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 ّۇسرىتي قبچبُ مېيىذۇ؟ئبىالھْىڭ 

 

 ّوٍۇرىۇق سوئبه-104119    

 :    سوئبه

    ئبىالھ تبئبالّىڭ ّۇسرىتي قبچبُ مېيىذۇ؟ ئبىالھْىڭ ّۇسرىتي مېيىطْىڭ 

سٔۋٓبيىرى ّېَىئردىِ ئىببرٓت؟، بۇ ھٔقتٔ چۈضّٔچٔ بېرىطىڭالرّي ئۈٍىذ 

 .قىيىَُٔ

 :     جبۋاپ

.    ببرىىق گۈزٓه ٍٔدھىَىئر ئبىٍٔئرّىڭ پٔرۋٓردىگبرى ئبىالھ تبئبالغب خبستۇر  

ئٔىٍٔھىسسبالٍغب ئبىالھْىڭ رٓھَٔت سبالٍيىرى  پٍٔغٍٔبىرىَىس ٍۇھٍَٔٔد

. بوىسۇُ

دىِ ۋٓ ئىسالً ئٔھيىگٔ ئۇرۇش ئبچقبُ دىِ دۈضَّٔيىرى ۋٓ :     بىرىْچي

ٍۇىھىذالر ئۈستىذىِ ئبىالھْىڭ ٍۇسۇىَبّالرغب ّۇسرٓت بېرىذىغبّيىقي 

ئبىالھ تبئبال . ئبىالھ تبئبالّىڭ سۆزى ھٔقذۇر. توغرىسىذىني ۋٓدىسي ھٔقذۇر

ٍۆٍىْئرگٔ ّۇسرٓتْي ۋٓدٓ قىيغبُ ۋٓ غٔىبىْىڭ ٍېقىْذا بوىىذىغبّيىقي 

ئٍَٔب ئبىالھ تبئبالّىڭ بۇ غٔىىبىْي مېچىنتۈرۈضي . توغرىسىذا خٔۋٓر بٔرگُٔ

ئىَبّي ٍۇستٔھنًٔ، ئىطّٔچىسي . ئۇىۇغ بىر ھېنَٔتْىڭ تٔقٔززاسي ئۈچۈّذۇر

مۈچيۈك مىطي ئبىالھ تبئبال خٔۋٓر بٔرگُٔ ئۇ ئىطْىڭ ٍېقىْذا بوىىذىغبّيىقىْي 

ٌََّث ﴿ :بۇ توغرىذا ئبىالھ تبئبال ٍۇّذاق دٍٓذۇ. بىيىذۇ ن حَْسُرنُِا اْْلَ
َ
ْم َخِسبْخُْه أ

َ
أ

ِْا ِوي َقتِْنُله يَي َرنَ ِ ثَُل اَّلَّ حُِله وَّ
ْ
ا يَأ اُء َوُزلِْضلُِا  َۖولَىَّ َّ َساُء َوالَّضَّ

ْ
ُه اْْلَأ ُُ خْ سَّ  وَّ

 ٍِ ٍُ َوىَت  ًرَْصُ النَّ  يَي  َوٌُِا َوَع ِ ٍِ  َِصيٌب  َۗخىتَّ  َ ُ َِو الصَُّسُِو َواَّلَّ َ   ِنَّ ًرَْصَ النَّ 
َ
 ﴾ أ

سىئر تېخي ئىيگىرىنىئر ئۇچرىغبُ مۈىپٔتئرگٔ ئۇچرىَبً »: تٔرجىَىسي

تۇرۇپ جّْٔٔتنٔ مىرىطْي ئوٍالٍسىئر؟ سىئردىِ ئىيگىرى ئۆتنُٔ ٍۆٍىْئر 

ئېغىرچىيىقالرغب، مۈىپٔتئرگٔ ئۇچرىغبُ ۋٓ چۆچۈتۈۋېتىيگُٔ ئىذى، ھٔتتب 
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ٍبردىَي قبچبُ  (بىسگٔ ۋٓدٓ قىيغبُ)ّىڭ ئبىالھ: پٍٔغٍٔبٔر ۋٓ ٍۆٍىْئر

ّىڭ ٍبردىَي ھٔقىقٔتُٔ ئبىالھبىيىڭالرمي، .  دېگُٔ ئىذى،مېيىذۇ؟

 . [ئبٍٔت-214بٔقٔرٓ سۈرٓ ] «.ٍېقىْذۇر

ئىَبً ئىبْي جٔرىر تٔبٔرى رٓھىَٔھۇىالھ بۇ ئبٍٔتْىڭ تٔپسىرىذٓ      

ئبىالھقب ۋٓ ئبىالھْىڭ رٓسۇىىغب : ئبٍٔتْىڭ ٍّٔىسي: "توختىيىپ ٍۇّذاق دٍٓذۇ

سىئر تېخي ئىيگىرىني پٍٔغٍٔبٔرىٔر ۋٓ ئٔىچىئرّىڭ ! ئىطّٔگُٔ ئي ٍۆٍىْئر

ئٔگٔضنۈچىيىرى ئۇچرىغبُ ئېغىر مۈىپٔت، قىَىْچىيىقالر ۋٓ سىْبقالرغب 

ئۇچرىَبً جّْٔٔتنٔ مىرىطْي ئوٍالٍسىئر؟ ئۇالر ئېغىر قىَىْچىيىق، قبتتىق 

سىْبقالر، تۈرىۈك مېسٔىيىنئر بىئُ سىْبىغبُ، ئۇالر ئۆزىىرىگٔ ٍٔتنُٔ 

ئٔزىَٔتئردىِ قىيچىيىل تٔۋرٓپ قبىَىغبُ، دۈضَّٔيىرىذىِ قورقۇپ قبىَىغبُ، 

ئبىالھ : ھٔتتب ئبىالھ تٔرٓپتىِ ئۇالرغب مىيىذىغبُ ٍبردًٓ مېچىنىپ قبىغبّذا، ئۇالر

ئبىالھ تبئبال ئۇالرغب ٍېقىْذا ٍبردًٓ . بىسگٔ قبچبُ ّۇسرٓت بېرىذۇ؟ دېگُٔ

بېرىذىغبّيىقي، دۈضَّٔئرگٔ قبرضي ئۇالر بىئُ بىرگٔ بوىىذىغبّيىقي، ئۇالرغب 

ٍٔدٓت بېرىذىغبّيىقي، ئۇالرغب بٔرگُٔ ۋٓدىسىْي ئٍٔٔىگٔ ئبضۇرىذىغبّيىقي، 

ئۇالرّىڭ سۆزىْي ئۈستۈُ قىيىذىغبّيىقي، مبپىرالرّىڭ ئۇرۇش ئوتىْي 

[.  288توً -4تٔپسىرى تٔبٔرىٌ ]." ئۆچۈرىذىغبّيىقي توغرىسىذا خٔۋٓر بٔردى

ضٍٔخ ٍۇھٍَٔٔد  ئىبْي سبىىھ ئۇسٍَٔىَِ رٓھىَٔھۇىالھ ٍۇقىرىقي      

: ئبٍٔتتىِ ئىيىْغبُ بٔزى پبٍذىالرّي ببٍبُ قىيىپ ٍۇّذاق دٍٓذۇ

ئىْسبُ غٔىىبٔ ۋٓ ٍبردٍْٓي ّۇسرٓت بېرىطنٔ قبدىر بوىغبُ زاتتىِ -1    

بۇ توغرىذا ئبىالھ تبئبال ٍۇّذاق . سورىطي الزىٌ، ئۇ بوىسىَۇ ئبىالھ تبئبالدۇر

ٍِ ﴿ :دٍٓذۇ  (بىسگٔ ۋٓدٓ قىيغبُ)ّىڭ ئبىالھ»: تٔرجىَىسي  ﴾َوىَت  ًرَْصُ النَّ 

«.  ٍبردىَي قبچبُ مېيىذۇ؟

پٍٔغٍٔبٔرىٔر بىئُ بىرگٔ بوىغبُ ٍۆٍىْئرّىڭ پرىْسىپي -2    

پٍٔغٍٔبٔرىٔرّىڭ پىرىْسىپىذۇر، ئۇالر پٍٔغٍٔبٔر دېگُٔ سۆزّي دٍٓذۇ، بۇ 

ٍُ َوىَت  ﴿ :توغرىذا ئبىالھ تبئبال ٍۇّذاق دٍٓذۇ يَي  َوٌُِا َوَع ِ َخىتَّ  َ ُ َِو الصَُّسُِو َواَّلَّ
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 ٍِ بىسگٔ )ّىڭ ئبىالھ:ھٔتتب پٍٔغٍٔبٔر ۋٓ ٍۆٍىْئر»:  تٔرجىَىسي﴾ًرَْصُ النَّ 

