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 وىطىؿ ؼۆظ

 

رۇٗؽۇ ۋٍ  -َ، ھېػ هۇھىذ ثۇلؽىٌىفىسىٌوۇ ذَرَضلىه ثْلؽبى ًَضؼ

 چۈـًَچىٌىڭ ثْلؽىٌىفىسۇض. 

 رْذزوبٕ زاۋاهلىفىۋارمبى وۆڭۈل ئىفؽبلىَ٘رلىطٓ.

 ؼۆٗگۈ لَرلىئبهلىطٓ.

 «.ئىچىٔ ئۇضۇؾ » ئْضگبًالض ئبضىؽىسا زاۋام لىلؽبى 

لَض، پَلَرال لَلىپـَذؽىٖ رۈظۈهلَض، ثۇرربًىؽب ئبٗلىٌىپ لبلؽبى 

چۈـۈپ لبلؽبى ئىسضان، ئْؼطىؽب لبضاٗسىؽبى وْض وۆظلَض، پبؼؽىپ ھبلؽب 

ثېطىپ لْٗۇلؽبى رۇٗؽۇالض ۋٍ وىفىٌٔ ئًَؽىطىزىسىؽبى ئىٌؽبًىٖ ئبجىعلىك 

 ثْلؽبى ئْرزۇضاھبل ثْاللوبؼلىك...

ئېطپبى، ئىھؽبى، رَلۋا ۋٍ ثۇالضزىي رَـىىل ربپمبى ئىچىٔ ثبٗلىك، 

 رىطًٍلىه، ؼبلىجىَ٘د ۋٍ لىطاهىؽب َٗرىَى وىفىلىه. 

 پۈرۈى ثۇالضهۇ؟

 ْلسٓ لىلىڭ، ثۇالضًىڭ ھَهوىؽٔ ؼىعًىڭ هَؼىلىڭىع.ث

ثۇ زۇً٘بزا ئبظازلىممب ئېطىفىفٌٔ وۈرىۋارمبى ظېوىٌالض، زۆلَرلَض، 

ئىجزىوبئىٖ جَهئىَ٘رلَض ۋٍ ـَذؽلَض ثبض. ئۇالضًٔ لۇرمۇظىفىوىع وېطٍن. 

 ئَهسٓ ئۇالضًٔ وىن لۇرمۇظىسۇ؟ «. ئىفؽبل لىلىٌسٓ » لبضاڭ، پبالًٔ َٗضهۇ 

لىلىۋالؽبى ثْلؽىڭىع، ئَڭ  دًىڭ. ٗۇلىطىمىالضًٔ ئۆظىڭىعگَ زٍضلبضاض ؼىع

ٗبذفىؽٔ ؼىع ثۇ وىزبپٌٔ ئْلۇهبڭ. چۈًىٔ ثۇ وىزبپ ئۇالض ھَلمىسٍ ئَهَغ،  

 ؼىع ھَلمىسٍ رْذزىلىسۇ.
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پثىطىٌچٔ ثب  
 

 ئىٌؽبى ۋٍ ئبلَم
 

 

ئبضلىلىك وبئىٌبرزىىٔ ئىٌؽبًٌٔ  ئىٌؽبًٌىڭ ئىچىسىىٔ وبئىٌبرٌٔ رًْۇؾ

 چۈـًَگىلٔ ثْلىسۇ.

وبئىٌبد ثىلَى ئىٌؽبى ئبضىؽىسا ئبجبٗىپ ئىٌچىَ هۇًبؼىۋٍد ثبض. ثۇ 

ئٔ ضٍثجىن! هبڭب » هۇًبؼىۋٍرٌىڭ ؼىطٓ ـَٗئىلَضًىڭ ھَلىمىزىسٍ ٗبروبلزب. 

زٍپ زۇئب لىلؽبى « وبئىٌبرٌىڭ هبھى٘ىزىٌٔ ) ؼىطىٌٔ ( ثىلسۈضگىي 

ًب ثۇ ئىٌچىىَ هۇًبؼىۋٍرٌٔ ثىلىپ ٗېزىفىَ رىطىفمبًىسٓ. ثۇ ضٍؼۇلۇلالھ، هب

هۇًبؼىۋٍرٌٔ رًْۇپ َٗرىًَسٍ ًېوىگَ ئېطىفَرزٔ؟ ئىٌؽبًٌىڭ هَذلۇلبرالض 

ئىچىسىىٔ ئْضًىٌٔ رېرىوۇ ٗبذفٔ چۈـىٌَرزٔ، ئۆظىٌٔ رًْۇپ ٗېزَرزٔ، 

ھَززىٌٔ ۋٍ ضٍثجىٌٔ رًْۇپ ٗېزَرزٔ. ثۇ چۈـۈًۈؾ، رًْۇؾ ۋٍ ثىلىؿ 

ھبلؽب ) ثبؼٖ، ـبھفب ( چۈـۈپ « ظىذ » وبئىٌبد ثىلَى  ؼبٗىؽىسٍ،

لبلوبٗززٔ، ئىالھىٖ ؼىٌبضى٘ىسٍ ئۆظىگَ ثېطىلگَى ضّلٌٔ ئَڭ ٗبذفٔ ـَوىلسٍ 

زېگَى وبئىٌبد « ئبڭلىسۇق ۋٍ ئىزبئَد لىلسۇق » ) ئىطازٍ لىلىپ ( ربلالپ 

ثىلَى هبؼلىفىؿ ئىچىسٍ ثْلۇـمب رىطىفبرزٔ. ئىٌؽبى ثىلَى وبئىٌبد 

ؽىسىىٔ ثۇ ئىٌچىىَ هۇًبؼىۋٍد ؼَۋٍثىسىي ثَظٓ ھېىىن ) رىۋىپ(لَض ئبضى

چْڭ » زٍپ ئبرىؽبى. ثۇ ئَھۋالسا وبئىٌبرٌٔ « وىچىه ئبلَم » ئىٌؽبًٌٔ 

 زې٘ىفىَ رْؼطا وېلىسۇ.  « ئىٌؽبى 

ًٔ «ئىٌؽبى » هَضوَظلىه ثْلۇپ، هَذلۇلبد « ئبلالھ » هَۋجۇزاد 

 هَضوَظ لىلؽبى.

َضوَظ لىلىفىٌىڭ ؼىطٓ، ئىٌؽبًٌىڭ هَذلۇلبرالض هَذلۇلبرٌىڭ ئىٌؽبًٌٔ ه

ئىچىسٍ ئَڭ هۆرىۋٍض ثْلؽبًلىمىسا ٗبروبلزب. ئبلالھ ھَض ـَٗئىٌٔ ئىٌؽبى 

ئۈچۈى، ئىٌؽبًٌٔ ئۆظٓ ئۈچۈى ٗبضارمبى. هَذلۇلالضًىڭ زٍضىجىؽىٌٔ 

ثَلگىلَؾ ذبلىممب ئبئىذ ثْلىسۇ، ئَلۋٍرزَ. ئبلالھ ثۇًٔ ثَلگىلىگَى ثْلۇپ، ثۇ 
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عىلىفىؽب ثبـمىالضًىڭ ئبضلىفىفىٌٔ ٗبلزۇضهىؽبى، ئۆظٓ ئۈچۈى زٍضىجَ رى

 ٗبضارمبى ئىٌؽبًٌىڭ ئۆظىسىي ؼَٗطىگَ هًَؽۇپ ثْلىفىؽب ضاظٓ ثْلوىؽبى. 

ئىٌؽبًٌىڭ ئىٌؽبًؽب، ئىٌؽبًٌىڭ ـَٗئىلَضگَ، هَۋھۇم زاۋاالضؼب، ثېزْى 

الؼَ وبالم، ثىٌبالضؼب، ۋٍلىپلَضگَ، رَـىىالرالضؼب، ژّضًبلالضؼب، ذبًىمبالضؼب، ذۇ

زٍضىجَ جَھَرزىي ئۆظىٌىڭ الٗىمٔ ثْلوىؽبى ـَٗىئىلَضگَ لۇضثبى لىلىٌىفٔ، 

ثبؼلىۋېزىلفٔ، ئىٌؽبًٌىڭ هۆرىۋٍضلىىىگَ زاغ چۈـۈضگًَلىه ثْلىسۇ. ـېطىه، 

 وۇپۇض، ًىفبق ۋٍ ضى٘ب ثۇ زٍضىجىٌىڭ ثۇظۇلىفىسىي وېلىپ چىمىسۇ ئَهَؼوۇ؟ 

ؽبى ـَٗئىٌىڭ لۇلىؽب ئبٗلىٌىپ ئىٌؽبى ئَؼلىسٍ ذْجبٗىٌٔ لىلىپ ٗبضىزىل

لبلؽبى ثْلؽب، ئبلسٓ ثىلَى ئۆظىٌٔ ئۇ زٍضىجىگَ چۈـۈضۈپ لْٗؽۇچىؽب، 

ئبًسىي ئۆظىٌىڭ هۆرىۋٍضلىه ؼبالھى٘ىزىگَ ھبلبضٍد لىلؽبى ثْلىسۇ. پۇل، هبل 

هۈلۈن، رېرٌىىىٌىڭ ؼبھىجٔ ثْلىفٔ وېطٍن رۇضۇللۇق، ئۇ ـَٗئىلَضًىڭ  –

ب، ئىٌؽبى ھَززىٌٔ ئبـمبى ثْلىسۇ. لۇضئبى رىلٔ لۇلىؽب ئبٗلىٌىپ لبلؽبى ثْلؽ

 ثْلىسۇ.    « ثبؼٖ ) ئبـمۇًلىك ( » ثىلَى ثۇًىڭ ئىؽؤ  

ھَض ًَضؼىٌٔ ئۆظ جبٗىسا رۇرۇؾ ) ئبلالھ ھَض ًَضؼىگَ ئۆظ ئْضًىٌٔ 

؛ زۇً٘بزىىٔ ئىٌؽبًٌىڭ رىطىفچبًلىمٔ «ھېىوَد » ثَلگىلَپ ثَضگَى ( 

زۇض. ثىطىٌچىؽىٌىڭ «هۇزاذىلَ » ىٌٔ وۆضٍؾ؛ ئىٌؽبًسىىٔ زۇً٘بًىڭ وۆضىف

ثىلىوىگَ ئىلىن، ئىىىىٌچىؽىٌىڭ ئېطپبى، ثىطىٌچىؽٔ ثىلَى ئىىىىٌچىؽىٌٔ 

» رَڭپۇڭالـزۇضؼبى چۈـًَچَ ) ئبڭ ( ۋٍ ھَضىىَد ؼَۋى٘ىؽىسٍ ٗبـبـٌٔ 

 زٍپ ئبربٗوىع.  « رَلۋا 

وبئىٌبرزىىٔ ھَهوَ ًَضؼَ، ٗبضىزىلىؿ ھېىىوىزٔ زائىطىؽىسٍ ۋٍظىپىؽىٌٔ 

ْلۇق ئبزا لىلوبلزب. ٗبضىزىلىؿ ھېىوىزىگَ ذىالپ ھبلسا ھَضىىَد لىلىؿ ر

وۈچٔ ثْلوىؽىوۇ، لېىىي وبئىٌبرزىىٔ هبؼلىفىؿ ) ثىطزٍولىه (ًٔ ثۇظۇؾ، 

ثۇ ثىطزٍولىىىَ لبضـٔ ھَضىىَد لىلىؿ وۈچٔ پَلَد ئىٌؽبًؽب ثېطىلگَى. 

ب لبضـٔ ًىڭ رَلَظظاؼٔ. ئىٌؽبًؽ«ھېىوَد » ئَلۋٍرزَ، ثۇهۇ ئىالھىٖ ثىط 

چىمىؿ ھْلْلٔ ثېطىلگًَلىىٔ ئۈچۈى، ئىٌؽبًٌىڭ ئىزبئىزٔ ثبـمب 

 هَذلۇلالضًىڭ ئىزبئىزىسىي ثبـمىچَ هًَىگَ ئىگَ. 

ؼَۋٍپزَ ئْذفبـوبؼلىك ثْلؽىوۇ ثۇًٔ ثىط ئْذفىزىؿ ثىلَى 

چۈـًَسۈضؼَن، ئىٌؽبًٌىڭ ئبلالھمب ثْلؽبى ئىزبئىزٔ، لۇلٌىڭ ذْجبٗىٌىؽب 

 ؾ ئَهَغ. ثْلؽبى ئىزبئىزىگَ ئْذفب

ئىؽ٘بى ثْلوىؽبى َٗضزٍ ئىزبئَرٌىڭ هًَىؽٔ ثْلوبٗسۇ. ـۇڭب پَلَد 

زۇض. چۈًىٔ، ئىٌؽبًسىي ثبـمب «جًٌََد » ئىٌؽبًٌىڭال ئىزبئىزىٌىڭ هۇوبپبرٔ 
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ثبضلىك هَذلۇلالضهۇ ئبلالھمب ئىزبئَد لىلوبلزب. ثۇ ؼَۋٍپزىي ٗبضارمبى 

ؾ ئىوزى٘بظىؽب ئىگَ ۋٍ ثْلۇ« ثًَسٍ » هَذلۇللىطٓ ئىچىسٍ پَلَد ئىٌؽبًال 

 ئىٌؽبى ئبلالھٌىڭ لۇلٔ ئَهَغ، ثًَسىؽٔ ثْلؽبى.   

ثْلؽبى وبئىٌبرٌىڭ رېرٔ ثبٗمبلوىؽبى  ٗۇلزۇظلىطٓ، « هبوطّ ئىٌؽبى » 

ثْلؽبى « هىىطّ وبئىٌبد » پىالًىزلىطٓ، لبضاڭؽۇ ئۆڭىۈضلىطٓ ثْلؽبى ثْلؽب، 

ثبض. وْؼوْلْگىَ٘  ئىٌؽبًٌىڭ ئىچىسىوۇ ثبٗمىلىفٌٔ وۈرىۋارمبى زۇً٘بلىطٓ

ئبلَهٌىڭ رۈظۈلۈـىٌٔ ثبٗمبؾ ئىلىوىٌىڭ ئىؽؤ. ئېطپبى ئىٌؽبًسىىٔ 

وبئىٌبرٌٔ ثبٗمبـٌىڭ ئىؽؤ. وْؼوْلْگىَ٘ ثىلَى ئېطپبى ئبضىؽىسىىٔ پَضق، 

ثىطؼىٌىڭ ربـمٔ ئبلَم، ًََٗ ثىطؼىٌىڭ ئىچىٔ ئبلَهگَ لبضىزىلؽبى 

 ثْلىفىسۇض.  

 هۇـۇًچىلىىوۇ؟

رزَ. ظاهبًىۋىٖ ئَؼۋاپالض ثىلَى وبئىٌبرٌىڭ ٗىطاق ئۇًساق ئَهَغ، ئَلۋٍ

جبٗلىطىٌٔ ثبٗمبؾ ئۈچۈى ئبرالًؽبى ئىٌؽبى، ئىچىسىىٔ وبئىٌبرزىي ثىرَۋٍض 

ٗبـىوبلزب. لىعىلٌۇض رېرٌىىىؽٔ ثىلَى لبًچَ هىل٘بضز ًۇض ٗىلٔ ٗىطاللىمزىىٔ 

َضزىي، ثىط پىالًىزٌٔ ثبٗمىؽبى ئىٌؽبى، ئىچىسىىٔ پىالًىزالضزىي، لبضا ئۆڭىۈضل

 لىزئَلَضزىي ھبظىطؼىچَ ثىرَۋٍض. 

ثَلىىن، ئىٌؽبًٌىڭ ئىچىٔ زۇً٘بؼىٌٔ ثبٗمبؾ ئۈچۈى ؼَپَضگَ 

ئبرلىٌىفٔ، ئبلَم ثْـلىمىسىىٔ زۇً٘بًٔ ثبٗمىفىؽب لبضىؽبًسا هۈـىۈل ۋٍ 

 لې٘ىٌلىمىؽب هبغ ھبلسا ئبلمىفمب ئَضظىگۈزٍن ثىط ئىؿ ثْلؽب وېطٍن. 

 هېزْزٓ. ئېطپبى، ئىچىٔ زۇً٘بًٔ ثبٗمبـٌىڭ

ؼَۋٍپلىطٓ ًْلزىؽىسىي ئىلىن وۆضۈًۈپ رۇضىسىؽبى، ئېطىپبى وۆضۈًوَغ 

« ْٗـۇضۇى  –ضّـَى » ذۇؼۇؼىَ٘رىَ ئىگَ. ثۇ َٗضزٍ رېرٌىىىلىك ًْلزىسىي 

» زٍپ ئبٗطىفٌٔ هۇۋاپىك وۆضهىگًَلىىىوىعًٔ، ثۇًساق ثىط چۈـًَچىٌىڭ 

ْللىمىٌٔ وَ ئبؼبؼلىٌىسىؽبى ئىؽالم ئىالھى٘ىزىسٍ ئْضًٔ ٗ«رَۋھىس 

ئَؼىَضرىفىوىع ظۆضۈض. ثۇ ـَٗئىلَضًىڭ رَثىئىزىسىىٔ وۆپ لىطلىك رَضٍپٌٔ 

ئىٌىبض لىلىفىوىعًٔ رَلَظظا لىلوبٗسۇ، ئَلۋٍرزَ. ثۇ وۆپ لىطلىك لۇضۇلوب 

ھَلمىسىىٔ هَلۇهبرمب ثېطىلگَى ئىؽىوالضهۇ پَضللىك ثْلىسۇ. هۇھىن ثْلؽبى 

ثىلَى ئېطىفىَى  ىل (ۋٍ ئَل لَلىپرَضٍپ، ئْذفىوىؽبى ؼَظگۇلَض ) 

رَجطىجىلَض ) ئىلىن ۋٍ ئېطپبى (ًٔ هۇۋاپىك ثىط ظېوىٌسا ئېطىزىپ، ئىلگَن 
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ھېىوَد ( « ) ئۆظ » ) لۇضئبى ۋٍ ؼۈًٌَد (رىي ئۆرىۈظۈپ ئېطىفىَى 

 ئبضلىلىك ـَٗئىلَضًىڭ ھَلىمىزىگَ ٗېزىفزۇض.

ـَٗئىلَضزٍ رىه، ٗبًزۇ ۋٍ چْڭمۇضلۇق ) ئىچ ٗۆًىلىؿ ( زٍپ ثىلىٌگَى 

ئۈچ رَضٍپ، ئىٌؽبًسا ئىلىن، ئېطپبى ۋٍ ھېىوَد ـَولىسٍ ئۆظىٌٔ ًبهبَٗد 

لىلىسۇ. ئىٌؽبى ئېٌىؽب، ثْٗىؽب ۋٍ ئىچىگَ لبضاپ هۇۋاپىك ـَوىلسٍ 

 چْڭبٗوبلچٔ ثْلؽب، ثۇ رَضٍپلَضًىڭ ھېچجىطىگَ ؼَل لبضىوبؼلىمٔ الظىن. 

جۇزىؽب ًىڭ ئىٌؽبى ۋۇ«ثىٌۇضهبل ئْظۇللىٌىؿ » ـىعّلْگىَ٘ ًْلزىؽىسىٌوۇ 

ثېطىسىؽبى ؼَلجىٖ رَؼىطٓ ئىٌىبض لىلؽىلٔ ثْلوبٗسىؽبى ثىط ھَلىمَد. 

ھېؽؽىٖ ۋٍ رَپَوىۇض جَھَرزىىٔ ثىٌۇضهبل ئْظۇللىٌىفٌىڭ، ئىٌؽبى هًَىۋىٖ 

زۇً٘بؼىسا پَٗسا لىلىسىؽبى ثۇظؼۇًچىلىمٌىڭ وۆلىؤ، ـىعّلْگى٘لىه 

ًَرىجىؽٔ ثۇظؼۇًچىلىمزىي رېرىوۇ لْضلۇًچلۇق ثْلىسۇ. ئبلسىٌمىؽىٌىڭ 

جىؽؤ ئۆلۈم ثْلىسۇ. لېىىي وې٘ىٌىىؽىٌىڭ هًَىۋىٖ ئۆلۈهسىي ئىجبضٍد. ثۇ 

ئَھۋال ئېزىمبزلىك ثىطٓ ئۈچۈى ئېلىپ ئې٘زمبًسا، ًېوىسىي زىطٍن 

 ثېطىسىؽبًلىمىٌٔ رَذوىي لىلىؿ لې٘ىي ثْلوىؽب وېطٍن.

الضًىڭ ) ھبٗبد، ئۆلۈم، «ضىئبللىك » ربـمٔ زۇً٘بهىعزىىٔ ثبضلىك 

وېؽَللىه، زّضا ... ( لبضـىؽىسا، ئىچىٔ زۇً٘بهىعًىڭ ۋاظوَچىىلٔ زۈـوَى، 

ثْلوبٗسىؽبى ھَلىمَرلىطىٌٔ لبٗزىسىي ثبٗمبـمب هَججۇضهىع. ئىچىٔ زۇً٘بهىعزا 

ثۇالضًٔ ربپبلوىؽبى هۇززٍرچَ، ربـمٔ زۇً٘بهىعزىىٔ ھَلىمَرلَضًىڭ 

 ھېىوىزىٌٔ ھېچمبچبى چۈـۈًۈپ ٗېزَلوَٗوىع.   
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زىَ٘د رْلؽىمٔهَۋجۇ  

 

 

هَى وىن؟ ًېوَ ئۈچۈى هَۋجۇد ثْلسۇم؟ » لبًساق زۇً٘ب لبضاؾ، ھَض

زېگًَگَ ئْذفبؾ ئىٌؽبًٌىڭ « لََٗضزىي وېلىپ، لََٗضگَ وېزىپ ثبضىوَى؟ 

ئبؼبؼلىك هَۋجۇرلۇق ؼْئبللىطىؽب جبۋاپ رېپىفٔ ظۆضۈض. ثۇ ئبؼبؼلىك 

 ممب هَھىۇم ثْلىسۇ. ؼْئبلالضؼب جبۋاپ ربپبلوىؽبى ثىط زۇً٘ب لبضاؾ ظاۋاللى

ؼبئبزىزىٌٔ  –ثبضلىك ئىعهالض ) ئىسزىئْلْگى٘لَض ( ئىٌؽبًٌىڭ ثَذذ 

وۆظلَٗسىؽبًلىمىٌٔ ئىلگىطٓ ؼۈضهَوزَ. ثۇ، لَزىوىٔ ۋٍ ھبظىطلٔ زٍۋضزىىٔ 

ثبرىل زىٌالض ) ئىسزىئْلْگىَ٘لَض (ًىڭ ھَهوىؽىٌىڭ ئْضربق ـۇئبضٓ. ذْؾ، 

ؼىۋٍرلىه ئبؼبؼلىك ؼْئبلالضؼب ئىٌؽبًٌٔ رًْۇهبٕ رۇضۇپ، ئىٌؽبًؽب هۇًب

ؼبئبزىزىٌٔ لْلؽب وَلزۈضۈؾ  –رْؼطا جبۋاپ ثَضهَؼزىي، ئىٌؽبًٌىڭ ثَذذ 

 هۇهىىٌوۇ؟ 

ثۇًىڭ هۇهىىي ثْلوبٗسىؽبًلىمٔ، ثۇًىڭسىي وې٘ىٌوۇ هۇهىىي 

ثْلوبٗسىؽبًلىمٔ ئىٌؽبًىَ٘د ربضىرٔ ثىعگَ َٗرىۈظگَى رَجطىجىلَضزىي ثىطٓ. 

ؼبۋالالضزىي ثْلىفٔ  -ربضزا رۇضىسىؽبى رَجطىجَ ثَلىىن، ثۇ ئَڭ ئبلسىٌمٔ لب

هۇهىىي. ثۇ ئبؼبؼلىك ؼْئبلالضؼب جبۋاپ ۋٍ ئېٌىملىوب ربپبلوىؽبى 

ؼبئبزٍد ئَهَغ،  –ئىسزىئْلْگى٘لَضًىڭ، ھَض لېزىن ئىٌؽبًىَ٘رىَ ثَذذ 

ئَوؽىچَ پبالوَد ئېلىپ وَلگًَلىىىٌٔ ثىلوَٗسىؽبًالض ثبضهۇ؟ ثۇرپَضٍؼذ 

ۇظؼۇًچىلىك لىلىؿ ؼبٗىؽىسٍ هَٗساًؽب وَلگَى ٗۇًبى ۋٍ ئَؼلىگَ ث

ذىطىؽزى٘بًلىمٌىڭ ظىٌبؼىسىي رۇؼۇلؽبى، ئَللىسىي ئبظؼبى ؼَضپ هَزًٍى٘ىزٔ 

پبوىع زۇً٘بؼىٌٔ پبالوَرىَ ئېلىپ وېزىۋارمبى  –ئىٌؽبًىَ٘د ۋٍ ئۇًىڭ پبن 

 ئَڭ ئبذىطلٔ ۋٍ ثَلىىن ئَڭ ذَرَضلىه ًَضؼَ.  

بزٍرٌىڭ ئىؽؤ؛ ثۈگۈًىٔ ؼَضپ ؼبئ –ئىؽالم ئبلَهفۇهۇل ثىط ثَذذ 

هَزًٍى٘ىزٔ ثْلؽب، لىعىل ۋٍ لبضا جبھبًگىطالض ئىٌؽبًىَ٘رٌٔ ؼۆضٍپ 

گطېىٌىڭ ظىٌبؼىٌىڭ  –وېزىۋارمبى ئبلَهفۇهۇل پبالوَرٌىڭ ئىؽؤ. جۇلى٘ب 

ًَرىجىؽٔ ثْلؽبى ثۇ ھبضاهعازٍ زازىؽىٌٔ ربضرمبى رَضىپٔ ثىلَى هبضوؽىعهٌٔ؛ 

َى وبپىزبلىعهسىي ئىجبضٍد ثۇ ثبالًٔ ئبًىؽىٌٔ ربضرمبى رَضىپٔ ثىل
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ئىٌؽبًىَ٘رىَ هۇؼَللَد لىلىپ، ئۆظٓ ثىلَى لْـۇپ ثبضلىك ئىٌؽبًالضًٔ 

ھبالوَرىَ ؼۆضٍپ وېزىۋارىسۇ. ئۆظىٌٔ هَزًٍىَ٘د زٍپ ئبرىۋالؽبى ثۇ 

ؼَپؽَرىچىٌىڭ ئىٌؽبًىَ٘د ؼبئبزىزٔ ھَلمىسىىٔ زٍۋاؼٔ پَلَد وۆظ 

 ثْٗبهچىلىمزىي ئىجبضٍد، ذبالغ. 

هبًىۋىٖ رۈظۈهلَض ثْٗۇًزۇضىمٔ ئبؼزىسا ٗبـبۋارمبى ئىٌؽبًالضًىڭ ظا

هَۋجۇزىَ٘رىَ هۇًبؼىۋٍرلىه ؼْئبلالضًٔ ؼْضىفىؽب پۇضؼَد ثَضهَؼلىه 

ئۈچۈى، لْلىسىىٔ ثبضلىك ئىوىبًىَ٘رٌٔ ؼَپَضۋٍض لىلوبلزب. ئىٌؽبًٌىڭ 

َ ۋٍ ئْضًىسا ئىفلَروَوز« ؼېھىط » ئَللىٌٔ الل لىلىسىؽبى رېرٌىىىالضًٔ ثىط 

 ئىٌؽبًىَ٘د ئبئىلىؽىٌٔ ثۇ ئَپؽۇى ثىلَى ؼېھىطلَپ ئۇذالروبلزب. 

ثْاللوىؽبى « ثبلىػ ) ٗېزىلگَى ( » ثْلؽبى ثْلؽىوۇ « ئبلىل » رېرٌىىب... 

ٗېزىلىپ لىطاى هَظگىلىگَ  –ئَذاللؽىع ثىط هَزًٍىَ٘رٌىڭ هَھؽۇلٔ. پىفىپ 

ئْٗۇًچىمٔ...  لَزٍم لْٗىفٔ ئبضظۇ لىلىٌوىؽبى ئىٌؽبًىَ٘رٌىڭ ذَرَضلىه

رېرٌىىب، هۇـطىىالض ثۇد لىلىپ ٗبؼبپ، ئبچ لبلؽبًسا ٗېگَى ھبلۋىلىطىسىٌوۇ 

ثْلۇپ، ئۇًىڭ ئۈؼزىگَ ئۇ « ئْٗۇًچۇق » ثَوطٍن وبضؼب وېلىسىؽبى ثىط 

ثىؽۇثبض ئَهَغ. ئىٌؽبى ثۇ ئْٗۇًچۇق ثىلَى زۇً٘ب ۋٍ ئبذىطىزىٌٔ ذَرَضگَ 

 زب. ئبروبلزب، رَثىئَرزىىٔ رَڭپۇڭلۇلٌٔ ثۇظهبل

رېرٌىىىٌىڭ ئېىْلْگى٘لىه رَڭپۇڭلۇلٌٔ ثۇظۇـٔ ئبٗطىن ثىط هَؼىلَ، ئۇًٔ 

ھبظىطچَ رىلؽب ئبلوبٗوىع. رېرٌىىب ثۇظۇپ ربـلىؽبى ًََٗ ثىط رَڭپۇڭلۇق ثبض 

ثْلۇپ، ئَؼلىسٍ ثىع ثۇ ھَلزَ رْذزبلوبلچٔ، ئۇ ئىٌؽبًٌىڭ هًَىۋىٖ 

لَض ئىفمب رَڭپۇڭلىمىسىي ئىجبضٍد. ئىؽالهسىي ثبـمب ثبضلىك رۈظۈه

ئبـۇضهبلچٔ ثْلؽبى ًَضؼَ زٍل ثۇ رَڭپۇڭلۇلٌٔ ثۇظۇپ ربـالؾ. ًَٗٔ، 

ٗېوَؼلىىٔ ئۈچۈى « هَۋجۇزىَ٘د رْلؽىمٔ » ئىٌؽبًٌىڭ رَثىئىزىٌٔ ثۇظۇپ، 

ئۇًٔ رېرٌىىب ثىلَى ثىھۇؾ لىلىپ ئۇذلىزىؿ. ثۇ ًىفَوَـلىىزىٌوۇ ذَرَضلىه 

ۇرىسىؽبى ثىط ـىپبذبًب ثىط ئىؿ. رېرٌىىب ثىلَى ثىھۇؾ لىلىٌؽبًالضًٔ ئْٗؽ

 ْٗق.

ؼْئبللىطىٌٔ ؼْضاپ لبلىسۇ « ًېوىفمب؟ » ۋٍ « ًېوَ ئۈچۈى؟ » ئىٌؽبًالض 

زېگَى ؼَم ثىلَى ظاهبًىۋىٖ رۈظۈم ذبرىطجَم ئۇذلى٘بلوبٗۋارىسۇ. ـۇڭب 

رۇٗؽۇلىطىٌٔ ثبـمب رَضٍپىَ ثۇضاؾ ئۈچۈى،  –ئىٌؽبًٌىڭ رَپَوىۇض ۋٍ ھېػ 

رَضثىَ٘ ْٗلٔ ئبضلىلىك ظّض  –لىن ئباللَ ۋاؼزىلىطٓ ۋٍ رَ –ئۇچۇض 

رىطىفچبًلىك وۆضؼىزىۋارىسۇ. ئىىؽپبالربرؽىَ٘ چبلىٌٔ رْذزىوبٕ ئبٗالًسۇضۇپ 
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لىلؽۇچٔ « ثىھۇؾ » رۇضۇؾ ئۈچۈى هۇظىىب، رًَزَضثىَ٘، ھَرزب زىٌٌٔ 

 ؼۈپزىسٍ ئىفلىزىۋارمبًلىمىٌٔ ھَهوَٗلَى وۆضىۋارىوىع.

ؽبى ئَؼلٔ وىولىىٔ ثْلؽبى ثۇالضًىڭ ھَهوىؽٔ، ئىٌؽبًىَ٘د ْٗلۇرۇپ لْٗ

لبٗزب رېپىۋالوبؼلىمٔ ئۈچۈى « ئىٌؽبًٌىڭ ئۆظىٌٔ » ًٔ، ًَٗٔ «ئىؽالم » 

لۇضۇلؽبى ئْٗۇًالض. ھَظضىزٔ ئبزٍم، ًۇھ، ؼبلىھ، ئىجطاھىن ۋٍ هۇؼبًٔ رَهؽىل 

لىلؽبى ثىط ئېزىمبزلب لبضـٔ ـَٗزبًٌٔ، ًۇھ، ئبز، ؼَهۇز ۋٍ لۇد لَۋهىٌٔ، 

هؽىل لىلؽبى، پۈرۈى ثۇ ئىؽؤ رىلؽبى ئېلىٌؽبى ًَهطۇد ۋٍ ـىطئَۋىٌٌٔ رَ

ؼَضة » لَۋم ۋٍ ـَذؽلَضًىڭ ذبضاوزېطىٌٔ ئۆظىگَ هۇجَؼؽَهلَـزۈضگَى 

 ئىٌؽبًالضًىڭ ئبلسىؽب ؼۈضۈلوَوزَ.« ظاهبًىۋى٘لىمٔ 

هَى وىن؟ ًېوَ ئۈچۈى ٗبـبٗوَى؟ لََٗضزىي وېلىپ، لََٗضگَ وېزىپ » 

ىطٓ، ئۆظ ئبلسىؽب ئَلىل ثىلَى زېگًَسٍن ثۇ ھبٗبرلىك ؼْئبلل« ثبضىوَى؟ 

جبۋاپ ثېطٍلَٗسىؽبى ؼْئبلالض ئَهَغ. چۈًىٔ ثۇ ؼْئبلالضًىڭ جبۋاپلىطٓ 

« هَۋجۇزىَ٘د » هَذلۇلبد ئبلىوىٌىڭ ؼىطىزىسا. ثۇًىڭؽب ئْذفبؾ 

 ؼْئبللىطىؽب پَلَد ۋٍھى٘ال جبۋاپ ثېطٍلَٗسۇ. 

ئىالھىٖ ۋٍھىٌ٘ىڭ ئَڭ ئبذىطلٔ ذىزبپ لىلىٌؽۇچىؽٔ ثْلؽبى 

 ۇثىلَى ث« هَۋجۇزىَ٘د رْلؽىمٔ » لۇلالھٌىڭوۇ ۋٍھىٖ وېلىفزىي ثۇضۇى ضٍؼۇ

ئبلالضؼب جبۋاپ ئىعزىگًَلىىىٌٔ ًبظىل ثْلؽبى رۇًجٔ ۋٍھىٖ هَظهۇًىسىي ْؼ

 ثىلىۋاالالٗوىع. 

ئبلالھ ضٍؼۇلىٌىڭ هۇوَهوَل ثىط زٍۋٍرچٔ ثْاللىفٔ ئۈچۈى ئىچىٔ 

ئىسٓ. ثۇ ؼَۋٍپزىي ثبٗلىمىٌٔ لېعىفٔ، ئىچىٔ زۇً٘بؼىٌٔ ثىلىفٔ وېطٍن 

ئۇًىڭ ھىطا وۈًلىطٓ لبضىوبلمب وىفىلَضزىي ئۆظىٌٔ ربضرىفىسٍن وۆضۈًؽىوۇ، 

هبھىَ٘رزَ ئىچىٔ زۇً٘بؼىسا ثىط ھَضىىَد، ثىط ثبٗمبؾ ۋٍ ثىط ؼبٗبھَد 

 ئىسٓ. 

ٗۈوىٌٔ « ۋٍھىٖ » ئۇ، زٍۋٍرٌىڭ ئَڭ ئېؽىط لىؽوىٌٔ رَـىىل لىلؽبى 

وۆرۈضٍلىگىسٍن ھبلؽب وَلزۈضۈؾ  ىٌٔ، ثۇ ئېؽىط ٗۈؤٌلَلىپرْـى٘سىؽبى 

ئۈچۈى رىطىفىۋاربرزٔ ٗبؤ ضٍثجٔ رَضىپىسىي ثۇًىڭؽب هبٗىل لىلىٌؽبًىسٓ. 

ٔ ۋٍھىٖ ثبظىؽٔ ثْالرزٔ. ۋٍھىٌ٘ىڭ ثبٗبًىؽب ئبؼبؼَى لَلىپچۈًىٔ ئۇًىڭ 

ثْلۇپ « وۇوۇم ربلؽبى » ئَگَض ربؼالضؼب ًبظىل لىلىٌؽبى ثْلؽب، ربؼالض 

( ثبظا  4هۇظظٍهوىل، « ) ئېؽىط ثىط ؼۆظگَ  ( » 33ھَـط، وېزىسىؽبى ) 

 ظۆضۈض ئىسٓ.« پبولىٌىفٔ »  لَلىپثْلىسىؽبى ثۇًساق ثىط 
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وَ ربلىپ ثْلؽبى ھَض لبًساق وىفىگَ «ھېىوَد » ئبلالھ ضٍؼۇلٔ 

ئْذفبؾ ئىچىسىىٔ ثىپبٗبى وبئىٌبرٌٔ ثبٗمبؾ ئۈچۈى ھىطازا وۆڭۈل 

« ئىعزٍؾ » گًَگَى ًَضؼَ زۇً٘بؼىسا ؼَپَضگَ چىممبًىسٓ. ئۇ ئَڭ ثبـزب ئۆ

ئىسٓ. ئبًسىي ًېوىٌٔ ئىعزىفٔ وېطٍولىىٔ ھَلمىسىىٔ ؼْئبلؽب جبۋاپ 

رېپىفمب رىطىفزٔ. ضٍثجٔ ئۇًىڭؽب ھَض ۋالىذ ٗبضزٍم لىلىپ ْٗل وۆضؼىزَرزٔ 

 ) ھىساَٗد (. ئبًسىي لََٗضزٍ ئىعزىفٔ وېطٍولىىٔ ئۆگىزىلسٓ. 

ٔ ثىلىؿ ئۈچۈى ئىچىٔ ئۇ ئۆظىٌٔ ئىعزٍۋاربرزٔ. ئۆظىٌٔ رېپىؿ، ئۆظىٌ

زۇً٘بؼىسا ئۇظۇى ؼَپَضلَضگَ چىمبرزٔ. ھَض ٗېڭٔ ثبٗمبؾ ئۇًٔ ثبـمب 

ئىعزىٌىفلَضگَ ٗۈظلًَسۈضٍرزٔ. ثۇ ئىعزىٌىفلَض ًَرىجىؽىسٍ ئۇ ـۇًساق ثىط 

ًْلزىؽب وَلگَى ثْلۇپ، ئۇ ًْلزب ۋٍھىٌ٘ىڭ ثْؼْؼۇؼٔ ئىسٓ. ؼْضىؽبى 

ئىٌؽبًٌىڭ وۈچٔ رۈگىگَى  ؼْئبللىطىؽب پَلَد ۋٍھىٖ جبۋاپ ثېطٍلَٗززٔ.

 ٗبضزىؤ ثبـالًؽبًىسٓ:« ثًَسىؽىگَ » َٗضزٍ ئبلالھٌىڭ 

 ئْلۇ،

 ٗبضارمبى ضٍثجىڭٌىڭ ًبهٔ ثىلَى.

 ئۇ ئىٌؽبًٌٔ ئَلَق ) لَذزَ لبى (رىي ٗبضارزٔ.

 ئْلۇ، ضٍثجىڭ ئَڭ وَضٍهلىىزۇض.

 ئۇ لَلَم ثىلَى ) ذَد ٗېعىفٌٔ  ( ئۆگَرزٔ.

 (. 4 – 3ضًٔ ثىلسۈضزٓ ) ئَلَق ؼۈضىؽٔ، ئۇ ئىٌؽبًؽب ثىلوىگَى ًَضؼىلَ

 

 ـۇًساق، ئبلالھ ئىٌؽبًؽب ثىلوىگًٌَٔ ئۆگَرىًَىسٓ. 

ؼْئبلىٌىڭ جبۋاثىٌٔ ثىلوَٗززٔ. ئۆظ وىولىىىٌٔ، « هَى وىن؟ » ئىٌؽبى 

ًېوَ ئۈچۈى ٗبضىزىلؽبًلىمىٌٔ ثىلسٓ. ھَهوىسىي ثۇضۇى وىوٌىڭ ٗبضارمبًلىمىٌٔ 

بللىطىؽب لبًساق جبۋاپ ربپىسىؽبًلىمىٌٔ، ) ٗبضارمبى ضٍثجىٌٔ ( ثىلسٓ. ؼْئ

ئۆگىٌىؿ ْٗللىطىٌٔ ) ئىمطا ثىل لَلَم ( ثىلسٓ. ھَهوىسىي هۇھىؤ ۋٍھىٌ٘ىڭ 

ھَلىمَرٌىڭ ئَڭ چْڭ ئۇؼزبظٓ ئىىًَلىىىٌٔ ثىلسٓ. ذۇالؼىلىگًَسٍ، ئىٌؽبى 

ثىلوىگَى، جبۋاپ ربپبلوىؽبى ًَضؼىلَضًىڭ جبۋاثىٌىڭ ئبلالھزب ئىىًَلىىىٌٔ، 

 ھى٘ؽىسٍ ئىىًَلىىىٌٔ ثىلسٓ. ئۇًىڭ ۋٍ

ئبذىطلىفىپ، « هَۋجۇزىَ٘د رْلؽىمٔ » ئېطىفىَى ثۇ جبۋاپلىطٓ ثىلَى 

« ئۇثۇزىَ٘٘د، ئۇلۇھىَ٘٘د ۋٍ ضۇثۇثىَ٘٘د چۈـًَچىؽٔ » ئۇًىڭ ئْضًىٌٔ 

) ھېىوَد، رَلۋا، ھىساَٗد ( ئبلؽبًىسٓ. هَؼئۇلىَ٘د رۇٗؽۇؼٔ ۋٍ ھَلىمَد 

 ئىفمٔ پَٗسا ثْلؽبًىسٓ. 
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لَض ثېفىسىي ئۆرىۈظگَى ثۇ چْڭمۇض «ئَڭ ٗبذفٔ ئۆضًَن » ض، هۇئوىٌلَ

رَجىطىجَ ًَرىجىؽىسىي پبٗسىلىٌبرزٔ. ئۇ ئَۋٍرىَى ذَۋٍضلَضًٔ ئَڭ ٗبذفٔ 

ـَوىلسٍ ئۆظلَـزۈضۈؾ ئۈچۈى، ئىچىٔ ثبٗلىمىٌٔ لېعىپ چىمىطىؿ ئبضلىلىك 

بى ۋۇجۇزلب چىمىسىؽبًلىمىٌٔ ثىلىفٔ وېطٍن ئىسٓ. ئَڭ ئبذىطلٔ ۋٍ ربهبهالًؽ

ۋٍھىٌ٘ىڭ ذىزبپ لىلىٌؽۇچىؽٔ ثْلؽبى ـَذؽلَضًىڭ ۋٍھى٘سىي 

هًَپَئَرلىٌىفٔ، ۋٍھىٌ٘ىڭ رۇًجٔ ذىزبپ لىلىٌؽۇچىؽىٌىڭ ئىچىٔ ثبٗلىمىؽب 

 ٗېمىٌلىفىفٔ ثىلَى ئْڭ ربًبؼىپ ھبلسا هۇهىىي ثْالرزٔ.

ۋٍھىٌ٘ٔ هَضوَظ لىلوىؽبى زۇً٘ب لبضاـالضهۇ هَۋجۇزىَ٘د ھَلمىسىىٔ ثۇ 

زېگَى ؼْئبلؽب ثۇالضزىي « ئىٌؽبى وىن؟ » اپ ئىعزىگَى. ؼْئبلالضؼب جبۋ

ثَظىلىطىٌىڭ ثىۋاؼزَ ٗبؤ ۋاؼزىلىك ھبلسا ثَضگَى جبۋاثىٌٔ چىمىؿ ًْلزىؽٔ 

لىلؽبق، ثۇًىڭ ذۇززٓ ئَهبًىڭ پىلٌٔ چۈـًَسۈضۈـىگَ ئْذفبٗسىؽبًلىمىٌٔ 

 ضّـَى وۆضگىلٔ ثْلىسۇ.  

« سىؽبى جبًلىك ئىٌؽبى رَپَوىۇض لىلى» زېؽىبضرىػ ثۇ ؼْئبلؽبى 

ـَولىسٍ جبۋاپ ثَضگَى. ًَٗٔ، هۇوَهوَل ۋٍ هۇضٍوىَپ ٗبضىزىلىفمب ئىگَ 

زېگَى جبۋاپٌٔ ثَضگَى. ئبًسضٓ گىسٍ، « ئىٌؽبى ثبؾ » ئىٌؽبًٌٔ پبضچىالپ، 

زٍٗسۇ. ئۇهۇ پبضچىٌٔ پۈرۈى زٍپ « ئىٌؽبى ھېػ لىلىسىؽبى ھبٗۋاى » 

پلىطىٌٔ ثىط پۈرۈى گَۋزٍ لبلؽبًالضزىي ثىطٓ ئىسٓ. ئىٌؽبًٌىڭ ثبـمب رَضٍ

ًبهٔ ئبؼزىسا « ھۆضلۈن » ئىچىسٍ وۆضهىگًَلىىٔ ئۈچۈى، ثىط ئۆهۈض 

ئَذاللؽىعلىمىٌٔ ٗبلىلىسٓ. ثىعزىىٔ ئېطلچىالضًىڭ پىفىۋاؼٔ ئَهىلَ 

لَۋهٌٔ «. ئىٌؽبى ئىجزىوبئىٖ ھبٗۋاى » زۇضوھېوَ ئۈچۈى ئېلىپ ئې٘زمبًسا، 

هۇغ ـَذػ ۋٍ ثۇرالـزۇضؼبى ثۇ وىفىٌىڭ ئَوؽىچَ، ئب. جب

« ئىٌؽبى ئىؽ٘بى لىلؽۇچٔ جبًلىك » ـَذؽىَ٘رچىلىىٌٔ ثۇرالـزۇضۇپ، 

زٍٗسۇ. ثۇ ئۈچ وىفىٌىڭ ئىٌؽبًؽب ثْلؽبى رًْۇـٔ لبضىوبلمب پَضللىمزَن 

وۆضۈًگَى ثىلَى ئۇالضًىڭ ئْضربق ًْلزىلىطٓ ثبض. ًَٗٔ، ئۆظىٌٔ ئۆلزۈضىۋېلىفمب 

ئىٌؽبًلىطٓ ئىجبرچىؽٔ  ھَززىسىي ظى٘بزٍ لىعىمىفٔ. ؼَضپٌىڭ ثۇ وېؽَل

ثْلؽبى پىىىط ۋىطۇؼىٌٔ وې٘ىٌىٔ ًَؼىللَضًىڭ ظېھىٌلىطىگَ ؼىڭسۈضۈـزىي 

ؼْئبلىؽب هبضوػ ربپمبى جبۋاپ رېرىوۇ « هَۋجۇزىَ٘د » رَپ ربضروىسٓ. 

« ئىٌؽبى ؼبٗوبى ) ئَؼۋاپ ( ئىفلىزىسىؽبى ھبٗۋاى » لىعىمبضلىك ثْلۇپ، ئۇ 

 زېگًَىسٓ. 

ؽبًلىطىن ثىطٍض ئبززىٖ ئۆضًَن. ثۇ، ؼَضپ ثۇ پبضاگطاـزب رىلؽب ئبل

پَذىطلًَگَى وىفىلَضًىڭ ئَڭ ئبززىٖ ؼْئبلالضؼب هۇۋاپىك ًْلزىئىٌَظٍض ثىلَى 
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لبضى٘بلوىؽبًلىمىٌٔ ثىط ئىپبزىؽٔ. ئَلۋٍرزَ، ھَض ثىطىٌىڭ زېگًَلىطىسٍ 

ھَلىمَرزىي ثىط پبضچَ ثبض. ئَهوب ثَظىسٍ پبضچىالًؽبى ھَلىمَد، ھَلىمَد 

بلىسۇ. ئىٌؽبى رَپَوىۇض لىلىسۇ، ھېػ لىلىسۇ، لَۋهلَض ھبلىزىسٍ ثْاللوبٕ ل

ٗبـبٗسۇ، ئَؼۋاپ ئىفلىزىسۇ... ثۇالضًىڭ ھَهوىؽٔ ئىٌؽبًسىىٔ زۇً٘بًىڭ 

پَلَد ثىطٍض لىؽؤ. ثۇ ًَظٍضى٘ىلَضًىڭ ھېچمبٗؽىؽٔ ئىٌؽبًٌٔ ثىط پۈرۈى 

گَۋزٍ ؼۈپزىسٍ چۈـًَسۈضٍلوىگَى ثْلۇپ، ئۇًٔ پبضچىالپ ثۆلىۋٍرىَى. 

ثۇًساق پبضچىلىؽۇچٔ ۋٍ چْلزب ئىٌؽبى چۈـًَچىؽٔ ئۈؼزىگَ لۇضۇلؽبى ثىط 

هَزًٍىَ٘رزىي ئىٌؽبًٌٔ ؼبئبزٍرىَ ئېطىفزۈضۈـىٌٔ لبًسالوۇ ئۈهىذ 

 لىالالٗوىع؟ 

ثۇ ربض زائىطىسٍ چۈـىٌىؿ وې٘ىٌىٔ هَظگىللَضزٍ ئىؽالم ئىالھى٘ىزىسٍ ثبؾ 

 وۆرۈضزٓ. 

ئَھؽًَٔ رَلۋىن ) ئَڭ » ثَـَضٓ رَلىوبرالض، ئبلالھٌىڭ ئىٌؽبًٌٔ 

ئَھؽًَٔ » ـَوىلسٍ ٗبضارمبًلىمٔ ھَلىمىزىسىي رْلىوۇ ٗىطاق. « چىطاٗلىك ( 

ئۈؼزىسٍ ٗبضىزىؿ ًېوَ زېگًَلىه ثْلىسۇ؟ ئۇ ٗبضىزىلىفزىىٔ « رَلۋىن 

هۇوَهوَللىفىؿ ئىمزىساضىٌٔ وۆضؼىزىسۇ. ـۇڭب ھَض ئىٌؽبى ثۇًىڭؽب ٗبضىفب 

ْضالالًؽبى ـَوىلسٍ ٗبضىزىلؽبى. ئىٌؽبًٌٔ ئَظا ۋٍ لبثىلىَ٘د ثىلَى رْلۇق ل

رىي «هَزًٍىَ٘د » ًَضؼىگَ ئبٗالًسۇضۇپ، ًَضؼىلَضًٔ ئۇلۇغ لىلؽبى ثىط 

 ئىٌؽبًؽب ئىٌؽبًىٖ ـَوىلسٍ هۇئبهىلَ لىلىفىٌٔ ئۈهىس لىاللوبٗوىع.  

لبضاـالض لَرلٔ لىلىٌىۋارىسۇ.  -ئىٌؽبًٌٔ ئىٌؽبى لىلؽبى ثبضلىك لىووَد 

َظالىطىٌٔ پبلَچ لىلىپ، ئىٌؽبًٌٔ گۆؾ ۋٍ ؼۆڭَن وبضؼب وېلىسىؽبى ئ

ٗىؽىٌسىؽىؽب ئبٗالًسۇضهبلچٔ ثْلىۋارىسۇ. ثۈگۈى، ئۇظۇًسىي ثېطٓ ھبالل 

جىؽوبًىٖ ۋٍ ئَلىل ئَهگَولىطٓ ـۈهۈضلۈپ وېلىۋارمبى ئىٌؽبًٌىڭ ٗۈضٍن 

رَضلىطىگَ وۆظ رىىىۋارىسۇ. ئىٌؽبًٌٔ رېرٌىىىٌىڭ ئىفؽبلى٘ىزىسىي ؼبلالپ 

ئَڭ ئبذىطلٔ لَلئَؼٔ ثْلؽبى رۇٗؽۇلىطىٌٔ پۇل پىؽرىىىؽٔ،  لبالالٗسىؽبى

ئبلزىٌچٔ ھېػ، رَلَوىٌَظٓ ) جىؽىوالضؼب ٗېمىٌالـوبؼزىي ظېھىي وۈچٔ ثىلَى 

ھَضىىَرلًَسۈضۈؾ (.... لبربضلىك رىجبضٍرىَ هۇۋاپىك ھبلؽب وَلزۈضهَوچٔ 

 ثْلىۋارىسۇ.  

ؽب ئَڭ وَڭ زېگَى ؼْئبل« ئىٌؽبى ًېوَ؟ » ؼَضپ ظاهبًىۋى٘لىمىٌىڭ 

زىي ئىجبضٍد ثْلسٓ. «ئىٌؽبى ئىٌؽبًٌىڭ لۇلٔ » زائىطىسٍ ثَضگَى جبۋاثٔ 

ئۇالض ثۇ ئبظؼۇى چۈـًَچَ ئبؼبؼىسا ـَوىللًَسۈضگَى ئْضهبى لبًۇًىٌٔ ئَڭ 
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جَلىپ لىالضلىك ـَوىلسٍ وىفىٌٔ هَھلى٘ب لىلؽۇچٔ ثْاللالض ثىلَى ثىعٍپ 

 –ٖ، ئَللىٖ ۋٍ ٗۈضٍن لبى ئىٌؽبًالضؼب ؼۇًوبلزب ۋٍ ثۇ ئبضلىلىك جىؽوبًى

رَضىٌٔ ؼۈهۈضهَوزَ؛ هېڭَ، ثىلَن ۋٍ ٗۈضٍولَضگَ وۆضۈًوَغ ظًٍجىطلَض 

ؼبلوبلزب. ھَلىمىٖ ئَضوىٌلىىىَ ئېطىفوَؼلىىٔ ئۈچۈى وىفىلَضًىڭ وۆڭلىٌٔ 

ٗبلؽبى ئَضوىٌلىىلَض ثىلَى ذْؾ لىلوبلزب. ظاهبًىۋىٖ لۇللۇق لَزىوىٔ لۇللۇلمب 

ئىطىٌٔ ئۆظ ئىچىگَ ئبلوبلزب. ئًَسىفَم ـۇؤ، لبضىؽبًسا ًبھبٗىزٔ چْڭ زا

ثٌْٗىؽب ؼېلىٌؽبى ظًٍجىطًٔ هبضجبى، ؼْالًؽبى لَپَؼلَضًٔ ؼبضإ زٍپ 

لبضىؽبى ظاهبًىۋىٖ لۇلالضًىڭ لَزىوىٔ لۇلالضؼب لبضىؽبًسا رَلَٗلىه ثْلىفٔ 

ًبربٗىي. چۈًىٔ ھبظىطلٔ ئىٌؽبًالضًٔ لۇلؽب ئبٗلىٌىپ لبلؽبًلىمىؽب 

 هۈـىۈل.  ئىفًَسۈضۈؾ ثَؼٔ

ثۇ ذىل هىللَد ھبلىزىسٍ پبزىؽب ئبٗالًسۇضۇـمب پَلَد ٗۈضىىٔ، ظېھٌٔ ۋٍ 

ثىلىىىگَ ؼېلىٌؽبى ظًٍجىطلَضًٔ پبچبلالپ ربـلى٘بلىؽبًالض لبضـٔ رۇضاالٗسۇ. 

زۇً٘بًىڭ ئۆرىۈًچٔ هَئىفَرلىطىگَ ئبلساًوبٕ، ئۆظىٌٔ ثبلىٖ ھَلىمَرلَضگَ 

ئَهَلىَ٘رزَ ثىع ھۆض زٍپ » زَ ثېؽىفلىؽبى وىفىلَض ثۇًساق ثىط جَهئىَ٘ر

ھۆض ئىىًَلىىىٌٔ زٍۋا لىالالٗسۇ. هۇـۇًساق پبزىالـزۇضۇؾ « ئۆظىٌىڭ 

ھَضىىىزٔ زائىطىؽىگَ ئېلىٌؽبى جَهئىَ٘رلَضًىڭ ًىجبزلىممب ئېطىفىفٔ ئۈچۈى 

ـَذؽلَض ثْلىسۇ. ثىجبھب « ھۆض »  ظۆضۈض ثْلؽبى زېٌبهىه ئبهىلالض ًَٗىال ثۇ 

ئىىؽپبالربرؽىَ٘ رۈظۈهٔ ۋٍزٍ لىلؽبى ثىط پبضچَ ھۆضى٘ىزىٌٔ، ذَلمئبضا 

ئۆرىۈًچٔ ھبالۋٍرىَ ؼبروىؽبى ثۇ ھۆض ـَذؽلَض، ھَلىمىٖ ئَضوىٌلىىٌىڭ 

» جبًلىك ؼىوۋّلٔ ؼۈپىزىسٍ ثىط وۈى ثْلؽىوۇ ٗبـىؽبى جَهئى٘ىزىسٍ 

 ًىڭ ئْٗؽۇًىفىؽب ثبـالهچٔ ثْلىسۇ.    «هَھفَضٓ ۋىجساى 

ىه ئبؼبؼلىك ؼْئبلالضؼب پَلَد ئىٌؽبى، هَۋجۇزىَ٘رىَ هۇًبؼىۋٍرل

ۋٍھىٖ ئبضلىلىك جبۋاپ ربپبالٗسۇ، زېگًَىسۇق. ئىؽالم، ئىٌؽبًٌىڭ ئَثَزىٖ 

ؼبئبزىزىٌٔ وبپبلَرىَ ئىگَ لىلىسىؽبى ئَڭ ئبذىطلٔ ۋٍھىٌ٘ىڭ  –ثَذذ 

 ئىؽوىسۇض. 

ئىؽالم ۋٍ ئىٌؽبى ذۇززٓ گۆؾ ۋٍ رىطًبلمب، ئۇضۇق ثىلَى رۇپطالمب 

ى ٗبضىزىلؽبى. ھَلىمىٖ ئَضوىٌلىىٌىڭ ئىؽؤ ثىطٓ ئۈچۈ –ئْذفبؾ ثىط 

ثْلؽبى ئىؽالهٌٔ ئىٌؽبًؽىع، ئىٌؽبًٌٔ ئىؽالهؽىع ھبلؽب وَلزۈضگَى ۋالىززب 

 پبالوَد ثبـلىٌىسۇ. 
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ئىؽالم، ئىٌؽبًٌىڭ وبئىٌبد، رَثىئَد ۋٍ ئىٌؽبى ثىلَى هبؼلىفىؿ 

 ئىچىسٍ هَۋجۇد ثْلىفىسۇض.

 گَۋزىؽٔ. ئىؽالم، ئىٌؽبًٌٔ ئىٌؽبى لىلؽبى لىووَرلَض

زٍ «ئۆظ » ئىؽالم، وې٘ىي ثېطىلگَى ئْـۇق ٗۈن ئَهَغ، ئَوؽىچَ 

هَۋجۇد ثْلؽبى ھَلىمَرلَضًىڭ ئْرزۇضىؽب چىمىطىلىفٔ ثْلۇپ، رْلۇلالؾ 

ثْلۇـزىي ظى٘بزٍ هَۋجۇد گۆھَضًٔ لېعىپ چىمىطىفزۇض. ثۇ رَلىوبرٌىڭ 

ؽبى وىط، ٌىڭ ئۈؼزىسٍ پَٗسا ثْللَلىپئبالھىسىلىىٔ پبن ـىزطٍد، ظېھىي ۋٍ 

 زاد ۋٍ رْپىٌٔ ربظالٗسۇ. 

 ئىؽالهٌىڭ ئۆظٓ ٗبز ئېزىؿ ثْلۇپ، ئىٌؽبًٌٔ پبوالٗسۇ. 

ئىٌؽبى ئىعزٍۋارمبى ًَضؼَ ئىؽالم، ئىؽالم ئىعزٍۋارمبى ًَضؼَ ئىٌؽبى 

هَـۇلٌىڭ جَم ثْلىفٔ ثىلَى ئىوبى هَٗساًؽب  –ثْلۇپ، ثۇ ئىىىٔ ئبـك 

ملىفٔ ثىلَى ئَهَل، ئۆگىٌىفٔ وېلىسۇ. ئىٌؽبًٌىڭ ئىؽالهٌٔ ھبٗبرىؽب رَزثى

ثىلَى ئىلىن، وۆضىفٔ ثىلَى ئىھؽبى، رًْۇـٔ ثىلَى ئېطپبى، هَؼئۇلىَ٘د 

رۇٗؽۇؼىؽب ئىگَ ثْلۇپ ٗبـىفٔ ثىلَى رَلۋا ضّٗبپمب چىمىسۇ. ثۇ َٗضزٍ وَڭ 

ئۇلۇهىٌىڭ ثبـمب هًَىلىطىگَ، « رَلۋا » زائىطىلىه هًَىگَ ئىگَ ثْلؽبى 

ھَلمَ چىڭ ٗېپىفىؿ زېگَى هًَىٌٔ ثْلۇپوۇ ثبرىلسىي ؼبللىٌىپ 

هًَىؽىگَ زىممَد « ئَلىسىۋٓ » گَ ئَهَغ، «ئَهَل » ثىلسۈضىسىؽبى 

 لىلىفىڭالضًٔ ئۈهىس لىلىوَى. 

(.  13لى٘بهَد، ئىٌؽبى ئۆظ هَٗلىگَ لْٗىۋېزىلگَى ھبلسا ٗبضىزىلوىؽبى ) 

ٗبضارمبى ئۇ ربلالٗسۇ، لېىىي رَٗىي لىاللوبٗسۇ. ئىٌؽبًٌٔ ٗبضارمۇچٔ، ئَلۋٍرزَ، 

ئىٌؽبى ئۈچۈى ثىط ھبٗبد هىعأً ثَلگىلىگَى. ثَظٓ ٗۇًبى پَٗالؼْپلىطىسٍن 

ٗبضارمۇچىٌىڭ ثبضلىمىؽب ئىفىٌىپ، ئۇ ثَلگىلىگَى ھبٗبد هىعاًىؽب 

ئىفًَوَؼلىه ئَھوَللىك ثْلىسۇ. ئبلالھ ئبؼوبًالضًٔ، ظېوىٌٌٔ ۋٍ ئۇالضًىڭ 

ىبضؼب ( ٗبضاروىسٓ ئبضىؽىسىىٔ ًَضؼىلَضًٔ ئىچ پۇـمٔ ثْلؽۇى زٍپ ) ثى

(. ٗبضارمۇچىٌىڭ ئبچلىك ھېػ لىلوبٗسىؽبى، ئۇؼؽىوبٗسىؽبى،  13زۇذبى، ) 

لې٘ىٌچىلىمزب لبلوبٗسىؽبى، پۈرۈى ثۇالضزىي ذبلىٖ ثْلىفٔ ًَظٍضزٍ رۇرۇلؽبًسا، 

ئىٌؽبًٌىڭ ٗبضارمۇچىؽىؽب َٗرىۈظىسىؽبى ثىط ٗبذفىلىمزىي ؼۆظ لىلىؿ هۇهىىي 

 ئَهَغ.  
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الضًٔ پَلَد هبڭب ئىجبزٍد لىلىؿ ئۈچۈًال ٗبضارزىن. جىٌالضًٔ، ئىٌؽبً» 

ئۇالضزىي هَى ضىعىك رىلىوَٗوَى ۋٍ ئۇالضًىڭ هېٌٔ ئْظۇلالًسۇضۇـٌٔ 

 (. 47، 43ظاضى٘بد، « ) رىلىوَٗوَى 

ئۇًسالزب ًېوَ رَلَپ لىلىسۇ؟ ئۇثۇزىَ٘٘د... ئَپؽۇغ، وۈًىوىعزٍ 

ثْلۇپ، گۆؾ ۋٍ رىطًبق ئىٌؽبًالض ثىلَى ئىؽالم ئبضىؽىؽب رْؼبلالض لْٗۇلؽبى 

ثىطىسىي ئبٗطىپ ربـالًسٓ. ئۇضۇق رۇپطالؽىع، رۇپطاق ؼۇؼىع  –ثىط 

 ربـلىۋېزىلسٓ.  

 ثۇ رْؼبلالض ًېوىلَض ۋٍ رْؼبلالضًٔ پَٗسا لىلؽۇچىالض وىولَض؟

ئىٌؽبًالض » ـۇئبض رْالـمب وۆًۈپ لبلؽبًالضًىڭ ئبؼعىسىي چىممبى 

« پ ربـالًؽۇى رْؼبلالض! ٗبضارمبى رۈظۈهلَضگَ لًََد ثْلؽۇى! چېمى

زېگًَلَضزىي لبًچىلىه « ئىفًَسىن » ـۇئبضىٌٔ لْضلوبٕ رْۋلى٘بالٗسىؽبًالض، 

ًىؽجَرٌٔ ئىگىلَٗسۇ؟ ئَلۋٍرزَ، ًبھبٗىزٔ ئبظ ؼبًلىمٌٔ. ثۇ ئبظ ؼبًلىك 

ئبؼسۇضۇپ « رْؼبلالضًٔ » لًََرلَـىَ، « ثَـَضٓ رۈظۈهلَضًٔ » ئىچىسىي 

ؼبًىؽب ئۆرۈـزىي ثۇضۇى ثىط ًْلزىٌٔ ٗبذفٔ  ربـالـمب ربلىپ ثْلؽۇچىالضًىڭ

 ئبٗسىڭالـزۇضۋېلىؿ الظىن، ًَٗٔ ثبـالؾ ًْلزىؽىٌٔ. 
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 ْٗلبلؽۇى ثىطىٌچٔ رۈظۈم
 

 

ئىؽالهٌىڭ هَؼزبًىؽٔ، ئىؽالهٌىڭ هۇضرٔ، ھَرزب ئىؽالهٌىڭ لۇضثبًٔ 

ثىطىسىي پَضللىٌىسۇ. ثۇ  –لۇؾ ثىط ثْلۇؾ ثىلَى، ئىؽالهٌىڭ ئىٌؽبًٔ ثْ

 ثىع ئىؽالهٌىڭ ئىٌؽبًلىطٓ ئَهَغ. ،ًْلزىسىي ئېلىپ ئې٘زمبًسا

زٍٗسۇ. ثبـمب « هېٌىڭ ئبزىوىن » ئىؽالم ئۆظٓ رَضثى٘لىگَى وىفىٌٔ 

رۈظۈهلَضًىڭ، ثبـمب هَزًٍىَ٘رلَضًىڭ، ئًَئًَىۋىٖ جَهئىَ٘د ۋٍ هۇھىذ 

الهؽب ًىؽجَد ثېطىفٔ ھَلىمَرزىي رَضثى٘لَپ چىممبى وىفىلَضًىڭ ئۆظىٌٔ ئىؽ

ٗىطاق ثىط ئىؿ، ذبالغ. زۇً٘ب لبضاؾ ًْلزىؽىسىي، ًَٗٔ ـَذؽىٖ هۇئبهىلَ، 

پْظىزؽىَ٘، ئَذالق ۋٍ ئىٌىبغ لبربضلىك رَضٍپلَضزٍ وىفىٌىڭ ئۆظىٌٔ ئىؽالم 

ـَذؽىٖ رۈظۈهٔ ) وىفىلىه » ثىلَى ًىؽجَرلًَسۈضٍلىفٔ ئۈچۈى، ئۆظىٌىڭ 

 ۈضۈـٔ وېطٍن. ًٔ ـَوىللًَس«لبضىفٔ ( 

زېگًَسٍ ئَللىوىعگَ ضٍؼوىٖ ئۇؼذ لۇضۇلوىؽب ئىگَ ثْلؽبى « رۈظۈم » 

رۈظۈم وَلوىؽۇى. ئبلسٓ ثىلَى ٗبلؽۇظ وىفىلىه رۈظۈم، پطىٌؽىپ، 

ثَلگىلىوىلَضًٔ، ًَٗٔ ئۆظىوىع رۈظگَى، وىفىگَ ذبغ رۈظۈم ھَلمىسٍ ؼۆظ 

م ـۇؤ، رۈظۈهٌٔ لىلىۋارمبًلىمىؤٌ چۈـىٌفىڭالضًٔ ئۈهىس لىلىوَى. ئًَسىفَ

ئۆظگَضرىؿ، ئۇًٔ ئبؼسۇضۇپ ربـالؾ ھَلمىسٍ جبض ؼېلىۋارمبى ثىعلَض ئَڭ 

ثبـزب ئۆضۈپ ربـالؾ ظۆضۈض ثْلؽبى رۈظۈهٌىڭ ئۆظىوىعزىىٔ وىفىلىه رۈظۈم، 

لبضاؾ ئىىًَلىىىسىي ثىرَۋٍض ٗۈضىۋارىوىع. ھَرزب  -ًَٗٔ وىفىلىه زۇً٘ب 

پ چىمزۇق. ثىع، ثىع ثىلَى ئىؽالم ئۆضۈهَوچٔ ثْلؽبى ثۇ رۈظۈهلَضًٔ ثىع لۇضۇ

 ئبضىؽىؽب لْٗۇلؽبى رۇًجٔ ۋٍ ئَڭ چْڭ رْؼبلؽۇهىع.   

ئۇًسالزب، ھَهوَٗلًٌَٔ ثۇ رۈظۈهٌٔ ئبؼسۇضۇپ ربـالـمب چبلىطىوَى. ثۇ 

رب ئۆظ ئىپبزىؽٌٔ ربپمبى وَلىوَئٔ «ال ئىالھَ ئىللَلالھ » چبلىطىك 

رَلَظظاؼىسۇض. ثۇ جبھبلَد  ئىالھ ْٗق (ًىڭ –رَۋھىسزىىٔ ًَـىٖ ) ال ئىالھَ 

وَثىؽىسىٌوۇ ذبضاپ ھبلؽب چۈـۈضۈپ لْٗۇلؽبى ٗۈضٍولىطىوىعزىىٔ پۈرۈى 

زې٘ىفٌىڭ، ئۇالضؼب لبضـٔ ئىؽ٘بًٌىڭ ۋٍ ضٍد لىلىفٌىڭ « ٗبق! » ئىالھالضؼب 

 رَلَظظاؼىسۇض.  
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ئبًسىي ؼىعًٔ ئۆظ رۈظۈهىوىعًٔ لۇضۇـمب، ًَٗٔ وَلىوَئٔ رَۋھىسًىڭ 

لؽبى ئىؽپبد ) ئىللَلالھ (لب چبلىطىوَى. ئۆظ رۈظۈهىوىعًٔ ًََٗ ثىط ٗېطىؤ ثْ

 لۇضۇـزىي هۇززىئبم، ئبلسٓ ثىلَى ٗۈضٍن زۆلىزىٌىڭ لۇضۇلىفىسۇض. 

ؼبھبثىلَضًىڭ وىوٌىڭ ئَۋالزلىطٓ ئىىًَلىىىٌٔ ؼْضاٗؽىع. ئۇالض 

ئىؽالهسىي ثۇضۇًمٔ ـېطىه ئَلىسىٌىڭ ئىٌؽبًلىطٓ ئىسٓ.  ئبلالھ ضٍؼۇلٔ 

 ؼىگَ چبلىطزٓ: ئۇالضًٔ ثىط ًَض

لۇلۇ ال ئىالھَ ئىللَلالھ، رۇـلىھۇ ) ال ئىالھَ ئىللَلالھ زٍڭالض، » 

زېسٓ، ًىجبرلىممب « ال ئىالھَ ئىللَلالھ » ئۇالضهۇ «. ًىجبزلىممب ئېطىفىڭالض (! 

ئېطىفزٔ. ثىعهۇ ـۇًىڭؽب ئْذفبؾ ـَوىلسٍ زٍٗوىع، ثىط لېزىن ئَهَغ، هىڭ 

ثىعًٔ ئۆظ جبھىلى٘ىزىوىعزىي لۇرمۇظهبٗسۇ؟  لېزىن زٍٗوىع. ثۇ ؼۆظ ًېوَ ئۈچۈى

 ثۇ ؼْئبلٌٔ ؼْضاٗؽىع، ؼْضىفىڭىع وېطٍن. 

ثۇًىڭ جبۋاثىٌٔ ثېطىفزىي ثۇضۇى، ئبلسٓ ثىلَى رَۋھىسًىڭ ؼبھبثىلَضزٍ 

پَلَد ٗبزا ئې٘زىلؽبى ثىط ـۇئبض ئَهَغ، ثَلىٔ ثىط ھبٗبد ـَولٔ، پَلؽَپَ 

ثَلىٔ ـَذؽٌىڭ پۈرۈى  ئَهَغ رۇضهۇؾ، ثىط هېزبـىعىه ھَلىمَد ئَهَغ،

ۋۇجۇزٓ ثىلَى رَؼلىن ثْلؽبى ثىط ھَلىمَد ئىىًَلىىىٌٔ چۈـۈًۈپ ٗېزىؿ 

 وېطٍن.  

رَۋھىسًىڭ ـَذؽزىىٔ ًبهبًَٗسىؽٔ ثْلؽبى هېڭَ، ٗۈضٍن ۋٍ ثىلَن 

ثْلىفٔ « هۇۋاھھىذ » ثىطلىىىٌىڭ ـَوىللًَسۈضۈلىفٔ وېطٍن ئىسٓ. ًَٗٔ 

َؼَضضۇپٔ ) ئىفلىزىؿ وېطٍن ئىسٓ. هۇئوىي وىفٔ ئبلسٓ ثىلَى ر

ئَضوىٌلىىٔ ( ئۆظىگَ ئبئىذ ثْلؽبى ـَذؽى٘ىزىٌٔ پبضچىالًؽبى، ثۆلۈًۈپ 

وَرىَى ھبلَرزىي لۇرمۇظۇـٔ وېطٍن ئىسٓ. چۈًىٔ ئىٌؽبًٌىڭ ئۆظ 

هَۋجۇزى٘ىزىسٍ ئَهَلى٘لَـزۈضٍلوىگَى رَۋھىسًٔ رىلٔ ثىلَى ئې٘زىفٔ 

ثبـزىىٔ هۇززىئبؼٔ ھېچمبًساق ًَضؼىٌٔ ئۆظگَضرَلوَٗززٔ. رَۋھىسًىڭ ئَڭ 

ـَذؽٌىڭ ئۆظٓ ثْلۇپ، ئۇ، جَهئىَ٘رزَ رَزثىملىٌفزىي ثۇضۇى ـَذؽٌىڭ 

 ئۆظىسٍ رَزثىملىٌىسۇ. 

