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 ِۇلەددىّە

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 رەثجىي ئەڭ گۈسەل يبختبػالر ۋە ئەڭ ئېظىىم يەدھىىَەنەر ئبنەيهەرَىى     

خبطتۇر. ئبنالھ تبئبالَي چىىٍ  ەەنجىًىن ٍ يەدھىىَەنەًٍەٌ      ئبنالھ تبئبالغب
ئۇَىڭغب ھەينۇطبَب ئېَتىًەٌ ۋە  ػۈكۈر ەىهىىًەٌ. ھە  د ُُىي ثىىشنەرگە    
ٍەتكىىىىىىۈسگەٌ طىىىىىىەٍۈيهۈم پەٍغەيجىز ًىىىىىىىش ھەسر تىىىىىىي يىىىىىىۇھەيًەد  
ئەنەٍھىظظىىىباليغب دۇرۇد  دۇئىىىب ۋە طىىىبالو ٍىىىونالًٍەٌ. ئۇَىىىى  ئىىىبئىهە      

ز گە ۋە تىىب ەىَىىبيەتكىچە ئۇَىىى  ٍونىىىنا يب غىىبٌ تبۋاثىئبتهىز غىىب  طىىبھبثىهى
 طبئبدەد تىهەًٍەٌ.-يۇطۇنًبٌ ەېز ُناػالرغب ثەخت

پەرسەَىىت ئىىبنالھ تبئبالَىىى  چىىوڭ ئبيىىبَىتي ۋە كبتتىىب َېًىتىىىنۇر. ھەر    
ئبَىىىب پەرسەَتهىز ُىىىي ئىًىىىبَهىق ۋە ئەخالەهىىىىق ەىهىىىى      -ەبَىىىنا  ئبتىىىب 

ئىۇالر  پەرسەَتهەرَىى     تەرثىَەنەپ  چىقىؼقب يەطىئۇل. ئەكظىىچە  ثونغبَىنا    
ئبَىُىىىىى  -ئىىىىبەىگ تىگە ببۋاثكىىىىبردۇر. ػۈثھىظىىىىىشكي  ھبٍبتتىىىىب ئبتىىىىب   

پەرسەَتهىىىزى ئۈچىىۈٌ ەىهىىىن غبٌ ئەڭ چىىوڭ طوۋغىظىىي ۋە ھبٍبتىىىىن ٍ      
كېَىًُىىۇ ەبننۇر ىىن غبٌ ئەڭ ەىًًەتهىىىس يىزاطىىي پەرسەَتهىز ُىىي ەەنىىت     

ەپ ر ؼتىظىىي ئىىبنالھ تبئبالغىىب تۇتبػىىقبٌ  د َبَەتهىىىس ەىهىىى  تەرثىىىَەن      
 چىقىؼتىٍ ئىجبرەتتۇر.  

ثەسى كىؼىىىىىهەر پەرسەَتهىز ُىىىىى  كېَىىىىىُچە ٍوەظىىىىۇنهۇ  تبرتىىىىى    
ً   -ەېهىؼىن ٍ ئەَظىزەپ  ئۇالرغب كەپ يىبل  ٍىبكي   ئىًىبرەد ۋە -دۇََىب  ئىە

سېًىىىىٍ ەبنىىىنۇرۇپ كېتىؼىىىكە ئبنن زاٍىىىنۇ. ئەيًىىىب ئىىىۇالر ھەەىقىىىىٌ    -ٍەر
ي  ٍوەظىىىۇنهۇ  ئىًىىىبٌ ۋە ئەخالەىىىتىٍ َېظىگ ظىىىىش ەىىىېهىغ ئىكەَهىكىُىىى  
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ئوٍهىًبٍىىنۇ. ئەيەنىَەتىىتە  ئىًىىبٌ ۋە ئەخالەُىىى  ٍوەظىىۇنهۇەي دۇََىىبد كي  
 بىًي ٍوەظۇنهۇەالرَى  ئەڭ ٍبيىُىنۇر.

ٍەَە ثەسى كىؼىهەر پەرسەَتهىىز گە ئەڭ ئىبۋۋال طىبد ق ئىًىبٌ  گىۈسەل      
ئەخال   ٍبخؼي ئەيەنىن ٍ ئىجىبرەد يەَىىگى ثىبٍهىق ەبننۇرۇػىُي ئەۋسەل      

يبنُىىى  كەپهىىۈكي -ئبدەد دېىىگەٌ پىىۇلطىىب-ثىهىىىنۇ. ػىىۇ ئېُىقكىىي  ثەخىىت
ثىهەٌ  ٍبكي چوڭ يەَظىەپهەرگە ئېز ؼىىغ ثىىهەٌ  ٍىبكي خەنىق ئىچىىنە       
ئبثزۇً ەبس ُىغ ثىهەٌ ثونًبٍنۇ. چىۈَكي ثۇالرَىى  ھەيًىظىي ۋاەىتهىىق     
يەَىىئەئەتهەر ثونىىۇپ  ثۈگىىۈٌ ثىىبر  ئەتە ٍوەتىىۇر. ئەيًىىب ئىًىىبٌ ۋە ئەخىىال    

تە ثەخىتكە ئېز ؼتۈرشػىكە كبپىبنەد    ثبٍهىقي پەرسەَتهەرَي دۇََب ۋە ئبخىزەت
ەىالالٍىىىىىن غبٌ ھەەىقىىىىىىٌ ثىىىىىبٍهىق ثونىىىىىۇپ  يىىىىىبدد ٌ بەھەتتىكىىىىىي  

 ٍوەظۇنهۇەالرَى  ھەيًىظىُى  ئورَىُي توننۇرۇپ كېتەنەٍنۇ.

پەرسەَىىت تەرثىَەطىىي ھەەقىىىنە خەنقىًىىىشگە ٍبخؼىىىزا  ثىىىز َەرطىىە      
طىىىۇَۇع ئۈيىىىىنى ثىىىىهەٌ كىىىەپ ئىشدەَىىىن ى. ئىظىىىالين كي پەرسەَىىىت    

ٌ    تەرثىَەطىىى -ي ھەەقىىىىنە ٍېش هغىىىبٌ ئەرەثىىىچە كىتىىىبثالرد ٍ  ئب هىغىىىب
-كەرگەَهىز ًُىى  ھەيًىظىىُي ۋاراەىالپ چىقىتىى. كەپىۈَچىهىز ُي  ەبٍتىب      

ەبٍتىىب ئوەىىۇپ چىقىىتىى. ئەيًىىب ثىىۇ كىتىىبثالر تىىونىزا   ئىىبپتورالر ٍبػىىبۋاتقبٌ   
بەيئىَەتُىىىى  ئەھىىىگانىُي ئەكىىىض ئەتتىىىۈرگەٌ ۋە ػىىىۇ بەيئىَەتتىكىىىي  

َي ھەل ەىهىؼىىىىىقىال ەبر تىهغىىىىىبٌ  يېُىىىىىى   ئەخالەىىىىىىٌ يۈػىىىىىكۈالتالر
خىَبنىًىىىىن كي پەرسەَىىىىت تەرثىَەطىىىىىُى  ئبطبطىىىىهىق پىز ُظىىىىىئهىزى    
طىىەۋەثىن ٍ  ٍىىۇەىز قي كىتىىبثالرد ٍ ثىزەرطىىىُي ئۇٍغىىۇر تىهىغىىب تەربىىىًە  
ەىهىؼىىىُي خبنىًىىىىن ى  چىىىۈَكي ثىىىۇ كىتىىىبثالرَي ٍېتەرطىىىىش كىىىەردشو.       

سى ئىظىىىىاليىٌ چەتىىىىئەنهەردە ئۇٍغىىىىۇر تىهىغىىىىب تەربىىىىىًە ەىهىُغىىىىبٌ ثە 
ئەطىىەرنەرَي  ھەتتىىب ئبَىىب ۋەتەَىىنە َەػىىز ەىهىُغىىبٌ ئەخىىال  ۋە تەرثىىىَەگە  
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دائىز ئەطەرنەرَىًۇ ئوەۇپ چىقىتىى. ئەيًىب ھېچجىز ىن ٍ ەبَىبئەد ھبطىىم      
ەىالنًىىىن ى. چىىۈَكي ثىىۇ ئەطىىەرنەرَى  ھەيًىظىىىنە دېگىىۈدەم تەرثىىىَە      

ٍۇنغىىىبٌ توغز هىىىىق ئبطبطىىىهىق َەسەر ىىىَەنەر ۋە َەطىىىىھەتهەر ئوتتۇر غىىىب ەو
ثونظىىىىًۇ  تەرثىَەَىىىى  ثبطىىىقۇچهىزى  ئۇطىىىۇل ۋە چبر هىز ىىىن ٍ طىىىەس    
ئېچىهًىغبَُىىىىىى  ئۈطىىىىىتىگە  خەنقىًىشَىىىىىى  ئېتىقبد غىىىىىب  تۇريىىىىىۇع  
طەۋ َەطىىىىگە ۋە ھىىىبس زەي ػىىىبرائىتىغب ئۇٍغىىىۇٌ ػىىىەكىهنە تەكهىىىى  ۋە   

 پىكىزنەريۇ ئوتتۇر غب ەوٍۇنًىغبٌ.  

ەونغىىىب  ػىىىۇَى   ثىىىىهەٌ ئەسشيُىىىى  ئىظىىىالو تەرثىَەطىىىي ھەەقىىىىنە  
كەنتىىىىۈرگەٌ ئىىىىۇسۇٌ ٍىههىىىىىق ھبطىىىىىالتهىز ًُي ۋە ٍېڭىىىىىنا ئوەىىىىۇپ    

يبۋسۇطىىن كي ثىبرچە ثوػىهۇەالرَي     «تەرثىىَە »ئەگەَگەَهىز ًُي توپالپ  
توننۇراالٍىىن غبٌ  چۈػىُىؼىىهىس ۋە ئبيًىجىىبة ثىىىزەر ئەطىىەرَي ئوتتۇر غىىب   
چىقىز ؼىىقب بىىىند ٌ كىز ؼىىتىى. ئىىبنالھ تبئبالَىىى  ئىُىىبٍىتي ثىىىهەٌ ثىىۇ      

  ًًۇ ئەيەنگە ئبػتي.يۇراد

ثىىۇ كىتىىبثُي ٍېش ىى  چىقىؼىىتب ئىظىىالو دۇََبطىىىن كي ئەڭ َوپۇسنىىۇ      
ئەطىىىىىەرنەر ۋە يبتېز َىىىىىبنالرد ٍ پبٍن الَىىىىىن ى. كىتبثىًغىىىىىب ئىظىىىىىالو     
دۇََبطىىىن كي تەرثىىىَە يۇتەخەطظىظىىهىز ُى  ھەيىىًە ئېتىىىزاپ ەىهغىىبٌ    

ەبراػىىىهىز ُي ۋە يۇطىىىۇنًبٌ ئەنىًىىىبنىزى ئوتتۇر ظىىىىنا ثىىىىزنىككە -پىكىىىىز
 كېهىُگەٌ تەرثىَە ئۇطۇنهىز ُي تبنالپ ئبنن ى.

ببَبثي ئبنالھ تبئبالَى  ثىۇ ئىبدد ٌ ئەيگىكىًُىي ەوثىۇل ەىهىؼىىُي ۋە      
ثۇ ئەيەنُي يۇطۇنًبٌ خەنقىىى ئۈچىۈٌ يەَئەئەتهىىس ئىهىًىهەر ەبتبر ىن ٍ      

 طوراًٍەٌ. بننۇرۇػىُيئورۇٌ ئ
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ٍىهىىي ثەٍزۇتتىىب ثېظىىىهغبٌ َۇط ىظىىىغب ئبطبطىىەٌ    -3102ثىىۇ ئەطىىەر  
 ػزگە تەٍَبرالَنى.َە

 

  _ يۇھەيًەد ٍۈطۈپ 

كۈَي. -03ئېَىُى   يۇھەررەوٍىهي  -0425ھىجز َە   

.بۈيە  َوٍبثىز -05ٍىهي  -3102يىالد َە   



 
 

 

 

 ئبپتور ھەلمىذە

ٍىهي خىوتەٌ ۋ الٍىتىىىنە دۇََبغىب كەنىگەٌ.     -0968يۇھەيًەد ٍۈطۈپ 
پ  كىچىىس  ئۇ تونۇەظىش ئوتتۇر ُي پۈتتۈرشپال ەبر َهىققىب كىز ؼىكەٌ ثونىۇ   

ٍىهىىي َبھىَىهىىىس   - 0984ٍېؼىىىن ال ەۇرئىىبٌ كەر ًُىىي ٍىىبدالپ ثونغىىبٌ.   
چىىىوڭ ببيىىىىنە تىىىۇَجي خەتًىُىىىي ئوەۇغبَىىىنا كىؼىىىىهەرَى  س ەىُىىىي      

 ەوسغىغبٌ.

ٍىهىىالر ئبر ظىىىنا ٍوػىىۇرۇٌ يەدر ظىىەدە ئەرەة تىهىىي  -0985ۋە  -0984
 - 0986ئەگىُىؼكە ثبػالپ  دەطىهەپكي طىبۋاد ُي چىقبرغبَىن ٍ كېىَىٍ      

ئبٍىىنا چەد ئەنىىنە ئىهىىىى تەھظىىىم ەىهىىىغ يەەظىىىتي ثىىىهەٌ       -6هىىي ٍى
ۋەتەَىىىن ٍ ئبٍز هغىىىبٌ ۋە ػىىىۇ ٍىهىىىي ھەن پبئىىىبنىَىتىُي ئبخىزالػىىىتۇرۇپ 

 ثونۇپ  يىظىزغب ئوەۇػقب كەتكەٌ.

ئبٍىىىىنا يىظىىىىىز ئەسھەر ثىهىًگبھىُىىىىى  تەٍَىىىىبرنىق   -9ٍىهىىىىي-0986
 طىىىىُىئىغب ئوەۇػىىىقب كىز ىىى   ػىىىۇ ٍىهُىىىى  ئىىىبخىزى تونىىىۇ  ئوتتۇر غىىىب 
ئىًتىھىبٌ ثېز ى  ئىەتكەٌ. تونۇەُىى  ثىز ُچىي ۋە ئىككىُچىي ٍىههىقىُىي        
ئوەۇپ ثونىۇپ  يۇطىبثىقە ئىبرەىهىق تىەتىُچي ٍىههىققىب ئبتهىغىبٌ. ػىۇَنا         

 ٍىهنا پۈتتۈرگەٌ. 2ٍىههىق تونۇ  ئوتتۇر ُي  4ەىهى  

ئەسھەر ئۇَىگېزطىىىىىتېتىُى  ػىىىىىەر ئەد ۋە ەىىىىىبَۇٌ   ٍىهىىىىىي - 0989
 ٍىهي تبيبيهىغبٌ. -0992 فبكۇنتېتىغب ەۇثۇل ەىهىُى  

ٍىهىُىىىىىىى  ثېؼىىىىىىىغىچە  - 0995ٍىهىُىىىىىىى  ئبخىز ىىىىىىن ٍ  - 0992
ئۈطىىىكۈدار راٍوَهىىىۇ  ەۇرئىىىبٌ »تۈركىَەَىىىى  ئىظىىىتبَجۇل ػىىىەھىز ن كي 
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 دە  ئەرەة تىهي ۋە ەىزائەتتىٍ دەرص ثەرگەٌ.«ٍبدالع يەدر ظەطي

ٍىهىغىىىىىىچە ەبساەىظىىىىىتبَُى  ئبنًۇتىىىىىب   - 3110ٍىهىىىىىىن ٍ  – 0995
دا ئەرەة تىهىىىن ٍ يىىۇئەنهىى  «تىىۈرم ئىُىظىىتتوتي -سا ەىىب»ػىىەھىز ن كي

ثونىىىىۇپ ئىؼىىىىهىگەٌ. ثىىىىۇ بەرٍبَىىىىنا ەبساەىظىىىىتبَُى  بۇيھۇر َەتهىىىىىس 
گېش تهىز ىنە د ُىىٌ   « ٍېڭىي ھبٍىبد  » ۋە « ئۇٍغۇر ئىبۋاسى »گېش تهىز ن ٍ 

 ەىهغبٌ. ۋە ئىجتىًبئىٌ يەطىهىهەر ھەەقىنە َۇرغۇٌ يبەبنە ٍېش   ئېالٌ

دى ئەرەثىظىىتبٌ راد ئوطىىىُى  ئۇٍغىىۇر ٍىهىىىن ٍ ثىىىزى طىىەئۇ - 3110
 ثەنۈيىنە ثەنۈو ثبػهىقي ثونۇپ ئىؼهەپ كەنًەكتە.

 لبرىطي-ِۇھەِّەد ٍۈسۈپٕىڭ پىىىر

يۇھەيًەد ٍۈطىۈپ د ُىىٌ بەھەتىتە ئوتتۇراھىبنهىقُي ئبطىبص ەىهغىبٌ       
ەبراػىىقب ئىىىگە ثونىىۇپ  راد كىىبنهىقتىٍ ۋە چەكهىىىس يۇھىىىت -ئىهغىىبر پىكىىىز

 ۇر.تەطىز ن ٍ ئەنگەتتە ٍىزاەت

 31تىُىًظىش ئىىشد ُىغ ر ھىغىب ئىىگە يىۇھەيًەد ٍۈطىۈپ ھىبس زغىچە       
پبرچىىىن ٍ ئىىبرتۇ  ئەطىىەر ٍبسغبَُىىى  طىىىزتىنا  ئەرەة تىهىىىن ٍ ئۇٍغىىۇر   

پبرچىن ٍ ئبرتۇ  كىتىبة تەربىىًە ەىهغىبٌ ھەيىنە ھەر ەبٍظىي       01تىهىغب 
پبرچىىن ٍ كىەپزەم يبەىبنە ئىېالٌ ەىهغىبٌ. ھىبس زغىچە        011تور ثەتهىز نە 

  ئەطىىەرنىزى ۋەتەٌ ئىچىىي ۋە طىىىزتىن كي ئۇٍغۇرالرَىىى  ەىىىشغىٍ  ئۇَىىى
 ئبنقىؼىغب ئېز ؼى  كەنًەكتە.

