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ئىطالً ئبتبىغۇضي ھەققىذە قىطقىچە چۈغەّچە
ّبھبٍىتي غەپقەتيىل ،دائىَىٌ ٍېھرىجبُ ئبىالھْىڭ ئىطَي ثىيەُ ثبغالٍَەُ

"ئىطالً" ئبتبىغۇضي ئەرەثچە ضۆز ثوىۇپ ،ىۇغەت ٍەّىطىذە :تەضيىٌ ثوىَبق،
ئىتبئەت قىيَبق ،ثوٍطۇَّبق دېگەُ ئۇقۇٍْي ثېرىذۇٍ( .ەّي ئبىالھغب غەرتطىس
ثوٍطۇَّبق ،ثۇٍرۇق-پەرٍبّيىرىغب خوغبىيىق ثىيەُ رىئبٍە قىيَبق ،چەميىَىيىرىْي
ئېتىرازضىس قوثۇه قىيَبق دېگەّيىنتۇر ).ئبىالھقب ضەٍىَىَەت ثىيەُ ئىتبئەت
قىيىپ ،ھبٍبتىْي قۇرئبُ مەرىٌ ۋە ھەدىص غەرىپْىڭ روھىغب ئۇٍغۇّالغتۇرغبُ مىػي
ٍۇضۇىَبُ دەپ ئبتىيىذۇ.
ئىطالً ضۆزى غەرىئەت ئبتبىغۇضىذاٍ :ۇھەٍَەد ئەىەٍھىططبالً پەرۋەردىگبرىْىڭ
ھۇزۇرىذىِ ئېيىپ مەىگەُ ۋە پەرۋەردىگبرى تەرىپىذىِ مىػىيەرگە ٍەتنۈزۈغنە
ثۇٍرۇىغبُ ،ئىْطبّىَەت ھەرىنەت مۆرضەتَىطي ۋە مىػىيىل تۇرٍۇغتىني ئىػالرّىڭ
ھەٍَىطىْي ئۆز ئىچىگە ئبىغبُ قبّۇُ ۋە ئوٍۇٍىٌ تۈزۈٍذىِ ئىجبرەتتۇر.
ئىْطبّىَەت  47ئەضىردىِ ثىرى ئبڭالپ مېيىۋاتقبُ "ئىطالً" دېگەُ ثۇ ئىجبرە،
ئبدەً ئبتىَىسّىڭ ٍەرغبرىذىني ھبٍبتي ثىيەُ تەڭ ثبغالّغبُ ،ئىْطبّالر ثىيەُ تەڭ
ٍەۋجۇد ثوىۇپ مەىگەُ ،مىػيەر ثىيەُ ثۈٍۈك ئبىالھ ئبرىطىذا ضبدىقيىق ثىيەُ
ئەىچىيىل روىىْي ضەٍىَىٌ ّبٍبٍەُ قىيغبُ ثبرچە پەٍغەٍجەرىەر ثىيەُ زەّجىرضىَبُ
داۋاٍيىػىپ مەىگەُ ئەزەىي ثىر ھەقىقەتْىڭ ضىَۋوىىذۇر.
ئىطالً ،ثبرچە پەٍغەٍجەرىەر تەمىتيىگەُ ،ضبٍبۋى دىْالر گەۋدىيەّذۈرگەُ ،ئبىالھ
ثىيەُ ثەّذىيەر ئوتتۇرضىذىني ٍۇّبضىۋەتْىڭ ٍبدروضىذۇر.