ئبـىبضٍ ھبلسا پبھىفربًب  –ئۆظ ۋالزىسا لىعىل رۇؼلىك چىسىطالض ئْچۇق 

هًَىؽىٌٔ ثىلسۈضٍرزٔ. ھبضاهعازىلَضًىڭ ًَؼَثٔ چَن ربـالؾ ئۇؼۇلٔ 

ظ ئبضلىلىك ئۆظٓ ثىلَى ظىٌب لىلؽۇچىالضزىي ثىطىٌٔ ئبضلىلىك ئبٗطىالرزٔ. پَضٍ

ھبضاهعازىٌىڭ زازىؽٔ ؼۈپىزىسٍ وۆضؼىزىلىفٔ ًىىبھ رۈضلىطىٌىڭ ثىط رۈضٓ 

ؼۈپزىسٍ لْثۇل لىلىٌبرزٔ. جبھىلىَ٘د هَظگىلىسىىٔ ئَضٍپلَض لىع پَضظًٍزىٌٔ 

رىطىه پېزٔ وۆهۈۋېزىؿ جىٌبٗىزىٌٔ ئۆظ ئىرزى٘بضلىمٔ ثىلَى لىلوبٗززٔ، 
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ًۇهۇؼٔ ثبض وىفىلىطٓ ئۆظلىطىگَ ذبغ ثۇ  –ٍرزَ. جبھىلىَ٘رٌىڭ ئبض ئَلۋ

رۇٗؽۇؼٔ ؼَۋٍثىسىي، ظىٌبؼب پېزىپ لبلوىؽۇى زٍپ لىع « ًۇهۇغ » ئبظؼۇى 

پَضظًٍزلىطىٌٔ رىطىه وۆهۈۋېزَرزٔ. ئۇالض جبھبلَد زېڭىعؼب ؼَضق ثْلؽبى 

سٍ لىع ثْلۇپ، جىٌبَٗد ٗىالًىؽب هَھىَم ٗېپىفمبًىسٓ. ثَظىلَضًىڭ ًَظىطى

پَضظًٍزلىطىٌٔ ثۇًساق ئَذاللؽىعلىك ئىچىسٍ وۆضۈؾ، پَضظًٍذ لبرىلٔ 

 ثْلۇـزىٌوۇ ثَن ئېؽىط ئىؿ ئىسٓ.  

ئَذاللؽىعلىك هبًب هۇـۇًساق ئۇچىؽب چىممبى ثىط ضاٗۇًسا، ئبلالھ ضٍؼۇلٔ 

وىفىلَضًٔ ئَذاللمب چبلىطهىسٓ. چبلىطؼبى ثْلؽب، ثَلىىن ـېطىىىَ چىڭ 

« ًۇهۇؼلۇق هۇـطىىالض  –ئبض » لؽىعلىمزىي لبچمبى ٗېپىفمبى ھبلسا ئَذال

 زٍضھبل لْثۇل لىالرزٔ. لېىىي ئبلالھ ضٍؼۇلٔ رَۋھىسوَ چبلىطزٓ: 

 «.ال ئىالھَ ئىللَلالھ زٍڭالض، ًىجبزلىممب ئېطىفىڭالض! » 

لَٗؽَض ) ضىن پبزىفبھٔ ( ۋٍ وىؽطا ) پبضغ پبزىفبھٔ (ًىڭ ئىؽزىالؼىؽب 

ْلؽۇى، ئۇظۇى زاۋاهالـمبى ۋٍ ًۇضؼۇى جبًؽب ئْچۇق، ؼى٘بؼىٖ ثىطلىىزىي ٗ

ظاهىي ثْلؽبى ئىچىٔ ئۇضۇؾ، رْلۇًۇؾ ۋٍ زۈـوًَلىه ثىلَى رْلۇپ ربـمبى 

ثىط هۇھىززب، ئبلالھ ضٍؼۇلىٌىڭ ؼى٘بؼىٖ ثىطلىه ۋٍ ئىجزىوبئىٖ هَۋلَ ۋٍزٍ 

لىلىسىؽبى ثىط چبلىطىمٔ رېرىوۇ چْڭ رَؼىط لْظؼى٘بالٗززٔ. زۆلَد ثۇرىٌىڭ 

» زٍۋضزىوۇ ذۇززٓ ثۈگۈًىىسٍن ئىگىلىسىؽبى زۆلَرپَضٍؼذ  ئبلسىسا ئۇ

چىمبرزٔ. ۋٍرَى، هىللَد، ثبٗطاق، زۆلَد ئۈچۈى چبلىطىك « هىللَرچىلَض 

هۇـَلمىزٔ رېرىوۇ ئبظ ثْالرزٔ. لېىىي  لىلؽبى ثْلؽب، ثَلىىن زٍۋٍرٌىڭ

 ئۇًساق لىلوىسٓ. زٍۋىزٔ ًَٗىال: 

 ثْلؽبًىسٓ.« لۇلۇ ال ئىالھَ ئىللَلالھ، رۇـلىھۇ! » 

 –ظۇلۇهٌىڭ ھَض رۈضٓ هَۋجۇد ثْلؽبى، لۇللۇق ئَۋج ئېلىۋارمبى، ھَق 

ربضاج لىلىٌؽبى، ئبظ ؼبًلىمٌٔ رَـىىل  –ھْلْق ۋٍ ئَضوىٌلىه ربالى 

لىلىسىؽبى ظٍضزاضالض رَثىمىؽٔ ئبجىعالضًٔ ئېعىپ ئېىىؽپبالربرؽىَ٘ لىلىۋارمبى 

 –بالربرؽىَ٘ ۋٍ لې٘ىي ظۇلۇم، ئېىىؽپ» ثىط جَهئىَ٘رزَ، ئبلالھ ضٍؼۇلٔ 

ـۇئبضٓ ثىلَى هَٗساًؽب « لىؽزبلمب رْذزب!... ھَق، ھْلْق ۋٍ ئَضوىٌلىه... 

چىمبالٗززٔ. لېىىي ثۇًساق لىلوىسٓ. وىفىلَضًٔ رَۋھىسوَ، پَلَد ۋٍ پَلَد 

 رَۋھىسوَ چبلىطزٓ. 

هىللَرٌٔ ئىجزىوبئىٖ ئْضۇًؽب ئىگَ لىلىپ، ؼى٘بؼىٖ ثىطلىه 

زٍپ، ئَزٍپ « رْذزب » ىؿ ئىسٓ. ئَذاللؽىعلىممب ـَوىللًَسۈضۈؾ ٗبذفٔ ئ

ئَذالق لبئىسىلىطىٌٔ ئْهۇهى٘الـزۇضۇـمب چبلىطىفوۇ ٗبذفٔ ئىؿ.  -
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ثْلۇپوۇ، ظۇلۇم ۋٍ ھَلؽىعلىك ئۇچىؽب چىممبى ثىط جَهئىَ٘رزَ ئبزالَد، ھَق 

ھْلْلمب ضىئبَٗ لىلىؿ، هَظلۇهالضًٔ ھىوبَٗ لىلىؿ، ئېعىفٌٔ رۈگىزىفىَ  –

 لىمَرَى رَلسىطلَـىَ الٗىك ثىط ئىؿ ئىسٓ.چبلىطىفوۇ ھَ

لېىىي ثۇالضًىڭ ھَهوىؽٔ ھَلىمَرٌىڭ ثىطٍض پبضچىؽٔ ئىسٓ. رَۋھىس، ثۇ 

َٗضزٍ رىلؽب ئبلوىؽبى ۋٍ رىلؽب ئېلىپ ئۆرىَى ٗبذفىلىمالضًٔ جَم لىلىفٌىڭ 

ۋٍ ثبضلىك ٗبهبًلىمالضًٔ، چبوىٌىلىمالضًٔ ؼۈپۈضۈپ ربـالـٌىڭ، ئبلسىٌٔ 

لب زٍۋٍد «ال ئىالھَ ئىللَلالھ » ئىسٓ. ئَؼلىسٍ  ئېلىفٌىڭ ئىؽؤ

ٗبهبًلىمزىي ٗبذفىلىممب، چبوىٌىلىمزىي گۈظٍللىىىَ، ئَذاللؽىعلىمزىي 

ثبـزبللىمزىي ئىٌزىعاهچبى ثْلۇـمب  –ئَذاللمب، ظۇلۇهسىي ئبزالَرىَ، ثبؾ 

« ال ئىالھَ ئىللَلالھ » چبلىطىؿ ئىسٓ. ئۇالضهۇ ثۇًٔ چۈـًَگًَلىىٔ ئۈچۈى 

ثۇًٔ ھبٗبرىؽب رَزثىملىسٓ، رَۋھىسًٔ ثىط ھبٗبد زٍؼزۇضٓ لىلسٓ ۋٍ  زېسٓ،

رْۋالپ لْٗوىسٓ. « ـۇئبضىٌٔ » ًىجبرلىممب ئېطىفزٔ. ئۇالض پَلَد ثۇ ئىفٌىڭ 

ثۇ پَلَد ثىط جۈهلَ ؼۆظ ئىسٓ. ئَگَض ثۇ ؼۆظًٔ ئې٘زىؿ ھبٗبد ـَولىٌٔ 

ىؽٔ زٍضھبل ئۆظگَضرىؿ زېگَى هًَىگَ ئىگَ ثْلوىؽبى ثْلؽب، ئۇالضًىڭ ھَهو

ئې٘زبرزٔ ۋٍ ثۇضۇًمٔ ھبلىزٔ ثْٗىچَ ٗبـبۋېطٍرزٔ. ئَهَلىَ٘رزَ ئىفٌىڭ 

 ثۇًساق ئَهَؼلىىىٌٔ لۇضئبى ثىعگَ هۇًساق ثبٗبى لىلىسۇ:

زٍپ لْٗۇؾ ثىلًَال ؼىٌبلوبٕ رَضن « ئىوبى ئې٘ززۇق » ئىٌؽبًالض 

 (. 3ئًَىَثۇد، ئېزىلىوىع، زٍپ ئْٗالهسۇ؟ ) 

لىطىگَ، ثىط رَپَوىۇض ـَولٔ لَلىپبز ؼۈپزىسٍ ئۇالض رَۋھىسًٔ ثىط ئېزىم

ؼۈپزىسٍ هېڭىؽىگَ، ثىط ھَضىىَد ؼۈپىزىسٍ ثَزىٌىگَ، ثىط ھبٗبد ـَولٔ 

ؼۈپزىسٍ رۇضهۇـىؽب، ثىط زۇً٘ب لبضاؾ ؼۈپىزىسٍ جَهئى٘زىگَ ھۆوۈهطاى 

ئۆظ ضّلىٌٔ جبضٓ « رَۋھىس » لىلؽبًىسٓ. ثۇًساق ثْلوىؽبى رَلسىطزٍ 

سًىڭ رَۋھىس ثْاللىفٔ، ئبلسٓ ثىلَى ذىزبپ لىلىٌؽبى لىلسۇضالوبٗززٔ. رَۋھى

وىفىسٍ ھَهوَ رَضٍپزىي ئىجطا لىلىٌىؿ ثىلَى هۇهىىي ثْلىسۇ. ؼبئبزٍد 

چبلىطىمٔ، ئىٌؽبًالضًٔ جبھبلَد زٍپ ئبربلؽبى ثۇضۇًمٔ ھبٗبرٔ ثىلَى ثْلؽبى 

ڭ هۇًبؼىۋىزىٌٔ ثىط لېزىوسا ئۈظۈپ ربـلىؽبًىسٓ. ثۇًٔ لىاللوىؽبًالض رَۋھىسًى

ئَۋظٍللىىىٌٔ ئَثۇ جَھىلٌىڭىىگَ ئْذفبؾ ئَللٔ ثىلَى ثىلگَى ثْلؽىوۇ، 

ئبثسۇلالھ ثىي ئۇثََٗ٘گَ ئْذفبؾ رىلىسا ئىمطاض لىلؽبى ثْلؽىوۇ، ئۇهََٗ٘ ثىي 

ؼبلزمب ئْذفبؾ ئَللٔ ثىلَى رًْۇپ َٗرىَى، رىلٔ ثىلَى ئىمطاض  –ئَثىػ 

َلسىطزىوۇ، ئۆظىٌٔ ئۇ ٔ ثىلَى ئىفًَگًَلىىىٌٔ ئىوب لىلؽبى رلَلىپلىلؽبى، 
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ثْاللوىؽبى ثْلؽب، هۇئوىي « هۇۋاھھىذ » ھَلىمَرىَ ربپفۇضهىؽبى، 

 لبربضىسىي ھېؽبثالًوىؽبى ۋٍ چَرىَ لېمىلؽبًىسٓ. 

ثْلۇـٌٔ « ئىؽالهٌىڭ ئىٌؽبًٔ » هبًب ثۇ ًَؼىل، ًَٗٔ ؼبھبثىالض 

هۇـۇًساق ـَوىلسٍ لْلؽب وَلزۈضگًَىسٓ. رَۋھىسًٔ ئبلسٓ ثىلَى ؼۆظ، 

رۇٗؽۇ ۋٍ رَپَوىۇضلىطىؽب ھبوىن لىلىؿ ئبضلىلىك ئۆظ  –ىَد، ھېػ ھَضى

 ـَذؽى٘ىزىسٍ ئَهَلى٘لَـزۈضزٓ.

ثىع ئىؽالهٌىڭ هَؼزبًىلىطٓ، ھَرزب لۇضثبًلىطٓ ثْلسۇق. لېىىي رېرٔ 

ئىؽالهٌىڭ ئىٌؽبًلىطٓ ثْاللوىسۇق. چۈًىٔ، ئبلالھ ئىٌؽبًٌٔ ئۈؼزىسٍ لىلىپ 

 ( رېرٔ ربپبلوىسۇق.  7ىزبض، ئىٌفٗبضارمبى ئبلزۇى رَڭپۇللۇلٌٔ ) 
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 ئىٌؽبًالض ۋٍ لۇضثبًالض

 

ٔ ْٗق ثبـالض ثىلَى رْلۇپ لَلىپلَض ۋٍ لَلىپجَهئى٘زىوىع ثېفٔ ْٗق 

ربـمبى ثْلۇپ، ھېؽؽى٘بد، رَپَوىۇض ۋٍ ھَضىىَد رَڭپۇڭلىمىٌٔ 

َوىللًَسۈضٍلوىگًَلَض ئۆظٓ رًْۇپ ـَوىللًَسۈضٍلوىسۇق. ثۇ رَڭپۇللۇلٌٔ ـ

َٗرىَى ھَلىمَد پبضچىؽىسا چَوزىي ئېفىپ وَرزٔ. ثۇ ئَھۋال 

 رَڭپۇڭؽىعلىمٌىڭ رَثىئىٖ ًَرىجىؽٔ ئىسٓ.  

رَۋھىسًٔ پبضچىالؾ، ذۇززٓ ؼۇًٔ ئېلېوېٌېزالضؼب ئبٗطىفمب ئْذفبٗسۇ. 

ئىجبضٍد ؼۇًٔ ئېلېوېٌىزالضؼب ئبٗطىؽبى ۋالزىڭىعزا ھىسضّگىي ۋٍ ئْوؽىگىٌسىي 

ثىطؼٔ وۆٗگۈچٔ، ًََٗ ثىطؼٔ وۆٗسۈضگۈچٔ ئىىىٔ گبظؼب ئبٗلىٌىسۇ، ؼۇزىي 

ئَؼَض لبلوبٗسۇ. ھَرزب ؼۇًىڭ ئَؼلٔ ذبضاوزېطىٌىڭ ئَوؽىچَ ثىط ئَھۋال 

ئْرزۇضىؽب چىمىسۇ. ئۆچۈضۈؾ ذۇؼۇؼى٘ىزىگَ ئىگَ ثْلؽبى هبززا، ثۇ لېزىن 

 وۆٗىسىؽبى ۋٍ وۆٗسۈضىسىؽبى هبززىؽب ئبٗلىٌىسۇ.

ىس ھَلىمىزىٌىڭ پبضچىلىٌىفىوۇ ثَظىسٍ ثۇًىڭسىٌوۇ لْضلۇًچلۇق رَۋھ

ئبلىۋٍرلَضًٔ وَلزۈضۈپ چىمىطىسۇ. ثىط ئىٌؽبًسا هۇجَؼؽَهلَـىَى ثىلَن، 

ٗۈضٍن ۋٍ ئَلىلٌٔ ثىطلىىزَ ئىفلَروَٕ پبضچىلىۋٍرىَى چۈـًَچَ، ثۇالضًٔ ثىط 

 ثىطىگَ لبضـٔ رْلۇًۇـىسىؽبى ھبلَرىَ وَلزۈضۈپ لْٗىسۇ. ثۇ ذىل –

پبضچىلىٌىؿ وىفىٌىڭ ئۆظىسٍ ثبـالًؽبى ثْلۇپ، ثۇًساق چۈـًَچىسىىٔ 

ھَلمىسٍ ؼۆظ « ۋٍھسٍد ) ثىطلىه ( » وىفىلَض ثىلَى رْلؽبى جَهئىَ٘رزَ 

ھېؽبثلىٌىسۇ. چۈًىٔ ۋٍھسٍرٌىڭ ئۇل رېفٔ ئىٌؽبى « ئَٗىت » لىلىؿ 

ًٔ وىفىلىىىسٍ «رَۋھىس » ئىسٓ. ثىط ـَذىؽزَ ۋٍھسٍد هًَىؽىگَ وَلگَى 

ۋٍھسٍد » ۇجَؼؽَهلَـزۈضٍلوىگَى، ۋۇجۇزىسىىٔ ئْضگبًالض ئبضىؽىسا ه

ًٔ ـَوىللًَسۈضٍلوىگَى وىفىلَضًىڭ ئۆظ ئبضا ئىززىپبللىمىسىي ؼۆظ لىلىفٔ «

ثىھۇزٍ. رَپطىمىچىلىمٌٔ پبضاظىزمب ئْذفبؾ ۋۇجۇزىسا ئېلىپ ٗۈضگَى، ئَللٔ 

ـالضؼب ٔ ھَض ۋالىذ رۈگىوَغ جىسٍل، ؼۈضوىلىؿ ۋٍ رْلۇًۇلَلىپثىلَى 

رۇٗؽۇؼىٌٔ ئَللٔ ثىلَى ثبـمۇضالوىؽبى، ھېؽؽى٘بد  –ؼَھٌَ ثْلؽبى، ھېػ 

ۋٍ ئَلىلٌٔ ھَضىىىزٔ ثىلَى ئَپلَـزۈضٍلوىگَى وىفىلَض ثىلَى رْلؽبى ثىط 

جَهئىَ٘رزَ، لىلىفمب رېگىفلىه ئَڭ هۇھىن ئىؿ، ٗىطالزىىٔ زۈـوًَگَ 
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زبى لىلىؿ لبضـٔ ـۇئبض رْالؾ ئَهَغ، ـَذؽى٘ىزىوىعگَ رَۋھىسًٔ ؼۇل

 ئىسٓ. 

ضٍؼۇلۇلالھٌىڭ رىلىسىي «. ھَززىسىي ئبـمۇچىالض ھبالن ثْلسٓ » 

هۇؼلىوسا ًَلىل لىلىٌؽبى ثۇ ذَۋٍض، ئْهۇهىٖ ثىط لبًۇًٌىڭ ئَڭ ٗبضلىي 

ئىپبزىؽٔ ثْلۇپ،  ئىؽالم ھَضىىىزٌىڭ هًَؽۇپلىطٓ ثىطٍض لۇضثبى ثْلىۋارىسۇ. 

ثى٘ىٌىڭ ًَرىجىؽىسٍ ثېطاۋ ئۆؼۈپ ٗېزىلىؿ جَضٗبًىسىىٔ ثىط رَضٍپلىوَ رَض

پبضچَ ھبلسا ثبٗمبۋارىسۇ ۋٍ ئۆظٓ ثبٗمىؽبى ھَلىمَرٌىڭ  –ھَلىمَرٌٔ پبضچَ 

ثىط پبضچىؽىٌٔ ھَلىمَرٌىڭ زٍل ئۆظٓ زٍپ لبضىوبلزب ۋٍ وۆضؼَروَوزَ. 

گَضچَ ثۇ ٗبهبى ؼَضٍظزٍ لىلىٌوىؽبى ثْلؽىوۇ، ئېلىپ وَلگَى ظى٘ىٌٔ ئېؽىط 

 ثْلوبلزب.  

ثىطىسىي  -ثىلَى، ھَلىمَرزىي ثىط پبضچىٌٔ ثبٗمبؾ ثىط  ھَلىمَرٌٔ ثبٗمبؾ

رۈپزىي پَضللىٌىسۇ. ھَهوىسىي ذَرَضلىه ثْلؽبى رَضىپٔ ئۆظٓ ثبٗمىؽبى 

پبضچىٌٔ وۆوىَ وۆرۈضگَى ۋالىززب ھَلىمَرٌىڭ ًََٗ ثىط پبضچىؽىٌٔ ثبـمىالض 

ثبٗمىؽبًلىمٔ ئۈچۈى ئۇًٔ وۆضهَؼىَ ؼېلىؿ، ھَرزب ئۇًىڭؽب لبضا ؼۆضوَؾ 

ۇپ، ثۇ ئَھۋال وىزبپ لۇضثبًلىطٓ، رَؼجىھ لۇضثبًلىطٓ ۋٍ لْضال ثْل

لۇضثبًلىطىسىي ئىجبضٍد ئۈچ ذىل لۇضثبًالضًىڭ ئْرزۇضىؽب چىمىفىؽب ؼَۋٍپ 

 ثْلوبلزب.

 وىزبپ لۇضثبًلىطٓ

 

وىزبپ، ذبغ ئىؽىن ـَولىسٍ رىلؽب ئېلىٌؽبًسا لۇضئبًٌٔ وۆضؼىزىسۇ. 

لؽىوۇ، ئۇًىڭ ھىساَٗد ۋٍ ضٍھوَد گَضچَ ئۇ ھىساَٗد ۋٍ ضٍھوَد ثۇلىمٔ ثْ

(. ئۇًٔ پَلَد ئْلۇؾ  3ثَلَضٍ،  ) ثْلىفٔ ھَهوَ وىفٔ ئۈچۈى ئَهَغ

ٗبؤ لْلىسا، ئۆٗىسٍ، ٗبزىسا، وىزبپ جبظىؽىسا ؼبلالؾ ھىساَٗد ۋٍ 

 ضٍھوَرىَ ًبئىل ثْلۇـٌىڭ وبپبلىزٔ ئَهَغ.  

، ًَٗٔ ئبلالھزىي ئبلالھ وۆضؼَرىَى «ھۇزٍللىل هۇرزَل٘ىي » ئۇ 

ـَوىلسٍ لْضلمبًالض ئۈچۈى، ئۇلۇھىَ٘٘د، ضۇثۇثىَ٘٘د ۋٍ ئۇثۇزىَ٘٘د 

چۈـًَچىؽىگَ ئىگَ ثْلؽبى وىفىلَض ) هۇرزَلى٘ي ( ئۈچۈى ھىساَٗد 

لىلؽۇچىسۇض. هۇئوىٌلَض ئۈچۈى ـىپب ثْلؽبى لۇضئبى، ظالىوالضًىڭ گۇهطاھلىمىٌٔ 

 (. 33ئىؽطا، ئبـۇضىسۇ ) 
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ضًىڭوۇ ذَرَضلىه ثىط ضاٗۇًٔ لۇضئبًسىي ئىجبضٍد ثىط ئىالھىٖ ذَۋٍ  

ثْلؽبى ثْلؽب، ھَض جَھَرزىي لۇضئبًؽب رَڭ ثْاللوبٗسىؽبى ثبـمب 

 وىزبپالضًىڭوۇ زٍضىجىؽٔ هۇھبوىوَ لىلىٌىفٔ وېطٍن. 

گَضچَ ثۇ هَؼىلَ رېوىوىعؼب هۇًبؼىۋٍرؽىع ثْلؽىوۇ، ئَؼىَضرىفٌىڭ 

ك ـَوىلسٍ پبٗسىؽٔ ثبض زٍپ لبضاٗوَى. لۇضئبًٌىڭ ھبٗبرىوىعزا ئۆظىگَ الٗى

لۇضئبًؽب ثبـمب هَزًٍىَ٘رلَضًىڭ  -ئْضۇى ئېلىفٔ ئۈچۈى ظۆضۈض ثْلؽبى ًَضؼَ 

» ثىلَى لبضاـٌىڭ ئْضًىؽب،  لَلىپئىؽزىالؼىؽب ئۇچطاپ وَرىَى ثىط هېڭَ ۋٍ 

ثىلَى لبضاؾ ۋٍ «  لَلىپؼبپ ئَلىل ۋٍ » ثىط هېڭَ ثىلَى،  ًَٗٔ « ئۇهوىٖ 

ٍ هٌََٗرچىلىه لبپالپ وَرىَى وىطلًَگَى ۋ لَلىپئْلۇؾ وېطٍن. ئَگَض 

 ثْلؽب، ئىچىگَ لْٗۇلؽبى ؼىعا ھَضلبًچَ ئېؽىل ثْلۇپ وَرؽىوۇ ثۇظۇلىسۇ.  

ثىع ئَؼلىسٍ وىزبثٔ ثبض ثىط زىٌٌىڭ، وىزبثٔ ثبض ثىط هَزًٍىَ٘رٌىڭ ًَؼلٔ. 

ئَهوب رېرٌىىب هَھؽۇالرلىطىٌٔ رۇرېن، هۇظىه ۋٍ رًَزَضثىًَ٘ٔ ٗېطىن ٗبلىڭبچ 

َرچىلىىىسىىٔ ثىط هۇًبجبرمب ئبٗالًسۇضؼبى، ظاهبًىۋىٖ زۇً٘ب ضاھىپالضًىڭ ضى٘بؼ

ثىط ًَؼىل رَضثى٘لَپ « وىزبپؽىع » لبضاـٌىڭ هَھؽۇالرٔ ثْلؽبى 

 چىمىۋارىوىع. 

وىزبپ، ثىلىوٌىڭ ثىطزىي ثىط َٗرىۈظگۈچىؽٔ ثْلوىؽىوۇ، ئَڭ لَزىوىٖ ۋٍ 

لسۇضۇپ لىووىزىٌٔ ْٗلبروبٗسىؽبى َٗرىۈظگۈچىلىه ضّلىٌٔ ھبظىطهۇ جبضٓ لى

وېلىۋارىسۇ. وىزبپٌىڭ رَضثىَ٘لَؾ وۈچٔ ثْلؽبًسٍن، ثۇظۇؾ وۈچىوۇ ثبض. ھَض 

َٗرىۈظىسۇ زېگىلٔ ثْلوبٗسۇ، ئَۋٍرزَ. « ثىلىن » وىزبپٌٔ ھَض زائىن 

جبھبلَروۇ ثَظىسٍ وىزبپالض ئبضلىلىك ٗېزىپ وېلىسۇ. زۋضىوىعزىىٔ جبھبلَد 

ۇ ثْلؽب وېطٍن. ثىطٓ ثىلَى لَزىوىٔ جبھبلَد ئبضىؽىسىىٔ پَضق ثَلىىن ث

وىزبپؽىع جبھبلَد، ًََٗ ثىطؼٔ وىزبثٔ ثبض جبھبلَد. ثَظىسٍ وىزبثٔ ثبض 

جبھبلَرٌىڭ وىزبثؽىع جبھبلَرزىٌوۇ لْضلۇًچلىك ئىىًَلىىىٌىڭ رىپىه 

 ئۆضًَولىطىٌٔ زٍۋضىوىعزٍ وۆضىۋارىوىع.  

ثىع ثبرىلٌىڭ ئْلۇؼبى ۋٍ ئْلۇهىؽبى، وىزبثٔ ثبض ٗبؤ وىزبثٔ ْٗق 

ؽىٌٔ ثىط رَضٍپىَ لبٗطىپ لْٗۇپ، وىزبثٔ ثبض ثىط زىي ئَھلٔ ثْلؽبى ھَهوى

هۇؼۇلوبًالضزىي ثَظىلَضًىڭ وىزبپ هَؼىلىؽىسٍ چۈـۈپ لبلؽبى ثىٌْضهبل 

 ئَھۋالىؽب ثىط لبضاپ ثبلبٗلٔ. 

هَزًٍىَ٘د َٗرىۈظگۈچىؽٔ ثْلؽبى وىزبپ، ئْلۇؾ ھَضىىىزٔ ثىلَى ثىطگَ 

الؾ، ثىلىؿ ۋٍ ئَهَل لىلىؿ ئَللىوىعگَ وېلىسۇ. ئْلۇؾ ۋٍ رَزثىم

ئبضىؽىسىىٔ ثبؼلىٌىؿ ئۈظۈپ ربـالًؽبى ثْلؽب، ثۇًىڭ ثبؾ جىٌبَٗرچىؽٔ 
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وىزبپ ثْلوبٗسۇ، ئَلۋٍرزَ. وىزبپٌٔ ئبـمۇًلۇلٌىڭ ۋاؼزىؽٔ لىلىۋالؽبًالضؼب 

ضًٍجىپ وىزبپالضًٔ ئَٗىپلَـٌٔ، ذۇززٓ ئبَٗرلَضًٔ ئۆظٓ هًَپَئَرٔ ئۈچۈى 

ظٍپلىٌىپ، پۈرۈى لۇضئبًٌٔ ٗبؤ زّضا ئىچىپ ئىفلَرىَى ؼىھىطگَضلَضگَ ؼَ

 ئۆظىٌٔ ئۆلزۈضۋالؽبًالضؼب لبضاپ، زّضىٌٔ چَولىگَى ثىوًَىلىىىَ ئْذفىزىوَى. 

ئۈچۈى زٍل جبٗىسا ثىط ئْذفىزىؿ « وىزبپ لۇضثبًلىطٓ » ثۇ زّضا ؼۆظٓ 

ثْلسٓ. ثۇ رۈضزىىٔ وىفىلَض وىزبثٌٔ، ثىط زّذزۇض ًبظاضىزٔ ئبؼزىسا 

ثىوبضًىڭ ئبڭلىك ـَوىلسٍ ئىؽزىوبل لىلىۋارمبى زّضىؽىؽب زاۋالىٌىۋارمبى 

ئْذفبؾ ئَهَغ، زٍل ئَوؽىچَ زّضا زٍپ ئبربلؽبى ھَهوَ ًَضؼىٌٔ 

 َٗٗسىؽبى وىفىسٍن ئىفلىزىسۇ. 

وىزبپ ثۇ ذىل وىفىلَض ئۈچۈى ئْلۇپ ٗېڭىلىك ٗبضىزىسىؽبى هًَجَ 

ـًَچىسٍ، ئَهَغ، ئَوؽىچَ ئْلۇپ رۈگىزىلىسىؽبى ئىؽزىوبل ثْٗۇهٔ. ثۇ چۈ

ثىط وىفٔ لبًچىلىه وىزبپ ئْلۇؼبى ثْلؽب، ئۇ ـۇًچىلىه ؼَۋى٘ىؽٔ ثبض 

وىفٔ ثْلۇپ ھېؽبثلىٌىسۇ. ثۇ وىفىسىي ًېوَ ئْٗالۋارمبًلىمىٌٔ ثىلوَوچٔ 

ثْلؽىڭىع، ئَڭ ئبذىطلٔ لېزىن ئْلۇؼبى وىزبثىٌىڭ ئىؽوىٌٔ ؼْضىفىڭىع 

 ؼىعگَ ٗېزَضلىه ثْلىسۇ.

ٌٔ ھَظىن لىاللوبٕ پىىىط لبروبللىمىٌٔ ثۇ لۇضثبى، ئْلۇؼبى وىزبپلىطى 

» ثېفىسىي ئۆرىۈظىۋارىسۇ. ئۇ ضىئبللىممب رَزثىملى٘بلوىؽبى ثىلىن ٗبؤ 

زۆۋىؽٔ ئبؼزىسا هىجىلىپ لبلؽبى ثْلۇپ، وىفىلَض ئبضىؽىسىىٔ « هَلۇهبد 

هۇًبؼىۋٍرزَ چْلزب، ضىئبل ھبٗبرمب ًىؽجَرَى ثىپَضۋا هۇئبهىلىسٍ ثْلىسۇ. 

ئبل رۇضهۇـزىي ئۆگىٌىفٌىڭ ئْضًىؽب وىزبپالضزىي ئۆگىٌىسۇ. ھبٗبد ثىلىوىٌٔ ضى

 ثۇ ؼَۋٍپزىي ئىجزىوبئىٖ هۇًبؼىۋٍرزَ رْؼطا هۇئبهىلىسٍ ثْاللوبٗسۇ.   

رۇضهۇؾ ثىلىؤ ثَووۇ چْلزب ثْلؽبًلىمزىي، ثۇ رَڭپۇڭؽىعلىك زٍل 

ئَوؽىچَ ثْلؽبى ثبـمب ثىط رَڭپۇڭؽىعلىممب لبضاپ رَضٍلمىٖ لىلؽبًلىمٔ وۆپ 

لىسۇ. ئۇ، وىزبثٌٔ ضىئبل رۇضهۇـزب ۋٍ وىفىلَض ئبضىؽىسا ٗبـبـٌىڭ وۆضۈ

ئْضًىؽب، ھبٗبرٌٔ وىزبپالضزا ۋٍ وىزبپالضًىڭ ئىچىسٍ ٗبـبٗسىؽبى ثْلۇپ، ئۇالض 

 ئۆظىگَ ذى٘بلىٖ ثىط زۇً٘ب لۇضىۋالؽبى ثْلىسۇ.

ثۇ هًَزىك، وىزبپزىىٔ ئبَٗرلَضًٔ ئْلۇؼبى رَلسىطزىوۇ ) ئىٌؽبى ئۆظىوۇ 

ضارمبى ئَڭ چْڭ ئبَٗد ( ئۆظىسىىٔ، وبئىٌبرزىىٔ، ـَٗئىلَضزىىٔ ۋٍ ئبلالھ ٗب

ھبزىؽىلَضزىىٔ ئبَٗرلَضًٔ ئْلۇپ، وىزبپ ثىلَى  –ۋٍلَ 

ثىطلَـزۈضٍلوىگًَلىىٔ ئۈچۈى ئىجزىوبئىٖ رۇضهۇـزىىٔ ئْضًٔ ھبٗبد 

 زىطاهوىؽىٌىڭ ؼىطرىسا لبلىسۇ.   
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رۇرمبى  ؼۆظلَـٌٔ ئۆظىگَ ئبزٍد لىلىۋالؽبى ثْلۇپ، ئبَٗرلَضگَ

پْظىزؽى٘ىؽىگَ وۆپىٌچَ ۋالىزالضزا، ثىط زّذزۇضًىڭ رَجطىجَ جَؼَرىَ رۇرمبى 

پْظىزؽى٘ؽىگَ ئْذفبپ لبلىسۇ. رَپَوىۇض لىلىفٌٔ ثىط ذىل ئىوزى٘بظ زٍپ 

لبضاٗسۇ. پۈرۈى ئىٌېطگى٘ؽىٌٔ هېڭىؽىگَ ۋٍ ثۇ ئبضلىلىك رىلىؽب لبضارمبًلىمٔ 

ىلؽبى ثْلىسۇ. ثۇالض ثىط ذىل ئۈچۈى ثۇ ئْضگبًلىطٓ ًبھبٗىزٔ رَضٍلمىٖ ل

هبالضهَ ضّھىٖ وېؽىلىگَ گطىپزبض ثْلؽبى. ـىطاًؽى٘لىه هَـھۇض هۇرَپَوىۇض 

ثىع پَلَد رَپَوىۇض لىلىوىع، رَزثىمالؾ ثىعًىڭ چبوبضلىطىوىعًىڭ » هبالضهَ 

 زېگًَىسٓ. « ۋٍظىپىؽٔ 

وۆظىگَ لبضىؽىڭىع وۆظٓ ثىط ًېوَ زېوَٗسۇ. وۆظىٌىڭ ئىچىسىي ثىط هًَب 

ىعزٍٗؽىع، ئَهوب ثىھۇزٍ. ئىلىن ئېطىپبًؽب ئبٗالًوىؽبًلىمزىي ئۇ وۆظلَض ؼىعًٔ ئ

ثبـمب ثىط ئبلَهگَ ئېلىپ ثبضىسىؽبى وۆظًَن ثْلۇـزىي ثَووۇ ٗىطالزب. ٗۈظىگَ 

 لَلىپضازاضىڭىعىٌٔ ئۇًىڭ  لَلىپلبضاٗؽىع، ٗۈظٓ ثىط ًَضؼَ زېوَٗسۇ. 

لوبٗؽىع. ئۆظٓ ثىط ًَضؼَ زّلمۇًىؽب ٗۈظلًَسۈضىؽىع، ئَهوب ثىط ؼىگٌبل ئبال

زېوَٗسۇ. ئىچىسٍ ثىط ٗبزضّ ئىٌېطگىَ٘ وۈچٔ ثبضلىمىسىي ثىرَۋٍض ٗبـبٗسۇ. 

ئۇًىڭ ثىلَى ئىجزىوبئىٖ هۇًبؼىۋٍد ئْضًبرمبى ۋالزىڭىعزا، زېپلْهبرىَ٘ 

 لبئىسىلىطىٌىڭ ھَهوىؽىٌٔ ئۇًىڭسا وۆضىؽىع. 

ىٌٔ وۆضگَى وىزبپالضًىڭ ئبضىؽىسا وَولىىىَ ئْذفبؾ ؼَوطٍپ ٗۈضگًَلىى

ثۇ ـَذىؽٌىڭ، ضىئبل رۇضهۇـزب ٗب ثىپَضۋا ٗبؤ گبڭگىطاپ لبلؽبى ۋٍ وبلزب 

 پَم ئىىًَلىىىٌٔ ثبٗمبٗؽىع. 

 رَؼجىھ لۇضثبًلىطٓ

 

ئۆظٓ » ۋاؼزَ ثْلوىؽىوۇ، ئىفلىزىلگًَسٍ  –رَؼجىھ، گطاهوبرىىىسا ئؽؤ 

ىوۋّل هًَىؽٔ ثىلَى رًْۇلؽبى. ًَٗٔ ؼ« ئبضلىلىك رَؼجىھ لىلىٌؽبى ۋاؼزَ 

ذبضاوزېطلىه ؼبًبق ربـلىطٓ ثْلۇپ، وىولَضًىڭ ؼىوۋّلٔ ئىىًَلىىٔ هَلۇم. 

رَؼجىھ، هۇؼۇلوبًالض ئىچىسٍ ئۆظىٌٔ ظىىىط ئَھلٔ، وۆڭۈل ئَھلٔ زٍپ لبضاپ 

ىٌٔ ئىؽالھ لىلىپ، ًَپؽىٌٔ پبوالۋارمبًلىمىٌٔ زاۋا لىلىۋارمبى لَلىپ

 وىفىلَضًىڭ ؼىوۋّلٔ.

ًىڭ «ظىىىط » ا ئۆظلىطٓ زٍؼوبَٗ لىلىۋالؽبى ثۇ وىفىلَض وۆپىٌچَ ۋالىزالضز

لۇضئبًسىىٔ هًَىؽىٌٔ ثىلوَٗسىؽبًلىمىٌٔ، ثۇ ھَلزَ ئىعزًٍوىگًَلىىىٌٔ، ثۇ 
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هَؼىلىسٍ لۇضئبًٌىڭ ئَهَغ ثبـمىالضًىڭ ئۇؼۇلٔ ۋٍ ئۇؼلۇثىٌٔ ئۆظىگَ 

ئۆضًَن لىلؽبًلىمىٌٔ وۆضىوىع. لۇضئبى ئۈؼزىسٍ رْذزبلؽبى ظىىىطگَ ئْذفبؾ 

لمىسٍ لۇضئبًٌىڭ ًېوَ زېگًَلىىىگَ لبضىوبؼزىي، ظىىىط لىلىۋارىوَى ئۇلۇهالض ھَ

 –زٍپ لبضاؾ ؼَپلَرزىي ثبـمب ًَضؼَ ئَهَغ. ثۇ هَؼىلىسٍ ھبۋاٗٔ 

ھَۋٍؼلَضگَ ئَهَغ، ئبلالھ ثَلگىلىگَى ثَلگىلىوىلَضگَ ثْٗؽۇًۇؾ لۇضئبًٌىڭ 

َ ـَظوۇضۇلالھَ وَهب ئَللَهَوۇم ) ئبلالھ ( ؼىلَضگ» ثۇٗطىمٔ ثْلۇپ، 

ثَلَضٍ، « ) ئۆگَرىىٌٔ ثْٗىچَ ئبلالھٌٔ ظىىىط لىلىڭالض ) ٗبز ئېزىڭالض ( 

 ( زٍٗسۇ ئبلالھ. 319

ظىىىط » لب ئْذفبؾ وۆپ هًَىلىه ثىط ئۇلۇم ثْلؽبى «جىھبز » لۇضئبًسا 

ثَظٓ وىفىلَض رَضىپىسىي ًبھبٗىزٔ ذبرب ۋٍ ذَرَضلىه ـَوىلسٍ ثبـمب « 

رىل ثىلَى ٗبز ئېزىؿ ھبلىزىگَ  هًَىلىطىسىي ئبٗطىپ ربـلىٌىپ، پَلَد

ئَئال، (، رَثلىػ )  393ثَلَضٍ، چۈـۈضۈپ لْٗۇلسٓ. ئبلالھٌٔ ٗبز ئېزىؿ ) 

(گَ ئْذفبؾ  39ئَئطاؾ، (، ـۈوۈض )  33ؼبـىَ٘، ًَؼىھَد )  –(، ۋٍظ  9

ثىلَى « ئَال » ھَضىپٔ جَضىٖ  ًَىٌٔ ئىپبزىلَٗسىؽبى ظىىىط،وۆپ ه

( هًَىؽىٌٔ  333ئًَئبم، « ) ېزىؿ رىل ثىلَى ٗبز ئ» ئىفلىزىلگًَسٍ 

 ثىلسۈضىسۇ.

ٌٔ، هًَىؽىٌىال ئىپبزىلىوَٗسىؽبًلىمى« رَؼجىھ » ىىىطًىڭ پَلَد ظ

ئىچىگَ ئبلىسىؽبًلىمىٌٔ لۇضئبًسىي  ثۇًىڭسىٌوۇ وَڭ زائىطىٌٔ ئۆظ

 وۆضىۋاالالٗوىع:

 –ئٔ هۇئوىٌلَض! ئبلالھٌٔ وۆپ ٗبز لىلىڭالض، ئۇًىڭؽب ئَرىگَى » 

 (. 53، 53ئَھعاپ، « ) ھ ئې٘زىڭالض! ئبذفبهسا رَؼجى

هۇئوىٌلَضگَ ھَم ظىىىط ھَم رَؼجىھ ئې٘زىؿ ثۇٗطۇلؽبى. ثۇ ًْلزىسا 

ًىڭ رىلؽب ئېلىٌىفٔ ثۇ «رَؼجىھ » ھَم « ظىىىط» ئْذفبؾ ئبَٗرزَ ھَم 

ثىطىسىي پَضللىك ئىىًَلىىىٌىڭ ئْچۇق زٍلىلٔ ثْلۇپ،  –ئىىىٔ ئۇلۇهٌىڭ ثىط 

ًٔ وۆظگَ «رَؼجىھ » ىط لىلىؿ ثْلؽبى ثۇ ؼَۋٍپزىي رىل ثىلَى ظىى

هۇئوىٌگَ  ئىلوبؼلىك، ْٗق ھېؽبثىسا لبضاؾ ٗبؤ رَضن لىلىؿ ثىط

ًىڭ ئْضًٔ «لىزبل » ٗبضىفىسىؽبى ئىؿ ئَهَغ. جىھبز ئۇلۇهٌىڭ ئىچىسٍ 

ًىڭ ئْضًىوۇ ـۇًساق ثْلىسۇ. لىلؽبى ھَض ئىفىٌٔ «رَؼجىھ » لبًساق ثْلؽب، 

ًىڭ ئبٗطىن پَضظ («لىزبل ) ئۇضۇؾ لىلىؿ  »زٍپ ئبرىؽبًالضًىڭ « جىھبز » 

( ًَظٍضزىي ؼبلىذ لىلؽىٌىسٍن، ظىىىطًىڭ  339ثَلَضٍ، لىلىٌؽبًلىمىٌٔ ) 

پَلَد رَؼجىھ ؼى٘طىؿ ئَهَؼلىىىٌٔ ئې٘زمۇچىالضًىڭ وۆپ لىؽوىوۇ رىل 
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ًىڭ «رَؼجىھ » ثىلَى ٗبز ئېزىؿ، رَوطاضالؾ هًَىؽىٌٔ ثىلىسۈضىسىؽبى 

 طۇلؽبًلىمىٌٔ ًَظٍضزىي ؼبلىذ لىلوبلزب. رَۋؼىَ٘ لىلىٌؽبى ۋٍ ثۇٗ

ئۆظىٌٔ ظىىىط ئَھلٔ زٍپ لبضىؽبًالضؼب وَلؽَن... ثۇ ذىل وىفىلَضزىي 

» ثَظىلىطٓ ئبلالھ ثىلَى لىلؽبى ئَھسىؽىگَ ؼبزىك ثْاللوىسٓ. ـَضىئَرزىي 

« ثىط ربؾ چۈـؽَ، هۇضزلىطىوٌىڭ ثبضلىك ظىىىطلىطٓ ثىىبض ثْلۇپ وېزىسۇ 

بهىل هۇضـىسًىڭ ئَوؽىچَ، هۇؼۇلوبًالضًىڭ ثبضلىك زېگَى ھَلىمىٖ ۋٍ و

ئَلىسىلىطٓ زٍپؽًَسٍ لىلىٌىۋارؽب؛ ثىط ربل ربؾ ئَهَغ، ـَضىئَرٌىڭ ئۇل 

ربـلىطٓ ۋٍھىفى٘لىه ثىلَى ئْضًىسىي لْهۇضۇپ ربـلىٌىۋارمبى ثىط هَظگىلسٍ، 

ثۇ هًَزىمزىىٔ وىفىلَضًىڭ ئْلزۇضؼبى جبٗىسا ثىط ربل رۈوىوۇ رَۋضٍپ 

ئۈهوَرٌىڭ ئَلىسىلىطٓ ئبلسىسا ھېؽؽىع ۋٍ ؼَهؽىع رۇضؼبى ثۇ  لْٗوبٗسۇ.

» زٍپ ئبرىوبلزب. لېىىي « ئَڭ چْڭ جىھبز » هًَزىك، لىلىۋارمبى ئىفىٌٔ 

زٍپ لۇضئبًسىي ؼْضىؽبق، لۇضئبى ثىعگَ ئَڭ چْڭ « ئَڭ چْڭ جىھبز ًېوَ؟ 

 جىھبزًىڭ ًېوَ ئىىًَلىىىٌٔ ضّـَى ثىط ـَوىلسٍ زٍپ ثېطىسۇ:

ؼب ئىزبئَد لىلوىؽىي، لۇضئبى ئبضلىلىك ئۇالضؼب لبضـٔ ثبضلىك وبپىطالض» 

 (.  43ـۇضلبى، )  «لىلؽىي ( وۈچۈڭ ثىلَى جىھبز )جىھبزٍى وَثى٘طا 

ھَلىمىٖ رۈضزٍ ئَڭ چْڭ جىھبزًٔ لىلؽۇچىالض ھَم ئۆظىسىىٔ 

) ئىچىسىىٔ ( ھَم ربـمىطىسىىٔ زۈـوًَلَضگَ لبضـٔ ئىىىٔ ؼَپزَ جَڭ 

 ٌٔ لۇضؼبًالضزۇض.  لىلىپ ٗۈضٍن زۆلىزى

ىگَ لۇضثبى لىلؽبى، زىٌىٌٔ ھبٗبرلىك ثېؽىفلىؽۇچٔ لَلىپهېڭىؽىٌٔ 

ئېىؽىط ئَهَغ، ثىط زٍضرزىي ذبالغ لىلؽۇچٔ زٍپ لبضاٗسىؽبى چۈـًَچَ، 

ھَض ئىفىٌٔ ثىط وىفىگَ ھبۋالَ لىلىپ لْٗۇپ، ئۆظٓ رَپَوىۇض لىلىؿ 

َوىۇض لىلىسۇ، ثبـمب وۈلپىزىسىي لۇرۇلىسۇ. ئۇًىڭ ئْضًىؽب ثبـمب ثىطؼٔ رَپ

لب ثبؼالًؽبى «ثۇٗطۇق » ًَپطىزٔ  –ثىطؼٔ لبضاض لىلىسۇ. ئۇالضًىڭ هۇھَثجَد 

 ثْلىسۇ. 

ثْلۇـزىي وبپىطالض لْلىسا « هې٘ىذ ٗۇٗؽۇچىٌىڭ لْلىسىىٔ جَؼذ » 

ٗۇ،  –ـېھىذ ثْلۇـٌٔ ئبضرۇق وۆضىسۇ. ئۆلوَٕ رۇضۇپ ئۆلۈـىَ ئىٌزىلىسۇ 

 ثبلوبٗسۇ. ئۆلگًَسىي وې٘ىي ٗبـبـٌٔ ؼىٌبپ 

» لىلؽبًٌىڭ هىڭسًٍجىطىچىلىه ثْلؽىوۇ « ئۆلۈهٌٔ رَپَوىۇض » ئۇ، 

ًٔ رَپَوىۇض لىلىپ ثبلوىؽبى ثْلۇپ، ٗۈضىىىٌىڭ ئَڭ چْڭ ئىىىٔ «ـبھبزٍد 

وۆظًىىٔ ثْلؽبى ئَلىل ۋٍ ؼَظگۈلىطىٌٔ ئېزىپ لْٗؽبًلىمٔ ئۈچۈى ٗۈضىىٔ ثىط 

 ظىٌساًؽب ئبٗالًؽبى. 
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ئىعزىٌىؿ ۋٍ « زبئَد چۈـًَچىؽٔ رَؼجىھ لۇضثبًىٌىڭ ئى» ثىط 

ئَهَلى٘زىٌٔ وۆضۈـٌٔ ئَهَغ، لبضىؽۇالضچَ ئىزبئَد لىلىفٌٔ ئبؼبغ لىلىسۇ. 

ثۇ لۇضثبى، ئۆظىگَ ثۇٗطۇق لىلؽۇچٔ وىفىسىي ثبـمب ھېچىىوٌىڭ ؼۆظىٌٔ 

ئبڭلىوبٗسۇ ۋٍ ھېچمبًساق وىزبپٌٔ ئْلۇهبٗال لبلوبؼزىي، لۇضئبًؽب، ئۇًىڭ 

 ۋٍ گبغ ثْلىسۇ. ئبَٗرلىطىگَ ًىؽجَرَى وْض

  

 لْضال لۇضثبًلىطٓ

 

لْضال لۇضثبًىؽب ئبٗلىٌىپ لبلؽبى ـَذؽٌٔ ھبضاضٍرلىه چبٕ 

ًىڭ ٗۈؤ ثېؽىۋالؽبًلىمٔ ئۈچۈى، «زۆلَد » ؼۆھجَرلىطىسٍ لۇضۇلؽبى 

ئْضًىسىي رۇضۇپ ھَضىىَرىَ ئۆرىىسٍن هبزاضٓ ْٗق. ئۇًىڭ چۈـلىطىٌٔ 

ربـمبى ھېؽؽى٘برىٌٔ ئىلىن ۋٍ ھَهىفَ پېلىوۇد ئَؼىط لىلىۋالىؽبى. رْلۇپ 

ئېطپبى ثىلَى ٗۇؼۇضۇپ، ئىرالغ ثىلَى پۇـۇضۇپ، ؼَثىط ثىلَى ٗې٘ىفٌٔ 

ئۆگىٌَلوىگًَلىىٔ ئۈچۈى ئبظاپالًوبلزب ۋٍ ثۇ لبرزىك ئبظاپ 

ئىچىسىي ذْضىزىپ  –ھَضىىَرلًَسۈضگۈچٔ وۈچ ثْلۇـٌىڭ ئْضًىؽب ئۇًٔ ئىچ 

 رۈگَروَوزَ.  

هۇھىولىك رَضرىۋٓ ھبٗبجبى ثېؽىفالؾ  ئۇًىڭؽب ًىؽجَرَى ئَهَللَضًىڭ

»  ،زېگَى چبلچبق« رۇض، جىھبز ثبـالًسٓ » وۈچىگَ لبضىزب رىعىلؽبى ثْلۇپ، 

ضىئبللىمىسىي ثَوطٍن رَؼىط لىلىؿ وۈچىگَ ئىگَ. ئۇ « رۇض، ئَظاى چىمزٔ 

ئبچچىك ضىئبللىمٌىڭ ئْضًىؽب ـىطىي چۈـلَضًٔ ربلالٗسىؽبى ثْلۇپ، ئۇًىڭ 

ئىجبضٍد. ئۇ، ذى٘بلىٌٔ ئَهَلگَ ئبـۇضۇؾ ئۈچۈى ظۆضۈض  زٍؼوبٗؽٔ ذى٘بلسىي

ٔ، پىىطٓ ۋٍ ئَهىلىٖ ھَضىىَد رَٗ٘بضلىملىطىٌٔ لىلىؿ ئۈچۈى لَلىپثْلؽبى 

رىطىفچبًلىك وۆضؼىزىؿ ۋٍ ؼَٗطٍد لىلىفزىي ْٗلؽۇل ثْلؽبًلىمزىي ذى٘بل 

 زۇً٘بؼىسا ٗبـبٗسۇ. 

ًىڭ هبھى٘ىزىٌٔ ، ھَلىمىٖ جىھبزلْضال لۇضثبًىؽب ئبٗلىٌىپ لبلؽبى ـَذػ

چۈـىٌَلوىگَى ثْلۇپ، وۆرۈضٍلَٗسىؽبى وىچىه ٗۈولَضًٔ ٗبضاروبٗسۇ، 

ئېؽلىۋالؽبى چْڭ ٗۈولَضًٔ وۆرۈضۈـىَ وۈچٔ َٗروَٗسۇ. ثۇًٔ لۇضۇق لْل 

 وېزىپ لىلىفٌىڭ ثبھبًىؽٔ لىلىپ وۆضؼىزىسۇ.
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ئَڭ چْڭ زٍؼوبٗىؽٔ جَؼۇضلۇلٔ ثْلۇپ، ثۇ ضّھىٖ ھبلىزٔ ثىلَى 

ظىذ چۈـًَچىسٍ ثْلؽبى ثبضلىك وىفىٌٔ ئَٗىپلَـىَ، ھَرزب  زاۋاؼىؽب ثىط ئبظ

ئۇالضًٔ وۆظزىي ْٗلۇرۇـمب رَٗ٘بض رۇضىسۇ. ثۇ وىفىگَ ھَض زائىن لْلزۇلىؽب 

ئېلىپ ٗۈضگَى وبللىؽىٌٔ، ئىىىٔ هۈضىؽىٌىڭ ئْرزۇضىؽىؽب لْٗۇـٌٔ 

رَـَثجۇغ لىلؽبى ۋالزىڭىعزا ئَٗىجلىٌىؿ، زۈـوَى لبربضىسىي ثْلۇؾ 

 مىڭىع رېرىوۇ ٗۇلىطٓ ثْلىسۇ. ئېھزىوبللى

ثْلىفٔ « ؼبززا » ئىجزىوبئىٖ هۇًبؼىۋٍرزَ ھَززىسىي ظى٘بزٍ 

وَلوَغ ئبلسىٌىپ لبلىسۇ. ثۇ ئَھۋالٌىڭ رَثىئىٖ  –ؼَۋٍثىسىي وَلؽَ 

ًَرىجىؽٔ ؼۈپىزىسٍ ھبٗبرمب هبٕ ربضرىپ ئۇظۇى هَظگىل ثىىىٌىپ ٗبـبٗسۇ 

ى٘بًَد ثىلَى ئَٗىجلىگَى ًٔ زۇً٘بؼب رېگىفىپ، رۈًۈگۈى ذ«زاۋا » ٗبؤ 

وىفىلَضًىڭ لبربضىؽب لېزىلىسۇ ۋٍ ثۇ ئَھۋالؽب چۈـۈپ لبلؽبًلىمٔ ئۈچۈى 

 ۋىجساى هَھىىوىؽىسٍ ئۆظىٌٔ ؼْرالٗسۇ.  

ٌىڭ ٗبـلىمٔ لْضال لۇضثبًىؽب ئبٗلىٌىپ لبلؽبى ـَذؽوۆپىٌچَ ۋالىززب 

چبلىلىك  –ئْچبللىك، ثبال  –جۇؾ ئۇضۇپ رۇضؼبى هَظگىلٔ ئۆرۈپ، ئۆٕ 

ثْلؽبى ۋالزىسا چْڭ ثىط ھَلىمَرٌٔ ثبٗمىؽبًسٍن ثىط ظاهبًالض ثېفىسىي 

« ئۆظىٌٔ » ربـمبى ھېؽؽ٘برلىك ھبلىزىٌٔ، ًَٗٔ  –ئۆرىۈظگَى ئۇ رْلۇپ 

رۇٗؽۇزا  –چۈـۈضۈگَى ھبلسا ئۆظ ۋالزىسىىٔ ئۆظٓ ثىلَى ئْذفبؾ ھېػ 

ثىع ؼىلَض ربـالڭالض ثۇ ئىفٌٔ، » ًَؼىھَد لىلىپ:  –ثْلىۋارمبى ٗبـالضؼب ۋٍظ 

» زٍٗسۇ ۋٍ « ئۆرىۋارمبى وۆضۈوزىي ئبلاللبچبى ئۆرىَى، ٗبذفٔ ثىلىوىع 

ًَؼىھَد ثَضهَوچٔ ثْلىسۇ. ثۇ وٌَٗىگَ ٗېٌۋېلىؿ ۋٍ ۋاظ « پبٗسىلىك 

وېچىفٌىڭ ۋىجساى ئبظاثىٌٔ ٗېٌىىىلىزىفٌىڭ ئَڭ ئبؼبى ْٗلٔ. لْضال لۇضثبًٔ 

بھىٌٔ ئېزىمبزىؽب ثْلؽبى ثۇ ـَذػ ثۇ ثبؼمۇچزب ذبرب چۈـًَگًَلىه گۇً

 ئبضرىسۇ.

ؼب «ْٗل » ؼَپَضزىىٔ ۋالزىسا ذبرب هېڭىپ لبلؽبًلىمىٌىڭ گۇًبھىٌٔ 

ئبضرىپ لْٗىسۇ. ثىلىوگَ ئَهَغ رْلۇلوىؽب، ؼبثبد ) هَظهۇد رۇضۇؾ (لب 

ئَهَغ ھَۋٍؼىَ، ئَهَلٔ ؼبلىھمب ئَهَغ ھَضىىَرىَ، هۇھبوىوىگَ ئَهَغ 

هۇـۇًساق ھبلؽب وېلىپ لبلؽبًىسٓ.  ھبٗبجبًؽب ربٗبًؽبًلىمىٌىڭ ئبلىۋىزىسٍ ئۇ

ئىفًَچؽىعهۇ،  -ثېىَرىَ ٗبًبـمبى رېع ؼۈضئَرلىه هىٌجۇؼمب ئىفًَچلىىوۇ 

 –الٗبلَرؽىعهۇ زېوَٕ چىمىۋالؽبًلىمٔ ئۈچۈى، چىمىپ  -ـْپۇض الٗبلَرلىىوۇ 

چۈـۈؾ ثىلَى ئۆرىَى ٗىلالض ثۇ لۇضثبًٌٔ ھېؽؽى٘برىٌٔ ثېؽىمزۇضىسىؽبى 

 هَججۇضلىؽبًىسٓ.  ٗېڭٔ ْٗلالض ئىعزٍـىَ 
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ثۇ ئۈچ ذىل هۇئبهىلىٌىڭ ھَهوىؽٔ ھَلىمَرزىي ثىطٍض پبضچىالض ثْلىفٔ 

هۇهىىي، ثۇًساق ثْلىفٔ ًۇضهبل. لېىىي ثۇًساق ثْلىفٔ ثۇ پْظىزؽىَ٘ ٗبؤ 

ربلالـٌىڭ رْؼطا ئىىًَلىىىٌٔ ئىؽپبرلى٘بلوبٗسۇ، ثۇ پْظىزؽىَ٘لَض 

 رَڭپۇڭلىمزىي ْٗلؽۇًسۇض. 
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«هۇۋاظىٌَد » ىط هۇئبهىلَ ـَولٔ ؼۈپزىسٍ ث  
 

 

چْڭ ئبزٍم » زٍپ رَؼَۋۋۇض لىلؽبق، ثۇ « چْڭ ئبزٍم » وبئىٌبرٌٔ ثىط 

 ) رَڭپۇڭلۇق ( ئۈؼزىسٍ ھَضىىَد لىلوبلزب.  ثىط ئىالھىٖ هۇۋاظىٌَد« 

ثىع رىلؽب ئېلىۋارمبى ثۇ هۇۋاظىٌَد، هَذلۇلبرالض ئىچىسىىٔ ئَڭ چْڭ 

ىه هَۋجۇزىَ٘رىىچَ ھَهوىٌٔ ئۆظ ئىچىگَ ئبلؽبى هَۋجۇزىَ٘رزىي ئَڭ وىچ

وبئىٌبد «. لى٘بهَد » وبئىٌبد لبًۇًىٌٔ وۆضؼىزىسۇ. هۇۋاظىٌَرٌىڭ ظىزٔ 

 ئىچىسىىٔ ئَڭ ئىٌچىَ هۇۋاظىٌَرٌىڭ ثۇظۇلىفٔ ثىلَى لى٘بهَد ثْلىسۇ. 

ئۆلۈهوۇ ـۇًساق. ئۇ ئىٌؽبًٌىڭ، ًَٗٔ وىچىه وبئىٌبرٌىڭ هۇۋاظىٌىزىٌىڭ 

، ئىٌؽبًسىىٔ هۇۋاظىٌَرٌىڭ ثۇظۇلۇـٔ ئۇًىڭ لى٘بهىزٔ ثۇظۇلىفٔ ثْلۇپ

 لب...«ئبـمۇًلۇق » ثْلىسۇ. ثۇًىڭؽب ئبؼبؼَى لى٘بهَد ۋٍ ئۆلۈم رَڭ ثْلىسۇ 

ثۇ َٗضزٍ ئبـمۇًلۇق ھَض ئىىىىؽىٌىڭ ئۆظگَضهَغ ؼَۋٍثٔ ثْلۇپ، ثۇالض 

ـىعىىىلىك هۇۋاظىٌَرؽىعلىه وَلزۈضۈپ چىمبضؼبى ـىعىىىلىك ًَرىجىلَضزۇض. ثۇ 

هًَىۋىٖ زۇً٘بزىوۇ ـۇًساق ثْلۇپ، هًَىۋىٖ ئبـمۇًلۇلٌىڭ ئبلىۋىزٔ هًَىۋىٖ 

ئۆلۈم ثْلىسۇ. ثۇ ئۆلۈهلَضگَ ئْذفبؾ جىٌؽزىىٔ وېؽَللىىلَض، لبرىلالض ۋٍ 

وۆظ ثىلَى وۆضگىلٔ ثْلوىؽبًلىمٔ ئۈچۈى وۆلىوىٌٔ رَذوىي لىلىؿ لې٘ىي 

 ۋٍپ ثْلىسۇ.ثْلؽبى لىطؼىٌچىلىمالض، جىٌبَٗرلَض... لى٘بهَرلَضگَ ؼَ

ربضىد، هۇۋاظىٌَرٌٔ ثۇظۇپ ربـلىؽۇچىالض ثىلَى ئۇًٔ ھىوبَٗ لىلؽۇچىالض  

ئبضىؽىسىىٔ ئَثَزىٖ وۆضٍـٌىڭ ئىؽوىسۇض. ًَثىلَض ئىالھىٖ هۇۋاظىٌَرٌٔ 

هۇئبهىلَ ۋٍ پْظىزؽى٘ىؽىسٍ ؼىوۋّلالـزۇضؼبى ئَڭ جبًلىك ئۆضًَولَض ثْلۇپ، 

 رېىىؽزلىطٓ ئىسٓ.  ۋٍھى٘لَض ثۇ هۇۋاظىٌَد رَلىوبرٌىڭ ئىالھىٖ

لۇضئبى ثبـزىي ئبٗبق هۇۋاظىٌَرٌىڭ ئَڭ جبًلىك ئۆضًَولىطٓ ثىلَى رْلۇپ 

 ربـمبى.

هَؼىلَى، ثىطىٌچٔ ثېزىٌٔ ئېچىڭ، ـبرىھَ ؼۈضىؽىٌٔ وۆضىؽىع. ؼۈضٍ ثىط 

ًىڭ «ئبلَهلَضًىڭ ضٍثجٔ» رَـَوىۇض جۈهلىؽٔ ثىلَى ثبـلىٌىسۇ. ئبًسىي 

ئَض « ) بؼىطىؽۇچٔ، هَؼپىطٍد لىلؽۇچٔ ئ» ئىىىٔ ؼۈپىزٔ رىلؽب ئېلىٌىسۇ، 

ضٍھىن (. ثۇالض ؼىعًٔ ذْـبل لىلىسۇ. ئۇًٔ ثۇ ئىىىٔ  –ضٍھوبى، ئَض  –

ؼۈپىزٔ ثىلَى رًْۇـمب ثبـالٗؽىع. پَضۋىؿ ۋٍ هَؼپىطٍد لىلىٌىؿ ًبھبٗىزٔ 

ٗبذفٔ ثىط ئىؿ. ؼىعگَ ثَن ٗبلىسۇ، ذْـبل ثْلىؽىع. ثۇ ـبرلىمىڭىعًىڭ 
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بؼلىمٔ، هۇۋاظىٌَرٌٔ ْٗلۇرۇپ لْٗوبؼلىمىڭىع ئۈچۈى ؼَپلَرىَ ئبٗلىٌىپ لبلو

ئبضلىسىٌال ئۇًىڭ پَلَد پَضۋىؿ ۋٍ هَؼپىطٍد لىلؽۇچٔ ثْلۇپال لبلوبؼزىي، 

ؼۈپىزىگَ ئىگَ « جبۋاپىبضلىممب ربضرىپ هۇوبپبد ٗبؤ جبظا ثَضگۈچٔ » ًََٗ 

زىي « ثۆـۈوزىىٔ ثْۋالالضًىڭ چبچلىطٓ ئبلىطىپ وېزىسىؽبى » ئىىًَلىىٔ، 

ًىٌىڭ ) لى٘بهَد وۈًىٌىڭ ( هبلىىٔ ٗبؤ هَلىىٔ ) ئىگىؽٔ ( ئىىًَلىىٔ وۈ

ئَؼىَضرىلىسۇ. ثبـزىىٔ ئۈهىسىڭىع ثىطزىٌال لْضلۇؼب ئبٗلىٌىسۇ، ذْـبللىمىڭىع 

 ئًَسىفَ ۋٍ چۈچۈؾ ثىلَى رَڭپۇڭالـزۇضۇلىسۇ.  

ثۇ، ئىٌؽبًسىىٔ پىؽرْلْگى٘لىه هۇۋاظىٌَرٌىڭ، ئۈهىس ثىلَى لْضلۇ 

َڭپۇڭلۇلٌىڭ هۇھبپىعٍد لىلىٌىفٌىڭ پَلَد ثىط هىؽبلٔ. ئبضىؽىسىىٔ ر

لۇضئبًسا ـَذؽىٖ، ئىجزىوبئىٖ، ؼى٘بؼىٖ، ئىمزىؽبزىٖ ۋٍ وبئىٌبد 

 هۇۋاظىٌىزىٌىڭ ئۆظگَضهَغ لبًۇًلىطىٌٔ رېپىؿ هۇهىىي. 

ئۇالض ؼَٗجىَ ئىفىٌىسۇ » ًََٗ ثىط هىؽبل، ئىىىىٌچٔ ثَرىَ ئۆرَٗلٔ، 

ىي، هۇرزَلىلَضًىڭ ئىىىٔ ئبالھىسىلىىٔ ( زې٘ىلگًَسىي وې٘ 1ثَلَضٍ، «) 

ثىطىٌچىؽٔ، ًبهبظًٔ رْپزْؼطا ئبزا لىلىسۇ. ئىىىىٌچىؽٔ، » ؼبًبپ ئۆرىلىسۇ. 

هۈلۈوزىي ) ئبلالھ ْٗلىؽب ( ئىٌفبق ) ؼَضپ ( لىلىسۇ  –ئۇالض ثىع ثَضگَى هبل 

ًبهبظ ۋٍ ئىٌفبق. ًَرىجَ ئىزىجبضٓ ثىلَى ثىطؼٔ ـَذؽىٖ، ًََٗ ثىطؼٔ «. 

ىٖ ئَهَل. ًبهبظ، ـَذؽزىي ئبلالھمب رۇربـمبى ثىط ْٗل، ئىٌفبق ئىجزىوبئ

ـَذىؽزىي جَهىئىَ٘رىَ رۇربـمبى ثىط ْٗل. ثىطؼٔ وىفىٌىڭ ضٍثجٔ ثىلَى 

ثْلؽبى هۇًبؼىۋٍد ـَولىٌٔ، ًََٗ ثىطؼٔ وىفىٌىڭ جَهئىَ٘د ثىلَى ثْلؽبى 

 هۇًبؼىۋٍد ـَولىٌٔ وۆضؼىزىسۇ. 

َى ربـمٔ زۇً٘بؼٔ ئبضىؽىسا ثۇ َٗضزٍ ـَذىؽٌىڭ ئىچىٔ زۇً٘بؼٔ ثىل

هۇھبپىعٍد لىلىٌىفٔ ظۆضۈض ثْلؽبى ئْرزۇضا ْٗل وۆضؼىزىلوَوزَ، ًَٗٔ 

 ـَذؽىٖ ۋٍ ئىجزىوبئىٖ هۇۋاظىٌَد.  

ًََٗ لۇضئبًسىىٔ ثَظٓ ئبَٗرلَضًىڭ ئَؼھبثٔ وىطاهالضزىىٔ ؼۆظ، پىىىط ۋٍ 

ئۈچۈى ئَهَل لبربضلىك رَضٍپلَضزىىٔ ثىط لىؽىن رَڭپۇڭؽىعلىمالضًٔ رۈظىزىؿ 

 ًبظىل ثْلؽبًلىمىٌٔ وۆضىوىع.

ئٔ ئىوبى ئې٘زمبًالض! ئبلالھمب ئىزبئَد لىلىڭالض، ئَلچىؽىگَ ئىزبئَد » 

 (. 11:57« ) لىلىڭالض، ئَهَللىطىڭالضًٔ ثىىبض لىلىۋٍروَڭالض! 

ئىوبى  –ئۆظ ۋالزىسا ؼبھبثىلَضًىڭ ئبضىؽىسا ثَظىلَضًىڭ ئَهَل 

ًبظىل ثْلۇؾ ؼَۋٍثٔ ؼۈپىزىسٍ  هۇۋاظىٌىزىٌٔ ثۇظؼبًلىمٔ ثۇ ئبَٗرٌىڭ

وۆضؼىزىلىسۇ. ثۇ ھَلزىىٔ ضىۋاَٗرلَضزىي ثىطٓ هۇًساق: ئَثۇل ئبلىَ٘زىي 
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ضٍؼۇلۇلالھٌىڭ ؼبھبثىلىطٓ ـېطىه » ) ئىجٌٔ وَؼىط ( ًَلىل لىلىفىچَ: 

ثىلَى ثىطگَ لىلىٌؽبى ھېچمبًساق ئىجبزٍد هَلجۇل ثْلوبٗسۇ زٍپ 

ىؿ ثىلَى ھَض لبًساق گۇًبھ چۈـًَگًَسٍن، ال ئىالھَ ئىللَلالھ زې٘

ؼبھبثىلَض ثۇ چۈـًَچىگَ رۇضۇپال ئىگَ «. هَؼپىطٍد لىلىٌىسۇ زٍپ لبضىؽبى 

ئبلالھ ھَلىمَرَى ئبلالھمب ـېطىه » ثْلۇپ لبلؽبى ئَهَغ، ئَلۋٍرزَ. 

وَلزۈضۈؾ گۇًبھىٌٔ هَؼپىطٍد لىلوبٗسۇ، ذبلىؽبى ئبزٍهٌىڭ ئۇًىڭسىي ثبـمب 

( ئبٗىزىٌٔ ٗۇلىطىسىىىسٍن  53ًىؽب، ..« ) گۇًبھلىطىٌٔ هَؼپىطٍد لىلىسۇ.

ئَهَللىطىڭالضًٔ ثىىبض » ... چۈـۈًۈپ لبلؽبًىسٓ. ـۇًىڭ ثىلَى ئبلالھ 

 ئبٗىزىٌٔ ًبظىل لىلسٓ. « لىلىۋٍروَڭالض 

لۇضئبى ًبظىل ثْلۇؾ جَضٗبًىسا ھَض رۈضلۈن هۇۋاظىٌَرؽىعلىىىَ ۋالزىسا 

 –هۇھَثجَد ۋٍ ؼَظٍپ هۇزاذىلَ لىلىپ رۈظۈرۈپ هبڭبرزٔ. ؼبھبثىلَضًىڭ 

ًَپطٍرزَ ھَززىسىي ئېفىپ وېزىفىٌٔ چَولَپ هۆرىسىل ثْلۇـمب چبلىطارزٔ. 

 لۇضئبى ھَهوَٗلًَسٍ ؼبللىٌىۋارمبى ئبـمۇًلۇلٌٔ هۇًساق رىعگىٌلىگَى:

ثىطٍض لَۋهگَ ثْلؽبى ئۆچوًَلىىىڭالض ) ئۇالضؼب ( ئبزىل » 

ھبل ( ثْلۇڭالض، ثۇ ثْلوبؼلىمىڭالضؼب ؼَۋٍپ ثْلوىؽۇى. ئبزىل ) ئْرزۇضا 

  (.    3هبئىسٍ، « ) رَلۋازاضلىممب ئَڭ ٗېمىٌسۇض...

زٍپ ئبربلؽبى ثۇ هۇۋاظىٌَد ) ئْرزۇضا « ئَھؽًَٔ رَلۋىن » ضٍؼۇلۇلالھ 

رۇٗؽۇ، رَپَوىۇض ۋٍ  –ھبل ثْلۇؾ (ًىڭ ئَڭ ٗبذفٔ ئۆضًىىٔ ئىسٓ. ھېػ 

ًلىمىٌٔ ھَضىىَد ئبضىؽىسىىٔ رَڭپۇڭلۇلٌىڭ لبًساق ـَوىللًَسۈضۈلىسىؽب

ثىلوَوچٔ ثْلؽبًالض ئۇًىڭؽب لبضىؽۇى. ضٍؼۇلۇلالھ ۋٍ ئۇًىڭ رَضثى٘ىؽىسٍ 

ٗېزىفىپ چىممبى ًَؼىلسٍ ثۇًىڭ ئَڭ جبًلىك ئۆضًَولىطىٌٔ ربپبالٗسۇ. 

