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دىٕذا ِۇضتٗھىَٗ تۇرۇظ ئٗڭ ثۈيۈن ٔېّٗتتۇر
-2009يىٍي-07ئبيٕىڭ -10وۈٔىذىىي جۈِٗ خۇتجىطىٕىڭ لىطمىچٗ ِٗزِۇٔي

پٗيغِٗجٗرئٌٗٗيھىططبالَ ِٗضچىتىٕىڭ ئىّبِي ئبٌالھٕي ِبختبپ ،پٗيغِٗجٗر
ئٌٗٗيھىططبالِغب دۇرۇت ضبالَ يوٌٍىغبٔذىٓ وېيىٓ جۈِٗ ٔبِىسىغب توپالغمبْ يۈز ِىڭٍىغبْ
جبِبئٗتىٗ "ئبٌالھ تبئبال ئىٕطبٔالرغب چٗوطىس ٔېّٗتٍٗرٔي ئبتب لىٍذىِ ،ۇضۇٌّبٕٔىڭ
دىٕىذا ِۇضتٗھىَٗ تۇرۇغي ئٗڭ ثۈيۈن ٔېّٗتتۇر" دېگْٗ ِٗزِۇٔذا تۆۋٖٔذىىي
تٗۋضىيٌٗٗرٔي لىٍذى:
ئبٌالھ تبئبال ِٗخٍۇلبتالرٔي ئبغىبرا-يوغۇرۇْ ٔېّٗتٍٗرگٗ چۆِذۈردىٔ .ېّٗتٍٗرٔىڭ
ئٗڭ ئېطىً-ئبٌىيٍىرىٕي تبٌالپ خبٌىغبْ ثٗٔذىٍىرىگٗ ثٗردى .ئۇ ثوٌطب توغرا يوٌغب
يېتٗوٍٗظٔ .ۇرغۇْ وىػىٍٗر ثۇ ٔېّٗتٍٗردىٓ ِٗٔپٗئٗتٍىٕىػٕي ئبرزۇ لىٍطىّۇ ئۇالرٔي ثۇ
ٔېّٗتٍٗردىٓ ِٗھرۇَ لىٍذى .ئبٌالھ تبئبال ِۇٔذاق دٖيذۇ«:وبپىرالر (لىيبِٗتٕىڭ
دٖھػىتىٕي وۆرگٗٔذٖ ،دۇٔيبدىىي چېغىّىسدا) ِۇضۇٌّبْ ثوٌغبْ ثوٌطبلچۇ ،دٖپ ئبرِبْ
لىٍىذۇ» ضۈرٖ ھىجر -2ئبيٗت.
ثۇ وبفىرالر يولبتمبْ ٔېّٗتٕىڭ ئٗڭ چوڭىذۇر .پٗيغِٗجٗرئٌٗٗيھىططبالَ ِۇٔذاق
دٖيذۇ« :لٌٗجٍٗر ئبٌالھٕىڭ ئىىىي ثبرِىمىٕىڭ ئبرىطىذا ثوٌۇپ ئبٌالھ ئۇٔي ئۆز خبھىػي
ثىٍْٗ تٗضٗررۇپ لىٍىذۇ» ثۇ ھٗدىطٕي تىرِىسى رىۋايٗت لىٍغبْ .ئىجراھىُ ۋٖ يٗئمۇة
ئٌٗٗيھىططبالَ ئٗۋالدٌىرىغب ٔېّٗتٕي ِۇھبپىسٖت لىٍىع توغرىطىذا ِۇٔذاق ۋٖضىيٗت
لىٍغبْ « :ئىجراھىُ ۋٖ يٗئمۇة ئۆز ئوغۇٌٍىرىغب ۋٖضىيٗت لىٍىپ« :ئي ئوغۇٌٍىرىُ! ئبٌالھ
ضىٍٗرگٗ ِۇغۇ دىٕىٕي (يٗٔي ئىطالَ دىٕىٕي) تبٌٍىذى ،پٗلٗت ِۇضۇٌّبْ پىتىڭالرچٗ
ئۆٌۈڭالر (يٗٔي ئىّبٔىڭالردا ِٗھىَٗ تۇرۇڭالر ،تبوي ئىّبْ ثىٍْٗ وېتىڭالر)» دېذى»
ثٗلٗرٖ ضۈرىطي -132ئبيٗت .پٗيغِٗجٗرئٌٗٗيھىططبالَ ئبٌالھ تبئبالدىٓ ٔېّٗتٕي
داۋاِالغتۇرۇغىٕي تىٍٗپ ِۇٔذاق دۇئب لىالتتي« :ئي لٌٗجٍٗرٔي ئۆرۈگۈچي ئبٌالھ! ِېٕىڭ
لٌٗجىّٕي دىٕىڭذا ِۇضتٗھىَٗ لىٍغىٓ» .ئىٍىُ ئٗھٍىٍىرى ِۇٔذاق دۇئب لىالتتي«:ئي
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پٗرۋٖردىگبرىّىس! ثىسٔي ھىذايٗت لىٍغبٔذىٓ وېيىٓ لٌٗجٍىرىّىسٔي ئبزدۇرۇۋٖتّىگىٓ».