 ِۇھەِّەد ٍۈسۈپٕىڭ ٔەضر لىٍىٕىپ ثوٌغبْ ئەسەرٌىرى:

ىىى ٍىهىىي   0996ثىز ُچىىي َەػىىزى  « ئىظىىالين كي ئىىبئىهە تىىۈسشيي . »0
-3101ىى ٍىهىي ئىظىتبَجۇننا  ئىۈچىُچي َەػىزى      3113ئىككىُچي َەػىزى  

 ۇتتب َەػز ەىهىُغبٌ.ٍىهي ثەٍز
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ىىى ٍىهىىي غئۇٍغىىۇر  0997ثىز ُچىىي َەػىىزى  « ئىظىىالو ئەەىىىن هىزى .» 3
ىى ٍىهىي ەەػىقەردە     0998طىالۋٍبٌ ٍېش قىنا( ئبنًۇتىنا  ئىككىُچي َەػزى 

ىىى ٍىهىىي ەىىبسا  تىهىىىنا ئبنًۇتىىب  تىىەتىُچي َەػىىزى 3112ئىىۈچىُچي َەػىىزى 
ۇر ٍىهىىىي غئۇٍغىىى-3115ىىىى ٍىهىىىي ئىظىىىتبَجۇننا  ثەػىىىىُچي َەػىىىزى  3114

ٍىهىي ەىبسا  تىهىىنا    -3116طىالۋٍبٌ ٍېش قىنا( ئبنًۇتىنا  ئبنتىُچي َەػزى 
 -3118ئبنًۇتىىىىنا  ٍەتتىُچىىىي  طىىىەككىش ُچي ۋە توەقىىىۇس ُچي َەػىىىهىزى 

ئبرەىىىن ٍ غئۇٍغىىۇر طىىىالۋٍبٌ -ٍىههىىىزى ئبنًۇتىىىنا ئبرەىىب-3101ۋە  -3119
 .ٍېش قىنا( َەػز ەىهىُغبٌ

ىىى 0998ثىز ُچىىي َەػىىزى « َبيىىبس ۋە ئۇَىىى  ەبئىنەىىى تەرتىئهىىىزى . »3
ٍىهىىي غئۇٍغىىۇر طىىىالۋ َبٌ ۋە ئەرەة  ٍېش قهىز ىىنا( ئبنًۇتىىىنا  ئىككىُچىىي   

ٍىهىىىي  -3118ٍىهىىىي ئىظىىىتبَجۇننا  ئىىىۈچىُچي َەػىىىزى   -3117َەػىىىزى 
 ٍىهي ثەٍزۇتتب َەػز ەىهىُغبٌ.-3103تەتىُچي َەػزى 

ىىىى  ٍىهىىىي   0998ثىز ُچىىىي َەػىىىزى  « َبيىىىبس ھەەقىىىىنە طىىىبۋاد  . »4
ٍىهىىىي  -3118ٍىهىىىي  ئىىىۈچىُچي َەػىىىزى   -3116 ئىككىُچىىىي َەػىىىزى 

ٍىهىىي غئۇٍغىىۇر -3101ٍىهىىي  ثەػىىىُچي َەػىىزى -3119تىىەتىُچي َەػىىزى 
ٍىهىي  -3102  ئبنتىُچي َەػىزى رۇص تىهىىنا   طىالۋٍبٌ ٍېش قىنا( ئبنًۇتىنا

 ثېظىهغبٌ. ئبنًۇتىنا

ىىىى ٍىهىىىي 0999ثىز ُچىىىي َەػىىىزى « ر سا ۋە ئۇَىىىى  ئەھكىىىبيهىزى.»5
ٍىهىىىي ئىككىُچىىىي  -3114 قهىز ىىىنا ئبنًۇتىىىىنا   ئەرەة ۋە طىىىىالۋ َبٌ ٍېش

 َەػزى ئىظتبَجۇننا ثېظىهغبٌ.

ٍېڭىىي ھبٍىىبد ۋە ئۇٍغىىۇر   « غ د ُىًىشَىىى  طىىبپهىقىُي ەوغىىناٍهي  .» 6
ئبۋاسى گېش تهىز ىنە ئىېالٌ ەىهىُغىبٌ يبەبنىهىز ُىى  تىوپهىًي(  ثىز ُچىي       

ٍىهىي ئىظىتبَجۇننا َەػىز    -3115ٍىهىي  ئىككىُچىي َەػىزى    -0999َەػزى 



 4 ٍّىس؟ەٌەرثىَەٍىرىّىسٔي لبٔذاق تپەرزۀت

 بٌ.ەىهىُغ

ىى ٍىهىي ئىظىتبَجۇننا َەػىز     3112ثىز ُچي َەػىزى  « ساكبد كىتبثي.» 7
 ەىهىُغبٌ.

ٍىهىىي -3114ثىز ُچىىي َەػىىزى  « دۇئىىب ۋە ئۇَىىى  پەس هەتهىىىزى  . »8
 ئىظتبَجۇننا َەػز ەىهىُغبٌ.

9«. ٌ ىىى ٍىهىىي  ئىككىُچىىي  3115ثىز ُچىىي َەػىىزى  « ئىالھىىىٌ ەورغىىب
، َجۇنناٍىهىىىي ئىظىىىتب -3101ٍىهىىىي  ئىىىۈچىُچي َەػىىىزى   -3116َەػىىىزى 

 ٍىهي ثەٍزۇتتب َەػز ەىهىُغبٌ.-3103تەتىُچي َەػزى 

ى ٍىهىىي ئىظىىتبَجۇننا َەػىىز       3114« غەرة يەدەَىَىتىىي ۋە ثىىىش .» 01
 ەىهىُغبٌ.

ٍىهىىي  - 3115ثىز ُچىىي َەػىىزى  « ھەن ۋە ئىىەيزە ەونالًَىظىىي . » 00
 ٍىهىىي ر َىىبد  ئىىۈچىُچي َەػىىزى -3117ئىظىىتبَجۇننا  ئىككىُچىىي َەػىىزى 

ۇر طىىىالۋٍبٌ ٍېش قىىىنا( ئبنًۇتىىىنا  تىىەتىُچي َەػىىزى   ٍىهىىي غئۇٍغىى -9119
 ٍىهي  يەككىنە َەػز ەىهىُغبٌ.-3100

ثىز ُچىىي َەػىىزى « ئىظىىالين كي ھىىبراو ۋە چەكهەَىىگەٌ ئىؼىىالر. » 03
ٍىهىىي ئۇٍغىىۇر ئەرەة ٍېش قىىىنا ئىظىىتبَجۇننا  ئىككىُچىىي َەػىىزى      -3119
 ٍىهي غطىالۋٍبٌ ٍېش قىنا( ئبنًۇتىنا َەػز ەىهىُغبٌ. -3101

كىتبثُىىىىى   6« ثەع پەرس ۋە ئىظىىىىالين كي ئىىىىبئىهە تىىىىۈسشيي  . »02
 ٍىهي ثەٍزۇتتب َەػز ەىهىُغبٌ.-3119توپهىًي ثونۇپ  

-3119ثىز ُچىىي َەػىىزى  « ئەطىىًۈرنەر ئۈچىىۈٌ د ُىىىٌ طىىبۋاد  . »04
ٍىهىىىي ثەٍزۇتتىىىب ەىىىبتتىق يۇەىىىبۋ هىق ەىهىىىى  ثېظىىىىهغبٌ. ەىظىىىقبرتىهغبٌ 

ٍزۇتتىب ۋە ئىظىتبَجۇننا    ٍىهىي ثە -3103ئىككىُچي ۋە ئىۈچىُچي َەػىزنىزى   
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ٍىهىىي غئۇٍغىىۇر طىىىالۋٍبٌ ٍېش قىىىنا( ئبنًۇتىىىنا    -3102تىىەتىُچي َەػىىزى  
 ٍىهي يەككىنە َەػز ەىهىُغبٌ.-3102ثەػىُچي َەػزى

ٍىهىىي ثەٍزۇتتىىب -3119« طىىوئبنغب بىىبۋاة(0611د ىىٍ ۋە ھبٍىىبد غ. » 05
طىىوئبنغب 3111د ىىٍ ۋە ھبٍىىبدغ»َەػىىز ەىهىُغىىبٌ. كېَىىىُچە تونۇەهىُىىى    

ٍىهىىىي  -3101دېىىىگەٌ ئىظىىىىى ثىىىىهەٌ ئىككىُچىىىي َەػىىىزى   (« بىىىبۋاة
ٍىهىىي ثەٍزۇتتىىب  ئىىۈچىُچي َەػىىز ُى  ئۇٍغىىۇر   -3100ئىىۈچىُچي َەػىىزى 

  تىىىەتىُچي ٍىهىىىي ئبنًۇتىىىىنا -3102طىىىىالۋٍبٌ ٍېش قىىىىن كي َۇط ىظىىىي  
  ئىىىىبنتىُچي َەػىىىىزى ٍەَە طىىىىىالۋٍبٌ  ٍىهىىىىي ثەٍزۇتتىىىىب-3102َەػىىىىزى

 َەػز ەىهىُغبٌ. ىناٍىهي ئبنًۇت-3102ٍېش قىن كي ئۇٍغۇر تىهىنا 

  ٍىهىىىي ثەٍزۇتتىىىب-3101ثىز ُچىىىي َەػىىىزى «ئىظىىىالو ئەخالەىىىي. »06
ئىىىۈچىُچي َەػىىىز ُى    ٍىهىىىي ٍەَە ثەٍزۇتتىىىب-3102ئىككىُچىىىي َەػىىىزى

َەػىىز   ٍىهىىي ئبنًۇتىىىنا -3102ئۇٍغىىۇر طىىىالۋٍبٌ ٍېش قىىىن كي َۇط ىظىىي  
 ەىهىُغبٌ.

 «ثەدەل ھەن تىجبر تىُىىى  ھىىبرايهىقي ھەەقىىىنە ئوچىىۇ  طىىەس    . »07
ٍىهىي  -3102ئىككىُچىي َەػىزى     ٍىهىي ثەٍزۇتتىب  -3103 ثىز ُچي َەػىزى 

 َەػز ەىهىُغبٌ.يەككىنە 

 «.پەرسەَتهىز ًىشَي ەبَنا  تەرثىَەنەًٍىش؟» . 08

 ٔەضر لىٍىٕىص ئبٌذىذا تۇرىۋاتمبْ ئەسەرٌىرى:

 «.ەۇرئبٌ ئوەۇع ەبئىن هىزى.»0

 غػېئىزالر توپهىًي(.« غۇرثەتتىكي ٍبػهىق. »3

 ػېئىزالر توپهىًي(.«غىٍۈرەم طىز.»2



 6 ٍّىس؟ەٌەرثىَەٍىرىّىسٔي لبٔذاق تپەرزۀت

 «.يبَب ثۇ ئىظالو . » 4

 «.ەۇرئبٌ كەر ى ثىشَى  َىجبد ٍونىًىش.»5

يبەىىىىبنىالر «غپەٍغەيجىز ًىشَىىىىى  ئۇنىىىىۇن يبەىىىىبيىُي ەوغىىىىناٍهي  .» 6
 توپهىًي(.

 ئەرەة تىٍىذىٓ ئۇٍغۇر تىٍىغب تەرجىّە لىٍغبْ ئەسەرٌىرى:

يەھًىىۇد  ر ػىىەٌ تەپظىىىز(. ئىىبپتورى: د كتىىور    «غ التفســا الوا ــ .»0

 ھىجبسى.

ەۇرئبَن كي د ىُالر(. ئىبپتورى: د كتىور يەھًىۇد     «غاألديان يف القـرنن. »9

 ػەر ف.

ھەەىقەتُىىى  ئېالَىىي(. ئىىبپتورى: ئەنىىاليە  «غخمتصــر كتــاه إ هــار ا ــ .»3

 رەھًەتۇنال ھىُنى.

تەۋھىن كىتبثي(. ئبپتورى: يىۇھەيًەد ئىجُىي طىبنىھ    «غكتاه التوحيد.»4

 ئەنفوساٌ.

غتىىىىىىوغزا ئەەىىىىىىىنە(. ئىىىىىىبپتورى: طىىىىىىەئۇدى « صــــــ ي ةالعقيـــــدة ال.»5

 ئەرەثىظتبَىُى  طبثىق يۇپتىظي ئەناليە ئىجُي ثبس.

ئىًىىىبٌ ئبطبطىىىهىز ُى  ػىىىەرھي(. ئىىىبپتورى «غ شـــرص أ ـــول اإل ـــان. »6

 يۇھەيًەد طبنىھ ئەل يۇطەًٍىٍ.

ئەھهىىي طىىۈَُىهەرَى  ٍىىوني(. ئىىبپتورى: «غمـنه  اهـا الســنة واةماعـة .»7

 جُي ئبثنۇنگەھھبة.ئەناليە يۇھەيًەد ئى
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خز ظىىىىىتىئبٌ د ُىُىىىىىى  ئەطىىىىىهي ۋە «غالنصـــــرانية يف األ ـــــا والواقـــــ .»8

 ثۈگۈَي(. ئبپتورى: ئەناليە يۇھەيًەد ئبثنۇنال طەھىى.

پەٍغەيىىىجەر ئەنەٍھىظظىىىباليُى  َبيىىىبس ئوەىىىۇع  «غ ـــفة  ـــالة النـــي. »9

 كەٍئىَىتي(. ئبپتورى: يۇھەيًەد ئىجُي َبطىزۇدد ٍ ئەنجبَي.

ئەنىىىاليە ئبثىىىنۇراھًبٌ َبطىىىىز ئەل    « ملفيـــة لل يـــاة الطبيـــةالوســـااا ا. »01

 طەئنى.

يۇطىىىۇنًبَالرغب يىىىۇھىى تەنىًىىىبتالر(.   «غالـــدروس املهمـــة لعامـــة األمـــة. »00

 ئبپتورى: ئىجُي ثبس.

طىىىەۋەثي(.  22َبيىىىبسدا خۇػىىىۇَى  «غســـببا للعشـــوع يف الصـــالة33. »09

 ئبپتورى: يۇھەيًەد طبنىھ ئەل يۇَەبجىن.
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 ِۇوبپبتي-تەرثىَۀىڭ ئەھّىَىتي ۋە ئەجىر

 ثبٌىٍىرىّىس ثىسٔىڭ ثبٍٍىمىّىسدۇر

ثىىىىىبنىهىز ًىش ھبٍىىىىىبتتىكي ئەڭ ەىًًەتهىىىىىىس ثىىىىىبٍهىقىًىش ثونىىىىىۇپ    
ئەيەنىَەتىىتە ئىىۇالر ئىىبنالھ تبئبالَىىى  ثىىىشگە ئبتىىب ەىهغىىبٌ َېًىتىىي ھەو        

  ػىىىبدنىقي  ئبيبَىتىىىىنۇر. ثىىىبنىالر كەس ًىشَىىىى  َىىىۇرى  كە هىًىشَىىىى    
َىؼىىبَىًىشَي داۋاو ەىهىىنۇرغۇچي -ھبٍبتىًىشَىىى  س ُُىتىىي ۋە ثىشَىىى  َىىبو 
طىبئبد تي ئۈچىۈٌ َۇرغۇَهىغىبٌ    -َەطهىًىشدۇر. ثىش ثبنىهىز ًىشَى  ثەخىت 

يىىىۇيكىٍ ئەيەطىىىهەرَي ر ٍبپقىىىب چىقىزاالًٍىىىىش  خەتەرنەرگە ئىىىەس ًىشَي     
رَىىىى  ئبتىىىبالًٍىش  ئۇالرَىىىى  خۇػىىىبنهىقي ثىىىىهەٌ خۇػىىىبل ثىىىونىًىش  ئۇال

خبپىهىقي ثىهەٌ غەيكىىٍ ثىونىًىش  ئىۇالر ثىشَىى  بېُىًىىش ۋە ھبٍىبتتىكي       
 ھەيًە ثبٍهىقىًىش.  

كىچىكىىىىىنە ٍبخؼىىىىي تەرثىىىىىَەنەپ  ئىًىىىىبٌ ۋە ئەخىىىىال  ثىىىىىهەٌ      
ٍېتىؼىىتۈرگەٌ ثىىبنىهىز ًىش ثىىىش ٍبػىىبَغبٌ ۋاەتىًىىىشدا ثىىىشگە ئەطىىقبتىنۇ.    

يەرتىىىگ هەرَي ٍبخؼىىي ثىىبنىالر ثىشَىىى  ئىىبنالھ تبئبالَىىى  َەس ز ىىنە ئىىبنىٌ   
ەبس ُىؼىىىًىشَى  كبپبنىتىىىنۇر.پەٍغەيجەر ئەنەٍھىظظىىبالو ثىىىز ھەد ظىىتە:     

ەبَىىناەال ثىىىز ئىىەٍگە ثىىىزەر ثىىبال تۇغۇنىىىن كەٌ  ئىىۇ ئەٍُىىى  ئىشس تىىي        »
ثىىبنىهىق ئىىەً ثىىبسار  ثبنىظىىىش ئىىەً     »دېگەٌ.خەنقىًىشد ًىىۇ  (1)«ئبػىىىنۇ

 دەٍن غبٌ ھېكًەد ثبر.« يبسار

ئبَىالرَىىىىىى  ەەنىىىىىجىگە -ئبتىىىىىبثىىىىىبال طەٍگۈطىىىىىي ئىىىىىبنالھ تبئىىىىىبال  
ئورۇَالػتۇرۇۋەتكەٌ تەثىئىٌ طىەٍگۈ ثونىۇپ  ئىُظىبَالرال ئەيەص  ثەنكىي     

                                                 
توو   -7ى  غيۇئجەيۇل ئەۋطەد( َبيهىق ئەطىز ُ« انًعجى اال طط»(تەثەراَي 1غ 

 -6غػۇئەثۇل ئىًبٌ( َبيهىق ئەطىز ُى  « ػعت اإلًٍبٌ»ثەٍھەەي  ثېتىنە؛ -344
 ثېتىنە ر گاٍەد ەىهغبٌ ھەد ض. -418توو  
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-ھەر ەبَىىىنا  ثىىىىز بىىىبَهىق ئىىىەس ثبنىظىىىىُي طىىىەٍىنۇ ۋە ئۇَىىىى  ثەخىىىت
 طبئبد تي ئۈچۈٌ ثبرنىقىُي ەۇرثبٌ ەىهىنۇ.  