لىمٌٔ، «هۆرىسىل » ۋٍ « ئبزالَد » رَڭپۇڭلۇلٌىڭ ثبـمب ئىؽىولىطٓ ثْلؽبى 

ًبؼىۋٍرلىه هىؽبلالضًىڭ ؼبھبثىلَض ئبضىؽىسا لبًساق ثَضپب لىلؽبًلىمىؽب هۇ

ھَهوىؽىٌٔ ثۇ َٗضزٍ رىلؽب ئېلىفمب ۋالىذ ٗبض ثَضهَٗسۇ. ـۇًسالزىوۇ ثىط 

 لبًچَ هىؽبل ثېطىپ ئۆرَٗلٔ:

هۇؼلىوٌىڭ ؼَھىھلَض ئبضىؽىسا، ئىجٌٔ ھًَجَلٌىڭ هۇؼٌَزىسٍ ًَلىل   

لىلىٌؽبى ئۇظۇى ثىط ضىۋاَٗرزىي ثىط لىؽوىٌٔ ؼَئىس ثىي ھىفبم هۇًساق ثبٗبى 

 سۇ:لىلى

ئبلسٓ ثىلَى ئبٗبلىوٌىڭ ربلىمىٌٔ ثېطىپ، ئبًسىي ئۆظٍهگَ ئبئىذ » ... 

هبلالضًٔ ؼېزىپ، ئۇًىڭسىي وَلگَى وىطىوگَ ئبد ۋٍ لْضال ئېلىپ ـېھىذ 

ثْلؽىچَ جىھبز لىلىؿ ئۈچۈى هَزىٌىگَ ثبضزىن. لَۋهىوسىي ئۇچطىؽبى ثىط 
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گۇضۇپپىٌىڭ گۇضۇپپب ضٍؼۇلۇلالھٌىڭ ظاهبًىسا ئبلزَ وىفىلىه ثىط وىچىه 

هۇـۇًساق ثىط ئىؿ لىلوبلچٔ ثْلؽبًلىمىٌٔ، ضٍؼۇلۇلالھٌىڭ ئۇالضؼب > هَى 

ؼىلَض ئۈچۈى ئَڭ ٗبذفٔ ئۆضًَن ئَهَؼوۇ؟ < زٍپ، ئۇالضًٔ ثۇ ئىفزىي 

چَولىگًَلىىىٌٔ هبڭب َٗرىۈظزٓ. هَى ئۆٗۈهگَ، ئبئىلَهٌىڭ ٗېٌىؽب لبٗزىپ 

 «.وَرزىن 

ه گۇضۇپپىٌىڭ ضٍؼۇلۇلالھ ٗۇلىطىسا رىلؽب ئېلىٌؽبى ئبلزَ وىفىلى

رَضىپىسىي ضٍد لىلىٌىفىٌىڭ ؼَۋٍثٔ ئۇالضًىڭ ھَززىسىي ئېفىفمب هبٗىل 

ثْلؽبًلىمٔ ئىسٓ. ئىچىسٍ ؼَلوبى، ؼۇھَٗت، ئَثۇ ظٍض ) ضٍظىَ٘لالھۇئًَھۇ ( 

لبربضلىك وىفىلَض ثْلؽبى ثۇ گۇضۇپ، ضٍؼۇلۇلالھٌىڭ ئبلسىؽب وېلىپ، 

ربۋاثبرلىطٓ ۋٍ  –ط جبٗسا ئۆظ ئبئىلَ ئۆظلىطىٌٔ ئبذزب لىلسۇضۇپ، ذبلىٖ ثى

ئىجبزٍد ثىلَى  –زۇً٘بۋٓ ًَضؼىلَضزىي لْل ئۈظۈپ، ربئَد 

ـۇؼۇللىٌىسىؽبًلىمىٌٔ ئې٘زمبى. ـۇًىڭ ثىلَى ضٍؼۇلۇلالھ ئۆظىٌىڭ ئبلالھٌىڭ 

هَى ؼىلَض ئۈچۈى ئَڭ ٗبذفٔ » ئَلچىؽٔ ئىىًَلىىىٌٔ ئۇالضؼب ئَؼلىزىپ، 

 وبٗىؽبى. زٍپ ئۇالضؼب « ئۆضًَن ئَهَؼوۇ؟ 

ثىطٓ رَڭپۇڭلۇلٌىڭ ئۈؼزٔ، ًََٗ ثىطٓ ئبؼزٔ ثْلؽبى ثۇ ئىىىٔ ۋٍلًَىڭ 

ؼبھبثىلَض رَضىپىسىي ثىطلىىزَ پبٗسىلىٌىفٔ ھَلىمَرَى وىفىٌٔ ئْٗؽب 

ؼبلىسۇ. ثىلَن ۋٍ ٗۈضٍن هۇۋاظىٌىزىٌىڭ هۇھبپىعٍد لىلىٌىفىسا ئۆضًَن 

گَى رۆۋًٍسىىٔ ۋٍلَ ثْلىسىؽبى ثۇ ۋٍلَلَضًٔ ثبـمب ظاهبى ۋٍ هبوبًسا ٗۈظثَض

 ربهبهلىوبلزب:

ضٍؼۇلۇلالھ ثىط َٗضگَ لْـۇى ئَۋٍرىپ، ئبثسۇلالھ ثىي ضٍۋاھًَىوۇ ثۇ 

لْـۇى ثىلَى ثىطگَ ثېطىفمب ثۇٗطىؽبى ثْلۇپ، لْـۇى جۈهَ وۈًٔ ْٗلؽب 

چىممبى ئىسٓ. ًبهبظزىي وې٘ىي ضٍؼۇلۇلالھ ئبثسۇلالھ ثىي ضٍۋاھًَٔ ئۇ َٗضزٍ 

 وۆضزٓ ۋٍ:

 زٍپ ؼْضىسٓ.  -اھلىطىڭ ثىلَى ثىطگَ هبڭوىسىڭ؟ ًېوىفمب ھَهط -

 ئبثسۇلالھ:

جۈهَ ًبهىعىٌٔ ضٍؼۇلۇلالھٌىڭ ئبضلىؽىسا لىالٕ زېسىن، ئۇالضؼب  -

 زٍپ جبۋاپ ثَضزٓ.  -ثىطزٍهسٍ ٗېزىفىۋالىوَى، 

 ضٍؼۇلۇلالھ:

َٗض ٗۈظىسىىٔ ثبضلىك ًَضؼىلَضًٔ ئبلالھ ْٗلىسا ئىٌفبق ) ؼَضپ (  -

ى ثىطلىىزَ ؼَپَضگَ ئبرالًؽبًلىمٌىڭ ؼبۋاثىؽب لىلؽبڭوۇ، ئۇالض ثىلَ

 زېسٓ.  -ئېطىفَلوَٗؽَى، 
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ئىجٌٔ ھًَجَل، رىطهىعٓ ۋٍ ئىجٌٔ ھبجَض ًَلىل لىلؽبى ثۇ ۋٍلًَٔ ئَھوَز 

ثىي ھًَجَلٌىڭ ؼۇًًَىسىي ثبـمب وۇرۇثٔ ؼىززَ ) ئبلزَ وىزبپ (ًىڭ 

ًگَى ھَهوىؽىسٍ ثبٗبى لىلىٌؽبى رۆۋًٍسىىٔ ضىۋاَٗد ثىلَى ثىطگَ چۈـَ

 لىمٌىڭ هبھى٘ىزٔ رْلۇق ئْرزۇضىؽب چىمىسۇ:«ئْرزۇضا ھبل » ۋالزىوىعزا، 

ثىط وىفٔ ضٍؼۇلۇلالھٌىڭ ھْظۇضىؽب وېلىپ، ئۇًىڭسىي جىھبزلب چىمىؿ 

 ئۈچۈى ئىجبظٍد ؼْضىسٓ. ضٍؼۇلۇلالھ:

 زٍپ ؼْضىسٓ.  -ئبًبڭ ؼبلوۇ؟  –ئبرب  -

ؼۇلۇلالھ زٍپ جبۋاپ ثَضزٓ ئۇ وىفٔ. ـۇًىڭ ثىلَى ضٍ -ـۇًساق،  -

 هۇًساق زېسٓ:

 ئۇًسالزب ثېطىپ ئۇالضًٔ ضاظٓ لىل! -

رَثبضأً ثۇًىڭؽب ئْذفبٗسىؽبى ثىط ۋٍلًَىڭ ئَثۇ ھۇضٍٗطًٍىڭوۇ ثېفىسىي 

 ئۆرىًَلىىىٌٔ ًَلىل لىلىسۇ.

ـۇًساق، ثۇ ئۆضًَولَضًىڭ ھَهوىؽٔ ضٍؼۇلۇلالھٌىڭ رَضثى٘ىؽىسٍ ئْرزۇضا 

 وۆضؼىزىسۇ.  ھبللىمٌىڭ هۇھىن ئْضۇًسا رۇضىسىؽبًلىمىٌٔ
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 هۇۋاظىٌَرؽىعلىىٌىڭ ربضىرىٖ ئبضلب وۆضًۈـٔ

 

» ئبٗىزىسٍ وۆضؼىزىلگًَسٍن وَڭ زائىطىسٍ  – 3هبئىسٍ ؼۈضىؽىٌىڭ 

ثْلۇؾ هًَىؽىٌٔ ثىلسۈضىسىؽبى ئْرزۇضا ھبل ثْلۇؾ، ـَذؽىٖ ۋٍ « هۇرزَلٔ 

زىي وې٘ىي ئۇظۇى ئىجزىوبئىٖ هۇئبهىلَ ـَولٔ ؼۈپزىسٍ ضٍؼۇلۇلالھ

زاۋاهالـوىسٓ. هېڭَ، ٗۈضٍن ۋٍ ثىلَؤٌ رَڭپۇڭ ثىط ـَوىلسٍ ئىفلَرىَى ئۇ 

وۈًلَض ًبھبٗىزٔ رىعال ربضىرمب وۆهۈلسٓ. ثۇ ھَضگىعهۇ ثىجبھب ئْرزۇضا ھبللىمٌٔ 

ئۆظ ـَذؽى٘ىزىسٍ ـَوىللًَسۈضگَى وىفىلَض ٗېزىفىپ چىموىسٓ، زېگًَلىه 

رزىىىسٍن جَهئىَ٘رىَ ئَوػ ئَهَغ. لېىىي ئۇالض ئَؼطٓ ؼبئبزٍ

 ئَرزۈضىسىؽبى ـبضائىذ ۋٍ پۇضؼَرىَ ئىگَ ثْاللوىسٓ. 

ثىلَن ) وۈچ ( » ثىط پۈرۈى گَۋزىسىي ئَڭ ئبۋۋال ئبٗطىلؽبى پبضچَ 

ئىسٓ. ئَؼطٓ ؼبئبزٍرزَ جىھبز ثىط وَؼىپ ئَهَغ ئىجبزٍد « هۇۋاظىٌىزٔ 

ٌؽبى ئبضىؽىسىىٔ ؼۈپىزىسٍ ئبزا لىلىٌبرزٔ. ثْلۇپوۇ جىھبز ئىؽالم ثىلَى ئى

رْؼبلالضًٔ ئبؼسۇضۇپ ربـالؾ وۆضىفٔ ئىسٓ. ئۆلۈؾ ۋٍ ئۆلزۈضۈـٌىڭ 

ئىٌؽبًىٖ ـَولىٌٔ ئۇًزۇپ وَرىىٌىگَ ئۇظۇى ظاهبى ثْلؽبى ئىٌؽبًىَ٘رىَ ئَڭ 

چىطاٗلىك ـَوىلسٍ ئۆلۈـٌٔ ۋٍ ئۆلزۈضۈـٌٔ ئۆگىزىفٌىڭ ئىؽؤ ئىسٓ 

 جىھبز. رىٌچلىمٌىڭ ئَثَزىٖ وبپبلىزٔ ئىسٓ. 

، ثۇالض ثىلَى ثىطگَ ثًَسىٌىڭ ئبلالھ ئبلسىسا ثَضگَى ـۇًساق

ئېوزىھبًلىطىٌىڭ ئَڭ ئېؽىط ئىسٓ جىھبز. ئۇ، پَلَد ئۇضۇؾ هَٗساًلىطىسىال 

ئَهَغ، ثَلىٔ ھَهوىسىي ثۇضۇى ٗۈضٍوزَ ثبـالٗززٔ. ٗۈضٍن هَهلىىىزىسٍ 

هَؼلۇپ ثْلؽبًالض ئَڭ ثبـزب هۇجبھىس ثْلۇؾ ذبضاوزېطىٌٔ ْٗلۇرۇپ لْٗبرزٔ. 

ۈًىٔ هۇجبھىسالضًٔ جىھبز هَٗساًلىطىؽب ئۇالؼلىطٓ ئَهَغ، ئىوبًلىطٓ چ

ئېلىپ ثبضارزٔ. وۆظىسٍ ًۇض، رىعىسا هبزاض لبلوىؽبى ثىط ئىوبى ؼبھىجىؽب ھبٗبد 

ئبرب لىلىسىؽبى وۈچٌٔ َٗرىۈظۈپ ثېطٍلوَٗززٔ، ًَرىجىسٍ وۆضٍـٌىڭ ثىطىٌچٔ 

 لَزىوىسىال هَؼلۇپ ثْالرزٔ.   
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زبًٔ ؼى٘بؼَرىَ، ئبزالَد ئىؽزىجىسارمب ئبٗلىٌىفٔ ًَثَۋىٖ ؼى٘بؼَد ؼۇل

ثىلَى رَڭ جىھبزهۇ وَؼىپىَ ئبٗالًسٓ. چۈًىٔ ؼۇلزبًالض ھَلمَ ۋٍ ذَلممَ 

وَ هۇھزبج ثْلۇپ، ثۇ «وۈچ » ربٗبًوبٗززٔ. پۇد رىطٍپ رۇضىفٔ ئۈچۈى ثىط 

وۈچ ئبضهىَ٘ ) لْـۇى (زىي ثبـمب ًَضؼَ ئَهَغ ئىسٓ. ثۇ ـَوىلسٍ ثىط 

ىسىي ئبٗطىلؽبى لْضال ٗبؤ وۈچ، ؼًَىوَد ھېطؼىٌىڭ رَؼىطٓ پۈرۈى گَۋز

ثىلَى ضٍؼوى٘لىفىپ ھبوىوىَ٘رٌىڭ ثىط ئبپپبضارىؽب ئبٗالًسٓ. زۆلَرىَ 

لبضاـلىك ھَض ئبپپبضارٌىڭ ئۆظىگَ ذبغ ثىط هبوبًؽب ئىھزى٘بجٔ ثبض ئىسٓ. 

ئىسٓ. ئَهسٓ هۇجبھىس ئۈچۈى « ھَضثىٖ الگىط » لْضال ئۈچۈى ئۇ هبوبى 

ثْلىفٔ وېطٍن « ھَضثىٖ الگىطؼب رَۋٍ » ىي ثْلۇؾ وۇپبَٗ لىلوبٗززٔ، هۇئو

 ئىسٓ. 

ئۇًىڭسىي وې٘ىي هۇئوىٌٌٔ چْڭمۇض چۈـًَچَ ئىگىؽٔ لىلؽبى ۋٍ 

ضٍثجبًى٘لَـزۈضگَى ھَض ذىل لۇضئبًٔ ـبوۇلزېزالض ثْلؽبى ئېزىمبز ) چىي 

سا، ٗۈضٍوزىي ئىفىٌىؿ (، ئَزٍپ، ئىھؽبى، ظىىىط، ـۈوۈض، ٗىؽىٌچبللىؽبً

ئىؽالم ئېطپبًٔ ثىط پۈرۈى گَۋزىسىي ئبٗطىلسٓ. ھبلجۇؤ ثۇ رىلؽب ئېلىٌؽبًالض 

هۇؼۇلوبًالض ئىچىسىىٔ ثَلگىلىه ثىط گۇضۇھ ثىلَى هۇًبؼىۋٍرلىه ئَهَغ 

 –ئىسٓ. ثَلىٔ ثۇالض ئىوبى ۋٍ رَلۋا ثىلَى ثىۋاؼزَ هۇًبؼىۋىزٔ ثْلؽبى رَلىن 

ھَهوىؽىٌىڭ ئبؼبؼلىطىٌٔ، ھَرزب رَضثىَ٘ ئۇؼلۇثٔ ثْلۇپ، ثۇ ـبوۇلزېزالضًىڭ 

» رَپؽىالرلىطىٌٔ لۇضئبًسىي رېپىؿ هۇهىىي ئىسٓ. چۈًىٔ ئىٌؽبًٌٔ 

ئۈؼزىسٍ ٗبضارمبى ئبلالھٌىڭ، ئۇًىڭ ئَڭ هۇھىن ئىىىٔ « ئَھؽًَٔ رَلۋىن 

ۋٍ ضّھىٌٔ ًَظٍضزىي ؼبلىذ لىلىفىٌٔ رَؼَۋۋۇض  لَلىپرَضوىجٔ ثْلؽبى 

 لىلؽىلٔ ثْلوبٗززٔ. 

رىلؽب ئېلىٌؽبى لىووَرلَضگَ ئىگَ ثْلۇؾ ئۈچۈى  ئَهسٓ ٗۇلىطىسا

« ذبًىمبچٔ » هۇؼۇلوبى ثْلۇؾ ٗېزَضلىه ثْلوبٗززٔ، ئۇًىڭؽب لْـۇپ 

» ثْلۇؾ وېطٍن ئىسٓ. ـۇًىڭ ثىلَى ئىؽالهٌىڭ ئۆظ وىفىلىىىگَ ئىگَ ثْلؽبى 

ٓ ًََٗ ثىط لېزىن ظٍضثَ ٗېگًَىسٓ. ضٍؼوىٖ ئْضگبًالـمبى ھَض ثىط «ئىٌؽبى

 لېزىن ثىط پۈرۈى ثْلؽبى زىٌسىي ثىط پبضچىٌٔ ٗۇلۇپ ئبالرزٔ.   لۇضۇلوب، ھَض

ئۆظىگَ جبٕ « وىزبپ » ئۆظىگَ هبوبى ربپمبى َٗضزٍ، « رَؼجىھ » 

 ربپبلوبٕ لبالضهۇ؟ ئَلۋٍرزَ، ئۇهۇ ئۆظىگَ ثىط هبوبى ربپزٔ. 

ضٍؼوىٖ ثْلوىؽىوۇ ربضىرٔ ئۇظۇى ثْلؽبى ئىلىن، ًىعاهىَ٘ هَزضىؽلىطىٌىڭ 

َى ضٍؼوىٖ ـَوىلسٍ ئْضگبى ھبلىؽب وَلسٓ. ؼَلَؾ ئىلىؤٌ لۇضۇلىفٔ ثىل
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ئبلالھ ضىعالىمٔ ئۈچۈى وَؼىپ لىلؽبًىسٓ ھَهسٍ ئىلىن ثىط ئىجبزٍد ئىسٓ. ئۇ 

ئبلالھزىي ھَلىمىٖ » ئَثَزىٖ ؼبئبزٍرٌىڭ ثىط ۋاؼزىؽٔ ئىسٓ. چۈًىٔ، 

ۋٍض ئىسٓ. رۇًجٔ هَزضىؽَ ئېچىلؽبًسا، ثۇًىڭسىي ذَ« لْضلىسىؽبًالض ئبلىوالض 

« ئبپال، ئَهسٓ ئىلىن ئۆلسٓ » ربپمبى هبۋاضا ئۇًٌَھىط ئۆلىوبلىطىسىي ثىطؼٔ: 

ثىع ئىلىؤٌ زۇً٘ب رىطىىچىلىىٔ ئۈچۈى ئَهَغ، ئبلالھ ضىعاؼٔ » زېگَى ۋٍ 

ئۈچۈى ئۆگىٌَرزۇق. ـۇڭب ئىلىوگَ ؼَهىوىٖ ۋٍ ئىرالؼوَى وىفىلَضال ربلىپ 

، ھېچمبًساق زۇً٘بلىك هۇـَلمَد ثبض –ثْالرزٔ. چۈًىٔ ثۇ ئىفزب جبپب 

هًَپَئَد ْٗق. ئَهوب ثۇًىڭسىي وې٘ىي ئىلىن، هَزضىؽلَض ۋاؼزىؽٔ ئبضلىلىك 

ؼۇلزبًالض ؼېزىۋالىسىؽبى ًَضؼىگَ ئبٗلىٌىسۇ. ئىلىوٌىڭ پۇل ثْلؽبًلىمىٌٔ 

وۆضگَى وىفىلَض ئۇًىڭؽب ئىگَ ثْلۇؾ ئۈچۈى ئىلىوگَ ئىٌزىلىسۇ. ئىلىوؽب ئىگَ 

زٍپ لْـۇهچَ « َلۋالىمزىي ئبٗطىلىپ لبلىسۇ ثْلىسۇ، لېىىي ئىرالغ ۋٍ ر

 لىلؽبًىسٓ.  

ـۇًساق، ثۇ رَذوىٌلَضًىڭ ھَهوىؽٔ ضىئبللىك ئبٗالًؽبًىسٓ. ئىلىن ئَهسٓ 

ثْلۇپ « رۈلىىٔ  –زۇً٘ب ئْظۇق » ئَهَغ، « رۈلىىٔ  –ئبذىطٍد ئْظۇق » 

 لبلؽبًىسٓ. 

 هۇۋاظىٌَرزىي ئبٗطىلىپ لېلىؿ ۋٍ ضٍؼوىٖ ئْضگبًلىفىؿ ئبضىؽىسا

ـَوىللًَسۈضگَى هۇًبؼىۋٍرزىي ھَهوىٌٔ ثىط ربٗبلزب ھَٗسىسٓ زٍپ 

لبلوبؼلىمىڭالضًٔ ئۈهىس لىلىوَى. ئىؽالم ئۆضًَن لىلىپ وۆضؼىزىۋارمبى ثىط 

پۈرۈى ئىٌؽبًٌىڭ پبضچىلىٌىفىٌٔ چۈـًَسۈضۈؾ ئۈچۈى ضٍؼوىٖ 

ئْضگبًلىفىفٌىڭ ؼَلجىٖ رَؼىطىٌٔ وۆضؼىزىؿ ظۆضۈض ئىسٓ. ثۇ َٗض ضٍؼوىٖ 

ثْلوىؽبًلىمٔ ھَلمىسٍ هۇًبظىطٍ  –ى ھبلىزىگَ وېلىفٌىڭ ظۆضۈض ثْلۇپ ئْضگب

لىلىؿ ئْضًٔ ئَهَغ. ثۇ هَؼىلىٌٔ ربضىد جَهئىَ٘رفۇًبؼلىمٔ ثىلَى 

ـۇؼۇلالًؽبًالضؼب لبلسۇضۇپ، ثىط ًْلزىٌٔ ئَؼىَضرىفٌىڭ پبٗسىؽٔ ثبض زٍپ 

بى لبضاٗوَى. ًَٗٔ، ھَض لبئىسىٌىڭ هۇؼزَؼٌب ھبلٔ ثْلىسۇ. ضٍؼوىٖ ئْضگ

ھبلىؽب وېلىفزىي ثۇضۇًمٔ ئۆضًَولَضًىڭ ھَهوىؽىٌىڭ ئىجبثىٖ ثْلىفٔ 

ًبربٗىي ثْلؽبًسٍن، ضٍؼوىٖ ئْضگبى ھبلىزىگَ ئبٗالًؽبًسىي وې٘ىٌىٔ 

 ئۆضًَولَضًىڭ ھَهوىؽىٌىڭ ؼَلجىٖ ثْلىفىوۇ ًبربٗىي. 

ئىؽالهٌىڭ ئَؼطٓ ؼبئبزٍرزىىٔ هۇۋاظىٌىزىٌىڭ پبضچىلىٌىؿ ھېىبٗىؽٔ 

ق. ئۇًىڭسىي وې٘ىي ثۇًىڭ پَلؽَپىؽٔ ثبضلىممب وَلسٓ. ئبؼبؼَى هۇـۇًسا

رَضٍپلَض، رَضٍپزبضالض هَٗساًؽب وَلسٓ. ثۆلۈًۈؾ لىؽمب ۋالىذ ئىچىسٍ پۈرۈى 

زىٌىٖ ۋٍ ئىجزىوبئىٖ ؼبھَگَ وېڭَٗسٓ. ئَلىسىوۇ ثۇًىڭسىي ًېؽىۋىؽىٌٔ 
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هَزضىؽَ هۇًبظىطىؽٔ ثَظىسٍ ـۇًساق  –ثبرىٌٔ ۋٍ ذبًىمب  –ئبلسٓ. ظاھىطٓ 

ضلۇًچلۇق پَللىگَ َٗرزىىٔ، ثۇ جَھَرزَ ثَظٓ ضاٗۇًالض رْلۇًۇـالضؼب ؼَھٌَ لْ

ثْلسٓ. ھَض پبضچىٌىڭ ئىرالؼوًَلىطٓ ھۆوۈهساضالضؼب ٗۆلًَگَى ھبلسا 

لْلىسىىٔ ھَلىمَد پبضچىلىطىٌٔ وۆوىَ وۆرۈضۈـىَ، ھَلىمَرٌىڭ ثبـمب 

 پبضچىلىطىٌٔ ْٗق لبربضىسا ؼبًبـمب ثبـلىسٓ. 

ثىطىسىي  –رۇٗؽۇ، رَپَوىۇض ۋٍ ئَهَل ثىط  –ھېػ ٗىؽىٌچبللىؽبًسا، 

ئبٗطىلؽبى، ھَض ثىطٓ ئۆظىگَ ثىط ئىؽىن لْٗۇپ پىطلَ ھبلىؽب وَلگًَىسٓ. 

 -وې٘ىٌىٔ هَظگىلسٍ ثۇ ئېمىوالض ئۆظىگَ ذبغ ئىلوىٖ ئۇؼلۇة، لبئىسٍ 

پطىٌؽىپىٌٔ ـَوىللًَسۈضزٓ. ھَض ثىطىٌىڭ ئۆظىگَ ذبغ لْؼَد ۋٍ 

ھَض پىطلَ ئۆظ زىٌٔ ثىلَى » ٗبهبى ثْلؽىٌٔ، ئبربلؽۇلىطٓ ثبض ئىسٓ. 

زې٘ىفٌىڭ « ثۇ ھَلىمَرزىي ثىط پبضچَ » (،  13ضۇم، « ) ذْـبللىٌبرزٔ 

زٍٗززٔ. وىفىلَضًٔ ئۆظ رۇرۇپ « ثۇ ھَلىمَرٌىڭ زٍل ئۆظٓ! » ئْضًىؽب 

هبڭسىن زٍپ لبضىؽبى ھَلىمَد پبضچىؽىؽب چبلىطارزٔ، ئۇ پبضچىٌٔ رۇرۇپ 

ىممب ئېطىفىًَلىىىٌٔ، لبلؽبًالضًىڭ ئبظؼۇًلۇق، ظااللَد هبڭؽۇچىالضًىڭ ًىجبرل

 ئىچىسٍ ثْلؽبًلىمىٌٔ زٍۋا لىالرزٔ. 

ثۇ ـَوىلسٍ ثبـالًؽبى پبضچىلىٌىؿ ثبضؼبًؽىطٓ ئىٌؽبًلىطىوىعًىڭ 

رَثىئى٘زىگَ ئبٗالًسٓ. وۈًىوىعزٍ ـبھىذ ثْلىۋارمبى ثۇ لْضلۇًچلىك 

 هۇـۇًساق.  ۋٍظىَ٘رٌىڭ ربضىرىٖ ئبضلب وۆضًۈـٔ لىؽمىچَ هبًب

ثۇ ربضىرىٖ ئبضلب وۆضًۈـٌىڭ رَؼىطٓ رېرىوۇ ئېؽىط ـَوىلسٍ وۈًىوىعزىوۇ 

زاۋام لىلوبلزب. ئۈؼزۈًلۈوٌىڭ ربضىرزب لېلىپ لبلؽبًلىطٓ ثْلىفٔ هۇهىىي، 

ئَهوب ھېچمبًساق ثىط ضٍظىللىه ربضىرزب وۆهۈلۈپ لبلوىسٓ. وۈًىوىعگَ 

 . ثبـمىچَ ئۇؼلۇة ۋٍ ئىؽىوالض ثىلَى ٗېزىپ وَلسٓ

رۇٗؽۇؼٔ، رَپَوىۇضٓ ۋٍ ئَهَلىگَ  –ثۈگۈى ئىٌؽبًلىطىوىعًىڭ ھېػ 

هۇؼَللَد ثْلؽبى هۇۋاظىٌَرؽىعلىه، ئبـمۇًلۇق ئۇلىسا ثۇ ؼَلجىٖ ئًَئًََ 

 ٗبروبلزب. 
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 هۇۋاظىٌَرؽىعلىىٌىڭ وۈًىوىعزىىٔ ئىپبزىلىطٓ

 

 

ٌىڭ ٗۈضٍو ضٍؼۇلۇلالھ وۆضؼىزىپ ثَضگَى هۇۋاظىٌَدوۈًىوىع ئىٌؽبًلىطىسا 

 ظى٘ىٌىؽب ثۇظۇلسٓ. 

ًَظٍضزىي ؼبلىذ لىلىٌىفٔ ثىلَى ئْرزۇضىسا ھېچمبًساق ثىط ًَضؼَ  لَلىپ

لبلوىسٓ. هَذلۇلبرٌىڭ ئَڭ هۆرىۋىطٓ ئىٌؽبى، ئىٌؽبًٌىڭ هۆرىۋٍض ٗېطٓ 

ًىڭ « لَلىپپبن » . ھېچمبًساق ًَضؼَ ئَؼمبروبٗسىؽبى ثىط وۈًسٍ زۇضلَلىپ

 (. 39، 33ـۇئَضا، عگَ ئۆگَروَوزَ ) پبٗسا َٗرىۈظىسىؽبًلىمىٌٔ لۇضئبى ثى

ئىٌؽبًٌىڭ هَضوىعٓ، ۋۇجۇرٌىڭ  لَلىپئبلالھ ضٍؼۇلٔ ثبٗبى لىلؽبًسٍن 

ئبلالھٌىڭ رَجَللىگبھٔ،  لَلىپلۇهبًساًلىك هَضوىعٓ، ئىوبًٌىڭ هبوبًٔ. 

لىسىؽبى ئۇلۋىٖ ىئبلالھ ثىلَى ئىٌؽبى ئبضىؽىسىىٔ هۇًبؼىۋٍد رَڭف

ئبرْم ئېٌىطگىَ٘ هَضوىعىسۇض. ؼىعچَ  لىپلَهبوبًسۇض. ٗىؽىٌچبللىؽبًسا، 

لبًچىلىه وىفٔ ئىچىسٍ هۇـۇًساق رَڭساـؽىع ثىط ئىوىبًٌٔ ئېلىپ 

 ٗۈضگًَلىىىٌٔ ثىلىسۇ؟ 

ؼَضة هًَجَلىه ئَلىل ۋٍ زٍلىلٌٔ ئبؼبغ لىلىسىؽبى هبئبضىپ 

ئَڭ  لَلىپئىچىسٍ رَضثى٘ؽىٌىڭ رَؼىطىگَ ئۇچطىؽبى ئْضگبًلىطىوىعًىڭ 

ؽىع ؼۇضىسۇ. هَلؽَد ئىوبًالضًٔ ئۆلزۈضۈؾ ٗبؤ ئىٌىبئبلسىٌمٔ ئْضۇًسا ر

ھبلؽب وَلزۈضۈؾ ثْلؽب، ًىفبى ئَلۋٍرزَ ٗۈضٍن ثْلىسۇ. هبوبًٔ ذبًىۋٍٗطاى 

ثْلؽبى ثىط ئىوبى، ئۆظىگَ ؼبضإ ثْلىفىٌىڭ ئْضًىؽب ظىٌساًؽب ئبٗالًؽبى 

 ٗۈضٍوزَ ًېوىٌٔ ۋۇجۇزلب چىمىطاالٗسۇ زٍٗؽىع؟

ٔ ئىوبى ھبوىوى٘ىزىٌٔ ئبؼسۇضۇپ ربـالؾ. ظاهبًىۋىٖ هبئبضىپٌىڭ ًىفبً 

ىَ ھبوىوى٘ىزٔ ئبؼسۇضۇپ ربـالًؽبى ثىط ئىوبى پَلَد ٗۈضٍوزىىٔ ثېعٍو

، ذبالغ. ثۈگۈى ٗۈظ ثېطىۋارمبى هَؼىلىلَضًىڭ هًَجَؼىوۇ ثىلىن ۋٍ ئبٗلىٌىسۇ

ًىڭ لبثىلىَ٘رؽىعلىىٔ ئَهَؼوۇ؟ ئىوبًالض ضرېرٌىىب ثىلَى ئَلىل ربپمبى ئىوبًال

ؼَۋٍثىگَ هَھىۇم لىلىٌىپ، چىفٔ ۋٍ رىطًىمٔ « ثىھۇـلىك( ۋٍھي ) » 

ئىوبًؽب  لَلىپٗۇلۇپ ربـالًؽبى ٗبۋاؾ ـىطؼب ئْذفبؾ لىلىپ لْٗۇلسٓ. 

 هبوبى ثْلۇـٌىڭ ئْضًىؽب، ئَوؽىچَ ئۇًىڭؽب ظىٌساى ثْلسٓ.
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. ثْلىۋارىسۇ ئىٌؽبًؽب پبٗسا لىلوبٗسىؽبى ثىط ئىؽالهچىلىك هْزا وۈًىوىعزٍ

 –ؽالهال ثېطٍلَٗسىؽبى ئَڭ گۈظٍل زٍؼوىٖ ثْلؽبى ھېػ وىفىگَ پَلَد ئى

« ئۆضًَن » رۇٗؽۇ، چۈـًَچَ، ئىچىٔ ثبٗلىمزىي ْٗلؽۇى ؼَلىزَ ثىط 

» رۇٗؽۇؼٔ ۋٍ ھبٗبد ـَولٔ ثىط  –رىىلًَوَوچٔ ثْلىۋارىسۇ. ًَٗٔ، ھېػ 

ثْلؽبى رۇضۇپوۇ، « هۇـبۋۋىطٓ ) هَؼلىھَرچىؽٔ ( » ٗبؤ ثىط « ذْجبٗىٌٔ 

ٍن رَپَوىۇض لىلىسىؽبى، ئىوبًىٌٔ ئَللىٌىڭ لْلىؽب رۇرمۇظۇپ ثىط هۇؼۇلوبًس

لْٗۇپ، ئَللٔ ثىلَى ئىوبى ئې٘زىسىؽبى ھَٗطاى لبالضلىك وىفىلَض 

ٗبضىزىلوبلچٔ ثْلىۋارىسۇ. ذۇززٓ هۇًبـىمۇى ؼۈضىؽىسٍ رىلؽب ئېلىٌؽبًسٍن 

ئۇالضًىڭ ئىؽالهٔ چۈـًَچىؽىگَ، رَپَوىۇضلىطىٌىڭ چْڭمۇضلىمىؽب ٗبؤ 

ض ئبضىؽىسا پَٗسا لىلؽبى ئَلىل  ئْٗۇًلىطٓ ۋٍ هًَزىملىطىگَ، ًَٗٔ ئبَٗرلَ

 (. 5هۇًبـىمۇى، ًۇرۇللىطىؽب ھَٗطاى لبلىؽىع ) 

هۇؼۇلوبًٌىڭ ئَڭ وۈچلۈن ئْضگبًٔ ٗۈضىىٔ ثْلۇپ، هَٗلٔ ئبلالھ ثىلَى 

ثْلؽۇى ٗبؤ ثًَسٍ ثىلَى ثْلؽۇى ھَض رۈضلۈن هۇًبؼىۋٍد ثۇ َٗضزىي 

ىىٔ هبضوؽىعهچٔ ثىلَى ئىىىٔ هۇؼۇلوبى سۇ. هَؼىلَى: ئىىٌىثبـل

ْٗلساؾ » لىك «لېطىٌساؾ » ئبضىؽىسىىٔ هۇًبؼىۋٍرزَ پَضق ثْلىفٔ وېطٍن. 

لىممب ئبٗلىٌىپ لبلوبؼلىمٔ الظىن. زٍۋا زېگًَسٍن ھَض ذىل ئىؽىن ثىلَى «

ئبرىؽبى هَۋھۇم ًَضؼىلَض ثۇًساق ربرلىك ؼۇ ئىؽالهچىلىمىٌىڭ ثبھبًىؽٔ 

وبٗسىؽبى، رىزطىوَٗسىؽبى، وۆٗوَٗسىؽبى، ثْاللوبٗسۇ. ھېػ لىل

ثىلَى ربـٌىڭ ًېوَ پَضلٔ ثبض؟ لۇضئبًسا ربـالضًىڭ  لَلىپلبٗؽۇضهبٗسىؽبى 

 زىي ٗبذفٔ ئىىًَلىىٔ ثبٗبى لىلىٌوبلزب:لَلىپثۇًساق 

ـۇًىڭسىي وې٘ىي زىلىڭالض لېزىپ وَرزٔ، ربـزَن ٗبؤ ربـزىٌوۇ » ... 

ئىچىسىي ) ؼۇ ئېزلىپ چىمىپ (  لبرزىك لېزىپ وَرزٔ، ربـالض ئبضىؽىسا

ئېطىمالض ھبؼىل ثْلىسىؽبًلىطٓ ثبض، ٗېطىلىپ ئبضىؽىسىي ؼۇ چىمىسىؽبًلىطىوۇ 

ثبض؛ ئبلالھزىي لْضلۇپ ) ربغ چْلمۇلىطىسىي ( زّهىالپ چۈـىسىؽبًلىطىوۇ ثبض 

) زېوَن، ربؾ ٗۇهفبٗسۇ، ؼىلَضًىڭ زىلىڭالض ثْلؽب ٗۇهفىوبٗسۇ ۋٍ 

 (.  75ثَلَضٍ، « ) لىلوىفىڭالضزىي ؼبپىل ئَهَؼزۇض رَؼىطلًَوَٗسۇ (، ئبلالھ 

ىڭ هۇـۇًساق ثْلؽب ئَهسٓ ئۇًىڭؽب ھبهوبللىك لىلوب. ثىط لَلىپئَگَض 

ئۆهۈض وۆوؽىڭسٍ گطاًىذ ثىط پبضچَ ربـٌٔ وۆرۈضۈپ ٗۈضۈـىَ ؼېٌٔ وىن ۋٍ 

 ًېوَ هَججۇض لىلىۋارىسۇ؟ ئۇًٔ ئېلىپ ربـلىۋٍد!

سا گىطىپزبض ثْلؽبى ؼىٖ زۇً٘بهًَىۋى ٌىڭثۈگۈى هۇؼۇلوبى ٗبـلىطى

ھَلىطلىك ًبھبٗىزٔ ئېؽىط. ثۇ ؼَۋٍپزىي زىٌٌٔ ئىسزىئْلْگىَ٘، وىزبپٌٔ 
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ئىسزىئْلْگ، رَثلىؽٌٔ رَـۋىمبد، زٍۋٍرچىٌٔ  ذىزبپٌبهَ، ضٍؼۇلۇلالھٌٔ

رَـۋىمچٔ، جىھبزًٔ جىسٍل، رَپَوىۇضًٔ ئَلىل ئىفلىزىؿ، زٍۋٍرٌٔ 

. ثۇ ئىؽالهىٖ ھَلىمَرلَضًٔ هَززاھلىك زٍپ چۈـًَسۇق ۋٍ چۈـًَسۈضزۇق

هبھى٘ىزىسىي ئبٗطىپ ربـلىؽبًلىمىوىع ئۈچۈى ثىط ًَؼىلٌىڭ ھبٗبرىسا 

ئۆظگۈضۈؾ ھبؼىل لىلؽبى ثۇ ھَلىمَرلَض، ثىعًىڭ ھبٗبرىوىعزا ئۆظگۈضۈؾ 

  ھبؼىل لىلىؿ ئۇٗبلزب رۇضؼۇى، وىچىه ثىط ئۇچمۇًوۇ پَٗسا لىاللوىسٓ.

ًََٗ ثىطٓ ثَن وبضؼب  ،ٕ رۇضۇپرَضثى٘لًَوىسۇق، ئۆگًَسۇق. ثىطٓ ثْلوب

وۆضزۇق زٍپ ، ھبلجۇؤ، وَلوىسٓ. ًَظٍض ربـلىسۇق، لېىىي وۆضٍلوىسۇق

ئْٗالپ لبلسۇق. ثىلسۇق، لېىىي چۈـًَوىسۇق. چۈـۈًۈپ لبلؽبى رَلسىطزىوۇ 

ھبٗبرزىوىعؼب رَزثىملى٘بلوىسۇق. رَزثىملىؽبى ثْلؽبلوۇ، ئىرالؼمب 

ثَظىسٍ ثىلىپ  ئۈچۈى ىسٍ ثىلوىگًَلىىوىعئېطىفَلوىسۇق. ثَظ

 چۈـىٌَلوىگًَلىىىوىع ئۈچۈى زۈـوَى ثْلسۇق.

ئىچىٔ زۇً٘بهىعًىڭ ظى٘ىٌىؽب ثۇظۇلىفىٌىڭ ئبؼزىسا ٗبرمبى  هۇۋاظىٌَرٌىڭ

ؼَۋٍپلَضزىي ثىعگَ هۇًبؼىۋٍرلىه ثْلؽبى ئَڭ هۇھىن ئۈچ ًْلزب ھَلمىسٍ 

 رْذزبلوبلچىوَى. ثۇالض:

 ثىط رَضٍپلىوىلىهرَۋھىس چۈـًَچىؽىسىىٔ  .3

 ـزۈضۈؾىٌٌٔ ؼى٘بؼى٘الز .3

 ئىٌىبغ .1

 .ىوَىثۇالضزىي رَضرىپ ثْٗىچَ ئىعاھالپ ئۆر

 

 ثىط رَضٍپلىوىلىهرَۋھىس چۈـًَچىؽىسىىٔ 

 

ئىؽالهٌىڭ رۇؼۇلۇؾ  ثىط رَضٍپلىوىلىهرَۋھىس چۈـًَچىؽىسىىٔ 

ربضىرىٌٔ ٗبذفٔ هۇالھىعٍ لىاللوبؼلىمزىي، ئۇًىڭؽب رْؼطا هۇئبهىلَ 

 لىاللوبؼلىمزىي وېلىپ چىمىسۇ.

ئىجبزٍد ۋٍ هۇئبهىلىسىي ظى٘بزٍ « هَوىَ زٍۋضٓ » هَلۇم ثْلؽبًسٍن 

رَۋھىس ئَلىسىؽىٌٔ َٗضلَـزۈضۈـىَ ئَھوىَ٘د ثَضگَى ثىط زٍۋض ئىسٓ. 

لَضگَ چېچىلؽبًىسٓ. لَلىپزىٌٌىڭ ئۇلٔ ثْلؽبى ئَلىسٍ ئۇضۇللىطٓ ثۇ هَظگىلسٍ 

ثۇ ؼبئبزٍد ئَؼطىٌٔ ئۆظ هًَزىمىؽٔ ئىچىسٍ چۈـًَگَى ۋالزىوىعزا، 

رَزثىطًىڭ ـۇًساق ثىط جَهئىَ٘د ئۈچۈى ئَڭ ئۈًۈهلۈن چبضٍ ئىىًَلىىىٌٔ 

ـبضائىزٔ ۋٍ  –چۈـۈًۈپ ٗېزَلَٗوىع. ئَپؽۇؼىٔ، ثۇ زٍۋضًٔ ئۆظ ـَضد 
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ئۆظىگَ ذبغ ئبالھىسىلىىٔ ئىچىسٍ رۇضۇپ رْؼطا چۈـىٌَلوىگًَلىىزىي، 

ـًَچىلَض وې٘ىٌىٔ هَظگىلسٍ ئۆظ ۋالزىسىىٔ ثَظٓ رَزثىطلَض ھَلمىسٍ ذبرب چۈ

وېلىپ چىممبى. ًَٗٔ، ثۈگۈًوۇ ئىچىوىعزٍ ھىوبٗىچىلىطٓ ثْلؽبى ثىط 

رَضٍپلىوىلىه رَۋھىس چۈـًَچىؽىٌٔ وَلزۈضۈپ چىمبضؼبى. ثۇ ثىط 

ـبضائىزىٌٔ ۋٍ  –رَضٍپلىوىلىه، ئَؼطٓ ؼبئبزٍرٌىڭ ئۆظىگَ ذبغ ـَضد 

ـۇ  ًٔ«ئىؽالهلىفىؿ جَضٗبًٔ » ئىوىبًىَ٘رلىطىٌٔ ًَظٍضزىي ؼبلىذ لىلىپ، 

 پېزٔ ثۇ زٍۋضگَ ئېلىپ وَلوَوچٔ ثْلؽبًلىمزىي وېلىپ چىموبلزب.  

ھَلىمَد ـۇؤ، ثۈگۈًىٔ زٍۋض ھَض جَھَرزىي هَوىَ زٍۋضىگَ 

ئْذفبٗسۇ زٍپ لبضاٗسىؽبى ثْلؽب، ثۇًساق ثىط هَظگىلسٍ لىلىفمب رېگىفلىه 

لَضگَ لَلىپثْلؽبى ئىؿ ذۇززٓ ضٍؼۇلۇلالھمب ئْذفبؾ رَۋھىس ئَلىسىؽىٌٔ 

لَـزۈضۈؾ؛ ئَذالق، هۇئبهىلَ ۋٍ ھَضىىَرزَ ثۇ رَضرىپىَ ئبؼبؼَى َٗض

ھَضىىَد لىلىفىوىع وېطٍن. ثْلۇپوۇ ئَذالق، ئىھؽبى، ئېطپبى، ًَپىػ ۋٍ ضّھ 

رَضثى٘ىؽٔ ثىلَى ـۇؼۇللىٌىؿ هۇـۇًساق ثىط هَظگىلسٍ ثَووۇ ظۆضۈض ثْلىسۇ؛ 

 ٔ وېطٍن. هۇئبهىلَ لبًساق ثْلؽبى ثْلؽب، پْظىزؽى٘ىوىع هۇـۇًساق ثْلىف

زېسۇق « ئبهًٌَب » هۇًبظىطىگَ ئْچۇق ثْلؽبى ثۇ ًَظٍضى٘ىٌٔ لْثۇل لىلىپ 

ۋٍ ثۇ ئۇؼلۇثٌٔ رْؼطا زٍپ لبضىسۇق زٍپوۇ رۇضاٗلٔ ھبظىطچَ. ئْذفبؾ 

هًَزىك ثىلَى ْٗلؽبى چىممبى ۋالزىوىعزا، رۆۋًٍسٍ ئْلۇٗسىؽبى ـۇ وَضىن 

ـًَسۈضىوىع؟ ثۇ ئبَٗرلَض ئبَٗرلَضًىڭ هَوىىسٍ ًبظىل ثْلؽبًلىمىٌٔ لبًساق چۈ

ًبظىل ثْلؽبى هَظگىلسٍ ھبضاق ئىسىفلىطٓ رېرٔ چېمىپ ربـالًوىؽبى، ھىجبپ 

پَضظ ثْلوىؽبى، ئۆؼۈهٌىڭ ھبضام لىلىٌوىؽبًلىمىٌٔ ئۇًۇروبؼلىمىوىع الظىن. 

 ًۇضؼۇى پَضظًىڭ ئىؽؤ رېرٔ هَلۇم ئَهَغ ئىسٓ ئۇ هَظگىلسٍ. 

ذفٔ هۇؼۇلوبى ثْلۇـٌىڭ ًٔ ٗب«زۆلَد » زۆلَروۇ لۇضۇلوىؽبًىسٓ. 

» ـَضرٔ لبربضىسا ؼبًبـٌىڭ ئْضًىؽب، ئبَٗرلَضگَ ئبؼبؼَى ئبلسٓ ثىلَى 

لۇضۇؾ وېطٍن ئىسٓ.  ئبَٗرلَضگَ لبٗزىپ، هۇرزَلىلَضًىڭ « ٗۈضٍن زۆلىزٔ 

 ؼۈپَرلىطىٌٔ ئبڭالپ ثبلبٗلٔ:

ئۇالض  - َٗؽْزَؽْفِطُّىَ وَبًُْا لَلِ٘لًب هِّيَ اللَّْ٘لِ هَب َِْٗجَعُْىَ َّثِبلْأَؼْحَبضِ ُُنْ » 

« وېچىؽٔ ئبظ ئۇذالٗسۇ. ؼَھَضلَضزٍ ) ضٍثجىسىي ( هَؼپىطٍد رىلَٗسۇ 

 (. 33 -37) ظاضى٘بد،

لىه «رٔ  -» ًبلىػ پېئىلىگَ « وبًۇ » گطاهوبرىىب ًْلزىؽىسىي ثبـزىىٔ 

ئۆرىَى ظاهبى هًَىؽىٌٔ ) ئۇذالٗززٔ ( ثېطىفىوىع وېطٍن ئىسٓ. لېىىي ئۇ 

ئبَٗد ئۆروۈـزىىٔ ثىطؼىگَ ذىزبپ لىلىۋارمبًسٍن رۇٗؽۇ ۋالىززب هَظوۇض 
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ثېطىپ لْٗىفٔ هۇهىىي. ھبلجۇؤ، ثۇ ئبَٗرٌىڭ ئبلسىسىىٔ ئبَٗرزَ جًٌََرىَ 

» وىطگَى هۇرزَلٔ هۇئوىٌلَضًىڭ زۇً٘ب ھبٗبرىسا لىلؽبًلىطٓ ثبٗبى لىلىٌوبلزب. 

وَ « ؼَھَض ۋالزىسا هَؼپىطٍد رىلَؾ» ۋٍ « وېچىسٍ ًبھبٗىزٔ ئبظ ئۇذالؾ 

ًىڭ، ـۇًسالال جًٌََرىَ وىطگَى، «ئىززىمب » ئْذفبؾ ثىط ئَهَللَضهۇ 

 وىطىسىؽبى وىفىٌىڭ ؼۈپَرلىطٓ لبربضىسىي وۆضؼىزىلوَوزَ. 

ـۇًساق، ئَٕ رَۋھىسًٔ ئبلسىٌمٔ ئْضۇًؽب لْٗؽبى زّؼزۇم! هَوىىسٍ 

ًېوَ « هَوىَڭسٍ » ًبظىل ثْلؽبًلىمىسا ـۈثھَ ثْلوىؽبى ثۇ ئبَٗد ؼېٌىڭ 

ھبظىطؼىچَ ًبظىل ثْلوىسٓ؟ ئَڭ ئبذىطلٔ لېزىن گۇًبھٌٔ لبچبى  ئۈچۈى

ئۆرىۈظزۈڭ؟ ثَؾ ٗىل ثۇضۇى؟ ٗبق، ثىط ٗىل ثۇضۇى؟ ٗبق، ثىط ئبٕ، ثىط ھَپزَ 

ثۇضۇى؟ ٗبق، ٗبق، ثبٗبرىي! ـۇًساق، ثۇ رْؼطا. ھبٗبرىوىعزا گۇًبھزىي 

َى. ؼبللىٌىؿ ئۈچۈى ئۇًساق ٗىطالالضؼب وېزىفٌىڭ ھبجىزٔ ْٗق زٍپ لبضاٗو

وىفٔ ھېچ گۇًبھ ئۆرىۈظهىگَى رَلسىطزىوۇ، ـۇ رۇؼ٘بى ؼَللىطىٌىڭ 

ئْرزۇضىؽىسا جَهئىَ٘د پبؼىك ۋٍ گۇًبھ هبـىٌىؽىسٍن رْذزىوبٕ پبؼبد 

ئىفلَپچىمىطىۋارمبى ثىط هۇھىززب، ئۇًىڭؽب ؼۈوۈد لىلىپ ٗبـبـٌىڭ ئۆظٓ 

َهطٓ ٗېزَضلىه گۇًبھ ئَهَؼوۇ؟ ثۇ ھَلزَ ـۈثھىؽٔ ثْلؽبًالض ئىؽالهسىىٔ ئ

ثىل هَئطۇپ ًَھى٘ٔ ئًَىل هۇًىَض پَضظىٌىڭ ئبؼبؼٔ ثْلؽبى ئبهىلالضًٔ 

 لبٗزىسىي وۆضۈپ چىمؽۇى.

ھۇز، « ) ۋٍؼزَؼفىطۇ ) هَؼپىطٍد رىلَڭالض! ( » ثۇ ئَھۋالسا ئبلالھٌىڭ 

( ئَهطىگَ ئىزبئَد لىلىپ ۋٍ  31؛ ًۇھ، 3؛ ـۇؼؽىلَد، 93، 33، 43، 1

ئَهَل لىلؽبى ئبؼبؼزب، ضٍثجىٌىڭ ظاضى٘بد ؼۈضىؽىسىىٔ رَۋؼىَ٘لىطىگَ 

ھْظۇضىسا لْضلمبى ۋٍ ئَٗوًَگَى ھبلسا ثْٗۇى ئىگىپ لىلؽبى ئَڭ ئبذىطلٔ 

ئىؽزىؽفبض لبچبى ئىسٓ؟ زٍپ ؼْضىؽب ثېطىسىؽبى جبۋاثىوىع ؼىعچَ ًېوَ 

 ثْالض؟ ثۇًٔ ثىلوَٗوَى. 

ثىعًىڭ  بثىلَضًىڭ هَوىىؽىسٍ ًبظىل ثْلۇپئبلالھ ضٍؼۇلٔ ۋٍ ؼبھ

 ھبظىطؼىچَ ًبظىل ثْلوىؽبى ئبَٗرلَضًٔ ئْلۇـٌٔ زاۋاهالـزۇضاٗلٔ:هَوىىوىعزٍ 

ھَلىمَرَى ضٍثجىٌىڭ  - ئِىَّ الَّصِٗيَ ُُن هِّيْ ذَفَْ٘خِ ضَثِِِّن هُّفْفِمُْىَ »  

 (. 47هۇئوىٌۇى، « ) ھَٗۋىؽىسىي لْضلمۇچٔ وىفىلَض 

ثىط « ھۆضهَد لىلىپ لْضلۇؾ » ۋٍ « ذبـَ٘د » ئبَٗرزَ رىلؽب ئېلىٌؽبى 

ّھٔ ھبلَد ثْلۇپ، ثۇًٔ وىزبپالضزىي ئۆگًَگىلٔ ثْلوبٗسۇ، ثېفىسىي ض

« ھۆضهَد ٗۈظىسىي لْضلۇؾ » ئۆرىۈظۈؾ ثىلَى ئۆگًَگىلٔ ثْلىسۇ. ئبزٍرزَ، 

ئبربلؽۇؼىسىوۇ هۇۋاظىٌَد ضّـَى ھبلسا « هۇـفىمۇى » هًَىؽٔ ثېطىلگَى 
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، «لْضلۇ » ۋٍ « ھۆضهَد » ثىطىگَ ظىززَن رۇٗۇلؽبى  –وۆضۈًۈپ رۇضىسۇ. ثىط 

ئَؼلىسٍ وىفىٌىڭ ئبلالھ ئبلسىسىىٔ ضّھٔ ھبلىزىٌٔ رَڭپۇڭالـزۇضىسىؽبى 

رَڭ زٍضىجىسىىٔ ئىىىٔ ئبهىل. ئۇًىڭسىي وې٘ىٌىٔ ئبَٗرلَضزىوۇ ثۇ 

 هۇۋاظىٌَد ئۆظىٌٔ رېرىوۇ ضّـَى ھبلسا ًبهبَٗى لىلىسۇ:

ؼَزىمَ  -ئِلَٔ ضَثِِِّنْ ضَاجِعُْىَ َّالَّصِٗيَ ُٗإْرُْىَ هَب آرَْا َّّلُلُْثُُِنْ َّجِلَخٌ أًََُِّنْ » 

ثېطىسىؽبى ئَهوب ضٍثجىٌىڭ زٍضگبھىؽب ) ھېؽبپ ثېطىؿ ئۈچۈى ( لبٗزىپ 

 (.  31هۇئوىٌۇى، « ) ثبضىسىؽبًلىمىسىي زىللىطٓ لْضلۇپ رۇضىسىؽبى وىفىلَض 

ئَهوب ثېطٍلىگًَلىىٌىڭ ذْـبللىمٔ وىجىطگَ ۋٍ . ثېطىؽىعـۇًساق، 

ضىىىڭىعًىڭ ئَڭ چْڭمۇض ۈلىفزىي لْضلىؽىع، ٗهًَوًَچىلىىىَ ئبٗلىٌىپ لې

» لبرلىوىسىي ثۇ ئًَسىفىٌٔ ھېػ لىلىؽىع. ثېطىؿ ؼىعگَ ئېلىپ وَلگَى 

، ثَضگًَلىطىڭىعًىڭ لْثۇل لىلىٌىفىسىي، ئَهَلىڭىعًىڭ ؼبلىھ «ئۈهىسًٔ 

ثىلَى « ئًَسىفَ » ثْلوىؽبًلىمىسىي رۇٗۇلؽبى ثىط  –ثْلۇپ 

ىلسٍ لىاللىؽبق، ثىط ٗبذفىلىمٌٔ ٗبذفٔ رَڭپۇڭالـزۇضىؽىع. ئَگَض ثۇ ـَو

« ٗبذفىالضزىي » ئۇؼلۇة، ٗبذفٔ ًىَ٘د ۋٍ ٗبذفٔ ؼبَٗ ئۈچۈى لىلؽبى 

 ثْلۇـٌىڭ ذْؾ ثىفبضىزٔ لۇضئبًسا هۇًساق ثبٗبى لىلىٌىسۇ:

ئًََ  - َّالَّصِٗيَ ُٗإْرُْىَ هَب آرَْا َّّلُلُْثُُِنْ َّجِلَخٌ أًََُِّنْ ئِلَٔ ضَثِِِّنْ ضَاجِعُْىَ » 

« ـۇالض ٗبذفٔ ئىفالضًٔ ) ثبـمىالضًىڭ ( ئبلسىسا لىلىفمب رىطىفمۇچىالضزۇض 

 (. 33هۇئوىٌۇى، ) 

هۇئوىٌلَضًىڭ ھَلىمَرَى ًىجبزلىممب » ثۇ هَوىَ ئبَٗرلىطٓ 

ذْؾ ثىفبضىزىٌٔ ثَضگًَسىي وې٘ىي، ًىجبزلىممب « ئېطىفىًَلىىىٌىڭ 

 ئېطىفىَى هۇئوىٌلَضًىڭ ؼۈپَرلىطىٌٔ ثبٗبى لىلىسۇ:

ـۇًساق هۇئوىٌلَضؤ ( ئۇالض ًبهبظلىطىسا ) ئبلالھٌىڭ ئۇلۇؼلىمىسىي  » )

 ؼۈض ثېؽىپ وَرىًَلىىزىي ( ئَٗوىٌىپ رۇضؼۇچىالضزۇض.

 ئۇالض ثىھۇزٍ ؼۆظ، ثىھۇزٍ ئىفزىي ٗىطاق ثْلؽۇچىالضزۇض.

 ئۇالض ظاوبد ثَضگۈچىلَضزۇض.

- 3هۇئوىٌۇى، « ) ئۇالض ئَۋضٍرلىطىٌٔ ) ھبضاهسىي ( ؼبللىؽۇچىالضزۇض 

4 .) 

ئۇالض ئۆظلىطىگَ ربپفۇضۇلؽبى ئبهبًَرلَضگَ ۋٍ ثَضگَى ئَھسىگَ ضىئبَٗ » 

 لىلؽۇچىالضزۇض.

« ئۇالض ًبهبظلىطىٌٔ ) ۋالزىسا رَئسىل ئَضوبى ثىلَى ( ئبزا لىلؽۇچىالضزۇض 

 (. 9، 3هۇئوىٌۇى، ) 



 

 55 

ـۇًساق، زۆلَد لۇضۇلؽبى هَزىٌىسٍ ئَهَغ، ثَلىٔ زۆلَد لۇضۇلوىؽبى 

» ثىطىٌٔ وۈچَٗزىَى هَوىىسٍ  -ٔ ئَلىسٍ ۋٍ رَۋھىس ثىط هَوىىسٍ، ًَٗ

ئبهبًَد ۋٍ ثېطىلگَى ئَھسىگَ » وَ، «ثىھۇزٍ ًَضؼىلَضزىي ٗۈظ ئۆضۈؾ 

لب ئْذفبؾ ثىع ۋٍ ثىع رَۋھىس زٍۋٍرچىلىطٓ ئبًچَ ئَھوىَ٘د «ضىئبَٗ لىلىؿ

 ثَضهىگَى هَؼلىلَضگَ ئَھوىَ٘د ثېطىلگًَىسٓ. 

جبهبئىزٔ » ئَهَغ، ئَهوب « ؽبى زۆلىزٔ ثْل» ثۇ رَۋؼىَ٘لَضًىڭ 

 –هَوىَ زٍۋضٓ » هَوىىسٍ ئْرزۇضىؽب لْٗۇلىفٔ ئبلسٓ ثىلَى « ثْلؽبى 

ثبؼمۇچىٌٔ ھَض زٍۋضزٍ ثْلىسۇ زٍپ لبضىؽبًالضًىڭ زىممىزىٌٔ « هَزىٌَ زٍۋضٓ 

ربضرىفٔ وېطٍن. هىللَد ھَلمىسىىٔ هۇًبظىطىسىي ظى٘بزٍ ثىلىؿ ظۆضۈض ثْلؽبى 

ٖ رَۋؼىَ٘لَضًىڭ ئىوبى زائىطىؽٔ رْلسۇضؼبى ئىھؽبى ًَضؼَ ـۇؤ، ثۇ ئىالھى

ۋٍ ئېطپبًؽب ئېطىفىفٌىڭ وۆضؼَرىۈچ ثَلگىؽٔ ئىىًَلىىىسٍن ھَلىمَرٌٔ 

 ثىلىفزۇض...

« ئَهىي » ثْلۇـزىي ثۇضۇى « ضٍؼۇل » ـۇًٔ ثىلىفىوىع وېطٍوىٔ، 

ثْلؽبى ثىط ًَثىٌىڭ ئۈهوىزٔ ثىع. ئىوبًىڭٌٔ ْٗلۇرۇپ لْٗؽبڭوۇ ئَهىٌلىه 

ىڭٌٔ ْٗلۇرۇپ لْٗوبؼلىمىڭ وېطٍن. ًََٗ ـۇًٔ ئْثساى ثىلىفىڭ ؼۈپىز

وېطٍوىٔ، ئَڭ چْڭ ذى٘بًَد ئىوبًؽب لىلىٌؽبى ذى٘بًَرزۇض. ئَهىٌلىه 

ؼۈپىزىگَ ئىگَ ثْلۇپ، زۈـوًَلىطىڭىعًىڭ ئبؼعىسىي ئېزىطاپ لىلسۇضهىؽىچَ، 

ثىع ۋىجساى ئٌَٗىىىسٍ هۇئوىي وۆضۈًؽَووۇ، جَهئىَ٘د ٗبؤ وىفىلَض 

ثْاللوبٗوىع زېگًَلىه « هۇئوىي ) ئَهىٌلىه ثَضگۈچٔ وىفٔ ( » ىىسٍ ئٌَٗى

 ثْلىسۇ. 

ئَهَل لىجبؼٔ ئَهَغ، ئىوبى لىجبؼٔ رَۋھىسًىڭ ثېعىىٔ ثْلؽبى ثۇ 

ئىالھىٖ رَۋؼىَ٘لَضًٔ ثبٗبى لىلىفٌٔ زاۋاهالـزۇضؼبى ئبؼبؼزب رَۋھىس 

 ْلؽبى: چۈـًَچىوىعًٔ ـَوىللًَسۈضٍٗلٔ. ثۇ ئبَٗرلَضهۇ هَوىىسٍ ًبظىل ث

الَّصِٗيَ ُْٗـُْىَ ثِعَِْسِ اللَِّ ّاَلَ ٌِٗمُضُْىَ الْوِ٘ثَبقَ َّالَّصِٗيَ َٗصِلُْىَ هَب أَهَطَ اللَُّ » 

ثَِِ أَى ُْٗصَلَ ََّٗرْفَْْىَ ضَثَُِّنْ ََّٗرَبـُْىَ ؼُْءَ الحِؽَبةِ َّالَّصِٗيَ صَجَطُّاْ اثْزِؽَبء َّجَِْ 

َّأًَفَمُْاْ هِوَّب ضَظَلٌَْبُُنْ ؼِطًّا َّعَالًََِ٘خً ََّٗسْضَؤُّىَ ثِبلْحَؽٌََخِ الؽَِّّ٘ئَخَ ضَثِِِّنْ َّأَلَبهُْاْ الصاَّلَحَ 

ئۇالض ئبلالھٌىڭ ئَھسىگَ ) ًَٗٔ ئبلالھ ربپفۇضؼبى  - أُّْلَئِهَ لَُِنْ عُمْجَٔ السَّاضِ 

ئىفالضؼب ( ۋاپب لىلىسۇ، ثَضگَى ۋٍزىؽىٌٔ ثۇظهبٗسۇ. ئۇالض ئبلالھٌىڭ ) ذىؿ 

ضٍھىن لىلىفزىي ئىجبضٍد ئَهطىٌٔ ثَجب وَلزۈضىسۇ،  –َلطىجبالضؼب ( ؼىلَ ئ –

 ئبلالھزىي لْضلىسۇ، لبرزىك ھېؽبة ئېلىٌىفزىي لْضلىسۇ.
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ضٍثجىٌىڭ ضاظىلىمىٌٔ وۆظلَپ ) َٗرىَى وۈلپَرلَضگَ ( ؼَۋض لىلؽبًالض، 

 هۈلۈوزىي –) پَضظ ( ًبهبظًٔ ئبزا لىلؽبًالض، ثىع ضىعىك لىلىپ ثَضگَى هبل 

) ئبلالھ ْٗلىسا ( ْٗـۇضۇى ۋٍ ئبـىبضا ْٗؼۇًسا ؼَضپ لىلؽبًالض ۋٍ 

ٗبذفىلىمٔ ئبضلىلىك ٗبهبًلىمٌٔ زٍپئٔ لىلىسىؽبًالض ) ًَٗٔ ثىلوَؼزىي ٗبهبى 

ئىؿ لىلىپ لبلؽب، ئبضلىسىي ٗبذفٔ ئىؿ لىلىسىؽبًالض، ٗبهبًلىك لىلؽۇچىالضؼب 

ئًََ ـۇالضًىڭ  –(  وَڭ لْضؼبق ثْلۇپ، ٗبذفٔ هۇًبؼىۋٍرزَ ثْلىسىؽبًالض

 (. 33 - 31ضٍئس، « ) ئبذىطٍرلىىٔ ٗبذفٔ ثْلىسۇ 

َّعِجَبزُ الطَّحْوَيِ الَّصِٗيَ َٗوْفُْىَ عَلَٔ الْأَضْضِ ًًَُْْب َّئِشَا ذَبطَجَُِنُ الْجَبُِلُْىَ » 

ا ذَبطَجَُِنُ لَبلُْا ؼَلَبهًب َّعِجَبزُ الطَّحْوَيِ الَّصِٗيَ َٗوْفُْىَ عَلَٔ الْأَضْضِ ًًَُْْب َّئِشَ

هَضھَهَرلىه ئبلالھٌىڭ ) ٗبذفٔ وۆضىسىؽبى (  - الْجَبُِلُْىَ لَبلُْا ؼَلَبهًب

ثًَسىلىطٓ ظېوىٌسا ئۆظلىطىٌٔ رۆۋٍى رۇرۇپ رَهىىٌلىه ثىلَى هبڭىسۇ، ًبزاًالض 

ئۇالضؼب ) ٗبلزۇضهبٗسىؽبى ( ؼۆظ لىلؽب، ئۇالض: ؼىلَضگَ ئبهبًلىك رىلَٗوىع، 

 وبٗسىؽبى ( ؼۆظلَضًٔ لىلىسۇ. زٍٗسۇ ) ًَٗٔ گۇًبھ ثْل

ئۇالض وېچىلَضًٔ ضٍثجىگَ ؼَجسٍ لىلىؿ ۋٍ لى٘بهسا رۇضۇؾ ثىلَى ) ًَٗٔ 

 (. 35، 31ـۇضلبى، « ) ًبهبظ ئْلۇؾ ثىلَى ( ئۆرىۈظىسۇ 

ئۇالض  - َّالَّصِٗيَ ئِشَا أًَفَمُْا لَنْ ُٗؽْطِـُْا َّلَنْ َٗمْزُطُّا َّوَبىَ ثَْ٘يَ شَلِهَ لََْاهًب» 

ئبلالھ ٗبذفٔ وۆضىسىؽبى ثًَسىلَض ( ذىطاجَد لىلؽبًسا، ئىؽطاپچىلىك  ) ًَٗٔ

ـۇضلبى، « ) لىلوبٗسۇ، ثېرىللىموۇ لىلوبٗسۇ، ئْرزۇضا ھبل ذىطاجَد لىلىسۇ 

37 .)  

لۇضئبى رَضثى٘لىگَى ًَؼىلگَ هَوىىسٍ ذىزبپ لىلىٌؽبى ثۇ ئبَٗرلَضًٔ 

زٍپ  چۈـًَچىؽىگَ هبغ وَلوَٗسۇ« رَۋھىس » چۈـًَچىوىعزىىٔ 

ًَظٍضزىي ؼبلىذ لىلىفىوىع هۇهىىي ثْلوىؽبًىىَى، ثۇالضًٔ ضٍثجبًٔ 

رَضثىًَ٘ىڭ رَۋھىس ثىلَى ثىۋاؼزَ هۇًبؼىۋٍرلىه ثىط ثۆلۈم ؼۈپىزىسٍ لْثۇل 

لىلىفىوىع ظۆضۈض ثْلىسۇ.  ٗۇلىطىسا ثبٗبى لىلىٌؽبى ئبَٗرلَضزٍ رىلؽب ئېلىٌسٓ 

طٍد رىلَؾ، ضٍثجٔ ئبلسىسا ثۇالض: وېچىؽٔ ئبظ ئۇذالؾ، ؼَھَض ۋالزىسا هَؼپى

ٔ لْضلمبى ھبلسا ثېطىؿ، لَلىپلْضلۇؾ ۋٍ ئَٗوىٌىؿ، ثَضگًَلىطىٌٔ 

ٗبذفىلىمزب ثَؼلىفىؿ ۋٍ ئبلسىؽب ئۆرۈپ وېزىؿ، ذۇـۇ ئىچىسٍ ًبهبظ 

ئْلۇؾ، ثىھۇزٍ ًَضؼىلَضزىي ٗۈظ ئۆضۈؾ، ئبهبًَرىَ ۋٍ ثَضگَى ؼۆظگَ ضىئبَٗ 

هئىَ٘رىَ َٗرىۈظۈـىَ ثۇٗطۇلؽبًٌٔ لىلىؿ، ئبلالھ ًَپؽىگَ، ٗېمىٌلىطىؽب، جَ

َٗرىۈظۈؾ، ھېؽبة ثېطىفزىي لْضلۇؾ، ضٍثجىٌىڭ ضاظىلىمىؽب ئېطىفىؿ ئۈچۈى 
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 –ؼَثىط لىلىؿ، ْٗـۇضۇى ۋٍ ئبـىبضٍ ْٗؼۇًسا ئبلالھ ضاظىلىمٔ ئۈچۈى هبل 

 هۈلۈن ؼَضپ لىلىؿ، ٗبهبًلىممب ٗبذفىلىك ثىلَى جبۋاپ لبٗزۇضۇؾ...

ثىلَى ثىۋاؼزَ هۇًبؼىۋىزٔ ْٗللىمىٌٔ ثۇالضًىڭ ھَهوىؽىٌىڭ رَۋھىس 

ھېچىىن ئې٘زبلوبٗسۇ.  ئَگَض ثۇًٔ زېگَى ٗبؤ لبٗىل ثْلؽبى ثْلؽبق ۋٍ ثۇ 

ؼَۋٍپزىي ثۇ پَظىلَرلَضگَ ئَھوىَ٘د ثَضهىؽَن ٗبؤ ئبضلىؽب چۆضىۋٍرؽَن 

رَۋھىسًٔ رْؼطا چۈـىٌَلوىسۇق زېگًَلىه ثْلىسۇ. وَهزۈن، ثىط رَضٍپلىوَ 

 ېگًَسىي هۇززىئبهىع هبًب ثۇالض.رَۋھىس چۈـًَچىؽٔ ز

رَلۋا، ئېطپبى، ئىھؽبًؽب ئْذفبؾ ئۇلۇهالضزا ئۆظ ئىپبزىؽىٌٔ ربپمبى 

ئىچىٔ ثبٗلىمٌىڭ لْلؽب وَلزۈضۈلىفٔ ـَذؽىزىىٔ رَۋھىس چۈـًَچىؽىٌىڭ 

چْڭمۇضلىمىٌىڭ ئىپبزىؽٔ ۋٍ ٗۈضٍن زۆلىزٔ لۇضۇـزب وىفىلىه ثبؼمۇچزىي 

 لۇق ثْلىفىٌىڭ رَلَظظاؼىسۇض. جَهئىَ٘د ثبؼمۇچىؽب ئۆرۈـزَ ئْڭۇـ

 

 زىٌٌٔ ؼى٘بؼى٘الـزۇضۇؾ

 

ثىط ئىؽالم هۆرىۋېطىٌىڭ ھېىوَرلىه ئىپبزىؽٔ ثىلَى ئېلىپ ئې٘زمبًسا، ثۇ 

ثْلؽبى زىٌسۇض. ثۇ « ؼى٘بؼىزٔ ئىجبزٍد، ئىجبزىزٔ ؼى٘بؼَد » زىي 

ؼَۋٍپزىي ئىجبزٍرٌٔ ـَوىل ًْلزىؽىسىي ئېلىپ، ربض ثىط زائىطىگَ هَھىۇم 

لْٗۇپ، ئۆظىٌٔ ثۇًساق ربض هًَىسىىٔ ثىط ئىجبزٍرىَ ئبرىؽبًالضزىي،  لىلىپ

ظالىن ۋٍ پبؼىك ھۆوۈهطاًالض ربضىد ثْٗىچَ ذْـبل ۋٍ ضاظٓ ثْلؽبى. ھَرزب، 

ئۇالض ئىجبزٍرٌٔ وْچىالضؼب، چْڭ هَھَللىلَضگَ ۋٍ ـَھَضلَضگَ ئېلىپ 

ئْذفبؾ  وىطهىؽۇى زٍپ ئۇالضًىڭ ئبلسىؽب ثبضؼبى ۋٍ ئىجبزٍرٌٔ ئۆظلىطىگَ

 لَپَؼىَ ؼْالپ لْٗؽبًلىمٔ ئۈچۈى ئۇالضًٔ هۇوبپبرلىؽبى. 

