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ئبٌالھٕىڭ ٔەزىرىذىىي ضۆٍۈٍِۈن ئىٕطبْ
ٔبھبٍىتي غەپمەتٍىه ۋە ِېھرىببْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي بىٍەْ ببغالٍّەْ

ھبٍبتىٌ دۇَٔبدا ٔىجبتٍىممب ئېرىػىػٕي وۆڭٍىّىسگە پۈوىەْ
چبغٍىرىّىسدا ،ئبٌذى بىٍەْ بۇ خىً ٔىجبتٍىمٕىڭ تۈٔجي ببضمۇچي ھەلمىذە
ئەضتبٍىذىً پىىىر لىٍىػىّىس وېرەن .بىس ۋۇجۇدىّىسدا وۆتۈرۈپ
ٍۈرىۋاتمبْ بۇ روھ ٔىجبتٍىك ئىسدەظ جەرٍبٔىذىىي ببرٌىك چوڭ-وىچىه
ئېغىرچىٍىمالرٔي وۆتۈرۈپ ِبڭىذۇ .غۇڭب بىس ئبٌذى بىٍەْ ئۇٔي
ئەضتبٍىذىً تبۋالظ ببضمۇچىغب دۈچ وېٍىّىس .بۇ ھەلتە ئبٌالھ تبئبال ِۇٔذاق
دەٍذۇ« :روھ بىٍەْ ۋە ئۇٔي چىراٍٍىك لىٍىپ ٍبراتمبْ ،ئۇٔىڭغب ٍبخػي-
ٍبِبٍٔىمٕي بىٍذۈرگەْ زات بىٍەْ لەضەِىي* روھىٕي پبن لىٍغبْ ئبدەَ
چولۇَ ِۇرادىغب ٍېتىذۇ* ٔەپطىٕي (وۇفرى ۋە پىطمي  -فۇجۇر بىٍەْ)
وەِطىتىەْ ئبدەَ چولۇَ ٔبئۈِىذ بوٌىذۇ»[ .ضۈرە غەِص  -7ئبٍەتتىٓ -01
ئبٍەتىىچە].
ِبٔب بۇ لۇرئبْ وەرىّذىىي ئبٌالھ تبئبالٔىڭ لەضىّي ئوْ بىر لېتىُ
تەورارالٔغبْ ٍىگبٔە ئورۇْ.
ھبٍبتتب ِەغٍۇبىَەتىە ئۈچرىغۇچىالرٔىڭ بىرەر ٍېرىُ لېتىٍّىك
ئۇرۇٔۇغتىٓ وېَىٕال لبزا ۋە لەدەردىٓ غەوٍىٕىػٍىرىٕىڭ ھېچمبٔذاق
ئبضبضي ٍوق .ئىٕطبْ ِۀىۋىَىتىٕي تبۋالٍذىغبْ ۋە ئىٕطبٍٔىك
خۇضۇضىَەتٍىرىگە ِۇۋاپىك ئىع ئېٍىپ بېرىع ئۈچۈْ تەٍَبرٌىك
لىٍىػتىٓ ئىببرەت بىر جەرٍبٕٔي ئۆز ئۈضتىگە ئبٌغبْ بوٌۇپ ،وىّىىي وۈچ
ضەرپ لىٍطب ۋە تىرىػطب (ٍۀي ئۆز ٔەپطي بىٍەْ وۆرەظ لىٍطب) غۇٔىڭغب
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الٍىك ٔەتىجىگە ئېرىػىذۇ ۋە ئىػىٕي ٍبخػي ئبدا لىٍغبٔالر ئبٌالھٕىڭ
ئىٍتىپبتىغب ِۇٍەضطەر بوٌىذۇ.
ئبٌالھ تبئبال بۇ ھەلتە ِۇٔذاق دەٍذۇ« :بىس ئۈچۈْ وۈرەظ لىٍغبٔالرٔي
ئەٌۋەتتە ٍوٌىّىسغب ٍېتەوٍەٍّىس ،ئبٌالھ ھەلىمەتەْ ٍبخػي ئىع