ھٗر ثىر ِۇضۇٌّبْ دۇٔيب ۋٖ ئبخىرٖتتٗ ثٗختٍىه ثوٌۇغٕىڭ ضٗۋٖثي ثوٌغبْ ٔېّٗتٕي
ضبلالپ لىٍىع ئۈچۈْ ٔبِبزٌىرىذا دائىُ دۇئب لىٍىػمب ثۇيرۇٌغبْ .يبِغۇردٖن تۆوۈٌۈپ
تۇرغبْ پىتٕىٍٗر ثٗزى ۋالىتتب ثۇ ٔېّٗتٍٗرٔي يوق لىٍىۋېتىذۇ .پٗيغِٗجٗرئٌٗٗيھىططبالَ
ِۇٔذاق دٖيذۇ ِْٗ« :ضىٍٗرٔىڭ ئۆيۈڭالرٔىڭ ئبرىطىذىٓ يبِغۇر تبِچىٍىرىٕىڭ ئورٔىٕي
وۆرگٗٔذٖن پىتٕىٕىڭ ئورٔىٕي وۆرٌٖٗيّْٗ» .پىتٕٗ-پبضبت ئبٌالھ ضبلٍىغبْ وىػىٍٗردىٓ
ثبغمب ثبرٌىك ئىٕطبٔالرٔىڭ لٌٗجىٕي تٗۋرىتىۋېتىذۇ .پىتٕىگٗ يېمىٕالغمبْ وىػي ئۇٔىڭذىٓ
ضبلٍىٕبٌّبيذۇ .ھبيبت وىػي پىتٕىذىٓ خبتىرجَٗ ثوالٌّبيذۇ .پٗيغِٗجٗرئٌٗٗيھىططبالَ
ِۇٔذاق دٖيذۇ« :پىتٕىٍٗر لٌٗجىٗ ثورا يبغىچىذٖن ئبيرىُ-ئبيرىُ ھبٌذا توغرىٍىٕىذۇ،
لبيطي لٌٗت ثۇٔي لوثۇي لىٍىذىىْٗ ،ئۇ لٌٗجىٗ لبرا چېىىتٍٗر ئۇرىٍىذۇ» ثۇ ھٗدىطٕي
ِۇضٍىُ رىۋايٗت لىٍغبْ .ثٗزى ۋالىتتب ئىٕطبْ ئۆزى ضٗزِىگْٗ ھبٌذا دىٕذىٓ چىمىپ
وېتىذۇ .پٗيغِٗجٗرئٌٗٗيھىططبالَ ِۇٔذاق دٖيذۇ«:ضىٍٗر لبراڭغۇ وېچىذٖن زۇٌّٗت
لبپٍىغبْ پىتٕىٍٗرگٗ ئۇچراپ لىٍىػتىٓ ئىٍگىرى يبخػي ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍىػمب ئبٌذىراڭالر،
ئٗتتىگٗٔذٖ ِۆِىٓ ثوٌغبْ وىػي وٗچتٗ وبفىر ثوٌۇپ وېتىذۇ يبوي وٗچتٗ ِۆِىٓ ثوٌغبْ
وىػي ئٗتتىگٗٔذٖ وبفىر ثوٌۇپ وېتىذۇ ،ئىٕطبْ ئۆزىٕىڭ دىٕىٕي ئٗرزىّٗش دۇٔيبغب
تىگىػىۋېتىذۇ» ثۇ ھٗدىطٕي ِۇضٍىُ رىۋايٗت لىٍغبْ .ئٗرٌٗر ئبيبٌالرٔىڭ پىتٕىطىذىٓ
ھٗزٖر لىٍّىغىٕىذا ،ئۇالر ضٗۋٖثٍىه ئبضبٔال پىتٕىگٗ چۈغۈپ لبٌىذۇ.
