحىپ وېٍىۋىسى ثۇ چبغسا لوغۇْ چۈغٍۇن زەَ ئېٍىػمب لۇٍۇۋېحىٍگەْ ئىسى
ثىجبن ثەجمىٍىمالر ھەر لبٍطىطي ئۆزىگە  .جبڭ لېٍىػحي - وۆپچىٍىه ئەھۋإٌي وۆرۈپ ھبڭ

زەي ثۇ چبغسا پەضىەظ  .ە ووجۇٌسىغىٍي جۇرزىِۇٔبضىپ گەپ لىٍسى ۋە ئېغىسىغب وەٌگۀچ
 وۆوطي ٍبٍراپ، گۈي لەلەٌىرى ئېچىٍىپ وەجحي، ئىچ - ِەٌئۇْ ئبثسۇٌال ئىجٕي ئوثەٍٕىڭ ووڭٍي

وۇغبزە ئۆرٌەپ، لوغۇٕٔىڭ ضبپ  - ثۇذبراٌىرى وەڭ - ئەزاٌىرىٕي ئۆرجەپ ِۇٔبپىمٍىمٕىڭ ثۇش -
ن جۇلۇپ ثىرگە ئؤٕي لۇغۇپ ٍېَىػمب ِۇھىحىٕي ثوٌغىۋەجحي ۋە ثەزٔبِٕي وۆزى وۆرگۀسە

 - ٍبۋىساق ضۆز - ثبغٍىسى، لوغۇْ ِەزىٕىگە ٍېحىپ وەٌگۀىسىٓ وېَىٓ ئۇالر ثۇ ٍبٌغبْ
پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ ئۆزىٕي جۇجۇۋېٍىپ ضەثرى  .چۆچەوٍەرٔي ِەزىٕىگە پۇر لىٍىۋەجحي

ٌغبچمب( ضبھبثىٍەرزىٓ ثىر لىٍىپ ثىر لبٔچە وۈٕٔي ئۆجىۈززى، ئبٔسىٓ وېَىٓ)ۋەھىٌ جوذحبپ لب
ئەٌي رەزىَەٌالھۇ  .لبٔچە وىػىگە ئبئىػىسىٓ ئبٍرىٍىپ وېحىع جوغرىطىسا ِەضٍەھەت ضبٌسى

ئۇٔىڭسىٓ ئبٍرىٍىپ وېىحىپ ثبغمىسىٓ ئۆٍٍىٕىػىە گەپ ئەگىحىپراق ِەضٍەھەت ثەرزى،  ئۀھۇ
زۈغّۀٕىڭ ئەِّب ئۇچۇق ئېچىپ زېّىسى، ئۇضبِە ۋە ثبغمىالر ئبئىػىٕي ضبلالۋېرىػٕي، 

 . ئىغۋاضىغب لۇالق ضبٌّبضٍىمىٕي ئېَححي
ئەِّب ئبئىػە رەزىَەٌالھۇ ئۀھب ضەپەرزىٓ لبٍحىپ وىرىپال ئبغرىپ ٍېحىپ لبٌغبٔىسى ۋە 

ئەٌەَ ئىٍىىسە  - ئبئىػىٕىڭ ئەھۋاٌي ئۀە غۇٔساق لبٍغۇ .ثىر ئبٍغىچە ضوزۇٌسى ئۇٔىڭ وېطىٍي
ٔي ٍولالپ ثېرىپ ئبئىػىٕىڭ ٍېٕىسا ئوٌحۇرۇپ: ئۆجۈۋاجمبْ وۈٍٔەرٔىڭ ثىرىسە رەضۇٌۇٌالھ ئۇ

ئي ئبئىػە! ضەْ جوغرىٍىك »ضۀب ۋە غبھبزەت( ئولىسى ۋە ِۇٔساق زېسى:  - جەغەھھۇز)ھەِسۇ
چۆچەوٍەرٔي ئبڭٍىسىُ، ئەگەر ضەْ ثۇ ئىػحىٓ پبن ثوٌطبڭ ئبٌال ضېٕي چولۇَ  - جۈرٌۈن ضۆز

 گۇٔبھىٕي جؤۇضب ۋە جەۋثە لىٍطب ئبٌالھ ٕطبْئبلالٍسۇ، ئەگەر گۇِبٍٔىك ثوٌطبڭ جەۋثە لىٍىغىٓ، ئى
گەپ ِۇغۇ ٍەرگە وەٌگۀسە ئبئىػىٕىڭ ٍېغىطي جوذحبپ،  .،زېسى«گۇٔبھىٕي ِەغپىرەت لىٍىسۇ

ئبٔىطىغب لبرىسى، ئبئىػىٕىڭ  - رەضۇٌۇٌالھمب ِەْ ئۈچۈْ جبۋاة ثېرىڭالر زېگۀسەن لىٍىپ ئبجب
پ لېٍىػحي، ثۇ چبغسا ئبئىػە رەزىَەٌالھۇ ئبٔىطىّۇ ٔېّە زېَىػٕي ثىٍەٌّەً جېڭىرلب - ئبجب

يلٌ ﴿ :ئۆزەِگە جەضەٌٍي ثېرىع ئۈچۈْ ٍبلۇپ ئەٌەٍـھىططبالِٕىڭ - ئۀھب: ِەْ ئۆز ٌر رتَِ َوالّلُو  َفَصب ْ
 - ِەْ پەلەت چىراٍٍىمچە ضەثرى لىٍىّەْ، ضىٍەرٔىڭ ضۆز» ﴾اْلُمْستَ َعاُن َعَلى َما َتِصُفونَ 

 - 18ضۈرە ٍۈضۈف « لۇرئبْ وەرىُ« )»ِەزەت جىٍەٍّەْھەرىىىحىڭالرغب لبرىحب ئبٌالھحىٓ 
ئبٍەجٕىڭ ثىر لىطّي( زېگەْ ضۆززىٓ ثبغمب ضۆز جبپبٌّبٍّەْ، زەپال ئۆرۈٌۈپ ئۇٍبلمب لبراپ 

زەي غۇ زەلىمىسە رەضۇٌۇٌالھمب ۋەھي ٔبزىً ثوٌۇغمب ثبغٍىسى ۋە ثىرزەِسىٓ وېَىٓ  .ٍېحىۋاٌسى
ئي ئبئىػە! ذوظ ذەۋەر، » :وۆٌىە پەٍسا ثوٌسى ۋەئۇٔىڭسىٓ ۋەھىٌ ضۈرى وۆجۈرٌۈپ چىراٍىسا 

ثۇٔي ئبڭالپ ئبئىػىٕىڭ ئبٔىطي  .زېسى« ئبٌالھ ضېٕي ئبلٍىسى، ثىٍگىٕىي ئبٌالھ ضېٕي ئبلٍىسى
زېگۀىسى، ئبئىػە رەزىَەٌالھۇ « جۇرە ئورٔۇڭسىٓ جۇرۇپ رەضۇٌٍالھمب رەھّەت ئېَحمىٓ»ئۇٔىڭغب: 

ە رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئۇٔي چىٓ ضۆٍىسىغبٍٔىمىغب ئىػۀىچ ئۆزىٕىڭ پبوٍىمىغب ٔبزٌىٕىپ ۋ»)ئۀھب: 
لىٍىپ( ٍبق ئەزاثىراٍي ذۇزا ِەْ پەلەت ئبٌالغىال جەزىُ ثەجب وەٌحۈرىّەْ ۋە ئبٌالغىال جەغەوىۇر 

ْفِك ﴿ئبٌالھ ئبئىػىگە چبپالٔغبْ جۆھّەت ھەلمىسە جۆۋۀسىىي  .زېسى« ئېَحىّەْ الَِّذيَن َجاُؤوا بِاإْلِ
نُكمْ  لبجبرٌىك « ضۇثھىطىسوي ضىٍەرزىٓ ثىر گوروھ ئبزەَ)ئبئىػىگە( ثوھحبْ چبپٍىسى» ﴾ُعْصَبٌة مّْ

ثۇ لېحىُ ئبئىػىگە جۆھّەت چبپٍىغۇچىالرزىٓ  .ٔەچچە ئبٍەجٕي ٔبزىً لىٍسى 10ضۈرە ٔۇرزىٓ 
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ِىطحەھ ئىجٕي ئوضبضە، ھەضطبْ ئىجٕي ضبثىث ۋە ھەِٕە)ئبٍبي(ثىٕحي جەھػٍەر ھەر ثىرىگە 
  .ٌسىضەوطۀسىٓ زەررە ئۇرۇ

غەۋغب ۋە  - پبضبز، غەٌٍە - غۇٔساق لىٍىپ ِەزىٕە ئبضّىٕىٕي ثىر ئبٍسەن لبپٍىۋاٌغبْ پىحٕە
جەرەپىە جبراپ، ھبۋا ئېچىٍىپ وۆڭۈٌٍەر جەضىىٓ  - چوچەن لبرا جۇِبٍٔىرى جەرەپ - ئۆضەن ضۆز

ٓ وېَىٓ ِۇٔبپىمالرٔىڭ وبجحىۋېػي ئبثسۇٌال ئىجٕي ئۇثەً غۇٔساق رەضۋا ثوٌسىىي ئۇٔىڭسى .جبپحي
  .ئەي ئبرىطىسا پەلەت ثېػىٕي وۆجۈرەٌّەٍسىغبْ ثوٌۇپ لبٌسى

 ِۇرەٍطىئە غبزىتىذىٓ وېَىٓ ئەۋەتىٍگەْ لوغۇْ ۋە ھەرثىٌ ٍۈرۈغٍەر
 ئبثسۇراھّبْ ئىجٕي ئەۋف لوغۇٔي: . 1
ئبً(زا زەۋِەجۇٌجۀسەٌسىىي ثۀي وەٌىت ذەٌمىٕي  - 8ٍىٍي غەئىجبْ ) - 6ھىجىرىَٕىڭ  

پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ لوغۇْ ٍوٌغب چىمىع ئبٌسىسا . لىٍىػمب ئەۋەجىٍسىئىطالِغب زەۋەت 
ئبثسۇرەھّبْ ئىجٕي ئەۋفٕي ئبٌسىغب ئەوىٍىپ ئوٌحۇرغۇزۇپ ئۆز لوٌي ثىٍەْ ئۇٔىڭغب ضەٌال ئوراپ 

ئەگەر ئۇالر »وەٍگۈززى، ئبٔسىٓ ئۇٔىڭغب ھەرثىٌ ئىػالرزىىي ئەڭ ئبزىً جەرجىپٍەرٔي جبپىالپ: 
 .زېسى«لبرغىٍىمطىس ئىحبئەت ثوٍۇٍٔىرىٕي ئەگطە، ئۇالرٔىڭ ثبغٍىمىٕىڭ لىسىغب ئۆٍٍۀگىٓضبڭب 

غۇٔىڭ ثىٍەْ ئبثسۇراھّبْ ئۇ ٍەرگە ٍېحىپ ثېرىپ ئۈچ وۈْ جۇرۇپ ئۇالرٔي ئىطالِغب زەۋەت 
لىٍغبٔىسى، ئۇالر ثىرزەن ِۇضۇٌّبْ ثوٌۇپ ئىحبئەت لوٌٍىرىٕي ضۇٔسى، غۇٔىڭ ثىٍەْ 

ئۇ ئەثي  .زىر ثىٕحي ئەضجەغ)ئۇالر ٔىڭ لەثىٍە ثبغٍىمىٕىڭ لىسى(گە ئۆٍٍۀسىئبثسۇرەھّبْ جۇِب
جوِبرىسٔىڭ ئبجىطي ئەضجەغ ئۇالرٔىڭ ئىچىسىىي  .ضەٌەِە ئىجٕي ئبثسۇرەھّبٕٔىڭ ئبٔىطىسۇر

 . جوٌۇق ھولۇلٍۇق ضەرزار ئىسى
 ئەٌي ئىجٕي ئەثي جبٌىت لوغۇٔي: . 2

ثۀي ضەئەز)ئىجٕي ثەورى( لەثىٍىطىگە ٍىٍي غەئجبٔسا فەزەوحىىي  - 6ھىجىرىَٕىڭ 
ئۇ ٍەرزە ثىر ثۆٌۈن وىػىٍەر ِۇضۇٌّبٔالرغب لبرغي ٍەھۇزىَالرغب ھەِسەِسە »ضەۋەثي:  .ئەۋەجىٍسى
غۇڭب رەضۇٌۇٌالھ ئۇالرغب ئەٌي  .زېگەْ ذەۋەر رەضۇٌۇٌالھمب ئبڭالٔغبٔىسى« ثوٌۇۋېحىپحۇ

ۋەجحي ثۇ لوغۇْ وېچىطي ٍوي ٍۈرۈپ )رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ( ثبغچىٍىغىسا ئىىىي ٍۈز وىػىٕي ئە
وۈٔسۈزى ٍۇغۇرۇٔۇپ ِېڭىپ ئبذىرى ٍوي ئۈضحىسە ئۇالرٔىڭ ثىر جبضۇضىٕي لوٌغب چۈغۈرزى، 
ئۇٔىڭ ئبغىبرىٍىػىچە ثۀي ضەئەز ذەٌمي ئۇٔي ذەٍجەرگە ذەٍجەر ذورِىطىسىٓ ِەٌۇَ ئۈٌۈغىە 

ظ جەوٍىپىٕي ثەرگىٍي ئېرىػىع غەرجي ثىٍەْ ِۇضۇٌّبٔالرغب لبرغي ئۇالرغب ھەِسەِسە ثوٌۇ
غۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇ ِۇضۇٌّبٔالرٔي زۈغّەْ جوپالغمبْ ئورۇٔغب ثبغالپ  .ئەۋەجىەْ ئىىەْ

لوٍٕي لوٌغب چۈغۈرزى  2000جۆگە  500ثېرىۋىسى، ئەٌي ئۇالرغب ئۇغحۇِحۇت ھۇجۇَ لوزغبپ 
ىػي ئۇالرٔىڭ ثبغٍىمي ۋەثسە ئىجٕي ئەٌىُ زېگەْ و .ثۀي ضەئەز ذەٌمي پۈجۈٍٔەً لېچىۋاٌسى

 . ئىسى
 ئەثي ثەورى ضىسزىك ٍبوي زەٍس ئىجٕي ھبرش لوغۇٔي: . 3
ئۇ ٍەرزىىي ثۀي  .ئبً(زا ۋازىٍمۇراغب ئەۋەجىٍسى - 9ٍىٍي راِىساْ) - 6ھىجىرىَىٕىڭ   

غۇڭب  .پەزارە ئبٍىّىمي پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالِٕي لەضحٍەپ ئۆٌحۈرۈغٕي پىالٍٔىغبْ ئىسى
ئوِّي لىرفە )ئبٍبي( رەضۇٌۇٌالھٕي  .ضىسزىمٕي ئەۋەجحي رەضۇٌۇٌالھ ئۇالرغب ئەثۇ ثەورى

وىػىٕي  30لەضحٍەپ ئۆٌحۈرۈغىە جەٍَبرٌىك لىٍىۋاجمبْ ۋە ِۇغۇ ِەلطەجحە ئۆز جەِەجىسىٓ 
غۇڭب ئۇ ثۇ  .ٍبراق ۋە ثبغمب جەِىٕبت ثىٍەْ جەِىٍٕىگەْ جەرضب، غەٍحبْ ذوجۇْ ئىسى - لوراي
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 . ىّۇ ضبق لبٌّىسىئبزىّ 30لېحىُ جېگىػٍىه جبجىطىٕي ٍېسى، 
 ئىجٕي جبثىرىٍفىھرى لوغۇٔي:  وۇرىس . 4

ئبً(زا ئورەٍٕە)لەثىٍە(ٌىه ثىر ئوچۇَ وىػىٍەرگە  - 10ثۇ لوغۇْ ِۇغۇ ٍىٍي غەۋۋاي)
  .لوغالپ زەرثە ثېرىػىە ئەۋەجىٍسى

ِبٔب ثۇالر ئەھساة غبزىحي ۋە ثۀي لۇرەٍسە غبزىحىسىٓ وېَىٓ ئەۋەجىٍگەْ لوغۇٔالر ۋە 
 ٍېحىُ - ھېچ لبٍطىطىسا ئېغىر ئۆٌۈَ .ثېرىٍغبْ ھەرثىٌ پبئبٌىَەجٍەرٔىڭ جەپطىالجىسۇرئېٍىپ 

  .ٍبوي لوراٌٍىك ئېٍىػىع ثوٌّىغبْ، ٍۈز ثەرگۀٍىرىّۇ ئبززى جىروىػىػٍەر ئىسى
 ھۇدەٍجىَە ۋەلەضي

 . ئبً( - 11ٍىٍي زۇٌمەئسە ) - 6ھىجىرىَٕىڭ 
ئۆزگۈرۈغٍەر، ثوٌۇپّۇ ٍېمىٕسىٓ ثۇٍبٔمي ئەرەة ٍېرىُ ئبرىٍىسىىي غبٍەت زور 

ئىٍگىرىٍەغٍەر جۈپەٍٍىسىٓ ئبرإٌىڭ ئوِۇِي ۋەزىَىحي ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ِۀپەئەجىگە پبٍسىٍىك 
جەرەپىە لبراپ ئۆزگىرىػىە، ِۇضۇٌّبٔالرغب پەجھي ثىػبرەجٍىرى وۆرۈٔۈغىە، ئىطالِي زەۋەجٕىڭ 

ڭ ئبٌحە ٍىً ِبثەٍٕىسە ِۇغرىىالر غەٌىجە ِېۋىٍىرى ھۇضۇي ثېرىػىە ۋە ِۇضۇٌّبٔالرٔى
جەرىپىسىٓ چەوٍەپ لوٍۇٌغبْ زىٕىٌ ئىجبزەجٍەرٔي ِەضچىسىٍھەراَ)وەئىجە غەرىف(زا ئبزا لىٍىع 

 .غبرائىحي پىػىپ ٍېحىٍىػىە ثبغٍىغبٔىسى - ھولۇلىٕي لبٍحب ئەضٍىگە وەٌحۈرۈظ غەرت
سە ئەضھبثىٍىرى ثىٍەْ پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ ثىر وۈٔي ِەزىٕىسە چۈظ وۆرزى، ئۇ چۈغى

ثىرٌىىحە ِەضچىحۇٌھەراِغب وىرىپ وەئىجىٕىڭ ئبچمۇچىٕي لوٌغب ئبٌسى ۋە ھەِّەٍٍەْ ثىٍٍە 
ثەٍحۇٌٍالھٕي جبۋاپ لىٍىپ ئۆِرە ھەج لىٍىػحي ۋە ئۆزئبرا ثبغٍىرىٕي چۈغۈرۈپ ئېھراِسىٓ 

پ وەجحي ۋە ثۇ رەضۇٌۇٌالھ ثۇ چۈغٕي ضبھبثىٍەرگە ئۆرۈپ ثېرىۋىسى، ئۇالر ذۇغبي ثوٌۇ .چىمحي
رەضۇٌۇٌالھ ضبھبثىٍەرگە ئۆزىٕىڭ ئۆِرىگە  .ٍىً چولۇَ ِەوىىگە وىرەٌەٍسىىۀّىس زەپ ئوٍٍىسى

 . چىمىسىغبٍٔىمىٕي ئۇلحۇرۇۋىسى، وىػىٍەر جىسزىٌ ضەپەر جەٍَبرٌىمىغب وىرىػىپ وەجحي
ػمب لىػالق ئبھبٌىٍىرىٕي ھەجىە چىمى - رەضۇٌۇٌالھ ِەزىٕە ۋە ِەزىٕە ئەجراپىسىىي ٍېسا

ضەھرا ثەزەۋىٍىرىٕىڭ وۆپىٕچىطي ۋالحىسا ئۈٌگۈرۈپ وېٍەٌّىگۀٍىىي ئۈچۈْ، ئۇالرغب  .چبلىرزى
وېچەوٍىرىٕي ٍۇٍۇپ جەٍَبرالپ، ِەزىٕىسە ئۆز ئورٔىسا ئبثسۇٌال ئۇِّۇ  - ضبلٍىّبً وىَىُ

ٍىٍي  - 6ِەوحۇِٕي)ٍۀي ثىر رىۋاٍەجحە ٔوِەٍٍە جوٌٍەٍطىٕي( لبٌسۇرۇپ ھىجىرىَٕىڭ 
ضبھبثە ثىٍەْ  1500ٍبوي  1400ئبً(ٔىڭ ثىرىٕچي وۈٔي زۇغۀجە ضەھەر  - 11ز)زۇٌمەئە

ئبٍبٌٍىرىسىٓ ئۇِّي ضەٌىّۀي ئېٍىۋاٌسى، ئبزەجحە ِۇضبپىر ضەپەرزە  .ِەزىٕىسىٓ ٍوٌغب چىمحي
وۈجۈٌّىگەْ ۋەلەزىٓ ضبلٍىٕىع ئۈچۈْ ئېٍىۋاٌىسىغبْ لىٕىغب ضېٍىٕغبْ لىٍىچحىٓ ثبغمب ھېچ 

 . ىسىلبٔساق ٍبراق ئبٌّ
لۇرەٍع جەرەپ رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ِەوىىگە لبراپ ٍوٌغب چىممبٍٔىمىٕي ئبڭٍىغبٔسىٓ وېَىٓ 

ٍىغىٕي چبلىرىپ ِۇضۇٌّبٔالرٔي ِۇِىىٓ لەزەر ِەوىىگە  جىسزىٌ ِەضٍەھەت
ثۇ چبغسا رەضۇٌۇٌالھ ذبٌىس جوضۇۋاٌغبْ ھېٍىمي جۀئىُ . وىرگۈزِەضٍىىٕي لبرار لىٍىػمبْ ئىسى

ىگە وىرگىٍي ثوٌىسىغبْ چوڭ ٍوٌٕي ضوي جەرەپىە جبغالپ ئوڭغب ثۇرۇٌۇپ ئبرلىٍىك ئۇزۇي ِەوى
پەش ٍوٌالر ثىٍەْ ِۇضۇٌّبٔالرٔي ثبغالپ  - جۇلبً ئېگىس - جبغ جىٍغىٍىرى ئبرىطىسىىي ئەگرى

ٍوٌىسىىي زەھروٌھەِىع)زېگەْ جبً(ٔىڭ ئوجحۇرىطىسىٓ وېطىپ ئۆجۈپ  ضۀَەجۇٌّىرار
ِەوىىٕىڭ جۆۋەْ جەرىپىسىىي ھۇزەٍجىَە جۈزٌەڭٍىىىگە ثبرىسىغبْ ثىر چىغىر ٍوٌٕي ثوٍالپ 
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ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىس ئىطالَ ٌەغىەرٌىرىٕىڭ ٍۈٔىٍىػىٕي ئۆزگەرجىپ ئبٌغب  .ِبڭسى
گبھالٔسۇرۇظ ئۈچۈْ ِەوىىگە لبراپ ئبت ئىٍگىرٌەۋەرگۀٍىىىٕي وۆرۈپ لۇرەٍػٍەرٔي ئب

 . چبپحۇرزى
رەضۇٌۇٌالھ زاۋاٍِىك ٍوي ٍۈرۈپ ضۀىَەجوٌّىرارغب ثبرغبٔسا جۇٍۇلطىس ئۇٔىڭ جۆگىطي 

. وىػىٍەر لبٔچە ٔولۇپ ھەٍسەپ ثبلمبْ ثوٌطىّۇ جۆگە ئورٔىسىٓ جۇرغىٍي ئۇٔىّىسى .چۆوىۋاٌسى
ئبز ئبراَ ئبٌغبٔسىٓ وېَىٓ ذۇزائە پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ ھۇزەٍجىَەگە چۈغۈپ ثىر

ذۇزائە لەثىٍىطي جىھبِە  .لەثىٍىطىسىٓ ثۇزەٍىً ئىجٕي ۋەرلب ثىر لبٔچە ئبزەِٕي ثبغالپ وەٌسى
وەئەة »ئۇ ِۇٔساق زېسى:  .ئبھبٌىٍىرى ئىچىسە رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ضبزىك ئىححىپبلساغٍىرى ئىسى

ىپ ھۇزەٍجىَە ضۈٍىٕىڭ ئۇ چېحىگە ئىجٕي ٌوئەً جەِەجي ھەرذىً ئېغىر، ٍىٕىه لوراٌالرٔي ئېٍ
: ثۇ چبغسا رەضۇٌۇٌالھ .«چۈغحي، ئۇالر ضەْ ثىٍەْ ئېٍىػىپ ثەٍحۇٌالغب وىرىػڭٕي جوضّبلچي

لۇرەٍػٍەرٔي ثوٌطب ٔەچچە ٍىٍٍىك ئۇرۇظ  .ثىس ئۇرۇغمىٍي وەٌّىسۇق، ئۆِرە لىٍغىٍي وەٌسۇق»
وېٍىػىُ جۈزۈغٕي  - ْ ئەھسىغۇڭب ئۇالر ِەْ ثىٍە .ئۇالر ئېغىر زىَبْ جبرجحي .ذورىحىۋەجحي

ذبٌىطب وېٍىػىُ جۈزىّەْ، ثبغمىالر)ٍۀي ثبغمب ئەرەة لەثىٍىٍىرى(ٔىڭ ئىػي ئبٍرىُ ئىع، 
ئەِّب ئۇالر ِبڭب  .وېَىٕچە ئۇالر ذبٌىطب ثبغمىالر وىرگەْ زىٕغب ئۇالرِۇ وىرەر ٍبوي وىرِەش

جۇزا ثوٌغۇچە ٍبوي ئبٌالھ زورالپ ئۇرۇظ جبڭطب، ئەزثىراٍي ذۇزا، ِەْ ئۇالر ثىٍەْ جېٕىّسىٓ 
غۇٔىڭ ثىٍەْ ثۇزەٍىً ئۇالرغب رەضۇٌۇٌالھٕىڭ  .زېسى« ئۆز ئىػىٕي غبٌىت لىٍغۇچە ئۇرۇغىّەْ

جەوحىٕي  - ئېَمبٍٔىرىٕي ئەٍٕەْ ٍەجىۈززى، ثۇٔي ئبڭالپ لۇرەٍع زائىرٌىرى ئىػٕىڭ جىگي
ثىٍەْ رەضۇٌۇٌالھ  ِىىرەز وېٍىپ .ئۇلۇظ ئۈچۈْ ِىىرەز ئىجٕي ھەپطىٕي ئەۋەجحي

ِىىرەز ثېرىپ  .رەضۇٌۇٌالھ ئۇٔىڭغب ثۇزەٍٍىگە زېگۀٍىرىٕي ئەٍٕەْ جەورارٌىسى .ضۆھجەجٍەغحي
، ھەٌَص ئىجٕي ئەٌمەِەسىٓ وىَىٓ ِىىرەز ئىجٕي ھەپىط .لۇرەٍع زائىرٌىرىٕي ۋالىپالٔسۇرزى

ٍەر ئبرلىّۇ ئبرلبزىٓ وىٍىپ رەضۇٌۇٌال ثىٍەْ وۆرۈغۈپ ئۇرۋە ئىجٕي ِەضئۇز ضەلەفى
جٍىػىپ رەضۇٌۇٌال ۋە ضبھبثىالرٔىڭ ِەلطىسىٕي ئۇلمبٔسى وىَىٓ لۇرەٍىػٍەرگە ضۆھجە

  .رەضۇٌۇٌالھٕىڭ جەوٍىپىٕي لوثۇي لىٍىػٕي ئەٍىححي

لۇرەٍع جەرەپحىٓ ئۇرۇظ ذۇِبر ثىر لبٔچە ئەضەثي جۀحەن ٍبظ ثبغٍىمٍىرىٕىڭ ضۈٌھي  
جۈزۈغىە ِبٍىً ثوٌۇۋاجمبٍٔىمىٕي وۆرۈپ، ضۈٌھي وېٍىػىّىٕىڭ ئىّساٌىٕىػىغب جوضبٌغۇ پەٍسا 
لىٍىسىغبْ ِۇۋاپىك ثىر جەزثىر ئۈضحىسە ئوٍالٔسى، ئبذىرى ئۇالر وىچىٍەپ چىمىپ ِۇضۇٌّبٔالر 

ب ھۇجۇَ لىٍىپ ئۇرۇظ پىٍىىىگە ئوت ٍېمىع ئىرازىطىگە وەٌسى ۋە ِۇغۇ ِەلطەجحە ثبرىگبھىغ
ئۇالرزىٓ ٍەجّىع ضەوطۀسەن ٍبظ جەغىىٍٍىٕىپ جۀئىُ جېغىٕي ثوٍالپ وېٍىپ ِەذپي 
رەۋىػحە ِۇضۇٌّبٔالر ثبرىگبھىغب جېگىع لىٍّبلچي ثوٌسى، ثىراق ئۇالر ئوٍٍىّىغبْ ٍەرزىٓ 

وغۇٕٔىڭ لوِبٔسأي ِۇھەِّەز ئىجٕي ِەضٍەِە جەرىپىسىٓ ضېسىٍىپ ِۇضۇٌّبٔالر ِۇھبپىسەجچي ل
لېٍىپ ئۇالرٔىڭ ثىرىّۇ لبٌّبً لوٌغب چۈغحي، پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ ثۇٔىڭسىٓ ذەۋەر 
جبپمبٔسىٓ وېَىٓ ضۈٌھي وىٍىػىُ ئىػٍىرىغب جوضبٌغۇ ثوٌّىطۇْ ئۈچۈْ ئۇالرٔىڭ گۇٔبھىٕي 

 ئبٌالھ جبئبال ثۇ ھەلحە .وەچۈرۈَ لىٍىپ ئۆز ٍوٌغب لوٍۇۋەجحي

َة ِمن ﴿  ُهم بَِبْطِن َمكَّ بَ ْعِد أَْن أَْظَفرَُكْم َعَلْيِهْم وََكاَن  َوُىَو الَِّذي َكفَّ أَْيِديَ ُهْم َعنُكْم َوأَْيِدَيُكْم َعن ْ
 ﴾ اللَُّو ِبَا تَ ْعَمُلوَن َبِصًنًا
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ەٌىجە ئۇالرٔي ضىٍەرگە لوي ضېٍىػحىٓ جوضحي ھەِسە ئۇالر ئۈضحىسىٓ غهللا ا» 
لىٍغىٕىڭالرزىٓ وېَىٓ، ِەوىىٕىڭ ئىچىسە )ٍۀي ھۇزەٍجىَىسە( ضىٍەرٔي ئۇالرغب لوي 

 - 24ضۈرە فەجھي « لىٍغبْ ئىػىڭالرٔي وۆرۈپ جۇرغۇچىسۇرهللا ضېٍىػىڭالرزىٓ جوضحي،ا
 . ئبٍەجٕي ٔبزىً لىٍسى

 ثۇ چبغسا رەضۇٌۇٌالھ لۇرەٍع جەرەپىە ئۆزىٕىڭ ِەٍسأىٕي ۋە ثۇ لېحىّمي ضەپىرىٕىڭ
غۇڭب  .ئبضبضىٌ ٔىػبٔىٕي ئۇلحۇرۇپ لوٍۇظ ئۈچۈْ ِەوىىگە ثىر ئەٌچي وىرگۈزۈغٕي ئوٍٍىسى

وىرگۈزِەوچي ئەٌچي ئۇ ئۆِەر ئىجٕي ذەجحبة رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔي چبلىرىپ ِەوىىگە 
ىسى، غۇٔىڭ ثىٍەْ رەضۇٌۇٌالھ ئوضّبٕٔي چبلىرىپ ئۇٔي لۇرەٍع جەرەپىە ٍىمىٕي زثوٌغبٔ

لۇرەٍع جەرەپىە ثىسٔىڭ ئۇرۇغمىٍي »ئەۋەجىسىغبٍٔىمىٕي ئۇلحۇرزى ۋە: ئەٌچىٍىىىە 
وەٌّىگۀٍىىىّىسٔي، پەلەت ئۆِرە ھەج لىٍىع ئۈچۈٔال وەٌگۀٍىىىّىسٔي ئۇلحۇرغىٓ ۋە ئۇالرٔي 

ئبٍبٌالر ثىٍەْ  - زېسى ھەِسە ئۇٔي ِەوىىسىىي ثبرٌىك ِۇئّىٓ ئەر« ئىطالِغب چبلىرغىٓ
رىحىٕي ٍەجىۈزۇغىە ۋە ئۇ ٍەرزىىي وىػىٍەر ئىّبٔىٕي ٍوغۇرۇپ وۆرۈغۈپ ئۇالرغب پەجھي ثىػب

ٍۈرِىطۇْ ئۈچۈْ ئۇالرغب ئبٌالھ ثۇ زىٕٕي ِەوىە جۇپرىمىسا ھبِبْ ئۈضحۈٍٔۈوىە ئىگە 
غۇٔساق لىٍىپ ئوضّبْ ِەوىىگە وېٍىپ لۇرەٍع  .لىٍىسىغبٍٔىمىٕي ذەۋەر لىٍىػمب ثۇٍرىسى

زىپىطىٕي ئبزا لىٍىپ ثوٌغبٔسىٓ وېَىٓ لۇرەٍع زائىرٌىرىگە ئەٌچىٍىىٕي ٍەجىۈززى ۋە ئۆز ۋە
ئۇ رەضۇٌۇٌالھ جبۋاپ لىٍىع  .جەرەپ ئۇٔي ثەٍحۇٌالٔي جبۋاپ لىٍىپ لبٍحىػمب جەوٍىپ لىٍغبٔىسى

پۇرضىحىگە ئېرىػّۈگۈچە ئۆزى ٍبٌغۇز جبۋاپ لىٍّبٍسىغبٍٔىمىٕي ئېَحىپ، ثەٍحۇٌالھٕي ٍبٌغۇز 
 . جبۋاپ لىٍىػمب ئۇٔىّىسى

ئۇ ِوٌچەرزىىىسىٓ  .ّبْ ئىجٕي ئەففبٕٔي ثىر ئبز ضبلٍىحىپ لوٍسىلۇرەٍع جەرەپ ئوض
زىَبزە وېچىىىپ لبٌسى، ۋالىث ئۇزارغبٔطىرى ِۇضۇٌّبٔالر ئبرىطىسا ئوضّبْ ئۆٌحۈرۈٌۇپحۇ 

جىغ  - ثىس ئۇالر ثىٍەْ جېغّۇ»زېگەْ ذەۋەر جبرلبٌسى، رەضۇٌۇٌالھ ثۇ ذەۋەرٔي ئبڭالپ: 
سى ئبٔسىٓ ضبھبثىٍەرٔي چبلىرىپ ھەِّەٍٍەْ زې« ئېٍىػّىغۇچە ھەرگىس لبٍحّبٍّىس

ِبِبجٍىك ئەھسى( ثېرىػىە چبلىرزى، غۇٔىڭ ثىٍەْ رەضۇٌۇٌالھمب ثەٍئەت  - ثەٍئەت)ھبٍبت
  .ثېرىع ھەرىىىحي لوزغىٍىپ وەجحي

 .ٍەرزىىي ثىر جۇپ زەرەخ جۇۋىسە ئبٌغبٔىسى پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ ثۇ ثەٍئەجٕي غۇ
ئۆِەر رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالِٕىڭ لوٌىٕي جۇجۇپ جۇرۇۋاجبجحي، ِەئمەي 
ئىجٕي ٍەضبر غۇ زەرەذٕىڭ ثىر ٔوجىطىٕي جۇجۇپ وىػىٍەرٔىڭ ثەٍئىحىٕي رەضۇٌۇٌالھمب 

َجرَةِ اْلُمْؤِمِنٌَن ِإْذ يُ َباِيعُ  َلَقْد َرِضَي اللَُّو َعنِ ﴿ٍەجىۈزەجحي، ِبٔب ثۇ ئبٌالھ جۆۋۀسىىي  هللا ا» ﴾وَنَك حَتَْت الشَّ
ِۆِىٍٕەرزىٓ ھەلىمەجەْ رازى ثوٌسى، )ئي ِۇھەِّەز!( ئۆز ۋالحىسا ئۇالر )ھۇزەٍجىَىسە( زەرەخ 

زىگەْ ئبٍەجٕىڭ ثىر لىطىّي( - 18)ضۈرە فەجىھ « )ضبٍىطي( ئبضحىسا ضبڭب ثەٍئەت لىٍسى
 . رىسۋاْ ثەٍئىحىسۇر ،ثەٍئەت غۇ لېحىّمي ھەلمىسە ئبٍەت ٔبزىً ثوٌغبْئبٍەجٕي ٔبزىً لىٍسى. 

ئوضّبْ ئىجٕي ئەففبٕٔىڭ ئەٌچىٍىىسىٓ لۇرەٍع جەرەپ ۋەزىَەجٕىڭ جىسزىٍَىىىٕي جؤۇپ 
 .ٍەجحي چېغي، ئۇالر زەرھبي ضوھەًٍ ئىجٕي ئەِىرٔي ضۈٌھي وېٍىػىُ جۈزۈغىە ئەۋەجحي

ىىي ضۇھەٍىً ٍېحىپ وېٍىپ رەضۇٌۇٌالھ ثىٍەْ ئۇزۇْ ضۆھجەجٍەغحي ضۆھجەجحىٓ وېَىٓ ئى
 . جەرەپ ضۈٌھي وېٍىػىّٕىڭ جۆۋۀسىىي ِبززىٍىرىغب ئورجبق ثىرٌىىىە وېٍىػحي

رەضۇٌۇٌالھ )جەرەپ( ثۇ ٍىً ِەوىىگە وىرِەً لبٍحىسۇ، وېٍەر ٍىٍي لبٍحب وېٍىپ  - 1
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ھەرەِگە ِۇضبپىرالر ھەِرا لىٍىسىغبْ ٍبراق ۋە لىٕىغب  .ِەوىىسە پەلەت ئۈچ وۈٔال جۇرىسۇ
ٍبراق ئېٍىپ وىرِەٍسۇ، لۇرەٍع جەرەپ ثۇالرٔىڭ  - مب ھەر لبٔساق لورايضېٍىٕغبْ لىٍىچحىٓ ثبغ

 . جەرۇز ٍەجىۈزِەٍسۇ - ھەج جبۋاپ ئىػٍىرىغب ھېچمبٔساق جوضبٌغۇ ۋە زەذٍي
ئىىىي جەرەپ ئوجحۇرىطىسا ئوْ ٍىً ئۇرۇظ جوذحىحىٍىسۇ، ثۇ ِۇززەجحە ئىىىي جەرەپ  - 2

 . وؤب ئبزاۋەت ۋە زىسزىَەجٍىرىٕي ووالغّبٍسۇثىرىسىٓ ئەِىٓ ثوٌىسۇ ۋە  - ذەٌمٍىرى ثىر
ھەر لبٍطي ئەرەة لەثىٍىٍىرىٕىڭ ِەٍٍي ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ھىّبٍىطىگە وىرىػي ٍبوي  - 3

لۇرەٍع جەرەپٕىڭ ھىّبٍىطىگە وىرىػي غۇ ذەٌمٕىڭ ئۆز ئىرحىَبرٌىمي ثىٍەْ جبٌٍىػىغب 
وىرگەْ لەثىٍە ذەٌمي غۇ  ئەِّب ئىىىي جەرەپٕىڭ لبٍطي ثىرضىٕىڭ ھىّبٍىطىگە .لوٍىٍىسۇ

ئۇٔىڭسىٓ وېَىٓ ئبغۇ لەثىٍىگە لىٍىٕغبْ ھەر  .جەرەپٕىڭ ئبٍرىٍّبش ثىر لىطّي ھېطبثٍىٕىسۇ
 . لبٔساق ٍوٌطىسٌىك غۇ جەرەپىە لىٍىٕغبْ جبجبۋۇزچىٍىك ھېطبثٍىٕىسۇ

چبلىٍىرىٕىڭ رۇذطىحىطىس)لېچىپ( وەٌگەْ ھەر لبٔساق ثىر  - لۇرەٍع جەرەپحىٓ ئىگە - 4
ۇرەٍع جەرەپىە غەرجطىس لبٍحۇرىٍىسۇ، ئەِّب ِۇضۇٌّبٔالر جەرەپحىٓ ئۇالر جەرەپىە لېچىپ ئەر ل

 . ثبرضب ئۇالر ئۇٔي لبٍحۇرۇپ ثەرِەٍسۇ
وېٍىػىّٕبِىٕىڭ ِبززىٍىرىغب ئىىىي جەرەپ ئورجبق ثىرٌىىىە وېٍىپ ثوٌغبٔسىٓ وېَىٓ 

 .جٕبِىٕي ٍېسىػمب ثۇٍرىسىپەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ ئەٌي ئىجٕي ئەثي جبٌىجٕي چبلىرىپ غەر
ضۇٌھي ھۆججىحي پۈجۈٌۈۋاجمبْ پەٍححە لۇرەٍع ۋەوىٍي ضوھەٍىً ئىجٕي ئەِىرٔىڭ ئوغٍي ئەثۇ 

وىػۀٍىرىٕي ضۆرەپ ِەوىىٕىڭ جۆۋەْ جەرىپىسىٓ چىمىپ وېٍىپ  - جۀسەي ووٍسا
ٍە ئىٍىپ ئەِّب وىٍىػىُ ثوٍىچە ئبجىطي ئۇٔي لبٍحۇرۇپ ثىٍ ِۇضۇٌّبٔالر ئبرىطىغب ئۆزىٕي ئبجحي

 . وەجحي
جۇرۇڭالر »ٌىٕىپ ثوٌغبٔسىٓ وېَىٓ رەضۇٌۇٌالھ ضبھبثىٍەرگە: اضۇٌھي ھۆججىحي ئىّس

ئەزثىراٍي ذۇزا رەضۇٌۇٌالھ ثۇ ضۆزٔي ئۈچ  .زېسى« لۇرثبٍٔىك جۆگىٍىرىڭالرٔي زەثھي لىٍىڭالر
 لېحىُ جەورارٌىغبْ ثوٌطىّۇ، ثىرِۇ ئبزەَ ئىجرا لىٍىػمب جەِػەٌّىسى، رەضۇٌۇٌالھ ثۇ

جىّجىحٍىمٕي وۆرۈپ ئبٍبٌي ئوِّي ضەٌىّە رەزىَەٌالھۇ ئۀھبٔىڭ لېػىغب وىرىپ 
ئي رەضۇٌۇٌالھ ئۇالرٔىڭ »ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ گەپ ئبڭٍىّىغبٍٔىمىغب وبٍىسى، ئۇِّي ضەٌىّە: 

ئەِرىڭگە ئىحبئەت لىٍىػىٕي ذبالِطەْ؟ ئۇٔسالحب ئبٌسى ثىٍەْ ئۆزەڭ چىمىپ لۇرثبٍٔىمىڭٕي 
 .جىراچٕي چبلىرىپ چبچٍىرىڭٕي ئبٌسۇرۇپ ئېھراِسىٓ چىممىٓ زېسىزەثھي لىٍغىٓ ۋە ضب

غۇٔىڭ ثىٍەْ رەضۇٌۇٌالھ ئوِّي ضەٌىّۀىڭ ٍېٕىسىٓ چىممبْ پېحي ھېچ وىّگە لبرىّبً ثېرىپ 
ضبھبثىالر ثۇٔي وۆرۈپ  .لۇرثبٍٔىمىٕي زەثھي لىٍسى ۋە ضبجىراچٕي چبلىرىپ چېچىٕي ئبٌسۇرزى

ئۇالر لبجحىك  .ثھي لىٍسى ۋە ئۆزئبرا چبچٍىرىٕي ئبٌسۇرۇغحيثەضحە زە - لۇرثبٍٔىمٍىرىٕي ثەش
جۆگە وبٌىالرٔي ئوذػبغال ٍەجحە ئبزەَ ثىر جۆگە ٍبوي ثىر  .ئەٌەَ چىىىۋاجمبٔسەن لىالجحي - زەرز

رەضۇٌۇٌالھ چبچٍىرىٕي چۈغۈرگۈچىٍەرگە ئۈچ لېحىُ، لىرلىحمبٔالرغب ثىر  .وبال لۇرثبٍٔىك لىٍسى
ِۇغۇ ضەپەرزە ٍۀە ئبٌالھ وەئەة ئىجٕي ئۇجرە لبجبرٌىك ِەٌۇَ ئىٍٍەت  .لېحىُ ِەغپىرەت جىٍىسى

جۈپەٍٍي چېچىٕي ِۇززەجحىٓ ثۇرۇْ ئبٌسۇرغبٔالرغب روزا جۇجۇظ ضەزىمە ثېرىع ۋە ٍبوي ثبغمب 
ئبرلىسىٕال ثىر لبٔچە . پبئبٌىَەجٍەرٔي لوغۇپ ئبزا لىٍىع ثىٍەْ وبپبرەت جۆٌەغٕي ٔبزىً لىٍسى

چبلىٍىرى وېٍىپ ھۇزەٍجىَە  - وەٌسى، ئۇالرٔىڭ وەٍٕىسىٓ ئۇالرٔىڭ ئىگە ِۇئّىٓ ئبٍبي ٍېحىپ
لىسالرٔي ئۆز ئىگىٍىرىگە لبٍحۇرۇپ ثىرىػٕي جەٌەپ  - غەرجٕبِىطىگە ئبضبضەْ ثۇ ذوجۇْ
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ثىس » لىٍسى، ٌېىىٓ ئۇالرٔىڭ ثۇ جەوٍىۋى غەرجٕبِىٕىڭ ِۇغۇ جوغرىطىسىىي ِبززىطىسا
جەرەپىە لېچىپ ثبرضب، گەرچە ِۇضۇٌّبْ ثوٌطىّۇ ئۇٔي  جەرەپحىٓ ھەر لبٔساق ثىر ئەر ضىٍەر

ثۇ ٍەرزە ئبٍبي وىػي لەجئي جىٍغب  .زەپ ئېٕىك ثەٌگىٍۀگەْ« غەرجطىس لبٍحۇرۇپ ثېرىطىٍەر
 ئبٌالھ ثۇ ھەلحە: .ئېٍىّٕىغبْ، زېگەْ پبوىث ثىٍەْ رەت لىٍىۋېحىٍسى

ُمَهاِجرَاٍت فَاْمَتِحُنوُىنَّ اللَُّو أَْعَلُم بِِإَيَاهِنِنَّ فَِإْن  اتُ يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َجاءُكُم اْلُمْؤِمنَ ﴿ 
لُّوَن ََلُنَّ َوآُتوُىم َعِلْمُتُموُىنَّ ُمْؤِمَناتٍ  ُْم َواَل ُىْم ْيَِ اِر اَل ُىنَّ ِحلّّ َلَّ ا أَنَفُقوا  َفبَل تَ ْرِجُعوُىنَّ ِإََل اْلُكفَّ مَّ

 ﴾َواَل دُتِْسُكوا ِبِعَصِم اْلَكَواِفرِ  تَنِكُحوُىنَّ ِإَذا آتَ ْيُتُموُىنَّ أُُجوَرُىنَّ َواَل ُجَناَح َعَلْيُكْم أَن 
ئي ِۇئّىٍٕەر! ضىٍەرگە ِۇئّىٓ ئبٍبٌالر ھىجرەت لىٍىپ وەٌطە، ئۇالرٔي ضىٕبپ » 

ئوثساْ ثىٍىسۇ، ئەگەر ئۇالرٔي )ضىٕىغبٔسىٓ وېَىٓ ھەلىمىٌ( هللا وۆرۈڭالر، ئۇالرٔىڭ ئىّبٔىٕي ا
ە زەپ جؤۇضبڭالر، ئۇالرٔي وبپىرالرغب لبٍحۇرۇپ ثەرِەڭالر، ئۇالر وبپىرالرغب ھبالي ئەِەش، ِۇئّىٕ

وبپىرالرِۇ ئۇالرغب ھبالي ئەِەش، وبپىر ئەرٌىرىٕىڭ ئۇالرغب ثەرگەْ ِەھرىٕي لبٍحۇرۇپ ثېرىڭالر، 
وبپىر ئۇالرٔىڭ ِەھرىٍىرىٕي ثېرىپ ٔىىبھىڭالرغب ئبٌطبڭالر ضىٍەرگە ھېچ گۇٔبھ ثوٌّبٍسۇ، 

ئبٍەجٕىڭ ثىر  - 10ضۈرە ِۇِحەھىٕە «)ضۈرە ِۇِحەھىٕە »ئبٍبٌالرٔي ئەِرىڭالرزا ضبلٍىّبڭالر
ِۇضۇٌّبٔالر ٍۇلىرىمي ئبٍەجٕىڭ ھۆوۈِي ثوٍىچە  .لىطّي(زېگەْ ئبٍەجىىچە ٔبزىً لىٍسى

ئۆِەر رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇِۇ غۇ وۈٔي غېرىه  .ٔىىبھىسىىي وبپىر ذوجۇٍٔىرىٕي جبالق لىٍىۋەجحي
ھبٌەجحە جۇرۇۋاجمبْ ئىىىي ذوجۇٕٔي لوٍۇۋەجىەْ، ئۇالرٔىڭ ثىرىٕي ِۇئبۋىَە، ٍۀە ثىرىٕي ضەپۋاْ 

 . ئىجٕي ئوِەٍَە ٔىىبھىغب ئبٌغبْ
پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ ِەزىٕىگە لبٍحىپ وېٍىپ ثىر لبٔچە وۈْ ئۆجىۀىسى، 

ىٕىڭ ئىطىّي ئەثۇ ئۇ وىػ .ِەوىىسىىي ِۇضۇٌّبٔالرزىٓ ثىر وىػي ِەزىٕىگە لېچىپ وەٌسى
ئۇالر ئۇٔي لبٍحۇرۇپ  .ثەضىر )ضەلىف لەثىٍىطىسىٓ( ثوٌۇپ، لۇرەٍػٍەرٔىڭ ئىححىپبلسىػي ئىسى

وېحىع ئۈچۈْ ئىىىي ئبزەِٕي ئەۋەجىپ ئبزىّىٕي ئەوەجّەوچي ثوٌسى، پەٍغەِجەر 
ئەثۇ ثەضىر ٍوٌسا  .ئەٌەٍـھىططبالَ ئەثۇ ثەضىرٔي ھېٍىمي ئىىىي ئەٌچىگە جبپػۇرۇپ ثەرزى

ئي رەضۇٌۇٌالھ! ئبٌالھ »ئەثۇ ثەضىر وېٍىپ:  .ۇالرزىٓ ثىرٔي ئۆٌحۈرزى، ثىرضي لىچىپ وەجحيئ
ضېٕي ۋەزەڭگە ۋاپب لىٍسۇرزى، ضەْ ِېٕي ئۇالرغب جبپػۇرۇپ ثەرزىڭ، ئبٔسىٓ ئبٌالھ ِىٕىّۇ 

 ۋاً ۋاثبي جەوىۈر! ٍۀە ثىر ئبزىّي ثوٌغبْ»پەٍغەِجەر ئەٌَھىططبالَ ئۇٔىڭغب:  .زېسى« لۇجمبززى
 . زېسى« ثوٌطب ئۇرۇظ لوزغبر ئىىەْ

رەضۇٌۇٌالھ ِېٕي ئۇالرغب ھبِبْ لبٍحۇرۇپ »ئەثۇ ثەضىر ثۇٔي ئبڭٍىغبٔسىٓ وېَىٓ 
زەپ لبراپ ِەزىٕىسىٓ چىمىپ وەجحي ۋە لىسىً زىڭىس ثوٍىسىٓ ضەٍفۇي ثەھرى « ثېرىسىىەْ

مىپ ئەثۇ زېگەْ ٍەرگە وېٍىپ چۈغحي ئبرلىسىٕال ئەثۇ جۀسەي ئىجٕي ضوھەٍىً لېچىپ چى
ثەضىرگە لوغۇٌسى، غۇٔساق لىٍىپ ِەوىىسىٓ ِۇضۇٌّبْ ثوٌۇپ لېچىپ چىممبٔال وىػي ئەثۇ 
ثەضىرٔىڭ ضېپىگە لېحىٍىپ ئبذىرى ئۇ ٍەرزە وۈچي ذېٍي زور ثىر لوغۇْ جەغىىٍٍىٕىپ 
لبٌسى، ئۇالر ِەوىىسىٓ غبِغب ِبڭغبْ لۇرەٍع وبرۋىٕي ثبٍمبٌطىال ئبٌسىٕي جوضۇپ ئبزەٍِىرىٕي 

رۈپ ِبٌٍىرىٕي ثوالپ جبٌىغىٍي ثبغٍىسى، غۇٔىڭ ثىٍەْ لۇرەٍػٍەر رەضۇٌۇٌالھمب ئبٌالھٕي ئۆٌحۈ
ضېٕىڭ ٍېٕىڭغب ثبرغبْ ھەر لبٔساق »رەھىّٕي ئبرىغب ضېٍىپ جۇرۇپ:  - ۋە جۇلمبٍٔىك ضىٍەر
غۇڭب رەضۇٌۇٌالھ ئۇالرغب ئبزەَ ئەۋەجىپ ِەزىٕىگە  .زەپ ذەت ٍبززى« وىػي ئبِبْ ثوٌطب
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 . وەٌسىلبٍحۇرۇپ 
ئەِرى ئىجٕي  ٍىٍي ٍىٍٕىڭ ثېػىسىال - 7ھۇزەٍجىَە ضۈٌھىطىسىٓ وېَىٓ ھىجىرىَٕىڭ 

ئبش، ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىس ۋە ئوضّبْ ئىجٕي جەٌھە لبجبرٌىك لۇرەٍػٍىه ئۈچ ئەزىّەت ِۇضۇٌّبْ 
ِەوىە ثىسگە ٍۈرەن »ئۇالر رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئبٌسىغب ھبزىر ثوٌۇۋىسى، رەضۇٌۇٌالھ:  .ثوٌۇپ وەٌسى

 . زېسى« پبرىٍىرىٕي جبغالپ ثېرىپحۇ
 ٍېڭي ثۇرۇٌۇظ -ئىىىىٕچي ثبضمۇچ 

ھۇزەٍجىَە ضۈٌھىطي ِۇضۇٌّبٔالر جبرىرىسىىي ٍېڭي ثىر ثورۇٌۇغٕىڭ ثبغٍىٕىػي ثوٌۇپ 
ئبالٍٍي، لۇرەٍع ِۇغرىىٍىرى ئىطالَ زىٕىغب لبرىحب ئەڭ وۈچٍۈن، ئەڭ ٍبۋۇز، ئەڭ  .لبٌسى

جەڭ ِەٍسأىسىٓ چىىىٕىػي ثىٍەْ زۈغّەْ ئۈچ ئۇالرٔىڭ  .ئەغەززى زۈغّەْ ئىسى
ثىرٌەغّە)ٍۀي لۇرەٍع، غەجپبْ ۋە ٍەھۇزىَالر( لوغۇٔىٕىڭ لبٔىحىسىٓ ئەڭ وۈچٍۈن ثىر لبٔبت 
ضۇٔۇپ وېرەوحىٓ چىمحي ۋە ٍۀە لۇرەٍػٍەر ثۇززىسىّٕىڭ)ثۇجپەرەضٍىه( ئەرەة ٍېرىُ 

ٍَىرى ثوٌغبچمب ثىرزىٕال ئبرىٍىسىىي ۋەوىٍٍىرى ۋە پۈجۈْ ثۇجپەرەضٍەرٔىڭ زىٕي زاھى
ثۇززىطحالرٔىڭ ذورىىي جىّىپ جبجبۋۇزچىٍىك ۋە زوراۋأٍىك لىسغىٍٕىمي زور زەرىجىسە 

غۇڭب غەجپبْ ثەزەۋى لبرالچىٍىرىٕىڭ ِۇغۇ ضۈٌھي )وېٍىػىّٕبِە(  .ضوۋۇپ وەجحي
ٓ غۇٔىڭسىٓ وېَى. ئىّساالٔغبٔسىٓ وېَىٓ چوڭ ِبٌىّبٔچىٍىك پەٍسا لىٍىع ئەھۋاٌي وۆرۈٌّىسى

زۈغّەْ وۈچٍەر ضبزىر لىٍغبْ ئەوطىَەجچىٍىه ھەرىىەجٍىرىٕىڭ ھەِّىطي پەلەت 
 . ٍەھۇزىَالرٔىڭ وۇغىۇرجىػىسىٓ وېٍىپ چىمحي، ذبالش

ٍەھۇزىَالر ٍەضرەپ )ِەزىٕە ِۇٔەۋۋەر(زىٓ ضۈرگۈْ لىٍىٕغبٔسىٓ وېَىٓ ئۆزٌىرىگە 
ئۇالرٔىڭ چوڭ  .سىذەٍجەرٔي ئىغۋاگەرچىٍىه ۋە ضۇٍمەضحچىٍىه ئۇۋىطي لىٍىپ ثېىىحىۀى

وبجحىۋاظ غەٍحبٍٔىرى ثۇ ِەوىبرٌىك ئۇۋىطىسا لۇرجالپ، ھەرىسەن جبرلىٍىپ، چبٍبٔسەن زەھەر 
چېچىپ، ِەزىٕە ئەجراپىسىىي ثەزىۋى ئەرەثٍەرٔي رەضۇٌۇٌالھٕي ۋە ِۇضۇٌّبٔالرٔي ٍولىحىػمب 

ي وۈٔسۈزگە ِۇِىىٓ ثوٌّىغبٔسىّۇ ئۇالرٔي ئېغىر جبالپەجىە ئۇچرىحىػمب وۈغىۈرجۈپ، وىچىٕ
غۇڭب پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالِٕىڭ ھۇزەٍجىَە ضۈٌھىطىٕي  .ئۇالپ، جىّٕبً جىپىرٌىّبلحب ئىسى

ئىّساالپ لبٍحىپ وەٌگۀىسىٓ وېَىٕال، ثبضمبْ جۇٔجي لەزىّي ئبغۇ ثەزۋىٍەرٔىڭ پەرزە 
ئبرلىطىسىىي )پىالٍٔىغۇچىطي ثوٌغبْ( ٍەھۇزىٌ ئۇۋىطىغب زەرثە ثېرىپ، ئۇٔي چۇۋۇپ 

 . غحىٓ ئىجبرەت ثوٌسىجبغال
ھبضىً وبالَ، ھۇزەٍجىَە ضۈٌھىطىسىٓ وېَىٓ ثبغالٔغبْ ثۇ زەۋر ذبراوحىرٌىه ٍېڭي 
ثۇرۇٌۇظ، ِۇضۇٌّبٔالرٔي ئىطالَ زەۋىحىٕي وەڭ لبٔبت ٍبٍسۇرۇپ، جبرلىحىع ۋە وەڭ وۇغبزە 

ئىطالَ ٔەجىجىسە، ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ  .ٍەجىۈزۈظ ئۈچۈْ ٍبذػي ثىر پۇرضەت ثىٍەْ جەِىٍٕىسى
 . زەۋىحىٕي ٍەجىۈزۈظ لىسغىٍٕىمي ٍېڭي ثىر وەٍپىَبجمب وۆجۈرۈٌسى

غۇڭب ثىس ثۇ ٍېڭي ثۇرۇٌۇظ زەۋرى ثبضمۇچىٕي ِۇٔساق ئىىىي لىطىّغب ثۆٌۈغىّىس 
 . ِۇِىىٓ

زىٕي زەۋەت ضبھەضىسىىي جبٍٔىٕىع ٍۀي پبزىػبھ ۋە ئەِىرٌەرگە ِەوحۇپ ٍوٌالظ   . 1
 . زەۋرى ثبضمۇچي

 . ھەرىىەجٍەرٔي لبٍحب جبٔالٔسۇرۇظ ثبضمۇچيھەرثىٌ  . 2
ئەِسى ثىس ئبغۇ ٍېڭي ثبضمۇچحب جبٔالٔغبْ ھەرثىٌ ھەرىىەجٍەرٔىڭ جەپطىالجىٕي ثبٍبْ 
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ئەِىرٌەرگە ِەوحۇپ ٍوٌالظ ِبۋزۇٌىرىغب ٔەزەر ضېٍىپ  - لىٍىػٕىڭ ئبٌسىسا ئەجراپحىىي پبزىػبھ
ۈغىسۇ، ئىطالَ زەۋىحي ئۈچۈْ چۈٔىي ئىطالَ زىٕىسا زەۋەت ھەِّىٕي ثېطىپ چ .ثبلبٍٍي

ِۇغەلمەجٍىه ئۇرۇظ، زاۋاٌغۇظ ۋە  .جبپبالرٔي چەوىەْ - ِۇضۇٌّبٔالر ٔۇرغۇْ جەۋرى
 . ِبٌىّبٔچىٍىمالرٔي ثبغحىٓ وەچۈرگەْ

ٍىٍىٕىڭ ئبذىرٌىرى ئىسى، رەضۇٌۇٌالھ ھۇزەٍجىَىسىٓ لبٍحىپ وېٍىپال  - 6ھىجرىَە 
رٌىرىگە ِەوحۇپ ٍوٌالپ ئۇالرٔي ئىطالِغب زەۋەت ئەجراپحىىي لوغٕب ئەٌٍەرٔىڭ پبزىػبھ ۋە ئەِى

ئەِىرٌەرٔىڭ  - رەضۇٌۇٌالھ ِەوحۇپ ٍوٌٍىّبلچي ثوٌغبٔسا پبزىػبھ .لىٍىع ئىػىٕي ثبغٍىۋەجحي
ِۆھۈر ثېطىٍّىغبْ ِەوحۇپالرٔي لوثۇي لىٍّبٍسىغبٍٔىمي ئوجحۇرغب لوٍۇٌسى، غۇڭب ئۇ وۈِۈغحىٓ 

)ئبٌالھٕىڭ پەٍغەِجىرى ِۇھەِّەز( زېگەْ ذەجٕي « اهللُممد رسول »ثىر ِۆھۈر ٍبضىحىپ ئۇٔىڭغب 

« ُممد»ِۆھۈرٔىڭ ذېحي جۆۋۀسىٓ ٍۇلىرىغب ئۈچ لبجبر لىٍىپ ٍېسىٍغبْ ثوٌۇپ،  .ئوٍسۇرزى

زېگەْ ذەت ِۆھۈر ٍۈزىٕىڭ ئوجحۇر لۇرىغب ۋە « رضوي»زېگەْ ذەت ِۆھۈرٔىڭ جۆۋەْ لۇرىغب، 
 . لۇرىغب جۆۋۀسىىىسەن غەوىٍسە ئوٍۇٌغبٔىسى زېگەْ ذەت ِۆھۈر ٍۈزىٕىڭ ئەڭ ٍۇلۇرى« ئبٌالھ »

 
 

پبراضەجٍىه ثىر  - ھەِسە ِۇغۇ ِەلطەجحە رەضۇٌۇٌالھ ضبھبثىٍەرزىٓ ثىٍىٍّىه ھەَ پەَ
ئەٌالِە ِۀطۇرفورى:  .جۈروۈَ وىػىٍەرٔي جبٌالپ ئبغۇ پبزىػبھالرغب ئەٌچىٍىىىە ئەۋەجحي

غبزىحىغب ئبجٍىٕىػٕىڭ ئبٌسىسا ھىجىرىَىٕىڭ پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ ثۇ ئەٌچىٍەرٔي ذەٍجەر »
  .، زەپ جەزَ لىٍسى«ئبً(ٔىڭ ثېػىساٍوٌغب ضبٌغبْ - 1ٍىٍي ِۇھەررەَ ) - 7

 ھەثەغىطحبْ پبزىػبھي ٔەجبغىغب ِەوحۇپ ٍوٌالظ (1
پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ  .ٔەجبغىٕىڭ ئەضٍي ئىطّي ئەضھەِە ئىجٕي ئەثجەر ئىسى

ٍىٍي ِۇھەررەِٕىڭ ثېػىسا ئەِرى ئىجٕي  - 7ئبذىرٌىرى ٍبوي  ٍىٍٕىڭ - 6ئۇٔىڭغب ھىجرىَە 
ئەٌچي ئەِرى ئىجٕي ئوِەٍَە زەِەرى پەٍغەِجەر  .ئوِەٍَە جوززەِەرىسىٓ ِەوحۇپ ٍوٌٍىسى

ضبالِەت ئبپىرىپ جبپػۇرۇپ  - ئەٌەٍـھىططبالِٕىڭ ٔەجبغىغب ٍوٌٍىغبْ ِەوحۇثىٕي ضبق
ئىھحىراَ ثىٍەْ لوٌىغب ئېٍىپ وۆزىگە ضۇرجحي ۋە ثېرىۋىسى، ٔەجبغي ئۇٔي ٔبھبٍحي ئبٌىٌ 

ئبٔسىٓ جەئفەر ئىجٕي ئەثي جبٌىجٕىڭ لوٌىسا  .جەذحىسىٓ چۈغۈپ ھۆرِەت ثەجب وەٌحۈرزى
  .ِۇضۇٌّبْ ثوٌۇپ رەضۇٌۇٌالھمب ئۆزىٕىڭ ِۇضۇٌّبْ ثوٌغبٍٔىمىٕي ئۇلحۇرۇپ ذەت ٍبززى

ٍەرزىىي ھەِراھٍىرىٕي پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ ٔەجبغىسىٓ جەئفەر ۋە ئۇٔىڭ غۇ 
ِەزىٕىگە ٍوٌغب ضېٍىپ لوٍۇغٕي جەٌەپ لىٍغبٔىسى، ٔەجبغي ئۇالرٔي ئەِرى ئىجٕي ئوِەٍَە 

غۇٔىڭ ثىٍەْ ئەِرى  .زەِەرى ثىٍەْ ِەذطۇش ئىىىي وېّە جەٍَبرالپ ٍوٌغب ضېٍىپ لوٍسى
ِەزوۇر  .ثۇ چبغسا رەضۇٌۇٌالھ ذەٍجەرزە ئىسى .ئۇالرٔي رەضۇٌۇٌالھٕىڭ لېػىغب ثبغالپ وەٌسى

ئبً(زا جەثۇن غبزىحىسىٓ وېَىٕال ئبٌەِسىٓ  - 7ٍىٍي رەجەپ ) - 9ٔەجبغي ھىجىرىَىٕىڭ 
پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ ئۇ ۋاپبت لىٍغبْ وۈٔي ئەضھبثىٍەرگە ذەۋەر لىٍغبٔىسى ۋە  .ئۆجىەْ

غب ٔەجبغي ئبٌەِسىٓ ئۆجىۀسىٓ وېَىٓ ئۇٔىڭ ئورٔى .ئۇٔىڭغب غبئىجبٔە ٔبِىسىٕي چۈغۈرگۀىسى
ثبغمب ثىر پبزىػبھ جەذىحىە چىمىۋىسى، پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ ئۇٔىڭغب ٍۀە لبٍحب ِەوحۇپ 

 . ثىسگە ٔبِەٌۇِسۇر ئۇ ِۇضۇٌّبْ ثوٌسىّۇ ٍوق، ئۇ .ٍوٌٍىسى
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 ِىطىر پبزىػبھي ِۇلەۋلىطمب ِەوحۇپ ٍوٌالظ (2
ِۇلەۋلىطمب )جۇٌۇق پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ ٍۀە ِىطىر ۋە ئىطىۀسەرىَۀىڭ پبزىػبھي 

پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ ثۇ ِەوحۇپٕي  .غب ِەوحۇپ ٍوٌٍىسى ئىطىّي جەرەىج ئىجٕي ِەجحب(
ھبجەة  .ٍەجىۈزۈغىە ھبجەة ئىجٕي ئەثي ثەٌحەئۀي جبٌٍىسى ۋە ثۇ ذەجٕي ئۇٔىڭسىٓ ٍوٌغب ضبٌسى

ھٕىڭ ِەوحۇپىٕي رەضۇٌۇٌالئۇ  .ئىجٕي ئەثي ثەٌحەئە ِىطىرغب ثېرىپ ِۇلەۋلىص ثىٍەْ وۆرۈغحي
لوٌىغب ئېٍىپ پىً ضۆڭىىىسىٓ ٍبضبٌغبْ ئېطىً ثىر لبچىغب ضېٍىپ ئبغسىٕي ئىحىپ ٍېٕىسىىي 
ثىر چۆرىگە ثەرزى ۋە ئەرەثچە ٍبزاالٍسىغبْ ثىر ِىرزىٕي چبلىرىحىپ رەضۇٌۇٌالھمب ِەوحۇپ 

ثىٍسۈرِىسى ھەَ ئۇ ثۇٔىڭسىٓ ئبرجۇق ئىپبزە  .ب ضبالَ ثىٍەْ ئەٌچىٕي ٍوٌغب ضبٌسىغۋە ضوۋ ٍبززى
ئۇٔىڭ ئەۋەجىەْ ئىىىي وىٕىسىىي ثىرى ِبرىَە ٍۀە  .ِۇضۇٌّبْ ثوٌغبٍٔىمىٕىّۇ ئىېالْ لىٍّىسى

ذېچىر ثوٌطب رەضۇٌۇٌالھ ئۆزى ئەجىۋارالپ ِىٕگەْ زۇٌسۇي غۇ ثوٌۇپ  .ثىرى ضَرىٓ ئىسى
َ ئەِرىگە ِبرىَۀي پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبال .ھەزرىحي ِۇئبۋىَۀىڭ زاِبٔىغىچە ھبٍبت ئىسى

ئېٍىپ ِۆئّىٍٕەرٔىڭ ئبٔىطىٍىك غەرىپىگە ئېرىػىەْ ۋە رەضۇٌۇٌالھمب ئىجراھىُ زېگەْ ئوغٍىٕي 
 . جۇغۇپ ثەرگەْ، ئەِّب ضىَرىٓ زېگەْ وېٕىسەوٕي ھەضطبْ ئىجٕي ضبثىحمب ثېرىۋەجىەْ

 غبھي وىطراغب ِەوحۇپ ٍوٌالظ (ئىراْ)پبرىص (3
 .سۇٌالھ ئىجٕي ھۇزافە ضەھّىٕي جبٌٍىسىرەضۇٌۇٌالھ ثۇ ِەوحۇپٕي ئەۋەجىع ئۈچۈْ ئبث

ئۇ ِەوحۇپٕي ٍىرجىپ  .ئبثسۇٌالھ ثۇ ِەوحۇپٕي ئبپىرىپ ثەھرەٍىٕٕىڭ چوڭىغب جبپػۇرۇپ ثەرزى
پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ وىطرأىڭ ثۇ ِەوحۇپمب جۇجمبْ پوزىحطىَەضىٕي ئبڭالپ:  .ىسىجبغٍ

ٔىسى، ئۇٔىڭ ضەٌحۀىحي راضحال گۇِراْ زېگە« ئبٌالھ ئۇٔىڭ ذبٔسأٍىمىٕي ۋەٍراْ لىٍىۋەجطۇْ!»
وىطرأىڭ ئوغٍي غىرۋەٍىھ ئبجىطىغب لبرغي ضىَبضىٌ ئۆزگىرىع لوزغبپ ئۇٔي  .ثوٌسى

ٍىٍي  - 7ثۇ ئەھۋاي ھىجىرىَىٕىڭ  .سىئۆٌحۈرۇپ ثبرٌىك ھولۇق ۋە ضەٌحۀىحىٕي لوٌىغب وىرگۈزۈۋاٌ
  .زىثەروۈٔي ضەٍػۀجە وېچە ٍۈز  - 10ئبً(ٔىڭ  - 5جەِەزىَەٌئوال )

 رۇَ پبزىػبھي لەٍطەرگە ِەوحۇپ ٍوٌالظ (4
پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ ثۇ ِەوحۇپٕي ٍەجىۈزۈپ ثىرىػىە زىھَە ئىجٕي 
ذوٌەٍفەجۇٌىەٌىجٕي جبٌٍىسى ۋە ئۇٔي ئبۋۋاي ِەوحۇپٕي ثۇضرا ۋاٌىَطىغب جبپػۇرۇپ ثىرىػىە، 

ثۇ ِەوحۇة  .وٍۇغمب ثۇٍرىسىثۇضرأىڭ ۋاٌىَطىٕي لەٍطەرگە ٍەجىۈزۈپ ثىرىػىە ھبۋاٌە لىٍىپ ل
لەٍطەرزە ٍبذػي جەضىراجالرٔي لبٌسۇرغبٍٔىمحىٓ رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ِەوحۇثىٕي ئېٍىپ ثبرغبْ، 

ضبالِالر  - وىچەن لبجبرٌىك ضوۋغب - ئەٌچي زىھَە ئىجٕي ذوٌەٍفىٕي ٔۇرغۇْ ِبي، ِبجب ۋە وىَىُ
وەٌگۀسە جوزاَ ثىٍەْ جبرجۇلٍىسى، ئەپطۇش زىھَە لبٍحىػىسا ھەضّب زېگەْ ٍەرگە 

لەثىٍىطىسىٓ ثىر ثۆٌۈن وىػىٍەر ئۇٔىڭ ئبٌسىٕي جوضۇپ ئۇٔىڭ ٍېٕىسىىي جىّي ٔەرضىٕي 
غۇٔىڭ ثىٍەْ زىھَەجۇٌىەٌىجي ئۆٍىگە وىرِەً، ئۇزۇي رەضۇٌۇٌالھٕىڭ لېػىغب وېٍىپ  .ثوٌىۋاٌسى

ىڭ چەت ئەھۋإٌي ِەٌۇَ لىٍىۋىسى، رەضۇٌۇٌالھ زەرھبي زەٍس ئىجٕي ھبرضٕي ھەضّب )ۋازٌمورأ
زەٍس ئىجٕي ھبرش  .جەرىپىسىىي جبً(غب ثەظ ٍۈز وىػي ثىٍەْ جبزا ٍۈرۈغي لىٍىػمب ئەۋەجحي

ھەضّبزىىي ثۇ لبرالچىالرغب جۇٍۇلىطىس ھۇجۇَ لىٍىپ ٔۇرغۇْ ئبزەِٕي ئۆٌحۈرزى ۋە ِىڭ جۆگە، 
ېٍىپ ثەظ ٍۈز لوً غۀىّەت ئبٌسى، ئبٍبٌالر ۋە ثبٌىالرزىٓ ٍۈز ئەضىر ئېٍىپ ِەزىٕىگە ٍبالپ ئ

 . وەٌسى
 ِۇٔسىر ئىجٕي ضبۋىغب ِەوحۇپ ٍوٌالظ (5
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پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ ثەھرەٍىٕٕىڭ ثبظ ۋاٌىَطي ِؤسىر ئىجٕي ضبۋىغب ِەوحۇپ 
 .ٍوٌالپ ِەوحۇپحب ئۇٔي ئىطالِغب زەۋەت لىٍسى ۋە ثۇ ِەوحۇپٕي ئەالئ ئىجٕي ھەزرەِىسىٓ ئەۋەجحي

ئي رەضۇٌۇٌالھ! »: رەضۇٌۇٌالھمب جبۋاثٕبِە ٍېسىپِؤسىر ِەوحۇپٕي جبپػۇرۇپ ئبٌغبٔسىٓ وېَىٓ 
ِەوحۇثىڭٕي جبپػۇرۇپ ئېٍىپ ثەھرەٍىٓ ذەٌمىگە ئۇلۇپ ثەرزىُ، ئۇالرٔىڭ ثىر لىطىّي ثۇ 

ِېٕىڭ  .چبلىرىممب ئبۋاز لوغۇپ ِۇضۇٌّبْ ثوٌسى، ٍۀە ثىر لىطّىٕىڭ ئىسىَىطي ھەي ثوٌّىسى
ر ثبر، ثۇالر جوغرضىسا ٔېّە لىٍىػىّٕي جەۋەٌىىىّسە ِەجۇضي)ئبجەغپەرەش(الر ۋە ٍەھۇزىَال

ضەْ ثىسگە ضبزىك ثوٌطبڭال، ضېٕي »غۇڭب رەضۇٌۇٌالھ ئۇٔىڭغب:  .زېگۀىسى« ثۇٍرۇٍطەْ
ئەِىٍىڭسىٓ ئېٍىپ جبغٍىّبٍّىس، ئۆز زىٕىسا لبٌغبْ ٍەھۇزىٌ ۋە ِەجۇضىٍەرزىٓ جىسٍە 

 . زەپ ٍبززى «. )لوغساظ وبپبٌەت ھەلمي( ئېٍىٕطب ثوٌىسۇ
 ٍەِۀٕىڭ ثبظ ۋاٌىَطي ھەۋزە ئىجٕي ئەٌىگە ِەوحۇپ ٍوٌالظ (6

پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ ثۇ ِەوحۇپٕي ٍەجىۈزۈظ ئۈچۈْ ضەٌث ئىجٕي ئەِرٔي جبٌٍىسى، 
ضەٌث رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ِۆھۈرى ثېطىٍغبْ ثۇ ِەوحۇپٕي ئبپىرىپ ھەۋزىگە جبپػۇرۇپ ثېرىۋىسى، 

سا ئىسزەت ئىىراَ لىٍسى ۋە رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ھەۋزە ئۇٔي لىسغىٓ لبرغي ئېٍىپ ئۆز الٍىمى
ضېٕىڭ »ِەوحۇثىٕي ئولۇجۇپ ئبڭٍىسى، ئبٔسىٓ رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ِەوحۇثىغب جبۋاة لبٍحۇرۇپ: 

پۈجۈْ ئەرەة ِۀسىٓ  .زەۋەت لىٍغبٍٔىرىڭ ٔبھبٍىحي ئەھّىَەجٍىه، ٍبذػي ئىػالر ئىىەْ
زەپ ٍبززى، ھەِسە ٔۇرغۇْ « ْجەپحبرجىسۇ، غۇڭب ِېٕي ئىػىڭغب غېرىه لىٍطبڭ ضبڭب ئەگىػىّە

 . ضبالَ ۋە ھەجەرزە ئىػٍۀگەْ رەذث ثىٍەْ جبرجۇلٍىسى - ضوغب
وىرەوٍەرٔي ئېٍىپ رەضۇٌۇٌالھٕىڭ لېىػغب وېٍىپ ئەھۋإٌي  - ضەٌىث ھېٍىمي ٔەرضە

ئۇ ِۀسىٓ ثىر پبرچە ٍەر ضورضىّۇ »ٍەجىۈزۈۋىسى رەضۇٌۇٌالھ ئۇٔىڭ ذېحىٕي ئولۇپ وۆرۈپ: 
غۇٔىڭسىٓ ذېٍي وېَىٓ  .زېسى« ڭ ئۆزىّۇ ۋە ھبوىّىَىحىّۇ ۋەٍراْ ثوٌىسۇثەرِەٍّەْ، ئۇٔى

رەضۇٌۇٌالھ ِەوىە پەجھىطىسىٓ لبٍحىپ وەٌگەْ چېغي ئىسى، جىجرىئىً ئەٌەٍـھىططبالَ 
ئۇٔىڭغب ھەۋزۀىڭ ئۆٌگۀٍىه ذەۋىرىٕي ٍەجىۈززى، غۇ چبغسا پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ: 

ەۋاضي لىٍىسىغبْ ثىر وەززاپ ِەٍسأغب وېٍىسۇ، ئبٔسىٓ ئۇ ٍېمىٕسا ٍەِبِىسە پەٍغەِجەرٌىه ز»
ئي رەضۇٌۇٌالھ! ئۇٔي وىُ » :ثىرەٍٍەْ .زېسى« ِەْ ئبٌەِسىٓ ئۆجىۀسىٓ وېَىٓ ٍولىحىٍىسۇ

زەپ جبۋاة « ضەْ ۋە ضېٕىڭ ھەِراھٍىرىڭ»ئۆٌحۈرىسۇ؟ زەپ ضورىغبْ ئىسى، رەضۇٌۇٌالھ: 
 . ثەرزى وېَىٓ راضث غۇٔساق ثوٌسى

 زەِەغىمٕىڭ ۋاٌىَطي ھبرش ئىجٕي ئەثي غىّّىرگە ِەوحۇپ ٍوٌالظ( 7
ِەوحۇپٕي ٍەجىۈزۈپ ثىرىػىە ئەضەز ئىجٕي ذۇزەٍّە  پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ ثۇ

غۇجبئ ِەوحۇپٕي ئېٍىپ ثېرىپ ھبرىطمب  .لەثىٍىطىسىٓ غوجبئ ئىجٕي ۋەھەثٕي جبٌٍىسى
جىۋاالالٍسىىەْ؟ ئۇٔىڭ ثىٍەْ ِەْ چولۇَ ِېٕىڭ ۋاٌىٍىمىّٕي وىُ جبر»جبپػۇرۇپ ثېرىۋىسى ئۇ: 

 . ۋە ِۇضۇٌّبْ ثوٌّبً لېٍىۋەرزى زېسى« ئەضىەر جبرجىپ ثېرىپ ئۇرۇغىّەْ
 ئوِّبْ پبزىػبھىغب ِەوحۇپ ٍوٌالظ (8

پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ ئوِّبٕٔىڭ پبزىػبھي جەٍفەر ۋە ئۇٔىڭ لېرىٕسىػي 
پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططالَ ثۇ ِەوحۇپٕي  .ئەثسى)جوٌۀسىٕىڭ ئىىىي ئوغٍي(گە ِەوحۇپ ٍوٌٍىسى

 . ٍەجىۈزۈظ ۋەزىپىطىٕي ئەِرى ئىجٕي ئبضمب جبپػۇرزى
ِەْ ِەوحۇپٕي ئېٍىپ چىمىپ ئبذىرى ئوِّبٔغب ٍېحىپ »ئەِرى ئىجٕي ئبش ِۇٔساق زەٍسۇ: 
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ِەْ ئۇ ٍەرگە ٍېحىپ ثېرىپ ئبۋۋاي ئەثسى ثىٍەْ وۆرۈغحۈَ )ئەثسى جەٍفەر ٔىطجەجەْ  .ثبرزىُ
ِەْ رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ضەْ ۋە ضٕىڭ »ذۇٌمي جەِىىٓ ئبزەَ ئىسى( ۋە ئۇٔىڭغب:  - ِىجەز

لېرىٕسىػىُ »ئۇ ِبڭب:  .زېسىُ« لېرىٕسىػىڭ جەٍفەرگە ِەذطۇش ئەۋەجىەْ ئەٌچىطىسۇرِەْ
 .جەٍفەر ٍبغحب ۋە ھولۇلحب ِۀسىٓ چوڭ جۇرىسۇ، غۇڭب ِەْ ضېٕي ئۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇچراغحۇراً

ِەْ ئۇٔىڭغب رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ِۆھۈرى ثېطىٍغبْ  .زېسى« ۆرضۇِْەوحۇپىڭٕي ئۇ ئۆزى ئولۇپ و
ِەوحۇثىٕي ئۇزارجىۋىسىُ جەٍفەر ِەوحۇپٕبِىٕي ئېچىپ ئولۇپ ئبذىرالغحۇرۇپ لېرٔسىػىغب 
ثەرزى، ئۇِۇ ِەوحۇپٕي ئېٍىپ ئولۇزى، ئىىىىطىٕىڭ پەرلي غۇ ثوٌسىىي، ئۇٔىڭ لېرىٕسىػي 

  .ذېٍىال جەِىىٓ وۆرۈٔەجحي
، ئۇالر ثىٍەْ ضۆھجەجٍىػىپ ضورىغبْ ضۇئبٌٍىرىغب جبۋاپ ثەرزى ۋە ئەِىر ئىجٕي ئبش

راضال لبٍحّبلچي ثوٌغبٍٔىمىٕي  ئۇالر ئەِىر ئىجٕي ئبضٕىڭ .لبٍىحّبلچي ثوٌغبٍٔىمىٕي ئەٍىححي
ئۇوب ئىىىىٍىطي ئىطالَ زىٕىٕي لۇثۇي  - پىىىرٌىػىپ ئبوب جەزَ لىٍغبٔسىٓ وېَىٓ

 . جەر ئەٌەٍـھىططبالِٕي جەضحىمٍىسىلىٍىسىغبٍٔىمٍىرىٕي ثىٍسۈرۈپ پەٍغەِ
ِبٔب ِۇغۇ ِەوحۇپالرٔي ئەۋەجىع ئبرلىٍىك رەضۇٌۇٌالھ ئۆزىٕىڭ زەۋەت ضبزاضىٕي ِۇغۇ 

ئۇالرٔىڭ ئىچىسە ئىّبْ ئېَحىپ  .ِەزگىٍسىىي جبھبْ پبزىػبھٍىرىٕىڭ وۆپ لىطّىغب ٍەجىۈززى
ٌېىىٓ، ضبزا ئبغۇ  .لبٌغبٍٔىرىّۇ ثوٌسىِۇضۇٌّبْ ثوٌغبٍٔىرىّۇ، ثوٍۇْ جوٌغبپ وبپىر ھبٌەجحە 

غەرىپىٕي،  - ٍبزىٕي چىرِىۋاٌسى ۋە ئۇالرغب ئۆزىٕىڭ ٔبِي - وبپىر ثەججەذٍەرٔىڭ پۈجۈْ ئەش
  .زىٕي ِەضٍەن ٔىػبٔىٕي جؤۇجۇپ لوٍسى

غبثە غبزىتي ٍبوي زىمەرەد  -ھۇدەٍجىَە ضۈٌھىطىذىٓ وېَىٕىي ھەرثىٌ پبئبٌىَەتٍەر
 غبزىتي

رەضۇٌۇٌالھ ثىٍەْ لبرغىٍىػىع ِەٍسأىسا چىڭ جۇرۇپ، ثۇالڭچىٍىك ۋە ثۇ غبزات 
لبرالچىٍىك جىٕبٍەجٍىرى ثىٍەْ غۇغۇٌٍىٕۋاجمبْ ثۀي فەزارىٍىه ثىر ئوچۇَ جىٕبٍەجچىٍەر 

ثۇ غبزات ھۇزەٍجىَە  .گۇرۇھىغب لبرغي ئېٍىپ ثېرىٍغبْ لوغالپ زەرثە ثېرىع ھەرىىىحىسۇر
  .ىسىٓ ئىٍگىرى ئېٍىپ ثېرىٍغبْضۈٌھىطىسىٓ وېَىٓ، ذەٍجەر غبزىح

 خەٍجەر ۋە ۋادٌمورا غبزىتي
ٍىٍي ِۇھەررەَ( ذەٍجەر ِەزىٕە ِۇٔەۋۋەرٔىڭ غىّبٌىسىٓ ئبجّىع ٍبوي  - 7)ھىجىرىَىٕىڭ 

ِېحىر( ٍىرالٍىممب جبٍالغمبْ لەٌئە ۋە ئىطحىھىبِالرغب ئىگە  1650ضەوطەْ ِىً )ثىر ِىً 
ئبٌسىٕمي ٍىٍي ھۇزەٍجىَە  .لىٍغبْ چوڭ غەھەر ئىسىزېھمبٔچىٍىك ۋە ثبغۋۀچىٍىىٕي ئبضبش 

غبزىحىسا ِۇٔبپىمالر ۋە ئىّبٔي ئبجىس وىػىٍەر رەضۇٌۇٌالھ ثىٍەْ ثىٍٍە چىمّبً ٍېحىۋاٌغبْ 
 ثوٌغبچمب، رەضۇٌۇٌالھمب ئبٌالھ جەرىپىسىٓ ِۇٔساق پەرِبْ ثوٌغبٔىسى:

ُلوا َكبَلَم  َسيَ ُقوُل اْلُمَخلَُّفوَن ِإَذا انطََلْقُتْم ِإََل ﴿  َمَغاِِنَ لَِتْأُخُذوَىا َذُرونَا نَ تَِّبْعُكْم يُرِيُدوَن َأن يُ َبدّْ
 ﴾َفَسيَ ُقوُلوَن َبْل حَتُْسُدونَ َنا َبْل َكانُوا اَل يَ ْفَقُهوَن ِإالَّ َقِليبًل  اللَِّو ُقل لَّن تَ تَِّبُعونَا َكَذِلُكْم قَاَل اللَُّو ِمن قَ ْبلُ 

ثىس  ىپ لبٌغبٔالر غۀىّەت ئېٍىع ئۈچۈْ چىممبْ ۋالحىڭالرزا:)ھۇزەٍجىَىگە چىمّبً( لىٍ 
ئۇالر ئبٌالھٕىڭ )ذەٍجەر غۀىّىحىٕي ھۇزەٍجىگە چىممبٔالرغب  .زەٍسۇ، ضىٍەر ثىٍەْ چىمبٍٍي

ثىس ثىٍەْ  )ئۇالرغب( ئېَحمىٕىي: .ضۆزىٕي ئۆزگەرجّەوچي ثوٌىسۇ، ذبش لىٍغبٍٔىمىسىٓ( ئىجبرەت
ئۇٔساق ئەِەش )ٍۀي  ئۇالر: ثوٌّبٍسۇ، ئبٌالھ ئىٍگىرى ِۇغۇٔساق زېگەْچىمىػىڭالرغب ھەرگىس 
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ئۇٔساق ئەِەش،  .زەٍسۇ ئبٌالھ ئۇٔساق زېگەْ ٍوق( ثەٌىي ضىٍەر ثىسگە ھەضەت لىٍىۋاجىطىٍەر
 - 15ضۈرە فەجھ « لۇرئبْ وەرىُ)» .ئۇالر )ئبٌالھٕىڭ وبالِىٕي( پەلەت ٍۈزەگىٕە چۈغىٕىسۇ

 .ئبٍەت(
ِەْ ثىٍەْ پەلەت جىھبزلب  ئەٌەٍـھىططبالَ ذەٍجەرگە ئبجٍىٕىع ئبٌسىسا: غۇڭب پەٍغەِجەر 

غۇڭب ثۇ لېحىُ ئەضھبثۇغػەجەر  .زەپ ئېالْ لىٍسى،  لىسىمىسىغبٔالرال ثىٍٍە چىمطۇْ
 1400ئۇالر  .)ھۇزەٍجىَسە زەرەخ جۈۋىسە رەضۇٌۇٌالھمب ئۆٌۈِگە ئەھسى ثەرگۀٍەر(ال ئبجالٔسى

. ئۆز ئورٔىغب ِەزىٕىسە ضىجبئ ئىجٕي ئەپەجەجۇٌغىفبرىٕي لبٌسۇرزى رەضۇٌۇٌالھ .وىػي ئىسى
ِۇٔبپىمالرٔىڭ وبجحىۋېػي  .ِۇٔبپىمالر ٍۀە ٍەھۇزىَالر ئۈچۈْ وەجّەْ چېپىػمب ثبغٍىسى

ذەٍجەرٌىىٍەر  .ىسىئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئۇثەً ذەٍجەر ٍەھۇزىٍَىرىغب ٍوغۇرۇْ ئبذجبرات ٍوٌٍ
ېَىٓ زەرھبي ھەرىىەجٍىٕىپ وۀبٔە ئىجٕي ئەثىٍھۇلەٍك ثىٍەْ ئبذجبراجٕي جبپػۇرۇپ ئبٌغبٔسىٓ و

ھەۋزە ئىجٕي لەٍطىٕي غەجپبْ لەثىٍىطىگە ٍبرزەَ ضوراغمب ئەۋەجحي، چۈٔىي ئۇالر ذەٍجەر 
ثۇرۇْ ٍبٌىػىسىغبْ  - ٍەھۇزىٍَىرىٕىڭ لەزىٕبش ئىححىپبلسىػي ۋە ِۇضۇٌّبٔالرغب لبرغي ئېغىس

لېحىُ ِۇضۇٌّبٔالر ئۈضحىسىٓ غبٌىت وېٍەٌىطە، ذەٍجەر ثۇ  ئۇالر: .ٍباللچي زوضحٍىرى ئىسى
 . ِېۋە ِەھطۇالجىٕىڭ ٍېرىّىٕي غەجپبْ لەثىٍىطىگە جبپػۇرۇغٕي غەرت لىٍىػحي

پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ ذەٍجەر ضەپىرىسە ئىططىر )ٍۀە ثىر ضۆززە ئەضىر( جبغ 
بً ٔبِي(گە وېٍىپ جىسٍِىرىٕي ثوٍالپ ِېڭىپ ضەھجبئ )جبً ٔبِي(زىٓ ئۆجۈپ رەجىَئ )ج
وۈٔسۈززەن ٍوي  - چۈغحي، ثۇ ٍەر ثىٍەْ غەجپبٍٔىمالرٔىڭ ئوجحۇرىطىسا جەِئىٌ ثىر وېچە

زەي غۇ وۈٍٔەرزە غەجپبٍٔىمالرِۇ جەڭ جەٍَبرٌىمٍىرىٕي پۈجىۈزۈپ ٍەھۇزىَالرغب ٍبرزەَ  .لبالجحي
ەٍٕي جەرەپحە ئۇالر ئوجحۇرا ٍوٌغب وەٌگۀسە و .ثېرىع ئۈچۈْ ذەٍجەرگە لبراپ وېٍىۋاجبجحي

غۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇالر ثۇ ئبۋازٔي ِۇضۇٌّبٔالر ئبئىٍە  .ضۆرەْ ئبڭالٔسى - ئۇغحۇِحۇت چۇلبْ
زەپ ئوٍالپ زەرھبي وەٍٕىگە ٍېٕىپ  ،ِۈٌۈوٍىرىّىسگە ھۇجۇَ لىپحۇ - جبۋاثىئبجٍىرىّىسغب ۋە ِبي

ڭ ئىػىغب ئۆز ِەھەٌٍىطىٕي لوغساغٕىڭ ووٍىسا ثوٌسى ۋە رەضۇٌۇٌالھ ثىٍەْ ذەٍجەرٌىىٍەرٔى
ئبٔسىٓ رەضۇٌۇٌالھ لوغۇٔغب ٍوي ثبغالپ ِېڭىۋاجمبْ ئىىىي ٍوي  .ئبرىالغّبضٍىمىٕي لبرار لىٍسى

ثبغٍىغۇچي )ئۇالرٔىڭ ثىرىٕىڭ ئىطّي ھەضىً ئىسى(ٔي چبلىرجىپ ئۇالرزىٓ ذەٍجەرگە غىّبي 
جەٌەپ )ٍۀي غبَ( جەرەپحىٓ وىرگىٍي ثوٌىسىغبْ ئەڭ ِۇۋاپىك ٍوي ثىٍەْ ثبغالپ ِېڭىػٕي 

لىٍسى، غۇٔساق لىٍغبٔسا غەجپبٍٔىمالرٔىڭ ذەٍجەر ئىػىغب ئبرىٍىػىػٕىڭ ئبٌسىٕي ئبٌغىٍي 
  .ثوالجحي ھەِسە ذەٍجەر ٍەھۇزىٍَىرىٕىڭ غبِغب لېچىۋېٍىػىٕي جوضۇپ لبٌغىٍىّۇ ثوالجحي

ِۇضۇٌّبٔالر ئەجىطي ئەجىگەْ ئۇرۇظ ثبغٍىٕىسىغبْ ئبذىرلي وېچىٕي ذەٍجەرگە ٍېمىٓ ثىر 
ۆجىۈززى، ٍەھۇزىَالر ثۇٔي ضەزِەٍححي، پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ ثىرەر لەۋِٕىڭ جبٍسا ئ

ٍۇرجىغب وېچە ثېرىپ لبٌطب، جبڭ ئبجّىغۇچە جېگىع لىٍّبٍححي، ِۇضۇٌّبٔالر ئەجىطي جبڭ ئبجمبْ 
ھبِبْ ثبِسازٔي ثۇرۇٔراق ئولۇپ ذەٍجەرگە لبراپ ئبجالٔسى، ثىر زەِسىٓ وېَىٓ جبڭ ضۈزۈٌۈپ 

 - زەِجىٍٍىرىٕي وۆجۈرۈغۈپ ئېحىس - وەجّەْ، جبغبر  - ۋىسى، ذەٍجەر ئبھبٌىٍىرى پبٌحبئبٌەَ ٍورۇ
ئېرىمٍىرىغب چىمىػحي، ۋەھبٌۀىي ئۇالر ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ثېطىپ وەٌگۀٍىىىسىٓ لىٍچە 

ِۇھەِّەز، ئەزثىراٍي ذۇزا  غۇڭب ئۇالر ِۇضۇٌّبٔالر لوغۇٔىٕي وۆرۈپ: .ذەۋەرضىسزەن لىالجحي
زېَىػىپ ئباللسازىٍىه ئىٍىىسە غەھەرگە لبراپ ،  ٔي ثىٍەْ ثىٍٍە وەپحۇِۇھەِّەز لوغۇ

ئبٌالھۇ ئەوجەر! ذەٍجەر ذبراة ثوٌسى، ثىس  لېچىػحي، ثۇ چبغسا پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ:
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ثىرەر لەۋِىٕىڭ ِەھەٌٍىطىگە چۈغطەن )ئبٌسىٓ( ئبگبھالٔسۇرۇظ ثېرىٍگۀٍەرٔىڭ 
ئەٌەٍـھىططبالَ ذەٍجەرگە وىرىپ ثىر ِۀسىٍٕي ھەرثىٌ  پەٍغەِجەر .زېسى ئەجىگۀٍىىىگە ۋاً!

ھۇثبة ئىجٕي ِۇٔسىر )رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ(  .گبزارِب )ٍۀي ھەرثىٌ ثبرگبھ( لىٍىػمب جبٌٍىغبْ ئىسى
پەٍغەِجەر  .ثۇ ٍەرٔىڭ ِۇۋاپىك ئەِەضٍىىي ھەلمىسە جەوٍىپ ثەرزى ئۇٔىڭ ئبٌسىغب وېٍىپ:

زە، لوغۇٕٔي ثبغمب ثىر  - زېسى، جوغرا جەوٍىپ ثەرزىڭ ئبڭالپ:ئەٌەٍـھىططبالَ ئۇٔىڭ ضۆزىٕي 
پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ ذەٍجەرگە ٍېمىٕالپ وېٍىپ غەھەر لەٌئەٌىرى  .جبٍغب ٍۆجىەپ وەجحي

غۇٔىڭ ثىٍەْ لوغۇْ ھەرلبٍطىطي  .زېسى، جوذحبڭالر ٍىرالحىٓ غىٍپبي وۆرۈٔىۋىسى، لوغۇٔغب:
ئي ئبٌالھ! ٍەجحە لبت ئبضّبٕٔىڭ »ۇٌۇٌالھ زۇئبغب لوي وۆجۈرۈپ: رەض .ئۆز ئورۇٍٔىرىسا جوذحىۋىسى

ۋە ئۇٔىڭسىىي غەٍئىٍەرٔىڭ پەرۋەرزىگبرىسۇرضەْ ۋە ٍەجحە لبت زېّىٓ ۋە ئۇٔىڭ ئۈضحىسىىي 
غەٍئىٍەرٔىڭ پەرۋەرزىگبرىسۇرضەْ! غەٍحبٔالرٔىڭ ۋە ئۇالر جەرىپىسىٓ ئبززۇرۇٌغبٔالرٔىڭ 

رجٕىڭ ٍبذػىٍىمىٕي ۋە ثۇ وۀث ئبھبٌىطىٕىڭ پەرۋەرزىگبرىسۇرضەْ، ضۀسىٓ ثۇ ٍۇ
ٍبذػىٍىمىٕي ۋەٍۇرجحىىي ثبرٌىك غەٍئىٍەرٔىڭ ٍبذػىٍىمىٕي جىٍەٍّىس ۋە ضېٕىڭسىٓ ثۇ 
ٍۇرجٕىڭ ٍبِبٍٔىمىسىٓ، وۀث ئبھبٌىطىٕىڭ ٍبِبٍٔىمىسىٓ ۋە ٍۇرجحىىي جىّي غەٍئىٍەرٔىڭ 

  .زېسى ثىٍەْ ئبٌغب لبراپ ِېڭىڭالر!ثىطّىٍالھ  ئبٔسىٓ .زېسى،  ٍبِبٍٔىمىسىٓ پبٔبھ جىٍەٍّىس
 جەڭ تەٍَبرٌىغي ۋە خەٍجەر لەٌئەٌىرى

ِەْ  ئەجىطي ئەجىگەْ جېگىع لىٍىّىس زېگەْ وۈٔي وەچٍىىي رەضۇٌۇٌالھ ضۆز لىٍىپ:
ئەجە ئەٌەِٕي غۇٔساق ثىر وىػىگە جۇجمۇزىّۀىي، ئۇ ئبٌالھٕي ۋە ئبٌالھٕىڭ پەٍغەِجىرىٕي 

زېسى ئەجىطي جبڭ ئېحىػي ثىٍەْ ،  ەٍغەِجىرىّۇ ئۇٔي ضۆٍىسۇئبٌالھ ۋە ئبٌالھٕىڭ پ، ضۆٍىسۇ
ھەِّە ئبزەَ غۇ وىػي  .جەڭ ھەِّە وىػي رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئەجراپىسا چۆگىٍەپ لېٍىػحي

 ئەٌي ئىجٕي ئەثي جبٌىت لېٕي؟ ثوٌۇغٕي ئبرزۇ لىالجحي، ئۇغحۇِحۇت پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ:
 زېَىػىەْ ئىسى، پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ: لبپحۇئۇٔىڭ وۆزى ئبغرىپ  وىػىٍەر: .زەپ لبٌسى

ئەٌي وېٍىۋىسى، رەضۇٌۇٌالھ ئۇٔىڭ وۆزىگە جۈوۈرۈپ لوٍسى ۋە  .، زېسى«ئۇٔي جېپىپ وېٍىڭالر»
ٔەجىجىسە ئۇٔىڭ وۆزى ضەٌٍىّبزا ضبلىَىپ لۇضۇرضىس ثوٌۇپ وەجحي،  .ئۇٔىڭ ئۈچۈْ زۇئب لىٍسى

ئي رەضۇٌۇٌالھ! ِەْ ئۇالر ثىٍەْ جبوي ئۇالر  ثېرىۋىسى، ئۇ:ئبٔسىٓ رەضۇٌۇٌالھ ئەٌەِٕي ئۇٔىڭغب 
ئۇٔساق ثوٌطب،  پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھططبالَ: .زېسى، ثىسزەن )ِۇضۇٌّبْ( ثوٌغبٔغب لەزەر ئۇرۇغىّەْ

ضەْ غۇ پېحي ثېرىپ ئۇالرٔىڭ ِۀسىٍىگە چۈغىىٓ، ئبٔسىٓ ئۇالرٔي ئىطالِغب زەۋەت لىٍغىٓ 
وٌغبْ ئبٌالھٕىڭ ھەلٍىرىٕي ئۇلحۇرۇپ لوٍغىٓ، لەضەَ ۋە ئۇالرٔىڭ زىّّىطىگە ۋاجىپ ث

لىٍىّۀىي، ئبٌالھٕىڭ ضەْ ئبرلىٍىك ثىرەر ئبزەِگە ھىساٍەت لىٍغىٕي ضەْ ئۈچۈْ ٔەچچە ِىڭ 
 . زېسى، لىسىً جۆگىسىٓ ٍبذػي

ذەٍجەر چوڭ جەھەجحىٓ ئىىىي ثۆٌەوىە ثۆٌۈٔگەْ ثوٌۇپ، ثىر ثۆٌىىىسە ثەظ لورغبْ ثبر 
راٍؤىغب  غىَىك چ لورغبْ ذەٍجەرٔىڭ ٔەجبت راٍؤىغب، وېَٕىي ئىىىي لورغبْئبۋۋاٌمي ئۈ .ئىسى

ھەرثىٌ راٍوْ( زەپ ئبجبٌغبْ ثوٌۇپ ئۇٔىڭغب ) وەجىَجە جبٍالغمبٔىسى، ئەِّب ئىىىىٕچي ثۆٌىىي
وىچىه لەٌئە ۋە  - ذەٍجەرزە ٍۀە ثۇ ضەوىىس لورغبٔسىٓ ثبغمب چوڭ .ئۈچ لورغبْ جبٍالغمبٔىسى

لورغبٔالر ثبر ثوٌۇپ، ھەرثىٌ وۈچي ۋە ِۇزاپىئە ئىطحىھىبِي جەھەجحە ئبٌسىٕمي ضەوىىس 
لورغبٔغب ٍەجّەٍححي، غۇڭب ئۇرۇغٕىڭ ئېغىر چبلي لورغبٕٔىڭ ثىرىٕچي ثۆٌىىىسە وۆپرەن 
ئبٍالٔسى، ئەِّب ئىىىىٕچي ثۆٌىىىسىىي ئۈچ لورغبْ ھەرثىٌ لىطىّالر وۆپ ۋە ِۇزاپىئەضي 
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  .ۈچٍۈن ثوٌطىّۇ لبرغىٍىك وۆرضەجّەٍال جەضٍىُ ثوٌسىو
 .ثۇ لورغبٔالر ئىچىسە ِۇضۇٌّبٔالر جۇٔجي جېگىع لىٍغبْ لورغبْ ٔبئىُ لورغىٕي ثوٌسى

ِەزوۇر لورغبٕٔىڭ ھەرثىٌ ئىطحراجېگىٍَىه ئورٔي ئىٕحبٍىٓ ِۇھىُ ثوٌغبچمب ٍەھۇزىَالر ئۇٔي 
زېگەْ  ِىڭگە جېحىَسىغبْ ثبجۇر ٍەھۇزىَالرٔىڭ غۇٔسالال ثۇ لورغبْ ٍۀە .سېسىجبْ جىىىپ لوغ

ئەٌي ئىجٕي ئەثي  .پبٌۋإٔىڭ ثبغمۇرىػىسىىي لورغبْ ئىسى ِەرھەة ٔبِي ثبر ِىٍٍي لەھرىّبٔي
جبٌىت رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ لوغۇٕٔي ثبغالپ ثۇ لورغبٕٔي ِۇھبضىرىگە ئبٌسى ۋە ئۇالرٔي ِۇضۇٌّبْ 

ھۇزىَالر ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ زەۋىحىٕي وەضىىٓ رەت ٍە .ثوٌۇظ )ٍۀي جەضٍىُ ثوٌۇظ(لب چبلىرزى
ئۇالر ثىٍەْ ثىٍٍە ئۇالرٔىڭ ثبظ ضەروەرزىطي  .لىٍىپ، ِۇغەِجەرٌىه ثىٍەْ ِەٍسأغب چىمىػحي

ٍەن ئېٍىػىػٕي جەٌەپ  - ِەرھەة جەڭ ِەٍسأىغب چىمىپ ٍەوّۇ .ِەرھەة پبٌۋأّۇ ثبر ئىسى
 - ئىىىىطي ثىر ئىىىىسىٓ لىٍىچ ضولۇغحۇرزى .حيئۇٔىڭغب لبرغي ئبِىر ِەٍسأغب چۈغ .لىٍسى

زە، ئۇغحۇِحۇت ِەرھەثٕىڭ لىٍىچي ئبِىرٔىڭ لبٌمىٕىغب جەگسى، ئبِىر لبٌمبٔغب جېگىسىٓ لىٍىچ 
ئۇزىحىپ ٍەھۇزىَٕڭ پۇجىغب ضبٌّبلچي ثوٌۇۋىسى، ئۇٔىڭ لىٍىچي ٍەھۇزىَٕىڭ پۇجىغب جەگّەً، 

غۇٔىڭ  .ەجحي، ئبذىرى غېھىس ثوٌسىئبٍٍىٕىپ وېٍىپ ئۆز پۇجىٕىڭ جىس ٌىپىىىگە جېگىپ و
ثىٍەْ ئۇٔىڭغب لبرغي ئەٌي ئىجٕي ئەثي جبٌىت چۈغحي ۋە ِەٍسأغب چۈغىەْ پېحي ِەرھەثٕىڭ 

ئبٔسىٓ ئۇٔىڭ لوِبٔسأٍىمىسا ٔبئىُ  .ثېػىغب ثىر لىٍىچ ئۇرۇپال، ئۇٔي جەھۀٕەِگە ئۇزىحىۋەجحي
ڭ لەٌئەضىٕي ِۇھبضىرىگە ئېٍىۋىسى، ئەٌي رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ ئۇالرٔى .لورغىٕي پەجھي لىٍىٕسى

ٔبئىُ لورغىٕي ئەجراپىسا ئبجبٍىپ زەھػەت ضولۇغالر ثوٌسىىي، ثۇ ٍەرزە ٍەھۇزىَالرٔىڭ ٍۇلىرى 
ٔەجىجىسە، ئۇالرٔىڭ لبرغىٍىك  .زەرىجىٍىه ضەرزار پەھٍىۋأٍىرىٕىڭ وۆپ لىطّي ٍولىحىٍسى

ەجحب ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ وۆرضىحىع لىسغىٍٕىمي ٍولىٍىپ، جەڭگىۋارٌىمي ئبجىسٌىػىپ ھ
جبرىري ِبجېرىَبٌالرزىٓ لبرىغبٔسا،  .ھۇجۇِىٕي جوضۇۋېٍىػمب ِبزارى ٍەجّەٍسىغبْ ثوٌۇپ لبٌسى

ٔبئىُ لورغىٕي ئەجراپىسا ئۇرۇظ ثىر لبٔچە وۈْ زاۋاِالغمبْ ثوٌۇپ، ٍەھۇزىَالر لبجحىك لبرغىٍىك 
ۇِي ئبٌسىسا لبرغىٍىك وۆرضەجىەْ ثوٌطىّۇ، ٌېىىٓ ئۇالر ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ غىسزەجٍىه ھۇج

ٔەجىجىسە،  .ئبضحب ضەئىت لورغىٕىغب چېىىٕگەْ - ٔەجىجىطىسىٓ ئۈِىسضىسٌىٕىپ، ئبضحب
 . ِۇضۇٌّبٔالر ٔبئىُ لورغىٕىغب ثېطىپ وىرىپ ئۇٔي ئىگىٍىگەْ

ضەئىت ئىجٓ ِبئبز لورغىٕي ٔبئىُ لورغىٕىسىٓ لبٌطب ھەرثىٌ وۈچي ۋە ِۇزاپىئە 
ِۇضۇٌّبٔالر  .ئورۇٔسا جۇرىسىغبْ ئىطحېراجىگىَىٍىه لورغبْ ئىسىئىطحىھىبِي جەھەجحە ِۇھىُ 

ِۇضۇٌّبٔالر  .ثۇ لورغبٔغب ھۇثبة ئىجٕي ِۇٔسىر ئۀطبرىٕىڭ لوِبٔسأٍىمىسا ھۇجۇَ لوزغىسى
ئۈچىٕچي وۈٔي ثوٌغبٔسا  .ئۇالرٔي ئۇزا ئۈچ وۈْ ِۇھبضىرىگە ئېٍىپ ھېچ ٔەجىجىگە ئېرىػەٌّىسى

زېگۀسەن ئەجىطي  .پەجھي لىٍىٕىػي ئۈچۈْ ئبالٍىحەْ زۇئب لىٍسىرەضۇٌۇٌالھ ِۇغۇ لورغبٕٔىڭ 
ٔبئىُ ۋە ضەئەة لورغبٍٔىرى ئىػغبي  .ئەجىگۀٍىه ھۇجۇِسىال ضەئەة لورغىٕي پەجھي لىٍىٕسى

لىٍىغبٔسىٓ وېَىٓ ٔەجبت راٍؤي لورغبٍٔىرىسىىي ٍەھۇزىَالرٔىڭ ھەِّىطي زۇثەٍر لەٌئەضىگە 
ىطىغب جبٍالغمبْ ِۇضحەھىەَ ثىر لورغبْ ثوٌۇپ، لورغبْ ئەجراپي ثۇ لەٌئە جبغ چولم .ثېىىٕىۋاٌسى

ِۇضۇٌّبٔالرغب ٔىطجەجەْ ھۇجۇَ لىٍىػمب ثىئەپ، زۈغّۀگە ٔىطجەجەْ ِۇزاپىئەٌىٕىع غبرائىحي 
رەضۇٌۇٌال ثۇ  .ِەٍٍي ئبجٍىك، ِەٍٍي پىَبزىٍىه ھېچىىُ ئۇٔىڭغب ٍېمىٓ ثبراٌّبٍححي .ٍبذػي ئىسى

ئۈچ وۈٔسىٓ وېَىٓ ثىر ٍەھۇزىٌ ئەي ثوٌۇپ  .پ ئۈچ وۈْ جۇرزىلەٌئۀي ِۇھبضىرىگە ئېٍى
ئي ِۇھەِّەز! ضەْ ئۇالرٔي ثىر ئبً ِۇھبضىرىگە ئېٍىپ ٍبجطبڭّۇ پەرۋا لىٍىػّبٍسۇ،  وېٍىپ:
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ئۇالر وېچىطي چىمىپ ضۇ لبچىالپ  .چۈٔىي ئۇالرٔىڭ ٍەر ئبضحي ضۈٍي ۋە ثۇاللٍىرى ثبر
، ئەگەر ئۇالرٔىڭ ضۇ ٍوٌىٕي ئۈزۈپ جبغٍىَبٌىطبڭ، ئەوىرىۋېٍىپ لەٌئەزە ثېىىٕىپ ٍېحىۋىرىسۇ

غۇٔىڭ ثىٍەْ پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ ئۇالرٔىڭ  .زېسى،  ئبٔسىٓ ئۇالر ضىرجمب چىمىسۇ
ئىچىٍّىه ضۈٍىٕي ئۈزۈپ جبغٍىغبٔىسى، ٍەھۇزىَالر لەٌئەزىٓ چۈغۈپ لبجحىك جەرضبٌىك ثىٍەْ 

جەرەپحىٓ ثىر لبٔچە وىػي لبزا لىٍسى، ئؤغب ٔەجىجىسە، ِۇضۇٌّبٔالر  .لبرغىٍىك وۆرضەجحي
  .ٍېمىٓ ٍەھۇزىٌ جەھۀٕەِگە ئۇزىحىٍسى، ئبذىرى لەٌئە پەجھي لىٍىٕسى

زۇثەٍر لەٌئەضي ئىػغبي لىٍىٕغبٔسىٓ وېَىٓ ٍەھۇزىَالر ئۇثەً لەٌئەضىگە ٍۆجىىٍىپ ثۇ 
پ چۈغۈغىە ٍەرزە ِۇزاپىئەزە جۇرۇۋاٌسى، ِۇضۇٌّبٔالر ئۇالرٔي لبجحىك ِۇھبضىرىگە ئېٍى

ٍەن  - ئبرلىسىٓ ِەٍسأغب چۈغۈپ ٍەوّۇ - لىطحىغبٔىسى، ثۇالرزىٓ ئىىىي ضەرۋاز ٔوچي ئبرلب
ئەِّب ثبجۇر ِۇضۇٌّبْ ئەزىّەجٍەر ئۇالرغب ئبِبٍٔىك ثەرِەى  .ئېٍىػىػٕي جەٌەپ لىٍسى

ٍەھۇزىَالرزىٓ ئىىىىٕچي لېحىُ ِەٍسأغب  .ئۇرۇغۇپ، ئۇالرٔي جەھۀٕەِگە ٍوٌغب ضېٍىۋەجحي
چۈغىەْ زۈغّۀٕىڭ ئەزىجىٕي ثەرگەْ وىػي ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ئبجبغٍىك لەھرىّبٔي لىسىً 

ئۇ ِەزوۇر  .ضەٌٍىٍىه ثبجۇر ئەثۇزۇجبٔە )ٍۀي، ضىّبن ئىجٕي ذەرغۀەجوٌىئۀطبرى( ئىسى
ئۇٔىڭغب  .ِۇثبرىسىچىٕي ثىر جەرەپ لىٍىپ ثوٌۇپال ٍوٌۋاضحەن ئېحىٍىپ لەٌئەگە ثېطىپ وىرزى

ٔەجىجىسە، لورغبْ ئىچىسە ثىرەر ضبئەجحەن  .ِۇضۇٌّبٔالرِۇ ثېطىپ وىرزى ئەگىػىپ ثبغمب
ثىرٌەپ ضۇغۇرۇٌۇپ  - وەضىىٓ جەڭ ثوٌغبٔسىٓ وېَٓ ٍەھۇزىَالر ثۇ لەٌئۀي جبغالپ ثىر

چېىىٕىپ چىمىپ، ِۇغۇ راٍؤٕىڭ ئەڭ وەٍٕىسىىي لەٌئە ٔەزار لەٌئەضىگە ٍۆجىىٍىپ 
  .ِۇزاپىئەزە جۇرزى

جەۋەٌىىحىىي لورغبٔالر ئىچىسە ھەِّىسىٓ ِۇضحەھىەَ، ھەِّىسىٓ  ٔەزار لورغىٕي ِۇغۇ
غۇڭب ئۇالر ِۇضۇٌّبٔالرٔي: ثۇ لەٌئەگە ھەرلبٔچە لىٍطىّۇ  .پۇذحب ثىٕب لىٍىٕغبْ لورغبْ ئىسى

زەپ لبراپ، ئبضبضٍىك چوڭ لەٌئەٌىرى لوٌسىٓ وەجىەْ ثوٌطىّۇ، ئبٍبٌالر ۋە ، وىرەٌّەٍسۇ 
ِۇضۇٌّبٔالر ثۇ لەٌئۀي لبجحىك  .ِۇزاپىئەزە جۇرغبٔىسى ثبٌىالرٔي ِۇغۇ لەٌئەگە ٍىغىپ

ٌېىىٓ لورغبٕٔىڭ جبغ ئۈضحىگە  .ِۇھبضىرىگە ئبٌسى ۋە ھەرجەرەپحىٓ ثېطىّٕي وۈچەٍححي
 .جبٍٍىػىػحەن ئبالھىسىٍىىي ِۇضۇٌّبٔالرٔي ثبضحۇرۇپ وىرىػحٓ جوضۇپ لوٍغبٔىسى

ِۇضۇٌّبٔالرٔي ئولمب  .پېحىٕبٌّىسىلبت ِۇھبضىرىٕي ثۆضۈپ چېمىػمب  - ٍەھۇزىَالرِۇ لبجّۇ
زېّەن ٔەزار لورغىٕىٕي ئېٍىع لىَىٓ  .جۇجۇپ، جبظ ئېحىپ لبرغىٍىك وۆرضىحىپ جۇرزى

ئەھۋاٌغب چۈغۈپ لبٌغبٍٔىمحىٓ، پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ ِۇضۇٌّبٔالرٔي ِۀچۀىك ۋە زەثجبثە 
زىطىغب ئوت لۇٍىسىغبْ )ئىچىگە وىرىپ ثېرىپ لورغبٕٔي جېػىسىغبْ ۋە ٍبوي لورغبْ زەرۋا

 .ھەرثىٌ ئەضٍىھە( لبجبرٌىك ئېغىر جىپحىىي لوراٌالرٔي ئىػمب ضېٍىػمب ثۇٍرۇزى
ئبرغىبرىٍىٕىػچە، ِۇضۇٌّبٔالر ثۇ ئەضٍىھەٌەر ثىٍەْ زۈغّەْ ئىطحىھىبٍِىرىٕي جوپمب جۇجۇپ، 

غۇ ضۈڭگۈچٍەرٔي ئبچمبْ ۋە  - وىچىه غورا - جورۇضٍىرىسىٓ چوڭ - ِەزوۇر لورغبٕٔىڭ جبَ
ئبذىرى زۈغّەْ جەرەپ  .ٍەرزىٓ ثبضحۇرۇپ وىرىپ لورغبْ ئىچىسە وەضىىٓ جەڭ لىٍغبْ

 - چۈٔىي، ئۇالر ئبٌسىٕمي ضېپىٍالرزىٓ ذوجۇْ .پبجىئەٌىه ِەغٍۇپ ثوٌۇپ جەضٍىُ ثوٌغبْ
ئبضحب چېىىٕىپ لېچىۋاٌغىٕىغب ئوذػبظ، ثۇ لەٌئەزىٓ ئۇٔساق  - ثبٌىٍىرىٕي ثىرگە ئېٍىپ ئبضحب

ثبٌىٍىرىٕي ِۇضۇٌّبٔالرغب جبغالپ، جېٕىٕي ئېٍىپ  - الٌّىغبْ، لبچمبٔالرِۇ ذوجۇْئبضبْ لېچىۋا
ِۇزاپىئەٌىٕىع غبرائىحي ھەِّىسىٓ ِۇضحەھىەَ ثوٌغبْ ثۇ لورغبٕٔىڭ ئىػغبي  .لبچمبْ
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لىٍىٕىػي ثىٍەْ ذەٍجەر غەھىرىٕىڭ ثىرىٕچي چوڭ ثۆٌىىي پۈجۈٍٔەً ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ لوٌىغب 
ثۇ ثۆٌەوحە ٍۀە ٍۇلىرىمي  .ەجبت ۋە غەٍك راٍؤي ثۆٌىىي ئىسىثۇ چوڭ ثۆٌەن ٔ .ئۆجحي

ثىراق،  .وىچىه ثىر لبٔچە لورغبْ ۋە ئىطحىھىبِالر ثبر ئىسى - لورغبٔالرزىٓ ثبغمب چوڭ
ٍەھۇزىَالر ئەڭ ِۇضحەھىەَ ۋە ئەڭ ثىرەجەر ثۇ لورغبٍٔىرىٕىڭ لوٌسىٓ وېحىػي ثىٍەْ ثبغمب 

ثېرىپ، ذەٍجەر غەھىرى ئىىىٕچي ثۆٌەن راٍؤىغب لېچىپ لورغبٔالرٔي ئۆزٌىىىسىٓ ثوغىحىپ 
  .ثېرىۋاٌسى

ثۆٌەن، ٍۀي ٔەجبت ۋە غەٍىك راٍؤي ئىػغبي لىٍىٕىپ ثوٌغبٔسىٓ وېَىٓ،  - 1ذەٍجەر 
ثۆٌەن راٍؤي، ٍۀي وەجىَجە )ھەرثىٌ راٍوْ( لورغىٕي،  - 2رەضۇٌۇٌالھ لوغۇٔىٕي ذەٍجەرٔىڭ 
ضبالٌىُ )ثۀي ٔەزىرٔىڭ وبجحىطي ئەثىٍھولەٍمٕىڭ لورغىٕي( ۋەجىَھە )ضبً راٍؤي لورغىٕي( ۋە 

ثۇ ٍەرگە ٔەجبت ۋە غەٍك راٍؤٍىرىسا زەوىىطىٕي ٍەپ جبْ لۇجمۇزۇپ  .جەرەپىە ٍۆجىىسى
وېٍىۋاٌغبْ لبچمۇْ ٍەھۇزىَالرٔىڭ ھەِّىطي ٍىغىٍىپ ِۇضحەھىەَ ثىر ِۇزاپىئە جورى 

)وەجىَجە(وە ٍۆجىەپ وەٌگۀىسىٓ وېَىٓ،  رەضۇٌۇٌالھ لوغۇٕٔي ثۇ جەرەپ غەوىٍٍۀسۈرگۀىسى،
ٍەھۇزىَالر لورغبٍٔىرىسىٓ  .وۈٔگە ضوزۇٌسى 14ِۇھبضىرە  .ثۇ ٍەرٔي لبجحىك ِۇھبضىرىگە ئبٌسى

ئبذىر رەضۇٌۇٌالھ ئۇالرغب ِۀچۀىك جىىٍەپ جوپمب جۇجّبلچي ثوٌۇۋىسى،  .چىمّبً ٍېحىۋەرزى
ەزىُ لىٍىپ رەضۇٌۇٌالھمب ضۈٌھي جۈزۈظ ئۇالر ئۆزٌىرىٕىڭ پۈجۈٍٔەً ھبالن ثوٌۇپ وېحىػىگە ج

  .جەوٍىۋىٕي ضۇٔسى
ئەھۋاي ِۇغۇ ٍەرگە ٍەجىۀسە، ئىجٕي ئەثىٍھولەٍىك رەضۇٌۇٌالھمب ئەٌچي ئەۋەجىپ 

پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ ثۇٔي ِبلۇي وۆرۈپ  .ضۆزٌىػىپ وۆرۈغۈظ ئوٍىٕىڭ ثبرٌىمىٕي ئېَححي
وىچىه ثبرٌىك  - ئىچىسىىي چوڭئۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇچراغحي ۋە ئۇٔىڭ ثىٍەْ لورغبْ 

 - ٍەھۇزىَالرٔىڭ ھبٍبجىٕىڭ ثىرەجەرٌىىىگە وبپبٌەجٍىه لىٍىع ثەزىٍىگە ئۇالر ئۆزٌىرىٕىڭ ِبي
وبال ۋە ئۈضحىگە وەٍگەْ وىَىّىسىٓ ثبغمب ثبرٌىك  - وۈِۈظ، لوً - زېّىٓ، ئبٌحۇْ - ِۈٌۈن، ٍەر

 - چبلب ذوجۇْ - ِۇضۇٌّبٔالرغب لبٌسۇرۇپ، ثبالزىٕٕەت ھبٌمىٍىرىغىچە  - ٔەرضىٍىرىٕي ھەجحب زىجۇ
وېٍىػىّگە ئىّسا لوٍۇظ ئبٌسىسا  .لىسٌىرىٕي ئېٍىپ ذەٍجەرزىٓ چىمىپ وېحىػىە وېٍىػحي

ئەگەر ِۀسىٓ ھەرلبٔساق ثىرٔەرضىٕي ٍوغۇرضبڭالر،  رەضۇٌۇٌالھ ئىجٕي ئەثىٍھولەٍمىىە
سىطي ئۈزىٍىسۇ، زەپ ضىٍەرزىٓ ئبٌالھٕىڭ ۋە رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ضىٍەرگە ثەرگەْ ئەھ

ۋە ثۇ  ئۇالر غەرجٍەرٔىڭ ھەِّىطىگە وۆٔۈپ وېٍىػىّگە ئىّسا لوٍسى .ئبگبھالٔسۇرزى
وېٍىػىّٕىڭ ئىّساٌىٕىػي ثىٍەْ ذەٍجەر لورغبٍٔىرىٕىڭ ئىگىٍىه ھولۇلي ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ 

  .ثۇٔىڭ ثىٍەْ ذەٍجەرٔي ئىػغبي لىٍىع غەٌىجىٍىه جبِبِالٔسى .لوٌىغب ئۆجحي
ضبزىك ثوٌۇظ لبجحىك جەوىحٍۀگەْ ثوٌطىّۇ،  - ىسە ٍۇلىرىمىسەن ضەِىّىٌوېٍىػىّٕبِ

ئەثىٍھۇلەٍمٕىڭ ئىىىي ئوغٍي ٔۇرغۇْ ِبي ِۈٌۈوٕي ٍوغۇرۇۋاٌسى، ئۇٔىڭ ئىچىسە ھوٍەً ئىجٕي 
ئەذحەپٕىڭ ثۀي ٔەزىر ٍەھۇزىٍَىرى ِەزىٕىسىٓ ضۈرگۈْ لىٍىٕغبٔسا، ذەٍجەرگە ٍۆجىەپ 

رەضۇٌۇٌالھ ئەثىٍھولەٍمٕىڭ  .وۈِۈغٍىرىّۇ ثبر ئىسى - زىٕٕەت، ئبٌحۇْ - وەٌگەْ ئەجىۋارٌىك زىجۇ
چۈٔىي، ئۇالرٔىڭ ئەھسىگە ذىَبٔەت لىٍغبٍٔىمىٕي  .ئىىىي ئوغٍىغب ئۆٌۈَ جبزاضي ثەرزى

رەضۇٌۇٌالھ ٍۀە  .وۀبٔۀىڭ ثىر ٔەۋرە جۇلمىٕي )ٍۀي ئۇٔىڭ جبغىطىٕىڭ ئوغٍي( ئىمرار لىٍغبْ
ئۇ ئەثىٍھولەٍمٕىڭ ئوغٍي وۀبٔۀىڭ  .سى ضەپىََۀي ئوٌجب ئبٌسىھوٍەً ئىجٕي ئەذحەپٕىڭ لى

  .لوٌىسا ثوٌۇپ، ئۇالر ئەِسىال ثىر جەوىَىگە ثبظ لوٍغبٔالر ئىسى
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رەضۇٌۇٌالھ ذەٍجەر ٍەھۇزىٍَىرىٕي ثۇ ٍەرزىٓ ضۈرگۈْ لىٍىۋىحىپ، ئبٔسىٓ ذەٍجەر زېّىٕي 
ثىسٔي ِۇغۇ  ٍەھۇزىَالر: .ىسىۋە ئوٌجىٍىرىٕي ثىرالال جەلطىُ لىٍىع ئىرازىطىگە وەٌگۀ

جىىىپ گۈٌٍۀسۈرضەن، زېھمبٔچىٍىك ئىػٍىرىٕي ثىس  - زېّىٕسا لبٌسۇرضبڭ، ثىس ئۇٔي جېرىپ
ئەِەٌىَەجحىّۇ رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ۋە ضبھبثە  .زەپ ٍبٌۋۇرۇپ جۇرۇۋاٌسى، ئوثساْ ثىٍىّىس

بوبرٌىرى ٍوق چ - جىىىپ ثبغمۇرۇپ ثېرىسىغبْ ِۇالزىُ - وىراِالرٔىڭ ئۇ ٍەرٌەرٔي جېرىپ
غۇڭب پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ ئۇالرغب  .ئۇالرٔىڭ ئۆزٌىرىّۇ ثۇ ئىػالرغب ئېػىٕبٌّبٍححي .ئىسى

ئۇالر  .ِۇضۇٌّبٔالرغب جبپػۇرۇغمب وېٍىػحي ذەٍجەر زېّىٕسىٓ چىممبْ ِەھطۇالجٕىڭ ٍېرىّىٕي
ئىجٕي رەۋاھە ئۇالرغب ئبثسۇٌالھ  .رەضۇٌۇٌالھ ذبٌىغبْ ِۇززەجىىچە جۇرۇپ جۇرۇغمب ِبلۇي ثوٌسى

 36ذەٍجەر زېّىٕي  .ذەٍجەر زېّىٍٕىرىٕي جەذّىٕي ثبھبالپ ثېىىحىپ ثېرىػىە ِەضئۇي ثوٌسى
 .ھەر ثىر ثۆٌەن ٍۈز ئۈٌۈظ ھوضۇٌٍۇق ئېحىسغب ئبٍرىٍسى .)ئوجحۇز ئبٌحە( ثۆٌەوىە ثۆٌۈٔسى

لىٍىپ  )ئۈچ ِىڭ ئبٌحە ٍۈز( ئۈٌۈغٍۈن ھوضۇي ئېحىسى 3600ٔەجىجىسە، ذەٍجەر جەِئىٌ 
رەضۇٌۇٌالھّۇ  .)ثىرِىڭ ضەوىىس ٍۈز( ئۈٌۈظ ھوضۇي لبٌسى 1800ِەزىٕە جەرەپىە  .ثىىىحىٍسى

 1800چۈٔىي، ذەٍجەر غۀىّەجٍىرى  .ئبۋاَ ِۇضۇٌّبٔالر لبجبرىسا ثىروىػىٍىه ٔېطىۋە ئبٌسى
ِۇٔساق ثوٌۇغي ثۇ غۀىَّەجٍەر ئبٌالھٕىڭ ھۇزەٍجىَە  .ئۈٌۈظ لىٍىپ جەلطىُ لىٍىٕغبٔىسى

زىحىغب لبجٕبغمبْ ِۇجبھىس ِۇضۇٌّبٔالرغب ئىٍحىپبت لىٍغبْ ھەزىَەضي ثوٌۇپ، ئۇالرزىٓ ثۇ غب
لېحىّمي جەڭگە لبجٕبغمبْ ٍبوي لبجٕبغّىغبٍٔىرى ثوٌطۇْ، ھەِّىطىگە ٔېطىۋە جېگىػي وېرەن 

غۇڭب ھەر ثىر  .وىػي ثوٌۇپ، ئىىىي ٍۈز ئبجٍىك ثبر ئىسى 1400ھۇزەٍجىَە ِۇجبھىسٌىرى  .ئىسى
 .ئىىىي ئۈٌۈظ، ئىگىطىگە ثىر ئۈٌۈظ جەِئىٌ ھەرثىر ئبجٍىك ئۈچ ئۈٌۈظ ٔېطىۋە ئبٌسى ئبجمب

رەضۇٌۇٌالھ ذەٍجەرزىٓ لبٍحىپ وەٌگۀىسىٓ  .لبٌغبٔالر ثىر ئۈٌۈغحىٕال ٔىطىۋىگە ئىگە ثوٌسى
وېَىٓ، ئۀطبرالر ِۇھبجىرالرغب ثۇرۇْ ئۆجۈٔۈپ ثەرگەْ ذورِىٍىك ۋە ثبغۋارأٍىرىٕي لبٍحۇرۇپ 

  .زېّىٍٕىرى ثبر ثوٌغبٔىسى - چۈٔىي، ئەِسى ِۇھبجىرالرٔىڭّۇ ٍەر .ثەرزى
ثۇ غبزاجٕىڭ غۀىّەجٍىرىٕي جەلطىُ لىٍىع ھبرپىطىسا رەضۇٌۇٌالھٕىڭ جبغىطي )ئەثۇ 

ئۇٔىڭ ثىٍەْ  .جبٌىت(ٔىڭ ئوغٍي جەئفەر ۋە ئۇٔىڭ ھەِراھٍىرى ھەثەغىطحبٔسىٓ لبٍحىپ وەٌسى
ثىر ئۈٌۈظ غۀىّەت  الرغىّۇئۇ .ئەغئەرى ھەِراھٍىرىّۇ ثبرئىسىثىٍٍە ئەثۇ ِۇضب ۋە ئۇٔىڭ ثبغمب 

زىٓ ثبغمب ذەٍجەر پەجھىطىگە لبجٕبغّىغبْ ثىرِۇ ئبزەِگە ثىر جىَىٓ ئۇالرئەِّب،  .ثۆٌۈپ ثەرزى
غۇٔساق لىٍىپ جەئفەر ۋە ئۇٔىڭ ھەِراھٍىرى ٍېحىپ وېٍىۋىسى، رەضۇٌۇٌالھ ئۇٔىڭ  .ثەرِىسى

ثىٍەْ لۇچبلٍىػىپ وۆرۈغحي ۋە ئۇٔي ضۆٍۈپ وەجحي ۋە ِۇٔساق ئبٌسىغب ٍۈگۈرۈپ ثېرىپ ئۇٔىڭ 
ئەزثىراٍي ذۇزا! ٔېّىگە ذۇغبي ثوٌۇغىّٕي ثىٍّەً لېٍىۋاجىّەْ، ذەٍجەرٔىڭ  زېسى:

ئۇالر رەضۇٌۇٌالھٕىڭ  ضبالِەت لبٍحىپ وەٌگىٕىگىّۇ؟ - ئېٍىٕغىٕىغىّۇ؟ ٍبوي جەئفەرٔىڭ ضبق
رالرٔي لبٍحۇرۇپ وېٍىع جوغرىٍىك ٔەجبغىغب ئەِرى ئىجٕي ئوِەٍَە زەِەرى ئبرلىٍىك ِۇھبجى

ٔەجبغي ئۇالرٔي ئىىىي وېّە  .ٍوٌٍىغبْ ِەوحۇثي ٍېحىپ ثبرغبٔسىٓ وېَىٓ ٍوٌغب چىممبٔىسى
چبلىٍىرى ثىرگە  - وىػي ثوٌۇپ، ثبال 16ئۇ ٍەرزىىي ِۇھبجىرالر جەِئىٌ  .ثىٍەْ ٍوٌغب ضبٌسى

ئىىىىسىٓ ِەزىٕىگە لبٍحىپ  - ال ثىرزىٓئۇالرزىٓ ثبغمب ِۇھبجىرالر ذېٍي ثۇرۇٔ .وەٌگەْ ئىسى
  .وېٍىپ ثوٌغبٔىسى

 رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ضەفىَەگە ئۆٍٍىٕػي
زىھَە ئىجٕي  .ئەضىرٌەر ثىر ٍەرگە جەٍِىٕىپ جەلطىُ لىٍىٕىع ئبٌسىسا جۇرۇۋاجبجحي
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ئي رەضۇٌۇٌالھ! ِبڭب ئەضىرٌەرزىٓ ثىر چۆرە  ذوٌەٍفەجوٌىەٌجي )ٔوپۇزٌۇق ثىر ضبھبثە( وېٍىپ:
ثبرغىٓ ئۆزۈڭ ذبالپ  پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ ئۇٔىڭغب: .زېسى، )ئبٍبي لۇي( ئىٍحىپبت لىٍطبڭ 

ثۇ چبغسا ثىر  .ئۇ ثېرىپال ضەفىَۀي جبٌالپ ئېٍىپ ِبڭسى .زېگۀىسى، ثىرٔي ئېٍىپ وەت
ي لۇرەٍسە ۋە ثۀي ٔەزىر ٍەھۇزىٍَىرىٕىڭ ئي رەضۇٌۇٌالھ! ضەْ زىھَەجوٌىەٌىجىَگە ثۀ وىػي:

ئەڭ ثەٌەْ ئبٍبٌٕي ئىٍحىپبت لىٍىۋەجحىڭ، ئۇ زېگەْ ضبڭىال الٍىك  -ضەرزارى ھۇٍەٍٕىڭ لىسى 
زىھَە ضەفىَۀي ئېٍىپ  .زېسى، زىھَۀي چبلىرىڭالر غۇڭب، رەضۇٌۇٌالھ: .زېسى، وېٍەجحي

 .زېسى، ثبغمب ثىرضىٕي جبٌٍىغىٓثبرغىٓ ئۇٔىڭسىٓ  وېٍىۋىسى، رەضۇٌۇٌالھ ئۇٔي وۆرۈپ:
 .ئۇ ئىّبْ ئېَحىپ ِۇضۇٌّبْ ثوٌسى .رەضۇٌۇٌالھ ئۇٔي ِۇضۇٌّبْ ثوٌۇغمب زەۋەت لىٍغبٔىسى

غۇٔىڭ ثىٍەْ رەضۇٌۇٌالھ ئۇٔي ئبزات لىٍىۋېحىپ، ئۇٔىڭ ھۆرٌىىىٕي ئۇٔىڭغب جوٍٍۇق لىٍىپ 
ۀسە، ئىسزىحي چىمىپ لبٍحىػحب ضەززوضەھجب زېگەْ ٍەرگە وەٌگ .ثېرىپ ئۇٔي ئەِرىگە ئبٌسى

رەضۇٌۇٌالھ غۇ  .ھبالي ثوٌۇۋىسى، ئوِّي ضۇٌەٍىُ ئۇٔي ٍبضبٔسۇرۇپ رەضۇٌۇٌالھمب لېحىپ لوٍسى
ئەجىطي ئەجىگەْ جبِبئەجچىٍىىىە ذورِب  .وېچىطي ضەفىَە ثىٍەْ ثىر جەوىَگە ثبظ لوٍسى

 .رگە ئۆجىۈززىھبٌۋىطي لىٍىپ جوً زىَبپىحي ثەرزى ۋە ٍوي ثوٍي ئۈچ وېچىٕي ضەفىَە ثىٍەْ ثى
 ئۇ ٔېّە ئىػػىك؟ رەضۇٌۇٌالھ ضەفىَۀىڭ چىراٍىسا جبٍبق زەرثىطىسىٓ ثوٌغبْ وۆوٕي وۆرۈپ:

ئي رەضۇٌۇٌالھ! ضىٍەر ثىسگە ھۇجۇَ لىٍىع ھبرپىطىسا ثىر چۈظ »زەپ ضورىغبٔىسى، ضەفىَە: 
ثبظ  وۆرزۈَ، چۈغۈِسە ئبضّبٔسىىي ئبً ئورٔىسىٓ لوزغىٍىپ وېٍىپ ِەْ ثىٍەْ ثىر جەوىىَگە

ئەزثىراٍي ذۇزا، ِەْ ثۇ چۈغۈِٕىڭ ھبزىرلي ضەْ ثوٌۇپ لېٍىػىڭٕي ھەرگىس  .لوٍغۇزەن
ِەزىَٕىسە ثبظ  ئوٍٍىّىغبٔىسىُ، ِەْ ئۇ چۈغٕي ئېرىُ وۀبٔىگە ئېَحىپ ثېرىۋىسىُ، ئۇ:

  .، زېسى«وۆجۈرگەْ ئبغۇ پبزىػبھٕي ئبرزۇ لىٍىپ غۇٔساق چۈظ ٍبضىسىڭ، زەپ ِېٕي ئۇرغبْ
ذەٍجەرٔي ئىػغبي لىٍىپ ھەرثىٌ ھەرىىەجٍەرزىٓ ذبجىرجەَ ثوٌۇپ ئوٌحۇرغبْ رەضۇٌۇٌالھ 

وۈٍٔەرٔىڭ ثىرىسە ضەالَ ئىجٕي ِۇغىەِٕىڭ ئبٍبٌي زەٍٕەة )ھبرىطٕىڭ لىسى( ثىر لوٍٕي 
ئۇ ذوجۇْ رەضۇٌۇٌالھٕىڭ لوً ضېٕىغب  .زەپ وۆجۈرۈپ وەٌسى ھەزىَە زەھەرٌەپ پىػۇرۇپ

غۇ ٍەرگە زەھەرٔي وۆپرەن ضېٍىپ ۋە ثبغمب ٍەرٌىرىٕىّۇ ئبِراق ئىىۀٍىىىٕي ضوراپ ئولۇپ، 
لوً رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئبٌسىسا لوٍۇٌىۋىسى، ئۇ لوٍٕىڭ ضېٕىٕي  .زەھەرٌەپ ئېٍىپ وەٌگۀىىەْ

ثۇ ئۇضحىربْ  ئبجرىحىۋېٍىپ ئېغسىغب ثىر چىػٍەَ ضېٍىپال ئبزراق چبٍٕبپ جۈوۈرۈپ جبغٍىسى ۋە:
ئبٔسىٓ ئۇٔي چبلىرجىپ ضوراق  .لىٍسى، زېسىِبڭب ئۆزىٕىڭ زەھەرٌۀگۀٍىىىٕي ذەۋەر 

ئەگەر  زېگۀىسى ئۇ: ثۇٔي ٔېّە ئۈچۈْ لىٍسىڭ؟ رەضۇٌۇٌالھ: .لىٍغبٔىسى، ئۇ ئېحىراپ لىٍسى
پبزىػبھ ثوٌطب ئۆٌىسۇ، ئبراَ جبپىّىس، ٔبۋازا ھەلىمىٌ پەٍغەِجەر ثوٌطب جەضىر لىٍّبٍسۇ، ئەگىػىّىس 

رەضۇٌۇٌالھ ثىٍەْ  .ۇٌالھ ئۇٔىڭ گۇٔبھىسىٓ ئۆجحيغۇڭب، رەضۇٌ .زەپ لىٍغبْ، زەپ جۇرۇۋاٌسى
ئۇ ثىر  .ثىٍٍە ھېٍىمي گۆغحىٓ ٍېگۀٍەر ئىچىسە ثەررائ ئىجٕي ِەئرورٔىڭ ئوغٍي ثىػرى ثبر ئىسى

رەضۇٌۇٌالھ ئبۋۋاي وەچۈرۈَ لىٍغبٔىسى، وېَىٓ  .چىػٍەَ ٍۇجۇپ ضبٌغبٍٔىمي ئۈچۈْ ئۆٌۈپ وەجحي
ذەٍجەر جەڭ ِەٍسأىسا  .چۈْ ئۇ ئبٍبٌٕي ئۆٌحۈرزىثىػرى ئۆٌۈپ وەجىۀسىٓ وېَىٓ لىطبش ئۈ

ئەِّب  .وىػىگە ٍەجحي 16ِۇضۇٌّبٔالرزىٓ غەھىس ثوٌۇپ وەجىۀٍەرٔىڭ ئوِۇِي ضبٔي 
  .)جولطبْ ئۈچ( وىػىسۇر 93ٍەھۇزىَالرزىٓ ئۆٌگۀٍەرٔىڭ ضبٔي 

رەضۇٌۇٌالھ ذەٍجەرگە ٍېحىپ ثېرىپال ِەھىَطە ئىجٕي ِەضئۇزٔي فەزەن ٍەھۇزىٍَىرىٕي 
ئطالِغب زەۋەت لىٍىػمب ئبٌسىٓ ئەۋەجىۀىسى، ئەِّب ئۇالر زەرھبي گەپىە وىرِەً ٍبوي جبۋاة 
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ئبٌالھ ذەٍجەرٔي ِۇضۇٌّبٔالرغب ئىٍحىپبت لىٍىۋىسى، ئۇالرٔىڭ  .لبٍحۇرِبً ۋالىحٕي ئۆجىۈزۈغحي
ىغب لۇرلۇٔچ چۈغۈپ، رەضۇٌۇٌالھمب ئەٌچي ئەۋەجىپ ذەٍجەرٌىىٍەرگە ئوذػبغال فەزەن زىٍٍىر

رەضۇٌۇٌالھ ئۇالرٔىڭ ئىٍحىّبضىٕي لۇثۇي  .ِەھطۇالجىٕىڭ ٍېرىّىٕي جبپػۇرىسىغبٍٔىمىٕي ئېَححي
ِۇضۇٌّبٔالر فەزەوٕي ئۇرۇظ لىٍّبً ئبٌغبْ ثوٌغبچمب،  .لىٍىپ ئۇالر ثىٍەْ وېٍىػىُ ئىّساٌىسى

ئۇٔي رەضۇٌۇٌالھ ئۆز  .وىرىّي ِەذطۇش رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئىسارە لىٍىػىسا ثوٌسىئۇٔىڭ 
 . ئبئىٍىطي ۋە ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ئوِۇِىٌ ئىػٍىرى ئۈچۈْ ئىػٍەجحي

چۈٔىي، ئۇ  .رەضۇٌۇٌالھ ذەٍجەرٔىڭ ئىػٍىرىسىٓ ثوغىٕىپال ۋازٌمۇراغب ٍۈرۈپ وەجحي
 - وٌحۇرالالغمبْ ثوٌۇپ ئۇالر ئۆزئبرا ئېغىسٍەرزىّۇ ثىر ثۆٌۈن ٍەھۇزىَالر ۋە لىطّەْ ئەرەثٍەر ئ

غۇڭب  .جەھٍي ثىٍەْ چىڭ جۇرۇۋاجبجحي - ِەٍسأسا جبْ زىٕىڭ وۇپرأيۆئثۇرۇْ ٍبٌىػىپ، 
ِۇضۇٌّبٔالر ئۇ ٍەرگە ٍېحىپ ثىرىۋىسى، زۈغّەْ جەرەپ جوٌۇق جەٍَبرٌىك ثىٍەْ جۇرغبچمب 

رەضۇٌۇٌالھ لوغۇٕٔي جەڭگە ضەپەرۋەر ئبٔسىٓ  .ٍبِغۇرزەن ئولمب جۇجۇغحي - ِۇضۇٌّبٔالرٔي لبرا
 .جەڭ جۇغىٕي ضەئەز ئىجٕي ئۇثبزىگە جۇجمۇززى .لىٍىسى ۋە لىطىّالرغب ثۆٌۈپ ضەپ جۈززى

لىطىّالرٔىڭ ئەٌەٍِىرىسىٓ ثىرٔي ھۇثبة ئىجٕي ِۇٔسىرگە، ٍۀە ثىرٔي ضەھً ئىجٕي ھۀىفىە ۋە 
ئۆجۈپ ئۇالرٔي ئىطالِغب )ٍۀي ئبٔسىٓ ھەرىىەجىە  .ٍۀە ثىرٔي ئبثجبز ئىجٕي ثىػرىگە ثەرزى

 .ٍەن ئېٍىػىػمب ئبزەَ چىمبرزى - ئۇالر جەوٍىپٕي رەت لىٍىپ ٍەوّۇ .جەضٍىُ ثۇٌۇغمب( چبلىرزى
ئۇٔىڭغب لبرغي ثىس جەرەپحىٓ زۇثەٍر ئىجٕي ئەۋۋاَ چىمىپ ھبٍبي لىٍّبً ئۆز رەلىجىٕي ئۆٌحۈرۈپ 

 .ەپچىٍٍىه ثىٍەْ ئۇجۇلحۇرۇپ لوٍسىٍۀە ثىرەٍٍەْ ضەورەپ چىممبٔىسى، ئۇٔىّۇ ئ .جبغٍىۋەجحي
ئبرلىسىٓ ٍۀە ثىر ٍەھۇزىٌ چىممبٔىسى ئۇٔىڭغب لبرىحب ئەٌي ئىجٕي ئەثي جبٌىت چىمىپ لوغالپ 

ئبرلىسىٓ چۈغىەْ ئوْ ثىر  - ئەٌي ِەٍسأغب ثىر چىممبٔچە ئۇالرزىٓ ئبرلب .ٍۈرۈپ چېپىۋەجحي
ئبٌەِگە ئۇزاجطب وېَىٕىىٍىرىٕي ھەلىمەجىە ئۇ ھەر ثىر ٍەھۇزىَٕي ئۇ  .لىٍىچالپ ٍولبجحي ئبزەِٕي

غۇ وۈٔي ھەر ٔبِبزٔىڭ ۋالحي وىرضە، رەضۇٌۇٌالھ  .جەْ ثېرىپ جەضٍىُ ثوٌۇغمب چبلىراجحي
زە، ئبٔسىٓ ئۇالرٔي جەضٍىُ  - ضبھبثىٍەر ثىٍەْ جبِبئەت ثوٌۇپ ٔبِبز ئولۇۋېحىپ ثبزىغب لبٍحبجحي

ثىر وۈٔي ئبذػىّي ھۇجۇِٕي  .جەڭ لىالجحيثوٌۇغمب زەۋەت لىٍىپ ھەجحب وەچ وىرگۀگە لەزەر 
ثۇرۇٔراق جوذحۇجۇپ ئەجىطي ئەجىگەْ وۈْ چىمىػٕىڭ ئبٌسىسا ئۇالرغب ھۇجۇَ لوزغىغبٔىسى، ئۇالر 

 .وېرەوٍىرىٕي جبپػۇرۇپ جەضٍىُ ثوٌغبٍٔىمىٕي جبوبرٌىسى - لوٌٍىرىسىىي ثبرٌىك ٔەرضە
پ، ئۇالرٔىڭ ِبٌٍىرىٕي غۀىَّەت رەضۇٌۇٌالھ ۋازٌمۇرأي غبٌىت ھەرثىٌ وۈچ ثىٍەْ ئىگەٌٍە

ۋازىٍمۇرا  .ِبجبالرغب ئىگە لىٍسى - ئبٌالھ رەضۇٌۇٌالھٕي ٔۇرغۇْ ئۆً ضەرەِجبْ ۋە رەخ .ئبٌسى
ئىػغبي لىٍىٕغبٔسىٓ وېَىٓ، رەضۇٌۇٌالھ ئۇ ٍەرزە جۆت وۈْ جۇرۇپ ضبھبثىٍەرگە غۀىّەجٍەرٔي 

ذورِىالرٔي ٍەرٌىه ئبھبٌىالرغب  - زەرەخ ۋە ئۈزۈَ - زېّىٓ زەي - ٍەر .جەلطىُ لىٍىپ ثەرزى
  .)ذەٍجەرٌىىٍەر ثىٍەْ وېٍىػىۀسەن( جەڭ غېرىىٍىىىە ثىرىۋەجحي

 - جەٍّبئ ٍەھۇزىٍَىرى، ئبۋۋاي ذەٍجەرٌىىٍەرٔىڭ ئبرلىسىٓ فەزەن ۋە ۋازٌمۇراٌىمالرٔىڭ ثىر
، ضۈٌھي ثىرٌەپ جەضٍىُ ثوٌۇغمبٍٔىمٍىرىٕي ئبڭالپ، ئۆزٌىىىسىٓ ِۇضۇٌّبٔالرغب ئەٌچي ئەۋەجىپ

ِۈٌۈن ٍۇرت  - رەضۇٌۇٌالھ ئۇالرٔىڭ ئىٍحىّبضىٕي لوثۇي وۈرۈپ، ئۇالرٔىڭ ِبي .جەٌەپ لىٍىػحي
  .ِەھەٌٍىطىگە جېگىع لىٍّىسى

ذەٍجەر غبزىحٕىڭ جەپطىالجىغب  .ضۈٌھىسىٓ وېَىٓ رەضۇٌۇٌالھ ِەزىٕىگە لبراپ ٍوي ئبٌسى
 - 7ئەٌەٍـھىططبالَ ثۇ غبزاجحىٓ ھىجىرىَىٕىڭ ئىٕچىىىٍەپ ٔەزەر ضبٌغىٕىّىسزا، پەٍغەِجەر 
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ئبً( ٔىڭ ثبغٍىرى لبٍحىپ  - 3ئبً( ٔىڭ ئبذىرٌىرى رەثىَئوٌئەۋۋەي ) - 2ٍىٍي ضەپەر )
 . وەٌگۀٍىىي ِەٌۇَ ثوٌىسۇ

پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ ثەزەۋى ئەرەثٍەر ئۆزٌىرىٕىڭ ثۇالڭچىٍىك ۋە لبرالچىٍىك 
ىڭ ثىرۇزٌىػىػىٕي وۈجۈپ ِەزىٕە ئەجراپىسا پبٍپبضالپ ھەرىىەجٍىرى ئۈچۈْ، ِۇضۇٌّبٔالرٔ

ٍۈرۈۋاجمبْ ثىر پەٍححە، ھەرەَ ئبٍٍىرى ئۆجۈپ وەجىۀسىٓ وېَىّٕۇ ٍۀىال ثىپەرۋاٌىك لىٍىپ 
ِەزىٕىٕي ئەضىىرىٌ وۈچىحىٓ ئبٍرىۋىحىع ھەرگىس ئبلىالٔىٍىه ثوٌّبٍسىغبٍٔىمىٕي ھەرلبٔساق ثىر 

غۇڭب ئۇ ذەٍجەرگە ٍېحىپ ثبرغبْ ھبِبْ ٔەجسى  .ثىٍەجحيھەرثىٌ ِۇجەذەضطىطحىّٕۇ ئوثسأراق 
جەرەپحىىي ثۇالڭچىٍىك ۋە لبرالچىٍىممب ئبزەجٍۀگەْ لىر ئەرەثٍىرىگە زەرثە ثېرىع ئۈچۈْ ئەثجبْ 

ي ِۇۋەپپىمىَەجٍىه ئبزا ٕئەثجبْ ئۆز ۋەزىپىط .ئىجٕي ضەئەز ثبغچىٍىغىسا لوغۇْ ئەۋەجىۀىسى
  .پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ ثىٍەْ غۇ ٍەرزە ئۇچراغحيلىٍىپ، ئۇزۇي ذەٍجەرگە لبٍحىپ 

 غبزاتالر ۋە ئەۋەتىٍگەْ لوغۇٔالر
پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ زۈغّەْ ئۈچ ثىرٌەغّە لبٔىحىسىٓ ئەڭ وۈچٍۈن ۋە ئەڭ جبھىً 
)ٍۀي لۇرەٍع ِۇغىرىىٍىرى ۋە ذەٍجەرٔي ثبزا لىٍغبْ ٍەھۇزىٌ ِەوىبرٌىرى لبجبرٌىك( لبٔبجحىٓ 

وڭ لبٔبجٕي جەٌحۆوۈش ضۇٔسۇرۇپ جبغٍىغبٔسىٓ وېَىٓ، ئۈچىٕچي ضوي لبٔبت ئىىىي چ
زۈغّۀگە، ٍۀي ٔەجسى جۈزٌەڭٍىىىسە چېپىپ ٍۈرۈپ پۇرضەت جبپطىال لبرالچىٍىك، 
ثۇالڭچىٍىك ۋە ئوغرىٍىك جىٕبٍەجٍىرى ثىٍەْ غۇغۇٌٍىٕىۋاجمبْ لبرا لورضبق ثەزەۋىٍَەرٔىڭ 

 .غبزىحي زەپ ئبجبٌسى ىەت جبرىرحب زاجوررىمبئثۇ ھەرى .ئەزىجىٕي ثېرىػىە ئبجالٔسى
ٌېىىٓ،  .ٍىٍي ئېٍىپ ثېرىٍغبْ زەٍسۇ - 4جبرىرچىالرٔىڭ وۆپ لىطّي ثۇ غبزات ھىجىرىَىٕىڭ 

ئەثۇ ِۇضب ئەغئەرى ۋە ئەثۇ ھۇرەٍرە )رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ(الرٔىڭ ثۇ غبزاجمب لبجٕبغمبٍٔىمي، ِەزوۇر 
ثۇ غبزاجٕىڭ  .ثېرىٍغبٍٔىمىٕي وۆرضىحىسۇ غبزاجٕىڭ ذەٍجەر غبزىحىسىٓ وېَىٓ ئېٍىپ

  .ٍىٍي رەثىئوٌئەۋۋەٌسە ئېٍىپ ثېرىٍغبٍٔىمي ئېھحىّبٌغب وۆپ ٍېمىٓ - 7ھىجىرىَىٕىڭ 
غبزات ھەلمىسىىي رىۋاٍەجٍەرٔىڭ ذۇالضىطي غۇوي، پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ غەجپبْ 

جوپٍىػىپ ئۆزئبرا جىً لەثىٍىطىسىٓ ئۀّبر، ثۀي ضۆئٍەثە ۋە ثۀي ِۇھبرىجە ئبٍّبلٍىرى 
ٍبوي  400ثىرىىحۈرۈپ ِەزىٕىگە لبرىحب جەِە وۆزىٕي جىىىۋاجمبٍٔىمىٕي ئبڭالپ، ِۇضۇٌّبٔالرزىٓ 

وىػىٕي جەغىىٍٍىسى ۋە ئۆز ئورٔىسا ِەزىٕىسە ئەثۇ زەرٔي، ٍۀە ثىر ضۆززە ئوضّبْ ئىجٕي  700
ي جىسزىٌ ٍوي ٍۈرۈپ ئۇالرٔىڭ رەضۇٌۇٌالھ ٔبھبٍىح .ئەففبٕٔي لبٌسۇرۇپ، ئۇالر جەرەپىە ئبجالٔسى

زەپ  ٔەذٍي ھەجحب ِەزىٕىسىٓ ئىىىي وۈٍٔۈن ٍىرالٍىمحىىي .زىَبرىغب ئىچىىرٌەپ وىرزى
ئبجىٍىسىغبْ ثىر جبٍغب ٍېحىپ ثبرزى ۋە ئۇ ٍەرزە غەجپبٍٔىمالرزىٓ ثىر جوپ وىػىٍەر ثىٍەْ 

ٔساق لىٍىپ ئەھساة ِبٔب غۇ .ئەِّب، ئۇالر ثىٍەْ وېٍىػىپ ئبرىسا ئۇرۇظ ثوٌّىسى .ئۇچراغحي
)زۈغّەْ ثىرٌەغّە لوغۇٔي( ئۇرۇغي ِەزگىٍىسە ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ وۆز ئبٌسىسا زېۋەٍٍەپ جۇرغبْ 

ثىرٌەپ ٔبھبٍىحي  - زۈغّۀٕىڭ ئۈچ چوڭ لبٔىحىٕىڭ ئۈچىٍىطىٕي ضۇٔسۇرۇظ ئىػي ثىر
ثۇ  .ضۈرزىئەجراپي ئبٌەَ جىٕجىپ ِۇلىٍّىك ۋە جىٕچٍىك ھۆوۈَ  .غەٌىجىٍىه ھبٌسا جبِبِالٔسى

غبزاجحىٓ لبٍحىپ وېٍىپ رەضۇٌۇٌالھ غۇ ٍىٍي غەۋۋاي ئېَىغب لەزەر ِەزىٕىسە جۇرۇپ، ثىر لبٔچە 
 . لوغۇٕٔي جەغىىٍٍەپ زۆرۈر ثوٌغبْ جبٍالرغب ئەۋەجحي

ٍىٍي ضەپەر ئېَىسا لەزىس  - 7( غبٌىت ئىجٕي ئبثسۇٌال ٌەٍطي لوغۇٔي: ھىجىرىَىٕىڭ 1 
  .لەثىٍىطىگە ھۇجۇَ لىٍىػمب ئەۋەجىٍسىزېگەْ جبٍسىىي ثۀي ِۇٌەۋۋەھە 
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  .ئبً(زا ئەۋەجىٍسى - 6ٍىٍي جۇِبزىَەٌطبٔي ) - 7( ھەضّي لوغۇٔي: ھىجرىَۀىڭ 2 
ٍىٍي غەئجبْ ئېَىسا  - 7( ئۆِەر ئىجٕي ذەجحبة رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ لوغۇٔي: ھىجىرىَىٕىڭ 3

 . جۇرثە زېگەْ جبٍغب ئەۋەجىٍسى
ٍىٍي غەئجبْ ئېَىسا فەزەن  - 7لوغۇٔي: ھىجىرىَىٕىڭ ( ثىػرى ئىجٕي ضەئەز ئۀطبرى 4 

  .ئبزەَ ثىٍەْ ئەۋەجىٍسى 30جەۋەٌىىىسىىي ثۀي ِۇررە ئبٍّىمىغب جېگىع لىٍىع ئۈچۈْ 
ٍىٍي راِىساْ ئَېىسا ِەٍفىَئە  - 7( غبٌىت ئىجٕي ئبثسۇٌال ٌەٍطي لوغۇٔي: ھىجرىَۀىڭ 5

ئبزەَ  130جېگىع لىٍىع ئۈچۈْ  ٍىٍىرىگەزېگەْ جبٍسىىي ثۀي ئەۋۋاي ۋە ثۀي ضوئٍەثە لەثى
  .ثىٍەْ ئەۋەجىٍسى

ئبجٍىك لوغۇْ ثىٍەْ  30( ئبثسۇٌال ئىجٕي رەۋاھ لوغۇٔي: ِۇغۇ ٍىٍي غەۋۋاي ئېَىسا 6
 . ذەٍجەرگە ئەۋەجىٍسى

ٍىٍي غەۋۋاي ئېَىسا ٍۇِٕي  - 7( ثەغىر ئىجٕي ضەئەز ئۀطبرى لوغۇٔي: ھىجىرىَىٕىڭ 7 
ِەزىٕگە ھۇجۇَ لىٍىع ئۈچۈْ جوپالٔغبْ ثىر جوپ لبرالچىالرٔىڭ زېگەْ جبٍغب،  ۋە جۇثبر

  .وىػي ثىٍەْ ئەۋەجىٍسى 30ئەزىجىٕي ثېرىع ئۈچۈْ 
( ئەثي ھەزرەزىٍئەضٍەِي لوغۇٔي: ِۇغۇ ٍىٍي ِەٌۇَ ثىر ئبٍسا غبثە زېگەْ جبٍغب 8

 . ئەۋەجىٍسى
 ھۇدەٍجىَە ئۆِرىطىٕىڭ لبزاضي

ئبً(وىرىپ وېٍىۋىسى، رەضۇٌۇٌالھ  - 11زوٌمەئسە )ٍىٍي  - 7غۇ ٍىٍي ٍۀي ھىجىرىَىٕىڭ 
ضبھبثە وىراِالرٔي ئبٌسىٕمي ٍىٍسىىي ھەج ئۆِرىٕىڭ لبزاضىٕي لىٍىػمب ثۇٍرىسى ۋە ھۇزەٍجىَگە 

غۇڭب، ضبھبثىالرزىٓ ھبزىرغب لەزەر غەھىس  .لبجٕبغمبْ ھەرلبٔساق ئبزەَ لېپمبٌّبضٍىمٕي جبپىٍىسى
غۇٔىڭسەن ٍۀە ئۆِرە لىٍغۇضي ثبرالرِۇ ثىرگە  .ئبجالٔسىثوٌۇپ وەجىۀٍەرزىٓ ثبغمب ھەِّىطي 

)ئىىىي  2000ٔەجىجىسە ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ضبٔي ئبٍبٌالر ۋە ثبٌىالرٔي ئېٍىۋەجىۀسە  .چىمحي
لۇرثبٍٔىك  .ِەزىٕىسە ئۆز ئورٔىغب ئۇۋەٍف ئىجٕي ئەثبرەھىُ غىپبرىٕي لبٌسۇرزى .ِىڭ(غب ٍەجحي

ٔبجىجە ئىجٕي جۇٔسوپ ئەضٍەِىٕي ِەضئۇي لىٍسى، ۋە جۆگە ئېٍىۋاٌسى، ئۇٔىڭغب  60ئۈچۈْ 
 .ئېَحىپ جەوجىر ضبزاضىٕي ٍبڭراجحي ٌەثجەٍىە زۇٌھۇٌەٍفىگە چىمىپال ئۆِرىگە ئېھراَ ثبغالپ

 .ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ جبراڭٍىك ھەَ ِۇڭٍۇق جەوجىر ئبۋازى وەڭ جبھبٕٔي ٌەرزىگە ضبالجحي
لىٍىپ ضۇٍىمەضث پىالٍٔىػسىٓ  رەضۇٌۇٌالھ لۇرەٍع وبپىرٌىرىٕىڭ ئەھسىگە ذىَبٔەت

ٍەئجىج زېگەْ ٍەرگە  .ٍبراق ۋە جەڭ ئەضٍىھەٌىرىٕي جوٌۇق ئېٍىۋاٌغبٔىسى - ئۀطىرەپ لوراي
ٍب، ٔەٍسە لبجبرٌىك جەڭ ئەضٍىھەٌىرىٕي لبٌسۇرۇپ، ئۇٔىڭغب ئەۋش  - ثبرغبٔسا لبٌمبْ، زۇثۇٌغب، ئوق

ِەوىىگە ئبزەجحە  .ثىٍەْ لبٌسۇرزىئىجٕي ذەۋٌي ئۀطبرىٕي ِەضئۇي لىٍىپ ئىىىي ٍۈز ئبزەَ 
ذۀجەرٌەرٔي  - ِۇضبپىرالر ثىرگە ئېٍىپ ِېڭىػمب ثوٌىسىغبْ لىٍىچٕي غىالپ ثىٍەْ، پىچبق

رەضۇٌۇٌالھ ِەوىىگە وىرگۀسە لەضۋا زېگەْ جۆگىطىگە  .لبپچۇلٍىرى ثىٍەْ ثىرگە ئېٍىپ وىرزى
ٍېمىٓ  - ٕىڭ ئەجراپىٕي ھىُِۇضۇٌّبٔالر لىٍىچٍىرىٕي ئېطىپ رەضۇٌۇٌالھ .ِىٕىپ ِبڭغبٔىسى

ِۇغرىىالر ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ھەرىىىحىٕي  .ئوراپ، ٍبڭراق ئبۋاززا جەوجىر ئېَحىپ ِبڭبجحي
ئۇالر  .وۆزىحىع ئۈچۈْ ِەوىىٕىڭ غىّبٌىسىىي لەئَمىئبْ جېغىغب چىمىپ لبراپ جۇرۇغحي

ىپ وەجىەْ ثۈگۈْ ٍەضرەپ )ِەزىٕە(ٔىڭ جۆۋەْ ھبۋاضىسا جېٕي ئبجىسالپ زەئىپٍىػ ئۆزئبرا:
غۇڭب، رەضۇٌۇٌالھ ضبھبثىٍەرٔي ئبٌسىٕمي  .زېَىػىۀىسى، ئبزەٍِەرٔىڭ جبۋاة ئەھۋاٌىٕي وۆرىّىس 
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ئۈچ لېحىّسا جېس ٍۈگۈرۈپ ِېڭىػمب، ئىىىي رۇوٕي ئوجحۇرىطىسا ئۆز ھەٌٍىطىسە ِېڭىػمب 
 رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ضبھبثىٍەرٔي جبۋاپٕىڭ ھەِّىطىٕي جېس ٍۈگۈرۈپ ئبزا لىٍىػمب .ثۇٍرىسى

پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ ثۇ  .ثۇٍرىّبضٍىمي ئوِۇِٕىڭ ئەھۋاٌىٕي ٔەزەرزە جۇجمبٍٔىمي ئىسى
 .لۇۋۋەت، جبضبرىحىٕي وۆرضىحىپ لوٍّبلچي ثوٌسى - ئبرلىٍىك ِۇغرىىالرغب ئۆزىٕىڭ وۈچ

لىٍىػمب، ٍۀي ئوڭ ِۆرىطىٕي ئوچۇق لوٍۇپ رىسأىڭ ئىىىي  ئىطحىجبغ غۇٔىڭسەن ٍۀە
ثۇ ئۀئۀىۋى ٍوضۇٔسا ھەج  .ِۆرىطىسىٓ چىمىرىپ جبغالپ ِېڭىػمب ثۇٍرىسىجەرىپىٕي ضوي 

رەضۇٌۇٌالھ ِەوىىگە ھەجۇْ زېگەْ جبٍٕىڭ ئۇزۇٌىسىىي  .جبۋاپ لىٍغبٍٔىمىٕي ثىٍسۈرەجحي
ثۇچبغسا ِۇغرىىٍەر ٍوٌىٕىڭ ئىىىي لبضٕىمىسا لبجبر  .زاۋأسىٓ ھەٍۋەت ثىٍەْ وىرىپ وەٌسى

 .لوغۇْ جوذحىّبً جەٌجىَە ئېَحىپ ِبڭسى .وۆزىحىۋاجبجحي جىسىٍىپ جۇرۇپ ھەج لوغۇٔىٕي
ئبذىرى رەضۇٌۇٌالھ لوٌىسىىي ھبضب ثىٍەْ ثەٍحۇٌالھٕىڭ رۇوٕىٕي ثۇضە لىٍسى)ضۆٍسى( ۋە 

رەضۇٌۇٌالھ جبۋاپحىٓ پبرىغ ثوٌغبٔسىٓ وېَىٓ ضەفب  .ِۇضۇٌّبٔالرِۇ جبۋاة لىٍسى .جبۋاپ لىٍسى
ضەئَىسىٓ وېَىٓ ھەزىَە )لۇرثبٍٔىك(ٔي ِەرۋە  .ٍسىِەرۋە ئوجحۇرىطىسا ضەئَي )ٍۈگۈرۈظ( لى

ِۇضۇٌّبٔالرِۇ غۇٔساق لىٍىػحي، ئبٔسىٓ  .ٍېٕىسا جوذحۇجۇپ ثوغۇزٌىسى ۋە ثېػىٕي چۈغۈرزى
ئۇ  .ٍبرالالرٔي ضبلالغمب ئەۋەجحي - ثىر ثۆٌۈن وىػٍەرٔي ھېٍىمي ٍەئجىج زېگەْ جبٍسىىي لوراي

رەضۇٌۇٌالھ ِەوىىسە ئۈچ وۈْ جۇرزى، جۆجىٕچي  .ٍەرزىىىٍەر ِەوىىگە وېٍىپ ئۆِرە لىٍىۋاٌسى
ثۇ ئبزەِگە ئېَحمىٓ،  وۈٔي ئەجىگۀسە ِۇغرىىالر ئەٌي ئىجٕي ئەثي جبٌىجٕىڭ لېػىغب وېٍىپ:

غۇٔىڭ ثىٍەْ رەضۇٌۇٌالھ ِەوىىسىٓ چىمىپ  .زېَىػحي، چىمىپ وەجطۇْ، ۋالىث جوغحي
ىٓ چىمىپ وەجّەوچي ئۇ ِەوىىس .وىحىپ، ضەرف زېگەْ جبٍغب چىمىپ غۇٍەرزە جۇرزى

غۇٔىڭ  .زەپ جوۋٌىغىٍي جۇرزى« . ..جبغب..جبغب»ىػىپ: گثوٌۇۋىسى، ھەِسىٕىڭ لىسى ئۇالرغب ئەر
 .ػىپ لبٌسىجىروىثىٍەْ ئۇٔي ئەٌي لوٌىغب ئبٌغبٔىسى، ئۇٔي جبٌىػىپ جەئفەر، زەٍس ۋە ئەٌي 

جەئپەرٔىڭ چۈٔىي، ئۇٔىڭ ھبِّىطي  .غۇڭب، رەضۇٌۇٌالھ ئۇٔي جەئفەرگە ثۇٍرۇپ ثەرزى
 .ِۇغۇ لېحىّمي ئۆِرىسە رەضۇٌۇٌالھ ھبرىطىٍئبِىرٔىڭ لىسى ِەٍّۇٔەگە ئۆٍٍۀسى .ئەِرىسە ئىسى

رەضۇٌۇٌالھ ِەوىىگە وىرىػٕىڭ ئبٌسىسا جەئفەر ئىجٕي ئەثي جبٌىجٕي ِەٍّۇٔۀىڭ لېػىغب 
 .پػۇرزىِەٍّۇٔە ئۆزىٕىڭ ئىگىسارٌىمىٕي ئبثجبضمب جب .ئەۋەجىپ ئۇٔىڭغب ذېرىسارٌىك لىٍغبٔىسى

غۇٔىڭ ثىٍەْ ئبثجبش ئۇٔي رەضۇٌۇٌالھمب  .چۈٔىي، ئۇٔىڭ ھەِػىرضي ئبثجبضٕىڭ ئبٍبٌي ئىسى
رەضۇٌۇٌالھ ِەوىىسىٓ چىمىپ وەجّەوچي ثوٌغبٔسا، ئەثي رافىئٕي لبٌسۇرۇپ  .ٍبجٍىك لىٍسى

ِەٍّۇٔۀي وەٍٕىسىٓ ئېٍىپ چىمىػمب ثۇٍرىسى ۋە ئۇٔىڭ ثىٍەْ ضەرف زېگەْ جبٍسا ثىر 
چۈٔىي، ئۇ ئبٌسىٕمي ٍىٍىسىىي  .ثۇ ئۆِرە لبزا ئۆِرىطي زەپ ئبجبٌسى .ثبظ لوٍسى جەوىَىگە

ثۇ ئۆِرىٕي وېٍىػىُ ئۆِرىطي زەپ  ٍۀە ثەزىٍەر: .ھۇزەٍجىَە ئۆِرىطىٕىڭ لبزاضي ئىسى
چۈٔىي، ثۇ ئبٌسىٕمي ٍىٍي ھۇزەٍجىَەزە جۈزۈٌگەْ وېٍىػىُ ئەھسىٕبِىطىگە ئبضبضەْ  .ئبجىسى

ٍۀە ثۇ ئۆِرە ضۈٌھي ئۆِرىطي ۋە لىطبش  .زېَىػىسۇ، ئۆِرە ھەج ئىسىئېٍىپ ثېرىٍغبْ 
  .ئۆِرىطي زېگەْ ٔبِالر ثىٍۀّۇ ئبجىٍىسۇ

 ٍۀە ِۇغۇ ٍىٍي ئەۋەجىٍگەْ لوغۇٔالر:
ٍىٍي زۇٌھەججىسە ئەٌٍىه ئبزەَ  - 7( ئىجٕي ئەثىٍئەۋجب لوغۇٔي: رەضۇٌۇٌالھ ھىجرىَٕىڭ 1

 . چبلىرىع ئۈچۈْ ئەۋەجىۀىسىثىٍەْ ثۀي ضوٌەىُ ذەٌمىٕي ئىطالِغب 
ٍىٍي ضەپەرئَېىسا ئىىىي ٍۈز ئبزەَ  - 8( غبٌىت ئىجٕي ئبثسۇٌال لوغۇٔي: ھىجرىَىٕىڭ 2 
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ثىٍەْ فەزەوحىىي )ئبٌسىٕمي ٍىٍي( ثىػرى ئىجٕي ضەئەز لوغۇٔي ثەذىحطىسٌىىىە ئۇچرىغبْ 
  .جبٍغب ئەۋەجىٍسى

ۇي ئەۋۋەٌسە ثۀي لۇزائە ذەٌمي ٍىٍي رەثىَئ - 8( زاجي ئەجٍەھ لوغۇٔي: ھىجىرىَٕىڭ 3
غۇڭب، رەضۇٌۇٌالھ  .ِۇضۇٌّبٔالرغب ھۇجۇَ لىٍىع ئۈچۈْ لوغۇْ جوپالۋاجمبٍٔىمي ئبڭالٔغبٔىسى

لوغۇْ زۈغّەْ ثىٍەْ ئۇچرىػىپ  .ئبزەَ ثىٍەْ ئەۋەجحي 15ئوالرغب وەئەة ئىجٕي ئوِەٍرٔي 
لبٌّبً، ثەٌىي ئوق ئېحىپ لوغۇْ ئۇالرٔي ئىطالِغب چبلىرغبٔىسى، ئۇالر ئىطالِغب ئبۋاز لوغّبٍال 

  .پەلەت ثىرال وىػي ئۆٌۈوٍەر ئبرىطىسا ھبٍبت لبٌسى .ئەزاٌىرىٕي پۈجۈٍٔەً غېھىث لىٍىۋەجحي
ٍىٍي رەثىَئۇي ئەۋۋەٌسە ثۀي ھەۋازىٓ ذەٌمىگە  - 8ھىجىرىَىٕىڭ  :( زاجي ئىرلي لوغۇٔي4

  .لوغۇْ ئەۋەجىٍسى
 ِۇئتە ئۇرۇغي

رەضۇٌۇٌالھ ھبٍبت ۋالحىسا ئېٍىپ ثبرغبْ ئەڭ چوڭ لوراٌٍىك ثۇ ئۇرۇظ ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ 
غۇٔسالال زۇَٔب ذرىطحىئبْ  .ئېٍىػىػي ۋە ئەڭ ئېغىر لبٍٔىك جولۇٔۇغي ھېطبثٍىٕىسۇ

ۋەلە  .ِەٍِىىەجٍىرىٕي پەجھي لىٍىػٕىڭ ئبٌسىٕمي جەٍَبرٌىمي ۋە ثېػبرەت ضىگٕبٌي ھېطبثٍىٕىسۇ
ئبٍالر غب جوغرا  - 9ئبً ٍبوي  - 8ٍىٍي  - 629ىالزى ٍىٍي جۇِبزىَەٌئەۋۋەي )ِ - 8ھىجرىَۀىڭ 

  .وېٍىسۇ(زە ٍۈز ثەرگەْ
ِۇئحە غبِٕىڭ ثەٌمب زېگەْ ٍېرىگە ٍېمىٓ وۀث ثوٌۇپ، ِۇئحە ثىٍەْ ثەٍحۇي ِۇلەززەضٕىڭ 

ِۇئحە ئۇرۇغٕىڭ ٍۈز ثېرىع ضەۋەثي ِۇٔساق  .ئبرىٍىمي ئىىىي وۈٍٔۈن ضەپەر زەپ لبرىٍىسۇ
ئەٌەٍـھىططبالَ ئۆزىٕىڭ ثۇضرا ۋاٌىَطىغب ٍوٌٍىغبْ ِەوحۇپىٕي ھبرىص ئىجٕي ثوٌغبْ: پەٍغەِجەر 

ئەٌچي غبَ زېّىٕغب لەزەَ ثبضمبْ وۈٔي غۇرەھجىً ئىجٕي  .ٓ ئەۋەجىۀىسىزېسىئۇِەٍر ئەز
ئۇٔىڭ ئبٌسىٕي جوضۇپ چەِجەرچەش ثبغٍىۋەجحي ۋە ئۆز لوٌي ثىٍەْ چېپىپ  ئەِىرىٍغىپبرى

غۇڭب ئۇ  .ھمب ئبڭٍىٕىۋىسى، ئۇ ئىٕحبٍىٓ لبٍغۇرزى ۋە غەِگە پبجحيثۇ ذەۋەر رەضۇٌۇٌال .جبغٍىسى
ثۇ ئەھساة  .زەرھبي ئۈچ ِىڭ وىػىٍىه لوغۇْ جەغىىٍٍەپ، ئۇرۇظ جەٍَبرٌىمىٕي پۈجىۈززى

 . ئۇرۇغىسىٓ وېَىٓ جەغىىٍٍۀگەْ ئەڭ چوڭ ئىطالَ لوغۇٔي ھېطبثٍىٕىسۇ
زەٍس ئۆٌۈپ  ،ىپ جەٍىٍٕىسى ۋەرەضۇٌۇٌالھ ثۇ لوغۇٔغب زەٍس ئىجٕي ھبرىطٕي ئەِىر لىٍ

وەجطە جەئفەر ئەِىر ثوٌطۇْ، جەئفەرِۇ ئۆٌۈپ وەجطە ئبثسۇٌال ئىجٕي رەۋاھە ئەِىر ٌەغىەر 
ئەٌەِٕىڭ رەڭگي  .زېسى ۋە ئۆز لوٌي ثىٍەْ جۇغ لبزاپ زەٍس ئىجٕي ھبرىطىە جۇجمۇززى، ثوٌطۇْ

ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍەْ ئبٌالھ  لوغۇْ ٍوٌغب چىمىع ئبٌسىسا رەضۇٌۇٌالھ ئۇالرغب: .ئبق ئىسى
ٍوٌىسا ئبٌالھمب ئىٕىبر لىٍغبٔالر ثىٍەْ ئۇرۇظ لىٍىڭالر، ئەھسىگە ذىَبٔەت لىٍّبڭالر، ئۆٌۈوٍەرٔي 

چۆرىٍەرٔي، چېروبۋالرزا  - پبرچىالپ جبغٍىّبڭالر، ثبٌىالر، ئبٍبٌالر ۋە ھبٌىسىٓ وەجىەْ لېرى
زەرەذٍەرٔي  - ِېۋىٍىه زەي .رٔي ئۆٌحۈرِەڭالرزاھىسال - ئىجبزەت ثىٍەْ ِەغغۇي ثوٌۇۋاجمبْ ئبثىس

  .وەضّەڭالر، لەٌئە ۋە لۇرۇٌۇغالرٔي ثۇزۇپ چبلّبڭالر، زېسى
لوغۇْ ٍوٌغب چىمىع ئبٌسىسا پۈجۈْ ِەزىٕە ئبھبٌىطي جەَ ثوٌۇپ، لوغۇْ ضەروەرزىٍىرىگە 

ىٓ لوغۇْ ِەزىٕىس .ضىھھەت جىٍىسى - ذەٍرىٍىه ثىٍەْ زۇئب لىٍىػحي ۋە ئۇالرغب ضبالَ
لوزغىٍىپ چىمىۋىسى، رەضۇٌۇٌالھّۇ ئۇالرٔي ئۇزىحىپ ضۀىَەجوٌۋىسا زېگەْ ٍەرگىچە چىمحي ۋە 

لوغۇْ غىّبٌغب لبراپ زاۋاٍِىك ئبٌغب ئىٍگىرٌەپ  .ِۇغۇ ٍەرزە جوذحبپ لوغۇْ ثىٍەْ ذوغالغحي
ھىجبزٔىڭ غىّبي لىطّىغب جۇجىػىسىغبْ غبَ )ضۈرىَە( زېّىٕىسىٓ ِەئبْ زېگەْ ٍەرگە چۈغحي 



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

456 
 

ە ثۇ ٍەرزە ئىگىٍىگەْ ئبذجبراجحىٓ ِەٌۇَ ثوٌسىىي، رۇَ پبزىػبھي ھىرەلٍي ٍۈز ِىڭ وىػىٍىه ۋ
لوغۇْ ثىٍەْ رۇِسىٓ ثەٌمبئٕىڭ ِەئبة زېگەْ ٍېرىگە وېٍىپ چۈغۈپحۇ ۋە ٍەرٌىه ٌەذّي، 
جوزاَ، ثەٌمىٓ، ثەھراَ، ۋە ثەٌٍي لبجبرٌىك ئەرەة لەثىٍىٍىرىسىٓ ٍۀە ٍۈز ِىڭ وىػىٍىه ٍبٌالّٔب 

 . وغۇْ لوغۇٌۇپحۇ، زېگەْ ذەۋەر جەزىٍّەغحيل
ضبٔبلطىس زۈغّەْ ثىٍەْ ئۇغحۇِحۇت  - ِۇضۇٌّبٔالر ثۇ ٍىراق ئەٌسە ِۇٔچە وۆپ ضبْ

ِۇضۇٌّبٔالر ٔېّە  .جوجۇغۇپ لبالرىٕي ئۆزىٕىڭ ھەرثىٌ ئىطحراجېگىَە پىالٔىغب وىرگۈزِىگۀىسى
ىي ئەھۋاٌالرٔي ِۇزاوىرە لىٍسى ۋە سېسىلىالرىٕي ثىٍەٌّەً ِەئبٔسا ئىىىي وۈْ جۇرۇپ، وۆز ئبٌ

ِۇضۇٌّبٔالر لوغۇٔي ِەئبٔسا ئىىىي وۈْ  .ئۇرۇغٕىڭ وېَىٕىي ئبلىۋىحىٕي جەضەۋۋۇر لىٍسى
جۇرغبٔسىٓ وېَىٓ ٍۀە لوزغىٍىپ غىّبٌغب لبراپ ئىٍگىرٌىسى ۋە ثەٌمب چېگراضىغب ثبرغبٔسا، 

بجحىك ھەٍۋە ثىٍەْ زېۋەٍٍەپ زۈغّەْ جەرەپ ٔبھبٍىحي ل .ھىرەلٍي لوغۇٔي ثىٍەْ ئۇچراغحي
ِۇضۇٌّبٔالر زەرھبي ِۇئحىگە لبٍحىپ ئۇ ٍەرزە ھەرثىٌ گبزارِب جەضىص لىٍسى ۋە  .وەٌّەوحە ئىسى

لوغۇٕٔي لبٍحب رەجىە ضېٍىپ ئوڭ لبٔبجمب لۇججە ئىجٕي  .جىسزى ئۇرۇظ جەٍَبرٌىمىٕي پۇذحىٍىسى
  .لوِبٔساْ لىٍىپ جەٍىٍٕىسى لەجبزە ئۆزرىٕي، ضوي لبٔبجمب ئوثبزە ئىجٕي ِبٌىه ئۀطبرٔي

پەظ زىگۈچە  - ھەظ .ِۇغۇ ٍەرزە ٍۀي ِۇئحە زېگەْ ٍەرزە ئىىىي جەرەپ جۇجۇغۇپ لبٌسى
وىػىٍىه لوغۇٔي  3000ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ  .غىسزەجٍىه گىرەٌەغّە جەڭ ثبغٍىٕىپ وەجحي

 .ۀىسىھىرەلٍىٕىڭ ئىىىي ٍۈزِىڭ وىػىٍىه ِۇٔحىسىُ لوغۇٔغب جبلبثىً جۇرۇغمب جوغرا وەٌگ
ئەٌەِٕي جۇٔجي لېحىٍّىك ئۇرۇغحب رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئبِراق ئبزىّي زەٍس ئىجٕي ھبرىص وۆجۈرۈپ 
ئىٕحبٍىٓ جەضۇرٌۇق ۋە ِەرزأەٌىه ثىٍەْ ئورۇظ لىٍسىىي، ھېچ لبٔساق ثىر پبٌۋاْ ٍبوي ثبجۇر 

ۇٔىڭ ئۇرۇغۇپ ئبذىر ئ - ئۇ ئۇرۇغۇپ .ئەزىّەجحە ئۇٔساق لەھرىّبٍٔىك جبضبرىحي جېپىٍّبٍححي
پۈجۈْ ثەزىٕىگە زۈغّەْ ٔەٍسىٍىرى گوٍب جىىۀسەن ضبٔچىٍىپ وەجىۀسىٓ وېَىٓ ئبٔسىٓ 

غۇٔىڭ ثىٍەْ ئەٌەِٕي جەئفەر ئىجٕي ئەثي جبٌىت لوٌىغب ئېٍىپ جەڭساغطىس ثبجۇرٌۇق  .ٍېمىٍسى
ۋە ِىطٍىطىس غىجبئەت ثىٍەْ ئۇرۇغحىىي، جەڭ راضب لىسىپ ٍۇلىرى پەٌٍىگە وۆجۈرۈٌگۀسە، ئۇ 

ئبٔسىٓ جەڭ لبٍٕىّىغب  .ۋاجمبْ لىسىً ئېحىسىٓ ضەورەپ چۈغۈپ ئۇٔىڭ ثوٍٕىٕي ئۈزۈۋەجحيِىٕى
ثۇ چبغسا ئۇ  .ئورۇغۇپ ئبذىر ئەٌەَ وۆجۈرگەْ ئوڭ لوٌي وېطىٍىپ وەجحي - وىرىپ ئۇرۇغۇپ

ئبذىرى ضوي لوٌىّۇ  .ئەٌەِٕي زەرھبي ضوي لوٌىغب ئېٍىپ چىڭ جۇجۇپ لەز وۆجۈرجۈپ جۇرزى
غۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇ ئەٌەَ ذبزىطىٕي ثوٍٕي ثىٍەْ لىطىپ ئۇٔي لەز وۆجەرجىپ  وېطىپ جبغالٔسى،

جەئفەر ئىجٕي ئەثي جبٌىت ِبٔب ِۇغۇٔساق غىجبئەت  .جۇرغبٔىسى، ئبذىرى ثېػىّۇ ئۈزۈۋېحىٍسى
ۋە جەڭگىۋارٌىك روھي ثىٍەْ ئۇرۇغۇپ ئبذىرى غەھىس ثوٌۇپ وەجىۀسْ وېَىٓ ئەٌەِٕي 

ئۇ ئبجحٓ  .زە، زۈغّەْ جەرەپىە ئېحىٍسى - ېٍىپ ئېحىغب ِىٕسىئبثسۇٌال ئىجٕي رەۋاھ لوٌىغب ئ
 .چۈغۈغىە ثىر جەِػىٍىپ ثوٌۇپ، ٍۀە ثىر ئبز ئىىىىٍۀسى، ئبٔسىٓ ئۇ ئبجحىٓ چۈغحي

 ئۇ ثىر پبرچە پىػػىك گۆغٕي جەڭٍەپ: .لوغۇٔسا ئبثسۇٌالھٕىڭ ثىر ٔەۋرە جۇلمىٕي ثبر ئىسى
زېگۀىسى، ، ٔچە وۈٔسىٓ ثىرى ضەْ ئبچ لبٌسىڭلېرىٕسىػىُ، ئبي! ثۇ گۆغٕي ٍەۋاي، ثىر لب

لىٍىپ ٍەرگە  قزە، پب - ئىىىٕي چىػٍىسى - ئبثسۇٌال ئۇٔىڭ لوٌىسىٓ گۆغٕي ئېٍىپ ثىر
ئېحىۋىحىپ، غەِػەرٔي پۇالڭٍىحىپ زۈغّەْ جەرەپىە ئېحىٍسى ۋە ئبجبٍىپ ثبجۇرٌۇق ثىٍەْ 

 . ئۇرۇغۇپ ئبذىرى غەھىس ثوٌسى
ئبثسۇٌالھ ئىجٕي رەۋاھە ٍېمىٍغبٔسىٓ وېَىٓ ئەٌەِٕي ثۀي ئەجالْ لەثىٍىطىسىٓ ضبثىث  
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ئي ِۇضۇٌّبٔالر! ئبراڭالرزىٓ ثىر  ئىجٕي لەٍص ئىطىٍّىه ثىر وىػي ئېٍىپ ئېگىس وۆجۈرزى ۋە:
ضەْ لوِبٔساْ ثوٌغىٓ، زېگۀىسى،  لوغۇْ ئەھٍي: .زېسى، وىػىٕي لوِبٔسأٍىممب وۆرضىحىڭالر

غۇٔىڭ ثىٍەْ ِۇضۇٌّبٔالر ذبٌىس ئىجٕي  .زەپ جۇرۇۋاٌسى، ِەْ ئەپٍەغحۈرەٌّەٍّەْضبثىث: 
ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىس ئەٌەِٕي لوٌغب ئبٌغبٔسىٓ وېَىٓ  .ۋەٌىسٔي لوِبٔسأٍىممب ضبٍالپ چىمحي

لوغۇٕٔي لبٍحب رەجىە ضېٍىپ لوغۇٕٔىڭ جەڭگىۋارٌىمىٕي ئبغۇرۇپ، زۈغّۀگە لبلػبجمۇچ 
ٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ ِۇئحە ئۇرۇغىٕڭ ئەھۋاٌىٕي جەڭ ِەٍسأىسىٓ پە .زەرثىٍەرٔي ثەرزى

 ذەۋەر ٍېحىپ وېٍىػحىٓ ثۇرۇٔال ۋەھىٌ ئبرلىٍىك ئەي جبِبئەجىە ئۇلحۇرزى، ئۇ ِۇٔساق زېسى:
 .ئەٌەِٕي زەٍس جۇجمبٔىسى، غەھىس ثوٌسى، ئبٔسىٓ جەئفەر جۇجمبٔىسى، ئۇِۇ غەھىس لىٍىۋېحىٍسى

رەضۇٌۇٌالھ ِۇغۇالرٔي  .ي رەۋاھ جۇجمبٔىسى، ئۇِۇ غەھىس لىٍىۋىحىٍسىئبذىرىسا ئبثسۇٌالھ ئىجٕ
ئەٌەِٕي ئبٌالھٕىڭ لىٍىچٍىرىسىٓ ثىر  ئبٔسىٓ: .جبراَ ٍبظ جۆوەجحي - زەۋېحىپ وۆزٌىرىسىٓ جبراَ

  .لىٍىچ لوٌىغب ئبٌغبٔىسى، ئبٌالھ ئۇٔىڭ ثىٍەْ لوغۇٔغب ٔۇضرەت ئبجب لىٍسى، زېسى
ضبرەت ۋە زەرىجىسىٓ جبغمىرى لەھرىّبٍٔىك ثىٍەْ جبْ پىسا ِۇضۇٌّبٔالر ئۀە غۇٔساق جب

لىٍىپ ئۇرۇغمبْ جەلسىرزىّۇ ضبٔىٕىڭ چەوٍىىٍىىي جۈپەٍٍي زۈغّۀٕىڭ ئبزەَ زېڭىسىٕي 
جەغىىً لىٍغبْ زور لوغۇٕٔىڭ ھۇجۇَ زوٌمۇٔي ئبٌسىسا ثەرزاغٍىك ثېرەٌىػي ۋە ٍبوي ئۇالرٔىڭ 

زەي ِۇغۇٔساق ھبٌمىٍىك پەٍححە  .بٍىٓ ئىسىچبڭگىٍىسىٓ ثىرەجەر لۇجۇٌۇپ چىمبٌىػي ٔبج
ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ثۇ ٍېڭي لوِبٔسأي ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىس ِۇضۇٌّبٔالرٔي ئۆزٌىرى وەجىۈزۈپ 
لوٍغبْ ئبجىسٌىك ٔولحىطىسىٓ لۇجۇٌسۇرۇغحب ئۆزىٕىڭ ٍۇلىرى جەڭ ِبھبرىحىٕي ۋە ٍېحىػىەْ 

 . ھەرثىٌ ئىمحىسارىٕي جبرى لىٍسۇرزى
جەغىىٍٍۀگەْ لوغۇْ لبٔساق ئۇضۇٌسا ئۇرۇظ لىٍغبٍٔىمي جوغرىطىسا ئېٕىك ثۇ لېحىُ لبٍحب 

ثىر ِەٌۇِبت ٍوق، ثىراق ثۇ ھەلحىىي رىۋاٍەجٍەرٔىڭ جەپطىالجىغب ئىٕچىىىٍەپ ٔەزەر ضبٌغىّىسزا 
غۇ ِەٌۇَ ثوٌسىىي، ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىس لوِبٔساْ ثوٌغبْ جۇٔجي وۈٔي رۇَ لوغۇٔىٕىڭ 

لەٍطەرٌىه ثىٍەْ جەڭ لىٍىپ ذېٍي ٍبذػي ئۈٔۈَ لبزأغبْ  غىسزەجٍىه ھۇجۇِي ئبٌسىسا
ضبالِەت لبٍحۇرۇپ  - ثوٌطىّۇ، ئۇٔىڭ پۈجۈْ ئەش ٍبزى لبٔساق لىٍىپ ِۇضۇٌّبٔالرٔي ضبق

وېحىع ئۈچۈْ رۇٍِۇلالرٔىڭ لەٌجىگە ۋەھىّە جبغالپ، ئۇالرٔىڭ لوغالپ زەرثە ثېرىػىٕىڭ 
 .جەزثىر ئۈضحىسە جىسزىٌ ئىسزىٕىۋاجبجحي - ئبٌسىٕي ئبٌغىٍي ثوٌىسىغبْ ئۈٔۈٍِۈن ثىر چبرە

چۈٔىي، زۈغّەْ جەرەپ زاۋاٍِىك لوغالپ زەرثە ثەرگەْ ئەھۋاٌسا ِۇضۇٌّبٔالر لوغۇٕٔىڭ 
غۇڭب ئۇ ئىىىىٕچي وۈٔي  .زۈغّۀٕىڭ چبڭگىٍىسىٓ لۇجۇٌۇپ چىمبٌىػي جەضىە جوذحبٍححي

لوغۇٕٔىڭ ئبرلب  .چبلىرزى ضەھەرزە لوغۇٕٔي لبٍحب جەغىىٍٍەپ ئۇالرٔي لبٍحب ضەپەرۋەرٌىىىە
ضەپ ِۇزاپىئە لىطّىٕي ئبٌسىٕمي ضەپىە، ئوڭ لبٔبت لىطّىٕي ضوٌغب لبٔبجمب ئبٌّبغحۇرۇپ 

ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ھەر لبٍطي  زۈغّەْ جەرەپ .لوغۇٕٔي ٍېڭي ثىر جۈضىە وىرگۈززى
 جبڭ لېٍىػحي ۋە: - ضەپٍىرىسىىي ثۇ ٍېڭي ِۇٔحىسىُ جەڭگىۋار لوغۇٕٔي وۆرۈپ ھبڭ

لوٌٍىرىٕي  - زەپ ئوٍالپ، ئۆزئبرا ضبراضىّىگە چۈغحي ۋە پۇت، ّبٔالرغب ٍبرزەَ وەپحۇِۇضۇٌ
ثۈگۈْ ئەجىگۀىي ئۇرۇغحب ئىىىي جەرەپ ثىرەر ضبئەجحەن ئۇرۇغمبٔسىٓ وېَىٓ  .جىحرەن ثبضحي

ئبضحب ئبرلىغب  - ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىس لوغۇٕٔي جەڭ ضېپي ئىٕحىساِىٕي ثۇزِىغبْ ھبٌەجحە ئبضحب
رۇَ زائىرٌىرى ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ئىٕحىساَ ثىٍەْ چېىىٕىۋاجمبٍٔىمىٕي  .چېىىٕىػىە ثۇٍرىسى

ئۇالر ثىسگە ھىٍَە ئىػٍىحىۋاجىسۇ، ثىسٔي چۆٌگە ئەگەغحۈرۈپ ئبچىمىپ ھەر جەرەپحىٓ  وۆرۈپ:
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ِبٔب ِۇغۇٔساق  .لورغبپ ٍولىحىػٕي پىالٔالۋاجىسۇ، زەپ ئوٍالپ ئبرلىسىٓ لوغالغٕي جوذحبجحي
رۇَ زائىرٌىرى ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ وەٍٕىسىٓ لوغالغحىٓ ئەٍّىٕىپ ئۆز جبٍىسا جوذحبپ  لىٍىپ

  .ِۇضۇٌّبٔالر ثوٌطب زاۋاٍِىك ثىرەجەر چېىىٕىپ ئبذىرى ِەزىٕىگە لبٍحىپ وېٍىػحي .لېٍىػحي
ئبزەَ غەھىس ثوٌۇپ  12ِۇئحە جەڭ ِەٍسأىسا جۇٔجي ئۇرۇغحب ِۇضۇٌّبٔالر جەرەپحىٓ 

ثىراق، جەڭٕىڭ  .ْ جەرەپحىٓ ئۆٌگۀٍەرٔىڭ ضبٔي ئېٕىك ئەِەشئەِّب، زۈغّە .وەجحي
جەپطىالجىغب چوڭمۇر ٔەزەر ضېٍىپ وۆرگىٕىّىسزە ئۇالرزىٓ ئۆٌگۀٍەرٔىڭ ضبٔي ذېٍي وۆپحەن 

  .لىٍىسۇ
ِۇضۇٌّبٔالر ثۇ لېحىّمي ئۇرۇغحب گەرچە ئېغىر ثەزەي جۆٌەپ جۇرۇپ، وۆزٌىگەْ ئىٕحىمبَ 

وٌطىّۇ، ٌېىىٓ، ثۇ ئۇرۇظ ِۇضۇٌّبٔالرغب ٍۈوطەن ئبثرۇً، ئېٍىع ِەلطىحىگە ٍېحەٌّىگەْ ث
چۈٔىي، ئەٍٕي  .ثۇ ئۇرۇظ پۈجۈْ ئەرەثٍەرٔي ھەٍرأٍىممب ضبٌسى .ٍبذػي ٔبَ ئېٍىپ وەٌسى

زەۋىرزە رۇَ زۆٌىحي ٍەر غبرىسىىي زەرىجىسىٓ جبغمىرى جبھبٔگىر ۋە ئەڭ وۈچٍۈن زوِىگەر 
ۇت جېپىػىع ئۆز پۇجىغب ئۆزى پبٌحب ضبٌغبٍٔىك ۋە ئەرەثٍەر رۇٍِۇلالر ثىٍەْ پ .ِەٍِىىەت ئىسى

غۇڭب، ثۇ ئۈچ ِىڭ وىػىٍىه لوغۇٕٔىڭ  .ئۆزىٕي ئۆزى ئۆٌۈِگە جۇجۇپ ثەرگۀٍىه، زەپ لبراٍححي
گوٍب ئبزەَ زېڭىسىٕي غەوىٍٍۀسۈرگەْ ئىىىي ٍۈزِىڭ جەڭچىطي ثبر ثىر لوغۇٔغب جەڭ ئېالْ 

 - جىٍغب ئبٌغۇزەن ئېغىر چىمىُ جبرجّبً ئبِبْ لىٍىپ، ثىرلبٔچە ِەٍساْ جۇجۇغۇپ، ئبٔسىٓ ٍۀە
 . ئېطەْ لبٍحىپ وەٌگۀٍىىي جبھبْ ئبجبٍىجبجٍىرىسىٓ ثىر ِۆجىسە ھېطبثٍىٕبجحي

ِۇضۇٌّبٔالر پۈجۈْ ئەرەثٍەر ۋە جبھبْ ذەٌمي جؤۇٍسىغبْ  ثۇ ئۇرۇظ ٍۀە ذەٌمي ئبٌەِگە:
ئبٌالھٕىڭ زەرگبھىسىٓ ھبٌەجحىٓ ثبغمب ثىر ذىً ذىطٍەجىە ئىگە ذەٌك ئىىەْ، ئۇالرغب 

ھەلىمەجەْ زور ٍبرزەَ ۋە ِەزەت وىٍىسىىەْ ۋە ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ رەھجىرى ِۇھەِّەز 
غۇڭب ثىس  .زېگۀٕي جبوبرٌىسى، ئەٌەٍـھىططبالَ ثەرھەق ئبٌالھٕىڭ پەٍغەِجىرى ئىىەْ

ۆوحەَ ثۇٔىڭسىٓ ئىٍگىرى ِۇضۇٌّبٔالرغب لبرغي ئىطَبْ وۆجۈرۈپال ٍۈرىسىغبْ ئبٍرىُ جىسەٌرور، ئ
لەثىٍە ۋە ئبٍّبلالرٔىڭ ثۇ ئۇرۇغحىٓ وېَىٓ ئۆزٌۈوىسىٓ ئىطالِغب ِبٍىً ثوٌغبٍٔىمىٕي، ٔەجىجىسە 
ثۀي ضوٌەٍىُ، ئەغجەئە، غەجپبْ، زەثَبْ ۋە فەزارە لبجبرٌىك لەثىٍىٍەرٔىڭ ثىر پۈجۈْ ئىطالِٕي 

رۇٍِۇلالر ثىٍەْ غۇٔىڭسەن ثۇ ئۇرۇظ ٍۀە  .لوثۇي لىٍىپ، ِەزىٕىگە ئەي ثوٌغبٍٔىمىٕي وۆرىّىس
ثوٌىسىغبْ لبٍٔىك جولۇٔۇغٕىڭ جۇٔجي ِۇلەززىّىطي، ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ رۇَ ِەٍِىىەجٍىرىٕي 

ٍىراق ئەٌٍەرٔىّۇ ثوٍطۇٔسۇرىسىغبٍٔىمىٕىڭ ِۇلەززىّىطي ۋە  - پەجھي لىٍىپ وەٌگۈضىسە ٍىراق
 . ئبٌسىٓ جەٍَبرٌىك ذىسِىحي ثوٌۇپ لبٌسى

 
 زاتۇضطەالضىً لوغۇٔي

پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ غبَ جەۋەٌىىي چېگرا ثوٍٍىرىسا ئوٌحۇرۇغٍۇق ئەرەة  
لەثىٍىٍىرىٕىڭ ِۇئحە ئۇرۇغىسا رۇَ زائىرٌىرى ثىٍەْ ثىر جبَ جۇرۇپ ِۇضۇٌّبٔالرغب لبرغي جەڭگە 

ِەٍسأىٕي ئۇلمبٔسىٓ وېَىٓ، ثۇٔساق زور لوغۇٕٔىڭ لبٍحب جوپالّٔبضٍىمي  رەزىًلبجٕبغمبٍٔىمىسەن 
ْ رۇٍِۇلالر ثىٍەْ ئۇالر ئوجحۇرىطىسا ضوغۇق ِۇٔبضىۋەت پەٍسا لىٍىسىغبْ، ئەوطىچە ئۇالر ئۈچۈ

جەزثىر  - ثىٍەْ ِۇضۇٌّبٔالر ئوجحۇرىطىسا زوضحٍۇق رىػحىطي ئورٔىحىسىغبْ ئەپٍىه چبرە
غۇڭب ئۇ ِۇئحە ئۇرۇغي ئبٍبغٍىػىپ ئوزاق ئۆجّەً،  .لوٌٍىٕىػٕىڭ زۆرۈرٌىىىٕي ھېص لىٍسى

ئبً(زا ٍۇلىرىمي پىالٔىٕي ئورۇٔالظ ئۈچۈْ  - 6ٍىٍي جبِبزىَەٌئۇذرا ) - 8ىٕىڭ ٍۀي ھىجىرىَ
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رەضۇٌۇٌالھ ئەِرى ئىجٕي ئبضمب ثىر زأە ئبق ئەٌەَ ۋە ئۇٔىڭغب  .ئەِر ئىجٕي ئبضٕي جبٌٍىسى
ٍبٔساغحۇرۇپ ٍۀە ثىر زأە لبرا ئەٌەِٕي جۇجمۇزۇپ ِۇھبجىر ۋە ئۀطبرالرٔىڭ پېػمەزەٍِىرىسىٓ 

رەضۇٌۇٌالھ ئەِرٔي ئۇ ثېطىپ  .ئبجٍىك ثبر ئىسى 30لوغۇٔسا  .ثىٍەْ ٍوٌغب ضبٌسىوىػي  300
 .ئۆجىسىغبْ ٍوي ثوٍىسىىي ثەٌٍي، ئۆزرە ۋە ثەٌمىَٓ ئبھبٌىٍىرىٕي ٍبرزەِگە چبلىرىػمب ثۇٍرىسى

ئەِرى ٍوي ثوٍي وېچىطي ٍوي ٍۈرۈپ، وۈٔسۈزى ٍوغۇرٔۇپ ِېڭىپ زۈغّۀگە ٍېمىٕالپ 
غۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇ رافىئە ئىجٕي ِەوىص  .بٔىٕىڭ وۆپ ئىىۀٍىىىٕي ئۇلحيوەٌگۀسە، ئۇالرٔىڭ ض

ثۇٔىڭغب ئبضبضەْ  .جۇھۀىَٕي وەٍٕىگە ٍبٔسۇرۇپ رەضۇٌۇٌالھسىٓ ٍبرزەَ ضوراغمب ئەۋەجحي
ٍۈز وىػىگە ثبظ لىٍىپ ئەِر ئىجٕي ئبضمب  200رەضۇٌۇٌالھ ئەثۇ ئۇثەٍسە ئىجٕي جەرراھٕي 

رەضۇٌۇٌالھ ِۇھبجىر ۋە ئۀطبرالرٔىڭ پېػمەزەٍِىرىٕي، ثۇ لوغۇٔغب  .ٍبرزەِگە ئەۋەجحي
جۈٍِىسىٓ ئەثۇثەورى ۋە ئۆِەر ئىجٕي ذەجحبة رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ لبجبرٌىك ضبھبثىٍەرٔي ضەپٍەپ 

جېس ٍوي ٍۈرۈپ ئەِرگە  لوغۇْ ٍوٌغب چىمىع ئبٌسىسا رەضۇٌۇٌالھ ئەثۇ ئۇثەٍسىگە جبپىالپ: .ثەرزى
 .َەت ثىر ِەلطەجحە جەڭ لىٍىڭالر، ئىرحىالپالغّبڭالر، زېسىٍىحىػىۋىٍىپ، ئىىىەٍٍەْ ثىر ٔى

ئەثۇ ئۇثەٍسە ئەِرىگە ٍېحىػىۋاٌغبٔسىٓ وېَىٓ ثىر ٔبِبززا ئىّبَ ثوٌّبلچي ثوٌۇۋىسى، ٌېىىٓ ئەِر 
ئىجٕي ئبش ئۇٔىڭغب: ضەْ زېگەْ ِبڭب ٍبرزەِگە وەٌگەْ، لوغۇٕٔىڭ ِەضئۇٌي ِەْ، غۇڭب ضەْ 

ئۇٔىڭسىٓ وېَىٓ لوغۇٔغب  .زېگۀىسى، ئەثۇ ئۇثەٍسە ِبلۇي ثوٌسى ،ِبڭب ئىمحىسا لىٍىػىڭ وېرەن
ٍبرزەِچي لوغۇْ ٍېحىپ وېٍىپ لوغۇْ  .ئەِرى ئىجٕي ئبش ٔبِبز ثبغالپ ئولۇپ ثەرزى

جەغىىٍٍىٕىپ ثوٌۇۋىسى، ئەِر لوغۇٕٔي ثبغالپ زاۋاٍِىك ئبٌغب ئىٍگىرٌەپ لوزائە لەثىٍىطىٕىڭ 
بھبٌىٍەرٔي ثوٍطۇٔسۇرۇپ، ئۇالرٔىڭ زېّىٕىٕىڭ ئەڭ زېّىٕىغىچە ثبضحۇرۇپ ثېرىپ، ٍەرٌىه ئ

غۇ جەرٍبٔىسا ئۇ ثىر جوپ ضبٍبق لوغۇْ ثىٍەْ  .چەت ٍىراق جبٍٍىرىغىچە ئبت چبپحۇرزى
جۇجۇغۇپ لېٍىپ ثىرال ھۇجۇَ ثىٍەْ ئۇالرٔي جبرِبر لىٍسى ۋە ئەۋف ئىجٕي ِبٌىه ئەغجەئىَٕي 

ئەۋف ٔبھبٍىحي جېس ٍوي ٍۈرۈپ  .ب ضبٌسىرەضۇٌۇٌالھمب ذەۋەر ٍەجىۈزۈظ ئۈچۈْ ِەزىٕىگە ٍوٌغ
ضبالِەت لبٍحمبٍٔىمىٕي ۋە جەڭ غەٌىجىطىٕي ٍەجىۈزۈپ، ئۇٔي  - رەضۇٌۇٌالھمب لوغۇٕٔىڭ ضبق

زاجۇضطەالضىً ۋازىٍمۇرأىڭ ئۇ چېحىگە جبٍالغمبْ ثىر جبً ثوٌۇپ، ِەزىٕە  .ذبجىرجەَ لىٍسى
ِۇضۇٌّبٔالر ثۇ لېحىّمي  ىطھبق:وۈٍٔۈن ِۇضبپە ئىسى، ئىجٕي ئ 10ثىٍەْ ثوٌغبْ ئبرىٍىمي 

ٍۈرۈغحە جوزاَ لەثىٍىطىٕىڭ ضەالضىً زەپ ئبجىٍىسىغبْ ثىر ضۇ ثوٍىغب چۈغۈپ ثبرىگبھ جىىىەْ 
 زەپ ئبجبٌغبْ، زېسى، زاجوضطەالضىً )ضەالضىً ئىگىٍىرى زېگەْ ِۀىسە( ثوٌغبچمب، ثۇ لوغۇْ

 ئەثۇ لەتبدە لوغۇٔي
ئبً( زا  - 8ٍىٍي غەئجبْ ) - 8ذۇزرە زېگەْ جبٍغب ئەۋەجىٍگەْ ثۇ لوغۇْ ھىجىرىَىٕىڭ  

ضەۋەثي ثۀي غەجپبْ لەثىٍىطىسىٓ ثىر جوپ وىػىٍەرٔىڭ ذۇزرە )ٔەجسە  .ئەۋەجىٍگۀىسى
غۇڭب  .جەۋەٌىىىسە ثۀي ِۇھبرىپ لەثىٍىطىٕىڭ زېّىٕي( گە جوپٍىٕىۋاجمبٍٔىمي ئبڭالٔسى

وىػىگە ثبظ لىٍىپ ئۇالرٔي جبرلىحىۋېحىػىە  15بزە رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔي رەضۇٌۇٌالھ ئەثۇلەج
ئەثۇ لەجبزە ثەٌگىٍۀگەْ جبٍغب ٍېحىپ ثېرىپ لبرغىٍىك وۆرضەجىۀٍەرٔي ئۆٌحۈرۈپ،  .ئەۋەجحي

ِەزىٕىسىٓ ئبٍرىٍىپ  .جەضٍىُ ثوٌغبٔالرٔي لبٌسۇرۇپ ٔۇرغۇْ ئوٌجب ۋە غۀىّەجٍەرگە ئېرىػحي
 . ِەت لبٍحىپ وەٌسىضبال - وۈٔي ضبق - 15

 ِەوىە پەتھىطي
غب ذىالپٍىك ٍىٍىسىىي ھۇزەٍجىَە غەرجٕبِىطى - 6ھىجىرىَىٕىڭ  لۇرەٍىع ِۇغرىىٍىرى 
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 - وېٍىػىّٕبِىغب ذىالپٍىك لىٍغبٍٔىك ۋە ھبٍبت لىٍىپ غەرجٕبِىٕي ثۇزغبٔسىٓ وىَىٓ ئۆزىٕىڭ
حەن ثۇ جىٕبٍي ذىَبٔەت لىٍغبٍٔىمئبغىبرا  - پەٍّبٔغب ئوچۇق - ِبِبجمب جبلىٍىسىغبْ چوڭ ئەھسى

غۇٔساق ثوٌغبچمب  .ھېچمبٔساق ثىر ئۆزرە ٍبوي ثبھبٔە وۆرضىحىپ ئبلٍىَبٌّبٍححي لىٍّىػىٕي
لۇرەٍع زائىرٌىرى ئۆزٌىرىٕىڭ جەوٍىپي ثىٍەْ جۈزۈٌگەْ ثۇ وېٍىػىّٕبِىٕي ئۆزٌىرىٕڭ 

غۇڭب ئۇالر زەرھبي  .ثۇزغبٍٔىمىٕي ھېص لىٍىػىپ، ذىَبٔەجٕىڭ ٍبِبْ ئبلىۋىحىسىٓ ئۀطىرزى
ٍىغىٕسا ئۇالر ئۆزٌىرىٕىڭ ثبغٍىمي ئەثۇ ضۇفَبْ  .وېڭەٍحىٍگەْ ِەضٍىھەت ٍىغىٕي چبلىرزى

ئىجٕي ھەرثٕي وېٍىػىّٕبِىٕي ٍېڭىالپ لبٍحب جۈزۈپ وېٍىػىە ۋەوىٍٍىىىە ئەۋەجىػٕي لبرار 
گەپ ئەثۇ ضوپىَبْ ِەزىٕىگە وىٍىپ رەضۇٌۇٌال ثىٍەْ وۆرۈغۈپ ثىرەر ئىغىسِۇ  .لىٍسى

ئبڭٍىَبٌّىغبٔسىٓ وىَىٓ ئبرىغب چۈغۈپ رەضۇٌۇٌالغب گەپ لىٍىپ ثىرىع ئۈچۈْ ئۇٔىڭ ثۇٔىڭغب 
جىسزىٌ ٍوي ٍۈرۈپ ِەوىىگە ٍبٌۋۇرۇپ ئۆجۈٔۈپ ثىمىپ ھىچ ثىر ٔەجىجىگە ئىرىػەٌّەً ئبذىرى 

  .ٍېحىپ وەٌسى
لبٔساق ئي ئەثۇ ضۇفَبْ ضەپەرٔىڭ ٔەجىجىطي  لۇرەٍع ذەٌمي ئۇٔىڭ ئبٌسىغب چىمىپ:

ِەْ ِۇھەِّەز ثىٍەْ وۆرۈغحۈَ، ئەزثىراٍي ذۇزا، ئۇ ِبڭب ثىر  زەپ ضوراغمبْ ئىسى، ئۇ: ثوٌسى؟
ئبٔسىٓ ئەثۇ ثەورى ثىٍەْ ئۇچراغحىُ، ئۇٔىڭسىّٕۇ ٍبذػىٍىك  .ئېغىسِۇ گەپ لىٍّىسى

 ئبرلىسىٓ ئۆِەر ئىجٕي ذەجحبة رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ ثىٍەْ وۆرۈغحۈَ، ئۇ ھەِّىسىٓ ثەن .وەٌّىسى
ئبذىرزا ئەٌي ئىجٕي ئەثي جبٌىجٕىڭ ٍېٕىغب ثبرغبٔىسىُ، ئۇ  .زۈغّۀٍىه ثىٍەْ جبۋاة لبٍحۇرزى

ئبٌالھ  .ِەْ غۇٔىڭ زېگىٕىسەن لىٍىپ لوٍۇپ لبٍحىپ وەٌسىُ .ذېٍي ٍۇِػبق ِۇئبِىٍە لىٍسى
ئەٌي ضېٕي ٔېّىگە  ئۇالر: .زېسى، ثىٍەْ لەضەِىي، ثۇ ئىػىُ وبر لىٍسىّۇ، ٍوق؟ ثىٍّەٍّەْ

ئۇ ِېٕي ئەي ئبرىطىسا ثبغپبٔبھ ثوٌۇغمب  رىغبٔىسى؟ زەپ ضورىػىۋىسى، ئەثۇ ضۇفَبْ:ثۇٍ
ئۇٔي ِۇھەِّەز ئېحىراپ لىٍسىّۇ؟  ئۇالر: .زېسى، ثوٍرىغبٔىسى، ِەْ غۇٔساق لىٍسىُ

ۋاً! ضېٕي ئەذّەق لىٍغىٕىٕي، ئۇ ئبزەَ ضبڭب  ئۇالر: .زېسى، ٍبق زېَػىۋىسى، ئەثۇ ضۇفَبْ:
ئبٌالھ ثىٍەْ لەضەِىي،  .ٍبق، ئۇٔساق لىٍّىسى ئەثۇ ضۇفَبْ: .زېَػحي، شچبلچبق لىٍىپحۇ، ذبال

 . زەپ گەپٕي جۈگەجحي، ئۇٔىڭسىٓ ثبغمب ٍوٌٕي ِۀّۇ جبپبٌّىسىُ
ئىّبَ جەثەرأي ٔەلىً لىٍغبْ ھەزىطٍەرزىٓ ِەٌۇَ ثوٌىػىچە، رەضۇٌۇٌالھ ئبئىػىگە )ئۇٔىڭغب 

ثۇزغبٍٔىك ذەۋىرى ٍېحىپ وېٍىػحىٓ ئۈچ لۇرەٍع زائىرٌىرىٕىڭ ھۇزەٍجىَە ئەھسىٕبِىطىٕي 
 .وۈْ ئىٍگىرى( ضەپەر جەٍَبرٌىمي ووٍىغب وىرىپ لوٍۇغمب ۋە ئۇٔي ِەذپي جۇجۇغمب ثۇٍرىغبْ

ِۇغۇ گەپ ثوٌۇپ ئۈچىٕچي وۈٔي ئەجىگۀسە ئەِرى ئىجٕي ضبٌىُ ذۇزائي لىرىك ئبجٍىك وىػي 
غۇ  .ئولۇغبْ ي ِىطرا غىرٔيە ِەزِۇٔسىىي ئىىىثىٍەْ ِەزىٕىگە ٍېحىپ وېٍىپ، جەغەثجۇضٕبِ

 .چبغسا وىػىٍەر ئبٔسىٓ ئىىىي جەرەپ ئوجحۇرىطىسىىي وېٍىػىّٕىڭ ثۇزۇٌغبٍٔىمىٕي ئۇلمبْ
ئبرلىسىٓ ئەثۇ  .ئەِرى وېٍىپ ثىر ئىىىي وۈٔسىٓ وېَىٓ ثۇزەًٍ ئىجٕي ۋەرلب ذۇزائي وەٌگەْ

رەضۇٌۇٌالھ  .ۈرگۀْەجىجىسە، ِۇضۇٌّبٔالر ذەۋەرٔىڭ راضحٍىمىٕي جەزىٍّەغح .ضۇفَبْ وەٌگەْ
ِۇضۇٌّبٔالرغب غبزات جەٍَبرٌىمي وۆرۈپ لوٍۇغمب ثۇٍرىسى ۋە ِەوىىگە ٍۈرۈظ لىٍىسىغبٍٔىمىٕي 

ئي ئبٌالھ! ثىس ِەوىىگە ثبضحۇرۇپ وىرِىگۈچە جبضۇضالرٔىڭ لۇرەٍػٍەرگە  ئوچۇق ئۇلحۇرۇپ:
 . ، زەپ جىٍىسى«ذەۋەر ٍەجىۈزۈپ لوٍۇغىسىٓ ضبلٍىغىٓ

جېرىّۇ ِەذپي، جېرىّۇ ضىر جۇجۇظ ۋە زۈغّۀٕىڭ زىممىحىٕي ثبغمب ضىرجمب لبرىحب ئىػٕي  
ٍبلمب ثۇرۇۋېحىع ئۈچۈْ رەضۇٌۇٌالھ ئەثۇ لەجبزە ئىجٕي رەثىئي ثبغچىٍىمىسا ضەوىىس وىػىٍىه 
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ٍىٍي راِىسإٔىڭ ثېػىسىال  - 8پىسائىَالر لوغۇٔي جەغىىٍٍەپ، ِۇغۇ ٍىٍي، ٍۀي ھىجىرىَىٕىڭ 
ِەلطەت ِەزىٕە  .ۋەزىپىطٕي ئۆجەغىە ئەۋەجحي وۆزەجچىٍىه ثەجٕي ئىسەَ زېگەْ جبٍغب

جەرەپٕىڭ ھەرثىٌ ھەرىىىحىگە زىممەت لىٍىسىغبْ پبٍاللچي وۆزٌەر رەضۇٌۇٌالھٕي غۇ جەرەپٍەرگە 
  .ٍۈرۈظ لىٍّبلچي ئوذػبٍسۇ زەپ لبٌطۇْ ھەِسە غۇٔساق ذەۋەر جبرلبٌطۇْ ئۈچۈْ ئىسى

وي ٍۈرۈپ، ئبذىر ثەٌگىٍۀگەْ ٔىػبٔغب ٍېحىپ ثۇٍرۇلمب ثىٕبئەْ زاۋاٍِىك ٍ ِەزوۇر لوغۇْ
غۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇالر  .ثبرغبٔسا، رەضۇٌۇٌالھ ِەوىىگە لوغۇْ جبرجىپ ٍۈرۈپ وەجىۀٍىىي ئبڭالٔسى

ئبجٕىڭ جىسگىٕىٕي ِەوىە جەرەپىە ثۇراپ، جېس ٍوي ٍۈرۈپ چوڭ لوغۇٕٔىڭ وەٍٕىسىٓ 
 . ٍىحىػىۋاٌسى

ىَەٌالھۇ ئۀھۇ( زېگەْ ضبھبثە لۇرەٍع ذەٌمىگە غۇ ئبرىسا ھبجەة ئىجٕي ئەثي ثەٌحەئە )رەز
ذەت ٍېسىپ، رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئۇالرغب لوغۇْ جبرجّبلچي ثوٌۇۋاجمبٍٔىمىٕي ذەۋەر لىٍىع ئبرلىٍىك 

چبلىٍىرىٕي لوغسىّبلچي ثوٌسى ۋە ثۇ ذەجٕي غۇ جەرەپىە  - ئۆزىٕىڭ ِەوىىسە جۇرۇۋاجمبْ ثبال
ضبالِەت ئۆز جبٍىغب جبپػۇرۇپ ثېرەٌىطە  - ي ضبقِبڭغبْ ثىر ئبٍبٌغب جۇجمۇزۇپ، ٔبۋازا ذەجٕ

غۇٔىڭ ثىٍەْ ھېٍىمي ذوجۇْ ذەجٕي ئۆرۈَ  .ِۇۋاپىك ضۆٍۈٔچي ثېرىسىغبٍٔىمىٕي ئېَححي
غۇ ھبِبْ رەضۇٌۇٌالھمب ئبٌالھ  ...چېچىٕىڭ ئبرىطىغب ئېٍىپ ِەوىىگە لبراپ ٍوي ئبٌسى

غۇڭب ئۇ ئەٌي ئىجٕي ئەثي  .جەرىپىسىٓ ۋەھىٌ ٔبزىً ثوٌۇپ ھبجەثٕىڭ ئىػي ذەۋەر لىٍىٕسى
ضىٍەر ئىىىىڭالر رەۋزەجي ذبخ زېگەْ جبٍغب  جبٌىپ ۋە ِىمسازٔي ئبجٍىك ٍوٌغب ضبٌسى ۋە ئۇالرغب:

ثېرىپ ئۇ ٍەرزە ِەوىىگە وېحىۋاجمبْ ثىر ئبٍبٌٕي وۈجۈڭالر، ئۇٔىڭسا ِەوىىٍىىٍەرگە ٍوٌالٔغبْ 
ئبجٍىرىٕي چبپحۇرۇپ ھېٍىمي جبٍغب ئۇالر  .زېسى، ثىرپبرچە ذەت ثبر، ئۇٔي ئېٍىپ وېٍىڭالر

ئۇالر ، ٍېحىپ ثبرضب راضث زېگۀسەن ئۇ ٍەرزە ِەوىىگە وېحىۋاجمبْ ثىر ذوجۇٕٔي ئۇچراجحي
، ِۀسە ذەت ٍوق ئۇ ذوجۇْ: .زېگۀىسى ذەجٕي چىمبر! ھېٍىمي ذوجۇٕٔي ئۇالغسىٓ چۈغۈرۈپ:

ثىر ثىرٌەپ ئبذحۇرۇپّۇ  غۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇالر ئۇ ذوجۇٕٔىڭ ٍۈن جبلٍىرىٕي .زەپ لەجئىٌ جبٔسى
ئبٌالھ ثىٍەْ لەضەِىي، رەضۇٌۇٌالھ ٍبٌغبْ ضۆزٌىّەٍسۇ،  غۇڭب، ئەٌي ئۇٔىڭغب: .ذەجٕي جبپبٌّىسى

ثىسِۇ ھەَ ضبڭب ٍبٌغبٔسىٓ جۆھّەت لىٍغىٕىّىس ٍوق، ضەْ چولۇَ ذەجٕي چىمبر، ثوٌّىطب 
مىٕي پەٍِىسى زېۋىسى ثۇ ذوجۇْ ئىػٕىڭ چبجبلٍى، وىَىّىٍىرىڭٕي ضبٌسۇرۇپ ئبذحۇرۇِىس

ئەٌي ثبغمب ٍبلمب لبراپ جۇرغبْ ئىسى، ئۇ  .زېسى ئەِىطە ئۇٍبلمب لبراپ جۇر ثوٌغبً، ئەٌىگە:
ئەٌي ۋە  .ثېػىسىٓ ثىر ئۆرۇَ چبچٕي چۇۋۇپ ئبرىطىسىٓ ذەجٕي چىمىرىپ ئەٌىگە ضۇٔسى

ھٕىڭ ئۇ ذېحىسە رەضۇٌۇٌال. ِىمسازالر زەرھبي ِەزىٕىگە لبٍحىپ ذەجٕي رەضۇٌۇٌالھمب جبپػۇرزى
 ِەوىىگە لوغۇْ جبرجّبلچي ثوٌۇۋاجمبٍٔىمٕي ذەۋەر لىٍغبٔىسى، رەضۇٌۇٌالھ ھبجەثٕي چبلىرجىپ:

ئي رەضۇٌۇٌالھ! ئبٌسىرىّىطىال، لەضەَ لىٍىّۀىي،  زېگۀىسى، ھبجەة: ثۇ ٔېّە ئىع؟ ئي ھبجەة!
رجەز ثوٌۇپ ِېٕىڭ ئبٌالھمب ۋە ئبٌالھٕىڭ پەٍغەِجىرىگە ثوٌغبْ ئىّبٔىُ وبِىً، ِەْ ثۇ ئىػٕي ِۇ

زىٕسىٓ ٍبٔغبٍٔىمىُ ئۈچۈْ ۋە ٍبوي زىٕٕي زۇَٔبغب ضبجمبٍٔىمىُ ئۈچۈْ لىٍغىٕىُ ٍوق، پەلەت ِەْ 
، چبلىٍىرىُ - ئەضٍي لۇرەٍػٍىه ثوٌّبضحىٓ ئۇ ٍەرگە وۆچّەْ ئبزەِّەْ، ِېٕىڭ ئۇ ٍەرزە ثبال

 - ِۇھبجىرالرٔىڭ ئەھٍيجۇلمبْ، ئەھٍي ئەۋالزٌىرىُ ثبر، ئۇالر ھىّبجچىطىس لبٌسى، ثبغمب  - ئورۇق
ئەۋالزٌىرىٕي ِۇھبپىسەت لىٍىسىغبْ جۇلمبٍٔىرى )ھىّبجچىٍىرى( ثبر، غۇڭب ِەْ ثۇ ذەجٕي ٍوٌالظ 
ئبرلىٍىك ئۇالر ئبرىطىسىىي ثبال چبلىٍىرىّٕي لوغساٍسىغبْ ثىر ئەھسى ثەرپب لىٍّبلچي 

جحبة رەزىَەٌالھۇ ثۇ چبغسا ئۆِەر ئىجٕي ذە .زېسى، ثبغمب ِەلطەت ٍوق .ثوٌغبٔىسىُ، ذبالش
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ئي رەضۇٌۇٌالھ! رۇذطەت لىٍطىال، ِەْ ثۇ ِۇٔبپىمٕىڭ وبٌٍىطىٕي  ئۀھۇ لىٍىچىٕي ضۇغۇرۇپ:
زېگىٍي  ئبالً، ئۇ ئبٌالھمب ۋە ئبٌالھٕىڭ پەٍغەِجىرىگە ئبضىٍَىك لىٍىپحۇ، ئۇ ِۇٔبپىك ثوپحۇ؟

ۇغىغب لبجٕبغمبْ، ئۆزۈڭٕي ثېطىۋاي، ئي ئۆِەر! ئۇ زېگەْ ثەزرى ئۇر جۇرغبٔىسى، رەضۇٌۇٌالھ:
ذبٌىغىٕىڭالرٔي لىٍىڭالر، ِەْ  ضەْ ثىٍەِطەْ، ئبٌالھ ثەزرىگە لبجٕبغمبٔالرغب ئىٍحىپبت لىٍىپ:

غۇٔىڭ ثىٍەْ ئۆِەر رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ وۆز ٍېػي  .زېسى، زېگەْ ضىٍەرگە ِەغپىرەت لىٍىۋەجحىُ
ِبٔب ِۇغۇٔساق لىٍىپ  .، زېسى«ئبٌالھ ۋە ئبٌالھٕىڭ پەٍغەِجىرى ئوثساْ ثىٍگۈچىسۇر»لىٍىپ: 

زە، لۇرەٍع جەرەپ ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ  - پبٍاللچىالرٔىڭ ٍوٌٍىرىٕي ئەجحي - ئبٌالھ جبضۇش
 . ھەرىىەت پىالٔي ۋە ئۇرۇظ جەٍَبرٌىك ھەرىىەجٍىرىسىٓ لىٍچە ذەۋەرضىس لبٌسى

وۈٔي رەضۇٌۇٌالھ ِەزىٕىسە ئۆز ئورٔىسا  - 10ئبً(ٔىڭ  - 9ٍىٍي راِىساْ ) - 8ھىجرٍىٕىڭ 
ئەثۇ رەھّىٍغىپبرىٕي لبٌسۇرۇپ، ئوْ ِىڭ ضبھبثە )ئبٌالھ ئۇالرزىٓ رازى ثوٌطۇْ( ثىٍەْ 

رەضۇٌۇٌالھ جۆھپىگە ٍىحىپ وىٍىۋىسى، جبغىطي ئبثجبش ئىجٕي  .ِەوىىگە لبراپ ٍۈرۈپ وەجحي
چبلىٍىرىٕي ئېٍىپ، ئۆزىٕىڭ ِۇضۇٌّبْ ثوٌغبٍٔىمىٕي  - ئۇ ثبال .ئبثسۇٌّۇجحەٌٍىت ٍوٌۇلحي

ئبٔسىٓ ٍۀە ئەثۋائ زېگەْ ٍەرگە  .ىجرەت لىٍىپ ِەوىىسىٓ لبٍحىپ چىممبْ ئىسىجبوبرالپ ھ
ثبرغبٔسا ٍۀە ثىر جبغىطي ھبرىطٕىڭ ئوغٍي ئەثۇ ضۇفَبْ ئىجٕي ھبرىص ۋە ھبِّىطىٕىڭ ئوغٍي 

پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ ئىٍگىرى ثۇالرزىٓ وۆپ  .ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئەثي ئۇِەٍَىگە ٍوٌۇلحي
ئۇالر رەضۇٌۇٌالھٕىڭ  .ْ ۋە ئبھبٔەت ٍېگەْ ثوٌغبچمب، ثۇالرغب لبراپّۇ لوٍّىسىئەزىَەت جبرجمب

ئي رەضۇٌۇٌالھ! ئۆز »ئبٌسىغب ئۆجطە ئۇ ٍۈزىٕي ثبغمب ٍبلمب ثۇرىۋاالجحي، ثۇچبغسا ئۇِّي ضەٌىَّە: 
جبغبڭ ۋە ھبِّبچبڭٕىڭ ثبٌىٍىرى ضېٕىڭ ئۇالرٔي ِەئسۇر جۇجّبضٍىمىڭ ثىٍەْ غەلي )ثىحەٌەً 

ئۇٔىڭغىچە ئەٌي ئىجٕي ئەثي جبٌىپّۇ ئەثۇ  .ٍەرزىٓ( ثوٌۇپ وەجّىطۇْ ٍۀە، زېسىثەججەذح
ضەْ رەضۇٌۇٌالھٕىڭ  غب ئىع ئۆگىحىپ: ضۇفَبْ ئىجٕي ھبرىص )ئەٌىَٕىڭ ثىر ٔەۋرە ئىٕىطي(

ئبٌسىغب ثېرىپ ٍۈضۈف )ئەٌەٍـھىططبالَ(ٔىڭ لېرىٕساغٍىرىٕىڭ ٍۈضۈف )ئەٌەٍـھىططبالَ(غب 

َناَقاُلوْا ﴿زېگۀسەن:  ئۇالر: ئبٌالھٕىڭ ٔبِي ثىٍەْ  ﴾َوِإن ُكنَّا َْلَاِطِئٌنَ  تَالّلِو َلَقْد آثَ َرَك الّلُو َعَلي ْ

 لەضەِىي، ئبٌالھ ضېٕي ھەلىمەجەْ ثىسزىٓ ئبرجۇق لىٍىپحۇ، ثىس جەزِەْ ذبجب لىٍىپحۇق
ّٕۇ ئۇ چبغسا ضبڭب رەضۇٌۇٌالھحى .ئبٍەت(، زېگىٓ - 91ضۈرە ٍۈضۈف  لۇرئبْ وەرىُ ، )زېَىػحي

غۇٔىڭ ثىٍەْ ئەثۇ ضۇفَبْ ئىجٕي ھبرىص  .زېسى، ٍېمىٍّىك ضۆز لىٍىسىغبْ وىػي ثوٌّبٍسۇ
رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئبٌسىغب وېٍىپ ئەٌي ئۆگەجىۀسەن زېۋىسى، رەضۇٌۇٌالھ ٍۈضۈف ئەٌەٍـھىططبالَ 

تَ ثْ رَيَب َقاَل اَل ﴿لېرىٕساغٍىرىغب لبٍحۇرغبْ ِۇٔۇ جبۋاپٕي ٔەلىً لىٍىپ ئولىسى:  - ثىر جۇلمبْ
ٌنَ  َعَلْيُكمُ  ثۈگۈْ ضىٍەر ئەٍىجٍەغىە ئۇچىرِبٍطىٍەر،  ﴾ اْليَ ْوَم يَ ْغِفُر الّلُو َلُكْم َوُىَو أَْرَحُم الرَّازِتِ

ِۇغۇ ٍەرگە وەٌگۀسە پەٍغەِجەر  .ئبٌالھ ضىٍەرٔي وەچۈرضۇْ! ئبٌالھ ئەڭ ِەرھەِەجٍىه زاجحۇر
ئبغۇ ِېٕي لوغالٔسى لىٍغبٔالرٔىڭ  ئۇرۇپ:ئەٌەٍـھىططبالَ ئۇٔىڭ ِەٍسىطىگە لبجحىك ثىرٔي 

  .زېسى، ثىرضي ضەْ ئىسىڭ
رەضۇٌۇٌالھ ئىطالَ لوغۇٔي ثىٍەْ ٍوي ثوٍي روزىسار ھبٌەجحە ٍوي ٍۈرۈپ ئبذىرى وۇزەٍس 

ِۇضۇٌّبٔالرِۇ ئىپحبر لىٍسى، ئبٔسىٓ ٍۀە  .زېگەْ ٍەرگە ٍېحىپ ثبرغبٔسا ئىپحبر لىٍىۋەجحي
ئبٔسىٓ لوغۇٔغب ثۇٍرۇق چۈغۈرۈپ  .زەھرأغب ٍېحىپ ثبرزى ئبجٍىٕىپ غۇ وۈٔي وەچىە ِەررى

ٔەجىجىسە، ِەررى زەھراْ  .ئبٍرىُ ٍەرگە ئوت لبالغمب پەرِبْ لىٍسى - ھەر ثىر ئبزەَ ئبٍرىُ
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رەضۇٌۇٌالھ ثۈگۈٔىي ِۇھبپىسەجچىٍىىىە ئۆِەر ئىجٕي  .ۋازىطىسا ئوْ ِىڭ ٍەرگە ئوت ٍېمىٍسى
  .لىٍسىذەجحبة رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔي ِەضئۇي 

لوغۇْ ِەررى زەھرأغب چۈغىۀسىٓ وېَىٓ ئبثجبش )رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ( رەضۇٌۇٌالھٕىڭ 
ئبق ذېچىرىغب ِىٕىپ ئوجۇٔچي ٍبوي ثىرەر ئبزەَ جېپىپ لۇرەٍػٍەرگە ذەۋەر ٍەجىۈزۈپ ئۇالر 
ِۇضۇٌّبٔالر ِەوىىگە ثبضحۇرۇپ وىرگىچە رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئبٌسىغب چىمىپ ئبِبٍٔىك جىٍىۋاٌطب، 

ئبٌالھ لۇرەٍػٍەرزىٓ ھەرلبٔساق ذەۋەرٔي ئۈزۈۋەجىەْ ثوٌۇپ، ئۇالر  .پ ثىر ھبزا ٍوي ٍۈرزىزە
ثوٌۇپّۇ، ئەثۇضۇفَبْ ئىجٕي ھەرة ئۆزىٕىڭ  .لورلۇٔچىسا ئەجراپىٕي وۆزىحىپال ٍۈرەجحي

پبت ِەوىىٕىڭ ضىرجىغب چىمىپ وېچىٕي  - لۇرەٍػٍەرٔىڭ ِەضئۇٌي ثوٌۇظ ضۈپىحي ثىٍەْ پبت
ئۇ  .زۈوىىسە ئۆجۈۋاجبجحي - وۈٔسۈزٔي ئىططىك زېّەً ذەۋەر جىّىطمالپ وۆڭٍي زەوىۈلبراڭغۇ، 

ثۈگۈْ ئبذػبِّۇ ھەوىُ ئىجٕي ھىساَ، ثۇزەًٍ ئىجٕي ۋەرلبئالر ثىٍەْ ئۆزئبرا ِۇڭساغمبچ ذەۋەر 
ئبثجبش رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ ئەثۇ ضوپىَبْ ثىٍەْ ئۇچرۇغۇپ لىٍىپ ئۇٔي  .جىّىطمالپ چىممبٔىسى

ئۆِەر رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ  .وەٍٕىگە ِىٕسۈرۈپ رەضۇٌۇٌالھٕىڭ لىػىغب ئىٍىپ ثبرزى ذىچىرٔىڭ
ً، ضېٕي ئەثۇضۇفَبْ، جوال . ..ھە ثۇ چبغسا ئبثجبش: .ئەثۇ ضوپىَبٕٔي ئوٌحۈرۈغٕي جەٌەپ لىٍسى

 .زېسى ۋااللػىّبً ثوٍٕۇڭغب لىٍىچ چۈغۈپ ثوٌغۇچە غەھبزەت ئېَحىپ ِۇضۇٌّبْ ثوٌطبڭچۇ؟!
ثىر ئبٌالھسىٓ ثبغمب ئىالھ ٍوق، ِۇھەِّەز )ئەٌەٍـھىططبالَ( ئبٌالھٕىڭ ثەرھەق  ئۇ:غۇٔىڭ ثىٍەْ 

  .زەپ غبھبزەت )گۇۋاھٍىك( ئېَحىپ ِۇضۇٌّبْ ثوٌسى، پەٍغەِجىرى
ئي رەضۇٌۇٌالھ! ئەثۇ ضۇفَبْ ھولولپەرەش ئبزەَ، غۇڭب ئۇٔىڭغب ئبزراق  ئبثجبش ِۇٔساق زېسى:

وىّىي ئەثۇ  ەضۇٌۇٌالھ ئۇٔىڭ جەوٍىپىگە لوغۇٌسى ۋە:ئىّحىَبز ئىٍحىپبت لىٍغبْ ثوٌطبڭ، ر
ضۇفَبٕٔىڭ لورۇضىغب وىرىۋاٌطب ئبِبْ ثوٌىسۇ، وىّىي ئۆز لورۇضىسىٓ چىمّىطب ئبِبْ ثوٌىسۇ ۋە 

 . زېسى، وىّىي ِەضجىسىٍھەراِغب وىرىۋاٌطب ئبِبْ ثوٌىسۇ
ۀجە وۈٔي چبرغ - 17ٍىٍي راِىسإٔىڭ  - 8غۇ وۈٔي ئەجىگەْ، ٍۀي ھىجرىَۀىڭ 

ضەھەرزە رەضۇٌۇٌالھ لوغۇٕٔي ثبغالپ ِەررى زەھرأسىٓ ِەوىىگە لبراپ ٍوٌغب چىمحي ۋە 
ثىرٌەپ وۆرضۈْ ئۈچۈْ( ۋازىٕىڭ جۆۋەْ  - ئبثجبضمب ئەثۇ ضۇفَبٕٔي )ئۇ ٌەغىىرى ئىطالِٕي ثىر

ئبثجبش ئەثۇ ضۇفَبٕٔي  .جەرىپىسىىي جبغ ٍوٌي ئېغىسىسا جوذحىحىپ جۇرۇغٕي جبپىٍىسى
ئۇ ٍەرزىٓ ھەرلبٍطي  .سەن جبغ ٍوٌي ئېغىسىسا جوذحىحىپ جۇرغبٔىسىزېگىٕىرەضۇٌۇٌالھٕىڭ 

ٓ ھەر سېسىئەثۇ ضۇفَبٕٔىڭ ئبٌ .لەثىٍە ۋە ئبٍّبلالر ئەٌەٍِىرىٕي ٌەپىٍسىحىپ ئۆجۈغىە ثبغٍىسى
ئبذىرى ھەِّە لەثىٍە  .يئي ئبثجبش! ثۇالر وىٍّەر؟ زەپ ضوراٍحح ثىر لەثىٍە ٍبوي ئبٍّبق ئۆجطە:

ئبذىرى ثىر چبغسا رەضۇٌۇٌالھ ِۇھبجىر ۋە ئۀطبرالرزىٓ جەروىت  .ۋە ئبٍّبلالر ئۆجۈپ ثوٌسى
ٍېػىً وىَىٍّىه ضەرذىً ثىر لوغۇْ ثىٍەْ ٍېحىپ وېٍىۋىسى، ئۇالر ثىر پۈجۈْ  - جبپمبْ ٍبپ

ئەثۇضۇفَبْ  .ۈّٔەٍححيضبۋۇت وىَىُ وىَىۋاٌغبچمب، ئۇالرٔىڭ وۆز لبرىچۇلىسىٓ ئۆزگە ٍېرى وۆر
زەپ ضورىسى، ئبثجبش: ثۇالر  چۆچىگەْ ھبٌسا: ضۇثھبٔەٌالھ، ئي ئبثجبش! ثۇالر وىٍّەر؟

ثۇالرغب ھېچىىػىٕىڭ وۈچي »زېگۀىسى، ئەثۇ ضۇفَبْ:  رەضۇٌۇٌالھ، ِۇھبجىر ۋە ئۀطبرالر
ضەٌحۀىحي ئي ئبثجبش! ثۈگۈْ لېرىٕسىػىڭٕىڭ ئوغٍىٕىڭ  ، زېسى، ئبٔسىٓ ئۇ ٍۀە:«ٍەجّىگۈزەن

ئي ئەثۇ ضۇفَبْ! ئۇ زېگەْ ضەٌحۀەت  ھەلىمەجەْ وبجحب ثوٌۇپ وېحىپحۇ، زېگۀىسى، ئبثجبش:
 زېۋىسى، ئەثۇ ضۇفَبْ:« ئەِەش، ثەٌىي ئۇ زېگەْ پەٍغەِجەرٌىه )ٍۀي ئىالھىٌ ھبوىّىَەت(

 . زېسى، ئۇٔساق زىطەڭّۇ ِەٍٍي ئەِىطە
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جېس ثوٌغىٓ،  وەجىەْ ھبِبْ ئبثجبش ئۇٔىڭغب:رەضۇٌۇٌالھ ئەثۇ ضۇفَبٕٔىڭ ٍېٕىسىٓ ئۆجۈپ 
غۇٔىڭ ثىٍەْ ئەثۇ ضۇفَبْ لوغۇٔسىٓ ئىٍگىرٌەپ  .زېسى، ضەْ ذەٌمىڭگە ذەۋەر ٍەجىۈزگىٓ

ئي لۇرەٍع ذەٌمي! ِبٔب  :ئۇچمبٔسەن ئبت چبپحۇرۇپ ِەوىىگە وىرزى ۋە پۈجۈْ ئبۋازى ثىٍەْ
زەرھبي  .ىٍەْ ٍېحىپ وەٌسىھبزىر ِۇھەِّەز جبلبثىً جۇرغىٍي ثوٌّبٍسىغبْ زور لوغۇْ ث
 ئۇالر: .زەپ جوۋٌىغىٍي جۇرزى، لېچىڭالر! وىّىي ئەثۇ ضۇفَبْ لورۇضىغب وىرىۋاٌطب ئبِبْ ثوٌىسۇ

ئۆز ھوٍٍىطىغب وىرىپ  غۇڭب ئۇ: .ئي ۋاثبي جەوىۈر! ضېٕىڭ ھوٍالڭ ٔېّىگە وبر لىالجحي، زېَىػحي
، ِغب وىرىۋاٌغبٔالرِۇ ئبِبْ لبٌىسۇزەرۋازىطىٕي جبلىۋاٌغبٔالرِۇ ئبِبْ لبٌىسۇ، ِەضجىسىٍھەرا

غۇ ئەضٕبزا  .غۇٔىڭ ثىٍەْ وىػىٍەر ئۆز ئۆٍىگە ۋە ِەضجىسىٍھەرەَ جەرەپىە ٍۈگۈرۈغحي .زېسى
ئۇالرٔىڭ ئىچىسىىي ثىر ثۆٌۈن وىػىٍەر ٍبجالر ئۈچۈْ جبْ ثېرىػٕي غەرەپ ثىٍىسىغبْ 

 .برغي ئۇٍۇغحۇرزىٔبزأالرٔي ٍبٌالپ جەغىىٍٍەپ ِۇضۇٌّبٔالرغب ل - ھەثەغٍىه ئەذّەق
ئۇالرٔىڭچە ئىع ئوڭسىٓ وېٍىپ لۇرەٍع غەٌىجە لىٍطب ھەِّەٍٍەْ لوزغىٍىپ جەڭ لىٍّبلچي، 

ٔەجىجىسە  .ٔبۋازا ئىع ئەپٍەغّىطە، ئبٔسىٓ ئەثۇ ضۇفَبٕٔىڭ چبلىرىمىغب ئبۋاز لوغّبلچي ئىسى
ثبغچىٍىمىسا ئىىرەِە ئىجٕي ئەثي جەھىً، ضەپۋاْ ئىجٕي ئوِەٍَە ۋە ضوھەًٍ ئىجٕي ئەِرىٕىڭ 

لبرىٕي  - لۇرەٍع ۋە ئۇٔىڭ ئىححىپبلساغٍىرىسىٓ ثوٌۇپ ثىر ئوچۇَ ئەلىٍطىس ٍبالڭحۆغٍەر ۋە ئبق
پەرق ئېحەٌّەٍسىغبْ جەٌۋىٍەر ذۀسەِە زېگەْ جبٍغب جوپٍىٕىپ ِۇضۇٌّبٔالرٔي جوضۇظ ئۈچۈْ 

  .جەٍَبرالٔسى
زېگەْ جبٍغب ٍېحىپ وېٍىپ، ئۇ  زىحىۋەْ ئەِّب رەضۇٌۇٌالھ جەرەپ زاۋاٍِىك ئبٌغب ئىٍگىرٌەپ

رەضۇٌۇٌالھ ِۇغۇ ٍەرگە وەٌگۀگە لەزەر ئبٌالھٕىڭ  .ٍەرزە جوذحبپ لوغۇٕٔي لىطىّالرغب ثۆٌسى
ئۇٔي ِەوىە پەجھىطي ثىٍەْ جبرجۇلٍىغىٕىغب جەغەوىۈر ئېَحىع ٍۈزىطىسىٓ ثېػىٕي جۆۋەْ 

رىٕىڭ ئبٌسى ِوٍٍىرى ئبت ئىگى - ضېٍىپ ئېڭىػىپ ِبڭغبٔىسى، ئۇٔىڭ ِۇثبرەن ضبلبي
ئۇ ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىسٔي ئوڭ لبٔبت لىطىّغب ئەِىر لىٍىپ  .پبٍٕىىىگە جېگىپ لبٌغبٔىسى

ثۇ لىطىّغب ثۀي ئەضٍەَ، ثۀي ضۇٌەٍىُ، ثۀي غىفبر، ِۇزەٍٕە، جۇھەٍٕە ۋە ثىرلبٔچە  .جەٍىٍٕىسى
 ثېرىپ: ئەرەة لەثىٍىٍىرىٕي ئبٍرىسى ۋە ئۇٔي ِەوىىٕىڭ جۆۋەْ جەرىپىسىٓ وىرىػىە ثۇٍرۇق

ضىٍەر ِەْ ثىٍەْ ضەپب جېغىسا ئۇچراغمبٔغب لەزەر لبرغىٍىك وۆرضەجىۀٍەرٔي لىرىپ جبغالڭالر، 
ئەِىر  ئبٔسىٓ ئبرِىَٕىڭ ضوي لبٔبت لىطّىٕي جەغىىً لىٍىپ زوثەٍر ئىجٕي ئەۋۋإِي .زېسى

الھ ئۇٔي رەضۇٌۇٌ .لىٍىپ جەٍىٍٕىسى ۋە ئۇٔىڭغب رەضۇٌۇٌالھ ئۆزىٕىڭ ئەٌىّىٕي جۇجمۇززى ٌەغىەر
ِەوىىٕىڭ ئۈضحي جەرىپىسىٓ )ٍۀي ووزەً(زىٓ وىرىػىە ۋە ِەزوۇر ئەٌەِٕي ھەجۇْ 

 .جۆپىٍىىىگە لبزاپ، رەضۇٌۇٌالھ ٍېحىپ ثبرغبٔغب لەزەر ھەجؤسىٓ ئبٍرىٍّبً جۇرۇغمب ثۇٍرىسى
 رئەِىر ٌەغىە ٍبرالطىسالر(غب ئەثۇ ئۇثەٍسە - پىَبزىٍىىٍەر ثىٍەْ ِۇھبضىرچي لىطىُ )ٍۀي لوراي

رەضۇٌۇٌالھ ئۇٔي ثەجٕي ۋازىطىٕىڭ ئوجحۇرىطىسىٓ ٍوي ئېٍىپ رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئبٌسىسا  .لىٍىٕسى
  .ئۇزۇي ِەوىىگە وىرىػىە ثۇٍرىسى

ئىطالَ ئبرِىَىطىٕىڭ ھەرلبٍطي لىطىُ ۋە لوغۇٍٔىرى ثەٌگىٍۀگەْ ٌىٕىَە ثوٍىچە ٍوي 
ئۇچرىغبٔال ِۇغرىىٕي ِەڭگۈٌۈن ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىس ثبغچىٍىغىسىىي لوغۇْ ئبٌسىغب  .ئبٌسى

ئۇٔىڭ ئبزەٍِىرىسىٓ پەلەت وورزى ئىجٕي  .ئۇٍمۇغب غەرق لىٍىۋېحىپ، ٔىػبٔغب لبراپ ئىٍگىرٌىسى
ضەۋەثي  .جبثىرىٍفىھرى ثىٍەْ ذؤەٍىص ئىجٕي ذبٌىس ئىجٕي رەثىَئە ثەذىحطىسٌىىىە ٍوٌۇلحي

ٍٔىمحىٓ ِۇغرىىالرٔىڭ جۇٍۇلطىس ثۇالر لوغۇٔسىٓ ئبٍرىٍىپ لېٍىپ ثبغمب ثىر ٍوٌغب وىرىپ لبٌغب



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

465 
 

  .ھۇجۇِىغب ئۇچراپ ئۆٌحۈرۈٌسى
ذۀسەِەزە ذبٌىس ئىجٕي  ئەِّب، ھېٍىمي ِۇغرىىالر جەرەپحىٓ جوپالٔغبْ ٔبزاْ وىػىٍەر

ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىس لوغۇٔي ئۇالرٔي  .ۋەٌىس ۋە ئۇٔىڭ لوغۇٔىٕىڭ ئبٌسىٕي جوضۇپ جىروەغحي
ٔەجىجىسە، ِۇغرىىالرٔىڭ ھەِّىطي  .ئبزەِٕي ئۆٌحۈرزى 12جولبً لىٍىپ  - جېسال ضۈرگۈْ

ذبٌىس ِەوىە ووچىٍىرىسا غبٌىت ھبٌسا ئبٍٍىٕىپ ٍۈرۈپ ئبذىرى رەضۇٌۇٌالھ ثىٍەْ  .جىىىۋەجحي
زۇثەٍر ئجٕي ئەۋۋاَ ٔىػبٔغب جېسال ئىٍگىرٌەپ رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئەٌىّىٕي  .ضەپب جېغىسا ئۇچراغحي

ۋە رەضۇٌۇٌالھمب غۇ ٍەرزە  سېسىبزاظ ۋەزىپىطىٕي ئورۇٔفەجھي زەرۋازىطي ٍېٕىسىىي ھەجؤغب ل
 . ثىر چىسىر جىىىپ ئۇٔىڭ وېٍىػىٕي وۈجۈپ جۇرزى

 .رەضۇٌۇٌالھ زۇثەٍر لىطّي ثىٍەْ ئۇچراغمبٔسىٓ وېَىٓ ثەٍحۇٌالھمب لبراپ ِبڭسى 
)ٍۀي ئۇ ئۇزۇي ثېرىپ ھەرەِگە  .ِۇھبجىر ۋە ئۀطبرالر ئۇٔىڭ ئەجراپىسا ئۇٔي ئوراپ وېٍىۋاجبجحي

ئبٔسىٓ  .ِەضجىسىٍھەرەَ(گە وىرزى ۋە ھەجەرۇٌئەضۋەزٔىڭ لېػىغب ثېرىپ ئۇٔي ثۇضە لىٍسى
رەضۇٌۇٌالھ  .زأە ثۇت جىىٍەگٍىه ئىسى 360ثۇ چبغسا وەئجە ئەجراپىسا  .وەئىجىٕي جبۋاپ لىٍسى

بچبلالپ لوٌىسا ثىر جبي ٍبچبق ئولٕي وۆجۈرۈۋاٌغبْ ثوٌۇپ، ئۇ ھېٍىمي ئوق ثىٍەْ ثۇجالرٔي ئۇرۇپ پ

ھەلىمەت )ٍۀي  » ﴾ِإنَّ اْلَباِطَل َكاَن َزُىوًقا َوُقْل َجاء اِلَْقُّ َوزََىَق اْلَباِطلُ ﴿ئۇ:  .جبغالغمب ثبغٍىسى

ئىطالَ( وەٌسى، ثبجىً )ثىرەر ِەذٍۇلٕي( پەٍسا لىالٌّبٍسۇ ۋە )ٍولبٌغبْ ثىرەر 
 - 81ثۀي ئىطرائىً ضۈرە « لۇرئبْ وەرىُ)» .«زېگىٓ ،ِەذٍۇلٕي(ئەضٍىگە وەٌحۈرەٌّەٍسۇ

رەضۇٌۇٌالھٕىڭ جبۋاپي ئۇالغ  .ثۇجالر زوِىالپ ٍىمىٍىپ چۈغۈۋاجبجحي .ئبٍەت( ٔي ئولۇپ ِبڭبجحي
غۇڭب ئۇ وەئىجىٕي جبۋاپ  .غۇ وۈٔي ِۇھرىُ )ئىھراَ ثبغالغٍىك( ئەِەش ئىسى ئۇ .ئۈضحىسە ثوٌسى

جبۋاپحىٓ وېَىٓ ئوضّبْ ئىجٕي جەٌھۀي چبلىرجىپ ئۇٔىڭسىٓ  . لىٍىع ثىٍۀال وۇپبٍىٍۀسى
رەضۇٌۇٌالھ وەئىجٕىڭ  .وەئىجٕىڭ ئبچمۇچىٕي ئېٍىپ وەئىجٕي ئېچىپ ئۇٔىڭ ئىچىگە وىرزى

رەضىٍّەر ئىچىسە ئىجراھىُ )ئەٌەٍـھىططبالَ( ۋە  .ئىچىسە ٔۇرغۇْ رەضىُ ۋە ضۈرەجٍەرٔي وۆرزى
ىرىسا پبي ئولٍىرىٕي جۇجۇپ پبي ضېٍىۋاجمبْ ھبٌەجحىىي ئىطّبئىً )ئەٌەٍـھىططبالِالر(ٔىڭ لوٌٍ

ِۇغرىىالرغب ئبٌالھ ٌۀەت لىٍطۇْ! ئبٌالھ  رەضۇٌۇٌالھ: .ذىَبٌي ضىسِب رەضىٍّىرى ثبر ئىسى
زېسى ۋە وەئىجٕىڭ ٍۀە ثىر ثۇٌۇڭىسا ٍبغبچحىٓ ، ثىٍەْ لەضەَ، ئۇالر ھەرگىس پبي ضبٌغبْ ئەِەش

ئبٔسىٓ ھېٍىمي  .ۈپ ئۇٔي ئۆز لوٌي ثىٍەْ ضۇٔسۇرۇۋەجحيئوٍۇٌغبْ وەپحەرٔىڭ ھەٍىىٍىٕي وۆر
  .رەضىُ ۋە ضۈرەجٍەرٔي ثۇٍرۇپ ئۆچۈرجۈۋەجحي

 .وەئجە ئىچىسىىي ضۈرەجٍەر ئۆچۈرۈۋېحىٍگۀسىٓ وېَىٓ وەئجٕىڭ زەرۋازىطي جبلىۋېحىٍسى
 .ئۇٔىڭ ئىچىسە رەضۇٌۇٌالھ ثىٍەْ ئەٌي ئىجٕي ئەثي جبٌىپ ۋە ئۇضبِە ئىجٕي زەٍسال لبٌغبٔىسى

رەضۇٌۇٌالھ وەئجە ئىچىسە ئوڭ جەرەپحىٓ ثىر، ضوي جەرەپحىٓ ئىىىي، وەٍٕىسىٓ ئۈچ جۈۋرۈوٕي 
جبغالپ )غۇ ۋالىححب وەئجە ئبٌحە جۈۋرۈوٍۈن ئىسى( زەرۋازا ئورٔىحىٍغبْ جبِٕىڭ ئۇزۇي جەرىپىسىىي 

ېحىرزىٓ )ئبرلب( جبِغب ئبٌسىٕي لىٍىپ جبَ ثىٍەْ ئۆزى ئبرىٍىمىسا ئۈچ گەز )جەذّىٕەْ ئىىىي ِ
ٔبِبززىٓ پبرىغ ثوٌغبٔسىٓ وېَىٓ وەئىجٕىڭ ھەِّە ثۇٌۇڭىٕي  .ئبزراق( ٍەر لبٌسۇرۇپ ٔبِبز ئولۇزى

 ال حول وال قوة اال باهلل العلي العظيم﴾﴿ئۇ ھەر ثىر ثۇٌۇڭىسا جەگجىر ئېَحىپ  .ئبٍٍىٕىپ چىمحي

ئوٌۇغ ئبٌالھٕىڭ ٍبِبٍٔىمحىٓ ضبلٍىٕىع ۋە ٍبذػىٍىممب ِۇۋەپپەق ثوٌۇظ پەلەت »جەرجىّىطي: 
 لۇرەٍػٍەر ضەپ ثۇ چبغسا .ئبٔسىٓ زەرۋازىٕي ئبچحي .زەپ ِبڭبجحي، ٍبرزىّي ثىٍەْ ِۇِىىٕسۇر
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ئۇالر پەضحە رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ٔېّە  .ِەضجىس جوغۇپ وەجىۀىسى ضەپ ثوٌۇپ جۇرغبْ ثۇٌۇپ، -
ئىىىي  ىٕىڭرەضۇٌۇٌالھ زەرۋازىٕي ئېچىپ ئىىىي لوٌىسا زەرۋاز .لىالرىٕي وۈجۈپ جۇرۇۋاجبجحي

ٍېگبٔە ثىر ئبٌالھسىٓ ثبغمب ھېچ ثىر ئىالھ  - ٍەوىە لبضىمىٕي جۇجۇپ جۇرۇپ ِۇٔساق زېسى:
ٍولحۇر، ئبٌالھٕىڭ غېرىىي ٍولحۇر، ئبٌالھ ئۆز ۋەزىطىٕي ئەِەٌگە ئبغۇرزى، ئۆز ثۀسىطىگە 

ئىّحىَبز،  ئبگبھ ثوٌۇڭالروي ھەرلبٔساق .وۆپ لوغۇٕٔي ئۆزى ٍبٌغۇز ِەغٍۇپ لىٍسى .ٍبرزەَ ثەرزى
ضېٍىك ۋە ٍبوي وؤب لىطبش لبٔالرٔىڭ ھەِّىطي ثۈگۈٔسىٓ ئېحىجبرەْ لەجئىٌ ثىىبر  - ئبٌۋاْ

پەلەت ثەٍحۇٌالھغب لبراظ ھولۇلي ۋە ھبجىالرٔي ضۇغۇرۇظ ئىػي ثۇٔىڭسىٓ  .لىٍىٕىسۇ
ثىٍىػىڭالر وېرەوىي، ضەھۋۀٍىه ثىٍەْ ئبزەَ ئۆٌحۈرۈظ لەضحەْ )جبٍبق ۋە  .ِۇضحەضٕبزۇر

ئۇٔىڭسا زىَەت )جۆٌەَ( ئېغىرٌىحىپ  .ب لبجبرٌىمالر غۇٔىڭ ئىچىسە( ئۆٌحۈرگەْ ثىٍەْ ثبراۋەرلبِچ
ئي لۇرەٍع  .ثۇٔىڭ ئىچىسىىي لىرىك جۆگە ثوغبز ثوٌۇغي غەرت .ٍۈز جۆگە جۆٌىحىٍىسۇ

جبِبِەضي! ئبٌالھ ضىٍەرزىٓ جبھىٍىَەجٕىڭ ِۇغەِجەرٌىىىٕي ۋە ئەجسازٌىرى ثىٍەْ 
ئىٕطبٔالرٔىڭ ھەِّىطي ئبزەَ ئبجىٕىڭ ثبٌىٍىرى، ئبزەَ  .جٍۀي وەجىۈززىپەذىرٌىٕىسىغبْ ئىٍٍە

يَا أَي َُّها النَّاُس إِنَّا َخَلْقَناُكم مّْن  ﴿ئبٔسىٓ ِۇٔۇ ئبٍەجٕي جبالۋەت لىٍسى:  .«ئبجب جۇپرالحىٓ ٍبراٌغبْ
ئي  ﴾َعِليٌم َخِبًنٌ  َمُكْم ِعنَد اللَِّو أَتْ َقاُكْم ِإنَّ اللَّوَ ُشُعوبًا َوقَ َبائَِل لِتَ َعاَرُفوا ِإنَّ َأْكرَ  ذََكٍر َوأُنَثى َوَجَعْلَناُكمْ 

ئىٕطبٔالر! ثىس ضىٍەرٔي ثىر ئەر ۋە ثىر ھەلىمەجەْ ئەڭ جەلۋازار ثوٌغبٍٔىرىڭالر ئبٌالھٕىڭ 
ثىرىسىٓ ئبرجۇق ثوٌۇغي  - زەرگبھىسا ئەڭ ھۆرِەجٍىه ھېطبثٍىٕىطىٍەر )ٍۀي وىػىٍەرٔىڭ ثىر

ئبٌالھ ھەِّىٕي ثىٍگۈچىسۇر، ھەِّىسىٓ  (. جەلۋىسارٌىك ثىٍەْ ثوٌىسۇٔەضەپ ثىٍەْ ئەِەش، 
  .ذەۋەرزارزۇر

 .رەضۇٌۇٌالھ ٍۇلىرىمي ثبٍبٔبٔالرٔي ضۆزٌىگۀسىٓ وېَىٓ ِەضجىسگە وىرىپ ئوٌحۇرزى
ئي  ئەٌي ئورٔىسىٓ جۇرۇپ: .ثەٍحۇٌالھ )وەئجە(ٔىڭ ئبچمۇچي جېرىچە ئۇٔىڭ لوٌىسا ئىسى

ت( ھىجبثەت )وەئىجىە ٍوپۇق  - .ثۀي ھبغىُ جەِەجىگە زېّەوچي رەضۇٌۇٌالھ! ثىسگە )ٍۀي
ٍېپىع ۋە ئۇٔىڭغب لبراظ(ٔي ضىمبٍەت )ھبجىالرٔي ضۇغۇرۇظ ۋە ھەج زاۋاِىسىىي ئىػٍىرىغب 

 ٍۀە ثىر ضۆززە .ٍبرضبزٌىك لىٍىع( ثىٍەْ جەٍِەپ ثەرگىٓ، ئبٌالھ ضبڭب رەھّەت لىٍغبً، زېسى
 ئوضّبْ ئىجٕي جەٌھە ٔەزە؟ ثۇ چبغسا رەضۇٌۇٌالھ: .زېَىٍگەْ، ثۇ گەپٕي زېگۈچي ئبثجبش ئىسى

ِەھ! ئبچمۇچٕي لوٌۇڭغب  ئوضّبْ چبلىرىپ وېٍىٕىۋىسى، رەضۇٌۇٌالھ ئۇٔىڭغب: .زەپ ضورىسى
  .زېسى، ئبي، ئي ئوضّبْ! ثۈگۈْ ٍبذػىٍىك ۋە ۋاپبزارٌىك وۈٔىسۇر

 .ىپ ئەزاْ جوۋالغمب ثۇٍرۇزىٔبِبز ۋالحي وىرىۋىسى، رەضۇٌۇٌالھ ثىالٌٕي وەئجە ئۈضحىگە چىم
ثۇ چبغسا ئەثۇ ضۇفَبْ ئىجٕي ھەرة، ئەجحبپ ئىجٕي ئەضىس ۋە ھبرىص ئىجٕي ھىػبَ لبجبرٌىمالر 

ئەجحبپ  .ِەضجىسىٍىھەرەَ ضەٍٕبضىسا ثبغٍىرىٕي جۆۋەْ ضېٍىػىپ ئوٌحۇرىػبجحي
حىىەْ، ئۇ ثۇ ٍېٕىسىىىٍەرگە پىچىرالپ: ئبٌالھ ئەضسٔي زەرگبھىغب ئېٍىپ وېحىپ ئۇٔي ھۆرِەجٍەپ

ئەِّب، ِەْ ئبٌالھ ثىٍەْ  ھبرىص پىچىرالپ: .ئبۋازٔي ئبڭٍىطب وۆپ ثىئبراَ ثوالر ئىسى، زېسى
لەضەَ لىٍىّۀىي، ئەگەر ثۇ زىٕٕىڭ ھەق )جوغرا( زىٓ ئىىۀٍىىىٕي ثىٍطەَ ئىسىُ، ئەٌۋەجحە 

ّب ِەْ ثۇ ئەِّب ئەثۇ ضۇفَبْ ئىجٕي ھەرة لورۇٔغبْ ھبٌسا: ئەِ .زېسى، ئەگەغىەْ ثوالجحىُ
غېغىٍالرِۇ ئۇٔىڭغب ذەۋەر  - جوغرىسا ثىر ٔېّە زېّەٍّەْ، ئەگەر زەپ لوٍطبِال ِۇغۇ جبظ

ِەْ ضىٍەرٔىڭ ثبٍبَ  غۇ ئەضٕبزا رەضۇٌۇٌالھ ئۇالرٔىڭ ٍېٕىغب ثېرىپ: .لىٍىپ لوٍىسىىەْ، زېسى
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ئېَحىپ ثىرٌەپ  - زېگۀٍىرىڭالرزىٓ ذەۋەر جبپحىُ، زېسى ۋە ئۇالرٔىڭ زېگۀٍىرىٕي ثىر
ئي رەضۇٌۇٌالھ! ثىس ضېٕىڭ ئبٌالھٕىڭ پەٍغەِجىرى  ثىرىۋىسى، ئەجحبپ ثىٍەْ ھبرىص:

ئىىۀٍىىىڭگە گۇۋاھٍىك ثىرىّىس، ثۇ گەپٍەرٔي ثىس ئۈچ وىػىسىٓ ثبغمب ھېچ وىػي 
 . زېَىػحي، ثىرضي ئۇٔىڭغب ئېَحىپ لوٍۇپحۇ، زەر ئىسۇق ئبڭٍىّىغبٔىسى، ثوٌّىطب ثىس:

ەرِبْ چىمىرىپ جىٕبٍەجچىٍەرٔىڭ وبجحىۋاغٍىرىسىٓ جولمۇز وىػىگە رەضۇٌۇٌالھ غۇ وۈٔي پ
ئۆٌۈَ جبزاضي ئېالْ لىٍسى ۋە ئۇالرٔي جبپمبْ ٍەرزە ئۆٌحۈرۈغٕي، گەرچە وەئىجٕىڭ ٍوپۇلي ثىٍەْ 

ئۇالر ئبثسۇٌئۇززا ئىجٕي ذەجەي، ئبثسۇٌالھ ئىجٕي  .پبٔبھٍىٕىۋاٌطىّۇ رەھىُ لىٍّبضٍىمٕي ثۇٍرىسى
ەِە ئىجٕي ئەثي جەھً، ھبرىص ئىجٕي ٔۇپەًٍ ئىجٕي ۋەھەة، ِەلىَىص ئىجٕي ئەثي ضەرھي، ئىىر

 .ضەثبثە، ھۇثبر ئىجٕي ئەضۋەز ۋە ئىجٕي ذەجەٌٕىڭ ٔبذػىچي ئىىىي زېسىىي لبجبرٌىمالر ئىسى
ثۇ ئىىىي زېسەن ِەوىە ووچىٍىرىسا رەضۇٌۇٌالھٕي ھەجۋى لىٍىپ ضەٍَبرە ٔبذػب ئېَحىپ 

ۇٌالھ ئىجٕي ئەثي ضەرھٕي ئوضّبْ ئىجٕي ئەففبْ رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئەِّب ئبثس .ئۇضۇي ئوٍٕبٍححي
رەضۇٌۇٌالھ ضبھبثىٍەرزىٓ ثىرى  .ئبٌسىغب ئېٍىپ وېٍىپ ئۇٔىڭغب پبٔبھٍىك ثېرىپ جۇرۇۋاٌغبٔىسى

وېٍىپ ئۇٔىڭ ثېػىٕي ئېٍىۋېحەر زېگەْ ئۈِىسجە ئوضّبٕٔىڭ ضۆزىگە لۇالق ضبٌّبً ٍۈزىٕي 
غبٔسىٓ وېَىٓ ٔبئىالج ئۇٔىڭ ئىطالِىٕي لوثۇي لىٍىپ لېٕىٕي ثبغمب ٍبلمب ٔەچچە لېحىُ ثۇرىۋاٌ
ئۇ ذېٍي ثۇرۇٔال ِۇضۇٌّبْ ثوٌۇپ ِەزىٕىگە ھىجرەت لىٍىپ  .جۆوۈظ ثۇٍرۇلىٕي ثىىبر لىٍسى

زېگۀسەن ِۇرجەز ثوٌۇپ ِەوىىگە « ضۇغۇق ضۇ ئۆز ئەوطىٕي جبرجىپحۇ»ثبرغبْ، ئبٔسىٓ ٍۀە 
 . لېچىپ وېٍىۋاٌغبْ ئىسى

ئۇٔىڭ ئۈچۈْ ئبٍبٌي  .ئىىرەِە ئىجٕي ئەثي جەھىً ثوٌطب ٍەِەْ جەرەپىە لبچحي 
رەضۇٌۇٌالھ ئۇٔىڭ ئبِبٍٔىمىٕي لوثۇي لىٍغبٔسىٓ وېَىٓ ئۇ  .رەضۇٌۇٌالھحىٓ ئبِبٍٔىك ضورىسى

ٓ وېّىگە چىممىٍي لوپمبْ ٍېرىسىٓ زېسىئېرىٕىڭ وەٍٕىسىٓ ئىسٌەپ چىمىپ ئۇٔي جىس
ڭسىٓ وېَىٓ ئىطالِغب وىرىپ ٔبھبٍىحي جەلۋازار، ٍبذػي ئۇ غۇٔى .ٍبٔسۇرۇپ ئەوىرزى

  .ِۇضۇٌّبٔالرزىٓ ثوٌۇپ وەجحي
ئي  ئىجٕي ذەجەي وەئجىٕىڭ ٍوپۇلىغب ئېطىٍىپ پبٔبھالّٔبلچي ثوٌغبٔىسى، ثىر ئبزەَ وېٍىپ:

رەضۇٌۇٌالھ! ئىجٕي ذەجەي وەئجىٕىڭ ٍوپۇلىغب ئېطٍىۋاپحۇ، زېگۀىسى، رەضۇٌۇٌالھ: ئۇٔي 
غۇٔىڭ ثىٍەْ ھېٍىمي ئبزەَ ثېرىپ ئىجٕي ذەجەٌٕي  .زەپ ثۇٍرۇق لىٍسى، ٓئۆٌحۈرۈۋەجىى
ئۇ ذېٍي ثۇرۇْ  .ئەِّب ِەلىص ئىجٕي ضەثبثىٕي ٔۇِەٍٍي ئىجٕي ئبثسۇٌال ئۆٌحۈرزى .ئۆٌحۈرۋەجحي

ٍوٌطىسٌىك  ِۇضۇٌّبْ ثوٌۇپ ِەزىٕىگە ھىجرەت لىٍغبْ ۋە ئۇ ٍەرزە ئۀطبرالرزىٓ ثىر ئبزەِگە
ۇٔي ئۆٌحۈرۈۋەجىەْ، ئبٔسىٓ ِۇرجەز ثوٌۇپ ِەوىىگە لېچىپ وەجىەْ لىٍىپ جىسەٌٍىػىپ ئ

 .ھبرىص ئىجٕي ٔۇپەًٍ رەضۇٌۇٌالھمب ئۇ ِەوىىسىىي ۋالحىسا جوٌىّۇ ئەزىَەت ٍەجىۈزگۀىسى .ئىسى
ھۇثبر ئىجٕي ئەضۋەز زېگەْ وىػي رەضۇٌۇٌالھٕىڭ لىسى زەٍٕەة  .غۇڭب ئۇٔي ئەٌي ئۆٌحۈرزى

ٔەجىجىسە،  .چىممبٔسا ئۇٔىڭ ٍوٌىٕي جوضۇپ جۆگىطىٕي ئۈروۈجىەْھىجرەت لىٍّبلچي ثوٌۇپ 
ھۇثبر ِەوىە ئىػغبي  .زەٍٕەة جۆگىسىٓ ٍىمىٍىپ لورضىمىسىىي ثبٌىطي چۈغۈپ وەجىەْ

وېَىٕىي وۈٍٔەرزە ئىطالِٕي لوثۇي لىٍىپ ٍبذػي  .لىٍىٕغبْ وۈٔي لېچىپ وەجحي
 . ِۇضۇٌّبٔالرزىٓ ثوٌۇپ وەجحي

ېٍىمي ئىىىي ٔبذػىچي زېسىىىٕىڭ ثىرىگە ئۆٌۈَ جبزاضي ئەِّب، ئىجٕي ذەجەٌٕىڭ ھ
ٍۀە ثىرىگە ئبِبٍٔىك جىٍۀگەْ ثوٌغبچمب لبٌسۇرۇپ  .ثېرىٍىپ ٔەخ ِەٍسأسا ئىجرا لىٍىٕسى
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  .وېَىٓ ئۇ ِۇضۇٌّبْ ثوٌسى .لوٍۇٌسى
ضەپۋاْ ئىجٕي ئۇِەٍَە ئۆٌۈَ جبزاضي ثېرىٍگەْ جىٕبٍەجچىٍەر ئىچىسىىي ئبزەجحىىي ثىر 

ِەوىە وبجحىۋاغٍىرىٕىڭ چوڭي ثوٌغبچمب ئۆزىسىٓ ئۆزىگە لورلۇپ  ثوٌّبضحىٓ ثەٌىيي جىٕبٍەجچ
غۇڭب ئۇٔىڭغب ئۇِەٍر ئىجٕي ۋەھەة جۈِەھي رەضۇٌۇٌالھسىٓ ئبِبٍٔىك  .لېچىپ وەجىەْ

رەضۇٌۇٌالھ ئۇٔىڭغب ئبِبٍٔىك ثەرزى ۋە ئۇٔىڭغب ئۆزىٕىڭ ِەوىىگە ٍۈرۈظ لىٍغبٔسا  .جىٍىگۀىسى
غۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇِەٍر ئۇٔىڭ وەٍٕىسىٓ ئىس لوغالپ  .ثەٌگە لىٍىپ ثەرزى وىَگەْ ضەٌٍىطىٕي

پۇزاٌە  .چىمىپ جىسزىسە وىّە ثىٍەْ ٍەِۀگە لبچّبلچي ثوٌغبْ ٍىرىسىٓ لبٍحۇرۇپ وىرزى
ئۇ غۇ وۈٔي رەضۇٌۇٌالھ  .ئىجٕي ئۇِەٍرگە وەٌطەن ئۇ ٔبھبٍىحي ٍۈرەوٍىه، جەضۇر ئبزەَ ئىسى

ثىر  .رۇپ رەضۇٌۇٌالھٕي ئۆٌحۈرِەوچي ثوٌۇپ پۇرضەت پبٍالپ ٍۈرزىجبۋاپ لىٍىۋاجمبٔسا پىچبق ئۇ
چبغسا رەضۇٌۇٌالھ ئۇٔي ئۇغحۇِحۇت ٍېٕىغب چبلىرىپ ئۇٔىڭ ٔېّە ِەلطەجٍەرٔي لىٍىپ 

ِەوىە ئىػغبي  .ئۇ غۇئبْ غبھبزەت ئېَحىپ ِۇضۇٌّبْ ثوٌسى .ٍۈرۈۋاجمبٍٔىمىٕي ئېَحمبْ ئىسى
ِەوىە پەجھىطي غەٌىجىٍىه  .ىىىە ٍۀە ضۆز لىٍسىلىٍىٕغبٕٔىڭ ئەجىطي رەضۇٌۇٌالھ وۆپچىٍ

 ئۇالر ئۆزئبرا: .ئبٍبغٍىػىۋىسى، ئۀطبرالرزا ِۇٔساق ثىر ذىً ئۀطىرەظ وەٍپىَبجي پەٍسا ثوٌسى
لبراڭالر، ئبٌالھ رەضۇٌۇٌالھمب ئۆز زېّىٕىٕي، ئبٔب ٍۇرجىٕي پەجھي لىٍىپ ثەرزى، ئەِسى ئۇ ثۇ 

ثبٍبَ ٔېّىٍەرٔي  زۇئبزىٓ پبرىغ ثوٌغبٔسىٓ وېَىٓ ئۀطبرالرغب:ئۇ  .زىَىػحي ٍەرزە لېپمبالرِۇ؟
ھېچ ٔېّە زېّىسۇق، ئي رەضۇٌۇٌالھ! زەپ جۇرۇۋاٌسى، رەضۇٌۇٌالھ  زېسى، ئۇالر: زېَىػحىڭالر؟

زۈوىىسە لبٌغبٍٔىمٍىرىٕي  - ئۇالرزىٓ ووچىالپ ضورىغبٔىسى، ئبذىرى ئۇالر وۆڭٍىسە زەوىە
ئۇٔساق لىٍىػحىٓ ذۇزا ضبلالر، ٍبغىطبِّۇ ضىٍەر ثىٍەْ  رغب:غۇڭب رەضۇٌۇٌالھ ئۇال .ئېَحىػحي

 . زېسى، ٍبغبٍّەْ، ئۆٌطەِّۇ ضىٍەر ثىٍەْ ئۆٌىّەْ
ئبٌالھ ِەوىىٕي رەضۇٌۇٌالھمب ۋە ِۇضۇٌّبٔالرغب پەجھي لىٍىپ ثەرگۀسىٓ وېَىٓ 

ٌّبْ ِەوىىٍىىٍەرگە ئىع ئبٍبْ ثوٌسى ۋە ئۇالرٔىڭ ٔەزىرىسە ھەق ۋە ٔبھەق ئبٍسىڭٍىػىپ ِۇضۇ
غۇڭب ئۇالر ئۆزۈٌىىىسىٓ جەَ ثوٌۇپ  .ثوٌّبلحىٓ ثبغمب چىمىع ٍوٌي ٍولٍۇلىٕي جؤۇپ ٍەجحي

ثۇ چبغسا رەضۇٌۇٌالھ  .رەضۇٌۇٌالھمب ثەٍئەت )ئەھسى( ثېرىپ ثوٍطۇٔىسىغبٍٔىمٍىرىٕي ثىٍسۈرزى
ئۆِەر ئىجٕي  .ضەپبغب چىمىپ ئوٌحۇرۇپ وىػىٍەرزىٓ ثەٍئەت )ئەھسى( ئېٍىػمب ثبغٍىسى

ة رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ضەي جۆۋىٕىسىرەن جۇرۇپ رەضۇٌۇٌالھمب ۋاوبٌىحەْ ذەجحب
وىػىٍەر رەضۇٌۇٌالھمب لۇزرىحىٕىڭ ٍېحىػىچە گېپىٕي ئبڭالغمب ۋە ئىحبئەت  .ئەھسى ئبٌسى

ھىٕسى ثىحٕي ئۇججە ثەٍئەجحىٓ وېَىٓ ئۆٍىگە  .پەٍّبْ( ثېرىػحي - لىٍىػمب ثەٍئەت )ئەھسى
ثىس ضبڭب جوٌىّۇ ئبٌسىٕىپ  ئۇ: .ثۇجٍىرىٕي ئۆز لوٌي ثىٍەْ چېمىػمب ثبغٍىسىلبٍحىپ 

 . زەٍححي، ئۆجۈپحىىۀّىس
رەضۇٌۇٌالھ ِەوىىسە ئوْ جولمۇز وۈْ جۇرۇپ، غەھەرٔىڭ ئىطالِي ثەٌگە ئبالِەجٍىرىٕي 

ٍس ئۇ ِۇغۇ جەرٍبٔسا ئەثۇ ئۇضە .ذەٌىمىٕي ھىساٍەجىە ۋە جەلۋازارٌىممب ٍېحەوٍىسى .ٍېڭىٍىسى
ئىطالَ زەۋىحىٕي لبٔبت ٍبٍسۇرۇظ  .ذۇزائىٕي ثۇٍرۇپ، ھەرەِٕىڭ ِۇٔبرٌىرىٕي ٍېڭىالجمۇززى

 - ئۈچۈْ ئەجراپمب لوغۇٔالرٔي ئەۋەجحي ۋە ِەوىە ئەجراپىسىىي راٍؤالرزا ثبر ثوٌغبْ ثۇت
ھەٍىەٌٍەرٔي پبچبلالپ جبغالظ ئۈچۈْ ئبٍرىُ لوغۇْ ۋە پىسائىَالرٔي ئەۋەجىپ ثۇجالرٔىڭ 

وىّىي ئبٌالھمب ۋە  ِەوىە ووچىٍىرىغب جبوبرچىالرٔي چىمبرجىپ: .ىٕي چبلمۇزۇۋەجحيھەِّىط
زەپ ، لىَبِەت وۈٔىگە ئىّبْ ئېَحىسىىەْ ئۆٍىسە ثۇجٕىڭ ضۇٔىمىٕىّۇ لوٍّبً چېمىۋەجطۇْ
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  .ئېالْ لىٍغۇززى
رەضۇٌۇٌالھ ِەوىىٕي پەجھي لىٍىػحىٓ ذبجىرجەَ ثوٌۇپال ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىسٔي راِىسإٔىڭ 

ئۇٔىڭ  .ٍىٍي( ئۇززا زېگەْ ثۇجٕي چېمىۋىحىػىە ئەۋەجحي - 8وۈٔي )ھىجرىَۀىڭ  - 25
زېگەْ ثۇجٕي چېمىۋىحىع ئۈچۈْ ئەِىرى  ضۇۋائ وەٍٕىسىٕال رەضۇٌۇٌالھ ِۇغۇ ئبٍٕىڭ ئۆزىسە

ِۇغۇ ئبٍٕىڭ ئۆزىسە ٍۀە رەضۇٌۇٌالھ ضەئەز ئىجٕي زەٍس ئەغھەٌىَٕي  .ئىجٕي ئبضٕي ٍوٌغب ضبٌسى
  .بجٍىك ثىٍەْ ِبٔبت زېگەْ ثۇجٕي چېمىۋىحػىە ئەۋەجحيٍىگىرِە ئ

ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىس ئۇززا زېگەْ ثۇجٕي چېمىۋىحىپ وەٌگۀسىٓ وېَىٓ رەضۇٌۇٌالھ ئۇٔي 
ئبً( زا ثۀي جوزەٍّە ذەٌمىگە ئۇالرٔي ئىطالِغب چبلىرىػمب جەڭ لىٍغۇچي  - 10غەۋۋاي )

ِۇھبجىر ئۀطبر ۋە ثۀي  ئۇ .ٔىسىزەۋەجچي لىٍىپ ئەۋەجىە لىطىُ لىٍىپ ئەِەش، ثەٌىي
ذبٌىس ئۇالرٔىڭ ِەھەٌٍىطىگە ٍېحىپ  .ئبزەَ ثىٍەْ ٍوٌغب چىمحي 350ضۇٌەٍّسىٓ ثوٌۇپ، 

ٍۀي ِۇضۇٌّبْ ثوٌسۇق، زېگەْ ، ئەضٍەِٕب ثېرىپ ئۇالرٔي ئىطالِغب زەۋەت لىٍغبٔىسى، ئۇالر
 .چىمحۇق، زېگىٍي جۇرزىٍۀي، وؤب زىٕسىٓ ٍېڭي زىٕغب  ضەثەئٕب ضەثەئٕب گەپٕي زېَەٌّەً

غۇٔىڭ ثىٍەْ ذبٌىس ئۇالرٔي ئۆٌحۈرۈپ ئەضىر ئبٌغىٍي جۇرزى ۋە ھەر ئبزەِگە ثىرزىٓ ئەضىرٔي 
ئبٔسىٓ ثىر وۈٔي جۇرۇپ ھەِّەٍٍۀٕي لوٌىسىىي ئەضىرٌەرٔي ئۆٌحۈرۈۋېحػىە  .جۇجمۇزۇپ ثەرزى

رى ئەضىرٌەرٔي ثۇ چبغسا ئىجٕي ئۆِەر رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ ۋە ئۇٔىڭ ھەِراھٍى .ثۇٍرىسى
ئۆٌحۈرۋېحىػىە لوغۇٌّىسى ۋە لبٍحىپ وەٌگۀسە رەضۇٌۇٌالھمب ئەھۋإٌي ئېَحمبٔىسى، رەضۇٌۇٌالھ 

زەپ ئىىىي  زۇرِەْجۇزا  - ئبزائي ئبٌالھ ! ِەْ ذبٌىسٔىڭ ئىػٍىرىسىٓ  زۇئبغب لوي وۆجۈرۈپ:
رزىٓ ثبغمب ثۀي ثۇ لېحىُ ذبٌىسٔىڭ ثۇٍرۇلي ثىٍەْ ِۇھبجىر ۋە ئۀطبرال .لېحىُ جەورارٌىسى

رەضۇٌۇٌالھ ئەٌىٕي ئەۋەجىپ  .ضۇٌەٍىُ ذەٌمي لوٌٍىرىسىىي ئەضىرٌەرٔي جوٌۇق ئۆٌحۈرۈۋەجىۀىسى
ئۇالرزىٓ ئۆٌحۈرۈٌگۀٍەرگە لبْ پۇٌي جۆٌىّىٕي جۆٌەپ ثەرزى ۋە ئىمحىطبزى زىَٕىٕي جوٌسۇرۇپ 

  .ثەرزى
ثۇجپەرەضٍىىٕىڭ ئەرەة ثۇ غبزات  .ِبٔب ثۇالر ِەوىە پەجھىطي غبزىحىٕىڭ جەپطىالجىسۇر

ٍېرىُ ئبراي جۇپرىمىسىىي ِەۋجۇزىَىحىگە ٍوچۇق ٍبوي ئورۇْ لبٌسۇرِبً ئۇٔي جەٌحۆوۈش ٍولبجمبْ 
ۋە ئۇٔىڭ ھۆوۈِرأٍىمىغب ِەڭگۈٌۈن ذبجىّە ثەرگەْ جبرىري ئەھّىَەجىە ئىگە، ھەي لىٍغۇچ 

بٔالرٔىڭ ھۇزەٍجىَە غەرجٕبِىطىٕىڭ جۈزۈٌىػي ثىٍەْ ِۇضۇٌّ .پەجھي ئۇرۇغي ثوٌسى
ِۀپەئەجىگە لبراپ ٍۈزٌۀگەْ ثۇ زەۋرىٌ ثبضمۇچ ِەوىە پەجھىطي ثىٍەْ جوٌۇلالٔسى ۋە 

ثۇٔىڭسىٓ وېَىٓ جبِبِەْ ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ِۀپەئەجىگە لبراپ ٍۈزٌۀگەْ،  .پۇذحىالٔسى
ۋەزىَەجٕي پۈجۈٍٔەً ِۇضۇٌّبٔالر وؤحىروي لىٍغبْ، ئەرەة لەۋٍِىرىگە رەضۇٌۇٌالھمب ئەي ثوٌۇپ 

ېٍىپ ئىطالِٕي لوثۇي لىٍىع ۋە ئىطالَ زەۋىحىٕي زۇَٔبغب ٍۈزٌۀسۈرۈظ ۋەزىپىطىٕي و
زىّّىطىگە ئېٍىػحىٓ ثبغمب چىمىع ٍوٌي لبٌّىغبْ ٍېڭي ثىر زەۋر ثبغالٔسى ۋە ئۇالرٔي ثۇ 

 . ۋەزىپىٍەرگە الٍىك لىٍىپ ٍېحىػحۈرۈظ ئىػي وېَىٕىي ئىىىي ٍىٍسا جبِبِالٔسى
 ضەِەرىٍىرىثبضمۇچ دەئۋەت  - 3

ئۈچىٕچي ثبضمۇچ رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ھبٍبت ِۇضبپىطىٕىڭ ئبذىرلي ثىر ثبضمۇچي ثوٌۇپ، ثۇ 
رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ٍىگىرِە ٔەچچە ٍىً ِبثەٍٕىسە ئېٍىپ ثبرغبْ ئۇزاق ِۇززەجٍىه وەضىىٓ 

پبضبت، زاۋاٌغۇغالرٔىڭ  - ِۇغەلمەت، پىحٕە - ضىَبضي وۈرەغٍەر ۋە ثېػىسىٓ ئۆجىۈزگەْ ئېغىر
  .ٔەجىجىٍىرى وۆرۈٌىسىغبْ ثبضمۇچ ثوٌسى
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ِۇضۇٌّبٔالر ٍېمىٕمي ٍىٍالرزىٓ ثىرى لوٌغب وەٌحۈرگەْ ئەڭ زور ئەڭ  - ِەوىە پەجھىطي
ِەوىە پەجھىطي ئۆجّۈظ ثىٍەْ  .ِۇۋەپپىمىَەجٍىه ثىر لېحىٍّىك چوڭ غەٌىجە ثوٌۇپ لبٌسى

  .وەٌگۈضىٕي ئبٍرىَسىغبْ وەضىىٓ ثىر پبضىٍي ثوٌسى
 ثبضمۇچٕىّۇ ٍۀە ِۇٔساق ئىىىي جەرٍبٔغب ثۆٌىػىّىس ِۇِىىٓ:ثۇ 
  .( ٍۀىال جىھبز، وۆرەظ لىٍىع جەرٍبٔي1
ثەش ثىٍەْ ئىطالِٕي لوثۇي لىٍىپ  - ( ھەر لبٍطي ذەٌك ۋە ئبٍّبلالرٔىڭ ثەش2

 . ِۇضۇٌّبْ ثوٌۇپ وېحىع جەرٍبٔي
 ھۇٔەٍٓ غبزىتي

بلّبق جېسٌىىىسە لوٌغب وەٌگەْ ِەوىە پەجھىطي ئۇغحۇِحۇت ئېٍىپ ثېرىٍىپ، گوٍب چ
 - ئەجراپحىىي لوغٕب لەثىٍىٍەر ھەظ .ثوٌغبچمب پۈجۈْ ئەرەثٍەر ئۆز لۇاللٍىرىغب ئىػۀّەً لبٌسى

جبڭ  - پەظ زېگۈچە ٍۈز ثەرگەْ، ئەِّب جوضۇپ لبٌغىٍي ثوٌّبٍسىغبْ ثۇ ئۆزگۈرۈغٍەرزىٓ ھبڭ
ثىراق، ثۇ  .جەضٍىُ ثوٌّبً ثوٌّىسىغۇڭب ئۇالر ئىرحىَبرىٌ ۋەٍبوي ئبِبٌطىسٌىمحىٓ  .لىٍىػحي

ٍەرزە ئىٕحبٍىٓ ئبز ضبٔسىىي ئۆزىٕي وۈچٍۈن چبغالٍسىغبْ ھبوبۋاۋۇر لەثىٍە ۋە ئبٍّبلالرٔي ٍوق 
ھەۋازىٓ ۋە ضەلىف لەثىٍىٍىرى ئۆزٌىرىگە ثۀي ٔەضىر، ثۀي جەغەَ ثۀي  .زېگىٍي ثوٌّبٍححي

ثىر ثۆٌۈن وىػىٍەرٔي ئەگەغحۈرۈپ ضەئەز ئىجٕي ثەورى جەِەجي ۋە ثۀي ھىالي ئبٍّىمىسىٓ 
ثۇ ئبٍّبق ۋە لەثىٍىٍەر ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ غەٌىجىطىگە جۀحۀە  .ِۇضۇٌّبٔالرغب لبرغي جوپالٔسى

لىٍىپ ثوٍطۇٔۇغٕي ئۆزٌىرى ئۈچۈْ ئبثروٍىٕي چۈغۈرگۀٍىه، زەپ لبراپ ٔەضىر ئبٍّىمىسىٓ 
ۇٔىڭ لوِبٔسأٍىمىسا ِبٌىه ئىجٕي ئەۋف ٔەضرى زېگەْ وىػىٕىڭ ئەجراپىغب ئۇٍۇغۇپ، ئ

 . ِۇضۇٌّبٔالرغب لبرغي ٍۈرۈظ لىٍىػمب ثەٌجبغٍىسى
ثبظ لوِبٔساْ ِبٌىه ئىجٕي ئەۋف ِۇضۇٌّبٔالرغب لبرغي لوغۇْ جبرجىپ ئبجالّٔبلچي 

ثبال چبلىٍىرى ثىٍەْ ثىرگە ھەٍسەپ  - ِۈٌىي ۋە ذوجۇْ - ثوٌۇۋىسى، ئۇ لوغۇٕٔي ثبرٌىك ِبي
ئەۋجبش  ،ِبٌىه .بذىرى ئەۋجبش ۋازىطىغب وېٍىپ چۈغحيئۇ زاۋاٍِىك ئىٍگىرٌەپ ئ .ِبڭسى

ِبٌىىٕىڭ ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ  .ۋازىطىغب وېٍىپ چۈغىۀسە، لوغۇٕٔىڭ ثبظ ئبذىرى جەَ ثوٌسى
ۋەھبٌۀىي، ئۇالرٔىڭ  .ئەھۋاٌىٕي ئىگىٍەپ وېٍىػىە ئەۋەجىەْ پبٍاللچىٍىرى لبٍحىپ وەٌسى

رەضۇٌۇٌالھ ئىگىٍىگەْ ئبذجبراجٍىرىسىٓ  .وۆرۈٔەجحيروھىٌ ھبٌىحي جوٌىّۇ غەِىىٓ ۋە ئباللسازە 
غۇڭب ئۇ ھەزرەزىٍئەضٍەِىَٕي ئەۋەجىپ زۈغّۀٕىڭ  .زۈغّۀٕىڭ ئبجالٔغبٍٔىمي ِەٌۇَ ثوٌغبٔىسى

ئىچىي لىطّىغب ضولۇٔۇپ وىرىپ، ئۇ ٍەرزە ِۇۋاپىك ِۇززەت جۇرۇپ، ئەھۋاي ئىگىٍەپ وىٍىػىە 
 . ىپىٕي ئىجرا لىٍىپ لبٍحىپ وەٌسىغۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇ ٍوٌغب چىمىپ ۋەز .ثۇٍرىسى

(وۈٔي ضەھەرزە رەضۇٌۇٌالھ  - 6ٍىٍي غەۋۋاي ئېَىٕىڭ  - 8غۀجە )ھىجرىَىٕىڭ 
ِىڭ  12وۈٔىگە جوغرا وىٍەجحي(  - 19ِەوىىسىٓ ئبٍرىٍىپ )ثۇ ِەوىىٕي ئىػغبي لىٍغبٕٔىڭ 

ِەوىىسە  ِىڭي ِەزىٕىسىٓ وەٌگۀٍەر، ئىىىي ِىڭي 10ثۇالرٔىڭ  .ضبھبثە ثىٍەْ ئبجالٔسى
رەضۇٌۇٌالھ ثۇ غبزات ئۈچۈْ ضەفۋاْ ئىجٕي ئۇِەٍَەزىٓ  .ٍېڭىسىٓ ِۇضۇٌّبْ ثوٌغبٔالر ئىسى

زأە ضبۋۇجٕي ثىر ٍۈرۈظ ئەضٍىھەٌىرى ثىٍەْ ئبرىَەت ئبٌسى ۋە ئەجحبپ ئىجٕي ئەضىَسٔي 100
  .ِەوىىگە ۋاٌىٌ لىٍىپ جەٍىٍٕىسى

ِبٌىه  .جە وېچە ٍېحىپ ثبرزىوۈٔي ضەٍػۀ - 20ئىطالَ لوغۇٔي ھۇٔەٍٕگە غەۋۋإٌىڭ 
ئىجٕي ئەۋف ثۇ ٍەرگە ئبٌٍىجۇرۇْ ٍېحىپ وېٍىپ ثوٌغبْ ثوٌۇپ، ئۇ ثۇ جەرەپٍەرزىىي 
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ٍوغۇرۇٔۇظ ِۇِىىٓ ثوٌغبْ  .ئىطحىراجېگىَىٍىه ئۇرۇٔالرغب لوغۇٍٔىرىٕي ئورۇٔالغحۇرۇۋاٌغبٔىسى
ثۆوحۈرِە لوغۇْ جبرلىحىپ ٍوي ئېغىسى، جىٍغب، جبرچۇق، لىَب چولمب ۋە وىرىع ئېغىسٌىرىغب 

ِۇضۇٌّبٔالر وۆرۈٔگەْ ھبِبْ ئوق ثىٍەْ زەرثە ثېرىػىە، ئبٔسىٓ ثىرالال لوزغىٍىپ ٍەر ٍۈزى 
ئەجىطي جبڭ ضەھەرزە رەضۇٌۇٌالھ لوغۇٕٔي رەجىە ضبٌسى  .ھۇجۇِي لوزغبغمب ثۇٍرۇق ثەرگۀىسى

ىٍەْ ِۇضۇٌّبٔالر ضەھەر غۇٔىڭ ث .ئەٌەٍِەرٔي ھەرلبٍطي لىطىّالرغب جبرلىحىپ ثەرزى - ۋە جۇغ
ئۇالر ثۇ ٍوٌالرزا ۋە جىٍغىالرزا  .ئبال لبراڭغۇزا ھۇٔەٍٓ ۋازىطىغب لبراپ جۆۋەْ چۈغۈغىە ثبغٍىسى

ئۇالر غۇٔساق جىسٌىه ثىٍەْ ئىٍگرىٍەۋاجمبْ ثىر  .زۈغّەْ ثۆوحۈرِە لوغۇٔي ثبرٌىمىٕي ثىٍّەٍححي
ئبٌسى جەرەپحىٓ  .ولالر ٍېغىپ وەجحيٍبِغۇرزەن ئ - ثبغٍىرىغب لبر - پەٍححە ئۇغحۇِحۇت ئۈضحي

ثۇ چبغسا ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ضەپٍىرى  .زۈغّۀٍەر چۇلبْ ضېٍىپ زىۋەٍٍەپ وەٌسى
ثۇ  .ھېچ وىػي ھېچ وىػىگە ثبلّبٍححي .چۇۋاٌچبلٍىػىپ، جەرجىپطىس ھبٌسا لېچىػمب ثبغٍىسى

جٕي ھەرة ئۇغحۇِحۇت ثېرىٍگەْ زەرثە ئبجبٍىپ جبالپەت ثوٌسىىي، ھەجحب ئەثۇ ضۇفَبْ ئى
ئەِّب رەضۇٌۇٌالھ  .ئۇالرٔىڭ ئبذىرلي ِەغٍۇثىَىحي لىسىً زېڭىس ثوٍىسا ئبذىرالغمۇزەن، زېسى

ئي  لېچىۋاجمبٔالرزىٓ ئۆزىٕي چەجىە ئېٍىپ ئەضٍىسىىي ئورٔىسىٓ جەۋرۀّەً جۇرزى ۋە:
بثسۇٌال ثۇ ذبالٍىك! ثۇ ٍبلمب وېٍىڭالر، ِبٔب ِەْ رەضۇٌۇٌالھ ثۇ ٍەرزە، ِبٔب ِەْ ِۇھەِّەز ئىجٕي ئ

ثۇچبغسا ئۇٔىڭ ٍېٕىسا ِۇھبجىرالر ۋە ئۆز ئبئىٍە جبۋاثىئبجٍىرىسىٓ ثوٌۇپ،  .زەپ جوۋالٍححي، ٍەرزە
ِبٔب ِۇغۇ ٍەرزە رضۇٌۇٌالھٕىڭ جەڭساغطىس جەضۇر  .ضبٔبلٍىك ثىر لبٔچە وىػىال لبٌغبٔىسى

ئۇ ھەزەپ  .ٌسىلىَبپىحي ۋە ھېچٕىّىسىٓ لورلّبش ثبجۇر ذىطٍىحي ھەلىمىٌ رەۋىػحە ٔبِبٍەْ ثو
ثىراق رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ذېچىرىٕىڭ  .سەٍححيھەٍ ذېچىرىٕي زۈغّەْ جەرەپىە زىۋىحىپ

جىسگىٕىٕي ئۇٔىڭ ثىر ٔەۋرە ئىٕىطي ئەثۇ ضۇفَبْ ئىجٕي ھبرىص ۋە ئۇٔىڭ ئىگەر ئۈزەڭگىطىٕي 
جبغىطي ئبثجبش ئىجٕي ئبثسۇٌّۇجەٌٍىپ چىڭ جۇجىۋاٌغبْ ثوٌغبچمب، ذېچىرٔي ِبڭغىٍي 

ئي ئبٌالھ! ٍبرزىّىڭٕي  ئبٔسىٓ رەضۇٌۇٌالھ ئبجحىٓ چۈغۈپ پەرۋەرزىگبر جبئبالزىٓ: .لوٍّبٍۋاجبجحي
 . ٔبزىً لىٍغىٓ، زەپ ِەزەت جىٍىسى

رەضۇٌۇٌالھ جبغىطي ئبثجبش )رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ(ٔي ثۇٍرۇپ، ضبھبثىٍەرٔي جوۋالجمۇززى )ئۇ 
 ٔىڭ ثىٍەْ ِەْ پۈجۈْ ئبۋازىُ ثىٍەْ:غۇ ئبثجبش ِۇٔساق زەٍسۇ: .ئبۋازى ٍۇلىرى وىػي ئىسى(

لەضەَ لىالالٍّۀىي، ئۇالر ِىٕىڭ ئبۋازىّٕي  .زەپ جوۋٌىسىُ رىسۋاْ ثەٍئىحىگە لبجٕبغمبٔالر ٔەزە؟!
ثىر ئبزەَ  .زىَىػىپ، ئۇچمبٔسەن ٍۈگۈرۈپ وېٍىػحي، ِبٔب ثىس، ِبٔب ثىس ٌەثجەً، ٌەثجەً ئبڭالپ:

ئبڭالپال، جۆگىٕي ئبۋاز جەرەپىە ثۇراٍححي، ئەِّب ئۇٔىڭ جۆگە ثىٍەْ لېچىۋاجمبْ ثوٌطب ثۇ ئبۋازٔي 
جۆگىٕي لبٍحۇرۇغمب ِبزارى ٍەجّەٍححىسە، غۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇضبۋۇت ۋە لىٍىچ، ٔەٍسە لبجبرٌىك جەڭ 

جۆگىطي ثىر ھبزاغىچە  .لوراٌٍىرىٕي لوٌىغب ئېٍىپ جۆگىسىٓ ضەورەپ ئبۋاز جەرەپىە چبپبجحي
لىٍىپ ئبذىرى رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ٍېٕىسا ٍۈززەن ئبزەَ جەَ غۇٔساق  .چېپىپ ھبرغبٔسا جوذحبٍححي

 .ثوٌىۋىسى، ئۇالر ضەپ جبرجىپ زۈغّەْ جوپىٕىڭ ئبٌسىٕي جوضۇپ ئۇالر ثىٍەْ لبجحىك ئېٍىػحي
زەپ « ئي ئۀطبر جبِبئەضي! ئي ئۀطبرالر! »لبرىحىٍسى:  غبئۇٔىڭسىٓ وېَىٓ زەئۋەت ئۀطبرالر

ذەزرەج )ئۀطبرالرٔىڭ ثىر ئبٍّىمي(گە ئبالھىسە ئبٔسىٓ ثۀي ھبرىص ئىجٕي  .چبلىرىٍسى
گوٍب ئۈروۈجۈٌگەْ جەرۀسەن لېچىۋاجمبْ ِۇضۇٌّبٔالر ثۇ ئبۋازٔي ئبڭالپ  .لبرىحىٍىپ چبلىرىٍسى

ٔەجىجىسە، ھەر ئىىىي جەرەپ ئبجبٍىپ  .ئوۋغب ئېحىٍغبْ ٍوٌۋاضحەن ئېحىٍىپ وېٍىػحي
 .جەڭ ِبٔب ئەِسى لىسىسى، زېسى ٌۇٌالھجبضبرەت، ئبجبٍىپ لەھرىّبٍٔىك ثىٍەْ ئېٍىػحي رەضۇ
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زەپ ئۇالر جەرەپىە  زۈغّۀٍەر ذبر ثوٌطۇْ! ئبٔسىٓ ٍەرزىٓ ثىر چبڭگبي جوپىٕي ئېٍىپ:
ثۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇالرٔىڭ  .چبچمبٔىسى، ئۇالرٔىڭ ھەِّىطىٕىڭ وۆزٌىرى جوپىغب جوغۇپ وەجحي

 . وەٍٕىگە چېىىٕسى جەرجىپٍىرى چبۋاٌچبلالغحي، ئىػٍىرى - جەڭگىۋارٌىمي ثوغىػىپ، ضەپ
رەضۇٌۇٌالھ ھېٍىمي ثىر ضىمىُ جۇپرالٕي چېچىپ ئوزاق ئۆجّەٍال زغّەْ جەرەپىە ئېغىر 

 .ضەلىف لەثٍىطىسىٕال ٍەجّىػىە ٍېمىٓ ِۇغرىه جەڭگىر ئۆٌحۈرۈٌسى .ِەغٍۇثىَەت ٍۈزٌۀسى
لىسٌىرىٕي  - ٍبراق ۋە ذوجۇْ - ِۈٌۈن، لوراي - ِۇضۇٌّبٔالر ئۇالرٔىڭ ھەٍسەپ وەٌگەْ ِبي

 ئبٌالھ لۇرئبٔسا ثۇ ئۆزگۈرۈغٍەرگە ئىػبرەت ثېرىپ ِۇٔساق زەٍسۇ: .ٍېغىپ ئۆجىۈزىۋاٌسى

تُ ْغِن َعنُكْم  َكِثيَرٍة َويَ ْوَم ُحنَ ْيٍن ِإْذ َأْعَجَبْتُكْم َكثْ َرُتُكْم فَ َلمْ  َلَقْد َنَصرَُكُم الّلُه ِفي َمَواِطنَ ﴿ 
َعَلى َرُسوِلِه  ثُمَّ أَنَزَل الّلُه َسِكيَنَتهُ  ِبَما رَُحَبْت ثُمَّ َولَّْيُتم مُّْدِبرِينَ  َشْيًئا َوَضاَقْت َعَلْيُكُم اأَلْرضُ 

َب الَِّذيَن َكَفُروْا َوَذِلَك َجَزاء اْلَكاِفرِينَ  َوَعَلى اْلُمْؤِمِنيَن َوأَنَزَل ُجُنوًدا لَّْم تَ َرْوَها   ﴾َوعذَّ
ضبٔىڭالرٔىڭ وۆپٍۈوىسىٓ ذۇغبٌٍىٕىپ ھۇٔەٍٓ وۈٔسە )ھۇٔەٍٓ جېڭىسە( ئەٍٕي ۋالىححب 

وەجحىڭالر، )ٍۀي ثۈگۈْ ثىسٔىڭ ضبٔىّىس وۆپ، ِەغٍۇپ ثوٌّبٍّىس زېسىڭالر ثۇ چبغسا 
ئىسى( ضبٔىڭالرٔىڭ وۆپٍۈوي  4000ِىڭ، ِۇغرىىالر ٔىڭ ضبٔي  12ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ضبٔي 

گە جبر جۇٍۇٌسى، ضىٍەرگە لىٍچە ئەضمبجّىسى، )لبجحىك لورلمىٕىڭالرزىٓ( وەڭ زېّىٓ ضىٍەر
ئبٔسىٓ )ِەغٍۇپ ثوٌۇپ رەضۇٌۇٌالھٕي ئبزغىٕب ِۇئّىٍٕەر ثىٍەْ جبغالپ( ئبرلبڭالرغب لبراپ 
لبچحىڭالر، ئبٔسىٓ ئبٌالھ پەٍغەِجىرىگە ۋە ِۇئّىٍٕەرگە ِەرھەِەت لىٍىپ ذبجىرجەٍِىه 

ئۇالرٔي  .ضىٍەرگە لوغۇٔالرٔي )ٍۀي ضىٍەرگە ٍبرىسەِگە پەرىػحىٍەرٔي( چۈغۈرزى .ثېغىػٍىسى
ضىٍەر وۆرِىسىڭالر )غۇٔىڭ ثىٍەْ ضىٍەر غەٌىجە لىٍسىڭالر(، ئبٌالھ وبفىرالرٔي ئۆٌحۈرۈظ ۋە 

 - 9« لۇرئبْ وەرىُ« )»وبفىرالرٔىڭ جبزاضي ئۀە غۇزۇر .ئەضىر ئېٍىٕىع ثىٍەْ( ئبزاثٍىسى
 . ئبٍەجٍەر( - 26،  - 25ضۈرە 

وېَىٓ ئۇالرٔىڭ ثىر ثۆٌىىي  زۈغّەْ جەرەپ جەڭ ِەٍسأىسا ئېغىر غىىەضحە ٍېگۀسىٓ
جبئىف جەرەپىە، ٍۀە ثىر ثۆٌىىي ٔەذٍي زېگەْ جبٍغب، ئۈچىٕچي ثىر ثۆٌىىي ئەۋجبضمب لبراپ 

غۇٔىڭ ثىٍەْ رەضۇٌۇٌالھ ئەۋجبضمب ئەثۇ ئبِىر ئەغئەرى ثبغچىٍىمىسا ثىر جۈروۈَ  .جىىىۋىحىػحي
ەْ ئبزراق جىروىػپ، ئبذىر ئۇالر زۈغّەْ ثىٍ .لوغالپ زەرثە ثەرگۈچي لىطىّٕي ئەۋەجىۀىسى

غۇ لېحىّمي جىروىػىػحە لىطىُ لوِبٔسأي ئەثۇ ئبِىر ئەغئەرى  .زۈغّۀٕي ِەغٍۇپ لىٍسى
 . غەھىس ثوٌۇپ وەجحي

ٍۀە ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ئبجٍىك چەۋۀسازٌىرىسىٓ ثىر ثۆٌۈن وىػىٍەر ٔەذٍىگە لبچمبْ 
ىسە زۇرەٍس ئىجٕي ضەِەت لوٌغب لبچمۇٔالر ئىچ .ِۇغرىه لبچبق لوغۇٔىٕي لوغالپ زەرثە ثەرزى

ئەِّب، ِۇغرىىالرٔىڭ ِۇجٍەق وۆپ  .چۈغىەْ ثوٌۇپ، ئۇٔي رەثىئە ئىجٕي رەفَىئ ئۆٌحۈرزى
رەضۇٌۇٌالھ غۀىّەجٍەرٔي  .ضبٔسىىي لبچبق لوغۇٔي جبئىفمب وىرىپ پبٔبھٍىٕىۋاٌغبْ ئىسى

  .ۈغي لوزغىسىجەٍِەپ ثوٌغبٔسىٓ وېَىٓ ثۇالرغب ئۆزى ثىۋاضىحە لوغۇْ جبرجىپ جبزا ٍۈر
ِىڭ  24ثۇ لېحىُ لوٌغب چۈغىەْ غۀىّەجٍەرٔي جۈر ثوٍىچە ھېطبثٍىغبٔسا ئبٌحە ِىڭ ئبزەَ، 

گىراِغب جەڭ( وۈِۈظ  4. 37ِىڭسىٓ وۆپرەن لوً، جۆت ِىڭ ئولۇٍە )ثىر ئولىَە  40جۆگە، 
حىپ رەضۇٌۇٌالھ ثۇ غۀىّەجٍەرٔي جەٍِەپ جىئىررأە زېگەْ جبٍسا جوذحى .لبجبرٌىمالر ئىسى

جۇرۇغمب ِەضئۇز ئىجٕي ئەِرىٍغىپبرٔي ِەضئۇي لىٍسى ۋە جبئىف غبزىحىسىٓ پبرىغ ثوٌغبٔغب لەزەر 
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ئەضىرٌەر ئىچىسە رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئېّىٍسەظ ھەِػىرىطي  .ثۇ غۀىّەجٍەرٔي جەلطىُ لىٍّىسى
رەضۇٌۇٌالھمب ئۇ رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئبٌسىغب وېٍىپ ئۆزىٕي  .غەٍّب ثىٕحي ھبرىص ضەئەزىّۇ ثبر ئىسى

جؤۇغحۇرغبٔىسى، رەضۇٌۇٌالھ ئۇٔي ئۇٔىڭسىىي ِەٌۇَ ثىر ثەٌگە ثىٍەْ جؤۇۋېٍىپ ٔبھبٍىحي ذۇظ 
ثوٌسى ۋە ئۇٔىڭغب ئۈضحىسىىي رىساضىٕي ضېٍىپ ئوٌحۇرۇغمب جەوٍىپ لىٍسى، ئبٔسىٓ ئۇٔىڭغب 

 . ئىٍحىپبت لىٍىپ لوٍۇۋەجحي
 تبئىف غبزىتي

ھۇٔەٍٓ غبزىحىٕىڭ زاۋاِىسۇر، چۈٔىي، ھۇٔەٍٓ جەڭ جەوحىسىٓ ئبٌغبٔسا  - ثۇ غبزات جېگي
ِەٍسأىسا ِەغٍۇپ ثوٌغبْ ھەۋازىٓ ۋە ضەلىف لبچبق لوغۇٔي ثبظ لوِبٔساْ )ِبٌىه ئىجٕي ئەۋف( 

رەضۇٌۇٌالھ ھۇٔەٍٕسىىي  .ثىٍەْ ثىٍٍە جبئىف لورغىٕىغب وىرىپ ِۇزاپىئەٌىٕىۋاٌغبٔىسى
ٓ پبرىغ ثوٌۇپال، ِۇغۇ ئبً )ٍۀي غۀىّەجٍەرٔي ٍىغىپ جىئررأىگە ئورۇٔالغحۇرۇغحى

ئۇ ٍوٌغب چىمىػحىٓ ثۇرۇْ ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىسٔي  .غەۋۋاي(ٔىڭ ئۆزىسە جبئىفمب جبزا ٍۈرۈظ لىٍسى
ئبٔسىٓ ئۇ  .ِىڭ وىػي ثىٍەْ لوغۇٕٔىڭ وۆزەجچىٍىرى ضۈپىحىسە ئبٌسىٓ ٍوٌغب ضېٍىۋەجىۀىسى

حىسە ٔەذٍي، ٍبِبٔىَە ئبٔسىٓ ئۇ ٍوي ئۈض .چوڭ لوغۇٕٔي ثبغالپ ئۆزى ثىۋاضىحە ئبجالٔسى
ئۇ ٍەرزە  .لەرٔۇٌّۀبزىٍٕي ثېطىپ ئۆجۈپ ٌەٍَە زەپ ئبجىٍىسىغبْ ثىر جبٍغب ٍېحىپ وەٌسى

 .رەضۇٌۇٌالھ ئۇٔي چېمىپ جۈزٌىۋېحىػىە ثۇٍرىسى .ِبٌىه ئىجٕي ئەۋفٕىڭ ثىر لەٌئەضي ثبر ئىسى
ىف لەٌئەضىگە ٍېمىٓ ثىر جبٍغب ئبٔسىٓ زاۋاٍِىك ئىٍگىرىٍەپ ثىر چبغسا جبئىفمب ٍېحىپ ثېرىپ جبئ

 . چۈغۈپ غۇ ٍەرگە ثبرىگبھ لۇرزى ۋە لەٌئۀي ِۇھبضىرگە ئبٌسى
ِۇضۇٌّبٔالر ئۇالرٔي ِۇھبضىرىگە ئبٌغبْ جۇٔجي وۈٔي  .ِۇھبضىرە ذېٍي ئۇزۇْ زاۋاِالغحي

ٍبِغۇرزەن ئوق ٍبغسۇرۇپ، ِۇضۇٌّبٔالرزىٓ  - زۈغّەْ جەرەپ ئۇالرغب لەٌئە ئۈضحىسىٓ لبر
ٔەجىجىسە، ِۇضۇٌّبٔالر  .ئبزەَ ٍبرىالٔغبْ ۋە ئوْ ئىىىي ئبزەَ )غەھىس ثوٌۇپ وەجىەْ(ٔۇرغۇْ 

ثبرىگبھٕي ئەضٍىسىىي ئورٔىسىٓ ھبزىرلي جبئىف جبِەضىٕىڭ ئورٔىغب ٍۆجىەغىە ِەججۇر ثوٌغبْ 
 . ۋە ِۇغۇ ٍەرٔي ثبزا لىٍىپ ئۇرۇغٕي زاۋاِالغحۇرغبْ

پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ جبئىف وۈچٍىرىگە ِۀچبٔبق جىىٍەپ ئۇالرٔي جوپمب جۇجمبٔىسى، ثۇ  
وىچىه چبن  - ِۀچۀىمحب ئېحىٍغبْ جبغالر لەٌئە جېّىسا چوڭ .جەزىجىر ثىر ئبز ئىػٍەپ لبٌسى

غۇٔىڭ ثىٍەْ ثىر جۈروۈَ وىػىٍەر زەثجبثە )ھبزىرلي  .ٍوچۇلالرٔي پەٍسا لىٍسى - ۋە غۇرا
ِبٔسىىي جبٔىب(ٔىڭ ئىچىگە وىرىپ جبِٕي جىػىع ئۈچۈْ لەٌئە جۈۋىگە ثبرغبٔىسى، زۈغّەْ زا

ئۇٔىڭ  .لىسىً لىسىحىٍغبْ جۆِۈر زىرالرٔي ئېحىپ زەثجبثەگە ئوت لوٍىۋەجحي - ثۇالرغب لىپ
جېگىسىىىٍەر لبٍحىپ چىمىۋىسى، ئۈضحىسىٓ ئوق ٍبغسۇرۇپ ثىر لبٔچە وىػىٕي غەھىس 

ر ئەٌەٍـھىططبالَ ٍۀە زۈغّۀٕي جەضٍىُ ثوٌۇغمب ِەججۇرالظ ئۈچۈْ جەڭ پەٍغەِجە .لىٍىۋەجحي
ثوضحبٍٔىرىغب ئوت لوٍۇغمب  - جەزىجىرى ضۈپىحىسە جبئىف ئۈزۈِسارٌىمىٕي وېطىپ جبغالظ ۋە ثبغ

غۇٔىڭ ثىٍەْ ضەفىك  .ثۇٍرىغبٔىسى، ِۇضۇٌّبٔالر ثىر ثۆٌۈن ٍەرٌەرٔىڭ جبٌٍىمىٕي ۋەٍراْ لىٍسى
رەھىّٕىڭ ھۆرِىحي ئۈچۈْ ئوت  - رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئبٌسىغب وېٍىپ ئبٌالھٕىڭ ۋە ضىٍَەذەٌمي 

رەھىّٕىڭ  - رەضۇٌۇٌالھ ئۇٔي ئبٌالھٕىڭ ۋە ضىٍَە .لوٍۇغٕي جوذحبجطبڭ، زەپ ٍبٌۋۇرۇغحي
وىّىي لەٌئەزىٓ ئەي  ھۆرِىحي ئۈچۈْ زەپ لبٌسۇرۇپ لوٍسى، ئبرلىسىٓ جبوبرچي چىمىرىپ:

ٔەجىجىسە  .ثۇ جەزثىرِۇ ثەٌگىٍىه روي ئوٍٕىسى .زەپ ئېالْ لىٍغۇززىثوٌۇپ چۈغطە، ئۇ ھۆر 
ثۇالرٔىڭ ئىچىسە ثىر وىػي  .ٍىگىرِە ئۈچ ئبزەَ ھەرذىً ٍوٌالر ثىٍەْ لەٌئەزىٓ چۈغۈپ وەٌسى
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جبئىف لەٌئەضي ئىچىسىىي ثىر ضۇ جبرجىع ئەضۋاثىٕىڭ ئبرغبِچىطي ثىٍەْ لەٌئە ئۈضحىسىٓ 
ئبرلبٔچي( ) ئەثۇ ثەورەجە الھ ئۇٔي غۇ ِۀبٔي ئىپبزىٍەٍسىغبْرەضۇٌۇٌ .ضىَىرىٍىپ چۈغىۀىسى

ثۇالرٔىڭ جەِىٕبجىٕي  .زەپ ئبجبپ لوٍسى ۋە ئۇالرٔىڭ ھەِّىطىٕي وەچۈرۈَ لىٍسى
ثۇ ئىع لەٌئەزىىي ِۇغرىىالر ئۈچۈْ ئېَحمبٔسا ٔبھبٍىحي لبجحىك زەرثە  .ِۇضۇٌّبٔالرغب ٍۈوٍىسى

  .ثوٌسى
ضوزۇٌغبٔطېرى زۈغّۀٕىڭ لبرغىٍىك وۆرضىحىع جەزثىرٌىرى ِۇھبضىرىٕىڭ ۋالحي ئۇزۇٔغب 

ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ئىچىسە ِۇغرىىالرٔىڭ ئوق زەرثىطي ۋە لىسىحىپ جبغٍىغبْ جۆِۈر  .وۈچەٍسى
ئەضٍىسە  .ٍېحىُ ۋە ٍبرىسار ثوٌۇظ ئەھۋاٌي ئېػىپ ثبرزى - پبرچىٍىرىٕىڭ زەرثىطىسىٓ ئۆٌۈَ

 .جۈٌۈن جوپٍىۋاٌغبٔىسى - ىۈزەن جەِىٕبت ۋە ئوزۇقزۈغّەْ جەرەپ لورغبْ ئىچىگە ثىر ٍىً ٍەج
ِۇضۇٌّبٔالر جبئىف ِۇھبضىرىطىٕي ثوغىحىپ لبٍحىع ئۈچۈْ ٍوٌغب چىمىۋىسى، ثىر وىػي: ئي 

ئي ئبٌالھ! ضەلىف  لىٍطبڭ زېۋىسى، رەضۇٌۇٌالھ: رەضۇٌۇٌالھ! ضەلىف ذەٌمىگە زۇئبٍي ثەز
  .زېسى، بغٍىغىٓذەٌمىٕي ھىساٍەت لىٍغىٓ ۋە ئۇالرٔي جوغرا ٍوٌغب ث

رەضۇٌۇٌالھ جبئىفحىىي ِۇھبضىرٔي ثوغىحىپ جىئررأىگە لبٍحىپ وەٌگۀسىٓ وېَىٓ، 
ِۈٌۈن ۋە ئەضىرٌىرىٕي جىٍەپ ئېٍىۋىٍىع  - ھەۋازىٓ ذەٌمي جەۋثە )پۇغبٍّبْ( لىٍىپ، ِبي

ئۈچۈْ ئەٌچي وېٍىپ لبالر زېگەْ ئۈِىسجە غۀىّەجٍەرٔي جەلطىُ لىٍّبً، ئوْ ٔەچچە وۈْ 
ٍبزى  - غۇڭب، رەضۇٌۇٌالھ پۈجۈْ ئەش .ٌېىىٓ، ئۇالر جەرەپحىٓ ھېچىىُ وەٌّىسى .جۇرزى وۈجۈپ

غۀىّەت ۋە جەلطىّبجحب لبٌغبْ ئبٍرىُ غەذىطٍەر، لەثىٍە ئبلطبلبٌٍىرى ۋە ِەوىە 
 .وبجحىۋاغٍىرىٕىڭ وۆڭٍىٕي جىٕسۇرۇپ لوٍۇظ ئۈچۈْ غۀىّەجٍەرٔي جەلطىُ لىٍىػمب وىرىػحي

ٍىً لىٍىع ئوثَېىحٍىرى ھەِّىسىٓ ئەۋۋەي ثەھرىّەْ لىٍىٕسى ۋە ئبالھىسە وۆڭٍىٕي ئىطالِغب ِب
رەضۇٌۇٌالھ ئەڭ ئبۋاي ئەثۇ ضۇفَبْ ئىجٕي ھەرثىە لىرىك ئولىَە )ثىروىٍوغب  .ٔىطىۋىگە ئىگە ثوٌسى

زېگۀىسى،  ئوغٍۇَ ٍەزىسوىچۇ؟ ئەثۇ ضۇفَبْ: .ٍېمىٓ( ئبٌحۇْ ۋە ٍۈززأە جۆگە ثىرىۋەجحي
ئوغٍۇَ  ئەثۇ ضۇفَبْ ٍۀە: .غىّۇ غۇٔچىٍىه ِىمسارزا ِبي زۇَٔب ثەرزىرەضۇٌۇٌالھ ئۇٔىڭ

زۇَٔب  - زېگۀىسى، ئۇٔىڭغىّۇ ٍۀە ئبجىطىٕىڭىىگە ئوذػبظ ِىمسارزا ِبي ِۇئبۋىَىگىچۇ؟
ھەوىُ ئىجٕي ھىساِغب ٍۈز زأە جۆگە ثەرگۀىسى، ھەوىُ ٍۀە ٍۈز جۆگە ئىٍحىپبت  .ئىٍحىپبت لىٍسى

ئۇٔىڭسىٓ وېَىٓ ضەپۋاْ ئىجٕي  .ٌۇٌالھ ئۇٔىڭغب ٍۀە ٍۈز جۆگە ثۇٍرۇزىرەضۇ .لىٍىػٕي ضورىسى
ھبرىص  .ئبرلىسىٓ ضوراپ ئۈچ ٍۈز جۆگىگە ئىگە ثوٌسى - ئوِەٍَىگە ٍۈز جۆگە ثەرگۀىسى، ئوِۇ ئبلب

غۇٔىڭسەن لۇرەٍع وبجحىۋاغٍىرى ۋە ثبغمب لەثىٍە  .ئىجٕي ھبرىص ئىجٕي وەٌسىگە ٍۈز جۆگە ثەرزى
ٍۀە ثىر  .ٍۈززىٓ جۆگە ئىٍحىپبت لىٍسى - ئبلطبلبٌٍىرىسىٓ ثىر لبٔچە وىػىگە ٍۈززىٓ

ِۇھەِّەز جۆگەپ وېحىػىسىٓ  ھەجحب ئەي ئبرىطىسا .لىطىٍّىرىغب ئەٌٍىىحىٓ لىرىمحىٓ ثەرزى
ٔەجىجىسە، غۇ ئەجراپحىىي ئەئراثي )ثەزەۋى( ٌەر  .لورلّبً ثېرىسىىەْ، زېگەْ ذەۋەر جبرلبٌسى

جوپ وېٍىپ، ھەجحب ئۇٔي ِەٍسإٔىڭ ئەڭ چېحىسىىي  - ھسىٓ ِبي جەٌەپ لىٍىپ جوپرەضۇٌۇٌال
زەرەخ رەضۇٌۇٌالھٕىڭ رىساضي )ٍەوحەن(ٔي ئىٍىۋاٌسى، ثۇ  .ثىر زەرەخ جۈۋىگىچە لىطحبپ ئبپبرزى

ئي ذبالٍىك! رىساٍىّٕي ضۇٔۇپ ثىرىڭالر، ئبٌالھ ثىٍەْ لەضەِىي،  چبغسا رەضۇٌۇٌالھ ئۇالرغب:
ٍېٕىّسا جەھبِە زەرەذٍىرىٕىڭ ضبٔىچە ِبي ِۈٌۈوىُ ثوٌطب، ئۇٔىڭسىٓ ئۆزۈِگە  ئەگەر ھبزىر

وۆزى وىچىه،  ِەْ ئۇٔساق ثېرىً، .ئبزرالّۇ لبٌسۇرِبً، ھەِّىٕي ضىٍەرگە ثېرىۋەجىەْ ثوالجحىُ
ئبٔسىٓ ئۇ جۆگىطىٕىڭ ٍېٕىغب ثېرىپ، جۆگىطٕىڭ  .لورلۇٔچبق وبززاپالرزىٓ ئەِەضّەْ، زېسى
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پوٌجب زېگەْ  - زە، ِۇٔساق زېسى: ضىٍەرٔىڭ ثۇ ئوٌجب - ي ٍۇڭٕي ٍوٌۇپ ئبٌسىٌووىطىسْ ثىر جب
ثىر ٔېّىٍىرىڭالرزىٓ ِبڭب ِۇغۇٔچىٍىىّۇ لبٌّبٍسۇ، پەلەت ثەغحىٓ ثىرى لبٌىسۇ، ئۇ ثەغحىٓ 

  .ثىرىّۇ ٍۀە ضىٍەرگە لبٍحۇرىٍىسۇ
ثوٌغبٔسىٓ  ئىطالَ زىٕىغب ِبٍىً لىٍىع ئوثَىحٍىرىغب رەضۇٌۇٌالھ ئۆزى چبغالپ ثېرىپ

 .وېَىٓ، زەٍس ئىجٕي ضبثىحٕي لبٌغبْ غۀىّەجٍەر ثىٍەْ ئەضىرٌەرٔىڭ ضبٔىٕي ئېٍىػمب ثۇٍرىسى
ھەر ثىر ئبزەِگە جۆت جۆگە، لىرىك زأە لوً  .ئبٔسىٓ ئۇٔي لوغۇٕٔىڭ وىػي ثېػىغب چبچمبٔىسى

ثۇ  .ثوٌسى ٔبۋازا ئبجٍىك ثوٌطب ئوْ ئىىىي جۆگە ۋە ٍۈز ٍىگىرِە لوٍغب ئىگە .جەلطىُ ثوٌسى
 .جەلطىّبت ٔبھبٍىحي وۈچٍۈن ضىَبضىَىۋىٍىىىە ئىگە ئىٕحبٍىٓ زأب جەلطىّبت ثوٌغبٔىسى

چۈٔىي، زۇَٔبزا غۇٔساق ثىر لىطىُ وىػىٍەر ثبروي، ئۇالرٔي ھەلىمبٔىَەت لبٍٕىّىغب ئەلىٍٍىرى 
ذۇززى  لورضبلٍىرى ضۆرەپ ئەوىرىسۇ، ثۇ - ئىسراوٍىرى ئەِەش، ثەٌىي گبي - ۋە جەپەوىۇر، ئبڭ

ئىطەْ ضوٌىۋاٌغبٔغب  - ذەغەوىە ئبٌساپ لوجبٔغب ئبِبْ - ئۈرۈوىەن، ئبضبۋ ھبٍۋأالرٔي ٍەَ
ئىطالِغب ِبٍىً لىٍىٕىػي ئۈچۈْ ھەرذىً لىسىمحۇرۇظ ۋە  - ثۇٔسالالرِۇ ئىّبْ .ئوذػبٍسۇ

  .جەٌپ لىٍىع ۋاضحىٍىرىگە ِۇھحبج، ئەٌۋەجحە
 غۇڭب ھەرذىً ئۆضەن گەپ .زەضٍەپحە ئبٔچە ٍبذػي چۈغىٕىپ وەجّىسى ٕيثۇ ضىَبضەج 

ئۇالر ھۇٔەٍٓ  .ئۀطبرالر ئبغۇ ضىَبضەجٕىڭ زىَٕىٕي ئەڭ وۆپ جبرجحي .ضۆزٌەر پەٍسا ثوٌسى -
ۋەھبٌۀىي، لىَىٓ پەٍححە چبلىرىٍغبٔسا  .ھەزىَە ضوۋغىٍىرىسىٓ پۈجۈٍٔەً ِەھرۇَ لبٌغبٔىسى

ِۆرىگە جىرەپ جەڭ لىٍىپ  - ئەٌەٍـھىططبالَ ثىٍەْ ِۆرىٕيئۇچمبٔسەن وېٍىپ پەٍغەِجەر 
 .لوغۇٕٔىڭ چېىىٕىع ھبٌىحىٕي غەٌىجە ۋە زەپەر ھبٌىحىگە ئۆزگەرجىۀٍەر زەي ئۀطبرالر ئىسى

جۇرۇلىٕي ئبڭالپال لۇٍرۇلىٕي ذبزا لىٍىپ جىىىۋەجىۀٍەر  - ئەِسىٍىىحە ثوٌطب جەڭٕىڭ جبراق
جبالق  - ٍەرٔي ئېٍىپ، ذۇغبٌٍىمىسىٓ وۆزٌىرى ئبالقوۈِۈغ - لوٌٍىرىغب ئۇچۇِالپ ئبٌحۇْ

ئىجٕي  .ئەِّب، ئۇالرچۇ جېري ثىر لوٍٕىڭ ثوٍٕىغب ئبرغبِچب ضېٍىپ ثبلّىسى .ثوٌۇپ وەجحي
ئىطھبق ئەثۇ ضەئىسىً ذۇزرىََي )رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ( زىٓ ٔەلىً لىٍغبْ ثىر ھەزىطحە ِۇٔساق 

ػٍەرگە ۋە ثبغمب ئەرەة لەثىٍىٍىرىگە وۆپٍەپ رەضۇٌۇٌالھ، ثۇ غۀىّەجٍەرزىٓ لۇرەٍ زەٍسۇ:
ثېرىپ ئۀطبرالرغب ھېچ ٔەرضە جەگّىگۀسىٓ وىَٓ، ثۇ وىػىٍەر ئۆز ئىچىسە ذبپب ثوٌۇپ ثەزى 

ئەزثىراٍي ذۇزا! رەضۇٌۇٌالھ ئەِسى ئۆز  ھەجحب ئبچچىمىغب پبٍٍىّىغبْ ثىرضي: .گەپٍەرٔي لىٍسى
ضەئەز ئىجٕي ئۇثبزە رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ٍېٕىغب  .زېسى، جبِبئەجٍىرىٕي جېپىۋىٍىپ ثوٌسى - لەۋَ

لېرىٕساغٍىرىڭغب ۋە ثبغمب لەثىٍە ئبلطبلبٌٍىرىغب زور  - ئي رەضۇٌۇٌالھ! ضەْ ئۆز لەۋَ وىرىپ:
ِىمسارزا ضوۋغب ۋە ھەزىَەٌەرٔي جۆوۈپ ثېرىپ، ئۀطبرالرزىٓ ئىجبرەت ثۇ ثىر جەِەت 

 زېۋىسى، رەضۇٌۇٌالھ:، ٓ ذبپب ثوٌۇپحۇوىػىٍەرگە ھېچ ٔەرضە ثەرِىگۀىسىٓ وېَىٓ ئۇالر ضۀسى
ئي رەضۇٌۇٌالھ! ِۀّۇ غۇالرٔىڭ  زەپ ضورىسى، ضەئەز ئىجٕي ئوثبزە: ضۀّۇ ذبپب ثوٌسىڭّۇ؟

، ئۇٔساق ثوٌطب لەۋِىڭٕي ِۇٔۇ ئىھبجە ئىچىگە ٍىغمىٓ :رەضۇٌۇٌالھ .زېسى، زە، ئەٌۋەجحە - ثىرى
ئۇالرٔي ھېٍىمي ئىھبجە ئىچىگە  غۇٔىڭ ثىٍەْ ضەئەز ئۀطبرالرٔىڭ لېػىغب چىمىپ .زېسى

ئبٔسىٓ ٍۀە  .ئۇالرٔي وىرگىٍي لوٍسى .ِۇھبجىرالرزىٓ ثىر ثۆٌۈن وىػىٍەر وەٌگۀىسى .ٍىغسى
ئۇالر جوٌۇق ٍىغىٍىپ ثوٌۇۋىسى، ضەئەز چىمىپ  .ثىر ثۆٌۈوٍەر وەٌگۀىسى، ئۇالرٔي وىرگۈزِىسى

غۇٔىڭ ثىٍەْ رەضۇٌۇٌالھ  .زەپ ذەۋەر لىٍسى، ئۀطبرالر ٍىغىٍىپ ثوٌسى رەضۇٌۇٌالھمب:
ئي ئۀطبرالر  ئۇالرٔىڭ ٍېٕىغب وىرىپ ئبۋۋاي ئبٌالھمب ھەِسۇضبٔب ئېَححي، ئبٔسىٓ ِۇٔساق زېسى:
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جبِبئەضي! ِبڭب ضىٍەر جەرىپىسىٓ ئبڭالٔغىٕي لبٔساق گەپ؟! ئۇ ضىٍەرٔىڭ وۆڭٍۈڭٍەرزە ِبڭب 
گۇِراھ  - سىسا ضىٍەر ئبزغۇْئبچچىمڭالر وەٌگىٕىّۇ؟! ِەْ ضىٍەرٔىڭ لېػىڭالرغب ثېرىػٕىڭ ئبٌ

 - ذەٌك ئەِەضّىسىڭالر، ئبٌالھ ضىٍەرٔي ِېٕىڭ ضەۋەثىُ ثىٍەْ ھىساٍەت لىٍّىسىّۇ؟ وەِجەغەي
ٔبِرات ئىسىڭالر، ئبٌالھ ضىٍەرٔي ثبً لىٍّىسىّۇ؟ ئۆزئبرا ئبزاۋەجٍىه زۈغّۀٍەرزىٓ ئىسىڭالر، 

غۇٔساق، ئبٌالھ ۋە  ئۀطبرالر: ئبٌالھ لەٌجىڭالرٔي ثىرٌەغحۈرۈپ ضىٍەرٔي ٍبراغحۇرِىسىّۇ؟
ئي  رەضۇٌۇٌالھ ٍۀە: .زېَىػحي، ئبٌالھٕىڭ پەٍغەِجىرىٕىڭ ٍبذػىٍىمي وۆپحۇر ۋە ئەۋزەٌسۇر

ٔېّىسەپ جبۋاة ثېرەرِىس ئي  زېگۀىسى، ئۀطبرالر: ئۀطبرالر جبِبئەضي! جبۋاة ثىرىڭالرچۇ؟
 .زەپ جۇرۇۋاٌسى، ٔطۇپرەضۇٌۇٌالھ! ٍبذػىٍىك ئبٌالھمب ۋە ئبٌالھٕىڭ پەٍغەِجىرىگە ِە

ضېٕي ثبغمىالر ٍبٌغبٔغب چىمىرىپحىىەْ، ثىس راضث زەپ ئېحىراپ  ئەگەر ذبٌىطبڭالر: رەضۇٌۇٌالھ:
لىٍسۇق، ئەي جبغٍىۋىحىپحىىەْ، ثىس لوٌٍىسۇق، لوغٍىۋىحىپحىىەْ، ثىس ئبرىّىسغب ئبٌسۇق، ٔبِرات 

ئي  .راضث زەٍطىٍەر زېَػىڭالر ِۇِىىٓ، ئەٌۋەجحە، ٍولطوٌىۀطەْ، غەِرورٌۇق لىٍسۇق
ئۀطبرالر! ثەزى ئبزەٍِەرٔي ِۇضۇٌّبْ ثوٌطۇْ ئۈچۈْ زۇَٔبٔىڭ ٍولىالڭ ٔەرضىٍىرى ثىٍەْ 
ثەھرىّەْ لىٍىپ، ضىٍەرٔي ئىّبٔىڭالرغب جبپػۇرضبَ غۇٔىڭغب ئبچچىمىڭالر وەٌسىّۇ؟ ئي 

ھٕي ئېٍىپ وبٌىالرٔي ھەٍسەپ وەجطە، ضىٍەر ٍۇرجۇڭالرغب رەضۇٌۇٌال - ئۀطبرالر! ثبغمىالر لوً
لبٍحىػمب رازى ثوٌّبِطىٍەر؟ ئبٌالھ ثىٍەْ لەضەِىي، ئەگەر ھىجىرەت ثوٌّىغبْ ثوٌطب ِەْ 

جىّي ئبزەٍِەر ثىر ٍوٌسا ِېڭىپ، ئۀطبرالر ٍۀە ثىر ٍوٌغب  .ئۀطبرالرزىٓ ئەۋەجىٍگەْ ثوالجحىُ
الرغب رەھّەت ئي ئبٌالھ! ئۀطبر .ِبڭطب ِەْ چولۇَ ئۀطبرالر ِبڭغبْ ٍوٌٕي جۇجمبْ ثوالجحىُ

چەۋرىٍىرىگە رەھّەت  - رٔىڭ ثبٌىٍىرىغب رەھّەت لىٍغىٓ ۋە ئۇالرٔىڭ ٔەۋرەلىٍغىٓ، ئۀطبرىال
ثۇ چبغسا ئۀطبرالر وۆز ٍېػي لىٍىػىپ وەجحي، ھەجحب ضبلبٌٍىرى ھۆي ثوٌۇپ  .زېسى، لىٍغىٓ
ٔېطىۋىّىسٔىڭ رەضۇٌۇٌالھٕىڭ جەلطىّبجىغب رازى ثوٌسۇق ۋە  :زېسىئۇالر ِۇٔساق  .وەجحي

 . ئبٔسىٓ رەضۇٌۇٌالھّۇ لبٍححي ۋە ئۇالرِۇ جبرلىٍىػحي، رەضۇٌۇٌالھ ثوٌىػىغب رازى ثوٌسۇق
 ٕىڭ وىٍىػيىھەۋازىٓ ئەٌچىٍىر

غۀىّەجٍەر جەلطىُ لىٍىٕىپ ثوٌغبٔسىٓ وېَىٓ ھەۋازىٓ ئەٌچىٍىرى ئۆزٌىرىٕىڭ ِۇضۇٌّبْ 
 .ضەرزا ثبغچىٍىغىسا ئوْ جۆت ئبزەَ ئىسىئۇالر زۇھەٍر ئىجٕي  .ثوٌغبٍٔىمىٕي ثىٍسۈرۈپ وەٌسى

ئەٌچىٍەر  .ئەٌچىٍەر رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئىّىٍساظ جبغىطي ئەثۇ ثەرلبٕٔىّۇ ئېٍىپ وەٌگۀىسى
ِۈٌۈوٍىرىٕي لبٍحۇرۇپ  - رەضۇٌۇٌالھحىٓ ئۇالرغب ٍبذػىٍىك لىٍىع ٍۈزىطىسىٓ ئەضىر ۋە ِبي

جبجٍىك گەپٍەرٔي  - حىسىغبْ غىرىٓئۇالر رەضۇٌۇٌالھمب وىػىٕىڭ زىٍىٕي ئېرى .ثېرىػٕي جىٍىسى
وۆرۈپ جۇرۇپطىٍەر، ِەْ ٍبٌغۇز ئەِەضّەْ راضث گەپ لىٍىػٕي  لىٍغبٔىسى، رەضۇٌۇٌالھ:

 لىسٌىرىڭالرغب جۇراِطىٍەر ٍبوي ِبي - ٍبذػي وۆرىّەْ، ضىٍەر جبٌالڭالر ئوغۇٌٍىرڭالر ۋە ذوجۇْ
ٔەرضىٕي جەڭ لىٍّبٍّىس، ٔەضٍىّىسگە ھېچ  ئۇالر ثىرزەن: .زېسى زۇَٔبٌىرىڭالرغىّۇ؟ -

ئۇٔساق ثوٌطب ضىٍەر پىػىٓ ٔبِىسىسىٓ وېَىٓ ئورٔۇڭالرزىٓ » :زىَىػىۀىسى، رەضۇٌۇٌالھ
رەضۇٌۇٌالھٕي ِۇئّىٍٕەرگە )ئبرىغب ضېٍىپ( وەٌحۈرۈپ ۋە ِۇئّىٍٕەرٔي رەضۇٌۇٌالھمب  جۇرۇپ:

غۇٔىڭ  .زېسىغىپي وەٌحۈرۈپ ئەضىرٌىرىّىسٔي لبٍحۇرۇپ ثېرىػىڭالرٔي ضوراٍّىس، زەڭالر، 
ثىٍەْ ئۇالر رەضۇٌۇٌالھ پىػىٓ ٔبِىسىسىٓ پبرىغ ثوٌغبْ ھبِبْ ئورۇٍٔىرىسىٓ جۇرۇپ غۇٔساق 
لىٍغبٔىسى، رەضۇٌۇٌالھ: ِەْ ِېٕىڭ لوٌۇِسىىي ۋە ثۀي ئبثسۇٌّۇجەٌٍىپ جەِەجىٕىڭ لوٌىسىىي 

ىگە ثبرٌىك ئەضىرٌەرٔي چولۇَ لبٍحۇرۇپ ثىرىّەْ ھەِسە ثبغمىالرٔىڭّۇ لبٍحۇرۇپ ثېرىػ
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ثۇ چبغسا ثبرٌىك ِۇھبجىرالر ۋە ئۀطبرالر ئىپبزە ثىٍسۈرۈپ:  .ھەٍسەوچىٍىه لىٍىّەْ، زېسى
ئەلرەئ ئىجٕي ھبثىص: ِەْ ۋە  .زېَىػحي ثىسٔىڭ ٔىطىۋىٍىرىّىسِۇ رەضۇٌۇٌالھمب جەئەٌٍۇق

 ِەْ ۋە ثۀي پەزارە ئوٍەٍٕە ئىجىٕي ھىَطٕىّۇ: .زېسى، ثۀوجەِىَىُ ذەٌمي لبٍحۇرۇپ ثەرِەٍّىس
ِەْ ۋە ثۀي  ئبثجبش ئىجٕي ِەرزاضّۇ ئىپبزە ثىٍسۈرۈپ: .ذەٌمي لبٍحۇرۇپ ثەرِەٍّىس، زېسى

ثىسگە جەگّىع ثوٌغىٕي  ضوٌەٍىُ ذەٌمىّۇ لبٍحۇرِبٍّىس، زېگۀىسى، ئۇٔىڭ ذەٌمي ثىرزەن:
ِېٕي ٍەرگە لبراجحىڭالر، زەپ جىّىپ  غۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇ: .رەضۇٌۇٌالھمب ِۀطۇپ، زەۋەجحي

غۇٔىڭ  .رەضۇٌۇٌالھ ِۇٔساق زېسى: ثۇ ئبزەٍِەر ِۇضۇٌّبْ ثوٌۇپ جەۋثە لىٍىپ وەپحۇ .لبٌسى
وۈْ ضبلٍىغبٔىسىُ، ئەِسى ِەْ  ئۈچۈّٔۇ ِەْ ئۇالرٔىڭ )ئەضىرٌىرٔي( جەلطىُ لىٍّبً ثىر لبٔچە

ئۇالرٔي ئىرحىَبرىغب لوٍۇۋىسىُ، ئۇالر ئۆزٌىرىٕىڭ ٔەضىجىگە ھېچ ٔەرضىٕي جەڭ لىٍّبٍسىىەْ، 
ىسا ئەضىر ثبرالر لبٍحۇرۇپ ثىرىػىە رازى ثوٌطب لبٍحۇرۇپ ثەرضۇْ، لبچبْ ئۆز غۇڭب ٍېٕ

ٔىطىۋىطىٕي چىڭ جۇجىّەْ زېگۈچىٍەر ثوٌطىّۇ، ثۇ لېحىّمي ئەضىرٌەرٔي ھبزىر ئەٌچىٍەرگە 
ئۇٔىڭ ئورٔىغب وېَىٓ ئبٌالھ ثىسگە غۀىّەت ئبجب لىٍغبٔسا جۇٔجي  .چولۇَ لبٍحۇرۇپ ثەرضۇْ

جبِبئەجچىٍىه ثىرزەن لىٍىپ:  .بٌحە ھەضطە وۆپەٍحىپ غۀىّەت ئبٌطۇْثوٌۇپ غۇالر ثىرگە ئ
رەضۇٌۇٌالھ: ثىس ھبزىر ئبراڭالرزىٓ وىّٕىڭ رازى  .زېَىػحي رازى ثوٌسۇق، ئي رەضۇٌۇٌالھ!

ثوٌغبٍٔىمىٕي، وىّٕىڭ ٔبرازى ثوٌغبٍٔىمىٕي ئۇلّبٍّىس، غۇڭب ھەِّىڭالر ٍبجبلٍىرىڭالرغب لبٍحىپ، 
غۇٔىڭ ثىٍەْ ِۇضۇٌّبٔالر ھەۋزاىٓ  .ىڭالرٔي ٍەجىۈزضۇْ، زېسىۋەوىٍٍىرىڭالر پىىىر

لىسٌىرىٕي ۋە ئوغۇي ثبال چبلىٍىرىٕي  - ثەش ثىٍەْ ئبضبرەجحىىي ذوجۇْ - ئەٌچىٍىرىگە ثەش
پەلەت ئوٍەٍٕە ئىجٕي ھىطٕي ئۇٔىڭغب جەگّىع ثوٌغبْ لوٌىسىىي ثىر لېرى  .لبٍحۇرۇپ ثىرىػحي

رەضۇٌۇٌالھ ئەضىرٌەر لبٍحىع  .وېَىٕرەن لبٍحۇرۇپ ثەرزى ذوجۇٕٔي لبٍحۇرۇپ ثەرگىٍي ئۇٔىّبً
وېچەوٍەر ثىٍەْ جبرجۇلالپ ٍوٌغب  - ئبٌسىسا ھەِّىطىٕي ِىطىرزا ئىػٍۀگەْ ثىرزىٓ وىَىُ

  .ضبٌسى
 ئۆِرە ھەج لىٍىپ ِەدىٕىگە لبٍتىع

رەضۇٌۇٌالھ جىئرأىسىىي جەلطىّبت ۋە ئەضىرٌەرٔي لبٍحۇرۇظ ئىػٍىرىسىٓ پبرىغ 
وېَىٓ، غۇ ٍەرزىٓ ئۆِرە ھەجگە ئېھراَ ثبغالپ ھەرەِگە وىرىپ ئۆِرە ئبزا لىٍسى  ثوٌغبٔسىٓ

ۋە ِەوىىگە ئەجحبپ ئىجٕي ئەضىَسٔي ثبظ ِەئّۇر )ۋاٌىٌ( لىٍىپ جەٍىٍٕەپ لوٍغبٔسىٓ وېَىٓ 
 - 24ئبً(ٔىڭ  - 11ٍىٍي( زۇٌمەئس ) - 8ئۇ ِەزىٕىگە غۇ ٍىٍي )ھىجىرىَىٕىڭ  .ِەزىٕىگە لبٍححي

ِۇھەِّەت غەززاٌي )ئبٌالھ ئۇٔىڭغب رەھّەت لىٍطۇْ( ِۇٔساق زېگەْ:  .وەٌسى وۈٔي لبٍحىپ
ئبٌالھمب ِىڭ غۈورىىي، رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ثۇ لېحىُ ِەوىىسىٓ چوڭ غەٌىجە جبجىطىٕي وىَىپ، 
زەپەر لۇچۇپ ِەزىٕىگە لبٍحىپ وېٍىػي ثىٍەْ ثۇ ئۇٌۇغ غەھەر )ٍۀي ِەزىٕە ِۇٔەۋۋەر(گە 

ٍگىرى لەزەَ جەغرىپ لىٍىع ئوجحۇرضىسىىي پەرق ٔېّە زېگەْ ِۇغۇٔىڭسىٓ ضەوىىس ٍىً ئى
 .ِۇضبپىر ثوٌۇپ وەٌگۀىسى - زور! ٔېّە زېگەْ چوڭ! ئۇ ثۇ چبغسا پبٔبھٍىك ئىسٌەپ غېرىپ

ثۇ چبغسا ِەزىٕە ذەٌمي ئۇٔي ھۆرِەجٍىسى، ٍۇلىرى  .ھېطساغٍىك ۋە ٍبرزەِگە ِۇھحبج ئىسى
 .ئۇٔىڭغب ٔبزىً لىٍىٕغبْ ٔۇر )لۇرئبْ(غب ئەگەغحي .ئورۇْ ثەرزى، ئبرىغب ئېٍىپ ٍبرزەَ لىٍسى

 .رەضۇٌۇٌالھ ئۈچۈْ جىّىٌ ئبزەٍِەرٔىڭ زۈغّۀٍىه لېٍىػىغب، چەجىە لېمىػىغب ئۇچرىسى
ئەٍٕي ۋالىححب ئۇ لېچىپ ِۇھبجىر ثوٌۇپ وەٌگەْ چېغىسا لىسغىٓ لبرغي ئبٌغبْ ئبق وۆڭۈي 

ٍۀە ثىرلېحىُ لبرغي ئېٍىع ئبٌسىسا  ِەزىٕە ذەٌمي ِبٔب ئەِسى ئۇٔي ضەوىىس ٍىٍسىٓ وېَىٓ
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ئۇ ئۆزىٕىڭ زوِىگەر  .ۋەھبٌۀىي، ئەِسى ئۇٔىڭغب ِەوىىّۇ ثوٍطۇٔسى .جۇرۇۋاجبجحي
جەوەثجۇرٌۇلىٕي ۋە جبھىً جەرضبٌىمىٕي چۆرۈپ جبغالپ ئۇٔىڭ ئبٌسىسا ثىچبرە ھبٌەجحە لوي 

ھۆرِىحي ثىٍەْ  - ەتئىسز ٕىڭغۇٔىڭ ثىٍەْ رەضۇٌۇٌالھ ئۇٔي ئىطالِ .لوۋۇغحۇرۇپ جۇرغبٔىسى
 .ھۆرِەجٍەپ ئۇٔي ئورٔىسىٓ زەش جۇرغۇززى ۋە ئۇٔىڭغب غەرەپ ٌىجبضىٕي وەٍگۈززى

إِنَُّو َمن يَ تَِّق َوِيْصربْ ﴿ئۆجّۈغحىىي ثبرٌىك ذبجبٌىمٍىرىٕي ۋە وەچۈرگۈضىس گۇٔبھٍىرىٕي ئەپۇ لىٍسى: 
ھەلىمىٌ جەلۋازارٌىك لىٍىسىىەْ ضەثرى لىٍىسىىەْ وىّىي » ﴾ اْلُمْحِسِنٌنَ  فَِإنَّ الّلَو اَل ُيِضيُع َأْجرَ 

)ٍبذػي ِۇوبپبجمب ئېرىػىسۇ(، چۈٔىي ئبٌالھ ٍبذػي ئىع لىٍغۇچىالرٔىڭ ئەجرىٕي ثىىبر 
  .ئبٍەجٕىڭ ثىر لىطّي( - 90)ضۈرە ٍۈضۈف « لىٍىۋەجّەٍسۇ

 ِەوىە ئىػغبٌىَتىذىٓ وېَىٓ ئەۋەتىٍگەْ لوغۇْ ۋە پىذائىَالر
جوٌۇق زەپەر لۇچۇپ لبٍحىپ وەٌگۀسىٓ وېَىٓ، ثىر ِەھەي ِەزىٕىسە  رەضۇٌۇٌالھ ثۇ لېحىُ

 .ئبضبضىٌ لبجالَ ِەئّۇرٌىرىٕي جەٍىٍٕىسى .ِۇلىُ جۇرۇپ ئەٌچىٍەرٔي وۈجحي )لوثۇي لىٍسى(
زىٕىٌ زەۋەجچىٍەرٔي ئەۋەجحي ۋە ئبٌالھٕىڭ زىٕىغب وىرىػحىٓ ثبظ جبرجىپ ئەرەة جەِئَحىٕىڭ 

جەْ ثەرِەٍۋاجمبْ ثىر لىطىّالرٔي جىّىمحۇرۇپ لوٍۇظ ئۈچۈْ ھبزىرلي ٍۈزٌىٕىع جەلسىرىگە 
 سىٓرەضۇٌۇٌالھ ِەزىٕىگە لبٍحىپ وەٌگۀ .زەرثىسارالرٔي جەغىىٍٍىسى .لوغۇٔالرٔي ٍوٌغب ضبٌسى

ئبً( ٔىڭ ھىالي ئىېَي ِەزىٕە  - 1ٍىٍي ِۇھەررەَ ) - 9ئۇزاق ئۆجّەً ھىجرىَۀىڭ  وىَىٓ
لبٍطي لەثىٍىٍەرگە ِۇضەززىك )زاوبت ٍىغىع ئىػٍىرىغب ئبرىٍىمحب ھەرغبْ ئبضّىٕىسا جۇالٌى

ھەر لبٍطي لەثىٍە ۋە ئبٍّبلالرغب ِۇضەززىك )زاوبت ٍىغمۇچي  .ِەضئۇي ئەِەٌسار(الرٔي ئەۋەجحي
ئەِەٌسار(الر ئەۋەجىٍگىٕىسەن، ئبراي جەۋەٌىىىسە ئوِۇِىَۈزٌۈن جىٕىچٍىمٕي ئىػمب ئبغۇرۇظ 

 . جەغىىٍٍەپ ئەۋەجىػىە جوغرا وەٌسىئۈچۈْ ثەزى جبٍالرغب لوراٌٍىك لوغۇْ 
ئبً( زا  - 1ٍىٍي ِۇھەررەَ ) - 9ھىجرىَىٕىڭ  ئۇثەٍسە ئىجٕي ھىطٕي ئەٌپەرازى لوغۇٔي: 

لوغۇْ وۈٔسۈزى  .ئەٌٍىه ئبجٍىك ثىٍەْ ثۀي جەِىُ لەثىٍىطىگە جبزا ٍۈرۈظ لىٍىػمب ئەۋەجىٍسى
زۈغّەْ جەرەپ  .َ لوزغىسىٍوغۇرۇٔۇپ، وېچىطي ٍوي ٍۈرۈپ ئبذىرى ئۇالرغب ضەھەرزە ھۇجۇ

ٔبرضىسە ثبٌىٕي لوٌغب چۈغۈرۈپ  30ۋە  ئبٍبي 21ئەر  11لوغۇْ ئۇالرزىٓ  .لېچىپ وەجحي
ئۇالرٔىڭ  .ِەزىٕىگە ھەٍسەپ وەٌسى ۋە رەٍِە ثىٕحي ھبرىطٕىڭ لورۇضىغب ئورۇٔالغحۇرۇٌسى

وەٍٕىسىٓ غۇ لەثىٍىٕىڭ وبجحىٍىرىسىٓ ئوْ وىػي ِەزىٕىگە وېٍىپ رەضۇٌۇٌالھمب 
رەضۇٌۇٌالھ ئۇالرٔي ٔبھبٍىحي ٍبذػي  .ئبٔسىٓ ئۇالر ِۇضۇٌّبْ ثوٌۇغحي، زىٍېپىػىۋىٍىپ ٍبٌۋۇر

 . وۈجۈۋاٌسى ۋە ئۇالرغب ذۇجۇْ ثبٌٍىرٔي لبٍحۇرۇپ ثەرزى
ِۇغۇ ٍىٍي ضەپەر ئېَىسا جەثبٌە جەۋەٌىىىسىٓ جۇرثىگە ٍېمىٓ  لۇججە ئىجٕي ئبِىر لوغۇٔي:
لۇججە ثبغچىٍىغىسىىي  .لەثىٍىطىٕىڭ ثىر ئبٍّىمىغب ئەۋەجىٍسىجبٍسا ئوٌحۇرالالغمبْ ذەضئەَ 

لوغۇْ ٍىگىرِە ئبزەِسىٓ جەغىىٍٍۀگەْ ثوٌۇپ، ھەر ئىىىىطي ثىرزىٓ جۆگىگە ٔۆۋەجٍىػىپ 
لوغۇْ زۈغّۀگە ئۇغحۇِحۇت ھۇجۇَ لىٍىپ، ئىىىي جەرەپ وەضىىٓ  .ِىٕىپ ِبڭسى

لوغۇْ ئەِىر  .ي ٍبرىسار ثوٌسىٔەجىجىسە ھەر ئىىىي جەرەپحىٓ ذېٍي وۆپ وىػ .ئېٍىػحي
ئبذىرى ِۇضۇٌّبٔالر غەٌىجە  .ٌەغىىرى لۇججە ۋە ٍۀە ثىر لبٔچە وىػي غەھىس ثوٌۇپ وەجحي

  .ذوجۇٍٔىرىٕي ِەزىٕىگە ھەٍسەپ وەٌسى - چبرۋا ۋە لىس - لىٍىپ زۈغّۀٕىڭ لوً
زەھھبن ئىجٕي ضۇفَبْ ئەٌىىالثي لوغۇٔي: ثۇ لوغۇْ ِۇغۇ ٍىٍي رەثىئۇي ئەۋۋەٌسە ثۀي 
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ثۀي وىالة ذەٌمي زەۋەجىە  .والة ذەٌمىٕي ئىطالِغب زەۋەت لىٍىع ئۈچۈْ ئەۋەجىٍگەْ ئىسى
ئۇرۇغحب ِۇضۇٌّبٔالرئۈضحۈٍٔۈوٕي ئىگىٍەپ، زۈغّەْ  .لبٍىً ثوٌّبً ئبرىسا ئۇرۇظ ٍۈز ثەرزى

  .ر ئبزەَ ئۆٌسىجەرەپحىٓ ثى
 - 4ئەٌمەِە ئىجٕي ِۇجەززىس ِۇزەٌٍىجي لوغۇٔي: ثۇ لوغۇْ ِۇغۇ ٍىٍي رەثىئۇي ئبذىر)

ضەۋەثي  .ئبً(زا ئەٌمەِە ثبغچىٍىمىسا ئۈچ ٍۈز ئبزەَ ثىٍەْ جىسزە زېڭىس ضبھىٍىغب ئەۋەجىٍسى
ھەثەغٍەرزىٓ ثىر جۈروۈَ وىػىٍەر جىسزە ضبھىٍىغب جوپٍىٕىپ، ِەوىىٍىىٍەرگە لبرغي 

ئەٌمەِە  .لبرالچىٍىك ۋە ثۇالڭچىٍىك ھەرىىەجٍىرى ثىٍەْ غۇغۇٌٍۇٔۇغٕي پىالٍٔىغبْ ئىسى
جىسزىگە ٍېحىپ ثېرىپ زېڭىسغب ئىچىىرٌەپ وىرىپ ثىر ئبراٌغب ئۆجىۀىسى، ئۇالر 

 . ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ زەرثىطىسىٓ لورلۇپ جبراپ وېحىػحي
رەثىئۇي ئەۋۋەٌسە جەً ئەٌي ئىجٕي ئەثي جبٌىپ لوغۇٔي: ِەزوۇر لوغۇْ ِۇغۇ ٍىٍي 

 100ئبزەَ،  150رەضۇٌۇٌالھ ئۇٔي  .لەثىٍىطٕىڭ لەٌەش ٔبٍِىك ثۇجىٕي چېمىۋىحىػىە ئەۋەجىٍسى
ئۇٔىڭغب ثىرزأە لبرا ثبٍراق ۋە ثىر زأە ئبق رەڭٍىه جۇغ  .ئبت ثىٍەْ ٍوٌغب ضبٌسى 50جۆگە ۋە 

زە ھۇجۇِٕي لوغۇْ ھبجەِٕىڭ ِەھەٌٍىطىگە ٍېحىپ ثېرىپ جبڭ ضەھەر .لبزاپ ثەرزى
ئۇالر جبھبْ ٍورىغۇچە لەٌەش ثۇجىٕي چېمىپ جبغالپ، ٔۇرغۇْ وىػىٍەرٔي ئەضىر  .ثبغٍىۋەجحي

ئەضىرٌەر ئىچىسە ئەزىٌ ئىجٕي  .وبٌىالرٔي ٍىغىپ ثىر ٍبلٍىك لىٍىپ ثوٌغبٔىسى - ئېٍىپ، لوً
 .ئەزىٌ ئىجٕي ھبجەَ غبِغب لېچىپ وەجىەْ ئىسى .ھبجەِٕىڭ ھەِػىرىطىّۇ ثبر ئىسى

ئۇالر  .ۇٌّبٔالر لەٌەش ثۇجىٕىڭ ئبِجىرىسا ئۈچ زأە لىٍىچ ۋە ئۈچ زأە ضبۋۇجٕي ثبٍمىسىِۇض
چبپطبْ وەٌّەً لبٌغبْ  .ئوجحۇرا ٍوٌغب وەٌگۀسە غۀىّەجٍەرٔي جەلطىُ لىٍىپ ثۆٌۈۋېٍىػحي

غۇ لبجبرزا ئەزىٌ ئىجٕي ھبجەِٕىڭ ئبئىٍە  .غۀىّەجٍەرٔي رەضۇٌۇٌالھمب ئبجبپ ئبٍرىپ لوٍۇغحي
ئەضىرٌەر ِەزىٕىگە ئېٍىپ وىٍىٕگۀسىٓ وېَىٓ ئەزىٌ  .جبۋاثبجٍىرىٕىّۇ جەلطىُ لىٍىػّىغبٔىسى

ئەروىٍٕىىىە ئىرىػحي ۋە ثىر جۆگە ضوراپ ئىجٕي ھبجەِٕىڭ ھەِػىرىطي رەضۇٌۇٌالھمب ٍبٌۋۇرۇپ 
لېرىٕسىػي -ئەزىَٕىڭ ھەِػىرىطي ِەزىٕىسىٓ چىمىپ ئۇزۇي غبِغب  .ئەزىَٕي ئىسزەپ ِبڭسى

رەضۇٌۇٌالھ ئبجبڭ لىٍّىغبْ ئىػٕي »ئۇ لېرىٕسىػىغب:  .ئىجٕي ھبجەِٕىڭ ٍېٕىغب ثبرزى ئەزىٌ
 .، زېسى«لىٍسى، غۇڭب ضەْ ِەٍٍي رىغجىحىڭ ثوٌطۇْ ٍبوي ثوٌّىطۇْ ئۇٔىڭ ھۇزۇرىغب ثبرغىٓ

غۇٔىڭ ثىٍەْ ئەزىٌ ھېچمبٔساق پبٔبھٍىمي ٍبوي ئبِبٍٔىك ئەھسىطي ثوٌّىغبْ ئەھۋاٌسا ٍوٌغب 
ئۇ رەضۇٌۇٌالھٕىڭ  .ىگە وەٌسى ۋە ئۇزۇٌال رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئىػىه جۈۋىسە جوذحىسىچىمىپ ِەزىٕ

ٔېّە زەپ لبچحىڭ؟ ال  ئبٌسىسا ٍۈوۈٔۈپ ئوٌحۇرۇۋىسى، رەضۇٌۇٌالھ ئبٌالھمب ھەِسۇضبٔب ئېَحىپ:
 ئىالھە ئىٍٍەٌالھ زېَىػحىٓ لبچحىڭّۇ؟ ثىر ئبٌالھحىٓ ثبغمب ئىالھٕىڭ ثبرٌىمىٕي ثىٍەِطەْ ٍە؟

رەضۇٌۇٌالھ ٍۀە ثىر ھبزا گەپ لىٍغبٔسىٓ  .زەپ جبۋاپ ثەرزى، ٍبق ئەزىٌ: .ىسىزەپ ضور
ئبٌالھۇ ئەوجەر زېَىٍگۀگە لبچبِطەْ؟ ٍبوي ئبٌالھحىّٕۇ ئۇٌۇغ ثىر غەٍئىٕي »وېَىٓ ٍۀە: 

ٍەھۇزىَالر ئبٌالھٕىڭ »رەضۇٌۇٌالھ:  .، زەپ جبۋاپ ثەرزى«ٍبق»ئەزىٌ:  .زېسى ثىٍەِطەْ؟
ِەْ  زېگەْ ئىسى، ئەزىٌ:« ئۇچرىغبٔالرزۇر، ٔبضبراالر ثوٌطب ئبزغۇْ ِىٍٍەجحۇرغەزىپىگە 

ثۇ چبغسا رەضۇٌۇٌالھٕىڭ چىراٍي ذۇغبٌٍىمىسىٓ  .ھەلىمەت ٍبلٍىغۇچي ِۇضۇٌّبٔسۇرِەْ، زېسى
ئۇ رەضۇٌۇٌالھ ثىٍەْ  .جىٍۋىٍۀسى ۋە ئۇٔي ئۀطبرالرزىٓ ثىر وىػىٕىڭ ئۆٍىگە ئورۇٔالغحۇرزى

 . رۈغۈپ جۇرزىئەجە ئبذػبَ وۆ
 تەثۇن غبزىتي
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 وىَىٓ سىٓغۇٔىطي ئېٕىمىي، ِەوىە پەجھىطى. ئبً( - 7ٍىٍي رەجەپ ) - 9ھىجرىَۀىڭ 
ٌېىىٓ، ثۇ ٍەرزە  .جوپ ثوٌۇپ وىرىػىە ثبغٍىسى - وىػىٍەر ئبٌالھٕىڭ زىٕىغب جوپ

ِۇضۇٌّبٔالرغب جەھسىث ثوٌۇپ جۇرغبْ ثىر زۈغّەْ وۈچي ثبر ثوٌۇپ ئۇ ثوٌطىّۇ )ئەٍٕي 
لەٍطەر)رۇَ ذبٔسأي(  .زەۋرزىىي ٍەر غبرى ثوٍىچە ھەرثىٌ وۈچي ئەڭ زور( رۇَ ذبٔسأٍىك ئىسى

ِۇئحە ئۇرۇغىٕىڭ ِۇضۇٌّبٔالر ئۈچۈْ وەٌحۈرگەْ ئىجبثىٌ جەضىرٌىرىٕي ۋە ئۆز ِۇضحەٍِىىىطي 
ئبضحىسىىي ئەرەة لەثىٍىٍىرىٕىڭ رۇٍِۇلالرٔىڭ ئبضبرىحىسىٓ لۇجۇٌۇپ چىمىپ ِۇضۇٌّبٔالرغب 

ثوٌۇظ ووٍىسا ثوٌۇۋاجمبٍٔىمىٕي ثۇ ذىً ئىسىَىۋى ثۇرۇٌۇظ ئۇٔىڭ چېگرىطي ئىچىگە  ئەي
ثىر چوڭ  - لەزەَ ئىچىىرٌەپ ئەرەة غبَ چېگرىطىغب جەھسىث ضېٍىۋاجمبْ ثىرزىٓ - لەزەِّۇ

ِۇغۇ ئەھۋاٌالغب ئبضبضەْ ِوئحە ئۇرۇغىغب  .ذەجەر ثوٌۇپ لبٌغبٍٔىمىٕي جؤۇپ ٍەجحي - ذەۋپ
ثوٌّبً جۇرۇپال لەٍطەر)رۇَ ذبٔىسأي( رۇٍِۇلالر ۋە رۇِغب لبراغٍىك غەضطبْ جوٌۇق ثىر ٍىً 

ئەرەثٍىرى ۋە ثبغمب ئەرەة لەثىٍىٍىرىسىٓ لوغۇْ جەغىىٍٍەغىە وىرىػحي ۋە چوڭ لبٍٔىك 
وۆٌەِسە ئۇرۇظ لوزغبظ  - رۇٍِۇلالرٔىڭ ِۇضۇٌّبٔالرغب لبرىحب وەڭ. جۇلۇٔۇغمب جەٍَبرٌىك وۆرزى

ٌىك وۆرۈۋاجمبٍٔىمي ھەلمىسىىي ذەۋەر ِەزىٕىگە ھەر جەرەپحىٓ ئۇچۇپ ئۈچۈْ جىسزى جەٍَبر
  .وېٍىػىە ثبغٍىسى

ٍىٍي( ِەٌۇَ ثىر ئبٍسا رەضۇٌۇٌالھ ئبٍبٌٍىرىغب ثىر ئبً ٍېمىٓ  - 9ِۇغۇ ٍىٍي)ھىجىرىَىٕىڭ 
ثبرِبضٍىممب لەضەَ لىٍغبْ ثوٌۇپ، ئۇ ئۆٍٕىڭ ئۈضحىسىىي ثبٌىربٔىغب چىمىۋېٍىپ ئۇالر)ٍۀي 

ضبھبثە وىراِالر زەضٍەپحە ئىػٕىڭ جېگىٕي ئۇلّبً،  .ىرى(زىٓ ئبٍرىٍىپ جۇرغبٔىسىئبٍبٌٍ
رەضۇٌۇٌالھ ئۇالرٔىڭ ھەِّىطىٕي ثىرالال جبالق لىٍىۋەجىەْ چېغي، غۇڭب ھېچمبٍطي ئبٍبٌي ثىٍەْ 

ئۇٔىڭ . ئبراٍىع لىٍّبٍسىغبْ چېغي زەپ ئوٍالپ غەِگە پبجحي ۋە لبجحىك ثىئبراَ ثوٌۇغحي
ۇلالرٔىڭ ئۇرۇظ جەٍَبرٌىمي ھەلمىسىىي ذەۋەرٌەر ِەزىٕىگە ٍېحىپ وېٍىػي ثىٍەْ ئۈضحىگە رۇٍِ

جەڭ ِەزىٕىسىىي ٍەرٌىه ِۇٔبپىمالرٔىڭ ئىغۋاگەرچىٍىه ھەرىىەجٍىرى ۋەزىَەجٕي جېرىّۇ 
ئىطالَ زىٕىغب ۋە ِۇضۇٌّبٔالرغب لبرىحب جۆت وۈزى ثىٍەْ  ،ثۇ ِۇٔبپىمالر .وەضىىٍٕەغحۇرۋەجىەْ

رٔىڭ رىئبٌٍىممب ئبٍٍىٕىػىسىٓ ئۈِىسىٕي جېرىچە ئۈزِىگۀىسى، غۇڭب ئۇالر ثۇ وۈجىەْ ٍبِبٍٔىمال
 . لېحىُ ٔبھبٍىحي ھبٍبجبٍٔىٕىپ وەجحي ۋە ھەرىىىحىٕي جېسٌەجحي

ئبرِبٍٔىرىٕىڭ ئەِەٌگە ئېػىع ۋالحي  - ئۇالر ثۇ لېحىُ ئۆزٌىرىٕىڭ ئبغۇ رەزىً ئبرزۇ
پىالٔالظ ۋە زۈغّەْ وۈچٍەر ثىٍەْ جىً ٍېمىٕالپ وەٌسى، زەپ لبراپ ِەزىٕىسە ضۇٍىمەضىث 

ئۇ  .ثىرىىحۈرۈظ ِەلطىحىسە، ِەضجىس ٔبِىسا رەزىٍٍىه ئۇۋىطىسىٓ ثىرٔي جەضىص لىٍسى
ئۇالر ئۇ ِەضجىسٔي  .ثوٌطىّۇ جبرىرحىىي زىرار ِەضجىسى )ٍۀي زىَبٍٔىك ِەضجىس(ئىسى

وۇفرىٕي لبٍحب ثبظ وۆجۈرگۈزۈظ، ِۆئىّىٓ ِۇضوٌّبٔالر ئبرىطىغب پبراوۀسىچىٍىه ضېٍىع، 
ئبٌالھٕىڭ رەضۇٌىغب لبرغي جۇرغۇچىالر)ئەثۇ ئبِىر  ،ئۇالرٔىڭ ثىرٌىىىٕي پبرچىالظ ۋە ئبٌالھمب 

الر جېري ئۇ .راھىجمب ئوذػبظ( ئۈچۈْ جبٍبٔچ ثبزا جەضىص لىٍىػٕي ِەلطەت لىٍغبٔىسى
ٌېىىٓ  .رەضۇٌۇٌالھٕي ثۇ ِەضجىسجە جەثەرۇوەْ ٔبِبز ئولۇپ ثىرىػىە جەوٍىپ لىٍغبْ ئىسى

رەضۇٌۇٌالھ ئۇرۇظ ئىػي ثىٍەْ ئبٌسىراظ ثوٌغبچمب ٔبِبز ئۇلۇپ ثىرىع ئىػىٕي )غبزاجحىٓ 
 لبٍحىپ وەٌگۀسىٓ وېَىٕگە( وەٍٕىگە ضۇرزى، ٔەجىجىسە ئۇالر ِەلطىحىٕي ئەِەٌگە ئبغۇراٌّبٍال

وېَىٓ رەضۇٌۇٌالھ  .لبٌّبضحىٓ ثەٌىي ضۇٍىمەضحي پبظ ثوٌۇپ لېٍىپ ئەي ئبرىطىسا رەضۋا ثوٌسى
غبزاجحىٓ لبٍحىپ وېٍىپ ٔبِبز ئولۇپ ثىرىػٕىڭ ئورٔىغب لۇراٌٍىك لوغۇْ ئەۋەجىپ ھېٍىمي 
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 . ِەضجىس ٔبِىسىىي ئۇۋىٕي چۇۋۇۋەجحي
غۇ  .رۇۋاٌغبْ ئبذجبراجالر ئىسىٍۇلىرىمىالر ِۇضۇٌّبٔالر زۇچ وەٌگەْ ئەھۋاٌالر ۋە جبپػۇ

ئەضٕبزا ئۇغحۇِحۇت غبِسىٓ ِەزىٕىگە ٍبغ ئېٍىپ وېٍىسىغبْ ئۀجبت لەثىٍىطىگە جەۋە ئەرەة 
)رۇَ پبزىػبھي( لىرىك ِىڭ وىػىٍىه « ھىرەلٍي»ضوزىگەرٌىرى وەٌسى، ئۇالرٔىڭ ئېَحىػىچە 

غبْ ثىر وىػىگە لوغۇْ جەغىىٍٍەپ ئۇٔىڭ لوِبٔسأٍىمىٕي رۇٍِۇلالرٔىڭ پۇغحىسىٓ ثوٌ
ئۇ ٍۀە ثۇ ئۇرۇغمب ئەرەة ذىرىطحىئبٍٔىرىسىٓ ٌەذّي، جۇزاَ ۋە ثبغمب لەثىٍىٍەرٔي  .جۇجمۇزغبْ

لوغۇٕٔىڭ ئبٌسى ثەٌمب)ِۇضۇٌّبٔالر ثىٍەْ چىگىرىٍىٕىسىغبْ غبِغب جەۋە  .لبجٕىػىػمب چبلىرغبْ
ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ وۆز ثۇٔىڭ ثىٍەْ  .غەھەرٔىڭ ٔبِي(غب وىٍىپ ئورۇٔالغمبْ ۋەھبوبزاالر ثوٌسى

 . ذەجەرٔىڭ لبرا ووٌەڭگىطي پۇالڭالغمب ثبغٍىسى - ئبٌسىسا ئبجبٍىپ چوڭ ثىر ذەۋپ
چۈٔىي ئبزەٍِەر  ِەزىٕىٕىڭ ضىَبضىٌ ۋەزىَىحىٕي جېرىّۇ جىسزىٍَەغحۈرۈۋەجحي،ثۇ ذەۋەر 

ِەزىٕە ئۇٔىڭ ئۈضحىگە  .ئىٍّەوىٍىرى ٍوٌغب ٍبرىّبٍححي - ٔبِرات لىَىٕچىٍىمي ئېغىر، ئۇالغ
 - ِىٍىك پىػمبْ ِەزگىٍگە جوغرا وېٍىپ لبٌغبْ ثوٌغبچمب، ئبزەٍِەر ثبغ - ذورِىٍىرى ِىٍىك

ٍىك زەرەذٍىرىٕىڭ جۈۋىسىٓ ئبٍرىٍغۇضي وەٌّەٍححي، لىطمىطي ثۇٔساق ىۋارأٍىرىسىٓ ۋە ضبٍ
ثۇٔي ئبز زەپ ِۇضبپە ئۇزاق، ٍوي  .ثىئەپ چبغسا ضەپەرگە چىمىػٕي ھېچىىُ ٍبلحۇرِبٍححي

پبٍسىطىس ئبِىٍالر ٔۇرغۇْ ئەِەٌىٌ ئەھۋاٌالر ئۀە  .ۇظ جبپبٌىك، لىَىٕچىٍىك ئېغىر ئىسىٍۈر
غۇٔساق ِۇرەوىەپ، غبرائىث لىَىٓ ثوٌۇۋاجمبْ ثوٌطىّۇ، ٌېىىٓ رەضۇٌۇٌالھ زەۋر غبرائىحي ۋە 
ۋەزىَەت جەرەلمىَبجىغب ھەِّىسىٓ ئىٕچىىە ۋە ھەِّىسىٓ ثەن ٍىرالٕي وۆرەرٌىه ثىٍەْ ٔەزەر 

غۇڭب ئۇ زۈغّەْ جەرەپٕىڭ چېگرا جەۋەٌىىىگە وەڭ وۆٌەٍِىه غبزات  .پ جۇرۇۋاجبجحيضېٍى
 . لوزغبپ ئۇالرٔىڭ ئىطالَ زىَبرىغب ثبضحۇرۇپ وىرىػٕىڭ لەجئي ئبٌسىٕي ئېٍىػٕي لبرار لىٍسى

رەضۇٌۇٌالھ ۋەزىَەجٕي ِبٔب ِۇغۇٔساق جوغرا ِۆٌچەرٌىگۀسىٓ وېَىٓ ضبھبثە وىراِالرغب 
ِەوىە ۋە ثبغمب ئەرەة لەثىٍىٍىرىگە ئبزەَ  .ي وۆرۈغىە چبلىرىك لىٍسىئۇرۇظ جەٍَبرٌىم

ئىٍگىروي غبزاجالرزا زۈغّۀگە جۇٍسۇرِبضٍىك  .ضەپەرۋەر لىٍسى ئەۋەجىپ وىػىٍەرٔي
ٍۈزىطىسىٓ غبزات ٔىػبٔىٕي ئبغىبرىٍىّبٍححي، ٌېىىٓ ثۇ لېحىُ ئەھۋإٌىڭ جىسزىٍَىىي ۋە 

ٔەزەرزە جۇجۇپ رۇٍِۇلالرغب لبرغي ئۇرۇظ لوزغبٍسىغبٍٔىمىٕي ذەجەرٔىڭ ئېغىرٌىمىٕي  - ذەۋپ
ئۇلحۇرزى ۋە جوٌۇق جەٍَبرٌىك وۆرۈۋاٌطۇْ ئۈچۈْ ئەھۋإٌي ئىٕىك زەپ ئوِۇِىٌ ِۇضۇٌّبٔالرٔي 

ِۇضۇٌّبٔالر پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالِٕىڭ رۇِغب لبرغي ئۇرۇظ چبلىرىمىٕي  .جىھبزلب چبلىرزى
لوٌچە جەٍَبرٌىك وۆرۈپ ٔبھبٍىحي  - ئۇالر لوي .بۋاز لوغحيثەضحە ئ - ئبڭٍىغبْ ھبِبْ ثەش

 - پەظ زىگۈچە ھەر لبٍطي ئبٍّبلالرزىٓ ئورۇق - ھەظ .جېسٌىىحە ِەزىٕىگە ھبزىر ثوٌۇغحي
 . چىغىرالرزىٓ ِەزىٕىگە ئېمىػمب ثبغٍىسى - جبٍاللالرغب ِىٕىپ، ھەر لبٍطي ووچب - ضېّىس جۆگە

ثىرِۇ ئبزەَ ئبٍرىٍىپ لېٍىػمب  طىٍي ثبرالرزىٓ ثبغمبثۇ غبزاجحىٓ زىٍىسا ِۇٔبپىمٍىك وې
ھەجحب ٔبِرات وەِجەغەي وىػىٍەر ذىراجەجحىٓ لىطىٍغبٍٔىمحىٓ  .وۆڭٍي ئۇٔىّىسى

رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئبٌسىغب وېٍىپ ئۇالرٔي ئۇالغمب ئورۇٔالغحۇرۇپ لوٍۇغٕي ئۇالرٔىڭّۇ رۇَ ثىٍەْ 
ِېٕىڭ »ي ئېَحمبٔسا رەضۇٌۇٌالھ ئۇالرغب: ثوٌىسىغبْ ئۇرۇغمب لبجٕىػىع ئىرازىطىٕىڭ ثبرٌىمىٕ

ئۇالر)جىھبزالب چىمىػمب( ضەرپ لىٍىسىغبْ »، زېطە «ضىٍەرٔي جەِىٍٕەٍسىغبْ ئۇالغٍىرىُ ٍوق
« ٔەرضە جبپبٌّىغبٍٔىمٍىرى ئۈچۈْ غەِىىٓ ثوٌۇپ وۆزٌىرىسىٓ ٍبظ جۆوىەْ ھبٌسا لبٍحىػبجحي

 . ئبٍەت - 92ضۇرە ثەرائەت 
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ضەزىمە ثەرزى ۋە  .ثەش ثىٍەْ پۇي ِبي ئىئبٔە لىٍسى - ە ثەشغۇٔىڭسەن ِۇضۇٌّبٔالر ٍۀ
جۆگىٕي  200ئوضّبْ ئىجٕي ئەففبْ غۇ وۈٍٔەرزە  .ذەٍرى ضبذبۋەت لوٌٍىرىٕي وەڭ ئېچىۋەجحي

جەڭ( ٔەق  گىراَ ئبٌحۇٔغب 4. 37زەرھەَ ٍبوي  12ئولَە)ثىر ئولَە  200جولبَ جبرجۇلٍىرى ثىٍەْ ۋە 
ئۇ ثۇ ِبٌالرٔىڭ  .جەغىىٍٍەپ غبِغب ٍوٌغب ضبٌّبلچي ثوٌۇۋاجبجحيپۇٌٕي جىجبرەت وبرۋىٕي 

جۆگىٕي ئىگەر جبثسۇلٍىرى  100ھەِّىطىٕي ذۇزا ٍوٌىسا ضەزىمە ثىرىۋەجحي، ئبرلىسىٓ ٍۀە 
ثىٍەْ ئىئبٔە لىٍسى، ئۇٔىڭ وەٍٕىسىٓ ِىڭ زىٕبر)جىٍال(ٔي وۆجۈرۈپ وېٍىپ رەضۇٌۇٌالھٕىڭ 

ٕبرالرٔي غبرالٍىحىپ ئوڭ لوٌىسىٓ ضوي لوٌىغب جۆوۈپ: ئىحىىىگە جووىۀىسى رەضۇٌۇٌالھ زى
 .زەٍححي« ثۈگۈٔسىٓ ئىحىۋارەْ ئوضّبْ لىٍىپ ضبٌغبْ ئىػالرٔىڭ ئۇٔىڭغب ھېچ زىَٕي ثوٌّبٍسۇ»

ئبرلىسىٓ ئەوىٍىپ جۆوىەْ ئىئبٔىٍىرىٕىڭ ئوِۇِىٌ ضوِّىطي ٔەق  - ئبٔسىٓ ئوضّبْ ٍۀە ئبرلب
 . ۈز زأە ئبت )ئىگەر جبثسۇلٍىرى ثىٍەْ(لب ٍەجحيزىٕبرزىٓ ثبغمب جولمۇز ٍۈز جۆگە ۋە ٍ

 - ثەورى ضىسزىك ِبي ئەثۇ .ئبثسۇرەھّبْ ئىجٕي ئەۋف ئىىىىَۈز ئولَە ئىئبٔە لىٍسى
زۇَٔبضىٕىڭ جىّىطىٕي ئېٍىپ وەٌسى، ئۇ ثۇ ئۇرۇغمب جۇٔجي ثوٌۇپ ئىئبٔە ئېٍىپ وەٌگەْ 

ئۇ جۆت ِىڭ زەرھەَ  .زېسى« زۇَ ئبئىٍەِگە ئبٌالھ ۋە ئۇٔىڭ رەضۇٌىٕي لبٌسۇر»: وىػي ثوٌۇپ
 . ئىسى

 ئبثجبضّۇ ٔۇرغۇْ ِبي .ئۆِەر ئىجٕي ذەجحبپ ئىمحىطبزىٕىڭ ثېرىّىٕي ثۆٌۇپ ئېٍىپ وەٌسى
جەٌھە، ضەئەز ئىجٕي ئوثبزە ۋە ِۇھەِّەز ئىجٕي ِەضٍەِەٌەرِۇ  .زۇَٔبٔي ئەوىٍىپ جبغٍىسى -

وىٍوگىراِغب جەڭ(  150ۋەضەق  ۋەضەق)ثىر 90ئبضىُ ئىجٕي ئەزٍي  .ٔۇرغۇْ ِبي ئىئبٔە لىٍسى
ثىر لبٔچە وۈٔسىٓ ثىرى ئىئبٔە لىٍغۇچىالٔىڭ ئبٍىغي ئۈزۈٌّىسى ھەِّە  .ذورِب ئىئبٔە لىٍسى

وۆپحۇر ضەزىمە ۋە ئىئبٔىٍىرىٕي ئېٍىپ وەٌسى، ھەجحب ئۇالرٔىڭ ئىچىسە ھېچ ٔەرضە  - ئبزەَ ئبززۇر
ىرغب جەڭ( ٍبوي ئىىىي ِۇز ثوٌطىّۇ ٌىح 18جبپبٌّىطب ثىر ِۇز)ئۆٌچەَ ثىرٌىىي ثوٌۇپ ھبزىرلي 

ئۇالر لۇزرىحىٕىڭ  .ِۇضۇٌّبْ ئبٍبٌالرِۇ لبراپ جۇرِىسى .ثىر ٔەرضىٍەرٔي وۆجۈرۈپ وېٍەجحي
ٍىحىػىچە ثىٍەٍسۈن، ِۇٔچبق، ذبٌربي)پۇجمب ضبٌىسىغبْ زىٕٕەت ثۇٍۇِي( ھبٌمب، زىرە ۋە ئۈزۈن 

 . چبغٍىك ثىر ٔەرضىٍىرىٕي ئەۋەجىپ غبزاجٕي لوٌٍىسى
وۆپحۇر ئىئبٔە  - ھەِّە ئبزەَ ئبززۇر .ىطي ثۇ لېحىُ ھېچ وىُ لوي لوغحۇرۇپ جۇرِىسىلىطم

لىٍسى، پەلەت ئىٕحبٍىٓ ئبز ضبٔسىىي جەثىئىحي رەزىٍٍىه ثىٍەْ ٍۇغۇرۇٌغبْ ِۇٔبپىك 
ئۇالر جېري  .ثەججەذٍەرال پۇي ِبٌٍىرىغب وۆز لىسارجىپ ثىىبرغب ثىرىػىە چىسىّىسى

ئبز  ضەزىمە لىٍغۇچىالرٔي، جبلىحىٕىڭ ٍىحىػىچە ەرزٌىه ثىٍەِْۆئىّىٍٕەرٔىڭ ئىچىسىىي ِ»
 . ئبٍەت - 79ضۇرە جەۋثە « ضەزىمە لىٍغۇچىالرٔي ئەٍىجٍەٍححي ۋە ِەضرىرە لىالجحي

ِۇضۇٌّبٔالر ِۇغۇٔساق جىسزى جۇجۇغۇپ ئۇرۇظ جەٍَبرٌىمىٕي پۈجحۈرگۀسىٓ وېَىٓ، 
ئۇ ٍوٌغب  .لبٌسۇرۇپ ٍوٌغب چىمحي ِەضٍەِۀيرەضۇٌۇٌالھ ِەزىٕىگە ئۆز ئورٔىسا ِۇھەِّەز ئىجٕي 

چىمىع ئبٌسىسا ئەٌي ئىجٕي ئەثي جبٌىپٕي لبٌسۇرۇپ ئۇٔي ِەذطۇش رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئبئىٍىطىگە 
رەضۇٌۇٌالھ ٍۈرۈپ وەجىۀسىٓ وېَىٓ ِۇٔبپىمالر ئەٌىٕي ئەٍىپٍەپ، ئۇٔىڭ  .لبراغمب ثۇٍرىسى

 .ٌۇٌالھٕىڭ وەٍٕىسىٓ ٍىحىػىۋاٌسىئۈضحىسە گەپ جبپمبٍٔىمحىٓ ئۇ زەرغەزەپ ثوٌۇپ رەضۇ
ضەْ ثىٍەْ ِەْ ھبرۇْ ثىٍەْ ِۇضبغب ئوذػبظ »رەضۇٌۇٌالھ ئۇٔي ِەزىٕىگە ٍۀە لبٍحۇرۇپ: 

 . زېسى« ثوٌطبق رازى ثوٌّبِطەْ؟ ثىرال ِۀسىٓ وېَىٓ پەٍغەِجەر وەٌّەٍسۇ ذبالش
ٌېىىٓ  .ىرىٍىسىرەضۇٌۇٌالھ ئەٌىٕي ِەزىٕىگە لبٍحۇرۇۋەجىۀسىٓ وېَىٓ جەثۇومب لبراپ ئىٍگ
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ِىڭ وىػي ثوٌۇپ ِۇضۇٌّبٔالر ثۇٔىڭ ئبٌسىسا ثۇٔساق زور  30لوغۇٕٔىڭ ضبٔي وۆپ ثوٌغبچمب، )
وۆٌەِسە جەغىىٍٍىٕىپ ثبلّىغبْ ئىسى( ِۇضۇٌّبٔالر گەرچە ئىئبٔە لوٌٍىرىٕي وەڭ ئېچىۋەجىەْ 

ئۇالغ ِەضىٍىطىسە  ثوٌطىّۇ، جوٌۇق جەٍَبرٌىك لىالٌّىغبْ ثوٌغبچمب، ٍۀىال لوغۇٔسا ئۇزۇلٍۇق ۋە
ضەوىىس ئبزەَ ثىر جۆگىگە ٔۆۋەجٍىػىپ ِىٕەجحي، ثەزىسە ئۇالر  18 .زور لىَىٕچىٍىك وۆرۈٌسى

ٍوپۇرِبلىٍىرىٕي ٍېَىػىە ِەججۇر ثوٌغبْ ثوٌۇپ، ئېغىس ۋە ٌەۋٌىرى  - زەرەذٍەرٔىڭ غبزاڭ - زەي
ىگە ئۇضطۇزٌۇق جۆگە ئۇالغالر ِىٕگىٍي ٍىحىػّەٍۋاجمبٕٔىڭ ئۈضح .ئىػػىپ زوزىَىپ وەجحي

ئبزاثىغب چىسىّبً جۆگىٍەرٔي ئۆٌحۈرۈپ ئۇالرٔىڭ ضۇ ذبٌحىطىسىىي ضۇالرٔي ئىچىػىە ِەججۇر 
زەپ ٔبَ « لىَىٕچىٍىك غبزىحي»ٍۀي « جەٍػۇٌئوضرە»غۇ ضەۋەپحىّٕۇ ثۇ لېحىّمي غبزاجمب  .ثوٌسى

 . ثىرىٍسى
ٕىڭ جبظ ئوٍۇپ لوغۇْ غىّبٌغب ٍۇرۇظ ضەپىرىسە ھىجرى )ٍۀي جبرىرحىىي ضەِۇز ذەٌمى

وىػىٍەر ئۇ ٍەرٔىڭ لۇزۇلٍىرىسىٓ ضۇ جبرجىپ  .ثىٕب لوپبرغبْ جبٍي ۋازاٌمورا(زىٓ ئوجحي
ئۇ ٍەرٔىڭ لۇزۇلٍىرىسىٓ ضۇ ئىچّەڭالر، »ئىچّەوچي ثوٌۇپ ئبٌسىراغمبٔىسى رەضۇٌۇٌالھ: 

ٍىپ جبھبرەجّۇ ئبٌّبڭالر، ئۇٔىڭ ضۇٍي ثىٍەْ ٍۇغۇرۇٌغبْ ذېّىرٔي جۆگە ئۇالغالرغب ھەٌەپ لى
زېسى ۋە ئۇالرٔي پەٍغەِجەر ضبٌىھ )ئەٌەٍـھىططبالَ(ٔىڭ «ثىرىۋېحىڭالر، ئبزرالّۇ ٍەپ ضبٌّبڭالر

 . جۆگىطي ضۇ ئىچىسىغبْ لۇزۇلحىٓ ضۇ جبرجىپ ئىچىػىە ثۇٍرىسى
ضەھىھۇٌجۇذبرى ثىٍەْ ضەھىھۇٌّۇضٍىّسا ئىجٕي ئۆِەر رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ٔەلىً 

ئۆزٌىرىگە »رەضۇٌۇٌالھ ھىجرىسىٓ ئۆجىۀسە: »ىٍگەْ: لىٍىٕغبْ ثىر ھەزىطحە ِۇٔساق زېَ
زار ثىٍەْ وىرىڭالر، غۇٔساق لىٍغبٔسا ئۇالرغب  - ئۆزٌىرى زۇٌۇَ لىٍغبٔالرٔىڭ ِەھەٌٍىطىگە ٍىغب

زېسى، ئبٔسىٓ ثېػىٕي ِەھىەَ ئوراپ « وەٌگەْ ئبزاپ ئۇلىجەجٍەر ضىٍەرگە وەٌّىطە وېرەن
ٍوي ئۈضحىسە لوغۇٕٔىڭ ضۇغب ثوٌغبْ  .ٓ ئوجۈپ وەجحيزېسىئۇالغٕي جىسٌىحىپ ئبذىرى ھېٍىمي ۋا

ثۇ  .ئىھحىَبجي ثەوّۇ ئېػىپ وېحىپ، ئبذىرى رەضۇٌۇٌالھمب ئۇضطۇٌۇلحىٓ غىىبٍەت لىٍىػحي
چبغسا رەضۇٌۇٌالھ ئبٌالھغب زۇئب لىٍغبٔىسى ئبٌالھ غۇئبْ ثىر پبرچە ثۇٌۇجٕي ئەۋەجىپ ٍبِغۇر 

 . ب لبٔسى ھەجحب لبچىٍىرىٕىّۇ جوغمۇزۇۋېٍىػحيٍبغسۇرۇپ ثەرزى، ٔەجىجىسە ھەِّە ئبزەَ ضۇغ
ضىٍەر ئبٌالھ ذبٌىطب ئەجە »رەضۇٌۇٌالھ جەثۇومب ٍېمىٕالپ وېٍىۋىسى ئۇ لوغۇٔغب ضۆز لىٍىپ: 

جەثۇومب ٍىحىپ ثبرىطىٍەر، ضىٍەر ثەٌىىُ وۈْ راضب لىسىغبٔسا ئبٔسىٓ ٍېحىپ ثېرىػىڭالر 
« ٍەرٔىڭ ضۇٍىگە، ِەْ ثبرغۇچە لوي جەوىۈزِىطۇْئۇ ٍەرگە ثۇرۇْ ٍىحىپ ثبرغبٔالر ئۇ  .ِۇِىىٓ

ثۇ ھەزىطىٕي ٔەلىً لىٍغۇچي ِبئبز )ئبٌالھ ئۇٔىڭسىٓ رازى ثوٌطۇْ( ِۇٔساق زەٍسۇ:  .زېسى
غۇٔىڭ ثىٍەْ ثىس ئەجىطي جەثۇن وۀحىگە ٍېحىپ ثبرزۇق، ئۇ ٍەرزىىي ثىر ثۇاللمب ئبٌٍىمبچبْ »

ٍىّۇ ٔبھبٍىحي ئبز ضىرغىپ جۇرىسىىەْ، ثۇاللٕىڭ ضۈ .ئىىىي ئبزەَ ٍىحىپ ثېرىپ ثوٌۇپحۇ
زەپ ضورىغبْ ئىسى، ئۇالر: «ثۇاللٕىڭ ضۈٍىگە لوي جەوىۈززۇڭالرِۇ؟»رەضۇٌۇٌالھ ئۇالرزىٓ: 

 - ھەئە، زەپ جبۋاة ثەرزى رەضۇٌۇٌالھ ئۇالرغب ئبزراق وبٍىسى، ئبٔسىٓ ھېٍىمي ثۇاللحىٓ ئبز
ٍەجىىسەن ضۇ ٍىغىٍسى، ئىىىي ئبزەِٕىڭ ئىچىػىگە  - ئبززىٓ ئۇچۇِالپ ئېٍىپ ثىر

وۆزىٕي ۋە لوٌىٕي ٍۇغبٔسىٓ وېَىٓ ھېٍىمي ثۇاللمب جۆوىۀىسى  - رەضۇٌۇٌالھ ثۇ ضۇ ثىٍەْ ٍۈز
ثۇالق غۇ ئبْ ثۇٌسۇلالپ ئبلمىٍي جۇرزى، ئبزەٍِەر ھەِّىطي ئىچىپ لبٔسى ضۇ جوذحىّبً 

 - غۇ ٍەرٌەرٔىڭ ثبغۇئي ِەئبز! ئۆِرۈڭ ثوٌطب ِۇ»ئېمىۋاجبجحي، ئبٔسىٓ رەضۇٌۇٌالھ ِۇٔساق زېسى: 
 . «ثوضحبٍٔىممب ئبٍٍىٕىپ وەجىۀٍىىىٕي ئۆز وۆزۈڭ ثىٍەْ وۆرىطەْ
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ثۈگۈْ وېچە لبجحىك ثوراْ چىمىسۇ، ھېچىىُ ئورٔىسىٓ »ثىر وۈٔي ٍوي ئۈضحىسە رەضۇٌۇٌالھ: 
زېسى « جۇرۇپ ھەرىىەت لىٍّىطۇْ، جۆگىطي ثبرالر جۆگىطېٕىڭ پۇجىٕي ِەھىەَ چېحىۋەجطۇْ

چىطي لبجحىك ثوراْ چىمىپ، ثىر ئبزەَ ئورٔىسىٓ جۇرغبٔىىەْ ثۇراْ ئۇٔي راضحىٕال غۇ وې
رەضۇٌۇٌالھ ثۇ لېحىّمي ضەپەرزە ٍوي ثوٍي  .جېغي جەرەپىە ئبپىرىپ جبغٍىۋەجحي ئۈچۈرۇپ جەً

ٔبِبزالرٔي پىػىٓ ثىٍەْ ئەضىرٔي، غبَ ثىٍەْ ذۇپحۀٕي جەِئي جەلسىُ)ٍۀي ثىرٔي ئبزراق 
ئبزراق ئبٌسىغب ضۇرۇپ ثىرٌەغحۇرۇپ ئۇلۇظ( ئۇضۇٌي ثۇٍىچە ئبزا وىچىىحۇرۇپ ٍۀە ثىرىٕي 

 . لىٍىپ ِبڭسى
ئۇزاق ِۇضبپىٕي ثېطىپ جەثۇن وۀحىگە ٍېحىپ وەٌگەْ ئىطالَ لوغۇٔي زۈغّۀٕىڭ 

ثۇ چبغسا  .ئبٌسىٕي جوضۇظ ئۈچۈْ غۇ ٍەرگە ثبرىگبھ لۇرۇپ ئۇرۇغمب جەٍَبرٌىك وۆرزى
جبٍىپ پبضبھەجٍىه، ٌەثسى ئىرچبَ ِەزِۇٔي ِوي ضۆز رەضۇٌۇٌالھ لوغۇٔغب ٔۇجۇق ضۆزٌەپ ئب

ضبئبزەجٕىڭ ھۇٌي ثوٌغبْ جىھبزٔىڭ  - ئىجبرىٍەرٔي ئىػٍىحىپ لوغۇٕٔي ئىىىي زۇَٔبٌىك ثەذىث
ئۇ لورلۇٔچبلٍىمٕىڭ ٔۇِۇضٍۇق ئبلىۋىحىسىٓ ھەزەر  .غەٌجىطىٕي لوٌغب وەٌحۈرۈغىە چبلىرزى

 .سېسىجەضۇر ثبجۇر ثوٌۇغمب ئۇٔ .ئبگبھالٔسۇرزىئەٍٍەجحي ۋە ئۇ زۇَٔبزىىي غەرِۀسىچىٍىىىحىٓ 
ئۇ ٍۀە جبضبرەت ثىٍەْ غېھىس ثوٌغبٔالرغب ئبذىرەجحە ثوٌىسىغبْ ئبالھىسە ئىٍحىپبجالر ثىٍەْ 

 - ثۇٔىڭ ثىٍەْ لوغۇٕٔىڭ ھبرغىٍٕىمي چىمىپ روھي وۆجۈرۈٌۈپ ئۇزۇق .ذۇظ ثىػبرەت ثەرزى
وٌۇظ، ٍەر غبرائىحي ثىٍەْ جؤۇغّبضٍىك جۈٌۈن ٍىحىػّەضٍىه، ھەرثىٌ ئەضٍىھەٌەر وەِچىً ث

ھەِّەٍٍەْ روھىٌ جۇغمۇْ،  .ئۀسىػىٍەر زاٍىً ثوٌسى - ضەۋەپٍەر جۈپەٍٍي وىٍىپ چىممبْ غەَ
ئۇالرٔىڭ ھەرثىرى رەضۇٌۇٌالھٕىڭ  .جەڭگىۋار لىَبپەجىە وىرزى، ئۇرۇظ لىسغىٍٕىمي وۈچەٍسى

« غۇ پېحي ئۇرۇغۇپ، غېھىس ثوٌطبقجەڭ ِەٍسأي ھبزىر ثوٌطب »ضۆزى ئبٍبغالغّبً جۇرۇپال: 
 . زەپ وېحىػحي

ئەِّب رۇَ زائىرٌىرى ۋە ئۇالرٔىڭ ٍبٌالّٔب ئىححىپبلساغٍىرى پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالِٕىڭ 
لوغۇْ جبرجىپ وەٌگۀٍىىىٕي ئبڭٍىغبٔسىٓ وېَىٓ جۀٍىرىگە لورلۇٔچ، جىحرەن ئوٌىػىپ 

ۇرضۇْ لبٔساق چىىىٕىع ئوٍىغب پبجحي ۋە ضەراضىّىگە چۈغحي، ئۇالر ثبضحۇرۇپ وېٍىع ئۇٍبلحب ج
 . وەٌگەْ پېحي جبرلبپ وېحىع لبرارىٕي لىٍىػىپ ئبضحبغىٕب جبرلىٍىپ وېحىػحي

ئەِّب ثۇ غبزات  .ثۇٔىڭ ثىٍەْ جەثۇن غبزىحي ئبضبضىٌ جەھەجحىٓ ئبذىرالغحي
غەۋوىحىٕي ئىٍگىروىسىٓ ھەضطىٍەپ  - ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ئبرإٌىڭ ئىچي ضىرجىسىىي غبْ

ئەِسى ھەر لبٔساق ثىر زۈغّەْ وۈچ ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ھەرثىٌ وۈچىٕي ضەي  .ۇرزىئبغ
ِۇضۇٌّبٔالر ثۇ لېحىّمي جىٕىچ ئۇرۇظ ثىٍەْ لبٍٔىك ئېٍىػىمبٔسا لوٌغب  .چبغٍىّبٍسىغبْ ثوٌسى

 .ئېرىػحي گەوېٍىػي جەضىە جوذحبٍسىغبْ غبٍەت زور ضىَبضىٌ ۋە ئىجحىّبئىٌ ِۇۋەپپەلەٍەجٍەر
ھبوىّي ٍۇھۀٕب ئىجٕي روثە ئۆز ئىرحىَبرٌىمي ثىٍەْ وېٍىپ رەضۇٌۇٌالھ ثىٍەْ  جۇٍِىسىٓ ئەٍٍە

ثبج ذىراج جبپػۇرۇظ ۋە ئەضٍي ئورٔىٕي ضبلالپ لېٍىع جوذحبِي ئىّساٌىسى، ئبرلىسىٕال جەرثب 
 .ۋە ئەزروھ ۋەوىٍٍىرى وېٍىپ رەضۇٌۇٌالھمب ثبج ذىراج جبپػۇرىسىغبٍٔىمىٕي ثىٍسۈرۈغحي

  .چە ِەوحۇپ ٍېسىپ ثىر ٔۇضرىطىٕي ئۇالرٔىڭ لوٌىسا لبٌسۇرزىثىر پبر رەضۇٌۇٌالھ
ئبجٍىك ثىٍەْ  420رەضۇٌۇٌالھ جەثۇوحب جۇرۇۋاجمبْ ِەزگىٍسە ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىسٔي 

زۇِەجوٌجۀسەٌٕىڭ ھبوىّي ئۇوەٍسىر زېگەْ وىػىٕي جۇجۇپ وېٍىػىە ئەۋەجحي، رەضۇٌۇٌالھ 
ذبٌىس ٍېحىپ وېٍىپ  .زېگۀىسى« جبپىطەْضەْ ئۇٔي ئوۋ ئوۋالۋاجمبْ ٍېرىسىٓ » :ذبٌىسلب
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ثىر چبغسا ثىر زأە ٍبۋا وبال  .ئۇٔىڭ لورغىٕىسىٓ وۆز ٍىحىُ ِىمسارى ٍىرالٍىمحب وۆزىحىپ جۇرزى
وېٍىپ ئۇٔىڭ لەضىرىٕىڭ زەرۋازىطىغب ئۈضۈغىە ثبغٍىسى، ئووەٍسىر ثۇٔي جۇٍۇپ وبٌىٕي 

ڭ ثىٍەْ ذبٌىس ئۇٔي جۇجۇۋېٍىپ ئوۋٌىغىٍي چىمحي، وېچە ثەوّۇ ٍورۇق ئبٍسىڭ ئىسى، غۇٔى
رەضۇٌۇٌالھ ئۇٔىڭ لېٕىسىٓ وەچحي ۋە ئۇٔىڭ ثىٍەْ  .رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئبٌسىغب ئېٍىپ وەٌسى

ئىىىي ِىڭ جۆگە ضەوىىس ٍۈز جۇٍبق لوً، جۆت ٍۈز ضبۋۇت ۋە جۆجَۈز ٔەٍسە جبپػۇرۇظ ثوٍىچە 
ىٍەْ رەضۇٌۇٌالھ ئۇٔىڭغب غۇٔىڭ ث .ئۇوەٍسىر ثبج جبپػۇرۇغمب لبٍىً ثوٌسى .وېٍىػىُ ئىّساٌىسى

ٍوھۀٕبغب ٍېسىپ ثەرگۀسەن زوِە، جەثۇن ئەٍٍە ۋە جەٍّب لبجبرىسا ئبِبٍٔىك ِەوحۇپٕبِىطي ٍېسىپ 
 . ثەرزى

ئىطالَ لوغۇٔي جەثۇوحب ٔۇضرەت لبزىٕىپ زەپەر ثىٍەْ ِەزىٕىگە لبٍححي، ئۇالر ھېچمبٔساق 
لبٍىحع  .لبٍٔىك جولۇٔۇغحىٓ ضبلٍىسىئبٌالھ ِۆئىّىٓ ِۇضۇٌّبٔالرٔي  .پىػىەٌٍىىىە ٍوٌۇلّىسى

ٍوٌىسا ثىر زاۋاْ ثوٍىغب وەٌگۀسە ِۇٔبپىمالرزىٓ ئوْ ئىىىي وىػي رەضۇٌۇٌالھٕي لەضحٍەپ 
رەضۇٌۇٌالھ ھوزەٍفەگە ئۇالٔىڭ  .ئۆٌحۈرۈظ ضۇٍىمەضحىٕي پىالٍٔىغبْ ثوٌطىّۇ ئەِەٌگە ئبغّىسى
غۇڭب ھۇزەٍفە رەضۇٌۇٌالھٕىڭ  .ئىطىٍّىىىٕي ۋە پىالٍٔىغبْ ضۇٍمەضحىٕي ئېَحىپ ثەرگۀىسى

  .ِەذپىَەجٍىىىٕي ضبلٍىغۇچىطي زەپ ئبجبٌسى
ئبٍبٌالر،  .ِەزىٕە ذەٌمي رەضۇٌۇٌالھٕىڭ لبٍحىپ وەٌگۀٍىىىٕي ئبڭالپ لوزغىٍىپ وەجحي

ثبٌىالر ۋە لۇي چۆرىٍەر لىسغىٓ ئبٌمىع ضبزاٌىرىٕي ٍبڭرىحىپ ئىطالَ لوغۇٔىٕي لبرغي ئېٍىع 
ئبً(زا  - 9ئبً(زا ئبجالٔغبْ ئىسى، راِىساْ) - 7ھ جەثۇومب رەجەپ )رەضۇٌۇٌال .ئۈچۈْ چىمحي
وۈْ جەثۇوحب  20ثۇ غبزاجمب ئەٌٍىه وۈٔسەن ۋالىث ضەرپ ثوٌسى، ثۇٔىڭسىٓ  .لبٍحىپ وەٌسى

جەثۇن غبزىحي رەضۇٌۇٌالھ لبجٕبغمبْ ئەڭ  .وېٍىػىە وەجحي - ئۆجحي، ثىر ئبٍسەن ۋالىث ثېرىع
 . ئبذىرلي غبزات ثوٌۇپ لبٌسى

غبرائىحي ثىٍەْ ئبٌالھٕىڭ ثىر لېحىٍّىك  - جەثۇن غبزىحي ئۆزىٕىڭ ئۆزگىچە لىَىٓ غەرت
ثۇ غبزاجحب ھەلىمىٌ، ضەِىّىٌ ضبزىك ِۆئىّىٓ ِۇضۇٌّبٔالر  .چوڭ ئىّحىھبْ ضىٕىمي ثوٌسى

ِبٔب ِۇغۇٔساق غبرائىححب ضىٕبظ ئبٌالھٕىڭ ئىرازىطي  .ثىٍەْ غەوٍي ِۇضۇٌّبٔالر ئبٍرىٍسى

ا َكاَن الّلُو لَِيَذَر اْلُمْؤِمِنٌَن َعَلى َمآ﴿الھ ِۇٔساق زەٍسۇ: ثوٌۇپ ئبٌ أَنُتْم َعَلْيِو َحَّتََّ ََيِيَز اْْلَِبيَث ِمَن  مَّ
ئبٌالھ ٍبِبٕٔي)ٍۀي ِۇٔبپىمٕي ( ٍبذػىسىٓ )ٍۀي ِۆِىٕسىٓ( ئبٍرىّىغۇچە » ﴾الطَّيّْبِ 

ئبٍەجٕىڭ  - 179ضۇرە ئبي ئىّراْ )« ِۆئىّىٍٕەرٔي)ٍۀي ضىٍەرٔي( ھبزىرلي پېحىڭالرزا لوٍّبٍسۇ
زېّەن ثۇ غبزاجمب ھەلىمىٌ ِۇضۇٌّبْ ثوٌغبْ وىػىٍەرال ئبجالٔسى، ھەجحب ثۇ  (. ثىر لىطىّي

غۇڭب ثۇ لېحىُ  .رۇٌۇۋېٍىع غۇ وىػىٕىڭ ِۇٔبپىمٍىمىٕىڭ ثەٌگىطي ثوٌۇپ لبٌسىغبزاجحىٓ ضۇغۇ
راضحىٕال ئۆزرىطي )ئەِەٌىٌ لىَىٕچىٍىمي( ثبرالر ٍبوي ئبٌالھ ۋە ئبٌالھٕىڭ پەٍغەِجىرىگە ٍبٌغبْ 
ئېَحىپ ٍبٌغبٔسىٓ ثبھبٔە ضەۋەپ وۆرضىحىپ لېپمىٍىػمب رۇذطەت ضورىغبٔالر ۋە ٍبوي ثبغحىٓ 

 .ال رۇذطەجّۇ ضورىّبً ئۆٍىگە وىرىپ ٍېحىۋاٌغبْ ٍۈزى لېٍىٓ ِۇٔبپىمالرال لېپمبٌسىئبذىر پەلەج
ثۇ ٍەرزە ٍۀە ھېچمبٔساق ثبھبٔىطي ثوٌّىغبْ ئەھۋاي ئبضحىسا ٍۀىال لېپمبٌغبْ ضەِىّىٌ ٍبذػي 
ِۇضۇٌّبٔالرزىٓ پەلەت ئۈچ ٔەپەر وىػي)ئۇالر وەئەة ئىجٕي ِبٌىه، ِۇرارە ئىجٕي رەثىئە ۋە 

ئىجٕي ئوِەٍَەٌەر ئىسى( ثبر ثوٌۇپ، ئبٌالھ ئۇالرٔي لبجحىك ئىّحىھبْ لىٍىپ ضىٕغبٔسىٓ ھىالي 
  .وېَىٓ ٍۀە جەۋثە ئبجب لىٍسى
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ثۇ غبزات ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ جەضىر زائىرىطىٕىڭ وېڭىَىػي ۋە ئۇالرٔىڭ ئەرەة زېّىٕىغب 
وىػٍەرٔىڭ ٔەزىرىسە  .ھووۆِىرأٍىك ٔوپوزىٕي جىىٍىػي ئۈچۈْ ٔبھبٍحي ٍبذػي جەضىرى ثوٌسى

ئەِسى ئەرەة زېّىٕىسا ئىطالَ وۈچٍىرىسىٓ ثبغمب ھېچمبٔساق ثىر وۈچٕىڭ ِەۋجۇت ثوٌۇپ 
لبٌسۇق ِۇٔبپىك جبھىٍالرٔىڭ  .جۇراٌىػي ِۇِىىٓ ئەِەش ئىىەْ، زېگەْ لبراظ غەوىٍٍۀسى

ىىڭ ٔەلەزەر ئبرِبٍٔىرى وۆپۆوىە ئبٍالٔسى، ثۇ غبزاجٕىڭ جەضىر زائىرىط - لەٌجىسىىي رەزىً ئبرزۇ
 - چوڭ ثوٌغبٍٔىمىٕي غۇٔىڭسىٓ وۆرۈۋاٌغىٍي ثوٌىسۇوي ئەرەثٍەر ِەوىە ئىػغبٌىَحىٕىڭ ئبٌسى

وەٍٕىسە رەضۇٌۇٌالھمب ئبٔچە ِۇٔچە ئەٌچي ٍوٌالپ ئەي ثوٌۇظ ٍوٌىٕي جۇجمبْ ثوٌطىّۇ ثىراق 
ە ئبضبضٍىك ئەٌچي ٍوٌالظ زوٌمۇٔي ِۇغۇ )جەثۇن( غبزىحىسىٓ وېَىٓ ئەڭ ٍۇلىرى پەٌٍىگ

 . ھەجحب ثىر ِەزگىً ِەزىٕە ووچىٍىرى ئەٌچىٍەر ثىٍەْ ئبۋاجٍىػىپ وەجحي .وۆجۈرۈٌسى
 ِۇغۇ ٍىٍي ٍۈز ثەرگەْ ِۇھىُ ۋەلەٌەر

رەضۇٌۇٌالھ جەثۇوحىٓ لبٍحىپ وەٌگۀسىٓ وېَىٓ ِەزىٕىسە ئوۋەٍّىر ئەجالٔي ثىٍەْ  .1
 . ئۇٔىڭ ئبٍبٌي ئوجحۇرىطىسا ٌۀەت ئېَحىػىع ۋەلەضي ٍۈز ثەرزى

پبھىػە ئۆجىۈزگۀٍىىىٕي ئېحىراپ لىٍىپ وەٌگەْ غبِىَس لەثىٍىٍىه  - ئۆزىٕىڭ زىٕب . 2
وېطەن لىٍىپ  - ھېٍىمي ئبٍبي ثبٌىطىٕي ئەِچەوحىٓ ئبٍرىپ وەٌگۀسىٓ وېَىٓ، جبظ

 . ئۆٌحۈرۈٌسى
رەضۇٌۇٌالھ ئۇٔىڭغب غبئىجبٔە  .ھەثەغىحبْ پبزىػبھي ئەضھەِە ٔەجبغي ۋاپبت ثوٌسى . 3

 . لۇزىِىَث ٔبِىسى ئو
 .رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئوضّبْ ئىجٕي ئەففبٔسىىي لىسى ئۇِّي وۇٌطۇَ ۋاپبت ثوٌسى . 4

ئەگەر ٍېٕىّسا ئۈچىٕچي ثىر لىسىُ ثوٌغبْ »رەضۇٌۇٌالھ ئۇٔىڭغب لبجحىك لبٍغۇرزى ۋە ئوضّبٔغب: 
 . زېسى« ثوٌطب ئۇٔي ئەٌۋەجحە ٍۀە ضبڭب ٍبجٍىك لىٍغبْ ثوالجحىُ

لبٍحىپ وەٌگۀسىٓ وېَىٓ ِۇٔبپىمالرٔىڭ وبجحىۋېػي ئبثسۇٌالھ رەضۇٌۇٌالھ جەثۇوحىٓ  . 5
رەضۇٌۇٌالھ ئۇٔىڭغب ئىطحىغپبر جىٍىسى ۋە ئۆِەر رەزىَەٌالھۇ  .ئۆٌسى يئىجٕي ئۇثەً ئىجٕي ضەٌۇ

ئۀھۇٔىڭ جوضۇپ لبرغي جۇرۇغىغب لبرىّبً ئۇٔىڭ ِېَىث ٔبِىسىٕي چۈغۈرگۀىسى وېَىٓ 
 . ڭ ئىرازىطىٕي لوٌالپ ئبٍەت ٔبزىً ثوٌسىلۇرئبٔسا ئۆِەر رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔى

 ئەثۇ ثەورى رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ھەج لىٍىػي
ئبً(  - 12ئبً( ٍبوي زۇٌھەججىسە ) - 11ٍىٍي( زۇٌمەئسە ) - 9غۇ ٍىٍي )ھىجىرىَىٕىڭ 

رەضۇٌۇٌالھ ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ھەج پبئبٌىَحىگە ٍىحەوچىٍىه لىٍىع ئۈچۈْ ئەثۇ ثەورىٕي ھەج 
ئەثۇ ثەورى ٍوٌغب چىمىپ ثوٌغبٔسىٓ وېَىٓ ِۇغرىىالر ثىٍەْ ثوٌغبْ  .ئەۋەجحيئەِىرى لىٍىپ 

ثبرٌىك ئەھسى وېٍىػىٍّەرٔي ئەِەٌسىٓ لبٌسۇرۇظ ۋە ئۇٔي وەڭ ذەٌك ئبِّىطىغب ئبغىبرا 
جبوبرالظ جوغرىطىسا ضۇرە ثبرائبجٕىڭ ثبظ لىطّي ٔبزىً ثوٌغبْ ثوٌغبٔچمب رەضۇٌۇٌالھ 

ي ثوٍىچە غۇ جەِەجحىٓ ثىر وىػي ثىۋاضىحە ٍەجىۈزۈپ لوٍۇظ ئەرەثٍەرٔىڭ ئۀئۀىۋى ئبزىح
ئەٌي ثۇٍرۇلمب  .لبئىسىطي ثوٍىچە ئەٌي ئىجٕي ئەثي جبٌىپٕي ثۇ جبوبرٔبِىٕي ٍەجىۈزۈغىە ئەۋەجحي

ئەثۇ ثەورى:  .ثىٕبئەْ ئبجٍىٕىپ ئەرەج ٍبوي زەجٕبْ زېگەْ جبٍسا ئەثۇ ثەورى ثىٍەْ ئۇچراغحي
ئبٔسىٓ  .زېسى« ٍولطۇ ئەٌۋەجحە ِەئّور»پ ضورىغبْ ئىسى ئەٌي: ئەِىرِۇ؟ ٍبوي ِەئّۇرِۇ؟ زە»

ئىىىەٍٍەْ ثىرٌىىحە ِەوىىگە وەٌسى، ئەثۇ ثەورى وىػىٍەرٔىڭ ھەج ئجبزىحىگە ٍىحەوچىٍىه 
ت( ثوٌۇۋىسى ئەٌي ِىٕبزىىي  - وۈٔي ٍۀي ھېَث وۈٔي - 10ٔەھر وۈٔي)زۇٌھەججٕىڭ  .لىٍسى
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ٌالھٕىڭ پەرِبٔىٕي جبوبرٌىسى ۋە ئبرىسا ئەھسىٕبِە ثبر جەِرات ٍېٕىسا جۇرۇپ وىػىٍەرگە رەضۇٌۇ
وېٍىػىّٕىڭ ئەِەٌسىٓ لبٌسۇرۇٌغبٍٔىمىٕي  - جەرەپٍەرگە ِۇضۇٌّبٔالر ثىٍەْ پۈجۈٌگەْ ئەھسى

وېٍىػىُ  - غۇٔىڭسەن ئبرىسا ئەھسى .ئۇالرغب جۆت ئبً ِوھٍەت ثەرزى ھەِسەئۇلحۇرزى 
ّب ِۇضۇٌّبٔالر ثىٍەْ جۈزگەْ وېٍىػىٍّىرىگە ئەِ .ثوٌّىغبٔالرغىّۇ جۆت ئبً ِۆھٍەت ثىرىٍسى

ثوٌّىغبٔالرٔىڭ  ئەِەي لىٍغبْ ۋە ِۇضۇٌّبٔالرغب لبرغي زۈغّەْ وۈچٍەرٔي لوٌالظ جەرەپسارى
 . وېٍىػىٍّىرىٕي ئەضٍي ثەٌگىٍۀگەْ ِۇززەجىە لەزەر وۈچىە ئىگە لىٍىپ لبٌسۇرزى - ئەھسى

ثۇ ٍىٍسىٓ »وىػىٍەر ئبرىطىسا: ئەثۇ ثەورى ٍۀە ِەذطۇش جبوبرچىالرٔي ئەۋەجىپ 
ئىحىجبرەْ ِۇغرىىالرٔىڭ ھەج لىٍىػي ۋە ٍبٌىڭبچالرٔىڭ ثەٍحۇٌالھٕي جبۋاپ لىٍىػي لەجئي 

ثۇ جبوبرٔبِە ئەرەة ٍېرىُ ئبرىٍىسا ثۇت پەرەضٍىىىە  .زەپ جبوبرالجمۇززى« ِۀئي لىٍىٕىسۇ
 . ىٕي ئۇلحۇرزىذبجىّە ثىرىٍگۀٍىىىٕي ۋە ئۇٔىڭ ئەِسى لبٍحب وەٌّەضىە وەجىۀٍىى

 ئەٌچىٍەر ئۆِەوٍىرى
  .جبرىرچىالر ٍېسىپ لبٌسۇرغبْ ئەٌچىٍەر ئۆِەوٍىرىٕىڭ لېحىُ ضبٔي ٍەجّىػحىٓ ئبغىسۇ

ثىرىٕچي  .( ئبثسۇٌمەٍىص ئەٌچىٍىرى: ثۇ لەثىٍىٕىڭ ئەٌچىٍىرى ئىىىي لېحىُ وەٌگە1ْ
ئىىىىٕچي لېحىُ ئەٌچي  .راق وەٌگەْسېسىٍىٍي ٍبوي ئۇٔىڭ ضەي ئبٌ - 5لېحىُ ھىجرىَۀىڭ 

ٍىٍي( ثوٌغبْ، ئۇالرٔىڭ ثۇ  - 10ئەۋەجىەْ ۋالحي وېَىٕىي ئەٌچىٍەر ٍىٍي)ٍۀي ھىجىرىَٕىڭ 
  .لېحىُ ئەۋەجىەْ ئەٌچىٍىرىٕىڭ ضبٔي لىرىك ئبزەَ ئىسى

( زەۋش ئەٌچىٍىرى: ثۇ لەثىٍىٕىڭ رەضّي ئەي ثوٌۇپ ئەٌچي ئەۋەجىەْ ۋالحي 2
 . ا رەضۇٌۇٌالھ ذەٍجەرزىىي ۋالىحىغب جوغرا وەٌسىٍىٍي ٍىً ثېػىس - 7ھىجىرىَىٕىڭ 

( فەرۋە ئىجٕي ئەِرى ئەٌجوزاِي ئەٌچىٍىرى: فەرۋە زېگەْ ثۇ وىػي غبِٕىڭ ِەئبْ 3 
لۇغۇِچە  .زېگەْ ٍىرىسىٓ ثوٌۇپ رۇَ لوغۇٔي ئىچىسىىي ثىرزىٓ ثىر ئەرەپ لوِبٔسأي ئىسى

ئۇ ئبٌسىٕمي لېحىُ  .ئىسى رۇَ ئىػغبٌىَىحىسىىي ئەرەة زېّىٕىغب لورچبق ثبظ ِەئّۇر
ٍىٍىسىىي( ِۇئحە ئۇرۇغىسا وۆرضەجىەْ ئبجبٍىپ  - 8ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ )ھىجىرىَٕىڭ 

لەھرىّبٍٔىمٍىرى ۋە ئۆٌۈِسىٓ لورلّبش جبضبرىحىٕي ئۆز وۆزى ثىٍەْ وۆرۈپ لبجحىك 
ئۇ رەضۇٌۇٌالھمب ئۆزىٕىڭ ِۇضۇٌّبْ ثوٌغبٍٔىمىٕي  .جەضىرٌۀگەْ ۋە ِۇضۇٌّبْ ثوٌغبٔىسى

  .ەجىۈزۈغىە ثىر ئەٌچىٍەر ئۆِىىي جەغىىٍٍەپ ِەزىٕىگە ٍوٌغب ضبٌسىٍ
ٍىٍي رەضۇٌۇٌالھ جىئىَررأە  - 8( ضەزائ ئەٌچىٍىرى: ثۇ ئەٌچىٍەر ئۆِىىي ھىجىرىَٕىڭ 4

 . ئۇرۇغىسىٓ لبٍحىپ وەٌگۀسىٓ وىَٕال ِەزىٕىسە پەٍسا ثوٌسى
وېٍىػي: وەئەة ئىجٕي زۇھەٍر ( وەئەة ئىجٕي زۇھەٍر ئىجٕي ئەثي ضەٌّبٔىڭ ئەي ثوٌۇپ 5

ئەزىت ۋە غبئىر ئبئىٍىطىسە زۇَٔبغب وەٌگەْ ثوٌۇپ، ئەرەة غبئىرٌىرى ئىچىسە ئەڭ ٍىحىػىەْ 
 .لۇغبلالرٔي وۆپ جولىغبْ - ئۇ رەضۇٌۇٌالھٕي ھەجۋى لىٍىسىغبْ غىئىر .لبثىً غبئىر ئىسى

ىڭ لېرىٕسىػي ثۇجەٍىر ٍىٍي رەضۇٌۇٌالھ جبئىف غبزىحىسىٓ لبٍحمبٔسا وەئەثٕ - 8ھىجىرىَٕىڭ 
وېَىٓ ثوٌۇپ  - ئىجٕي زۇھەٍىر ئۇٔىڭغب ذەت ٍېسىپ رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ثۇ لېحىُ ِەوىىسە ئىٍگىرى

ئۇٔىڭغب ئبزار ثەرگەْ ۋە ھەجۋى غېئىر جولۇپ ئەٌٕي لبٍّۇلحۇرغبْ ثىر لىطىُ وىػىٍەرگە ئۆٌۈَ 
ٍىىىٕي ذەۋەر جبزاضي ثەرگۀٍىىىٕي، ثىر لىطىُ لۇرەٍع غبئىرٌىرىٕىڭ لېچىپ وەجىۀ

وەئەة ِۇضۇٌّبْ ثوٌسى، ِۇضۇٌّبْ ثوٌغبٔسىّۇ ٔبھبٍىحي جەلۋازار ٍبذػي  .لىٍسى
وېَىٕىي وۈٍٔەرزە ئۇ ئۀطبرالرٔي ِەزھىَىٍەپ ئەغئبر ٍېسىپ  .ِۇضۇٌّبٔالرزىٓ ثوٌۇپ وەجحي
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  .ئىٍگىرىىي ذبجبٌىمىسىٓ ئەپۇ ضورىسى
 - 2ٍىٍي ضەپەر) - 9جىرىَىٕىڭ ( ثۀي ئوزرە ئەٌچىٍىرى: ِەزوۇر ئەٌچىٍەر ئۆِىىي ھى6

ئەٌچىٍەر ئىّبْ ئېَحىپ ئىطالَ لبئىسىٍىرىٕي  .ئبزەَ ئىسى 12ئبً(زا وەٌگەْ ثوٌۇپ ئۇالر 
 . ئۆگۈٔۈپ لبٍحىػحي

 ئبً(زا - 3ٍىٍي رەثجۇٌئەۋۋەي ) - 9( ثەٌٍي ئەٌچىٍىرى: ثەٌٍي ئەٌچىٍىرى ھىجىرىَىٕىڭ 7
جۇرۇپ ِۇضۇٌّبٔسارچىٍىمحب زورۇر ثوٌغبْ وېٍىپ ِۇضۇٌّبْ ثوٌغبْ ۋە ِەزىٕىسە ئۈچ وۈْ 

  .ِەضىٍىٍەرٔي ضوراپ ئۆگىٕىۋاٌغبْ
ئبً( زا  - 9ٍىٍي راِىساْ) - 9( ضەلىف ئەٌچىٍىرى: ضەلىف ئەٌچىٍىرى ھىجىرىَٕىڭ 8

ئۇالرٔىڭ ِۇضۇٌّبْ  .رەضۇٌۇٌالھ جەثۇن غبزىحىسىٓ لبٍحىپ وەٌگۀسىٓ وىَٕال ٍېحىپ وەٌگەْ
ئەٌچىٍەر ِەزىٕىگە ٍېحىپ وېٍىۋىسى،  .جولبً ثوٌغبْ - ثوٌۇظ جەرٍبٔي جوٌىّۇ ئەگرى

رەضۇٌۇٌالھ ئۇالرغب لۇرئبْ ئبڭٍىطۇْ ۋە وىػىٍەرٔىڭ ٔبِبز ئولۇغىٕىٕي وۆرضۇْ ئۈچۈْ 
ئۇالر رەضۇٌۇٌالھ ثىٍەْ  .ِەضجىسٔىڭ ثىر چېحىسىٓ ئبالھىسە ثىر چىسىر جەٍَبرالپ ثەرزى

ئۇالر ثىٍەْ ھەر لېحىُ ئۇچراغطب ئۇالرٔي رەضۇٌۇٌالھ  .ئەجحىگەْ ئبذػبِسا ئۇچرىػىپ جۇرزى
ئبذىرى ئۇالر رەضۇٌۇٌالھمب جەضٍىُ ثوٌّبلحىٓ ثبغمب چىمىع  .ِۇضۇٌّبْ ثوٌۇغمب زەۋەت لىالجحي

  .ٍوٌي ٍولٍىمىٕي ھېص لىٍىػىپ ئۆزٌىرىٕىڭ ِۇضۇٌّبْ ثوٌىسىغبٍٔىمٍىرىٕي ثىٍسۇرۇغحي
الھ جەثۇوحىٓ لبٍحىپ ( ٍەِەْ پبزىػبھ جەِەجىٕىڭ ِەوحۇپ ئەۋەجىػي: رەضۇٌۇ9ٌ

وەٌگۀسىٓ وېَىٓ ٍەِەْ ھىّىَەر پبزىػبھ جەِەجىٕىڭ ئەي ثوٌۇظ ِەوحۇپٕبِىطىٕي 
 . جبپػۇرۇۋاٌسى

ٍىٍي جەثۇن غبزىحىسىٓ  - 9( ھەِساْ ئەٌچىٍىرى: ھەِساْ ئەٌچىٍىرى ھىجىرىَىٕىڭ 10 
ئۇالرٔىڭ ٍوٌطىس  ِەوحۇپحب .وېَىٓ وەٌگەْ، رەضۇٌۇٌالھ ئۇالرغب ثىر پبرچە ِەوحۇپ ٍېسىپ ثەرزى

ئۇ  .جەٌەپٍىرىٕي لەجئي چەوٍىگۀىسى ۋە ئۇالرغب ِبٌىه ئىجٕي ٔەِۀٕي ئەِىر لىٍىپ جەٍىٍٕىسى
غۇالر ئىچىسىىي ِۇضۇٌّبْ ثوٌغبٔالرغب ِەضئۇي ثوٌغبْ ئىسى، لبٌغبٍٔىرىغب ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىسٔي 

ئۇالرغب زەۋەت ئېٍىپ ثبرغبْ ذبٌىس ئۇ ٍەرزە ئبٌحە ئبً جۇرۇپ  .ئىطالِغب زەۋەت لىٍىػمب ئەۋجحي
غۇڭب رەضۇٌۇٌالھ ھەِسأغب ئەٌي ئىجٕي ئەثي  .ثوٌطىّۇ ئۇالرزا ھېچمبٔساق ئىٍگىرٌەظ ثوٌّىسى

ئەٌي ئۇ ٍەرگە ثېرىپ ئۇالرغب  .جبٌىپٕي ئەۋەجىپ ئۇٔىڭغب ذبٌىسٔي لبٍحۇرۋېحىػٕي ثۇٍرىسى
چبلىرۋىسى، ئۇالرٔىڭ وۆپ  رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ذېحىٕي ئولۇپ ثەرزى ۋە ئۇالرٔي ِۇضۇٌّبْ ثوٌۇغمب

  .ضبٔسىىىٍىرى ِۇضۇٌّبْ ثوٌسى
ٍىٍي رەضۇٌۇٌالھ  - 9( ثۀي فەزارە ئەٌچىٍىرى: ثۀي پەزارە ئەٌچىٍىرى ھىجىرىَٕىڭ 11

جەثۇوحىٓ لبٍحىپ وەٌگۀسىٓ وېَىٓ ٍېحىپ وەٌگەْ ثۇ ئۆِەوحە ئوْ ٔەچچە ئبزەَ ثبر ثوٌۇپ، 
ِبوبٍٔىرىٕىڭ  - ىٍسۈرگەْ ۋە رەضۇٌۇٌالھمب ٍۇرتئۇالر ئۆزٌىرىٕىڭ ِۇضۇٌّبْ ئىىۀٍىىىٕي ث

 . لۇرغبلچىٍىك ۋە لەھەجچىٍىىحە ئىىۀٍىىىٕي غىىبٍەت لىٍىػمبْ
( ٔەجراْ ئەٌچىٍىرى: ٔەجراْ ِەوىىٕىڭ جۀۇثىسىٓ ٍەجحە وۈٍٔۈن وېٍىسىغبْ چوڭ 12 

ثوٌغىٍي  ئبجٍىك ثىر وۈٔسە ئبٍٍىٕىپ .وۀحىطي ثبر ئىسى - غەھەر ثوٌۇپ، ٍەجّىع ئىىىي ٍېسا
ئبھبٌىطىٕىڭ ِۇجٍەق وۆپ لىطّي  .ثوالجحي، ٍۈز ِىڭ وىػٍىه ِۇٔحىسىُ لوغۇٔي ثبر ئىسى

 .ٍىٍي وەٌگەْ - 9ٔەجرإٔىڭ ئەٌچىٍىرىّۇ ھىجىرىَىٕىڭ . ذرىطحىئبْ زىٕىغب ئېحىمبز لىالجحي
وىػي ئەغرەپ  24ئەٌچىٍەر ئبجّىػحەن ئبزەِسىٓ جەروىپ جبپمبْ ثوٌۇپ، ئۇالرٔىڭ ئىچىسە 
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 . ئۈچ وىػي ٔەجرإٔىڭ ئەڭ ئبٌىٌ رەھجەرٌىرى ئىسى .بثىرٌەرزىٓ ئىسىئەو
 - ئەٌچىٍەر ِەزىٕىگە وېٍىپ پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ ثىٍەْ ئۇچراغحي ۋە ئۆزئبرا ضۇئبي

پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ ئۇالرٔي ئىطالِغب زەۋەت  .جبۋاپ جبغٍىػىپ پىىىر ئبٌّبغحۇرزى
ئەِّب ئۇالر ثۇ جەوٍىپٕي لوثۇي لىٍّبً رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئىَطب  لىٍسى ۋە لۇرئبْ ئولۇپ ثەرزى

)ئەٌەٍـھىططبالَ(غب لبرىحب ٔېّە زەٍسىغبٍٔىمىٕي ضورىسى، رەضۇٌۇٌالھ ئۇالرٔىڭ ثۇ ضۇئبٌىغب غۇ 
 - 61 - 59 ٕىڭضۈرە ئبي ئىّرأ وۈٔي جبۋاة ثەرِەً وەٍٕىگە ضۈرزى، ئبذىر ئۇٔىڭغب

ەجحىگەْ رەضۇٌۇٌالھ ئەٌچىٍەر ثىٍەْ وۆرۈغۈپ ٍۇلىرىمي ئەجىطي ئ .ئبٍەجىىچە ٔبزىً لىٍىٕسى
ئبٍەت وەرىّٕىڭ روھىٌ ثۇٍىچە ئىَطب )ئەٌەٍـھىططبالَ( ھەلمىسىىي ئۆزىٕىڭ وۆز لبرغىٕي 

ئېَحىػالرغب لبرىغبٔسا ضەٍىس  .ئوجحۇرىغب لوٍسى ۋە ئۇالرٔي ئوثساْ ئوٍٍىٕىپ وېٍىػىە لوٍىۋەجحي
  .ۇ ٔەجرأغب لبٍحمبٔسىٓ وېَىٓ ِۇضۇٌّبْ ثوٌغبْۋە ئبلىت لبجبرٌىك ئبٌىٌ رەھجەرٌەرِ

. ٍىٍي وەٌگەْ  - 9( ثۀي ھۀىفە ئەٌچىٍىرى: ثۇ لەثىٍىٕىڭ ئەٌچىٍىرىّۇ ھىجىرىَٕىڭ 13
 .ِۇضەٍٍىّەِۇ ثبر ئىسى ةوىػىسىٓ جەروىٓ جبپمبْ ثوٌۇپ ئۇالرٔىڭ ئىچىسە وەززا 17ئەٌچىٍەر 

ئبٔسىٓ رەضۇٌۇٌالھ ثىٍەْ ئۈچرىػىپ ئۇالر ئۀطبرالرزىٓ ثىر وىػىٕىڭ ئۆٍىگە چۈغۈپ 
وەززاپ ِوضەٍٍىّە ثبغحىٕال ِۇضۇٌّبْ ثوٌۇغحىٓ ثبظ جبرجىپ ھولۇق  .ِۇضۇٌّبْ ثوٌۇغحي

ِۀطەپ جەِەضىسە ثوٍۇْ جوٌغبپ ٍۈرگەْ ھەجحب رەضۇٌۇٌالھ ثىٍەْ ئۇچرىػىػحىّٕۇ ئۆزىٕي 
  .لبچۇرۇپ ئۆِەن ئەزاٌىرى ثىٍەْ ضۆھجەجىە لبجٕبغّىغبْ

 ِبِىگە لبٍحمبٔسىٓ وىَىٓ ئۇٍبْ ئوٍالپ ثۇٍبْ ئوٍالپ ئبذىرى ئۇ ئۆزىٕىڭِۇضەٍٍىّە ٍە
ِۇضەٍٍىّە  .زەرىجىٍىه پەٍغەِجەر ثوٌغبٍٔىمي زەۋاضىٕي وۆجۈرۈپ چىمحي رەضۇٌۇٌالھ ثىٍەْ جەڭ

ئۇ ئەثۇ ثەورى  .ٍىٍي ئىسى - 10پەٍغەِجەرٌىه زەۋاضي لىٍىپ چىممبْ ۋالىث ھىجىرىَٕىڭ 
ٍىٍي رەثجىئۇٌئەۋۋەٌسە ٍەِبِە ئۇرۇغىسا  - 12ٍۀي ھىجىرىَىٕىڭ  ٍىٍي، - 1ذەٌپىٍىىىٕىڭ 

  .ئۇٔي ھەِسە )رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ(ٔىڭ لبجىٍي ۋەھػي ئىجٕي ھەرة ئۆٌحۈرگۀىسى .ئۆٌحۈرۈٌسى
( ثۀي ئبِىر ئىجٕي ضەئطەئە ئەٌچىٍىرى: ثۀي ئبِىر ئەٌىچىٍىرى ئىچىسە ئبٌالھٕىڭ 14

ذبٌىس ئجٕي جەئپەر ۋە جبپپبر ئىجٕي  ئەرثەز ئىجٕي لەٍىصزۇغّىٕي ئبِىر ئىجٕي جۇپەٍىً 
ئۇالر غۇ لەثىٍىٕڭ ثبغٍىك، وبجحىۋاغٍىرى ۋە ئوت لۇٍرۇلي غەٍحبٍٔىرى . ئەضٍەٍِەر ثبر ئىسى

ثىئرى ِەئؤە پبجىئەضٕىڭ پىالٍٔىغۇچىطي  ثوٌۇپ ئۇالرٔىڭ ئبِىر ئىجٕي جۇپەًٍ زېگەْ ثەججەخ
ثىٍەْ ئەرثەز ٍۀە ضۇٍمەضث پىالٔالپ  ىع ئبٌسىسا ئبِىرثۇ ئۆِەن ِەزىٕىگە لەزەَ ثېط .ئىسى

ئەٌچىٍەر وىٍىپ رەضۇٌۇٌالھ ثىٍەْ وۆرۈغحي  .رەضۇٌۇٌالھٕي جۇٍسۇرِبً ئۆٌحۈرۋەجّەوچي ثوٌسى
ي لىٍّبلچي ثوٌسى، غۇئبْ ئەرثەز رەضۇٌۇٌالھٕىڭ وئبِىر رەضۇٌۇٌالھٕي گەپىە ضېٍىپ گ

چ ضۇغبرغبٔىسى، ئبٌالھ ئۇٔىڭ لوٌىٕي وەٍٕىگە ئۆجۇپ غبرت لىٍىپ لىٍىچٕي ثىر غېرى
ئبٌالھ  .ھەرىىەجحىٓ جوذحبجحي، ئۇٔىڭ لىٍىچىٕي غېٍىپىغب وىرگۈزىۋېحىػىىّۇ ِبزارى ٍەجّىسى

ثۇ ئىىىىطىگە زۇئب لىٍسى،  رەضۇٌۇٌالھ .ئۀە غۇٔساق ِۇھبپىسەت لىٍغبٔىسى ٕيئۆز پەٍغەِجىرى
ئەۋەجىپ ئۇٔي جۆگىطي ثىٍەْ لۇغۇپ ئۇالر لبٍحمبٔسىٓ وېَىٓ ئبٌالھ ئەرثەزوە ثىر چبلّبق 

  .وۆٍسۈرۈۋەجحي
ئبزەِسىٓ جەروىپ جبپمبْ ثوٌۇپ  13( ٔەجىت ئەٌچىٍىرى: ٔەجىت ئەٌچىٍەر ئۆِىىي 15

ثۇ  .ئۇالر ِبٌٍىرىٕىڭ زاوىحىسىٓ ٔبِراجالرغب ثېرىپ ئبغمىٕىٕي ثىٍٍە ئېٍىپ وەٌگۀىسى
گەْ پېحي لۇرئبْ ئۆگۈٔۈغىە ئۆِەوٕىڭ ثبغمىالرغب ئوذػىّبٍسىغبْ ٍىرى غۇوي ئۇالر وەٌ
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وىرىػىپ وەجىەْ، ئۇالر رەضۇٌۇٌالھحىٓ ٔۇرغۇْ ٔەرضىٍەرٔي ضورىسى، رەضۇٌۇٌالھ ئۇالرٔىڭ 
ضورىغبْ ضۇئبٌٍىرىغب ٍبزِب جبۋاثٕبِە پۈجۈپ ثەرزى، ئەٌچىٍەر ئۇزاق جۇرِبً لبٍحّبلچي 

 . ثوٌۇۋىسى، رەضۇٌۇٌالھ ئۇالرغب ٍوٌٍۇق جۇجۇپ ئۇزىحىپ لوٍسى
رەضۇٌۇٌالھ  . ئەٌچىٍىرى: ئۇالر رەضۇٌۇٌالھ ثىٍەْ ئۇچرىػىپ ضۆھجەجٍەغحيجەً  .16 

ئۇالرٔىڭ  .ئۇالرٔي ِۇضۇٌّبْ ثوٌۇغمب زاالٌەت لىٍىۋىسى، ئۇالر ِۇضۇٌّبْ ثوٌسى
 ِۇضۇٌّبٔسارچىٍىمىّۇ ٍبذػي ثوٌۇپ وەجحي
ھٍىك، ٍىٍٍىرى ھەر لبٍطي لەثىٍە، پبزىػب - 10ۋە  - 9ِبٔب ِۇغۇٔساق لىٍىپ ھىجىرىَىٕىڭ 

ۋە ذەٌىفىٍىىٍەرٔىڭ ئەٌچي ۋە ئۆِەوٍىرى ِەزىٕىگە ئۈزۈٌّەً وېٍىپ ئىحبئەت ثوٍۇٍٔىرىٕي 
  .ئەگسى

 ۋىذاٌىػىع ھەججي
ئبٌالھ جبئبال رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ِەوىىسە ھەر لبٍطي ئەرەة لەثىٍە ذەٌمٍرى ۋە ئۇالرٔىڭ 

ئۆگۈٔۈپ  غەرىئەت ئەھىبٍِىرىٕي - ۋەوىٍٍىرى ثىٍەْ ئۇچرۈغۈپ رەضۇٌۇٌالھسىٓ زىٓ
رەضۇٌۇٌالھ ئۇالرزىٓ ئۆزىٕىڭ ئبِبٔەجٕي ٍەجىۈزگۀٍىىىگە، ئەٌچىٍىىٕي ئبزا لىٍغبٍٔىمىغب ۋە 
ِىٍٍەجىە ضەِىّىٌ ٔەضىھەت لىٍغبٍٔىمىغب گۈۋاھٍىك ئېٍىپ ٍىگىرِە ٔەچچە ٍىً ِبثەٍٕىسە 

ە جبپبضىٕي جبرجمبْ زەۋەجٕىڭ ضەِەرىطىٕي ئۆز وۆزى ثىٍەْ وۆرۈپ وېٍىػٕي ئىراز - جەۋرى
ثۇ ٍىً ئۆزىٕىڭ ثۇ ھۆججەت ذبراوحېرٌىه چوڭ ھەجىە ئىرازە  ،غۇڭب رەضۇٌۇٌالھ .لىٍسى

ٔەجىجىسە رەضۇٌۇٌالھ ثىٍەْ ثىرگە ھەج لىٍىع ِەلطىحىسە ِەزىٕىگە  .لىٍغبٍٔىمىٕي ئېالْ لىٍسى
وۈٔي غۀجە رەضۇٌۇٌالھ ضەپەر  - 26ئبً(ٔىڭ  - 11ٔۇرغۇْ ئبزەٍِەر جەَ ثوٌسى ۋە زۇٌمەئىس)

 . رٌىمىٕي پۈجحۈرزىجەٍَب
لۇرثبٍٔىك جۆگىطىگە  .ئۇ ثېػىٕي جبراپ ٍبغالٔسى )ئۇالٔسى( ئىػحبْ ۋە رىساضىٕي وەٍسى
ئۇ ئەضىر ۋالحىسىٓ  .ثەٌگە ئېطىپ پىػىٓ ٔبِىسىسىٓ وېَىٓ جۀۇپمب لبراپ ٍۈرۈپ وەجحي

 پ لەضىرثۇرۇٔراق زۇٌھۇٌەٍغىگە ٍىحىپ ثبرزى ۋە ئۇ ٍەرزە ئەضىر ٔبِىسىٕي ئىىىي رەوئەت لىٍى
ئەجىطي پىػىٓ ٔبِىسىٕىڭ ئبٌسىسا ئىھراَ ئۈچۈْ  .ئبٔسىٓ غۇ ٍەرزە لؤۇپ لبٌسى .ئولۇزى

ئبٔسىٓ ئۇٔىڭ ثبظ ۋە ثەزۀٍىرىگە ئبئىػە رەزىَەٌالھۇ ئۀھب ئۆز لوٌي  .غۇضٍي جبھبرەت ئبٌسى
 پۇراق - ھەجحب ذوظ .ثىٍەْ ئىپبر ئۀجەر لېحىٍغبْ ذۇظ پۇراق ذۇرۇچٍىرىٕي ضۇۋاپ لوٍسى

ئبٔسىٓ ئۇٔي غۇ پېحي لوٍۇپ  .ِەٌھىّېٕىڭ ٔۇرى ئۇٔىڭ چبچ ضبلبٌٍىرىسا جىٍۋىٍىٕەجحي
ئبرلىسىٓ ئىػحبْ ۋە رىساضىٕي وىَىپ پىػىٓ ٔبِىسىٕي ئىىىي رەوئەت ئولۇپ  .ٍۇٍۇۋەجّىسى

ئبٔسىٓ  .غۇ ئورٔىسىال ھەج ۋە ئۆِرىگە ثىرالال جەوجىر ئېَحىپ ھەج لىرأغب ئىھراَ ثبغٍىسى
)جۆگىطېٕىڭ ئىطّي(غب ِىٕىپ جۇرۇپ جەوجىر ئولۇزى ئبٔسىٓ جۈزٌەڭٍىىىە چىمىپ لەضۋا

 . چىممبٔسا ٍۀە جوذحبپ جەوجىر ئولىسى
زېگەْ جبٍسا « زىححىۋەْ»ئۇ ضەپەرٔي زاۋاِالغحۇرۇپ ثىر چبغسا ِەوىىگە ٍېمىٓ وېٍىۋىسى 

ي وۈٔ - 4ئبً(ٔىڭ  - 12ٍىٍي زۇٌھەججٕىڭ) - 10لؤۇپ لبٌسى، ئەجىطي ھىجىرىَىٕىڭ 
ٍەوػۀجە ضەھەرزە غۇضٍي جبھبرەت ئېٍىپ لوپۇپ ثبِساز ٔبِىسىٕي ئولۇغبٔسىٓ وېَىٓ 

 . ضۈرئەت ھېطبثٍىٕبجحي ِەوىىگە وىرزى ٍوٌسا ضەوىىس وۈٔىٕي ئوجىۈززى، ثۇ ئوجحۇراھبي
ِەرۋۀىڭ  - رەضۇٌۇٌالھ ِەضجىسۇٌھەرەِگە وىرىپ ئبۋاي ثەٍحۇٌالھٕي جبۋاپ لىٍسى، ضبفب

چۈٔىي ئۇ ھەج لىرأغب ئېھراَ  .لىٍسى ۋە ئىھراِسىٓ چىمىپ ھبالي ثوٌّىسى ئوجحۇرىطىسا ضەئىَە



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

491 
 

ئبٔسىٓ ِەوىىٕىڭ  .ثبغٍىغبْ ثوٌۇپ ئۆزى ثىٍەْ ثىٍٍە لۇرثبٍٔىممب جۆگە ھەٍسەپ وەٌگۀىسى
ئۈضحي جەرىپىسىىي ھەجۇْ زېگەْ جبٍغب چىمىپ ئورۇٍٔىػىپ غۇ ٍەرزە جۇرزى ۋە ھەج 

ضبھبثىٍەرزىٓ ھەزىَە )لۇرثبٍٔىك جۆگە( ئېٍىپ  .وىرِىسىجبۋاپىسىٓ ثبغمب لبٍحب جبۋاپمب 
وەٌّىگۀٍەرٔي ئىھرإِي ئۆِرە ھەجىگە ئۆزگەرجىۋېحىػىە، ئۇالر ثەٍحۇٌالھٕي جبۋاپ لىٍىپ ضبفب 

  .ۋە ِەرۋىسە ضەئىَە لىٍىپ ثوٌغبٔسىٓ وىَىٓ جوٌۇق ھبالي ثوٌۇغمب ثۇٍرىسى
ٍۀي لۇرثبٍٔىك ِبٌالرٔي ضۇغب  وۈٔي )ئۇٔي جەرۋىَە - 8ئبً(ٔىڭ  - 12ئۇ زۇٌھەج )

ٕبغب چىمحي ئۇ ٍەرزە پىػىٓ، ئەضىر، غبَ، ىلبٔسۇرۇظ وۈٔي زەپّۇ ئبجىٍىسۇ( ثبِسازجىٓ وېَىٕال ِ
ذۇپحەْ ۋە ئەجىطي ثبِسات )ثەظ ۋاق ٔبِبز(ٔي ئولۇزى، ئبٔسىٓ ثىر ئبز جۇرۇپ وۈْ چىممبٔسىٓ 

ب ٍىحپ ثېرىپ ئۇ ٍەرزە ئۇٔىڭغب ئبجبپ رەضۇٌۇٌالھ ئەراپبجم .وىَىٓ ئەراپبجمب لبراپ ٍوي ئبٌسى
ٍبضبٌغبْ ثىر چىسىرغب چۈغحي ثىر چبغسا لۇٍبظ لبٍرىٍىپ وۈْ چۈغحىٓ ئۆجۈۋىسى رەضۇٌۇٌالھ 

رەضۇٌۇٌالھ لەضۋاغب  .ئۇالغ جەٍَبرالٔسى ،لەضۋا)جۆگىطېٕىڭ ئىطّي(ٔي جەٍَبرالغمب ثۇٍرۇزى
ثۇ چبغسا ئۇٔىڭ ئەجراپىغب  .ب وەٌسىِىٕىپ ثەجٕي ۋازى )ئەراپبت جېغىٕىڭ جۆۋۀىي جۈزٌەڭٍىه(غ

رەضۇٌۇٌالھ ثۇ ٍەرزە ئۇالرغب جۆۋۀٕىىي ھۆججەت  .ثىر ٍۈز لىرىك جۆجّىڭ وىػي جەَ ثوٌغبٔىسى
 ئۇ ِۇٔساق زېسى:  .ذبراوحېرٌىه ٔۇجۇلٕي ضۆزٌىسى

ئەٍَۇھۀٕبش! ئىطىّەئۇ لەۋٌي! )ئي ذبالٍىك! گىپىّگە لوالق ضېٍىڭالر!( ِەْ ثىٍّەٍّەْ، 
 .ِەْ ثۇ ٍىٍسىٓ وېَىٓ ضىٍەر ثىٍەْ ثۇ ٍەرزە ِەڭگۈ ئۇچرىػبٌّبضٍىمىُ ِۇِىىٓ ئېھحىّبي

ِۈٌىىڭالر ذۇززى ِۇغۇ ئبً ِۇغۇ جبٍسا ضىٍەرٔىڭ  - چولۇِىي ضىٍەرٔىڭ جېٕىڭالر ۋە ِبي
ئبگبھ ثوٌۇڭالروي! جبھىٍىَەت زەۋا  .ِۇغۇ وۈٔۈڭالر ھبراَ ثوٌغىٕىغب ئوذػبظ ضىٍەرگە ھبراِسۇر

جبھىٍىَەت )وؤب( لبْ  .لبٔساق ثىر ئىع ھبزىرزىٓ ثبغالپ ثىىبر لىٍىٕىسۇزەضحۇرىسىٓ ھەر 
ِەْ ئبۋۋاي جەِەجىّىسٔىڭ لبْ  .لەرىسٌىرىٕىڭ ھەِّىطي غەرجطىس ثىىبر لىٍىٕىسۇ

ئۇ ثۀي ضەئەز  .لەرىسٌىرىّىسزىٓ ئىجٕي رەثىئە ئىجٕي ھبرضٕىڭ لبْ لەرزىٕي ثىىبر لىٍىّەْ
ئۇٔي ھۈزەٍىً لەثىٍىطىسىىىٍەر ئۆٌحۈرۋەجىەْ  .ىلەثىٍىطىسە ئېّىحىػىە ثىرىٍگۀىس

جبھىٍىَەت جبزأىرورٌۇلٍىرىّۇ جۈپحىٓ ثىىبر لىٍىٕىسۇ، ِەْ ثىىبر لىٍىسىغبْ جبزأىٕىڭ 
 - ئۇٔىڭ ثبرٌىك جبزأە .جۇٔجىطي جبغبَ ئبثجبش ئىجٕي ئبثسۇٌّۇجەٌٍىپٕىڭ جبزأىٍىرىسۇر

  .ئۆضۈِىەغٍىه ئىػٍىرى لەجئي ئەِەٌسىٓ لبٌسۇرىٍىسۇ
ئەٍَۇھۀٕبش! ئبٍبٌالر ِەضىٍىطىسە ئبٌالھحىٓ لورلۇڭالر، ئۇالرٔي ئبٌالھٕىڭ ئبِبٔىحي ثىٍەْ 
ئبٌسىڭالر ئبٌالھٕىڭ وەٌىّىطي )ٍۀي ٔىىبھ( ثىٍەْ ھبالي )ٍۀي ذوجۇْ( لىٍسىڭالر، ضىٍەرٔىڭ 

ئۇالر ضىٍەرٔىڭ چۈغەوٍىرىڭالرغب غەٍرى  .ئبٍبٌٍىرىڭالرٔىڭ زىّّىطىسە ھەلمىڭالر ثبر
بزەٍِەرٔي زەضطەجّىطۇْ، ٔبۋازا ئۇالر غۇٔساق لىٍىپ ضبٌطب ئۇالرٔي زەذّىٍۀّىگۈزەن ئ

ئىچّەن رىسلي ۋە  - ئۇالرٔىڭ ٍىّەن .ئۇرۇڭالر، ئۇالرٔىڭّۇ ضىٍەرٔىڭ زىّّىڭالرزا ھەلمي ثبر
  .وېچىىي لبجبرٌىمالر - جبلەت ِىمسارى وىَىُ

ئۇٔىڭغب چىڭ ئېطىٍىڭالر، ھەرگىس ِەْ ضىٍەرگە غۇٔساق ثىر ٔەرضىٕي لبٌسۇرزۇِىي 
 . ئبزِبٍطىٍەر ئۇ ئبٌالھٕىڭ وىحبثي)لۇرئبْ(زۇر

ئەٍَۇھبٕٔبش!) ئي ذبالٍىك!( ِۀسىٓ وېَىٓ پەٍغەِجەر وەٌّەٍسۇ، ضىٍەرزىٓ ثبغمب 
ئبگبھ ثوٌۇڭالروي ضىٍەر ثىر ئبٌالھمب ئىجبزەت لىٍىڭالر، ثەظ ۋالىث  .ئۇِّەت ثوٌّبٍسۇ

ِبٌٍىرىڭالرٔىڭ زاوىحىٕي  .اِىساْ)ئېَىڭالرٔىڭ( روزىطىٕي جۇجۇڭالرٔبِىسىڭالرٔي ئولۇڭالر، ر
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رازىّۀٍىه ثىٍەْ ئبزا لىٍىڭالر، پەرۋەرزىگبرىڭالرٔىڭ ثەٍحىٕي جبۋاپ لىٍىڭالر، ئىع 
ئىگىٍىرىڭالر )ٍۀي ھبوىّىَەت ثېػىسىىىٍەر(غب ئىحبئەت لىٍىڭالر! پەرۋەرزىگبرىڭالرٔىڭ 

 . «طىٍەرئېطەْ وىرەٌەٍ - جۀٕىحىگە ئبِبْ
ضىٍەر ٔېّە زەٍطىٍەر؟ زېگۀىسى  .رەضۇٌۇٌالھ: ضىٍەر ِەْ جوغرىٍىك ضوراق لىٍىٕىطٍەر