 ھەِّىال ئبدەَ پەرزۀت وۆرۈضٕي ئبرزۇ لىٍىذۇ

و ئەس ُىىى  پۇػىىتىن ٍ پەرسەَتهىىىزى   دۇََىىبدا ھەر ەبَىىنا  ثىىىز ئىىبدە   
ثونۇػىىىُي ۋە ئۇالرَىىى  خۇػىىبنهىقي ثىىىهەٌ خۇػىىبل ثونىىۇپ  ئىىۇالر ثىىىهەٌ 
طىىبئبدەتكە تونىىۇپ ھبٍىىبد كەچۈرشػىىُي ئبريىىبٌ ەىهىىىنۇ. ئەيًىىب ەەنىىت        
ر ؼتىظىىي ئىىبنالھ تبئبالغىىب ثبغالَغىىبٌ  ئىًىىبَهىق ۋە ئىُظىىبثهىق پەرسەَىىت     

ۇرئىىىبٌ  كەر ًىىىنە  هەرگە خىىىبص خىظىىىهەتتۇر. ە يىىىۇئًىُتەنەپ ەىهىىىىغ 
َىىىىىىىۇھ  ئىجىىىىىىىزاھىى  ٍىىىىىىىبەۇپ  سەكەر َىىىىىىىب    —پەٍغەيجەرنەرَىىىىىىىى  
پەرسەَىىىىت كەرشػىىىىكە ثونغىىىىبٌ ئىؼىىىىتىَبەي ۋە  —ئەنەٍھىظظىىىىباليالرَى 

 پەرسەَت تىهەپ ەىهغبٌ دۇئبنىزى ثبٍبٌ ەىهىُغبٌ.  

  ََرهِّ َهْب ِل ِمَن الصَّاِ ُِي ٍەَي      ٍ رەثىجىى  يب ىب ٍبخؼىي پەرسەَىتهەرد

ئبتب ەىهغىٍ
(1غ

 

  ــُر الْـَوارِِثَُي يـْ َْ سەكەر َىىب ٍەَىىي َوزََكرِيَـّا ِإْذ نَــاَدى َربَّــُب َرهِّ اَل تَـَذْرِر فـَــْرًدا َوأَنْــَ  

رەثجىى يېُي غثبنىظىىش( ٍىبنغۇس ەىوًٍىغىٍ  طىەٌ ئەڭ     »ئەس ۋاەتىنا رەثجىگە 

 (2غ دەپ ئىهتىجب ەىهنى«ٍبخؼي ۋار ظظەٌ

لَنَـــا ِمـــْن أَْزَواِجنَـــا َوُذرِّيَّاتِنَـــا قـُـــرََّة أَْعـــُُيٍ َواْجَعْلنَـــا لِْلُمتَِّقـــَُي  َوالَّـــِذيَن يـَُقولُـــوَن َربَـّنَـــا َهـــبْ  (
ئىىي رەثجىًىىىش  ثىىىشگە ئبٍىىبنهىز ًىش ۋە ئەۋالدنىز ًىىىش   »ئىىۇالر: (ٍەَىىي )ِإَماًمــا

ئىىىبرەىهىق ػىىىبدنىق ثېغىؼهىؼىىىىڭُي تىهەًٍىىىىش  ثىشَىىىي تەەگادارالرَىىىى    

                                                 
 .ئبٍەد -011طبففبد   طۈرە -27(1) 

  ئبٍەد. -89ۈرە ئەَجىَب ط-30(2غ
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 (1غ دەٍنۇ« گاطي ەىهغىٍپېؼ

  ِمــْن لَــُدْنَك َولِي ــا َهــْب ِل ٍەَىىي پەسنىڭىىن ٍ يب ىىب ٍبخؼىىي ثىىىز پەرسەَىىت

 (2غ ئبتب ەىهغىٍ

  ِيــُ  الـــد َعاء  ُهَنالِــَك َدَعــا زََكرِيَـّـا َربَّـــُب قَــاَل َرهِّ َهــْب ِل ِمـــْن لَــُدْنَك ُذرِّيَـّـًة طَيِّبَـــًة ِإنَـّـَك  َِ

دەرگبھىڭىن ٍ  ئي رەثىجىى  يب ىب ئىەس    »سەكەر َب رەثجىگە دۇئب ەىهى : يەنى 
      ٌ « ثىز ٍبخؼي پەرسەَىت ئبتىب ەىهغىىٍ  ھەەىىقەتەٌ دۇئىبَي ئب هىغۇچىظىە

  (3)دېنى

ٍىىىۇەىز قي پەٍغەيجەرنەرَىىىى  دۇئىىىبنىز ُي يىىىۇالھىشە ەىهغىُىًىىىىشدا      
ئۇالرَىىىى  پەەەد پەرسەَىىىتال تەنەپ ەىهًبطىىىتىٍ  ثەنكىىىي ەەنجىىىي ئىىىبنالھ   

 ئوچۇ  كەر ًىش.تبئبالغب تۇتبػقبٌ  ٍبخؼي پەرسەَت تەنەپ ەىهغبَهىقىُي 

دېىىىًەم  پەرسەَىىىت كەرشػىىىتىٍ يەەظىىىەد ئەس ًىشَىىىى  تەثىئىىىىٌ       
ئبَىظىىُي ئىككىىال   -ئبرسۇطىُي ەبَنۇرۇػال ئەيەص  ثەنكي ئىەس ُي ۋە ئبتىب  

 ئبنەينە ثەختهىس ەىالالٍن غبٌ ٍبخؼي پەرسەَت كەرشػتۇر.  

 ثبٌىٍىرىّىس ئىسالَ ئۈِّىتىٕىڭ وېٍەچىىىذۇر

ىىىز ئەەىههىىىس كىؼىىي يۇطىىۇنًبَالرَى  ھىىبس زەي سايبَىىنا  ھەرەبَىىنا  ث
ثېؼىىىغب كېهىگاتقىىبٌ ئېغىىىز كىىۈَهەرَي ئوٍهىغىُىىىنا  ئەسنىز ُىىى  ثبػىىقىالر  
تەر ئىىىىن ٍ خورنىُىگاتقىىىبَهىقىُي كەرگىُىىىىنە  ئەس ُىىىى  يۇطىىىۇنًبَهىق    
ئوثزاس غىىىب الٍىىىىق ھىىىېچ ئىىىىغ ەىالنًىغبَهىقىىىىن ٍ ئېچىُىىىىنۇ ۋە ئىظىىىالو 

                                                 
 ئبٍەد. -74طۈرە فۇرەبٌ  -35( 1غ
 ئبٍەد. -5طۈرە يەرٍەو   -09( 2غ
 ئبٍەد. -28رە ئبل ئىًزاٌ طۈ -2( 3غ
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ٍىىن غبَهىقي ھەەقىىىنە چو قىىۇر  ئۈچىىۈٌ  يۇطىىۇنًبَالر ئۈچىىۈٌ َىىېًە ەىالال 
ئوٍغىىب چەكىىىنۇ. ئەيًىىب ئوثىىناَزا   ئىىوٍالَغىُىًىشدا  ئىظىىالو ئۈچىىۈٌ ۋە      
يۇطىىىىۇنًبَالر ئۈچىىىىۈٌ كبتتىىىىب خىشيەتهەرَىىىىي ەىهىىىىىغ ەىىىىونىًىشد ٍ      
كېهىن غبَهىقىُي ثىهىًىش  ئۇ ثونظىًۇ ثىبنىهىز ًىشَي ئىًىبٌ ۋە ئەخالەهىىق    

ًٍىىش  چىۈَكي ئىبنالھ تبئىبال     ەىهى   تەرثىَەنەػتۇر. ثۇَي  ھەيًىًىىش ەىالال 
 ھېچكىًُي تبەىتي ٍەتًەٍن غبٌ ئىؼقب ثۇٍزۇغبٌ ئەيەص.

 ثبٌىالر ئبٌالھ تبئبالٔىڭ ئبِبٔىتىذۇر

ئبَىالرغىىىب ئىىىبنالھ تبئىىىبال تەر ئىىىىن ٍ تبپؼىىىۇرۇنغبٌ ھەو -ثىىىبنىالر ئبتىىىب
ئىىبَىالر ەىَىىبيەد كىىۈَي -ػىىەرەپهىس  ھەو خەتەرنىىىس ثىىىز ئبيىىبَەتتۇر. ئبتىىب

  ئبنن نا ثىۇ ئبيبَەتهەرَىى  يەطىئۇنىَىتىن ٍ ببۋاثكبرنىققىب     ئبنالھ تبئبالَى
تبرتىهىىىىنۇ. ػىىىۇ ب ئىىىبنالھ تبئىىىبال ەۇرئىىىبٌ كەر ًىىىنە يۇطىىىۇنًبَالرَي ثىىىۇ  

يَـا أَيـ َهـا الَـِّذيَن َنَمنُـوا قُـوا أَنـُْفَسـُكْم َوأَْهلِـيُكْم نَـاًرا  ببۋاثكبرنىقتىٍ ئبگبھالَنۇرۇپ:
ئىي ئىًىبٌ ئېَتقىبَالر     ٍەَىي َليـَْها َماَلِاَكٌة ِغاَلٌظ ِشَداٌد َوقُوُدَها النَّاُس َوا َِْجاَرُة عَ 

ئىُظىبٌ ۋە تىبع ثونىىن غبٌ     ٍېقىهغۇطىي  چبەىب الرَي  -ئەسش الرَي ۋە ثىبال 
   ٍ  رەھىى ەىهًبٍن غبٌ ەبتتىق ەول پەر ؼتىهەر يىۇئەككەل ثونغىبٌ د ساخىتى

طبەال الر
 دېگەٌ.( 1غ

اخ ئبساثىىىىىىن ٍ چىىىىىبەىهىز ُي د س-ئۇالرَىىىىىى  ئىىىىىەسنىز ُي ۋە ثىىىىىبال 
ثىىىز چبر ظىىي  گەد ُىىىن كي پەرسەَىىت ھەەهىز ُىىي  -طبەهىؼىىىُى  ثىىىزد ٍ

تونىىىۇ  ئىىىبدا ەىهىىىىغ ٍونىىىىنا  ثبنىالرغىىىب كىچىكىىىىن ٍ ثبػىىىالپال ئىًىىىبٌ   
يەر ىىىئەد -ٍبيىىىبَُي ثىهىىىنشرشپ  ئىهىىىىى -ئىظىىىاليُي ئەگىتىىىى   ٍبخؼىىىي 

ئىىىبَىالر -ئەگىتىىىى  ثىىىۇ ئبيىىىبَەتُي ئىىىبدا ەىهىؼىىىىن ٍ ئىجىىىبرەتتۇر. ئبتىىىب   

                                                 
 ئبٍەد. -6طۈرە تەھز ى  -66( 1غ



 ثىرىٕچي ثبة: تەرثىَە ھەلمىذە ئوِۇِىٌ ثبٍبْ  3

 

قىالرَي ئىىبنالھ تبئىىبال ثۇٍزۇغىىبٌ ثىىوٍىچە ئىىبدا ەىهغبَىىن ٍ كېىىَىٍ     ٍىىۇەىز 
ئۇالرَىىى  يەطىىئۇنىَىتي تۈگەٍىىنۇ. كېَىُكىىي ئىؼىىالرغب ثىىبنىالر ئىىەسنىزى     

 ببۋاثكبر ثونىنۇ.  

ئىبنالھ تبئىىبال ثىۇ ئىىبٍەد ئىبرەىهىق ثىشَىىي ئىەس ًىشَىال د ساخ ئبساثىىىن ٍ     
اثىىىن ٍ طبەالػىىقب  طبەهىُىؼىىقب ئەيەص  ثەنكىىي ثىىبنىهىز ًىشَىًۇ د ساخ ئبس  

 ثۇٍزۇٍنۇ.  

ھەرەبَىىنا  ثىىبال ئىظىىالو  »پەٍغەيىىجەر ئەنەٍھىظظىىبالو يۇَىىنا  دەٍىىنۇ:  
ئبَىظىىىي ٍەھىىىۇد ٌ ەىهىىىىنۇ  ٍىىىبكي  -فىتىىىز تىگە تۇغۇنىىىىنۇ  ئىىىۇَي ئبتىىىب 

 .(1غ«خىز ظتىئبٌ ەىهىنۇ  ٍبكي يەبۇطىٌ ەىهىنۇ

ئىىىبَىالر ثبنىالرَىىىى  ەبَىىىنا  ٍېتىؼىىىى   چىقىؼىىىىغب    -دېىىىًەم  ئبتىىىب 
ئۇالر ثىبنىهىز ُي ئىظىالو َىۇرى ئبطىتىنا  ٍبخؼىي تەرثىىَەنەپ        يەطئۇننۇر.

چىققىىىبٌ ثونظىىىب  ئۇَىىىى  يۇكبپىىىبتىُي ئىىىبۋۋال يۇػىىىۇ دۇََىىىبدا  ئبَىىىن ٍ   
ھەۋەطىىهىز گە -ئىىبخىزەتتە چوەىىۇو كەر ىىنۇ. ئەگەر ثىىبنىهىز ُي ئىىەس ھىىبۋاٍي 

ەوٍۇپ ثېز ى   ئىبنالھ تبئبالَىى  كەرطەتًىظىي ثىوٍىچە ٍېتىهىنشرەنًىگەٌ       
ببساطىىُي ئىبۋۋال ثىۇ دۇََىبدا  ئبَىن ٍ ئىبخىزەتتە تبرتىىنۇ.        ثونظب  ئۇَىى   

ئىبَىالرَي تۈرنىۈم ثبالالرغىب دۇچىبر ەىهىىنۇ       -ٍبيبٌ ثبنىُىى  پىبالكىتي ئبتىب   
ەىَىبيەد كۈَىىن ًۇ ئىۇالرَي خىىبتىزبەو ەىهًبٍىنۇ. ئبيىبَەتُي ساٍە ەىهغىىبٌ      
كىؼىىي ەبَىىنا  ببۋاثكبرنىققىىب تبرتىهظىىب  ثبنىهىز ُىىى  كېهەچىكىُىىي ساٍە      

ئىىىىبَىالريۇ ئۇَىڭىىىىن ٍ ئېغىىىىىزرا  ببۋاثكبرنىققىىىىب    -ىىىىىگەتكەٌ ئبتىىىىب ەىه
 .(2غتبرتىهىنۇ

                                                 
 ثۇخبرى ر گاٍىتي. (1غ
 َبيهىق ئەطىز ن ٍ.«ئىظالين كي ئبئىهە تۈسشيي»( پېقىزَى 2غ
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ئبَىغىىب -ثىىبال ئبتىىب»ئىًىىبو ئەثىىۇل ھبيىىىن ئەل غەسسانىىي يۇَىىنا  دېىىگەٌ: 
ئبيبَەتتۇر. ئىۇ ٍېڭىي تۇغۇنغبَىنا  ئۇَىى  ەەنجىي ھېچُېًىُىى  تەطىىز گە        
ئۇچز ًىغىىىبٌ طىىىبپ گىىىەھەرگە ئوخؼىىىبٍنۇ. ثىىىۇ يەسگىهىىىنە ئىىىۇ كىىىەس گە  

بٌ ٍىىىبكي تەطىىىىز ەىهغىىىبٌ ھەر ەبَىىىنا  َەرطىىىىُى  ەىَىىىبپىتىُي  چېهىققىىى
سېھُىىىنە ەبننۇر ىىنۇ. يبٍىىىم ەىهىُىىىن غبٌ ھەر ەبَىىنا  َەرطىىىگە د هىىي      
يبٍىىىم ثونىىىنۇ. َىىېًىگە ئەگىتىهظىىە ػىىۇَىڭغب ئبدەتهىُىىى  چىىوڭ ثونىىىنۇ.   
ٍبخؼىهىققب ئەگىتىهظە ٍبخؼىهىق ئۈطتىنە چىوڭ ثونىىنۇ. ثۇَىى  طىەۋەثي     

ئىككىىي ئبنەيىىنە ٍبخؼىىىهىققب ئېز ؼىىىنۇ. َىىبۋادا  ئىىۇ   ئبَىظىىي -ثىىىهەٌ ئبتىىب
ٍبيىىبَهىق ئۈطىىتىگە كەَنشرشنظىىە  ئۇَىىى  تەرثىَەطىىىگە طىىەل ەبرانظىىب  ئىىۇ  
ٍبيبٌ تەثىئەتهىس ئبدەو ثونىۇپ چىقىىنۇ.  ثۇَىڭغىب ئىۇَي تەرثىىَەنىگەَهەر      
ببۋاثكبر ثونىىنۇ. ثىبال تەرثىىَەنەع خىۇددى ثبغگەَُىى  ئىؼىىغب ئوخؼىبپ        

چېچەكهەرَى  طبغالو ئەطىۈپ ٍېتىهىؼىي ئۈچىۈٌ    -ۈلكېتىنۇ. ثبغن كي گ
چېچەكهەرَىىىى  ئبر ظىىىىنا ئىىىۈَگەٌ ٍىىىبۋا ئىىىوتالرَي ۋە    -ثىىىبغگەٌ گىىىۈل 

 .(1غ«تىكەَهەرَي ٍۇنۇپ ئېهىگېتىنۇ

 تەرثىَە لىَىٓ ۋە ضەرەپٍىه ِەججۇرىَەتتۇر

تەرثىىىىَە ئىىىبدەو ثبنىهىز غىىىب خبطىىىتۇر. چىىىۈَكي ثبػىىىقب ببَهىقالرَىىىى   
ثبػىتب ٍىبر تىهغىُي ثىوٍىچە داۋاو ەىهىىنۇ      خبراكتېزى ئبخىزغىچە خىۇددى  

ئىىىنراكهىق ەىهىىى   -ەىهىىچە ئەسگەريەٍىىنۇ. ئەيًىىب ئىىبدەو ثبنىظىىي ئەەىىىم    
ٍبر تىهغىىىبَهىقتىٍ  ئىىىۇ تەرثىَەَىىىي ەوثىىىۇل ەىهىىىىنۇ  تەرثىىىىَە ثىىىىهەٌ       

 ئەسگىز نۇ. ػۇ طەۋەثتىٍ ئىُظبٌ تەرثىَەگە ھەيىؼە يوھتببنۇر.