پٗيغِٗجٗرئٌٗٗيھىططبالَ ِۇٔذاق دٖيذۇِٔٗ« :ذىٓ وېيىٓ ئٗرٌٗر ئۈچۈْ ،ئۇالرٔىڭ ئېسىپ
وېتىػىگٗ ضٗۋٖة ثوٌىذىغبْ ئٗڭ چوڭ پىتٕٗ ئبيبٌالردۇر» ثىرٌىىىٗ وٌٗگْٗ ھٗدىص.
ِبي-دۇٔيب ،ثبيٍىك ئىطالَ ئۈِّىتىگٗ ثېرىٍگْٗ پىتٕىذۇر .ثٗزى ۋالىتالردا ِبي ئىٕطبٕٔي
دىٕغب وىرگۈزىذۇ ۋٖ دىٕذىٓ چىمىپ وېتىػىگٗ ضٗۋٖثچىّۇ ثوٌىذۇ .توغرضي ِبٌٕي
ھبالٌذىٓ تېپىپ يۈرٖوىٗ تبڭّبضتىٓ لوٌىذا تۇتۇپ ئبٌالھ رازى ثوٌىذىغبْ ئىػالرغب ضٗرپ
لىٍىع وېرٖن .ھۆوۈٍِٗرٔىڭ ِۇئٗييْٗ ثوٌّىغبٍٔىرىٕي ئىسدٖظ ،ھبالي-ھبراَ
ِٗضىٍىٍىرىذٖ رۇخطٗت لىٍىٕغبٍٔىرىٕىال تۇتۇظ ،ھبراَ ئىػالرٔي لىٍىع ئۈچۈْ ھىٍٗ
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ئىػٍىتىع ِۇضۇٌّبٕٔىڭ دىٕي ئېتىمبدىغب داغ چۈغۈرىذىغبْ ئىػالردىٕذۇر .وىچىه
گۇٔبھالرغب ضٗي لبراظ ئىٕطبٕٔي ھبالن لىٍىذۇ .پٗيغِٗجٗرئٌٗٗيھىططبالَ ِۇٔذاق دٖيذۇ:
«گۇٔبھٕي تۆۋْٖ ضبٔبغتىٓ ضبلٍىٕىڭالر ،گۇٔبھالر جۇغٍىٕىپ ئبخىرىذا ئىٕطبٕٔي ھبالن
لىٍىذۇ» ثۇ ھٗدىطٕي ئىّبَ ئٗھّٗد رىۋايٗت لىٍغبْ .يبراتمۇچىطىغب ئبضىيٍىك لىٍىع ۋٖ
ئىجبدٖتٍٗرٔي توٌۇق ئبدا لىٍّبضٍىك ثىٍْٗ ئىٕطبْ ئبٌالھتىٓ يىرالٍىػىذۇ .ثۇ
ئبزغۇٍٔۇلٕىڭ ثبغٍىٕىػىذۇر .ئبٌالھ تبئبال ِۇٔذاق دٖيذۇ«:ئۇالر (ھٗلتىٓ) ثۇرۇٌۇپ
وٗتىٗٔذىٓ وېيىٓ ،ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ دىٍٍىرىٕي ھىذايٗتتىٓ ثۇرىۋٖتتي ،ئبٌالھ پبضىك
لٗۋِٕي ھىذايٗت لىٍّبيذۇ»ضۈرٖ ضٗپ

-5ئبيٗتٕىڭ ثىر لىطّي .ئۆزىذىٓ ۋٖ لىٍغبْ

ئٌٍِٗٗىرىذىٓ ئٗجٗثٍىٕىع ،پٗخىرٌىٕىع ئىٕطبٔذا تٗوٗثجۇرٌۇق ۋٖ ھبوبۋۇرٌۇلٕىڭ پٗيذا