 غٔىبىگٔ .«دېگُٔ ئىذى ٍبردىَي قبچبُ مېيىذۇ؟(ۋٓدٓ قىيغبُ

 .ئبىذىرىغبّيىقىذىِ ھٍَٔىسي بۇ سۆزّي دېَىطٔتتي

بۇّىڭ . ئبىالھ تبئبالّىڭ مبٍبىي قۇدرٓت ئىگىسي ئىنّٔيىني ئىپبدىيىْىذۇ-3    

ٍِ  َِصيٌب ﴿ :دٓىىيي ئبىالھ تبئبالّىڭ َ   ِنَّ ًرَْصَ النَّ 
َ
 بىيىڭالرمي،» :تٔرجىَىسي ﴾أ

. دېگُٔ سۆزىذۇر «ّىڭ ٍبردىَي ھٔقىقٔتُٔ ٍېقىْذۇرئبىالھ

ّۇسرٓتْىڭ ٍېقىِ بوىىطي بىئُ بىرگٔ، ٍٔىۇً ۋاقىت ئۇالردىِ ٍبردٍْٓي -4    

.  چٔمئپ قوٍۇضَۇ ئبىالھ تبئبالّىڭ ھېنَىتىذىْذۇر

ٍۇسىَبٔتئرگٔ سٔبىر قىيىص جّْٔٔتنٔ -ئبىالھ ٍوىىذا ئۇچرىغبُ ببال-5    

جّْٔٔتنٔ مىرگۈچٔ : "چۈّني ئبٍٔتْىڭ ٍّٔىسي. مىرىطْىڭ سٔۋٓبيىرىذىْذۇر

.  دېگُٔ بوىىذۇ" سٔبىر قىيىڭالر

ٍۆٍىْئرّي غٔىىبٔ بىئُ خۇرسُٔ قىيىپ، دۈضَُٔ بىئُ بوىغبُ -6    

جىھبدّي داۋاٍالضتۇرۇش ئۈچۈُ ببتۇرىۇق مۆرسىتىطي ئۈچۈُ، ئۇالرغب ئبىالھْىڭ 

[.  3/42بٔقٔرٓ سۈرىسىْىڭ تٔپسىرى ]. خٔۋٓر بېرىص-ّۇسرىتي بىئُ خوش

ئبىالھ تبئبالّىڭ بّٔذىيىرىگٔ ۋٓدٓ قىيغبُ ّۇسرىتي، ئۆزىْي : ئىننىْچي     

ٍۇسۇىَبُ دٓپ ئوٍيىغبُ ۋٓ ٍۆٍىِ دٓپ جبر سبىغبُ مىطىئرّىڭ ھٍَٔىسىگٔ 

بوالۋٓرٍٔستىِ، بٔىني بۇ ّۇسرٓت قٔىبىگٔ ئىَبُ ٍۇستٔھنًٔ ئورۇّالضقبُ، 

ئٍٔٔىىَىتىذٓ ئىسالً پرىْسىپىغب ئٍٔٔه قىيغبُ ۋٓ ئىَبّْىڭ تٔقٔززاسي بىئُ 

 :بۇ توغرىذا ئبىالھ تبئبال ٍۇّذاق دٍٓذۇ. ھبٍبت مٔچۈرگُٔ مىطىئرگٔ بوىىذۇ

رِْض َكَىا ﴿
َ
ْه ِِف اأْل ُُ ٌَّ اِِلَاِت مَيَْسخَْزِنَف يَي  َوٌُِا ِوٌُلْه وََعِىنُِا الصَّ ِ ٍُ اَّلَّ وََعَس النَّ 

ي  ه ِوّ ُُ ََلَّ ْه َوََلُتَِسّ ُُ َ ي اْرحَََض  ل ِ ُه اَّلَّ ُُ ْه ِديٌَ ُُ َ ََنَّ ل ْه َوََلَُىِكّ ُِ يَي ِوي َقتِْن ِ
اْسخَْزنََف اَّلَّ

ْوًٌا
َ
ْه أ ُِ فِ ِْ ُكَِن ِِب َشيْئًا َۚبْعِس َر  َوَوي َكَفَص َبْعَس َذ لَِك  ۚ َ ْعتُُسوًيَِن َ  يُْْشِ

ُه امَْفاِسُ َِن  َُ ئَِك  ومَ  
ُ
ِطيُعِا الصَُّسَِو مََعنَُّلْه . فَأ

َ
ََكَة َوأ ََلَة َو حُِا الضَّ ِقيُىِا الصَّ

َ
َوأ

ئبىالھ ئىچىڭالردىني ئىَبُ ئېَتقبُ ۋٓ ٍبخطي »: تٔرجىَىسي ﴾حُصََْحَُِن 
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ئٍٔٔىئرّي قىيغبُ مىطىئرگٔ، ئۇالردىِ بۇرۇُ ئۆتنّٔئرّي زېَىْذا ھۆمۈٍراُ 