                                                 
غئىھَبئۇ ئۇنۇيىن د ٍ( « إحَبء عهوو اننٍٍ»( ئىًبو ئەثۇل ھبيىن ئەل  غەسسانىُى 1غ

 َبيهىق ئەطىز ن ٍ.
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ثىىىبنىالرَي ئىظىىىالو  ثەس ىىىهەر دېَىؼىىىي يىىىۇيكىٍ  ھىىىبس زەي سايبَىىىنا    
كەرطەتًىظىىىي ثىىىوٍىچە تەرثىىىىَەنەپ چىقىىىىغ ەىىىىَىٍ ئىىىىغ. چىىىۈَكي    

كىؼىهەرگە ثىىز سايىبٌ كېهىىنۇكي  ئىۇالرد ٍ     » پەٍغەيجەر ئەنەٍھىظظبالو: 
د ُىىىنا چىىى  تۇرغىىبَالر خىىۇددى چىىوغُي تۇتىىۇپ تۇرغبَىىنەم تەطىىهىكتە    

 دېگەٌ. يبَب ػۇ سايبٌ ثىشگە ٍېتى  كەننى. (1غ«تۇر نۇ

ەپهىس ۋەس ئىُىي ئورۇَناػىتب ػىبرائىت ەبَچىهىىس َبچىبر       ئەيًب ثۇ ػەر
ئەھىىگال  َەەەدەر ئېغىىىز ۋە ەىىىَىٍ ثونىىۇپ كەتظىىىًۇ  ئىىۇَي ئورۇَىىن غىهي   
ثونىىىىنۇ. ئىظىىىاليُى  ثبػىىىهىُىغ دەۋر ىىىن كي يۇطىىىۇنًبَالرَى  ثېؼىىىىغب 
كەنىىىىىىگەٌ ەىَىُچىهىقالرَىىىىىىي ۋە توطىىىىىىقۇَهۇەالرَي ئىىىىىىوٍهىغىُىًىشدا   

َي ئىًبَىىن ٍ ٍبَىىنۇرۇع ئۈچىىۈٌ ەىهغىىبٌ ەۇرەٍؼىىهىكهەرَى  يۇطىىۇنًبَالر
ۋەھؼىىىَهىكهىز ُي  ەىَُىىبپ ئەنتۈرشػىىهىز ُي  ئىًىىبَىُي ەوغىىناع ٍونىىىنا   
تىىۇَجي ئىظىىالو ػىىېھىننىزى ثونىىۇپ  تبر  تىىب ەەٍىىت ەىهىُغىىبٌ ھەسر تىىي   
ٍبطىىىز ثىىىهەٌ ھەسر تىىي طىىۈيەٍَەنەرَي ئەطىىهىگىُىًىشدە  ھىىبس ز ثىشَىىى    

ئىىىغ ئەيەطىىهىكىُي چۈػىىىُى  ثېؼىىىًىشغب كېهىگاتقبَالرَىىى   ھېچقىىبَچە 
 ٍېتەنەًٍىش.

ػۇَىظىىي ئېُىقكىىي  دۇََىىبدا ثىىبنىهىز ُي ئىظىىاليىٌ ئىىبڭ ۋە ئىظىىاليىٌ    
ئەخال  ثىهەٌ ٍېتىؼتۈرشپ چىقىؼىتىٍ پبٍىن هىق ۋە ئۇنىۇن ئىىغ ٍوەتىۇر.      
ثىىىبنىالرَي تەرثىىىىَەنەع ئىؼىىىي ۋاەىتقىىىب  چىىىىناو ۋە طىىىەۋرگە  ثىىىبغهىق.    

ە ئىًىبٌ ۋە ئەخالەهىىق ەىهىى     ثبنىهىز ًىشَي ئىظىالو كەرطەتًىظىي ثىوٍىچ   
تەرثىىىَەنەپ  ئۇالرَىىى  د ىىٍ ۋە يىههەتُىىى  ئىؼىىهىز غب ٍىىبرايهىق ثونىىۇپ    
چىققىىىىىبَهىقىُي كىىىىىەرگىُىًىشدە  خۇػىىىىىبنهىقىًىشَي ٍوػىىىىىۇرانًبًٍىش ۋە   

                                                 
غطۈَەَي تىزيىشى( َبيهىق ھەد ض « نتزيذًطٍُ ا» ُى (ئىًبو تىزيىش 1غ 1
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ەبَچىهىىىىس طىىىبئبدەتكە تونغىىىبَهىقىًىشَي  تەطىىىگ زنەپ ثوالنًىىىبًٍىش.  ػىىىۇ 
ي كىىىىەرگىُىًىشدە  طىىىىەۋەثتىٍ ئىىىىۇالرد ٍ ٍبخؼىىىىىهىق ۋە ۋاپىىىىبدارنىقالرَ 

 ئەس ًىشَى  ئەڭ ثەختهىس ئىُظبَالرد ٍ ثونۇپ ەبنغىُىًىشَي ثىهىًىش.  

َىىىبۋادا تەرثىىىىَە ببٍىىىىنا ئېهىىىى  ثېز هىىىىن غبَال ثونظىىىب  چوەىىىۇو ثىىىىز  
يىههەتُىىي ئەسگەرتىىىگەتكىهي ثونىىىنۇ. تەرثىىىَە ئىىبدەو ثبنىهىز غىىب خبطىىتۇر.   

ە تەرثىىَە ثىهەَىال   چۈَكي ئبدەو ثبنىهىزى تەرثىَە ثىهەٌ ئەسگىز ىنۇ  ھەيىن  
ھەەىقىىىىٌ ئىىىبدەو ثوالالٍىىىنۇ. ئەيًىىىب ثبػىىىقب ببَهىقالرَىىىى  خىىىبراكتېزى     
ئىىبخىزغىچە خىىۇددى ثبػىىتب ٍىىبر تىهغىُي ثىىوٍىچە داۋاو ەىهىىىنۇ  ەىهىىچە       

ئىىىنراكهىق ەىهىىى   -ئەسگەريەٍىىنۇ. ثىىىزا  ئىىبدەو ثبنىظىىي ثونظىىب ئەەىىىم    
ٌ ٍبر تىهغىىىبَهىقتىٍ  ئىىىۇ تەرثىَەَىىىي ەوثىىىۇل ەىهىىىىنۇ  تەرثىىىىَە ثىىىىهە      

 ئەسگىز نۇ.  ػۇ طەۋەثتىٍ ئىُظبٌ ھەيىؼە تەرثىَەگە يوھتببنۇر.

 ٍبخطي تەرثىَۀىڭ پبٍذىسي ئۈزۈٌّەٍذۇ

دۇََىىبدا ثىىبنىالرَي ھبالنىىن ٍ ئوسۇەالَىىنۇرۇپ  ھبالنىىن ٍ كىَگىىۈسشپ    
ئىًبٌ ۋە ئەخالەهىق ھبننا تەرثىىَەنەپ چىقىؼىتىٍ كبتتىب طىبۋاثهىق ئەيەل     

رتۇ  ٍېقىًهىىىق  ثونىىىن غبٌ ئىجىىبدەد  ٍىىو . ئىىبنالھ تبئبالغىىب ثۇَىڭىىن ٍ ئىىب 
ٍىو . ثىىىش ثىىبنىهىز ًىشَي ئىظىىالو تەرثىَەطىىي ثىىىهەٌ ٍبخؼىىي ٍېتىؼىىتۈرشپ  
چىقظب   ئبنالھ تبئبال ثىشگە دۇََب ۋە ئىبخىزەتتە تىۈگىًەص ٍبخؼىىهىقالرَي    
ۋە ئىىىبني يەرتىىىىگ هەرَي ئبتىىىب ەىهىىىىنۇ. ٍبخؼىىىي ثىىىبال ٍېتىؼىىىتۈرگەَُى     

 و ەىهىنۇ.يۇكبپبتي ئەنگەَن ٍ كېَىًُۇ داۋا

ئىبدەو ثبنىظىي ئەنگەَىن ٍ    »پەٍغەيجەر ئەنەٍھىظظبالو يۇَنا  دېىگەٌ:  
كېىىَىٍ ئۇَىىى  پۈتىىۈٌ ئەيەنهىىىزى توختبٍىىنۇ  پەەەد ئىىۈا ئىؼىىتىال داۋاو   
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ەىهىىىنۇ. ئىىۇالر: طىىەد قە بىىبر َە  يەَئەئەتهىىىس ئىهىىىى ۋە ئۇَىڭغىىب دۇئىىب      
 (1غ«ەىهى  تۇر ن غبٌ ٍبخؼي پەرسەَتتۇر.

 

 ىمىذىٓ ثبٌىالر ٔەپ ئبٌىذۇئبٔىٕىڭ ٍبخطىٍ-ئبتب

ْلِفِهــْم ُذرِّيَّــًة   ئىىبنالھ تبئىىبال ەۇرئىىبٌ كەر ًىىنە: َْ َولْــَيْعَ  الَّــِذيَن لَــْو تـَرَُكــوا ِمــْن 
ــْواًل َســِديًدا ــافُوا َعَلــْيِهْم فـَْلَيتـَُّقــوا اللَّــَب َوْليَـُقولُــوا قـَ َْ ئەس ىىن ٍ كېىىَىٍ  ٍەَىىي ِ ــَعافًا 

  ٌ غئۇالرَىى  ئەھىگاني    تەەىن زدە   چبر ظىش كىچىس ثبنىهىزى ەېهىى  ەبنغىب
ئەَظىىىزەٍن غبَالرغٍېتىًهەرگە ھەەظىىىشنىق ەىهىؼىىتىٍ(  (ەبَىىنا  ثىىوالردەپ

  (2)تىىوغزا گەپُىىي ەىهظىىۇٌەورەىىۇپ تىتز ظىىۇٌ  ئىىبنالھتىٍ ەورەظىىۇٌ ۋە  
دەٍنۇ. ٍەَىي ثىۇ ئىبنالھ تبئىبال تەر ئىىن ٍ ثېىز هگەٌ طىۇغۇرتب ۋەطىقىظىي         

ظىىىىش ۋە ئىىىببىش كىچىىىىس   ثونىىىۇپ  ئەس ىىىن ٍ كېىىىَىٍ ەبنىىىىن غبٌ چبر    
ثبنىهىز ُىىى  ئەھگانىىىن ٍ ئەَن ؼىىە ەىهىىىن غبٌ ئبدەيُىىى  طۇغۇرتىظىىي     

ھوەىۇەىُي ەوغىناع    -ئبنالھ تبئبالغب تەەگانىىق ەىهىىغ  ثبػىقىالرَى  ھە    
ٍېتىًهەرَىىى  ثېؼىىىُي طىىىالع  ئەس ُىىى  س َىُىغىىب ثونغىىبٌ تەەىىن زد ًۇ   

 ھەر ببٍنا توغزا ۋە نىهال گەپ ەىهىؼتىٍ ئىجبرەتتۇر.

ئبَىظىىىىُى   ھەتتىىىب  -ەۇرئىىىبٌ كەر ىىىى ٍەَە ئىىىبنالھ تبئبالَىىىى  ئبتىىىب   
ئەبنادنىز ُى  ٍبخؼىىهىقي طىەۋەثهىس  ثىۇ دۇََىبدا ئۇالرَىى  ثىبنىهىز ُي       
ەوغناٍىىىن غبَهىقىغب ئىؼىىىبرەد ەىهًبەتىىىب. ەۇرئىىىبٌ كەر ًُىىىى  كەھىىىف       
طۈر ظىىىىنە يۇَىىىنا  ثبٍىىىبٌ ەىهىُغىىىبٌ: خىش ىىىز ئەنەٍھىظظىىىبالو يۇطىىىب      

                                                 
غطۈَەَي تىزيىشى( َبيهىق ھەد ض « طٍُ انتزيذً»( ئىًبو تىزيىش ُى  1غ

 ھەد ظي. -0276توپهىًىُى  
 ئبٍەد. -9طۈرە َىظب  -4( 2غ
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پ ثىىىز ػىىەھەرگە ئېهىىى  ثبرغىىبٌ ۋە ئىىۇ ػىىەھەردە ئەنەٍھىظظىىباليُي ثبػىىال
ئەرشنىىىۈپ چۈػىىىەً دەپ ەبنغىىىبٌ ثىىىىز تىىىبيُي تىىىۈسەپ ەوٍغىىىبٌ. يۇطىىىب     
ئەنەٍھىظظىىىبالو ثۇَىىىى  طىىىەۋەثىُي طىىىور غىُىنا  خىش ىىىز ئەنەٍھىظظىىىبالو  
ئۇَىڭغىىب ػىىۇ ھبيىىبٌ بىىبۋاة ثەريەطىىتىٍ  طىىەپەرَى  ئبخىز ىىنا  يۇَىىنا     

َفَكــاَن لُِغاَلَمــُْيِ يَِتيَمـُْيِ يف اْلَمِدينَــِة وََكــاَن َ ْتَــُب   َوأَمَّـا اْةِــَدارُ چۈػىىەَنشرشپ ەوٍغىىبٌ:
ٌَُ َـا َرمْحَــةً  ُلغَــا َأُشـدَُّ َا َوَيْســَتْعرَِجا َكنـْ ـٌٌ َهَُمــا وََكـاَن أَبُوُ َــا َ ـاِ ًا فَــَأَراَد َربـ َك َأْن يـَبـْ ِمــْن  َكنـْ

ىُىى  ئىىنى    تبيغب كەنظەم  ئۇ ػەھەرد كي ئىككىي ٍېىتىى ثبن  ٍەَي َربِـّكَ 

تىىبو ئبطىىتىنا ئۇالرَىىى  غھەەقىىي ثونغىىبٌ( خەس ُىظىىي ثىىبر ئىىىنى غتىىبو        
ئەرشنىىۈپ كەتظىىە  خەس ُىظىىي ئېچىهىىى  ەېهىىى  كىؼىىىهەر ئىىۇَي ئېهىىى     
كېتەتتي(  ئۇالرَى  ئبتىظي ٍبخؼي ئبدەو ئىنى. رەثجىى  ئۇالرَىى  چىوڭ    
 ثونغبَنا تبو ئبطتىن كي خەس ُىظىُي چىقىز گېهىؼىىُي ئىىزادە ەىهىنى  ثىۇ    

  (1)رەثجىڭُى  غئۇالرغب ەىهغبٌ( رەھًىتىنۇر

 ٍبخؼىىىي ئىىىبدەوئىجُىىىي كەطىىىىزَى  ر ىىىگاٍىتىگە كىىىەرە  ئىىىبٍەتتىكي 
ثبنىالرَىىى  ٍەتتىُچىىي ئەبىىنادى ئىىىكەٌ. دېىىًەم  ئىىبنالھ تبئىىبال ثىىۇ ثىىىز    
ئبدەيُى  ٍبخؼىىهىقي طىەۋەثهىس ئۇَىى  ٍەتتىُچىي َەۋر ظىىگىچە ئىُئىبو       

  ھەسر تىىىي ئىجُىىىي يەطىىىئۇد  ەىهغىىىبٌ. ػىىىۇ طىىىەۋەثتىٍ ثونظىىىب كېىىىزەم   
رەس َەنالھىىىىۇ ئەَھىىىىۇ كېچىهىىىىىزى تەھەبجىىىىۇد ئوەىىىىۇپ دۇئبغىىىىب ەىىىىول   

طىىېُى  » ظىىىگە ەىىبراپ:  َبرەطىنكەتۈرگەَىىنە  ٍېُىىىنا ئىىۇخالپ ٍبتقىىبٌ   
دەٍىىن كەٌ ۋە ٍىغىىالپ  « ئۈچىىۈٌ ەىهىىىگاتىًەٌ  ئەً طىىەٍۈيهۈم ئوغهىىۇو   

ۋەد دېىگەٌ ئىبٍەتُي تىىال    ئۇالرَى  ئبتىظي ٍبخؼي ئبدەو ئىىنى تۇرۇپ: 
 ەىالتتىكەٌ.

                                                 
 ئبٍەد. -83طۈرە كەھف  -08( 1غ
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ئبَىظىىىىُى  ٍبخؼىىىىهىقىُى   -ثىىىبنىالر ئەگەر ئىًىىىبَهىق ثونظىىىب  ئبتىىىب  
يۇكبپبتىىىن ٍ ئىىبخىزەتتىًۇ ثەھىىز ًەٌ ثونىىىنۇ. چىىۈَكي ەىَىىبيەد كۈَىىىنە  
ئىىىىبنالھ تبئىىىىبال ٍبخؼىىىىىالرَى  ئەۋالدنىز ُىىىىي ئۇالرَىىىىى  يەرتىگ ظىىىىىگە  

ئىبنالھ  » ٍەتكۈسشپ ثىز ٍەردە ەىهىنۇ. پەٍغەيجەر ئەنەٍھىظظبالو ثىىز كىۈَي:  
ئبدەيُىىى  پەرسەَتهىز ُىىي ئۇَىىى  دەر جىظىىىگە كەتۈر ىىنۇ   يىىۇئًىٍتبئىىبال 

گەرچە پەرسەَتهەرَىىى  يەرتىگ ظىىي ئبتىظىىىن ٍ تىىەۋەٌ ثونظىىىًۇ  ئۇَىىى    
دەٍىىنۇ ۋە يۇَىىۇ ئىىبٍەتُي  « كىىە هي ػبدالَظىىۇٌ ئۈچىىۈٌ ػىىۇَنا  ەىهىىىنۇ 

ــوا َواتَـّبَـَعــتـُْهْم ُذرِّيَـّــ :تىىىالۋەد ەىهىىىنۇ  ــا َوالَّــِذيَن َنَمُن ــتَـُهْم َوَم ــا ِِْــْم ُذرِّيَـّ تـُُهْم بِِإ َــاٍن َأ َْْقَن
َـا َكَسـَب َرِهـٌُي  َناُهْم ِمـْن َعَمِلِهـْم ِمـْن َشـْ ٍء ُكـا  اْمـرٍِا َِ ئىەسنىزى ئىًىبٌ   ٍەَىي  أَلَتـْ

ئېَتقبٌ  ئەۋالدنىز ًۇ ئەگىؼى  ئىًبٌ ئېَتقبَالرَىى  ئەۋالدنىز ُىي ئىۇالر    
رَىىىى  ئەيەنهىز ىىىن ٍ ەىهچىًىىىۇ   ثىىىىهەٌ تەڭ دەر جىىىىنە ەىهىًىىىىش  ئۇال  

ەىهغبَهىز ُىى  ثەد هىُىي ئبنىىنۇ   ئەس ُى   كىىكېًەٍتىگەتًەًٍىش  ھەر 
 (1غ

ئبَىظىىىىىن ٍ -ثبنىهىز غىىىىب ثەرگەَهىىىىىس طىىىىەۋەثهىس ئبتىىىىب   »ئبَىىىىن ٍ: 
 دەٍنۇ. (2)«كېًەٍتًەًٍىش

 ئبٔىٕىڭ ِەسئۇٌىَىتي-ئبتب

ئبَىالرَىىىىى  ئۈطىىىىتىگە ثىىىىبنىهىز ُي ئىظىىىىالو -ئىظىىىىالو د ُىىىىي ئبتىىىىب
ئبَىب  -ەتًىظي ثوٍىچە تەرثىَەنەپ چىقىغ ثىۇرچىُي ٍىۈكهىگەٌ. ئبتىب   كەرط

ثىىىبنىهىز ُي ئىًىىىبٌ ۋە ئەخالەهىىىىق  ھبٍبتهىقُىىىى  ٍىىىۈكهىز ُي كەتىىىۈرشپ 
كېتەنەٍىىىىىن غبٌ ەىهىىىىىى  تەرثىىىىىىَەنەپ  چىقىؼىىىىىقب يەطىىىىىئۇننۇر. ثىىىىىۇ 

ئبَىىىب -يەطىىىئۇنىَەتُي ئورۇَىىىن ًىغبٌ ٍىىىبكي كەيتىىىۈم ئورۇَىىىن غبٌ ئبتىىىب 

                                                 
 ئبٍەد. -30طۈرە تۇر  -53( 1غ
غھىهَەتۇنئەۋنىَب( َبيهىق « حهَة اال نَبء»ەىهغبٌ ۋە ئەثۇ َەئىى( ثەسساس ر گاٍەد 2غ

 ئەطىز نە ر گاٍەد ەىهغبٌ ھەد ض.