ثوٌىػىغب ضٗۋٖثچي ثوٌىذۇ ،ثۇٔىڭ ضٗۋٖثىذىٓ ھٗلتىٓ ثۇرۇٌۇپ وېتىع ئٗھۋاٌٍىرى
وېٍىپ چىمىذۇ .يۈضۈپ ئٌٗٗيھىططبالَ ئېسىپ وېتىػتىٓ ضبلٍىٕىع ئۈچۈْ ئبٌالھذىٓ
يبردَٖ ضورىذى ،ئبٌالھ ئۇٔي ضبلٍىذى«.يۇضۇف« :ئي پٗرۋٖردىگبرىُ! ِبڭب ئۇالر
ئۈٔذىگْٗ ٔٗرضىذىٓ وۆرٖ زىٕذاْ ضۆيۈٍِۈوتۈر ،ئٗگٗر ئۇالرٔىڭ ھىيٍىطىٕي ِٗٔذىٓ
دٖپئي لىٍّىطبڭ( ،ئىٕطبٔچىٍىمتب) ئۇالرغب ِبيىً ثوٌۇپ لبٌىّْٗٔ ،بدأالردىٓ ثوٌۇپ
لبٌىّْٗ» دېذى .پٗرۋٖردىگبرى ئۇٔىڭ دۇئبضىٕي ئىجبثٗت لىٍىپ ئۇالرٔىڭ ھىيٍىطىٕي
يۇضۇفتىٓ دٖپئي لىٍذى .ئبٌالھ (ئىٍتىجب لىٍغۇچىالرٔىڭ دۇئبضىٕي) ھٗلىمٗتْٗ ئبڭالپ
تۇرغۇچىذۇر( ،ئۇالرٔىڭ ئٗھۋاٌىٕي) ثىٍىپ تۇرغۇچىذۇر» ضۈرٖ يۇضۇپ
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ئبيٗتٍٗر» .يبخػىٍىمٕىڭ ٔٗتىجىطىٕي وۆرۈغىٗ ئبٌذىراظ ،ئٌِٗٗذىٓ ضۇضٍىػىع
وېيىٓ يبخػي ئٌٍِٗٗٗردىٓ چېىىٕىػٕي وٌٗتۈرۈپ چىمىرىذۇ .ئىخالش ثىٍْٗ
ئٌٍِٗٗٗرٔي داۋاِالغتۇرۇظ الزىُ ،جِٗئىيٗتتٗ وۆرۈٌۈۋاتمبْ خبتبٌىمالرغب لبراپ
جِٗئىيٗتٕي ئىطالھ لىٍىػتىٓ ئۈِىذضىسٌىٕىع ٔٗپطىٕىڭ ئبجىسٌىمىذۇر .لۇرئبْ
وٗرىّٕي وۆپ ئولۇظِ ،ۇضۇٌّبٕٔىڭ دىٕذا ثىٍىػي زۆرۈر ثوٌغبْ ھۆوۈٍِٗر توغرىطىذا
ئىسدىٕىع ۋٖ دائىُ ئبٌالھٕي يبد ئېتىع دىٕذا ِۇضتٗھىَٗ تۇرۇغٕىڭ ئبضبضىذۇر .ئبٌالھ
تبئبال ِۇٔذاق دٖيذۇ «:ئېيتمىٕىي ،لۇرئبٕٔي جىجرىئىً ِۆِىٍٕٗرٔىڭ (ئىّبٔىٕي)
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ِۇضتٗھىَٗ لىٍىع ئۈچۈِْ ،ۇضۇٌّبٔالرغب ھىذايٗت ۋٖ خۇظ خٗۋٖر لىٍىپ،
پٗرۋٖردىگبرىڭ ھۇزۇرىذىٓ راضتچىٍٍىك ثىٍْٗ ٔبزىً لىٍذى» ضۈرٖ ٔٗھً -102ئبيٗت.