لىٍغۇچىالر بىٍەْ بىٍٍىذۇر[ ».ضۈرە ئۀىەبۇت -96ئبٍەت].
ضېٕىڭ ٔەپطىڭ ضۀذىىي وبپىتبي .ضېٕىڭ ضبالھىَىتىڭ ئۆز
لوٌۇڭذىىي لبٔىتىڭ ،ضەْ ئۈٔي تبزىالٍطەْ ،تەرتىپٍەٍطەْ ،پەٍٍىرىگە ئۇزۇق
بېرىطەْ-دە ،ئۇٔي ھەروەتٍۀذۈرۈپ ،ئبٌالھ ضبڭب بەخػۀذە لىٍغبْ ببرٌىك
وۈچۈڭ بىٍەْ ئۈچىطەْ .بۇالرٔىڭ ھەِّىطي ئبٌالھٕىڭ ٍبردىّي ۋە
لوٌٍىػي بىٍەْ بوٌىذۇ .وىّىىي ئبٌالھٕىڭ لوٌٍىػىٕي تبغالپ ئۆزىگە
ٍبوي ببغمب ھەرلبٔذاق بىر ِەخٍۇلمب تبٍىٕىذىىەْ ،ئبٌالھ ئۇ بۀذىٕىڭ
ئىػٍىرىٕي ِەزوۇر تبٍبٔىچٕىڭ ئۆزىگىال تبغالپ لوٍىذۇ.
ئەِّبٍ ،ۀە بىر لبٔبت بوٌطب ئبٌالھٕىڭ لوٌىذا بوٌۇپ ،ضېٕىڭ ئۇٔىڭغب
ئبرىٍىػىع ضبالھىَىتىڭ ٍوق .ئۇ بوٌطىّۇ ٔەتىجىگە ئېرىػىع ،وۈتىەْ
ِۀسىٍگە ٍىتىع .ئبٌالھ تبئبال ئۆزىگە تەۋەوىۇي لىٍغۇچىالرٔي ٍبخػي
وۆرىذۇ .ئەِّب ،ھېچ ئىع لىٍّبً ،بىىبر ٍۇرىذىغبْ وىػٍەرٔي ھەرگىس
ضۆٍّەٍذۇ .بۇ ئىىىي خىً پىرلىٕىڭ ئوتتۇرىطىذىىي پەرق غۇوي،
بىرىٕچي خىٍذىىىٍەر ٔىػبٔغب ٍىتىع ئبٌالھٕىڭ ئەِرى ۋە تەلذىرى بىٍەْ
بوٌىذىغبٍٔىمىغب چىٓ ئىػىٕىپ تۇرۇپ ،غۇ ٔىػبٕٔي وۆزٌەپ ئىػٍەٍذۇ.
ئەِّب ،ئىىىىٕچي خىٍذىىىٍەر بوٌطب ،تەلذىرٔي ئىٕىبر لىٍىذۇ ،غۇٔىڭ
ئۈچۈْ ضەِىّىٍَىه بىٍەْ ئىػٍىّەٍذۇ ۋە وۈتىەْ ٔەتىجىگە (ئبٌالھٕىڭ
رىساضىغب ۋە ببغمب ئىػٍىرىغب) ٍېتەٌّەٍذۇ.
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بىس ِۇضۇٌّبٔالر ھبٍبتٕىڭ ھەِّە ضبھەٌىرى بوٍىچە ئۇتۇق لبزىٕىع
ئۈچۈْ ئىػٍەظ تەٌەپ لىٍىٕغبْ ئىٕطبٔالرِىس .بىسٔىڭ ٔەزىرىّىسدىىي
ِۇۋەپپىمىَەتِ ،ەٍٍي ئبدەت ٍبوي غەرىئەت ئۆٌچەٍِىرى بىٍەْ لبراٌطۇْ
ئىٕتبٍىٓ ِۇھىُ ئىػالرٔىڭ بىرى .غۇڭب ھەِّىّىس ئۆزىّىسٔي غۇخىً
روھ بىٍەْ ئوزۇلالٔذۇرىػىّىس ۋە ٍۈوطەن پەٌٍىگە ٍېتىػىە چىٓ
ئىػىٕىػىّىس الزىُ .ئبٌالھ تبئبال ِۇٔذاق دەٍذۇ(« :ئۈچىٕچي پىرلە ٍبخػي
ئىػالرٔي) ئەڭ ئبٌذىذا لىٍغۇچىالر بوٌۇپ( ،ئۇالر جۀٕەتىە) ئەڭ ئبٌذىذا
وىرگۈچىٍەردۇر.