ثىس ئىطَىْي ثىيىذىغبُ ۋە ثىيَەٍذىغبُ تبرىختىني پەٍغەٍجەرىەر ،ئۆز قەۋٍىْي
دەۋەت قىيغبُ دىِ ئبرىطىذا ھېچقبّذاق زىذدىَەت ٍەۋجۇت ثوىغبُ ئەٍەش ،ثبرىىق
پەٍغەٍجەرىەر چبقىرىق قىيغبُ دىْْىڭ پرىْطىپ ،غبٍىيىرى ثىر ۋە ٍبھىَىتي
ئوخػبغتۇر .ثۇ ھەقتە ئبىالھ تبئبال ٍۇھەٍَەد ئەىەٍھىططبالٍغب خىتبة قىيىپ ٍۇّذاق
ا ُ
ََ ا ََ َ ْ ُ ُ
َْ َاُ
َ َ َ ْ َ َْ ْ َْ َ ْ َ ُ
ون» .تەرجىَىطي:
ٔل إَِّل ُ ِ
ِٔح إَِل ِّ أُّ َّل إَِل إَِّل أُا فاخبد ِ
دەٍذۇ« : :وٌا أرسيِا ٌَِ قب ِيم ٌَِ رس ٍ
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«ئي ٍۇھەٍَەد! ضەّذىِ ئىيگىرى ئەۋەتىيگەُ پەٍغەٍجەرىەرّىڭ ھەٍَىطىگە،
"ٍەّذىِ ثبغقب ھېچ ٍەثۇد ثەرھەق ٍوقتۇرٍ ،بڭىال ئىجبدەت قىيىڭالر" دەپ ۋەھَي
قىيذۇق[ ».ضۈرە ئەّجىَب -58ئبٍەت].
قۇرئبُ مەرىَذە ئبىالھْىڭ دىْىْىڭ ثىرىىني مۆپيىگەُ ئبٍەتيەردە ئبالھىذە
ئەضنەرتىيىپ ،ثبرىىق پەٍغەٍجەرىەر موىيېنتىپ خىسٍەتتىني ئوخػبظ غبٍىيىل
قېرىْذاغالردىِ ئىنەّيىني ،ئۇالرّي ثىر-ثىرىذىِ ئبٍرىپ قبراغقب ھەرگىس
َ َ َ
َشع
ثوىَبٍذىغبّيىقي ئېْىق قەٍت قىيىْغبُ .ثۇ ھەقتە ئبىالھ تبئبال ٍۇّذاق دەٍذۇ« :

ُ ً َ ا َ َْ َ َ
َ ُ ْ َ د َ ا
َْ َ َ ُ َ َ َ
َْ
يَس أَ ْن أَق ُ
ئٍا
اَّلي أ ْو َحيِا ِإَلْم َو ٌَا َو اصيِا بِ ِّ ِإبرا ِْيً ومَٔس و ِع
يَ ٌا َوَّص بِ ِّ ُٔحا و ِ
ِ
ىكً ٌَِ ال ِ

َ َ ُ
د
ال َ
يَ َوَّل تتَف اركٔا» .تەرجىَىطي« :ئبىالھ ضىيەرگە ٍۇھەٍَەد ئەىەٍھىططبالٍغب ۋەھىٌ
قىيغبُّ ،ۇھقب ثەىگىيىگەُ دىْْي ثەىگىيىذى ،ئىجراھىٌٍ ،ۇضب ۋە ئىَطبالرغب
تەپرىقچىيىق قىيَبضتىِ دىْْىڭ ثىرىىنىْي ،ضىجىو داۋاٍيىػػىْي ضبقالپ
قېيىڭالر دەپ تەۋضىَە قىيذى[ ».ضۈرە غۇرا -46ئبٍەتْىڭ ثىر قىطَي].