تبئٗت-ئىجبدٖتٕي وۆپ لىٍغبْ ،يبِبٍٔىمالردىٓ يىراق تۇرغبْ وىػي دىٕذا ِۇضتٗھىَٗ
تۇرىذۇ .ئبٌالھ تبئبال ِۇٔذاق دٖيذۇ «:ئٗگٗر ئۇالر لىٍىٕغبْ ۋٖز ٗٔ -ضىھٗتىٗ ئِٗٗي
لىٍطب ئىذى ،ئٌٗۋٖتتٗ ئۇالرغب يبخػي ثوالتتي ۋٖ ئىّبٔي ِۇضتٗھىَٗ ثوٌغبْ
ثوالتتي.گۇِراھٍىك ۋٖ ٔىفبلتىٓ ئٗڭ يىراق ثوٌغبْ ثوالتتي» ضۈرٖ ٔىطب -66ئبيٗت.
يبخػي ئٌٍِٗٗٗرٔي داۋاِالغتۇرۇظ ئىّبٕٔي ن

ۈچالٔذۇرىذۇ.

پٗيغِٗجٗرئٌٗٗيھىططبالَ ثۇ ھٗلتٗ ِۇٔذاق دٖيذۇ« :ئبز ثوٌطىّۇ داۋاٍِىػىپ تۇرغبْ
ئِٗٗي ،ئبٌالھ تبئبالغب ئٗڭ ضۆيۈٍِۈن ئٌِٗٗذۇر» ثۇ ھٗدىطٕي ِۇضٍىُ رىۋايٗت لىٍغبْ.
ئىّبَ ٔٗۋٖۋىي ِۇٔذاق دٖيذۇ" :ئبز ثوٌطىّۇ داۋاٍِىػىپ تۇرغبْ ئٌِٕٗٗىڭ ٔٗتىجىطي
وۆپ لىٍىپ ئۈزۈٌۈپ لبٌغبْ ئٌِٗٗذىٓ ٔٗچچٗ ھٗضطٗ زىيبدٖ ثوٌىذۇ".
ثىٍىٍّىه وىػىٍٗر ثىٍْٗ ئوٌتۇرۇپ-لوپۇظ لٌٗجىٗ راھٗت ثېغىػالپال لبٌّبضتىٓ
ئِٗٗي لىٍىػمب رىغجٗتٍٗٔذۈرىذۇ .ضبٌىھ وىػىٍٗر ثىٍْٗ ھِٗطۆھجٗت ثوٌۇظ ئىٕطبٕٔي
پٗزىٍٗتىٗ يېتٗوٍٗيذۇ .پٗيغِٗجٗرٌٗرٔىڭ تبرىخي ۋٖ تٗرجىّىھبٌٍىرىٕي ئبڭالظ
ھىّّٗتٕي ئبغۇرۇپ ئىػٗٔچىٕي وۈچٗيتىذۇ .ئبٌالھ تبئبال ِۇٔذاق دٖيذۇ« :وۆڭٍۈڭٕي
خبتىرجَٗ لىٍىع ئۈچۈْ ،ضبڭب پٗيغِٗجٗرٌٗرٔىڭ لىططىٍىرىٕي ثبيبْ لىٍىپ ثېرىّىس ،ثۇ
لىططىٍٗر ھٗلىمٗتٕيِ ،ۆِىٍٕٗر ئۈچۈْ ۋٖزٗٔ-ضىھٗت ،ئىجرٖتٍٗرٔي ئۆز ئىچىگٗ ئبٌغبْ»
ضۈرٖ ھۇد -120ئبيٗت .ئبٌالھ تٗرىپىذىٓ پۈتۈٌگْٗ ثبالِ-ۇضىجٗت ،لىيىٕچىٍىمالرغب رازى
ثوٌۇظ دىٕٕىڭ ئبضبضىذۇر .ئۇٔىڭ ثىٍْٗ خبتىرجٍِٗىه ۋٖ خۇرضٍٗٔىه ھبضىً ثوٌىذۇ.