، «ئەٌچىٍىىٕي ٍەجىۈزگۀٍىىىڭگە، ئبِبٔەجٕي ئبزا لىٍغبٍٔىمىڭغب گۈۋاھٍىك ثىرىّىس»ئۇالر: 
ثۇ چبغسا رەضۇٌۇٌالھ وۆرضەجىۈچ ثبرِىمىٕي ئبضّبْ جەرەپىە ووجۈرۈپ وىػىٍەر  .زېَىػحي

 . ، زەپ ئۈچ لېحىُ جەورارٌىسى«ئي ئبٌالھ! گۇۋاھ ثوٌغىٓ»ىپىگە ثىر ٔولۇپ: جەر
رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئەراپبجحىىي ثۇ ٔۇجمىٕي رەثىئە ئىجٕي ئوِەٍَە ئىجٕي ذەٌەپ وىػىٍەرگە 

 . ضۆز جبوبرالپ ٍۇلىرى ئبۋاز ثىٍەْ ٍەجىۈزۈپ جۇراجحي - ضۆزِۇ
 ڭغب ئبٌالھٕىڭ ِۇٔۇ ئبٍىحي ٔبزىً ثوٌسى: رەضۇٌۇٌالھ ٔۇجۇلحىٓ پبرىغ ثوٌغبٔسىٓ وېَىٓ ئۇٔى

ُم َوَلْحُم اْلِخْنزِيِر َوَما ُأِهلَّ ِلَغْيِر الّلهِ ﴿ ِبِه َواْلُمْنَخِنَقُة َواْلَمْوُقوَذُة  ُحرَِّمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة َواْلدَّ
ْيُتمْ  َواْلُمتَ َردِّيَُة َوالنَِّطيَحُة َوَما َأَكلَ  ُبُع ِإالَّ َما ذَكَّ  َوَما ُذِبَح َعَلى النُُّصِب َوَأن َتْستَ ْقِسُمواْ  السَّ

َفاَل َتْخَشْوُهْم َواْخَشْوِن اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت  بِاأَلْزاَلِم َذِلُكْم ِفْسٌق اْليَ ْوَم يَِئَس الَِّذيَن َكَفُروْا ِمن ِديِنُكمْ 
َر  ْساَلَم ِديًنا َفَمِن اْضطُرَّ ِفيَعَلْيُكْم نِْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم الِ  َلُكْم ِديَنُكْم َوأَْتَمْمتُ  َمْخَمَصٍة غَي ْ

ْثٍم َفِإنَّ الّلَه َغُفوٌر رَِّحيمٌ    ﴾ُمَتَجاِنٍف لِِّ
جەرجىّىطي: ضىٍەرگە ئۆزى ئۆٌۈپ لبٌغبْ ھبٍۋاْ، لبْ، چوغمب گۆغي، ئبٌالھسىٓ 

ٌحۈرۈٌگەْ غەٍرىَٕىڭ )ٍۀي ثۇجالرٔىڭ( ٔبِي جىٍغب ئېٍىٕىپ ثوغۇزالٔغبْ ھبٍۋاْ، ثوغۇپ ئۆ
ھبٍۋاْ، ئۇرۇپ ئۆٌحۈرۈٌگەْ ھبٍۋاْ، )ئېگىسزىٓ( ٍىمىٍىپ ئۆٌگەْ ھبٍۋاْ، )ھبٍۋأالر جەرىپىسىٓ( 
ئۈضۈپ ئۆٌحۈرۈٌگەْ ھبٍۋاْ، ٍىرجمۇچ ھبٍۋأالر ٍېرىپ ئۆٌحۈرۈپ ٍېگەْ ھبٍۋاْ )ٔىڭ گۆغىٕي 

چبغسا(  ٌېىىٓ )ٍۇلىرىمي ثەظ جۈرٌۈن ھبٍۋأسىٓ جېٕي چىمّىغبْ .ٍېَىع( ھبراَ لىٍىٕسى
ثوٌىسۇ ھەِسە ثۇجالرغب ئېٍىپ ثېرىٍىپ ئۇٔىڭ ٍېٕىسا ثوغۇزالٔغبْ  ثوغۇزٌىغبٍٔىرىڭالر ھبالي

ئەزالَ )ٍۀي جبھىٍىَەت زەۋرىسە پبي ئۈچۈْ ئىػٍىحىسىغبْ ئۈچ پبرچە  .ھبٍۋأالر ھبراَ لىٍىٕسى
ٍەرٔىڭ زىٕىڭالر ٍبغبچ( ثىٍەْ پبي ضېٍىػىڭالر ھبراَ لىٍىٕسى، ثۇ گۇٔبھحۇر، وبفىرالر ثۈگۈْ ضى

ثۈگۈْ  .)ٔي ٍولىحىع( زىٓ ئۈِىسىٕي ئۈززى، ئۇالرزىٓ لورلّبڭالر، ِۀسىٓ لورلۇڭالر
ضىٍەرٔىڭ زىٕىڭالرٔي پۈجۈْ لىٍسىُ، ضىٍەرگە ٔېّىحىّٕي جبِبٍِىسىُ، ئىطالَ زىٕىٕي 
ضىٍەرٔىڭ زىٕىڭالر ثوٌۇغمب جبٌٍىسىُ، وىّىي ئبچٍىمحب ئىالجىطىسٌىمحىٓ، گۇٔبھٕي ِەلطەت 

ىٍّبضحىٓ )ھبراَ لىٍىٕغبْ ٔەرضىٍەرٔي ٍېطە گۇٔبھ ثوٌّبٍسۇ(، ئبٌال ِەغپىرەت لىٍغۇچىسۇر، ل
ئبٍەت( ثۇ ئبٍەجٕي  - 3ضۈرە ِبئىسە « لۇرئبْ وەرىُ« ) »ثۀسىٍىرىگە ٔبھبٍىحي ِېھرىجبٔسۇر

 ھەر»ئبڭالپ ئۆِەر ئىجٕي ذەجحبپ ٍىغالپ وەجحي، ئۇٔىڭغب ٔېّىػمب ٍىغالٍطەْ زىَىٍگۀىسى ئۇ: 
 . ، زېسى«لبٔساق ئىع جبوبِۇٌالغطب ئۇٔىڭغب ٔۇلطبْ ئەگىػىسۇ

ٔۇجۇلحىٓ وېَىٓ ثىالي ئەزاْ جوۋٌىسى ۋە جەوجىر ئېَححي غۇٔىڭ ثىٍەْ رەضۇٌۇٌالھ ئبزەٍِەر 
ثىٍەْ ثىٍٍە پىػىٓ ٔبِىسىٕي ئولۇزى، ئبرلىسىٓ ثىالي ٍۀە جەوجىر ئېَححي رەضۇٌۇٌالھ ئورٔىسىٓ 

ٔبِبززىٓ  .زى ثۇ ئىىىي ٔبِبزٔىڭ ئوجحۇرىطىسا ثبغمب ٔبِبز ئولىّىسىجۇرۇپ ئەضىر ٔبِىسىٕي ئولۇ
وېَىٓ جۆگىطىگە ِىٕىپ ِەۋلەف)ھبجىالر ئەراپبجحب ۋۇلۇف لىٍىسىغبْ جبً(غب وەٌسى ۋە ئۇ ٍەرزە 
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لەضۋأي لۇراَ جبغالر ئۈضحىگە چۆوحۈرزى پىَبزىٍىىٍەر ٍوٌىٕي ئبٌسىسا لبٌسۇرۇپ لىجٍىگە لبراپ 
وۈٕٔىڭ غەوٍي غبٍىپ ثوٌۇپ ضېرىمٍىك  .گە لەزەر ۋولۇف لىٍىپ جۇرزىوۈْ وىرىپ وەجىۀ

ئبزراق ٍولىٍىۋىسى، ئۇضبِە ئىجٕي زەٍسٔي وەٍٕىگە ِىٕسۈرۈپ ئەراپبجحىٓ لبٍححي ۋە ذېٍي ثىر 
 ئىىىيچبغ ثوٌغبٔسا ِۇززەٌىفەگە ٍېحىپ وېٍىپ، ئۇ ٍەرزە ٔبِبز غبَ ۋە ذۇپحۀٕي ثىر ئبزاْ 

ئبٔسىٓ ٍېىحپ  .ۋە ثۇ ئىىىي ٔبِبز ئبرىٍىمىسا ھېچ ٔېّە ئولۇِىسى جەوجىر ثىٍەْ ئبزا لىٍسى
لبٌسى ھەجحب جبڭ ئبجحي، ئبٔسىٓ ئورٔىسىٓ جۇرۇپ ثبِسات ٔبِىسىٕي جبڭ روغەْ ضۈزۈٌگۀسىٓ 

ئبٔسىٓ ٍۀە جۆگىطىگە ِىٕسى ۋە ِەغئەرىٍھەراَ  .جەوجىر ثىٍەْ ئولۇزى ثىروېَىٓ ثىر ئەزاْ ۋە 
 .ىگە لبراپ زۇئب لىٍسى، جەوجىر ئېَححي، جەٌجىَە ۋە جەھٍىً ئېَححي)جبً ٔبِي(غب وېٍىپ لىجٍ

 . رەضۇٌۇٌالھ ِۇغۇ ھبٌەجحە جۇرۇپ جبھبْ ذېٍي ئوثساْ ٍورىسى
ئبٔسىٓ وۈْ چىمىػٕىڭ ئبٌسىساراق ِۇززەٌىەفەزىٓ ِىٕبغب لبراپ ٍوي ئبٌسى ۋە پەزٌي ئىجٕي 

 .جبٍغب وەٌگۀسە ئبزراق جېس ِبڭسى ئبثجبضٕي وەٍٕىگە ِىٕسۈرۈۋاٌسى ئۇ ثەجٕي ِۇھەضطەر زېگەْ
ئبٔسىٓ جەِرەجوٌىۇثراغب چىمىسىغبْ ۋازىٕىڭ ئوجحۇرىطىسىىي ثىر ٍوٌغب ئەگىپ ِبڭسى ۋە ئۇ 

رەضۇٌۇٌالھ ثۇ جەِرەگە ٍەجحە زأە  .ٍەرزىٓ ئۇزۇي چوڭ زەرەخ ٍېٕىسىىي جەِرەگە ٍېحىپ ثبرزى
جبغالر ضبپبي پبرچىٍىرىغب ئوذػبظ  ھەر ثىر جبغٕي ئبجمبٔسا جەوجىر ئېَحبجحي، ئۇ، جبظ ئبجحي

ئبٔسىٓ ِۀھەر)لۇرثبٍٔىك لىٍىسىغبْ جبً(گە  .ٓ ئېٍىۋاٌغبْ ئىسىزېسىثوٌۇپ ئۇٔي ثەجٕي ۋا
لبٍححي ۋە ئبجّىع ئۈچ جۆگىٕي ئۆز لوٌي ثىٍەْ ثوغۇزٌىسى ئبٔسىٓ پىچبلٕي ئەٌي ئىجٕي ئەثي 

وغۇزالپ ٍۈز لىٍىۋەجحي ۋە ئۇٔي )ٍۀي جبٌىپمب ثەرگۀىسى ئۇ ٍۀە لبٌغبْ )ئوجحۇز ٍەجحە جۆگە(ٔي ث
ئەٌىٕي( لۇرثبٍٔىمىغب غېرىه لىٍسى، ئبٔسىٓ ھەر ثىر جۆگىسىٓ ئبزرالحىٓ گۆظ ئەوېٍىپ لبزأغب 

گۆظ پىػىۋىسى ئىىىەٍٍەْ ئۇٔىڭ گۆغىسىٓ ٍېسى ۋە  .ضېٍىپ پۇغۇرۇغمب ثۇٍرىسى
  .غورپىٍىرىسىٓ ئىچحي

ثەٍحۇٌالغب لبراپ ٍوي ئبٌسى، ئۇ ِەوىىسە جبِبلحىٓ وېَىٓ رەضۇٌۇٌالھ جۆگىطىگە ِىٕىپ 
پىػىٓ ٔبِىسىٕي ئولۇپ ئبثسۇٌّۇجەٌٍىپ جەِەجىٕىڭ زەِسەَ لۇزۇلىسىٓ ضۇ جبرجىپ ھبجىالرٔي 

جبرجىڭالر، ئبثسۇٌّۇجەٌٍىپ ئوغۇٌٍىرى! ئەگەر ِەْ ثبغمىالرٔىڭ »رىگە ثبرزى ۋە: ەضۇغۇرۇۋاجمبْ ٍ
ِۀّۇ  ،جىۋېٍىػىسىٓ لورلّىطبَ ئىسىُثۇضىمبٍەت )ھبجالرٔي ضۇغۇرۇظ(ٔي ضىٍەرٔسىٓ جبر

ئۇالر رەضۇٌۇٌالھمب ثىر چىٍەن ضۇ  .، زېسى«ئەٌۋەجحە ضىٍەر ثىٍەْ ثىٍٍە ضۇ جبرجمبْ ثوالجحىُ
 . جبرجىپ ضۇٔۇپ ثەرگەْ ئىسى رەضۇٌۇٌالھ ئۇٔىڭسىٓ ئىچحي

وۈٔي( لۇٍبظ ذېٍي وۆجۈرۈٌگۀسە رەضۇٌۇٌالھ ٍۀە  - 10ٔەھرى وۈٔي )ٍۀي زۇٌھەجٕىڭ 
ئۇ ثىر ئبق ذېچىرغب ِىٕىۋاٌغبٔىسى، ئەٌي پۈجۈْ ئبۋازى ثىٍەْ وۆپچىٍىىىە  .ۇق ضۆزٌىسىٔۇج

ئۇ  .ئبزەٍِەرٔىڭ ثەزىطي ئوٌحۇرۇلٍۇق، ثەزىطي ئۆرە جۇرۇپ ئبڭالۋاجبجحي .ٍەجىۈزۈپ جۇراجحي
  .ٔۇجىمىسا ئبٌسىٕمي وۈٔي ضۆزٌىگەْ ثەزى ِەزِۇٔالرٔي لبٍحب جەورارٌىسى

وۈٍٔىرى( وۈٍٔىرى ِىٕبزا جۇرۇپ  - 13،  - 12،  - 11)زۇٌھەجٕىڭ رەضۇٌۇٌالھ جەغرىك 
غەرىئەت ئەھىبٍِىرىٕي جەٌىُ ثەرزى، ئبٌالھمب زىىرى ئېَححي،  .ھەج پبئبٌىَەجٍىرىٕي ئبزا لىٍسى

غېرىىٕىڭ  .ئىجراھىُ ئەٌەٍـھىططبالِسىٓ لبٌغبْ ھىساٍەت ثەٌگە)ٍوي(ٌىرىٕي ئەضٍىگە وەٌحۈرزى
  .ٔىػبٍٔىرىٕي ئۆچۈرزىجەضىرى ۋە ئۇٔىڭ ٔبِي 

ٔەۋەرٔىڭ )ٍۀي ھەرەِگە وىرىپ جبۋاپ لىٍىپ لبٍحىپ چىمىع وۈٔىٕىڭ( ئىىىىٕچي 
وۈٔي( رەضۇٌۇٌالھ ِىٕبزىٓ لبٍحىپ وېٍىپ ِەوىە ۋازىطىغب  - 13وۈٔي)ٍۀي زۇٌھەججٕىڭ 
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زەپ ئبجىٍىسىغبْ ثىر جبٍغب چۈغحي، ئۇ ثۇ وۈٕٔي ۋە ثۇ وۈٕٔىڭ « ثۀي وۀبٔە ِۀسىٍي»
 .ثۇ ٍەرە پىػىٓ، ئەضىر، غبَ، ذۇپحەْ ٔبِبزٌىرىٕي ئولۇى .ىطىٕي غۇ ٍەرزە ئۆجىۈززىوېچ

ذۇپحەْ ٔبِىسىسىٓ وېَىٓ ثىر زەَ ئۇذٍىسى، ئبٔسىٓ ثەٍحۇٌالھمب وىرىپ ئۇٔىڭسا ۋىساٌىػىع 
رەضۇٌۇٌالھ ھەج پبئبٌىَەجٍىرىٕي ئبٍبغالغحۇرۇپال، ِەزىٕە ِۇٔەۋۋەرگە لبٍحىػمب  .جبۋاپىٕي لىٍسى

ئۇ راھەت ۋە ئبراَ ئېٍىع ئۈچۈْ ئەِەش ثەٌىي ذۇزا ٍوٌىسىىي جبپبٌىك وۈرەغٍەرٔي  .ىرىسىئبٌس
 . لبٍحىسىٓ ثبغالظ ۋە جبٔالٔسۇرۇظ ئۈچۈْ ئىسى

 ئەڭ ئبخىرىمي لوغۇْ
چوڭچىٍىمي غۇ زەرىجىگە ثېرىپ ٍەجىۀىسىىي، ئۇالرٔىڭ  - رۇَ زائىرٌىرىٕىڭ ِۇغەِجەر

ئۇالر  .چىسىغۇضي وەٌّەٍسىغبٔسەن ثوٌۇپ لىٍىػمبٔىسىِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ٍبغبظ ھولۇلىغىّۇ 
رەضۇٌۇٌالھ ئۇالرٔىڭ ثۇ  .ئۆزٌىرىگە ثېمىٕغبْ ئەرەثٍەرزىٓ ِۇضۇٌّبْ ثوٌغبٔالرٔي ئۆٌحۈرۈغحي

 - 11ذىً ِۇغەِجەرٌىىىٕي ۋە چېىىسىٓ ئبغمبْ زوراۋأٍىمىٕي ٔەزەرزە جۇجۇپ ھىجىرىَىٕىڭ 
جەغىىىٍٍەغىە وىرىػحي ۋە ثۇ لوغۇٔغب ئۇضبِە ئىجٕي ئبً(زا ثىر لوغۇْ  - 2ٍىٍي ضەپەر)

ئۇٔي ثۇ لوغۇْ ثىٍەْ پەٌەضحىٕٕىڭ ثەٌمبئ ۋە زارۇَ  .زەٍسٔي ئەِىر ٌەغىەر لىٍىپ جەٍىٍٕىسى
  .چېگراٌىرىغب ھۇجۇَ لىٍىػمب ثۇٍرىسى

زەپ گەپ جبپحي « ٍېػي وىچىه جەجىرىجىطىس»ثەزىٍەر ثۇ لوغۇٕٔىڭ لۇِبٔسأي ھەلمىسە: 
لوِبٔساْ ثوٌۇغىغب جەئٕە  ئۇٔىڭ» :غۇڭب رەضۇٌۇٌالھ .وٌغب ضېٍىػٕي وىچىىحۈرزىۋە ئۇٔي ٍ

لىٍىػمبْ ثوٌطبڭالر، ثۇٔىڭسىٓ ثۇرۇّٔۇ ئۇٔىڭ ئبجىطىٕىڭ لوِبٔساْ ثوٌىػىغىّۇ غۇٔساق 
ئۇٔىڭ ئبجىطي  .لىٍىػمبْ ئىسىڭالر، ئبٌالھ ثىٍەْ لەضەِىي ئۇ چولۇَ ئەِىرٌىىىە الٍىمحۇر

ثۇِۇ ئۇٔىڭسىٓ لبٌطب ِبڭب ئەڭ ضۆٍۈٍِۈن  .ئەڭ ضۆٍۈٍِۈن ئىسى ئبزەٍِەر ئىچىسە ِبڭب
غۇٔىڭ ثىٍەْ وىػىٍەر ئۇضبِە ئەجراپىغب ئۇٍۇغۇپ ئۇٔىڭ لوغۇٔىغب جىسىٍسى  .، زېسى«وىػىسۇر

وىٍوِېحېرغب جەڭ( ٍىرالٍىمحىىي جەرٍىف زېگەْ جبٍغب  24. 6ۋە ِەزىٕىسىٓ ثىر پەرضەخ )
ەضۇٌۇٌالھٕىڭ وېطىٍي ھەلمىسىىي لورلۇٔۇغٍۇق ذەۋەر ثىراق، ر .چىمىپ پەرِبْ وۈجۈپ جۇرزى

ثەٌىىُ ئبٌالھ ثۇ  .ئۇالرٔي وېطەي ثىر جەرەپ ثوٌغۇچە جەذىر لىٍىپ جۇرۇغمب ِەججۇرٌىسى
لوغۇٕٔي ئەثۇثەورىٕىڭ ذىالپىحىسە ٍوٌغب ضېٍىٕىسىغبْ جۇٔجي لوغۇْ ثوٌۇغىٕي ئىرازە لىٍغبْ 

 . چېغي ئىسى
 ئبٌالھٕىڭ دەرگبھىغب ضەپەر

ثۇ ، زەۋەت ئىػٍىرى جبوبِۇٌٍىػىپ، ۋەزىَەجٕي ئىطالَ ھۆوۈِرأٍىمي جوٌۇق ئىگەٌٍىۋىسى
زۇَٔبزىٓ ذوغٍىػىع ثىػبرەجٍىرى رەضۇٌۇٌالھٕىڭ چىھرىسىٓ غىٍپبي وۆرۈٔۈغىە ثبغٍىسى ۋە 

 . ئىجبرىٍىرىسە ئبغىبرا ئىپبزىٍۀسى - ئۇٔىڭ ئىع ھەرىىەت ۋە ضۆز
حب ئېحىىبفوۈْ  20ئبً(زا  - 9ٍىٍي( راِىساْ) - 10ئۇ ئبٌسىٕمي ٍىٍي)ھىجىرىَٕىڭ 

لىالجحي، ثۇ لېحىّمي  ئېحىىبفئەِّب ئۇ ثۇٔىڭسىٓ ئىٍگىرىىي ٍىٍالرزا پەلەت ئوْ وۈٔال  .ئوٌحۇرزى
حب جىجرىئىً ئەٌەٍـھىططبالَ ئۇٔىڭغب لۇرئبٕٔي ئىىىي لېحىُ زەرش ِۇزاوىرە لىٍىپ ئېحىىبف
ِەْ ثىٍّەٍّەْ، ئىېھحىّبي ِەْ ثۇ »ضۆز لىٍغبٔسا: ئۇ ھەججەجۇٌۋىسازا ِۇضۇٌّبٔالرغب  .ثەرزى

ٍۀە جەِرى  .زېسى« ٍىٍسىٓ وېَىٓ ضىٍەر ثىٍەْ ثۇ ٍەرزە، ٍۈز وۆرۈغەٌّەضٍىىىُ ِۇِىىٓ
ئي ذبالٍىك! ِۀسىٓ ھەج ئىجبزىحىڭالرٔي »ئەلەثە)ِىٕبزا غەٍحبٔغب جبظ ئبجىسىغبْ جبً(زا: 
جەغرىك  .زېسى« ھەج لىالٌّبضٍىمىُ ِۇِىىٓئۆگىٕىۋېٍىڭالر، ئىھحىّبي ِەْ ثۇ ٍىٍسىٓ وېَىٓ 
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ثۇٔىڭسىٓ ئۇٔىڭ  .وۈٍٔىرىٕىڭ ئوجحۇرىٍىرىسا رەضۇٌۇٌالھمب ضۈرە ٔەضرى ٔبزىً لىٍىٕغبٔىسى
ۋىساٌىػىع )ثۇ جبھبٔسىٓ ذوغٍىع( ھەججي ئىىۀٍىىي ۋە رەضۇٌۇٌالھمب ئۆٌۈَ ذەۋىرى 

 . ٍەجىۈزۈٌگۀٍىىي ِەٌۇَ ثوٌسى
ٍىٍي ضەپەر ئېَىٕىڭ ِەٌۇَ ثىر وۈٔي رەضۇٌۇٌالھ ئۇھۇز جېغىغب چىمحي  - 11ھىجىرىَىٕىڭ  

 .ھەِّىطي ثىٍەْ ذوغٍىػىسىغبٔسەن غەھىسٌەرگە زۇئب لىٍسى جېرىهۋە ئۇ ٍەرزە ئۆٌۈن ۋە 
ِەْ ضىٍەرزىٓ ثۇرۇٔراق »ئبٔسىٓ لبٍحىپ وىرىپ ِۇٔجەرزە ضۆز لىٍسى، ئۇ ِۇٔساق زېسى: 

ئبٌالھ ثىٍەْ لەضەِىي ِەْ غۇ جبپحب  .گۇۋاھچي ثوٌىّەْ وېحىسىغبٔسەن جۇرىّەْ، ِەْ ضىٍەرگە
ئبچمۇچٍىرى ئبجب  زېّىٓ ذەزىٕەٌىرىٕىڭ - ِبڭب ٍەر .ھەۋزى وەۋضەرٔي وۆرۈپ جۇرۇۋاجىّەْ

ئبٌالھ ثىٍەْ لەضەَ! ِەْ ضىٍەرٔىڭ ِۀسىٓ وېَىٓ ِۇغرىه ثوٌۇپ ئېغىپ  .لىٍىٕسى
زۇَٔب، ثبٍٍىمالرغب ثېرىٍىپ  - وېحىػىڭالرزىٓ لورلّبٍّەْ، ثىراق ِەْ ضىٍەرٔىڭ ِبي

ٍۀە ثىر وۈٔي وېچىسە رەضۇٌۇٌالھ ثەلىئەگە چىمىپ ئۇالرغب  .«وېحىػىڭالرزىٓ لورلىّەْ
ئەضطەالِۇئەٌەٍىۇَ ئي ِەلجەرە ئەھٍي! ضىٍەرٔىڭ ئەھۋاٌىڭالر »ِەغپىرەت جىٍىسى ۋە: 

 - ثۇ پىحٕە .پبضبز جۈْ لبراڭغۇضىسەن ثېطىپ وەٌسى - پىحٕە .ھبٍبجالرٔىڭىسىٓ وۆپ ٍبذػي
ثىسِۇ چولۇَ »ئبٔسىٓ ئۇالرغب ثىػبرەت ثەرگۀسەن:  .زېسى« ثىرىسىٓ ٍبِبٔسۇر - پبضبزالر ثىر

 . زېسى« ضىٍەرگە لوغۇٌىّىس
وۈٔي)زۇغۀجە( رەضۇٌۇٌالھ ثەلىئ  - 29ئبً( ئېَىٕىڭ  - 2ٍىٍي ضەپەر) - 11ھىجىرىَىٕىڭ 

ِەلجەرەزىٓ لبٍحىۋېحىپ ٍوٌسا  .ئىسى لەثرىطحبٍٔىمىسا ثىر ِېَىث ٔبِىسىغب ھبزىرٌىك لىٍغبْ
رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ثېػىغب ئبغرىك جەگسى ۋە ئۇغحۇِحۇت ثەزىٕىٕىڭ ھبرارىحي ئۆرٌەپ، ھەجحب ئۇٔىڭ 

 .ەپحىٕي ئۇٔىڭ ثېػي جېڭىٍغبْ جېڭىمي ئۈضحىسىّٕۇ ثجىٍىٕىسىغبْ ثوٌۇپ لبٌسىجلىسىحّب 
ٍەْ ثىٍٍە ٔبِبز ئولۇزى، ئۇٔىڭ وۈْ جبِبئەت ثى11پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالِغب وېطەي جېگىپ 

 . وۈْ ئىسى 14ٍبوي 13وېطەي جبرجمبْ جىّي وۈٍٔىرى 
ِەْ  ئەجە»رەضۇٌۇٌالھٕىڭ وېطىٍي وۈٔطىرى ئېغىرالغحي، ئۇ ھەر وۈٔي ئبٍبٌٍىرىسىٓ: 

رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئبٍبٌٍىرى ئۇٔىڭ ِەلطىحىٕي چۈغىٕىپ  .زەپ ضوراٍححي« ٔەزە؟ ئەجە ِەْ ٔەزە؟
ىػمب رۇذطەت لىٍىػحي، غۇٔىڭ ثىٍەْ پەزٌي ئىجٕي ئبثجبش ۋە ئەٌي ٍزە ثېمىئۇٔىڭ ذبٌىغبْ ٍەر

ٍۆٌەپ ِبڭغۇزۇٌۇپ ئبئىػە  ئىجٕي ئەثۇ جبٌىت ئىىىىٍَۀٕىڭ ئوجحۇرىطىسا ثېػي جېڭىمٍىك ھبٌسا
رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئىىىي لەزىّي ٍەرٔي جىجىپ  .رەزىَەٌالھۇ ئۀھبٔىڭ ئۆٍىگە ٍۆجىەپ وېٍىٕسى

ەضۇٌۇٌالھ ھبٍبجىٕىڭ ئەڭ ئبذىرىمي ثىر ھەپحىطىٕي ئبئىػە رەزىَەٌالھۇ ِبڭبجحي، ٔەجىجىسە ر
ئبئىػە رەزىَەٌالھۇ ئۀھب رەضۇٌۇٌالھحىٓ ٍبزٌىۋاٌغبْ ِوئەۋۋىسات  .ئۀھبٔىڭ ئۆٍىسە ئۆجىۈززى

ۋە ذبضىَەجٍىه زۇئبالرٔي ئولۇپ رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ثەزىٕىگە  )پبٔبھ جىٍەظ ِەزِۇٔىسىىي ئبٍەجٍەر(
 . ۋە ئبٍەجٍەرزىٓ جەثەرۇن ئىسزەپ رەضۇٌۇٌالھٕي ضىالپ جۇجۇپ لوٍبجحيھۈرۈپ لوٍبجحي 

ئۇٔىڭ ثەزىٕىسىىي  .رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ۋاپبجىسىٓ ثەظ وۈْ ئىٍگىرى چبرغۀجە وۈٔي ئىسى
 - ثبغمب»ئۇ:  .ئبغرىك وۈچىَىپ رەضۇٌۇٌالھ ھۇغطىسالٔسى .وېطەي ھبرارىحي ٍبٌمۇٔجبپ وەجحي
لېػىغب ٔىڭ وەٌحۈرۈپ ئۈضحي ثېػىّغب لۇٍۇڭالر، ِەْ ئۇالرثبغمب لۇزۇلحىٓ ٍەجحە جۇٌۇَ ضۇ 

غۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇالر رەضۇٌۇٌالھٕي چوڭ ثىر جەڭٍە لبچىسا  .زېسى« چىمىپ ۋەضىَەت لىٍىۋاالً
 . زەپ ھۇغىغب وەٌسى« ثوٌسى، ثوٌسى»ئوٌحۇرغۇزۇپ ئۈضحىگە ضۇ لۇٍسى، ھەجحب ثىر چبغسا: 

ىٍىگۀسەن ھېص لىٍسى ئۇ )ثېػي جېڭىمٍىك ثۇ چبغسا رەضۇٌۇٌالھ ئۆزىٕي ثىر ئبز ٍېٕى
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ھبٌسا( ِەضجىسوە وىرىپ ِۇٔجەرگە چىمىپ ئوٌحۇرزى ۋە ئبزەٍِەرگە ضۆز لىٍسى، وىػىٍەر 
ئبٌالھٕىڭ ٌۀىحي ٍەھۇزىَالرغب ۋە »ئۇ ِۇٔساق زېسى:  .ئۇٔىڭ ئەجراپىٕي ئورىۋېٍىػمبٔىسى

رىٍىرىٕي ِەضجىس)ئىجبزەجربٔب ٔبضبرا)ذىرىطحئبْ(الرغب ثوٌطۇْ ئۇالر پەٍغەِجەرٌىرىٕىڭ لەث
 .زېسى« ِېٕىڭ لەثرەِٕي ِەئجۇز لىٍىۋاٌّبڭالر»زېسى، ئۇ ٍۀە: « لىجٍىگبھ( لىٍىۋېٍىػحي

ِەْ ثىر وىػٕىڭ »رەضۇٌۇٌالھ ٍۀە ئۆزىٕي لىطبش)ئىٕحىمبَ ۋە ئۀحىٕي ئېٍىۋېٍىع(لب جەڭٍەپ: 
حىمبِىٕي ئېٍىۋاٌطۇْ ۋە ئۇچىطىغب ئۇرۇپ ضبٌغبْ ثوٌطبَ ِبٔب ثۇ ِېٕىڭ ئۇچبَ، ِۀسىٓ ئىٕ

 .زېسى« وىّٕىىي جىٍالپ ئبثروٍىٕي جووىەْ ثوٌطبَ ِبٔب ِېٕي جىٍالپ ئۀحىٕي ئېٍىۋاٌطۇْ
ئبٔسىٓ ِۇٔجەرزىٓ چۈغۈپ پىػىٓ ٔبِىسىٕي ئولىسى، پىػىٓ ٔبِىسىسىٓ وېَىٓ ِۇٔجەرگە ٍۀە 

ثۇ  .ەورارٌىسىئبزاۋەت ۋە ئۀحي لىطبش ھەلمىسىىي گەپٍىرىٕي لبٍحب ج - چىمىپ ھېٍىمي ئۆچ
ئي »زېگۀىسى، رەضۇٌۇٌالھ: « ئۆزٌىرىسە ِېٕىڭ ئۈچ زەرھەَ پۇٌۇَ ثبر ئىسى»چبغسا ثىر ئبزەَ: 

ئبٔسىٓ ئۀطبرالرغب ٍبذػىٍىك لىٍىع جوغىرىٍىك  .زەپ ثۇٍرىسى« فەزٌي ئۇٔىڭ پۇٌىٕي ثېرىۋەت
لىٍىػمب جەۋضىَە ِەْ ضىٍەرگە ئۀطبرالرغب ٍبذػي ِۇئبِىٍە »ۋەضىَەت لىٍىپ ِۇٔساق زېسى: 

لىٍىّەْ، ئۇالر ِېٕىڭ ئۆز ثبغرىُ ۋە ضىرزاغٍىرىّسۇر، ئۇالر زىّّىطىسىىي ِەججۇرىَىحىٕي ئبزا 
لىٍىپ ثوٌسى، ئەِسى ئۇالرغب لبٍحۇرۇغمب جىگىػٍىه ھەلٍىرى لېپمبٌسى، غۇڭب ئۇالرٔىڭ ٍبذػي 

  .«الرھەرىىەجٍىرىٕي لوٌالڭالر، وەِچىٍىه ۋە ذبجبٌىمٍىرىٕي ئەپۇ لىٍىڭ - ئىع
ئبٌالھ ثىر ثۀسىطىگە ثۇ زۇَٔبزا لېٍىع ٍبوي ئۇ زۇَٔبغب وېحىػٕىڭ ثىرىٕي »ئبٔسىٓ ئۇ: 

 .زېسى« جبٌالظ ئىرحىَبرٌىمىٕي ثەرگەْ ئىسى، ئۇ ثۀسە ئۇ زۇَٔبغب وېحىػٕي ئىرحىَبر لىٍسى
 - ثۇ ضۆزٔي ئبڭالپ ئەثۇ ثەورى ٍىغالپ وەجحي ۋە ئبجب»ئەثۇ ضەئىس ذۇزرى ِۇٔساق زەٍسۇ: 

لبراڭالر ثۇ غەٍرگە »زېسى، ثىس ھەٍراْ ثوٌسۇق، ثەزىٍەر: « ئبٔىّىس ضبڭب پىسا ثوٌطۇْ
رەضۇٌۇٌالھ ثۇ زۇَٔبزا لېٍىع ٍبوي ئۇ زۇَٔبغب وېحىع ئىرحىَبرٌىمىسا لوٍۇٌغبْ ثىر ثۀسە ھەلمىسە 

ئەضٍىسە  .زېَىػحي« ئبٔىّىس ضبڭب پىسا ثوٌطۇْ زەۋاجمىٕىٕي - ذەۋەر ثېرىۋاجطب ئۇٔىڭ ئبجب
 .ئەثۇثەورى ثۇٔي ھەِّىّىسزىٓ ثۇرۇْ چۈغۀگۀىىەْ .ئىرحىَبرزا لوٍۇٌغۇچي رەضۇٌۇٌالھ ئىسى

ِەْ ئەثۇثەورىٕىڭ ضۆھجىحىگە ئوذػبظ ھېچجىر ضۆھجەت »رەضۇٌۇٌالھ ٍۀە ِۇٔساق زېسى: 
ِەْ ئۇٔىڭسىٓ رازى، ئەگەر ِەْ پەرۋەرزىگبرىّسىٓ ئۆزگە ضىرزاظ زوش جۇجىسىغبْ  .وۆرِىسىُ

ٌېىىٓ ئىطالَ لېرىٕساغٍىمي ۋە ئىطالِي  .ۋەجحە ئەثۇ ثەورىٕي ضىرزاظ جۇجبجحىُثوٌطبَ ئەٌ
ِەضجىسگە ئېچىٍغبْ ئىػىىٍەرزىٓ ئەثۇثەورىٕىڭ ئىػىىىسىٓ  .زوضٍۇق وۇپبٍە لىٍىسۇ

 . ثبغمىطي لوٍّبً جبلىۋېحىٍطۇْ
رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ۋاپبجىسىٓ جۆت وۈْ ئىٍگىرى، ٍۀي پەٍػۀجە ئۇٔىڭ وېطىٍي لبجحىك 

لەٌەَ وەٌحۈرۈڭالر، ِەْ ضىٍەرگە ۋەضىَەت  - ِبڭب لەغەز»ئۇ:  .ىَىپ وەجىەْ ئىسىوۈچ
ئۆٍسە ئۆِەر رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ لبجبرٌىك ثىر لبٔچە  .، زېسى«لبٌسۇراً، ئېسىپ وەجّەٍطىٍەر

رەضۇٌۇٌالھمب ئبغرىك زەرزىٕي جبرجمىٍي لوٍبٍٍي، »ئۆِەر رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ:  .وىػي ثبر ئىسى
غۇٔىڭ ثىٍەْ ئۆٍسىىىٍەر  .، زېسى«لۇرئبْ ثبر، ئبٌالھٕىڭ وىحبثي ۋەضىَەجىە وۇپبٍە لوٌىّىسزا

رەضۇٌۇٌالھ زېگەْ ئىىەْ، »ثەزىٍىرى:  .جبرجىع لىٍىػحي ۋە جبڭجبٌٍىػىپ وەجحي - جبالظ
ٍۀە ثەزىٍىرى ئۆِەر رەزىَەٌالھۇ  .، زەٍححي«لەٌەَ وەٌحۈرەٍٍي، ٍېسىپ ثەرضۇْ - لەغەز

لوٌالٍحي، ھەجحب ثىھۇزە گەپ ۋە ٔبِۇۋاپىك پىىىرٌەر ئېػىپ وېحىۋىسى،  ئۀھۇٔىڭ پىىىرىٕي
 . رەضۇٌۇٌالھ ٍېٕىّسىٓ چىمىپ جۇرۇڭالر، زېسى
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ئەرەة ئبرىٍىسىٓ »غۇ وۈٔي رەضۇٌۇٌالھ ِۇٔساق ئۈچ ذىً جەۋضىَٕي جىىىٍىسى: 
 .لىٍسى ٍەھۇزىَالرٔي، ٔبضبرا)ذىرىطحىئبْ(الرٔي ۋە ِۇغرىىالرٔي چىمىرىپ جبغالغمب جەۋضىَە

پەٍغەِجەر  .ئەٌچىٍەرٔي رەضۇٌۇٌالھ وۈجۈۋاٌغبٔسەن رەۋىػحە وۈجىۋېٍىػٕي جەۋضىَە لىٍسى
ئەٌەَ جبرجىۋاجمبْ ثوٌطىّۇ،  - ئەٌەٍـھىططبالِٕىڭ وېطىٍي ئېغىرٌىػىپ لبجحىك زەرز

ھەجحب، غۇ  .ٔبِبزٌىرىٕىڭ ھەِّىطىٕي ِۇضۇٌّبٔالر ثىٍەْ ثىرٌىىحە ِەضجىسجە ئولۇپ وەٌگۀىسى
ّۇ ٔبِبز غبِٕي ِۇضۇٌّبٔالر ثىٍەْ ثىٍٍە ئولۇپ ِۇرضەالت ضۈرىطىٕي لىرائەت لىٍغبْ وۈٔى

  .ئىسى، ذۇپحەْ ۋالحىسا ئۇٔىڭ وېطىٍي ِەضجىسوە چىمبٌّىغۇزەن زەرىجىسە ئۆزگىرىۋاٌسى
غۀجە ٍبوي ٍەوػۀجە وۈٔي ئىسى، رەضۇٌۇٌالھ ثىر ئبز ٍىٕىىٍىگۀسەن ثوٌسى چېغي، 

ثۇ چبغسا ئەثۇ ثەورى وىػىٍەر ثىٍەْ  .ٍەْ پىػىٓ ٔبِىسىغب چىمحيٍۆٌىػي ثى ئىىىەٍٍۀٕىڭ
ئەثۇ ثەورى رەضۇٌۇٌالھٕي وۆرۈپ وەٍٕىسىىي ضەپىە لبٍحّبلچي ثوٌىۋىسى،  .ٔبِبز ئولۇۋاجبجحي

ِېٕي ئۇٔىڭ ٍېٕىغب »رەضۇٌۇٌالھ ئۇٔىڭغب ئىػبرەت لىٍىپ ٍبّٔبضٍىممب ثۇٍرىسى ۋە: 
ٍٍەْ رەضۇٌۇٌالھٕي ئەثۇ ثەورىٕىڭ لېػىغب ئبپىرىپ ھېٍىمي ئىىىە .، زېسى«ئوٌحۇرغۇزۇڭالر

ئوٌحۇرغۇززى، غۇٔىڭ ثىٍەْ ئەثۇ ثەورى رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ٔبِىسىغب ئىمحىسا لىٍسى ۋە وىػىٍەرگە 
 . جەوجىرٔي ئبڭالجحي

چۆرىٍىرىٕي  - ۋاپبجىسىٓ ثىر وۈْ ئىٍگىرى ٍەوػۀجە پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ ثبرٌىك لۇي
ٍبراغ ئەضٍىھەٌىرىٕي  - ٕىسىىي ٍەجحە زىٕبر پۇٌٕي ضەزىمە ثەرزى ۋە لۇرايئبزات لىٍىۋەجحي، ٍې

ۋەھبٌۀىي، ئبئىػە رەزىَەٌالھۇ ئۀھب غۇ وېچىطىسىىي چىراغ  .ِۇضۇٌّبٔالرغب ھەزىَە لىٍىۋەجحي
 ٍېغىٕي لوغٕىطىسىٓ ئۆجٕە ئېٍىپ ٍبٔسۇرغبٔىسى ۋە ٍۀە رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ضبۋۇجي ئوجحۇز ضبئ

 . ٍەھۇزىَٕىڭ ئۆٍىسە رۀىگە لوٍۇغٍۇق ئىسىئبرپب ئۈچۈْ ثىر 
زۈغۀجە وۈٔي ضەھەر ِۇضۇٌّبٔالر ثبِسات »ئۀەش ئىجٕي ِبٌىه ِۇٔساق رىۋاٍەت لىٍىسۇ: 

ٔبِىسىسا ئىسى، ئەثۇثەورى ٔبِبز ثبغالپ ئولۇۋاجبجحي، ئۇغحۇِحۇت رەضۇٌۇٌالھ ئبئىػە رەزىَەٌالھۇ 
ئەثۇ ثەورى  .ۇالرغب لبراپ جەثەضطۇَ لىٍسىئۀھب ٔىڭ ھۇجىرا ئىػىىىٕىڭ پەرزىطىٕي ئېچىپ ئ

ِۇضۇٌّبٔالر ٔبِبززا  .رەضۇٌۇٌالھٕي ٔبِبزغب چىمحي زەپ ئوٍالپ ئبرلىطىسىىي ضەپىە چىىىٕسى
جۇرۇپ پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالِٕي وۆرۈپ ذۇغبٌٍىمىسىٓ پبجپبراق ثوٌۇظ ئبٌسىسا جۇرغبٔسا 

ىە ئىػبرەت لىٍىپ لوٍۇپ، ھۇجىرىطىغب رەضۇٌۇٌالھ لوٌي ثىٍەْ ئۇالرغب ٔبِبزٔي ئولۇۋېرىػ
ئۇٔىڭسىٓ وېَىٓ ٍۀە ثىر ٔبِبزٔىڭ ۋالحي وىرگىچە ثۇ زۇَٔب  .ٔي لوٍىۋەجحي وىرىپ )پەرزە(

 . ثىٍەْ ِەڭگۈگە ذوغالغحي
غۇ وۈٔي لۇٍبظ وۆجۈرۈٌۇپ چبغگبھ ۋالحي ثوٌغبٔسا پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ لىسى 

لىٍسى، پبجىّە ٍىغالپ وەجحي، ئبٔسىٓ ٍۀە ثىر  پبجىّۀي چبلىرجىپ ئۇٔىڭ لۇٌىمىغب گەپ
ئبئىػە رەزىَەٌالھۇ ئۀھب ِۇٔساق زەٍسۇ: ثىس پبجىّەزىٓ)ٍۀي  .ٔېّىٍەرٔي زېۋىسى، پبجىّە وۈٌسى

ِۇغۇ لېحىّمي وېطىٍىسە ۋاپبت ثوٌۇپ »وېَىٓ( غۇ ئىػٕي ضورىسۇق، ئۇ: رەضۇٌۇٌالھ ِبڭب: 
لىسىٓ ِبڭب ئۇٔىڭ ئبئىٍىطىسىٓ جۇٔجي ثوٌۇپ وېحىسىغبٍٔىمىٕي ئېَححي، ِەْ ٍىغٍىسىُ ئبر

، زېسى، غۇ وۈٔي «ِېٕىڭ ئۇٔىڭغب لوغۇٌۇپ ثبرىسىغبٍٔىمىّٕي ئېَححي، غۇڭب ِەْ وۈٌگۀىسىُ
رەضۇٌۇٌالھ پبجىّىگە ئۇٔىڭ جىّي ئبٍبٌالرٔىڭ ضەرۋىرى )ئۇٌۇغ پىػىۋاضي( ثوٌىسىغبٍٔىمىٕي 

 . ثېػبرەت ثەرزى
زېگۀىسى، « ۋاً زازإِىڭ زەرزى»ّىٕي وۆرۈپ: ئەٌى - پبجىّە رەضۇٌۇٌالھٕىڭ زەرز



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

498 
 

ھەضەْ  .، زېسى«ئەٌەَ ثوٌّبٍسۇ - زازىڭىسغب ثۈگۈٔسىٓ وېَىٓ زەرز»پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ: 
ئبٔسىٓ  .ثىٍەْ ھۇضەٍىٕٕي چبلىرجىپ ئۇالرٔي ضۆٍۈپ لوٍسى ۋە ٍبذػىٍىممب ۋەضىَەت لىٍسى

 . ە ئەضٍەجّە ثەرزىئەھٍىٍىرىٕي چبلىرجىپ ئۇالرغب ٔەضىھەت لىٍسى ۋ
ئەٌەَ ثبرغبٔطېرى وۈچىَىۋاجبجحي ذەٍجەرزە ٍەپ ضبٌغبْ ھېٍىمي زەھەرٔىڭ جەضىرى  - زەرز

ٔبِبزٔي لوٌسىٓ ثەرِەڭالر، »ئۇ وىػىٍەرگە جەۋضىَە لىٍىپ:  .ئېٕىك ئبغىبرا وۆرۈٌۈغىە ثبغٍىسى
 . ثۇ گەپٕي ثىر لبٔچە لېحىُ جەورارٌىسى .زېسى« ٔبِبزٔي لوٌسىٓ ثەرِەڭالر

جبْ جەٌىپىسى ثبغالٔسى ئبئىػە رەزىَەٌالھۇ ئۀھب رەضۇٌۇٌالھٕي ئۆزىگە ٍۆٌەپ 
ئبٌالھٕىڭ ِبڭب ثەرگەْ ٔىئّەجٍىرىسىٓ »ئبئىػە رەزىَەٌالھۇ ئۀھب ِۇٔساق زەٍححي:  .ئوٌحۇرغۇززى

ثىرى غۇوي رەضۇٌۇٌالھ ِېٕىڭ ئۆٍۈِسە ِېٕىڭ وؤۇِسە ِېٕىڭ ٍۈرۈوۈَ ثىٍەْ وۆورىىىّٕىڭ 
سا جبْ ئۈززى ۋە ٍۀە رەضۇٌۇٌالھ ۋاپبت ثوٌۇظ ئبٌسىسا، ئبٌالھ ِېٕىڭ ثىٍەْ ئۇٔىڭ ئوجحۇرىطى

ئبثسۇرەھّبْ)ئەثۇ ثەورىٕىڭ ئوغٍي( ئۆٍگە وىرىپ وەٌسى  .جۈورۈن ضۈٍىّىسٔي ثىرٌەغحۈرزى
ِەْ رەضۇٌۇٌالھٕي ٍۆٌەپ ئوٌحۇرۋاجبجحىُ رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ھېٍىمي  .ئۇٔىڭ لوٌىسا ِىطۋان ثبر ئىسى

زە ئۇٔىڭ ِىطۋان لىٍىػٕي ٍبذػي  - ٍۈگۈرجۈۋاجمبٍٔىمىٕي ضەززىُ - وۆز ِىطۋاومب
، زەپ «ھەئە»زېسىُ رەضۇٌۇٌالھ: « ئۇٔي ضىسگە ئېٍىپ ثىرەٍّۇ؟»وۆرۈزىغبٍٔىمىٕي ثىٍگەچىە: 

غۇٔىڭ ثىٍەْ ِەْ ئۇ ِىطۋاوٕي ئبثسۇراھّبٔسىٓ ئېٍىپ ثەرزىُ، ِىطۋان  .ثېػىٕي ٌىڭػىححي
زېسىُ رەضۇٌۇٌالھ ثېػي « ئۇٔي چبٍٕبپ ٍۇِػىحىپ ثىرەٍّۇ؟»لبجحىك وېٍىپ لبٌسى، ِەْ: 

ثىٍەْ ِبلۇي زەپ ئىػبرەت لىٍسى ِەْ ئۇٔي چبٍٕبپ ٍۇِػىحىپ ثەرزىُ رەضۇٌۇٌالھ ِىطۋاوٕي 
رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئبٌسىسا ثىر لبچىسا ضۇ ثبر ئىسى، لوٌىٕي ضۇغب  .لوٌىغب ئېٍىپ ئېغىسىغب ضۈروىسى

« ھحىٓ ثبغمب ئىالھ ٍوق، ھەلىمەجۀّۇ ئۆٌۈِٕىڭ ضەوراجي ثبرئبٌال»چىالپ ٍۈزىٕي ضىالٍححي ۋە 
 . زەٍححي

رەضۇٌۇٌالھ ِىطۋاوحىٓ پبرىغ ثوٌّبً جۇرۇپال لوٌىٕي وۆجۈرۈپ لبٌسى، وۆزى ئبضّبْ 
جەرەپىە چەوچىَىپ وەجحي ۋە ٌەۋٌىرى ِىسىرالپ ثىر ٔىّىٍەرٔي زەٍححي ئبئىػە رەزىَەٌالھۇ 

ئي ئبٌالھ، ضەْ ئىٕئبَ لىٍغبْ »ػىغبْ ئىسى رەضۇٌۇٌالھ: ئۀھب لۇٌىمىٕي ٍېمىٓ ئەوىٍىپ جىڭ
پەٍغەِجەرٌەر، ضىسزىك )راضچىً(ٌەر، غېھىسٌەر ۋە ضبٌىھ )ٍبذػي(الر ثىٍەْ ثىٍٍە لىٍغىٓ ۋە 

زېسى ۋە  «زەرگبھي ھەلىە ئېٍىپ وەجىىٓ، ئي ئبٌالھ ِېٕي زەرگبھي ھەلىە ئېٍىپ وەجىىٓ
ەورارٌىسى ۋە لوٌي ثوغبپ ٌىىىىسەن چۈغۈپ ئبذىرىمي ئىىىي وەٌىّە ضۆزٔي ئۈچ لېحىُ ج

ثۇ ۋەلە ھىجىرىَىٕىڭ « ثىس ئبٌالھٕىڭ ثۀسىٍىرىّىس، ئبٌالھٕىڭ زەرگبھىغب لبٍحمۇچىّىس» .وەجحي
وۈٔي زۈغۀجە چبغگبھ ۋالحي ثوٌغبٔسا ٍۈز ثەرزى  - 12ئبً(ٔىڭ  - 3ٍىٍي رەثىئۇي ئەۋۋەي) - 11

 . پ ئوْ وۈْ ئبغمبْ ئىسىثۇ چبغسا رەضۇٌۇٌالھ ئبجّىع ئۈچ ٍبغمب وىرى
 ضبھبثىٍەرٔي غەَ ثبضتي

 .ِەزىٕە ئەھٍىگە ئەجراپي ئبٌەَ لبراڭغۇٌۇق جۇٍۇٌسى .ثۇ لورلۇٔۇچٍۇق ذەۋەر جېسال جبرلبٌسى
ئەثۇ ثەورى ضۇٔھي زېگەْ ِەھەٌٍىسىىي جۇراٌغۇضىسىٓ ئبت ثىٍەْ  .جبھبْ غۇۋازەن وۆرۈٔەجحي

وىرزى ۋە ھېچ وىػىگە گەپّۇ لىٍّبً ئبئىػىٕىڭ ئۇ ئبجحىٓ چۈغۈپال ِەضجىسوە  .ٍىحىپ وەٌسى
رەضۇٌۇٌالھمب ٍوٌٍۇق رەذىث ٍېپىپ  .ئۆٍىگە وىرىپ ئۇزۇي رەضۇٌۇٌالھٕىڭ لېػىغب ثبرزى

ئەثۇ ثەورى رەذىحىٕي ئۆرۈپ رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ٍۈزىٕي ئبچحي ۋە  .ٍبجمۇزۇپ لوٍۇٌغبْ ئىسى
ِەضجىسوە چىمحي ئۆِەر ئبٔسىٓ  .ئىڭىػىپ ئۇٔي لۇچبلالپ ضۆٍسى ۋە وۆز ٍېػي لىٍسى
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زېسى « ئوٌحۇرغىٓ ئۆِەر!» :رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ ٍۀىال وىػىٍەرگە ضۆز لىٍىۋاجبجحي، ئەثۇ ثەورى
وىػىٍەر ئۇٔي جبغالپ ئەثۇ ثەورىٕىڭ ئەجراپىغب  .ئۆِەر رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ ئوٌحۇرغىٍي ئۇٔىّىسى

ّەز )ئەٌەٍـھىططبالَ(وە ئبراڭالرزىٓ وىّىي ِۇھەِ» ئۇالغحي، ئەثۇ ثەورى ِۇٔساق زېسى: 
حۇر جېرىىئىجبزەت لىٍىسىغبْ ثوٌطب ئەِسى ئۇ ئۆٌسى، وىّىي ئبٌالغب ئىجبزەت لىٍطب چولۇَ ئبٌالھ 

 ئۆٌّەٍسۇ، ئبٌالھ:

دٌ  »  أَْعَقابُِكْم َوَمن انَقَلْبُتْم َعَلى  ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمن قَ ْبِلِو الرُُّسُل أََفِإن مَّاَت َأْو قُِتلَ  َوَما ُُمَمَّ
اِكرِيَن  يَنَقِلْب َعَلَى َعِقبَ ْيِو فَ َلن َيُضرَّ   «الّلَو َشْيًئا َوَسَيْجزِي الّلُو الشَّ

ِۇھەِّەز پەلەت ثىر پەٍغەِجەرزۇر، ئۇٔىڭسىٓ ثۇرۇْ وۆپ پەٍغەِجەرٌەر »جەرجىّىطي:  
ر جەرىپىسىٓ ئۆجحي )ئۇالرٔىڭ ثەزىٍىرى ئۆز ئەجىٍي ثىٍەْ ئۆٌگەْ، ثەزىٍىرى ثبغمىال

ئۆٌحۈرۈٌگەْ(؛ ئۇ ۋاپبت ثوٌطب ٍبوي ئۆٌحۈرۈٌطە، ئبرلبڭالرغب ٍېٕىۋاالِطىٍەر؟ )ٍۀي ئىّبٔسىٓ 
ٍېٕىپ ِۇرجەز ثوالِطىٍەر؟( وىّىي ئبرلىطىغب ٍېٕىۋاٌىسىىەْ )ٍۀي ِۇرجەز ثوٌىسىىەْ(، ئۇ 

)ضۈرە ئبي ئىّراْ « ِۇوبپبجالٍسۇئبٌال غۈوۈر لىٍغۇچىالرٔي  .ئبٌالغب لىٍچە زىَبْ ٍەجىۈزەٌّەٍسۇ
  .زېگەْ، زېسى ئبٍەت( - 144

پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالِٕىڭ ِۇثبرەن جەضىحىٕي وىپۀٍەپ ٍەرٌىىىسە لوٍۇظ ئىػىٕي 
 .ئېٍىپ ثېرىػحىٓ ثۇرۇْ ذىالپەت )ذەٌىفە ثەٌگىٍەظ( ِەضىٍىطىسە ئىرحىالپ وۆرۈٌسى

ىٍەْ ِۇھبجىرالر ئوجحۇرىطىسا ِۇزاوىرە ۋە غۇٔىڭ ثىٍەْ ثۀي ضبئىسە ھوٍٍىطىسا ئۀطبرالر ث
ِۇٔبزىرٌەر ثوٌۇپ ئۆجىۀسىٓ وېَىٓ، ھەِّەٍٍەْ ئەثۇ ثەورىٕىڭ ذەٌىپە ثوٌۇغىغب ثىرٌىىىە 

زۈغۀجە وۈٔي جبوي وېچىگە لەزەر ِۇضۇٌّبٔالر ِۇغۇ ئىع ثىٍەْ ثوٌۇپ وېحىپ،  .وېٍىػحي
ضەٍػۀجە ٍورۇٍسىغبْ وېچە جبڭ  ھەجحب .رەضۇٌۇٌالھٕي ٍەرٌىىىسە لوٍۇظ ئىػىغب ئېػٕبٌّىسى

ضەھەر ۋالحي ثوٌۇپ لبٌسى، غۇٔىڭغىچە رەضۇٌۇٌالھٕىڭ پبن جىٕي فىراظ ئۈضحىسە ھېٍىمي 
ئۇٔىڭ ئەھٍىٍىرى ئىػىىىٕي ئىچىسىٓ  .ٍوٌٍۇق رەذىث ثىٍەْ ٍېپىمٍىك ھبٌەجحە جۇرۇپ جۇرىسى

 . ئېحىۋاٌغبٔىسى
 .ي ثىٍەْ جۇرغۇزۇپال ٍۇٍۇٌسىضەٍػۀجە وۈٔي پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ ئىچ وىَىّ

ٍۇغۇچىالر ئبثجبش، ئەٌي، پەزٌي ۋە لەضەَ )ئبثجبضٕىڭ ئىىىي ئوغٍي( غەلراْ )رەضۇٌۇٌالھٕىڭ 
ئبثجبش  .ئبزات لىٍىۋەجىەْ لۇٌي( ئۇضبِە ئىجٕي زەٍس ۋە ئەۋش ئىجٕي ذەۋٌە لبجبرٌىمالر ئىسى

ە ۋە غەلىرأالر ضۇ لۇٍۇپ چۆرۈپ ثەرگۀىسى ئۇضبِ - فەزٌي لەضەٍِەر رەضۇٌۇٌالھٕي ئۆرۈپ
ئەٌي ئۇٔي ٍۇزى ئەۋش ئىجٕي ذەۋٌە رەضۇٌۇٌالھٕي وۆورىىىگە ئېٍىپ ٍوٌەپ  .ثەرزى،

ئۇالر رەضۇٌۇٌالھٕي ٍۇٍۇپ ثوٌغبٔسىٓ وېَىٓ پبذحىسىٓ جولۇٌغبْ ئبق رەذىث  .ٍبرزەٍِەغحي
ھ رەذىحىە رەضۇٌۇٌال .وۆٍٕەن ۋە ضەٌٍە ثۇٔىڭ ئىچىسە ئەِەش ئىسى .ثىٍەْ ئۈچ لبت وىپۀٍىسى

 . ھىُ ٍۆگەٌسى
ئبذىرىسا ِۇضۇٌّبٔالر رەضۇٌۇٌالھٕي زەپٕە لىٍىسىغبْ ئۇرۇْ ِەضىٍىطىسە ئىرحىالپٍىػىپ 

)ٍۀي ٔەپەش  ھەر لبٔساق ثىر پەٍغەِجەر لەثسە روھ»لبٌسى، ئەثۇ ثەورى: ِەْ رەضۇٌۇٌالھٕىڭ: 
زېسى غۇٔىڭ ثىٍەْ ئەثۇ زېگۀٍىىىٕي ئبڭٍىغبٔىسىُ « ئۈزگەْ( ثوٌغبْ جبٍسا زەپٕە لىٍىٕغبْ

ٔەپەش ئۈزگەْ ئورۇٔسىىي پىراغٕي ئۆرۈۋېحىپ ئۇ ٍەرگە ئوراْ وۆٌىسى ۋە  جەٌھە رەضۇٌۇٌالھ
 . لەثرە ٌەھەز)ئىچ ئورأٍىك( لىٍىپ ٍبضبٌسى
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ئبٔسىٓ ئبزەٍِەر ئؤسىٓ ئؤسىٓ ثىر جبِبئەت ثوٌۇپ ھۇجرىغب وىرىپ رەضۇٌۇٌالھٕىڭ 
زەضٍەپ ئبئىٍە جبۋاثبجٍىرى  .غمب ثىروغب ئىّبَ ثوٌّىسىٔبِىسىٕي ئولۇزى، ھېچ وىػي ٍۀە ثب

ئبٔسىٓ ِۇھبجىرالر ئۇٔىڭسىٓ وېَىٓ ئۀطبرالر وىرىپ ئولىسى ئبٍبٌالر ئەرٌەرزىٓ وېَىٓ، ئەڭ 
 . ئبذىرىسا رەضىَسە ئۆضّۈر ثبٌىالر وىرىپ ئولۇزى

چە ِۇغۇ ئىع ثىٍەْ ضەٍػۀجە پۈجۈْ ثىر وۈْ ئوجحي، ھەجحب چبغۀجە ٍۇرىسىغبْ وې
ثىس چبرغۀجە ٍورۇٍسىغبْ وېچە »ئبئىػە رەزىَەٌالھۇ ئۀھب ِۇٔساق زەٍسۇ:  .وىرىپ لبٌسى

ھۇجرىسىٓ وەجّەْ گۈرجەوٍەرٔىڭ ئبۋازىٕي ئبڭٍىغبٔغب لەزەر رەضۇٌۇٌالھٕىڭ زەپٕە لىٍىٕىپ 
 . «ثوٌغبٍٔىمي ٍبوي لىٍىّٕىغبٍٔىمىٕي ئۇلبٌّىغبٔىسۇق

 

 ۋە ضۈپەتٍىرى ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئبئىٍىطيپەٍغەِجەر  .ئبٌتىٕچي ثبپ
 پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئبئىٍىطي

، ھەِّىگە ِەٌۇِىي، پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ ٔۇرغۇْ ٍبذػي غەرەزٌەر ۋە ئبٌىٌ ِۇززىئب 
ِەلطەجٍەر ئۈچۈْ جۆجحىٓ زىَبزە ذوجۇْ ئبٌطب ثوٌىسىغبْ ئىّحىَبزغب ئىگە ئىسى، غۇڭب ئۇ ئبٌغبْ 

. جولمۇز ذوجۇٔي ئىٍىىسە ثبر ھبٌەجحە زۇَٔبزىٓ وەجحي. وە ٍەجحي 13ئبٍبٌٍىرىٕىڭ ئوِۇِي ضبٔي 
 ئۇٔىڭ ثىرى ذەزىچە .ئۇالرزىٓ ئىىىىطي رەضۇٌۇٌالھ ھبٍبت چېغىسىال ۋاپبت جېپىپ وەجىەْ

 زەپ ئبجبٌغبْ زەٍٕەة ثىٕحي ذۇزەٍّە« ِىطىىٍٕەرٔىڭ ئبٔىطي»ٍۀە ثىرى  رەزىَەٌالھۇ ئۀھب
لبٌغبْ ئىىىىطىٕي رەضۇٌۇٌالھ ئەِرىگە ئبٌغبْ ٌېىىٓ ئۇالرغب . ئىسى رەزىَەٌالھۇ ئۀھب

جۆۋۀسە ئۇالرٔىڭ ٔبِي غېرىپٍىرىٕي ۋە ئۀسەن . زوذۇي)ثىر جەوىىَسە ثبظ لوٍۇظ( لىٍّىغبْ
 . جەئىرىپبجىٕي ضۆزٌەپ ئۆجّەوچىّىس

ەٌەٍـھىططبالِٕىڭ پەٍغەِجەر ئ - رەزىَەٌالھۇ ئۀھب ذەزىچە ثىٕحي ذۇۋەٍٍىس( 1
 ھىجرەجحىٓ ئىٍگىرى ِەوىىسە لۇرغبْ ئبئىٍىطي ئۆزى ۋە ئبٍبٌي ذەزىچە ثىٕحي ذۇۋەٍٍىس

ٍبغمب  25رەضۇٌۇٌالھ ذەزىچىگە ئۆٍٍۀگەْ چېغىسا  .زىٓ جەروىپ جبپمبٔىسىرەزىَەٌالھۇ ئۀھب
ثىر  رەضۇٌۇٌالھ جبوي ذەزىچە ۋاپبت جبپمبٔغب لەزەر ٍۀە .ٍبغمب وىرگۀىسى 40ذەزىچە 

 .ذۇجۇٔىٕي ئەِرىگە ئبٌغبْ ئەِەش، ئۇٔىڭسىٓ ثىر لبٔچە ئوغۇي ۋە لىس پەرزۀىث ٍۈزى وۆرگەْ
ئوغۇٌٍىرىسىٓ ثىرىّۇ جۇرِىغبْ، )ٍۀي وىچىىىسىال ئۆٌۈپ وەجىەْ( لىسٌىرىسىٓ زەٍٕەة، 

 ھبرەزىَەٌالھۇ ئۀزەٍٕەة  .ٌەر چوڭ ثوٌغبْرەزىَەٌالھۇ ئۀھب رۇلىَە، ئوِّي وۇٌطۇَ ۋە پبجىّە
ھىجرەجحىٓ ئىٍگىرى ئۆزىٕىڭ ثىر ٔەۋرە جۇلمىٕي )ٍۀي زەٍٕەثٕىڭ ھبِّبچىطېٕىڭ ئوغٍي( 

 ِّي وۇٌطۇَۇثىٍەْ ئ رەزىَەٌالھۇ ئۀھب رۇلىَە .ئەثوٌئبش ئىجٕي رەثىَئگە ٍبجٍىك ثوٌغبْ
ثىرضي ئۆٌۈپ وەجىۀسىٓ وېَىٓ ٍۀە ثىرٔي وەٍٕي وەٍٕىسىٓ ئوضّبْ ئىجٕي  رەزىَەٌالھۇ ئۀھب

ثەزرى ئۇرۇغي ثىٍەْ ئوھۇز ئۇرۇغي  رەزىَەٌالھۇ ئۀھب ٔغب ٍبجٍىك لىٍىٕغبْ، ئەِّب پبجىّەئەپپب
ئبرىٍىغىسا ئەٌي ئىجٕي ئەثۇ جبٌىجمب ٍبجٍىك لىٍىٕغبْ ثوٌۇپ ئۇٔىڭسىٓ ھەضەْ، ھۇضەٍىٓ، زەٍٕەة 

  .ۋە ئۇِّي گۈٌطۇَ لبجبرٌىك جۆت پەرزۀحي ثوٌغبْ
رەضۇٌۇٌالھ ئۇٔىڭ ثىٍەْ ٔەثۇۋەت )رەضۇٌۇٌالھغب  -رەزىَەٌالھۇ ئۀھب ( ضەۋزە ثىٕحي زەِئە2

 رەزىَەٌالھۇ ئۀھب ئبً( ئبٍسا، ذەزىچە - 10ٍىٍي غەۋۋاي) - 10پەٍغەِجەرٌىه وەٌگەْ(ٔىڭ 
ئۇ ئىٍگىرى ضەوراْ ئىجٕي ئەِرى  .ئۆٌۈپ وېحىپ ثىر لبٔچە وۈٔسىٓ وېَىٓ ئۆٍٍۀگەْ
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 . ضەوراْ ئۆٌۈپ وىحىپ ضەۋزە جۇي لبٌغبْ .ىئىطىٍّىه ثىر ٔەۋرە جۇلمىٕىسا ئىس
رەضۇٌۇٌالھ ئۇٔي ٔەثۇۋەت )پەٍغەِجەرٌىه  -رەزىَەٌالھۇ ئۀھب ( ئبئىػە ثىٕحي ئەثي ثەورى3

ئۆٍٍىٕىپ ثىر ٍىٍسىٓ وېَىٓ  ە رەزىَەٌالھۇ ئۀھبغبٍىٍي ضەۋز - 11وەٌگەْ ٍىٍي(ٔىڭ 
ِەوىىسە ئەِرىگە ئبٌغبْ ھىجىرەجحىٓ ئىىىي ٍىً ۋە ثەظ ئبً ئىٍگىرى ئبٌحە ٍېػىسا 

ئبً(زا ِەزىٕىسە ئۇٔىڭ ثىٍەْ ثىر جەوىَسە ثبظ  - 10ھىجرەجحىٓ ٍەجحە ئبً وېَىٓ غەۋۋاي )
ئبئىػە رەزىَەٌالھۇ ئۀھب رەضۇٌۇٌالھ ٔىىبھىغب  .ئۇ ثۇ چبغسا جولمۇز ٍبغمب جوغمبٔىسى .لوٍغبْ

رەضۇٌۇٌالھ ئۇٔىىڭغب  .ئبٌّىغبْئبٌغبْ جۇٔجي لىس ذوجۇٔي ثوٌۇپ، ئۇ ثۇٔىڭسىٓ ثبغمب لىس ذوجۇْ 
ئبئىػە رەزىَەٌالھۇ ئۀھب ِۇضۇٌّبْ ئبٍبٌٍىرى ئىچىسىىي ئەڭ وبجحب  .جوٌىّۇ ئبِراق ئىسى

 . فەلىھ)زىٕىٌ ئبٌىّە( ۋە ئەڭ ثىٍىٍّىه غەذىص ھىطبثٍىٕىسۇ
ئۇٔىڭ ثۇرۇٔمي ئىرى ذۇٔەٍطە  -رەزىَەٌالھۇ ئۀھب ( ھەفطە ثىٕحي ئۆِەر ئىجٕي ذەجحبپ4

زافە جۇضطەھّي ثەزرى غبزىحي ثىٍەْ ئۇھۇز غبزىحي ئبرىٍىغىسا ۋاپبت جېپىپ وىحىپ جۇي ئىجٓ ھۇ
 . ٍىٍي ٔىىبھىغب ئبٌغبٔىسى - 3غۇٔىڭ ثىٍەْ رەضۇٌۇٌالھ ئۇٔي ھىجىرىَٕىڭ . لبٌغبْ
ثۀي ھىالي ئىجٕي ئبِىر جەِەجىسىٓ، ئۇ  -رەزىَەٌالھۇ ئۀھب ( زەٍٕەة ثىٕحي ذوزەٍّە5

ئبٍّىغبٍٔىمي ئۈچۈْ  - ثەن وۆٍۈٔگۀٍىىي ۋە ئۇالرزىٓ ِىھرى غەپمىحىٕيٍەضىرالرغب  - ٍېحىُ
رەزىَەٌالھۇ  زەٍٕەة .ٍېطرالرٔىڭ ئبٔىطي( زەپ ئبجبٌغبْ - ئۇِّۇٌّەضبوىٓ )ِىطىىٓ، ئبجىس

ئەضٍىسە ئبثسۇٌال ئىجٕي جەھػىٕىڭ ٔىىبھىسا ئىسى، ئبثسۇٌال ئۇھۇز ئۇرۇغىسا غەھىس  ئۀھب
ئۇ  .ٍىٍي ئەِرىگە ئبٌسى - 5رەضۇٌۇٌالھ ئۇٔي ھىجىرىَٕىڭ  ثوٌۇپ وەجىەْ غۇٔىڭ ثىٍەْ

 . رەضۇٌۇٌالغب ٍبجٍىك ثوٌۇپ ئىىىي ئبً ٍبوي ئۈچ ئبٍسىٓ وېَىٓ ۋاپبت جېپىپ وەجىەْ
ئۇ  -)جوٌۇق ئىطّي ھىٕسى ثىٕحي ئەثي ئۇِەٍَە( رەزىَەٌالھۇ ئۀھب( ئوِّۇ ضەٌىَّە 6

ٍىٍي جەِبزىَەي  - 4ضەٌىّە ھىجىرىَٕىڭ ئەثي  .ئىٍگىرى ئەثي ضەٌىَّۀىڭ ٔىىبھىسا ئىسى
ئبً(زا رەضۇٌۇٌالھمب ٍبجٍىك  - 10ئبً(زا ئۆٌۈپ وەوۀسىٓ وېَىٓ، غۇ ٍىٍي غەۋۋاي ) - 6ئۇذرا)
 . ثوٌسى
ثۀي ئەضەز ئىجٕي ذۇزەٍّە  -رەزىَەٌالھۇ ئۀھب ( زەٍٕەة ثىٕحي جەھىع ئىجٕي رەٍبة7

ئۇ ثۇرۇْ رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئوغٍي  .لىسىجەِەجىسىٓ رەضۇٌۇٌالھٕىڭ زازا جەرەپ ھبِّىطىٕىڭ 
ئۇالر چىمىػبٌّبً زەٍس ئۇٔىڭ جبٌىمىٕي  .زەپ ئبجبٌغبْ زەٍس ئىجٕي ھبرىطمب ٍبجٍىك لىٍىٕغبْ ئىسى

 فلّما﴿ ئبٍرىٍىپ وەجىەْ، ثۇ چبغسا ئبٌالھ پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالِغب ذىحبة لىٍىپ: ثېرىپ
زەٍٕەثٕي زەٍس لوٍۇۋەجىۀسىٓ وېَىٓ ضبڭب » جەرجىّىطي: ﴾زّوْجناكها وطرًا ّمْنها زْيد قضا

غۇٔىڭ ثىٍەْ رەضۇٌۇٌالھ  .زېسىئبٍەجٕىڭ ثىر لىطىّي(  - 37ضۈرە ئەھساة )«ٔىىبھالپ ثەرزۇق
 . ئبٍسا( ئۆز ئەِرىگە ئبٌسى - 11ٍىٍي زۇٌمەئسە) - 5ئۇٔي ھىجىرىَىٕىڭ 

ذۇزائە لەثىٍىطي ثۀي ِۇضحەٌەق جەِەجىٕىڭ ثبغٍىمي  -رەزىَەٌالھۇ ئۀھب ( جۇۋەٍرىَە8
ئۇ ثۀي ِۇضحەٌەق غبزىحىسا ئەضىر چۈغىەْ ثوٌۇپ ضبثىث ئىجٕي لەٍىص  -ھبرىطٕىڭ لىسى

ضبثىث ئۇٔىڭ ثىٍەْ ِۇوبجەپ )لەرەٌٍىه پۇي جبپػۇرۇپ  . ئىجٕي غىّبضمب جەلطىُ لىٍىٕغبْ
رەضۇٌۇٌالھ ثۇٔي ئۇلمبٔسىٓ وېَىٓ ئۇٔىڭ  .ئۆزىٕي ئبزات لىٍىع( جوذحىّي ئىّساٌىغبْ

 - 11ٍىٍي زۇٌمەئسە) - 6زىّّىطىسىىي ھەلٕي ضبثىحمب جۆٌەپ ثېرىپ ئۇٔي ھىجىرىَىٕىڭ 
 . ئبً(زە ٔىىبھىغب ئبٌغبٔىسى
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ئۇ ثۇرۇْ  .ئەثۇ ضۇفَبٕٔىڭ لىسى -)جوٌۇق ئىطّي رەٍِە( رەزىَەٌالھۇ ئۀھب ( ئۇِّي ھەثىجە9
ئۇ ئېرى ئۇثەٍسۇٌال ثىٍەْ ثىٍٍە ھەثەغىطىحبٔغب  .ىىبھىسا ئىسىئۇثەٍسۇٌال ئىجٕي جەھەغٕىڭ ٔ

ھىجرە لىٍغبْ، ئوثەٍسۇٌالھ ئۇ ٍەرگە ثبرغبٔسىٓ وېَىٓ ِۇرجەز ثوٌۇپ)ئىطالَ زىٕىسىٓ ٍىٕىپ( 
ئوِّي ھەثىجە  .ذىرىطحىئبْ زىٕىغب وىرىپ وەجىەْ ۋە غۇ ٍەرزە ئۇزاق ئۆجّەً ئۆٌۈپ وەجىەْ

پەٍغەِجەر  .جۇرۇپ ھىجرەت ٔىػبٔىٕي ئىػمب ئبغۇرغبْثوٌطب ئۆز ئەلسىطىسە چىڭ 
ئبً(زە ئەِرى ئىجٕي ئوِەٍَە  - 11ٍىٍي ِۇھەررەَ ) - 7ئەٌەٍـھىططبالَ ھىجىرىَٕىڭ 

زەِەرىسىٓ ٔەجبغي )ھەثەغىطىحبْ پبزىػبھي(غب ِەوحۇپ ئەۋەجىۀسە، ئۇ ئەِرى ئبرلىٍىك 
ضۇٌۇٌالھمب ئۇٔىڭ ٔىىبھىٕي چىگىپ غۇٔىڭ ثىٍەْ ئەِرى رە .رەضۇٌۇٌالھمب ذىرىسارٌىك لىٍغبْ

 . لوٍۇپ، ئۇٔي غۇرەھجىً ئىجٕي ھەضۀەگە لېحىپ ِەزىٕىگە ٍوٌغب ضېٍىۋەجىەْ
ھۇٍەً ئىجٕي ئەذحەپٕىڭ لىسى ثۀي ئىطرائىً  -رەزىَەٌالھۇ ئۀھب ( ضەفىَە10

رەضۇٌۇٌالھ ئۇٔي ئۆزىگە جبٌالپ ئېٍىپ  .)ٍەھۇزىٌ(الرزىٓ ذەٍجەر ئۇرۇغىسا ئەضىر چۈغىەْ
 . ٍىٍي( ئۇرۇغحىٓ وىَىٕال ئۇٔي ٔىىبھىغب ئبٌغبْ - 7ىٍىپ ئبزات لىٍىۋەجىەْ ۋە غۇ ٍىٍي)ل

ئوِّي پەزٌي )ئبثجبضٕىڭ ئبٍبٌي(ٔىڭ  -رەزىَەٌالھۇ ئۀھب ( ِەٍّۇٔە ثٕحي ھبرىص11
ئبً(زە ئبٌسىٕمي  - 11ٍىٍي زىٍمەئسە) - 7رەضۇٌۇٌالھ ئۇٔي ھىجىرىَىٕىڭ  .ھەِػىرىطي

ضېٕىڭ لبزاضىٕي لىٍغىٍي ثبرغبٔسا)ضەھىھ رىۋاٍەجىە  ئوِرە)ھەج(ٍىٍسىىي ھۇزەٍجىَە 
ِبٔب ثۇالر رەضۇٌۇٌالھ  .ئبضبضالٔغبٔسا( ئۆِرە ئىھراِسىٓ ھبالي ثوٌغبٔسىٓ وېَىٓ ٔىىبھىغب ئبٌغبْ

 - لىسئبٌغبْ ۋە ثىر جەوىَىگە ثبظ لوٍغبْ ئوْ ثىر پبزىً  ثېرىپئۆز ٔىىبھىغب ٔىىبھ ئەھسىطىٕي 
ئۇالرٔىڭ ئىچىسە ئىىىىطي رەضۇٌۇٌالھ ھبٍبت ۋالحىسىال ئبٌەِسىٓ ئۆجىەْ، ئۇالرٔىڭ  .ئبٍبٌالرزۇر

 . جولمۇزى رەضۇٌۇٌالھ ۋاپبت جبپمبٔسا جېري ھبٍبت ئىسى
چۆرىٍەرزىٓ ِەٌۇَ ثوٌىػىچە، رەضۇٌۇٌالھ ئۇالرزىٓ ئىىىي چۆرىطي ثىٍەْ  - ئەِّب لۇي

)ِىطىرٌىك( ِىطر پبزىػبھي ِۇلەۋلىص ثىرى ِبرىَە لېجحي  .وەٌسى لىٍغبْ - ثبرزى
رەضۇٌۇٌالھٕىڭ  .رەضۇٌۇٌالھمب ھەزىَە لىٍغبْ، ئۇ رەضۇٌۇٌالھمب ئوغٍي ئىجراھىّٕي جۇغۇپ ثەرگەْ

وۈٔي  - 29وۈٔي ٍبوي  - 28ئبً(ٔىڭ  - 10ٍىٍي غەۋۋەي ) - 10ثۇ ئوغٍي ھىجىرىَىٕىڭ 
 . وەجىەْ ئىسىٍبٔۋار ثوۋاق چېغىسىال ئۆٌۈپ  - 27ٍىٍي  - 632ِىالزى 

ئىىىىٕچي چۆرىطي رەٍھبٔە ثىٕحي زەٍس)ثۀي ٔەزىر ٍبوي ثۀي لۇرەٍسە لەثىٍىطىسىٓ( 
 . ثۀي لۇرەٍسە ئۇرۇغىسا ئەضىر چۈغىەْ رەضۇٌۇٌالھ ئۇٔي ئۆزىگە لبٌسۇرغبْ

زىّەن، پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالِٕىڭ ھبٍبجىغب ٔەزەر ضبٌغبْ ھەر لبٔساق ثىر وىػي غۇٔي 
ٌىسۇوي، ئۆزىٕىڭ ئوجحۇز ٍىٍسەن ٍبغٍىك ئۆِرىٕي ثوٌۇپّۇ ئەڭ گۈزەي ٍبغٍىك ئوثساْ ثىٍىۋا

 رەزىَەٌالھۇ ئۀھب ثبھبرى ئۇرغۇپ جۇرىسىغبْ چبغٍىرىٕي، ئوجحۇرا ٍبغٍىك )ئەۋۋەي ذەزىچە
گە ئوذػبظ( ثىر ذوجۇْ ثىٍۀال ئۆجىۈزۈپ، ئبٔسىٓ ئۆِرىٕىڭ  رەزىَەٌالھۇ ئۀھب ئبٔسىٓ ضەۋزە

ئۇغحۇِحۇت ئۇٔىڭ ۋۇجۇزىسا ِۇغۇٔساق  پ ذبجۇٔالرغب ئۆٍٍۈٔۈپ لېٍىػي،ئبذىرىسا ِۇٔچە وۆ
وۆپ ذوجۇْ ثوٌّىطب لبٔسۇرۇپ ثوٌغىٍي ثوٌّبٍسىغبْ ثىر ذىً غەھۋأي ئىػمىۋازٌىك وېطىٍي 
جەضبززىپىٌ ئېػىپ وەجىۀٍىىىسىٓ ثوٌّبضحىٓ ثەٌىي ثۇ ٍەرزە جىّىىي ئۆٍٍىٕىع ۋە ٍبجٍىك 

ىسىغبْ ِۇززىئب ۋە ِەلطەجٍىرىسىٓ جېرىّۇ ئۇٌۇغۋار جېرىّۇ ثوٌۇغٍىرىسا ئبضبضٌ ٔىػبْ لىٍ
ئبالٍٍي، رەضۇٌۇٌالھٕىڭ  .ٍۈوطەن ثبغمب ثىر غەزەر ۋە ٔىػبٔالرٔىڭ ثبرٌىمىٕي چۈغىٕەٌەٍسۇ

گە ئۆٍٍۈٔۈپ ئەثۇثەورى ۋە ئۆِەر رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٌەر ثىٍەْ رەزىَەٌالھۇ ئۀھب ئبئىػە ۋە ھەفطە
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ٔي ئەٌي ئىجٕي ئەثي جبٌىپمب ۋە رەزىَەٌالھۇ ئۀھب ڭسەن لىسى فبجىّەلۇزىٍىػىػمب ٍۈزٌىٕىػي غۇٔى
الرٔي ئوضّبْ ئىجٕي ئەففبٔغب رەزىَەٌالھۇ ئۀھب ۇٌطۇَگئبٔسىٓ ئۇِّي  رەزىَەٌالھۇ ئۀھبرۇلىَە 

ٍبجٍىك لىٍىػي ئۇٔىڭ ئۇزاق ضىٕبلالرزىٓ ئۆجىەْ لىَىٓ وۈٍٔەرزە ئىطالَ ئۈچۈْ پىساوبرٌىك 
ِەغھۇر جۆت غەذىص ثىٍەْ ثوٌغبْ ِۇٔبضىۋىحىٕي جېرىّۇ وۈچەٍحىػٕي وۆرضەجىەْ ئبغۇ 

 . ِەلطەت لىٍغبٍٔىمىٕي ثىٍىۋاٌغىٍي ثوٌىسۇ
ثبجىٍىك ِۇٔبضىۋەجىە لبجحىك ھۆرِەت  - ئبزەجٍىرىسە لۇزا - ئەرەثٍەرٔىڭ ئۀئۀىۋى ئۆرپ

ەِەجٍەر ئبرىطىٕي ئۇالر وۈٍئوغۇٌٍۇق ِۇٔبضىۋەت ئورٔۇجۇظ لبرغىٍىػىۋاجمبْ ئبٍّبق ج .لىٍىٕبجحي
ئىححىپبلالغحۇرۇظ زەرۋازىطىٕي ئبچمبٍٔىك زەپ ثىٍەجحي ۋە لۇزا وۈٍَئوغۇٌالر ثىٍەْ جىروىػىپ 

غۇڭب رەضۇٌۇٌالھ  .ٔۇِۇش ۋە جۆۋەْ ذەضحٍىه زەپ لبراٍححي - لبْ جۆوۈغٕي ئۆزٌىرى ئۈچۈْ ئبر
برلىٍىك ئبٍرىُ لەثىٍە ۋە ِۆئىّىٍەرٔىڭ ئبٔىٍىرى ثوٌغبْ ئبغۇ ثىر لبٔچە ئبٍبٌٕي ئەِرىگە ئېٍىع ئ

ۋە ئىطالِغب لبرغي لوزغىغبْ ئۇرۇظ  ئبٍّبلالرٔىڭ ئىطالِغب ثوٌغبْ ئۆچّۀٍىىٕي پەضەٍحىػىٕي
 . ئوجٍىرىٕي ئۆچۈرۈغٕي ئىرازە لىٍسى

ِۇئىّىٍٕەرٔىڭ ئبٔىطي ئوِّي ضەٌىّە رەزىَەٌالھۇ ئۀھب )ئەثي جەھىً ئىجٕي ھىػبَ ۋە  
رەضۇٌۇٌالھ  .طي ثوٌغبْ( ثۀي ِەذسۇَ لەثىٍىطىسىٓ ئىسىذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىسٌەرٔىڭ لەثىٍى

ئۇِّي ضەٌىّە ثىٍەْ جوٍٍىػىۋىسى ذبٌىس ِۇضۇٌّبٔالرغب لبرىحب ئۇھۇز ئۇرۇغىسا جۇجمبْ 
پوزىحطَەضىٕي ئۆزگەرجىپال لبٌّبً ئەوطىچە جېري ئۇزاق ئۆجّەً ئۆزٌىگىسىٓ ِۇضۇٌّبْ ثوٌۇپ 

غۇٔىڭسەن ئەثۇ ضۇپىَبّٔۇ لىسى ئۇِّي  .ىئۆز ئىرحىَبرٌىمي ثىٍەْ ھىجرەت لىٍىپ وەٌس
ٍۈز  - رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئەِرىگە ئۆجۈۋىسى، ئۇٔىڭ ثىٍەْ ٍۈزِۇ رەزىَەٌالھۇ ئۀھبھەثىجە 

رەزىَەٌالھۇ  ٍۀە ِۇغۇٔىڭغب ئوذػبظ رەضۇٌۇٌالھ جۇۋەٍرىَە .جىروىػىػىە جۈرئەت لىالٌّىسى
وېَىٓ، ثۀي ِۇضحەٌەق ۋە ثۀي ٔەزىر ٌەرگە ئۆٍٍۀگۀسىٓ رەزىَەٌالھۇ ئۀھب ۋە ضەفىَە ئۀھب

 .لەثىٍىٍىرىسىّٕۇ ھېچمبٔساق ئىغۋاگەرچىٍىه ئبغىبرا زۈغّۀٍىػىع ھەرىىەجٍىرى وۆرۈٌّىسى
ئۆز ذەٌمىگە ٔىطجەجەْ ئەڭ ثەرىىەجٍىه ۋە  رەزىَەٌالھۇ ئۀھب ئەڭ ِۇھىّي جېري جۇۋەٍرىَە
ٔي ئەِرىگە ئېٍىۋىسى، زىَەٌالھۇ ئۀھبرە رەضۇٌۇٌالھ جوۋەٍىرىَە .ئىپحىربرٌىك ئبٍبي ثوٌۇپ لبٌسى

رەضۇٌۇٌالھٕىڭ لىَٕبغب ۋە »ضبھبثىالر ثۀي ِۇضحەٌەق ئەضىرٌىرىسىٓ ٍۈز ئبئىٍىٍىه ئەضىرٔي: 
ثۇ ٍبذػىٍىمٕىڭ ئبغۇ وىػىٍەرٔىڭ لەٌجىگە لبٔچىٍىه جەضىر  .زەپ لوٍۇۋەجحي« لىَٕبجىٍىرى

  .وۆرضىحىسىغبٍٔىمي ھەِّىگە ئبٍبْ
ٍەرٔىڭ ئبٔىٍىرى(ٔىڭ وېَىٕىي وۈٍٔەرزە رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئبئىٍە ئەھۋاٌي ئۇالر )ٍۀي ِۆئىّىٕ

ۋە ذۇضۇضىٌ ئىػٍىرىٕي وەڭ ِۇضۇٌّبٔالر ئبِّىطىغب ٔەلىً لىٍىپ جؤۇغحۇرۇغحب ئبجبٍىپ 
چوڭ جۆھپىطي ثوٌسى، ثوٌۇپّۇ ئۇزالراق ئۆِۈر وۆرگەْ ئبئىػە رەزىَەٌالھۇ ئۀھب ئبٔىّىسغب 

ۇٌۇٌالھٕىڭ ٔۇرغۇْ ئىع ئىسٌىرىٕي ۋە ضۆز ھەرىىەجٍىرىٕي ئەٍٕەْ ئوذػبظ ئبٍبي ئبٌىّەٌەر رەض
 . جؤۇغحۇرۇپ ثەرزى

جوِۇرىغب ضىڭىپ وەجىەْ وؤب ئۀئۀىۋى  - ثۇ ٍەرزە ٍۀە جبھىٍىَەت ئىٕطبٍٔىرىٕىڭ لبْ
ئۇ لبئىسە  .لبئىسە ٍوضۇٔالرٔي ثۇزۇپ جبغالظ ئۈچۈْ ٍوٌغب لوٍۇٌغبْ ِۇٔساق ثىر ذىً ٔىىبھّۇ ثبر

غۇڭب، ئبغۇ ٔبجوغرا ئبڭٕي ئۆزگەرجىع ئۈچۈْ ئبٌالھ . ئىسىثبال ثېمىۋېٍىع لبئىسىطي ثوٌطب 
پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالِٕي ئۆز ھبِّىطىٕىڭ لىسى زەٍٕەة ثىٕحي جەھػىٕي ٔىىبھىغب ئېٍىػمب 

ثۇ ٔىىبھحىٓ وېَىٓ ِۇٔبپىمالر ٔۇرغۇْ ئىغۋاالرٔي جبرلبجحي، ئۇالر ثۇ ٔىىبھ جوغرىطىسا  .ثۇٍرىسى
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وەڭ وۆٌەِسە جەجۈر جەغۋىمبت ئېٍىپ ثېرىپ ثەزى ئىّبٔي ئبجىس ِۇضۇٌّبٔالرغب لىطّەْ ٍبِبْ 
جەضىرٌەرٔي وۆرضەجحي، ثوٌۇپّۇ زەٍٕەة رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ثەغىٕچي ئبٍبٌي ثوٌۇپ لبٌسى، 
ۋەھبٌۀىي ِۇضۇٌّبٔالر ثىر ئەر جۆجحىٓ زىَبزە ذوجۇٍٔۇق ثوٌۇغٕىڭ ھبالي)راۋا(ٌىمىٕي لەجئي 

ئبٌالھٕىڭ رەضۇٌۇٌالھمب ئۇٔىڭ ئبالھىسە ئۇٌۇغۋار ٔىػبٍٔىرىٕي ئەِەٌگە ئبغۇرۇظ  .يثىٍّەٍحح
ئۈچۈْ ِۇضۇٌّبٔالر ئبِّىطغب رۇذطەت لىٍىّٕىغبْ جۆجحىٓ زىَبزە ئۆٍٍىٕىع ئىّحىَبزىٕي 

 . ثەرگۀٍىىىٕي ثىٍىۋاٌسى
 رەضۇٌۇٌالھ ئبغۇ ئوِّۇھبجىٍّۇئّىٕىَٓ )ِۆئىّىٍٕەرٔىڭ ئبٔىٍىرى( ثىٍەْ ...ذوظ

ذۇٍٍۇق ثىٍەْ  - ھۆرِەت، ئېطىٍٍىه، ئبٌىٌ جبٔبپٍىك ۋە ذۇظ - ضەِىّىٌ، وۆٍۈِچبٍٔىك، ھبٍب
غۇٔىڭسەن ئۇالرِۇ رەضۇٌۇٌالھٕي ئىسزەجٍەظ، لبٔبئەت لىٍىع،  .چىمىػىپ ئۆجىەْ

ذۇجۇٍٔۇق ھەلٍىرىٕي ئۈضحىگە  - ضەثرىچبٍٔىك، وەِحەرٌىه، ئۆز ثۇرچىٕي ئبزا لىٍىع ۋە ئەر
ئەڭ ٍۇلىرى زەرىجىسە جۇراجحي، ھبٌجۇوي رەضۇٌۇٌالھٕىڭ جۇرِۇغي وىػي  ئېٍىع جەھەجٍەرزە

ئۀەش ِۇٔساق زەٍسۇ:  .جبلەت لىالٌّىغۇزەن رەۋىػحە لىطىٍچىٍىك ۋە ٔبِراجچىٍىمحب ئۆجىۀىسى
ِەْ رەضۇٌۇٌالھٕىڭ جبوي ئبٌالھٕىڭ زەرگبھىغب رىھٍەت )ضەپەر( لىٍغبٔغب لەزەر ئبق ٔبْ »

ئبئىػە  .، زېگەْ«وبۋاپ لىٍىٕغبْ لوٍٕي وۆرگىٕىٕي ثىٍّەٍّەْوۆرگىٕىٕي ۋە ثىر پۈجۈْ 
ثىس ئىىىي ئبً ئۆجۈپ ئۈچىٕچي ٍېڭي ئبٍٕي وۆرەجحۇق، رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ھېچ »رەزىَەٌالھۇ ئۀھب: 

ضىٍەرٔىڭ »ئۇرۋە )رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ( ئۇٔىڭسىٓ:  .زېگەْ« لبٍطي ئۆٍٍىرىسە ئۆت لبالّٔبٍححي
ئىىىي لبرا ٍېّەوٍىه ٍۀي ضۇ ۋە ذورِب » پ ضورىغبٔسا، ئۇ: زە« جۇرِۇغىڭالر ٔېّە ئىسى؟

 . ثۇ ھەلحىىي ھەزىطٍەر ٔبھبٍحي وۆپ .، زەپ جبۋاة ثەرگەْ«ئىسى
ٔبِراجٍىمحب ئۆجىەْ ثوٌطىّۇ ثۇ  رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئبئىٍە جۇرِۇغي ِۇغۇٔساق غورىگىً ۋە

ي ضبزىر ثوٌغبْ ئەِەش، ئبٍبٌالرزىٓ جۀمىسٌەغىە جىگىػٍىه چوڭ ثىر لبٔەئەجطىسٌىه ذبجبٌىم
ئۈچۈْ ئەڭ ِۇھىّي غەرىئەت ئەھىبِىٕي جۇرغۇزۇغمب ضەۋەة  ثىراق ئۇالرِۇ ئىٕطبْ ثوٌغبٍٔىمي

ثۇ چبغسا ئبٌالھ پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالِغب  .ثوٌطۇْ ئۈچۈْ پەلەت ثىرال لېحىُ ٍۈز ثەرگەْ
 ئىرحىَبر، لوٍۇظ ئبٍىحىٕي ٔبزىً لىٍىپ: 

َْزَواِجَك ِإن ُكنُُتَّ تُرِْدنَ  يَا أَي َُّها النَّيبُّ  » ْعُكنَّ َوأَُسرّْْحُكنَّ  ُقل ألّْ نْ َيا َوزِيَنتَ َها فَ تَ َعاَلٌْنَ أَُمت ّْ  اِْلََياَة الدُّ

يبًل ) ارَ  (82َسرَاًحا رتَِ ِمنُكنَّ َأْجرًا اآْلِخرََة َفِإنَّ اللََّو أََعدَّ لِْلُمْحِسَناِت  َوِإن ُكنُُتَّ تُرِْدَن اللََّو َوَرُسوَلُو َوالدَّ
 «َعِظيًما
ئي پەٍغەِجەر! )ئبرجۇق ذىراجەت ضوراپ ضېٕي رۀجىحىەْ( ئبٍبٌٍىرىڭغب »جەرجىّىطي:  

ئېَحمىٕىي، ئەگەر ضىٍەر زۇَٔب جېرىىچىٍىىىٕي )ٍۀي پبراۋاْ جۇرِۇغٕي( ۋە زۇَٔبٔىڭ زىجۇ 
ٍەرٔي چىراٍٍىمچە ضى ضىٍەرگە ثىر ئبز ٔەرضە ثېرەً، وېٍىڭالر، زىٕٕەجٍىرىٕي وۆزٌىطەڭالر،

ئبذىرەت ٍۇرجىٕي  ئەگەر ضىٍەر ئبٌالھٕي ۋە ئبٌالھٕىڭ پەٍغەِجىرىٕي،. ﴾28لوٍۇپ ثېرەً﴿
ئبٌالھ ھەلىمەجەْ ئىچىڭالرزىىي ٍبذػي ئىع لىٍغۇچىالرغب چوڭ ضبۋاثٕي  ئىرحىَبر لىٍطبڭالر،

ٍەر ثبر ېئّەجٔلۇالق ئبڭٍىّىغبْ ۋە ئىٕطبٕٔىڭ وۆڭٍىگە وەٌّىگەْ ٔبزۇ  )ٍۀي وۆز وۆرِىگەْ،
 . ئبٍەجٍەر( زېسى - 29 - 28)ضۈرە ئەھساة « جۀٕەجٕي (جەٍَبر لىٍسى

ئەِەٌىَەجحىّۇ ثۇ ئبٍبٌالر ئۆزٌىرىٕىڭ ئىطىً ٔەضەة پبوىسٌىمي ۋە ئبٌىٌ جبٔبة 
پەزىٍەجٍىىٍىىي جۈپەٍٍىسىٓ ھېچ وىػىگە ِەضٍىھەت ضبٌّبضحىٓ، ئبٌالھٕي ۋە ئبٌالھٕىڭ 
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ئۇالرٔىڭ ثىرىّۇ زۇَٔبٔي)ٍۀي ثۇ زۇَٔبٔىڭ پبراۋاْ جۇرِۇغٕي(  .لىٍىػحيپەٍغەِجىرىٕي ئىرحىَبر 
 . جبٌالغمب ِبٍىً ثوٌۇپ وەجّىسى

غۇٔسالال ئۇالر غۇٔچە وۆپ جۇرۇلٍۇق، ئبزەجحە ) وۈٔسەغٍەر( ئبرىطىسا ٍۈز ثىرىسىغبْ 
ُ پەلەت ئىٕطبْ ثوٌۇظ ضۈپىحي ثىٍەْ ئبٍرى .غۇزۇرٌىرى ٍۈز ثەرِىسى - وۈٔسەغٍىه غەٌۋە

ثەزىٍىرىسىٓ لىطّەْ گەپ ضۆزٌەر ثوٌۇپ ئۆجىەْ ثوٌۇپ ئبٌالھ ثۇٔىڭغب جۀمىس ثەرگۀسىٓ 
  .وېَىٓ لبٍحب جەورارالّٔىسى

 پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ضۈپەتٍىرى
پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ ئۆزىٕىڭ گۈزەي ئەذاللي پەزىٍىحي ۋە ِۇوەِّەي ثەزەْ  

 .لۇرۇٌۇغي ضۈپەجٍىرى ثىٍەْ جىً جەۋضىپٍەغحىٓ ئبجىس وېٍىسىغبْ زەرىجىسە ئبالھىسە ئىسى
ئۇٔىڭ ثۇ ئبالھىسىٍىىي ئۈچۈْ جۈِەْ ِىڭ لەٌجٍەر ئۇٔي ئۇٌۇغالظ ۋە جەۋضىپٍەظ ثىٍەْ 

ّەجٍەر ئۇٔي لوغساظ ۋە ئۇٔي ئۇٌۇغالظ ٍوٌىسا زۇَٔب جبرىرىسا ئىىىىٕچي ٔي ئەزى. ..ٔي .وۆٍسى
ثىر وىػىگە وۆرضىحىٍّىگەْ پىساوبرٌىمالرٔي وۆرضەجحي، ئۇٔىڭ ثىٍەْ ئبرىٍىػىپ ئۆجىۀٍەر 

ئۇالر ثېػي وېحىػىە رازى ئىسىىي،  .ئۇٔىڭغب گۇٍب ئبغىك ثوٌۇپ لبٌغبٔسەن زوضث جۇجۇپ لبالجحي
ئۇالرٔىڭ رەضۇٌۇٌالھٕي غۇ زەرىجىسە  .مي ٍېرىٍىػمب وۆزى لىَّبٍححيرەضۇٌۇٌالھٕىڭ جىرٔى

ٍبذػي وۆرۈپ ئۇٔىڭغب ِۇھەثجەت ثبغٍىػىسىىي ثىرزىٓ ثىر ضىر رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ۋۇجۇزىسا 
  .ثبغمب ثىر ئىٕطبٔسا جېپىٍّبٍسىغبْ وبِبٌي پەزىٍەجٍەرٔىڭ ثبر ثوٌغبٍٔىمىسا ئەٌجەجحە

ئەٌەٍـھىططبالِٕي ضۈپەجٍەپ ِۇٔساق زېگەْ: ئەٌي ئىجٕي ئەثي جبٌىپ پەٍغەِجەر 
رەضۇٌۇٌالھ ثەن ئېگىس ذبزا ثوٍّۇ ئەِەش، ثەن پبوبر پىطحەوّۇ ئەِەش، ئوجحۇرا ثوً وىػي »

 .ثۇزرىّۇ ئەِەش، جبٔطىس ئۆٌۈوّۇ ئەِەش، ئەجٍىه ٍبرىػىٍّىك ئىسى - چبچٍىرى گىَسە .ئىسى
ِىالق رەڭگي روٍي ئبق، وۆزىٕىڭ ٍۈزى گۆغٍۈن، ضىّىسِۇ ئەِەش، ئورۇلّۇ ئەِەش، ٍۈزى ٍۇ

لبرا وىرپىىٍىرى لوٍۇق وۆورىىي وەڭ، غوٌٍۇق ِەٍسىطىسە جۆۋۀگە ضوزۇٌغبْ  - لبرچۇغي لبپ
لوٌٍىرىٕىڭ ئبٌمبٍٔىرى وەڭ ئىسى ِبڭطب ئىگىسزىٓ  - پۇت .ٍۇِراْ جۈوٍەر ثبر ئىسى

غوٌىسا پەٍغەِجەرٌىه چۈغىۋاجمبٔسەن ضبٌّبق ِبڭبجحي، لبرىطب جبِبِەْ ثۇرۇٌۇپ لبراٍححي، 
لوٌي وەڭ)ٍۀي ضىري( ٍۈرەوٍىه)لورلّبش( راضحچىً، ۋاپبزار، جەثىئىحي  .ِۆھۈرى ثبر ئىسى

پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالِٕي زەضٍەپ وۆرگەْ ئبزەِگە ضۇرٌۇن  .ئوڭٍۇق چىمىػمبق ئىسى
ۇٌۇٌالھٕي رەض .جۇٔۇغمبْ ئبزەَ ئۇٔي زوضث جۇجۇپ لبالجحي جۇٍۇالجحي، ئۇٔىڭ ثىٍەْ ئبرىٍىػىپ

« پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالِسەن ئبزەِٕي ثۇرۇّٔۇ ۋە وېَىّٕۇ وۆرِىسىُ»جەرىپٍىگۈچىٍەر: 
 . زېَىػىسۇ

پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ غەزەپٍۀطە چىراٍي لىسىرىپ گوٍبوي ئۇٔىڭ ِەڭسىگە ئبٔبرٔىڭ 
ىەْ، ئۇٔىڭ ثوٍٕي وىَىىٕىڭ ثوٍٕىسەن وېٍىػ .زأچىٍىرى ضىمىٍغبٔسەن ثوٌۇپ وىحەجحي

ئۆرىّە وىرپىىٍىه لوٍۇق ضبلبٌٍىك، پىػبٔىطي وەڭ لەٌەَ لبظ،  .وۈِۈغحەن پبوىس ئىسى
لوي ۋە  .ِەڭسى جۈز، وۆورىىىسىٓ وىٕسىىىگىچە جۆۋەْ ضوزۇٌغبْ جۈوٍەر ثبر ئىسى، لبڭػبرٌىك

ئىىىي زوٌىطي جۈوٍۈورەن لوضبق ۋە ِەٍسىٍىرى جۈپحۈز وەڭ وۆورەوٍىه، ثىٍەوٍىرى ئۇزۇْ، 
ثبرِبلٍىرى ئۇزۇْ  - جبپىٕىٕىڭ ثوغٍۇلي ٍىۋاڭراق، ئۈگە، ٌٍىرىٕىڭ ئبٌمبٍٔىرى وەڭلو - پۇت

 . لەزىّىٕي ئۈزۈپ وۆجۈرۈپ ضبٌّبق لەزەَ جبغالپ ِبڭبجحي .ِبڭطب لوزغىٍىپ ِبڭبجحي .ئىسى
ثىرەر ئبزەَ پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ ِبڭغبْ ٍوٌسىٓ ئۆجطە ئۇ غۇ ٍوٌٕىڭ »جبثىر: 
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ٍوٌسا پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالِٕىڭ ِبڭغبٍٔىمىٕي ثىٍەجحي، ئۇٔىڭ ذۇغجۇٍٍىمىسىٓ ثۇ 
ئۇ ضوي  .ىطىسە وەپحەر جۇذۇِىغب ئوذػبظ ئەضٍي ئېحىسە پەٍغەِجەرٌىه ِۆھۇرى ثبر ئىسىرِۆ
ىطېٕىڭ ئۇزۇٌىسا ٍۇِىالق لبپبرجمۇ )ثىر ذىً ئۆضّە( غەوٍىسە ثوٌۇپ ئۈضحىسە ضىسىمچىالر رِۈ

 . ، زېگەْ«ثبر جوپچب ئىسى
ٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ جىٍىٕىڭ پبضبھەجٍىىٍىىي ۋە ٍۇلىرى ضۆز لبثىٍىَىحي ثىٍەْ پە

ئۇ جەثىئىحي ِۇالٍىُ، جىٍي راۋاْ، ضۆزى ِەزِۇٍٔۇق، چۈغۀچىطي  .ئبالھىسە ئورۇٔسا جۇراجحي
ئۇٔىڭسا ٌەثسى ئىرچبَ، ِەزِۇٍٔۇق، ھېىّەجٍىه ضۆزٌەظ ئىمحىسار  .زۇرۇش، جەوەٌٍۇپطىس ئىسى

ھەر ثىر لەثىٍە ذەٌمىگە غۇ  .غىۋىٍىرىٕي پىػػىك ثىٍەجحي - ئۇ ئەرەة جىً .غبٔىسىئبجب لىٍىٕ
رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ۋۇجۇزىسا  .لەثىٍىٕىڭ جىً جەٌەپپۇزى ۋە ضۆزٌەظ ئۇضٍۇثي ثوٍىچە ضۆزٌەٍححي

ضەھرأىڭ ضبززا، جەثىئىٌ ضۆز ئىمحىسارى ثىٍەْ غەھەرٔىڭ ِەزۀىٌ، چۈرۈن جەٌەپپۇزى ۋە 
ِىٍٕىگەْ ئبٌالھٕىڭ لوٌٍىػي ۋە ِەزەت ثىرىػي جوٌۇق ئىالھىٌ ۋەھىٌ جە
ِۇالٍىٍّىك، جبپبغب چىساظ، ئۆچ ئېٍىػمب لبزىر جۇرۇلٍۇق وەچۈرۈَ  .ِۇجەضطەٍِەغىۀىسى

لىٍىع وۆڭۈٌطىسٌىىٍەرگە ضەثرى لىٍىع لبجبرٌىمالر ئبٌالھ ئۇٔىڭغب ضىڭسۈرگەْ ئېطىً ئەذالق 
ھەِىػە ِۇالٍىُ ثوٌىۋەرِەٍسۇ، ئۇٔىڭسىٓ چولۇَ ھەر لبٔساق ِۇالٍىُ ئبزەَ  .پەزىٍەجٍەر ئىسى

ھبِبْ ثىرەر لېحىُ ئبٌسىرالطبٍٔىك ضبزىر ثوٌۇغي ِۇِىىٓ، ٌېىىٓ پەٍغەِجىرىّىس غۇٔچە وۆپ 
وۆڭۈٌطىسٌىىٍەرٔىڭ ھەِّىطىگە چىسىغبْ، ئۆزىگە ئبزار، وۈٌپەت ٍەجىۈزگەْ ٔبزاْ 

 . جبھىٍالرغىّۇ ِۇالٍىٍّمىٕي ئۆزگەرجّىگەْ
ئۇ ٔبِرات  .ەٍـھىططبالَ ضبذبۋەت ۋە وەڭ لوٌٍۇق ثبثىسا جەڭسىػي ٍوق ئىسىپەٍغەِجەر ئەٌ

پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ غۇ زەرىجىسە ثبجۇر ۋە لورلّبش . ثوٌۇپ لىٍىػحىٓ لورلّبً ثىرەجحي
جەضۇر ئىسىىي، ثبجۇرٌۇق ثىٍەْ غۆھرەت لبزأغبْ وىػىٍەر ِۈغىۈي پەٍحٍەرزە لبچمبْ 

، ثەٌىٌ جېرىّۇ ئبٌغب ئىٍگىرٌەٍححي .ئورٔىسا جەۋرۀّەً چىڭ جۇراجحيچبغسىّۇ، رەضۇٌۇٌالھ ئۆز 
 - وىػىٍەرٔىڭ ئەٍىپ .پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ جوٌىّۇ ھبٍبٌىك ئىسى .ئبرلىغب چىىىّٕەٍححي

رەضۇٌۇٌالھ ٍۈزى ئېچىٍّىغبْ »ئەثۇ ضەئىس ذۇزۇرى:  .ٔۇلطبٔىٍىرىٕي وۆرِەضىە ضبالجحي
ى، ئۇٔىڭ ثىرەر ئىػٕي ٍبلحۇرِىغبٍٔىمىٕي چىراٍىسىٓ ثىٍگىٍي لىسزىّٕۇ ثەورەن ھبٍبٌىك ئىس

ثىر ئبزەِٕىڭ وۆزىگە جىىىٍىپ ئبٌىَىپ لبرىّبٍححي، ئۆڭي ضۈزۈن ٍۈزى جۆۋەْ  .زېگەْ«ثوالجحي
ئۇ  .وۆپىٕچە ھبٌالرزا ٍەرگە لبراپراق جۇراجحي، ئۇٔىڭ ٔەزىرى ِۇالھىسە ثىٍەْ ئۆجەجحي .ئىسى

ٍۈز جۇرۇپ  - مىسىٓ وىػٍەر ٍبلحۇرِبٍسىغبْ ئىػٕي ٍۈزِۇئۆزىٕىڭ ئېطىً ئبٌىٌ جبٔبپٍى
ثبغمىالرٔىڭ ثىرەر ٍبِبْ گىپىٕي ئبڭٍىطب پبالٔي ِۇٔساق لىپحۇ زەپ ئىطّىٕي  .ئېَحّبٍححي

 . ئبجىّبضحىٓ ثەٌىي ِۇٔساق لىٍغبٔالرِۇ ثبر زەپ غۇ ئىػٕي چەوٍەٍححي
ٌەۋزىسە جۇرىسىغبْ، راضحچىً ۋە پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ ٔبھبٍىحي ئبزىً، ئىپپەجٍىه، 

ئۇ پەٍغەِجەر ثوٌۇغحىٓ  .ئۇٔىڭ ثۇ پەزىٍىحىٕي زۈغّۀٍىرىّۇ ئىحراپ لىٍغبْ .ئىػۀچىٍىه ئىسى
ئىٍگىرى وىػٍەر ئۇٔي ئەِىٓ)ئىػۀچىٍىه( زەپ ئبجىػبجحي ۋە ئۇٔىڭ ئبٍرىغبْ ھۆوۈٍِىرىگە 

ثوٌۇپ، جەوەثجۇرٌۇق ۋە پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ ٔبھبٍىحي وەِحەر . رازى ثوٌۇغبجحي
ئۇ پبزىػبھالرٔي ئۇٌۇغالپ ئورٔىسىٓ جۇرغبٔسەن، ئۆزى  .چوڭچىٍىمالرزىٓ ذبٌىٌ وىػي ئىسى

ِىطىىٍٕەرٔي ٍولالٍححي،  - ئبجىس .ئۈچۈْ ثبغمىالرٔىڭ لوي لوغحۇرۇپ جۇرۇغٕي ٍبِبْ وۆرەجحي
بثىٍىرى ثىٍەْ لۇي چىٍٍىطىّۇ ثبراجحي، ضبھ .غۇرۋاالر ثىٍەْ ثىٍٍە ئوٌحۇراجحي - غېرىپ
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ئبئىػە رەزىَەٌالھۇ ئۀھب:  .غۇالرٔىڭ ئىچىسە ثىر وىػي ضۈپىحىسە ئوٌحۇرۇپ لوپبجحي
ئۇ ئبئىٍە ئىػٍىرىٕي  .رەضۇٌۇٌالھ ئبٍىغىٕي ٍبِبٍححي، وىَىّىگە ٍبِبغٍىك ضېٍىپ وىَەجحي»

« ضىٍەرگە ئوذػبغال لىالجحي، لوٍٕي ضېغىپ ثىرەجحي، ئۆزىٕىڭ ئىػٍىرىٕي ئۆزى لىالجحي
 . ېگەْز

پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ ٔبھبٍىحي ۋاپبزار، ضىٍە رەھىٍّىه، غەپمەجٍىه، ِېھرىجبْ، 
ئۇ چىمىػمبق، ئەزەپٍىه، ِىجەزى ئوڭٍۇق،  .وىػىٍەرگە ئىٍٍىك ِۇئبِىٍە لىٍىسىغبْ زات ئىسى

لىٍىمي ضەت، ئەزەپطىس، ٌۀەجرور، رەضحىٍەرزە  .ئەذاللمب ٍبت ئىػالرزىٓ ٍىراق ئىسى - ئەزەپ
ٍبِبٍٔىممب ٍبِبٍٔىك لىٍّبٍححي، ثەٌىي ٍبِبٍٔىك لىٍغبٔالرٔي  .ضۆرۈْ ضبٌغۇچي ئەِەش ئىسى

ئىچّەن  - ٍېّەن .ئەپۇ لىالجحي، ثبغمىالرٔي ئۆزىٕىڭ وەٍٕىسىٓ ِبڭغىٍي لوٍّبٍححي .وەچۈرەجحي
ذىسِىحىٕي لىٍغبْ  .چۆرىٍىرىسىٓ ئبالھىسە ثوٌۇۋاٌّبٍححي - وىچەن وىَىػحە لۇي - ۋە وىَىُ

ثىر ئىػٕي ضەھۋۀٍىه ثىٍەْ لىٍغبْ ٍبوي لىٍّىغبٍٔىمي ئۈچۈْ  .وىػىٕىڭ ئىسزىحىٕي لىالجحي
ئەھۋإٌي  - ئۇ ِىطىىٓ ثىچبرىٍەرٔي ٍبذػي وۆرەجحي، ئۇالرٔىڭ زەرز .جۀە لىٍّبٍححي - جبپب

 . ئبڭالٍححي، جىٕبزا ٔبِىسىغب ھبزىرٌىك لىالجحي، وەِجەغەي ٔبِراجالرٔي جۆۋەْ وۆرِەٍححي
ئىجٕي ئەثي ھبٌە رەضۇٌۇٌالھٕي ضۈپەجٍەپ ِۇٔساق زېگەْ: رەضۇٌۇٌالھ ھەِىػە ذىَبٌچبْ، 

ئورۇٔطىس ضۆزٌىّەٍححي، وۆپىٕچە ھبٌالرزا  .وۈٌۈپ ٍبٍرىّبٍححي .زائىُ جەپەوىۇر ئىٍىىسە ٍۈرەجحي
ئىرچبَ، ِەزِۇٍٔۇق، ثىھۇزە  .ضۈوۈت لىالجحي، ثىر گەپٕي ثبغٍىطب جوٌۇق ئبٍبغالغحۇراجحي

لوپبي  .ذۇظ پېئىً، ئىسى ِۇالٍىُ، .ىٓ ذبٌي وەِىۈجطىس ئۇلۇٍِۇق لىٍىپ ضۆزٌەٍححيگەپح
ھەر لبٔساق ٔىئّەجٕي وىچىه ئبز ثوٌطىّۇ  .جوڭّۇ ئەِەش، ٍۇۋاظ، ٍۇِػبلّۇ ئەِەش ئىسى

 .لەزىرٌەٍححي، ئەٍىپمب ثۇٍرىّبٍححي، ثىرذىً جبِبلٕي ئەجىۋارالپ، ٍۀە ثىر ذىٍٕي ضووّەٍححي
ئبٌّبٍححي، پەلەت ھەلىمەت زەذٍي جەرۇغب ئۇچرىطب، ھەق ئۆز جبٍىغب لبرار  ئۆزى ئۈچۈْ ئۆچ

 .ي ثىٍەْ ئىػبرەت لىالجحيىٕپۇجۇْ ئبٌىم جبپّىغۇچە غەزىپىٕي ثبضمىٍي ثوٌّبٍححي، ئىػبرە لىٍطب
 .ثىر ئىػحىٓ ئەجەپٍۀطە ئبٌمىٕىٕي پۇالڭٍىحبجحي، غەزىپي وەٌطە ٍۈزىٕي ثبغمب ٍبلمب ثۇرۇۋاالجحي

زە چىػٍىرى ِۆٌسۈرزەن  - ب وۆزى ٍۇِۇٌۇپ وېحەجحي، وۈٌطە جەثەضطۇَ ثىٍەْ وۈٌەجحيغبزالٔط
 . پبرلىراپ وېحەجحي

پەٍغەِجەر ئەٌەٍـھىططبالَ ثىّۀە ئىػالرزىٓ جىٍىٕي ٍىغبجحي، ضبھبثىٍىرىٕي  
ۋە ھەر لەۋِٕىڭ وبجحىطىٕي ھۆرِەجٍەٍححي  .ئىححىپبلالغحۇراجحي، ھەرگىسئبرىغب ئبرازٌىك ضبٌّبٍححي

ئۇٔي غۇالرغب ثبغٍىك لىٍىپ لوٍبجحي، وىػىٍەرٔي چىراٍىٕي جۈرِەً، ِىجەزىٕي ئۆزگەرجّەً 
ضبھبثىالرٔي ٍولالپ جۇراجحي،  .ئۇ ٔبھبٍىحي ئىھحىَبجچبْ ئىسى .جۇرۇپ ئبگبھالٔسۇراجحي

ٍبذػي ئىػالرٔي لوٌالپ  .وىػىٍەرزىٓ ئەي ئبرىطىسىىي ئىػالرٔي ضوراپ جۇراجحي
 - ھەرىىىحي ِۆجىسىً لبرِۇ . ئىػالرزىٓ ضەضىۀسۈرۈپ ئۇٔي لبِچىالٍححي لۇۋەجٍەٍححي، ٍبِبْ

ئۇٔىڭ ٔەزىرىسە ھەِّە ئىػٕىڭ ئۀسىسىطي ثبر ثوٌۇپ جوغرا ئىػحىٓ  .لبرغي ئەِەش ئىسى
ٍبذػي ئبزەٍِەر ثىٍەْ  .ٓ ئبغۇرِبٍححيزېسىھەلٕي جۇجىّەْ زەپ ھەز .لۇضۇر چىمبرِبٍححي

ٍبذػىٍىمي وۆپ وىػىٍەر ئەڭ پەزىٍەجٍىه ئبزەٍِەر ٍېمىٓ ئۆجەجحي، ئۇٔىڭ ٔەزىرىسە 
  .جبٔبة ئىطً وىػٍەرٔىڭ ئورٔىٕي ٍۇلىرى وۆجۈرەجحي - ھېطبثٍىٕبجحي، وەڭ لوي ئبٌىٌ

ئۆزىگە ئبالھىسە ثىر  .لوپطب، زىىرى جەضجىھ ثىٍەْ ئوٌحۇرۇپ لوپبجحي - رەضۇٌۇٌالھ ئوٌحۇرضب
ثىر لەۋِٕىڭ ِەجٍىطىگە ثبرضب جوغرا وەٌگەْ ٍەرزە ئوٌحۇراجحي ۋە  .ئورۇْ ئىگەٌٍىّەٍححي
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ھەر ثىر ضۆھجەجسېػىغب ئۆزىگە الٍىك ئورۇْ ثىرەجحي، ھەجحب  .غۇٔساق لىٍىػٕي جەوىحٍەٍححي
زېگەْ ھېططىَبجحب « رەضۇٌۇٌالھ ِېٕي ھۆرِەجٍىسى»ئۇٔىڭ ضوھجەجساغٍىرىٕىڭ ھەِّىطي 

بزەِٕي ضەۋرىچبٍٔىك ثىٍەْ وۈجەجحي جبوي غۇ وىػي ئۇ ھبجەجّەْ ثوٌۇپ وەٌگەْ ئ .ثوالجحي
ثىرەر ٔەرضە ضوراپ وەٌگەْ وىػىگە  .لبٍحّىغۇچە رەضۇٌۇٌالھ ئۇٔىڭ ٍېٕىسىٓ لوپۇپ وەجّەٍححي

پەٍغەِجەر  .ھبجىحىٕي راۋا لىالجحي ٍبوي چىراٍٍىك گەپ ٍبوي ۋەزە ثىٍەْ لبٍحۇراجحي
ە ئوڭٍۇق ئىسىىي ئۇ وىػىٍەرگە ئۆز ئەٌەٍـھىططبالِٕىڭ ِىجەزى غۇ زەرىجىسە ٍېمىٍّىك ۋ

رەضۇٌۇٌالھمب ٔىطجەجەْ ھەلىمەت ئبٌسىسا وىػىٍەرٔىڭ ھەِّىطي  .ئبجىطىسەن جۇٍۇالجحي
ھۆرِەت،  - ئۇٔىڭ ِەجٍىطي ئىٍٍىمٍىك، ھبٍب .جەلۋازارٌىك ثىٍەْ پەرلٍىٕەجحي .ثبپجبراۋەر ئىسى

ۈرۈٌّەٍححي، ھبٍب ھۆرِەت ئبٍبغ ضەثرىچبٍٔىك ۋە ۋاپبزارٌىك ِەجٍىطي ثوٌۇپ ضۈرەْ، چۇلبْ، وۆج
 .جەلۋازارٌىك ثىٍەْ ِېھرى ِۇھەثجەت ئبضبضىٌ ئورۇٕٔي ئىگەٌٍەٍححي .ئبضحي لىٍىّٕبٍححي

غۇرۋاالر  - وىچىىٍەر لەزىرٌىٕەجحي، ھبجەجّۀٍەر جبرجۇلٍىٕىپ، غېرىپ .چوڭالر ھۆرِەجٍىٕەجحي
 . ئۇٌپەجٍۀسۈرەٌەجحي

ئۇ جوڭ،  .ئۇچۇق چىراً، ذۇغرۇً، ِۇالٍىُ ئىسىپەٍغەِجەر ئەٌَھىططبالَ ٍۀە ھەِىػە 
ٓ زىَبزە ئەٍىپٍىگۈچي ۋە ِەزھىَىٍىگۈچي ئەِەش زېسىلوپبي، ضۈرەْ ضبٌىسىغبْ ئەزەپطىس، ھەز

ئەِّب، ئۇٔىڭغب ٍوي لوٍغبٍٔىمحىٓ ئەِەش ئىسى،  .ٔبِۇۋاپىك ئىػالرٔي وۆرِەضىە ضبالجحي .ئىسى
ە پبٍسىطىس ئىػالرزىٓ ذبٌي جۇجبجحي ۋە ۋ ئۆزىٕي ئۈچ ئىػحىٓ: رىَبذورٌۇق، ئبچىۆزٌۇن

وىػىٍەرٔىّۇ ئۈچ ئىػحىٓ ئبٍىغبٔىسى، ثىراۋٔي ضۆوّەٍححي، ئەٍىجٍىّەٍححي، ئەٍىجىٕي 
رەضۇٌۇٌالھ ضۆز لىٍغبٔسا ضۆھجەجساغٍىرى گوٍب  .ووچىٍىّبٍححي، ثىھۇزە گەپ لىٍّبٍححي
ئۇٔىڭ ٍېٕىسا  .ضۆزٌەٍححي ئۇ جوذحىطب ئبٔسىٓ ئۇالر .ثبغٍىرىغب لۇظ لۇٔغبٔسەن جىُ جۇرۇغبجحي

ثىرضي گەپ لىٍطب ثبغمىالر جىڭػبٍححي، ضبھبثىٍەر وۈٌگەْ ئىػحىٓ  .چۈرۈڭ ثوٌّبٍححي - ۋاراڭ
ضۆززە لۇپبي ئېَحمۇچىالرغب ضەثر  .رەضۇٌۇٌالھّۇ وۈٌەجحي، ئەجەثٍۀگەْ ئىػحىٓ ئەجەثٍىٕەجحي

ئۇ ِۇوبپبت ئبٌغبٔالرٔىڭ  .لىالجحي، ئۇ: ھبجەجّۀٕي وۆرضەڭالر ھبجىحىسىٓ چىمىڭالر! زەٍححي
 . رەھّىحىٕي لوثۇي لىالجحي

رەضۇٌۇٌالھ ِەجٍىطٍەرزە ئەڭ ۋەزِىٓ ۋە جەرجىپٍىه ئىسى، ئۇ پۇت »ذبرىجە ئىجٕي زەٍىس: 
زۆرۈر ثوٌغبٔسا  .لوٌٍىرىٕي ضۇٔۇپ ئەزەپطىس ئوٌحۇرِبٍححي، جوالراق ضۈوۈت ثىٍەْ جىُ جۇراجحي

ضۆزىگە لۇالق ضبٌّبٍححي، وۈٌطە جەثەضطۇَ ثىٍەْ ضۆزٌەٍححي، ٍبذػي ضۆز لىٍّىغبٔالرٔىڭ 
ئبرجۇق ٍبوي وەَ ضۆزٌىّەٍححي، ضبھبثىالر رەضۇٌۇٌالھٕي ھۆرِەجٍەپ ۋە ئۇٔىڭغب  .وۈٌەجحي

 . زېگەْ« ئەگىػىپ جەثەضطۇَ ثىٍەْ وۈٌىػەجحي
ئوِۇِەْ لىٍىپ ئېَحمبٔسا، رەضۇٌۇٌالھ ئبجبٍىپ ٍۈوطەن وبِبٌەت ضۈپەجٍەر ثىٍەْ 

َوإِنََّك َلَعلى  »ٍۇغۇرۇٌغبْ ثوٌۇپ، ئبٌالھ ئۇٔي ِۇغۇ پەزىٍەجٍەر ثىٍەْ جەرثىَىٍىگەْ ۋە ئۇٔىڭغب 
 )ضۈرە« ئي ِۇھەِّەز!( ضەْ ھەلىمەجەْ ثۈٍۈن ئەذاللمب ئىگىطەْ»)جەرجىّىطي:  «ُخُلٍق َعِظيٍم 

زېّەن، ِبٔب ثۇالر رەضۇٌۇٌالھٕي وىػىٍەرٔىڭ وۆڭٍىگە . ئبٍەت( زەپ ثبھب ثەرگەْ - 4لەٌەَ 
ٍېمىٕالغحۇرغبْ، لەٌجٍەرگە ضۆٍۈٍِۈن وۆرضەجىەْ ۋە ئۇٔىڭ ئۈچۈْ جبْ پىسا لىٍىػمب 
 ئەرزىَسىغبْ لوِبٔسأغب ئبٍالٔسۇرغبْ، ھەجحب ئۆز ذەٌمىٕىڭ جەرضبٌىمىٕي ٍۇِػىحىپ ئۇالرٔي جوپ

 . ثوٌۇپ، ئبٌالھٕىڭ زىٕغب وىرىػىە ضەۋەپ ثوٌغبْ ذىطٍەت ۋە پەزىٍەجٍەرزۇر جوپ -
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ثىس ثبٍبْ لىٍغبْ ثۇ ذطٍەجٍەر رەضۇٌۇٌالھٕىڭ وبِبٌەت ضۈپەجٍىرى ۋە ئۇٌۇغۋار 
ئەِّب ئۇٔىڭ ھەلىمي ِبھىَىحىٕي ٍورۇجۇپ ثىرىع  .پەزىٍەجٍىرىسىٓ پەلەت جبِچىالرزۇر ذبالش

بپ وبِبٌەت ۋە پەزىٍەجٍىرىٕي ثبٍبْ لىٍىع لوٌىّىسزىٓ ۋە ئېطىً ذىطٍەت ۋە ئبٌىٌ جبٔ
زۇَٔبزا وبِبٌەت پەٌٍىطېٕىڭ ئەڭ ٍۈلىرى چولىطىغب ٍەجىەْ ئۆز  .وەٌّەٍسىغبْ ثىر ئىػحۇر

رەثجىٕىڭ ٔۇرىسىٓ ٍورۇلٍۇق ئبٌغبْ ھەجحب ئەذاللي لۇرئبٕٔىڭ ئۆز ئەٍٕي ثوٌۇپ وەجىەْ ئەڭ 
ٍورۇجۇپ ئبززى ثىر ئىٕطبٕٔىڭ لەٌىّي لبٔسالّۇ  ، ئۇٌۇغ ثىر زاجٕىڭ ھەلىمىٌ جەۋضىپىٕي

 . ..ثىرەٌىطۇْ؟
ئي ئبٌالھ ِۇھەِّەز ئەٌەٍـھىططبالغب ۋە ئبئىٍە جبۋاثبجٍىرىغب، ئىجراھىُ ئەٌەٍـھىططبالَ ۋە 

ضەْ ھەلىمەجەْ ِەزھىٍَەغىە  .ئۇٔىڭ ئبئىٍە جبۋاثبجٍىرىغب رەھّەت لىٍغبٔسەن رەھّەت لىٍغىٓ
ئبٌالھ ئىجراھىّغب ۋە ئۇٔىڭ ئبئىٍە جبۋاثبجٍىرىغب ثەروەت ئبجب  ئي. الٍىك ضەْ ئۇٌۇغسۇرضەْ

لىٍغبٔسەن ِۇھەِّەز )ئەٌەٍھىططبالَ(غب ۋە ئۇٔىڭ ئبئىٍە جبۋاثبجٍىرىغب ثەرىىەت ئبجب لىٍغىٓ، 
  .ھەلىمەجەْ ضەْ ِەزھىَىٍەغىە ئەڭ الٍىمحۇرضەْ، ئۇٌۇغسۇرضەْ
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 حيم *زتن الرّ بسم اهلل الرّ 
ٌىپە دەۋرى ۋە خەئىس ثبضبر تۆت  .ىٕچي ثۆٌۈٍَەتت ئوْ

 ھبٍبتىذىٓ ئۆرٔەوٍەر ضبھبثىالر
ئىطالَ زىٕىٕي  پەٍغەِجىرىّىس ھەزرىحي ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىططبالَ ئبٌالھ جبئبال جەرىپىسىٓ

ئىىۀٍىىىٕي ۋە ئۆزىٕىڭ ئبٌالھ  ئېٍىپ وېٍىپ، ِۇجٍەق ھبوىّىَەت ئبٌالھ جبئبالغب ِۀطۇة
لىٍغبْ ۋە ِەزىٕىگە ھىجرەت لىٍىپ  ۋەزىپىطي ثبرٌىمىٕي ئېالْثۇٍرىغبٔالرٔي ٍەجىۈزۈظ 

زۆٌىحىٕي جەضىص لىٍغبْ ثوٌۇپ، ثۇ زۆٌەجٕىڭ  ثبرغىٕىسىٓ وېَىٓ، ئۇ جبٍسا جۇٔجي ئىطالَ
  .ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىططبالَ ثوٌغبْ جۇٔجي ھبوىّي پەٍغەِجىرىّىس ھەزرىحي

رھجىرى ثوٌطىّۇ،  ىرزىٕجىرِۇھەِّەز ئەٌەٍھىططبالَ ئۆزى زۆٌەت رەئىطي، زىٕٕىڭ ث 
لېرىٕسىػىغب لىٍىسىغبْ  ئۆزىٕي ٔبھبٍىحي وەِحەر جۇجبجحي، ئەجراپىسىىىٍەرگە لېرىٕساغٕىڭ

ثىرەر وىػىگىّۇ ئبزار ثەرِەٍححي، ، ِۇئبِىٍىطىٕي لىالجحي، ھەروىّگە ئىٕحبٍىٓ ِۇالٍىُ ئىسى
ئبٌالھٕىڭ رھەِىحي ثىٍەْ » :ِۇٔساق زېگەْ غۇڭب ئبٌالھ جبئبال ئۇٔىڭغب .لبجحىك ضۆز لىٍّبٍححي

لوپبي، ثبغرى لبجحىك ثوٌغبْ ثوٌطبڭ، ئۇالر چۆرەڭسىٓ  ضەْ ئۇالرغب ِۇالٍىُ ثوٌسۇڭ، ئەگەر
  ئبٍەت[ - 159]ئبي ئىّراْ « . جبرلبپ وېحەجحي

پەرلٍىك  ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىططبالَ ئۆزىٕىڭ ئۇٌۇغٍىٕىػىٕي ۋە ثبغمىالرزىٓ ئبالھىسە
ثىٍەْ ئبجىٍىػٕىّۇ  حي، وىػىٍەر ئبرِبْ لىٍىسىغبْ ئبٌىٌ ئۇٔۋأالرِۇئبِىٍە وۆرۈغٕي ذبٌىّبٍح

ئەڭ  ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىططبالَ ئىٕطبٔىَەجحە ثوٌۇغمب جېگىػٍىه گۈزەي ئەذاللٕىڭ .ٍبلحۇرِبٍححي
ضەْ ھەلىمەجەْ ثۈٍۈن »غۇڭب ئبٌالھ جبئبال ئۇٔي ِبذحبپ  .ئۈٌگىطىٕي ٍبغىغبْ زات ئىسى

غۇ ضەۋەثحىٓ، ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىططبالِغب ئەگەغىۀٍەر ئۇٔي  .زېسى« . ئەذاللمب ئىگىطەْ
ئبزەجحە ِۇجٍەق وۆپ ضبٍٔىك وىػىٍەر ئۆزٌىرىٕىڭ پبزىػبھٍىرىغب  .ضۆٍەجحي جېٕىسىّٕۇ ئبرجۇق

 لبٔسالال ثىر ثبغٍىمٍىرىغب ئۇالرزىٓ لورلۇپ ٍبوي ذبٌىّىطىّۇ ِەججۇرىٌ ھبٌسا ئىحبئەت ٍبوي
ۋە ۋاٍىغب  ىڭ ٍېٕىسىىىٍەر ئۇٔىڭغب چەوطىس ضۆٍگۈ ِۇھەثجەتلىٍطب، ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىططبالِٕ

  .ٍەجىەْ ئىرالش ھەَ ضبزالەت ثىٍەْ ئىرحىَبرىٌ ئىحبئەت لىالجحي
ثبٌىٍىرىسىٓ ، ئبٔىطىسىٓ ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ٍېٕىسىىي ضبھبثىٍىرى ئۇٔي ئبجب 

ئبٌالھ جبئبال لۇرئبْ  .ضۆٍەجحيئبرجۇق  ۋە زۇَٔبزا لىّّەجٍىه ضبٔبٌغبْ ھەر لبٔساق ٔەرضىطىسىٓ
زېَىع ئبرلىٍىك ئۇالرٔىڭ  «. جبٍٔىرىسىٕىّۇ چبرىسۇر پەٍغەِجەر ِۆِىٍٕەر ئۈچۈْ»  :وەرىّسە

چۇٔىي ضبھبثىالر ھەزرىحي  .ثوٌغبْ ضۆٍگۈ ئىرالضىغب گۇۋاھ ثوٌغبْ ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىططبالِغب
 سىٓ ثەن جؤۇغبْ ۋە ئبٌالھٕىڭھەِّى ئەٌەٍھىططبالِٕي ۋە ئۇٔىڭ لەزىر لىّّىحىٕي ِۇھەِّەز

 .ئىسى ِۇٔۇ ضۆزىگە ئەضحبٍىسىً لۇالق ضېٍىپ غۇ ثوٍىچە ئىع وۆرگەْ ئۈٌگىٍىه وىػىٍەر
پەٍغەِجىرىگە  ئبٌالھمب ۋە ئبذىرەت وۈٔىگە ئىػىٕىسىغبْ ثىر لەۋِٕىڭ ئبٌالھمب ۋە ئۇٔىڭ»

جۇغمبٍٔىرى  ٍب ئۇرۇق ،ئۇالرٔىڭ ئبٔىٍىرى، ئوغۇٌٍىرى، ٍب لېرىٕساغٍىرى زۈغّەْ ثوٌغبٔالرٔي
 « . زوضث جۇجمبٍٔىمىٕي وۆرِەٍطەْ ثوٌغبْ جەلسىرزىّۇ

ئبٌسىٕمي ثۆٌۈِسە ثىس پەٍغەِجىرىّىس ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ غبٍٔىك ھبٍبجي ۋە ثۇ  
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ئەِسى ٍۀە غۇ  .جەرٍبٔسا ئىٍىپ ثبرغبْ جىھبزىٌ ھەروەجٍىرى ثىٍەْ جؤۇغۇپ چىمحۇق
ۋە رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ثىر  ٍەرئىسثبضبر جۆت ذەٌىپە، وىَىٕىي ذەٌىپىٍىىثىٍىٍّەرٔىڭ زاۋاِي ثوٌغبْ 

  .ٍىرٔىڭ ئىع پبئبٌىَەٌحىرى ثىٍەْ جؤۇغۇپ چىمىّىسە وىراِلىطىُ ضبھبث
 

لىطمىچە ئىجتىّبئي ھبٍبت ئىسثبضبر تۆت خەٌىپىٕىڭ  .ثىرىٕچي ثبپ
 وۆۈرۈٔۈغي
پەٍغەِجەرٌەرٔىڭ ئبذىرلىطي ھەزرىحي ئبٌەٍِەرٔىڭ رەثجي اٌٍە جبئبالغب ھەِسۇضبٔب، 

ِۇھەِّەز ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەِگە زۇرۇز ۋە ضبالِالر ثوٌطۇْ! پەٍغەِجەر 
ٍىٍغب ٍېمىٓ ثىر ِەزگىً ئۆجىەْ ثوٌۇپ، ثۇ ِەزگىً  30ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ۋاپبجىسىٓ وېَىٓ 

ىچىسە جۆت ذەٌىپە ثۇ ِەزگىً ئ .زەپ ئبجىٍىسۇ« جۆت چوڭ ذەٌىپە زەۋرى»ئىطالَ جبرىرىسا 
جبئبالٔىڭ ئۆز ثۀسىٍىرى ئۈچۈْ جبٌٍىغبْ، هللا ئبرلىّۇئبرلىسىٓ ذەٌىپىٍىه جەذحىگە چىممبْ، ا

ِەِٕۇْ ۋە رازى ثوٌغبْ ثۇ ِەزگىً ذىالفەجىرراغىسە )ئەڭ ئەۋزەي ۋە جوغرا ذەٌىپىٍىه( زەۋرى 
 . زەپ ئبجبٌغبْ

ئىسارە غەوٍىٕىڭ زاۋاِي ثوٌۇپ، ثۇ زەۋر پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ثبغالجمبْ زەۋرٔىڭ ۋە 
پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ِەزىٕىگە ھىجرەت لىٍىػىسىٓ ثبغالپ، جبوي ھەزرىحي ئەٌي 

ثۇ ِۇززەت ئىسچىً جۈرزە زاۋاَ  .ٍىٍٕي ئۆز ئىچىگە ئبٌىسۇ 40غېھىث ثوٌغبٔغب لەزەر ئبرىٍىمحىىي 
 .ئۆرٔىىىسۇرگبٔە ېلىٍغبْ ئەڭ جوغرا ئىطالِىٌ رەھجەرٌىه غەوٍىٕىڭ ٍ

ِۇضۇٌّبْ ـــ رەثجىٕىڭ ئۆزى ۋە ئۆز ئىٍىىسىىي ھەر ٔەرضىٕىڭ ئىگىطي ئىىۀٍىىىٕي 
ئېحىراپ لىٍغبْ ۋە رەثجي ئبٌسىسا ھەر ثىر ئىع ـ ھەرىىىحىسىٓ جبۋاثىبر ئىىۀٍىىىٕي ثىٍىسىغبْ 

ىٍەْ ثبغمب ئەٍٕي ۋالىححب، ئۇ ثۇ ئبالھىسىٍىىي ۋە ٍەر ٍۈزىٕىڭ ۋارىطي ثوٌۇظ ضۈپىحي ث .وىػىسۇر
 . ثبرٌىك ِەۋجۇزىَەجٍەرزىٓ جېرىّۇ ئۈضحۈٔسۇر

ِبٔب ثۇ ٔۇلحىسىٓ ئېٍىپ ئېَحمبٔسا، ئۇ جۇٔجي ئۆرٔەن ئىطالَ جەِئىَىحىسىىي ھەر ثىر 
غەذص ئىطالِٕي ئەڭ جوغرا غەوىٍسە چۈغىٕىپ ٍېحىػي ۋە ئۆزىٕىڭ جەِئىَەجحىىي ھەلىمىٌ 

غۇٔسالال ھەر ثىر غەذص  .برى لىٍسۇرغبٔىسىئورٔىٕي ثىٍىػي ٔەجىجىطىسە ئۆز روٌىٕي جوٌۇق ج
ِبٔب  .جەِئىَەجحە ٍبراٍِىك وىػي ثوٌۇپ، جەِئىَەجٕىڭ ثىرزىٓ ئۇي جېػىٕي ھبضىً لىٍغبٔىسى

ۋە ٍۀە غۇ ضەۋەة  .ثۇ ضەۋەثحٓ، ئۈضحۈْ ۋە ئۈٌگىٍىه جەِئىَەت ِەٍسأغب وەٌگەْ ثوٌسى
ِىٌ ئبڭ جۈرجىىطىسە ھەر وىػي ثىٍەْ ۋە ھەر ثىر وىػىٕىڭ غەذطىَىحىگە ضىڭگەْ ئۇ ئىطال

ِبٔب ثۇالرٔىڭ  .ئۆزٌىىىسىٓ جىھبزلب ئبجٍىٕبجحي، غېھىحٍىه ِەرجىۋىطىگە ٍېحىػٕي ئبرزۇ لىالجحي
ٔەجىجىطىسە ِۇضۇٌّبٔالر ٔبھبٍىحي چوڭ ئۇجۇلالرغب ئېرىػىەْ، وۆپٍىگەْ ٍەرٌەر فەجىھ 

ثوٌطب، ذەٌك ئىچىسە ثۇ ئۇ زەۋرٔىڭ ِەضئۇٌٍىرى )ئۇالرِۇ ذەٌىپىٍەر ئىسى(  .لىٍىٕغبٔىسى
ئورۇٔغب ئەڭ ِۇٔبضىپ ۋە ثېرىٍگەْ ۋەزىپىٕي ئەڭ ٍبذػي ئىجرا لىالالٍسىغبْ وىػىٍەر 

جەِئىَەت  .ثوٌغبچمب، ئۇ زەۋرزە ئىٕطبٔىٌ ثىر ِەزۀىَەت زۇَٔبغب ھۆوۈِرأٍىك لىٍغبٔىسى
ىپبق، ھۇزۇر ـ ئەزاٌىرى ئبجبٍىپ زور ثەذث ـ ضبئبزەجىە ئېرىػىپ، جەڭ ـ ثبراۋەر، جىٕچ ـ ئىحح

ھبالۋەت ۋە ئبزاٌەت ئىچىسە ھبٍبت وەچۈرگۀىسى، ئبرزۇ ـ ئطحەوٍىرى ئورۇٍٔىٕىپ، ِوٌچىٍىك 
 . ۋە ثبٍبغبجچىٍىممب چۆِگۀىسى
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جۆۋۀسىىىٍەر ئوِۇِىٌ ذەٌك ھبٍبجي ئۈچۈْ ئەھّىَەجٍىه ثوٌۇغي ئېحىجبرى ثىٍەْ جۆت 
 . لبٔچە ِىطبٌالرزۇر ذەٌىپىٕىڭ ئىجحىّبئىٌ ھبٍبت وۆرۈٔۈغىسىٓ ثېرىٍگەْ ثىر

جۆت ذەٌىپە )ھەزرىحي ئەثۇثەورى، ھەزرىحي ئۆِەر، ھەزرىحي ئوضّبْ ۋە ھەزرىحي ئەٌي( 
ِەضىٍەْ، ھەزرىحي ئەثۇثەورى  .وەِحەرٌىه ۋە ئبززىٌ ـ ضبززىٍىمحب ئەڭ ٔبزىر وىػىٍەر ئىسى

ىڭ ذەٌىپىٍىىىە ضبٍٍىٕىػحىٓ ثۇرۇْ ئۆزى ئوٌحۇرغبْ ضۇٔھي ِەھەٌٍىطىسىىي وىػىٍەرٔ
ئۇ ذەٌىپىٍىىىە ضبٍالٔغبٔسىٓ وېَىٓ،  .لوٍٍىرىٕي ضېغىپ، ثبغمب ئىػٍىرىغب ٍبرزەَ لىالجحي

“ ئەثۇثەورى ثۇٔسىٓ وېَىٓ ِەھەٌٍىّىسٔىڭ لوٍٍىرىٕي ضبغّبٍسۇ”لوغٕب ئبئىٍىٍەرزىٓ ثىرى: 
ئۇٔساق ئەِەش، ھبٍبجىُ ثىٍەْ لەضەَ لىٍىّۀىي، ”ثۇ گەپٕي ئبڭٍىغبْ ئەثۇثەورى:  .زەپحۇ
ِەْ جبپػۇرۇۋاٌغبْ ثۇ ۋەزىپىٕىڭ ِېٕىڭ ئەذالق ۋە جۇرِۇظ  .رٔي زاۋاٍِىك ضبغىّەْلوٍال

زەرۋەلە، ئۇ ثۇ ئىػٕي ئۇ  .زەپ جبۋاة ثېرىپحۇ“ ئبزەجٍىرىّٕي ئۆزگەرجىۋېحىػىٕي ذبٌىّبٍّەْ
  .ِەھەٌٍىسىٓ وۆچۈپ وەجىىچە ثوٌغبْ ئبٌحە ئبً ئبرىٍىمحب جوذحىّبً زاۋاِالغحۇرغبٔىسى

ئەثۇثەورى جۆگىطىٕىڭ چۇٌۋۇرى ٍەرگە چۈغۈپ وەجطە، ئۆزى جۆگىسىٓ چۈغۈپ ھەزرىحي 
زېطە، ئۇ: “ ثىسگە ثۇٍرىطبڭ، ثىس ئېٍىپ ثېرەجحۇق ئەِەضّۇ؟”ئەجراپىسىىىٍەر ئۇٔىڭغب:  .ئبالجحي

زەپ “ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ثىسگە: ثبغمىالرزىٓ ثىر ٔەرضە جەٌەپ لىٍّبڭالر! ـ زېگۀىسى”
  .جبۋاة ثېرەجحي

ثىر وېچە، ھەزرىحي ئۆِەر ِەزىٕە ووچىٍىرىسا ئبٍٍىٕىپ وېحىۋىحىپ، ئۀطبرىٍىك ثىر 
ئبٍبي ثبٌىٍىرىٕىڭ  .ئبٍبٌٕىڭ جۇٌۇِسا ضۇ جوغۇۋاجمبٍٔىمىٕي وۆرۈپ، ئۇٔىڭ ئەھۋاٌىٕي ضوراٍسۇ

وۆپٍىىىٕي، ٌېىىٓ ذىسِەجچىطي ٍولٍۇلىٕي، وۈٔسۈزٌىرى ضىرجمب چىمىػٕي ثىئەپ 
ثۇٔي ئبڭٍىغبْ  .چىٍىرى ِۇغۇٔساق جۇٌۇِسا ضۇ جوغۇٍسىغبٍٔىمىٕي ئېَحىسۇوۆرگۀٍىىي ئۈچۈْ وې

ئەجە ”ئبٔسىٓ:  .ھەزرىحي ئۆِەر جۇٌۇِٕي لوٌىغب ئېٍىپ ئبٍبٌٕىڭ ئۆٍىگىچە ئبپىرىپ ثېرىسۇ
ِەْ ”ئبٍبي:  .زەٍسۇ“ ئۆِەرٔىڭ لېػىغب ثبرغىٓ، ئۇ ضبڭب ثىر ذىسِەجچي جەٍىٍٕەپ ثەرضۇْ!

ضەْ ثبرغىٓ! ئۇٔي ”زېگۀسە، ھەزرىحي ئۆِەر: “ اق وۆرۈغەٌەٍّەْ؟ھەزرىحي ئۆِەر ثىٍەْ لبٔس
ئەجىطي، ئبٍبي ھەزرىحي ئۆِەرٔىڭ لېػىغب ثبرغبٔسا،  .زەٍسۇ“ ئىسٔي ثىٍەْ وۆرەٌەٍطەْ ٔىڭهللا

ئبذػبَ ئۆزىگە ٍبرزەَ لىٍغۇچىٕىڭ زەي ھەزرىحي ئۆِەرٔىڭ ئۆزى ئىىۀٍىىىٕي وۆرۈپ ثەوّۇ 
ئەِّب ھەزرىحي ئۆِەر ئبٍبٌٕىڭ  .ب ثۇرۇٌۇپ لبٍحّبلچي ثوٌىسۇذىجىً ثوٌىسۇ ۋە زەرھبي ئبرلىغ

وەٍٕىسىٓ ئبزەَ ئەۋەجىپ، ئۇٔىڭغب ثىر ذىسِەجچي جەٍىٍٕەپ ثېرىع ثىٍەْ ثىرگە ذەزىٕىسىٓ 
  .ئبٍٍىك ذىراجەت ئبجرىحىپ ثېرىسۇ

 .ھەزرىحي ئەثۇثەورى جىجبرەجچي ثوٌۇپ، ھەر وۈٔي ثبزارغب چىمىپ ضوزا ـ ضېحىك لىالجحي
پىٍىىىە جەٍىٍٕۀگۀسىٓ وېَىٕىي وۈٍٔەرٔىڭ ثىرىسە، وىَىٍّىه ِبٌٍىرىٕي ئۆغٕىطىگە ذەٌى

ئي ”ئبرجىپ ثبزارغب وېحىۋاجمىٕىسا ئبٌسىغب ھەزرىحي ئۆِەر ثىٍەْ ئەثۇ ئۇثەٍسە ئۇچراپ: 
“ ثبزارغب ِبڭسىُ”ھەزرىحي ئەثۇثەورى:  .زەپ ضوراٍسۇ“ رەضۇٌالھٕىڭ ذەٌىپىطي! ٔەگە ِبڭسىڭ؟

ثبزارزا ٔېّە ئىع لىٍىطەْ؟ ضەْ ِۇضۇٌّبٔالرٔي ثبغمۇرۇظ ئۈچۈْ ”ئۇالر:  .ېرىسۇزەپ جبۋاة ث
ئۇٔسالحب ثبال ـ ”ثۇٔي ئبڭٍىغبْ ئەثۇثەورى:  .زەپ ئبگبھالٔسۇرۇغىرىسۇ“ جبٌالٔغبْ ذەٌىپىطەْ
ثىس ثىٍەْ وەٌگىٓ! ”ھەزرىحي ئۆِەر ۋە ئەثۇ ئۇثەٍسە:  .زەپ ضوراٍسۇ“ چبلبِغب وىُ لبراٍسۇ؟

ئۈچەٍٍەْ وېڭىػىع ئبرلىٍىك، ئۇٔىڭغب ھەروۈٔي  .زېَىػىسۇ“ ِبئبظ جەٍىٍٕەٍٍي ثېرىپ ضبڭب
ھەزرىحي . ثىر لوٍٕىڭ ٍېرىّي وەٌگۈزەن ِىمسارزا ِبئبظ ثېرىٍىسىغبْ ثوٌۇپ وېٍىػىسۇ
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ثبغرى ۋە پبچبلٍىرى ئېٍىۋېحىٍگەْ( ثىر لوً   - زىٕبر ۋە )ثېػي، ئۈچەً 250ئەثۇثەورىگە 
ئەِّب ثۇ ِبئبظ ئۇٔىڭغب ٍەجّەٍححي، چۈٔىي ذەٌىپىٍىىىە  .ٍىٍٍىك ِبئبظ لىٍىپ ثېىىحىٍگەْ

غۇڭب ثەزى  .ِۈٌىىٕي زۆٌەت ذەزىٕىطىگە جبپػۇرۇۋەجىۀىسى  - جەٍىٍٕۀگەْ ۋالىححب ثبرٌىك ِبي
  .ۇٌٍىٕبجحيوۈٍٔىرى ثبزارغب چىمىپ ضوزا ـ ضېحىك ثىٍەْ غۇغ

ھەزرىحي ئۆِەر ئۇالرزىٓ:  .ثىر وۈٔي ھەزرىحي ئۆِەرٔىڭ ئبٌسىغب ثىر جوپ ئبٍبي ئۇچراٍسۇ
رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ”ئۇالر:  .زەپ ضوراٍسۇ“ وىّٕي ضبلالپ جۇرزۇڭالر؟ ٔېّە ئەرزىڭالر ثبر؟”

ھەزرىحي ئۆِەر ھەزرىحي ئەثۇثەورىٕي ئىسزەپ  .زەٍسۇ“ ذەٌىپىطي ثىٍەْ وۆرۇغّەوچي ئىسۇق
ھەزرىحي  .زەپ جبرجىسۇ“ ِبڭ!”چىمىپ وېحىسۇ ۋە ئۇٔي ثبزارزىٓ جېپىپ، لوٌىسىٓ جۇجمبْ ھبٌسا: 

ِېٕىڭ ضىٍەرگە ذەٌىپە ثوٌۇپ ئوٌحۇرۇغۇِٕىڭ ئورٔي ٍوق، ضىٍەر ِبڭب ثەٌگىٍەپ ”ئەثۇثەورى: 
ِبلۇي، ِبئبغىڭٕي ”ھەزرىحي ئۆِەر:  .زەپ ئبغرىٕىسۇ“ ثەرگەْ ِبئبظ ھېچٕېّىگە ٍەجّىسى

زىٕبر پۇي ثىٍەْ پۈجۈْ ثىر لوً ثېرىػىڭالرٔي  300”ئەثۇثەورى:  .زەٍسۇ“ رۈپ ثېرەٍٍيئۆضحۈ
ئۇالر ئۀە غۇ جەرىمىسە جبالظ ـ  .زەٍسۇ“ ثۇ ئىػىڭ ثوٌّىسى”ئۆِەر:  .زەٍسۇ“ جەٌەپ لىٍىّەْ

“ ئۇٔىڭ زېگىٕىٕي ثېرەٍٍي!”جبرجىع لىٍىۋاجمبٔسا، ھەزرىحي ئەٌي چىمىپ وېٍىپ، ئۆِەرگە: 
ھەئە، ”ئەٌي:  .زەپ ضوراٍسۇ“ ضۀچە غۇٔساق لىٍىػٕي ِۇۋاپىك زەپ لبراِطەْ؟”ِەر ئۆ .زەٍسۇ

ضىٍەر ”ھەزرىحي ئەثۇثەورى:  .زەٍسۇ“ ئەِىطە غۇٔساق وېٍىػحۇق”ئۆِەر:  .زەٍسۇ“ ِۇۋاپىك
زەپ ئۆز “ ثبغمىالر ثۇ ئىػمب لوغۇالرِۇ؟ .ِۇھبجىرالرزىٓ پەلەت ئىىىىال وىػي ضىٍەر

لوٍغبٔسىٓ وېَىٓ، وۇرضىطىغب چىمىپ ذەٌممە ذىحبة لىٍّبلچي ئۀسىػىطىٕي ئوجحۇرىغب 
زىٕبر ۋە وبٌال ـ پبچىمي  250ئي ذبالٍىك، ِبڭب لبراڭالر! ِېٕىڭ ٍىٍٍىك ِبئبغىُ ”ثوٌىسۇ ۋە: 

زىٕبر ۋە پۈجۈْ ثىر لوٍغب  300ئۆِەر ثىٍەْ ئەٌي ثۇٔي  .ئېٍىۋېٍىٕغبْ ثىر لوً )ٔىڭ گۆغي( ئىسى
ذبالٍىك ثىرزەن:  .زەپ ضوراٍسۇ“ ضىٍەرِۇ ثۇٔىڭغب رازى ثوالِطىٍەر؟ .ئۆزگەرجّەوچي ثوٌسى

ٍبق! ثىس ھەرگىس ”زەپ جبۋاة ثېرىػىسۇ، ئەِّب ثىر چەجحە جۇرغبْ ثىر ثەزەۋىٌ: “ ثىس رازى!”
ئەِّب ھەزرىحي  .زەپ ئېحىراز ثىٍسۈرىسۇ“ چۆٌسىىي ذەٌمٕىڭ ھەلمي ٔەزە لبٌسى؟ .رازى ئەِەش
زەپ جبۋاة “ ضىٍەر لوغۇٌّىطبڭالرِۇ ثوٌىۋېرىسۇ .وغۇٌۇپ ثوٌسىِۇھبجىرالر ل”ئەثۇثەورى: 

  .ثېرىسۇ
ھەزرىحي ئۆِەرِۇ جىجبرەجچي ثوٌۇپ، ذەٌىپىٍىىىە جەٍىٍٕۀگەْ ۋالىححب ، ئۇٔىڭ جبپبۋىحىّۇ 

چۈٔىي ئۇ ذەٌمٕىڭ زەرزى ثىٍەْ ثوٌۇپ وېحىپ، ذۇضۇضىٌ ئىػٍىرىٕي ثىر  .ئۆزىگە ٍەجّەٍححي
غۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ  .ِەججۇر ثوٌغبٔىسىجەرەپىە لبٍرىپ لوٍۇغمب 

ضىٍەر ِېٕي  .ِەْ ثىر جىجبرەجچي ئىسىُ”ضبھبثىٍىرىسىٓ ِەضٍىھەت ئېٍىع ئۈچۈْ: 
غۇڭب زۆٌەت ذەزىٕىطىسىٓ ِېٕىڭ ذىراجىحىّگە  .ئۆزەڭالرغب ذەٌىپە لىٍىپ لوٍسۇڭالر

ثۇ ضېٕىڭ ”ھەزرىحي ئوضّبْ: “ راٍطىٍەر؟ٍەجىۈزەن زەرىجىسە ِبئبظ ئبٌطبَ، ضىٍەر لبٔساق لب
زېگەْ ِۀىسە جبۋاة “ ھەلمىڭ، ذەزىٕىسىٓ ِبئبظ ئېٍىپ، ثبال ـ چبلبڭغب ذىراجەت لىٍغىٓ!

ئەِّب ئەٌي لبجبرٌىك ثىر ٔەچچەٍٍەْ ثۇ ھەلحە  .ضەئىس ئىجٕي زەٍَىسِۇ ثۇٔىڭغب لوغۇٌسى .ثەرزى
ھەزرىحي ئەٌي:  .زەپ ضورىسى“ لبراٍطەْ؟ضەْ لبٔساق ”ئۆِەر ئەٌىگە ذىحبثەْ:  .ئېغىس ئبچّىسى

ئۇٔىڭسىٓ ئبرجۇق ئېٍىع ھەلمىڭ  .پەلەت ضبڭب ۋە ئبئىٍەڭگە ٍەجىۈزەن زەرىجىسە ئبٌطبڭ ثوٌىسۇ”
ھەزرىحي ئۆِەر ثۇ ئېغىر جبۋاثٕي ئبڭالپ، ذۇززى وبجحب ِۇوبپبجمب ئېرىػىۀسەن:  .زېسى“ ٍوق!

  .وٌغبْ ِەِٕۇٔىَىحىٕي ثىٍسۈرزىزەپ، ئۇٔىڭغب ث“ ھەلىمىٌ جبۋاة ئەٌىٕىڭ ضۆزىسۇر”
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ھەزرىحي ئوضّبْ زۆٌەت ذبزىٍّىرىغب ِبئبظ جبرلبجمبْ ۋالىححب، ئىمحىطبزىٌ ئەھۋاٌي ٔبچبر 
ئۇٔىڭطىسِۇ ھەزرىحي ئوضّبْ ئۆزىٕىڭ  .ثوٌغبٔالرغب ئۆز ِېٍىسىٓ ِەٌۇَ ِىمسارزا ئبٍرىپ ثېرەجحي

ئبجىغبْ ِبٌٍىرى ثىٍەْ ھەِّىگە ٍوٌىسا جىھبز ئۈچۈْ هللا ِەرزٌىىي، لوٌىٕىڭ ئوچۇلٍىمي ۋە ا
 . جؤۇٌغبْ ئىسى

ثىر وۈٔي، ئىىىي ئبٍبي  .ھەزرىحي ئەٌىٕىڭ ئەھۋاٌىّۇ ھەزرىحي ئۆِەرٔىڭىىگە ئوذػبٍححي
)ثىرى ئەرەة، ٍۀە ثىرى ئەجەَ ثوٌۇپ، ئەجەَ ئبٍبي ئەرەة ئبٍبٌٕىڭ ذىسِەجىبرى ئىسى( ٍېّەن 

ھەزرىحي ئەٌي ئۇ ئىىىىطىگە ئبٍرىُ ـ  .وەٌسى ـ ئىچّەن جەٌەپ لىٍىپ ھەزرىحي ئەٌىٕىڭ ئبٌسىغب
ذىسِەجىبر ئۆز ٔېطىۋىطىٕي  .ئبٍرىُ لىٍىپ ثىر ئۆٌچەِسىٓ ثۇغساً ۋە لىرىمحىٓ زىٕبر ثەرزى

ئي ِۆئّىٍٕەرٔىڭ ئەِىرى! ”ئېٍىپ چىمىپ وەجىۀسىٓ وېَىٓ، ئەرەة ئبٍبي ھەزرىحي ئەٌىگە: 
“ وي، ِەْ ثىر ئەرەة، ئۇ زېگەْ ئەجەَ جۇرضب؟ِبڭب ئۇ ئبٍبٌغب ثەرگۀچىٍىه ٔەرضە ثەرزىڭ، ھبٌجۇ

ھەزرىحي ”وىحبثىغب لبرىسىُ، ئەِّب وىحبثحىٓ  ٔىڭهللاِەْ ”ھەزرىحي ئەٌي ئۇ ئبٍبٌغب:  .زېسى
“ ئىطّبئىً ٔەضەثىسىٓ ثوٌغبٔالر ھەزرىحي ئىطھبق ٔەضەثىسىٓ ثوٌغبٔالرزىٓ ئۈضحۈٔسۇر

  .زەپ جبۋاة ثەرزى“ زەٍسىغبْ ثىر ٔەرضە جبپبٌّىسىُ
ئي ِۆِىٍٕەرٔىڭ ”ٍۀە ثىر لېحىُ جۇزا ئىجٕي ھۇثەٍرە ھەزرىحي ئەٌىٕىڭ ئبٌسىغب وېٍىپ: 

ئەِىرى! ثەزىسە ضېٕىڭ ئبٌسىڭغب ئىىىي وىػي زەۋاٌىػىپ وەٌطە )ئۇ ئىىىىطىٕىڭ ثىرى 
ضېٕي ئۆز جېٕىسىّٕۇ ئەزىس وۆرىسىغبْ، ٍۀە ثىرى ضبڭب چىع ـ جىرٔىمي ثىٍەْ ئۆچ ثوٌطىّۇ(، 

“ ثۇ لبٔساق ئىع؟ .ي جبزاالپ، وېَىٕىىطىٕي ھەلٍىك لىٍىپ چىمىرىسىىۀطەْضەْ ثبغحىىىطٕ
ئۇ غۇٔساق ِەضىٍىىي، ئەگەر ئۇ ”ھەزرىحي ئەٌي ئېڭىىىٕي لبغالپ ئوٌحۇرۇپ:  .زەپ ضوراٍسۇ

ئىع ِەْ ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەجٍىه ثوٌغبْ ثوٌطب، ئەٌۋەجحە ئۆزەَ ذبٌىغبٔچە ھۆوۈَ چىمبرغبْ 
ثۇ لبٔۇْ ئۆز پېحي  .ئورٔبجمبْ ئبزاٌەت لبٔۇٔىغب ِۇٔبضىۋەجٍىه ئىع هللائەِّب ثۇ ئىع ا .ثوالجحىُ

  .زەپ جبۋاة ثېرىسۇ“ ئىجرا لىٍىٕىػي وېرەن
ئي ”ثىر لېحىُ ھەزرىحي ئۆِەر ِۇٔجەرزە جۇرۇپ ذەٌممە ذىحبة لىٍىۋېحىپ ِۇٔساق زېسى: 

ضىٍەر لبٔساق ِۇضۇٌّبٔالر! ئەگەر ِەْ ِۀپەئەجپەرەضٍىه لىٍىپ ئۆز ٔەپطىّگە چوغ جبرجطبَ، 
ئبرىسىٓ ثىرى ئورٔىسىٓ جۇرۇپ، لىٍىچي ثىٍەْ ئۇٔىڭ ثوٍٕىٕي ئىػبرەت لىٍغبْ “ لىٍىطٍەر؟

 .زېسى“ ئۇٔساق لىٍطبڭ، ضېٕي ِبٔب ِۇٔساق لىٍىّىس )ثوٍٕۇڭٕي وېطىّىس زېّەوچي(”ھبٌسا: 
ئبزەَ  ئۇ .زېسى“ ثۇ گەپٕي ِبڭب زەۋاجبِطەْ؟”ئۆِەر ئۇٔىڭ جوِۇرىٕي جۇجۇپ ثبلّبلچي ثوٌۇپ: 

ضبڭب هللا ا”ھەزرىحي ئۆِەر ثۇ لېحىُ:  .زېسى“ ھەئە، ضبڭب زەۋاجىّەْ”لىٍچە ئىىىىٍۀّەً جۇرۇپ: 
ثىرەر ذبجبٌىك ئۆجىۈزضەَ، جەِئىَەجحە ذبجبٌىمىّٕي ”زېگۀسىٓ وېَىٓ: “ رەھّەت لىٍطۇْ!

غب ھەِس هللا جۈزىحىپ جۇرىسىغبْ ِۇٔساق ثىٍىٍّىه وىػىٍەرٔىڭ ثوٌۇغىٕي ِۇٍەضطەر لىٍغبْ ا
  .زەپ رازىّۀٍىىىٕي ثىٍسۈرزى“ ثوٌطۇْ!

 تۆت چوڭ خەٌىپە دەۋرىگە ئوِۇِىٌ ٔەزەر
ٓ زىَبزە ئۇٌۇغالٍسىغبْ وىػىٍەر لوثۇي زېسىئەڭ غەٌىحە ٍېرى غۇوي، ھەزرىحي ئەٌىٕي ھەز

لىٍغىٍي ثوٌّبٍسىغبْ ۋەلە ۋە ذەۋەرٌەرٔي ئۇٔىڭ ئۈضحىگە ئبرجىپ، ئۇٔي ئوضبي ئەھۋاٌغب 
ٓ ئبرجۇق ضۆٍگۈضي ضەۋەثىسىٓ، زېسىثۇالرزىٓ ثەزىٍىرى ئەٌىگە ثوٌغبْ ھەز .چۈغۈرۈپ لوٍسى

پەلەت ھەزرىحي ئەٌىٕي ئۇٌۇغالظ ئۈچۈْ ثبغمىالرٔي وۆزگە ئىٍّبً، ئۇالرٔي ھەزرىحي ئەٌي ۋە 
ھەجحب ثۇٔىڭ  .ٍېمىٍٕىرىٕىڭ ھەلمىگە جبجبۋۇز لىٍغۇچي ئۆوحەٍِەر زەپ وۆرضىحىػىە ئۇرۇٔسى
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لۇرئبْ ھۆوّي ثىٍەْ ئىّبٍِىممب جەٍىٍٕۀگەْ ”حي ئەٌىٕىڭ ٔەۋرىٍىرىٕي ثىٍۀال لبٌّبً، ھەزرى
ئۇالرٔي پەٍغەِجەرٌەرگە ذبش ضۈپەجٍەر ثىٍەْ ئۇٌۇغالپ،  .زەپ ئېالْ لىٍىػحي“ وىػىٍەر

ثۇ ذىً ِۇثبٌىغىٍەر ئىطالِٕىڭ زەضٍەپىي  .پەٍغەِجەرٌەر ثىٍەْ جەڭ ئورۇٔغب لوٍسى
ـ ئەضرىٕىڭ ئبذىرلي ٍىٍٍىرىغب وەٌگۀسە ثۇ ئېمىّالر  3ھىجىرىَە  .ِەزگىٍٍىرىسە ٍوق ئىسى

  .پەٍسا ثوٌۇغمب ثبغٍىسى
ۋالىث ئۆجىۀطېرىۆ ھەزرىحي ئەٌي جەرەپسارٌىرىغب غبرائىث جوٌۇق ٍبرىحىٍغبچمب ئۆزٌىرىگە 
زۈغّەْ زەپ ثىٍگەْ وىػىٍەرٔي ئوضبي ئەھۋاٌغب چۈغۈرۈظ ۋە ئۆز پىىىرٌىرىٕي وەڭ لبٔبت 

غۇٔىڭ  .ىرى ذبٌىغبْ ٔەرضىٕىڭ ھەِّىطىٕي جبرىد ثېحىگە ٍېسىۋەرزىٍبٍسۇرۇظ ئۈچۈْ ئۆزٌ
ثىٍەْ ِۇضۇٌّبٔالر ئبرىطىسا گۇرۇھۋازٌىك لىٍىع ئەزەپ وېحىپ، ئبرىسا ضۈروىٍىع پەٍسا ثوٌسى 

ثۇٔىڭ  .ۋە پۇرضەجپەرەضٍەر ئبرىسىٓ ٔەپ ئۈٔسۈرۈظ ئۈچۈْ جوذحىّبً لبجراغمب ثبغٍىسى
ٍسا ثوٌۇپ، ِۇجەئەضطىپ ئوً ـ پىىىر ۋە ثبجىً ئېحىمبزالر ٔەجىجطىسە، ثبجىٕىٍَىك ئېمىّي پە

  .وۆپىَىپ وەجحي
ثۇ ئىع  .ئۇ ۋالىحالرزا جېري جبرىرٕي ٍېسىپ لبٌسۇرۇظ ئىػٍىرى ثبغالّٔىغبٔىسى

ئەِّب ئبثجبضىَالرٔىڭ جبرىد ٍېسىػحىىي  .ئبثجبضىَالر ذەٌىپىطىگە وەٌگۀسە ئبٔسىٓ ثبغالٔسى
رٔي ٍولمب چىمىرىپ، ئۇالرٔي جبرىد ضەھىپىطىسىٓ ئۆچۈرۈۋېحىع ثىرزىٕجىر ِەلطىحي ئۈِەۋىٍَە

ئبثجبضىَالر ئۆز ذەٌىپىٍىىىٕي رەضّىٍَەغحۈرۈظ ئۈچۈْ ھەي لىٍىػي وېرەن ثوٌغبْ ئەڭ  .ئىسى
ثۇ ئىع ئۈِەۋىٍَەر ذەٌىپىٍىىىٕي پۈجۈٍٔەً لبرىالغمب، ھەجحب  .ِۇھىُ ِەضىٍە ِبٔب ثۇ ئىسى

ّبٕٔىڭ ئۆچىٕي ئېٍىع ثبھبٔىطي ثىٍەْ ذەٌىپىٍىه ئۈِەۋىٍَەرٔىڭ پەلەت ھەزرىحي ئوض
 . جەذحىگە چىممبٍٔىمي ۋە ھۆوۈِىحىٕىڭ لبْ زەۋاضي ئۈچۈْ لۇرۇٌغبٍٔىمىغب لەزەر ثېرىپ جبلبٌسى

ثۇ ئىػالر ٍۈز ثەرگەْ ۋالىححب، ھەزرىحي ئەٌي ثىٍەْ ھېچمبٔساق ِۇٔبضىۋىحي ثوٌّىغبْ 
پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ٔبِىسا ٍبٌغبْ  .ٔۇرغۇْ ئىػالر ئۇٔىڭ ئۈضحىگە ئبرجىپ لوٍۇٌسى

ھەزىطٍەر ئوٍسۇرۇٌۇپ، ثۇ ئبجبٌّىع ھەزىطٍەرگە ثىٕبئەْ ھەزرىحي ئەٌىٕىڭ ذەٌىپىٍىىىە 
ضبٍٍىٕىػي وېرەوٍىىي، ئۇٔسىٓ ثۇرۇْ جەذحىە چىممبْ ذەٌىپىٍەرٔىڭ ِۇجحەھەَ ئىىۀٍىىي ۋە 

ثۇ ذەٌىپىٍەرٔىڭ ھەزرىحي  .وٍۇٌسىئۇالرٔىڭ ئەٌىٕىڭ ھەلمىٕي جبرجىۋاٌغبٍٔىمي ئوجحۇرىغب ل
ئەٌىسىٓ جېرىّۇ ئۈضحۈْ ئىىۀٍىىي ئىٕىبر لىٍىٕسى ۋە ثىرِۇٔچىٍىغبْ وىحبثالر ٍېسىٍىپ، 

ھبٌجۇوي، ھەزرىحي ئەٌىٕىڭ ثۇ  .ئۈضحۈٍٔۈوٕىڭ ھەزرىحي ئەٌىگە ِۀطۇپ ئىىۀٍىىي جبوبرالٔسى
ھەزرىحي ئەٌي ۋە ئۇٔىڭ  ...ھەٍھبت! .ئىػالر ثىٍەْ ھېچمبٔساق ئباللىطي ٍوق ئىسى

ضەۋىَەضىسىىي ضبھبثىالر ثۇ ئوٍسۇرۇٌغبْ ضۆزٌەر ثىٍەْ ثىرىٕىڭ ئۈضحىسىٓ ضۆز ـ چۆچەن 
  .جبرلبجّىغبْ ٍبوي ثىر وىّگە ھۇجۇَ لىٍّىغبٔىسى

ئەِەٌىَەجحە، ذەٌىپىٍەر ئىٕطبٔالر ئبرىطىسا ئەِەي ـ ِۀطەپ ھېرىطّۀٍىىىسىٓ ئەڭ 
مىالرغب ثوٌغبْ ھۆرِىحي ٍۈزىطىسىٓ ثەزى ِەضىٍىٍەر ٍىراق وىػىٍەر ثوٌۇپ، ھەجحب ثبغ

ثەزىسە  .ھەلمىسىىي وۆز لبراغٍىرىٕي ثبٍبْ لىٍىػحىّٕۇ ئۆزٌىرىٕي چەجىە جبرجبجحي
ضبھبثىٍىرىسىٓ ثىرىسىٓ ثىرەر ِەضىٍە ضوراٌطب، ئۇ ضبھبثە ثۇ ِەضىٍىٕي ثبغمب ثىر ضبھبثىگە، ئۇ 

ۋاي ِۇغۇ پېحي ئبٍٍىٕىپ ئبذىرى ٍۀە ثبغحىىي ثۇ ئەھ .ضبھبثىّۇ ٍۀە ثىرىگە ھبۋاٌە لىالجحي
ثىر ِەضىٍە ھەلمىسە ِەضٍىھەت ضوراٌغبْ ھەر ثىر زات  .غەذطىە ثېرىپ جوذحبٍححي

)ِۀّۀچىٍىىحىٓ، پەلەت ئۆز ھۆوّىٕىڭ وۈچىە ئىگە ثوٌۇپ لېٍىپ، ئۆزىگە ِۀىۋىٌَ ثىر 
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ەرِەضٍىىىە ۋە ئۆز وۆز ِەضئۇٌىَەجٕىڭ ٍۈوٍىٕىپ لېٍىػىسىٓ لورلمبٍٔىمي ئۈچۈْ( پەجىۋا ث
  .لبرىػىٕي ثبٍبْ لىٍّبضٍىممب جىرىػبجحي

ھەلىمەجحە، ثبرٌىك ضبھبثىالر، ثوٌۇپّۇ ذەٌىپىٍەر ثىر ـ ثىرىٕي ثەوّۇ ھۆرِەجٍەٍححي، ئىسزەت 
ھېچىىُ ثىر ـ ثىرىٕي پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ زوضحٍىرى ثوٌغبْ  .ـ ئىىراَ لىٍىػبجحي

  .ەن ٍبذػي وۆرِەٍححيذەٌىپىٍەرٔي ٍبذػي وۆرگۀس
ثىر لېحىُ، ھەزرىحي ئۆِەر پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ضبھبثىٍىرىغب وىَىُ جبرلىحىپ  

ثەرزى، ئەِّب جبرلىحىٍغبْ وىَىٍّەر ئىچىسە ھەزرىحي ئەٌىٕىڭ ئىىىي ئوغٍي ــ ھەضەْ ۋە 
ئبزەَ غۇٔىڭ ثىٍەْ، ھەزرىحي ئۆِەر ٍەِۀگە  .ھۈضۀگە زەي وەٌگۈزەن وىَىُ جېپىٍّىسى

وىَىُ ٍېحىپ وېٍىپ، ئۇ ئىىىىطىگە  .ئەۋەجىپ ثۇ ئىىىىٍَۀگە ِەذطۇش وىَىُ ثۇٍرۇجحي
  .زېسى« ئۇھ! ئەِسى ذبجىرجەَ ثوٌسۇَ»وىَگۈزۈٌگۀسىٓ وېَىٓ: 

ٍۀە ثىر وۈٔي، ثىر وىػي ھەزرىحي ئەٌىسىٓ ھەزرىحي ئەثۇثەورى ۋە ئۆِەرگە ثوٌغبْ وۆز 
ِەْ ثۇ ھەلحە ئەڭ وۆپ ِەٌۇِبجمب ئىگە ”ىػىگە: ھەزرىحي ئەٌي ئۇ و .لبرىػىٕي ضورىسى

ٔبِي ثىٍەْ لەضەَ لىٍىّۀىي، ھەر ئىىىىٍىطي ھىساٍەت رەھجەرٌىرى  ٔىڭهللا .وىػىّەْ
ثوٌۇپ، ئۆزٌىرى جوغرا ٍوٌغب ِېڭىع ثىٍەْ ثىرگە، ثبغمىالرٔىّۇ ھەرزائىُ ثۇ ٍوٌسا ِېڭىػمب 

رغىس ثوٌۇپ، ئىطالھبجچي ۋە غەپمەجىبر غۇٔسالال، ھەر ئىىىىٍىطي ۋاٍىغب ٍەجىەْ ِۇ .ئۈٔسەٍححي
ھەر ئىىىىطي زۇَٔب ٌەززىحي، ھبراَ ۋە ٍبِبٍٔىمحىٓ ضبلٍىٕىپ، پبوىس ۋۇجۇت ۋە ضبپ  .ئىسى

ھەزرىحي ئەثۇثەورى ۋە ئۆِەرٌەرٔي جبوي لىَبِەت لبٍىُ هللا ا .ئەلىسە ثىٍەْ ثۇ زۇَٔبزىٓ ئبٍرىٍسى
ٔبِي ثىٍەْ  ٔىڭهللا .ۇزەن ھبٌغب وەٌحۈرزىثوٌغبٔغب لەزەر ئۇالرزىٓ وېَىٕىىٍەرگە ئۆرٔەن ثوٌغ

ئۇ  .لەضەَ لىٍىّۀىي، ئەذاللي ـ پەزىٍەجحە ھېچىىُ ئۇ ئىىىىطي ٍەجىەْ ِەرجىۋىگە ٍېحەٌّەٍسۇ
“ ئىىىىطي وېَىٕىي ئەۋالزالر غەرجطىس ئۆرٔەن ئېٍىػي وېرەن ثوٌغبْ جەڭساغطىس رەھجەرٌەرزۇر

ئۇ ”ئەثۇثەورى ھەلمىسە گەپ ثوٌطىال، ئۇ: ھەزرىحي ئەٌىٕىڭ ٍېٕىسا ھەزرىحي . زېگۀىسى
لەضەَ لىٍىّۀىي، لبٍطىجىر  لبهللاجېٕىُ ئىٍىىسە ثوٌغبْ  .ھەِّىّىسٔي ثېطىپ چۈغحي

“ ذەٍرٌىه ئىػمب جەغەثجۇش لىٍىٕطبق، ئەثۇثەورى ئۇ ئىػحب چولۇَ ثىسٔي ثېطىپ چۈغەجحي
ەِىرى! ِۇھبجىر ۋە ئي ِۆئّىٍٕەرٔىڭ ئ”ثىر وۈٔي، ثىر وىػي ھەزرىحي ئەٌىسىٓ: . زەٍححي

زەپ “ ئۀطبرالر ٔېّە ئۈچۈْ ذەٌىپىىىە ضېٕي جبٌٍىّبً، ھەزرىحي ئەثۇثەورىٕي جبٌٍىسى؟
ئۇ ئۆزىٕىڭ ِۇضۇٌّبْ ثوٌغبٍٔىمىٕي ِۀسىٓ ثۇرۇْ ئوچۇق ”ھەزرىحي ئەٌي ئۇٔىڭغب:  .ضورىسى

غبرزا ثىٍٍە ئېالْ لىٍسى، ِۀسىٓ ثۇرۇْ ھىجرەجىە ئبجالٔسى، پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ثىٍەْ 
ٔبِي ثىٍەْ لەضەَ لىٍىّۀىي، ئەگەر ئەثۇثەورى ئۆز ذۇضۇضىَەجٍىرىٕي  ٔىڭهللا .جۇرزى

ٍولىحىپ لوٍغبْ ثوٌطب ئىسى، ئىطالَ زىٕي چوڭ جبالپەجىە ئۇچراپ، ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ جبٌۇجٕىڭ 
 زەپ جبۋاپ ثەرزى. “ .ئبٍبلٍىرىسىٓ ھېچمبٔساق پەرلي لبٌّىغبْ ثوالجحي

 

ھەزرىتي ئەثۇثەورى رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ھبٍبتي ۋە ثۇ  .ئىىىىٕچي ثبپ
 جىھبدالر دەۋىردىىي

 ھەزرىتي ئەثۇثەورىٕىڭ جبھىٍىَەت دەۋرىذىىي ھبٍبتي
ئىطّي: ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئوضّبْ ئىجٕي ئبِىر ئىجٕي ئبِر ئىجٕي وەئبة ئىجٕي ضبز ئىجٕي 
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ٔي ضىسزىك )راضحچىً( ٔبِي وىػىٍەر ئۇ .ٌەلىّي: ئەجىَك؛ جەذەٌٍۇضي: ئەثۇثەورى .جەٍَىُ
ئبٔىطىٕىڭ ئىطّي ئۇِّۇي ذەٍر ضەٌّب  .زازىطٕىڭ ئىطّي ئوضّبْ ئەثۇلۇھبفە .ثىٍەْ جؤۇٍسۇ
 .ئبٔىطىّۇ ثۀي جەٍَىُ لەثىٍىطىسىٓ ثوٌۇپ، زازىطىٕىڭ جبغىطىٕىڭ لىسى ئىسى .ثىٕحي ضەذر

ئبثسۇِۀٕبف ۋە ثۀي ِەذسۇَ ثۀي جەٍَىُ لۇرەٍػٕىڭ ئوْ ئىىىي ئبٍّىمىٕىڭ ثىرى ثوٌطىّۇ، 
  .ئبٍّبلٍىرىسەن وۈچٍۈن ئەِەش ئىسى

ھەزرىحي ئەثۇثەورى ھىجرەجحىٓ ئەٌٍىه ثىر ٍىً ثۇرۇْ زۇَٔبغب وەٌگەْ ثوٌۇپ، ٍبغحب 
ئەثۇثەورى جبھىٍىَەت زەۋرىسە  .پەٍغەِجىرىّىسزىٓ ئىىىي ٍىً، ثىر ٔەچچە ئبً وىچىه ئىسى

ىرى، لۇجەٍٍە ثىٕحي ئبثسۇي ئۇززا ثوٌۇپ، ثۇ ئبٍبٌىسىٓ ئۇالرزىٓ ث .ئىىىي لېحىُ ئۆٍٍۀگۀىسى
ٍۀە ثىرى، ثۀي لىٕبٔەزىٓ ئۇِّۇ رۇِبْ ثىٕحي ئبِىر ثوٌۇپ، ثۇ  .ئبثسۇٌال ۋە ئەضّب جۇغۇٌسى

  .ئبٍبٌىسىٓ ئبثسۇرراھّبْ ۋە ئبئىػە زۇَٔبغب وەٌسى
ئەثۇثەورى  ئۇٔسىٓ ثبغمب، ھەزرىحي .ھەزرىحي ئەثۇثەورى لۇرەٍع چوڭٍىرىسىٓ ثىرى ئىسى

ھەزرىحي ئەثۇثەورى جىجبرەجچي ثوٌغبچمب، وۆپٍىگەْ  .لۇرەٍػٕىڭ ٔەضەثػۇٔبضي ئىسى
ئۇ ِۇغۇ ِەلطەجحە ئەثۇجبٌىجٕىڭ وبرۋىٕىغب لېحىٍىپ غبِٕي  .ِەٍِىىەجٍەرگە ثېرىپ ئبٍٍىٕبجحي

ھەرزائىُ  .ذېٍي وۆپ ِىمسارزا ِەثٍىغي ثبر ئىسى ھەَ ٔبھبٍىحي ضېري ئىسى .زىَبرەت لىٍسى
غۇڭب لۇرەٍػٍەر ئۇٔي  .ۆز ِېٍىسىٓ ضەرپ لىٍىپ، ئۇرۇق ـ جۇغمبٍٔىرىغب ٍبذػىٍىك لىالجحيئ

ھەزرىحي ئەثۇثەورى  .ثەوّۇ ضۆٍەجحي ۋە ھەر ئىػىٕي ئۇٔىڭ ِەضٍىھەجي ثوٍىچە لىالجحي
غۇڭب ِەٍٍي جبھىٍىَەجحە ٍبوي  .جبھىٍىَەت زەۋرىسىال ئۆزىگە ئىچىٍّىىٕي چەوٍىگۀىسى

ھەزرىحي ئەثۇثەورى ھبٍبجي ثوٍىچە  .ۇْ، ئىچىٍّىىٕي پەلەجال ئىچّىگۀىسىئىطالِىَەجحە ثوٌط
  .ثۇجمىّۇ چولۇّٔىغبٔىسى

ھەزرىحي ئەثۇثەورى ِەذپي ـ ئبغىبرا ئىػالرٔىڭ ھەِّىطىسە پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ 
 .ۋەھَي چۈغۈغحىٓ ثۇرۇّٔۇ ئۇٔىڭغب ثەن ضەِىّىٌ ِۇئبِىٍە لىالجحي .ثىٍەْ ثىٍٍە ئىسى

ەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ جبغىطي ئەثۇجبٌىت ثىٍەْ ثىرٌىىحە ثبرغبْ ۋە ِەغھۇر پوپ پەٍغەِج
پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ  .ثۇھەٍرا ثىٍەْ ئۇچراغمبْ غبَ زىَبرىحىسىّۇ ئۇٔىڭ ثىٍەْ ثىٍٍە ئىسى

ھەً ”ۋەھَي چۈغىەْ زەضٍەپىي چبغالرزا، ئبزەَ ٍوق ٍەرٌەرگە ثېرىۋاٌغىٕىسا لۇٌىمىغب: 
  .چبلىرغبْ ئبۋاز ئبڭٍىٕبجحي زەپ“ ِۇھەِّەز!

چۈٔىي جبھىٍىَەت  .ثۇٔي ثىر ضىر ضۈپىحىسە پەلەت ھەزرىحي ئەثۇثەورىگىال ئېَححي
زەۋرىسە ھەزرىحي ئەثۇثەورى پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ٍېمىٓ زوضحي ۋە ثىرزىٕجىر 

ئۇٔىڭ  ھەزرىحي ئەثۇثەورى ئىطالَ زەۋرىسە وۆپ غۆھرەت لبزأغبْ ثوٌطىّۇ، .ضىرزىػي ئىسى
ئۇ زەۋر  .جبھىٍىَەت زەۋرىسىىي ھبٍبجي ھەلمىسە ثەن ئېٕىك ۋە جەپطىٍىٌ ِەٌۇِبت ٍوق

ھەلمىسىىي ِەٌۇِبجالر پەلەت ئۇٔىڭ جىجبرەت ثىٍەْ ھەپىٍىػىسىغبٍٔىمي، ٔەضەثػۇٔبش 
ئىىۀٍىىي، لۇرەٍػٍەرٔىڭ ئەڭ ضۆٍۈٍِۈن وىػىطي ئىىۀٍىىي ۋە پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ 

زىّۇ زوضث ئىىۀٍىىىسىٓ ئىجبرەت ثوٌۇپ، ِبٔب ثۇ جەھەجٍەرزىٓ ئۇ، جبھىٍىَەت ثىٍەْ ئۇ زەۋر
ئەِّب ئۇٔىڭ ذېٍي ثۇرۇٔال ئىطالِغب  .زەۋرىسە جؤۇٌغبْ ثبغمب وىػىٍەر ثىٍەْ ئوذػبظ ئىسى

وىرىػي، ٍۀي ئۇٔىڭ ثۇرۇٔسىٕال ئىطالِغب ِبٍىً ثوٌۇغي ئۇٔي ثبغمىالرزىٓ ئبالھىسە 
ئۇ، پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِسىٓ وېَىٓ لبٌطىال ئەڭ ِۆجىۋەر وىػي  .پەرلٍۀسۈرۈپ جۇرىسۇ

  .ئىسى
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ھەزرىحي ئەثۇثەورىٕىڭ ثەزەْ لۇرۇٌۇغىغب وەٌطەن، ھەزرىحي ئبئىػە ِۇٔساق زەپ 
ئبٌسىغب ضەي ئېگىٍىپ جۇراجحي، ٍۈز  .ئۆڭي ئبق، ئورۇق ۋە ضبلىٍي غبالڭ ئىسى”جەرىپٍەٍسۇ: 

 “. ٔىطي وەڭ، لوٌٍىرى جۈوطىس ئىسىپىػب .جوِۇرٌىرى ئوچۇق وۆرۈٔەجحي
 ھەزرىتي ئەثۇثەورىٕىڭ ئىطالَ دەۋرىذىىي ھبٍبتي

غۇڭب  .ھەزرىحي ئەثۇثەورى پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئەڭ ضەِىّىٌ زوضحي ئىسى
ھەزرىحي ئەثۇثەورىٕىڭ ئىطالِٕي زەرھبي لوثۇي  .ۋەھَي چۈغۈغي ثىٍۀال ئۇٔىڭغب ئىػۀسى

ٔبھبٍىحي  ئەٌەٍھىططبالِٕي جبھىٍىَەت زەۋرىسىال ھەر جەھەجحىٓ لىٍىػي، ئۇٔىڭ پەٍغەِجەر
پىػػىك جؤۇغبٍٔىمي ۋە ئۇٔىڭسا ثۇ ۋەزىپىٕىڭ ھۆززىطىسىٓ چىمبالٍسىغبْ ضبالھىَەت ۋە 

  .الٍبلەجٕىڭ ثبرٌىمىغب چىٓ وۆڭٍىسىٓ ئىػۀگۀٍىىي ئۈچۈْ ئىسى
ٔىڭ ئەڭ ٍېمىٓ زوضحي رەضۇٌۇٌالھمب ۋەھَي چۈغىەْ ۋالىحالرزا ھەزرىحي ئەثۇثەورى ئۇ

ھەزرىحي ئەثۇثەورى ِۇضۇٌّبْ ثوٌغبٔسىٓ ثبغالپ جبوي پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ۋاپبت  .ئىسى
پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ئۇٔىڭغب ھەج ۋە  .ثوٌغىچە ھەر زائىُ ئۇٔىڭ ثىٍەْ ثىٍٍە ثوٌسى

حٍىرى ثوٌطۇْ ٍبوي ئەضىىرىٌ ٍۈرۈغٍەرٔي جبپػۇرغبٔسىٓ ثبغمب ۋالىحالرزا، ِەٍٍي جىٕچٍىك ۋالى
جەڭٍەرزە،  .ضەپەرٌەرزە ثوٌطۇْ، ھېچمبچبْ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِسىٓ ئبٍرىٍىپ لبٌّىسى

ئۇٔىڭ ثىٍەْ ثىٍٍە ھىجرەت لىٍسى، ئۇٔىڭ  .ِۇھىُ ۋەلەٌەرزە ھەر ۋالىث ئۇٔىڭ ٍېٕىسا ئىسى
ۈرەظ لىٍىع ثىٍەْ ثىٍٍە ثوٌۇظ ۋە ھەق زەۋاضي ٍوٌىسا ئۇٔىڭ ثىٍەْ ِۈرىٕي ِۈرىگە جىرەپ و

ئۈچۈْ ئۆز ئبئىٍىطىٕي ٍبٌغۇز جبغالپ لوٍسى، غبرزىىي ٔبھبٍىحي ذەجەرٌىه پەٍحٍەرزە ٍۀە 
ھەزرىحي ئەثۇثەورى پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِغب وۆپ لېحىُ ٍبر ـ ٍۆٌەن  .ئۇٔىڭ ٍېٕىسا ئىسى

ھەِّە  ثوٌۇپّۇ، .ثوٌغبْ ۋە لىَىٓ وۈٍٔەرزە ئۇٔىڭغب ئبجبٍىپ ضبزالەجّۀٍىه وۆرضەجىۀىسى
ئبزەَ ئۆز ھەٌەوچىٍىىي ثىٍەْ ثوٌۇپ وەجىەْ ئوھۇز ۋە ھۇٔەٍٓ جەڭٍىرىسە لەھرىّبٔالرچە 

  .ئېٍىػىپ، پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ٍېٕسىٓ ثىر لەزەِّۇ ئبٍرىٍّىغبٔىسى
لبجحىك  .ھەزرىحي ئەثۇثەورى ئىٕطبٔالرٔىڭ ئەڭ ِەرت ۋە ئەڭ جەضۇرٌىرىسىٓ ثىرى ئىسى

سىٓ ھەرگىس ئبٍرىٍّبً، ثبر وۈچي ثىٍەْ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕي جەڭٍەرزە ئۆز ئورٔى
غۇڭب ئۇ ھەزرىحي ھەِسە، ھەزرىحي ئەٌي، زۇثەٍر ئىجٕي ئەي ئبۋاَ ۋە  .لوغساغمب جىرىػبجحي

ئەثۇزۇجبٔەٌەرزەن زۈغّەْ ضېپىگە ثۆضۈپ وىرىػىە پۇرضەت جبپبٌّىغبٔىسى ۋە جەڭٍەرزە 
چۈٔىي ئۇرۇظ  .ي ئۇالرٔىڭىىسەن وۆپ ٍېَىٍّىغبٔىسىزۈغّۀگە ھۇجۇَ لىٍىع جەھەجحە ٔبِ

لەھرىّبٍٔىرى ئۆزٌىرى ئۆٌحۈرگەْ ۋە ئەضىرگە ئبٌغبْ زۈغّەْ ضبٔىٕىڭ ئبز ـ وۆپٍىىىگە لبراپ 
  .زاڭك چىمىراجحي

ھەزرىحي ئەثۇثەورىٕىڭ جەڭٍەرزىىي ئەھۋاٌي ثبغمب ئىطالَ لەھرىّبٍٔىرىٕىڭىىسىٓ 
پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ٍېٕىسا جۇرۇپ، ئۇٔي چۈٔىي ئۇ ھەرزائىُ  .پەرلٍىك ئىسى

لەھرىّبٔالرچە لوغساٍححي، ئۇٔىڭغب ٍۈزٌۀگەْ ھۇجۇِالرغب ئۆز ثەزىٕىٕي لبٌمبْ لىٍىپ جۇرۇپ 
  .لبرغىٍىك وۆرضىحەجحي

ِبي ـ ثبٍٍىمىٕىڭ  .ٓ زىَبزە ِەرز ئىسىزېسىھەزرىحي ئەثۇثەورى ثەوّۇ پەزىٍەجٍىه ۋە ھەز
ۋە ئۇٔىڭ پەٍغەِجىرىٕىڭ ٍوٌىغب لىٍچە ئىىىىٍۀّەً ضەرپ  هللاھەِّىطىٕي زېگۈزەن ا

پبوٍىٕىع ئۈچۈْ ِبي ـ ِۈٌىىٕي »غۇڭب ئۇٔىڭ ھەلمىسە ِۇٔۇ ئبٍەت چۈغىۀىسى:  .لىٍىۋېحەجحي
  «. )ٍبذػىٍىك ٍوٌٍىرىغب( ضەرپ لىٍىسىغبْ ئبزەَ ئۇٔىڭسىٓ )ٍۀي ئوجحىٓ( ٍىراق لىٍىٕىسۇ
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ىٓ رىۋاٍەت لىٍغبْ ثىر ھەزىطىسە پەٍغەِجەر ئەھّەز ئجٕي ھۀجەٌٕىڭ ئەثۇھۇرەٍرەز
ھېچجىر ِبي ِبڭب ئەثۇثەورى ثېغىػٍىغبْ ِبٌسەن ”ئەٌەٍھىططبالَ ثىر وۈٔي ِۇٔساق زېگۀىسى: 

ثۇ ضۆزٔي ئبڭٍىغبْ ئەثۇثەورى وۆزٌىرى ٍبغبڭغىرىغبْ ھبٌسا: ــ ئي رەضۇٌۇٌالھ!  “. ٍبرىّىسى
  .ق ثىرى ثبرِىسى؟! ـ زېسىِېٍىُ ۋە جېٕىّٕي پىسا لىٍغىٍي ضۀسىٓ ٍبذػىرا

ئۇ ثۇ ثبٍٍىمىٕىڭ  .ِىڭ زىٕبرى ثبر ئىسى 40ھەزرىحي ئەثۇثەورى ِۇضۇٌّبْ ثوٌغبْ ۋالىححب 
 .ھەِّىطىٕي پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِغب جبپػۇرۇٌغبْ ئىطالَ زەۋاضي ئۈچۈْ ئبجىۋەجحي

  .لبٌّىغبٔىسىھىجرەت لىٍغبْ وۈٔي ئۇٔىڭ لوٌىسا ثەظ ِىڭ زىٕبرىسىٓ ثبغمب ھېچٕېّىطي 
جىرِىسىٕىڭ ئەثۇھۇرەٍرەزىٓ رىۋاٍەت لىٍغبْ ثىر ھەزىطىسە پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ 

وىُ ثىسگە ثىر ٍبذػىٍىك لىٍغبْ ثوٌطب، ئۇٔىڭغب الٍىمىسا ٍبذػىٍىك ”ِۇٔساق زېگۀىسى: 
ئۇٔىڭ ئۇ غۇٔساق ٍبذػىٍىمالرٔي لىٍسىىي،  .ئەِّب ئەثۇثەورىگە ئۇٔساق لىالٌّىسۇق .لىٍىۋاجىّىس

ئۇٔىڭ ئۈضحىگە، ھېچىىّٕىڭ ِېٍي  .جبئبال لىَبِەت وۈٔي ئېھطبْ لىٍىسۇهللا ئەجرىٕي پەلەت ا
 “ . ئەثۇثەورىٕىڭ ِېٍىسەن پبٍسىٍىك ثوٌۇپ ثبلّىسى

ئىطالَ زەۋىحىٕىڭ زەضٍەپىي ِەزگىٍٍىرىسە، ھەزرىحي ئوضّبْ، زۇثەٍر ئىجٕي ئەي ئەۋاَ، 
ەلمبش ۋە جەٌھە ئىجٕي ئۇثەٍسۇٌالھ لبجبرٌىك ِەغھۇر ئبثسۇرراھّبْ ئىجٕي ئەۋف، ضبز ئىجٕي ئەثۇۋ

ثۇالر ئەڭ  .ضبھبثىالر ھەزرىحي ئەثۇثەورىٕىڭ ۋەضىٍىطي ثىٍەْ ِۇضۇٌّبْ ثوٌغبْ ئىسى
زەضٍەپىي ِۇضۇٌّبٔالر ثوٌۇپ، ئۇالرزىٓ وېَىٓ ئوضّبْ ئىجٕي ِەزئۇْ، ئەثۇ ئۇثەٍسە ئىجٕي 

ِە ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئبثسۇي ئەضەز لبجبرٌىك جەرراھ، ئەرلەَ ئىجٕي ئەثۇي ئەرلەَ ۋە ئەثۇ ضەٌە
  .ضبھبثىالر ِۇضۇٌّبْ ثوٌسى

ئۇ ٍەرزە  .ھەزرىحي ئەثۇثەورى ھوٍٍطىسا ئۆزى ئۈچۈْ وىچىه ثىر ِەضچىس ٍبضىۋاٌغبٔىسى
ئەجراپحىىي لوغٕىالر ثېػىغب جوپٍىػىۋېٍىپ، ئۇٔىڭ  .ٔبِبز ئولۇٍححي، لۇرئبْ جىالۋەت لىالجحي

لىٍىپ، لۇرئبْ ئبۋازىٕي جىڭػبٍححي، ئۇ ئەضٕبزا جۆوىەْ وۆز ٍبغٍىرىٕي ٔبِبز ئولۇغىٕي جبِبغب 
  .ئۇٔىڭ ثۇ ھبٌي ثىر ِۇٔچە وىػىٕىڭ ِۇضۇٌّبْ ثوٌۇغىغب ضەۋەة ثوٌسى .وۆرەجحي

ھەزرىحي ئەثۇثەورى ِۇضۇٌّبْ ثوٌغبٍٔىمي ئۈچۈْ ذوجبٍىٕىسىٓ زۇٌۇَ وۆرگەْ لۇٌالرٔي 
رازىٍىمي ئۈچۈٔال هللا چىمىراجحي ۋە ثۇٔي پەلەت اوۆرضىال، ئۇالرٔي ضېحىۋېٍىپ، ئبزازٌىممب 

ثىر وۈٔي، ئۇ ئبِىر ئىجٕي فۇھەٍرە ئىطىٍّىه ثىر لۇٌٕي ئۇٔىڭ ذوجبٍىٕي جۇفەًٍ  .لىالجحي
جۇفەًٍ ھەزرىحي  .ئىجٕي ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ھبرىطحىٓ ضېحىۋېٍىپ، ئبزازٌىممب چىمبرزى

ِبٕٔىڭ ثبغمب ئەرزىٓ ثوٌغبْ ئوغٍي ۋە ئەثۇثەورىٕىڭ ئۆگەً ئوغٍي، ٍۀي ئۇٔىڭ ئبٍبٌي ئۇِّۇ رۇ
ئبِىر ئىطىٍّىه لۇي ثوٌطب، جۇٔجي ثوٌۇپ  .ھەزرىحي ئبئىػۀىڭ ئبٔب ثىر لېرىٕسىػي ئىسى

غب ئىّبْ ئېَحمبٍٔىمي ئۈچۈْ لبجحىك زۇٌۇَ چەوىۀٍەرزىٓ ثىرى هللا ئىطالِٕي لوثۇي لىٍغبْ ۋە ا
ىئرى ِەئۇٔە پبجىئەضي ۋالحىسا ئۇ وېَىٕچە ثەزرى ۋە ئۇھۇز جەڭٍىرىگە لبجٕبغحي، ث .ئىسى

  .غېھىث ثوٌسى
ھەزرىحي ئەثۇثەورى ثىالي ئىجٕي رەثجبھ )ثىالي ھەثەغي( ٔىّۇ ذوجبٍىٕىسىٓ ضىحىۋېٍىپ، 

ثىالي ھەثەغي ئىطالِغب ٔبھبٍىحي ئىرالضّەْ ثوٌۇپ، پەٍغەِجەر  .ھۆرٌۈوىە چىمبرزى
جەڭٍەرٔىڭ ھەِّىطىگە جوٌۇق ئۇ ثەزرى ۋە ثبغمب ِۇھىُ  .ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ِۇئەززىٕي ئىسى

  .ـ ٍىٍي غبِسا ۋاپبت ثوٌسى 20ھىجرىَۀىڭ  .لبجٕبغحي
پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ئۆزى ثىٍەْ ھەزرىحي ئەثۇثەورى ئبرىطىسىىي زوضحٍۇق 
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ِۇٔبضىۋىحىٕىڭ غۇٔچىٍىه چوڭمۇرٌۇلىغب، ھەزرىحي ئەثۇثەورىٕىڭ پۈجۈْ ِبي ـ ثبٍٍىمىٕي ئىطالَ 
ىۀٍىىىگە ۋە ثۇ ٍوٌسا لبٔچىٍىه ِبي ضەرپ لىٍغبٍٔىمىغب لبرىّبً، ثىر زەۋاضي ئۈچۈْ ئبجىۋەج

ِۇضۇٌّبٕٔىڭ ئىػٍىگۈزەن وۈچي ثوٌطىال، ثبغمب ثىر ِۇضۇٌّبٔغب ٍۆٌىٕىۋېٍىػىٕي، ثوٌۇپّۇ، ثىر 
رەھجەرٔىڭ ئۆز لوي ئبضحىسىىىٍەرٔىڭ ئەجىر ـ ِېھٕىحىگە جبٍىٕىپ وۈْ وەچۈرۈغىٕي 

ق ئىػمب زۇچ وېٍىپ لېٍىػىٕي پەلەجال ذبٌىّبٍححي، غۇٔسالال، ثۇ ٍبلحۇرِىغبچمب، ئۆزىٕىڭ غۇٔسا
  .جەھەجحىّۇ پۈجۈْ ِۇضۇٌّبٔالرغب ئۈٌگە ثوٌغبْ ئىسى

ھەزرىحي ئەثۇثەورى ئىطالَ زەۋرىسە ئۀطبرىالرزىٓ ثوٌغبْ ھبرىجە لىسى ھەثىجەگە  
ۋاپبجىسىٓ وېَىٓ، ئۇِّۇ ئۇٔىڭ  .ئەِّب ئۇ ئبٍبٌي ھبِىٍە ۋالحىسا ۋاپبت ثوٌسى .ئۆٍٍۀگۀىسى

وېَىٓ، ثۇ ئبٍبٌٕي جەٌھە ئىجٕي ئۇثەٍسۇٌالھ ئۆز ٔىىبھىغب  .گۈٌطۈَ ئىطىٍّىه لىسى جۇغۇٌسى
ثۇ  .ئۇٔسىٓ ثبغمب، ھەزرىحي ئەثۇثەورى ٍۀە ئۇِەٍص ثىٕحي ئەضّبغىّۇ ئۆٍٍۀگۀىسى  .ئبٌسى

ۇپ، جبفەر ِۇجە جېڭىسا ئبٍبي ثۇرۇْ ھەزرىحي ئەٌىٕىڭ لېرىٕسىػي جبفەرگە ٍبجٍىك ثوٌغبْ ثوٌ
ھىجىرىَۀىڭ ئؤىٕچي ٍىٍي، ثۇ ئبٍبٌسىٓ ِۇھەِّەز ئىطىٍّىه ئوغٍي  .غېھىث ثوٌغبْ ئىسى

ھەزرىحي ئەثۇثەورى ۋاپبت ثوٌغبٔسىٓ وېَىٓ، ثۇ ئبٍبٌٕي ھەزرىحي ئەٌي ئۆز ٔىىبھىغب  .جۇغۇٌسى
 . ئبٌسى

 ھەزرىتي ئەثۇثەورىٕىڭ خەٌىپىٍىىي
پبت ثوٌغبٔسىٓ وېَىٓ، ِەزىٕە ذەٌمي ثوٌغبْ ئۀطبرالر پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ۋا

ِەزىٕىگە ۋە ِۇضۇٌّبٔالرغب ثىرىٕىڭ ثبظ ثوٌۇغي وېرەوٍىىىٕي جىسزىٌ ھېص لىٍىػمب 
چۈٔىي ئەجراپحىىي ثەزەۋىٍَەر ۋە ثبغمب لەثىٍىٍەر پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ  .ثبغٍىسى

ٍسىٍىٕىپ، ثۇ غەھەرٌەرگە ھۇجۇَ لىٍىػمب ۋاپبجي ثىٍەْ جەڭ ئوجحۇرىغب چىممبْ ثوغٍۇلحىٓ پب
ئۇٔىڭ ئۈضحىگە، ثىرِۇٔچىٍىغبْ وۆچّەْ ئەرەثٍەر ۋە لەثىٍىٍەر جېري ھەلىمىٌ  .جەٍَبرالٔسى

گەرچە ئۇالر ئىطالِغب ئىػۀگۀسەن وۆرۈٔطىّۇ، ئىّبْ ئۇالرٔىڭ  .ِۀىسە ئىّبْ ئېَحّىغبٔىسى
ِۇھبجىرالرٔىڭ پەٍغەِجەر  ئۀطبرىالر .لەٌجىگە جوٌۇق ئورٔىػىپ ثوالٌّىغبٔىسى

 .ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ۋاپبجىسىٓ وېَىٓ ِەوىىگە لبٍحىپ لېٍىع ئېھحىّبٌٍىمىٕي ئوٍٍىػىۋاجبجحي
ِۇغۇ ضەۋەثحىٓ، ِۇھبجىرالرٔي ھېطبثمب  .ئۇالر ئۆز ٍۇرجٍىرىغب لبٍحىپ وېحىػي ِۇِىىٓ ئىسى

رٔىڭ ئەڭ چوڭ لبجّبً جۇرۇپ، پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ذەٌىپىطىٕي ضبٍالظ ئۇال
  .ۋەزىپىطي ئىسى

ئۀطبرىالر ِەزىٕىٍىه ثۀي ضەئسە ئبئىٍىطىٕىڭ ئۆٍىگە ٍىغىٍسى، ثۇ ٍىغىٍىػمب ِۇھبجىرالر 
چۈٔىي، ِەزىٕىٍىىٍەرٔىڭ  .ئۇالر ثىٍەْ وېڭىػىػٕىڭّۇ ھبجىحي ٍوق ئىسى .چبلىرىٍّىسى

ضبھبثىٍەرٔىڭ چوڭٍىرى، ئۇالرٔىڭ رەھجىرىّۇ  .وۆپىٕچىطىٕي ذەزرەجٍىىٍەر جەغىىً لىالجحي
غۇٔسالال پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىطبالَ ۋاپبت ثوٌۇغحىٓ ثۇرۇْ پەۋلۇٌئبززە ِەِٕۇْ ۋە رازى ثوٌغبْ 

غۇڭب ئۇٔي ذەٌىپىٍىىىە جەٍىٍٕەغىە ثىرزەن  .وىػىٍەرزىٓ ثىرى ـ ضەئس ئىجٕي ئۇثبزە ئىسى
 . وېٍىػىۀىسى

 .غب لبرىغبٔسا جېرىّۇ ٍىراق ئىسىِۇھبجىرالرغب وەٌطەن، ئۇالر ثۇ ئىػالرزىٓ ئۀطبرىالر 
چۈٔىي ئۇالرٔىڭ ثەزىٍىرى پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ۋاپبجي ۋە زەپٕە ئىػٍىرى ثىٍەْ 

ٍۀە  .ثەزىٍىرى جېغىچە ثۇ لبٍغۇٔىڭ جەضىرىسىٓ لۇجۇٌۇپ ثوالٌّىغبٔىسى .ِەغغۇي ئىسى
ە ضبٍٍىٕىػي وىرەن ثەزىٍىرى ثوٌطب، پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِسىٓ وېَىٓ ثىرى ذەٌىپىٍىىى
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ثۇ ئەھۋاٌسىىي وىػىٍەرگە ٔىطجەجەْ ثۇ ئىع  .زېگۀٍەرٔي ذىَبٌىغب وەٌحۈرۈپّۇ لوٍّىغبٔىسى
زەي غۇ چبغسا، ِۇھبجىرالرزىٓ  .ئىرحىالپ لىٍىػٕىڭ ھېچ ھبجىحي ثوٌّىغبْ ثىر ِەضىٍە ئىسى

پ، ئۀطبرىالر ثىرى جۇٍۇلطىس وېٍى .ثىر جوپ وىػي پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئۆٍىسە ئىسى
ِۇھبجىرالرٔىڭ ۋەوىٍٍىرى ئورٔىسىىي  .غبٍٔىمٕي ذەۋەر لىٍسىثۀي ضەئسٔىڭ ئۆٍىگە ٍىغىٍ

ھەزرىحي ئۆِەر، ھەزرىحي ئەثۇثەورى ۋە ئەثۇ ئۇثەٍسە لبجبرٌىمالر ثۀي ضەئسٔىڭ ئۆٍىسىىي 
ىرىٕىڭ ثۇ ٍىغىٍىػمب ئۀطبرالرٔىڭ چوڭٍ .ٍىغىٍىػمب لبجٕىػىع ئۈچۈْ ٍوٌٍىرىغب زاۋاَ لىٍسى

ِۇھەِّەز ”ئۇالر لىطمىچە ثىر ضۆھجەت ئۆجىۈزگۀسىٓ وېَىٓ:  .ھەِّىطي ٍىغىٍغبٔىسى
“ ئەٌەٍھىططبالِسىٓ وېَىٓ، ِۇضۇٌّبٔالرغب ضەئس ئىجٕي ئۇثبزۀي ثبغٍىك لىٍىپ ضبٍالٍٍي!