قىيغبّذٓك، ئۇالرّىَۇ چوقۇً ھۆمۈٍراُ قىيىطىْي، ئۇالر ئۈچۈُ تبىيىغبُ دىْىْي 

چوقۇً ٍۇستٔھنًٔ قىيىپ بېرىطْي ۋٓ ئۇالرّىڭ قورقۇّچىسىْي ئبٍبّيىققب 

ئبٍالّذۇرۇپ بېرىطْي ۋٓدٓ قىيذى، ئۇالر ٍبڭب ئىببدٓت قىيىذۇ، ٍبڭب ھېچ 

ّٔرسىْي ضېرىل مٔىتۈرٍٍٔذۇ، ضۇ ۋٓدىذىِ مېَىِ مبپىر بوىغبّالر ئبىالھْىڭ 

ئبىالھْىڭ رٓھَىتىگٔ ئېرىطىطىڭالر ئۈچۈُ ّبٍبز . ئىتبئىتىذىِ چىققۇچىالردۇر

-55ّۇر سۈرٓ ]« .ئوقۇڭالر، زامبت بېرىڭالر، پٍٔغٍٔبٔرگٔ ئىتبئٔت قىيىڭالر

 [.ئبٍٔت-56

ئبىالھ تبئبال : "ئىَبً ھبپىس ئىبْي مٔسىر رٓھىَٔھۇىالھ ٍۇّذاق دٍٓذۇ     

ئۇّىڭ ئۈٍَىتىْي زېَىْغب ھۆمۈٍراُ قىيىذىغبّيىقي : پٍٔغٍٔبٔرئٔىٍٔھىسسبالٍغب

توغرىسىذا ۋٓدٓ قىيذى، ٍّٔي ئىْسبّالرّىڭ ٍېتٔمچىسي، ئىطيىرىغب ئىگٔ 

بوىغۇچي، ئۇالر ئبرقىيىق دۆىٔتئرّي ئىسالھ قىيىص ۋٓ تۈزٓش، بّٔذىئرّي 

ئۇالرغب بوٍسۇّذۇرۇپ بېرىص، ئۇالرّىڭ ئىْسبّالردىِ بوىغبُ قورقۇّچىسىْي 

ئبٍبّيىققب ئبٍالّذۇرۇپ بېرىطْي ۋٓدٓ قىيذى، ھٔقىقٔتُٔ ئبىالھ تبئبال ضۇّذاق 

پٍٔغٍٔبٔرئٔىٍٔھىسسبالً ! ئبىالھ تبئبالغب مۆپ ٍٔدھىَىئر بوىسۇُ. قىيذى

ھبٍبت ۋاقتىذا ٍٔمنٔ ضٔھىرىْي، خٍٔبٔرّي، بٔھرٍْْٓي، ئٔرٓة ٍىرىٌ ئبرىيىْىڭ 

قبىغبُ تٔرٓپيىرىْي، ٍٍَّْٔٔىڭ ھٍَٔٔ قىسَىْي ئبىالھْىڭ ّۇسرىتي بىئُ 

پٔتھي قىيىپ بٔردى، ھٔجٔر ٍٔجۇسىيىرى ۋٓ ضبٍْىڭ بٔزى تٔرٓپيىرىذىني 

ٍٔجۇسىالردىِ جىسٍٔ ئبىذى، رۇً پبدىطبھي ھىرٓقيي، ٍىسىر ۋٓ 

ئىسنّٔذىرٍّٔىڭ ۋاىىَسي ٍىقٔۋقٔش، ئۇٍَبّْىڭ پبدىطبھي، ھٔبٔضىستبّْىڭ 

ئٔسھٍٔٔدىِ مىَىْني پبدىطبھي ّٔجبضىٌ قبتبرىىقالرّي دىْغب دٓۋٓت قىيىپ 

ئبىالھ تبئبال پٍٔغٍٔبٔرئٔىٍٔھىسسبالٍْي ئۆزىْىڭ ھوزۇرىذىني . ٍٔمتۇپ ئٔۋٓتتي

ضٔرٓپنٔ تبىالپ، ۋاپبت تبپقۇزغبّذىِ مىَىِ، ئٔبۇ -ھۆرٍٔت، ضبُ-ئىسزٓت

بٔمرى رٓزىَٔىالھۇ ئّٔھۇ ئىس ببسبر خٔىىپٔ بوىۇپ پٍٔغٍٔبٔر ئٔىٍٔھىسسبالٍْىڭ 

.    [بٔت-77توً -6تٔپسىر ئىبْي مٔسىر ]". ٍوىىْي داۋاٍالضتۇردى
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ٍۇقىرىقي ئبٍٔتتٔ : ضٍٔخ ئببذۇرٓھَبُ سٔئذىٌ رٓھىَٔھۇىالھ ٍۇّذاق دٍٓذۇ     

ببٍبُ قىيىْغىْي ئبىالھ تبئبال تٔرىپىذىِ بوىغبُ ئٔڭ سٍٔىَي، راست ۋٓدٓ بوىۇپ، 

ئبىالھ تبئبال بۇ . قۇرئبُ مٔرىَذىني ّۇرغۇّيىغبُ ئبٍٔتئر بۇّىڭ تىپىل ٍىسبىىذۇر

ئۈٍَٔت ئىچىذٓ ئىَبُ ئېَتقبُ، ٍبخطي ئٍٔٔىئرّي قىيغبُ سبىىھ مىطىئرّي 

-ئۇالر زېَىْذا ئىسببسبر. زېَىْغب ئىس ببسبر قىيىذىغبّيىقي توغرىسىذا ۋٓدٓ قىيذى

خٔىىپٔ بوىىذۇ، زېَىْذا ھۆمۈٍراّيىق قىيىذۇ، ئبىالھ تبئبال ببرىىق دىْالردىِ 

ئۈستۈُ قىيغبُ، ئىسالً ئۈٍَىتي ئۈچۈُ ئۆزى رازى بوىۇپ تبىيىغبُ ئىسالً 

ئىسالً دىْي بۇ ئۈٍَٔتْىڭ . دىْىْي زېَىْذا ٍۇستٔھنًٔ ئورۇّالضتۇرىذۇ

ضٔرىپي ضۇّذاقال ئۇالرغب ئبىالھ تبئبال تٔرىپىذىِ بېرىيگُٔ مبتتب -پٔزىي، ضبُ

ٍّٔىۋىٌ -ئۇالر ئبىالھ تبئبالّىڭ دىْىْي ٍۇستٔھنٍٔئپ ٍبددى. ّېَٔتتۇر

. تٔرٓپتىِ ئۆزىذٓ ۋٓ ببضقىالر ئبرىسىذا ضٔرىئٔت ئٔھنبٍيىرىْي تۇرغۇزىذۇ

. ئبزغۇّيۇقتىذۇر-ئۇالرّىڭ غٍٔرىذىني ببضقب دىْىذىنىئر ۋٓ مبپىرالر خبرىىق

ئبىالھ تبئبال ئۇالرّىڭ قورقۇّچىسىْي ئبٍبّيىققب ئبٍالّذۇرۇپ بٔردى، دٓسئپتٔ 

ئۇالرّىڭ بىرى ئۆزىْىڭ دىْىْي ئبضنبرا قىيىطقب پېتىْبىَبٍتتي، ٍۇضرىنالرّىڭ 

ٍۇسۇىَبّالر گۇرۇھي زېَىْذىني . مۈىپٔتيىرىگٔ ئۇچراپ تۇراتتي-مۆپئپ ئبزار

ببرچٔ گۇرۇھالر بىردٓك ئۇالرغب . ببضقب گۇرۇھالرغب ّىسبٔتُٔ بٔك ئبز ئىذى

.  قبرضي تۇرغبُ ئىذى

ئبٍٔت ّبزىو بوىغبُ ۋاقىتتب ئبىالھ تبئبال ئۇالرغب ٍّٔي ٍۇسۇىَبّالرغب ٍۇقىرىقي     

ئىطالرّي ۋٓدٓ قىيذى، گٔرچٔ ئۇالر زېَىْذا ھۆمۈٍراّيىق قىيىص، دىْْي 

ٍۇستٔھنًٔ قىيىص، توىۇق ئبٍبّيىق بٔرپب قىيىص، ئبىالھ تبئبالغب ھېچ ّٔرسىْي 

ضېرىل مٔىتۈرٍٔستىِ پٔقٔت بىر ئبىالھقب ئىببدٓت قىيىص ۋٓ ئبىالھ تبئبالدىِ 

ببضقب ھېچ بىر ٍٔخيۇقتىِ قورقَبسيىق قبتبرىىق ئىطالرّي توىۇق مۆرٍىگُٔ 

بوىسىَۇ، ئٍَٔب ئۈٍَٔتْىڭ ئٔۋۋىيىذىني مىطىئر ئبىالھقب چىِ ئىطىْىص ۋٓ 

ٍبخطي ئٍٔٔىئرّي توىۇق بٔرپب قىيىص ئبرقىيىق پٔزىئتتٔ ببضقىالردىِ 

غٔرة -ئۇالر زېَىْذا ھۆمۈٍراّيىق قىيذى، دۇَّبّىڭ ضٔرق. ئىيگىرىئپ مٔتتي

تٔرٓپيىرىذىِ ّۇرغۇُ جبٍْي پٔتھي قىيذى، دىِ ٍۇستٔھنٍٔئّذى، توىۇق 
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ٍبّب بۇ ئبىالھ تبئبالّىڭ ئبٍٔتيىرىذٓ ببٍبُ قىيىْغبُ ئبجبٍىپ . ئبٍبّيىق بٔرپب بوىذى

