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 ضۆزوېرىع 

ەٍِەرٔىڭ پەرۋەردىگبرى ٍەوىە-ثبرٌىك ھەِذۇ ٍىگبٔە  -ضبٔب ئٌب

پەٍغەِجەرٌەرٔىڭ جۈگۀچىطي ِۇھەِّەد . ئبٌالھ جبئبالغب خبضحۇر

حبۋاثىئبت ۋە ئەضھبثٍىرىغب چەوطىس دۇئب ٍھىططبالِغب، ئۇٔىڭ ئبئىٍەـئەٌە

 !.ۋە ضبالِالر ثوٌطۇْ

ٕىڭ ئىطالَ دىٕىٕىڭ ٔېگىسى، ِۇضۇٌّبٔ« ضبغالَ ئەلىذە»

ضبغالَ »ثىٍىۋېٍىػي زۆرۈر ئبضبش ثوٌغبٍٔىمي ئۈچۈْ ثۇ وىحبثچىغب 

َ، جۆۋۀذە ثۇ ھەلحە جەپطىٍي جوخحىٍىّەْ« ئەلىذە  :دەپ ِبۋزۇ لوٍذۇ

غۇٔي ئېٕىك ثىٍىۋېٍىػىّىس الزىّىي، ئىٕطبٔذىٓ ضبدىر ثوٌغبْ 

ھەرىىەجٍەر ئەلىذە ضبغالَ ثوٌۇپ ۋۇجۇدلب چىممبٔذىال -ثبرٌىك ئىع

ذىغبٍٔىمي، ئەگەر ئۇٔذاق ثوٌّىغبٔذا ئەِەي ئىجبدەجٕىڭ لوثۇي ثوٌى

لوثۇي لىٍىّٕبٍذىغبٍٔىمي جوغرىطىذا لۇرئبْ وەرُى ۋە ھەدىص 

ۇٔذاق . غەرىفٍەردە دەٌىٍٍەر وۆرضىحىٍگەْ  ِ ثۇ ھەلحە ئبٌالھ جبئبال

َٖ ﴿: دەٍذۇ ِٔ َٜ ِِف اْْلِدَسِة  ُٚ ُٙ َو ُْ َٕ ْر َحبَِػ َخ ٌَ اِن َذ َٕ ي ٖ يَْسُىْس بِاإْلِ َٔ َٖ  َو ي  ﴾اْْلَاِِسِ

وىّىي ئىّبٔذىٓ ٍېٕىۋاٌىذىىەْ ٍبوي غەرىئەت »: جەرجىّىطي
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ْ، ئۇٔىڭ ئەِەٌىٕىڭ ضبۋاثي ٍولمب  ئەھىبٍِىرىٕي ئىٕىبر لىٍىذىىە

ضۈرە ِبئىذە ]« .چىمىرىٍىذۇ، ئبخىرەجحە ئۇ زىَبْ جبرجمۇچىالردٓى ثوٌىذۇ

ىڭ ثىر لىطّي-5  [.ئبٍەٕج

ٍَ َوإََِل ﴿: ذاق دەٍذۇٍۀە ثىر ئبٍەجحە ئبٌالھ جبئبال ِۇٔ ْ وِِحَ إََِل
ُ
ْر أ ٌَ َوَّ

 َٖ ي َٖ اْْلَاِِسِ ِٔ ٖذ  َٜج ُُ ٍَ َوََلَ ُْ َٕ ٖذ َخ ْكَت ََلَْحبََؽ ْْشَ
َ
ٍَ َِِّئْ أ ٖ َربِْْ ِٔ  َٖ ي ِ  ﴾اَّلذ

ئەگەر »: ٌەرگە( پەٍغەِجەر)ضبڭب ۋە ضۀذىٓ ئىٍگىرىىي »: طيجەرجىّى 

الھمب غېرىه وەٌحۈرضەڭ، ضېٕىڭ ئەِەٌىڭ ئەٌ ۋەجحە ثىىبر ضەْ ئٌب

. «ثوٌۇپ وېحىذۇ، ضەْ ئەٌۋەجحە زىَبْ جبرجمۇچىالردىٓ ثوٌۇپ لبٌىطەْ

 .ثۇ ِەزِۇٔذىىي ئبٍەجٍەر ئىٕحبٍىٓ وۆپ[. ئبٍەت-65ضۈرە زۇِەر ]

ئبٌالھ جبئبالٔىڭ وىحبثي، پەٍغەِجىرىّىس ِۇھەِّەد 

ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ضۈٕٔىحىذە ثبٍبْ لىٍىٕىػىچە، ضبغالَ ئېحىمبد 

جۆۋۀذىىىذەن ثىر ٔەچچە ِۇھىُ ٔۇلحىالرغب  ئىذىٍوگىَەضي

 :ِەروەزٌىػىذۇ

 .ئبٌالھ جبئبالغب ئىّبْ وەٌحۈرۈظ: ثىرىٕجي



7 

 

 .ئبٌالھٕىڭ پەرىػحىٍىرىگە ئىّبْ وەٌحۈرۈظ: ئىىىىٕجي

 . ئبٌالھٕىڭ وىحبثٍىرىغب ئىّبْ وەٌحۈرۈظ: ئۈچىٕجي

الھٕىڭ پەٍغەِجەرٌىرىگە ئىّبْ وەٌحۈرۈظ: جۆجىٕجي  .ئٌب

َبِەجٕىڭ ھەلىمىٌ ثوٌىذىغبٍٔىمىغب ئىّبْ لى: ثەغىٕجي

 .وەٌحۈرۈظ

الھٕىڭ جەلذىرىگە ئىّبْ وەٌحۈرۈظ : ئبٌحىٕجي ٍبخػىٍىك ۋە )ئٌب

الھ جبئبالٔىڭ ئورۇٔالغحۇرۇغي ثىٍەْ ثوٌىذىغبٍٔىمىغب  ٍبِبٍٔىك ئٌب

 (.ئىػىٕىع

ٍۇلىرىذا ثبٍبْ لىٍىٕغبْ ئبٌحە جۈرٌۈن ئىع، ئىّبٕٔىڭ ئبضبضي 

الھ جبئبال لۇرئبْ وەرىّذە ثبٍبْ لىٍذى ۋە  ثوٌۇپ، ثۇ ئەلىذىٕي ئٌب

ِۇھەِّەد ئەٌەٍھىططبالِٕي ثوٌطب، ِەزوۇر ئەلىذىٕي ئىٕطبٔىَەجىە 

ەلطىحىذە ئەۋەجحي  . ٍەجىۇزۇظِ 

ئىّبٕٔىڭ جەلەززاضي دەپ لبراٌغبْ ھەرلبٔذاق ِەضىٍە 

الھ، . ٍۇلىرىذىىي ئبٌحە جۈرٌۈن ئبضبضحىٓ ثبرٌىممب وېٍىذۇ ئٌب
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وىحبة )ەِجىرى ثبٍبْ لىٍغبْ ٔەرضىٍەر ئىچىذە ئبٌالھٕىڭ پەٍغ

ٍۇلىرىذىىي ئبٌحە جۈرٌۈن ئبضبش ھەلمىذە دەٌىٍٍەر ( ضۈٕٔەجحە

 . ئىٕحبٍىٓ وۆپ، جۆۋۀذە ئۇالرٔىڭ ثەزىٍىرىٕي ثبٍبْ لىٍىّىس

الھ جبئبال ِۇٔذاق دەٍذۇثۇ ھەلحە  َِ ﴿: ئٌب ْٓ ًِبَ ُس َٚ ا وُُجٜ ُّّٜ َٜ ن ثُ
َ
ّذيَْص اِِّْبذ أ

قِ  ْْشِ َٕ ْ جَاِب  ال ُِ ْ اَلئَِسِة َواّ َٕ ْ ِٙ َواَْلَِْٜم اْْلِدِس َوال ـذ َٖ بِاْل َٔ ْٖ آ َٔ ٖذ اِِّْبذ  ِس ـٰ ْنسِِب َوَّ َٕ ْ َوال

ضىٍەرٔىڭ وۈْ چىممبْ ۋە وۈْ پبجمبْ جەرەپىە »: جەرجىّىطي َوانلذبِيِنَّي﴾

مب، ئبٌالھثەٌىي . ٍۈز وەٌحۈرۈغۈڭالرٔىڭ ئۆزىال ٍبخػي ئەِەٌگە ٍبجّبٍذۇ

ٔبزًى لىٍغبْ  ئبٌالھٍۀي )وۈٔىگە، پەرىػحىٍەرگە، وىحبثمب  ئبخىرەت

ضۈرە ]« .حىٓ ئىجبرەجحۇر، پەثغەِجەرٌەرگە ئىّبْ وەٌحۈرۈغ(وىحبثالرغب

 [.ئبٍەجٕىڭ ثىر لىطّي-177ثەلەرە 

َٖ ﴿: ٍۀە ثىر ئـبٍەجحە  ـ َٔ َُٜ٘ن ُُكٌّ آ ِٔ ْؤ ُٕ ْ ِٙ َوال بِّ ٖ رذ ِٔ  ِٙ ِٗشَل إََِلْ
ُ
ا أ َٕ َٖ السذُضُٜل بِ َٔ آ

ْكَ٘ا بِ  ِٕ ِٙ َوًَـالُٜا َضـ ِْ ـٖ رُُّضـ ِّٔ َحـٍر 
َ
ُق َْيـنْيَ أ ِٙ َا ُجَىـِسّ ِْ ِٙ َورُُضـ ِٙ َوُكجُِب ِٙ َوَماَلئَِسِج الْذـ

َؼْكَ٘ــا
َ
ِطــ ُ  َوأ َٕ ْ ٍَ ال َ٘ــا َوإََِلْــ  َربذ

ٍَ پەٍغەِــجەر  »: جەرجىّىطــي   ﴾ُدْىَساَٗــ

ــب ئىّــبْ    ــً لىٍىٕغــبْ وىحبثم ــب ٔبزى پەرۋەردىگــبرى جەرىدىــذىٓ ئۇٔىنغ

مـب  ئبٌالھدى، ِۆِىٍٕەرِۇ ئىّبْ وەٌحۈردى، ئۇالرٔىڭ ھەِّىطي وەٌحۈر
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ٕىڭ پەرىػحىٍىرىگە، وىحبثٍىرىغب ۋە پەٍغەِجەرٌىرىگە ئىّبْ ئبٌالھۋە 

ــۇالر . وەٌحــــۈردى ٕىــــڭ پەٍغەِجەرٌىرىٕىــــڭ ھېچجىرىٕــــي ئبٌالھئــ

ٍۀي ئۇالرٔىڭ ثەزىطـىگە ئىّـبْ ئېَحىـپ، ثەزىطـىگە     )ئبٍرىۋەجّەٍّىس 

 [.ئبٍەت-285ضۈرە ثەلەرە .]«(ٍّىس دەٍذۇئىّبْ ئېَحّبً لبٌّب

ي ﴿: ٍۀە ثىر ئبٍەجحە ِ جَاِب اَّلذ ُِ ِٙ َورَُضِِٜلِ َواّْ ُٜ٘ا بِالْذـ ِٔ ُٜ٘ا آ َٔ َٖ آ ي ِ ا اَّلذ َٛ حُّ
َ
يَا أ

 ِٙ ِٙ َوُكجُِبـ ِٙ َوَماَلئَِسِج ٖ يَْسُىْس بِالْذـ َٔ ُِ َو ٖ َربْ ِٔ َٗشَل 
َ
ي أ ِ جَاِب اَّلذ ُِ ٰ رَُضِِٜلِ َواّْ َل لََعَ  َٗشذ

ِذ َعاَلًا بَِكيًرا ْر َع ٌَ ِم اْْلِدِس َذ ْٜ ِٙ َواَْلَ ِْ ! ئـي ِـۆِىٍٕەر  »: جەرجىّىطي  ﴾َورُُض

ئبٌالھمـب، ئبٌالھٕىــڭ پەٍغەِجىــرىگە ۋە ئـبٌالھ ئۇٔىنغــب ٔبزىــً لىٍغــبْ   

ۋە ئىٍگىرى ئـبٌالھ ٔبزىـً لىٍغـبْ وىحبثالرغـب     ( ٍۀي لۇرئبٔغب)وىحبثمب 

ئىّبْ ( ٕغبْ ضبِبۋى وىحبثالرغبٍۀي لۇرئبٔذىٓ ئىٍگىرى ٔبزىً لىٍى)

ــي ئــــبٌالھٕي، ئبٌالھٕىــــڭ پەرىػــــحىٍىرىٕي،  . وەٌحــــۈرۈڭالر وىّىــ

ــبر   ــۈٔىٕي ئىٕىــ ــبخىرەت وــ وىحــــبثٍىرىٕي، پەٍغەِجەرٌىرىٕــــي ۋە ئــ

 [.ئبٍەت -136ضۈرە ٔىطب . ]«لىٍىذىىەْ، ئۇ لبجحىك ئبزغبْ ثوٌىذۇ

نذ ا﴿: ئبٌالھ جبئبال ٍۀە ِۇٔذاق دەٍذۇ
َ
ْٓ أ ْٓ َتْكَْ َ ل

َ
اِء أ َٕ ا ِِف الطذ َٔ  ُٓ َٙ َحْكَْ ـذ ْل

ِٙ يَِط ٌ  ـذ ٍَ لََعَ اْل ِ جَاٍب إِنذ َذٰل َِ ٍَ ِِف  ِ رِْض إِنذ َذٰل
َ
: جەرجىّىطي ﴾َواْْل

الھ ئبضّبْ، زېّىٕذىىي غەٍئىٍەرٔي ثىٍىپ جۇرىذۇ، » ثىٍّەِطۀىي، ئٌب
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ثىٍىع ئىػالرٔي ثۇ ھەلىمەجەْ ٌەۋھۇٌّەھدۇزدا ٍېسىٍغبْ، ثۇ 

 [.ئبٍەت-77ضۈرە ھەج . ]«الھمب ئبضبْھەلىمەجەْ ئٌب

ئبٌحە ئبضبش جوغرىطىذا ضەھىھ  ذا ثبٍبْ لىٍىٕغبٍْۇلىرى

رەزىَەٌالھۇ ئۆِەر ئىجٕي خەجحبة ، ھەدىطٍەر ئىٕحبٍىٓ وۆپ ثوٌۇپ

َ، ئۀھۇ ٔىڭ ھەدىطي دېگەْ ِەغھۇر ھەدىطحە، جىجرىئىً ئەٌەٍھىططبال

ەپ ضورىغبٔذا، پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِذىٓ، ئىّبْ دېگەْ ٔېّە؟ د

اإليٕان أن ثؤٖٔ با ومالئسجٙ وكجبٙ ورضِٜل »: پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ

ئىّبْ دېگەْ، ئبٌالھمب » :جەرجىّىطي« واَلٜم اْلدس وثؤٖٔ باٌّرر د ه وْشه

. ئبٌالھٕىڭ پەرىػحىٍىرىگە ئىّبْ وەٌحۈرۈظ. ئىّبْ وەٌحۈرۈظ

الھٕ. ئبٌالھٕىڭ وىحبثٍىرىغب ئىّبْ وەٌحۈرۈظ ىڭ پەٍغەِجەرٌىرىگە ئٌب

ئىّبْ وەٌحۈرۈظ، لىَبِەجٕىڭ ھەلىمىٌ ثوٌىذىغبٍٔىمىغب ئىّبْ 

وەٌحۈرۈظ، ٍبخػىٍىك ۋە ٍبِبٍٔىك ئبٌالھذٓى ثوٌىذىغبٍٔىمىغب ئىّبْ 

ثۇخبرى ۋە ]. دەپ جبۋاة ثەردى« وەٌحۈرۈظ لبجبرٌىمالر ثىٍەْ ثوٌىذۇ

 [. ِۇضٍىُ رىۋاٍىحي

الھٕي جوغرا ٍوضۇٔذا  جؤۇغىغب زۆزۈر ثوٌغبْ، ِۇضۇٌّبٕٔىڭ ئٌب

ْ، ثىسگە ِەٍٍي ئۇ ثىس ثىٍىذىغبْ ٍبوي  ثىٍذۈرۈٌّىگەْ ئىػالر ثوٌطۇ
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ئبٌحە ئبضبضحىٓ ثبرٌىممب  ذا زىىىر لىٍىٕغبْئۇالرٔىڭ ھەِّىطي ٍۇلىرى

 .وېٍىذۇ
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 ئالالھ تائاالغا ئىمان كەلتۈرۈش

الھ جبئبالٔي ثبرٌىك ئەٍت  ٍەْ ثىرگە، ـ ٔۇلطبٔالردىٓ پبوالظ ثى ئٌب
دەپ ئىػىٕىع،  ِەئجۇد ثەرھەقثۀذىٍەر ئۈچۈْ ئىجبدەجىە ئەڭ ھەلٍىك 

ٍبخػىٍىك لىٍغۇچي، رىسىك ئۇالرغب ئۇ زات ثوٌطب، ثۀذىٍەرٔي ٍبراجمۇچي، 
ە  ِ ئىحبئەت  ،ۋە ئبغىبرا ئىػٍىرىٕي ثىٍگۈچي خديثەرگۈچي، ئۇالرٔىڭ

دەپ الغمب لبدىر لىٍغبٔالرٔي جبزاگەدۀىەغٍىه لىٍغبٔالرٔي ِۇوبپبجالظ، 
الھ جبئبال ئىٕطبْ ثىٍەْ جىٕٕي ئۆزىگە چۈٔىي . ئېحىمبد لىٍىع ئٌب

 . ئۈچۈْ ٍبراجحي ذۇرۇظئىجبدەت لىٍ

الھ جبئبال ِۇٔذاق دەٍذۇ نَص إِاذ ﴿: ثۇ ھەلحە ئٌب ٖذ َواإْلِ ُت اْْلِ ٌْ
ا َدَْ َٔ َو

ن  ،َِلَكْبُُرونِ 
َ
ِريُر أ

ُ
ا أ َٔ ْزٍق َو ٖ ِرّ ِّٔ  ٓ ُٛ ْ٘ ِٔ ِريُر 

ُ
ا أ ٜنِ َٔ ُٕ ِة  ،ُحْؽِك ٜذ ٌُ ْ زذاُق ُذو اّ َٜ السذ ُٚ  َٙ ِإنذ الْذـ

جِنيُ  َٕ ْ ئىٕطبٔالرٔي پەلەت ِبڭب ئىجبدەت  ۋەجىٕالر »: جەرجىّىطي ﴾ال
ەْ رىسىك جىٍىّەٍّەْ ۋە ئۇالرٔىڭ ، لىٍىع ئۈچۈٔال ٍبراجحىُ ئۇالردىِٓ 

ئبٌالھ ھەلىمەجەْ ھەِّىگە  ،ِېٕي ئوزۇلالٔذۇرۇغىٕي جىٍىّەٍّەْ
« .ثەرگۈچىذۇر، لۇدرەجٍىىحۇر، ئبٌالھٕىڭ لۇۋۋىحي ئبرجۇلحۇررىسىك 

 [.ئبٍەجٍەر- 58-57-56ضۈرە زارىَبت ]

ۇٔذاق دەٍذۇ ْٓ ﴿: ئبٌالھ جبئبالِ  ُس ٌَ ي َدَْ ِ ُٓ اَّلذ ا انلذاُس اْخبُُروا َربذُس َٛ حُّ
َ
يَا أ

 
َ
ُٓ اْْل َِ َُّس ي َجَك ِ َٜن اَّلذ ٌُ ْٓ َتجذ ْٓ ََّكْذُس ُِْس ٖ َربْ ِٔ  َٖ ي ِ اَء بَِ٘اًء َواَّلذ َٕ رَْض وَِساًاا َوالطذ

َٗراًدا 
َ
ِٙ أ ْٓ وَاَل ََتَْكُْٜا لِْذـ َساِت ِرْزًًا ّذُس َٕ َٖ اثلذ ِٔ  ِٙ ْدَسَج بِ

َ
اًء وَأ َٔ اِء  َٕ َٖ الطذ ِٔ َٗشَل 

َ
َوأ

ُٕٜنَ  ْٓ َتكَْْ ٗجُ
َ
جەلۋادارالردىٓ ثوٌۇغۇڭالر ! ئي ئىٕطبٔالر»: جەرجىّىطي ﴾َوأ

ْ، ضىٍەرٔي ۋە ضىٍەردىٓ ٔي ( ٍۀي ئۆجىۀىي ئۈِّەجٍەر)ثۇرۇٔمىالر  ئۈچۈ
الھ ضىٍەرگە زېّىٕٕي  .ٍبراجمبْ پەرۋەردىگبرىنالرغب ئىجبدەت لىٍىنالر ئٌب