  .زېَىػحي
ئۀطبر چوڭٍىرىٕىڭ ھەِّىطي  .ِۇھبجىرالرٔىڭ ۋەوىٍٍىرى ٍىغىٍىػمب وىرىپ وەٌسى

ئۀطبرالر  .ئەِّب ثۇ ٍەرزە ثىر ِەضىٍە وېٍىپ چىمحي .ٍىغىٍغبٔىسى، ئۇالر ئوٌحۇرۇغحي
)ِۇھبجىرالرٔىڭ ۋەوىٍٍىرى وېٍىپ ثوٌغىچە ئبرىٍىمحب( ئۇثبزۀي ذەٌىپىٍىىىە ضبٍالپ، ئۇٔىڭغب 

ئەِّب ثۇ ئىع  .ئۇثبزەِۇ ۋەزىپىطىٕي جبپػۇرۇۋېٍىع ئبٌسىسا ئىسى .ثەٍئەت لىٍىپ ثوٌغبْ ئىسى
ئۇٔساق ثوٌغبٔىىەْ، ثۇ ٍەرزە ثىر  .زەضٍەپحە ِۇھبجىرالرزىٓ ثبغٍىٕىػي وېرەن ئىسى ئەڭ

ثۇ ذبجبٌىمٕي ِۇغۇٔساق پەٍححە ۋە ِەۋجۇت غەرت ـ غبرائىحالرغب  .ذبجبٌىك ٍۈز ثەرگۀىسى
ثۇ ئىع ثەوّۇ ئىٕچىىىٍىه ثىٍەْ ھەي لىٍىٕىػي وېرەن  .لبرىّبً جۈزىحىع وېرەن ئىسى

بٔسا، ذەٌىپىگە ئبضىٍَىك لىٍىػحەن ثەوّۇ ذەجەرٌىه ئەھۋاي وېٍىپ ثوٌۇپ، ئەوطىچە ثوٌغ
ئۀطبرالرٔىڭ رەھجىرى ضەئس ئىجٕي ئۇثبزۀي جەزرىجىٌ ھبٌسا ثۇ ئورۇٔسىٓ چۈغۈرۈظ  .چىمبجحي

  .الزىُ ئىسى
ثۇ ”ھەزرىحي ئۆِەر ئۀطبرالرٔىڭ ضۆزٌىرىٕي ئبڭالپ ثوٌغبٔسىٓ وېَىٓ ِۇٔساق زېسى: 

 .غۇٔساق ثوٌغبٔسىال، ئەرەثٍەر رازى ثوٌۇغىسۇ .ٓ ثوٌغبْ ثىرىگە الٍىمحۇرئورۇْ پەلەت لۇرەٍػحى
ۋە وىُ ثۇ ھەلحە ثىسگە  ذەٌىپىٍىىىە ئۇالرزىٓ ثبغمب وىُ وەٌطە، ئۇالر ئۇٔي لوثۇي لىٍّبٍسۇ

 “ . لبرغي چىمطب، ئۇٔي زەرھبي ئۆٌحۈرىّىس
ثۇ ضۆزٌەرزىٓ وېَىٓ ھەزرىحي  .ئبرىسا ئۀطبرىالرزىٓ ثىر ٔەچچە ضبھبثە ضۆزٌەپ ئۆجحي

 ئەثۇثەورى ئورٔىسىٓ جۇرۇپ ِۇٔساق زېسى: 
ضىٍەرگە ذەٍر ـ ئېھطبْ ئبجب لىٍطۇْ ۋە ضۆز لىٍغبٔالرٔي ضبالِەت لىٍطۇْ! ِبڭب هللا ــ ا

لبراڭالر! ئەگەر ثۇٔسىٓ ثبغمب ئبرجۇلچە ثىر ٔەرضە زېّەوچي ثوٌطبڭالر، ثىس ضىٍەر ثىٍەْ 
پٍىرىٕي جۈگىحىپال، زەرھبي ھەزرىحي ئۆِەر جەرەپىە ثۇرۇٌۇپ، ئۇ گە .ئىححىپبق ئۆجەٌّەٍّىس

 ئەِّب ھەزرىحي ئۆِەر:  .ئۇٔىڭغب: ــ لوٌۇڭٕي ثەرگىٓ! ِەْ ضبڭب ثەٍئەت لىٍىّەْ، ـ زېسى
 .ــ ضەْ ِۀسىّٕۇ ثەورەن پەزىٍەجٍىه ضەْ، ـ زەپ ذەٌىپىٍىه جەوٍىپىٕي لوثۇي لىٍّىسى

ئەِّب ھەزرىحي  .ِبڭب لبرىغبٔسا وۈچٍۈورەن، ـ زېسىھەزرىحي ئەثۇثەورىّۇ ئۇٔىڭغب: ــ ضەْ 
ئۆِەرِۇ چىڭ جۇرۇپ: ــ ِېٕىڭ وۈچۈِّۇ ضېٕىڭ پەزىٍەجٍىرىڭ ثىٍەْ ثىرٌىىحە ضبڭب جەۋە 

 ئبٔسىٓ ھەزرىحي ئۆِەر ۋە ئەثۇ ئۇثەٍسە ثىرٌىىحە ئۇٔىڭغب:  .ثوٌطۇْ، ـ زېسى
ڭ ضېٕىڭ ئبٌسىڭغب ئۆجۈغي ــ ئي ئەثۇثەورى! پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِسىٓ ثبغمب ثىرىٕى

ضەْ ضەۋر غبرىسىىي ئەڭ ذەجەرٌىه پەٍحٍەرزىّۇ ئۆزەڭٕي لىٍچە ئوٍالپ  .جوغرا ئەِەش
ئۇٔىڭ ئۈچۈْ جېٕىڭٕي پىسا لىٍىػحىٓ  .لوٍّبً، پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ثىٍەْ ثىٍٍە ثوٌسۇڭ
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ضېٕي ئبٌسىٕئبال  غۇڭب ثۇ ھەلحە .ئۇ ئبغرىپ لبٌغبٔسا، ضېٕي ئىّبَ لىٍىپ ضبٍٍىسى .ٍبّٔىسىڭ
  .ئوٍٍىػىّىس الزىُ! ـ زەپ ئۇٔي لوٌالٍسىغبٍٔىمي جوغرىطىسىىي پوزىحطىَطىٕي ثىٍسۈرۈغحي

 .ئۆِەر ثۇ ضۆزٌەرٔي لىٍىپ ثوٌۇپال، ٍۈگۈرۈپ ثېرىپ ھەزرىحي ئەثۇثەورىٕىڭ لوٌىٕي جۇجحي
ٍۈگۈرۈپ ئۇضەٍَىس ئىجٕي ھۇزەٍر ۋە ثەغىر ئىجٕي ضەئسِۇ ثىر ـ ثىرى ثىٍەْ ثەضٍەغىۀسەن 

ثۇٔي وۆرگەْ ثبغمىالرِۇ ثىر ـ ثىرٌەپ  .وېٍىػىپ، ھەزرىحي ئەثۇثەورىگە ثەٍئەت لىٍسى
ئۇ ٍەرگە ٍىغىٍغبٔالرٔىڭ ئىچىسە ضەئس ئىجٕي ئۇثبزەال ثەٍئەت  .وېٍىپ، ئۇٔىڭغب ثەٍئەت لىٍسى

ەپّۇ ئۇ ئبغرىك ثوٌغبچمب، ھەزرىحي ئەثۇثەورىٕىڭ ئبٌسىغب وېٍەٌّىسى، ثىرەر ئېغىس گ .لىٍّىسى
ِبٔب ثۇ ۋەلە، ئۀطبرالر ثىٍەْ ِۇھبجىرالر ئبرىطىسا ذەٌىپىٍىه ضەۋەثىسىٓ ھېچجىر  .لىٍّىسى

پەلەت ئۀطبرالرٔىڭ ئۀسىػىطي جۈپەٍٍىسىٕال  .ئىرحىالپ چىمّىغبٍٔىمىٕي ئىطپبجالپ ثېرىسۇ
رٔىڭ ثىر ذبجبٌىك ٍۈز ثەرزى ـ ذبالش! ثۇ ضەئس ئىجٕي ئۇثبزۀىڭ ِەۋلەضي ٍۈزىطىسىٓ ئۀطبرال

  .وەٍٕىگە چېىىٕىػي زۆرۈر ثوٌغبْ ثىر جبالظ ـ جبرجىػمب ضەۋەة ثوٌسى
ثۇ ۋەلە، ھىجىرىَۀىڭ ئوْ ثىرىٕچي ٍىٍي )پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ۋاپبت ثوٌغبْ ٍىً( 

ھەزرىحي ئەثۇثەورى . رەثىئەي ئەۋۋەي ئېَىٕىڭ ئوْ ئىىىىٕچي وۈٔي ٍۈز ثەرگۀىسى
وۈٔي )ذەٌىپىٍىه ضۈپىحي ثىٍەْ( ذەٌمٕي ٔبِبزغب ذەٌىپىٍىىىە ضبٍٍىٕىپ، ئىىىىٕچي 

ھەِسۇ ضبٔب ئېَحمبٔسىٓ  لبهللائۇ ِېھراثمب چىمىپ جۇرۇغىغب، ھەزرىحي ئۆِەر ئبۋۋاي  .چبلىرزى
 وېَىٓ، ذەٌممە ِۇٔساق زېسى: 

ئي ذبالٍىك! جۈٔۈگۈْ ضىٍەرگە ذىحبة لىٍغبٔىسىُ، ئەِّب ئېَحمبٍٔىرىّٕىڭ ھەِّىطي ئۆز ”
ذەٌىپىٕىڭ ضبٍٍىٕىػي ھەلمىسىىي ضۆز ـ ئىجبرىٍىرىُ ٍب  .ۆزٌەر ئىسىئىچىّسىٓ وەٌگەْ ض

وىحبثىسا ٍوق ٍبوي پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ِبڭب ئبِبٔەت لىٍغبْ ثىرەر ئېغىس  ٔىڭهللا
ئەِّب ِەْ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ثىسگە ئەثەزىٌ رەھجەرٌىه  .ضۆزىگە جبٍبٔغبْ ئەِەش

ٔبزىً لىٍغبْ هللا ئەپطۇضىي، ئۇ ۋاپبت ثوٌسى ۋە ضىٍەرگە ا .ەجحىُلىٍىسىغبٍٔىمىٕي ئوٍالپ ٍۈر
ِبٔب ثۇ وىحبة، پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ رەھجەرٌىه لىٍغبْ ھىساٍەت  .وىحبثٕي لبٌسۇرۇپ وەجحي

 .ئەگەر ئۇٔىڭغب چىڭ ئېطىٍطبڭالر، ئۇ ضىٍەرٔي ھىساٍەت ٍوٌىغب ثبغالٍسۇ .ٍوٌىٕىڭ زەي ئۆزىسۇر
ڭ ذەٍرٌىىىڭالر ۋە پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ غبرزىىي جبْ جبئبال ضىٍەرٔىڭ ئەهللا ا

ٍوٌسىػي، ضىٍەرگە رەھجەرٌىه لىٍىػمب ئەڭ ھەلٍىك ثىر زات ئۈضحىسە پىىىر ثىرٌىىىگە 
 “ . وېٍىػىڭالرٔي ِۇٍەضطەر لىٍسى

ھەزرىحي ئۆِەرٔىڭ ضۆزىٕي ئبڭٍىغبْ ذەٌك ثۀي ضەئس ٍىغىٍىػىسىىي ثەٍئەجحىٓ وېَىٓ 
ھەِسۇ ضبٔب ئېَحمبٔسىٓ  لبهللائبٔسىٓ ھەزرىحي ئەثۇثەورى  .ىُ ثەٍئەت لىٍسىٍۀە ثىر لېح

 وېَىٓ، ذەٌممە غۇ جبرىرىٌ ضۆزٌەرٔي لىٍسى: 
ئي ذەٌمىُ! ِەْ گەرچە ئبراڭالرزىىي ئەڭ پەزىٍەجٍىه ثىرى ثوٌّىطبِّۇ، ضىٍەرٔىڭ ”

 .ِبڭب ٍبرزەَ لىٍىڭالرئەگەر ضىٍەرگە جوغرا رەھجەرٌىه لىالٌىطبَ،  .ذەٌىپەڭالر ثوٌۇپ ضبٍالٔسىُ
جوغرىٍىك ئبِبٔەت، ٍبٌغبٔچىٍىك  .ئەگەر ئبزاٌەجطىسٌىه لىٍطبَ، ِېٕي جوغرا ٍوٌغب ثبغالڭالر

غۇٔي ثىٍىڭالروي، ھبالي ٍوي ثىٍەْ ئۆز رىسلىٕي جېپىپ ٍەۋىحىپ،  .ثوٌطب، ذىَبٔەجحۇر
ٔەزىرىّسە ئەڭ ھەلطىسٌىىىە ئۇچرىغبْ وىػي جبوي ئۆز ھەلمي لبٍحۇرۇپ ئېٍىٕغىچە ِېٕىڭ 

غۇٔسالال، ئبراڭالرزا ئۆزىٕي وۈچٍۈن زەپ ئوٍالپ، ثبغمىالرٔىڭ  .وۈچٍۈن وىػي ھېطبثٍىٕىسۇ
ھەلمىگە جبجبۋۇز لىٍغبْ وىػىّۇ ئۇٔىڭسىٓ غۇ ھەق ئېٍىٕىپ ئەضٍي ئىگىطىگە لبٍحۇرۇٌغىچە 
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ٍەت ٍۀە ثىٍىپ لوٍۇڭالروي، لبٍطي ِىٍ .ِېٕىڭ ٔەزىرىّسە ئەڭ ئبجىس وىػي ھېطبثٍىٕىسۇ
لبٍطي  .ئۇ ِىٍٍەجٕي ذبر ـ زەثۇٍٔىممب ٍۈزٌۀسۈرزىهللا جىھبزٔي جەرن ئەجىەْ ثوٌطب، ِۇھەلمەق ا

ئۇ ِىٍٍەجىە ئوِۇِىٌ ٍۈزٌۈن هللا ِىٍٍەت ئبرىطىسا پبھىػىۋازٌىك ئەۋج ئبٌطب، ِۇھەلمەق ا
پەٍغەِجىرىگە ئىحبئەت لىٍغبْ ِۇززەجىىچە، ضىٍەرِۇ  ٔىڭهللاۋە  لبهللاِەْ  .ثبالٍىئبپەت ثەرزى

غب ۋە پەٍغەِجىرىگە ئبضىٍَىك لىٍطبَ، ئۀە غۇ چبغسا ِبڭب هللا ئەگەر ِەْ ا .ِبڭب ئىحبئەت لىٍىڭالر
هللا ا .لېٕي ئەِسى، ھەِّىّىس ٔبِبزغب جۇراٍٍي .ئىحبئەت لىٍىع زېگەْ ٔەرضە ِەۋجۇت ثوٌّبٍسۇ

 “ ھەِّىّىسگە ِەرھەِەت ئبجب لىٍطۇْ!
ئىػٍىرى ثىٍەْ ِەغغۇي ثوٌۇۋاجمبٔالرزىٓ ثۇ وۈٔي، پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ زەپٕە 

ئۇالرِۇ ئىػٍىرىٕي جۈگەجىۀسىٓ وېَىٓ  .ثبغمب ھەِّەٍٍەْ ھەزرىحي ئەثۇثەورىگە ثەٍئەت لىٍسى
وېَىٓ ئۇِۇ  .پەلەت ضەئس ئىجٕي ئۇثبزەال ثىر ئبز وېچىىحي .وېٍىپ ئۇٔىڭغب ثەٍئەت لىٍسى

وۆپ ئۆجّەً، ضۈرىَە جۇپرالٍىرىسا  .وېٍىپ ثەٍئەت لىٍسى ۋە ِۇجبھىس ثوٌۇپ جەڭگە لبجٕبغحي
  .ۋەزىپە ئبٌغبْ ثىر جەڭسە غېھىث ثوٌسى

ھەزرىحي ئەٌىٕىڭ ثەٍئەت ئۈچۈْ ئبٍبٌي ھەزرىحي فبجىّۀىڭ ۋاپبجىغىچە وېچىىىۀٍىىي 
ھەلمىسىىي پىحٕە ـ پبضبجّۇ پۈجۈٍٔەً جۆھّەت ثوٌۇپ، ھەزرىحي ئەٌىٕىڭ ثبرٌىك ِۇضۇٌّبٔالر 

 .ەرگەْ ثۇ ِۇھىُ ئىػحب ئبٌحە ئبً وېچىىىپ لېٍىػي ِۇِىىٓ ئەِەشثىرٌىىىە وېٍىپ لبرار ث
وۈچٍۈن ئىّبٔي ۋە وىچىه ٍبغٍىرىسىال ِۇضۇٌّبٔالرغب لىٍغبْ ثىرٌىه ۋە ثبراۋەرٌىه 
چبلىرىمٍىرى، ئىطالَ لېرىٕساغٍىمىغب ثوٌغبْ ئۆرٔەن ِۇئبِىٍىٍىرى ثىٍەْ جؤۇٌغبْ ھەزرىحي 

گەرچە ثۇ ئىىىي زات  .ىٍىػي جېرىّۇ ِۇِىىٓ ئەِەشئەٌىٕىڭ ثۇ ئىػمب ثۇٔساق ِۇئبِىٍە ل
ئبرىطىسا ثەزى جبالظ ـ جبرجىػالر ۋە وۆڭۈي ئبغرىمٍىرى ٍۈز ثەرگەْ ثوٌطىّۇ، ثۇ، ذەٌىپىٍىه 
ثىٍەْ ئەِەش، ثەٌىي ِىراش ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەجٍىه ِەضىٍىٍەر ثوٌۇپ ئىػٕىڭ جەرٍبٔي ِۇٔساق 

 ئىسى: 
زازىطي )ٍۀي پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ(ٔىڭ  ھەزرىحي فبجىّە ھەزرىحي ئەثۇثەورىسىٓ

ئەِّب ھەزرىحي ئەثۇثەورى ثۇ جەٌەپٕي لوثۇي  .فەزەن ۋە ذەٍجەرزىىي ِىراضىٕي جەٌەپ لىٍسى
 .لىٍّىسى ۋە ئۇٔىڭغب پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِسىٓ ئبڭٍىغبْ ثىر ھەزىص ثىٍەْ جبۋاة ثەرزى

پەٍغەِجەرٌەر جبِبئىحي ٍېمىٍٕىرىّىسغب ثىس ”پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ِۇٔساق زېگۀىسى: 
 “ . ثىسزىٓ وېَىٕگە لبٌىسىغىٕي ضەزىمىسۇر)ٍۀي ثبرٌىك ئۈِّەجىە ئبئىححۇر( .ِىراش لبٌسۇرِبٍّىس

ھەزرىحي ئەٌي ۋە فبجىّە ثۇ ضۆزٔىڭ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ضۆزى ئىىۀٍىىىٕي 
 .ۇپ، ئىٕحبٍىٓ ِوي ثىٍىّي ثبر ئىسىچۈٔىي ھەزرىحي فبجىّە ئىٍىُ ئەھٍي ثوٌ .ئېٕىك ثىٍەجحي

ئەِّب  .غۇٔسالحىّۇ، ھەزرىحي ئەثۇثەورى ثىٍەْ ئبرىٍىرىسا وىچىىىىٕە وۆڭۈي ئبغرىمي ٍۈز ثەرزى
ئۇٔىڭ ئۈضحىگە، ھەزرىحي ئەٌي ئۇ وۈٍٔەرزە ئۆٍىسىٓ ضىرجمب وۆپ  .ثۇ ئىع لبٍحب جەورارالّٔىسى

غۇٔساق ثوٌطىّۇ،  .پۇرضىحىّۇ ٍوق ئىسىچىمبٌّىغبچمب، ھەزرىحي ئەثۇثەورىگە ٍبرزەَ لىٍىع 
ِۇھىُ ِەضىٍىٍەرزە، زىٕسىٓ لبٍحمبْ ِۇرجەز ئىطَبٔچىالر ۋە ِەزىٕىگە لبٍحىسىٓ ھۇجۇَ لىٍىػمب 
ئۇرۇٔغبْ ثبغجبغحبلالرغب لبرغي ئېٍىپ ثېرىٍغبْ ِۇزاپىئە پبئبٌىَەجٍىرىگە ئوذػبظ ئىػالرزا 

ئەٌىٕىڭ ئۇزۇْ  .چىٍىرىسىٓ ثىرى ئىسىھەرزائىُ ھەزرىحي ئەثۇثەورىٕىڭ ئەڭ ٍېمىٓ ٍبرزەِ
 .ِەزگىٍگىچە ئۆٍىسىٓ چىمّبضٍىمىٕىڭ ضەۋەثي ئبٍبٌي ھەزرىحي فبجىّۀىڭ وېطىٍي ئىسى
 .پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ۋاپبت ثوٌۇپ ئبٌحە ئبٍسىٓ وېَىٓ، ھەزرىحي فبجىّەِۇ ۋاپبت ثوٌسى
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 .ەپىٍىػىپ ٍۈرگۀىسىھەزرىحي ئەٌي غۇٔچە ۋالىث ھەزرىحي فبجىّۀىڭ وېطىٍي ثىٍەْ ھ
ھەزرىحي فبجىّۀىڭ ھەزرىحي ئەثۇثەورىسىٓ رۀجىپ لبٌغبٍٔىمي ۋە ئۇٔىڭغب وۆڭٍي ذبپب ھبٌسا 
ۋاپبت ثوٌۇپ وەجىۀٍىىي ھەلمىسىىي ضۆز ـ چۆچەوىە وەٌطەن، ثۇِۇ ئىطالِٕي ۋە ئىطالِٕىڭ 

 . ذبراوحىرىٕي ثىٍّەٍسىغبْ ٔبزأالرٔىڭ ئوٍسۇرِىطي ئىسى
ۇٔساق ثوٌغبٔىىەْ، ِەٍٍي ھەزرىحي ئەٌي ثوٌطۇْ ٍبوي ھەزرىحي ئبثجبش ئەھۋاي ِبٔب ِۇغ

ثوٌطۇْ ۋەٍبوي پۈجۈْ ثۀي ھبغىُ لەثىٍىطي ثوٌطۇْ، ثبرٌىك ِۇضۇٌّبٔالر ھەزرىحي ئەثۇثەورىگە 
ثۀي ھبغىُ لەثىٍىطي ٍبوي ثبغمب ثىر  .ثەٍئەت لىٍغبْ وۈٔي ئۇالرِۇ ثەٍئەت لىٍغبٔىسى

  .ثەٍئەجحىٓ لېٍىپ لبٌّىسىلەثىٍىسىٓ ثىرِۇ ئبزەَ ثۇ 
 ھەزرىتي ئەثۇثەورىٕىڭ ِۇۋەپپىمىَەتٍىه خىسِەتٍىرى ۋە فەتىھٍىرى

ھەزرىحي ئەثۇثەورى ذەٌىپىٍىه زەۋرىٕىڭ لىطمب ثوٌۇغىغب لبرىّبً )ئۇٔىڭ ذەٌىپىٍىه 
زەۋرى ئىىىي ٍىً، ئۈچ ئبً، ئوْ وۈْ زاۋاِالغحي(، ئىٕطبٔالرٔىڭ لەٌجىگە ئىطالِٕىڭ ِۀىطي 

ھبٌجۇوي، ثۇ ئىػمب ثەوّۇ ئۇزۇْ ٍىٍالر وېحىػي ِۇِىىٓ  .ىَىحىٕي چوڭمۇر ضىڭسۈرزىۋە ئەھّ
ئۇٔىڭ ئىطالِٕي ئىٍّىٌ ٍوضۇٔسا ٍوٌغب لوٍۇغي ۋە ثۇ ٍوٌسا چىڭ جۇرۇغي ئۇٔىڭ  .ئىسى

ئىطالِٕي ٔەلەزەر ٍبذػي چۈغىٕىسىغبٍٔىمىٕي ۋە لبٔچىٍىه زەرىجىسە ضبغالَ، وۈچٍۈن ۋە 
  .ئىىۀٍىىىٕي ئىطپبجالپ ثەرِەوحە جەۋرۀّەش ئىّبٔغب ئىگە

ھەزرىحي ئەثۇثەورى ِبٔب ثۇ ئبالھىسىٍىىٍىرى ثىٍەْ ئىطالِٕي ضبغالَ ئبضبش ئۈضحىگە 
غۇڭب ھەزرىحي ئەثۇثەورى ئىطالِٕي  .لۇرۇپ، لەز وۆجۈرۈپ جۇرۇغمب غبرائىث ٍبرىحىپ ثەرزى

ئەلىسىٍەرٔىڭ ثۇرِىٍىٕىپ )ئۇرۇظ ـ جېسەي ۋە ذەجەرٌىه پەٍحٍەرزە( جىه جۇجۇپ جۇراٌىغبْ ۋە 
  .وېحىػىٕي جوضىَبٌىغبْ ئەڭ ثۈٍۈن جبرىرىٌ غەذطٍەرٔىڭ ثىرى ھېطبثالّٔبلحب

ئۇٔىڭ  .ھەزرىحي ئەثۇثەورى ھەلىمەجەْ ئبٌسىٓ وۆرەر ۋە ٔەزەر زائىرىطي وەڭ زات ئىسى
زەۋرىسە ئۆزٌىرىٕي ِۇضۇٌّبْ زەپ ئبجىۋاٌغبْ، ئەِّب لەٌجٍىرىگە ئىّبْ ضىڭىپ وىرِىگەْ 

جبئبال ثۇالر ھەلمىسە ِۇٔساق زەٍسۇ: هللا ا .ۇرغۇٍٔىغبْ ثەزەۋىٌ ئەرەثٍەر ثبر ئىسىٔ
جېري( ئىّبْ ئېَحّىسىڭالر ۋە ٌېىىٓ »)زەٍسۇ، )ئۇالرغب( ئېَحمىٕىي، « ئىّبْ ئېَححۇق»ئەئراثىالر:

ۋە  لبهللاضىٍەر ثوٍطۇٔسۇق زەڭالر، ئىّبْ جېري ضىٍەرٔىڭ زىٍىڭالرغب وىرِىسى، ئەگەر ضىٍەر 
ضىٍەرٔىڭ ئەِەٌىڭالرزىٓ ھېچ ٔەرضىٕي هللا پەٍغەِجىرىگە ئىحبئەت لىٍطبڭالر، ا ئۇٔىڭ

ھەلىمەجەْ )ِۆئّىٍٕەرگە( ٔبھبٍىحي ِەغپىرەت لىٍغۇچىسۇر، )ئۇالرغب( هللا وېّەٍحىۋەجّەٍسۇ، ا
 «. ٔبھبٍىحي ِېھرىجبٔسۇر

ئىىىي ٍۈزٌىّىچىٍىه پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ زەۋرىسىال ثبر ثوٌۇپ، ِۇضۇٌّبْ 
ىَبپىحىگە وىرىۋاٌغبْ، ئەِّب ِۇضۇٌّبٔسارچىٍىمحىٓ لىٍچە ئەضەر ثوٌّىغبْ ثىرِۇٔچە ئبزەَ ل

لۇرئبْ وەرىّٕىڭ  .ثوٌۇپّۇ، ثەزەۋىٌ ئەرەثٍەرٔىڭ وۆپىٕچىطي غۇٔساق ئىسى .ثبرئىسى
جبئبال ثۇ ئەھۋإٌي ئەٌچىطىگە ثىٍسۈرگەْ ۋە هللا ئبٍەجٍىرىسىٓ ئوچۇق وۆرۈۋېٍىػمب ثوٌىسۇوي، ا

زەرۋەلە،  .ِۇۋاپىك پۇرضەت جبپمبْ ھبِبْ زىٕسىٓ لبٍحىسىغبٍٔىمىٕي ضەِىگە ضبٌغبٔىسىئۇالرٔىڭ 
 .پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ھبٍبت ۋالحىسىال ِۇرجەزٌىه ئبالِەجٍىرى وۆرۈٌۈغىە ثبغٍىغبٔىسى

ھەجحب ٍەِۀسە ئەي ئەضۋە ئەي ئۀطي، ٍەِبِەزە ِۇضەٍٍىّەجۇي وەززاة ۋە ٔەجىس زىَبرىسا 
ئەضەزىٌ لبجبرٌىمالر ئۆزٌىرىٕي پەٍغەِجەر ئبجىۋېٍىػحي، ئەِّب ذەٌممە ئوچۇق ـ  جۇٌەٍھەجۇي

چۈٔىي ئۇالر پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئۆزٌىرىٕىڭ  .ئبغىبرە جبوبرالغمب پېحىٕبٌّىسى
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  .ئۈضحىگە لوغۇْ ئەۋەجىػىسىٓ لورلمبٔىسى
جبرلىٍىع ثىٍۀال، ئۇالر پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ۋاپبت ثوٌغبٍٔىمي ھەلمىسىىي ذەۋەر 

ئىع  .زەرھبي ئىطالِسىٓ ٍېٕىپ، ئۆزٌىرىٕىڭ پەٍغەِجەر ئىىۀٍىىىٕي ئوچۇق ئېالْ لىٍسى
ثۇٔىڭ ثىٍۀال جۈگىّەً، ٔۇرغۇٍٔىغبْ ثەزەۋىٌ ئەرەثٍەرٔىڭّۇ ئىىىي ٍۈزٌىّىچىٍىىي ئوجحۇرىغب 

ثۇ  .مىٕي جبوبرالغحيچىمىػمب ثبغالپ، جبھىٍىَەت زەۋرىسىىي ئېحىمبز ۋە ھبٍبجىغب لبٍحمبٍٔى
  .پىحٕىسىٓ پەلەت ِەزىٕە ِۇٔەۋۋەر، ِەوىە ِۇوەررەَ ۋە جبئىف غەھەرٌىرىال ضبلٍىٕىپ لبٌسى

ھەزرىحي ئەثۇثەورى ذەٌىپىٍىه ِبلبِىغب چىمّبً جۇرۇپال، ثۇ ِۇرجەزٌەر ئەٌچي ئەۋەجىپ 
پىٕىڭ ثۇ ھەلحە ئۇالر ذەٌى .ئۆزٌىرىٕي زاوبت ثەرگۈچىٍەرٔىڭ ضىرجىسا جۇجۇغٕي جەٌەپ لىٍىػحي

ئۆزٌىرىگە رازىّۀٍىه ثىٍسۈرىسىغبٍٔىمىٕي ۋە جەٌەپٍىرىٕي لوثۇي لىٍىسىغبٍٔىمىٕي 
  .ھېطبثالغمبٔىسى

ِۇرجەزٌەر ِەزىٕە ھۆوۈِىحىٕىڭ ئەضىەر ضبٔىٕىڭ ئبز، ئۆزٌىرىٕىڭ وۆپ ۋە وۈچٍۈن 
بٍٔىمىغب ۋە ئىىۀٍىىىٕي وۆززە جۇجۇپ ھەزرىحي ئەثۇثەورىٕي ئۆزٌىرىگە ثوٍۇْ ئەگسۈرەٌەٍسىغ

ئەِّب ٔەجىجىسە  .ئۇٔىڭغب ئۆزٌىرىٕىڭ جەٌەپٍىرىٕي لوثۇي لىٍسۇراالٍسىغبٍٔىمىغب ئىػىٕىػەجحي
چۈٔىي ھەزرىحي ئەثۇثەورى ھەلىمەجەْ ئىطالَ  .ئۇالرٔىڭ ثۇ ذىَبٌي جبِبِەْ ضۇغب چىالغحي

ە ِۇلىُ ثەٌگىٍىۋەجىەْ ھۆوۈٍِەرٔىڭ ھېچجىرىگە ضەي لبرىّىغۇزەن زەرىجىسە وۈچٍۈن ۋ
زەرۋەلە، ئۇالرٔىڭ  .جەۋرۀّەش ئىّبٔغب ئىگە ئىسى ۋە ئبذىرلي ٔەپىطىگىچە ثۇ ٍوٌسا جىروىػەجحي

  .ئۈضحىگە لوغۇْ جبرجحي
ئۇضبِە پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئبزاز گەرزىطي ۋە ئەڭ ٍبذػي وۆرىسىغبْ ئبضرأسى 

ئۇضبِۀىڭ ئبٔىطي ئۇِّۇ ثبٌىطي زەٍسٔىڭ ئوغٍي، زەٍس ثوٌطب ھبرىطۀىڭ ئوغٍي ثوٌۇپ، 
پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ  .ئەٍّەْ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ جەرثىَەچىطي ئىسى

  .ضبھبثىطي ئۇضبِۀي ھەَ ئۇٔىڭ زازىطىٕي ئۆز جېٕىسىٓ ئەزىس وۆرەجحي
پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ۋاپبت ثوٌۇپ، ئۈچ وۈٔسىٓ وېَىٓ ھەزرىحي ئەثۇثەورى 

ئۇ ذەٌىپىٍىه ضۈپىحي ثىٍەْ لوغۇٔغب پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ  .سىذەٌىپىٍىىىە جەٍىٍٕۀ
ھەزرىحي ئەثۇثەورى لبرارگبھمب ثېرىپ  .ثەٌگىٍىگەْ ٔىػبٔغب لبراپ ٍۈرۈظ لىٍىػمب ئەِر ثەرزى

لوِبٔساْ ئۇضبِە ھەزرىحي ئۆِەرٔىڭ ئبٌسىغب  .لوغۇٕٔي ئۇزىحىپ لوٍۇپ، ِەزىٕىگە لبٍححي
ضەْ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ”ئىػٕي ئۆجۈٔسى: وېٍىپ، ئۇٔىڭسىٓ ِۇٔساق ثىر 

 .ذەٌىپىطگە ثېرىپ ئېَحمىٓ! رۇذطەت لىٍطب، ِەْ ھبزىرچە لوغۇٕٔي چېىىٕسۈرۈپ جۇراً
غۇڭب ثۇ ذەجەرٌىه پەٍححە  .چۈٔىي ئەڭ وۈچٍۈن ضبھبثىٍەرٔىڭ ھەِّىطي ثۇ لوغۇٔغب لېحىٍسى

زەي غۇ چبغسا، ئۀطبرالرِۇ ھەزرىحي “ . ذەٌىپىٕي ٍبٌغۇز جبغالپ لوٍۇغحىٓ ئۀطىرەۋاجىّەْ
ئەگەر )ذەٌىپە( ثۇ لوغۇٕٔي ئەۋەجىػحىٓ راضحىٕال ۋاز وېچەٌّىطە، ئەڭ ثوٌّىغبٔسا ”ئۆِەرزىٓ: 

زەپ جەٌەپ “ ثىسگە ٍبغحب ئۇضبِەزىٓ چوڭ ۋە جەجرىجىٍىه ثىرىٕي لوِبٔساْ لىٍىپ ثەرضۇْ!
  .لىٍىػحي

ئەثۇثەورىٕىڭ ٍېٕىغب وېٍىپ، ئۇٔىڭ ھەزرىحي ئۆِەر ئۇضبِۀىڭ ئەِرى ثىٍەْ ھەزرىحي 
ِبڭب لبراڭالر! ئىث ۋە ”ھەزرىحي ئەثۇثەورى ئۆِەرگە:  .پىىرىٕي ئەثۇثەورىگە ثبٍبْ لىٍسى

ثۆرىٍەرٔىڭ ِېٕي پبرچىٍىۋىحىسىغبٍٔىمىٕي ثىٍطەِّۇ، پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ لبرار ثەرگەْ ثىر 
ئۀطبرالرِۇ ”حي ئۆِەر ثۇ لېحىُ: ھەزرى .زەپ جبۋاة ثەرزى“ ئىػحىٓ ئەضال ۋاز وەچّەٍّەْ
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ئۇضبِۀىڭ ئورٔىغب ٍبغحب ئۇٔىڭسىٓ چوڭ ۋە جەجرىجىٍىه ثىرىٕي جەٍىٍٕەپ ثېرىػىڭٕي جەٌەپ 
ثۇ ضۆزٌەرٔي ئبڭٍىغبْ ھەزرىحي ئەثۇثەورى لبجحىك غەزەپٍۀسىىي،  .زېسى“ لىٍىػىۋاجىسۇ

ئبٔبڭ ”ساق زېسى: ئورٔىسىٓ ضەورەپ جۇرۇپ ھەزرىحي ئۆِەرٔىڭ ضبلىٍىسىٓ جۇجحي ۋە ِۇٔ
ئۆٌطۇْ، ئي ئىجٕي ذەجحبة! پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ثەٌگىٍىگەْ ٔەرضىٕي ِېٕىڭ ثۇزۇغۇِٕي 

ئۇضبِە  .غۇٔىڭ ثىٍەْ ھەزرىحي ئۆِەر زەرھبي لبرارگبھمب لبٍححي “جەٌەپ لىٍىۋاجىطىٍەر ـ ھە؟!
 ئۇٔىڭسىٓ: ــ لبٔساق ثوٌسى؟ ـ زەپ ضورىۋىسى، ئۇ: 

ٍوٌۇڭغب ِېڭىع! ذەپ، ھەِّىڭ ٍېحىُ لېٍىػبرضەْ! ضەْ  ــ وۆزۈِسىٓ ٍولىٍىپ،
  .ذەلٕىڭ ٍۈزىسىٓ پەٍغەِجەرٔىڭ ذەٌىپىطي ئبٌسىسا رەضۋا ثوٌسۇَ، ـ زېسى

ھەزرىحي ئۆِەر وەجىۀسىٓ وېَىٓ، ھەزرىحي ئەثۇثەورى لبرارگبھمب لبٍحب وېٍىپ، 
ئۆزىّۇ لىطمب ثىر  .بٌسىئبٔسىٓ ئۇالرٔي رىغجەجٍۀسۈرۈپ، ٍوٌغب ض .ئەضىەرٌەرٔي ئبگبھالٔسۇرزى

ئۇضبِە ئبت ئۈضحىسە، ھەزرىحي ئەثۇثەورى پىَبزە  .ئبرىٍىممىچە لوغۇْ ثىٍەْ ثىٍٍە ِبڭسى
ئۇضبِە ھەزرىحي  .ثوٌۇپ، ئۇٔىڭ ئۇٌىغىٕي ئبثسۇرراھّبْ ئىجٕي ئەۋف ٍېحىٍىۋاٌغبٔىسى

ٔبِي ثىٍەْ لەضەَ  ٔىڭهللائي پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ذەٌىپىطي! ”ئەثۇثەورىگە: 
زەپ ئۆزىٕىڭ “ لىٍىّۀىي، ٍب ضەْ ئېحىڭغب ِىٕگىٓ ٍبوي ِەْ ئېحىّسىٓ چۈغەً!

ئەِّب ھەزرىحي ئەثۇثەورى:  .جۆۋۀچىٍىىىٕي ۋە ئۇٔىڭغب ثوٌغبْ چوڭمۇر ھۆرِىحىٕي ئىپبزىٍىسى
 .ٔبِي ثىٍەْ لەضەَ لىٍىّۀىي، ضۀّۇ ئېحىڭسىٓ چۈغّىگىٓ، ِۀّۇ ِىّٕەً ٔىڭهللاٍبق! ”
ٍوٌىسا ِېٕىڭ ئبٍبغٍىرىّّۇ ثىرەر ضبئەت جوپب ـ چبڭ ثوٌطب، ٔېّە ثوپحۇ؟ ثىٍىپ لوٍۇڭالروي،  هللا
جبئبال جىھبزلب لبجٕبغمبْ ثىر ِۇضۇٌّبٕٔىڭ ھەرثىر لەزىّي ئۈچۈْ ٍەجحە ٍۈز ھەضطە ضبۋاة هللا ا

 .ىزېس“ ثېرىسۇ، ِەرجىۋىطىٕي ٍەجحە ٍۈز ھەضطە ئۆضحۈرىسۇ ۋە ٍەجحە ٍۈز گۇٔبھىٕي ٍۇٍۇۋېحىسۇ
 .زېسى“ ھەزرىحي ئۆِەرٔي ِبڭب ٍبرزەِچي لىٍىپ جەٍىٍٕەپ ثەرگەْ ثوٌطبڭ!”ئۇضبِە ئۇٔىڭغب: 

ھەزرىحي ئەثۇثەورى ئۇٔىڭ ثۇ جەٌىپىٕي لوثۇي لىٍسى، ئبٔسىٓ لوغۇٕٔي ٍۀە ثىر لېحىُ 
ئي ِۇھبجىرالر جبِبئەضي! ثىر ئبز جوذحبڭالر! ضىٍەرگە ”جوذحىحىپ ِۇٔساق ذىحبة لىٍسى: 

 .ثۇالرٔي ئېطىڭالرزا چىڭ جۇجۇغۇڭالرٔي جەۋضىَە لىٍىّەْ .ئوْ ٔەضىھىحىُ ثبرزەٍسىغبْ 
ذىَبٔەت لىٍّبڭالر، چەوحىٓ ئبغّبڭالر، پبٔبھٍىك جىٍىگۀٍەرٔي ئۆٌحۈرِەڭالر، ثبغمىالرٔي 
ۋەھػىٍَەرچە ئۆٌحۈرِەڭالر، ٍبغبٔغبٔالرٔي، وىچىه ثبٌىالرٔي ۋە ئبٍبٌالرٔي ئۆٌحۈرِەڭالر، ذورِب 

ٕي زىسە لىٍّبڭالر، وۆٍسۈرِەڭالر، ھېچمبٔساق زەي ـ زەرەذٕي وەضّەڭالر، زەرەذٍىرى
 . زۈغّۀٕىڭ لوً، وبال، جۆگىٍىرىٕي ثوغۇزٌىّبڭالر

ئبٌسىڭالرغب زۇَٔب ھبٍبجىٕي جەرن ئېحىپ، وېچە ـ وۈٔسۈز ئىجبزەت ثىٍەْ ِەغغۇي ثوٌىسىغبْ 
ۋە ٍۀە ئبٌسىڭالرغب زەضحىربْ  .رثەزى وىػىٍەر ئۇچراٍسۇ، ئۇالرغب ھەزگىس چېمىٍغۇچي ثوٌّبڭال

ضېٍىپ، ھەرذىً جبئبِالر جبرجىسىغبْ وىػىٍەر ئۇچراٍسۇ، ثۇالرزىٓ ھەزەر ئەٍٍەڭالر، ئۇالر 
ئبٔسىٓ ٍۀە چېچىٕىڭ  .ٔبِىٕي جىٍغب ئبٌغبٔسىٓ وېَىٓ زەضحىرىٕىغب لوي ئۇزىحىڭالر ٔىڭهللا

غبْ وىػىٍەرٔي ئوجحۇرىٕي چۈغۈرىۋېحىپ، ئەجراپىٕي ذۇززى ٍۆگەوحەن لوٍۇپ لوٍ
ٔبِي ثىٍەْ ئبٌغب!  ٔىڭهللائۇچرىحىطىٍەر، ئۇالرٔي لىٍىچ ثىٍەْ ئبگبھالٔسۇرۇڭالر! لېٕي ئەِىطە، 

 “جېٕىڭالرٔي ئبٌّبلچي ثوٌطب، زۈغّۀٕىڭ لىٍىچي ٍبوي ذوٌېرا ثىٍەْ ئبٌطۇْ!هللا ا
پەٍغەِجەر ”ئبٔسىٓ ھەزرىحي ئەثۇثەورى ئۇضبِەگە ِۇٔساق زەپ جەٌىّبت ثەرزى: 

ئبۋۋاي لۇززا زىَبرىسىٓ ثبغال،  .ئەٌەٍھىططبالَ ضبڭب لبٔساق ئەِر ثەرگەْ ثوٌطب، غۇٔساق لىٍغىٓ
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ئبٔسىٓ ئبثىٍگە وەي! پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئەِرٌىرىسىٓ ھېچمبٔساق ٔۇلطبْ لوٍّب ۋە 
اْ ئۇٔىڭ ئەِرٌىرىگە ھېچٕەرضە لوغّىغبٍٔىمىّٕي وۆرۈپ، ئۇٔىڭ ئورٔىغب چىممبٍٔىمىّغب ھەٍر

زىً ِەرۋە ۋە ۋازى لبجبرٌىك ٍەرٌەرگە ٍوٌۇلۇپ  .ئۇضبِە ئبٌغب لبراپ ٍۈرۈپ وەجحي“ لبٌّب!
ئبجٍىك لوغۇٔي  .ئۆجىۀسىٓ وېَىٓ، پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ثۇٍرىغبْ ٍەرگىچە ٍېحىپ ثبرزى

ٔۇرغۇْ غۀىّەت  .ثىٍەْ لۇززا لەثىٍىطي ئۈضحىگە ٍۈرۈظ لىٍسى، ئبثىٍغب ھۇجۇَ لىٍسى
  .وۈٔسە ئبراْ جبِبِالٔسى 40ثۇ ۋەزىپە، ثېرىپ ـ وېٍىػحىٓ ضىرت،  .ىجوپٍىس

ِۇرجەزٌەر زاوبجٕي ئۆزٌىرىسىٓ ثىىبر لىٍىۋېحىع ئۈچۈْ ذەٌىپىٕىڭ ئبٌسىغب ۋەوىٍٍەر 
ھەزرىحي ئەثۇثەورى ثۇ جەوٍىپٕي لەجئىٌ رەت لىٍسى ۋە ثۇ ِەغھۇر ضۆزىٕي  .ئۆِىىي ئەۋەجحي

لەضەَ لىٍىّۀىي، پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ۋالحىسا )زۆٌەجىە(  لبهللا”زەي غۇ چبغسا ئېَححي: 
جۆٌىگەْ ٔەرضىٕي )ثۈگۈْ( جۆٌىّەضٍىه ئۈچۈْ جىروىػىسىغبْ ثوٌطب، )جۆٌەٍسىغبْ ٔەرضىطي 

 “. جۆگىٕىڭ چۇٌۋۇرىچىٍىه ٔەرضە ثوٌطىّۇ( ئۇالرزىٓ غۇ ٔەرضىٕي جۆٌەجىىچە ئېٍىػىّەْ
بٔب ِۇغۇٔساق ثۆٌۈّٔەش، ثىر پۈجۈْ زەپ غۇٔساق، ھەزرىحي ئەثۇثەورى ئىطالِٕي ِ

چۈٔىي پەرزٌەرٔىڭ ثىر ـ ثىرىسىٓ پەرلي ٍوق ثوٌۇپ، زاوبت ھەرلبٔچە ئىمحىطبزىٌ جېّب  .ثىٍەجحي
لۇٌٍۇق لىٍىػٕىڭ ثىر  لبهللاثوٌۇپ وەجطىّۇ، ئۇ ئىطالِٕىڭ ِۇھىُ غەرجٍىرىسىٓ ثىرى، 

ىر لىطّىغب ضەي لبراغمب ھەرگىس ئىطالِٕىڭ ثىر لىطّىٕي ئىجرا لىٍىپ، ٍۀە ث .وۆرۈٔۈغىسۇر
  .ثوٌّبٍسۇ

ھەزرىحي ئەثۇثەورى زاوبت ثېرىػٕي ذبٌىّىغبْ ِۇٔبپىمالرٔىڭ ۋەوىٍٍىرىگە لوپبي جەگسى 
ئۆز ئىسىَىطىسە چىڭ جۇرۇپ، ئۇالرٔي  .ۋە ئۇالرغب ھبلبرەت لىٍىپ، جەٌەپٍىرىٕي رەت لىٍسى

ڭ ۋەوىٍٍىرى ئۆز لەثىٍىٍىرىگە لبٍحىپ ِۇٔبپىمالرٔى .زىٕٕىڭ ئەھىبٍِىرىغب ثوٍطۇٔۇغمب زورٌىسى
چۈٔىي ئۇ  .ثېرىپ، ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ضبْ جەھەجحە ثەوّۇ ئبز ئىىۀٍىىىٕي ِەٌۇَ لىٍىػحي

ِەزگىٍٍەرزە ئۇضبِۀىڭ لوغۇٔي ثىسأطالرغب لبراپ ٍۈرۈظ لىٍغبچمب، ِۇضۇٌّبٔالر ئبٔسا ـ ضبٔسا 
ي ِەزىٕىگە ھۇجۇَ لىٍىػمب ثۇ ۋەوىٍٍەر ئۆزٌىرىٕىڭ لەثىٍىٍىرىٕ .لېٍىپ لبٌغبٔىسى

  .وۈغىۈرجّەوحە ئىسى
ھەزرىحي ئەثۇثەورى ئۇضبِۀىڭ لوغۇٔىٕي ئۇزىحىپ لوٍغبٔسىٓ وېَىٓ ِەزىٕىگە لبٍحىپ 
وېٍىپ، غەھەرٔىڭ چۆٌٍەرگە لبرىحىپ ئېچىٍغبْ زەرۋازىٍىرىغب ٔوپۇزٌۇق ضبھبثىٍەرٔي لبراۋۇي 

ى لبٍحىپ وەٌگىچە، ِۇرجەزٌەرگە ھەزرىحي ئەثۇثەورى ئۇضبِۀىڭ لوغۇٍٔىر .لىٍىپ لوٍسى
غۇڭب ئۇ ثەزىسە ئۆزىگە وەٌگەْ ۋەوىٍٍەرٔي  .لبرغي جەڭ ئېالْ لىٍّبضٍىمٕي پالٍٔىسى

وۈجۈۋېٍىپ، ثەزىسە ئۆزى ئۇالرغب ۋەوىً ۋە ھەٍئەجٍەرٔي ئەۋەجىع ئبرلىٍىك ۋالىث ئۆجىۈزۈغىە 
  .جىرىػبجحي

لىٍغبْ لوغۇْ لبٍحّىغبْ ٌېىىٓ ثەزى ِۇٔبپىك لەثىٍىٍەر ثىسأطمب لبرغي ٍۈرۈظ 
زەرۋەلە، ھەزرىحي  .پۇرضەجحىٓ پبٍسىٍىٕىپ، ِەزىٕىگە ثېطىپ وىرىػٕي ذىَبي لىٍىػبجحي

ئەثۇثەورى ئۇضبِۀىڭ لوغۇٔىٕي ئۇزىحىپ، ِەزىٕىگە لبٍحمبٔسىٓ وېَىٓ ئۈچ وۈْ ئۆجّەً 
لىححب، ِۇٔبپىمالر ِەزىٕىگە ھۇجۇَ لىٍغبْ ۋا .جۇرۇپال ِەزىٕە وېچىٍىه ھۇجۇِغب ئۇچرىسى

جىسزىٌ پەٍححە ٍبرزەَ لىٍىػي ئۈچۈْ زۇٌھىططە زېگەْ ٍەرگە ثىر ثۆٌۈن ئەضىەرٔي 
ئۇالر ِەزىٕىگە وىرىع ئېغىسٌىرىغب ھۇجۇَ لىٍغبْ ۋالىححب، غەھەرٔي  .ئورۇٔالغحۇرۇپ لوٍسى

ِۇھبپىسالرٔىڭ ئبرلب جەرىپىسە ذەۋەرچىٍەر ٍۈگۈرۇپ  .لوغسىغۇچي ِۇھبپىسەجچىٍەرگە زۇچ وەٌسى
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ثۇ ذەۋەرچىٍەر زەرھبي ِەضجىسوە ثېرىپ، ۋەلۀي ھەزرىحي ئەثۇثەورىگە  .ەجحيٍۈرۈغ
  .ٍەجىۈززى

ذەٌىپە ِۇھبپىسالرٔىڭ لبجحىك لبرغىٍىك ثىٍسۈرۈغىٕي جبپىٍىغبٔسىٓ وېَىٓ، ئۆزىّۇ ئەڭ جېس 
ضۈرئەجحە ثىر لوغۇٕٔي ثبغالپ، غەھەرٔىڭ وىرىع ئېغىسٌىرىغب لبراپ ٍۈگۈرزى ۋە 

ئۇالر زۈغّۀٕي لوغالپ، زۇٌھىططە زېگەْ  .ثىرزەِسىال جىرە ـ پىرەڭ لىٍىۋەجحيثبضمۇٔچىالرٔي 
ٍەرگە وەٌگۀسە، زۈغّۀٕىڭ ئبٌسىٓ ئورۇٔالغحۇرۇپ لوٍغبْ ٍبرزەِچي لوغۇٔي ثىٍەْ 

ِۇٔبپىمالر جۇٌۇِالرغب ھبۋا جوٌسۇرۇپ، ئېگىس ٍەرٌەرزىٓ پەضىە لبرىحىپ  .زولۇرۇغۇپ لبٌسى
ٌّبٔالرٔىڭ جۆگىٍىرىٕي ھۈروۈجّەوچي ۋە ۋالىث ئۆجىۈزِەوچي زوِىٍىحىع ئبرلىٍىك ِۇضۇ

ثۇ  .ِۇضۇٌّبٔالر ئۇالرٔي وۆپ لوغالغٕىڭ ھبجىحي ٍوق زەپ لبراپ ِەزىٕىگە لبٍححي .ثوٌۇغحي
ئۇالرِۇ ئۇالرٔىڭ  .ئبرىٍىمحب ِۇٔبپىمالر زۇٌمىططەزىىي جەرەپسارٌىرىسىٓ ٍبرزەَ جەٌەپ لىٍسى

ىطي ھەزرىحي ئەثۇثەورىّۇ ِەزىٕىسە لبٍحىسىٓ جەٍَبرٌىٕىپ، غۇ وېچ .چبلىرىمىغب ئبۋاز لوغحي
  .ٍېرىُ وېچە ثوٌغبٔسا لوغۇٕٔي ثبغالپ ِەزىٕىسىٓ چىمحي

لوغۇٕٔىڭ ئوڭ لبٔىحىغب ٔۇِبْ ئىجٕي ِۇلەررىٓ، ضوي لبٔىحىغب ئۇٔىڭ ئىٕىطي ئبثسۇٌالھ 
لوِبٔسأٍىك ئىجٕي ِۇلەررىٓ ۋە ئبرلب ضەپىە ئۇالرٔىڭ ئىٕىطي ضۇۋەٍس ئىجٕي ِۇلەررىٓ 

ضەھەر ۋالحي، جېري جبڭ ٍورۇِبً جۇرۇپال زۈغّۀٍەر ثىرزىٕال ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ  .لىٍىۋاجبجحي
ٔېّە ثوٌغىٕىٕي ئبڭمىرىپ ثوالٌّىغبْ زۈغّۀٍەر پبجپبراق ثوٌۇپ،  .لىٍىچٍىك ھۇجۇِىغب ئۇچرىسى

پ، وۆڭٍي ثۇ زەپەر ثىٍەْ ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ روھي وۆجۈرۈٌۈ .ھەرجەرەپىە لېچىػمب ثبغٍىسى
لەثىٍىٍەر ئىچىسە ِۇضۇٌّبْ پېحي لېٍىپ لبٌغبٔالرِۇ ئىطالَ زىٕىسا چىڭ جۇرۇغمب  .جىٕجىسى

ٍۀي  .غۇٔىڭ ثىٍەْ جەڭ، ِۇضۇٌّبٔالرٔي ضۆٍۈٔسۈرىسىغبْ ٍۀە ثىر ئىع ٍۈز ثەرزى .جىروەغحي
  .لەثىٍىٍەرزىٓ ٍىغىٍغبْ زاوبت ِەزىٕىگە ضبق ـ ضبالِەت ٍېحىپ وەٌسى

ئۇٔسىٓ وېَىٓ،  .ە لوغۇٔي ٍوٌغب چىمىپ، ٔەق ئىىىي ئبً ثوٌغبٔسا ٍۈز ثەرزىثۇ ۋەلە ئۇضبِ
ثۇ ۋەلەزىٓ ئوْ وۈْ  .ِۇضۇٌّبٔالرٔي ضۆٍۈٔسۈرىسىغبْ ئۈچىٕچي ذەۋەر ٍېحىپ وەٌسى

 .ئۆجّەٍال، ئۇضبِۀىڭ لوغۇٍٔىرى زەپەر لۇچۇپ، وۆپٍىگەْ غۀىّەت ثىٍەْ لبٍحىپ وەٌسى
ضىٍەر ئبراَ ”ئۆزىٕىڭ ئورٔىغب ٔبئىت لىٍىپ ثەٌگىٍەپ: ھەزرىحي ئەثۇثەورى ئۇضبِۀي 

زېگۀسىٓ وېَىٓ، زۇٌمىططە ۋە ِەزىٕىٕىڭ وىرىع ئېغىسٌىرىغب جەٍىٍٕەپ “ ئېٍىۋېٍىڭالر!
لوٍغبْ ئەضىەرٌىرى ثىٍەْ ثىٍٍە ِۇٔبپىك ۋە ِۇرجەزٌەرٔىڭ ئۈضحىگە لبٍحب ٍۈرۈظ لىٍّبلچي 

ٍۀە  .ططە ۋە زۇٌمىططەگە لبراپ ٍوٌغب چىمحيزۇٌھىضبھبثىٍەرٔىڭ جوضۇغىغب ئۇٔىّبً  .ثوٌسى
ٔۇِبْ ئىجٕي ِۇلەررىٓ ۋە لېرىٕساغٍىرىٕي ئبٌسىٕمي لېحىّمىسەن ٍبٍٔىرىغب ئېٍىپ، ئەي ئەثرەق 
راٍؤىسىىي رەِسە زېگەْ ٍەرگە ثېطىپ وىرىپ، ئۇ ٍەرزىىي ِۇٔبپىمالر ثىٍەْ لوراٌٍىك 

 .ىىٕىپ، ئبٌسى ـ وەٍٕىگە لبرىّبً لبچحيِۇٔبپىمالر چې .جولۇٔۇغحي ۋە ئۇالرٔي ِەغٍۇپ لىٍسى
ثۇ ئبرىٍىمحب ٍۀە لەثىٍىٍەرزىٓ ٍىغىٍغبْ زاوبت ِبٌٍىرى  .ھەزرىحي ئەثۇثەورى ِەزىٕىگە لبٍححي

ِبي غۇ لەزەر وۆپ ئىسىىي، ئىطالَ زۆٌىحىٕىڭ ذەزىٕىطىٕىڭ  .ِەزىٕىگە ئېٍىپ وېٍىٕسى
  .چىمىّىسىّٕۇ ئېػىپ وەجحي

غۇڭب ھەزرىحي  .ىڭ ئەضىەرٌىرىّۇ ذېٍي ئوثساْ ئبراَ ئېٍىۋاٌسىثۇ ِەزگىً ئىچىسە، ئۇضبِۀ
ثۇ ٍېرىسە ثبظ وۆجۈرۈپ چىممبْ   - ئەثۇثەورى ئۇالرٔي ئەرەة ٍېرىُ ئبرىٍىٕىڭ ئۇ ٍەر

ثۇ ضەپٍەرٔىڭ لوِبٔسأٍىرى  .ِۇٔبپىمالرٔىڭ ئۈضحىگە ئەۋەجىع ئۈچۈْ ئوْ ثىر ضەپىە ئبٍرىسى
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 ئىسى: ۋە لوغۇٕٔىڭ ٔىػبٍٔىرى جۆۋۀسىىىچە 
ثىرىٕچي، ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىس: ئۇ ئبۋۋاي ئۆزىٕي پەٍغەِجەر زەپ جبوبرٌىغبْ جۇٌەٍھب ئىجٕي 

ثۇ ۋەزىپىٕي ِۇۋەپپىمىَەجٍىه جبِبٍِىطب،  .ذۇۋەٍٍىس ئەي ئەضەزىَٕىڭ ئۈضحىگە ٍۈرۈظ لىٍىسۇ
ۈظ ئەي ثەجحبھ راٍؤىسىىي ِبٌىه ئىجٕي ٔۇۋەٍرە ئەي ٍبرثۇئي ئەي جەِىّىَٕىڭ ئۈضحىگە ٍۈر

  .لىٍىسۇ
ئىىىىٕچي، ئىىرىّە ئىجٕي ئەثۇجەھىً: ئۇِۇ ئۆزىٕي پەٍغەِجەر زەپ جبوبرٌىغبْ، ثۀي 

  .ھۀىفە لەثىٍىطىٕىڭ رەئىطي، ٍەِبِەٌىه ِۇضەٍٍىّەجۇي وەززاپ ثىٍەْ ئۇرۇظ لىٍىسۇ
ئۈچىٕچي، غۇرەھجىً ئىجٕي ھەضۀە: ھەزرىحي ئەثۇثەورى ئۇٔىڭ لوِبٔسأٍىمىسىىي 

ە ئۇرۇظ لىٍىسىغبْ ئىىرىّۀىڭ لوغۇٔىغب ٍبرزەِچي لوغۇْ لىٍىپ لوغۇٕٔي ٍەِبِەز
  .ثەٌگىٍىسى

جۆجىٕچي، ِۇھبجىر ئىجٕي ئەثۇئۇِەٍَە: ھەزرىحي ئەثۇثەورى ئۇٔىڭ لوغۇٔىغب ٍەِۀسە 
ئۆزىٕىڭ پەٍغەِجەرٌىىىٕي جبوبرٌىغبْ ٍبٌغبٔچي ئەي ئەضۋەز ئەي ئۀطىٕىڭ لوٌٍىغۇچىٍىرىغب 

 . طىٕي جبپػۇرزىلبرغي ئۇرۇظ لىٍىع ۋەزىپى
ثەغىٕچي، ئەِر ئىجٕي ئبش: ھەزرىحي ئەثۇثەورى ئۇٔىڭ لوغۇٔىٕي غىّبٌسىىي لۇززا 

 . لەثىٍىطىٕىڭ ئۈضحىگە ئەۋەجحي
  .ئبٌحىٕچي، ذبٌىس ئىجٕي ضەئس ئىجٕي ئەي ئبش: غبِٕىڭ غەرلىٌ راٍؤٍىرىغب ئەۋەجىٍسى

ئۇٔىڭغب ئۇِبٔسىىي زەثب ذەٌمىٕىڭ ٍەجحىٕچي، ھۇزەٍفە ئىجٕي ِېھطبْ: ھەزرىحي ئەثۇثەورى 
  .ئۈضحىگە ٍۈرۈظ لىٍىع ئەِرىٕي ثەرزى

ضەوىىسىٕچي، ئەرفەجە ئىجٕي ھەرضەِە: ھەزرىحي ئەثۇثەورى ئۇٔىڭ ئبۋۋاي ِبھبراغب 
  .ثېرىپ، ئبٔسىٓ ھۇزەٍفۀىڭ لوغۇٔىغب لېحىٍىػٕي ثۇٍرىسى

ە ئۇالرٔىڭ جولمۇزىٕچي، ِبئىٓ ئىجٕي ھبجىس: ئۇٔىڭ لوغۇٔىٕي ثۀي ضۇٌەٍُ ۋ
  .ئىححىپبلسىػي ثوٌغبْ ھەۋازىٓ لەثىٍىٍىرىٕىڭ ئۈضحىگە ئەۋەجحي

ئؤىٕچي، ضۇۋەٍس ئىجٕي ِۇەلەررىٓ: ئۇٔىڭ لوغۇٔىٕي ٍەِۀٕىڭ جىھبِە راٍؤىسىىي 
  .ئىطَبٔچىالرٔي ثبضحۇرۇظ ئۈچۈْ ئەۋەجحي

 . وٌغب چىمحيئوْ ثىرىٕچي، ئەي ئەال ئىجٕي ئەي ھەزرەِىٌ: ثۇ لوِبٔساْ ثەھرەٍٕگە لبراپ ٍ
ھەزرىحي ئەثۇثەورى ئۆزى لوِبٔسأٍىك لىٍىۋاجمبْ لوغۇٕٔي ثبغالپ ئەي ئەثرەلٕىڭ راثسا 
راٍؤىسىىي ئەثص ۋە زۇثَبْ لەثىٍىٍىرىٕي ِەغٍۇپ لىٍغبٔسىٓ وېَىٓ، ئۇالرٔىڭ ثۇزەھە 

ئۆزىٕي پەٍغەِجەر زەپ  .راٍؤىسىىي ثبغمب جبرِبلٍىرىٕي ثوٍطۇٔسۇرۇظ ئۈچۈْ ٍۈرۈظ لىٍسى
ثۇ ٍەرزىىي جولۇٔۇغحب جۇرغبۋۇٌٍىرىسىٓ ئۇوىبغە  .جبوبرٌىغبْ جۇٌەٍھبِۇ ِۇغۇ ٍەرزە ئىسى

رەضّىٌ جەڭ ثبغالٔسى، زۈغّەْ  .ئىجٕي ِېھطبْ ثىٍەْ ضبثىث ئىجٕي ئەرلەَ غېھىث ثوٌسى
لوغۇٔىٕىڭ لوِبٔسأي ئۇٍەٍٕە ئىجٕي ھېطٓ ۋە ئۇٔىڭ لەثىٍىطي فەزارا ئېغىر جبالپەجىە 

زەي غۇ وۈٍٔەرزە، پەٍغەِجەر   .ٕە لەثىٍىطىٕي جبغالپ لبچحيئۇٍەٍ .ئۇچرىسى
غۇٔىڭ ثىٍەْ ِۇرجەزٌەر  .ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ۋاپبجي ھەلمىسىىي ذەۋەر ٍېَىٍسى

ئۇ وۈٍٔەرزە، ِۇضەٍٍىّۀىڭ پەٍغەِجەرٌىه  .جبضبرەجٍىٕىپ، لبٍحىسىٓ وۆپىَىػىە ثبغٍىسى
  .زەۋاضي ئەجراپىغب ذېٍي وۆپ جەرەپسار جوپٍىغبٔىسى

ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىس ِۇرجەزٌەرگە لبرغي جەڭٍىرىٕي ئبٍبغالغحۇرغبٔسىٓ وېَىٓ ِەزىٕىگە 
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لبٍحىپ، ثۇ جەرٍبٔسا ئۆجىۈزگەْ ثەزى ذبجبٌىمٍىرى ئۈچۈْ ھەزرىحي ئەثۇثەورىسىٓ وەچۈرۈَ 
ھەزرىحي ئەثۇثەورى ئۇٔي ئەپۇ لىٍسى ۋە ئۇٔي زەرھبي ٍبٌغبٔچي ِۇضەٍٍىّۀىڭ  .ضورىسى

ذبٌىس ٍەِبِۀىڭ جۇۋەٍك زەپ ئبجبٌغبْ زۆڭٍۈوىٕي  .ۈرۈظ لىٍىػمب ثۇٍرىسىئۈضحىگە لبٍحب ٍ
ئوڭ ۋە ضوي لبٔبجالرٔىڭ ثېػىسا ھەزرىحي ئۆِەرٔىڭ لېرىٕسىػي زەٍس  .ثوٍالپ ھەرىىەجٍۀسى

ِۇھبجىرالرٔىڭ جۇغي ئەثۇ ھۇزەٍفۀىڭ  .ئىجٕي ذەجحبة ثىٍەْ ئەثۇھۇزەٍفە ئىجٕي ئۇججە ثبر ئىسى
ىّٕىڭ، ئۀطبرالرٔىڭ جۇغي ضبثىث ئىجٕي لەٍص ئىجٕي غەِّبضٕىڭ لوٌىسا ئبزاز گەرزىطي ضبٌ

زەضٍىپىسە، ِۇرجەزٌەر ِۇضۇٌّبٔالرٔي ئبرلىغب  .جەڭ ثەوّۇ غىسزەجٍىه ثبغالٔسى .ئىسى
ئەِّب  .چېىىٕسۈرزى، ھەجحب ثىر لىطىُ ئەضىەر ذبٌىسٔىڭ لبرارگبھىغب ٍوغۇرۇٔۇۋېٍىػمب ئۇرۇٔسى

ئوڭػبپ، زۈغّۀگە لبجحىك ھۇجۇَ ثبغالپ، ئۇالرٔي چېىىٕسۈرۈغىە ئبرلىسىٕال ئۆزٌىرىٕي 
ئەِّب  .وبززاپ ِۇضەٍٍىّە لېچىپ، ثىر ثبغمب وىرىپ ٍوغۇرۇٔىۋاٌسى .ِۇۋەپپەق ثوٌسى

ئەپطۇضٍىٕبرٌىمي،  .لۇجۇالٌّىسى، ٔبھبٍىحي وۆپ ئەضىەرٌىرى ثىٍەْ ثۇ ٍەرزە ئۆٌحۈرۈٌسى
، ضبثىث ئىجٕي لەٍص ۋە ثبغمب ئۇلۇِۇغٍۇق، ِۇضۇٌّبٔالر لوغۇٔىسىٓ زەٍس ئىجٕي ذەجحبة

زىّەن ٍۇلىرزىىي ئوْ ثىر لوغۇْ  .ثىٍىٍّىه ۋە ِۆجىۋەر غەذطٍەر ثۇ جەڭسە غېھىث ثوٌسى
ھەزرىحي ئەثۇ ثەورىٕىڭ ثبظ لوِبٔسأٍىمي ۋە جبضبرەجٍىه ضبھبثە رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇِالرٔىڭ 

ە ئىرىػىپ ِۇرجەزٌەر ئۈضحىسىٓ غەٌجە ِبھبرەت، لەھرىّبٍٔىمي ثىٍەْ ٔۇرغۇْ غەٌجىٍەرگ جەزثىر
 . لىٍىپ جۇٔجي ئىطالَ زۆٌىحىٕىڭ وۈچ لۇزىرجىٕي ٔبِبٍەْ لىٍسى

 ھەزرىتي ئەثۇثەورى دەۋرىذە ِەٍذأغب وەٌگەْ فەتىھٍەر
ئەِسى جىھبزٔىڭ  .ِۇرجەزوە لبرغي ئېٍپ ثېرىٍغبْ ئۇرۇظ غەٌىجىٍىه ئبٍبغالغحي

 .ذىً زۈغّۀگە لبرغي جەڭ لىٍّىطب ثوٌّبٍححي ِۇضۇٌّبٔالر ئىىىي .ثبغٍىٕىػي وېرەن ئىسى
ثۇ ئىىىي زۈغّەْ ثىر ـ ثىرى ثىٍەْ جوذحىّبً ئىرحىالپ لىٍىػمبچمب، ئبرىٍىرىسا جولۇٔۇظ ثبر 

ثۇ، ِۇضۇٌّبٔالر ئۈچۈْ پبٍسىٍىك ثوٌۇپ، ئىرحىَبرىٌ ھەرىىەجٍىٕىػي ئۈچۈْ لوالٍٍىك  .ئىسى
 . ئىسى

 فەتىھ ضەپٍىرى
 ئىراْ ضېپي

غەرثحە ضۈرىَە ئوٍّبٍٔىمىسىٓ، جۀۇثحب ئەرەة ٍېرىُ ئبرىٍىٕىڭ غىّبٌىسىٓ پبرضالر 
  .ثبغالٔغبْ ۋە ثبرغبٔطېرى وېڭىَىپ ِبڭىسىغبْ ٔبھبٍىحي چوڭ زېّىٕغب ھبوىُ ئىسى

ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىس ٍەِبِەزىىي ۋەزىپىطىٕي ئبٍبغالغحۇرۇپ، ئۇ ٍەرٔي جىٕجىحمبٔسىٓ 
 .ىرالمب ثېرىپ، ِۇضۀٕبغب ٍبرزەَ لىٍىع ئەِرىٕي ثەرزىوېَىٓ، ھەزرىحي ئەثۇثەورى ئۇٔىڭغب ئ

ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىسٔىڭ وەٍٕىسىٓ  .ثۇ ھبزىطە ھىجرەجٕىڭ ئوْ ئىىىىٕچي ٍىٍي ٍۈز ثەرگۀىسى
وەئىە ئىجٕي ئبِىر ئەت جەِىّي، ئبٍبز ئىجٕي غۀەِٕىڭ وەٍٕىسىٓ ثوٌطب، ئبثىس ئىجٕي ئەۋف ئەي 

ذبٌىس ئەِرٔي ئبٌغبٔسىٓ وېَىٓ، ئۇزۇي ھىراغب لبراپ  .ھىَّەرىٌ ٍبرزەِچي لىٍىپ ئەۋەجىٍسى
ذبٌىس ِۇضۀٕبغب ذەۋەر ٍوٌالپ، ئۇٔىڭ لوغۇٔي ثىٍەْ ثىرٌىىحە وېٍىػىٕي جەٌەپ  .ئبجالٔسى

ھەِّىطي ثىر ٍەرگە  .ذبٌىس ثۇالر ثىٍەْ ھبفىر زېگەْ ٍەرزە ئۇچراغّبلچي ثوٌسى .لىٍسى
ھۇرِۇزٔىڭ ثبغچىٍىمىسىىي پبرش لوغۇٍٔىرى ثىٍەْ ٍىغىٍغبٔسىٓ وېَىٓ، ئۇثۇٌٍە زىَبرىسا 

  .لبرغىالغحي
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ئۇرۇظ ثبغٍىٕىػي ثىٍۀال ھۇرِۇز ثىر ھىٍَە ئوٍالپ چىمىپ، ذبٌىسٔي ضۇٍىمەضحٍىّەوچي 
ئەِّب وەئىە ثۇ ھىٍَىٕي ثىٍىپ لېٍىپ، ھۇرِۇزٔي ئۆٌحۈرزى ۋە ئۇٔىڭ ئەجراپىسىىي  .ثوٌسى

ِۇضۇٌّبٔالر وەچ وىرگىچە لەھرىّبٍٔىك  .ېٍىػحيضۇٍىمەضحچىٍەر ثىٍەْ ٍۈزِۇ ٍۈز جۇرۇپ ئ
ئۇرۇظ ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ  .ثىٍەْ جەڭ لىٍىپ، زۈغّەْ لوغۇٍٔىرىٕي ئبرلىغب چېىىٕسۈرزى

غۇ ِەزگىٍٍەرزە، ضبضبٔىَالر ذبٔي ئبرزاغىر وبرٍبٔوش ئوغٍي  .غەٌىجىطي ثىٍەْ ئبٍبغالغحي
زەي غۇ  .الرٔىڭ ئۈضحىگە ئەۋەجحيلبرىٓ لوِبٔسأٍىمىسىىي ٔبھبٍىحي چوڭ لوغۇٕٔي ِۇضۇٌّبٔ

ثۇ  .پەٍححە، ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىس لوغۇٔىٕي ثبغالپ، پبرضالرٔىڭ ثۇ چوڭ لوغۇٔىغب ھۇجۇَ لىٍسى
ثۇ ئۇرۇغحب  .ئۇرۇغحب ِۇئمىً ئىجٕي ئەي ئەئػب پبرش لوغۇٔىٕىڭ لوِبٔسأي لبرىٕٕي ئۆٌحۈرزى

ئۇرۇظ ئبذىرالغمبٔسىٓ  .سىِىڭ ئەجراپىسا ئى 30ئۆٌحۈرۈٌگەْ پبرش لوغۇٍٔىرىٕىڭ ضبٔي 
وېَىٓ، ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىس غۀىّەجحىٓ زۆٌەجٕىڭ ئۈٌۈغىٕي ئبٍرىۋېحىپ، لبٌغىٕىٕي 

 . ئەضىەرٌىرىگە جبرلىحىپ ثەرزى
پبرضالر ضەۋاز راٍؤىٕىڭ ئوجحۇرىغب جبٍالغمبْ ۋە وەضىەرگە ٍېمىٓ ثوٌغبْ ئەي ۋاٌجبغب 

ٍۀە ذبٌىس  .ىك ھۇجۇَ جەٍَبرٌىمىغب وىرىػحيٍىغىٍىپ، ِۇضۇٌّبٔالرغب لبرغي ئىىىىٕچي لېحىٍّ
پبرضالر ثۇ لېحىّّۇ لبجحىك ِەغٍۇثىَەجىە  .ئىجٕي ۋەٌىس پبرضالرغب لبرغي ھۇجۇِغب ئۆجحي

پبرضالرٔىڭ ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ لبرغىطىسىىي ثۇ  .ئۇچراپ، جىرە ـ پىرەڭ ثوٌۇپ وەجحي
ٍبرزەَ ثېرىع ئۈچۈْ ئۇٌٍەٍص  ِەغٍۇثىَەجىە لبجحىك ئېچىٕغبْ ذرىطحىئبْ ئەرەثٍەر پبرضالرغب

ثۇ ذەۋەرٔي ئبڭٍىغبْ ذبٌىس زەرھبي ئۇالرٔىڭ ئۈضحىگە ٍۈرۈظ  .زېگەْ ٍەرگە ٍىغىٍىػمب ثبغٍىسى
  .ِىڭ ئەجراپىسا ئىسى 70ثۇ ئۇرۇغحب ئۆٌگۀٍەرٔىڭ ضبٔي  .لىٍىپ، ئۇالرٔىّۇ جبرِبر لىٍسى

ثۇ ٍەرٔىّۇ  .ھىراغب لبراپ ِبڭسىثۇ ئۇرۇغحىٓ وېَىٓ، ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىس ئىىىىٕچي لېحىُ 
ذبٌىس  .جىٕچالٔسۇرغبٔسىٓ وېَىٓ، ھىرأي ئبٍبز ئىجٕي غۀەِگە جبغالپ لوٍۇپ ٍۀە ٍوٌغب چىمحي

فىرات ثوٍٍىرىسا ئوْ وۈْ جۇرغبٔسىٓ وېَىٓ، زۇٌمەئسە ئېَىٕىڭ ٍىگىرِە ثەغىٕچي وۈٔي ھىراغب 
رىىەت لىٍىػٕي ثۇٍرۇپ، ئۆزى ئۇ ئبضىّغب لوغۇٕٔىڭ ثېػىسا ھە .لبٍحىع ئەِرىٕي ثەرزى

ھەرثىٌ جبوحىىىالر جۈپەٍٍىسىٓ ئۆزىٕىڭ ٔەزە ئىىۀٍىىىٕي ثىٍىٕسۈرِەضٍىه ِەلطىحىسە 
لوغۇٕٔىڭ وەٍٕىسىٓ ِبڭىسىغبٍٔىمي ھەلمىسە ذەۋەرٔي ٍېَىپ لوٍۇپ، ئەِەٌىَەجحە ثىر ٔەچچە 

ۇ ھىراغب لبٍحمبٔسا، ئ .ٍېمىٓ ھەِراھي ثىٍەْ ثىرٌىىحە ھەج لىٍىپ وېٍىع ئۈچۈْ ِەوىىگە وەجحي
ذبٌىسٔىڭ ثۇ ئىػٍىرىسىٓ ھەزرىحي ئەثۇثەورىٕىڭ  .لوغۇْ جېري غەھەرگە ٍېحىپ وەٌّىگۀىسى

ِەٌۇَ ۋالىث ئۆجىۀسىٓ وېَىٓ، ثۇ ئىػحىٓ ذەۋەر جېپىپ ئۇٔىڭغب لبجحىك  .ذەۋىرى ٍوق ئىسى
  .يئبچچىمالٔسى ۋە ئۇٔي ئىرالحىىي ۋەزىپىطىسىٓ ئېٍىپ جبغالپ، ضۈرىَەگە ئەۋەجح

 غبَ )ضۈرىَە( ٔىڭ فەتىھ لىٍىٕىػي
ھىجرەجٕىڭ ئوْ ئۈچىٕچي ٍىٍي، ھەزرىحي ئەثۇثەورى جۆۋۀسىىي جەرجىپ ثوٍىچە لوغۇْ 

 جەغىىٍٍەپ، ضۈرىَەگە ئەۋەجحي: 
ثىرىٕچي، ذبٌىس ئىجٕي ضەئس ۋەزىپىطىسىٓ لبٌسۇرۇٌغبٔسىٓ وېَىٓ ٍەزىس ئىجٕي 

  .غبِغب لبراپ ھەرىىەجٍۀسىئەثۇضۇفَبْ ٍەجحە ِىڭ وىػىٍىه لوغۇْ ثىٍەْ 
ئىىىىٕچي، ضۈرىَە جەرەپىە ِېڭىػمب جەٍَبرالٔغبْ ٍۀە ثىر لوغۇٕٔىڭ ثېػىسا ئەِر ئىجٕي 

  .ئبش ثوٌۇپ، ئۇ پەٌەضحىٓ جەرەپىە لبراپ ئبجالٔسى
ئۇٔىڭ  .ئۈچىٕچي، ٍۀە ثىر لوغۇٕٔىڭ لوِبٔسأٍىمىغب غۇراھجىً ئىجٕي ھەضۀە جەٍىٍٕۀسى
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  .ە جەرەپىە لبراپ ٍوٌغب چىمبجحيلوغۇٔي ئىئورزأىَ
 .جۆجىٕچي، ئەثۇ ئۇثەٍسە ئبِىر ئىجٕي جەرراھ ٍۀە ثىر لوغۇٕٔىڭ لوِبٔسأٍىمىغب جەٍىٍٕۀسى

  .ثۇ لوغۇْ ھىّص غەھىرىگە لبراپ ٍوٌغب چىمبجحي
ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ثۇ ھەرثىٌ جەٍَبرٌىمىسىٓ ذەۋەر جبپمبْ ثىسأص ئىّپېراجورى ھېراوٍىَۇش 

ئبٌسىراغٍىك ثىٍەْ ھىّطمب ٍېحىپ ثېرىپ، زور ثىر لوغۇْ جەغىىٍٍىسى ۋە ٍەزىس ٔبھبٍىحي 
ئىجٕي ئەثۇضۇفَبٔغب لبرغي جساراق لوِبٔسأٍىمىسا، غۇراھجىً ئىجٕي ھەضۀەگە لبرغي زراووش 

ثۇ  .لوِبٔسأٍىمىسا، ئەثۇئۇثەٍسەگە لبرغي فەٍمەر ئىجٕي ٔبضحور لوِبٔسأٍىمىسا لوغۇْ ئەۋەجحي
غۇ ۋالىححىىي ثىسأص لوغۇٔىسىىي  .وِۇِىٌ لوِبٔسأٍىمىغب فەٍمەرٔي جەٍىٍٕىگۀىسىلوغۇٕٔىڭ ئ

 21ھبٌجۇوي، ئىطالَ لوغۇٔىٕىڭ ٌەغىەر ضبٔي پەلەت  .ِىڭغب ٍەجىۀىسى 240ٌەغىەر ضبٔي 
ئۇٔسىٓ ثبغمب، ئىىرىّۀىڭ لوِبٔسأٍىمىسىىي ئبٌحە ِىڭ وىػىٍىه لوغۇْ  .ِىڭال ئىسى

  .ئبرلىسىٓ وېٍىۋاجبجحي
ِۇضۇٌّبْ لوغۇٍٔىرىٕىڭ لوِبٔسأٍىرى ثىسأطالرٔىڭ لورلۇٔچٍۇق زەرىجىسىىي زور 

ئۇالر ذەٌىپىگە ذەۋەر ، غۇٔىڭ ثىٍەْ .لوغۇٔىٕي وۆرۈغي ثىٍەْ ثىرئبز جەِحىرەپ لېٍىػحي
ئۇٔسىٓ وېَىٓ، ئىرالحىىي ذبٌىس ئىجٕي  .ٍوٌالپ، ٍبرزەِچي لوغۇْ ئەۋەجىػىٕي جەٌەپ لىٍسى

ٌالپ، ئۇٔىڭ ئۆزٌىرىگە ٍبرزەَ ثېرىػىٕي ۋە ثبظ لوِبٔسأٍىمٕي لوٌىغب ۋەٌىسوە ذەۋەر ٍو
ذبٌىس ثۇ ذەۋەرٔي ئېٍىپ، زەرھبي فبرازجىٓ ٍوٌغب چىمىپ لبرالىرغب  .ئېٍىػىٕي جەٌەپ لىٍىػحي

ثۇضرا ـــ ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىس ضۈرىَە جۇپرالٍىرى ئىچىسە فەجىھ لىٍغبْ جۇٔجي غەھەر  .ثبرزى
مب لبراپ ئىٍگىرىٍەپ، ئۆز لوِبٔسأٍىمىسىىي جولمۇز ِىڭ وىػي ثىٍەْ ئبٔسىٓ ٍەرِۇو .ئىسى

 36غۇٔىڭ ثىٍەْ، ِۇضۇٌّبٔالر لوغۇٔىسىىي ئەضىەر ضبٔي  .ِۇضۇٌّبٔالر لوغۇٔىغب لېحىٍسى
  .ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىسٔي وۆرگەْ ِۇضۇٌّبٔالر ثەوّۇ ضۆٍۈٔسى .ِىڭغب ٍەجحي

ئۇ ئبۋۋاي زۈغّەْ  .ىىطي ثبر ئىسىذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىسٔىڭ ئۆزىگە ذبش ئۇرۇظ جبوحى
لوغۇٔىٕىڭ ئىچىىرىطىگىچە ھۇجۇَ لىٍىپ وىرەجحي، ئبٔسىٓ ئباللسازە ثوٌغبْ زۈغّۀٕىڭ ئبرلب 

ئۇٔسىٓ وېَىٓ زۈغّەْ لوغۇٔىغب ئوِۇِىَۈزٌۈن ھۇجۇَ ثبغالظ ئۈچۈْ ئبرلىغب  .ضېپىٕي ئۇراجحي
الرٔي جۈزۈپ، پۇرضەت جبپمبٔسا ثۇٔي وۆرگەْ زۈغّەْ ئۇٔىڭ ٍۀە ثبغمىچە پىالٔ .چېىىٕەجحي

ئۇٔسىٓ ثبغمب، ذبٌىس  .لبٍحب ھۇجۇَ لىٍىػىسىٓ لورلۇپ، لبجحىك ضبراضىّىگە چۈغەجحي
زۈغّۀٕىڭ ئبرلىسىٓ ھۇجۇَ لىٍىپ وېٍىػىٕي وۆززە جۇجۇپ، ھەر زائىُ ئبرلب جەرەپىە ٍبرزەِچي 

  .لوغۇْ لوٍۇپ ِبڭبجحي
ٔىھبٍەت، ذبٌىس ئىرالحىٓ  .حىىىٕي لوٌالٔسىئۇ ئىرالحىىي فەجىھٍىرىسە پۈجۈٍٔەً ِۇغۇ جبو

ذبٌىس ٍېحىپ ثبرغبٔسا،  .ثىٍٍە ئېٍىپ ِبڭغبْ ئەضىەرٌىرى ثىٍەْ ٍەرِۇومب ٍېحىپ ثبرزى
ئۇ ِۇضۇٌّبْ ئەضىەرٌىرىٕىڭ  .ثىسأص لوغۇٍٔىرىّۇ ئۇرۇغمب پۈجۈٍٔەً جەٍَبرٌىٕىپ ثوٌغبٔىسى

ٔۇجۇق ھەِسۇ ضبٔب ئېَحمبٔسىٓ وېَىٓ، ئۇالرغب  لبهللاھەِّىطىٕي ثىر ٍەرگە ٍىغىپ، ئبٌسى ثىٍەْ 
پوٌىمب  40ٍبوي  36ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىس ٔۇجمىٕي ئبٍبغالغحۇرغبٔسىٓ وېَىٓ، لوغۇٕٔي  .ضۆزٌىسى

ئەثۇ ئۇثەٍسە ئەِر ئىجٕي جەرراھ  .ھەر ثىر پوٌىحب ِىڭ ئەجراپىسا ئەضىەر ثبر ئىسى .ثۆٌسى
ۋە غۇراھجىً ئىجٕي ھەضۀە لوغۇٕٔىڭ ئوڭ لوغۇٕٔىڭ ئوجحۇرا لبٔىحىغب، ئەِر ئىجٕي ئبش 

  .لبٔىحىغب، ٍەزىس ئىجٕي ئەثۇ ضۇفَبْ ضوي لبٔىحىغب ِەضئۇي لىٍىٕسى
لوغۇْ ثىر ـ ثىرىگە وىرىػىپ، ئبجٍىك  .ٔىھبٍەت، ئۇرۇظ ثەوّۇ غىسزەت ثىٍەْ ثبغالٔسى
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ىََە ئىجٕي جەڭ جبزا لىسزىغبْ ثىر پەٍححە، ِبھّ .ئەضىەرٌەر ثىر ـ ثىرىٕي لوغالغمب ثبغٍىسى
ذەۋەرزە ھەزرىحي ئەثۇثەورىٕىڭ ۋاپبت  .زۀىُ پبٍحەذث ِەزىٕەزىٓ ثىر ذەۋەر ئېٍىپ وەٌسى

ثوٌغبٍٔىمي ۋە ئۇٔىڭ ئورٔىغب ھەزرىحي ئۆِەرٔىڭ ذەٌىپىٍىىىە جەٍىٍٕۀگۀٍىىي؛ ذبٌىس ئىجٕي 
گۀٍىىي ۋەٌىسٔىڭ ثبظ لوِبٔسأٍىمحىٓ لبٌسۇرۇٌۇپ، ئۇٔىڭ ئورٔىغب ئەثۇئۇثەٍسۀىڭ جەٍىٍٕۀ

ئەِّب ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىس لوِبٔسأٍىك غىحبثىٕىڭ ذەۋەرٔىڭ  .ھەلمىسىىي ئەِر ثىٍسۈرۈٌگۀىسى
ِەزىٕىسىٓ ضبالَ ثبر، ئبرلىّىسزىٓ ٍبرزەِچي لوغۇْ ”ِەزِۇٔي ھەلمىسە ضورىغبْ ضوئبٌىغب: 

 . زەپال جبۋاة ثەرزى“ وېٍىۋېحىپحۇ
ھەزرىحي ئەثۇثەورى ھىجرەجٕىڭ ئوْ ئۈچىٕچي ٍىٍي جەِبزىَەي ئبذىر ئېَىٕىڭ ٍىگىرِە  

ِۇغۇ ثوٍىچە ھېطبثٍىغبٔسا، ئۇٔىڭ ذەٌىپىٍىه زەۋرى  .ئىىىىٕچي وۈٔي )زۈغۀجە( ۋاپبت ثوٌسى
  .ئىىىي ٍىً، ئۈچ ئبً، ئوْ وۈْ زاۋاِالغمبْ ثوٌسى

 .ىٓ وۈٔگە ئېغىرٌىػىپ وەجحيھەزرىحي ئەثۇثەورى ئبغرىپ لبٌسى ۋە وېطىٍي وۈٔس
 غۇٔىڭ ثىٍەْ، ئۇ چوڭ ضبھبثىٍەرٔي ٍىغىپ، ئۇالرغب ِۇٔساق زېسى: 

ئۆزەِٕي ٍبذػي ثوالٌّبٍسىغبٔسەن ۋە ٍېمىٕسا ئۇ  .وۆرۈپ جۇرۇپطىٍەر، ئبغرىپ لبٌسىُ”
جبئبال ئەٍٕي ۋالىححب ضىٍەرٔىڭ ِبڭب لىٍغبْ هللا ا .زۇَٔبغب ضەپەر لىٍىسىغبٔسەن ھېص لىٍىۋاجىّەْ

ثەٍئىحىڭالرٔي ئىرحىَبرىٌ لىٍسى، ِېٕىڭ ضىٍەرگە لىٍغبْ ئەھسەِٕي ثىىبر لىٍسى، ضىٍەر ِبڭب 
ئەِسى ئۆزەڭالر وىّٕي ذبٌىطبڭالر، غۇٔي  .جبپػۇرغبْ ۋەزىپىٕي ضىٍەرگە لبٍحۇرۇپ ثەرزى

ئەِّب ثۇ ئىػٕي ِەْ ۋاپبت ثوٌۇغحىٓ ثۇرۇْ ثىر جەرەپ  .ئۆزەڭالرغب ذەٌىپە لىٍىپ ضبٍالڭالر
 “ . بڭالر، جېرىّۇ ٍبذػي ثوالجحيلىٍط

غۇڭب ئۇالر لبٍحب ٍىغىٍغبْ ۋالىححب  .ئەِّب ئۇالر جۇٔجي وېڭەغحە ثىر لبرارغب وېٍەٌّىسى
 ھەزرىحي ئەثۇثەورىگە ِۇٔساق زېسى: 

ضەْ  .ئي پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ذەٌىپىطي! ثىس ضېٕىڭ پىىرىڭٕي لوٌالٍّىس”
 ھەزرىحي ئەثۇثەورى ئۇالرغب: “ . ثوٍطۇٔىّىسوىّٕي الٍىك وۆرضەڭ، ثىس غۇٔىڭغب 

ئەِرٌىرىگە ئەڭ ٍبذػي رىئبٍە لىٍىسىغبْ  ٔىڭهللا .ئۇٔسالحب، ِبڭب ثىرئبز ِۆھٍەت ثېرىڭالر”
“ ۋە ئۇٔىڭ ئبزاٌىحىٕي ذەٌك ئبرىطىسا ئەڭ ٍبذػي ئىجرا لىٍىسىغبْ ثىرىٕي ئوٍٍىػىپ وۆرەً

 ئۇٔىڭسىٓ: ئبٔسىٓ ئبثسۇرراھّبْ ئىجٕي ئەۋفٕي چبلىرىپ  .زېسى
 ئبثسۇرراھّبْ ئىجٕي ئەۋف:  .زەپ ضورىسى“ ضەْ ھەزرىحي ئۆِەرگە لبٔساق لبراٍطەْ؟”
ئەِّب ھەزرىحي  .زەپ جبۋاة ثەرزى“ ھەزرىحي ئۆِەرٔي ضەْ ِۀسىّٕۇ ٍبذػي ثىٍىطەْ”

 ئەثۇثەورى: 
“ غۇٔساق ثوٌطىّۇ، ِەْ ضېٕىڭ ئۇٔىڭغب ثوٌغبْ وۆز لبرىػىڭٕي ثىٍىػٕي ذبالٍّەْ”
 ئبثسۇرراھّبْ ئىجٕي ئەۋف ثۇ لېحىُ:  .زېسى
ھەزرىحي  .زەپ جبۋاة ثەرزى“ ِەْ ئۆِەرٔي ضەْ ئوٍٍىغبٔسىّۇ ٍبذػىراق ئوٍالٍّەْ”

ھەزرىحي  .ئەثۇثەورى ھەزرىحي ئوضّبٕٔي چبلىرىپ، ئۇٔىڭسىّٕۇ ئوذػبظ ضوئبٌالرٔي ضورىسى
 ئوضّبْ: 

ئبرىّىسزا ئۇٔىڭ  .پبوٍىميِېٕىڭ ثىٍىسىغىٕىُ، ئۆِەرٔىڭ ئىچىٕىڭ جېػىسىٓ جېرىّۇ ثەن ”
ثۇ ضۆزٌەرگە ثەوّۇ ضۆٍۈٔگەْ ھەزرىحي ئەثۇثەورى  .زېسى“ ضەۋىَەضىگە ٍېحىسىغبْ ثىرى ٍوق

 ئۇٔىڭغب: 
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لەضەَ لىٍىّۀىي، ئەگەر ئۇٔىڭ )ئۆِەر( زىٓ ۋاز وەچطەَ، ھەرگىس ضېٕي جبغالپ ”
ھەثجىحىٕي ئىسھبر زەپ ئۇٔىڭغب ثوٌغبْ ئىػۀچ ۋە ِۇ“ ثبغمىطىغب ئۆجۈپ وەجّىگەْ ثوالجحىُ

ئبٔسىٓ ئۀطبرالرزىٓ ئۇضەٍَىس ئىجٕي ھۇزەٍرٔي چبلىرىپ، ئۇٔىڭسىّٕۇ ئوذػبظ  .لىٍسى
 ئۇضەٍَىس:  .ضوئبٌالرٔي ضورىسى

ھەِّە ٔەرضىگە ٍبذػي  .ئۆِەرٔي ضۀسىٓ لبٌطب ئەڭ ذەٍرٌىه ئىٕطبْ زەپ ثىٍىّەْ”
ثەٌىىُ ئىچىي ھېططىَبجي  .ىسۇوۆزى ثىٍەْ لبراٍسۇ، ئەِّب ٍبِبْ ئىػالرغب لبجحىك ئبچچىمٍىٕ

ثۇ ئىػمب ئۇٔىڭسىّۇ الٍىمراق ثىرى  .ضىرجمي ِۇئبِىٍىطىسىٓ جېرىّۇ ذەٍرٌىه ثوٌۇغي ِۇِىىٓ
  .زەپ جبۋاة ثەرزى“ ٍوق

ھەزرىحي ئەثۇثەورى ثۇ وىػىٍەرزىٓ وېَىٓ، ضەئس ئىجٕي زەٍس ثىٍەْ ثىرٌىىحە ئۀطبر ۋە 
وۆرۈغۈپ، ئۇالرٔىڭ ثۇ ھەلحىىي پىىىرٌىرىٕي  ِۇھبجىرالرزىٓ ثىرِۇٔچىٍىغبْ وىػىٍەر ثىٍەْ

  .ثۇ ئىػحىٓ وېَىٓ، ئوضّبْ ثىٍەْ ئەٌي ھەزرىحي ئەثۇثەورىٕي ٍولالپ وىرزى .ئبٌسى
ھەزرىحي ئەثۇثەورى، ھەزرىحي ئوضّبٕٔي چبلىرجحي ثىر وۈٔي  .ئبرىسىٓ ِەٌۇَ ِەزگىً ئۆجحي

ھەزرىحي ئوضّبٔغب ۋەضىَەجٕبِىٕي ِۆھۈرٌىػىٕي  ۋەضىَەجٕبِىطىٕي ٍبززۇرۇپ ۋە ئۇٔىڭغب
ئبٔسىٓ ٍېٕىغب ِۆھۈرٌۀگەْ ۋەضىَەجٕبِىٕي، ھەزرىحي ئۆِەرٔي ۋە ئۇضەٍَىس ئىجٕي ئەي  .ثۇٍرىسى

 ذۇزەٍرٔي ئېٍىپ، ذەٌك جوپالغمبْ ٍەرگە وەٌسى ۋە ئۇالرغب: 
ضىٍەر ئۇٔي  .ئي ذبالٍىك! ِەْ ئۆزەِسىٓ وېَىٓ ئورٔۇِغب چىمىسىغبْ وىػىٕي ضبٍٍىسىُ”

 ذەٌك:  .زېسى“ لوثۇي لىالِطىٍەر؟
زەي  .زېَىػحي“ ئي پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ذەٌىپىطي! ثىس ثۇٔىڭغب رازى ثوٌىّىس”

ئەگەر ئۆِەر  .ئۆِەرزىٓ ثبغمىطىغب رازى ثوٌّبٍّىس”غۇ چبغسا ھەزرىحي ئەٌي ئورٔىسىٓ جۇرۇپ: 
ئبٔسىٓ ذەٌك ئبِّىطي پىىىر ثىرٌىىي  .ثىٍسۈرزىزەپ ئېحىراز “ ثوٌۇپ لبٌطب، ثىس رازى ثوٌىّىس

ثۇ ِۀسىرىسىٓ  .ثىٍەْ ھەزرىحي ئۆِەرٔي ذەٌىپە لىٍىپ ضبٍٍىسى ۋە ئۇٔىڭغب ثەٍئەت لىٍسى
ھەزرىحي ئەثۇثەورى زۇئبزىٓ  .زولالٔغبْ ھەزرىحي ئەثۇثەورى لوٌىٕي وۆجۈرۈپ زۇئب لىٍسى

چبلىرزى ۋە ئۇٔىڭغب ۋەضىَەجٍىرىٕي وېَىٓ، ئۆز ئورٔىغب لبٍحىپ ھەزرىحي ئۆِەرٔي ٍېٕىغب 
  .ثىٍسۈرزى

ھەزرىحي ئەثۇثەورى ۋاپبت ثوٌغبٔسىٓ وېَىٓ، ئبئىٍىطي لبٌغبْ ِبي ـ ِۈٌۈوٕىڭ ھەِّىطىٕي 
ثۇالر ثبٌىٍىرىٕي ثبلىسىغبْ ضۇزأٍىك ثىر ذىسِەجچي، ٍەر  .ھەزرىحي ئۆِەرگە ئەۋەجىپ ثەرزى

ي ٍىغىۋېٍىٕغبْ ثىر پبرچە جېرىٍغۇ ٍەرزىٓ ضۇغۇرۇغمب ئىػٍىحىٍىسىغبْ ثىر جۆگە ۋە ِەھطۇالج
ھەزرىحي ئۆِەر ثۇالرٔي جبپػۇرۇپ ئېٍىپ، وۆزٌىرىسىٓ جبراِالپ ٍبظ جۆوحي ۋە  .ئىجبرەت ئىسى

 ِۇٔساق زېسى: 
ئۇٔىڭغب رەھّەت لىٍطۇْ! ئەثۇثەورى ِۇٔساق ئەضحبٍىسىٍٍىك لىٍىع ئبرلىٍىك ثىسگە هللا ا”

ھەزرىحي ئۆِەر ثۇ “ . ساق ثوٌۇغمب ئۈٔسىّەوحەئۆرٔەن ثوٌۇظ ثىٍەْ ثىرگە ثىسٔىّۇ ِۇغۇٔ
  .گەپٍەرٔي ئېغىسىسىٓ چۈغۈرِەً ضۆزٌەپ ٍۈرزى

ۋە ھىجرەجٕىڭ ئوْ ئۈچىٕچي ٍىٍي،  .وۈْ ئەجراپىسا ٍبجحي 15ھەزرىحي ئەثۇثەورى ئبغرىپ 
غۇ  .جەِبزىَەي ئبذىر ئېَىٕىڭ ٍىگىرِە ئىىىىٕچي وۈٔي )زۈغۀجە وېچىطي( ۋاپبت ثوٌسى

  .ع ئۈچ ٍېػىسا ئىسىچبغسا ئبجّى
ِېَىحىٕي ۋەضىَىحىگە ثىٕبئەْ ئبٍبٌي ئۇِەٍص ثىٕحي ئەضّب ٍۇٍسى ۋە پەٍغەِجەر 
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ِېَىث ٔبِىسىٕي ئۇٔىڭ ئورٔىغب ذەٌىپە ثوٌغبْ  .ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ٍېٕىغب زەپٕە لىٍىٕسى
بْ لەثرىگە ھەزرىحي ئۆِەر، ھەزرىحي ئوضّبْ، جەٌھە ۋە ئبثسۇرراھّ .ھەزرىحي ئۆِەر چۈغۈرزى

  .لبجبرٌىمالر لوٍسى
 

ھەزرىتي ئۆِەر رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ھبٍبتي ۋە ثۇ  .ئۈچىٕچي ثبپ
 دەۋىردىىي جىھبدالر

 ھەزرىتي ئۆِەرٔىڭ ھبٍبتي
ھەزرىحي ئۆِەر ثۀي ئبزىٌ ئبٍّىمىغب ِۀطۇپ ثوٌۇپ، ثۀي ئبزىٌ ئبٍّىمي لۇرەٍػٕىڭ  

ئۆِەرٔىڭ زازىطي ذەجحبة  .وىچىه ثىر جبرِىمي، ٍۀي ثىر ئبئىٍىطىسىٓ ئىجبرەت ئىسى
  .لوپبٌٍىمي ۋە جبظ ٍۈرەوٍىىي ثىٍەْ ھەِّىگە جؤۇٌغبٔىسى

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِغب  .جۇغۇٌسىٍىً ثۇرۇْ ِەوىىسە  42ھەزرىحي ئۆِەر ھىجرەجحىٓ 
ۋەھَي وېٍىپ، ئبٌحە ٍىٍغىچە جبھىٍىَەت ھبٍبجىٕي  .ٍبغٍىرىسا ئىسى 29ۋەھَي وەٌگۀسە، ئۇ 

غۇٔساق  .زاۋاِالغحۇرزى، ٍۀي ئۆِەر ۋەھَي وېٍىپ، ئبٌحە ٍىٍسىٓ وېَىٓ ئىّبْ ئېَححي
ھەزرىحي ئۆِەر  .وٌسىٍىً ٍبغىغبْ ث 30ٍىً، ئىطالِسا  35ثوٌغبٔسا، ئۇ جبھىٍىَەجحە 

ٍىً ٍبغىغبْ ثوٌطىّۇ، جەِئىَەجحىىي ئورٔي پەلەجال ئۆضّىگەْ، جەڭحۇغٍىرى  35جبھىٍىَەجحە 
ئەگەر ئىطالَ ثوٌّىغبْ ثوٌطب، ھەزرىحي ئۆِەرٔىڭ  .ئبرىطىسا ھېچمبٔساق ٔبَ چىمىراٌّىغبٔىسى

ئبٌّىغبْ ۋە ئەضٍەپّۇ ٔبِي چىمّىغبْ، ئۇ ئۆٌگۀسىٓ وېَىٓ ھېچىىُ ئۇٔىڭ ٔبِىٕي جىٍغب 
 .ِەٌۇَ ِەزگىً ئۆجىۀسىٓ وېَىٓ، زەٍَىس ئىجٕي ئبِىر ذەجحبة ۋاپبت ثوٌسى .لوٍّىغبْ ثوالجحي

ئۇٔىڭ  .ثۀي ئبزىٌ ئبئىٍىطىٕىڭ ۋەوىٍٍىىي ۋە لۇرەٍػٕىڭ ئەٌچىٍىىي ئۇٔىڭغب لېٍىپ لبٌسى
ېچمبٔساق ئبالھىسىٍىىي ئەڭ روغەْ ئبالھىسىٍىىي لورلّبش ۋە لوپبٌٍىمي ثوٌۇپ، ئۇٔسىٓ ثبغمب ھ

  .ٍوق ئىسى
ھەرذىً ذەٌك ئبِّىطي ۋە لەثىٍىٍەرزىٓ  .ِەوىىسە ئىطالَ ٔۇرى پبرالغمب ثبغٍىسى

ئۇالرٔىڭ ثىرى ئۆِەرٔىڭ جبغىطىٕىڭ  .جەغىىً جبپمبْ ثىر جبِبئەت ئىطالِٕي لوثۇي لىٍسى
ىّە )ئۆِەرٔىڭ ئوغٍي ضەئس ئىجٕي زەٍَىس ئىجٕي ئبِىر ۋە ئۇٔىڭ ئبٍبٌي ذەجحبة ثىٕحي فبج

ئۇٔسىٓ ثبغمب، غۇ ئبئىٍىسىٓ ٔۇئەٍُ ئىجٕي ئبثسۇٌالھ ثىٍەْ ثىرٌىىحە ثىر  .ضىڭٍىطي( ئىسى
ئۆِەرگە وەٌطەن، ئۇ ِۇضۇٌّبْ ثوٌّىغبٕٔي ئبز زەپ، ثىر  .لبٔچە وىػىّۇ ِۇضۇٌّبْ ثوٌغبٔىسى

ېطىٍىۋاٌغبٔسەن، ٔەرضىگە لبرىغۇالرچە ئىػىٕىسىغبْ لوپبي ۋە ٔبزاْ ثىر ئبزەَ غۇ ٔەرضىگە چىڭ ئ
ئۆِەرٔىڭ ئبٔىطي )ئەثۇ  .جبھىٍىَەجٕىڭ ئۆٌچەَ ـ ئېحىجبرٌىرىغب ِەھىەَ ئېطىٍىپ جۇرىۋەرزى

غۇڭب، ئبٔىطي ۋە  .جەھىٍٕىڭ ھەزىطي ٍبوي ضىڭٍىطي( ھۀحەِە ثىٕحي ھىػبَ ئىسى
جبغىطىسىٓ ئبٌغبْ ئەغەززىٌ ئىطالَ زۈغّۀٍىىي جەضىرىسە، ئۆز ٍېسٔىطي ۋە جبغىطىٕىڭ 

ضەئس ئجٕي زەٍَىس ثىٍەْ ئۇٔىڭ ئبٍبٌي )ئۆز ضىڭٍىطي( فبجىّەگە ثەوّۇ لەثىھ ۋە  ئوغٍي
  .چۈٔىي، ئۆِەرگە ئۇلحۇرِبً ِۇضۇٌّبْ ثوٌغبٔىسى .رەھىّطىس ِۇئبِىٍە لىالجحي

ئىطالِٕىڭ زەضٍەپىي ِەزگىٍٍىرىسە، پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ِۇضۇٌّبٔالرٔي ئىىىي، 
ثىر ئۆٍگە ٍىغىپ، ئۇالرغب ئىطالِٕىڭ ئبضبضىٌ لبئىسە ـ  ئۈچ، جۆجحىٓ لىٍىپ ِەذپىٌ ھبٌسا

ئۆِەر ثۇ ئەھۋإٌي ثىٍىپ ثەوّۇ  .پرىٕطىپٍىرى ۋە لۇرئبْ ئولۇغٕي ئۆگەجىۈچىٍەرٔي ئەۋەجەجحي
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ئۇ لۇرەٍع چوڭٍىرىٕىڭ غۇٔچە لبرغي جۇرۇغىغب لبرىّبً، لۇرەٍػٕىڭ ِۇضۇٌّبْ  .غەزەپٍۀسى
ٍۀە ثىر  .گە ثەوّۇ ئبچچىمٍىٕبجحي ۋە لبٍغۇراجحيۋە وبپىر زەپ ئىىىىگە ثۆٌۈٔۈپ وېحىػى

جەرەپحىٓ، ئۆِەرٔىڭ ئەضەثىٌ ثوٌۇظ ثىٍەْ ثىرگە ھېططىَبجچبْ ئىىۀٍىىىٕي ۋە ثىرەرضي 
چۈٔىي، ئۆِەرٔىڭ  .ئۇٔي وۈغىۈرجّىگىچە ئۇٔىڭ ضىٍىك ِۇئبِىٍە لىٍىسىغبٍٔىمىٕي ثىٍەجحي

، ِەٌۇَ ِەزگىٍسىٓ وېَىٓ ئۇٔىڭ ئېحىمبزى زەرۋەلە .جەثىئىحىّۇ غۇٔىڭغب لبراپ ئۆزگىرىۋاجبجحي
 .ئۆِەر لوپبي ثوٌۇظ ثىٍەْ ثىرگە ٔبھبٍىحي ھېططىَبجچبْ ئىسى .ئۆزگەرزى ۋە ِۇضۇٌّبْ ثوٌسى

ئۇٔىڭ ئبچچىمىٕي وەٌحۈرىسىغبْ ثىر ئېغىس ضۆز، غەزەپٍۀسۈرىسىغبْ ثىرەر ئىع ـ ھەرىىەت 
جبھىٍىَەت زەۋرىسە، ئىطالِغب غىسزەت ثىٍەْ  .ثوٌّىطىال، ٔبھبٍىحي ِۇالٍىٍّىػىپ وېحەجحي

لبرغي چىمىپ، ِۇئّىٍٕەرگە غۇٔچە زۇٌۇَ لىٍغبْ ثوٌطىّۇ، ثەزىسە ئۇالرغب لبراپ لبجحىك 
  .ئۆوۈٔەجحي

ھەزرىحي ئۆِەر ِۇضۇٌّبْ ثوٌۇغحىٓ ثۇرۇْ جۆت ئبٍبٌغب ئۆٍٍۀگەْ ثوٌۇپ، ئۇٔىڭ ئبٍبٌٍىرى 
 جۆۋۀسىىىٍەرزۇر: 

 ٕي ِەزئۇٕٔىڭ ضىڭٍىطي زەٍٕەپ ثىٕحي ِەزئۇْ ثۇ ئبٍبيثىرىٕچىطي، ئوضّبْ ئجى
ھەزرىحي ئۆِەرزىٓ جۇغمبْ ثۇ لىسزىٓ ثبغمب، ئبثسۇرراھّبْ ئەي ئەوجەرزىٓ )ھىجرەجحىٓ ئوْ ٍىً 

  .ثۇرۇْ( ئبثسۇٌالھ ئىطىٍّىه ثىر ئوغۇٌّۇ جۇغمبٔىسى
  .ئىىىىٕچىطي، ضەثىئە: ھەزرىحي ئۆِەر ثۇ ئبٍبٌسىٓ ثبٌىٍىك ثوٌّىغبْ

ٕچىطي، ئۇِّۇ گۈٌطۈَ ِەٌىىە ثىٕحي ئەِر ذۇزەً: ثۇ ئبٍبي لۇرەٍػٍەرٔىڭ ئەڭ ئۈچى
  .پبٌۋأٍىرىسىٓ ثىرى ھېطبثٍىٕىسىغبْ ئبثسۇٌالھٕي جۇغمبٔىسى

جۆجىٕچي، لەرىجە ثىٕحي ئەثۇ ئۇِەٍَە ِەھسۇِي: ھەزرىحي ئۆِەرٔىڭ ثۇ ئبٍبٌي پەٍغەِجەر 
ضىڭٍىطي ثوٌۇپ، ھەزرىحي ئۆِەر ثۇ ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئبٍبٌٍىرىسىٓ ئۇِّۇ ضەٌەِۀىڭ 

 . ئبٍبٌسىّٕۇ ثبٌىٍىك ثوٌّىغبٔىسى
ھەزرىحي ئۆِەر پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ لىَىٓ ئەھۋاٌسا لبٌغبٔسا ِەضٍىھەت ضوراٍسىغبْ 

ثەزىسە وەٌگەْ ۋەھَىٍەر ھەزرىحي ئۆِەرٔىڭ پىىىرٌىرى ثىٍەْ  .چوڭ ضبھبثىٍەرزىٓ ثىرى ئىسى
ضبھبثىٍەرٔىڭ ئبرىطىسىىي چوڭٍۇق زەرىجىطىسە ھەزرىحي  ئۇ، .ئوذػبظ چىمىپ لبالجحي

جەڭٍەرٔىڭ ھەِّىطىسە پەٍغەِجەر  .ئەثۇثەورىسىٓ وېَىٓ لبٌطب، ئىىىىٕچي ئورۇٔسا جۇراجحي
ئەٌەٍھىططبالَ ثىٍەْ ثىٍٍە ثوٌۇپ، ثۇ لەھرىّبٍٔىك ِەٍسأٍىرىسا ئۆزىٕىڭ وۈچي ۋە ھەٍۋىطي 

ەثۇثەورىگە ئوذػبظ ھەرزائىُ پەٍغەِجەر ئۇِۇ ھەزرىحي ئ .ثىٍەْ ئەجراپمب جؤۇٌسى
ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ لېػىسا جۇرۇپ، ئۇٔي لوغساٍححي ۋە ئۆز جېٕىٕي ئۇٔىڭ ئۈچۈْ لبٌمبْ 

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ  .زۈغّۀگە ھەرگىس رەھىُ ـ غەپمەت لىٍّبٍححي .لىالجحي
ئۆز وۆز لبرىػي ٍبوي  ھېچمبچبْ ثىر ِەضىٍىٕي .ئەِرٌىرىٕي جوٌۇلي ثىٍەْ ثىجب وەٌحۈرەجحي
پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ جەٌىۋىٕي ھەر زائىُ  .ئىسىَىطي ثىٍەْ ھەي لىٍىػمب ئۇرۇّٔبٍححي

زەرۋەلە، پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ جبغىطي ھەزرىحي  .ئۆز ِۀپەئەجىسىٓ ئۈضحۈْ وۆرەجحي
زازىطي ذەجحبة ِۇضۇٌّبْ ئبثجبضٕىڭ ِۇضۇٌّبْ ثوٌۇغىغب ئۇ لەزەر ضۆٍۈٔسىىي، ئەگەر ئۆزىٕىڭ 

چۈٔىي، پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِّۇ ئەگەر  .ثوٌغبْ ثوٌطب، ئۇٔچىٍىه ضۆٍۈّٔىگەْ ثوالجحي
ذەجحبة ِۇضۇٌّبْ ثوٌغبْ ثوٌطب، ئۇٔىڭغب ئبثجبضٕىڭ ِۇضۇٌّبْ ثوٌغىٕىغب ذۇظ ثوٌغبٔسەن 

  .ذۇظ ثوٌّىغبْ ثوالجحي
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 بْ جىھبدالرئۆِەر رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ دەۋرىذە ئىٍىپ ثىرىٍغ
 ٍەرِۇن جېڭي

ھەزرىحي ئۆِەر ئىطالَ لوغۇٔي غەرة جەرەپحە لبجحىك ئۇرۇظ لىٍىۋاجمبْ ثىر ۋالىححب 
زەي غۇ چبغالرزا، ئىطالَ لوغۇٔي ثىسأطالرٔىڭ ٔبھبٍىحي چوڭ  .ذەٌىپىٍىىىە جەٍىٍٕۀسى

 لوغۇٔىغب لبرغي ئۇرۇظ لىٍىع ئۈچۈْ ٍەرِۇن زېگەْ ٍەرگە ٍىغىٍغبْ ثوٌۇپ، ھبزرلي
ذبٌىس ئىجٕي  .ضۈرىَۀىڭ ئىئورزأىَە چېگرىطىسىىي زەرئب زېگەْ ٍەرگە لبرارگبھ لۇرغبٔىسى
ثەھەٍۋەت ۋە  .ۋەٌىس ئبجٍىك لوغۇٕٔىڭ لوِبٔسأي، ثبظ لوِبٔساْ ۋە ثبظ ِەضٍىھەجچي ئىسى

وۆرەڭ ثىسأص لوغۇٔي ئۇرۇظ ِەٍسأىٕي ذۇززى لبرا ثۇٌۇجحەن لبپٍىغبْ ثوٌۇپ، وەٌىۈٔسەن 
ٌەغىەرٌەر جوذحىّبً چۇلبْ ضبٌطب، پوپ ۋە راھىجالر ئۇالرغب  .ۇپ وېٍىػىە ثبغٍىسىٍوپۇرۇٌ

ئبجٍىك لوغۇٕٔي ثبغالپ ئىطالَ  .روھىٌ ِەزەت ثېرىع ئۈچۈْ ٍۇلىرى ئبۋاززا ئىٕجىً ئولۇٍححي
ضبڭب ثىر »لوغۇٔىٕىڭ ئەڭ ئبٌسىسا وېحىۋاجمبْ ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىس ئەثۇ ئۇثەٍسەگە ٍېمىٍٕىػىپ: 

ئەِرى ثىٍەْ جەٌىّبجىڭٕي زەرھبي  ٔىڭهللا»ئەثۇ ئۇثەٍسە:  .زېسى« ثەرِەوچىّەْ جەٌىّبت
ِۀچە ِۇٔساق لىالٍٍي: ئبۋۋاي ثۇ »ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىس ئۇٔىڭغب:  .زېسى« ئورۇٔساغمب جەٍَبرِەْ!

ِەْ ئوڭ ۋە ضوي  .لوغۇٔغب لېچىپ لۇجۇالٌّىغۇزەن زەرىجىسە غىسزەجٍىه ھۇجۇَ لىالٍٍي
ىٍىپ وېحىػىسىٓ ئۀطىرەۋاجىّەْ، غۇڭب ئبجٍىك لوغۇٕٔي ئىىىىگە ثۆٌۈپ لبٔبجالرٔىڭ ٍېّىر

ئەگەر ئوڭ ـ ضوي لبٔبجٍىرىّىس وەٍٕىگە چېىىٕگىسەن  .ئۇالرٔىڭ ئبرلب جەرىپىگە ئورۇٔالغحۇراٍٍي
جوغرا زەٍطەْ، »ئەثۇ ئۇثەٍسەِۇ:  .زېسى« ثوٌطب، ئبجٍىك لوغۇْ ئۇالرٔي ئبرلب جەرەپحىٓ لوغساٍسۇ

غۇٔىڭ ثىٍەْ، ذبٌىس ئبجٍىك لوغۇٕٔي ئىىىىگە  .زەپ ئۇٔىڭغب لوغۇٌسى« ٍي!غۇٔساق لىالٍ
ثۆٌۈپ، ئۆزى ئوڭ لبٔبجمب ئبٍرىٍغبٔالرٔىڭ ثېػىغب ئۆجحي، ضوي جەرەپىە لەٍص ئىجٕي ھۇثەٍرۀي 

ئبٔسىٓ ئەثۇ ئۇثەٍسەگە ئوجحۇرىسىىي لوغۇٕٔىڭ ئەڭ ئبذىرىغب ثېرىػٕي  .ئورۇٔالغحۇرزى
لوغۇْ جبالپەجىە ئۇچراپ وەٍٕىگە چېىىٕىپ لبٌطب، ئۆزٌىرىٕىڭ چۈٔىي، ئەگەر  .ثۇٍرىسى

ئبرلىطىسا ئەثۇ ئۇثەٍسۀىڭ لوغۇٔي ثبرٌىمىٕي وۆرۈپ، چېىىٕىػحىٓ جوذحبپ لبٍحب ھۇجۇِغب 
ئەثۇ ئۇثەٍسە لوغۇٔىٕىڭ ئبرلىغب چېىىٕىپ، ئۆز ئورٔىغب ئەغەرەئي ِۇثەغػەرەزىٓ ضەئىس  .ئۆجحي

ىٓ ذبٌىس ئېحىٕىڭ ثېػىٕي لوغۇٕٔىڭ ئەڭ ئبذىرىغب ئبٔس .ئىجٕي زەٍَىسٔي جەٍىٍٕىسى
ئەضىەرٌەرزىٓ وەٍٕىگە چېىىٕىپ لبچمبٔالرٔي »جبٍالغمبْ ئبٍبٌالر جەرەپىە ثۇراپ، ئۇالرغب: 

 .زەرۋەلە، ئبٍبٌالرِۇ لوراٌٍىك ئىسى .زەپ ثۇٍرۇق ثەرزى« وۆرضەڭالر، ئۇٔي زەرھبي ئۆٌحۈرۈڭالر!
ثوٌغبٔسىٓ وېَىٓ، ئۆزىٕىڭ ئۇرۇظ ضېپىسىىي ئورٔىغب ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىس ئەِرٌىرىٕي ثېرىپ 

ھەر ئىىىي جەرەپٕىڭ لوغۇٔي ثىر ـ ثىرىگە ئۇزۇٌّۇ ئۇزۇي وېٍىپ، ضەپ جبرجىپ  .لبٍححي
  .جىسىٍسى

ئىطالَ لوغۇٔىٕىڭ  .ئىىىي جەرەپ لوغۇٔي ثىر ـ ثىرىگە لبرىّۇ لبرغي وەٌسى
فَبْ ٍبٍٔىرىغب زەررار ئىجٕي ئەي ئەزۋار، لوِبٔسأٍىرىسىٓ ئەثۇئۇثەٍسە ۋە ٍەزىس ئىجٕي ئەثۇ ضۇ

ھبرىص ئىجٕي ھىػبَ ۋە ئەثۇ جۀسەي ئىجٕي ضۇھەًٍ ئىجٕي ئبِىر لبجبرٌىمالرٔي ئېٍىپ، لوغۇْ 
ثبظ لوِبٔسأٍىك ِەروىسى ٔبِىسا ثىسأص لوغۇٔىٕىڭ لوِبٔسأٍىك ھەٍئىحي ثىٍەْ وۆرۈغۈغىە 

ّبْ ثوٌۇظ ٍبوي ثبج جۆٌەظ ۋەٍبوي ئۇرۇظ ضبھبثىٍەر ثۇ وۆرۈغۈغحە ثىسأطالرغب ِۇضۇٌ .ِبڭسى
ثىسأطالر جەرضبٌىك لىٍىپ ئۇرۇظ لىٍىػٕي  .لىٍىػحىٓ ثىرىٕي جبٌالظ جەوٍىپىٕي ضۇٔسى

ئۇ وۈٔي، ھىجرەجٕىڭ ئوْ ئۈچىٕچي  .غۇٔىڭ ثىٍەْ، ئۇرۇظ رەضّىٌ ثبغالٔغبْ ثوٌسى .جبٌٍىسى
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  .ٍىٍي، رەجەة ئېَىٕىڭ زەضٍەپىي وۈٍٔىرى ئىسى
ۋۋاي ئىطالَ لوغۇٔىٕىڭ ئوڭ لبٔىحىغب ھۇجۇَ ثبغالپ، ئبضحب ـ ئبضحب ئوجحۇرىغب ثىسأطالر ئب
ثۇ ۋالىححب، چوڭ ضبھبثە ۋە ِەغھۇر لوِبٔساْ ِۇئبز ئىجٕي جەثەي ِۇٔساق زەپ  .لبراپ ضىٍجىسى
 زۇئب لىٍىۋاجبجحي: 

! ئي پەرۋەرزىگبرىُ! زۈغّۀٍىرىّىسٔىڭ پۇجٍىرىٕي جىحرىحىپ، ٍۈرەوٍىرىگە ۋەھىّە ضبي»
ثىسگىّۇ جبضبرەت ۋە غەٍرەت ئبجب لىٍىپ، ضەْ ٍوٌغب لوٍغبْ غەرىئەت ھۆوۈٍِىرىگە ھەرزائىُ 
ئىحبئەت لىٍىػىّىس ئۈچۈْ ثىسگە ٍبرزەَ لىً! ثىسگە زۈغّۀٍىرىّىس ثىٍەْ وۆورەن وېرىپ 
ئۇرۇظ لىٍىسىغبْ غىجبئەت ثەر ۋە ئىالھىٌ جەلسىرگە رازىّۀٍىه ثىٍەْ ثوٍۇْ ئېگىػىە 

 « ىً، ئي رەثجىُ!ِۇٍەضطەر ل
ئۇرۇغٕىڭ زەضٍەپىي لەزەٍِىرىسە ثىسأص ضەپٍىرىسىىي ئەرەة زۇثەٍسىٍەر ِەغٍۇثىَەجىە 

ِۇضۇٌّبٔالر ثوٌطب، ثىسأطالرغب  .ئۇچراپ، چۇلبْ ضبٌغبْ پېحي وەٍٕىگە چېىىٕىػىە ثبغٍىسى
ثبغٍىغبٔالرٔي ثوٌغبْ ھۇجۇِىٕي جېرىّۇ ئبغۇرۇپ، ئۇالرزىٓ جبالپەجىە ئۇچراپ لېچىػمب 

ئىطالَ  .وەٍٕىگە لبٍحۇرۇغمب پۇرضەت ثەرِەضٍىه ئۈچۈْ زۈغّۀٕي پەرىػبْ لىٍىػمب ثبغٍىسى
 .غۇٔىڭ ثىٍەْ لوغۇْ ئۆزىٕي ئوڭػىۋاٌسى .لوغۇٔىسىٓ لبچّبلچي ثوٌغبٔالرٔي ئبٍبٌالر جوضحي

ھۇجۇَ ثىسأطالر ئىطالَ لوغۇٔىٕىڭ ئوڭ جەرىپىگە  .ئۇرۇظ غىسزەجٍىه زاۋاٍِىػىۋاجبجحي
لىٍىپ، ئۇالرٔي ئوڭ جەرەپىە لوغالۋاجمبْ ثىر ۋالىححب، ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىس لوي ئبضحىسىىي ئبجٍىك 

ثۇ ھۇجۇِسا ِۇضۇٌّبٔالر  .ئەضىەرٌىرى ثىٍەْ ثىسأطالرٔىڭ ضوي لبٔىحىغب ھۇجۇَ لىٍسى
ۈز ئبٔسىٓ ذبٌىس لوِبٔسأٍىمىسىىي ئبجٍىك ٍ .ثىسأطالرٔىڭ ئبٌحە ِىڭ ئەضىىرىٕي ٍولبجحي

ئەضىەر ثىٍەْ ثىسأطالرٔىڭ ِىڭسەن ئەضىىرىگە ھۇجۇَ لىٍىپ ئۇالرٔي جبالپەجىە ئۇچراجحي ۋە 
ئۇالر لبٍحىپ  .ذېٍي ۋالىحمىچە ئۇالرٔىڭ وەٍٕىسىٓ لوغالپ ٍۈرگۀسىٓ وېَىٓ وەٍٕىگە لبٍححي

ثبرغبٔسا، )ئبٌسىٕمي ثۆٌۈٍِەرزە ضۆزٌەپ ئۆجۈٌگۀسەن( لبرارگبھمب ِەزىٕىسىٓ ئەۋەجىٍگەْ 
ِەوحۇثحب ھەزرىحي ئەثۇثەورىٕىڭ ۋاپبت ثوٌغبٍٔىمي، ئۇٔىڭ ئورٔىغب  .ِەوحۇة ٍېحىپ وەٌگۀىسى

ھەزرىحي ئۆِەرٔىڭ ذەٌىپىٍىىىە ضبٍالٔغبٍٔىمي ۋە ئەثۇ ئۇثەٍسۀىڭ ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىسٔىڭ 
 . ئورٔىغب ثبظ لوِبٔساْ ثوٌۇپ جەٍىٍٕۀگۀٍىىي ٍېسىٍغبٔىسى

بْ ثىر ۋالىححب، رۇَ )ثىسأص( ضەپٍىرى ئبرىطىسىٓ ئۇرۇظ ۋەزىَىحي ضەي پەضٍەپ لبٌغ
ئىطىٍّىه ثىر لوِبٔساْ ئوجحۇرىغب چىمىپ، ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىس ثىٍەْ  (George)گېئورگي 

 .ذبٌىس ئۇٔىڭ جەوٍىپىٕي لوثۇي لىٍىپ ئوجحۇرىغب چىمحي .وۆرۈغّەوچي ثوٌغبٍٔىمىٕي ئېَححي
ىىي، ئبجٍىرى ثىر ـ ثىرىگە ٍبّٔۇ ٍبْ ئىىىي لوِبٔساْ ثىر ـ ثىرىگە غۇ لەزەر ٍېمىٕالغح

وېَىٓ، گېئورگي لوٌىسىىي لبٌمبٕٔي ٍەرگە  .ضۆزٌەغحيثىٍەْ  گېئورگي ذبٌىس .وەٌگۀىسى
ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىس ئۇٔي ئېٍىپ  .زېسى« ِبڭب ئىطالِٕي ئۆگەت!»پىرلىرىحىپ جبغالپ ذبٌىسلب: 

ثۇ  .ثىرٌىىحە ئىىىي رەوئەت ٔبِبز ئولۇزىئبۋۋاي ئۇٔىڭغب جبھبرەت ئبٌسۇرۇپ،  .چېسىرىغب لبٍححي
ۋالىححب، ثىسأص لوغۇٔي ِۇضۇٌّبٔالرغب غىسزەت ثىٍەْ ھۇجۇَ لىٍىپ، ئۇالرٔي جبوي )لوغۇٕٔىڭ 
ئبرلىطىغب جبٍالغمبْ( ئىىرىّە ۋە جبغىطي ھبرىطٕىڭ لوِبٔسأٍىمىسىىي ِۇزاپىئە ضەپٍىرىگىچە 

ېئورگي ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ئبٌسىغب ئۆجۈپ، ثۇ ئەھۋإٌي وۆرگەْ ذبٌىس ۋە گ .چېىىٕسۈرگۀىسى
 .ٍبرزىّي ثىٍەْ ئۇالرٔي جبالپەجىە ئۇچراجحي ٔىڭهللارۇِالرغب لبراپ ئېحىٍسى ۋە 

هللا ا .ئەپطۇضٍىٕبرٌىمي، گېئورگي ثۇ لېحىٍّىك ھۇجۇِسا زۈغّۀسىٓ زەرثە ٍەپ غېھىث ثوٌسى
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 ئىطالِٕىڭ ثۇ غېھىحىگە رەھّەت لىٍطۇْ!
ېرىٍغبْ ثۇ وۈٔسە، ِۇضۇٌّبٔالر پېػىٓ ۋە زىگەر ئۇرۇظ ئەڭ غىسزەجٍىه ئېٍىپ ث

ٔبِبزغبَ ۋە ذۇپحۀٕىڭ ۋالحىٕىّۇ  .ٔبِبزٌىرىٕي پەلەت ئىّب ـ ئىػبرەت ئبرلىٍىمال ئولۇٍبٌىسى
ثۇ ئۇرۇغحب ئىىرىّە ئىجٕي ئەثۇ جەھىً، ئۇٔىڭ جبغىطي ھبرىص ئىجٕي ھىػبَ،  .وېچىىحۈرزى

، ئبِىر ئىجٕي ضەئىس، ئەثجبْ ئىجٕي ضەئىس، ئىىرىّۀىڭ ئوغٍي ئبِىر، ضەٌەِە ئىجٕي ھىػبَ
ثۇ ئۇرۇغحب،  .ھىػبَ ئىجٕي ئەي ئبش ۋە ئبِىر ئىجٕي جۇفەًٍ لبجبرٌىمالر غېھىث ثوٌسى

ئەثۇ ضۇفَبٕٔىڭ ثىر وۆزى ھۇٔەٍٓ  .ئەثۇضۇفَبْ لبجبرٌىك ثىر لبٔچە ِۇجبھىس وۆزىسىٓ ئبٍرىٍسى
ۇن جېڭىسا لۇٍۇٌۇپ وەجحي، غۇٔىڭ ٍۀە ثىر وۆزى ٍەرِ .جېڭىسا وۆرِەش ثوٌۇپ لبٌغبٔىسى

ثۇ ئۇرۇغحب ئەِب ثوٌۇپ لبٌغبْ ثبغمب  .ثىٍەْ، ئۇٔىڭ ھبٍبجىٕىڭ لبٌغبْ لىطّي ئەِب ئۆجحي
ِۇجبھىسالر ِۇٔۇالر ئىسى: ِۇغىرە ئىجٕي غەئجە، ھبغىُ ئىجٕي ئۇججە ئىجٕي ئەثۇ ۋەلمبش، ئەي 

ي ِەوػۇھ ۋە ثبغمب ثىر ئەغئبش ئىجٕي لەٍص، ئبِىر ئىجٕي ِبزى لەرىت، لەٍص ئىجٕي ئە
  ...لبٔچىطي

رۇِالر)ثىسأطالر( ئۇرۇغٕي جبغالپ، جەرەپ ـ جەرەپىە لېچىػحي، ِۇضۇٌّبٔالر ئۇالرٔىڭ 
ثۇ ئۇرۇظ ئبذىرالغمبٔسىٓ وېَىٓ،  .ئبرلىطىسىٓ ذېٍي ثىر ۋالىحالرغىچە لوغالپ ٍۈرزى

حىپبلٍىػىع زەِەغك )ھبزىرلي غبَ(، ھىّص غەھىرىٕىڭ ذەٌمي ِۇضۇٌّبٔالر ثىٍەْ ئىح
چۈٔىي، ثىسأص ئەضىەرٌىرى ثۇ جۇپرالالرٔىڭ وۆپىٕچىطىٕي جبغالپ  .ئەھسىٕبِىطي جۈززى

ئۇٔىڭ ئۈضحىگە، ھېراوٍىَۇش ھىّطحىٓ چىمىپ،  .وەجىەچىە، ثۇالر لوغسىغۇچىطىس لبٌغبٔىسى
ئۆزىٕىڭ ئەضىىرىٌ ثبزىطي، لوغۇٍٔىرىٕىڭ ضەپەر ۋە لوِبٔسأٍىك ِەروىسى لىٍىۋاٌغبْ 

  .ئبٔحبوَبغب ثېرىپ جبٍالغمبٔىسى
ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىسجىٓ وېَىٓ لوغۇٕٔىڭ ثبظ لوِبٔسأي ثوٌۇپ جەٍىٍٕۀگەْ ئەثۇ ئۇثەٍسە 
ئبِىر ئىجٕي ئەي جەرراھ ثىسأص لوغۇٔىٕي لوغالغمب لبجٕبغّىغبْ ئەضىەرٌەرٔي ٍىغىپ، ِەرج 

ۇٔىٕىڭ فىھً زېگەْ چۈٔىي، ثىسأص لوغ .ئەش ضەفەر زېگەْ ٍەرگە لبراپ ھەرىىەجٍۀسى
ئەثۇ ئۇثەٍسە ثۇ ذەۋەرٔي  .ٍەرگە لبٍحب ٍىغىٍىۋاجمبٍٔىمي ھەلمىسە ذەۋەر ٍېحىپ وەٌگۀىسى

چۈٔىي، ئۇ غبِغب ثېرىپ ئۇ ٍەرزە جۇرۇظ ٍبوي  .ئبڭالپ، زەضٍەپ ثىر ئبز ئىىىىٍىٕىپ لبٌسى
ىٍسۈرۈپ، پىىىر غۇٔىڭ ثىٍەْ، ثۇ ئەھۋإٌي ث .فىھٍگە لبراپ ھەرىىەجٍىٕىػىە لبرار ثېرەٌّىسى

ذەٌىپە  .ئېٍىع ۋە غۇ جەٌىّبت ثوٍىچە ھەرىىەجٍىٕىع ِەلطىحىسە ذەٌىپىگە ذەۋەر ٍوٌٍىسى
ئۇٔىڭغب ئىػٕي غبِسىٓ ثبغٍىػي وېرەوٍىىىٕي، ثۇ ٍەر )غبَ( ثىسأص لوغۇٔىٕىڭ ِەروىسى ۋە 

ساھالپ ضۈرىَۀىڭ لەٌئەضي ثوٌغبچمب ضىحراجېگىَىٍىه ئورٔىٕىڭ ثەوّۇ ِۇھىُ ئىىۀٍىىىٕي ئى
زەرۋەلە، ثۇ ئەِرٔبِە ئەثۇ ئۇثەٍسۀىڭ لوٌىغب جېگىپ وۆپ ئۆجّەٍال فىھً  .جەٌىّبت ثەرزى

 . غبِسىٓ ثۇرۇْ ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ لوٌىغب چۈغۈپ، ھەزرىحي ئۆِەرٔىڭ ئبرزۇضي ئەِەٌگە ئبغحي
 فىھً ئۇرۇغي

ً ئىجٕي ئەثۇ ئۇثەٍسە ئۇ ٍەرگە غۇرەھجى .فىھً ٔبھبٍىحي جېس ضۈرئەجحە فەجىھ لىٍىٕسى
ِىڭ ئەجراپىسا  80ثىسأص لوغۇٔىٕىڭ  .ھەضۀە لوِبٔسأٍىمىسا ثىر لوغۇْ ئەۋەجىۀىسى

ئەضٍىسە ثىسأطالر ثۇ ٍەرزىىي ضۇالرٔي لبِبي لىٍىپ، ئىطالَ لوغۇٔىٕىڭ  .ٌەغىىرى ثبر ئىسى
ِۇضۇٌّبٔالر ئەِّب  .غبرائىحىٕي لىَىٕالغحۇرۇظ ئۈچۈْ ثىر ٍۈرۈظ جەزثىرٌەرٔي ٍوٌغب لوٍغبٔىسى

ٍبرزىّي ثىٍەْ( ثۇ لىَىٓ غبرائىحمب لبرىّبً، ٔبھبٍىحي جېس ضۈرئەجحە ھۇجۇَ لوزغبپ  ٔىڭهللا)
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 . ئۈضحۈٍٔۈوٕي لوٌغب وەٌحۈرزى ۋە غبِسىٓ ثۇرۇْ فىھً ثىٍەْ ثەٍطبٕٔي فەجىھ لىٍىپ ثوٌسى
 دەِەغك )غبَ( ٔىڭ فەتھي
ىھ لىٍىٕىػىٕي ئبضبٔالغحۇرۇظ فىھً فەجىھ لىٍىٕغبٔسىٓ وېَىٓ، ئەثۇ ئۇثەٍسە غبِٕىڭ فەج

ئۈچۈْ ئەثۇي ئۀۋەر ئەش ضەٌەِىٕي ثىر ثۆٌەن لوغۇٔغب لوِبٔساْ لىٍىپ جبثەرٍبٔي فەجىھ 
ثبظ لوِبٔساْ ئەثۇ ئۇثەٍسە ئۆز لوِبٔسأٍىمىسىىي لوغۇٕٔي ثبغالپ غبِغب  .لىٍىػمب ئەۋەجحي
بٔسأي لىٍىپ ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىسٔي لوغۇٕٔىڭ ئوجحۇرا لىطّىٕىڭ لوِ .ٍۈرۈظ لىٍسى

ئەٍَبز ئىجٕي  .ئۆزى ضوي لبٔبجٕىڭ، ئەِر ئىجٕي ئبش ئوڭ لبٔبجٕىڭ لوِبٔسأي ئىسى .جەٍىٍٕىسى
ثۇ ئبرىسا، ئەثۇ  .غۀەَ ئبجٍىك لوغۇٔغب، غۇراھجىً ئىجٕي ھەضۀە ثوٌطب، پىَبزە لوغۇٔغب ثبظ ئىسى

گە ثبظ لىٍىپ، زەِەغك ئۇثەٍسە لوي ئبضحىسىىي لوِبٔسأالرزىٓ زىً لەالٔي ثىر جۈِەْ ئەضىەر
ثۇ ثىر جۈِەْ ئەضىەر ثىسأطالرٔىڭ غبِغب  .ثىٍەْ ھىّص غەھەرٌىرى ئبرىطىغب ئەۋەجحي

ئۇٔسىٓ ثبغمب، ئەثۇززەرزا  .غىّبٌسىٓ ئەۋەجىسىغبْ ٍبرزەِچي لوغۇٕٔىڭ ئبٌسىٕي جوضۇٍححي
ەۋەجىپ، ثبغچىٍىمىسىىي ثىر جۈِەْ ئەضىەرٔي زەِەغممە ٍېمىٓ ٍەرزىىي ثبرزا زېگەْ جبٍغب ئ

ۋالحي وەٌگۀسە غەھەرٔي لورغبۋغب ئبٌغبْ ئىطالَ لوغۇٔىغب ئبرلب جەرەپحىٓ ٍبرزەَ لىٍىػمب لوٍۇپ 
  .لوٍسى

ئەثۇ ئۇثەٍسە زەِەغمٕىڭ فەجھىٕي ئبضبٔالغحۇرۇظ ئۈچۈْ غەھەرٔىڭ ثبرٌىك 
زەرۋازىٍىرىٕىڭ ئەھۋاٌىٕي ثىٍىپ وېٍىع ۋە ِەٌۇِبت ئىگەٌٍەظ ِەلطىحىسە لوغۇٔسىٓ ئۈچ 

ئۇ غبِٕىڭ فەجھي ئۈچۈْ ٍۀە ثىر ِەزگىً  .پەر ئەضىەرٔي جبٌالپ غەھەرگە ئەۋەجحئە
وۆپ ئۆجّەً، ذەٌىپىسىٓ غەھەرگە ٍۈرۈظ لىٍىع جوغرىٍىك  .ذەٌىپىٕىڭ جەٌىّبجٍىرىٕي وۈجحي

ئەثۇ ئۇثەٍسە ثەغىر ئىجي وەئەثٕي ثىر جوپ ئبجٍىك لوغۇٔغب ثبظ لىٍىپ ٍەرِۇومب  .ئەِر وەٌسى
ِۇضۇٌّبٔالر زۈغّۀٍىرىگە . ئۆزى لوغۇٕٔي ثبغالپ غبِٕي لورغبۋغب ئبٌسىجبٍالغحۇرۇپ، 

لبرىغبٔسا ٔەچچە ھەضطە ئبز ثوٌطىّۇ، ئېٍىپ ثبرغبْ ھەر ثىر ئۇرۇغحب زىٍٍىرىسىىي وۈچٍۈن 
ئۇٌۇغ ضبھبثە ئەثۇ ئۇِبِەِۇ ئۀە غۇ  .ئىّبْ ضبٍىطىسا زۈغّۀٍىرىٕي ٍەر ثىٍەْ ٍەوطبْ لىٍسى

زۈغّۀٕىڭ ئىػىىىٕىڭ  .ئۆزى ٍبٌغۇز غبَ زەرۋازىطىغىچە ٍېحىپ ثبرزى وۈچٍۈن ئىّبٔي ثىٍەْ
ئبٌسىغب وېٍىپ، وېچىٕي ھېچمبٔساق ذەۋپطىرىّىگەْ، ھوٌۇلّىغبْ ھبٌسا ٍبٔپبغالپ ٍېحىپ 

ئبٔسىٓ  .ئەجىگەْ ضەھەرزە، ئورٔىسىٓ جۇرۇپ جبھبرىحىٕي ئبٌسى ۋە ٔبِىسىٕي ئولۇزى .ئۆجىۈززى
ۇظ ثىٍەْ ٍەرگە ٍىمىحىپ، لبرارگبھمب ثۇ ۋەزىپىٕي زۈغّەْ ٔۆۋەجچىطىٕي ثىر ئۇر

  .ِۇۋەپپىمىَەجٍىه ئورۇٔساغٕىڭ ذۇغٕۇزٌىمىسا لبٍححي
ئۀە غۇ ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ جەۋرۀّەش ئىّبٔي، غەٍرەت ـ غىجبئىحي، جبضبرەت ۋە 
پىساوبرٌىمي ضبٍىطىسا رۇِالرٔىڭ ٍۈرەوٍىرى جىغىٍساپ، ذەٌمي ۋەھىّە ئىچىسە الغ ـ الغ 

ئىطالَ لوغۇٔي  .ئەضىەرٌىرىٕىڭ ثبغٍىرى ضبڭگىالپ، روھي چۈغۈپ وەجىۀىسى جىحرەپ،
غبِغب ٍۈرۈظ لىٍىپ، ئبٌسى ثىٍەْ غەھەرگە ٍېمىٓ ٍەرزىىي ئەي غۇجب زەپ ئبجبٌغبْ ثبغۇ ـ 

لوغۇْ غەھەرگە غەرق جەرەپحىٓ ٍېمىٍٕىػىپ، غەھەرٔي  .ثوضحبٍٔىك ۋە ئېىىٕساٌىممب وىرزى
ئوجحۇرا لىطىّغب  .ۋە ئورۇٔالغحۇرۇظ ثوٍىچە لورغبۋغب ئبٌسى ئبٌسىٓ ثەٌگىٍۀگەْ پىالْ

لوِبٔسأٍىك لىٍىۋاجمبْ ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىس غەھەرٔىڭ غەرلىٌ زەرۋازىطىسىٓ لەٍطەْ 
زەرۋازىطىغىچە ثوٌغبْ ضېپىً ئەجراپىٕي لورغبۋغب ئېٍىپ، ئۇ ٍەرزىٓ غەھەرٔىڭ جۀۇثىغىچە 

ئەثۇ ضۇفَبْ وىچىه زەرۋازىسىٓ لەٍطەْ ٍەزىس ئىجٕي  .لوغۇٍٔىرىٕي ئورۇٔالغحۇرزى
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ئەثۇ ئۇثەٍسە ثوٌطب، غەرة جەرەپحىٓ جبثىَە  .زەرۋازىطىغىچە ثوٌغبْ ئبرىٍىمٕي ئۆٌچەۋاجبجحي
 .زەرۋازىطىغب ٍېحىپ ثېرىپ، ئۇ ٍەرزىٓ وىچىه زەرۋازىغىچە ثوٌغبْ ئبرىٍىمٕي لورغبۋغب ئبٌسى

ئەِر ئىجٕي  .ٍىٕىپ لورغبۋغب ئبٌسىلوغۇٕٔىڭ ضوي لبٔىحي غەھەرٔىڭ غىّبي جەرىپىسىٓ ئبٍ
غۇراھجىً ئىجٕي  .ئبش لوِبٔسأٍىمىسىىي لوغۇٕٔي ثبغالپ جوِبش زەرۋازىطىغب ٍېحىپ وەٌسى

غبَ ِبٔب ِۇغۇ  .ھەضۀە ثبثۇي فەرازىص ۋە ثبثۇش ضبالَ زەرۋازىٍىرىٕي وؤحروي ئبضحىغب ئبٌسى
ئۇ  .ەھەر پۈجۈٍٔەً ئىػغبي لىٍىٕسىغ ۋە ئبذىرى غەوىٍسە ثىر لبٔچە ئبٍغىچە لورغبۋغب ئېٍىٕسى

وۈٔي، ھىجرەجٕىڭ ئوْ جۆجىٕچي ٍىٍىٕىڭ رەجەپ ئېَي ثوٌۇپ، ٍەرِۇن جېڭىسىٓ زەي ثىر ٍىً 
  .ئۆجىۀىسى

زەِەغمٕىڭ فەجھىسىٓ وېَىٓ، ھەزرىحي ئۆِەر ثبظ لوِبٔساْ ئەثۇ ئۇثەٍسەگە ذەۋەر 
ئىجٕي ۋەٌىس ثىٍەْ لبٍحب ئىرالمب  ٍوٌالپ، ئەٍٕي ۋالىححب ئىرالحىٓ وەٌحۈرۈٌگەْ لوغۇٕٔي ذبٌىس

ثۇ لوغۇٔالر ئىراْ جەرەپحە جىھبز لىٍىۋاجمبْ ئىطالَ لوغۇٔىغب ٍبرزەِچي  .ئەۋەجىػىٕي ثۇٍرىسى
  .ثوالجحي

 ثەلەئە ۋەلەضي
ئۇٔسىٓ ضىرت، ئەثۇ ئۇثەٍسە ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىس ثبغچىٍىمىسىىي ثىر ثۆٌەن لوغۇٕٔي 

ضىٕبْ ئىطىٍّىه لوِبٔسإٔىڭ ، ە ٍېحىپ وەٌگۀسەذبٌىس ثۇ ٍەرگ .ثەلەئەگە ئەۋەجىۀىسى
ثۇ ۋەلە  .ثبغچىٍىمىسىىي ثىر ثۆٌەن ثىسأص لوغۇٔي ِۇضۇٌّبٔالرغب غىسزەجٍىه ھۇجۇَ لىٍسى

 .ٍۈز ثەرگەْ ِەٍطۇْ ثۇٌىمي زېگەْ ٍەرزە ثىر ِۇٔچىٍىغبْ ِۇضۇٌّبْ ئەضىەر غېھىث ثوٌسى
ثۇ ۋەلەزىٓ وېَىٓ،  .ئبجىٍىػمب ثبغٍىسىغۇ وۈٔسىٓ ئېحىجبرەْ ئۇ ٍەر غېھىحٍەر ثۇٌىمي زەپ 

ذبٌىس ٍوٌىٕي زاۋاِالغحۇرۇپ ثەلەئۀىڭ غىّبٌىسىىي ثەئەٌجەق زېگەْ ٍەرگە ٍېحىپ ثبرزى ۋە ئۇ 
ٍەرٔىڭ ذەٌمي ثىٍەْ جىٕچٍىك ئەھسىٕبِىطي جۈزۈظ ئبرلىٍىك، ئۇالرٔىّۇ ئىطالَ جۇپرالٍىرىغب 

 . لبجحي
 ِبرجۇررۇَ ئۇرۇغي ۋە ھىّطٕىڭ فەتھي

ئۇثەٍسە غەذطەْ ئۆزى ثىر ثۆٌەن لوغۇٔغب لوِبٔسأٍىك لىٍىپ، غىّبٌغب لبراپ ئەثۇ 
ثۇ ٍەر، ھبرىسلي ئەي وبزىفەگە ٍېمىٓ  .ضەپەرگە چىمحي ۋە زىث جەال زېگەْ ٍەرگە ٍېحىپ وەٌسى

زەي غۇ ٍەرزە، ئەثۇ ئۇثەٍسەگە ثىسأص  .ضۀىََەجۇي ئۇلبثٕىڭ ئبذىرلي ٔۇلحىطي ئىسى
ھېراوٍىَۇضٕىڭ ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ئۈضحىگە پبجرىئبرخ جېئوزور لوِبٔسأٍىمىسا لوغۇْ ئىّپېراجورى 

 . ئەۋەجىۀٍىىي ھەلمىسە ذەۋەر ٍېحىپ وەٌسى
ئەثۇ  .لبراپ وېٍىۋاجبجحي ثىسأص لوغۇٔي زەِەغمٕي لۇجۇٌسۇرۇظ ذىَبٌىسا ِبرجۇررۇِغب
ذبٌىس  .ي ٍۈرۈظ لىٍسىئۇثەٍسە لوغۇٕٔي ثبغالپ جېئوزور لوِبٔسأٍىمىسىىي لوغۇٔغب لبرغ

رۇَ ٌەغىەرٌىرىسىٓ  .ثوٌطب، ثىسأص لوغۇٔىٕي ئبرلب جەرەپحىٓ لورغىسى ۋە ئۇرۇظ ثبغالٔسى
 .جېئوزورٔي ذبٌىس ئۆٌحۈرزى .ئبٔسا ـ ضبٔسا لېچىپ لۇجۇٌغبٍٔىرىسىٓ ثبغمب ھېچىىُ ضبق لبٌّىسى

ۇٔۇغحي ۋە ئۇٔي ئەثۇ ئۇثەٍسە ئۇٔسىٓ ثبغمب غىٕەش ئىطىٍّىه ثىر پبجرىئبرخ ثىٍەْ جول
ذبٌىس  .ئۇٔىڭ ٌەغىەرٌىرى ھىّطمب لبراپ لبچحي، ئەثۇ ئۇثەٍسە ئۇالرٔي لوغالپ وەجحي .ئۆٌحۈرزى

 .جېئوزورٔي ئۆٌحۈرگۀسىٓ وېَىٓ، ئەثۇ ئۇثەٍسۀىڭ وەٍٕىسىٓ ھىّطمب لبراپ ٍوٌغب چىمحي
ورغبۋ ٍۀە ل .ھىّطمب ٍېحىپ ثبرغبٔسىٓ وېَىٓ، ئىىىىطي ثىرٌىػىپ غەھەرٔي لورغبۋغب ئبٌسى

 .لىع ِەۋضۈِي وەٌسى ۋە ھبۋا لبجحىك ضوغۇق ثوٌۇپ وەجحي .ئۇزۇٔغىچە زاۋاَ لىٍسى
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لىع ضوغۇلي  .غۇٔسالحىّۇ، ِۇضۇٌّبٔالر ضەۋرچبٍٔىك وۆرضىحىپ، لبجحىك ثەرزاغٍىك ثەرزى
غەھەر ئبھبٌىطي  .ضەي ثوغبپ لبٌغبٔسىٓ وېَىٓ، ِۇضۇٌّبٔالر ِۇھبضىرىٕي جېرىّۇ چىڭىححي

غۇٔىڭ  .ثېرەٌّەً، ٍۇرت چوڭٍىرىٕي ِۇضۇٌّبٔالرغب جەضٍىُ ثوٌۇغمب ِەججۇرٌىسى ثەرزاغٍىك
زېّىٓ ثبجغب ثبغالٔسى،  .ثىٍەْ، زەِەغك ئەھسىٕبِىطىگە ئوذػبظ ثىر ئەھسىٕبِە جۈزۈٌسى

ئەثۇ ئۇثەٍسە لوٌغب  .ئىمحىطبزىٌ ئەھۋاٌي ٍبذػي ثوٌغبٔالرِۇ جىسٍە جۆٌەٍسىغبْ ثوٌسى
ٔىڭ ذۇغرەۋىرىٕي ذەٌىپىگە ٍەجىۈزۈظ ۋە ٍىغىۋېٍىٕغبْ وەٌحۈرۈٌگەْ ثۇ زەپەرٌەر

غۀىّەجٍەرٔىڭ ثەغحىٓ ثىرىٕي زۆٌەت ذەزىٕىطىگە ٍوٌالظ ِەلطىحىسە ئبثسۇٌالھ ئىجٕي 
غۇٔىڭ ثىٍەْ ثىر ۋالىححب، ئەثۇ ئۇثەٍسە ھەزرىحي ئۆِەرٔىڭ  .ِەضئۇزٔي ِەزىٕىگە ئەۋەجحي

ذەٌىپىسىٓ ئۇٔىڭغب  .ٍىرىٕىّۇ وۈجۈۋاجبجحيھېراوٍىَۇش ِەضىٍىطي ھەلمىسىىي پىىىر ۋە جەٌىّبج
 . )ثوٌۇپّۇ ئەثۇ ئۇثەٍسۀىڭ( ھىّطحب جۇرۇغي ھەلمىسە ثۇٍرۇق وەٌسى

 لىٕٕەضرىٕىڭ فەتھي
ثبظ لوِبٔساْ ئەثۇ ئۇثەٍسە ھىّطٕىڭ فەجھىسىٓ وېَىٓ، ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىسٔي ثىر ثۆٌەن 

لورغبپ، ئۇالر ثىٍەْ ئۇرۇغحي  ذبٌىس غەھەرٔي .ئەضىەرگە لوِبٔساْ لىٍىپ لىٕٕەضىە ئەۋەجحي
 .ثۇ ِۇٔبضىۋەت ثىٍەْ ئەثۇ ئۇثەٍسەزىٓ وەچۈرۈَ ضوراغمب ِەججۇر ثوٌسى .ۋە جبالپەجىە ئۇچرىسى

ثۇ، ھىجرەجٕىڭ  .وېَىٕچە، لەجئىٌ ثوغبغّبً ئۇرۇظ لىٍىپ غەھەرٔي ئېٍىػمب ِۇۋەپپەق ثوٌسى
  .ئوْ ثەغىٕچي ٍىٍي ئىسى

 ئەجٕبدەٍٕٕىڭ فەتھي
ئەي ئبش ھەزرىحي ئۆِەرٔىڭ جەٌىّبجي ثوٍىچە ئەجٕبزەٍٕگە لبراپ ٍۈرۈظ ئبِىر ئىجٕي 

ئبِىر ئىجٕي ئەي ئبش ئبرلب جەرەپحىٓ ٍبرزەِچي لوغۇْ ٍېحىپ وەٌگۀسىٓ وېَىٓ،  .لىٍسى
ئۇالرٔىڭ ثۇ ئىىىي  .لوغۇٕٔي جەڭػەپ راِەٌال ۋە لۇززۇضمب ِەٌۇَ ضبٔسا ئەضىەر ئەۋەجحي

لىٍىپ جۇرۇظ ۋە ئۇالرٔىڭ ئبرجبثوْ لوغۇٔىغب ٍبرزەِگە  ٍەرزىىي ثىسأص لوغۇٔىٕي ئبۋارە
غۇٔچە وۆپ جىرىػچبٍٔىك وۆرضىحىٍگەْ  .وېٍىػىٕي جوضۇپ جۇرۇغىٕي وۆززە جۇجمبٔىسى

ثۇ ئبرىسا، زىپٍوِبجىه وۆرۈغۈغٍەرِۇ  .ثوٌطىّۇ، ئەجٕبزەٍٕٕىڭ فەجھي وەٍٕىگە ضۈرۈٌۈپ وەجحي
ثۇ  .ىٍەر جوذحىّبً ثېرىپ ـ وېٍىپ ٍۈرەجحيئىىىي جەرەپ ئبرىطىسا ئەٌچ .لوٍۇلٍىػىپ وەجحي

ئەھۋاي، جېحىه ۋە زېرەن ئەِر ئىجٕي ئبضٕىڭ وۆڭٍىگە پەلەجال ٍبلّىسى ۋە ئۆزى ثىر پىالْ 
وېَىٓ، ئەجٕبزەٍٕسە ٍەرِۇوحىىىگە ئوذػبظ ِۇضۇٌّبٔالر ثىٍەْ ثىسأطالر ئبرىطىسا  .جۈززى

ٕي ئىگەٌٍەپ ئەجٕبزەٍٕگە ثېطىپ ِۇضۇٌّبٔالر ئبذىرى ئۈضحۈٍٔۈو .لبٍٔىك جەڭ ٍۈز ثەرزى
 . وىرزى ۋە ثەٍحۇي ِەلسەضىە لبراپ ئىٍگىرىٍىسى

 لۇددۇضٕىڭ فەتھي
ِۇضۇٌّبٔالر لوغۇٔي ضۈرىَەزە ثىسأطالرٔىڭ لبجحىك لبرغىٍىك وۆرضىحىػٍىرىگە زۇچ 

ثەزىسە غۇڭب، ئبٍرىُ ـ ئبٍرىُ ٍۆٔىٍىػٍەرزە ئۇرۇظ لىٍىۋاجمبْ ِۇضۇٌّبٔالر لوغۇٔي  .وېٍىۋاجبجحي
  .ثىر ٍەرگە ٍىغىٍىپ ثىرٌىىحە ئۇرۇظ لىٍىػمب جوغرا وېٍەجحي

لۇززۇش ذەٌمي ذەٌىپىٕىڭ ئۆزى ثىٍەْ وۆرۈغۈظ غەرجي ئبضحىسا غەھەرٔي 
 .ئەثۇ ئۇثەٍسە ئۇالرٔىڭ جەٌىپىٕي ذەٌىپىگە ٍەجىۈززى .ِۇضۇٌّبٔالرغب جبپػۇرىسىغبٍٔىمىٕي ئېَححي

ھەزرىحي  .وۆرۈغۈپ، ئۇالرٔىڭ پىىرىٕي ئبٌّبلچي ثوٌسىھەزرىحي ئۆِەر ئبۋۋاي ضبھبثىٍەر ثىٍەْ 
 .ئەٌي ذەٌىپىٕىڭ ثېرىػىٕي ِۇۋاپىك وۆرزى، ئەِّب، ھەزرىحي ئوضّبْ ثۇ پىىىرگە لوغۇٌّىسى
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ٔەجىجىسە، ھەزرىحي ئۆِەر ھەزرىحي ئەٌىٕىڭ پىىرىٕي لوثۇي لىٍىپ، ئۆز ئورٔىغب ئۇٔي ٔبئىت 
  .بثجبضٕي ئېٍىپ لۇززۇضمب لبراپ ٍوٌغب چىمحيلىٍىپ لوٍغبٔسىٓ وېَىٓ، ٍېٕىغب ھەزرىحي ئ

ئەثۇ ئۇثەٍسە، ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىس ۋە ٍەزىس ئىجٕي ئەثۇ ضۇفَبْ لبجبرٌىمالر ثبغچىٍىمىسىىي 
ئۆِەر جبثىَەزىٓ ثەٍحۇي  .لوِبٔسأالر جبثىَە زېگەْ ٍەرزە ھەزرىحي ئۆِەرٔي وۈجۈۋاٌسى

ػحي، ئەِّب، ثىسأطالرٔىڭ ئۈچ وۈْ ِەلسەضىە ٍېحىپ ثبرزى ۋە ذرىطحىئبٔالر ثىٍەْ وېٍى
لۇززۇش فەجىھ لىٍىٕىغبٔسىٓ  .ئىچىسە غەھەرزىٓ چىمىپ وېحىع غەرجىٕي لوغۇپ لوٍسى

وېَىٓ، ھەزرىحي ئۆِەر ِەضجىسى ئبلطبغب )پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ِىراج وېچىطي وىرگەْ 
ضەھراغب وىرزى ۋە ئبٔسىٓ لۇثجەجۇش  .ئىػىىىسىٓ( وىرىپ، ِۇضۇٌّبٔالر ثىٍەْ ٔبِبز ئولۇزى

ثەٍحۇي ِەلسەضٕىڭ لىجٍە جەرىپىگە ِەضجىس )ثۇ ھبزىرھەزرىحي ئۆِەرٔىڭ ِەضجىسى زەپ 
لۇززۇش جەٌحۆوۈش فەجىھ لىٍىٕغبٔسىٓ وېَىٓ، ھەرلبٍطي لوِبٔسأالر  .ثىٍىٕىسۇ( ضبٌسۇرزى

 . ئۆزٌىرى ئەضٍىسە ئۇرۇظ لىٍىۋاجمبْ ٍۆٔىٍىػٍەرگە لبراپ ٍۈرۈپ وەجحي
 ئىىىىٕچي لېتىٍّىك فەتھي ھىّص غەھىرىٕىڭ

ئەثۇ ئۇثەٍسۀىڭ ھىّطمب لبٍحىپ ثېرىػي ثىٍەْ جەڭ ثىسأص لوغۇٍٔىرى غەھەرٔي 
ئەثۇ ئۇثەٍسە لوِبٔسأٍىك ھەٍئەجٍىرى  .جەزىرە ذەٌمىّۇ ئۇالرغب لېحىٍغبٔىسى .ِۇھبضىرىگە ئبٌسى

وي غەھەر ثىٍەْ غەھەرٔىڭ ضىرجىغب چىمىپ ثىسأطالرغب لبرغي ِەٍساْ ئۇرۇغي لىٍىع ٍب
ھەٍئەجٍەر  .ئىچىسە جۇرۇپ ِۇزاپىئەٌىٕىع وېرەوٍىىي جوغرىٍىك ِەضٍىھەجٍەغحي

ِۇزاپىئەٌىٕىپ جۇرۇظ جەوٍىپىٕي ثەرزى، ئەِّب، ئەثۇ ئۇثەٍسەگە ٍبرزەَ ثېرىع ئۈچۈْ ثىر ثۆٌەن 
ئەضىەرٔي ثبغالپ لىٕٕەضرىٕسىٓ ٍېحىپ وەٌگەْ ذبٌىس غەھەر ضىرجىغب چىمىپ ئۇرۇغۇظ 

ٌېىىٓ، ئەثۇ ئۇثەٍسە وۆپچىٍىىٕىڭ پىىرىٕي لوثۇي لىٍسى ۋە ثۇ ئەھۋإٌي  .جۇرزىپىىرىسە چىڭ 
ثۇ ذەجەرٌىه ۋەزىَەجٕي وۆززە جۇجمبْ  .ذەٌىپىگە ثىٍسۈرۈپ لوٍۇظ ئۈچۈْ ذەۋەر ٍوٌٍىسى

ھەزرىحي ئۆِەر ئىرالحب جۇرۇۋاجمبْ ضەئس ئىجٕي ئەثۇ ۋەلمبضمب ِەوحۇة ٍوٌالپ، ئۇٔىڭ لوي 
ٕي ئبِىرٔي زەرھبي ھىّطمب ٍبرزەِچي لوغۇْ لىٍىپ ئەۋەجىػىٕي، ئۇٔسىٓ ئبضحىسىىي لەئمە ئىج

ثبغمب، ئەٍَبز ئىجٕي غۀەَ لوِبٔسأٍىمىسىىي ثىر ثۆٌەن لوغۇٕٔي ثىسأطالرغب ٍبرزەِچي ثوٌۇغمب 
ھەزرىحي ئۆِەر ئۆزى غەذطەْ  .ئۇرۇٔىۋاجمبْ جىسرە ذەٌمىٕىڭ ئۈضحىگە ئەۋەجىػىٕي ثۇٍرىسى

لوِبٔسأٍىك لىٍىپ، ئەثۇ ئۇثەٍسەگە ٍبرزەَ ثېرىع ئۈچۈْ ِەزىٕىسىٓ ٍوٌغب ثىر ثۆٌەن ئەضىەرگە 
  .چىمحي

ھىّطٕي لورغىۋاٌغبْ ثىسأص لوغۇٍٔىرىغب ٍبرزەَ ثېرىػىە ئۇرۇٔغبْ جەزىرە ئبھبٌىطي 
ئىطالَ لوغۇٍٔىرىٕىڭ ئۆز ٍۇرجٍىرىغب ٍېحىپ ثبرغبٍٔىمىٕي ئبڭالپ، زەرھبي ھىّطٕي جبغالپ، 

ثۇٔىڭ ثىٍەْ ثىر ۋالىححب، ثىسأص لوغۇٔىغب ھەزرىحي ئۆِەرٔىڭ غەذطەْ  .ٍۇرجٍىرىغب لبٍححي
لوِبٔسأٍىمىسا ثىر ثۆٌەن لوغۇٕٔىڭ ئەثۇ ئۇثەٍسەگە ٍبرزەَ ثېرىع ئۈچۈْ ٍېحىپ وېٍىۋاجمبٍٔىمي 

ثۇ ذەۋەرٔي ئبڭٍىغبْ ثىسأص لوغۇٔي ئىچ ـ ئىچىسىٓ  .ھەلمىسىىي ذەۋەر ٍەجىۈزۈٌسى
ثۇ ئەھۋإٌي ضەزگەْ  .ېرىّۇ زەئىپٍىػىػىە لبراپ ٍۈزٌۀسىجۈگىػىپ وەجحي، وۈٔطېرى ج

 .ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىس ئەِسى ضېپىً ضىرجىغب چىمىپ زۈغّۀگە ھۇجۇَ لىٍىع جەوٍىپىٕي ثەرزى
جبئبالٔىڭ ٍبرزىّي ثىٍەْ زۈغّۀٍەرٔي هللا ئۇٔىڭ جەوٍىپي لوثۇي لىٍىٕسى ۋە ِۇضۇٌّبٔالر ا

  .ٍەڭسى
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 جەزىرە )جىسرە( ٔىڭ فەتھي
زىٓ ٍوٌغب چىممبْ ئەٍَبز ئىجٕي غۀەَ لوي ئبضحىسىىي لوغۇٕٔي ثبغالپ جەزىرەگە وۇفە

ٍېحىپ ثېرىپ، ھبرراْ، رەھب ۋە رەلمب لبجبرٌىك ٍەرٌەرٔىڭ ئبھبٌىطي ثىٍەْ ئىححىپبق ئەھسىٕبِىطي 
جۈزگۀسىٓ وېَىٓ، ئەثۇ ِۇضب ئەي ئەغئبرىٕي ٔۇضەٍجىٕگە، ئەِر ئىجٕي ضەئس ئىجٕي ئەثۇ 

 .ئۆزىّۇ زاراغب ٍۈرۈظ لىٍىپ، ثۇ ٍەرٔي ئىػغبي لىٍسى .ۇي ئەٍٕگە ئەۋەجحيۋەلمبضٕي رەض
ئوضّبْ زەضٍەپ ثۇ ٍەر ذەٌمي  .ئبٔسىٓ ئوضّبْ ئىجٕي ئەثۇي ئبضٕي ئەرِۀىَەگە ٍوٌٍىسى

  .وېَىٓ ئبھبٌە ثېػىغب ثىر زىٕبرزىٓ جىسٍە جۆٌەٍسىغبٔغب وېٍىػحي .ثىٍەْ ئۇرۇظ لىٍسى
 ضۈرىَە ضبھىٍٍىرىٕىڭ فەتھي

ئبِىر ئىجٕي ِبٌىه لبرلىَطبٔي فەجىھ لىٍغبٔسىٓ وېَىٓ، ھىث ذەٌمي ثىٍەْ ئەھسىٍىػىپ، 
ثۇ ۋالىحالرزا ٍەزىس ئىجٕي ئەثۇ ضۇفَبْ ئىٕىطي ِۇئبۋىَۀي لوغۇْ  .جىسٍە جۆٌەغىە وېٍىػحي

ئۇ  .جۇرغبۋۇٌٍىرىغب ثبغچي لىٍىپ ضۈرىَە ضبھىٍٍىرى )ھبزىرىمي ٌىۋاْ جۇپرالٍىرى( غب ئەۋەجحي
لوِبٔساْ ئەثۇ ئۇثەٍسۀىڭ ئەِرى ثىٍەْ ئبق زېڭىس ضبھىٍىسىىي ضۇر، ضەٍسا، ثېرۇت، ثبظ 

غۇٔىڭ ثىٍەْ ضۈرىَۀىڭ پۈجۈْ زېّىٕي  .ئبروب ۋە جراثٍۇش لبجبرٌىك ٍەرٌەرٔي فەجىھ لىٍسى
 . ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ لوٌىغب ئۆجىەْ ثوٌسى

ٔطالرٔىڭ ضبھىٍالرزىىي ئىطالَ فەجىھ ھەرىىەجٍىرى زاۋاٍِىػىۋاجمبْ ئۇ وۈٍٔەرزە، ثىسا 
لوغۇٍٔىرىٕي وۆرگەْ ٌىۋإٔىڭ جبغٍىك ئبھبٌىٍىرى زەرھبي ئۇالرغب لېحىٍىپ، ٍبرزەٍِىػىػىە 

ِبٔب غۇ ضەۋەثحىٓ، ثىسأطٍىمالر )ثۇ ٍەرزە( جىسزىٌ ئېھحىَبجٍىك پەٍحٍەرزە زەرھبي  .ثبغٍىسى
ىرىٕىڭ ثۇ جۇپرالالرٔي چبلىرىپ وېٍەٌەٍسىغبْ ثىر لوغۇٕٔىڭ ثبرٌىمىٕي ھېطبثمب ئېٍىپ، ئۆزٌ

زەرۋەلە، ِەٌۇَ ِەزگىً ئۆجىۀسىٓ وېَىٓ ثىسأطالر  .چولۇَ لبٍحۇرۇۋېٍىع ئۈِىسىسە ٍۈرگۀىسى
  .ئەِّب وۆپ ئۆجّەً ٍۀە لوغالٔسى .ٌىۋاْ ضبھىٍٍىرىٕىڭ ثىر لىطّىٕي لبٍحب ئىگەٌٍىۋاٌسى

 ِىطىرٔىڭ فەتھي
پەٌەضحىٕٕي ئىطالَ جۇپرالٍىرىغب ئەِر ئىجٕي ئبش  .ضۈرىَە جەٌحۆوۈش فەجىھ لىٍىٕسى

 .لبجمبٔسىٓ وېَىٓ، ِىطىرغب ٍۈرۈظ لىٍىع ئۈچۈْ ھەزرىحي ئۆِەرزىٓ ئىجبزەت ضورىسى
ھەزرىحي ئۆِەر ئۇٔىڭغب ئىجبزەت ثېرىع ثىٍەْ ثىرگە، زۇثەٍر ئىجٕي ئبۋاَ لوِبٔسأٍىمىسىىي ثىر 

ثۇ لوغۇٔسا زۇثەٍرزىٓ  .ثۆٌەن ئەضىەرٔي ئۇٔىڭ ئبرلىطىسىٓ ٍبرزەِچي لوغۇْ لىٍىپ ئەۋەجحي
ثبغمب ثەغىر ئىجٕي ئەرجبرا، ذبرىجە ئىجٕي ذۇزافە ۋە ئۇِەٍر ئىجٕي ۋەھت ئەي جەھّي لبجبرٌىك 

  .لوِبٔسأالرِۇ ثبر ئىسى
ئىىىي جەرەپ چوڭٍىرى )ئبۋۋاي وۆرۈغۈظ ئۈچۈْ( ِىطىرٔىڭ وىرىع ئېغىسىسا 

ئىطىٍّىه ثىر ِەضئۇي ذبزىُ ثىٍەْ ئەثۇ ِىطىر ھۆوۈِىحىگە ۋاوبٌىحەْ ئەثۇ ِەرٍەَ  .ئۇچراغحي
ثۇالرٔي ِىطىر  .ِىَبَ ئىطىٍّىه ثىر پوپ ِۇضۇٌّبٔالر ثىٍەْ وۆرۈغۈظ ئۈچۈْ وەٌگۀىسى

پبزىػبھي )ٍبوي رىُ ئىّپېرىَىطىٕىڭ ِىطىر ئۆٌىىطىسىىي ۋەوىٍي( ِۇلەۋلەش 
ضۇٌّبْ ثوٌۇظ، ئەِر ئىجٕي ئبش ئۇالرٔىڭ ئۈچ وۈْ ئىچىسە ِۇ .ئىطىۀسەرىَەزىٓ ئەۋەجىۀىسى

 .جىسٍە جۆٌەظ ٍبوي ئۇرۇغۇظ لبجبرٌىك ئۈچ ئىػحىٓ ثىرٔي جبٌٍىػي وېرەوٍىىىٕي ئېَححي
ئەِر ۋالىحٕي پەلەت  .ِىطىر ۋەوىٍٍىرى ئۇٔىڭسىٓ ِۆھٍەجٕي ئۇزارجىپ ثېرىػىٕي جەٌەپ لىٍسى

 ِىطىرٌىمالر ِۇضۇٌّبْ ثوٌۇغٕي ٍبوي جىسٍە جۆٌەغٕي لوثۇي .ثىر وۈٔال ئۇزارجىپ ثەرزى
ِىطىرٌىمالر ٍېڭىٍىپ، ثەن وۆپ چىمىّغب  .لىٍّىسى، ئىىىي جەرەپ ئبرىطىسا ئۇرۇظ ثبغالٔسى
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ثۇ ئۇرۇغحب ئۆٌگۀٍەرزىٓ ثىرى ضۈرىَەزىٓ ِىطىرغب لبچمبْ ۋە ِىطىرٌىمالرٔي  .ئۇچرىسى
  .ِۇضۇٌّبٔالر ثىٍەْ ئۇرۇغۇغمب وۈغىۈرجىەْ، ثىسأطالرٔىڭ ِەغھۇر لوِبٔسأي ئبرجبثوْ ئىسى

زۇثەٍر ئىجٕي ئبۋاَ ضېپىٍغب چىمىػمب  .بٔالر ئەٍٓ غەِطٕي ِۇھبضىرىگە ئبٌسىِۇضۇٌّ
زۇثەٍرٔىڭ ضېپىٍغب چىممبٍٔىمىٕي وۆرگەْ ذەٌك ئباللسازە ثوٌۇغۇپ، ئەِر  .ِۇۋەپپەق ثوٌسى

ئەِّب زۇثەٍر وۆپ  .ئىجٕي ئبش وىرىػىە ئۇرۇٔىۋاجمبْ زەرۋازا جەرەپىە لبراپ لېچىػمب ثبغٍىسى
 .ثېطىپ وىرىپ، ئبِىر وىرِەوچي ثوٌۇۋاجمبْ زەرۋازىغىچە ٍېحىپ وەٌسىئۆجّەً غەھەرگە 

 .ذەٌك ئىالجىطىسٌىمحىٓ ئەِر ثىٍەْ جىٕچٍىك ئەھسىٕبِىطي جۈزۈغىە ِەججۇر ثوٌسى
ثۇ ۋەلەزىٓ وېَىٓ، پۈجۈْ ِىطىر ذەٌمي ِۇضۇٌّبٔالرغب  .ئەھسىٕبِىگە زۇثەٍر ئىّسا لوٍسى

چۈٔىي، ئەٍٓ غەِص  .زۈغىە ِەججۇر ثوٌسىجەضٍىُ ثوٌۇپ، جىٕچٍىك ئەھسىٕبِىطي جۈ
ئەجراپٍىرىغب ئەۋەجىٍگەْ ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ذۇزافە فۇضحبجحىىىگە ئوذػبظ ثۇ ٍەرٌەرٔي ۋە ئەجراپ 

 .ٍېسىالرٔي ئۆز ھبوىّىَىحىگە وىرگۈزۈپ، ئۇالر ثىٍەْ جىٕچٍىك ئەھسىٕبِىطي جۈزۈپ ثوٌغبٔىسى
ىجٕي ئبش ِۇلەۋلەش جۇرۇۋاجمبْ ثۇ ٍەر فەجىھ لىٍىٕىپ ثوٌغبٔسىٓ وېَىٓ، ئەِر ئ

ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ غەھەرٔي لورغبۋغب ئېٍىػي  .ئىطىۀسەرىَەگە ثىر ثۆٌەن ئەضىەرٔي ئەۋەجحي
ئەِر  .ثىٍەْ ِۇلەۋلەش چبرىطىسٌىمحىٓ جىسٍە جۆٌەظ غەرجىٕي لوثۇي لىٍىپ ئەھسىٍەغحي

ئەِر ٍۀە ذبرىجە  .ئىجٕي ئبش ثۇ ٍەرگە ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ذۇزافۀي ئەِىر لىٍىپ جەٍىٍٕىسى
ئىجٕي ذۇزەفۀي فەٍَۇَ ۋە ئۇٔىڭ ئەجراپىغب، ئۇِەٍر ئىجٕي ۋەھت ئەي جىّھىٕي زىَّبجمب 

ذبرىجە فەٍَۇِٕي ئىػغبي لىٍسى، ئۇِەٍرِۇ زىَّبجٕي فەجىھ لىٍغبٔسىٓ وېَىٓ ٍەرٌىه  .ئەۋەجحي
وېَىٓ، ئەِر ِىطىر فەجىھ لىٍىٕىپ ثوٌغبٔسىٓ  .ذەٌك ثىٍەْ جىٕچٍىك ئەھسىٕبِىطي جۈززى

ئىجٕي ئبش غەرثىە لبراپ ئىٍگىرىٍەپ ئبۋۋاي ثەرلۀي ئىػغبي لىٍسى ۋە ذەٌمي ثىٍەْ ئەھسىٕبِە 
زۇۋەٍال جەرەپىە ئەۋەجىەْ ئۇلجە ئىجٕي ٔبفىّۇ ئۇ ٍەرٌەرٔي فەجىھ لىٍغبٔسىٓ وېَىٓ، ئەْ  .جۈززى

َۀىڭ ھبزىرلي ئەِر ئىجٕي ئەي ئبش جراثٍۇضٕي )ٌىۋى .ٔەۋثە جەرەپىە لبراپ ٍۈرۈپ وەجحي
پبٍحەذحي ثېَرۇجٕىڭ ئورٔي( ثىر ئبً ِۇھبضىرىگە ئبٌسى ۋە ئۇ ٍەرٔي ئىػغبي لىٍىپ ثوٌۇپال، 

ئەِّب ذەٌىپە ئۇٔىڭغب ِەوحۇة ٍوٌالپ،  .ضبثراجب ۋە غۇرۇضث غەھەرٌىرىٕىّۇ لوٌغب وىرگۈززى
 . غەرثىە لبراپ زاۋاٍِىك ئىٍگىرىٍىػىٕي جوضحي

 غەرلىٌ ضەپٍەرٔىڭ ئەھۋاٌي
ْ ذەٌمي ئۆز ھۆوۈِرأٍىرىغب لبرغي ئىطَبْ وۆجەرگۀٕىڭ ئۈضحىگە، ئورزىٕىڭ ئىرا

ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىس ثىسأطالرغب لبرغي ٍۈرۈظ لىٍىع ئۈچۈْ  .ئىچىسىّۇ غەٌَبْ ثېطىمّبٍۋاجبجحي
پبرضالر ثۇ ٍەرٌەرزە ِۇضۇٌّبٔالرٔي  .لوي ئبضحىسىىي لوغۇٕٔي ئىرالحىٓ ضۈرىَەگە ئېٍىپ ِبڭسى

زەپ لبراپ، ثىر پۇرضەت جېپىپ ئىرالحب لېٍىپ لبٌغبْ ِۇضۇٌّبٔالر لوغۇٔىغب  ئبزالپ وەجحي
  .ھۇجۇَ لوزغبغٕي ۋە ِۇضۇٌّبٔالرٔي زۆٌىحىسىٓ لوغالپ چىمىرىػٕي ئوٍالپ ٍۈرەجحي

لوغۇْ ئىرالمب ِېڭىپ ثوٌغبٔسىٓ وېَىٓ، ھەزرىحي ئۆِەر ضۈرىَەزىىي ثبظ لوِبٔساْ ئەثۇ 
ذەۋەر ٍوٌالپ، ئەٍٕي ۋالىححب ئىرالحىٓ وېٍىپ ِۇضۇٌّبٔالر  مبئۇثەٍسە ئەِر ئىجٕي ئەي جەرراھ

 .ضېپىگە لېحىٍغبْ ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىس لوِبٔسأٍىمىسىىي لوغۇٕٔي ئىرالمب لبٍحۇرۇغىٕي ثۇٍرىسى
ئەثۇ ئۇثەٍسە غبِٕىڭ فەجھىسىٓ وېَىٓ، ئەِرگە ثىٕبئەْ ثۇ لوغۇٕٔي ھبغىُ ئىجٕي ئۇججە ئىجٕي 

ئۇٔسىٓ ثبغمب، ھەزرىحي ئۆِەر جۆت ِىڭ وىػىٍىه ثىر  .ئىرالمب لبٍحۇرزىئەثۇ ۋەلمبش لوِبٍٔىمىسا 
لوغۇٕٔي جەرىر ئىجٕي ئبثسۇٌالھ ئەي ثىجەٌي لوِبٔسأٍىمىسا ٍبرزەِچي لوغۇْ لىٍىپ ئىرالمب 
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ثۇ لوغۇْ وۇفەگە لبراپ وېحىۋېحىپ، جۇٍۇلطىسال پبرضالرٔىڭ ثىر ثۆٌەن لوغۇٔي ثىٍەْ  .ئەۋەجحي
پبرضالر ئېغىر  .ىىىي لوغۇْ ضەپ جبرجىپ ئۇرۇغمب وىرىػىپ وەجحيئ .زولۇرۇغۇپ لبٌسى

  .جبالپەجىە ئۇچراپ، جىرىپىرەْ ثوٌسى ۋە ئۆزٌىرىٕي زەرٍبغب ئبجحي
 ٔەِبرىك ئۇرۇغي

پبرش لوغۇٍٔىرىٕىڭ ثبظ لوِبٔسأي رۇضحەَ ئىرالمب ٍېحىپ وەٌگەْ ئەثۇ ئۇثەٍسە 
ئىىىي  .ٔبھبٍىحي چوڭ ثىر لوغۇْ ئەۋەجحيلوِبٔسأٍىمىسىىي ِۇضۇٌّبٔالر لوغۇٔىغب لبرغي 

ثۇ ٍەر ھىرە ثىٍەْ لبزىطىَە ئبرىطىسىىي ثىر ِبوبْ  .لوغۇْ ٔەِبرىك زېگەْ ٍەرزە ئۇچراغحي
 .ئەي ِۇضۀٕب ئىجٕي ھبرىطە ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ئبجٍىك لوغۇٔىغب لوِبٔسأٍىك لىٍىۋاجبجحي .ئىسى

ئەثۇ ئۇثەٍسە ئۇالرٔىڭ وەٍٕىسىٓ ئىس  .حيپبرضالر ِەغٍۇثىَەجىە ئۇچراپ، وەضىەرگە لبراپ لبچ
پبرش لوغۇٍٔىرىغب ٍبرزەِچي لوغۇْ وەٌگەْ ثوٌطىّۇ، ئەثۇ ئۇثەٍسە ئۇالرغب  .لوغالپ ِبڭسى

غۇٔىڭ ثىٍەْ پبرضالر ِەزائىٕغب لېچىپ  .ٍېحىػىپ ٍۀە ثىر لېحىُ ِەغٍۇثىَەجىە ئۇچراجحي
 . ثېرىۋېٍىپ ئبراْ لۇجۇٌسى

 ئەي جىطر ئۇرۇغي
ِبرىك ۋە ثبغمب ٍەرٌەرزە ِۇضۇٌّبٔالرغب جەڭ وېٍەٌّەً، ثبظ لوِبٔساْ پبرضالر ٔە

رۇضحەَ ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ئۈضحىگە ٍۀە غۇٔساق چوڭ  .رۇضحەِٕىڭ ئەجراپىغب جوپٍىٕىػمب ثبغٍىسى
پبرضالرٔىڭ ئىىىي جۇغي ثوٌۇپ، ثىرى ذىطراۋٔىڭ، ٍۀە ثىرى  .ثىر لوغۇْ ئەۋەجحي

پبرضالر  .ِۇضۇٌّبٔالر ئۇچراغمبْ ٍەرزە ثىر وۆۋرۈن ثبر ئىسىپبرضالر ثىٍەْ  .فەرىسۇٕٔىڭ ئىسى
ئىطالَ لوغۇٔىسىىي  .ئىىىي جەرەپحىٓ ثىرىٕىڭ وۆۋرۈوحىٓ ئۆجۈغي ھەلمىسە جەوٍىپ ثەرزى

زەپ پىىىر « ئۇالرٔىڭ ثۇ جەرەپىە ئۆجۈغىٕي جەوٍىپ لىً!»ِۆجىۋەرٌەر لوِبٔساْ ئەثۇ ئۇثەٍسەگە: 
ئۇالر ثىسگە ئوذػبظ ئۆٌۈِسىٓ لورِبٍسىغبٔالرزىٓ ئەِەش، غۇڭب »ئەِّب ئەثۇ ئۇثەٍسە:  .ثەرزى

غۇٔىڭ ثىٍەْ، ئىطالَ لوغۇٔي وۆۋرۈوحىٓ ئۆجۈپ پبرضالرٔىڭ  .زېسى« ثىس ئۇ جەرەپىە ئۆجەٍٍي!
ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ  .ئىىىي جەرەپ ئبرىطىسا ٔبھبٍىحي غىسزەجٍىه جەڭ ثبغالٔسى .ئبٌسىغب وەٌسى

ثۇ ئەھۋإٌي وۆرگەْ لوِبٔساْ ئەثۇ  .ٓ ئۈروۈغىە ثبغٍىسىئبجٍىرى پبرضالرٔىڭ پىٍٍىرىسى
زەپ « ئبۋۋاي پىٍالرغب ھۇجۇَ لىٍىڭالر!»ئۇثەٍسە ئىجٕي ِەضئۇز ئەش ضبلبفي ئەضىەرٌىرىگە: 

ئەثۇ ئۇثەٍسە ئۆزىّۇ  .ئەضىەرٌەر ئۇرۇغٕي ثۇٍرۇق ثوٍىچە زاۋاِالغحۇرزى .ثۇٍرۇق لىٍسى
ئېغىر ٍبرىالٔغبْ  .ئۇٔىڭ ذورجۇِىٕي وېطىپ جبغٍىسىٔبھبٍىحي ٍوغبْ ثىر پىٍغب ھۇجۇَ لىٍىپ، 

ثۇ پىً جبْ ئبچچىمىغب چىسىّبً ئېچىٕىػٍىك چېمىراپ وېٍىپ، ئەثۇ ئۇثەٍسۀي زەضطەپ 
  .ئۆٌحۈرىۋەجحي

ئەثۇ ئۇثەٍسەزىٓ وېَىٓ، ئىطالَ لوغۇٔىٕىڭ لوِبٔسأٍىمىٕي ئۆز ئۈضحىگە ئبٌغبْ ثىر ٔەچچە 
ئۇالرزىٓ وېَىٓ، ئەي ِۇضۀٕب ئىجٕي ھبرىطە ئەظ  .ث ثوٌسىلوِبٔسأّۇ ئبرلب ـ ئبرلىسىٓ غېھى

ثۇ ۋالمىچە، ِۇضۇٌّبٔالر لوغۇٔي ئبجىسالپ، وەٍٕىگە چېىىٕىػىە  .غەٍجبٔي لوِبٔساْ ثوٌسى
غۇ ئبرىسا، ضەپ ثۇزۇٌۇپ ِۇضۇٌّبٔالر وۆۋرۈوىە لبراپ لېچىػمب ثبغٍىسى، وۆۋرۈن  .جەِػەٌسى

ثۇ لبالٍّىمبٔچىٍىمحىٓ پبٍسىالٔغبْ پبرضالر  .وەجحيئۇٔچە وۆپ ئبزەِٕي وۆجۈرەٌّەً چۆوۈپ 
ِۇضۇٌّبٔالرزىٓ ثىر لىطّي ئۆٌحۈرۈٌسى، ٍۀە ثىر لىطّي  .ٔبھبٍىحي وۆپ ئبزەِٕي ئۆٌحۈرىۋەجحي

لوِبٔساْ ئەي ِۇضۀٕب ثىر ثۆٌەن جەڭگىۋار ئەضىەرگە ثبغچىٍىك  .زەرٍبزا جۇٔجۇلۇپ ئۆٌسى
ي جۇرزى ۋە ثىر جەرەپحىٓ وۆۋرۈوٕىڭ لبٍحب ٍبضىٍىػي لىٍىپ، پبرضالرٔىڭ ئۇر ـ چبپٍىرىغب لبرغ
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وۆۋرۈن لبٍحب ٍبضبٌغبٔسىٓ وېَىٓ، ئېػىپ لبٌغبْ لوغۇٕٔي  .ئۈچۈْ پۇرضەت ٍبرىحىپ ثەرزى
  .لبرغي جەرەپىە ضبق ـ ضبالِەت ئۆجىۈزىۋاٌسى

ثۇ ئۇرۇظ ھىجرەجٕىڭ ئوْ ئۈچىٕچي ٍىٍي، غەئجبْ ئېَىسا ٍۀي ٍەرِۇن جېڭىسىٓ لىرىك 
ثۇ ئۇرۇغحىٓ وېَىٓ، پبرضالر ئورزا غەٌَبٔىغب لبٍحىسىٓ وىرىػىپ  .َىٓ ثوٌۇپ ئۆجحيوۈْ وې

ئۇالر ثبظ لوِبٔسأٍىمحىٓ ئېٍىپ جبغالٔغبْ رۇضحەِٕي لوِبٔسأٍىك ئورٔىغب لبٍحب  .وەجحي
ئەِّب پبرش  .وەٌحۈرزى ۋە ئۇٔىڭغب فەٍرۇزاْ ئىطىٍّىه ثىرىٕي ِۇئبۋىٓ لىٍىپ لوٍسى

ئۇالرزىىي ثۇ چۈغىۈٍٔۈوٕي  .ثوٍىچە ِەزائىٕغب لبراپ چېىىٕىۋاجبجحي لوغۇٍٔىرى پۈجۈْ ضەپ
ضەزگەْ ئەي ِۇضۀٕب پۇرضەجحىٓ پبٍسىٍىٕىپ وەٍٕىسىٓ ئىس لوغالپ ِبڭسى ۋە ئۇالرغب 
ٍېحىػىپ ئۆزىگە لبرغي چىمّبلچي ثوٌغبْ لوغۇٕٔىڭ ٔبھبٍىحي وۆپ ٌەغىىرىٕي لىرىپ 

ٍۀە ثىر جەرەپحىٓ، ئۇ ثبغمب ضەپٍەرزىىي  .جحيجبغالپ، ئۇالرٔي ئېغىر ِەغٍۇثىَەجىە ئۇچرا
ٍبرزەِچي لوغۇْ ثىٍەْ جەڭ، ِەزىٕىسىٓ  .ِۇضۇٌّبٔالرزىٓ ٍبرزەِچي لوغۇْ جەٌەپ لىٍسى

 . ٍوٌغب چىممبْ جەرىر ئىجٕي ئبثسۇٌالھ ئەي ثۇجەٌي لوِبٔسأٍىمىسىىي لوغۇّٔۇ ٍېحىپ وەٌسى
 ئەي ثۇۋەٍت ئۇرۇغي

لوغۇْ ٍېحىپ وەٌگۀٍىىىٕي ئبڭالپ، جېرىّۇ چوڭ  پبرضالر ِۇضۇٌّبٔالرغب ٍبرزەِچي
ئىىىي لوغۇْ وۇفە ٍېٕىسىىي ئەي ثۇۋەٍت  .لوغۇْ ثىٍەْ ِۇضۇٌّبٔالرغب لبراپ ٍۈرۈظ لىٍسى

ثۇ لېحىُ ٍۀە لبٍطي لوغۇٕٔىڭ لبرغي جەرەپىە ئۆجۈغي ھەلمىسە  .زېگەْ ٍەرزە ئۇچراغحي
پبرضالر  .ىە ئۆجۈغىٕي جەٌەپ لىٍسىئەي ِۇضۀٕب پبرضالرٔىڭ ثۇ جەرەپ .ِەضٍىھەت لىٍىٕسى

ئىىىي جەرەپ ئبرىطىسا ٍۀە لبٍٔىك جەڭ ئېٍىپ  .ثۇٔي لوثۇي لىٍىپ لبرغي جەرەپىە ئۆجحي
ثېرىٍسى ۋە ِەجۇضىََالرٔىڭ ضېپي چۇۋۇٌۇپ وېحىپ، ثىر لىطّي ئۆٌحۈرۈٌسى، ٍۀە ثىر 

ىي ئۆچىٕي ثۇ ٍەرزە غۇٔىڭ ثىٍەْ، ِۇضۇٌّبٔالر ئەي جىطرزى .لىطّي زەرٍبزا جۇٔجۇلۇپ ئۆٌسى
پبرضالرٔىڭ لوِبٔسأي ِېھرأّۇ ثۇ  .ئېٍىۋاٌغبٕٔىڭ ئۈضحىگە، ٔبھبٍىحي وۆپ غۀىّەجىە ئېرىػحي

  .جبرىد ــ ھىجرەجٕىڭ ئوْ ئۈچىٕچي ٍىٍي، راِىساْ ئېَي ئىسى .ئۇرۇغحب ئۆٌحۈرۈٌگۀىسى
ضبضبٔىَالر  .ئەي ثۇۋاٍت ئۇرۇغي پبرضالرٔي لبجحىك ضبراضىّىگە ضېٍىۋەجحي

ئىّپېراجورٌۇلىٕىڭ ٔوپۇزٌۇق وىػىٍىرى جەذث جبٌىػىع ئۇرۇغىغب ذبجىّە ثېرىع ِەلطىحىسە 
پىىىر ثىرٌىىي ثىٍەْ غەھىرىَبرٔىڭ ئوغٍي ٍەززىگىرزٔي جەذحىە چىمبرزى ۋە ثۇ لبرارٔي 

ئەٍٕي ۋالىححب، ِۇضۇٌّبٔالرغب جەضٍىُ ثوٌغبْ  .ئىّپېراجورٌۇلٕىڭ ھەِّە جەرىپىگە ئېالْ لىٍسى
جۇضىٌَ ٍۇرجٍىرى ثۇ ئىػحىٓ ذەۋەر جېپىپ، لبٍحب جبضبرەجٍۀسى ۋە ئەھسىٕبِىگە ثەزى ِە

ثۇ ٍۇرجالرٔىڭ چېگراٌىرىغب جبٍالغمبْ ِۇضۇٌّبٔالر ئەھۋإٌي  .ذىالپٍىك لىٍىػمب ثبغٍىسى
غۇٔىڭ ثىٍەْ، ھەزرىحي ئۆِەر ذەٌمٕي  .ِۇئّىٍٕەرٔىڭ ئەِىرى ھەزرىحي ئۆِەرگە ثىٍسۈرزى

ەزرىحي ئەٌىٕي ئۆزىٕىڭ ئورٔىغب ٔبئىت لىٍىپ جەٍىٍٕىگۀسىٓ وېَىٓ، جىھبزلب چبلىرزى ۋە ھ
ٍېٕىغب ھەزرىحي ئوضّبْ ۋە ثبغمب ضبھبثىٍەرٔي ئېٍىپ، ئۆزى لوغۇٔغب لوِبٔسأٍىك لىٍىپ 

ضىرار جىٍغىطىغب ٍېحىپ وەٌگۀسە، ئۆزىٕىڭ ئبٌسىٕمي ضەپىىچە  .ِەزىٕىسىٓ ٍوٌغب چىمحي
وٌّبٍسىغبٍٔىمىٕي ئوٍٍىػىع ئۈچۈْ ِەضٍىھەت ووِىحېحي ثېرىػىٕىڭ جوغرا ثوٌىسىغبْ ٍبوي ث

ئبثسۇرراھّبْ ئجٕي ئەۋفحىٓ ثبغمب  .لۇرزى ۋە ھەزرىحي ئەٌىٕىّۇ ثۇ ئىع ئۈچۈْ چبلىرىپ وەٌسى
ھەزرىحي ئۆِەر ئۇٔىڭ  .ھەِّەٍٍەْ ئۇٔىڭ ئبٌسىٕمي ضەپىە ثېرىع جەٌىپىٕي لوثۇي لىٍسى

ھەزرىحي  .ۋەلمبش لوغۇٔغب لوِبٔساْ ثوٌۇپ ضبٍالٔسىضەئس ئىجٕي ئەثۇ  .پىىرىٕي ِۇۋاپىك وۆرزى
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ئۆِەر ئۇٔىڭغب وېرەوٍىه جەٌىّبجالرٔي ثەرگۀسىٓ وېَىٓ، ئىرالحىىي لوغۇٕٔىڭ لوِبٔسأي ئەي 
ِۇضۀٕب ۋە ئۇٔىڭ ٍبرزەِچىطي جەرىر ئىجٕي ئبثسۇٌالھمب ذەۋەر ٍوٌالپ، ئۇالرٔىڭ زەرھبي ضەئس 

غۇٔىڭ ثىٍەْ، ئىراق ضېپىسىىي  .ئۆجۈغىٕي ثۇٍرىسى ئىجٕي ئەثۇ ۋەلمبضٕىڭ لوِبٔسأٍىمىغب
ئەِّب، ئەي ِۇضۀٕب  .لوغۇٔالرٔىڭ ھەِّىطي ضەئسٔىڭ لوِبٔسأٍىمي ئبضحىغب وىرزى

ئۇرۇغالرزىٓ لېٍىپ لبٌغبْ ٍبرىطي پۈجۈْ ثەزىٕىگە جبراپ وېحىپ، ضەئس ئبٌسىٕمي ضەپىە 
  .ثبرغىچە ۋاپبت ثوٌسى

 .لبزىطىَەگە جوپالٔسى ىحي ئۆِەرٔىڭ ئەِرى ثوٍىچەئىراق ضېپىسىىي ثبرٌىك لوغۇْ ھەزر
ئبثسۇرراھّبْ ئىجٕي راثىئە ئەي ثبھىٍي لوغۇٕٔىڭ لبزىطي، ضەٌّبْ فبرىطي ئىجرائىَە 

ثۇ لوغۇٔسا ئۈچ ٍۈززىٓ ئبرجۇق ضبھبثە ثبر ثوٌۇپ، ٍەجّىػحىٓ ئبرجۇلي  .ثبغٍىمٍىمىغب جەٍىٍٕۀسى
لوغۇْ ٍوٌغب چىمىپ، ئۇزەٍت زېگەْ ٍەرگە  .ثەزرى جېڭىغب لبجٕبغمبْ لەھرىّبٔالر ئىسى

ِۇضۇٌّبٔالر  .وەٌگۀسە، ثىرزىٕال پبرضالرٔىڭ ثىر ثۆٌەن لوغۇٔي ثىٍەْ زولۇرۇغۇپ لبٌسى
 . ئۇالرٔي ٍېڭىپ، ٔبھبٍىحي وۆپ غۀىّەجٕي لوٌغب وىرگۈززى

 لبدىطىَە ئۇرۇغي
رزى ۋە ٔىھبٍەت ئۇزەٍت ئۇرۇغىسىٓ وېَىٓ، ضەئس لوغۇٍٔىرىٕي جوپالپ ٍوٌىٕي زاۋاِالغحۇ

ثۇ ٍەرزە ثىر ئبً ضبلٍىغبْ ثوٌطىّۇ، پبرضالرزىٓ ھېچمبٔساق جىۋىع  .لبزىطىَەگە ٍېحىپ ثبرزى
پبت ـ پبت ئۇ ٍبق ـ ثۇ ٍبلالرغب ئەۋەجىەْ وىچىه لوغۇٔالر غۀىّەجٍەر ثىٍەْ لبٍحىپ  .چىمّىسى

لەثىٍىٍەر ثىسار ثوٌۇغمب ثۇ ئىػحىٓ، پبرضالر ۋە ئۇالرٔىڭ ئىححىپبلسىػي ثوٌغبْ ثەزى  .وېٍەجحي
ثبغٍىسى ۋە ئەھۋاٌسىٓ ئىّپېراجورٌىرى ٍەززىگىرزٔي ذەۋەرٌۀسۈرۈپ، ئەگەر ٍبرزەِچي لوغۇْ 
ئەۋەجىپ ئۆزٌىرىٕي لوغسىّىطب، ھەِّە ٔېّىٍىرى ثىٍەْ ِۇضۇٌّبٔالرغب جەضٍىُ ثوٌۇغمب 

ِبٔب ثۇ،  .ىٍسۈرزىِەججۇرىٌ ثوٌىسىغبٍٔىمىٕي ٍبوي ئۇالر ثىٍەْ ئەھسىٕبِە جۈزىسىغبٍٔىمىٕي ث
ٍەززىگىرزٔىڭ ثبظ لوِبٔساْ رۇضحەِٕي ٔبھبٍىحي زور لوغۇْ ثىٍەْ ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ئۈضحىگە 

گەرچە رۇضحەَ ٍەززىگىرزوە ئىٍحىّبش ضۇٔۇپ، ئۇٔىڭ ئۆزىٕي ثۇ  .ئەۋەجىػىگە ضەۋەة ثوٌسى
ْ ۋەزىپىسىٓ ئېٍىپ جبغٍىػىٕي جەٌەپ لىٍغبْ ۋە ئۇٔىڭغب ِۇضۇٌّبٔالرغب ثىرال لوغۇ

ئەۋەجىػٕىڭ جوغرا ثوٌّبٍسىغبٍٔىمىٕي، ئەوطىچە، )ِۇضۇٌّبٔالرٔي ٍېڭىع ئۈچۈْ( ئبرلب ـ 
ئبرلىسىٓ لوغۇْ ئەۋەجىع وېرەوٍىىىٕي چۈغۀسۈرگەْ ثوٌطىّۇ، ئىّپېراجور ئۇٔىڭ ضۆزٌىرىگە 

ِىڭ وىػىٍىه لوغۇٔغب لوِبٔساْ ثوٌۇغمب  120پىطۀث لىٍّبً، ئۇٔي ئۇرۇغمب جەٍَبرالٔغبْ 
رۇضحەَ  .ۋە ئۇٔىڭ وەٍٕىسىٓ ٍۀە غۇٔچىٍىه لوغۇْ ئەۋەجىسىغبٍٔىمىغب ۋەزە ثەرزىزورٌىسى 

ثۇ وۈٍٔەرزە، ئىرالحىىي  .لوغۇٕٔي ثبغالپ ٍوٌغب چىمحي ۋە ضبثبت زېگەْ ٍەرگە لبرارگبھ لۇرزى
ِۇضۇٌّبٔالر لوغۇٔىٕىڭ لوِبٔسأي ضەئس ذەٌىپىٕي ٍۈز ثېرىۋاجمبْ ئىػالرزىٓ ھەر وۈٔي 

ضەئس  .رۇضحەَ لوغۇٔي ثىٍەْ ِۇضۇٌّبٔالرغب ٍېمىٕالپ وەٌسى .ار لىٍىپ جۇرزىزېگۈزەن ذەۋەرز
لوغۇٔىسىىي ٔوپۇزٌۇق وىػىٍەرزىٓ ثىر ھەٍئەت لۇرۇپ، رۇضحەِٕي ِۇضۇٌّبْ ثوٌۇغمب زەۋەت 

رۇضحەَ لوغۇٔىٕي ثۇ ٍەرگە ئېٍىپ وېٍىػحىٓ ثۇرۇْ ضەئسٔىڭ  .لىٍىپ ثېمىع ئۈچۈْ ئەۋەجحي
چۈٔىي، ئۇ  .ئۈِىس لىٍىپ ِەزائىٕسە جۆت ئبً وۈجىۀىسىلبزىطىَەزىٓ چېىىٕىػىٕي 

ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ئۇرۇغمب ِبھىرٌىمي ۋە پىساوبرٌىمىٕي، جەرجىپ ـ ئىٕحىساِچبٍٔىمىٕي ۋە ئەذاللىٌ 
ـ پەزىٍەجٍىرىسىٓ ذەۋەرزار ثوٌۇپ جۇرغبچمب، ئۇالرزىٓ ثەوّۇ ذەۋپطىرەپ جۇراجحي ۋە 

ِۇضۇٌّبٔالر ھەٍئىحىٕىڭ  .بٍٔىمىغب غەوطىس ئىػىٕەجحيِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ چولۇَ غەٌىجە لبزىٕىسىغ
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جەھسىحٍىه ثۇ ضۆزٌىرى ئۇٔي ۋە ٍېٕىسىىي لوِبٔسأٍىرىٕي جېرىّۇ چۆچۈجۈپ، جىسٌىرىٕي 
  .جىحرىحىۋەجحي

ئىىىي لوغۇْ ثىر ـ ثىرىگە ئۇزۇٌّۇ ئۇزۇي وېٍىپ، ئبذىرلي جەٍَبرٌىمالرٔي ئېٍىپ 
ئەثۇ ۋەلمبضمب ئەٌچي ٍوٌالپ، ئۇٔىڭسىٓ ئۆزىٕىڭ  ثېرىۋاجمبْ ۋالىححب، رۇضحەَ ضەئس ئىجٕي

ضەئس  .ضوئبٌٍىرىغب جبۋاة ثېرەٌىگۈزەن زەرىجىسە ثىٍىٍّىه ثىرىٕي ئەۋەجىػىٕي جەٌەپ لىٍسى
رۇضحەَ ِۇغىرۀىڭ ثۇ ضۆزٌىرىسىٓ جەضىرٌۀسى ۋە  .ئۇٔىڭغب ِۇغىرە ئىجٕي غەئجۀي ئەۋەجحي

ۇٔىڭ لوي ئبضحىسىىىٍىرى جېرىّۇ ثۇ ضۆھجەجحىٓ وېَىٓ رۇضحەَ ۋە ئ .ذۇغبي ثوٌسى
ئۇالر  .چۈغىۈٍٔىػىپ، ئۆزٌىرىگە ثوٌغبْ ئىػۀچىٕي پۈجۈٍٔەً ٍولىحىپ لوٍسى

ئۇٔىڭ ئۈضحىگە،  .ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ چولۇَ غەٌىجە لىٍىسىغبٍٔىمىغب ِۇجٍەق ئىػۀگۀىسى
ِۇضۇٌّبْ زەرۋەلە، رۇضحەَ ئۆزىٕىڭ  .وۆڭۈٌٍىرى ثۇ ٍېڭي زىٕغب ِبٍىً ثوٌۇغمب ثبغٍىغبٔىسى

ئەِّب ئۇالر رۇضحەِگە لبجحىك  .ثوٌّبلچي ثوٌغىٕىٕي ٍېٕىسىىىٍەرگە ئېَحىػحىّٕۇ ٍبّٔىسى
  .لبرغىٍىك ثىٍسۈرزى

زەرۋەلە،  .پبرضالر لىَىٓ ئەھۋاٌسا لبٌغبٍٔىمي ئۈچۈْ ھەرزائىُ ۋالىث ئۇجۇغمب جىرىػبجحي
ئۇالر ثۇ ئبرلىٍىك،  .ىٍسىئەجىطي ٍۀە ِۇضۇٌّبٔالرغب ذەۋەر ٍوٌالپ، ٍۀە ثىر ئەٌچي جەٌەپ ل

ِۇضۇٌّبٔالرزىٓ ثبغمب ـ ثبغمب وىػىٍەر ثىٍەْ وۆرۈغۈپ، ئۇالر ھەلمىسە جېرىّۇ وۆپ چۈغۀچە 
ھبضىً لىٍىع ۋە ئۇالرٔىڭ ھەِّىطىٕىڭ ئوذػبظ ئېحىمبز، پىىىر ۋە لبرارغب ئىگە ٍبوي ئىگە 

ەجحىٓ پبٍسىٍىٕىػمب ئەِەضٍىىىٕي ثىٍىع، ثۇ جەرٍبٔسا ثىرەر ٍوچۇق چىمىپ لبٌطب، غۇ پۇرض
ئۇِۇ  .ضەئس ئىجٕي ئەثۇ ۋەلمبش ثۇ لېحىُ ذۇزەٍفە ئىجٕي ِېھطبٕٔي ئەۋەجحي .جىرىػبجحي

ئەٌچي جەٌىپي ئۈچىٕچي  .رەثىئٕىڭ جبوحىىىطي ثىٍەْ ئۆز پىىرىٕي ثبٍبْ لىٍىپ لبٍحىپ وەجحي
َ ثەوّۇ رۇضحە .ضەئس ِۇغىرە ئىجٕي غەئجۀي ئەۋەجحي .وۈٔي ٍۀە ثىر لېحىُ جەورارالٔسى

ِۇغىرە  .لىٍسى ٍەرٔيگەپلوپبي چبرىطىس ثوٌغبچمب، ثۇ لېحىُ ئبغسىٕي ثۇزۇپ ِۇغىرەگە ئورۇٔطىس 
ئەِّب ثبظ لوِبٔساْ ضەئس ئبغرىپ ٍېحىپ  .ئۇرۇظ لىٍىع لبرارى ئېٍىٕسى .لبرارگبھمب لبٍححي

ىس ئىجٕي غۇڭب لوغۇٕٔىڭ لوِبٔسأٍىمىغب ذبٌ .لبٌغبْ ثوٌۇپ، ئبجمب ِىٕگۈزەن ھبٌي ٍوق ئىسى
جەرىر ئىجٕي  .ئۆزىّۇ ٍبجمبْ ٍېرىسە جەٌىّبت ۋە ئەِر ثېرىػىە جىرىػحي .ئەررافبٔي جەٍىٍٕىسى

ئبثسۇٌالھ ئەي ثۇجەٌي لوغۇٕٔىڭ ئوڭ لبٔىحىغب، لەٍص ئىجٕي ِەلػۇھ ضوي لبٔىحىغب ِەضئۇي 
لىٍىپ ضەئس لوغۇٔغب ئىّبَ ثوٌۇپ ٔبِبز ئولۇغبٔسىٓ وېَىٓ، ئۇرۇظ جوغرىطىسا ذىحبة  .ئىسى

ئەجىطي  .ئۇرۇظ ثبغالٔسى ۋە وۈْ وەچ ثوٌغىچە زاۋاِالغحي .ئۇالرٔي جبضبرەجٍۀسۈرزى
جۆجىٕچي وۈٔي  .ضەھەرزىٓ ثبغالپ ئۇرۇظ لبٍحب ثبغالٔسى ۋە ئۇزا ئۈچ وۈٔگىچە زاۋاِالغحي

چۈٔىي،  .پبرش لوغۇٔىٕىڭ پىٍٍىرى ِۇضۇٌّبٔالرٔي لىَىٓ ئەھۋاٌغب چۈغۈرۈپ لوٍسى
بجٍىرى ثۇ پىٍالرزىٓ لبجحىك ئۈروىگەچىە، ضەپ ثۇزۇٌۇپ جبوحىىب ئىػمب ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ئ

غۇڭب، ضبھبثىٍەر ئبۋۋاي پىٍالرٔي ئۆٌحۈرۈغٕي پىالٍٔىسى ۋە ثىر ھۇجۇَ ثىٍەْ  .ٍبرىّبٍۋاجبجحي
  .ھەِّە پىٍٕي جەٌحۆوۈش لىرىپ جبغٍىسى

ۇغىٕىڭ جۆجىٕچي لبزىطىَە زەپ ئبجبٌغبْ ثۇ ِەٍسأسا ٍۈز ثەرگەْ پبرش ـــ ِۇضۇٌّبْ ئۇر
وۈٔي )ھىجرىٕىڭ ئوْ جۆجىٕچي ٍىٍي، ِۇھەررەَ ئېَىٕىڭ ئوْ جۆجي، زۈغۀجە وۈٔي(، چۈظ 
ۋالحىسا پبرش لوغۇٔىٕىڭ لبرارگبھي جەرەپحە چېسىرالرٔي ئۇچۇرجۇپ وەجىىسەن زەرىجىسە لبجحىك 

پبرش لوغۇٔىٕىڭ ضەپٍىرى ثۇزۇٌۇپ، ھەِّەٍٍەْ جېٕىٕي  .ثوراْ چىمىػمب ثبغٍىسى
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زەي غۇ پەٍححە، ِۇضۇٌّبْ لوِبٔسأالرزىٓ وەئىە  .ٌسۇرۇظ ئۈچۈْ ھەر جەرەپىە لېچىػحيلۇجۇ
ئىجٕي ئبِىر ئەت جەِىّي ۋە ذېٍىً ئىجٕي ئەٌمەِە ئەت جەِىّي ثىر ـ ثىرىگە ِبضٍىػىپ، پبرش 

لبچمبْ ئەضىەرٌەرٔىڭ پېػىسىٓ لوغالپ ِبڭغبْ  .لوغۇٔىٕىڭ لوِبٔسأي رۇضحەِٕي ئۆٌحۈرزى
ئىّپېراجور ٍەززىگىرزٔىڭ ھۆوۈِرأٍىك ِەروىسى ثوٌغبْ ِەزائىٓ غەھىرىگە ثېطىپ  ِۇضۇٌّبٔالر

 . وىرزى
لبزىطىَە ِەٍساْ ئۇرۇغىٕىڭ جۆجىٕچي وۈٔي ئوْ ِىڭ ۋە لبٌغبْ وۈٍٔىرى ٍۀە ئوْ ِىڭ 

پۈجۈْ ئۇرۇظ جەرٍبٔىسا غېھىث  .ثوٌۇپ، جەِئىٌ ٍىگىرِە ِىڭ زۈغّەْ ئەضىىرى ئۆٌحۈرۈٌسى
ئۇٔسىٓ ثبغمب، ِۇضۇٌّبٔالر  .ٔالرٔىڭ ضبٔي جەِئىٌ ِىڭ ثەظ ٍۈز ئىسىثوٌغبْ ِۇضۇٌّب

 .ذەٌىپىگە زەپەرٔىڭ ذۇظ ذەۋەرٌىرى ٍەجىۈزۈٌسى .ٔبھبٍىحي وۆپ غۀىّەجٕي لوٌغب وىرگۈززى
 .چۈٔىي، ھەزرىحي ئۆِەر ثۇ ئۇرۇغمب ثەوّۇ وۆڭۈي ثۆٌگەچىە، ھەِىػە ذبۋاجىرٌىٕىپ جۇراجحي

ساپ پبت ـ پبت غەھەر ضىرجىغب چىمبجحي ۋە ئۆجىەْ ـ ھەجحب، ِەزىٕىسە ئىچي جىحىٍ
ئەٍٕي ۋالىححب، ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىس فەجىھ  .وەچىۀٍەرزىٓ ثىرەر ذەۋەر ئېٍىػمب جىرىػبجحي

ئەِّب  .لىٍغبْ ئىرالٕىڭ ثەزى ٍەرٌىرى ئىطَبْ چىمىرىپ، ئەھسىٕبِىگە ذىالپٍىك لىٍغبٔىسى
وېَىٓ، ئۇالر لورلۇپ وېحىپ ئەضٍىسە ئۆزٌىرىٕىڭ ِۇضۇٌّبٔالر لبزىطىَەزە غەٌىجە لبزأغبٔسىٓ 

ثۇرۇٔمي ئەھسىٕبِىگە ضبزىك ئىىۀٍىىىٕي، ئەِّب پبرىطالرٔىڭ ئۆزٌىرىٕي وۈغىۈرجۈپ ٍوٌسىٓ 
  .ئېسىػىغب ضەۋەثچي ثوٌغبٍٔىمىٕي ئوجحۇرىغب لوٍسى ۋە ِۇضۇٌّبٔالرزىٓ ئەپۇ جىٍىسى

ەپٍىرى ثىٍەْ ئبرلىّۇ ئبرلب ئىطالَ لوغۇٔي لوِبٔسأٍىرى ئۆز لوِبٔسأٍىمىسىىي ض
ٍوي ئۈضحىسە  .جىسىٍىپ، زۇھرا ئىجٕي ھبۋىَە لوِبٔسأٍىمىسا ِەزائىٕغب لبراپ ٍوٌغب چىمحي

 .پبرىطالرٔىڭ ثىر ثۆٌەن ئەضىىرى ثىٍەْ زولۇرۇغۇپ لېٍىپ، ئۇالرٔىّۇ جېرىپىرەْ لىٍىۋەجحي
ضەئس ثبثىٍسا ثىر لبٔچە  .بچحيئۇالرٔىڭ ثىر لىطّي ثبثىٍغب، ٍۀە ثىر لىطّي ٔىھبۋۀسوە لبراپ ل

وۈْ جۇرغبٔسىٓ وېَىٓ، ِەزائىٕغب ھەرىىەت لىٍسى ۋە ٍوي ئۈضحىسە ٍۀە ثىر ثۆٌەن پبرىص 
ئۇٔسىٓ ثبغمب، ضبثبت زېگەْ ٍەرزە  .لوغۇٔي ثىٍەْ ئۇچرىػىپ لېٍىپ، ئۇالرٔىّۇ ٍەڭسى

ئۇالرٔىڭ ئبلىۋىحىّۇ  .ٍەززىگىرزلب جەۋە ثەزى پىسائىٌ ئەجرەجٍەر ثىٍەْ ئۇچرىػىپ لبٌسى
  .ئۇ وۈٔي ھىجرىَە ئوْ جۆجىٕچي ٍىٍىٕىڭ ئبذىرٌىرى ئىسى .ثۇرۇٔمىالر ثىٍەْ ئوذػبظ ثوٌسى

پبرضالر ِەزائىٕغب لېچىۋىسى، ِۇضۇٌّبٔالرِۇ ئۇالرغب ئبراَ ثەرِەً، وەٍٕىسىٓ غەھەرگىچە 
ڭٍىه وۆروەَ ثۇ ئەجراپمب وېٍىع ثىٍەْ، ئىّپېراجور )ذىطراۋ( ٔىڭ ئبق رە .لوغالپ وەٌسى

ئىطالَ لوغۇٍٔىرى ِەۋضۈَ ضەۋەثي ثىٍەْ وۈۋەجەپ ئېمىۋاجمبْ  .ئورزىطي وۆرۈٔۈغىە ثبغٍىسى
ِەزائىٕسا ٍېڭىسىٓ جوپٍىٕىپ،  .زىجٍە زەرٍبضىٕي لىٍچە ئىىىىٍۀّەً وېچىپ ئۆجحي

ئۆزٌىرىٕي ئوڭػىۋېٍىػمب جىرىػىۋاجمبْ پبرش لوغۇٍٔىرى ثۇٔي وۆرۈپ ئباللسازە ثوٌۇغمب 
 . ىثبغٍىس

 ِەدائىٕٕىڭ فەتھي
 .ِۇضۇٌّبٔالر ِەزائىٕغب ثېطىپ وىرگۀسە، غەھەر ئىچىسە پبرضالرٔىڭ جبٍىٕي لبٌّىغبٔىسى

پەلەت  .چۈٔىي، ئىّپېراجور لېچىپ وەجىۀسىٓ وېَىٓ، ذەٌمّۇ غەھەرٔي جەرن ئەجىۀىسى
ئىچىسە ضەٌّبْ فبرىطي ئۇالرٔي ئۈچ وۈْ  .ز ضبٔسا ئەضىەرال ثبر ئىسىبئورزىٕىڭ ئىچىسە ئ

ضەئس  .ئۇالر ئۆزٌىرىٕىڭ لۇجۇالٌّبٍسىغبٍٔىمىٕي ثىٍىپ جەضٍىُ ثوٌسى .جەضٍىُ ثوٌۇغمب چبلىرزى
زەپ ئبجبٌغبْ ثۇ ضبرإٍي ِەضجىسوە ئۆزگەرجحي ۋە لوغۇٔي ثىٍەْ ثۇ ٍەرزە « ذىطراۋ ئبٍۋىٕي»
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 ضەئس. جبرىد، ھىجرىٕىڭ ئوْ ئبٌحىٕچي ٍىٍي، ضەپەر ئېَي ئىسى .جۈِە ٔبِىسى ئولۇزى
غۀىّەجٍەرٔىڭ ثەغحىٓ ثىرىٕي ئبٍرىپ ثەغىر ئىجٕي ئەي ھبضطبضىَە ئىطىٍّىه لوِبٔسإٔىڭ 

ثۇ غۀىّەجٍەرٔىڭ ئبرىطىسا، ئىّپېراجورٔىڭ جبجي، ئۈٔچە ـ  .ِەضئۇٌٍىمىسا ِەزىٕىگە ئەۋەجحي
  .ِەرۋاٍىحٍىرى ۋە وىَىُ ـ وېچەوٍىرى ثبر ئىسى

 جەٌۇٌۀىڭ فەتھي
ىٕسىٓ لبچمبٔسىٓ وېَىٓ، ھەر جەرەپىە لېچىپ وەجىەْ پبرش ئىّپېراجور ٍەززىگىرز ِەزائ

ئىّپېراجور  .لوغۇٔىٕىڭ وۆپىٕچە ٌەغىەرٌىرى ئبضحب ـ ئبضحب ئۇٔىڭ ئەجراپىغب جوپٍىٕىػمب ثبغٍىسى
ھەٌۋأغب چېىىٕگەچ، ثۇ لوغۇٕٔىڭ ثېػىغب ِىھراْ ئىطىٍّىه ثىرىٕي لوِبٔساْ لىٍىپ 

پبرش لوغۇٍٔىرى ثۇ ٍەرزىّۇ لبرغىٍىك  .ئۆجحيجەٍىٍٕەپ، ئبٔسىٓ ئۆزى جەٌۇٌە جەرەپىە 
ثىٍسۈرۈظ ئۈچۈْ غەھەرٔىڭ ئەجراپىغب ذۀسەن ووٌىسى ۋە ئىطالَ لوغۇٔىٕىڭ غەھەرگە 

ثبظ لوِبٔساْ ضەئس ھەزرىحي ئۆِەرگە ِەوحۇة  .وىرىػىٕي ِۇغۇ ئبرلىٍىك جوضىّبلچي ثوٌسى
ائىٕسا لېٍىػىٕي، ھەزرىحي ئۆِەر ئۇٔىڭ ِەز .ٍوٌالپ، ئەھۋاٌسىٓ ذەۋەرزار لىٍسى

جۇرغبۋۇٌالرٔىڭ ثېػىغب وەئىە ئىجٕي ئبِىر ئەت جەِىّىٕي، ئوڭ لبٔبجمب ضەئس ئىجٕي ِبٌىىٕي، 
ضوي لبٔبجمب ئبِىر ئىجٕي ِبٌىىٕي، ٍبرزەِچي ئبرلب ضەپىە ئبِىر ئىجٕي ِۇررا ئەي جۇھۀىٕي ۋە 

جەٍىٍٕەپ پبرش  ثبظ لوِبٔسأٍىممب لېرىٕسىػي ھبغىُ ئىجٕي ئۇججە ئىجٕي ئەثۇ ۋەلمبضٕي
  .لوغۇٔىغب لبرغي ئەۋەجىػىٕي ثۇٍرىسى

ثۇ ثۇٍرۇلمب ثىٕبئەْ، ھبغىُ ئىجٕي ئۇججە لوغۇٔغب لوِبٔسأٍىك لىٍىپ، جەٌۇٌۀي 
ھەر ئىىىي جەرەپىە جوذحىّبً  .ٍۀە ٔبھبٍىحي غىسزەجٍىه ئۇرۇظ ثبغالٔسى .ِۇھبضىرىگە ئبٌسى

بال ِۇضۇٌّبٔالرغب جەٌۇٌۀىڭ فەجھىٕي جبئهللا ٔىھبٍەت، ا .ٍبرزەِچي لوغۇْ وېٍىپ جۇراجحي
پبرش لوغۇٔىٕىڭ ئۇ لەزەر وۆپ ٌەغىىرى ئۆٌحۈرۈٌسىىي، ئەجراپحب جەضەجحىٓ  .ٔېطىپ لىٍسى

ثۇ ئۇرۇغحب، لوِبٔسأالرزىٓ وەئىە ئىجٕي ئبِىر، ئبِىر ئىجٕي  .ثبغمب ھېچٕەرضە وۆرۈّٔەٍححي
جۇٌەٍھب ئەي ئەضەزىٌ لبجبرٌىمالر ِبزى ٍەورەة، ھبجبر ئىجٕي ئبزىٌ، لەٍص ئىجٕي ِەوػۇھ ۋە 

 . ئبجبٍىپ لەھرىّبٍٔىك ثىٍەْ جەڭ لىٍىپ، ِۇضۇٌّبٔالرٔي ئۈضحۈٍٔۈوىە ئېرىػحۈرزى
 ھەٌۋإٔىڭ فەتھي

ئىىىىٕچي لوِبٔساْ ھبغىُ ئىجٕي ئۇججە جبالپەجىە ئۇچراپ لبچمبْ پبرش ٌەغىەرٌىرىٕي 
پبرش ٌەغىەرٌىرى  .ئەضىەر ئەۋەجحيلوغالظ ئۈچۈْ وەئىە ئىجٕي ئبِىر ثبغچىٍىمىسا ثىر روجب 

ِۇضۇٌّبْ ئەضىەرٌەر ٍېحىپ ثبرغبْ ھەر ٍەرزىٓ لېچىپ، ئۆزٌىرىگە ئېغىر وەٌگەْ ٔەرضە ـ 
غۇ ضەۋەة ثىٍەْ، وەئىە ئىجٕي ئبِىر  .وېرەوٕىڭ ھەِّىطىٕي جبغالپ ِبڭبجحي

ٔىّەجٍەر ثۇ غە .ثبغچىٍىمىسىىي ئەضىەرٌەر ئبجبٍىپ وۆپ ِىمسارزا غۀىّەت لوٌغب وىرگۈززى
ضبضبٔىَالر ئىّپېراجورٌۇلىٕىڭ پبٍحەذحي ِەزائىٕسا لوٌغب وىرگۈزۈٌگەْ غۀىّەجٍەرزىٓ ئبز 

وەئىە پبرش ٌەغىەرٌىرىٕي لوغالپ ٍۈرۈپ، ئبذىرى پبرش لوغۇٍٔىرىٕىڭ ئەڭ  .ئەِەش ئىسى
اْ( ئبٔسىٓ ئىرإٔىڭ رەً )ھبزىرلي جېھر .ئبذىرلي لوِبٔسأي ِىھرإٔي جۇجۇۋېٍىپ ئۆٌحۈرىۋەجحي

غەھىرى ئبرلىٍىك ھەٌۋأغب لبراپ ٍۈرۈظ لىٍىپ، لىطمب ِۇززەت ئىچىسە ھەٌۋاْ ۋە ئۇٔىڭ 
  .ئەجراپىٕي ئىػغبي لىٍسى

 تىىرىت ۋە ِۇضۇٌٕىڭ فەتھي
ھبغىُ ئىجٕي ئۇججە جەٌۇٌەگە ٍۈرۈظ لىٍغبْ ۋالىححب، ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ِۇجئىُ )ذەٌىپىٕىڭ 
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 .ٍٔىك لىٍىپ، جىىرىحىە لبراپ ٍوٌغب چىممبٔىسىئەِرى ثىٍەْ( ثىر ثۆٌەن ئەضىەرگە لوِبٔسا
جىىرىث ئبھبٌىطىٕىڭ ثىر لىطىّي رۇَ، ثىر لىطّي ذرىطحىئبٔالغمبْ ئەرەة ئىَبز ۋە جەغٍىت 

ئبثسۇٌالھ ئىجٕي  .لەثىٍىٍىرى ۋە ئبز ِىمسارزا ِۇضۇٌسىٓ وەٌگەْ ذەٌمحىٓ جەروىپ جبپمبٔىسى
ۇ لىرىك وۈْ ئىچىسە غەھەرگە ٍىگىرِە جۆت ث .ِۇجئىُ غەھەرٔي لىرىك وۈْ ِۇھبضىرىگە ئبٌسى

لېحىُ ھۇجۇَ لىٍسى ۋە ھەِّىطىسە ذېٍي ئوثساْ ٔەجىجىٍەرگە ئېرىػحي ۋە ئبذىرى غەھەرٔي 
ِۇضۇٌّبْ ثوٌغبٔالرزىٓ ثبغمب، ئبذىرغىچە لبرغىٍىك ثىٍسۈرگەْ ذەٌمٕىڭ  .فەجىھ لىٍسى

ِۇضۇي ذەٌمي  .ۈرۈظ لىٍسىئبٔسىٓ رەثىئ ِۇضۇٌغب لبراپ ٍ .ھەِّىطىٕي لىٍىچحىٓ ئۆجىۈززى
  .جىسٍە جۆٌەظ غەرجي ثىٍەْ وېٍىػىُ جۈززى

 ِەضەثسإٔىڭ فەتھي
ثبظ لوِبٔساْ ضەئس پبرش لوغۇٍٔىرىٕىڭ ثۇ لېحىُ ھەٌۋإٔىڭ ئوڭ جەرىپي ۋە ھەِەزاْ ٍوٌي 

ضەئس ثۇ ذەۋەرٔي زەرھبي  .ئۈضحىسىىي ِەضەثسأسا جوپٍىٕىۋاجمبٍٔىمي ھەلمىسىىي ذەۋەرٔي ئبٌسى
ذەٌىپىگە ثىٍسۈرۈظ ثىٍەْ ثىرگە، ئۇٔىڭسىٓ زىرار ئىجٕي ئەي ذەجحبة ئەي فبھرى ثبغچىٍىمىسا 

ھەزرىحي ئۆِەر ئەۋەجىەْ ٍبرزەِچي لوغۇْ  .ٍبرزەِچي لوغۇْ ئەۋەجىػىٕي جەٌەپ لىٍسى
ِەضەثساْ  .ٍېحىپ وەٌگۀسىٓ وېَىٓ، ِۇضۇٌّبٔالر ثىر ھۇجۇَ ثىٍەْ ئۈضحۈٍٔۈوٕي ئىگەٌٍىسى

ئەِّب لوِبٔساْ زىرار ئۇالرٔي لىطحبۋەرگەچىە،  .ٔي جبغالپ جبغالرغب لبچحيذەٌمي غەھەر
 . جەضٍىُ ثوٌۇپ، ثەزىٍىرى ِۇضۇٌّبْ ثوٌۇغٕي ۋە ثەزىٍىرى جىسٍە جۆٌەغٕي لوثۇي لىٍسى

 ئەھۋازٔىڭ فەتھي
پبرش لوغۇٔىٕىڭ لوِبٔسأٍىرىسىٓ ھۇرِۇزاْ ئەھۋاز راٍؤىٕي ئۆز وؤحروٌٍىمي ئبضحىغب 

ئۇ پبرضالرٔىڭ ِەغھۇر ٔەضەثٍىرىسىٓ ثىرىگە  .ثۇ ٍەرگە ھۆوۈِرأٍىك لىٍىۋاجبجحيوىرگۈزۈپ، 
ئۇ ئەھۋازٔي ئۆز لوٌىغب  .جەۋە ثوٌۇپ، لبزىطىَە ئۇرۇغىسىٓ لېچىپ لۇجۇٌغبٔالرزىٓ ثىرى ئىسى

ئبٌغبٔسىٓ وېَىٓ، ئەجراپىغب ٌەغىەرٌەرٔي جوپالپ، ِۇضۇٌّبٔالر ثېطىۋاٌغبْ ٍەرٌەرگە لبٍحب ھۇجۇَ 
ثىرى وۇفە ۋاٌىطىٕىڭ، ٍۀە ثىرى ثبضرا ۋاٌىطىٕىڭ لوِبٔسأٍىمىسىىي  .بغمب ثبغٍىسىلوزغ

ئىىىي لوغۇْ ھۇرِۇزإٔىڭ ئۈضحىگە ٍۈرۈظ لىٍىپ، ئۇٔي جىٕچٍىك ضۆھجىحي ئېٍىپ ثېرىػمب 
ئەِّب، )وۆپ ئۆجّەً( ھۇرِۇزاْ وورزالرٔىڭ ٍبرزىّي ثىٍەْ ئىطَبْ چىمىرىپ،  .لىطحىسى

غۇٔىڭ ثىٍەْ، ِۇضۇٌّبٔالر ئۇٔىڭغب لبرغي  .ۈزگەْ ئەھسىٕبِىطىٕي ثۇززىِۇضۇٌّبٔالر ثىٍەْ ج
ھۇرِۇزاْ ٍېڭىٍىپ لبچحي ۋە جۇضحەر )ھبزىرلي غۇغحەر( غەھىرىگە وىرىپ،  .ھۇجۇَ ثبغٍىسى

ئەِّب، غەھەر ذەٌمي ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ئبزىً  .ثۇ ٍەرزە لبرغىٍىك وۆرضەجّەوچي ثوٌسى
ەئەجٍىرىٕي وۆززە جۇجۇپ، جىسٍە جۆٌەغٕي لوثۇي لىٍىپ، ھۆوۈِرأٍىمي ضەۋەثىسىٓ، ئۆز ِۀپ

غۇ . غۇٔىڭ ثىٍەْ، ھۇرِۇزاْ ئىىىىٕچي لېحىُ ضۈٌىھ جۈزۈغىە ِەججۇر ثوٌسى .ضۈٌىھ جۈززى
ِەزگىٍٍەرزە، جۇضحەرزىٓ ثبغمب جۀسىطبثۇر لبجبرٌىك )پبرش ھۆوۈِىحىگە جەۋە( ثىر لبٔچە غەھەر 

ي لوِبٔسأٍىرىسىٓ ھەرلۇش ئىجٕي زۇھەٍىر ضۇلئۇي ئىطالَ لوغۇٔ .ئبھبٌىطىّۇ ضۈٌىھ جۈززى
ئەھۋازٔي فەجىھ لىٍغبْ ثىر پەٍححە، ھۇرِۇزاْ ئىّپېراجور ٍەززىگىرزٔىڭ وۈغىۈرجىػي ثىٍەْ 

ھەزرىحي ئۆِەر ثۇ ئىػحىٓ  .ضۈٌھىٕي ٍۀە ثۇزۇپ، ِۇضۇٌّبٔالرغب لبرغي ئىطَبْ وۆجەرزى
ِۇلەررىٓ لوِبٔسأٍىمىسا ھۇرِۇزإٔىڭ  ذەۋەر جېپىپ، وۇفەزىىي لوغۇٕٔىڭ ٔۇِبْ ئىجٕي ئەي

ئىراق ضېپي ثبظ لوِبٔسأي ضەئس ئىجٕي ئەثۇ ۋەلمبش  .ئۈضحىگە ٍۈرۈظ لىٍىػىٕي ئەِر لىٍسى
ذەٌىپە ثبضرازىىي لوغۇٕٔىّۇ ضۇھەًٍ  .ثبظ لوِبٔسأٍىك ِەروىسىٕي وۇفەگە ٍۆجىىگۀىسى
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ئەِرىٕي ثەرزى ۋە ئەثۇ ضەثرا ئىجٕي ئبزىٌ لوِبٔسأٍىمىسا ھۇرِۇزأغب لبرغي ٍۈرۈظ لىٍىع 
وۇفەزىٓ وەٌگەْ لوغۇْ  .ئىجٕي ئەثۇ رەھىّٕي ئىىىي لوغۇٕٔىڭ ثبظ لوِبٔسأٍىمىغب جەٍىٍٕىسى

ھۇرِۇزإٔىڭ ٌەغىەرٌىرى ثىٍەْ ئۇچرىػىپ لبٌسى ۋە زەرھبي ھۇجۇِغب ئۆجۈپ، ئۇالرٔي 
لمبْ ثوٌطىّۇ، ھۇرِۇزاْ لەٌئە ئىچىگە وىرىۋېٍىپ جىروىػىپ ثب .ِەغٍۇثىَەجىە ئۇچراجحي

پېحي لوٌغب چۈغۈرزى ۋە ھەزرىحي ئۆِەرگە جبپػۇرۇپ  جېرىهِۇضۇٌّبٔالر لەٌئۀي لورغبپ، ئۇٔي 
ثېرىع ِەلطىحىسە، ئەھّەز ئىجٕي لەٍص ۋە ئۀەش ئىجٕي ِبٌىه لبجبرٌىمالرٔي ئۆز ئىچىگە ئبٌغبْ 

ٍېحىپ وېٍىپ، ھەٍئەت ھۇرِۇزإٔي ٍبالپ ِەزىٕىگە  .ثىر ھەٍئەت ثىٍەْ ِەزىٕىگە ئەۋەجحي
ئۇالرغب )ھەزرىحي ئۆِەرٔىڭ( وۇفەزىٓ وېٍىسىغبْ  .ئۇزۇي ھەزرىحي ئۆِەرٔىڭ ئۆٍىگە ثبرزى

ئەِّب ِەضجىسجىّۇ  .ھەٍئەجٕي وۈجۈۋېٍىع ئۈچۈْ ِەضجىسوە چىمىپ وەجىۀٍىىىٕي ئېَحىػحي
ه ثبٌىالر ئۇالر لبٍحّبلچي ثوٌۇپ جۇرغبٔسا، زەرۋازا ئبٌسىسا ئوٍٕبۋاجمبْ وىچى .ھېچىىُ ٍوق ئىسى

ھەٍئەجحىىىٍەر  .ھەزرىحي ئۆِەرٔىڭ ِەضجىسٔىڭ ثىر ثۇٌۇڭىسا ئۇذالۋاجمبٍٔىمىٕي ئېَححي
 ھۇرِۇزاْ وۆزٌىرىگە ئىػۀّەً:  .ھەلىمەجەْ ئۇٔىڭ ثىر ثۇٌۇڭسا ئۇذالۋاجمبٔىٍىمىٕي وۆرزى

 ئۇالر ئۇٔىڭغب ئىػبرەت لىٍىپ:  .ــ ذەٌىپە ئۆِەر ٔەزە؟ ـ زەپ ضورىسى
چۈٔىي ھەزرىحي ئۆِەرٔىڭ ٍېٕىسا ٔە  .ھۇرِۇزاْ ھەٍراْ لبٌسى .َىػحيــ ِۇغۇ غۇ، ـ زې

ھۇرِۇزإٔىڭ وۆزٌىرى  .لوغسىغۇچي، ٔە ِۇھبپىسەجچي، ٔە ضەٌحۀەت ئىگىٍىرى وۆرۈّٔەٍححي
زەي غۇ  .پبرش ئىّپېراجورىٕىڭ ئەجراپىسا ِۇٔساق ئىػالرٔي وۆپ وۆرۈپ ئبزەجٍىٕىپ وەجىۀىسى

ئۇزۇْ  .فەجىھ لىٍىٕغبٍٔىمي ھەلمىسىىي ذەۋەر ٍېحىپ وەٌسى پەٍححە، ضۇضٕىڭ زورٌۇق ثىٍەْ
ِەزگىٍٍىه ِۇھبضىرىسىٓ وېَىٓ، ضۇش ذەٌمي ضۈٌىھ لىٍىػٕي جەٌەپ لىٍىپ، پۈجۈْ غەھەر 

  .زەر ئىجٕي ئبثسۇٌالھّۇ جۀسىطبثۇرٔي فەجىھ لىٍسى .ِۇضۇٌّبٔالرغب جەضٍىُ ثوٌغبٔىسى
ھەزرىحي ئۆِەرگە پبرضالرٔىڭ ٔىھبۋۀسوە  .ىسىپبرضالر ثۇ لېحىُ ٔىھبۋۀسوە ٍىغىٍىػمب ثبغٍ

ثۇ ذەۋەر ثىٍەْ، ھەزرىحي ئۆِەر ِۇضۇٌّبٔالر  .ٍىغىٍىۋاجمبٍٔىمي ھەلمىسە ذەۋەر ٍەجىۈزۈٌسى
ھەجحب ئۆزىّۇ ثىر  .لوغۇٔىٕىڭ پبرش جۇپرالٍىرىغب جېرىّۇ ئىچىىرىٍەپ وىرىػىٕي ئەِر لىٍسى

 .پ، فەجىھ ھەرىىەجٍىرىگە لېحىٍّبلچي ثوٌسىروجىٕىڭ ثېػىغب ئۆجۈپ، ئبٌسىٕمي ضەپىە ئبجٍىٕى
ثۇ ئىػحب ھەزرىحي  .ئەِّب ضبھبثىٍەر وېڭىػىع ئبرلىٍىك ئۇٔىڭ ثۇ پىىرىگە لبرغي چىمحي

 . غۇٔىڭ ثىٍەْ ھەزرىحي ئۆِەر ثۇ ٔىَىحىسىٓ ٍبٔسى .ئەٌىٕىڭ روٌي چوڭ ثوٌسى
ۇضۇٌّبٔالر ِ .ثۇ ئەِر ثىٍەْ، ئىطالَ لوغۇٍٔىرى ٔىھبۋۀسوە لبراپ ھەرىىەجٍۀسى

 150ِىڭ ئەجراپىسا، ھبٌجۇوي، ٔىھبۋۀسجىىي پبرضالرٔىڭ ضبٔي  30لوغۇٔىٕىڭ ئوِۇِىٌ ضبٔي 
ئىىىي لوغۇْ ئبرىطىسا چبرغۀجە وۈٔي ثبغالٔغبْ جولۇٔۇظ ئەجىطي  .ِىڭسىٓ ئبرجۇق ئىسى

ئۈضحۈٍٔۈن ٍۀە ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ  .پەٍػۀجە وۈٔي وەچىىچە جوٌۇق ئىىىي وۈْ زاۋاِالغحي
لىطحبلمب ئېٍىٕغبْ پبرش لوغۇٍٔىرى ضېپىً ئىچىگە چېىىٕىپ وىرىپ، ئۆزٌىرىٕي  .ٌىسا ئىسىلو

ثۇ لورغبۋٔىڭ ئۇزۇْ  .ِۇضۇٌّبٔالر غەھەرٔي لورغبۋغب ئبٌسى .لوغساغحىٓ ثبغمب ئىع لىالٌّىسى
ِەزگىٍگە ضوزۇٌۇپ وېحىسىغبٍٔىمىٕي چۈغۀگەْ ثبظ لوِبٔساْ ٔۇِبْ ئىجٕي ِۇلەررىٓ 

 .بٔسأالرٔي ٍىغىپ، ثبغمىچە ثىر جبوحىىب جېپىپ چىمىع ئۈچۈْ ِەضٍىھەجٍەغحيٍبرزەِچي لوِ
ئەگەر غۇٔساق  .ٍبرزەِچىٍەر ئۇٔىڭغب وەٍٕىگە چېىىٕىع جبوحىىىطي ِەضٍىھەجىٕي ثەرزى

لىٍطب، پبرضالرٔىڭ غەٍرەجىە وېٍىپ، غەھەرزىٓ چىمىپ ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ وەٍٕىسىٓ 
الرٔىڭ وەٍٕىگە لبٍحىپ، وۆڭۈٌسىىىسەن ٔەجىجىگە لوغالٍسىغبٍٔىمىٕي، ئبٔسىٓ ِۇضۇٌّبٔ
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ٔۇِبْ ثۇ جبوحىىىٕي لوثۇي لىٍسى ۋە ئبۋۋاي پبرضالرغب ثىر  .ئېرىػەٌەٍسىغبٍٔىمىٕي ثىٍسۈرۈغحي
ھۇجۇَ لوزغبپ، ئبٔسىٓ وەٍٕىگە چېىىٕىع جبوحىىىطىٕي ثبغٍىحىع ئۈچۈْ لوي ئبضحىسىىي 

ِۇضۇٌّبٔالر لوغۇٔي پبرضالرغب ئوِۇِىَۈزٌۈن ثىر  .لوِبٔسأالرزىٓ وەئىەگە جەٌىّبت ثەرزى
زەرۋەلە، پبرضالر ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ وەٍٕىسىٓ  .ھۇجۇَ لوزغىغبٔسىٓ وېَىٓ، وەٍٕىگە چېىىٕسى

ئۇرۇظ ِەٍسأي  .ئىىىي لوغۇْ ئبرىطىسا ثىر ِەٍساْ لبٍٔىك جەڭ ٍۈز ثەرزى .ثبضحۇرۇپ وەٌسى
ئەِّب،  .ِىڭ ٌەغىەر ئۆٌسى 100پبرضالرزىٓ  .جەضەت ثىٍەْ ٌىك جوٌۇپ وەجحي

ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ٔىھبۋۀس ئۇرۇغي ثبظ لوِبٔسأي ٔۇِبْ ئبجحىٓ چۈغۈپ وېحىپ، غېھىث 
ئۇرۇظ  .ئۇٔىڭ غېھىث ثوٌغىٕىٕي ئىٕىطي ٔۇئەٍَىّسىٓ ثبغمب ھېچىىُ ضەزِىسى .ثوٌسى

  .ئبذىرالغمبٔسىٓ وېَىٓ، ٔۇئەٍَىُ ئبوىطىٕىڭ ئۆٌۈَ ذەۋىرىٕي ئېالْ لىٍسى
ئەِّب،  .غۇٔىٕىڭ لوِبٔسأي فىرۇزاْ ئۇرۇظ ِەٍسأىسىٓ لېچىپ وەجىۀىسىپبرش لو

ئىطالَ لوغۇٔىٕىڭ لوِبٔسأٍىرىسىٓ وەئىە فىرۇزإٔىڭ وەٍٕىسىٓ ئىس لوغالپ، ھەِەزاْ 
غۇٔساق لىٍىپ، ئىطالَ لوغۇٍٔىرى ٔىھبۋۀسوە زورٌۇق  .جۆپىٍىىٍىرىسە جۇجۇۋېٍىپ ئۆٌحۈرزى

ئۇٔسىٓ وېَىٓ، جىٌ زەپ ئبجبٌغبْ ئىطپبھبْ ئىػغبي  .ىثىٍەْ وىرىػىە ِۇۋەپپەق ثوٌس
ضۇھەًٍ  .ئبٔسىٓ، ئەثۇ ِۇضب ئەي ئەغئەرى لۇَ ۋە وەغبْ غەھەرٌىرىٕي فەجىھ لىٍسى .لىٍىٕسى

ٔىھبۋۀس ئۇرۇغىسا ثۇٌۇپ ئۆجىەْ ۋەلەٌەر ھەزرىحي ئۆِەرگە  .ئىجٕي ئبزىَّۇ وەرِبٕٔي ئبٌسى
َ لەھرىّبٍٔىرىٕي ئۈچۈْ غۇٔساق لبجحىك ضۆزٌەپ ثېرىٍگۀسە، غېھىث ثوٌغبْ ئىطال

 . ئبزاثالٔسىىي، ئۆزىٕي جۇجبٌّبً ھۆڭ ـ ھۆڭ ٍىغالپ وەجحي
ٔىھبۋۀس فەجىھ لىٍىٕغبٔسىٓ وېَىٓ، ھېچمبٔساق ئۀسىػىطي لبٌّىغبْ ھەزرىحي ئۆِەر 
ِۇضۇٌّبٔالر لوغۇٔىٕىڭ پبرش جۇپرالٍىرىسا ذبٌىغبٔچە ئىٍگىرىٍىطە ثوٌىسىغبٍٔىمىغب لبٔبئەت 

ئىطالَ لوغۇٔىٕىڭ ضبٔي لبٔچىٍىه ئبز، لوراي ـ ٍبرالٍىرىٕىڭ لبٔچىٍىه ٔبچبر  .بضىً لىٍسىھ
ثوٌۇغىغب ۋە ئۆزٌىرى زۇچ وېٍىسىغبْ زۈغّۀٕىڭ لبٔچىٍىه وۈچ ـ لۇۋۋەجٍىه ثوٌۇغىغب لبرىّبً، 

ثۇ ٍەجحە  .ئوِۇِىٌ ثىر ھەرىىەت ثبغٍىٕىػي ئۈچۈْ ٍەجحە لوِبٔسأغب ٍبرٌىك چىمىرىٍسى
 ساْ ھەزرىحي ئۆِەرٔىڭ ٍبرٌىمىغب ثىٕبئەْ فەجىھ ئىػٍىرىٕي ِۇٔساق زاۋاِالغحۇرزى: لوِبٔ

ھەِەزأغب ٍۈرۈظ لىٍىپ، غەھەرٔي فەجىھ لىٍغبٔسىٓ  .ثىرىٕچي، ٔۇئەٍَىُ ئىجٕي ِۇلەررىٓ
وېَىٓ، ٍەزىس ئىجٕي لەٍطٕي ثۇ ٍەرگە ثبغٍىك لىٍىپ جەٍىٍٕەپ، ئۆزى رەً )ھبزىرلي جېھراْ( 

 . ظ لىٍسى ۋە ثۇ غەھەرٔىّۇ ئىػغبي لىٍسىگە لبراپ ٍۈرۈ
ئۇ وبضپي زېڭىسىٕىڭ غەرثىٌ لىرغىمىسىىي ثبثۇي  .ئىىىىٕچي، ضۇررالە ئىجٕي ئبِىر 

ئۇٔىڭ لوِبٔسأٍىمىسىىي لوغۇٕٔىڭ جۇرغبۋۇٌالرٔىڭ ثېػىسا  .ئەرثبثمب لبراپ ٍۈرۈظ لىٍسى
ضۇررالۀىڭ ئىجبزىحىٕي ئبٌغبٔسىٓ ئبثسۇرراھّبْ لوِبٔسأي  .ئبثسۇرراھّبْ ئىجٕي راثي ثبر ئىسى

  .وېَىٓ، ثۇ ٍەرٔىڭ ھۆوۈِسارى ثىٍەْ جىٕچٍىك ئەھسىٕبِىطي جۈززى
ئۇ جبثطەٍٓ ئبرلىٍىك ذۇراضبٔغب وىرىپ، ثۇ ٍەرزە  .ئۈچىٕچي، ئەي ئەھٕەف ئىجٕي لەٍص

غەھەرگە ضەھھبر ئىجٕي فۇالْ ئەي ئبثسىٕي ِەضئۇي  .ھىرات غەھىرىٕي زورٌۇق ثىٍەْ ئبٌسى
پ لوٍۇپ، ئۆزى ھىرات زەرٍبضىٕي ثوٍالپ ئىٍگىرىٍەپ، ِەرۋەئي غبھجبھبٔغب ٍۈرۈظ لىٍى

  .لىٍسى ۋە ئۇ ٍەرٔىّۇ ئىػغبي لىٍسى
ئۇ، ثىر لوغۇٔغب  .جۆجىٕچي، )پبرش ضېپي لوِبٔسأٍىرىسىٓ( ئوضّبْ ئىجٕي ئەثۇي ئبش

ثەھرەٍٓ ئبرلىٍىك پبرش لوٌحۇلىسىٓ ئۆجۈپ،  .لوِبٔسأٍىك لىٍىپ ئىطحبھرغب ٍۈرۈظ لىٍسى
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ئبٔسىٓ جۇر،  .ئبۋۋاي ثەرلبۋاْ ئبرىٍىٕي فەجىھ لىٍغبٔسىٓ وېَىٓ ئىراْ جۇپرالٍىرىغب وىرزى
  .ئىطحبھر ۋە غىراز لبجبرٌىك غەھەرٌەرٔي فەجىھ لىٍسى

ئۇ،  .ثەغىٕچي، )ٍۀە پبرش ضېپي لوِبٔسأٍىرىسىٓ( ضبرىَە ئىجٕي زۀىُ ئەي لىٕبٔي
ۇٔىٕي ثبغالپ، ئۆزىٕىڭ ھەرىىەت ٍوٌي ئۈضحىسىىي پبرضالر جوپالٔغبْ ثىر ٍەرٔي وۆزٌەپ لوغ

ئبۋۋاي ئۇالرٔي لورغبۋغب ئبٌسى، ئەِّب پبرضالر وورزالرزىٓ ٍبرزەَ جەٌەپ لىٍسى،  .ٍوٌغب چىمحي
زۈغّۀٍەرٔىڭ ضبٔىٕىڭ وۆپىَىػي ثىٍەْ  .وورزالر ئۇالرٔىڭ چبلىرىمىغب ئبۋاز لوغحي

ثىرزىٕجىر چبرىطي ئەجراپحىىي زۆڭٍەرزىٓ پبٍسىٍىٕىع  .ر ذەجەرٌىه ئەھۋاٌسا لبٌسىِۇضۇٌّبٔال
لوِبٔساْ ضبرىَە ثىر زۆڭگە چىمىپ، ثىر جەرەپحىٓ وەٍٕىسە لبٌغبْ  .ئىسى ۋە غۇٔساق لىٍسى

 .لوغۇٔىٕي لوغساغمب جىرىػطب، ٍۀە ثىر جەرەپحىٓ زۈغّۀٍەرگە لبرغي جەڭٕي زاۋاِالغحۇرزى
ثۇ جولۇٔۇظ ٍۈز ثېرىۋاجمبْ ۋالىححب، ھەزرىحي  .ٌّبٔالر ئۈضحۈٍٔۈوىە ئېرىػحئىھبٍەت، ِۇضۇ

ئۇٔىڭ ئىالھي وبراِەت ثىٍەْ ثۇ  .ئۆِەر ِەزىٕىسە جبِبئەجىە ٔبِىسىٕي ئولۇپ ثېرىۋاجبجحي
ئەً ضبرىَە! جبغ جەرەپىە، جبغ »ھبزىطىٕي ھېص لىٍغبٍٔىمي ۋە ذۇججىطىٕي جوذحىحىپ: 

ھىٍَىطىٕي ثىٍّىگەْ ھبڭۋالحي چوپبْ ئۆز لوٍٍىرىٕىڭ جېٕىغب زاِىٓ ثۆرىٕىڭ  .....جەرەپىە
زەپ ۋارلىرىغبٍٔىمي، غۇٔسالال، ضبرىَە ۋە ئۇٔىڭ لوِبٔسأٍىمىسىىي ِۇجبھىسالرٔىڭّۇ ثۇ « ثوٌىسۇ

ثۇ ٍەرٔي )ئەِىرگە ثوٌغبْ هللا ا .ئبۋازٔي ٔبھبٍىحي ئوچۇق ئبڭٍىغبٍٔىمي رىۋاٍەت لىٍىٕغبْ
 . لوغۇٔىٕىڭ فەجىھ لىٍىػىغب ِۇٍەضطەر لىٍسى پىحىسە( ِۇضۇٌّبٔالرئىحبئەجٕىڭ ٔەجىجىطي ضۈ

ئۇ، ثبضراٌىمالرزىٓ جەغىىٍٍۀگەْ  .ئبٌحىٕچي، لوِبٔساْ ئبضىُ ئىجٕي ئبِىر ئەت جەِىّي
ثىر لوغۇٔغب لوِبٔسأٍىك لىٍىپ، ضىجىطحبْ راٍؤىغب لبراپ ئبجٍىٕىپ، ثۇ راٍؤٕىڭ ِەروىسى 

غەھەر ذەٌمي  .ب ئبٌغبٔسىٓ وېَىٓ، غەھەرگە ثېطىپ وىرزىزەرۀجٕي ئۇزۇْ ۋالىث لورغبۋغ
ئبٔسىٓ، ئۇ ثۇ ٍەرٔىڭ  .ئۇرۇظ جوذحىحىپ، ضۈٌىھ جۈزۈغٕي جەٌەپ لىٍىػمب ِەججۇر ثوٌسى

  .ئىسارىٌ ئىػٍىرىٕي ئۆز لوٌىغب ئېٍىپ، ئبِبٍٔىمىغب ِەضئۇي ثوٌسى
ئۇ، ثىر  .ەزرەجٍەجحىٕچي، )پبرش ضېپي لوِبٔسأٍىرىسىٓ( ضۇھەًٍ ئىجٕي ئبزىٌ ئەي ذ

  .لوغۇٕٔي ثبغالپ وىرِبٕٔي پبرضالرٔىڭ لوٌىسىٓ ئېٍىپ، ئىطالَ جۇپرالٍىرىغب لوغحي
ئۇ، لوي  .ضەوىىسىٕچي، )ٍۀە لوِبٔسأالرزىٓ( ھبوىُ ئىجٕي ئبِىر ئەت جەغٍەثي

ِۇضۇٌّبٔالر پبرش لوغۇٍٔىرىٕىڭ ئبرا ـ  .ئبضحىسىىي لوغۇْ ثىٍەْ ِىمرأغب ٍۈرۈظ لىٍسى
ئبٔسىٓ ئۇ ٍەرٔي جەٌحۆوۈش فەجىھ  .ثۆضۈپ وىرىپ، ئۇالرٔي جىرىپىرەْ لىٍىۋەجحيئبرىطىغب 

 . لىٍسى
ئۇ، پبرش جۇپرالٍىرىٕىڭ غەرثىٌ غىّبٌىغب ثېطىپ  .جولمۇزىٕچي، ئۇججە ئىجٕي فەرلبز

غۇٔىڭ ثىٍەْ، ضبضبٔىَالر زۆٌىحي ٍىمىٍىپ، ئىراْ  .وىرىپ، ئۇ ٍەرٌەرٔي فەجىھ لىٍسى
 . زېگۈزەن ئىطالَ زۆٌىحىٕىڭ ھبوىّىَىحىگە وىرگۈزۈٌسىجۇپرالٍىرى پۈجۈٍٔەً 

 ھەزرىتي ئۆِەرٔىڭ ۋاپبتي
ھەزرىحي ئۆِەر زەۋرى ــ ئىٕطبٔىَەت زۇَٔبضي ئىطالَ ئبزاٌىحىٕىڭ ئەڭ ئېطىً 
ئۆرٔەوٍىرىگە غبھىس ثوٌغبْ ۋە ئىطالَ لۇٍبغي ٍەر ٍۈزىٕىڭ ٔبھبٍىحي چوڭ ثىر لىطّىغب پبرالق 

  .ٔۇر چبچمبْ زەۋر ئىسى
وۇفە ۋاٌىطي ِۇغىرە ئىجٕي غەئجە ھەزرىحي ئۆِەرزىٓ ئەثۇ ٌۇئٍۇئە ئىطىٍّىه ئىرأٍىك 
ذىسِەجچىطىٕىڭ ِەزىٕىگە وىرىػىگە ۋە ئۇ ٍەرزە ٍەرٌىػىپ لېٍىػىغب ئىجبزەت لىٍىػىٕي 
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ۋاٌي ِۇغىرۀىڭ ِەلطىحي، لوٌي ئەپچىً ثۇ ھۈٔەرۋەْ ئۇضحىٕىڭ ئىطالَ  .ئىٍحىّبش لىٍسى
ٔالرغب ۋە ئىطالَ زۆٌىحىگە پبٍسىٍىك ذىسِەت لىٍىػىغب غبرائىث ٍبرىحىپ پبٍحەذحىسە ِۇضۇٌّب

چۈٔىي ثۇ ئبزەِٕىڭ جۆِۈرچىٍىه، ٍبغبچچىٍىك ۋە ٔەلمبغٍىك ھۈٔەرٌىرى ثبر  .ثېرىع ئىسى
ئەِّب، ئەپث ـ ثەغىرىطي وېَىٕچە ئبغىبرىالٔغبْ ثۇ ئبزەَ ئىطالِٕىڭ ئەغەززىٌ  .ئىسى

ئەثۇ  .ىممب جەٌپۈٔطىّۇ، ثبغمىالرغب ثىٍىٕسۈرِەً ٍۈرەجحيزۈغّىٕي ثوٌۇپ، ئىچىسە ِەجۇضىٍَ
ٌۇئٍۇئە وۆپ وۆزىحىع ئبرلىٍىك، ھەزرىحي ئۆِەرٔي ئۆٌحۈرۈغٕىڭ ئەڭ ِۇۋاپىك پەٍحىٕىڭ ئۇٔىڭ 

چۈٔىي ھەزرىحي ئۆِەر پۈجۈْ ۋۇجۇزى  .ٔبِبزغب جۇرغبْ ۋالحي ئىىۀٍىىىٕي جەزٍِەغحۈرزى
ْ، ھېچٕىېّىسىٓ ذەۋىرى ثوٌّبٍححي، ثىٍەْ ٔبِبزغب ثېرىٍىپ وەجىۀٍىىي ئۈچۈ

 .لبرغىٍىممب ئۇچرىّىغبْ ھبٌسا ٍېحەٌەٍححي قضۇٍىمەضحچىّۇ وۆزٌىگەْ ِەلطىحىگە ھېچمبٔسا
ھەزرىحي ئۆِەر ھەر لېحىُ ٔبِبزغب جۇرۇغحىٓ ثۇرۇْ، ضەپٍەرٔي ئبرىالپ جبِبئەجىە: 

ئۆجۈپ جەوجىر زەپ ئبگبھالٔسۇرغبٔسىٓ وېَىٓ، ِېھراثمب « ضەپٍىرىڭالرٔي جۈزٌەڭالر!»
 . چۈغۈرۈغىە ئىػبرەت ثېرەجحي

ھەزرىحي ئۆِەر  .ـ وۈٔي ضەھەر ۋالحي ئىسى 23ـ ٍىٍي، زۇٌھەججە ئېَىٕىڭ  23ھىجرىٕىڭ 
ئبٔسىٓ جەوجىر  .ثبِسات ٔبِىسىٕي ثبغالغحىٓ ثۇرۇْ ئبزىحي ثوٍىچە ضەپٍەرٔي جۈزٌەپ چىمحي

ئبھ، ِېٕي »ھەزرىحي ئۆِەرٔىڭ: زەي غۇ چبغسا،  .چۈغۈرۈٌگۀسىٓ وېَىٓ، ٔبِبزغب جۇرزى
ئەثۇ ٌۇئٍۇئە زېگەْ وبپىر ئۇٔىڭ ئبٌحە ٍېرىگە  .زەپ ئىڭرىغبْ ئبۋازى ئبڭالٔسى« ئۆٌحۈرزى!