-ٍۇسۇىَبّالر ھٔر قبچبُ ئبىالھ تبئبالغب بوىغبُ توىۇق ئىطّٔچ. ٍۆجىسىئردىْذۇر

ئىَبُ بىئُ ٍبخطي ئٍٔٔىئرّي داۋاٍالضتۇرىذىنُٔ، قىَبٍٔتنىچٔ زېَىْْىڭ 

ئبىالھ تبئبال قۇرئبُ مٔرىَذٓ ببٍبُ قىيغبُ . ھۆمۈٍراّيىقىْي داۋاٍالضتۇرىذۇ

-راٍوّالردا مبپىرالر-ئٍَٔب بٔزى دۆىٔت. ۋٓدىيىرىْي ئٍٔٔىىَٔتتٔ مۆرىذۇ

ٍۇّبپىقالرّىڭ ٍۇسۇىَبّالرغب ھۆمۈٍراّيىق قىيىطي ۋٓ زۇىۇً قىيىطي، 

ٍۇسۇىَبّالردىني ئىَبّْىڭ ئبجىسىىقي ۋٓ ٍبخطي ئٍٔٔىئرّىڭ توىۇق بٔرپب 

 . [بٔت-573تٔپسىر سٔئذىٌ ]. تۈگىذى". بوىَبسيىقىذىِ ئىببرٓتتۇر

ئٔدۋائۇه ببٍبُ "بۇ ھٔقتٔ تېخىَۇ مۆپ ٍٔىۇٍبت ئۈچۈُ ضٍٔخ ضّٔقىَتىْىڭ      

بٔتنٔ -69توً -4پٔتھۇه قٔدىر "بٔتنٔ، ئىَبً ضٔۋمبّىَْىڭ -36توً -6

.  ٍۇراجىئٔت قىيىْسۇُ

ئۆز رٓببىگٔ بوىغبُ ئىَبّذا راستچىو بوىغبُ مىطىئر ئبىالھ : ئۈچىْچي    

تبئبالّىڭ ضٔرىئىتىْي تۇرغۇزغۇچي مىطىئردۇر، ئۇالرّىڭ ئٔھۋاىي بۇّىڭغب 

ئۇالرّي ئبىالھ تبئبال زېَىْذا ھۆمۈٍراُ قىيىذۇ، ئۇالر . ئوچۇق داالىٔت قىيىذۇ

بۇ توغرىذا ئبىالھ . ّۇسرٓت بېرىص بىئُ ۋٓدٓ قىيىْغبُ مىطىئردۇر-غٔىىبٔ

ََكَة ﴿ :تبئبال ٍۇّذاق دٍٓذۇ ا الضَّ ُِ ََلَة َو حَ  َاُمِا الصَّ
َ
رِْض أ

َ
ْه ِِف اأْل َُ ٌَّا كَّ يَي  ِن وَّ ِ اَّلَّ

ِْا َعِي الُْىٌَكصِ  َُ َمُصوا ةِالَْىْعُصوِو َوَ 
َ
ُمِرِ  َۗوأ

ُ
ٍِ َ  ِتَُث اأْل : تٔرجىَىسي ﴾ َولِنَّ 

ئبىالھْىڭ ٍبردىَىگٔ ئېرىطىطنٔ ھٔقيىق بوىغبّالر ضۇّذاق مىطىئردۇرمي، »

ئٔگٔر ئۇالرّي ٍٔر ٍۈزىذٓ ئۈستۈّيۈمنٔ ئىگٔ قىيسبق، ّبٍبزّي ئبدا قىيىذۇ، زامبت 

بېرىذۇ، ٍبخطي ئىطالرغب بۇٍرۇٍذۇ، ٍبٍبُ ئىطالردىِ توسىذۇ، ئىطالرّىڭ 

« .قب قبٍتىذۇ ئبىالھٍّٔي ھٍَٔٔ ئىطالر ئبخىرٓتتٔ. قب ٍّٔسۇپتۇرئبىالھئبقىۋىتي 

.  [ئبٍٔت-41ھٔج سۈرٓ ]

ضٍٔخ ٍۇھٍَٔٔد ئٍٔىِ ضّٔقىتىٌ رٓھىَٔھۇىالھ ئبىالھ تبئبالّىڭ     

يَي ﴿ : توغرىسىذىني ئبٍٔتْي ببٍبُ قىيىپئبتب قىيىذىغبُ ّۇسرىتيٍۆٍىْئرگٔ  ِ اَّلَّ
ِْا َعِي  َُ َمُصوا ةِالَْىْعُصوِو َوَ 

َ
ََكَة َوأ ا الضَّ ُِ ََلَة َو حَ  َاُمِا الصَّ

َ
رِْض أ

َ
ْه ِِف اأْل َُ ٌَّا كَّ  ِن وَّ
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ُمِرِ  ۗالُْىٌَكصِ 
ُ
ٍِ َ  ِتَُث اأْل ئبىالھْىڭ ٍبردىَىگٔ »: تٔرجىَىسي ﴾ َولِنَّ 

ئېرىطىطنٔ ھٔقيىق بوىغبّالر ضۇّذاق مىطىئردۇرمي، ئٔگٔر ئۇالرّي ٍٔر ٍۈزىذٓ 

ئۈستۈّيۈمنٔ ئىگٔ قىيسبق، ّبٍبزّي ئبدا قىيىذۇ، زامبت بېرىذۇ، ٍبخطي ئىطالرغب 

. بۇٍرۇٍذۇ، ٍبٍبُ ئىطالردىِ توسىذۇ، ئىطالرّىڭ ئبقىۋىتي ئبىالھقب ٍّٔسۇپتۇر

بۇ . [ئبٍٔت-41سۈرٓ ھٔج ]« .ٍّٔي ھٍَٔٔ ئىطالر ئبخىرٓتتٔ ئبىالھقب قبٍتىذۇ

ئبٍٔت ئبىالھ تبئبالّىڭ ٍۆٍىْئرگٔ ۋٓدٓ قىيغبُ ّۇسرىتىْىڭ، ئۇالر ّبٍبزّي بٔرپب 

قىيغبّذا، ٍبىيىرىْىڭ زامىتىْي بٔرگّٔذٓ، ٍبخطىيىققب بۇٍرۇپ، ٍبٍبّيىقتىِ 

چٔمئش ئبرقىيىق ئبىالھ تبئبالّىڭ بۇٍرۇقىْي ئىجرا قىيغبّذا ھبسىو 

.  دٍٓذۇ بوىىذىغبّيىقىْىڭ دٓىىيىذۇر

ٍېيىْىڭ زامىتىْي -ئٍَٔب ھبزىر مىطىئرّىڭ ّبٍبزّي بٔرپب قىيَبستىِ، پۇه    

ٍّٔي ئبىالھْىڭ )چىقبرٍبً، ٍبخطىيىققب بۇٍرۇپ، ٍبٍبّيىقتىِ چٔميىًَٔ 

زېَىْذا ھۆمۈٍراّيىق  (ضٔرىئىتىْي ھبمىَىَٔت ئۈستىگٔ ئىيىپ چىقَبستىِ

قىيغبّيىقي، ئۆزىىرى تٔرىپىذىِ چىقىرىيغبُ قبّۇّالرّي ئىجرا قىيىطي قبتبرىىقالر 

گٔرچٔ ئۇالر ھبمىَىَٔت ئۈستىذٓ بوىسىَۇ ئۇالرغب ئبىالھ تبئبال تٔرىپىذىِ 

بېرىيگُٔ ٍبردًٓ ئٍٔٔش، ئبىالھ تبئبال ئۇ تۈردىني مىطىئرگٔ ٍبردًٓ بېرىطْي 

چۈّني ئۇالر ئبىالھ تبئبالّىڭ ٍبردىَىگٔ ئېرىطىذىغبُ . ۋٓدٓ قىيَىذى

گۇرۇھالردىِ ئٍٔٔش، ضۇّذاقال ئۇالر ئبىالھ تبئبال ٍبردًٓ بېرىطْي ۋٓدٓ قىيغبُ 

ئبىالھْىڭ ٍېقىِ مىطىيىرىذىَْۇ ئٍٔٔش، بٔىني ئۇالر ضٍٔتبّْىڭ دوستيىرى ۋٓ 

ئٔگٔر ئۇالر ضۇ ھبىىتي بىئُ ئبىالھ تبئبالدىِ ّۇسرٓت سورىسب، بۇ . ٍېقىْيىرىذۇر

خۇددى ٍٔىۇً خىسٍٔتْي ئبدا قىيىطْي دىَىطىپ، خىسٍٔتْي ئورۇّيىَبستىِ 

بۇ ئٔقىييىق مىطىئرّىڭ . ھٔق تٔىٔپ قىيغبُ مىطىگٔ ئوخطبپ قبىغبّيىقتۇر

.  ئىطي ئٍٔٔش

ٍَ ﴿: ئبٍٔتْىڭ ئبىذىذىني ئبٍٔتتٔ ئبىالھ تبئبال ٍۇّذاق دٍٓذۇٍۇقىرىقي       ِنَّ النَّ 
ِِيٌّي َعِضيضٌ   ئٔىۋٓتتٔ مۈچيۈمتۇر، ئبىالھ ضۈبھىسىسمي،»: تٔرجىَىسي ﴾مََ 

ئبىالھ تبئبال غبىىبتۇر، ئبىالھ دېگُٔ سۈپٔتتىِ؛   ﴾َعِضيضٌ ﴿: ئبٍٔتتىني« غبىىبتۇر
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بۇّىڭ ئٔرٓة تىيىذىني .  دېَٔمتۇرمىيىطتٔ تٔڭذاضسىسة ىتبئبالغب غبه