ِۆِىٓ وىػي ئىٕطبٔالرٔىڭ ئىچىذٖ ثبالِ-ۇضىجٗتىٗ ثٗن ضٗۋىر لىٍغۇچي ،لبتتىمچىٍىمتب
دىٕذا ِۇضتٗھىَٗ تۇرغۇچي ،زۇٌۇَ ۋٖ ئبپٗتىٗ ئۇچرىغبٔذا ئبٌالھتىٓ يبردَٖ ضورىغۇچي ۋٖ
ئبٌالھٕىڭ ثٗرگىٕىگٗ لبٔبئٗت لىٍغۇچىذۇر .ئبٌالھتىٓ يبخػي گۇِبْ لىٍىع ئبٌالھمب
ئېطىٍىع ۋٖ دىٕذا ِۇضتٗھىَٗ تۇرۇغمب ئبضبش ضبٌىذۇ( .يٗٔي ِۆِىٓ ثىرٖر ئىػمب
ِۇپتىال لىٍىٕطب ئبٌالھتىٓ يبخػي گۇِبْ لىٍىپ ،ثۇ ئىػتب ئبٌالھ ثىسگٗ ثىر يبخػىٍىك
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ئىرادٖ لىٍغبْ ثوٌىػي ِۇِىىٓ دٖپ چۈغىٕىػي ئىّبٕٔىڭ ئٗڭ يۇلىرى پٌٍٗىطىذۇر-.
ِۇھٗررىر )-پٗيغِٗجٗرئٌٗٗيھىططبالَ ِۇٔذاق دٖيذۇ« :ئبٌالھغب ثويطۇٔغبْ ،وۇپبيٗ
لىٍغۇدٖن رىسىك ثىرىٍگْٗ ،ئبٌالھٕىڭ ثٗرگىٕىگٗ لبٔبئٗت لىٍغبْ وىػي ٔىجبتٍىممب
ئېرىػتي» ثۇ ھٗدىطٕي ِۇضٍىُ رىۋايٗت لىٍغبْ .ئىّبّٔۇ وېيىُ وؤبرغبٔذٖن وؤىرايذۇ،
ھٗر ۋالىت تٗۋثٗ-ئىطتىغپبر ئېيتىع ثىٍْٗ ئۇٔي يېڭىالپ تۇرۇظ وېرٖن .ئبٌالھٕىڭ
ھوزۇرىذىىي ٔېّٗتٍٗرٔي ئۈِىت لىٍىع ٔٗپطىٕىڭ ھبۋايي-ھٗۋىطىگٗ ئٗگىػىػتىٓ
تىسگىٍٕٗيذۇ .ھٗر ثىر ِۇضۇٌّبٕٔىڭ دىٕذا ِۇضتٗھىَٗ تۇرۇغىغب ِۇيٗضطٗر لىٍىػىٕي
ئبٌالھتىٓ تىٍٗپ دۇئب لىٍىػي زۆرۈردۇر .ئٗلىذىٕي ضبپالغتۇرۇظ ۋٖ ئٗلىذىگٗ دائىر
ثىٍىٍّٗرٔي ئىگٌٍٗٗظ دىٕذا ِۇضتٗھىَٗ تۇرۇغمب ئۈٔذٖيذىغبْ ئبضبضٍىك
ئبِىٍالردىٕذۇرٗٔ .پٍٗ ئىجبدٖتٍٗرٔي وۆپ لىٍىعِ ،وھتبجالرغب ئېھطبْ لىٍىع
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لبتبرٌىمالر ِۆِىٕٕي پىتٕىذىٓ ضبلالپ ،ئبٌالھٕىڭ پٗزٌىٕي ھٗرۋالىت يبدالٔذۇرۇپ تۇرىذۇ.
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