غبٌجىرالغمبْ لبجىً ثۇٔىڭ ثىٍۀال لبٌّبً، ذۀجىرىٕي ئەجراپمب لبالٍّىمبْ  .ذۀجەر جىممبٔىسى
ىػىٍەرٔىڭ وۆپي ٍىمىٍغبْ ٍېرىسە ثۇ و .غىٍحىپ، جبِبئەجحىٓ ئوْ ئۈچ وىػىٕي ٍبرىسار لىٍسى

چوڭ ضبھبثە ئبثسۇرراھّبْ ئىجٕي ئەۋف زەرھبي ئېحىٍىپ ثېرىپ، ضەٌٍىطىٕي  .غېھىث ثوٌسى
ئەِّب، ئۆزىٕىڭ جۇجۇٌۇپ لبٌغبٍٔىمىٕي ۋە  .ئۇٔىڭغب لبرىحىپ ئېحىع ئبرلىٍىك ئۇٔي جوذحىحىۋاٌسى

ٌۇئٍۇئە ئۆزىٕىڭ لبٍٔىك لىٍىچىٕي  ثېػىغب ٔېّە ئىػالرٔىڭ وېٍىسىغبٍٔىمىٕي ئوٍالپ ٍەجىەْ ئەثۇ
ئبثسۇرراھّبْ ئىجٕي ئەۋف زەرھبي ھەزرىحي ئۆِەرٔىڭ  .ئۆزىگە جىمحي ۋە غۇ ٍەرزىال جبْ ئۈززى

ھەزرىحي ئۆِەر ثېمىٕىسىىي ٍبرىطىٕىڭ ئۈضحىگە ضېرىك ٍوپۇلحىٓ ثىرٔي  .ثبظ جەرىپىگە ئۆجحي
 .زېسى« ھۆوّي ئەِەٌگە ئبغحي ٔىڭهللا»ئۇ ٌەۋٌىرىٕي ِىسىرٌىحىپ:  .ٍبپمبْ ھبٌسا ٍەرزە ٍبجبجحي

ئبٔسىٓ ئبثسۇرراھّبْ ئىجٕي ئەۋفٕىڭ لوٌىٕي جۇجۇپ جۇرۇپ، ئۇٔىڭ جبِبئەجىە ئىّبَ ثوٌۇپ، 
ئبثسۇرراھّبْ  .ٔبِبزٔىڭ لبٌغبْ لىطّىٕي ئبزا لىٍىػىٕي ثۇٍرىغبٔسىٓ وېَىٓ، ھوغىسىٓ وەجحي

  .سال ئولۇپ جۈگەجحيئىجٕي ئەۋف ۋەزىَەجٕىڭ جىسزىٍَىمي جۈپەٍٍىسىٓ ٔبِبزٔي جې
جبِبئەجٕىڭ وۆپٍۈوي ۋە ٔبِبز ۋالحىسىىي ئىٕحىساِچبٍٔىك جۈپەٍٍىسىٓ وېَىٕىي ضەپحە 

غۇڭب ھەزرىحي  .جۇرغبٔالرٔىڭ وۆپىٕچىطي ئبٌسىٕمي ضەپحە ٔېّە ئىع ثوٌغبٍٔىمىٕي ثىٍّىسى
« ضۇثھبٔبٌالھ!ضۇثھبٔبٌالھ! »ئۆِەرٔىڭ جەوجىر ئبۋازى جوذحبپ لېٍىػي ثىٍەْ، ئبرلب ضەپحىىىٍەر: 

ثۇ ئبۋازالر ئبثسۇرراھّبْ ئىجٕي ئەۋفٕىڭ ٔبِبزٔي  .زەپ ئىّبِٕي ئبگبھالٔسۇرِبلچي ثوٌۇغحي
 . زاۋاِالغحۇرۇغي ثىٍەْ ثېطىمحي

زەپ « جبِبئەت ٔبِبزٔي ئبزا لىالٌىسىّۇ؟»ھەزرىحي ئۆِەر ھوغىغب وەٌگۀسىٓ وېَىٓ: 
ىّۇ، ئىطالِٕىڭ ثۇ چوڭ لبئىسىطىٕىڭ ئۇ ئەڭ ئبذىرلي جىٕىمىٕي ئېٍىۋاجمبْ ۋالحىس .ضورىسى

ئورۇٔالّٔىغبٍٔىمىٕي   - ثۇزۇٌۇپ وېحىػىسىٓ ئۀطىرەپ، ئۇٔىڭ الٍىمىسا ئورۇٔالٔغبْ
ھەزرىحي ئۆِەر  .ٍبرىٍىرىسىٓ لبْ ئېمىپ جۇراجحي، جبِبئەت ئۇٔي ئۆٍىگە ٍۆجىىسى .ضوراۋاجبجحي
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« لەضحٍىگۀٍىىىٕي ئېٕىك ئۇلۇپ وىرگىٓ!چىمىپ ِېٕي وىّٕىڭ »ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئبثجبضمب: 
ئبثسۇٌالھ ۋەلۀي غبھىس ثوٌغبٔالرزىٓ ضۈرۈغحۈرۈظ ئبرلىٍىك ضۇٍىمەضحچىٕىڭ  .زەپ ثۇٍرىسى

ِۇغىرە ئىجٕي غۇئجۀىڭ ذىسِەجچىطي ئەثۇ ٌۇئٍۇئە ئىىۀٍىىىٕي، ئۇٔىڭ ثىر لبٔچە وىػىٕي 
ھەزرىحي ئۆِەر ثۇ ِەٌۇِبجالرٔي  .رزىئۆٌحۈرگۀسىٓ وېَىٓ ئۆزىٕي ئۆٌحۈرىۋاٌغبٍٔىمىٕي ئۇلۇپ وى

ھۇزۇرىسا پېػبٔىطي ضەجسىگە ثبرغبْ  ٔىڭهللاِىڭ غۈورى! ئبذىرەت وۈٔي  لبهللا»ئبڭالپ: 
زەپ ئۆزىٕي ِۇضۇٌّبٔالرزىٓ ثىرەرضىٕىڭ « ثىرى ِەْ ثىٍەْ ھېطبثالغّىغۇزەن

 . لەضحٍىّىگۀٍىىىگە ذۇرضەْ ثوٌسى
لۇجۇٌسۇرۇپ، وۆڭٍىٕي جەضەٌٍىٌ جبپمۇزۇظ  ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئبثجبش ئۇٔي ثۇ ئىسجىراپحىٓ

ئۈچۈْ ئۇٔىڭ ھېٍي پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِغب، ھېٍي ھەزرىحي ئەثۇثەورىگە ٍېمىٍٕىمىٕي 
ھۇزۇرىسا  ٔىڭهللالەضەَ لىٍىّۀىي، »ئەِّب ھەزرىحي ئۆِەر ئۇٔىڭغب:  .ئېطىگە ضبالجحي

ِۇوبپبت ثېرىٍّىطىّۇ  .ْئبلٍىٕىپ، زوزاخ ئوجىسىٓ لۇجۇٌۇپ لېٍىػٕي ثەوّۇ ئبرزۇ لىٍىّە
لەضەَ لىٍىّۀىي، ذەٌىپە ثوٌغبْ وۈٔۈَ لبٔساق ثوٌغبْ  .ِەٍٍي، جبزا ثېرىٍّىطىال ِەْ رازى

ثۇ ۋەزىپەَ  .ثوٌطبَ، ذەٌىپىٍىىحىٓ ئبٍرىٍىسىغبْ وۈٔۈِّۇ غۇٔساق ثوٌۇغۇِٕي ئۈِىس لىٍىّەْ
  .زېسى «ئۈچۈْ ضبۋاثّۇ ثېرىٍّىطۇْ، گۇٔبھّۇ ٍېسىٍّىطۇْ! ِەْ غۇٔىڭغب رازى

ھەزرىحي ئۆِەر ئەھۋاٌىٕىڭ ثبرغبٔطېرى ٍبِبٔالپ وېحىۋاجمبٍٔىمىٕي ضېسىپ، ئوغٍي 
ئبثسۇٌالھٕي چبلىرىپ ئۇٔىڭغب لەرزٌىرىٕي ئۆز ئىگىٍىرىگە لبٍحۇرۇپ ثېرىػي ھەلمىسە ۋەضىَەت 
لىٍغبٔسىٓ وېَىٓ، ئۆزىٕىڭ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ٍبْ جەرىپىگە زەپٕە لىٍىٕىػىغب 

ەت ضوراظ ئۈچۈْ ِۇئّىٍٕەرٔىڭ ئبٔىطي ئبئىػە رەزىَەٌالھۇ ئۀھبٔىڭ ٍېٕىغب ئەۋەجحي ۋە ئىجبز
ئەِىرۇي ”زېگىٓ، ھەرگىس: “ ئۆِەر ضبڭب ضبالَ ئېَححي”ثېرىپ ئۇٔىڭغب: »ِۇٔساق زېسى: 

 .)ِۇئّىٍٕەرٔىڭ ئەِىرى( زېّىگىٓ! ِەْ ثۈگۈٔسىٓ ئېحىجبرەْ ئەِىر ئەِەضّەْ“ ِۇئّىٕىٓ
ئىجٕي ذەجحبة ئىىىي زوضحىٕىڭ ٍېٕىغب زەپٕە لىٍىٕىػي ئۈچۈْ ضۀسىٓ ئۆِەر ”ئۇٔىڭغب: 

 « زېگىٓ!“ ئىجبزەت جەٌەپ لىٍىۋاجىسۇ
ھەزرىحي  .ئبثسۇٌالھ زازىطىٕىڭ جبپػۇرۇلىغب ثىٕبئەْ ھەزرىحي ئبئىػۀىڭ ئبٌسىغب ثبرزى

لىٍغبٔسىٓ ئبثسۇٌالھ ئۇٔىڭغب ضبالَ  .ئبئىػە ئۆٍىسە ھەزرىحي ئۆِەر ئۈچۈْ ٍىغالپ ئوٌحۇراجحي
ئەضٍىسە ِەْ ثۇ ئورۇٕٔي ئۆزەَ »ھەزرىحي ئبئىػە:  .وېَىٓ، زازىطىٕىڭ ضۆزٌىرىٕي ٍەجىۈززى

زەپ جبۋاة « ھەزرىحي ئۆِەر جەٌەپ لىٍغبْ ثوٌطب، غۇٔىڭ ثوٌطۇْ! .ئۈچۈْ ئېٍىپ لوٍغبٔىسىُ
  .ثەرزى

ۇ، ئوغٍي ھەزرىحي ئۆِەر ثىرىٕي ئۆز ئورٔىغب ذەٌىپىٍىىىە جەٍىٍٕەغٕي ذبٌىّىغبْ ثوٌطىّ
 ئبثسۇٌالھ ثۇ ئىع ھەلمىسە ِۇٔساق زەٍسۇ:  .ئبثسۇٌالھ ئۇٔي ثۇ ھەلحە لبٍىً لىٍغبٔىسى

ئبٔسىٓ زازإِىڭ ٍېٕىغب لبٍححىُ،  .ِەْ ثۇ ھەلحە زازاِغب ئېغىس ئېچىع ئۈچۈْ لەضەَ لىٍسىُ
 ثۇ ِەضىٍىٕي ئۇٔىڭغب ئېَحىػمب غۇٔچىٍىه ئېٕحىٍسىُ، ذۇززى ئۆغٕەِگە جبغ ٍۈزۈۋاٌغبٔسەن

ِەْ وۆرگەْ ـ  .زازاَ ِۀسىٓ ذەٌمٕىڭ ھبي ـ ئەھۋاٌىٕي ضورىسى .ثوٌۇپ لبٌغبٔىسىُ
زازاَ ثۇ  .، زازاِسىٓ ضورىسىُثىٍگۀٍىرىّٕي ئېَحىپ ثەرگەچ، پۇرضەجحىٓ پبٍسىٍىٕىپ

 .ضۆزٌىرىّٕي ئبڭالپ ئبۋۋاي لبجحىك چۆچۈگۀسەن ثوٌسى، ئبٔسىٓ چوڭمۇر ئوٍغب پېحىپ وەجحي
 رزەَ ئوٌحۇرغبٔسىٓ وېَىٓ، ثېػىٕي وۆجۈرۈپ: ئبٌسىغب ئېڭىػىپ ثى

ِەْ ثۇ ئىػٕي لبٔسالطىگە ثىر جەرەپ  .جبئبال ثۇ زىٕٕىڭ لوغسىغۇچىطىسۇرهللا ــ ا
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ئەگەر پەٍغەِجەر  .چۈٔىي ِۀسىٓ ثۇرۇْ ثۇ ِەضىٍىسە ِبڭب ئۆرٔەن ثوٌغبٔالر ثبر .لىالالٍّەْ
ئەگەر ھەزرىحي  .جەٍىٍٕىّەٍّەْ ئەٌەٍھىططبالَ لىٍغبٔسەن لىٍطبَ، ِەْ ئۆز ئورٔۇِغب ثىرىٕي

  .ئەثۇثەورىسەن لىٍّبلچي ثوٌطبَ، ئۇ ئۆزىسىٓ وېَىٕىي ذەٌىپىٕي ئۆزى جبٌٍىغبٔىسى، ـ زېسى
 زازاَ ٍۀە ِۇٔساق زېسى: 

ئەِّب ِەْ ثۇ ئىػٕي  .ــ ِەْ ثەزى وىػىٍەرٔىڭ ثۇ ئىػمب ثەوّۇ ھېرىطّۀٍىىىٕي ثىٍسىُ
ئۇالر ئۆز ئبرىطىسا  .ي ئبٌغبْ ئبٌحە وىػىگە جبپػۇرىّەْپەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ رازىٍىمىٕ

ھەزرىحي ئۆِەر ھبٍبجىٕىڭ ئەڭ ئبذىرلي ۋالىحٍىرىسا،  .ِەضٍىھەجٍىػىپ ثىرىٕي جبٌٍىطۇْ
ثۇ ئبٌحە وىػي: ھەزرىحي ئوضّبْ، ھەزرىحي  .ذەٌىپە جبٌالظ ئىػىٕي ئبٌحە وىػىگە جبپػۇرزى

ئەۋف ۋە ضەئس ئىجٕي ئەثۇ ۋەلمبش لبجبرٌىمالر ئىسى ئەٌي، جەٌھە، زۇثەٍر، ئبثسۇرراھّبْ ئىجٕي 
ھەزرىحي ئۆِەر ئوغٍي ئبثسۇٌالھٕي ئۇالرغب ِەضٍىھەجچي  .ھەِّىطىسىٓ رازى ثوٌطۇْ!(هللا )ا

ئۇالرٔىڭ ئۆز ئىچىسىٓ ثىرىٕي ذەٌىپە  .لىٍىپ لوٍسى، ئەِّب ئۇالرزىٓ ثىرى زەپ لبرىّىسى
ضۇھەٍجٕي ثوٌطب، جبِبئەجىە ئىّبَ  .لىٍىپ جەٍىٍٕەظ ئۈچۈْ ئۈچ وۈٍٔۈن ِۆھٍەت ثەرزى

  .لىٍىپ جەٍىٍٕىسى
ئىطىٍّىرى ئېَحىپ ئۆجۈٌگەْ ئبٌحە وىػىسىٓ جەٌھە ثۇ چبغسا ِەزىٕىسە ٍوق ثوٌۇپ، 

ھەزرىحي ئۆِەر لبٌغبٍٔىرىٕي  .غەذطىٌ ثىر ئىع ئۈچۈْ غەھەر ضىرجىغب چىمىپ وەجىۀىسى
 چبلىرجىپ وېٍىپ، ئۇالرغب ِۇٔساق زېسى: 

غۇٔي ئېَحىپ  .الر! ِەْ ضىٍەرگە ذەٌىپە جبٌالظ ۋەزىپىطىٕي جبپػۇرزۇَــ ِبڭب لبراڭ
ئەگەر ثۇٔسىٓ  .لوٍبٍىي، ھبزىر ذەٌمٕىڭ ئبرىطىسا ھېچمبٔساق ثۆٌگۈٔچىٍىه ھەرىىىحي ٍوق

. وېَىٓ ثىرەر ثۆٌگۈٔچىٍىه ھەرىىىحي چىمىپ لبٌطب، ثۇ پەلەت ضىٍەرٔىڭ ئبراڭالرزىٓ چىمىسۇ
ئۇالر چىمىپ وەجىۀسىٓ وېَىٓ،  رىٕي ذەٌىپىٍىىىە جەٍىٍٕەڭالر!ئەِسى ثېرىپ ئبراڭالرزىٓ ثى

چۈٔىي ئۇ  .ئەگەر ئۇالر غۇ پبٍٕەوۋاغٕي جبٌٍىطب، ثەوّۇ ٍبذػي ثوالجحي»ھەزرىحي ئۆِەر: 
ئۇ ثۇ ضۆزى ئبرلىٍىك  .زېسى« ذەٌمٕىڭ ئىػىٕي ٍوٌىسا ثىر جەرەپ لىالالٍسىغبْ ثىرى ئىسى

 ئوغٍي ئبثسۇٌالھ ئۇٔىڭسىٓ:  .ھەزرىحي ئەٌىٕي وۆززە جۇجمبٔىسى
ــ ئەً ِۇئّىٍٕەرٔىڭ ئەِىرى! ھەزرىحي ئەٌىٕي ذەٌىپە لىٍىپ جەٍىٍٕەپ لوٍۇغۇڭغب ٔېّە 

 ھەزرىحي ئۆِەر ئۇٔىڭغب:  .جوضمۇٍٔۇق لىٍسى؟ ـ زەپ ضورىسى
ــ ئوغٍۇَ! ِەْ ٔىّػېھىث ھبٌەجحە جۇرۇپ ذەٌمٕي ثبغمۇرۇغٕي ذبٌىّبٍّەْ، ـ زەپ 

ھەزرىحي ئۆِەر ۋاپبجىسىٓ ضەٌال ثۇرۇْ ئۀطبرالرزىٓ  .ەر چىمىپ وەجحيضبھبثىٍ .جبۋاة ثەرزى
 ئەثۇ جەٌھۀي ٍېٕىغب چبلىرجىپ، ئۇٔىڭغب ِۇھىُ ثىر ئىػٕي جبپىالپ ِۇٔساق زېسى: 

وىػىٕي ئبي ۋە وېڭەظ ئەزاٌىرى ثوٌغبْ غۇ ئبٌحە  50ــ ضەْ ثېرىپ لەثىٍەڭسىٓ 
ضەْ لوي  .ٍىرىسىىي ثىرىٕىڭ ئۆٍىگە ٍىغىٍىسۇِۀچە ئۇالر ئۆز ئبرى .وىػىٕىڭ لېػىغب ثبرغىٓ

ھېچىىّٕىڭ  .ئبضحىڭسىىي ئبزەٍِىرىڭ ثىٍەْ ئۇالر ٍىغىٍغبْ ئۆٍٕىڭ ئىػىىىسە لبراۋۇٌٍۇق لىً
ئىچىگە وىرىػىگە رۇذطەت لىٍّب، ئۈچ وۈْ ئىچىسە ثىرىٕي ذەٌىپە لىٍىپ جەٍىٍٕەپ ثوٌغىچە، 

ېحىػىگىّۇ ٍوي لوٍّب! ھەجحب ضەْ ئبرىٍىرىسىٓ ثىرەرضىٕىڭ ئۇ ٍەرٔي جبغالپ چىمىپ و
ئەگەر ئبٌحە وىػىسىٓ ثەغي ثىر ئبزەِٕي جبٌالپ، ثىرضي  .غەذطەْ ئۇالرٔىڭ ثېػىسا جۇرغىٓ

ئەگەر جۆت وىػي ثىر ئبزەِٕي جبٌالپ،  .ئۇالرغب لبرغي چىمطب، زەرھبي ئۇٔىڭ وبٌٍىطىٕي ئبي
ئەگەر ئۈچ وىػي ثىرىٕي  .ئىىىي وىػي ئۇالرغب لبرغي چىمطب، ئۇ ئىىىىطىٕىڭ وبٌٍىطىٕي ئبي
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جبٌالپ، لبٌغبْ ئۈچ وىػىّۇ ثبغمب ثىرىٕي جبٌٍىطب، ئوغٍۇَ ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئۆِەر ئۇالرغب ھۆوۈَ 
ئبثسۇٌالھ لبٍطي جەرەپٕي جبٌٍىطب، غۇ جەرەپ وۆرضەجىەْ ئبزەَ ذەٌىپە  .چىمىرىپ ثەرضۇْ

طب، ئۇ چبغسا ئبثسۇرراھّبْ ثوٌطۇْ! ئەگەر ئۇالرٔىڭ ھەِّىطي ئوغٍۇِٕىڭ ھۆوّىٕي لوثۇي لىٍّى
ئىجٕي ئەۋفٕي ئۆز ئىچىگە ئبٌغبْ جەرەپ وۆرضەجىەْ ئبزەَ ذەٌىپە ثوٌطۇْ! ئۇالر جبٌٍىغبْ 

لبٔسالال  .ئبزەِٕي ٍۀە ثىر جەرەپحىىىٍەر لوثۇي لىٍّىطب، ئۇالرٔىڭ ھەِّىطىٕي ئۆٌحۈرۈڭالر
ٌۇپ ضبٍٍىٕىپ لىٍىپ ثوٌّىطۇْ، جۆجىٕچي وۈٔي ضەھەرگىچە ثىرى ضىٍەرگە ذەٌىپە ثو

 ثوٌطۇْ!
جۆجىٕچي  .ھەزرىحي ئۆِەر ضۇٍىمەضحىە ئۇچرىغبٔسىٓ وېَىٓ، ئبراْ ئۈچ وۈْ ٍبغىَبٌىسى

ـ ٍىٍي، زۇٌھەججە ئېَي جۈگەٍسىغبٔغب جۆت وۈْ لبٌغبٔسا )چبرغۀجە  23وۈٔي، ٍۀي ھىجرىٕىڭ 
 . ضۇھەٍت چۈغۈرزىٔبِىسىٕي  .ئوغٍي ئبثسۇٌالھ ئۇٔي ٍۇٍۇپ، وېپۀٍىسى .وۈٔي( ۋاپبت ثوٌسى

وۆرۈۋېٍىػمب ثوٌىسۇوي، ھەزرىحي ئۆِەرٔىڭ ذەٌىپە جبٌالظ ھولۇلىٕي وېڭەظ ئەزاٌىرىغب 
جبپػۇرۇغي ئۇٔىڭ ذەٌىپە ۋالحىسا ٍوٌغب لوٍغبْ ضىطحېّىسىٓ ھبٌمىپ چىممبٍٔىمىٕي ئىپبزىٍەپ 

ارغب چۈٔىي ھەزرىحي ئۆِەر ٍوٌغب لوٍغبْ ھۆوۈِرأٍىك ضىطحېّىطي وەضىىٓ لبر .ثەرِەوحە
ھەزرىحي ئۆِەر ھەرزائىُ ذەٌىپىٍىه ۋەزىپىطىسىٓ وېٍىپ چىممبْ ِۀىۋىٌَ  .جبٍىٕبجحي

ِبٔب ثۇالرزىٓ وۆرۈۋېٍىػمب  .ِەضئۇٌىَەجٍەرزىٓ ثىسار ثوالجحي ۋە ٔېرى جۇرۇغمب جىرىػبجحي
ثوٌىسۇوي، ھەزرىحي ئۆِەر ثۇ ِەضىٍىٕي وېڭەظ ئەزاٌىرىغب جبپػۇرۇظ ئبرلىٍىك لىَبِەت وۈٔي 

جبغىطىٕىڭ ئوغٍي وېڭەظ  .ػٕىڭ ِۀىۋىٌ جبۋاثىبرٌىمىغب لېٍىػٕىڭ ئبٌسىٕي ئبٌغبٔىسىثۇ ئى
ِەجٍىطىٕىڭ زائىّي ئەزاضي ثوٌطىّۇ، ئۇٔي ثۇ ئىػحىٓ ٔېرى جۇجحي ۋە ئۆز ئورٔىٕي ئوغٍىغب 

ئۇ ٍېمىٓ وېٍەچەوحە ئەِەۋىٌ ۋە ئبثجبضىَالر ذەٌىپىٍىىىسە ثوٌغبٔسەن  .ئۆجىۈزۈپ ثەرِىسى
زازىٍىرى جەرىپىسىٓ ۋارىص ثوٌۇپ جەٍىٍٕۀّەضٍىىي، رەھجەرٌىه غەوٍىٕىڭ ئوغۇٌالرٔىڭ 

ھبوىّّۇجٍەق پبزىػبھٍىك جۈزۈِىگە ئۆزگىرىپ وەجّەضٍىىي ۋە زازىٕىڭ ثبٌىغب ِىراضي ثوٌۇپ 
  .لبٌّبضٍىمي ئۈچۈْ غۇٔساق لىٍغبٔىسى

ىٌ، ھەزرىحي ئۆِەرٔي لەضحٍەپ ئۆٌحۈرۈغٕي پىالٍٔىغبٔالرغب وەٌطەن، ئۇالر ِەجۇض
ٍەھۇزىٌ ۋە ذرىطحىئبٔالرغب ئوذػبظ ئىطالَ زۈغّۀٍىرىٕىڭ ِەروەزٌىرىٕىڭ ۋەوىٍٍىرىسىٓ 

ھەجحب ثۇ ۋەلەزە ثەزى ثەزەۋىٌ لەثىٍىٍەرٔىڭ رەئىطٍىرىٕىڭ روٌي ثوٌۇغىّۇ  .جەغىىٍٍۀگۀىسى
ھەزرىحي ئۆِەرٔىڭ لبْ زەۋاضي ئۈچۈْ ھۇرِۇزاْ، جۇفەٍٕە ۋە لبجىً ٌۇئٍۇئۀىڭ  .ِۇِىىٓ ئىسى

وەثۇي ئەذجبر ئۇٍەٍٕە ئىجٕي ئەي ھېطىٓ ۋە ثبغمىالرِۇ لبرىالٔغبْ  .لىسى لبجبرٌىمالر ئۆٌحۈرۈٌسى
  .ثوٌطىّۇ، ئۆٌحۈرۈٌگۀٍەر پەلەت ٍۇلىرىمىالرزىٓ ئىجبرەت ئىسى

 ھەزرىتي ئۆِەر دەۋرىذىىي ئىطالَ جەِئىَىتي
ثۇ جەِئىَەت وىػىٍىرىٕي پەلەت ئۆزٌىرىٕىڭ ضۈپەجٍىرى جەھەجحىٕال جۆت جۈرگە ئبٍرىػمب 

 ثوٌىسۇ: 
ذەٌىپە ــ ذەٌىپىّۇ جەِئىَەجٕىڭ ثىر ئەزاضي ثوٌۇپ، ثبغمىالرزىٓ پەرلٍىٕىپ جۇرىسىغبْ 

ئۇ پەلەت ئۈِّەجٕىڭ رەھجەرٌىه ھولۇلىٕي لوٌىغب  .ھېچمبٔساق ئبالھىسە ئىّحىَبزى ٍوق ئىسى
ذەٌك ئۆزٌىرىگە رەھجەرٌىه لىٍطۇْ، ھەلٍىرىٕي  .ٌغبْ وىػىسىٕال ئىجبرەت ئىسى ـ ذبالشئب

  .لوغسىطۇْ، وېَىٕىي ئەۋالزٌىرىٕي ٍېحىػحۈرضۇْ زەپ ھولۇلٕي ئۇٔىڭ لوٌىغب جبپػۇراجحي
ھەزرىحي ئۆِەرٔي ئېٍىپ ئېَحطبق، ئۇ ثىر ذەٌىپە ثوٌۇظ ضۈپىحي ثىٍەْ ئۆز زىّّىطىسىىي 
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غۇڭب  .ٌىمىٕي ثىٍگەچىە، ھەرزائىُ وۈچٍۈن ِەضئۇٌىَەت جۇٍغۇضىسا ٍبغبٍححيۋەزىپىٕىڭ ئېغىر
ئۇ ھەر ثىر ِىٕۇجىٕي ذەٌمٕىڭ  .ئۇ زاۋاٍِىك ذەٌمٕىڭ ِەضىٍىٍىرى ثىٍەْ ِەغغۇي ئىسى
ئبٌسىسا جبۋاة ثېرەٌّەضٍىىحىٓ هللا ِەضىٍىٍىرىٕي ھەي لىالٌّبضٍىمحىٓ ۋە ثۇ ضەۋەة ثىٍەْ ا

ثۇ لورلۇٔچ ۋە ئۀسىػە ئۇٔىڭ زېھٕىگە ئورٔبپ وەجىەچىە،  .ەجحيلبجحىك ئۀسىػە لىٍىپ ئۆجىۈز
وېچىٍىرىٕي ئبضبضىٌ جەھەجحىٓ ئۇٍمۇضىس ئۆجىۈزەجحي،  .جوذحىّبً ئىسزىٕەجحي، جىرىػبجحي

جەْ ضبالِەجٍىىي وۈٔطېرى  .وىَىُ ـ وېچىىي ۋە ٍېّەن ـ ئىچّىىي ثەوّۇ ئبززىٌ ـ ضبززا ئىسى
  .زەئىپٍىػىپ وېحىۋاجبجحي

لورلۇٔچي ثىٍەْ ٍبغبٍسىغبْ ۋە ثۇ ضەۋەثحىٓ جوذحىّبً وۆز هللا ي ئۆِەر ھەرزائىُ اھەزرىح
ثىرەر ئبٍەت ئولۇٌغبْ ۋالىححب ثۇلۇٌساپ ٍىغالپ  .ٍېػي لىٍىپ جۇرىسىغبْ ثىر زات ئىسى

ئەجراپىسىىىٍەر  .ثەزىسە غۇٔساق جەضىرٌىٕەجحىىي، ھوغىسىٓ وېحىپ ٍەرگە ٍىمىالجحي .وېحەجحي
ثۇ روھىٌ  .ذەٌك ئۇٔي وېطەي زەپ ئوٍالپ، ٍولالپ وېٍىػەجحي .ىپ لوٍبجحيئۇٔي ئۆٍىگە ئبپىر

ھبٌەت ئۇٔىڭ ئبزىحىگە ئبٍٍىٕىپ لبٌغبْ ثوٌۇپ، جوذحىّبً وۆز ٍېػي لىٍغبچمب، ِەڭسىسە ئىىىي 
ئۇٔىڭ ثۇلۇٌساپ ٍىغٍىغبْ ئبۋازىٕي ثەزىسە جبِبئەجٕىڭ ئبرلب  .لبرا ضىسىك پەٍسا ثوٌۇپ لبٌغبٔىسى

  .ەرِۇ ئبڭالٍححيضەپٍىرىسىىىٍ
ھەزرىحي ئۆِەر فەجىھ ھەرىىەجٍىرى زاۋاِىسا ِەزىٕىگە جوغۇپ وېٍىٕگەْ غۀىّەت ِبٌالرٔي 

ثۇ ِبٌالر ئبرلىٍىك ئۆزىٕىڭ )ھەزرىحي  ٔىڭهللائۆزى ئۈچۈْ ثىر ئىّحىھبْ زەپ لبراٍححي ۋە 
  .ئۆِەرٔىڭ( ئبزىً ۋە زۇرۇضحٍۇلىٕي ضېٕىّبلچي ثوٌۇۋاجمبٍٔىمىغب ئىػىٕەجحي

ىحي ئۆِەر ھەر زائىُ ئۆز ـ ئۆزىٕي ئبگبھالٔسۇرۇپ، ئۆزىٕىڭ ھېچىىّسىٓ پەرلي ٍوق ھەزر
ھەزرىحي ئۆِەر ٔبھبٍىحي ئبززىٌ ٔەرضىٍەر ثىٍەْ لورضبق  .ئىىۀٍىىىٕي ئېطىگە ئېٍىپ جۇراجحي

زۇَٔب  .ثىر ۋاق جبِىمىغب ثىرال ذىً جبئبِسىٓ ثبغمب ٔەرضە ٍېّەٍححي .جوٍغۇزۇغمب جىرىػبجحي
غۇڭب ئۇ ئەڭ ٍولطۇي  .ھبٍبجىٕىڭ ٌەززىحي، زەثسەثىطي ۋە ھەغەِىحىسىٓ ثەوّۇ ٍىراق ئىسى

  .وىػىٍەر ئبراْ جېپىپ ٍېَەٌەٍسىغبْ ٔەرضىٍەرٔي ٍەٍححي
ھەزرىحي ئۆِەرٔىڭ وىَىُ ـ وېچىىىّۇ ٔبھبٍىحي ئبززىٌ ۋە ئەڭ ئەرزاْ ثبھبٌىك وىَىٍّەر 

لىّّەت ثبھبٌىك، ضۈپەجٍىه  .ٍبِبلٍىك ئىسىوىَىُ ـ وېچەن ٍبوي ئبٍىمي ھەرزائىُ  .ئىسى
ٍۀي ئۇٔىڭ ھبٍبجي ثەوّۇ لىَىٓ ۋە  .رەذحٍەرزىٓ جىىىٍگەْ وىَىٍّەرٔي لەجئىٌ وىَّەٍححي

  .چىسىغۇضىس زەرىجىسە ِۇغىۈالجچىٍىك ئىچىسە ئۆجحي
ھەزرىحي ئۆِەر ئۆزىٕىڭ ذىع ـ ئەلرىجبٌىرىٕي زۆٌەت ئىػىغب ھەرگىس ٍېمىٕالغحۇرِبٍححي، 

ھەجحب ئۇالرٔىڭ جىجبرەت  .ئۇالرٔىڭ ثىرەر ئىػمب ِەضئۇي ثوٌۇغىغب لەجئىٌ لبرغي چىمبجحي
  .لىٍىػىٕىّۇ چەوٍىگۀىسى

ئۇ، وېچىچە ٔبِبز ئولۇٍححي، ٍېرىُ وېچە ثوٌغبٔسا، ثبال ـ چبلىٍىرىٕي ٔبِبزغب ئوٍغىحىپ: )ئي 
ئۆزەڭّۇ ئۇٔي ئبزا لىٍىػمب  ِۇھەِّەز!( ئبئىٍەڭسىىىٍەرٔي )ۋە ئۈِّىحىڭٕي( ٔبِبزغب ثۇٍرىغىٓ،

ضبڭب ثىس رىسىك ثېرىّىس، ٍبذػي  .چىساٍِىك ثوٌغىٓ، ضۀسىٓ ثىس رىسىك جەٌەپ لىٍّبٍّىس
  .ئبلىۋەت پەلەت جەلۋازارالرغب ذبضحۇر زېگەْ ئبٍەجٕي ئولۇپ، ئۇالرٔىڭ ٍبزىغب ضبالجحي

ئبالھىسە ِۇئبِىٍە ھەزرىحي ئۆِەر ئۆز ئەِرىسىىي ِەضئۇي وىػىٍەرٔىڭ ئبرىطىسا ثبٌىٍىرىغب 
لىٍغبٔالرٔي لبجحىك ئەٍىجٍىگۀسىٓ ثبغمب، ئۇالرٔىڭ جىٕبٍەت ئۆجىۈزگەْ ثبٌىٍىرىٕىّۇ ئېغىر 

  .جبزاالٍححي
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ئەِسى ھەزرىحي ئۆِەر جەٍىٍٕىگەْ ۋاٌىٌ، ھبوىّالرغب وەٌطەن، ئۇ وۆپىٕچە ھبٌالرزا، 
چٍىه ۋە وۈچحۈڭگۈر ئىجبزەت ۋە زىٕىٌ ئىػالرغب ثەن ئەھّىَەت ثېرىپ وەجّىطىّۇ، ئىػۀ

چۈٔىي ئىجبزەت ۋە زىٕىٌ ِەججۇرىََەجٍەرٔىڭ پبٍسىطي ھەر وىػىٕىڭ  .ئبزەٍِەرٔي جەٍىٍٕەٍححي
ئەگەر ۋەزىپىگە جەٍىٍٕۀگەْ وىػي پەزىٍەجٍىه، ٌېىىٓ ثبغمۇرۇظ ئىمحىسارى  .ئۆزىگە ذبضحۇر

وىػي ئەڭ ِۇھىّي غۇڭب، ئۇ  .ئبجىس ثوٌۇپ لبٌطب، ئۇ ھبٌسا ئۇٔىڭ زىَىٕي ئۈِّەجىە ثوٌىسۇ
غۇٔساق ثوٌغبٔسا، ئەگەر ئۇ وىػىٕىڭ ئەذالق ـ  .وۈچٍۈن ۋە لبثىٍىَەجٍىه ثوٌۇغي وېرەن

پەزىٍىحىسە ثىر ٔۇلطبْ ثوٌطب، زىَىٕىٕي ئۆزى جبرجىسۇ، ئەِّب ئۈِّەت ئۇٔىڭ وۈچي ۋە 
ھەزرىحي ئۆِەر ۋاٌىٍىممب ئبضبضەْ پەٍغەِجەر  .لبثىٍىَىحىسىٓ ئۈٔۈٍِۈن پبٍسىٍىٕبالٍسۇ

ھەجحب ئۇالرٔىڭ ئبرىطىسىىي ئەڭ  .ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئەڭ ِۇٔەۋۋەر ضبھبثىٍىرىٕي جەٍىٍٕەٍححي
ئەگەر ِەْ ثىر وىػىٕي ثىر ۋەزىپىگە »لبثىٍىَەجٍىىٍىرىٕي جبٌالٍححي ۋە ِۇٔساق زەٍححي: 

جەٍىٍٕەپ ثوٌغبٔسىٓ وېَىٓ، ئۇٔىڭسىّٕۇ لبثىٍىَەجٍىه ثىرىٕي ئۇچراجطبَ، ئىچىُ ضىمىٍىپ، 
  .«ثىئبراَ ثوٌۇپ وېحىّەْ ثەوّۇ

زەرۋەلە، ھەزرىحي ئۆِەر ِۇغىرە ئىجٕي غەئجە، ئەِر ئىجٕي ئبش، ِۇئبۋىَە لبجبرٌىك زاجالرٔي 
ِۇھىُ ۋەزىپىٍەرگە جەٍىٍٕىگەْ ۋالىححب، ھەزرىحي ئوضّبْ، ھەزرىحي ئەٌي، جەٌھە، زۇثەٍر، 

َبزىىي چېغىسىال جۀٕەجٕىڭ ئبثسۇررەھّبْ ئىجٕي ئەۋف ۋە ضەئس ئىجٕي زەٍَىس لبجبرٌىك )ثۇ زۇٔ
ئەِّب ئبٌسىٕمىٍىرى  .ذۇظ ثېػبرىحي ثېرىٍگەْ( ئەڭ ِۇٔەۋۋەر ضبھبثىٍەر جېري ھبٍبت ئىسى

وېَىٕىىٍىرىگە لبرىغبٔسا جېرىّۇ وۈچٍۈن ۋە لبثىٍىَەجٍىه ثوٌغبچمب، ھەزرىحي ئۆِەر ئۇالرٔي 
ۆزى جەٍىٍٕىگەْ ثۇ ئۇٔسىٓ ثبغمب، ھەزرىحي ئۆِەر ھەرزائىُ ئ .ۋەزىپىگە جەٍىٍٕىگۀىسى

ئۇالرٔىڭّۇ ھەزرىحي  .وىػىٍەرٔىڭ ئەھۋاٌٍىرىٕي ئىگەٌٍەپ، ئۇالرٔي وؤحروي لىٍىپ جۇراجحي
 . ئۆِەرزىٓ جەپ جبرجىپ، ئۇٔي ھۆرِەجٍىػي الزىُ ئىسى

ھەزرىحي ئۆِەر ثۇ ِۇٔەۋۋەر ضبھبثىٍەرٔي ۋەزىپىٍەرگە جەٍىٍٕەپ، ئۇالرٔي زۇَٔبٔىڭ ثبظ 
ھەجحب ئۇ ثۀي ھبغىُ لەثىٍىطىٕىڭ ئەزاٌىرىغب ئبضبضىٌ  .ي ذبٌىّبٍححيئبغرىمىغب ئبرىالغحۇرۇغٕ

)پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِغب ثوٌغبْ ٍېمىٍٕىك ۋە ئبرىٍىرىسىىي  .جەھەجحىٓ ۋەزىپە ثەرِىسى
جۇغمبٍٔىك ِۇٔبضىۋىحي ثىٍەْ غۇٔساق لىٍسى ھەَ ئۇالرٔىڭ زۇَٔب ئىػٍىرىغب ئبرىٍىػىپ، ٔبِىٕي 

 ( . حيثۇٌغىػىٕىّۇ ذبٌىّبٍح
ھەزرىحي ئۆِەر ثىر وىػىٕي ِۇھىُ ثىر ۋەزىپىگە جەٍىٍٕىگەْ ۋالىححب، ئۇٔىڭسىٓ 
ھېچىىّٕىڭ ِېٍىغب ٍوٌطىسٌىك لىٍّبضٍىمىٕي ۋە ھېچىىّٕىڭ جېٕىغب زاِىٓ ثوٌّبضٍىمىٕي، 

 .ئەِەي ۋە ھولۇلىٕي ئۆزى ۋە ئبئىٍىطىٕىڭ ووزىرىغب ئبٍالٔسۇرۇۋاٌّبضٍىمىٕي جەٌەپ لىالجحي
ەٍىٍٕىگەْ وىػىٍەرگىّۇ ِۇغۇ ِۀىسە ثىر ئبگبھالٔسۇرۇظ ذېحي ئەۋەجىپ، ئۀطبر ۋە ۋاٌىٍىممب ج

  .ِۇھبجىر ضبھبثىٍەرزىٓ ثىر ٔەچچىٕي ثۇ ئىػمب گۇۋاھچي لىالجحي
ئۇالرٔىڭ  .ھەزرىحي ئۆِەر ۋەزىپە ثېػىسىىي وىػىٍەرٔي ھەِىػە وؤحروي لىٍىپ جۇراجحي

ۇ جبٍٍىرىغىچە جەوػۈرۈپ جۇراجحي ۋە پبت ـ پبت ٍېّەن ـ ئىچّىىي، وىَىُ ـ وېچىىي ۋە جۇراٌغ
ئۇٔسىٓ ثبغمب، ھەر ٍىٍي ھەج ِەۋضۈِىسە ثبرٌىك ۋاٌىالرٔي ئۆزىٕىڭ  .ئۇالرزىٓ ھېطبة ئبالجحي

  - ٍېٕىغب چبلىراجحي ۋە ذەٌمحىٓ ۋاٌىالرٔىڭ ئۆزٌىرىگە ئبزىٍٍىك ثىٍەْ ِۇئبِىٍە لىٍغبْ
ىجرا لىٍغبْ ـ لىٍّىغبٍٔىمىٕي ضوراپ، ضۈرۈغحە لىٍّىغبٍٔىمىٕي، غەرىئەت ھۆوۈٍِىرىٕي جوغرا ئ

ِۇھەِّەز ئىجٕي  .لىالجحي ۋە ئۇالرٔىڭ ۋاٌىٍىرى ھەلمىسىىي ئەرز ـ غىىبٍەجٍىرىگە لۇالق ضبالجحي
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ِەضٍەِە ۋاٌىالرٔي جەپحىع لىٍىسىغبْ ِۇپەجحىػالرٔىڭ ثبغٍىمي ثوٌۇپ، ھەزرىحي ئۆِەر 
ٌغبْ ھبِبْ ثۇ زاجٕي ئەھۋاي ئىگەٌٍەغىە ۋاٌىالرزىٓ ثىرىٕىڭ ئۈضحىسىٓ غىىبٍەت جبپػۇرۇ

ِەضىٍەْ، ثىر لېحىُ ئۇٔي ئىراق ۋاٌىطي ضەئس ئىجٕي ئەثۇ ۋەلمبش ھەلمىسە ِەٌۇِبت  .ئەۋەجەجحي
 . ئىگەٌٍەظ ئۈچۈْ ئەۋەجىۀىسى

ھەزرىحي ئۆِەر ھەرزائىُ ذەٌك ئبرىطىسا ٍبغبٍسىغبْ، ئۇالرٔىڭ زەرجٍىرىگە لۇالق ضبٌىسىغبْ 
ٍوٌسىػي جىھبزلب چىمىپ وەجىەْ  .لىَىٕچىٍىمٍىرىٕي جەڭ ھەي لىٍىسىغبْ زات ئىسىۋە 

ئبٍبٌالرٔي پبت ـ پبت ٍولالپ، ثىرەر ٔەرضىگە ئېھحىَبجي ثبر ـ ٍولٍۇلىٕي ضوراٍححي، ثەزىسە ثۇ 
ئبٍبٌالرٔىڭ ثبٌىٍىرىٕي ٍبوي ذىسِەجچىٍىرىٕي ئەگەغحۈرۈپ، ئۇالرٔىڭ ئورٔىسا ثبزارغب ثېرىپ 

ئبٌسىٕمي ضەپحىٓ پوچحبٌىَوْ وەٌگەْ ھبِبْ ذەت ـ  .ك ٔەرضىٍەرٔي ئېٍىپ ثېرەجحيالزىٍّى
ضبۋازى ثوٌّىغبْ ئبئىٍىٍەرگە ذەجٕي ئولۇپ  .چەوٍەرٔي ئۆز ئىگىٍىرىگە ٍەجىۈزۈپ ثېرەجحي

ثېرىع ئۈچۈْ ضبۋاجٍىك وىػىٍەرٔي ئەۋەجەجحي ٍبوي )ئۇالر ذبٌىطب( ئۆزى ثېرىپ ئولۇپ 
ب پوچحىىەغٕىڭ لبچبْ ٍوٌغب چىمىسىغبٍٔىمىٕي، ئەگەر ٍوٌساغٍىرىغب ئبٔسىٓ ئۇالرغ .ثېرەجحي

ذەت ئەۋەجّەوچي ثوٌطب، پوچحىىەغىە لبٍطي وۈٔي جبپػۇرۇپ ثەرضە ثوٌىسىغبٍٔىمىٕي ئېٕىك 
  .چۈغۀسۈرۈپ لوٍۇپ چىمىپ وېحەجحي

ھەزرىحي ئۆِەر ثىر جوپ وىػي ثىٍەْ ضەپەرگە ئبجٍىٕىپ لبٌطب، ئۆزى ثبغمىالرزىٓ وېَىٓ 
ٍوٌغب چىمبجحي ۋە ھبٍبٌسىغبْ ٍەرزە لېٍىپ لبٌغبْ ٔەرضىٍەر ثوٌطب، ئېٍىۋېٍىپ ئىگىطىگە 

ٍوٌسا ئۇٌىغي ٍبرىالٔغبْ ٍبوي ثبغمب ھەرلبٔساق لىَىٕچىٍىمي وۆرۈٌگەْ  .جبپػۇرۇپ ثېرەجحي
 . ضەپەرزىػىغب ٍېمىٕسىٓ وۆڭۈي ثۆٌۈپ، ٍبرزەَ لىٍىػمب جىرىػبجحي

ۈجۈْ غەھەرٔي چبرالپ چىمىع ــ ھەزرىحي ئۆِەرٔىڭ وېچىٍىرى ِەزىٕىٕي ئبٍٍىٕىپ، پ
ِەزىٕىگە چۈغىەْ وبرۋأالرٔىڭ ثېػىسا لبراۋۇٌٍۇق لىالجحي، ِوھحبج  .زائىٍّىك ئىػي ئىسى

وىػىٍەرٔىڭ ئېھحىَبجىٕي لبِساغمب، ھەلطىسٌىىىە ئۇچرىغبْ وىػىٍەرٔىڭ ئەرز ـ غىىبٍەجٍىرٔي 
ئبٍبٌالرزىٓ ثىرەرضىٕىڭ ثىر ٔەرضىگە  .يئبڭالپ، زەرجٍىرىگە زەرِبْ ثوٌۇغمب جىرىػبجح

ئېھحىَبجي چۈغۈپ لبٌطب، زەرھبي ئۆٍىگە لبٍحىپ، ئبٍبٌىٕي ئېٍىپ ئۇالرٔىڭ ٍېٕىغب ٍېحىپ 
 . وېٍەجحي

ئەھۋٌىٕي ئىگەٌٍەظ، ۋالحىٕي ئۇالر ثىٍەْ ئۆجىۈزۈظ، جەڭ   - ھەزرىحي ئۆِەر ذەٌمٕىڭ ھبي
ثىرەر زاۋا ئىػي ثوٌطب، زەرھبي ئۇٔي ھەي  ذۇغبي ثوٌۇپ، ئبزاثٍىرىغب ئورجبق ثوٌۇظ، ئەگەر

لىٍىع ۋە ثۇ ئبرلىٍىك ئبزاٌەجٕىڭ ثۇرِىٍىٕىپ وېحىػىٕىڭ ئبٌسىٕي ئېٍىع ئۈچۈْ ھەرزائىُ ثبزار 
ۋالىث جبپطىال  .ـ رەضحىٍەرٔي ئبٍٍىٕىپ، ذەٌك ثىٍەْ ئىچموٍۇْ ـ جبغموٍۇْ ثوٌۇپ وېحەجحي

ئۇٔىڭ ئۆٍىٕىڭ  .ـ غىىبٍەجٍىرىٕي ئبڭالٍححئبِبززىٓ وېَىٓ ذەٌمٕىڭ ئەرز  .لۇرئبْ ئولۇٍححي
  .ئبٌسىسا ھېچمبچبْ لبراۋۇي جۇرِبٍححي

ئۇٔسىٓ ثبغمب، ئۇ ئىطالَ لوغۇٔىٕىڭ غبٍىۋى لوِبٔسأي ۋە لوراٌٍىك لوغۇٕٔىڭ ثبظ 
لوراٌٍىك لوغۇٕٔىڭ ثېػىغب ئبٍرىُ لوِبٔساْ جەٍىٍٕەٍححي، ئۆزىٕىڭ ئوً ـ  .لوِبٔسأي ئىسى

ِەضىٍەْ، ھەزرىحي ئۆِەر ثىر  .ساوبر وىػىٍەرٔي لوِبٔسأٍىممب جبٌالٍححيپىىرىگە ئبضبضەْ پى
لېحىُ ذەٌمٕي جىھبزلب چبلىرغبٔسا، ئەثۇ ئۇثەٍسە ئەش ضەلبفي جۇٔجي ثوٌۇپ ئۇٔىڭ چبلىرىمىغب 

  .ئبۋاز لوغمبٍٔىمي ئۈچۈْ، ئۇٔي لوغۇْ لوِبٔسأٍىمىغب جبٌٍىغبٔىسى
ثەزىسە ئەڭ ٍۇلىرى زەرىجىٍىه لوِبٔسإٔي ۋەزىپىطىسىٓ ئېٍىپ، ئۇٔي لوغۇٔسىىي ئەڭ 
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ئبززى ٔۆوەرٌەر لبجبرىغب چۈغۈرۈپ لوٍبجحي ۋە ئەٍٕي ۋالىححب، ئەڭ ئبززى، ئەِّب جبضبرەجٍىه ۋە 
 ثۇ ئبرلىٍىك، لوِبٔسإٔىڭ ئۆز ئەِەي ـ .ثبجۇر ثىر ٔۆوەرٔي لوغۇٔغب لوِبٔساْ لىٍىپ جەٍىٍٕەٍححي

ِۀطىپىٕي ئىػغبي لىٍىۋېٍىػىغب، ئۇٔىڭسىٓ ٍبِبْ ٔىَەجحە پبٍسىٍىٕىػىغب ۋە لوي 
 .ئبضحىسىىىٍەرٔي ئۆزىٕىڭ ئبرزۇ ـ ھەۋەضٍىرىگە ۋاضىحە لىٍىۋېٍىػىغب جوضمۇٍٔۇق لىالجحي

ِەضىٍەْ، ثىر وۈٍٔەرزە، وەٍٕي ـ وەٍٕىسىٓ لۇچۇٌغبْ زەپەرٌەرٔىڭ ثىرزىٕجىر ضەۋەثي ذبٌىس 
 .ثبظ لوِبٔسأٍىمي ئىىۀٍىىي جوغرىطىسا ضۆز ـ چۆچەن جبرلىٍىػمب ثبغٍىسى ئىجٕي ۋەٌىسٔىڭ

ئۇ، ثۇ ئبرلىٍىك  .ھەزرىحي ئۆِەر زەرھبي ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىسٔي ۋەزىپىطىسىٓ ئېٍىپ جبغٍىسى
ئىىۀٍىىىٕي ثىٍىپ لېٍىػىٕي هللا ذەٌمٕىڭ ئىٕطبٔغب زەپەرٔي ِۇٍەضطەر لىٍغۇچىٕىڭ پەلەت ا

 .ثبغمىطىغب ئۈِىس ثبغٍىّبضٍىمىٕي وۆززە جۇجمبٔىسى جىٓهللابزىر ۋە ئۇالرٔىڭ ھەِّىگە ل
ئىرازىطي ۋە ٍبرزىّي ثوٌّبً جۇرۇپ زەپەر  ٔىڭهللاجەرەپحىٓ وېٍىسۇ، هللا ئەِەٌىَەجحىّۇ زەپەر ا

ھبٌجۇوي، لوغۇْ ۋە ذەٌك ئبرىطىسىىي ثەزى وىػىٍەر ثۇ زەپەرٌەرٔي  .لۇچۇظ ِۇِىىٓ ئەِەش
مي ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەجٍىه زەپ ئوٍالپ، جۇٍۇق ھېطالرغب ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىسٔىڭ لوِبٔسأٍى

  .ثېرىٍىپ وەجىۀىسى
ذەٌىپە ئۆِەر ئبٌسىٕمي ضەپحىىي لوِبٔسأالر ثىٍەْ زاۋاٍِىك ئباللە ثبغالپ، ئۇالرغب جەٌىّبت 
ۋە ئەِر ـ پەرِبٍٔىرىٕي ٍەجىۈزۈپ جۇرغبچمب، ذۇززى ئۆزى غۇ ٍەرزە جۇرۇۋاجمبٔسەن ھەِّە 

غەرىئەت ھۆوۈٍِىرىگە  ٔىڭهللائۇ ھەرزائىُ لوِبٔسأالرٔي  .وٌۇپ جۇراجحيئىػحىٓ ذەۋەرزار ث
 .چىٓ زىٍىسىٓ ئېحىمبز لىٍىػي جوغرىٍىك ئبگبھالٔسۇرۇپ جۇراجحي لبهللالەجئىٌ ثوٍطۇٔۇغي ۋە 

جەڭسە ثبجۇرالرچە ئېٍىػىػي ۋە لبجحىك لبرغىٍىك ثىٍسۈرۈغي ئۈچۈْ ئۇالرٔي 
ۇراجحي ۋە ھەر ثىر جولۇٔۇغحىٓ وېَىٓ ئۆزىگە جبضبرەجٍۀسۈرۈپ، روھٍىرىٕي ئۇرغۇجۇپ ج
ذەۋەرٌەر ضەي وېچىىىپ لبٌغۇزەن ثوٌطب، ئۆزى  .جەپطىٍىٌ ِەٌۇِبت ٍوٌٍىػىٕي جەٌەپ لىالجحي

ِەزىٕىٕىڭ ضىرجىغب چىمىپ، وېٍىپ ـ وېحىۋاجمبْ ٍوٌۇچىالرٔىڭ ئبرىطىسىٓ ئىػۀچٍىه ۋە 
ػمب جىرىػبجحي ۋە ئباللە ئىػٍىرىٕي ِۇۋاپىك زەپ لبراٌغبْ وىػىٍەر ئبرلىٍىك ِەٌۇِبت ئېٍى

ئىطالَ لوغۇٔىٕىڭ ئېغىر ئەھۋاٌسا لبٌغبٍٔىمىٕي ثىٍگەْ ھبِبْ غەذطەْ ئۆزى ثىر  .وۈچەٍحەجحي
ثۇٔساق  .ثۆٌەن ئەضىەرگە لوِبٔساْ ثوٌۇپ ئۇالرغب ٍبرزەَ ثېرىع ئۈچۈْ ضەپەرگە ئبجٍىٕبجحي

ثىٍەْ ِەضٍىھەجٍىػەجحي، ئۇالرٔىڭ چبغالرزا )ثبغمب ِۇھىُ ِەضىٍىٍەرگە ئوذػبظ( ضبھبثىٍەر 
پىىىرٌىرىٕي ئبالجحي، ئۇالرٔىڭ پىىىرٌىرىٕي ِۇۋاپىك وۆرضە، ئۆز پىىرىسىٓ ٍېٕىپ، ئۇالرٔىڭ 

  .پىىرى ثوٍىچە ھەرىىەت لىالجحي
ھەزرىحي ئۆِەر ئۆزى ِەزىٕىسە ثوٌطىّۇ، ئبٌسىٕمي ضەپٕىڭ ھەِّىطىٕي ثبغمۇرۇپ 

ئبرلىٍىك ئبٌسىٕمي ضەپىە جوذحىّبً جەٌىّبت ثېرەجحي، ئۇ غبجۇرالر  .جۇرغبٍٔىمي ھەلىمەجحۇر
ۋەزىپىگە لوٍبجحي، جۇرغبۋۇي، ئوڭ ـ ضوي لبٔبت ۋە ئبرلب ضەپ لوغۇٔالرٔىڭ ٔىلوِبٔسأالر

لوِبٔسأٍىرىٕي ثەٌگىٍەٍححي، فەجىھ لىٍىٕغبْ ٍەرٌەرگە ۋاٌي، فەجىھ لىٍىّٕبلچي ثوٌغبْ ٍەرٌەرگە 
ئۆِەر زۈغّەْ لوٌىغب چۈغۈپ لبٌغبْ ِۇضۇٌّبْ ئەضىرٌەرٔي ھەزرىحي  .لوِبٔساْ جەٍىٍٕەٍححي

ثىر ِۇضۇٌّبٕٔي »لۇجۇٌسۇرۇظ ئۈچۈْ، زۆٌەت ذەزىٕىطىسىٓ جۆٌەَ جۆٌەٍححي ۋە ِۇٔساق زەٍححي: 
 « . وبپىرٔىڭ لوٌىسىٓ لۇجۇٌسۇرۇظ ِەْ ئۈچۈْ پۈجۈْ ئەرەة ٍېرىُ ئبرىٍىسىّٕۇ ِۇھىّسۇر

ەش، ثەٌىي غەٍرى ِۇضۇٌّبٔالر ئۈچۈّٔۇ ئەڭ ھەزرىحي ئۆِەر ِۇضۇٌّبٔالر ئۈچۈٔال ئەِ
ئۇ گەرچە غەٍرى ِۇضۇٌّبٔالرغب ِۇضۇٌّبٔالرزىٓ پەرلٍىك  .ئبزىً ۋە غبٍىۋى رەھجەر ئىسى
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وېَىٕىع ۋە ِۇضۇٌّبٔالرٔي ھۆرِەجٍەظ ھەلمىسە ثەزى غەوٍىٌ لبٔۇٔالرٔي ٍوٌغب لوٍغبْ 
ثىر غەٍرى . ثبراۋەر ِۇئبِىٍە لىالجحيثوٌطىّۇ، ئەِّب ۋەزىپە ۋە ِەضئۇٌىَەجحە ھەِّەٍٍۀگە جەڭ ـ 

ِۇضۇٌّبْ ئىطالِٕي لوثۇي لىٍطب، ئۇٔي زەرھبي جىسٍەزىٓ ئبزاز لىالجحي، ھەجحب ئۇٔىڭ لەرزٌىرى 
پۈجۈْ ِبي ـ ثبرٌىمىسىّٕۇ وۆپ ئىىۀٍىىي ئېٕىمالٔطب، ئۇٔىڭسىٓ ٔە ئۆغرە، ٔە جىسٍە 

ئەۋەجىپ ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ غەٍرى  ھەزرىحي ئۆِەر ۋاٌىالرغب ئوِۇِىٌ ئۇلحۇرۇظ .ئېٍىّٕبٍححي
ِۇضۇٌّبٔالرغب زۇٌۇَ لىٍىػىٕي جوضۇپ، ئۇالرٔىڭ ھەق ـ ھولۇلٍىرىغب ھۆرِەت لىٍىػىٕي، ئۇالرٔي 

 . وۈچي ٍەجّەٍسىغبْ ئىػالرغب ثۇٍرۇِبضٍىمىٕي جبپىٍىغبٔىسى
ي ضبھبثىٍەر ـــ ثۇ زەۋرزە ئىطالَ جەِئىَىحىٕىڭ ِەٌۇَ ثىر لىطّىٕي ضبھبثىٍەر ئىگەٌٍەٍحح

 حەذەٌىپە ئۇالرٔىڭ ھەر لبٔساق ثىر ِەلطەج .ۋە ئۇالرٔىڭ ئەڭ ِۆجىۋەرٌىرى ِەزىٕىسە ٍبغبٍححي
)لوراٌٍىك ئۇرۇظ ثوٌۇپ وەجىەْ جەلسىرزىّۇ( ِەزىٕىٕىڭ ضىرجىغب چىمىػىغب رۇذطەت 

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ثىٍەْ ثىرٌىىحە ئىطالَ، ھەق، ئبزاٌەت ٍوٌىسا ئېٍىپ  .لىٍّبٍححي
غۇٔسالال، ئۇالرٔي ثبغمىالرِۇ  .ۇٌۇغ وۈرەغٍىرىٕي ئۇالر ئۈچۈْ ٍېحەرٌىه زەپ لبراٍححيثبرغبْ ئ

لىالالٍسىغبْ ئبززىٌ ئىػالر ٍبوي ثبغمب ذىسِەجٍەر ئۈچۈْ ِەغغۇي لىٍىپ، ئبۋارىچىٍىك جېپىپ 
جىسزىٌ ِەضىٍىٍەرٔي ئۇالرغب ثىٍسۈرۈپ، ِەضٍىھەجٍىػەجحي، ئۆزى ۋە  .ثېرىػٕي ذبٌىّبٍححي

ٔالرغب ِۇٔبضىۋەجٍىه ِەضىٍىٍەر ھەلمىسە ئۇالرٔىڭ لىّّەجٍىه پىىىرٌىرىسىٓ ِۇضۇٌّب
غۇڭب ئۇ ھەرزائىُ ھەزرىحي ئوضّبْ، ھەزرىحي ئەٌي ۋە ئبثسۇررەھّبْ  .پبٍسىٍىٕىػمب جىرىػبجحي

غۇٔسالال، پۈجۈْ ذەٌمٕىڭ ثۇ  .ئىجٕي ئەۋف لبجبرٌىمالرزىٓ ضوئبي ضوراٍححي، پىىىرٌىرىٕي ئبالجحي
  .غەذطٍەرٔي ئۆزٌىرىگە ئۈٌگە لىٍىػىٕي ئبرزۇ لىالجحي پەزىٍەجٍىه

ضبھبثىٍەرِۇ ئۇٔىڭغب ٍبرزەٍِىػەجحي، ٍوي وۆرضىحەجحي، ِەضىٍىٍەرٔي ئۇٔىڭ ثىٍەْ ثىٍٍە 
ئۇٔىڭ ئىطالَ ئۈِّىحىٕىڭ ِۀپەئەجي ٍوٌىسا چەوىەْ جبپب ـ  .ئوٌحۇرۇپ ھەي لىٍىػبجحي

ضبڭب ٍبذػىٍىك ئبجب لىٍطۇْ! ضۀسىٓ هللا ا»چبرچىغىٕىٕي وۆرۈپ:   - ِۇغەلمىحىٕي ۋە ھېرىپ
ٍبرزەَ لىٍطۇْ! ضەْ غۇٔساق جىرىػچبٍٔىك هللا وېَىٓ ثۇ ۋەزىپىٕي جبپػۇرۇۋاٌغبٔالرغىّۇ ا

وۆرضىحىۋاجىطەْ، ئەِّب ضۀسىٓ وېَىٕىىٍەرٔىڭ ثۇ ئىػالرٔىڭ ھۆززىطىسىٓ چىمىػي ِۇِىىٓ 
لبٌغبٍٔىمىٕي ثىٍسۈرۈغەجحي  زەپ ھەَ ئۇٔىڭ جىرىػچبٍٔىمىٕي جەلسىرٌەٍححي ۋە ھەٍراْ« ئەِەش

  .ھەَ ئۇٔىڭ جبپب جبرجىپ وېحىۋاجمبٍٔىمىغب ئىچي ئېچىػبجحي
جەۋھىس، گۈزەي ئەذالق، زۇرۇضحٍۇق، ئبزاٌەت لبجبرٌىمالرٔىڭ ئىٕطبٔالرغب ٍەجىۈزۈٌۈغي ۋە 
ئۆگىحىٍىػي ٍوٌىسا رەضۇٌۇٌالھ ثىٍەْ ثىر جبْ، ثىر جەْ ثوٌۇپ وەجىەْ، ھەق ۋە ھەلىمەت ٍوٌىسا 

ْ ۋە ِبٌٍىرىٕي ئبجىۋەجىەْ ثۇ ِۆجىۋەر ضبھبثىٍەر ھەِىػە ھەزرىحي ئۆِەرٔىڭ ٍېٕىسا جۇرۇپ، جب
غۇڭب ذەٌك ئۇالرٔىڭ ھۆرِەت ـ ئېحىجبرىٕي لىالجحي، ئۇالرِۇ  .ئۇٔىڭغب ٍبر ـ ٍۆٌەن ثوالجحي

ئۇالرٔي  .ھەزرىحي ئۆِەرگە ئوذػبظ ذەٌممە ِېھرىجبٍٔىك لىالجحي، غەپمەت وۆرضىحەجحي
جەرثىَىٍەجحي، ئىٍىُ ـ ئىرپبْ جبرلىحبجحي، ئۇالرغب ئىطالِٕىڭ ئەۋزەٌٍىىٍىرىٕي ئۆگىحىع ۋە 

  .ضىڭسۈرۈظ ئۈچۈْ جبْ پىساٌىك وۆرضىحەجحي
ئېحىجبر زەرىجىطي ئۇالرٔىڭ ئىطالِغب وىرىع   - ضبھبثىٍەرگە ثېرىٍىسىغبْ ھۆرِەت

غۇڭب ذەٌك ضۇھەٍت ۋە ضەٌّبْ فبرىطىٕي  .ۋالحىٕىڭ ئىٍگىرى ـ وېَىٍٕىىىگە لبراپ ئبٍرىالجحي
)جەِئىَەجٕىڭ ئېھحىَبجي جۈپەٍٍىسىٓ ِۇضۇٌّبْ ثوٌغبْ( ئەثۇ ضۇفَبْ، ضۇھەًٍ ئىجٕي ئبِىر ۋە 
ئەي ھبرىص ئىجٕي ھىػبَ لبجبرٌىك )ِەوىىٍىه لىٍىچ ِۇضۇٌّبٔي( الرغب لبرىغبٔسا جېرىّۇ ئۈضحۈْ 
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  .وۆرەجحي
ۋر جەِئىَىحىٕىڭ ثبرٌىك ئەزاضي جەڭ ـ ثبراۋەر ِەضئۇٌىَەت ۋە ئبزاٌەت جەھەجحىٓ ثۇ زە

ثوٌۇپ، ثۇرۇْ ِۇضۇٌّبْ ثوٌغبٔالرٔىڭ ھەق ۋە ھولۇق جەھەجحە وېَىٓ ِۇضۇٌّبْ ثوٌغبٔالرزىٓ 
ئەضٍىسە ثبرٌىك ضبھبثىٍەر ثىر ـ ثىرىگە لبْ ـ لېرىٕساغحەن  .ھېچمبٔساق ئۈضحۈٍٔۈوي ٍوق ئىسى

  .ىرىسىّٕۇ ثەورەن ئەزىسٌەٍححيٍېمىٓ ثوٌۇپ، ثىر ـ ثىرىٕي ئۇرۇق ـ جۇغمبٍٔ
ِۇضۇٌّبٔالر ــ پۈجۈْ جەِئىَەت ثىر پۈجۈْ ئۇٍۇٌحبغحەن ثوٌۇپ، ئۇرۇظ زاِبٍٔىرىسا ئۆٍسە 
لبٌغبٔالر ئۆزٌىرىٕىڭ جىھبزلب چىمىپ وەجىۀٍەرٔىڭ ئبئىٍىٍىرىگە ِەضئۇي ئىىۀٍىىىٕي ھەرگىس 

ّّىطىگە ئېٍىۋاجمبٍٔىمىٕي، ئۇالرٔىڭ ئۇالر ذەٌىپىٕىڭ ثۇ ِەضئۇٌىَەجٕي ئۆز زى .ئۇٔحۇپ لبٌّبٍححي
ثىر ـ ثىرىگە وۈچٍۈن  .ئېغىر ٍۈوىٕي ئۆزى ٍبٌغۇز وۆجۈرۈغىە جىرىػىۋاجمبٍٔىمىٕي ثىٍىپ جۇراجحي

ئىّبْ ثېغي ثىٍەْ چەِجەرچبش ثبغالٔغبٍٔىمي، ثىر ٔىَەت، ثىر ِەلطەجحە جبپبٌىك وۈرەظ 
ئۇالر  .ٔچ وۈچ ثوٌۇظ روھي ئىچىسە ٍبغبٍححيلىٍىۋاجمبٍٔىمي ئۈچۈْ ثبرٌىك ئبئىٍە ثىر ـ ثىرىگە جبٍب

ضۆزىٕي ئىٕطبٔالرغب ٍەجىۈزۈظ  ٔىڭهللائەرٌەرٔىڭ ئبٌسىٕمي ضەپحە ۋە زۆٌەت چېگراٌىرىسا 
 .ئۈچۈْ ذىسِەت لىٍىۋاجمبٍٔىمىغب، ِۈرىٕي ـ ِۈرىگە جىرەپ وۈرەظ لىٍىۋاجمبٍٔىمىغب ئىػىٕەجحي

بٌسىٕمي ضەپحىٓ وېٍىسىغبْ ذەۋەرٌەرٔي جۆت وۆز ثبٌىالر، ئبٔىالر، ٍبغبٔغبٔالر، ئبٍبٌالر ثوٌطب، ئ
ثۇ ِۇززەت ئىچىسە ذەٌىپە ۋە رەھجەرٌىرى جەرىپىسىٓ لبجحىك لوغسىالجحي،  .ثىٍەْ وۈجەجحي

ئۇالرِۇ ثۇ ئىػالرزىٓ ئۈٌگە ئېٍىپ، ئۆز  .ئۇالرٔىڭ ٍبرزەَ، ذىسِەت ۋە غبپبئىحىگە ٔبئىً ثوالجحي
 .ۋە ِېھرى ـ غەپمەت ٍەجىۈزۈغىە جىرىػبجحي ئبرىٍىرىسا وۈچىٕىڭ ٍېحىػىچە ٍبرزەٍِىػىع

چۈٔىي پەٍغەِجەر  .ئۇالرٔىڭ ثۇٔساق لىٍىػىغب ٍۈرەوٍىرىسىىي وۈچٍۈن ئىّبٔي جۈرجىە ثوالجحي
ئەٌەٍھىططبالَ ھەلىمىٌ ِۇضۇٌّبٔالرزىٓ جەغىىً جبپمبْ ثىر جەِئىَەجٕي ِۇٔساق زەپ 

جەروىپ جبپمبْ ثىر ثەزۀگە  ِۇئّىٍٕەر ثىرِۇٔچىٍىغبْ ئىچىي ئورگبٔسىٓ»جەرىپٍەٍححي: 
ثۇ  .ئوذػبظ ثىر ـ ثىرىگە ٍبر ـ ٍۆٌەن ثوٌىسۇ، ئىچ ئبغرىحىسۇ ۋە ئىٍٍىك ِۇئبِىٍە لىٍىسۇ

ئورگبٔالرزىٓ ثىرى وېطەي ضەۋەثي ثىٍەْ ئبغرىطب، ثبغمب ئورگبٔالرِۇ ئۇٔىڭ ثىٍەْ جەڭ 
 «. ۇئبغرىغبٔسەن، ِۇئّىٍٕەرِۇ ثىر ـ ثىرى ئۈچۈْ غۇٔساق ھېططىَبجحب ثوٌىس

جەِئىَەجحە ئوِۇِىٌ ذەٌممە ِۇٔبضىۋەجٍىه ثىرەر ۋەلە ٍۈز ثەرضە، ثبرٌىك ِۇضۇٌّبٔالر ثۇ 
ِەضىٍەْ، زەپەر ذەۋەرٌىرى  .ئىػحىٓ لبجحىك جەضىرٌىٕەجحي ۋە ئۇٔىڭغب ٍېمىٕسىٓ وۆڭۈي ثۆٌەجحي

 .پۈجۈْ جەِئىَەت ئەزاٌىرىٕىڭ ھەِّىطىٕي ضۆٍۈٔسۈرۈپ، ھەِّەٍٍۀٕي جەڭ ذۇغبي لىالجحي
ـ ٍىٍي ٍۈز ثەرگەْ لەھەجچىٍىىٕىڭ زەرزىٕي ثبرٌىك ِۇضۇٌّبٔالر جەڭ جبرجىػمب  18ھىجرىٕىڭ 

وىّسە ٔېّە ثوٌطب،  .ثىرى ٍېطە، ٍۀە ثىرى ٔېرىسا ئۇٔىڭغب جەٌّۈرۈپ لبراپ لبٌّىسى .جىرىػحي
ئبٔسىٓ ٍىراق ِەٍِىىەجٍەرزىٓ وەٌحۈرۈٌگەْ ئبغٍىك ئبۋۋاي  .ھەِّىطي جەڭ ثۆٌۈغحي

ٍۈز ثەرگەْ ٍۇرجالرغب، ئبٔسىٓ ِۇضۇٌّبٍٔىك ھبٍبجىٕىڭ ئۇزۇْ ـ لىطمىٍىمي ئۇٍبلحب  لەھەجچىٍىه
جۇرضۇْ، ِۇضۇٌّبْ ـ غەٍرى ِۇضۇٌّبٕٔىّۇ ئبٍرىّىغبْ ئبضبضحب، وىُ ئەڭ ئېھحىَبجٍىك ثوٌطب، 

  .غۇٔىڭسىٓ ثبغالپ جبرلىحىپ ثېرىٍسى
ۋە ٔبضبراالر  زىّّىٍەر )غەٍرى ِۇضۇٌّبٔالر( ــ ثۇالرٔىڭ ثىر لىطّي ٍەھۇزىٌ

)ذرىطحىئبٔالر( زىٓ جەروىپ جبپمبْ ئەھٍي وىحبثالر، ٍۀە ثىر لىطّي ِەجۇضىَالر )ئبجەظ 
پەرەضٍەر( ثوٌۇپ، ثۇالر فەجىھ زاۋاِىسا جەضٍىُ ثوٌۇپ، ِۇضۇٌّبٔالر ثىٍەْ ضۈٌھىٍەغىەْ ۋە 

ْ جۈزۈٌگەْ ضۈٌھىٕىڭ غەرجٍىرىگە ذىالپٍىك لىٍّبٍسىغبْ، زۈغّۀٍەرٔي ضبلٍىّبٍسىغب
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)ئۇالرٔىڭ ٔبِىسا ضىَبضىٌ ۋە ئىسىَىۋى پبئبٌىَەجٍەرٔي ئېٍىپ ثبرِبٍسىغبْ(، ئىطالَ 
ئۇالر  .زۈغّۀٍىرى ثىٍەْ ئباللىٍەغّەٍسىغبْ، ئىطالَ ھۆوۈِرأٍىمي ئبضحىسىىي پۇلراالر ئىسى

ثۇ ئىػالرغب زىممەت لىٍغبْ ۋە ضەِىّىٌ پوزىحطىَىسە ثوٌغبْ ِۇززەت ئىچىسە، وۈٍٔىرى ذۇغبي 
ۇراَ ئۆجەجحي ۋە ئىطالِٕىڭ ئبزاٌەجٍىرىسىٓ جوٌۇق پبٍسىٍىٕبالٍححي، ِبي ـ ِۈٌۈن ۋە ئۆً ـ ـ ذ

ھېچىىُ ئۇالرغب زەذٍي ـ جەرۇز  .جبٍٍىرىسىٓ ذبجىرجەَ، ثبال ـ چبلىٍىرى ثىٍەْ ھۆر ٍبغبٍححي
ئەگەر ثىرەر زۇٌۇِغب ئۇچرىطب، زەرھبي غەرىئەت ھۆوّي ثوٍىچە ھەلٍىرى ئېٍىپ  .لىالٌّبٍححي

وىُ ثوٌۇغىسىٓ لەجئىَٕەزەر، زۇٌۇَ لىٍغبْ وىػي چولۇَ جېگىػٍىه جبزاغب  .ېرىٍەجحيث
پۈجۈْ جەِئىَەت ئەزاضي ھەق ۋە ھولۇلحب جەڭ ـ ثبراۋەر ثوٌۇپ، ھېچىىُ ثۇٔىڭسىٓ  .جبرجىالجحي

ثەزى ئبالھىسە ئەھۋاٌالرزىٓ ثبغمب ۋالىحالرزا، غەٍرى ِۇضۇٌّبٔالرِۇ  .ِۇضحەضٕب ئەِەش ئىسى
ئۇالرٔىڭ زۆٌەجىە  .ٔالرغب ئوذػبظ ۋەزىپە ئۆجەٍححي ۋە ثەزى ئىػالرغب ِەضئۇي ثوالجحيِۇضۇٌّب

جۆٌەٍسىغبْ جىسٍۀىڭ ِىمسارى ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ زۆٌەجىە جۆٌەٍسىغبْ زاوبجٕىڭ ِىمسارىسىٓ ئبز 
ئۇالر ئۆز  .ئۇالر ئبٌسىٕمي ضەپىە ئەۋەجىٍّەٍححي، غەھەر ئىچىسە ذبجىرجەَ ٍبغبۋېرەجحي .ئىسى
ىٍىٍىرىٕي ئۆز ئېحىمبزٌىرىٕىڭ لبٔۇٔي ثوٍىچە ھەي لىٍطىّۇ ٍبوي )ذبٌىطب( ئىطالَ غەرىئىحي ِەض

  .ثوٍىچە ھەي لىٍطىّۇ ثوالجحي
ثۇ »ئبذىرىسا غۇٔي ئېَحىپ ئۆجەٍٍىىي، ھەزرىحي ئۆِەر پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ: 

ضۆزىگە ثىٕبئەْ، زېگەْ « ٍېرىُ ئبراٌسا ئىىىي زىٓ ثىرٌىىحە ِەۋجۇت ثوٌۇپ جۇراٌّبٍسۇ
ئەِّب ئىطالَ  .ِۇضۇٌّبْ ثوٌّىغبٔالرٔي ئەرەة ٍېرىُ ئبرىٍىٕىڭ ضىرجىغب ئورۇٔالغحۇرزى

  .زۆٌىحىٕىڭ ثبغمب راٍؤٍىرىسىىي ثۇ پۇلراالر ٍۀىال ھۆر ۋە ثەذث ـ ضبئبزەت ئىچىسە ٍبغىسى
ۋە ھەر ٔېّە ثوٌۇغىسىٓ لەجئىَٕەزەر، ئۇالر ئىطالَ جبرىرىٕىڭ ئەڭ پبرالق زەۋرى 

ئىٕطبٔىَەت جبرىرىسا ئوذػىػي وۆرۈٌّىگەْ ثۇ ئبزاٌەجٍىه ِەزگىٍٍەرزە، پۈجۈْ جەِئىَەجٕىڭ 
ثبرٌىك ئەزاٌىرىغب ئوذػبظ ذۇغبي ـ ذۇراَ، ئەذاللىٌ پەزىٍەجىە جوٌغبْ غەرەپٍىه وۈٍٔىرىٕي 

ثبرٌىك جەِئىَەت ئەزاضي ثىر ـ ثىرىگە چەِجەرچبش ثبغالٔغبٔىسى، چۈٔىي ئۇ  .ئۆجىۈزگۀىسى
 . ەِئىَەجحە جەڭ ـ ثبراۋەرٌىه، ھۆرٌۈن، ِېھرى ـ غەپمەت ۋە ِەرھەِەت ھۆوۈَ ضۈرەجحيج

 

ھەزرىتي ئوضّبْ رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ھبٍبتي ۋە ثۇ  .تۆتىٕچي ثبپ
 پەتىھٍەردەۋىردىىي 

 ٔىڭ ھبٍبتيرەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ ھەزرىتي ئوضّبْ
ئەٌەٍھىططبالَ ثىٍەْ ٍىراق جۇغمبْ وېٍىسۇ ۋە ھەزرىحي ئوضّبْ زازا جەرىپىسىٓ پەٍغەِجەر 

ٔەضەثحە جۆۋۀسىٓ ٍۇلىرىغب لبراپ ضبٔىغبٔسا جۆجىٕچي ٔەضىٍسە )ٍۀي جۆجىٕچي ئەجسازى 
ئۇ ئبثسۇِۀٕبپ ئىجٕي ئبثسۇغػەِص ئىجٕي ئۇِەٍَە  .ئبثسۇِۀٕبپحب( ئۇٔىڭ ثىٍەْ ثىرٌىػىسۇ

ئبٔىطي جەرەپحىّٕۇ ٍۀە پەٍغەِجەر ئىجٕي ئەثۇي ئبش ئىجٕي ئەفۋإٔىڭ ئوغٍي ثوٌۇپ، 
چۈٔىي ھەزرىحي ئوضّبٕٔىڭ ئبٔىطي ئەرۋە ــ لۇرەٍسٔىڭ  .ئەٌەٍھىططبالَ ثىٍەْ جۇغمبْ وېٍىسۇ

لىسى ثوٌۇپ، ئەرۋۀىڭ ئبٔىطي ئبثسۇٌّۇجەٌٍىجٕىڭ لىسى، ٍۀي پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ 
ۇرۇْ جبئىپحە جۇغۇٌغبْ ثوٌۇپ، ٍىً ث 47ھەزرىحي ئوضّبْ ھىجرەجحىٓ  . ھبِّىطي ثەٍسا ئىسى

  .پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِسىٓ ئبٌحە ٍبظ وىچىه ئىسى



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

567 
 

ئۇ جىجبرەت ئۈچۈْ ضەپەرگە  .ھەزرىحي ئوضّبٕٔىڭ زازىطي ئەفۋاْ ثبً ضوزىگەر ئىسى 
ئۇٔىڭسىٓ ئوغٍي ئوضّبٔغب ٔبھبٍىحي وۆپ ثبٍٍىك ِىراش  .ئبجٍىٕىپ، غبِسا ۋاپبت ثوٌغبٔىسى

جىجبرىحي ٍۈرۈغۈپ، جبپمبْ  .جبرەت ثىٍەْ ِەغغۇي ثوٌۇپ ٍۈرزىئوضّبّٔۇ جى .لبٌسى
غۇڭب ذەٌك ئۇٔي ٍبذػي  .پبٍسىطىٕي ھەرزائىُ ذەٌممە جبرلىحىپ، ئۇالرغب ٍبرزەَ لوٌىٕي ضۇٔبجحي

ئۇ ئۆزى جەۋە ثوٌغبْ ثۀي ئۈِەٍَە لەثىٍىطىٕىڭ ذوجبٍىٕي  .وۆرەجحي ۋە ھۆرِەجٍەٍححي
  .بجحب زاجٍىرىسىٓ ثىرى ئىسىثوٌغبٔسىٓ ضىرت، لۇرەٍػٍەرٔىڭّۇ و

ِبٔب ثۇالر، ئۇٔىڭ جبھىٍىَەت ھبٍبجي ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەجٍىه )ثىسگە لبٌسۇرۇٌغبْ( ِەٌۇِبجالر 
ئۇٔىڭ جبھىٍىَەت زەۋرىسىىي ھبٍبجي ثبغمب ضبھبثىٍەرٔىڭ ئۇ زەۋرىسىىي ھبٍبجىسىٓ  .ئىسى

سىىي ھبٍبجىٌ ٌېىىٓ ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ئىطالَ زەۋرى .ئبضبضەْ پەرلٍىٕىپ وەجّەٍححي
وەچۈرِىػٍىرى جەپطىٍىٌ لەٍث لىٍىٕغبْ ثوٌۇپ، ثىسگىچە جوٌۇق جەپطىالجي ثىٍەْ 

چۈٔىي ئىطالَ ئۇالرٔي ھبٍبجمب ٍېڭىجبغحىٓ جەٍَبرٌىغبْ، جەرثىَىٍىگەْ ۋە  .ٍەجىۈزۈٌگەْ
غۇڭب جبرىد ئۇالرٔىڭ وېَىٕىي ھبٍبجي پبئبٌىَەجٍىرىٕي ئبٌحۇْ ھەرپٍەر ثىٍەْ  .ٍېحىػحۈرگۀىسى

  .ئەڭ پبرالق ضەھىپىٍەرگە ٍېسىپ لبٌسۇرغبٔىسى
ٍبظ  34ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىططبالِغب جۇٔجي ۋەھَي وەٌگەْ ۋالىححب ھەزرىحي ئوضّبْ 

ئۇ وۆپ ئۆجّەً ئىطالِٕي لوثۇي لىٍىپ ِۇضۇٌّبْ ثوٌسى ۋە ضبھبثىٍەرٔىڭ  .ئەجراپىسا ئىسى
لىٍىٕىػىچە، ئۇ ئبٌسىٕمي ئوْ جبرىرحب لەٍث  .ئبٌسىٕمىٍىرى لبجبرىسىٓ ئورۇْ ئبٌسى

ا، ِۇضۇٌّبٔالر وېچىٍىرى ئەي ئەروبَ ئىجٕي ئەثۇي زئۇ چبغالر .ِۇضۇٌّبٕٔىڭ ثىرى ئىسى
 . ئەروبِٕىڭ ئۆٍىگە ٍىغىٍىپ، ِەذپىٌ پبئبٌىَەت ئېٍىپ ثېرىػمب ٍېڭي ثبغٍىغبٔىسى

: ھەزرىحي جبرىرىٌ ِەٌۇِبجالرغب لبرىغبٔسا، ئۇٔىڭ ِۇضۇٌّبْ ثوٌۇظ جەرٍبٔي ِۇٔساق ئىسى
 .ئوضّبْ جەٌھە ئىجٕي ئۇثەٍسۇٌالھ ثىٍەْ غېرىه جىجبرەت لىٍىپ غبِسىٓ لبٍحىپ وېٍىۋاجبجحي

جەرىپىسىٓ ئىٕطبٔىَەجىە ئەٌچي هللا ضەپەرزە ِۈگسەپ لبٌسى ۋە ھەزرىحي ِۇھەِّەزٔىڭ ا
  .لىٍىٕىپ، ِەوىىگە ئەۋەجىٍگۀٍىىي ھەلمىسە ثىر ٔىسا ئبڭٍىسى

ٔبٍِىك ئەضىرىسە ِۇٔساق زەٍسۇ: ھەزرىحي ئوضّبٕٔىڭ « ئىطبثەئەي »ئىجٕي ھبجەر ئۆزىٕىڭ 
ھبِّىطي ضۇئسە ثىٕحي لۇرەٍس جبھىٍىَەت زەۋرىسە وبھىٓ ثوٌۇپ، ثىر وۈٔي ئۇ ئوضّبٔغب 

 ھەزرىحي ئوضّبْ:  .ھەزرىحي ِۇھەِّەزٔىڭ پەٍغەِجەر ثوٌىسىغبٍٔىمىٕي ئېَحمبٔىسى
پ لوٍبجحي، ـ زەٍسۇ ۋە ضۆزىٕي ــ ھبِّبِٕىڭ ضۆزٌىرى ِېٕي ھەر زائىُ لبٍّۇلحۇرۇ

ثىر  .زاۋاِالغحۇرۇپ ِۇٔساق زەٍسۇ: ِەْ ئەثۇثەورى ثىٍەْ پبت ـ پبت وۆرۈغۈپ پبراڭٍىػبجحىُ
ِېٕي ثىرئبز ذىَبٌچبْ وۆرگەْ ثوٌطب وېرەن، ٔېّە  .وۈٔي ئۇٔي ٍولالپ ثبرزىُ، ئۇ ٍبٌغۇز ئىسى

جوغرا ضۆز ۋە ئبٌسىٓ وۆرەر ثىرى  ئەثۇثەورى ھەلىمەجەْ ئېغىر ـ ثېطىك، .ثوٌغبٍٔىمىٕي ضورىسى
 ئۇ:  .ِەْ ھبِّبِٕىڭ ضۆزٌىرىٕي ئۇٔىڭغب زەپ ثەرزىُ .ئىسى

ــ ئەً ئوضّبْ! ضەْ ئەلٍي ـ ھوغۇڭ جبٍىسا، جوغرا ـ ذبجبٔي پەرق لىالالٍسىغبْ 
ِىٍٍىحىّىس چولۇٔىۋاجمبْ غۇ ثۇجالرٔىڭ ٔېّە ئىىۀٍىىىٕي ئوٍالپ ثبلحىڭّۇ؟ ئۇالر  .ئبزەِطەْ
 ِۀّۇ ئۇٔي جەضحىمالپ:  .زېسى - چب جبظ پبرچىٍىرىسىٓ ثبغمب ٔەرضە ئەِەضمۇ؟گبش ـ گب

 ئەثۇثەورى:  .ــ ئېَحمبٍٔىرىڭ راضث غۇٔساق، ـ زېسىُ
رەضۇٌي ِۇھەِّەز ئىجٕي ئبثسۇٌالھٕي  ٔىڭهللاغۇ  .ــ ھبِّبڭ ئەضٍىسە جوغرا گەپ لىپحۇ

ْ ئىٕطبٔىَەجىە ٍەجىۈزۈظ ئۇٔي ئەٌچي لىٍىپ جەٍىٍٕەپ ئۆز ھۆوّىٕي پۈجۈهللا ثىٍىطۀغۇ؟ ا
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 ِەْ:  .زەپ جەوٍىپ لىٍسى - ذبٌىطبڭ، ضېٕي ئۇٔىڭ ثىٍەْ وۆرۈغحۈرەً، .ئۈچۈْ ئەۋەجحي
ــ ٍبق! ثوٌسى، ـ زەپ جۇراجحىُ، زەي غۇ چبغسا ھەزرىحي ِۇھەِّەز ثىٍەْ ھەزرىحي ئەٌي 

ِۇھەِّەزٔىڭ ٍېٕىغب ئەثۇثەورى زەرھبي ئورٔىسىٓ جۇرۇپ، ھەزرىحي  .ٍېٕىّىسزىٓ ئۆجۈپ وەجحي
غۇٔىڭ ثىٍەْ، رەضۇٌۇٌالھ ِېٕىڭ  .ثبرزى ۋە ئۇٔىڭ لۇٌىمىغب ثىر ٔەرضىٍەرٔي زەپ پىچىرٌىسى

 ئبٌسىّغب وېٍىپ: 
غۇٔىطي  .زەۋىحىٕي لوثۇي لىٍىپ جۀٕەجىە وىرگىٓ ٔىڭهللاــ ئەً ئوضّبْ! وەي، 

 - جىٍگەْ ئەٌچىّەْ،ئەۋەلىٍىپ ھەلىمەجىي، ِەْ ضبڭب، غۇٔسالال ثبرٌىك ئىٕطبٔالرغب ئەٌچي 
 . ِەْ ئۆزەِٕي جۇجۇۋاالٌّبً، زەرھبي ئىّبْ ئېَحىپ ِۇضۇٌّبْ ثوٌسۇَ .زېسى

لۇرەٍع  .ھەزرىحي ئوضّبٕٔىڭ ِۇضۇٌّبْ ثوٌۇغي لۇرەٍػٍەرگە ثەوّۇ لبجحىك جەضىر لىٍسى
چۈٔىي ھەزرىحي ئوضّبْ  .ئىچىسە ضبراضىّە ِەٍسأغب وەٌسى ۋە زاۋاٌغۇظ پەٍسا ثوٌسى

ھەزرىحي ئوضّبٕٔىڭ  .ڭ ھۆرِەجىە ضبزاۋەر، ِۆجىۋەر وىػىٍىرىسىٓ ثىرى ئىسىلۇرەٍػٍەرٔى
جبغىطي ئەي ھبوەَ ئىجٕي ئەثۇي ئبش ئۇٔي ثۇ ٍوٌسىٓ لبٍحۇرِبلچي ثوٌۇپ، وۆپ ئۇرۇٔغبْ 

غۇٔىڭ ثىٍەْ، ئۇ ھەزرىحي ئوضّبٔغب لبجحىك  .ثوٌطىّۇ، ھېچمبٔساق ٔەجىجىگە ئېرىػەٌّىسى
ئەِّب ثۇ ئەغەززىٌ زۇٌۇَ ۋە  .ئولۇثەجىە زۇچبر لىٍسى ثېطىُ لىٍىپ، ئېغىر ئبزاة ـ

ئىٕطبپطىسٌىك ثىٍەْ لىٍىٕغبْ ِۇئبِىٍىٍەر ھېچمبٔساق ئىػمب ٍبرىّىسى، ئوضّبٕٔىڭ ئىرازىطىٕي 
جبغىطي ئۇٔىڭ ھەرلبٔساق ئىػمب ثەرزاغٍىك  .ۋە ئىطالِغب ثوٌغبْ ضبزالىحىٕي ئۆزگەرجەٌّىسى

ئەِّب ثۇ لېحىُ ئبٔىطي ئەرۋە  .ٕي وۆرۈپ ثوغىػىپ لبٌسىثېرىپ، ئۆز ٍوٌىغب زاۋاَ لىٍغبٍٔىمى
ٌېىىٓ، ئۇٔىڭ پۈجۈْ جىرىػچبٍٔىمىّۇ ٔۆٌگە جەڭ  .ثىٕحي لۇرەٍس ئۇٔي لبٍىً لىٍىػمب ئۇرۇٔسى

  .ئۇ ٍۀىال ئۆز ٍوٌىسىٓ لەجئىٌ لبٍحّىسى .ثوٌسى
ثەوّۇ ثىرىٕچىطي، ئۇ  .ھەزرىحي ئوضّبٕٔىڭ ئۆزىگە ذبش ئىىىي ئبالھىسىٍىىي ثبر ئىسى

غۇڭب، ذەٌك ئۇٔىڭ  .ئۇٍبجچبْ ثوٌۇپ، ئىسزەت ـ ئبثرۇٍىٕي ضبلالظ ئېڭي ثەوّۇ وۈچٍۈن ئىسى
ھەجحب پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِّۇ  .ئبٌسىسا ھبٍب لىالجحي، ئەٍّىٕەجحي ۋە ئۇٔي ھۆرِەجٍەٍححي

غبْ ثىر ِبالئىىىٍەرِۇ ھبٍب لىٍىپ، ئەٍّىٕىسى»ئۇٔىڭ ثۇ ذۇضۇضىَىحىٕي ثەوّۇ ئۇٌۇغالٍححي ۋە: 
  .زەٍححي« وىػىسىٓ ِەْ لبٔساق ئەٍّۀّەً جۇراالٍّەْ؟!

 .ئۇٔىڭ ئىىىىٕچي چوڭ ئبالھىسىٍىىي ثوٌطب، لوٌي ئوچۇق، ضېرىٍَىمي ئىسى
ھەزرىحي ئوضّبْ  .لۇرەٍػٍەرٔىڭ ئبرىطىسا ضېرىٍَىمحب ئۇٔىڭ ئبٌسىغب ئۆجىسىغبْ ثىرى ٍوق ئىسى

ىططبالِٕىڭ لىسى رۇلىَەگە ئۆٍٍىٕىپ، ئۇٔىڭ ِۇضۇٌّبْ ثوٌغبٔسىٓ وېَىٓ، پەٍغەِجەر ئەٌەٍھ
رۇلىَە ئۇٔىڭسىٓ  .)پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ( ثىٍەْ جۇغمبٔسارچىٍىك ِۇٔبضىۋىحىٕي ثەرپب لىٍسى

  .ئبثسۇٌالھ ئىطىٍّىه ثىر ئوغۇي ثبال جۇغسى، ئەِّب ئۇ ئبٌحە ٍېػىسا ۋاپبت ثوٌسى
چبغالرزا، ھەزرىحي ئوضّبْ لۇرەٍػٍەر ِۇضۇٌّبٔالرغب لبجحىك ئەزىَەت ٍەجىۈزگەْ 

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئىجبزىحي ثىٍەْ )ئبٍبٌي رۇلىَۀي ئېٍىپ( ھەثەغطحبٔغب ھىجرەت 
ھەثەغطحبٔسا لىطمب ۋالىث جۇرۇپال ِەوىىگە لبٍحىپ  .لىٍغبْ ِۇضۇٌّبٔالر ضېپىغب لېحىٍسى

ھەثەغطحبٔغب  ٌېىىٓ، وۆپ ئۆجّەً ٍۀە ثىر ِۇضۇٌّبٔالر وبرۋىٕىغب لېحىٍىپ، .وەٌسى
  .ئىىىىٕچي لېحىُ ھىجرەت لىٍسى

ئەلەثە ٍىغىٍىػىسىٓ وېَىٓ، زۇٌۇَ ئبضحىسىىي ِەوىىٍىه ِۇضۇٌّبٔالر ئبضحب ـ ئبضحب 
ثۇٔي ئبڭٍىغبْ ھەزرىحي ئوضّبْ ئبٍبٌي رۇلىَۀي ئېٍىپ،  .ِەزىٕىگە ھىجرەت لىٍىػمب ثبغٍىسى
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رى غبزىحي ثوٌۇپ ئۆجحي، ئەِّب ثۇ جەرٍبٔسا ثەز .ھەثەغطحبٔسىٓ ِەزىٕىگە لبٍحىپ وەٌسى
چۈٔىي، ئبٍبٌي رۇلىَە ئېغىر وېطەي ئىسى ۋە ئۇٔىڭغب  .ھەزرىحي ئوضّبْ ثۇ غبزاجمب لبجٕىػبٌّىسى

غۇٔساق  .لبراظ ئۈچۈْ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئىجبزىحي ثىٍەْ ِەزىٕىسە لبٌسى
لبجبرىسا غۀىّەجحىٓ ثىر ئۈٌۈظ ثوٌطىّۇ، پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ئۇٔىڭغب ئۇرۇغمب لېحىٍغبٔالر 

وۆپ ئۆجّەً رۇلىَە ۋاپبت ثوٌسى )ثۇ چبغسا ِۇضۇٌّبٔالر جېري ئۇرۇغحىٓ لبٍحىپ  .ثەرزى
  .ثۇ ئىع ھەزرىحي ئوضّبٕٔي ثەوّۇ لبٍغۇالٔسۇرزى .وەٌّىگۀىسى(

رۇلىَە  .ھەزرىحي ئوضّبْ جبھىٍىَەت زەۋرىسە ئەثۇ ئبِىر جەذەٌٍۇضي ثىٍەْ جؤۇٌغبٔىسى
رۇلىَە  .الھٕي جۇغمبٔسىٓ وېَىٓ، وىػىٍەر ئۇٔي ئەثۇ ئبثسۇٌالھ زەپ چبلىرىػمب ثبغٍىسىئبثسۇٌ

ئەِّب  .ۋاپبت ثوٌغبٔسىٓ وېَىٓ، ھەزرىحي ئوضّبْ ئۇٔىڭ ضىڭٍىطي ئۇِّۇ گۈٌطۈِگە ئۆٍٍۀسى
ئۇٔىڭسىٓ ثبٌىطي ثوٌّىسى ۋە ئۇِۇ ھەزىطىگە ئوذػبظ )ھەزرىحي ئوضّبْ ھبٍبت چبغسا( ۋاپبت 

 ۋۀسىىىٍەر ھەزرىحي ئوضّبْ وېَىٕچە ئۆٍٍۀگەْ ئبٍبٌالرزۇر: جۆ .ثوٌسى
ثۇ ثبال وىچىه چېغىسىال  .فبجىھە ثىٕحي غەزۋاْ: ثۇ ئبٍبٌسىٓ ئبثسۇٌالھ ئەي ئەضمەرجۇغۇٌسى 

ئۇِّۇ ئبِىر ثىٕحي جۇٔسۇة: ثۇ ئبٍبٌسىٓ ئبِىر، ذبٌىس، ئەثجبْ ۋە ئۆِەر  .چبچراپ وەجحي
ٕحي ۋەٌىس ئەي ِەھسۇِىََە: ثۇ ئبٍبٌسىٓ ضەئس، ۋەٌىس ۋە ئۇِّۇ فبجىّە ثى .لبجبرٌىمالر جۇغۇٌسى

ئۇِّۇ ثۀىٓ ثىٕحي ئۇٍەٍٕە ئىجٕي ھىطٓ: ثۇ ئبٍبٌسىٓ ئبثۇٌّەٌىه  .ضەئس لبجبرٌىمالر جۇغۇٌسى
راٍِە ثىٕحي غەٍجە ئىجٕي راثىئە: ثۇ ئبٍبٌسىٓ ئبئىػە، ئۇِّۇ  .جۇغۇٌسى، ئەِّب چبچراپ وەجحي

ٔبئىٍە ثٕحي  .ثۇ ئبٍبٌسىٓ ئوغٍي ٍوق ئىسى .ىطىٍّىه ئۈچ لىس جۇغۇٌسىئەثجبْ ۋە ئۇِّۇ ئبِىر ئ
  .ئەي فەراضىفە: ثۇ ئبٍبٌسىٓ ِەرٍەَ جۇغۇٌسى

زېّەوىي، ھەزرىحي ئوضّبْ ئىٍگىرى ـ ئبذىر ثوٌۇپ جەِئىٌ ضەوىىس ئبٍبٌغب  
لبجبرٌىك  ئۇ غېھىث لىٍىٕغبْ ۋالىححب، ٔىىبھىسا ئۇِّۇ ثۀىٓ، فبجىھە ۋە ٔبئىٍە .ئۆٍٍۀگۀىسى

 . ئۈچي ثبر ئىسى
ئۇالرزىٓ ئبثسۇٌالھ، ئبثسۇٌالھ ئەي  .ھەزرىحي ئوضّبٕٔىڭ جەِئىٌ جولمۇز ئوغٍي ثوٌغبٔىسى

لبٌغبْ ئبِىر، ذبٌىس،  .ئەضمەر ۋە ئبثسۇٌّەٌىه لبجبرٌىك ئۈچي وىچىه چېغىسىال چبچراپ وەجحي
ثبغمب ِەرٍەَ، ئۇِّۇ ضەئس، ئۇٔسىٓ  .ئەثجبْ، ئۆِەر، ۋەٌىس ۋە ضەئس لبجبرٌىك ئبٌحىطي ٍبغىسى

  .ئبئىػە، ئۇِّۇ ئەثجبْ، ئۇِّۇ ئبِىر ۋە وىچىه ِەرٍەَ لبجبرٌىك ئبٌحە لىسى ثبر ئىسى
ھەزرىحي ئوضّبْ چوڭ ۋەلەٌەرٔىڭ ھەِّىطىسە زېگۈزەن پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ 

ەثۇثەورى ھەزرىحي ئ. ٍېٕىسا ثوٌۇپ، ثۇ ۋەلەٌەرگە ئۇٔىڭ ثىٍەْ ثىرگە ئىػحىران لىٍغبٔىسى
ھەزرىحي ئۆِەر زەۋرىسە  .زەۋرىسە، ھەزرىحي ئوضّبْ ذەٌىپىٕىڭ ثبظ وبجىجي زەپ لبرىالجحي

. ثوٌطب، ذەٌىپىسىٓ وېَىٓ زۆٌەت ئىػٍىرىٕي ٍۈرگۈزىسىغبْ ئىىىىٕچي چوڭ ھۆوۈِسار ئىسى
 ِىڭ جۆگىٍىهھەزرىحي ئوضّبْ  .ھەزرىحي ئەثۇثەورى زەۋرىسە لەھەجچىٍىه ٍۈز ثەرگۀىسى

، ثۇغساً، زەٍحۇْ ٍېغي ۋە لۇرۇق ئۈزۈَ جىجبرەت ئۈچۈْ ئىٍىپ وەٌگەْ ثىٍەْ وبرۋاْ
گە لبرىّبً زېگىٕىلبجبرٌىمالرٔي ِەزىٕە ضوزىگەرٌىرىٕىڭ ھەضطىٍەپ پبٍسا ثىرىّىس 

ضەزىمە ئورٔىسا ، لەھەجچىٍىىحە لبٌغبَ ِەزىٕە ذەٌمىگە ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ غېرىپ ـ غۇرۋاٌىرىغب
 . ثەرزى جبرلىحىپ

ئوضّبْ ھەزرىحي ئەثۇثەورىٕىڭ ئەِرى ثىٍەْ ھەزرىحي ئۆِەرٔىڭ ذەٌىپىٍىىىە  ھەزرىحي
ھەزرىحي ئوضّبْ ھەزرىحي ئۆِەر  .جەٍىٍٕۀگۀٍىىي جوغرىطىسىىي لبرارٔبِىٕي ٍبزغبٔىسى
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ذەٌك ھەزرىحي ئۆِەرزىٓ ثىرەر ٔەرضە جەٌەپ  .زەۋرىسە ئىىىىٕچي زەرىجىٍىه ھۆوۈِسار ئىسى
ذەٌمٕىڭ ٔوپۇضمب ئېٍىٕىػي ۋە ھىجرىَە  .وضّبْ ثىٍەْ وۆرۈغەجحيلىٍىػحىٓ ثۇرۇْ ھەزرىحي ئ

جبرىرىٕىڭ ِۇھەررەَ ئېَىسىٓ ثبغٍىٕىػي لبجبرٌىك پىىىرٌەرٔي جۇٔجي ثوٌۇپ ئۇ ئوجحۇرىغب 
ھەزرىحي ئۆِەرٔىڭ لوپبي ِىجەزى ھەزرىحي ئەثۇثەورىٕىڭ ِۇالٍىٍّىمىٕي جەڭػەپ  .لوٍغبٔىسى

، ھەزرىحي ئوضّبٕٔىڭ ٍۇۋاظ ِىجەزىّۇ ھەزرىحي ئۆِەرٔىڭ جۇرىسىغبْ ِۇھىُ ئبِىً ثوٌغىٕىسەن
غۇڭب ثۇ ئىىىي زەۋرزىىي زۆٌەت  .لوپبٌٍىمي ثىٍەْ ثىرٌىػىپ جەڭپۇڭٍۇلٕي ضبلالٍححي

چۈٔىي لوپبي ِۇئبِىٍىٕىڭ ٍېٕىسا ئۇٔي جەڭػەپ  .رەھجەرٌىىىسە وۆپ ئۆزگىرىع ثوٌّىسى
ثېطىپ جۇرىسىغبْ ِۇالٍىٍّىك ۋە  جۇرىسىغبْ ٍۇۋاغٍىك، غەزەپ ـ ٔەپرەجٕىڭ ٍېٕىسا ئۇٔي

  .ِەرھەِەت ثبر ئىسى
 ھەزرىتي ئوضّبٕٔىڭ خەٌىپىٍىىي

ھەزرىحي ئۆِەرٔىڭ جىٕبزا ٔبِىسى ضۇھەٍت جەرىپىسىٓ چۈغۈرۈٌۈپ زەپٕە لىٍىٕغبٔسىٓ 
وېَىٓ، ِىمساز ئىجٕي ئبِىر غۇرا )وېڭەظ( ئەزاٌىرىٕي زەرھبي ئەي ِۇٔەۋۋەر ئىجٕي ِەھرەِۀىڭ 

ثۇالرزىٓ ھەزرىحي ئوضّبْ، ھەزرىحي ئەٌي، ئبثسۇررەھّبْ ئىجٕي ئەۋف، زۇثەٍر  .چبلىرزىئۆٍىگە 
ئىجٕي ئەي ئبۋاَ ۋە ضەئس ئىجٕي ئەثۇ ۋەلمبش لبجبرٌىك ثەغي جەق ثوٌسى، جەٌھە ئىجٕي ئۇثەٍسۇٌالھ 

ھەزرىحي ئۆِەرٔىڭ ئوغٍي ئبثسۇٌالھ ِەضٍىھەجچي ۋە  .ِەزىٕىٕىڭ ضىرجىغب چىمىپ وەجىۀىسى
ئەثۇ جەٌھە ئەي ئۀطبرى ئەٌٍىه وىػىٍىه ئبِبٍٔىك ئەجرىحي  .ەجحىع ضۈپىحىسە لبجٕبغحيِۇپ

ثىٍەْ ئۇالر ٍىغىٍغبْ ئۆٍٕىڭ ثىرەجەرٌىىىگە ِەضئۇي ثوٌۇپ، ئىػىىحىٓ ھېچىىّٕىڭ 
  .وىرىػىگە لەجئىٌ رۇذطەت لىٍّىسى

ٍىك ِەضٍىھەت ئبرلى .وېڭەظ ئەزاٌىرى ِبٔب ثۇ ٍەرزە ِەضٍىھەجٍىػىػىە ثبغٍىسى
 .ھەزرىحي ئوضّبْ ثىٍەْ ھەزرىحي ئەٌىگە ئىىىىسىٓ ئبۋاز ثىرىٍىپ جەڭپۇڭ ھبٌەت غەوىٍٍۀسى

ثۇ جەڭپۇڭ ھبٌەجٕي غەوىٍٍۀسۈرگەْ ئبثسۇرراھّبْ ئىجٕي ئەۋف ئۆز پىىرىٕي ثبٍبْ لىٍىپ 
ئبثسۇررەھّبْ ئىجٕي ئەۋف  .جبرازىٕىڭ ثىر جەرىپىٕىڭ ئېغىر ثېطىپ وېحىػىٕي ذبٌىّبٍححي

ئەزاٌىرى ئبرىطىسىىي ذەٌىپە ضبٍٍىّىٕي ِۇغۇ ٍەرزە جوذحىحىپ لوٍۇپ، ذەٌمٕىڭ ثۇ وېڭەظ 
ھەلحىىي پىىرىٕي ئېٍىع ٔىَىحىسە ضىرجمب چىمحي ۋە ِەزىٕىسىىي ِۆجىۋەرٌەر ۋە لوِبٔسأالرٔىڭ 

ئۇالرٔىڭ وۆپىٕچىطي ھەزرىحي  .پىىىرٌىرىٕي ئبٌسى، ئۇالر ثىٍەْ وۆپ ِەضٍىھەجٍەغحي
 ئۈچىٕچي وۈٔي ضەھەرزە ِەزىٕىسىىي ِۇھبجىرالر ئۀطبرىالر ثوٌۇپ .سىئوضّبٔغب ِبٍىً ئى

 ثېرىپجبِبئەجّۇ وىّٕي ضبٍالظ ھەلمىسە ئبز جوال پىىىر  .ٍىغىٍسى ٔۇرغۇْ ئبزەَ ِەضجىسوە
 ھەزرىحي ئەٌىٕي ئبٌسىغب چبلىرىپ ئۇٔىڭغب: ھەزرىحي ئبثسۇراھّبْ  ئبٔسىٓ .غۇٌغۇال لىٍىىػحي

وىحبثي ۋە رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ضۈٕٔىحي ثوٍىچە ئىع لىٍىسىغبٍٔىمىڭغب ۋە ثۇرۇٔمي  ٔىڭهللاــ 
ھەزرىحي  .زەپ ضورىسى - ئىىىي ذەٌىپىٕىڭ ئىسىسىٓ ِبڭىسىغبٍٔىمىڭغب ۋەزە لىالالِطەْ؟

 ئەٌي: 
ئبثسۇررەھّبْ  .زېسى - ــ ثىٍىّىُ ۋە وۈچۈِٕىڭ ٍېحىػىچە غۇٔساق لىٍىػمب جىرىػىّەْ،

 ھەزرىحي ئوضّبْ:  .بلىرىپ، ئۇٔىڭسىّٕۇ غۇ ضوئبٌٕي ضورىسىھەزرىحي ئوضّبٕٔي چ
 .زەپ جبۋاة ثېرىػي ثىٍەْ زەرھبي ئۇٔىڭغب ثەٍئەت لىٍسى - ــ ھەئە، ۋەزە ثېرەٌەٍّەْ،

غۇٔىڭ ثىٍەْ، . ثۇٔي وۆرگەْ جبِبئەجّۇ ثىر ـ ثىرٌەپ وېٍىپ ئۇٔىڭغب ثەٍئەت لىٍىػحي
ۇررەھّبْ ئىجٕي ئەۋف ھېچمبٔساق ئىرحىالپ ۋە ئبثس .ھەزرىحي ئوضّبْ ذەٌىپىٍىىىە جەٍىٍٕۀسى
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ئۇ ھەزرىحي ئوضّبٕٔي لوٌالٍسىغبْ وېڭەظ  .غەۋغب چىمبرِىغبْ ئبضبضحب ِەضىٍىٕي ھەي لىٍسى
ئەزاٌىرىٕىڭ پىىرىسىٓ ثبغمب پىىىرٌەرٔىڭ ئېغىر ثېطىپ وېحىػىٕي ِۇۋەپپىمىَەجٍىه ھبٌسا 

گە جەرەپسار ثوٌّبً جۇرۇپ ئىػٕىڭ جوضۇپ، جەڭ ئبۋازغب ئېرىػىەْ ئىىىي وىػىٕىڭ ھېچجىرى
ثۇ ٔەجىجىگە، ئەٌۋەجحە ثۇ ئىىىي چوڭ ضبھبثىٕىڭ ِىجەز ـ  .ھۆززىطىسىٓ چىمبٌىغبٔىسى

  .ذبراوحېرىٕي ٔبھبٍىحي ئوثساْ ثىٍگەچىە ئېرىػەٌىگۀىسى
ھەزرىحي ئوضّبْ ذەٌىپىٍىىىە جەٍىٍٕۀگەْ وۈٔي وېڭەظ ئەزاضي جەٌھە ئىجٕي 

 وىػىٍەر ئۇٔىڭغب:  .ٍېحىپ وەٌگۀىسىئۇثەٍسۇٌالھّۇ ِەزىٕىگە 
 جەٌھە:  .زېَىػحي - ــ ثېرىپ ئوضّبٔغب ثەٍئەت لىً!

 وىػىٍەر:  .زەپ ضورىسى - ــ لۇرەٍػٍەرٔىڭ ھەِّىطي ئۇٔىڭسىٓ رازىّۇ؟
ــ ئەگەر پۈجۈْ ذەٌك پىىىر ثىرٌىىىگە وەٌگەْ ثوٌطب، ِەْ  .زېَىػحي - ــ غۇٔساق،

ٍىغىٕچبلالپ . ۋە ثېرىپ ھەزرىحي ئوضّبٔغب ثەٍئەت لىٍسىزېسى  - ذەٌمىّسىٓ ئبٍرىٍّبٍّەْ،
ئېَحمبٔسا، ثۇ ھەلحىىي ھەلىمەت غۇوي، ھەزرىحي ئوضّبٕٔىڭ ذەٌىپە ثوٌۇغي جەرٍبٔىسىىي 

غۇٔسالال، ثۇ ضبٍالَ  .ٍىغىٍىػالرزا ھېچمبٔساق ۋەلە چىمّىسى، ھېچمبٔساق ِەضىٍىّۇ وۆرۈٌّىسى
ىٍىػمب ئۇرۇٔىسىغبْ ۋەلەٌەر ۋە ھبزىطىٍەرٔىڭ وېٍىپ ئۈِّەجٕي پبرچىالٍسىغبْ، ثۆٌگۈٔچىٍىه ل

  .چىمىػىغب ضەۋەثچي ثوٌّىغبٔىسى
ھەزرىحي ئوضّبْ ذەٌىپىٍىىىە جەٍىٍٕۀگۀسىٓ وېَىٓ ِېھراثمب چىمىپ لىطمىال ضۆز 

ضۆزىسە  .وېڭەظ ئەزاٌىرىٕىڭ ئبرىطىسا ئەڭ غەِىىٓ ۋە پەرىػبْ ھبٌسىىىطي ئۇ ئىسى .لىٍسى
ئۇالرغب ئبذىرەت ھبٍبجىٕي ئەضٍىحىپ، ثۇ زۇَٔبٔىڭ  .ٍەرٔي لىٍسىذەٌممە ثەزى ٔەضىھەج

ھەزرىحي ئوضّبٕٔىڭ ثەٍئىحي ھىجرىَۀىڭ  .بضٍىمي ھەلمىسە ئۆگۈت ثەرزىّپىحٕىٍىرىگە ئبرىالغ
  .ـ ٍىٍي، زۇٌھەججە ئېَىٕىڭ ئبذىرٌىرىغب جوغرا وەٌگۀىسى 24

 ھەزرىتي ئوضّبْ دەۋرىذىىي فەتىھٍەر
ثۇ فەجىھٍەر  .زەۋرى ھەلىمەجەْ فەجىھٍەر ثىٍەْ ئۆجىەْ زەۋر ثوٌسىھەزرىحي ئوضّبْ 

ئبضبضي جەھەجحىٓ ھەزرىحي ئۆِەر زەۋرىسە ثبغالٔغبْ فەجىھٍەرٔىڭ زاۋاِي ثوٌۇپ، ئوْ ٍىً 
  .ثوٍىچە لۇرۇلٍۇق ۋە زېڭىسزا جوذحىّبً زاۋاِالغحي

ىىي ٍىٍي ئەپطۇضٍىٕبرٌىمي غۇوي، ھەزرىحي ئوضّبٕٔىڭ زەۋرىٕىڭ ئەڭ ئبذىرلي ئى
ھەجحب ثۇ پىحٕىٍەر غۇٔساق ٍېَىٍىپ وەجحىىي،  .لبالٍّىمبٔچىٍىك ۋە پىحٕە ـ پبضبجمب جوٌۇپ وەجحي

ئىٕطبٔالر  .ئبٌسىٕمي ٍىٍالرزا لوٌغب وەٌحۈرۈٌگەْ پۈجۈْ ٔەجىجە ثىرالال ضۈپۈرۈپ جبغالٔسى
ثۇ ھەزرىحي ئوضّبْ زەۋرىٕي پۈجۈٍٔەً لبالٍّىمبٔچىٍىك ئىچىسە ئۆجحي زەپ ثىٍىپ، 

لبالٍّىمبٔچىٍىمٕىڭ ھەزرىحي ئوضّبٕٔىڭ ذەٌىپىٍىىىە جەٍىٍٕىٕىػي ضەۋەثىسىٓ وېٍىپ چىمحي 
ئەڭ ئېچىٕبرٌىمي غۇوي، ثۇ ۋەلەٌەر وۈٔطېرى غىسزەجٍىه جۈش ئېٍىپ، ئەڭ  .زەپ لبرىػبجحي

  .ئبذىرى ھەزرىحي ئوضّبٕٔىڭ غېھىث لىٍىٕىػىغب ضەۋەة ثوٌسى
ئۇ ثىسأطالر ئۈضحىگە  .ۇضۇفَبْ غبِٕىڭ ۋاٌىطي ئىسىثۇ ۋالىحالرزا، ِۇئبۋىَە ئىجٕي ئەث

 .ٍۈرۈظ لىٍىپ، ئۇ زەۋرزە ئبِّۇرىَە زەپ ئبجبٌغبْ )ھبزىرلي( ئۀمەرەگىچە ٍېحىپ ثبرزى
پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ضبھبثىٍىرىسىٓ ئۇثبزە ئىجٕي ئەش ضبِىث، ذبٌىس ئىجٕي زەٍَىس، 

  .لبجبرٌىمالر ئۇٔىڭ ثىٍەْ ثىرگە ئىسىئەثۇزەر ئەي ئۀطبرى ۋە غەززاز ئىجٕي ئەۋش 
ِۇضۇٌّبٔالر ئەضىەر ضبٔىٕىڭ ئبز ثوٌۇغىغب لبرىّبً، ٔبھبٍىحي وەڭ جۇپرالالرٔي فەجىھ 
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غۇڭب ھەر  .زۈغّەْ لوغۇٔىٕىڭ ضبٔىغب ٔىطجەجەْ ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ضبٔي ثەوّۇ ئبز ئىسى .لىٍسى
 .ە لوٍۇپ ِېڭىػمب ِەججۇر ثوالجحيفەجىھ لىٍغبْ ٍېرىسە ئبز ضبٔسىىي ئەضىىرىٌ وۈچٕي ئۇ ٍەرگ

چۈٔىي ئبٌسى جەرەپٍەرزە ئۇرۇغمب جەٍَبر زۈغّەْ لوغۇٍٔىرى ۋە چەوطىس وەجىەْ چېگراالر 
ئۇالرٔىڭ ِۇزاپىئەٌىٕىع  .ثوٌۇپ، ثۇ ٍەرٌەرٔي زاۋاٍِىك لوغساپ جۇرِىطب ثوٌّبٍححي

ئبٌسىٕمي ضەپىە  ۋەزىَىحىسىىي ِەروەزٌىرى ۋە ۋالحي وەٌگۀسە الزىُ ثوٌغبْ ٍەرٌەرگە ۋە
  .ٍبرزەِگە وېٍىسىغبْ ئەضىىرىٌ ثبزىٍىرى ثبر ئىسى

ٍۇلىرىمي ضەۋەثٍەر ٍېڭي فەجىھ لىٍىٕغبْ ٍەرٌەرگە ٔبھبٍىحي ئبز ضبٔسا ثوٌطىّۇ ئەضىەر 
ھەَ غۇٔساق لىٍغبٔسا، ٍەرٌىه ذەٌمٕىڭ ثىرزىٕال جبضبرەجٍىٕىپ  .جۇرغۇزۇغمب ِەججۇر لىالجحي
ثىٍسۈرۈغىٕىڭ ۋە پۇرضەجحىٓ پبٍسىٍىٕىپ ِۇضۇٌّبٔالرٔي ئۇرۇپ ـ جىسٍە جۆٌەغىە لبرغىٍىك 

ٍەرٌىه ذەٌك  .لوغالپ، ھۆوۈِرأٍىممب لبرغي ئىطَبْ چىمىرىػىٕىڭ ئبٌسىٕي ئبٌغىٍي ثوالجحي
ئۆز ٍۇرجٍىرىٕىڭ ِۇضۇٌّبٔالر جەرىپىسىٓ فەجىھ لىٍىٕىػىٕي ئۆزٌىرى ئۆجىۈزگەْ ثىر ذبجبٌىك 

ئىػٕىڭ ٔەجىجىطي زەپ لبراٍححي ۋە ئۇالر ھەرزائىُ  ٍبوي ذبجب لىٍىٕىپ لبٌغبْ ثىر
غۇٔىڭسەن،  .ِۇضۇٌّبٔالرٔي ئۆز ٍۇرجٍىرىسىٓ ضۈرجولبً لىٍىسىغبْ ِۇۋاپىك پۇرضەت ئىسزەٍححي

ئىطالَ زۆٌىحىٕىڭ پۇلراضىغب ئبٍٍىٕىپ ثوٌغبْ غەٍرى ِۇضۇٌّبْ ذەٌك پبت ـ پبت ئىطَبْ 
  .وۆجۈرۈپ، وېٍىػىّٕي ثۇزاجحي

 غەرثىٌ ضەپ
ـ ٍىٍي، ِىطىر ۋاٌىطي ئەِر ئىجٕي ئبش وېٍىػىّٕي ثۇزغبْ ئىطىۀسەرىَە  25رىَە ھىج

ھەزرىحي ئۆِەر  .ذەٌمىٕىڭ ئۈضحىگە ٍۈرۈظ لىٍسى ۋە ئۇرۇظ ثىٍەْ ئۇالرٔي لبٍحب ثوٍطۇٔسۇرزى
لوِبٔسأٍىرىسىٓ ئەِر ئىجٕي ئبضٕىڭ جراثٍۇضٕىڭ فەجھىسىٓ وېَىٓ ئبفرىمىغب جېرىّۇ 

ئەِّب ھەزرىحي ئوضّبْ ئۇٔىڭغب لبٍحب  .ىػىٕي جوضۇپ لوٍغبٔىسىئىچىىرىٍەپ ٍۈرۈظ لىٍ
ئىجبزەت ثەرزى ۋە ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ضەئس ئىجٕي ئەثۇضەرھٕي ثىر لوغۇٔغب لوِبٔساْ لىٍىپ، غۇ 

  .جەرەپىە ئەۋەجحي
ئبثسۇٌالھ جراثٍۇضحىٓ ئۆجۈپ، زېڭىس ضبھىٍىغب ئورۇٔالغحۇرۇٌغبْ ثىسأص وېّىٍىرىسىٓ ثىر 

 27غب چۈغۈرگۀسىٓ وېَىٓ غىّبٌىٌ ئبفرىمب ضەپىرىٕي زاۋاِالغحۇرزى ۋە ھىجرىَە ِۇٔچىٕي لوٌ
ٍىٍي، )ھبزىرلي جۇٔۇضٕىڭ غەھىرٌىرىسىٓ( لەٍراۋإٔىڭ غەرثىسىىي ضۇثەٍحىال زېگەْ ٍەرزە   -

لەٍراۋاْ غەھىرى ئۇ ۋالىحالرزا جېري غەھەر ثوٌۇپ  .ثىسأص لوغۇٔىغب زۇچ وەٌسى
 .( ئىطىٍّىه ثىر لوِبٔساْ ثبغمۇرۇۋاجبجحيGeorgeوغۇٔىٕي گېئورگ )ثىسأص ل .لۇرۇٌّىغبٔىسى

ِۇضۇٌّبٔالر زەپەر  .ئىطالَ لوغۇٔىسىىي ئبثسۇٌالھ ئىجٕي زۇثەٍر ثۇ ئۇرۇغحب گېئورگٕي ئۆٌحۈرزى
  .لۇچمبْ ثۇ ئۇرۇغحب ئبثسۇٌالھٕىڭ جۆھپىطي ٔبھبٍىحي زور ثوٌسى

فەجىھ ئىػٍىرىٕي زېڭىس ئبرلىٍىمّۇ غبَ ۋاٌىطي ِۇئبۋىَە ھەزرىحي ئۆِەر زەۋرىسىال 
زاۋاِالغحۇرۇپ، ھىّص غەھىرى ئەجراپىسىىي ٍېسىالرٔىّۇ ئىطالَ جېرىحورىَىطىگە لبجّبلچي 

ھەزرىحي ئوضّبْ ذەٌىپىٍىىىە جەٍىٍٕۀگۀسىٓ  .ثوٌۇۋاجمبٍٔىمىٕي ذەٌىپىگە ثىٍسۈرگۀىسى
ّبْ ئۇٔىڭ ثىر وېّە ثىٍەْ ٍوٌغب ھەزرىحي ئوض .وېَىٓ ِۇئبۋىَە ثۇ ئىػٕي ئۇٔىڭغب لبٍحب ثىٍسۈرزى

ِۇئبۋىَەِۇ ئۇٔىڭ جەٌىّبجي ثوٍىچە ئورۇٔالغحۇرزى ۋە ثۀي فەزارە  .چىمىػىغب لوغۇٌسى
لەثىٍىطىٕىڭ جەرەپسارٌىرىسىٓ ئبثسۇٌالھ ئىجٕي لەٍص ئەي جبضىٕي ئەضىەرٌەرگە لوِبٔساْ 

  .لىٍىپ جەٍىٍٕىسى
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لىٍىپ، ذەٌمىٕي ٍىٍٍىك ٍەجحە ِىڭ  ـ ٍىٍي، ئۇ ضىپرۇش ئبرىٍىغب ضەپەر 28ھىجرىَۀىڭ 
ئىطالَ زۆٌىحىٕىڭ ثىر ۋىالٍىحي ثوٌغبْ ِىطىر ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ضەئس  .زىٕبر جىسٍەگە ثبغٍىسى

 .ئىجٕي ئەثۇضەرھ لوِبٔسأٍىمىسا ضىپرۇش فەجھي ئۈچۈْ )ِۇئبۋىَەگە( ٍبرزەِچي لوغۇْ ئەۋەجحي
ئۇ ئبرإٌي پۈجۈٍٔەً لوٌغب چۈغۈرۇپ، ئەِّب ئبثسۇٌالھ ضىپرۇضمب ٍېحىپ ثبرغبٔسا، ِۇئبۋىَە 

 . ھۆوۈِراْ ئورۇٔغب ئۆجۈپ ثوٌغبٔىسى
ٍىٍي، وىٍىىَب ضبھىٍىسا ِۇضۇٌّبٔالر ثىٍەْ ثىسأص لوغۇٍٔىرى ئبرىطىسا   - 31ھىجرىَە 

ثىسأطالرغب  .زەپ ئبجبٌغبْ لبٍٔىك ئۇرۇظ ٍۈز ثەرزى« زاجۇش ضەۋارى»ئەرەثٍەر جەرىپىسىٓ 
ثىسأطالرٔىڭ فىٍوجي ثەظ ٍۈززىٓ  .حبٔحىٓ ئۆزى لوِبٔسأٍىك لىٍىۋاجبجحيثوٌطب، ئىّپېراجور وؤط

ئبرجۇق وېّىسىٓ جەروىت جبپمبْ ثوٌطىّۇ، ئۇرۇظ ِەٍسأىسىٓ لبچحي، ِۇضۇٌّبٔالر ئۇالرٔي 
 . لبجحىك ِەغٍۇثىَەجىە ئۇچراجحي

رىسىىي غبَ ۋاٌىطي ِۇئبۋىَە ئىجٕي ئەثۇضۇفَبْ ثىسأطالرٔىڭ لوٌىسىىي ِبالجَب ئەجراپٍى
ثۇ ۋالىححب، ِىطىر ۋاٌىطي ئبثسۇٌالھ ئىجٕي  .ھىطٕۇي ِەرئە )ئبٍبي لەٌئەضي( ٔي ئىػغبي لىٍسى

ضەئس ئىجٕي ئەثۇضەرھ ئىطالَ زۆٌىحي ثىٍەْ جۈزگەْ ئەھسىٕبِىطىٕي ثۇزۇپ، ئىطَبْ وۆجەرگەْ 
ئبفرىمىغب ٍۈرۈظ لىٍسى ۋە ثۇ راٍؤٕي ئىىىىٕچي لېحىُ فەجىھ لىٍىپ، ئۆزٌىرىگە ثبظ 

 . ئەگسۈرزى
 غەرلىٌ ضەپتە ئېٍىپ ثېرىٍغبْ فەتىھٍەر

ھەزرىحي ئۆِەر زەۋرىسە ئەزەرثەٍجبْ ۋە ئەرِىٕىَە ئۆٌىىٍىرى ئىطالَ زۆٌىحىٕىڭ ۋەوىٍي 
ذۇزەٍفە ئىجٕي ئەي ٍبِبْ ثىٍەْ جىٕچٍىك ئەھسىٕبِىطي جۈزۈپ، غەرجٕبِىگە ئبضبضەْ جۆٌەغىە 

رىحي ئوضّبْ زەۋرىٕىڭ لوِبٔسأٍىرىسىٓ ھەز .جېگىػٍىه جىسٍۀي جۆٌىّەضٍىىىە جىروەغحي
لوغۇْ  .ئەي ۋەٌىس ئىجٕي ئۇلجە ثىر لوغۇٔغب ثبغچىٍىك لىٍىپ، ئۇالرٔىڭ ئۈضحىگە ٍۈرۈظ لىٍسى

ٔىھبٍەت، ثۇ ئىىىي ئۆٌىە  .جۇرغبۋۇٌٍىرىٕىڭ ثېػىسا ضەٌّبْ ئىجٕي راثىئە ئەي ثبھىٍي ثبر ئىسى
 . ذەٌمي لبٍحىسىٓ ئەھسىٕبِە جۈزۈغىە ِەججۇر ثوٌسى

ھەثىت ئىجٕي ِەضٍەِە ئىجٕي ذبٌىس ئەي فەھرى غەرثحىٓ ئەرِۀىَەگە لبراپ ٍۈرۈظ 
لىٍغبْ ۋالىححب، ئۇٔىڭ لوِبٔسأٍىمىسىىي غبَ ۋىالٍىحىگە ِۀطۇپ لوغۇٔغب وۇفەٌىىٍەر ضەٌّبْ 

 .ئىجٕي راثىئە ئەي ثبھىٍي لوِبٔسأٍىمىسا ضەوىىس ِىڭ وىػىٍىه لوغۇْ ثىٍەْ ٍبرزەَ لىٍسى
 ئوضّبْ زەۋرىسىىي فەجىھ ھەرىىەجٍىرى ِۇٔساق زاۋاِالغحي: ھەزرىحي 

ـ ٍىٍي، ذۇراضبْ ئەِىرى ئۇِەٍر ئىجٕي ئوضّبْ ئىجٕي ضەئس )ھبزىرلي  29ھىجرىَە 
غۇ ٍىٍي ٍۀە ضىجىطحبْ )ئىرأسا(  .ئۆزثەوىطحبٔغب جەۋە( فەرغبٔە غەھىرىگە ٍۈرۈظ لىٍسى

غب، وىرِبْ )ئىرأسا( ئەِىرى ئۇثەٍسۇٌالھ ئىجٕي ئەِىرى ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئۇِەٍر ئەي ٌەٍطي وبثۇٌ
غۇٔسالال، ثبضرا )ئىرالحب( ئەِىرى  .ِۇئەِّەر ئەت جەِىّي ضىٕب زەرٍبضىغب لەزەر ٍېحىپ ثبرزى

ئبثسۇٌالھ ئبِىر ئىجٕي لۇرەٍس ثىر جوپ لوغۇٕٔي ثبغالپ، ئىطَبْ وۆجەرگەْ ئىطحبھر )ئىرأسا( 
ئۇٔىڭ لوِبٔسأٍىمىسىىي لوغۇٕٔىڭ  .ىئبھبٌىطىٕي ثبضحۇرۇظ ئۈچۈْ ٍۈرۈظ لىٍس

  .جۇرغبۋۇٌٍىرىغب ئوضّبْ ئىجٕي ئەي ئبش ثبغچىٍىك لىالجحي
ثۇ ۋالىححب، وۇفە ئەِىرى ضەئىس ئىجٕي ئەي ئبش ئۆز ٍېٕىغب ھەزرىحي ئەٌىٕىڭ ئىىىي ئوغٍي 

ۇثەٍر ھەضەْ ۋە ھۈضەٍٓ، ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئبثجبش، ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئۆِەر ۋە ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ز
  .لبجبرٌىمالرٔي ئېٍىپ، ذوراضبٔغب ضەپەر لىٍسى
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 .ئەِّب ثبضرا ئەِىرى ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئبِىر ثبغمب ثىر جەرەپحىٓ ثۇ ٍەرگە وېٍىپ ثوٌغبٔىسى
ثۇٔىڭسىٓ ذەۋەر جبپمبْ وۇفە ئەِىرى ضەئىس ئىجٕي ئەي ئبش ٍۆٔىٍىػىٕي ئۆزگەرجىپ ووِەضىە 

رۇغي ۋالحىسا ذۇزەٍفە ئىجٕي ئەي ٍبِبْ ثىٍەْ جۈزگەْ ووِەش ذەٌمي ٔىھبۋۀس ئۇ .لبراپ ِبڭسى
غۇڭب ضەئس ثۇ ٍەرزىٓ جۇرجبٔغب لبراپ ئىٍگىرىٍەپ، ئۇ ٍەرٔىڭ  .وېٍىػىّگە رىئبٍە لىٍىۋاجبجحي

ذەٌمي ثىٍەْ ھەر ٍىٍي ئىىىي ِىڭ زىٕبر جىسٍە جۆٌەغىە وېٍىػىۀسىٓ وېَىٓ، چۆٌگە ٍېحىپ 
جۇرجبْ ذەٌمي ضۆزىسىٓ ٍېٕىۋېٍىپ،  ئەِّب .ثبرغىچە ضەپىرىٕي زاۋاِالغحۇرزى

ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ئبٌسىٕي جوضۇغمب ۋە ٍوٌسىٓ ئۆجىەْ ـ وەچىۀٍەرٔي ثۇالڭ ـ جبالڭ لىٍىػمب 
ثۇ ئەھۋاي، لۇجەٍجە ئىجٕي ِۇضٍىُ ئەي ثبھىٍي ذۇراضبْ ھۆوۈِرأٍىمىٕي لوٌغب ئبٌغبٔغب  .ثبغٍىسى

  .لەزەر زاۋاِالغحي
ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئبِىر لوغۇْ ثبغالپ ئۇالرٔىڭ ئۈضحىگە  .پبرش ذەٌمي ٍۀە لوزغبٌغبٔىسى

ثۇ لېحىٍّىك ئۇرۇغحىٓ وېَىٓ پەرىػبْ ھبٌغب  .ٍۈرۈظ لىٍسى ۋە ئىىىىٕچي لېحىُ فەجىھ لىٍسى
ِۇغبجي ئىجٕي ِەضئۇز  .چۈغۈپ لبٌغبْ ضبضبٔىَالر ئىّپېراجورى ٍەززىگىرز وىرِبٔغب لبچحي

ٍەززىگىرز لېچىپ وېحىۋېحىپ،  .ضئۇي لىٍىٕسىئەش ضىٍّي ئۇٔىڭ ئبرلىطىسىٓ لوغالغمب ِە
وېَىٕچە ثۇ ٍەرزە جۈگّۀچي  .ِورگبة زەرٍبضي ثوٍىسىىي ثىر جۈگّۀگە ٍوٌۇلۇپ ئۆجحي

 . جەرىپىسىٓ ئۆٌحۈرۈٌگۀٍىىي ئېٕىمالٔسى
لوغۇْ  .ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئبِىر ثۇ ٍەرگە لوغۇْ جبرجحي .ذۇراضبْ ذەٌمىّۇ لوزغبٌغبٔىسى

ثۇ لېحىٍّىك ضەپەر جەرٍبٔىسا  .ېػىسا ئەي ئەھّەز ئىجٕي لەٍص ثبر ئىسىجۇرغبۋۇٌٍىرىٕىڭ ث
ئبٔسىٓ ِەرۋ ذەٌمي ثىٍەْ  .جۇش، ئەثَورز ۋە ٔەضۀي ئىػغبي لىٍىپ، ضەراھطمب ٍېحىپ ثبرزى

  .ئەھسىٕبِە جۈزۈظ ئبرلىٍىك ذۇراضبْ راٍؤىٕي ئىىىىٕچي لېحىُ فەجىھ لىٍسى
وۇفە ئەِىرى ضەئس ئىجٕي ئبضمب ِەوحۇة ٍوٌالپ، ـ ٍىٍي، ھەزرىحي ئوضّبْ  32ھىجرىَە 

ضەٌّبْ  .ئۇٔىڭ ضەٌّبْ ئىجٕي راثىئۀي ئەي ثبة زېگەْ ٍەرگە ئەۋەجىػىٕي ئەِر لىٍسى

ثۇ ۋالىححب، ئۇٔىڭ ثبغمب ثىر ٍەرزە  .ذەٌىپۀىڭ ئەِرىگە ثىٕبئەْ ثۇ ٍەرگە لبراپ ٍوٌغب چىمحي

ئۇٔىڭ  .راثىئە ئەي ثبھىٍي غېھىث ثوٌسىئۇرۇظ لىٍىۋاجمبْ لېرىٕسىػي ئبثسۇررەھّبْ ئىجٕي 

ثەزىٍىرى گەٍالٔغب، ٍۀە ، لوي ئبضحىسىىي لوغۇْ جبالپەجىە ئۇچراپ، جەرەپ ـ جەرەپىە پېحىراپ

 . ثەزىٍىرى جۇرجبٔغب وەجحي

 .ضبھبثىالرزىٓ ئەثۇھۇرەٍرە ۋە ضەٌّبْ فبرىطىّۇ ثۇ ئەضىەرٌەرٔىڭ ئبرىطىسا ئىسى

 .ى ئەضىەرٌىرى ضەٌّبْ ئىجٕي راثىئۀىڭ لېػىغب ثېرىۋاٌسىجبرلىٍىپ وەجىەْ ثۇ لوغۇٕٔىڭ ثەز

ھەزرىحي ئوضّبْ ئەرِىٕىَەزە  .لوِبٔساْ ذۇزەٍفە ئىجٕي ئەي ٍبِبّٔۇ ضەٌّبْ ثىٍەْ ثىٍٍە ئىسى

جۇرۇۋاجمبْ غبَ لوغۇٔىٕىڭ لوِبٔسأي ھەثىت ئىجٕي ِەضٍەِەگە ذەۋەر ٍوٌالپ، ئۇٔىڭ ئەي ثبثحب 

ي راثىئە ئەي ثبھىٍىغب ٍبرزەِچي لوغۇْ ئەۋەجىػىٕي ۋە ئۇٔىڭغب ئۇرۇظ لىٍىۋاجمبْ ضەٌّبْ ئىجٕ

ٌېىىٓ . ذەٌىپىٕىڭ ئەِرى ئورۇٔساٌسى .لوٌىسىٓ وېٍىػىچە ٍبرزەَ لىٍىػىٕي ئەِر لىٍسى

غۇٔىڭ ثىٍەْ، ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئبِىر ٍبرزەِچي  .ذۇراضبْ ذەٌمي ٍۀە لوزغبٌغبٔىسى

ئۇ ثۇ ٍەرٔىڭ ذەٌمي ثىٍەْ  .ِەرۋى رۇزغب ئەۋەجحيلوِبٔسأالرزىٓ ئەي ئەھّەز ئىجٕي لەٍطٕي 

ئەِّب جبٌەغبْ، فەرٍبة، جۇزجبْ ۋە جبذبرىطحبْ راٍؤٍىرىٕىڭ پۈجۈْ  .ئەھسىٕبِە جۈززى
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ئىسٔي ثىٍەْ ِۇضۇٌّبٔالر  ٔىڭهللائبھبٌىطي ثىرٌىػىپ ئۇٔىڭ ئۈضحىگە ٍۈرۈظ لىٍغبْ ثوٌطىّۇ، 

ئبٔسىٓ  .ذەٌمي ثىٍۀّۇ ئەھسىٕبِە جۈزۈٌسى ئۇٔسىٓ ثبغمب، ثەٌد .ٍۀە ئۈضحۈٍٔۈوٕي ئىگەٌٍىسى

ئەي ئەلرا ئىجٕي ھبثىص جەۋزىجبْ زېگەْ ٍەرگە ئەۋەجىٍىپ، ثۇ ٍەرِۇ فەجىھ لىٍىٕسى ۋە ثۇ 

  .ـ ٍىٍي ذۇراضبْ ئۈچىٕچي لېحىُ فەجىھ لىٍىٕغبْ ثوٌسى 33ئبرلىٍىك ھىجرىَۀىڭ 

ڭ وۆٌەٍِىه لبٔبت فەجىھ ھەرىىەجٍىرى ھەزرىحي ئوضّبْ زەۋرىسە ِبٔب ِۇغۇٔساق وە

ثىر جەرەپحىٓ ئبفرىمب، ضىپرۇش ۋە ئەرِىٕىَە لبجبرٌىك ٍېڭي جۇپرالالر ئىطالَ  .ٍبٍغبٔىسى

جېرىحورىَىطىگە وىرگۈزۈٌطە، ٍۀە ثىر جەرەپحىٓ ئىرإٔىڭ ذۇراضبْ ۋە ثبثۇي ئەثۋاة راٍؤٍىرىسا 

غۇٔىڭ ثىٍەْ  .سىئەھسىٕبِىگە ذىالپٍىك لىٍىٕغبْ ذەٌك لبٍحىسىٓ ئىحبئەجىە ثوٍطۇٔسۇرۇٌ

 . ثىرگە، ضىٕس راٍؤي، وبثۇي ۋە پەرغبٔە غەھەرٌىرىّۇ ئىطالَ جۇپرالٍرىغب لېحىٍسى

 ھەزرىتي ئوضّبْ دەۋرىذىىي جەِئىَەتٕىڭ ئوِۇِىٌ ئەھۋاٌي
ھەزرىحي ئۆِەر زەۋرىگە ٔىطجەجەْ ئېَحمبٔسا، ھەزرىحي ئوضّبْ زەۋرىسە ِۇضۇٌّبْ ذەٌك 

ەر ثىر ـ ثىرى ثىٍەْ ئىچەوىػىپ وەجىەْ ۋە ئۆزئبرا جېرىّۇ پەزىٍەجٍىه ثوٌۇپ، وىػىٍ
ئەٌۋەجحە، ھەزرىحي ئوضّبْ ذەٌىپىٍىىىە  .ٍبرزەٍِىػىع ٔبھبٍىحي وەڭ لبٔبت ٍبٍغبْ ئىسى

غۇٔساق زەپ ئېَحىػمىّۇ ثوٌىسۇوي، ئۇ  .جەٍىٍٕۀگەْ وۈٔي ذەٌك ثىرزىٕال ئۆزگىرىپ وەجّىسى
روىگە لوٍۇپ ثەرگەچىە، ذەٌك ئۇٔىڭسىٓ ثەوّۇ ھەزرىحي ئۆِەرگە لبرىغبٔسا ذەٌمٕي ثىر ئبز ئە

چۈٔىي ذەٌك ھەزرىحي ئۆِەرٔىڭ لبجحىك لوٌٍۇق ثىٍەْ ثبغمۇرۇغىسىٓ ثىسار  .ِەِٕۇْ ثوٌغبٔىسى
ٓ زىَبزە ِېھرىجبٍٔىمي ۋە ِۇالٍىُ ِۇئبِىٍىطىگە زېسىغۇڭب ذەٌك ئۇٔىڭ ھەز .ثوٌۇپ جۇرغبٔىسى

 . ثبغٍىغبٔىسىثوٌغبْ رازىّۀٍىىىٕي ئېٕىك ئىپبزىٍەغىە 
ھەزرىحي ئوضّبٕٔي ذەٌىپىٍىه ِبلبِىغب چىمبرغبْ وېڭەظ ئەزاٌىرىٕىڭ ذەٌممە ٔىطجەجەْ 

ئەوطىچە، ھەزرىحي ئوضّبٕٔىڭ  .ثېطىّي ٍبوي ھېچمبٔساق ٍبِبْ جەرىپي ثوٌۇپ ثبلّىسى
ذەٌىپىٍىىىە جەٍىٍٕىٕىػي ٔبھبٍىحي ٔورِبي غەوىٍسە ئېٍىپ ثېرىٍسى ۋە ھېچىىُ ثۇ ئىػمب 

  .ىٍىك ثىٍسۈرِىسىٔبراز
ثۇ ۋالىححب، ھەزرىحي ئۆِەرٔىڭ ئوغٍي ئۇثەٍسۇٌالھٕىڭ ھۇرِۇزاْ، جۇفەٍٕە ۋە ئەثۇ 

ثۇ ئەھۋاٌسا،  .ٌۇئٍۇئۀىڭ لىسىٕي ئۆٌحۈرۈۋېحىػي جەِئىَەجحە ٔبھبٍىحي چوڭ غۇٌغۇال پەٍسا لىٍسى
را لىٍىٕىػي لبجىٍالرٔىڭ ئۆٌۈِگە ھۆوۈَ لىٍىٕىػي ۋە ثۇ جبزا پەلەت ذەٌىپە جەرىپىسىٓ ئىج

غۇڭب ھەزرىحي ئۆِەرٔىڭ ئوغٍي ئۇثەٍسۇٌالھ ئۆجىۈزگەْ جىٕبٍىحىٕىڭ جبزاضىٕي  .وېرەن ئىسى
ذەٌىپە  .ئەِّب ئۇٔىڭ جبزاضىٕي ثېرىسىغبْ وىػي ٍۀىال ذەٌىپە ئىسى .جبرجىػي وېرەن ئىسى

 .ىجىٕبٍەجٕي جەوػۈرۈپ، ئېٕىمالپ ثوٌغىچە ئۇثەٍسۇٌالھ جۇجۇٌۇپ، زىٕسأغب جبغالٔغبٔىس
ھەزرىحي ئوضّبْ ذەٌىپىٍىىىە جەٍىٍٕۀگۀسىٓ وېَىٓ جۇٔجي ثوٌۇپ ِبٔب ثۇ ِەضىٍىگە زۇچ 

ئۇٔىڭ ثۇ جىٕبٍەجٕي ئۆجىۈزگەْ وىػىٕي چولۇَ جبزاٌىػي، ٍۀي ئۇثەٍسۇٌالھٕي ئۆٌۈَ  .وەٌسى
ھەزرىحي ئەٌي ۋە ثبغمب ثىر لبٔچە ضبھبثىّۇ غۇ پىىىرزە  .جبزاضىغب ھۆوۈَ لىٍىػي غەرت ئىسى

ثبغمب ضبھبثىٍەرٔىڭ لبرىػىچە، جېري جۈٔۈگۈٔال ٔبپبن لوٌالرزا ئۆٌحۈرۈٌگەْ ھەزرىحي  .ىئىس
ئۇٔىڭ  .ئۆِەرٔىڭ ئوغٍىٕىڭ ثۈگۈْ ئۆٌۈِگە ھۆوۈَ لىٍىٕىػي ٔبھبٍىحي لىَىٓ ثىر ِەضىٍە ئىسى

ئۈضحىگە، ثىر ِۇضۇٌّبْ ٍۀە ثىر ِۇضۇٌّبٕٔىڭ لېٕىٕي جۆوىەْ چبغسىال ئبٔسىٓ ئۆٌۈِگە ھۆوۈَ 
ِۇغۇ ضەۋەة  .ئەِّب ذەٌك ھۇرِۇزإٔىڭ ِۇضۇٌّبْ ئىىۀٍىىىسىٓ غۈثھىٍىٕەجحي .ىٕبجحيلىٍ
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زۆٌەت ذەزىٕىطىسىٓ جۆٌەَ جۆٌەپ  ثىٍەْ، ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ثىر لىطّي ھەزرىحي ئوضّبٔغب
ثېرىػىٕي، ئەِّب ئۇالرٔىڭ ئۆزٌىرى ٍبوي ثبغجبٔبھٍىرى ثوٌّىغبٍٔىمي ئۈچۈْ، جۆٌەِٕي ٍۀە 

ۇپ ثېرىػىٕي جەوٍىپ لىٍطب، ٍۀە ثىر لىطّي ثۇ جۆٌەِٕي زۆٌەت ذەزىٕىگە لبٍحۇر
  .ذەزىٕىطىسىٓ ئەِەش، ثەٌىي غەذطىٌ ِۈٌىىسىٓ جۆٌىػي وېرەوٍىىىٕي ئوجحۇرىغب لوٍبجحي

ئەِّب ذەٌىپە ثۇ ذىً ھىٍَە ـ ِىىىرٌىه چبرىٍەر ثىٍەْ ئىػٕي ثىر جەرەپ لىٍىع ئبرلىٍىك 
غۇڭب ئۇ جبزأىڭ ئىجرا  .ھۆوّىسىٓ ثىرىٕىڭ ئىجرا لىٍىّٕبضٍىمىغب وۆز ٍۇِبٌّبٍححي ٔىڭهللا

چۈٔىي  .لىٍىٕىػي ئۈچۈْ ئۇثەٍسۇٌالھٕي ھۇرِۇزإٔىڭ ئوغٍي وۇِبزەثبٔغب جبپػۇرزى
رازىٍىمي ۋە  ٔىڭهللاوۇِبزەثبْ  .ھۇرِۇزإٔىڭ ِۇضۇٌّبْ ئىىۀٍىىىگە ھۆوۈَ چىمىرىٍغبٔىسى

ِبٔب ِۇغۇ جەرىمىسە،  .طي ئۈچۈْ ئۇثەٍسۇٌالھٕىڭ گۇٔبھىسىٓ وەچحيٍۈز ذبجىرى جبِبئەجٕىڭ
ئۇٔىڭ  .ھەق ئىگىطي ئۆز رازىٍىمي ثىٍەْ ھەلمىسىٓ ۋاز وەچحي ۋە ئۇثەٍسۇٌالھٕي وەچۈرۈۋەجحي

لبٌغبْ ئىىىىطىٕىڭ ثبغپبٔبھي  .جۆٌىّىٕي ھەزرىحي ئوضّبْ ئۆز ِېٍىسىٓ چىمىرىپ جۆٌىسى
 .رغب ثېرىٍىسىغبْ جۆٌەِٕي زۆٌەت ذەزىٕىطىگە جبپػۇرزىثوٌّىغبچمب، ھەزرىحي ئوضّبْ ئۇال

غۇٔساق لىٍىپ، ِەضىٍە جىٕچٍىك ثىٍەْ ھەي لىٍىٕىپ، غۇٌغۇال ثېطىمحي ۋە ذەٌك ٍۀە ثۇرۇٔمي 
وۈٍٔىرىگە لبٍحىپ، ثىر ـ ثىرى ثىٍەْ ٍبرزەٍِىػىسىغبْ، ئەذاللي ـ پەزىٍەجٍىه ھبٍبجىٕي 

ذەٌك ئبضحب ـ ئبضحب  .ثۇ ِەزگىً ئۇزۇْ زاۋاِالغّىسى ئەِّب ئەپطۇضٍىٕبرٌىمي، .زاۋاِالغحۇرزى
ئەٌۋەجحە، ثۇٔىڭّۇ ِەٌۇَ  .ٓ ئېػىػمب ثبغٍىسىزېسىغەرىئەت ضىسىمىسىٓ چىمىپ، ھەز

ثۇ ضەۋەثٍەرٔىڭ ثەزىٍىرى ثىۋاضىحە ذەٌىپىٕىڭ ئۆزى ثىٍەْ  .ضەۋەثٍىرى ثبر ئىسى
ائىحٍىرى ثىٍەْ ۋە ثەزىٍىرى ِۇٔبضىۋەجٍىه ثوٌطب، ثەزىٍىرى ئۆزگەرگەْ زۇَٔب ۋە زۆٌەت غبر

 . ٍوٌغب لوٍۇٌغبْ ضىَبضەت ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەجٍىه ئىسى
ھەِّىّىسگە ِەٌۇِىي، ھەزرىحي ئۆِەر ٔبھبٍىحي وەضىىٓ، پرىٕطىپچبْ ۋە ئۆز 
ھۆوۈِرأٍىمىسىىي وىػىٍەرگە لبجحىك لوٌٍۇق ثىٍەْ ِۇئبِىٍە لىٍىسىغبْ ثىرى ثوٌغبچمب، وىػىٍەر 

  - ۇٔىڭغب ھۆرِەت ـ ئېھحىراَ ثىٍسۈرەجحي ۋە ھېچىىُ ئۇٔىڭ ئەِرئۇٔىڭسىٓ ئەٍّىٕەجحي، ئ
  .پەرِبٍٔىرىغب لبرغي چىمىػمب جۈرئەت لىالٌّبٍححي

ئۇٔىڭ ثۇ پوزىحطىَي جۈپەٍٍىسىٓ  .ھەزرىحي ئوضّبٔغب وەٌطەن، ئۇ ٔبھبٍىحي ِۇالٍىُ ئىسى
ئۇالر ئبٌسى ثىٍەْ  .ذورىىي ئۆضۈپ وەجىەْ ذەٌمٕىڭ غەٌَبٔي ثبرغبٔطېرى وۆپەٍگىٍي جۇرزى

ھەزرىحي ئوضّبْ ئۇالرٔىڭ  .ذەٌىپىسىٓ ۋەزىپە ثېػىسىىىٍەرٔي ئېٍىپ جبغالغٕي جەٌەپ لىٍسى
جەٌىپىگە ثىٕبئەْ وۇفە ۋاٌىطي ِۇغىرە ئىجٕي غۇئجۀي ۋاٌىٍىمحىٓ ئېٍىپ، ئۇٔىڭ ئورٔىغب ضەئس 

ٌىس ئىجٕي ئۇلجۀي ئبٔسىٓ ئۇٔىّۇ ئېٍىپ جبغالپ، ئورٔىغب ۋە .ئىجٕي ئەثۇۋەلمبضٕي جەٍىٍٕىسى
ئبٔسىٓ ئۇٔىّۇ ئېٍىپ جبغالپ  .ئۇٔسىٓ وېَىٓ ضەئىس ئىجٕي ئەي ئبضٕي جەٍىٍٕىسى .جەٍىٍٕىسى

ئۇٔسىٓ ثبغمب، ئەثۇِۇضب ئەي ئەغئەرىٕي ثبضرا  .ئەثۇِۇضب ئەي ئەغئەرىٕي جەٍىٍٕىسى
ئەِر  .ىسىۋاٌىٍىمىسىٓ ئېٍىپ جبغالپ، ئورٔىغب ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئبِىر ئىجٕي لۇرەٍسٔي جەٍىٍٕ

ئىجٕي ئبضٕي ِىطىر ۋاٌىٍىمىسىٓ ئېٍىپ، ئۇٔىڭ ئورٔىغب ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ضەئس ئىجٕي ئەثۇ 
  .ضەرھٕي جەٍىٍٕىسى

ھەزرىحي ئوضّبْ ۋەزىپە ثېػىسىىي وىػىٍەرگە ثەوّۇ ِۇالٍىٍّىك ثىٍەْ ِۇئبِىٍە لىٍغبچمب، 
ھەجحب ثەزىسە ئۇٔىڭغب جىً  ثەزىسە ئۇالر ھەزرىحي ئوضّبٕٔىڭ ئەِرٌىرىگە ئېحىراز ثىٍسۈرەجحي،

ھەزرىحي ئۆِەر ثەوّۇ لبجحىك لوي، ئەِّب ھەزرىحي ئوضّبٕٔىڭ وۆڭٍي  .جەوىۈزۈغحىّٕۇ ٍبّٔبٍححي
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 .ھەزرىحي ئۆِەر ئۆز ئبئىٍىطىگىّۇ ٔبھبٍىحي لبجحىك لوي ِۇئبِىٍە لىالجحي .ثەوّۇ ٍۇِػبق ئىسى
ىىٍەرگە ثەوّۇ ٍۇِػبق ِۇئبِىٍە ھەزرىحي ئوضّبْ ثوٌطب، ئۆز ئبئىٍىطىگە ۋە ٍېمىٓ ئەجراپىسى

ئەِەٌىَەجحە، ئىٕطبْ ھەر  .ئەضٍىسە ئۇ ثبرٌىك ئىٕطبٔالرغب غۇٔساق ِۇئبِىٍە لىالجحي .لىالجحي
ھەزرىحي  .زاِبْ ئبٌسى ثىٍەْ ئۆز ٍېمىٍٕىرىغب ِېھرى ـ غەپمەت ثىٍەْ ِۇئبِىٍە لىٍىػي وېرەن

ئىطالَ زۆٌىحي لۇرۇٌغبْ جۇٔجي ئوضّبٕٔىڭ ِەرھەِەت جۇٍغۇضي غۇ لەزەر وۈچٍۈن ئىسىىي، 
غۇٔسالال، ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ئەڭ  .وۈٔي ئۇ ٔۇرغۇْ ِبي ـ ِۈٌىىٕي زۆٌەت ذەزىٕىطىگە ئبجىغبٔىسى

  .ئېغىر وۈٍٔىرىسە ھەرزائىُ غۇٔساق لىالجحي
ھەزرىحي ئوضّبْ ذەٌىپىٍىىىە جەٍىٍٕۀگۀسىٓ وېَىٓ وەڭ وۆٌەِسە ئېٍىپ ثېرىٍغبْ 

ثىرگە، ِبي ـ ثبٍٍىك ۋە غۀىّەجٍەر ِەزىٕىگە لبراپ ئېمىػمب،  فەجىھ ھەرىىەجٍىرى ثىٍەْ
ھەزرىحي ئوضّبّٔۇ ٍېمىٍٕىرىغب جېرىّۇ وۆپٍەپ  .زۆٌەجٕىڭ ئىمحىطبزى وۈچٍىٕىػىە ثبغٍىسى

ئىٍحىپبت وۆرضەجحي ۋە لبٔۇٍٔۇق ِبٌسىٓ ئۇالرغىّۇ جبرلىحىپ ثېرىپ، ئۇالرغب ٍېمىٕالغحي، ھەَ 
ئەٌۋەجحە، ٍېمىٍٕىرىغب ۋە ذىع ـ ئەلرىجبٌىرىغب ٍبذػي  .حۇرزىئۇالرٔىّۇ ئۆزٌىرىگە ٍېمىٕالغ

ئەِّب ئۇٔىڭ ثۇ  .ِۇئبِىٍە لىٍىپ، ئۇالرغب ذەٍرىربھٍىك لىٍىع جەلسىرٌەغىە جېگىػٍىه ئىػحۇر
ئەِەٌىَەجحە، ئۇ ثەزى  .ٍۇِػبق ِۇئبِىٍىطي، ِېھرى ـ غەپمىحي ئۇالرٔىڭ ذۇٍىٕي ئۆزگەرجحي

چىمبالٍسۇ ۋە ثبغمۇرۇظ لبثىٍىَىحىگە ئىگە زەپ ۋەزىپىگە  ٍېمىٍٕىرىٕي ئىػٕىڭ ھۆززىطىسىٓ
جەٍىٍٕىگەچىە، وۆرۈٔۈغحە ھەزرىحي ئوضّبْ ئۆز جۇغمبٍٔىرىغب ئەِەي ـ ِۀطەپ جۇجمۇزغبٔسەن 

ئەِّب، ھەزرىحي ئوضّبٕٔىڭ ئۆز ذىع ـ ئەلرىجبٌىرىغب ثۇرۇٔسىٓ جبرجىپال ٍبذػي  .وۆرۈٔەجحي
  .ئبٍبْ ئىسىِۇئبِىٍە لىٍىپ وەٌگۀٍىىي ھەِّىگە 

ھەزرىحي ئۆِەر ذەٌىپىٍىىىە جەٍىٍٕۀگەْ ۋالىححب، زۆٌەجٕىڭ ئىمحىطبزىٌ ئەھۋاٌي ثەوّۇ 
ذەٌك ثەوّۇ ٍولطۇي ثوٌغبچمب، ھبٍبجي ئبززى ـ ضبززا، جۇرِۇغي غورىگىً، جبپمىٕىغب  .جۆۋەْ ئىسى

ئەِر ـ غۇڭب ئۇالر ئۆز رەھجەرٌىرىٕىڭ  .غۈورى لىٍىپ، جبپبٌّىطب ضەۋر لىٍىپ ئۆجەجحي
غۇٔىڭ ثىٍەْ ثىرگە، ھەزرىحي ئۆِەر زەۋرىسە ِۇضۇٌّبٔالر . پەرِبٍٔىرىغب ثەورەن ثوٍطۇٔبجحي

ئىطالِغب زەۋەت لىٍىع ئىػىٕي وەڭ وۆٌەِسە لبٔبت ٍبٍسۇرۇظ، ئىالھىٌ چبلىرىمٕي 
ئىٕطبٔالرغب ٍەجىۈزۈظ ِەلطىحىسە زاۋاٍِىك جۈرزە فەجىھ ۋە جىھبز ئىػٍىرى ثىٍەْ ِەغغۇي 

زۆٌەجٕىڭ چېگرىطي  .ثىر جەڭ ِەٍسأىسىٓ ٍۀە ثىر جەڭ ِەٍسأىغب ٍۈگرەٍححي .ىثوٌغبٔىس
ثىرزىٕال وېڭىَىپ، زۆٌەت ئىچىگە ئوٌجب ۋە غۀىّەت ئېمىپ وىرىپ، پۇي ـ ِبي ِۇجبھىسالرغب 

ھەَ زۆٌەت  .ۋە ذەٌممە جبرلىحىٍىػمب ثبغٍىػي ثىٍەْ ذەٌك لىطمب ِۇززەت ئىچىسە ثېَىپ وەجحي
ٌۇپ وېحىػي ھەَ ھەزرىحي ئوضّبٕٔىڭ ضېرىٍَىمي جۈپەٍٍىسىٓ زۆٌەت ذەزىٕىطىٕىڭ جو

ھەجحب ھەزرىحي  .ذەزىٕىطىگە ثىرىىىپ لبٌغبْ ِبي ـ زۇَٔب پبت ـ پبت ذەٌممە جبرلىحىٍىپ جۇراجحي
ِبٔب  .ئوضّبْ ثۇٔىڭ ثىٍۀال لبٌّبً، ثەزىسە ئۆزىٕىڭ غەذطىٌ ِېٍىٕىّۇ جبرلىحىپ جۇراجحي

ِۇھىحٕىڭ ئبضحب ـ ئبضحب ئۆزگىرىػىگە، ھەزرىحي ئۆِەر ثىٍەْ  ثۇالر، غەرت ـ غبرائىث ۋە
ھەزرىحي ئوضّبْ زەۋرٌىرى ئبرىطىسىىي پەرلٕىڭ چوڭىَىػىغب، ثۇ پەرلٕىڭ ھەزرىحي ئوضّبْ 

  .زەۋرىٕىڭ ئبذىرلي ِەزگىٍٍىرىگە وەٌگۀسە جېرىّۇ چوڭىَىپ وېحىػىگە ٍوي ئبچمبٔىسى
ىسە ئېٍىپ ثېرىٍغبْ فەجىھ ھەرىىەجٍىرى ھەزرىحي ئۆِەر ۋە ھەزرىحي ئوضّبْ زەۋرٌىر

ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ثىر لىطّي چېگرا ٍبوي  .ٍوٌىسا جىھبز لىٍىػمب ئۈٔسەٍححيهللا ِۇضۇٌّبٔالرٔي ا
ئبٌسىٕمي ضەپىە ئبجالٔطب، ٍۀە ثىر لىطّي ثۇ ضىحراجېگىَىٍىه ئورۇٔالرغب ٍېمىٓ ٍەرٌەرگە 
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ثۇالرٔىڭ  .ىرى ئۆٍٍۈن ـ ئوچبلٍىك ثوالجحيئورۇٍٔىػبجحي، ئۆً ٍبضبپ ِبوبْ جۇجبجحي، ھەجحب ثەزىٍ
ھەِّىطي پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ضبھبثىٍىرى ئەِەش، ثەٌىي وۆپىٕچىطي جەِىُ، 
لىٕسە، لۇزائە، وەٌت، ثبھىٍە، ئبثسۇٌمەٍص ۋە ثەوىر ئىجٕي ۋائىً لەثىٍىٍىرىگە ِۀطۇپ وۆچّەْ 

ئۇالر ئىطالِغب  .ھبٍىحي چوڭ ئىسىئەرەثٍەر ثوٌۇپ، فەجىھ ھەرىىەجٍىرىسە ثۇالرٔىڭ روٌي ٔب
زەضٍەپ ئىّبْ ئېَحمبْ وىػىٍەرگە ئوذػبظ ِۇھىُ، ئۇالر ثىٍەْ جەڭ زەرىجىسە وۈچٍۈن، 

ثبغحب  .ئەھّىَەت ثېرىػىە ھەجحب ثبظ ئېگىػىە جېگىػٍىه ضىَبضىٌ وۈچ ٔەزىرىسە لبرىالجحي
بجٕىػىع جەرٍبٔىسا ِەٌۇَ ئېَحىپ ئۆجىىٕىّىسزەن، ئۇالر زاۋاٍِىك جۈرزە فەجىھ ھەرىىەجٍىرىگە ل

غۇڭب، ئۇرۇظ جوذحىحىٍغبْ ِەزگىٍٍەرزە  .زەرىجىسە ِبي ـ ِۈٌۈن ضبھىجىغب ئبٍٍىٕىپ لبٌغبٔىسى
ثۇ لەثىٍىٍەر ثىٍەْ ئەپ ئۆجۈظ ۋە ئۇالرٔي جەرجىپ ـ ئىٕحىساَ ثىٍەْ ثبغمۇرۇظ ئۈچۈْ ٔبھبٍىحي 

  .وۆپ ئبۋارىچىٍىك وېٍىپ چىمىػي ِۇِىىٓ ئىسى
ۋالىححب، ئەرەة ٍېرىُ ئبرىٍىسىىي غەھەرٌەرٔىڭ، ثوٌۇپّۇ ِەزىٕە  غۇٔىڭ ثىٍەْ ثىر

ِۇٔەۋۋەرٔىڭ ٔوپۇضي ثەوّۇ ئبزالپ وېحىپ، ثۇالرٔىڭ ئورٔىغب لۇٌالر ۋە ئۇرۇظ ئەضىرٌىرى 
غۇڭب ثۇ ٍەرٌەرزىىي ثۇرۇٔمي ئىٕحىساَ، ئىجحىّبئىٌ لۇرۇٌّب جەڭپۇڭٍۇلي ۋە  .جوغۇپ وەجىۀىسى

پحىسائىٌ ۋە وۆچّەْ ئىٕطبٔالرٔىڭ ئىسىَىطي ثۇ ٍەرٌەرگە ھبوىُ ِبضٍىػىػچبٍٔىك ثۇزۇٌۇپ، ئى
ئۇٔسىٓ ثبغمب، ضىرجحىٓ وېٍىپ ثۇ غەھەرٌەرگە ٍەرٌەغىەْ ئىٕطبٔالرٔىڭ ھەرذىً  .ثوٌغبٔىسى

زىٓ ۋە ِەزۀىَەجىە ئىگە ثوٌۇغي جۈپەٍٍىسىٓ ثۇ ٍەرٌەرزە ھەرذىً، ئەثجەظ جەِئىَەجٍەر 
وېَىٓ ثۇ ٍەرٌەرگە وەٌگەْ ھەرذىً ئىرق ۋە ئېحىمبزلب جەۋە فەجىھٍەرزىٓ  .ئوجحۇرىغب چىممبٔىسى

ئىٕطبٔالر غۇٔساق ثىر جەِئىَەجٕىڭ پەٍسا ثوٌۇغىغب ضەۋەة ثوٌسىىي، ثۇ جەِئىَەجٕي 
ثبغمۇرۇظ ٍبوي ئەڭ ثوٌّىغبٔسا ثەزى وىػىٍەرگە ھۆوۈِرأٍىك لىٍىػّۇ پەۋلۇٌئبززە 

ۆزٌىرى ثىٍەْ لبراغمب ثبغٍىسى ۋە غۇ وىػىٍەر ثىر ـ ثىرىگە پەرلٍىك و .لىَىٍٕىػىپ وەجحي
زەرىجىگە ثېرىپ ٍەجحىىي، ئىطالَ ئەضال ٍوي لوٍّبٍسىغبْ ۋە ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ لوثۇي لىٍىػي 
لەجئىٌ چەوٍۀگەْ پەرلٍىك جەثىمىٍەر ِبٔب ثۇ غبرائىث ٍبراجمبْ ئىسىَىۋى ِۇھىححب ئوجحۇرىغب 

  .چىمىع ئبٌسىسا جۇراجحي
وۆرۈٔۈغحە ِۇضۇٌّبْ ئەِّب ٔىَىحي ثۇزۇق ثەزى گۇرۇھالر  ِبٔب ثۇ ثبضمۇچمب وەٌگۀسە،

ثۇالرٔىڭ ثىرى ئىجٕۇش ضەۋزا ئىطّي ثىٍەْ جؤۇٌغبْ ضبٔب ٍەھۇزىٍَىرىسىٓ  .ِەٍسأغب وەٌسى
ٍەھۇزىَالرٔىڭ لبٍطي ِۇززىئب ئۈچۈْ ذىسِەت لىٍىسىغبٍٔىمي ۋە  .ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ضەثە ئىسى

ئەلٍىگە وەٌّەٍسىغبْ ھەرلبٔساق لۇۋٌۇق ـ غۇٍِۇلالرزىٓ  ئۆز ِۇززىئبضىغب ٍېحىع ئۈچۈْ ئىٕطبْ
ئۇٔىڭ ئۈضحىگە، ٍەھۇزىَالر ئىطالِغب ئىّبْ  .پبٍسىٍىٕىسىغبٍٔىمي ھەِّىگە ئبٍبْ ھەلىمەجحۇر

ئېَحمبٔسىٓ وېَىٓ ئۆزٌىرىٕىڭّۇ ثبرٌىك ِۇضۇٌّبٔالر ثىٍەْ ثبراۋەر ِۇئبِىٍىگە ئۇچراٍسىغبٍٔىمىٕي 
اِىسا ضىٕىپىٌ پەرق ٍوق ثوٌۇپ، پەلەت جۇٔجي زەۋرٌەرزە چۈٔىي ئىطالَ ٔىس .ثىٍەجحي

ھەِّىسىٓ ثۇرۇْ ِۇضۇٌّبْ ثوٌغبْ ۋە ثەزر غبزىحىغب لبجٕبغمبْ چوڭ ضبھبثىٍەرال ثەزى 
غۇٔسالال، ثىر وىػي ِۇضۇٌّبْ ثوٌغبٔسىٓ وېَىٓ  .ئىّحىَبزالرزىٓ ثەھرىّەْ ثوالجحي ـ ذبالش

ٍبِبْ ٔىَەجٍىه  .لەجئىَٕەزەر وەچۈرۈۋېحىسۇ ئىطالَ ئۇٔىڭ ئۆجّۈغىٕىڭ لبٔساق ثوٌۇغىسىٓ
ٍەھۇزىَالر ِبٔب ثۇ ئىّحىَبزالرزىٓ پبٍسىٍىٕىپ ھەرزائىُ ئىطالِغب ثۇزغۇٔچىٍىك لىٍىػمب 

  .ئۇرۇٔبجحي
ثۇٔسىٓ ثۇرۇْ ئېَحىپ ئۆجىىٕىّىسزەن، ھەزرىحي ئۆِەر چوڭ ضبھبثىٍەرٔىڭ ئۆزىگە 
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ڭ ِەزىٕىٕىڭ ضىرجىغب چىمىػىٕي ِەضٍىھەت ثېرىػي ۋە ٍبرزەَ لىٍىػي ئۈچۈْ ئۇالرٔى
ئۇٔسىٓ ثبغمب، ھەزرىحي ئۆِەر ثۇ وىػىٍەرٔىڭ ِەروەززىٓ ٍىراق ِەٍِىىەجٍەرزە  .چەوٍىگۀىسى

زۇَٔب جەزىجىطىگە ثېرىٍىپ وېحىػىٕي جوضۇپ لېٍىع ۋە ٍېڭي ِۇضۇٌّبْ ثوٌغبٔالرٔىڭ ثۇالرغب 
زېَىػىٕىڭ « ساق لىٍىػىۋاجىسۇلبراڭالر! پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ زوضحٍىرى ِۇٔ» لبراپ: 

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ » ئبٌسىٕي ئېٍىع ئۈچۈّٔۇ ئۇالرٔي ٍۇرت ضىرجىغب چىمبرِبٍححي ۋە: 
ثىٍەْ لىٍغبْ جىھبز ۋە ئىطالَ ئۈچۈْ لىٍغبْ لىّّەجٍىه ذىسِەجٍىرىڭالرٔىڭ ئەجرىّۇ ضىٍەر 

 . زەٍححي« ئۈچۈْ ٍېحىپ ئبغىسۇ
ْ ذەٌىپىٍىىىە جەٍىٍٕۀگۀسىٓ وېَىٓ ئۇالرٔىڭ ِەزىٕە ئەپطۇضٍىٕبرٌىمي، ھەزرىحي ئوضّب

غۇٔىڭ ثىٍەْ، ثۇ چوڭ  .ضىرجىغب چىمىػىغب ۋە ذبٌىغبْ ٍەرگە ثېرىػىغب ئىجبزەت ثەرزى
ضبھبثىٍەر ِەزىٕىسىٓ ثىر ـ ثىرٌەپ چىمىپ، ثبغمب غەھەرٌەرگە وېحىػحي ۋە ِبي ـ ِۈٌىىە 

ۇثەٍر ئىجٕي ئەي ئبۋإِىڭ ثبضرا، وۇفە ۋە ِەضىٍەْ، ز .ئېرىػىپ، ئۆٍٍۈن ـ ئوچبلٍىك ثوٌۇغحي
جەٌھە ئىجٕي ئۇثەٍسۇٌالھّۇ وۇفەزە ئۆزىگە ثىر ئۆً  .ِىطىرزا ثىرزىٓ ئۈچ ئۆٍي ثبر ئىسى

ئۇالر ثۇ ٍەرٌەرزىىي لورا ـ جبً ۋە ئېىىٕسارٌىمٍىرىٕي جوذحىّبً ئبٍٍىٕىپ  .ضېٍىۋاٌغبٔىسى
ٍَىس ئىجٕي ضبثىث ۋە ثبغمىالرِۇ ئۇٔسىٓ ثبغمب، ئبثسۇررەھّبْ ئجٕي ئەۋف، زە .چىمبجحي

ئىطالَ جېرىحورىَىطىگە ٍېڭي لېحىٍغبْ غەھەرٌەرٔىڭ  .ِەزىٕىسە ئۆزٌىرىگە لورا ـ جبً لىٍىۋاٌسى
ٍەرٌىه ذەٌمٍىرى ِبٔب ِۇغۇ ئبرلىٍىك ضبھبثىٍەر ثىٍەْ ئۇچرىػىع ئىّىبٔىَىحىگە ئىگە ثوٌۇپ، 

  .ئۇالر ثىٍەْ ئىچموٍۇْ ـ جبغموٍۇْ ثوالالٍححي
 .حي ئوضّبْ زەۋرىسە جەِئىَەت ِبٔب ِۇغۇٔساق ئبضحب ـ ئبضحب ئۆزگىرىػىە ثبغٍىسىھەزرى

ھبٌجۇوي، ھەزرىحي ئوضّبْ ئۆزى ھېچ ئۆزگەرِىگەْ، ئىطالَ ٔىساِىسىٓ ھېچمبٔساق ٔەرضىٕي 
ئۆزگەرجّىگەْ، پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ۋە ئۆزىسىٓ ثۇرۇٔمي ئىىىي ذەٌىپىٕىڭ ئەذالق ۋە 

ھەزرىحي ئوضّبْ ھەلمىسىىي غەٍۋەت ـ غىىبٍەت پەلەت  .پەلەجال ئبٍرىٍّىغبٔىسىِىسأٍىرىسىٓ 
ئۇٔىڭ ئۆز ٍېمىٍٕىرىغب وۆرضەجىەْ ِېھرىجبٍٔىمي، غۇٔسالال لۇي ۋە ئەضىرٌەرٔىڭ ِەزىٕىگە 

چوڭ ضبھبثىٍەرٔىڭ ِەزىٕە ضىرجىغب چىمىپ وېحىػي  .جوٌۇپ وېحىػي ضەۋەثىسىٓ ثوٌغبٔىسى
ٔي ۋە ئىطالَ زۈغّۀٍىرىٕي جبضبرەجٍۀسۈرضە، ذەٌمٕىڭ ٍبِبْ ٔىَەجٍىه وىػىٍەر

ذەٌىپە ھەلمىسىىي  .ٍولطۇٌٍۇلحىٓ لۇجۇٌۇغي جىٍىٕىڭ ئۇزىراپ وېحىػىگە ضەۋەثچي ثوٌغبٔىسى
ٍبٌغبْ ـ ٍبۋىساق ضۆزٌەرٔىڭ پەٍسا ثوٌۇغي جەِئىَەت ۋە زۆٌەت ئىٕحىساِىٕي ثۇزۇغمب لوٍۇٌغبْ 

 . ھەرىىەجٕىڭ جۇٔجي لەزىّي ئىسى
ٍەھۇزىٍَىرىسىٓ ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ضەثۀىڭ ئوت لۇٍرۇلٍۇق لىٍىػي ثىٍەْ ئىطالَ  ضبٔب

ثۇ ئبزەَ ٍېڭىسىٓ فەجىھ لىٍىٕغبْ  .زۇَٔبضىسىىي جۇٔجي پىحٕە رەضّىٌ جۈرزە ٍېَىٍسى
ٍەرٌەرٔىڭ ئىٍىّطىس ذەٌمىٕي ۋە ٍېڭي ِۇضۇٌّبْ ثوٌغبْ ثەزەۋىٌ ئەرەثٍەرٔي ٍوٌسىٓ چىمىرىع 

ئۇ غەھەرِۇ  .بظ ئۈچۈْ ھەزرىحي ئوضّبْ زەۋرىسە ِۇضۇٌّبْ ثوٌۇۋاٌغبٔىسىۋە ئەلىٍٍىرىٕي ثۇٌغ
غەھەر ئبٍٍىٕىپ )ئىطالِغب ۋە ھەزرىحي ئوضّبٔغب لبرغي( جەغۋىك ـ جەرغىجبجالرٔي ئېٍىپ 

ئۇ پبئبٌىَىحىٕي ھىجبززىٓ ثبغالپ، ئۇٍەرزىٓ ثبضراغب، ئبٔسىٓ وۇفەگە ۋە ئبذىرىسا  .ثبراجحي
 .ئۇ غبَ ذەٌمىٕي لوزغىحبٌّىغبٕٔىڭ ئۈضحىگە، ئۇالر جەرىپىسىٓ لوغالٔسىئەِّب  .ضۈرىَەگە ئۆجحي

ثۇ ئبزەَ ٔەگە ثبرضب، زەرھبي غۇ ٍەرٔىڭ ذەٌمي  .ئەڭ ئبذىرى ِىطىرغب ثېرىپ ٍەرٌەغحي
ئبرىطىغب ضىڭىپ وىرىپ، وۆزىگە ئىططىك وۆرۈٔگەْ ثەزى غەذطٍەر ثىٍەْ ِۇڭسىػبجحي، 
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ۈغۀچىطىٕي ئبڭٍىحبجحي ۋە ئىطالِغب ثوٌغبْ وۆز ـ ئۇالرغب ئۆزىٕىڭ ئىطالَ ھەلمىسىىي چ
لبرىػىٕي ئېَحبجحي، ئۆزىٕىڭ چۈغۀچىٍىرىٕي وىحبثىٌ جىٍالر ثىٍەْ پەرزازالپ، وىػىٍەرٔىڭ 

  .ئەلٍىٕي غۇ ضۆزٌەر ثىٍەْ ثۇٌغبغمب ئۇرۇٔبجحي
ثۇ ھىٍَىگەر ٍەھۇزىٌ ھەزرىحي ئەٌىٕىڭ چوڭ ضبھبثىٍەر ئبرىطىسا ھۆرِەجىە ضبزاۋەر 

ئىىۀٍىىىٕي ۋە ئۇٔىڭ ذەٌپىسىٓ لبٌطىال، ئىىىىٕچي ئورۇٔسا جۇرىسىغبٍٔىمىٕي وۆرۈپ  غەذص
ئۇ ھەزرىحي  .ثۇ ذبئىٓ ۋە ِەوىبر ٍەھۇزىٌ ئۇٔي ئۆزىٕىڭ ووزىرى لىٍىپ جبٌٍىۋاٌسى .ٍەجىۀىسى

ئەٌىٕي ٍبذػي وۆرگۀٍىىي ئۈچۈْ ئەِەش، ثەٌىي جەِئىَەت ئىچىسە پىحٕىرورٌۇلٕىڭ ئوت 
مىع ئۈچۈْ ھەزرىحي ئەٌي ھەلمىسە ھەرذىً جەغۋىمبجالرٔي لبٔبت ٍبٍسۇرۇغمب پىٍحىطىٕي ٍې

ٍۀە ثۇ ئبزەَ وېَىٕچە ھەزرىحي ئۆِەر ۋە ئۇ ۋەزىپىگە جەٍىٍٕىگەْ وىػىٍەرگە جىً  .ثبغٍىسى
ئۇٔىڭ ضەۋىَە جەھەجحىٓ ثبغمب ضبھبثىٍەرزىٓ وېَىٓ جۇرىسىغبٍٔىمىٕي، ئۇٔىڭ ئۆزىٕىڭ  .ئۇزاجحي

ەٍىٍٕىگەْ وىػىٍىرىٕىڭ ئبٌسىٕمي ذەٌىپىگە جۇغمبْ ثوٌۇظ ئىّحىَبزىسىٓ ٍبوي ۋەزىپىگە ج
پبٍسىٍىٕىپ ئىػغبي لىٍىٕغبْ ئورۇٔالرغب وېٍەٌىگۀٍىىىٕي، ئبٌسىٕمي ذەٌىپە ٍبغىٕىپ لبٌغبچمب، 
ئۇٔي لوٌٍىرىسىىي لورچبلمب ئبٍالٔسۇرۇۋاٌغبٍٔىمىٕي ۋە ئۇٔىڭسىٓ ثبغمب ھەرذىً ضۆز ـ 

  .سىچۆچەوٍەرٔي جبرلبجمبٔى
ھەزرىحي ئوضّبْ زەۋرىسىىي جۇٔجي پىحٕە وۇفە ۋاٌىطي ضەئس ئىجٕي ئەي ئبش ھەلمىسىىي 
ضۆز ـ چۆچەوٍەرزىٓ ثبغالٔسى، وۆپ ئۆجّەً ثۇ ضۆز ـ چۆچەوٍەر ذەٌىپىٕىڭ لۇٌىمىغىّۇ 

ثۇ ضۆز ـ چۆچەوٍەرٔي ئىطالِغب ٍېڭي وىرگەْ، ئەِّب ئىطالِٕىڭ  .ٍېحىپ وەٌسى
پەزىٍەجٍىرىگە ٔبئىً ثوالٌّىغبْ، لبرا لورضبق   - حەٌّىگەْ، ئەذالقئەۋزەٌٍىىٍىرىٕي جؤۇپ ٍې

ثۇ ۋەلەٌەر ھەزرىحي ئوضّبْ زەۋرىٕىڭ ئبذىرٌىرىسا ِەٍسأغب وېٍىػىە  .وىػىٍەر جېپىپ چىمبجحي
ـ ٍىٍي  34ئۇ ذەٌىپىٍىىىە جەٍىٍٕىٕىپ جېري ئوْ ٍىً ئۆجّىگەْ، ٍۀي ھىجرىَە  .ثبغٍىغبٔىسى

ئبزەٍِەر ئبۋۋاي وۇفەزىٓ غبِغب ضۈرۈٌسى، ئەِّب وۆپ ئۆجّەً ٍۀە وۇفەگە ثۇ ئبزغۇْ  .ئىسى
ئەِّب جەزىرە ۋاٌىطي  .غۇڭب ئۇالر ئىجبزەت ئبٌّبٍال جەزىرەگە لبراپ ٍوي ئبٌسى .لبٍحۇرۇٌسى

ئۇالرٔىڭ  .ئبثسۇررەھّبْ )ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىسٔىڭ ئوغٍي( ئۇالرغب لوپبٌراق ِۇئبِىٍە لىٍسى
ذەٌىپە ئۇٔىڭغب لەٍەرٔي ذبٌىطب، غۇ ٍەرٔي ِبوبْ  .زىٕىگە لبٍحىپ وەٌسىئىچىسىىي ئەغحەر ِە

ئۇ جەزىرۀي، ٍۀي  .ثوٌىسىغبٍٔىمىغب زائىر ثىر ۋاراق ھۆججەت ٍېسىپ ثەرزى جۇجطب
  .ئبثسۇررەھّبْ ئىجٕي ذبٌىس ئىجٕي ئەي ۋەٌىسٔىڭ ۋىالٍىحىٕي جبٌٍىسى

( ثبغمب غەھەرٌەرزە ئۆزىگە ِبٍىً ثۇ ۋالىحالرزا ئىجٕۇش ضەۋزا )ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ضەثە
لىٍىۋاٌغبْ وىػىٍەر ثىٍەْ زاۋاٍِىك ئباللىٍىػىپ، پىحٕە ـ پبضبت ئۇرۇلىٕي ھەر ٍەرگە 

ـ ٍىٍي، ھەج ِەۋضۈِىسە ھەزرىحي ئوضّبْ جەِئىَەجحە ٍۈز  34ھىجرىَۀىڭ  .چېچىۋاجبجحي
ئەِر ئىجٕي ئبش، ثەرگەْ ثۇ ۋەلەٌەرگە لبرغي جۇرۇظ ئۈچۈْ ِۇئبۋىَە ئىجٕي ئەثۇضۇفَبْ، 

ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ضەئس ئىجٕي ئەثۇ ضەرھ، ضەئىس ئىجٕي ئەي ئبش ۋە ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئبِىر 
ئۇالر ٍېحىپ وەٌگۀسىٓ وېَىٓ، ثۇ ئبزغۇٔالر ضەۋەثىسىٓ  .لبجبرٌىك ۋاٌىالرٔي ئۆز ٍېٕىغب چبلىرزى

ەٍفە ئىجٕۇي ٍبِبْ زەي غۇ وۈٍٔەرزە، ذۇز .وېٍىپ چىممبْ ِەضىٍىٍەر ھەلمىسە ِەضٍىھەجٍەغحي
ذەٌىپىٕىڭ  .ثىر لوغۇٔغب لوِبٔسأٍىك لىٍىپ، ثبثۇي ئەثۋاة زېگەْ ٍەرگە ٍۈرۈظ لىٍغبٔىسى

 .غۇٔچە جىرىػچبٍٔىمي ۋە ئبٌغبْ جەزثىرٌىرى ثۇ ثەجٕىَەجٍەرٔي ٍبِبْ ٍوٌسىٓ جوضۇپ لبالٌّىسى
غۇٔىڭ  .ۇرۇۋەرزىئەوطىچە، ئۇالر جەغۋىمبت ۋە پبئبٌىَەجٍىرىٕي جېرىّۇ وېڭەٍحىپ زاۋاِالغح
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وىرِىگۀٍىىىٕي، ئۇالرٔىڭ   - ثىٍەْ ذەٌىپە ذەٌمٕىڭ ثۇ ئبزغۇٔالرٔىڭ وەٍٕىگە وىرگەْ
ئۇچرىّىغبٍٔىمىٕي ثىٍىپ ثېمىع ئۈچۈْ ثەزى ضبھبثىٍەرٔي ھەرلبٍطي   - جەضىرىگە ئۇچرىغبْ
  .ۋىالٍەجٍەرگە ئەۋەجحي

ئۇالر  .ھەٍئەت وەٌسى ـ ٍىٍي، رەجەپ ئېَىسا ِىطىرزىٓ ھىجبزغب ثىر 35ھىجرىَۀىڭ 
ئېغىسىسا ئۆِرە ھەج لىٍغىٍي وەٌگۀٍىىىٕي ئېَحمبْ ثىٍەْ وۆڭٍىسە ذەٌىپە ثىٍەْ جبالظ ـ 
جبرجىع لىٍىع ۋە ئۇٔىڭ ثىٍەْ ِۇٔبزىرىٍىػىپ، ِەزىٕە ئىچىسە لبالٍّىمبٔچىٍىك چىمىرىػٕي 

غىىبٍەجٍىرىٕي  زەرۋەلە، ئۇالر ذەٌىپە ثىٍەْ ٍۈز وۆرۈغۈپ، ئەرز ـ .پىالٔالپ وېٍىػىۀىسى
ھەزرىحي ئوضّبْ ئۇالرغب ثوٌغبْ پىىىرٌىرىٕي ئېَحىپ، ئۇالرٔي غەذطەْ ئۆزى  .ثبٍبْ لىٍىػحي

 .ٍبوي ھەزرىحي ئەٌي ۋە ِۇھەِّەز ئىجٕي ِەضٍەِە لبجبرٌىك ضبھبثىٍەر ئبرلىٍىك لبٍىً لىٍسى
زرىحي ِەزىٕىٕىڭ ضىرجىسا وۈجۈۋېٍىٕغبْ ثۇ وىػىٍەرٔىڭ ثەزىٍىرى غەھەرگە وىرىپ، ھە

ھەزرىحي ئوضّبْ ذۇججىطىسە ثۇ وىػىٍەرٔي ِبذحبپ، ئۇالرغب  .ئوضّبٕٔىڭ ذۇججىطىٕي ئبڭٍىسى
ِەغپىرەت جىٍىگۀىسى، ھەجحب ئۆزىٕىڭ ئۇالر ئۈضحىسىىي ِەضئۇٌىَىحىٕي جىٍغب ئېٍىپ  جىٓهللا

ثۇٔي وۆرگەْ ِىطىرٌىك ھەٍئەت ئۆز ٍۇرجىغب  .ٍىغٍىغبٔسىٓ ضىرت، جبِبئەجٕىّۇ ٍىغالجمبٔىسى
  .لبٍحىپ وەجحي

ئەِّب ئۇالر ِىطىرغب ثبرار ـ ثبرِبٍال ثبغمب ۋىالٍەجٕىڭ ٍەرٌىه ذەٌمٍىرى ثىٍەْ ِەذپىٌ 
ئباللە لۇرۇپ، ئۇالرٔي ئىطَبْ وۆجۈرۈغىە ۋە ۋاٌىالر ئۈضحىسىٓ غىىبت لىٍىػٕي ثبھبٔە لىٍىپ، 

ە ئىطَبْ وۆجۈرۈظ ِەزىٕە ِەروەز ثوٌغبچمب، ثۇ ٍەرز .ِەزىٕىگە لبراپ ٍوٌغب چىمىػمب وۈغىۈرجحي
جېرىّۇ ِۇھىُ ثوٌۇپ، ثۇ ٍەرزىٓ جبرلبٌغبْ پىحٕە ثبغمب ٍەرٌەرزە جېرىّۇ وۈچٍۈن جەضىر 

غىچە  1000زىٓ  600جەغىىٍٍىه ھەرىىەجىە ئۆجىەْ ثۇ ئبزغۇٔالرٔىڭ ضبٔي  .لوزغىَبالجحي
ب چىمحي، ثوٌۇپ، ثۇ ئبزغۇٔالر وۈغىۈرجىەْ وۇفە ۋە ثبضراٌىك ئبزغۇٔالرِۇ ثىرال ۋالىححب ٍوٌغ

ھەر ثىر ٍۇرجحىٓ ٍوٌغب چىممبْ ئبزغۇٔالر جۆجحىٓ  .ھەِّىطي ھىجبززا ثىر ٍەرگە وەٌّەوچي ئىسى
گۇرۇپپىالرغب ثۆٌۈٔگەْ ثوٌۇپ، ھەر ثىر گۇرۇپپىٕىڭ ثېػىسا ثىرزىٓ ِەضئۇي وىػي ثبر ئىسى ۋە 

  .ھەِّە گۇرۇپپىغب ثىر رەئىص ِەضئۇي ثوٌۇپ، ثبرٌىك ئىػالرٔي ئۇ ئورۇٔالغحۇراجحي
 .ئوچۇق وۆرۈۋېٍىػمب ثوٌىسۇوي، ثۇالر ٔبھبٍىحي ئىٕچىىىٍىه ثىٍەْ جەغىىٍٍۀگۀىسى

ِىطىرٌىك ئبزغۇٔالرٔىڭ ثېػىسا ئەي غەفىمي ئىجٕي ھبرة ئەي لەئمي ثبر ثوٌۇپ، ٍەھۇزىٌ 
ئۇالر ئۆزٌىرىٕي ھەزرىحي ئەٌىٕىڭ جەرەپسارٌىرى  .ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ضەثە ئۇٔىڭ ثىٍەْ ثىرگە ئىسى

وۇفەٌىه  .بٍىچىٍىرى وۆرضىحىپ، ذەٌىپىٍىه ئورٔىغب ئۇٔىڭ چىمىػىٕي جەٌەپ لىٍىػبجحيۋە ھىّ
ئبزغۇٔالرٔىڭ ثېػىسا ئەِر ئىجٕي ئبضبَ، ئۇٔىڭ ٍېٕىسا زەٍس ئىجٕي ضەھۋاْ ئەي ئبثسى؛ ثبضراٌىك 
ئبزغۇٔالرٔىڭ ثېػىسا ھەروۇش ئىجٕي زۇھەٍر ئەي ضەئسى، ئۇٔىڭ ٍېٕىسا ھەوىُ ئىجٕي جەثە ئەي 

ثۇ ئبزغۇٔالر ٔبھبٍىحي چوڭ ھەج ئۆِىىىٕىڭ ئبرىطىغب لېحىٍىۋاٌغبچمب، ئۆِەن  .ى ثبر ئىسىئبثس
ِەضئۇٌٍىرى ٍوي ثوٍي ثۇالرٔىڭ ٍبِبْ ٔىَەجٍىرىسىٓ ذەۋەرضىس ئىسى، غۇٔسالال، ثۇ 
ئبزغۇٔالرٔىڭ ئىطالِٕىڭ ِەروىسىگە ثېرىپ، ذەٌىپىگە ضۇٍىمەضث لىٍىپ لېٍىػىٕي ئەلٍىگە 

غبچمب، ئبرىٍىرىسا ثۇٔساق ئۆوحىچىٍەرٔىڭ ثبرٌىمىٕي ثىٍگەْ جەلسىرزىّۇ، وەٌحۈرۈپّۇ ثبلّى
ئۇالرٔىڭ ھبجىالر ثىٍەْ ثىٍٍە ٍوٌغب چىمىػي ٍبوي ِەزىٕىگە وىرىػىٕي جوضۇظ وېرەن زەپ 

  .ئوٍالغّىغبٔىسى
پىالْ ثوٍىچە  .ئۈچ ئبٍرىُ ٔۇلحىسىٓ ٍوٌغب چىممبْ ثۇ ئبزغۇٔالر ِەزىٕىگە ٍېمىٕالپ وېٍىػحي
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ثۇ  .ِىطىرٌىمالر زىً ِەرۋەگە، وۇفەٌىىٍەر ئەي ئەئۋاضمب، ثبضراٌىمالر زىً ھبغبثمب چۈغحي
ئۇالر ثۇ ئبزەٍِەرٔىڭ غەھەرگە  .ۋالمىچە ِەزىٕە ذەٌمي ٍۈز ثەرگەْ ئىػالرزىٓ ذەۋەر جبپمبٔىسى

بْ ھەزرىحي ئوضّ .ھەجحب ثۇ ھەلحە ئۇالر ثىٍەْ وۆرۈغۈپّۇ ئۈٌگۈرگۀىسى .وىرىػىٕي ذبٌىّبٍححي
ھەزرىحي ئەٌىٕي چبلىرىپ، ئۇٔىڭ ئۆزى ثىٍەْ ثىٍٍە ثۇ ئبزغۇٔالرٔىڭ ِەزىٕىگە وىرىػىٕي 

 .ھەزرىحي ئەٌي ئۇٔىڭ چبلىرىمىغب زەرھبي ئبۋاز لوغحي .جوضۇظ ئۈچۈْ ئبجٍىٕىػىٕي ئېَححي
ئۇٔىڭسىٓ ثبغمب جەٌھە، زۇثەٍر، ِۇھەِّەز ئىجٕي ِەضٍەِە ۋە ثبغمب ِۆجىۋەر ضبھبثىٍەرِۇ 

ئبزغۇٔالر ضبھبثىٍەرٔىڭ ھىجرەت ٍۇرجىٕي ئۆزٌىرىسىٓ لەجئىٌ  .ئوضّبٔغب ھەِراھ ثوٌسىھەزرىحي 
  .لوغساظ ٔىَىحىگە وەٌگۀٍىىىٕي وۆرۈپ لورلۇغحي

ثوٌۇپّۇ، ھەزرىحي ئەٌي ئۇالرغب ذىحبة لىٍغبٔسىٓ وېَىٓ، ئۇالر ئۆزٌىرىٕىڭ جەِئىَەت 
طىس ثوٍۇْ ئېگىسىغبْ لىٍىپ ئىٕحىساِىغب رىئبٍە لىٍىسىغبْ ۋە غەرىئەت ھۆوّىگە غەرج

ئۇالر زەرھبي ئۆز ٍۇرجٍىرىغب لبٍحىسىغبٍٔىمىٕي ۋە لبٍحىپ ثبرغبٔسىٓ  .وۆرضىحىػىە جىرىػحي
غۇٔىڭ  .وېَىٓ ھېچمبٔساق ئىػمب ئبرىالغّبٍسىغبٍٔىمىٕي ئىپبزە لىٍىػحي ۋە وەٍٕىگە لبٍحىػحي

ىگۈزەن ثىرەر ئىػٕىڭ ثىٍەْ ھەزرىحي ئەٌي ۋە ثبغمب ِۇضۇٌّبٔالر ِەزىٕە ئۈچۈْ ئۀطىر
ئەِّب  .لبٌّىغبٍٔىمىٕي، ذەجەرٌىه پەٍحٍەرٔىڭ ئۆجۈپ وەجىۀٍىىىٕي ئوٍالپ، ِەزىٕىگە لبٍححي

چۈٔىي ووچىالرزا جەوجىر ئبۋازٌىرى  .ئۇالر ِەزىٕىگە وىرەر ـ وىرِەً وۆزٌىرىگە ھەٍراْ لېٍىػحي
  .جبراڭالٍححي، ھەزرىحي ئوضّبٕٔىڭ ئۆٍي لورغېۋىٍىٕغبٔىسى

 .ي ئەٌي ئۇالرٔي ثىر ٍەرگە ٍىغىپ، ٔېّە ئۈچۈْ لبٍحىپ وەٌگۀٍىىىٕي ضورىسىھەزرىح
ئۇالر ذەٌىپىٕىڭ ِىطىر ۋاٌىطىغب ِەوحۇة ئەۋەجىپ، ئۇٔىڭغب ئۆزٌىرى لبٍحىپ ثبرغبٔسا ثىر ـ 
ثىرٌەپ ئۆٌحۈرۈظ ئەِرى ثەرگۀٍىىىٕي، غۇڭب ئۆزٌىرىٕىڭ ِىطىرغب لبٍحىػٕي ذبٌىّىغبٍٔىمىٕي 

ٓ ٍبٍٔىرىسىٓ ذەٌىپىٕىڭ ِىطىر ۋاٌىطىغب ھەزرىحي ئەثۇثەورىٕىڭ ئوغٍي ئبٔسى .ئېَحىػحي
ِۇھەِّەزٔىڭ ئۆٌحۈرۈٌۈغي جوغرىٍىك ئەۋەجىەْ ثىر پبرچە ِەوحۇپٕي چىمىرىپ، ئۇٔي ھەزرىحي 

 ھەزرىحي ئەٌي:  .ئەٌىگە ثۇ ئىػٕىڭ زەٌىٍي لىٍىپ وۆرضىحىػحي
زەپ  - ػمب ٍۇرجٍىرىغب لبٍحّىسى؟ــ ئۇٔسالحب، ثۇ وۇفەٌىىٍەرگە ٔېّە ثوٌسى؟ ئۇالر ٔېّى

 وۇفەٌىىٍەر:  .ٔبھبٍىحي ٔبرازى وەٍپىَبجحب ضورىسى
زەپ  ...ــ ثىس )ِىطىرٌىك( زوضحٍىرىّىسغب ٍبرزەَ لىٍىع ئۈچۈْ ۋەزە ثەرزۇق، غۇڭب

ثۇٔىڭسىٓ وۆرۈٔۈپ  .ثبضراٌىمالرِۇ ھەَ غۇٔساق زېَىػحي .پەرۋاضىسالرچە جبۋاة ثېرىػحي
غۇٔسالال،  .ئۇالرٔىڭ ِەزىٕىگە وىرىع ئۈچۈْ ئبٌسىٓ پىالٍٔىغبْ ھىٍَىطي ئىسىجۇرۇپحىىي، ثۇ 

ِىطىرٌىك ئۆوحىچىٍەر ٍبٍٔىرىسىٓ چىمىرىپ ھەزرىحي ئەٌىگە وۆرضەجىەْ ِەوحۇثّۇ ثۇٔىڭ ثىر 
ئۆوحىچىٍەر زەضٍىپىسە ھەزرىحي ئوضّبٕٔىڭ ئۆٍىٕي ثەوّۇ چىڭ لورغبۋغب  .زەٌىٍي ئىسى

وضّبْ ضىرجمب چىمبجحي، جبِبئەجىە ئىّبَ ثوالجحي، ضبھبثىٍەر ئۇٔىڭ ئبٌّىسى، غۇڭب ھەزرىحي ئ
وېَىٕچە ئىع چىڭىغب چىممىٍي  .لېػىغب وىرىپ چىمبجحي، ئۇِۇ ضبھبثىٍەرٔي ٍولالپ جۇراجحي

غۇٔىڭ ثىٍەْ، ھەزرىحي ئوضّبْ ھەرلبٍطي ۋاٌىالرغب ذەۋەر ٍوٌالپ، ئۆزىگە ٍبرزەِچي  .جۇرزى
ئەِّب  .َالرٔي ِەزىٕىسىٓ لوغالپ چىمىرىػىٕي جەٌەپ لىٍسىلوغۇْ ئەۋەجىػىٕي ۋە ثۇ ئبضى

ئبضىَالر ھەثىت ئىجٕي ِەضٍەِۀىڭ غبِسىٓ، ِۇئبۋىَە ئىجٕي ذۇزەٍجٕىڭ ِىطىرزىٓ، لەئمە 
ئىجٕي ئبِىرٔىڭ وۇفەزىٓ ۋە ِۇغەجي ئەش ضۇٌەِىٕىڭ ثبضرازىٓ )ذەٌىپىٕىڭ ئەِرى ثىٍەْ( 

ٍىۋاجمبٍٔىمىٕي ئبڭالپ، لورغبۋٔي جېرىّۇ ِەزىٕىٕي لۇجۇٌسۇرۇظ ئۈچۈْ لوغۇْ ثبغالپ وې
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  .وۈچەٍححي
ثىر جۈِە وۈٔي، ھەزرىحي ئوضّبْ ٍۀە جۈِە ٔبِىسىسا جبِبئەجىە ئىّبَ ثوٌۇظ ئۈچۈْ 

ثىر ۋالىححب، ِۇھەِّەز  .جۈِە ذۇججىطىسا ئبضىَالرٔىّۇ جىٍغب ئېٍىپ ئۆجحي .ئۆٍىسىٓ چىمحي
ھەلمىسە ذەٌىپىٕي لوٌالٍسىغبٍٔىمىٕي  ئىجٕي ِەضٍەِە ئورٔىسىٓ جۇرۇپ ِەٌۇَ ثىر ِەضىٍە

ثىٍسۈرِەوچي ثوٌۇۋىسى، ئۆوحىچىٍەرٔىڭ وبجحىجبغٍىرىسىٓ ھەوىُ ئىجٕي جەثەٌە ئورٔىسىٓ 
زەٍس ئىجٕي ضبثىث ئۇٔي جوضّبلچي ثوٌۇۋىسى،  .جۇرۇپ ئۇٔىڭ ئبغسىٕي ئېحىػمب ئۇرۇٔسى

غۇٔىڭ  .ب لبرغي چىمحيئۆوحىچىٍەرٔىڭ ٍۀە ثىر وبجحىجېػي ِۇھەِّەز ئىجٕي لۇجەٍرە ئۇٔىڭغ
 .ثىٍەْ، ذەٌك ئبرىطىسا غەٌَبْ چىمحي ۋە ھەِّىطي ثىر ـ ثىرىگە جبظ ئېحىػمب ثبغٍىسى
 .ئېحىٍغبْ جبغالرزىٓ ثىرى ھەزرىحي ئوضّبٔغب جېگىپ وېحىپ، وۆز ئبٌسى لبراڭغۇٌىػىپ وەجحي

ىرى ثۇ ٍبِبْ ضبھبثىٍەر ۋە ئۇالرٔىڭ ثبٌىٍ .ِۇضۇٌّبٔالر ئۇٔي زەرھبي ئۆٍىگە ٍۆجىەپ چىمحي
  .ئبلىۋەجىە ضەۋەة ثوٌغبْ ئبضىَالرغب ثەوّۇ غىسزەجٍىه ٔبرازىٍىك ثىٍسۈرۈغحي

ھەزرىحي ئەٌىٕىڭ ئوغٍي ھەضەْ، ضەئس ئىجٕي ئەثۇۋەلمبش، ئەثۇھۈرەٍرە، زەٍس ئىجٕي 
 .ضبثىث ۋە ثبغمب ثىر لبٔچە ضبھبثە ثىرٌىػىپ ئبضىَالرغب لبرغي لوراي ئىػٍەجّەوچي ثوٌسى

چۈٔىي ئۇ ئۆزى ضەۋەثٍىه ثىرەر ئىػٕىڭ چىمىپ  .ذەٌىپە ئۇالرغب رۇذطەت لىٍّىسىئەِّب 
ثۇ ۋەلەزىٓ وېَىٓ ھەزرىحي ئوضّبْ ھەزرىحي ئەٌي، جەٌھە ۋە زۇثەٍر  .لېٍىػىٕي ذبٌىّبٍححي

 .ثىٍەْ ثىر ـ ثىرٌەپ وۆرۈغۈپ ئۆٍىگە لبٍحمبٔسا، ئۆٍىٕىڭ ئەجراپىٕىڭ پۈجۈٍٔەً لورغبٌغبٔىسى
 . وەجىۀچە، جبوي غېھىث ثوٌغبٔغب لەزەر ئۆٍىسىٓ ضىرجمب چىمبٌّىسىغۇ ثىر وىرىپ 

ھەزرىحي ئوضّبْ ئۆٍىگە لبِىٍىپ لبٌغبْ ثۇ وۈٍٔەرزە، ئبضىَالر ِىطىرٌىك ئەي غەفىمي 
ئەِّب ھەزرىحي ئەٌي ٍبوي جەٌھە  .ئىجٕي ھبرة ئەي لەئمىٕي جبِبئەجىە ئىّبَ لىٍىپ جەٍىٍٕىسى

  .ىىطىسىٓ ثىرى ئىّبَ ثوالجحيِەضجىسجە ثوٌۇپ لبٌطب، ئۇ ئىى
لىَىٓ ئەھۋاٌسا لبٌغبْ  .ئبزغۇٔالر ھەزرىحي ئوضّبٕٔىڭ ئۆٍىگە ضۇ جوغۇغٕىّۇ چەوٍىسى 

ھەزرىحي ئوضّبْ ھەزرىحي ئەٌي، جەٌھە، زۇثەٍر، ھەزرىحي ئبئىػە ۋە ِۇئّىٍٕەرٔىڭ ثبغمب 
ۋە پەٍغەِجەر  ھەزرىحي ئەٌي .ئبٔىٍىرىغب ذەۋەر ٍوٌالپ، ئۇالرزىٓ ٍبرزەَ جەٌەپ لىٍسى

 .ئەٌەٍھطىطبالِٕىڭ ئبٍبٌي ئۇِّۇ ھەثىجە راٍِە ئۇٔىڭغب ٍبرزەَ لىٍىع ئۈچۈْ وۆپ جىرىػحي
ئۇالر ئبضىَالرغب جىً ـ ئبھبٔەت لىٍىپ ثبلمبْ ثوٌطىّۇ، ثۇ ئبضىَالرغب ئبرجۇق گەپ لىٍىپ 

  .ٍۈرۈغٕىڭ ھېچمبٔساق پبٍسىطي لبٌّىغبٔىسى
ە جۇرۇپ ئۇالرغب ٔەضىھەجٍىه ضۆزٌەرٔي لىٍىپ ثەزىسە ھەزرىحي ئوضّبْ ئۆٍٕىڭ ئىچىس

ئۇالر غۇٔساق ۋەھػىٍَىػىپ  .ثبلبجحي، ئەِّب ئۇٔىڭ ضۆزٌىرىگە ھېچىىُ پىطۀث لىٍّىسى
وەجىۀىسىىي، ثىر لېحىُ ئۇِّۇ ھەثىجە ھەزرىحي ئوضّبٔغب ضۇ ئېٍىپ وەٌگۀىسى، ئبضىَالر 

ٍھىططبالِٕىڭ ئبٍبٌي ٍەرگە ٍىمىٍىپ پەٍغەِجەر ئەٌە .ئۇِّۇ ھەثىجۀىڭ لېچىرىٕي ئۈروۈجىۋەجحي
ثۇ ھۆرِەجطىسٌىه ِەزىٕە ذەٌمىٕي چۆچۈجۈپ لوٍسى، ھېچىىُ ضىرجمب  .چۈغىىٍي جبش لبٌسى

ھەزرىحي ئوضّبٕٔىڭ ھبٍبجىسىٓ ئۀطىرىگەْ ضبھبثىٍەر  .لوراٌطىس چىمّبٍسىغبْ ثوٌسى
ٕىڭ ئوغٍي ئبثسۇٌالھ، ثۇالر: ھەزرىحي ئبثجبض .ثبٌىٍىرىٕي ئۇٔي لوغساظ ئۈچۈْ ئۆٍىگە ئەۋەجحي

ھەزرىحي ئۆِەرٔىڭ ئوغٍي ئبثسۇٌالھ، زۇثەٍرٔىڭ ئوغٍي ئبثسۇٌالھ، ھەزرىحي ئەٌىٕىڭ ئىىىي 
 .ئوغٍي ھەضەْ ۋە ھۈضەْ، جەٌھۀىڭ ئوغٍي ِۇھەِّەز ۋە ثبغمب ثىرٔەچچە ٍبظ ٍىگىث ئىسى

ەپ لىٍسى ۋە ھەزرىحي ئوضّبْ ثۇالرزىٓ ئبضىَالرغب لبرغي ھەرگىس لوراي ئىػٍەجّەضٍىىٕي جەٌ
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  .ئەوطىچە ھەرىىەت لىٍّبلچي ثوٌغبٔالرٔي لبجحىك ئبگبھالٔسۇرزى
ئۇ وەجىۀسىٓ وېَىٓ،  .ئۇ ۋالىحالرزا، ھەزرىحي ئبئىػە ھەجگە ثېرىػمب ٔىَەت لىٍغبٔىسى

ھەزرىحي ئوضّبْ ھەزرىحي ئبثجبضٕىڭ ئوغٍي ئبثسۇٌالھٕي ئۇ ٍىً ھەجگە ثبرِبلچي ثوٌغبٔالرغب 
ۇٌالھ ثبغمب ٍبظ زوضحٍىرى ثىٍەْ ثىٍٍە ئۇٔي لوغساظ ئۈچۈْ ِەزىٕىسە ئبثس .ِەضئۇي لىٍسى

لېٍىػٕي ذبٌىطىّۇ، ھەزرىحي ئوضّبْ ئۆز ئەِرىسە چىڭ جۇرزى، غۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇ ِەججۇرىٌَ 
 . ٍوٌغب چىمحي

وۆپ ئۆجّەً ئۆوحىچىٍەرٔي جبزىالظ ئۈچۈْ ٍبرزەِگە وېٍىۋاجمبْ لوغۇٕٔىڭ ٍېمىٍٕىػىپ 
وېٍىۋاجمبْ لوغۇٕٔىڭ ۋازىً لۇراغب ٍېحىپ وەٌگۀٍىىي ھەلمىسە ذەۋەر لبٌغبٍٔىمي، غبِسىٓ 

ثۇٔي ئبڭٍىغبْ ئبضىَالر ئباللسازە ثوٌۇغمب ثبغٍىسى ۋە ئۆزٌىرىٕىڭ لەثىھ ِۇززىئبضىغب  .جبرلبٌسى
ئەِّب ئىػىىٕي لوغساپ جۇرغبْ ٍبظ  .ٍېحىع ئۈچۈْ، ئۆٍٕىڭ ئىچىگە وىرِەوچي ثوٌۇغحي

ئەِّب ئبزغۇٔالر جېرىّۇ ئەضەثىٍَىػىپ، ھەزرىحي ئوضّبٕٔىڭ  .جوضۇۋاٌسىضبھبثىٍەر ئۇالرٔي 
ئۆٍي ثىٍەْ ئۆِەر ئىجٕي ھبزىّٕىڭ ئۆٍي ئبرىٍىمىسىىي ثوغٍۇق ئبرلىٍىك ئۆٍٕىڭ ئىچىگە وىرىپ 

  .ئىػىىىە ئوت لوٍۇۋەجحي
ۋەزىَەت ثۇ ئەھۋاٌغب ٍەجىەْ ثوٌطىّۇ، ھەزرىحي ئوضّبْ ٍبظ ضبھبثىٍەرٔىڭ لوٌىٕي لبْ 

ىٍّبضٍىممب ئبگبھالٔسۇرزى ۋە ئبضىَالرغب لبرغي لوراي ئىػٍەجّەضٍىىىٕي لبٍحب ـ لبٍحب ل
ئۇالرٔىڭ ئبرىطىسىىي ثەزىٍىرى پەلەت ذەٌىپىٕىڭ ئەِرىگە لبرغي چىمّبضٍىك ۋە  .جېىىٍىسى

ئەِّب  .ئۇٔىڭغب ھۆرِەجطىسٌىه لىٍّبضٍىك ئۈچۈٔال لوٌىسىىي لىٍىچٕي ٍەرگە جبغٍىۋەجحي
ەجىەْ ثۇ ئبضىَالر ثۇ ٍبظ ضبھبثىٍەرٔىڭ وۆزى ئبٌسىسا ذەٌىپىٕىڭ ئۈضحىگە ۋەھػىٍَىػىپ و
ثەزثەخ ئەي غەفىمي ئىجٕي ھبرة ئەي لەئمي ھەزرىحي ئوضّبٕٔىڭ ثېػىغب ثىر  .ٍوپۇرۇٌۇپ وەٌسى

ھەزرىحي ئوضّبٕٔي لوغساظ ئۈچۈْ ئبرىغب  .پبرچە جۆِۈر ثىٍەْ ئۇرۇپ، ئۇٔي غېھىث لىٍسى
ٕىڭ ئبٍبٌي( ٔبئىٍەگە ئېحىٍىپ وەٌگەْ لۇجەٍرە ئىجٕي ھەِراْ وىرگەْ )ھەزرىحي ئوضّبٔ

ثۇ ئبضىَٕىڭ لېرىٕسىػي  .ئىطىٍّىه ئبضىٌ ثىر ئۇرۇپال ئۇٔىڭ ثبرِبلٍىرىٕي وېىطپ جبغٍىسى
ضۇزاْ ئىجٕي ھەِراْ ۋە لىٕبٔە ئىجٕي ثەغىر ئىجٕي ئۇجبثّۇ ذەٌىپىٕىڭ لبجىٍٍىرى ئبرىطىسا 

ەزرىحي ئوضّبٕٔي ئبِر ئىجٕي ئەي ئەذّەق ئىطىٍّىه ثىر ٍۀە ثىر رىۋاٍەجىە وۆرە، ھ .ئىسى
  .ئبضىٌ غېھىث لىٍغبٔىسى

 .ضۇزاْ ئىجٕي ھەِرإٔي ئۆٌحۈرىۋەجحي ،ھەزرىحي ئوضّبٕٔىڭ ذىسِەجچىٍىرىسىٓ ثىرى
ھەزرىحي ئوضّبٕٔىڭ  .ئەِّب ئۇٔىڭ ئبوىطي لۇجەٍرە ئىجٕي ھەِراْ ذىسِەجچىٕي غېھىث لىٍسى

ۋەزىَەت جېرىّۇ  .ەٍرە ئىجٕي ھەِرإٔي ئۆٌحۈرىۋەجحيلۇج ،ٍۀە ثىر ذىسِەجچىطي
ئبضىَالر ھەزرىحي ئوضّبٕٔىڭ ئۆٍىٕي ۋە زۆٌەت ذەزىٕىطىٕي ثۇالڭ ـ جبالڭ  .جىسزىٍَەغحي

ئورۇٔالغحۇرغبْ ۋە لېچىپ لۇجۇٌغىٍي ثوٌّبٍسىغبْ جەلسىر ئىسى ـ هللا ثۇ ِۇضىجەت ا .لىٍسى
ـ  35ىحي ئوضّبْ ئىجٕي ئەفۋاْ ھىجرىَە ئەٌۋەجحە! جۆت ذەٌىپىٕىڭ ئۈچىٕچىطي ثوٌغبْ ھەزر

ٍىً ذەٌىپىٍىه  12وۈْ وەَ  12ئۇ  .ـ وۈٔي غېھىث لىٍىٕسى 18ٍىٍي، زۇٌھەججە ئېَىٕىڭ 
ھبجىالر ِەزىٕىگە لبٍحىپ، ذەٌىپىٕىڭ  .ٍېػىسا ئىسى 82لىٍسى، غېھىث ثوٌغبْ ۋالىححب، 

ئورٔىحىٍىپ ثوٌۇّٔىغبٍٔىمىٕي  قغېھىث لىٍىٕغبٍٔىمىٕي ۋە غەھەر ئبِبٍٔىمٕىڭ جېري جوٌۇ
  .وۆرزى

ِەغھۇر ئۇرۇِە لۇزۇلىٕي ئۆز پۇٌىغب ضېحىۋېٍىپ، ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ئوِۇِىٌ ِۀپەئەجىگە 
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ضۇٔغبْ، لۇرئبٔي وەرىّٕىڭ ثۈگۈٔىي غەوىٍسە لىٍىپ رەجٍىگەْ ۋە جبِبئەت وۆپىَىپ وېحىپ، 
ضىغب ثىٕبئەْ ِەضجىسٔي ِەضجىسوە پبجّىغبٍٔىمحىٓ، پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئبرزۇ

ئۇٔىڭ ضبٔبپ جۈگەجىۈضىس زەرىجىسە وۆپ  .وېڭەٍحىپ ٍبضىغبْ وىػي ھەزرىحي ئوضّبْ ئىسى
 ئۇٔىڭسىٓ رازى ثوٌطۇْ! هللا ا .پەزىٍەجٍىه ئىػٍىرى ثبرزۇر

 

ھەزرىتي ئەٌي رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ھبٍبتي ۋە ثۇ  .ثەغىٕچي ثبپ
 ٍەرھەروەتدەۋىردىىي 

 ھبٍبتيھەزرىتي ئەٌىٕىڭ 
ِۇئّىٍٕەرٔىڭ ئەِىرى ھەزرىحي ئەٌي ئىجٕي ئەثۇ جبٌىپ رەضۇٌۇٌالھٕىڭ جبغىطىٕىڭ ئوغٍي، 
وۈٍئوغٍي )لىسى فبجىّۀىڭ ٍوٌسىػي(، جۆت چوڭ ذەٌىپىٕىڭ جۆجىٕچىطي، ئىطالِٕي جۇٔجي 
ثوٌۇپ لوثۇي لىٍغبٔالرزىٓ ۋە زۇَٔبزا جۀٕەت ثىٍەْ ذۇظ ثېػبرەت ثېرىٍگەْ ئوْ چوڭ 

ٍىً ثۇرۇْ جۇغۇٌغبْ ثوٌۇپ، پەٍغەِجەر  23ئۇ ھىجرەجحىٓ  .ثىرى ئىسىضبھبثىٕىڭ 
ئبثسۇٌّۇجەٌٍىپ  ئەثۇ جبٌىپ ئىجٕي ئۇٔىڭ زازىطي .ٍبظ وىچىه ئىسى 30ئەٌەٍھىططبالِسىٓ 

جەذەٌٍۇضي ثىٍەْ جؤۇٌغبْ ثوٌۇپ، « ئەثۇ جبٌىپ»ئۇ،  .ئىجٕي ھبغىُ ئىجٕي ئبثسىّۀٕبفحۇر
ئۇ  .ز جبغىطي ثوٌۇپ، لۇرەٍػٍەرٔىڭ ِۆجىۋەرٌىرىسىٓ ئىسىپەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئۆ

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ۋە ثبغمب ِۇضۇٌّبٔالرٔي ِەوىە ِۇغرىىٍىرىسىٓ وۆپ لوغسىغبْ 
ھەزرىحي ئەٌىٕىڭ ئبٔىطي ئەضەز  .ثوٌطىّۇ، ئۆزىّۇ ئىّبْ ئېَحّىسى ۋە وبپىر پېحي ئۆٌۈپ وەجحي

ى فبجىّە ثوٌۇپ، ئىطالِٕي لوثۇي لىٍىپ ِەزىٕىگە ئىجٕي ھبغىُ ئىجٕي ئبثسىّۀٕبفٕىڭ لىس
  .ھىجرەت لىٍغبٔىسى

چۈٔىي  .ھەزرىحي ئەٌي ئبضبضەْ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئۆٍىسە چوڭ ثوٌغبٔىسى
غۇڭب  .زازىطي ئەثۇ جبٌىپٕىڭ ھبي ـ ئەھۋاٌي ٔبچبر ثوٌغبٕٔىڭ ئۈضحىگە، ثبال ـ چبلىطي وۆپ ئىسى

غمب جبغىٍىرى ثىٍەْ ِەضٍىھەجٍىػىپ، ئۇٔىڭغب ٍبرزەَ لىٍّبلچي پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ثب
ثوٌسى ۋە ئۇٔي ٍولالپ ثېرىپ، ثەزى ثبٌىٍىرىٕي ئۆزٌىرىٕىڭ ثېمىپ چوڭ لىٍّبلچي 

ثبٌىٍىرىّسىٓ ذبٌىغىٕىٕي ئېٍىڭالر، ئەِّب ئۇلەٍٍٕي »ئەثۇ جبٌىپ ئۇالرغب:  .ثوٌغبٍٔىمىٕي ئېَححي
پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ھەزرىحي ئەٌىٕي، ھەزرىحي  غۇٔىڭ ثىٍەْ .زېسى« ِبڭب لوٍۇڭالر!