ھبٗبرٌىڭ پۈرۈى ؼبھَؼىٌٔ ئۆظ ئىچىگَ ئبلوىؽبى هۇـۇًساق چْلزب 

ئىجبزٍد چۈـًَچىؽٔ ظالىوالضًىڭ ئىفىٌٔ ئبؼبًالـزۇضؼبى. ثَظىلَض لېلىي 

ربهٌىڭ ئبضلىؽىسا ئَڭ چْڭ جىھبزًٔ لىلىۋارىوَى زٍپ ئْٗالۋارمبًسا 

رَؼجىھ ئې٘زىۋارمبًسا، هَزضٍؼَلَضزٍ ئۈهوَرٌىڭ  –ىمبالضزا ظىىىط ) ذبً

ئبؼبؼلىك جىسزٓ ئىھزى٘بجٔ ثْلؽبى ٗبضاهلىك ئىٌؽبًالضًٔ ٗېزىلسۈضۈپ 

چىمىسىؽبى زٍضؼلىه ۋٍ رېوىالض ئۆرۈلوَؼزىي، هۇھىن ثْلوىؽبى هَؼىلىلَض ۋٍ 

(،  ربالؾ زٍضؼلىه لىلىپ ئۆرۈلىۋارمبًسا –هَظھَپلَض ئبضىؽىسىىٔ زٍ 

ئۈهوَرٌىڭ ثبضلىك هبززىٖ ۋٍ هًَىۋىٖ لَزىطىَ٘رلىطٓ ظالىن ھبوىوىَ٘د ۋٍ 

 ربضاج لىلىٌؽبى، ثۇالًؽبًىسٓ. –ئۇالضًىڭ ٗباللچىلىطٓ رَضىپىسىي ربالى 
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ثۇ ۋٍظىَ٘رىَ لبضـٔ وېلَچَوزَ ئىؽالم ھَضىىىزىٌىڭ ٗبزضّؼىٌٔ رَـىىل 

ىچَ ثىط پْظىزؽىَ٘ لىلىفٔ ئۈهىس لىلىٌؽبى ًَؼىل، ٗۇلىطىسىىىٌىڭ زٍل ئَوؽ

ثىلَى رَڭپۇڭلۇلٌٔ ئَوؽٔ ٗۆًىلىفزَ ثۇظۇپ، زىٌٌٔ ؼى٘بؼى٘الـزۇضۇـزَن 

 ئۇؼلۇپ ثىلَى ئىٌىبغ لبٗزۇضؼبى ۋٍ لبٗزۇضۇپ وَلوَوزَ.  

ئىجبزٍرٌٔ ربض زائىطىگَ ؼْالپ لْٗۇپ، زىٌٌٔ ئىجبزىالـزۇضۇؾ 

سىىٔ ثىٌۇضهبللىك ثْلؽبًسٍن، زىٌٌٔ ۋٍ زىٌىٖ ھَلىمَرلَضًٔ وَڭ زائىطى

هًَىلىطىسىي ئبٗطىپ ربـالپ، ؼى٘بؼى٘الـزۇضۇـوۇ ئْذفبـال ثىٌۇضهبللىك 

 ثْلۇپ ھېؽبثلىٌىسۇ.  

ثۇ ثىط ئىٌىبغ ثْلۇپ، ھَض ئىٌىبؼزب هَۋجۇد ثْلؽبى ئبجىعلىمزىي ثۇهۇ 

ذبلىٖ ئَهَغ ئىسٓ. ثۇ چۈـًَچىسٍ ھَهوَ ًَضؼَ ئىجزىوبئىٖ ؼبھَزٍ 

ىفٔ ئۈچىٌچٔ ـَذؽٌٔ وۆظىزىلَرزٔ ۋٍ ثبھب ثېطىلَرزٔ. ھَهوَ و

لۇرمۇظۇـٌٔ ئْٗالٗززٔ. لۇرۇلىفٔ وېطٍن ثْلؽبًالض ئۆظىٌٔ ئۇًزۇپ، 

ثبـمىالضًٔ لۇرمۇظىۋالؽۇچٔ ثْلؽبًىسٓ. ثۇ ئۆظىٌىڭ ًىجبرلىممب ئېطىفىًَلىىٔ 

ذى٘بلىؽب ؼَضق ثْلۇـزَن ثىط چۈـًَچىٌىڭ هَھؽۇلٔ ثْلۇپ، ثۇ ئَؼلىسٍ 

ثبـمب ئْرٌٔ ئۆچۈضۈـىَ  ئۆظىگَ ئْد رۇربـمبى ئْد ئۆچۈضگۈچىلَضًىڭ

ئىٌزىلىفىگَ ئْذفبؾ ثىط ئىؿ ئىسٓ. لۇرمۇظؼۇچىالض لۇرمۇظۇؾ 

 ھَلَوچىلىىىسٍ لۇرۇلۇؾ ئۈچۈى ئۆظىگَ ۋالىذ ئبجطىزبلوبٗززٔ. 

ھبلجۇؤ، ثىعگَ ثۇًساق ثىط ۋٍظىپَ ثېطىلوىگًَىسٓ، ثىع ئۆظىوىع ـۇًساق 

ى٘ىزىوىعًٔ ئْٗلىۋالسۇق. ئَؼلىسٍ لىلىفمب رېگىفلىه وىفىلىه هَؼئۇل

ئۇًزۇپ، ئۇچىوىعؼب ئۆظىوىعگَ ظۆضۈض ثْلوىؽبى، وۈچىوىع َٗروَٗسىؽبى 

ٗۈولَضًٔ ئبضرىۋالؽبًىسۇق. چۈًىٔ ـَذؽىٖ ًىجبرلىك، جَهئىَ٘د 

 ذبضاوزېطلىك ًىجبزلىمٌىڭ ثىطىٌچٔ ۋٍ ئَڭ چْڭ ـَضرٔ ئىسٓ:

ھَض لبًساق ثىط لَۋم ئۆظىٌىڭ ھبلىٌٔ ئۆظگَضروىگۈچَ، ئبلالھ ئۇالضًىڭ » 

 (. 33ضٍئس، « ) ئَھۋالىٌٔ ئۆظگَضروَٗسۇ 

ًَپؽلىطىوىعزىىىٌٔ ئۆظگَضرىفٌىڭ ئْضًىؽب، ثىعگَ الظىن ثْلوبٗسىؽبى ثىط 

ئىفمب، ًَٗٔ جَهئىَ٘رٌٔ ئۆظگَضروَوچٔ ثْلسۇق. ئَؼلىسٍ جَهئىَ٘رٌٔ 

ئىؽالھ لىلىفٌىڭ ئَڭ رْؼطا ۋٍ لىؽمب ْٗلٔ ًَپؽىوىعًٔ ئىؽالھ لىلىؿ 

وېطٍن ئىسٓ. ئبلسىٌمٔ رېوىالضزا رىلؽب ئبلؽبى وېطٍولىىىٌٔ ثىلىفىوىع 

وىفىلىه رۈظۈهسىي لَؼزىوىع ًَپؽىوىعزٍ هَۋجۇد ثْلؽبًالض ئىسٓ. ئَڭ 

 ثبـزب ئۇالضًٔ ئبؼسۇضۇپ ربـالؾ ۋٍ ْٗلۇرۇؾ وېطٍن ئىسٓ. 
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ربـمٔ زۇً٘بؼب ثۈضوۈد وۆظٓ ثىلَى لبضىؽبًالض ئىچىٔ زۇً٘بلىطىٌٔ، ئۇ 

ً٘بزا هَۋجۇد هَؼىلىلَضًٔ ئۇًزۇپ لبلؽبى زۇً٘بزىىٔ زۈـوًَلىطىٌٔ، ئۇ زۇ

 ۋٍ لبلوبلزب ئىسٓ. 

زىي ؼى٘بؼى٘الـزۇضۇلؽبًسا ؼى٘بؼَروۇ رَثىئىٖ ھبلسا زىٌلىفىسۇ. 

هۇۋاظىٌىزٔ « ئَھؽًَٔ رَلۋىن » پۈرۈًٌىڭ ئْضًىؽب پبضچَ ربلالًسٓ ۋٍ 

ثۇظۇلسٓ. ثۇًىڭسىي ثبـالپ زىي ئىسزىئْلْگىَ٘، پَٗؽَهجَض ئىسزىئْلْگ، 

ىسٍل، رَثلىػ رَـۋىمبرمب ئبٗلىٌىپ لبلسٓ. ثۇ پْظىزؽىَ٘ ـۇًساق جىھبز ج

ًْلزىالضؼب ئېلىپ وېلىٌسىىٔ، ثَظىسٍ هۇؼۇلوبى ثْلۇـٌىڭ هَججۇضلىمىٌٔ 

 زٍپ لبضىؽبًالضهۇ چىمزٔ. « ئىؽالهچٔ ثْلىۋېلىؿ » وۆضۈپ، چبضىٌٔ 

ئىؽالھ لىلىفمب رېگىفلىه رۇًجٔ جۇؼطاپىًَ٘ىڭ ٗۈضٍولَض ئىىًَلىىٔ 

ؼېلىٌوبٗززٔ. ئىچىوىعزىىٔ ـَذؽٔ رۈظۈهلَضگَ ۋٍ ثۇرالضؼب ًېوَ ئَؼىَ 

ثْلىفىسىي لَرىئىٌَ٘ظٍض گَپ لىلسۇضهبٗوىع، ئَهوب ربـمٔ زۇً٘بهىعزىىٔ 

گَ «وۆظ  -وۆظ » ثۇرالضؼب ۋٍ رۈظۈهلَضگَ لبضـٔ ئبرمبى ھَض هۇـزىوىع ثىط 

ٕ ئبٗالًوبلزب ئىسٓ. ـَذؽىَ٘د ثْلوبٕ رۇضۇپ جبهبئَد، جبهبئَد ثْلوب

رۇضۇپ ؼْللۇق ذبزىن، ؼْللۇق ذبزىن ثْلوبؼزىي، ئْضگبى ثْلوبٗسىؽبًلىمىٌٔ 

 ثىلىفٌٔ ذبلىوبٗززۇق. 

ٗۈضٍن ئىٌمىالثىٌٔ ئَهَلى٘لَـزۈضۈپ، وۆڭۈل جۇؼطاپى٘ؽىٌٔ زاضۇل 

ئىؽالهؽب ئبٗالًسۇضالوىؽبى ثىط وىفىٌٔ ؼى٘بؼىٖ ئۇرۇلٔ لبًچىلىه پبضالق 

ؼېزىۋالؽىلٔ ثْلىسۇ. ربـمٔ زۇً٘بزا ثْلىفىسىي لَرىئىٌَ٘ظٍض ثىط ـَوىلسٍ 

لْلؽب وَلزۈضۈلگَى ظٍپَض، ئىچىٔ ظٍپَض ثىلَى رَڭپۇڭالـزۇضۇلوىؽبى 

رَلسىطزٍ، ئبؼبًال هَؼلۇثىَ٘رىَ ئۇچطاٗسۇ. ثۇ ئبچچىك ضىئبللىمىٌٔ ثۇ 

ئۈهوَد ثېفىسىي ئبظ ئۆرىۈظزىوۇ؟ لۇضرىٌٔ ئىچىسٍ ئېلىپ ٗۈضگَى چىطاٗلىك 

ىڭ ربضىرٔ وۆظ ثْٗبهچٔ ظٍپَضلَضًىڭ ئبچچىك هېۋىگَ ئْذفبؾ، ثۇ ئۈهوَرٌ

 ئبلىۋٍرلىطٓ ثىلَى رْلۇپ ربـوبلزب.  

هۇًبؼىۋٍرلىه ذبزىوالض ثىط وۈًٔ ئىؽالهىٖ ذىعهَرلَض ثىلَى ئَرطاپىؽب 

رًْۇلؽبى ثىطىٌٔ ؼېزىۋېلىؿ ٗبؤ ئبؼعىٌٔ ثېؽىمزۇضهبلچٔ ثْلؽبًسا، ئَڭ 

رَضىپىگَ « ئبجىعلىك  »ثبـزب ئۇ وىفٔ ھَلمىسٍ رَٗ٘بضالًؽبى ئبضذىپٌىڭ 

لبضاٗسۇ. ثۇ ئبجىعلىك رَضٍپٌٔ ھَض ذىل ھَۋٍؼلىطىڭىع، ئبزٍرلىطىڭىع، 

ذۇهبضىڭىع، ًَٗٔ هَٗلٔ ربهبوب ثْلؽۇى ٗبؤ چبٗؽب ئبهطاللىمىڭىع ثْلؽۇى 

 پۈرۈى ثۇالض ئبجىعلىك رَضٍپٌٔ رَـىىل لىلىسۇ. 
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ؼىعًٔ هۈلۈن، ھْلْق، ئبٗبلوۇ؟ ثېطىسۇ ۋٍ  –ئبجىعلىمىڭىع پۇل، هبل 

ؼېزىۋالىسۇ. ثَظىسٍ ئىٌؽبى پۈرۈى ئۆهطىٌىڭ ھبؼىالرىٌٔ ذۇهبضٓ ثْلۇپ 

لبلؽبى وىچىه ثىط ًَضؼىگَ لۇضثبى لىلىۋېزىسۇ. ثۇ ـَٗزبًوۇ هۇئوىٌلَضگَ 

لبضـٔ ئىفلَرىَى ئَڭ لَزىؤ ربوزىه. ثىعگَ ٗېزىپ وَلگَى هَـھۇض 

ېزىۋالوبلچٔ ضىۋاَٗرلَضزٍ ثبـمب ًَضؼىلَض ئۈچۈى ئىوبًٌٔ لبًساق لىلىپ ؼ

ثْلؽبًلىمٔ ھَلمىسىىٔ ئۆضًَولَض ضّـَى ھبلسا ثبٗبى لىلىٌؽبى. ثۇ ئَھۋالسا 

لىلؽبى ثبضلىك ئىفالض ثىىبض ثْلۇپ وېزىسۇ. ًَرىجىسٍ ھىساَٗد ؼېزىلىپ، 

 ظااللَد ؼېزىۋېلىٌؽبى ثْلىسۇ:

 ضَرُُِنْ َّهَب وَبًُْاْ هُِْزَسِٗيَ أُّْلَئِهَ الَّصِٗيَ اـْزَطُُّاْ الضاَّلَلَخَ ثِبلُِْسَٓ ـَوَب ضَثِحَذ رِّجَب

ئًََ ـۇالض ھىساَٗرٌٔ ثېطىپ، گۇهطاھلىمٌٔ ئبلسٓ. ـۇڭب ؼْزىؽٔ پبٗسا  -

 (.   33ثَلَضٍ، وَلزۈضهىسٓ، ئۇالض ھىساَٗد ربپمۇچٔ ثْلوىسٓ ) 

« ئبلالھ » هۇئوىٌٌىڭ ئبجىعلىملىطٓ، ھَۋٍؼلىطٓ، ھېىطىؽلىطٓ ذبًىؽىسا 

ٗېعىلىفٔ، ثۇالضؼب ثْلؽبى هۇھَثجَد  «ئبلالھ ضٍؼۇلٔ » ٗېعىلىفٔ، 

ٗېعىلىفٔ، ضاظىلىمٔ ۋٍ ذْـبل ثْلىسىؽبًلىمٔ ٗېعىلؽبى ثْلىفٔ وېطٍن. 

ثېطٍلىؽَ ئۇًىڭؽب ثۇالضًٔ ثَضؼۇى. هبًب ثۇ وىولىىىوىعًٔ ثَضؼۇى ۋٍ لْلىسىي 

لْلىسىي » وېلىفىچَ پبٗسىالًؽۇى. ذۇززٓ ئبثسۇلالھ ثىي ئۆهَض ئې٘زمبًسٍن 

 «. الھ ثىلَى، ئبلالھٌىڭ ضٍؼۇلٔ ًبهىسىي ئبلسىؽۇى وَلؽَ ثىعًٔ ئبل

ئبلالھٌىڭ لْـۇًٔ ) جۇًسۇلالھ (ًىڭ ھَلىمىٖ ؼبًىٌٔ ثىلىفٌٔ 

ذبلىؽبًالض، وىفىلَضًىڭ ئبجىعلىك ًْلزىؽىؽب ًېوَ ٗېعىلؽبًلىمىؽب لبضىؽۇى. 

 ئۆظىٌىڭ ئبجىعلىمىٌٔ ثىلوَوچٔ ثْلؽبًالضهۇ ـۇًساق لىلؽۇى. 

 

 ئىٌىبغ
 

ً٘بهىعًٔ ٗېزىلسۈضۈـٌٔ زٍۋا لىلؽبى ثَظٓ رَضىمَرچىلىه، هًَىۋىٖ زۇ

ؼْپىعهلىك ۋٍ ثبـمب ئېمىوالضًىڭ ثبضلىمٔ ھَهوىوىعگَ هَلۇم. ثۇ وىفىلَضًىڭ 

هَظوۇض ئىفٌٔ لبًچىلىه زٍضىجىسٍ ئَهَلى٘لَـزۈضٍلىگًَلىىٔ، وۈچٔ، 

ؼَهىوى٘ىزٔ، ئَلىسٍ ۋٍ ؼى٘بؼىٖ ئبڭلىطٓ ئبٗطىن هۇًبظىطٍ رېوىؽٔ. هَظوۇض 

 ىفىلَضًىڭ ھَهوىؽىٌٔ ثىط ربٗبلزب ھَٗسٍؾ هېٌىڭچَ رْؼطا ئَهَغ. و

ئبزٍرزَ ثۇ ئۇؼلۇثٌٔ لْثۇل لىلؽبى ثَظٓ وىفىلَضًىڭ ؼى٘بؼىٖ 

پبد ذى٘بًَد ئىچىسٍ ثْلۇپ  –جَھَرزىي ثىط پَضىفبًلىك، ھَرزب پبد 

لبلؽبًلىمٔ وۆضۈلوَوزَ. ثۇالضًىڭ ئىچىسٍ ئىؽالم زۈـوىٌٔ ثْلؽبى 
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هېٌٔ چبلوىؽبى ٗىالى » لْلالٗسىؽبًالضهۇ چىموبلزب. ثَظىلىطٓ ھبوىوىَ٘رلَضًٔ 

پَلؽَپىؽىگَ چىڭ ٗېپىفىپ، ئۆظ ئېمىؤ ۋٍ « هىڭ ٗىل ٗبـىؽۇى 

» هۇضرلىطىٌىڭ ئبهبًلىمىٌٔ ئىؽالهٌىڭ ئبهبًلىمىسىي ئۈؼزۈى رۇروبلزب. ھَرزب 

 ئىىًَلىىٔ زٍۋا لىلىٌؽبى ۋٍ زىٌؽب ثْلؽبى هۇئبهىلىؽٔ« ثۈٗۈن لۇرمۇظؼۇچٔ 

ھَهوىگَ هَلۇم ثْلؽبى ثىط ـَٗرٌىڭ، جۇهھۇضىَ٘رٌىڭ زٍؼلَپىٔ هَظگىلىسٍ 

، ـَضرٔ ثىلَى ثَضگَى ـَٗىرلىك ئىجبظٍرٌبهىلىطٓ« لْلالؾ » ـَضلزَ 

 ھبظىطؼىچَ هۇضرلىطٓ رَضىپىسىي ؼبلالًوبلزب. 

هَظوۇض وىفىلَضزىي ثَظىلىطٓ، زۇً٘بۋىٖ ئىؽالهىٖ ھَضىىىزىگَ 

َ هۇئبهىلىسٍ ثْلوبلزب. ٗېمىٌمٔ ٗىلالضزا زۈـوًَسىٌوۇ ئۆرَ زۈـوًَچ

هۇؼۇلوبًالضًىڭ زۇً٘ب رَضرىپىگَ هبؼلىفىفٔ ئۈچۈى ئىجزىوبئىٖ ئْضۇى ثۇ 

گَ «هَـطٍة، هَظھَپ ۋٍٗبؤ گْضۇھ ؼَٗطىزٔ » وىفىلَضًىڭ لْلىسا 

ئبٗالًوبلزب ۋٍ ئۈهوَد ئَظالىطىٌىڭ ئىٌېطگى٘ؽٔ ئىؽطاپ لىلىٌوبلزب. زىي 

َپ ٗبؤ گْضۇھ هَضوَظلىه رَضثىَ٘ ًَرىجىؽىسٍ هَضوَظلىه ئَهَغ، هَظھ

 زىٌٌىڭ ئَهَغ، هَظھَپ ٗبؤ گْضۇھٌىڭ ًىجبد رېپىفٔ ئبؼبغ لىلىٌوبلزب. 

ثۇ ؼَلجىٖ رَؼىطلَض ھَلمىسىىٔ هىؽبلالضًٔ ًََٗ وَلزۈضۈؾ هۇهىىي. 

لېىىي ـۇًٔ ٗبذفٔ ثىلىؿ وېطٍوىٔ، ثَظىلَضًىڭ ثَظىسٍ ھبهبلَرلىىىسىي ۋٍ 

ىسٍ ئىؽالهؽب لىلؽبى ذى٘بًىزىسىي وېلىپ چىممبى ثۇ ؼَلجىٖ جبھبلىزىسىي، ثَظ

رَؼىطلىطٓ ئىؽالم زٍۋاؼىٌٔ ٗبهبى وۆضؼىزىفىَ ئۇضًۇۋارمبًالضًىڭ رېرىوۇ 

ئَزٍپؽىع ثْلىفىٌٔ، رَضثىَ٘ؼىعلىه لىلىفٌٔ، ئىھؽبى، ئېطپبى ۋٍ رَلۋا 

 گبزى٘ٔ ثْلىفىٌٔ ھَللىك لىلوبٗسۇ.  

ئبلالھمب رَؼجىھ ئې٘زىؿ، پبن زٍپ ًَپؽٌٔ رَضثىَ٘ لىلىؿ ۋٍ پبوالؾ، 

ثىلىؿ، ھَهس ئې٘زىؿ ۋٍ ظىىىط لىلىؿ، هۇؼۇلوبًالض ئىچىسٍ هَلۇم ثىط 

 گْضۇپپىٌىڭ ئَهَغ، لۇضئبًؽب ئَگَـىَى ھَض وىفىٌىڭ ئْضربق ـۇئبضىسۇض. 

رَلۋا، ذۇـۇ، ئىھؽبى، لْضلۇ، ئَٗوىٌىؿ، ـَپمَد ثىط گْضۇھٌىڭ ئَهَغ، 

ئۆلگىؽىگَ ئبٗلىٌىؿ « وبهىل ئىٌؽبى » ىڭ لۇضئبًٌىڭ ئبربلؽۇؼٔ. ئىؽالهٌ

ضېزؽىپٔ ثْلؽبى ثۇ ـۇئبضالضًٔ جبى ثېمىؿ ْٗلىؽب ئبٗالًسۇضىۋالؽبًالضؼب 

لبضـٔ رۇرىسىؽبى پْظىزؽىَ٘، ئىھؽبى، ئېطپبى، ئَذالق، ًَپؽىٌٔ رىعگىٌلَؾ، 

رَلۋا، ظىىىط، رَؼجىھ، ئىؽزىؽفبضًٔ ًَظٍضزىي ؼبلىذ لىلىؿ ثىلَى ثْلوبٗسۇ. 

 رَضن ئېزىؿ رْؼطا ئَهَغ. ثْلۇپوۇ 

                                    

 رۈضوىَ٘زىىٔ ۋٍظىَ٘د وۆظزٍ رۇرۇلؽبى   
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ثۇ ذبرب چۈـىٌىۋېلىفىَ لبضـٔ ثىلسۈضىسىؽبى ئَڭ پبضاؼَرلىه ئىٌىبغ 

هۇرزَلٔ ثْلۇؾ، ًَپؽىٌٔ رىعگىٌلَؾ، ئبثىس ثْلۇؾ، ئبضىؿ ۋٍ پَظىلَرلىه 

ثْلۇـزىي ئىجبضٍد. ثۇ ئبضرۇلچىلىمالضؼب ئىگَ ثْلۇؾ ئۈچۈى ثَزلىلىك، ھْضۇى 

ْلۇـٌىڭ ھبجىزٔ ْٗللىمىٌٔ، ۋٍ ھَززىسىي ظى٘بزٍ ربضرىٌچبق ث

هۇضٍؼؽَچىلىه ۋٍ ْٗل لْٗۇؾ ثىلَى ثۇالضًىڭ ھېچمبًساق هۇًبؼىۋىزىٌىڭ 

ْٗللىمىٌٔ ئىؽپبرالؾ، هَظوۇض ئبالھىسىلىىلَضًٔ ھىوبَٗ لىلىؿ ئبضلىلىك ثۇ 

ئىفٌٔ ؼۈٗئىؽزىوبل لىلؽبى وىفىلَضًىڭ هًْْپۇللىمىٌٔ پبچبلالپ ربـالؾ 

 ظۆضۈض ثْلوبلزب.

ىلَضًىڭ ذبربلىملىطٓ ًََٗ ثبـمب ثىط لىؽىن وىفىلَضًىڭ ثىط لىؽىن وىف

پَظىلىزٔ ثْلوبٗسۇ. ئَهسٓ ربرلىك ؼۇ ئىؽالهچىلىمىٌىڭ ھېچىىوگَ ثىط 

پبٗسىؽٔ ْٗللىمىٌٔ رًْۇپ ٗېزىؿ وېطٍن. ربهالض ئۆضۈپ ربـالًؽبى ثىط 

ىسىىٔ ۋٍ ظېھٌىسىىٔ ربهالضؼب ثىط ثبھبًَ رېپىفٔ لَلىپهۇئوىٌلَضًىڭ  زٍۋضزٍ

 ئبظ لې٘ىي ثْلىسۇ.  ثىط 

لېٌٔ، ثۇالضًٔ ئۆضۈپ ربـالـمب ئبرلىٌبٗلٔ. ثىط ؼَپَضۋٍضلىه ثبـلىزبٗلٔ. 

زۇً٘بؼىٌىڭ چۆلگَ ئبٗالًؽبى ثىپبٗبى جۇؼطاپى٘ؽىٌٔ  لَلىپھَض وىفٔ 

ىگَ لَلىپثْؼزبًلىممب ئبٗالًسۇضۇؾ ئۈچۈى ثۇ ؼَپَضۋٍضلىىىَ لبرٌبـؽۇى. 

ٌىسۇ. ـۇًٔ ثىلىفىوىع وېطٍوىٔ، ئىگَ ثْاللوىؽبًٌىڭ ٗۈضىىٔ ئىفؽبل لىلى

ئۇ رېرٌىىىٌىڭ ئَهَغ، ئبلالھٌىڭ ثىط هۆجىعىؽٔ. «. ئىوىبى » ٗۈضٍن ثىط 

ئۇًٔ رْلۇق ئىفىلىزىؿ ْٗلىٌٔ ئۆگًَگَى ۋالزىوىعزا ربض زائىطىلىىزىي 

 لۇرۇلۇپ رېرىوۇ وَڭ زائىطىگَ ئىگَ ثْلىوىع، ثبٕ ثْلىوىع. 

» ثْلوبٕ رۇضۇپ « ۇرزَلٔ ه» ،  «ئبلىن » ثْلوبٕ رۇضۇپ « ئبضىؿ » 

ثْلؽىلٔ ثْلوبٗسىؽبًلىمىٌٔ ثىلىفىوىع وېطٍن. ٗۈضٍوىَ لبٗؽٔ « هۇجبھىذ 

ھبوىن ثْلىسۇ.  « ئۇ وۈچ » وۈچ ھۆوۈهطاى ثْلؽب ثَزٍى ۋٍ پۈرۈى ئَظالىطىؽب 

ئىفؽبل لىلىٌؽبى ثىط ٗۈضٍن ؼبھىجىٌىڭ ھۆضلۈن زٍۋاؼٔ ثىط ثَگلىه زٍۋاؼىؽب 

ڭلىٌٔ ًېوىگَ ربضرمۇظۇپ لْٗؽبى ثْلؽب، ؼۆظٓ ئبٗلىٌىپ لبلىسۇ. وىفٔ وۆ

ئۇًىڭ ھَلمىسٍ ثْلىسۇ. وىفٔ وۆڭلىٌٔ وىوگَ ربضرمۇظۇپ لْٗؽبى ثْلؽب، 

 ٗۈظىوۇ ئۇًىڭؽب لبضاٗسىؽبى ثْلىسۇ، وۆظٓ ئۇًىڭسىي ثبـمىؽىٌٔ وۆضهَٗسۇ. 

 

 

                                    
  غان.گېرمانىيىدىكى بېرىلى تېمىنىڭ چېىپ تاشلىنىشى كۆزدە تۇتۇل 
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 ئىىىىٌچٔ ثبپ

 

الضئبهىلهًَىۋىٖ  ىىٔثبٗلىمٌىڭ لېعىپ چىمىطىلىفىسئىچىٔ   

 

ثْلؽبى ئېطپبى، ئىھؽبى  ئىپبزىؽٔ لْؼىزىسىىٔئىچىٔ ثبٗلىمٌىڭ ئىؽالم 

ۋٍ رَلۋاًىڭ گطاهوبرىىىلىك ۋٍ لْؼَد هًَىؽٔ ھَلمىسٍ ئۇظۇى رْذزىلىفٌٔ 

لىلىٌؽبى ھَضلبًساق ًَضؼىگَ ئْذفبؾ ثۇ « رَضىپ » ذبلىوبٗوَى. 

« ثۇضهىلىٌىفىسىي » ېھٌىوىعًىڭ ربض لېلىپلىطىسا لبرۇضلۇپ لىووَرلَضًىڭوۇ ظ

 ئًَؽىطٍٗوَى.  

ثىع ئېٌىملىوب ثَضگًَلىطىوىعًٔ ثۇضهىالـمب هبھىط ثْلۇپ وَرزۇق. ثىط ًَضؼَ 

ھَلمىسٍ هَلۇهبرمب ئىگَ ثْلؽبًلىمٌٔ ئۇًىڭؽب ئىگَ ثْلسۇق زٍپ ئْٗالپ 

، وۆپىٌچَ ۋالىززب لبلسىؽبى ثْلۇپ لبلسۇق. ثۇًٔ ثَظىسٍ جبھبلىزىوىعزىي

 ئۆظىوىعچَ پبضاؼىزىوىعزىي لىلىوىع.  

ثۇ رْؼطا ئَهَغ. ثىط ًَضؼَ ھَلمىسٍ هَلۇهبرمب ئىگَ ثْلۇؾ ثىلَى ئۇ  

ظېوىي لَزٍض پَضق ثبض.  -ًَضؼىٌىڭ ئۆظىگَ ئىگَ ثْلۇؾ ئبضىؽىسا ئبؼوبى 

ثېفىسىي ئۆرىۈظهىگىچَ ھېػ لىلىپ َٗرىىلٔ ثْلوبٗسىؽبى ثىط زۇً٘بًٔ 

َؾ، ھَؼَلٌٔ لۇرىٌىڭ ؼىطرىسىي ٗبلىؽبًسٍن ثىط ئىؿ، ثۇًٔ رَؼۋىطل

ھَلمىسٍ ئَهَغ، « هَلۇهبرٔ » ثىلىوَى. ثۇ ؼَۋٍپزىي هَظوۇض ئبربلؽۇالضًىڭ 

ثْلىفىٌٔ وبپبلَرىَ ئىگَ لىلؽبى ئېطپبى، ئىھؽبى ۋٍ « ؼبلىھ » ئَهَلٌىڭ 

 رَلۋاًىڭ لْلؽب وَلزۈضۈلىفىسٍ رۈضۈرىىلىه ضّل ئٌْٗبٗسىؽبى ئبهىلالض

 ئۈؼزىسٍ رْذزىلىوَى. 

ثۇ ئبهىلالضزىي ثىطىٌچىؽٔ، ئبلسىٌمٔ ثۆلۈهلَضزٍ رْذزىوبٕ رىلؽب ئېلىپ 

، ًَٗٔ هبوبى. وىچىه وبئىٌبد ثْلؽبى ئىٌؽبًٌىڭ لَلىپوېلىۋارمبى 

 پبٗزَذزٔ...

ئىىىىٌچىؽٔ، ئىچىٔ ثبٗلىمٌٔ لېعىپ چىمىطىفزب هبوبًسىي وې٘ىٌىٔ 

 ېچَ...ئْضۇًسا رۇضىسىؽبى ۋالىذ، ثْلۇپوۇ و
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ئۈچىٌچىؽٔ، ثۇ هبوبًٌىڭ هۇًجَد ھبلؽب وېلىفىسٍ هۇھىن ضّل 

 ئٌْٗبٗسىؽبى ئبهىل ثْلؽبى ئېملىن. لبٗؽۇ ۋٍ وۆظ ٗېفٔ...

رۆرىٌچىؽٔ، هَظوۇض هبوبى، هۇۋاپىك ئېملىن ۋٍ ظاهبًسا رېطىلؽبى ثۇ 

 ـَپمَد... -ئۇضۇلزىي ھبؼىل ثْلىسىؽبى ئَڭ ـىطىي هېۋٍ: هېھطٓ 
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 هبوبى

 

 رَؼۋىطلىگۈؼىع ثىط ئىوىبى  - لَلىپ

ۋۇجۇرزب ثىط پبضچَ گۆؾ ثبض. ئۇ ثۇظۇلؽب پۈرۈى ۋۇجۇد ثۇظۇلىسۇ. ئۇ » 

 «.زۇض لَلىپ

ٗبضىزىلىؿ  لَلىپثۇذبضٓ ًَلىل لىلؽبى ثۇ ذَۋٍضزىي هَلۇم ثْلؽىٌىسٍن 

جَھَرزىي پبن ثْلىسۇ. لېىىي ۋۇجۇد هَهلىىىزىٌىڭ پبٗزَذزٔ ثْلؽبًلىمٔ 

ئىوبى ۋٍ ضّھمب ئْذفبؾ زّؼزلىطىوۇ، ـَٗزبى، ًَپىؽىَ ئْذفبؾ ئۈچۈى 

 زۈـوًَلىطىوۇ ثۇ َٗضزٍ هبوبًلىفىفمب رىطىفىسۇ.  

ئىٌمىالپالض، لْظؼىالڭالض ثۇ َٗضزٍ ثْلىسۇ. ثۇ ثىپبٗبى هَهلىىَرٌىڭ ئَڭ 

. ًَٗٔ ئۆظگۈضۈـچبى، ثىط لَلىپ -ضّـَى ئبالھىسىلىىٔ ئىؽوىؽب ْٗـۇضۇًؽبى 

ثىط ھبلسىي ًََٗ ثىط » ط ھبلؽب وىطىپ رۇضىسىؽبى، لىؽمىؽٔ ھبلسىي ًََٗ ثى

ئْضگبى. ثىط لبضاضزا رۇضهبؼلىمٔ، وۆضگًَگَ «... ھبلؽب ئبلوىفىپ رۇضىسىؽبى 

ئَگىفىفٔ، ذۇززٓ ؼۇؼب ئْذفبؾ ئىچىگَ وىطگَى ًَضؼىٌىڭ ـَولىٌٔ 

ئَوػ ئَرزۈضىفٔ، ذبهىل٘ۇًؽب ئْذفبؾ وىطگَى هۇھىزٌىڭ ضٍڭگىگَ 

ىڭؽب ثۇ ئىؽىوٌىڭ ثېطىلىفىگَ ؼَۋٍپ ثْلؽبى. ئىؽالھبد، هبؼلىفىفٔ ئۇً

ثىلَى ئْذفبؾ ثىط  لَلىپهۇ «ئىٌمىالة » وًْىطىوبغ ئېٌىملىوىؽٔ ثىلَى 

 ؼۆظ ٗىلزىعزىي وَلگَى ئَهَؼوۇ؟   

ئْضًٔ لََٗضزٍ زٍهؽىع؟ ثۇًىڭ ًېوَ ئَھوى٘ىزٔ ثبض؟ ئىچىوىعزىىٔ 

ىفٌىڭ ًېوَ پبٗسىؽٔ ثبض؟ ئَثَزى٘لىىٌٔ لَرلٔ لىلؽبى ثْلؽبق، ئْضًىٌٔ ثىل

 ٗبق، ئَگَض ئۇ ٗبـبۋارمبى ثْلؽب ؼىعًٔ ئۆظىسىي ذَۋٍضزاض لىلىسۇ.

 

 ٗۈضٍن زۆلىزٔ

 

زۇً٘بًىڭ ثۇ ئَڭ چْڭ زۆلىزىگَ ئىگَ ثْلۇؾ ئۈچۈى ئبلسٓ ثىلَى  

هۇـۇًساق هىؽلىؽىع ثىط ئىوىبًٌىڭ ثبضلىمىٌٔ ثىلىؿ الظىن. ئىچىوىعزىىٔ 

پى٘ىٌىڭ ثبضلىمىسىي ذَۋٍضزا ثْلۇؾ وېطٍن. ثىپبٗبى ۋٍ چېگطاؼىع ثىط جۇؼطا
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لۇضئبًٌىڭ ًبظىل ثْلۇؾ ئۇؼلۇثٔ ۋٍ ئْضًٔ ھَلمىسٍ هۇًبظىطىلَضزٍ ثَظٓ 

 لَلىپزٍپ لْثۇل لىلىسۇ. ثۇ لبضاـٌٔ  لَلىپًٔ «ئَضؾ » ئبلىوالض 

 ھَلمىسىىٔ ثَظٓ ئبَٗرلَضهۇ وۈچلًَسۈضىسۇ.

هۇضىسىٌوۇ ٗېمىي ، ئىٌؽبًؽب جبى رْلَلىپهبوبًؽىعؼب هبوبى ثْاللىؽبى 

 ثْلؽبى ئبلالھٌٔ وۈرىۋالؽۇزٍن لىلىپ ٗبضىزىلؽبى.

ثىع ھَلىمَرَى ئىٌؽبًٌٔ ٗبضارزۇق، ثىع ئۇًىڭ وۆڭلىگَ وَلگًٌَٔ » 

 (. 33لبؾ، « ) ثىلىوىع، ثىع ئۇًىڭؽب جبى رْهۇضىسىٌوۇ ٗېمىٌوىع 

ٔ ئبضىؽىؽب وىطىسۇ جلَلىثىلىڭالضؤ، ئبلالھ وىفٔ ثىلَى ئۇًىڭ » 

« ا رْؼبلؽۇ ثْالالٗسۇ ( ۋٍ ؼىلَض ئبلالھٌىڭ زٍضگبھىؽب ٗىؽىلىؽىلَض ) ئبضىؽىس

  (. 35ئًَفبل، ) 

ثۇ رَڭساـؽىع هبوبى ئبلالھمب ئبٗطىلىپ ثَٗزۇلالھ ۋٍ ئَضـۇلالھ 

 لىلىٌوىؽبى ثْلؽب، ئىوىبى ظاٗب لىلىٌؽبى ثْلىسۇ. ؼَٗطأً هۇًساق زٍٗسۇ:

 َٗضگَ لبلمبى ئىىىٔ ئبچوبق لْظۇلزىي،

 ي ثىطؼىگَ لىلىسۇ ئۇۋالٌٔ.ئىىىىؽىسى

ئَھعاپ، ٗبضاروىؽبًلىمىؽب لبضىؽبًسا )  لَلىپئبلالھ ثىط وۆوطٍوزَ ئىىىٔ 

ٗب ئبلالھمب ٗبؤ ئبلالھزىي ؼَٗطىگَ ئبٗطىلؽبى ثْلىسۇ. ئَگَض  لَلىپ(، ثىط  5

ئبلالھزىي ؼَٗطىگَ ئبٗطىلؽبى ثْلؽب، ثۇ ئَھۋالسا ئۇ ثَٗزۇلالھ ئَهَغ، 

بل، ثَٗزۇـَھۋٍد، ثَٗزۇًَپىػ ۋٍ ھَرزب ثَٗزۇـفَٗزبى ثَٗزۇلوبلبم، ثَٗزۇلو

 ثْلىسۇ.

ىسىي ًىفبًؽب ئېلىٌؽبى ثۇًساق ثىط جَهئىَ٘رزَ ئىؽالهٔ لَلىپئىٌؽبًالض 

 ھَضىىَد ٗۈضٍن زۆلزىٌٔ لۇضالىؽبى لبًچَ ٗىگىذ چىمىطاالٗسۇ؟ 

ھَضگىع ئۇًساق ئَهَغ، ثَلىٔ ئۇالضًىڭ گۇًبھلىطٓ رۈپَٗلىسىي » 

 (. 35هۇرَـفىفىي، « ) پ وَرىَى زىللىطٓ لبضى٘ى

ثۇ لبضىٌٔ، ثۇ زارٌٔ ربظىالؾ ئۇًچَ ئْڭبٗؽب رْذزىوبٗسۇ. لبًساق 

. ثۇالضًىڭ لَلىپربظالٗسۇ؟ ئَڭ وۆپ ئىفلىزىسىؽبى ئْضگبًالض لْل، هېڭَ ۋٍ 

. لْلىوىعًٔ ثىط لبًچَ ئبٕ لَلىپئىچىسٍ ئَڭ وۆپ ئىفىلىزىلگَى ئْضگبى 

ىلىپ ثبلبٗلٔ. وۆڭلىڭىع ئېلىفزٔ، ـۇًسالوۇ؟ ٗۇٗوىؽبًلىمىوىعًٔ رَؼَۋۋۇض ل

ىوىعچۇ؟ ئۇًٔ ثبؼمبى هٌََٗرٌٔ لَلىپئۇًىڭسىٌوۇ ثَن وۆپ ئىفلىزىسىؽبى 

ٌٔ ـۇًساق ثىط ھبلؽب لَلىپؼىع رَؼَۋۋۇض لىلىپ ثېمىڭ.  ثۇ وىط، 

ربـمب ئبٗلىٌىسۇ، لبرزىملىفىپ وېزىسۇ، ھېػ  لَلىپوَلزۈضىسۇؤ، 

 ًىڭ لۇضئبًسىىٔ ئىپبزىؽٔ هۇًساق:لىلوبٗسىؽبى ثْلۇپ لبلىسۇ. ثۇ



 

 67 

ـۇًىڭسىي وې٘ىي زىلىڭالض لېزىپ وَرزٔ، ربـزَن ٗبؤ ربـزىٌوۇ » 

لبرزىك لېزىپ وَرزٔ، ربـالض ئبضىؽىسا ئىچىسىي ) ؼۇ ئېزلىپ چىمىپ ( 

ئېطىمالض ھبؼىل ثْلىسىؽبًلىطٓ ثبض، ٗېطىلىپ ئبضىؽىسىي ؼۇ چىمىسىؽبًلىطىوۇ 

ْلمۇلىطىسىي ( زّهىالپ چۈـىسىؽبًلىطىوۇ ثبض ثبض؛ ئبلالھزىي لْضلۇپ ) ربغ چ

) زېوَن، ربؾ ٗۇهفبٗسۇ، ؼىلَضًىڭ زىلىڭالض ثْلؽب ٗۇهفىوبٗسۇ ۋٍ 

 (. 75ثَلَضٍ، « ) رَؼىطلًَوَٗسۇ (، ئبلالھ لىلوىفىڭالضزىي ؼبپىل ئَهَؼزۇض 

 ثۇ ھَلىمَد ـبئىطىٌىڭ رىلىسا هۇًساق ئىپبزٍ لىلىٌؽبى:

 ڭ،ربؾ ربؾ ئَهَغ ثبؼطىڭ ربؾ ؼېٌى

 ئې٘زمىي لَٗىطىڭٌٔ وۆٗسۈضؼۇى ثۇ ئْد ؼېٌىڭ.

 

 ثىط گىطاًىززۇض زېٌبهىذ پبضرىلزبالضهۇ ٗۈضٍولَضًٔ،

 ىَ ئَٕ ربؾ ؼېٌىڭ.لَلىپرَگوىؽۇى ثېفىڭ ثىط لېزىن ثۇ 

 

 لَضگَ ئۇض،لَلىپثبظؼبًٌٔ لبٗبالضؼب ئَهَغ 

 ًېچۈى پَضھبد لىلسٓ ربلمبى ثۇًچَ ربؾ ؼېٌىڭ.

 

ىع ثْلؽبى ئىچىوىعزىىٔ ثۇ ثۇرالضًٔ ثٓ ثبـمب ثىط ـبئىط ئبظٍض

ئَؼلىزَرزٔ. وۆڭۈل ئَھلٔ ثىط چَلَثىٌىڭ رىلىسىي وۆڭۈلٌىڭ ثبـمب ثىط 

 :هۇًساق ئىپبزىلىوَوزَ ئىسٓ ٗۈظىٌٔ

 ئىجطاھىن

 ئىچىوسىىٔ ثۇرالضًٔ چىمىۋٍد

 لْلۇڭسىىٔ پبلزب ثىلَى

 چېمىلؽبى ثۇرالضًىڭ ئْضًىؽب

 ٗېڭىؽىٌٔ لْٗؽبى وىن

 ئۆضىسٓلْٗبؾ هۇظ ئۆٗۈهٌٔ 

 ْٗؼبى هۇظالض چۈـزٔ

 ثۇرالضًىڭ ثْٗۇًلىطٓ ؼۇًسٓ

 

 ئىجطاھىن

 لْٗبـٌٔ ئۆٗۈهگَ وىطگۈظگَى وىن

 ئبؼوب ثبؼچىسا ئبٗلىٌىۋارمبى گۈظٍللَضًٔ
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 ثۇد لىلسٓ ثۇھزۇًٌبؼىط

 ثَلىىن ظاهبًؽىع ثبؼچىالضًٔ لۇچبللىسىن

 گۈللَض هًَسٍ لبلسٓ

 ئىجطاھىن 

 .وۆڭلۇهٌٔ ثۇد زٍپ ضًٍجىزىَى وىن

 

ٌىڭ لېزىپ وېزىفٔ ضٍھوَد گبزاٗلىمٔ ثىلَى ثىۋاؼزَ هۇًبؼىۋٍرلىه لىپلَ

 ثْلوىؽبى ثْلؽب، ثۇ ھَلزَ ثۇًچَ وۆپ رْذزبلوبٗززۇق:

ئَھسىٌٔ ثۇظؼبًلىملىطٓ ئۈچۈى ئۇالضًٔ ضٍھوىزىوىعزىي ٗىطاق لىلسۇق » 

(.  31هبئىسٍ، « ) ) لًََد لىلسۇق (، ئۇالضًىڭ زىللىطىٌٔ لبرزىك لىلسۇق...

ٌىڭ لېزىپ وېزىفىٌىڭ ثبٗبى لَلىپَ ئۇچطاـٌىڭ ؼَۋٍثٔ ؼۈپىزىسٍ لًََرى

 لىلىٌىفٔ ھَلىمَرَى وىفىٌٔ چۈچۈرىسۇ.  

لَض ؼىٌبپ رۇضۇلىسۇ. وىچىه وبئىٌبد ثْلؽبى ئىٌؽبًٌىڭ ثۇ لَلىپ

پبؼبرمب زۇچبض ثْلوبلزب.  –رَڭساـؽىع زۇً٘بؼٔ ھَض ۋالىذ ؼىٌبلمب ۋٍ پىزٌَ 

ھَلمىسٍ « ى زىللىطىٌٔ ؼىٌىؽبى وىفىلَض ئبلالھ رَلۋالىك ئۈچۈ» لۇضئبى 

ثبٗبًالض ثېطىسۇ. ثْلۇپوۇ، وۈًسۈظٓ ثْلوىؽبى ثىط لبضاڭؽۇ وېچىٌٔ ٗۈضىىىگَ 

، ئبذىطىسا «لبؼبۋٍد » ؼېلىۋالؽبى زېگَى هًَىٌٔ ثىلسۈضىسىؽبى 

ٌىڭ ٗېمىلؽۇؼٔ ثْلؽبى ھىساَٗرٌىڭ پۈرۈًلَٕ ئۈظۈلىفىگَ لَلىپھىساَٗرٌىڭ، 

 ؼَۋٍپ ثْلوبلزب:

« لىطىٌٔ پېچَرلىۋٍرزٔ لَلىپَرَهَلالھۇ ئَال لۇلۇثىھىن ) ئبلالھ ذ» 

  (. 53ئًَئبم، ؛  7ثَلَضٍ، ) 

ئبضذىپ ربهبهالًؽبى، پېچَرلىٌىپ ۋٍ لْل لْٗۇلؽبًىسٓ. 

پېچَرلىۋٍرىۈچىسىي ثبـمىؽٔ ئبچبلوبٗززٔ ئۇ پېچَرٌٔ. ثبؼطٓ لېزىپ وېزىؿ 

زىي ئىجبضٍد ثۇ لَلىپض. ٌىڭ پبالوىزٔ، پېچَرلىٌىؿ ثْلؽب لى٘بهىزىسۇلَلىپ

رَڭساـؽىع ظېوىٌٌٔ لْلسىي ثېطىپ لْٗؽۇچٔ، زۆلَد لۇـىٌٔ ٗۇضرىسىي 

» لْؼلىۋٍرىَى ثْلىسۇ.  ثۇ ھبلؽب چۈـۈپ لبلوبؼلىمٌىڭ ئَڭ ؼبؼالم ْٗلٔ 

 رۇض. «ئىچىٔ ئۇضۇؾ 

 

 

                                    
   .فبھٔٗىلٔ ئۆرىَى ئبؼۇض زۆلىزٔ هَجۇؼٔ پبزى – 311هىالززىي ثۇضۇًمٔ  
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 ئىچىٔ ئۇضۇؾ

 

ئىٌؽبى ھبٗبرىسىىٔ ھَض لبًساق ئۇضۇؾ ئۆرىۈًچٔ، ئىچىسىىٔ ئۇضۇؾ 

ثْلىسۇ. چۈًىٔ ھَض زۈـوًٌَىڭ ثىط وۈًٔ زّؼذ ثْلۇؾ ئىھزىوبلٔ  ئَثَزىٖ

 ثبض، لېىىي ـَٗزبًٌىڭ ئىٌؽبًؽب زّؼذ ثْلۇؾ ئىوىبًٔ ۋٍ ئىھزىوبلٔ ْٗق. 

ـَٗزبى ئۇضۇـزب ئبلسٓ ثىلَى ٗۈضٍوزَ هَؼلۇپ ثْلسٓ، ئبًسىي جًٌََرٌٔ 

ۋٍ  لْلسىي ثېطىپ لْٗسٓ. جًٌََرزىي ئبٗطىلىپ لېلىفىٌىڭ ؼَۋٍثىٌٔ ئبلالھ

 ئىٌؽبى زٍپ لبضىسٓ:

ؼېٌىڭ هېٌٔ ئبظزۇضؼبًلىمىڭسىي ئۇالض ) ئبزٍم ۋٍ » ئىجلىػ ئې٘ززٔ: 

ئۇًىڭ ئَۋالزىؽب ۋٍؼۋٍؼَ لىلىؿ ( ئۈچۈى چْلۇم ؼېٌىڭ رْؼطا ْٗلۇڭ 

 (.  33ئَئطاؾ، « ) ئۈؼزىسٍ ئْلزۇضىوَى 

ثۇ ئبَٗرزَ وۆضؼىزىلگًَسٍن ـَٗزبى ؼىطارٔ هۇؼزَلىن ئۈؼزىسٍ 

ٗزبى رْؼطا ْٗل ئۈؼزىسٍ ئَگطٓ ئْلزۇضؼبًلىمزىي، ئىٌؽبًٌىڭ ئْلزۇضىسۇ. ـَ

رْؼطا ْٗل ئۈؼزىسٍ ثْلىفٔ وۇپبَٗ لىلوبٗسۇ. رْؼطا ْٗلسا رْؼطا هېڭىفٔ 

وېطٍن. لۇضئبى ئَهسٓ ـَٗزبى ئىٌؽبًالضؼب ئبچمبى جَڭ هَٗساًلىطىٌٔ 

 هۇًساق ثبٗبى لىلىسۇ:

سىي، ؼْلىسىي ئبًسىي ئۇالضؼب چْلۇم ئبلسىسىي، ئبضلىؽىسىي، ئْڭى» 

ھۇجۇم لىلىوَى، ئۇالضًىڭ وۆپچىلىىىٌىڭ ) ًېوىزىڭگَ ( ـۈوۈض لىلؽۇچىالض 

 (.  37ئَئطاؾ، « ) ئَهَؼلىىىٌٔ وۆضىؽَى 

جَڭٌىڭ وۆلىؤ زۈـوًٌَىڭ ئۆچوًَلىه زٍضىجىؽٔ، ًَپطىزٔ ۋٍ وۈچىگَ 

هبغ ھبلسا چْڭى٘ىسۇ. ـَٗزبًٌىڭىٔ ثْلؽب ثىط لۇٗطۇق ئبظاثٔ ثْلۇپ، ثۇ 

( رْذزىوبٗسۇ. ثۇ  35ئَئطاؾ، ؤ لبٗزىسىي رىطىلىسىؽبى وۈًگىچَ ) ئبظاپ رب

ئَـَززٓ ۋٍ ئَڭ لَزىؤ ضّـَى زۈـوَى ) ئبزۋۇۇى هۇثىي ( ئىٌؽبًؽب 

ـۇًساق وۆپ رَضٍپزىي ھۇجۇم لىلؽبى ثْلۇپ، ئىٌؽبى ثۇ ھېچ 

ئۇذلىوبٗسىؽبى، ئبضام ئبلوبٗسىؽبى زۈـوىٌىگَ لبضـٔ ثَن ؼَگَن ثْلىفٔ 

 ٔ زاۋام لىلىسىؽبى ثىط ئىچىٔ ئۇضۇؾ ئېلىپ ثېطىفٔ وېطٍن.  ۋٍ ئۆهۈض ثْٗ

ئبلسٓ رَضٍپزىي وېلىفٔ، ئىٌؽبى هۇۋاظىٌىزىٌٔ زۇً٘ب ظى٘ىٌىؽب لبضاپ 

ثۇظۇـٔ ئۈچۈى ثْلۇپ، ئىٌؽبًٌٔ ئۆظىگَ ئبهبًَد لىلىپ ثېطىلگَى زۇً٘بزىي 

ئبٗطىفٌٔ هَلؽَد لىلىسۇ. وىالؼؽىه چۈـًَسۈضۈـلَضهۇ ثۇ لبضاـٌٔ 

 ضهَوزَ. وۈچلًَسۈ
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ئبضلب رَضٍپزىي ْٗـۇضۇى وېلىفٔ، ئىٌؽبى هۇۋاظىٌىزىٌٔ ئبذىطٍد ظى٘ىٌىؽب 

 -هۈلۈن، ئبٗبل، ثبال  –ۋٍ زۇً٘ب پبٗسىؽىؽب ثۇظۇـٔ ئۈچۈى ثْلۇپ، هبل 

چبلب، ھْلْق ۋٍ ثبـمب زۇً٘بۋٓ ًَضؼىلَضًٔ چىطاٗلىك وۆضؼىزىفٔ ًَظٍضزٍ 

 رۇرۇلؽبى. 

ثَلىٔ ؼْلالضزىي ًَٗٔ ھبضام  ؼْلىسىي وېلىفٔ، ؼْل رَضٍپزىي ئَهَغ،

لىلىٌؽبى، چَولًَگَى ًَضؼىلَضگَ هبٗىل لىلىفٔ ثْلۇپ، ئَثَزىٖ ۋٍ 

ئَـَززىٖ زۈـوىٌٔ ثْلؽبى ئىٌؽبًٌٔ ئبلالھ ثَلگىلىگَى چېگطاالضزىي ھبلمىپ 

ئۆرۈـىَ، ھَززىسىي ئبـمۇچىالضزىي ثْلۇـمب وۈـىۈضرىفٔ، ثۇًٔ لىلؽبًسا 

ىلَى ثىط رَضٍپزَ رۇضؼبًسٍن وۆضۈًۈـىٌٔ ْٗلىالڭ ثبھبًَ رېپىپ، ئىٌؽبى ث

 وۆضؼىزىسۇ:

ضٍثجىڭالضًىڭ ؼىلَضگَ ثۇ زٍضٍذٌىڭ هېۋىؽىٌٔ ٗې٘ىفٌٔ » ـَٗزبى ئې٘ززٔ:

هًَئٔ لىلىؽبًلىمٔ پَلَد ؼىلَضًىڭ پَضىفىزَ ثْلۇپ وَروَؼلىىىڭالض ٗبؤ 

) جًٌََرزَ ( هَڭگۈ رۇضۇپ لبلوبؼلىمىڭالض ئۈچۈًسۇض ۋٍ هَى چْلۇم ؼىلَضگَ 

 (.   33، 31ئَئطاؾ، « ) ىموَى، زٍپ لَؼَم ئىچىپ ثَضزٓ ؼبز

ئْڭىسىي وېلىفٔ، ئَڭ ذَرَضلىه ثْلؽىٌٔ ثۇ ثْلؽب وېطٍن. ئىٌؽبًٌىڭ 

گَ ئبٗالًسۇضهبؼلىك « ؼبلىھ ئَهَل » ٗبذفٔ ئَهَللىطىٌٔ، ھَؼبًبرىٌٔ 

ئۈچۈى وىجط، ضى٘ب، پَذىطلىٌىفىَ ئْذفبؾ پبضاظىزالض ثىلَى ثۇظۇـٔ ئۈچۈى 

ئىٌؽبى رىطىفىپ، جبپب ربضرمبًلىمىؽب چۈـلۇق ثىط ًَضؼىگَ ئىگَ ثْلۇپ، 

ثْلۇپ وېزىفىگَ ۋٍؼىلَ ثْلۇؾ « ثىىبض » ثْلوبؼلىمٔ، ًَٗٔ ئَهَلىٌىڭ 

ئۈچۈى ئْڭىسىي وېلىسۇ. ثۇ ئبضلىلىك ئَڭ پبٗسىلىك ئَهَللَضًىڭ ئىچىگَ 

ضؼَ ربـالپ لْٗؽبى هىىطّپالض ثىلَى ئۇالضًٔ ئىگىؽٔ ئۈچۈى ئَڭ ظى٘بًلىك ًَ

زاۋاهلىك ٗبهبى ئىفالضؼب » ھبلىؽب وَلزۈضۈپ لْٗىسۇ. ثۇالضًٔ لىلؽبًسا 

( ًَپىؽٌٔ ئۆظىگَ ٗبضزٍهچٔ لىلىسۇ، ٗبهبى  41ٗۈؼۈؾ، « ) ثۇٗطۇٗسىؽبى 

لىلىك، پبؼىىٌب ئىفالضؼب ئۇًٔ هبٗىل لىلىسۇ... ھَهسٍ َٗض ٗۈظىسىىٔ 

» (،  37ؾ، ئَئطازّؼزلىطىٌٔ ) ئَۋلى٘بھۇؾ ـَٗزبى (، ئَۋلى٘بلىطىٌٔ ) 

( ئۆظ  11ئَئطاؾ، ًٔ ) «ئبلالھٌٔ لْٗۇپ، ـَٗزبًالضًٔ زّؼذ رۇرمبًالض... 

ئبضىؽىسا رَـىىللَپ ثىط ـَٗزبى پبضرى٘ؽٔ ) ھىعثۇؾ ـَٗزبى ( لۇضۇپ ۋٍ ثۇ 

پبضرىٌ٘ىڭ ۋاؼزىؽٔ ثىلَى هۇئوىٌلَضگَ لبضـٔ ـَٗزبًٔ ثىط ؼى٘بؼَد 

زا ھبلىؽب وَلزۈضۈپ لْٗۇـمب ئىفلىزىپ، ئۇالضًٔ پبٗالپ رۇضىسۇ ۋٍ ئۇالضًٔ پب

  رىطىفىسۇ...
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ئىچىٔ ۋٍ ربـمٔ رَضٍپزىي رَـىىللىه ھبلسا ھۇجۇهؽب ئۆرىَى ثىط 

زۈـوًٌَىڭ رۇًجٔ ۋٍ ئَڭ ئبذىطلٔ ھۇجۇم ًىفبًٔ وىفىٌىڭ ئىوبًٔ، 

ٌٔ ئىوبًؽب ظىٌساى لَلىپزۇض. ثۇ زۈـوًَلَض لَلىپئىوبًٌىڭ هبوبًٔ ثْلؽبى 

 –ثَزىٖ ًىجبزلىمىؽب ٗبضزٍم لىاللوبٗسىؽبى هبل لىلىپ، ئۇ َٗضًٔ ئىٌؽبًٌىڭ ئَ

 هۈلۈن، ھْلْلمب ئْذفبؾ ًَضؼىلَض ثىلَى رْلسۇضۇـمب رىطىفىسۇ. 

ثۇ ئَھۋالسا پۇضؼَرٌٔ لْلسىي ثَضهَٕ ثىط ئىچىٔ ئۇضۇؾ ثبـالؾ ظۆضۈض. 

ثۇ ئۇضۇـٌىڭ ئۆهطٓ ثىط لبًچَ ئبٕ ٗبؤ ثىط لبًچَ ٗىل ئَهَغ، ثىط ئۆهۈض 

لىك ھۇجۇهؽب ئۇچطاپ ذبضاپ ثْلؽبى ئىوبى ۋٍ ئۇًىڭ ثْلىفٔ وېطٍن. زاۋاه

هبوبًىٌٔ ثۇ ھۇجۇهالضزىي لۇرمۇظۇؾ ۋٍ هۇزاپىئَ لىلىؿ، ئۇ َٗضًٔ ئبظاز 

 ضاٗۇى ھبلىؽب وَلزۈضۈؾ ۋٍ ئىوبى ھبوىوى٘ىزىٌٔ رىىلَؾ وېطٍن. 

ثۇ هبوبًؽب ؼبلىھ ئَهَللَضزىي هۇھبپىعٍرچىلَض، لبضاۋۇلالض لْٗۇلىفٔ 

ئبھبلىؽٌٔ ئْضًىسىي رۇضؼۇظۇـىوىع ۋٍ ئَڭ ثبـزب وېطٍن. ئىچىوىعًىڭ 

ئىچىوىعزىىٔ زۇً٘بزا پىزٌَ ْٗلبلؽبى، زىي پَلَد ئبلالھمب ذبغ ثْلؽىچَ ثۇ 

ٗۈضٍن » ئۇضۇؾ زاۋام لىلىفٔ الظىن. ئبًسىي وې٘ىي، ئۇ َٗضزٍ لۇضۇلؽبى 

 ًٔ ثىلَولَضگَ، ظېوىٌؽب، جۇؼطاپىَ٘لَضگَ وېڭَٗزىفىوىع وېطٍن. «زۆلىزٔ 

 ئَؼلىسٍ ئىچىوىعزٍ...  ئبؼبضٍد

ـَٗزبى ۋٍ ئۇًىڭ ئَؼىَضلىطٓ ثىعًٔ ئَڭ ثبـزب ٗۈضىىىوىعزٍ ئَؼىط 

ئبلسٓ. ئىفؽبل ئبؼزىسىىٔ ثىط ٗۈضٍن، ثىط هېڭَ ثىلَى لبٗؽٔ ظېوىٌٌٔ 

لۇرمۇظۇـمب ئبرلىٌىؽىع؟ ئىوبًىوىعًٔ ٗۈضٍولَضگَ لبهبپ لْٗسٓ. َٗض ٗۈظىٌىڭ 

ىوىعزٍ هَؼلۇپ لىلسٓ. ـۇڭب لْلىوىع پىطئَۋىٌلىطٓ ثىعًٔ ئَڭ ثبـزب ٗۈضٍولىط

ئىوبى ھبوىوى٘ىزٔ ئبؼزىسىي چىمىپ وَرزٔ. وۆظىوىع، لۇلىمىوىع، ظېھٌىوىع، 

ئېڭىوىع ئىوبى ھبوىوى٘ىزىٌىڭ ھۆوۈهطاًلىمىسىي چىمىپ وَرزٔ. ثۇ ئَظالىطىوىع 

ئىوبى ھبوىوى٘ىزٔ ئبؼزىسىىٔ ئَضوىٌلىىىٌٔ ْٗلۇرۇپ لْٗسٓ. ئۇالض 

ىزىٌٔ ربضرىۋېلىپ ئۇًٔ ئبذزب لىلسٓ. ئىوبًؽب ؼبضإ ئىوبًىوىعًىڭ ھبوىوى٘

زىي ثىط ۋىجساى »  ىوىع ئۇًىڭؽب ظىٌساى، هبظاض ثْلسٓ. لَلىپلىلىپ ٗبضىزىلؽبى 

ـۇئبضٓ ثىلَى ْٗلؽب چىممبى ئىوبى زۈـوًَلىطٓ هَزًٍى٘ىزٔ، « ئىفٔ 

هبئبضىپٔ، ربضارمۇلىطٓ ۋٍ ـَٗزبًٔ ئْٗۇًلىطٓ ثىلَى چْڭ ثىط زىۋىٌٔ 

 زىٌٌىڭ الهپىؽىؽب هۇۋٍپپَلىَ٘رلىه ھبلسا وىطىگۈظۈۋېزَلىسٓ. ئبالئىس

ئۇالض ئىوبى وۈچىٌٔ ثىلىپ َٗرزٔ. ئۇالض ئۇًىڭ هَججۇضٓ ؼْلىۋېزىلگَى 

َٗضزىي چىمىپ لبلؽب، ئۇًٔ رىعگىٌلَـٌىڭ هۇهىىي ثْلوبٗسىؽبًلىمىٌٔ ئْثساى 

سۇ، ثىلىسۇ. ـۇڭب ئۇًٔ هَھىۇم لىلىؿ ئۈچۈى ًېوَ وېطٍن ثْلؽب ـۇًٔ لىلى
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ھَض لبًساق ـَٗزبًٔ پىساوبضلىمزىي لبچوىسٓ ۋٍ لبچوبٗسۇ. ئىوبًؽب 

ئبزٍرزىىٔ ظًٍجىطًٔ ؼبلوبٗسۇ. ئۇ ظًٍجىط ئبلزۇًسىي ٗبؼبلؽبى، وۆضوَم 

ؼًَئَد ئَؼىطٓ، ھَرزب ثَظىسٍ ئَڭ ٗېڭٔ رېرٌىىب هۆجىعىؽٔ ثْلىفٔ 

 هۇهىىي؛ ئۇ ظًٍجىط وۆضۈًۈپ رۇضىسۇ.  

ىزىڭىع ثْلؽب، ئۇًٔ لۇللۇق ظًٍجىطٓ ثۇًٔ پَضق لىاللىؽۇزٍن پبضاؼ

ؼۈپىزىسٍ ئَهَغ، ذْجبٗىٌلىطٓ ھَزىَ٘ لىلؽبى هبضجبى زٍپ ؼىعًٔ ئۇًىڭؽب 

ئىفًَسۈضۈـىَ رىطىفىسۇ. ئۆظىٌىڭ ھبۋاٗٔ ھَۋىؽٔ ئۈچۈى ذىعهَد 

ًبهٔ ثىلَى « زىي » ، ھَرزب «ذىعهَد » ، «زٍۋا » لىلوىؽبى وىفىٌٔ 

ىفٌٔ، هېٌىفٌٔ ۋٍ ٗۈن ئبضرىفٌٔ ئۆظىگَ ذىعهَد لىلسۇضىسۇ. ئۇالض ؼېؽ

 ًبھبٗىزٔ ٗبذفٔ ثىلىسۇ. 

لىه ۋٍ ربٗىٌٔ ْٗق «لىووَد » ئَگَض وۆضۈًگَى ۋٍ وۆضۈًوىگَى، 

ًَضؼىلىطٓ ثىلَى ئىوبًىوىعؼب ؼېلىٌؽبى ثۇ ظًٍجىطلَضًٔ ئۈظۈپ ربـلى٘بلىؽبق، 

ئۇ ۋالىززب ئىوبًىوىع ثىعگَ هَـئَل، وۆڭلىوىعگَ ًۇض، رىعىوىعؼب هبؼسۇض، 

 ثْلىسۇ. « ئىوبى » ىوىعؼب پَضهبى ثْلىسۇ. ٗىؽىٌچبللىؽبًسا، ئىوبى رىل

ثۇلؽىٌىؿ ۋٍ وىط ئىچىوىعزٍ. ئبلسٓ ثىلَى ئىچىوىعًٔ، ئبًسىي ھبۋاهىعًٔ 

وىطلَرزٔ. ئىچىوىعًىڭ هۇھىذ ئبؼطىؽۇچىلىطٓ ْٗق ثْلسٓ. ئَرطاپىوىعزىىىلَض 

ًٔ ربظىالؾ ھبۋا ۋٍ هۇھىزٌٔ پبوىع رۇرۇـمب هۇۋٍپپَق ثْلؽىوۇ، ئىچىوىع

ئۈچۈى ئۇالض ھَضىىَرىَ ئۆرَلوَٗسۇ، ئَوؽىچَ رېرىوۇ وىطلىزىسۇ. 

ئباللَ ۋاؼزىلىطٓ، هَزًٍى٘ىزٔ، زىٌٔ  –ؼىؽزېوىلىطٓ، هبئبضىپٔ، ئۇچۇض 

رَـۋىمبرلىطٓ، ثۇرلىطٓ ثىلَى ئىچىٔ زۇً٘بهىعًٔ وىطلىزىسۇ. ئَگَض ثىع ئۆظ 

ع رۈظۈهلىطىٌٔ رۈظۈهىوىعًٔ لۇضۇپ چىموىؽبق، ئۇالض ئۆظىٌىڭ هىعاًؽى

 ٗۈضىىىوىعگىچَ وىطگۈظىسۇ. ھَلىمىٖ پبالوَد هبًب ثۇ ۋالىززب ثبـلىٌىسۇ. 

ئۆلزۈضۈپ  –چېمىپ، ئېؽىپ  –وۈچ ئىفلىزىپ لۇضؼبى، ئېعىپ، ئۇضۇپ 

ظۇلۇم لىلؽۇچىالض، لبًساق » لۇضؼبى رۈظۈهلىطىسىي لْضلوبڭ. لْضلوبڭ، چۈًىٔ 

ـۇئَضا، « ) ٍ ثىلىپ لبلىسۇ ئبؼسۇضۇپ ربـلىٌىسىؽبًلىمىٌٔ ۋالىزٔ وَلگًَس

ىوىعگىچَ لَلىپ(. ئَؼلىسٍ لْضلۇـمب رېگىفلىه ًَضؼَ، ثۇ رۈظۈهلىطىٌٔ  337

َٗضلَـزۈضۈـٔ ثْلۇپ، ۋۇجۇزًىڭ پبٗزَذزىٌٔ ئىفؽبل لىلىپ، لْل، پۇد، 

وۆظ، لۇالق، ثبؾ ۋٍ ثىلَوىَ ھۆوۈهطاى ثْلىفٔ ۋٍ ثۇالضًىڭ ھَهوىؽىٌٔ 

ئَڭ ذَرَضلىه ثىط ئَھۋال. هَؼىلَى: ئۆظلىطٓ ئۈچۈى ذىعهَد لىلسۇضۇـٔ 

وبپىزبلىعم زٍپ ئبربلؽبى ظۇلۇهٌىڭ ئىمزىؽبزًٔ ثبـمۇضۇـىسىي لْضلوبٗوَى. 
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ىوىعگىچَ وىطىپ، ئَللىوىع، چۈـًَچىوىع، لَلىپلېىىي ثۇ هىىطّثٌىڭ 

 ھَضىىىزىوىع ۋٍ هۇئبهىلىوىعزٍ ئۆظىٌٔ ًبهبَٗى لىلىفىسىي لْضلىوَى.

ثۇالض ثْلوىسىوۇ، ثْلوبٗۋاربهسۇ؟ زىٌٔ ئىؽالم ثْلۇپ، ئَذاللٔ 

وبپىزبلىؽذ ثْلؽبًالض ْٗلوۇ؟ ئىؽالم ئَلىسىؽىٌٔ لْثۇل لىلىپ، وبپىزبلىعم 

ئَللٔ ثىلَى ئۆظىٌٔ ذَرَضگَ ئبرمبًالض ْٗلوۇ؟ وىن ثىلىسۇ، هۇئبهىلَ ۋٍ 

ۇ ثۇالض لبربضزىي پْظىزؽى٘ىوىع، ئْثساى هۇالھىعٍ لىلىٌؽبى ۋالىززب، ثَلىىن ثىعه

ثىطىوىعًٔ ذَجلىۋېزىؿ،  –ئْضۇى ئبلؽبى ثْلىفىوىع هۇهىىي. هَؼىلَى، ثىط 

 –ذۇززٓ پبضچَ پۇلٌٔ ذَجلىگًَسٍن ذَجلىۋېزىؿ ئبزىزىوىع، هېھطٓ 

هۇھَثجَد، وۆڭۈل ثۆلۈؾ، رَضٍپ رۇرۇؾ، ثىلىن، ؼَهىوىَ٘د، ذۇالؼَ وبالم، 

ىۋالؽىلٔ ثْلىسىؽبى ھبلؽب زىٌٔ ۋٍ ئَذاللىٖ لىووَرلَضًٔ ؼبرمىلٔ ۋٍ ؼېز

وَلزۈضۈپ لْٗۇؾ لبثىلى٘ىزىوىع؛ ئىؽالهٌىڭ ئۇلۇؼۋاض ؼبٗىلىطىٌٔ 

ئَهَلى٘لَـزۈضۈؾ ئۈچۈى ثَلىگىلىگَى ثَظٓ پطىٌؽىپلىطىٌٔ پبٗسا ئېلىپ 

وېلىسىؽبى ثىط زٍؼوى٘گَ ئبٗالًسۇضۋېلىؿ ئبضظۇٗىوىع؛ ئىٌؽبًٌٔ، ئىٌؽبًىوىعًٔ 

ئىفلىزىفزَن ثَذزىؽعلىىىوىع؛ ثىط  ھَرزب ئۆظىوىعًٔ ثىط زٍؼوبَٗ لىلىپ

ھبٗبد وىزبثٔ ثْلؽبى لۇضئبًٌٔ، ثىط ھبٗبد زٍؼزۇضٓ ثْلؽبى ئىؽالهٌٔ ۋٍ ثىط 

ھبٗبد ضٍؼۇلٌٔ ) ئۆضًَولىه ضّلٔ جَھَرزىي ( زٍؼوىٖ لىلىپ، ثبظاضزىىٔ 

رًَعٍوَؾ ؼْزىگَضگَ ئْذفبؾ ؼېزىفزَن لۇۋلىمىوىع... ئَجىجب ثۇ زائىطىگَ 

 وىطهَؼوۇ؟ 

ھَلىمٖ لْضلۇـمب رېگىفلىه ثْلؽبى هبًب ثۇالض. ئۇالض ئۆظلىطىٌىڭ  ئَؼلىسٍ

رۈظۈهلىطىٌٔ ٗۈضٍولىطىوىعگىچَ وىطگۈظۈؾ ئۈچۈى ھَض ْٗلٌٔ ؼىٌبۋارىسۇ. 