ٍۀي ٍۇٌحۇزالرٔىڭ زىچٍىمىذا ثىٕبغب )جۆغەن ۋە ئبضّبٕٔي ثىٕب 
لىٍىپ ثەردى، ثۇٌۇجحىٓ ٍبِغۇر ٍبغذۇرۇپ ثەردى، ضىٍەرگە ( ئوخػبظ
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برلىٍىك جۈرٌۈن ِېۋىٍەرٔي ئۆضحۈرۈپ رىسىك ثوٌۇظ ئۈچۈْ ٍبِغۇر ئ
الھمب غېرىه وەٌحۈرِەڭالر، ھبٌجۇوي، ضىٍەر . ثەردى ئەِذى ئٌب

-21ضۈرە ثەلەرە ]« ثىٍىپ جۇرىطىٍەر( ٕىڭ غېرىىي ٍولٍۇلىٕيئبٌالھ)
 [.ئبٍەجٍەر-22

ضبِبۋى وىحبثالرٔي  ۋەئبٌالھ جبئبالٔىڭ پەٍغەِجەرٌەرٔي ئەۋەجىػي 
الھٕىڭ  ،ەةضەۋئبضبضي چۈغۈرۈغىذىىي جۈپ  ئىٕطبٔالرغب ئٌب

ثىرٌىىىٕىڭ ھەلىمەت ئىىۀٍىىىٕي ثبٍبْ لىٍىع ۋە ئۇ ھەلىمەجىە 
ئبگبھالٔذۇرۇظ  وۆز لبراظ ۋە ئېحىمبجالردىٓچبلىرىع، ئۇٔىنغب زېث 

 .ئۈچۈٔذۇر

ۇٔذاق دەٍذۇ  الھ جبئبالِ  ِن ﴿: ثۇ ھەلحە ئٌب
َ
ٍة رذُضًٜا أ ٔذ

ُ
ْر َْيَكدَْ٘ا ِِف ُُكِّ أ ٌَ

َوَّ
اُمَٜت اْخبُُرو َٙ َواْججَنِبُٜا اّؽذ ثىس ھەلىمەجەْ ھەر ثىر »: جەرجىّىطي ﴾ا الْـذ

الھمب ئىجبدەت لىٍىنالر، غەٍحبٔذىٓ »: ئۈِّەجىە ٍۀي غەٍحبٔغب، )ئٌب
( ثۇجالرغب، وبھىٕالرغب ئوخػبظ ھەرلبٔذاق ِەثۇدلب ئىجبدەت لىٍىػحىٓ

بٍەجٕىڭ ئ-36ضۈرە ٔەھً ]« .دەپ پەٍغەِجەر ئەۋەجحۇق« ٍىراق ثوٌۇڭالر
 [.ثىرلىطّي

ِٙ ﴿: ئبٌالھ جبئبال ِۇٔذاق دەٍذۇ ٖ رذُضٍٜل إِاذ ُِِٜٗح إََِلْ ِٔ  ٍَ ِْ ْ ٖ َرب ِٔ رَْضَْْ٘ا 
َ
ا أ َٔ َو

َٗا وَاْخبُُرونِ 
َ
َٙ إِاذ أ ـٰ ُٙ َا إَِّ ٗذ

َ
ۇھەِّەد»: جىّىطيجەر ﴾أ  ِ ضۀذٓى ! ئي

ِۀذىٓ ثبغمب : "ئىٍگىرى ئەۋەجىٍگەْ پەٍغەِجەرٌەرٔىڭ ھەِّىطىگە
دەپ ۋەھَي " ٍولحۇر، ِبڭىال ئىجبدەت لىٍىنالر( ثەرھەق)ېچ ِەثۇد ھ

 [.ئبٍەت-25ضۈرە ئۀجىَب ]« .لىٍذۇق

ٍٓ َدِب ٍ ﴿: ٍۀە ثىر ئبٍەجحە ي ُِ ْن َح ُ
ٖ َّلذ ِٔ َْْت  ٓذ وُِطّ ُٙ ُث ْت آيَاثُ َٕ ُِ ْح

ُ
جَاٌب أ َِ  الس 

 َٙ اذ َتْكبُُروا إِاذ الْـذ
َ
ُٙ َِٗزيٌس وَ  أ ْ٘ ِّٔ . ئەٌىف، الَ، را»: جەرجىّىطي ﴾بَِش ٌ إِٗذيِن َُّسٓ 

الھ  ثۇ، ھېىّەت ثىٍەْ ئىع لىٍغۇچي، ھەِّىذٓى خەۋەردار ئٌب
ئەلىذە، ئەھىبَ )جەرىدىذىٓ ٔبزًى ثوٌغبْ، ئبٍەجٍەرٔىڭ جۈزۈٌۈغي پۇخحب، 
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-1ضۈرە ھۇد ]« .جەپطىٍىٌ ثبٍبْ لىٍىٕغبْ وىحبثحۇر( ۋەز ۋە لىططىٍەر
 [.ئبٍەجٍەر-2

دائىرىطىگە ِبھىَىحي ثوٌطب؛ ئىجبدەت  ئىجبدەجٕىڭ ھەلىمىٌ
وېرىذىغبْ ھەرلبٔذاق پبئبٌىَەجٍەردە، ِەٍٍي ئۇ دۇئب ثوٌطۇْ ٍبوي 
لورلۇٔچ، ئۈِىذ، ٔبِبز، روزا، لبْ لىٍىع، ٔەزرە لبجبرٌىك ۋە غۇٔىنغب 
ئوخػبٍذىغبْ ئىجبدەت خبراوحېرٌىك ئەِەٌٍەر، ئبٌالھمب جۆۋۀچىٍىه 

رەھّىحىذٓى ئۈِىذۋار ثوٌۇظ،  لىٍىع، ئۇٔىڭ ئبزاثىذٓى لورلۇظ،
ۀىۋىٌ ۋە جىطّبٔىٌ  ثۈٍۈن ثوٌغبْ پەرۋەردىگبرغب  ِ ضبدالەجٕي ِبددىٌ،

الھٕىڭ ٍەوىە  ٍىگبٔە  -جەرەپٍەردٓى ئىدبدىٍەظ ئبرلىٍىك، ئٌب
ٕچە ىوۆپ ذىىيلۇرئبْ وەرىّ. دېّەوحۇر ئىىۀٍىىىٕي ٔبِبٍەْ لىٍىع

الھ جبئبالغب ھەلىمي جۈردە ئىحبئە ،ئبٍەجٍەر ەلطەت ئٌب  ِ ت لىٍىػٕي
 . چۈغۈرۈٌگەْ ضحبئبضبلىٍغبْ 

َٖ ﴿: ئبٌالھ جبئبال ثۇ ھەلحە ِۇٔذاق دەٍذۇ ي ُ اَِّلّ ًِْطا ِلذ ْ َٙ ُُم َا  وَاْخبُِر الْذـ
َ
أ

ُٖ اْْلَالُِص  ي ِٙ اَِّلّ ضبپ  دىٕىنٕي غېرىىحىٓ ۋە رىَبدٓى»: جەرجىّىطي ﴾لِْذـ

الھھبٌذا  بْلىٍغ ي، غېرىىحىٓ ۋە ثىٍىنالرو  .مب ئىجبدەت لىٍغىٓئٌب
الھرىَبدىٓ ضبپ دٓى  ئبٍەجٍەرٔىڭ -3-2ضۈرە زۇِەر ]« .مب خبضحۇرئٌب

 [.ثىرلىطّي

اذ َتكْبُُروا إِاذ إِيذاهُ ﴿: ٍۀە ثىر ئبٍەجحە
َ
ٍَ أ : جەرجىّىطي ﴾َوًَََضٰ َربُّ

 جەۋضىَە پەرۋەردىگبرىڭ پەلەت ئۇٔىڭ ئۆزىگىال ئىجبدەت لىٍىػىنالرٔي»
 [.ئبٍەجٕىڭ ثىر لىطّي -23ضۈرە ئىطرا ]« .لىٍىذۇ

ِسَه ﴿: ئبٌالھ جبئبال ِۇٔذاق دەٍذۇ ََ  ْٜ َ َٖ َول ي َٙ ُُمِِْْطنَي َِلُ اَِّلّ وَاْدُقٜا الْذـ
ىنالرٔي  ،وبپىرالر ٍبلحۇرِىغبْ جەلذىردىّۇ»: جەرجىّىطي ﴾اََّْكوُِسونَ  دٕى

الھمب ئىجبدەت ( غېرىىحىٓ ۋە رىَبدىٓ) ضبپ لىٍغبْ ھبٌذا ئٌب
 [.ئبٍەت-14غبپىر ضۈرە ]« لىٍىنالر
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رىۋاٍەت لىٍغبْ ھەدىطحە، پەٍغەِجەر ئبز رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ ِۇ

ٙ »: ئەٌەٍھىططبالَ ِۇٔذاق دەٍذۇ حي ا لَع اّكباد أن يكبروه وا يْشكٜا ب
ثۀذىٍەرٔىڭ ئبٌالھمب ئبدا لىٍىػمب جېگىػٍىه »: جەرجىّىطي «ايئا

ضىٕي غېرىه ئبٌالھمىال ئىجبدەت لىٍىع، ئۇٔىنغب ھېچ ٔەر ،ثۇرچي
 [.ثۇخبرى ۋە ِۇضٍىُ رىۋاٍىحي]« .وەٌحۈرِەضٍىه الزىُ

ئبٌالھ جبئبالٔىڭ ثۀذىٍەر ئۈضحىگە ۋاجىپ لىٍغبْ ثبرٌىك 
ۇلىُ ثەٌگىٍىّە   ِ پەرزٌەرٔىڭ، ئۇ زات جەرىدىذٓى جۇرغۇزۇٌغبْ

ثەظ جۈرٌۈن جۆۋۀذىىي ثەٌگىٍىّىٍەر  ثۇ. ئىىۀٍىىىگە ئىػىٕىع
  :ۇرپەرزٌەردىٓ ئىجبرەجحئبضبضي 

الھحىٓ ثبغمب ئىجبدەجىە ھەلٍىك ِەئجۇد ثەرھەق ٍوق - 1 . ثىر ئٌب
الھ جەرىدىذىٓ ثىسٌەرگە ئەۋەجىٍگەْ  ِۇھەِّەد ئەٌەٍھىططبالَ ئٌب

 .پەٍغەِجەر دەپ گۇۋاھٍىك ثېرىع

 . لىٍىع ثەرپبٔبِبزٔي  - 2

 .زاوبجٕي ئبدا لىٍىع - 3

 . پەرز روزىٕي جۇجۇظ - 4

ىذە ثىر لېحىُ ھەج پەرزىٕي ئبدا غبرائىث ھبزىرالٔطب ئۆِر - 5
ئەِەي لىٍىع  پرىٕطىدٍىرىغبلىٍىع ۋە ثۇٔىنذىٓ ثبغمب غەرىئەجٕىڭ 

الھمب ئىّبْ وەٌحۈرۈغٕىڭ لبجبرىذىٓ ضبٔىٍىذۇ ٍۇلىرىذىىي  .ثوٌطب، ئٌب
ثىر ئبٌالھحىٓ ثبغمب ئىجبدەجىە »ثەظ پەرزٔىڭ ئەڭ ثۈٍۈوي ۋە ِۇھىّي 

الھٕىڭ ٍوق، ِۇھەِّەد ثەرھەق جۇد ئھەلٍىك ِە ئەٌەٍھىططبالَ ئٌب
الھحىٓ ثبغمب ئىجبدەجىە ». دەپ گۇۋاھٍىك ثېرىع« ئەٌچىطي ثىر ئٌب

دەپ گۇۋاھٍىك ثېرىع ثوٌطب، ئىجبدەت « ٍوقثەرھەق جۇد ئھەلٍىك ِە
الھٕىڭ ئۆزىگىال چىٓ ئىخالش ثىٍەْ  -ئەِەٌٍەرٔي ٍەوىە  ٍىگبٔە ئٌب

الھحىٓ »ِۇغۇ ِۀىذىٓ ئېَحمبٔذا، . لىٍّبلٕي جەلەززا لىٍىذۇ ثىر ئٌب
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دەپ گۇۋاھٍىك « ٍوق ثەرھەقجۇد ئثبغمب ئىجبدەجىە ھەلٍىك ِە
الھحىٓ ثبغمىغب ئىجبدەت لىٍىٕىذىىەْ، ِەٍٍي  ثېرىػٕىڭ ِۀىطي، ئٌب
الھحىٓ ثبغمب  ئۇ ئىٕطبْ، جىٓ ٍبوي پەرىػحىٍەردىٓ ثوٌطۇْ، ٍبٌغۇز ئٌب
ھەر لبٔذاق ئىجبدەت لىٍىٕغۇچي ئىجبدەجىە ھەلٍىك ئەِەش، 

ٍىگبٔە  -ٍەوىە . جۇدجۇرئىالرٔىڭ ئوخػىػىذىىىٍەر ثبجىً ِەٍۇلىرىم
جوغرا ئېحىمبد  ۋەجوغرا ئىجبدەت  ،ئىجبدەت لىٍغبٔذىال بثوٌغبْ ئبٌالھم

ٍەجىىٍي ثوٌىذىغبٍٔىمىذٓى ئىجبرەت ھەلىمەجٕي ثبٍبْ  لبرىػىغب

َٜ اْْلَيُّ ﴿ :لۇرئبْ وەرىّذە ِۇٔذاق دەٍذۇ ،لىٍىپ ُٚ  َٙ نذ الْـذ
َ
ٍَ بِأ ِ ا َذٰل َٔ نذ 

َ
َوأ

بِ ُ 
َُ ْ َٜ اَّْكِِلُّ اّ ُٚ  َٙ نذ الْـذ

َ
ُِ َوأ َٜ اْْلَاِؼ ُٚ  ِٙ ٖ ُدوِٗ ِٔ ثۇ »: جەرجىّىطي ﴾يَْرُقَٜن 

الھ ھەلحۇر،  ئبٌالھٕي ( ِۇغرىىالرٔىڭ)لۇدرەت غۇٔىڭ ئۈچۈٔذۇروي، ئٌب
الھ ( ٍۀي ثۇجٍىرى)لوٍۇپ ئىجبدەت لىٍىذىغبْ ٔەرضىٍىرى  ثبجىٍذۇر،ئٌب

 [.ئبٍەت-62ھەج ضۈرىطي ]« ثۈٍۈوحۇر ۋەضحۈٔذۇر ھەِّە ٔەرضىذىٓ ئۈ

الھ ئىٕطبْ  ھەق ضۇثھبٔەھۇ ۋەجەئبال ٍۇلىرىذا ثبٍبْ لىٍىٕغىٕىذەن ئٌب
ئۇ  .ثۇ ثۈٍۈن ئىّبْ ئۈچۈْ ٍبراجحي ۋە ئۇٔىنغب چبلىردى ،ثىٍەْ جىٕٕي

چوڭمۇر . ئىّبْ ثىٍەْ پەٍغەِجەرٌەرٔي ئەۋەجحي، وىحبثالرٔي چۈغۈردى
ر ٍۈرگۈزىذىغبْ ثوٌطىنىس، وۆپىٕچە وۆپ جەپەوىۈ ،ئوٍالپ

الھمب ئىّبْ ئېَحىع جوغرىطىذىىي  ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ئٌب
ئۇ زاجٕىڭ خبضٍىك ھەلمىگە  ىٕىڭ ٍېحەرضىسٌىىي ضەۋەثيٍىرِەٌۇِبج

الھٕىڭ غەٍرىگە ئىجبدەت لىٍىػحەن جبجبۋۇز لىٍىپ، ئبٌحە  ،ئٌب
ن ئىّبٕٔىڭ ئبضبضي ثوٌغبْ ثىر ئىالھٍىك ئەلىذىطىگە خىالپ ثۈٍۈ

 . ۋاالالٍطىسۈجبھبٌەجحە ئىىۀٍىىىٕي ئېٕىك وۆر

 پۈجۈْ وبئىٕبجٕي پىالٍٔىك رەۋىػحە ٍبراجمبٍٔىمي، ئبٌالھٕىڭ

ئبٌەٍِەر ۋە جەِئىَەجٕىڭ جەرثىَىچىطي دۇَٔب ۋە ئبخىرەجٕىڭ 
ئۆز ئىٍىُ لۇدرىحي ئبرلىٍىك خبٌىغبٔچە  پبدىػبھي ئىىۀٍىىي، ئۇالرٔي

ىٓ ثبغمب ھېچمبٔذاق پەرۋىع جەضەررۇپ لىٍىذىغبٍٔىمي، ئۇ زاجح
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ٍبراجمۇچىٕىڭ ٍوق ئىىۀٍىىي، ثۀذىٍەرٔىڭ ھبزىر ۋە  لىٍغۇچي ۋە
وېٍەچەوحىىي ئىطالھ لىٍىٕىػي ۋە ٔىجبجٍىممب ئېرىػىػىٕي وۆزدە 
جۇجمبْ ئبضبضحب پەٍغەِجەرٌەرٔي ئەۋەجىػي، ئۇالرغب ٍېحەوچي ثوٌطۇْ 

ئۇ زاجٕىڭ  جحبوىحبثالرٔي چۈغۈرۈغي، پۈجىۈي وبئىٕب ئۈچۈْ ضبِبۋىٌ
جەڭذىػي ٍولٍۇلي لبجبرٌىمالر ئبٌالھمب ئىّبْ وەٌحۈرۈغٕىڭ 

  .جەلەززاضىذۇر

ۇٔذاق دەٍذۇ ٰ ُُكِّ ﴿: ئبٌالھ جبئبال ثۇ ھەلحەِ 
َٜ لََعَ ُٚ ٍء َو ُٙ َداُِّي ُُكِّ ََشْ

الْـذ
﴾ ٌِ ٍء َوِكي ئبٌالھ ھەِّە ٔەرضىٕي ٍبراجمۇچىذۇر، ھەِّە » :جەرجىّىطي ََشْ

ضۈرە زۇِەر ]« .ئۇالرٔي خبٌىغبٔچە جەضەررۇپ لىٍىذۇ، رٔەرضىگە ھبِىَذۇ
 [.ئبٍەت-62

اَواِت ﴿: ئبٌالھ جبئبال ِۇٔذاق دەٍذۇ َٕ ي َدََْي الطذ ِ ُٙ اَّلذ ـذ ُٓ اْل إِنذ َربذُس
ُٙ َحِديدً  اَر َحْؽُْبُ َٛ َِ انلذ ْ ذي َٰٜى لََعَ اَّْكسِْش ُحنِِْش اْل ٓذ اْضجَ يذاٍم ُث

َ
رَْض ِِف ِضجذِة أ

َ
ا َواْْل

ْمِسهِ 
َ
َساٍت بِأ َس َوانلُُّجَٜم ُمَطذذ َٕ ٌَ َْٕص َواّْ ْمسُ   َوالشذ

َ
َا َِلُ اْْلَُْْي َواْْل

َ
ُٙ رَبُّ   أ ـذ َتبَاَرَك اْل

نيَ  ِٕ َ الھغۈثھىطىسوي، پەرۋەردىگبرىنالر »: جەرجىّىطي ﴾اَّْكال  ئٌب

ٓ ٍبراجحي، ئبٔذى( ٍۀي ئبٌحە دەۋردە)ئبضّبٔالرٔي ۋە زېّىٕٕي ئبٌحە وۈٔذە 
ذى، ( ئۆزىٕىڭ ئۇٌۇغٍۇلىغب الٍىك رەۋىػحە) ئەرظ ئۈضحىذە لبرار ئٌب

ٍبپىذۇ، وۈٔذۈزٔي ( وېچىٕىڭ لبراڭغۇٌۇلي ثىٍەْ)وېچە ثىٍەْ ئبٌالھ 
ٍۀي داۋاٍِىك ئورۇْ )ثىرىٕي لوغٍىػىذۇ -وېچە ثىٍەْ وۈٔذۈز ثىر

الھ .(ئبٌّىػىپ جۇرىذۇ ٕىڭ ئەِرىگە ئۆزىلۇٍبظ، ئبً ۋە ٍۇٌحۇزالرٔي  ئٌب
ٍۀي )ٍطۇٔذۇرۇٌغۇچي لىٍىپ ٍبراجحي، ٍبرىحىع ۋە ئەِر لىٍىع ثو