َ َ ُْ َ َ ََْ َ َ ُْ َ ََ َْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ
ُْ َا
حاق
ا﵀ ا وٌا أُ ِزل عييِا وٌا أُ ِزل لَع ِإبرا ِْيً وإِسٍا ِخيو وإِس
ٍەّە ثىر ئبٍەتتە« :كو آٌِا بِ ِ
َ
َُد ُ ََْ َ
َْ َ
ْ
ََ ُ َ ُ َ َ َ َ ا َ
َو َي ْع ُل َ
األ ْسبَ
ْي أ َح ٍد ٌِِ ُٓ ًْ َوَن َُ َُل
انل ِب ُّئن ٌِ َْ َر دب ِٓ ًْ َّل جفرق ب
وِت مَٔس و ِعيَس و
أ
ا
ٌ
و
اط
ٔب َو
ِ
ِ
َ
ُم ْس ِي ٍُٔن» .تەرجىَىطي« :ئې پەٍغەٍجەر! ثىس ئبىالھغب ،ثىسگە ّبزىو قىيىْغبُ ۋەھىَگە،
ئىجراھىٌ ،ئىطَبئىو ،ئىطھبقٍ ،ەئقۇة ۋە ئۇّىڭ ئەۋالدىىرىغب ّبزىو قىيىْغبُ
ۋەھىَيەرگەٍ ،ۇضبغب ،ئىَطب ۋە ثبغقب پەٍغەٍجەرىەرگە پەرۋەردىگبرى تەرپىذىِ ثېرىيگەُ
مىتبثالرغب ئىَبُ ئېَتتۇق -دېگىِ[ ».ضۈرە ئبه-ئىَراُ -47ئبٍەت].
پەرقيىق زاٍبُ ۋە ٍبمبّذىني ثىس دەۋاتقبُ ئوٍۇٍي دىْي ثىرىىل ثوىطب ،ئىْطبُ
ۋۇجۇدىذىني تەثئىٌ خبرامتېردە گەۋدىيىل ئىپبدىيىْىذىغبُ تۇغَب خبرامتېر-
ئبىالھْىڭ دىْىذۇر .ثۇ ھەقتە رەضۇىۇىالھ ٍۇّذاق دەٍذۇ« :ھەرقبّذاق ثىر ثوۋاق
فىترەت ئۇضتىگە (ٍەّي تەثىئي خبرامتېردە ئبىالھقب ٍبٍىو) تۇغۇىىذۇ[ ».ئىَبً
ٍۇضيىٌ رىۋاٍىتي].
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ثۇ ٍەردىني ضبغالً خبرامتېردىِ ،پەقەت ضبغالً قەىت ،ضبغالً ئىذىَە ٍەقطەت
قىيىْىذۇ ،ثۇ ضبغالٍيىق ئىْطبّْي دۇَّب  -ئبخىرەتتىِ ئىجبرەت ٍبددى ۋە ٍەّىۋى
ھبٍبتيىق ضبالھىتىگە ئىگە قىيىذۇ.
ثىس مىػىيىل تۇرٍۇغتب ،ضېَبىىرى ٍۇضۇىَبّذەك ،ئىطالً ٍۇراضىَيىرىْي ئۆزىگە
ئبدەت قىيىۋاىغبُ قەىت ۋە ئىذىَىيىرىْي ئىييەتّ-ۇقطبّالر چىرٍبپ مەتنەُ
مىػيەرّي خېيي مۆپ ئۇچرىتىپ تۇرىَىس ،غۇّىطي ئېْىقني ،ئۇالرّىڭ ئېتىقبد مۆز
قبرىػىذىني ھەرثىر ئىييەتّ-ۇقطبّْىڭ چوڭ-مىچىنيىني ،ئېغىرٍ -ىْىنيىني
ٍبھىَەتتە ئۇالر ثىيەُ ئىطالً ئوتتۇرضىذىني ثوغيۇقْي ثەىگىيەٍذۇ.
ئىچي مبتتب ثىسەىگەُ تېَي خبراة ئۆٍْي ،ضبق ئۆً دېگىيي ثوىَىغبّذەك ،تەثىئىٌ
خبرامتېر ،ضبغالً قەىت توغرا ٍۆىىْىػْي ،ئتېىقبدتىني ئبجىسىىق ۋە ئىرادىطىسىىل
چىرىتىۋەتنەُ ئبدەٍْي ئۆىچەٍيىل ٍۇضۇىَبُ دېگىيي ثوىَبٍذۇ.