 04 ٍّىس؟ەٌەرثىَەٍىرىّىسٔي لبٔذاق تپەرزۀت

هىقهىزى طىىەۋەثهىس ئىىەسنىز ُي ئبخىزەتُىىى    ئبيىىبَەتكە خىَىىبَەد ەىهغىىبَ  
 ئبساثىغب دۇچبر ەىهغبٌ ثونىنۇ.

َوْأُمـْر أَْهلَـَك  ئبنالھ تبئبال ەۇرئبٌ كەر ًىنە پەٍغەيىجەر ئەنەٍھىظظىباليغب:    
َهــــا  ئبئىهە ىىىىن كىهەرَي َبيبسغىىىىب ثىىىىۇٍزۇغىٍ  ٍەَىىىىيبِالصَّــــاَلِة َواْ ــــَطِيْ َعَليـْ

 ەىهغبٌ. ئەيزدەپ   (1)چىنايهىق ثونغىٍڭغب ئەسش ًۇ ئۇَى

ثىىىۇ ئىىىبٍەد  ئىىىبئىهە ئەسانىز ُىىىي َبيىىىبسغىال ئەيەص  ثەنكىىىي بىًىىىي     
ٍبخؼىىىهىقالرغب ثىىۇٍزۇع ۋە ئەس ُىڭًىىۇ ثىىىزگە چىىىنايچبَهىق ثىىىهەٌ ئىىبدا    

ەىهىىىىنۇ. َبيىىىبس ئىجبدەتُىىىى  ۋە ٍبخؼىىىىهىقُى  ثېؼىىىي   ئەيىىىزەىهىؼىىىىُي 
 .ثونغبَهىقتىٍ  ئبٍەتتە َبيبسال تىهغب ئېهىُغبٌ ثونۇػي ئېھتىًبل

ئەپظۇطىىىكي سايىىىبَىًىشدا  ەبَچىهىغىىىبٌ يۇطىىىۇنًبَالر ئىىىەسنىزى َبيىىىبس   
رەھىىىى ەىهىىىنۇ  -ئوەۇٍىىنۇ  ەۇرئىىبٌ تىىىالۋەد ەىهىىىنۇ  تۇغقبَهىز غىىب طىىىهەر

ئەيًىىب ئبئىهىظىىىن كىهەرَي ثىىۇ ئىجىىبدەتهەرگە ثۇٍزۇيبٍىىنۇ  ثەنكىىي ئىىۇالرَي  
     ً ۇ ئوٍالپًۇ ەوًٍبٍنۇ. خىۇددى ئىەس ال ئەيەل ەىهىىغ ئىبرەىهىق ئبئىهىظىىُى

ئىىىبنالھ تبئبالَىىىى  ببساطىىىىن ٍ ەۇتۇنىىىنۇرۇپ ەبالالٍن غبَىىىنەم ئىىىەس ُىال  
ئوٍالٍنۇ  ئبئىهىظىن كىهىزى ثىهەٌ كبرى ثونًبٍىنۇ. يۇَىنا  ەىهىىغ ئىەس     
ئۈطىىىتىن كي يەطىىىئۇنىَەتُي توَۇيىغىىىبَهىق ٍىىىبكي ئۇَىڭغىىىب ئەھًىىىىَەد  

 ثەريىگەَهىكتۇر.

بٍىبٌ ەىهىى :   ئبَىُىى  يەطىئۇنىَىتىُي ث  -پەٍغەيجەر ئەنەٍھىظظبالو ئبتب
دەپ كەرطىەتكەٌ.   (2)«ئەر ئەس  ئەھهىگە  ئبٍبل ئەً ئىچىىگە يەطىئۇننۇر  »

ئبَىب ۋە ھەرثىىز تەرثىَەچىي ئەس ُىى  ەىول  ئبطىتىن كىهەرگە       -ھەرثىز ئبتىب 

                                                 
 ئبٍەد. -023طۈرە تبھب   -31( 1غ
 ھەد ض. -3750ر گاٍىتي  ثۇخبرى( 2غ
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يەطىىىئۇننۇر. ئبَىُىىىى  يەطىىىئۇنىَىتي ئىىىبتىُىڭكىگە ەبر غبَىىىنا چىىىوڭ ۋە   
ٍبتىىنا ئەڭ  يۇھىى. چىۈَكي ثىبنىالر كىەپىُچە ئبَىظىي ثىىهەٌ ثونىىنۇ ۋە ھب      

 دەطهەپ ئبَىظىُى  تەرثىَەطي ثىهەٌ ئۇچز ؼىنۇ.  

ئەطىىىزدە ئىىەتكەٌ ئۇنىىۇن ئىىبنىى ٍۈطىىۈپ خىىبص  ھببىىى  دۇََبغىىب    -00
ئبَىالرغىىب پەرسەَىىت  -َىىبيهىق ئەطىىىز نە  ئبتىىب  « ەۇتبدغۇثىهىىىس»دا هىىىق 

 گۈد ثېز   يۇَنا  دېگەٌ:ەتەرثىَەطي ھەەقىنە ئ

 

 ئوغۇل -تۇغۇنظب طب ب ئبً كەثي ەىش

 تەرثىَەچي طەٌ ئەسش الر ثول. ئب ب

پەرسەَىىت تەرثىَەطىىىن كي ئبَىُىىى   يىظىىىزنىق ػىىبئىز ھىىبفىش ئىجىىزاھىى
 ئەھًىَىتىُي ثبٍبٌ ەىهى  يۇَنا  دېگەٌ:

 األُم  َمـْدَرَســٌة ِإَذا َأْعـَدْدتَـَهـا                             

 أَلْعـَراقِ ا َأْعـَدْدَت َشْعبـاً طَيِّـبَ                         
 تەربىًىظي:

 ئبَب ئەسى ثىز يەكتەپ  ٍېتىؼتۈرطەڭ طەٌ ئۇَي 

 ٍېتىؼتۈر ظەٌ تېگي پبم  ئېظىم ثىز يىههەتُي.

 

 ئبئىٍە جەِئىَەتٕىڭ ئۇي تېّىذۇر

ثىىىز ئبئىهىُىىى  تەرثىَەطىىىُى  ٍېتەرنىىىس ثونًبطىىهىقي پۈتىىۈٌ ثىىىز       
َكي يىههەتُىىى  تەرثىَەطىىىُى  ٍېتەرطىىىش ەېهىؼىىىغب طىىەۋەة ثونىىىنۇ. چىىۈ
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ئىبئىهە بەيئىَەتُىىى  ئۇنىىىنۇر. ئىىۇني يەھىىكەو ثونًىغىىبٌ ثىُىىب ئەرشنۈػىىكە  
يەھكىىىۇو ثونغبَىىىنەم  ئىىىبئىهە تەرثىَەطىىىي ٍبخؼىىىي ئېهىىىى  ثېز هًىغىىىبٌ  

 بەيئىَەد ۋە يىههەد ھەر ەبچبٌ ۋەٍزاَهىققب يەھكۇينۇر.

 ئەھًەد ػەۋەىٌ ثۇ يەَىُي ئىئبد هەپ يۇَنا  دېگەٌ:

 األمم األْالق مابقي إمنا                          

 فإن هم ذهب  أْالقهم ذهبوا
 تەربىًىظي:

 ئەخال  ثىهەٌ ھەر يىههەد راۋابهىُى  داۋاو ئېتەر 

 ئبٍز هغبَالر ئەخالەتىٍ ساۋانهىققب ھىىبيىىبٌ كېتىىىەر.

 

ئبَىالرَىىى  ثىىبنىهىزى ئۈچىىۈٌ كىىەپزەم ۋاەىىىت ئبٍز ؼىىي ۋە ئىىۇالر  -ئبتىىب
ثىزاۋَىىىى  »ثىىىىز ھەد ظىىىتە:  ثىىىىهەٌ ثىىىىزگە ثونۇػىىىي تەنەپ ەىهىُىىىىنۇ.

 (1غ«ثبنىظىُي ٍبخؼي تەرثىَەنىؼي ئۇَى  طىەد قە ثەرگىُىىن ٍ ئەۋسەنىنۇر   
ثىزاۋَىى  ثبنىظىىغب ەىهغىبٌ ئەڭ چىوڭ     »دەپ كەنگەٌ. ٍەَە ثىز ھەد ظتە: 

 دەپ كەنگەٌ. (2غ«طوۋغىظي ئۇَي ٍبخؼي تەرثىَەنىگىُىنۇر

ثبنىالرغىىىىىىىب كىچىكىىىىىىىىن ٍ پەٍغەيىىىىىىىجەر ئەنەٍھىظظىىىىىىىباليُى  ۋە   
طىىىبھبثىهەرَى  ەىظظىىىىهىز ُي ئىىىەگىتىغ ئىىىبرەىهىق  ئۇالرَىىىى  د هىغىىىب 

                                                 
غطۈَەَي تىزيىشى( َبيهىق ھەد ض « طٍُ انتزيذً»( ئىًبو تىزيىش ُى  1غ

 ھەد ظي. -0950توپهىًىُى  
غيۇطُەد ئىًبو ئەھًەد( َبيهىق ھەد ض « يظُناإليبو أحًن»ئەھًەدَى ( ئىًبو 2غ

 ثېتىنە ر گاٍەد ەىهىُغبٌ ھەد ض. -403توو   -2توپهىًىُى  
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پەٍغەيىىىجەر طەٍگۈطىىىىُي ۋە طىىىبھبثە طەٍگۈطىىىىُي ئىىىورَىتىغ  ەۇرئىىىبٌ   
تىىىىالۋەد ەىهىىىى  تۇرۇػىىىقب ئبدەتهەَىىىنشرشع   يەطىىىجىننەرگە ثېز ؼىىىقب    
كەَىىنشرشع َبھىىبٍىتي سۆرشردۇر. پەٍغەيىىجەر ئەنەٍھىظظىىبالو ثىىۇ ھەەىىتە:     

  ئىىۇالر: پەٍغەيجىز ڭالرَىىي خىظىىهەتكە كەَىىنشرش الرثىىبنىهىز ڭالرَي ئىىۈا »
تبۋاثىئىبتهىز ُي طىەٍۈع ۋە   -  ھەو ٍەَە پەٍغەيجىز ڭالرَى  ئىبئىهە طەٍۈع

 دەپ تەنىًبد ثەرگەٌ. (1غ«ەۇرئبٌ ئوەۇػتۇر

 

                                                 
 ۋە يۇطهىى ر گاٍىتي. ( ثۇخبرى1غ



 

 

 تەرثىَۀىڭ  ِەلسىتي

تەرثىَەَىىى  ئبطبطىىهىق  يەەظىىىتي ثىىبنىالرَي ئىىەس ُي ۋە ثبػىىقىالرَي    
ئىىىبنالھ تبئىىىبالَي راسى ەىالالٍىىىن غبٌ  د ُىغىىىب  ثەختهىىىىس ەىالالٍىىىن غبٌ  

يىههىتىگە ۋە بىًي ئىُظبَىَەتكە يەَىئەئەد ٍەتكۈسەنەٍىن غبٌ  ھبٍبتهىققىب    
تىىىوغزا يۇئىىىبيىهە ەىالالٍىىىن غبٌ  ٍىىىبرايهىق  چىىىىٍ يۇطىىىۇنًبٌ ەىهىىىى       

 چىقىؼتىٍ ئىجبرەتتۇر.

چىىىىٍ يەَىىىىنە يۇطىىىۇنًبٌ ثونىىىۇع د ختىىىۇر ثونۇػىىىتىٍ  ئىُ ېُېىىىز    
كىىىىىىب يۇتەخەطظىظىىىىىىي ثونۇػىىىىىىتىٍ  ثىَونىىىىىىوگىَە  ثونۇػىىىىىىتىٍ  فىش 

يۇتەخەطظىظي ثونۇػتىٍ  ثىزەر ئبني ھۈَەرَىى  ئۇطتىظىي ثونۇػىتىٍ ۋە     
 ببھبَن كي ثبرنىق َەرطىن ٍ ئبنن ُقي ئورۇَنا تۇر نۇ.

ەىظقىظىىي  ئىظىىالو يىههىتىُىىى  ەەد كەتۈرشػىىي ػەخظىىهەرَى  چىىىٍ 
  يىىبدد ٌ يەَىىىنە يۇطىىۇنًبٌ ثونۇػىىىن ٍ ثبػىىهىُىنۇ. ػىىۇَىڭن ٍ كېىىَىٍ

ئىًكىىىبَىَەتهەرگە تبٍىُىىىى  ئوخؼىىىبع ثونًىغىىىبٌ طىىىبھەنەردە ٍېتىؼىىىى   
چىقىغ تەنەپ ەىهىُىنۇ. ػۇَنا  ەىهى   يۇطىۇنًبٌ د ختىۇر  يۇطىۇنًبٌ    
يىىۇئەنهىى  يۇطىىۇنًبٌ دېھقىىبٌ  يۇطىىۇنًبٌ تىجىىبرەتچي  يۇطىىۇنًبٌ كىىبد ز   
يۇطىىىۇنًبٌ ئىؼىىىچي ۋە يۇطىىىۇنًبٌ ھىىىۈَەرۋەٌ ثبرنىققىىىب كەنىىىگەٌ ثىىىىز     

بەيئىَەتُىىي ەىىۇرۇپ چىقىىىغ غىىبٍە ەىهىُىىىنۇ. ئىًىىبو ھەطىىەٌ   ئۈنگىهىىىس
چىىٍ يۇطىۇنًبٌ تېئىهغىبٌ ٍەردە غەنىجىُىى      »ئەل ثەَُب يۇَنا  دېىگەٌ:  

 «ثبرنىق ئبيىههىز ًۇ تېئىهغبٌ ثونىنۇ.

 چىٓ ِۇسۇٌّبْ ثوٌۇضٕىڭ ِۀىسي چوڭمۇر

چىٍ يەَىنە يۇطۇنًبٌ ثونۇع دېگەَهىكىتىٍ  ەبَىناەتۇر ػىۇ ساھىىزى     
ال يەەظىەد ەىهىًُبٍىنۇ. ثەنكىي ئىۇ ئىبنالھ تبئىبال تەنەپ ەىهغىبٌ        ئىجبدەتهەر

طىەس   -ھەر ىكەد  گەپ -تىۇرۇع  ئىىغ  -ٍوطۇَنا ثونۇع ۋە پۈتۈٌ ٍۈرشع
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يۇئىىبيىهە ەبتىىبرنىق ھبٍبتُىىى  ثىىبرنىق طبھەطىىىُي  ئىىبنالھ تبئىىبال طىىىش       
ثەرگەٌ  ئەنچەيىىنە ەېهىئالػىىتۇرۇع  دېگەَهىكتىىۇر. ئىُظىىبَُى  ئىىبنالھ     

ەىًًىتىي ئۇَىى  يۇطىۇنًبَهىق دەر جىظىىگە     -ز ن كي ەەد زتبئبالَى  َەس 

ِإنَّ  ەىىبراپ ثونىىىنۇ. يۇطىىۇنًبَهىقُى  ئەڭ ٍىىۇەىزى ئۇَىىگاَي تەەگانىقتىىۇر.   
ـــَد اللَّـــِب أَتْـَقـــاُكْم  ئبنالھُىىىى  َەس ز ىىىنە ئەڭ ھەريەتهىىىىس  ٍەَىىىيَأْكـــَرَمُكْم ِعْن

 (1غ هىن غىُىڭالر ئەڭ تەەگادار ثونغبَهىز ڭالردۇرطبَى

طىىىۇنًبَهىق ئبدەيُىىىى  ئىچكىىىي دۇََبطىىىىن ٍ ثبػىىىهىُىنۇ.   چىىىىٍ يۇ
يۇطىىۇنًبَُى  ئىچكىىي دۇََبطىىي ئۇَىىى  تبػىىقي دۇََبطىىىن ٍ كىىەركەو      
ثونغبَىىنا  چىىىٍ يۇطىىۇنًبَهىق ئىىەس ئىئبد ظىىىُي تبپقىىبٌ ثونىىىنۇ. يۇثىىبدا      
ئبدەيُىىى  تبػىىقي دۇََبطىىي ئىچكىىي دۇََبطىىىن ٍ كىىەركەو ثونىىۇپ ەبنظىىب   

بنغىىبٌ ثونىىىنۇ. چىىۈَكي يۇَبپىقالرَىىى    ئوتتۇر غىىب يۇَىىبپىقهىق  كىز ىى  ە 
 تبػقي دۇََبطي چىزاٍهىق ثونغىُي ثىهەٌ ئىچكي دۇََبطي خبراثىهىقتۇر.