لېىىي ثۇًساق ثىط ئىفؽبلىَ٘رىَ ثىع هۇؼۇلوبًالض ضاظٓ ثْلوبؼلىمىوىع وېطٍن. 

بلىمالضًٔ ۋالزٔ ٗۈضٍن ئىفؽبل لىلىپ، ئۇًىڭ ئْضًىؽب ثىعگَ ۋٍزٍ لىلؽبى زۇً٘

 ۋٍ ئۆظ جبٗىسا ٗۈظىگَ ئۇضۇـٌٔ ثىلىفىوىع وېطٍن.

ئىوبًىوىعًىڭ هٌََٗرچىلىه ئىچىسٍ رْلؽۇًىفىؽب، ئبؼبضٍد ئبؼزىسا 

ئېڭطىفىؽب، ھۆوۈهطاًلىمىٌىڭ لْلسىي وېزىفىگَ ؼۈوۈد لىلوبؼلىمىوىع الظىن. 

ًٔ ـېطىىٌىڭ ھَض ذىلىٌٔ ضٍد لىلىفىوىع وېطٍن. ـېطىه ئىچىسىىٔ ھَق ثىع

ئبلسىوىؽۇى. ـۇًٔ ثىلىفىوىع وېطٍوىٔ، ـېطىىٌىڭ ئېٌىملىوىؽٔ، ئىچىسٍ 

ئېلىۋېزىلگَى ثبرىل ـېطىه « ھَق » ھَق ثْلؽبى ثبرىل ثْلىسۇ. ئىچىسىي 

ئَهَغ، ئىلھبز ) زىٌسىي چىمىؿ ( زٍپ ئبرىلىسۇ. ثبضلىك ٗبلؽبى ئىالھالضًٔ 

الظىن. لۇضئبًوۇ ضٍد لىلىفىوىع وېطٍن. ثىعگَ ضٍثجىوىع ٗېزَضلىه ثْلىفٔ 

« ئبلالھ ثًَسىؽىگَ ٗېزَضلىه ئَهَؼوۇ؟ » هۇـۇًساق ؼْضاۋاروبهسۇ ثىعزىي: 
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(. ٗېزىسۇ، ٗېزىسۇ ئَلۋٍرزَ. ئَگَض هۇـۇًساق لىلؽبق، ئىوبًىوىع  13ظۇهَض، ) 

 ھۆض ثْلىسۇ، ھۆض ثْلؽبًؽېطٓ ئىوبًىوىع وۈچى٘ىسۇ. 

ىوىعًٔ ٗۇٗۇپ ثۇًٔ زٍضٗبزٍن ئبلمبى وۆظ ٗبـلىطىوىع ثىلَى ٗۈضٍولىط

رۇضۇپ لىلىوىع. پىىىط، ظىىىط، ـۈوۈض، ئېطپبى، ئىھؽبى، رَلۋا ثىلَى لىلىوىع، 

 زۇئب ثىلَى لىلىوىع. 

  ـۇًساق، زۇئب ثىلَى لىلىوىع. چۈًىٔ ئۇ هَۋجۇزلۇق ؼَۋٍثىوىع:

ئې٘زمىٌىٔ، ئَگَض ؼىلَضًىڭ زۇئبٗىڭالض ثْلوىؽب، ضٍثجىن ؼىلَضگَ پَضۋا » 

 (. 77ى، ـۇضلب« ) لىلوبٗسۇ،...

زۇئب ثىط زٍۋٍد، ثىط چبلىطىمزۇض. ئۇؼلۇثىؽب هۇۋاپىك ـَوىلسٍ لىلىٌؽب، 

ئۇ چبلىطىك ئىجبۋٍد ثْلىسۇ. ثىط لبًچىوىع زۇئب لىلىؿ ئۇ ٗبلزب رۇضؼۇى، 

ثىلوَؼزىي ئۆظىگَ ثَززۇئب لىلىسۇ. لبًساق لىلىپ زٍهؽىع؟ ـَٗزبًٌٔ 

َ زېگَى پبضاظىذ ئىفلىطىؽب ئبضىالـزۇضۇپ، ٗۈضٍن ؼىگٌبللىطىٌٔ ۋٍؼۋٍؼ

ثىلَى ثۇظۇؾ ئبضلىلىك لىلىسۇ. ئېٌىك لىلىپ ئې٘زمبًسا، ـَٗزبًٌىڭ هۇـۇًساق 

 لىلىفىؽب ْٗل لْٗۇؾ ئبضلىلىك ئۆظىگَ ثَززۇئب لىلىسۇ. 

« ئىٌمىالپ » ٗۇلىطىسا رىلؽب ئبلؽبى ئَهَللَضگَ ئېطىفىَى ۋالزىوىعزا 

بوىن ثْلىسۇ. ًَٗٔ ئىچىوىعزٍ ۋۇجۇزلب چىمىسۇ، ٗۈضٍن زۆلىزىوىعزٍ ئىوبى ھ

ٗۈضىىىوىع زاضۇل ئىؽالهؽب ئبٗلىٌىسۇ. ثىپبٗبى ۋٍ ؼىٌىپزىي ذبلىٖ ٗۈضٍن 

زۆلىزىوىعزٍ ثىط ئَظاؼىٌىوۇ ؼىطىززب لبلسۇضهبٕ هېھوبى لىلىوىع ئىؽالم 

 ئۈهوىزىٌٔ. 

ثۇ ئبضلىلىك ۋٍھىسٍد ) ثىطلىه (ًٔ ئَڭ ثبـزب ئىچىوىعزٍ ۋۇجۇزلب 

َهَغ، ھَلىمىٖ هۇۋاھھىس ثْلىوىع ۋٍ وَلزۈضىوىع. ۋٍھىسٍد ؼْزىگىطٓ ئ

ثًَسىؽىگَ جبى رْهۇضىسىٌوۇ » ٗۈضىىىوىع ئبلالھمب الٗىك ثىط ھبلؽب وېلىسۇ. 

ئَٕ هبوبًسىي ذبلىٖ ثْلؽبى » لىلىوىع. « رَولىپ » ًٔ «ٗېمىي ثْلؽۇچٔ 

ظاد! ؼَى ئۈچۈى ئىؽزىؽفبضلىطىن ثىلَى ربظىالپ، وۆظ ٗبـلىطىن ثىلَى ٗۇٗۇپ، 

ھ ثىلَى ثېعٍپ، ئىلىن، ئېطپبى ۋٍ ھېىوَد ثىلَى ظىىىط ۋٍ رَؼجى

ؼَضٍهجبًالـزۇضۇپ، رَلۋا ۋٍ ئىھؽبى ثىلَى ْٗضۇرمبى ٗۈضىىىوگَ لَزٍم 

 زٍٗوىع. ئۇ ۋالىززب ـبئىطًىڭ ثۇ ـېئىطىٌٔ چۈـىٌَلَٗوىع:« رَـطىپ لىلؽىي 

 ؼۈض چىمبض زىلسىي ؼَٗطىٌٔ، ئبًسا رَجَللٔ لىالض ھَق،

 جطا ثىٌب ثْلوبؼزىي.پبزىفبھ لًْوبغ ؼبضاٗؽب ھْ

 ۋٍ

 پبوىعال وۆڭۈل ئۆٗىٌٔ
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 ٗبض وېلىسۇ لًْؽىلٔ

زېگَى ٗۇًۇؼمب ؼبالم ْٗلالٗوىع. ئَلۋٍرزَ، ئبلالھ ئۇ ۋالىززب ضٍھوىزٔ، 

 هَؼپىطىزٔ ثىلَى وېلىسۇ، رَجَللىؽٔ ثىلَى ثىعًٔ رْٗۇًسۇضىسۇ. 

 هبًب ـۇ ۋالىززب ۋۇجۇزلب وېلىسۇ. ئَگَض ئىچىوىعزىىٔ ثْضاى لَلىپپبن 

ربـمب ئبٗالًوىؽبى ثْلؽب، رىٌجى٘سۇ. وۆڭۈل ئْو٘بًۇؼىسا رىٌچلىك ھۆوۈم 

 ؼۈضىسۇ. ـۇًىڭ ثىلَى ئىچىوىعزىىٔ زۇً٘بًٔ ثبٗمبؾ ٗېڭىسىي ثبـلىٌىسۇ: 

ثۇالض ئىوبى ئې٘زمبًالض ثْلۇپ، ئۇالضًىڭ زىللىطٓ ئبلالھٌٔ ٗبز ئېزىؿ » 

ېزىؿ ثىلَى ئبضام ربپىسۇ ثىلَى ئبضام ربپىسۇ، ثىلىڭالضؤ، زىلالض ئبلالھٌٔ ٗبز ئ

 (. 33ضٍئس، « ) 

هبًب ثۇ ئىچىٔ ئۇضۇـٌىڭ ؼَلىجىؽٔ. ئَهسٓ ٗۈضٍن زۆلىزٔ لۇضۇلۇپ 

ثْلؽبًىسٓ. ئۇًٔ لۇضۇپ چىمىؿ ثىط ئىچىٔ ئۇضۇـٌٔ رَلَظظا لىلؽب، لْؼساؾ 

ۋٍ ؼىطىزمب وېڭَٗزىؿ هىڭ ئۇضۇـٌٔ رَلَپ لىلىسۇ. رْذزىوبلچٔ ثْلؽىڭىعهۇ 

. ئىچىڭىعزىىٔ ؼبئبزٍرٌىڭ ًََٗ ثىط ئىؽؤ ثْلؽبى رْذزى٘بلوبٗؽىع ئَهسٓ

ٗۈضٍن زۆلىزىٌٔ ٗبـبۋارمبى زۇً٘بؼب ھبوىن لىلىؿ ئۈچۈى لىلىفمب رېگىفلىه 

ئىفالضًٔ ٗۈضىىىڭىع ؼىعگَ هَؼلىھَد ؼېلىپ ئْلزۇضهبٗسۇ ئَهسٓ. 

ئَظالىطىڭىع ئۇًىڭؽب ئۆوزٔ لْپمبى رَلسىطزىوۇ، ئَللىڭىع ئۇًٔ 

ىگَ ذبغ ئۇؼلۇپ ۋٍ ئىوىبًلىطٓ ثىلَى ۋٍظىپىؽىٌٔ رَؼزىملىوىؽىوۇ، ئۇ ئۆظ

 ئبزا لىلىسۇ. ؼىعهۇ ثىلىؽىع، وۆڭۈل پَضهبًؽب لۇالق ؼبلوبٗسۇ. 

ٗۈضٍوىَ ذبغ ئىوىبًالضًىڭ ئَڭ ئبلسىسا زۇً٘بًىڭ ئَڭ ظىل ۋٍ رَضٍلمىٖ 

لىلؽبى ضازاضٓ زېؽىڭىعهۇ ثْلىسىؽبى ؼَظگۈضلۈن ۋٍ پبضاؼَد وېلىسۇ. 

ٍن وۆظزىي ثبـمب، ثبـمب ثىط وۆظ ھَلمىسٍ رْذزبلؽبى ھَهوىگَ هَلۇم ثْلؽبًس

 وىزبپٌىڭ ثبٗبًىؽب لۇالق ؼبالٗلٔ:

لَض لَلىپھَلىمَد ـۇؤ، وۆظلَض وْض ثْلوبٗسۇ، لېىىي وۆوطٍولَضزىىٔ » 

 (.  53ھَج، « ) وْض ثْلىسۇ 

ثۇ زّلمۇى ربضلبرمۇچىڭىع ئبضلىلىك لبًچىلىه ٗىطالزب ثْلىفىسىي 

ڭىعؼب هۇھَثجَد ؼىگٌبللىطىٌٔ ئَۋٍرَلَٗؽىع. لَرئىٌَ٘ظٍض ثىط زّؼزى

هۇًبپىملىك ۋٍ ًىفبق ئبزٍد ھبلىؽب وېلىپ لبلؽبى ثىط جَهئىَ٘رزَ ھَلىمىٖ 

هۇئوىٌٌٔ ثۇ ضازاضىڭىع ئبضلىلىك رًْۇٗؽىع. ثۇ ئبضلىلىك ئبلالھٌىڭ وبئىٌبد 

ظاضى٘بد، (، ئۆظىڭىعزىىٔ ئبَٗرلَضًٔ ئْلۇٗؽىع )  31ظاضى٘بد، ئبَٗرلىطىٌٔ ) 

 ( ۋٍ ئۇالض ھَلمىسىىٔ هَلۇهبرمب ئىگَ ثْلىؽىع.   33
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» ًىڭ ئبَٗرلىطٓ ثىلَى ثىطلَـزۈضۈپ «وىزبثٔ هَؼزۇض » ثۇ ثىلىؤٌ 

وىوگَ ھېىوَرزىي ثىط ًېؽىۋٍ ثېطىلگَى » ًٔ ربپىؽىع. ئۇ ۋالىززب «ھېىوَد 

(  339ثَلَضٍ، « ) ثْلؽب، ئۇًىڭؽب وۆپ ٗبذفىلىك ئبرب لىلىٌؽبى ثْلىسۇ 

 ٔ ثىلىپ ٗېزىؽىع. ئىىًَلىىىٌ

هبًب ثۇ ۋالىززب لبًچَ ظاهبًسىي ثېطٓ ؼىگٌبل ربضلىزىفزىي رْذزبپ لبلؽبى 

ٗۈضىىىڭىع ئىفمب وىطىفىسۇ. ئىچىڭىعزىىٔ زۇً٘بًىڭ ئَڭ ظىل ضازاضٓ ئبؼوبى 

ۋٍ ظېوىٌٌىڭ ؼبۋاپ وۆضۈًۈـلىطىٌٔ ئىعزٍپ رېپىپ ٗۈضٍن ئبضذىپىوىعزا 

لبلوبؼزىي چۈـىٌىؽىع ) ئېطىپبى (، ًَظٍض ؼبلالٗسۇ. ثۇ ۋالىززب، پَلَد ثىلىپال 

 ؼېلىپال لبلوبؼزىي وۆضۈپ ٗېزىؽىع ) ثَؼىطٍد (. 

ئبلالھ وۆوؽىٌٔ وَڭ » ھَض ئبَٗد ئىچىڭىعزٍ ٗېڭٔ ئۇپۇلالض ئبچىسۇ. 

( ثىطىگَ ئبٗلىٌىؽىع.  33ظۇهَض، « ) لىلؽبى، ضٍثجىٌىڭ ًۇضٓ ئۈؼزىسٍ ثْلؽبى 

ارٔ، رېلېفۇى، رېلېىػ، رېلېفبوػ ۋٍ ئَڭ رَضٍلمىٖ لىلؽبى ذَۋٍضلىفىؿ ئبپبض

رېل ثىلَى ثبـلىؽبى لبًچىلىه ًېوَ ثْلؽب، ھَهوىؽىسىي ئۈؼزۈى رۇضىسىؽبى 

ئىوىبًٌٔ ئبوزىپ ھبلؽب وَلزۈضگَى ثْلىؽىع. ضٍثجىڭىع ثىلَى ئْرزۇضىڭىعزىىٔ 

هۇًبؼىۋٍرٌٔ ئۇ ظىل ئۈؼىىٌَ ثىلَى رَوفۈضىؽىع. ئۇ ؼىعًٔ زائىن 

 ئبپزْهبرىه رىعگىٌَوىَ ئبٗلىٌىسۇ.  ئبگبھالًسۇضۇپ رۇضىسىؽبى

چۈهىلىٌىڭ ئبٗبق ئبۋاظىسىٌوۇ رىۋىفؽىع ھبلؽب وَلگَى ـېطىىٌىڭ ئبٗبق 

رىۋىفىٌٔ ئبڭلى٘بالٗؽىع، ثبضلىك هبھبضٍرلىطىٌٔ ئىفلىزىپ، ًىمبپلىطىٌٔ ربلىؽبى 

ھبلسا وَلگَى ًىفبلٌٔ ثۇ ضازاض ثىلَى رًْۇۋاالالٗؽىع. لۇلىمىڭىعؼب ضٍثجىڭىعًىڭ 

وَلگَى ۋالىززب ئۇًىڭ وۆضؼَرىۈچٔ ھَضىىَد لىلىفمب ثبـالٗسۇ.  ئىؽؤ

ئبلالھٌىڭ ئبَٗرلىطٓ رىالۋٍد لىلىٌؽبى ۋالىززب، ئبلوبؼزىي ٗبؼبلؽبى ثىط ربهؽب 

 جبٗىڭىعزا رْذزىزىسۇ:« ربلمىسٍ » زۇچ وَلگًَسٍن ؼىعًٔ 

پَلَد ئبلالھ ٗبز ئېزىلؽَ زىللىطىسا لْضلۇًچ پَٗسا ثْلىسىؽبى، » 

ىڭ ئبَٗرلىطٓ رىالۋٍد لىلىٌؽب ئىوبًٔ وۈچى٘ىسىؽبى، ضٍثجىگَ ئبلالھٌ

 (.  3ئًَفبل، « ) رَۋٍوىۇل لىلىسىؽبى وىفىلَضال ) وبهىل ( هۇئوىٌلَضزۇض 
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 ۋالىذ

 ئۇًىڭسىي پبٗسىلىٌىؿوېچَ ۋٍ 

 ٌٔ رىطىلسۈضهىگَى وىفىٌىڭ وۈًسۈظٓ ئۆلگَى ثْلىسۇ.ؽىوېچى

 ئبثىسٓ ثْلۇؾ الظىن. وۈًسۈظًىڭ ٗىگىزٔ ثْلۇؾ ئۈچۈى وېچىٌىڭ

ئىچىٔ ثبٗلىمٌىڭ لېعىپ چىمىطىلىفىسا هبوبًسىي لبلؽب ئىىىىٌچٔ ئْضۇًسا 

رۇضىسىؽبى ئبهىل ۋالىززۇض. وېچَ ۋٍ وۈًسۈظ ھَض ئىىىىؽٔ ئْذفبـال 

ئبلالھٌىڭ. ئىچىٔ ثبٗلىمٌىڭ لْلؽب وَلزۈضۈلىفىسٍ ئَڭ هۇۋاپىك پَٗذ ثْلؽبى 

ىن. چۈًىٔ ئبؼوبى ئۈؼزىسىىٔ وېچىسىي ئۈًۈهلۈن پبٗسىلىٌىفىوىع الظ

ئېلىپ ربـالٗسۇ. ئَهَللَض وېچىسٍ ئبلالھ ھْظۇضىؽب  سٌٍٔ وېچىؽىٗېپىٌچى

 ؼۇًۇلىسۇ. 

 –زٍۋضىوىع ۋالىذ چۈـًَچىؽٔ ثىلَى ئىؽالهٌىڭ ۋالىذ چۈـًَچىؽٔ ثىط 

ضّـَى ھبلسا ثىطىگَ رۈپزىي ظىذ وېلىسۇ. ثۇ ظىزلىك ۋالىزٌٔ ئىفلىزىفزىوۇ 

ئبلالھ لۇضئبًسا ۋالىزٌىڭ پَضللىك رىلىولىطىٌٔ رىلؽب  رۇضىسۇ. ئىپبزىلىٌىپ

ۋٍل ئَؼىط، ۋٍل لَٗل، ۋٍغ ؼۇثھ، ۋٍز زۇھب » ئېلىپ لَؼَم لىلىسۇ: 

« ) ئَؼىط ۋالزىؽب، وېچىگَ، ؼَھَضگَ، چبـگبھ ۋالزىؽب لَؼَهىٔ (  

 زېگًَسٍن...

ثۇ لَؼَهلَض، ۋالىزٌىڭ ئىعظىزىٌٔ ئىالھىٖ رىل ثىلَى رَؼزىملىؽبًلىمٌىڭ 

ئىپبزىؽٔ. ۋالىذ لىووَرلىه، لبًچىلىه وۆپ ثْلىفىسىي لَرئىٌَ٘ظٍ لىووىزىٌٔ 

ْٗلۇرۇپ لْٗوبٗسۇ. ثۇ ًْلزىسىي ذۇززٓ ؼۇؼب ئْذفبٗسۇ. ۋالىذ ھبٗبرزۇض. 

ۋالىزٌٔ ئىؽطاپ لىلىؿ ھبٗبرٌٔ ئىؽطاپ لىلؽبًلىك، ًَٗٔ ئۆظىٌٔ 

ىگًَسٍن ئۆلزۈضۋالؽبًلىك ثْلىسۇ. ثۇ ھَلىمَد ھبٗبرٌٔ پبضچَ پۇلٌٔ ذَجل

ئىؽطاپ لىلؽبًالضؼب ئبلالھزىي ئۈهىسىٌٔ ئۈظهَؼلىه رَۋؼىَ٘ لىلىٌؽبى ثۇ 

ئَؼطاـۇ ئَال ئًَفۇؼىھىن ) ًَپؽىٌٔ » ئبَٗرزَ هۇًساق رَؼۋىطلًَگَى: 

 (. 41ظۇهَض، ) « ئىؽطاپ لىلؽبًالض ( 

ئبؼبؼَى ئبذفبهٌٔ  ؽبوۈًىوىع ظاهبى چۈـًَچىؽٔ هَـھۇض ئېٌىملىوىؽى
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ٗبضىزىلىؿ ـىزطىزىگَ ظىذ. ئبلالھ ثَلگىلىه هَلؽَد ثىلَى ئبؼبغ لىلىسۇ، ثۇ 

ىسا ئىفلىزىؿ وۈًىوىع ؼىطىزٗبضارمبى وېچىٌٔ ٗبضىزىلىؿ هَلؽىزىٌىڭ 

 ئىٌؽبًٌىڭ ئبزىزىگَ ئبٗالًسۇضۇلسٓ. 

ئىؽالم چۈـًَچىؽىسٍ ۋالىذ رَثىئى٘زىگَ ئَڭ هۇۋاپىك ـَوىلسٍ 

ي رۇضهبٗسۇ، ئَوؽىچَ ئىفلىزىلىسۇ. هۇئوىي وۈى چىممبًسىي وې٘ىي ئْضًىسى

 وۈى چىمىفزىي ثۇضۇى ئْضًىسىي رۇضۇپ ثْلىسۇ. ۋالىزٌٔ ئىفلىزىفزَ ئىؽالم

ؼَھَضًٔ ئبؼبغ لىلىسۇ. ثۇ ؼَۋٍپزىي، ؼَھَضًىڭ وىفىگَ ھبٗبد ثَذؿ 

ئَرىۈچٔ پۇضؼىزىسىي ھَهوىسىي وۆپ هۇؼۇلوبًالض پبٗسىلىٌىسۇ. هَى ئبلالھ 

سىي وې٘ىي ضٍؼۇلۇلالھ ئْلزۇضۇپ ذۇپزًَ» ضٍؼۇلىسىي وَلگَى ضىۋاَٗرلَضزٍ 

زېگًَسٍن ضىۋاَٗرلَضًٔ ئبًچَ ئۇچطاروىسىن. ثۇًىڭ « هۇًساق زېسٓ... 

ئَوؽىچَ ثۇذبضٓ ئَۋلبرۇؼؽبالد ثبثىسا ئَثۇ ظٍض ضٍظىَ٘لالھۇئًَھۇزىي ئبلالھ 

ضٍؼۇلىٌىڭ ذۇپزًَسىي وې٘ىي هَججۇض ثْلۇپ لبلوىؽب، ئۆٗىگَ وىطىپ وېزىپ 

ًسىي وې٘ىي ئبضرۇلچَ گَپ لىلىفٌٔ ئبضام ئبلؽبًلىمٔ، ذۇپزَ

 ٗبلزۇضهبٗسىؽبًلىمٔ ضىۋاَٗد لىلوبلزب.   

 

 وېچَ ۋٍ لۇضئبى

 

زۇذبى، « ) ـۈثھىؽىعؤ، ثىع ئۇًٔ هۇثبضٍن ثىط وېچىسٍ ًبظىل لىلسۇق » 

1 .) 

وېچَ، ئبلالھ رىلؽب ئېلىپ رۇضۇپ لَؼَم لىلؽبى ۋالىزالضزىي ثىطٓ. 

ًبظىل ثْلۇـمب ثبـلىؽبًلىمىٌٔ ثىعگَ ثبٗبى  لۇضئبى، ئۆظىٌىڭ ثىط وېچَ ۋالزىسا

ثىط وېچىٌىڭ ئىؽؤ ثْلۇپ، ثۇ وېچىٌٔ وېچىلَضًىڭ « لَزض » لىلوبلزب. 

 ؼۇلزبًٔ لىلؽبًىسٓ. 

ئىؽطاهۇ وېچىٌىڭ ھَزىَ٘لىطىسىي ثىطٓ. ثىط وېچَ ۋالزٔ ) لَٗلَى (زا ٗۈظ 

َ ثىط ثَضگًَىسٓ. ئىٌؽبى ًَؼلٔ ئىگَ ثْالالٗسىؽبى ئَڭ ٗۇلىطٓ هَضرىۋىگ

 وېچَ ۋالزٔ ئېطىفىًَىسٓ ئبلالھ ضٍؼۇلٔ. 

 «.ھىجطٍد » وېچىٌىڭ ئۈهوَرىَ ئېلىپ وَلگَى ھَزىَ٘لىطىسىي ثىطؼٔ 

وېچىلىطٓ ئبلالھٌىڭ ئبَٗرلىطىٌٔ رىالۋٍد لىلىپ ؼَجسٍ » لۇضئبى: 

(ًٔ ئَھلٔ وىزبثٔ ئىچىسىي  331ئبلىئىوطاى، « ) لىلىسىؽبى وىفىلَض...

ز لىلؽبى، ئۇالضًىڭ ثبـمىالض ثىلَى ئْذفبؾ ئبالھىسٍ رىلؽب ئېلىپ ٗب

ئَهَؼلىىىٌٔ ثىلسۈضگَى. ضٍؼۇلۇلالھمىوۇ ثۇ ؼَۋٍپزىي ثىط ئَهىط 
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 ثېطىلگًَىسٓ: 

وېچىٌىڭ ثىط لىؽوىسا ئْضًۇڭسىي رۇضۇپ، ؼبڭب ذبغ ثْلؽبى ًَپلَ » 

ًبهبظ لىل. ثَلىىن ضٍثجىڭ ثۇ ئبضلىلىك ؼېٌٔ هَزھى٘لىٌىسىؽبى ثىط هبلبم 

 (.  71ئىؽطا، « ) َٗرىۈظىسۇ ) ئْضۇى (ؼب 

ضٍؼۇلۇلالھمب ئىچىٔ ثبٗلىمىٌٔ لېعىپ چىمىطىؿ ْٗلىٌٔ وۆضؼَرىَى 

 ئبلالھٌىڭ ًََٗ ثىط رَۋؼىَ٘ؼٔ:

وېچَ ۋالىزلىطىسا ۋٍ وۈًسۈظًىڭ زٍؼلَپىٔ ۋٍ ئبذىطلٔ ۋالىزلىطىسا »  

« ضٍثجىڭگَ رَؼجىھ ئې٘زمىي ) ًَٗٔ ًبهبظ ئْلۇؼىي ( ۋٍ ھَهسٍ ئې٘زمىي 

 (. 311 ربھب،) 

 –ثۇ ھَلزَ لۇضئبًسا وىفىٌىڭ زىممىزىٌٔ ربضرىسىؽبى ثىط ؼۈضٍ ثبض 

هۇظظٍهوىل ؼۈضىؽٔ. رۇًجٔ ًبظىل ثْلؽبى ؼۈضٍ ثْلؽبى ثْلؽىوۇ، ئىچىٔ 

ثبٗلىمٌٔ لېعىپ چىمىطىؿ رْؼطىؽىسىىٔ ئىالھىٖ ثۇٗطۇلالضًٔ ئۆظ ئىچىگَ 

ا ثىع ثىلىسىؽبى ئبلوبلزب. هَلۇم ثْلؽبى ًَضؼَ ـۇؤ، ثۇ ؼۈضٍ ًبظىل ثْلؽبًس

ثَؾ ۋالىذ ًبهبظ رېرٔ پَضظ ثْلوىؽبًىسٓ. زٍۋٍرٌىڭ ئبؼبؼلىطٓ رېرٔ ٗېڭٔ 

ٗېڭٔ ئْرزۇضىؽب لْٗۇلىۋارمبى ًۇثۇۋۋٍرٌىڭ زٍؼلَپىٔ هَظگىللىطىگَ ئبئىذ  –

ثْلؽبى ثۇ ؼۈضىسٍ، ضٍؼۇلۇلالھمب ۋٍ ئۇًىڭؽب ئَڭ ثبـزب ئَگَـىَى 

 ىطگَ ئْلۇٗلٔ: وىفىلَضگَ ًېوىٌىڭ ثۇٗطۇلؽبًلىمىٌٔ وېلىڭ ث

 ئٔ وى٘ىوىگَ ٗۆگىٌىۋالؽۇچٔ ) ًَثٔ! (» 

 وېچىٌىڭ ئبظؼىٌىؽىسىي ثبـمىؽىسا، 

 ٗېطىوىسا ٗبؤ ٗېطىوىسىٌوۇ ئبظضالىسا ٗبؤ وۆپطٍوىسٍ ئْضًۇڭسىي رۇض !

 ۋٍ لۇضئبًٌٔ رَپَوىۇض لىلؽبى ھبلسا ئبلسىطىوبٕ ئْلۇ.

 ھَلىمَرَى ثىع ؼبڭب ئېؽىط ثىط ؼۆظًٔ ثېطىوىع.

ؤ، وېچىٌىڭ ًبـىئَؼٔ ) جىوجىزلىمٔ، ئىٌؽبًٌىڭ ئىچىٔ ـۈثھىؽىع

« زۇً٘بؼىسا پَٗسا لىلؽبى ( رَؼىطٓ ۋٍ ئْلۇؾ ًْلزىؽىسىي ئَڭ هۇۋاپىك 

 (. 3 - 3هۇظظٍهوىل، ) 

ثَؾ ۋالىذ ًبهبظ رېرٔ پَضظ لىلىٌوىؽبى، ئىؽالهٌىڭ ئَڭ ئېؽىط وۈًلىطىسٍ 

ئىگَ ثْلۇپ، ثۇ ًبظىل ثْلؽبى ثۇ ئبَٗرلَض ھَلىمَرَى چْڭمۇض هًَىگَ 

ئبَٗرلَضزٍ وېلَچَوزَ ئىؽالهٌىڭ ثبضلىك ٗۈوىٌٔ هۈضىؽىسٍ رْـى٘سىؽبى ثۇ 

 ٗبزضّلۇق وىفىلَضًىڭ ـَذؽى٘ىزىٌٔ رَضثى٘لَؾ هَلؽَد لىلىٌؽبًىسٓ. 

ئۇالض الھى٘ىؽٔ ئبلالھمب ئبئىذ، هېوبضٓ ضٍؼۇلۇلالھ ثْلؽبى ئىؽالم 

ئىسٓ. ئىٌؽبًٌىڭ ثىٌبؼىٌىڭ ئۇلٔ ثْلۇپ، ئۇل پۇذزب ؼېلىٌىفٔ وېطٍن 
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ئىچىٔ زۇً٘بؼىٌٔ هْلالـزۇضؼۇچٔ ذَۋٍضلَضًٔ ئېلىپ وَلگَى ثۇ ذىل 

 ئبَٗرلَض  ثۇ هَلؽَرىَ هبغ ھبلسا ًبظىل ثْالرزٔ. 

هَظوۇض ؼۈضىٌىڭ ئبذىطلٔ ئبٗىزٔ ًبظىل ثْلؽىچَ ضٍؼۇلۇلالھ ۋٍ ئَؼھبثٔ 

» ...  وېچَ ًبهىعىٌٔ پَضظ ؼۈپىزىسٍ ئبزا لىلسٓ. ثۇ ؼۈضىٌىڭ ئبذىطلٔ ئبٗىزٔ

ئبلالھ ؼىلَضًىڭ ) وېچَ ؼبئَرلىطىٌٔ ( ھېؽبثالپ ثْاللوبٗسىؽبًلىمىڭالضًٔ 

ثىلىسۇ، ئبلالھ ؼىلَضگَ ضٍھىن لىلسٓ، رَھَججۇز ًبهىعىسىي ؼىلَضگَ لْالٕ 

ثْلؽبًٌٔ ئْلۇڭالض ) ؼىلَضگَ لبٗؽىؽٔ لْالٕ ثْلؽب، ـۇًىڭؽب لبضاپ وېچَ 

ۋاجىپٌٔ َٗڭگىللَرزٔ، ئَهَلسىي ئىپبزىؽٔ ثىلَى ثۇ « ًبهىعٓ ئْلۇڭالض (،... 

ئىپبزىؽىسىٌوۇ ـۇًساق « ـبلطاۇ هب رََٗؼؽَضا هىٌَل لۇضئبى » لبلسۇضهىسٓ. 

ئۇًسالزب لۇضئبًسىي ئۆظٍڭالضؼب ئبؼبى ثْلؽبًٌٔ » ئىىًَلىىىٌٔ هَلۇم. 

پۈرۈى » ئبضلىلىك « پبضچَ » هًَىؽىٌٔ ثىلسۈضىسىؽبى ثۇ جۈهلىسٍ « ئْلۇڭالض 

ثْلۇپ، ًبهبظزا لۇضئبى ئْلۇلؽبًلىمٔ ئۈچۈى وېچَ ًبهىعٓ ًَظٍضزٍ رۇرۇلؽبى « 

 ثىلَى ئىپبزٍ لىلىٌؽبى.  « لۇضئبى ئْلۇؾ » هَجبظٓ ـَوىلسٍ 

ؼۈضىٌىڭ هَظوۇض ئبذىطلٔ ئبٗىزىٌىڭ ئبلسىٌمٔ ئبَٗرلَضزىي لبًچىلىه 

ۋالىذ ئۆرىًَسىي وې٘ىي ًبظىل ثْلؽبًلىمٔ ھَلمىسٍ ئْذفبؾ ثْلوىؽبى 

ٗىل، ئىىىٔ ٗىل، ئْى ٗىل زېگًَلَض ثْلؽبًسٍن ثۇ ضىۋاَٗرلَض ثبض. ثىط 

ئبَٗرٌىڭ هَزىٌىسٍ ًبظىل ثْلؽبًلىمىٌٔ ئې٘زمبًالضهۇ ثبض. ھَظضىزٔ ئبئىفَ 

ئبٕ ئۆرىًَسىي وې٘ىي  33» ضٍظىَ٘لالھۇ ئًَھب ثۇ ئبَٗرٌٔ وۆظزٍ رۇرۇپ 

ئبٕ ثْٗىچَ رَھَججۇد  33ًبظىل ثْلسٓ. ضٍؼۇلۇلالھ ۋٍ ؼبھبثىلىطٓ 

زٍٗسۇ. ئبثس ئىجي ھۇهَٗسًىڭ ٗبلۇپ « ؼۈپىزىسٍ ئبزا لىلسٓ  ًبهىعىٌٔ پَضظ

ۋٍ جبـَض ئبضلىلىك ؼَئىس ) ضٍظىَ٘لالھۇ ئًَھۇ (زىي وَلگَى ضىۋاٗىزىسٍ 

ضٍؼۇلۇلالھ ۋٍ ؼبھبثىلىطٓ رَھَججۇد ًبهىعىٌٔ ئْى ٗىل ثْٗىچَ ۋاجىپ 

ؼۈپىزىسٍ ئبزا لىلؽبى. ئْى ٗىلسىي وې٘ىي ثۇ ئبَٗد ًبظىل ثْلۇپ، 

 ضًىڭ ٗۈوىٌٔ َٗڭگىللَرىَى زې٘ىلىسۇ. هۇئوىٌلَ

هَٗلٔ ًېوَ ثْلىفىسىي لَرىئىٌَ٘ظٍض، ضٍؼۇلۇلالھ ۋٍ ؼبھبثىلىطٓ 

ئبٗالضچَ، ھَرزب ٗىلالضچَ رَھَججۇز ًبهىعٓ ئۈچۈى وېچىؽٔ ئْضًىسىي 

رۇضؼبى ۋٍ ثۇ ۋاجىپٌٔ َٗڭگىللَرىَى ئبَٗد ًبظىل ثْلؽبًسىي وې٘ىٌوۇ ثۇ ًبهبظ 

ىڭ ثىط لىؽوىسا ئْٗؽۇًۇپ، ؼبڭب ذبغ ثىط ًَپلَ وېچىٌ» ضٍؼۇلۇلالھ ئۈچۈى 

 ( ئَهطٓ ثىلَى زاۋاهالـزۇضۇلؽبى.   79ئىؽطا، « ) ًبهبظ لىلؽىي 

ئَڭ ٗبذفٔ ئۆضًىىىوىع ثْلؽبى ضٍؼۇلۇلالھٌىڭ وېچىؽٔ ًېوَ ئۈچۈى 

ثىعًىڭ وېچىوىعگَ ئۆضًَن ثْاللوبٗسۇ؟ ئۇًىڭ ئىچىٔ زۇً٘بؼىٌىڭ ضٍثجٔ 



 

 81 

ۇلؽبًلىمىٌىڭ زٍلىلٔ ثْلؽبى ثۇ ئبَٗرلَض ثىعًىڭوۇ لبًساق هْلالـزۇضرَضىپىسىي 

ئىچىٔ زۇً٘بهىعًٔ هْلالـزۇضهبؼلىمٔ هۇهىىٌوۇ؟ ضٍؼۇلۇلالھٌىڭ ْٗلىٌٔ 

چىڭ رۇرىفىوىع وېطٍن ثْلؽبى ثىعلَض ًېوَ ؼَۋٍپزىي ئۇًىڭؽب ذبغ ثْلؽبى ثۇ 

ئَهىطلَضگَ ثۇًچَ ثىپَضۋا هۇئبهىلَ لىلىوىع؟ ئىٌؽبى ًېوَ ؼَۋٍپزىي ھَض 

زٍپ « ئَڭ هۇۋاپىك » ٌٔ ۋٍ ۋالىزٌٔ ٗبضارمبى ئبلالھ رَضىپىسىي ًَضؼى

 وۆضؼىزىلگَى وېچَ ئىؽىولىه ثۇ ثبٗلىمٌٔ ثۇًچَ ئىؽطاپ لىالالٗسۇ؟ 

لبًساق ٗبـىؽبى ثْلؽىڭىع، ـۇًساق ئۆلىؽىع. لبًساق ئۆلگَى ثْلؽىڭىع، » 

ـۇ ھبلَرزَ رىطىلسۈضۈلىؽىع. لبًساق رىطىلگَى ثْلؽىڭىع، ـۇ ھبلَرزَ 

 «. ھفَضگَ ٗىؽىلىؽىع هَ

ثۇ ئبگبھالًسۇضۇـزىي ئېلىفىوىع وېطٍن ثْلؽبى ًۇضؼۇى زٍضغ ثبض. 

» زٍپ ئبربٗوَى. لۇضئبًسا، ؼۈضٍ ئًَئبهسا ئۇٗمۇ « ئۆلۈم » ئۇٗمۇًٔ ثىط ذىل 

زٍپ رىلؽب ئېلىٌىسۇ. ثۇًىڭؽب ئبؼبؼَى، « ئۆلۈم ) َٗرَۋٍـفبوۇم ثىل لَٗل ( 

ى وېچىلىطىوىع ھَلمىسٍ ـۇًٔ زېَ٘لَٗوىع: ھېچ ثْلوىؽبًسا ٗېطىن ئۆلۈم ثْلؽب

ئَگَض وۈًسۈظىوىع ٗبذفٔ ئۆرىَى ثْلؽب، وېچىڭىعهۇ وۆڭۈللۈن ئۆرىسۇ. 

وېچىڭىع وۆڭۈللۈڭ ثْلؽب، ئَرزىگًَلىىىڭىع ) لبٗزب رىطىلىفىڭىع  (هۇ چىطاٗلىك 

 ثْلىسۇ. 

ثىطىگَ ظىچ هۇًبؼىۋٍرلىه. هۇـۇًساق ثىط هۇھىززب  –ثۇالض ثىط 

ؽبثىٌٔ ثېطٍلوىگَى وىفٔ وۈًسۈظىٌىڭ ھېؽبثىٌٔ ثېطٍلىفٔ وېچىؽىٌىڭ ھې

هۇهىىٌوۇ؟ ھَهوَ ًَضؼَ ئۇٗمۇؼب ؼَضق ثْلؽبى ثۇ ئبالھىسٍ ۋالىززب 

جبًؽىعالض، جبًلىمالض ۋٍ ؼبلىھالض ثىلَى ثىطلىىزَ ثۇ وبئىٌبد ئْضوىؽزىطاؼىؽب 

ئبۋاظ لْـۇـٌىڭ ئىٌؽبى ئىچىٔ زۇً٘بؼىسا لبًچىلىه ٗېڭٔ ئۇپۇلالض 

 بًلىمىٌٔ ھېػ لىالالهؽىع؟ ئبچىسىؽ

وۈًسۈظٓ ئىوبًىوىعًٔ ؼۈؼالـزۇضۇپ لْٗؽبى وىفىلىه ۋٍ ئىجزىوبئىٖ 

هۇًبؼىۋٍرلَض، ئىؽ٘بى زٍضٗبؼىؽب ئبٗالًؽبى وْچىالض، ٗۇلۇهلۇق هىىطّپالضزٍن 

ربؤ ٗۈضٍولىطىوىعگىچَ ؼېڭىپ وىطگَى زىٌؽب ئىؽ٘بى، جبھبلَد ۋٍ ئېزىمبز 

ٗسا لىلؽبى ذبًىۋٍٗطاًچىلىمٌٔ وېچىٌىڭ گبزاٗلىمٔ ئىچىٔ زۇً٘بهىعزا پَ

ىوىعًىڭ لى٘بهىزىٌىڭ لَلىپضٍھوىزىسىي پبٗسىلىٌىپ ئْڭفىوىؽبق، ثۇ 

 ٗېمىٌلىفىپ لبلؽبًلىمىسىي ثىفبضٍد ثېطىسۇ. 

زېگَى ئبـممب « وېچىلىطٓ ربؤ ربڭ ئبرمىچَ ٗىؽلىزىسۇ ثۇ زٍضد هېٌٔ » 

ىعًىڭ ئَثَزىٖ ئْذفبؾ پَضىفبى ھبلىوىعًٔ ئبلالھمب ئې٘زبٗلٔ. ئىچىو

هَهلىىىزٔ ئۈچۈى ثۇًٔ لىالٗلٔ. ئۇ َٗضًىڭ ضّھ، ئىوبى، ئېطپبى، ئىھؽبًؽب 
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ئْذفبؾ ئبھبلىؽٔ ئۈچۈى ثۇًٔ لىالٗلٔ. ئَؼىط جۇؼطاپى٘ىوىع ئۈچۈى 

 ثْلؽىوۇ لىالٗلٔ ثۇًٔ. 

ٌىڭ ئْضًىؽب ربؾ ئېؽىۋالؽبى ثىچبضٍ ئىٌؽبًىوىع ئۈچۈى لَلىپوۆوطىىىسٍ 

ضىىىوىعًىڭ ثىپبٗبى وۆلىگَ ـۇڭؽۇرۇپ، وېچَ لىالٗلٔ ثۇًٔ. وېچىٌٔ ٗۈ

 ـبذلىطىسا هًَب هېۋىلىطىٌٔ ٗىؽمبى ھبلسا ربڭ ئبرمۇظاٗلٔ. 

وېچىسٍ ئىچىٔ زۇً٘بهىعزا لْلؽب وَلزۈضگَى رَجطىجىٌٔ وۈًسۈظٓ ربـمٔ 

زۇً٘بهىعؼب رَزثىمالٗلٔ. ـۇًٔ ثىلَٗلىىٔ، وېچىٌىڭ ثىط ۋالزىسا ئىؽؽىك 

َض؛ ئۆظ ًبهىسىي، وىفىلَض ًبهىسىي لبى، ْٗرمىٌىؽب ئَلۋىسا زېَ٘لىگًَل

ئېىىؽپبالربرؽىَ٘ ۋٍ ظۇلۇهؽب رْٗوىؽبى ظالىوالضًىڭ لْلىسىىٔ ئْٗۇًچبق 

ھبلىؽب چۈـۈپ لبلؽبى ئۈهوَد ًبهىسىي؛ ھَض وۈًٔ ئىوبًٔ زٍپؽًَسٍ 

لىلىٌؽبى ؼبًبلؽىع وىفىگَ ۋاوبلَرَى وېچىلىطٓ هۇجبھىسىؽٔ 

ھبجَد ٔ ) وۆضىفٔ ( ثىلَى رىطىفچبًلىمٔ (، وۈًسۈظٓ هۇجبزىلىؽ) 

 رْذزىوبٕ لبلمبًالض لۇضۇپ چىمىسۇ وېلَچَؤٌ. زٍضۋاظىؽىٌٔ 

چۈًىٔ ھَض ئىجزىوبئىٖ ئۆظگۈضۈـٌىڭ ئۇضۇلٔ ئبلسٓ ثىلَى ٗۈضٍولَضزٍ 

ثىد ؼۈضىسۇ ۋٍ ثبھبضًىڭ رۇًجٔ ؼۇًچىلىطىؽب ئْذفبؾ وۆوطٍولَضزٍ 

لىزىگَ ئېطىفىَى ثْلۇؾ الٗب« ؼبلىھ » ئېچىلىسۇ. ئبلالھٌىڭ ۋٍزىؽٔ ثبض، 

 (. 333ئَئطاؾ، ثًَسىلىطىگَ ظېوىي ۋٍ ؼۇًىڭ ئبهبًىزىٌٔ ثېطىسۇ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 83 

 

  ئېملىن

 
 

 لبٗؽۇ ۋٍ وۆظ ٗېفٔ

 

 

لبٗؽۇًٔ   –جىؤ ھَهسۇؼبًب ثىعزىي ؼَم »   ۇالض ) هۇئوىٌلَض ( ئې٘ززٔ:ئ

 (.  15ـبرىط، « ) وَرىۈظىۋٍرىَى ئبلالھمب هًَؽۇپ،... 

لبٗؽۇؼٔ  –ضاظٓ لىلىؿ ئۈچۈى ئبرالًؽبى هۇئوىٌٌىڭ ؼَم  ئبلالھٌٔ

جًٌََرىَ وىطىؿ ثىلَى ئبذىطىلىفىسۇ. ثۇ ھَلىمَرٌٔ وۈچلًَسۈضىسىؽبى ثىط 

ؼۆظًٔ ئبلالھ ضٍؼۇلٔ ۋاپبد ثْلۇؾ ئبلسىسا ٗېٌىسا رۇضؼبى لىعٓ پبرىوَگَ 

 ئې٘زمبًىسٓ:

 «. ٗىؽلىوب لىعىن، زازاڭ ئَهسٓ ئبظاپالًوبٗسۇ » 

ۇ وۈًگىچَ زائىن ئبظاپالًؽبًىسٓ. چۈًىٔ، ضٍؼۇلۇلالھ ًۇضؼۇى ـۇًساق، ئ

ئىفالضًٔ ثىلَرزٔ. ئۇ ثىلگًٌَٔ ثىلىسىؽبًالض وىن ثْلىفىسىي لَرىئىٌَ٘ظٍض 

ئَگَض هَى ثىلگًٌَٔ » ـۇًساق لىالرزٔ. ضٍؼۇلۇلالھ ـۇًساق زېوىگًَىوىسٓ: 

 «.  ثىلگَى ثْلؽبڭالض، ئبظ وۈلۈپ وۆپ ٗىؽلىؽبى ثْالرزىڭالض 

ًىڭ ثىلگًَلىطٓ ثىط ٗبلزب رۇضؼۇى، ثېفىسىي ئۆرىًَلىطىچۇ؟ ٗېزىن، ئۇ

ئبضلىسىي ٗۆلًَچۈولىطىسىي  –چبلىؽىع لبلؽبًىسٓ. ئبًسىي ئبضلب  –ئىگَ 

ئبٗطىلىپ لبلؽبًىسٓ: ئبثسۇلوۇرَللىت، ئَثۇ ربلىت، ھَظضىزٔ ذَزىچَ ۋٍ 

رۇضؼبى ئبضلىسىي ۋاپبد ثْلىفٔ. ثۇ زٍضرلَضًٔ ثېؽىپ  –ثبلىلىطىٌىڭ ئبضلب 

ًۇثۇۋۋٍرٌىڭ ئېؽىط ٗۈؤ ئىسٓ. ثۇ ؼَۋٍپزىي، ئۇ وۆپ ٗىؽالپ ئبظ 

 وۈلگًَىسٓ. 
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 لبى، رَض، وۆظ ٗېفٔ...

 

 

ثۇ ئۈچ ربهچَ ثَووۇ ئېعىع. ثۇ ئۈچ ربهچَ ئبضىالـمبى ھَض ًَضؼَ ئېعىع. 

ًېوَ ئۈچۈى ثْلؽب ثْلؽۇى، ؼَهىوىٖ ھبلسا ثىط زاۋا ئۈچۈى رۆوۈلگَى لبًالض 

 ىجىؽىع لبلوىؽبى. ربضىرزب ًَر

رَضهۇ ـۇًساق. وىن رَض رۆوۈپ ئَجىط لىلىپ ًَرىجىگَ ئېطىفوَپزۇ 

زٍٗؽىع؟ ثۇ، هَٗلٔ هۇئوىي ثْلؽۇى ٗبؤ وبپىط ثْلؽۇى، ھَهوَ وىفٔ 

ئىٌؽبى پَلَد ئۆظىٌىڭ » زٍٗسۇ لۇضئبى؛ « ئىٌؽبى ئۈچۈى » ئۈچۈى ئْضربق. 

 (.  19ًَجن، « ) ئىفلىگَى ئىفىٌىڭ ًَرىجىؽىٌٔ وۆضىسۇ 

وۆظ ٗېفىوۇ ـۇًساق. ظۇلۇهؽب ئۇچطىؽبى ثىطىٌىڭ وۆظىسىي رۆوۈلگَى 

ثْلؽب ثۇ ربهچَ، چۈـىَى ٗېطىٌٔ وۆٗسۈضۈپ ربـالٗسۇ. ثۇ ئۈچ ربهچَ 

ثَزٍلسۇض. ثۇ ثَزٍل ثېطىلگَى ۋالىززب لْلؽب وَلگَى ھَض ًَضؼَ ھَللىك 

 ثْلىسۇ. لبى ظېوىٌٌىڭ؛ رَض ًبًٌىڭ؛ وۆظ ٗېفٔ ٗۈضٍوٌىڭ ثَضىىىزٔ.

 (.  31ًَجن، « ) ...ۋٍ وۈلىۋارىؽىلَض، لېىىي ٗىؽلىوبٗۋارىؽىلَض  »

ئىوبًىڭىع، » ھَلىمَرَى، لبًسالالضچَ ثۇًساق وۈلَلَٗؽىع، زٍٗسۇ لۇضئبى. 

لۇضئبًىڭىع، جۇؼطاپى٘ىڭىع ئَؼىط لىلىٌؽبى، ئىٌؽبًلىطىڭىع ثىط هًَىۋىٖ 

ربضاج لىلىٌؽبى،  –لبضاـلىطىڭىع ربالى  -لَرلىئبهؽب ئۇچطىؽبى، ثبضلىك لىووَد 

ٗىگىزلَض وۆڭلىٌٔ ربضرمۇظۇپ لْٗؽبى ثىط هۇھىززب  –ؼبًبلؽىع لىع  –ؼبى 

 زٍپ ؼْضاۋارىسۇ لۇضئبى. « لبًسالوۇ وۈلىۋارىؽىع؟

 ھَلىمَرَى، لبًسالوۇ وۈلگىڭىع وېلىۋارىسۇ؟

 ثۇًىڭؽب ؼَپلَد، ثىپَضۋالىك، ھبهبلَرلىه زې٘ىلىسۇ... 

ثىلگًَلىطىٌٔ ثىلگَى ثْلؽبق، وۆپ ئَگَض ْٗلجبـچىوىع ضٍؼۇلۇلالھٌىڭ 

ٗىؽالپ ئبظ وۈلَرزۇق. ئۇ ئَڭ ٗېمىي زٍضىجىسٍ ثىلَرزٔ ؼَظٍپ، لَھىط ۋٍ 

جَھًٌََهٌٔ. ثۇ ھَلىمَرلَضًىڭ ئبضىفٔ ئىسٓ ئۇ. ئَگَض ثىعهۇ ثۇ 

زٍضىجىؽىسٍ ثىلگَى ثْلؽبق ئۇًىڭسٍن لىالرزۇق، « ئېطـبى » ھَلىمَرلَضًٔ 

 وۆپ ٗىؽالپ ئبظ وۈلَرزۇق. 

َض وۆوطىىىوىعزٍ ٗبزضّ وۈچ هَضوىعٓ ئېلىپ ٗۈضىۋارمبًلىمىوىعًٔ ۋٍ ئَگ

ثۇًىڭ ھَض وۈًٔ ئۈؼزىگَ ٗبؼمبى گۇًبھالض ؼَۋٍثىسىي زارالـمبًلىمىٌٔ 

ثىلگَى ثْلؽبق، ثۇ زارٌٔ چىمىطىپ ربـالٗسىؽبى ثىطزىٌجىط ذېوى٘ىۋىٖ هبززا 
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 ثْلؽبى وۆظ ٗېفىٌٔ ئْو٘بًۇؼزَن رۆوَرزۇق وېچىٌىڭ لٌْٗىؽب. 

َگَض وۆظ ٗېفىٌىڭ، گۇًبھالضًىڭ جبى ٗېطىگَ رَوىۈظۈپ ئۆلزۈضىسىؽبى ئ

زۇً٘بضىوىعؼب  لَلىپئىؽزىؽفبض لْضالىٌىڭ ئْلٔ ئىىًَلىىىٌٔ ثىلگَى ثْلؽبق، 

 وۆظىوىعزىي ثىط زٍضٗب ئبلمۇظارزۇق. 

ئَگَض زۇئبلىطىوىعًٔ ئَڭ ئۇلۇغ هبلبهؽب رىع َٗرىۈظۈـٌىڭ ئَڭ ثىرَرَض 

ظ ٗبـلىطىسىي لبًبد چىمىطىؿ ئىىًَلىىىٌٔ ثىلگَى ْٗلىٌىڭ، زۇئبالضؼب وۆ

ٗىؽال وۆظۈم ٗىؽال، وۈلوَٗوَى ئَهسٓ » ثْلؽبق، ذۇززٓ ٗۇًۇؼمب ئْذفبؾ 

 ٗبؤ ـۇظۇلىٌىڭ پىچىطالـلىطىؽب ھَهطاھ ثْالرزۇق:زٍٗززۇق. « 

 ٗبض ئىفمىسا ًَهلًَؽَ وىطپىه ًېن ثْالض،

 ظاٗب ثْلوبغ گۇل ربهبؼىسا ثَضؼَن ربـمب ؼۇ.

َٗۋهَ ال ًَٗفبۇ هَلۇى ۋٍ ال ثًَۇى ئىلال هَى ئَربلالھٔ ثٔ »  ئَگَض

ثىلَى وَلگَى  لَلىپڭ زٍضگبھىؽب پبن ئبلالھٌىىي ؼَلىن ) پَلَد لَلىپ

ًىڭ ؼىطىٌٔ ثىلگَى ( 39ـۇئَضا، « ) ئبزٍهگىال پبٗسا َٗرىۈظۈلىسۇ ( 

، وَ ئىگَ ثْلۇؾ ئۈچۈى، ثىط لبًچَ ربهچَ ئَهَغ« لَلىپپبن » ثْلؽبق، ثىط 

 ثىط جۈپ وۆظىوىعًٔ پىسا لىالرزۇق. 

زىي لَلىپئَگَض ھَض وۈًٔ ئَڭ وۆپ ئىفلىزىسىؽبى لْل، ظېھىي ۋٍ 

ئىجبضٍد ثۇ ئۈچ ئْضگبًلىطىوىع ئىچىسٍ، ھَهوىسىي وۆپ ئىفلىزىسىؽبى ۋٍ 

ئىىًَلىىىٌٔ ثىلگَى ثْلؽبق؛ ئۇًٔ  لَلىپوىطلىزىسىؽبى ئَظاٗىوىع 

لْضلۇپ  ئبلالھزىيمىوىع ئۈچۈى، هٌََٗرچىلىه ئىچىسٍ ربـالپ لْٗؽبًلى

 رۆوۈلگَى وۆظ ٗبـلىطىوىع ثىلَى ٗۇٗوىؽبًلىمىوىع ئۈچۈى ئۆوۈًَرزۇق. 

ئَگَض ئىوبًٌىڭ لبًساق زٍضرلَضًٔ ربضرمبًلىمىٌٔ ئۇًىڭ ئْضًىسا رۇضۇپ 

 چۈـىٌَلىگَى ثْلؽبق، ٗىؽالٗززۇق.

پمب ، ئبظاثمب، لى٘بهَرىَ، ئبزالَرىَ، ھېؽبئبلالھمبئىھؽبى زٍضىجىؽىسٍ 

ئىفًَگَى ثْلؽبق، وۆظىوىعزىي ٗبؾ ئَهَغ، لبى ئبلمۇظارزۇق. ـۇًساق 

ئبلالھ » زېوىگًَوىسٓ ئبلالھ ضٍؼۇلٔ َٗؼطىجلىه ثىط ٗىگىذ ئۈچۈى: 

 زٍپ؟ « لْضلۇؼٔ لېطىٌسىفىڭالضًىڭ ٗۈضىىىٌٔ زاؼلىسٓ 

 ـۇًساق، ثۇالضًىڭ ھَهوىؽىٌٔ ثىلگَى ثْلؽبق، ٗىؽالٗززۇق.

زٍٗززٔ « سىؽبى ًَؼىلگَ ئبـك ئَهَغ ثىع ذبۋارىطلىٌىفٌٔ ثىلوَٗ» 

ھبـىن. ثىع ئبـىٌب ثْلسۇق ئَٕ ـبئىط، ـۇًساق ئبـىٌب ثْلسۇلىٔ، ثۇ ئىؽالم 

زٍپ لبضىؽبًالضهۇ « ضّهبًزىعم » ئېطپبًىٌىڭ ًَثَۋٓ ) پَٗؽَهجَض ( ئۇؼلۇثىٌٔ 

 چىمزٔ ئىچىوىعزىي. 
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ئۇًٔ  لبرزىملىمٔ. لَلىپرۇٗؽۇؼىعلىمٌىڭ ثىطال ؼَۋٍثٔ ثبض،  –ھېػ 

 لْثۇل لىلؽىلٔ ثْلوبٗسۇ. 

 ؽٔ،ىـَضلٌٔ وۆضهَغ، ؼَضثٌٔ ثىلوَغ، ئَزٍپزىي ْٗق ًېؽىۋ

 ٗؽٔ.بثىط ذىجىل ثْلوبغ ٗۈظ، ٗبؾ رۆوۈلوَغ وۆظ پۈرۈى زٍؼو

چۈـًَوىگًَلَض ٗىؽلى٘بلوبٗسۇ، ھَرزب ٗىؽالـمب رىگىفلىه ھبلىؽب وۈلىسۇ، 

 ثىع هبًب هۇـۇًساق ثْلۇپ لبلسۇق. 
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 هېۋٍ
 

هۇھَثجَد –هېھطٓ   

 

 ئبلىٌىڭ جبۋاثٔ.ْهۇھَثجَد، هَۋجۇزىَ٘د ؼ –هېھطٓ 

 هۇھَثجَد، هَذلۇلبد زٍضىرىٌىڭ ئۇضۇلٔ. –هېھطٓ 

 هۇھَثجَد، ٗۈضٍوٌىڭ ئَثَزىٖ هېۋىؽٔ. –هېھطٓ 

هۇھَثجَد، ذبلىك ۋٍ هَذلۇلزىي ئىجبضٍد هَۋجۇزلۇلٌىڭ  –هېھطٓ 

 ئْضربق ئبۋاظٓ.

 ، ئىٌؽبى ؼَضپ لىلؽبًؽىطٓ وۆپى٘ىسىؽبى زٍؼوبَٗ.هۇھَثجَد –هېھطٓ 

هۇھَثجَد، لبًسالالضچَ هَۋجۇزىَ٘د  –ئَهسٓ ؼْضاپ ثبلبٗلٔ: هېھطٓ 

 ؼۇئبلىؽب جبۋاپ ثْالالٗسۇ؟

 –هۇھَثجَد پَٗسا ثْلوبٗسۇ. هېھطٓ  –چۈًىٔ، ْٗق ًَضؼىگَ هېھطٓ 

ثىطؼٔ « ثبـمب » هۇھَثجَد ھَلمىسٍ رْذزىلىؿ ئۈچۈى ئۆظىسىي ثبـمب، ًََٗ 

ثْلىفٔ وېطٍن. وۆضگۈچٔ ثْلوبٕ رۇضۇپ، ًَضؼىٌىڭ ثبضلىمىٌٔ وىن ثىلىسۇ 

ھَلمىسٍ رْذزبلؽبى ثىط َٗضزٍ، ئَلۋٍرزَ هۇھَثجَد  –هېھطٓ زٍٗؽىع؟ 

ٗبذفٔ وۆضۈلگۈچىٌىڭ ثْلىفٔ هۇلَضضٍض. ْٗق ًَضؼىٌٔ  –ٗبذفٔ وۆضگۈچٔ 

 ٗبذفٔ وۆضۈؾ ئَھوَللىك ثْلىسۇ. 

هَۋجۇزىَ٘د ؼۇئبلىٌىڭ جبۋاثٔ. جَد هۇھَث –هېھطٓ ثۇ ؼَۋٍپزىي، 

ثىلىسىؽبًالض ٗبذفٔ وۆضىسۇ، ئۇًىڭسىي ثىطگَ ثَھطىوَى هۇھَثجَرٌٔ  –هېھطٓ 

 –هېھطٓ ثْلىسىؽبى ثىطؼىٌٔ ئىعزٍٗسۇ. چۈًىٔ، رَڭ ثَھطىوبى ثْلۇؾ 

رَڭ هۇھَثجَرزىي  –هېھطٓ ٌىڭ ئَڭ وۈچلۈن ئىپبزىؽٔ. ئَگَض هۇھَثجَر

بضىزىفزىي ئىجبضٍد ثىط وۈچىَ ئىگَ ثْلوىؽب، ثَھطىوبى ثْلۇـٌٔ ذبلىؽۇچٔ، ٗ

ؼىٌٔ رېپىپ، ؼۆٗگۈؼىٌٔ «ثبـمب » ئۇًسالزب ئۇ هَۋجۇزىَ٘د ئىچىسىي ثىط 

ئۇًىڭ ثىلَى ثىطگَ ثَھطىوبى ثْلىسۇ. ئَگَض ثۇ ظاد، ٗبضىزىؿ وۈچٔ ئىلىىسٍ 

ثْلؽبى ئبلالھ ثْلؽبى ثْلؽب، ئَلۋٍرزَ ٗبذفٔ وۆضىسىؽبى ۋٍ ٗبذفٔ وۆضگَى 

 بضىزىسۇ. ثىطؼىٌٔ ٗ

ئبلالھ ثىطٍض ـَٗئىٌٔ ) ٗبضىزىفٌٔ ( ئىطازٍ لىلؽب، ئۇًىڭؽب پَلَد ` » 
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 (. 33ٗبؼىي، « ) زٍ، ئۇ ۋۇجۇرمب وېلىسۇ  –ۋۇجۇرمب وَل ` زٍٗسۇ 

ٌىڭوۇ هۇھَثجَر –هېھطٓ ھَض ًَضؼىٌىڭ هًَجَؼٔ ئبلالھ ثْلؽبًسٍن، 

ٗۈظىسٍ ئۆرىَى . ؼۆٗگۈ ثۇلىمىٌىڭ هًَجَؼىسٍ ئۇ ثبض. َٗض زۇضهًَجَؼٔ ئبلالھ

هَوزَپلىطٓ ) زىي ( ئۇًىڭ. َٗض ٗۈظىسٍ هۇھَثجَد  –هېھطٓ ئَڭ چْڭ 

ئْلۇرمۇچىلىطٓ  هۇھَثجَد –هېھطٓ ئۆضًَن ثْلؽبى ئَڭ لبثىلىَ٘رلىه 

لَض ( ئۇًىڭ هَوزىپىٌٔ پۈرىۈظگًَىسٓ. ئبـمٌىڭ ئۆلۈهؽىع وىزبثىٌٔ ًَثى) 

ًبھبٗىزٔ ٗبذفٔ » ، ًَٗٔ «ۋٍزۇز » ًَٗىال ئبلالھ ٗبظؼبى. چۈًىٔ، ئۇ 

 «...وۆضگۈچٔ 

ھَهوىسىي ثَن ٗبذفٔ » هۇـۇًچىلىىوۇ؟ ئَلۋٍرزَ، ئۇًساق ئَهَغ. ئۇ 

ئۆظ «. ۋٍزۇز » ؼَۋٍثٔ ًَٗىال ئْذفبؾ، چۈًىٔ ئۇ «. وۆضۈلگۈچىسۇض 

ثبٗبًىسىي، ئۇ ئۆظىٌٔ ـۇًساق رًْۇـزۇضهبلزب. ئۇًٔ رًْۇـىوىعؼب ۋٍؼىلَ 

 لۇضئبًسا:ثْلىسىؽبى ئَڭ ئىفًَچلىه هًَجَ ثْلؽبى 

ىڭالضزىي هَؼپىطٍد رَلَپ لىلىڭالض، ئبًسىي ئۇًىڭؽب رَۋثَ ٍثجض» 

ىن ) رَۋثَ لىلؽۇچىالضؼب ( ھَلىمَرَى هَضھَهَرلىه ٍثجلىلىڭالض، هېٌىڭ ض

ھۇز، « ) ) ًبھبٗىزٔ ٗبذفٔ وۆضگۈچٔ ( زۇض، ) ئۇالضًٔ ( زّؼذ رۇرمۇچىسۇض 

91 .) 

ٔ ) زّؼذ ئبلالھ هَؼپىطٍد لىلؽۇچىسۇض، ٗبذفٔ وۆضگۈچ» 

  (. 35ثۇضۇج، « ) رۇرمۇچٔ (زۇض 

 –هېھطٓ «. جًٌََد » هۇھَثجىزىٌىڭ ًََٗ ثىط ئىؽؤ  –ئۇًىڭ هېھطٓ 

ٌىڭ ٗېفىلىپ ـَٗئىگَ ئبٗلىٌىفىسۇض، ـَٗئٔ ـَولىسٍ هۇھَثجَر

ئىپبزىلىٌىفىسۇض جًٌََد. ئۇ، پَلَد ٗبذفٔ وۆضىسىؽبى، پَلَد ٗبذفٔ 

َ ـبزلىك ئبرب لىلؽۇچٔ. ًېوَ ثىلَى وۆضگۈظىسىؽبى ثْلۇپال لبلوبؼزىي، ًَٗ

ذْـبل لىلىسۇ؟ جًٌََد ثىلَى، ئَلۋٍرزَ. ھَهوىسىي ثَن ٗبذفٔ وۆضگۈچٔ، 

هَضھَهَد لىلؽۇچٔ؛ ھَهوىسىي ثَن ٗبذفٔ وۆضۈلگۈچىٌىڭ، ئَڭ ٗبذفٔ 

 ـَوىلسٍ ذْـبللىك ثَذؿ ئَروَؼلىىىٌٔ رَؼَۋۋۇض لىلؽىلٔ ثْالهسۇ؟ 

ىلؽۇچٔ، ھَم ٗبذفٔ ئۇًىڭ ھَم ھَهوىسىي ثَن هَضھَهَد ل

ئىؽىن « ۋٍزۇز » وۆضۈلگۈچٔ ئىىًَلىىىٌٔ هَى ئۆظٍم پَٗسا لىلىۋالوىسٓ،  ثۇ 

» ؼۈپىزىٌىڭ گطاهوبرىىىلىك ئبالھىسىلىىٔ. ًَٗٔ ئىگَ ثْلۇپ وَلگًَسٍ  –

هًَىؽىٌٔ ئىپبزىلىؽَ؛ رْلسۇضؼۇچٔ ثْلۇپ « ھَهوسىي ثَن ؼۆٗگۈچٔ 

هًَىؽىٌٔ ثىلسۈضىسۇ.  «ھَهوىسىي ثَن ٗبذفٔ وۆضۈلگَى » وَلگًَسٍ 

ثْلىفٔ زېگًَلىه، ئۇًىڭ ھَهوىسىي ثَن ٗبذفٔ « ۋٍزۇز » ڭ ئبلالھٌى
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وۆضىسىؽبى ۋٍ ئۇًٔ ھَهوىسىي ثَن ٗبذفٔ وۆضىسىؽبى ثىطؼىٌىڭ ثْلىفٔ 

هَۋجۇزىَ٘د ؼۇئبلىٌىڭ هۇھَثجَد  –هېھطٓ زېگًَلىه ثْلىسۇ. ـۇڭب، 

 جبۋاثٔ. 

، ئىالھىٖ ھَلىمَرلَضزىي پۈۋلًَگَى ضّھمب ئْذفبؾهۇھَثجَد،  –هېھطٓ 

ثىطٓ. هَظوۇض ھَلىمَرلَضزىي ًبھبٗىزٔ ئبظ ثىط لىؽؤ ذبلىك ثىلَى هَذلۇلمب 

 وَلوَوزَ. هۇھَثجَد  –هېھطٓ ئْضربق. ثۇ ئْضربق ھَلىمَرلَضًىڭ ئَڭ ثېفىسا 

ٗبضارمۇچىوىعًٔ رًْۇـزب ثىعگَ ْٗل وۆضؼَرىۈچٔ ضّلىٌٔ ئٌْٗبٗسىؽبى 

ؼۈپىزٔ ئۆظگىچَ ئبالھىسىلىىىَ ئىگَ. « ۋٍزۇز » ؼۈپَرلَض ئىچىسٍ،  –ئىؽىن 

هَؼىلَى: ئۇ ئبؼطىؽۇچٔ ) ضٍھوبى (، هَؼپىطٍد لىلؽۇچٔ ) ضٍھىن (زۇض، 

لېىىي ئبؼطاؾ ۋٍ هَؼپىطٍد لىلىفمب هۇھزبج ئَهَغ. ئَپۇ لىلىسۇ ) ؼَـۇض (، 

ئَپۇ لىلىٌفمب هۇھزبج ئَهَغ. ھۆوۈم لىلؽۇچىسۇض، ھۆوۈم ثَضگىلٔ 

 ۇ ) ضاظىك (، رْٗؽۇظۇـمب هۇھزبج ئَهَغ،...ثْلوبٗسۇ. رْٗؽۇظىس

 ئبلالھمبٗۇلىطىسىىىسٍن ؼۈپَرلَض ھَم ـبئىل ھَم هَـئۇل هًَىؽٔ ثىلَى 

ئىفلىزىلوَٗسۇ. ثۇالضًٔ ثۇ ـَوىلسٍ ئىفلىزىؿ، ئىٌؽبًٌىڭ ئىوبًىؽب ـَن 

 وَلزۈضىسىؽبى ثْلۇپ، ذَرَضلىه ؼۆظلَض لبربضىؽب وىطىسۇ. 

ئىؽؤ ثۇ جَھَرزىي « ۋٍزۇز » زۇضؼبى ئبلالھ ئۆظٓ ئۈچۈى ربلالپ ٗبل

ثًَسىلىطٓ هۇھَثجَرٌٔ  –هېھطٓ ثبـمب ئىؽىوالضزىي پَضللىٌىپ رۇضىسۇ. ئبلالھ 

ٗبذفٔ  ئبلالھٌٔئبلالھ ئۇالضًٔ، ئۇالضهۇ » ثىلَى رَڭ ثَھطىوبى ثْلوبلزب، 

 (.  4لَهَض، « ) وۆضىسۇ ) زّؼذ رۇرىسۇ ( 

رَلَپ لىلؽبى ثْلؽب، « د ئۇثۇزىَ٘» ثبـمب ًېوَرلىطٓ ئۈچۈى ثىعزىي 

ثىلَى جبۋاپ هۇھَثجَد  –هېھطٓ ًېوىزٔ ئۈچۈى، هۇھَثجَد  –هېھطٓ 

لبٗزۇضۇـٌٔ وۈروَوزَ. ثۇ هًَىسٍ، ثۇًىڭؽب ئْذفبٗسىؽبى ثبـمب ئۆضًَن ْٗق، 

ؼۆٗگۈ ۋٍ هۇھَثجَرٌىڭ ضٍلىجٔ ْٗق. ٗبضارمۇچٔ، ئۇًٔ هَۋجۇزىَ٘رٌىڭ 

ثېطىپ رْٗؽۇظىسۇ، ضىعىمالًسۇضۇـٌٔ ئْضربق لَزىطى٘ىزٔ لىلؽبى. ئبلالھ ضىعىك 

(؛ ثېطىسۇ ئېلىفٌٔ رَهَ لىلوبٗسۇ؛ ٗبـىزىسۇ،  47ظاضى٘بد، وۈروَٗسۇ ) 

ٗبـىزىفٌٔ رىلىوَٗسۇ؛ ھىوبَٗ لىلىسۇ، ھىوبَٗ لىلىٌىفٌٔ رىلىوَٗسۇ. ئَهوب، 

وَلگًَسٍ، ئۇًٔ پۈرۈى هَۋجۇزىَ٘رىَ ئْضربق لىلؽبى هۇھَثجَرىَ  –هېھطٓ 

 ) زّؼذ رۇرىسۇ ( ۋٍ ٗبذفٔ وۆضۈـىٌٔ ذبلىؽبى.  ثْلۇپ، ٗبذفٔ وۆضىسۇ
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 هَذلۇلبد زٍضىرىٌىڭ ئۇضۇلٔهۇھَثجَد  –هېھطٓ 

 

ئۈچ ئبٗطىن ئبربلؽۇ ثىلَى ئىپبزٍ لىلىٌىسۇ. هۇھَثجَد  –هېھطٓ لۇضئبًسا 

ًَٗٔ هۇھَثجَد، هۇۋٍززٍد، ئۈلپَد. ئَڭ وۆپ ئىفلىزىلگَى ثىطىٌچٔ 

 ؼۆظ ٗېلزىعىسىي رۈضلًَگَى. ( « ة  –ة  –ھۇثت ) ھ » لبربضزىىٔ ؼۆظ  

هۇھَثجَد هًَىؽٌٔ ثىلسۈضىسىؽبى ثۇ ئۇلۇم، ئۇًىڭسٓ ثبـمب  –هېھطٓ 

هېؽىع، ئۇضۇق، ئۆظ لبربضلىك هًَىلَضًىوۇ ثىلسۈضىسۇ ۋٍ لۇضئبًسا ثۇ هًَىلَضزٍ 

 (. 33ضٍھوبى، ؛ 94ئًَئبم، ئىفلىزىلگَى. ) 

هۇھَثجَرٌىڭ  –ٔ هًَىؽىٌٔ وۆظزٍ رۇرمبى ئبؼبؼزب، هېھطٓ چئىىىىٌ 

هَۋجۇزىَ٘رٌىڭ ئۇضۇلٔ، هېؽىعٓ، ئۆظٓ زېَ٘لَٗوىع. هَۋجۇد ثْلۇؾ ؼَۋٍثٔ 

ئَثَزىٖ ثْلؽبى ھَلىمَرلَضًىڭ ئۆظىوۇ ذۇززٓ ئبلالھ ئۈچۈى ٗبذفٔ 

وۆضۈـزَن ئۆلۈهؽىع ثْلىسۇ. ثبض ثْلۇؾ ؼَۋٍثٔ پبًىٖ ثْلؽبى 

مب ھَلىمَرلَضًىڭ ئۆهطٓ ذۇززٓ ثًَسىٌٔ ٗبذفٔ وۆضگًَگَ ئْذفبؾ لىؽ

ثْلىسۇ. لېىىي، ٗبذفٔ وۆضگۈچٔ ) ۋٍزۇز ( هَۋجۇز ثْلؽبى هۇززٍرچَ هېھطٓ 

هۇھَثجَروۇ هَۋجۇد ثْلۇپ رۇضىسۇ. ئبلالھ، ثۇ ئَثَزىٖ ؼَۋٍپ ثىلَى  –

 ٗبضىزىفىٌٔ زاۋاهالـزۇضىسۇ. 