دىْذارىىقْىڭ ّېگىسىىل غەرتي ٍبددى ۋە ٍەّىۋى ئورگبّالرّىڭ (ٍەّي ثۇ ٍەردە
ئىْطبُ ھبٍبتىغب ئبالقىذار ثبرىىق ئىػالرّىڭ غەرىئەت مۆرضەتَىطىگە ئۇٍغۇُ
ثوىىػي مۆزدە تۇتىيىذۇ )ً-ضبغالً ثوىىػي ،ئۆىچەٍيىل ئېتىقبدّي ھبٍبتتب چىقىع
ََ ْ َ ْ َ َ
مل د
يَ
دل
قىيىپ ٍبغبغْي تەقەززا قىيىذۇ .ثۇ ھەقتە ئبىالھ تبئبال ٍۇّذاق دەٍذۇ« :فأكًِ وجٓ
ِ
ِ
َْ َ َْ
َ َ
َ ً
يفا ف ْط َر َة ا﵀ ا اىاِت َف َط َر ا َ َ َ ْ َ
م د
ال ُ
يَ اىْ َليد ًُ َوىَك اَ أَ ْك َ َ
َث ا
اس َّل
انل ِ
ا﵀ ا ذل ِ
ح ِِ ِ
انلاس عييٓا َّل تب ِديو ِِلي ِق ِ
ِ
ِ ِ

ََْ َ
حعي ٍُٔن» .تەرجىَىطي« :ثبتىو ئېتىقبد مۆزقبرىػىذىِ ثۇرۇىۇپ ،ضبغالً تەثىئەتنە

ئۇٍغۇُ ئىطالٍغب ئىسچىو ٍۈزىەّگىِ! ،ئبىالھ ئىْطبُ تەثىئىَىتىْي ئىطالٍغب ئۇٍغۇُ
ھبىذا ٍبراتتي ،ئبىالھْىڭ ٍبراتقىْىذا ھەرگىس ئۆزگىرىع ثوىَبٍذۇٍ ،بّب ثۇ ھەقىقي توغرا
دىْذۇر ،ثىراق ئىْطبّالرّىڭ مۆپىْچىطي ثۇّي ثىيَەٍذۇ[ ».ضۈرە رۇً -63ئبٍەت].
ئىطالً مۆرضەتَىيىرى ئىْطبّْىڭ ضبغالً ٍەّىۋىٌ تەثىئىتىگە ،ضىجىو ھۇجۇً
قىيىۋاتقبُ ٍبت جىطىَالردىِ ٍۇداپىئە قىيىػْي تۈپ ٍەقطەت قىيىذۇ.
ئەقىيْىڭ تبۋىىْىػي ئۈچۈُ ئىيىٌٍ-ەرىپەت ٍۇھىٌ ثوىغبّذەك ،تەثىئىٌ
خبرامتېرىْي ضبقالپ قېيىع ئۈچۈُ ئىطالٍىٌ تەىىَبتالر ئىْتبٍىِ ٍۇھىَذۇر.
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ئىْطبّْىڭ پىنىر قىيىع دائىرىطي ئۆزىۈمطىس مېڭىَىپ ،ئىيىٌ  -پەُ
ئبرقىيىق ّەتىجىيەّگەّذەك ،تەثىئىٌ خبرامتېرھەً ئىطالً مۆرضەتَىيىرى ثىيەُ
ئۈزۈه -مېطىو ضبپيىػىپٍ ،ۇىتۇزدەك چبقْبپ ّەتىجىذە توغرا ٍوىْي توّۇپ
ٍېتەىەٍذۇ.