چىىىٍ يۇطىىۇنًبَهىقُى  ئباليەتهىز ىىن ٍ ثىىىزى ئىىەسى ئۈچىىۈٌ ئىىبنالھ    
تبئبالَىىى  ھەيًىىىن ٍ طىىەٍۈيهۈم ثونۇػىىىنۇر. چىىۈَكي ئىىبنالھ طەٍگۈطىىي  

 ۋاٍىغب ٍەتًىگىچە ئىًبٌ تونۇەالًَبٍنۇ.

تبئىبالَي الٍىقىىنا ئۇنىۇغالع ۋە     ئبنالھٍ يۇطۇنًبَهىقُى  ئىئبد ظي چى
 ئەس ُي كىچىس طبَبع ثىهەٌ ثونىنۇ.

چىىىٍ يۇطىىۇنًبَهىق ئىىبنالھ تبئىىبال ثىىىهەٌ ثونغىىبٌ يۇَبطىىىگەتُي ئەڭ      
ئبنن ُقي ئورۇَنا ەوٍۇع ۋە ئۇَىى  ھەەقىُىي تونىۇ  ئىبدا ەىهىىغ ثىىهەٌ       

نغبٌ يۇَبطىىگەد ئۇَىڭغىب تەەگانىىق    ئەيەنگە ئبػىنۇ. ئبنالھ تبئبال ثىهەٌ ثو
ەىهىىىغ  ئۇَىىى  رەھًىتىُىىي ئۈيىىىن ەىهىىىغ  غەس ئىىىن ٍ ھەسەر ەىهىىىغ   

                                                 
 ئبٍەد. -02طۈرە ھۇبۇراد  -49(1غ 
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ئۇَىڭىىن ٍ ٍىىبردەو طىىوراع  ئۇَىڭغىىب ئىتىىبئەد ەىهىىىغ ەبتىىبرنىق ئىؼىىالر    
 ثىهەٌ ئىئبد هىُىنۇ.

چىٍ يۇطۇنًبَهىق ھەر كىًُى  ھەەقىُي ئبدا ەىهىىغ ثىىهەٌ ثونىىنۇ.    
بەيئىَەتىىىتە ئەڭ ٍبخؼىىىي ػىىىەخض    چىىىۈَكي چىىىىٍ يۇطىىىۇنًبٌ ئىىىبدەو  

ئبئىهىظىىىنە ئەڭ ٍبخؼىىي ئەسا  يەھەنهىظىىىنە ئەڭ ٍبخؼىىي ەوػىىُب  ئىىىغ     
 ئورَىنا ئەڭ ٍبخؼي خىشيەتناع ثونىنۇ.  

چىٍ يۇطۇنًبٌ ئبدەو ئبٍبني ئۈچىۈٌ ئۈنگىهىىس ئەر  ثىبنىهىزى ئۈچىۈٌ     
ئبَىظىي ئۈچىۈٌ ئۈنگىهىىس ثىبال  ەوػىُىهىزى ئۈچىۈٌ       -ئۈنگىهىس ئبتب  ئبتب

ىىىىس ەوػىىىُب  خىشيەتناػىىىهىزى ئۈچىىىۈٌ ئۈنگىهىىىىس خىشيەتىىىناع  ئۈنگىه
 طبۋاەناػهىزى ئۈچۈٌ ئۈنگىهىس طبۋاەناع ثوالالٍنۇ.

َەپز تىىىي پەەەد ئىىىبنالھ تبئىىىبال -چىىىىٍ يۇطىىىۇنًبٌ ئبدەيُىىىى  طىىىەٍگۈ
ئىهگىز هەٍىىنۇ   توختىًبطىىتىٍئۈچىىۈَال ثونىىىنۇ. ئىىۇ ٍبخؼىىىهىق ٍونىىىنا      

   ٌ ٍىبكي ثىىزەر گۇَىبھ  ئىؼىُي      ٍبيبٌ ئىؼالرد ٍ ٍىىزا  تۇر ىنۇ. خبتبالػىقب
 ەىهى  طبنغبٌ ھبيبٌ  تەۋثە ەىهى  ھەەىقەتكە ەبٍتىؼُي ثىهىنۇ.  

چىٍ يۇطۇنًبٌ ثونغبٌ ئىبدەو خىۇددى خۇػىئۇرا  گىۈنگە ئوخؼىبٍنۇ       
ئىىۇ َەگە ثبرطىىب ۋە كىىىى ثىىىهەٌ ئۇچزاػظىىب  خىىۇددى گۈنُىىى  ٍېقىًهىىىق     

ر ەېىتىى  پۇر قىغب ئوخؼبع ٍبخؼي تەطىىز ەبننۇر ىنۇ. ئۇَىى  ثىىهەٌ ثىىزە     
يۇئىىبيىهە ەىهغىىبٌ ئبدەيُىىى  ٍەَە يۇئىىبيىهە ەىهغۇطىىي كېهىىىنۇ  ئۇَىىى       
ثىهەٌ ثىىزەر ەېىتىى ھەيظىەھجەد ثونغىبٌ ئبدەيُىى  ەبٍتىب ئۇَىى  ثىىهەٌ         

 ھەيظەھجەد ثونغۇطي كېهىنۇ.  

چىىىىىٍ يۇطىىىىۇنًبٌ ئىىىىبدەو خىىىىۇددى ەۇٍبػىىىىتەم ئىههىىىىىق ثونىىىىۇپ   
ُ   بور ى    ظىىىىىىُى   پەرسەَتهىز ُىىىىىى   د طىىىىىتهىز ُى   ەوػىىىىىُىهىز 

ببيبئىتىُىىىى  -تۇغقبَهىز ُىىىى  ۋە ٍىىىۇرد -خىشيەتناػىىىهىز ُى   ئىىىۇرۇ  
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پەٍهىىي ۋە -يىىۇھەثجىتي   دۇرۇطىىهۇەي  گىىۈسەل خىىۇً-كە ىىۈنهىز ُي طىىەٍگۈ
 ئېظىم ئەخالەي ثىهەٌ ھەيىؼە ئىههىتى  تۇر نۇ.

ثىشَىىى  ئىىۈنگىًىش ھەسر تىىي يىىۇھەيًەد ئەنەٍھىظظىىبالو ئەَە ػىىۇَنا    
پەس هىتىىي ئبرەىظىىىنا  چىىبرەم  - ئىىىنى. ئىىۇ يۇػىىۇَنا  ئبالھىىىنە ئەخىىال   

ئەطىىىزگىًۇ ٍەتًەٍىىن غبٌ ەىظىىقىغىُب ثىىىز ۋاەىىىت ئىچىىىنە  پۈتىىۈٌ ئەرەة   
 ٍېز ى ئبر هىن كي كىؼىهەرَي ەبٍىم ەىهغبٌ.

-پەٍغەيىىجەر ئەنەٍھىظظىىباليُى  ئىش ىىنا ٍۈرگەَهەريىىۇ يۇػىىۇ ئەخىىال    
پەس ىىهەد طبٍىظىىىنا ئىظىىالو د ُىًىشَىىي دۇََبغىىب تبرەبتقىىبٌ  بۈيهىىىن ٍ      

 ى  ئەبنادنىز ًىشَي ەبٍىم ەىهىگەتكەٌ.  ثىشَ

چىىىىٍ يۇطىىىۇنًبٌ ئىىىبدەو ھەرثىىىىز يۇطىىىۇنًبَُى  چىىىبيي ٍېتىؼىىىىچە    
كىؼىىىهەرَي ٍبخؼىىي ئىؼىىالرغب ثىىۇٍزۇپ     »ئورۇَن ؼىىي تەنەپ ەىهىُغىىبٌ  

تىىٍ ئىجىبرەد پەرسَىي طىەسى ثىهەَىال ئەيەص       «ٍبيبٌ ئىؼالرد ٍ توطىۇع 
 نۇ.  ئەيەنىَىتي ثىهەٌ كەرطىتى  كىؼىهەرَي ەبٍىم ەىهى

َەطىىىھەتُي ھەر ببٍىىنا ۋە -يەنىىۇيكي  ئېغىىىش ثىىىهەٌ ەىهىُىىىن غبٌ ۋەس 
ھەركىًىىگە ەىهغىهىىي ثونًبٍىىنۇ. ئىىبدەو چەكهىًىىىهەرگە ئۇچزاٍىىنۇ. ئەيًىىب     
ئەيەنىَىتىىي ثىىىهەٌ كەرطىىىتىغ ۋە ەبٍىىىم ەىهىىىغ ثىىىهەٌ ەىهىُىىىن غبٌ    

َەطىىىىھەتهەرَي ھەركىىىىى ەىالالٍىىىنۇ. چىىىۈَكي توغز هىىىىق  ٍبخؼىىىي     -ۋەس
يىىۇھەثجەد دېگەَىىهەر ھېچجىىىز ٍەردە  -ەل ئەخىىال   طىىەٍگۈيۇئىىبيىهە  گىىۈس

 چەكهەًَەٍنۇ  ثەنكي تەػەثجۇص ەىهىُىنۇ.
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 ثۇ غبٍىگە لبٔذاق ٍەتىىٍي ثوٌىذۇ؟

ثىىبنىالرَي چىىىٍ يەَىىىنە يۇطىىۇنًبٌ ەىهىىى  تەرثىىىَەنەپ چىقىؼىىتىٍ     
يەَىىجە (1غئىجىىبرەد ثىىۇ ئۇنۇغىىگار غىىبٍىگە ەۇرئىىبٌ كەر ىىى ثىىىهەٌ طىىۈَُەتُي   

 رثىَە ئبرەىهىق ٍەتكىهي ثونىنۇ.ەىهغبٌ ئىظاليىٌ تە

                                                 
-پەٍغەيجىز ًىش ھەسر تي يۇھەيًەد ئەنەٍھىظظباليُى  طەسنىزى  ئىغ—طۈَُەد(1غ 

 ئۇٍغۇٌ ئىجبدەتهىز نە ثبػقىالرد ٍ طبد ز ثونغبٌ ئىؼالرد ٍ ػەر ئەتكە-نىَەتهىزى  ئەيەلپبئب
 كېهىن غبَهىز ُي يۇۋاپىق كەرگەَهىزى دېًەكتۇر.



 

 

 ٍېتىٍّەر ھەلمىذە سۆز

دەپ  ئبتىهىىنۇ. ئەيًىب   « ٍېتىى ثىبال »ئبَىظي ثونًىغبٌ  ثبال -ئبدەتتە ئبتب
ئىظىىىالو ەبَۇَىغىىىب كىىىەرە  ثىىىبالغەتكە ٍېتىؼىىىتىٍ ثىىىۇرۇٌ ئبتىظىىىي ئەنىىىۈپ 

 ھېظبثهىُىنۇ.« ٍېتىى»كەتكەٌ ثبال 

ثېز ؼىىكە تېگىؼىىهىس  يۇطىىۇنًبَالر بەيئىَىتىىىنە ئەڭ س ر ئەھًىىىَەد   
ئىجتىًىىبئىٌ ئىجبدەتهەرَىىى  ثىىىزى ٍېتىًهەرَىىى  ھبنىىىن ٍ خەۋەر ئىىېهىغ 

-ۋە ئۇالرَىىى  ثېؼىىىُي طىالػىىتۇر. چىىۈَكي ٍېىىتىًهەر ٍىىبردەيگە  يېھىىىز      
 ػەپقەتكە ۋە ھېظناػهىققب ئەڭ كەپ ئېھتىَببهىقتۇر.  

ػىەپقەتُي ئبنىن ُقي ئورۇَىنا ەوٍىىن غبٌ ۋە ئىۇَي      -ئىظالو د ُي رەھىى
تتىق تەػىەثجۇص ەىهىىن غبٌ  د ىٍ ثونىۇپ  ٍېتىًهەرَىى  ثېؼىىُي       ئەڭ ەب

 طىالػُي ئەڭ كبتتب ئىجبدەتهەرَى  ەبتبر ن ٍ طبَبٍنۇ.

 ٍېتىٍّەرٔىڭ ھبٌىذىٓ خەۋەر ئېٍىص پەرزدۇر

بەيئىَەتتىكىىي ٍېىىتىى ثبنىالرَىىى  ھبنىىىن ٍ خەۋەر ئىىېهىغ  ثېؼىىىُي    
ەۇتىۇع ۋە  طىالع  يىبدد ٌ ۋە يەَىىگى بەھەتهەرد ىٍ ٍىبردەو ەىهىىغ  ئو     

تەرثىىىىىَەنەع ئىىىىبرەىهىق ئىىىىۇالرَي ئەەهىىىىىٌ  ئەخالەىىىىىٌ ۋە بىظىىىىًبَىٌ 
تەرەپهەرد ىىٍ يىىۇكەيًەل  ٍبخؼىىي ثىىىز يۇطىىۇنًبٌ ەىهىىى  ٍېتىؼىىتۈرشپ      
چىقىىىغ ػىىۇ بەيئىَەتىىتە ٍبػىىبٍن غبٌ يۇطىىۇنًبَالرَى  ئۈطىىتىگە پەرس      

 (1غكۇپبٍىنۇر.

                                                 
يۇطۇنًبَالر ببيبئەطىن ٍ ثەس هەر ئبدا ەىهظب ثبػقىالرد ٍ ئۇَي ئبدا —پەرس كۇپبٍە(1غ 

رس ثونۇپ  ثىزەر كىؼىًۇ ئبدا ەىهًىظب  ػۇ ببۋاثكبرنىقي طبەىت ثونىن غبٌ پە ەىهًىغبَهىقىُى 
 .ۋە ئۇَي ئب هىغبٌ پۈتۈٌ يۇطۇنًبَالر گۇَبھكبر ثونىنۇ بەيئىَەتتىكي يۇطۇنًبَالر ببيبئەطي
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بٌ ثۇ دېگەَهىس ثىز يەھەنهىنە ٍېتىًهەرَىى  ھبنىىن ٍ خەۋەر ئبنىىن غ   
ثىزيۇ ئبدەو چىقًىظب  ػۇ يەھەنىهە خەنقىُىى  ھەيًىظىي ئىبنالھ تبئبالَىى       

 غەس ئىگە ۋە ببساطىغب ئۇچزاٍنۇ  دېگەَهىكتۇر.

ٍېتىًهەرَىىى  ئىؼىىىُي ھەيىىًە ئىىبدەو ثبػقىظىىىغب تبػىىالپ ەۇٍىىۇپ  ئىىەس 
ئىؼىىي ثىىىهەٌ يەػىىغۇل ثونظىىب  ٍېتىًهەرَىىى  ئىؼىىىغب كە ىىۈل ثەنىىىن غبٌ  

ب ھەر ثىىز يۇطىۇنًبٌ ثىۇَي ئىەس يەطىئۇنىَىتىى      ئبدەو چىقًبً ەبنىىنۇ. ػىۇ   
 دەپ توَۇػي الس ى.

 ً -كەيىىىجەغەل  كىىىبد ز -ٍېتىًهەرَىىىى  ھبنىىىىن ٍ خەۋەر ئىىىېهىغ ثىىىب
ئىىبۋاو ھەيىىًە ئبدەيُىىى  ەونىىىن ٍ كېهىىىن غبٌ ئىىىغ.   -دېھقىىبٌ  س َىىبنىٌ

ٍېتىًهەرَىى  ھبنىىن ٍ خەۋەر    چىۈَكي . ثۇَىڭغب ئىەسرە ەوثىۇل ەىهىًُبٍىنۇ   
ثىهەَىىىال ثونًبٍىىىنۇ. ٍېىىىتىًهەر ئىقتىظىىىبدتىٍ ئىىىېهىغ دېىىىگەٌ ئىقتىظىىىبد 

ػىىەپقەتكە  كە ىىۈل ثەنۈػىىكە ۋە  ثبػىىقىالرَى  ئىىەس ُي    -كىىەپزەم يېھىىىز 
 ثبغز غب ثېظىؼىغب يوھتببنۇر. ثۇَي  ھەيًە ئبدەو ەىالالٍنۇ.