  .ئبثجبش جبفەرٔي ئېٍىپ، ئۇالرٔىڭ جەرثىَەٌىرىٕي ئۆز ئۈضحىٍىرىگە ئبٌسى
پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ئۆزىگە ۋەھَي چۈغىۀسىٓ وېَىٓ ئبٌسى ثىٍەْ ئۆز 

ئۇِۇ  .ثبر ئىسىئۇالرٔىڭ ئبرىطىسا ئەٌىّۇ  .سېسىئبئىٍىطىسىىىٍەرٔي ِۇضۇٌّبْ ثوٌۇغمب ئۈٔ
 .ئۇ ۋالىحالرزا ئۇ جېري ئوْ ٍبغمىّۇ وىرِىگۀىسى .ثبغمىٍىرىغب ئوذػبظ زەرھبي ئىّبْ ئېَححي

ئۇ ثۇجمب پەلەجال  .ھەزرىحي ئەٌي ئىطالِٕي لوثۇي لىٍغبْ جۇٔجي ثبال ِۇضۇٌّبْ ھېطبثٍىٕىسۇ
ِۇضۇٌّبٔالر وۆپ ئۆجّەً،  .چولۇّٔىغبْ ثوٌۇپ، پۈجۈٍٔەً ئىطالَ جەرثىَىطىسە چوڭ ثوٌسى

سى، ھەزرىحي ئەٌي ثۇ جەڭٍەرٔىڭ ئەڭ ٔثىٍەْ ِۇغرىىالر ئبرىطىسا لوراٌٍىك جولۇٔۇغالر ثبغال
ئۇ ئىطالَ لوغۇٍٔىرى ضېپىسا زۈغّۀگە لبرغي ثبجۇرالرچە جەڭ  .چوڭ لەھرىّبٔىغب ئبٍالٔسى

ت ثوٌغبٔسىٓ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ۋاپب .لىالجحي ۋە زۈغّۀٍەرگە پەلەجال ئبراَ ثەرِەٍححي
ئۇٔىڭغب جۇٔجي ثوٌۇپ  .وېَىٓ، ِۇضۇٌّبٔالر ھەزرىحي ئەثۇثەورىٕي ذەٌىپىٍىىىە جەٍىٍٕىسى
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ھەزرىحي ئەٌي ھەر زائىُ ھەزرىحي ئەثۇثەورىٕىڭ  .ثەٍئەت لىٍغبٔالرزىٓ ثىرى ھەزرىحي ئەٌي ئىسى
جۇَ لىٍغبٔالر ثوٌۇپّۇ ِۇرجەزٌەر، زاوبت ثېرىػٕي ذبٌىّىغبٔالر ۋە ِەزىٕىگە ھۇ .ٍېٕىسا ثوٌسى

چىمبرغبْ لبالٍّىمبٔچىٍىمالرزا ئۇ ھەِىػە ھەزرىحي ئەثۇثەورىٕي لوٌالپ، وۈچىٕىڭ ٍېحىػىچە 
 .ھەزرىحي ئەثۇثەورىّۇ ئۇٔىڭسىٓ رازى ثوٌغبْ ھبٌسا ئۇ ئبٌەِگە ضەپەر لىٍسى .ٍبرزەَ لىٍسى

ثوٌغبٔسا: ھەزرىحي ئەثۇثەورى ئۆز ئورٔىغب ھەزرىحي ئۆِەرٔي ذەٌىپە لىٍىپ جەٍىٍٕىّەوچي 
ئۇ ھەزرىحي  .زەپ ۋارلىرىغىٕىّۇ ھەزرىحي ئەٌي ئىسى« ئۇٔىڭسىٓ ثبغمىطىٕي ذبٌىّبٍّىس!»

 .ئۆِەرگىّۇ ھەر زائىُ ٍبر ـ ٍۆٌەن ثوٌسى، ئىػٍىرىغب ٍبرزەٍِەغحي ۋە ئۇٔىڭ لبزىٍىمىٕي لىٍسى
ھۆوۈٍِىرىٕي  ٔىڭهللاثىر ئىػمب لبرار ثېرىػحە، جوغرا ِۇئبِىٍە لىٍىػحب، ئوً ـ پىىىرٌىرىسە ۋە 

ئىجرا لىٍىع ٍوٌىسا ھېچىىّٕىڭ گەپ ـ ضۆزىگە پەرۋا لىٍّبضٍىمحب ھەزرىحي ئۆِەرگە ئەڭ 
  .ئوذػبٍسىغىٕي ھەزرىحي ئەٌي ئىسى

ھەزرىحي ئەٌي  .ھەزرىحي ئۆِەرزىٓ وېَىٓ ھەزرىحي ئوضّبْ ذەٌىپىٍىىىە جەٍىٍٕۀسى
پ، ئەڭ ٍېمىٓ ٍبرزەِچىطي ئۇٔىڭغب زەرھبي ثەٍئەت لىٍسى ۋە ئۇٔىڭ ٍېٕىسىٓ ئورۇْ ئېٍى

ئبضىَالر  .ھەزرىحي ئوضّبّٔۇ ھەِىػە ئۇٔىڭ ثىٍەْ ِەضٍىھەجٍىػىپ ئىع لىالجحي .ثوٌسى
ھەزرىحي ئوضّبٕٔىڭ ئۆٍىٕي لورغبۋغب ئبٌغبْ ۋالىححب، ھەزرىحي ئەٌي ئۆزىٕىڭ ھەزرىحي ئوضّبْ 

ي ئەٌىٕىڭ ئوغۇٌٍىرى زەرۋەلە، لورغبۋ جەرٍبٔىسا ھەزرىح .جەرەپسارى ئىىۀٍىىىٕي ثبٍبْ لىٍسى
ھەزرىحي  .سېسىوېچە ـ وۈٔسۈز ھەزرىحي ئوضّبٕٔىڭ ئىػىىىسە لبراۋۇٌٍۇق لىٍىپ، ئۇٔي لوغ

ئۇ  .ئوضّبْ غېھىث لىٍىٕغبٔسىٓ وېَىٓ، ِۇضۇٌّبٔالر ھەزرىحي ئەٌىٕي ذەٌىپىٍىىىە جەٍىٍٕىسى
ٔىغب ھەرزائىُ چۈٔىي ئۇ ذەٌىپە ثوٌۇغٕىڭ ئور .ثبغحب ثۇ ۋەزىپىٕي لوثۇي لىٍىػٕي ذبٌىّىسى

ئەِّب ضبھبثىٍەر ئىطالَ ئۈِّىحىٕي ئۇ  .ذەٌىپىٕىڭ ِەضٍىھەجچىطي ثوٌۇغٕي جېرىّۇ ٍبلحۇراجحي
وۈٍٔەرزىىي لىَىٓ ئەھۋاٌسىٓ لۇجۇٌسۇرۇظ ئۈچۈْ ئۇٔىڭ ذەٌىپە ثوٌۇغىٕي لەجئىٌ جەٌەپ 

غۇٔىڭ ثىٍەْ، ئۇ ئۈِّەجٕي ثۇ ذەجەرٌىه ۋەزىَەجٕىڭ چبڭگىٍىسىٓ  .لىٍىپ جۇرۇۋاٌسى
ۇجۇٌسۇرۇظ ئۈِىسىسە )گەرچە ذبٌىّىطىّۇ(، ذەٌىپىٍىىٕي لوثۇي لىٍىػمب ِەججۇر ثوٌسى ۋە ثۇ ل

ئەپطۇضٍىٕبرٌىمي، ھەزرىحي ئەٌي ذەٌىپىٍىىىە  .ئېغىر ِەضئۇٌىَەجٕي ئۆز زىّّىطىگە ئبٌسى
جەٍىٍٕۀگەْ ۋالىححب ِۇضۇٌّبٔالر ثەوّۇ پەرىػبْ ئەھۋاٌسا ثوٌۇپ، ضبھبثىٍەر غۈثھىٍەرزىٓ ٍىراق 

  .جۇرۇغمب جىرىػحي، ھەجحب ثەزىٍىرى ھەزرىحي ئەٌىگە ثەٍئەجّۇ لىٍّىسى
ثۇ ۋالىحالرزا، ضۈرىَە ئەجراپي غبَ ۋاٌىطي ِۇئبۋىَە ئىجٕي ئەثۇ ضۇفَبٕٔىڭ ھۆوۈِرأٍىمي 

ئۇِۇ ۋەزىَەت ِۇلىّالغمىچە ھەزرىحي ئەٌىٕىڭ ذەٌىپىٍىىىٕي ئېحىراپ لىٍىػٕي  .ئبضحىسا ئىسى
، ئۇ ئىىىىطىٕىڭ ئبرىطىسا ِۇضۇٌّبٔالرٔي لبٍغۇالٔسۇرغبْ ۋە ھەر غۇٔىڭ ثىٍەْ .ذبٌىّىسى

ـ  40ٔىھبٍەت، ھەزرىحي ئەٌي ھىجرىَۀىڭ  .ۋالىث لبٍغۇالٔسۇرىسىغبْ لبٍٔىك ۋەلەٌەر ٍۈز ثەرزى
ـ وۈٔي ضەھەرزە ثبِسات ٔبِىسى ۋالحىسا، ذبۋارىجالرزىٓ ئبثسۇررەھّبْ  17ٍىٍي، راِىسإٔىڭ 

ِېَىث  .رى ئىطىٍّىه ثىر لبٔرور جەرىپىسىٓ غېھىث لىٍىٕسىئىجٕي ِۇٌجەَ ئەي ھۇِەٍ
 ئۇٔىڭغب رەھّەت لىٍطۇْ!هللا ا .ٔبِىسىٕي ئوغٍي ھەزرىحي ھەضەْ چۈغۈرزى

ھەزرىحي ئەٌي ھىجرەجٕىڭ ئىىىىٕچي ٍىٍي پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ لىسى فبجىّەگە 
فبجىّە  .ئۆٍٍۀّىسى ئۆٍٍۀسى ۋە ئۇ )ھەزرىحي فبجىّە( ھبٍبت ۋالحىسا ثبغمب ھېچىىّگە

ھىجرەجٕىڭ ئوْ ثىرىٕچي ٍىٍي ۋاپبت ثوٌغبٔسىٓ وېَىٓ ئۇِّۇي ثۀىٓ ثىٕحي ھبراَ ئەي 
ثۇ ئبٍبٌىسىٓ ئبثجبش، جبفەر، ئبثسۇٌالھ ۋە ئوضّبْ ئىطىٍّىه ثبٌىٍىرى  .وىالثىََەگە ئۆٍٍۀسى
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ثۇ جۆت  .ٍىٕسىجۇغۇٌسى، ئەِّب ھەِّىطي ھەزرىحي ھۈضەْ ثىٍەْ ثىرٌىىحە وەرثبالزا لەجىً لى
ھەزرىحي ئەٌي وېَىٕچە، ٌەٍال  .لېرىٕساظ ئىچىسە ئبثجبضحىٓ ثبغمىٍىرىسىٓ ئەۋالز لبٌّىغبٔىسى

ثۇ ئبٍبٌىسىّٕۇ ئبثسۇٌالھ ۋە ئەثۇثەورى ئىطىٍّىه  .ثىٕحي ِەضئۇز ئەي جەِىّىََەگە ئۆٍٍۀسى
حە وەرثبالزا ثۇالرِۇ ثبغمىٍىرىسەن ھەزرىحي ھۈضەٍٓ ثىٍەْ ثىرٌىى .ئىىىي ئوغٍي جۇغۇٌسى

ئۇٔسىٓ ثبغمب، ئەضّب ثىٕحي ئۇِەٍص ئەي  .ھەر ئىىىىطىسىٓ ئەۋالز لبٌّىسى .غېھىث لىٍىٕسى
جبفەر  .ثۇرۇْ ثۇ ئبٍبي ھەزرىحي ئەٌىٕىڭ ئبوىطي جبفەرٔىڭ ئبٍبٌي ئىسى .ھۇضۇِىََەگە ئۆٍٍۀسى

ىىبھىغب ئبٌسى زا غېھىث ثوٌغبٔسىٓ وېَىٓ، ھەزرىحي ئەثۇثەورى ئۇ ئبٍبٌٕي ئۆز ٔ« ِۇجە جېڭي»
ھەزرىحي ئەثۇثەورى ۋاپبت ثوٌغبٔسىٓ وېَىٓ، ثۇ  .ۋە ِۇھەِّەز ئىطىٍّىه ثبٌطي زۇَٔبغب وەٌسى

ئەضّب ھەزرىحي ئەٌىسىٓ ٍەھَب، ِۇھەِّەز ئەي ئەضغەر ۋە  .ئبٍبي ھەزرىحي ئەٌىگە ٔىىبھالٔسى
ثۀي  ئبٔسىٓ .ئەِّب ئۈچىٍىطىٕىڭ ٔەضەثي ئۈزۈٌسى .ئەٍٓ ئىطىٍّىه ئۈچ ئوغۇي جۇغسى

ثۇ ئبٍبي ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىس  .جەغٍىت لەثىٍىطىسىٓ ئۇِّۇ ھەثىجە ثىٕحي زەِئبغب ئۆٍٍۀسى
ئۇِّۇ ھەثىجە  .ئىرالٕىڭ ئەٍٕۇت جەِىر زېگەْ ٍەرٔي فەجىھ لىٍغبْ ۋالىححب ئەضىر ئبٌغبٔىسى

ٍېػىسا  35ئۆِەر  .ھەزرىحي ئەٌىسىٓ ئۆِەر ۋە رۇلىَە ئىطىٍّىه ئىىىي پەرزۀحٍىه ثوٌسى
ئۇٔسىٓ وېَىٓ، ئۇِّۇ ضەئىس ثىٕحي ئۇرۋە ئىجٕي  .اپبت ثوٌسى ۋە ئۇٔىڭ ٔەضەثي زاۋاِالغحيۋ

ثۇ ئبٍبٌسىٓ ئۇِّۇي ھەضەْ ۋە راٍِە ئەي وۇثرا ئىطىٍّىه  .ِەضئۇز ئەش ضەلبفىََەگە ئۆٍٍۀسى
ۋە ٍۀە پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ثبغمب ثىر وۈٍئوغٍي ئەثۇي ئبضٕىڭ  .ئىىىي لىس جۇغۇٌسى

ثۇ ئبٍبٌسىٓ  .لىسى، ٍۀي ھەزرىحي فبجىّۀىڭ ھەِػىرىطي زەٍٕەپٕىڭ لىسى ئۇِبِەگە ئۆٍٍۀسى
ئەڭ ئبذىرىسا، ثۀي ھبٔىفە لەثىٍىطىسىٓ ھەۋٌە ثىٕحي . ِۇھەِّەز ئەي ئەۋضبت جۇغۇٌسى

ثۇ ئبٍبي ِۇرجەزٌىه ھەرىىەجٍىرى ۋالحىسا ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىس جەرىپىسىٓ  .جبفەرگە ئۆٍٍۀسى
ثۇ ئبٍبٌسىّٕۇ ِۇھەِّەز ئىجٕي ئەي ھۀەفىََە زەپ جؤۇٌغبْ ِۇھەِّەز  .ئېٍىٕغبٔىسى ئەضىرگە

 19ھەزرىحي ئەٌي ۋاپبت ثوٌغبْ ۋالىححب جۆت ئبٍبٌي ۋە  .ئەي ئەوجەر ئىطىٍّىه ثبٌىطي جۇغۇٌسى
 ئبٔىٍىرىٕىڭ ئىطّي ثىٍىّٕىگەْ لىسٌىرىٕىڭ ئىطىٍّىرى جۆۋۀسىىىچە:  .چۆرىطي ثبر ئىسى

، ِەٍّۇٔە، زەٍٕەپ ئەش ضۇغرا )وىچىه زەٍٕەپ(، راٍِە ئەش ضۇغرا )وىچىه ئۇِّۇھبٔي
راٍِە(، ئۇِّۇ گۈٌطۈَ ئەش ضۇغرا )وىچىه ئۇِّۇ گۈٌطۈَ(، فبجىّە، ئۇِبِە، ذەزىچە، ئۇِّۇي 

 . وىراَ، ئۇِّۇ جبفەر، ئۇِّۇ ضەٌەِە ۋە جۇِبٔە
ئەِّب ثۇالرٔىڭ  .ثبٌىطي ثوٌغبٔىسى 31لىس، جەِئىٌ  17ئوغۇي،  14ھەزرىحي ئەٌىٕىڭ 

وۆپىٕچىطي وەرثبالزا غېھىث لىٍىٕغبْ ثوٌۇپ، ٔەضەثي پەلەت ثەظ ثبٌىطي ئبرلىٍىمال 
ثۇالر: ھەزرىحي ھەضەْ، )ٔەۋرىطي ئەٌي زەٍٕەي ئبثىسىٓ ئبرلىٍىك( ھەزرىحي  .زاۋاِالغحي

ئەٌىٕىڭ ھەزرىحي . ھۈضەٍىٓ، ِۇھەِّەز ئىجٕي ئەي ھبٔىفىََە، ئبثجبش ۋە ئۆِەر لبجبرٌىمالر ئىسى
ثەزىٍەر ئۇٔىڭ وۇفەگە زەپٕە  .ِبزىرىٕىڭ لەٍەرزە ئىىۀٍىىي ھبزرغىچە ئېٕىك ئەِەش

 .لىٍىٕغبٍٔىمىٕي ۋە وېَىٕچە ثبٌىٍىرى جەرىپىسىٓ ِەزىٕىگە وۆچۈرۈٌگۀٍىىىٕي رىۋاٍەت لىٍىسۇ
ٕىڭ ثەزىٍەر ثوٌطب، ِەذپىٌ زەپٕە لىٍىع ئۈچۈْ جبۋۇجىٕىڭ ثىر جۆگىگە ئبرجىٍغبٍٔىمىٕي ۋە جۆگى

ٔېّە ئۈچۈٔسۇر ٍولبپ وەجىۀٍىىىٕي، جبۋۇجٕىڭ ئىچىسە لىّّەجٍىه ثبٍٍىك ثبر زەپ ئوٍٍىغبْ ثىر 
جوپ وىػىٕىڭ جۆگىٕي جىمىۋاٌغبٍٔىمىٕي، ئەِّب جبۋۇجٕي ئېچىپ، ھەزرىحي ئەٌىٕىڭ ِېَىحىسىٓ 

  .لىٍىػىسۇ ثبغمب ٔەرضە جبپبٌّىغبْ ثۇ وىػىٍەرٔىڭ ئۇٔي جەً جېغىغب زەپٕە لىٍغبٔىٍىمىٕي رىۋاٍەت
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 ھەزرىتي ئەٌىٕىڭ خەٌىپىٍىىي
ثۇ ئبرىسا،  .ھەزرىحي ئوضّبْ غېھىث لىٍىٕغبٔسىٓ وېَىٓ، ِەزىٕە ئىگىطىس لبٌغبٔىسى

ئۆوحىچىٍەرٔىڭ وبجحىجېػي ئەي غەفىمي ئىجٕي ھبرة ئەي لەئمي ھۆوۈِرأٍىمٕي ئۆز چبڭگىٍىغب 
ِەزىٕىٕىڭ  .وؤحروي لىٍىۋاٌغبٔىسىئەٌۋەجحە، پۈجۈْ جەِئىَەجٕي ثۇ ئۆوحىچىٍەر  .وىرگۈزىۋاٌسى

ئەضٍي ذەٌمي )وۆپىٕچىطىٕي ضبھبثىٍەر ۋە ئۇالرٔىڭ ثبال ـ چبلىٍىرى جەغىىً لىٍىسۇ( 
ثۇ ۋەزىَەت ثەظ وۈْ  .ھېچمبٔساق ئىػمب ئبرىٍىػبٌّبٍححي، ئبرىٍىػىػمىّۇ پېحىٕبٌّبٍححي

ىحىع ئۈچۈْ چولۇَ ثىر ثۇ ئەھۋإٌىڭ جۈزىحىٍىػي ۋە جەِئىَەت ِۇلىٍّىمىٕي ئورٔ .زاۋاِالغحي
ثۇٔي ِۇھبجىر ۋە ئۀطبرالرٔىڭ ِۆجىۋەرٌىرى ئوٍٍىػىپ، ئۆز  .ذەٌىپە جەٍىٍٕىٕىػي وېرەن ئىسى

ئۆٌحۈرۈپ ثوٌغبٔسىٓ ئبضىَالر ئبٌسىٕمي ذەٌىپىٕي  .ئبرىٍىرىسىٓ ثىرىٕي جبٌٍىػي وېرەن ئىسى
ىرٌىمالر ھەزرىحي ِىط .ٍېڭي ذەٌىپە ھەلمىسە ثىر ـ ثىرى ثىٍەْ ئىرحىالپ لىٍىػحي وىَىٓ
وۇفەٌىىٍەر ثوٌطب، زۇثەٍر ئىجٕي ئەي ئبۋإِي  ،ثبضراٌىمالر جەٌھە ئىجٕي ئۇثەٍسۇٌالھٕي، ئەٌىٕي

ثۇ ئۈچ ضبھبثە ئبضىَالرٔىڭ  .لەجئىٌ لوثۇي لىٍّىسىھىچمبٍطىطي جەٌەپ لىٍىػحي، ئەِّب 
ضەئس ئىجٕي جەوٍىپىٕي لەجئىٌ رەت لىٍغبٔسىٓ وېَىٓ، ئبضىَالر ٍۀە چوڭ ضبھبثىٍەرزىٓ 

ئبٔسىٓ وېَىٓ ئۇالر  .ئەِّب ئۇِۇ جەوٍىپىٕي لەجئىٌ رەت لىٍسى .ئەثۇۋەلمبضٕىڭ ئبٌسىغب ثېرىػحي
ئبثسۇٌالھ ثۇالرٔىڭ جەوٍىپىٕي لەجئىٍَىه  .ھەزرىحي ئۆِەرٔىڭ ئوغٍي ئبثسۇٌالھٕىڭ ئبٌسىغب ثبرزى

چۈٔىي ئۇالر  .وەٌسىئبضىَالر ثۇ ھەلحە ثەوّۇ چوڭ لىَىٕچىٍىممب زۇچ  .ثىٍەْ رەت لىٍسى
ِەزىٕە ــ  .ئىطالَ ذەٌىپىطىٕي ئۆٌحۈرۈپ، ئۇٔىڭ ئورٔىغب ثبغمب ثىرىٕي جەٍىٍٕىَەٌّەٍۋاجبجحي
ئبضىَالر  .ئىطالَ زۆٌىحىٕىڭ جۇٔجي پبٍحەذحي ئبضىَالرٔىڭ لوٌىغب چۈغۈپ لبٌغبٔىسى
 .ػبٌّبٍححيذبٌىغىٕىٕي لىالجحي، ئەِّب ِەزىٕىٍىىٍەر چبرىطىس ثوٌۇپ، ھېچجىر ئىػمب ئبرىٍى

غۇڭب ئۇالر ثۇ ذەجەرٌىه پەٍححىٓ لۇجۇٌۇظ ۋە زۆٌەت ۋەزىَىحىٕي جەرجىپىە ضېٍىع ئۈچۈْ چولۇَ 
ئۇالر ئۆز وۆڭٍىسە ھەزرىحي  .ثىر ذەٌىپە ضبٍالظ وېرەوٍىىىٕي چوڭمۇر چۈغىٕىپ ٍەجىۀىسى

زرىحي چۈٔىي ھە .ئەٌىٕىڭ ثۇ ئىػمب ئەڭ ِۇۋاپىك ٔبِسات ئىىۀٍىىىگە لبٔبئەت ھبضىً لىٍسى
غۇٔسالال  .ئەٌي ھەَ وېڭەظ ئەزاضي ھەَ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ جبغىطىٕىڭ ئوغٍي ئىسى

ئۇ ئىطالِٕي جۇٔجي ثوٌۇپ لوثۇي لىٍغبْ ۋە ئىطالَ ئۈچۈْ ثىجبھب ذىسِەجٍەرٔي لىٍغبْ، جەڭ 
ِبجي، ئۇٔىڭ ئۈضحىگە، ئۇٔىڭ وەڭ ِەٌۇ .ِەٍسأىسا جبْ پىساٌىك ثىٍەْ جىھبز لىٍغبٔالرزىٓ ئىسى

ئىٍىُ ۋە ئىرپبٔي، ثەوّۇ لىّّەجٍىه فىمھي ثىٍىٍّىرى ئۇٔىڭ الٍبلىحىٕي جېرىّۇ ئۈضحۈْ 
ٍىغىٕچبلالپ ئېَحمبٔسا، ئۇ غۇ زەۋرزىىي زاِبٔساغٍىرى ئبرىطىسا ئەڭ ئۈضحۈْ  .لىالجحي

غۇڭب ِەزىٕە ذەٌمي جوپٍىػىپ ئۇٔىڭ ئبٌسىغب وەٌسى ۋە  .ئبالھىسىٍىىٍەرگە ئىگە ئىسى
ثۇ ئىع ئۇزىراپ  .ئەِّب ئۇ رەت لىٍسى .زىّّىطىگە ئېٍىػٕي جەوٍىپ لىٍسى رەھجەرٌىىٕي

ئبضىَالر  .وەجحي، ھەَ ثبغمب ۋىالٍەجٍەرزىٓ وېٍىۋاجمبْ لوغۇْ ِەزىٕىگە وىرىػىە ئبز لبٌغبٔىسى
ئۇالرٔىڭ وېٍىپ غەھەرٔي ئۆز وؤحروٌٍىمىغب ئېٍىػىسىٓ ۋە ھەزرىحي ئوضّبٕٔىڭ لبجىٍٍىرىٕي 

غۇڭب ثۇ ئىػٕي جېس ضۈرئەجحە  .رۇغىسىٓ ئۀطىرەپ ئباللسازە ثوٌۇغمب ثبغٍىسىجېپىپ جبزاالٔسۇ
 .ھەي لىٍىػمب جىرىػبجحي ۋە ھەظ ـ پەظ لىٍىپال ثىرىٕي ذەٌىپىٍىىىە جەٍىٍٕەغىە ئۇرۇٔبجحي

ئەگەر ئۇالرغب  .ئەِّب ثۇ ِۇھبجىر ۋە ئۀطبرالرٔىڭ لوٌىسىىي ئىع ثوٌۇپ، ئۇالرٔىڭ ھەلمي ئىسى
ىغۇزۇغمب ِۇۋەپپەق ثوالٌىطب ۋە ِەزىٕىسىىي وۈچٍىرىٕي لوغساپ لبالٌىطب، ذەٌىپە ذەٌىپىٕي جبٌٍ

ئۇالرٔىڭ لوٌىسىىي لورچبلمب ئبٍٍىٕبجحي ۋە غەھەرٔي لوٌىسا جۇجۇپ جۇراٌىغبْ ِۇززەت ئىچىسە 
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ئىػٕي ِبٔب ثۇ ٔۇلحىسىٓ ثبغٍىغبْ ئبضىَالر  .ئۇالرٔي جبزاالغمب ھېچىىّٕىڭ وۈچي ٍەجّەٍححي
ئەگەر ثىرى زەرھبي  .ۇرۇْ زەرھبي ثىر ذەٌىپە جەٍىٍٕەظ ئبرزۇضىسا ھەرىىەجىە ئۆجحيھەِّىسىٓ ث

ذەٌىپىٍىىىە جەٍىٍٕۀّىطە، ئۇالر )ئبضىَالر( ِەزىٕە ذەٌمىگە ئۆزٌىرىٕىڭ وېڭەظ ئەزاٌىرىٕي ۋە 
چوڭ ضبھبثىٍەرٔي ئۆٌحۈرىسىغبٍٔىمي، ذەٌىپىٕي لوثۇي لىٍّىغبٔالرٔي لەجٍي لىٍىسىغبٍٔىمي ۋە 

 .ٕىسە وىّٕي وۆرضە ئۇٔىّۇ ئۆٌحۈرىسىغبٍٔىمي ھەلمىسە جەھسىث ضبٌّبلچىّۇ ثوٌۇغحيِەزى
ثۇ جبۋاثىٕي ئبڭٍىغبْ ذەٌك  .ىپٕي لوثۇي لىٍسىوجەجىسزىٌ ۋەزىَەجحە ھەزرىحي ئەٌي  ِۇغۇٔساق

ئەجىطي جەٌھە ۋە زۇھەٍرٔىّۇ  .ئەجىطي وۈٔي لبٍحب ٍىغىٍىػمب ِەضٍىھەجٍىػىپ جبرلبپ وېحىػحي
ـ ٍىٍي،  35جبرىد: ھىجرىَۀىڭ  .ئېٍىپ وېٍىپ، ھەزرىحي ئەٌىگە ثەٍئەت لىٍسى ٍبٍٔىرىغب

  .زۇٌھەججە ئېَي جۈگەغىە جۆت وۈْ لبٌغبٔىسى )جۈِە وۈٔي ئىسى(
ھەزرىحي ئەٌي ذەٌىپىٍىىٕي لوٌىغب ئېٍىپال، ئبٌسى ثىٍەْ جەِئىَەت ِۇلىٍّىمىٕي جەرجىپىە 

زىٕىسىٓ چىمىپ وېحىػي ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەجٍىه ئەِّب ثۇ ئبضىَالرٔىڭ ِە .ضېٍىػٕي ئوٍالٍححي
ئبضىَالر ثوٌطب، ئبرزۇ ـ ئىطحەوٍىرى ئەِەٌگە ئبغّبً جۇرۇپ لبٍحىػٕي ھەرگىس  .ئىسى

ھەزرىحي ئەٌي ذەٌىپىٍىىىە جەٍىٍٕۀگۀسىٓ وېَىٓ، ثەزى ۋاٌىالرٔي ئبٌّبغحۇرۇغمب  .ذبٌىّبٍححي
ۋالحىٕچە ثۇ ۋاٌىالرٔي ئبٌّبغحۇرِبً جۇرۇغي ثەزى ضبھبثىٍەر ۋە ِۆجىۋەرٌەر ئۇٔىڭغب  .لبرار ثەرزى

چۈٔىي ئۇ، ذەٌىپە ذبٌىغبْ  .ھەلمىسە ِەضٍىھەت ثەرگەْ ثوٌطىّۇ، ئۇ ئۆز لبرارىسىٓ ٍبّٔىسى
وىػىٕي ۋەزىپىسىٓ ئېٍىپ جبغالپ، ذبٌىغبْ وىػىٕي جەٍىٍٕەغىە وۈچي ٍەجّىطە، زۆٌەت 

  .ەجحيھۆوۈِرأٍىمىٕي لوٌىسا جۇجۇپ جۇراٌّبٍسىغبٍٔىمىغب ئىػىٕ
ٍۀە ثىر جەرەپحىٓ ئبضىَالرِۇ ۋاٌىالر ئبٌّبغحۇرۇٌّىغۇچە ئۆز ِەلطەجٍىرىگە جوٌۇق 

ئبضىَالر چىممىٍي  .ٍەجّىگۀٍىىىٕي ثبھبٔە لىٍىػىپ، ِەزىٕىسىٓ چىممىٍي ئۇٔىّبً جۇرۇۋاالجحي
لبٔۇٍٔىرىٕي ئىجرا لىٍىع  ٔىڭهللائۇٔىّىطب، ذەٌىپە ھېچمبٔساق ئىػمب ئبرىٍىػبٌّبٍححي، 

ھەزرىحي ئەٌي ثۇٔىڭغب جوٌۇق لبرار ثەرگۀسىٓ وېَىٓ، ٍېڭي  .ئىّىبٔىَىحىگە ئىگە ثوالٌّبٍححي
 .ثبضرا ۋاٌىٍىمىغب ئوضّبْ ئىجٕي ھۇٔەٍفٕي جەٍىٍٕىسى .ۋاٌىالرٔي ھەرلبٍطي ۋىالٍەجٍەرگە ئەۋەجحي

ي ھۇٔەٍف ثبضراغب ٍېحىپ ثبرغبٔسا، ئوضّبْ ئىجٕ .ثۇ زات ئۀطبرىالرٔىڭ ِۆجىۋەرٌىرىسىٓ ئىسى
وؤب ۋاٌي ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئبِىر ھېچمبٔساق ٔبرازىٍىك ثىٍسۈرِەً ۋەزىپىٕي ئۇٔىڭغب ئۆجىۈزۈپ 

ھەزرىحي ئەٌي وۇفە ۋاٌىطي ئەثۇِۇضب ئەي  .ثەرزى، ئەِّب ئۇ ٍەرزىٓ ِەوىىگە لبٍحىپ وەجحي
ئەٌىگە ثبغحىال ئۆزىٕىڭ ۋە وۇفە ئەثۇِۇضب ھەزرىحي  .ئەغئەرىٕي ئۆز ۋەزىپىطىسە لبٌسۇرزى

ھەزرىحي ئەٌي ضەھً ئىجٕي ھۇٔەٍفٕي غبِغب ۋاٌي لىٍىپ  .ذەٌمىٕىڭ ثەٍئىحىٕي ٍوٌٍىغبٔىسى
ئەِّب ۋەزىپىطىٕي جبپػۇرۇۋېٍىع ئۈچۈْ ِبڭغبْ ثۇ زات غبَ چېگرىطىسىٓ  .جەٍىٍٕىسى

ئبۋىَۀىڭ ئەِرى ئۇٔي ثەٌىىُ چېگرا ِۇھبپىسٌىرى غبَ ۋاٌىطي ِۇ .وەٍٕىگە لبٍحۇرۇۋېحىٍسى
 .ثىٍەْ لبٍحۇرۇۋەجحي ٍبوي ثوٌّىطب ِۇئبۋىَە ٔبِىٕي جىٍغب ئېٍىپ ئۆزىال لبٍحۇرۇۋەجىۀىسى

غۇٔساق لىٍىپ، ھەزرىحي ئەٌي ٍېڭي ذەٌىپە ثوٌۇظ ضۈپىحي ثىٍەْ ئۈچ وىػىٕي ئۈچ ِۇھىُ 
ا ئىػٍىرىسا ثۇ ئۈچ ۋىالٍەت جىھبز ۋە چېگر .ۋىالٍەجىە ۋاٌي لىٍىپ جەٍىٍٕەغىە ِۇۋەپپەق ثوٌسى

  .ئەڭ ضىحراجېگىَىٍىه ئورۇٔغب ئىگە ئىسى
ئۇٔسىٓ ثبغمب، ھەزرىحي ئەٌي ِەوىىگە ذبٌىس ئىجٕي ئەي ئبش ئىجٕي ھىػبَ ئىجٕي ئەي 

ئەِّب ٍېڭي ۋاٌي ِەوىىگە ثبرغبٔسىٓ وېَىٓ،  .ِۇغىرە ئەي ِەھسۇِىٕي ۋاٌىٍىممب جەٍىٍٕىسى
پىحٕىسىٓ لېچىپ ِەزىٕىسىٓ ٍېٕىپ چىممبْ ذەٌك ئبِّىطىٕىڭ، ثۀي ئۇِەٍَەگە ِۀطۇپ ثىر 
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جوپ وىػىٕىڭ ۋە ۋەزىپىٍىرىسىٓ ئبٍرىٍغبْ وؤب ۋاٌىالرٔىڭ ئبرلب ـ ئبرلىسىٓ ثۇ ٍەرگە وېٍىپ 
ھەزرىحي  .ي ثۇ ٍېڭي ۋاٌىٕي لوثۇي لىٍّىسىثۇ ضەۋەثحىٓ غەھەر ذەٌم .ِبوبٔالغمبٍٔىمىٕي وۆرزى

 .ئەٌي ٍۀە جبغىطىٕىڭ ئوغٍي ئۇثەٍسۇٌالھ ئىجٕي ئبثجبضٕي ٍەِۀگە ۋاٌي لىٍىپ جەٍىٍٕىسى
ئۇثەٍسۇٌالھ ٍەِۀگە ٍېحىپ ثبرغبٔسىٓ وېَىٓ، وؤب ۋاٌي ٍەئال ئىجٕي ئۇِەٍَەِۇ ۋەزىپىٕي 

غۇٔىڭ ثىٍەْ، ئىطالَ زۆٌىحىٕىڭ  .بٌسىئۇٔىڭغب ئۆجىۈزۈپ ثېرىپ، ئۇزۇي ِەوىىگە لبراپ ٍوي ئ
غبِسىٓ ثبغمب ثبرٌىك ۋىالٍەجٍىرى ھەزرىحي ئەٌىٕىڭ ذەٌىپىٍىىىٕي لوثۇي لىٍىپ، ئۇٔىڭ 

 .غبَ ۋىالٍىحىٕىڭ ثېػىسا ِۇئبۋىَە ئىجٕي ئەثۇضۇفَبْ ثبر ئىسى .ھۆوۈِرأٍىمىغب ثبظ ئەگسى
ھەزرىحي ئەٌىٕىڭ ذەٌىپىٍىىي  غۇٔساق ثوٌطىّۇ، .ِۇئبۋىَە ھەزرىحي ئەٌىگە ثەٍئەت لىٍّىسى

ھەزرىحي ئەٌي ِۇئبۋىَەگىّۇ ئبزەَ ئەۋەجىپ،  .ذەٌك جەرىپىسىٓ جەضحىمٍىٕىپ رەضّىٍَەغحي
ئەِّب  .ئۇٔىڭ ئۆزىگە ثەٍئەت لىٍىػىٕي ۋە ھۆوۈِرأٍىمي ئبضحىغب وىرىػىٕي جەٌەپ لىٍسى

لبٔساق ثوٌىسىغبٍٔىمىٕي ِۇئبۋىَە ئىػٕىڭ ٔەجىجىطىٕي ۋە ِەزىٕىسىىي ئبضىَالرٔىڭ ئەھۋاٌىٕىڭ 
  .ثبھبٔە لىٍىپ جۇرۇۋاٌسى ۋە ثەٍئەت جوغرۇٌۇق ھېچمبٔساق ئىپبزە ثىٍسۈرِىسى

 ھەزرىتي ئەٌي دەۋرىذىىي ئىطالَ جەِئىَىتىٕىڭ ئەھۋاٌي
ھەزرىحي ئەٌي زەۋرىسىىي ئىطالَ جەِئىَىحىٕىڭ ئەھۋاٌي ثۇرۇٔمي زەۋرٌەرزىٓ پەرلٍىٕىپ 

غەرىئىحي، ئىجرا لىٍىٕغبْ ۋە ثوٍطۇٔۇٌغبْ لبٔۇٔالر  ٔىڭهللاَ ٍوٌغب لوٍۇٌغبْ ٔىسا .وەجّەٍححي
ثۇ زەۋرزە ئۆزگەرگەْ ثىرزىٕجىر ٔەرضە غۇ ئىسى: ئەٍٕي ۋالىححب  .ھۆوۈٍِىرى ئىسى ٔىڭهللا

ذەٌمٕىڭ وۈٍٔىرى ئبضبضەْ چەن ـ چېگرازا ۋە ئبٌسىٕمي ضەپٍەرزە ٍۈز ثەرگەْ فەجىھ 
ەۋرىسە زۆٌەت ئىچىسە ثوٌۇۋاجمبْ ِەضىٍىٍەر ھەرىىەجٍىرى ثىٍەْ ئۆجطە، ھەزرىحي ئەٌىٕىڭ ز

ئوِۇِىٌ جەھەجحىٓ ئېٍىپ ئېَحمبٔسا ذەٌمٕىڭ ِەۋلەضي  .ثىٍەْ ِەغغۇي ثوٌۇظ ئىچىسە ئۆجحي
 . ِبٔب ثۇ ئىسى

ھەزرىحي ئەٌي ذەٌىپىٍىه ۋەزىپىطىٕي جبپػۇرۇۋاٌغبٔسىٓ وېَىٓ، ئۇِۇ ھەزرىحي ئۆِەرگە 
 .زۆٌەت ذەزىٕىطىٕي چىڭ جۇجحي .ىسىئوذػبظ لبجحىك لوي ِۇئبِىٍە لىٍىػمب ثبغٍ

لۇرەٍػٍەرٔىڭ ِەوىە ۋە ِەزىٕىسىٓ چىمىپ، زۆٌەجٕىڭ ثبغمب ٍەرٌىرىگە ِبوبٍٔىػىػىٕي 
چۈٔىي ثۀي ئۇِەٍَە  .ئۇ ذەٌمٕىڭ جبرلىٍىپ وېحىػىسىٓ ئۀطىرەٍححي .چەوٍىسى

ىطّي لەثىٍىطىسىٓ ثىر جوپ وىػي ِەوىىگە ِبوبٍٔىػىپ، ِەوىىٍىه ٍەرٌىه ذەٌمٕىڭ ثىر ل
ھەزرىحي ئەٌي ئۀە غۇٔساق ھەزرىحي  .زۆٌەجٕىڭ ثبغمب ِەروەزٌىرىگە جبرلىٍىپ وەجىۀىسى

 .ئەِّب ثۇ ئبضبْ ئەِەش ئىسى .ئۆِەرٔىڭ ئىٕحىساِىٕي لبٍحىسىٓ ٍوٌغب لوٍۇغمب جىرىػحي
ثۇٔىڭسىٓ ضىرت، ھەزرىحي ئوضّبٕٔي لەجٍي لىٍغبْ پىحٕىچىٍەرٔىڭ ِەزىٕىگە ثوٌغبْ ثېطىّي 

 . ئۇالرٔىڭ جېگىػٍىه جبزاٌىرىّۇ جېري ثېرىٍّىگۀىسى .اۋاٍِىػىۋاجبجحيجېرىچە ز
ِەوىە ِۇوەررەِٕىڭ ئەھۋاٌي ِۇٔساق ئىسى: ھەج ئىجبزىحىٕي ئبٍبغالغحۇرۇپ ِەزىٕىگە 
لبٍحىۋاجمبْ ثىر جوپ وىػي ٍوٌسا ھەزرىحي ئوضّبٕٔىڭ غېھىث لىٍىٕغبٍٔىمىٕي ئۇلۇپ لورلۇپ 

چۈٔىي ِەوىە جېرىّۇ  .جۇرۇظ ئۈچۈْ ٍۀە ِەوىىگە لبٍححيوەجحي ۋە ثۇ پىحٕىسىٓ ٍىراق 
ثىرەجەر ثوٌۇپ، ثۇ ِۇلەززەش غەھەر ھېچىىُ جەرىپىسىٓ ثبضحۇرۇٌّبٍححي ۋە ھېچىىّٕىڭ 

ِەزىٕەٌىه ھبجىالرزىٓ ثبغمب، ثۀي ئۇِەٍَەگە ئوذػبظ ثوٌۇپ  .جبجبۋۇزىغب ئۇچرىّبٍححي
ثۇالرٔىڭ  .ىٍەرِۇ ِەوىىگە ئېمىپ وەٌسىئۆجىەْ ۋەلەٌەرگە لبجحىك غەزەپٍۀگەْ ثەزى لەثىٍ

ھەزرىحي ئەٌي جەرىپىسىٓ ِەوىىگە  .ئبرىطىسا ھەزرىحي ئۆِەرٔىڭ ئوغٍي ئبثسۇٌالھّۇ ثبر ئىسى
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ۋاٌي لىٍىپ جەٍىٍٕۀگەْ ذبٌىس ئىجٕي ئەي ئبش ئىجٕي ِۇغىرە لبٍحۇرۇۋېحىٍسى، ِەوىە ۋاٌىطىس 
ۋە وېڭەظ ئەزاٌىرىسىٓ( جەٌھە ۋە  وۆپ ئۆجّەً، )ضبھبثىٍەرٔىڭ ئەڭ ِۆجىۋەرٌىرى .لبٌسى

زۇثەٍرِۇ ئۇِرە ھەجٕي ثبھبٔە لىٍىپ، ھەزرىحي ئەٌىسىٓ ِەوىىگە ثېرىپ وېٍىع ئۈچۈْ 
چۈٔىي  .ئۇالرِۇ ِەوىىگە ثبرغبٔسىٓ وېَىٓ، ِەزىٕىگە لبٍحىػٕي ذبٌىّىسى .ئىجبزەت ضورىسى

ەجىەْ ِەزىٕىٕىڭ ِەوىىٕىڭ ۋەزىَىحي ھەزرىحي ئوضّبٕٔىڭ لبجىٍٍىرى لبالٍّىمبٔالغحۇرۇۋ
ِەٌۇَ ِەزگىً ئۆجىۀسىٓ وېَىٓ ھەزرىحي ئەٌي جەرىپىسىٓ  .ۋەزىَىحىسىٓ وۆپ ٍبذػي ئىسى

ِەوىىگە ۋاٌي لىٍىپ ئەۋەجىٍگەْ ھەزرىحي ئوضّبٕٔىڭ ئوغٍي لۇضطەَ ِەوىىگە وېٍىپ 
ٔي پىحٕىسىٓ لېچىپ ثۇ ٍەرگە وېٍىۋاٌغبْ وىػىٍەر ثۇ .ٍەرٌەغحي ۋە ھۆوۈِرأٍىمٕي لوٌىغب ئبٌسى

ئۇالر ِەوىىسە وۈْ  .وۆرۈپ، ِەوىە ۋەزىَىحىٕي ئۆزٌىرى ئۈچۈْ پبٍسىطىس زەپ ئوٍالغحي
وەچۈرۈغٕىڭ لىَىٍٕىػىپ وەجىۀٍىىىٕي، ئۆزٌىرى وۆٔۈپ لبٌغبْ جىجبرەت ئىػٍىرىٕىڭ 
ثۇرۇٔمىسەن ئبلّبٍۋاجمبٍٔىمىٕي، ثۇرۇٔمي وۈٍٔەرٔىڭ وەٌّەضىە وەجىۀٍىىىٕي ۋە ثبضرأىڭ 

ەڭ ِۇۋاپىك غەھەر ئىىۀٍىىىٕي وۆرۈپ ٍېحىپ، ثبضراغب لبراپ وۆچۈغىە جىجبرەت ئۈچۈْ ئ
ثبضراغب وۆچۈظ پىىرىٕي ئوجحۇرىغب لوٍغبْ وىػىٍەر ھەزرىحي ئبئىػۀىّۇ ئۆزٌىرى  .لبرار ثەرزى

  .ثىٍەْ ثىٍٍە وېحىػىە لبٍىً لىٍسى
بثسۇٌالھ ئۇ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ٍۀە ثىر ئبٍبٌي ھەزرىحي ھەفطۀىڭ لېرىٕسىػي ئ

وۆچّەْ وبرۋاْ ثبضراغب  .)ھەفطە( ٔىڭ ئبٌسىٕي جوضّىغبْ ثوٌطب، ئۇِۇ ثبضراغب وەجىەْ ثوالجحي
 .وبرۋأغب ئبثسۇررەھّبْ ئىجٕي ئەجحبة ئىجٕي ئۇضەٍَىس ئىّبٍِىك لىٍسى .لبراپ ٍوٌغب چىمحي

ۋە ھەزرىحي  ئبثسۇررەھّبٕٔىڭ زازىطي ئەجحبة پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ، ھەزرىحي ئەثۇثەورى
ِەوىىٕي جەرن ئەجىەْ  .ئۆِەر زەۋرٌىرىسە ئۇزۇْ ِۇززەجىىچە ِەوىىٕىڭ ۋاٌىٍىمىٕي لىٍغبٔىسى

ئەجراپىسا ثوٌۇپ، وۆپچىٍىىىٕي ِەوىە ۋە ِەزىٕە ذەٌمي  700ثۇ وبرۋأسىىي وىػىٍەرٔىڭ ضبٔي 
جٕي ئۇِەٍَە، ئۇالرٔىڭ ئبرىطىسا جەٌھە، ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئبِىر، ٍەئال ئى .جەغىىً لىٍغبٔىسى

ضەئس ئىجٕي ئەي ئبش،  .ئبثسۇررەھّبْ ئىجٕي ئەجحبة ۋە ھەزرىحي ئبئىػە لبجبرٌىمالرِۇ ثبر ئىسى
ئەي ِۇغىرە ئىجٕي غۇئجە ۋە ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ذبٌىس ئىجٕي ئۇضەٍَىس لبجبرٌىمالر ٍېرىُ ٍوٌسىٓ 

  .لېحىٍسى ئەِّب ثۇ وبرۋأغب ٍوٌسا ئۈچ ِىڭغب ٍېمىٓ ثەزەۋىٌ وېٍىپ .لبٍحىپ وەٌسى
چۈٔىي ئۇ  .ِەزىٕىٕىڭ ئەھۋاٌىغب وەٌطەن، ِەزىٕە ذەٌمي ھەزرىحي ئەٌىٕي ھۆرِەجٍەٍححي

غۇ زاِبْ وىػىٍىرىٕىڭ ئەڭ ئۈضحۈٔي ۋە ئەڭ ئەۋزىٍي ثوٌۇپ، ئۇٔىڭسىّٕۇ ئەۋزەٌٍىرى 
 ھەزرىحي ئەٌي ۋەزىپىٕي جبپػۇرۇپ ئېٍىپال، ضبھبثىٍەر ئۇٔىڭسىٓ ثۇ .ئبٌٍىجۇرۇْ ۋاپبت ثوٌغبٔىسى

ئۇالر زېّىطىّۇ، ھەزرىحي ئەٌي  .لبٔرورالرٔىڭ جېگىػٍىه جبزاٌىرىٕي ثېرىػىٕي جەٌەپ لىٍسى
ئەِّب ئۇ ۋەزىَەجٕىڭ ِۇلىٍّىػىػىٕي ۋە ذەٌىپىٍىىٕىڭ ثبرٌىك ذەٌمٕىڭ  .ثۇٔي ثىٍەجحي

چۈٔىي ئۇ، ثۇ ئبضىَالر ِەزىٕىسىٓ  .لوٌٍىػىغب ئېرىػىپ، وۈچٍۈن ھبٌغب وېٍىػىٕي وۈجەجحي
ىگىچە ئۆزىٕىڭ رەھجەرٌىه ھولۇلىٕي ئىػٍىحەٌّەٍسىغبٍٔىمىٕي ٔبھبٍىحي ٍبذػي چىمىپ وەجّ

ھەزرىحي  .ئۇٔىڭ ئۈضحىگە، زۆٌەجٕىڭ ثەزى ٍەرٌىرى جېري ئۆزىگە ثەٍئەت لىٍّىغبٔىسى .ثىٍەجحي
ھەق ٍوٌىسا لىٍچە ثىرەضحەٌىه  .ئەٌي ذەٌممە لبجحىك لوٌٍۇق ثىٍەْ ِۇئبِىٍە لىٍىػمب ثبغٍىسى

ڭب ثەزىٍەر ئۇٔىڭغب ۋەزىَەت ِۇلىّالغمىچە ِۇئبۋىَۀي غبِٕىڭ ۋاٌىٍىمىغب غۇ .لىٍّبٍححي
لوٍۇغىٕي، جەٌھۀي ثبضراغب، زۇثەٍرٔي وۇفەگە ۋاٌي لىٍىپ جەٍىٍٕىػىٕي ئېَحمبْ ثوٌطىّۇ، ئۇ ثۇ 

چۈٔىي ئۇٔىڭ ِەضٍىھەجچىطي ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئبثجبضّۇ  .جەوٍىپٕي لەجئىٌ لوثۇي لىٍّىسى
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  .زاظ ئىسىئۇٔىڭ ثىٍەْ پىىىر
ۋەزىَەت غۇ لەزەر ٍبِبْ ئىسىىي، ھەزرىحي ئەٌي غبِٕي زۆٌەت رەھجەرٌىىىگە 
ثوٍطۇٔسۇرۇظ ِەلطىحىسە ذەٌمٕي ئەضىەر ثوٌۇغمب چبلىرزى ۋە ئۇالرٔىڭ ثۇ ئىػٕي پەلەجال 

غۇٔساق ثوٌطىّۇ، ھېچىىّٕي ِەججۇرٌىّىسى، پەلەت  .ذبٌىّبٍسىغبٍٔىمىٕي وۆرۈپ ٍەجحي
لوغۇٕٔىڭ جۇغىٕي ئۆز ئوغٍي ِۇھەِّەز ئەي  .بغمبٔالرزىٕال ثىر لوغۇْ جۈززىپىسائىٌ ثوٌۇپ لبجٕ

ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئبثجبضٕي ئوڭ لبٔبجمب، ئۆِەر ئىجٕي ئەثۇ  .ئەوجەر ئىجٕي ئەي ھۀەفىَگە جۇجمۇززى
ئەثۇ ٌەئال ئىجٕي ئبِىر ئىجٕي ئەي جەرراھٕي جۇرغبۋۇي ثېگي  .ضەٌەِۀي ضوي لبٔبجمب لوٍسى

لۇضطەَ ئىجٕي ئبثجبضٕي ِەزىٕىگە ٔبئىت لىٍىپ . ٍٕەپ، غبِغب ٍۈرۈظ لىٍسىلىٍىپ جەٍى
لوٍسى، ئبٔسىٓ ئۆزى جەٍىٍٕىگەْ ِىطىر ۋاٌىطي لەٍص ئىجٕي ضەئسوە، وۇفە ۋاٌىطي ئەثۇ ِۇضب 
ئەي ئەغئەرىگە ۋە ثبضرا ۋاٌىطي ئوضّبْ ئىجٕي ھۇٔەٍفىە ذەۋەر ٍوٌالپ، ئۇالرٔي ئۆزىٕىڭ 

ثۇٔىڭسىٓ وۆرۈۋېٍىػمب ثوٌىسۇوي،  .غالجمبْ ھەرىىىحىگە چبلىرزىثۆٌگۈٔچىٍەرگە لبرغي ثب
ھەزرىحي ئەٌي ھەزرىحي ئوضّبٕٔىڭ لبجىٍٍىرىٕي ئۆزىگە ٍېمىٓ ٍوالجّىغبٔىسى ۋە ئۇالرٔىڭ 

ھبٌجۇوي، ئۇالرٔىڭ ئبرىطىسىّۇ ٔبھبٍىحي وۈچحۈڭگۈر ۋە جەٌۋە  .ھېچجىرىگە ۋەزىپە ثەرِىگۀىسى
ٌي ثۇ ثبظ ئبغرىمي ئىچىسە جۇرغبْ ۋالىححب، ثىر جوپ وىػىٕىڭ ھەزرىحي ئە .وىػىٍەر ثبر ئىسى

ِەوىىسىٓ ثبضراغب وۆچىۀٍىىي ھەلمىسىىي ذەۋەرٔي جبپػۇرۇۋاٌسى ۋە لوغۇٕٔي ثبغالپ 
ثۇ وىػىٍەر ثبضراغب ٍېحىپ ثېرىػحىٓ ثۇرۇْ ئۇالرٔىڭ ئبٌسىٕي  .زەرھبي ثبضراغب لبراپ ئبجالٔسى

ھەزرىحي ئەٌي ھەرىىەت ٍۆٔىٍىػىٕي غبِسىٓ  .ىسىجوضّبلچي ثوٌسى، ئەِّب وېَىٓ لبٌغبٔ
ثبضراغب ئۆزگەرجىەْ چبغسا، ِەزىٕىگە ضەھً ئىجٕي ھۇٔەٍفٕي ٔبئىت لىٍىپ، لۇضطەِٕي 

ھەزرىحي ئەٌي زىمبر زېگەْ ٍەرگە ٍېحىپ وېٍىپ، ثۇ ٍەرزە ثبغمب  .ِەوىىگە ئەۋەجحي
  .ۋىالٍەجٍەرزىٓ وېٍىسىغبْ ٍبرزەِچي لوغۇٕٔي وۈجحي

ەھۋاٌىغب وەٌطەن، ھەزرىحي ئەٌي جەرىپىسىٓ ۋاٌي لىٍىپ جەٍىٍٕۀگەْ لەٍص ِىطىرٔىڭ ئ
لەٍص ئىجٕي  .ئىجٕي ضەئس ئىجٕي ئۇثبز ھېچمبٔساق لبرغىٍىممب ئۇچرىّىغبْ ھبٌسا ِىطىرغب وىرزى

 .ضەئس ِىطىرغب ٍېحىپ وەٌگۀسىٓ وېَىٓ وۆپچىٍىه ذەٌمٕىڭ لبرغي ئېٍىػىغب ئۇچرىسى
ۋاٌي لەٍص ھەزرىحي ئەٌي ثىٍەْ وۆرۈغۈظ وىَىٓ  .ثەٍئەت لىٍّىسىپەلەت ئبزغىٕە وىػىٍەرال 

 ئۇئۇٔىڭ ئورٔىغب ھەزرىحي ئەثۇثەورىٕىڭ ئوغٍي ِۇھەِّەز چىمحي  .ئۈچۈْ ِەزىٕىگە لبٍححي
ھەزرىحي ئەٌي ئۇٔي ۋەزىپىطىسىٓ ئېٍىپ، ئۇٔىڭ ئورٔىغب  .ئىرحىالپچىالرغب لبرغي جۇراٌّىسى
ئەِّب ئەي ئەغحەر ۋەزىپىطىٕي جبپػۇرۇۋاٌغىٍي ِىطىرغب  .ىئەي ئەغحەر ئەْ ٔبھئىٕي جەٍىٍٕىس
ھەزرىحي ئەٌي ثۇ لېحىُ ِىطىرٔىڭ ِۇلىٍّىمىٕي لوغساپ  .ِبڭغبْ ٍوٌسا زەھەرٌىٕىپ ئۆٌسى

جۇرۇظ ِەلطىحىسە ِۇھەِّەزٔي لبٍحب ۋاٌىٍىممب لوٍسى ۋە وۇفە ذەٌمىگە ذەۋەر ٍوٌالپ ئۇالرٔي 
ئەِّب ھېچىىُ چىمّىغبچمب، ِەججۇرىٌ ثوٌطىّۇ وىچىه  .ِۇھەِّەزوە ٍبرزەَ ثېرىػىە چبلىرزى

ئەپطۇضٍىٕبرٌىمي، ثۇ لوغۇْ جېري ِىطىرغب ثبرِبً جۇرۇپ ئەِر ئىجٕي  .ثىر لوغۇْ ئەۋەجىٍسى
ئبش ِۇئبۋىَۀىڭ ٔبِىسا ِىطىرٔي ئىػغبي لىٍسى ۋە ۋاٌي ِۇھەِّەز ئىجٕي ئەثۇثەورىٕي 

ٍىسىٓ ئېحىجبرەْ ِىطىر ۋىالٍىحي ھەزرىحي ـ ٍى 38غۇٔىڭ ثىٍەْ، ھىجرىَۀىڭ  .ئۆٌحۈرىۋەجحي
  .ئەٌي ذەٌىپىٍىىىٕىڭ ضىرجىسا لبٌسى

ھەزرىحي ئەٌي  .وۇفەگە وەٌطەن، ثۇ ٍەرٔىڭ وؤب ۋاٌىطي ئەثۇِۇضب ئەي ئەغئەرى ئىسى
ذەٌىپە ثوٌغبٔسىٓ وېَىٓ وۈفە ذەٌمىٕىڭ ئۇٔىڭغب ثوٌغبْ ھۆرِىحي ۋە ٍېمىٍٕىمي ضەۋەثىسىٓ 
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ئەِّب وۇفە ذەٌمىٕىڭ ضىَبضىٌ وۆز لبرىػي ثىر ـ ثىرىگە  .ەجّىسىئۆٔي ۋەزىپىطىسىٓ ئېٍىۋ
ھەزرىحي ئەٌي ئەثۇ ِۇضبغب ذەۋەر ٍوٌالپ، ئۇٔىڭ ئىرحىالپچىالرغب لبرغي لبجحىك  .ئوذػىّبٍححي

ھەزرىحي ئەٌي ئۇٔي لبٍىً لىٍىع  .لوي ثوٌۇغىٕي ئەِر لىٍغبْ ثوٌطىّۇ، ئۇ ِىسىرالپّۇ لوٍّىسى
ئەِّب ثۇٔىڭّۇ  .ئەثۇثەورى ثىٍەْ ِۇھەِّەز ئىجٕي جبفەرٔي ئەۋەجحيئۈچۈْ، ِۇھەِّەز ئىجٕي 

 .ئۇٔسىٓ وېَىٓ، ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئبثجبش ثىٍەْ ئەي ئەغحەرٔي ئەۋەجحي .پبٍسىطي ثوٌّىسى
ثۇٔىڭسىّٕۇ ثىر ٔەجىجىگە ئېرىػەٌّىگۀسىٓ وېَىٓ، ئوغٍي ھەضەْ ثىٍەْ ئبِىر ئىجٕي ٍبضىرٔي 

ذەٌمىگە ٔبھبٍىحي ئورۇٍٔۇق ذىحبة لىٍسى ۋە ئۇالرٔي ذەٌىپىگە  ھەزرىحي ھەضەْ وۇفە .ئەۋەجحي
ئۇٔىڭ ذىحبثي ذەٌممە ثەوّۇ چوڭمۇر جەضىر لىٍسى ۋە ئۇ ِەزىٕىگە  .ٍبرزەٍِىػىػىە چبلىرزى

ئۇالرٔىڭ ثەزىٍىرى  .لبٍحمبٔسا، ثىر لبٔچە ِىڭ وىػي ئۇٔىڭغب ھەِراھ ثوٌۇپ، ِەزىٕىگە وەٌسى
ثىر لىطّي لۇرۇلٍۇق ئبرلىٍىك ئىٍگىرىٍىسى، جەِئي ضبٔي ئبٌحە  فىرات زەرٍبضىسىٓ ئۆجحي، ٍۀە

  .ِىڭ ئەجراپىسا ئىسى
ثبضراغب وەٌطەن، ھەزرىحي ئەٌي ثبضراغب ئوضّبْ ئىجٕي ھۇٔەٍفٕي ٍېڭي ۋاٌي لىٍىپ 

ئوضّبْ ۋەزىپىطىٕي جبپػۇرۇۋېٍىع ئۈچۈْ ثبضراغب وەٌگىٕىسە، وؤب ۋاٌي  .جەٍىٍٕىگۀىسى
غەھەر ذەٌمي ثىر  .ئبِىر ثبضرأي جەرن ئېحىپ، ِەوىىگە لبراپ ٍوي ئبٌسىئبثسۇٌالھ ئىجٕي 

زەي غۇ ۋالىحالرزا،  .ٔەچچىگە ثۆٌۈٔۈپ وەجىەْ ثوٌۇپ، ضىَبضىٌ ھبۋاضي ٔبچبر ئەھۋاٌسا ئىسى
ئىىىي جەرەپ ثىر ـ ثىرى ثىٍەْ جۇجۇغۇپ  .ِەوىىسىٓ وەٌگەْ وۆچّۀٍەر ثبضراغب وىرزى

ئبئىػە ثۇ ئىػمب ئبرىالغحي ۋە ۋاٌي ئوضّبٕٔىڭ جەرەپسارٌىرىّۇ  ھەزرىحي .لبٌغىٍي ئبز لبٌسى
ثۇالرٔىڭ ثېػىسا ھەوىُ  .ئىىىىگە ثۆٌۈٔۈپ، ثىر لىطّي ھەزرىحي ئبئىػە جەرەپىە ئۆجۈپ وەجحي

ئىجٕي جەثەٌە ئەي ئبثسى ثوٌۇپ، ثۇ ئبزەَ ئۆوحىچىٍەرزىٓ ثىرى ئىسى ۋە ئەٍٕي ۋالىححب ھەزرىحي 
ثۇ ئبزەَ ئىىىي جەرەپٕي ثىر ـ ثىرىگە وۈغىۈرجۈپ،  .پىحٕە جېرىغبٔىسىئوضّبٔغب جىً جەگىۈزۈپ، 

ئەِّب  .زىسزىَەت وۈچٍىٕىپ وېحىع ئبٌسىسا جۇراجحي .ئەڭ ئبذىرى ئبرىغب زىسزىَەت ضبٌسى
چۈٔىي، ھەر ئىىىي جەرەپ ثىر ـ  .ِۇضۇٌّبٔالر پەضىوٍغب چۈغۈپ وېٍىػىُ ھبضىً لىٍسى

زەي ئەوطىچە، ثىر ـ ثىرىٕي ئۆزٌىرىٕىڭ لېرىٕسىػي  .حيثىرىگە زۈغّەْ وۆزى ثىٍەْ لبرىّبٍح
ثۇ ئىػحىٓ ذەۋەر جبپمبْ ھەزرىحي ئەٌي ثبضرا ۋاٌىطي ئوضّبٕٔي جۀمىسٌەپ:  .زەپ ثىٍەجحي

ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ئبرىطىسا جەپرىمچىٍىك چىمىػىٕىڭ ئبٌسىٕي ئېٍىع ئۈچۈْ جەٌھە ثىٍەْ »
  .زېسى« گۀىسىزۇثەٍرٔىڭ ثەٍئەت لىٍىػي ئۈچۈْ ثېطىُ ئىػٍىحىٍ

غۇ ئىػحىٓ وېَىٓ، ۋاٌي ئوضّبْ ئىجٕي ھۇٔەٍفٕىڭ جەرەپسارٌىرى ئبزىَىپ، ئۇٔي 
ثۇ ثەزٔىَەجٍەر ئۇٔي جۇجۇۋېٍىپ، زىٕسأغب لبِىسى ۋە ئۇٔىڭ لبظ ـ  .لوٌالٍسىغبٔالر لبٌّىسى

ٓ ئوضّبْ ثبضرازى .ئبٔسىٓ ئۇٔي ثبضرازىٓ لوغٍىۋەجحي .ضبلبٌٍىرىٕي پۈجۈٍٔەً ٍۇٌۇپ جبغٍىسى
ھېٍىّۇ ٍبذػي ئۇ ثۇ ئىػحىٓ ئبضبٔال  .ھەزرىحي ئەٌىٕىڭ لبرارگبھي زى ـ لبرغب ٍېحىپ وەٌسى

 ئۇ ثبضرازىٓ لوغالپ چىمىرىٍغبٔسىٓ وېَىٓ، ذەٌممە .لۇجۇٌۇپ لبٌسى ۋە ئۆٌحۈرۈٌّىسى
ئبثسۇررەھّبْ ئىجٕي ئەجحبة ئىجٕي ئۇضەٍَىس ۋاٌي ثوٌسى ۋە غەھەر ِەوىىسىٓ وەٌگەْ 

ئەٍٕي ۋالىححب، ثبضرازىٓ ِەزىٕىگە ثېرىپ، ھەزرىحي ئوضّبٕٔىڭ  .لوٌىغب ئۆجحيئىػغبٌچىالرٔىڭ 
لەجٍي لىٍىٕىػىغب لبجٕبغمبْ ئبضىَالرٔىڭ )ھەرلۇش ئىجٕي زۇھەٍر ئەي ئبزىَسىٓ ثبغمب( 

ئۆٌحۈرۈٌگۀٍەرٔىڭ ئبرىطىسا، ئبضىَالرٔىڭ وبجحىجېػي ھەوىُ ئىجٕي  .ھەِّىطي ئۆٌحۈرۈٌسى
لبجىٍالرٔىڭ ئۆٌحۈرۈٌۈغي ِەضىٍىٕىڭ ھەي ثوٌۇغىغب ٍەجّىسى،  .ئىسىجەثەي ئەي ئبثسىّۇ ثبر 
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ئەوطىچە، ئېچىػمبْ ٍبرىغب جۇز ضەپىۀسەن ثوٌۇپ، لبجىٍالر ِۀطۇپ ثوٌغبْ لەثىٍىٍەرٔىڭ 
  .لوزغىٍىپ وېحىػىگە ضەۋەة ثوٌسى

ثۀي ئبثسۇٌمەٍص لەثىٍىطىّۇ ثۇ لەثىٍىٍەرٔىڭ ئىچىسە ثوٌۇپ، ھەوىُ ئىجٕي جەثەٌٕىڭ 
ھبٌجۇوي، ھەزرىحي ئەٌي  .ئۆٌحۈرۈٌۈغي ثىٍەْ ئىطَبْ وۆجۈرۈپ، ھەزرىحي ئەٌىگە لبرغي ٍۈرزى

ئۆز وۆڭٍىسە ثۇالرٔىڭ ئۆٌحۈرۈٌۈغىٕي غۇٔچە ئۈِىس لىٍطىّۇ، ٌېىىٓ ثۇ ھەلحە ھېچمبٔساق ئەِر ـ 
چۈٔىي ئۇ ثۇ ئىػٕىڭ ئبلىۋىحىٕي ئوٍالغّبً جۇرۇپ، ئبٌسىرالطبٍٔىك  .پەرِبْ چۈغۈرِىگۀىسى

ثبضرأي ئىػغبي لىٍغبْ  .ثىٍەْ لبرار ثېرىػٕىڭ جوغرا ثوٌّبٍسىغبٍٔىمىٕي ئوثساْ ثىٍەجحي
وۈچٍەر ھەزرىحي ئوضّبٕٔىڭ ثبغمب لبجىٍٍىرىٕي جبزاالظ ئۈچۈْ ثبغمب غەھەرٔىڭ 

ھەزرىحي ئەٌي ثۇ ۋەلۀي جىٕجىحىع ِەلطىحىسە ئەي لەئمە  .ِەضئۇٌٍىرىغىّۇ ذەۋەر ٍوٌٍىسى
ھەزرىحي ئەٌىٕىڭ ثۇ ئەٌچىطي  .ىّىٕي ثبضراغب ئەٌچي لىٍىپ ئەۋەجحيئىجٕي ئبِىر ئەت جەِ

ھەزرىحي ئبئىػە، جەٌھە ۋە زۇثەٍرٌەر ثىٍەْ وۆرۈغۈپ، ئۇالرغب پىحٕىچىٍەرٔىڭ ئۆٌحۈرۈٌۈغي 
ثىٍەْ ذەٌمٕىڭ پبرچىٍىٕىپ وېحىسىغبٍٔىمىٕي، ئەگەر ثۇ ئىٕحىمبَ ھەرىىەجٍىرى ھەِّە ٍەرزە 

جېرىّۇ ذەجەرٌىه ئەھۋاٌغب چۈغۈپ لبٌىسىغبٍٔىمىٕي ئېٍىپ ثېرىٍطب، ۋەزىَەجٕىڭ 
ئەگەر ھەزرىحي ئەٌىّۇ ِۇغۇٔساق زەپ »ئۇالر:  .لەئمۀىڭ ضۆزى ئۇالرغب ٍبلحي .چۈغۀسۈرزى

لەئمە ثبضرازىٓ لبٍحىپ ثېرىپ،  .زېَىػحي« لبرىطب، ثىس ئۇٔىڭ ثىٍەْ ئىححىپبق جۈزۈغىە رازى
ھەزرىحي ئەٌي ثۇ  .ئۆجىەْ ضۆھجەجٕي ٍەجىۈززىھەزرىحي ئەٌىگە ئۆزٌىرىٕىڭ ئبرىطىسا ثوٌۇپ 

وۆپ ئۆجّەً، ثبضرازىٓ ھەزرىحي ئەٌىٕىڭ زىمبرزىىي لبرارگبھىغب  .ئىػمب ثەوّۇ ضۆٍۈٔسى
ۋەزىَەت ِۇلىٍّىػىپ، ثۀي ِۇزار، ثۀي راثىئە، ٍەِۀٍىىٍەر لبجبرٌىك ھەر  .ھەٍئەجٍەر وەٌسى

ەْ ثىرٌىػىػىە ۋە ھەِّەٍٍەْ جەرەپىە ثۆٌۈٔۈپ وەجىەْ ذەٌك جوپي ثىر ـ ثىرى ثىٍ
ذەٌك ئىػالرٔىڭ ئبضحب ـ ئبضحب ئىسىغب  .ئىححىپبلٍىػىػحىٓ ضۆز ئېچىػمب ثبغٍىسى

ئۇالرغب ٔىطجەجەْ پۈجۈْ ئۈِّەجٕىڭ ثىرٌىػىػىگە ٔبھبٍىحي  .چۈغۈۋاجمبٍٔىمىٕي ھېص لىٍىػحي
رٌىىحە ھەي لىٍىع ثبضراٌىمالر ئۆز ئبرا ِەضٍىھەجٍىػىپ، ثۇ ِەضىٍىٕي ثى .ئبز ۋالىث لبٌغبٔىسى

  .ھەزرىحي ئەٌىّۇ ئۇالرٔىڭ چبلىرىمىغب جبۋاثەْ ھەرىىەجٍۀسى .ئۈچۈْ ھەزرىحي ئەٌىٕي چبلىرزى
ھەزرىحي ئەٌىٕىڭ لوغۇٔىغىّۇ ضولۇٔۇپ وىرىۋاٌغبْ ھەزرىحي ئوضّبٕٔىڭ پىحٕە ـ پبضبجچي 

 .ثبغٍىسىلبجىٍٍىرى زەرھبي ٍېڭي ثىر پىحٕە جېپىع ئۈچۈْ ئۆز ئبرا ِەذپىٌ ئۇچرىػىػمب 
ئۇالرٔي جەغىىٍٍىگەْ ٍەِۀٍىه ِەغھۇر وبجحىجبظ ٍەھۇزىٌ ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ضەثە 

ٔىھبٍەت، ئۇالر ئىىىي جەرەپ ثىر ـ ثىرىگە ٍېمىٕالپ  .ھېچمبٍطىٕىڭ پىىرىٕي لوثۇي وۆرِىسى
وەٌگۀسە ثىر ثبھبٔە جېپىپ ئبرىسا زىسزىَەت پەٍسا لىٍىع ئبرلىٍىك لبٍحب پىحٕە جېرىػمب لبرار 

 .ئىىىي جەرەپٕىڭ لوغۇٍٔىرى ثىر ـ ثىرىگە ٍېمىٓ ٍەرگە وېٍىپ لبرارگبھ لۇرۇغحي .ثەرزى
ئۇالرِۇ  .ھەزرىحي ئەٌي ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئبثجبضٕي جەٌھە ۋە زۇثەٍرگە ئەٌچي لىٍىپ ئەۋەجحي

ئۇ وېچە ئىححىپبلٍىػىع  .ِۇھەِّەز ئىجٕي جەٌھۀي ھەزرىحي ئەٌىگە ئەٌچي لىٍىپ ئەۋەجحي
ھەزرىحي ئەٌىٕىڭ لبرارگبھي ثبضراغب ٍېمىٓ ثوٌۇپ،  .ى ثىٍەْ جىٕچٍىك ئىچىسە ئۆجحيضۆھجەجٍىر

پىحٕىچىٍەر زەرھبي  .ثبضراٌىمالرٔىڭ لبرارگبھىّۇ ئۇٔىڭ چېسىرىغب ٍېمىٓ ثىر ٍەرزە ئىسى
ئبۋۋاي ئەرزىّەش ثبھبٔىٍەر ثىٍەْ ئىىىي جەرەپ ثبٌىٍىرىٕىڭ ئبرىطىسا غەۋغب  .ھەرىىەجىە ئۆجحي

ثبٌىالرٔىڭ وەٍٕىسىٓ لۇٌالر ئبرىالغحي ۋە ئۇالرٔىڭ وەٍٕىسىٓ چۈپرۀسە ئىٕطبٔالر  .چىمبرزى
ئۇالر ئۆزٌىرىٕىڭ  .پىحٕىچىٍەر ثۇ جەرەپٍەرٔىڭ ھېچجىرىسە ٍوق ئىسى .ئىػٕي ئۇٌغبٍححي
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ئبغىبرىٍىٕىپ لېٍىػىسىٓ ۋە پىالٍٔىرىٕىڭ پبظ ثوٌۇپ لېٍىػىسىٓ ئۀطىرەپ غەۋغبالرٔىڭ 
ٔىھبٍەت، ثۇ ۋەلە غۇٔساق ٍوغىٕبپ . ً، ئبضحىرجحىٓ وۆزىحىپ جۇرزىئىچىگە لەجئىٌ وىرِە

وەجحىىي، ھەر ئىىىي جەرەپٕىڭ ئەضىەرٌىرى ثىر ـ ثىرىگە ھۇجۇَ لوزغبظ ئۈچۈْ ئۇرۇظ 
ھەزرىحي ئەٌي ئبرىسىىي ثوظ ِەٍسأغب چىمىپ، جەٌھە ثىٍەْ  .جەٍَبرٌىمىغب وىرىػىپ وەجحي

ضەْ )ھەلطىس ”ضەْ رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ضبڭب: : »زۇثەٍرٔي ٍېٕىغب چبلىرزى ۋە زۇثەٍرزىٓ
ثۇٔي  .زەپ ضورىسى« زېگۀٍىىي ٍبزىڭسىّۇ؟“ . ..ثوٌطبڭّۇ( ئەٌي ثىٍەْ جولۇٔۇغۇپ لبٌىطەْ

غۇٔساق ٍبزىّسا، ئەگەر ثۇرۇٔراق »ئبڭٍىغبْ زۇثەٍر لىٍغبْ ئىػىغب لبجحىك پۇغبٍّبْ لىٍسى ۋە: 
زېسى ۋە ئۇ ٍەرزىٓ چىمىپ وۆززىٓ « ثوالجحىٍُبزىّغب وەٌگەْ ثوٌطب، ثۇ ٍەرٌەرگىچە وەٌّىگەْ 

ِىڭ ئەپطۇش، جۀٕەت ثىٍەْ ذۇظ ثېػبرەت ثېرىٍگەْ ئوْ وىػىٕىڭ ثىرى  .غبٍىت ثوٌسى
ثوٌغبْ ثۇ چوڭ ضبھبثە ۋازىص ضىجب )غىرالر ۋازىطي( زېگەْ ٍەرگە وەٌگۀسە ئىجٕي جۇرِۇز 

 . ئىطىٍّىه ثىر لبٔرورٔىڭ ضۇٍىمەضحي ثىٍەْ غېھىث ثوٌسى
جەغىىٍٍىىىسىىي پىحٕىچىٍەر ئبذىرى ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ثىر ـ ثىرىٕي لىرغىٓ  ضەثە

ھەزرىحي ئەٌي ئۇرۇظ ثبغٍىٕىػحىٓ ثۇرۇْ  .لىٍىسىغبْ ئۇرۇغٕي ثبغٍىحىػمب ِۇۋەپپەق ثوٌسى
ئەِّب ئىع  .ھەرلبٍطي جەرەپٍەرگە لوراي جبغالظ ھەلمىسە ئەڭ ئبذىرلي چبلىرىمىٕي لىٍسى

ئىىىي لوغۇْ ثىر ـ ثىرىگە لبراپ  .ٍىمىسىٓ چىمىپ ثوٌغبٔىسىئبٌٍىجۇرۇْ ئۇٔىڭ وؤحروٌ
ِىڭ وىػىسىٓ ئبرجۇلراق ثوٌۇپ، ھەزرىحي ئەٌىٕىڭ  30ثبضرا لوغۇٔي  .ئېحىٍسى

ـ  36جبرىد، ھىجرىَەجٕىڭ  .ِىڭ ئەجراپىسا ئىسى 20لوِبٔسأٍىمىسىىي وۇفە لوغۇٔىٕىڭ ضبٔي 
  .سىٍىٍي جەِبزىَەٌئبذىر ئېَىٕىڭ ئبذىرلي وۈٍٔىرى ئى

جۆگىٕىڭ چۇٌۋۇرىٕي  .ھەزرىحي ئبئىػە ِىٕىۋاٌغبْ جۆگىٕىڭ ئبٌسىسا لبٍٔىك جەڭ ٍۈز ثەرزى
ئبذىرىسا، ھەزرىحي  .ئبزەَ ئۆٌحۈرۈٌسى 70جۇجۇۋاٌغبْ ھبٌسا، ھەزرىحي ئبئىػۀي لوغساۋاجمبْ 

ئبئىػۀىڭ ٔەزە ئىىۀٍىىىٕي ثبغمىالرٔىڭ ثىٍىپ لبٌّبضٍىمي ئۈچۈْ جۆگىطىٕىڭ پۇجٍىرى 
ثۇ ئۇرۇغحب ثبضراٌىمالر  .چېپىپ جبغالٔغبٔسىٓ وېَىٓ، ئۇرۇظ ئبضحب ـ ئبضحب پەضىوٍغب چۈغحي

ثبضراٌىمالر  .جەٌھە ئېغىر ٍبرىالٔغبْ ثوٌۇپ، ٍبرىطىسىٓ جوذحىّبً لبْ ئبلبجحي .ٍېڭىٍسى
ثۇ، ثەوّۇ ئېچىٕىػٍىك ثىر  .ھەزرىحي ئبئىػۀي ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ھبٌەفٕىڭ ئۆٍىگە ٍۆجىىسى

جبرىرچىالرغب ئبضبضالٔغبٔسا، ثبضرا لوغۇٔىسىٓ ئوْ ِىڭ، ھەزرىحي ئەٌي  .ە ئىسىپبجىئ
  .لوغۇٔىسىٓ ثەظ ِىڭ وىػي غېھىث ثوٌغبٔىسى

ئۇٔىڭغب لبرغي ضۆز ـ  .ئۇرۇغحىٓ وېَىٓ، ھەزرىحي ئەٌي ھەزرىحي ئبئىػۀي ٍولٍىسى
ئىػۀي لېرىٕسىػي رەجەة ئېَىٕىڭ ثبغٍىرىسا، ھەزرىحي ئب .چۆچەن جبرلبجمبٔالرٔي جبزاٌىسى

ِۇھەِّەز ثىٍەْ ثىٍٍە ئۇزىحىپ لوٍغبْ ۋالىححب، وىػىٍەرٔىڭ ئۇٔىڭغب الٍىمىسا ھۆرِەت 
ھەزرىحي ئبئىػە پەٍغەِجىرىّىسٔىڭ ھەر ئىىىي زۇَٔبٌىك »ۋە:  .وۆرضىحىػىٕي جەۋضىَە لىٍسى

ٌ ثېرىػىە ئبٔسىٓ ئۇٔىڭ لوٌىغب وۆپ ِىمسارزا پۇي ثېرىپ، ئۇٔىڭغب جەضەٌٍى .زېسى« ئبٍبٌىسۇر
ھەزرىحي ئەٌي ئبثسۇٌالھ  .جىرىػحي ۋە ثىر جوپ ئبٍبٌٕي ئۇٔىڭ ذىسِەجىبرٌىرى لىٍىپ جەٍىٍٕىسى

ئىجٕي ھبٌەفٕىڭ ئۆٍىگە ثېرىپ ھەزرىحي ئبئىػۀي ٍولٍىغبْ ۋالىححب، ئۆٍٕىڭ ثبغمب ھۇجرىٍىرىسا 
ھەزرىحي ئەٌي  .ئۇٔىڭ لوغۇٔىغب لبرغي ئۇرۇظ لىٍىپ ٍبرىالٔغبْ ثبضراٌىك ئەضىەرٌەر ثبر ئىسى

گەرچە ثۇ ئىػحىٓ ذەۋەرزار ثوٌطىّۇ، ھېچ ثىٍّەضىە ضېٍىۋېٍىپ، ئبجبٍىپ ئبٌىَجبٔبپٍىك 
ئۇرۇظ ئبٍبغٍىػىپ ئۈچ وۈٔسىٓ وېَىٓ، ھەزرىحي ئەٌي ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئبثجبضٕي  .لىٍغبٔىسى
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 ثبضرا ذەٌمي ھەزرىحي ئەٌىگە ثۇرۇٔال ثەٍئەت لىٍىپ .ثبضراغب ۋاٌي لىٍىپ جەٍىٍٕىسى
  .ھەزرىحي ئەٌي غۇ وۈٔي غبِغب لبراپ ھەرىىەجٍۀسى .ثوٌغبٔىسى

غبِٕىڭ ئەھۋاٌىغب وەٌطەن، ثۇ ٍەرٔىڭ ۋاٌىطي جب ھەزرىحي ئۆِەر زەۋرىسىٓ ئېحىجبرەْ 
ِۇئبۋىَە ئىجٕي ئەثۇضۇفَبْ ثوٌۇپ، ئۇٔىڭ ذەٌك ثىٍەْ ثوٌغبْ ِۇٔبضىۋىحي ٔبھبٍىحي ٍبذػي 

ِۇئبۋىَە ئۆزىگە ذبش ئۇضٍۇة ثىٍەْ ئۇالرغب ضىٍىك  .يثوٌغبچمب، ذەٌك ئۇٔي ثەوّۇ ٍبلحۇراجح
ثەزىسە ِۇئبۋىَە ضەي ـ پەي لوپبي  .ِۇئبِىٍە لىٍغبٔىسى، ذەٌمّۇ ئۇٔىڭغب غەرجطىس ثوٍۇْ ئېگەجحي

ٍىغىٕچبلالپ ئېَحمبٔسا،  .جېگىپ لبٌطىّۇ، ئۇالر ٍۀە ضبزالەجّۀٍىه ثىٍەْ ثوٍۇْ ئېگەجحي
غبَ ذەٌمي ئۆزٌىرىگە  .بغموٍۇْ ثوٌۇپ وەجىۀىسىِۇئبۋىَە ذەٌك ثىٍەْ ئىچموٍۇْ ـ ج

غۇٔي ئۇٔۇجّبضٍىك الزىّىي، ِەزىٕىسىٓ  .ِۇئبۋىَەزىٓ ثبغمىطىٕىڭ ۋاٌي ثوٌۇغىٕي ذبٌىّبٍححي
چىممبْ ذەۋەرٔىڭ غبِغب ٍېحىپ ثېرىػي ئۈچۈْ ثىر ئبً، غبِسىٓ ِەزىٕىگە لبٍحىػي ئۈچۈْ 

ۋالىث ئىچىسە، ئەٌۋەجحە، ٍېڭي ـ ٍېڭي ثۇلەزەر ئۇزۇْ  .ٍۀە غۇٔچىٍىه ۋالىث وېحەجحي
ِەضىٍىٍەر ئوجحۇرىغب چىمىپ جۇراجحي ۋە ئۇالرٔىڭ ذەۋىرىٕي ٍەجىۈزۈظ ئۈچۈّٔۇ ٍۀە غۇٔساق 

ھەزرىحي ئەٌىٕىڭ ذەٌىپىٍىىىە جەٍىٍٕۀگۀٍىىي  .ۋالىث ئبۋارىچىٍىمي وېٍىپ چىمبجحي
ھەزرىحي ئەٌي ۋەزىَەجٕي ۇ ۋالىححب ث .ھەلمىسىىي ذەۋەرِۇ غبِغب ئۀە غۇ غبرائىحالرزا ٍەجىۈزۈٌسى

 .جېري جوٌۇق وؤحروي لىٍىپ ثوالٌّىغبچمب، ھەزرىحي ئوضّبٕٔىڭ لبجىٍٍىرىٕي جبزاٌىَبٌّبٍححي
غبِغب ٍېحىپ ثبرغبْ ذەۋەرٌەر ِبٔب ِۇغۇٔساق  .چۈٔىي لبجىٍالر ِەزىٕىٕي ئىػغبي لىٍىۋاٌغبٔىسى

ثۇ ئىػالرزىٓ  .ەت ئىىۀٍىىىٕي ئۇلحيثوٌۇپ، ِۇئبۋىَە ئەھۋإٌىڭ ِبٔب ِۇغۇٔىڭسىٕال ئىجبر
ذەۋەر جبپمبْ ِۇئبۋىَە ھەزرىحي ئەٌىگە ثەٍئەت لىٍىع ئۈچۈْ ِەٌۈَ ِەزگىً وۈجۈغي 

ئۇٔىڭ ئۈضحىگە، ھەَ ئۆزى ھەَ غبَ ذەٌمي ھەزرىحي ئوضّبٕٔىڭ لەجٍي  .وېرەوٍىىىٕي ئوٍالغحي
ۆجىۋەرٌىرى پىحٕىگە غۇٔسالال، ئۇِّەجٕىڭ ثەزى ِ .لىٍىٕىػىغب لبجحىك ئېچىّٕبلحب ئىسى

ئبرىالغّبضٍىك ئۈچۈْ ِەزىٕىٕي جەرن ئېحىپ ِەوىىگە ِبڭطب، ٍۀە ثەزىٍىرى ِەزىٕىسە جۇرۇپ 
  .غبِغب وەٌگەْ ذەۋەرٌەرٔىڭ ئىچىسە ِبٔب ثۇالرِۇ ثبر ئىسى .ئبضىَالرغب ٔبرازىٍىك ثىٍسۈرۈۋاجبجحي

ي جەٍىٍٕەپ ئەۋەجىػىە وۆپ ئۆجّەً، ٍېڭي ذەٌىپە ھەر لبٍطي ۋىالٍەجٍەرگە ٍېڭي ۋاٌىالرٔ
غبِغب ضەھً ئىجٕي ھۇٔەٍفٕي ۋاٌي جەٍىٍٕەپ، ِۇئبۋىَۀي ۋەزىپىطىسىٓ ئېٍىپ  .ثبغٍىسى
غۇ وۈٍٔەرٔىڭ ثىرىسە، ِۇئبۋىَە ھەزرىحي ئەٌىگە لبرغي چىممبْ ثىر جوپ وىػىٕىڭ  .جبغٍىسى

ِۇئّىٍٕەرٔىڭ  ِەوىىسىٓ ثبضراغب لبراپ ٍوٌغب چىممبٍٔىمي ۋە ئۇالرٔىڭ ثېػىسا جەٌھە، زۇثەٍر،
ثۇ  .ئبٔىطي ھەزرىحي ئبئىػە لبجبرٌىمالرٔىڭ ثبرٌىمي ھەلمىسىىي ذەۋەرٔي جبپػۇرۇۋاٌسى

ذەۋەرزىٓ ھەزرىحي ئەٌىٕىڭ ھۆوۈِرأٍىمٕي جېري جوٌۇق لوٌىغب ئېٍىپ ثوالٌّىغبٍٔىمىٕي 
ېص غۇڭب ِۇئبۋىَە ٍۀە ثىر ِەزگىً وۈجۈغىە جوغرا وېٍىسىغبٍٔىمىٕي ھ .وۆرۈۋاٌغىٍي ثوالجحي

ثۇ وۈٍٔەرزە، ثبضرا  .غبَ ذەٌمىّۇ ئۇٔىڭ ثىٍەْ ثىٍٍە زاۋاٍِىك وۈجەجحي .لىٍسى ۋە غۇٔساق لىٍسى
جەِەي ئۇرۇغي پبرجىٍىسى ۋە ِۇضۇٌّبٔالرٔي ئېغىر لبٍغۇغب ضبٌىسىغبْ  .ۋەلەٌىرى ثوٌۇپ ئۆجحي

ئەٌىگە ثەٍئەت  ئبرلب ـ ئبرلىسىٓ ٍۈز ثەرگەْ ثۇ ۋەلەٌەر ِۇئبۋىَۀىڭ ھەزرىحي .ۋەلەٌەر ٍۈز ثەرزى
ِۇئّىٍٕەرٔىڭ ئەِىرى ھەزرىحي ئەٌىٕىڭ ئىسىَىطي  .لىٍىػىٕي وېچىىحۈرۈغىە ضەۋەة ثوالجحي

غۇڭب  .ثۇٔىڭسىٓ پەرلٍىك ثوٌۇپ، ئۇ ِۇئبۋىَۀي ذەٌىپە جەرىپىسىٓ ضبٍالٔغبْ ۋاٌي زەپ ثىٍەجحي
ثېرىػي، ئەگەر ذەٌىپە ذەٌىپە ئۇٔي ۋەزىپىطىسىٓ لبٌسۇرغبٔسا، ئۇ زەرھبي ۋەزىپىٕي ئۆجىۈزۈپ 

ِبٔب ثۇالر، ھەزرىحي  .ئۇٔي ئۆز ۋەزىپىطىگە لوٍطب، ئۇ ۋەزىپىطىٕي زاۋاِالغحۇرۇغي وېرەن ئىسى
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چۈٔىي ۋەزىَەجٕىڭ  .ئەٌىٕىڭ ِۇئبۋىَە ھەلمىسىىي وۆز لبرىػي ثوٌۇپ، جوغرىطىّۇ ِۇغۇ ئىسى
ز ئىٍىىگە جېري پەضىوٍغب چۈغّىگۀٍىىىٕي ۋە ئبضىَالرٔىڭ ِەزىٕە ۋە زۆٌەجٕي ئۆ

ئېٍىۋاٌغبٍٔىمىٕي ثىٍگەْ ھەر ثىر ئۈِّەت ھەِّىسىٓ ثۇرۇْ ذەٌىپىگە ثەٍئەت لىٍىپ، ئۇٔي 
غبَ ۋاٌىطىٕىڭ ثۇ ذەجەرٌىه پەٍححە جۇجمبْ پوزىحطىَىطي ھەزرىحي  .لوٌٍىػي الزىُ ئىسى

 ئبثسۇٌالھ ئىجٕي .زەرۋەلە، ھەزرىحي ئەٌي ثىر لوغۇْ جەٍَبرٌىسى .ئەٌىٕىڭ وۆڭٍىگە ٍبلّىسى
ئبثجبضٕي ثبضراغب ۋاٌي لىٍىپ، ئۆزى غبِغب لىٍىسىغبْ ٍۈرۈغٕىڭ جەٍَبرٌىمي ئۈچۈْ وۇفەگە 

ـ ٍىٍي رەجەپ ئېَىٕىڭ ئبذىرٌىرىسا وۇفەگە  36ھەزرىحي ئەٌي ھىجرەجٕىڭ  .لبراپ ٍوٌغب چىمحي
ھەزرىحي ئەٌي . ٍېحىپ وېٍىپ، ثۇ ٍەرزە ئۇرۇغمب جۆت ئبً جەٍَبرٌىك لىٍسى ۋە ئەضىەر جوپٍىسى

بۋۋاي جەرىر ئىجٕي ئبثسۇٌالھ ئەي ثۇجەٌىٕي ئەٌچي لىٍىپ ِۇئبۋىَەگە ئەۋەجىپ، ئۇٔىڭ ئۆزىگە ئ
ثەٍئەت لىٍىػىٕي ۋە ھەِّەٍٍەْ لوثۇي لىٍغبْ ذەٌىپىٍىىٕي ئۇٔىڭّۇ لوثۇي لىٍىػىٕي جەٌەپ 

 .جەرىر ئۇٔىڭ ٍېٕىسىٓ ٔەجىجىطىس لبٍححي .ئەِّب ِۇئبۋىَە ھېچمبٔساق جبۋاة ثەرِىسى .لىٍسى
پ ئۆجّەً، ِۇئبۋىَە ھەزرىحي ئەٌىگە ئەثۇِۇضب ئەي ذوالٔي لبجبرٌىك ثىر ٔەچچە ئەٌچي وۆ

ثۇ ٔەجىجىطىسٌىىٍەرزىٓ ئىچي پۇغمبْ  .ثۇ ئەٌچىٍەرِۇ ٔەجىجىگە ئېرىػەٌّىسى .ئەۋەجحي
ھەزرىحي ئەٌىٕىڭ ھەِراھٍىرى ٍۀە ۋالىث ئۆجىۈزِەً ِۇئبۋىَۀىڭ ئۈضحىگە ٍۈرۈظ لىٍىػٕي 

غۇٔىڭ ثىٍەْ، زۇٌھىججە ئېَىٕىڭ ثبغٍىرىسا، ھەزرىحي ئەٌىٕىڭ  .جەغەثجۇش لىٍسى
ئەِّب ھەزرىحي ئەٌي ئۆز لوِبٔسأٍىمىسىىي لوغۇٔغب  .جۇرغبۋۇٌٍىرى غبَ جۇپرالٍىرىغب ئبٍبق ثبضحي

 .ثبغمىالرٔىڭ ئۆزٌىرىگە لوراي جەڭٍىػىسىٓ ثۇرۇْ ھەرىىەجىە ئۆجّەضٍىىىٕي ئەِر لىٍسى
ٔىٕىڭ ھەرىىەجٍۀگۀٍىىىٕي جۇٍۇپ، زەرھبي غبَ لوغۇٔىٕي ِۇئبۋىَەِۇ ھەزرىحي ئەٌي لوغۇ

ئۇ لوغۇٔىٕي فىرات زەرٍبضىٕىڭ ضۈٍىسىٓ  .ثبغالپ، ضىففىٓ زېگەْ ٍەرگە ٍېحىپ ثبرزى
ھەزرىحي ئەٌىٕىڭ لوغۇٍٔىرى ثۇ ٍەرگە ٍېحىپ  .پبٍسىٍىٕبالٍسىغبْ ثىر ٍەرگە ئورۇٔالغحۇرزى

ىحي ئەٌي ِۇئبۋىَەزىٓ ھەر ئىىىي لوغۇٕٔىڭ ھەزر .وەٌگۀسە ئىچىۈزەن ضۈٍىّۇ لبٌّىغبٔىسى
ضۇزىٓ ذبٌىغىٕىچە پبٍسىٍىٕىػىغب جوضبٌغۇ ثوٌّبضٍىمىٕي جەٌەپ لىٍسى، ئەِّب ِۇئبۋىَەزىٓ ثىر 

ئۇٔىڭ ثۇ پوزىحطىَىطي ٍۀە ئبرىسا ضۈروىٍىع پەٍسا لىٍسى ۋە ھەزرىحي  .جبۋاة چىمّىسى
 .ۆجۈپ، ِۇئبۋىَە لوغۇٔىٕي چېىىٕسۈرزىئەٌىٕىڭ لوِبٔسأٍىمىسىىي ئىراق لوغۇٔي ھەرىىەجىە ئ

 .ئەِّب ھەزرىحي ئەٌي ھەر ئىىىي لوغۇٕٔىڭ ضۇزىٓ جەڭ پبٍسىٍىٕىػىغب رۇذطەت لىٍسى
 .غۇٔىڭ ثىٍەْ، ھەر ئىىىي لوغۇْ زەرٍبٔىڭ ثوٍىغب ئورۇٍٔىػىپ، ثىر ٔەچچە وۈٕٔي ئۆجىۈززى

ثىٍەْ ئۇچرىػىپ لبالجحي، ئىىىي لوغۇٕٔىڭ ئەضىەرٌىرى ضۇ ئبٌغىٍي ثبرغبْ ٍەرزە ثىر ـ ثىرى 
ثەزىٍىرى پبت ـ پبت وۆرۈغۈپ جۇراجحي ۋە ثەزىٍىرى ثىر چىراٍٍىك ئوٌحۇرۇپ ضۆھجەجٍىػەجحي، 

  .ِۇٔبزىرىٍىػەجحي
جبرىرچىالرٔىڭ ئۇالرٔىڭ ثىر ـ ثىرىگە لبجحىك زۈغّۀٍىه ٔەزىرى ثىٍەْ لبرىغبٍٔىمي ۋە 

ذىرىص لىٍىپ جۇرىسىغبٍٔىمي ھەلمىسىىي ئۆزئبرا ئۇرۇغۇظ ئۈچۈْ ھەر زائىُ ثىر ـ ثىرىگە 
 .ٓ زىَبزە ئبغۇرۇپ ثبٍبْ لىٍغبْ ِەٌۇِبجٍىرىٕي ئوثسأراق ئوٍٍىػىپ وۆرۈظ وېرەنزېسىھەز

چۈٔىي ثۇ پۈجۈٍٔەً ذبجب ثوٌۇپ، ئۇالرٔىڭ ئبرىطىسىىي ئىرحىالپ پەلەت پىىىر 
گە ٔىطجەجەْ ئەِّب ئۇالرٔىڭ وۆڭۈٌٍىرى ثىر ـ ثىرى .ئبٍرىّىچىٍىمىسىٓ ئىجبرەت ئىسى

ئەپطۇضٍىٕبرٌىمي، ثۇ پىىىر ئبٍرىّىچىٍىمي  .لېرىٕساغٍىك ھېص ـ جۇٍغۇضي ثىٍەْ جوٌغبٔىسى
 .جۈپەٍٍىسىٓ ثىر ـ ثىرىگە ثوٌغبْ لېرىٕساغٍىك ِېھرىٕي ئوچۇق ـ ئبغىبرە ئىپبزە لىالٌّبٍححي
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ثبرىچە ثىر ـ ئەِّب ئىّىبٔىَىحىٕىڭ  .لبٔسالال ثوٌّىطۇْ، ئۇالرٔىڭ ئبرىطىسا ئۇرۇظ ثبغالٔسى
ھەر ئىىىي جەرەپٕىڭ  .ثىرىگە ھۇجۇَ لىٍّبٍححي ۋە ثىر ـ ثىرىٕي لىرىپ جبغالغمب ئۇرۇّٔبٍححي

لوِبٔسأٍىك ِەروەزٌىرىّۇ ئۇرۇغٕىڭ ئۇ لەزەر غىسزەجٍىٕىپ وېحىػىسىٓ لبجحىك ئۀسىػە 
ەَ ئۇٔىڭ ئۈضحىگە، لبٍطي جەرەپحىٓ ئبز .چۈٔىي، ئەضٍي ِەلطەت ثۇ ئەِەش ئىسى .لىالجحي

ھەر  .ئۆٌطە ئۆٌطۇْ، ٔەجىجىسە ثۇ ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ زەئىپٍىػىػي زېگۀٍىه ثىٍەْ ثبراۋەر ئىسى
ئىىىي جەرەپ ِۇضۇٌّبْ لوغۇٍٔىرىٕىڭ ضەپٍىرى ثوٌۇپ، ثۇالرٔىڭ ئەضٍي ۋەزىپىطي ئىطالَ 

ِبٔب ثۇ  .زۆٌىحىٕىڭ چېگراٌىرىٕي لوغساظ ۋە فەجىھ ئىػٍىرى ثىٍەْ ِەغغۇي ثوٌۇظ ئىسى
ثۇ غەٌَبٕٔي  ٔىڭهللا، ئۇالر ثىر جەرەپحىٓ ھۇجۇِغب ئۆجطە، ٍۀە ثىر جەرەپحىٓ ضەۋەثحىٓ

ئبذىرالغحۇرۇپ، ئبرىٍىرىسا جىٕچٍىك ۋە ئىححىپبلٍىك ئورٔىحىػىٕي، ھەِّەٍٍۀٕىڭ ھوظ ـ 
  .وبٌٍىطىٕي ٍىغىپ، جوغرا ٍوٌغب ِېڭىػىٕي جىٍەٍححي

پ جۇرزى ۋە ِۇھەررەَ ئېَىٕىڭ ثۇ جولۇٔۇغالر زۇٌھىججە ئېَي چىممۇچە پبت ـ پبت ٍۈز ثېرى
ئەضىەرٌەر ئۆز لبرارگبھٍىرىغب لبٍحىػحي، ھەِّىطي  .وىرىػي ثىٍەْ پۈجۈٍٔەً جوذحىحىٍسى

ئىىىي جەرەپ ئبرىطىسا زىپٍوِبجىه  .ئبرىسا ثىرٌىىطەپ ئورٔىحىٍىػىٕي ئۈِىس لىالجحي
ز لبرىػي ئېٕىك ھەزرىحي ئەٌىٕىڭ وۆ .وۆرۈغۈغٍەر ئېٍىپ ثېرىٍغبْ ثوٌطىّۇ، ٔەجىجە چىمّىسى

ثوٌطىّۇ، ِۇئبۋىَۀىڭ وۆڭٍي ضۆھجەجٍىػىػىە پەلەجال ِبٍىً ثوٌّىغبچمب، ئبرىسا ئۇرۇظ 
 .زەرۋەلە، ئىىىي جەرەپ ثىر ـ ثىرىگە لبٍحب ھۇجۇَ ثبغٍىسى .چىمىػي جۇرغبٔال گەپ ئىسى

ثۇٔساق لوغۇٔالر ثۇ ئىػٕىڭ  .ٍىٍي، ضەفەر ئېَىغىچە زاۋاِالغحي  - 37ئۇرۇظ ھىجرىَەجٕىڭ 
ئۈچ  .زاۋاٍِىػىۋەرضە ثوٌّبٍسىمبٍٔىمىٕي ھېص لىٍىػحي ۋە ثىرالال ئوِۇِىٌ ھۇجۇِغب ئۆجۈغحي

ھەزرىحي ئەٌىٕىڭ  .ھەر ئىىىي جەرەپحىٓ ٔۇرغۇْ ئبزەَ ئۆٌسى .وۈٔگىچە لبٍٔىك جەڭ ثوٌسى
ضېپىسىٓ ئبِّبر ئىجٕي ٍبضىر ۋە ھبغىُ ئىجٕي ئۇججە ئىجٕي ئەثۇي ئبش؛ ِۇئبۋىَە ضېپىسىٓ 

ِۇئبۋىَە  .ەزرىحي ئۆِەرٔىڭ ئوغٍي ئۇثەٍسۇٌالھ لبجبرٌىك ِۇھىُ غەذطٍەر ئۆٌحۈرۈٌسىھ
غبَ لوغۇٍٔىرى ٔەٍسىٍىرىٕىڭ ئۇچىغب  .لوِبٔسأٍىمىسىىي غبَ لوغۇٔي ٍېّىرىٍىػىە ثبغٍىسى

لۇرئبْ وەرىُ پبرچىٍىرىٕي ئېطىپ، ئىراق ئەضىەرٌىرىٕىڭ ئۆزٌىرىگە ھۇجۇَ لىٍّبضٍىمىٕي 
ىراق لوغۇٔىٕىڭ ثبظ لوِبٔسأي ھەزرىحي ئەٌي ۋە لوِبٔسأالرزىٓ ئەي ئەغحەر ئ .جەٌەپ لىٍسى

ئەْ ٔبھي لبجبرٌىمالر ئۇرۇغٕي زاۋاِالغحۇرِبلچي ثوٌغبْ ثوٌطىّۇ، ئەضىەرٌەر ئەي ئەغحەرٔىڭ 
ِۇضۇٌّبٔالر ئەڭ  .ئەِرى ثىٍەْ ئبضحب ـ ئبضحب پەضىوٍغب چۈغحي ۋە ئۇرۇظ ئبذىرالغحي« جوذحب»

ئەگەر ثۇ ئۈِىس ثوٌّىغبْ ثوٌطب، ئۇرۇغٕىڭ  .ٌىرىٕي ئىححىپبلٍىػىػمب ثبغٍىغبٔىسىئبذىرلي ئۈِىس
چۈٔىي ھەلٍىك جەرەپ ثوٌغبْ ھەزرىحي ئەٌىٕىڭ لوغۇٔي  .جوذحىحىػي ِۇِىىٓ ئەِەش ئىسى

 . زەپەرگە ثەوّۇ ٍېمىٕالغمبٔىسى، غۇڭب ئۇرۇغمب لبجحىك وىرىػىپ وەجىۀىسى
جوذحىحىٍغبٔسىٓ وېَىٓ ھەزرىحي ئەٌىٕىڭ ئەٌچىطي ئەپطۇضٍىٕبرٌىمي، ِۇئبۋىَە ئۇرۇظ 

ئەي ئەغحەرىگە ثۇ ِەضىٍىٕي ئىىىي جەرەپحىٓ ۋەوىً ھبوىُ ضبٍالپ، غۇالر ئبرلىٍىك ھەي لىٍىع 
غۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇرۇظ جوذحىحىٍىپ، ھەر ئىىىي جەرەپٕىڭ  .پىىرىٕي ئوجحۇرىغب لوٍسى

ثۇ وېٍىػىّگە غبَ  .ىّي جۈزۈٌسىگۇۋاھچىٍىرىٕىڭ ٔبزارىحي ئبضحىسا ئىححىپبلٍىػىع وېٍىػ
ئەِّب ئىراق لوغۇٔىٕىڭ ثىر لىطّي رازى، ٍۀە ثىر لىطّي  .لوغۇٔي پۈجۈٍٔەً رازى ثوٌسى

ثۇ وېٍىػىّسىٓ ئىىىي وۈْ  .ٔبرازى ثوٌطىّۇ، ھېچىىُ ئبۋازىٕي چىمىرىػمب پېحىٕبٌّىسى
 .ع ئەِرى ثېرىٍسىوېَىٓ، ئۆٌۈوٍەر زەپٕە لىٍىٕىپ، ھەزرىحي ئەٌي جەرىپىسىٓ وۇفەگە لبٍحى



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

599 
 

 . ئۇالر وۇفەگە لبٍحمبٔسىٓ وېَىٓ، ِۇئبۋىَەِۇ لوغۇٔىٕي ثبغالپ غبِغب لبراپ ھەرىىەجٍۀسى
ھەزرىحي ئەٌي لوغۇٔىٕىڭ ھەِّىطي وۇفەگە وىرِەً، ثىر لىطّي ئىححىپبق وېٍىػىّىگە 

ٔبرازى ثوٌغبچمب، ئۇالر ثۇ وېٍىػىّگە ثەوّۇ  .ٔبرازىٍىمي جۈپەٍٍىسىٓ ھبرۇرە زېگەْ ٍەرگە وەجحي
ئۆز ئبرىٍىرىسا جەغىىٍٍىٕىپ، غىجص ئىجٕي رەثىئ ئىطىٍّىه ثىرىٕي ئۆزٌىرىگە رەئىص لىٍىپ 

 .ثۇ ئبٍرىّچىالرغب ئىّبٍِىك لىٍسى ىئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئەي لەۋۋا ئىطىٍّىه ثىر .ضبٍٍىسى
ىمىٕي جەٌەپ ھەزرىحي ئەٌي ئۇالرغب ئبزەَ ئەۋەجىپ، لبٍحىپ وېٍىػىٕي ۋە ثۆٌگۈٔچىٍىه لىٍّبضٍ

ثەٌىىُ ئۇالرِۇ غۇٔساق ئوٍٍىطب وېرەن، ھەزرىحي ئەٌىٕىڭ ثۇ وېٍىػىّٕي لوثۇي  .لىٍسى
ھەجحب ئۇالرٔىڭ رەئىطي غىجص  .لىٍّبضٍىمىٕي ۋە جەڭ ِەٍسأىغب لبٍحىػىٕي جەٌەپ لىٍىػحي

وۆپ ئۆجّەً، ھەزرىحي ئەٌي ئۇالرغب  .ئىجٕي رەثىئ ھەزرىحي ئەٌىٕىڭ ٍېٕىغب لبٍحىپ وەجحي
ئبثسۇٌالھ ئۇالر ثىٍەْ وۆپ ِۇٔبزىرىٍەغىەْ ثوٌطىّۇ، ثىر  .بثسۇٌالھ ئىجٕي ئبثجبضٕي ئەۋەجحيئ

غۇٔىڭ ثىٍەْ، ھەزرىحي ئەٌي غەذطەْ ئۆزى ثېرىپ، ئۇالر  .ٔەجىجىگە ئېرىػەٌّەً لبٍححي
ھەِّەٍٍەْ  .ثىٍەْ وۆرۈغحي ۋە پۈجۈْ زەٌىٍٍەرٔي ئوجحۇرىغب لوٍۇپ، ئۇالرٔي لبٍىً لىٍسى

  .وۇفەگە لبٍححي ثىرٌىىحە
وۆرۈٔۇغحە ثۇ ِەضىٍە ھەي لىٍىٕغبٔسەن وۆرۈٔگەْ ثىٍەْ، ئەِەٌىَەجحە ئۇٔساق ئەِەش 
ثوٌۇپ، ثۇ ئبٍرىّىچىالر ئۆز پىىىرٌىرىسىٓ ٍبّٔىغبٔىسى ۋە ٍۀىال غۇ وؤب ِۇلبِىٕي غىڭػىپ 

بْ ضۆزٌەر ِۇئّىٍٕەرٔىڭ ئەِىرى ئېَحم .ھۆوّىسىٓ ثبغمب ھۆوۈَ ٍولحۇر ٔىڭهللا»جۇرۇۋاٌغبٔىسى: 
 .زەپ جبر ضبالجحي، ِۇٔبزىرىٍىػەجحي« جبِبِەْ جوغرا، ئەِّب ئۇٔىڭ ئبذىرى ثبجىٍٍىممب جۇجىػىسۇ

ئۇالر ھەزرىحي ئەٌىٕىڭ جەڭ ِەٍسأىغب لبٍحب ثبرىسىغبٍٔىمىٕي ۋە ھبزىرچە لوغۇٔغب ئبراَ 
  .ئبٌسۇرۇۋاجمبٍٔىمىٕي ذىَبي لىٍىػىپ ٍۈرەجحي

ٔي ھەزرىحي ئەٌي ثىٍەْ ِۇئبۋىَۀىڭ ۋەوىً ھبوىٍّىرى ٔىھبٍەت، ئبٌسىٓ ثەٌگىٍۀگەْ وۈ
زەِەجۇي جۀسەي زېگەْ ٍەرزە وۆرۈغۈپ، ضۆھجەجٍەغىەْ ثوٌطىّۇ، پىىىر ثىرٌىىىگە 

ئىححىپبلٍىػىع ئبرزۇضىسىٓ ثىر ٔەجىجە چىمّىغبٔسىٓ وېَىٓ،  .وېٍەٌّەٍال ئبٍرىٍىپ وەجحي
ىك لىٍىػمب ثبغٍىسى ۋە ثبضراغب ھەزرىحي ئەٌي غبِغب لبٍحب ٍۈرۈظ لىٍىع ئۈچۈْ جەٍَبرٌ

جەٍىٍٕىگەْ ۋاٌىطي ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئبثجبضمب ذەۋەر ٍوٌالپ، ثبضرازىٓ ئەضىەر ٍىغىػمب 
ئەِّب ھەزرىحي ئەٌي جۇٍۇلطىسال ئوٍٍىٕىپ  .ئبثسۇٌالھ ٍىغمبْ ئەضىەرٌەرٔي ئەۋەجحي .ثۇٍرىسى

ئۇالر  .ي وۆز ئبٌسىغب وەٌحۈرزىلبٌسى ۋە جېري جۈٔۈگۈٔال لوغۇٔىٕىڭ ضەپٍىرىٕي جەرن ئەجىۀٍەرٔ
ئبٍرىٍىپ چىمىپ وەجىۀسىٓ وېَىٓ ٍۀە لبٍحىپ وەٌگەْ ثۇ ِەۋلەضىس ئبزەٍِەر ِبٔب ئەِسى 
ثبضرازىىي ھەلەِطبٍىٍىرىگە ِەوحۇة ٍوٌالپ، ئۇالرٔي ئۆزٌىرىگە لېحىٍىػىٕي جەٌەپ 

  .لىٍىۋاجبجحي
چىمىرىػمب ئۇرۇٔىۋاجمبٍٔىمىٕي  وۆپ ئۆجّەً )غبِغب ٍۈرۈظ لىٍىع ئبٌسىسا(، ئۇالرٔىڭ پىحٕە

چۈٔىي ئۇالر ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ھۇثبة ئىجٕي ئەي ئەرەجٕي ذۇززى لوٍٕي  .وۆرۈپ ٍەجحي
ثوغۇزٌىغبٔسەن ثوغۇزالپ ئۆٌحۈرىۋەجىۀسىٓ ثبغمب، ئۇٔىڭ ٍېٕىسىىي ثىر ِۇٔچە ئبٍبٌالرٔىّۇ 

 .ر ئەٌچىٕي ئۆٌحۈرىۋەجحيھەزرىحي ئەٌي ئۇالرغب ثىر ئەٌچي ئەۋەجحي، ئۇال .ئۆٌحۈرۈۋېحىػىۀىسى
غبِغب وېحىپ،  .غۇٔىڭ ثىٍەْ، ھەزرىحي ئەٌي ئۇالرغب لبرغي ٍۈرۈظ لىٍىػمب ِەججۇر ثوٌسى

ئۇالرٔىڭ ئبرلىٍىرىسىٓ ذبٌىغبْ ٍبِبٍٔىمالرٔي لىٍىػي ئۈچۈْ جبغالپ لوٍغبٔسىٓ، ھەرلبٔساق 
لطەجحە، ئۇالرغب غۇ ِە .ثىر ۋاضىحە ثىٍەْ زەرھبي وۆززىٓ ٍولىحىع جېرىّۇ ٍبذػىراق ئىسى
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لبرغي ٍۈرۈظ لىٍسى ۋە ئبٌسى ثىٍەْ ضۆز ئبرلىٍىك جەھسىث ضېٍىپ، ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ھۇثبثٕىڭ 
زەپ جۇرۇۋاٌسى ۋە ئبرلىسىٕال « ھەِّىّىس ئۇٔىڭ لبجىٍي»ئەِّب ئۇالر:  .لبجىٍٍىرىٕي جەٌەپ لىٍسى

ٍەْ ئۇرۇغۇغمب ِەججۇر ھەزرىحي ئەٌىّۇ ئۇالر ثى .ھەزرىحي ئەٌىٕىڭ ئەضىەرٌىرىگە ھۇجۇَ لىٍسى
ثۇ ئبزەٍِەرٔىڭ  .ثوٌسى ۋە ٔەھراۋاْ زېگەْ ٍەرزە ثۇ ئبضىَالرٔىڭ ھەِّىطىٕي لىرىپ جبغٍىسى

غۇڭب ھەزرىحي  .وۆپىٕچىطي وۇفەٌىه ثوٌۇپ، ھەزرىحي ئەٌىٕىڭ ئەضىەرٌىرىّۇ وۇفەٌىىٍەر ئىسى
رۇق ـ جۇغمبٍٔىرىٕي ئەٌىٕىڭ ئەضىەرٌىرى ثۇ ئىػحىٓ وېَىٓ ثەوّۇ ئبزاثالٔسى، ئۆزٌىرىٕىڭ ئۇ

غۇٔىڭ ثىٍەْ،  .ئۆز لوٌٍىرى ثىٍەْ ئۆٌحۈرگۀٍىىي ئۈچۈْ پەرىػبْ ھبٌغب چۈغۈپ لبٌغبٔىسى
 . ئۇالرٔىڭ ئىسىَىٍىرى، پىىىر ۋە پوزىحطىَىٍىرى ذبالپ ـ ذبٌىّبً ئۆزگىرىػىە ثبغٍىسى

 .ئۆجىۀىسىثۇ لبراڭغۇ زەۋرٌەرزە، ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ئبرىطىسا ِبٔب ِۇغۇٔساق ۋەلەٌەر ثوٌۇپ 
ھەروىُ ئبٍرىُ ـ ئبٍرىُ گۇرۇھ  .وىػىٍەر ئبرىطىسىىي پىىىر ئبٍرىّىچىٍىمي ثەوّۇ چوڭ ئىسى

ئۆٌحۈرۈٌگۀٍەرٔىڭ ئىػي ئۆٌۈَ ثىٍەْ  .ثوٌۇپ، ئۆزٌىرىگە لبرغي گۇرۇھٕي ٍوق لىٍىػمب ئۇرۇٔبجحي
  .ۇراجحيجەڭ جۈگەٍححي، ئەِّب ئۆٌحۈرگۀٍەر ئۆز ٍېمىٍٕىرى ئۈچۈْ پەرٍبز چېىىپ، ئبھ ئ

ھەزرىحي ئەٌي ثۇ ۋەزىَەجحە، ذەٌمٕىڭ ئۇرۇظ ھبرغىٍٕىمىٕي چىمىرىۋېٍىػي ۋە زەرت ـ 
 .ئەٌىّىٕي ئۇٔحۇپ، وۆڭٍىٕي جىٕسۇرۇۋېٍىػي ئۈچۈْ ثىر ِەزگىً زەَ ئېٍىػمب لبرار ثەرزى

ِۇئبۋىَە ثۇ ۋالىحالرزا غبِسا ئىسى ۋە ھەزرىحي ئەٌىٕىڭ غبِغب ٍۈرۈظ لىٍّبلچي ثوٌغبٍٔىمي 
غۇٔىڭ ثىٍەْ، ئۇ زەرھبي جەٍَبرٌىك لىٍىپ، ضىففىٓ  .ىسىىي ذەۋەرٔي جبپػۇرۇۋاٌغبٔىسىھەلم

غۇٔساق  .ئەِّب ثۇ ٍەرزە ئىراق لوغۇٔىٕىڭ لبرىطىّۇ وۆرۈّٔەٍححي .زېگەْ ٍەرگە ٍېحىپ ثبرزى
ئەِّب ئۇٔىڭغب ھەزرىحي ئەٌي  .ثوٌطىّۇ، ھەر ئېھحىّبٌغب لبرغي ثۇ ٍەرزە جۇرۇپ وۈجۈغىە ثبغٍىسى

ئۇ  .ثىٍەْ ثۆٌگۈٔچىٍەر ئبرىطىسا جولۇٔۇظ ٍۈز ثەرگۀٍىىي ھەلمىسىىي ذەۋەر ٍېحىپ وەٌسى
ئۆزىگە ذبجب ِەٌۇِبت ثېرىٍگۀٍىىىٕي ئوٍالپ ٍېحىپ، غبِغب لبٍححي، ئەضىەرٌىرىٕي زەَ ئېٍىػمب 

  .لوٍۇپ ثېرىپ، ئۆزىّۇ ذبجىرجەَ ھبٌسا ثبغمب ئىػٍىرى ثىٍەْ ِەغغۇي ثوٌسى
ۇٔىٕىڭ ٍەجىۈزەن زەَ ئېٍىۋاٌغبٍٔىمىٕي ئوٍالپ، ئەضىەرٌەرگە لوٌىغب ھەزرىحي ئەٌي لوغ

ھەزرىحي ئەٌي ئۇالرغب غۇٔچە  .ئەِّب ھېچىىُ لىّىرالپّۇ لوٍّىسى .لوراي ئېٍىع ئەِرىٕي ثەرزى
وۆپ جەثٍىغ لىٍىپ، روھىٕي وۆجۈرۈغىە جىرىػمبْ ثوٌطىّۇ، ٍۀىال ھېچىىُ ئۇٔىڭغب ئبۋاز 

پەي   - ئۇالرغب ذىحبثەْ لبجحىك گەپ لىٍطب، ضەي .لۇاللّۇ ضبٌّىسى لوغّىسى، ھەجحب ضۆزٌىرىگە
ٍۇ، ٍۀە ھېچٕەرضە جۇٍّىغبٔسەن لبٍحىسىٓ   - ِىسىرٌىغبٔسەن لىٍىپ، ۋەزىپىگە چىمىسۇ

ئىع غۇ زەرىجىگە ثېرىپ ٍەجحىىي، ھەزرىحي ئەٌىّۇ ثۇ وۈٍٔەرزىٓ لبجحىك  .ثوغىػىپ وېحەجحي
ئەٍٕي ۋالىححب ثۇ  .ٍەر ئۇٔىڭغب ثەوّۇ ئېغىر وېٍىۋاجبجحيزېرىىىػىە ثبغٍىسى، چۈٔىي ثۇ وۈٔ

ھەزرىحي ئەٌىٕىڭ ثۇ  .ئىػمب ئبرىالغّىغبٔال ثوٌطبَ زەپّۇ ئوٍٍىسى، ٌېىىٓ ثەوّۇ وېچىىىۀىسى
ئىٕطبٔالرٔىڭ ئبرىطىسىىي ھبٍبجي جبپب ـ ِۇغەلمەت، زەرت ـ ئەٌەَ ۋە ئبزاة ـ ئولۇثەت ئىچىسىال 

ىُ پىطۀث لىٍّبٍححي، لىٍغبْ چبلىرىمٍىرىغب ھېچىىُ لۇالق ثەرگەْ ئەِرىگە ھېچى .ئۆجحي
ثەٌىىُ ثۇ ئىػالر وۇفەٌىىٍەرٔىڭ ئۆز ذەٌىپىٍىرىگە ئبضىٍَىك لىٍىػي ٍبوي ٔەھراۋاْ  .ضبٌّبٍححي

زېگەْ ٍەرزە ئۆز ٍېمىٍٕىرىسىٓ ئبٍرىٍىپ لېٍىػي ۋەٍبوي فەجىھ ھەرىىەجٍىرىٕىڭ جوذحبپ 
چۈٔىي زۆٌەت رەھجەرٌىىي ئبٌسىٕمي  .غي ِۇِىىٓ ئىسىلېٍىػي ضەۋەثىسىٓ چىمىۋاجمبْ ثوٌۇ

ِەزگىٍٍەرگە لبرىغبٔسا ضىرجمب لبرىحب وېڭىَىع وۈچىٕي ٍولىحىپ، ثەوّۇ زەئىپٍىػىپ 
  .وەجىۀىسى
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ھەزرىحي ئەٌي ٔەھراۋاْ ۋەلەضىسىٓ وېَىٓ، ئۆزىٕىڭ ثۆٌگۈٔچىٍەرٔىڭ ثبظ ئبغرىمىسىٓ  
ئۆجّەً ئۇالرٔىڭ پەلەت ٔبھبٍىحي ئبز ثىر لىطّىٕي  ئەِّب وۆپ .لۇجۇٌغبٍٔىمىٕي ذىَبي لىٍغبٔىسى

چۈٔىي ئۆز ئەضىەرٌىرىٕىڭ ئبرىطىسا ثەوّۇ وۆپ  .وۆززىٓ ٍولىحبٌىغبٍٔىمىٕي ھېص لىٍسى
ٍېڭي پىحٕىٍەرٔي جبرلىحبجحي، ثبغمىالر ثىٍەْ ئوچۇق ـ ئبغىبرە   - ئبضىَالر ثبر ثوٌۇپ، ئۇالر ٍېڭي

ھەزرىحي ئەٌىٕىڭ ئبزاة ـ ئولۇثەت ۋە زەرت ـ ئەٌىّىٕي ثۇ ئەھۋاي  .ثەش ـ ِۇٔبزىرە لىٍىػبجحي
ھەزرىحي ئەٌي ھۈر پىىىرٌىه ئىٕطبْ ثوٌۇپ، زۈغّۀٍىرى ثىٍەْ ئوچۇق  .جېرىّۇ ئۇٌغبٍحىۋەجحي

ـ ٍورۇق جبالظ ـ جبرجىع لىالجحي، ئۇالرٔىڭ ضۆزٌىرىٕي زەڭ ضېٍىپ ئبڭالٍححي، ئۇالرٔىڭ ھەق ـ 
ثۇ ئەثٍەذٍەر وېچە ثوٌۇغي ثىٍەْ جەڭ ثىر ـ ثىرى ثىٍەْ  ئەِّب .ھۇلۇلٍىرىغب ھۆرِەت لىالجحي

ئۇچرىػىپ، ھەرذىً پىحٕە ـ پبضبت جېرىَححي، ثىرەر ِۇضۇٌّبٕٔي وۆرۈپ لبٌطب، ئۇٔي زەرھبي 
  .ئۆٌحۈرەجحي

ثىر وۈٔي ئۆزىٕىڭ ئۆٌحۈرۈٌىسىغبٍٔىمىٕي، غېھىث لىٍىٕىسىغبٍٔىمىٕي ھبِبْ ھەزرىحي ئەٌي 
ئەٌەٍھىططبالَ ئۇٔىڭ )ثۇ ئۈِّەجٕىڭ ئەڭ ثەزثەذحي جەرىپىسىٓ( چۈٔىي پەٍغەِجەر  .ثىٍەجحي

ھەزرىحي ئەٌي وۇفەزە، ۋاٌي ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئبثجبش ثبضرازا  .ئۆٌحۈرۈٌىسىغبٍٔىمىٕي ئېَحمبٔىسى
ئىع غۇ زەرىجىگە  .ذەٌك ھەر ئىىىىطىٕىڭ ضۆزٌىرىگە لۇالق ضبٌّبش ثوٌۇۋاٌغبٔىسى .ئىسى

ھەجحب  .ٕي ئبثجبش ۋە ذەٌىپە ثۇ ئەھۋاٌسىٓ ثەوّۇ ثىسار ثوٌغبٔىسىثېرىپ ٍەجحىىي، ئبثسۇٌالھ ئىج
ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئبثجبضٕىڭ ثبضرا ۋاٌىٍىمىٕي زەٍس ئىجٕي ئەثىھىە ئۆجىۈزۈپ ثېرىپ، ِەوىىگە 
وەجىۀٍىىي ۋە ئۇٔىڭ وىػىٍەرزىٓ ثىسار ثوٌۇپ وەجىۀٍىىي ئۈچۈٔال غۇٔساق لىٍغبٍٔىمي 

ئەضٍىسە ئۇ ثبضرأي ذەٌىپە غېھىث ثوٌغبٔغب لەزەر جەرن ئەِّب  .ئوجحۇرىغب لوٍۇٌّبلحب
ھەجحب ھەزرىحي ئەٌي غېھىث ثوٌغبٔسىٓ وېَىٓ، ھەزرىحي ھەضەْ ِۇئبۋىَە ئۈچۈْ  .ئەجّىگۀىسى

 .ذەٌىپىٍىىحىٓ چېىىٕگۀگە لەزەر ثۇ ٍەرزە لبٌغبْ ۋە وېَىٕچە ِەوىىگە وېحىپ ٍەرٌەغىۀىسى
ٌغبْ ثوٌطب، ذەٌمحىٓ جبرجمبْ ثۇ ئبزاثٍىرى جۈپەٍٍىسىٓ ئەگەر ھەزرىحي ئەٌي ئۇٔىڭ ئورٔىسا ثو
غبَ  .ئەِّب ذەٌىپٕىڭ ئۇٔساق لىٍىػي ِۇِىىٓ ئەِەش .ثەٌىىُ غۇٔساق لىٍىػي ِۇِىىٓ ئىسى

ذەٌمي ذەٌىپىگە ھېچىىّٕىڭ لۇالق ضبٌّبٍسىغبٍٔىمىٕي، ثوٌۇپّۇ غبَ جەرەپٍەر ئۈچۈْ ئېَحمبٔسا 
ضٍىىىٕي، غۇٔساق ثوٌطىّۇ، ئۇٔىڭ جىسزىٌ ئىرازە ئۇٔىڭ ثىر ضىّۋوٌسىٓ ثبغمب ٔەرضە ئەِە
جىرِىػىۋاجمبٍٔىمىٕي، ئۇٔىڭ ھەرزائىُ ٍبذػىٍىممب   - ثىٍەْ زۆٌەجٕي ثبغمۇرۇظ ئۈچۈْ جىرىػپ

ئەھۋاي ثۇ زەرىجىسە ثوٌغىٕىغب  .ئەِر لىٍىپ، ٍبِبٍٔىمحىٓ جوضۇۋاجمبٍٔىمىٕي وۆرۈپ ٍەجىۀىسى
 .ھېچىىّٕىڭ ٍولٍۇلي ِبٔب ِەْ زەپ چىمىپال جۇراجحي لبرىغبٔسا، ئۆزٌىرى ثىٍەْ ھەپىٍىػىسىغبْ

غۇ ضەۋەثحىٓ، ئەِر ئىجٕي ئبش ِۇئبۋىَە ٔبِىسا ِىطىرٔي ئىػغبي لىٍىپ، ھەزرىحي ئەٌىٕىڭ ثۇ 
ھەزرىحي ئەٌي ٍېڭىسىٓ ۋاٌىٍىممب  .ٍەرزىىي ۋاٌىطي ِۇھەِّەز ئىجٕي ئەثۇثەورىٕي ئۆٌحۈرىۋەجحي

چۈٔىي ۋەزىپىطىٕي جبپػۇرۇۋاٌغىٍي  .ثبراٌّىسى جەٍىٍٕىگەْ ئەي ئەغحەر ِىطىرغب ٍېحىپ
  .ئىسى ـ ٍىٍي 38ھىجرىَۀىڭ ثۇ  .وېحىۋاجمبْ ٍوٌسا زەھەرٌىٕىپ ئۆٌسى

 .لەٍص ئىجٕي ضەئس ئىجٕي ئۇثبزە ھەزرىحي ئەٌىٕىڭ ئبِبٍٔىك وۈچٍىرىٕىڭ ثېػىسا ئىسى
ثبضراغب ئبثسۇٌالھ ذەٌىپىٕىڭ ھۆوۈِرأٍىمىٕىڭ زەئىپٍىػىپ وەجىۀٍىىىٕي وۆرگەْ ِۇئبۋىَە 

ـ ٍىٍٍىرى، ِۇئبۋىَە ھەزرىحي  39ئۇٔسىٓ وېَىٓ ھىجرىَە  .ئىجٕي ئبِىر ئەي ھەزرەِىٕي ئەۋەجحي
غبَ ذەٌمىٕىڭ ثۇ  .ئەٌي ھۆوۈِرأٍىمىسىىي ٍەرٌەرٔىڭ چېگراٌىرىغب ئەضىەر ئەۋەجىػىە ثبغٍىسى

وۈٔگە ئبغۇرۇپ،   - ئۀسىػىٍىرىٕي وۈٔسىٓ  - جۇٍۇلطىس ھۇجۇٍِىرى ئىراق ذەٌمىٕىڭ غەَ
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  .ئۇالرٔي ئۇرۇغمب لبرغي جۇرۇغمب ۋە ئىػٕي جىٕچٍىك ثىٍەْ ھەي لىٍىػمب ئۈٔسەٍححي
ثۇ ئىػالر ئبز وەٌگۀسەن، ِۇئبۋىَە ٍېمىٍٕىػىپ لبٌغبْ ھەج ِەۋضۈِي ِۇٔبضىۋىحي ثىٍەْ 

ك غبِسىٓ ِەوىىگە لبراپ ٍوٌغب چىممبْ ھەج ئۆِىىىگە ٍەزىس ئىجٕي غەجەرە ئەررەھبۋىٕي ثبغٍى
ثۇ ئۆِەن ِەوىىگە ٍېمىٍٕىػىپ وەٌگۀسە، ھەزرىحي ئەٌىٕىڭ ِەوىىسىىي  .لىٍىپ لوٍسى

ۋاٌىطي لۇضطەَ ئىجٕي ئبثجبش لورلۇپ وەجىۀٍىىىسىٓ ۋەزىپىطىٕي جبغالپ، ذەٌك ئبرىطىغب 
ـ ٍىٍي، ذەٌك ئوضّبْ ئىجٕي جەٌھۀي ھەج ئەِىرى لىٍىپ  39ھىجرىَۀىڭ  .وىرىۋاٌسى
  .جەٍىٍٕىسى

ئەٌي ٍەزىس ئىجٕي غەجەرۀىڭ ِۇئبۋىَە جەرىپىسىٓ ِەوىىگە ِبڭغبْ ھەج ھەزرىحي 
ئۆِىىىگە ثبغٍىك ثوٌۇپ ئەۋەجىٍگۀٍىىىٕي ئبڭالپ، ئۇٔي وەٍٕىگە ٍبٔسۇرۇظ ئۈچۈْ ذەٌمٕي 

غۇٔىڭ  .لبرغىٍىك ثىٍسۈرۈغىە چبلىرغبْ ثوٌطىّۇ، ھېچىىُ ئۇٔىڭ ئەِرىگە پىطۀث لىٍّىسى
ئەِّب  .ئىجٕي لەٍطٕي ثىر ثۆٌۈن ئەضىەر ثىٍەْ ِەوىىگە ٍوٌٍىسىثىٍەْ، ھەزرىحي ئەٌي ِەئمەي 

ئۇالر  .ثۇالر ِەوىىگە ٍېحىپ وەٌگۀسە، ھەج ِەۋضۈِي ئبٍبغٍىػىپ، ھبجىالر جبرلبپ ثوٌغبٔىسى
غبَ ئۆِىىىٕىڭ ئبرلىطىسىٓ لوغالپ، ئۆِەوٕىڭ وەٍٕىسىٓ وېحىۋاجمبْ ثىر لىطّىغب 

ھەزرىحي ئەٌىٕىڭ ثۇ ثبظ  .فەگە وەٌحۈرزىٍېحىػىۋاٌسى ۋە ئۇالرٔي ئەضىر ئېٍىپ وۇ
لبجىالڭچىٍىمىٕي ئۆزٌىرى ئۈچۈْ جېپىٍّبش پۇرضەت ثىٍگەْ پبرش ۋە وىرِبْ ذەٌمي 
جبضبرەجٍىٕىپ، ئىطالَ زۆٌىحىگە جىسٍە جۆٌەغٕي رەت لىٍسى ۋە ھەزرىحي ئەٌىٕىڭ ثۇ ٍەرزىىي 

زىَبز ئىجٕي ئەثىھٕي  ھەزرىحي ئەٌي ئۇ ٍەرگە .ۋاٌىطي ضەھً ئىجٕي ھۇٔەٍفٕي لوغٍىۋەجحي
  .ئەۋەجىپ، ئۇالرٔي لبٍحب ثبظ ئەگسۈرزى

ـ ٍىٍي، ِۇئبۋىَە ثۇضرى ئىجٕي ئەثۇئەرجبئبٔىڭ لوِبٔسأٍىمىسىىي ئۈچ ِىڭ  40ھىجرەجٕىڭ 
لوغۇْ ِەزىٕىگە ٍېحىپ ثېرىػي ثىٍەْ، ِەزىٕە ۋاٌىطي  .وىػىٍىه لوغۇٕٔي ھىجبزغب ئەۋەجحي

ِەزىٕە ذەٌمي جبثىر ئىجٕي  .چىمىپ، وۇفەگە وەجحي ئەثۇ ئەٍَۇة ئەي ئۀطبرى ِەزىٕىسىٓ
ئبثسۇٌالھ، ئبثسۇٌالھ ئىجٕي زەِئب ۋە ئۆِەر ئىجٕي ئەثۇضەٌەِە لبجبرٌىمالرٔىڭ ثبغچىٍىمىسا ثۇضرىغب 

ِەزىٕە ذەٌمي پەٍغەِجەر  .ثەٍئەت لىٍىپ، ِۇئبۋىَۀىڭ ھۆوۈِرأٍىمىٕي رەضّىٌ لوثۇي لىٍسى
ئۇِّۇ ضەٌەِە  .ەٌەِۀىڭ پىىرى ثىٍەْ غۇٔساق لىٍسىئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئبٍبٌي ئۇِّۇ ض

 .ِەزىٕە ذەٌمىٕىڭ ثېػىغب ثىر ئىع وېٍىػىسىٓ لورلۇپ، غۇٔساق لىٍىػٕي جەۋضىَە لىٍغبٔىسى
  .ئۇٔىڭ ئۈضحىگە، ذەٌمّۇ لبجحىك ئۀسىػە لىٍىپ جۇراجحي

گە لوغۇْ غەھەر .ثۇضرى ئىجٕي ئەثۇئەرجبئب ِەزىٕىسىٓ ِەوىىگە لبراپ ٍوٌغب چىمحي
وىرىپ وەٌگۀسە، ھەزرىحي ئەٌىٕىڭ ثۇرۇٔمي ۋاٌىٍىرىسىٓ ئەثۇِۇضب ئەي ئەغئەرى ئۆز ھبٍبجىسىٓ 

ثۇضرى  .ثەوّۇ ذەۋپطىرىسى، ئەِّب غبَ لوغۇٔي ئۇٔىڭغب چېمىٍّىسى ۋە ئۇٔي وەچۈرۈۋەجحي
ٍەِۀٕي ھەزرىحي ئەٌىٕىڭ ۋاٌىٍىرىسىٓ  .ِەوىىسىٓ وېَىٓ ٍەِۀگە لبراپ ئىٍگىرىٍىسى

ذەٌك ئۇٔىڭغب ثەوّۇ لوپبي ِۇئبِىٍە لىٍغبْ ثوٌۇپ،  .الھ ئىجٕي ئبثجبش ثبغمۇرۇۋاجبجحيئۇثەٍسۇٌ
ھەزرىحي ئەٌي  .ئۇثەٍسۇٌالھ ھەزرىحي ئەٌىگە ِەوحۇة ئبرلىٍىك ثۇ جوغرىطىسا غىىبٍەت لىٍغبٔىسى

ئەِّب  .ذەٌممە ِەوحۇة ٍوٌالپ، ئۇالرٔىڭ پوزىحطىَىطىٕي ئۆزگەرجىػىٕي جەۋضىَە لىٍسى
غۇٔىڭ  .گەپٕىڭ ئۇالرغب وبر لىٍّبٍسىغبٍٔىمىٕي ثىٍىپ ٍېحىپ، جەھسىث ضبٌسى چىراٍٍىك

ثۇضرى لوغۇٔي ِۇئبۋىَۀىڭ  .ثىٍەْ، لورلۇپ وەجىەْ ذەٌك ِۇئبۋىَەزىٓ ٍبرزەَ جەٌەپ لىٍسى
ئەضٍىسە، ثۇضرى ٍەِۀگە ثېرىپ  .جەٌىّبجي ثىٍەْ ِەوىىسىٓ ٍەِۀگە لبراپ ٍوٌغب چىمحي
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ّبلچي، ھەجحب جبئىف ذەٌمىٕىّۇ لىٍىچحىٓ ئۆجىۈزِەوچي ثوٌغبٔىسى، لبجحىك لىرغىٕچىٍىك لىٍ
لوغۇْ ٍەِۀگە ٍېحىپ  .ئەِّب ِۇغىرە ئىجٕي غۇئجۀىڭ ٔەضىھەجي ثىٍەْ ثۇ ٔىَىحىسىٓ ٍبٔسى

ثبرغبٔسا، ئۇثەٍسۇٌالھ ئىجٕي ئبثجبش ئۆز ئورٔىغب ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئبثسۇٌالھ ئەي ِەززإٔي لوٍۇپ، 
ئەِّب  .ثۇضرى غەھەرگە وىرىپ، ثۇ ٍەرٔىّۇ ئىػغبي لىٍسى .ىۀىسىٍەِۀسىٓ وۇفەگە وەج

ھەزرىحي ئەٌي ئۇٔىڭ وەٍٕىسىٓ جبرىَە ئىجٕي لۇزاِە ۋە ۋەھت ئىجٕي ِەضئۇزٔي ئىىىي 
جبرىَە ٔەجرأغب ٍېحىپ  .ِىڭسىٓ جەِئىٌ جۆت ِىڭ وىػىٍىه لوغۇْ ثىٍەْ ھىجبزغب ئەۋەجحي

جبرىَە ئۇٔىڭ وەٍٕىسىٓ لوغالپ ِەوىىگە  .وەٌگۀسە، ثۇضرى ٍەِۀسىٓ ِەوىىگە لبچحي
جبرىَە ِەوىىسىٓ  .وىرزى ۋە ذەٌمٕىڭ ھەزرىحي ئەٌىگە ثەٍئەت لىٍىػىٕي جەٌەپ لىٍسى

لوِبٔساْ  .ذەٌممە ئەثۇھۇرەٍرە ئىّبٍِىك لىٍىۋاجبجحي .ِەزىٕىگە ٍۈرۈظ لىٍىپ، غەھەرگە وىرزى
  .ثەٍئەت لىٍسى جبرىَە ِەزىٕىگە وىرگۀسىٓ وېَىٓ، ذەٌك ھەزرىحي ھەضۀگە

 .ھەزرىحي ئەٌي ھبٍبجىٕىڭ ئبذىرلي وۈٍٔىرىسە ضىَبضي ئىػالرغب ئبرىالغّبش ثوٌۇۋاٌسى
ٍوٌىسا هللا ئەجراپىسىىي وىػىٍەرٔىڭ ِۇئبِىٍىٍىرى، ئۇٔي ٍبٌغۇز جبغالپ لوٍۇغٍىرى ئۇٔىڭ ا

 ِېڭىػىغب، ِوي جەجرىجە ۋە جىرەْ ئىٍّي ثىٍەْ ھەرىىەت لىٍىػىغب ھېچمبٔساق جوضمۇٍٔۇق
ھەزرىحي ئەٌىّۇ ھەزرىحي ئۆِەرگە ئوذػبظ ئىٕحىساِچبٍٔىك ثىٍەْ ئىع  .لىالٌّىغبٔىسى

ئۇِۇ ھەزرىحي ئۆِەرگە  .لىٍغبٔىسى ۋە ضبھبثىٍەرٔىڭ ِەزىٕىسىٓ ئبٍرىٍىػىٕي چەوٍىگۀىسى
ئۇ ھىسٍۇراْ  .ٓ ئبغمبٔالرٔىڭ ئەزىجىٕي ثېرەجحيزېسىئوذػبظ لوٌىسىىي لبِچىطي ثىٍەْ ھەز

 .ثىر زەرەذحىٓ لىٍىۋاٌغبْ وبٌحىىي ثىٍەْ ھەِىػە وىػىٍەرٔي ئەزەثٍەپ جۇراجحيزەپ ئبجبٌغبْ 
ثبزار ـ رەضحىٍەرٔي ئبٍٍىٕىپ، ِبي ثبھبضىٕي جەوػۈرۈپ جۇراجحي، جىجبرەجچي، ضوزىگەرٌەرگە 

ِەضجىسجە ئوٌحۇرۇپ  .ٍبذػىٍىمٕي جەۋضىَە لىالجحي ۋە ٍبِبٍٔىمحىٓ ٔېرى جۇرۇغمب ئۈٔسەٍححي
غىىبٍەجٍىرىٕي ئبڭالٍححي، ِەضىٍىٍىرىٕي ھەي لىالجحي، ثىر ـ ثىرىٕي ذەٌمٕىڭ زەرت ـ 

 . جبِبئەجىە ذىحبة لىالجحي ۋە ئۇالرغب پبٍسىٍىك ٔەضىھەجٍەرٔي ثېرەجحي .ٍبراغحۇراجحي
 ھەزرىتي ئەٌىٕىڭ غېھىت لىٍىٕىػي

 ثىر وۈٔي، ذبۋارىجالرزىٓ ثىر ٔەچچە وىػي ثىر ٍەرگە ٍىغىٍىپ ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ئبرىطىسا
ٍۈز ثەرگەْ پىحٕە ۋە لبالٍّىمبٔچىٍىمالر ھەلمىسە پبراڭالغمبچ، ٔەھراۋأسا ٍولىحىپ لوٍغبْ 
ٍېمىٍٕىرىٕي ئەضٍەغحي ۋە ئۇ ئىػمب ثوٌغبْ ٔبرازىٍىمىٕي ۋە غەزەپ ـ ٔەپرەجٍىرىٕي جىٍغب 
ئېٍىػمبٔسىٓ وېَىٓ، ئۇ ۋەلەگە ھەزرىحي ئەٌي، ِۇئبۋىَە ۋە ئەِر ئىجٕي ئبضٕي ضەۋەثچي ثوٌسى 
زەپ لبرىػىپ، ثۇ ئۈچ وىػىٕي ٍولىحىۋەجىۀسىال، ئۈِّەجٕىڭ ثۇ لبالٍّىمبٔچىٍىمحىٓ 

ثۇالرزىٓ ھەزرىحي  .لۇجۇالالٍسىغبٍٔىمىٕي ذىَبي لىٍىػىپ، ئۇالرٔي ئۆٌحۈرۈۋېحىع لبرارىغب وەٌسى
 ئەِر ئىجٕي، ئەٌىٕي ئبثسۇررەھّبْ ئىجٕي ِۇٌجەَ ئەي ِۇرازى، ِۇئبۋىَۀي ثۇراق ئىجٕي ئبثسۇٌالھ

ثۇ ضىرٔي ھېچىىّگە  .ئبضٕي ئبِىر ئىجٕي ثەوىر ئەت جەِىّي ئۆٌحۈرىسىغبٔغب وېٍىػحي
ـ وۈٔي ثبِسات ٔبِىسى ۋالحىسا ثۇ  17ـ ٍىٍي، راِىساْ ئېَىٕىڭ  40ئېَحّبضٍىك ۋە ھىجرىَە 

ثۇ ئۈچ ضۇٍىمەضحچىسىٓ  .ئۈچىٕي ثىرال ۋالىححب ئۆٌحۈرۈظ ھەلمىسە ثىر ـ ثىرىگە لەضەَ ثېرىػحي
ەھّبْ ئىجٕي ِۇٌجەَ ثىر وۈٔي جەٍّۇرراثبة لەثىٍىطىسىٓ ئۆجۈپ وېحىۋېحىپ ثۇ ٍەرزە ئبثسۇرر

 .گۈزەٌٍىىي ثىٍەْ ٔبَ چىمبرغبْ لەجۇَ ثىٕحي غەجۀە ئىطىٍّىه ثىر لىس ثىٍەْ جؤۇغۇپ لبٌسى
ئىجٕي ِۇٌجەَ ثۇ لىسغب ئۆٍٍۀّەوچي  .ثۇ لىسٔىڭ ٍېمىٍٕىرىّۇ ٔەھراۋأسا ئۆٌۈپ وەجىۀىسى

ئۇٔىڭ جەٌىپىسە  .لىس ئىجٕي ِۆٌجەِسىٓ ٔبھبٍىحي ئېغىر ِېھىر ھەلمي جەٌەپ لىٍسى ثۇ .ثوٌسى
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 .ئۈچ ِىڭ زىٕبر، ثىر لۇي، ثىر زېسەن ۋە ھەزرىحي ئەٌىٕىڭ ثېػي لبجبرٌىمالر ثبر ئىسى
ئبثسۇررەھّبْ ئۇٔىڭ جەٌىپىٕي ئورۇٔالٍسىغبٍٔىمىغب ۋەزە ثەرزى ۋە ثۇ ئىػٕي لەجئىٌ ِەذپىٌ 

ئىجٕي ِۇٌجەَ زەھەرٌىه ثىر  .ٔىھبٍەت، پىالٔالٔغبْ وۈْ ٍېحىپ وەٌسى .سىجۇجۇغىٕي جبپىٍى
ثۇراق ئىجٕي ئبثسۇٌالھّۇ ِۇئبۋىَۀىڭ  .لىٍىچ ثىٍەْ ھەزرىحي ئەٌىٕي غېھىث لىٍسى

ئۇ، ثۇ ھبزىطىسىٓ وېَىٓ  .پبلبٌچىمىسىٓ ٍبرىسار لىٍسى، ئەِّب ِۇئبۋىَە زاۋاٌىٕىپ ضبلبٍسى
ِۇئبۋىَۀىڭ ِىطىر ۋاٌىطي ئەِر ئىجٕي ئبضمب  .جۇرىسىغبْ ثوٌسىِەذطۇش ضېٍىٕغبْ ضبراٍسا 

وەٌطەن، ئۇ ضۇٍىمەضث وۈٔي ثىحبپ ثوٌۇپ لبٌغبٍٔىمي ئۈچۈْ ِەضجىسوە چىمبٌّبً، ئۆزىٕىڭ 
غۇڭب  .ئورٔىغب ئبِبٍٔىممب ِەضئۇي ذبزىُ ذبرىجە ئىجٕي ذۇزافۀي ئىّبَ لىٍىپ لوٍغبٔىسى

  .ش زەپ ئوٍالپ ئۆٌحۈرىۋەجحيضۇٍىمەضحچي ثۇ وىػىٕي ئەِر ئىجٕي ئب
ئۇٔي  .ھەزرىحي ئەٌي زەرثە ٍېگۀسىٓ وېَىٓ، ئبرىسىٓ وۆپ ۋالىث ئۆجّەٍال ۋاپبت ثوٌسى

ئۇٔىڭ لەٍەرگە  .ثبٌىٍىرى ھەضەْ، ھۈضەٍٓ ۋە جىَۀي ئبثسۇٌالھ ئىجٕي جبفەر ٍۇٍۇپ وېپۀٍىسى
ە زەپٕە لىٍىٕغبٍٔىمي زەپٕە لىٍىٕغبٍٔىمي ھەلمىسىىي رىۋاٍەت ثەوّۇ وۆپ ثوٌۇپ، زازى ٔەگ

ھەزرىحي ئەٌي ۋاپبت ثوٌغبٔسىٓ وېَىٓ، ذەٌك زەرھبي ٍىغىٍىپ . ھەلمىسە ئېٕىك ِەٌۇِبت ٍوق
ئۇٔىڭغب جۇٔجي ثوٌۇپ ثەٍئەت لىٍغبْ وىػي لەٍص ئىجٕي  .ھەزرىحي ھەضۀگە ثەٍئەت لىٍسى

ە ھەزرىحي ھەضەْ ذەٌىپىٍىه ِبلبِىسا ئبٌحە ئبٍغب ٍېمىٓ ئوٌحۇرزى ۋ .ضەئس ئىسى
ئەجراپىسىىىٍەرٔىڭ ئۆزىٕي ٍبٌغۇز لوٍغبٍٔىمىٕي وۆرۈپ، ئۇِّەجٕىڭ ثىرٌىه ۋە ثبراۋەرٌىىىٕىڭ 

ئىححىپبلٍىك ئۈچۈْ ھەِّە ٔەرضىسىٓ ۋاز  .ھەِّىسىٓ ِۇھىُ ئىىۀٍىىىٕي چوڭمۇر ھېص لىٍسى
ِۇئبۋىَە ئۇٔىڭ زەۋىحىٕي لوثۇي  .وېچىػىە رازى ثوٌسى ۋە ِۇئبۋىَۀي ٍېٕىغب زەۋەت لىٍسى

 .ـ ٍىٍي، راثىئەٌئەۋۋەي ئېَىسا ذەٌىپىٍىه ئورٔىسىٓ ۋاز وەچحي 41ھىجرىَۀىڭ  .ٍسىلى
ھەزرىحي ھەضەْ ئىٕىطي ھۈضەٍٓ ثىٍەْ  .ِۇئبۋىَە وۇفەگە وېٍىپ ذەٌىپىٍىىٕي لوٌىغب ئبٌسى

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ئورٔبجمبْ، ھەلمبٔىَەت ۋە  ،جۆت ذەٌىپە .ثىرٌىىحە ِەزىٕىگە وۆچحي
ئۇالرزىٓ وېَىٓ  .ھەلىمىٌ ئبزاٌەجىە جبٍبٔغبْ ضىَبضىٌ رەھجەرٌىه غۇٔساق لىٍىپ ئبذىرالغحي

  .ھەق ۋە ئبزاٌەجحىٓ ٍىرالٍىػىع ثىٍەْ پەٍسا ثوٌغبْ ٍوچۇق وۈٔطېرى ٍوغىٕبپ ثبرزى
 

 ەثىرىٍگەْ ئوْ ضبھبثثىػبرەت خۇظ جۀٕەت ثىٍەْ  ئبٌتىٕچي ثبپ.
ەضەٌٍەِسىٓ وىَىٓ ذۇٌەپبئي راغىسىٓ زەپ ٔبَ ئبٌغبْ ەٍھي ۋضەٌٍەٌالھۇ ئەٌ  رەپەٍغەِج

ىطىسزىك، ئۆِەر ئىجٕي ذەجحبپ، ئوضّبْ ئىجٕي ئەپئبْ، ئەٌي ئىجٕي ئەثۇ جبٌىپ ەورى ئەثۇ ث
ضبھبثە ۋە  ٍىً زاۋاَ لىىٍسى. ثۇ جۆت چوڭ 30رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇِالرٔىڭ ذىالپەجٍىه زەۋرى 

جەٌھە ئىجٕي ئۆثەٍسۇٌال ،  زۇثەٍىر ئىجٕي ئەۋۋاَ ضىەئىس ئىجٕي ئەثۇ ۋەلمبش،ضەئىس ئىجٕي زەٍىس،  
ئبثسۇراھّبْ ئىجٕي ئەۋىپ، ئەثۇ ئۇثەٍسەئىجٕي جەرراھ لبجبرٌىك ئوْ ضبھبثە پەٍغەِجەر 

ۇ. جۆۋۀسە ثۇ زاجالر ھىطبپٍىٕىسئەٌەٍىھططبالَ ھبٍبت ۋالحىسا جۀٕەجىٓ ذۇظ ثىػبرەت ثەرگەْ 
 بثىسىٓ لبٌغبْ ئبٌحە ضبھبثەثىٍەْ جؤۇغۇپ چىمىّىس.ھئوْ چوڭ ضب

ضەئىس ئىجٕي زەٍس رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ ۋاٌىالرزىٓ ثىرىٕىڭ ٍېٕىسا   -  5219/8555
ثىرەٍٍۀٕىڭ ھەزرىحي ئەٌىگە جىً جەگىۈزۈۋاجمبٍٔىمىٕي ئبڭالپ لبٌسىسە،  ۋاٌىَغب: ِەْ ضېٕىڭ 
ھۇزۇرۇڭسا پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ضبھبثىٍىرىغب جىً جەگىۈزۈٌىۋاجمبٍٔىمىٕي 
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چىمّبً جۇرىطۀغۇ؟ ِەْ پەٍغەِجەر ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەِٕىڭ  ئبڭالۋاجىّۀب؟ ضەْ ئۈْ
ِۇٔساق زېگۀٍىىىٕي ئبڭٍىغبٔىسىُ: ئەثۇ ثەورى جۀٕەجحە،  ئۆِەر جۀٕەجحە،  ئوضّبْ 
جۀٕەجحە،  ئەٌي جۀٕەجحە،  جەٌھە جۀٕەجحە،  زۇثەٍر ئىجٕي ئبۋاَ جۀٕەجحە،  ضەئس ئىجٕي 

ئىجٕي ئەۋف جۀٕەجحە،  ئەثۇ ئۇثەٍسە جۀٕەجحە . ئؤىٕچىطىغب  ِبٌىه جۀٕەجحە،  ئبثسۇراھّبْ
وەٌگۀسە،  ضەئىس جىُ جۇرۇپ لبٌسى،  ئۇٔىڭسىٓ: ئؤىٕچىطي وىُ؟  زەپ ضوراغحي.  ئۇ: 
ضەئىس ئىجٕي زەٍس )ٍۀي ئۆزىٕي زېّەوچي( ئۇالرٔىڭ پەٍغەِجەر ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ 

،  ٍۈزىگە جوپب لؤسۇرۇغىٕىڭ ئۆزىال ثىرىڭالرٔىڭ ٔۇھ ثىٍەْ ثىر لېحىُ غبزاجمب لبجٕىػىپ
ٍىً( ٍبغبپ،  )پۈجۈْ ئۆِرى ثوٍىچە( ئەِەي  ئىجبزەت لىٍىػىسىّٕۇ  951ئەٌەٍھىططبالِسەن ) 

 ( 4649ئەۋزەٌسۇر،  زېسى .  )ئەثۇ زاۋۇت: 

ٍۀە ثىر رىۋاٍەجحە ِۇٔساق زېَىٍگەْ: ضەئىس ٍۇلىرىمي جولمۇزىٕي    -  5221/8556
ثوٌۇپ،  ئؤىٕچىطىسا غۈن جۇرزى.  ئۇالر: اٌٍۀىڭ ٔبِي ثىٍەْ ضوراٍّىسوي،   ضبٔبپ

ئؤىٕچىطي وىُ؟  زېگۀىسى. ئۇ: ضىٍەر اٌٍۀىڭ ٔبِي ثىٍەْ ضورىسىڭالر،  ِۀّۇ جۀٕەجحە 
 (3748)ٍۀي ئؤىٕچىطي ِەْ(،  زېسى.  )جىرِىسى: 

 ٔىڭ پەزىٍىتيتەٌھە ئىجٕي ئۇثەٍذۇٌالھ رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ
 .جەٌھە غبَ زىَبرىسا جىجبرەت لىٍىع ئۈچۈْ لۇرەٍع وبرۋأٍىرى ثىٍەْ وېحىۋاجبجحي

وبرۋأالر غبِٕىڭ ثۇضرا غەھىرىگە ٍېحىپ ثبرغبٔسا لۇرەٍع ضوزىگەرٌىرىٕىڭ وبجحىۋاغٍىرى 
 . ثۇضرا غەھىرىٕىڭ ئبۋات ثبزىرىغب ضوزا ـ ضېحىك ئۈچۈْ وېحىػحي

جىجبرەجىە ِبھىرٌىمي چوڭ ضوزىگەرٌەرگە  جەٌھۀىڭ ٍېػي وىچىه ثوٌغبٍٔىمحىٓ ئۇٔىڭ
ٍەجّىطىّۇ ٌېىىٓ، جىجبرەجحە ئۇالر ثىٍەْ رىمبثەجٍىػەٌەٍسىغبْ، ئۇالرضىسِۇ ِبٌالرٔىڭ 

جەٌھە . ئېطىٍٍىرىٕي جبٌالپ ضېحىۋاالالٍسىغبْ ئەلىٍگە ۋە ئۆجىۈر ضېسىّچبٍٔىممب ئىگە ئىسى
ثبزارغب ثېرىپ ـ وېٍىپ ٍۈرگۀسە ھەرلبٍطي جبٍالرزىٓ وەٌگەْ جىجبرەجچىٍەر ثىٍەْ جوٌغبْ 

پەلەت ئۇٔىڭ ھبٍبت ِۇضبپىطىٕىڭ ٍۆٔۈٌىػىٕىال ئەِەش پۈجىۈي جبرىد ٍۆٔۈٌىػىٕي 
ثىس ثۇٔي ئەڭ ٍبذػىطي جەٌھۀىڭ ئۆزىٕىڭ  .ئۆزگەرجىۋەجىۈزەن چوڭ ثىر ئىع ٍۈز ثەرزى

 ئۇ ِۇٔساق زەٍسۇ: .ثبٍبٔىسىٓ ئبڭالٍٍي
 ، ثىر زەرۋىع وىػىٍەر ئبرىطىسا جۇرۇپ: ثىس غۇ چبغسا ثۇضرأىڭ ثبزىرىسا ئىسۇق»
ئي جىجبرەجچىٍەر! ثۇ پەضىً ئىگىٍىرىسىٓ ضوراپ ثېمىڭالر، ئۇالرٔىڭ ئبرىطىسا  -

ثۇ چبغسا ِەْ ئۇٔىڭغب ٍېمىٕال  .زەپ جوۋٌىسى -ھەرەِسىٓ وەٌگەْ ثىرەر وىػي ثبرِىىىٓ؟ 
 جبٍسا ئىسىُ، ِەْ ئۇٔىڭ لېػىغب ئبٌسىراپ ثېرىپ: 

 . زېسىُِەْ ھەرەٍِىه،  -
 ضىٍەرٔىڭ ئبراڭالرزا ئەھّەز ئبغىبرا ثوٌسىّۇ؟ -
 ئەھّەز زېگەْ وىُ؟ -
ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ِۇجەٌٍىپٕىڭ ئوغٍي، ثۇ ئبً ثوٌطب ئۇ ئبغىبرىٍىٕىسىغبْ ئبً، ئۇ  -

پەٍغەِجەرٌەرٔىڭ ئبذىرلىطي، ئۇ ضىٍەرٔىڭ زېّىٕىڭالر ثوٌغبْ ھەرەِسىٓ چىمىپ لبرا جبغٍىك، 
ّىٕغب ھىجرەت لىٍىسۇ، ئۇ ٍەرزىٓ ضۇ جبِچىپ جۇرىسۇ، ئي ٍىگىث! ذورِىٍىك، ضبضٍىك زې

 . ..ضەْ ئۇٔىڭ لېػىغب ثۇرۇْ ثېرىػمب ئەھّىَەت ثەرگىٓ!
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ِەْ ئەثۇ لۇھبفۀىڭ ئوغٍىٕي جؤىَححىُ، ئۇ ِۇالٍىُ ۋە ضۆٍۈٍِۈن، وىػىٍەرگە ٍۇِػبق 
ضوزىگەر ثوٌۇپ ثىس ئۇ ھەَ ئەذاللٍىك، زۇرۇش، ٍېحىٍگەْ  .ِۇئبِىٍە لىٍىسىغبْ ئبزەَ ئىسى

ئۇ لۇرەٍػٍەرگە ئبئىث ذەۋەرٌەرٔي ثىٍگۀٍىىي ۋە ئۇالرٔىڭ  .ئۇٔىڭ ثىٍەْ چىمىػىپ ئۆجەجحۇق
ثىس ثىرٌىىحە  .ٔەضەثىٕي ئېطىسە ضبلٍىغبٍٔىمي ئۈچۈْ ثىس ئۇٔىڭ ضورۇٔىٕي ٍبذػي وۆرەجحۇق

ئبزراق ئولۇپ ئۇٔىڭ لېػىغب ثبرزۇق، ئۇ ِبڭب ئىطالَ جوغرىطىسا ِەٌۇِبت ثېرىپ لۇرئبٔسىٓ 
ئبٌالھ زىٍىّٕي . ئبذىرەجٕىڭ ذوظ ذەۋەرٌىرىسىٓ ثبٍبْ لىٍىپ ثەرزى –ثەرزى ۋە ِبڭب زۇَٔب 

ئىطالَ ئۈچۈْ ئېچىۋەجحي، ِەْ ئۇٔىڭغب ثۇضرازىىي زەرۋىػٕىڭ زېگۀٍىرىٕي ضۆزٌەپ ثەرزىُ، 
ەِّەز ثىر ئبٌالھحىٓ ثبغمب ئىالھ ٍوق، ِۇھ›ِەْ ئۇٔىڭ ئبٌسىسا  .ئۇ ثۇٔىڭسىٓ ذوظ ثوٌسى

ِەْ ئەثۇ ثەورىٕىڭ زەۋىحي ئبرلىٍىك ئىطالَ  .زەپ گۇۋاھٍىك ئېَححىُ‹ ئبٌالھٕىڭ ئەٌچىطي
 . وەٌحۈرگۀٍەرٔىڭ جۆجىٕچىطي ئىسىُ

لۇرەٍػٍىه ثۇ ٍبغٕىڭ ئىطالَ زىٕىغب وىرگۀٍىىي ئۇٔىڭ ئبئىٍىطي، ئۇرۇق ـ جۇغمبٍٔىرىغب 
ىسىٓ لبجحىك ثىئبراَ ثوٌغىٕي ھەِّ .ذۇززى ئبضّبٔسىٓ چبلّبق چۈغىۀسەن ئېغىر جۇٍۇٌسى

ئۇ ئوغٍىٕىڭ ئېطىً ضۈپەجٍىرىسىٓ ۋە گۈزەي ئەذاللٍىرىسىٓ وىػىٍەرگە  .ئۇٔىڭ ئبٔىطي ئىسى
ِۀپەئەت جېگىۋاجمبٍٔىمي ئۈچۈْ وېَىٓ ئۇٔىڭ وىػىٍەرگە ذوجبٍىٓ ثوٌۇپ لېٍىػىٕي ئۈِىس 

 . لىالجحي
برلىسىٓ ٍۈز ثېرىػىە، جەٌھەِۇ ۋالىحٕىڭ ئۆجىػىگە ئەگىػىپ ئوذػىّىغبْ ۋەلەٌەر ئبرلب ـ ئ

ئۇٔىڭ ئبٌالھ ٍوٌىسا ضىٕىٍىسىغبْ ضىٕبلٍىرىٕىڭ ضبٌّىمي  .پىػىپ ٍېحىٍىػىە ثبغٍىسى
ثۇ جەرٍبٔسا ئۇٔىڭ ئىطالِغب ۋە ِۇضۇٌّبٔالرغب ٍېحىسىغبْ ِۀپەئىحىّۇ  .ئېغىرٌىػىػمب ثبغٍىسى

پ ئبجىٍىسىغبْ غەرەپٍىه زە« غېھىث جېرىه»زورۇٍۇپ، ھەجحب ئبذىرزا ِۇضۇٌّبٔالر جەرىپىسىٓ 
چۈٔىي ئۇ ئوھۇز وۈٔي پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕي ئبجبٍىپ لەھرىّبٍٔىك  .ٔبِغب ئىگە ثوٌسى

ِەرز »، «ضېري جەٌھە»، «ٍبذػي جەٌھە»پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ئۇٔي  .سېسىثىٍٓ لوغ
ثىرىسىٓ گۈزەي ئۇٔىڭ ثۇٔساق زەپ چبلىرىٍىػىغب ضەۋەة ثوٌغبْ ثىر ـ  .زەپ چبلىراجحي« جەٌھە

  .ۋە جەضىرٌىه ھېىبٍىٍىرى ثبر ئىسى
زەپ ئبجىٍىػىغب ضەۋەة « ِەرز جەٌھە»، «ضېري جەٌھە»، «ٍبذػي جەٌھە»ٍۀە ئۇٔىڭ 

جەٌھە جىجبرەت زائىرىطي وەڭ، ثبٍٍىمي وۆپ ضوزىگەرٌەرزىٓ  .ثوٌغبْ ٔۇرغۇْ ھېىبٍىٍىرى ثبر
 .ئۇ ِىڭ زىرھەَ لىّّىحىسىىي ِبي ئىسى .ئىسى، ثىر وۈٔي ئۇٔىڭغب ھەزرەجحۇٌّەۋجحىٓ ِبي وەٌسى

ئۇٔىڭ لېػىغب ئەثۇ ثەورىٕىڭ لىسى  .جەٌھە غۇ وۈٔي وېچىطي لورلمبْ، ئۀطىرگەْ ھبٌسا ٍبجحي
 ئۇِّۇ وۈٌطۈَ وىرىپ: 

  .زېسى -ٍە؟ - ئي ِۇھەِّەزٔىڭ ئبجىطي! ضىسگە ٔېّە ثوٌسى؟ ثىس ضىسٔي رۀجىححۇلّۇ -
ٍبق! ضىس ِۇضۇٌّبْ ئبزەِٕىڭ ھەلىمىٌ ٍبذػي ئبٍبٌي، ٌېىىٓ ِەْ وېچىسىٓ ثېرى  -

ئوٍٍىٕىپ: ثۇ ِبي ئۆز ئۆٍىسە جۇرۇپ ئۇذٍىغبْ ئبزەِٕىڭ پەرۋەرزىگبرىغب ثوٌغبْ ئېحىمبزى لبٔساق 
  .زېسى جەٌھە -ثوالر؟ زەپ لبٌسىُ، 

ىٍەر ئىچىسىىي ضىس ثۇٔىڭ ٔېّىطىسىٓ ئۀطىرەٍطىس؟ ھبزىر زوضحٍىرىڭىس ۋە وىػ -
زېسى ئۇِّۇ  -ھبجەجّۀٍەر لەٍەرزە؟ ضىس جبڭ ئبجمبْ ھبِبْ ئۇ ِبٌالرٔي ئۇالرغب ثۆٌۈپ ثېرىڭ،

  .وۈٌطۈَ
ئبٌالھ ضىسگە رەھّەت لىٍطۇْ! ضىس ھەلىمەجەْ ئىػٕي ٍبذػي ثىر جەرەپ لىٍغۇچىٕىڭ  -
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ٔسا ئۇ ِبٌالرٔي جبڭ ئبجمب .زېسى -، . ..لىسى ۋە ئىػٕي ٍبذػي ثىر جەرەپ لىٍغۇچي ئبٍبٌطىس
 . ھەَِبْ جبۋالالرزا ِۇھبجىر ۋە ئۀطبرىالرزىٓ ثوٌغبْ ھبجەجّۀٍەرگە ثۆٌۈپ ثەرزى

« ِەرز جەٌھە»، «ضېري جەٌھە»، «ٍبذػي جەٌھە»پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ جەرىپىسىٓ 
! زېگەْ ِۇثبرەن ٔبِالرغب ئىگە ثوٌغبْ جەٌھەگە ِۇثبرەن ثوٌطۇْ! ئبٌالھ ئۇٔىڭسىٓ رازى ثوٌطۇْ

 ۋە لەثرىطىٕي ٔۇرٌۇق لىٍطۇْ! ئبِىٓ!

ئۇثەٍسۇٌالھ  ئەثۇ ئۇثەٍسە ِۇئەِّەر ئىجٕي ئەٌّۇضۀٕب ِۇٔساق زېگەْ: جەٌھە - 5311/8717
ئىجٕي ئوضّبْ ئىجٕي ئبِىر ئىجٕي وەئت ئىجٕي ضەئسى ئىجٕي ِۇررە ئىجٕي وەئجٕىڭ ئوغٍي 

 .ئىجٕي وىٕسۀىڭ لىسى ضەئجەزۇرھەزرەِي ئىجٕي ئبِىر ئىجٕي رەثىئە  )ئۇٔىڭ( ئبٔىطي، ثوٌۇپ

 :(187)ئەٌىەثىر

ئۇ ، جبثىر ئىجٕي ئبثسۇٌالھ رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇِبزىٓ رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇوي - 5312/8718
ِۇٔساق زېگۀٍىىىٕي ئبڭٍىغبْ: وىّىي زېّىٕسا  پەٍغەِجەر ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەِٕىڭ
)جىرِىسى:  .ي ئۇثەٍسۇٌالھمب لبرىطۇْجەٌھە ئىجٕ، ِېڭىپ ٍۈرگەْ غېھىسٔي وۆرۈغٕي ذبٌىطب

3739 ) 

ِۇٔساق رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇ: ئۇھۇز  زۇثەٍر ئىجٕي ئەۋۋاَ رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ - 5313/8719
)غبزىحي( وۈٔي پەٍغەِجەر ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەِٕىڭ ئۇچىطىسا ئىىىي ضبۋۇت ثبر 

، جبغٕىڭ ئۈضحىگە چىمّبلچي ثوٌسىَۇپەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ثىر پبرچە لىَب  .ئىسى
پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ئۇٔىڭ ، جەٌھە زەرھبي ئېگىٍىپ جۇرۇپ ثەرگۀىسى .چىمبٌّىسى

ئۇ ئەضٕبزا پەٍغەِجەر  .جبغٕىڭ ئۈضحىگە چىمىۋاٌسى، زۈِجىطىگە زەضطەپ جۇرۇپ

 ( 1692 )جىرِىسى: .ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ: جەٌھەگە جۀٕەت ۋاجىت ثوٌسى زېگىٕىٕي ئبڭٍىسىُ

ھبزىّسىٓ ِۇٔساق رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇ: جەٌھە رەزىَەٌالھۇ  لەٍص ئىجٕي ئەثۇ  -  5314/8721
ئۀھۇٔىڭ )ئۇھۇز غبزىحىسا( پەٍغەِجەر ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەِٕي لوغساظ ٍوٌىسا 

 (3724)ثۇذبرى:  .زەذىٍّۀگەْ لوٌىٕىڭ پبٌەچ ثوٌۇپ لبٌغبٍٔىمىٕي وۆرزۈَ

ئوضّبْ ِۇٔساق زېگەْ: )ئۇھۇز وۈٔي( پەٍغەِجەر ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ئەثۇ  - 5315/8721
ئۇرۇظ لىٍغبْ وۈٔسىٓ ثۈگۈٔگىچە جەٌھە ثىٍەْ  زۈغّۀگە لبرغي، ۋەضەٌٍەِٕىڭ ٍېٕىسا جۇرۇپ

 (3723)ثۇذبرى:  .ضەئسجىٓ ثبغمىٍىرى ئۆٌۈپ جۈگىسى

الھۇ ئۀھۇزىٓ لەثىطە ئىجٕي جبثىر ِۇٔساق زېگەْ: ِەْ جەٌھە رەزىَەٌ - 8724/ 5317
ئۇٔىڭ  .ِبي ثەرگىٕىٕي وۆرۈپ ثبلّىسىُ - ثبغمب ثىرىٕىڭ ضورىّىغبْ ئبزەِگىّۇ وۆپٍەپ پۇي

ئبئىٍىطىسىىىٍەر زائىُ ِۇٔساق زەٍححي: پەٍغەِجەر ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ جەٌھۀي 

 :( 194)ئەٌىەثىر .زەپ ئبجبٍححي “ضبذبۋەجچي ”

ِۇٔساق زەٍسۇ: جەٌھە رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ  لەٍص ئىجٕي ئەثۇ ھبزىُ - 5318/8727
ئۇ ئۆٌۈپ لبٌغبٔغب لەزەر ِەرۋاْ ئىجٕي ھەوەَ جەضجىھ ئېَحىپ ، ٌېپىىىگە ئوق جېگىپ ٍبرىالٔغبٔسا

 :(211)ئەٌىەثىر .ئوٌحۇرزى

جەٌھە ئىجٕي ِۇضەررىفحىٓ ِۇٔساق رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇ: ئەٌي رەزىَەٌالھۇ   -  5319/8728
ثىر جەرەپحىٓ ، ئەٌي ئۇٌىغىسىٓ چۈغۈپ .جەٌھە جبْ ئۈزگۀىسى، ەئۀھۇ ٍېحىپ وەٌگۀس
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ٍىً  21ٍۀە ثىر جەرەپحىٓ وۆز ٍېػي لىٍغبچ: وبغىي ثۇٔسىٓ ، وۆزىٕي ضۈرجطە جەٌھۀىڭ ٍۈز

 :(212)ئەٌىەثىر .زەٍححي ثۇرۇْ ئۆٌۈپ وەجىەْ ثوٌطبِچۇ؟
 ٔىڭ پەزىٍىتيزۇثەٍر ئىجٕي ئبۋۋاَ رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ

جبثىر ئىجٕي ئبثسۇٌالھ رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇِبزىٓ ِۇٔساق رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇ:  - 5321/8731
پەٍغەِجەر ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ: وىُ ِبڭب زۈغّۀٕىڭ ئەھۋاٌىسىٓ ، ئەھساة ئۇرۇغىسا

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ  .زېسى، زۇثەٍر: ِەْ، زەپ ضورىغبٔىسى ِەٌۇِبت ئېٍىپ وېٍىسۇ؟
ٍۀە ، زەپ ضورىغبٔىسى زۈغّۀٕىڭ ئەھۋاٌىسىٓ ِەٌۇِبت ئېٍىپ وېٍىسۇ؟ٍۀە: وىُ ِبڭب 

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ئۈچىٕچي لېحىُ: وىُ ِبڭب زۈغّۀٕىڭ  .زېسى، زۇثەٍر: ِەْ
، زۇثەٍرِۇ ئۈچىٕچي لېحىُ: ِەْ، زەپ ضورىغبٔىسى ئەھۋاٌىسىٓ ِەٌۇِبت ئېٍىپ وېٍىسۇ؟

ھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ: ھەر ثىر پەٍغەِجەرٔىڭ ذبش پەٍغەِجەر ضەٌالٌال، غۇٔىڭ ثىٍەْ .زېسى

 (4113)ثۇذبرى:  .زېسى، ِېٕىڭ ٍبرزەِچىُ زۇثەٍرزۇر، ٍبرزەِچىطي ثوٌىسۇ

ئبثسۇٌالھ ئىجٕي زۇثەٍر رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇِبزىٓ ِۇٔساق رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇ:  - 5321/8731
ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ئۆِەر ئىجٕي ئەثۇ ضەٌەِە ئىىىىّىس پەٍغەِجەر ، ئەھساة غبزىحىسا

زازاَ زۇثەٍرٔىڭ ئبت ، ثىر چبغسا .ۋەضەٌٍەِٕىڭ ئبٍبٌٍىرىغب لبراغمب لبٌسۇرۇپ لوٍۇٌسۇق
ئۇ لبٍحىپ  .چبپحۇرغىٕىچە ثۀي لۇرەٍسەگە ثىر ٔەچچە لېحىُ ثېرىپ وەٌگۀٍىىىٕي وۆرزۈَ

 ۆرزۈِغۇ؟وېٍىپ ٍۈرگۀٍىىىڭٕي و وەٌگۀسىٓ وېَىٓ: ئي ئبجب! ضېٕىڭ ثۀي لۇرەٍسەگە ثېرىپ
، زېگۀىسىُ، ِەْ: ھەئە، زەپ ضورىسى زازاَ: ئي ئوغٍۇَ! ِېٕي راضحىٕال وۆرزۈڭّۇ؟، زېگۀىسىُ

، ئۇ ِۇٔساق زېسى: پەٍغەِجەر ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ: وىُ ثۀي لۇرەٍسەگە ثېرىپ
لبٍحىپ وەٌگۀسىٓ  .ِەْ ثېرىپ ئۇلۇپ وەٌسىُ .ئەھۋاٌىٕي ئۇلۇپ وېٍىسۇ؟ زېگەْ ئىسى

ئبٔىطىٕي جىٍغب  ئبجب، پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ٔبھبٍىحي ِەِٕۇْ ثوٌغبٍٔىمي ئۈچۈْ، َىٓوې

 (3721)ثۇذبرى:  .ئبٔبَ ضبڭب پىسا ثوٌطۇْ زېسى - ئېٍىپ جۇرۇپ: ئبجب

زۇثەٍر رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ ، ھىػبَ ئىجٕي ئۇرۋەزىٓ رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇوي - 5322/8732
جۆگە ۋەلەضي ٍۈز ثەرگەْ وۈٔي ئوغٍي ئبثسۇٌالھمب ۋەضىَەت لىٍىپ ِۇٔساق زېگەْ: 

پەٍغەِجەر ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ ثىٍەْ ثىٍٍە ئۇرۇظ لىٍىع جەرٍبٔىسا ”

 (3746)جىرِىسى:  .“ھەجحب زەوىرىّّۇ جبراھەجٍۀسى، جبراھەجٍۀّىگەْ ثىرِۇ ئەزاٍىُ لبٌّىسى

ئۇرۋە ئبجىطي زۇثەٍر رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ِۇٔساق زېگۀٍىىىٕي رىۋاٍەت  - 5324/8734
ثىسِۇ ئبرلبڭسىٓ ھۇجۇَ ، لىٍىسۇ: ٍەرِۇن جېڭىسا ضبھبثىٍەر زۇثەٍرگە: ضەْ ھۇجۇَ ثبغٍىطبڭ

 .زېسى، ٌېىىٓ ضىٍەر ضۆزۈڭالرزا جۇرِبٍطىٍەر، زۇثەٍر: ِەْ ھۇجۇَ لىٍىّەْ، زېۋىسى، لىٍطبق
زۇثەٍر رۇَ ئەضىەرٌىرىگە ، غۇٔىڭ ثىٍەْ .زەپ جۇرۇۋاٌسى، ئۇالر: ضۆزىّىسزە چولۇَ جۇرىّىس

ھېچىىُ ، زەرۋەلە .ئبرلب جەرەپىە ئۆجۈپ وەجحي، لبراپ ئېحىٍسى ۋە زۈغّەْ ضېپىٕي ثۆضۈپ
 .ٍۀە زۈغّەْ ضېپىگە ئېحىٍىپ وىرزى، زۇثەٍر وەٍٕىگە ثۇرۇٌۇپ .ئۇٔىڭ ئبرلىطىسىٓ ِبڭّىسى

زۇثەٍرٔىڭ ثوٍٕي ثىٍەْ ِۈرىطىٕىڭ ، ُ زۈغّۀٍەر ئۇٌىغىٕىڭ چۇٌۋۇرىسىٓ جۇجۇۋېٍىپثۇ لېحى
 .زۇثەٍر ثەزر وۈٔي زەي غۇ ٍېرىگە ثىر زەرثە ٍېگەْ ئىسى .ئبرىٍىمىغب ئىىىي زەرثە ئۇرۇۋەجحي

 .ِەْ وىچىه چبغٍىرىّسا غۇ ٍبرىالرزىٓ لبٌغبْ جبجۇلالرغب ثبرِبلٍىرىّٕي جىمىپ ئوٍٕبٍححىُ
)زازاَ( زۇثەٍر ئەِسىال ئوْ ٍبغمب وىرگەْ )ئبوبَ( ئبثسۇٌالھٕي ئۆزى ثىٍەْ ، ېڭىساٍەرِۇن ج
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)ثۇذبرى:  .ثىر ئبزەِٕىڭ لوٌىغب جبپػۇرغبٔىسى، ئۇٔي ئبجمب ِىٕسۈرۈپ، ثىٍٍە ئېٍىۋاٌغبْ ثوٌۇپ

3975) 

ئۆِەر رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ ِۇٔساق زېگەْ: )لبٌسۇرۇپ لوٍغۇزەن( ۋەضىَەت  - 5326/8736
ئۇ زىٕٕىڭ ، چۈٔىي .ئۇٔي زۇثەٍر ئىجٕي ئبۋۋاِغب لبٌسۇرغبْ ثوالجحىُ، ِىراضىُ ثوٌغبْ ثوٌطبٍبوي 

 :(232)ئەٌىەثىر .رۇوۇٍٔىرىسىٓ ثىرىسۇر

ئەثۇ ئەضۋەز ِۇٔساق زېگەْ: زۇثەٍر رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ ضەوىىس ٍېػىسا   -  5327/8737

، ثورىغب ٍۆگەپ ئېطىپ لوٍۇپجبغىطي ئۇٔي  .ٍېػىسا ھىجرەت لىٍغبْ 18، ِۇضۇٌّبْ ثوٌغبْ
، ٌېىىٓ زۇثەٍر: ِەْ لەجئىٌ ٍبّٔبٍّەْ، زەٍححي ئبضحىسىٓ ئوت لبالٍححي ۋە: وۇپۇرغب ٍبٔغىٓ!

 :(239)ئەٌىەثىر .زەٍححي

ٍەھَب ئىجٕي ثۇوەٍر ِۇٔساق زېگەْ: زۇثەٍر رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ  - 8738/ 5328

ٍۀي جۆگە ، ٍبوي ئىىىىٕىچي وۈٔيٍىٍي جۇِبزىَەٌئەۋۋەٌٕىڭ ثىرىٕچي   - 36ھىجىرىَۀىڭ 
ئەثۇ ئبثسۇٌالھ ، ئۇ ضەوىىس ٍېػىسا ِۇضۇٌّبْ ثوٌغبْ ثوٌۇپ .ۋەلەضي وۈٔي غېھىس لىٍىٕسى
ئەگەر پەٍغەِجەر ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەِٕىڭ ِەوىىسە  .زېگەْ وۇَٔە ثىٍەْ ئبجىالجحي

ئەگەر  .پبت ثوٌغبْ ثوٌىسۇٍېػىسا ۋا 57زۇثەٍر ، ٍىً زەپ ھېطبثٍىطبق 13جۇرغبْ ِۇززىحىٕي 

ٍېػىسا ۋاپبت  54زۇثەٍر ، ئۇٔسالحب، ٍىً جۇرغبْ ثوٌطب 11پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ِەوىىسە 

 (238)ئەٌىەثىر .ثوٌغبْ ثوٌىسۇ
 ٔىڭ پەزىٍىتيضەئذ ئىجٕي ئەثۇ ۋەلمبش رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ

ضەئس جېري وىچىه  ِەوىىسە پەٍغەِجەرٌىه ٔۇرى چبلٕبغمب ثبغٍىغبْ زەضٍەپىي ۋالىحالرزا
گەرچە ئۇ  .ثوٌۇپ، ئۇ ئبجب ـ ئبٔىطىغب وۆٍۈِچبْ، ثوٌۇپّۇ ئبٔىطىغب ثەوّۇ ئبِراق ثىر ئۆضّۈر ئىسى

ٍبغٕىڭ لبرىطىٕي ئبٌغبْ ثوٌطىّۇ ٌېىىٓ، ئۇٔىڭ ئەلٍي ئۆجىۈرٌىىىسە،  17ئەِسىال 
ۇْ ـ جبِبغىغب ئۇ ئۆز جەڭحۈغٍىرىسەن ئورۇٔطىس ئوٍ .ھېىّەجٍىىٍىىىسە چوڭالرزىٓ لېٍىػّبٍححي

ثېرىٍّەً، ۋالحىٕي ئوق ٍبضبظ، ٍبچبلٕي ٍبذػىالظ، ئوق ئېحىػٕي ِەغىك لىٍىػحەن ئبلىالٔە 
ئۇ ذۇززى ئۆزىٕي چوڭ ئىػالرغب  .ئىػالرغب ضەرپ لىٍىع ثىٍەْ ئۆجىۈزەجحي

 . جەٍَبرٌىٕىۋاجمبٔسەن ھېص لىالجحي
َ وەٌحۈرگۀٍەرٔىڭ ئۇ ئىطال .ضەئس ھېچ وېچىىّەضحىٓ ئىالھي چبلىرىممب ئبۋاز لوغحي

پەٍغەِجەرٌىه ۋەھىَطىٕىڭ »ئۇ وۆپ ھبٌالرزا ثۇٔىڭسىٓ پەذىرٌىٕىپ:  .ئبۋاٌمىٍىرىسىٓ ثوٌسى
زېّەن، ِەْ ئىّبْ  .زەضٍەپىي زەۋىحي ثبغٍىٕىپ ٍەجحە وۈٔسىٓ وېَىٓ ئىّبْ وەٌحۈرزۈَ

 . زەٍححي« وەٌحۈرگۀٍەرٔىڭ ئبۋاٌمىٍىرىسىٓ ثوٌسۇَ
چۈٔىي،  .ضەئسٔىڭ ئىطالِغب وىرگۀٍىىىسىٓ ذۇغبي ثوٌسىپەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ 

ضەئسجە ٍېڭي چىممبْ ئبٍٕىڭ جوٌۇْ ئبً ثوٌىػي ِۇلەررەر ثوٌغبٔسەن، پبت ئبرىسا ھەلىمىٌ 
غۇٔسالال، ٍۀە ِەوىە  .ئەروەوٍەرزىٓ ثوٌۇپ ٍېحىػىپ چىمىسىغبْ ئبالِەجٍەر ثبر ئىسى

ضۆزىگە وىرگۈزۈغىە ضەۋەة ثوٌىسىغبْ، ٍبغٍىرىٕي ئۆزىگە جەٌپ لىٍىپ ئەگەغحۈرىسىغبْ، 
ئۇٔىڭسىٓ ثبغمب پەٍغەِجەرگە ٍېمىٓ جۇرىسىغبٍٔىك . ئېطىً ٔەضەة، ٍۇلىرى ِەرجىۋە ثبر ئىسى

جەرىپىسىّٕۇ ئىّحىَبزغب ئىگە ثوٌۇپ، ئۇ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئبٔب جەرەپ جەِەجي 
جەر ئەٌەٍھىططبالَ ثۇ جبغىطي پەٍغەِ .ثوٌغبْ ثۀي زوھرا جەِەجىسىٓ ثوٌغبْ جبغىطي ئىسى
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 . ثىٍەْ پەذىرٌىٕەجحي
ئىطالَ ثۇ ٍبغٕي لبجحىك ضىٕبلالرغب زۇچبر  .ضەئسٔىڭ ئىطالِسا جۇرۇغي ئبضبٔغب چۈغّىسى

ضىٕبلٕىڭ ثۇ لبجحىمٍىمىسىٓ ھەجحب ئبٍەت ٔبزىً ثوٌۇغمب ضەۋەة ثوٌىسىغبْ زەرىجىگە  .لىٍسى
لىٍغبْ وۈٔي، ِۇضۇٌّبٔالر وۆپ ٍبذػىٍىمالرغب ئەِەٌىَەجحە ضەئسٔىڭ ئىطالِٕي لوثۇي  .ٍەجحي

 . ئېرىػىەْ، ئىطالِغب ذەٍرٌىه ثىر زات لوغۇٌغبْ ثىر وۈْ ثوٌغبْ ئىسى
ثەزىر وۈٔي ضەئس ثىٍەْ لېرىٕسىػي ئۆِەٍرٔىڭ ئبجبٍىپ وۆرۈٔۈغٍىرى ِەٍسأغب وەٌگەْ 

ئىٕىطي ئۇرۇظ ئبذىرالغمبٔسا ضەئس جەڭ ِەٍسأىسا غېھىث لىٍىٕغبْ  .ثىر وۈْ ثوٌسى
ئوھۇز ئۇرۇغىسا ِۇضۇٌّبٔالرغب ِەغٍۇثىَەت . ئۆِەٍرٔي لوٍۇپ ِەزىٕىگە لبٍحىپ وەٌسى

ٍۈزٌۀگۀسە لورلمىٕىسىٓ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕي ٍبٌغۇز جبغالپ لوٍۇپ ھەر جەرەپىە 
پەلەت ضەئسال ئۇٔىڭغب ٍېمىٓ وىػي ثىٍەْ لېٍىپ ٍبچىمي ثىٍەْ پەٍغەِجەر  .چېچىٍىپ وەجحي

 .ئۇٔىڭ ئبجمبْ ھەر ثىر ئولي ثىر ِۇغرىىٕي ٍەر چىػٍىحەجحي .ئەٌەٍھىططبالِٕي لوغساپ جۇرزى
پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ئۇٔىڭ ثۇ ِبھبرىحىٕي وۆرۈپ ۋە ئۇٔي جېرىّۇ رىغجەجٍىۀسۈرۈپ: 

ەْ ضەئس ئۆِۈر ثوٍي ثۇ ضۆز ثىٍ .زېسى« ئبجب ـ ئبٔبَ ضبڭب پىسا ثوٌطۇْ! ...ضەئس ئبجمىٓ! ئبجمىٓ!»
پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ھېچجىر ئبزەِگە ئبجب ـ ئبٔىطىٕي جەڭ پىسا لىٍّىغبْ »ئۇ:  .پەذىرٌۀسى

 . زەٍححي« ئىسى
ئۆِەر )ئبٌالھ ئۇٔىڭسىٓ رازى ثوٌطۇْ!( ذەٌىپە ۋالحىسا پبرضالرٔي گۇِراْ لىٍىپ، ٍەر  

بٔسا ضەئس ٍۈزىسە ثۇززىسىّٕىڭ ٍىٍحىسىٕي لورۇجّبق ئۈچۈْ لوغۇْ جەٍبرٌىّبلچي ثوٌغ
  .ئۇٌۇغٍۇلٕىڭ ئەڭ ٍۈوطەن پەٌٍىطىگە ٍەجحي

لوغۇٔسا ثەزىر ئۇرۇغىغب  .لوغۇْ ئبجالٔسى .ئۆِەر ئۇٔىڭغب لوغۇٕٔىڭ ثبٍرىمىٕي جۇجمۇززى
ٔەچچە وىػي  310وىػي، رىسۋاْ ۋە ثبغمب ثەٍئەجٍەرزە ثبر وىػىٍەرزىٓ  99لبجٕبغمبٔالرزىٓ 

ثىٍەْ ِەوىىٕي ئىػغبي لىٍىػمب لبجٕبغمبٔالرزىٓ  ٍۀە پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ .ثىرگە ئىسى
ضەئس لبزىطىَەگە ٍېحىپ ثبرغبٔسا . وىػي ثبر ئىسى 700وىػي، ٍېسا پەرزۀحٍىرىسىٓ  300

ئۇرۇغٕىڭ ئبذىرلي وۈٔي ِۇضۇٌّبٔالر لبزىطىَۀي جۈپحۈْ گۇِراْ  .لوغۇٕٔي جوذحبجحي
طمبٔسەن لبجحىك ئىطىۀجە لىٍىۋىحىع ٔىَىحىسە زۈغّۀٍەرٔي ذۇززى وىػەْ ئوغۇلٕي لى

ئۇالر جەوجىر، جەھٍىً ئېَحمبْ ھبٌسا زۈغّەْ ضېپىگە جۇغّۇ ـ جۇغحىٓ ثۆضۈپ  .لورغبۋىغب ئبٌسى
پبرضٍىمالرٔىڭ ثبظ لوِبٔسأي رۇضحەِٕىڭ ثېػي ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ٔەٍسىطي ئۈضحىسە  .وىرزى

ھەجحب، ِۇضۇٌّبٔالر  .يثۇٔىڭ ثىٍەْ ئبٌالھٕىڭ زۈغّۀٍىرى ئباللىسازىٍىىىە چۈغح .وۆجۈرۈٌسى
 30ثۇ ئۇرۇغحب ئۆٌگەْ زۈغّەْ لوغۇٔىٕىڭ ضبٔىٕىڭ  .ئۇالرٔي چبلىرىپ، ئبٔسىٓ ئۆٌحۈرەجحي

 . ِىڭ ئىىۀٍىىىال ثۇ جەڭٕىڭ وبجحب غەٌىجە ۋە غۀىّەجٍەرگە ئىگە ثوٌغبٍٔىمىغب وۇپبٍىسۇر
ٌېىىٓ، ئۇٔىڭغب  .ئبٌالھ ئۇٔىڭغب وۆپ ِبي ـ ِۈٌۈن ئبجب لىٍسى .ضەئس ئۇزۇْ ئۆِۈر وۆرزى

ِېٕي »ئەجەي ٍېمىٕالغمبٔسا ئۇ ئۆزىٕىڭ وؤىراپ جىحىٍىپ وەجىەْ جؤىٕي جەٌەپ لىٍىپ: 
ثۇٔىڭ ثىٍەْ وىپۀٍەڭالر، چۈٔىي، ِەْ ثەزىر وۈٔي ِۇغۇ جؤٕي وىَگەْ ھبٌسا ِۇغرىىالر 

« . ..ِەْ ٍۀە ِۇغۇ جوْ ثىٍەْ ئبٌالھ ثىٍەْ ئۇچرىػىػٕي ذبالٍّەْ .ثىٍەْ ئۇرۇغمبْ ئىسىُ
 ئبٌالھ ئۇٔىڭ ٍبجمبْ ٍېرىٕي ٔۇرٌۇق لىٍطۇْ!  .زېسى

ضەئس ئىجٕي ئەثۇ ۋەلمبش رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ ِۇٔساق زەٍسۇ: ِەْ ِۇضۇٌّبْ  - 5331/8742
ِەْ ِۇضۇٌّبْ ثوٌۇپ ٍەجحە وۈٔگىچە  .ثوٌغبْ وۈٔگە لەزەر ھېچىىُ ِۇضۇٌّبْ ثوٌّىغبْ ئىسى
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 (3858)ثۇذبرى:  .جۇرزۇَِۇضۇٌّبْ ثوٌغبٔالرٔىڭ ئۈچىٕچىطي ثوٌۇپ 

ئەٌي رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇ: ِەْ پەٍغەِجەر  - 5329/8741
ئبٔبَ ضبڭب پىسا ثوٌطۇْ !  - ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ضەئس ئىجٕي ِبٌىىحىٓ ثبغمب ثىرىگە: ئبجب

ي ضەئس ! پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ جوذحىّبً: ئ، ئۇھۇز وۈٔي .زېگىٕىٕي ئبڭالپ ثبلّىسىُ

 (4159)ثۇذبرى:  .ئبٔبَ ضبڭب پىسا ثوٌطۇْ زېگۀىسى - ئبجب، ئبجمىٓ

جبثىر ئىجٕي ئبثسۇٌالھ رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇِبزىٓ ِۇٔساق رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇ:  - 8743/ 5331
ضەئس رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ وىرىپ ، پەٍغەِجەر ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەِٕىڭ ٍېٕىسا ئوٌحۇراجحىُ

وىّٕىڭ  .ِېٕىڭ ئبٔب جەرەپ جبغبَ ثوٌىسۇ، پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ: ِبٔب ثۇ، وەٌگۀىسى
ضەئس ئىجٕي ئەثۇ ۋەلمبش زۇھرە  .ِبڭب وۆرضەجطۇْ ! زېسى، )ثۇٔىڭسەن( جبغىطي ثوٌطب

ئبٔىطىّۇ غۇ جەِەجحىٓ  پەٍغەِجەر ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەِٕىڭ، جەِەجىسىٓ ثوٌۇپ

 (3752)جىرِىسى:  .ئىسى

پەٍغەِجەر ضەٌالٌالھۇ ، رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇوي ضەئس رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ - 5334/8746
ئۇٔىڭ زۇئبضىٕي ئىجبثەت لىٍغىٓ زەپ زۇئب ، ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ: ئي اٌٍە ! ضەئس زۇئب لىٍطب

 (3751)جىرِىسى:  .لىٍغبْ

ئبئىػە رەزىَەٌالھۇ ئۀھبزىٓ ِۇٔساق رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇ: پەٍغەِجەر  - 5336/8748
ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ ثىر وېچىطي ئۇذٍىَبٌّىسى ۋە: وبغىي ضبھبثىٍىرىّسىٓ ضبٌىھ 

لورإٌىڭ غىرىمٍىغبْ ، ثىرزەِسىٓ وېَىٓ .زېسى ِېٕي لوغسىغبْ ثوٌطىچۇ؟ !، ثىرى وېٍىپ
ئۇ: ِەْ ضەئس ، زەپ ۋارلىرىغبٔىسى پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ: وىّطەْ؟ .ئبۋازىٕي ئبڭٍىسۇق

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ: ٔېّە ئۈچۈْ  .زەپ جبۋاة ثەرزى، ۇ ۋەلمبش ثوٌىّەْئىجٕي ئەث
ئۇ: ئۆز وۆڭٍۈِسە اٌٍۀىڭ پەٍغەِجىرىسىٓ ئۀطىرەظ ھېططي  .زەپ ضورىسى وەٌسىڭ؟

پەٍغەِجەر ضەٌالٌالھۇ  ثۇٔي ئبڭٍىغبْ .زېسى، ثېرىپ ئۇٔي لوغساً زەپ وەٌسىُ، جۇغۇٌسىسە
)ِۇضٍىُ:  .ئبٔسىٓ ذبجىرجەَ ھبٌسا ئۇٍمۇغب وەجحي، لىٍسى ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ ئۇٔىڭغب زۇئب

2411) 
 ۇٔىڭ پەزىٍىتيضەئذ ئىجٕي زەٍذ رەزىَەٌالھۇ ئۀھ

لەٍطحىٓ ِۇٔساق رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇ: ِەْ ضەئس ئىجٕي زەٍس رەزىَەٌالھۇ   - 5337/8752
ِۇضۇٌّبْ ئۀھۇٔىڭ وۇفە ِەضجىسىسە ِۇٔساق زېگۀٍىىىٕي ئبڭٍىغبٔىسىُ: ھەزرىحي ئۆِەر 

ضىڭٍىطي ثىٍەْ ئىىىىّىسٔي )ِۇضۇٌّبْ ثوٌغبٍٔىمىّىس ئۈچۈْ( ثبغالپ ، ثوٌۇغحىٓ ثۇرۇْ
 .ضىٍەرٔىڭ ئوضّبٔغب لىٍغىٕىڭالرغب ئۇھۇز جېغي ئۆرۈٌۈپ چۈغطىّۇ ھەلٍىمحۇر .لوٍغبٔىسى

 (3867)ثۇذبرى: 

لىٍىسۇ: ئەرۋا ھىػبَ ئىجٕي ئۇرۋە ئبجىطىٕىڭ ِۇٔساق زېگۀٍىىىٕي رىۋاٍەت  - 2914/4857
ثىٕحي ئۇۋەٍص ئىطىٍّىه ئبٍبي زېّىٕىٕىڭ ثىر لىطّىٕي ضەئىس ئىجٕي زەٍس رەزىَەٌالھۇ 

ضەئىس ، ئۇٔي ِەرۋاْ ئىجٕي ھەوەِگە چېمىپ ثبرغبٔىسى، ئۀھۇٔىڭ ئېٍىۋاٌغبٍٔىمىٕي زەۋا لىٍىپ
ۇ ھەلحە ِەْ پەٍغەِجەر ضەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەِسىٓ ث ئىجٕي زەٍس رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ:

پەٍغەِجەر  ِەرۋاْ: .زېسى ھەزىص ئبڭٍىغبٔسىٓ وېَىٓ ئۇٔىڭ زېّىٕىٕي ئېٍىۋاالالرِۀّۇ؟
ضەئىس ئىجٕي زەٍس  .زەپ ضورىسى ضەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەِسىٓ ٔېّە ئبڭٍىسىڭ؟
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ِەْ پەٍغەِجەر ضەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەِٕىڭ: وىّىي ثىر غېرىچ  رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ:
ئۇٔىڭ ثوٍٕىغب ٍەجحە لبت زېّىٕغىچە جبلبق ضېٍىٕىسۇ ، ٕٕي ٔبھەق ئىگەٌٍىۋاٌطبچبغٍىك زېّى

ِەْ ثۇ ھەزىطٕي ئبڭٍىغبٔسىٓ وېَىٓ  ِەرۋاْ ئۇٔىڭغب: .زېسى، زېگۀٍىىىٕي ئبڭٍىغبٔىسىُ
ئۇٔىڭ وۆزىٕي ، ئي اٌٍە! ئەگەر ئۇ ئبٍبي ٍبٌغبْ ئېَحمبْ ثوٌطب، ضۀسىٓ پبوىث جەٌەپ لىٍّبٍّەْ

ئۇ ، راضث زېگۀسەوال .زەپ ثەززۇئب لىٍسى لىٍىۋەجىىٓ ۋە جېٕىٕي ئۆز زېّىٕىسا ئبٌغىٓ!وور 
ثىر ئورىغب ٍىمىٍىپ ، وېَىٓ ئۆز زېّىٕىسا وېحىۋېحىپ، ئبٍبي زەضٍەپ وۆرِەش ثوٌۇپ لبٌسى

 (1611)ِۇضٍىُ:  .چۈغۈپ ئۆٌسى
 ۇٔىڭ پەزىٍىتيئبثذۇراھّبْ ئىجٕي ئەۋف رەزىَەٌالھۇ ئۀھ

ئىجٕي ئەۋف ئىطالِغب زەضٍەپحە وىرگەْ ضەوىىس وىػىٕىڭ ۋە جۀٕەت ثىٍەْ ئبثسۇراھّبْ 
ذوظ ذەۋەر ثېرىٍگەْ ئۇْ وىػىٕىڭ، ئۆِەرٔىڭ ۋاپبجىسىٓ وېَىٓ ذەٌىپە جبٌالظ ضبٍٍىّىسا 
ٔبِساجٍىممب وۆرضىحىٍگەْ ئبٌحە وىػىٕىڭ، ِەزىٕىسە پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ھبٍبت ۋالحىسا 

 . زىٓ پەجىۋا ثېرىسىغبْ ثىر لبٔچە وىػىٕىڭ ثىرى ئىسىوىػىٍەرگە زىٕىٌ ئىػالر
ئۇٔىڭ ئىطالِٕي لوثۇي لىٍىػحىٓ ثۇرۇٔمي ئىطّي ئبثسۇ ئەِرى ثوٌۇپ، ئۇ ئىطالِغب 

ئۇ  .وىرگۀسىٓ وېَىٓ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ئۇٔي ئبثسۇراھّبْ زەپ چبلىرغبْ ئىسى
ارۇي ئەرلەِگە وىرىػحىٓ ثۇرۇٔال ئىّبْ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِغب پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ز

وەٌحۈرگەْ ثوٌۇپ، ئبثبثەورى )ئبٌالھ ئۇٔىڭسىٓ رازى ثوٌطۇْ!( ئىّبْ وەٌحۈرۈپ ئىىىي وۈٔسىٓ 
 . وېَىٕال ئىّبْ وەٌحۈرگەْ ئىسى

ئۇ ئبۋۋاي ِۇضۇٌّبْ ثوٌغبٔالر ئۇچرىغبْ ثبرٌىك وۈٌپەجٍەرٔىڭ ھەِّىطىگە ٍوٌۇلحي، 
 .ىحي ثوٌغبْ ھەثەغطحبٔغب ھىجرەت لىٍغبٔسا ئۇِۇ ثىرگە ِبڭسىِۇضۇٌّبٔالر زەضٍەپىي ھىجر

ِۇضۇٌّبٔالر ِەزىٕىگە ھىجرەت لىٍغبٔسىٓ وېَىٓ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ِۇھبجىرالر ثىٍەْ 
ئۀطبرىالرٔي زوضحالغحۇرۇپ لوٍغبٔسا ئبثسۇراھّبٕٔي ضەئس ئىجٕي رەثىئە ثىٍەْ زوضحالغحۇرۇپ 

 . لوٍسى
ئۇ جەڭ ِەٍسأىسا ئبٌالھٕىڭ  .لوراي ئېٍىپ ھەلىمىٌ جىھبزلب ئبجالٔسى ثەزىر وۈٔي ئۇ لوٌىغب

ئوھۇز ئۇرۇغي ثوٌغبْ وۈٔي جەڭ ھەٍۋىطىسە  .زۈغّىٕي ئۆِەر ئىجٕي ئوضّبٕٔي ئۆٌحۈرزى
وىػىٍەرٔىڭ زىٍٍىرىغب لورلۇٔچ وىرىػىە ثبغٍىغبٔسىّۇ، ئۇ لىٍچە جەۋرۀّەً ثبجۇرالرچە ئۇرۇظ 

لبٍحمبٔسا ئۇٔىڭ ثەزىٕىٕىڭ ٍىگىرِە ٔەچچە ٍېرى ٍبرىالٔغبْ ئۇ جەڭ ِەٍسأىسىٓ  .لىٍسى
 . ثوٌۇپ، ثەزى ٍبرا ئورۇٍٔىرى ھەجحب ثبرِبق وىرىپ وەجىۈزەن چوڭمۇرٌۇلحب ئىسى

ئبثسۇراھّبٕٔىڭ جېٕي ثىٍەْ لىٍغبْ جىھبزىغب لبرىغبٔسا ِېٍي ثىٍەْ لىٍغبْ جىھبزى وۆپ 
ەرزە ئبٌالھ ئبثسۇراھّبٔغب ھېچىىّگە ئبجب لوغۇْ جەثۇومب لبراپ ٍوٌغب چىمحي، ثۇ ضەپ .ئىسى

ٔبِبز ۋالحي وىرىپ لبٌغبْ ثىر ۋالىححب  .لىٍّىغبْ ھۆرِەجٍىٕىع پۇرضىحي ثىٍەْ ھۆرِەجٍىسى
ئبثسۇراھّبْ لوغۇٔغب ئىّبَ ثوٌۇپ  .پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ وىػىٍەرٔىڭ ئبرىطىسا وۆرۈّٔىسى

بذىرٌىػبً زېگۀسە پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ٔبِبزٔىڭ ثىرىٕچي رەوئىحي ئ .ٔبِبز ئولۇپ ثەرزى
ثۇ  .ٔبِبز ئولۇغۇچىالرغب لوغۇٌۇپ ئبثسۇراھّبٕٔىڭ وەٍٕىسە ئۇٔىڭغب ئىمحىسا لىٍىپ ٔبِبز ئولۇزى

زۇَٔبزا پۈجىۈي ِەذٍۇلبجالرٔىڭ ئەڭ وبجحىطي ثوٌغبْ ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىططبالِغب ثىرەرضىٕىڭ 
 ٍەت ثبرِۇ؟!ئىّبَ ثوٌىػىسىّٕۇ ئبرجۇق ھۆرِەت ۋە پەزى

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ۋاپبت ثوٌغبٔسىٓ وېَىٓ ئۇ ِۆِىٍٕەرٔىڭ ئبٔىٍىرىسىٓ ئوثساْ 
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ئۇ ئۇالرٔىڭ ئېھحىَبجٍىرىسىٓ چىممبجحي، ئۇالر ثىرەر جبٍغب چىمطب ئۇالر  .ذەۋەر ئېٍىپ جۇرزى
ً ٍۇپۇلالرٔي ئۇالرٔىڭ وبجىۋىٍىرىغب ٍېػى .ھەج لىٍطب ثىرگە ھەج لىالجحي .ثىٍەْ ثىرگە چىممبجحي

ِبٔب ثۇ ئبثسۇراھّبٕٔىڭ ئبرجۇلچىٍىرىٕىڭ ثىرى، غۇٔسالال ِۆِىٍٕەرٔىڭ  .ٍېپىپ لوٍبجحي
ئبٔىٍىرىٕىڭ ئبثسۇراھّبٔغب ئىػۀگۀٍىىي ثوٌۇپ، ئبثسۇراھّبْ ثوالر ثىٍەْ پەذىرٌىٕىػىىە 

 . ئەرزىَسىغبْ ئىع ئىسى
ثوٌغبْ ٍبذػىٍىمي غۇ زەرىجىسە ئبثسۇراھّبٕٔىڭ ِۇضۇٌّبٔالرغب ۋە ِۆِىٍٕەرٔىڭ ئبٔىٍىرىغب 

ِىڭ زىٕبرغب ضېحىپ ئۇٔىڭ ھەِّىطىٕي ثۀي  40ئىسىىي، ئۇ ثىر پبرچە زېّىٕٕي 
ِۇضۇٌّبٍٔىرى، ِۇجبھىسالرٔىڭ ٕىڭ ئبٔب جەِەجي(پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِ)زۇھرە

  .ٍولطۇٌٍىرىغب، پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئبٍبٌٍىرىغب جەلطىُ لىٍىپ ثەرزى
ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئۇٔىڭ ئۈچۈْ ئبٌالھحىٓ ثەرىىەت جىٍەپ لىٍغبْ زۇئبضي  پەٍغەِجەر

ھەجحبوي، ئۇ ضبھبثىٍەرٔىڭ ئىچىسە ِبي زۇَٔبضي  .ئۇٔىڭغب ئۆِۈر ثوٍي ثەرىىەت ئېٍىپ وەٌسى
ئۇٔىڭ جىجبرەت زائىرىطي ثبرغبٔطېرى وېڭىَىپ، جبپبۋىحي  .ئەڭ وۆپ وىػىگە ئبٍالٔسى

رۋأٍىرى ِەزىٕە ذەٌمي ئېھحىَبجٍىك ثوٌغبْ، ثۇغساً، ئۇْ، ئۇٔىڭ وب .وۆپىَىػىە ثبغٍىسى
لۇچب ۋە ذۇغپۇراق ٔەرضىٍەرٔي جوغۇپ وېٍىپ، ِەزىٕە  - وېچەن، لبچب –ِبً، وىَىُ 

  .ذەٌمىٕىڭ ئېھحىَبجىسىٓ ئبغمبْ ِەزىٕە ِبٌٍىرىٕي ثبغمب جبٍالرغب جوغۇپ وېحەجحي
ثۇ وبرۋاْ ٍەجحە ٍۈز  .وەٌسى ثىر وۈٔي ئبثسۇراھّبٕٔىڭ وبرۋأٍىرى ِەزىٕىگە ٍېحىپ

وبرۋأالر ِەزىٕە ذەٌمي ئېھحىَبجٍىك ثوٌغبْ  .ئۇالغسىٓ جەروىپ جبپمبْ زور ثىر وبرۋاْ ئىسى
ثۇ وبرۋإٔىڭ ٍېحىپ وېٍىػي ثىٍەْ  .ئبغٍىك ۋە ثبغمب الزىّەجٍىىٍەرٔي ئېٍىپ وەٌگەْ ئىسى

ضەزىمە لىٍىػمب  غۇ وۈٔسىٓ وېَىٓ ئۇ جېرىّۇ وۆپ ِبي .ِەزىٕە ئىچي جەۋرەپ وەجحي
 .ئۇ ئىٍىىسىىي ٔەرضىٍەرٔي ئبغىبرا ۋە ٍوغۇرۇْ رەۋىػحە ضەزىمە لىٍىػمب ثبغٍىسى .وىرىػحي

 .ِىڭ زىٕبر ئبٌحۇْ ضەزىمە لىٍسى40ِىڭ زىرھەَ وۈِۈظ ضەزىمە لىٍىپ ئبرلىسىٓ ٍۀە  40ئۇ 
ئۆِرىٕىڭ  .جۇٍبق ئۇالغ جەلسىُ لىٍسى 1500ئبت،  500ئبٌالھ ٍوٌىسا جىھبز لىٍغۇچىالرغب 

ئۇ ثەزىر ئۇرۇغىغب لبجٕبغمبْ ھەر . ئبذىرلي ِەزگىٍٍىرىسە ٔۇرغۇْ لۇٌٍىرىٕي ئبزات لىٍىۋەجحي
 .ثۇالرٔىڭ ضبٔي ٍۈز وىػي ئىسى .ثىر وىػىگە جۆت ٍۈز زىٕبر ئبٌحۇْ ضەزىمە لىٍسى

ئبئىػە ئۇٔىڭغب وۆپ  .ِۆِىٍٕەرٔىڭ ئبٔىطىٕىڭ ھەر ثىرىگە ٔۇرغۇْ ِبي ۋەضىَەت لىٍسى
 رىسا: ۋالىحٍى
 . زەپ زۇئب لىالجحي -ئبٌالھ ئۇٔي ضەٌطەثىً ثۇاللٍىرى ثىٍەْ ضۇغبرضۇْ،  -

ئۇٔىڭسىٓ وېَىٓ ِىراضرورٌىرىغب ضبٔبلطىس ِبي، ِىڭ جۆگە، ٍۈز ئبت، ئۈچ ِىڭ لوً 
جۆت ئبٍبٌىٕىڭ ھەر ثىرىگە غەرىئەجحىىي ثەٌگىٍۀگەْ ئۆٌچىّي ثوٍىچە ِېٍىٕىڭ  .لبٌسۇرزى

ئۇٔىڭ ِىراضرورٌىرىغب  .رزى، لبٌسۇرۇٌغبْ ِبي ضەوطەْ ِىڭ ئىسىضەوىىسزىٓ ثىرىٕي لبٌسۇ
وۈِۈظ  –پبٌحب ثىٍەْ پبرچىٍىغبٔسىّۇ لوٌٍىرى جبٌغىسەن ئبٌحۇْ –لبٌسۇرۇٌغبْ ئبٌحۇٔالرٔي وەوە 

ثۇالرٔىڭ ھەِّىطي پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئۇٔىڭ ِېٍىغب لىٍغبْ ثەرىىەت  .لبٌسۇرزى
 - ٌېىىٓ، ئۇٔىڭ ھبٍبجٍىمىسا ئېرىػىەْ ثۇ ِبي. ٓ ئىسىجىٍەظ زۇئبضىٕىڭ پەزىٍىحىسى

ئۇ ذىسِەجىبرٌىرىٕىڭ ئبرىطىسا جۇرغبٔسا وىػىٍەر  .زۇَٔبٌىرى ئۇٔي لىٍچە ِەغرۇرالٔسۇرِىسى
ئۇٔىڭغب جۈِۀّىڭ ذۇظ ِۇثبرەن ثوٌطۇٔىي! ئۇ راضحچىً، . ئۇٔي پەرلٍۀسۈرەٌّەً لبالجحي

ئىػۀچىٍىه، پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ئۇٔىڭ جۀٕەجىە وىرىسىغبٍٔىمي ثىٍەْ ذوظ ذەۋەر 
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 . ثەرگەْ ثۀسە ئىسى
ئۇٔىڭ جىٕبزىطىٕي ثبغحىٓ ئبذىرغىچە پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ جبغىطي ضەئس 

ي ٔۇرٔىڭ ئىگىطي ئوضّبْ ئىجٕي ئەۋففبْ ئۇٔىڭ ٔبِىسىٕي ئىىى .ئىجٕي ئەثۇ ۋەلمبش وۈجۈرزى
ِۆِىٍٕەرٔىڭ جۆجىٕچي ذەٌىپىطي ئەٌي ئىجٕي ئەثۇ جبٌىپ ئۇٔىڭ ئۈچۈْ جەزىَە  .چۈغۈرزى

 ضۆزى ضۆزٌەپ، ِۇٔساق زېسى:
ضەْ زۇَٔبٔىڭ پبن ۋالحىٕي جېپىۋاٌسىڭ، ئۇٔىڭ لبالٍّبلبْ ثوٌۇغىسىٓ ثۇرۇٔال وېحىپ  -
 ڭب رەھّەت لىٍطۇْ!ئبٌالھ ضب ...لبٌسىڭ

ئبئىػە رەزىَەٌالھۇ ئۀھبزىٓ ِۇٔساق رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇ: پەٍغەِجەر   -  5338/8755
ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ ئبٍبٌٍىرىغب: ضىٍەرٔىڭ ِۀسىٓ وېَىٕىي جۇرِۇظ ئەھۋاٌىڭالر 

ئېٍىپ ئەڭ ضەۋرچبْ وىػىٍەرال ضىٍەرٔىڭ ھبٌىڭالرزىٓ ذەۋەر  .ِېٕي ثەوّۇ ئوٍالٔسۇرىسۇ
وېَىٓ ئبئىػە رەزىَەٌالھۇ ئۀھب ئبثسۇراھّبْ ئىجٕي ئەۋفٕىڭ ئوغٍي )ئەثۇ  .جۇرىسۇ زەٍححي

چۈٔىي ئبثسۇراھّبْ ثىر ، زېسى، ضەٌەِەگە(: اٌٍە زازاڭٕي ضەٌطەثىً جۀٕىحىسىٓ ضۇغبرغبً
ىٓ ثۇ ثبغ وېَ، ثېغىٕي پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئبٍبٌٍىرى ئۈچۈْ ۋەلپە لىٍىۋەجىەْ ثوٌۇپ

 (3749)جىرِىسى:  .ِىڭ زەرھەِگە ضېحىٍغبٔىسى 41

ئبثسۇراھّبْ ، رىۋاٍەت لىٍىٕىػىچە ئەثۇ ضەٌەِە رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ - 5339/8756
ئىجٕي ئەۋف ِۇئّىٍٕەرٔىڭ ئبٔىٍىرىغب )ٍۀي پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئبٍبٌٍىرىغب( ۋەلپە 

 (3751)جىرِىسى:  .ِىڭ زەرھەِگە ضېحىٍغبْ 411لىٍىۋەجىەْ ثبغ 
 ۇٔىڭ پەزىٍىتيرەزىَەٌالھۇ ئۀھ ئەثۇ ئۇثەٍذە ئىجٕي جەرراھ

ئەثۇ ئۇثەٍسە چىراٍىسىٓ ٔۇر ٍېغىپ جۇرىسىغبْ، لەززى لبِىحي وېٍىػىەْ، ئېگىس ثوٍٍۇق، 
ئورۇق، زىٍۋا ئبزەَ ثوٌۇپ، لبرىغۇچىٕىڭ وۆزى راھەجٍىٕىپ، ئۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇچراغمبْ وىػي 

ئۇٔىڭ ئۈضحىگە ئۇ ٍۀە  .لبٌىسىغبْ ذۇظ جەثىئەجٍىه وىػي ئىسىچىمىػىپ زوضث ثوٌۇپ 
ثىراق ِەرجٍەر ضىٕىٍىسىغبْ ِەٍسأالرزا ثوٌطب  .ھبٍبٌىك وىػي ئىسى –ٔبھبٍىحي وەِحەر، غەرِي 

 . ذۇززى ھۇجۇِغب جەٍَبرالٔغبْ ٍوٌۋاضمب ئبٍٍىٕبجحي
بزىّي، ئبِىر ئىجٕي ِبٔب ثۇ وىػي ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ِىٍٍىحىٕىڭ ئىػۀچٍىه ئ

ئبثسۇٌال ئىجٕي ئۆِەر ئۇٔي  .زەپ ئبجبٌغبْ« ئەثۇ ئۇثەٍسە»ئبثسۇٌالھ ئىجٕي جەرراھ ثوٌۇپ 
لۇرەٍع لوۋِي ئىچىسە ٍۈزى ئەڭ ٔۇرٌۇق، ئەذاللي ئەڭ گۈزەي، ٔبھبٍىحي ھبٍبٌىك، »ضۈپەجٍەپ: 

 -ۈچ ئبزەَ ثوٌۇپ ئۇالر ھەرگىس ٍبٌغبْ ضۆزٌىّەٍسىغبْ، ثبغمىالرٔىّۇ ٍبٌغبٔچىغب چىمبرِبٍسىغبْ ئ
 . زېگەْ ئىسى« ئەثۇثەورى، ئوضّبْ ئىجٕي ئەففبْ ۋە ئەثۇ ئۇثەٍسە

ئەثۇ ئۇثەٍسە زەضٍەپىي لەزەِسە ئىطالِغب وىرگۈچىٍەرزىٓ ثوٌۇپ، ئەثۇثەورىسىٓ ثىر وۈْ 
ئەثۇثەورى ئۇٔي ئبثسۇراھّبْ ئىجٕي  .وېَىٓ ئەثۇثەورىٕىڭ ۋاضىحىطي ثىٍەْ ئىّبْ ئېَحمبْ

ئوضّبْ ئىجٕي ِەزئۇْ، ئەرلەَ ئىجٕي ئەثۇي ئەرلەٍِەر ثىٍەْ ثىٍٍە پەٍغەِجەر ئەۋف، 
ئۇالر غبھبزەت وەٌىّىطىٕي ئېَححي، غۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇ  .ئەٌەٍىططبالِٕىڭ ئبٌسىغب ئېٍىپ ثبرزى

 . ثۈٍۈن ئىطالَ زىٕىٕىڭ جبٍبٔچ جۈۋرۈوٍىرىسىٓ ثوٌۇپ لبٌسى
رگەْ ئېغىر ضىٕبلالرٔي ثېػىسىٓ ئەثۇ ئۇثەٍسە ثبغمب ِۇضۇٌّبٔالر ثېػىسىٓ وەچۈ

ئۇ زەضٍەپحە ئىّبْ ئېَحمبْ ِۇضۇٌّبٔالر ثىٍەْ ثىرگە ھېچمبٔساق ثىرىٕىڭ  .وەچۈرزى
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ٌېىىٓ ئۇ ھېچمبٔساق جەۋرۀّەً  .ئەگەغىۈچىٍىرى جبرجّىغبْ ئېغىر ئبزاة ئولۇثەجٍەرٔي جبرجحي
ېػىغب وەٌگەْ ضىٕبق ثەزرى ئۇرۇغسا ئۇٔىڭ ث .ئبٌالھ ۋە ئۇٔىڭ پەٍغەِجىرىگە ضبزىك ثوٌسى

 . ھەرلبٔساق ثىر ئىٕطبٕٔىڭ جەضەۋۋۇرىغب ضىغّبٍسىغبْ ضىٕبلالرزىٓ ئىسى
ئۇٔىڭ ثۇ ذىطٍىحي ٔۇرغۇْ  .ئۇ ئىػۀچٍىه ثوٌۇپال لبٌّبً ٍۀە ٔبھبٍىحي ئبِبٔەجسار ئىسى

ئىػالرزا ئىپبزىٍۀگەْ ئىسى، ئوھۇز ئۇرۇغىسا ِۇضۇٌّبٔالر ِەغٍۇپ ثوٌغبٔسا ِۇغرىىالرٔىڭ 
زەپ « ثىسگە ِۇھەِّەزٔي وۆرضىحىڭالر! ثىسگە ِۇھەِّەزٔي وۆرضىحىڭالر!: »ٍىمٍىرىثبغ

ئۀە غۇ ھبٌمىٍىك ۋالىححب ئەثۇ ئۇثەٍسە پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕي جبْ  .جوۋالغمب ثبغٍىسى
ئۇ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ھبٍبت  .پىساٌىك ثىٍەْ لوغساپ جۇرغبْ ئوْ ضبھبثىٕىڭ ثىرى ئىسى

 . ثبرٌىك غبزاجالرغب جوٌۇق لبجٕبغمبٔىسىچېغىسىىي 
ضەففە وۈٔي )ٍۀي ئەثۇ ثەورى ضىسزىك ذەٌىپىٍىىىە ئوٌحۇرغبْ، ئۇٔىڭغب ثەٍئەت لىٍىٕغبْ 

 :وۈْ( ئۆِەر ئەثۇ ئۇثەٍسىگە
ھەر »: چۈٔىي ِەْ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ! لوٌىڭٕي ئبچ، ِەْ ضبڭب ثەٍئەت لىالً -

زېگىٕىٕي « ِىٍٍەجٕىڭ ثىر ئىػۀچٍىه ئبزىّي ثبر، ضەْ ثۇ ئۈِّەجٕىڭ ئىػۀچٍىه ئبزىّي
 ئەثۇ ئۇثەٍسە: .زەٍسۇ -ئبڭٍىغبْ ئىسىُ، 

ِەْ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ٔبِبزغب ئىّبَ ثوٌۇغمب ثۇٍرىغبْ، ھەجحب پەٍغەِجەر  -
 .زېسى -ىڭ ئبٌسىغب ئۆجەٌّەٍّەْ، ئەٌەٍھىططبالَ ۋاپبت ثوٌغبٔغب لەزەر ئىّبَ ثوٌغبْ ئبزەِٕ

ٔىڭ ئىػٍىرىسا ئەثۇ ثەورى رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇئبٔسىٓ ئۇ ئەثۇ ثەورى ضىسزىممب ثەٍئەت لىٍسى ۋە 
 . ٍبذػي ِەضٍەوساظ، ٍبذػي ٍبرزەِچي ثوٌۇپ لبٌسى

ذەٌىپىٍىه ۋەزىپىطي ئۆِەرگە وەٌگۀسە ئۇ ٍۀە ذەٌىپە ئۆِەرگە ثەٍئەت لىٍىپ ئۇٔىڭ 
ثۇ ِەزگىٍسە غبَ زىَبرىسا ئەزەٌسىٓ ئبز وۆرۈٌىسىغبْ ۋاثب  .لبٌسى ئبزەٍِىرىسىٓ ثوٌۇپٍېمىٓ 

ذەٌىپە ئۆِەر ئەثۇ ئۇثەٍسەزىٓ  .وېطىٍي جبرلبپ ٔۇرغۇْ وىػىٍەر ھبالن ثوٌۇغمب ثبغٍىسى
 ئۀطىرەپ ئبذىرى ئۇٔىڭغب:

ضبڭب جىسزىٌ ھبجىحىُ ثبر، ضۀسىٓ ثبغمب ثىرى ثۇ ئىػٕىڭ ھبجىحىسىٓ  - 
ئۇ ئۆِەرٔىڭ ذېحىٕي جبپػۇرۇپ  .زېگەْ ِەزِۇٔسا ذەت ٍبزىسۇ -جېس لبٍحىپ وەي،  چىمبٌّبٍسۇ،

 ئبٌغبٔسىٓ وېَىٓ: 
ِەْ ِۆِىٍٕەرٔىڭ ثبغٍىمىٕىڭ ھبجىحىٕي ثىٍسىُ، ئۇ ھبٍبت لبالٌّبٍسىغبْ ثىر ئبزەِٕىڭ  -

زېسى ھەِسە ِۇٔساق زەپ جبۋاة ذەت ٍبززى:  -ېٍىػىٕي جەٌەپ لىٍىۋاجىسۇ، ھبٍبت ل
ِۆِىٍٕەرٔىڭ ذەٌىپىطي! ضىسٔىڭ ِبڭب ثوٌغبْ ھبجىحىڭىسٔىڭ ٔېّە ئىىۀٍىىىٕي ثىٍسىُ، ِەْ »

ِۇضۇٌّبٔالر لوغۇٔي ئىچىسە جۇرۇپ ئۇالرٔىڭ ثېػىغب وەٌگەْ ثبال لبزازىٓ ئۆزۈِٕي لبچۇرۇغٕي 
جحب ئبٌالھ ئۇالر ثىٍەْ ِېٕىڭ ئبرىٍىمىّسا ئۆز ھۆوۈِىٕي چىمبرغىچە ِەْ الٍىك وۆرِەٍّەْ، ھە

ئۇالرزىٓ ئبٍرىٍىػٕي ذبٌىّبٍّەْ، ضىس ثۇ ذەجٕي جبپػۇرۇپ ئبٌغبْ ھبِبْ ِېٕي ثۇٍرىمىڭىسزىٓ 
 . زەپ جبۋاة ٍبززى« ئبزاز لىٍىۋېحىڭ ھەَ ِېٕىڭ ثۇ ٍەرزىٓ وەجّەضٍىىىّگە رۇذطەت لىٍىڭ

ثبغمىالر ئۇٔىڭ ثۇ لەزەر لبجحىك ٍىغٍىغبٍٔىمىٕي  .ٌۇپ ٍىغالپ وەجحيئۆِەر ذەجٕي ئولۇپ ثو
 وۆرۈپ: 

  .زەپ ضورىسى -ئي ِۆِىٍٕەرٔىڭ ذەٌىپىطي! ئەثۇ ئۇثەٍسە ئۆٌۈپحىّۇ؟-
 . زېسى -ٍبق، ٌېىىٓ، ٍېمىٍٕىػىپ لبپحۇ،  -
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ئۆِەرٔىڭ گۇِبٔي راضث چىمحي، ئبرىسىٓ ئۇزۇْ ئۆجّەً ئەثۇ ئۇثەٍسە ۋاثب وېطىٍىگە 
ِۇئبز ئورٔىسىٓ  .ئبرىسىٓ ئۇزۇْ ئۆجّەً ئۇٔىڭ پبن روھي ئبضّبٔغب وۆجۈرۈٌسى .گىرىپحبر ثوٌسى

 جۇرۇپ: 
ئي ذبالٍىمالر! ضىٍەر ٍبذػي ثىر لېرىٕسىػىڭالرزىٓ ئبٍرىٍسىڭالر، ئبٌالھٕىڭ ٔبِي  -

ن ثىٍەْ لەضەِىي، ِەْ لەٌجي ثۇٔىڭسىّٕۇ پبن، ئبزاۋەجحىٓ ٍىراق، ئبذىرەجٕي ثۇٔىڭسىّٕۇ ثە
ٍبذػي وۆرىسىغبْ، ثۇٔىڭسىّٕۇ ثەن ٍبذػي ٔەضىھەت لىٍىسىغبْ ثبغمب ثىرەر ئبزەِٕي وۆرۈپ 

  .زېسى -ثبلّىسىُ، ئۇٔىڭغب ئبٌالھحىٓ رەھّەت جىٍەڭالر، ئبٌالھ ضىٍەرگىّۇ رەھّەت لىٍطۇْ! 