.  ضبھىتيىرىْي تٔمرار ببٍبُ قىيذۇق

بۇ ئبٍٔت ئىس ببسبر خٔىىپىئرّىڭ خىالپىتىْىڭ توغرا ئىنّٔيىنىْىڭ      

ئبىالھ تبئبال ئۇالرّىڭ دۈضَّٔيىرىگٔ قبرضي ئۇالرغب ٍبردًٓ بٔردى، . دٓىىيىذۇر

، زامبتْي ئبدا ّي بٔرپب قىيذى، ّبٍبزدىئۇالرٍۇ ئبىالھْىڭ دىْىغب ٍبردًٓ بٔر

 ّي ئۇالر ٍبّب بۇ سٔۋٓبيىل،دى ٍبٍبّيىقتىِ چٔمييۇپ،، ٍبخطىيىققب بۇٍردىقىو

ئبىالھ تبئبال . زدىدىْْي تۇرغۇقىيىپ، ئۇالرّىڭ قوىي ئبرقىيىق زېَىْذا ھۆمۈٍراُ 

ْه ﴿ :ٍۇّذاق دٍٓذۇ ُُ ٌَّ اِِلَاِت مَيَْسخَْزِنَف يَي  َوٌُِا ِوٌُلْه وََعِىنُِا الصَّ ِ ٍُ اَّلَّ وََعَس النَّ 
ْه  ُُ َ ي اْرحَََض  ل ِ ُه اَّلَّ ُُ ْه ِديٌَ ُُ َ ََنَّ ل ْه َوََلَُىِكّ ُِ يَي ِوي َقتِْن ِ

رِْض َكَىا اْسخَْزنََف اَّلَّ
َ
ِِف اأْل

ْوًٌا
َ
ْه أ ُِ فِ ِْ ي َبْعِس َر ه ِوّ ُُ ََلَّ  ئىچىڭالردىني ئىَبُ ئبىالھ»:  تٔرجىَىسي﴾َوََلُتَِسّ

ئېَتقبُ ۋٓ ٍبخطي ئٍٔٔىئرّي قىيغبُ مىطىئرگٔ، ئۇالردىِ بۇرۇُ ئۆتنّٔئرّي 

زېَىْذا ھۆمۈٍراُ قىيغبّذٓك، ئۇالرّىَۇ چوقۇً ھۆمۈٍراُ قىيىطىْي، ئۇالر ئۈچۈُ 

تبىيىغبُ دىْىْي چوقۇً ٍۇستٔھنًٔ قىيىپ بېرىطْي ۋٓ ئۇالرّىڭ قورقۇّچىسىْي 

دا ىٍۇقىر. [ئبٍٔت-55سۈرٓ ّۇر ] «.ئبٍبّيىققب ئبٍالّذۇرۇپ بېرىطْي ۋٓدٓ قىيذى

ببٍبُ قىيىْغبُ ئبٍٔتئر پٍٔغٍٔبٔرئٔىٍٔھىسسبالٍْىڭ سبھببىيىرىْي ۋٓ 

 ۋٓ قىَبٍٔتنىچٔ ئبىالھْىڭ دىْىغب ٍبردًٓ بېرىص ئۈچۈُ مۆرٓش قىيغبُ

توغرىْي ئبىالھ تبئبال ئۆزى .  ببرىىق ٍۇسۇىَبّالرّي ئۆز ئېچىگٔ ئبىىذۇقىيىۋاتقبُ

  .[بٔت-272توً -5 ۋائۇه ببٍبُدئٔ]. تۈگىذى". بىيگۈچىذۇر

ٍۇقىرىذا ببٍبُ قىيىْغبُ ضٔرتئردىِ ببضقب ٍّٔٔ ئبىالھْىڭ : تۆتىْچي     

ّۇسرٓتْىڭ مېيىطي . ّۇسرىتي مېيىطْىڭ سٔۋٓبيىرىْىَۇ بىيىص زۆرۈر بوىىذۇ

تٔىٔپ قىيىص بوىسب، ضٔرىئٔتنٔ ۋٓ ئٔقىيگٔ زىت  ئۈچۈُ سٔۋٓة قىيَبستىْال

.  مېيىذۇ

 :ضٍٔخ سٔئىَذ ئىبْي ئٔىي ئىبْي ۋٓھٔة ئٔىقٔھتبّىٌ ٍۇّذاق دٍٓذۇ     

ئىطّٔچ بىئُ ئېَتىَىسمي، ھٍَٔىگٔ ٍٔىۇً بوىغىْىذٓك، دۈضَُٔ ئۈستىذىِ "

غٔىىبٔ قىيىطْىڭ ٍٔىۇً سٔۋٓبيىرى بوىۇپ، ٍۇسۇىَبّالر ٍۇضۇ سٔۋٓبئرّي 
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توىۇق ئٍٔٔىىئضتۈرگّٔذٓ ئبىالھ تبئبالّىڭ ئىسّي بىئُ دۈضَُٔ ئۈستىذىِ 

: بۇ سٔۋٓبئرّىڭ ٍۇھىَيىرى .غٔىىبٔ قىيىذۇ

بۇ توغرىذا ئبىالھ . ئىَبّذا چىِ بوىۇش ۋٓ ٍبخطي ئٍٔٔىئرّي قىيىص-1    

اِِلَاِت ﴿ :تبئبال ٍۇّذاق دٍٓذۇ يَي  َوٌُِا ِوٌُلْه وََعِىنُِا الصَّ ِ ٍُ اَّلَّ وََعَس النَّ 
ُه  ُُ ْه ِديٌَ ُُ َ ََنَّ ل ْه َوََلَُىِكّ ُِ يَي ِوي َقتِْن ِ

رِْض َكَىا اْسخَْزنََف اَّلَّ
َ
ْه ِِف اأْل ُُ ٌَّ مَيَْسخَْزِنَف

ْوًٌا
َ
ْه أ ُِ فِ ِْ ي َبْعِس َر ه ِوّ ُُ ََلَّ ْه َوََلُتَِسّ ُُ

َ ي اْرحَََض  ل ِ ُكَِن ِِب  ۚاَّلَّ  َ ْعتُُسوًيَِن َ  يُْْشِ
ُه امَْفاِسُ ِنَ  َۚشيْئًا َُ ئَِك  ومَ  

ُ
 ئبىالھ»:تٔرجىَىسي ﴾ َوَوي َكَفَص َبْعَس َذ لَِك فَأ

ئىچىڭالردىني ئىَبُ ئېَتقبُ ۋٓ ٍبخطي ئٍٔٔىئرّي قىيغبُ مىطىئرگٔ، 

ئۇالردىِ بۇرۇُ ئۆتنّٔئرّي زېَىْذا ھۆمۈٍراُ قىيغبّذٓك، ئۇالرّىَۇ چوقۇً 

ھۆمۈٍراُ قىيىطىْي، ئۇالر ئۈچۈُ تبىيىغبُ دىْىْي چوقۇً ٍۇستٔھنًٔ قىيىپ 

بېرىطْي ۋٓ ئۇالرّىڭ قورقۇّچىسىْي ئبٍبّيىققب ئبٍالّذۇرۇپ بېرىطْي ۋٓدٓ 

قىيذى، ئۇالر ٍبڭب ئىببدٓت قىيىذۇ، ٍبڭب ھېچ ّٔرسىْي ضېرىل مٔىتۈرٍٍٔذۇ، ضۇ 

سۈرٓ ] «.ّىڭ ئىتبئىتىذىِ چىققۇچىالردۇر ئبىالھۋٓدىذىِ مېَىِ مبپىر بوىغبّالر

.  [ئبٍٔت-55ّۇر 

غٔىىبٔ قىيىطْىڭ ئٔڭ چوڭ . ئبىالھ تبئبالّىڭ دىْىغب ٍبردًٓ بېرىص-2     

 ھٔرىنىتي- ، سۆزى ۋٓ ئىصئېتىقبدىٍۇسۇىَبُ ئۆز : سٔۋٓبيىرىْىڭ بىرى

ئبىالھ تبئبالّىڭ ئبرقىيىق مۈّذۈىىل تۇرٍۇضىذا ضٔرىئٔتْي بٔرپب قىيىص ئبرقىيىق 

قبتبرىىقالردىِ دىْغب دٓۋٓت قىيىص ئىسالً  ٍبردًٓ بېرىص،  مىطىئرّي غبدىْي

يَي  َوٌُِا  ِن ﴿ :بۇ توغرىذا ئبىالھ تبئبال ٍۇّذاق دٍٓذۇ. ئىببرٓتتۇر ِ ا اَّلَّ َُ ُّ 
َ
يَا أ