ػۇ ب ەول ئىهكىنە ثبرالر ئىقتىظبدى ثىهەٌ  ەىول ئىهكىىنە ثونًىغىبَالر    
  يېھز جىىبَهىق ٍەتكىىۈسشع  چىزاٍهىىىق طىىەس ەىهىىىغ  ھېظناػىىهىق ەىهىىىغ

ئەھىىگانىُي طىىوراع  داۋايهىىىق ٍىىوەالع  ئىىەٍىگە چبەىز ىى  ثىىىزگە    -ھىىبل
ئەنەيهىز ُىي تىڭؼىبع  چىزاٍهىىق تەطىەنهىٌ ثېىز غ       -تبيب  ٍېَىغ  دەرد

ٍىىول كەرطىىىتىغ  تەرثىىىَەنەع ەبتىىبرنىقالر ثىىىهەٌ ٍېتىًهەرَىىى  ثېؼىىىُي  
ثۇغىىناً طىىەسشڭ   ثۇغىىناً َېُىىى  ثونًىظىىب   »طىىىهىَبالٍنۇ. خەنقىًىىىشدە:  

 دەٍن غبٌ ھېكًەد ثبر.« ٍوەًۇ؟

ئىىبنالھ تبئىىبال ٍېىىتىًهەرگە ٍبخؼىىىهىق ەىهىؼىىُي ئەڭ كبتتىىب ئىجىىبدەتهەر   

) َواْعبُــُدوا اللَّــَب َواَل ُتْشــرُِكوا بِــِب َشــْيًْا َوبِاْلَوالِــَدْيِن ِإْحَســانًا َوبِــِذي ەبتبر ىىن ٍ طىىبَىغبٌ:
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ــاَما َواْلَمَســاِكُِي وَ  ــِن اْلُقــْرَ  َواْلَيَت ــِب َواْب ــاِحِب بِاْةَْن ــِب َوالصَّ اةَْــاِر ِذي اْلُقــْرَ  َواةَْــاِر اْةُُن
َــانُُكْم  ــِبيِا َوَمــا َمَلَكــْ  أَْ  ەىهىڭىىالر  ئۇَىڭغىىب   ەۇنچىهىىىقئبنالھقىىب ٍەَىىي السَّ

-ئبَب الرغىىىىب  ئىىىىۇرۇ -ھىىىېچ َەرطىىىىىُي ػىىىىېز س كەنتىىىىۈريە الر  ئبتىىىىب 
گە  ٍىىېقىٍ ەوػىىُىغب  ٍىىىزا    تۇغقبَهىز ڭالرغىىب  ٍېىىتىًهەرگە  يىظىىكىُهەر  

هەرگە ب  يۇطىىىبپىزغب  ەىىىول ئبطىىىتىڭالرد كىەوػىىىُىغب  ٍبَىىىن كي ھەيزاھقىىى

 (1غ ٍبخؼىهىق ەىهىڭالر

 ٍېتىّٕي ثبلمبْ ئبدەَ چوڭ ِەرتىۋە لبزىٕىذۇ

ثىىبنىالر ھبٍبتهىقُىىى  س ُُىتىىي  كە ۈنُىىى  ػىىبدنىقىنۇر. ثبنىظىىي ٍىىو   
رغىب ەوػىۇع ئىبرەىهىق    كىؼىهەر ٍېتىًهەرَي ثېقىى   ثېؼىىُي طىىالپ  ەبتب   

بەَىىُەتهەردە پەٍغەيىىجەر ئەنەٍھىظظىىبالو ثىىىهەٌ ثىىىزگە ثونىىۇع ػىىەر ئىگە 
يەٌ ٍېتىًُىي ثبەقىبٌ ئىبدەو    »َبئىم ثوالالٍىنۇ. پەٍغەيىجەر ئەنەٍھىظظىبالو:    
  دەپ ئىككىىىي ثىىىبريىقىُي (2غ«ثىىىىهەٌ بەَُەتىىىتە خىىىۇددى يۇػىىىۇَناەًىش 

 بۈپهەپ كەرطەتكەٌ.

يۇطىىىۇنًبَالرَى  »ۇَىىنا  دېىىىگەٌ:  پەٍغەيىىجەر ئەنەٍھىظظىىىبالو ٍەَە ي 
ئەٍهىزى ئىچىىنە ئەڭ ٍبخؼىي ئىەً  ئۇَىڭىنا ٍېىتىى ثونىۇپ   ئىۇ ٍېىتىًگە         
ٍبخؼىىىهىق ەىهىُغىىبٌ ئىىەً  ئەڭ ٍبيىىبٌ ئىىەً ئۇَىڭىىنا ٍېىىتىى ثونىىۇپ   ئىىۇ  

 .(3غ«ٍېتىًگە ٍبيبَهىق ەىهىُغبٌ ئەٍنۇر

                                                 
 ئبٍەد. -26طۈرەَىظب  -4( 1غ
 ثۇخبرى  ئەثۇداۋۇد  تىزيىشى ر گاٍىتي. (2غ
 ئىجُي يببە ر گاٍىتي. (3غ
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 ٍېتىٍّەرٔي ئۆز ثبٌىسىذەن وۆرۈش وېرەن

ھ تبئبالَىىى  َەس ز ىىنە ٍىىۇەىزى يەرتىىىگە  ٍېىىتىى ثىىبنىالرَي ثېقىىى  ئىىبنال 
ەبس ُىؼىىُى  ػىىەرتي: ٍېتىًهەرَىىي ثبەقىىبٌ ئىىبئىهە ئەسانىز ُىىى  ئىىۇالرَي     
ئىىىبسراەًۇ ٍەكهىىىىًەً  ئىىىەس ثبنىهىز غىىىب ئوخؼىىىبع كىىىەرشپ  ئوخؼىىىبع     
كىَىُنشرشپ  ئوخؼىبع ٍېگىۈسشپ  ئوخؼىبع تەرثىىَە ەىهىى   ئوخؼىبع       

غىىب ەوػۇػىىىنۇر. يىىۇھەثجىتىُي ئوخؼىىبع ثېز ىى  ەبتبر-ئوەۇتىىۇپ  يېھىىزى
ئەيًب ٍېتىًهەرگە ئىبٍز ى يۇئىبيىهە ەىهىىغ ٍىبكي ئىۇالرَي ٍەكىهەع چىوڭ        

 گۇَبھتۇر.  

ئىىەگەً ثىىبنىالرَىًۇ  ٍبخؼىىي ثېقىىى    ٍبخؼىىي تەرثىىىَەنەپ ەبتبرغىىب       
-ػۇَنا  ەوػۇع كېزەم. ئەگەً ثىبنىُي ئىەس ثبنىظىىنەم كىەرشپ  يېھىىز     

ي ئبَىب ثونظىۇٌ    ػەپقىتىُي ثېغىؼهىغبٌ ئىبدەو يەٍهىي ئبتىب ثونظىۇٌ  يەٍهى     
 ٍېتىًهەرَى  ثېؼىُي طىهىغبَُى   طبۋاثىُي تبپىنۇ.

يۇھىى ثونغىُي ٍېتىى ثبنىالرغب ئەسنىز ُىى  ٍېىتىى ئىكەَهىكىُىي ھىېض     
ەىهنۇريبطهىق  ئەسنىز ُي ػۇ ئبئىهىُىى  ئىشسەتهىىس ثىىز ئەساطىي ەبتبر ىنا      
ھىىىېض ەىهىؼىىىي ۋە ھېچقبَىىىنا  ثىىىىز ئىىىبٍز ًىچىهىق ٍىىىبكي ٍەكهەػىىىُي   

 كىُي ئىؼقب ئبػۇرۇػتۇر.كەريەطهى

 ٍېتىٍّىه ٔۇلسبٍٔىك ٍبوي ئەٍىت ئەِەش

ٍېتىًهىىىىىس ئىىىىبنالھ تبئبالَىىىىى  تەەىىىىن زى ۋە ەىظىىىىًىتىنۇر. ئەگەر    
ٍېتىًهىىىىس َۇەظىىىبَهىق ٍىىىبكي ئەٍىىىىت ٍىىىبكي ٍبيىىىبَهىق ثونظىىىب ئىىىىنى     

پەس هەتُىىى  ٍېگىىىبَە  -ئىُظىىبَىَەتُى  ئىئتى ىىىبرنىق ئۈنگىظىىي  ئەخىىىال   
ئەنەٍھىظظىىبالو ٍېىىتىى ثونًىغىىبٌ ثىىوالر    َەيۇَىظىىي ھەسر تىىي يىىۇھەيًەد   

ئبَىظىىىن ٍ كىچىىىس ئبٍز هىىى  ٍېىىتىى ەبنغىىبٌ -ئىىىنى. پەٍغەيجىز ًىىىش ئبتىىب
ثونظىىىىًۇ  ئىىىۇَي ئىىىبنالھ تبئىىىبال ئىىىەسى تەرثىىىىَەنىگەٌ ۋە ثىىىۇ كبيىىىبنەتكە   
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يېُىىي رەثىىجىى »ٍەتكىىۈسگەٌ. پەٍغەيىىجەر ئەنەٍھىظظىىبالو ئىىەسى توغز هىىىق:  
 ٌ.دېگە (1غ«ئەڭ يۇكەيًەل تەرثىَەنىنى

 ٍېتىّٕي خورالش چوڭ گۇٔبھتۇر

ــا اْلَيِتــيَم فَــاَل تـَْقَهــرْ  ئىىبنالھ تبئىىبال ەۇرئىىبٌ كەر ًىىنە:  ٍېتىًُىىي ٍەَىىي  فََأمَّ

 (2غدېگەٌ. رنىًببخ

ئىىۇَي ئىىۇرۇع  ھبەىىبرەتهەع  يەطىى ىزە ەىهىىىغ  —ٍېتىًُىىي خىىورالع
پەص كىىىىەرشع  كىىىىەسگە ئىهًبطىىىىهىق  ئىىىىبا ەوٍىىىىۇع  ھېظظىىىىىَبتىُي   

 ً ەٍىىىن غبٌ ئىؼىىىقب س رالع  ٍبيىىىبٌ ئىؼىىىالرغب    كەيظىىىىتىغ  كىىىۈچي ٍەت
ثىىىۇٍزۇع  ئىىىەس ثبنىهىز ىىىن ٍ ئىىىبٍز ى يۇئىىىبيىهە ەىهىىىىغ ەبتىىىبرنىقالرَي     

 ئىئبد هەٍنۇ.

ئىىىبنالھ تبئىىىبال ٍېتىًهەرَىىىي خورنىغىىىبَالرَي د ُُىىىي ئىُكىىىبر ەىهغىىىبَالر 

ينِ أََرأَيْــ ەبتبر ىىنا ئەٍىىىجهىگەٌ:  ع  اْلَيِتــيَم . . فَــَذِلَك الَّــِذي يَــدُ َ  الَّــِذي يَُكــذُِّه بِالــدِّ
ـــاِم اْلِمْســـِكُيِ  ـــا َطَع د ُُىىىي ئىُكىىىبر ەىهغىىىبٌ ئىىىبدەيُي   ٍەَىىىي َواَل ََيُـــع  َعَل

كەردش ًۇ؟ ئۇ ٍېتىًُىي  دشػىكەنەٍنۇ  ٍوەظىۇنغب تبئىبو ثېز ؼىُي تەرغىىت        

 (3غ ەىهًبٍنۇ

                                                 
 -20895ۇيًبل( َبيهىق ئەطىز ُى  غكەَشۇل ئ« كُشانعًبل» ( يۇتتەەىَُى 1غ

 ھەد ظي.
 ئبٍەد -9طۈرە سۇھب  -92( 2غ
 ئبٍەتهەر. -2~0طۈرە يبئۇٌ  -017( 3غ
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 ٍېتىّٕي ثبلمبٕٔىڭ ِۇوبپبتي

بالو ثىشَى  ئىۈنگىًىش ۋە ٍونجبػىچىًىش ھەسر تىي يىۇھەيًەد ئەنەٍھىظظى     
ٍېتىًهەرَىىى  ثېؼىىىُي طىالػىىتب  ثبػىىقىالرَىًۇ ػىىۇَنا  ەىهىؼىىقب تەرغىىىت 

 ەىهىؼتب ئەڭ ئبنن ُقىالرد ٍ ئىنى.

پەٍغەيجەر ئەنەٍھىظظىبالو ەەنجىُىى  ەبتتىقهىقىىن ٍ ػىىكبٍەد ەىهىى       
طىەٌ ەەنجىڭُىى  ٍۇيؼىؼىىُي ۋە    »كەنگەٌ ثىز ئبدەيگە  يۇَنا  دېىگەٌ:  

يظىىىەٌ؟ ئۇَىىىناەتب  ٍېىىىتىًهەرگە   ثىىىۇ ھببىتىڭُىىىى  راۋا ثۇنىؼىىىىُي خبال  
ػىىەپقەد ەىىىم  ئۇالرغىىب ئىىەسشڭ ٍەٍىىن غبٌ تبئبيىىن ٍ ٍېگىىۈسگىٍ.  ػىىۇ       

 (1غ«ۋاەىتتب ەەنجى  ٍۇيؼبٍنۇ ۋە ھببىتى  راۋا ثونىنۇ.

چۈَكي ھەركىى ئەس ُى  ثبنىهىز ُي ئوٍهىظب  ثىبنىهىز ُي ػىۇ چبر ظىىش    
تتە ئۇَىىى  ۋە ەبَبتظىىىش ەبنغىىبٌ ٍېىىتىى ثبنىالرَىىى  ئورَىىىنا ەوٍظىىب  ئەنىىگە   

تبػىىتەم ەېتىىى  كەتىىكەٌ ەەنجىًىىۇ ٍۇيؼىىبٍنۇ  كىىە هي طىىۇَىنۇ ۋە ئىىىچ     
دە  ٍىىىبردەو ەىهىؼىىىقب ثەل ثبغالٍىىىنۇ.  -ئىىىبغز تىغ ھېظظىىىىَبتىغب كېهىىىىنۇ 

پەٍغەيجەر ئەنەٍھىظظبالو ثىۇ ھەد ظىتە  يۇػىۇ َىۇەتىُي يەەظىەد ەىهغىبٌ       
 ثونۇػي يۇيكىٍ.

ىغ ۋە ػىىىەپقەد كەرطىىىىت-ٍەَە ثىىىىز تەرەپىىىتىٍ  ٍېىىىتىًهەرگە يېھىىىىز 
ئۇالرَىىىى  ھىىىببەتهىز ُي راۋا ەىهىؼىىىُى  ەەنجهەرَىىىى  ٍۇيؼىؼىىىىىغب ۋە     
ھببەتهىز ُىىى  راۋا ثونۇػىىىغب تىىۈرتكە ثونۇػىىىن كي طىىەۋەة: ثىىۇ ئىؼىىُى  
ئىىىبنالھ تبئىىىبالَي ئەڭ كىىىەپ يەيُىىىۇٌ ەىهىىىىن غبٌ خبنىظىىىبَە ئىجىىىبدەد     
ثونغبَهىقىن ٍ ثونظىب كېىزەم. چىۈَكي ٍېىتىًهەر ەبَىبتهىزى طىۇَغبَهىقتىٍ       

                                                 
 -2679غھىهَەتۇل ئەۋنىَب( َبيهىق ئەطىز ُى  « حهَةاأل نَبء» (ئەثۇ َەئىًُى 1غ 

غيۇئجەيۇل ئەۋطەد( َبيهىق ھەد ض « األ طط انًعجى»ھەد ظي. تەثەراَىًۇ 
 ٍەد ەىهغبٌ. ئبثنۇراس قالريۇ ئەس ئەطەرنىز نە ر گاٍەد ەىهغبٌ.توپهىًىنا ر گا
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ىغىىبٌ ەۇػىىالرغب ئوخؼىىبع پەر ؼىىبٌ  كىىە هي طىىۇَۇ . چبر ظىىىش      ئۇچبنً
ەبنغىىبَهىقتىٍ  ثىزاۋالرَىىى  ھېظناػىىهىق ەىهىؼىىىغب ۋە ھىىببەتهىز ُي راۋا    

 ەىهى  ثېز ؼىگە َبھبٍىتي ئېھتىَببهىقتۇر.  

« ئبتىظي ثبرَى  تېغىي ثىبر  ئبتىظىي ٍوەُىى  دېغىي ثىبر      »خەنقىًىشدە: 
پىۈتًەص  -نجىىنە تىۈگىًەص  دەٍن غبٌ تەيظىىم ثىبر. چىۈَكي ٍېتىًُىى  ەە    

دېغىىي ثونىىىىنۇ. ثىىۇَي ٍېىىىتىى ثونًىغىىىبَالر ثىهًەٍىىنۇ. بەيئىَەتىىىتە ئىىىىچ    
 ئبغز تىؼقب تېگىؼهىس ثىزى ثونظب  ئۇ دەل ٍېتىى ثبنىالردۇر.

 ٍېتىّٕي ثبلمبْ ئبٍبي ئبٔىٕىڭ ئورٔىذا

ئىىبَىهىق ئىىبنالھ تبئىىبال ئبٍبنالرغىىب ئبتىىب ەىهغىىبٌ ػىىۇَنا   ئۇنىىۇن ثىىىز        
ۇََبَىىىى  ئەرنىىىىزى ثىزنىؼىىىىئًۇ ثىىىۇ خىظىىىهەتكە  خىظىىىهەتكي  پۈتىىىۈٌ د

 ەىالنًبٍنۇ.« ئبَىهىق»ئېز ؼەنًەٍنۇ ۋە ھەەىقىٌ يەَىنە 

ثۇ خىظهەد ثبال تۇغقبٌ ئبٍىبنالرغىال خىبص ثونًبطىتىٍ  ثەنكىي پۈتىۈٌ      
ئبٍبل بىُظىغب ئورتب  خىظهەتتۇر. كەرشۋاتىًىشكي  ثىبال تۇغىۇپ ثبەًىغىبٌ    

ز ُي  ٍىىىبكي ئىىىەگەً ثىىىبنىهىز ُي كىىىەپهىگەٌ ئبٍىىىبنالر ثېقىگانغىىىبٌ ثىىىبنىهى
يېھز ُىىي ثېز ؼىىتە ثبنىالرَىىى  ئىىەس  « ئىىبَىهىق»ثبغز غىىب ثېظىؼىىتب  ئۇالرغىىب 

 ئبَىهىز غب ئوخؼبػتۇر  گبھىنا ئەس ئبَىهىز ن ًُۇ ئبرتۇ  ثونۇپ كېتىنۇ.

پىزئەۋَُىىى  « ئبَىىب»يۇطىىب ئەنەٍھىظظىىباليُي ثېقىىى  چىىوڭ ەىهغىىبٌ     
ئەڭ ٍبخؼىظىي ثونىۇع طىۈپىتي     ئبٍبني ثونۇپ  ئۇ دۇََىبد كي ئبٍبنالرَىى   
 ثىهەٌ ەۇرئبٌ كەر ًنە تىهغب ئېهىُغبٌ.  

ئىظالو تبر  ىىنا ئىەتكەٌ كبتتىب ئەنىًىبالرد ٍ ۋە ئىُظىبَىَەد ئۈچىۈٌ       
ئۇَتۇنًىىىىىبص خىشيەتهەرَىىىىىي كەرطىىىىىەتكەٌ يەػىىىىىھۇر ػەخظىىىىىهەرد ٍ  
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َۇرغۇَهىغىىبٌ كىؼىىىهەر ئىىەگەً  ٍىىبكي ثېقىگانغىىبٌ ئبَىالرَىىى  ەونىىىنا       
 ئەطۈپ ٍېتىهگەٌ.

ًەكچىًىشكىىي  ئىىەسى تۇغًىغىىبٌ ئبٍىىبنالريۇ  تەرثىَەطىىىگە كەنىىگەٌ   دې
ثىبنىالرَي ػىىۇَنا  ٍبخؼىي ٍېتىؼىىتۈرشپ چىقبالٍىىنۇ. چىۈَكي ئىىبنالھ تبئىىبال    

ػىەپقەد ئىۇالرَي   -ئبَىالرَى  ەەنجىگە طېهىگەتكەٌ ثىۇ تە ناػظىىش يېھىىز   
 ئى تىَبر ٌ ۋە ئى تىَبرطىش ػۇَنا  ەىهنۇر نۇ.