ئۇالر

بوٌغۇچىالردۇر[».ضۈرە

ٔبزۇٔېّەتٍىه

جۀٕەتٍەردە

ۋالىئە-01-6ئبٍەتٍەر].

ٍۀە

ئبٌالھمب

ٍېمىٓ

بىر

ئبٍەتتە:

«پەرۋەردىگبرىڭالرٔىڭ ِەغپىرىتىگە ۋە تەلۋادارالر ئۈچۈْ تەٍَبرالٔغبْ،
وەڭٍىىي ئبضّبْ  -زېّىٕچە وېٍىذىغبْ جۀٕەتىە ئبٌذىراڭالر[».ضۈرە ئبي-
ئىّراْ -011ئبٍەت]ٍ .ۀە بىر ئبٍەتتە« :ئىچىػٕىڭ ئبخىرىذا ئۇٔىڭذىٓ
ئىپبرٔىڭ ھىذى وېٍىپ تۇرىذۇ .لىسىممۇچىالر غۇٔىڭغب لىسىمطۇْ!».
[ضۈرە ِۇتەپپىپىٓ -69ئبٍەت]ٍ .ۀە بىر ئبٍەتتە« :پەرۋەردىگبرىڭالرٔىڭ
ِەغپىرىتىٕي ،وەڭٍىىي ئبضّبْ  -زېّىٕذەن وېٍىذىغبْ جۀٕەتٕي لوٌغب
وەٌتۈرۈڭالر( ،ئۇ) جۀٕەت ئبٌالھمب ۋە ئۇٔىڭ پەٍغەِبەرٌىرىگە ئىّبْ
ئېَتمبٔالرغب تەٍَبرالٔغبْ  ،بۇ ئبٌالھٕىڭ پەزٌىذۇر( ،ئبٌالھ) ئۇٔي خبٌىغبْ
ئبدەِگە ئبتب لىٍىذۇ ،ئبٌالھ ئۇٌۇغ پەزي ئىگىطىذۇر[ ».ضۈرە ھەدىذ -60
ئبٍەت].
ئبٌالھ تبئبالٔىڭ ٔەزىرىذە ضۆٍۈٍِۈن ئىٕطبْ ھەرگىسِۇ ئۆزىٕي خبر-
زەبۇْ ،ئبزغب لبٔبئەت لىٍىذىغبْ ،ئىػتىٓ لبچىذىغبْ تبِبخۇر ئىٕطبْ
ئەِەش ،بەٌىي بەضٍىػىپ ئىػٍەٍذىغبْ ،وۆرەغٕي توختبتّبٍذىغبْ،
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ھەضەتتىٓ خبٌىٌ رىمببەت روھي ببر ئىٕطبٔذۇر .بەضٍىػىذىغبْ ئىػالرٔىڭ
غەرىئەت ئۆٌچىّىذىٓ ببغمب ِۇئەٍَەْ چىگراضي ،بەٌگىٍىّىطي ٍوق.
غەرىئەت پبن ،ھبالي دەپ ھېطبپٍىطىال بوٌذى .ئىببدەتتىٓ ببغمب ھەرلبٔذاق
ئىػٕىڭ ئەضٍىطي ھبالٌذۇر .ھبراَ دەپ لبراٌغىٕي ئبٍەت ،ھەدىطٍەر
ئبرلىٍىك ِۇضتەضٕب لىٍىٕىذۇ .بۇ ھەلتە ئبٌالھ تبئبال ِۇٔذاق دەٍذۇ« :ئي
ِۆِىٍٕەر! بىس ضىٍەرٔي رىسىمالٔذۇرغبْ ھبالي ٔەرضىٍەردىٓ ٍەڭالر ،ئەگەر