ئبلالھ ھَض ۋالىذ ٗېڭٔ ثىط ھبلَرزىسۇض ) ھبٗبرٌٔ ھَض ۋالىذ ٗېڭىالپ » 

 (. 39ضٍھوبى، « ) الـزۇضهبلزب ( رۇضهبلزب، ٗبضىزىفٌٔ زاۋاه

ٗۈضٍن، هَذلۇلبرٌىڭ ؼَۋٍثٔ ثْلؽبى هېھىط ئۇضۇلىٌٔ رېطىؽىلٔ ثْلىسىؽبى 

هۇھَثجَد زٍپ ئبرىؽبى ئۇضۇق  –ئَڭ هۇًجَد رۇپطاق. ئىؽوىٌٔ هېھطٓ 

ئبزٍرزىىٔ پۈچَن ئۇضۇق ثْلوبؼزىي، ۋٍزۇز ثْلؽبى ئبلالھ ثېؽىفلىؽبى 

چۆپلىطٓ ٗۇلۇًۇپ، ربـلىطٓ چىمىطىپ  –ؼْضرلۇق ئۇضۇق ثْلۇپ، ٗبۋا ئْد 

ربـالًؽبى. ئَگَض ثۇ ئۇضۇق هېھٌَد ۋٍ هېھىط ثىلَى ؼۆضٍم ؼېلىٌىپ، وۆظ 

ىَ رېطىلؽب؛ ٗۈضٍن، ئىفلَرىًَؽىطٓ لَلىپٗېفٔ ثىلَى ؼۇؼۇضۇلؽبى پبن ثىط 

هۇھَثجَد ئبهجىطىؽب  –رۈگىوَغ ثىط هېھطٓ  –وۆپى٘ىسىؽبى، پۈروَغ 

ئْى ئَهَغ، ثىطگَ هىڭ، ثىطگَ ٗۈظ هىڭ  ئبٗلىٌىسۇ. ثۇ ئۇضۇق، ثىطگَ

 ثېطىسىؽبى ٗۈضٍن رۇپطىمىٌىڭ ئۆلۈهؽىع ؼَظىٌىؽٔ ثْلىسۇ.  
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ئىٌؽبى ٗۈضىىىٌىڭ ثۇ ئۆلۈهؽىع هېۋىؽىسىي رْلۇق پبٗسىلىٌىفٔ ئۈچۈى 

هۇھَثجَد(، هۇًجَد رۇپطاق  –ئۈچ ًَضؼَ ظۆضۈض: ؼْضرلۇق ئۇضۇق )هېھطٓ 

 (، پىساوبض ثىط ثبؼۋٍى.   لَلىپ) 

هۇھَثجَد ؼبذزىپَظلىىٔ  –وىسىي ٗبهبى ؼبذزىپَظلىه، هېھطٓ ھَه

ثْلۇپ، ثۇ ذۇززٓ ثَزىلٔ ْٗق چَن ٗبظؼبى وبظظاپ ؼْزىگَضگَ ئْذفبٗسۇ. 

هۇھَثجَرٌٔ پَٗسا لىلؽبى ئبلساهچٔ ؼۆٗگۈ  –جبۋاثٔ ثْلوىؽبى هېھطٓ 

» ٗبؤ « ئىٌؽبى ؼۆٗگۈؼٔ » ؼْزىگَضلىطٓ، ثۇ ؼبذزىپَظلىىىٌٔ 

» ئبرىفٔ هۇهىىي. لبًسالال ثْلوىؽۇى ثىط ثَزىلٔ ْٗق ثۇ  زٍپ« ھى٘ۇهبًىعم 

 ًىڭ.  «هۇھَثجَد  –هېھطٓ ؼۈًئىٖ 

ٌٔ ئىفزبًٌىڭ هۇھَثجَر –هېھطٓ ؼبذزىپَظلىىٌىڭ ًََٗ ثىط رۈضٓ ثْلؽب، 

ئىچىسىي ئىعزٍؾ ٗبؤ وۈًىوىعزىىىسٍن ظىٌبًىڭ ئىؽوىٌٔ هۇھَثجزٌىڭ ئَڭ 

. وې٘ىٌىٔ ثبثالضزا ثۇ ھَلزَ زٍپ ئبربؾ« ئبـك» ٗۇلىطٓ پَللىؽٔ ثْلؽبى 

 رْذزىلىسىؽبًلىمىن ئۈچۈى رَپؽلىٖ ھبظىطچَ هۇـۇًىڭ ثىلَى وۇپبٗىلىٌىوَى. 

ۋٍ هۇھَثجَد ؼبذزىپَظلىطٓ لبپالپ هۇھَثجَد  –هېھطٓ ئَرطاپٌٔ ٗبلؽبى 

پَلَد ۋٍھىٌ٘ىڭ هۇھَثجَرٌٔ  –هېھطٓ وَرىَى ثىط زٍۋضزٍ، ھَلىمىٖ 

ۋٍھىٖ ھَم ئبـمالضًىڭ ھَم هَـۇلالضًىڭ  ٗېزَوچىلىىىسٍ ربپبالٗوىع. چۈًىٔ،

ٌٔ هېھىط ثىلَى هۇھَثجَر –هېھطٓ ڭ وبالهٔ. ئۇ، ئبلالھٌىئَڭ ئۇلۇؼٔ ثْلؽبى 

 ڭ...ئبلالھٌىٗبضارمبى 

 

 هۇھَثجَد ئبثىسٍ –هېھطٓ 

وبئىٌبرٌىڭ ٗبضىزىلىؿ ھېىوىزٔ، ئىٌؽبًٌىڭ ئَثَزىٖ زۆلىزٔ، هۇئوىٌٌىڭ 

هېھطٓ ثىطزىٌجىط ئْضربق ثبٗلىمٔ ثْلؽبى زۇً٘بزىىٔ جًٌَىزٔ، هَۋجۇزىَ٘رٌىڭ 

ًََٗ ثىط جَھَرزىي ۋٍھىٌ٘ىڭ ئبؼبؼىٖ رېوىؽىٌٔ رَـىىل هۇھَثجَد،  –

ٗبذفٔ » ٗبؤ « ٗبذفٔ وۆضۈؾ » لىلؽۇچٔ ئبهىلسىي ثىطٓ. ثۇ رېوب 

 ئۈؼزىگَ لۇضۇلؽبى. « وۆضهَؼلىه 

« ثَلگۈلىگۈچٔ » ٌىڭ هۇھَثجَر –هېھطٓ  ثىط ئىالھىٖ ئۇؼلۇة، ثىعًٔ

ئبلالھ وىفىگَ هۇھَثجَد،  –هېھطٓ ىًَلىىٔ لبًبئىزىگَ ئېلىپ ثبضىسۇ. ئى

ثَذؿ ئَرىَى ئبثىسٍ. وبئىٌبرٌىڭ ئىگىؽٔ، ئۆظىگَ لبضـٔ ئىؽ٘بى لىلىؿ، 

ئبؼىٖ ثْلۇؾ ئىمزىساضٓ ثىلَى لْضالالًسۇضؼبى ئىٌؽبًٌٔ ؼَظٍپ لىلىؿ، ئْرمب 

لْضلۇرۇپ ثىلَى « ٗبذفٔ وۆضهَؼلىه » ربـالؾ، ئبظاپالـزىي ظى٘بزٍ، 
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ئىزبئَرٌىڭ ئبهىلٔ ٗبذفٔ وۆضۈؾ زٍپ  ئبلالھمبئبگبھالًسۇضىسۇ. 

وۆضؼىزىلىؿ ثىلَى ثىطگَ، ئىزبئَرؽىعلىىٌىڭ ؼَۋٍثىٌٔ ؼۆٗوَؼلىه، ٗبذفٔ 

 وۆضهَؼلىه زٍپ ثبٗبى لىلوبلزب. 

لْضلۇـوۇ؟ ئۇ ثبض، ثْلىفٔ وېطٍن. لېىىي، ئۇًىڭ ؼَۋٍثٔ ئبظاپ، ؼَظٍپ 

ثْلىفٔ وېطٍن. « ٗبذفٔ وۆضۈؾ » ضًىؽب ٗبؤ جَھًٌََم ثْلۇـٌىڭ ئْ

ٗۇلىطىسا رىلؽب ئبلؽبًلىطىوىع، ئبلالھ ٗبذفٔ وۆضهىگًَلىىىٌىڭ ًَرىجىؽٔ 

لْضلۇـٌىڭ ئۇلىسا جبظاؼب ئۇچطاـزىي لْضلۇـٌىڭ  ئبلالھزىيئَهَؼوۇ؟ 

ئْضًىؽب، ئۇًىڭ ثىلَى ئۆظٓ ئبضىؽىسىىٔ هۇھَثجَرٌٔ ئبجىعلىزىپ لْٗۇؾ 

ۇھَثجَد ثْلؽبى لْضلۇ ثبض ثْلۇپ، ئَؼلىسٍ ئًَسىفىؽٔ، ًَٗٔ ؼَۋٍثٔ ه

 لىك زٍپ ئبرىلىسۇ. «رَلۋا » ثىعزىي وۈرىلىۋارمبى زٍل ثۇ. ثۇ 

ڭ وىزبثىٌٔ ٗبذفٔ وۆضۈؾ ۋٍ ٗبذفٔ وۆضهَؼلىه ئۈؼزىگَ ئبلالھٌى

 ٗبذفٔ وۆضۈـٌىڭًىسۇق. رۆۋًٍسىىٔ ئبَٗرلَضزٍ ئې٘زمبثَضپب لىلؽبًلىمىٌٔ 

ٔ ؼۈپزىسٍ لبًساق ئىفلىزىلگًَلىىىگَ ثىط ؽبى ئَهَللىطىٌىڭ ثَلگىلىگۈچؽٌئى

 لبضاپ ثبلبٗلٔ:

ئبلالھ ھَلىمَرَى ذبئىٌالضًٔ ٗبذفٔ وۆضهَٗسۇ ) زّؼذ رۇروبٗسۇ (  » 

 ( 43ئًَفبل، « ) 

ئبلالھ ھَلىمَرَى رَۋثَ لىلؽۇچىالضًٔ ٗبذفٔ وۆضىسۇ ) زّؼذ » 

 ( 333ثَلَضٍ، « ) رۇرىسۇ ( 

 ( 35هبئىسٍ، « ) لزۇضهبٗسۇ ئبلالھ ثۇظؼۇًچىلىك لىلؽۇچىالضًٔ ٗب» 

« ئبلالھ رَلۋازاضالضًٔ ھَلىمَرَى ٗبذفٔ وۆضىسۇ ) زّؼذ رۇرىسۇ ( » 

 ( 73ئبلىئىوطاى، ) 

ئبلالھ ھَززىسىي ئبـمۇچىالضًٔ ٗبلزۇضهبٗسۇ ) ظالىوالضًٔ زّؼذ » 

 ( 47ئبلىئىوطاى، « ) رۇروبٗسۇ ( 

« ىسۇ ( ئبلالھ ھَلىمَرَى ئبزىلالضًٔ ٗبذفٔ وۆضىسۇ ) زّؼذ رۇر» 

 ( 53هبئىسٍ، ) 

ئبلالھ ھَلىمَرَى گۇًبھمب چۈهگَى وىفىٌٔ ٗبلزۇضهبٗسۇ ) زّؼذ » 

 ( 317ًىؽب، « ) رۇروبٗسۇ ( 

ـۈثھىؽىعؤ، ئبلالھ ئۆظىٌىڭ ْٗلىسا هۇؼزَھىَم ثىٌبزٍن ؼَپ ثْلۇپ » 

 ( 5ؼَپ، « ) جىھبز لىلؽبًالضًٔ ٗبذفٔ وۆضىسۇ ) زّؼذ رۇرىسۇ ( 

ًىؽب، « ) پ، وۆضٍڭلَپ وَرىًَلَضًٔ ٗبلزۇضهبٗسۇ ئبلالھ وىجىطلىه لىلى» 

317 ) 
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ئبلالھ ) ئىچىٔ ۋٍ ربـمٔ جَھَرزىي ( پبن ثْلؽۇچىالضًٔ ٗبذفٔ » 

 ( 313رَۋثَ، « ) وۆضىسۇ ) زّؼذ رۇرىسۇ ( 

ئَرطاپىسا  ٗبذفٔ وۆضۈؾثۇالض پَلَد ثىط لبًچَ هىؽبل، ئَلۋٍرزَ. 

زىؿ هۇهىىي. ثۇالضزىي ثبـمب، ئبٗلىٌىپ رۇضؼبى ثۇ ئۆضًَولَضًٔ رېرىوۇ وۆپَٗ

ٌىڭ ثبؾ هۇھَثجَر –هېھطٓ ٌىڭ ثَلگىلىگۈچٔ ئىىًَلىىىگَ، هۇھَثجَر

ڭ ئۇپۇلٔ ثْلؽبى ضٍؼۇلۇلالھٌىڭ هۇھَثجىزىٌى –هېھطٓ ئۇؼزبظٓ ۋٍ ئىٌؽبى 

 ۋٍ ؼبھبثىلىطىٌىڭ ھبٗبرىسىي جبًلىك ئۆضًَولَض ربپبالٗوىع.

ٌىڭ هۇھىن ثىط ثجَرهۇھَ –هېھطٓ وىفٔ ذبضاوزېطىٌىڭ ثَلگىلىٌىفىسٍ 

ئبهىل ؼۈپزىسٍ ضّل ئٌْٗبٗسىؽبًلىمىٌٔ ئبلالھ ضٍؼۇلىسىي وۆضىۋالؽىلٔ ثْلىسۇ. 

وىفىگَ ؼَلجىٖ رَؼىط ثېطىسىؽبى ثَظٓ لىلىوىؿ ئىگىلىطىٌٔ،  زٍهبللىممبئۇ 

هَظوۇض ؼَلجىٖ لىلوىفلىطٓ ثىلَى ئَهَغ، ثَلىٔ هۇھَثجىزٔ ثىلَى 

هۇئبهىلَ لىلؽبًىسٓ (. ؼبھبثىلىطٓ  لۇچبللىؽبًىسٓ ) ٗبذفٔ رَضىپىٌٔ وۆضۈپ

ئبضىؽىسا ؼَلجىٖ ھَضىىَرزَ ثْلؽبى وىفىلَضگَ ًىؽجَرَى ـَوىللًَگَى 

لبضـٔ پىىىطزىىىلَضًٔ ئۆظىٌٔ ثېؽىۋېلىفمب ۋٍ ثىط رَضٍپىَ ئېؽىپ 

وَرىًَلَضگَ ئۇًزۇپ لبلؽبى ثىط ًْلزىٌٔ ؼَهىگَ ؼېلىؿ ئۈچۈى، ًۇضؼۇى 

 «الض ئبلالھ ۋٍ ضٍؼۇلىٌٔ ٗبذفٔ وۆضىسۇ ٗبق، ئۇ لېطىٌسىفىڭ» هَؼىلىلَضزٍ 

ھبلمىلىك هۇھَثجَرٌٔ  –هېھطٓ زٍپ ًَؼىھَد لىلؽبًىسٓ. ضٍؼۇلۇلالھٌىڭ 

ئبهىل ؼۈپىزىسٍ وۆضؼَرىًَلىىىگَ هۇًبؼىۋٍرلىه هىؽبلالضزىي ثۇذبضٓ ۋٍ 

ثبـمىالض ًَلىل لىلؽبى پَلَد ثىط ئۆضًَؤٌ هىؽبل وَلزۈضٍٗلٔ. ھَظضىزٔ 

 ئۆهَض هۇًساق زٍٗسۇ:

زٍپ  <ئېفَن  > ىڭ ظاهبًىسا، ئبثسۇلالھ ئىؽىولىهضٍؼۇلۇلالھٌ» 

لَلىؤ ثبض ثىط وىفٔ ثبض ئىسٓ. ھَضىىَرلىطٓ ثىلَى ضٍؼۇلۇلالھٌٔ 

وۈلسۈضٍرزٔ. ھبضاق ئىچىًَلىىٔ ئۈچۈى ضٍؼۇلۇلالھ ئۇًىڭؽب زٍضضٍ ) پبالق ( 

زٍضضٍ ئۇضؼۇظؼبًىسٓ. ًََٗ ثىط لېزىن ھبضاق ئىچىۋارمبًسا رۇرۇلۇپ لبلؽبى ۋٍ 

 ٗېگًَىسٓ. ئۇًىڭ ثىط لبًچَ لېزىن زٍضضٍ ٗېگًَلىىىٌٔ وۆضگَى ثىط وىفٔ:

 زېسٓ. -ئبلالھ لًََد لىلؽۇى! ًېوَ ئۈچۈى ھبضاق ئىچىؽَى؟ -

 ضٍؼۇلۇلالھ:

ئبؼعىڭٌٔ ٗىػ، ئۇًىڭؽب لًََد ئْلۇهب! ئۇًىڭ ئبلالھ ۋٍ ئبلالھ  -

 «.زېسٓ  -ضٍؼۇلىٌٔ ٗبذفٔ وۆضىسىؽبًلىمىٌٔ ثىلوَهؽَى؟ 

لگَ ئېزىجبض ثَضهَٗسىؽبى ٗبؤ ؼَل لبضاٗسىؽبى بهىلَ، ئَهَثۇ هۇئ

 ھَززىسىي ئېفىفمب زٍلىل ثْاللوبٗسۇ، ئَلۋٍرزَ. چۈًىٔ، ثۇ ئۆضًَوٌىڭ ئۆظٓ
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ثىط ئبـمۇًلىمٌىڭ، ثىط هۇۋاظىٌَرؽىعلىىٌىڭ ئبلالھ ضٍؼۇلٔ رَضىپىسىي 

سىي ئىٌؽبًالضًٔ ئبجىعلىملىطٓ ؼَۋٍثىضٍؼۇلۇلالھ ئېلىٌىفٔ ئىسٓ.  ڭئبلسىٌى

چَرىَ لېمىپ، ثَظٓ ٗبذفٔ ذىؽلَرلىطىٌٔ وۆضهَؼىَ ؼېلىفٌٔ ضٍد 

لىلؽبًىسٓ. لًََرىَ الٗىك ثْلوىؽبى ثىطىٌىڭ لًََرلىٌىفىٌٔ ٗبلزۇضهىؽبًىسٓ. 

ثَلىىن ثۇ ئبضلىلىك ئۇًىڭ زۇئبؼب هۇھزبج ئىىًَلىىىٌٔ، ئَپۇ ۋٍ هَضھَهَرىَ 

ق هىؽبلالض، ئَهَلٌٔ ئىھزى٘بجٔ ثبضلىمىٌٔ ئىوب لىلؽبًىسٓ. ئَلۋٍرزَ، ثۇًسا

 ْٗلمب چىمىطىسىؽبى هۇضجىئَ هۇۋاظىٌَرؽىعلىىىٌىڭ زٍلىلٔ ثْاللوبٗسۇ. 

ٗبذفٔ وۆضؼَڭالض ) زّؼذ  ئبلالھٌٔئۇالضؼب ئې٘زمىٌىٔ، ئَگَض ؼىلَض » 

رۇرؽبڭالض (، هبڭب ئَگىفىڭالضؤ، ئبلالھ ؼىلَضًٔ ٗبذفٔ وۆضؼۇى ) زّؼذ 

ىلؽۇى. ئبلالھ ًبھبٗىزٔ هَؼپىطٍد رۇرؽۇى ( ۋٍ گۇًبھلىطىڭالضًٔ هَؼپىطٍد ل

 (. 13ئبلئىوطاى، « ) لىلؽۇچىسۇض، ًبھبٗىزٔ هېھطىجبًسۇض 

ٗبذفٔ وۆضۈـٌىڭ ھَل لىلؽۇچٔ ئبهىل ئىىًَلىىىٌٔ ثۇ ئبَٗروۇ ًبھبٗىزٔ 

ضّـَى ـَوىلسٍ ئىپبزىلَپ ثَضهَوزَ. وىفٔ ٗبذفٔ وۆضهىگَى ثىطؼىگىوۇ 

ئَگَض ٗبذفٔ وۆضؼَڭالض ثَظٓ ؼَۋٍپلَض رۈپَٗلىسىي ئىزبئَد لىلىسۇ. 

ٗبذفٔ وۆضۈؾ  ئبلالھٌٔئىزبئَد لىلىڭالض، ًَٗٔ ئىزبئىزىڭالضًٔ ؼَۋٍثٔ 

 ثْلؽۇى. 

ئىزبئَد لىلىڭالضؤ، ٗبذفٔ وۆضگًَلىىىڭالض پَلَد ئېؽىعزا ئې٘زىؿ 

ثىلَى چَولىٌىپ لبلوىؽۇى، ئۇًىڭ ثَزىلىٌٔ رۆلَڭالض. ٗبذفٔ وۆضگَى ظارٌىڭ 

ٍؼۇلىؽب ئىزبئَد لىلىؿ ئبضلىلىك ذبرىطٓ ئۈچۈى، ئۇًىڭ ض –ٗۈظ 

هۇھَثجىزىڭىعًٔ ٗۈضٍن هَهلىىىزىڭىعزٍ ؼۇلزبى لىلىڭ.  ٗبذفٔ وۆضىفىڭىع 

رَؼىطٓ ْٗق لۇضۇق هۇھَثجَد ثْلۇـزىي لۇرۇلۇپ، ثىط ؼۇلزبى هۇھَثجَرىَ 

 ئبلالھمب هۇھَثجىزىڭىعًٔئۇ ۋالىززب ًېوَ ثْلىسۇ زٍهؽىع؟ ئبٗالًؽۇى. 

ىگَى ثَزىلىٌٔ ئىزبئَد لىلىؿ ئبضلىلىك رۆل ئىؽپبرلىؽبى ثْلىؽىع، ئۇًىڭ

وۇ ؼىعًٔ ٗبذفٔ وۆضىسۇ. پَلَد ثۇهۇ؟ ؽىع. هبًب ثۇ ۋالىززب ئبلالھثْلى

ئۇًساق ئَهَغ، ئَلۋٍرزَ. ئۇهۇ ؼىعًٔ ٗبذفٔ وۆضگَى ۋٍ زّؼذ 

رۇرمبًلىمىٌٔ ئىؽپبرالٗسۇ، گۇًبھلىطىڭىعًٔ ئۆچۈضۈپ، هَؼپىطٍد لىلىسۇ. 

ثْلؽبى « ئىزبئَد » ًىڭ ئىؽپبرٔ فٔ وۆضىفىڭىعٗبذثْلؽبى  ئبلالھمبًىڭ ىعؼ

« هَؼپىطٍد » ڭ ؼىعگَ ثْلؽبى هۇھَثجىزىٌىڭ ئىؽپبرٔ ئبلالھٌىثْلؽب، 

ثْلىسۇ. ثۇ هۇھَثجَد زاۋاهالـمبى هۇززٍرچَ ؼىعًىڭ ئىزبئىزىڭىع وۈچى٘ىسۇ، 

ئىزبئىزىڭىع وۈچَٗگًَؽىطٓ، ئۇًىڭ هَؼپىطىزٔ ۋٍ هَضھَهىزىوۇ ئبـىسۇ. هبًب 

َ ثىط ـْضهىال. ثۇ ـْضهىالزىي ثىرَۋٍض ئىٌؽبًالضًٔ ٗبلىؽىسىي رۇرۇپ ثۇ ئۆظگىچ
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ۋٍ « ٗبذفٔ وۆضؼَڭالض...  ئبلالھٌٔئې٘زمىٌىٔ، ئَگَض » ؼىلىىلَڭ ۋٍ ئۇالضؼب 

 ًََٗ ئۇالضؼب ئې٘زىڭىٔ:

 ىڭ ثبض رۇضۇپ، َٗى ًېوىگَ هۇھزبجؽَى؟ ئبلالھ

 ًېوَڭ ثبض؟  ،ىڭ ثْلوىؽبئبلالھ

 

 

 ؾۈؾ ۋٍ ثېؽىفالٗبذفٔ وۆض

 

ڭ ئبلالھٌىئَٕ هۇئوىٌلَض! ؼىلَضزىي وىوىٔ هۇضرَز ثْلىسىىَى )  

ْٗلىسىي ٗۈظ ئۆضىؽَ (، ئبلالھ ) ئۇًىڭ ئْضًىؽب ( ئۇالضًٔ ٗبذفٔ وۆضىسىؽبى 

ٗبذفٔ وۆضىسىؽبى ) زّؼذ  ئبلالھٌٔ) زّؼذ رۇرىسىؽبى (، ئۇالضهۇ 

ئبلالھ ْٗلىسا رۇرىسىؽبى ( ، هۇئوىٌلَضگَ وۆٗىٌىسىؽبى، وبپىطالضؼب ـَپمَرؽىع، 

جىھبز لىلىسىؽبى ۋٍ هبالهَد لىلؽۇچىٌىڭ هبالهىزىسىي لْضلوبٗسىؽبى ثىط 

لَۋهٌٔ وَلزۈضىسۇ. ثۇ ) ًَٗٔ ٗۇلىطىسىىٔ ؼۈپَرلَض ثىلَى ؼۈپَرلىٌىؿ ( 

ڭ پَظلىسۇضؤ، ) ئبلالھ ( ئۇًٔ ) ثًَسىلىطىسىي ( ذبلىؽبى وىفىگَ ئبلالھٌى

« ئبلالھ ( ھَهوىٌٔ ثىلگۈچىسۇض  ثېطىسۇ، ئبلالھ ) ًىڭ پَظلٔ ( وَڭسۇض، )

 (. 45هبئىسٍ، ) 

ئبلالھ ْٗلىسىي ٗۈظ ئۆضىگًَلَض ئَڭ ثبـزب ْٗلۇرۇپ لْٗىسىؽبى ًَضؼىٌىڭ 

ئىىًَلىىىٌٔ ثۇ ئبَٗرزىي وۆضىۋاالالٗوىع. ثبـزب « هۇھَثجَد  –هېھطٓ » 

زىي هَھطۇم ثْلىسۇ، ئبلالھ ئۇالضًٔ هۇھَثجَد ( –هېھطٓ ٗبذفٔ وۆضۈؾ ) 

ٗبلزۇضهبٗسۇ. ئبًسىي لبلؽبى ئىفالض  ئبلالھٌٔسۇ، ئۇالضهۇ ٗبلزۇضهبٗ

ثبـمب ئفالضًىڭ ؼَۋٍثٔ. ؼَۋٍثٔ هۇھَثجَد  –هېھطٓ وۆضؼىزىلىسۇ. چۈًىٔ، 

ْٗلبلؽبًسىي وې٘ىي، ۋاؼزىٌىڭ هَۋجۇد ثْلىفىٌىڭ ثىط ئَھوى٘ىزٔ لبلوبٗسۇ. 

هۇئوىٌلَضگَ وۆٗۈهچبى ثْلىفٔ وېطٍولىه رۇضۇپ، ئۇًىڭ ئَوؽىچَ 

ـَپمَرزىي ْٗلؽۇى ثْلىفٔ  –ىسٍ ثْلىسۇ. ثۇًىڭ ؼَۋٍثٔ هېھطٓ هۇئبهىل

ثْلۇپ، وبپىطالضؼب لبضـٔ ـَپمَرؽىع ثْلىفٔ وېطٍن رۇضۇپ، ئۇًىڭ ئَوؽىچَ 

هۇئبهىلَ لىلىسۇ. ثۇًىڭ ؼَۋٍثىوۇ ًَٗىال  ٗۇلىطىسىىٔ ثىلَى ئْذفبؾ.  

هۇھَثجَرٌىڭ ئَڭ ٗۇلىطٓ  –ثْلؽبى هېھطٓ  ئبلالھمبٗبذفٔ وۆضۈـٌىڭ، 

« لبى » ۋٍ « جبى » پبزىؽٔ ثْلؽبى جىھبزًٔ رَضن لىلىسۇ. ثَزىلٔ ئى

ثْلؽبى ثىط هۇھَثجَرزىي  هَھطۇم ثْلؽبًسا، ئۆظىگَ ئۇ ثَزٍلٌٔ رۆلىگىسٍن 



 

 96 

هېٌٔ ٗبذفٔ وۆضگَى ۋٍ هَى ٗبذفٔ » وۈچ ربپبلوبٗسۇ. چۈًىٔ، ئَهسٓ 

« پبالًچٔ ًېوَ زٍ؟ » زې٘ىفٌىڭ ئْضًىؽب « وۆضىسىؽبى ئبلالھ ًېوَ زٍ؟ 

زېگَى ؼۇئبل وېلىفىَ ثبـالٗسۇ ئَللىگَ. ئۇ وۈًگىچَ ثۇ ؼَۋزاؼٔ ئۈچۈى 

هبالهَد لىلؽۇچىٌىڭ هبالهىزىسىي لْضلوبٗززٔ، ئَهوب هۇھَثجَد گبزاٗلىمٔ 

 –ؼَۋٍثىسىي هبالهَد لىلىٌىؿ ئًَسىفىؽىگَ ئْذفبؾ ثىط لىؽىن ھېػ 

ؽبى ثْلؽب، رۇٗؽۇالضؼب ؼَضق ثْلىسۇ. رۈًۈگۈى هۇھَثجىزٔ ؼَۋٍثىسىي ھۆض ثْل

ثۈگۈى ؼۆٗگۈؼىعلىه ئبظگىلىسا ًَپىػ، ـَٗزبى، ئَـ٘ب ۋٍ هۇھىزٌىڭ 

ئَؼىطىگَ ئبٗلىٌپ لبلىسۇ. رۈًۈگۈى ؼۆٗگۈ ؼبٗىؽىسٍ لىووَد ٗبضارمۇچٔ ۋٍ 

ـَپمَرؽىعلىه چبڭگىلىسا  –ثَضگۈچٔ ثىط وىفٔ ثْلؽبى ثْلؽب، ثۈگۈى هېھطٓ 

 َ چۈـۈپ لبلىسۇ. زاۋاهلىك ئىؽزىوبل لىلؽۇچٔ ۋٍ ؼېزىۋالؽۇچٔ ھبلىزىگ

ٗبذفٔ وۆضۈؾ ثېؽىفالؾ زېگًَلىه ثْلىسۇ. ثىع ئىگَ ثْلؽبى ئَڭ 

لىووَرلىه ثبٗلىمٌٔ، ٗۈضىىىوىعًٔ ثېطؾ... ثېطىؿ زېگَى ثْلؽبم، ذى٘بلىوؽب 

 وَلگًَچَ ؼۇًۇؾ ئَهَغ، ثَھطىوبى ثْلۇؾ هًَىؽىسٍ ثْلىفٔ وېطٍن.

َڭ ثَھطىوبى ثىلَى ر« ثبـمىالض »  وىفٔ ثبـمب ثىطىگَ ثېطٍلوىگَى، 

ثْاللوىؽبى ًَضؼىؽىٌىڭ ئىگىؽٔ ثْاللوبٗسۇ. وىفٔ ثبـمىالضؼب 

ثۇ ؼَۋٍپزىي،  طٍلىگَى ًَضؼىٌىڭ ؼبھىجٔ ثْلىسۇ.ثېؽىفلى٘بلىؽبى، ثې

ٗۈضىىىگَ ئىگَ ثْاللوىؽبًالض ؼۆَٗلوَٗسۇ، ٗبذفٔ وۆضٍلوَٗسۇ.  ٗۈضىىٔ 

ىلٔ ئىفؽبل لىلىٌؽبى ثىط ئىٌؽبًٌىڭ ٗبذفٔ وۆضىفىٌٔ رَؼَۋۋۇض لىلؽ

ھبوىوى٘زٔ ئۇًىڭ  ثْلوبٗسۇ. چۈًىٔ، ئۇ َٗض ئىفؽبل لىلىٌؽبى؛ ٗۈضىىىٌىڭ 

 ئىلىىسٍ ثْلوىؽبًلىمزىي، ئۇًٔ ثبـمب ثىطٓ ثىلَى ثىطگَ ثَھطىوبى ثْاللوبٗسۇ.

ثۇًساق ثىط ئىفؽبلؽب ئۇچطىؽبى ٗۈضٍوىَ ئىگَ وىفٔ ٗبذفٔ وۆضۈؾ، 

زېگَى « ۇم ؼۆٗسۇم، ٗبذفٔ وۆضز» ؼۆٗۈؾ ھَلمىسٍ رْذزبلؽبى ثْلؽب، 

 ثْلؽب، ؼۆٗگىٌىگَ ٗبلؽبى ئبزضىػ ٗېعىلؽبى ثبؼبق ئَۋٍرزٔ زېگًَلىه ثْلىسۇ.    

ثېطىسىؽبى ًَضؼَ لبًچَ لىووَرلىه ثْلؽب، ئۇًٔ رَلسىن لىلىسىؽبى 

ٗېطىڭىعهۇ ـۇًىڭؽب الٗىك ئۇلۇغ ثْلىفٔ وېطٍن. هۇًسالچَ ئې٘زؽبق، ثَضگَى 

الٗؽىع ثېطىسىؽبى ئْضۇًٌٔ. ًَضؼىڭىعًىڭ لىووىزىٌٔ ثىلگَى ئبؼبؼزب ربل

ؼۆٗگۈ ثېؽىفلىٌىسىؽبى ئَڭ ئۇلۇغ هبلبم ئبلالھ رۇض. ؼۆٗگۈًٔ ثۇ َٗضگَ 

گَ ئبئىذ ثۇ، ئۆظىڭىعئبربؾ، ئۇًىڭؽب ئَڭ ٗۇلىطٓ ثبھبًٔ ثَضگًَلىه ثْلىسۇ. 

ثېؽىفالًؽبى . چۈًىٔ، زىڭىع زېگًَلىه ثْلىسۇثىط ًَضؼىٌٔ ئَثَزى٘لَـزۈض

ؽۇچىؽب ئبئىذ ثېؽىفالًًؽبى ۋالىززىي ثبـالپ ٌىڭ هَؼئۇلى٘ىزٔ، ئبربًَضؼى

 ثْلىسۇ. 
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ٗبذفٔ وۆضۈؾ ثېؽىفالـزۇض. ثېؽىفالًؽبى ًَضؼىٌىڭ ئىفلىزىؿ ھَلمٔ 

ثېؽىفالًؽۇچىؽب ئبئىذ ثْلىسۇ. ئَگَض ؼۆٗگىڭىعًٔ ثىط ثبلى٘گَ ئبرىؽبى 

 . گَپ ثْلؽىڭىع، ئۇًٔ ئَثَزى٘لَـزۈضزىڭىع زېگَى

ئَثَزى٘لَـزۈضگًَلىه ثْلىسۇ. ٌٔ هۇھَثجَرٗبذفٔ وۆضۈؾ  ئبلالھٌٔ

ڭ ئۆظٓ ئۆلۈهلىه ) چَولىه ( ثْلىسۇ. هۇھَثجَرٌىؼَۋٍثٔ ئۆلۈهلىه ثْلؽبى 

 ؼَۋٍثٔ ثبلىٖ ثْلؽبى ئَثَزىٖ ثْلىسۇ. 

ثۇ ًْلزىسا ثىط ذبرب چۈـًَچَ ھَلمىسٍ رْذزىلىوَى. ثۇ چۈـًَچىسٍ 

 هۇھَثجَد، ـَذؽىَ٘د ـَوىللًَسۈضگۈچٔ ۋٍ وىفىگَ ئۆظ هَۋجۇزى٘ىزىٌٔ

ئَؼلَرىۈچٔ ثىط لىووَد ٗبضارمۇچٔ ۋاؼزَ ئَهَغ، زٍل ئَوؽىچَ 

ؼۆٗگۈچىٌٔ ٗبذفٔ وۆضگَى ًَضؼىؽٔ ئىچىسٍ ْٗق لىلؽۇچٔ ثىط ئىؽزىوبل 

ۋاؼزىؽٔ ثْلىسۇ. وىفىٌٔ ٗېزىلسۈضگَى ۋٍ ئۇًٔ وىولىىىَ ئىگَ لىلؽبى 

ئبٗالًسۇضؼبى ۋٍ ئۇًٔ ثىط  ھَۋٍؼىَثْلۇـزىي ظى٘بزٍ  هۇھَثجَدهۇھَثجَرٌٔ، 

ىلجۆضىگَ ئْذفبؾ َٗپ رۈگَرىۈچٔ ٗۈضٍن چىلجۆضىؽٔ ؼۈپىزىسٍ ئېٌىملىوب چ

ثَضگَى ثۇ چۈـًَچَ، ثېطىپ رْذزىؽبى ئبذىطلٔ ًْلزب پبًزېئىعم ) ٗبضارمۇچٔ 

ثىلَى رَثىئَرٌٔ ثىط زٍپ لبضاٗسىؽبى چۈـًَچَ ٗبؤ ئېزىمبز ( ئبظؼۇًلىمٔ. 

لىه ئىچىسٍ ؾ، هٌََٗرچىھىٌسىؽزبًلىك هۇرَپَوىۇض ربئْ رؽَگَ ئْذفب

ئىالھٌىڭ وۆضۈلگًَلىىىٌٔ زاۋا لىلؽىسٍن زٍضىجىسٍ ئبظؼۇى  ) رَۋثَ (

چۈـًَچىؽىگَ « هَذلۇق   -ذبلىك » پَلؽَپَ، لۇضئبى ئْرزۇضىؽب لْٗؽبى 

 پۈرۈًلَٕ ظىذ. 

» ، ثَظىلَض زاۋا لىلؽبًسٍن ْٗق ثْلۇؾ ئَهَغ، ئَوؽىچَ ٗبذفٔ وۆضۈؾ

ه ثْلىسۇ. هَۋجۇد زېگًَلى« هۇھَثجَد ئىچىسٍ هَۋجۇد ثْلۇؾ 

ئىىًَلىىىسىي ذَۋٍضزاض ثْلۇؾ زېگًَلىه ثْلىسۇ. ؼۆٗۈؾ، ٗبذفٔ وۆضۈؾ 

وىفىٌىڭ ئۆظ هَۋجۇرلىمىٌٔ ئىؽپبرالـٌىڭ ئَڭ لىؽمب ْٗلٔ. چۈًىٔ، 

هۇھَثجَد، وىفىلىىٌٔ هۇھبپىعٍد لىلؽبى ھبلسا پۈرۈًلىفىفٌٔ ثىلسۈضىسۇ. 

ثىطىسٍ  –ثىط  ثىطىسٍ ْٗق ثْلۇؾ ئَهَغ، ئَوؽىچَ  -هۇھَثجَد ثىط 

هَۋجۇد ثْلۇـٌٔ وۆضؼىزىسۇ. هۇھَثجَرٌٔ لبضـٔ رَضپزَ ْٗق ثْلۇؾ زٍپ 

ئْٗالپ لبلؽبًالض، ئۇًٔ رَن ٗۆًىلىفلىه زٍپ لْثۇل لىلىپ، ٗبذفٔ 

وۆضگۈچىٌىڭ ؼۆٗگۈًىسٍ ئېطىپ ْٗق ثْلىسىؽبًلىمىٌٔ زاۋا لىلىسۇ. ھبلجۇؤ، 

ھ ثىلَى ثًَسٍ هۇھَثجَد لْؾ ٗۆًىلىفلىه ثْلىسۇ. ثۇ ھَلىمَد ئبلال

ئبلالھ ئۇالضًٔ ٗبذفٔ » ئْرزۇضىؽىسىىٔ ٗبذفٔ وۆضۈـزىوۇ ـۇًساق: 

ٗبذفٔ وۆضىسۇ ) زّؼذ  ئبلالھٌٔوۆضىسۇ ) زّؼذ رۇرىسۇ (، ئۇالضهۇ 
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(. هۇھَثجَد ثبـمب ثىطؼىگَ ھۇلۇل ) وىطىؿ،  45هبئىسٍ، « ) رۇرىسۇ ( 

ًٔ «ىىٔ ئۆظل» ئۇًىڭسا ْٗق ثْلۇؾ ( ئَهَغ، ثَلىٔ ئۆظگىسٍ وىفىٌىڭ 

 ھېػ لىلىفٔ، هَۋجۇرلىمىٌٔ ثىلىپ ٗېزىفىسۇض. 

ثىط ؼۆٗگۈ ثبـمب ثىطؼىسٍ ئۆظىٌٔ ْٗلۇرۇپ لْٗؽب، ئۇ ؼۆٗگۈ هۇھَثجَد 

ئَهَغ ثبال ثْلىسۇ. لبضـٔ رَضٍپ ذۇززٓ هَـۇق ئَهَغ، ئۆظىگَ لًْؽبى 

جبًلىمٌٔ ئېطىزىپ ٗۇرىۋالىسىؽبى جبًىۋاض ئۆؼۈهلۈن زٍپ ئبربلؽبى ًَپًَزىػ 

 ئْذفبپ لبلىسۇ.  گۈلىگَ 

، لىووَد هۇھَثجَدٗبذفٔ وۆضگَى رَضٍپزَ ْٗق لىلىسىؽبى ثىط  ،وىفىٌٔ 

َٗربًىڭ ٗبضارمۇچٔ ئَهَغ، ئىؽزىوبل لىلؽۇچٔ ثىط ؼۆٗگۈ ثْلىسۇ.  ًَٗٔ ظۇل

ىگَ ئْذفبؾ ثْلۇپ، ھَم هۇھَثجىزوَ ثْلؽبى ٗۈؼۈپ ) ئَلَٗھىؽؽبالم (

ٔ ئۇ ؼَۋزا ئۆظىٌٔ ئۆظىٌٔ ھَم لبضـٔ رَضٍپٌٔ رۈگَـزۈضىسۇ. چۈًى

» لىمزىي «ئبق ؼَۋزا » ْٗلۇرۇپ، رىعگىٌلىگىلٔ ثْلوبٗسىؽبى ثْلۇپ لبلؽبى، 

ؼب ئبٗالًؽبًىسٓ. ثۇ لۇضئبًسا رىلؽب ئېلىٌؽبًسٍن، وۆٗسۈضۈپ وۈل «لبضا ؼَۋزا 

ؼَۋزا ئۇًىڭ ثبؼطىٌٔ وۈل  >» لىلىۋېزىسىؽبى ثىط ًَضؼىگَ ئبٗالًؽبًىسٓ: 

، ثْلۇپ (. ـۇًساق، ئۇًٔ رۈگَـزۈضگَى 11، ٗۈؼۈپ)  «زې٘ىفزٔ  <لىلىپزۇ 

ظۇلَٗرب ئۆظىٌٔ رۈگَـزۈضگۈچىسىي ئىٌزىمبم ئبلوبلچٔ ثۇ ؼَۋٍپزىي 

ثۇ ئىٌزىمبم ًََٗ لبٗزىپ ئۇًٔ رۈگَـزۈضٍرزٔ ۋٍ ثۇ  ،ثْلؽبًىسٓ. ئَلۋٍرزَ

 ضگَى رۇضۇپوۇ؟ـَوىلسٍ ئۇًىڭسا ًبهبَٗى ثْالرزٔ. ـۇًساق ٗبذفٔ وۆ

 گَى ثْلؽىوۇ، ئىٌزىمبم ئبلوبلچٔ ثْلؽبًىسٓ.  ـۇًساق، ـۇًساق ٗبذفٔ وۆض

ثۇًساق هۇھَثجَد، ھَض لبًساق وىفٔ ئۈچۈى ْٗللۇق ئَهَغ. رْؼطا 

ثْلؽبى هۇھَثجَد، ئَللىسىي ئبظزۇضهبٗسۇ، ئَوؽىچَ ئَلىلٌٔ الٗىك ثْلؽبى 

ثْلؽبى هۇھَثجَد  ئبلالھمبئْضًىؽب لْٗىسۇ. ثَظىلَض زاۋا لىلؽبًسٍن، 

ٗبذفٔ  ئبلالھٌٔرزۈضۈپ لْٗؽىلٔ ثْلوبٗسۇ. ؼَۋٍثىسىي ئَلىلٌٔ ٗۈ

جبٗىسا لىلىپ ٗبضارمبى ۋٍ ھېىوَد ثىلَى  –، ئۇ جبٗٔ وىفٔ وۆضىسىؽبى

؟ ًېوَ ېزىسۇئْضۇًالـزۇضؼبى ئَلىلٌٔ ًېوَ ؼَۋٍپزىي ئَؼلٔ ئْضًىسىي ئېلىۋ

ؼَۋٍپزىي ٗبذفٔ وۆضگًَلىىىٌٔ زاۋا لىلؽۇچٔ ظارٌىڭ ھېىىوىزىگَ لْل 

ثۇًساق ثىط ئىؿ، ظۇلَٗربًىڭ ٗۈؼۈپٌٔ لبهچىلىزىفٔ  رَوىۈظۈـىَ پىزىٌىسۇ؟

ٌىڭ ئَڭ ٗۇلىطٓ پَللىؽٔ هۇھَثجَرۋٍ ثۇًٔ ٗبذفٔ وۆضگًَلىىٔ ئۈچۈى، 

ثْلؽبى ئبـك ئۈچۈى لىلؽبًلىمىٌٔ زاۋا لىلؽبًلىمىسٍن ئَھوَللىمزىي ثبـمب 

 ًَضؼَ ئَهَغ.  

ٓ رۈض هۇھَثجَرٌىڭ ثىط ئىچىسىي َٗپ رۈگىزىفٌىڭوۇ –ئىچ ـۇًساق، ثۇ 



 

 99 

ئىىًَلىىسٍ ـَن ْٗق. لېىىي، ًْضهبل ۋٍ لىووَد ٗبضارمۇچٔ ئَهَغ، 

ثىط هۇھَثجَد ثۇ. ئَگَض ظۇلَٗرب ئبضظۇٗىؽب َٗرىَى  ذْضارمۇچٔثىٌْضهبل ۋٍ 

 ھَم ئۆظىٌٔ ھَم لبضـٔ رَضٍپٌٔ ئبظاپمب زۇچبض لىالرزٔ.  هۇھَثجَدثْلؽب، ئۇ 

ٗبضارمبى پ ئبلالھ ئۆظٓ ٗبذفٔ وۆضۈضٗبذفٔ وۆضۈؾ ئۈچۈى،  ئبلالھٌٔ

ھَۋٍغ لىلؽۇزٍن ثىط ئىؿ ثْلؽبى ثْلؽب  ،ئىٌؽبًٌىڭ هۇۋاظىٌىزىٌٔ ثۇظۇؾ

ٗبذفٔ وۆضۈـزَ ثبـمىالض رَڭ  ئبلالھٌٔئىسٓ، ثۇًٔ ئَڭ ثبـزب 

ثْاللوبٗسىؽبى ضٍؼۇلۇلالھ ۋٍ ؼبھبثىلىطٓ لىلؽبى ثْالرزٔ. چۈًىٔ  

ئبلالھ  ثىعزىي ثَوطٍن ٗبذفٔ ثىلىسىؽبى ۋٍ رًْۇٗسىؽبى پَٗؽَهجَضلَضًىڭ،

 ربئبالھٌٔ الٗىمىسا ٗبذفٔ وۆضهَٗسىؽبًلىمىٌٔ رَؼَۋۋۇض لىلؽىلٔ ثْلوبٗسۇ. 

ضاظٓ ثْلؽبى ؼبھبثىلَضهۇ ھَم  ئبلالھزىيئبلالھ ضاظٓ ثْلؽبى ۋٍ ئۇالضهۇ 

ٌىڭ ئَڭ هۇھَثجَر ،ٗبذفٔ وۆضگَى ئبلالھ ۋٍ ضٍؼۇلٔ ْٗلىسائۆظٓ ـۇًساق. 

لىاللىؽبى ؼبھبثىلَض ئىچىسىي  ٗۇلىطٓ ثَزىلٔ ثْلؽبى جبى ۋٍ لبًلىطىٌٔ پىسا

ثْلؽبى  ئبلالھمبئَهوب ھَض ذىل وىفىلَض چىممبى ثْلىفٔ هۇهىىي، 

زىۋأً ثْلؽبًلىمٔ ثبٗبى لىلىٌؽبى؛ جېٌىسىي ئبضرۇق  –هۇھَثجىزىسىي ؼبضاڭ 

ىسٍ لَلىپوۆضگًَلىىٔ ثىعگَ هَلۇم ثْلؽبى ثۇ ئىىىٔ هَۋجۇزىَ٘د ئۈچۈى، 

 –َللٔ هَجعۇپ ) ئ» ، ئَللىسىي ئېعىپ پَٗسا ثْلؽبى هۇھَثجَد ؼَۋٍثىسىي

 ئبلالھٌٔلب ئبٗلىٌىپ لبلؽبى ثىطٓ چىموىؽبًىسٓ. «ھۇـۇًٔ ْٗلبرمبى ثىطٓ ( 

ئبلالھ ضٍؼۇلىسىٌوۇ ثَن ٗبذفٔ وۆضىسىؽبًلىمىٌٔ زاۋا لىلىۋارمبى وىن؟ ثۇًٔ 

ئې٘زىفمب وىن پېزىٌبالٗسۇ؟ ھَم ئَڭ ٗبذفٔ ئۆضًىىىوىع ثْلؽبى ضٍؼۇلۇلالھ 

ثىع  َؼىلٌىڭ ثۇ هَؼىلىسٍ رۇرمبى ْٗلْٔلىسا رَضثى٘لىٌىپ چىممبى ًۋٍ ئۇًىڭ ل

 ئۈچۈى ئۆضًَن ئېلىفمب رېگىفلىه ئَڭ رْؼطا ْٗل ئَهَؼوۇ؟

ٔ ثىلَى ٗبذفٔ وۆضگۈچىلَضًىڭ ئَللىٌٔ لَلىپضّھٔ ثىلَى،  ئبلالھٌٔ

ئۇالضزىي ئَللٔ ثىلَى ؼۆٗگۈچىلَضًىڭ ئَللٔ  ئبلالھٌٔئبلوبٗسۇ هۇھَثجَد.  

« رًْۇؾ »  ،ئَهَغ« ثىلىؿ » هۇھَثجَد  وېزىسۇ. چۈًىٔوۆرۈضلۈپ 

 زېگًَلىه ثْلىسۇ. ئَلىل ثۇًٔ وۆرۈضٍلىگۈزٍن زٍضىجىسٍ ئَهَغ:

 ئىسضاؤ هَئبلٔ ثۇ وۈچۈن ئبلال گَضٍووَظ،

 ظىطا ثۇ رَضاظٓ ثۇ لَزٍض ؼېىلَرٔ چَووَظ.

 َٗـوىؽٔ:

 ئۇًٔ ئىسضان ئۈچۈى ثۇ وىچىه ئَلىلگَ وېطٍن ْٗق،

 ظا ثۇ ئېؽىطلىمٌٔ وۆرۈضٍلوَٗسۇ.چۈًىٔ ثۇ ربضا

ـۇًساق، ئَلىل ربضاظىؽٔ ثۇ ئېؽىطلىمٌٔ وۆرۈضٍلوَٗسۇ، ئىٌچىىَ ثىط 
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 َٗضزىي ئېؽىپ وېزىپ لبلىسۇ.

ئبلسٓ ثىلَى ئبزضىؽٌٔ رْؼطا ثَلگىلَؾ الظىن. هۇھَثجَرٌىڭ ٗېطىٌٔ، 

ئبزضىؽىٌىوۇ رْؼطا ئېٌىمالپ چىمىؿ وېطٍن. هَى ثىلىسىؽبى ثىط ًَضؼَ ثبض، 

ئَڭ ٗۇلىطٓ پَللىسٍ ئبـك ثْلؽبى ضٍؼۇلۇلالھ ۋٍ ؼبھبثىلىطٓ  ئبلالھمبٔ ًَٗ

ئبضىؽىسىي هَجٌۇى ۋٍ هَجعۇپ وىفىلَض چىموىؽبى. ئۇًىڭسىي ثبـمب، ئبلالھ 

ـۇًساق ٗبذفٔ وۆضۈـزىي ۋٍ ؼۆٗگىٌٔ  ئبلالھٌٔضٍؼۇلٔ ۋٍ ؼبھبثىلىطٓ 

لؽىوۇ ئۈچۈى، ئىفمٌىڭ ئَڭ ٗۇلىطٓ ثَزىلىٌٔ رۆلَـزىي ثىط ؼىىۇًىذ ثْ

 ئۆظىٌٔ چَرىَ ربضروىسٓ. 

ثْلؽبى ؼۆٗگۈؼىٌىڭ ئَڭ  ئبلالھمبئىؽالهسىىٔ جىھبز پَضظٓ، ثًَسىٌىڭ 

هۇھَثجَرٌىڭ چْڭلىمٔ ئۇًىڭؽب  ۇلىطٓ پَللىسىىٔ ئىپبزىؽٔ. چۈًىٔٗ

وۆضؼَرىَى پىساوبضلىك ثىلَى ئْڭ ربًبؼىپ ثْلىسۇ. ئىٌؽبى ئىگَ ثْلؽبى ئَڭ 

ْلؽبى ثۇ ثىجبھب ثبٗلىمىٌٔ، ٗبذفٔ وىفٔ ئىگَ ث«. جبى » چْڭ ثبٗلىك 

وۆضىسىؽبًلىمىٌٔ زاۋا لىلؽبى ظاد ْٗلىسا، هۇھَثجىزىٌىڭ ثَزٍلٔ ؼۈپىزىسٍ 

ئْرزۇضىؽب لْٗىسۇ ۋٍ ثۇ ئبضلىلىك هۇھَثجىزىٌٔ ئىؽپبرالٗسۇ. ثۇًساق ثْلوىؽب، 

ئىؽپبرالًوىؽبى ؼۆٗگۈًىڭ ئىچٔ ثْؾ، ٗبلؽبى ثْلۇپ، لۇضۇق ثىط زاۋازىي 

ْق، ذبالغ. ئۇًٔ ٗبضارمۇچىوۇ، ٗبضالؽۇچىوۇ ئېزىجبضؼب ثبـمب لىووىزٔ ٗ

 ئبلوبٗسۇ. 

ثۇ ئَھۋالسا ثىع چىمىطىسىؽبى ئَڭ رْؼطا ھۆوۈم هۇًساق ثْلىسۇ: ئۆظىٌٔ 

ٗبذفٔ وۆضگۈچىلَضزۇض. ثۇ  ئبلالھٌٔۋٍ ئۇًىڭ ْٗلىؽب ئبرىؽبًالض،  ئبلالھمب

ى ۋٍ هۇھَثجىزىٌٔ لب –ؼَۋٍپزىي ـبھبزٍد ئَڭ ئۇلۇغ ئبـمزۇض، ـېھىذ 

جېٌٔ ثىلَى ئىؽپبرلىؽبى هَڭگۈلۈن ئبـمزۇض. ثۇ ئىفك ـۇًساق ثىط ئىفمىٔ، 

ثۇ هۇھَثجَد ئۈچۈى ثىط ئَهَغ، هىڭ لېزىن ئۆلۈـىَ ئَضظى٘سۇ. ثۇ 

ئَٕ گۈل ٗۈظلۈن گۈظٍل ئۆلۈم، ؼېٌٔ هىڭ لېزىن » هۇھَثجَد ئىٌؽبًؽب، 

: » زېگۈظىسۇ. ثۇ ئىفمٌىڭ پَٗؽَهجَض ئبؼعىسىىٔ ئىپبزىؽٔ« ئۆلىوَى 

هۇھَثجىزىٌٔ لېٌٔ ثىلَى ئىؽپبرلىؽبى ـېھىذ، ثۇ ئىفٌٔ ) رىطىلىپ جىھبز 

ئَڭ رْؼطىؽٔ ثۇ «. لبٗزب لىلىفٌٔ ئبضظۇ لىلىسۇ  –لىلىپ ئۆلزۈضلۈـٌٔ ( لبٗزب 

 ئَهَؼوۇ؟ 

 ئبـك ئْلسۇض وىن لىلۇض جبًىٌٔ ـَزا جبًبًىٌب،

 هَٗلٔ جبًبى ئَروَؼىي ھَض وىن ؤ لى٘وبظ جبًبًىٌب.

 جبًبًَ ۋٍضهَوزىط وَهبلٔ ئبـىؽىي،جبًبًىٌٔ 

 رَضؤ جبى زٍضلَض ثۇ زٍضزىي هۇرَثَض زٍضهبًىٌب. 
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 َٗـوىؽٔ:

 ئبـك ئۇزۇضؤ وىن لىلؽب جېٌىٌٔ پىسا جبًبًىؽب،

 هَٗلٔ ئۇ جبًبى لىلوىؽۇى ھېچىىن لى٘بلوبغ جبًبًىؽب.

 ھبٗبرىٌٔ جبًبًىؽب ئبربـزۇض وبهبلٔ ئبـمٌىڭ،

   رىۋٍض زٍضهبًىؽب.رَضؤ جبى زٍٗسۇ ثۇ زٍضزًىڭ هۆ

هۇھَثجىزىڭىعًٔ ئىؽپبرالؾ ئۈچۈى، ۋالزٔ وَلگًَسٍ ئىجطاھىوؽب ئْذفبؾ 

ئْرٌىڭ ئْرزۇضىؽب ئۆظىڭىعًٔ ئېزىفىڭىع وېطٍن. ؼىعزىي رَلَپ لىلىٌؽبًسا 

هۇـۇًساق ئىؽپبرالٗؽىع هۇھَثجىزىڭٌٔ. ئَلۋٍرزَ ئۇهۇ ئىؽپبرالٗسۇ 

ٗب ًبضۇ وۇًٔ ثَضزٍى ۋٍ » لىپ: هۇھَثجىزىٌٔ. ئىلىىسٍ رۇرمبى ئْرمب ئَهىط لى

ؼَالهَى ئَال ئىجطاھىن ) ئٔ ئْد! ئىجطاھىوؽب ؼبلمىي ۋٍ ئبهبًلىك ثَذؿ 

 ( زٍٗسۇ.  39ئًَجى٘ب، « ) ئېزىسىؽبى ثْلۇپ ثَضگىي ( 

ئْروۇ ئىگىؽىٌىڭ ثۇ ئَهطىگَ ثْٗؽۇًۇپ، هۇھَثجَرٌٔ وۆٗسۈضۈپ وۈل 

ئبهبًلىك ثَذؿ  لىلوبٗسۇ؛ ؼۆٗگَى ۋٍ ٗبذفٔ وۆضۈلگۈچىگَ ؼبلمىي ۋٍ

ئېزىسىؽبى ثْلۇپ ثېطىسۇ. ثۇ هۇھَثجَرٌٔ ئبجىعالـزۇضۇپ لْٗوبٕ زٍپ 

زاۋاهلىك ئًَسىفَ ئىچىسٍ ثْلىفىڭىع وېطٍن. ھَم جېٌىڭىعًٔ ئبرىفىڭىع ھَم 

لْضلىفىڭىع وېطٍن. ھَم ئْرمب ئبرلىفىڭىع ھَم ئۇ ؼۆٗگۈزىي هَھطۇم ثْلۇپ 

 رَلۋالىك.  لېلىفزىي ئًَسىفَ لىلىفىڭىع الظىن. هبًب ثۇ

 

 رَلۋالىك هۇھَثجَرٌىڭ ئَڭ ٗۇلىطٓ پَللىؽٔ

 

ـَولىسٍ رَضجىوَ لىلىٌىسۇ. « ؼبلالؾ، ربضرىؿ » رۈضوچىگَ  ثۇ ئۇلۇم

ئبلَهفۇهۇل ۋٍ هًَىؽٔ وَڭ ثْلؽبى ثۇ ئۇلۇهٌٔ ھېچمبًساق ثىط ؼۆظلۈن 

رۈضوچىسٍ رْلۇق ئىپبزٍ لىاللوبٗسىؽبًلىمىٌٔ ثىلىوَى. ئۇًٔ پَلَد ثىط ؼۆظ 

 ثىلَى ... « رَلۋا » ئىپبزىلَـٌٔ هۇۋاپىك وۆضىوَى، ًَٗىال  ثىلَى

رَلۋاًىڭ ًېوَ ئىىًَلىىىٌٔ ثىلىؿ، ئۇًٔ ھبٗبرمب رَزثىمالؾ ۋٍ ثبـزىي 

ئۆرىۈظۈؾ ثىلَى هۇهىىي ثْلىسۇ. ئَهوب، رَلۋاًىڭ پَلَد لْضلۇؾ زېگَى 

 هًَىٌٔ ثىلسۈضهَٗسىؽبًلىمىٌٔ ئې٘زبالٗوَى. 

ى هًَىلَض ئىچىسٍ لۇضلۇـوۇ ثبض. لېىىي ثۇ ثۇ ئۇلۇم ئۆظ ئىچىگَ ئبلؽب

« ذبۋؾ » لْضلۇؾ ئْد، جَھًٌََم، ئبظاپ، ؼَظٍپزىي لْضلۇؾ ئَهَغ. ئۇًٔ 

 هۇھَثجَرزىي ذبلىٖ ثْلىسۇ.  -زٍٗسۇ، ئۇ هېھطٓ 
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ئۇًسالزب ئۇ ًېوَ؟ رَلۋازىىٔ لْضلۇؾ، ثًَسىٌىڭ ضٍثجٔ ثىلَى ئۆظٓ 

رۇٗؽبى ئًَسىفىؽٔ  ئبضىؽىسىىٔ هۇھَثجَرٌىڭ ئبجىعلىفىپ لېلىفىسىي

ثْلۇپ، ئۇ ئْرزب وۆٗسۈضىسۇ زٍپ ئَهَغ، ثَلىٔ ئۇ هېٌٔ ٗبذفٔ وۆضهَٕ 

لبلىسۇ زٍپ لْضلۇپ، ئًَؽىطٍـٌٔ ثىلسۈضىسۇ. ئبظاپٌىڭ ئَڭ چْڭٔ، ئۇًىڭ 

ٗبذفٔ وۆضهَؼلىىٔ ثْلۇپ، رَلۋا، وىفىٌىڭ ئبلالھ ثىلَى ئبضىؽىسا 

ْٗۇـزىي ئًَؽطٍپ هۇھَثجَرٌٔ ؼۇؼالـزۇضۇپ ل –ـَوىللًَسۈضگَى هېھطٓ 

هۇھَثجَرٌٔ وۆظ لبضچۇؼىٌٔ  –ھَض ۋالىذ ؼَگَن رۇضىفٔ، ئۇ هېھطٓ 

ئبؼطىؽبًسٍن ئبؼطىفىٌٔ وۆضؼىزىسۇ. ثۇ ئَھۋالسا وىفٔ، ۋٍزۇز ثْلؽبى 

ئبلالھ ھبضام لىلؽبى ًَضؼىلَضًٔ، ئىفالضًىال ئَهَغ، ئۇًىڭ ٗبلزۇضهبٕ لېلىؿ 

ىسۇ؛ ئۇًىڭ ئَهىطلىطىگَ ئىھزىوبلٔ ثْلؽبى ھَض ًَضؼَ ۋٍ ئىفٌٔ رَضن لىل

ئىزبئَد لىلىپال لبلوبٕ، ئۇًٔ ذْـبل ثْلىسۇ زٍپ لبضالؽبى ئىفالضؼب ئۆظىٌٔ 

ئبرىسۇ. پۈرۈى ثۇالضًٔ لىلؽبًسا ثبـمب هَلؽَرلَضًٔ ئىفىؽب ئبضىالـزۇضهبٗسۇ. 

ثْلؽبى هۇھَثجىزىٌىٔ هۇھبپىعٍد لىلىفٌٔ، ئۇًٔ  ئبلالھمبپَلَد 

لىلىسۇ. رَلۋالىمزب، لْضلۇزىي  ؼۇؼالـزۇضۇپ لْٗوبؼلىمٌٔ هَلؽَد

 –رىزطٍـٌىڭ ؼَۋٍثٔ هۇوبپبد ٗبؤ جبظا ثْلوبؼزىي، ثَلىٔ هېھطٓ 

ثْلؽبى هۇھَثجَرٌىڭ ئَڭ ٗۇلىطٓ پَللىؽٔ.  ئبلالھمبهۇھَثجَد. رَلۋالىك، 

هۇھَثجَد، ئۈهىذ، لْضلۇ... ثۇ ئۈچ ئبهىل ئىٌؽبى هًَىۋىٖ  –هېھطٓ 

زَ هېھطٓ لَلىپبلَرٌىڭ ئىؽؤ رَلۋا. زۇً٘بؼىسا هَٗساًؽب وَلزۈضگَى ضّھىٖ ھ

هۇھَثجَد، ئۈهىذ، لْضلۇ ثىطلىىزَ پَلَد ٗبلؽۇظ ئبلالھ ئۈچۈًال ھېػ  –

« ئىالھ » ؼَٗطىگَ ھېػ لىلىؿ، ئۇ ًَضؼىٌٔ  ئبلالھزىيلىلىٌىسۇ. ثۇالضًٔ 

 لىلىۋالؽبًلىك ثْلىسۇ، ثۇًىڭسىي لىلچَ ـۈثھىڭىع ثْلوىؽۇى. 

ىفٔ هۇهىىي، ثۇ ئَلىسىۋىٖ هَؼىلَ، ئىٌؽبى ثىطؼىٌٔ پَلَد ٗبذفٔ وۆض

ذبربلىك ھبؼىل لىلوبٗسۇ. ئىٌؽبى ثىطؼىسىي ئۈهىس وۈرىفٔ ٗبؤ ثىطؼىسىي 

ؼَٗطىگَ ھېػ  ئبلالھزىيلْضلىفٔ هۇهىىي. لېىىي، ثۇ ئۈچىٌٔ ثىطالال 

لىاللوبٗسۇ. ثۇًساق لىلىؿ ئۇًىڭؽب ئْضربق لْـمبًلىك ثْلىسۇ. ثۇالضًىڭ 

ھېػ لىلىؿ وىفىٌٔ، هبذزبـمب ئَڭ الٗىك  ئبلالھمبھَهوىؽىٌٔ ثىط رَن 

لىلىسۇ. ثۇ ئۈچ ئبٗطىن ضّھٔ ھبلَد،  «هۇرزَلٔ » هبلبهؽب َٗرىۈظۈپ 

ئىٌؽبًسىىٔ ئۈچ ذىل ئْذفىوىؽبى ئبڭٌىڭ ئبؼبؼلىك ئبهىلٔ. ئۇلۇھىَ٘د، 

 ضۇثۇثىَ٘د ۋٍ ئۇثۇزىَ٘د چۈـًَچىؽٔ...

رۇضؼۇى، ؼَٗطىگَ ھېػ لىلىؿ ئۇٗبلزب  ئبلالھزىيثۇ ئۈچىٌٔ ثىطالال 

ٗبذفٔ وۆضگًَسٍن ٗبذفٔ وۆضىفىگَ  ئبلالھٌٔهۇئوىٌٌىڭ ثبـمب ثىطىٌٔ 
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« ئۆظىگَ ـېطىه لْـمبًلىك » ئبلالھ ضاظٓ ثْلوبٗسۇ. ثۇًساق ئَھۋالٌٔ ئبلالھ 

 زٍپ ئبرىوبلزب: 

ـېطىه لىلىۋالىسۇ،  ئبلالھمبؼَٗطى٘لَضًٔ  ئبلالھزىيئبزٍهلَض ثَظٓ » 

) زّؼذ رۇرمبًسٍن ( ٗبذفٔ وۆضىسۇ  ٗبذفٔ وۆضگًَسٍن ئبلالھٌٔئۇالضًٔ 

) زّؼذ رۇرىسۇ (، ) ًَٗٔ ئۇلۇؼالٗسۇ ۋٍ ئۇالضؼب ثْٗؽۇًىسۇ (. هۇئوىٌلَض 

ثَلَضٍ، « )  ھَهوىسىي ثَن ٗبذفٔ وۆضىسۇ ) زّؼذ رۇرىسۇ ( ئبلالھٌٔ

334 .) 

ثۇ ٗبذفٔ وۆضۈؾ ثىلَى هۇًبؼىۋٍرلىه ھۆوۈم. ئَهسٓ لْضلۇـمب 

 ئْلۇپ ثبلبٗلٔ :هۇًبؼىۋٍرلىه ثْلؽبى ئبَٗرٌٔ 

ثۇالضؼب جىھبز پَضظ لىلىٌؽبى چبؼسا، ئۇالضًىڭ ئبضىؽىسىىٔ ثىط رۈضوۈم » 

وىفىلَض زۈـوًَسىي گْٗب ئبلالھ ) ًىڭ ئبظاثٔ ( زىي لْضلمبًسٍن ثَلىٔ 

ئۇًىڭسىٌوۇ ثَرزَضضٍن لْضلىسۇ. ئۇالض: ضٍثجىوىع! ثىعگَ ًېوَ ئۈچۈى جىھبزًٔ 

لمب لبلوبٕ وېلىسىؽبى ئَجَلگىچَ رَذىط پَضظ لىلسىڭ؟ ًېوَ ئۈچۈى ثىعًٔ ئۇظا

لىلوىسىڭ؟ زېسٓ. ئې٘زمىٌىٔ، زۇً٘بًىڭ هًَپَئىزٔ ئبظزۇض، رَلۋاالض ئۈچۈى 

 (.  77ًىؽب، « ) ئبذىطٍد ٗبذفىسۇض، ؼىلَضگَ لىلچىلىه ظۇلۇم لىلىٌوبٗسۇ  

ٗبذفٔ وۆضگًَسٍن ثبـمب ًَضؼىلَضًىوۇ ٗبذفٔ وۆضگًَلَضًىڭ  ئبلالھٌٔ

لْضلمبًؽب  ئبلالھزىيىلؽبى ئبَٗرٌىڭ ئۇؼلۇثٔ ثىلَى، ئَھۋالىٌٔ ثبٗبى ل

ئْذفبؾ، ثبـمىالضزىي لْضلمبًالضًىڭ ئَھۋالىٌٔ ثبٗبى لىلؽبى ئبَٗرٌىڭ 

ئۇؼلۇثٔ ئبضىؽىسىىٔ ضّـَى پَضلمَ زىممَد لىلىڭ. لْضلۇؾ هۇھَثجَرىَ 

لبضىؽبًسا، جبظازىوۇ هۇھَثجَرٌىڭ ھْـمىؽب رَڭ ثْاللوبٗسۇ. ًبرْؼطا 

جبظاؼٔ، ذبرب لْضلۇًىڭ جبظاؼىؽب لبضىؽبًسا ًبھبٗىزٔ ئېؽىط. هۇھَثجَرٌىڭ 

ٗبذفٔ وۆضگًَسٍن ٗبذفٔ وۆضۈؾ ـېطىه زٍپ ثبٗبى لىلىٌىسۇ،  ئبلالھٌٔ

لْضلمبًسٍن لْضلۇؾ پَلَد ئۇًىڭ ٗېطىوىؽب رَڭ وېلىسۇ، ثۇ  ئبلالھزىي

 هۇھَثجَرٌىڭ ئۇلۇؼلىمىٌىڭ ثىط هىؽبلٔ. 

زى٘بظ ـۇًٔ وۆضؼىزىپ ثېطىسۇؤ، هۇھَثجَرىَ ثېطىلگَى ثۇ ئىو –هېھطٓ 

 ،زٍل جبٗىٌٔ ربپمبًسائَگَض ٗبذفٔ وۆضۈؾ ئۇ رۇٗؽۇالضًىڭ ئَڭ ئبلى٘ؽٔ. 

ئىگىؽىٌىوۇ هۆرىۋٍض لىلىسۇ. ئَوؽىچَ ثْلؽبًسا، ئىگىؽىٌٔ ذبض لىلىسۇ. ئۇًٔ 

 زٍل جبٗىؽب ئىفلَروىگًَلَض ثبـمىالض رَضىپىسىي پبٗسىلىٌىسۇ. 