 َْساَوُلْه 
َ
ُكْه َوُيثَِتّْج أ ٍَ يٌَرُصْ وا النَّ  َضلَّ . حٌَرُصُ

َ
ْه َوأ ُُ َّ يَي َكَفُصوا َفخَْعًسا ل ِ َواَّلَّ

هْ  ُُ َ ْ َىال
َ
ّىڭ ئبىالھٍّٔي )قب ئبىالھسىئر ! ئي ٍۆٍىْئر»: تٔرجىَىسي ﴾أ

دۈضَىْىڭالرغب قبرضي ٍبردًٓ ) سىئرگٔ ئبىالھٍبردًٓ بٔرسٔڭالر،  (دىْىغب

 ئبىالھمبپىرالرّي . بٔرقبرار قىيىذۇ (ئۇرۇش ٍٍٔذاّيىرىذا)بېرىذۇ، قٔدىَىڭالرّي 
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ٍۇھٍَٔٔد سۈرٓ ]« .ئٍٔٔىيىرىْي بىنبر قىيىذۇ (ٍبخطي)ھبالك قىيىذۇ، ئۇالرّىڭ 

.  [ىٔرئبٍٔت-7-8

. قىيىصئۇّىڭ سٔۋٓبيىرىْي بىرگٔ ئبىالھ تبئبالغب تٔۋٓمنۇه قىيىص بىئُ -3    

قۇۋۋٓت تٍَٔبرالش بىئُ بىرىىنتٔ ئبىالھ تبئبالغب تٔۋٓمنۇه قىيىص بوىسب، -مۈچ

بۇ توغرىذا .  ئٔڭ چوڭ ئبٍىيالرّىڭ بىرىذۇرئبىالھْىڭ ّۇسرىتىْىڭ مىيىطىذىني

ٍِ ﴿ :ئبىالھ تبئبال ٍۇّذاق دٍٓذۇ ْ َ َ النَّ  َّ َِ ٍَ ُُيِبُّ  ۚفَ َِذا َعَضْوَج َفخَ   ِنَّ النَّ 
 َ   ِ َِ قب تٔۋٓمنۈه ئبىالھبىر ئىطقب بٔه ببغيىسبڭ، » :تٔرجىَىسي ﴾الُْىخَ

سۈرٓ ] «.ھٔقىقٔتُٔ تٔۋٓمنۈه قىيغۇچىالرّي دوست تۇتىذۇئبىالھ . قىيغىِ

. [ئبٍٔت-159ئىَراُ -ئبه

 ئبىالھ تبئبال تٔۋٓمنۇه قىيىص بىئُ بىرگٔ ئۇّىڭ سٔۋٓبيىرىْي تۇتۇش     

:   تٔۋٓمنۇه قىيىص ئىنني چوڭ ئبسبسىْىڭ ئۈستىگٔ قۇرۇىىذۇىچۈّل زۆرۈردۇر،

ضتىِ ّۇسرٓت بېرى- غٔىىبّٔىڭئبىالھ تبئبالغب تبٍىْىص، ئبىالھ تبئبال: بىرىْچي

 .   ۋٓدىسىگٔ توىۇق ئىطّٔچ قىيىطتىِ ئىببرٓتتۇرئىببرٓت

بۇ توغرىذا ئبىالھ . ضٔرىئٔتتٔ ٍوىغب قوٍۇىغبُ سٔۋٓبئرّي تۇتۇش: ئىننىْچي     

َباِط اْْلَيِْل ﴿ :تبئبال ٍۇّذاق دٍٓذۇ ٍة َوِوي ِرّ َِّ ي  ُ ا اْسخََطْعخُه ِوّ ه وَّ ُُ َ وا ل ِعسُّ
َ
َوأ

 ٍُ ُه النَّ  ُُ ْه َ  َتْعنَُىَِ  ُِ ُكْه َو َرِصيَي ِوي ُدوًِ ٍِ وََعُسوَّ ٍِ َعُسوَّ النَّ  تَُِن ةِ َِ حُْص
هْ  ُُ ًخُْه َ  ُتْ نَُىِنَ  َۚ ْعنَُى

َ
ٍِ يَُِوَّ  ََِلُْلْه َوأ ٍء ِِف َسِبيِل النَّ   ﴾ َوَوا حٌُِفُ ِا ِوي َ ْ

ئۈچۈُ، قوىۇڭالردىِ  (بىئُ ئۇرۇش قىيىص) دۈضَّٔيىرىڭالر »:تٔرجىَىسي

ّىڭ ئبىالھمېيىطىچٔ قوراه مۈچي، جٔڭ ئېتي تٍَٔبرالڭالر، بۇّىڭ بىئُ، 

دۈضَىْىْي، ئۆزۈڭالرّىڭ دۈضَىْىڭالرّي ۋٓ ئۇالردىِ ببضقب دۈضَّٔئرّي 

 ئبىالھ توّۇٍذۇ، سىئرّىڭ ئبىالھقورقۇتىسىئر، ئۇالرّي سىئر توّۇٍبٍسىئر، 

ٍوىىذا سٔرپ قىيغىْىڭالر ٍٍٔيي ّېَٔ بوىسب بوىسۇُ، سىئرگٔ ئۇّىڭ سبۋابي 

ٍّٔي بۇ سبۋابتىِ ھېچ ّٔرسٔ )توىۇق بېرىيىذۇ، سىئرگٔ زۇىۇً قىيىَْبٍذۇ 

.  [ئبٍٔت-60ئّٔپبه سۈرٓ ]« .(مېٍَٔتىئٍَذۇ



 

13 

ئبرا ٍٔسيىھٔت -ئىسالً قوضۇّي تٔضنىيئش ئۈچۈُ رٓھبٔرىٔر ئۆز-4     

قبراش سبھىبي -پبراسٔتيىل، توغرا مۆز-پٍٔغٍٔبٔرئٔىٍٔھىسسبالً ئٔقىو. قىيىص

تۇرۇپَۇ ئبىالھ تبئبالّىڭ بۇٍرۇقىغب بوٍسۇّۇپ، سبھببىيىرىْىڭ مۆڭيىْي تىْذۇرۇش 

بۇ توغرىذا ئبىالھ . ئۈچۈُ ئۇالر بىئُ ٍٔسيىھٔت قىيىپ ئىص ئىيىپ ببراتتي

هْ ﴿ :تبئبال ٍۇّذاق دٍٓذۇ ُُ ْه ُشَِر   ةَيٌَْ َُ ْمُص
َ
ئىطيىرىْي ئۇالر »: تٔرجىَىسي ﴾َوأ

ّىڭ ئبٍٔت-38ضۇرا سۈرٓ ] «.ٍٔسيىھٔت بىئُ قبرار قىيىذىغبّالردۇر

.  [بىرقىسَي

. دۈضَُٔ بىئُ ئۇچراضقبُ ۋاقىتتب تٔۋرًَّٓٔ ٍۇستٔھنًٔ تۇرۇش-5     

دۈضَُٔ بىئُ ئۇچراضقبّذا : غٔىىبٔ قىيىطْىڭ ٍۇھىٌ ئبٍىييىرىذىِ بىرى

ئببذۇىالھ ئىبْي ئٔبي . تٔۋرَّٓٔسيىل، سٔپْي بۇزۇپ قېچىپ مٔتَٔسيىنتۇر

ئٔۋپب رٓزىَٔىالھۇ ئّٔھۇ پٍٔغٍٔبٔرئٔىٍٔھىسسبالٍذىِ ببٍبُ قىيغبُ ھٔدىستٔ، 

دۈضَُٔ بىئُ ! ئي ئىْسبّالر»: پٍٔغٍٔبٔرئٔىٍٔھىسسبالً ٍۇّذاق دېگُٔ

خبتىرجٍٔيىل ۋٓ )ئۇچرىطىطْي ئبرزۇ قىيَبڭالر، ئبىالھ تبئبالدىِ ئبپىَٔت 

سوراڭالر، دۈضَُٔ بىئُ ئۇچراضقبُ ۋاقىتتب سٔۋىرچبُ  (سبالٍٔتچىيىل

بوىۇڭالر، بىيىڭالرمي، ھٔقىقٔتُٔ جّْٔٔت قىيىچالرّىڭ سبٍىسي 

 .[بۇخبرى ۋٓ ٍۇسيىٌ رىۋاٍىتي] «.ئبستىذىذۇر

جٔڭگىۋارىىق ۋٓ ضىجبئٔت بىئُ ئۇرۇش قىيىپ، قۇرببُ بېرىطتىِ -6     

غٔىىبىْىڭ چوڭ سٔۋٓبيىرىذىِ بىرى ببتۇرىۇق بىئُ ئۇرۇش . قورقَبسيىق

ضۇّىڭغب ئىطىْىص مېرٓمني، جىھبد . قىيىپ، قۇرببُ بېرىطتىِ قورۇقَبسيىقتۇر

ٍّٔي ئىْسبّْىڭ )قىيىص ئۆىۈٍْي مېچىنتۈرٍٍٔذۇ ٍبمي ئىيگىرى قىيَبٍذۇ 

بۇ توغرىذا . (ئٔجىيي توضقبّذا قٍٔٔردٓ بوىۇضتىِ قٔتئي ّٔزٓر ۋاپبت بوىىذۇ

ِْ ُكٌخُْه ِِف ةُُصوٍج ﴿ :ئبىالھ تبئبال ٍۇّذاق دٍٓذۇ َ ُه الَْىُِْت َول ْ ٌََىا حَُلًُِِا يُْسِركلُّ
َ
أ