ئبٌالھمىال ئىببدەت لىٍىذىغبْ بوٌطبڭالر ،ئبٌالھمب (ٍۀي ئبٌالھٕىڭ ھەددى -
ھېطببطىس ٔېّەتٍىرىگە) غۈوۈر لىٍىڭالر* ئبٌالھ ضىٍەرگە ئۆزى ئۆٌۈپ
لبٌغبْ ھبٍۋإٔي ،لبٕٔي ،چوغمب گۆغىٕي ،ئبٌالھذىٓ غەٍرىَٕىڭ (ٍۀي
بۇتالرٔىڭ) ٔبِي ئېَتىٍىپ بوغۇزالٔغبْ ھبٍۋإٔي ٍېَىػٕي ھبراَ لىٍذى.
وىّىي ئۆز ئىختىَبرىچە ئەِەش ،ئىالجىطىسٌىمتىٓ (ٍۇلىرىمي ھبراَ
لىٍىٕغبْ ٔەرضىٍەردىٓ) ھبٍبتىٕي ضبلالپ لبٌغۇدەن ٍېطە ،ئۇٔىڭغب ھېچ
گۇٔبھ بوٌّبٍذۇ .ھەلىمەتەْ ئبٌالھ ٔبھبٍىتي ِەغپىرەت لىٍغۇچىذۇر،
ٔبھبٍىتي ِېھرىببٔذۇر[ .بەلەرە ضۈرىطي  -071 -076ئبٍەتٍەر].
ئبٌالھ تبئبال ٍۀە ِۇٔذاق دەٍذۇ« :ئېَتمىٕىي ،ئبٌالھ بۀذىٍىرى ئۈچۈْ
ٍبراتمبْ ٌىببضالرٔي ،غېرىٓ ،پبن رىسىمالرٔي وىُ ھبراَ لىٍذى؟!.
ئېَتمىٕىي ،ئۇالر بۇ دۇَٔبدا ِۆِىٍٕەر ئۈچۈْ ٍبرىتىٍغبْ (گەرچە ئۇالرغب
وۇففبرالر غېرىه بوٌطىّۇ) ،ئبخىرەتتە بوٌطب ِۆِىٍٕەرگىال خبضتۇر.
(ئبٌالھٕىڭ بىر ۋە غېرىىي ٍوق ئىىۀٍىىىٕي) بىٍىذىغبْ لەۋَ ئۈچۈْ
ئبٍەتٍەرٔي ِۇغۇٔذاق تەپطىٍىٌ ببٍبْ لىٍىّىس[ ».ضۈرە ئەئراف -16ئبٍەت].
دېّەن ،ھبٍبت ببرٌىك وۆرەظ لىٍغۇچىالر ۋە ٍېڭىٍىك ٍبراتمۇچىالرٔىڭ
ئبٌذىذا وەڭ ئېچىۋېتىٍگەْ بوٌۇپ ،ئۇالرٔىڭ ھبٍبتىٕي ئۆزىذىٓ ببغمىالر
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لىٍچە ِۀپەئەت لبٌذۇرِبٍذىغبْ ئىطتىّبي خبراوتېرىذىىي ھبٍبتتىٓ،
ٔەگىال چۈغطە پبٍذاِ -ۀپەئەت ٍبرىتىذىغبْ ،ئىػٍەپچىمىرىع روھي ببر
ئەِەٌىٌ ھبٍبتمب ئۆزگەرتىع ھولۇلىٌ ببر .ئىجتىّبئىٌ جەِئىَەتتە
ِۇضۇٌّبْ خۇددى ٍبِغۇردەن ،ئوِۇِٕىڭ ھبٍبتىغب ئبراَ بەخع بېغىػالغمب
تىرىػىػي وېرەن.
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