الھراضحىٕال ( وبئىٕبجٕي جەضەررۇپ لىٍىع . ٕىڭ ئىٍىىذىذۇرئٌب
ضۈرە ]« .ٕىڭ دەرىجىطي وبجحىذۇرئبٌالھئبٌەٍِەرٔىڭ پەرۋەردىگبرى 

 [.ئبٍەت-54ئەئراف
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ئبٌالھ جبئبالٔىڭ لۇرئبْ وەرُى ۋە ھەدىص غەرىدٍەردە زىىىر 
الھ جبئبالٔىڭ غبْ-گۈزەي ئىطىُ ،ْلىٍىٕغب غەرىدي -ضۈپەجٍىرىٕي، ئٌب

الٍىك ۋە ئۇ زاجمب خبش دەپ ثىٍىع ثىٍەْ ثىرگە، ئۇ گۈزەي ۋە زاجىغب 
ٓ،  -ئىطىُ  ضۈپەجٍەرٔي ئۆزگەرجّەضحىٓ، ئىٕىبر لىٍّبضحى

ئوخػبجّبضحىٓ، ئۆز خبھىػي ثوٍىچە  ٕىڭ ضۈپەجٍىرىگەِەخٍۇل
 ۋە ضۈٕٔەجحە ثبٍبْ لىٍىٕغبْ ثوٍۇٔچەغب لۇرئبْ غەرھىٍىّەضحىٓ، ئۇٔىن

الھمب ئىّبْ وەٌحۈرۈغٕىڭ جۈٍِىطىذىٕذۇر ،ئېحىمبد لىٍىع   .ئٌب

ءٌ ﴿: ئبٌالھ جبئبال ثۇ ھەلذە ِۇٔذاق دەٍذۇ ِٙ ََشْ ِْ دْ ِٕ ََ يُف   َّيَْص  ِٕ ـ َٜ الطذ ـ ُٚ َو
ھېچ غەٍئي ئبٌالھمب ئوخػبظ ئەِەضحۇر، ئبٌالھ »: جەرجىّىطي اْْلَِطُ ﴾

ضـۈرە  ]« .جۇرغۇچىذۇر، ھەِّىٕي وـۆرۈپ جۇرغۇچىـذۇر   ھەِّىٕي ئبڭالپ
 [.ئبٍەت-11غۇرا 

دَـاَل ﴿: ٍۀە ثىر ئـبٍەجحە  ْٔ
َ
ِٙ اْْل ـُبٜا لِْذــ ْٓ َا   وَاَل ثَْْضِ ٗـجُ

َ
ُٓ َوأ َٙ َحْكَْـ إِنذ الْذــ

ُٕٜنَ   ٍۀـي )ضـىٍەر ئبٌالھمـب ِىطـبي وەٌحـۇرِەڭالر     »: جەرجىّىطي ﴾َتْكَْ
 ئـبٌالھ (. مب غېرىه وەٌحۈرِەڭالرئبٌالھمب ثۇجالرٔي ئوخػبجّبڭالر، ئبٌالھ

ــمەجەْ  ــي )ھەلىـ ــّە ھەلىمەجٕـ ــىٍەر  ( ھەِـ ــذۇ، ضـ ــڭ ئبٌالھ)ثىٍىـ ٕىـ
 [.ئبٍەت -74ضۈرە ٔەھً ]« .ثىٍّەٍطىٍەر( ثۈٍۈوٍۈوىٕي

ٍۇلىرىذىىي ئەلىذە ثوٌطب ضبھبثە وىراَ ۋە جبثىئىٕالر، غۇٔذالال  

ھەلىمەجحە ئۇالرغب ئەگەغىەْ ئەھٍي ضۈٕٔە جبِبئىحىٕىڭ 

ئبٌالھ ئۇٔىنغب رەھّەت )ئىّبَ ئەثۇٌھەضەْ ئەٌئەغئەرىٌ . ىذىطىذۇرئەل

ئەھٍي ضۈٕٔە ۋە ھەدىطػۇٔبضالر جوغرىطىذا »ئۆزىٕىڭ ( لىٍطۇْ
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ٔبٍِىك ئەضىرىذە ٍۇلىرىمىالرٔي ثبٍبْ لىٍغبْ، غۇٔذالال « ِبلبٌىالر

 .ئىّبْ ۋە ئىٍىُ ئەھٍىٍىرىٕىڭ پبٍذىٍىٕىع ِۀجەضىگە ئبٍالٔغبْ

الھ ئۇٔىنغب رەھّەت لىٍطۇْئ)ئەٌئەۋزائىٌ  : ِۇٔذاق دەٍذۇ( ٌب

زەھرىٌ ۋە ِەوھۇي لبجبرٌىك ئبٌىّالر، ئبٌالھٕىڭ ضۈپەجٍىرى 

لبٔذاق وەٌگەْ ثوٌطب، غۇ : جوغرىطىذىىي ئبٍەجٍەردٓى ضوراٌغىٕىذا

 . ثوٍىچە ئىّبْ ئېَحىنالر، دېذى

الھ ئۇٔىنغب رەھّەت لىٍطۇْ)ئەٌۋەٌىذ ئىجٕي ِۇضٍىُ  ( ئٌب

ٌ، ئەٌٍەٍص ئىجٕي ضەئذ، ضۇفَبْ : ِۇٔذاق دەٍذۇ ِبٌىه، ئەٌئەۋزائى

الھ ئۇالرغب رەھّەت لىٍطۇْ)ئىجٕي ضەۋرىٌ  لبجبرٌىك ئبٌىّالردٓى ( ئٌب

ئبٌالھٕىڭ ضۈپەجٍىرى جوغرىطىذا ضوراٌغبٍٔىرىذا، ھەِّەٍٍەْ ثىردەن، 

ئۆز خبھىػي ثوٍىچە ئىساھبت ثەرِەضحىٓ، ئۇٔىڭ ئۆز ئەٍٕي ثوٍىچە 

 .ن، دەپ جبۋاة ثەردىئېحىمبد لىٍىع وېرە

الھ ئۇٔىنغب رەھّەت لىٍطۇْ)ئەٌئەۋزائىٌ  ثىس : ِۇٔذاق دەٍذۇ( ئٌب

الھٕىڭ ضۈپەجٍىرىٕىڭ ھەدىص غەرىدحە ثبٍبْ  جبثىئىٕالر، ئٌب

لىٍىٕغبٍٔىرىغب ۋە ئۇٔىڭ ئەرغىٕىڭ ئۈضحىذە ئۆزىگە الٍىك رەۋىػحە 

 .لبرار ئبٌغبٍٔىمىغب ئىػىٕىّىس دېَىػەجحۇق
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ضحبزى رەثىَئە ئىجٕي ئەثي ئبثذۇراھّبٔذىٓ ئىّبَ ِبٌىىٕىڭ ئۇ

ئبٌالھٕىڭ ئەرظ ئۈضحىذە ( ئبٌالھ ئۇ ئىىىىطىگە رەھّەت لىٍطۇْ)

الھٕىڭ ئەرظ »: لبٔذاق لبرار ئبٌغبٍٔىمي جوغرىطىذا ضوراٌغبٔذا، ئۇ ئٌب

ئۈضحىذە لبرار ئبٌغبٍٔىمي ئېٕىك، لبٔذاق لبرار ئبٌغبٍٔىمي ٔبِەٌۇَ، ثۇ 

الھحىٓ وەٌگەْ ثبٍبٔالرٔي ئوچۇق ٍەجىۈزدى، ھەلحە پەٍغەِجىرىّىس ئٌب

 .دەپ جبۋاة ثەردى« ئۇٔي ئىمرار لىٍىػىّىس ۋاجىدحۇر

الھ ئۇٔىنغب رەھّەت لىٍطۇْ)ئىّبَ ِبٌىىحىٓ  ئبٌالھٕىڭ ( ئٌب

: ئەرظ ئۈضحىذە لبٔذاق لبرار ئبٌغبٍٔىمي جوغرىطىذا ضوراٌغبٔذا، ئۇ

لبٔذاق لبرار  «ئبٌالھٕىڭ ئەرظ ئۈضحىذە لبرار ئبٌغبٍٔىمي ئېٕىك»

ئبٌغبٍٔىمي ئېٕىك ئەِەش، ئۇ زاجٕىڭ ئەرغىٕىڭ ئۈضحىذە لبرار 

« ئبٌغبٍٔىمىغب ئىػىٕىع ۋاجىپ، ئۇ ھەلحە ضوئبي ضوراظ ثىذئەجحۇر

ضېٕي : ئبٔذىٓ وىَىٓ، ضوئبي ضورىغۇچىغب لبراپ. دەپ جبۋاة ثەردى

ٍبخػي ئىٕطبْ دەپ لبرىّبٍّەْ دەپ، ئۇٔي ضۆھجەجحىٓ چىمىپ 

 .رىذىوېحىػىە ثۇٍ

ئبٌالھ ئۇٔىنذٓى رازى )ِۆِىٍٕەرٔىڭ ئبٔىطي ئۇِّە ضەٌەِەدىٓ 

 .ٍۇلىرىمي ِەزِۇٔذىىىذەن ضۆزٌەر رىۋاٍەت لىٍىٕىذۇ( ثوٌطۇْ
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 رەثجىّىس»: ئىّبَ ئەثۇ ئبثذۇراھّبْ ئبثذۇٌالھ ئىجٕي ئەٌّۇثبرەن

ئبٌالھ ضۇثھبٔەھۇ ۋەجەئبالٔي ٍەجحە لبت ئبضّبٔذا ئەرغىٕىڭ ئۈضحىذە 

 .دەٍذۇ« ىٓ ئبٍرىُ دەپ ثىٍىّىسِەخٍۇلبجالرد

ثۇ ھەلحە ئۆٌىّبالرٔىڭ ضۆزٌىرى ٔبھبٍىحي وۆپ ثوٌۇپ ثۇ 

وىحبثچىّىسدا ئۇالرٔىڭ ضۆزٌىرىذىٓ جەِطىً وەٌحۈرۈغىّىس ثىرئبز 

ثىئەپ، غۇڭب وىّىي ئۇ جوغرىذا ئىسدىٕىػٕي خبالٍذىىەْ، ھەدىطػۇٔبش 

وحبة »ّەدٔىڭ ئبثذۇٌالھ ئىجٕي ئىّبَ ئەھ: ئبٌىّالرٔىڭ وىحبثٍىرىذىٓ

ۇھەِّەد ئىجٕي خۇزەٍّىٕىڭ «اٌطٕة  ِ ، «وحبة اٌحوحَذ»، ئىّبَ

ىڭ  ، ئەثۇ ثەورى «وحبة اٌطٕة»ئەثۇٌمبضىُ ئەٌالٌىبئىٌ ئەجحەثەرٕى

طٕة»ئىجٕي ئەثۇ ئبضىّٕىڭ  لبجبرٌىك وىحبثالردٓى « وحبة ٌا

غۇٔذالال غەٍخۇي ئىطالَ ئىجٕي جەٍّىَۀىڭ ھۇِبت . ئىسدۀطۇْ

جبۋاثي، ئۇ جبۋاة ٔبھبٍىحي وۆپ پبٍذىٍىك ثوٌۇپ، ئەھٍىگە ٍبزغبْ 

 ،ْ ئۇٔىنذا ئەھٍي ضۈٕٔە جبِبئىحىٕىڭ ئەلىذىطي ثبٍبْ لىٍىٕغب

ٍۇلىرىمي ئۆٌىّبالرٔىڭ وۆپٍىگەْ ضۆزٌىرىذىٓ، غەرئىٌ ۋە ئەلٍي 

دەٌىٍٍەردىٓ پبٍذىالٔغبْ ئبضبضحب ئەھٍي ضۈٕٔە جبِبئىحىٕىڭ 

ضۆزٌىرىٕي ٍولمب  ئەلىذىطىٕي وۈچٍۀذۈرۈپ، لبرغي جەرەپٕىڭ

غۇٔذالال، ئەھٍي ئىٍىّالردىٓ ئىٕطبپ لىٍىپ ٍبخػي . چىمىرىذۇ
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ْ، غەٍخۇي ئىطالَ ئىجٕي جەٍّىَۀىڭ  « ئەجحەدِۇرىََە»ٔىَەت ثىٍە

ٔبٍِىك ئەضىرىگە ٔەزەر ضبٌطب، ئەھٍي ضۈٕٔە جبِبئىحىٕىڭ 

ئەلىذىطىٕي غەرئىٌ ۋە ئەلٍي دەٌىٍٍەر ثىٍەْ چۈغىٕىػٍىه ثبٍبْ 

ْ ثىرگە، ِۇخبٌىدچىالرغب ھەلىمەجٕي ئىسھبر لىٍىپ، لىٍىع ثىٍە

 .ثبجىً وۆز لبراغحىىىٍەرگە غىدبٌىك جبۋاپ لبٍحۇرىذۇ

ضۈپەجٍىرى جوغرىطىذا ئەھٍي ضۈٕٔە  -ئبٌالھٕىڭ گۈزەي ئىطىُ 

جبِبئىحىٕىڭ ئەلىذىطي ثىٍەْ ثىر ٔۇلحىغب وېٍەٌّىگەْ ھەر لبٔذاق 

الھٕىڭ گۈزەي وىػي غەرئىٌ دەٌىٍٍەرگە خىالپٍىك لىٍغبْ ثو ٌۇپ، ئٌب

ضۈپەجٍىرى ھەلمىذە ِۇلىّالغحۇرغبْ ۋە ٍبوي ئىٕىبر لىٍغبْ -ئىطىُ

 .ئوچۇق زىحٍىك ِەۋجۇد -ئەلٍي وۆز لبراغٍىرىذىّۇ ئۆپ 

الھ جبئبال ئۆزى ئۈچۈْ  ئەِّب ئەھٍي ضۈٕٔە جبِبئىحي ثوٌطب، ئٌب

ۈْ لۇرئبْ وەرىّذە ِۇئەٍَۀٍەغحۈرگەْ ۋە پەٍغەِجىرى ئبٌالھ جبئبال ئۈچ

ضۈپەجٍەرٔي ثىر ٔەرضىگە -ضەھىھ ھەدىطٍەردە ِۇلىّالغحۇرغبْ ئىطىُ

ٓ،  خػبجّبضحىٓ، ئوثرازالغحۇرِبضحىٓ،ئو ئۆزگەرجّەضحى

ٓ، ئىٕىبر لىٍّبضحىٓ ِۇئەٍَۀٍەغحۈرىذۇ ئۇالر . ثۇرِىٍىّبضحى

ضۈپەجٍىرى جوغرىطذىىي دەٌىٍٍەرگە ئەِەي -ئبٌالھٕىڭ گۈزەي ئىطىُ 
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الھ ضۇثھبٔەھۇ . ىٓ ضبلٍىٕىذۇلىٍىپ ئېحىمبدجىىي زىحٍىمح وىّىي ئٌب

ۋەجەئبال پەٍغەِجىرىّىس ئبرلىٍىك ئەۋەجىەْ ھەلىمەت ٍوٌىٕي جۇجۇپ، 

ئبٌالھمب خبٌىص ئىخالش لىٍىع ثىٍەْ ثىرگە، ئۇ ھەلىمەت ئۈچۈْ جبْ 

وۆٍذۈرىذىىەْ، ئۇ ئىٕطبٕٔي ھەلىمەجىە ِۇٍەضطەر لىٍىػي ۋە 

الھ ضۇثھبٔەھۇ ۋەجەئبالٔىڭ ۋە  .دىطىذۇرلوٌٍىػي ئٌب

ِِ ﴿: ئبٌالھ جبئبال ثۇ ھەلحە ِۇٔذاق دەٍذۇ  اْْلَاِؼ
ِزُف بِاْْلَِيّ لََعَ ٌْ ِْ َج بَ

ا ثَِطُىَٜن﴾ ٕذ ُِ ِم يْ َٜ ْ ُٓ ال ٌي َوَُّس ِٚ َٜ َزا ُٚ ُٙ وَإَِذا  ُن َٔ ثىس ھەق » :جەرجىّىطي َذيَْر

ئبرلىٍىك ثبجىٍغب ھۇجۇَ لىٍىّىس، ھەق ثبجىٍٕي ٍولىحىذۇ، ثبجىً 

 [.ئبٍەت-18ضۈرە ئۀجىَب ]« ٔبگبھبْ ٍولىٍىذۇ

َٖ ﴿: ئبٌالھ جبئبال ِۇٔذاق دەٍذۇ ْحَط
َ
َ٘اَك بِاْْلَِيّ َوأ ٍِ إِاذ ِجئْ دَ َٕ  بِ

ٍَ ثَُٜٗ
ْ
َوَا يَأ

لبٔذاق ثىر ضوئبٌٕي ( ٍۀي ِۇغرىىالر)ئۇالر »: جەرجىّىطي َتْىِطً ا﴾

ثىس ضبڭب ھەق جبۋاثٕي ۋە ھەِّىذٓى ( ئۇٔىنغب لبرىحب)جبغٍىّىطۇْ، 

 [.ئبٍەت-33ضۈرە پۇرلبْ ]« .چۈغۀذۇرۇغٕي ٔبزًى لىٍذۇقگۈزەي 

الھ ئۇٔىنغب رەھّەت لىٍطۇْ)ھبپىس ئىجٕي وەضىر  ئۆزىٕىڭ ( ئٌب

ِي ﴿: ذۇِەغھۇر جەپطىرىذە جۆۋۀذىىي ئبٍەجحە جوخحىٍى ُٙ اَّلذ ـذ ُٓ اْل إِنذ َربذُس
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 َٜ ٓذ اْضجَ يذاٍم ُث
َ
رَْض ِِف ِضجذِة أ

َ
اَواِت َواْْل َٕ : جەرجىّىطي ٰى لََعَ اَّْكسِْش﴾َدََْي الطذ

الھ ئبضّبٔالرٔي ۋە زېّىٕٕي ئبٌحە » غۈثھىطىسوي، پەرۋەردىگبرىنالر ئٌب
ىڭ ئۇٌۇغٍۇلىغب الٍىك )ٍبراجحي، ئبٔذىٓ ( ٍۀي ئبٌحە دەۋردە)وۈٔذە  ئۆزٕى

ذى( رەۋىػحە ئبٍەجٕىڭ -54ضۈرە ئەئراف ]« ئەرظ ئۈضحىذە لبرار ئٌب
 [.ثىرلىطّي

پبٍذىٍىٕىع لىّّىحي  ۋە ېّىغب ئباللىذارثۇ ج رٔىڭئىجٕي وەضى
ئبٌالھ جبئبالٔىڭ ": ٍۇلىرى ثوٌغبْ ضۆزىٕىڭ جېىطحي جۆۋۀذىىىذەن

لبرار ئبٌغبٍٔىمي ھەلمىذە ئبٌىّالر  ئۆزىگە الٍىك رەۋىػحەئەرظ ئۈضحىذە 
ئوجحۇرىطىذا ھەرخىً چۈغۀچىٍەر ثوٌۇپ، ثىس ثۇ ٍەردە ئۇ ئىخحىالپالر 

ٌ، ثەٌى. ئۈچۈْ جوخحبٌّبٍّىس ي ثىس ثۇ ھەلحە ئىّبَ ِبٌىه، ئەۋزائى
ضەۋرى، ٌەٍص ئىجٕي ضەئذ، غبپىئٌ، ئەھّەد، ئىطھبق ئىجٕي راھۋىََە 

". ۋە ئۇالردىٓ ثبغمب ضەٌەپ ئبٌىٍّىرىٕىڭ جۇجمبْ ٍوٌىٕي جۇجىّىس
ئۆز غۀىگە الٍىك ئبٌالھ جبئبالٔىڭ ئەرظ ئۈضحىذە ِەزوۇر ٍوي ثوٌطب، 

ضۈپەجٍىرىٕي  -ئبٌالھ جبئبالٔىڭ ئىطىُ لبرار ئېٍىػي ۋە غۇٔىنذەنھبٌذا 
ّبضٍىك  چۈغىٕىػحە ئىٕطبٔالردا ثوٌىذىغبْ وەٍدىَبجالرغب ئوخػىحىۋٌا

، ئوثرازالغحۇرِبضحىِٓۀىطىٕي ثۇرِىٍىّبضحىٓ، ، ئوخػبجّبضٍىكۋە 
الھ جبئبالٔىڭ ئۆز زاجىغب الٍىك ثوٌغبْ رەۋىػحە  ئىٕىبر لىٍّبضحىٓ ئٌب