َشيََّسةٍ  قٍٔٔردٓ بوىَبڭالر، سىئر ٍۇستٔھنًٔ قٔىئٔىٔردٓ » :تٔرجىَىسي ﴾وُّ

 ّىسبسۈرٓ ] «.ئۆىۈً سىئرّي تبپىذۇ (ئٔجٔه مٔىگّٔذٓ)بوىغبُ تٔقذىردىَۇ 

.  [ّىڭ بىرقىسَيئبٍٔت-78
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غٔىىبٔ قىيىطْىڭ ئٔڭ .  دۇئب قىيىص ۋٓ ئبىالھ تبئبالّي مۆپ ٍبد ئېتىص- 7     

ئبىالھ تبئبالدىِ ئۈزۈىذۈرًٍٔ : مۈچيۈك ۋٓ مبتتب ٍّٔىۋىٌ ئبٍىييىرىْىڭ بىرى

-چۈّني ئبىالھ تبئبال مۈچ. ٍبردًٓ سوراش، ئبىالھ تبئبالّي مۆپ زىنىر قىيىطتۇر

قۇدرٓتتٔ چٔمسىسدۇر، ئۆزىْىڭ ٍېقىِ مىطىيىرىگٔ ٍبردًٓ بېرىپ، دۈضَّٔيىرىْي 

لََك ﴿ :بۇ توغرىذا ئبىالھ تبئبال ٍۇّذاق دٍٓذۇ. ٍٔغيۇة قىيىطقب قبدىردۇر
َ
َوإَِذا َسأ

اِا  َِذا َدَ نِ  ِۖعتَاِدي َعيِنّ فَ ِِ ّ  َِصيٌب  َة ادلَّ َِ ِجيُب َدْع
ُ
 فَنْيَْسخَِجيتُِا ِِل  ۖ أ
ْه يَصُْشُسونَ  ُُ ٍېْىڭ بّٔذىيىرىٌ سّٔذىِ ٍُٔ » : تٔرجىَىسي ﴾َوَْلُْ ِوٌُِا ِِب مََعنَّ

ٍّٔي )ئۇالرغب ئېَتقىْني، ٍُٔ ھٔقىقٔتُٔ ئۇالرغب ٍېقىَُْٔ  توغرۇىۇق سورىسب

، ٍبڭب دۇئب قىيسب، ٍُٔ دۇئب (ئۇالرّىڭ ئٔھۋاىىْي، سۆزىىرىْي بىيىپ تۇرىَُٔ

قىيغۇچىْىڭ دۇئبسىْي ئىجببٔت قىيىَُٔ، ئۇالر توغرا ٍوه تېپىص ئۈچۈُ ٍېْىڭ 

ّىڭ ٍّٔي ھٍٔىطٔ ئىَبُ)دٓۋىتىَْي قوبۇه قىيسۇُ ۋٓ ٍبڭب ئىَبُ ئېَتسۇُ 

.  [ئبٍٔت-186بٔقٔرٓ سۈرٓ ] «.(تٔقٔززاسي بىئُ ٍبضىسۇُ

ئبىالھ تبئبالغب ۋٓ . ئبىالھ تبئبالغب ۋٓ ئبىالھْىڭ رٓسۇىىغب ئىتبئٔت قىيىص-8     

 غٔىبٔ قىيىطْىڭ ئٔڭ ، ئۇرۇضتبئبىالھْىڭ رٓسۇىىغب ئىتبئٔت قىيىص بوىسب

َوَوي ﴿ :بۇ توغرىذا ئبىالھ تبئبال ٍۇّذاق دٍٓذۇ. بىرىذۇر ئبٍىييىرىْىڭئبسبسيىق 
ُه امَْفااُِضونَ  َُ ئَِك  ومَ  

ُ
ٍِ فَأ ٍَ َوَيخَّْ  ٍَ َورَُسَِوُ َوَ َْ  النَّ  : تٔرجىَىسي ﴾يُِطِ  النَّ 

تىِ قورققبُ ۋٓ ئۇّىڭغب ئبىالھئبىالھقب ۋٓ ئۇّىڭ پٍٔغٍٔبىرىگٔ ئىتبئٔت قىيغبُ »

-52ّۇر سۈرٓ ] «.تٔقۋادارىىق قىيغبُ مىطىئر بٔختنٔ ئېرىطنۈچىئردۇر

.  [ئبٍٔت

ّۇسرٓتْىڭ -غٔىىبٔ. بىرىىل تۇرغۇزۇش ۋٓ ئىختىالپ قىيىطَبسيىق-9     

ببرچٔ  ئبٍىييىرىْي روٍبپقب چىقىرىص ئۈچۈُ ٍۇجبھىذالرّىڭ بىرىىطىطي،

 سٔۋٓپ  ئىطالردا ھٔرۋاقىت ئبىالھ تبئبالغب تبٍىْىپ، ئىختىالپ ۋٓ بۆىۈّۈضنٔ

بۇ توغرىذا . بوىىذىغبُ ئىطالردىِ قٔتئىٌ ٍىراق تۇرۇضي ئىْتبٍىِ ٍۇھىَذۇر

ٍَ َورَُسَِوُ َوَ  َتٌَازَُعِا َفخَْفَشنُِا ﴿ :ئبىالھ تبئبال ٍۇّذاق دٍٓذۇ ِطيُعِا النَّ 
َ
َوأ
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َب ِرُيُُلهْ  ََ وا َۖوحَْش اةِِصييَ  ۚ َواْصِِبُ ٍَ َوَ  الصَّ پۈتۈُ » :تٔرجىَىسي ﴾  ِنَّ النَّ 

قب ۋٓ ئۇّىڭ پٍٔغٍٔبىرىگٔ ئىتبئٔت قىيىڭالر، ئبىالھسۆز ھٔرىنٔتيىرىڭالردا 

قورقۇپ  (دۈضَُٔ بىئُ ئۇچرىطىطتىِ)ئىختىالپ قىيىطَبڭالر، بوىَىسب، 

 ھٔقىقٔتُٔ ئبىالھ سٔۋر قىيىڭالر، ، قۇۋۋىتىڭالر مېتىپ قبىىذۇ-قبىىسىئر، مۈچ

. [ئبٍٔت-46ئّٔپبه سۈرٓ ]« .سٔۋر قىيغۇچىالر بىئُ بىييىذۇر

ئىطالرّىڭ ھٍَٔىسىذٓ سٔبىر . سٔبىر قىيىص ۋٓ سٔۋىرچبُ بوىۇش-10     

 ئبىالھْىڭ رٓسۇىىْىڭ دۈضَّٔيىرىگٔ  ۋەبوىۇپَۇ ئبىالھ. قىيىص ٍۇھىَذۇر

دۇضَّٔذىِ غبىىپ مٔىگۈچٔ قٔدٓر سٔۋىرچبُ بوىۇش بٔك  قبرضي ئۇرۇضالردا

وا ﴿ :بۇ توغرىذا ئبىالھ تبئبال ٍۇّذاق دٍٓذۇ. ٍۇھىَذۇر يَي  َوٌُِا اْصِِبُ ِ ا اَّلَّ َُ ُّ 
َ
يَا أ

ٍَ مََعنَُّلْه ُتْفِنُدِنَ  ! ئي ٍۆٍىْئر» :تٔرجىَىسي ﴾وََصاةُِصوا َوَراةُِطِا َواتَُّ ِا النَّ 