ٍۇغۇ ّۇقتىذىِ ئىيىپ ئېَتقبّذا ،ضبغالً ئبدەً ثۇىۇظ ئۈچۈُ ئىطالً ثېنىتنەُ
قبئىذەّ-ىساٍالرغب ئەضتبٍىذىو رېئبٍە قېيىع مېرەميىنىْي ئبضبّال چۈغۈّۈپ
َ ُْ ْ َْ ُ َ
ُ ُْ
ََ
ا﵀ ا َوْ َٔ ُم ِس ٌَ فل ِد
ٍېتەىەٍَىس .ئبىالھ تبئبال ثۇ ھەقتە ٍۇّذاق دەٍذۇَ « :وٌَ يس ِيً َوجّٓ ِإَل ِ

َ َُ ُ
ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ُْ ْ َ َ َ
األ ُ
ا
ٔر» .تەرجىَىطي« :ثبرىىقىْي ئبىالھ غب ئبتبپ،
م
ة
ب
ك
َع
ا﵀
َل
استٍسم بِاىعرو ِة الٔثَق و ِإ
ِ
ِ
ِ

ثبرچە ٍبخػي ئىػىْي ۋاٍىغب ٍەتنۈزۈپ قىيغبُ ھەرقبّذاق ئبدەً ،ئىطالٍذىِ ئىجبرەت
ٍەھنەً تۇتقىغب ھەقىقي ئېطىيغبُ ثوىىذۇ ،ثبرچە ئىػالرّىڭ ئبقىۋىتي ئبىالھقب
ٍەّطۇپتۇر[ ».ضۈرە ىوقَبُ -55ئبٍەت].
َ ُ َ ُْ ٌ اََ اَ َْ َ َ ً
ََ ْ َ ْ َ ُ ً د ا ْ َْ ََ َ ْ
ُ
َ
ٍەّە ثىر ئبٍەتتە« :وٌَ أحسَ ِديِا مٍَ أسيً وجّٓ ﵀ ؤْ ُم ِسَ واتبع ِمية إِبرا ِْيً ح ِِيفا

َْ َ َ ً
اَ َ
يً خ ِييال» .تەرجىَىطي« :ثبرىىقىْي ئبىالھغب ئبتبپ ،ثبرچە ٍبخػي ئىػىْي
َواّتذ ا﵀ ِإبرا ِْ
ۋاٍىغب ٍەتنۈزۈپ ،ثبتىو ئېتىقبدتىِ ٍۈز ئۆرۈپ ئىْطبّْىڭ ضبغالً تەثىئىتىگە ٍبش
ثوىغبُ ئىجراھىَْىڭ دىْىغب ئەگەغنەُ مىػىذىَْۇ ٍبخػىراق دىْذار مىػي
ثبرٍۇ؟[ ».ضۈرە ّىطب -458ئبٍەت].
ٍۇقىرىذىني ئبٍەت ۋە ھەدىطيەرّىڭ ٍەزٍۇّىغب دىققەت قىيىذىغبُ ثوىطبق ،ئىطالً
دىْي ئبىالھ تەرىپىذىِ پەٍغەٍجەرىەر ئبرقىيىق ئىْطبّىَەتْىڭ ضبئبدىتي قىيىپ
ٍۇئەٍَەّيەغتۈرگەّىيىني ،ئىطالً دىْىْىڭ ئىْطبّىَەت تەثىئىتىگە ئەڭ ٍبش دىِ
ئىنەّيىني ،ئىْطبّىَەت ئىطالٍىٌ پرىْطىپْي ھبٍبتيىق ٍبدروضي قىيىع ئبرقىيىق
مۆزىىگەُ ثەخت-ضبئبدەتنە ئېرىػنىيي ثوىىذىغبّيىقىْي مۆرۈۋاالالٍَىس.
ئبىالھ تبئبال ھەٍَىَىسّي دىْىَىسدا ٍۇضتەھنەً تۇرۇغقب ٍۇٍەضطەر قىيطۇُ.
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