ئبٌالھ جبئبال ئۆزىٕىڭ . ذۇِۇئەٍَۀٍەغحۈرۈغٕي وۆزدە جۇجى
ِەخٍۇلٍىرىذىٓ ھېچمبٔذاق ثىرىگە ئوخػىّبٍذۇ، ھېچ غەٍئي ئبٌالھمب 

ثۇ . ئوخػبظ ئەِەضحۇر، ئبٌالھ ھەِّىٕي ئبڭالپ ۋە وۆرۈپ جۇرغىچىذۇر
زائي ۇھەلحە ئىّبَ ثۇخبرىٕىڭ ئۇضحبزى ٔەئىُ ئىجٕي ھەِّبد ئەٌخ

ئوخػبجطب ۋە ٍبوي وىّىي ئبٌالھ جبئبالٔي ِەخٍۇلمب ": ِۇٔذاق دەٍذۇ
ئبٌالھ جبئبال ئۆزىٕي ضۈپەجٍىگەْ ضۈپەجٍەرٔىڭ ثىرەرضىگە ئىٕىبر لىٍطب 

الھ جبئبال ئۆز . ئۇ وىػي وبپىر ثوٌىذۇ ٕي ضۈپەجٍىگەْ ٔەپطىئٌب
الھ جبئبالٔي  ضۈپەجٍەردە ٍبوي پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئٌب
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ىٕي ضۈپەجٍىگەْ ضۈپەجٍىرىذە ئۇ زاجٕي ثىرەر ِەخٍۇلمب ئوخػبجم
الھ جبئبالٔىڭ ىوىّ.ٍولحۇر ىي ئبٍەت ۋە ھەدىطٍەردە وەٌگەْ ئٌب

ضۈپەجٍىرىگە ئىػىٕىع ثىٍەْ ثىرگە ئۇ ضۈپەجٍەر ثىٍەْ ئبٌالھ جبئبالٔي 
ئۆزىٕىڭ زاجىغب الٍىك رەۋىػحە ضۈپەجٍەپ ئۇ زاجٕي پۈجۈْ 

 .وەِچىٍىىٍەردٓى پبن دەپ لبرىطب ئۇ وىػي جوغرا ٍوٌٕي جبپمبْ ثوٌىذۇ
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 شۈرۈەرىشتىلەرگە ئىمان كەلتپ

پەرىػحىٍەرٔىڭ لبٍطي ثىرىٕىڭ ئىطّي ثىسٌەرگە ثىٍذۈرۈٌگەْ 

ٍبوي ثىٍذۈرۈٌّىگەْ ثوٌطۇْ، ئۇالرٔىڭ ھەِّىطىگە ئىّبْ 

ئىطالَ دىٕىگە ئىحىمبد لىٍغۇچي ھەر لبٔذاق ثىر . وەٌحۈرۈغىّىس الزُى

الھٕىڭ پەرىػحىٍەرٔي ئۆزىگە ئىحبئەت لىٍىػي ئۈچۈْ  وىػي ئٌب

براجمبٍٔىمىغب ۋە ئۆز ئەِرىگە ئىسچىً جۈردە ثوٍطۇٔىذىغبْ ئىحبئەجچبْ ٍ

  .ھۆرِەجٍىه ِەخٍۇلالر دەپ ضۈپەجٍىگۀٍىىىگە ئىػىٕىذۇ

ْٓ ﴿: ئبٌالھ جبئبال ثۇ ھەلحە ِۇٔذاق دەٍذۇ ُٛ ا َدَْْى َٔ ْٓ َو ِٛ يِْري
َ
ا َْينْيَ أ َٔ  ُٓ َحكَْْ

 ِّٔ  ٓ ُٚ ِٖ اْرثَََضٰ َو َٕ ِ  ل
ٜنَ َوَا يَْشَىُكَٜن إِاذ ٌُ ِٙ ُمْشِى الھ » :جەرجىّىطي ﴾ْٖ َدْشيَِج ئٌب

ئۇالرٔىڭ لىٍغبٍٔىرىٕي ۋە لىٍّبلچي ثوٌغبٍٔىرىٕي ثىٍىپ جۇرىذۇ، ئۇالر 

ئبٌالھ رازى ثوٌغبٔالرغىال غبپبئەت لىٍىذۇ، ئبٌالھٕىڭ ھەٍۋىطىذٓى 

 [.ئبٍەت-28ضۈرە ئۀجىَب ]« .جىحرەپ جۇرىذۇ

گە جۇرغۇزۇٌغبْ ثوٌۇپ، ئۇالر ھەرخىً ۋەزىدە ۋە ِەضئۇٌىَەت ئۈضحى

 ،ْ الھٕىڭ ئەرغىٕي وۆجۈرۈظ ئۈچۈ ئۇالرٔىڭ ثەزىٍىرى ِەخطۇش ئٌب

ثەزىٍىرى جۀٕەت ۋە دوزاخٕىڭ ئىذارە ئىػٍىرىغب ِەضئۇي، ثەزىٍىرى 
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ثۀذىٍەرٔىڭ لىٍّىػٍىرىٕي خبجىرىٍەظ لبجبرٌىك ئىػالرغب 

ٌالھ ئورۇٔالغحۇرۇٌغبْ ۋە غۇٔذالال ئوچۇلراق لىٍىپ ئېَحمىٕىّىسدا، ئب

جىجرىئىً : ۋە ئۇٔىڭ پەٍغەِجىرى ئىطّىٕي جىٍغب ئبٌغبٔالردٓى

َ، دوزاخ ۋە جۀٕەت ئىػٍىرىغب  ئەٌەٍھىططبالَ، ِىىبٍىً ئەٌەٍھىططبال

ِەضئۇي پەرىػحىٍەر، ضۈر چېٍىػمب ِەضئۇي ئىطرافىً ئەٌەٍھىططبالَ 

ِەٍٍي ئۇالردٓى لبٍطي ثىرىٕىڭ ئىطّي )لبجبرٌىك پەرىػحىٍەرگە، 

ئىّبْ ( -ت. ۈرۈٌگەْ ثوٌطۇْ ٍبوي ثىٍذۈرۈٌّىگەْ ثوٌطۇْثىسگە ثىٍذ

 . وەٌحۈرۈظ ئبٌالھمب ئىػىٕىػٕىڭ جەلەززاضىذىٕذۇر

ئبئىػە رەزىَەٌالھۇئۀھبدٓى رىۋاٍەت لىٍىٕغبْ ئىػۀچىٍىه 

ٖ »: ھەدىطحە، پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ِۇٔذاق دەٍذۇ دٌْت املالئسة ٔ

ٔارج ٖٔ ٗار ودْي آد : جەرجىّىطي« م مما وضه ّسٜٓٗر ودْي اْلان ٖٔ 

پەرىػحىٍەر ٔۇردىٓ ٍبرىحىٍذى، جىٕالر ئوت ئۇچمۇٍٔىرىذٓى »

ٍبرىحىٍذى، ئبدەَ ئبٌالھ جبئبال ضىٍەرگە ضۈپەجٍەپ ثەرگەْ ٔەرضىذٓى 

ىحي]« .ٍبرىحىٍذى( جۇپرالحىٓ)   [.ِۇضٍىُ رىۋٍا
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 ئالالھنىڭ كىتابلىرىغا ئىمان كەلتۈرۈش

ىٍىع ۋە ئۇٔىنغب چبلىرىع ئۈچۈْ ئبٌالھٕىڭ ھەلىمەجٕي ثبٍبْ ل

پەٍغەِجەرٌىرىگە وىحبثالرٔي چۈغۈرگۀٍىىىگە ئىّبْ ئېَحىع ۋاجىپ 

 . ثوٌىذۇ

ۇٔذاق دەٍذۇ  ِ الھ جبئبال َ٘ا بِاْْلَيَِّ٘اِت ﴿: ثۇ ھەلحە ئٌب
رَْضَْْ٘ا رُُضَْ

َ
ْر أ ٌَ َّ

 ٌِ َٜم انلذاُس بِاّْ ٌُ زَياَن َِلَ ِٕ ْ جَاَب َوال ُِ ْ ُٓ اّ ُٛ َك َٔ َٗشنْلَا 
َ
ثىس »: جەرجىّىطي ْطِػ﴾َوأ

ھەلىمەجەْ پەٍغەِجەرٌىرىّىسٔي روغەْ ِۆجىسىٍەر ثىٍەْ ئەۋەجحۇق ۋە 

ئۇالر ثىٍەْ ثىٍٍە، ئىٕطبٔالر ئبداٌەجٕي ثەرپب لىٍطۇْ دەپ، وىحبثٕي، 

 [.ئبٍەجٕىڭ ثىر لىطّي-25ضۈرە ھەدىذ ] «لبٔۇٕٔي چۈغۈردۇق

ةً ﴿: ئبٌالھ جبئبال ِۇٔذاق دەٍذۇ ٔذ
ُ
ُٙ انلذبِيِنَّي  ََكَن انلذاُس أ

َواِحَرًة َذبََكَح الْـذ

ٜا  ا اْدجََُْى َٕ َٓ َْينْيَ انلذاِس ِذي جَاَب بِاْْلَِيّ َِلَْحُس ُِ ْ ُٓ اّ ُٛ َك َٔ َٗشَل 
َ
َٖ َوأ ِ٘زِري ُٔ َٖ َو ي ِ بَِْشّ ُٔ

﴾ِٙ ٍۀي ھەق )ثىر ئۈِّەت ( دەضٍەپحە)ئىٕطبٔالر »: جەرجىّىطي ِذي

ْ ئېَحىپ، ثەزىطي ئىّبْ وېَىٓ ئۇالرٔىڭ ثەزىطي ئىّب)ئىذى ( دىٕذا

( ِۆِىٍٕەرگە جۀٕەت ثىٍەْ) ئبٌالھ، (ئېَحّبً ئىخحىالپ لىٍىػحي

ئبگبھالٔذۇرغۇچي ( وۇففبرالرٔي دوزاخحىٓ)خۇظ خەۋەر ثەرگۈچي، 
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الھ .پەٍغەِجەرٌەرٔي ئەۋەجحي وىػىٍەرٔىڭ ئىخحىالپ لىٍىػمبْ  ئٌب

ْ، ئۇالرغب ھەق وىحب ثٕي ٔەرضىٍىرى ئۈضحىذە ھۆوۈَ چىمىرىع ئۈچۈ

 [.ئبٍەت-213ضۈرە ثەلەرە ]« ٔبزىً لىٍذى

ً، زەثۇر، لۇرئبْ  ئبٌالھ جبئبال ئىطّىٕي ئبجىغبْ جەۋرات، ئىٕجى

. وەرُى لبجبرٌىك وىحبثالرٔىڭ ثبرٌىمىغب جەپطىٍىٌ ئىّبْ ئېَحىّىس

لۇرئبْ وەرُى ضبِبۋىٌ وىحبثالرٔىڭ ئەڭ ئبخىرلىطي ۋە ٍبخػىرالي 

ەزِۇٕٔي ئۆز ئىچىگە ثوٌۇظ ثىٍەْ ثىرگە، ئۇ وىحبثالردى  ِ ىي ئوِۇِىٌ

الھ جەرىدىذىٓ ئىىۀٍىىىٕي جەضحىمالٍذۇ . ئبٌىذۇ ۋە ئۇ وىحبثالرٔىڭ ئٌب

ىڭ ئۇٔي  لۇرئبْ وەرىُ ۋە ضەھىھ ھەدىطٍەر ثوٌطب پۈجۈْ ئىٕطبٔىَەٕج

ئۆٌگە لىٍىػي، ئۇ ئبرلىٍىك جەِئىَەجحە ئىطالھبت ئېٍىپ ثېرىػي 

ۈٔىي ئبٌالھ جبئبال پەٍغەِجەر چ. زۆرۈر ثوٌغبْ ثىردىٓ ثىر ھەلىمەجحۇر

ئەٌەٍھىططبالِٕي ئىٕطبْ ثىٍەْ جىٕالرغب پەٍغەِجەر لىٍىپ ئەۋەجحي، 

غۇٔذالال پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئۇالر ئبرىطىذا ئبدىً ھۆوۈَ 

ئۇٔي وىػىٍەر لەٌجىذىىي . لىٍىػي ئۈچۈْ لۇرئبْ وەرىّٕي چۈغۈردى

غۇٔذالال ھەر لبٔذاق ِۀىۋى ۋە جىطّبٔي وېطەٌٍەرگە غىدب لىٍذى، 

غەٍئىٕىڭ ِبھىَىحىٕي ئۇ وىحبثحب ثبٍبْ لىٍذى ۋە ِۆِىٍٕەر ئۈچۈْ 

 .لۇرئبْ وەرىّٕي ھىذاٍەت ۋە رەھّەت لىٍذى
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الھ جبئبال ِۇٔذاق دەٍذۇ بَارٌَك ﴿: ثۇ ھەلحە ئٌب ُٔ َٗشنْلَاُه 
َ
جَاٌب أ َِ َزا  ـٰ َٚ َو

ْٓ ثُسََْحُٜنَ  ٜا ََّكْذُس ٌُ ُٜه َواتذ ثۇ ثىس ٔبزىً لىٍغبْ »: ىطيجەرجىّ ﴾وَاثذِبُك

الھٕىڭ رەھّىحىٕي ئۈِىذ . ِۇثبرەن وىحبثحۇر( لۇرئبْ) ئٌب

ئۇٔىنغب )لىٍغۇچىالردىٓ ثوٌۇظ ئۈچۈْ، ئۇٔىنغب ئەگىػىنالر، 

-155ضۈرە ئۀئبَ ]« ضبلٍىٕىنالر( ِۇخبٌىدەجچىٍىه لىٍىػحىٓ

 [. ئبٍەت

ۇٔذاق دەٍذۇ  ِ جَ ﴿: ئبٌالھ جبئبال ُِ ٍَ اّْ ْ نْلَا َقَْي ٍء َوَٗشذ ُِّّكِّ ََشْ اَب ثِبْيَاًٗا 

نَي﴾ ِٕ ِْ ْط ُٕ ْ ٰى لِْ ًرى َورََْحًَة َوبُْْشَ ُٚ ٍۀي )ضبڭب ثىس وىحبثٕي »: جەرجىّىطي َو

ٍۀي وىػىٍەر ِوھحبج ثوٌىذىغبْ دىٕىٌ )ھەِّە ٔەرضىٕي ( لۇرئبٕٔي

چۈغۀذۈرۈپ ثېرىذىغبْ، دىٍالرغب ھىذاٍەت، ( ئىػالرٔىڭ ھەِّىطىٕي

ۇضۇٌّبٔالرغب ِەڭگۈٌۈن ضبئبدەت ثىٍەْ خوظ ثۀذىٍەرگە رەھّەت، ِ

 [.ئبٍەت-89ضۈرە ٔەھً ]« خەۋەر ٍەجىۈزىذىغبْ لىٍىپ ٔبزىً لىٍذۇق

ۇٔذاق دەٍذۇ  ِ ْٓ ﴿: ٍۀە ثىر ئبٍەجحە ِٙ إََِلُْس
ـذ ا انلذاُس إِِِنّ رَُضُٜل اْل َٛ حُّ

َ
ِْ يَا أ ًُ

رِْض 
َ
اَواِت َواْْل َٕ ٍُ الطذ ي َِلُ ُمْْ ِ يًكا اَّلذ يُت َا إِ   مَجِ ِٕ َٜ ُُيِِْي َوُي ُٚ َٙ إِاذ  ـٰ َّ   ِٙ ُٜ٘ا بِالْذـ ِٔ وَآ

جَُروَن﴾ ْٛ ْٓ َت ُٜه ََّكْذُس ِٙ َواثذِبُك اثِ َٕ ِٙ َوََكِ ـذ ُٖ بِاْل ِٔ ي يُْؤ ِ ّ اَّلذ ِ ِمّ
ُ
ّ اْْل ِبِ

 َورَُضِِٜلِ انلذ

ۇھەِّەد»: جەرجىّىطي  ِ ِەْ ! ئېَحمىٕىي، ئي ئىٕطبٔالر! ئي
رغب ئبٌالھ جەرىدىذىٓ ئەۋەجىٍگەْ ھەلىمەجەْ ضىٍەرٔىڭ ھەِّىنال
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الھمب خبضحۇر،  ْ، ئبضّبٔالرٔىڭ ۋە زېّىٕٕىڭ پبدىػبھٍىمي ئٌب ئەٌچىّە
ئۇٔىنذٓى ثبغمب ھېچ ئىالھ ٍولحۇر، ئبٌالھ جىرىٍذۈرىذۇ ۋە ئۆٌحۈرىذۇ، 
ئبٌالھمب ۋە ئبٌالھٕىڭ ضۆزٌىرىگە ئىّبْ وەٌحۈرىذىغبْ ئەٌچىطي ئۈِّي 

ر، ھىذاٍەت جېدىػىنالر ئۈچۈْ ئۇٔىنغب پەٍغەِجەرگە ئىّبْ وەٌحۈرۈڭال
 [.ئبٍەت-158ضۈرە ئەئراف ] «.ئەگىػىنالر
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 گە ئىمان كەلتۈرۈشەرپەيغەمبەرل

ئبٌالھ ضۇثھبٔەھۇ ۋەجەئبال ئىٕطبٔىَەجٕي جوغرا ٍوٌغب 

ٍېحەوٍەٍذىغبْ، گۇِراھٍىمحىٓ جوضىذىغبْ، جۀٕەت ثىٍەْ خۇظ 

الٔذۇرىذىغبْ، ھەلىمەجىە چبلىرغۇچي خەۋەر دوزاخ ثىٍەْ ئبگبھ

. پەٍغەِجەرٌەرٔي ئەۋەجىۀٍىىىگە ئىّبْ ئېَحىػىّىس ۋاجىدحۇر

وىّىي ئۇالرٔىڭ چبلىرىمىغب ئبۋاز لوغطب ھەلىمىٌ ٔىجبجٍىممب 

ەڭگۈ   ِ ئېرىػىذۇ، وىّىي ئۇالرٔىڭ ثۇٍرۇلىغب خىالپٍىك لىٍطب

ۋە  ئۇالرٔىڭ جۈگۀچىطي. ئوڭۇغطىسٌىك ۋە پۇغبٍّبٔذا لبٌىذۇ

پەزىٍەجٍىىرالي ثىسٔىڭ پەٍغەِجىرىّىس ئبثذۇٌالھٕىڭ ئوغٍي 

 . ِۇھەِّەد ضەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەِذۇر

ۇٔذاق دەٍذۇ ِن ﴿: ئبٌالھ جبئبال ثۇ ھەلحەِ 
َ
ٍة رذُضًٜا أ ٔذ

ُ
ْر َْيَكدَْ٘ا ِِف ُُكِّ أ ٌَ

َوَّ

اُمَٜت﴾ َٙ َواْججَنِبُٜا اّؽذ ىمەجەْ ھەر ثىر ثىس ھەل»: جەرجىّىطي اْخبُُروا الْـذ

الھمب ئىجبدەت لىٍىنالر، غەٍحبٔذىٓ : "ئۈِّەجىە ٍۀي غەٍحبٔغب، )ئٌب

ئوخػبظ ھەرلبٔذاق ِەثۇدلب ئىجبدەت لىٍىػحىٓ  (ثۇجالرغب، وبھىٕالرغب

 [.ئبٍەت-36ضۈرە ٔەھً ]« پ پەٍغەِجەر ئەۋەجحۇقدە" ٍىراق ثوٌۇڭالر
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َٖ ﴿: ئبٌالھ جبئبال ِۇٔذاق دەٍذۇ ي ِ بَِْشّ ُّٔ َٖ ِِلاَلذ يَُسَٜن لِْ٘ذاِس  رُُّضاًل  ِ٘زِري ُٔ َو

 ِِ ٌة َْيْكَر السُُّض ِٙ ُحجذ ـذ ئەۋەجىٍگەْ پەٍغەِجەرٌەردٓى »: جەرجىّىطي ﴾لََعَ اْل

ٍۀي پەٍغەِجەر ئەۋەجىٍگەْ ثوٌطب )ٕىڭ ئبٌذىذا وىػىٍەر ئبٌالھوېَىٓ 

گە ثبھبٔە ( ئەٌۋەجحە ئىّبْ ئېَحبجحىُ ۋە ئىحبئەت لىالجحىُ دېگۈچىٍەر

( ئىحبئەت لىٍغۇچىالرغب جۀٕەت ثىٍەْ)ثوٌۇپ لبٌّبضٍىمي ئۈچۈْ، 

خۇظ خەۋەر ثەرگۈچي، ئبضىٍَىك لىٍغۇچىالرٔي دوزاخحىٓ 

 [.ئبٍەت-165ضۈرە ٔىطب ] «رٔي ئەۋەجحۇقئبگبھالٔذۇرغۇچي پەٍغەِجەرٌە

ِٙ ﴿: ٍۀە ثىر ئبٍەجحە ـِٰسٖ رذُضَٜل الْـذ ْٓ َوَّ ُِّس ٖ رَِّجا ِّٔ َحٍر 
َ
بَا أ
َ
ٌر أ ٕذ ا ََكَن ُُمَ ٔذ