ئبِىر ئىجٕي  ئىجٕي ئىطھبق ِۇٔساق زېگەْ: ئەثۇ ئۇثەٍسە ئىجٕي جەرراھ - 5341/8758
ئىجٕي جەرراھ ئىجٕي ھىالي ئىجٕي ۋەھت ئىجٕي زۇثجە ئىجٕي ھبرىص ئىجٕي فىھرٔىڭ  ئبثسۇٌالھ

جبثىر ئىجٕي ئبثسۇٌئەال ئىجٕي ئبِىر ئىجٕي ئۇِەٍرە ئىجٕي ۋەزىئە  ئوغٍي؛ ئبٔىطي ئۇِّۇ غۀەَ

 :(358)ئەٌىەثىر .ئىجٕي ھبرىص ئىجٕي فىھرٔىڭ لىسىسۇر

پەٍغەِجەر ضەٌالٌالھۇ ، لىٍىسۇوي ئۀەش رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ رىۋاٍەت - 5341/8759
ئەً  .ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ: ھەرثىر ئۈِّەجٕىڭ ثىر ئبِبٔەجسار وىػىطي ثوٌىسۇ

 (3744)ثۇذبرى:  .ئۈِّىحىُ! ثىسٔىڭ ئبِبٔەجسار وىػىّىس ئەثۇ ئۇثەٍسە ئىجٕي جەرراھحۇر

ۇ: ٍەِەْ ئەھٍي ئۀەش رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق رىۋاٍەت لىٍىٕىس - 5342/8761
پەٍغەِجەر ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەِٕىڭ لېػىغب وېٍىپ: ثىسگە ضۇٕٔەت ۋە ئىطالِٕي 

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ئەثۇ ، زېگۀىسى، ئۆگىحىسىغبْ ثىر ئبزەِٕي لوغۇپ ئەۋەجىىٓ
)ِۇضٍىُ:  .زېسى، ِۇغۇ ئۇِّەجٕىڭ ئبِبٔەجسار ئبزىّىسۇر، ئۇثەٍسۀىڭ لوٌىٕي جۇجۇپ جۇرۇپ: ثۇ

2419) 
 

 پەزىٍەتٍىرىۋە ئۇِّۇي ِۇئّىٕىٍٕەرٔىڭ  ئەھٍي ثەٍىتٕىڭ .ثبپ ٍەتتىٕچي
ضەئس ئىجٕي ئەثۇ ۋەلمبش رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ ِۇٔساق رىۋاٍەت لىٍىسۇ:  - 5516/9116

ئبٍبٌٍىرىّىسٔي ۋە ئبٍبٌٍىرىڭالرٔي ٍىغىپ زۇئب ، ئوغۇٌٍىرىّىسٔي ۋە ئوغۇٌٍىرىڭالرٔي، وېٍىڭالر}

پەٍغەِجەر ضەٌالٌالھۇ ، ئبٍەت(زېگەْ ئبٍەت ٔبزىً ثوٌغبٔسا  - 61، )ضۈرە ئبي ئىّراْ {لىالٍٍي
ھەضەْ ۋە ھۇضەٍٓ رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇِالرٔي )ٍېٕىغب( ، فبجىّە، ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ ھەزرىحي ئەٌي

 ( 2999)جىرِىسى:  .چبلىرىپ: ئي رەثجىُ! ثۇالر ِېٕىڭ ئەھٍي ثەٍحىّسۇر زېسى

ئىجٕي ئەرلەَ رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇ:  زەٍس - 5519/9113
پەٍغەِجەر ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ ثىر وۈٔي ذۇججىطىسە: ئي ئىٕطبٔالر ! ِەْ پەلەت ثىر 

 ئۇ چبغسا ِەْ ئۇ، رەثجىّٕىڭ ئەٌچىطي )ٍۀي ئەزرائىً(ٔىڭ وېٍىػىگە ئبز لبٌسى .ئىٕطبّٔەْ
ئۇالرٔىڭ  .ِەْ ضىٍەرگە ئىىىي ئەڭگۈغحەرٔي لوٍۇپ وېحىّەْ .ىىٓئبٌەِگە ضەپەر لىٍىػىُ ِۇِ

 .ضىٍەر ئۇٔىڭغب ِەھىەَ ئېطىٍىڭالر، ئۇ ھىساٍەت ۋە ٔۇرزۇر، اٌٍە جبئبالٔىڭ وىحبثي ثوٌۇپ، ثىرى
ئەھٍي ثەٍحىّگە لبٔساق ِۇئبِىٍە لىٍىػحب اٌٍەجىٓ ، ئەھٍي ثەٍحىّٕي جبغالپ وېحىۋاجىّەْ

ئەھٍي ثەٍحىّگە لبٔساق ، لبٔساق ِۇئبِىٍە لىٍىػحب اٌٍەجىٓ لورلۇڭالر ئەھٍي ثەٍحىّگە، لورلۇڭالر
ھۇضەٍٓ زەٍسوە: ئي زەٍس ! پەٍغەِجەر  .ِۇئبِىٍە لىٍىػحب اٌٍەجىٓ لورلۇڭالر! زېسى

، زېگۀىسى ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئەھٍي ثەٍحي وىٍّەر؟ ئبٍبٌٍىرى ئۇٔىڭ ئەھٍي ثەٍحي ئەِەضّۇ؟
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ٌېىىٓ ضەزىمە ٍېَىػحىٓ چەوٍۀگەْ وىػىٍەرِۇ ئەھٍي ، ثەٍحىسىٓزەٍس: ئبٍبٌٍىرىّۇ ئەھٍي 
، ئۇ: ئۇالر: ئەٌىٕىڭ ئبئىٍىطي .ئۇالر وىُ؟ زەپ ضورىسى، ھۇضەٍٓ: ئۇٔسالحب .زېسى، ثەٍحىسىٕسۇر

ھۇضەٍٓ: ثۇالرٔىڭ  .زېسى، جەئفەرٔىڭ ئبئىٍىطي ۋە ئبثجبضٕىڭ ئبئىٍىطىسۇر، ئەلٍٕىڭ ئبئىٍىطي
)ِۇضٍىُ:  .زېسى، ئۇ: ھەئە، زەپ ضورىغبٔىسى چەوٍۀگۀّۇ؟ ھەِّىطي ضەزىمە ٍېَىػحىٓ

2418) 
 ۇٔىڭ پەزىٍىتيرەزىَەٌالھۇ ئۀھئبثجبش ئىجٕي ئبثذۇٌّەتەٌٍىت 

ئىجٕي ئبثجبش رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇِبزىٓ ِۇٔساق رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇ: پەٍغەِجەر  - 5344/8766
زۈغۀجە وۈٔي ضەھەرزە ثبالڭٕي ئېٍىپ ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ ئبثجبضمب: ئي جبغب ! 

)زۈغۀجە وۈٔي(  .زېسى، ِەْ ضبڭب ۋە ثبالڭغب پبٍسىٍىك زۇئب لىٍىپ لوٍبً .لېػىّغب وەٌگىٓ
ئبٔسىٓ: ئي اٌٍە! ئبثجبش ۋە ثبٌىطىٕىڭ  .ثىسگە وىَىُ ثەرزى، ضەھەرزە ئۇٔىڭ ٍېٕىغب ثبرزۇق

ئۇالرٔىڭ )ِەغپىرەت لىٍىّٕىغبْ( ، ٓئبغىبرا ۋە ٍوغۇرۇْ ثبرٌىك گۇٔبھٍىرىٕي ِەغپىرەت لىٍغى
زەپ زۇئب ، ئي اٌٍە! ئۇٔي ثبٌىٍىرىٕىڭ ثەذحي ئۈچۈْ لوغسىغىٓ .ھېچجىر گۇٔبھي لبٌّىطۇْ

 ( 3762)جىرِىسى:  .لىٍسى
 ۇٔىڭ پەزىٍىتيرەزىَەٌالھۇ ئۀھئىجٕي ئبثذۇٌّەتەٌٍىت جەئفەر 

ثەظ وىػي ثبر ثوٌۇپ، ئبثسۇِۀبف جەِەجىسە پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِغب ئوذػبٍسىغبْ 
ئۇالرٔىڭ ثىرى، ئەثۇ ضوفَبْ ئىجٕي ھبرىص  .وۆزى ئبجىس وىػىٍەر ئبٌسىراپ پەرلٍۀسۈرەٌّەٍححي

ئىجٕي ئبثسۇٌّۇجەٌٍىت ثوٌۇپ، ئۇ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ جبغىطىٕىڭ ئوغٍي ھەَ 
ثوٌۇپ ئۇ  ئىىىىٕچىطي، لۇضەَ ئىجٕي ئبثجبش ئىجٕي ئبثسۇٌّۇجەٌٍىت .ئېّىٍسەظ لېرىٕسىػي

ئۈچىٕچىطي، ضبئىت ئىجٕي ئۇثەٍسە ئىجٕي  .پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ جبغىطىٕىڭ ئوغٍي
ئبثسۇ ٍەزىس ئىجٕي ھبغىُ، ئۇ ئىّبَ غبفىَٕىڭ چوڭ زازىطي، ئبٌالھ ئۇٔىڭسىٓ رازى ثوٌطۇْ! 
جۆجىٕچىطي، ھەضەْ ئىجٕي ئەٌي ثوٌۇپ، ئۇ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ٔەۋرىطي، ئۇ ثەظ 

ثەغىٕچىطي،  .وىػىٕىڭ ئىچىسە پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِغب ھەِّىسىٓ ثەن ئوذػبٍسىغىٕي
 . جەئفەر ئىجٕي ئەثۇ جبٌىپ ثوٌۇپ، ئۇ ِۆِىٍٕەرٔىڭ ذەٌىپىطي ئەٌي ئىجٕي جبٌىپٕىڭ لېرىٕسىػي

جەئفەرِۇ  .پەٍغەِجەرٌىه وەٌگۀسىٓ وېَىٓ ئىّبْ وەٌحۈرگەْ جۇٔجي ٍبظ ئەٌي ثوٌسى
ئۇِۇ زەضٍەپ ئىّبْ ئېَحمۇچىالرزىٓ ثوٌۇپ ئۇٔىڭ ثىٍەْ  .ىرگە جۇرغبْ ئىسىجبغىطي ثىٍەْ ث

ئبٍبٌي ئەضّب پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ زارۇي ئەرلەِگە وىرىػحىٓ ثۇرۇٔال ئبثبثەورىٕىڭ ضەۋەثي 
 . ثىٍەْ ئىّبْ ئېَحمبْ ئىسى

ثبغمب ئىّبْ ئىّبْ ئېَحمبٍٔىك ضەۋەثي ثىٍەْ ھبغىّىَىٍىه ثۇ ٍىگىث ۋە ئۇٔىڭ ٍبظ ئبٍبٌي 
ئۇالر ثبغىٍىرىغب  .ئېَحمبْ ِۇضۇٌّبٔالر ئۇچرىغبْ ئەزىَەت، وۈٌپەجٍەرٔىڭ ھەِّىطىگە ئۇچرىسى

چۈٔىي، ئۇالر جۀٕەجىە ثبرىسىغبْ ٍوٌٕىڭ جىىەْ،  .وەٌگەْ ثۇ لبجحىك ئەزىَەجٍەرگە ضەۋر لىٍسى
 . چبجمبٌالر ثىٍەْ لورغبٌغبٍٔىمىٕي ٍبذػي چۈغۀگەْ ثۀسىٍەرزىٓ ئىسى

رٔىڭ ئبٌالھٕىڭ ثۇٍرۇلىي ثوٍىچە ئىع وۆرۈغىگە، ئىطالِٕىڭ جەٌىپي ثوٍىچە ئۇال
ٍبغىػىغب، ئبٌالھمب ئىجبزەت لىٍىپ ٍبغىػىغب، ئىّبٕٔىڭ ٌەززىحىٕي جېحىػىغب زىٓ زۈغّۀٍىرى 
ثوٌغبْ لۇرەٍع ِۇغرىىٍىرى ئېغىر زەرىجىسە جوضبٌغۇ ثوٌۇپ، ئۇالرٔي ھەر جەھەجحىٓ جەلىت 

ئبٍبي  - زەي ِۇغۇٔساق ئەھۋاٌسا ئۇالر ئەر .زەجچىٍەرٔي ثېىىحىػىەْ ئىسىلىٍىپ جۇرىسىغبْ وۈ
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ئىىىىطي ثبغمب ِۇضۇٌّبٔالر ثىٍەْ ثىرگە زىٍٕىرىٕي لوغساظ ئۈچۈْ ھەثەغىطحبٔغب ھىجرەت 
 . لىٍىػمب ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىططبالِسىٓ رۇذطەت ئبٌسى

ٍوٌغب چىممبٔسا جەئفەر  جۇٔجي ھىجرەت لىٍغۇچي ِۇضۇٌّبٔالر گۇرۇھي ھەثەغىطحبٔغب لبراپ
 .ئۇالر ئۇ ٍەرگە ثېرىپ پبزىػبھٕىڭ ھىّبٍىطىسە ئۇ ٍەرگە ِبوبٔالغحي .ئۇالرٔىڭ ئبٌسىسا ئىسى

ئۇالر ئىطالِغب وىرگۀسىٓ وېَىٓ جۇٔجي ذبجىرجەٍِىىٕي ثۇ ٍەرزىٓ جبپحي ۋە ذبجىرجەَ 
 . ئىجبزەت لىٍىػٕىڭ ھۇزۇرىسىٓ ثەھىرٌۀسى

 .ٍىً جۇرزى 10ھەثەغىطحبٔسا ذبجىرجەَ ھبٌسا  جەئفەر ٔەجبغىٕىڭ ھىّبٍىطىسە
ھىجرىَىٕىڭ ٍەجحىٕچي ٍىٍي ئۇالر ثبغمب ثىر لبٔچە ِۇضۇٌّبٔالر ثىٍەْ ِەزىٕىگە لبراپ ٍوٌغب 

 .ثۇ ۋالىححب پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ذەٍجەرٔي فەجھي لىٍىپ لبٍحىپ وەٌگەْ ئىسى .چىمحي
جەئفەر ئبجىسالرغب  .ٔسە لبجحىك ذۇغبي ثوٌسىپەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ جەئفەر ثىٍەْ وۆرۈغىە

غۇڭب ئۇٔىڭغب  .ٔبھبٍىحي ئېحىجبر ثېرىپ، ئۇالرزىٓ ھەر لبٔساق ٍبذػىٍىمىٕي ئبٍىّبٍححي
  .ِىطىىٍٕەرٔىڭ ئبجىطي زېگەْ ئبت ضىڭىپ لبٌغبْ ئىسى

ھىجىرىَۀىڭ ضەوىىسىٕچي ٍىٍىٕىڭ ثېػىسا  .جەئفەر ِەزىٕىسە ئۇزاق ٍبغىّىسى
ئەٌەٍھىططبالَ غبَ زىَبرىسىىي رۇٍِۇلالرغب لبرغي لوغۇْ جوپٍىسى ۋە لوغۇٔغب زەٍس پەٍغەِجەر 

ئەگەر جەڭسە زەٍس غېھىث ثوٌطب جەئفەر ثبغٍىك ثوٌطۇْ! »ئىجٕي ھبرىطٕي ثبغٍىك لىٍىپ: 
جەئفەرِۇ غېھىث ثوٌطب ئبثسۇٌالھ ئىجٕي راۋاھە ثبغٍىك ثوٌطۇْ، ئۇِۇ غېھىث ثوٌطب 

 . زېسى« ىسىٓ ثىرىٕي ثبغٍىك لىٍىپ ضبٍٍىطۇْ ِۇضۇٌّبٔالر ئۆزٌىرى ئىچ
ِىڭ  100ِۇضۇٌّبٔالر لوغۇٔي ئبجٍىٕىپ ِۇئحەگە ٍېحىپ وەٌگۀسە رۇٍِۇلالرٔىڭ 

وىػىٍىه لوغۇْ جەٍَبرٌىغبٍٔىمىٕي، ئۇالرغب ٍۀە ٌەذّي، جۇزاَ، جۇزائە ۋە ثبغمب لەثىٍىٍەرزىٓ 
ٍبرزەَ ثېرىسىغبٍٔىك ذەۋىرى  ِىڭ ئەرەة ذرىطحىئبٍٔىرىٕىڭ ئۇالرغب 100جەروىپ جبپمبْ 

 . ئىسى 3000ِۇضۇٌّبْ لوغۇٔىٕىڭ ضبٔي ثوٌطب ئبرأال  .وەٌسى
ثۇٔي وۆرگەْ جەئفەر زەرھبي ئبجحىٓ  .ئىىىي جەرەپ ئۇچراغمبٔسا زەٍس غېھىث ثوٌسى

چۈٔىي، ثۇٔىڭ ئېحي  .ضەورەپ چۈغۈپ زەٍسٔىڭ ئېحىٕىڭ جۆت پۇجىٕي چېپىپ جبغٍىسى
 .ٓ ثوٌۇپ، زۈغّۀٍەرٔىڭ پبٍسىٍىٕىپ وېحىع ئېھحىّبٌي ثبر ئىسىٔەضىٍىه، ئېطىً ئبجالرزى

ئبٔسىٓ ثبٍرالٕي وۆجۈرۈپ غېئىر ئولۇغبْ ھبٌسا زۈغّەْ ضېپىٕي ٍېرىپ ئبٌغب ئىٍگىرىٍەپ 
 . وەجحي

ئۇ  .ئۇ غۇ جەرززە چېپىع ثىٍەْ ئىٍگىرىٍەپ وېحىۋاجمبٔسا ئۇٔىڭ ئوڭ لوٌي وېطىٍسى
ئۇ ثبٍرالٕي وۆورىىي  .ئۇزۇْ ئۆجّەً ضوي لوٌي وېطىٍسى .زەرھبي ثبٍرالٕي ضوي لوٌىغب ئبٌسى

ثىرئبززىٓ وېَىٓ ٍۀە ثىر زەرثە ثىٍەْ ئۇٔىڭ  .ثىٍەْ جىرەپ ئىىىي ثېٍىىي ثىٍەْ لبِبٌىۋاٌسى
ئبثسۇٌالھ ئىجٕي رەۋاھە ئۇٔىڭ لوٌىسىٓ ثبٍرالٕي ئېٍىپ  .ثەزىٕي ئىىىي پبرچە لىٍىٕسى

  .ۇ ئبۋۋاي وەجىەْ ئىىىي زوضحىغب لوغۇٌسىئۇزۇْ ئۆجّەً ئۇِ .ثبجۇرالرچە ئۇرۇغحي
 .پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ثۇ ئۈچ لوِبٔسإٔىڭ لبزا لىٍغبٍٔىمىٕي ئبڭالپ ٔبھبٍىحي لبٍغۇرزى

جەئفەرٔىڭ ئبٍبٌي ئەضّب ثۇ چبغسا ثبٌىٍىرىٕي ٍۇٍۇٔسۇرۇپ،  .ئۇ جەئفەرٔىڭ ئبئىٍىطىگە ثبرزى
ئىػٍىحىپ ئۇالرٔي ٍبضبپ لوٍغبْ، ئۆزىّۇ پبوىسە وىَىٕسۈرۈپ ذۇغجۇً ٔەرضىٍەرٔي 

 . جەٍَبرٌىٕىپ، جبِبلمب ذېّىر ٍۇغۇرۇپ لوٍغبْ ئىسى
 ئەضّبغب:پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ 
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پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ  .زېسى -ضىس ِبڭب جەئفەرٔىڭ ثبٌىٍىرىٕي چبلىرىپ ثېرىڭ!  -
 .بغالر ضىرغىپ چۈغىۋاجحيئۇالرٔي ثبغرىغب ثېطىپ پۇراغمب ثبغٍىسى، ئۇٔىڭ وۆزٌىرىسىٓ ٍ

 . ئۇالرغب ِۇضىجەت ذەۋىرىٕي ٍەجىۈززى پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ
ئبٔىطىٕىڭ ئېطەزەپ ٍىغالۋاجمبٍٔىمىٕي وۆرگەْ ثبٌىالرٔىڭ چىراٍىسىىي ذۇغبٌٍىمالر 

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ  .ئبٌٍىمبٍبلالرغب غبٍىپ ثوٌسى ۋە جۇرغبْ ئۇرۇٍٔىرىسا جۇرۇپال لېٍىػحي
 ٍبغٍىرىٕي ضۈرجىەچ ئبرلىغب ٍېٕىپ وېحىۋېحىپ: وۆز 

ئي ئبٌالھ ضەْ جەئفەرٔىڭ ثبٌىٍىرىٕي ٍبذػي ئىسثبضبر لىٍىپ ثەرگىٓ، ئي ئبٌالھ  -
پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ  .زېسى -جەئفەرٔىڭ ثبٌىٍىرىٕي ٍبذػي ئىسثبضبر لىٍىپ ثەرگىٓ! 

جەئفەرٔي جۀٕەجحە وۆرزۈَ، ئۇٔىڭ لبٔغب ِەْ -ٍۀە ِۇٔساق زېگۀٍىىي رىۋاٍەت لىٍىٕسى، 
 . ِىٍىٕىپ وەجىەْ ئىىىي لبٔىحي ثبر ئىىەْ، ئۇٔىڭ پۇجٍىرىّۇ لبْ ثىٍەْ ثوٍۇٌۇپ وېحىپحۇ

پەٍغەِجەر ، رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇوي ئەثۇ ھۇرەٍرە رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ - 5345/8769
جۀٕەجحە پەرىػحىٍەر ثىٍەْ ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ: ِەْ جەئفەرٔىڭ 

 (3763)جىرِىسى:  .پەرۋاز لىٍىۋاجمبٍٔىمىٕي وۆرزۈَ

ئەثۇ ھۇرەٍرە ”ئەثۇ ھۇرەٍرە رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ ِۇٔساق زېگەْ: وىػىٍەر:  - 5346/8771

ِەْ لورضىمىّٕي جوٍغۇزۇظ  .زېَىػىسۇ “ٔېّبٔچە وۆپ ھەزىص رىۋاٍەت لىٍىسىغبٔسۇ؟ !
ھەجحب ذېّىر جبِىمي جېپىپ ، ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەِسىٓ ئبٍرىٍّبٍححىُ ئۈچۈْ پەٍغەِجەر ضەٌالٌالھۇ

 .ٔە زېسەن ذىسِىحىّٕي لىٍىپ ثبلّىسى، ٔە لۇي .ئېطىً وىَىُ وىَەٌّەٍححىُ، ٍېَەٌّەٍححىُ
ثىرەرضىٕىڭ ِېٕي ئۆٍىگە ئبپىرىپ  .ئبچٍىمحىٓ لورضىمىّغب جبظ جېڭىۋاٌغبْ ۋالىحالرِۇ ثوالجحي

ئۇٔىڭسىٓ ثىرەر ئبٍەجٕي ئۆگىحىپ لوٍۇغىٕي جەٌەپ ، بْ ھبٌساجبِبق ثېرىػىٕي ئۈِىس لىٍغ
ئېھطبْ  ِىطىىٍٕەرگە ئەڭ وۆپ ذەٍر .ئەِەٌىَەجحە ِەْ ئۇ ئبٍەجٕي ثىٍەجحىُ، لىالجحىُ

ٔېّە جبپطب غۇٔي ، ئۇ ثىسٔي ئۆٍىگە ئبپىرىپ .لىٍىسىغىٕي جەئفەر ئىجٕي ئەثۇ جبٌىت ئىسى
 ثۇٌۇڭ، ئۇٔي ٍىرجىپ، جۇٌۇِىٕي ئېٍىپ چىمبجحيھەجحب ثەزىسە ئىچي لۇرۇق ٍبغ  .ٍېگۈزەجحي

 ( 3718)ثۇذبرى .پۇچمبلٍىرىسا لبٌغبْ ٍبغالرٔي ٍبٌىۋاالجحۇق
 ۇٔىڭ پەزىٍىتيھەضەْ ئىجٕي ئەٌي رەزىَەٌالھۇ ئۀھ

ثەرا رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ ِۇٔساق زېگەْ: پەٍغەِجەر ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي  - 5348/8775
، وۆرۈپ: ئي اٌٍە ! ِەْ ثۇ ئىىىىطىٕي ٍبذػي وۆرىّەْۋەضەٌٍەَ ھەضەْ ثىٍەْ ھۈضەٍٕٕي 

 (3782)جىرِىسى:  .ضۀّۇ ئۇالرٔي ٍبذػي وۆرگىٓ ! زەپ زۇئب لىٍسى

، ئەثۇ ھۇرەٍرە رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇ: ثىر وۈٔي - 5349/8777
، ٍوٌسا ِبڭب گەپ لىٍّىسى .پەٍغەِجەر ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ ثىٍەْ ثىٍٍە ضىرجمب چىمحىُ

، ئبٔسىٓ ثۇرۇٌۇپ .غۇ ِبڭغبٔچە لەٍٕۇلب ثبزىرىغب ٍېحىپ ثبرزۇق .ِۀّۇ ئۇٔىڭغب ئېغىس ئبچّىسىُ
 .زەپ ضورىسى ثبالَ ثبرِۇ )ھەضۀٕي زېّەوچي(؟، فبجىّۀىڭ ئۆٍىگە ثبرزى ۋە: ثبالَ ثبرِۇ

ئۇزاق ئۆجّەً  .ئېطىۋاجمبٔىىەْثوٍٕىغب ذۇظ پۇراق جۈگۈٔي ، ئبٔىطي ئۇٔي ٍۇٍۇپ، لبرىطبق
پەٍغەِجەر  .ھەضەْ چىمىپ وەٌسى ۋە پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ثىٍەْ لۇچبلٍىػىپ وۆرۈغحي

ضۀّۇ ھەَ ھەضۀٕي ھەَ ئۇٔي  .ئەٌەٍھىططبالَ: ئي اٌٍە! ِەْ ھەضۀٕي ٍبذػي وۆرىّەْ

 (2421)ِۇضٍىُ:  .زەپ زۇئب لىٍسى ٍبذػي وۆرگۀٍەرٔي ٍبذػي وۆرگىٓ!



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

620 
 

 ۇٔىڭ پەزىٍىتيٓ ئىجٕي ئەٌي رەزىَەٌالھۇ ئۀھھۈضەٍ

پەٍغەِجەر ، ٍەئال ئىجٕي ِۇررە رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇوي - 5351/8779
وىُ  .ِۀّۇ ھۈضەٍٕسىٓ، ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ: ھۈضەٍٓ ِۀسىٓ

ٍبذػىٍىمحب پۈجۈْ ثىر ئۈِّەجىە ھۈضەٍٓ  .اٌٍە ئۇٔي ٍبذػي وۆرىسۇ، ھۈضەٍٕٕي ٍبذػي وۆرضە

 (3775)جىرِىسى:  .ثبراۋەر

پەٍغەِجەر ، رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇوي ئەثۇ ضەئىس ذۇزرى رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ - 5352/8781
ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ: ھەضەْ ثىٍەْ ھۇضەٍٓ ئەھٍي جۀٕەت 

 ( 3768)جىرِىسى:  .ٍبغٍىرىٕىڭ ضەرزارٌىرىسۇر

زۇثەٍر ئىجٕي ثەوىبرزىٓ ِۇٔساق رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇ: ھۈضەٍٓ ئىجٕي ئەٌي  - 5362/8796

ٍىٍي  - 61، ٍىٍي غەئجبْ ئېَىسا جۇغۇٌغبْ ثوٌۇپ - 4رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇِب ھىجرىَىٕىڭ 

ئۇٔي ضىٕبْ ئىجٕي ئۀەش ٔەذەئي  .وۈٔي جۈِە وۈٔىسە ئۆٌحۈرۈٌگەْ - 11ِۇھەررەِٕىڭ 
ئۇثەٍسۇٌالھ ئىجٕي زىَبزٔىڭ ، ىس ئەضجەھي ئۇٔىڭ وبٌٍىطىٕي ئېٍىپذەۋٌي ئىجٕي ٍەز، ئۆٌحۈرزى

 ضىٕبْ ئىجٕي ئۀەش ِۇٔۇ غېئىرٔي ئولۇزى: ، غۇٔىڭ ثىٍەْ .ئبٌسىغب ئېٍىپ ثبرزى

چۈٔىي ِەْ ئۆٌحۈرزۈَ جەذحىراۋأٍىك  ثېسىگىٓ ئۈزەڭگەِٕي ئبٌحۇْ ۋە وۈِۈظ ثىٍەْ،

 :(2852)ئەٌىەثىر .ئبٔىطي ئبجبئۈِّەجٕىڭ ئەڭ ئەۋزىٍىسۇر ئۇٔىڭ  غبھسازىٕي،

غەئجي ِۇٔساق زېگەْ: چۈغۈِسە لوٌٍىرىسا ٔەٍسە جۇجمبْ ثىر جوپ   - 5364/8798
ئۇزۇْ  .ٍىىىٕي وۆرزۈَزېگۀھۈضەٍٕٕىڭ لبجىٍٍىرىٕي ئىس، وىػىٕىڭ ئبضّبٔسىٓ چۈغۈپ

 :(2833)ئەٌىەثىر .ئۇالرٔي )لبجىٍالرٔي( ئۆٌحۈرزى، ئۆجّەً ِۇذحبر وېٍىپ
 ٔىڭ پەزىٍىتيرەزىَەٌالھۇ ئۀھبوۇثرا ئۇِّۇي ِۇئّىٕىٓ خەدىجە 

ئىطّبئىٍسىٓ ِۇٔساق رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇ: ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئەثۇ ئەۋفب   - 5482/8966
رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ: پەٍغەِجەر ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ ذەزىجەگە جۀٕەجحە ثىر ئۆً 

ذەزىجەگە جۀٕەجحە ئىچي ، ئۇ: ھەئە، رىغبٔىسىُزەپ ضو ثىٍەْ ذۇظ ثېػبرەت ثەرگۀّۇ؟
ذبجىرجەَ ۋە راھەت ٍبغبٍسىغبْ ثىر ئۆً ثىٍەْ ثېػبرەت ، وبۋان ِەرۋاٍىححىٓ ضېٍىٕغبْ

 ( 2433)ِۇضٍىُ:  .زېسى، ثەرگەْ

ئبئىػە رەزىَەٌالھۇ ئۀھبزىٓ ِۇٔساق رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇ: گەرچە ِەْ   -  5483/8967
پەٍغەِجەر ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەِٕي ھېچجىر ، ثوٌطبِّۇھەزرىحي ذەزىجۀي وۆرِىگەْ 

چۈٔىي پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ  .ئبٍبٌىسىٓ ذەزىجەزىٓ وۈٍٔىگۀسەن وۈٍٔەپ ثبلّىسىُ
ئۇٔىڭ زوضحٍىرىغب ئەۋەجىپ ، ھە زېطىال لوً ضوٍۇپ، ذەزىجۀىڭ گېپىٕي جوال لىالجحي

زەپ لوٍطبَ: ئۇ  ەزىٓ ثبغمب ئبٍبي ٍولحەن؟ثەزى چبغالرزا: ذۇززى زۇَٔبزا ذەزىج .ثېرەجحي
)ثۇذبرى:  .زەٍححي، ھەَ ئۇٔىڭسىٓ ثبٌىٍىرىُ ثوٌسى، ِۇٔساق پەزىٍەجٍىه ئبٍبي ئىسى - ِۇٔساق

3818) 
 ٕىڭ پەزىٍىتيفبتىّە ثىٕتي ِۇھەِّەد ضەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەِ

ِۇھەِّەز ضەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ ذەزىچۀىڭ ثەغـىٕچي لىـسى ثوٌـۇپ، ئـۇ      -فبجىّە 
ضۆٍۈٍِۈن پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ِەوـىە ئەجراپىـسىىي جـبغالرزا ٍـبٌغۇز ئىطـحىمبِەت لىٍىـپ،       
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ِەۋجۇزاجالرٔىــڭ ٍبرىحىٍىػــىسىىي ثۈٍــۈن ِــۆجىسىٍەر ئۈضــحىسە چوڭمــۇر ئىسزىٕىۋاجمــبْ، پىىىــر   
 .  ىٍٍەرزە زۇَٔبغب وەٌسىٍۈرگۈزۈۋاجمبْ ِەزگ

ثۇ ئۇٔىڭ چوڭ ھەزىطي زەٍٕەثٕىـڭ ئۇٔىـڭ جبغىطـىٕىڭ ئـوغٍي ئەثۇٌئـبش ئىجٕـي رەثىَـئەگە        
ئۇٔىڭسىٓ وېـَىٓ ئۇٔىـڭ ئىىىـي ھەزىطـي رۇلَـَە ۋە ئۇِّـۇ وۇٌطـۇَ         .ٍبجٍىك ثوٌغبْ ۋالحي ئىسى

ة ۋە ئۇِّــۇ ئەثــۇ ٌەھە .پەٍغەِــجەر ئەٌەٍھىططــبالِٕىڭ جبغىطــىٕىڭ ئوغۇٌٍىرىغــب ٍــبجٍىك ثوٌــسى 
ــسىال،    ــٍەپىي ۋالىحٍىرىـ ــڭ ئەڭ زەضـ ــبالِٕىڭ پەٍغەِجەرٌىىىٕىـ ــجەر ئەٌەٍھىططـ ــً پەٍغەِـ جەِىـ

 .  پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِغب لبجحىك زۈغّۀٍىه لىٍغبٔالر ئىسى
 .وىچىه فبجىّە ھەزىٍىرىٕىڭ ٍبجٍىك ثوٌۇپ، ثىر ـ ثىـرٌەپ ئۆٍـسىٓ ئبٍرىٍغـبٍٔىمىٕي وـۆرزى     

زېـگەْ ضـۆزٔىڭ ِۀىطـىٕي ۋە ھەزىٍىرىٕىـڭ ٔـېّە ئۈچـۈْ       « جوً»ب، ئۇ ٔبھبٍىحي وىچىه ثوٌغبچم
ئــۇ ھەزىٍىرىٕــي ٔبھــبٍىحي ٍبذػــي  .ئۆٍــسىٓ چىمىــپ وېحىــسىغبٍٔىمىٕىڭ ضــەۋەثىٕىّۇ ئۇلّــبٍححي

 .وۆرگەچىە، ئۇالر ئۆٍسىٓ ئبٍرىٍغبٔسا ٔبھبٍىحي غېرىجٍىك ھـېص لىٍـسى ۋە جوٌىّـۇ ثىئـبراَ ثوٌـسى     
 .  غۇٔىڭسىٓ جبرجىپ جىّىغۇر ۋە وەِطۆز ثوٌۇپ لبٌغبْ ئىسىئېَحىػالرغب لبرىغبٔسا، ئۇ 

ئبٔىطــىٕىڭ ئۆٍىــسە ٍــبٌغۇز  - ئەٌــۋەجحە، ھەزىٍىــرى جــوً لىٍىــپ وەجــىەْ ثوٌطــىّۇ، ئــۇ ئبجــب
ــسى  ــبْ ئى ــي      .لبٌّىغ ــڭ چۆرىط ــي ئبِىٕۀى ــجەر ئەٌەٍھىططــبالِٕىڭ ئبٔىط پەٍغەِــجەر  -پەٍغەِ

اھ ثوٌــۇپ وېٍىۋاجمــبْ ثەرەلە، زەٍــس ئىجٕــي  ئەٌەٍھىططــبالَ جۇغۇٌغبٔــسىٓ جبرجىــپ ئۇٔىڭغــب ھەِــر 
ھبرىطــە ۋە ئەثــۇ جبٌىپٕىــڭ وىچىــه ئــوغٍي ئەٌــي لبجــبرٌىمالر رەضــۇٌۇٌالھ ئبئىٍىطــىٕىڭ ئەزاٌىــرى  

 .  ئەٌۋەجحە ئۇٔىڭ ضۆٍۈٍِۈن ئبٔىطي ذەزىچەِۇ ثبر ئىسى .ئىسى
ىىـي  ئۇٔىڭـسىٓ ئى  .ئبٔىطىٕىڭ ۋە ثەرەلۀىڭ جەرثىَىطىسە ئۇ چوڭمـۇر جەضـەٌٍىگە ئېرىػـحي   

ٍبظ چوڭ ثوٌغبْ ئەٌي، ثبٌىٍىك ۋالحىسا ئۆٌۈپ وەجـىەْ ئـۆز ئبوىطـي لبضـىّٕىڭ ئورٔىـسا ئۇٔىڭغـب       
ئۇٔىڭ ئىٕىطي، جبٍَىت ۋە جبھىر زەپ ٌەلەٍِۀگەْ ئبثـسۇٌالھّۇ ثـبٌىٍىك    .ۋە زوضث ثوٌسى« ئبوب»

ىـٍەْ  غـۇٔساق ثوٌطـىّۇ فـبجىّە ئـۆز ئۆٍىـسە ئۆزىٕىـڭ ھەزىٍىـرى ث        .زەۋرىسە ئۆٌۈپ وەجىەْ ئىسى
ئۆجىۈزگەْ غەِطىس ۋە ذۇغبي ـ ذـۇراَ جۇرِۇغـحىٓ ثەھـرىّەْ ثوالٌّىـسى، ئـۇ ئۆزىٕىـڭ ٍېػـىغب         

 .  ٔىطجەجەْ ئېَحمبٔسا جوٌىّۇ چېچەْ ثبال ثوٌغبْ ئىسى
رەضـۇٌۇٌالھ ثوٌغـبٍٔىمىٕي    -ئۇ ثەظ ٍبغمب وىرگەْ ۋالحىسا، زازىطىٕىڭ ئبٌالھٕىـڭ ئەٌچىطـي   

ــڭ      -ىپىطــيرەضــۇٌۇٌالھٕىڭ زەضــٍەپىي ۋەز .ئبڭٍىــسى ــي ئۆزىٕى ئىطــالِٕىڭ ذــوظ ـ ذەۋىرىٕ
ئــۇالر پەلەت ھەِّىــسىٓ لــبزىر ئــبٌالھمىال   .ئبئىٍىطــي ۋە ٍــېمىٓ جۇغمبٍٔىرىغــب ٍەجىــۈزۈظ ئىــسى 

پەٍغەِـجەر ئەٌەٍھىططـبالِٕىڭ وۈچٍـۈن لوغسىغۇچىطـي ۋە      .ئىجبزەت لىٍىػـمب ثۇٍرۇٌغـبْ ئىـسى   
ىـع لىٍىۋاجمـبٍٔىمىٕي چۈغـۀسۈرزى،    لوٌٍىغۇچىطي ثوٌغبْ ذەزىچە فبجىّەگە زازىطـىٕىڭ ٔـېّە ئ  

غۇٔىڭسىٓ جبرجىپ ئۇ زازىطىغب جېرىّۇ ئبِراق ثوٌۇپ وەجحي ھەِسە زازىطىغب ثوٌغبْ ھـۆرِىحي ۋە  
ــۇ چوڭمۇرالغــحي  ــسا،    .ِــۇھەثجىحي جېرىّ ــسا وېحىۋاجمبٔ ــبر ووچىٍىرى ــڭ ج ــۇ رەضــۇٌۇٌالھ ِەوىىٕى ئ

ــبْ زەضــٍەپى    ــۇي لىٍغ ــسا، ئىطــالِٕي لوث ــبرەت لىٍغبٔ ــي زىَ ــٌ  وەئجىٕ ي ِۇضــۇٌّبٔالرٔىڭ ِەذپى
 .  ٍىغىٍىػٍىرىغب لبجٕبغمبٔسا ۋە ئۇالر پەٍغەِجەرگە ثەٍئەت لىٍغبٔسا زائىُ ئۇٔىڭغب ھەِراھ ثوالجحي

پەٍغەِـجەر ئەٌەٍھىططـبالَ    .ثىر وۈٔي ئۇ زازىطىغب ھەِراھ ثوٌۇپ ِەضجىسى ھەراِغـب ثـبرزى  
 .جـۇرۇپ ٔبِـبز ئولۇغـمب ثبغـٍىسى    زەپ ئبجىٍىـسىغبْ ٍەرزە  « ھىجىـر »وەثىگە لبرىػىپ جۇرىسىغبْ 

رەضۇٌۇٌالھمب زۈغـّۀٍىه   .ٍبغمىّۇ وىرِىگەْ ئىسى 10فبجىّە ئۇٔىڭ ٍېٕىسا جۇرزى، ثۇ چبغسا ئۇ 
ئۇالرٔىڭ ئىچىسىىي ئەڭ لەثىھرالـي ثوٌغـبْ    .لىٍىػحب چەوحىٓ ئبغمبْ ثىر جوپ لۇرەٍع ٍىغىٍسى
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ــجە     ــپ، پەٍغەِ ــپ وېٍى ــي ئېٍى ــث لېرىٕىٕ ــۇ ِۇئەٍ ــي ئەث ــولجە ئىجٕ ــب  ئ ــبالَ )ئۇٔىڭغ ر ئەٌەٍھىطط
ئـۇ زازىطـىٕىڭ    .ئبٌالھٕىڭ ضبالِي ثوٌطۇْ( ضەجسە لىٍىۋاجمبْ ۋالحىسا ئۇٔىڭ ئۈضحىگە جبغـٍىسى 

ٍېٕىغب وېٍىپ، ئۈضـحىسىىي لېرىٕىٕـي ئېٍىـپ جبغـٍىۋەجحي، ئبٔـسىٓ ثـۇ ثىـر جـوپ لـۇرەٍع لـبرا           
 .بھـبٔەجٕي ٍبغـسۇرۇۋەجحي  ٔىَەجچىطىٕىڭ ئبٌسىسا غەزەپ ثىٍەْ جۇرۇپ، ئۇالرغب غەزەپٍىـه جىـً ـ ئ   

   .ئۇالر ئۇٔىڭغب ثىر ئېغىسِۇ ضۆزلىالٌّىسى
ــھ      ــۇ رەھىّطــىس، لەثى ــبْ ث ــبجىّە زازىطــىغب ۋە زەضــٍەپىي ِۇضــۇٌّبٔالرغب لىٍىٕغ وىچىــه ف

ــۇرزى   ــۆرۈپ ج ــّۀٍىىٍەرٔي و ــىٍىمالر ۋە زۈغ ــپ     .لبرغ ــىە چىمى ــر چەج ــٍەْ ثى ــٍىك ثى ــۇ ٍبۋاغ ئ
رٌىىىٕـي لوغـساظ ٍوٌىـسىىي وۈرەغـٍەرگە ئبوحىـپ      جۇرِىسى، ثەٌىي زازىطي ۋە ئۇٔىـڭ پەٍغەِجە 

ئۇ گەرچە وىچىه ثىر لىـس ثوٌطـىّۇ، ئەِّـب غـۇ ٍبغـحىىي ثـبٌىالرزا ٔورِـبي ثوٌىـسىغبْ          .لبجٕبغحي
 ْ وـۈٌىە ۋە جبِبغـىالرزىٓ ذـبٌىٌ ھبٌـسا، ئۀە غـۇٔساق ئـبزاثٍىك        - غەِطىس، غوخ، ثبٌىالرچە ئوٍـۇ

 .  وەچۈرِىػٍەرٔي وۆرزى ۋە ثبغحىٓ وەچۈرزى
رەضــۇٌۇٌالھٕىڭ پۈجــۈْ ئبئىٍىطــي  .ەٌــۋەجحە ثۇٔــساق ئىػــالرزا فــبجىّە ٍــبٌغۇز ئەِەش ئىــسى ئ

ــسى   ــب، ِەضــرىرىٍىرىگە ئۇچرى ــڭ ئىىىــي ھەزىطــي   .لۇرەٍػــٕىڭ ۋەھػــىٌ زوراۋأٍىمٍىرىغ ئۇٔى
ئــۇالر ثــۇ چبغــسا پەٍغەِــجەر      .رۇلىَــَە ۋە ئۇِّــۇ وۇٌطــۇِّۇ ثۇٔىــڭ ضــىرجىسا ئەِەش ئىــسى      

ئۆچّۀٍىــه ۋە ضۇٍىمەضــحٕىڭ ئۇۋىطــي ثوٌغــبْ ئەثــۇ ٌەھەة ۋە ئۇِّــۇ ئەٌەٍھىططــبالِغب ثوٌغــبْ 
ئۇالرٔىڭ ئەرٌىرى ئەثۇ ٌەھەة ۋە ئۇِّۇ جەِىٍٕىـڭ ئوغـۇٌٍىرى ئـۇججە     .جەِىٍٕىڭ ئۆٍىسە جۇراجحي

ئۇِّـۇ جەِىـً رەھىّطـىس، ٔبھـبٍىحي پبضـىىٕب ضـۆزٌەرٔي لىٍىـسىغبْ، ئېغىـسى          .ۋە ئۇجەٍجە ئىـسى 
ثوٌغبچمب ذەزىچە ثبغحىال ئۆز لىسٌىرىٕـي ئۇِّـۇ جەِىٍٕىـڭ ئوغۇٌٍىرىغـب     ثۇزۇق، غەپمەجطىس ئبٍبي 

چـۈٔىي رۇلىَـَە ۋە ئۇِّـۇ وۇٌطـۇِغب ٔىطـجەجەْ،       .ٍبجٍىك لىٍىپ ثېرىػىە رازى ثوٌّىغـبْ ئىـسى  
ــساق ۋەھػــىٌ      ــسىغبْ ثۇٔ ــۇرۇظ لوزغبٍ زازىطــىغب لبرغــي ئۇرۇغــمب لبجٕىػــىپال لبٌّــبً، ثەٌىــي ئ

 .  ٍبغىػي ھەلىمەجەْ ثىر ئبزاثٍىك ئىع ئىسىزۈغّۀٍىىىە جوٌغبْ ئبئىٍىسە 
ِۇھەِّەز ضـەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھـي ۋەضـەٌٍەَ )ئۇٔىڭغـب ئبٌالھٕىـڭ ضـبالِي ثوٌطـۇْ( ۋە ئۇٔىـڭ         
ئبئىٍىطىٕىڭ ئبثرۇٍىٕي جۆوۈظ ئۈچۈْ، ئۇججە ۋە ئۇجەٍجە ئۆز ئبجب ئبٔىطىٕىڭ ِەججۇرٌىػـي ثىـٍەْ   

ثىـٍەْ ئباللىٍىػػـحىٓ ٍېـحىُ لبٌـسۇرۇظ ئۈچـۈْ      ثۇ پەٍغەِجەرٔي ثبغمىالر  .ئبٍبٌٍىرىٕي لوٍىۋەجحي
ذـۇراَ لبٍحىـپ    - ئەِەٌىَەجحە پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ئـۆٍىگە ذۇغـبي   .لىٍىٕغبْ ثىر ئىع ئىسى

ــسى    ــي ئبٌ ــسغىٓ لبرغ ــي لى ــگەْ لىسٌىرىٕ ــرگە    . وەٌ ــٍەْ ثى ــرى ثى ــبجىّە ھەزىٍى ــىسوي ف غۈثھىط
وڭ ھەزىطـي زەٍٕەثٕىڭّـۇ ئېرىـسىٓ    ثوٌىسىغبٍٔىمىسىٓ ٔبھبٍىحي ذۇغـبي ثوٌـۇپ وەجحـي، ئـۇالر چـ     

رۇلىَە ۋە ئۇِّـۇ وۇٌطـۇَ ئىىىىٍىطـي ضـۆٍۈٍِۈن     . ئبجرىػىپ لبٍحىپ وېٍىػىٕي ئبرزۇ لىٍىػحي
ــب ــي      - ئبج ــسىىي چىسىغۇضــىس روھ ــڭ ئۆٍى ــب ۋە ئۇِّــۇ جەِىٍٕى ــٍە ثوٌغبٍٔىمىغ ــٍەْ ثىٍ ئبٔىطــي ثى

لىـَە ئىطـالِٕي زەضـٍەپ    ئـۇزۇْ ئـۆجّەً رۇ   .ثېطىّالرزىٓ لۇجۇٌغبٍٔىمىغب ثەوّۇ ذۇغبي ثوٌۇغحي
ئــۇالر  .لوثــۇي لىٍغــبٔالرزىٓ ثوٌغــبْ ٍــبظ ۋە جبرجىٕچــبق ئوضــّبْ ئىجٕــي ئەففبٔغــب ٍــبجٍىك ثوٌــسى 

ــحبٔغب       ــٍەْ ھەثەغىط ــبجىرالر ثى ــٍەپىي ِۇھ ــبْ زەض ــرەت لىٍغ ــسزەپ ھىج ــبھٍىك ئى ــرٌىىحە پبٔ ثى
سىٓ وېـَىٓ،  فبجىّە ئبٔىطـي ۋاپـبت ثوٌـۇپ وەجىۀـ     .ھىجرەت لىٍىپ، ئۇ ٍەرزە ئۇزۇْ ٍىً جۇرزى

زەضــٍەپىي ِۇضــۇٌّبٔالر ھەثەغىطــحبٔغب ھىجــرەت لىٍغبٔــسىٓ   .ھەزىطــي رۇلىَۀــي وۆرەٌّىــسى
ــبْ       ــبھبثىٍىرىگە لىٍىٕغ ــبْ ض ــىگە ۋە لبٌغ ــڭ ئبئىٍىط ــبالِغب، ئۇٔى ــجەر ئەٌەٍھىطط ــَىٓ، پەٍغەِ وې

 .  زىَبٔىەغٍىه جېرىّۇ وۈچىَىپ وەجحي
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ــڭ  ــبالَ   - 7پەٍغەِجەرٌىىٕى ۋە ئۇٔىــڭ ئبئىٍىطــي ئۆٍىــسىٓ    ٍىٍــي، پەٍغەِــجەر ئەٌەٍھىطط
ــبرغىٍي        ــال ث ــوي ثىٍۀ ــر ٍ ــر چىغى ــگە پەلەت ثى ــسى ۋە ِەوىى ــۇر لىٍىٕ ــىە ِەجج ــپ وېحىػ چىمى

ثـۇ جـبر    .ثوٌىسىغبْ، ھەِّە جەرىپي جبغالر ثىٍەْ ئوراٌغبْ ثىـر جـبر جىٍغىـسا پبٔبھٍىٕىـپ جۇرۇغـحي     
ضـبالِي ثوٌطـۇْ(، ثۀـي    جىٍغىسا ِۇھەِّەز ضەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھـي ۋەضـەٌٍەَ )ئۇٔىڭغـب ئبٌالھٕىـڭ     

ــېّەن   ــي ٍ ــي ۋە ِۇجەٌٍىــت جەِەج ــسى  - ھبغــىُ جەِەج ــبي لىٍىٕ ــحىٓ چەوٍىٕىــپ، لبِ  .ئىچّەو
ٍبغٍىك فبجىّەِۇ ئبٍالر زاۋاِالغمبْ لىَىٕچىٍىك ۋە ئـبزاثٍىك   12جەِەجىٕىڭ ئەڭ وىچىه ئەزاضي 

ئـۇزۇْ ئـۆجّەً   رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ضبزىك ۋە ئبِراق ئبٍبٌي ذەزىـچە   .جۇرِۇغٕي ثېػىسىٓ وەچۈرزى
ئۇٔىڭ ۋاپبجي ثىٍەْ رەضـۇٌۇٌالھ ۋە ئۇٔىـڭ ئبئىٍىطـي جبپـبٌىك وـۈٍٔەرزە ھەِسەِـسە        .ۋاپبت ثوٌسى

ھۆرِەجٍىـه   .ثوٌىسىغبْ لوغسىغۇچىطي ۋە ھبِىَطي، وۈچٍۈن ئبرلب جېرىىىسىٓ ئبٍرىٍىـپ لبٌـسى  
ر ٍـبظ لىـس ثوٌـۇپ    ھبزى .زەپ ئبجبٌسى« لبٍغۇٌۇق ٍىً»ذەزىچە ۋە ئەثۇ جبٌىپ ۋاپبت ثوٌغبْ ثۇ ٍىً 

ئـۇ ثىـر ِەزگىـً     .لبٌغبْ فبجىّە ئبٔىطىٕىڭ ۋاپبجىغب لبجحىك لبٍغۇرۇپ ۋە ئېچىٕىـپ وـۆپ ٍىغٍىـسى   
لبجحىك ئىچ ئبغرىمي جبرجمبچمب، ضبالِەجٍىىي ٔبچبرٌىػىپ وەجحـي، ھەجحـب ئبئىٍىطـىسىىىٍەرٔي ئىـچ     

 .  ئبغرىمىسىٓ ئۆٌۈپ وېحەرِۇ زېگەْ ئۀسىػىگە ضېٍىپ لوٍسى
طي ئۇِّـۇ وۇٌطـۇَ غـۇ ئۆٍـسە جۇرۇۋاجمـبْ ثوٌطـىّۇ، فـبجىّە ئبٔىطـىٕىڭ ۋاپـبجي          گەرچە ھەزى

ثىٍەْ ھەزىطىٕىڭ ئبئىٍىسىىي ِەضئۇٌىَىحي ۋە ٍـۈوي ثبرغبٔطـېرى ئېغىرٌىػـىپ وەجىۀٍىىىٕـي     
ضـەِىّىٌ   .غۇڭالغمب زازىطىٕي جېرىّۇ لوٌٍىػي زۆرۈرٌىىىٕي ھېص لىٍـسى  .ئوثساْ چۈغىٕەجحي

ئـۇ زائىـُ رەضـۇٌۇٌالھ ئـبزار      .ڭ ھبجىحىـسىٓ چىمىػـمب ئـۆزىٕي ئبجىـسى    ِۇھەثجەت ثىٍەْ زازىطىٕى
ــىغب        ــبغالرزا زازىط ــبْ چ ــالرغب ئۇچرىغ ــىحىع ۋە ضىمىٍىػ ــبْ، وەِط ــب لبٌغ ــېگەْ، لىَىٕچىٍىمح ٍ

رەضۇٌۇٌالھ ئۇچرىغـبْ ثـۇ وەِطـىحىع ۋە ضىمىٍىػـالر فـبجىّەگە جوٌىّـۇ ئېغىـر         .جەضەٌٍي ثېرەجحي
رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ِۇثبرەن ثېػىغب جوپب ۋە ئەذٍەت چـبچحي، ئـۆٍگە   ثىر لېحىُ ثىر ِۇغرىه  .وېٍەجحي

وىرگەْ چبغسا، فبجىّە زازىطىٕىڭ جۇرلىٕي وۆرۈپ، ئۆزىٕي جۇجىۋاالٌّبً ٍىغـالپ وەجحـي، ئبٔـسىٓ    
ئــبٌالھ -زېــسى ئــۇ،-ٍىغٍىّــب لىــسىُ،» .زازىطــىٕىڭ ثېػــىسىىي پبضــىىٕىچىٍىمالرٔي ضــۈرجىۋەجحي

ەٌەٍھىططبالَ فبجىّۀي جوٌىّـۇ ٍبذػـي وـۆرەجحي، ئـۇ ثىـر لېـحىُ       پەٍغەِجەر ئ« . زازاڭٕي لوغساٍسۇ
 ِۇٔساق زېگەْ ئىسى:

 .وىّىـي فــبجىّۀي ذۇغـبي لىٍىــسىىەْ، ئـۇ ھەلىــمەجەْ ئـبٌالھٕي ذۇغــبي لىٍغـبْ ثوٌىــسۇ      -
فـبجىّە ثوٌطـب    .وىّىي ئۇٔىڭ غەزىپىٕي وەٌحۈرىسىىەْ، ئۇ ئبٌالھٕىڭ غەزىپىٕي وەٌحۈرگەْ ثوٌىـسۇ 

ِەْ، ئۇ ذۇغبي ثوٌغبْ ٔەرضىسىٓ ِۀّۇ ذۇغبي ثوٌىّەْ، ئـۇ ثىـسار ثوٌغـبْ ٔەرضـىسىٓ ِۀّـۇ       -
   .ثىسار ثوٌىّەْ

 ئۇ ٍۀە ِۇٔساق زېگەْ ئىسى:
زۇَٔب ئبٍبٌٍىرىٕىڭ ئەڭ ٍبذػىطي جۆت ئبٍـبي: ثـۈۋى ِەرٍەَ، فىرئەۋٕٔىـڭ ئبٍـبٌي ئبضـىَە،       -

 .  ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەِٕىڭ لىسى فبجىّەِۆِىٍٕەرٔىڭ ئبٔىطي ذەزىچە، ِۇھەِّەز ضەٌٍەٌالھۇ 
فبجىّە غـۇٔساق لىٍىـپ، پەٍغەِـجەر ئەٌەٍھىططـبالِٕىڭ لەٌجىـسىىي ذەزىچىگىـال ِۀطـۇپ        

زېـگەْ  « ٔۇرٌۇق ئبٍـبي »فبجىّە رەزىَەٌالھۇ ئۀھبغب  .ثوٌغبْ ِۇھەثجەت ۋە ھۆرِەجىە ضبزاۋەر ثوٌسى
ڭ ٍــۈزى ٔــۇر چېچىۋاجمبٔــسەن چــۈٔىي ئۇٔىــ .زەپ ٔــبَ ثېرىٍــسى« زەھــرا»ِۀىٕــي ثىٍسۈرىــسىغبْ 

ئېَحىٍىػــىچە ئــۇ ٔبِبزغــب جۇرغبٔــسا، ِىھــراة ئۇٔىــڭ چىراٍىــسىٓ چىممــبْ ٔــۇرزىٓ    .وــۆرۈٔەجحي
ئـۇ   .زەپّـۇ ئبجبٌغـبْ ئىـسى   « ثەجـۇي »ئۇ راھەت ـ پـبراغەجىە ثېـرىٍّىگەچىە ٍۀە     .چبلٕبپ وېحەجحي
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وـۆپ لىطـّىٕي ٔبِـبز ئولـۇظ،      ۋالحٕي ثبغمب ئبٍبٌالر ثىٍەْ ثىٍٍە ئۆجىۈزۈغٕىڭ ئورٔىغب، ۋالحىٕىڭ
 .  لۇرئبْ ئولۇظ ۋە ثبغمب ئىجبزەجٍەرگە ضەرپ لىالجحي

فبجىّە ھەر جەھەجحىٓ زازىطي رەضۇٌۇٌالھٕي جبرجمبْ ثوٌۇپ، رەضـۇٌۇٌالھٕىڭ ئبٍـبٌي ئبئىػـە    
ــسۇ:   ــساق زەٍـ ــك ِۇٔـ ــۇ جوغرىٍىـ ــۆھجەت ۋە   »ئـ ــۇق ضـ ــسە ٔۇجـ ــسىٍىرى ئىچىـ ــڭ ثۀـ ِەْ ئبٌالھٕىـ

ــۇٌۇٌال  ــسە رەض ــبٌالھ    ھەرىىەجٍىرى ــسىُ، ئ ــي وۆرِى ــمب ھېچىىّٕ ــبجىّەزىٓ ثبغ ھمب ئوذػــبٍسىغبْ ف
 ْ رەضــۇٌۇٌالھ ئۇٔىـڭ وېٍىۋاجمــبٍٔىمىٕي وۆرضــە، ئورٔىـسىٓ جــۇرۇپ ئــۇٔي    .ئۇٔىڭـسىٓ رازى ثوٌطــۇ

ــسۇلمب        ــبْ ئورۇٔ ــۆزى ئوٌحۇرغ ــۇپ، ئ ــسىٓ جۇج ــسىٓ لوٌى ــبجحي، ئبٔ ــۆٍۈپ لوٍ ــبالجحي ۋە ض ــي ئ لبرغ
ۇٌۇٌالھٕىڭ وېٍىۋاجمــبٍٔىمىٕي وۆرضــە، ئورٔىــسىٓ جــۇرۇپ فــبجىّەِۇ رەضــ« . ئوٌحۇرغــۇزۇپ لوٍــبجحي

 .  ئۇٔي ذۇغبٌٍىك ثىٍەْ لبرغي ئبالجحي ۋە ضۆٍۈپ لوٍبجحي
ــبِرالٍىمىٕي       ــىٕىڭ ئ ــڭ وىػ ــۇلٍىرى، ئۇٔى ــه ٔۇج ــجەزى ۋە ئەزەپٍى ــي ِى ــڭ ٍبذػ فبجىّۀى

 - ىـر ئـۇ پېمىـر ۋە ِىطـىىٍٕەرگە جوٌىّـۇ ِېھ     .لوزغبٍسىغبْ گۈزەي جەثىئىحىٕىڭ ثىر لىطـّي ئىـسى  
غـەپمەجٍىه ثوٌــۇپ، گەرچە ئـۆزى ئــبچ لبٌطــىّۇ، ٍېّەوٍىىٍەرٔىـڭ ھەِّىطــىٕي ھــبجەجّۀٍەرگە    

ــۋىحەجحي ــۇ           .ثېرى ــبراغىحىگە لىٍچىّ ــڭ راھەت ـ پ ــرىگە ۋە زۇَٔبٔى ــۇ ـ زىٕٕەجٍى ــڭ زىج ــۇ زۇَٔبٔى ئ
گەرچە جۇرِۇغــي لــبٔچە لىَىٕچىٍىمحــب ۋە جبپــبزا ئۆجطــۇْ، زائىــُ ئــبززىٌ جۇرِــۇظ  .لىسىمّــبٍححي

ئـۇ زازىطـىٕىڭ لبٍىـً لىٍىـع وـۈچىگە ئىـگە ٔۇجـۇق لـبثىٍىَىحىگە ۋارىطـٍىك لىٍغـبْ            .ۈرەجحيوەچ
ــسى ــبالجحي     .ئى ــبً ل ــۆزىٕي جۇجىۋاالٌّ ــسىٓ ئ ــمىالر ٍىغى ــب ثبغ ــۆز لىٍط ــمىالرٔىڭ   .ض ــسا ثبغ ئۇٔىڭ

ھېططــىَبجىٕي لوزغــبپ ٍىغٍىحىۋېحەٌەٍــسىغبْ لــبثىٍىَەت ثــبر ثوٌــۇپ، وىػــىٍەرٔىڭ لەٌجىــسە        
رەھّىحــي ۋە ثەرگەْ ھېطبثطــىس رىسىمٍىرىغــب جەغــەوىۈر، رەھــّەت ۋە ھەِــسۇ ـ ضــبٔب    ئبٌالھٕىــڭ 

 .  ئېَحىع جۇٍغۇضىٕي پەٍسا لىالجحي
ئـۇ ِەزىـٕىگە    .فبجىّە رەضۇٌۇٌالھحىٓ ثىر ٔەچچە ھەپـحە وېـَىٓ ِەزىـٕىگە ھىجـرەت لىٍـسى     

ــېٍىع ئ      ــپ و ــىسىىىٍەرٔي ئېٍى ــبْ ئبئىٍىط ــسە لېپمبٌغ ــبالَ ِەوىى ــجەر ئەٌەٍھىطط ــۈْ پەٍغەِ ۈچ
 -رەضـۇٌۇٌالھ ئبئىٍىطـىسىٓ لېپمبٌغـبٔالر     .ئەۋەجىەْ زەٍس ئىجٕي ھبرىطە ثىٍەْ ثىٍٍە ثبرغبْ ئىسى

فبجىّە ۋە ئۇِّۇ وۇٌطۇَ، پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئبٍبٌي ضـەۋزە، زەٍـسٔىڭ ئبٍـبٌي ثەرەلە ۋە    
ــوغٍي ئۇضــبِەٌەر ئىــسى  ــسە ٍۀە  .ئ ــڭ ئىچى ــرى رەزىَەٌالھــۇ ئۀھۇ ثۇالرٔى ــۇ ثەو ــوغٍي ئەث ٔىــڭ ئ

ئبئىػــە ۋە ئەضــّبغب ھەِــراھ ثوٌــۇپ  -ئبثــسۇٌالھّۇ ثــبر ثوٌــۇپ، ئــۇ ئبٔىطــي ۋە ئىىىــي ھەزىطــي 
 .  ِبڭسى

ِەزىٕىسە فـبجىّە زازىطـي ثىـٍەْ ثىٍـٍە، ِەضـجىسوە ٍبٔـساظ ضـېٍىٕغبْ ئـبززىٌ ھۇجرىـسا          
ـ ٍىٍــي، ئــۇ زازىطــي ئــبرلىٍىك لوٍۇٌغــبْ ئىىىــي جــوً جەوٍىپىٕــي رەت      2ھىجرەجٕىــڭ  .جــۇرزى

ئبٔسىٓ ئەثۇ جبٌىپٕىڭ ئـوغٍي ئەٌـي غەٍـرەت لىٍىـپ، رەضـۇٌۇٌالھٕىڭ لېػـىغب فـبجىّە         .لىٍىۋەجحي
ئەِّـب رەضـۇٌۇٌالھ ثىـٍەْ وۆرۈغـىۀسە ثەن ئىـسا       .ثىٍەْ جوً لىٍىػـٕي ضـوراظ ئۈچـۈْ وەٌـسى    

ئــۇ ٍەرگە لــبراپ ثىــر ئېغىسِــۇ گەپ   .جبرجىــپ وەجىۀٍىىــحىٓ، ئېغىسىغــب گەپّــۇ وەٌــّەً لبٌــسى 
 رەضۇٌۇٌالھ ئبززىَال: .لىالٌّىسى

ثـۇ ضـۆزٔي ئەٌـي ۋە ئىػـىه ضـىرجىسا       .زېـسى  -ئبئىٍىّىسگە وىرىػىڭٕي لبرغـي ئـبٌىّىس،    -
ئبرلىـسىٓ رەضـۇٌۇٌالھ    .رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ِبلۇٌٍۇلىٕي وۈجۈۋاجمبْ ثىـر ٔەچـچە ئۀطـبرىالر ئبڭٍىـسى    

زەپ « ٍـوق »ئەٌـي   .ٍولٍۇلىٕي ضورىسى - ئەٌىسىٓ ِەھرى ئۈچۈْ ثەرگىسەن ثىر ٔەرضىطىٕىڭ ثبر
ئەٌـي   .رەضۇٌۇٌالھ ئەٌىگە پۇٌغب ٍبراٍسىغبْ ثىر لبٌمىٕي ثبرٌىمىٕي ئەضـٍىحىپ ئـۆجحي   .جبۋاة ثەرزى
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پــۇٌٕي فبجىّۀىـــڭ ِەھــرى ئۈچـــۈْ پەٍغەِـــجەر    .زىــرھەِگە ضـــبجحي  400لبٌمــبٕٔي ئوضـــّبٔغب  
فـبجىّە   -: ئەٌەٍھىططبالِغب ثېرىػىە ئبٌسىراپ، لبٍحّبلچي ثوٌىۋېسى، ئوضـّبْ ئـۇٔي جوذحىحىـپ   

  .زېسى -ثىٍەْ لىٍىسىغبْ جوٍۇڭٕىڭ ضوۋغىطي ضۈپىحىسە ثۇ لبٌمبٕٔي ضبڭب لبٍحۇرۇپ ثېرەً،
ثـۇ   .ٍىٍىٕىڭ ثبغٍىرىسا فبجىّە ثىٍەْ ئەٌىٕىڭ جوٍي ثوٌـسى  - 2غۇٔساق لىٍىپ، ھىجرەجٕىڭ 

ىٕي رەضـۇٌۇٌالھ ئـۆزى ٔىىـبھ ذۇججىطـ     .ٍبغـحب ئىـسى   21ٍبغالرزا ثوٌۇپ، ئەٌـي   19چبغسا فبجىّە 
ــۇزى ــسى    .ئولـ ــحىربْ جبرجىٍـ ــٍەْ زاضـ ــبٍٔەر ثىـ ــۈر ۋە جبٌمـ ــب، ئۀجـ ــب ذورِـ ــسا ِېھّبٔالرغـ  .جوٍـ

ئۀطبرىالرٔىڭ ثبغـٍىمٍىرىسىٓ ثىـرى ثىـر لوچمـبر ضـوۋغب لىٍـسى، ثبغـمىالر ثۇغـساً ثېرىػـحي،          
 .  پۈجۈْ ِەزىٕە غبزٌىممب چۆِسى

رِـبلٍىرى ٍېَىحىٍغـبْ   فبجىّۀىڭ جوٍي ئۈچۈْ رەضـۇٌۇٌالھ فـبجىّە ۋە ئەٌىـگە ذورِىٕىـڭ ٍوپۇ    
ٍبغبچ وبرىۋات، ِـبِۇق ٍوجمـبْ ۋە ذورِىٕىـڭ چىـۋىمٍىرى جوغـمۇزۇٌغبْ ذـۇرۇَ وـۆرپە، ثىـر لـوً          

 .  جېرىطي، ثىر چەٍٕەن، ثىر جۇٌۇَ ضوۋغب لىٍسى
فبجىّە ٍوٌسىػي ثىٍەْ جۇرِـۇظ وەچـۈرۈظ ئۈچـۈْ، جـۇٔجي لېـحىُ ضـۆٍۈٍِۈن زازىطـىٕىڭ        

 .ططــبالَ ثەرەلۀــي فــبجىّەگە ٍبرزەٍِىػىػــىە ئەۋەجحــي پەٍغەِــجەر ئەٌەٍھى .ئۆٍىــسىٓ ئبٍرىٍــسى
رەضـۇٌۇٌالھ ئـبٌالھحىٓ ئۇٔىڭغـب     .غۈثھىطـىسوي ثەرەلە فـبجىّە ئۈچـۈْ چـوڭ ثىـر جەضـەٌٍي ئىـسى       

فـبجىّە ٔبھــبٍىحي ھوزۇلمـبْ ۋە ئىــسا    .ثەرىـىەت جىـٍەپ زۇئــب لىٍـسى، ئبٔـسىٓ فــبجىّۀي ضـورىسى     
ئـبرلىٍىك ئۇٔىڭغـب جەضـەٌٍي ثەرِەوچـي ثوٌغـبْ      جبرجمبْ ھبٌەجحە چىمىپ وەٌـسى، رەضـۇٌۇٌالھ غـۇ    

فـبجىّە ئەِەٌىَەجحىّـۇ پۈجـۈٍٔەً ٔـبجؤۇظ ئـبزەَ ثىـٍەْ ئەِەش، ثەٌىـي ثىـر ئبئىٍىـسە جەڭ           .ئىسى
ئۆضىەْ، ثبال ۋالحىسىال ِۇضۇٌّبْ ثوٌغبْ، ئۆزىٕىڭ ثبجۇر، لورلّبضٍىمي ۋە گۈزەي ئەذاللـي ثىـٍەْ   

زەپ ئبجىغــبْ ثىــر « ئىىىــي زۇَٔــبٌىك لېرىٕسىػــىُ»جؤۇٌغــبْ، پەٍغەِــجەر ئەٌەٍھىططــبالَ ئــۇٔي  
ئۇالرٔىـڭ جۇرِۇغـي ذـۇززى زازىطـىٕىڭ ئۆٍىسىىىـسەوال       .وىػي ثىـٍەْ جۇرِـۇظ لۇرغـبْ ئىـسى    

ــسى   ــً ئى ــبززىٌ ۋە غورىگى ــب ۋە راھەت    .ئ ــبززىٌ ثبٍٍىمالرغ ــي ِ ــڭ جۇرِۇغ ــحە ئۇالرٔى  - ئەِەٌىَەج
ىچە ئەٌـي ئبغـۇٔساق ٔـبِرات ھـبٌەجحە     ھبٍبجىٕىـڭ ئـبذىرىغ   .پبراغەجىە ثېرىٍّىگەْ جۇرِۇظ ئىـسى 

ــسى      ــبْ ئى ــبٍٍىك ٍىغّىغ ــبززىٌ ث ــساق ِ ــۇ ھېچمبٔ ــۈٔىي ئ ــىسى، چ ــڭ   .ٍبغ ــب ئۆزىٕى ــبجىّە ثوٌط ف
   .ھەِػىرىٍىرى ئىچىسە لوي ئىٍىىسە ثبر ئبزەِگە ئۆٍٍۀّىگەْ ٍبٌغۇز ئبٍبي ئىسى

ب لبرىغبٔـسا  ئەِەٌىَەجحە فبجىّە ۋە ئەٌىٕىڭ جۇرِۇغي، ئۇٔىـڭ زازىطـىٕىڭ ئۆٍىـسىىي جۇرِۇغـم    
ئۇٔىـڭ جوٍىـسىٓ ئىٍگىـرى، پەٍغەِـجەر ئەٌەٍھىططـبالِٕىڭ       .جېرىّۇ لىَىٕچىٍىـك ئىچىـسە ئـۆجحي   

ئەِّـب ھـبزىر    .ئۆٍىسە ھېچ ثوٌّىغبٔسىّۇ ئىػالرغب ٍبرزەٍِىػىسىغبْ ثىـر ٔەچـچە ئـبزەَ ثـبر ئىـسى     
ەٌــي ضــۇ ثۇٔــساق ئېغىـر ٔــبِراجٍىمحىٓ لۇجۇٌــۇظ ئۈچـۈْ، ئ   .ھەِـّە ئىػــٕي ئــۆزى ٍـبٌغۇز لىالجحــي  

ــٍىسى    ــۇپ ئىػ ــولمۇچي ثوٌ ــبق ض ــبجىّە لؤ ــۇغۇچي، ف ــك   .جۇغ ــبٌىك ۋە لىَىٕچىٍى ــڭ جبپ فبجىّۀى
زائىــُ ئۇالرٔىــڭ ئۆٍىــسە ٍېگىٍــي ثىــر ٔەرضــە   .جۇرِۇغــي جوغرىٍىــك ٔۇرغۇٍٔىغــبْ ذــبجىرىٍەر ثــبر 

ثىـر لېـحىُ پەٍغەِـجەر ئەٌەٍھىططـبالِٕىڭ لورضـىمي لـبجحىك ئېچىـپ وېحىـپ، ھەِـّە           .لبٌّبٍححي
ىرىٕىڭ ئـۆٍىگە ثـبرزى، ئەِّـب ئـۇالرزا ٍېگـۈزەن ٔەرضـە ٍـوق ئىـسى، ئبٔـسىٓ ئـۇ فبجىّۀىـڭ            ئبٍبٌٍ

ئۇ ثبغمب ٍەرزىـٓ ئـبزراق ٍېّەوٍىـه     .ئۇٔىڭ ئۆٍىسىّۇ ٍېگۈزەن ھېچٕېّە ٍوق ئىسى .ئۆٍىگە ثبرزى
ٍۀە ثىـر لېـحىُ، پەٍغەِـجەر     .جبپحي، ئۇٔىڭسىٓ ئىىىـي ٔـبْ ۋە ئـبزراق گۆغـٕي فـبجىّەگە ئەۋەجحـي      

ئەٌەٍھىططــبالَ ئەثــۇ ئەٍَــۇة ئۀطــبرىٕىڭ ئــۆٍىگە ثېرىــپ، ئبٌــسىغب لوٍۇٌغــبْ جبِــبلحىٓ فــبجىّە   
ــسى  ــبزراق ئېٍىۋاٌـ ــۈْ ئـ ــىس     .ئۈچـ ــۈٍٔەپ جبِبلطـ ــبالِٕىڭ وـ ــجەر ئەٌەٍھىططـ ــبجىّەِۇ پەٍغەِـ فـ
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ــپ        ــب ئەۋەجى ــىال ئۇٔىڭغ ــە جبپبٌىط ــر ٔەرض ــسىغبْ ثى ــىٕەجحي ۋە ٍەٍ ــساْ چۈغ ــسىغبٍٔىمىٕي ئوث لبٌى
ّ  .ثېرەجحـي  ە ٍۇلىرىمىـسەن ِېھرىجـبٍٔىمالر ئـبرلىٍىك ئۆزىٕىـڭ زازىطـىٕي لبٔچىٍىـه ٍبذػـي        فـبجى

ثىـر لېـحىُ    .رەضۇٌۇٌالھّۇ ئۇٔي ھەلىـمەجەْ ٍبذػـي وـۆرەجحي    .وۆرىسىغبٍٔىمىٕي ئىطپبجالپ ثەرزى
پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ِەزىٕىٕىڭ ضىرجىغب لىٍغـبْ ثىـر ضـەپىرىسىٓ لبٍحىـپ وېٍىـپال، ئبٌـسى       

سەوال ِەضجىسوە ثېرىپ، ئبزىحي ثوٍىچە ئىىىي رەوئەت ٔبِبز ئولۇزى، ئبٔـسىٓ  ثىٍەْ ئىٍگىرىىى
فـبجىّە ئـۇٔي    .ئىٍگىرىىىسەوال ئبٍبٌٍىرىٕىڭ ئۆٍىگە ثبرِبضـحىٓ ثـۇرۇْ، فبجىّۀىـڭ ئـۆٍىگە ثـبرزى     

 .  لبرغي ئېٍىپ، ئېغىسىغب ۋە ٍۈز ـ وۆزٌىرىگە ضۆٍۈپ ٍىغالپ وەجحي
ثـۇ   .ِٕىڭ ئۆٍىگە ٍېمىٓ ثىـر ئـۆٍگە وۆچـۈپ وەٌـسى    فبجىّە ئبذىرى پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبال

ئۆٍٕي ئۀطبرىالرزىٓ ثىرى پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططـبالَ لىـسى ثىـٍەْ لوغـٕب ثوٌـۇپ ئوٌحۇرۇغـحىٓ       
ئـۇالر ثىـرٌىىحە ذۇغـبٌٍىمحىٓ، غەٌىجىـسىٓ      .ذۇغبي ثوٌىسىغبٍٔىمىٕي ثىٍىپ ھەزىَە لىٍغبْ ئىسى

ــسى  ــرىّەْ ثوٌ ــرەت ۋە ئېغى     .جەڭ ثەھ ــبٍغۇ ـ ھەض ــۈرزى ل ــي جەڭ وۆج ــسىىي  .رچىٍىمالرٔ ِەزىٕى
 .  ٔبھبٍىحي جىسزىَچىٍىىىە جوٌغبْ وۈٍٔەر ۋە ٍىٍالرٔي ثىرٌىىحە ئۆجىۈززى

ٍىٍىٕىڭ ئوجحۇرىٍىرىـسا، ھەزىطـي رۇلىـَە لىسىحّـب ثوٌـۇپ لبٌـسى ۋە لىسىـً         - 2ھىجرەجٕىڭ 
 .ع ئىـسى ثۇ ِەغـھۇر ثەزر غبزىحىـسىٓ ضـەي ثـورۇٔمي ئىـ      .چىمىپ لېٍىپ ئبغرىپ ٍېحىپ لبٌسى

رۇلىَە زازىطـي غـبزاجحىٓ    .ئۇٔىڭ ٍوٌسىػي ئوضّبْ ئۇٔىڭغب ھەِراھ ثوٌۇپ، غبزاجمىّۇ چىمبٌّىسى
پەٍغەِـجەر ئەٌەٍھىططـبالِٕىڭ غـبزاجحىٓ لبٍحىـپ      .لبٍحىپ وېٍىػحىٓ ضەي ثورۇٔال ۋاپبت ثوٌـسى 

ثىـٍەْ  فـبجىّەِۇ ئۇٔىـڭ    .ئۇٔىڭ لەثرىطىٕي ٍـولالظ ثوٌـسى   - وەٌگۀسىٓ وېَىٕىي جۇٔجي ئىػي
رەضـۇٌۇٌالھٕىڭ ٍـېمىٓ ئبئىٍىطـىسىىىٍەر ئىچىـسە، رۇلىـَە ذەزىچىٕىـڭ ۋاپبجىـسىٓ         .ثىٍٍە ئىـسى 

 .فبجىّە ھەزىطـىسىٓ ئبٍرىٍغبٍٔىمىغـب لـبجحىك لـبٍغۇرزى     .وېَىٓ ۋاپبت ثوٌغبْ جۇٔجي وىػي ثوٌسى
 .ەجحـي ئۇ لەثرىٕىڭ ٍېٕىسا زازىطي ثىٍەْ ئوٌحۇرغبْ چبغسا، وۆز ٍبغـٍىرى ٍـبِغۇرزەن لۇٍۇٌـۇپ و   

   .زازىطي ئۆزىٕىڭ رىساضي ثىٍەْ وۆز ٍبغٍىرىٕي ضۈرجۈپ، ئۇٔىڭغب جەضەٌٍي ثەرزى
ئوضّبْ وېَىٓ پەٍغەِـجەر ئەٌەٍھىططـبالِٕىڭ ٍۀە ثىـر لىـسى ئۇِّـۇ وۇٌطـۇِٕي ٔىىبھىغـب        

 .  ئبٌسى ۋە زىٕٕۇرەٍٓ )ٍۀي ئىىىي ٔۇرٔىڭ ئىگىطي( زەپ ئبجبٌسى
ب چـۆِگەْ ثـۇ ئبئىٍىـسە ثـبرٌىك ِـۆِىٍٕەرگە ثىـر       رۇلىَۀىڭ ۋاپبجىـسىٓ وېـَىٓ ئېغىـر لبٍغۇغـ    

ــڭ   ــۇپ، ھىجىرىَىىٕى ــبٌٍىك ثوٌ ــسى      3ذۇغ ــبجىّە ٍەڭگى ــسا ف ــساْ ئېَى ــي راِى ــجەر  .ـ ٍىٍ پەٍغەِ
زېــگەْ ِۀىٕــي « چىراٍٍىــك»ئەٌەٍھىططــبالَ ٍېڭــي جۇغۇٌغــبْ ثوۋالٕىــڭ لۇٌىمىغــب ئەزاْ ئولــۇپ  

وېــَىٓ، فــبجىّە ئىىىىٕچــي   ثىــر ٍىٍــسىٓ .زېــگەْ ئىطــىّٕي لوٍــسى« ھەضــەْ»ثىٍسۈرىــسىغبْ 
 .زەپ ئىطـىُ لوٍۇٌـسى  « ھۈضەٍٓ»زېگەْ ِۀىسە « وىچىه ھەضەْ»ئۇٔىڭغب  .ثبٌىطىٕي ٍەڭگىسى

ٓ ئـبرجۇق ٍبذػـي وۆرىـسىغبْ چـوڭ زازىطـىٕي      زېـسى فبجىّە زائىـُ ئىىىـي ئـوغٍىٕي ئـۇالرٔي ھەز    
ئـۇالر ئـۇ    .ثـبرزى  وېَىٓ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ئۇالرٔي ِەضجىسوە ئېٍىپ .وۆرگىٍي ئبپىراجحي

پەٍغەِـجەر ئەٌەٍھىططـبالَ وىچىـه     .ضەجسە لىٍغبٔسا، زۈِجىطىگە ٍبِىػـىپ چىمىـپ ئوٍٕـبٍححي   
 .  ٔەۋرىطي، زەٍٕەثٕىڭ لىسى ئۇِبِۀىّۇ ئبغۇٔساق ئوٍٕىحبجحي

ـ ٍىٍي، فبجىّە ئۈچىٕچي ثبٌىطـىٕي ٍەڭگىـسى ۋە ئۇٔىڭغـب لىـسى جۇغۇٌۇغـحىٓ      8ھىجرەجٕىڭ 
 .  چوڭ ھەزىطي زەٍٕەثٕىڭ ئىطّىٕي لوٍسى ئىٍگىرىراق ئۆٌۈپ وەجىەْ

ثـۇ ثبٌىطـىّۇ لىـس ثوٌـۇپ، ئۇٔىڭغـب       .ٍىٍي جۇغۇٌـسى  - 9ثبٌىطي ھىجرىَىٕىڭ  - 4فبجىّۀىڭ 
 .ئبٌسىٕمي ٍىٍي وېطەي ضەۋەثىسىٓ ئۆٌۈپ وەجىەْ ھەزىطي ئۇِّۇ وۇٌطۇِٕىڭ ئىطـّىٕي لوٍـسى  
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ضـٍەپ جۇرۇغـي ئۈچـۈْ غـۇٔساق     فبجىّە پەلەت پەٍغەِـجەر ئەٌەٍھىططـبالِٕىڭ پەرزۀحٍىرىٕـي ئە   
پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئوغۇٌٍىرىٕىـڭ ھەِّىطـي ثـبٌىٍىك ۋالحىـسىال ئۆٌـۈپ       .لىٍغبْ ئىسى

 .وەجىەْ ثوٌـۇپ، زەٍٕەثٕىـڭ ئىىىـي ثبٌىطـي ئەٌـي ۋە ئۇِـبِەِۇ وىچىـه ئۆٌـۈپ وەجـىەْ ئىـسى          
گەرچە فـبجىّە   .سىرۇلىَۀىڭ ئوغٍي ئبثسۇٌالھّۇ جېري ئىىىي ٍبغمب وىرِەً ئۆٌـۈپ وەجـىەْ ئىـ   

لورضــبق وۆجــۈرۈظ، ثــبال جۇغــۇظ ۋە ثــبٌىٍىرىٕي جەرثىــَىٍەظ ثىــٍەْ ئبٌــسىراظ ثوٌــۇپ وەجــىەْ   
ثوٌطىّۇ، ئەِّب ئۇ ِەزىٕىـسىىي ِۇضـۇٌّبٔالر جبِبئەضـىٕي وـۈپەٍحىع ئىػـٍىرىسا ٍۀىـال ِـۇھىُ        

ٍـولالپ،  ئۇ جوً لىٍىػحىٓ ئىٍگىـرى، ٔـبِرات ۋە ٍولطـۇي ئەھٍـي ضـۇففۀي زائىـُ        .روي ئوٍٕىسى
ئوھـۇز غـبزىحي ئبٍبغٍىػىػـي ثىٍۀـال، ئـۇ ثبغـمب ئبٍـبٌالر ثىـٍەْ          .ئۇالرٔي ِېھّبْ لىٍىپ جۇراجحي

ــىٕىڭ       ــسى ۋە زازىطـ ــۈْ ٍىغٍىـ ــبٔالر ئۈچـ ــېھىث ثوٌغـ ــپ، غـ ــسأىغب ثېرىـ ــۇرۇظ ِەٍـ ــٍە ئـ ثىٍـ
 .  جبراھەجٍىرىٕي زورىالپ جېڭىپ لوٍسى

زۇٔغـب ضـۇزۇٌغبْ جبپـبٌىك ِۇھبضـىرە     ذۀسەن غبزىحىسا، ئۇ ثبغمب ئبٍـبٌالر ثىـٍەْ ثىـرٌىىحە ئۇ   
ئۆزىٕىڭ چىسىرىسا ِۇضۇٌّبْ ئبٍبٌٍىرىغب ئىّـبَ   .جەرٍبٔىسا، ِۇجبھىسالرغب جبِبق جەٍَبرالپ ثەرزى

وېَىٓ غۇ ٍەرگە ِۇضۇٌّبٔالر ِۇھبپىسەت لىٍىـسىغبْ ۋە ئىرـالش لىٍىـسىغبْ     .ثوٌۇپ ٔبِبز ئولۇزى
 .  ٌغبْ ِەضجىس ثىٕب لىٍىٕسىزەپ ئبجب« فبجىّە ِەضجىسى»ٍەجحە ِەضجىسٔىڭ ثىرى 
ــ ٍىٍـي ھـۇزەٍجىَە ضۈٌھىطـىسىٓ وېـَىٓ، پەٍغەِـجەر ئەٌەٍھىططـبالَ        6فبجىّە ھىجرىَىٕىڭ 

ئىىىىٕچــي ٍىٍــي، ئــۇ ۋە ھەزىطــي ئۇِّــۇ وۇٌطــۇَ   .ئــۆِرە لىٍغبٔــسىّۇ ئۇٔىڭغــب ھەِــراھ ثوٌــسى 
    ِ ەوىىٕـي فەجىـھ   پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ۋە وۈچٍۈن ِۇضـۇٌّبٔالر جبِبئەضـي ثىـٍەْ ثىـرٌىىحە 

ــحي  ــمب لبجٕبغ ــي      .لىٍىػ ــي ئبٔىط ــۇَ ئىىىىٍىط ــۇ وۇٌط ــبجىّە ۋە ئۇِّ ــسا ف ــۇ چبغ ــىچە ث ئېَحىٍىػ
ذەزىچىٕىــڭ ئــۆٍىٕي زىَــبرەت لىٍىــپ، ئۆزٌىرىٕىــڭ ثــبٌىٍىك چبغٍىرىــسىىي ئەضــٍىّىٍىرىٕي ۋە  
پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ پەٍغەِجەرٌىىىٕىـڭ زەضـٍەپىي ۋالىحٍىرىـسىىي ئـۇزۇْ ِۇززەجٍىـه      

 .  ۈرەغٍەرٔي ئەضٍىگەْ ئىىەْو
ٍىٍـي راِىـساْ ئېَىـسا، پەٍغەِـجەر ئەٌەٍھىططـبالَ ۋىساٌىػـىع ھەجىـگە         - 10ھىجرىَىٕىڭ 

ثېرىػحىٓ ضەي ثۇرۇٔراق، فـبجىّەگە جېرـي ھـېچىىّگە ئېَحىـپ ثەرِىـگەْ ثىـر ِەذپىَەجٍىىٕـي        
ثېرەجحـي ھەَ ِۀّـۇ   جىجرىئىً ِبڭب لۇرئبٕٔي ٍىٍسا ثىـر لېـحىُ جىـالۋەت لىٍىـپ     »ئېَحىپ ثەرزى: 
ِەْ ئۆِرۈِٕىـڭ   .ئەِّب ثۇ ٍىـً ئـۇ ِبڭـب ئىىىـي لېـحىُ جىـالۋەت لىٍىـپ ثەرزى        .غۇٔساق لىالجحُ

 ْ ۋىساٌىػـىع ھەجىـسىٓ لبٍحىـپ وەٌگۀـسىٓ وېـَىٓ      « . ئبٍبغٍىػىۋاجمبٍٔىمىٕي ھېص لىٍىـۋاجىّە
ٍىرى ئبٍـبٌي  ئۇٔىـڭ ئـبذىرلي وـۈٔ    .پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ھەلىـمەجەْ لـبجحىك ئبغرىـپ لبٌـسى    

ثــبال ئىىىىٍَۀٕــي  - فــبجىّە ئــۇٔي ٍــولالپ وەٌطــە، ئبئىػــە زازا .ئبئىػــۀىڭ ھوجرىطــىسا ئــۆجحي
   .ٍبٌغۇز لبٌسۇرۇپ چىمىپ وېحەجحي

ھۆرِەجٍىه پەٍغەِـجەر ئەٌەٍھىططـبالَ ۋاپـبت ثوٌـۇپ وەجىۀـسىٓ وېـَىٓ، فـبجىّە ٔبھـبٍىحي         
ــبٔ  .لــبٍغۇرۇپ وەجحــي ضــبھبثىٍەرٔىڭ ثىرضــي  .ٍىمىٕي وــۆرەجحيضــبھبثىٍەر زائىــُ ئۇٔىــڭ ٍىغالۋاجم

 .  رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ۋاپبجىسىٓ وېَىٓ، فبجىّۀىڭ وۈٌۈپ ثبلّىغبٍٔىمىٕي ئېَحىسۇ
ضۆٍۈٍِۈن زازىطي ۋاپبت ثوٌۇپ ثەظ ئبٍـسىٓ وېـَىٓ راِىـساْ ئېَىٕىـڭ ثىـر ئەجىگۀٍىىـي،       

ۇ وـۈٔي چۈغـحىٓ   غـ  .فبجىّە ئبزەجحىٓ جبغمىرى ذۇغبٌٍىك ۋە غـبجٍىممب جوٌغـبْ ھـبٌەجحە ئوٍغبٔـسى    
وېَىٓ، ئۇ ھبٌىسىٓ ذەۋەر ئېٍىۋاجمبْ ضـەٌەِە ثىٕـث ئۇِەٍطـٕي چبلىرىـپ، ئـبزراق ضـۇ ضـوراپ        
غۇضــۇٌي لىٍـــسى، ئبٔـــسىٓ ٍېڭـــي وىَىٍّىرىٕــي وەٍـــسى ۋە ذۇغـــپۇراق ئىػـــٍەجحي، ئبٔـــسىٓ   
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ٍـۈزى ئبضـّبٔغب لبرىغـبْ     .ضەٌەِەزىٓ ئۆزىٕىڭ وبرىۋىحىٕي لورۇغب ئەپچىمىـپ لوٍۇغـٕي ئۆجۈٔـسى   
ئەٌي وېٍىـپ، فبجىّۀىـڭ لورۇٔىـڭ ئوجحۇرىطـىسا ٍبجمـبٍٔىمىٕي       .جحە ٍوٌسىػي ئەٌىٕي ضورىسىھبٌە

 وۆرۈپ ھەٍراْ لېٍىپ، ئۇٔىڭسىٓ ٔېّە ئىع ثوٌغبٍٔىمىٕي ضورىسى، ئۇ وۈٌۈپ جۇرۇپ:
فـبجىّە ئۇٔىڭغـب    .ئەٌي ٍىغالپ وەجحـي  .زېسى -ِەْ ثۈگۈْ رەضۇٌۇٌالھ ثىٍەْ وۆرۈغىّەْ،  -

ثـبٌىٍىرى ھەضـەْ ۋە ھۈضـەٍٕٕىڭ ھبٌىـسىٓ ئوثـساْ ذەۋەر ئېٍىػـٕي، ئـۆزىٕي        جەضەٌٍي ثېرىپ، 
ئــۇ ٍۇلىرىغــب جىىىٍىــپ لبرىۋېحىــپ  .ِــبجەَ ِۇراضــىّي ئۆجىــۈزِەٍال زەپــٕە لىٍىۋېحىػــٕي ئېَححــي 

 .ئبٔسىٓ وـۆزىٕي ٍۇِـسى، ئۆزىٕىـڭ روھىٕـي ثۈٍـۈن ٍـبراجمۇچي پەرۋەرزىگبرىغـب جبپػـۇرۇپ ثەرزى        
 .  ٍبغحب ئىسى 29چبغسا ئبرأال فبجىّە ثۇ « ٔۇرٌۇق ئبٍبي»

پەٍغەِجەر ضەٌالٌالھۇ ، رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇوي ئۀەش رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ - 8971/ 5486
ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ: ئەھٍي جبھبْ ئبٍبٌٍىرىسىٓ ئۈٌگە لىٍىػمب ئەرزىَسىغبٍٔىرى 

ِۇھەِّەزٔىڭ لىسى فبجىّە ۋە ، ذۇۋەٍٍىسٔىڭ لىسى ذەزىجە، پەلەت ئىّرإٔىڭ لىسى ِەرٍەَ

 (3878)جىرِىسى:  .فىرئەۋٕٔىڭ ئبٍبٌي ئبضىَە لبجبرٌىمالرزۇر
 ٔىڭ پەزىٍىتيرەزىَەٌالھۇ ئۀھبضىذدىك ئۇِّۇي ِۇئّىٕىٓ ئبئىػە 

ئۇ ثبٌىٍىمىٕىڭ  .ئبئىػە ٔبھبٍىحي ٍبظ ۋالحىسىال ِوي ۋە چوڭمۇر ثىٍىٍّەرٔي ئىگىٍىگەْ ئىسى
زەضٍەپىي ۋالىحٍىرىسا وەڭ ثىٍىّي، ئېطىً ئەذاللي ۋە ذۇغرۇً ِۇئبِىٍىطي ثىٍەْ لۇرەٍع 

ٔىڭ جەرثىَىطىسە ئەثۇ ثەورى رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇئىچىسە ھۆرِەجىە ضبزاۋەر ثوٌغبْ زازىطي 
ېمىٓ ھۆرِەجٍىه پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئەڭ ٍ ئەثۇ ثەورى رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ .ثوٌسى

ٔىڭ ئەثۇ ثەورى رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇزوضحي ثوٌۇپ، رەضۇٌۇٌالھ پەٍغەِجەر ثوٌۇغحىٓ ذېٍي ثۇرۇٔال 
 . ئۆٍىگە پبت ـ پبت وېٍىپ جۇراجحي

ئبئىػە ٍبغٍىك زەۋرىسە ئۆزىٕىڭ وىػىٕي جەٌپ لىٍىسىغبْ گۈزەٌٍىىي ۋە ئبزەجحىٓ 
ٔىڭ زىممىحىگە ۋە ٍبذػي جبغمىرى ئەضحە جۇجۇظ لبثىٍىَىحي ثىٍەْ ثۈٍۈن پەٍغەِجىرىّىس

رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئبٍبٌي ۋە ٍېمىٓ ضبھبثىطي ثوٌۇظ ضۈپىحي ثىٍەْ  .وۆرۈغىگە ضبزاۋەر ثوٌسى
 . ئبئىػە رەضۇٌۇٌالھحىٓ ھېچجىر ئبٍبي ئىگىٍىَەٌّىگەْ ثىٍىٍّەرٔي ئىگىٍىگەْ ئىسى

 2جٕىڭ ئەِّب ھىجرە .ٍبغمب وىرەً زېگۀسە ِەوىىسە رەضۇٌۇٌالھمب ٔىىبھالٔسى 10ئبئىػە 
ِەٍٍي  .ٍبغالرغب وىرگۀسە ئبٔسىٓ جوً ِۇراضىّي ئۆجىۈزۈٌسى 15ـ  14ـ ٍىٍي ئبئىػە 

ئۇٔىڭ  -ٔىىبھحىٓ ئىٍگىرى ٍبوي وېَىٓ ثوٌطۇْ، ئۆزىٕىڭ ئبٌالھٕىڭ پەٍغەِجىرىگە 
ضبھبثىٍىرى، ھەجحب ئۆز ئبجبـ ئبٔىطىّۇ ِۇھەثجەت ثبغٍىغبْ، ئۇٌۇغالپ ئىرالش لىٍىۋاجمبْ 

ٍبجٍىك ثوٌغبٍٔىمىسىٓ ھېَىمىع ۋە جبرجىٕىع ٍولحەن، ئىٍگىرىىىسەوال ثبٌىالرچە  -پەٍغەِجەرگە 
  .غەِطىس، ذۇغبي ـ ذۇراَ جۇرِۇغىٕي زاۋاِالغحۇرزى

پەٍغەِجەرگە ٍبجٍىك ثوٌۇظ ئۇٔىڭ ثبٌىالرچە ذۇغبي ـ ذۇراٍِىك جۇرِۇغىٕي 
رەضۇٌۇٌالھ  .جۇراجحي زوضحٍىرى زائىُ ئۇٔىڭ ھۇجرىطىغب ئۇٔي ٍولالپ وېٍىپ .ئۆزگەرجىۋەجّىسى

ئبئىػە پەٍغەِجەرگە ثوٌغبْ  .ِەزىٕىسىىي ئبٍبٌٍىرى ئىچىسە ئبئػۀي ئەڭ ٍبذػي وۆرەجحي
ِۇھەثجىحىسىٓ ئبٍرىٍىپ لېٍىػىسىٓ لورلمبٍٔىمحىٓ، رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئۆزىگە لبرىغبٔسا ثبغمب 

ىػە ٔبھبٍىحي لوٌي ئبٍبٌٍىرىغب ثەورەن وۆڭۈي ثۆٌۈپ وېحىػىٕي ذىَبٌىغىّۇ وەٌحۈرەٌّەٍححي، ئبئ
ئبئىػە رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ٔبِرات ئبئىٍىطىسىىي جبپبٌىك جۇرِۇغمب  .ئوچۇق، ضەۋرچبْ ئبٍبي ئىسى
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رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ئبزغىٕب ثىطبت ثبر  .ۋە ئۇزۇْ ۋالىث زاۋاٍِىػىسىغبْ ئبچٍىممب ضەۋر لىالجحي
وۈٍٔەپ ئۇچبلمب ئۆٍىسە جبِبق ئېحىع ۋە ٔبْ پىػۇرۇظ ئۈچۈْ ھېچٕېّە ثوٌّىغبچمب، ٔەچچە 
جۇرِۇغحىىي  .ئوت ٍېمىٍّبٍححي، پەلەجال ذورِب ۋە ضۇ ثىٍۀال وۈْ ئۆجىۈزەجحي

 . وەِجەغەٌچىٍىىحىٓ ئبئىػە لىٍچىّۇ رۀجىّىسى ۋە ئىسا جبرجىپ وەجّىسى
پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئبئىػەگە ثوٌغبْ ِۇھەثجىحي ئبذىرىغىچە ضۇضٍىػىپ 

ثەن ئېغىرٌىػىپ لبٌغبٔسا، ثبغمب ئبٍبٌٍىرىٕىڭ جەوٍىپي ثىٍەْ  رەضۇٌۇٌالھٕىڭ وېطىٍي .لبٌّىسى
پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ئبئىػۀىڭ ھۇجرىطىسا جۇرزى ۋە ثېػىٕي ئبئىػۀىڭ وۆورىىىگە ٍبوي 

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ِىطۋان ضورىسى، ئبئىػە لېرىٕسىػىسىٓ ثىر  .ٍۇجىطىغب لوٍۇپ ٍبجحي
رەضۇٌۇٌالھ ئۆزىٕىڭ  .ىحىپ، ئبٔسىٓ رەضۇٌۇٌالھمب ثەرزىِىطۋان ئەوېٍىپ، چبٍٕبپ ٍۇِػ

ئۇزۇْ  .ئبجىسالپ وەجىىٕىگە لبرىّبً، ئۇٔي وۈچ ثىٍەْ چىػىغب ضۈروەپ چىػىٕي جبزىٍىسى
ئبئىػە رەضۇٌۇٌالھٕي ۋاپبت ثوٌسى زەپ ئوٍٍىغبْ ئىسى،  .ئۆجّەً رەضۇٌۇٌالھ ھوغىسىٓ وەجحي

، ئبئىػە ئبٌالھٕىڭ ئەڭ ھۆرِەجٍىه پەٍغەِجىرىٕىڭ ئەِّب ثىر ضبئەجحىٓ وېَىٓ ئۇ وۆزىٕي ئبچحي
  .ضەوراجحىىي ِىٕۇجٍىرىٕي ثىسگە ئەٍٕەْ جەضۋىرٌەپ ثەرزى

ئۇ  .ٍىً ئەجراپىسا ئۆِۈر وۆرزى 50ئبئىػە پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ۋاپبجىسىٓ وېَىٓ 
حٕىڭ وۆپ غۇ ۋال .ٔەچچە ٍىً ثىٍٍە ثوٌسى 10پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ثىٍەْ لىطمىغىٕب 

لىطّىٕي ئبٌالھٕىڭ ِۇھىُ ئىىىي وۆرضەجّىطي ثوٌغبْ لۇرئبْ وەرىُ ۋە پەٍغەِجەر 
ئبئىػە پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ  .ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ضۈٕٔىحىٕي ئۆگىٕىػىە ضەرپ لىٍسى

لۇرئبْ وەرىّٕي ئەضحە لبٌسۇرغبْ ئۈچ ئبٍبٌىٕىڭ ثىرى ثوٌسى )لبٌغبْ ئىىىىطىٕىڭ ثىرى 
ھەفطەگە ئوذػبظ، ئبئىػەِۇ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ  .ە ثىرى ئۇِّۇ ضەٌەِە(ھەفطە، ٍۀ

رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ھەزىطٍىرى  .ۋاپبجىسىٓ وىَىٓ لۇرئبْ وەرىّٕي لوٌَبزِب لىٍىپ ٍېسىپ چىمحي
زىٓ وۆپرەن ھەزىص رىۋاٍەت لىٍغبْ جۆت ئبزەَ  2000جوغرىٍىك گەپ ثوٌطىال ئبئىػە 

ئبٌالھ ئۇالرزىٓ رازى  -، ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئۆِەر، ئۀەش ئىجٕي ِبٌىه )لبٌغبٍٔىرى ئەثۇ ھۇرەٍرە
ئۇ رىۋاٍەت لىٍغبْ ھەزىطٍەرٔىڭ وۆپ  .ثوٌطۇْ( ٔىڭ ثىرى ثوٌۇپ جىٍغب ئېٍىٕىسۇ

ضبٔسىىىٍىرى، ئبئىػەزىٓ ثبغمب ئبزەَ ئېَحىپ ثېرەٌّەٍسىغبْ ئەرـ ئبٍبي ئوجحۇرىطىسىىي ٔبزۇن 
جېرىّۇ ِۇھىّي ئۇٔىڭ ھەزىطحىٓ ئىگىٍىگەْ  .ٍەرزۇرِەضىٍىٍەرگە ِۇٔبضىۋەجٍىه ھەزىط

ثىٍىٍّىرى ضبھبثىٍەرزىٓ وېَىٕىي ئۆٌىّبالرٔىڭ ئەڭ وبجحىطي ثوٌغبْ جىَۀي ئۇرۋۀي ئۆز 
  .ئىچىگە ئبٌغبْ ئۈچ وىػي جەرىپىسىٓ ٍېسىك غەوٍي ثىٍەْ ثىسگە ٍىحىپ وەٌگەْ

گەغىۈچىٍىرى ئبئىػۀىڭ رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ٔۇرغۇْ ثىٍىٍّىه ضبھبثىٍىرى ۋە ئۇالرٔىڭ ئە
ئبئىػە چوڭمۇر ثىٍىٍّەرٔي ئىگەٌٍەپال لبٌّبً ٍۀە ِبئبرىپ،  .ثىٍىّىسىٓ ِۀپەئەجٍۀگەْ ئىسى

ئۇ ذۇززى ئولۇجمۇچىسەوال ٔبھبٍىحي ئوچۇق ۋە  .جەِىئەت ئىطالھبجىسىّۇ ئبوحىپ روي ئوٍٕىسى
  .لبٍىً لىالرٌىك ھبٌەجحە پىىىر لىالجحي

 .ئېٍىع ئۈچۈْ، ٍىراق جبٍالرزىٓ ئەرـ ئبٍبٌالر وېٍىپ جۇراجحيئۇٔىڭ ثىٍىّىسىٓ ئوزۇق 
ئۇ ئۇالرٔىڭ ضورىغبٍٔىرىغب جبۋاة  .ئېَحىٍىػىچە ئبٍبٌالرٔىڭ ضبٔي ئەرٌەرٔىڭىىسىٓ وۆپ ئىسى

ثەرگۀسىٓ جبغمىرى، ئۆزىٕىڭ ھبِىٍَىمىسىىي ٍىحىُ لىسالر ۋە ئوغۇٌالرٔىڭ ھبٌىسىٓ ذەۋەر 
 .غۇٔساق لىٍىپ ئۇٔىڭ ئۆٍي ِەوحەپىە ئبٍٍىٕىپ لبٌسى .ەٍححيئېٍىپ، ئۇالرٔي ٍبذػي جەرثىَەٌ

ثىس  .ئۇٔىڭ ئولۇغۇچىٍىرىٕىڭ ثەزىٍىرى ئۆزٌىرىٕىڭ وبجحب ثىٍىّي ثىٍەْ ٔبَ چىمبرغبْ ئىسى
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 .ئۇٔىڭ جىَۀي ئۇرۋۀىڭ زاڭٍىك ھەزىص رىۋاٍەت لىٍغۇچي ئىىۀٍىىىٕي جىٍغب ئبٌغبْ ئىسۇق
 .رە ثىٕث ئبثسۇرراھّبْ ئىطىٍّىه ثىر ئبٍبٌّۇ ثبر ئىسىئۇٔىڭ ئولۇغۇچىٍىرىٕىڭ ئىچىسە، ئۆِ

ئۆِرە  .ئۆٌىّبالر ئۇٔي ئەڭ ئىػۀچٍىه ھەزىص رىۋاٍەت لىٍغۇچىالرٔىڭ ثىرى زەپ لبراٍسۇ
ئبئىػۀىڭ وبجىۋىسەوال، ئبئىػەگە وەٌگەْ ذەجٍەرٔي جبپػۇرىۋېٍىع ۋە جبۋاة لبٍحۇرۇظ ثىٍەْ 

وطەٌسۈرىػي، ثوٌۇپّۇ ِۇضۇٌّبْ ئبٍبٌالرٔىڭ ئىطالَ ئبئىػۀىڭ ِبئبرىپٕي ٍۈ .ِەغغۇي ثوالجحي
لبٔۇٔي ۋە ئىطالَ ِبئبرىپي ثىٍەْ جەرثىَىٍىٕىػي چولۇَ زاۋاِالغحۇرۇغمب جېگىػٍىه ثىر ئىع 

 . ثوٌۇپ لبٌسى
ذەزىچە وۇثرا، فبجىّە زەھرازىٓ وېَىٓ، ئبئىػە ضىسزىك ئطالِسىىي ئەڭ ٍبذػي ئبٍبي 

وۈچٍۈن جەثىئىحي ثىٍەْ ئىٍىُ ـ پەْ، جەِئىَەت،  زەپ جەرىپٍۀسى، چۈٔىي ئۇ ئۆزىٕىڭ
ئۇ زائىُ ئۆزىٕىڭ ئۇرۇغمب لبجٕىػىپ  .ضىَبضىٌ ۋە ئۇرۇظ ضبھەٌىرىسە ٍېحەوچە روي ئوٍٕىسى

ئەڭ »لبٌغبٍٔىمىغب لبجحىك پۇغبٍّبْ لىالجحي، ئەِّب ئوزوْ ٍىً ٍبغبپ، ئۆزىٕىڭ غۇ زەۋىرزىىي 
ـ ٍىٍي راِىساْ ئېَىسا 58ئۇ ھىجرەجٕىڭ  .ۈرزىٌىك ٔبِىٕي ئەضٍىگە وەٌح« ھۆرِەجٍىه ئبٍبي

ئبٌەِسىٓ ئۆجحي، ئۆزىٕىڭ جەٌىپي ثوٍىچە، ِەزىٕە ِۇٔەۋۋەرەزىىي پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ 
 . لب زەپٕە لىٍىٕسى« جۀٕەجۇي ثەلىٌ»ضبھبثىٍىرى زەپٕە لىٍىٕغبْ 

پەٍغەِجەر ضەٌالٌالھۇ ، ئەثۇ ِۇضب رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ رىۋاٍەت لىٍىسۇوي - 5488/8976
ئبٍبٌالرزىٓ ، ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ ِۇٔساق زېسى: ئەرٌەرزىٓ ٔۇرغۇْ وىػي وبِبٌەجىە ٍەجىۀىسى
ئبئىػۀىڭ  .پەلەت فىرئەۋٕٔىڭ ئبٍبٌي ئبضىَە ثىٍەْ ئىّرإٔىڭ لىسى ِەرٍەِال وبِبٌەجىە ٍەجحي

مب جبئبِالرزىٓ ئەۋزەي ثبغمب ئبٍبٌالرزىٓ ئەۋزەٌٍىىي ذۇززى غورپىغب چىالٔغبْ ٔبٕٔىڭ ثبغ

 (3411)ثۇذبرى:  .ثوٌغىٕىغب ئوذػبٍسۇ

پەٍغەِجەر ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ، ئبئىػە رەزىَەٌالھۇ ئۀھب رىۋاٍەت لىٍىسۇوي - 5489/8977
ِۀّۇ:  .زېسى، ضبڭب ضبالَ ٍوٌٍىسى، ثۇ جىجرىئىً ثوٌىسۇ، ئي ئبئىػە ۋەضەٌٍەَ:

ِەْ وۆرِىگۀٕي پەٍغەِجەر  .زېسىُ، جۇھۇۋەئەٌەٍھىططبالَ ۋە رەھّەجۇٌالھي ۋە ثەرەوب

 (3768)ثۇذبرى:  .ئەٌەٍھىططبالَ وۆرەٌەٍححي

ئەثۇ ِۇضب رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇ: پەٍغەِجەر  - 5491/8978
زەرھبي ئبئىػە ، ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ثىرەر ھەزىطىٕي چۈغىٕىػحە لىَىٕچىٍىممب ئۇچرىطبق

 .ضوراٍححۇق ۋە چولۇَ )ئۇ ھەزىص ھەلمىسە( ثىرەر ِەٌۇِبجمب ئېرىػەجحۇق رەزىَەٌالھۇ ئۀھبزىٓ

 (3883)جىرِىسى: 

فىمھي ۋە غېئىر ئىٍّىسا ئبئىػە ، ئۇرۋە ِۇٔساق زېگەْ: ِەْ جېجبثەت - 5493/8982

 :(182/23)ئەٌىەثىر .ئۈضحۈٔرەن ثىر ئبٍبٌٕي وۆرِىسىُ رەزىَەٌالھۇ ئۀھبزىٓ

پەٍغەِجەر ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ ، ەت لىٍىٕىسۇويزۇھرىسىٓ رىۋاٍ  - 5494/8983
ِۇٔساق زېگەْ: پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئبٍبٌٍىرى ثىٍەْ پۈجۈْ ئۈِّەت ئبٍبٌٍىرىٕىڭ 

 :(184/23)ئەٌىەثىر .ئبئىػە رەزىَەٌالھۇ ئۀھبٔىڭ ئىٍّىغب ٍۀە ٍېحەٌّەٍسۇ، ئىٍّي جەٍِۀطىّۇ
 ٔىڭ پەزىٍىتيجەھىع رەزىَەٌالھۇ ئۀھبئۇِّۇي ِۇئّىٕىٓ زەٍٕەپ ثىٕتي 

ٍۀە ثىر رىۋاٍەجحە ئبئىػۀىڭ ِۇٔساق زېگۀٍىىي رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇ:  - 8981/ 5492
پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئبٍبٌٍىرى )ئەڭ ئبذىرى( زەٍٕەپ ثىٕحي جەھػٕي )ٍۇلىرىمي 
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زەٍٕەپ ھەرزائىُ ِەْ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئبٍبٌٍىرى ئىچىسە  .ِەلطەجحە( ئەۋەجحي
ئۇ ثەن ، ِەْ زىَبٔەت جەھەجحە زەٍٕەثحىٓ ٍبذػي ثىر ئبٍبٌٕي وۆرِىسىُ .ثىٍەْ ثەضٍىػەجحي

ضەزىمە ۋە ، وۆپ ضەزىمە لىٍىسىغبْ، رەھىُ لىٍىسىغبْ ثەن وۆپ ضىٍە، ثەن راضحچىً، جەلۋا
وۆپ لىٍىسىغبْ اٌٍەلب ٍېمىٍٕىػىسىغبْ ئىػالرٔي ، ٍبذػي ئىػالرغب وۆپ وۈچ ضەرپ لىٍىسىغبْ

ثىراق ، ٌېىىٓ ِىجەزى ئىححىه ثوٌغبچمب ئبضبٔال ئبچچىمالپ لبالجحي .ثىر ئبٍبي ئىسى

 (2442)ِۇضٍىُ:  .ئبچچىمىسىٓ جېسال ٍبٔبجحي
 ٔىڭ پەزىٍىتيئۇِّۇي ِۇئّىٕىٓ ضەفىَە رەزىَەٌالھۇ ئۀھب

ئۀەش رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇ: ھەفطە   -  5495/8984

ضەفىَە رەزىَەٌالھۇ ئۀھب ، زېگۀىسى “ئي ٍەھۇزىَٕىڭ لىسى!”رەزىَەٌالھۇ ئۀھب ضەفىَەگە: 
پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ضەفىَە رەزىَەٌالھۇ ئۀھبٔىڭ ٍېٕىغب  .ثۇٔي ئبڭالپ ٍىغالپ وەجحي

زەپ ضورىغبٔىسى: ھەفطە  ئي ضەفىَە! ٔېّىگە ٍىغالٍطەْ؟ .حيئۇ ٍىغالپ ئوٌحۇراج، وىرگۀسە

ثۇٔي ئبڭٍىغبْ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ: ئي  .زېسى، زېسى “ٍەھۇزىَٕىڭ لىسى”ِېٕي 
، جبغبڭ )ِۇضب(ِۇ پەٍغەِجەر ئىسى، ضەفىَە! ضەْ پەٍغەِجەر )ھبرۇْ(ٔىڭ لىسى )ئەۋالزى(ضەْ

ئۇالر ضېٕىڭ ئبٌسىڭسا ٔېّىطىسىٓ ، طەْھبزىرِۇ ھەَ پەٍغەِجەرٔىڭ ئەِرىسە جۇرۇۋاجى
ھەفطە رەزىَەٌالھۇ ئۀھبغب: ئي ھەفطە! اٌٍەجىٓ ، ئبٔسىٓ چىمىپ .زېسى پەذىرٌۀگۈزەن؟!

 (3894)جىرِىسى:  .زېسى لورلمىٓ!
 ٔىڭ پەزىٍىتيرەزىَەٌالھۇ ئۀھب ئۇِّۇ ھەراَ ثىٕتي ِىٍھبْ

ِۇٔساق رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇ: ئۀەش ئىجٕي ِبٌىه رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ  - 5498/8988
)ھبِّىطي( ئۇِّۇ ھەراَ ثىٕحي ، پەٍغەِجەر ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ لۇثبغب ثبرضىال

ئۇِّۇ ھەراَ  .ئۇِّۇ ھەراَ زاضحىربْ ضېٍىپ ئۇٔي ِېھّبْ لىالجحي .ِىٍھبٕٔىڭ ئۆٍىگە وىرەجحي
ىططبالَ ٍۀە ئۇٔىڭ ئۆٍىگە پەٍغەِجەر ئەٌەٍھ، ثىر وۈٔي .ئۇثبزە ئىجٕي ضبِىحٕىڭ ٔىىبھىسا ئىسى

، جبِبلحىٓ وېَىٓ .ئۇ ئبزىحي ثوٍىچە پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِغب زاضحىربْ ضبٌسى، وىرگۀىسى
ئۇِّۇ ھەراَ: ئي رەضۇٌۇٌالھ!  .پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ئۇذالپ لبٌسى ۋە وۈٌگىٕىچە ئوٍغبٔسى

، ھىططبالَ: چۈظ وۆرۈپحىّەْپەٍغەِجەر ئەٌەٍ، زەپ ضورىغبٔىسى ٔېّە ئۈچۈْ وۈٌۈپ وەجحىڭ؟
چۈغۈِسە ثىر جۈروۈَ ضبھبثە ذۇززى جەذث ئۈضحىسىىي غبھالرزەن ِەغرۇر ھبٌەجحە اٌٍە ٍوٌىسا 

ئۇِۇ ھەراَ: ئي  .زەپ جبۋاة ثەرزى، غبزات لىٍىع ئۈچۈْ وېّە ثىٍەْ زېڭىسزا وېحىۋاجمۇزەن
، زېگۀىسى، زۇئب لىٍطبڭ رەضۇٌۇٌالھ! اٌٍە جبئبالغب ِېٕىڭّۇ غۇالر لبجبرىسىٓ ثوٌۇغۇَ ئۈچۈْ

ئبٔسىٓ ثېػىٕي لوٍۇپ ئۇذالپ لبٌسى ۋە ٍۀە وۈٌگىٕىچە  .پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ زۇئب لىٍسى
ٍۇلىرىمىسەن چۈظ ، زەپ ضورىغبٔىسى ئي رەضۇٌۇٌالھ! ٍۀە ٔېّىگە وۈٌۈپ وەجحىڭ؟ .ئوٍغبٔسى

ر لبجبرىسىٓ ثوٌۇغۇَ ئۈچۈْ ئي رەضۇٌۇٌالھ! اٌٍە جبئبالغب ِېٕىڭّۇ غۇال .وۆرگۀٍىىىٕي ئېَححي
پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ: ضەْ ئبۋۋاٌمي لېحىّمىالر لبجبرىسىٓ ئورۇْ ، زېگۀىسى، زۇئب لىٍطبڭ

ئۇِّۇ ھەراَ رەزىَەٌالھۇ ئۀھب ِۇئبۋىَۀىڭ زەۋرىسە جىھبز لىٍىع ، زەرۋەلە .زېسى، ئبٌسىڭ
ثوٌغبٔسىٓ وېَىٓ ئۇٌىغىسىٓ ئۈچۈْ زېڭىس ضەپىرىگە لبجٕبغحي ۋە لبرغي جەرەپىە ئۆجۈپ 

 (6282)ثۇذبرى:  .ٍىمىٍىپ وېحىپ ۋاپبت ثوٌسى
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 رەزىَەٌالھۇ ئۀھبٔىڭ پەزىٍىتي ضەفىَە ثىٕتي ئبثذۇٌّۇتەٌٍىت
پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ھبِّىطي، لۇرەٍع لەثىٍىطي ھبغىُ جەِەجىسىٓ ثوٌغبْ 

ٔەضەة جەھەجحىٓ ھەر جەرەپٍىّە ئېطىً ٔەضەة ثىٍەْ ، ضەفىَە ئبثسۇٌّۇجەٌٍىجٕىڭ لىسى
ٍۀگەْ ثوٌۇپ ئۇٔىڭ ئبجىطي ئبثسۇٌّۇجەٌٍىت ثوٌطب پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ چوڭ ٔېئّەج

زازىطي، ٍۀي لۇرەٍػٍەرٔىڭ ئبلطبلىٍي ۋە ئۇالر ئىحبئەت لىٍىسىغبْ وبجحىۋېػي ئىسى؛ ئبٔىطي 
 .ي ئبِىٕۀىڭ ھەِػىرضي ھبٌە ثىٕحي ۋەھت ئىسىثوٌطب، پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئبٔىط

ثۇٔسىٓ ثبغمب ٍۀە ٔىىبھ جەھەجحىّٕۇ ئېطىً ِەرجىۋىٍىه ئورۇٔغب چىممبْ ثوٌۇپ ئۇٔىڭ ثىرىٕچي 
ئېرى ثۀىٌ ئوِەٍَە لەثىٍىطىٕىڭ وبجحىۋېػي ثوٌغبْ ئەثۇ ضۇفَبْ ئىجٕي ھەرثٕىڭ لېرىٕسىػي 

زىچە ئبٔىّىسٔىڭ لېرىٕسىػي ئەۋۋاَ ئىجٕي ھبرىص ئىجٕي ھەرپ؛ ئىىىىٕچي ئېرى ھەزرىحي ذە
ئبٌالھ ئۇٔىڭ ئوغٍي زۇثەٍر ئىجٕي ئەۋۋإِي پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ  .ذۇۋەٍٍىس ئىسى

ٍبرزەِچىطي لىٍىع ئبرلىٍىك، ئۇٔي ئىطالَ جەرەپحىٓ وىػىٕىڭ زىٍٍىرى ضۆٍۈٔگىسەن ثىر 
 . ىە ئىگە لىٍغبٔىسىٔېئّەج

َ ۋاپبت ثوٌۇپ وەجىۀسە ئۇالرٔىڭ ٍبٌغۇز ئوغٍي زۇثەٍر ضەفىَۀىڭ ئىىىىٕچي ئېرى ئەۋۋا
ِۇغەلەجٍەرگە چىساٍسىغبْ ٍبراٍِىك، ثبجۇر  –جېري وىچىه ثوٌۇپ، ضەفىَە ثۇ ثبٌىطىٕي جبپب 

  .ثىر جەڭچي لىٍىپ ٍېحىػحۈرۈغىە جىرىػحي
ضەفىَە ئبٌالھٕىڭ ثىرٌىىىگە ئىػۀگەْ، پەٍغەِجەرٔىڭ راضحٍىمىٕي جەضحىمٍىغبْ 

ثۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇٔىڭ ئۇٌۇغٍۇق ِەرجىۋىطي ھەر  .ىڭ ئبٌسىٕمي لبجبرىسىىىٍىرىسىٓ ثوٌسىوىػىٍەرٔ
 . جەرەپحىٓ ِۇوەِّەي ثوٌغبْ ثوٌۇپ، ئىطالَ ئۇٔي ھەلىمىٌ ئۇٌۇغ ِەرجىۋىگە ئىگە لىٍسى

ضەفىَە، ئوغٍي زۇثەٍر ثىٍەْ ِۇضۇٌّبٔالر ضېپىگە لەزەَ لوٍسى ھەَ ثۇرۇْ ئىطالِغب 
بٔالر ثېػىسىٓ وەچۈرگەْ ئبزاة ئولۇثەجٕىڭ ھەِّىطىٕي ثېػىسىٓ وىرگەْ ثبرٌىك ِۇضۇٌّ

ئبٌالھ پەٍغەِجىرىٕي ِەزىٕىگە ھىجرەت لىٍىػمب ثۇٍرىغبٔسا ھبغىُ جەِەجىسىٓ  .وەچۈرزى
 - ئبثرۇً، غبٔۇ - ثوٌغبْ ئبثرۇٍٍۇق ثۇ ئېطىً ذبٔىُ ئۆجّۈغىگە زائىر ثبرٌىك ئەضٍىّىٍەر، ٔبَ

ئبٌالھ ۋە ئۇٔىڭ پەٍغەِجىرى جەرىپىگە ھىجرەت لىٍىپ ِەزىٕىگە غەۋوىحىٕي ِەوىىسە لبٌسۇرۇپ 
ٍېػي ئبجّىػمب ٍېمىٕالغمبْ ثۇ ذبٔىّٕىڭ جەڭ ِەٍسأٍىرىسا لبٌسۇرغبْ ئۇٔحۇٌغۇضىس . ٍوي ئبٌسى

 . حۇرئىسٌىرى وىػىٍەرٔي جېرىّۇ ھەٍراْ لبٌسۇرارٌىم - ئىع
لوغۇٔىسىىي ئبٍبٌالر ضېپىسە ئوھۇز جېڭىسىىىطي ثوٌۇپ، ضەفىَە ثۇ ئۇرۇغمب ِۇضۇٌّبْ 

چىممبْ ئىسى، جەڭ ِەٍسأىسا ئۇ ضۇ ٍەجىۈزۈپ ثېرىع، ثۇزۇٌغبْ ئولَب ۋە ئولالرٔي ئوڭػبغحەن 
ٌېىىٓ ئۇٔىڭ پۈجۈْ زىممىحي جەڭ ِەٍسأىٕىڭ ئەھۋاٌىٕي  .ئىػالر ثىٍەْ غۇغىٍٍىٕبجحي

ۇ جەڭسە غېھىحٍىىىە ئۇٔي جېرىّۇ ھبٍبجبٔغب ضېٍىۋاجمىٕي، ث .وۈزىحىػىە ِەروەزٌەغىەْ ئىسى
لبٌغبْ جەلسىرزە زاۋاٍِىك  جېرىهئېرىػىپ ئبٌالھٕىڭ ِەڭگۈٌۈن ٔېّىحىگە ئېرىػىع ٍبوي 

جىھبز لىٍىپ، زۈغّەْ ثىٍەْ ئورۇغمبٍٔىمٕىڭ ئەجرىٕي ئېٍىػحىٓ ئىجبرەت ثىر ِۇلەززەش 
  .ضبۋاة ئىسى

جۇٍۇلطىس جەڭ ِەٍسأىٕي ئەضحبٍىسىً وۈزەجىەچ ئۆز ئىػىٕي لىٍىۋاجمبْ ضەفىَە، 
پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئەجراپىسا ثىر لبٔچە وىػىسىٓ ثبغمب وىػىٍەرٔىڭ ھەر جەرەپىە 
جبرلبپ وەجٍۀٍىىىٕي، ِۇغرىىالرٔىڭ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئەجراپىغب ٍېمىٍٕىػىپ 

ىپ، زە، لوٌىسىىي ضۇ لبچىطىٕي چۆرىۋېح - ئۇٔي ئۆٌحۈرۈغىە لەضحٍەۋاجمبٍٔىمىٕي وۆرۈپ لبٌسى
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ذۇززى ثبٌىٍىرىٕي ھۆجۇِسىٓ لوغسىّبلچي ثوٌغبْ چىػي ٍوٌۋاضمب ئوذػبظ جەڭ ِەٍسأىغب 
ئېحىٍىپ ثبرغىٕىچە لېچىپ وېحىۋاجمبٔالرٔىڭ ثىرىٕىڭ لوٌىسىٓ ثىر جبي ٔەٍسىٕي ٍۇٌۇپ ئبٌسى ـ 
زە، ضەپٍەرٔي ثۆضۈپ وىرىپ ئۇچرىغبْ زۈغّەْ ئەضىەرٌىرىٕي ٔەٍسىطي ثىٍەْ ئۇرۇپ ئبٌغب 

  .ىٍەغىە ثبغٍىسىئىٍگىر
پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ضەپٍەرٔي ثۆضۈپ وېٍىۋاجمبْ ضەفىَۀي وۆرۈپ ئۇٔىڭ زۈغّەْ 
جەرىپىسىٓ ئۆٌحۈرۈٌۈپ جەضىحي پبرچىٍىۋېحىٍگەْ لېرىٕسىػي ھەِسىٕي وۆرۈپ لورلۇپ 

 وېحىػحىٓ ئۀطىرەپ زۇثەٍرگە: 
ڭ ئبٌسىغب ئىٍگىرىٍەپ زېگىٕىچە ضەفىَۀى - ...ئۇ ئبٍبٌغب زىممەت لىً! ئۇ ئبٍبي! -

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ثۇ چبغسا ضەفىَۀي  .وېٍىۋېرىػىسىٓ جوضۇپ لبٌّبلچي ثوٌسى
زۇثەٍر  .جوضۇپ لبٌغىٍي ثوٌّبٍسىغبٍٔىمىغب وۆزى ٍېحىپ، زۇثەٍرگە ثوٌسى لىٍىػٕي ثۇٍرۇزى

 . ئبٔىطىٕي لوٍىۋەجحي
ٍېٕىغب وېٍىپ، ئۇٔىڭ ئۇرۇظ ئبذىرالغمبٔسا ئۇ لېرىٕسىػي ھەِسىٕىڭ جەضىحىٕىڭ  

لورضىمىٕىڭ ٍېرىٍىپ ٍۈرۈوىٕىڭ ضۇغىرىۋېٍىٕغبٍٔىمىٕي، لۇالق ۋە ثۇرۇٍٔىرىٕىڭ 
 وېطىۋىٍىٕىپ، چىراٍىٕىڭ جۇٔۇغۇضىس زەرىجىسە ثۇزىۋېحىٍگۀٍىىىٕي وۆرۈپ: 

ئي ئبٌالھ! ئۇ ضېٕىڭ ٍوٌۇڭسا غېھىث ثوٌسى! ِەْ ئبٌالھٕىڭ ھۆوۈِىگە رازى ثوٌسۇَ،  -
 -ضەِىي! ِەْ ضەۋرى لىٍىّەْ ۋە ثۇ ئىػالرغب ئبٌالھحىٓ ئەجىر ئۈِىس لىٍىّەْ! ئبٌالھ ثىٍەْ لە

  .زېسى
ذۀسەن ئۇرۇغىغب چىمىع ئبٌسىسا پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ھبِّىٍىرىٕي، ئبٍبٌٍىرىٕي ۋە  

ثبغمب ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ئبٍبٌٍىرى ثىٍەْ ئۇالرٔىڭ ئۇغبق ثبٌىٍىرىٕي ھەضطبْ ئىجٕي ضبثىحمب 
ِىراش لبٌغبْ لورغبْ ئىچىگە ئەوىرىپ لوٍسى، ثۇ ِەزىٕىسىىي لورغبٔالر ئىچىسە  زازىطىسىٓ

  .ثۇ لورغبٕٔىڭ جبٍِىرى ٔبھبٍىحي ئېگىس ئىسى .ئەڭ ِۇضحەھىىّي ئىسى
ِۇضۇٌّبٔالر ذۀسەن ئەجراپىغب ٍىغىٍىپ زۈغّەْ ۋە ئۇٔىڭ ٍبرزەِچي لوغۇٍٔىرىغب جبلبثىً  

اظ جۇرغبْ ثىر پەٍححە ضەفىَە جۈْ لبراڭغۇضىسا جۇرۇغحەن ئۇرۇظ ئىػٍىرى ثىٍەْ ئبٌسىر
ضەفىَە ثۇ ٍەھۇزىَٕىڭ ئەھۋاي ئۇلمىٍي وەٌگەْ  .ھەرىىەجٍىٕىۋاجمبْ ثىر ضبٍىٕي وۆرۈپ لبٌسى

زە، ٍبغٍىمىٕي ئېٍىپ ثېػىٕي ٍۆگىسى، وىَىّىٕي  - ٍەھۇزىٌ جبضۇضي ئىىۀٍىىىٕي ثىٍسى
ئىػىىىٕىڭ لىػىغب وېٍىپ ئىػىىٕي ئبضحب چىڭ ثبغالپ لوٌىغب وبٌحەوٕي ئبٌسى، ئۇ لەٌئۀىڭ 

لىَب ئېچىپ ئۆزىٕي ئىػىىٕىڭ ئبرلىطىغب زاٌسىغب ئبٌسى، ضەفىَە ئۆزىٕىڭ جۇرغبْ ئورٔىٕىڭ 
زۈغّىٕىگە ھۇجۇَ لىٍىػمب جبِبِەْ لۇالٍٍىك ئىىۀٍىىىگە جەزَ لىٍغبٔسىٓ وېَىٓ، وبٌحەوٕي 

حەن ٌٓ لبجحىك ئۇرغبچمب وبېسىزئېگىس وۆجۈرۈپ زۈغّۀٕىڭ ثېػىغب زەرة ثىٍەْ ئۇرزى، ھە
ئۇٔىڭ لوٌىسىٓ لبڭمىپ چۈغۈپ وەجحي، ئۇ وبٌحەوٕي لوٌىغب ئېٍىپ ئىىىىٕچي ۋە ئۈچىٕچي 

ضەفىَە جەضەجٕىڭ ٍېٕىغب ثېرىپ  .لېحىُ ئۇرزى، ٍەھۇزىٌ ٍىمىٍىپ غۇھبِبْ جبْ ثەرزى
ٌسۇرۇپ ٍېٕىسىىي پىچىمي ثىٍەْ ئۇٔىڭ وبٌٍىطىٕي وېطىۋېٍىپ ئۇٔي ضېپىً جېّىسىٓ ئبرجۇ

جبغٍىسى، ثبظ زوِىالپ ضېپىً ضىرجىسا ئۇٔىڭ ذەۋىرىٕي وۈجۈپ جۇرغبٔالرٔىڭ ئبٌسىغىال 
ِۇھەِّەز ئبٍبٌالر ۋە ثبٌىالرٔي ِۇھبپسەجطىس جبغالپ »ثۇٔي وۆرگۀسىٓ وېَىٓ ئۇالر:  .چۈغحي
 . زېَىػىپ جىىىۋېحىػحي« لوٍّبپحۇ

! ئۇ ِۇضۇٌّبْ ئبٍبٌٍىرىغب ئبٌالھ ئبثسۇٌّۇجەٌٍىجٕىڭ لىسى ضەفىَەزىٓ رازى ثوٌطۇْ 
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جەڭساغطىس ثىر لەھرىّبٍٔىك ٔەِۇٔىطىٕي ٍبراجحي، ئۇ ئۆزىٕىڭ ثىر ثبٌىطىٕي ھەلىمىٌ ٍبراٍِىك 
لىٍىپ جەرثىَىٍەپ چىمىػحب ثوٌطۇْ، ئبٌالھ ٍوٌىسا غېھىث ثوٌغبْ لېرىٕسىػىغب ِبجەِسار 

الرغب زۇچ وەٌگۀسە ثوٌغبْ ئەھۋاٌسا ضەۋرى لىٍىػحب ثوٌطۇْ ۋە ٍبوي ٔۇرغۇْ لىَىٕچىٍىم
ئىمحىسارىٕي ٔبِبٍۀسە لىٍىػحب ثوٌطۇْ ئۇ ِۇضۇٌّبٔالرغب ٔبھبٍىحي ثىر ٍبذػي  - ئۆزىٕىڭ ئەلىً
ئبثسۇٌّۇجەٌٍىجٕىڭ لىسى ضەفىَە ئىطالِسا »جبرىد ئۆزىٕىڭ ٔۇرٌۇق ثەجٍىرىگە:  .ئۆرٔەن ثوٌسى

  .زەپ ٍبززى« ِۇغرىه ئۆٌحۈرگەْ ِۇضۇٌّبْ ئبٍبٌالرٔىڭ جۇٔجىطي
 ٔىڭ پەزىٍىتيئۇِّۇ ھبٔي رەزىَەٌالھۇ ئۀھب

ئبثسۇراھّبْ ئىجٕي ئەثۇ رافىئسىٓ ِۇٔساق رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇ: ئەثۇ جبٌىجٕىڭ  - 5514/9112
، لىسى ئۇِّۇ ھبٔي رەزىَەٌالھۇ ئۀھب ٍبغٍىمحىٓ ھبٌمىطي چىمىپ لبٌغبْ ھبٌسا ضىرجمب چىممبٔىسى

ئۀھۇ: ثىٍىپ لوٍغىٕىي! ئبذىرەجحە ِۇھەِّەز ئۇٔي وۆرگەْ ئۆِەر ئىجٕي ذەجحبة رەزىَەٌالھۇ 
ئۇِّۇ ھبٔي  .زېسى، )ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ(زىٓ ضبڭب ھېچمبٔساق ِۀپەئەت ٍەجّەٍسۇ

ھەزرىحي ئۆِەرٔىڭ ضۆزٌىرىٕي ، زەرھبي پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ٍېٕىغب وېٍىپ
ِېٕىڭ غبپبئىحىّٕىڭ ئبئىٍەِگە  پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ: ثەزىٍەر ٔېّە ئۈچۈْ، ئېَحمبٔىسى

 ىُِۈِېٕىڭ غبپبئىحىُ ھب ۋە ھۇو، ٍەجّەٍسىغبٍٔىمىٕي ضۆزٌەپ ٍۈرىسىغبٔسۇ؟ ھبٌجۇوي

 :(434/34)ئەٌىەثىر .زېسى جەِەجٍىرىگىّۇ ٍېحىسىغبْ جۇرضب!
 ٔىڭ پەزىٍىتيئۇِّۇي ِۇئّىٕىٓ ئۇِّۇ ضەٌەِە رەزىَەٌالھۇ ئۀھب

طىٕىڭ پېػمەزەَ رەھجەرٌىرىسىٓ ۋە ئەرەثٍەرٔىڭ ئۇِّۇضەٌەِۀىڭ ئبجىطي ِەذسۇَ لەثىٍى
ئىچىسە ضېري زەپ ئبجبٌغبٔالرٔىڭ ثىرى ثوٌۇپ، وىػىٍەر ئۇٔي ٍوٌۇچىالرغب ئوزۇق ثەرگۈچي 

چۈٔىي، ئۇٔىڭ ٍۇرجىٕي ٔىػبْ لىٍىپ وەٌگەْ ٍبوي ئۇٔىڭ ثىٍەْ ھەِطۆھجەت  .زېَىػەجحي
  .ثوٌۇغمب ِبڭغبْ ھەرلبٔساق وىػي ئوزۇق ئبٌّبٍححي

ئبثسۇٌئەضەجٕىڭ ئوغٍي، ئبثسۇٌالھ ثوٌۇپ، ئىطالِغب  -ئۇِّۇ ضەٌەِۀىڭ ٍوٌسىػي
ئۇٔىڭسىٓ ثۇرۇْ، ئەثۇثەورى ۋە ثبرِبق  .وىػىٕىڭ ثىرى ئىسى 10زەضٍەپىي لەزەِسە وىرگەْ 

ئۇِّۇضەٌەِٕىڭ ئۆز ئىطّي  .ثىٍەْ ضبٔىغۇزەوال ثىر لبٔچە وىػي ئىطالِغب وىرگەْ ئىسى
ِە )ضەٌەِۀىڭ ئبٔىطي( زەپ ٌەلەَ لوٍۇٌغبْ ئىسى، غۇڭب ئۇ ٌەلىّي ھىٕسى ثوٌۇپ، ئۇِّۇضەٌە

غۇٔسالال  .ئېرى ثىٍەْ ثىرگە ِۇضۇٌّبْ ثوٌغبْ -ئۇِّۇ ضەٌەِە  .ثىٍەْ چبلىرىٍىپ وەٌگەْ
ئۇٔىڭ ۋە ئېرىٕىڭ ِۇضۇٌّبْ ثوٌغبٍٔىك ذەۋىرى  .ئىطالِغب ثۇرۇْ وىرگۀٍەرزىٓ ئىسى
ىرەغىە ثبغٍىسى ھەَ ئۇ ئىىىىطىگە لبجحىك جبغالرٔي جبرلىٍىػي ثىٍۀال لۇرەٍػٍىىٍەر ئۀط

ئېحىپ، ئېغىر ئەزىَەجٍەر ٍەجىۈزگەْ ثوٌطىّۇ، ئۇالرٔىڭ ئىّبٔي جەرۋېٕىپ لىٍچە ئىىىىٍىٕىپ 
  .لبٌّىسى

ئىىىەٍٍۀگە ٍەجىەْ ئەزىَەت ثەن لبجحىك ثوٌغبْ ِەزگىٍٍەرزە پەٍغەِجىرىّىس ضبھبثىالرٔي 
ذطەت لىٍسى، ثۇ ئىىىىٍَەْ ِۇھبجىرالرٔىڭ ئبٌسىسا ھەثەغطىحبٔغب ھىجرەت لىٍىػمب رۇ

 - ثۇ ئىىىىطي چىراٍٍىك ئۆٍىٕي، ٍۇلىرى ِۀطەپ ئبثرۇٍٕي ٍېمىٓ ئۇرۇق .ِبڭسى
جۇغمبٍٔىرىٕي، ٍۇرجساغٍىرىٕي، ئبٌالھ جبئبالٔىڭ رازىٍىمي ئۈچۈْ لبٍرىپ لوٍۇپ، ھەِّىٕي 

  .بٌسىِۇضبپىرٌىك ٍۇرجىغب ٍوي ئ - ِەوىىسە جبغالپ لوٍۇپ، غېرىپ
ٓ ئېػىپ، ثۇرۇْ زېسىِۇغرىىالر، ِۇضۇٌّبٔالرٔي ئبزاثالظ ۋە لىَٕبغحب، ھەز
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 گەثۇ ۋالىححب پەٍغەِجىرىّىس، ضبھبثىٍەر .ئىػٍەجّىگەْ ثېطىّالرٔي ئىػٍىحىػىە ئۆجىەْ ئىسى
ِەزىٕىگە ھىجرەت لىٍىػمب رۇذطەت لىٍسى، ئۇِّۇ ضەٌەِە ۋە ئۇٔىڭ ٍوٌسىػي، ئۆز زىٕىٕي 
ضبلالپ لېٍىع، ئۆزىٕي لۇرەٍػٍەرٔىڭ ئەزىَەجٍىرىسىٓ لۇجمۇزۇظ ئۈچۈْ، ثۇ لېحىّّۇ ھىجرەت 

ٌېىىٓ ئۇ ئىىىىطىٕىڭ ھىجرىحي، ئۇالر  .لىٍغۇچىالرٔىڭ ئبٌسى ثوٌۇغٕي ِەلطەت لىٍسى
بْ ثوٌّبً، ئەوطىچە ئىٕحبٍىٓ ِۇغەلمەجٍىه ۋە ئبزاثٍىك ثوٌسى، ثۇ لېحىّمي ئوٍٍىغبٔسەن ئبض

ثۇ ثىر  .ھىجرەجحە ثبرٌىك جىراگېسىَىٍەرٔي ثېطىپ چۈغىسىغبْ ثىر جىراگېسىَە ِەٍسأغب وەٌسى
ئۇزاق  .ثبال لبجبرٌىك ئۈچ ئبزەَ ئۈچ جەرەپىە ئبٍرىٍىپ وەجحي، ئبئىٍىىسىىي ئەر ذوجۇْ

ئۇِّۇ ضەٌەِۀىڭ وۆزى ئېرىگە  .پبرچىٍىٕىپ وەجىەْ ئبئىٍە جەَ ثوٌسىئبٍرىٍىػحىٓ وېَىٓ، 
ۋالىث وۆزٔي  .لبٔسى، ئبثسۇٌالھ ئۇِّۇ ضەٌەِە ۋە ثبٌىطي ثىٍەْ ئبئىٍە ثەذحىگە ئىگە ثوٌسى

  .ٍۇِۇپ ئبچمبٔسەن جېس ئۆجۈغىە ثبغٍىسى
زەپەر لۇچۇپ غەٌىجىگە ئېرىػىپ لبٍحمبٔسىٓ وېَىٕىي  ،ِۇضۇٌّبٔالر ثىٍەْ ،ئۇ ثەزىرزىٓ

ئۇٔىڭ ئېرى ئبثسۇٌالھ ثەزىرزىٓ وېَىٕىي ثبرٌىك ئۇرۇغالرزا لەٍطەرٌىه  .ئۇرۇغالرٔىڭ ثىرى
ثىٍەْ ثبجۇرالرچە جەڭ لىٍىپ لبٍحمبْ ئىسىٍېىىٓ ثۇ لېحىّمي ئوھۇز ئۇرۇغىسىٓ لبجحىك 

لبٍغىچە زاۋاالٔسى، ثىراق ئۇٔىڭ جبراھىحي ئۇ جبراھىحىٕىڭ ضىرجي ضب .جبراھەجٍىٕىپ لبٍححي
ئىچي جەرىپىسىٓ ثۇزۇٌۇغمب ثبغٍىغبْ ثوٌۇپ، جبراھەت ئېغىسى ئېچىٍىػي ثىٍەْ جەڭ 

 ئۇ جبراھىحىٕي زاۋاٌىحىۋېحىپ، ئبٍبٌي ئۇِّۇ ضەٌەِەگە:  .ئبثسۇٌالھ، ئۇرۇْ جۇجۇپ ٍېحىپ لبٌسى
رەر وىػىگە ِۇضىجەت ٍەجطە، ـ ئي ئۇِّۇ ضەٌەِە! ِەْ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ثى

ئي »زېگۀٍىىي ۋە « ثىس ئبٌالھٕىڭ ئىٍىىسىّىس! ۋە ثىس ئبٌالھ جەرەپىە لبٍحىّىس! زېطۇْ»ئۇ: 
ئبٌالھ! ِېٕىڭ ِۇضىجىحىّگە ئبضبضەْ ِبڭب ئەجىر ثەرضەڭ! ئي ئبٌالھ! ضەْ ذبٌىطبڭ ِبڭب 

  .زېسى -ئبڭٍىغبْ، زېگۀٍىىىٕي « ثۇٔىڭسىٓ ٍبذػىطىٕي ئىس ثبضبر لىٍىپ ثەرضەڭ! زېطۇْ
ئبثسۇٌالھ ئۇزا ثىر لبٔچە وۈْ ئورٔىسىٓ جۇراٌّىسى، ثىر ئەجىگىٕي پەٍغەِجىرىّىس ئۇٔي 

 .ٍولالپ وەٌسى ۋە ئۇٔىڭ ثىٍەْ ذوغٍىػىپ ئىػىىحىٓ چىمبً زېگۀسە ئبثسۇٌالھ جبْ ئۈززى
ۋە لوٌىٕي  پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ِۇثبرەن لوٌي ثىٍەْ ھەِراھىٕىڭ وۆزىٕي ٍۇِسۇرۇپ لوٍسى

 ئبضّبٔغب وۆجۈرۈپ جۇرۇپ: 
ئي ئبٌالھ! ئبثسۇٌالھٕي وەچۈرگىٓ! ئۇٔىڭ ھبٍبت زەرىجىطىٕي ِبڭب ٍېمىٓ لىٍغىٓ!  -

ھبٍبت لبٌغبٔالرغب، ئۇٔىڭسىٓ ٍبذػىطىٕي ئىسثبضبر لىٍىپ ثەرگىٓ! ثىسٔي ۋە ئۇٔي وەچۈرگىٓ! 
 -، ٔۇرالٔسۇرۇپ ثەرگىٓ! ئي جەِئىٌ وبئىٕبجٕىڭ جەرثىَىچىطي! ئۇٔىڭ لەثرىطىٕي وېڭەٍحىپ

ٌېىىٓ ئۇِّۇ ضەٌەِە، ئېرى ئبثسۇٌالھٕىڭ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِسىٓ  .زەپ زۇئب لىٍسى
ئي ئبٌالھ! ِەْ ِۇغۇ ِۇضىجەجىە ئبضبضەْ »رىۋاٍەت لىٍىپ ثەرگەْ ضۆزىٕي ئەضٍەپ: 

 ئي ئبٌالھ! ِبڭب ئۇٔىڭسىٓ ٍبذػىطىٕي»ٌېىىٓ:  .زېسى« ضۀسىٓ ئەجىر جەٌەپ لىٍىّەْ
زېگەْ ضۆزٔي لىٍىػمب جىٍي ثبرِىسى، ِۇضۇٌّبٔالر ثۇ ِۇضىجەجىە « ئىسثبضبر لىٍىپ ثەرضەڭ!

 .ئۇالر ثۇٔسىٓ ثۇرۇْ ھېچىىّٕىڭ ِۇضىجىحىگە ثۇٔچىٍىه لبٍغۇرِىغبْ ئىسى .لبجحىك لبٍغۇرۇغحي
ثۇ ۋالىححب، ئۇِّۇضەٌەِۀىڭ  .زەپ ٔبَ ثەرزى« ئەرەثٍەرٔىڭ جۇي ئبٍبٌي»ئۇِّۇضەٌەِەگە: 

ٕىسە، جېري لبٔبت لۇٍرۇلي جوٌۇق ٍېحىٍّىگەْ وىچىه لۇظ وەثي، ضەثٌ ثبٌىطىسىٓ ثبغمب ِەزى
  .ئۇرۇق ـ جۇغمبٍٔىرى لبٌّىغبْ ئىسى

ِۇھبجىر ۋە ئۀطبرىالر ئۆز زېّّىطىسە ئۇِّۇ ضەٌەِۀىڭ ھەلمي ثبرٌىمىٕي ھېص لىٍىػحي 
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رى ضىسزىك )ئبٌالھ ئۇٔىڭسىٓ ۋە ئۇٔىڭ ئېرىگە جۇجمبْ لبرىٍىك ئىسزىحي جۈگىػي ثىٍۀال، ئەثۇثەو
ئبٔسىٓ  .رازى ثوٌطۇْ!( ئۇِّۇ ضەٌەِەگە، ذېرىسار ثوٌۇپ وەٌسى، ئۇ ثۇ جەٌەپىە ِبلۇي زېّىسى

ئبٔسىٓ وېَىٓ رەضۇٌۇٌالھ وەٌسى، ئۇِّۇضەٌەِە  .ئۆِەر وەٌسى، ئۇٔىّۇ ئەثۇثەورىسەن لبٍحۇرزى
 رەضۇٌۇٌالھمب: 

ثىرىٕچىسىٓ ِەْ وۈٔسەغٍىىي ٍبِبْ  ـ ٍب رەضۇٌۇٌالھ! ِۀسە ئۈچ ذىً ذىطٍەت ثبر!
ئبٍبي، ِۀسىٓ ذبپب ثوٌۇپ ِبڭب ئبچچىمىڭ وەٌطە ئبٌالھٕىڭ ِېٕي ئبزاثٍىػىسىٓ لورلىّەْ، 

پەٍغەِجەر  .زېسى -ئۈچىٕچىسىٓ ِېٕىڭ ثبالَ ثبر،  .ئىىىىٕچىسىٓ ِەْ ٍبغىٕىپ لبٌغبْ ئبٍبي
 ئەٌەٍھىططبالَ: 

ھ جبئبالزىٓ، ضۀسىٓ ثۇ ئىػٕي ـ ضەْ زېگەْ وۈٔسەغٍىىىە وەٌطەن، ِەْ ئبٌال
وەجىۈزۈۋېحىػٕي جىٍەٍّەْ، ٍېػىُ چوڭ زېَىػىە وەٌطەن، ِېٕىڭّۇ ٍېػىُ چوڭ، ثبالَ ثبر 

ئبٔسىٓ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ئۇٔي  .زېسى -زېگۀگە وەٌطەن، ضېٕىڭ ثبالڭ ِېٕىڭّۇ ثبالَ، 
  .ٔىىبھىغب ئبٌسى

ٍىپ، ئۇٔىڭغب ئبثسۇٌالھحىّٕۇ ٍبذػي ئبٌالھ ئۇِّۇ ضەٌەِۀىڭ زۇئبضىٕي ئىجبثەت لى
ِبٔب ثۈگۈٔسىٓ ثبغالپ، ِەذسۇَ لەثىٍىطىسىٓ ثوٌغبْ ھىٕسى  .وىػىٕي ئىسثبضبر لىٍىپ ثەرزى

)ئۇِّۇ ضەٌەِە(، ٍبٌغۇزال، ضەٌەِۀىڭ ئبٔىطي ثوٌّبضحىٓ ثەٌىي پۈجىۈي ِۆئّىٍٕەرٔىڭ ئبٔىطي 
  .ثوٌۇپ لبٌسى

ئۇ ھىجىرٍۀىڭ بْ ٍۀە ثىر لىططىطي ثوٌۇپ، ئۇٔىڭ ئىطالَ جبرىرىسا ِەغھۇر ثوٌۇپ لبٌغ
غب ئبٌسى ثىٍەْ ئۆزىٕىڭ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِ وىَىٓ زىٓ«ھۇزەٍجىَە ضۈٌھىطي»ٍىٍي  - 7

لۇرثبٌىمىٕي ضبھبثىالرغب وۆرضۈجۈپ جۇرۇپ ثوغۇزالظ ۋە چىچىٕي ئبٌسۇرۇظ ئبرلىٍىك ئۆٌگە 
ضبھبثىالرٔي ئبٌالھ جبئبالٔىڭ  ئۆزىٕىڭ ئەلىٍٍىمي ثىٍەْ ثېرىپ وۆرضۈجۈغىٕي جەوىٍىپ

ئبٌالھ جۀٕەجحە ئۇِّۇضەٌەِۀىڭ ٍۈزىٕي ٔۇرالٔسۇرۇۋەجطۇْ! ئبٌالھ  .غەزىپىسىٓ ضبلالپ لبٌغبْ
 ئۇٔىڭسىٓ رازى ثوٌطۇْ! 

، ئۇِّۇ ضەٌەِە رەزىَەٌالھۇ ئۀھبزىٓ ِۇٔساق رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇوي - 9117/ 5517
ئەٌي ۋە فبجىّە رەزىَەٌالھۇ ، ھۇضەٍٓ، ھەضەْپەٍغەِجەر ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ 

ذبش ، ئۀھۇِالرٔىڭ ئۈضحىگە ثىر ٍېپىٕچىٕي ٍېپىپ: ئي رەثجىُ! ثۇالر ِېٕىڭ ئەھٍي ثەٍحىّسۇر
)غۇ چبغسا(  .زېسى ئۇالرٔي گۇٔبھحىٓ ٍىراق لىٍغىٓ ۋە جبِبِەْ پبوٍىغىٓ! .وىػىٍىرىّسۇر

، زەپ ضورىغبٔىسى ِۀّۇ ئۇالر ثىٍەْ ثىرگىّۇ؟ ئۇِّۇ ضەٌەِە رەزىَەٌالھۇ ئۀھب: ئي رەضۇٌۇٌالھ!
پەٍغەِجەر ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ ئۇٔىڭ ضۆزىگە جبۋاثەْ: ئي ئۇِّۇ ضەٌەِە! ضەْ 

 (3871)جىرِىسى:  .زېسى، ٍبذػىٍىك ئۈضحىسە

پەٍغەِجەر ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەِٕىڭ ئۆگەً ثبٌىطي ئۆِەر ئىجٕي   -  5518/9118
ئي پەٍغەِجەرٔىڭ ئبئىٍىطىسىىىٍەر! اٌٍە }ِۇٔساق زەٍسۇ:  رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ ئەثۇ ضەٌەِە

)ضۈرە  {لىٍىػٕي ۋە ضىٍەرٔي جبِبِەْ پبن لىٍىػٕي ذبالٍسۇ ضىٍەرزىٓ گۇٔبھٕي ضبلىث

ئبٍەت(زېگەْ ثۇ ئبٍەت پەٍغەِجەر ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەِگە ئۇِّۇ  - 33، ئەھساة
، پەٍغەِجەر ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ فبجىّە، غۇ چبغسا .ثوٌسىضەٌەِۀىڭ ئۆٍىسە ٔبزىً 

ئۇالرٔىڭ ئۈضحىگە ثىر ٍېپىٕچىٕي ، ھەضەْ ۋە ھۇضەٍٓ رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇِالرٔي چبلىرىپ
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ئۇٔىڭغىّۇ ، ئەٌي رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئبرلىطىسا جۇرغبْ ئىسى .ٍبپحي
ئۇالرٔي گۇٔبھحىٓ  .ٔسىٓ: ئي رەثجىُ! ثۇالر ِېٕىڭ ئەھٍي ثەٍحىّسۇرئب، ثىر ٍېپىٕچىٕي ٍبپحي

)غۇ چبغسا( ئۇِّۇ ضەٌەِە رەزىَەٌالھۇ ئۀھب: ئي  .ٍىراق لىٍغىٓ ۋە جبِبِەْ پبوٍىغىٓ! زېسى
پەٍغەِجەر ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ، زەپ ضورىغبٔىسى اٌٍۀىڭ رەضۇٌي! ِۀّۇ ئۇالر ثىٍەْ ثىرگىّۇ؟

، گە جبۋاثەْ: ضەْ ئۆز ئورٔىڭسا جۇرضبڭّۇ )ئەھٍي ثەٍحىّطەْۋەضەٌٍەَ ئۇٔىڭ ضۆزى
 .زېسى، ضەْ ٍبذػىٍىك ئۈضحىسىطەْ، ٍېپىٕچىٕىڭ ئبضحىغب وىرىػىڭگە ھبجەت ٍوق(

 (3787)جىرِىسى: 
 

 ثبغمب ضبھبثە رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇِالرٔىڭ پەزىٍەتٍىرى .سىٕچي ثبپضەوىى
 ٔىڭ پەزىٍىتيدۇررە رەزىَەٌالھۇ ئۀھب

ئەثۇ ٌەھەثٕىڭ لىسى زۇررە رەزىَەٌالھۇ ئۀھب ِۇٔساق زېگەْ: ِەْ ئبئىػە  - 5515/9113
پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ وىرىپ وەٌسىسە: ِبڭب ثىر لبچب ، رەزىَەٌالھۇ ئۀھبٔىڭ ٍېٕىسا ئىسىُ

ثىراق چۆگۈٕٔي ِەْ ، ئبئىػە ئىىىىّىس چۆگۈٔگە ٍۈگۈرزۇق .زېسى ضۇ ئەوېٍىپ ثېرىڭالر!
ئبٔسىٓ ِبڭب لبراپ:  .پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ جبھبرەت ئبٌسى .ٍىپ ثەرزىُضۇ ئەوې، ئېٍىۋېٍىپ

 (27463)ئەھّەز:  .زېسى، ِۀّۇ ضۀسىٓ، ضەْ ِۀسىٓ
 ٔىڭ پەزىٍىتيرۇِەٍطە ثىٕتي ِىٍھبْ رەزىَەٌالھۇ ئۀھب

ئىطالَ زىٕي ِەزىٕىگە جبرلىٍىػحىٓ ذېٍي ثۇرۇٔال، رۇِەٍطە ئۆزىٕىڭ ٍبذػي ِىجەزى، 
زېھٕي ۋە ِۇضحەلىً پىىىر لىالالٍسىغبٍٔىمي، پىىىرىٕىڭ ئوچۇلٍىمي ثىٍەْ جؤۇٌغبْ ئۆجىۈر 

لبجبرٌىك ٔۇرغۇْ ئىطىّالر ثىٍەْ چبلىراجحي، ئەِّب  ...ثبغمىالر ئۇٔي رۇِەٍطە، غۇِەٍطە .ئىسى
ثىر جبرىرچىٕىڭ ئېَحىػىچە، ئۇٔىڭ ئىطّي ضەھٍە  .ئۇالر ئۇٔىڭ ٌەلىّىسىٕال ئىجبرەت ئىسى

ئۇِّۇ ضۇٌەٍُ زەضٍەپحە ِبٌىه ئىجٕي  .َىٕچە ئۇِّۇ ضۇٌەٍُ زەپ ئبجبٌغبْ ئىسىثوٌۇپ، وې
ٔەزىرگە ٔىىبھالٔغبْ، پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ِەغھۇر ضبھبثىٍىرىسىٓ ثىرى ثوٌغبْ 

 . ئۀەش ئىجٕي ِبٌىه ـ زەي ئۇِّۇ ضۇٌەٍّٕىڭ ِبٌىه ئىجٕي ٔەزىرزىٓ ثوٌغبْ ئوغٍي ئىسى
ئۇ ھۆرِەجٍىه  .ِەزىٕىسىىي ئىطالِٕي زەضٍەپ لوثۇي لىٍغبٔالرزىٓ ئىسىئۇِّۇ ضۇٌەٍُ 

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ِەزىٕىگە جۇٔجي جەغۋىمبجچي ٍبوي ئىطالَ ئەٌچىطي لىٍىپ 
ئەۋەجىەْ ـ ثىٍىٍّىه، ئىطالَ زەۋىحىگە ئۆزىٕي ئبجىغبْ، ئۇضحب ٔبجىك ِۇضئەة ئىجٕي ئۆِەٍرٔىڭ 

ثىرىٕچي  .ثىرىٕچي ئەلەثە ثەٍئىحىسىٓ وېَىٕىي ئىع ئىسىئۇ  .جەضىرىگە ئۇچرىغبْ ئىسى
ئبزەَ ِەوىىٕىڭ ضىرجىسىىي ئەلەثەگە ثېرىپ، پەٍغەِجەر  12ئەلەثە ثەٍئىحىسە ِەزىٕىٍىه 

ئەٌەٍھىططبالِغب ثەٍئەت لىٍغبْ، ثۇ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئۇزۇْ ٍىٍالرزىٓ ثۇٍبٔمي 
 . ىسىىي چوڭ ئىع ئىسىپەٍغەِجەرٌىه ۋەزىپىطىٕي ئبزا لىٍىع ٍوٌ

ئۇِّۇ ضۇٌەٍُ ئېرى ِبٌىه ئىجٕي ٔەزىرٔىڭ رۇذطىحىطىس ئىطالَ زىٕىٕي لوثۇي لىٍىػٕي 
ال ئۆزىٕىڭ سېسىِبٌىه ثۇٔىڭسىٓ ذۇغبي ثوٌّىسى، ثوٌۇپّۇ ئبٍبٌي وىػىٍەرٔىڭ ئبٌ .لبرار لىٍسى

ي ئىّبٕٔىڭ ئىطالِٕي لوثۇي لىٍغبٍٔىمىٕي ئبغىبرا ئېالْ لىٍغىٕىسا، ئوغٍي ئۀەضىە ٍېڭ
  .وۆرضەجّىٍىرىٕي ئۆگەجىىٕىسە لبجحىك غەزەپٍىٕىپ وەجحي

ئۇِّۇ ضۇٌەٍّٕىڭ جۇي لبٌغبٍٔىمىٕي ئۇلۇپ، ئەثۇ جەٌھە زەپ ئبجبٌغبْ زەٍس ئىجٕي ضەھً 
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ئۇِّۇ ضۇٌەٍّٕىڭ  .ئۇٔىڭغب ثبغمىالرزىٓ ثۇرۇٔراق جوً لىٍىع جەوٍىپي لوٍۇظ لبرارىغب وەٌسى
چۈٔىي ئۇ وۈچٍۈن،  .ئۆزىٕىڭ ِۇجٍەق ئىػۀچي ثبر ئىسىئۇٔي رەت لىٍّبٍسىغبٍٔىمىغب 

جبضبرەجٍىه، ٔبھبٍىحي ثبً، ثبغمىالرٔىڭ ھەۋىطىٕي لوزغبٍسىغبْ ھەغەِەجٍىه ئۆٍٍىرى ثبر 
جېرىّۇ ِۇھىّي، ئۇ ئۇِّۇ ضۇٌەٍّگە  .ئبزەَ ثوٌۇپ، ِبھىر چەۋۀساز، ئۇضحب ِەرگەْ ئىسى

 . ئوذػبغال، ثۀۇ ٔەججبر جەِەجىسىٓ ئىسى
ئەثۇ جەٌھە ئۇِّۇ ضۇٌەٍّٕىڭ ئۆٍىگە  .جەٌھە ئۇِّۇ ضۇٌەٍّٕىڭ ئۆٍىگە لبراپ ِبڭسى ئەثۇ

ئىػىىٕي چەوحي، ئۇِّۇ ضۇٌەٍُ وىرىػىە ئىجبزەت ثەرزى، ئۆٍسە ئوغٍي  .ٍېحىپ وەٌسى
ئەثۇ جەٌھە ئۆزىٕىڭ وېٍىع ضەۋەثىٕي ئېَحىپ، ئۇٔىڭغب جوً لىٍىع  .ئۀەضّۇ ثبر ئىسى

 . جەوٍىپىٕي لوٍسى
ئي ئەثۇ جەٌھە! ضىسگە ئوذػبظ ثىر ئبزەِٕىڭ جەوٍىپىٕي رەت لىٍّبٍّەْ، ئەِّب ضىس  -

  .زېسى ئۇِّۇ ضۇٌەٍُ -وبپىر، ئبٌالھمب ئىػۀّەٍطىس، غۇڭب ضىس ثىٍەْ جوً لىالٌّبٍّەْ، 
ئەثۇ جەٌھە لبٍحىپ وېحىپ، ئۇِّۇ ضۇٌەٍّٕىڭ ضۆزٌىرىٕي چوڭمۇر ِۇالھىسە لىٍسى، 

 ٍېٕىغب لبْ ـ لېٕىغب پبجّىغبْ ھبٌسا لبٍحىپ وەٌسى ۋە: ئبٔسىٓ ئۇِّۇ ضۇٌەٍّٕىڭ
ِەْ ضىسٔىڭ جەوٍىپىڭىسٔي چىٓ وۆڭٍۈِسىٓ لوثۇي لىٍسىُ، ثىر ئبٌالھحىٓ ثبغمب ئىالھ  -

غۇٔساق  .زېسى -ٍوق، ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىططبالَ ئبٌالھٕىڭ ئەٌچىطي زەپ گۇۋاھٍىك ثېرىّەْ، 
وٍي ثوٌسى، ئۇٔىڭ ئوغٍي ئۀەش ٔبھبٍىحي ذۇغبي لىٍىپ ئۇِّۇ ضۇٌەٍُ ثىٍەْ ئەثۇ جەٌھۀىڭ ج

  .ثوٌۇپ وەجحي
ئۇِّۇ ضۇٌەٍُ ئۆزىٕىڭ ثبر وۈچىٕي ۋە جبالٔحىٕي ئىطالَ ئىػٍىرى ئۈچۈْ ئبجىغبْ ٍېڭي 

ئەثۇ جەٌھە ئىىىىٕچي ئەلەثە ثەٍئىحىسە پەٍغەِجەر  .ئېرىسىٓ ٔبھبٍىحي ذۇغبٌٍىك ھېص لىٍسى
ٍۀە ثىر رىۋاٍەجحە ئۇٔىڭ ثىٍەْ  .زەِٕىڭ ثىرضي ئىسىئب 73ئەٌەٍھىططبالِغب ثەٍئەت لىٍغبْ 
ئۇٔىڭسىٓ ثبغمب ئبٍبٌالرزىٓ ٔۇضەٍجە ثىٕث وەئت ۋە ئەضّب  .ئبٍبٌي ئۇِّۇ ضۇٌەٍّّۇ ثبر ئىسى

 . ثىٕث ئەِىر لبجبرٌىمالرِۇ ئەلەثەزە پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِغب ثەٍئەت لىٍغبْ ئىسى
ھەجحب پەٍغەِجەر  .جبٍىپ ئىرالش لىٍسىئەثۇ جەٌھە پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِغب ئب

ئەٌەٍھىططبالَ ئۇٔىڭغب ئبزەجحىىىچە لبراپ لوٍطب، پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ غېرىٓ 
ئۇ ثبرٌىك چوڭ غبزاجالرزىٓ لېٍىپ  .ٔۇجۇلٍىرىٕي ئبڭٍىطب جوٌىّۇ ذۇغبي ثوٌۇپ وېحەجحي

رىگە ۋە راھەت ـ پبراغەجىە ِبي ـ زۇَٔبغب ئۆزىٕي ئۇرِىغبْ، زۇَٔب غەھۋەجٍى .لبٌّىغبْ ئىسى
ئېَحىٍىػىچە، ئۇٔىڭ  .ئۇ وۆپ روزا جۇجبجحي .ثېرىٍّىگەْ ھبٌەجحە، ئبززىٌ جۇرِۇظ وەچۈرزى

ِەزىٕىسە ذورِب ۋە ئۈزۈٍِەر ثبر، ئوجحۇرىطىسا ضۇ ئېمىپ جۇرىسىغبْ وبجحب ثىر ِېۋىٍىه ثېغي ثبر 
ۇۋاجمبْ چبغسا، رەڭسار پەٍٍىه ثىر وۈٔي ئۇ ثېغىسىىي زەرەذٍەرٔىڭ ضبٍىطىسا ٔبِبز ئول .ئىسى

ٓ ئۇچۇپ وەجحي، ئۇٔىڭ زىممىحي ثۆٌۈٔۈپ وېحىپ، لبٔچە رەوئەت ٔبِبز سېسىثىر لۇظ ئۇٔىڭ ئبٌ
ٍب رەضۇٌۇٌالھ! ۋەزە ثېرىّۀىي، ثۇ ثبغٕي ئبٌالھ جبئبالٔىڭ  - ،ئولۇغبٍٔىمىٕي ئەضٍىَەٌّەً لبٌسى

 . ٍوٌىسا ضەزىمە لىٍىۋېحىّەْ
ضۇٌەٍُ ثبغمىالرغب ئۈٌگە ثۇالرٌىك ثىر ھەلىمىٌ ئىطالِىٌ ئبئىٍە لۇرۇپ، ئەثۇ جەٌھە ۋە ئۇِّۇ 

 .ثبرٌىمىٕي پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِغب، ِۇضۇٌّبٔالرغب ۋە ئىطالَ ئىػٍىرىغب ثېغىػٍىسى
ثەزىسە ٔبِبز ۋالحي وېٍىپ  .پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ زائىُ ئۇالرٔىڭ ئۆٍىگە وېٍىپ جۇراجحي

ثەزى چۈظ ۋالىحٍىرى  .ثەرگەْ ثىر پبالزٔىڭ ئۈضحىسە ٔبِبز ئولۇٍححيلبٌطب، ئۇِّۇ ضۇٌەٍُ 
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ئۇ ئۇذٍىغبْ چبغسا، ئۇِّۇ ضۇٌەٍُ ئۇٔىڭ پىػبٔىطىسىىي  .ئۇالرٔىڭ ئۆٍىسە ٍېحىپ ئبراَ ئبالجحي
ثىر لېحىُ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ چۈغٍۈن ئۇٍمىطىسىٓ ئوٍغىٕىپ،  .جەرٌەرٔي ضۈرجەجحي

 ئۇٔىڭسىٓ:
 . زەپ ضورىسى - ەٍُ! ٔېّە لىٍىۋاجىطەْ؟ئي ئۇِّۇ ضۇٌ -
زەپ  -ِەْ جەر جبِچىٍىرىٕي ضىسزىٓ چىممبْ ثەرىىەت ھېطبثالپ، ضۈرىحىۋاجىّەْ، -

  .جبۋاة ثەرزى ئۇ
ئۇِّۇ ضۇٌەٍُ ئۇٔىڭغب  .ٍۀە ثىر لېحىُ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ئۇالرٔىڭ ئۆٍىگە ثبرزى

ئەِّب پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ئۇٔىڭغب ئېغىس ذورِب ۋە ضېرىك ِبً ثىٍەْ زاضحىربْ ضبٌسى، 
ئۇ پبت ـ پبت ئوغٍي ئۀەضحىٓ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِغب  .جەگّىسى، ئۇ روزا جۇجۇۋاٌغبْ ئىسى
ثبغمىالر پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئۇِّۇ ضۇٌەٍّگە ۋە  .جبغبرالپ ذورِب ئەۋەجىپ جۇراجحي

ٍىسىغبٍٔىمىٕي ثبٍمبپ، ئۇٔىڭ ضەۋەثىٕي ضورىغىٕىسا، ئۇٔىڭ ئبئىٍىطىگە ئبالھىسە ھېطساغٍىك لى
 ئۇ:

زەپ جبۋاة ثەرگەْ  -ئۇِّۇ ضۇٌەٍّٕىڭ لېرىٕسىػي ِېٕىڭ ٍېٕىّسا ئۆٌحۈرۈٌگەْ،  - 
 . ئىسى

ئۇِّۇ ضۇٌەٍّٕىڭ ئۇِّۇ ھەراَ زەپ ئبجىٍىسىغبْ ثىر ھەِػىرىطي ثبر ثوٌۇپ، ئۇ ِەغھۇر 
ئۇِّۇ ھەراَ ثىر زېڭىس ئۇرۇغىسا زېڭىسزا ئۆٌۈپ  .ضبھبثە ئۇثبزە ئىجٕي ضبِىحٕىڭ ئبٍبٌي ئىسى

ئۇِّۇ ضۇٌەٍّٕىڭ ٍوٌسىػي ئەثۇ جەٌھەِۇ ئۈچىٕچي  .وېحىپ، ضېپرۇضمب زەپٕە لىٍىٕغبْ ئىسى
 . ذەٌىفە ئوضّبٕٔىڭ زەۋرىسە ثىر زېڭىس ئۇرۇغىسا غېھىث ثوٌۇپ، زېڭىسغب زەپٕە لىٍىٕسى

ئوھۇز  .ىمٍىرى ثىٍەْ جؤۇٌغبْ ئىسىئۇِّۇ ضۇٌەٍّّۇ ئۇرۇغالرزىىي غەٍرىحي ۋە لەھرىّبٍٔ
غبزىحي جەرٍبٔىسا، ئۇ وۆڭٍىىىٕىڭ لېحىغب ثىر ذۀجەرٔي ئېطىپ ٍۈرۈپ، ٍبرىسارالرغب ضۇ 

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِغب لىٍىٕغبْ ھۇجۇِالر ثەن وۈچىَىپ  .ثەرزى، ھبٌىسىٓ ذەۋەر ئبٌسى
ا، پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ذۀسەن غبزىحىس .سېسىوەجىەْ چبغسا، ثبر وۈچي ثىٍەْ ئۇٔي لوغ

 ئۇٔىڭ ثىر ذۀجەر وۆجۈرۈۋاٌغبٍٔىمىٕي وۆرۈپ، ئۇٔي ٔېّە لىٍىسىغبٍٔىمىٕي ضورىسى، ئۇ:
 . زېسى -ثۇٔي غبزاجحىٓ لبچمبٔالرغب لبرغي جەٍَبرالپ لوٍسۇَ،  - 
 . زېسى پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ -ئبٌالھ غۇ ئبرلىٍىك ضۀسىٓ رازى ثوٌطۇْ!  -

ۋە لىَىٕچىٍىممب زۇچ وەٌگەْ وۈٍٔەرزە، ئۇِّۇ ضۇٌەٍُ ئبجبٍىپ ئېغىر ثېطىك ثەذحطىسٌىه 
ٍوٌسىػي ِېۋىٍىه ثبغمب لبراظ ئۈچۈْ چىمىپ وەجىۀسە،  .ۋە چىساِچبٍٔىمىٕي ٔبِبٍبْ لىٍسى

ئۇٔىڭ وىچىه ئوغٍي ئۆِەٍر وېطەي ثىٍەْ ئۆٌۈپ وەجحي، ئۇ ثبٌىطىٕي ٍۇٍۇپ، وېپۀٍىسى، 
ئىػٕي ئەثۇ جەٌھەگە ذەۋەر لىٍّبضٍىمٕي، ثۇ ئىػٕي ئۆزى ئېَحّبلچي ئۆٍىسىىي ثبغمىالرغب ثۇ 
ئۇ  .ئۇِّۇ ضۇٌەٍّٕىڭ ئبثسۇٌالھ ئىطىٍّىه ٍۀە ثىر ئوغٍي ثبر ئىسى .ثوٌۇۋاجمبٍٔىمىٕي ئېَححي

ئبثسۇٌالھٕي جۇغۇپ ثىر ٔەچچە وۈٔسىٓ وېَىٓ، ثۇۋالٕي ئۀەضىە لوغۇپ، ثىر جبغبر ذورِب 
پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ثۇۋالٕي  .بالِٕىڭ لېػىغب ئەۋەجحيثىٍەْ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىطط

 .ٍوجىطىغب ئوٌحۇرغۇززى، ذورِىٕي ٍۇِػبق چبٍٕبپ، ئبٔسىٓ ثۇۋالٕىڭ ئېغىسىغب ضېٍىپ لوٍسى
 ثوۋاق ذورِىٕي ٌەززەجٍىٕىپ غوراغمب ثبغٍىسى، پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ:

ئبثسۇٌالھ چوڭ ثوٌسى، وېَىٓ  .زېسى -ئۀطبرىالر پەلەت ذورِىٕي ٍبذػي وۆرىسۇ،  -
 . ئۇٔىڭ ٍەجحە ثبٌىطىٕىڭ ھەِّىطىال لۇرئبٕٔي ٍبزٌىغبْ ئىسى
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ئۇٔىڭ  .ئۇِّۇ ضۇٌەٍُ ثىر ئۈٌگىٍىه ِۇضۇٌّبْ، ئۈٌگىٍىه ئبٍبي ۋە ئۈٌگىٍىه ئبٔب ئىسى
ئۇ ئېػىپ ـ جېػىپ جۇرغبْ ِبي ـ  .ئبٌالھمب ئبجبٍىپ وۈچٍۈن ۋە جەۋرۀّەش ئىّبٔي ثبر ئىسى

ۋە راھەت ـ پبراغەجٕىڭ ئۆزىٕىڭ ئىّبٔىغب ۋە ثبٌىٍىرىٕي جەرثىَىٍىػىگە جوضبٌغۇ ثوٌۇغمب  زۇَٔبٔىڭ
ئۇ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِغب ٔبھبٍىحي ئىرالش لىٍغبْ ثوٌۇپ، ئوغٍي ئۀەضٕي  .ٍوي لوٍّىسى

ئۇ ثبٌىٍىرىٕي ئوثساْ جەرثىَىٍەظ ِەضئۇٌىَىحىٕي ئۈضحىگە  .ئۇٔىڭ ذىسِىحىٕي لىٍىػمب ئبجىسى
پەلەت ئبٌالھٕىڭ رازىٍىمي ئۈچۈْ ٍبغبٍسىغبْ ھەلىمىٌ ثىر ئىطالِي جەِئىَەت  .ئبٌسى

لۇرۇغحب، ثبغمب ِۇضۇٌّبٔالر ثىٍەْ ئېغىرچىٍىك ۋە ذۇغبٌٍىمالرزىٓ جەڭ ثەھرىّەْ ثوٌۇپ، 
 . ئىجحىّبئىٌ ھبٍبجحب چوڭ روي ئوٍٕىسى

پەٍغەِجەر ، رىۋاٍەت لىٍىسۇويجبثىر ئىجٕي ئبثسۇٌالھ رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇِب  - 8992/ 5511
، لبرىطبَ، ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ: ِەْ چۈغۈِسە جۀٕەجىە وىرىپحىّەْ

 ( 3679)ثۇذبرى:  .ئەثۇ جەٌھۀىڭ ئبٍبٌي )ئۀەضٕىڭ ئبٔىطي( رۇِەٍطە )جۀٕەجحە( جۇرغىسەن

پەٍغەِجەر  ،ئۀەش رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇوي  -  5511/8993
ئەٌەٍھىططبالَ ِۇٔساق زېگەْ: جۀٕەجىە وىرگەْ ۋالحىّسا ثىرىٕىڭ ئبٍبغ جىۋىػىٕي ئبڭالپ: 

زەپ جبۋاة  “ثۇ ِىٍھبٕٔىڭ لىسى غۇِەٍطب”ِبڭب: ، زەپ ضورىغبٔىسىُ “ثۇ وىُ؟ ”

 (2456)ِۇضٍىُ:  .ثېرىٍسى
 پەزىٍىتي ٔىڭرەزىَەٌالھۇ ئۀھب ثىٕتي ئەثۇ ثەورىئەضّب 

ئەثۇ ثەورى، ھبٍبجىسا وىػىٕىڭ زىٍىٕي ضۆٍۈٔسۈرگىسەن پەزىٍەت، ئەضّب ثىٕحي 
چۈٔىي ئۆزى ثوٌطب  .ئبرجۇلچىٍىك ۋە ئۇٌۇغٍۇلٕي ئۆزىگە ِۇجەضطەَ لىٍغبْ ثىر ئبٍبٌسۇر

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئەڭ ٍېمىٓ زوضحي ئەثۇ ثەورى ضىسزىمٕىڭ ٍۀي ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ 
ئۇٔىڭ لىس  .وَېىٕىي ذەٌىپىطي ئەثۇ ثەورىٕىڭ لىسىسۇرپەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِسىٓ 

ئۇٔسىٓ  .لېرىٕسىػي ثوٌطب پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئبٍبٌي ئبٔىّىس ھەزرىحي ئبئىػەزۇر
پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ  .ثبغمب ئۇٔىڭ ثوۋىطي، ٍۀي ئەثۇ ثەورىٕىڭ ئبجىطي ئەثۇ ئەجىَك

ئەۋۋاَ ۋە ئوغٍي ئبثسۇٌالھ ئىجٕي زۇثەٍر ٍبرزەِچىطي ثوٌغبْ ئېرى زۇثەٍر ئىجٕي 
ئۇٔىڭ ثبغمىالرغب چېحىٍغبْ غەرىپىٕي لوٍۇپ  .ضبھبثىالرزىٕسۇر )ئبٌالھ ئۇالرزىٓ رازى ثوٌطۇْ!(

 . ئەثۇ ثەورىٕىڭ لىسى ئەضّب ثوٌغبٍٔىمىٕىڭ ئۆزىال ئۇٔىڭ غەرەپٍىٕىػىگە ٍېحەرٌىىحۇر
ئبزەَ ئىّبْ  17ىڭسىٓ ثۇرۇْ پەلەت ئەضّب زەضٍەپ ئىّبْ ئېَحمبٔالرزىٓ ثىرى ثوٌۇپ، ئۇٔ

زېگەْ ٔبِغىّۇ ئىگە ثوٌغبْ ثىر پەزىٍەت « ئىىىي ثەٌۋاغ ئىگىطي»ئەضّب ٍۀە  .ئېَحمبْ ئىسى
ئىگىطي ثوٌۇپ، ئۇ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ثىٍەْ ئبجىطي ِەزىٕىگە ھىجرەت لىٍىسىغبْ وۈٔي 

جبڭىسىغبْ ٔەرضە جبپبٌّىغبٔسا ئۆزىٕىڭ  ئۇالرغب ئوزۇلٍۇق ۋە ضۇ جەٍَبرالپ ثېرىپ، ثۇ ٔەرضىٍەرٔي
ثەٌۋىغىٕي ئوجحۇرىسىٓ ٍىرجىپ ثىر پبرچىطىسا ئوزۇق ذبٌحىطىٕي، ٍۀە ثىرىسە جوٌۇِٕي 
ثبغٍىغبٔسا پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ئۇٔىڭ ئۈچۈْ ئبٌالھحىٓ جۀٕەجحە ئىىىي ثەٌۋاغ ثېرىػىە 

 . گەْ ٔبِغب ئىگە ثوٌغبْزې« ئىىىي ثەٌۋاغ ئىگىطي»زۇئب لىٍغبْ، غۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇ 
ئۇ زۇثەٍر ئىجٕي ئەۋۋاَ ثىٍەْ ٔىىبھالٔغبٔسا زۇثەٍر ثوٌطب لوٌىسا ٔە ذىسِىحىٕي لىٍىسىغبْ 
ذىسِەجچىطي ٔە ثىر ئېحىسىٓ ثبغمب ئبئىٍىطىٕي ثبٍبغبت لىٍغۇزەن ِبي ـ زۇَٔبضي ٍوق 

ىسى، ئەضّب زائىُ ثىراق ئەضّب ئۇٔىڭ ئۈچۈْ ثەوال ٍبذػي ثىر ئبٍبي ئ .وەِجىغەي ٍىگىث ئىسى
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ئۇٔىڭ ذىسِىحىٕي لىٍىپ ئېحىٕي ٍېحىٍەٍححي، ئۇٔي ئوجٍىحىپ، ھەٌەپ ئېحىپ ثېرىع ئۈچۈْ 
ئبٌالھ ئۇالرغب وەڭچىٍىه ئبجب لىٍىپ ئۇالرٔي ضبھبثىٍەرٔىڭ ئەڭ  .زأالرٔي ٍۀچىَححي

 . ثبٍٍىرىٕىڭ لبجبرىسىٓ لىٍغبٔغب لەزەر ئۇ غۇ ھبٌەجحە ٍبغىسى
پ لېٍىع ئۈچۈْ ئبٌالھ ۋە ئبٌالھٕىڭ پەٍغەِجىرى جەرەپىە ئەضّبٔىڭ زىٕىٕي ضبلال

ھىجرەت لىٍىع پۇرضىحىگە ئېرىػىەْ ۋالىحٍىرى زەي ئۇٔىڭ ئوغٍي زۇثەٍرگە ثوٌغبْ ھبِىٍىٍىه 
ِەزگىٍىٕىڭ ئبذىرٌىرىغب جوغرا وەٌسى، ئۇ ئەھۋاٌىٕىڭ ثۇٔچىٍىه لىَىٕچىٍىمىسىٓ لورلّبً 

لۇثب ِەضجىسى ثبر وۀحىە ٍېحىپ ثبرغبٔسا وۆزى ئۇ زەي ِەزىٕىسىىي  .ضەپەرگە ئبجالٔسى
ِۇضۇٌّبٔالر ذۇغبٌٍىٕىپ جەوجىر ۋە جەھٍىً ئېَحىػحي، چۈٔىي جۇغۇٌغبْ ثۇ ثوۋاق  .ٍورۇزى

ئەضّب ئوغٍي ئبثسۇٌالھ  .ِەزىٕىگە ھىجرەت لىٍغۇچىالرٔىڭ ئىچىسە جۇٔجي جۇغۇٌغبْ ثوۋاق ئىسى
 .ېٍىپ ثېرىپ ئۇٔىڭ لۇچىمىغب لوٍسىزۇثەٍرٔي پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ لېػىغب ئ

ثۇ  .پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ِۇثبرەن جۈورىىٍىرى ثىٍەْ ثبٌىٕي ئېغىسالٔسۇرزى ۋە زۇئب لىٍسى
ثبٌىٕىڭ لورضىمىغب وىرگەْ جۇٔجي ٔەرضە پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ِۇثبرەن جۈورىىي 

 . ثوٌسى
ان ۋە پەزىٍەت، ئۇٌۇغٍۇق ضۈپەجٍىرى ثبر ئەضّبزا ئەرٌەرزىّۇ ئبز جېپىٍىسىغبْ ئەلىً ـ ئىسر

ئۇٔىڭ ضېرىٍَىىي ثوٌطب ئۈٌگە لىٍغۇزەن زەرىجىسە ئىسى، ثۇ ھەلحە ئوغٍي ئبثسۇٌالھ  .ئىسى
ِۇٔساق زېگەْ: ِەْ ھبِّبَ ئبئىػە ۋە ئبٔبِسەن ضېري وىػىٕي وۆرِىسىُ، ثىراق ثۇ 

ەرٔي ٍىغىپ لوٍۇپ ئىىىىطىٕىڭ ضېرىٍَىىي ئوذػىّبٍححي، ھبِّبَ ئبئىػە ثوٌطب ٔەرضىٍ
 . ھبجەجّۀٍەرگە ٍەجىۈزەن ثوٌغبٔسا ئبٔسىٓ ثېرەجحي، ئبٔبَ ثوٌطب ئەجىگە ھېچٕېّە لبٌسۇرِبٍححي

ئەضّب ھەرلبٔساق لىَىٓ ئەھۋاٌسىّۇ ئىػالرٔي ٍبذػي ثىر جەرەپ لىالالٍسىغبْ ئەلىً 
ەِراھ ثوٌۇپ ئبجىطي ئەثۇ ثەورى ئەٍٕي زاِبٔسا پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِغب ھ .ئىگىطي ئىسى

ِەزىٕىگە ھىجرەت لىٍغبٔسا ئۆٍىسە ثبر ثبرٌىك ِبي ـ ِۈٌىىٕي ثىٍٍە ئېٍىپ ِبڭغبْ ئىسى، ئۇٔىڭ 
ئېٍىپ ِبڭغبْ ِېٍىٕىڭ ضبٔي ئبٌحە ِىڭ زىرھەَ ثوٌۇپ ئۇ ئبئىٍىطىسىىىٍەر ئۈچۈْ ھېچٕېّە 

  .لبٌسۇرِىغبْ ئىسى
 ،ئۇٔحۇپ لبٌسى زېگۀسىّۇجبرىد ئەضّبٔىڭ ھبٍبجىسىىي ٔۇرغۇْ ئبالھىسە وۆرۈٔۈغٍەرٔي 

ئۇٔىڭ ئوغٍي ئبثسۇٌالھ ئىجٕي زۇثەٍر ثىٍەْ ئبذىرلي لېحىّمي ئۇچرۇغىػي ۋە ثۇ ئۇچرىػىػحب 
ٔبِبٍۀسە ثوٌغبْ ئۇٔىڭ ئۆجىۈر ئەلٍي، وەضىىٓ پوزىحطىَىطي ۋە وۈچٍۈن ئىّبٔىٕىڭ 

 ثۇ ۋەلەٌىه ِۇٔساق ئىسى:  .ضۆھجەجحىىي ئىپبزىطىٕي ھەرگىس ئۇٔحۇپ لبٌّبٍسۇ
ٍەزىس ئىجٕي ِۇئبۋىَە ۋاپبت ثوٌغبٔسىٓ وېَىٓ ئەضّبٔىڭ ئوغٍي ئبثسۇٌالھ ئىجٕي زۇثەٍرگە 
ھىجبز، ِىطىر، ئىراق، ذۇراضبْ، غبَ زىَبرٌىرىٕىڭ وۆپٍىگەْ جبٍٍىرىسىىي ِۇضۇٌّبٔالر 

ئبرىسىٓ ئۇزۇْ ئۆجّەً ئۇِەٍَە جەِەجىسىىىٍەر ھەجبج ئىجىٕي ٍۈضۈف  .ثەٍئەت لىٍسى
غۇٔىڭ ثىٍەْ ئىىىي  .أٍىمىسا ئبثسۇٌالھمب لبرغي زور لوغۇْ ِبڭسۇرزىضەلەفىَٕىڭ لوِبٔس

ئۇ جەڭسە ئۆزىگە ذبش ثبجۇرٌۇق ۋە چەۋۀسازٌىك  .جەرەپ ئوجحۇرىطىسا وەضىىٓ جەڭ ثبغالٔسى
ٌېىىٓ ئۇٔىڭ ئەجراپىسىىىٍەر پەٍسىٓ ـ پەً ئۇٔىڭسىٓ  .ثىٍەْ لەھرىّبٔالرچە ئۇرۇظ لىٍسى

ىرىسا ئبٌالھٕىڭ ئۆٍي ثىٍەْ پبٔبھالٔسى، ٍۀي ئۇ ثىر لبٔچە ئۇ ئبذ .ئبٍرىٍىػمب ثبغٍىسى
 . وىػىٍىرى ثىٍەْ ِۇلەززەش وەثىٕىڭ ئىچىسە لوغسىٕىػمب ِەججۇر ثوٌسى

ئۇ غېھىث ثوٌۇغحىٓ ثىر لبٔچە ضبئەت ئىٍگىرى ئبٔىطي ئەضّبٔىڭ لېػىغب وەٌسى، ثۇ 
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 ھەق ئۈضحىسە ئۆٌگىٕىگەئبٔىطي ئۇٔىڭ  .چبغسا ئەضّب وۆزى جۇجۇٌۇپ ٍبغىٕىپ لبٌغبْ ئىسى
ئبثسۇٌالھ ضبۋۇجىٕي . لەجئي ئىچىّٕبٍسىغبٍٔىمىٕي ثىٍسۈرزى ۋە جەرثىَە جەضەٌٍي ثەرزى

ضىٍىۋىحىپ ئۇزۇْ ئىػحبٕٔي وەٍسى ۋە جەڭٕي زاۋاِالغحۇرۇظ ئۈچۈْ ھەرەَ جەرەپىە لبراپ 
ئۇٔىڭ  .لىٍىٕسىغۇ وۈٔي لۇٍبظ پبجّبً جۇرۇپال ئبثسۇٌالھ ئىجٕي زۇثەٍر غېھىث  .ٍۈرۈپ وەجحي

 .غېھىث لىٍىٕغبٍٔىمىغب ئوْ ٔەچچە وۈْ ئۆجۈپ ئبٔىطي ئەضّب ثىٕحي ئەثۇ ثەورىّۇ ۋاپبت ثوٌسى
ئۇ ٍۈز ٍىً ئۆِۈر وۆرگەْ، ثىرەر جبي چىػي چۈغّىگەْ، ئەلٍىسىٓ ھېچ وېحىپ لبٌّىغبْ ئبٍبي 

 )ئبٌالھ ئۇٔىڭسىٓ رازى ثوٌطۇْ!(  .ئىسى

وەٍطبٔسىٓ ِۇٔساق رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇ: غبَ ذەٌمي ئىجٕي ۋەھت ئىجٕي   -  5497/8987
 .زەپ ِەضرىرە لىٍىػبجحي، زۇثەٍر رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇِبٔي: ئىىىي ثەٌجبغٍىك ئبٍبٌٕىڭ ئوغٍي

ئبٔىطي )ئەضّب رەزىَەٌالھۇ ئۀھب( ئوغٍىغب: ئي ئوغٍۇَ! ئۇالر ضېٕي ئىىىي ثەٌجبغ ثىٍەْ 
ٌجبغٕىڭ ھېىبٍىطىٕي ثىٍەِطەْ؟ ِەْ ثەٌجېغىّٕي ضەْ ئۇ ئىىىي ثە .ِەضرىرە لىٍىػىۋاجىسۇ

، ثىرىسە پەٍغەِجەر ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەِٕىڭ جۇٌۇِىٕىڭ ئبغسىٕي، ئىىىي پبرچە لىٍىپ
ذەٌك ئۇٔي ٍۀە ، غۇٔىڭسىٓ وېَىٓ .زېسى، ٍۀە ثىرىسە زاضحىرىٕىٕي ثبغٍىغبْ ئىسىُ

، اٌٍۀىڭ ٔبِي ثىٍەْ لەضەِىي .ۋېرىڭالرئىجٕي زۇثەٍر ئۇالرغب: ِەضرىرە لىٍى، ِەضرىرە لىٍطب

 (5388)ثۇذبرى:  .زەپ جبۋاة ثېرەجحي، پۈجۈْ ئەٍت ضىٍەرزە
 زەٍذ ئىجٕي ھبرىطە رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەزىٍىتي

ئىجٕي غىھبة ِۇٔساق زېگەْ: زەٍس ئىجٕي ھبرىطە رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ   -  5373/8814

 :(4653)ئەٌىەثىر .جۇٔجي ِۇضۇٌّبْ ثوٌغبْ وىػي ئىسى

)زەٍسٔىڭ ثىر جۇغمىٕي( جەثەٌە ئىجٕي ھبرىطە رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ ِۇٔساق   -  8817/ 5367
زېگەْ: پەٍغەِجەر ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەِٕىڭ ٍېٕىغب وېٍىپ: ئي رەضۇٌۇٌالھ! 

، ۀەپەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ: ئۇ ئ، زېگۀىسىُ، لېرىٕسىػىُ زەٍسٔي ِەْ ثىٍەْ وەجىىٍي لوً
ئۇ ، ثېرىپ زەٍسوە ئېَحمبٔىسىُ .زېسى، ِەْ جوضّبٍّەْ، ئېٍىپ وەجىىٓ، ئۆزى ذبٌىطب

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ٍېٕىغب وېٍىپ: ئي رەضۇٌۇٌالھ! ِەْ ضېٕي ھېچىىّگە جەڭ 
 .ئۇٔىڭ پىىرىٕىڭ ِېٕىڭىىسىٓ جوغرا ئىىۀٍىىىٕي ثىٍىپ ٍەجحىُ، وېَىٕچە .زېسى، لىٍّبٍّەْ

 ( 3825)جىرِىسى: 
 رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەزىٍىتي ئۇضبِە ئىجٕي زەٍذ

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ھبٍبجي غەَ ئۀسىػىٍىه وەٍپىَبت ثىٍەْ ِۇضىجەت ۋە 
ِۇغۇ  .زىٕٕي جەغۋىك لىٍىػٕىڭ ِەضئۇٌىَىحي گىرەٌىػىپ وەجىەْ ِۇرەوىەپ ھبٍبت ئىسى

ئۇِّۇ ئەٍّەْ ثىر ئوغۇي جۇغسى، زېگەْ ثىر ذوظ ذەۋەر وۈٍٔەرزە پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِغب: 
ثۇ ثەذحٍىه ثبال زەٍسٔىڭ ئوغٍي ئۇضبِە  .ثۇ ذەۋەرزىٓ ئۇ ٔبھبٍىحي ضۆٍۈٔسى .ٍەجىۈزۈٌسى

ئۇ  .زەپ ئبجبٌغبْ ئبٍبي ئىسى« ثەروەجۇي ھەثەغىَە»ثۇ ثبٌىٕىڭ ئبٔىطي ئۇِّۇ ئەٍّەْ  .ئىسى
ۀىڭ ذىسِەجىبرى ثوٌۇپ، ئبِىٕە ھبٍبت ۋالحىسىال پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئبٔىطي ئبِىٕ

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕي ثبلمبْ، ئبِىٕە ۋاپبت ثوٌغبٔسىٓ وېَىّٕۇ ئۇٔىڭغب ئىگە ثوٌۇپ 
پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ئەلٍىگە وەٌگۀسە ئۈزى ئۈچۈْ ئۇِّۇ ئەٍّۀسىٓ  .جەرثىَىٍىگەْ ئىسى

ئۇ ئۇِّۇ ئەٍّۀٕي ٔبھبٍىحي ثەن ٍبذػي وۆرەجحي ۋە:  .ثبغمب ثىر ئبٔىطىٕىڭ ثبرٌىمىٕي ثىٍّەٍححي
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« ئۇِّۇ ئەٍّەْ ِېٕىڭ ئبٔبِسىٓ وېَىٕىي ئبٔبَ، ئبئىٍەِسىٓ ِبڭب لبٌغبْ ثىرزىٓ ثىر ئبزىّىُ»
 . زەٍححي

زېّەن، ثۇ ثبٌىٕىڭ ئبٔىطي ئۇِّۇ ئەٍّەْ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ٍبذػي 
زازىطي زەٍسِۇ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئۇٔىڭغب وۆرىسىغبْ ئبزىّي ثوٌغىٕىغب ئوذػبظ، 

پەٍغەِجەرٌىه وېٍىػحىٓ ثۇرۇْ ثېمىۋاٌغبْ ثبٌىطي، ئۇٔىڭ ضىرٌىرىٕي ضبلٍىغۇچي زوضحي، 
ئبئىٍىطىٕىڭ ثىر ئەزاضي، ئىطالِسىٓ وېَىّٕۇ وىػىٍەرٔىڭ ئىچىسە پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ 

پەٍغەِجەر  .ي ِۇضۇٌّبٔالرٔىّۇ ذوظ لىٍسىئۇضبِۀىڭ جۇغۇٌۇغ .ئۈچۈْ ئەڭ ضۆٍۈٍِىىي ئىسى
ئۇضبِە  .ئەٌەٍھىططبالَ ئۇضبِۀي پۈجۈْ زۇَٔب لىسغبٔغۇزەن زەرىجىسە ٍبذػي وۆرەجحي
ھەضەْ  .پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ٔەۋرىطي ھەضەْ ثىٍەْ ٍبظ جەھەجحە پەرلٍۀّەٍححي

ئۇضبِە ثوٌطب . ئوذػبٍححي ئبق، ٔۇرٌۇق، چىراٍٍىك ثوٌۇپ ذۇززى پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِغب
ٌېىىٓ، پەٍغەِجەر  .ئۆڭي لبرا، ثۇرٔي پبٔبق ثوٌۇپ ھەثەغىطحبٍٔىك ئبٔىطىغب ئوذػبٍححي

ھەضۀٕي ثىر  .ئەٌەٍھىططبالَ ٍبذػي وۆرۈغحە ثۇ ئىىىىطىٕىڭ ئبرىٍىمىٕي ئبٍرىّبٍححي
رٔي ٍبذػي ئي ئبٌالھ! ِەْ ثۇال»ٍوجۇضىغب، ئۇضبِۀي ٍۀە ثىر ٍوجۇضىغب ئوٌحۇرغۇزىۋىٍىپ: 

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ئۇضبِۀي وىچىىىسە  .زەٍححي« ضۀّۇ ٍبذػي وۆرضەڭ .وۆرىّەْ
  .ٍبذػي وۆرگىٕىسەن چوڭ ثوٌغبٔسىّۇ ٍبذػي وۆرزى

ئۇضبِۀىڭ ئۆضۈپ ٍېحىٍىػىگە ئەگىػىپ ئۇٔىڭسا پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ٍبذػي 
ئۇ ٔبھبٍىحي زېرەن،  .بِەٍۀسە ثوٌۇغمب ثبغٍىسىوۆرۈغىگە الٍىك گۈزەي ذۇٌك، ئېطىً ئەذاللالر ٔ

  .لەٍطەر، جەزثىرٌىه، زىَبٔەجٍىه، چىمىػمبق، جەلۋا ۋە پەرھىسوبر ئىسى
ذۀسەن ئۇرۇغي ثوٌغبْ چبغسا ئۇ ٍۀە ضبھبثىٍەرٔىڭ ثبٌىٍىرىسىٓ ثىرلبٔچىطي ثىٍەْ  

ثۇ  .لوثۇي لىٍسى پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئۇٔىڭغب رەھىّي وېٍىپ، ئۇٔي .ثىرگە وەٌسى
ٍېػىسا ئبٌالھ ٍوٌىسا جىھبز لىٍىپ لىٍىچ  15زېّەن ئۇ  .ٍبغحب ئىسى 15چبغسا ئۇ ئەِسىال 

 . وۆجۈرزى
ھۇٔەٍٓ جېڭىسە ِۇضۇٌّبٔالر چېىىٕگەْ ۋالحىسا ئۇضبِە پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ 

لبٔچە ھۆرِەجٍىه جبغىطي ئبثجبش، جبغىطىٕىڭ ئوغٍي ئەثۇ ضوفَبْ ئىجٕي ھبرىص ۋە ثبغمب ثىر 
پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ثۇ ئبزغىٕە  .ضبھبثىٍەر ثىٍەْ ثىرگە جەڭ ِەٍسأىسا ِۇضحەھىەَ جۇرزى

ثبجۇر ِۇضۇٌّبْ گۇرۇھي ثىٍەْ ضبھبثىٍىرىٕىڭ ِەغٍۇثىَىحىٕي غەٌىجىگە ئۆزگەرجىػىە ۋە لبچمبْ 
 . ِۇضۇٌّبٔالرٔي ِۇغرىىالرٔىڭ ئبزاثىسىٓ لوغساپ لىٍىػمب لبزىر ثوٌسى

ثۇ چبغسا ئۇٔىڭ  .ِۇئحە ئۇرۇغىسا ئۇضبِە زازىطي زەٍسٔىڭ ثبٍرىمي ئبضحىسا جەڭ لىٍسى
 .ئۇ زازىطىٕىڭ ئۆٌۈِىٕي ئۆز وۆزى ثىٍەْ وۆرزى .ٍېػي ئوْ ضەوىىسگىّۇ ٍەجّىگەْ ئىسى

ٌېىىٓ، ئىرازىطي ئبجىسالپ جەۋرەپ لبٌّىسى، ثەٌىي جەئفەر ئىجٕي ئەثۇ جبٌىپٕىڭّۇ ثبٍرىمي 
ئبٔسىٓ وېَىٓ ئبثسۇٌالھ ئىجٕي  .ئۇِۇ ئۇٔىڭ وۆز ئبٌسىسا ٍىمىٍسى .ىٍسىئبضحىسا جەڭ ل

ئۇِۇ ئىىىي ھەِراھىغب لوغۇٌسى، ئۇٔسىٓ وېَىٓ  .رەۋاھۀىڭ ثبٍرىمي ئبضحىسا جەڭ لىٍسى
ذبٌىسٔىڭ ثبٍرىمي ئبضحىسا جەڭ لىٍسى، ئبذىرى ذبٌىس وىچىه لوغۇٕٔي رۇٍِۇلالرٔىڭ 

  .وەجحي چبڭگىٍىسىٓ لۇجۇٌسۇرۇپ ئېٍىپ چىمىپ
ئۇضبِە زازىطىٕي ئبٌالھٕىڭ ھۇزۇرىسا زەپ ثىٍىپ، ئۇٔىڭ پبن جەضىحىٕي غبَ چېگىرضىسا 

 11ھىجىرىَۀىڭ  .لبٌسۇرۇپ، زازىطي غېھىث لىٍىٕغبْ ئبجمب ِىٕىپ ِەزىٕىگە لبٍحىپ وەٌسى
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ٍىٍي پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ رۇٍِۇلالرغب لبرغي لوغۇْ جەٍَبرالغمب ثۇٍرۇپ، ئۇضبِۀي  -
پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ۋاپبت ثوٌۇپ وەجىۀسىٓ وېَىٓ ئەثۇ ثەورىگە  .ِبٔساْ لىٍسىلو

ثەٍئەت لىٍىع ئىػىّۇ جبِبَ ثوٌۇپ ئبرىسىٓ ئۇزاق ئۆجّەً ئەثۇ ثەورى ئۇضبِۀي ِبڭسۇرۇظ 
 .لوغۇْ ٍبظ لوِبٔسإٔىڭ رەھجەرٌىىىسە ٍوٌغب چىمحي .ئىػىٕي ئىجرا لىٍىػمب ثۇٍرۇق ثەرزى

لوغۇْ ئىٍگىرىٍىسى،  .ئۇضبِە ئۇالغٍىك ئىسى .پىَبزە ِېڭىپ ئۆزىحىپ لوٍسىئۇٔي ذەٌىپە 
لوغۇٕٔي پەٌەضحىٕسىىي  .پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ثبرٌىك ثۇٍرۇلٍىرىٕي ئىجرا لىٍسى

ئۇضبِە ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ لەٌجىسىٓ  .ثەٌمبئي چىگىرضي ۋە زارۇَ لەٌئەضىگە چۈغۈرزى
جبغالپ، ئۇالرغب ئبٌسى ثىٍەْ غبَ زىَبرى، ِىطىر ۋە پۈجۈْ رۇٍِۇلالرٔىڭ ھەٍۋىطىٕي ئېٍىپ 

ئۇضبِە، زازىطي غېھىث   .ئبفرىمىٕي لبرا زېڭىسغب لەزەر ئىػغبي لىٍىع ٍوٌىٕي ئېچىپ ثەرزى
ضبٔبلطىس غۀىّەت ثىٍەْ لبٍححي، ھەجحب  –لىٍىٕغبْ ئېحىٕىڭ ئۈضحىگە ِىٕىپ ضبْ 

زەپ جەرىپٍۀگەْ « ىّەت ئبٌغبْ لوغۇْ ٍوقئۇضبِۀىڭ لوغۇٔىسەن ضبق لبٍحمبْ ۋە وۆپ غۀ»
 . ئىسى
ئۇضبِە پۈجۈْ ھبٍبجىسا، ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ئۇٌۇغالظ، ٍبذػي وۆرۈظ ئوثېىحي ثوٌۇپ  

ئۆِەر ئۇضبِۀي  .ئۆِەر ئۇضبِەگە، ئۆز ئوغٍي ئبثسۇٌالھحىٓ وۆپرەن ٔېطىۋە ثەرزى .ٍبغىسى
ر ثۇٔىڭسىٓ ئەجەثٍۀگەْ ئبزەِٕي ئەگە .زەٍححي -رەھجىرىّٕي لبرغي ئبٌىّەْ،  -ئۇچراجطب: 

زەٍّەْ، « رەھجىرىُ»پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ئۇٔي ِبڭب لوِبٔساْ لىٍغبْ، غۇڭب ئۇٔي  -وۆرضە، 
 . زەٍححي -

ئبٌالھ ثۇ ئېطىً روھالرغب رەھّەت لىٍطۇٔىي، جبرىد پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ  
  .وىػىٍەرٔي وۆرۈپ ثبلّىسىضبھبثىٍىرىسىٓ وبجحب، ئۇٌۇغ، ئبٌىَجبٔبة، ِۇوەِّەي 

ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئۆِەر رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇِبزىٓ ِۇٔساق رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇ:  - 5368/8818
پەٍغەِجەر ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ ئۇضبِە ئىجٕي زەٍس لوِبٔسأٍىمىسا ثىر روجب ئەضىەر 

چۆچەن لىٍىػمب  ضۆز، ٌېىىٓ ثەزىٍەر زەٍسٔىڭ لوِبٔسأٍىمىغب ٔبرازى ثوٌۇپ .ئەۋەجحي
ثۇٔىڭسىٓ ذەۋەر جبپمبْ پەٍغەِجەر ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ ِۇٔساق زېسى: ، ثبغٍىغبٔىسى
ضىٍەر ئۇٔىڭ ئبجىطىٕىڭ  .ئۇضبِىٕىڭ لوِبٔساْ ثوٌغبٍٔىمىغب ٔبرازى ثوٌۇپطىٍەر، ئبڭٍىػىّچە

ئۇٔىڭ ئبجىطي ، ِىياٌٍۀىڭ ٔبِي ثىٍەْ لەضە .لوِبٔساْ ثوٌۇغىغىّۇ ٔبرازى ثوٌغبْ ئىسىڭالر
ھەلىمەجۀّۇ لوِبٔساْ ثوٌۇغمب الٍبلەجٍىه ئىسى ۋە ِېٕىڭ ئەڭ ضۆٍۈٍِۈن وىػىٍىرىّسىٓ ثىرى 

)ثۇذبرى:  .ئۇضبِەِۇ ذۇززى ئبجىطىسەن ِېٕىڭ ئەڭ ضۆٍۈٍِۈن وىػىٍىرىّسىٕسۇر .ئىسى

3731) 

ٍەت ِۇئّىٍٕەرٔىڭ ئبٔىطي ئبئىػە رەزىَەٌالھۇ ئۀھبزىٓ ِۇٔساق رىۋا - 5371/8811
لىٍىٕىسۇ: پەٍغەِجەر ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ ئۇضبِۀىڭ ثۇرٔىٕي جبزىٍّبلچي ثوٌغبٔىسى: 

ئۇٔىڭغب وۆٍۈٔگىٓ! چۈٔىي ِەْ ، پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ: ئي ئبئىػە .زېسىُ، ِەْ لىالً

 (3818)جىرِىسى:  .زېسى، ئۇٔىڭغب ئبِراق
 پەزىٍىتيرەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ زەٍذ ئىجٕي ضبثىت 

ھىجىرٍۀىڭ ئىىىىٕچي ٍىٍي پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ثىٍەْ ٔۇرالٔغبْ ِەزىٕە غەھىرى 
ثىراق ئۀطبرىالرزىٓ ثوٌغبْ ثۇ  .ثەزىر ئۇرۇغىغب ھبزىرٌىٕىع لىسغىٍٕىمىغب چۆِگەْ ئىسى
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ئۆضّۈر ٍېػىٕىڭ وىچىىٍىىي ضەۋەثىسىٓ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ثىٍەْ ثىرگە ئۇرۇغمب 
ٔېّىحىگە ئېرىػەٌّىگەْ ثوٌطىّۇ، ئۇٔىڭ زىرەوٍىىي ئۇٔي پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ چىمىع 

ثۇ پۇرضەت لۇرئبٕٔي ٍبزالظ  .ثىٍەْ ثىرگە ثوٌىسىغبْ ثبغمب ثىر ٍوٌسىىي پۇرضەجىە ئېرىػحۈرزى
ئۇ ئۆزىٕىڭ ثۇ ئوٍۇٔي ئبٔىطىغب زېۋېسى ئبٔىطي  .ۋە ثىٍىُ ئىٍىع لىسغىٍٕىمىسىٓ ئىجبرەت ئىسى

  .ىٓ لبجحىك ذۇغبٌٍىٕىپ وەجحي ۋە ئۇٔي ئەِەٌىَەجىە ئبٍالٔسۇرۇظ ئۈچۈْ جۇجۇظ لىٍسىثۇٔىڭس
پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ زەٍسٔىڭ ٍبزلب ئبٌغبْ ضۈرىٍىرىسىٓ ثىر لبٔچىٕي ئبڭالپ ثبلحي، 
ئۇٔىڭ ئولۇظ لبئىسىٍىرى ٔبھبٍىحي ٍبذػي، جەٌەپپۇزٌىرى ئوچۇق ئىسى، لۇرئبٕٔىڭ ضۆزٌىرى 

ئۇٔىڭ لىٍغبْ جىالۋىحىسىٓ ئۇٔىڭ  .ىسىٓ ذۇززى زۇرزأىٍەرزەن جۆوۈٌۈپ جۇراجحيئۇٔىڭ ٌەۋٌىر
لۇرئبٕٔىڭ ِۀىطىٕي ٔبھبٍىحي ٍبذػي لوثۇي لىٍغبٍٔىمي، پۈجىۈي ۋۇجۇزىغىچە جەضىر لىٍغبٍٔىمي 

ثۇالرٔي وۆرگەْ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ زەٍسزىٓ چەوطىس ضۆٍىٕىپ . ثىٍىٕىپ جۇراجحي
ەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ، زەٍسٔىڭ ئۇٔىڭ لوۋِي جەرىپٍىگىٕىسىّٕۇ ئبرجۇق وەجحي، چۈٔىي پەٍغ

زەٍسٔىڭ ٍېسىػمب ِبھىرٌىمي ئۇٔىڭ ضۆٍۈٔىػىٕي ٍۀە ثىر ھەضطە  .ئىىۀٍىىىٕي ثبٍمىغبْ ئىسى
 پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ زەٍسلب لبراپ:  .ئبغۇرزى

ئي زەٍس ضەْ ِېٕىڭ ئورٔۇِسا ٍەھۇزىٌ جىٍىٕي ئۆگۀگىٓ! ِەْ ئۇالرغب جبزا ئىػۀچ  -
 . زېسى -لىالٌّبٍسىىۀّەْ، 

  .زېسى زەٍس -ثوٌىسۇ، ئي ئبٌالھٕىڭ پەٍغەِجىرى!  -
ِبٔب غۇٔىڭسىٓ ئېحىجبرەْ زەٍس ئىجراْ جىٍىٕي ئۆگىٕىػىە ثبغٍىسى ۋە لىطمب ثىر ِەزگىً 

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ٍەھۇزىَالرغب ِەوحۇپ  .ب ئېگىٍىپ ثوٌسىئىچىسىال ئۇ جىٍٕي پۇذح
ٍوٌٍىّبلچي ثوٌطب ئۇ ثۇ ِەوحۇپالرٔي ٍبزاجحي ھەَ ٍەھۇزىَالرٔىڭ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِغب 

غۇٔىڭ  .وېَىٓ ئۇ ٍۀە ضۈرٍبٔي جىٍىٕىّۇ ئۆگۀسى .ٍبزغبْ ِەوحۇپٍىرىٕىّۇ ئولۇپ ثېرەجحي
  .جەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ جەرجىّبٔي ثوٌۇپ لبٌسىثىٍەْ ثۇ ٍبظ ٍىگىث پەٍغەِ

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ زەٍسٔىڭ ضبٌّبلٍىمي، ئەضحبٍىسىٍٍىمي ۋە ئىػۀچٍىه 
ئىىۀٍىىىٕي ثبٍمىغبٔسىٓ وېَىٓ ئۇٔىڭغب ئبٌالھحىٓ ئۆزىگە چۈغىسىغبْ ۋەھىَٕي 

ر ۋەھىٌ ٔبزىً پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ زىٍىغب ثىرە .ذبجىرىٍەٍسىغبْ وبجىپ لىٍسى
زەٍس لۇرئبٕٔىڭ ئبٍەجٍىرىٕي  .زەٍححي، ئۇ ٍبزاجحي« ئي زەٍس، ٍبز!»لىٍىٕطىال ئۇ زەٍسوە: 

ئۇ لۇرئبٕٔي پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئبغسىسىٓ  .ذبجىرىٍەظ ثىٍەْ ثىرگە ئۆضۈپ ٍېحىٍسى
لۇرئبٕٔىڭ ٔۇرى ئۇٔىڭ چۈغۈظ ضەۋەثٍىرى ثىٍەْ لوغۇپ ئەڭ ٍېڭي ھبٌەجحە ئبالجحي ـ زە، زىٍي 

لۇرئبٕٔىڭ غەرئىٌ ھۆوۈٍِىرىٕىڭ ھېىّىحي  .ثىٍەْ ثبرغبٔچە وۈچٍۈن ھىساٍەجىە ئىگە ثوالجحي
ٍۀگەْ ثۇ ٔېئّەجثۇٔساق ئۇٌۇغ ِۇلەززەش ئىٍىُ ثىٍەْ  .ثىٍەْ ئۇٔىڭ زىٍي جېرىّۇ ٔۇرٌىٕبجحي

طبالِٕىڭ ٍبظ ٍىگىث پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ۋاپبجىسىٓ وېَىٓ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىط
ئۈِىسى ئۈچۈْ لۇرئبْ ئىٍىّي جەرىپىسىٓ ئەڭ ئىػۀچٍىه ثوٌغبْ جۇٔجي ِۀجە ثوٌۇپ لبٌغبْ 

ئۇ ذەٌىپە ئبثب ثەورىٕىڭ زاِبٔىطىسا لۇرئبٕٔي جوپٍىغبْ وىػىٍەرٔىڭ ثبغالِچىطي،  .ئىسى
ە ذەٌىپە ئۆِەرٔىڭ زاِبٔىطىسا لۇرئبٕٔىڭ ھەِّە ٔۇضرىٍىرىٕي ثىرٌىىىە وەٌحۈرۈپ، ئوضّبٔىَ

  .ٔۇضرىطىغب ئبضبش ضبٌغۇچىالرٔىڭ ئبٌسىٕمي لبجبرىسىىىٍىرىسىٓ ئىسى
لۇرئبٕٔىڭ پەزىٍىحي زەٍس ئىجٕي ضبثىحمب وىػىٍەرٔىڭ ئەلٍىٕي لبٍّۇلحۇرۋېحىسىغبْ ِۈغىۈي 

زەٍس لۇرئبٕٔىڭ  .غبرائىححب جوغرا ٍوٌٕي وۆرضىحىپ ثېرەٌىگىسەن ئەلىً ٔۇرى ئبجب لىٍغبْ ئىسى
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ر ئەٌەٍھىططبالَ ثىٍەْ ثىرگە ثوٌغبٍٔىمىٕىڭ پەزىٍىحي ثىٍەْ پەزىٍىحي ۋە پەٍغەِجە
ذەٌىپىٍەر لىَىٓ ِەضىٍىٍەرزە ئۇٔىڭسىٓ ِەضٍىھەت  .ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ِەغئىٍىگە ئبٍالٔسى

ثوٌۇپّۇ  .وۆپچىٍىىّۇ ثىرەر لىَىٓ ِەضىٍىگە ٍۇٌۇلطىال ئۇٔىڭسىٓ پەجىۋا ضورۇغبجحي .ئبالجحي
  .ىڭسىٓ ئبٌىُ وىػي ٍوق ئىسىِىراش ئىػٍىرىسىىي ھۆوۈٍِەرزە ئۇٔ

ضبھبثىٍەر ۋە جبثىئىالرزىٓ ئىٍىُ جەٌەپ لىٍغۇچىالر زەٍس ئىجٕي ضبثىحٕىڭ لەزرىٕي جؤۇپ  
ٍەجىەْ ثوٌۇپ ئۇٔىڭ ثىٍىّىٕىڭ وۆپٍۈوي ضەۋەثىسىٓ ئۇٔي ئۇٌۇغٍىغبْ ۋە لبجحىك ھۆرِەجٍىگەْ 

  .ئىسى
ٍەْ ثىرگە وەجىەْ ِوي ثىٍىّگە زەٍس ئىجٕي ضبثىث ۋاپبت ثوٌغبٔسا ِۇضۇٌّبٔالر ئۇٔىڭ ثى

 لبجحىك ٍىغٍىػىپ وەجىەْ ثوٌۇپ، ئەثۇ ھۇرەٍرە: 
ثۈگۈْ ئىطالَ ئۈِّىحىٕىڭ ئۆٌىّبضي ۋاپبت ثوٌسى، ئبٌالھ ئىجٕي ئبثجبضٕي ئۇٔىڭ ئىس  -

  .ثبضبرى لىٍىپ ثەرگەً! زېگۀىسى
 ٍبضىر رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەزىٍىتي ئەِّبر ئىجٕي

ِۇٔساق رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇ: ئەِّبر پەٍغەِجەر ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي  ئەٌىسىٓ  -  5374/8815
پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ: ٍبذػىالرٔىڭ ، ئىجبزەت ضورىغبٔىسى، ۋەضەٌٍەِٕىڭ ٍېٕىغب وېٍىپ

 (3798)جىرِىسى:  .زېسى ٍبذػىطىغب ئىجبزەت ثېرىڭالر!

پەٍغەِجەر ، لىٍىٕىسۇويرىۋاٍەت  ئەثۇ ھۇرەٍرە رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ - 5375/8816
ضېٕي زاٌىُ پىرلە ، ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ ئەِّبرغب: ئي ئەِّبر! ضبڭب ذۇظ ثېػبرەت

 ( 3811)جىرِىسى:  .زېگەْ ،ئۆٌحۈرىسۇ

پەٍغەِجەر ضەٌالٌالھۇ ، ئبئىػە رەزىَەٌالھۇ ئۀھبزىٓ رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇوي - 5377/8819
ّبر لبچبٔىىي ئىىىي ئىػحىٓ ثىرىٕي جبٌالغمب زۇچ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ: ئەِ

 (3799)جىرِىسى:  .چولۇَ ئەڭ جوغرىطىٕي جبٌالپ وەٌسى، وەٌطە

پەٍغەِجەر ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ، ثىر ضبھبثىسىٓ رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇوي  - 8821/ 5378

 (5117)ٔەضبئي:  .ۋەضەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ: ئەِّبرٔىڭ پۈجىۈي ۋۇجۇزى ئىّبْ ثىٍەْ جوٌغبْ

پەٍغەِجەر ضەٌالٌالھۇ ، ئەٌي رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇوي - 8821/ 5379
)ثەززار:  .گۆغىّۇ زوزاذمب ھبراِسۇر، ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ: ئەِّبرٔىڭ لېٕىّۇ

2684) 

، ئەٌىەثىرزە ِۇٔساق زېَىٍگەْ: ئي ٍبضىرٔىڭ ئبئىٍىطي! ضەۋر لىٍىڭالر  -  5382/8824

 :(313/24)ئەٌىەثىر .رار جبٍىڭالر جۀٕەجحۇرثب

، ٍۀە ثىر رىۋاٍەجحە ِۇٔساق وەٌگەْ: وىُ ئەِّبرغب زۈغّۀٍىه لىٍىسىىەْ  -  5383/8827

 :(3831)ئەٌىەثىر .اٌٍە ئۇٔىڭغب زۈغّۀٍىه لىٍىسۇ
 ئبثذۇٌالھ ئىجٕي ِەضئۇد رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەزىٍىتي

ئۇ ۋالىحالرزا ئۇ جېري ثبالغەت ٍېػىغب ٍەجّىگەْ ئۆضّۈر ثوٌۇپ وىػىٍەرزىٓ ٍىراق جبٍسا، 
ِەوىىٕىڭ جبغ جىٍغىٍىرىسا لۇرەٍػٍەرٔىڭ ئبلطبلىٍي ئۇججە ِۇئىَحٕىڭ لوٍٍىرىٕي ثبلبجحي، 

زەپ چبلىرغىبجحي، ئەِّب ئۆز ئىطّي ئبثسۇٌالھ، ئبجىطىٕىڭ « ئىجٕي ئۇِّۇئەثس»وىػىٍەر ئۇٔي 
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 . ِەضئۇز ئىسى ئىطّي
ثۇ ثبال )ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ِەضئۇز( ئۇزاق ئۆجّەً ئىطالَ وەٌحۈرۈپ، ئۆزىٕي پەٍغەِجەر 

 .پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ئۇٔي ذىسِىحىگە لوٍسى .ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ذىسِىحىگە ئبجىسى
غۇٔىڭسىٓ ثبغالپ ثۇ جەٌەٍٍىه ثبال، لوً ثېمىػحىٓ، پۈجىۈي ِەذٍۇلبت ۋە ِىٍٍەجٕىڭ 

  .جىرىٕىڭ ذىسِىحىٕي لىٍىػمب ٍۆجىەٌسىرەھ
ئبثسۇٌالھ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِغب ھەِراھ ثوٌۇپ، ئۇٔىڭسىٓ ثىر لەزەِّۇ ئبٍرىٍّىسى، 
ئوٌحۇرضب، جۇرضب ئۇٔىڭغب وۆڭۈي ثۆٌەجحي، ئۇذٍىطب ئوٍغىحبجحي، ٍۇٍۇٔطب زاٌسا ثوٌۇپ ثېرەجحي، 

ۀسە ضبٌغۇزاجحي، ئۇٔىڭ ِىطۋان، وىرگ .ضىرجمب ِبڭّبلچي ثوٌطب، ئبٍىغىٕي وەٍگۈزەجحي
ھۇجرىطىغب ئۇٔىڭ ئبٌسىسا وىرەجحي، ھەجحب پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ  .ھبضىٍىرىٕي وۆجۈرەجحي

ئۇٔىڭ ذبٌىغبْ ۋالحىسا وىرىػىگە رۇذطەت لىٍغبْ ثوٌۇپ، ئۇ ذىجىً ثوٌّبضحىٓ گۇٔبھ زەپ 
غەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ پەٍ»لبرىّبضحىٓ ئۇٔىڭ ِەذپىٌ ئىػٍىرىٕىّۇ جىڭػبٍححي، غۇڭب ئۇ 

  .زەپ چبلىرىالجحي« ِەذپىَىحىٕي ثىٍىسىغبْ وىػي
ئبثسۇٌالھ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئۆٍىسە جەرثىَىٍۀسى، ئۇٔىڭ پرىٕطىپي ثوٍىچە 

ئۇٔىڭ ئەذاللىٕي ئۆزىگە ضىڭسۈرۈپ، ھەرلبٔساق ذىطٍەجحە ئۇٔىڭغب ئەگەغحي، ھەجحب  .ئىػٍىسى
ھ ھىساٍەت ۋە ئەذالق جەھەجحە پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِغب ئەڭ ٍېمىٓ ثۇ جوغرىطىسا: ئبثسۇٌال

ئىجٕي ِەضئۇز پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ِەوىحىپىسە ئولۇپ ضبھبثىٍەرٔىڭ  .ئبزەَ زېَىٍگەْ
ئبثسۇٌالھٕىڭ  .ئەڭ لبرىطي، لۇرئبٕٔىڭ ِۀىٍىرى ۋە ئبٌالھٕىڭ لبٔۇٔىغب ئەڭ ئبٌىُ ثوٌسى

ػي غۇ زەرىجىسە ئىسىىي، ئۇ ِۇٔساق زەٍححي: ـــ ٍەوىە ٍېگبٔە ئبٌالھ ئبٌالھٕىڭ وىحبثىٕي ثىٍى
ثىٍەْ لەضەِىي، ِەْ ئبٌالھٕىڭ وىحبثىسىٓ چۈغىەْ ھەرلبٔساق ثىر ئبٍەجٕي لەٍەرزە، ٔېّە 
جوغرىطىسا چۈغىۀٍىىىٕي، ثىٍىّەْ، ئەگەر ِەْ ثىرەرضىٕىڭ ئبٌالھٕىڭ وىحبثىٕي ِۀسىٓ 

 . ِۇِىىٓ ثوٌطىال ئۇٔىڭ لېػىغب ثبرىّەٍْبذػىراق ثىٍىسىغىٕٕي ئۇلطبَ، 
لبرى، ئىجبزەجىبر، جەلۋا، ثوٌۇپال لبٌّبً، ٍۀە وۈچٍۈن، وەضىىٓ جەڭ  -ئبثسۇٌالھ 

ئۇٔىڭ غۇٔساق لىٍغىٕىغب پەٍغەِجەر  .لىٍغۇچي، ئىع چىڭىغب چىمطب لەٍطەر ئىسى
ۇٌّبٍٔىمي ئەٌەٍھىططبالِسىٓ وېَىٓ لۇرئبٕٔي ئۈٍٔۈن ئولۇغبْ ٍەر ٍۈزىسىىي جۇٔجي ِۇض

ئبثسۇٌالھ ئوضّبْ ذەٌىپە ثوٌغبْ زەۋرىگىچە ٍبغىسى، ئۇ ۋاپبت ثوٌۇظ ئبٌسىسا، ئوضّبْ  .وۇپبٍە
 ئۇٔي ٍولالپ وېٍىپ ئۇٔىڭسىٓ: 

 ضبڭب ثىر لبٔچە ٍىٍسىٓ ثېرى ئېٍىػمب ئۇٔىّغبْ ٔېطۋىٍىرىڭٕي ثۇٍرۇپ ثېرەٍّۇ؟!  -
  .ـــ ٍبق، ئۇٔىڭغب ھبجىحىُ ٍوق

  .ىرىڭ ئىػٍىحەرضېٕىڭسىٓ وېَىٓ لىسٌ -
ـــ ضەْ لىسٌىرىّٕىڭ وەِجەغەي ثوٌۇپ لېٍىػىسىٓ ئۀطىرىۋاجبِطەْ؟ ِەْ ئۇالرٔىڭ ھەر 

وىّىي »ِەْ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ:  ...ٔي ئولۇغمب ثۇٍرىسىُ،« ۋالىئە»وېچىطي ضۈرە 
ئبڭٍىغبْ زېگۀٍىىىٕي « ضۈرە ۋالىئۀي ئولۇضب، ِەڭگۈ وەِجەغەٌٍىك، ِوھحبجٍىك ٍەجّەٍسۇ

ئبثسۇٌالھ، ئبٌالھٕىڭ زەرگبھىغب وەجىەْ ۋالحىسا جىٍٍىرى ئبٌالھٕي ئەضٍەظ ثىٍەْ ٔەَ،  .ئىسىُ
  ...ئبٍەت ئولۇظ ثىٍەْ ھۆي ئىسى

ئبثسۇرراھّبْ ئىجٕي ٍەزىسجىٓ ِۇٔساق رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇ: ھۇزەٍفە  - 5386/8832
جۇرۇغي پەٍغەِجەر ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي  - جۇرلي ۋە ٍۈرۈظ رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ: جەلمي



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

648 
 

)ئىٍىّٕي( ئۇٔىڭسىٓ ئۆگۀگەْ ، ۋەضەٌٍەِگە ئەڭ ئوذػبٍسىغبْ ثىرىٕي وۆرضىحىپ لوٍطبڭ
جۇرۇغي پەٍغەِجەر ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي  - جۇرلي ۋە ٍۈرۈظ ئۇ: جەلمي، زېگۀىسىُ، ثوٌطبق

ەضئۇزجىّٕۇ( ثەورەن ۋەضەٌٍەِگە ئۇِّۇ ئەثسٔىڭ ئوغٍىسىّٕۇ )ٍۀي ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ِ

 ( 3762)ثۇذبرى:  .زەپ جبۋاة ثەرزى، ئوذػبٍسىغبْ ثىرىٕي ثىٍّەٍّەْ

ِۇٔساق رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇ:  ئەثۇ ِۇضب ئەغئەرى رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ - 5387/8833
ذېٍي ثىر زاِبٔالرغىچە  .لېرىٕسىػىُ ئىىىىّىس ٍەِۀسىٓ ِەزىٕىگە وۆچۈپ وەٌگۀىسۇق

 ۇز ثىٍەْ ئۇٔىڭ ئبٔىطىٕي پەٍغەِجەر ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەِٕىڭئبثسۇٌالھ ئىجٕي ِەضئ
چۈٔىي ئۇالر ھەر وۈٔي پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ  .ئبئىٍىطىسىٓ ئوذػبٍسۇ زەپ ٍۈرۈپحۇق

 (3763)ثۇذبرى:  .چىمىپ ٍۈرەجحي ئۆٍىگە ثىّبالي وىرىپ

ئەثۇ ، رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇويئبثسۇٌالھ ئىجٕي ِەضئۇز رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ  - 5389/8835
ثەورى ثىٍەْ ئۆِەر ئىىىىطي ئۇٔىڭغب پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ: وىُ لۇرئبٕٔي ٔبزىً 

ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ِەضئۇزٔىڭ لىرائىحىسە ئولۇضۇْ زېگەْ ، لىٍىٕغبْ پېحي ئولۇغٕي ذبٌىطب

 (138)ئىجٕي ِبجە:  .ِۇثبرەن ضۆزىٕي ٍەجىۈزگەْ

رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ ِۇٔساق زېگەْ: ِەْ ئبٌحىٕچي ثوٌۇپ  ئىجٕي ِەضئۇز - 8836/ 5391

  (8416)ئەٌىەثىر .ٍەر ٍۈزىسە ثىسزىٓ ثبغمب ِۇضۇٌّبْ ٍوق ئىسى، ئېَححىُ ئىّبْ
 رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەزىٍىتي يھۇزەٍفە ئىجٕي ٍەِبٔ

ئبٌالھٕىڭ زىٕىغب ذېٍي ثۇرۇْ وىرگەْ  .ئۇ ثىر ِۇضۇٌّبْ ئبئىٍىطىسە ئۆضۈپ ٍېحىٍسى
ئۇِۇ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ثىٍەْ  .ئبٔىٕىڭ ھىّبٍىطىسە جەرثىَىٍۀسى  - ِۇضۇٌّبْ ئبجب

ئۇٔىڭ پۈجۈْ ۋۇجۇزىٕي پەٍغەِجەر . ئۇچرىػىػحىٓ ثۇرۇْ ئىطالِٕي لوثۇي لىٍسى
ئۇ ئىطالِغب وىرگەْ وۈٔسىٓ  .ئەٌەٍھىططبالَ ثىٍەْ ئۇچرىػىع ئىػحىَبلي چۇٌغىۋاٌغبْ ئىسى

ئۇ  .ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ضۈپەجٍىرى جوغرىطىسا جوذحىّبً ضوئبي ضوراٍححيثبغالپ پەٍغەِجەر 
  .ئبذىرى پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ثىٍەْ ئۇچرىػىع ئۈچۈْ ِەوىىگە ضەپەر لىٍسى

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ِەزىٕىگە وەٌگۀسە ئۇ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِغب ثېػي ثىٍەْ 
ئوھۇز جېڭي  .ثەزىرزىٓ ثبغمب ثبرٌىك جەڭگە لبجٕبغحيئۇ  .ٍۈرۈپ زېگۈزەن ذىسِەت لىٍسى

ثىراق،  .ئۇرۇغحىٓ ئۇ ضبق ـ ضبالِەت لبٍححي .وۈٔي ئۇ زازىطي ٍەِبٔي ثىٍەْ ئۇرۇغمب لبجٕبغحي
  .زازىطي غېھىث ثوٌسى

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ئۇٔىڭ ذبراوحېرىسە ِۈغىۈي ئىػالرٔي ھەي لىٍىػحب جەزثىرٌىه، 
رىحب ئىٕىبضي جىس ۋە ئىحبئەجچبْ، ھېچىىُ ثىٍەٌّەٍسىغبْ زەرىجىسە ضىر ھەرلبٔساق ئىػمب لب

ضبھبثىٍىرىٕىڭ ئبرجۇلچىٍىمٍىرىٕي  .ضبلٍىَبالٍسىغبْ ئۈچ ذىً ذىطٍەجٕىڭ ثبرٌىمىٕي ثبٍمىسى
زەي جبٍىسا جبرى لىٍسۇرۇظ، ئۇالرزىىي ٍوغۇرۇْ ئىمحىسارىسىٓ ِۇۋاپىك پبٍسىٍىٕىع، 

ئۇ ھەرلبٔساق ئبزەِٕي ئىمحىسارىغب لبرىحب  .ىَبضىحي ئىسىپەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ض
 . ۋەزىپىگە لوٍبجحي

ثۇ  .پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ھۇزەٍفەگە ِۇٔبپىمالرٔىڭ ئىطىٍّىىىٕي ئبغىبرىٍىسى
پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ھەَ  .ضبھبثىٍەرٔىڭ ھېچجىرى ثىٍّەٍسىغبْ ِەذپىَەجٍىه ئىسى

ئىطالَ زىٕىٕي ۋە ِۇضۇٌّبٔالرٔي ِۇٔبپىمالرٔىڭ ضۇٍىمەضحٍىرىسىٓ ضبلالظ ئۈچۈْ ئۇٔىڭغب ثۇ 
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ِۇٔبپىمالرٔىڭ ئىع ـ ھەرىىەجٍىرىگە وۆز ـ لۇالق ثوٌۇظ، ئۇالرٔي وۆزىحىع ۋەزىپىطىٕي 
جٍىرىٕي ثىٍىسىغبْ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ِەذپىَە»غۇٔىڭسىٓ وېَىٓ ئۇ  .جبپػۇرزى

  .زەپ ئبجىٍىسىغبْ ثوٌسى« وىػي
پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ذەجىرى چوڭ، ٔبھبٍىحي ثەن ھۇغَبرٌىمٕي جەٌەپ لىٍىسىغبْ ثۇ 

ھۇزەٍفە ِۇٔبپىمالرٔىڭ ضىرىٕي  .ئىػحب ئەلىٍٍىك ھۇزەٍفۀىڭ ئبرجۇلچىٍىمىسىٓ پبٍسىالٔغبْ ئىسى
پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ  .ۈپ وەجحيھبٍبجىٕىڭ ئبذىرغىچە ئبغىبرىٍىّبضحىٓ ئۆج

  .ذەٌىپىٍىرى ئۆز ئىػٍىرىسا ھۇزەٍفەگە جبٍىٕبجحي
غەھەرٌىرىٕي « رەٍَە»، «ھەِسأە»، «زەٍٕۇرە»، «ٔبھبۋۀسە»ھۇزەٍفۀىڭ ِۇضۇٌّبٔالرئۈچۈْ 

ئىػغبي لىٍغبٍٔىمىٕي ۋە ِۇضۇٌّبٔالر ئبٌالھٕىڭ وىحبثي ئۈضحىسە ثۈٌۈٔۈپ وېحىػىە ئبز لبٌغبٔسا 
 . ئۇالرٔي ثىر لۇرئبٔغب ٍىغىػمب ضەۋەة ثوٌغبٍٔىمىٕي ثىٍّەٍسىغبٔالر ٔبھبٍىحي ئبز ثوٌطب وېرەن

ئۇٔىڭ ھبٍبجي غۇٔچىٍىه وۆپ ٍبذػىٍىمالر ثىٍەْ ئۆجىىٕىگە لبرىّبً ھۇزەٍفە ئبٌالھحىٓ 
ئبٌالھ ھۇزەٍفەگە رەھّەت لىٍطۇٔىي، ئۇ وىػىٍەر ئبرىطىسىىي  .ثەن لورلىسىغبٔالرزىٓ ئىسى

ئبٌالھ ثىسٔىّۇ ھۇزەٍفەگە ئوذػبظ ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ِۀپەئەجي  .ٍي ٍوق ئېطىً ئۈٌگە ئىسىِىط
 ئۈچۈْ ذىسِەت لىٍىسىغبْ جەزثىرٌىه، ئۈٌگىٍىه ِۇضۇٌّبٔالرزىٓ لىٍطۇْ! ئبِىٓ!