هۆرىۋٍض  ٗبذفٔ وۆضۈؾۋٍى رۇرۇؾ، وۆڭلٔ ٗۇهفبق ثْلۇؾ، ئۆظىٌٔ رۆ

لىلؽبى وىفىلَضزٍ رېپىلىسىؽبى پَظىلَد ثْلۇپ، ثۇًىڭ ئَوؽىچَ ثْلؽبى 

گبزاٗلىمىٌىڭ رَثىئىٖ ًَرىجىؽٔ.  ٗبذفٔ وۆضۈـزىىٔۋٍ وىجىط،  لۇقرَوَثجۇض
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ئبلالھ ئۇالضًٔ » رَضرىپ ثۇًىڭ ئَڭ گۈظٍل ئىپبزىؽٔ:  سىىٔوَضىؤ ئبَٗر

ئوىٌلَضگَ ۇٗبذفٔ وۆضىسۇ. ئۇالض ه لالھٌٔئبٗبذفٔ وۆضىسۇ، ئۇالضهۇ 

ـۇًساق، هۇرلَق ذبضلىك هًَىؽىٌٔ «. وۆٗۈهچبى، وبپىطالضؼب ـَپمَرىؽىع 

ثىلَى ثىطلَـؽَ،  ٗبذفٔ وۆضۈؾهۇ «ظىللَد ) ذبضلىك ( » ئىپبزىلَٗسىؽبى 

لبًبرلىٌىپ پَضۋاظ لىلىسۇ، ئىگىؽىٌٔ هۆرىۋٍض لىلىسۇ ۋٍ هَزھى٘لًَگَى 

ۇ. ذۇززٓ رۆۋًٍچىلىىىَ ئْذفبؾ ذبضلىمزىي پَظىلَد پَظىلَرىَ ئبٗلىٌىس

ئىگىؽىگَ ئبٗلىٌىسۇ. ـۇًساق ئَهَؼوۇ؟ پَؼلىه، ئۆظ ئبلسىؽب وَلگًَسٍ 

هۇھَثجَد  –وىفىٌٔ ٗىطگًَسۈضىسىؽبى ثىط ئَھۋال؛ ئۇ وۆڭۈلٌىڭ، هېھطٓ 

رۇپطىمٔ ثْلؽبى وۆڭۈلٌىڭ ٗېٌىؽب وَلگًَسٍ، ثىطزىٌال لبًبرلىٌىپ پَظىلَرىَ 

ۇ، رۆۋٍى + وۆڭۈل، ًَٗٔ ئۆظىٌٔ رۆۋٍى رۇرىسىؽبى ثىط ئبضرۇلچىلىممب ئبٗلىٌىس

ئبٗلىٌىسۇ. وَهزَضلىه لىلىسىؽبى َٗضزٍ وَهزَضلىه لىلوبؼلىك ئَؼلىسٍ 

پَؼلىه ثْلىسۇ. هۇئوىٌگَ لبضىزب وىجىطلىٌىؿ، ھبوبۋۇضلۇق لىلىؿ پَؼلىه 

 هۇھَثجَرزىي ْٗلؽۇًلۇق ٗبرىسۇ.  –ثْلۇپ، ئۇًىڭ رېگىسٍ هېھطٓ 

ًََ ئبَٗرٌىڭ زاۋاهىسىي ـۇًٔ وۆضىۋاالالٗوىعؤ، وبپىطالضؼب لبضـٔ ٗ

ٗبذفٔ . ٗبذفٔ وۆضۈؾوۆضؼىزىلگَى جَؼۇضلىك ۋٍ ـىجبئَرٌىڭ هًَجَؼىوۇ 

 َ،لىسۇ؟ ئَلۋٍرزلىپزبض لىلىسۇ. وىوٌىڭ رَضٍپزبضٓ ضٍئىٌؽبًٌٔ رَ وۆضۈؾ

 ٗبذفٔ وۆضگىٌىڭىعًىڭ رَضٍپزبضٓ ثْلىؽىع. ئَگَض ٗبذفٔ وۆضگىٌىڭىع،

زّؼزىڭىع ئبلالھ ثْلؽبى ثْلؽب، ؼىعهۇ ئبلالھ رَضٍپزبضٓ ) ھىعثۇلالھ ( 

ثْلىؽىع. ثۇ ئَھۋالسا، زّؼزىڭىعًىڭ زّؼزلىطىؽب زّؼذ، زۈـوًَلىطىگَ 

 زۈـوَى ثْلىؽىع. 

ٗبذفٔ وبپىطالض ئبلسىسا لْضلۇًچبق ۋٍ رْذۇ ٗۈضٍن ثْلۇـٌىڭ ؼَۋٍثىوۇ 

پَؼىَـلىه، ؼَۋٍثٔ  وېلىپ چىمىسۇ. ئَڭ ئېؽىط گبزاٗلىمىسىي وۆضۈؾ

لْضلۇًچبللىك. ٗىؽىٌچبللىؽبًسا، ؼۆٗۈؾ  ْٗلؽۇى ٗبذفٔ وۆضۈـزىي

 جَؼۇضلۇلزۇض. 

ؼلىىزىي، ٗبذفٔ وۆضٍلوَئَڭ ٗبذفىؽٔ ؼَى ثبـمب ًَضؼىسىي ئَهَغ، 

ؼۆٗوَؼلىىزىي لْضلمىي. ؼۆٗگۈًٔ جبٗىسا ئىفلىزَلوَؼلىىزىي، ھَض زٍضرىَ 

ٍپ لىلىپ ئىفلىزىفزىي لْضلمىي. ؼَۋ مبزاۋا ثْلؽبى ثۇ زّضىٌٔ ئۆلىۋېلىف

هًَجَؼٔ ئىالھىٖ ثْلؽبى ثىط رۇٗؽۇًٔ ذبرب ئىفمب  ٗبذفٔ وۆضۈـزىي ئىجبضٍد

وۆضىؽَى. هبًب ثۇ ًْلزىسا  ئبلالھٌٔئىفلَرىَى ۋالزىڭسا، لبضـٔ رَضىپىڭسٍ 

ئبلالھ لىعؼىٌىسۇ. ضٍؼۇلۇلالھزىي ًَلىل لىلىٌؽبًلىمٔ ثبٗبى لىلىٌؽبى ثىط 

) ثىي ئَثٔ ۋٍلمبغ ( ًىڭ وۈًسٍـلىىٔ ٗبهبى، هَى ؼبئبز » ذَۋٍضزٍ: 
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ڭ وۈًسٍـلىىٔ هًَسىٌوۇ ئبلالھٌىؼبئبزرىٌوۇ ثَوطٍن وۈًسٍـلىه لىلىوَى، 

 زېگَى. « ثَن وۈچلۈن 

وۈًلَٗسىؽبى، » ، ًَٗٔ «ؼَٗۇض » ڭ گۈظٍل ئىؽىولىطىسىي ثىطؼٔ ئبلالھٌى

ۇثۇثىَ٘د هًَىٌٔ ثىلسۈضىسۇ. ثًَسىٌىڭ ئۇلۇھىَ٘د ۋٍ ض« لىعؼىٌىسىؽبى 

ًْلزىؽىسا ثبـمىؽىسىي لىعؼىٌىفٔ ۋٍ چَرىَ ربضرىفٔ. پَلَد ئۆظٓ ئۈچۈى 

ٗبضىزىپ، ھَهوَ ًَضؼىٌٔ ثْٗؽۇًسۇضۇپ ثَضگَى ثًَسىؽىٌىڭ ئۆظىسىي 

ؼَٗطىٌٔ ٗبؤ ئۆظىگَ ثبـمىؽىٌٔ لْـۇپ ئىالھ لىلىۋېلىفٔ ) ـېطىه (ًٔ ثۇ 

ز ثْلؽبًلىمٔ ئۈچۈى، ۋٍزۇ ؼَۋٍپزىي ئَپۇ لىلوبٗسۇ. ؼَٗۇض ثْلؽبًلىمٔ

ثًَسىلىطىٌىڭ ثۇ ًْلزىسىىٔ ذبربلىمىٌٔ لَرىئىٖ ئَپۇ لىلوبٗسۇ،  ئۈچۈى،

ئۇًىڭسىي ثبـمب گۇًبھالضًٔ ئَپۇ لىلىسىؽبًلىمىٌٔ ئې٘زمبى ثْلؽىوۇ، لېىىي ثۇ 

 ) ـېطىه (ًٔ ئَپۇ لىلوبٗسىؽبًلىمىٌٔ ثىلسۈضهَوزَ. 

ۇد، ربؼۇد، ضٍثجٔ ضٍھوبًٌىڭ ثۇ ؼَٗطىزىگَ لبضـٔ، ئىٌؽبًٌىڭ ئۆظىگَ ث

 ئبلالھزىيجبًؽىع هَذلۇق، ئىسىئْلْگىَ٘، رېرٌىىب، لىؽمىؽٔ  –جبًلىك 

ؼَٗطىٌٔ ـېطىه لىلىفىٌٔ وَچۈضهَٗسۇ. وَچۈضهَٗال لبلوبؼزىي لبرزىك 

) ئىوبى ( ئۆضلَؾ ثْلۇپ، ثۇ ئبؼوبًالضًٔ ئېفىؿ،  هۇھَثجَدجبظاالٗسۇ. 

ؽىگَ ثْلؽبى ڭ ثًَسىئبلالھٌىظاهبى ۋٍ هبوبًٌٔ ھبلمىفزۇض. هبًب ثۇ 

 . هۇھَثجىزٔ

ذى٘بًَد لىلؽب،  هۇھَثجَرىَثًَسٍ ئۇًىڭؽب ـېطىه وَلزۈضۈؾ ثىلَى ثۇ 

ثۇ ئۇ ثًَسىٌىڭ ئبؼوبًسىي پبضـۇرؽىع چۈـۈـٔ زېگًَلىه ثْلۇپ، ثۇ 

ٗبذفٔ  چۈـۈـٌىڭ زٍھفىزىٌٔ ئىپبزىلَـىَ رىل ئبجىعلىك لىلىسۇ. ؼَٗطأً

ىسىگَى گۈظٍل ـَوىلسٍ ْٗلۇرۇپ لْٗؽبى وىفىٌىڭ ھبلىٌٔ ًېو وۆضۈـٌٔ

 ئىپبزىلىگَى:

 ظّض گۆًۈلسٍى زۈـوَ گۆوزَى زۈـوَزٍى ثَى ثىلىطىن،

 ٔ ؼۇلزبًساى زۈـَى لۇل پبضچبؼىٌساى پبضٍ ثۇل.لَلىپ

 َٗـوىؽٔ:

 ئېؽىط وۆڭۈلسىي لېلىؿ، وۆوزىي چۈـوَؼزىي هَى ثىلىوَى، 

 ٔ ؼۇلزبًسىي چۈـىَى لۇل پبضچىؽىسىي پبضچَ ربپ. لَلىپ

بؾ، ئىٌؽبى ئۆظ جىٌؽىسىي ثىطؼىٌٔ، ثۇرمب ئْذفبؾ ئۆظ ربؼۇرمب ئْذف

ۋٍ ربؼۇرمب ئْذفبٗسىؽبى ـَذؽٔ  ىفىٌىڭلْلٔ ثىلَى ٗبؼىؽبًٌٔ ٗبذفٔ وۆض

 –ھَۋٍؼىَ ئْذفبؾ ئْٕ  –ٗبؤ ضٍؼوىٖ ھْلْق هَضوَظلىطىٌٔ؛ ئبضظۇ 

لىلىۋېلىفٌىڭ « ضٍة » ذى٘بل، رۈظۈم، ؼىؽزېوب، ئىسىئْلْگىَ٘ ۋٍ ئېمىوالضًٔ 



 

 106 

پۈرۈى ئىٌؽبًالضؼب ذىزبپ لىلؽبى ۋٍ لبًساق ؼَظٍپلًَسۈضگًَلىىىٌٔ،  ئبلالھٌٔ

ئىٌؽبًٌٔ لْضلۇزىي ٗىلىىىسىي ربضرىپ رىزطىزىسىؽبى ثۇ ئبَٗرزىي 

 وۆضىۋاالالٗوىع:

ثبـمب هَثۇزًٔ ـېطىه لىلوىؽىي، ثْلوىؽب هبالهَد لىلىٌؽبى،  ئبلالھمب» 

« گَ ربـلىٌىؽَى ڭ ضٍھوىزىسىي ( لْؼالًؽبى ھبلسا جَھًٌََهئبلالھٌى) 

 (. 19ئىؽطا، ) 

ئۆهطىسٍ ثۇرمب ئىجبزٍد لىلىپ ثبلوىؽبى ۋٍ وې٘ىٌىٔ ھبٗبرىسىوۇ ئىجبزٍد 

لىلوبٗسىؽبًلىمٔ هۇرلَق ثْلؽبى ضٍؼۇلۇلالھ ًىڭ وۆڭلىٌٔ ؼبثىذ رۇرىفٔ 

هَؼلىه ئۈچۈى زاغ چۈـۈض هۇھَثجىزىگَئۈچۈى، رىلالضؼب زاؼزبى 

 –ؾ ئۇؼلۇثىٌىڭ لبرزىملىمٔ، هېھطٓ ئبگبھالًسۇضۇؾ ئىسٓ ثۇ. ئبگبھالًسۇضۇ

 هۇھَثجَرٌىڭوۇ چْڭلىمىٌٔ ًبهبَٗى لىلؽبًىسٓ. 

 

 

 ؾ؟ٗبذفٔ وۆضۈلبًساق  ۋٍ وىؤٌ

 

ئبلؽب رْؼطا جبۋاپ رېپىؿ ٗېزَضلىه ْثۇ ؼ« وىؤٌ ٗبذفٔ وۆضۈؾ؟ » 

ئبلىؽىوۇ رْؼطا جبۋاپ رېپىؿ ْؼ« وىن ًېوَ ئۈچۈى ؼۆٗىسۇ؟ » ثْلوبٗسۇ، 

ؽىگَ رْؼطا جبۋاپ ثېطىؿ وۇپبَٗ لىلؽبى ثْلؽب ئىسٓ، وېطٍن. ئَگَض ثىطىٌچى

ھېچمبچبى  ڭ ضٍة ئىىًَلىىىٌٔئبلالھٌىـَٗزبى لْؼالًسٓ لىلىٌوبٗززٔ. ئۇ 

ئبلالھ ٗبذفٔ وۆضگًٌَٔ ٗبذفٔ وۆضهىسٓ، زّؼذ  ئىٌىبض لىلوىسٓ. لېىىي

 ئبلالھٌٔرۇرمبًٌٔ زّؼذ رۇروىسٓ، ھَرزب ئۇًىڭ ) ئبزٍم (ؼب ھَؼَد لىلسٓ، 

 ي لىعؼبًسٓ. ئۇًىڭسى

ثۇ لىعؼىٌىؿ ثىلَى ثبـمىؽىٌٔ ئبضىالـزۇضىۋالوبٗلٔ. چۈًىٔ ئىىىىؽىٌىڭ 

» ؼَۋٍثٔ ئْذفىوبٗسۇ. ثۇًٔ ؼىع ئې٘زىپ ثېمىڭ. ـۇًساق، ثىلسىڭىع، ًَٗىال 

ثْلسٓ، هۇھَثجَد ؼَٗۇضًىڭ ؼَٗطىزىٌىڭ ؼَۋٍثٔ «.  ٗبذفٔ وۆضۈؾ

« ضٍلوَؼلىه ٗبذفٔ وۆ» ـَٗزبًٌىڭ لىعؼبًچۇللۇق لىلىفىٌىڭ ؼَۋٍثٔ 

 ثْلسٓ. ٗبذفٔ وۆضٍلوَؼلىه ھَؼَرٌىڭ ثبـمىچَ ئبرىلىفٔ، ذبالغ.

ئۇًٔ ٗبذفٔ وۆضۈؾ وۇپبَٗ لىلوبٗسۇ، ٗبذفٔ وۆضگىٌىٌٔ ئۇًىڭ ئۈچۈى 

ٗبذفٔ وۆضۈـىڭىع الظىن. ئۇ ٗبذفٔ وۆض زېگًٌَٔ ٗبذفٔ وۆضىفىڭىع وېطٍن. 
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ضلىلىك ئۇ ًېوىٌٔ، لبًچىلىه ٗبذفٔ وۆضىفىوىع وېطٍولىىىٌٔ ۋٍھىٖ ئب

وۆضؼىزىپ، چېگطاالض ثَلگىلَپ ثَضگَى. ثۇ چېگطاالضًٔ ٗبذفٔ ثىلىؿ ۋٍ 

ھبلمىپ ) ربجبۋۇظ لىلوبؼلىك ( وَروَؼلىه وېطٍن. ئبلالھ، هۇھَثجَرزىي 

ثبـمىالضؼب ھَؼؽَ ئبٗطىفىڭىعؼب لبضـٔ ئَهَغ. ٗېزَضؤ ثۇًىڭسا چَوزىي 

ھَؼؽَ ئېفىپ وَروَڭ. ؼۆٗگىڭىعًٔ رىعگىٌلَڭ، ًېوىگَ لبًچىلىه 

ئبٗطىفىڭىع الظىولىمىٌٔ ثىلىڭ. ؼۆٗگۈًىڭ ئىالھىٖ رَلؽىوبرىؽب لبضاپ 

 ثبلبٗلٔ:

ئَگَض ؼىلَضًىڭ ئبربڭالض، ئْؼۇللىطىڭالض، لېطىٌسىفىڭالض، » ئې٘زمىٌىٔ، 

رۇلمبًلىطىڭالض ) ھَهسٍ ئۇالضزىي ثبـمىالض (، ربپمبى  –ذْرۇًلىطىڭالض، ئۇضۇق 

ي لْضلمبى رىجبضىزىڭالض، ٗبذفٔ هبللىطىڭالض، ئبلوبٕ لېلىفىسى –پۇل 

ىسىي ۋٍ ضٍؼۇلڭ ئبلالھٌى، ئبلالھزىيوۆضىسىؽبى ئۆٗلىطىڭالض ؼىلَض ئۈچۈى 

ئبلالھ ْٗلىسا جىھبز لىلىفزىٌوۇ ؼۆٗۈهلۈن ثْلؽب ) ًَٗٔ ـۇالض ثىلَى ثْلۇپ 

، ئۇ ھبلسا ؼىلَض ربؤ ٗبضزٍم ثَضهىؽَڭالض ( ضٍؼۇلىؽبڭ ئبلالھٌىوېزىپ، 

ڭ ئبلالھٌىگۈچَ وۈرۈڭالض، ئبلالھ پبؼىك لَۋهٌٔ ) ًَٗٔ ڭ ئَهطٓ وَلئبلالھٌى

« چېگطىؽىسىي چىمىپ وَرىۈچىلَضًٔ ( ھىساَٗد لىلوبٗسۇ  –زىٌىٌىڭ چَن 

 (.  35رَۋثَ، ) 

زٍپ ثبـالٗسۇ ئبَٗد ۋٍ وىفىٌىڭ ئبلالھ، ئبلالھ ضٍؼۇلٔ ۋٍ « ئبربڭالض » 

ى ًَضؼىلَضًٔ؛ ئبلالھ ْٗلىسا جىھبزرىي رېرىوۇ ٗبذفٔ وۆضىفٔ هۇهىىي ثْلؽب

ئۆظىٌٔ ثۇ ئۈچ ئبـمزىي رْؼبپ لْٗىسىؽبى ثۇ رْؼبلالضًٔ ٗبؤ ؼۆٗگۈ 

ربضاظىؽىٌىڭ رىلىٌٔ ثىط رَضٍپىَ ئبؼسۇضۇؾ ئېھزىوبلٔ ثْلؽبى ًَضؼىلَضًٔ 

رَضرىپ ثىلَى ؼبًبـمب ثبـالٗسۇ. لۇضئبًٌىڭ رىلىسا، هَظوۇض ًَضؼىلَضًٔ 

لىلىفزىٌوۇ ثَوطٍن ٗبذفٔ ئبلالھ، ئبلالھ ضٍؼۇلٔ ۋٍ ئۇًىڭ ْٗلىسا جىھبز 

 وۆضۈؾ، پبؼىملىمٌىڭ ٗېزَضلىه زٍلىلٔ. 

ثۇ ئبَٗد ٗبذفٔ وۆضۈـزَ هۇۋاظىٌَرٌٔ لبًساق ؼبللىفىوىع وېطٍولىىىٌٔ 

ثىعگَ ئۆگىزىؿ ثىلَى ثىطگَ، ثۇ هۇۋاظىٌَرٌٔ ثۇظؼبًالضًٔ لْضلۇروبلزب. ئبلالھ 

لَضزىي ًَثى ٗۇلىطىسا رىلؽبى ئبلؽبى ئىؽوالضًٔ ئېوزىھبى ۋاؼزىؽٔ لىلىپ،

ئېوزىھبى ئبلسٓ. ئىجطاھىؤٌ زازىؽٔ ۋٍ ئْؼلٔ ثىلَى ؼىٌىسٓ. ًۇھٌٔ ئْؼلٔ 

ۋٍ ئبٗبلٔ ثىلَى ؼىٌىسٓ. لۇرٌٔ ئبٗبلٔ ثىلَى ئېوزىھبى لىلسٓ. ضٍؼۇلۇلالھٌٔ 

 هۈلىىٔ ثىلَى ؼىٌىسٓ.  –ٗېمىٌلىطٓ ثىلَى ئېوزىھبى لىلسٓ. ئَٗ٘ۇثٌٔ هبل 

ثْلؽۇى ( ثۇ ئېوزىھبًسىي ؼَلجىلىه ڭ ؼبالهٔ ئبلالھٌىلَض ) ًَثىثبضلىك 

ھبلسا ئۆرزٔ. ثَظىلىطٓ ئۈچۈى ثَلىىن ثىط ئبظ ئېؽىط وَلسٓ. ًۇھ ئْؼلٔ 
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ئۈچۈى، ضٍؼۇلۇلالھ ربؼىؽٔ ئَثۇ ربلىپ ئۈچۈى لبٗؽۇضزٓ. ئَهوب ًَرىجىسٍ 

ئىجطاھىن ثْؼۇظلىؽبى لْچمبض، رْؼطا ئبزضىؽزىي ئبٗطىلوىؽبى هۇھَثجَرىَ 

 لسٓ. ثېطىلگَى ثىط هۇوبپبد ثْ

رۇلمبًالض رىلؽب  –ًبظۇن ثىط ًْلزب ثبض: زازا، لېطىٌساؾ، ئبٗبل، ئۇضۇق 

ئېلىٌؽبى ثْلؽىوۇ، ئبًب رىلؽب ئېلىٌوىؽبى ثۇ ئبَٗرزَ. ئبرب هېھطٓ ـَضرلىه 

 هېھىط ثْلؽبًلىمزىي، ئبَٗرزَ زازا رىلؽب ئېلٌىپ ئبًب رىلؽب ئېلىٌوىؽبى.

ىفىسىؽبى هۇھَثجَد. زازا هېھطٓ وې٘ىي پَٗسا ثْلىسىؽبى، ًَٗٔ ئېط

هۇھَثجَد.  زازا  –ئۈهىزلَض ئَهَلگَ ئبـوىؽبًسا ؼبٗىپ ثْلىسۇ ثۇ هېھطٓ 

ثبلىؽىسىي ثىط ًَضؼىلَضًٔ وۈرىسۇ، ئۆظٓ ضىئبللىممب ئبٗالًسۇضالوىؽبى 

ًَضؼىلَضًٔ ثبلىؽىٌىڭ ئَهَلگَ ئبـۇضۇـىٌٔ ئبضظۇ لىلىسۇ، زازا هۇلَززٍغ 

بى ۋاضىػ زٍپ لبضىلىسۇ پَضظًٍذ. ثىلگَى ًَضؼىلَضًٔ هۇھبپىعٍد لىلىسىؽ

ثَظىسٍ زازا ظۆضۈض رېپىلؽب ثبلىؽىٌٔ ئبلالھ ۋٍ ئۇًىڭ ْٗلىسىي رْؼبٗسۇ. ئَگَض 

ٗۇلىطىسا رىلؽب ئېلىٌؽبى ئىفالضًىڭ ئَهَلگَ ئېفىفىؽب، ثبلىٌىڭ ئبلالھ ْٗلىسا 

ثْلىفٔ رْؼبلؽۇ ثْلؽبى ثْلؽب، زازا وۆظىٌىڭ ٗېفىؽب لبضىوبؼزىي ثبلىٌٔ ثۇ 

رْؼبٗسۇ. ثَظىسٍ ئۆظٓ ۋٍ ئَجسازٓ هۇلَززٍغ زٍپ ثىلگَى ْٗلسىي 

ًَضؼىلَض ئۈچۈى، ثبلىؽىٌٔ ئبلالھ ۋٍ ئبلالھ ضٍؼۇلىؽب لبضـٔ جَڭ 

هۇھَثجَرٌٔ  –لىلسۇضىسۇ. زازا، ثبلىؽٔ ثىلَى ئبضىؽىسىىٔ هېھطٓ 

هۇھَثجَد  –ئبضظۇلىطىٌىڭ ئَهَلگَ ئېفىفٔ ْٗلىسا ئىفلَروىؽَ، ئۇ ؼۆٗگۈ 

 ب ْٗلبٗسۇ.ئبجىعالٗسۇ، ھَرز

هۇھَثجىزٔ ئۇًىڭؽب ئْذفىوبٗسۇ. ئۇ لْلؽب وَلزۈضۈلگَى  –ئبًب هېھطٓ 

هۇھَثجَد. ثۇ هۇھَثجَرزَ  –ئَهَغ، ئَوؽىچَ ثېؽىفالًؽبى ثىط هېھطٓ 

ـَضد هَۋجۇد ثْلوبٗسۇ. ئبًب، زازىؽب ئْذفبؾ پَضظًٍزىسىي وۈرىَى ثىط 

َض ثىط لىؽىن هۇھَثجىزٌىڭ ئۇلٔ لىلوبٗسۇ. ئَگ –ًَضؼىلَضًٔ ئۆظ هېھطٓ 

 –ـَضرلَضًٔ ئْرزۇضىؽب لْٗؽبى ثْلؽب، ثۇ ـَضرلَض زازىٌىڭ هېھطٓ 

لىك ھېؽبثلىطٓ ؼَۋٍثىسىي ئَهَغ، ثَلىٔ «ئبرب » هۇھَثجىزىگَ ئْذفبؾ 

پۈرۈًلَٕ پَضظًٍزىٌىڭ ٗبذفىلىمىٌٔ ئبضظۇ لىلؽبًلىمٔ ئۈچۈى ثْلىسۇ. زازا 

ئۇ » ىڭىىسٍ ثْلؽب ئېؽىط رْذزبٗسۇ، ئبًىٌ« هَى » هۇھَثجىزىسٍ  –هېھطٓ 

 ئېؽىط رْذزبٗسۇ. « ) پَضظًٍذ ( 

ئبًب ئبڭلىك ٗبؤ ئبڭؽىع ھبلسا  –وۈًىوىعزٍ ًۇضؼۇى ئبرب 

ڭ ئبلالھٌى، ئبلالھزىيپَضظًٍزلىطىٌىڭ لبرىلىؽب ئبٗالًوبلزب. پَضظًٍزىٌٔ 

ثَوطٍن پَضظًٍزىٌٔ ٗبذفٔ وۆضهَوزَ.  ئبلالھزىيزىٌىسىي لىعؼبًوبلزب ۋٍ 
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 پَضظًٍزىسىي ئبظ ٗبذفٔ وۆضهَوزَ.   ئبلالھٌٔ هۇًسالچَ ئې٘زؽبق،

ئَلۋٍرزَ ؼَٗۇض ثْلؽبى ئبلالھ ثۇًىڭؽب ضاظٓ ثْلوبٗسۇ. ئبلالھ، پَلَد 

ئۆظٓ ئۈچۈى ٗبضارمبى ثىط ًَضؼىٌىڭ، ًََٗ ئۆظٓ ٗبضارمبى ثبـمب ثىط ًَضؼَ 

) هَذلۇق ( رَضىپىسىي ئۆظىگَ پىسا لىلىٌىفىؽب رْؼبلؽۇ ثْلىفىؽب، 

لىفىؽب ضاظٓ ثْلوبٗسۇ ۋٍ ئۇًٔ ئۇالضًىڭ لْلىسىي ئبلىسۇ. ثۇ لىعؼبًچۇللۇق لى

ئبضلىلىك ئۇًىڭ ھَلىمَرَى وىوگَ ئبئىذ ئىىًَلىىىٌٔ، هۇـۇًساق لبرزىك ثىط 

ئبًىالض  –ئبًىالضؼب ئَؼلىزىسۇ. ئبرب  –ئبگبھالًسۇضۇؾ ثىلَى ئبرب 

ن وۇ ثَوطٍئبلالھزىٌپَضظًٍزلىطىٌٔ ھَززىسىي ظى٘بزٍ ٗبذفٔ وۆضۈؾ، ھَرزب 

ٗبذفٔ وۆضۈؾ ئبضلىلىك ئۇالضؼب ظى٘بًىَـلىه لىلوبلزب. ثۇ ذبربلىمٌٔ ثَظىسٍ 

 –ئبٗبلالضهۇ ؼبزىط لىلوبلزب. ئَؼلىسٍ ئَض  –ئۆهۈضلۈن ثىط جۇپ ثْلؽبى ئَض 

ثىطٓ ثىلَى هۇؼبثىمىگَ چۈـىَى ئىىىٔ  –ئبٗبل، ئبلالھ ْٗلىسا ثىط 

ىسٍ ثۇ ْٗلؽب رًَھَضوَرچىگَ ئْذفبؾ ثْلىفٔ وېطٍن ئىسٓ. لېىىي، ثَظ

لْٗۇلؽبى رْؼبلالضؼب ئبٗلىٌىپ لبلىسۇ. ثۇ ؼَۋٍپزىي، ئبلالھ ئۇالضًىڭ 

هۇھَثجَرٌٔ وۆرۈضۋېزىسۇ. ـۇًىڭ ثىلَى ئۇالض  –ئبضىؽىؽب ؼبلؽبى هېھطٓ 

ھبالۋىزىٌىڭ  –ئبئىلىؽىٌٔ ئۆظ لْلٔ ثىلَى ۋٍٗطاى لىلىسۇ، ئبئىلىٌىڭ ھْظۇض 

 –ساق، ئبلالھ ؼبلؽبى هېھطٓ لېچىفىؽب ئۆظلىطٓ ؼَۋٍپ ثْلۇپ لبلىسۇ. ـۇً

هۇھَثجَد  –هۇھَثجَرٌٔ ... لېٌٔ ثۇ ئبَٗرٌٔ وۆضۈپ ثبلبٗلٔ، هېھطٓ 

 زٍپ ئبرىؽبى ئبَٗرٌٔ:« ئبَٗد » ) ٗبذفٔ وۆضۈؾ (ًٔ 

ئۈلپَد ئېلىفىڭالض ئۈچۈى  –ئۇًىڭ ئبَٗرلىطىسىي ثىطؼٔ، ئۇًؽٔ »  

ذْرۇى  –زا ) ئَض ؼىلَضًىڭ ئۆظ رىپىڭالضزىي ئبٗبلالضًٔ ٗبضىزىفٔ ۋٍ ئبضاڭالض

 (.  33ضۇم، « ) هۇھَثجَد ئْضًىزىفىسۇض  –ئبضىؽىسا  ( هېھطٓ 

ًٔ ئۇًىڭ «هۇھَثجَد  –هېھطٓ » ڭ ئبَٗرلىطىسىي ثىطٓ ثْلؽبى ئبلالھٌى

هۇھَثجَرٌىڭ ئىگىؽىگَ  –ْٗلىسا ئىفلىزىؿ رۇضؼبى َٗضزٍ، ئۇًٔ هېھطٓ 

ىلَضًىڭ ذبربلىمٔ، لبضـٔ ئىفلىزىفزىٌوۇ ئبضرۇق ھبهبلَرلىه ثْلوبٗسۇ. ئبئىل

ئۆظلىطىٌٔ ئبلسٓ ثىلَى ھَهطاھ، ئبًسىي ثًَسٍ زٍپ لبضىؽبًلىمٔ ثْلۇپ، 

پَضظًٍزلَضًىڭ ذبربلىمٔ ثْلؽب، ئۆظىٌٔ ئبلسٓ ثىلَى پَضظًٍذ، ئبًسىي ثًَسٍ 

زٍپ لبضىؽبًلىمٔ؛ ثۇ ئبلسٓ ثىلَى پَضظًٍذ، ئبًسىي ثًَسٍ زٍپ لبضاـزىي 

ؾ لىلوبلزب. ئَهوب ثۇ ئبلالھ ضاظٓ ئىجبضٍد ذبرب چۈـًَچَ، ئبرىالضًٔ ذْ

ثْلوبٗسىؽبى ثىط ئَھۋال. ثۇ هۇئوىٌلَض لىلوبؼىلىمٔ وېطٍن ثْلؽبى ثىط 

 هۇئبهىلَ:  

ـېطىه  ئبلالھمبؼَٗطى٘لَضًٔ  ئبلالھزىيئىٌؽبًالضزىي ثَظىلىطٓ » 
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ٗبذفٔ وۆضگًَسٍن ) زّؼذ رۇرمبًسٍن ( ٗبذفٔ  ئبلالھٌٔلىلىۋالىسۇ، 

ٗبذفٔ  ئبلالھٌٔ. هۇئوىٌلَض ھَهوىسىي ثَن وۆضىسۇ ) زّؼذ رۇرىسۇ (

 (.  334ثَلَضٍ، « ) وۆضىسۇ ) زّؼذ رۇرىسۇ (... 

ثْلؽبى ئېزىمبزٓ، جبھىلىَ٘د زٍۋضىسىىٔ  ئبلالھمبوۈًىوىع ئىٌؽبًلىطىٌىڭ 

ثْلؽبى ئېزىمبزىؽب هبھىَ٘د جَھَرزىي ئْذفبپ  ئبلالھمبهۇـطىىالضًىڭ 

بؼىۋىزىوىعًٔ ٗبذفٔ وۆضۈؾ لبلىسۇ. چۈًىٔ، ئبلالھ ثىلَى ثْلؽبى هۇً

ئَٕ ضٍثجىن، ؼبڭب » ئَهَغ، ئىھزى٘بجىوىع ثَلگىلَٗسۇ. چۈًىٔ، ئىٌؽبى 

ؼېٌٔ » زې٘ىفٌىڭ ئْضًىؽب « هۇھزبجوَى، چۈًىٔ ؼېٌٔ ٗبذفٔ وۆضىوَى 

 زېوَوزَ. « ٗبذفٔ وۆضىوَى، چۈًىٔ ؼبڭب ھبجىزىن ثبض 

ۇضىسۇ زٍپ ٗېمىٌالـز ئبلالھمبجبھىلىَ٘د زٍۋضىسٍ، هۇـطىىالض ئۆظىٌٔ 

زاۋا لىلؽبى ثۇرلىطىٌٔ ئۇضۇؾ، لَھَرچىلىه ۋٍ ٗۇلۇهلۇق وېؽَللىه ربضلبلؽبى 

ۋالىززب ئَؼلىفَرزٔ. ئۇ زٍضزلَضزىي ذبلىٖ ثْلؽبًسا، رۈًۈگۈى ئۆلگىسٍن 

ثْلۇپ ٗبلۋۇضؼبى ئىالھلىطىٌٔ ثۈگۈى ئۇًزۇپ، ھبٗبد لبٌٗىوىؽب وىطىپ 

ىۋارمبى وۈًىوىع ئىٌؽبًلىطىٌىڭ، ئىفىٌىسىؽبًلىمىٌٔ زاۋا لىل ئبلالھمبوېزَرزٔ. 

ضٍثجٔ ثىلَى ثْلؽبى هۇًبؼىۋىزٔ ثۇًىڭؽب ئْذفىوبٗۋاربهسۇ؟ ثۇ ذىل 

هۇًبؼىۋٍرٌىڭ ئۇلىسا، ٗبذفٔ وۆضۈؾ ئَهَغ، هۇھزبجلىك  ٗبروبٗۋاربهسۇ؟ 

وۈًىوىع ئىٌؽبًلىطىٌىڭ وۆڭلىٌٔ ئېچىپ، ئۇ ثېطىلىپ وَرىَى ًَضؼىلَض ئىچىسٍ 

رۇضىسىؽبًلىمىؽب لبضاپ ثېمىڭ. ھَرزب وۆڭلىگَ  ٗبضارمۇچٔ لبًچىٌچٔ ئْضۇًسا

 –ؼىؽسۇضؼبى ـۇ زۇً٘بلىك ًَضؼىلَض ئىچىسٍ، ضٍثجىگَ ئْضۇى ئبٗطىپ 

 ئبٗطىوىؽبًلىمىؽب لبضاپ ثېمىڭ.  

  

 

 «ثىط ـبهىٔ ضٍثجىن ٗبًسۇضىسۇ » 

 

هۇھَثجَد  ثېطىلگَى ًَضؼىوۇ ٗبؤ لْلؽب وَلزۈضۈلگَى  –هېھطٓ 

 ًَضؼىوۇ؟ 

زٍپ جبۋاپ ثېطىؿ هۇهىىي. ئىرالؼوۇ « ض ئىىىىؽٔ ھَ» ثۇ ؼۇئبلؽب 

ـۇًسالوۇ؟ ئىرالغ لۇضئبًسا ھَض ئىىىٔ ذىل هًَىسٍ ئىفلىزىلىسۇ: 

هۇذلىؽىي ) ئىرالؼمب ئېطىفىًَلَض (، هۇذالؼىي ) ئىرالغ ثېطىلگًَلَض (. 
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هۇھَثجَد ئَڭ ئىفًَچىلىه  –ئَلۋٍرزَ، ئبلالھ رَضىپىسىي ثېطىلگَى هېھطٓ 

 رَضٍپزَ ئۆظىٌٔ ئَوػ ئَرزۈضىسۇ. هَؼىلَى، ئىوبى جَھَرزَ:ثْلىسۇ. ثۇ ھَض 

لېىىي ئبلالھ ؼىلَضگَ ئىوبًٌٔ لىعؼىي ؼۆٗگۈظزٓ ۋٍ ئۇًٔ » ...  

زىلىڭالضزا وۆضوَم لىلسٓ، ؼىلَضگَ پىؽمىٌٔ، وۇـطىٌٔ ۋٍ گۇًبھٌٔ ٗبهبى 

ڭ پَظلٔ ۋٍ ًېوىزٔ ثىلَى رْؼطا ْٗلسا ئبلالھٌىوۆضؼَرزٔ، ئًََ ـۇالض 

 (. 7ھۇجۇضاد، « ) ضزۇض ثْلؽۇچىال

هۇھَثجَد ثۇ هًَىسٍ، ھىساَٗرٌىڭ ًََٗ ثىط ئىؽؤ. ثىط  –هېھطٓ 

ًَضؼىگَ ئىگَ ثْلۇؾ ثىلَى، ئىگَ ثْلؽبى ثىط ًَضؼىٌٔ ٗبذفٔ وۆضۈؾ 

ئبضىؽىسا پَضق ثْلىفٔ وېطٍن. ئىوبًٌٔ ؼۆٗۈؾ، ئىوبًلىك ثْلۇـزىي ئبضرۇق 

ڭ ئۈؼزىسٍ چىڭ رۇضىسۇ، ثْلؽب وېطٍن. ئىوبًٌٔ ؼۆٗىسىؽبى ثىط وىفٔ ئۇًى

ئۇًىڭ ئۈچۈى ھَض لبًساق پىساوبضلىمزىي ٗبًوبٗسۇ. ئىوبًٌٔ ؼۆٗۈؾ، ئىوبًٌىڭ 

زۈـوىٌٔ ثْلؽبى وۇپۇض، پىؽك، ئىؽ٘بًسىي ًَپطٍرلىٌىفٌٔ رَلَظظا لىلىسۇ. 

ئىوبًٌٔ ؼۆٗگۈظگَى ئبلالھ، ثۇًىڭ ًَرىجىؽىسٍ ثًَسىؽىٌٔ ئىوبى 

هۇھَثجَرٌىڭ  –السا، ًَپطٍد هېھطٓ زۈـوىٌىسىي ًَپطٍد لىلسۇضىسۇ. ثۇ ئَھۋ

 ثىط هَھؽۇلىؽب ئبٗلىٌىسۇ. 

پطىٌؽىپىؽب ئبؼبؼَى، ٗبذفٔ « ھَض ًَضؼَ ظىززٔ ثىلَى لبٗىن » 

وۆضهىگًٌَىڭ ًَپطٍد لىلىفٔ، ًَپطٍد لىلوبٗسىؽبًٌىڭ ٗبذفٔ وۆضىفىٌٔ 

رَؼَۋۋۇض لىلؽىلٔ ثْلوبٗسۇ. لېىىي، ًَپطٍرٌىڭ ھَللىك ثْلىفٔ ئۈچۈى، 

ثْلىفٔ وېطٍن. وۆضوَم لىلىؿ هَؼىلىؽىٌىڭ « بذفٔ وۆضۈؾ ٗ» ؼَۋٍثٔ 

ٗبذفٔ وۆضۈؾ ثىلَى ثىۋاؼزَ هۇًبؼىۋٍرلىه ئىىًَلىىىٌٔ ثۇ ئبَٗرزىي 

ثىلىۋاالالٗوىع. ئْث٘ېىذ ) ئىوبى (ًٔ ثېعٍپ گۈظٍل لىلىؿ َٗروَٗسۇ، 

ؼۈث٘ېىزىپٌىڭوۇ گۈظٍل ثْلىفٔ وېطٍن. رېرىوۇ چۈـىٌىفلىه لىلىپ ئې٘زؽبق، 

الزىوىعزا گۈظٍل ثْلىفٔ ئۈچۈى، رْؼطا ـَوىلسٍ ًَظٍض ربـلىفىوىع لبضىؽبى ۋ

وېطٍن. ـۇڭب ئبلالھ ئىوبًٌٔ وۆضوَم لىلؽبى ۋالىززب، ًَظٍض ؼېلىفمىوۇ ؼَل 

رۈظ، ئَگطىٌٔ  وىفىگَ لبضىوىؽبى. رْؼطا ـَوىلسٍ ًَظٍض ربـالًوىؽبًسا، وۆظ

سىؽبى لىلىپ رۈظًٔ ئَگطٓ لىلىپ وۆضؼىزىسۇ. ٗبهبًلىك وىفىٌٔ ٗىطگًَسۈضى

 وۆضؼىزىسىؽبى ًَظٍض رْؼطا ثْلؽبى ثْلىسۇ. ئبلالھ هبًب ثۇًٔ لىلىۋارىسۇ. 

هۇھَثجَرٌٔ ثَلگۈلىگۈچٔ ئبهىل لىلىپ  –ئىوبى ئۈچۈى هېھطٓ 

وۇپۇضًٔ » وۆضؼَرىَى لۇضئبى، وۇپۇض ئۈچۈًوۇ ئْذفبؾ ئۆلچَهٌٔ لْٗىسۇ: 

 ...«ٗبذفٔ وۆضۈؾ 

ىطىڭالض ئىوبًسىي وۇـطىٌٔ لېطىٌساـل ئَٕ هۇئوىٌلَض! ئَگَض ئبرىلىطىڭالض،» 
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وۆضؼَ ) وۇـطىسا هَھىَم رۇضؼب (، ئۇالضًٔ زّؼذ رۇروبڭالض.  ئبضرۇق

« ئىچىڭالضزىي وىولَضؤ، ئۇالضًٔ زّؼذ رۇرىسىىَى، ئۇالض ظالىوالضزۇض 

 (. 31رَۋثَ، ) 

لْؾ ئۆلچَهٌٔ رَثىئى٘زىگَ ئبٗالًسۇضىۋالؽبى وۈًىوىع ئىٌؽبًلىطٓ 

ارمبى لْضلۇًچلۇق ظىسزىَ٘رٌٔ ئْرزۇضىؽب لْٗؽبى ثۇ ئبَٗد، ثېفىسىي ئۆرىۈظىۋ

ھَلىمَرَى ئْهۇهى٘لىفىپ وَرىَى ثىط ئىىىٔ ٗۈظلىوىچىلىه ھَلمىسٍ 

رْذزىلىسۇ. ئىوبى ئې٘زمبًلىمىٌٔ زاۋا لىلؽبى ثْلؽىوۇ، ئىوبًؽب لبضـٔ وۇـطىٌٔ 

ٗبذفٔ وۆضگًَلَضًىڭ، وۇـطىٌٔ ھىوبَٗ لىلؽبًالضًىڭ، وۇـطىٌٔ هۇزاپىئَ 

لېطىٌساؾ ثْلىفىسىي لَرىئىٌَ٘ظٍض، ئىوبًٌٔ ٗبذفٔ  –لىلؽبًالضًىڭ زازا 

 وۆضگًَلَض رَضىپىسىي ۋٍلٔ ۋٍ زّؼذ رۇرۇلوبؼلىمٔ رَۋؼىَ٘ لىلىٌوبلزب. 

پَلَد ئىوبًٌٔ ٗبذفٔ وۆضۈپ، وۇـطىسىي ًَپطٍد لىلوبؼلىك ٗېزَضلىه 

طىٌىوۇ ثْلوبٗسۇ؛ ئىوبًلىمٌٔ ٗبذفٔ وۆضۈؾ، وبپىطًٔ ۋٍ ئۇالضًىڭ زّؼزلى

ٗبذفٔ وۆضهَؼلىه وېطٍن. ئۇالض ئىوبى ئې٘زمبًلىمىٌٔ زاۋا لىلؽبى 

ؼذ ثْاللوبٗسۇ، ۋٍلٔ رَلسىطزىوۇ، ئىوبًؽب ۋٍ ئىوبًلىك وىفىگَ زّ

ئىوبًلىك ثْلۇؾ وۇپبَٗ لىلوبٗسۇ، ئىوبًٌٔ ٗبذفٔ وۆضۈؾ  ثْاللوبٗسۇ. چۈًىٔ

ض، گۇًبھ ۋٍ وېطٍن. ثۇهۇ ٗېزَضلىه ثْلوبٗسۇ، ئۇًىڭ زۈـوىٌٔ ثْلؽبى ئىٌىب

ضٍؼۇلىؽب لبضـٔ چىمىفٌٔ ٗبذفٔ وۆضهَؼلىه وېطٍن. ظۇلوَد لبضاڭؽۇ ثىلَى 

 ثىطىگَ ئبضىالـزۇضىۋٍروَؼلىه الظىن.   –ْٗضۇللۇلٌٔ ثىط 

هۇھَثجَد ھَلمىسٍ رْذزىلىۋارمبًىسۇق. ئىلگىطٓ  –ثېطىلگَى هېھطٓ 

سىن. ڭ ئۆظىسىي پۈۋلىگَى ضّھمب ئْذفبرمبًىئبلالھٌىهۇھَثجَرٌٔ  –هېھطٓ 

ثىط پبضچَ ؼۈپىزىسٍ ثبٗبى  ئبلالھزىيرۆۋًٍسىىٔ ئبَٗرىَ لبضاڭ، ثَئٌَٗٔ 

 هۇھَثجَرٌٔ: –لىلىسۇ هېھطٓ 

هېٌىڭ وۆظ ئبلسىوسا ) ھىوبَٗم ئبؼزىسا ( رَضثى٘لىٌىفىڭ ) چْڭ » 

« لىلىٌىفىڭ ( ئۈچۈى، ؼبڭب هَى رَضٍپزىي ثْلؽبى هۇھَثجَرٌٔ ؼبلسىن 

 (. 19ربھب، ) 

ئبالھىسٍ ثىط هۇًبؼىۋٍد رَلَظظا  ٗبذفٔ وۆضۈؾثبض، ضّھ ھَض ئىٌؽبًسا 

 لىلىسۇ ۋٍ ئۇ ثَظٓ وىفىلَضزٍ ثْلىسۇ.

ئىٌؽبى ئىگَ ثْالالٗسىؽبى ئَڭ چْڭ ؼبئبزٍد، ئبلالھ رَضىپىسىي 

ثېطىلگَى ثىط هۇھَثجَرٌىڭ ئۆظىسٍ ثْلىفٔ. ثۇ هۇھَثجَرىَ ئىگَ 

ېطىلگَى ثىط ثْلؽۇچىالضًىڭ ئبالھىسىلىىلىطٓ، ًَٗٔ ئبلالھ رَضىپىسىي ث

 هۇھَثجَرىَ الٗىك ثْلۇؾ ـَضرلىطٓ هۇًساق وۆضؼىزىلگَى:
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ئىوبى ئې٘زمبى ۋٍ ٗبذفٔ ئَهَللَضًٔ لىلؽبًالض ئۈچۈى ئبلالھ » 

 (. 93هَضَٗم، « ) ھَلىمَرَى ) ئۇالضًىڭ زىللىطىسا ( هۇھَثجَد پَٗسا لىلىسۇ 

فٔ ڭ ٗبذئبلالھٌىثىط ًَضؼَ زىممىزىؤٌ ربضرزٔ،  لۇضئبًسا لََٗضزٍ 

وۆضىفٔ رىلؽب ئېلىٌؽبى ثْلؽب، ثۇ ئبَٗرزىىىسٍن ٗېٌىسا ضٍھوَد، هَؼپىطٍرزىي 

ڭ ئبلالھٌىهۇھَثجَد   –(. هېھطٓ  91ھۇز، ؛ 35ثۇضۇج، ؼۆظ لىلىٌىسۇ ) 

 –ضٍھوىزٔ ئىچىسٍ ئَڭ ئبلسىٌمٔ لبربضزا رۇضىسۇ. ثۇ ؼَۋٍپزىي، هېھطٓ 

 مٌٔ ثىلسۈضىسۇ. هۇھَثجَرزىي هَھطۇم ثْلۇؾ، ضٍھوَرزىي هَھطۇم ثْلؽبًلى

ىزٔ. هۇھَثجَد رىٌچلىك ثْلۇپ، ئبهبًلىمٌىڭ ئَڭ چْڭ وبپبل –هېھطٓ 

ٌىڭ ثىط وبپبلىزٔ ثْلىفٔ وېطٍن. هبًب ثۇ هۇھَثجَر –ئَلۋٍرزَ، هېھطٓ 

 وبپبلَرٌٔ ضٍثجىوىع ثېطىسۇ:

ئبلالھ هۇئوىٌلَضًىڭ زىللىطىٌٔ هۇھَثجَد ثىلَى ثىطلَـزۈضزٓ. ؼَى » 

لىمٌٔ ؼَضپ لىلىپوۇ ئۇالضًىڭ زىللىطىٌٔ َٗض ٗۈظىسىىٔ پۈرۈى ثبٗ

 (. 31ئًَفبل، « ) ثىطلَـزۈضٍلوَٗززىڭ؛ لېىىي ئبلالھ ئۇالضًٔ ئىٌبق لىلسٓ 

وۆڭۈل پَضهبى ئبڭلىوبٗسۇ ۋٍ هۇھَثجَد رېرٔ ثبظاضؼب چۈـۈپ لبلوىسٓ.  

 –ثىطىٌٔ لبًچَ پۇل ثَضؼىڭىع ٗبذفٔ وۆضٍض؟ ٗبؤ ثىط  -ئىىىٔ ئىٌؽبى ثىط 

وۆضگَى ئىىىٔ ئىٌؽبى لبًچىلىه ثىط ًَضؼَ ثَضؼَ ثىطىٌٔ ٗبذفٔ 

ٌىڭ ۋٍ ئۇًىڭ ئَڭ ـَضٍپلىه لَلىپهۇھَثجىزىٌٔ رَضن لىالض؟ ثبھبؼٔ لبًچَ 

 هۇھَثجَرٌىڭ؟ –هېۋىؽٔ ثْلؽبى هېھطٓ 

وۆڭۈللَضگَ گَپ ئبڭلىزىسىؽبى ؼۇلزبى ۋٍ پَضهبى ئَهَغ، پَلَد ئۇ 

هۇلَللىجۇل » ؼۈپىزٔ زۇض. ئۇًىڭ ثىط ۆڭۈللَضًىڭ ؼبھىجٔ ثْلؽبى ئبلالھو

 –ئَگَض ئۇ وۆڭۈللَضگَ هېھطٓ «. لَضًٔ ئۆضۈپ رۇضؼۇچٔ ( لَلىپلۇلۇة ) 

هۇھَثجَد ئْرىٌٔ رۇربـزۇضؼبى ثْلؽب، پۈرۈى زۇً٘ب ثىط ثْلؽبى رَلسىطزىوۇ 

 ئۇ ئْرٌٔ ئۆچۈضٍلوَٗسۇ. ـبئىطهۇ ـۇًساق زٍٗسۇ ئَهَؼوۇ:

 ثىط ـَهبؤ هَۋال ٗبلب ئۈـلَهَولَ ؼۆًوَظ، 

 ٔ:َٗـوىؽ

 ثىط ٗبلمۇًىٔ ضٍثجىن رۇربـزۇضؼبى پۈۋلَؾ ثىلَى ئۆچوَغ.

 

 ئىَ٘دهۇھَثجَرىَ رْلؽبى جَه –هېھطٓ 

ئۆظ ۋالزىسا ؼىلَض ئۆظ ئبضا زۈـوَى ئىسىڭالض، ئبلالھ زىلىڭالضًٔ » 

ڭ ًېوىزٔ ثىلَى ئۆظئبضا لېطىٌساؾ ثْلسۇڭالض، ؼىلَض ئبلالھٌىثىطلَـزۈضزٓ، 
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هۇھَثجَد  –ئىسىڭالض، ئبلالھ ؼىلَضًٔ ) هېھطٓ زّظاخ چۇلۇضىٌىڭ گىطۋىىىسٍ 

« ثېؽٔ ثىلَى لۇضۇلؽبى ثىط جبهبئَرىَ لْـۇپ ( ئۇًىڭسىي لۇرمۇظزٓ 

 (.  311ئبلىئىوطاى، ) 

زّظاخ » ـَپمَرؽىعلىىٌىڭ ئىالھٔ رىلسىىٔ رَؼۋىطٓ  –هېھطٓ 

ثۇ ـۇًساق ئَھۋالىٔ، ٗېطىن لَزٍم «. چۇلۇضىٌىڭ گىطۋىىىسٍ ثْلۇؾ 

ىڭىعًٔ ٗبلؽۇظلۇق ۋٍ ـَپمَرؽىعلىه گىطۋٍولىطىسٍ ربپىؽىع. ثبؼؽىڭىع ئۆظ

هۇھَثجَرٌىڭ  –ڭ ضٍھوىزٔ ثىلَى ٗبلؽۇظلۇلزىي لۇرۇلۇپ، هېھطٓ ئبلالھٌى

 رَهىٌٔ رېزىسىڭىع.

« ثبـمىالض » هۇھَثجَرٌىڭ ۋاظوَچىىلٔ ثْلوبٗسىؽبى ئبهىلىٌىڭ  –هېھطٓ 

ىسۇق. ئَڭ چْڭ ئىىًَلىىىٌٔ ثۇ رېوىٌٔ ثبـلىؽبًسا رىلؽب ئېلىپ ئۆرىًَ

 –ئىجزىوبئىٖ ضٍھوَد ثْلؽبى ئۈلپَد ) وَلىوَ هًَىؽٔ جَھَرزىي ثىط 

ثىطىگَ ئۆرىۈظۈؾ، ئبضىلىمزىىٔ ثْـلۇلٌٔ رْلسۇضۇؾ زېگًَلىه ثْلىسۇ. 

هۇھَثجىزٔ (ًىڭ  –ىگَ ئبلالھ ؼبلؽبى لېطىٌساـلىك هېھطٓ لَلىپئىٌؽبًالضًىڭ 

ىطلىىزَ پې٘ىفىؿ، ًَٗٔ ئبلسىٌمٔ ـَضرٔ ًېوَ ثىلَهؽىع؟ ثىطگَ ثْلۇؾ، ث

جَهبزاد ) جبًؽىعالض ( ئَهَغ، جبهبئَد ثْلۇؾ. هَظوۇض ئبَٗرٌىڭ ثبؾ 

 لىؽوىٌٔ ئْلۇٗلٔ:

ڭ زىٌىؽب ( هَھىَم ئبلالھٌىڭ ئبؼبهچىؽىؽب ) ًَٗٔ ئبلالھٌىھَهوىڭالض » 

ڭ ؼىلَضگَ ثَضگَى ًېوىزىٌٔ ئبلالھٌىٗېپىفىڭالض، ئبٗطىلوبڭالض ) ثۆلۈًوَڭالض (، 

 (.   311ئبلىئىوطاى،  « )ئَؼلَڭالض 

ـۇًساق، ئبلالھ ثىعًٔ ئَؼلَـىَ ثۇٗطىؽبى ًېوَرٌىڭ ئۈلپَد ئىىًَلىىىٌٔ 

هۇھَثجَد ًېوىزىٌىڭ ـۈوطىؽٔ، ئبلسٓ  –ئبَٗرٌىڭ ئبذىطىسا وۆضزۇق. هېھطٓ 

هۇھَثجَرزَ ئىززىپبللىمٌىڭ ـَوىللىٌىفٔ ثْلۇپ، ھېچىىن  –ثىلَى هېھطٓ 

 ٍ ئىززىپبللىمزىي ئېؽىع ئبچبلوبٗسۇ. هۇھَثجَد ثْلوىؽبى َٗضز –هېھطٓ 

هۇھَثجَد ثىط َٗضگَ جَم لىلؽبى، ئۈلپَد ئىؽىولىه  –جبهبئَد، هېھطٓ 

ٗۈضٍن زۆلىزىٌٔ لۇضالؽبى ئىٌؽبًالض رْپٔ ثْلۇپ، ٗۈضٍولىطىٌٔ رَڭ ثَھطىوبى 

ثىطىٌىڭ  –لىلؽبى، ئۈلپَد وىولىىٔ ثىلَى ْٗلرزٔ، ربهْژًىؽىع ھبلسا ثىط 

َضوىي ؼبٗبھَد لىالالٗسىؽبى وىفىلَضزىي رَـىىل زۇً٘بؼىؽب ئ لَلىپ

لىلىٌؽبى ثىطلىه. ئۈهوَد، هبًب ثۇ وفىلَض رْپٔ ـَوىللًَسۈضگَى 

ثۇًساق ثىط رْپٌىڭ ئَظالىطٓ، ٗۈضٍن هَهلىىَرلىطىسٍ ئْو٘بًۇؼٌىڭ ئىؽؤ. 

هۇھَثجَد ثىلَى رْلؽبى  –هۇھَثجَرٌٔ رَذزىَ چىمبضؼبى ثْلىسۇ. هېھطٓ 

ثىطىٌىڭ وۆڭلىٌٔ، ھبٗبد زېڭىعىسا چىممبى  –فىلَض ثىط وىفىلَض رْپىسا، وى
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چبپمۇًؽب لبضـٔ ثىرَرَض هبوبى، پۇذزب پبًبھگبھ،  –ٗبؤ چىمىسىؽبى ثْضاى 

 ثَضىىَرلىه ثىط زالسا جبٕ زٍپ ثىلىسۇ. 

وىفىٌىڭ ضٍلىجٔ ئَهَغ، ئَوؽىچَ وىفٔ  –ثۇ جبهبئَرزَ وىفٔ 

ىؽىطٓ جًٌََرىَ هۇھَثجَد ئى –وىفىٌىڭ جًٌَىزٔ ثْلىسۇ. هېھطٓ 

ئبٗالًسۇضؼبى ٗۈضٍولىطىسٍ ئۆظ ئبضا هېھوبى ثْالالٗسۇ. ثۇ ـۇًساق ثىط 

هۇھَثجَد ؼېزىلىسۇ، ربضاظىلىطىسا ئبلالھ  –ٗۈضٍوىٔ، ثبظاضلىطىسا هېھطٓ 

 –ضاظىلىمٔ ئۈچۈى ٗبذفٔ وۆضۈؾ ربضرىلىسۇ، ثۇالض پۇل ثىلَى ئَهَغ هېھطٓ 

َثجَرٌىڭ ثَزىلٔ ٗبذفٔ وۆضۈؾ هۇھ -هۇھَثجَد ثىلَى ؼېزىۋېلىٌىسۇ. هېھطٓ

 ثىطٓ ئۈچۈى پىسا لىلىسۇ.  –هۇھَثجىزىٌٔ ثىط  –ثْلىسۇ. هېھطٓ 

ؼب ٗېڭٔ ًبظىل «ئىٌؽبى » ثۇ رْپٌىڭ وىفىلىطٓ رًْۇـمبى ھَض ٗېڭٔ 

 ثْلؽبى ثىط ئبَٗرزَن هۇئبهىلَ لىلىسۇ. 

هۇھَثجَد رْپىٌىڭ ئَظالىطٓ ٗۈضىىىٌىڭ ضّلىٌٔ ئْثساى ثىلىسۇ.  –هېھطٓ 

 –ٗبزضّ ئېٌىطگىَ٘ هَضوىعىسٍن ئىفلىزىسۇ. هَؼىلىلىطىٌٔ هېھطٓ  ئۇًٔ

هۇھَثجَرزىي،  –هۇھَثجَد ثىلَى ھَل لىلىسۇ. ئۆظ ئبضا ؼَۋؼبلىطٓ هېھطٓ 

هۇھَثجىزىٌٔ  –رَؼزَولىطٓ ـَپمَرزىي ثْلىسۇ. ئبالھىسٍ ئَھۋالالضزا هېھطٓ 

ئېفىپ  پۈرۈًلَٕ ئۈظهَٗسۇ، زىممَد ثىلَى ئىؿ لىلىسۇ. ثۇهۇ ئۈچ وۈًسىي

 وَروَٗسۇ. 

ئۇضىفٔ ظۆضۈض ثْلۇپ لبلؽب، ًَپطٍد لىلؽبًلىمٔ ئۈچۈى ئَهَغ، ٗبذفٔ 

ثىطىٌٔ رًَعىلىطىگَ لْٗۇپ ؼېزىپ  –وۆضگًَلىىٔ ئۈچۈى لْل رَوىۈظىسۇ. ثىط 

 رۈگَروَٗسۇ، وۆڭۈل رۇپطاللىطىؽب رېطىپ، ئۇ هۇًجَد رۇپطالزب وۆپَٗزىسۇ. 

َلَضزٍ هۇًساق ذَد ٗېعىلؽبى هۇھَثجَد رْپىسا ئېؽىلؽبى لَۋھ –هېھطٓ 

 ثْلىسۇ:

ثىطىڭالضًٔ ٗبذفٔ وۆضهىگىچَ هۇئوىي  –ئبلالھ ثىلَى لَؼَهىٔ، ثىط » 

ثۇذبضٓ، « ) ثْاللوبٗؽىلَض، ئىوبى ئې٘زوىؽىچَ جًٌََرىَ وىطٍلوَٗؽىلَض 

 ئىوبى (.

هۇھَثجَد ئۇؼزبظٓ، ؼبھبثىلىطىؽب  –ثۇ ؼۆظًىڭ ئىگىؽٔ ثْلؽبى هېھطٓ 

هۇھَثجَد ھَلمىسٍ زٍضغ ثېطٍرزٔ. ثىط وۈًٔ ھَظضىزٔ  –پبد هېھطٓ  –پبد 

زېگىچَ ئۇًىڭ ٗۈضىىىگَ هېھطٓ « ئَهسٓ ثْلسٓ » ئۆهَضًىڭ لْلىٌٔ رۇرۇپ، 

 هۇھَثجَد ئبلزۇضؼبًىسٓ ) هۇؼلىن (.  –

لَضًىڭ ۋٍ ئۇالضًىڭ هىطاؼىؽب ۋاضىؽلىك لىلؽبًالضًىڭ، زٍۋٍرلىطٓ ًَثى

 –ًَضؼىؽٔ پَلَد هېھطٓ  ئۈچۈى ذىزبپ لىلىٌؽۇچىؽىسىي رَلَپ لىلؽبى
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 هۇھَثجَد ئىسٓ.

 –ًَثىلَضًىڭ، زٍۋىزٔ ئۈچۈى ثىط ھَق رَلَپ لىلوىؽبًلىمٔ لۇضئبًسا پبد 

پبد رَوطاضلىٌىسۇ. چۈًىٔ، هبززىٖ ربهبؼٔ ثْلوىؽبى ثىط پبئبلىَ٘د، 

لَض ئىٌؽبًالضًٔ زٍۋٍد ًَثىپىساوبضلىك ۋٍ ؼَهىوىَ٘رٌىڭ ئَڭ چْڭ ئىؽپبرٔ. 

ىٖ ئىىًَلىىىٌٔ وىفىلَضگَ ئَؼلىزىؿ ئۈچۈى، ئۇالضزىي لىلؽبى ئىفزب ؼَهىو

وۈرىسىؽبًلىمىٌٔ  ئبلالھزىيھېچمبًساق ھَق ئبلوىؽبًلىمىٌٔ، ئَجىطًٔ پَلَد 

 پبد رَوىزلَپ رۇضؼبى. –پبد 

ثۇ ذىعهَرلَض ئۈچۈى ئىٌؽبًالضزىي پَلَد ثىط ًَضؼىٌٔ ؼْضىفىؽب 

َ رَلَپ لىلىفٔ ئَهَغ، ئَوؽىچ« ضۇذؽَد لىلىٌؽبى » ضۇذؽَد لىلىٌؽبى. 

ئبلالھ رَضىپىسىي رَۋؼىَ٘ لىلىٌؽبى ۋٍ رَـۋىك لىلىٌؽبى، ثۇ ئېلىفىؽب 

رېگىفلىه ثىط ھَق زٍپ لبضالؽبى. ئۇ ًَضؼَ ًېوَ؟ رَذوىي لىلؽىٌىڭىعزٍن 

 «:هۇھَثجَد  –هېھطٓ » ًَٗىال 

رَثلىػ لىلؽبًلىمىوؽب ؼىلَضزىي ھَق رَلَپ لىلوبٗوَى، پَلَد هېٌٔ » 

زېگىي « هۇھَثجَرزَ ثْلىفىڭالضًٔ رىلَٗوَى  –ضًٔ، هېھطٓ ٗبذفٔ وۆضىفىڭال

 (. 31ـۇضا، ) 

ٗبذفٔ وۆضۈؾ لبٌٗىفىؿ ثْلۇپ، ئىٌؽبًالضًىڭ ثىللَ ثْلىفىٌىڭ ؼَۋٍثٔ 

 –هۇھَثجَد ثْلؽب، ئۇ ثىللَ ثْلۇـٌىڭ ئۆهطىوۇ هېھطٓ  –هېھطٓ 

هۇھَثجَرٌىڭ ئۆهطٓ ثىلَى رَڭ ثْلىسۇ. ٗبذفٔ وۆضۈؾ، ۋٍھسٍد 

 ًىڭ زٍل ئۆظٓ.) ثىطلىه (

ٗبذفٔ وۆضىسىؽبى وىفٔ، جبهبئَد زٍضٗبؼىؽب لۇٗۇلؽبى ثىط لَرطٍ ؼۇ 

ثْلۇـٌٔ ذبلىؽبى وىفٔ زېگًَلىه ثْلىسۇ. ئۇ وۆپلىه ئىچىسٍ ْٗق ثْلۇپ 

وَروَٗسۇ، ٗبلؽۇظ وۆپىَ لْـۇلۇؾ ئبضلىلىك وۆپلىه ئىچىسٍ هَۋجۇد 

ثېلىك وۆلسٍ ثْلىسۇ، ئۆظٓ ثىلَى ئْذفبـالضًىڭ ئىچىسٍ ئۆظىٌٔ ربپىسۇ. 

هۇھَثجَد زٍضٗبلىطٓ ئۈهوَد  –ثېمىلىسۇ، ـۇًساق ئَهَؼوۇ؟ ئۇ هېھطٓ 

ئْو٘بًۇؼىؽب لْـۇلىسۇ. ئۇ ئْو٘بًۇؼزب ثىط ربهچَ ًېوَ ثْلىسۇ زٍهؽىع؟ ئىؿ 

ؼىع زېگًَسٍن ئۇًساق ئبززٓ ئَهَغ. ئۇ ـۇًساق ثىط ربهچىىٔ، ۋالزٔ 

 ٌٔ رْـۇٗسۇ. وَلؽَ ثبؼطىسا پۈرۈى ئْو٘بًۇؼٌٔ، ًَٗٔ پۈرۈى ئۈهوَر

  ٗبذفٔ وۆضۈؾ وۆپَٗزىؿ، ئبـۇضۇؾ، پَٗسا لىلىؿ زېگًَلىه ثْلىسۇ.

پۇلؽب ئبٗالًسۇضؼبى؛ پَظىلَرٌٔ ئبؼبغ لىلؽبى ثىط  هۇھَثجَرٌٔ -هېھطٓ 

» ئَذاللٌٔ ٗىمىپ، پَٗسا لىلىؿ ۋٍ ئىؽزىوبل لىلىؿ ئبؼبغ لىلىٌؽبى ثىط 

ىك، ؼَهىوىَ٘رىَ هۇھَثجَد، پىساوبضل –ًٔ زٍؼؽَرىَى؛  هېھطٓ «ق ئَذال
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ئْذفبؾ گۈظٍل پَظىلَرلَضًىڭ ئْضًىؽب، ضى٘ب ۋٍ ٗۈظؼىعلىىٌٔ ئبؼبغ لىلؽبى 

 زىپلْهبرى٘ىٌٔ زٍؼؽَرىَى وبپىزبلىعهسٍن ثىط رۈظۈم وېلىپ ثبلوىؽبًىسٓ. 

ئېالى ۋٍ رَـۋىمبرٌٔ ئبؼبغ لىلؽبى ثۈگۈًىٔ زۇً٘ب ؼىؽزېوىؽٔ، هېھطٓ 

 -ثْلوبٗسىؽبى لىووَد  هۇھَثجَرىَ ئْذفبؾ پۇلؽب ئبٗالًسۇضؼىلٔ –

لبضاـالضًىڭ زۈـوىٌٔ. ئۇًٔ ثۇظؼۇًچلىممب ئۇچطىزىفٌٔ، ثۇًٔ لىاللوىؽب، 

 ئۆظگَضرىۋېزىفٌٔ هَلؽَد لىلىسۇ. 

هۇھَثجَرٌٔ ْٗلبرمىلٔ ثْلوبٗسۇ.  –ئۇًٔ ْٗلىزبلوبٗسۇ. چۈًىٔ، هېھطٓ 

هۇھَثجَرٌٔ ثۇظؼۇًچىلىممب ئۇچطىزىپ،  –لېىىي، ئىىىىٌجىؽىسٍ، ًَٗٔ هېھطٓ 

بلؽبى ؼۆٗگىلَضًٔ ھَض ذىل ۋاؼزىلَض ثىلَى رَـۋىك لىلىپ ؼېزىفزب ٗ

هۇۋٍپپَلىَ٘د لبظاًسٓ. پبھىفَ، ظىٌب، ثۇرپَضٍؼزلىىٌىڭ ئىؽوىٌٔ ئبـك ۋٍ 

ٌٔ، ٗبذفٔ وۆضۈـؼًَئَد زٍپ لْٗۇـمب هۇۋٍپپَق ثْلسٓ. ثۇ ئبضلىلىك 

ثىجبھب ئىؽزىوبلؽب لْالٗلىك ثىط ًَضؼىگَ ئبٗالًسۇضۇپ لْٗسٓ. ئىٌؽبًىَ٘رٌىڭ 

ٌٔ ثبـمىالضًٔ لۇل ٗبذفٔ وۆضۈـلىطىسىي ثىطٓ ثْلؽبى لبضاـ -لىووَد 

 لىلىسىؽبى ۋاؼزَ ؼۈپىزىسٍ ئىفلَرىىلٔ ثْلىسىؽبى ھبلؽب چۈـۈضۈپ لْٗسٓ.

  

 ) وْض هۇھَثجَد ( ذبھىؿ - ًَٔپؽ

ئَضوىٌلىىٌىڭ ئَڭ ٗۇلىطٓ پَللىؽٔ.  ٗبذفٔ وۆضۈؾ، ئَهَلىَ٘رزَ

بى رۇٗؽۇًٔ هۇھَثجَد زېگىلٔ ثْلوبٗسۇ، ئۇًٔ ئىٌؽبًٌٔ هَھىۇم لىلىپ لْٗؽ

 ذۇهبض زٍٗوىع.

ثىطىگَ ئبضىالـزۇضۇپ لْٗوبؼلىك وېطٍن. ٗبذفٔ  –ثۇ ئىىىىؽىٌٔ ثىط 

ثىطىسىي پۈرۈًلَٕ پَضللىٌىپ رۇضىسۇ. ٗبذفٔ  –وۆضۈؾ ثىلَى ذۇهبض ثىط 

وۆضۈؾ ثىط ًَضؼىٌىڭ ئىچىسٍ هَۋجۇد ثْلۇؾ ثْلۇپ، ذۇهبض ثىط ًَضؼىگَ 

ثىط ؼَلگَ، ًَٗٔ ېزىؿ، لْـۇلۇپ وېزىفٌٔ وۆضؼىزىسۇ. ثېطىلىپ و

 وۆپچىلىىىَ لْـۇلۇپ وېزىؿ، ـبهبلؽب ئَگىفىپ ثىللَ وَرىًَسٍن... 