َٓ انلذبِيِنَّي﴾ ِۇھەِّەد ئبراڭالردىىي ئەرٌەردٓى »: جەرجىّىطي وََداَت

ىرى ۋە ھېچجىرىٕىڭ ئبجىطي ئەِەش، ٌېىىٓ ئۇ ئبٌالھٕىڭ پەٍغەِج

الھ ئۇٔىڭ ثىٍەْ پەٍغەِجەرٌىىٕي  پەٍغەِجەرٌەرٔىڭ ئبخىرلىطىذۇر ئٌب

ْ، ئۇٔىنذىٓ وېَىٓ ھېچمبٔذاق پەٍغەِجەر وەٌّەٍذۇ « .ئبخىرالغحۇرغب

 [.ئبٍەت-47ضۈرە ئەھساة ]

الھ جبئبال جىٍغب ئبٌغبْ  ئۇ پەٍغەِجەرٌەرٔىڭ لبٍطي ثىرىٕي ئٌب

ٌطۇْ ئۇالرٔىڭ ثوٌطۇْ ٍبوي پەٍغەِجىرىّىس خەۋەر ثەرگەْ ثو
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ھەِّىطىگە جوٌۇق ئىػىٕىّىس، غۇٔذالال ثىسٌەرگە ثىٍذۈرۈٌگەْ، ٔۇھ، 

ۇھەِّەد ئەٌەٍھىططبالَ   ِ ئۇالرغب دۇرۇت ۋە )ھۇد، ضبٌىھ، ئىجراھىُ ۋە

لبجبرٌىمالرغب ئوخػبظ ثبرٌىك ( ضبالِٕىڭ ئەڭ ٍبخػىطي ثوٌطۇْ

 . پەٍغەِجەرٌەرٔىڭ ھەِّىطىگە ثىردەن ئىّبْ ئېَحىّىس
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 قىيامەتكە ئىمان كەلتۇرۇش

رەضۇٌۇٌالھ ضەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ خەۋەر ثەرگەْ ئىٕطبْ 

لەثرە پىحٕىطي ۋە ئۇٔىنذىىي : ۋاپبجىذٓى وېَىٓ ثوٌىذىغبْ ئىػالردٓى

رەھّەت، غۇٔذالال لىَبِەت وۈٔىذىىي لبجحىك دىػۋارچىٍىمالر،  -ئبزاة

-ٍىمالر ئبٌذىذا ٔبِەپىٍطىرات وۆۋرۈوي، جبرازا، ھېطبة ئىٍىٕىع، خبال

ئەِبي دەپحىرىٕي ئوڭ ۋە ضوي ۋە -ئبِبي دەپحىرىٕىڭ جبرلىٍىحىػي، ٔبِە

ئبرلب جەرەپٍەردىٓ ئبٌىذىغبٔالرٔىڭ ثوٌىذىغبٍٔىمي، پەٍغەِجىرىّىس 

ِۇھەِّەد ضەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەِگە وەۋضەر وۆٌىٕىڭ 

ٔذە ثېرىٍگۀٍىىي، جۀٕەت ۋە دوزاخٕىڭ ھەق ئىىۀٍىىي، ئۇ وۈ

الھٕىڭ  ِۆِىٍٕەر پەرۋەردىگبرىٕي ئۆز وۆزى ثىٍەْ وۆرۈغي، ئٌب

ِۆِىٍٕەرگە ضۆزٌىػي، ئۇٔىنذىٓ ثبغمب لىَبِەت جوغرىطىذا لۇرئبْ 

الھ ۋە  وەرُى ۋە ضەھىھ ھەدىطٍەردە وەٌگەْ ثبٍبٔالرٔىڭ ھەِّىطىگە ئٌب

ئۇٔىڭ رەضۇٌي ضەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ خەۋەر ثەرگىٕي ثوٍىچە 

َحىػىّىس، ئبخىرەت وۈٔىگە ئىّبْ وەٌحۈرۈغٕىڭ ئىّبْ ئې

 . دائىرىطىگە وىرىذۇ
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 تەقدىرگە ئىمان كەلتۇرۇش

جەلذىرگە ئىّبْ وەٌحۈرۈظ، جۆۋۀذىىي جۆت جۈرٌۈن ٔەرضىگە 

 .ئىػىٕىػٕي جەلەززا لىٍىذۇ

ئبٌالھ جبئبال ئەزەٌذٓى ئەثەدىَگىچە ثۀذىٍەرٔىڭ ئىػٍىرىغب -1

رٔي ِەٍٍي ئۇ ثۀذىٍەرٔىڭ رىسىمٍىرىغب جەئەٌٍۇق ثوٌغبْ پۈجۈْ ٔەرضىٍە

ٍبوي ھبٍبت ِبِبجٍىمىغب ئبئىث ٍبوي وۈٔذىٍىه جۇرِۇغىذىىي ئىػالر 

 . ثوٌطۇْ ئوِۇِىٌ ۋە جەپطىٍىٌ ضۈرەجحە ثىٍىذۇ دەپ ئىػىٕىع

الھ جبئبال ِۇٔذاق دەٍذۇ ٌٓ ﴿: ثۇ ھەلحە ئٌب ي ِْ ٍء َق ِِّ ََشْ َٙ بُِس ـذ  ﴾إِنذ اْل

الھ ھەلىم»: جەرجىّىطي « ەجەْ ھەر ٔەرضىٕي ثىٍىپ جۇرغۇچىذۇرئٌب

 [.ئبٍەجٕىڭ ثىر لىطّي-115ضۈرە جەۋثە ]

َٙ ﴿: ئبٌالھ جبئبال ِۇٔذاق دەٍذۇ نذ الْـذ
َ
ٍء ًَِريٌس َوأ ٰ ُُكِّ ََشْ

َٙ لََعَ نذ الْـذ
َ
ٜا أ ُٕ َِلَكَْْ

ا ًٕ ٍء ِقْْ ِِّ ََشْ َحاَط بُِس
َ
 ،ضىٍەرگە ثۇٔي ثىٍذۈرۈغۈَ»: جەرجىّىطي ﴾ًَْر أ

الٕىئبٌالھ ٕىڭ ھەِّە ھڭ ھەِّىگە لبدىر ئىىۀٍىىىٕي ۋە ئٌب

ضۈرە جبالق ]« ٔەرضىٕي جوٌۇق ثىٍىذىغبٍٔىمىٕي ثىٍىػىنالر ئۈچۈٔذۇر

 [.ئبٍەت-12
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وبئىٕبجحىىي پۈجۈْ )ئبٌالھ ضۇثھبٔەھۇ جبئبالٔىڭ لبزا ۋە لەدەرٔي  -2

ٌەۋھۇٌّەھدۇزغب ٍبزغبٍٔىمىغب ( ٔەرضىٍەرٔي ٍۀي ثوٌغبْ ۋە ثوٌىذىغبْ

 . ىعئىػىٕ

ْٓ ﴿: ِۇٔذاق دەٍذۇثۇ ھەلحە ئبٌالھ جبئبال  ُٛ ْ٘ ِٔ رُْض 
َ
ُص اْْل ٌُ ا ثَ٘ َٔ َ٘ا  ْٕ ِْ ًَْر َق

جَاٌب َحِىيٌؾ  َِ ئۇالرٔي زېّىٕٕىڭ »: جەرجىّىطي ﴾وَِقَ٘رَٗا 

( ٍۀي ئۇالرٔىڭ جەضەجٍىرٔي ٍەر ٍەپ وەجىىٕىذىٓ)وېّەٍحىىٕىذىٓ 

ّىٕي ئۆز ثىس ھەلىمەجەْ خەۋەردارِىس، ثىسٔىڭ دەرگبھىّىسدا ھەِ

 [.ئبٍەت-4 لبفضۈرە ]« ثبر( ٍۀي ٌەۋھۇٌّەھدۇز)ئىچىگە ئبٌغبْ وىحبة 

ۇٔذاق دەٍذۇ  ِ بنِيٍ ﴿: ئبٌالھ جبئبال ُّٔ اٍم  َٔ ْحَطيَْ٘اُه ِِف إِ
َ
ٍء أ  ﴾َوُُكذ ََشْ

( ٍۀي ٌەۋھۇٌّەھدۇزدا)ھەِّە غەٍئىٕي روغەْ دەپحەردە »: جەرجىّىطي

 [. ئبٍەت-12ضۈرە ٍبضىٓ ]« جوٌۇق خبجىرىٍەپ لوٍغبّٔىس

اِء ﴿: ٍۀە ثىر ئبٍەجحە ِۇٔذاق دەٍذۇ َٕ ا ِِف الطذ َٔ  ُٓ َٙ َحكَْْ ـذ نذ اْل
َ
ْٓ أ ْٓ تَْكَْ َ ل

َ
أ

ِجَاٍب   َ ٍَ ِِف ِ ٰل رِْض إِنذ ذَ
َ
ِٙ يَِط ٌ  َواْْل ـذ ٍَ لََعَ اْل ِ ٰل : جەرجىّىطي ﴾إِنذ ذَ

الھ ئبضّبْ، زېّىٕذىىي غەٍئىٍەرٔي ثىٍىپ جۇرىذۇ، » ثىٍّەِطۀىي، ئٌب
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ەۋھۇٌّەھدۇزدا  ثۇ ھەلىمەجەْ ( ٍۀي ثىٍىع)، ثۇ (ٍېسىٍغبْ)ھەلىمەجەٌْ 

 [.ئبٍەت-77ھەج ضۈرىطي ]« ئبٌالھمب ئبضبْ

ــي ۋە    -3 ــڭ خبھىػـ ــىٍەر ئبٌالھٕىـ ــّە ٔەرضـ ــبجحىىي ھەِـ وبئىٕـ

ــبٌالھ خبٌىغــبْ ئىػــٕىڭ  )ئىرادىطــي ثىــٍەْ ثوٌىــذىغبٍٔىمىغب  ٍۀــي ئ

  .ئىػىٕىع( ىمىغبخبٌىّىغبْ ئىػٕىڭ ثوٌّبٍذىغبٍٔ ،ثوٌىذىغبٍٔىمي

ـا يََشـاءُ ﴿ : ثۇ ھەلحە ئبٌالھ جبئـبال ِۇٔـذاق دەٍـذۇ    َٔ  ُِ َٙ َحْىَكـ  ﴾إِنذ الْذــ

ھەج ]« ئبٌالھمــب ھــېچ وىػــي ئىحىــراز ثىٍذۇرەٌّەٍــذۇ»: جەرجىّىطــي

 [.ئبٍەت-18ضۈرىطي 

ـَٜل َِلُ ُزـ﴿: ئبٌالھ جبئبال ِۇٔذاق دەٍذۇ ٌُ ن َح
َ
َراَد َاـيْئًا أ

َ
ْمـُسُه إَِذا أ

َ
ا أ َٕ ٖ إِجذ

ـٜنُ  ُُ ئىـرادە  ( ٍبرىحىػـٕي )ثىـرەر غـەٍئىٕي   ئـبٌالھ  »: جەرجىّىطـي  ﴾َذيَ

ضـۈرە  ]« دە، ئۇ ۋۇجۇجمب وېٍىـذۇ  -دەٍذۇ « ۋۇجۇجمب وەي»لىٍطب، ئۇٔىنغب 

 [.ئبٍەت-82ٍبضىٓ 

ُٙ رَبُّ ﴿: ٍۀە ثىر ئبٍەجحە ِۇٔذاق دەٍـذۇ  ن يََشـاَء الْذــ
َ
ا تََشـاُءوَن إِاذ أ َٔ َو

نيَ  ِٕ َ پەلەت ئبٌەٍِەرٔىــڭ پەرۋەردىگــبرى ئــبٌالھ    »: جەرجىّىطــي  ﴾اَّْكــال

ــىٍەر   ــذىٓ ضــىٍەر خبالٍط ــذىال، ئبٔ ــبٌىّىغۇچە  )خبٌىغبٔ ــبٌالھ خ ــي ئ ٍۀ
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-29ضۈرە جەوـۋىر  ]« (ضىٍەرٔىڭ خبٌىغىٕىنالرٔىڭ ھېچ پبٍذىطي ٍوق

 [.ئبٍەت

الھ جبئبال ٍبراجحي، ئۇ  -4 وبئىٕبجحىىي ثبرٌىك ٔەرضىٍەرٔي ئٌب

 . رۋىع لىٍغۇچي ٍوق دەپ ئېحىمبد لىٍىعزاجحىٓ ثبغمب ٍبراجمۇچي ۋە پە

ءٍ ﴿: ثۇ ھەلحە ئبٌالھ جبئبال ِۇٔذاق دەٍذۇ ُِّي ُُكِّ ََشْ ُٙ َدا ـ
ٰ ُُكِّ   الْذ

َٜ لََعَ ُٚ َو

 ٌِ ٍء َوِكي ھەِّە ٔەرضىٕي ٍبراجمۇچىذۇر، ھەِّە  ئبٌالھ»: جەرجىّىطي ﴾ََشْ

ۇِەر ضۈرە ز]« (ئۇالرٔي خبٌىغبٔچە جەضەررۇپ لىٍىذۇ)ٔەرضىگە ھبِىَذۇر 

 [.ئبٍەت-62

ْٓ ﴿: ئبٌالھ جبئبال ِۇٔذاق دەٍذۇ ِٙ َقَْيُْس َت الْـذ َٕ ُسوا ِْٗك َُ ا انلذاُس اذْ َٛ حُّ
َ
يَا أ

 َٜ ُٚ َٙ إِاذ  ـٰ رِْض َا إَِّ
َ
اِء َواْْل َٕ َٖ الطذ ِّٔ ِٙ يَْسُزًُُسٓ  ٍِّي َدْ ُ الْـذ ْٖ َدا ِٔ  ِْ َٚ  ٰ َّنذ

َ
وَأ

ٜنَ  ُُ الھٕىڭ ضىٍەرگە ثەرگەْ ئ! ئي ئىٕطبٔالر»: جەرجىّىطي ﴾ثُْؤوَ ٌب

الھٔېّىحىٕي ٍبد ئېحىنالر،  حىٓ ثبغمب ضىٍەرگە ئبضّبٔذىٓ ۋە ئٌب

الھزېّىٕذىٓ رىسىك ثېرىپ جۇرىذىغبْ ٍبراجمۇچي ثبرِۇ؟  حىٓ ثبغمب ئٌب
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ەثۇد   ِ ٍولحۇر، ئبٌالھٕىڭ ئىجبدىحىذىٓ لبٔذالّۇ ثبظ ( ثەرھەق)ھېچ

 [.ئبٍەت-3ضۈرە پبجىر ]« جبرجىطىٍەر؟

ٍۇلىرىذا ثبٍبْ لىٍىٕغبٔالرٔىڭ ثەزىٍىرىگە ئىٕىبر  ثىذئەجچىٍەر

ئۇٔىڭ ئەوطىچە، ئەھٍي ضۈٕٔەت جبِبئىحىٕىڭ جەلذىرگە . لىٍىذۇ

ثوٌغبْ ئېحىمبدى ٍۇلىرىذا ثبٍبْ لىٍىٕغبْ جۆت جۈرٌۈن ٔەرضىٕي ئۆز 

 . ئىچىگە ئبٌىذۇ

ئىجبدەت  -ئۇ ثوٌطب، جبئەت. ئىّبْ ضۆز ۋە ھەرىىەجحىٓ ئىجبرەجحۇر

َىپ، گۇٔبھ ِەئطىَەت ثىٍەْ ئبجىسٌىػىذۇ دەپ ئىحىمبد ثىٍەْ وۈچى

ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ثىرەرضىذىٓ زىٕب، ئوغرىٍىك، جبزأىخورٌۇق، . لىٍىع

ئبٔىالرٔي -ِەش لىٍغۇچ ٔەرضىٍەرٔي ئىطحېّبي لىٍىع، ئبجب

لبلػىحىع لبجبرٌىمالرغب ئوخػبظ ضەي لبراغمب ثوٌّبٍذىغبْ ثەزى 

الھمب غېرىه )ٔىڭ ضەۋەثي ثىٍەْ، گۇٔبھالر ضبدىر ثوٌغبْ ثوٌطب، ئۇ ئٌب

دەپ ئېحىمبد لىٍّبضٍىك لبجبرٌىمالر  ئۇٔي وبپىر( وەٌحۈرِىگۀال ثوٌطب

 . ئبٌالھمب ئىّبْ وەٌحۈرۈغٕىڭ دائىرىطىگە وىرىذۇ
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الھ جبئبال ِۇٔذاق دەٍذۇ ِٙ ﴿: ثۇ ھەلحە ئٌب َك بِ ن يُْْشَ
َ
َٙ َا َحنِْىُس أ إِنذ الْـذ

 ِ ا ُدوَن َذٰل َٔ ٖ يََشاءُ َوَيْنِىُس  َٕ الھ ھەلىمەجەْ ئبٌالھ لب »: جەرجىّىطي ﴾ٍَ لِ ئٌب

غېرىه وەٌحۈرۈظ گۇٔبھىٕي ِەغدىرەت لىٍّبٍذۇ، خبٌىغبْ ئبدەِٕىڭ 

 [.ئبٍەت-48ضۈرە ٔىطب ]« .ئۇٔىنذٓى ثبغمب گۇٔبھىٕي ِەغدىرەت لىٍىذۇ

ثىر ( ِۇجەۋاجىر)وۆپٍىگەْ ضبھبثىالردىٓ رىۋاٍىحي جەورارالٔغبْ 

إن ا خيسج ٖٔ انلار ٖٔ َكن ِف »: جىرىّىس ِۇٔذاق دەٍذۇھەدىطحە پەٍغەِ

ٖ دسدل ٖٔ إيٕان  ٔ دٌال حبة  ٔ وىّٕىنىي لەٌجىذە » :جەرجىّىطي «ًْبٙ

الھ جبئبال ئۇٔي  لىچىٕىڭ ٍېرىّىچىٍىه ئىّبْ ثوٌىذىىەْ، ئٌب

 .«دوزاخحىٓ چىمىرىذۇ

الھ ئۈچۈْ ٍبِبْ وۆرۈظ، ئبٌالھ  ئبٌالھ ئۈچۈْ ٍبخػي وۆرۈظ، ئٌب

الھ ئۈچۈْ دۈغّۀٍىػىع، ِۇضۇٌّبٔالرٔي ئۈچۈ ْ دوضحٍىػىع، ئٌب

ٍبخػي وۆرۈظ ۋە ئۇالرٔي دوضث ثىٍىع، غۇٔذالال وبپىرالرٔي دوضث 

الھمب ئىّبْ  ثىٍّەضٍىه ۋە ئۇالرٔي ٍبخػي وۆرِەضٍىه لبجبرٌىمالر ئٌب

 . وەٌحۈرۈغحىٓ ھېطبثٍىٕىذۇ
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ّىس ئىطالَ ئۈِّىحي ئىچىذە؛ ِۆِىٍٕەرٔىڭ ئەۋۋىٍي پەٍغەِجىرى

ئەھٍي ضۈٕٔە جبِبئىحي . ِۇھەِّەد ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ضبھبثىٍىرىذۇر

ئۇالرٔي چەوطىس ضۆٍىذۇ ۋە دوضث جۇجىذۇ، غۇٔذالال ئۇالرٔي 

ئۀجىَبالردىٓ لبٌطب ئىٕطبٔالرٔىڭ ئەڭ ٍبخػىطي ۋە پەزىٍەجٍىه 

 .ئىٕطبٔالر دەپ ئېحىمبد لىٍىذۇ

ٖ د  اٌّ»: پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ِۇٔذاق دەٍذۇ سون ًسين ٓخ اَّلي

دەۋرٔىڭ ئەڭ ٍبخػىطي ِېٕىڭ » :جەرجىّىطي« يْٜٗٛٓ خٓ اَّليٖ يْٜٗٛٓ

زاِبٔەِذۇر، ئبٔذٓى ئۇٔىنذىٓ وېَىٕىىطي، ئبٔذٓى ئۇٔىنذٓى 

 [.ثىرٌىىىە وەٌگەْ ھەدىص]« وېَىٕىىطي

ئەھٍي ضۈٕٔەت جبِبئىحي، ضبھبثىالر ئىچىذىٓ ئەڭ 

رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ،  پەزىٍەجٍىىراق وىػىٍەر؛ ئەثۇ ثەورى ضىذدىك