 ئىببدٓتْىڭ ٍۇضٔققٔتيىرىگٔ ۋٓ سىئرگٔ ٍٔتنُٔ ئېغىرچىيىقالرغب سٔۋر -تبئٔت

 چېگراىىرىڭالرّي سبقالپ قىيىڭالر، دۈضَّٔئرگٔ زىَبدٓ چىذاٍيىق بوىۇڭالر،

تىِ قورقۇڭالر ئبىالھجىھبدقب تٍَٔبر تۇرۇڭالر، ٍٔقسىتىڭالرغب ٍېتىص ئۈچۈُ 

-200ئىَراُ -ئبهسۈرٓ ]« .ٍّٔي ئۇّىڭ ئٍٔرىگٔ ٍۇخبىىپٔتچىيىل قىيَبڭالر

.  [ئبٍٔت

ئۇرۇضقب قبتْبضقۇچي ٍبمي قبٍتقۇچىذا . ئبىالھقب سٍٔىَىٌ بوىۇش-11      

بۇ .  قىيغبُ بوىَبٍذۇجىھبدئبىالھ ٍوىىذا سٍٔىَىٌ ئىخالش بوىَبٍذىنُٔ، ئۇالر 

ه ﴿ :توغرىذا ئبىالھ تبئبال ٍۇّذاق دٍٓذۇ َِ يَي َرصَُجِا ِوي ِديَاِر ِ
َوَ  حَُلًُِِا ََكَّلَّ

ٍۇرتيىرىذىِ چوڭچىيىق ۋٓ رىَب بىئُ »: تٔرجىَىسي ﴾َبَطًصا َوِراَاَء اَلَّاِس 

سۈرٓ ] «.گٔ ئوخطبش بوىَبڭالر (ٍّٔي قۇرٍٓص ٍۇضرىنيىرى)چىققبُ مىطىئر 

.  [ئبٍٔت-47ئّٔپبه 

دۈضَّٔئر . سبۋابقب رىغبٔتيىْىص-ئبىالھ تبئبالّىڭ ھوزۇرىذىني ئٔجىر-12     

 ٍّٔٔ بىرى، ئۇ سٔۋٓبئردىِئۈستىذىِ غٔىىبٔ قىيىطقب ٍبردًٓ بېرىذىغبُ 

-ئبخىرٓتيىل بٔخت-رٓھَىتىْي ۋٓ دۇَّب-بوىسىَۇ، ئبىالھ تبئبالّىڭ پٔزىي

.  سبئبدٓتْي تبٍب قىيىطتىِ ئىببرٓتتۇر
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غٔىبىْىڭ . قوٍبّذاّيىقْي ئىَبّيىق، سبىىھ مىطىئرگٔ تبپطۇرۇش-13     

ا قىىقداُ قوٍبُىذىنيمىچىل قوضۇّالرّىڭ ئۇرۇش ٍٍٔذاُ-چوڭ: سٔۋٓپيىرىذىِ

مىطىئرّي پٔزىئتيىل ئىَبّي مبٍىو، ٍبخطي ئٍٔٔىئر بىئُ توّۇىغبُ 

 ٍۇجبھىذالر ئىچىذىني ٍبخطي سۈپٔتيىل مىطىئرّي  قبىسب ئبّذىِ، بېنىتىص

ٍِ ﴿ :بۇ توغرىذا ئبىالھ تبئبال ٍۇّذاق دٍٓذۇ. تبىالش مېرٓك ْكَصَوُلْه ِعٌَس النَّ 
َ
 ِنَّ أ

ْتَ اُكهْ 
َ
ٍَ َعِنيٌه َرِت ٌ  ۚأ ھٔقىقٔتُٔ ئٔڭ تٔقۋادار »: تٔرجىَىسي ﴾  ِنَّ النَّ 

ٍّٔي )بوىغبّيىرىڭالر ئبىالھْىڭ دٓرگبھىذا ئٔڭ ھۆرٍٔتيىل ھېسببيىْىسىئر 

بىرىذىِ ئبرتۇق بوىۇضي ّٔسٔة بىئُ ئٍٔٔش، تٔقۋادارىىق - مىطىئرّىڭ بىر

، ئبىالھ ھٔقىقٔتُٔ ھٍَٔىْي بىيگۈچىذۇر، ھٍَٔىذىِ (بىئُ بوىىذۇ

.  [ئبٍٔت-13سۈرٓ ھۇجۇرات ]« .خٔۋٓرداردۇر

ئبىالھْىڭ ئبزابىْىڭ چۈضۈضي، ٍٔغيۇبىَٔت، ھبالمٔتتىِ قۇتۇىىذىغبُ -14    

بۇ ئىطالر تۆۋّٓذىنىذٓك . ٍۇستٔھنًٔ قورغبّالر بىئُ ٍۇداپىئٔىىْىص مېرٓك

 :بىرّٔچچٔ ّۇقتىغب ئىخچبٍالپ ببٍبُ قىيىَىس

خبتبىىقالردىِ تٔۋبٔ قىيىپ، -مىچىل ببرىىق گۇّبھ-چوڭ: بىرىْچي     

چۈّني ئبىالھ تبئبال تۆۋّٓذىني ضٔرتئر توىۇق . ئىستىغپبر ئېَتىص مېرٓك

ٍٔسىَٔتتىِ قوه ئۈزۈش، ئۇ -ببرىىق گۇّبھ: بوىَىغبُ تٔۋبىْي قوبۇه قىيَبٍذۇ

گۇّبھقب ئىننىْچي قٔدًٓ ببسَبسيىق ئىرادىسىگٔ مېيىص، ئىيگىرى قىيغبُ 

خبتبىىق -ئٔگٔر گۇّبھ. خبتبىىقيىرى ئۈچۈُ پۇضبٍَبُ قىيىطتىِ ئىببرٓتتۇر

ھوقۇقىغب ئبالقىذار بوىسب، ٍۇقىرىقي ئۈچ ضٔرتتىِ ببضقب -مىطىئرّىڭ ھٔق

تۆتىْچي ضٔرت، ھٔق ئىگىسىْي رازى قىيىپ، ٍۇٍنىِ بوىسب  ئۇّىڭذىِ 

.  مٔچۈرۈً سوراش مېرٓك

. ئبىالھ تبئبالغب ئٔڭ سبغالً رٓۋىطتٔ تٔقۋادارىىق قىيىص: ئىننىْچي     

تٔقۋادارىىق بوىسب بّٔذٓ بىئُ رٓة ئبرىسىذىني قبىقبُ بوىۇپ، بّٔذٓ ئبىالھ 

تبئبالغب بوىغبُ تٔقۋادارىىقي ئبرقىيىق، ئۆزى بىئُ ئبىالھ تبئبالّىڭ ئبزابي ۋٓ 

.  غٔزىپىْىڭ ئبرىسىغب توسبّچٔ قىيىذۇ
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ببرىىق پٔرز ئٍٔٔىئرّي ئبدا قىيىص بىئُ بىرگٔ ّٔپئ : ىچئۈچىِ    

.  ئٍٔٔىئرّىَۇ توىۇق ئبدا قىيىص

.  ٍبخطىيىققب بۇٍرۇپ، ٍبٍبّيىقتىِ چٔمئش: تۆتىْچي     

ھٔرىنٔتيىرىْىڭ ھٍَٔىسىذٓ پٍٔغٍٔبٔر -ئېتىقبد، سۆز ۋٓ ئىص: بٔضىْچي     

 .ئٔىٍٔھىسسبالٍْي ئۈىگٔ قىيىپ ئۇّىڭ سۈّْىتىگٔ ئٔگىطىص

ئبىالھ تبئبالغب دۇئب قىيىص ۋٓ ھبجٔتيىرىْي ئۇّىڭذىِ ٍېيىْىپ : ئبىتىْچي     

.  تۈگىذى. تۇرۇپ سوراش

ئبىالھ ٍوىىذا : " ضٍٔخ سٔئىَذ ئىبْي ئٔىي ئىبْي ۋٓھٔة ئٔىقٔھتبّىَْىڭ     

جىھبد قىيىطْىڭ پٔزىيىتي، ٍٔرتىۋىسي، دۈضَُٔ ئۈستىذىِ غٔىىبٔ قىيىطْىڭ 

 . بٔتيىرىذىِ قىسقبرتىپ ئىيىْذى (30-21)ّبٍيىق ئٔسٔرّىڭ " سٔۋٓبيىرى

 . ھٍَٔىذىِ توغرىْي بىيگۈچي ئبىالھ تبئبالدۇر     

 

 

 

 

  

 

 