ِۇٔساق رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇ: ئبٔبَ ِۀسىٓ:  ھۇزەٍفە رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ - 5393/8842
 .زەپ ضورىسى ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەِٕي وۆرِىگىٍي لبٔچە وۈْ ثوٌسى؟پەٍغەِجەر ضەٌالٌالھۇ 

ثۈگۈْ غبَ ٔبِىسىٕي پەٍغەِجەر ، ئۇٔسالحب .جۀە لىٍسى ِبڭب جبپب، زېگۀىسىُ، ِۇٔچە وۈْ ثوٌسى
ِەْ ئۇٔىڭسىٓ ئۆزۈِگە ۋە ضبڭب  .ئەٌەٍھىططبالَ ثىٍەْ ئولۇپ وېٍىػىّگە رۇذطەت لىٍغىٓ

زېسىُ ۋە ئۇ وۈٔي ٔبِبز غبِٕي پەٍغەِجەر ، اٍّەْاٌٍەجىٓ ِەغپىرەت جىٍىػىٕي ضور
پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ٔبِبز غبِسىٓ وېَىٓ ٔەفٍە ٔبِىسى  .ئەٌەٍھىططبالَ ثىٍەْ ئولۇزۇَ

پەٍغەِجەر  .ِۀّۇ وەٍٕىسىٓ ِبڭسىُ، ئۆٍىگە لبٍححي، ئبٔسىٓ ذۇپحۀٕىّۇ ئولۇپ، ئولۇزى
ثىرەر  .زېسىُ، ھەئە .زەپ ضورىسى ۇزەٍفەِۇ؟ھ، ئەٌەٍھىططبالَ ئبۋازىّٕي ئبڭٍىسىسە: وىّطەْ

ثۇ پەرىػحە ثۇٔسىٓ ئىٍگىرى ، لبرا .ئىػىڭ ثبرِىسى؟ اٌٍە ضېٕي ۋە ئبٔبڭٕي ِەغپىرەت لىٍطۇْ
ئۇ ِبڭب فبجىّۀىڭ جۀٕەت ئبٍبٌٍىرىٕىڭ ذبٔىػي؛ ھەضەْ ، زېّىٕغب چۈغۈپ ثبلّىغبٔىىەْ

ى ئىىۀٍىىىسىٓ ئىجبرەت ذۇظ جۀٕەت ٍبغٍىرىٕىڭ ضەرزارٌىر، ثىٍەْ ھۈضەٍٕٕىڭ ثوٌطب

 ( 3871)جىرِىسى:  .زېسى، ذەۋەرٔي ٍەجىۈزۈظ ئۈچۈْ پەرۋەرزىگبرىسىٓ ئىجبزەت ئېٍىپ وەپحۇ
 ضەئذ ئىجٕي ِۇئبز رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەزىٍىتي

ئۇ ثەرا رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ، ئەثۇ ئىطھبلحىٓ رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇوي - 5394/8844
ئبڭٍىغبْ: پەٍغەِجەر ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەِگە ثىر پبرچە ٍىپەن ِۇٔساق زېگۀٍىىىٕي 

 .ٍۇِػبلٍىمىسىٓ ھەٍراْ لېٍىػحي، ضبھبثىٍەر رەذحٕي ضىالپ وۆرۈپ .رەذث ھەزىَە لىٍىٕسى
پەٍغەِجەر ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ ئۇالرغب: ثۇٔىڭ ٍۇِػبلٍىمىسىٓ ئەجەثٍىٕىۋاجبِطىٍەر؟ ! 

)ِۇضٍىُ:  .زېسى، جۀٕەجحىىي لوي ٍبغٍىمٍىرى ثۇٔىڭسىّٕۇ ٍۇِػبق ضەئس ئىجٕي ِۇئبزٔىڭ

2468) 

جبثىر رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇ: پەٍغەِجەر  - 5395/8845
 .ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ: ضەئس ئىجٕي ِۇئبزٔىڭ ئۆٌۈِىسىٓ ئەرظ جەۋرەپ وەجحي زېسى
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جبۋۇت ”ىَەٌالھۇ ئۀھۇغب: ِەْ ثەرا رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ: ثۇٔي ئبڭٍىغبْ ثىر وىػي جبثىر رەز

جبثىر ئۇٔىڭغب: ثۇ ئىىىي لەثىٍە )ٍۀي ، زېگۀىسى زېگىٕىٕي ئبڭٍىسىّغۇ؟ “جەۋرەپ وەجحي
ثىرىٕي وۆرەٌّەضٍىه ۋە ئۆچّۀٍىه  - ثىر، ئەۋش ثىٍەْ ذەزرەج( ئوجحۇرىطىسا ئەزەٌسىٓ ثېرى

ضەئسٔىڭ پەزىٍىحىٕي ثبٍبْ لىٍغبْ ثۇ ضۆزٔي ئەٍٕەْ ، )ِەْ ذەزرەج لەثىٍىطىسىٓ جۇرۇپ، ثبر
ئۇٔىڭ ٔېّە زېگىٕي ثۇ( ِەْ ، ثەرا ضەئسٔىڭ لەثىٍىطي ثوٌغبْ ئەۋضحىٓ جۇرۇپ، ٍەجىۈزىۋاجطبَ

پەٍغەِجەر ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەِٕىڭ: ضەئس ئىجٕي ِۇئبزٔىڭ ئۆٌۈِىسىٓ رەھّبٕٔىڭ 

 (3813)ثۇذبرى:  .زېسى، ُئەرغي جەۋرەپ وەجحي زېگىٕىٕي ئبڭٍىغبٔىسى
 ٔىڭ پەزىٍىتيِبئبثذۇٌال ئىجٕي ئبثجبش رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ

گەرچە ئۇ وېَىٕرەن جۇغۇٌغبْ ثوٌطىّۇ ئۇٌۇغ ضبھبثە ثوٌۇپ ٍېحىػىپ چىمىػمب پبٍسىٍىك 
ثوٌغبْ ئەجراپحىىي ٍبذػي پۇرضەجٍەرٔىڭ ھەِّىطىسىٓ ثەھرىّەْ ثوٌغبٔالرزىٓ، ٍۀي 

جۇغمبٔسارچىٍىك، ئىٍىُ ئېٍىع، جەلۋازار ثوٌۇغمب پبٍسىٍىك ثوٌغبْ پۇرضەجٍەرٔىڭ ضبھبثىٍىك، 
ئۇ ٍۀە ئبٌالھٕىڭ پەٍغەِجىرىٕىڭ جبغىطىٕىڭ ئوغٍي  .ھەِّىطىگە ئېرىػىۀٍەرزىٓ ئىسى

 . ئىسى
ئىطالَ زىٕىٕىڭ ِۇھىحىسا ئۆضۈپ، ئۈِّەجٕىڭ ئۆٌىّبضي، ِوي ثىٍىُ ئىگىطي، وۈٔسۈزٌىرى 

ىٍىرىٕي لىَبِسا جۇرۇپ ئۈجىۈزگىچي، ئەجىگەْ ۋە ئبذػبٍِىرى ئبٌالھحىٓ روزا جۇجۇپ، وېچ
لورلۇپ ٍىغٍىغۇچي، ِەغپىرەت جىٍەپ جۆوۈٌگەْ ٍبغٍىرى ثىٍەْ ِەڭسىٍىرى ٔەٍِۀگۈچي 

 . وىػي ئىسى
ِبٔب ثۇ وىػي ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئۈِّىحىٕىڭ ئۆٌىّبضي، جەرثىَىچىطي، 

 . حىھبجچىطي ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئبثجبضحۇرجەجمىمبجچىطي، پەٍالضوپي، ئىج
ئۇ ھىجرەجحىٓ ئۈچ ٍىً ثۇرۇْ جۇغۇٌغبْ ثوٌۇپ، پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ۋاپبت ثوٌغبٔسا ئۇ 

گەرچە ئۇ وىچىه ثوٌطىّۇ ئىّبَ ثۇذبرى ۋە ِۇضٍىّٕىڭ وىحبثٍىرىسا  .ٍبغحب ئىسى 13ئەِسىال 
 . زالپ ثوٌغبْ ئىسىٔي ٍب 1660جوغرىٍىمي ثىٍەْ ِەغھۇر ثوٌغبْ ھەزىطحىٓ 

پەٍغەِجەر  .ئبٔىطي ئۇٔي ٍىڭي جۇغمبٔسا پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ٍېٕىغب ئېٍىپ ثبرزى
ئەٌەٍھىططبالَ جۈورىىي ثىٍەْ ئۇٔي ئېغىسالٔسۇرزى، زېّەن ئۇٔىڭ ئىچىگە وىرگەْ جۇٔجي 

ئۇٔىڭغب ئۇٔىڭ ثىٍەْ ثىرگە  .ٔەرضە پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ِۇثبرەن جۈورىىي ثوٌسى
ثىٍىُ ـ »پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ:  .جەلۋاٌىك، ئىٍىُ ـ ھېىّەجٍەرٔىڭ ٔۇرىّۇ وىرگەْ ثوٌسى

 . زېگەْ ئىسى« ھېىّەت ـ وىّگە ثېرىٍطە، ئۇٔىڭغب وۆپ ٍبذػىٍىك ثېرىٍگەْ ثوٌىسۇ
ھبغىّىٍَىك ثۇ ضەثي ثبال ئبٔچە ِۇٔچە ئەلىً جبپمبٔسىٓ ثبغالپال پەٍغەِجەر 

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ  .ذۇززى ضبٍىسەوال ئەگىػىپ ٍۈرىسىغبْ ثوٌسىئەٌەٍھىططبالِغب 
ٔبِبززا جۇرغبٔسا ئۇٔىڭ  .جبھبرەت ئبٌّبلچي ثوٌطب ئۇٔىڭ جبھبرەت ضۈٍىٕي جەٍَبرالپ ثېرەجحي

ئۇ ھەر ثىر  .ئبرلىطىسا جۇرۇپ ئولۇٍححي، ضەپەرگە چىمطب ئۇٌۇغىٕىڭ ئبرلىطىغب ِىٕگىػىۋاالجحي
ەلىً، زېرەن لەٌت، ھبزىرلي زاِبٔسىىي ئىٍغبر ذبجىرە لبٌسۇرۇظ ھەرىىىحىسە چىچەْ ئ

 . ئەضۋاثٍىرىسىّٕۇ ئۆجىۈر ثوٌغبْ ئەضحە لبٌسۇرۇظ ئىمحىسارىٕي ثىٍٍە ئېٍىپ ٍۈرەجحي
 ثبرٌىك .لىٍسى ضەرپ ثبرٌىمىٕي ٍوٌىسا ئېٍىع ئىٍىُ ئبثسۇٌالھ ٍبظ ٍۈرەن ئوت ثۇ

 پەٍغەِجەر ثىٍەْ جىرىػچبٍٔىمي ئبغۇ ئۇ پبٍسىالٔسى، ھەِّىطىسىٓ ئىّىبٔىَەجٕىڭ
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 ئىچىەْ ضۇ ثۇٌىمىسىٓ ثىٍىُ ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ پەٍغەِجەر ۋالحىسىال ھبٍبت ئەٌەٍھىططبالَ

 ثوٌغبْ ئىگىطي ھېىّەت ـ ئىٍىُ وېَىٓ ثوٌغبٔسىٓ ۋاپبت ئەٌەٍھىططبالَ پەٍغەِجەر ئىسى،

  .ئبٍالٔسى ئۇضحبزىغب ئۆگىٕىسىغبْ ئىٍىُ ٍۈرۈپ لوغٍىػىپ ئۇٔىڭ ئبٌىّالر ضبھبثىٍەر،
 ئۆٌىّبالرٔي ئبٌىُ ٍۀە ثىرگە ثىٍەْ جۇجۇظ جۆۋەْ ئۆزىٕي ٍوٌىسا ئېٍىع ئىٍىُ ئبثسۇٌالھ

 ثىٍّي ئۇٔىڭ ٔەجىجىطىسە لىسغىٍٕىمي ثوٌغبْ ئىٍىّگە ئبثسۇٌالھٕىڭ .لىالجحي ھۆرِەت ٔبھبٍىحي

 ٍەجىۀسىٓ وبِبٌەجىە ئىٍىّسا ثوٌۇپ، ٍەجىەْ وبِبٌەجىە زەرىجىسە لىٍغۇزەن اْھەٍر ئبٌىّالرٔىّۇ

 ثىٍىُ ئبٌىٌ ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ئۆٍي ئولۇجمىچىغب، ئۆگىحىسىغبْ ثبغمىالرغب ثىٍىٍّەرٔي ئۇ وېَىٓ

  .ئبٍالٔسى ٍۇرجىغب
 ئوْ ٔەچچە ئۇچراٍسىغبْ ٍۇرجٍىرىسا ثىٍىُ ئبٌىٌ زۇَٔبزىىي ثۈگۈٔىي ٍۇرجىسا ثىٍىُ ئبٌىٌ ثۇ

 ئبغۇ پەلەت ثوٌّبضحىٓ ئولۇجمۇچىالر ئىگە ئۇٔۋأغب زەرىجىٍىه ئبٌىٌ ٔەپەر ٍۈز ٔەچچە ٍبوي

 لىطحبڭچىٍىك ثۇ ىيسېسىئبٌ ئىػىىي ئۆز وىػىٍەرٔىڭ ئبثسۇٌالھ .ئىسى ٍبٌغۇز ئۆزى ئبثسۇٌالھ

 ثىر ئۈچۈْ وۈْ ثىر ھەر ثۆٌۈپ، وۈٍٔەرگە جۈرٌىرىٕي زەرش ئۈچۈْ لىٍىع ھەي ِەضىٍىطىٕي

 ضوئبٌالرغب ضوراٌغبْ ۋە ئۇٔىڭغب ئبزەَ ثىر ھەر ئبڭٍىغبْ زەرضىٕي ئۇٔىڭ .ئورۇٔالغحۇرزى زەرش

  .جۇراٌّبٍححي ثوٌّبً لبٍىً جبۋاثمب ثېرىٍگەْ
 ِەضٍىھەجچىطي ئىػٍىرىٕىڭ ذەٌىپىٍىه ئۇٔي پەزىٍىحي ثوٌۇغحەن ثىٍىٍّىه ئبثسۇٌالھٕىڭ

 ثىرەر ئىػٍىرىسا ثوٌطۇْ!( رازى ئۇٔىڭسىٓ ھ)ئبٌال ئۆِەر .لىٍسى ئىگە غەرەپىە ثوٌۇغحەن

 ثوٌطىّۇ وىچىه ٍېػي چبلىرغبٔسا چوڭٍىرىٕي ضبھبثىٍەرٔىڭ وەٌطە زۇچ لىَىٕچىٍىممب

 لىَىٕچىٍىك ثىر ِۇٔساق ثىسگە» ئوٌحۇرغۇزۇپ: ٍېمىٓ ئۆزىگە ئۇٔي ۋە چبلىرجبجحي ئبثسۇٌالھٕي

  .ٍححيزە «لىالالٍسۇ ھەي ئوذػبغالرال ضبڭب ۋە ضەْ ثۇٔي ثوٌسى،
 ِەرجىۋىطىگە چوڭالرٔىڭ ثبٌىٕي وىچىىىٕە» جەرىپىسىٓ: وىػىٍەر ئۆِەر لېحىُ ثىر 

 ئۇٔىڭ ثوٌطىّۇ ٍىگىث ٔەۋلىراْ گەرچە ئۇ» ئۆِەر: جۀمىسٌۀگۀسە، زەپ «جەڭٍەغحۈرزىڭ

  .ثەرگەْ جبۋاة زەپ «ثبر وبٌىطي ئەلىٍٍىك جىٍي، ضوئبٌٍىك
 ئوِۇِىٌ لبٌّبً، جوذحبپ ثىٍەْ ثېرىع زەرش ئبڭٍىغۇچىالرغىال زەرش ٍبٌغۇز ئبثسۇٌالھ

 لىٍىع ٔەضىھەت ۋەز ئۇالرغب .ثبراجحي ئېٍىپ ثىرگە لىٍىػٕىّۇ ٔەضىھەت ۋەز ذەٌممە

  .ھبزىرالٍححي ضورۇٍٔىرىٕي
 لىٍّىغبٕٔي ئۆزى ٍبوي جوضىسىغبْ ثبغمىالرٔي جۇرۇپ لىٍىپ گۇٔبھ ئۆزى ئبثسۇٌالھ

 وېچىٍىرى ثىٍەْ، روزا وۈٔسۈزٌىرى ھەِىػە ئۇ .ئىسى ئەِەش ثۇٍرۇٍسىغبٔالرزىٓ ثبغمىالرغب

 وىػىٍەر ئبثسۇٌالھٕىڭ ئېَحمبٔسا ٍىغىپ .ئىسى ثۀسە ٍبغبٍسىغبْ ثىٍەْ جۈرۈظ لىَبِسا

 جۆوۈٌگەْ ٍىغالپ لورلۇپ ئبٌالھحىٓ غۇٔسالال ٔۇرٌۇلي، ئەڭ چىراٍٍىك، ئەڭ ئىچىسىىي

 ئۈچۈْ ذبٌىغۇچىالر ثىٍىػٕي ۇٔيئ ئىىۀٍىىي ٔەِسەٌگۈچي ٍۈزٌىرى ثىٍەْ ضەۋەثي ٍبغٍىرىٕىڭ

  .ضۈپەجحۇر ثىر ٍېحەرٌىه
 جەلۋاٌٍىممب ھېىّەجىە، ئىٍىُ ئەجراپىٕي ھبٍبجي ئۇٔىڭ .ٍبغىسى ٍېػىغىچە 71 ئبثسۇٌالھ

 ئىجٕي ِۇھەِّەز ئوغٍي جبٌىپٕىڭ ئەثۇ ئىجٕي ئەٌي ثوٌغبٔسا ۋاپبت ئۇ .ثوٌسى ھبٍبت جوٌسۇرغبْ

 جبثىئىٕالرٔىڭ پىػمەزەٍِىرى، لبٌغبْ ھبٍبت ضبھبثىٍەرٔىڭ .ثوٌسى ئىّبَ ٔبِىسىغب ئۇٔىڭ ھۀىفە

 ئبراَ ئي لبرىٕىڭ: ثىر لوٍۇٌۋاجمبٔسا ٍەرٌىىىە ئۇ .لبجٕبغحي ٔبِىسىغب جىٕبزا ئۇٔىڭ پىػمەزەٍِىرى

 ھبٌسا ثوٌغبْ رازى ضۀسىٓ پەرۋەرزىگبرىڭ ِەِٕۇْ، پەرۋەرزىگبرىڭسىٓ ضەْ جبْ! جبپمۇچي
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ٕىڭ )ٍبذػي( ثۀسىٍىرىُ لبجبرىغب لوغۇٌغىٓ، ِېٕىڭ جۀٕىحىّگە ِې .لبٍحمىٓ زەرگبھىغب ئۇٔىڭ
ئبٌالھ ھەِىّىسٔىڭ ئىٍىّسە، جەلۋاٌىمحب  .وىرگىٓ زەپ لىرائەت لىٍغبْ ئبۋازى ٍبڭراپ جۇراجحي

 ئبِىٓ! .ئۇٔىڭسەن ثوٌۇغىّىسغب ٔېطىپ لىٍطۇْ

لىٍىٕىسۇ: پەٍغەِجەر ئىجٕي ئبثجبش رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇِبزىٓ ِۇٔساق رىۋاٍەت  - 5396/8846
ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ ِېٕي لۇچبلالپ جۇرۇپ: ئي اٌٍە! ئۇٔي لۇرئبٔغب ئبٌىُ لىٍغبٍطەْ 

 (75)ثۇذبرى:  .زېسى

ئىجٕي ئبثجبش رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇِبزىٓ ٍۀە ِۇٔساق رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇ:  - 5397/8847
ثېطىپ جۇرۇپ: ئي اٌٍە! ئۇٔىڭغب پەٍغەِجەر ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ ِېٕي ثبغرىغب 

 (3756)ثۇذبرى:  .ھېىّەت ئبجب لىٍغبٍطەْ زېسى

ئىجٕي ئبثجبش رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇِبزىٓ ِۇٔساق رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇ: پەٍغەِجەر  - 5398/8848
جبھبرەت ئېٍىػي ئۈچۈْ ضۇ ، ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ ھبجەجربٔىغب وىرىپ وېحىۋىسى

 .زەپ ضورىسى پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ چىمىپ: ثۇٔي وىُ لوٍۇپ لوٍسى ؟ .لوٍۇپ لوٍسۇَ
ئۇٔىڭغب ضۇٔي ِېٕىڭ لوٍۇپ لوٍغبٍٔىمىُ ئېَحىٍغبٔىسى: ئي اٌٍە! ئۇٔي زىٕىٌ ئىٍىّگە ثبً 

 (143)ثۇذبرى:  .زەپ زۇئب لىٍسى لىٍغىٓ!

: ھىجىرٔىڭ ِۇٔساق رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇ ئۇِّۇ فەزي رەزىَەٌالھۇ ئۀھبزىٓ  -  5399/8849
پەٍغەِجەر ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ ِېٕي وۆرۈپ: ئي ئۇِّۇ ، ٍېٕىسىٓ ئۆجۈپ وېحىۋاجبجحىُ

ِبڭب: ضەْ ثىر ئوغۇٌغب ھبِىٍسار  .زېسىُ ئي رەضۇٌۇٌالھ!، ِەْ: ذوظ .زەپ چبلىرزى فەزي!
جۇغسۇَ ۋە ئۇٔي ثىر ئوغۇي ، زەرۋەلە .زېسى ثبال جۇغۇٌغبٔسا ٍېٕىّغب ئېٍىپ وەٌگىٓ!، ئىىۀطەْ

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ئۇٔىڭغب  .پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئبٌسىغب ئېٍىپ وەٌسىُ

 .زەپ ئىطىُ لوٍسى ۋە ئۆزىٕىڭ ِۇثبرەن جۈوۈرۈوىٕي ئۇٔىڭغب ضۈرۈپ لوٍسى “ئبثسۇٌالھ”
ىك ثۇ ثبال وەٌگۈضىسە ئبجبٍىپ ئەلىٍٍ، لبراپ جۇرغىٓ .ئبٔسىٓ: ئەِسى ئېٍىپ وەجطەڭ ثوٌىسۇ

 :(11581)ئەٌىەثىر .زېسى، ٍىگىث ثوٌىسۇ

ضەئىس ئىجٕي جۇثەٍرزىٓ ِۇٔساق رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇ: ئىجٕي ئبثجبش  - 5411/8851
ھېچ وۆرۈٌۈپ ثبلّىغبْ ثىر ئبق لۇظ وېٍىپ ئۇٔىڭ  .رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇِب جبئىفحب ۋاپبت ثوٌسى

ئۇٔىڭ لبٍحىپ چىممىٕىٕي ھېچىىُ وۆرِىسى )ٍۀي لبٍحىپ چىمّىسى(  .جبۋۇجىغب وىرىپ وەجحي
پەرۋەرزىگبرىڭ ، ئي ئبراَ جبپمۇچي جبْ! ضەْ پەرۋەرزىگبرىڭسىٓ ِەِٕۇْ}زەپٕە لىٍىٕىۋاجمبٔسا: 

ئبٍەت( زېگەْ  - 30  -  28، )ضۈرە فەجر {ضۀسىٓ رازى ثوٌغبْ ھبٌسا ئۇٔىڭ زەرگبھىغب لبٍحمىٓ!
 .ثۇ ئبٍەجٕي وىّٕىڭ ئولۇغبٍٔىمىٕي ھېچىىُ ثىٍّىسى ٌېىىٓ .ئبٍەت ئولۇٌسى

 :( 11581)ئەٌىەثىر
 ئبثذۇٌالھ ئىجٕي ئۆِەر رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇِبٔىڭ پەزىٍىتي

ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئۆِەر جېري ئوْ ٍبغمب وىرِەً جۇرۇپال ئىطالِٕي لوثۇي لىٍغبْ، زازىطي 
ھەزىطي ھەفطە ثىٍەْ ھىجرەت لىٍغبْ ۋە وېَىٓ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِغب ٍبجٍىك ثوٌغبْ 

ئوھۇز غبزىحىسىٓ ثۇرۇْ، ئۇ ئوذػبغال ثەزىر غبزىحىغب لبجٕىػىع رۇذطىحىگە  .ئىسى
ٍبغالرغب وىرىپ  15ذۀسەن غبزىحي ثوٌغبٔسا، پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ  .ئېرىػەٌّىگەْ ئىسى

ِۇھبجىرالرغب لوغۇٌۇپ، لبٌغبْ ئۇضبِەگە، ئبثسۇٌالھمب ۋە ئوذػبظ ٍبغحىىي ثبغمب ثبٌىالرغب 
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 . ذۀسەن ووالظ ۋە ئۇرۇظ لىٍىػمب رۇذطەت ثەرزى
ٍىٍسىٓ وۆپرەن ۋالىث  70ھىجرەت لىٍغبٔسىٓ جبرجىپ جبوي ۋاپبت ثوٌغۇچە ثوٌغبْ 

جەرٍبٔىسا، ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئۆِەر ئىطالَ ئىػٍىرى ئۈچۈْ ئۆچّەش جۆھپىٍەرٔي لوغۇپ، 
ٍبذػي ئبزىّىّىس ۋە ٍبذػي »رىَٕىڭ ئبجىغىٕي ثوٍىچە ِۇضۇٌّبٔالر ئبرىطىسا، ئەثۇ ِۇضب ئەغئە

ئۇ ئۆزىٕىڭ ِوي ثىٍىّي، وىچىه پېئىٍٍىمي، ضېرىٍىمي،  .زەپ ئبجبٌسى« ئبزىّىّىسٔىڭ ئوغٍي
زۇَٔبزىٓ   - ئبٌالھمب ۋە ئبٌالھٕىڭ زىٕىغب ثوٌغبْ چوڭمۇر ِۇھەثجىحي، راضث ضۆزٌۈوي، ِبي

  .ىحي چىساٍِىمٍىمي ثىٍەْ ِەغھۇر ثوٌغبْ ئىسىئۆزىٕي ٍىراق جۇجۇغي ۋە ئىجبزەجحىىي ٔبھبٍ
ئۆِەر ۋە ئبثسۇٌالھ  .ئۇ ئۆزىٕىڭ زازىطي ھەزرىحي ئۆِەرزىٓ ٔۇرغۇْ ٔەرضىٍەرٔي ئۆگۀسى

ئىىىىٍَەْ ھەِّەٍٍۀٕىڭ ثۈٍۈن ئۇضحبزى ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىططبالَ )ئۇٔىڭغب ئبٌالھٕىڭ ضبالِي 
ئبثسۇٌالھ زائىُ  .ئېرىػىەْ ئىسى ثوٌطۇْ( ٔىڭ وۆرضەجّىٍىرىسىٓ ٔۇرغۇْ ِۀپەئەجىە

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئوذػىّىغبْ ۋالىحالرزا لىٍغبْ ضۆز ۋە ھەرىىەجٍىرىٕي ٔبھبٍىحي 
ئىٕچىىىٍىه ثىٍەْ وۆزىحىپ، ئبٔسىٓ وۆرگۀٍىرىٕي ئىرالش ثىٍەْ جۇرِۇغىسا 

ڭ ِەٌۇَ ثىر جبٍسا ِەضىٍەْ: ئەگەر ئبثسۇٌالھ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕى .ئەِەٌىٍَەغحۈرەجحي
ئەگەر ئۇ پەٍغەِجەر  .ٔبِبز ئولۇۋاجمبٍٔىمىٕي وۆرضە، وېَىٓ ئۇ غۇ ٍەرزە ٔبِبز ئولۇٍححي

ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئۆرە جۇرۇپ زۇئب لىٍىۋاجمبٍٔىمىٕي وۆرضە، ئۇِۇ ئوذػبغال ئۆرە جۇرۇپ زۇئب 
مىٕي وۆرضە، ئۇِۇ لىالجحي، ئەگەر پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئوٌحۇرۇپ زۇئب لىٍىۋاجمبٍٔى

ضەپەرگە چىممبٔسا، ئەگەر ئۇ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ِەٌۇَ ثىر جبٍسا  .غۇٔساق لىالجحي
جۆگىطىسىٓ چۈغۈپ، ئىىىي رەوئەت ٔبِبز ئولۇغىٕىٕي وۆرضە، وېَىٓ ئۇ غۇ ٍوٌسىٓ ِېڭىپ 

  .لبٌغبْ چبغالرزا جوذحبپ، غۇ ٍەرزە ئىىىي رەوئەت ٔبِبز ئولۇٍححي
ھەرىىەجٍىرىگە ٔبھبٍىحي زىممەت لىٍطىّۇ،  - پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ضۆزئبثسۇٌالھ 

ئۇ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ھەزىطٍىرىٕي رىۋاٍەت لىٍىػحب ثەن ئېھحىَبت لىالجحي، 
پەلەت ھەزىطحە زېَىٍگەْ ضۆزٌەرٔىڭ ھەِّىطىٕي ئېطىگە ئبالٌىغبٔسىال ئبٔسىٓ ئۇٔي  .لورلبجحي

پەجىۋا ثەرگەْ چبغالرزا ٔبھبٍىحي  .ئوذػبغال، ئۇ پەجىۋا ثېرىػٕي ذبٌىّبٍححي .ئوجحۇرىغب لوٍبجحي
  .ئېھحىَبت لىالجحي

ئۇ  .زەپ جەرىپٍۀگەْ ئىسى« وېچىٕىڭ لېرىٕسىػي»ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئۆِەر ثىر لېحىُ 
وېچىٍىرى ئورٔىسىٓ جۇرۇپ، ٔبِبز ئولۇٍححي، ئبٌالھٕىڭ ِەغفىرىحىٕي جىٍەپ ٍىغالٍححي، لۇرئبْ 

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ثىر لېحىُ ئبثسۇٌالھٕىڭ ھەزىطي ھەفطەگە ِۇٔساق زېگەْ  .ئولۇٍححي
ئبثسۇٌالھ ٔېّىسېگەْ ثەذحٍىه ئبزەَ، ئەگەر ئۇ وېچىٍىرى ٔبِبز ئولۇغبْ ثوٌطب جېرىّۇ »ئىسى: 

 غۇٔىڭسىٓ جبرجىپ، ئبثسۇٌالھ ِەٍٍي ئۆٍسە ثوٌطۇْ ٍبوي ضەپەرگە« . ثەذحٍىه ثوٌغبْ ثوالجحي
وېچىٕىڭ  .چىممبٔسا ثوٌطۇْ، وېچىٍەرٔي ھەرگىسِۇ ئىجبزەجطىس ئۆجىۈزىۋەجّەٍححي

جىّجىحٍىمىسا ئۇ پەرۋەرزىگبرىٕي جېرىّۇ وۆپ ئەضٍەٍححي، ٔبِبز ئولۇٍححي، لۇرئبْ ئولۇٍححي ۋە 
زازىطىغب ئوذػبظ، ئۇ لۇرئبٕٔىڭ ئىٕطبٔالرٔي ئبگبھالٔسۇرۇظ  .ئبٌالھحىٓ لورلۇپ ٍىغالٍححي

ئبثسۇٌالھ ئۆزىٕىڭ  .ئبٍەجٍىرىٕي ئبڭٍىطىال ٍىغىسىٓ ئۆزىٕي جۇجۇۋاالٌّبً لبالجحي ِۀىطىسىىي
ضبززىٍىمي ۋە  - ئبٌالھمب، ئبٌالھٕىڭ زىٕىغب ثوٌغبْ چوڭمۇر ِۇھەثجىحي، ئىرالضي، ئبززىٌ

ضېرىٍىمي ثىٍەْ ضبھبثىٍەر ۋە ئۇالرزىٓ وېَىٕىي ِۇضۇٌّبٔالر ئىچىسە ٍۇلىرى ھۆرِەجىە 
ئۇ وەڭ لوٌٍۇق ثىٍەْ ثبغمىالرغب ثېرەجحي، گەرچە ئۆزى ھبجەجّەْ ثوٌطىّۇ،  .ضبزاۋەر ثوٌسى
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ئۇ ھبٍبجىسا ئىػۀچٍىه ضوزىگەر  .ئۆزىسە ثبر ٔەرضىطىٕي ھەرگىسِۇ ثبغمىالرزىٓ ئبٍىّبٍححي
ئۇٔىڭسىٓ ثبغمب ئۇٔىڭغب ثەٍحۇٌّبٌسىٓ ٔۇرغۇْ پۇي  .ثوٌۇپ، وۆپ پبٍسىغب ئېرىػىەْ ئىسى

  .رٔي ضېرىٍىك ثىٍەْ ٔبِرات ۋە ھبجەجّۀٍەرگە ثېرىۋىحەجحيئەِّب ئۇ ئۇال .جېگەجحي
ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئۆِەر ثبغمىالرٔي ٔبِراجالرٔي، ھبجەجّۀٍەرٔي ثېمىػمب ۋە ئۇالرغب ٍبرزەَ 
ثېرىػىە ئىٍھبِالٔسۇراجحي، ئۇ جبِبق ٍېّەوچي ثوٌطىال، زاضحىرىٕىغب زائىُ ٍېحىّالرٔي ٍبوي 

ثبٌىٍىرى ثبٍالرٔي چوڭ وۆرۈپ،  .لىٍىپ ثىٍٍە ٍەٍححيوەِجەغەي وىػىٍەرٔي جەوٍىپ 
  .ٔبِراجالرٔي جۆۋەْ وۆرۈپ ئۇالرٔي ِۀطىحّىطە، ئۇالرغب جۀجىھ ثېرەجحي

زۇَٔب ئۇٔىڭ  - ِبي .زۇَٔبٔىڭ لۇٌي ئەِەش، ثەٌىي ذوجبٍىٕي ئىسى  - ئبثسۇٌالھ ِبي
ىسِۇ ثەذحىە ئۈچۈْ پەلەت جۇرِۇظ ئېھحىَبجىٕي لبِساٍسىغبٔال ٔەرضە ئىسى، ھەرگ

زۇَٔبزىٓ ۋە زۇَٔبٔىڭ  - ئۇ ھبٍبجىٕىڭ ئبذىرىغىچە ِبي .ئېرىػحۈرىسىغبْ ٔەرضە ئەِەش ئىسى
ضبززا جۇرِۇظ   - پبراغىحىسىٓ ئۆزىٕي ٍىراق جۇجۇپ، ئبززىٌ - غەھۋەجٍىرىسىٓ، راھەت

ثبً ثۇ ھەرگىسِۇ ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئۆِەرٔىڭ ٔبِراجٍىمىسىٓ ئەِەش، ئەِەٌىَەجحە ئۇ  .وەچۈرزى
ئىسى؛ ھەِسە ثۇ ئۇٔىڭ ثېرىً، پىرطىمٍىمىسىٓ ئەِەش، ئەِەٌىَەجحە ئۇ وەڭ لوي ۋە ضېري 

  .ئىسى

ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئۆِەر رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇِبزىٓ ِۇٔساق رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇ:  - 5411/8852
 چۈغىٕي، پەٍغەِجەر ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ ھبٍبت ۋالحىسا وىػىٍەر ثىرەر چۈظ وۆرضە

ثوٍحبق ثبال ئىسىُ ۋە ، ئۇ چبغالرزا جېري ٍبظ .پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىطبالِغب ضۆزٌەپ ثېرەجحي
ِۀّۇ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِغب ئېَحىپ ثەرگۈزەن ثىرەر چۈظ  .ِەضجىسجە ٍېحىپ لوپبجحىُ

، ِۇٔساق ثىر چۈظ وۆرزۈَ: ئىىىي پەرىػحە وېٍىپ، ثىر وۈٔي .وۆرۈغٕي ثەوّۇ ئبرزۇ لىالجحىُ
زوزاذٕىڭ چۆرىطي ذۇززى لۇزۇلٕىڭىىسەن لوپۇرۇٌغبْ  .زوزاذٕىڭ ئبٌسىغب ئېٍىپ ثبرزى ِېٕي

 .ئۈضحىسە ذۇززى لۇزۇلٕىڭىىسەن جوغرىطىغب لوٍۇٌغبْ ئىىىي جبي ٍبغبچ ثبر ئىىەْ، ثوٌۇپ

اٌٍەلب ”غۇٔىڭ ثىٍەْ ِەْ:  .ئۇ ٍەرزە ِەْ جؤۇٍسىغبْ وىػىٍەرِۇ ثبر ئىىەْ، لبرىطبَ

زېَىػىە  “اٌٍەلب ضېغىٕىپ زوزاذحىٓ پبٔبھ جىٍەٍّەْ، پبٔبھ جىٍەٍّەْضېغىٕىپ زوزاذحىٓ 

 .زېسى “لورلّىغىٓ!، لورلّىغىٓ”ئۈچىٕچي ثىر پەرىػحە ٍېٕىّىسغب وېٍىپ:  .ثبغٍىسىُ
ھەفطە ثۇٔي پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِغب ، )ئوٍغىٕىپ( چۈغۈِٕي ھەفطەگە ئېَحىپ ثەرگۀىسىُ

ئەگەر  .طبالَ: ئبثسۇٌالھ ٔېّىسېگەْ ٍبذػي ثىرىپەٍغەِجەر ئەٌەٍھىط .ئېَحىپ ثەرزى
ضبٌىُ ِۇٔساق زېگەْ:  .زېسى، جېرىّۇ ٍبذػي ثوٌغبْ ثوالجحي، وېچىٍىرى ٔبِبز ئولۇغبْ ثوٌطب

ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئۆِەر رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇِب وېچىٕىڭ وۆپ لىطّىٕي ئىجبزەت ، غۇٔسىٓ وېَىٓ

 (3738)ثۇذبرى:  .ثىٍەْ ئۆجىۈزىسىغبْ ثوٌسى

ئىجٕي ئۆِەر رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇِبزىٓ لىٍىٕغبْ ٍۀە ثىر رىۋاٍەجحە چۈغي  - 5412/8853
جۀٕەجٕىڭ لەٍىرىگە ، ِۇٔساق ثبٍبْ لىٍىٕغبْ: لوٌۇِسا ثىر پبرچە ٍىپەن رەذث ثبر ثوٌۇپ

ثۇ چۈغۈِٕي ھەفطەگە  .ئۇ ٍىپەن رەذث ِەْ ثىٍەْ ثىٍٍە غۇ ٍەرگە ئۇچبجحي، ثبرِبلچي ثوٌطبَ
، ھەفطە ئۇٔي پەٍغەِجەر ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەِگە ئېَحمبٔىىەْ، ثەرگۀىسىُضۆزٌەپ 

پەٍغەِجەر ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ ئۇٔىڭغب: لېرىٕسىػىڭ )ئبثسۇٌالھ( ٔېّىسېگەْ ٍبذػي 

 (7116)ثۇذبرى:  .زەپحۇ ئبزەِھە؟!
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 ئبثذۇٌالھ ئىجٕي زۇثەٍر رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەزىٍىتي

ئۇرۋە ئىجٕي زۇثەٍر ثىٍەْ فبجىّە ثىٕحي ِۇٔسىر ئىجٕي زۇثەٍرزىٓ ِۇٔساق   -  5415/8856
رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇ: )ئەثۇ ثەورىٕىڭ لىسى( ئەضّب رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇِب ِەزىٕىگە ھىجرەت 

ئبثسۇٌالھٕي ، لۇثبغب ٍېحىپ وەٌگۀسە .ئبثسۇٌالھ ئىجٕي زۇثەٍرگە ھبِىٍسار ئىسى، لىٍغبٔسا
جەر ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەِٕىڭ ذورِب ثىٍەْ ئېغىسالٔسۇرۇپ لوٍۇغي ٍەڭگىسى ۋە پەٍغەِ

پەٍغەِجەر  .ثىس ذېٍي ۋالىحمىچە ذورِب ئىسزەپ ٍۈرزۇق .لۇچىمىغب لوٍسى، ئۈچۈْ ئېٍىپ وېٍىپ
ئۇٔىڭ لورضىمىغب ، غۇٔساق لىٍىپ .ثوۋالٕىڭ ئېغىسىغب ضبٌسى، ئەٌەٍھىططبالَ ذورِىٕي چبٍٕبپ

ئبٔسىٓ پەٍغەِجەر  .پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ جۈوۈرۈوي ثوٌسى وىرگەْ جۇٔجي جبئبَ

زەپ ئىطىُ  “ئبثسۇٌالھ”ئۇٔىڭغب زۇئب لىٍسى ۋە ، وۆزىٕي ضىالپ ئەٌەٍھىططبالَ ئۇٔىڭ ثبظ
 .ضەوىىس ٍېػىسا پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِغب ثەٍئەت لىٍغىٍي وەٌسى - ئبثسۇٌالھ ٍەجحە .لوٍسى

پەٍغەِجەر ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ  .لىٍىػمب ثۇٍرىغبٔىسىزازىطي زۇثەٍر ئۇٔي غۇٔساق 
ئبثسۇٌالھ )وېٍىپ( پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِغب  .ئۇٔىڭ وېٍىۋاجمىٕىٕي وۆرۈپ وۈٌۈِطىرىسى

 (2146)ِۇضٍىُ:  .ثەٍئەت لىٍسى
 ثىالي ئىجٕي رەثبھ رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەزىٍىتي

رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇ: پەٍغەِجەر ئەثۇ ھۇرەٍرە   -  5416/8857
ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ ثىالٌسىٓ: ئي ثىالي ! ثۈگۈْ وېچە جۀٕەجحە ئبٍبغ جىۋىػىڭٕي 

 ضەْ اٌٍە جبئبالزىٓ ئەڭ وۆپ ضبۋاة ئۈِىس لىٍىٕىسىغبْ لبٍطي ئەِەٌٕي لىٍغبٔىسىڭ؟ .ئبڭٍىسىُ
ٌالھۇ ئۀھۇ ِۇٔساق جبۋاة ثەرزى: ِەٍٍي وېچە ٍبوي وۈٔسۈز ثىالي رەزىَە، زەپ ضورىغبٔىسى

ٔبِبز ئولۇِبً ، غۇ جبھبرەت ثىٍەْ ِەٍٍي ئبز ٍبوي وۆپ ثوٌطۇْ، جبھبرەت ئبٌطبِال، ثوٌطۇْ
)ِۇضٍىُ:  .اٌٍە جبئبالزىٓ ئەڭ وۆپ ضبۋاة ئۈِىس لىٍىسىغبْ ئەِىٍىُ ئۀە غۇزۇر .لبٌّىسىُ

2458) 
 ىر( رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەزىٍىتيئۇثەً ئىجٕي وەئت )ئەثۇ ِۇٔس

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ جەرىپىسىٓ ثىٍىّي ۋە ئبٌالھ ٔبزىً لىٍغبْ ئبٍەجٍەرٔي 
ئۇٔىڭ ِەغھۇر  -چۈغىٕىػحىىي ئىمحىسارى جەثرىىٍىٕىۋاجمبْ ئەثۇ ِۇٔسىر زېگەْ ثۇ ئبزەَ

ە ضبزاۋەر ثوٌغبْ ضبھبثىٍىرىٕىڭ ثىرى، زەضٍەپىي ِۇضۇٌّبٔالر جەِئىَىحىسە ٍۇلىرى ھۆرِەجى
ئۇثەً ذەزرەج لەثىٍىطىگە ِۀطۇپ ثوٌغبْ ئۀطبرىالرٔىڭ ثىرى  .ئۇثەً ئىجٕي وەئت ئىسى

ثوٌۇپ، ِەزىٕىسىىي ئىطالِٕي زەضٍەپ لوثۇي لىٍغبٔالرزىٓ ئىسى ھەِسە ھىجرەجحىٓ ثۇرۇْ 
  .ئەلەثەزە پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِغب ثەٍئەت لىٍغبْ ئىسى

ئۇثەً لۇرئبْ  .غۇٔىڭسىٓ وېَىٕىي ثبغمب پبئبٌىَەجٍەرگە لبجٕبغحيئۇ ثەزىر غبزىحىغب ۋە 
ئبٍەجٍىرىٕي وۆچۈرۈپ ٍېسىػمب لبجٕبغمبْ ثىر ٔەچچەٍٍۀٕىڭ ثىرى ثوٌۇپ، ئۇٔىڭ ئۆزىٕىڭ 

ئۇثەً پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ وبجىۋىسەوال، ئۇٔىڭ ذەجٍىرىٕي  .لوٌَبزِىطي ثبر ئىسى
ىططبالَ ۋاپبت ثوٌغبٔسا، ئۇ لۇرئبْ وەرىّٕي پۈجۈٍٔەً ٍبزٌىغبْ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھ .ٍېسىپ ثېرەجحي

ئۇٔىڭ لىرائىحي جوٌىّۇ چىراٍٍىك، لۇرئبٕٔي  .ٍبوي غۇٔچىٍىه ئبزەِٕىڭ ثىرى ئىسى 25
چۈغىٕىػي ئبجبٍىپ ِۇوەِّەي ثوٌغبچمب، پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ضبھبثىٍىرىٕي ئۇٔىڭسىٓ ۋە 

ئۇثەً لۇرئبْ ئبرلىٍىك وبجحب غەرەپىە  .ە چبلىرزىثبغمب ئۈچ وىػىسىٓ لۇرئبْ ئۆگىٕىػى
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 ثىر وۈٔي پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ِۇٔساق زېسى: .ئېرىػحي
ئي ئۇثەً ئىجٕي وەئت! ِەْ ضبڭب لۇرئبٕٔي وۆرضىحىػىە ٍبوي ئېچىپ ثېرىػىە  -

 . ثۇٍرۇٌسۇَ
ٕىڭ پەلەت ئۇ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِ .لىٕىغب پبجّبً وەجحي - ئۇثەً ذۇغبٌٍىمحىٓ لىٓ

 ئبضّبٔسىٓ ۋەھي ئبٌىسىغبٍٔىمىٕي ثىٍگەچىە، ھبٍبجىٕىٕي ثبضبٌّىغبْ ھبٌسا:
 . زەپ ضورىسى -ٍب رەضۇٌۇٌالھ! ئبٌالھ ِېٕىڭ ئىطّىّٕي جىٍغب ئبٌسىّۇ؟  -
زېسى  -ھەئە، ئبٌالھ ئەڭ ئېگىس ئبضّبٔسا ضېٕىڭ ئىطّىڭٕي ۋە ٔەضىجىڭٕي جىٍغب ئبٌسى،  -

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ثىٍەْ ثوٌغبْ ثىر ٔەچچە ٍىٍٍىك ئباللە  .پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ
جەرٍبٔىسا، ئۇثەً پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئېطىً ئەذاللي ۋە ھېىّەجٍىه 

ئۇثەٍٕىڭ لۇرئبٔغب ئۆزگەرِەش ِۇھەثجىحي ۋە  .وۆرضەجّىٍىرىسىٓ ٔۇرغۇْ ِۀپەئەجىە ئېرىػحي
  .چوڭمۇر ئىرالضي ثبر ئىسى

ٍھىططبالِٕىڭ ۋاپبجىسىٓ وېَىّٕۇ، ئۇثەً ئىٍگىرىىىسەوال ئىطالَ زىٕىغب پەٍغەِجەر ئەٌە
ِۇضحەھىەَ ٍېپىػحي ۋە لۇرئبْ وەرىُ، پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ضۈٕٔىحىگە چىڭ 

ئۇ ئىجبزەجحە ٔبھبٍىحي چىساٍِىك ئىسى، زائىُ ذۇپحەْ ٔبِىسىسىٓ وېَىٓ،  .ئېطىٍىپ ِبڭسى
  .ٍبوي لۇرئبْ ئۆگىحىع ثىٍەْ ِەغغۇي ثوالجحيِەضجىسجە لېٍىپ ئىجبزەت ثىٍەْ 

ئۇ ٔبھبٍىحي ئبززىٌ ھبٌەجحە  .ئۇثەً پۈجۈْ ھبٍبجىسا جەلۋازارٌىمٕي ئۆزىگە ٍېحەوچي لىٍسى
ئۇ زائىُ ِۇضۇٌّبٔالرغب  .ٍبغبپ، زۇَٔبٔىڭ ئۇٔي چىرىحىػىگە ۋە ئبٌسىػىغب ھەرگىس ٍوي لوٍّىسى

زائىُ ئۇالرغب پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ٔىطجەجەْ ئبگبھالٔسۇرغۇچي ثوٌۇپ ٍبغىسى ۋە 
ۋالحىٕي، ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ئىٍگىرىىي ئىطالِغب ثوٌغبْ ِۇھەثجىحىٕي، ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ 

ٔۇرغۇْ  .ضبززا جۇرِۇغىٕي ھەِسە لۇرثبْ ثېرىع روھىٕي ئەضٍىحەجحي - ئىٍگىرىىي ئبززىٌ
  .جحيوىػىٍەر ئۇٔىڭسىٓ ثىٍىُ ئېٍىع ۋە ِەضٍىھەت ضوراظ ئۈچۈْ وېٍە

ئۇثەً زەضٍەپىي ِۇضۇٌّبٔالر ئبرىطىسا ثۈٍۈن غەرەپىە ۋە ٍۇلىرى ھۆرِەجىە ضبزاۋەر 
غۇٔىڭسىٓ  .)ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ذوجىطي( زەپ ئبجبٍححي« ضَس اٌّطٍَّٓ»ئۆِەر ئۇٔي  .ثوٌسى

ئۇ ئەثۇ ثەورىٕىڭ ذەٌىپىٍىه زەۋرىسە ذىٍّۇذىً  .وېَىٓ ئۇ ِۇغۇ ٔبَ ثىٍەْ ِەغھۇر ثوٌسى
جبۋاة ثېرىع، ِەضٍىھەت ثېرىع ِەلطىحىسە لۇرۇٌغبْ ِەضٍىھەت ثېرىع  ِەضىٍىٍەرگە

ثۇ گۇرۇپپب ِۇھبجىرالر ۋە ئۀطبرىالر ئىچىسىىي ثىٍىٍّىه،  .گۇرۇپپىطىٕىڭ ثىر ئەزاضي ثوٌسى
ئبزىً ھۆوۈَ چىمىرىع لبثىٍىَىحىگە ئىگە ثوٌغبْ ِۇضۇٌّبٔالرزىٓ جەروىپ جبپمبْ ثوٌۇپ، ئۇالر: 

، ئبثسۇرراھّبْ ئىجٕي ئەۋف، ِۇئبز ئىجٕي جەثەي، ئۇثەً ئىجٕي وەئت ۋە ئۆِەر، ئوضّبْ، ئەٌي
 .وېَىٓ ئۆِەر ذەٌىپە ثوٌغبٔسىٓ وېَىّٕۇ ثۇ گۇرۇپپب ئۆزگەرِىسى .زەٍس ئىجٕي ضبثىحالر ئىسى

ئۇثەٍٕىڭ  .پەجىۋا ثېرىع ئۈچۈْ ئوضّبٕٔي، ئۇثەٍٕي ۋە زەٍس ئىجٕي ضبثىحٕي ثەٌگىٍەپ لوٍسى
ئبثرۇٍىغب لبراپ، ثبغمىالر ئۇٔي ثىرەر ٍەرٔىڭ ثبغٍىمىّىىىٓ، جېس جەِئىَەجحىىي ٍۇلىرى 

  .ضۈرئەجحە وېڭىَىۋاجمبْ ئىطالَ زۆٌىحىسە، ثىرەر ۋىالٍەجٕىڭ ۋاٌىطىّىىىٓ زەپ ئوٍالپ لبالجحي
ٓ زىَبزە ئەزەپٍىه ۋە زېسىئۇثەً ٔۇرغۇْ ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ئۆزىٕىڭ ثبغٍىمٍىرى ئبٌسىسا ھەز

ئۇثەً ثبغمىالر ثىٍەْ  .پوزىحطىَىسە ثوٌىسىغبٍٔىمىغب لەجئىٌ لبرغي جۇراجحيذۇغبِەجچىٍىه 
ثوٌغبْ ئباللىسە ٔبھبٍىحي ضەِىّىٌ ۋە ئبلىۆڭۈي ئىسى، ئبٌالھحىٓ ثبغمب ھېچىىّسىٓ لورلّبٍححي، 

ئۇثەً ِۇضۇٌّبٔالر ئۈِّىحىٕىڭ  .ئۇ ِۇضۇٌّبٔالر ئبرىطىسا ھەلىمىٌ ۋىجساْ ئىگىطي ئىسى
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 .ِبجىرا لىٍىپ وېحىػىسىٓ جوٌىّۇ ئۀسىػە لىالجحي - ە پبرچىٍىٕىپ، ئۇرۇظوۈٍٔەرٔىڭ ثىرىس
 . ٍىٍي ئوضّبٕٔىڭ ذەٌىپىٍىه زەۋرىسە ۋاپبت ثوٌسى - 29ئۇثەً ھىجرەجٕىڭ 

ئۀەش رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇ: پەٍغەِجەر  - 5418/8861
وەئجىە: اٌٍە ِېٕي ضبڭب: ﴿ٌەَ ٍەوۇٔىٍٍەزىَٕە وەفەرۇ﴾ ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ ئۇثەً ئىجٕي 

زەپ  ئۇثەً: اٌٍە ئىطّىّٕي ئبجىسىّۇ؟، زېگۀىسى، ضۈرىطىٕي ئولۇپ ثېرىػىە ثۇٍرۇزى

 (3819)ثۇذبرى:  .ئۇثەً ٍىغالپ وەجحي، زېگۀىسى، پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ: ھەئە .ضورىسى
 ئەثۇ لەتبدە رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەزىٍىتي

ئەثۇ لەجبزە رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ ِۇٔساق زېگەْ: پەٍغەِجەر ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي  - 5412/8864
ضۇ ئىسزەپ ھەر ، ضەپەرزاغٍىرىّىس چبڭمبپ وەجىەچىە .ۋەضەٌٍەَ ثىٍەْ ثىر ضەپەرگە چىمحۇق

ٌېىىٓ ِەْ غۇ وېچىطي پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ٍېٕىسىٓ ثىر لەزەِّۇ  .جەرەپىە وەجحي
غۇٔىڭ ثىٍەْ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ: ضەْ اٌٍۀىڭ پەٍغەِجىرىٕي ِۇھبپىسەت  .ئبٍرىٍّىسىُ

 (5228)ئەثۇ زاۋۇت:  .زېسى اٌٍە ضېٕىّۇ ِۇھبپىسەت لىٍطۇْ!، لىٍغبٔسەن
 ضەٌّبْ فبرضىٌ رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەزىٍىتي

ئبٌالھ جوغرىطىسا ئىسزىٕىپ، ھەلىمەجەْ وەٍٕىسىٓ ٍۈگۈرگۈچي ضبٌّبْ پبرضي )ئبٌالھ 
جوغىرىطىسىىي  يوەچّىػئۆزىٕىڭ ئۇٔىڭسىٓ رازى ثوٌطۇْ ۋە ئۇٔي رازى لىٍطۇْ( ٔىڭ 

مەت ئىسزەپ ئىٍگىرى ئبذىرى ثىر لبٔچە زىٕٕي ئۆگۀگۀٍىىي ۋە ثىر لبٔچە پوپٕىڭ ىثبٍبٔىسا ھەل
سِىحىٕي لىٍىپ ئەڭ ئبذىرزا ثىر پوپحىٓ ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ وەٍٕىسە ٍۈرۈپ ذى

ئۇ ئۆزىٕىڭ وەچّىػي ھەلمىسە ِۇٔساق  .پەٍغەِجەرٌىه ذەۋىرىٕي ئبٌغبٍٔىمي ثبٍبْ لىٍىٕغبْ
  زەٍسۇ:

 .ِەْ جەٍَبْ زەپ ئبجىٍىسىغبْ وۀحٕىڭ ئەضفېھبْ جەِەجىسىىي فبرضٍىك ٍىگىث ئىسىُ
ثبٍىٍىمي ھەِّىسىٓ وۆپ، ِەرجۋىطي ھەِّىسىٓ ٍۇلىرى ئبزەَ زازاَ غۇ وۀحٕىڭ ثبغٍىمي، 

ِەْ چوڭبٍغبٔطېرى ئۇٔىڭ ِبڭب  .جۇغۇٌۇغۇِسىٓ ثېرى ئۇ ِېٕي ثەن ٍبذػي وۆرەجحي .ئىسى
ثوٌغبْ ِۇھەثجىحي وۈچىَىپ، ھەجحب ِۀسىٓ ئۀطىرەپ لىسالرغب ئوذػبظ ئۆٍسىٓ ثبغمب 

ضي ھەلىمەت ئىسزەپ ثىر لبٔچە پوپ ثىٍەْ غۇٔسىٓ وىَىٓ ضبٌّبْ پبر .ٍەرٌەرگە ثبرغۇزِبٍححي
ئۈچرىػىسۇ ئۇالرٔىڭ ذىسِىحىسە ثوٌىسۇ، ئبذىرى ثىر وبرۋأغب لىحىٍىپ ِەزىٕىگە لبراپ ٍوي 

ِەْ ئۇالرغب لوً ـ وبٌىٍىرىّٕي ثەرزىُ، ئۇالر ِېٕي ثىرگە ئېٍىپ ئۇ ِۇٔساق زەٍسۇ:  .ئبٌسۇ
ئبٌساپ، ثىر ٍەھۇزىَغب ضېحىۋەجحي، ِەْ ئۇ ِبڭسى، ثىس ۋازىً لوراغب وەٌگۀسە ئۇالر ِېٕي 

ٍەھۇزىَٕىڭ ذىسِىحىسە ثوٌسۇَ، ئوزوْ ئۆجّەً ثۀي لۇرەٍسزىىي جبغىطىٕىڭ ئوغٍي 
ذوجبٍىٕىّٕي ٍولالپ وېٍىپ، ِېٕي ضېحىۋاٌسى، ِېٕي ِەزىٕىگە ئەوەٌسى، ِەْ ِەزىٕىسە، 

پەجٍىگەْ ضۈپەت ثوٍىچە، ئەِۇرىَەزىىي ھەِراھىُ ثبٍبْ لىٍغبْ ذورِب ثبغٍىرىٕي وۆرۈپ، ئۇ ضۈ
  .ثۇ ٍەرٔىڭ ِەزىٕە ئىىۀٍىىىٕي ثىٍسىُ ۋە ئۇ ٍەرزە جۇرزۇَ

ِەوىىسە ئۆز وىػىٍىرىٕي زىٕىغب زەۋەت لىٍىۋاجمبْ ئەٌەٍھىططبالَ غۇ چبغالرزا پەٍغەِجەر 
ئىىەْ، ٌېىىٓ ِەْ لۇٌٍۇق ِەججۇرٌىغبْ ئىػالر ثىٍەْ ثوٌۇپ وېحىپ، ئۇٔىڭ ذەۋىرىٕي 

ِەْ  .ئۇزۇْ ئۆجّەً پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ِەزىٕىگە ھىجرەت لىٍسى .ّەْئبڭٍىّىغبْ ئىىۀ
ذۇجبٍىٕىّٕىڭ ذورِىطي ئۈضحىسە، ئىػٍەۋاجبجحىُ، ذوجبٍىٕىُ ئۇٔىڭ ئبضحىسا ئوٌحۇراجحي، 
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 ئۇٔىڭ جبغىطىٕىڭ ئوغٍي وېٍىپ: 
، ئۆزىٕي ـــ ئبٌالھ لەٍٍە لەثىٍىطىٕي ھبالن لىٍىۋەجطۇْ، ئۇالر ِەوىىسىٓ ثۈگۈْ وېٍىسىغبْ

  .زېسى -پەٍغەِجەر زەپ ئبجىۋاٌغبْ ثىر وىػىٕي وۆجۈظ ئۈچۈْ لۇثبغب جەَ ثوپحۇ، 
وېَىٓ ِەْ ئۇٔىڭ لېػىغب وەٌسىُ، غەرلەز لەثرضحبٍٔىمىسا ثىر ضبھبثىٕي زەپٕە لىٍىۋاجمبْ 
ئىىەْ، ِەْ ئۇٔىڭ ئوٌحۇرغبٍٔىمىٕي ئۇچچطىسا ٍېپىٕچب ثبرٌىمىٕي وۆرزۈَ، ِەْ ئۇٔىڭغب ضبالَ 
ثېرىپ ثوٌغبٔسىٓ وېَىٓ ئەِۇرىَەزىىي زوضحۇَ ضۈپەجٍىگەْ پەٍغەِجەرٌىه جبِغىطىٕي وۆرۈظ 

  .ئۈچۈْ ئۇٔىڭ ئۇچىطىغب لبراغمب ثبغٍىسىُ
پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ِېٕىڭ ِەلطحىّٕي ثىٍسى ۋە زەرھبي ئۇچىطىسىٓ رىساضىٕي 

ۆزۈِٕي جبغالپ، ضۆٍۈپ ٍىغالپ ئبٌسى، ِەْ جبِغىٕي وۆرزۈَ ۋە ئۇٔي جؤۇزۇَ، ئبٔسىٓ ئۇٔىڭغب ئ
ئۇ لىسىمىپ ئبڭٍىسى، ھەجحب  .ِەْ ئۇٔىڭغب وەچۈرِىػٍىرىّٕي ضۆزٌەپ ثەرزىُ .وەجحىُ

ئۇالرِۇ ئبڭٍىسى ۋە  .ضبھبثىالرٔىڭّۇ ئبڭٍىػىٕي ذبٌىسى، ِەْ ئۇالرغىّۇ ضۆزٌەپ ثەرزىُ
 « . چەوطىس ذۇرضەْ ثوٌسى

 ىغب ضبالِالر ثوٌطۇْ! ضبٌّبْ پبرىط زېگەْپۈجۈْ ِبوبٔسىٓ ھەلىمەجٕي ئىس
 ھەلٕي جؤۇپ، ئۇٔىڭغب ئىػۀگەْ ضبٌّبْ پبرىطىغب ضبالَ ثوٌطۇْ! 

  ...ۋاپبت ثوٌغبْ ۋە لبٍحب جىرىٍسۈرىٍىسىغبْ وۈٔسە ئۇٔىڭغب جۈِەْ ِىڭ ضبالِالر ثوٌطۇْ!

ئەثۇ ھۇرەٍرەزىٓ ِۇٔساق رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇ: پەٍغەِجەر ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي  - 5413/8865
اٌٍە ضىٍەرٔىڭ ، ئەگەر ضىٍەر )اٌٍۀىڭ جبئىحىسىٓ( ٍۈز ئۆرۈضەڭالر}ۋەضەٌٍەَ ثىر وۈٔي: 

ئۇالر ضىٍەرگە ئوذػبظ ثوٌّبٍسۇ )ثەٌىي اٌٍەلب ، ئورٔۇڭالرغب ثبغمب ثىر لەۋِٕي ئبٌّبغحۇرىسۇ

ضبھبثىٍەر: ئي ، ئبٍەت(زېگەْ ئبٍەجٕي ئولۇزى - 38، )ضۈرە ِۇھەِّەز {ئىحبئەت لىٍىسۇ(
پەٍغەِجەر ، زەپ ضورىغبٔىسى رەضۇٌۇٌالھ! ثىسٔىڭ ئورٔىّىسغب وىّٕي ئبٌّبغحۇرىسۇ؟

زەپ ، ئەٌەٍھىططبالَ ضەٌّبٕٔىڭ ِۈرىطىگە ئۇرۇپ جۇرۇپ: ثۇٔي ۋە لەۋِىٕي ئبٌّبغحۇرىسۇ

 (3261)جىرِىسى:  .جبۋاة ثەرزى

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىطبالَ ِۇٔساق زېگەْ: ، ٍۀە ثىر رىۋاٍەجحە وېٍىػىچە  -  5414/8866
ئەگەر ئىّبْ ٍۇٌحۇزالرغب ثبغاللٍىك ثوٌطب ، جېٕىُ ئىٍىىسە ثوٌغبْ زاجٕىڭ ٔبِي ثىٍەْ لەضەِىي

 (3261)جىرِىسى:  .فبرضالرزىٓ ثىر جۈروۈَ وىػي )ثېرىپ( ئۇٔي ئبٌغبْ ثوالجحي، ئىسى

ضەٌّبْ رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ: ِەْ ، ئەثۇ ئوضّبٔسىٓ رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇوي - 5415/8867

 (3947)ثۇذبرى:  .زېگەْ، )ئىرإٔىڭ( راِە ھۇرِۇز زېگەْ ٍۇرجحىٓ

ئۇ ثىر ، ضەٌّبْ فبرىطىَٕىڭ ئېَحىػىچە، ئەثۇ ئوضّبْ رىۋاٍەت لىٍىسۇوي  -  5416/8868
ٌ ئوْ ٔەچچە ذوجبٍىٕغب لۇٌٍۇق جەِئى، ذوجبٍىٕٕىڭ لوٌىسىٓ ٍۀە ثىرىٕىڭ لوٌىغب ئۆجۈپ

 (3946)ثۇذبرى:  .لىٍغبٔىىەْ
 ئەثۇ ِۇضب ئەغئەرى رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەزىٍىتي

ئۇٔىڭ ئەضٍي ئىطّي ئبثسۇٌال ئىجٕي لەٍص ثوٌطىّۇ، ٌېىىٓ ثۇرۇٔسىٕال ئەثۇ ِۇضب 
پەلەت ئۇ ِەوىىسە ٔەزەر زائىرىطي ٔبھبٍىحي وەڭ، وىػىٍەرٔي  .ئەغئەرى زەپ ئبجبٌغبْ ئىسى

ثىر ئبٌالھمىال چولۇٔۇغمب چبلىرىسىغبْ، گۈزەي ئەذاللالرغب ثۇٍرۇٍسىغبْ ثىر پەٍغەِجەرٔىڭ 
ِەوىىسە ئۇ  .چىممبٍٔىمىٕي ئبڭالپ، ئبٔب ٍۇرجي ٍەِۀسىٓ زەرھبي ِەوىىگە ٍېحىپ وەٌسى
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ئبٔسىٓ  .پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِغب ھەِراھ ثوٌۇپ، ئۇٔىڭسىٓ لۇرئبْ ۋە ئىطالِٕي ئۆگۀسى
ۇرجىغب لبٍحىپ ثېرىپ، ئبٌالھٕىڭ ضۆزٌىرىٕي وىػىٍەرگە ٍەجىۈزۈپ، ئۇالرٔي ئىطالَ زىٕىغب ٍ

ٍىٍٍىك ھبٍبجي جوغرۇٌۇق ثىسزە ئېٕىك ِەٌۇِبت  10ئۇٔىڭ غۇٔىڭسىٓ وېَىٕىي  .زەۋەت لىٍسى
ذەٍجەر غبزىحي ئبٍبغٍىػىع ثىٍۀال، ئۇ ِەزىٕىگە، پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ لېػىغب  .ٍوق

ئۇٔىڭ ِەزىٕىگە لبٍحىپ وېٍىػي زەي جەئفەر ئىجٕي ئەثۇ جبٌىپ ۋە ثبغمب  .پ وەٌسىلبٍحى
ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ھەثەغىطحبٔسىٓ لبٍحىپ وەٌگەْ ۋالحىغب جوغرا وەٌگەْ ثوٌۇپ، پەٍغەِجەر 

 . ئەٌەٍھىططبالَ ئۇالرٔىڭ ھەِّىطىٕي ذۇغبي ـ ذۇراٍِىك ئىچىسە لبرغي ئبٌسى
زىٓ ئبرجۇق وىػي ثىٍەْ ِەزىٕىگە  50ىٕي لوثۇي لىٍغبْ ئەثۇ ِۇضب ٍەِۀسىٓ ئىطالَ زىٕ

ئۇالرٔىڭ ئبرىطىسا ئۇٔىڭ ئىىىي لېرىٕسىػي ئەثرەھەَ ۋە ئەثۇ ثۇرزەٌەرِۇ ثبر  .وەٌگەْ ئىسى
زەپ ئبجىسى، ھەجحب ئۇ « ئەغئەرىٍَەر»پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ئۇ ثىر جوپ ئبزەٍِەرٔي  .ئىسى

زەپ « ئەغئەرىٍَەر»ِۇضب ئەغئەرىَٕىڭ ٔبِي ثوٍىچە ثەزىسە ثبرٌىك ٍەِۀٍىىٍەرٔي ئەثۇ 
پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ زائىُ ئۇ ثىر جوپ ئبزەٍِەرٔىڭ ئبلىۆڭۈي، ضەِىّىٌ  .ئبجبٍححي

جەثىئىحىٕي ِبذحبٍححي ۋە ثبغمب ضبھبثىٍەرٔي ئۇالرٔىڭ ٍبذػي ئىع ـ پبئبٌىَەجٍىرىٕي ئۈٌگە 
  .لىٍىػمب چبلىراجحي

 .جبِبئەضي ئىچىسە ٔبھبٍىحي جېسال ٍۇلىرى ھۆرِەجىە ضبزاۋەر ثوٌسىئەثۇ ِۇضب ِۇضۇٌّبٔالر 
ئۇ جۇغّب جبالٔحٍىك ئىطالَ فىمھىػۇٔبضي  .ئۇٔىڭ ٔۇرغۇْ ئېطىً ذىطٍەجٍىرى ثبر ئىسى

غۇڭالغمب زەضٍەپىي  .)لبٔۇٔػۇٔبش( ثوٌۇپ، ِەضىٍىٍەرگە ٔبھبٍىحي جوغرا ھۆوۈَ چىمىراجحي
  .بجبرزا جۇرىسىغبْ لبزىالرٔىڭ ثىرى ھېطبثٍىٕبجحيِۇضۇٌّبٔالر جەِئىَىحىسە ئبٌسىٕمي ل

ئۇ ٔبھبٍىحي ئىػۀچٍىه ئبزەَ ثوٌغبچمب،  .ئەثۇ ِۇضب ِۇالٍىُ، چىمىػمبق ئبزەَ ئىسى
ئۇرۇظ ِەٍسأٍىرىسا ئۇ  .وىػىٍەر ئۇٔىڭغب ئىػۀچ ۋە ضەِىّىَەت ثىٍەْ ِۇئبِىٍە لىالجحي

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ئۇ جوغرۇٌۇق  .لورلّبش، چىساٍِىك ۋە ِبھبرىحي ئۈضحۈْ ثبجۇر ئىسى
 ِۇٔساق زېگەْ ئىسى:

 . ئەثۇ ِۇضب -چەۋۀسازالرٔىڭ ئۇضحىطي  -
ئەثۇ ِۇضبٔىڭ وەڭ ٔەزەر زائىرىطي ۋە ِەضىٍىٍەرگە ھۆوۈَ لىٍىػحىىي لبثىٍٍىمي ثىٍەْ 

 ئۇرۇظ ۋەزىَىحىٕي ئېٕىك وۆزىحىپ، .ئۇرۇظ ِەٍسأىسا زۈغّۀٍەرگە ھەرگىسِۇ ئبٌسأّبٍححي
ئەثۇ ِۇضب ثىر لېحىُ ضبضبٔىَە  .ئبٔسىٓ لەجئىٌ ئىرازە ثىٍەْ ھەرىىەت ئېٍىپ ثبراجحي

ئىطفبھبٔسا  .ئىّپېرىَىطىٕىڭ زېّىٕىسىٓ ئۆجىسىغبْ ِۇضۇٌّبٔالر ئبرِىَىطىگە لوِبٔساْ ثوٌسى
 .وىػىٍەر ئۇرۇغحىٓ ضبلٍىٕىپ، جىٕچٍىك ئورٔىحىع ئۈچۈْ جىسىَە جۆٌەغىە وەٌسى

جىسىَۀي ضەِىّىٌ ـ ضبزالەت ثىٍەْ ثەرگەْ ثوٌّبضحىٓ، ثەٌىي ئەِەٌىَەجحە ئۇالر 
ئەثۇ ِۇضب ئۇالرٔىڭ  .ِۇضۇٌّبٔالرغب ۋەھػىٌ ھۇجۇَ لىٍىع پۇرضىحي ئىسزەپ ثەرگەْ ئىسى

غۇڭالغمب  .ھەلىمىٌ ِەلطىحىٕي چۈغىٕىپ، ٔبھبٍىحي ئېھحىَبت ثىٍەْ ئىع وۆرزى
ثۇ ثبغٍىمي لىٍچە ھۇزۇلّبضحىٓ، غۇ ئىطفېھبٍٔىمالر ھۇجۇَ لوزغىغبٔسا، ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ 

جەٍَبرٌىك ثوٍىچە ِۇضۇٌّبٔالرٔي جەڭگە ئۇٍۇغحۇرزى، ئەجىطي چۈغىە لبٌّبً ھەي لىٍغۇچ 
 . غەٌىجىٕي لوٌغب وەٌحۈرزى

وۈچٍۈن ضبضبٔىَە ئىّپېرىَىطىگە لبرغي ئبضبضٍىك ئۇرۇغالرزا، ئەثۇ ِۇضب ئبضبضٍىك روي 
ىسا ئۇ ھەرثىٌ لوِبٔساْ ثوٌۇپ، وبجحب غۆھرەت لبزأغبْ ئوٍٕىغبْ، ثوٌۇپّۇ ِەغھۇر جۇضحەر غبزىح
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پېرىطىَە لوِبٔسأي ھورِۇزاْ ئۆزىٕىڭ ضبٔبلطىس لوغۇٍٔىرىٕي لبجحىك ِۇزاپىئە  .ئىسى
ذەٌىپە ئۆِەر زۈغّەْ ئبرِىَىطىٕىڭ وۈچىگە  .لىٍىٕىۋاجمبْ جۇضحەر غەھىرىگە چېىىٕسۈرزى

ثىر لوغۇْ جەغىىٍٍەپ ھورِۇزأغب لبرغي ضەي لبرىّبً، لبجحىك جەرثىَە ئبٌغبْ جەڭگىۋار 
ِۇضۇٌّبٔالر ئبرِىَىطي ئىچىسە جەڭگە پىػمبْ پېػمەزەَ ضبھبثىٍەرزىٓ ئەِّبر ئىجٕي  .ئەۋەجحي

ٍبضىر، ثەرا ئىجٕي ِبٌىه ۋە ئۇٔىڭ ئىٕىطي ئۀەش، ِەجرائە ثەورى ۋە ضەٌەِە ئىجٕي راجە 
جۇضحەر لبجحىك ِۇزاپىئە  .بٔساْ لىٍسىئۆِەر لوغۇٔغب ئەثۇ ِۇضبٔي لوِ .لبجبرٌىمالر ثبر ئىسى

لىٍىٕغبچمب، غەھەرٔي ھۇجۇَ ثىٍەْ ئېٍىع ِۇِىىٓ ثوٌّىسى، غەھەر لبجّۇ ـ لبت ِۇھبضىرە 
 .ٔۇرغۇٍٔىغبْ ھۇجۇِالر پەلەت غەھەر ضېپىٍىسا ٍوچۇق، وبِبرالرٔىال پەٍسا لىالٌىسى .لىٍىٕسى

ذۇززى ثەرا ئىجٕي  .بٌطىرىحىپ لوٍسىئۇزۇْ زاۋاِالغمبْ جبپبٌىك ِۇھبضىرە ِۇضۇٌّبٔالرٔىّۇ ھ
ِبٌىىٕىڭ ۋەلەٌىىىسە جىٍغب ئبٌغىٕىّىسزەن، پېرضىَەٌىىٍەر لەٌئە جبٍِىرىسىٓ ئۇچٍىرىغب 

 .چوغسەن لىسىحىٍغبْ ئۆجىۈر پوالت لبرِبلالر ئېطىٍغبْ زۀجىرٌەرٔي جبغالغمب ثبغٍىسى
رٔي لەٌئەگە وۆجۈرۈپ وېحەجحي، ِۇضۇٌّبٔالر لبرِبلالرغب ئىٍىٕىپ لبٌغۇزەوال ثوٌطب، لبرِبق ئۇال

ئەثۇ ِۇضب ثبرغبٔطېرى چىسىغۇضىس زەرىجىسە ثوٌۇپ  .ئۇالر ئۆٌەجحي ٍبوي چبال ئۆٌۈن ثوالجحي
وېحىۋاجمبْ ثۇ ھبٌەت گىرزاۋىسىٓ پەلەت ھىٍَە ـ ٔەٍرەڭ ۋە جبوحىىب ئبرلىٍىمال لۇجۇٌغىٍي 

پېرضىَەٌىه ِۇضۇٌّبٔالر ثەذحىگە ٍبرىػب زەي غۇ چبغسا ثىر  .ثوٌىسىغبٍٔىمىٕي چۈغۀسى
ئەثۇ ِۇضب ئۇٔي ضېپىٍٕىڭ ئبرلىطىسىٓ غەھەرگە لبٍحىپ، ئبِبي  .لوغۇٔىغب ئەي ثوٌۇپ وەٌسى

ئۇٔىڭ ثىٍەْ ثىٍٍە ئبالھىسە  .لىٍىپ غەھەر زەرۋازىطىٕي ئىچىسىٓ ئېچىپ ثېرىػىە وۆٔسۈرزى
الپ، زەرۋازىٕي ئۇالر ۋەزىپىٕي غەٌىجىٍىه ئورۇٔ .جبٌالٔغبْ وىچىه ثىر لوغۇٕٔي ئەۋەجحي

ثىر ٔەچچە ضبئەت ئىچىسە غەھەر ئىػغبي  .ئېچىۋېحىپ، ئەثۇ ِۇضبٔىڭ ئبرِىَىطىگە ٍوي ئبچحي
 . لىٍىٕسى

گەرچە ئەثۇ ِۇضب لورلّبش، وۈچٍۈن پبٌۋاْ ثوٌطىّۇ، ئەِّب ئۇرۇظ ِەٍسأىسىٓ 
ۇ غۇٔساق چبغالرزا ئ .ئبٍرىٍطىال، ٔبھبٍىحي ضەۋرچبْ ۋە وۆپ ٍىغالٍسىغبْ ئبزەَ ئىسى

 .ئبڭٍىغۇچىالرٔىڭ ٍۈرەن ـ ثبغرىٕي ئېسىسىغبْ جوٌىّۇ ِۇڭٍۇق ئبۋاززا لۇرئبْ جىالۋەت لىالجحي
ئۇٔىڭ جەضىرٌىه ۋە ٍېمىٍّىك لىرائىحي جوغرۇٌۇق پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ِۇٔساق زېگەْ 

 ئىسى:
 . ھەلىمەجەْ ئەثۇ ِۇضبغب زاۋۇزٔىڭ ٔەٍٍىرىسىٓ ثىرضي ثېرىٍگەْ - 

)ئبٌالھ ئۇٔىڭسىٓ رازى ثوٌطۇْ( ِۇ زائىُ ئەثۇ ِۇضبٔي چبلىرىپ، ئوذػبغال، ئۆِەر 
 ئبٌالھٕىڭ وىحبثىسىٓ جىالۋەت لىٍسۇراجحي ۋە ِۇٔساق زەٍححي:

 . ئي ئەثۇ ِۇضب، پەرۋەرزىگبرىّىسغب ثوٌغبْ جەغٕبٌىمىّىسٔي لبٔسۇرغىٓ - 
رئبْ ئۆزىٕي لۇرئبْ وەرىّگە ثېغىػٍىغبٍٔىمىٕىڭ ثەٌگىطي ضۈپىحىسە، ئەثۇ ِۇضب لۇ

  .ئبٍەجٍىرىٕي لوٌَبزِب لىٍىپ چىممبْ ئبزغىٕە ضبھبثىٍەرٔىڭ ثىرضي ئىسى
ئەثۇ ِۇضب پەلەت ئبٌالھٕىڭ زىٕي ثىٍەْ زۈغّۀٍىػىسىغبْ، ئىّبٕٔىڭ ٔۇرىٕي 

ٔبۋازا  .ئۆچۈرۈۋەجّەوچي ثوٌغبْ ِۇغرىىالرٔىڭ لوغۇٍٔىرىغب لبرغي ئۇرۇغمىال لبجٕىػبجحي
ۇپ لبٌغۇزەن ثوٌطب، ئۇٔىڭسىٓ زەرھبي ئۆزىٕي لبچۇراجحي، ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ئىچىسە ئۇرۇظ ثوٌ
ئەٌي ۋە ِۇئبۋىَۀىڭ ئوجحۇرىطىسا وۆجۈرۈٌگەْ ئۇرۇغحب،  .ھەرگىسِۇ ٔەزەر ضېٍىپ لوٍّبٍححي
  .ثۇ ئۇرۇظ جەرٍبٔىسا ئۇ ٍبراغحۇرغۇچىٍىك روٌىٕي ئوٍٕىسى .ئۇٔىڭ ِەٍسأي زەي ئبغۇٔساق ثوٌسى
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ىي ھبٍبجىٕي ِۇلەززەش ِەضجىس )ھەراَ ِەضجىسى( ئەثۇ ِۇضب ِەوىىگە ثېرىپ، وېَىٕ
ئۇ پۈجىۈي ھبٍبجىسا ھۆرِەجٍىه پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِغب ۋە ئۇٔىڭ  .ئەجراپىسا ئۆجىۈززى

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ھبٍبت  .ھەلمبٔي ذەٌىپىٍىرىگە چوڭمۇر ضبزالەجٍىه ثىٍەْ ٍبغىسى
ئەثۇ ِۇضبٔىڭ لۇرئبٔغب چوڭمۇر  .ٌي لىٍغبْ ئىسىۋالحىسا ئۇٔي ۋە ِۇئبز ئىجٕي جەثەٌٕي وۇفەگە ۋا

ھەر زائىُ لۇرئبْ ئولۇظ، ئەضحە لبٌسۇرۇظ، ئۇٔي چۈغىٕىع ۋە جەورار  .ِۇھەثجىحي ثبر ئىسى
ئۇ لۇرئبْ جوغرۇٌۇق ثبغمىالرغب چوڭمۇر ِۀىٍىه ضۆزٌەر ثىٍەْ  .لىٍىع ثىٍەْ ِەغغۇي ثوالجحي

 . ٔەضىھەت لىالجحي
چىساٍِىك، ضەۋرچبْ ئىسى، ھبۋا چىسىغۇضىس ئىططىك ثوٌۇپ  ئەثۇ ِۇضب ئبزەجحە جوٌىّۇ

ئۆِرىٕىڭ ئبذىرٌىرىسا، ئۇ پۈجۈْ ھبٍبجىسا زائىُ زېَىػٕي  .وەجىەْ وۈٍٔىرى ئۇ زائىُ روزا جۇجبجحي
 ئبزەت لىٍغبْ جۆۋۀسىىي ضۆزٌەرٔي جەورارالٍححي:

 . جەرەپحىٕال وېٍىسۇئبٌالھ، ئي پەرۋەرزىگبرىُ، ضەْ ئبِبٍٔىك ثەرگۈچي ۋە ئبِبٍٔىك ضەْ - 

پەٍغەِجەر ، ئەثۇ ِۇضب رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇوي - 5418/8871
جۈٔۈگۈْ وەچ ضېٕىڭ لىرائىحىڭٕي  ...ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ ئۇٔىڭغب ِۇٔساق زېگەْ: ئبھ!

ئەٌەٍھىططبالِٕىڭىىسەن ِۇڭٍۇق ضبڭب زاۋۇز  .ِېٕي ثىر وۆرگەْ ثوٌطبڭ !، ئبڭالۋاجمبْ چبغسا

 (793)ِۇضٍىُ:  .ئبۋاز ئبجب لىٍىٕىپحۇ
 ئبثذۇٌالھ ئىجٕي ضبالَ رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەزىٍىتي

ِەزىٕىسىىي ھەر  .ھۈضەْ ئىجٕي ضبالَ ئەٍٕي چبغالرزىىي ِەزىٕىٕىڭ وبجحىٍىرىسىٓ ئىسى 
ثىٍەْ جؤۇٌغبْ ضەِىّىٌ  ذىً زىٓ ئەھٍي ئۇٔي وىػىٍەر ئىچىسە جەلۋا، ضبٌىھ، پەرزوبرٌىمي

ئۇ ھەر لېحىُ جەۋراجٕي ئولۇپ ثۇرۇٔمي پەٍغەِجەرٌەر ۋە ئۇٔىڭ . ئبزەَ، زەپ ھۆرِەجٍەٍححي
ئبذىرلىطي ثوٌغبْ، ِەوىىسىٓ چىمىسىغبْ پەٍغەِجەرٔىڭ ثېػبرىحي ھەلمىسىىي ذەۋەرٌەر 

ضۈپەجٍىرى،  ئۈضحىگە وەٌگۀسە ئۇزاق ـ ئۇزاق جوذحبٍححي ۋە ثۇ وەٌگۈضىسىىي پەٍغەِجەرٔىڭ
وىحبثحب ذەۋەر ثېرىٍگەْ  .ئبالِەجٍىرى جوغرىطىسىىي ثبٍبٔالرٔي لبٍحب ـ لبٍحب ئولۇٍححي

پەٍغەِجەرٔىڭ ئۆز ٍۇرجىسىٓ ِەزىٕىگە وېٍىسىغبٍٔىمىسىٓ ھەَ ثۇ ٍەرزە جۇرىسىغبٍٔىمىسىٓ 
ئۇٔىڭ  ئۇ ھەر لېحىُ ثۇ ھەلحىىي ِەزِؤالرٔي ئولۇضب ٍبوي ثۇ ِەزِؤالر .ئىٕحبٍىٓ ضۆٍۈٔەجحي

ذىَبٌىغب وەچطىال ئۇ ئبغۇ پەٍغەِجەرٔي وۆرەٌىػي، ئۇٔىڭغب ئىػىٕىپ ئىّبْ ئېَحمۇچىالرٔىڭ 
  .ئەۋەٌمىطي ثوٌۇغي ئۈچۈْ ئۆِرىٕىڭ ئۇزۇْ ثوٌۇغىٕي ئۈِىس لىٍىپ ئبٌالھ زىٓ ثۇٔي جىٍەٍححي

 ئبٌالھ ھۈضەٍىٓ ئىجٕي ضبالِٕىڭ زۇئبضىٕي ئىجبثەت لىٍىپ، ئۇٔىڭ ئۆِرىٕي ھەجحب جوغرا
ٍوٌغب ھىساٍەت لىٍىٕغۇچىالر ئۈچۈْ رەھّەت ئەٌچىطي لىٍىپ ئەۋەجىٍگەْ پەٍغەِجەرٔىڭ 

ھەِسە ئۇٔي ثۇ پەٍغەِجەر ثىٍەْ ئۇچرىػىع، ئۇٔىڭ ثىٍەْ  .وېٍىػىگىچە ئۇزۇْ لىٍسى
. ھەِطۆھجەت ثوٌۇظ، ئۇ ئبرلىٍىك ئەۋەجىٍگەْ ھەق زىٓ ثىٍەْ غەرەپٍىٕىػىە ِۇٍەضطەر لىٍسى

پەٍغەِجەر ثىٍەْ وۆرۈغۈپ ِۇضۇٌّبْ ثوٌغبٔسىٓ وىَىٓ  ھىططبالَپەٍغەِجەر ئەٌەٍئۇ 
ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ لېػىسىٓ لبٍحىپ وېٍىپ ئبٍبٌىٕي ۋە ئەھٍي ئەۋالزىٕي ئىطالِغب چبلىرزى، 

 . ئۇالرٔىڭ ھەِّىطي ِۇضۇٌّبْ ثوٌسى
ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ضبالَ ئىطالِغب ذۇززى ئۇضطۇز ئبزەَ ثۇالق ضۈٍىگە جەغٕب ثوٌغبٔسەن 

ئۇ لۇرئبٔغب غۇٔچىٍىه ثېرىٍسىىي، ئۇٔىڭ ٌەۋٌىرى لۇرئبٕٔىڭ  .ەغٕبٌىك ثىٍەْ وىرزىج
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ئۇٔىڭ زىٍي پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِغب غۇٔچىٍىه ثېرىٍىپ  .ئبٍەجٍىرىٕي ئولۇپ لۇرۇِبٍححي
ئۇ جۀٕەجىە وىرىع  .وەجحىىي ئۇ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئبرلىسىٓ ئەگىػىپال ٍۈرۈٍححي

ي ـ ئىجبزەجٍەرگە غۇٔچىٍىه ثېرىٍگۀىي ھەجحب پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ئۇٔىڭ ئۈچۈْ ئەِە
ھەلمىسە ثىر ثېػبرەت ثەرگەْ ثوٌۇپ، ثۇ ثېػبرەت ضبھبثىٍەر ئىچىسە ئبغىبرا ثوٌۇپ وەجىەْ 

 ئۇ ثىر چۈظ وۆرگەْ ثوٌۇپ ثۇ ھەلحىىي ثبٍبٔىٕىڭ ئبذىرزا ِۇٔساق زەٍسۇ: .ئىسى
ئۇ چبغسا ِېٕىڭ لىػىّغب ثىر ذىسِەجچي وېٍىپ ِېٕي  .زېسىُ‹ چىمبٌّبٍّەْ›ِەْ: ....

وۆجۈرزى، ِەْ ٍۇلىرىغب لبراپ ئۆرٌەپ ھەجحب جۈۋرۈوٕىڭ ئۇچىغب چىمحىُ ـ زە ھېٍىمي ئبٌحۇْ 
. ِەْ جبوي جبڭ ئبجمبٔغب لەزەر ئۇٔىڭغب ئېطىٍىپ لبٌسىُ .ھبٌمىٕي ئىىىي لوٌۇَ ثىٍەْ جۇجۇۋاٌسىُ

ضوي جەرىپىڭسە ›ِغب چۈغۈِٕي ثبٍبْ لىٍىپ ثەرزىُ، ئۇ ِبڭب: ئەجىطي پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبال
ضەْ وۆرگەْ ٍوي زوزاذٕىڭ ٍوٌي، ئوڭ جەرىپىڭسىىي ٍوي ثوٌطب جۀٕەت ئەھٍىٕىڭ ٍوٌي، 
ضېٕي گۈزەٌٍىىي ۋە ٍېػىٍٍىمي ثىٍەْ ھەٍراْ لبٌسۇرغبْ ثبغ ثوٌطب ئىطالَ، ثبغ ئوجحۇرىطىسىىي 

ثوٌطب ِۇضحەھىەَ جۇجۇٌىسىغبْ ئېحىمبز، ضەْ ئۇٔىڭغب جبوي جۈۋرۈن ثوٌطب زىٕٕىڭ ئبضبضي، ھبٌمب 
 . زېسى ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ضبالَ -زېگەْ ئىسى، ‹ ئۆٌگۈچە ئېطىٍىپ جۇرىسىىۀطەْ!

لەٍص ئىجٕي ئۇثبزجىٓ ِۇٔساق رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇ: ثىر ِەضجىسجە ثىر لبٔچە  - 5419/8871
جەلۋاٌىمي وۆرۈٔۈپ جۇرىسىغبْ ثىر وىػي چىراٍىسىٓ ، ضبھبثە ثىٍەْ ضۆھجەجٍىػىپ ئوٌحۇراجحىُ

ئۇ وىػي ٍەڭگىً  .زېسى، ئبرىسىٓ ثىرەٍٍەْ: ثۇ وىػي ئەھٍي جۀٕەجحۇر .وىرىپ وەٌسى
ِەْ ئۇٔىڭ ئبرلىطىسىٓ ئەگىػىپ  .ئبٔسىٓ چىمىپ وەجحي، ئىىىي رەوئەت ٔبِبز ئولۇپ

، وە وىرگۀسەپبراڭالغمبٔسىٓ وېَىٓ: ضەْ ِەضجىس، ئىىىىّىس جؤۇغۇپ .ئۆٍىگىچە ثبرزىُ
ثۇٔىڭ ضەۋەثىٕي ئېَحىپ ، ئبرىسىٓ ثىرەٍٍەْ ضېٕىڭ جۀٕەت ئەھٍىسىٓ ئىىۀٍىىىڭٕي ئېَححي

ئۇ ِۇٔساق زېسى: ضۇثھبٔەٌالھ! ثىر وىػىٕىڭ ئۆزى ثىٍّىگەْ ٔەرضە ، زېگۀىسىُ، ثەرضەڭ
پەٍغەِجەر  .ضبڭب ثۇٔىڭ ضەۋەثىٕي ئېَحىپ ثېرەً .ھەلمىسە ضۆز لىٍىػي زۇرۇش ئەِەش

ٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەِٕىڭ ۋالحىسا ِۇٔساق ثىر چۈظ وۆرزۈَ: ٔبھبٍىحي وەڭ ۋە ٍېپَېػىً ضەٌال
ٍۀە ثىر ، ثبغٕىڭ ئوجحۇرىطىسا ثىر ئۇچي زېّىٕٕىڭ جەوحىسە .ثبغٕىڭ ئىچىسە جۇرغۇزەوّەْ

جۈۋرۈوٕىڭ ئۇچىسا ثىر ھبٌمب ثبر ، ئۇچي ئبضّبٕٔىڭ لەھرىگە جبلبغمبْ ثىر جۆِۈر جۈۋرۈن ثوٌۇپ

ثىر  .زېسىُ “چىمبٌّبٍّەْ”ِەْ:  .زېگەْ ئبۋاز ئبڭالٔسى “ئۈضحىگە چىك”ِبڭب:  .ئىىەْ
جۈۋرۈوٕىڭ ، غۇٔىڭ ثىٍەْ، ِېٕي وۆجۈرزى، ئبرلبِسىٓ وىَىّىّٕي جۇجۇپ، ذبزىُ وېٍىپ

ئۇٍمۇِسىٓ ھبٌمىٕي جۇجمبْ  .زېَىٍسى “چىڭ جۇت”ِبڭب:  .ھبٌمىٕي جۇجحۇَ، ئۈضحىگە چىمىپ
، چۈغۈِٕي پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِغب ضۆزٌەپ ثەرگۀىسىُ، ثېرىپضەھەرزە  .پېحي ئوٍغبٔسىُ

ضەْ جبوي  .ِبڭب: ئۇ ثبغ ئىطالَ؛ جۈۋرۈن ئىطالِٕىڭ جۈۋرۈوي؛ ھبٌمب ضبثبجٍىك ھبٌمىطىسۇر
راۋىٌ ِۇٔساق زېگەْ: ئۇ ئبزەَ ئبثسۇٌالھ ئىجٕي  .زېسى، ئۆٌگۈچە ئىّبْ ئۈضحىسە ثوٌغۇزەوطەْ

 (3813)ثۇذبرى:  .ضبالِسۇر
 جەرىر رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەزىٍىتي

جەرىر رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ِۇٔساق زېگۀٍىىي رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇ: ِەْ  - 5421/8875
پەٍغەِجەر ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ ِېٕي ٍېٕىغب وىرىػحىٓ ، ِۇضۇٌّبْ ثوٌغبٔسىٓ ثېرى

 (2474)ِۇضٍىُ:  .سىِبڭب جەثەضطۇَ لىٍّبً لبٌّى، جوضۇپ ثبلّىسى ۋە ِېٕي وۆرگۀسە



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

663 
 

ئىجٕي ٔۇِەٍر ئىجٕي ئىسرىطحىٓ لىٍغبْ رىۋاٍىحىسە جەرىر رەزىَەٌالھۇ  - 8876/ 5422
ئۀھۇ ِۇٔساق زېگەْ: پەٍغەِجەر ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەِگە ئبت ئۈضحىسە ِەزِۇت 

ئۈضحىسە( لورضىمىّغب ئۇرۇپ جۇرۇپ: ئي اٌٍە! ئۇٔي )ئبت ، ئوٌحۇراٌّبٍسىغبٍٔىمىّٕي ئېَحمبٔىسىُ
 .زەپ زۇئب لىٍسى ِەزِۇت ئوٌحۇرغۇزغىٓ ۋە ئۇٔي جوغرا ٍوٌغب ٍېحەوٍۀگۈچىٍەرزىٓ لىٍغىٓ!

 (2475)ِۇضٍىُ: 
 جبثىر ئىجٕي ئبثذۇٌالھ رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇِبٔىڭ پەزىٍىتي

جبثىر ئىجٕي ئبثسۇٌالھ رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇِب ِۇٔساق زېگەْ: ِەْ پەٍغەِجەر  - 5424/8879

زازإِىڭ جوضۇۋېٍىػي جۈپەٍٍىسىٓ  .غبزاجمب لبجٕبغحىُ 19ٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ ثىٍەْ ضەٌالٌالھۇ ئە
پەٍغەِجەر ، زازاَ ئۇھۇز وۈٔي ئۆٌۈپ وەجىۀسىٓ ثېرى .غبزاجٍىرىغب لبجٕىػبٌّىسىُ ثەزر ۋە ئۇھۇز

 (1814)ِۇضٍىُ:  .ئەٌەٍھىططبالَ چىممبْ ھېچجىر غبزاجحىٓ لېٍىپ لبٌّىسىُ
 ئۀھۇٔىڭ پەزىٍىتيئۀەش رەزىَەٌالھۇ 

ئۀەش رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇ: پەٍغەِجەر  - 5425/8881
ئۇِّۇ ضۇٌەٍُ پەٍغەِجەر ، ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ )ئبٔبَ( ئۇِّۇ ضۇٌەٍّٕىڭ ئۆٍىگە وىرزى

پەٍغەِجەر ، ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئبٌسىغب ذورِب ثىٍەْ ضېرىك ِبً ئېٍىپ وەٌگۀىسى
، ِەْ روزا جۇجۇۋاٌسىُ، ذورِىٕي لبچىغب ضېٍىپ لوٍۇڭالر، ەٌەٍھىططبالَ: ضېرىك ِبٍٕي جۇٌۇِغبئ

ئۇِّۇ ضۇٌەٍُ ۋە ئۇٔىڭ ، ئبٔسىٓ ئۆٍٕىڭ ثىر چېحىسە ٔەفٍە ٔبِبز ئولۇپ .زېسى
ئۇِّۇ ضۇٌەٍُ: ئي رەضۇٌۇٌالھ! ِەْ ضبڭب ثىر ٔەرضە ئبجىغبْ  .ئبئىٍىطىسىىىٍەرگە زۇئب لىٍسى

زەپ  پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ: ٔېّە ئۇ؟، زېسى، )ئۇٔىڭغب زۇئب لىٍىپ لوٍغبْ ثوٌطبڭ(ئىسىُ 
پەٍغەِجەر ، غۇٔىڭ ثىٍەْ .زېسى، ئۇِّۇ ضۇٌەٍُ: ذىسِەجىبرىڭ ئۀەش، ضورىغبٔىسى

ئەٌەٍھىططبالَ ِبڭب زۇَٔب ۋە ئبذىرەجٕىڭ جىّي ٍبذػىٍىمٍىرىٕي جىٍەپ زۇئب لىٍىپ: ئي اٌٍە! 
ھەلىمەجەْ ِەْ ئۀطبرىالر ئىچىسە  .زېسى ب پەرزۀث ۋە ثەرىىەت ئبجب لىٍغىٓ !زۇَٔ ئۇٔىڭغب ِبي

ھەججبج ، لىسىُ ئۇِەٍٕۀىڭ ِبڭب ئېَحىپ ثېرىػىچە .ِېٍي ئەڭ وۆپ وىػىٍەرزىٓ ثوٌىّەْ

 .ٔەچچە وىػي زەپٕە لىٍىٕغبٔىىەْ 121ِېٕىڭ ٔەضٍىّسىٓ ، ثەضرەگە ٍېحىپ وەٌگىچە

 ( 1982)ثۇذبرى: 

ئەثۇ ذەٌسەزىٓ ِۇٔساق رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇ: ِەْ ئەثۇ ئبٌىَەزىٓ: ئۀەش  - 5426/8881
 رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ پەٍغەِجەر ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەِسىٓ ھەزىص ئبڭٍىغبْ ثوٌغىَّىسى؟

ئۇ ِۇٔساق زېسى: ئۀەش رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ پەٍغەِجەر ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ، زەپ ضورىغبٔىسىُ
پەٍغەِجەر ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ ئۇٔىڭغب  .ذىسِەت لىٍسىۋەضەٌٍەِگە ئوْ ٍىً 

)غۇ زۇئبٔىڭ ثەرىىىحىسىٓ ثوٌطب وېرەن( ئۀەش رەزىَەٌالھۇ  .ثەرىىەت جىٍەپ زۇئب لىٍسى
ئۀجەرٔىڭ  ئۇٔىڭ ثېغىسىٓ ِۇغىي .ئۀھۇ ثېغىسىٓ ٍىٍسا ئىىىي لېحىُ ھوضۇي ئبالجحي

 (3833)جىرِىسى:  .ذۇغھىسى وېٍىپ جۇراجحي
 ئۀطبرىٌ رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەزىٍىتي ثەرا ئىجٕي ِبٌىه

ئۇ چبچٍىرى چۇۋۇق، ئۈضحي ـ ثېػىٕي چبڭ ثبضمبْ، ئۇرۇق ـ ئبۋاق، وۆزگە ئبضبْ 
ٌېىىٓ غۇٔساق جۇرۇلٍۇق ئۇ، جەڭچىٍەر ثىٍەْ ثىٍٍە ئۇرۇظ  .چېٍىمّبٍسىغبْ وىػي ئىسى

ِەٍسأٍىرىسا ئۆٌحۈرگەْ زۈغّۀٍىرىسىٓ ضىرت، ٍەوّۇ ٍەن چۈغىػحىال، ِۇغرىىالرزىٓ ٍۈزٔي 
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ئۆٌحۈرگەْ، ئۇ جۈرئەجٍىه، ثبجۇر، لەٍطەر وىػي ثوٌۇپ، ئۆِەر ئىجٕي ذەجحبة ئۇٔىڭ 
ٔىڭ لەٍطەرٌىىي جۈپەٍٍي لوغۇٍٔىرىٕىڭ ھبالن ئۇ»جوغرىطىسا، لوي ئبضحىسىىي ئەِەٌسارٌىرىغب: 

زەپ ذەت « ثوٌۇپ وەجّەضٍىىي ئۈچۈْ، ِۇضۇٌّبٔالر لوغۇٔىغب ئۇٔي لوِبٔساْ لىٍّبڭالر!
ِبٔب ثۇ رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ذبزىّي، ئۀەش ئىجٕي ِبٌىىٕىڭ لېرىٕسىػي ثەرا ئىجٕي  .ٍبزغبْ ئىسى

  .ِبٌىىٕىڭ ضۈپىحىسۇر
ثوٌغبْ ِۇضەٍٍىّە وەززاپممب ثىرى ىپ ثىرىٍغبْ جەڭٍەرٔىڭ ثۇ ۋەلە ِۇرجەزٌەرگە لبرغي ئىٍ

الرٔىڭ ثبجۇرٌۇلٍىرىسىٓ جۆۋەْ ثبغمىثەرا ئىجٕي ِبٌىىٕىڭ ثبجۇرٌىمي . لبرغي جەڭسە ٍۈز ثەرگەْ
)ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ ھەِّىطسىٓ رازى ثوٌطۇْ!( چۈٔىي ذبٌىس جەڭ ِەٍسأىٕىڭ جبزا  .سىّىثوٌ

 ب ثەرا ئىجٕي ِبٌىىمب لبراپ: لىسىپ وەجىۀٍىىىٕي وۆرگەْ ۋالىحح
زېگىٕىسە، ثەرا ئىجٕي  -ـــ ئي ئۀطبرىالر گۇرۇھي! ئي ئۀطبرى ٍىگىث! لەۋِىڭگە لبرا! 

 ِبٌىه لوۋِىغب لبراپ ۋالىرزى: 
ـــ ئي ئۀطبرىالر گۇرۇھي! ضىٍەرزىٓ ھېچىىُ ثۈگۈٔسىٓ ثبغالپ ِەزىٕىگە لبٍحىػٕي 

 ...ِەزىٕە ٍوق! پەلەت ثىر ئبٌالھ! ئبٔسىٓ جۀٕەت ثبر!ئوٍٍىّىطۇْ! ضىٍەرگە ثۈگۈٔسىٓ وېَىٓ 
ضەپٍەرٔي  .زېگىٕىچە، ِۇغرىىالرغب ئېحىٍسى، ئۀطبرىالرِۇ ئۇٔىڭ ثىٍەْ ثىرگە ئېحىٍسى

ھەجحب ِۇضەٍٍىّە  .ٍېرىپ ِېڭىپ ئبٌالھٕىڭ زۈغّۀٍىرى ثېػىسا لىٍىچالرٔي ئوٍٕبجمىٍي جۇرزى
ەپ وەجحي، ئۇالر ِۇغۇ وۈٔسە، ئۆٌگەْ وىػىٕىڭ ۋە ئۇٔىڭ لۇٍرۇلچىٍىرىٕىڭ لەزەٍِىرى جەۋر

« ئۆٌۈَ ثبغچىطي» .زەپ ئبجبٌغبْ ثبغچىغب ِۈوۈۋاٌسى« ئۆٌۈَ ثبغچىطي»وۆپٍىىىسىٓ جبرىرحب 
ِۇغۇ ئەجراپحىىي ثبغچىالرغب ٔىطجەجەْ، جبٍِىرى ئېگىس لىٍىپ لوپۇرۇٌغبْ ثبغچە ثوٌۇپ، 

ەھىەَ جبلىۋېٍىپ، ئۇٔىڭ ئېگىس ِۇضەٍٍىّە جۈِۀّىڭ ئەضىىرى ثىٍەْ ثبغچە ئىػىىىٕي ِ
جبٍِىرى ثىٍەْ لوغساٌغبْ ئىسى، ئۇالر ثبغچە ئىچىسىٓ ئوق ٍبغسۇرۇغمب ثبغٍىسى، ئوق 

ثۇ ۋالىححب ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ لەھرىّبٔي، ثبجۇر ثەرا  .ِۇضۇٌّبٔالر ئۈضحىگە ٍبِغۇرزەن چۈغەجحي
 ئىجٕي ِبٌىه ئبٌسىغب چىمىپ:

ئي لەۋِىُ! ِېٕي لبٌمبْ ئۈضحىسە لوٍۇپ، لبٌمبٕٔي ٔەٍسە ثىٍەْ وۆجۈرۈپ ِېٕي ضېپىً  -
ئىػىىىگە ٍېمىٓ لىٍغبْ ھبٌسا ضېپىً ئىچىگە جبغالڭالر! ِەْ ٍبوي غېھىث لىٍىٕىّەْ، ٍبوي 

وۆزىٕي ٍۇِۇپ ئبچمىچە  .زېسى -ثوٌّىطب، ضىٍەرگە ثبغچىٕىڭ ئىػىىىٕي ئېچىپ ثېرىّەْ! 
ئىجٕي ِبٌىه لبٌمبْ ئۈضحىسە ئوٌحۇرزى، ئۇ ٔبھبٍىحي ٍېٕىه ئىسى، ئۇٔي ئؤالرچە  ئبرىٍىمحب، ثەرا

ٔەٍسە ئۈضحىسا وۆجۈرۈپ ثبغچە ئىچىسىىي جۈِۀّىڭ ئەضىەر ئبرىطىغب جبغٍىسى، ثەرا ئىجٕي 
ِبٌىه ئۇالر ئبرىطىغب ذۇززى گۈٌسۈرِبِىسەن چۈغحي ۋە ئۇالر ثىٍەْ ئىػىه ئبٌسىسا ئۇرۇغۇپ، 

رٔىڭ گەزۀٍىرىسە ئوٍٕبجحي، ئبذىرى وبپىرالرزىٓ ٍۈز ٔەچچىٕي ئۆٌحۈرۈپ لىٍىچىٕي ئۇال
 80ثوٌۇپ جەِئىٌ  ...ئىػىىىٕي ئېچىۋەجحي، ئۇٔىڭ ثەزىٕىگە ئولَب ئېحىٍغبْ، لىٍىچ ئۇرۇٌغبْ،

ِۇضۇٌّبٔالر ثۇ ئۆٌۈَ ثبغچىطىغب جۇغّۇ جۇغحىٓ  .ٔەچچە ٍەرزە ئېغىر جبراھەت ئىسى ثبر ئىسى
چٍىرىٕي ثبغچە جبٍِىرى ثىٍەْ پبٔبھٍىٕىۋاٌغبْ ِۇرجەزٌەرٔىڭ ثبغٍىرىسا ئېحىٍىپ وىرىپ لىٍى
ِىڭ ئبزەِٕي ئۆٌحۈرزى، ِۇضەٍٍىّۀي جۇجۇۋېٍىپ ئۇٔىّۇ ئۆٌحۈرۈپ  20ئوٍٕبجحي، ئۇالرزىٓ 

  .جبغٍىسى
ثەرا ئىجٕي ِبٌىه ـ زاۋاالجمىٍي ٍبجىمىغب ئېٍىپ وېٍىٕسى، ذبٌىس ئۇٔىڭ جبراھىحىٕي 

ىڭ ٍېٕىسا ثىر ئبً ئبزەَ جۇرغۇززى، ئبٌالھ ئۇٔىڭغب غىپبٌىك ثەرزى ۋە زاۋاٌىحىع ئۈچۈْ ئۇٔ
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« ئۆٌۈَ ثبغچطىسا»ثەرا ئىجٕي ِبٌىه  .ِۇضۇٌّبٔالر لوغۇٔىغب ئۇٔىڭ لوٌي ثىٍەْ ٍبرزەَ ثەرزى
ئۆجۈپ وەجىەْ غېھىحٍىك پۇرضىحىگە ھەِىػە جەٌپۈٔۈپ جۇرزى، ئۆزىٕىڭ ثۇ چوڭ ئۈِىسىٕىڭ 

جەر ئەٌەٍھىططبالِغب ئۇچرىػىع ئۈچۈْ ئىػحىَبق ثبغالپ، ئەِەٌگە ئېػىػي ۋە پەٍغەِ
ئبذىرى، پبرش غەھىرىسىىي جۇضحەرٔي ئىػغبي  .ئۇرۇغالرغب ئبرلىّۇئبرلب چۈغىػىە ثبغٍىسى

ِۇضۇٌّبٔالر ئۇالرٔي  .لىٍىسىغبْ وۈٔي، پبرضٍىمالر ئېگىس لەٌئەٌەرٔىڭ ثىرىگە وىرىۋاٌسى
 .ەوٕي لبِىۋاٌغبٔسەن، لورغىۋاٌغبْ ئىسىِۇھبضىرىگە ئېٍىۋېٍىپ، ذۇزى ثىٍەزۈن ـ ثىٍ

ِۇھبضىرىگە ئېٍىع ۋالحي ئۇزۇٔغب ضۇزۇٌغبٔطېرى پبرضٍىمالرغب ئېغىرچىٍىك لبجحىمالغحي، ئۇالر 
زۀجىرٌەرٔىڭ ئۇچٍىرىغب ئوت ثىٍەْ  .لەٌئە جبٍِىرىسىٓ زۀجىرٌەرٔي جبغٍىغىٍي جۇرزى

لبرِبلالر  .غسىٕىّۇ ثەورەن الۋۇٌساٍححيلىسىحىٍغبْ ئۆجىۈر پوالت لبرِبلالر ئېطىٍغبْ ثوٌۇپ، چو
لەٌئە جەرەپىە وۆجۈرۈپ وېٍەجحي، لبرِبلمب  ٔيِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ثەزۀٍىرىگە چولۇٌۇپ ئۇالر

ئىٍىٕىپ لبٌغبٔالر ٍب ئۆٌەجحي، ٍب چبال ئۆٌۈن ثوالجحي، لبرِبلالرزىٓ ثىرى، ثەرا ئىجٕي ِبٌىىٕىڭ 
ثەرا ئىجٕي ِبٌىه  .لېرىٕسىػي ئۀەش ئىجٕي ِبٌىىمب ضبٔچىٍسى ـ زە، ئۇٔي ٍۇلىرى وۆجۈرزى

 .ە لېرىٕسىػىٕي وۆجۈرۈۋاٌغبْ زۀجىرگە ئېطىٍسىثۇٔي وۆرۈپ زەرھبي لەٌئە جېّىغب ٍبِبغحي ۋ
ئۇ لېرىٕسىػىٕىڭ ثەزىٕىسىٓ لبرِبلٕي چىمىرىػمب ئۇرۇٔسى، ئۇٔىڭ لوٌٍىرى وۆٍۈپ جۈجۈْ 
چىمىػمب ثبغٍىسى، ئۇ لېرىٕىسىػىٕي لۇجۇٌسۇرِىغىچە ثوٌسى لىٍّىسى، ئۇٔىڭ لوٌي گۆغىطس 

ئۇرۇغحىّۇ ثەرا ئىجٕي ِبٌىه  ضۆڭەوىە ئبٍٍىٕىپ لبٌغبٔسىٓ وېَىٓ زېّىٕغب چۈغحي، ثۇ
ئبٌالھ ئۇٔىڭ زۇئبضىٕي ئىجبثەت لىٍسى، ئۇ  .غېھىحٍىىٕي رىسىك لىٍىپ ثېرىػىٕي ضورىسى

ئبٌالھ جۀٕەجحە، ثەرا ئىجٕي  .ئبٌالھمب ئۇچرىػىػمب لىسىممبْ ھبٌسا غېھىث ثوٌۇپ ٍېمىٍسى
بالِٕىڭ جبِبٌىغب ِبٌىىٕىڭ ٍۈزىٕي ٔۇرالٔسۇرۋەجطۇْ! ئۇٔىڭ وۆزىٕي ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىطط
 لبٔسۇرضۇْ! ئبٌالھ ئۇٔىڭسىٓ رازى ثوٌطۇْ! ۋە ئۇٔىّۇ رازى لىٍطۇْ ئبِىٓ!!! 

پەٍغەِجەر ، ئۀەش ئىجٕي ِبٌىه رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇوي - 5427/8882
جۇي  - وىَىٍّىرى جۇي، ضبلىٍي ئۆضۈپ ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ: چبچ

ئەگەر ، ھېچىىّٕىڭ ٔەزىرى چۈغّەٍسىغبْ ثىر لىطىُ وىػىٍەر ثبر ثوٌۇپ، وەجىەچىەثوٌۇپ 
ثەرا  .اٌٍە ئۇالرٔىڭ لەضەٍِىرىٕي ئورۇٔسىػىغب ٍبرزەَ ثېرىسۇ، ئۇالر اٌٍۀىڭ ٔبِىسا لەضەَ لىٍطب

 ( 3854)جىرِىسى:  .ئىجٕي ِبٌىه ئۀە غۇالرٔىڭ جۈٍِىطىسىٕسۇر
 ھۇٔىڭ پەزىٍىتيرەزىَەٌالھۇ ئۀ ضبثىت ئىجٕي لەٍص

ضبثىث ذەزرەج لەثىٍىطىٕىڭ ھۆرِەجىە ئىگە وبجحىۋاغٍىرىسىٓ ثىرى، غۇٔسالال ئبثرۇٍٍۇق 
 .ئۇٔىڭ ئۈضحىگە ئۇ ٍۀە زېھٕي ئۆجىۈر، چېچەْ، ٔبجىك وىػي ئىسى .وىػىٍىرىٕىڭ ثىرى ئىسى

ضۆز لىٍطب ئۇٔىڭ ضۆزى ثبغمىالرٔىڭ ضۆزىٕي ثېطىپ چۈغەجحي، ٔۇجۇق ضۆزٌىطە ٔۇجۇلي 
ئبڭٍىغۇچىالرٔي ئەضىر لىٍىۋاالجحي، ئۇ ِەزىٕىسىىي ئىطالِغب ثۇرۇْ وىرگۈچىٍەرٔىڭ ثىرى 
ثوٌۇپ، ئۇ ئەٍٕي زاِبٔسا ِەوىىٍىه ٍبظ جەغۋىمبجچي ِۇضئەة ئىجٕي ئۆِەٍرٔىڭ ِۇڭٍۇق ئبۋازى 
ثىٍەْ لىٍغبْ جىالۋىحىسىىي ئبٌالھٕىڭ ضۆزٌىرىسىٓ جەضىرٌىٕىپ ئۇٔىڭغب ئەضىر ثوٌغبْ، 

جەڭسىػي ثوٌّىغبْ گۈزەي وەٌىّىٍىرىسىٓ جەضىرٌىٕىپ ئۇٔىڭ ئىٕطبٕٔىڭ  ئبٌالھٕىڭ
 . ِۀىۋىىَىحىگە جەضىر لىٍغبْ گۈزەي ثەٌگىٍىّىرىگە ِەپحۇْ ثوٌغبْ ئىسى

ئبٌالھ ئۇٔىڭ زىٍىٕي ئىطالَ ئۈچۈْ ئېچىۋەجحي، ئۇ ئبٌالھ ئەٌچىطىٕىڭ ثبٍرىمي ئبضحىغب 
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پەٍغەِجەر . ِەرجىۋىطي جېرىّۇ ئبغحي وېٍىپ لوغۇٌۇظ ثىٍەْ ئۇٔىڭ لەزرى لىّّىحي ۋە
ئەٌەٍھىططبالَ ِەزىٕىگە ھىجرەت لىٍىپ وەٌگۀسە ضبثىث ئىجٕي لەٍص ئۆز لوۋِىسىٓ 
جەغىىٍٍۀگەْ زور ثىر جۈروۈَ ئبجٍىمالر ضېپىسە پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕي ھۆرِەت ثىٍەْ 

الھحىٓ ھەِّىسىٓ ثەن ضبثىث زىٍىسا ئىّبٔي وۈچٍۈن، ضەِىّىٌ، جەلۋازار، ئبٌ. وۈجۈۋاٌسى 
لورلىسىغبْ، ھەرلبٔساق ثىر ئىػحب ئبٌالھٕىڭ غەزىپىسىٓ ئبگبھ ثوٌۇپ جۇرغۇچي ِۆِىٓ وىػي 

ضبثىث ثەزىرزىٓ ثبغمب ثبرٌىك جەڭٍەرگە لبجٕبغحي، ئۇ ھەر لېحىُ جەڭگە وىرگۀسە  .ئىسى
ىراق جەڭ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ثېػبرەت ثەرگەْ غېھىحٍىىٕي ئۈِىس لىٍىپ وىرەجحي، ث

ئۇ غېھىحٍىىىە ثىر ٍبچبق ٍبوي  .ئبذىرالغمبٔسا ئۇٔىڭسىٓ لۇرۇق لبٌغبٍٔىمىٕي ھېص لىالجحي
 . ئۇٔىڭسىّٕۇ ٍېمىٓ ھبٌەجحە ئىسى

ئەثۇ ثەورى )ئبٌالھ ئۇٔىڭسىٓ رازى ثوٌطۇْ!( ٔىڭ ذەٌىپىٍىىي زاِبٔىسا ِۇضەٍٍىّە ثىٍەْ 
ا ضبثىث ئۀطبرىالر لوغۇٔىٕىڭ ِۇضۇٌّبٔالر ئوجحۇرىطىسا وەضىىٓ جەڭ ثوٌسى، ثۇ چبغس

لوِبٔسأي، ئەثۇ ھۇزەٍفۀىڭ ئبزازگەرزىطي ضبٌىُ ِۇھبجىرالر لوغۇٔىٕىڭ لوِبٔسأي، ذبٌىس 
ئىجٕي ۋەٌىس ثوٌطب ِۇھبجىرالر، ئۀطبرىالر ۋە ضەھرازىٓ وېٍىپ لوغۇٌغبْ ٍىگىحٍەرٔىڭ ثوٌۇپ 

ٌىجە ھبِبْ ِۇضەٍٍىّە جەرەپىە جەڭٕىڭ وۆپىٕچە ۋالحىسا غە .پۈجىۈي لوغۇٕٔىڭ لوِبٔسأي ئىسى
ٍۈزٌىٕىپ جۇرزى، ھەجحب ِۇضۇٌّبٔالرغب لبرغي ھۇجۇَ ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىسٔىڭ چىسىرىغىچە 

ضبثىث غۇ وۈٔي ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ئەھۋاٌىٕىڭ لەٌجٍەرٔي . ٍېحىپ ثبرغىسەن ئەھۋاٌغب ٍەجحي
 .ىٕي وۆرزىچەوطىس ئۈِىسضىسٌىىىە جوٌسۇرغىسەن زەرىجىسە ٔبچبرٌىػىپ وېحىۋاجمبٍٔىم

ِۇضۇٌّبٔالر ئبجىسالغمىٕىچە ئۇالرٔىڭ ئېغىسٌىرىسىٓ چىمىۋاجمبْ ٔبالٍىك، ضەت گەپٍەرٔي 
زەپ « لورلۇٔچبلالر»ِۇضۇٌّبٔالر ئىچىسىىي غەھەر ثبٌىٍىرى ضەھراٌىمالرٔي  .ئبڭٍىسى

جەڭ لىالٌّبٍسىغبٔالر، جەڭٕىڭ ٔېّىٍىىىٕي »ئەٍىجٍىطە، ضەھراٌىمالر غەھەرٌىىٍەرٔي 
  .زېَىػىپ ئەٍىجٍىػەجحي ...«ىغبٔالرثىٍّەٍس

ضبثىث ثۇ لېحىٍّىك ھۇجۇِسا ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ۋۇجۇزىٕي غەٍرەت ـ غىجبئەجىە، 
ئۇ ئۇرۇظ  .وبپىرالرٔىڭ زىٍٍىرىٕي ۋەھىّىگە جوٌسۇرۋەجىىسەن زەرىجىسە ثبجۇرٌۇق وۆرضەجحي

ثىٍەْ  ِەٍسأىٕىڭ ھەِّە جەرەپٍىرىسە چېپىپ ٍۈرۈپ ھەر ذىً جىپحىىي لوراٌٍىمالر
ئۇٔىڭغب ئۇرۇٌغبْ زەرثىٍەرزىٓ ٍبرىطي ئېغىرٌىػىپ جبوي ٍەرگە غېھىث ثوٌۇپ  .ئېٍىػىۋەرزى

ئبٌالھٕىڭ ئەٌچىطي ئۇٔىڭغب ثېػبرەت ثەرگەْ غېھىحٍىىحىٓ  -ئۇ .ٍىمىٍغىچە ئۇرۇظ لىٍسى
ضۆٍۈٔگەْ، ئبٌالھٕىڭ، ئۆزى ضەۋەثٍىه ئۇالرغب ئبجب لىٍغبْ غەٌىجىطىسىٓ ِەِٕۇْ ثوٌغبْ ھبٌسا 

  .وۆز ٍۇِسى
جەڭسە ئۇ غېھىث ثوٌۇپ ٍىمىٍغبٔسا  .ضبثىحٕىڭ ٔبھبٍىحي ٍبذػي ثىر ضبۋۇجي ثبر ئىسى

جۈپ وېحىۋاجمبْ ثىر ِۇضۇٌّبْ وىػي ئۇٔىڭ ثۇ جۆِۈر وىَىّىٕي ئۇٔىڭ جەضىحىٕىڭ ٍېٕىسىٓ ئۆ
 .ئۇ غېھىث ثوٌغبْ وېچىطي ِۇضۇٌّبٔالرزىٓ ثىرى چۈغىسە ضبثىحٕي وۆرزى .ئېٍىۋاٌغبْ ئىسى

 ضبثىث ئۇ ئبزەِٕىڭ چۈغىسە ئۇ ئبزەِگە: 
زېگۀسە ضبثىث، « ھە»ئۇ ئبزەَ:  .زېسى -ِەْ ضبثىث ئىجٕي لەٍىص، ِېٕي جؤىسىڭّۇ؟  -

ِەْ ضبڭب ثىر ئىػٕي ۋەضىَەت لىٍىّەْ، ِەْ جۈٔۈگۈْ ئۆٌحۈرۈٌگۀسە ِۇضۇٌّبٔالرزىٓ ثىرى  -
ِېٕىڭ لېػىّسىٓ ئۆجحي، ئۇ ِۇٔساق ـ ِۇٔساق ضۈپەجٍىه ثىر ئبزەَ ئىسى، ئۇ وىػي ِېٕىڭ 
ضبۋۇجۇِٕي ئېٍىۋىٍىپ پبالٔي جەرەپحىىي ثبرگبھٕىڭ ئەڭ چېحىسىىي چېسىر جەرەپىە ئېٍىپ 
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ي لبزاْ ئبضحىغب ثبضحۇرۇپ لبزإٔىڭ ئۈضحىگە ئىگەرٔي ثبضحۇرۇپ لوٍسى، ضەْ وەجحي ۋە ئۇٔ
ضبڭب  .ذبٌىسلب زېگۀٍىرىّٕي ئېَحىپ ئۇ وىَىّٕي ئەوەٌسۈرۋاٌغىٓ، ئۇ وىَىُ ھبزىرِۇ ئۆز ئورٔىسا

ۋەضىَەت لىٍىسىغبْ ٍۀە ثىر ئىع، ضەْ ئۇٔي ھەرگىسِۇ چۈغۈِسە زېَىٍگەْ ضۆز زەپ ضەي 
لب: ئەگەر ضىس ِەزىٕىگە ذەٌىپىٕىڭ لېػىغب ثبرضىڭىس، ضبثىحٕىڭ ِۇٔساق ـ لبرىّب، ضەْ ذبٌىس

ِۇٔساق لەرزٌىرى ۋە ئبزاز لىٍىۋېحىسىغبْ فبالٔي ۋە فۇضحبٔي لۇٌٍىرى ثبر ئىىەْ، ضىس ئۇٔىڭ 
 . زېسى -لەرزٌىرىٕي جۆٌەپ لۇٌٍىرىٕي ئبزاز لىٍىۋىحىڭ، زېگىٓ،
ىغبٍٔىرىٕي ئۇٔىڭغب ذەۋەر لىٍسى، ذبٌىس ھېٍىمي ئبزەَ ئوٍغىٕىپ چۈغىسە وۆرگەْ ۋە ئبڭٍ

ئۇ ضبۋۇجٕي ئېٍىپ وېٍىػىە ئبزەَ ئەۋەجىەْ ئىسى، ئەۋەجىٍگەْ ئبزەَ ئۇ وىَىّٕي زەي ھېٍىمي 
ذبٌىس ِەزىٕىگە . ئبزەِٕىڭ چۈغىسە جەضۋىرٌۀگەْ ئورٔىسىٓ ضبق پېحي ئېٍىپ وەٌسى

ئبرلىٍىك ضبثىث ۋەضىَەت لبٍحمبٔسىٓ وېَىٓ ذەٌىپە ئەثۇ ثەورىگە ھېٍىمي ئبزەِٕىڭ چۈغي 
 ئەثۇ ثەورى ضبثىحٕىڭ ۋەضىَىحىٕي ئىجرا لىٍىپ ئبٔسىٓ:  .لىٍغبْ ئىػالرٔي زېسى

ضبثىث ئىجٕي لەٍطحىٓ ثبغمب ئۇٔىڭسىٓ ثۇرۇْ ۋە وېَىٓ ثىرەر ئبزەِٕىڭّۇ ئۆٌگۀسىٓ  -
 . زېسى - ...وېَىٓ لىٍغبْ ۋەضَىحي ئىجرا لىٍىٕغبٍٔىمي وۆرۈٌّىگەْ ئىسى

ئبٌالھ ضبثىث ئىجٕي لەٍطحىٓ رازى ثوٌطۇْ ۋە ئۇٔي رازى لىٍطۇْ! ئۇٔىڭ ئورٔىٕي ئبٌىٌ 
 جۀٕەجٍەرزە لىٍطۇْ! 

ئۀەش ئىجٕي ِبٌىه رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇ:   -  5428/8883
، ئىسى پەٍغەِجەر ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ ضبثىث ئىجٕي لەٍطٕي جبپبٌّبً ضۈرۈغحۈرگەْ

زېسى ۋە ضبثىحٕي ئىسزەپ چىمىپ ، ثىر ئبزەَ: ئي رەضۇٌۇٌالھ ! ئۇٔىڭسىٓ ذەۋەر ئېٍىپ وېٍەً
 .ضبثىث رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ ئۆٍىسە ثېػىٕي ضبڭگىالجمىٕىچە غەِىىٓ ئوٌحۇراجحي .وەجحي

ئۇ: پەٍغەِجەر ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەِٕىڭ ، زەپ ضورىغبٔىسى ئۇٔىڭسىٓ: ٔېّە ثوٌسۇڭ؟
ئۇٔىڭ ھۇزۇرىسا ٍۇلىرى ئبۋاززا گەپ لىٍىع  .زۇرىسا ٍۇلىرى ئبۋاززا گەپ لىٍىپ ضبٌسىُھۇ

ئۇ ئبزەَ زەرھبي  .زېسى، ئىٕطبٕٔي زوزاخ ئەھٍىسىٓ لىٍىپ لوٍىسۇ، ئەِەٌٍەرٔي ٍولمب چىمىرىپ
ضبثىث ئىجٕي لەٍطٕىڭ ، پەٍغەِجەر ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەِٕىڭ ٍېٕىغب لبٍحىپ

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ: ئۇٔىڭ لېػىغب ٍۀە ثىر لېحىُ ثبرغىٓ ۋە ، ۈزگۀىسىضۆزٌىرىٕي ٍەجى

 .زېسى زېگىٓ! “ثەٌىي جۀٕەت ئەھٍىطەْ، ضەْ زوزاخ ئەھٍي ئەِەش”ثۇ لېحىُ ئۇٔىڭغب: 

 (3613)ثۇذبرى: 
 ئەثۇ ھۇرەٍرە رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەزىٍىتي

ِەغــھۇر ثىـر ضــبھبثە ثوٌغـبْ ئەثــۇ   پەٍغەِـجەر ئەٌەٍھىططـبالِٕىڭ ضــبھبثىٍىرى ئىچىـسىىي    
 .زەپ چـبلىراجحي « ئبثسۇغػـەِص »ئىطـالَ وېٍىػـحىٓ ئىٍگىـرى وىػـىٍەر ئـۇٔي      ثوٌـۇپ   ھۇرەٍرە

ــجەر       ــەرەپٍۀسۈرۈپ، پەٍغەِ ــبرلىٍىك غ ــع ئ ــەر لىٍى ــىگە ِۇٍەضط ــالِغب وىرىػ ــۇٔي ئىط ــبٌالھ ئ ئ
ھىططـــبالَ ئەٌەٍھىططـــبالَ ثىـــٍەْ ئۇچرىػـــىع غـــەرىپىگە ئىـــگە لىٍغبٔـــسا، پەٍغەِـــجەر ئەٌەٍ 

پەٍغەِــجەر   .زېــسى ئــۇ  -ئبثسۇغطــەِص،  - .زەپ ضــورىسى  -ئىطــّىڭ ٔــېّە؟   -ئۇٔىڭــسىٓ: 
ْ   -ئەٌەٍھىططبالَ:  ئـي ئبٌالھٕىـڭ    -زېۋېـسى، ئـۇ ھبٍبجـبْ ثىـٍەْ:     - ...ثەٌىي ضـەْ ئبثـسۇراھّب

   .زېسى -پەٍغەِجىرى! ئبجب ـ ئبٔبَ ضبڭب پىسا ثوٌطۇْ! زەي غۇٔساق، ئبثسۇراھّبْ،
زەپ ئبجىٍىپ لېٍىػىسىىي ضەۋەة، وىچىـه چبغٍىرىـسا ئۇٔىـڭ ثىـر     « ئەثۇ ھۇرەٍرە»ئۇٔىڭ 
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« ئەثـۇ ھـۇرەٍرە  »چىػي ِۈغۈوي ثبر ثوٌۇپ، ئۇ زائىُ غۇ ِۈغۈوٕي ئوٍٕىغبچمب، جەڭحۈغٍىرى ئۇٔي 
ــسى   ــبزەجٍۀگەْ ئى ــڭ ئىطــّىٕي   .)ِۈغــۈوٕىڭ ئبجىطــي( زەپ چبلىرىػــمب ئ ــب ئۇٔى ــۇ ٌەلەَ ھەجح ث

 .  ۈزەن زەرىجىسە ئوِۇٍِىػىپ وەجىەْ ئىسىئۇٔحۇٌسۇرىۋەجى
ئۇٔىـــڭ پەٍغەِـــجەر ئەٌەٍھىططـــبالَ ثىـــٍەْ ثوٌغـــبْ ئباللىطـــي لوٍۇلالغـــمبٔسا پەٍغەِـــجەر  

)ٍۀـي ئەروەن ِۈغـۈوٕىڭ   « ئەثـۇ ھىـررە  »ئەٌەٍھىططبالَ ئۇٔي ٍبلحۇرۇپ لېٍىپ، وـۆپىٕچە ھبٌـسا   
   .ئبجىطي( زەپ چبلىرىسىغبْ ثوٌسى

جۇفەٍىً ئىجٕي ئەِىر زەۋضىٕىڭ زەۋىحي ثىـٍەْ ئىطـالِٕي لوثـۇي    ئەثۇ ھۇرەٍرە ئەٍٕي چبغسا 
ٍىٍــي ئــۆز لوۋِىــسىٓ ثوٌغــبْ ثىرِــۇٔچە وىػــىٍەر ثىــٍەْ        - 6لىٍغــبْ ثوٌــۇپ ھىجرەجٕىــڭ   

ِەزىٕىــسىىي پەٍغەِــجەر ئەٌەٍھىططــبالِٕىڭ لېػــىغب ئەٌچــي ثوٌــۇپ ثبرغبٔغــب لەزەر ئــۆز لــوۋِي   
ەِـجەر ئەٌەٍھىططـبالِٕىڭ ذىسِىحىٕـي لىٍىػـمب     زەۋضٍىه ثۇ ٍىگىث، پەٍغ. ئىچىسە جۇرغبْ ئىسى

ِەضجىسٔي جـۇرار جـبً، پەٍغەِـجەر ئەٌەٍھىططـبالِٕي      .ۋە ئۇٔىڭ ضۆھجىحىگە ئۆزىٕي ثېغىػٍىسى
 - پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططـبالَ ھبٍـبت ۋالحىـسا ئۇٔىـڭ ئبٍـبٌي ۋە ثـبال       .ئۇضحبز ۋە ٍېحەوچىطي لىٍسى

ئـۇ ئبٔىطـىغب    .لېٍىۋەرگەْ لېرى ئبٔىطي ثبر ئىـسى چبلىٍىرى ٍوق ثوٌۇپ پەلەت ِۇغرىه ھبٌىحىسە 
ئىــچ ئبغرىحىــپ ۋە ٍبذػــىٍىك لىٍىــپ ئــۇٔي ئىطــالِغب زەۋەت لىٍىػــٕي جوذحبجّــبٍححي، ٌــېىىٓ   

ئبٔىطــي جەرضــبٌىك  .ئبٔىطــي ئىطــالِٕي لوثــۇي لىٍىػــحىٓ ئــۆزىٕي لــبچۇرۇپ لبرغــىٍىك لىالجحــي 
ــسا ئــۇٔي ثىــر ِەزگىــً ئــۆز   ھبٌىغــب لوٍــۇپ لوٍــبجحي، غــۇٔساق   لىٍىۋەرضــە ئۇٔىڭغــب ئېچىٕغــبْ ھبٌ

وۈٍٔەرٔىڭ ثىرىسە ئۇ ٍۀە ئبٔىطىٕي ئبٌالھ ۋە ئۇٔىڭ پەٍغەِجىرىگە ئىّبْ ئېَحىػـمب زەۋەت لىٍغـبْ   
ــسىغبْ      ــب لىٍى ــبٍىحي ثەن ذبپ ــۇٔي ٔبھ ــبالَ جوغرىطــىسا، ئ ــجەر ئەٌەٍھىطط ــي پەٍغەِ ــسى، ئبٔىط ئى

ــجەر ئەٌەٍھىططــبالِٕىڭ لېػــى    ــۇ پەٍغەِ ــي لىٍــسى، ئ ــسى ضــۆززىٓ ثىرٔ ــي وەٌ  .غب ٍىغٍىغــبْ پېح
غـۇٔىڭ ثىـٍەْ ئبٔىطـي ئىّـبْ ئەٍحىـپ       .زۇئـب لىٍـسى  ئۇٔىڭ ئبٔىطـىغب  پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ 

 .  ِۇضۇٌّبْ ثوٌسى
  ْ ــب ــۆزىٕي پەٍغەِــجەر ئەٌەٍھىططــبالِغب ھەِطــۆھجەت لىٍغ ــۇ ئ ــجەر   .ئ ــۇ ھــۇرەٍرە پەٍغەِ ئەث

 .ئېٍىػمىّۇ غـۇٔساق ثېغىػـٍىغبْ ئىـسى   ئەٌەٍھىططبالِغب ئۆزىٕي لبٔساق ثېغىػٍىغبْ ثوٌطب ثىٍىُ 
ئەثـۇ ھـۇرەٍرە ئىٍىّٕـي ئـۆزى      .ئۇ ئىٍىُ ئىگىٍەغٕي ئەڭ ٍۇلىرى ٔىػبٔي ۋە ئبزىحي لىٍغـبْ ئىـسى  

ئـۇ ئىٍىـُ ئـۆگىٕىع ۋە     .ٍبذػي وۆرگۀـسەن، ثبغـمىالرٔىڭ ئىٍىـُ ئېٍىػـىٕىّۇ ٍبذػـي وـۆرەجحي      
ــبجىۋەجىە    ــۆزىٕي ئـ ــورۇٍٔىرىغب ئـ ــبالِٕىڭ ضـ ــجەر ئەٌەٍھىططـ ــبْ  پەٍغەِـ ــېچىىُ جبرجّىغـ چىە ھـ

ثۇ ئىػالر ثوٌـۇپ ئبرىـسىٓ ئـۇزۇْ ئـۆجّەً ِۇضـۇٌّبٔالرغب ِـبي ـ         .ئبچبرچىٍىمالرٔي جبرجمبْ ئىسى
زۇَٔب ٍېغىپ وەجحي، ئەثۇ ھۇرەٍرەِۇ ئبٍبٌي ۋە ثبٌىطي ثبر ثىر ئبئىٍىه ئـبزەِگە ئبٍالٔـسى، ٌـېىىٓ    

ۀھـبٌىمحىىي وـۈٍٔىرىٕي ئۇٔحـۇپ    ثۇالرٔىڭ ھېچمبٍطىطي ئۇٔىڭ پبن لەٌجىٕي ئۆزگەرجەٌّىسى، ئۇ ج
   .لبٌّىسى

ــك،       ــبلٍىك، جەلۋاٌى ــبً، وەڭ لورض ــال لبٌّ ــۇظ ثىٍۀ ــي ثوٌ ــُ ئىگىط ــوي ئىٍى ــۇرەٍرە ِ ــۇ ھ ئەث
پەرزوـبرٌىمحەن پەزىٍەجٍەرٔىّــۇ ئۆزىـسە ِۇجەضطەٍِەغــحۈرگەْ ثوٌــۇپ، ئـۇ وۈٔــسۈزى روزا جۇجطــب    

ــۇراجحي    ــسە ج ــۈچحىٓ ثىرى ــڭ ئ ــبجحي   .وېچىٕى ــبٌىٕي ئوٍغىح ــۇرۇپ لىسىٕــي   ئبٔــسىٓ ئبٍ ــبٌي ج ، ئبٍ
ئوٍغىحبجحي، وېچىٕىـڭ لبٌغـبْ ئـۈچحىٓ ثىرىـسە لىـسى جـۇراجحي، زېـّەن ئۇٔىـڭ ئۆٍىـسە وـېچىچە           

 .  ئىجبزەت ئۈزۈٌّەٍححي
ئەِەي ئۇٔىـڭ   .ئۇ ِۇئبۋىَە جەرىپىسىٓ وۆپ لېحىُ ِەزىٕىگە ۋاٌىٌ لىٍىپ ثېىىـحىٍگەْ ئىـسى  
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ئـۇ ٍۀىـال    .چٕەرضـىٕي ئۆزگەرجەٌّىـسى  وەڭ لورضبق، چىمىػمبق، ئبززىٌ ـ ضبززا ِىجەزىـسىٓ ھې   
ثىـر ۋاٌىـٌ ثوٌۇغـىغب لبرىّـبً، ٍۀىـال ثىـر        .ثۇرۇٔمىسەن جبپب ـ ِۇغـەلمەجٍىه جۇرِـۇظ وەچـۈرزى    

چىٍىــه ھەرىىىحــي ۋە پــۇلراالر ثىــٍەْ ثوٌغــبْ  جېرىىئــبززىٌ پــۇذرازىٓ پەرلطــىس ضــەۋىَىسىىي  
ئۇٔىڭ ئـبئىٍە ھبٍبجىٕىـڭ لبٔچىٍىـه ئـبززىٌ،      .ٕي ضبلالپ لبٌسىِۇٔبضىۋىحىسىىي ضبززا ٍېمىٍٕىمى

ھەغەِەجحىٓ ٍىراق ثوٌغبٍٔىمي، ۋاٌىٍَىك ئەِەٌي جۇرۇپّۇ ئبئىٍە ئەزاٌىرىٕىڭ وىَىـٕىع، جبرىٕىػـحب   
 .  ئىسىوەِجەغەٌٍەرزىٓ پەرلطىس 

ئەثــۇ ھــۇرەٍرە ئۆِــۈر ثــوٍي ئبٔىطــىغب ٍبذػــىٍىك لىٍىــپ وەٌــسى، ئــۇ ھەر لېــحىُ ئۆٍىــسىٓ    
ــسىغب وېٍىــپ:  چىمّــبلچي ثوٌطــب ئبٔى ــڭ   -طــىٕىڭ ھوجرىطــىٕىڭ ئبٌ ــب! ضــىسگە ئبٌالھٕى ــي ئبٔ ئ

ئـۇ وىػـىٍەرٔي ئبجـب ـ ئبٔىالرغـب ٍـبرزەَ ثېرىػـىە         .زەٍححـي  -رەھـّەت ۋە ثەرىىەجٍىـرى ثوٌطـۇْ!    
   .ـ رەھىّٕي ئۇالغمب زەۋەت لىالجحي لىسزىمحۇراجحي ۋە ئۇالرٔي ضىٍە

زىـٓ   1600ئىطالَ ئۈِّىحي ئۈچـۈْ   ئبٌالھ ئەثۇ ھۇرەٍرەگە چەوطىس رەھّەت لىٍطۇٔىي، ئۇ
ئـبٌالھ ئۇٔىـڭ ئىطـالَ ئـۈِّىحي ئۈچـۈْ ٍەجىـۈزگەْ ِۀپەئىحـي         .ئبرجۇق ھەزىطٕي ٍبزٌىغبْ ئىسى

 ئۈچۈْ ئۇٔىڭغب ئبٌىٌ ِۇوبپبجالرٔي ثەرضۇْ! ئبِىٓ!  

ئەثۇ ھۇرەٍرە رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇ: پەٍغەِجەر  - 5429/8884
، ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەِگە: ئي رەضۇٌۇٌالھ ! ضۀسىٓ وۆپٍىگەْ ٔەرضىٍەرٔي ئبڭالٍّەْضەٌالٌالھۇ 

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ: ٍەوحىىىڭٕي ، زېگۀىسىُ، ٌېىىٓ ھېچجىرىٕي ٍبزىّسا جۇجبٌّبٍۋاجىّەْ
پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ٔۇرغۇْ  .ٍەرگە ضبٌسىُ، ٍەوحىىىّٕي ٍېػىپ .زېسى ٍەرگە ضبٌغىٓ!

 .ئۇٔىڭ ھېچجىر ضۆزىٕي ئۇٔحۇِبٍسىغبْ ثوٌسۇَ، ئۀە غۇٔسىٓ ئېحىجبرەْ، لىٍسىضۆزٌەرٔي 

 (3835)جىرِىسى 

ئەثۇ ھۇرەٍرە رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇ: پەٍغەِجەر  - 5431/8885
، ِەْ: زەۋضحىٓ، زەپ ضورىسى ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ ِۀسىٓ: ضەْ لەٍەرزىٓ؟

 .زېسى، ەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ: ِەْ زەۋضحە ٍبذػي ئبزەَ ثبر زەپ ئوٍٍىّبٍححىُپ، زېگۀىسىُ

 (3838)جىرِىسى: 

ئبثسۇٌالھ ئىجٕي رافىئحىٓ ِۇٔساق رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇ: ِەْ ئەثۇ ھۇرەٍرە   -  5431/8886

زەپ  زەپ ئبجىٍىپ لبٌغبْ؟ “ئەثۇ ھۇرەٍرە ”رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ: ضەْ ٔېّە ئۈچۈْ 
ئۇ: ِەْ ، زېگۀىسىُ، ِەْ: لورلىّەْ .زېسى ئۇ: ضەْ ِۀسىٓ لورلّبِطەْ؟، ضورىسىُ

ئۇٔي وېچىٍىرى ثىر جۈپ ، ثىر ئبضٍىٕىُ ثبر ثوٌۇپ .ئۆٍىّىسٔىڭ لوٍٍىرىٕي ئوجٍىحبجحىُ
، ضەھەرزە ٍۀە لوٍالر ثىٍەْ ثىٍٍە ئېٍىپ وېحىپ، زەرەذٕىڭ ئۈضحىگە چىمىرىپ لوٍبجحىُ

ئبضالٕٔىڭ زازىطي( زەپ ئبجبٍسىغبْ  (ئەثۇ ھۇرەٍرە غۇڭب ذەٌك ِېٕي .ئۇٔىڭ ثىٍەْ ئوٍٕبٍححىُ

 (3841)جىرِىسى:  .ثوٌۇۋاٌسى
 ھبتىت ئىجٕي ئەثۇ ثەٌتەئە رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەزىٍىتي

جبثىر رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇ: ھبجىت ئىجٕي ئەثۇ  - 5432/8887
ھبجىجٕىڭ ، ەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەِٕىڭ ئبٌسىغب وېٍىپثەٌحەئۀىڭ ثىر لۇٌي پەٍغەِجەر ض

پەٍغەِجەر ، زېگۀىسى، ئۈضحىسىٓ غىىبٍەت لىٍسى ۋە: ئي رەضۇٌۇٌالھ ! ھبجىت زوزاذمب وىرىسۇ
چۈٔىي ، ھبجىت زوزاذمب وىرِەٍسۇ، ھبجىت زوزاذمب وىرِەٍسۇ، ئەٌەٍھىططبالَ: ٍبٌغبْ ئېَححىڭ
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 (3836)جىرِىسى:  .زېسى، لبجٕبغمبْئۇ ثەزر ۋە ھۇزەٍجىَە غبزىحىغب 
 جۇٌەٍجىت رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەزىٍىتي

زېگەْ « پبوبر، ۋىجىه» .ئۇٔىڭ ئىطّي ِۇوەِّەي ثوٌّىغبْ ثىر ئۆزگىچە ئىطىُ ئىسى
زېگەْ ضۆزٔىڭ لىطمبرجىٍّىطي ثوٌۇپ، ثۇ ئىطىُ « جۇٌەٍت»ِۀىٕي ثىٍسۈرىسىغبْ جۇٌەٍجىت 
جېرىّۇ  .ٓ زىَبزە پبوبرٌىمىغب لبرىحىٍغبْ ئىسىزېسىثوٍىٕىڭ ھەزئۇٔىڭ جۇغىٕىڭ وىچىىٍىىىگە، 

ٍبِبْ ثوٌغىٕي جۇٌەٍجىت ئۆزىٕىڭ ٔەضىجىٕي ثىٍّەٍححي؛ زازىطىٕىڭ، ئبٔىطىٕىڭ وىٍّىىىٕي، 
ئۇ ئۆزىٕىڭ ئەرەة ئىىۀٍىىىٕىال  .ئۆزىٕىڭ لبٍطي لەثىٍىگە ِۀطۇپ ئىىۀٍىىىٕي ثىٍّەٍححي

ئۇ  .ئىَەت لۇرۇٌغبٔسىٓ وېَىٓ، ئۇ ئۀطبرىالرٔىڭ ثىرى ثوٌسىٍېڭي ثىر ئىطالِي جەِ .ثىٍەجحي
ثەٌىىُ ِەزىٕىٕىڭ ٍبلىطىسىىي لەثىٍىٍەرگە ِۀطۇپ ثوٌۇپ وېَىٓ ِەزىٕىگە وىرگەْ ئىسى، 

 . ٍبوي ثوٌّىطب ئەضٍىسىٕال ِەزىٕىٍىه ثوٌغبْ ئۀطبرىالرزىٓ ئىسى
ٍىه پەٍغەِجەر جۇرِۇغحىىي چوڭ ِەضىٍىٍەرٔي ثىٍىپ جۇرغبٔغب ئوذػبظ، ھۆرِەج

ئەٌەٍھىططبالَ ئۆزىٕىڭ ٔبِرات ضبھبثىٍىرىٕىڭ ھبجىحىٕي ۋە ھېططىَبجىٕي ٔبھبٍىحي ئوثساْ 
ثىر لېحىُ رەضۇٌۇٌالھ جۇٌەٍجىجٕىڭ جۇرِۇظ ئىػٍىرىٕي ئوٍالپ، ئۀطبرىالرٔىڭ  .چۈغىٕەجحي

 ثىرىٕىڭ ئۆٍىگە ثبرزى ۋە ئۇٔىڭغب:
 . زېسى -ِەْ لىسىڭٕي ضوراپ وەٌسىُ،  -
زېسى  -ٔېّە زېگەْ وبجحب ئىع، ئي رەضۇٌۇٌالھ!، ھەلىمەجەْ ذۇغبٌٍىٕبرٌىك ئىع ثوپحۇ،  -

 . ئېٕىمىي ئۇ ذۇغبٌٍىمحىٓ ٍبٍراپ وەجىەْ ئىسى .ثۇ ئۀطبرى
ثۇ  .زېسى رەضۇٌۇٌالھ -جۇٌەٍجىجىە ضوراپ وەٌّىسىُ، ئەِەش ِەْ لىسىڭٕي ئۆزۈِگە  -

 . ھەٍرأٍىمحىٓ وۆزٌىرى چەوچىَىپ وەجحيئۇٔىڭ ، ئبزەَ ضەي ئۈِىسضىسٌىٕىپ
 : ثۇ گەپٍەرٔي ئبڭٍىغبْ لىس

ضىٍەر پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ جەٌىپىٕي رەت لىٍسىڭالرِۇ؟ ِېٕي جۇٌەٍجىجىە  -
 . زېسى، ثېرىڭالر، جەزِۀىي رەضۇٌۇٌالھ! ِبڭب ھەرگىسِۇ ٍبِبٍٔىك لىٍّبٍسۇ

لىٍىٕىسىغبٍٔىمىٕي ئېٕىك چۈغۀگەْ ثىر ھەلىمىٌ ِبٔب ثۇ ِۇضۇٌّبٔالرزىٓ ٔېّە جەٌەپ 
پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ثۇ لىسٔىڭ جبۋاثىٕي ئبڭٍىغبٔسىٓ  .ثۈٍۈن ئىٕطبٕٔىڭ جبۋاثي ئىسى

ئي رەثجىُ! ئۇٔىڭغب زەرگبھىڭسىٓ وۆپ - وېَىٓ، ئۇٔىڭ ئۈچۈْ ِۇٔساق زەپ زۇئب لىٍسى:
 . لمەجٍىه جۇرِۇظ لىٍّىغىِٓۇغە - ٍبذػىٍىك ئبجب لىٍغىٓ، ئۇٔىڭ جۇرِۇغىٕي جبپب

ئۇ  .ئېَحىٍىػىچە، ئۀطبرىالرٔىڭ ئىچىسە ئۇٔىڭسىٓ ٍبذػىراق وېٍىٓ ثوٌّىغبْ ئىسى
پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ جەرىپىسىٓ جۇٌەٍجىجىە ٍبجٍىك لىٍىٕسى ھەِسە جبوي جۇٌەٍجىت 

  .غېھىث ثوٌغۇچە ئۇالر ثىٍٍە ٍبغىسى
 - ئەِەٌٍىرى جەرىپٍىٕىسىغبْ، لەھرىّبٍٔىك ئىع جۇٌەٍجىت ۋە ئۇٔىڭ ئبٍبٌي ئبزەجحە لىٍغبْ

پبئبٌىَەجٍىرى زاۋاٍِىك ئىرالش ۋە ھۆرِەت ثىٍەْ جىٍغب ئېٍىٕىپ جۇرىسىغبْ ضبھبثىٍەرٔىڭ 
ثىر چبغالرزا جۇٌەٍجىت ئۈِىسضىسٌىه ۋە ئۆزىٕي وەِطىحىع  .ئبرىطىسا جىٍغب ئېٍىّٕبٍححي

لىّّەت ئېٍىپ  - َ ئۇٔىڭغب ئۈِىس ۋە لەزىرئىچىسە لبٌغبْ ئىسى، ئەِّب پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبال
ٔبجؤۇظ ۋە ئىطّي ثىٍىّٕىگەْ، جىطّبٔىٌ جەھەجحە وەِحۈن ثىر ئبزەِٕىڭ ئبٍبٌي  .وەٌسى

ثوٌۇغمب زەرھبي رازى ثوٌغبْ ثۇ ئۀطبرى لىسٔىڭ پەزىٍىحي ثوٌطب، ئىطالِٕي ھەلىمىٌ ۋە چوڭمۇر 
ئۇ جۇٌەٍجىجىە ٍبجٍىك ثوٌۇغٕي رەت لىٍىع ئبرلىٍىك،  .چۈغۀگەْ ثىر ئېطىً پەزىٍەت ئىسى
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 - ئەِّب ئۇ ئۆزىٕىڭ غەذطىٌ ئبرزۇ .ئبٔىطىٕىڭ لوٌٍىػىغب ئېرىػەٌەٍححي - ئبجب
ئۇ جەِئىَەجٕىڭ ثېطىّىغب ۋە  .ھەۋەضٍىرىسىّٕۇ پەٍغەِجەرٔىڭ ثۇٍرۇلىٕي ئەال ثىٍسى

ىڭ وۆرضەجّىطىگە ۋە ھەر لبچبْ ئۇٔىڭ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕ .لبرغىٍىمىغب لبراپ لبٌّىسى
ثۇ ئەِەٌىَەجحە ھەلىمىٌ  .ئۆزىٕي پبٍسىٍىك ئىػمىال ثۇٍرۇٍسىغبٍٔىمىغب چوڭمۇر ئىػۀچي ثبر ئىسى

 . ِوِىٕالرٔىڭ ئىّبٔي ئىسى
ئۆزىٕىڭ جىطّبٔىٌ ئبجىسٌىمي جۈپەٍٍىسىٓ جەِئىَەت جەرىپىسىٓ ٍەوٍۀگەْ ۋە 

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ٍبرزىّي،  وەِطىحىٍىػىە ئۇچرىغبْ جۇٌەٍجىت، ھۆرِەجٍىه
ئىٍھبِالٔسۇرۇغي ۋە جەضەٌٍي ثېرىػي ئبرلىٍىك ئبجبٍىپ لەھرىّبٍٔىك وۆرضىحىػىە ۋە ئەڭ 
ئبٌىٌ لۇرثبْ ثېرىػىە، ٍۀي غېھىحٍىممب ھەِسە پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ِبذحىػىغب 

 . ِۇٍەضطەر ثوالٌىسى

ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇ: پەٍغەِجەر ئەثۇ ثەرزە رەزىَەٌالھۇ  - 8888/ 5433
وېَىٓ ضبھبثىٍىرىسىٓ:  .ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ ثىر غبزاجحب ٔۇرغۇْ غۀىّەجىە ئېرىػحي

زەپ جبۋاة ، پبالٔچي ۋە پبالٔچىالر ٍوق، زەپ ضورىغبٔىسى: پبالٔچي وىُ ٍوق؟  - ئبراڭالرزا وىُ
زەپ ضورىغبٔىسى:  وىُ ٍوق؟  - ە: ئبراڭالرزا وىُپەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ٍۀ .ثېرىٍسى
پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ٍۀە ثىر  .زەپ جبۋاة ثېرىٍسى، پبالٔچي ۋە پبالٔچىالر ٍوق، پبالٔچي

، زەپ ضورىغبٔىسى: ئي رەضۇٌۇٌالھ ! ئەِسى لبٌّىسى وىُ ٍوق؟  - لېحىُ: ئبراڭالرزا وىُ
پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ:  .بۋاة ثېرىٍسىزەپ ج، ٍۇلىرىمىالرزىٓ ثبغمب ھەِّەٍٍەْ ثبر

ھەِّەٍٍەْ ئۇٔي ، غۇٔىڭ ثىٍەْ .زەپ ضورىسى جۇٌەٍجىت لېٕي؟ ئۇٔي وۆرِەٍّۀغۇ؟، ئۇٔسالحب
ئۇ )ئۆزى  .ئبذىرى ئۇٔىڭ جەضىحي ٍەجحە ئۆٌۈوٕىڭ ٍېٕىسىٓ جېپىٍسى .ئىسزەغىە ثبغٍىسى

پەٍغەِجەر  .جەرىپىسىٓ ئۆٌحۈرۈٌگۀىسىئۆزىّۇ ئۇالر ، ٍبٌغۇز( ٍەجحە ئبزەِٕي ئۆٌحۈرگەْ ثوٌۇپ
ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ ئۇٔىڭ ثېػىسا ثىر ئبز جۇرغبٔسىٓ وېَىٓ: زۈغّۀسىٓ ٍەجحىٕي 

 .زېسى، ِۀّۇ ثۇٔىڭ ٍوٌىسا، ثۇ ِېٕىڭ ٍوٌۇِسا .ئۆزىّۇ ئۇالر جەرىپىسىٓ ئۆٌحۈرۈٌۈپحۇ، ئۆٌحۈرۈپ
غۇ ئبرىسا ئۇٔىڭغب ٍەرٌىه ووالٔسى ۋە زەپٕە  .رزىلوٌي ثىٍەْ وۆجۈ، ئبٔسىٓ ئۇٔي جبۋۇجمب ضبٌّبٍال

 (2472)ِۇضٍىُ:  .ٌېىىٓ جەضىسىٕىڭ ٍۇٍۇٌغبْ ٍبوي ٍۇٍۇٌّىغبٍٔىمي ثبٍبْ لىٍىّٕىغبْ .لىٍسى
 ھبرىطە رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەزىٍىتي

ئۀەش ئىجٕي ِبٌىه رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇ:   -  5434/8889
ضۇرالۀىڭ ئبٔىطي )ئۇِّۇ رۇثەٍَىئ ثىٕحي ثەرا( پەٍغەِجەر ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ئىجٕي 

 .ۋەضەٌٍەِٕىڭ ئبٌسىغب وېٍىپ: ئي اٌٍۀىڭ رەضۇٌي! ِبڭب ھبرىطۀىڭ ئەھۋاٌىٕي ئېَحىپ ثەرگىٓ
، ئەگەر ئۇ جۀٕەجحە ثوٌطب .ئۇ ثەزر ئۇرۇغىسا غبٍىجحىٓ وەٌگەْ ئوق ضەۋەثىسىٓ ئۆٌۈپ وەجحي

، زېگۀىسى، لبجحىك ٍىغالٍّەْ، ئۇٔىڭغب ھبزا جۇجۇپ، ئەگەر ئۇٔساق ثوٌّىطب، ْضەۋر لىٍىّە
ئوغٍۇڭ ھبرىطە ، پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ: ئي ئۇِّۇ ھبرىطە ! جۀٕەجٕىڭ جۈرٌىرى وۆپ

)ثۇذبرى:  .زەپ جبۋاة ثەرزى، جۀٕەجٍەرٔىڭ ئەڭ ئبٌىَطي )ثوٌغبْ( فىرزەۋضىە ئېرىػحي

2819) 
 رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەزىٍىتيخبٌىذ ئىجٕي ۋەٌىذ 

ئەثۇ ھۇرەٍرە رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇ: پەٍغەِجەر  - 5436/8892
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ثۇٍبلمب ئۆجۈغۈپ  وىػىٍەر ئۇٍبق .ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ ثىٍەْ ثىر ئورۇٔغب چۈغحۇق
ثىرٌەپ ضوراپ: ئي ئەثۇ  - وەچىۀٍەرٔي ثىر پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ئۆجىەْ .جۇراجحي
پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ  .زەٍححىُ، ئۇ پووۇٔي، ِۀّۇ: ثۇ پبالٔي .زەٍححي ثۇ وىُ؟، ھۇرەٍرە

اٌٍۀىڭ ٔبچبر ، زېطە؛ ثەزىٍىرى ئۈچۈْ: ثۇ، اٌٍۀىڭ ٍبذػي ثۀسىطىسۇر، ثەزىٍىرى ئۈچۈْ: ثۇ
پەٍغەِجەر ، ئۆجىۀىسىئبٌسىّىسزىٓ ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىس ، غۇ پەٍححە .زەٍححي، ثۀسىطىسۇر

، زېگۀىسىُ، ِەْ: ثۇ ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىس ثوٌىسۇ .زەپ ضورىسى ئەٌەٍھىططبالَ: ثۇ وىُ؟
غۇٔسالال اٌٍۀىڭ ، پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ: ذبٌىس ئىجٕي ۋەٌىس اٌٍۀىڭ ٍبذػي ثۀسىطي

 (3846)جىرِىسى .زېسى، لىٍىچٍىرىسىٓ ثىرى
 ىٍىتيِۇئبۋىَە رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەز

پەٍغەِجەر ، ئبثسۇراھّبْ ئىجٕي ئەثۇ ئۇِەٍرەزىٓ رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇوي - 5441/8898
ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ ِۇئبۋىَە رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ ھەلمىسە ِۇٔساق زۇئب لىٍغبْ: ئي اٌٍە! 

لىٍغىٓ ۋە ئۆزىّۇ )جوغرا ٍوٌغب( ٍېحەوٍۀگۈچي ، ِۇئبۋىَۀي وىػىٍەرٔي جوغرا ٍوٌغب ٍېحەوٍىگۈچي

 (3842)جىرِىسى:  .ثبغمب ثۀسىٍىرىڭٕي ئۇ ئبرلىٍىك ھىساٍەجىە ئېرىػحۈرگىٓ

ئەثۇ ئىسرىص ذەۋالٔىسىٓ ِۇٔساق رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇ: ئۆِەر ئىجٕي ذەجحبة  - 5442/8899
ئۇٔىڭ ئورٔىغب ، رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ ئۇِەٍر ئىجٕي ضەئسٔي ھىّطىٕىڭ ۋاٌىٍَىمىسىٓ ئېٍىۋېحىپ

 .زېَىػحي، ئورٔىغب ِۇئبۋىَۀي لوٍسى، وىػىٍەر: ئۇِەٍرٔي ئېٍىۋېحىپ، وٍغبٔىسىِۇئبۋىَۀي ل
چۈٔىي ِەْ پەٍغەِجەر ، ئۇِەٍر: ِۇئبۋىَۀي ٍبذػي ضۆزٌەر ثىٍەْ ٍبز ئېحىڭالر، غۇٔىڭ ثىٍەْ

ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەِٕىڭ: ئي اٌٍە ! ئۇٔىڭ ثىٍەْ وىػىٍەرٔي ھىساٍەجىە ثبغٍىغىٓ 

 (3843)جىرِىسى:  .زېسى، ڭٍىغبْ ئىسىُزېگۀٍىىىٕي ئب
 رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەزىٍىتيثجبد ئە

ئبئىػە رەزىَەٌالھۇ ئۀھبزىٓ ِۇٔساق رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇ: پەٍغەِجەر   -  5445/8912
ِەضجىسجە ٔبِبز ، ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ ِېٕىڭ ھۇجراِسا جەھەججۇز ٔبِىسى ئولۇۋېحىپ

زەپ  ئبۋازىٕي ئبڭالپ لبٌسىسە: ئي ئبئىػە! ثۇ ئەثجبزٔىڭ ئبۋازىّۇ؟ئولۇۋاجمبْ ئەثجبزٔىڭ 
 پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ: ئي اٌٍە! ئەثجبزلب رەھّەت لىٍغىٓ!، زېگۀىسىُ، ِەْ: ھەئە .ضورىسى

 ( 2655)ثۇذبرى:  .زەپ زۇئب لىٍسى
 رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەزىٍىتي ئۇلەًٍ ئىجٕي ئەثۇ تبٌىت

پەٍغەِجەر ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ، ئىطھبلحىٓ رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇويئەثۇ  - 5451/8911
ۋەضەٌٍەَ ئۇلەًٍ ئىجٕي ئەثۇ جبٌىجمب ِۇٔساق زېگەْ: ئي ئەثۇ ٍەزىس! ِەْ ضېٕي )ثبغمىالرزىٓ( 

جبغبِٕىڭ ، جۇغمىٕىُ ثوٌغبٍٔىمىڭ ؛ ٍۀە ثىرى، ثىرى .ئىىىي ھەضطە ئبرجۇق ٍبذػي وۆرىّەْ

 :(191/17)ئەٌىەثىر .ْضبڭب ئبِراق ثوٌغبٍٔىمي ئۈچۈ
 ئەثۇ ضۇفَبْ ئىجٕي ھبرىص رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەزىٍىتي

ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىططبالَ ثىٍەْ ئەثۇ ضوفَبْ ئبرىطىسىىي ِۇٔبضىۋەت ثبغمىالرزا وەَ 
پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ثىٍەْ ئەثۇ ضوفَبْ جەڭ  .ئۇچراٍسىغبْ ئبالھىسە ِۇٔبضىۋەت ئىسى

ئۇ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ جبغىطي  .ثىر ئبئىٍىسە چوڭ ثوٌغبْ زېّەجٍىه ثوٌۇپ، ئۇالر
ھبرىطٕىڭ ئوغٍي ثوٌۇپ، ھبرىص ثوٌطب ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئبجىطي ئبثسۇٌالھٕىڭ ئبجب 
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ھەِسە ٍۀە ئەثۇ ضوفَبْ ثىٍەْ ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىططبالَ ئېّىٍساظ  .ـ ئبٔب ثىر لېرىٕسىػي ئىسى
ئەثۇ ضوفَبْ  .بٔب ثوٌغبْ ھەٌىّە ئۇ ئىىىىطىٕي جەڭ ئېّىحىەْ ئىسىثوٌۇپ ثەذحٍىه ئىٕىىئ

ِۇھەِّەز ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئۇٔىڭغب پەٍغەِجەرٌىه وېٍىػحىٓ ثۇرۇٔمي ثىٍٍە ئوٍٕبپ چوڭ 
ئۇ ٍۀە پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِغب ئوذػبٍسىغبْ وىػىٍەرٔىڭ ثىرى  .ثوٌغبْ زوضحي ئىسى

 . ئىسى
ِۇضحەھىەَ ھەَ وەَ ئۇچراٍسىغبْ ٍېمىٍٕىك ِۇٔبضىۋىحىٕي وۆرگەْ ئۇالر ئوجحۇرىطىسىىي ثۇ 

ٍبوي ئبڭٍىغبْ ھەرلبٔساق ثىر ئبزەَ چولۇَ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِغب پەٍغەِجەرٌىه ۋەھَىطي 
وەٌگۀسە ئەثۇ ضوفَبْ ئۇٔي جەضحىمٍىغۇچىالرٔىڭ ئەڭ ئەۋۋىٍىسىٓ ثوٌۇغي ِۇِىىٓ، زەپ 

 . زەي ثۇٔىڭ ئەوطىچە ثوٌسى ثىراق، ئەِەٌىَەت .ئوٍٍىطب وېرەن
پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ پەٍغەِجەرٌىه زەۋىحىٕي ئبٌسى ثىٍەْ ئۆزىٕىڭ ئۇرۇق ـ 
جۇغمبٍٔىرىسىٓ ثبغالغمب ثۇٍرۇٌغبٔسا، ھەَ غۇ ثوٍىچە ئىع ئېٍىپ ثېرىۋاجمبٔسا، ئەثۇ ضوفَبٕٔىڭ 

ۇالر ئبرىطىسىىي لەٌجىسە پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِغب لبرىحب ھەضەت ئوجٍىرى الۋۇٌساپ، ئ
زوضحٍۇق، زۈغّۀٍىىىە، ئۆزئبرا ٍبرزەِسە ثوٌۇظ ۋە لېرىٕساغٍىك ٍەجىۈزۈظ ثوٌطب 

 . لبرغىٍىػىػمب، ٍۈز ئۆرۈغىە ئۆزگەرزى
پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ پەرۋەرزىگبرىٕىڭ ثۇٍرۇلىٕي ٍەجىۈزۈغىە ثبغٍىغبْ ِەزگىٍەر زەي 

بر ثوٌغبْ، چەۋأسازى ھەَ غبئىرٌىرىسىٓ ثوٌۇپ ئەثۇ ضوفَبٕٔىڭ لۇرەٍػٍەر ئىچىسە ٍۈز ئبثرۇٍي ث
ئۇ لوراٌىٕي ۋە جىٍىٕي پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئىػٍىرىغب  .لبٌغبْ ِەزگىٍٍىرى ئىسى

لىطمىطي ئۇ پۈجۈْ  .لبرغي جۇرۇغمب، چبلىرلٍىرىغب جوضمۇٍٔۇق لىٍىػمب ئىػٍىحىػىە ثبغٍىسى
لۇرەٍع  .زىٕىغب زىَبْ ضېٍىػمب لبراجمبْ ئىسى لبثىٍىَەت ۋە ئىمحىسارىٕي ِۇضۇٌّبٔالرغب، ئىطالَ

لەثىٍىطىسىٓ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِغب لبرىحب پىالٔالٔغبْ ھەر لبٔساق ثىر ضۇٍىمەضححە، 
ِۇضۇٌّبٔالرغب ٍەجىۈزۈٌگەْ ھەر ثىر ئەزىَەجحە ئۇٔىڭ چوڭ جۆھپىطي، لوغمبْ ھەضطىطي ثبر 

ضبلٍىغبْ ئبزاۋىحي ھەجحب ٍىگىرِە ٍىٍغب  ئەثۇ ضوفَبٕٔىڭ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِغب .ئىسى
ثۇ جەرٍبٔسا ئۇ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ئۈچۈْ زىَبْ ضبٌىسىغبْ،  .ٍېمىٓ زاۋاَ لىٍسى

ئۇ ثۇ لىٍّىػٍىرى  .زۈغّۀٍىه لىٍىسىغبْ ھەر لبٔساق ثىر پۇرضەجٕي لوٌسىٓ ثېرىپ لوٍّىسى
 . ثىٍەْ چوڭ گۇٔبھالرٔي ئۆجىۈززى

ٓ ئبزرالال ئىٍگىرى ئۇٔىڭغب ئىطالِغب وىرىػحىٓ ئىجبرەت ثۇ ثۈٍۈن ِەوىە فەجھي لىٍىٕىػحى
ئەثۇ ضوفَبْ ھۇٔەٍٓ وۈٔىسىٓ ثبغالپ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ھەلىمىٌ  .پۈجۈٌسى ٔېئّەت

حىٓ ذۇرضەْ ثوٌۇپ ۋە ئۇٔىڭغب ھەِراھ ثوٌۇغحەن ٔېئّەجرازىٍىمىغب ئېرىػىۀٍىىىسىٓ ئىجبرەت 
ٌېىىٓ، ئۇ ئۆزىٕىڭ ثۇرۇْ لىٍغبٍٔىرىسىٓ  .ٍبغبغمب ثبغٍىسىغەرەپحىٓ ثەذحىە ئېرىػىپ 

 . ذىجبٌەت ثوٌغبٍٔىمحىٓ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِغب جىىىٍىپ لبرىَبٌّبٍححي
ئۇ ئىطالَ وەٌحۈرِەً ئۆجىۈزۋەجىەْ وۈٍٔىرى ئۈچۈْ لبجحىك ئەپطۇضٍىٕىپ، وېچىٍىرىٕي 

ۋەز ـ  .ٍىرىٕي ئۆگىٕىػىە ئبجىسىلۇرئبْ جىالۋەت لىٍىع ثىٍەْ ئۆجىۈزۈغىە، لۇرئبْ ئەھىبِ
زۇَٔبٔىڭ ھوزۇر ھبالۋەجٍىرىسىٓ لوي ئۈزۈپ پەٍغەِجەر  .ٔەضىھەجٍەرٔي لوثۇي لىٍسى

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ثۇ زۇَٔب ثىٍەْ ذوغالغمبٔسا  .ئەٌەٍھىططبالِغب ثبرٌىمىٕي ثېغىػٍىسى
لبٍغۇرزى، ِەغۇلىسىٓ ئبٍرىٍغبْ ئەثۇ ضوفَبْ ذۇززى ئبٔب پەرزۀحىگە لبٍغۇرغبٔسىّٕۇ ثەن 

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِغب ثوٌغبْ لبجحىك ضېغىٕىع،  .ئبغىمحىٓ ثەورەن ئېچىٕىپ ٍىغٍىسى
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 . لىَبٌّبضٍىك ھەضرەجٍىرىٕي ِەرضىَە لىٍىپ ئولۇزى
ئۆِەر ئىجٕي ذەجحبة )ئبٌالھ ئۇٔىڭسىٓ رازى ثوٌطۇْ!( ذەٌىپىٍىه لىٍىۋاجمبْ ِەزگىٍٍەرزە 

ۈَ ئەٌچىطىٕىڭ ٍېمىٕالپ لبٌغبٍٔىمىٕي ضەزگۀسەن ئۆز لوٌي ثىٍەْ ئۆز ٍەرٌىىىٕي ئۇ ئۆزىگە ئۆٌ
 .ئبرىسىٓ ئۈچ ـ جۆت وۈْ ئۆجۈپال ئەجەي ئەٌچىطي ئۇٔىڭ جېٕىٕي ئبٌغىٍي وەٌسى .ووٌىسى

 ئۆٌۈظ ئبٌسىسا ئۇ ئبٍبٌي ۋە ثبٌىٍىرىغب: 
گۇٔبھ ئىع لىٍىپ ِبڭب لبٍغۇرِبڭالر، ِەْ ئىطالِٕي لوثۇي لىٍغبٔسىٓ ثېرى پەلەت  -

ئۇٔىڭ ۋاپبجي ِۇضۇٌّبٔالرغب ٔبھبٍىحي ئېغىر . ئۇٔىڭ روھي پبن ھبٌەجحە وەجحي .زېسى -ثبلّىسىُ، 
 .ئۇٔىڭ ۋاپبجي ئىطالَ ئۈچۈْ ثىر ٍولىحىع ئىسى .ئۆِەر ئۇٔىڭ ٔبِىسىٕي چۈغۈرزى .وەٌسى

 ئبٌالھ ئۇٔىڭسىٓ رازى ثوٌطۇْ!

ِۇٔساق رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇ:  رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓئەثۇ ھەثجە ئەٌجەزرى   -  5452/8911
ئەثۇ ضۇفَبْ ، لبٍطىال جەرىپىگە لبرىطب پەٍغەِجەر ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ، ھۇٔەٍٓ وۈٔي

ئىجٕي ھبرىطٕىڭ ثبجۇرالرچە جەڭ لىٍىۋاجمىٕىٕي وۆرزىسە: ئەثۇ ضۇفَبْ ئەھٍىُ )ئبئىٍەَ(ٔىڭ ئەڭ 

 : ئەٌئەۋضەت(324/22؛ )ئەٌىەثىر .زېسى، ٍبذػي ئەزاضىسۇر
 ئبثذۇٌالھ ئىجٕي جەئفەر رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەزىٍىتي

ئبثسۇٌالھ ئىجٕي جەئفەر رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇِبزىٓ ِۇٔساق رىۋاٍەت  - 8912/ 5453
پەٍغەِجەر ، لىٍىٕىسۇ: ئبثجبضٕىڭ ئىىىي ئوغٍي لۇضەَ ۋە ئۇثەٍسۇٌالھ ثىٍەْ ئوٍٕبۋاجبجحىُ

ۋەضەٌٍەَ ثىر ئۇالغمب ِىٕگەْ ھبٌسا ٍېحىپ وېٍىپ: ثۇٔي ِبڭب ئېٍىپ ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي 
زېسى ۋە  ئبٔسىٓ: لۇضەِٕىّۇ ئېٍىپ ثېرىڭالر! .زېسى ۋە ِېٕي ئبٌسىغب ِىٕگۈززى ثېرىڭالر!

 .ئبثجبش لۇضەِگە لبرىغبٔسا ئۇثەٍسۇٌالھمب ثەورەن ئبِراق ئىسى .ئۇٔي وەٍٕىگە ِىٕگۈززى
ططبالَ جبغىطىٕىڭ ذبجىرىطىٕي لىٍّبضحىٓ ئۇثەٍسۇٌالھٕي غۇٔسالحىّۇ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھى

ئبٔسىٓ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ثېػىّٕي ئۈچ لېحىُ  .لۇضەِٕي ِىٕسۈرىۋاٌسى، لوٍۇپ
 .زەٍححي ھەر ضىٍىغىٕىسا: ئي اٌٍە! جەئفەرٔىڭ ثبٌىطىغب ئۆزەڭ ئىگىسارچىٍىك لىٍغىٓ! ضىٍىسى،

 ( 1762)ئەھّەز: 
 ئۀھۇٔىڭ پەزىٍىتيضبٌىُ رەزىَەٌالھۇ 

ثوٌغبْ ِۇضەٍٍىّە وەززاپممب ثىرى ثۇ ۋەلە ِۇرجەزٌەرگە لبرغي ئىٍىپ ثىرىٍغبْ جەڭٍەرٔىڭ 
ِبٔب ثۇ ئەثۇھۇزەٍفۀىڭ ئبزاز لىٍىۋەجىەْ لۇٌي ضبٌىُ، ئۇ . لبرغي جەڭسە ٍۈز ثەرگەْ

ٍبوي ئۇٔىڭ لوۋِي ئۇٔىڭ ئبجىس وېٍىػىسىٓ  .ِۇھبجىرالرٔىڭ ثبٍرىمىٕي وۆجۈرگەْ ئىسى
ِەغٍۇپ ثوٌۇپ وېحىػىسىٓ لورلۇپ ئۇٔىڭغب: ثىس ضېٕىڭ جۈپەٍٍىڭسىٓ ثىسگە ِەغٍۇثىَەت 
وېٍىػىسىٓ لورلىّىس! زېگۀسە، ضبٌىُ: ئەگەر ضىٍەر ِېٕىڭ جۈپەٍٍىّسىٓ ِەغٍۇثىَەجىە 
ئۇچرىطبڭالر، ِەْ لۇرئبْ ٍبزٌىغبْ وىػىٕىڭ ئەڭ ئەضىىطي ثوٌۇپ لبٌّبِسىُ! زەٍسۇ ـ زە، 

  .غّۀٍىرىگە ثبجۇرالرچە ئېحىٍىپ جەڭ لىٍىپ غېھىث ثوٌىسۇئبٌالھٕىڭ زۈ

ئبئىػە رەزىَەٌالھۇ ئۀھبزىٓ ِۇٔساق رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇ: پەٍغەِجەر  - 5455/8914
ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ ئەثۇ ھۇزەٍفۀىڭ ئبزازگەرزىطي ضبٌىّٕىڭ وېچىسە لۇرئبْ 

ِۇغۇٔىڭسەن ئبزەٍِەرٔي لىٍىپ ثەرگەْ اٌٍە جبئبالغب ئولۇۋاجمبٍٔىمىٕي ئبڭالپ: ئۈِّىحىُ ئىچىسە 

 (2694)ثەززار:  .ھەِسۇ ضبٔب ئېَحىّەْ زېسى
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 ئبِىر ئىجٕي رەثىَئە رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەزىٍىتي

ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئبِىر ئىجٕي رەثىَئەزىٓ ِۇٔساق رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇ:  - 5456/8916
ئبجبَ ئبِىر ئىجٕي رەثىَئە ، ئۈضحىسىٓ پىحٕە جبرلبجمبْ چبغساوىػىٍەر ئوضّبْ رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ 
اٌٍەجىٓ ضبٌىھ ، چۈغىسە ئۇٔىڭغب: جۇر .ئبٔسىٓ ئۇذٍىسى .ثىر وېچىطي جۇرۇپ ٔبِبز ئولۇزى

 .زېَىٍگۀىىەْ ثۀسىٍىرىٕي ضبلٍىغبْ ِۇغۇ پىحٕىسىٓ ضېٕي ئۆز پبٔبھىسا ضبلٍىػىٕي جىٍىگىٓ!
ئورۇْ جۇجۇپ ٍېحىپ لبٌسى ۋە ، وۆپ ئۆجّەً .ٔبِبز ئولۇزى، ئۇ ئورٔىسىٓ جۇرۇپ، غۇٔىڭ ثىٍەْ

 ئۆٍسىٓ جىٕبزىطي چىمحي )ٍۀي پىحٕىسىٓ لۇجۇٌۇپ لبٌسى( )ئەٌىەثىر( 
 ئبثذۇٌالھ ئىجٕي جەھع رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەزىٍىتي

ئۇ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ھبِّىطىٕىڭ ئوغٍي ثوٌۇپ ئۇٔىڭ ئبٔىطي 
ئۇ ٍۀە پەٍغەِجەر  .سى ئوِەٍَە ٍۀي پەٍغەِجىرىّىسٔىڭ ھبِّىطي ئىسىئبثسۇٌّۇجەٌٍىجٕىڭ لى

ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ لېَىٓ ئبوىطي، چۈٔىي ئۇٔىڭ ھەِػىرىطي ثوٌغبْ جەھػٕىڭ لىسى 
ئۇ  .پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئبٍبٌي ۋە ِۆِىٍٕەرٔىڭ ئبٔىٍىرىسىٓ ثىرى ئىسى -زەٍٕەة 

وىػىٍەرٔىڭ جۇٔجىطي، غۇٔسالال وېَىٓ ِۆِىٍٕەرٔىڭ ئىطالِىَەت ثبٍرىمي جۇجمۇزۇٌغبْ 
ئبثسۇٌالھ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ زارۇٌئەرلەِگە  .ثبغٍىمي ثوٌۇپ ضبٍالٔغبٔالرٔىڭ جۇٔجىطي

 وىرىػحىٓ ئىٍگىرى ِۇضۇٌّبْ ثوٌغبْ ثوٌۇپ، ئىطالِىَەجىە ثۇرۇْ وىرگەْ ِۇضۇٌّبٔالرزىٓ
ىٍەر ٍېمىٓ جۇغمبٍٔىرى، ئبجىطىٕىڭ لەثىٍىطىسىٓ ئۇٔىڭ ثىٍەْ ثىرگە ئۇٔىڭ ئبئىٍىطىسىىئىسى. 

چوڭ ـ وىچىه لېرى ـ ٍبظ، ئەر ـ ئبٍبي، ثبال ـ چبلىٍىرى ثوٌۇپ ٔبھبٍىحي ٔۇرغۇْ وىػي ثىرٌىىحە 
ئۇٔىڭ ئبئىٍىطي ئىطالِىٌ ئبئىٍە، لەثىٍىطي ئىطالِىٌ لەثىٍە ثوٌغبْ  .ھىجرەت لىٍغبْ ئىسى

  .ئىسى
لېحىٍّىك ھىجرەجحە، ئۇرۇق ـ جۇغمبٍٔىرىسىٓ ئبثسۇٌالھ، ثىرىٕچي ۋە ئىىىىٕچي 

ئبٍرىٍغبٔسىٓ وېَىٓ ِەزىٕىگە ئورۇٔالغّبً جۇرۇپ، لۇەرەٍػٍەرزىٓ ٍەجىەْ ئەزىَەجحىٓ وېَىٓ 
ئۀطبرىالرٔىڭ ھىّبٍطىسە وۆرگۀٕىڭ جەِىٕي جېحىّبً جۇرۇپال، ئبٌالھ ئبثسۇٌالھٕىڭ ئۆز ھبٍبجىسا 

ۋە ِۇضۇٌّبْ ثوٌغبٔسىٓ وېَىٓ ئۇچرىغبْ ئەڭ  ھېص لىٍغبْ ئىّحىھبٔالرٔىڭ ئەڭ لبجحىمىٕي
 . لبجحىك ضىٕبلالرٔي ثېػىسىٓ ئۆجىۈزۈغٕي ذبٌىسى

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ئىطالِىَەجحىىي جۇٔجي لېحىٍّىك ئەضىىرى ئىػمب لوِبٔساْ 
ئۇالرٔىڭ ئىچىسە ئبثسۇٌالھ ۋە ضەئس  .لىٍىع ئۈچۈْ ضبھبثىٍەرزىٓ ضەوىىس وىػىٕي جبٌٍىسى

 پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ئۇالرغب:  .ۇۋالمبضّۇ ثبر ئىسىئىجٕي ئەث
ِەْ ضىٍەرٔىڭ ئبراڭالرزىٓ ئۇضطۇزٌۇق ۋە ئبچٍىممب چىسىَبالٍسىغبٍٔىرىڭالرٔي ثبغٍىك  -

ئبثسۇٌالھ ثىر ثۆٌۈن ِۆِىٍٕەرزىٓ  .زېگىٕىچە ثبٍرالحىٓ ثىرٔي ئبثسۇٌالھمب جۇجمۇززى -لىٍىّەْ! 
  .ثوٌغبٔالرٔىڭ جۇٔجىطي ئىسىجەروىپ جبپمبْ وىػىٍەرگە ثبغٍىك 

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ئبثسۇٌالھٕىڭ ِبڭىسىغبْ ٍوٌىٕي وۆرضىحىپ، ئۇٔىڭغب ثىر پبرچە 
ذەت ثەرزى ۋە ثۇ ذەجٕي ئىىىي وۈْ ٍوي ٍۈرگۀسىٓ وېَىٓ ئبٔسىٓ ئولۇغمب ثوٌىسىغبٍٔىمىٕي 

ئبثسۇٌالھ ذەجىە لبرىسى، لوغۇْ ئىىىي وۈٍٔۈن ِۇضبپىٕي ثېطىپ ثوٌغبٔسىٓ وېَىٓ  .ئېَححي
ٔەذٍە زېگەْ جبٍغىچە ثېرىپ، لۇرەٍػٍىىٍەرٔىڭ  ٕىڭ ئەِرى ثوٍىچەپەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِ

  .ذەۋەرٌىرىٕي ئىگىٍەظ ئۈچۈْ جبغ ٍوٌٍىرىٕي چبرالغمب ثبغٍىسى
غۇ ئەضٕبزا، ئۇالر ٍىراق ثىر جبٍسىٓ لۇرەٍػٍىىٍەرٔىڭ وبرۋىٕىٕي وۆرۈپ لبٌسى، ئۇالر 
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ػىۋېرىپ، ھەجحب ئۇالرٔىڭ پىىىرٌىرى ئۇالرٔىڭ ئبٌسىٕي جوضۇپ، ئۇالرٔي ئۆٌحۈرۈپ ِەضٍىھەجٍى
ئۇالر ثىر لبٔچە ضىىؤححىال،  .لوٌٍىرىسىىي ِبٌٍىرىٕي غۀىّەت ئېٍىػمب ثىرٌىىىە وەٌسى

ئبثسۇٌالھ  .ئۇالرزىٓ ثىرىٕي ئۆٌحۈرۈپ ئىىىىٕي ئەضىرگە ئبٌسى، ٍۀە ثىرىٕي لبچۇرۇپ لوٍسى
ىسىىىٍەر ئەضىر ۋە وبرۋاْ ِبٌالرٔي ِەزىٕە جەرەپىە ھەٍسەپ ِبڭسى، ئۇالر ۋە ئۇٔىڭ لوغۇٔ

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ لېػىغب وېٍىپ، لىٍغبْ ئىػٍىرىسىٓ ذەۋەر ثەرگۀسە، پەٍغەِجەر 
 ئەٌەٍھىططبالَ ئبثسۇٌالھمب ِۇٔساق زېسى: 

ۇرەٍػٍىىٍەرٔىڭ ـــ ئبٌالھ ثىٍەْ لەضەِىي، ِەْ ضىٍەرٔي ئۇرۇغۇغمب ئەِەش ثەٌىي، ل
زېسى ۋە  -ثۇٍرىغبْ،  ...ذەۋەرٌىرىٕي ئولۇپ وېٍىػىە ۋە ئۇالرٔىڭ ھەرىىىحىٕي وۆزىحىػىە

ئىىىي ئەضىرٔي ئۇالرٔىڭ پوزىحطىَىطىگە لبراپ ثىر جەرەپ لىٍىػمب لوٍۇپ، وبرۋأسىىي 
  .ٔەرضىٍەرزىٓ ٍۈز ئۆرۈپ ئۇٔىڭسىٓ ھېچٕېّە ئبٌّىسى

ضۆھجەجساغٍىرى، پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ثۇٍرۇلىغب ثۇ ۋالىححب، ئبثسۇٌالھ ۋە ئۇٔىڭ 
 .ذىالپٍىك لىٍىپ لوٍغبٍٔىمي ئۈچۈْ ئۆزٌىرىٕىڭ جۈگىػىسىغبٍٔىمىٍىرىغب ئىػۀچ لىٍىػحي

ئۇالرٔىڭ ئەھۋاٌي ٍبِبٔالغحي، ئۇالرٔىڭ ِۇضۇٌّبْ لېرىٕساغٍىرى، ئۇالرغب ِبالِەت لىٍىػمب ۋە 
زەپ، « . ..ىططبالِٕىڭ ثۇٍرۇلىغب ذىالپٍىك لىٍغۇچىالرپەٍغەِجەر ئەٌەٍھ»ئۇچرىغبْ ھبِبٔال: 

ئۇالرغب ٍەجىەْ ذبپىٍىك، لبجحىك ِۇضىجەت ئېغىرالغمبْ  .ئۇالرزىٓ ئۆزٌىرىٕي جبرجىػمب ثبغٍىسى
ۋالحىسا، ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ ئىػىسىٓ رازى ثوٌۇپ، پەٍغەِجىرىّىسگە ثۇ ئىع جوغرىطىسا ۋەھىٌ 

  .رەت ثېرىٍسىچۈغۈرۈٌگۀٍىىي جوغرىطىسا ذۇظ ثېػب
ثەزىر ئۇرۇغي ثوٌغبٔسا ئبثسۇٌالھ ئىّبٔىغب الٍىك ھبٌسا ثبجۇرالرچە ئېٍىػحي ئبٔسىٓ ئوھۇز 
ئۇرۇغي ثوٌسى ئبٌالھ ئبثسۇٌالھٕىڭ زۇئبضىٕي ئىجبثەت لىٍىپ جبغىطي، ٍۀي غېھىحٍەرٔىڭ 

ٍەْ ھەِسە ئىجٕي ئبثسۇٌّۇجەٌٍىجٕي ھۆرِەجٍىگۀسەن، ئۇٔىّۇ غېھىحٍىه ثى -ضەروەرزىطي 
رەضۇٌۇٌالھٕىڭ ِۇثبرەن وۆز ٍبغٍىرى ئۇ ئىىىىطىٕىڭ غېھىحٍىىٕىڭ ذۇظ  .ھۆرِەجٍىسى

  ...پۇرالٍىرى ثىٍەْ پۈروەٌگەْ لەثرە جوپىطىٕي ٔەِسىۋەجحي

، ضەئس ئىجٕي ئەثۇ ۋەلمبش رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇوي - 5457/8918
ئۀھۇ ئۇٔىڭغب: اٌٍە جبئبالغب زۇئب لىٍغبْ  ئبثسۇٌالھ ئىجٕي جەھع رەزىَەٌالھۇ، ئۇھۇز وۈٔي

ضەئس: ئي  .زۇئب لىٍىػمب ثبغٍىسى، ئۇالر ثىر چەجىە ئۆجۈپ، غۇٔىڭ ثىٍەْ .زېسى، ثوٌطبق
ئۇ ئىىىىّىس ٍەوّۇ ٍەن  .رەثجىُ! ثۈگۈْ ِېٕي وۈچٍۈن زۈغّۀسىٓ ثىرىگە ئۇچراغحۇرغىٓ

 .زەپ زۇئب لىٍسى، وٌجب ئبالًئۇٔي ئۆٌحۈرەً ۋە لوي ئىٍىىسىىي ھەِّە ٔەرضىٕي ئ، ئېٍىػپ
ئبٔسىٓ ئبثسۇٌالھ زۇئب لىٍىپ  .زېسى ئبثسۇٌالھ ئىجٕي جەھع ئۇٔىڭ ٍېٕىسا جۇرۇپ: ئبِىٓ!

، ِۇٔساق زېسى: ئي اٌٍە! ثۈگۈْ ِبڭىّۇ ٔبھبٍىحي وۈچٍۈن زۈغّۀسىٓ ثىرٔي ئۇچراغحۇرغىٓ
ثۇرٔۇِٕي  لۇالق ،ئۇ ِېٕي ئۆٌحۈرۈپ .ئۇٔىڭ ثىٍەْ ئېٍىػبً، ضېٕىڭ ٍوٌۇڭسا جىھبز لىٍىپ

 “ثۇرٔۇڭ ثىٍەْ لۇٌىمىڭٕي وىُ وېطىۋەجحي؟ ”ئەجە ضېٕىڭ ھۇزۇرۇڭغب ثبرغىٕىّسا:  .وەضطۇْ

ِېٕىڭ ثۇرٔۇَ ۋە لۇٌىمىُ ضېٕىڭ ۋە پەٍغەِجىرىڭٕىڭ ٍوٌىسا ”ِەْ: ، زەپ ضورىطبڭ

ضەئس  .زېگەٍطەْ “راضث ئېَححىڭ”غۇ چبغسا:  .زەپ جبۋاة ثېرەً “وېطىۋېحىٍسى
ۋەلمبش ِۇٔساق زەٍسۇ: ئبثسۇٌالھ ئىجٕي جەھػٕىڭ زۇئبضي ِېٕىڭىىسىٓ ٍبذػي ئىجٕي ئەثۇ 

 .ئۇٔىڭ ثۇرٔي ۋە لۇٌىمىٕىڭ ثىر ٍىپمب ئۆجىۈزۈٌگۀٍىىىٕي وۆرزۈَ، ِەْ غۇ وۈٔي وەچحە .ئىسى
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 )ئەٌىەثىر(
 ئوضّبْ ئىجٕي ِەزئۇْ رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەزىٍىتي

رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇ: ئوضّبْ ئىجٕي ِەزئۇْ  ئەضۋەز ئىجٕي ضەرىئسىٓ ِۇٔساق - 5458/8922
پەٍغەِجەر ضەٌالٌالھۇ  .ِۇضۇٌّبٔالر ئۇٔىڭغب ثەوّۇ ئېچىٕسى، رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ ئۆٌۈپ وەجىۀسە

ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ ئوغٍي ئىجراھىُ ئۆٌۈپ وەجىۀسە: ئي ئوغٍۇَ! ضبٌىھ وىػىٍىرىّىسزىٓ 

 (837 )ئەٌىەثىر .ئوضّبْ ئىجٕي ِەزئۇٔغب لوغۇٌغىٓ! زېسى
 ھبرىطە ئىجٕي ٔۇئّبْ رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەزىٍىتي

پەٍغەِجەر ضەٌالٌالھۇ ، ئبئىػە رەزىَەٌالھۇ ئۀھبزىٓ رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇوي - 5461/8928
ثىرىٕىڭ لىرائەت ئبۋازىٕي ، ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ: جۀٕەجىە وىرگىٕىّسە

زەپ جبۋاة  “ثۇ ھبرىطە ئىجٕي ٔۇئّبْ ”زەپ ضورىغبٔىسىُ:  “ثۇ وىُ؟ ”ئبڭٍىسىّسە: 

 (23561)ئەھّەز:  .ضىٍەرٔىڭ ٍبذػىٍىرىڭالر ئۀە غۇٔساق ثوٌىسۇ .ثېرىٍسى

ھبرىطە ئىجٕي ٔۇئّبْ رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ ِۇٔساق زېگەْ: پەٍغەِجەر   -  5462/8929
ئۇٔىڭغب ، ىەْضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ جىجرىئىً ئەٌەٍھىططبالَ ثىٍەْ ثىر ٍەرزە ئوٌحۇرغبٔى

 .پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ لوپۇپ وەجىۀىىەْ، لبٍحىپ وەٌطەَ .ضبالَ ثېرىپ ئۆجۈپ وەجحىُ
، ِەْ: ھەئە، زەپ ضورىسى ٍېٕىّغب وېٍىپ: ثبٍب ٍېٕىّسا ئوٌحۇرغبْ وىػىٕي وۆرزۈڭّۇ؟، وېَىٓ

 (23165)ئەھّەز:  .زېسى، ضېٕىڭ ضبٌىّىڭٕي ئىٍىه ئبٌسى، زېگۀىسىُ: ئۇ جىجرىئىً ئىسى
 ئبثذۇٌالھ ئىجٕي رەۋاھە رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەزىٍىتي

پەٍغەِجەر ، ئىجٕي ئۆِەر رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇِبزىٓ رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇوي - 5463/8931
ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ: اٌٍە جبئبال ئبثسۇٌالھ ئىجٕي رەۋاھەگە رەھّەت 

، جۆگىطىٕي چۆوحۈرۈپ، ٔبِبز ۋالحي وىرضىال، ثوٌّىطۇْچۈٔىي ئۇ ِەٍٍي لەٍەرزە  .لىٍطۇْ

 :(13241)ئەٌىەثىر .ٔبِبزٔي غۇ ٍەرزە ئولۇٍححي
 ئۇثبدە ئىجٕي ضبِىت رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەزىٍىتي

، ئۇثبزە ئىجٕي ضبِىث رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇوي - 5465/8937
ئۇٔىڭغب: ئەثۇ ۋەٌىس زېگەْ ئىطىُ ثىٍەْ ذىحبة پەٍغەِجەر ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ 

ئەلەثە ثەٍئىحىگە ۋە زەرەخ ئبضحىسىىي رىسۋاْ ، ئۇھۇز غبزىحىغب، ئۇ ثەزر غبزىحىغب .لىالجحي
 )ئەٌىەثىر(  .ثەٍئىحىگە لبجٕبغمبْ

 رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەزىٍىتي ضەٌەِە ئىجٕي ئەوۋەئ

ئۀھۇ ِۇٔساق زېگەْ: پەٍغەِجەر  ضەٌەِە ئىجٕي ئەوۋەئ رەزىَەٌالھۇ - 5466/8946
ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ ِېٕي ثىر لبٔچە لېحىُ وەٍٕىگە ِىٕگەغحۈرۈۋاٌسى ۋە ثىر ٔەچچە 

 .ِبڭب ۋە ثبٌىٍىرىّغب ئوْ لېحىّسەن ِەغپىرەت جىٍىسى .لېحىُ ثېػىّٕي ضىٍىسى

 :(6267)ئەٌىەثىر
 ئەثۇ دەردائ رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەزىٍىتي

ئەثۇ زەرزائ رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇ: پەٍغەِجەر  - 5467/8947
ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەِسىٓ: ئي رەضۇٌۇٌالھ ! ضېٕىڭ: ئۈِّىحىّسىٓ ثىر لەۋَ ئىّبْ 
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پەٍغەِجەر ، زەپ ضورىغبٔىسىُ ئېَحمبٔسىٓ وېَىٓ وبپىر ثوٌۇپ وېحىسۇ زېگىٕىڭٕي ئبڭٍىسىّغۇ؟

 :(137)ئەٌىەثىر .زەپ جبۋاة ثەرزى، ٌېىىٓ ضەْ ئۇالرزىٓ ئەِەش، غۇٔساقئەٌەٍھىططبالَ: 
 زاھىر ئىجٕي ھەراَ رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەزىٍىتي

ٓ ِۇٔساق رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇ: ئەغجەئ سېسىضبٌىُ ئىجٕي ئەثۇ جەئ - 5468/8948
پەٍغەِجەر ضەٌالٌالھۇ ئۇ ، ثوٌۇپ لەثىٍىطىسە زاھىر ئىجٕي ھەرراَ ئىطىٍّىه ثىر ثەزەۋىٌ ثبر

)غەھەرزە وەَ جېپىٍىسىغبْ( ثىرەر ٔەرضە ٍبوي ، ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەِٕىڭ لېػىغب ھەر وەٌگىٕىسە
پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ئۇٔىڭ ِەزىٕە ووچىٍىرىسا ثىر ، ثىر وۈٔي .ضوۋغبت ئبٌغبچ وېٍەجحي

پەٍغەِجەر  .ذېٍىسىٓ ثېرى ِەزىٕىگە وەٌّىگۀىسى .ٔەرضە ضېحىۋاجمبٍٔىمىٕي وۆرزى
زاھىر ئبرلىطىغب  .زاھىر ئىجٕي ھەرإِي جۇجحي، ئەٌەٍھىططبالَ ئبرلب جەرەپحىٓ ئبٍٍىٕىپ ثېرىپ

ئبٔسىٓ پەٍغەِجەر  .جبڭ لبٌسى - ھبڭ، پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕي وۆرزىسە، ثۇرۇٌۇپ
ك! ثۇ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ )چبلچبق لىٍىپ(: ئي ذبالٍى .ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ لوٌىغب ضۆٍسى

ئۇ: ئي رەضۇٌۇٌالھ! ِېٕي وىّّۇ ئبالر؟ ِەْ ثىر ، زەپ ۋارلىرىسى لۇٌٕي وىُ ضېحىۋاٌىسۇ؟
ضەْ اٌٍۀىڭ  .ٍبق، پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ: ٍبق، زېگۀىسى، ئېحىجبرضىس ئىٕطبْ جۇرضبَ

ھەر ثىر غەھەرٌىىٕىڭ ثىرزىٓ ، ئەً ذبالٍىك! ثىٍىڭالروي .زەرگبھىسا ثەوّۇ لىّّەجٍىىطەْ
ِۇھەِّەز ئبئىٍىطىٕىڭ ٍېسىٍىك زوضحي زاھىر ئىجٕي ، غۈثھىطىسوي .ٍېسىٍىك زوضحي ثوٌىسۇ

 (3734)ثەززار:  .زېسى، ھەراِسۇر
 ئبثذۇٌالھ ئىجٕي ئەرلەَ رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەزىٍىتي

ِۇٔساق رىۋاٍەت  ئبثسۇٌۋاھىس ئىجٕي ئەثۇ ئەۋف رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ - 5471/8951
پەٍغەِجەر  .پەٍغەِجەر ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەِگە ثىر ِەوحۇة وەٌسىلىٍىٕىسۇ: 

ئبثسۇٌالھ جبۋاة ِەوحۇثي  .زېسى ئەٌەٍھىططبالَ ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ئەرلەِگە: جبۋاة ٍبزغىٓ!
پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ: ٍبذػي ، پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِغب ئولۇپ ثەرگۀىسى، ٍېسىپ

زەپ زۇئب  ىٓ وېَىٓ: ئي اٌٍە! ئۇٔي جوغرا ٍوٌغب ِۇۋەپپەق لىٍغىٓ!زەپ ِبذحىغبٔس، ٍېسىپطەْ
 )ئەٌىەثىر( .ئۇٔىڭسىٓ ِەضٍىھەت ئبالجحي، ئۆِەر رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ ذەٌىپە ثوٌغبٔسا .لىٍسى

 ئوضّبْ ئىجٕي ئەثۇٌئبش رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەزىٍىتي

ِۇٔساق رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇ: ئوضّبْ ئىجٕي ئەثۇٌئبش رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ  - 5471/8951
لېػىغب  ضەلىف لەثىٍىطىٕىڭ ئەٌچىٍىرى ثىٍەْ پەٍغەِجەر ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەِٕىڭ

ئەڭ ئېطىً وىَىٍّىرىّىسٔي ، پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئىػىه ئبٌسىغب وەٌگۀسە .وەٌسىُ
، ىرىپ وەجطەنھەِراھٍىرىُ: ھەِّىّىس پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ٍېٕىغب و .وىَسۇق

ٍېػىُ ھەِّىسىٓ وىچىه ثوٌغبچمب: ِەْ جۇجۇپ  .زېَىػحي ئۇالغٍىرىّىسٔي وىُ جۇجۇپ جۇرىسۇ؟
ئۇالر  .زېسىُ، ِېٕىڭ ئۇٌىغىّٕىّۇ جۇجۇپ جۇرىطىٍەر، ئەِّب ضىٍەر چىممبٔسىٓ وېَىٓ، جۇراً

لبٍحىپ ، ھبٍبي ئۆجّەً .پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ھۇزۇرىغب وىرىپ وەجحي، ِبلۇي ثوٌۇغۇپ
ِەْ:  .زېسى، زەپ ضورىغبٔىسىُ: ئۆٍگە وېحىّىس ِەْ: ٔەگە؟ .زېَىػحي چىمىپ: لېٕي ِبڭغىٓ!

ضىٍەر  .پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕي وۆرِەً جۇرۇپ وېحەِسىّەْ، ِەْ جېري ئەِسى وەٌسىُ
وىرىپ جېس ، ئۇالر: ئۇٔسالحب .زېسىُ ِېٕىڭ ئۇٌىغىّٕي جۇجۇپ جۇرۇغمب ۋەزە ثەرگۀىسىڭالرغۇ؟

لبٌغبْ ئىػالرٔي  .ثىس پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِسىٓ ھەِّە ٔەرضىٕي ضوراپ چىمحۇق .چىممىٓ



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

679 
 

زەرھبي پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ھۇزۇرىغب  .زېَىػحي، ثىسزىٓ ئۆگىٕىۋاٌطبڭّۇ ثوٌىسۇ
ي وىرىپ: ئي رەضۇٌۇٌالھ! اٌٍە جبئبالٔىڭ ِېٕي زىٕسا ئبٌىُ لىٍىػي ۋە ِبڭب ئىٍىُ ئبجب لىٍىػ

 .زەپ ضورىسى پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ: ٔېّە زېسىڭ؟ .زېسىُ، ئۈچۈْ زۇئب لىٍغبْ ثوٌطبڭ
پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ: ضەْ ثبٍىمي ھەِراھٍىرىڭٕىڭ ، ِەْ ضۆزۈِٕي جەورارٌىغبٔىسىُ

ئۇالرٔىڭ ۋە ئۇالرزىٓ ثۇرۇٔمي ، ِبڭ ثېرىپ .ھېچجىرى ضورىّىغبْ ثىر ٔەرضىٕي ضورىسىڭ

 :(8356)ئەٌىەثىر .زېسى الرٔىڭ ئەِىرى ثوٌغىٓ!ئىّبْ ئېَحمبٔ
 ئەثۇ زەٍذ ئەِر ئىجٕي ئەختەة ئەٌئۀطبرى رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەزىٍىتي

ئەثۇ زەٍس ئەِر ئىجٕي ئەذحەة ئەٌئۀطبرى رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ ِۇٔساق  - 5472/8953
ئۇٔىڭغب ثىر لبچب ضۇ ، زېگەْ: پەٍغەِجەر ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ ضۇ جەٌەپ لىٍسى

، غۇٔىڭ ثىٍەْ .ئۇٔي زەرھبي ئېٍىۋەجحىُ، لبچىسا ثىر جبي جۈن جۇراجحي .ئەوېٍىپ ثەرزىُ

، ٍېػىسا وۆرزۈَ 94ِەْ ئۇٔي  .زېسى، پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ: ئي اٌٍە! ئۇٔي گۈزەي لىٍغىٓ

 (22374)ئەھّەز:  .ضبلىٍىسا ثىر جبٌّۇ ئبق جۈن ٍوق ئىسى
 َەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەزىٍىتيئەثۇ ئۇِبِە رەزى

ئەثۇ ئۇِبِە رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇ: پەٍغەِجەر  - 5473/8954
ئۇالر جبِبق ، ٍېحىپ ثبرغىٕىّسا .ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ ِېٕي ثبھىٍە ئبھبٌىطىگە ئەۋەجحي

ثىٍٍە ، ثىٍسۈرۈپ: جبِبلمب وەيئىىراَ   - ِېٕي لىسغىٓ وۈجۈۋاٌسى ۋە ئىسزەت .ٍەۋاجمبٔىىەْ
ِەْ پەٍغەِجەرٔىڭ ئەٌچىطي ، ِەْ: ضىٍەرٔي ثۇ جبِبلحىٓ جوضّبلچىّەْ .زېَىػحي ٍەٍٍي!

ئۇالر ِېٕي ٍبٌغبٔغب چىمبرزى ۋە  .زېسىُ، ئۇٔىڭغب ئىّبْ ئېَحىػىڭالر ئۈچۈْ وەٌسىُ .ثوٌىّەْ
چۈغۈِسە ِبڭب ضۈت  .لورضىمىُ ئبچ ھەَ ئۇضطۇز ھبٌسا ثېرىپ ئۇذالپ لبٌسىُ .ئبزارٌىسى

ثىرىگە: ئەڭ ھۆرِەجٍىه  - وېَىٓ ثبھىٍە ئبھبٌىطي ثىر .ضۈجحىٓ لبٔغۇزەن ئىچحىُ، وەٌحۈرۈٌسى
زەرھبي ئۇٔىڭغب جبِبق ۋە  .ئۇٔي رەت لىٍسىڭالر، ۋە غەرەپٍىه وىػىڭالر ئبٌسىڭالرغب وەٌطە

ثىٍەْ ئۇضطۇٌۇق ئۇالر لېػىّغب جبِبق ، غۇٔىڭ ثىٍەْ .ئۇضطۇٌۇق ئېٍىپ ثېرىڭالر ! زەپحۇ
ئىچّەن  اٌٍە ِبڭب ٍېّەن .ِەْ ئۇالرغب: ضىٍەرٔىڭ جبِىمىڭالرغب ھبجىحىُ ٍوق، ئېٍىپ وەٌگۀىسى

جبڭ لبٌسى  - ھبڭ، ئۇالر لورضىمىّٕىڭ زوِجىَىپ جۇرغىٕىٕي وۆرۈپ .زېسىُ ِبٔب لبراڭالر! .ثەرزى

 :(8199)ئەٌىەثىر .ۋە ھەِّىطي ثىرزەن ئىّبْ ئېَحىپ ِۇضۇٌّبْ ثوٌسى
 بثذۇٌالھ ئىجٕي ثۇضر رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەزىٍىتيئ

، رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇوي ئبثسۇٌالھ ئىجٕي ثۇضر رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ - 5474/8957
پەٍغەِجەر ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ لوٌىٕي ئۇٔىڭ ثېػىغب لوٍۇپ: ثۇ ثبال ثىر ئەضىر 

، ئۇٔىڭ ٍۈزىسە ضۆگەي ثبر ئىسى .ٍبغىسىئۇ ٍۈز ٍىً ، زەرۋەلە .ٍبغىطۇْ زەپ زۇئب لىٍسى
ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ ٍۀە: ثۇٔىڭ ٍۈزىسىىي ضۆگەي ٍولىّىغىچە ۋاپبت  پەٍغەِجەر

 .ئۇ ٍۈزىسىىي ضۆگەي ٍولىغبٔسىٓ وېَىٓ ۋاپبت ثوٌسى، زەرۋەلە .ثوٌّىطۇْ زەپ زۇئب لىٍغبٔىسى
 )ئەٌىەثىر(

 پەزىٍىتيھەرِەٌە ئىجٕي زەٍذ رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ 

ئىجٕي ئۆِەر رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇِبزىٓ ِۇٔساق رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇ: پەٍغەِجەر  - 5476/8961
پەٍغەِجەر ، ھەرِەٌە ئىجٕي زەٍس وېٍىپ، ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەِٕىڭ ٍېٕىسا ئوٌحۇراجحىُ
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، ي(ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئبٌسىسا ئوٌحۇرزى ۋە: ئي رەضۇٌۇٌالھ! ئىّبْ ثۇ ٍەرزە )زەپ جىٍىٕ
، ثىس اٌٍە جبئبالٔي وۆپ ٍبز ئەجّەٍۋاجىّىس، ِۇٔبپىمٍىك ثۇ ٍەرزە )زەپ ٍۈرىىىٕي وۆرضەجحي(

ھەرِەٌە ثۇ ضۆزىٕي ثىر  .پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ئۇٔىڭغب جبۋاة ثەرِەً ئوٌحۇرزى .زېسى
جۇرۇپ: پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ئۇٔىڭ جىٍىٕي جۇجۇپ ، غۇٔىڭ ثىٍەْ .لبٔچە لېحىُ جەورارٌىسى

ئۇٔىڭغب ِېٕڭ زوضحٍۇلىّٕي  .غۈوۈر لىٍىسىغبْ زىً ئبجب لىٍغىٓ، ئي اٌٍە! ثۇٔىڭغب راضحچىً جىً
 ئىػٍىرىٕي ٍبذػىٍىممب ٍۈزٌۀسۈرگىٓ!، ۋە ِېٕي زوضث جۇجىسىغبٔالرٔىڭ زوضحٍۇلىٕي ثەرگىٓ

ثېػي )ثۇرۇْ( ھەِّىطىٕىڭ ، ھەرِەٌە: ئي رەضۇٌۇٌالھ! ِېٕىڭ ِۇٔبپىك زوضحٍىرىُ ثبر .زېسى
وىُ ، پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ: ٍبق، زېگۀىسى ضبڭب ئۇالرٔي وۆرضىحىپ لوٍبٍّۇ؟ .ئىسىُ

ثىس ئۇ وىػي ئۈچۈْ ، ِەغپىرەت جەٌەپ لىٍطب، ثىسٔىڭ ٍېٕىّىسغب ذۇززى ضۀسەن وېٍىپ
ئۇٔىڭ ھېطبثىٕي اٌٍە جبئبال ئۆزى ، وىُ ئۆزىٕىڭ گۇٔبھىسا چىڭ جۇرضب .ِەغپىرەت جىٍەٍّىس

 .زېسى ضەْ ثبغمىالرٔىڭ ِەذپىَەجٍىىٍىرىٕي ئبغىبرىالپ ٍۈرِىگىٓ! .ضوراٍسۇ

 :(3475)ئەٌىەثىر
 ھەِسە ئىجٕي ئەِر ئەضٍەِي رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەزىٍىتي

ھەِسە ئىجٕي ئەِر ئەضٍەِي رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ ِۇٔساق رىۋاٍەت   - 5477/8961
ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ ثىٍەْ ثىٍٍە لىٍىٕىسۇ: ٔبھبٍىحي لبراڭغۇ ثىر وېچىسە پەٍغەِجەر 

ۋە  سېسىثبغمىالر غۇ ٍورۇلحب ئۇالغٍىرىٕي ھەٍ، ِېٕىڭ ثبرِبلٍىرىُ ٍورۇپ وەجحي .ضەپەر لىٍسۇق
ِېٕىڭ ثبرِبلٍىرىُ ئۇالرٔىڭ ٍوٌىٕي ، ِبٌٍىرىسىٓ ھېچٕېّە چۈغۈرۈپ لوٍّبً ئېٍىپ ِبڭسى

 :(2991)ئەٌىەثىر .ٍورۇجۇپ ثەرزى
 فەي رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەزىٍىتيۋەرەلە ئىجٕي ٔەۋ

پەٍغەِجەر ضەٌالٌالھۇ ، رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇوي ئبئىػە رەزىَەٌالھۇ ئۀھبزىٓ  - 5478/8962
ِەْ ئۇٔىڭ ئۈچۈْ جەٍَبرالٔغبْ ثىر  .ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ ِۇٔساق زېگەْ: ۋەرەلۀي جىٍٍىّبڭالر

 ( 2751)ثەززار:  .ٍبوي ئىىىي جۀٕەجٕي وۆرزۈَ

، ئەثۇ ثەورىٕىڭ لىسى ئەضّب رەزىَەٌالھۇ ئۀھبزىٓ رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇوي - 5479/8963
پەٍغەِجەر ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەِسىٓ ۋەرەلە ئىجٕي ٔەۋفەي ھەلمىسە ضوراٌغبٔسا: ئۇ 

 :(82/24)ئەٌىەثىر .زەپ جبۋاة ثەرگەْ، لىَبِەت وۈٔي ئۆزى ٍبٌغۇز ثىر ئۈِّەت ثوٌۇپ لوپىسۇ
 ئىجٕي ٔۇفەًٍ رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەزىٍىتيزەٍذ ئىجٕي ئەِر 

جبثىر ئىجٕي ئبثسۇٌالھ رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇِبزىٓ ِۇٔساق رىۋاٍەت لىٍىٕىسۇ:   - 5481/8964
پەٍغەِجەر ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەِسىٓ: ضېٕىڭ پەٍغەِجەرٌىىىڭٕىڭ ئەثۇ جبٌىجمب 

جەھۀٕەِٕىڭ لەرىسىٓ جب ئۈضحىگىچە ِەْ ئۇٔي ، زەپ ضوراٌغبٔىسى: ھەئە ِۀپەئىحي ثوالِسۇ؟
ئەھىبِالر  ذەزىچە )رەزىَەٌالھۇ ئۀھب( لبٔساق ثوٌىسۇ؟ چۈٔىي ئۇ پەرز .زېسى، ئېٍىپ چىمحىُ

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ: ِەْ ئۇٔىڭ ، زەپ ضوراٌغبٔىسى، ثېىىحىٍىػحىٓ ثۇرۇْ ئۆٌۈپ وەجحي
، ِەرۋاٍىححىٓ ضېٍىٕغبْ ثىر لەضىرزەجۀٕەت زەرٍبٌىرىسىٓ ثىرىٕىڭ ئۈضحىگە ئىچي وبۋان 

ئبٔسىٓ ۋەرەلە ئىجٕي ٔەۋفەي  .زەپ جبۋاة ثەرزى، ذبجىرجەَ ۋە راھەت ٍبغبۋاجمبٍٔىمىٕي وۆرزۈَ
پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ: ِەْ ئۇٔي جۀٕەجحە ئۇچىطىغب ٍىپەن جوْ ، ھەلمىسە ضوراٌغبٔىسى

ِر ئىجٕي ٔۇفەًٍ ھەلمىسە ضوراٌغبٔىسى: ئبٔسىٓ زەٍس ئىجٕي ئە .زېسى، ئبرجىۋاٌغبْ ھبٌسا وۆرزۈَ
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ِېٕىڭ ئبراِسىىي ٍبٌغۇز ثىر ئۈِّەت ثوٌۇپ  ْئۇ لىَبِەت وۈٔي ئىَطب ئەٌەٍھىططبالَ ثىٍە

 (2147)ِەۋضىٍي:  .زېسى، جىرىٍسۈرۈٌىسۇ
 ئەھٕەف رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ پەزىٍىتي

لىٍىٕىسۇ: وەئجىسە جبۋاپ ِۇٔساق رىۋاٍەت  ئەھٕەف رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇزىٓ  - 5481/8965
 .زېسى ضۇٌەٍُ جەِەجىسىٓ ثىر ئبزەَ ئۇچراپ لېٍىپ: ضبڭب ذۇغرەۋەر ٍەجىۈزەٍّۇ؟، لىٍىۋاجطبَ

پبالٔچي ۋالىححب ، ئۇ ِۇٔساق زېسى: ٍبزىڭسا ثبرِىىىٓ، زېگۀىسىُ، ِەْ: غۇٔساق لىٍغىٓ
ڭ جەِەجىڭٕي پەٍغەِجەر ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ ِېٕي ثۀي ضەئس لەۋِىسىٓ ضېٕى

اٌٍۀىڭ ٔبِي ثىٍەْ لەضەَ ”غۇ چبغسا ضەْ:  .ئىطالِغب زەۋەت لىٍىع ئۈچۈْ ئەۋەجىۀىسى

 “ضۆزٌىرىٕىڭ ھەِّىطي جوغرا .ثۇ ئبزەِسىٓ ٍبذػىٍىمحىٓ ثبغمىٕي ئبڭٍىّىسىُ، لىٍىّۀىي

ضېٕىڭ ، پەٍغەِجەر ضەٌالٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەِٕىڭ ٍېٕىغب لبٍحىپ، وېَىٓ .زېگۀىسىڭ
پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ: ئي اٌٍە! ئەھٕەفٕي ِەغپىرەت ، ٌىرىڭٕي ئېَحىپ ثەرگۀىسىُضۆز

 (23161)ئەھّەز:  .زېسى، ِەْ ثۇٔىڭسىّٕۇ زور ئۈِىس وۈجّىگۀىسىُ، لىٍغىٓ

 
 ئۈچىٕچي جىٍىذ ئبخىرالغتي

  



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

682 
 

 ئەضطبالِۇئەٌەٍىۇَ!
 !ئبٌىّىسئبٌتە ثبضمۇچٍۇق ئىطالَ لىرائەتخبٔىّىسغب وىرگىٕىڭىسٔي لبرغي 

 لىرائەتخبٔىطي ئىطالَ ثبضمۇچٍۇق ئبٌتەئبۋاَ -ئەي
جەذّىٕەْ -لىرائەجربٔىّىسزىىي وىحبپالرٔي ئۆگىٕىػٕىڭ ثبضمۇچ، جەرجىپ، ۋالىث ئورۇٔالغحۇرۇظ جەوٍىپي

 ٍىً. 8ئبً، ٍۀي 100
 ئىطالَ تەٌىّبتي ثىٍىٍّىرىٕي ئۆگىٕىع.  -ثىرىٕچي ثبضمۇچ

، ئۆضّۈرٌەر ۋە جۇرِۇظ لۇرۇغحىٓ ثۇرٔمي ِەزگىٍسىىي جىٍىسٌىرى-4 -3-2-1ثۇٔىڭسا ئىطالَ جەٌىّبجىٕىڭ 
 ئبً ئۆگىٕىسۇ. 24ثەجحىٓ  5وۈٔىگە   ٔي«ئىطالَ جەٌىّبجي ئبضبضٍىرى»ٍبغالر 

 تەپەوىۇرٔي ئىچىع، ئىطالِىٌ ھىططىَبت ٍىتىٍذۈرۈظ.  -ئىىىىٕچي ثبضمۇچ
 بً(ئ 4ثەجحىٓ  5زىٕىّٕي ئۆگىٕىّەْ ِەجّۇئەضي ) وۈٔىگە  .1
 ئبً( 4ثەجحىٓ  5ِىٕىڭ گۈزەي زىٕىُ ِەجّۇئەضي ) وۈٔىگە  .2
 ئبً( 2ثەجحىٓ  10لەٌىت ضبزاٌىرى ِەجّۇئەضي) وۈٔىگە  .3

 .تەرجىّبي، تبرىخ، تەزوىرەٌەرٔي ئۆگىٕىع -ئۈچىٕچي ثبضمۇچ
 ئبً(2ثەجحىٓ  10ئبٌالھٕىڭ پەٍغەِجەرٌىرى)وۈٔىگە  .1
 ئبً(2ثەجحىٓ  10غىرىٓ ثۇالق)وۈٔىگە  .2
 ثەجحىٓ ثىر ئبً( 15ئىسثبضبر جۆت ذەٌىپە )وۈٔىگە  .3
 ئبً( 2ثەجحىٓ  20لىطىُ )وۈٔىگە -2-1ضبھبثىالر ھبٍبجىسىٓ جبٌالّٔىالر  .4
 ثەجحىٓ ثىر ئبً( 10ئبٍبي ضبھبثىالر )وۈٔىگە  .5

 .ھەدىص ئۆگىٕىع  -تۆتىٕچي ثبضمۇچ
 18ئبٍسىٓ  12ثەجحىٓ جەذّىٕەْ  5ىگە لىطىُ )وۈٔ-2-1جبِىئۇي فەۋائىسجىٓ جبٌالٔغبْ ضەھىھ ھەزىطٍەر 

 ئبٍغىچە(
 .لۇرئبْ ۋە تەپطىر ئۆگىٕىع  -ثەغىٕچي ثبضمۇچ

 ئبً( 4ثەجحىٓ  5لۇرئبْ وەرىّٕىڭ جەرجىّىطي ) وۈٔىگە  .1
 ئبً( 4ثەجحىٓ  5ٔىسا ئبٍەجٍىرىٕىڭ جەپطىرى) وۈٔىگە  .2
 ئبً( 24ىٓ ثەجح 5لىطىّغىچە ) وۈٔىگە  -6لىطىّسىٓ  -1جەپطىرى ئىجٕي وەضىر .3
 ئبً( 4ثەجحىٓ  10لىطىُ ) وۈٔىگە  -2-1ئبٍەجۇي ئەھىبَ  .4

 .ئوِوِالغتۇرۇپ تەورارالظ -ئبٌتىٕچي ثبضمۇچ
 ئبً(  6ثەجحىٓ  10)وۈٔىگە وىحبپ  -2-1جبۋاپالر  -زىٓ ضۇئبي« ئىطالَ جەٌىّبجي» .1
 ئبً( 2ثەجحىٓ  10روھىسىٓ ئىطالَ ) وۈٔىگە  .2

 ئبً( 2ثەجحىٓ  10زىٓ ۋە ھبٍبت ) وۈٔىگە  .3

  ھەِّەِىسگە ئبٌالھ رەھّەت لىٍطۇْ!