ئبٔذىٓ وىَىٓ ئۆِەر ئىجٕي خەجحبة رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ، ئبٔذىٓ وىَىٓ 

ئوضّبْ زىٕٕۇرەٍٓ رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ، ئبٔذٓى وىَىٓ ئەٌي ئىجٕي ئەثي 

جبٌىت رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ، ئۇٔىنذٓى وېَىٓ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ 

ىنذىٓ وېَىٓ ثبرٌىك جۀٕەت ثىٍەْ ثېػبرەت ثەرگەْ ئوْ ضبھبثە، ئۇٔ

الردۇر ۋە ( ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ ھەِّىطىذٓى رازى ثوٌطۇْ. )ضبھبثە وىرِا
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غۇٔذالال ئۇالر ئبرىطىذا ٍۈز ثەرگەْ ئىخحىالپالر جوغرىطىذا 

جوخحبٌّبضٍىك جەغەثجۇش لىٍىٕىذۇ، چۈٔىي ئۇالر ئىخحىالپي 

ىي ئىسدىٕىع جەرٍبٔىذا جوغرىٕي جبپطب ئىى. ِەضىٍىٍەردە ئىسدۀگۀذۇر

ئەجىر، جوغرىٕي جبپىّەْ دەپ خبجبالغمبْ ثوٌطب ثىر ئەجىر ثىرىٍگەْ 

 .ِۇجحەھىذالردۇر، دەپ ئېحىمبد لىٍىذۇ

ئەھٍي ضۈٕٔەت جبِبئىحي رەضۇٌۇٌالھ ۋە ئۇٔىڭ ئبئىٍە 

جبۋاثىئبجٍىرىٕي چەوطىس ٍبخػي وۆرىذۇ، ئۇالرٔي داۋاٍِىك دوضث 

ھٕىڭ ئبٍبٌٍىرىغب جۇجىذۇ ۋە ِۆِىٍەرٔىڭ ئبٔىٍىرى ثوٌغبْ رەضۇٌۇٌال

 . ھەرۋالىث ٍبخػي ۋە گۈزەي جىٍەوٍەردە ثوٌىذۇ

پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ضبھبثىٍىرىغب ھبلبرەت لىٍىذىغبْ، 

جبۋاثىئبجٍىرىٕي ئۆز -ٕىڭ ئبئىٍەٍبِبْ وۆرۈدىغبْ ۋە غۇٔذالال رەضۇٌۇٌالھ

ِبلبِىذىٓ ٍۇلىرى وۆجۈرۈپ چەوحىٓ ئبغۇرۇۋېحىذىغبْ راپىسىالر 

جبۋاثىئبجٍىرىغب جىٍي -پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئبئىٍەپىرلىطي، 

ۋە ھەرىىىحي ثىٍەْ زىَبٔىەغٍىه لىٍىذىغبْ ٔەۋاضىجالر پىرلىطي 

 .جۇدادۇر-لبجبرٌىمالردىٓ ئبدا
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الھ ضۇثھبٔەھۇ ۋەجەئبال ِۇھەِّەد  ٍۇلىرىذا ثبٍبْ لىٍغبٍٔىرىّىس ئٌب

را ئەلىذە ثوٌۇپ، ئەٌەٍھىططبالَ ئبرلىٍىك ئىٕطبٔىَەجىە ٍەجىۈزگەْ جوغ

ئۇ ثوٌطب پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ثېػبرەت ثەرگەْ ئەھٍي ضۈٕٔە 

ِۇلەددەش ( ٍۀي ٔىجبجٍىممب ئېرىػىۈچي پىرلىٕىڭ)جبِبئىحىٕىڭ 

رەضۇٌۇٌالھ ضەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ ثۇ ھەلحە . ئەلىذىطىذۇر

٘طٜرة ا يْضٚ»: ِۇٔذاق دەٍذۇ يت لَع اْلئ  ٓ ا ثشال ؼائىة ٖٔ ٔأ ٓ ٖٔ دزهل

ِېٕىڭ ئۈِّىحىّذىٓ داۋاٍِىك »: جەرجىّىطي «حىت يأيت أمسا ضبحاٗٙ

ثېرىذىغبْ ثىر ثۆٌەن  ٍَبردە ئۇٔىنغبھەلىمەجٕي ٍبلىالٍذىغبْ ۋە 

وىّىي ئۇالرٔىڭ جەِئىَەجحىىي . وىػىٍەر ِەۋجۇت ثوٌۇپ جۇرىذۇ

الھٕىڭ ثۇٍرىمي وەٌگۀگە  ئوثرازىٕي چۈغۈرۈغىە جىرىػىذىىەْ، ئٌب

ئىّبَ ئەھّەد ۋە ] «. ەر ئۇالرغب ھېچمبٔذاق زەرەر ٍەجىۈزەٌّەٍذۇلەد

 [.جىرِىسى، ئىجٕي ِبجە ۋە ئىجٕي ھەثجبْ رىۋاٍىحي

اورتًت » :پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ٍۀە ثىر ھەدىطحە ِۇٔذاق دەٍذۇ

ٜد لَع إحرى وضبكني وسًة واورتًت انلطارى لَع اخنجني وضبكني وسًة , اَلٛ

زه اْلٔة : لَع خالث وضبكني وسًة لكٛا ِف انلار إا واحرة وٌال الطحابة وضجىرتقٚ 

دِ ٔا أٗا قْيٙ وأضحايب: ٖٔ يه يا رضٜل ا؟ ًال : جىّىطيجەر «ٖٔ َكن لَعٔ 
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ٍەھۇدىَالر ٍەجّىع ثىر پىرلىغب ٔەضبراالر ٍەجّىع ئىىىي  :رەضۇٌۇٌالھ»

ذۇ، پىرلىغب ثۆٌۈٔۈپ وەجحي، ثۇ ئۈِّەت ٍەجّىع ئۈچ پىرلىغب ثۆٌۈٔى

ئۇالرٔىڭ ثىر پىرلىطىذٓى ثبغمب ھەِّىطي دوزاخمب وىرىذۇ، دېگۀذە، 

الھٕىڭ ئەٌچىطي: ضبھبثىالر . ئۇ لبٍطي پىرلە؟ دەپ ضورىذى! ئي ئٌب

ِەْ ۋە ِېٕىڭ ضبھبثىٍىرىّٕىڭ ٍوٌىٕي : پەٍغەِجەرئەٌەٍھىططبالَ

ُ، جەثەرأي رىۋاٍىحي]. دەپ جبۋاة ثەردى« جۇجمبٔالر،  [.جىرِىسى ۋە ھبوى

بٔب ثۇ ئەلىذىگە ِەھىەَ ئېطىٍىع، ئۇٔىنذا جەۋرۀّەً جۇرۇظ، ِ

ثۇ ئەلىذىذىٓ ٍۈز . ئۇٔىنغب لبرغي ئىػالردٓى ھەزەر ئەٍٍەظ الزىُ

ئۆرۈگۈچىٍەر ۋە ئۇٔىنغب لبرغي چىممۇچىالر ھەرخىً جۈردىىي وىػىٍەر 

 : ثوٌۇپ، ئۇالر جۆۋۀذىىىٍەردىٓ ئىجبرەجحۇر

َبالر، جىٕالر، دەرەخٍەر، جبظ ثۇت ۋە ھەەٍىەي، پەرىػحىٍەر، ئەۋٌى

لبجبرٌىمالرغب ئىجبدەت لىٍىذىغبٔالر ثوٌۇپ، ئۇالر پەٍغەِجەرٌەر 

چبلىرىمٍىرىغب ئبۋاز لوغۇظ جۈگۈي ئەوطىچە ئۇالرغب لبرغىٍىك 

لۇرەٍع لەثىٍىطي ۋە ثبغمب ئەرەثٍەرٔىڭ . وۆرضەجحي ۋە ئبزار ثەردى

ىڭ جېدىه ِۇھەِّەد ئەٌەٍھىططبالِغب لىٍغبْ ئەزىَەجٍىرى ثۇٔ

ئۇالر ِەئجۇدٌىرىذىٓ ھبجەجٍىرىٕىڭ راۋا ثوٌۇغي، . ِىطبٌي ثوالالٍذۇ
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وېطەٌٍەرگە غىدب، دۈغّۀٍىرىذىٓ غبٌىپ وېٍىػٍىرى لبجبرٌىمالرٔي 

ضوراظ ثىٍەْ ثىرگە، ئۇالر ِەئجۇدٌىرى ئۈچۈْ لبْ لىالجحي ۋە ٔەزرە 

غب پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ئۇالرٔىڭ ئۇ لىٍّىػٍىرى. ثېغىػالٍححي

الھمب ئىخالش -پ، ئىجبدەجىە ھەلٍىك زات ٍەوىەئىٕىبر لىٍى ٍىگبٔە ئٌب

ثىٍەْ ئىجبدەت لىٍىػمب چبلىرغىٕىذا، ئۇالر ئەجەپٍۀگەْ ھبٌذا ثۇ 

ا َواِحًرا ﴿: ەٍذۇثۈٍۈن چبلىرىممب ئىٕىبر لىٍىپ، ِۇٔذاق د ًٛ ـٰ َة إَِّ َٛ َِ اْْللِ َجَك
َ
أ

ٌء ُقَجاٌب  َزا لََِشْ ـٰ َٚ ئۇ ٔۇرغۇْ ئىالھالرٔي ثىر ئىالھ »: جەرجىّىطي ﴾إِنذ 

 [.ئبٍەت-5ضۈرە ضبد ] «لىٍّبلچىّۇ؟ ثۇ ھەلىمەجەْ غەٌىحە ئىع

رەضۇٌۇٌالھ ضەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ ئۇالرٔي، ئبٌالھ 

گۇرۇھ ثوٌۇپ وىرگىٕىگە -ھىذاٍەجىە ِۇۋەپدەق لىٍىپ، دىٕغب گۇرۇھ 

لەدەر ھەلىمەجٕىڭ ِبھىَىحىٕي ثبٍبْ لىٍىپ، غېرىىحىٓ 

الھٕىڭ دىٕىغب چبلىرىػٕي داۋاِالغحۇردىئ  .بگبھالٔذۇرۇپ ئٌب

الر، جبثىئىٓ  َ، ضبھبثە وىرِا ھەزرىحي ِۇھەِّەد ئەٌەٍھىططبال

ۇددەت جىھبد لىٍىع، ئۈزٌۈوطىس دەۋەت لىٍىع   ِ لبجبرٌىمالر ئۇزۇْ

الھٕىڭ پەزٌي ثىٍەْ-ٔەجىجىطىذە  ئىطالَ دىٕي ثبغمب دىٕالر  -ئٌب

ەزگىً ئۆجىۀذٓى وېَىٓ ئبضحب ث. ئۈضحىذىٓ غەٌىجە لىٍذى  ِ  -ىر
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ۇضۇٌّبٔالر جەِئىَىحىٕي ئبڭطىسٌىك   ِ ئبضحب ئەھۋاي ئۆزگىرىپ

ئۇالر ئىجبدەت . لبپالپ وۆپۈٔچە وىػىٍەر جبھىٍىَەت دىٕىغب لبٍححي

ئېحىمبد وۆز لبرىػي ثىٍەْ پەٍغەِجەر ئەۋٌىَبالرٔي ئۆز ِەرجىۋىطىذٓى 

ۇئبٌىرىذا ئۇالرٔي ۋەضىٍە ٍۇلىرى وۆجۈرۈپ ئۇالردىٓ ٍبردەَ ضوراظ، د

لىٍىع لبجبرٌىك غېرىىٕىڭ جۈرٌىرى ۋە غېرىىىە ئىٍىپ ثبرىذىغبْ 

ٔىڭ ھەلىمي ِۀىطىٕي ئەرەة  الإٌە إال اهلل. ئىػالرٔي لىٍذى

ەت لبراڭغۇٌۇلىٕىڭ . ِۇغرىىٍىرى ثىٍگۀچىٍىىّۇ چۈغۀّىذى جبھٌب

ەڭ پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ دەۋرىذٓى وېَىٕىي ئەضىرٌەردە و

جبرىٍىػي ضەۋەثٍىه، ِەزوۇر غېرىه ئەلىذە ۋە ئىذىٍوگىَە 

وۆزلبراغٍىرى ِبٔب ثۈگۈٔىي دەۋرىذىّۇ ئىٕطبٔالر ئبرىطىذا ئۈزٌۈوطىس 

ھبزىرلي زاِبٔذىىي غېرىه ئەلىذىذىىىٍەرٔىڭ . داۋاٍِىػىۋاجىذۇ

ۇغرىىالرٔىنىىذٓى ھېچ پەرلي   ِ ئېحىمبدى وۆز لبرىػي ئىٍگىرىذىىي

 .ٍوق

 ئۇالرٔىڭ ثۇ ھەلحىىي وۆز لبراغٍىرىٕي ثبٍبْ لىٍىپ ئبٌالھ جبئبال

ِٙ ﴿ : ِۇٔذاق دەٍذۇ ُؤَاِء ُاَىَكاُؤَٗا ِقَ٘ر الْـذ ـٰ ٍۀي )ثۇالر » :جەرجىّىطي ﴾َٚ

« ئبٌالھٕىڭ دەرگبھىذا ثىسگە غبپبئەت لىٍغۇچىالر( ثۇجالر

 [.ئبٍەجٕىڭ ثىرلىطّي-18ضۈرە ٍۇٔۇش ]«دېَىػىذۇ
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ِٙ ُزَّْفٰ ﴿: ذۇٍۀە ثىر ئبٍەجحە ِۇٔذاق دەٍ ُبَٜٗا إََِل الْـذ ِسّ ٌَ ْٓ إِاذ َِلُ ُٚ ا َجْكبُُر َٔ﴾ 

ثىسٔىڭ ئۇالرغب چولۇٔۇغىّىس پەلەت ئۇالرٔىڭ ثىسٔي »: جەرجىّىطي

ئبٍەجٕىڭ -3ضۈرە زۇِەر ]« (.دەٍذۇ)مب ٍېمىٕالغحۇرۇغي ئۈچۈٔذۇرئبٌالھ

 [.ثىر لىطّي

، وىُ ئبٌالھ جبئبال ثۇ غەوٍىه ئېحىمبدٔي ثبجىٍغب چىمىرىپ

 ،ْ الھٕىڭ غەٍرىگە چولۇٔىذىىە ثوٌۇغىذىٓ لەجئىٌ ٔەزەر، وىّىىي ئٌب

 . ئبٌالھمب غېرىه وەٌحۈرگەْ ۋە وۇپۇر لىٍغبْ ثوٌىذۇ دەپ ثبٍبْ لىٍذى

الھ جبئبال ِۇٔذاق دېذى ا َا ﴿: ثۇ ھەلحە ئٌب َٔ  ِٙ ٖ ُدوِن الْذـ ِٔ َوَيكْبُُروَن 

 َٚ ٜلَُٜن  ٌُ ْٓ َويَ ُٛ ْٓ َوَا يََ٘ىُك ُٚ ِٙ يَُْضُّ ُؤَاِء ُاَىَكاُؤَٗا ِقَ٘ر الْـذ ئۇالر »: جەرجىّىطي ﴾ـٰ

زىَبْ ٍەجىۈزەٌّەٍذىغبْ ٔەرضىٍەرگە  -ئبٌالھٕي لوٍۇپ، ئۆزٌىرىگە پبٍذا 

ئبٌالھٕىڭ دەرگبھىذا ثىسگە غبپبئەت ( ٍۀي ثۇجالر)چولۇٔىذۇ، ثۇالر 

 [.ٕىڭ ثىر لىطّيئبٍەج-18شٍۇٔۇ ضۈرە] «دېَىػىذۇ ،لىٍغۇچىالر

ۇٔذاق جبۋاة لىٍذىٌىرضوز ٍۇلىرىذىىيئۇالرٔىڭ  الھ جبئبالِ   :ىگە ئٌب
ا ﴿ ٕذ ُٙ َوَتَكاََلٰ َخ رِْض ُضبَْحاَٗ

َ
اَواِت َوَا ِِف اْْل َٕ ُٓ ِِف الطذ ا َا َحْكَْ َٕ َٙ بِ

ثُنَبِّئَُٜن الْـذ
َ
ِْ أ ًُ
ُكٜنَ  ئەجەثب، ئبضّبٔالردا ۋە زېّىٕذا ثۇٔذاق ٔەرضە »: جەرجىّىطي ﴾يُْْشِ

الھٍۀي ) الھ ثوٌۇپ، ئۇٔي ( ڭ غېرىىي ٍبوي غبپبئەت لىٍغۇچيٕىئٌب ئٌب
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الھ ، ضىٍەربٌغبٔذىّۇ؟ثىٍّەً ل الھمب ئۇٔي ئېَحىپ ثېرەِطىٍەرئٌب  ؟ ئٌب
« ئۇالرٔىڭ غېرىه وەٌحۈرگەْ ٔەرضىٍىرىذىٓ پبوحۇر ۋە ٍۈوطەوحۇر

 [.ئبٍەجٕىڭ داۋاِي-18ضۈرە ٍۇٔۇش ]

وي ئەۋٌىَبالرغب ئبٌالھ جبئبال ٍۇلىرىذىىي ئبٍەجٍەردە پەٍغەِجەر ٍب

چولۇٔۇظ ۋە غۇٔىنغب ئوخػبظ غەوٍي ئۆزگەرگەْ ئېحىمبجالرٔىڭ 

ھەِّىطىٕىڭ، ھەجحب ئېحىمبد لىٍغۇچي ئېحىمبدىٕي ثبغمب ئبجبٌغۇ 

ضىگە ثىٍەْ ئبجىغبْ جەلذىردىّۇ، ئۇٔىڭ چوڭ غېرىه وبجىگورىَە

الھ جبئبالثۇ  .ذىوىرىذىغبٍٔىمىٕي ثبٍبْ لىٍ : ِۇٔذاق دەٍذۇ ھەلحە ئٌب

ِٙ ُزَّْفٰ وَ ﴿ ـذ ُبَٜٗا إََِل اْل ِسّ ٌَ ْٓ إِاذ َِلُ ُٚ ا َجْكبُُر َٔ ْوَِلَاَء 
َ
ِٙ أ ٖ ُدوِٗ ِٔ َُزوا  َٖ اَّتذ ي ِ  ﴾اَّلذ

الھٕي لوٍۇپ ثۇجالرٔي ھىّبٍىچي لىٍىۋاٌغبٔالر»: جەرجىّىطي : ئٌب

ثىسٔىڭ ئۇالرغب چولۇٔۇغىّىس پەلەت ئۇالرٔىڭ ثىسٔي ئبٌالھمب 

ىڭ ثىر -3ضۈرە زۇِەر ]« .ذۇدەٍ ،ٍېمىٕالغحۇرۇغي ئۈچۈٔذۇر ئبٍەٕج

 [.لىطّي

الھ جبئبال ِۇٔذاق جبۋاة ٌىرئۇالرٔىڭ ٍۇلىرىذىىي ضوز ىگە ئٌب

ِٙ خَيْجَُِْىٜنَ ﴿ :لىٍذى ْٓ ِذي ُٚ ا  َٔ ْٓ ِِف  ُٛ ُٓ بَيَْ٘ َٙ َُيُْس َٜ   إِنذ الْـذ ُٚ  ْٖ َٔ ِري  ْٛ َٙ َا َح إِنذ الْـذ

ارٌ  ىذ ََ الھ ھەلىمەجە»: جەرجىّىطي ﴾ََكِذٌب  ْ لىَبِەت وۈٔي ئۇالرٔىڭ ئٌب

الھ  ئىخحىالپ لىٍىػمبْ ٔەرضىٍىرى ئۈضحىذە ھۆوۈَ چىمىرىذۇ، ئٌب
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الھٕىڭ ٔېّەجٍىرىگە وۇفرىٍىك  ھەلىمەجەْ ٍبٌغبٔچىٕي، ئٌب