ٗبذفٔ وۆضۈؾ وىفىٌٔ ھۆض لىلىسۇ، ثېطىلىپ وېزىؿ وىفىٌٔ ئَؼىط 

لىلىسۇ. ثېطىلىپ وېزىفىٌٔ ٗبذفٔ وۆضۈؾ زٍپ ئْٗالپ لبلؽبًالضؼب 

ۇضؼبى، ئىطازىڭىعىگَ پۇضؼَد ثَضهَٕ ئۇًٔ : ؼىعًٔ رىعگىٌلَپ رىٔزٍٗوًَ

ئَؼىط لىلىۋالؽبى، ئَلىلڭىعًىڭ ٗۈگىٌىٌٔ چبڭگىلىؽب وىطگۈظىۋالؽبى، ؼىعًٔ 

ثىط ٗبۋاؾ وبلىسٍن ذبلىؽبى رَضٍپىَ ٗۆرىلَٗسىؽبى ًَضؼَ، ؼىعچَ ئَڭ چْڭ 

 ئَضوىٌلىه ثْلؽبى هۇھَثجَد ثْلىفٔ هۇهىىٌوۇ؟
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، ثىط وىفٔ ئۆظٓ وۆًۈپ ھَۋٍغ ثىط ذىل ئبزٍرلىٌىپ لېلىؿ ثْلۇپ

ثېطىلىپ » لبلؽبى ًَضؼىٌٔ ٗبذفٔ وۆضىسىؽبًلىمىٌٔ ئې٘زمبى ثْلؽب، هَى ثۇًٔ 

زٍپ چۈـىٌىوَى ۋٍ ئۇًٔ ذۇهبضًٔ هۇھَثجَد زٍپ ئْٗالپ «  وېزىؿ، ذۇهبض 

لبپزۇ زٍپ ذۇالؼَ چىمىطىوَى. ثۇ ذۇهبض ھَض زائىن ئْذفبؾ ـَوىلسٍ 

 ـَوىلسٍ وۆضۈلىسۇ.  ئْرزۇضىؽب چىموبٗسۇ، ئْذفبؾ ثْلوىؽبى

ئبٗبل ٗبؤ ئَض وىفٔ، ئۆظىٌٔ ئَؼىط ئېلىپ پىفىسىي ؼۆضٍپ هبڭؽبى  

ًَضؼىٌىڭ ئىؽوىٌٔ ئبـك زٍپ ئبربـزىي ظّللىٌىسۇ. ھَلىمىٖ ئبـمٌىڭ، ؼبپ 

ؼۆٗگۈًىڭ ـۆھطىزىسىي هۇـۇًساق پبٗسىلىٌىسۇ. ھبلجۇؤ، ثۇ ئبـك ئَهَغ، 

ٖ ئبـك ئىٌؽبًٌٔ ئۆظ ھَۋٍؼٌىڭ زٍل ئۆظٓ. چۈًىٔ، ھَلىمى –ھبۋاٗٔ 

رىپىٌىڭ لْلىؽب ئْٗۇًچبق لىلىپ ثَضهَٗسۇ، ئَوؽىچَ ئىٌؽبًؽب ئَضوىٌلىه 

 هۇھَثجَرىَ ئىگَ لىلىسۇ. –ثېؽىفالٗسۇ ۋٍ هېھطٓ 

ھَلىمىٖ ئبـمٌٔ ثىلوَٗسىؽبًالض، ئىىىٔ وىفىلىه زىۋاًىلىمىٌىڭ ئىؽوىٌٔ 

ىزٔ ثْلۇپ، ثۇ ئَھۋال ضّھٔ وېؽَللىه ھبل چىڭ رۇضىسۇ. ئبـك زٍپ لْٗۇـزب

وۆپىٌچَ ۋالزٔ  الض،«ئبـك » ھَۋٍغ ثْلؽبى ثۇ ذىل  –ئَؼلىسٍ ھبۋاٗٔ 

ٗبلؽۇظلۇق ئىچىسٍ ئۆرىًَلَضزٍ وۆپ وۆضۈلىسۇ. ثۇ ذىل وىفىلَض ثېفىسىي 

ئۆرىۈظگَى ٗبلؽۇظلىمىٌٔ َٗڭگىللَرىۈزٍن ثىطؼىٌٔ ربپمبًسا، ئۆظىسىىٔ 

ى هىٌٌَرساضلىك ٗبلؽۇظلىك ھېؽؽىٌٔ َٗڭگىللَرىَى وىفىگَ لبضىزب رۇٗؽب

 لَلىپھېؽؽىٌٔ ئبـك زٍپ ئْٗالٗسۇ. ثۇ ئَؼلىسٍ ئۇظۇًسىي ثۇٗبى ثىپبٗبى 

زۇً٘بؼىسا ھۆوۈم ؼۈضگَى ٗبلؽۇظلىممب، ذبرىوَ ثَضگَى ًَضؼىگَ لبضىزب 

 رۇٗؽبى هىٌٌَد ۋٍ ـۈوۈض ھېؽؽٔ.  

ئبـك زٍپ ذبرب چۈـۈًۈپ لبلؽبى ثۇ ھېؽٌىڭ وۈچلۈن ثْلىفٔ، ٗبذفٔ 

ٗبلؽۇظلۇق  ي ئۆرىۈگَىئۆلچىؤ ئَهَغ، ئۇ ثبـزى وۆضۈؾ زٍضىجىؽىٌىڭ

زٍضىجىؽىٌىڭ چْڭلىمىٌٔ ثىلسۈضىسۇ. ٗېڭٔ ئَھۋالسىوۇ، ٗبلؽۇظلۇق جَھَرزىي 

چْڭ ئۆظگۈضۈؾ ثْلۇپ وَروَٗسۇ ئَؼلىسٍ. ثۇضۇى ثىط وىفىلىه ثْلؽبى 

ٗبلؽۇظلۇق، ئَهسٓ لْؾ وىفلىه ٗبلؽۇظلۇلمب ئبٗالًؽبى ثْلىسۇ. ئَلۋٍرزَ، ثۇ 

 ئبـك رَن رَضٍپلىه ثْلوىؽبى ثْلؽب. ئبربلوىؿ 

رَن رَضٍپلىه ئبـمالض ئبزٍرزَ ذى٘بل وۈچىگَ هبغ ھبلسا وۈچى٘ىسۇ. ثۇ 

ذىل ٗبذفٔ وۆضۈـلَضًىڭ وۆپىٌچىؽٔ ذى٘بلٔ ٗبذفٔ وۆضۈؾ ثْلىسۇ. 

وۈچى٘ىسۇ. لېىىي ؼۆٗگۈ، وىفىلَض ٗبذفٔ وۆضۈؾ ذى٘بلٔ ثْلؽبى هۇززٍرچَ 

َھۋال ئىىًَلىىىٌٔ ثىلىپ َٗرىَى، ئبضىؽىسا هَۋجۇد ثْلىسىؽبى ثىط ئ

ئىعزىگىٌىٌٔ ربپمبًلىمٔ ئًَسىفىؽٔ ثىلَى رۇضۇپ لبلىسۇ لَھطىوبًىوىع. 
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هۇھَثجَرٌىڭ ئۆظٓ  –چۈًىٔ، ئۇ ئىعزىگَى ًَضؼَ ئَهَلىَ٘رزَ هېھطٓ 

ئَهَغ، ئۇًىڭ ـۆھطىزٔ ئىسٓ. ئۇًٔ ئۆظىٌىڭ وۆڭلىٌٔ ئبۋۇرىسىؽبى ثىط 

ٓ زېڭىع هًَعىطىلىه ضٍؼىوگَ لبضاپ ًَضؼَ لىلىپ ئىفلَروَوزَ. ثۇ ذۇزز

هَـۇلىٌىڭ  ذى٘بل زۇً٘بؼىسا ؼبٗبھَد لىلىۋارمبى وىفىسٍن، ئۇ ئَؼلىسٍ

 ضٍؼىوىگَ ئبـك.  ،ئۆظىگَ ئَهَغ

وىفىٌىڭ ئۆظ هَؼىلىؽىٌٔ ھَل  ثۇ ذىل هۇھَثجَرٌىڭ ًََٗ ثىط رَضىپٔ،

ؼب لىلىفىٌىڭ ئْضًىؽب، ئۆظىسىي، ئۆظ ضىئبللىمىسىي لېچىؿ ئۈچۈى ثبـمىالض

وۆڭۈل ثۆلىۋارمبًسٍن وۆضۈًۈـٌٔ ربللىفٔ ثْلۇپ، ئۆظىٌىڭ هَؼىلىؽىٌٔ 

ربـالپ لْٗۇپ، ٗبذفٔ وۆضزۈم زٍپ ئْٗالپ لبلؽبى هَـۇلىٌىڭ 

زٍپ ئبربٗسۇ.  «پىساوبضلىك » هَؼىلىلىطىٌٔ ھَل لىلىفمب ئىٌزىلىسۇ ۋٍ ثۇًٔ 

هَؼىلَ هبًب ثۇ ئىٌؽبًٌىڭ ئۆظىسىي لېچىفٔ ثْلۇپ، ًَرىجىسٍ ھېچمبًساق ثىط 

 ھَل ثْلوبٗسۇ.  

جىٌؽىٖ هۇًبؼىۋٍد، ھبضاق، ظٍھَضلىه چېىىولىه،  ثۇ ذىل هۇھَثجَرزَ

هَجٌۇًلۇق ذۇززٓ ئىفمٌىڭ رَثىئىٖ ثىط ًَرىجىؽىسٍن وۆضؼىزىلىسۇ. ثۇ چْڭ 

ذبالغ. ثۇ پَلَد، لبًبئَرؽىع ثىطؼىٌىڭ ئۆظىٌٔ  ،ئبلساهچىلىمزىي ئىجبضٍد

ثْلىسىؽبى گىطزاپ ئىعزىفىسىي ثبـمب  ئبؼبًال وۆظزىي ؼبٗىپ ،ئىچىگَ ربـالپ

« گىطازاپ » ًَضؼَ ئَهَغ. ثۇ ذىل هۇھَثجَرلَضزٍ، ٗبذفٔ وۆضۈلگۈچٔ ثىط 

ضّلىٌٔ ئٌْٗبٗسىؽبى ثْلۇپ، ئۇ ئۆظىٌٔ ئۆلزۈضۋېلىؿ ۋاؼزىؽىسىي ئىجبضٍد 

 ثْلىسۇ.

 –ثۇالضًىڭ ھَهوىؽٔ هۇھَثجَد ۋٍ ئبـك ئَهَغ، ثَلىٔ ھبۋاٗٔ 

ى ـَولٔ. ثۇًساق ثىطىٌىڭ هَـۇلىؽب لبضىفٔ، ھَۋٍؼٌىڭ ئْذفبؾ ثْلوىؽب

ذۇززٓ ثىط ثَڭگىٌىڭ ربهبوىؽىؽب لبضىفىؽب ئْذفبٗسۇ. ٗبلؽۇظلىمٌٔ ھبضاق 

ثْرۇلىىؽٔ ئىچىسٍ ثېلىك ثْلۇؾ چۈـًَچىؽٔ ثىلَى ھَل لىلوبلچٔ ثْلؽبى 

ثىط ھبضالىَؾ ثىلَى، ٗبلؽۇظلىمىٌٔ ثىط ئبٗبل وىفىٌىڭ جىٌؽى٘ىزىسٍ ھَل 

ثىطىسىي ئبًچَ وۆپ  –لؽبى ثىطىٌىڭ ضّھٔ ھبلىزٔ ثىط لىلىفٌٔ ذى٘بل لى

 پَضللىٌىپ وَروَٗسۇ. 

ھبلجۇؤ، هۇھَثجَرٌىڭ زېٌبهىىٔ ضّھ ثْلۇپ، ضّھٌىڭ جىٌؽى٘ىزٔ ْٗق. 

هۇئوىي ضّھٔ ثىلَى ٗبذفٔ وۆضىسۇ. ثۇ هۇھَثجَرزَ جىٌؽىَ٘د ئبلسىٌمٔ 

ًَگَى ئۆظ پۈۋل» ئْضۇًسا رۇضهبٗسۇ، ضّھ ئبلسىٌمٔ ئْضۇًسا رۇضىسۇ. ًَٗٔ، 

ثىطىگَ لبضىزب ھېػ لىلؽبى ئىفزى٘بلٔ ئبؼبؼلىك ئْضۇًسا  -لَضًىڭ ثىط «

 رۇضىسۇ. 
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ؼبپ ) ضّھبًٔ ( هۇھَثجَرٌىڭ ئبؼزىسا جىٌؽىٖ هۇًبؼىۋٍد ئىعزٍپ 

ٗۈضگًَلَض، ضّھٔ ثىلَى ئَهَغ، ئَللٔ ثىلَى ٗبؤ ثبـمب ثىط ٗېطٓ ثىلَى 

 ٗبذفٔ وۆضگًَلَضزۇض. 

ئْٗالپ لبلؽبًالض، ضّھبًىٖ ؼۆٗگۈلَضگَ  ؼۆٗگۈًٔ پَلَد ـَھۋٍد زٍپ

 ًَپؽٔ وۆظًىىىسىي لبضاٗسۇ. 

پۈۋلًَگَى ئۆظ » ثىطىگَ لېطىٌساؾ لىلىٌىفٔ، هبًب ثۇ  –هۇئوىٌلَضًىڭ ثىط 

ًىڭ ثَزًٍسىىٔ ھبوىوى٘ىزىٌٔ لْثۇل لىلىفٔ ) ئىوبى ( ئىسٓ. ثۇ «

  ھبوىوىَ٘رٌٔ لْثۇل لىلؽبًالض لېطىٌساؾ ثْلؽبى ثْلىسۇ. 

ؼبًسىىٔ وىفٔ ـَھۋىزىٌٔ وبللىؽىسا هۇھَثجَد ثىلَى  ذېلٔ وۆپ

ثىطىگَ لبضىزب ھېػ  –هۇلَززٍغ لىلىۋالؽبًلىمٔ ئۈچۈى، ئىىىٔ جىٌػ ثىط 

« ئبـك » ٗبؤ « هۇھَثجَد » لىلؽبى جىؽوىٖ ئبضظۇؼىٌٔ ًبھبٗىزٔ ئبؼبًال 

زٍپ چۈـۈًۈپ لبلوبلزب. ـۇًساق زٍپ لبضىؽبى رَلسضزىوۇ، ـَھۋٍد ئبؼبغ 

ثۇ هۇھَثجَرٌىڭ ئۆهطٓ ۋٍ لىووىزىٌىڭ لبًچىلىه ثْلىسىؽبًلىمىٌٔ  لىلىٌؽبى

ؼىع ئْٗالپ ثېمىڭ. ثۇ هۇھَثجَد ئَهَغ، ئىىىٔ وىفىلىه ـَذؽىَ٘رچىلىه، 

 لْؾ وىفلىه ٗبلؽۇظلۇلزىي ئىجبضٍد، ذبالغ. 

ئبزٍرزَ ـَذؽىَ٘رچىلىه وىفىٌىڭ ئۆظىٌٔ ٗبذفٔ وۆضىفٔ زٍپ 

ـَذؽىَ٘رچٔ وىفٔ ثبـمىالض ئۇٗبلزب لبضىلىسۇ. لېىىي، ثۇ ئۇًساق ئَهَغ. 

ىٌىڭ لبثىلىَ٘رؽىعلىىىگَ لَلىپرۇضؼۇى، ئۆظىٌىوۇ ٗبذفٔ وۆضهَٗسۇ. ثۇ 

ئۆظىٌىڭ ـَذؽىَ٘رچىلىىىٌٔ وَٗگۈظۈپ لْٗؽبًلىك ثْلۇپ، لىووَد 

 ٗبضىزبلوبؼلىك ئبظاثىٌٔ، ثبضلىمىٌٔ ئۆظىگَ ئبربؾ ئبضلىلىك چىمىطىسۇ.  

لىسىؽبى ئىچٔ ربض ثىط ٗۈضٍوٌىڭ پَلَد ثىط وىفٔ رَضىپىسىي ئىفلىزى

زېگىلٔ ثْلىسۇ؟ هۇھَثجَد ثىط ئْو٘بى. « هۇھَثجَد » هَھؽۇلىٌٔ لبًسالوۇ 

وۆلىؤ ثىپبٗبى ثْلؽبى ثىط ٗۈضٍؤٌ ثىط وىفىگَ ئبٗطىؿ، ؼۆٗگۈًٔ ئبذزب 

لىلؽبًلىك ثْلىسۇ. ئۇ َٗضگَ ـَذؽىَ٘رچىلىىٌىڭ رىىًَلىه چىزلىطىسىي 

ؽب وَلگَى ھَض وىفىٌىڭ وىطىؿ ھَلمٔ ثبض. لۇرۇلۇپ، ئۇ ٗۈضٍوٌىڭ لې٘ىؽى

هۇھَثجَرٌٔ پَلَد ئۆظىگىال ئبٗطىفٌٔ ئبلالھ هۇ ثًَسىلَضزىي رَلَپ 

لىلوىؽبى. ئۇ ٗبذفٔ وۆضۈـزَ ثبـمب ًَضؼىلَضًٔ ئۆظٓ ثىلَى رَڭ 

 رۇرۇلوبؼلىمٌٔ، ھَهوىسىي ثَن ئۆظىٌٔ ٗبذفٔ وۆضۈـٌٔ رَلَپ لىلىسۇ:

ثَلَضٍ، « ) ٗبذفٔ وۆضىسۇ  ٔئبلالھٌهۇئوىٌلَض ھَهوىسىي ثَن » 

334  .) 

وۈًىوىع ئىٌؽبًلىطٓ ئبـك زٍپ ئبرىؽبى ٗبلؽۇظلۇلزب، ئىىىٔ وىفٔ زۇً٘ب، 
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ئبلالھ ۋٍ ضٍؼۇلىؽب لبضـٔ ثىطلىفىپ، ثىط چَولىه ھېؽؽىساضلىك ـىطوىزٔ 

لۇضىسۇ ۋٍ ثۇ ئىىىٔ وىفلىه ـىطوَرٌىڭ ئىؽوىٌٔ ئبـك ٗبؤ هۇھَثجَد 

 زٍپ ئبربٗسۇ.  

ـٌىڭ ئْضًىؽب ٗبذفٔ وۆضۈلۈـىَ، ٗبلزۇضلۇـمب ئىٌزىلىؿ؛ ٗبذفٔ وۆضۈ

ثۇًىڭ ئۈچۈى لىلوىؽبى لىلىملىطىٌىڭ لبلوبؼلىمٔ؛ وىفىلَضگَ ھَلىمىٖ ٗۈظىٌٔ 

وۆضؼَروَٕ، پَزاظالًؽبى ٗۈظىٌٔ وۆضؼىزىفٔ ۋٍ ئبذىطىسا ئۆظىٌىڭوۇ 

ًىمبپالًؽبى ٗۈظىٌٔ ھَلىمىٖ ٗۈظٓ زٍپ ثىلىفٔ، وۈًىوىع ئىٌؽبًلىطٓ گطىپزبض 

 ثْلؽبى وېؽَلسىي ثىطٓ.

ؼَى ئۇالضؼب ئَگَـوَ، هۇھَثجَرٌٔ پَٗسا لىلؽۇچٔ ئبهىل هۇھَثجَرٌىڭ 

زٍل ئۆظٓ. ؼَى ؼَۋٍپ ثْل، ئبلسٓ ثىلَى ٗبذفٔ وۆض، ئبًسىي ًېوَ ئىؿ 

 لىلؽبڭ، لىل. 

زٍپ ئىؽىن « ثۈٗۈن ئبـك » ضّهبًالض، ـىلىوالضؼب ثبؾ رېوب ثْلؽبى ۋٍ 

ھَثجَد، ثىط ذىل چْلۇًىسىؽبى ًَضؼَ رېپىفمب لْٗىۋالؽبى ثىط رَضٍپلىوَ هۇ

ثىطىٌٔ ٗبذفٔ وۆضۈؾ ئۈچۈى،  –ھَۋٍؼزَ رَضٍپلَض ثىط  –ئۇضۇًىسۇ. ھبۋاٗٔ 

ثىطىگَ چْلۇًۇؾ ئۈچۈى ثَؼلَـىًَسٍ ئبـك ثىط رۇرېوؽب ئبٗلىٌىپ  –ثىط 

لبلىسۇ. ئىٌؽبًالض ربضىد ثْٗىٌچَ زائىن ثۇرىٌٔ ئۆظٓ ئىجبز لىلؽبى ۋٍ ئۆظ 

َ ئۆظٓ چْلۇًؽبى. ثۇ ئىؿ هَظوۇض لَزىن ئىجبزىَ٘رٌىڭ ئىجبزى٘ىزىگ

زاۋاهىسىي ثبـمب ًَضؼَ ئَهَغ ئَؼلىسٍ. هَثۇز لىلىۋالؽبى هَـۇلٌىڭ ئۆظٓ 

ذبھىفىٌٔ  –ًىڭ زٍل ئۆظٓ. لۇضئبى ًَپؽٔ «ھَۋٍغ  -ھبۋاٗٔ » ئَهَغ، 

ًَپؽٔ ذبھىفىٌٔ » ئىالھ لىلىۋېلىؿ ھَلمىسٍ رْذزۇلۇپ هۇًساق زٍٗسۇ: 

 (.  51ـۇضلبى، « ) الؽبى ئبزٍهٌٔ وۆضزۈڭوۇ؟ ئىالھ لىلىۋ

ھَلىمىٖ هۇھَثجَد ئىعظٍرلىه لىلؽبًسٍن، ًَپؽبًىَ٘رچٔ هۇھَثجَد 

وىفىٌٔ ذبض لىلىسىؽبى ئبالھىسىلىىىَ ئىگَ ثْلىسۇ. ثىطىٌچىؽىسٍ ئىٌؽبى 

ئۆظىٌٔ ربپىسۇ، ئىىىىٌجىؽىسٍ ئۆظىٌٔ ْٗلۇرۇپ لْٗىسۇ. ٗبذفٔ وۆضگىٌىٌٔ 

رَپَوىۇض لىلىسۇ، ظىىىط لىلىسۇ، ئۇًىڭؽب رَؼجىھ ئې٘زىسۇ، ئىالھ لىلىسۇ، ئۇًٔ 

لب « ئىالھ » ئۇًٔ وۆضىسۇ ۋٍ ٗبـبٗسۇ. ئۇ ثىط هَـۇق ثْلۇـزىي ظى٘بزٍ ثىط 

ئبٗلىٌىسۇ. زېوىؽىوۇ ٗۇلىطىسا ئې٘زىلؽبًالض ئَؼلىسٍ چْلۇًۇؾ ئۇؼۇلٔ 

 ئَهَؼوۇ؟ 

لَھطىوبًىوىع ئَڭ چْڭ ذبربلىمٌٔ هۇھَثجَرٌىڭ رَلؽىوبرىسا 

ۆرىۈظگًَىسٓ. پَلَد ئبلالھ لىال ثېطىفىَ رېگىفلىه ثْلؽبى ھَؼؽىٌٔ ئۆظ ئ

 ئبلالھٌٔ» رىپىؽب ئبٗطىؽبى، ًَپؽٔ ذبھىفىٌٔ ئىالھ لىلىۋالؽبى ۋٍ ئۇًٔ 
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ئىسٓ. ثۇًساق ثىط هۇئبهىلىگَ لبضىزب « ٗبذفٔ وۆضگًَسٍن ٗبذفٔ وۆضگَى 

بلالھ ئۇالضًىڭ ئ» ڭ هۇئبهىلىؽىوۇ ثبـمىچَ ثْلىسۇ: ئبلالھٌىؼَٗۇض ثْلؽبى 

« زىللىطىٌٔ ۋٍ لۇالللىطىٌٔ پېچَرلىۋٍرىَى، ئۇالضًىڭ وۆظلىطٓ پَضزىلىگَى 

 (.  7ثَلَضٍ، ) 

ثۇ َٗضزٍ ثىط هَؼىلىٌٔ ئَؼلىزىپ ئۆرۈؾ وېطٍن: ًَپؽٔ ذبھىفٔ 

ئىٌؽبًؽب ثبؼالًؽبى ثىطؼٔ، ًَضؼىگَ ثبؼالًؽبى ثىطىسىي ثىط ئبظ ٗبذفٔ. 

ۆرىۋىطٓ. ئۆظىٌىڭ ئَهطىگَ ثېطىلگَى چۈًىٔ، ئىٌؽبى هَذلۇلبرٌىڭ ئَڭ ه

 لىلىۋالؽبًالضچۇ؟ « ئىالھ » ًَضؼىلَضًٔ 

وۆپىٌچَ ۋالىززب، لبضىؽۇالضچَ ٗبذفٔ وۆضگَى، هۇھَثجىزىگَ ؼبذزىپَظلىه 

ئبضىلىفىپ لبلوىؽبى ۋالىززب، ئىٌؽبى ًََٗ رْؼطا ئبزضىؽٌٔ ربپبالٗسۇ. ٗبذفٔ 

ٗېزىپ ھَلىمىٖ هَـۇلىٌٔ  وۆضۈـٌٔ ئۆگًَگَى ثىط ٗۈضٍن، ذبربلىمىٌٔ رًْۇپ

ثىلىپ َٗرىًَسٍ، زٍضھبل ئۇًىڭؽب ٗۈظلىٌىسۇ. ثۇ ۋالىززب ئۆروۈـزىىٔ ئبچچىك 

ؼبۋاق، هۇوَهوَل ثْلؽبى ثىط ئىچىٔ ثبٗلىمٌىڭ لېعىپ چىمىطىلىفىسا 

ئبؼبؼلىك ضّل ئٌْٗبٗسۇ. هَٗلٔ ھَلىمىٖ ٗبؤ ٗبلؽبى ثْلؽۇى، هۇھَثجَرٌٔ 

ھَلمىسٍ رْذزۇلۇـٌىڭ لىلچَ ھبجىزٔ  پَلَد رًْۇپ ثبلوىؽبى ثىط ئىٌؽبى

 ـۈثھىلىه.  « ئىٌؽبًلىمٔ » ْٗق، چۈًىٔ ئۇًىڭ 

 ثۇ ھَلزَ ئبذىطىمٔ ؼۆظ ًََٗ ئبَٗرٌىڭ:

ٗۈؼۈپ، « ) ئۇ ؼىلَضًٔ پَلَد ئۆظىگىال ئىجبزٍد لىلىفمب ثۇٗطۇؼبى » 

51  .) 

ثىطىسىي ئبالھىسٍ  –هَـۇلالض ثىط  –ثۇرالـزۇضۇلؽبى هۇھَثجَرزَ ئبـك 

 لَضًٔ وۈرۈـىَ ثبـالٗسۇ. ثۇ ھَلزَ لۇضئبى هۇًساق زٍٗسۇ:ًَضؼى

لْٗۇپ ثبـمب  ئبلالھٌٔئۇالض ٗبضزٍهگَ ئېطىفىفٌٔ ئۈهىس لىلىپ، » 

 (.  75ٗبؼىي، « ) هَثۇزالضًٔ ئىالھ لىلىۋالسٓ 

 ئبلىۋىزٔ لبًساق ثْلىسۇ؟ ثۇ ھَلزَ لۇضئبى ًېوَ زٍٗسۇ؟ لبضاپ ثبلبٗلٔ:

ثېطٍلوَٗسۇ. ثۇالض ـۇ هَثۇزالض ئۈچۈى ئۇ هَثۇزالض ئۇالضؼب ٗبضزٍم » 

 (. 74ٗبؼىي، « ) ) ًَٗٔ ئۇالضًىڭ ذىعهىزٔ ئۈچۈى ( ھبظىطالًؽبى لْـۇًسۇض 

ثْلۇپوۇ رَن رَضٍپلىه ھَۋٍؼلَضزٍ ثۇ ھَلىمَد ئۆظىٌٔ رېرىوۇ ضّـَى  

ًبهبَٗى لىلىسۇ. ئبـك زٍپ ئبرىۋالؽبى جۈپزىٌٔ ذْـبل لىلىؿ ئۈچۈى 

بلالھ ئۈچۈى لىلؽبى ثْلؽب، ثَلىىن ئۇًىوۇ ضاظٓ لىلؽبًلىطىٌىڭ ٗېطىوىٌٔ ئ

ثىطىسٍ ْٗق ثْلىفٔ  –لىلؽبى ثْالرزٔ. ثۇ جَضٗبى ثَظىسٍ رَضٍپلَضًىڭ ثىط 

 ثىلَى ًَرىجىلىٌىسۇ. ًَٗٔ هبززىٖ ٗبؤ هًَىۋىٖ ئۆلىۋېلىؿ... 
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ظاهبًىۋىٖ ھبٗبد، ضّھٔ ئبچلىمٌٔ ھېػ لىلسۇضهبؼلىك ئۈچۈى رْذزىوبٕ 

سۇ. ئبئىلَ ثبؼلىطىٌٔ، جَهىئىَ٘د ثبؼلىطىٌٔ، ئىجىوبئىٖ ئْٗۇى پَٗسا لىلىۋارى

پَظىلَرلَضًٔ ؼۇؼالـزۇضۇپ ْٗلۇرۇؾ، وىفىٌٔ ثبـزب ٗبلؽۇظلۇلمب 

ئىززَضهَوزَ. ئبًسىي ٗبلؽۇظلىمىٌٔ ئَؼلَپ ئۇًٔ ٗېڭىفىىَ رىطىفمبًالضًىڭ 

ًىفبًىٌٔ ئۆظگَضرىۋېزىفىَ رىطىفىپ، ئۇًىڭ ٗېفىؽب هبغ ئْٗۇى ئىجبز لىلىپ 

ئۇ ثىچبضىوۇ ثۇالضًٔ ئبلوبـزۇضۇپ ئٌْٗبپ، ئۆظىٌٔ گْلالٗسۇ. ثۇ زَ. ثَضهَو

ئْٗۇى ۋٍ ئْٗۇًچبلالض ئۇًىڭؽب ٗبلؽۇظلىمىٌٔ ثىط هَظگىل ئۇًزۇلسۇضىسىؽبى 

ًبضوْظ ضّلىٌٔ ئٌْٗبٗسۇ. ئَؼلٔ ذَرَض، ثۇ ئْٗۇًچبلالضًىڭ ئبضلىؽىسىىٔ 

ْٗـۇضۇى هَلؽَرٌٔ وۆضهَٕ ئۇًىڭؽب ئىفىٌىپ، ئىٌؽبًٌٔ ٗبذفٔ 

 وۆضٍلَٗسىؽبى َٗضلىطىٌٔ ْٗق لىلىفٔ، ثۇ ثَووۇ ذَرَضلىه ثىط ئَھۋال.

وىفىلَضًٔ ثىط لېزىن ثۇ ھبلؽب وَلزۈضىۋالؽب، ئۇًىڭسىي وې٘ىٌىٔ ئىفالض 

  –ئبؼبى. ثۇًساق جَهىئىَ٘رزَ ئىٌؽبًالض ئبضىؽىسىىٔ هۇًبؼىۋٍد هېھطٓ 

ئىىىٔ  هۇھَثجَد ئۈؼزىگَ ئَهَغ، هًَپَئَد ئۈؼزىگَ لۇضۇلىسۇ. وىفىلَض

ٗۈظلىوىچٔ ئَهَغ، ئىىىٔ ٗۈظ ٗۈظلۈن ثْلىسۇ. وىفىلَض ثْلىفىؽىچَ 

هۇًبپىملىك ئبالهىزىٌٔ ًبهبَٗى لىلؽبى ثۇ ظاهبًىۋىٖ هۇًبؼىۋٍرلَضزىىٔ ؼبذزب 

الضؼب گبلۋاڭالضچَ وۆًۈـىَ هَججۇض. وۆًۈؾ ئَهَغ، « ئبلى٘جبًبپلىك » 

. ثَلگۈلىگۈچٔ ئبهىل ئۆظىوۇ ثبـمىالضؼب هۇـۇًساق هۇئبهىلَ لىلىفمب هَججۇض

هۇھَثجَد ثْلوىؽبى ظاهبًىۋىٖ ئىجزىوبئىٖ هۇًبؼىۋٍرلَض  –هېھطٓ 

 ؼۈٗئىؽزىوبل، هًَوًَچىلىه، ضى٘ب ۋٍ ؼبذزبپَظلىه ئۈؼزىگَ لۇضۇلىسۇ.  

وىفىٌٔ هبـىٌىٌىڭ ثىط پبضچىؽىؽب ئبٗالًسۇضۇپ لْٗؽبى رۈظۈم، ئۇًىڭ 

ضٍپلىه هَذلۇللۇق ـَذؽى٘ىزىٌٔ ًىفبى لىلؽبى ثْلۇپ، ئىٌؽبًٌٔ ئَڭ ـَ

هبلبهىسىي چۈـۈضۈپ ًَضؼىلَضگَ ئبٗالًسۇضهبلچٔ ۋٍ ـَٗئىلَضًٔ ئۇًىڭ 

رَذزىگَ ئْلزۇضؼۇظهبلچٔ. ؼًَسىي ئۆظٓ هۇلَززٍغ لىلىپ ثَضگَى ًَضؼىٌٔ 

ئىؽزىوبل لىلىفىڭٌٔ، پَلَد ئۇًىڭؽب هبؼلىفىپ رۈگىزىپ ثېطىفىڭٌٔ رَلَپ 

 لىلىسۇ.

ئىٌؽبًٌٔ ئۆظىگَ ٗبرالـزۇضۇلىفٔ،  ثۇ ثىط ٗبرالـزۇضۇؾ، ھَهوىسىي ثۇضۇى

ئۆظ وىولىىىگَ لبضـٔ ٗبرالـزۇضۇلىفٔ ثْلۇپ، ثۇًساق ثىط وىفٔ ئۈچۈى 

هۇھَثجَد لْؼبق رْٗؽۇظهبٗسىؽبى ثىط ًَضؼىگَ ئبٗلىٌىسۇ.  –هېھطٓ 

ٗبرالـمبى رىپ، ھَهوَ ًَضؼىگَ ئبـمبظىٌىسىي لبضاٗسىؽبًلىمزىي، ھَهوَ 

ۇضؼبى ًىؽجَرزَ ٗبؤ ثىط ـَٗئىگَ ًَضؼَ ئۇًىڭ ئۈچۈى، ئۇ َٗضًٔ رْلس

رۆپىلَپ ئىفلَرىَى ًىؽجَرزَ لىووَرىَ ئىگَ ثْلىسۇ.  –ئْذفبؾ رۆپَ 
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ضّھىٌىڭ ثبضلىمىسىي ثىرَۋٍض ٗۈضگًَلَض، ضّھىٌىڭ ئبچلىمىسىي لبًساق 

 ذَۋٍضزاض ثْلىسۇ زٍٗؽىع؟   

ظاهبًىۋىٖ ھبٗبرٌىڭ ثۇ ئبظؼۇًلىمىؽب ئىلوىٖ ئبؼبغ رَٗ٘بضلىوبلچٔ ثْلؽبى 

  –لىطٓ، ئۆظلىطىگَ ئَڭ ثبـزب هېھطٓ ًَثىبپىزبلىعم زىٌىٌىڭ ؼبذزب و

 هۇھَثجَرٌٔ ًىفبى لىلىپ ربللىؽبى. 

 –ثۇالضزىي ثىطٓ ثْلؽبى ـطّئىسًىڭ لبضىفىچَ، ثبضلىك ئىچىٔ ھېػ 

رۇٗؽۇالض ھېچمبًساق ثىط رْؼبلؽۇؼب ئۇچطىوبٕ لبًسۇضۇلؽبًسا، ـبرلىك ۋٍ 

 ىٌىسۇ. ًَٗٔ، ئۇ هۇًساق زېوَوچٔ:ضّھٔ ؼبؼالهلىك ئۆظلىىىسىي ـَوىلل

ئَذالق زېگَى ًَضؼىلَضگَ لۇالق ؼبلوبٗؽىع. ئىجىزوبئىٖ  –ئَزٍپ 

لبضاـالضًىڭ ھَهوىؽىٌٔ ضٍد لىلىؽىع. زىٌٌىڭ پطىٌؽىپلىطىٌٔ  -لىووَد 

چۆضۈپ ربـلىۋېزىؽىع. ثبضلىك ھَضىىَرلىطىڭىعًىڭ ھَضىىَرلًَسۈضگۈچٔ وۈچٔ 

ھَۋؼىڭىعًٔ ئۆظىڭىع ذبلىؽبى ـَوىلسٍ  –ـَھۋٍد ثْلىسۇ. ھَض ذىل ھبۋاٗٔ 

 لبًسۇضۇؾ ئبضلىلىك ذْـبللىممب ئىگَ ثْلىؽىع.

ثْلوىؽبًلىمٔ ھَلمىسٍ رْذزبلوبٗوَى،  –ثۇ ًَظٍضى٘ىٌىڭ ئىلوىٖ ثْلۇپ 

ئۇًىڭ ًېوَ ئىىًَلىىٔ ھَهوىگَ ضّـَى. ضىئبللىمزب ثۇًىڭ ثۇ ًَظٍضى٘ىسٍ 

ىسًٔ ٗېزىفزۈضۈپ چىممبى ئْرزۇضىؽب لْٗۇلؽبًسٍن ثْلوبٗسىؽبًلىمىٌٔ، ـطّئ

جَهىئىَ٘روۇ ثىلىپ َٗرزٔ. ئىٌؽبًٌٔ ذْـبل لىلؽبى ًَضؼَ، ـَھۋٍد ۋٍ 

جىٌؽىٖ ئبضظۇلىطىٌىڭ رْؼمۇًلۇلمب ئۇچطىوبؼزىي لبًسۇضۇلىفٔ ثْلوبؼزىي، 

ثَلىٔ ثىط زاۋاؼب ئىفىٌىؿ ۋٍ ئېزىمبزىٌٔ ھبٗبرىؽب رَزثىمالپ ٗبـبؾ. ئۇ 

ك ثْلؽبى ثْلؽب، زۇً٘بزا ثَذزلىه ثْلىسۇ؛ ئېزىمبز لىلؽبى ًَضؼَ ئَگَض زۇً٘بلى

ئَگَض ئىىىٔ زۇً٘بلىك ؼبئبزٍرٌٔ ئبضظۇ لىلؽبى ثْلؽب، ئۇ ئېزىمبز ئىؽالم 

 ثْلىفٔ وېطٍن. 

ثۇ ًَظٍضىَ٘ وىوٌىڭ هًَپَئَرىگَ هبغ وَلسٓ؟ ئَلۋٍرزَ وبپىزبلىعهٌىڭ. 

رَض ئَهگۈچٔ رۈظۈهٌىڭ، ئىٌؽبًٌىڭ ثبضلىك هبززىٖ ۋٍ هًَىۋىٖ  –ثۇ لبى 

ئىھزى٘بجىٌٔ لبًسۇضۇپ، ئۇًٔ ثَذزلىه لىالالٗسىؽبًلىمىٌٔ ئىؽپبرلىوبلچٔ 

ثْلؽبًىسٓ. ذْجبٗىٌلىطىٌىڭ زۇً٘بًٔ رېرىوۇ ٗبذفٔ ـۈهۈضىفٔ ئۈچۈى، 

پىىطىٌٔ ئىفزبى ثېؽىؽب ئېؽىپ لْٗوبلچٔ ثْلسٓ.  –ئىٌؽبًالضًىڭ ئَلىل 

ٔ. ثۇ وبپىزبلىؽزالض ثۇًٔ ـطّئىس ئبضلىلىك ئَهَلى٘لَـزۈضهَوچٔ ثْلۇـز

ئبضلىلىك وبپىزبلىعهٌىڭ ئىٌؽبًٌىڭ هَؼىلىلىطىٌٔ ھَل لىلىفزب، رېرىوۇ وَڭ 

زائىطىٌٔ ئۆظ ئىچىگَ ئبالالٗسىؽبى ھبلؽب وَلگًَلىىىٌٔ رَوىزلىوَوچٔ ئىسٓ. 

ـىطّئىسًىڭ لبضىفىچَ، ئىٌؽبًالض رۇؼۇلۇـزىٌال ثَؼلىفىفٌٔ ٗبذفٔ وۆضىسۇ 
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بى ثْلىسۇ. ئَضلَض ھَهىفَ ثىطىگَ لبضـٔ ًَپطٍرىَ رْلۇپ ربـم –ۋٍ ثىط 

 ئۆظئبضا لىعؼىٌىسۇ. 

رَض ئېوىؿ هَؼىلىؽىگَ، ئَڭ وۈچلۈن  -زاضۋىٌوۇ ثۇ ئىلوىٖ لبى 

ثْلؽبًٌىڭ ھبٗبرىٌٔ زاۋاهالـزۇضىسىؽبًلىمٔ ۋٍ رَضٍلمىٖ لىلىسىؽبًلىمٔ 

ًَظٍضى٘ىؽٔ ثىلَى لېزىلسٓ. ھبٗبد ربؼبزىجى٘لىك ثىلَى چۈـًَسۈضۈلگًَسٍ، 

ۆظ لىلىفىوۇ هۇهىىي ئَهَغ ئىسٓ. ثۇ ئبضلىلىك ثۇًىڭسىي ثبـمىچَ ؼ

ھبٗبرٌىڭ ئبؼبؼلىك ئبهىلٔ، ھَق ئَهَغ، وۈچ ثْلؽبى ثْالرزٔ. ـۇًىڭ 

 ثىلَى ظّضاۋاًلىك، ھبٗبًىڭ هًَجَؼٔ ئۈؼزىسٍ ئْلزۇضزٓ.  

ئىجزىوبئىٖ ؼبھَگَ، زاضۋىي ثۇ رۈظۈهٌٔ  –ـطّئىس وبپىزبلىعهٌٔ پىؽرىىب 

زٓ. ًَرىجىسٍ ھَض ئىىىىؽٔ ئْذفبؾ ثىئْلْگىَ٘ ؼبھَؼىگَ ئېلىپ وىط

 هۇھَثجَرىَ لبضىزىپ ئْق چىمبضزٓ. –ًىفبًؽب، هېھطٓ 

ئىَ٘د ۋٍ رۈظۈم جَھَرزىي ًىۋى٘لىمٔ ثۇ پَلؽَپَ ) ؼَضپ جَهؼَضپ ظاهب

ربضىرىسا ھېچمبچبى هۇۋاھھىذ ثْاللوىؽبى، لْثۇل لىلؽبى ھَلىمَرلىطىٌٔ 

 ئۆظگَضرىپ لْثۇل لىلىؿ ( ثىلَى لَز وۆرۈضگَى. 

 گ. لًْبضز ئۆظ جَهىئى٘زٔ ھَلمىسٍ هۇًساق َٗوۈى چىمىطىسۇ: 

ٔ، ئبٗؽب چىمبلىفٔ ئىَ٘د، زۇً٘بًٔ ثىط رَضرىپىَ وىطگۈظٍلىفثۇ جَه» 

ثىطىٌٔ ثْؼۇظالؾ ئبضظۇؼٔ ھېػ  –ئىىىٔ ئىٌؽبى ثىط  هۇهىىي. لېىىي

لىلوبؼزىي، ثىط ھَپزَ ذبرىطجَهلىه ئىچىسٍ ٗبـبـٌىڭ ْٗلىٌٔ رېرٔ 

 «. ربپبلوىسٓ 

ئۇالضًىڭ ثۇ ئىللىزٔ لبٗؽىجىط جَهىئىَ٘رىَ ٗۇلوىسٓ زٍٗؽىع؟ ثۈگۈى 

ًَپطٍرٌٔ ئىٌؽبًٌىڭ ئۆظگَضهَغ ذبضاوزېطٓ زٍپ ثىلىسىؽبى ظاهبًىۋى٘لىك 

 ھَهوَ َٗضزٍ ثبض. ظاهبًىۋى٘لىك ئىچىوىعزٍ، چۈًىٔ ًَپطٍد ئىچىوىعزٍ. 

هۇھَثجَد ٗبـى٘بلوبٗسۇ، زېوىؽىوۇ ئۇهۇ  -ئۇ وىطگَى َٗضزٍ هېھطٓ 

هۇھَثجَرٌىڭ ئىگىؽٔ، ئۇًٔ ئۆظىسىي ٗۈظ  –ٗبـى٘بلوىسٓ. هېھطٓ 

ئۆضىگًَلَضزىي ئېلىۋالسٓ، ئۇًٔ رًْۇؼبًالضؼب ثَضزٓ. ربضىد ثْٗىٌچَ هۇـۇًساق 

 ثْلؽبًىسٓ:

ئٔ هۇئوىٌلَض! ؼىلَضزىي وىوىٔ ْٗلىسىي لبٗزىسىىَى، ئبلالھ ) ئۇًىڭ » 

زّؼذ  ئبلالھٌٔ ئْضًىؽب ( ئبلالھ ئۇالضًٔ زّؼذ رۇرىسىؽبى، ئۇالضهۇ

 (. 45هبئىسٍ، « ) رۇرىسىؽبًالضًٔ وَلزۈضىسۇ،... 

ٗبذفٔ وۆضۈؾ پىساوبضلىك ثْلۇپ، ثَضگًَؽىطٓ، ؼَضپ لىلؽبًؽىطٓ 

وۆپى٘ىسۇ. ثَظٓ ًَضؼىلَضًٔ ئىفلىزىۋٍضؼَ، ئبلىۋٍد رۈگَٗسۇ ٗبؤ 
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 –هۇھَثجَرٌىڭ ئۆظٓ پۈروَغ  –ْٗلؽۇللۇلمب ئېلىپ ثبضىسۇ. لېىىي، هېھطٓ 

ثىط ثبٗلىك. ثۇ ؼَۋٍپزىي ٗبذفٔ وۆضۈـٌٔ ثىلىسىؽبى وىفٔ ئىىىٔ رۈگىوَغ 

ثېطىؿ، ثېؽىفالؾ  -زۇً٘بًىڭ ئَڭ ثبٕ وىفىؽٔ. چۈًىٔ، ھَلىمىٖ ثبٗلىك 

ثْلۇپ، ثَضگَى لْل ثْلۇـزۇض. لىووَد ٗبضىزىؿ ئبضلىلىك ئېطىفىَى ضّھٔ 

ۇپوۇ ٗېزىلىفٌٔ، ثبـمب ثىط ًَضؼَ ئبضلىلىك لْلؽب وَلزۈضگىلٔ ثْلوبٗسۇ. ثْل

 ذْضىزىؿ ثىلَى ئىگَ ثْلؽىلٔ ثْلوبٗسۇ.  

ظۇلَٗرب ئبالرزٔ. ئۇًىڭ پَٗسا ثْلؽبى رۇٗؽۇ ذْضارمۇچٔ ثىط هۇھَثجَد 

ئىسٓ، ئۇًىڭ ئبضظۇؼىوۇ ٗۈؼۈپٌٔ ذْضىزىؿ ئىسٓ. ٗبلۇپ ثېطٍرزٔ، ئۇًىڭ 

هۇھَثجىزٔ لىووَد ٗبضىزبرزٔ. ٗبذفٔ وۆضٍرزٔ ۋٍ ثېؽىفالٗززٔ. وۆظىٌٔ 

ثبٗلىمٔ ثْلؽبى وۆظلىطىٌٔ ثَضگًَىسٓ. ثۇ ثىط جۈپ وۆظ ثَضزٓ، ئۇ ثىجبھب 

هۇھَثجىزىٌىڭ ثَزىلٔ ثْلؽبًىسٓ. ثۇًىڭؽب هبغ ھبلسا، وۆظٓ وۆضٍلوىگًٌَٔ 

ھېػ لىالالٗسىؽبى ثىط ثۇضۇى ثېطىؿ ئبضلىلىك، هۇھَثجَروۇ ئۆظ لَضظىٌٔ 

لبٗزۇضزٓ ٗبلۇپمب. ثۇ، هۇھَثجَرٌىڭ ٗبذفٔ وۆضۈپ ثَزٍل رۆلىگۈچىگَ 

 ى هىٌٌَرساضلىمٔ ئىسٓ. لبٗزۇضؼب

ذْضارمۇچٔ هۇھَثجَد ثىلَى، وۆپَٗزىۈچٔ هۇھَثجَد ئبضىؽىسا ثىط پَضق 

ثبض ئىسٓ، ًَٗٔ ـَپمَد. ثىطؼىٌىڭ ؼَۋٍثٔ ـَھۋٍد، ًََٗ ثىطىٌىڭ ؼَۋٍثٔ 

ثْلؽبى هۇھَثجىزىٌٔ، جىگَض پبضچىؽىٌٔ لىلچَ  ئبلالھمبـَپمَد ئىسٓ. 

ىؽپبرلىؽبى ئىجطاھىوؽب، ئىىىىلًَوَؼزىي لۇضثبى لىلىؿ ئبضلىلىك ئ

هۇھَثجىزىگَ ۋاؼزَ ثْلؽبى ئىؽوبئىلٌٔ لبٗزۇضۇپ ثَضگًَسٍن، ٗبلۇپٌىڭ 

لَضگَ ثْلؽۇى ( هۇھَثجىزٌىڭ ئىؽپبرٔ ثْلؽبى ًَثىڭ ؼبالهٔ ثبضلىك ئبلالھٌى) 

 ثىط جۈپ وۆظىٌٔ لبٗزۇضۇپ ثَضگًَىسٓ. 

ـَھۋٍرىَ ربٗبًؽبى جىٌؽٔ هۇھَثجَد، ئَؼلىسٍ ًَپىؽٌىڭ ئَلىل ۋٍ 

ٌٔ ذبربالـزۇضىفىسىي ئىجبضٍد. ثۇ ذىل لَلىپرۇٗؽۇالضًٔ رىعگىٌلَپ،  –ھېػ 

ئَھۋال ھبٗۋاًالضزىوۇ وۆضۈلىسۇ. ثۇ ذىل ئبضظۇ لبًسۇضۇلوىؽبًسا، زۈـوًَگَ 

ئبٗلىٌىسۇ. ـَھۋٍد ظّضاۋاًلىملىطٓ، هبًب ثۇ لبًسۇضۇلوىؽبى ئبظؼۇى 

 رۇٗؽۇالضًىڭ ئىٌؽبًٌٔ ئَؼىط ئبلؽبًلىمىٌىڭ ًَرىجىؽٔ.

 

 ھَثجَرٌىڭ ئىپبزىلىطٓهۇ

 

هۇھَثجَرٌٔ ئْظۇلالًسۇضۇپ رۇضىسىؽبى لْـۇهچَ هًَجَلَض ثبض. ثۇالض 

ثْلوبؼزىي هۇھَثجَد ئۆظ ئبلسىؽب ئۇظۇى هۇززٍد پۇد زٍؼؽَپ رۇضالوبٗسۇ. 
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هۇھَثجَد رْهۇضلىطٓ ثۇ هًَجَلَضزىي ئْظۇلالًؽبًسا، ئۇ هۇھَثجَد ؼبؼالم ۋٍ 

ڭۈل ثۆلۈؾ، رًْۇؾ، هَؼئۇلىَ٘د ۋٍ ئۇظۇى ئۆهۈضلۈن ثْلىسۇ. هېھٌَد، وۆ

 ھۆضهَد، هبًب ثۇالض لْـۇهچَ هًَجَلَض. 

ئَڭ رَثىئىٖ هۇھَثجَد هېھٌَرىَ ربٗبًؽبى ثْلىسۇ. چۈًىٔ، ثۇ  –هېھٌَد 

ڭ ئبلالھٌىذىل هۇھَثجَرٌىڭ ئىچىسٍ رۇًجٔ ئبهىل ـَپمَد ثْلۇپ، 

ضًىڭ چېچَولَضگَ، هېوب –ثًَسىؽىگَ، ئبًىٌىڭ ثبلىؽىؽب، ثبؼۋًٌٍىڭ گۇل 

ئَؼَضىگَ ثْلؽبى هېھطٓ هبًب ثۇ ذىل هۇھَثجَرٌىڭ ئىپبزىؽٔ. ٗبذفٔ 

وۆضگۈچٔ ؼۆٗگىٌىگَ ئَجىط ؼىڭسۈضۈپ، ئۆظىسىي ثىط ًَضؼىلَض لْـمبى 

ثْلىسۇ. ئىٌؽبًالض ًبى ثىلَى رْٗىسۇ، ئَجىط ثىلَى چْڭ ثْلىسۇ، هۇھَثجَد 

 ثىلَى ٗبـبٗسۇ.  

ىطٓ. ثىط ًَضؼىٌٔ ٗبذفٔ وۆڭۈل ثۆلۈـوۇ هۇھَثجَرٌىڭ ئىپبزىلىطىسىي ث

وۆضۈپ، ئۇًىڭؽب وۆڭۈل ثۆلوَؼلىىىٌٔ رَؼَۋۋۇض لىلؽىلٔ ثْلوبٗسۇ. هَؼىلَى، 

ئبلالھٌٔ ٗبذفٔ وۆضىسىؽبًلىمىٌٔ ئې٘زىپ، ئۇًىڭ ئَهىطلىطىگَ وۆڭۈل 

ثۆلوىؽىڭىع، ثۇ هۇھَثجَرٌىڭ ؼبذزب هۇھَثجَد، لۇضۇق زاۋازىي پَضلٔ 

 ثْلوبٗسۇ. 

زّؼذ رۇرؽبڭالض، هبڭب  بلالھٌٔئئې٘زمىٌىٔ، ئَگَض ؼىلَض » 

ئَگىفىڭالضؤ، ئبلالھ ؼىلَضًٔ زّؼذ رۇرىسۇ ۋٍ گۇًبھلىطىڭالضًٔ هَؼپىطٍد 

« لىلىسۇ. ئبلالھ ًبھبٗىزٔ هَؼپىطٍد لىلؽۇچىسۇض، ًبھبٗىزٔ هېھطىجبًسۇض 

 (. 13ئبلىئىوطاى، ) 

ـۇًساق، ضٍثجىڭىع ؼىعزىي هۇھَثجىزىڭىعًٔ ئىؽپبرلىفىڭىعًٔ رَلَپ 

ۇ، ثۇًٔ ئۆظٓ ٗبذفٔ وۆضگًَلىطىٌٔ ٗبذفٔ وۆضۈؾ، ئۇالضؼب ئَهَل لىلىۋارىس

لىلىؿ ئبضلىلىك ۋۇجۇرمب چىمىطىفىڭىع رَلَپ لىلىۋارىسۇ. ئۇ ٗبذفٔ وۆضگًَگَ 

وۆڭۈل ثۆلۈؾ، ئۇ ثَلگىلىگَى ثَلگىلىوىلَضًٔ ھبٗبرىوىعؼب هىعاى لىلىفىوىعًٔ 

ىٌٔ ثىلىفىوىعًٔ رَلَپ لىلىۋارىسۇ. ئۇًزۇپ لبلؽبًالضًىڭ، ئۇًزۇلىسىؽبًلىم

ڭ ربئىزىٌٔ رَضن ئبلالھٌىئۇًزۇزٓ ) ًَٗٔ  ئبلالھٌٔئۇالض » ئبضظۇ لىلىۋارىسۇ: 

ئَرزٔ (، ئبلالھ هۇ ئۇالضًٔ ئۇًزۇزٓ ) ًَٗٔ ئبلالھ ئۇالضًٔ ئۆظىٌىڭ پَظىلىسىي 

  (.  37رَۋثَ، « ) ۋٍ ضٍھوىزىسىي هَھطۇم لىلسٓ ( 

ئۇؼلۇثٔ ئىچىسٍ ئَڭ  رًْۇؾ هۇھَثجَرٌىڭ ئىپبزىلىطىسىي ثىطٓ. رًْۇؾ

ثىطىگَ ظىچ  –هۇھَثجَد ثىلَى رًْۇؾ. ثۇالض ثىط  –ئبؼبى ثْلؽىٌٔ هېھطٓ 

وىطىفىپ وَرىَى ثْلۇپ،  لبضـٔ رَضٍپٌٔ ؼۆَٗلىگىٌىڭىعچىلىه رًْۇٗؽىع، 

ئىَ٘د رًْۇهبٕ رۇضۇپ چىلىه ٗبذفٔ وۆضىؽىع. لېىىي، جَهثىلَلىگىٌىڭىع
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ا لىلؽبًالض ثىلَى رْلۇپ ٗبذفٔ وۆضگًَلَض، ٗبذفٔ وۆضگًَلىىىٌٔ زاۋ

ربـوبلزب. ضاؼزىٌٔ ئې٘زمبًسا، ثۇًٔ لبًساق لىلىپ ئَهَلگَ ئبـۇضىۋارىسۇ، 

ثىطىٌٔ  –ثىلَلوىسىن. ثۇ ذىل هۇھَثجَرٌىڭ ئۆهطىوۇ ئۇظۇى ثْلوبٗسۇ، ثىط 

ھَلىمىٖ رًْۇپ َٗرىىچىلىه ثْلىسۇ ئۆهطٓ. ثۇًٔ ثىط وۆضۈپ ئبـك ثْلۇؾ 

ًۇؼبًؽىطٓ وۈچى٘ىسىؽبى هۇھَثجَد ثبض زٍپ ئبربٗسۇ. ئۇًىڭسىي ثبـمب رْ

ثْلؽبى ؼۆٗگۈ  ئبلالھمبثْلۇپ، ثۇًساق ثىطٓ ثْلۇؾ ًبھبٗىزٔ چْڭ لۇرۇپزۇض. 

 رًْۇؼبًؽىطٓ وۈچى٘ىسۇ.  

هۇھَثجَد، رًْۇـٌىڭ ئَڭ لىؽمب ْٗلٔ زېگًَىسۇق. چۈًىٔ ٗبذفٔ 

وۆضۈؾ ؼۆٗۈلۈـىَ ؼَۋٍپ ثْلىسۇ. ثۇ ھَضىىَرٌىڭ ثبؾ هَضوىعٓ ٗۈضٍن 

بذفٔ وۆضۈؾ، ئىٌؽبًٌىڭ لىطىمىٌجٔ ھْجطىؽٔ ثْلؽبى ٗۈضٍوزَ ثْلۇپ، ٗ

ثىطؼىٌٔ هېھوبى لىلىؿ زېگًَلىه ثْلىسۇ. ئىٌؽبًٌىڭ ؼىطٓ ئًََ ـۇ 

 ھۇجطىسا. 

ئىٌؽبًٌٔ رًْۇؾ ئۈچۈى ئۇ َٗضًٔ وۆضۈؾ وېطٍن، ًَٗٔ ٗبذفٔ وۆضۈلۈؾ 

وېطٍن. ئىٌؽبًؽب رًْۇلۇؾ ئۈچۈى ئۇ َٗضًٔ وۆضۈؾ، ًَٗٔ ٗبذفٔ وۆضۈؾ 

. لْلىسا هۇھَثجَرٌىڭ ئبچمۇچٔ ثْلوىؽبى وىفٔ، ئۇ ھۇجطىؽب لْـۇى وېطٍن

 ثبـالپ وَلگَى رَلسىطزىوۇ وىطٍلوَٗسۇ، وۆضٍلوَٗسۇ، رًْۇٗبلوبٗسۇ. 

هَؼئۇلىَ٘د هۇھَثجَرٌىڭ ثىط ئىپبزىؽٔ، ئۇ هَؼئۇلىَ٘رچبى ثْلۇـٌٔ 

رَلَپ لىلىسۇ. ٗبذفٔ وۆضۈـٌىڭ ئۆظٓ ثىط هَؼئۇلىَ٘د ئَهَؼوۇ؟ 

ىع وىفىلَض وۆٗۈپ لېلىفٔ، ھَۋٍغ لىلىپ لېلىفٔ هۇهىىي، هَؼئۇلىَ٘رؽ

لېىىي ٗبذفٔ وۆضٍلوَٗسۇ. چۈًىٔ، هۇھَثجَرٌٔ لْلؽب وَلزۈضۈؾ لې٘ىي، 

ھىوبَٗ لىلىؿ رېرىوۇ هۈـىۈل. ئۇًٔ ئبؼطاؾ ۋٍ ھىوبَٗ لىلىؿ ئىٌؽبًؽب ثىط 

لىؽىن لْـۇهچَ هَؼئۇلىَ٘رَضًٔ ئېلىپ وېلىسۇ. ًَٗٔ لبرزىك ثىط ؼَثىط 

 لىلىسۇ هۇھَثجَد.  رَلَپ 

هَؼئۇلىَ٘رٌىڭ ظىززٔ، ٗېزَضلىه ثْلوبؼلىك ثْلۇپ، وىوىٔ وىفىگَ 

پَلَد ئۆظىگَ ٗېزَضلىه ثْلوبؼلىك ؼَۋٍثىسىي ثبؼلىٌىپ لبلؽبى ثْلؽب، ئۇ 

 هۇھَثجَد ثىط وۈًٔ ثىط َٗضلَضزىي چۇۋۇلۇپ وېزىسۇ. 

 –ئبٗبل ئبضىؽىسىىٔ هېھطٓ  –هَؼئۇلىَ٘د ھَهوىسىي ثَن ئَض 

ئبٗبلٌىڭ ثېفىؽب  –جَرٌىڭ ذۇضچٔ. ئۇ ثْلوىؽب، ئبئىلَ ثىٌبؼٔ ئَض هۇھَث

 ئۆضۈلىسۇ.

وىفٔ ؼۆٗگۈًىٌٔ ھۆضهَد لىلوىؽب، ثىط وۈًٔ ئۇًىڭؽب ثۇ  –ھۆضهَد 

هۇھَثجَرٌىڭ ثَزىلىٌٔ ئېؽىط رۆلَرىۈظىفٔ، ھَرزب ؼۆٗگىٌىٌٔ رًَعىگَ لْٗۇپ 
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رَضلىگًَسٍن ؼېزىفٔ هۇهىىي. ثۇ ئۇًىڭؽب ثْلؽبى هۇھَثجَرٌىڭ چبپىٌىسا 

 ئىؿ ثْلۇپ، ثۇ لىلىمٌٔ ھېچىىن ٗبذفٔ وۆضهَٗسۇ. 

ٗبذفٔ وۆضۈؾ، ؼۆٗۈلگۈچىٌىڭ ھۆضلىىٔ، ـَذؽى٘ىزىگَ ھۆضهَد 

لىلىفٌٔ رَلَظظا لىلىسۇ. ھَززىسىي ئبـمبى، ھۆضهَرزىي ْٗلؽۇى هۇھَثجَد، 

ؼۆٗۈلگًٌَٔ ئَؼىط لىلىؿ، ئۇًٔ ھَۋٍؼىَ ئبٗالًسۇضۇؾ ھېؽؽىٌٔ ئۆظ 

ْلىسۇ. هبًب ثۇ ئبظؼۇى ئبضظۇًٔ پَلَد ھۆضهَد ئبضلىلىك ئىچىگَ ئبلؽبى ث

رىعگىٌلىگىلٔ ثْلىسۇ. ٗبذفٔ وۆضگىٌىٌٔ ًَضؼىگَ ئبٗالًسۇضۇپ لْٗۇـزىي 

ئۆظىٌٔ لبچۇضالؽبى وىفىلَضًىڭ ؼبًٔ ًبھبٗىزٔ ئبظ. ٗبذفٔ وۆضگًٌَٔ 

ًَضؼىگَ ئبٗالًسۇضۇـزىي ؼبللىٌىفٌىڭ ئَڭ وۈچلۈن رَزثىطٓ ھۆضهَد. 

ثىط ًَضؼىٌٔ ٗبذفٔ وۆضىفٔ هۇهىىي، لېىىي ئۇًٔ  چۈًىٔ، ئىٌؽبى

ھۆضهَرلَؾ رۇٗؽۇؼٔ ھېػ لىلوبٗسۇ. هبًب ثۇ ؼَۋٍپزىي ھۆضهَد، 

هۇھَثجَرٌىڭ وىفىلَض رَضىپىسىي ؼۈٗئىؽزىوبل لىلىٌىفىٌىڭ ئبلسىٌٔ 

 ئبلىسىؽبى ٗىگبًَ ئبهىل. 
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 ذبرىوَ
 

ىَ رېگىفلىه رېوىالض ٗۇلىطىسىىىلَضزىٌال هۇھَثجَد ھَلمىسٍ زې٘ىف

ئىجبضٍد ئَهَغ، ئَلۋٍرزَ. ثىعهۇ ثۇ ھَلزَ زې٘ىفىَ رېگىفلىه ھَهوَ 

هۇھَثجَد لَرلٔ لىلىٌؽبى  –ًَضؼىٌٔ زېگًَلىىىوىعًٔ زاۋا لىلوبٗىوىع. هېھطٓ 

ثىط زٍۋضزٍ، ئۇًىڭسىي ٗىطاللىفىپ وَروَؼزىي رىه رۇضۇـٌىڭ، ئۈهىس 

ـلىوبؼلىمٌىڭ وبپبلىزٔ ثْلؽبى ثۇ گۈظٍل پَظىلَرىَ هًَجَلىطىٌٔ ئۈظۈپ رب

 ؼبھىپ چىمىفٌٔ هَلؽَد لىلوبلزىوىع. 

هۇھَثجَد ئۆگَرىىلٔ ثْلىسىؽبى ثىط ًَضؼىوۇ؟ ئَلۋٍرزَ، ئۇًٔ  –هېھطٓ 

ئۆگَرىىلٔ ثْلوبٗسۇ، پَلَد ثبـزىي ئۆرىۈظۈلىسۇ. ئىٌؽبًٌىڭ ٗبذفٔ وۆضۈؾ 

ٔ لېعىپ چىمىطىفٔ، ئىچىسىىٔ لبثىلى٘ىزىٌٔ ثبٗمىفٔ، ثۇ ْٗـۇضۇى ؼَظىٌىٌ

هۇوَهوَل ثْلؽبى لۇضۇلوىٌٔ وۆضۈپ ٗېزىفٔ، ثَلىىن رَضثىَ٘ ئبضلىلىك 

 ۋۇجۇزلب چىمىفٔ هۇهىىي. 

هۇھَثجَرٌٔ ئۆگىزىفٌىڭ ئَڭ ئىفًَچلىه ئۇؼلۇثٔ ٗبذفٔ  –هېھطٓ 

هۇھَثجَد ئۇلٔ ئۈؼزىسٍ لَز وۆرۈضگَى ئۆضًَن ثىط  –وۆضۈؾ ۋٍ هېھطٓ 

 ؿ. جَهىئىَ٘د ثَضپب لىلى

هۇھَثجَد ھَلمىسٍ ثۇًچَ وۆپ رْذزبلؽبى. ئۇًسالزب  –لۇضئبى هېھطٓ 

هۇھَثجَد ثىعًىڭ ھبٗبرىوىعزا لبًچىلىه ئْضۇًٌٔ ئىگىلَۋارىسۇ؟  –هېھطٓ 

ؼۆَٗلَٗسىؽبى جبٗلىطىوىعًٔ ئۆظ لْلىوىع ثىلَى رېرٔ ْٗق لىلوىؽبى ثْلؽبق، 

ىمىؽب ثېفىوىعًٔ هۇھَثجَد ثۇل –لېٌٔ ئۇًسالزب ھَهوَٗلَى ثىطلىىزَ هېھطٓ 

رۇربٗلٔ. ـۇًٔ ثىلَٗلىىٔ، ئىؽالم ۋٍ ئىٌؽبًٌىڭ ئْضربق زۈـوًَلىطٓ، ئبلسٓ 

هۇھَثجَرٌٔ لَرلٔ لىلىپ، ئۇًىڭ ئْضًىؽب ًَپطٍد ئۇضۇللىطىٌٔ  –ثىلَى هېھطٓ 

چبچزٔ. ثْهجىلىطىٌٔ ٗبـبۋارمبى جۇؼطاپى٘لىطىوىعزىي ثۇضۇى ٗۈضٍولىطىوىعگَ 

 ضزىي ثبـلىسٓ.   ئبرزٔ ۋٍ ئىفؽبل لىلىفٌٔ ئۇ َٗ

ثېفىوىعزىي ئۆرىۋارمبى ذبضلىمٌٔ ًېوىٌىڭ ؼَۋٍثىسىي زٍپ ئْٗالپ 

هۇھَثجَرٌىڭ لېٌٔ رۆوۈلگَى ثْلؽب، ؼىعچَ  –لبلسىڭىع؟ ثىط ٗۈضٍوزَ هېھطٓ 

هۇھَثجَد گۈللىطىٌٔ ٗۇلؽبى لْل  –ئۇ ٗۈضٍوىَ ثبھبض ًََٗ وېلَضهۇ؟ هېھطٓ 

َؼَد، ًَپطٍد، گۇهبى، لۇضۇپ وَروَؼوۇ؟ ئۇًىڭسىي پَلَد ذۇؼۇهَد، ھ
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ئۆرىۈًچٔ ھَۋٍغ ۋٍ لبضا ًىَ٘د لبلىسۇ. هۇھَثجَرٌىڭ ئْضًىٌٔ هَظوۇض 

ًَضؼىلَض ئىگىلىگَى ۋالىززب، ؼَٗۋٍد، رۆھوَرلَض ثبـلىٌىسۇ، ھَرزب 

ھبهبلَرلىىزىي وېلىپ چىممبى ذى٘بًَد ۋٍ ضٍھىوؽىعلَضچَ لىطؼىٌچىلىمالض 

 ثبـلىٌىسۇ.

ٗۈضٍن ثىلَى ثۇ زۇً٘بًىڭ ئَڭ لې٘ىي ـۇًساق، ٗېمىلؽۇؼٔ رۈگىگَى ثىط 

ـۇًساق ثىط ھبضۋا ئىىًَىٔ، ئۇ  لَلىپوْچىؽىسا لََٗضگىچَ هېڭىؿ هۇهىىي؟ 

ئېلىپ هبڭؽبى ًَضؼىلَض ئىچىسٍ ئىوبى، لۇضئبى، ثَؼىطٍد، پبضاؼَد، 

جبهبئَد ثبض. ئَگَض پبضچىالپ ْٗق لىلىۋٍروىگَى ثْلؽب، رَثىئى٘ىٔ ئۈهوَد 

َـىىل لىلؽبى ثۇ هَهلىىَرٌىڭ َٗض وۆلىؤ رېرٔ ثبض. ًْپۇؼٔ هىل٘بضرٌٔ ر

 ھېؽبپالپ چىمىلؽىٌٔ ْٗق. 

پۈرۈى ثۇالضزىي ثبـمب ًََٗ، ئۇ َٗض هبوبًؽىعؼب ئۇۋا ثْلۇپ، ئۇًٔ 

ھېؽبثٔ ْٗق  –وۈرىۋالؽۇزٍن زٍضىجىسٍ وَڭ. ثۇ ثىپبٗبى ظېوىٌسا، ثۇ ھَززٓ 

طٍن. هبًب ٗۈؤٌ رْـۇپ هبڭؽبى ۋاؼزىٌىڭ ٗېمىلؽۇؼىوۇ چَوؽىع ثْلىفٔ وې

ئَگَض ئۇًساق ثْلوىؽب، ثۇ هىؽلٔ «. هۇھَثجَد  –هېھطٓ » ثۇ ٗېمىلؽۇ 

وۆضۈلوىگَى ئېؽىط ٗۈؤٌ ئېلىپ هېڭىفمب، ٗۈضٍوزىي ثبـمب ھېچمبًساق ثىط 

هۇھَثجَرزىي ثبـمب ھېچمبًساق ثىط  –ۋاؼزَ ثَضزاـلىك ثېطٍلوَٗسۇ ۋٍ هېھطٓ 

 ٗېمىلؽۇ رْـىوبٗسۇ.  

رۈگىوَغ  –ڭؽبى ثىپبٗبى ۋاؼزىؽب، پۈروَغ ثىط ئَثَزىَ٘رٌٔ ئېلىپ هب

 هۇھَثجَد.  –ٗېمىلؽۇزۇض هېھطٓ 

زٍٗوىع. لېطىٌسىفىڭٌٔ ثىط لېزىن « ئبلسٓ ثىلَى ٗبذفٔ وۆض ... » ـۇڭب 

ٗبذفٔ وۆضزۈڭوۇ، ئۇًىڭؽب ٗبهبًلىك لىاللوبٗؽَى. ئَگَض هۇئوىٌلَض 

ؽىعلىىىوىع هۇھَثجَر –لْلىوىعزىي، رىلىوىعزىي ئَهىي ثْاللوىؽب، ثۇ هېھطٓ 

ئىوبى » ، «جًٌََد » ؼَۋٍثىسىي وېلىپ چىممبى ثْلىسۇ. ٗبذفٔ وۆضۈـٌىڭ 

هًَىؽىٌٔ ئىپبزىلَٗسىؽبًلىمىٌٔ ضٍؼۇلۇلالھٌىڭ ئبؼعىسىي ًََٗ ثىط لېزىن « 

 ئبڭالٗلٔ:

ثىطىڭالضًٔ ٗبذفٔ وۆضهىگىچَ ئىوبى  –ئبلالھ ثىلَى لَؼَهىٔ، ثىط » 

 «.َ جًٌََرىَ وىطٍلوَٗؽىلَض ئې٘زمبى ثْلوبٗؽىلَض، ئىوبى ئې٘زوىؽىچ

هۇھَثجَد. ثىط  –ئىٌؽبى ئىٌؽبًؽب ثېطٍلَٗسىؽبى ثىجبھب ھَزىَ٘ هېھطٓ 

هۇھَثجَرٌٔ  –ئَؼىطًٔ ئَؼطٓ ؼبئبزٍد لىلؽبى ًَضؼَ هبًب ثۇ. ئۇالض هېھطٓ 

ئَڭ ٗۇلىطٓ ؼَۋىَ٘زٍ ٗبـىؽبى ثْلۇپ، وې٘ىٌىٔ ًَؼىللَض ئۇالضًىڭ ثۇ هېھطٓ 

ىطلَپ ئىفلىزىپ رۈگىزَلوىسٓ. لېٌٔ ثىعهۇ ثۇ ـَپمَد ٗبلساهىؽىٌٔ ئَؼ –
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هۇھَثجَرٌٔ رۈگَرىۈچىلَضزىي ئَهَغ، ٗبضارمۇچىالضزىي ثْالٗلٔ.  –هېھطٓ 

 –ـۇًساق ثىط ٗبضىزبٗلىىٔ، ثىعزىي وې٘ىٌىٔ ًَؼىللَضگىوۇ َٗرؽۇى ثۇ هېھطٓ 

 هۇھَثجَد. 

ـۇًٔ ثىلَٗلىىٔ، هَزىٌَ ئبلسٓ ثىلَى ٗۈضٍولَضزٍ لۇضۇلسٓ، ئۇًىڭؽب 

ىسٍ ثىط رَۋٍضۈوزَن لَلىپوىٌلَض هَوىىسىىٔ ۋالزىسا ھبهىلَ ثْلؽبًىسٓ. هۇئ

ئبؼطاپ چْڭ لىلؽبى ثۇ ثْۋالٌىڭ زۇً٘بؼب وېلفىٌىڭ ئىؽؤ ئىسٓ هَزىٌَ 

 زۆلىزٔ. 

ئىچىوىعزىىٔ زۆلَرزىي ثىرَۋٍض ٗبـىؽبى ثىعلَضًىڭ، ثْلۇپوۇ ٗۈضٍن 

ٗالًسۇضؼبى ثىعلَضًىڭ، زۆلىزىٌٔ ؼَلجىٖ هۇئبهىلىلىطىوىع ثىلَى ذبضاثى٘لىممب ئب

 زۆلَرزىي ئېؽىع ئېچىفىوىع هًَوًَچىلىه لىلؽبًلىمزىي ثبـمب ًَضؼَ ئَهَغ. 

ئَگَض پۈرۈى زۇً٘بزىىٔ ئىٌؽبًؽب ۋٍ ئىٌؽبًسىىٔ زۇً٘بؼب ثبضلىمىٌٔ 

هۇھَثجَد  –ؼَضپ لىلؽبًؽىطٓ وۆپى٘ىسىؽبى ئْضربق زٍؼؤ ثْلؽبى هېھطٓ 

ٔ لبًسالوۇ ۋۇجۇزلب چىمىسۇ؟ ھبوىن ثْلوبٗسىىَى، ئىٌؽبًٌىڭ ؼبئبزىز

ىَ٘رزَ ٗبذفٔ ئٓ ئىفؽبل ئبؼزىسا ثْلؽبى ثىط جَهئىٌؽبًالض، ٗۈضٍولىط

 لبٗؽٔ ـَوىلسٍ ۋۇجۇزلب چىمىطىسۇ؟  وۆضۈـٌٔ ًېوَ ثىلَى
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