 [.ئبٍەجٕىڭ داۋاِي-3ضۈرە زۇِەر ] «لىٍغۇچىٕي ھىذاٍەت لىٍّبٍذۇ

دۇئب، لورلۇظ، ئۈِىذ لبجبرٌىك ئىجبدەجٍەر ئبٌالھٕىڭ غەٍرىگە 

ثبٍبْ ، ئبٌالھمب ئىٕىبر لىٍغبٍٔىك ثوٌىذىغبٍٔىمىٕي، ضەررۇپ لىٍىٕطبجە

ثىسٔىڭ ئۇالرغب چولۇٔۇغىّىس پەلەت ئۇالرٔىڭ " ئۇالرٔىڭ،: لىٍىپ

الھ دېگەْ ضۆزٌىرىٕي  "ٌالھمب ٍېمىٕالغحۇرۇغي ئۈچۈٔذۇربثىسٔي ئ ئٌب

 .ٍبٌغبٔغب چىمبردىجبئبال 

ٌەٍھىططبالَ پەٍغەِجەر ئە، ضبغالَ ئەلىذىگە زېث وېٍىذىغبْ

ئېٍىپ وەٌگەْ ھەلىمەجىە لبرغي ثبجىً ئىحىمبدالر جوغرىطىذا جۆۋۀذە 

 :ئبزراق چۈغۀچە ثىرىپ ئۆجىّىس

ھبزىرلي زاِبٔذا ِبروىص ۋە ٌېٕىٓ لبجبرٌىمالرغب ئەگەغىۈچي *

ِەٍٍي ئۇالر ووِۇٔىسَ دېطۇْ ٍبوي ضوجطىَبٌىسىُ دەپ  ،ِۇٌھىذالر

الھ . ٍٔىممب چبلىرغۇچىالردۇرئبجىطۇْ، ئۇالر دىٕطىسٌىك ۋە ئبزغۇ ئۇالر ئٌب

ٍوق، ھبٍبت ِبددىذىٓ جەروىپ جبپىذۇ، ئىٕطبٔالر لبٍحب جىرىٍذۇرۇٌّەٍذۇ، 

جۀٕەت ۋە دوزاخ ٍوق، دٓى دېگەْ ٔەرضە ِەۋجۇت ئەِەش دەپ پۈجۈْ 

ضبِبۋى دىٕالرٔىڭ ھەِّىطىگە ئىٕىبر لىٍىذۇ ۋە لبرغىٍىك 

ئولۇضب ۋە ئىسدۀطە وىّىي ئۇالرٔىڭ وىحبثٍىرىٕي . وۆرضىحىذۇ
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ثۇ ٔەزىرىَەگە ئېحىمبد . ئۇالرٔىڭ ئەپحي ثەغىرىطىٕي ثىٍەٌەٍذۇ

 .لىٍغۇچىالر دۇَٔب ۋە ئبخرەجحە ٍبِبْ ئبلىجەجىە دۇچبر ثوٌغۇضي

ئەلحبة، ئەۋجبد، »ضوپىالر ۋە ثبجىٕىالردٓى ثەزىٍىرى ئبجبٌّىع *

ئەۋٌىَبٌىرىٕي ئبٌالھ جبئبالٔىڭ وبئىٕبجحىىي « ئەغۋاش

غحۇرىػىغب ئىػحىران لىٍذۇرۇپ، ئۇالرٔي دۇَٔبدىىي جۈرٌۈن ئورۇٔال

ئىػالرٔي ثىر جەرەپ لىٍىذۇ دېگەْ ضەپطەجە ثىٍەْ ھەلىمەجىە لبرغي 

ئۆزٌىرى ئىجبد لىٍىۋاٌغبْ ، ئەلىذىٍەرٔي ئوجحۇرىغب ئىٍىپ چىمىپ

ثۇ ثوٌطب جەۋھىذ رۇثۇثىََەگە . ٍۇلىرىمىذەن ئىطىّالرغب چولۇّٔبلحب

غۇٔذالال جبھىٍىَەت دەۋرىذىىي . لەثىھ غېرىىحۇر زىث وېٍىذىغبْ ئەڭ

ئەرەثٍەرٔىڭ غېرىه وەٌحۈرۈغىذٓى ٍبِبٔرالحۇر، چۈٔىي ئەرەة 

ِۇغرىىٍىرى ئبٌالھٕىڭ وبئىٕبجٕي ٍبراجمبٍٔىمي، رىسىك ثەرگۈچي 

لبجبرٌىك جەۋھىذ رۇثۇثىََەگە ئبئىث پۈجۈْ ضۈپەجٍەرٔي ئېحىراپ 

الھمبٍەپەلەت ئىجبدەجلىالجحي،  ئۇالر  .غېرىه وەٌحۈرەجحي ردە ئٌب

خبجىرجەَ ۋە ثبٍبغبت وۈٍٔەردە ئبٌالھمب غېرىه وەٌحۈرضىّۇ، ئېغىر 

الھمب خبٌىص ئىجبدەت لىالجحي ۋە ضىغىٕبجحي ثۇ ھەلحە . وۈٍٔەردە ئٌب

وَإَِذا َرِكبُٜا ِِف ﴿: ئبٌالھ جبئبال ئۇالر ھەلمىذە لۇرئبْ وەرىّذە ِۇٔذاق دەٍذۇ

 َٙ ا الْذـ ُٜ ٍِ َدَق ْ ُكٜنَ اُّْىْ ْٓ يُْْشِ ُٚ ْٓ إََِل اَِّْبِّ إَِذا  ُٚ ا ََنذا ٕذ
َٖ وََْ ي ِِْطنَي َِلُ اَِّلّ ْ  ﴾ُُم
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( غەرق ثوٌۇغحىٓ لورلمبْ)ئۇالر وېّىگە چىمىپ » :جەرجىّىطي

الھ ي ئىخالش ثىٍەْ ئىٍحىجب لىٍىذۇ، ئٌب الھمب وبٌِب  چبغٍىرىذا، ئٌب

بزادٓى ل-ثبال)لۇرۇلٍۇلمب چىمبرغبْ چبغذا ئېطەْ -ئۇالرٔي ئبِبْ

الھٕي ئۇٔحۇپ « غېرىه وەٌحۈرىذۇ( ئبٌالھمب)، ٔبگبھبْ (لۇجۇٌذۇرغبْ ئٌب

 [.ئبٍەت-65ضۈرە ئۀىەثۇت ]

ۇٔذاق دەٍذۇ  ِ ُٙ ﴿: ئبٌالھ جبئبال ـذ ٖذ اْل ُّٜ ٌُ ْٓ ََلَ ُٛ ٌَ ْٖ َدَْ ٔذ  ٓ ُٛ َْلَ
َ
 ﴾َوَِِّئ َضأ

ئەگەر ضەْ ئۇالردٓى ئۇالرٔي وىُ خەٌك »: جەرجىّىطي

الھ"طبڭ، ئۇالر چولۇَ ئەجىۀٍىىٍىرىٕي ضورى ضۈرە ]« دەٍذۇ" ئٌب

 [.ئبٍەت-87زۇخرۇپ

َْٕف ﴿: ٍۀە ثىر ئبٍەجحە ٍُ الطذ ِْْٕ ٖ َح ٔذ
َ
رِْض أ

َ
اِء َواْْل َٕ َٖ الطذ ِّٔ ٖ يَْسُزًُُسٓ  َٔ  ِْ ًُ

ٖ يَُربِّسُ  َٔ ّ َو َٖ اََّْحِ ِٔ ِيَّت  َٕ ْ ِيِّت َوخُيِْسُج ال َٕ ْ َٖ ال ِٔ ٖ خُيِْسُج اََّْحذ  َٔ بَْطاَر َو
َ
 َواْْل

ْمسَ 
َ
ٜنَ  اْْل ٌُ واََل َتجذ

َ
ِْ أ ٌُ ُٙ َذ ٜلَُٜن الْـذ ٌُ ! ئي ِۇھەِّەد»: جەرجىّىطي ﴾وََطيَ

( ٍبِغۇر ٍبغذۇرۇپ)ضىٍەرگە ئبضّبٔذىٓ »ِۇغرىىالرغب ئېَحمىٕىي، 

وىُ رىسىك ثېرىذۇ؟ ضىٍەرٔىڭ ئبڭالظ ۋە ( گىَبھ ئۈٔذۈرۈپ)زېّىٕذىٓ 

ەٍئىٍەردٓى وىُ وۆرۈظ لبثىٍىَىحىنالرٔي وىُ ثبغمۇرىذۇ؟ جىرىه غ

ئۇالر « پەٍذا لىٍىذۇ؟ ِەخٍۇلبجالرٔىڭ ئىػٍىرىٕي وىُ ئىذارە لىٍىذۇ؟
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الھ"(: ثۇالرغب جبۋاثەْ) الھحىٓ غەٍرىَگە »ئېَحمىٕىي، . دەٍذۇ" ئٌب ئٌب

الھچولۇٔۇظ ثىٍەْ  طىٍەر؟( ٕىڭ ئبزاثىذىٓئٌب ضۈرە ٍۇٔۇش ]« .لورلِّب

 [.ئبٍەت-31

دىّٕۇ جۆۋۀذىىىذەن ئەِّب وېَىٕىي ِۇغرىىالر ئىٍگىرىىىٍەر

 :ئىىىي ٔۇلحىذا ئبغۇرۇۋەجحي

ئۇالرٔىڭ ثەزىٍىرى جەۋھىذ رۇثۇثىََەدە ئبٌالھمب غېرىه  - 1

 .وەٌحۈردى

الھمب  ئۇالر - 2 خبجىرجەَ ۋە ئېغىر وۈٍٔەردىّۇ ئوخػبغال ئٌب

 .غېرىه وەٌحۈردى

وىّىىي ئۇالر ثىٍەْ ئبرىالغمبْ ثوٌطب ۋە ٍبوي ٍېمىٕذىٓ وۈزۈجۈپ 

ثوٌطب دۇَٔبٔىڭ ھەرلبٍطي جبٍٍىرىذا ئۇالرٔىڭ ھەلىمەجىە  لبراٍذىغبْ

زىث لىٍّىػٍىرىٕي وۆرۈۋاالالٍذۇ، ئۇالرٔىڭ پبئبٌىَەجٍىرىذٓى ِىطبٌغب 

ِىطىردا ھۈضەٍىٓ رەزىَەٌالھۇ ئۀھۇ، ثەدەۋى : ئبٌىذىغبْ ثوٌطبق

لبجبرٌىمالرٔىڭ لەثرىٍىرى، ئەدەْ غەھىرىذە ئەٍذروضٕىڭ لەثرىطي، 

ٕىڭ لەثرىطي، غبِذا ئىجٕي ئەرەثىَٕىڭ لەثرىطي، ٍەِۀذە ئەٌھبدى
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دىَبرىذا ئودىخبْ  ئىرالحب ئبثذۇٌمبدىر جېَالٔي لەثرىطي، ئۇٍغۇر

ُ، وۆھّبرىُ، ئىّبَ جەئدەر  َ، چىٍحۀٍىرى ُ، ئبپدبق غوجب پبدىػبھى

ضبدىك لبجبرٌىك ِەغھۇر ِبزارالرغب ثېرىپ ئۇالرٔي ۋەضىٍە لىٍىپ دۇئب 

الھ لىٍىع، چولۇٔۇظ ۋە ضىغىٕى ع، ٔەزىر لىٍىع لبجبرٌىك، ئٌب

ۀدەئەت  ضۇثھبٔەھۇ ۋەجبئبالغب لىٍىٕىذىغبْ ئەِەٌٍەرٔي ئۆزىگىّۇ ھېچِ 

ئېٍىپ وېٍەٌّەٍذىغبْ ئۆٌۈوٍەرگە ضەرپ لىٍّبلحب، ھەجحب ئۇٍغۇر 

دىَبرىّۇ ثۇ غېرىه ئەلىذىذىٓ جېگىػٍىه ٔېطىۋىطىٕي ئبٌّبً 

ٔىڭ ئۇ لىٍّىػٍىرىٕىڭ ھبزىرلي ۋالىححب ئۇالر. لوٍّىذى ۋە ئېٍىۋاجىذۇ

ۇھەِّەد ضەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ   ِ خبجب ئىىۀٍىىىٕي جؤۇجۇپ

ئىٍىپ وەٌگەْ جەۋھىذٔىڭ ھەلىمىٌ ِبھىَىحىذىٓ چۈغۀچە 

الھٕىڭ ثۀذىطي، چولۇَ . ثېرىذىغبٔالر ٍوق دېَەرٌىه ھەِّىّىس ئٌب

 . ئبٌالھٕىڭ دەرگبھىغب لبٍحمۇچىّىس

ٓ ئۇالرٔي جوغرا ٍوٌغب لبٍحۇرۇغىٕي، ئبٌالھ ضۇثھبٔەھۇ ۋەجبئبالدى

ئۇالرٔىڭ ئبرىطىذىٓ ھەلىمەجدەرۋەر ئوغالٔالرٔي وۆپٍەپ ٍېحىػحۈرۈپ 

ەزوۇر غېرىه   ِ ثېرىػىٕي، ئۆٌىّبٌىرىّىس ۋە دەۋەجچىٍىرىّىسٔي

ئەلىذىٕي جۈگىحىع ٍوٌىذا جېگىػٍىه ھەضطىطىٕي لوغۇغمب 
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ۈپ جۇرغۇچي ِۇۋەپدەق لىٍىػىٕي ضۆزٌىرىّىسٔي ئبڭالپ ۋە ثىسٔي وۆر

ّىس  . ئۇٌۇغ ئبٌالھحىٓ ضورٍا

ثىذئەت پىرلىٍىرىذىٓ جەھّىَە، ِۇئحەزىٍە ۋە ئۇالرٔىڭ ٍوٌىٕي 

الھ جبئبالٔىڭ گۈزەي ضۈپەجٍىرىٕي ئىٕىبر لىٍىپ،  جۇجۇپ ِبڭغبٔالر ئٌب

ي ضۈپەجٍىرىٕي ٍولمب چىمىرىپ،  ئبٌالھ ضۇثھبٔەھۇ ۋەجبئبالٔىڭ وبٌِب

س ضۈپەجٍەر ثىٍەْ ئبٌالھٕي ِەۋجۇجطىس، جبِبدات، ئىّىبٔىَەجطى

ئىطىٍّىرىغب ئىّبْ وەٌحۈرۈغحە  -ضۈپەجٍەپ، ئبٌالھٕىڭ گۈزەي 

 .ضبغالَ ئەلىذىگە زىحٍىمٕي وەٌحۈرۈپ چىمبردى

ئۇالردىٓ ٍۀە ئەغئەرىٍەر ئۆزٌىرى ِۇلىّالغحۇرغبْ ضۈپەجٍەردىٓ 

الھٕىڭ گۈزەي ضۈپەجٍىرىٕي ئىٕىبر لىٍىذۇ ۋە ئۇ ھەلحىىي  ثبغمب، ئٌب

ىطدبجالرٔي ئۆز ئەلىذىٍىرىگە لبرىحب، ئۇالرٔىڭ ضۆزٌىرى ثىٍەْ دەٌىً ئ

ئۆچۈق زىحٍىك وۆرۈٔۈپ جۇرضىّۇ دەٌىٍٍەرٔي -دەٌىٍٍەر ئبرىطىذا ئۆپ

ٍۀي ئەلٍي )جەۋىً لىٍىپ، ئۇٔي ئەلٍي دەٌىٍٍەر ثىٍەْ ثۇرِىالٍذۇ 

 (.دەٌىٍٍەرٔي غەرئي دەٌىٍٍەرٔىڭ ئۇضحىگە لوٍىذۇ

ئبٌالھ ضۇثھبٔەھۇ ۋەجەئبال ئۆزى  ئەِّب ئەھٍي ضۈٕٔەت جبِبئىحي

ْ، ئۇٔىڭ ئەٌچىطي ثوٌغبْ ِۇھەِّەد ضەٌٍەٌالھۇ  ئۈچۈْ ِۇلىّالغحۇرغب
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ي گۈزەي  ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ ئۇٌۇغ ئبٌالھ ئۈچۈْ ئىطدبجٍىغبْ وبٌِب

الھ جبئبالٔي ِەخٍۇلبجٍىرىغب -ئىطىُ  ضۈپەجٍەرٔي ِۇلىّالغحۇرۇپ، ئٌب

ۇ ھەلحىىي دەٌىً ث. پبن دەپ ئىحىمبد لىٍىذۇ ئوخػىػىذىٓ

ئىطدبجالرغب جوٌۇق ئەِەي لىٍىپ ئۇٔي ثۇرِىٍىّبٍذۇ ۋە ٍولمب 

لۇرئبْ ۋە ضۈٕٔەجحە ثبٍبْ لىٍىٕغبْ ثوٍۇٔچە ئىّبْ . چىمبرِبٍذۇ

 .وەٌحۈرىذۇ

ثۇ ِىٍٍەجٕىڭ ئەۋۋىٍي لۇرئبْ وەرُى ۋە ضۈٕٔەت ثىٍەْ ئىطالھ 

ْ، ئبخىرىّۇ غۇٔي جەلەززا لىٍىذۇ ۋە غۇٔىڭ ث ىٍەْ لىٍىٕغبْ ئىىە

ِبٔب ثۇ داغذاَ ٍوي، ثۇ ئۈِّەجٕىڭ پىػىۋاٌىرى ۋە ضەٌەپ . ئىطالھ ثوٌىذۇ

-ئبٌىٍّىرى، ِىٍٍەجٕىڭ ٍېحەوچىٍىرى دۇَٔب ۋە ئبخىرەجحە ثەخث

 . ضبئبدەجىە ئېرىػىع ئۈچۈْ ثىردىٓ ثىر جبٌٍىغبْ ٔىجبجٍىك ٍوٌىذۇر
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 ئىلىپ بارىدىغان ئىشالركۇپرىغا 

ۇضۇٌّبْ لېرىٕذىػىُ  ِ ىي، ئبٌالھ جبئبال پۈجۈْ ثىٍىن! ئي

ئىٕطبٔالرٔىڭ ئىطالَ دىٕىغب وىرىػي ۋە ئۇٔىنغب ِەھىەَ ئېطىٍىػي، 

ئىطالَ دىٕىٕىڭ پرىٕطىدٍىرىغب لبرغي ئىػالردىٓ ضبلٍىٕىػي 

ۇھەِّەد ئەٌەٍھىططبالِٕي ثۇ ثۈٍۈن چبلىرىك ثىٍەْ   ِ ئۈچۈْ،

غۇٔذالال ِۇھەِّەد . ئىٕطبٔىَەجىە ئەٌچي لىٍىپ ئەۋەجحي

الھٕىڭ ھىذاٍىحىگە ِۇٍەضطەر ئەٌەٍھىط طبالِغب ئەگەغىۈچىٍەرٔىڭ ئٌب

ثوٌىذىغبٍٔىمي، ئۇٔىنذىٓ ٍۈز ئۆرۈگۈچىٍەر ئبزغۇٍٔىممب دۇچبر 

الھ جبئبال خەۋەر ثەردى  .ثوٌىذىغبٍٔىمىٕي ئٌب

وۆپٍىگەْ ئبٍەجٍەردە دىٕذٓى ٍېٕىۋېٍىع، جۈرٌۈن غېرىه ۋە 

ثۇٔىنغب ئباللىذار . دىوۇپرىغب ئىٍىپ ثبرىذىغبْ ئبِىٍالردٓى ئبگبھالٔذۇر

ٔبٍِىك « ِۇرجەد ثوٌغۇچىٕىڭ ھۆوّي»ِەضىٍىٍەرٔي، ئۆٌىّبالر 

 .ئەضەرٌىرىذە زىىىر لىٍذى

ِۇضۇٌّبْ گبھىذا لېٕي ۋە ِېٍي ِۇضۇٌّبٔالر ئۈچۈْ ھبالي 

ْ، دىٕذىٓ چىمىرىذىغبْ ھەر جۈرٌۈن ئىػالرٔي ضبدىر لىٍىپ،  ثوٌىذىغب

ۇپرىغب ئىٍىپ ثبرىذىغبْ و. ئىطالَ دىٕىذٓى چىمىپ وېحىػي ِۇِىىٓ
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ئىػالرٔىڭ ئەڭ خەجەرٌىىي ۋە ئەڭ وۆپ ضبدىر ثوٌىذىغىٕي 

جۆۋۀذىىىذەن ئوْ ئىػحىٓ ئىجبرەت ثوٌۇپ، جۆۋۀذە ضىسگە ثۇ ھەلحە 

ئۆزىنىس ۋە ثبغمىالرٔي ئبگبھالٔذۇرۇغىنىسٔي، ئەلىذىنىسگە ضبالِەجٍىه 

ذا لىطمىچە چۈغۀچە ثېرىع ثىٍەْ  ۋە ضبغالٍِىك ئۈِىذ لىٍغبْ ھٌب

 :ثىرگە، ئۇٔي جەرجىپ ثىٍەْ ثبٍبْ لىٍىّىس

الھغب غېرىه وەٌحۈرۈظ: ثىرىٕجي ٍۀي ٍبٌغۇز ثىر . )ئىجبدەجحە ئٌب

ئبٌالھمىال ئىجبدەت لىٍّبً، ئۇ زاجمب ثبغمب ٔەرضىٍەرٔي لوغۇپ ئىجبدەت 

 .(-ت.لىٍىع

الھ جبئبال ثۇ ھەلحە ِۇٔذاق دەٍذۇ  ن﴿ :ئٌب
َ
َٙ َا َحنِْىُس أ ِٙ  إِنذ الْذـ َك بِ يُْْشَ

َٕٖ يََشاءُ  ٍَ لِ ِ ٰل ا ُدوَن ذَ َٔ الھ»: جەرجىّىطي ﴾َوَيْنِىُس  مب ئبٌالھھەلىمەجەْ  ئٌب

غېرىه وەٌحۈرۈظ گۇٔبھىٕي ِەغدىرەت لىٍّبٍذۇ، خبٌىغبْ ئبدەِٕىڭ 

 [.ئبٍەت-48ضۈرە ٔىطب ] «ئۇٔىنذٓى ثبغمب گۇٔبھىٕي ِەغدىرەت لىٍىذۇ

ُٙ ﴿ :ئبٌالھ جبئبال ِۇٔذاق دەٍذۇ ِٙ  إِٗذ ْ ُٙ َقَْي َم الْذـ ْر َحسذ ٌَ ِٙ َذ ْك بِالْذـ ٖ يُْْشِ َٔ

َٗطارٍ 
َ
ْٖ أ ِٔ نَي  ِٕ الِ ـذ ا لِْ َٔ َواُه انلذاُر َو

ْ
أ َٔ وىّىي ئبٌالھمب »: جەرجىّىطي ﴾اْْلَ٘ذَة َو

ٍۀي ئبٌالھحىٓ غەٍرىَگە ئىالھ دەپ ئېحىمبد )غېرىه وەٌحۈرىذىىەْ 
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لىٍىذۇ، ئۇٔىڭ جبٍي دوزاخ  ، ئبٌالھ ئۇٔىنغب جۀٕەجٕي ھبراَ(لىٍىذىىەْ

ەدەجىبر   ِ ٍۀي ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىذٓى )ثوٌىذۇ، زاٌىّالرغب ھېچجىر

 [.ئبٍەت-72ضۈرە ِبئىذە ]« .ثوٌّبٍذۇ( لۇجۇٌذۇرغۇچي

غۇٔذالال ئۆٌۈوٍەردىٓ ٍبردەَ ضوراپ دۇئب لىٍىع، ئۇالرغب ٔەزرە 

ئبجبظ، ئۇالرغب ئبجبپ لبْ لىٍىع لبجبرٌىمالرِۇ ئبٌالھمب غېرىه 

 . وەٌحۈرگۀٍىه ثوٌۇپ ھېطبثٍىٕىذۇ

الھ ثىٍەْ ئۆزى ئبرىطىذا ثىرەر ٔەرضىٕي : ئىىىىٕجي وىّىي ئٌب

ۋەضىٍە لىٍىپ، ئۇٔىنغب ضېغىٕطب ٍبوي غبپبئەت جەٌەپ لىٍطب، ئۇٔىنغب 

جەۋەوىۈي لىٍطب، ئۇ وىػي ِەزوۇر لىٍّىػٍىرى ضەۋەثٍىه ئىطالَ 

 .دىٕىذىٓ چىمىپ وېحىذۇ

رٔي وبپىر دەپ لبرىّىطب، ٍبوي وىّىي ِۇغرىىال: ئۈچىٕجي

ئۇالرٔىڭ وبپىرٌىمىذىٓ غەن لىٍطب ۋە ٍبوي ئۇالرٔىڭ ھبٍبجحب جۇجۇپ 

ِبڭغبْ لبٔۇْ پروگراِّىٍىرىٕي جوغرا دەپ ئېحىمبد لىٍطب، ئۇ 

 .وىػىٕىڭ ئۆزىّۇ وبپىر ھېطبثٍىٕىذۇ
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وىّىىي ئىٕطبٔالر جەرىدىذىٓ ثبرٌىممب وەٌحۈرۈٌگەْ : جۆجىٕجي

ە لبٔۇٔالرٔي، پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىططبالَ ئېٍىپ وەٌگەْ ثبجىً ئىحىمبد ۋ

ۇوەِّەي دېگەْ وۆز لبراغحب ثوٌطب، ٍۀي   ِ غەرىئەجحىٓ ٍبخػىراق ۋە

ئىالھىٌ لبٔۇٔذىٓ ِەخٍۇلالر جەرىدىذٓى لوٍۇٌغبْ لبٔۇْ پرىٕطىدالرٔي 

 .ئۈضحۈْ دەپ لبرىطب ئۇ ئبدەَ وبپىر ھېطبثٍىٕىذۇ

ىططبالِٕىڭ ئېٍىپ وىّىىي پەٍغەِجەر ئەٌەٍھ: ثەغىٕجي

وەٌگەْ دىٕي ئەھىبٍِىرىذٓى ثىرەر ٔەرضىٕي ٍبِبْ وۆرضە ٍبوي 

ئىٕىبر لىٍطب، گەرچە ئۇ، ِەزوۇر غەرئي ھۆوۈِٕي ٍبِبْ وۆرۈپ جۇرۇپ، 

 . ئۇٔىنغب ئەِەي لىٍغبْ ھبٌذىّۇ ئبٌالھمب وۇپرى لىٍغبْ ثوٌىذۇ

ََ  :ثۇ ھەلحە ئبٌالھ جبئبال ِۇٔذاق دېذى  ْٓ ُٛ جذ
َ
ٍَ بِأ ِ ٰل ُٙ ﴿ذَ َٗشَل الْـذ

َ
ا أ َٔ ٜا  ُٚ ِس

 ْٓ ُٛ َ ال َٕ ْخ
َ
ْحبََػ أ

َ
ثۇ غۇٔىڭ ئۈچۈٔذۇروي، ئۇالر ئبٌالھ ٔبزًى »: جەرجىّىطي ﴾وَأ

ٍبِبْ وۆرۈظ ثىٍەْ، ئۆزٌىرىٕىڭ ( ٍۀي لۇرئبٕٔي)لىٍغبْ وىحبثٕي 

 [.ضۈرە ِۇھەِّەد]« ئەِەٌٍىرىٕي ثەرثبت لىٍذى

ٕي ٍبوي وىّىىي ئبٌالھٕىڭ رەضۇٌىٕىڭ غەرىئىحى: ئبٌحىٕجي

ئۇٔىڭ ِۇوبپبجالظ ۋە جبزاالغحىٓ ئىجبرەت ھۆوۈٍِىرىذىٓ ثىرەرضىٕي 



61 

 

ئىطالَ ئۇ ئىٕطبْ  ،ضەۋەثٍىه يِەضخىرە لىٍطب، ِەزوۇر لىٍّىػ

 . دىٕىذىٓ چىمىپ وېحىذۇ

الھ جبئبال ِۇٔذاق دېذى ْٓ ﴿ :ثۇ ھەلحە ئٌب ٘جُ َُ ِٙ َورَُضِِٜلِ  ِٙ َوآيَاثِ ـذ بِاْل
َ
ِْ أ ًُ

ِشئُٜنَ  ْٛ ْٓ  َا  ،تَْطجَ اُِٗس َٕ ئي »: جەرجىّىطي ﴾َتْكجَِزُروا ًَْر َزَىْسثُٓ ْيَْكَر إِي

الھٕىڭ ! ِۇھەِّەد ثۇ ِۇٔبپىمالرغب ضىٍەر ئبٌالھٕىڭ دىٕىٕي، ئٌب

الھٕىڭ پەٍغەِجىرىٕي ِەضخىرە ( ٍۀي وىحبثىٕي)ئبٍەجٍىرىٕي  ۋە ئٌب

ئۆزرە ئېَحّبڭالر، ضىٍەر ( ٍبٌغبْ لەضەَ ئىچىپ)لىٍذىنالرِۇ؟ ضىٍەر 

ئېَحمىٕىنالردىٓ وېَىٓ، پەٍغەِجەرٔي ِەضخىرە لىٍىع  ئىّبْ

 [.ئبٍەجٍەرٔىڭ ثىر لىطّي-66-65ضۈرە جەۋثە ]« ثىٍەْ وبپىر ثوٌذۇڭالر

ضىھېرگەرٌىه لىٍىع، ئىططىك ضوٍۇجمب لىٍىع، : ٍەجحىٕجي

ئبٍبي ِۇٔبضىۋىحىگە جەضىر -ٍۀي جىٕالرٔي لوٌٍىٕىع ئبرلىٍىك ئەر)

غەٍحبٔالرٔىڭ ٍوٌي -ىالرٔي جىٓوۆرضىحىػىە جىرىػطب ٍبوي ثبغم

ثىٍەْ ِۇرادىغب ٍەجىۈزۈغىە رىغجەجٍۀذۈرضە ۋە ٍبوي ضىھېرگەرٌىىٕي 

جوغرا دەپ ئىحىمبد لىٍطب، ِەزوۇر لىٍّىػي ضەۋەثٍىه، ئۇ ئىٕطبْ 

 . وبپىر ثوٌىذۇ
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ۇٔذاق دەٍذۇ َٜا ﴿ :ثۇ ھەلحە ئبٌالھ جبئبالِ  ٌُ ٰ َح َحٍر َحىتذ
َ
ْٖ أ ِٔ اِن  َٕ ّ ِْ ا ُحَك َٔ َو

ُٖ وِجٌَْ٘ة وَاَل ثَْسُىسْ إِجذ  ا ََنْ ثۇ ئىىىي پەرىػحە ثىس »: جەرجىّىطي ﴾َٕ

ٓ، دېّىگىچە ھېچ وىػىگە  وىػىٍەرٔي ضىٕبٍّىس وبپىر ثوٌّىغى

ىڭ ثىر لىطّي-172ضۈرە ثەلەرە ]« ضېھىر ئۆگەجّەٍححي  [.ئبٍەٕج

ۇغرىىالرٔىڭ ضېدىذە جۈرۈپ، : ضەوىىسىٕجي  ِ ِۇضۇٌّبٔالردىٓ،

ي ِۇغرىىالرغب ھەِىبرالغمبٔالر ئىطالَ دىٕىذٓى ِۇضۇٌّبٔالرغب لبرغ

 . چىمىپ وېحىذۇ

الھ جبئبال ِۇٔذاق دەٍذۇ ْٓ ﴿ :ثۇ ھەلحە ئٌب ُٛ ْ٘ ِٔ  ُٙ ْٓ وَإِٗذ ُ٘س ِّٔ  ٓ ُٛ ذ ل َٜ ٖ َحجَ َٔ إِنذ  َو

نيَ  ِٕ الِ ـذ َْٜم اّ ٌَ ْ ِْٛري اّ َٙ َا َح ـذ ضىٍەردٓى وىّىي ئۇالرٔي »: جەرجىّىطي ﴾اْل

ْ، ئۇِۇ ئۀ الھ زاٌىُ لەۋِٕي دوضث جۇجىذىىە ە غۇالردٓى ضبٔىٍىذۇ، ئٌب

 [. ئبٍەت-51ضۈرە ِبئىذە ]« ھەلىمەجەْ ھىذاٍەت لىٍّبٍذۇ

ْ  ٍۀـي  )وىّىي ثەزى وىػـىٍەرٔىڭ  : جولمۇزىٕجي ، پىـر ۋە ئىػـب

ــذئەجچىٍەرٔىڭ ــەرىئىحىذىٓ   ( ثىـ ــبالِٕىڭ غـ ــۇھەِّەد ئەٌەٍھىططـ ِـ

ــۇ وىػــي     ــبد لىٍطــب ئ ــبر دەپ ئىحىم چىمىــپ جۇرىػــىغب وەڭچىٍىــه ث

 . وبپىردۇر
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ٖ يَبْجَِل َدْ َ اإْلِْضاَلِم ِديً٘ا وََْٖ ﴿ :ثۇ ھەلحە ئبٌالھ جبئبال ِۇٔذاق دەٍذۇ َٔ َو

 َٖ ي َٖ اْْلَـاِِسِ ـ ِٔ َٜ ِِف اْْلِدَسِة  ُٚ ُٙ َو ْ٘ ِٔ  َِ بَ ٌْ وىّىـي ئىطـالَ   »: جەرجىّىطـي  ﴾ُح

( ٍۀي ئۇٔىڭ دىٕـي )غەٍرىٌ دىٕٕي جىٍەٍذىىەْ، ھەرگىس ئۇ ( دىٕىذىٓ)

ئىّراْ -ضۈرە ئبي]« ٍذۇ، ئۇ ئبخىرەجحە زىَبْ جبرجمۇچىذۇرلوثۇي لىٍىّٕب

 [.ئبٍەت-85

ِۇضۇٌّبْ جۇرۇپ ئبٌالھٕىڭ دىٕىذٓى ٍۈز ئۆرۈظ، ئۇٔي : ئؤىٕجي

ئۆگۀّەضٍىه ۋە ئۆگىٕىػىە جىرىػّبضٍىك، ئەھىبٍِىرىغب ئەِەي 

لىٍّبضٍىك ضەۋەثٍەر جۈپەٍٍي، ئۇ وىػىٕي ئىطالَ دىٕىذىٓ چىمىرىپ 

 . جبغالٍذۇ

الھ جبئبال ِۇٔذاق دەٍذۇثۇ ھ ِٙ ﴿ :ەلحە ئٌب َس بِآيَاِت َربِّ
َِّ ٖ ُذ ٕذ ُٓ ِم ْؿَْ

َ
ْٖ أ َٔ َو

ُٕٜنَ  ٌِ ٘جَ ُٔ نَي  ِٔ ْجِس ُٕ ْ َٖ ال ِٔ ا إِٗذا  َٛ ْقَسَض َخْ٘
َ
ٓذ أ پەرۋەردىگبرىٕىڭ » :جەرجىّىطي﴾ُث

ٔەضىھەت لىٍىٕغبْ، ئبٔذىٓ ئۇٔىنذىٓ ٍۈز -ئبٍەجٍىرى ثىٍەْ ۋەز

ئبدەَ ثبرِۇ؟ ثىس گۇٔبھىبرالرٔي چولۇَ ئۆرۈگەْ ئبدەِذىّٕۇ زاٌىُ 

 [.ئبٍەت-22ضۈرە ضەجذە ] «جبزاالٍّىس



64 

 

ٍۇلىرىذا ثبٍبْ لىٍىٕغبْ ِەضىٍىٍەر، چبلچبق ٍبوي ھەلىمىٌ 

ەجحە ضبدىر ثوٌطۇْ  ِەججۇرالٔغبْ وىػي )ِۀبدا ۋە ٍبوي لورلمبْ ھٌب

، ھەرلبٔذاق وىػىذىٓ ضبدىر ثوٌىػىذىٓ لەجئي ٔەزەر، (ثۇٔىڭ ضىرجىذا

ئۇ، ئبلىۋىحي . ىڭ ئىطالِذىٓ چىمىپ وېحىػىگە ضەۋەثچي ثوٌىذۇئۇٔ

غۇٔىڭ ئۈچۈْ ھەر . ئەڭ خەجەرٌىه ۋە وۆپ ٍۈز ثېرىذىغبْ ئىػالردىٕذۇر

لبٔذاق ِۇضۇٌّبْ ھەر ۋالىث، ئۇ ئىػالرٔىڭ ئۆزىذٓى ضبدىر ثوٌۇپ 

 .لبٌّبضٍىمي ئۈچۈْ لبجحىك دىممەت لىٍىػي وېرەن

زۈٌگەْ جۈزۈَ ۋە لبٔۇٔالر ئىطالَ وىّىىي، ئىٕطبٔالر جەرىدىذىٓ جۈ

غەرىئىحىٕىڭ لبٔۇْ جۈزۈٍِىرىذىٓ ئەۋزەي ۋە ٍبخػي دەپ لبرىطب ٍبوي 

ئەضىرگە ِبضٍىػبٌّبٍذۇ، ئىطالَ دىٕي -21ئىطالِي جۈزۈَ ۋە لبٔۇٔالر 

ضەۋەثٍىه ِۇضۇٌّبٔالر ئبرلىذا لبٌذى دەپ لبرىطب، ئىٕطبٕٔىڭ ئبٌالھمب 

طبٕٔي جەرەلمىَبت ۋە ئىجحىّبئىٌ ئىحىمبد لىٍىػي ۋە چولۇٔىػي، ئىٕ

ھبٍبجحىىي ثەزى ئىػالرغب ئىػحىران لىٍىػىغب جوضبٌغۇ دەپ لبرىطب، 

ئىطالَ دىٕىٕىڭ جىٕبٍەت لبٔۇٍٔىرىذىٓ؛ ئوغرىٍىك لىٍغبٔالرٔىڭ 

لوٌىٕي وېطىع، ٔىىبھالٔغبْ جۇرۇپ زىٕب لىٍغۇچىالرٔي رەجّە لىٍىع 

زاِبٔغب ئۇٍغۇْ وەٌّەٍذۇ لبجبرٌىمالر ھبزىرلي ( چبٌّب ـ وېطەن لىٍىع)

دەپ لبرىطب، ئبٌالھٕىڭ ھۆوّي ثبغمب لبٔۇْ جۈزۈٍِەردىٓ ئەۋزەي ۋە 
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ٍبخػي دەپ ئىحىمبد لىٍىپ جۇرۇپ، ئىٕطبٔالر ئبرىطىذىىي ئىجحىّبئىٌ 

الھٕىڭ  ِۇئبِىٍىٍەر، لىطبش، ِىراش، جبالق لبجبرٌىك ئىػالردا ئٌب

ۇرۇش ثوٌىذۇ، غەرىئىحىذىٓ ثبغمب جۈزۈٍِەر ثىٍەْ ھۆوۈَ لىٍطب د

الھ ھبراَ لىٍغبْ ٔەرضىٍەرٔي ِۇثبھ  دېَىع لبجبرٌىمالر ئوِۇِەْ ئٌب

جبزأە لىٍىع، ِەش .ثوٌۇپ ضبٔىٍىذۇ( ٍۀي ھبالي لىٍغبٍٔىك)

لىٍىذىغبْ ِبددىالرٔي ئىطحېّبي لىٍىع، پبھىػىۋازٌىك لىٍىع ۋە 

لبٔۇٔالر ثىٍەْ ھۆوۈَ لىٍىع -ئبٌالھٕىڭ غەرىئىحىذىٓ ثبغمب جۈزۈَ

رٌىمالرٔىڭ ھەِّىطي، ئۇٔىڭ ِبھىَىحىٕي ثىٍىػىە جېگىػٍىه لبجب

ئىػالردىٓ ثوٌۇپ، ٍۇلىرىذا ثبٍبْ لىٍىٕغبْ ئىػالردىٓ ثىرەرضىٕي 

ھبالي ضبٔبظ ثوٌطب، وۇپرىغب ئېٍىپ ثبرىذىغبْ ئىػالرٔىڭ جۆجىٕجي 

ثۆٌۈِىگە وىرىذۇ ۋە غۇٔذالال ئىطالَ ئۆٌىّبٌىرى ِەزوۇر ئېحىمبجحب 

 .پىر ثوٌىذىغبٍٔىمىغب ثىرٌىىىە وەٌگەْثوٌغبْ وىػىٕىڭ وب

ئبٌالھٕىڭ غەزىدىگە ۋە ئۇٔىڭ لورلۇٔچٍۇق ئەٌەٍِىه ئبزاثٍىرىغب 

. دۇچبر ثوٌۇپ لىٍىػىّىسدىٓ ئۇ زاجحىٓ ضىغىٕىپ پبٔبھ جىٍەٍّىس

ئبٌالھٕىڭ ثۈٍۈن ضبالِي ۋە رەھّىحي ِەخٍۇلبجالرٔىڭ ئەڭ ئەۋزىٍي ۋە 

ٌالھۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەِگە، ٍبخػىطي پەٍغەِجىرىّىس ِۇھەِّەد ضەٌٍە

 !جبۋاثىئبجٍىرى ۋە ثبرٌىك ضبھبثىٍىرىگە ثوٌطۇْ -ئۇٔىڭ ئبئىٍە 
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