ئبئىهىن كي ئبَىُي ئىەس ئبَىظىىغب ئوخؼىبع    ثېقىگېهىُغبٌ ثبنىالريۇ ػۇ 
ئېھتىىىزاو ثىىىهەٌ -ئبَىغىىب ەىهىؼىىقب تېگىؼىىهىس ھىىەريەد -كەرشػىىي ۋە ئبتىىب

 ئىتبئەتچبَهىقُي ۋاٍىغب ٍەتكۈسشػي كېزەم.

 ئۇٍغۇر جەِئىَىتىذىىي پبجىئەٌەردىٓ ثىر ئۆرٔەن

ھبس زەي ئۇٍغۇر بەيئىَىتىًىىشدە خەنقىًىىش ئىظىزاپچىهىقتب ھەدد ىن ٍ     
ەٌ  ھەتتىىب ثەس ىىهەر پىىۇل خەبهەػىىُى  ئىىورَىُي تبپبنًىىبً   ئېؼىىى  كەتىىك

 ً -ئىىىبۋارە ثونًبەتىىىب. رېظىىىتوراَهىز ًىش ئىظىىىزاپچىهىقُى   يەَجەطىىىي  تىىىو
 تەكۈَهىز ًىش ثۇسۇپ چېچىؼُى   پۇرطىتي ثونۇپ ەبنًبەتب.

تەەىىگادارنىز ًىش  ٍىىبكي ئىىەسنىز ُي تەەىىگادار ەىهىىى  كەرطىىىتىگاتقبَالر    
يىڭىالرچە  پىۇنُي طىەرپ ەىهىىنۇ. تىوغزا       تەكزار ھەن ەىهىىغ ٍونىىنا ٍىۈس    

ەىىۇدر تي ٍەتىىكەٌ يۇطىىۇنًبٌ ئبدەيُىىى  ئىىەيزى ئىچىىىنە ثىىىز ەېىىتىى ھەن  
پەرس ُىي ئىبدا ەىهىؼىي پەرس. ئەيًىىب تەكىزار ھەن ەىهىىغ َەپىهە ئىجىىبدەتهەر       
ەبتبر ىىن ٍ طىىبَىهىنۇ. َەپىىهە ئىجىىبدەتهەر ھەرگىىىش پەرسنەرَىىى  ئبنىىن غب       

چىىىىۈٌ پەرسگە ئوخؼىىىىبع طىىىىبۋاثًۇ ەوٍۇنًبٍىىىىنۇ. َەپىىىىهە ئىجىىىىبدەتهەر ئۈ
ٍېش هًبٍىىىنۇ. ھىىىبنجۇكي  بەيئىَەتتىكىىىي ٍېتىًهەرَىىىى  ھبنىىىىن ٍ خەۋەر   
ئىىېهىغ  ئۇالرَىىى  تۇريىىۇع ۋە ئوەىىۇع چىقىًهىز ُىىي كەتىىۈرشع ػىىۇ       
بەيئىَەتتىكىىىي ەىىىول ئىهكىىىىنە ثىىىبرالر ئۈچىىىۈٌ پەرس  ثونۇۋاتقىىىبٌ ٍەردە    
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پ  پەرس ثۇَىىنا  سۆرشر ثونغىىبٌ ثىىىىز ئىجتىًىىبئىٌ پەرسَىىىي ەبٍز ىى  ەوٍىىىۇ    
ثونًىغبٌ تەكزار ھەن ۋە تەكىزار ئىەيز ُي ەىهىؼىقب ػىۇَچىهىس كىەپ پىۇل        
خىزابەد ەىهىىغ ھەرگىشيىۇ تەەىگانىقتىٍ ئەيەص  ثەنكىي ٍىب ر َبكىبرنىق        

 ٍبكي ثىهىًظىشنىكتۇر.

ھەن  (1غر ىىىگاٍەد ەىهىُىؼىىىىچە  ئەنىىىاليە ئبثىىىنۇنال ئىجُىىىي يۇثىىىبرەم    
ٍىول ثوٍىىنا ئىبچهىقتىٍ     طەپىز گە چىقىى   ٍونُىى  ٍېز ًىغىب كەنگىُىىنە     

ثونىىىنى  يەٌ ھەن ەىهىىىى  »ەىَُىهىىىى  ٍبتقىىىبٌ ٍوەظىىىۇنالرَي كىىىەرشپ:  
-دەپ  پىىۇل« ثونىىنۇو. ھەبىىگە ئبتىغىىبَهىز ًُي ػىىۇ  ٍوەظىىۇنالرغب ئبتىىىن ى 

يبنهىز ُي ئۇالرغب ثېز گېتى   ەبٍتى  كەتىكەٌ ئىىكەٌ. يبَىب ثىۇ ھەەىقىىٌ      
 تچبَهىق.يۇطۇنًبَهىق. يبَب ثۇ تەەگانىق. يبَب ثۇ يەطئۇنىَە

 ھبالٌٕىڭ ھېسبثي، ھبرإِىڭ ئبزاثي ثبر

تۇغقىىىىىبَهىزى  ٍىىىىىبكي ەوػىىىىىُىهىزى  ٍىىىىىبكي  -ئەس ُىىىىىى  ئىىىىىۇرۇ 
يەھەنهىظىن كىهىزى ئىچىىنە  ثىبنىهىز ُي ئوەۇتىۇع  داۋانىىُىغ ۋە ثبػىقب      
ئېھتىَببهىزى طىەۋەثهىس پۇنغىب  سۆرشر ئېھتىَىببهىق ثونغبَالرَىى   ٍىبكي      

ەردە ئوەۇۋاتقىبٌ ھەو ئوەۇتىگاتقبَالرَىى    ەبر َهىقتب ۋە ثبػقب د ُىٌ ئىهىًىه 
ھبنىىىىن ٍ خەۋەر ئبنًبطىىىتىٍ  خىىىۇددى بەيئىَەتىىىتە ئىقتىظىىىبد ثىىىىهەٌ    
ەىهىُىىىن غبٌ ٍبخؼىىىهىق ٍىىونهىزى تىىۈگەپ ەبنغبَىىنەم  تبپقىىبٌ پىىۇنىُي       
تەكىىزار ھەن  تەكىىزار ئىىەيزە ەىهىىىغ ئۈچىىۈٌ طىىەرپ ەىهىگاتقىىبَالر ئىىبنالھ    

   تبئبالَى  ئبنن نا ەبَنا  ببۋاة ثېزەر؟

                                                 
ھ( ەەد ًكي خۇراطبَُى  يەرۋە ػەھىز نە 080~008(ئبثنۇنال ئىجُي يۇثبرەم غ1غ 

 دۇََبغب كەنگەٌ  تەەگادارنىقي  د ٍ ھەو دۇََبنىق يول ثىهىًي ثىهەٌ توَۇنغبٌ 
 ۇبتەھىن ئبنىى.غئەسسۇھنۇ( َبيهىق يەػھۇر ئەطەرَي ٍبسغبٌ  ي« انشھن»
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ەىَىىىبيەد يەٍىىىناَىغب »پەٍغەيىىىجەر ئەنەٍھىظظىىىبالو يۇَىىىنا  دېىىىگەٌ:  
ثەَن ُى  ەەد ًي ەوٍۇنغبٌ ھبيبٌ تىەد َەرطىىن ٍ طىور هىنۇ: ئىەيز ُي     
َىىىىىېًە ثىىىىىىهەٌ تۈگەتكەَهىكىىىىىىن ٍ  ٍبػىىىىىهىقىُي َىىىىىېًە ثىىىىىىىهەٌ      

يىىىىىىىبنُي َەد ىىىىىىىٍ تېئىىىىىىىى   َەگە   -ئەتكۈسگەَهىكىىىىىىىىن ٍ  پىىىىىىىۇل 
ەبَىىىنا  ئىؼىىىالرَي  ئىؼىىىهەتكەَهىكىن ٍ  ئىىىەگەَگەٌ ثىهىًىىىي ثىىىىهەٌ   

 (1غ«.ەىهغبَهىقىن ٍ

تبپقىبٌ پىۇنُي َەگە  خىىزابەد    »ەىَبيەد كۈَي ئىبنالھ تبئىبال ثىىشد ٍ:    
دەپ بىىىبۋاة « تەكىىىزار ھەن ەىهىؼىىىقب»دەپ طور ظىىىب  ثىىىىش: « ەىهىىىن  ؟

ئۈطىىتۈ ن كي ئىجتىًىىبئىٌ پەرسنەرَىىي  »ثەرطىىەم  ئىىبنالھ تبئىىبال ثىىىشد ٍ:  
َي تۇغقىُىڭُىى  ئىقتىظىبدەب    ثىهًىن ڭًۇ؟ پبالَي ەوػىُب ُى   ٍىبكي پىبال   

سۆرشر ئېھتىَىىببهىق ئىكەَهىكىُىىي ثىهەتتىڭغىىۇ؟ َېًىؼىىقب ثىىۇ پەرسَىىي ئىىبدا  
دەپ طور ًبطىًۇ؟ ثىۇ طىوئبنغب ثىىش َىېًە      « ەىهًبً َەپهىگە ئېظىهىگانن  ؟

 دەپ ببۋاة ثەريەكچي؟  

تبپقىىىىبٌ پىىىىۇنىُي ھىىىىبراو ٍونالرغىىىىب   »ثەس ىىىىهەر دېَىؼىىىىي يىىىىۇيكىٍ: 
ئونتۇرۇػىىالرغب  ۋە ھەر تۈرنىىۈم ئىظىىزاپچىهىققب كېچىهىكهەرد كىىي رە هىىىس 
 ٌ طبَبەظىىىش تىىۇرۇپ  َەپىىهە ثونظىىىًۇ ئىجىىبدەد    -چىقىىىى ەىهىىىن غبَالر طىىب

ئۈچىىۈٌ پىىۇل طىىەرپ ەىهغبَالرغىىب ثۇَچىهىىىس كبٍىىى  كېتىؼىىُى  َىىېًە       
 «ھببىتي؟

دەًٍىشكىىي  تبپقىىىبٌ پىىۇنىُي ھىىىبراو ٍونالرغىىب طىىىەرپ ەىهىىىىن غبَالر ۋە    
ىز ُى  ببساطىىىُي ثىىۇ دۇََىىب ۋە ئىىبخىزەتتە ئىظىىزاپ ەىهىىىن غبَالر ەىهًىؼىىه

چوەۇو تبرتىنۇ. ئۇ ثبػىقب ثىىز بىُىبٍەد. ئىۇَي طەسنەػىُى  ئىورَي ثبػىقب        
 يبۋسۇدا ثونىنۇ.

                                                 
 ئىًبو تىزيىشى ر گاٍىتي. (1غ
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ئەيًىىب ثىىىش ئىجىىبدەد َىىبيي ثىىىهەٌ طىىبد ز ەىهىُىگاتقىىبٌ ئىظىىزاپچىهىق    
ھەەقىىىنە توختىهىىىگاتىًىش  ھەيىىنە كىىەپزەم ٍبخؼىىي ئەيەل ەىهىىى  طىىبۋاة  

ناػىالرغب طىەسنەۋاتىًىش. ثۇَىڭىن ٍ يەەظىەد ثىزاۋالرَىي      ئىشدەۋاتقبٌ ەېز ُ
نىكىُىىي ۋە «ئىىبۋۋال َىىېًە ەىهىىىغ كېىىزەم   »ئەٍىىىجهەع ئەيەص  ثەنكىىي  

 طبۋاة ەبس ُىؼُى  ئەڭ كبپبنەتهىس ٍونىُي چۈػەَنشرشػتۇر.  

ثىىىش ٍېتىًهەرَىًىىۇ ثېقىىىگاتىًىش  ەبٍتىىب    »ثەس ىىهەر دېَىؼىىي يىىۇيكىٍ:   
 «  ھەيًىگە ٍېتىنۇغۇ؟ ھەبُىًۇ ەىهىگاتىًىش  چۈَكي پۇنىًىش

دەًٍىشكىىي  طىىىش ھەيىىًە ٍېتىًهەرَىىي ثېقىگاتبيظىىىش؟ ٍىىبكي بەيئىَەتىىتە 
ٍېىىتىى تىىۈگەپ ەبنىىن ًۇ؟ ٍىىبكي ثبػىىقب ئىجتىًىىبئىٌ پەرس ٍوەًىىۇ؟ ٍىىبكي        

 َەپهىُي پەرسد ٍ ئەال كەرشػكە دەنىهىڭىش ثبريۇ؟

راطىتتىُال طىبۋاة ئىىىشد گەٌ ئىبدەو ئەنىگەتتە طىىبۋاثي كىەپ ثونىىىن غبٌ      
رگە ئبنن زاٍنۇ. پەرسنەرَىي َەپهىُىى  ئبنىن غب ەوًٍبٍىنۇ. ھەرەيىگە      ئەيەنهە

كەنىىگەٌ ئىىبدەو طىىبۋاثُي خىىۇددى تبغبرغىىب يىىبل ەبچىهىغبَىىنەم ەىىبچىالپ     
ئېهىىى  كېتىىىنۇ  دەٍىىن غبٌ گەپ ٍىىو . طىىبۋاة ئىىبنالھ تبئبالَىىى  ەونىىىنا    
ئىىىىبنالھ تبئىىىىبال ئىىىىۇَي  ئىىىىبۋۋال كىؼىىىىىهەرَى  َىَىىىىىتىگە ۋە ەىهغىىىىبٌ    

 ر جىظىگە ەبراپ ثېز نۇ.ئەيەنهىز ُى  دە

  دەپ پىىىىۇل  «ثەدەل ھەن  ەىهىىىىنۇر ًىش»ٍەَە  َۇرغىىىىۇٌ كىؼىىىىىهەر  
خىىىزابەد ەىهىىىنۇ. ئەيًىىب كىىەس ًىش ثىىىهەٌ كىىەرشۋاتىًىشكي   ئۇالرَىىى      
ئەۋەتىىكەٌ پىىۇنهىزى يەككىىىن كي  ثەدەل ھەن تىجبرەتچىهىز ُىىى  ەونىغىىب  
 چۈػىىۈپ كېتىىىىنۇ. يەٌ ئىىىەسشو ثىگاطىىىىتە تەكؼىىىۈرشع ئېهىىىى  ثىىىبرد ى. 

دەپ كىؼىىىىهەرد ٍ پىىىۇل ئبنغبَالرَىىىى  يىىىۇتهە  « ثەدەل ھەن  ەىهىًىىىىش»
كىىەپ طىىبَهىقي ثەدەل ھەبُىىي ەىهًبٍىىنۇ. چىىۈَكي  ئۇالرَىىى  ھەرثىىىزى    

ئبدەيُى  ثەدەل ھەن  پۇنىُي ٍىغىنۇ. ثىز ئىبدەو ثۇَچىهىىس كىەپ     61~51



 04 ٍّىس؟ەٌەرثىَەٍىرىّىسٔي لبٔذاق تپەرزۀت

كىؼىىىُى  ھەن ثەد هىُىىي ەبَىىنا  ەىهىىى  ثونظىىۇٌ؟ ػىىۇ ب ئۇالرَىىى        
ئىىىبرەىهىق كىؼىىىىهەرَي ەبٍىىىىم   « بالل ەىهىىىىغتەپىىىًە ھىىى »ئىچىىىىن كي 

ەىهىىىىن غبَالر ئبنغىىىبٌ ثەدەل ھەن  پۇنىُىىىى  ئىُتىىىبٍىٍ ئىىىبس يىقىىىنار ُي   
ثېُگبنهىق  ٍبكي ئبفز قىهىق ئىؼچىالرغب تبپؼىۇر نۇ   ئبَىن ٍ ئىۇالر ثەدەل    

 3ھەن  ەىهىًىش  دەپ ەوٍۇپ ٍوەبپ كېتىىنۇ.  ئبخىز ىنا كىتبث ىبَىالرد ٍ    
َىىي «ھەن ثەدەل ػىىبھبد تي»ەَگە( ثىىىزەرد ٍ ٍىىۈ 2ر َبنغىىب غتەخًىىىُەٌ  

طىىېتىگېهى  ئىىەسنىزى خبنىغىىبَچە ئىظىىىًالرَي ٍېش ىى   ئىىۇَي تونىىنۇرۇپ     
چىقىىىىنۇ ۋە پىىىۇل ثەرگەَىىىهەرگە تبپؼىىىۇر نۇ. ئىىىۇالر  ۋەتەَىىىگە ەبٍتقبَىىىنا: 

 (1غدەپ ئېالٌ ەىهىنۇ  خبالص.« پبالَي ھببىى ثوننى»

هىزى  ھەتتىب ٍىبد   ئبَىظىي  تۇغقىبَهىزى ۋە توَۇػى   -ئەيًب ئەس ُىى  ئبتىب  
كىؼىىىهەر ئۈچۈًَىىۇ پىىۇل ئبنظىىىًۇ ئېهىىى   ھەەىقىىىٌ ٍوطىىۇَنا ثەدەل ھەن   
ەىهىن غبٌ ئبٍز ى ػەخظهەر  ثۇَىڭن ٍ يۇطتەطىُبدۇر. چىۈَكي ثۇالرَىى     

 ەىهغىُي ثىش دەۋاتقبٌ خبتب ھبنن كي ثەدەل ھەن  تىجبر تىگە ٍبتًبٍنۇ.

 ٍېتىّٕىڭ ثېطىٕي سىالضٕىڭ ٍوٌٍىرى

ًهەرَىىىى  ھبنىىىىن ٍ خەۋەر ئىىىېهىغ ۋە ثېؼىىىىُي  بەيئىَەتتىكىىىي ٍېتى
 طىالػُى  ٍونهىزى كەپ. يەطىهەٌ:

. ەىىول ئىهكىىىنە ثىىبر ئىىبئىهىهەر يەھەنهىظىىىن ٍ  ٍىىبكي تۇغقىىبَهىزى     0
ئبر ظىن ٍ ثىىزەرد ٍ ٍېىتىى ثىبنىُي ثىبال ەىهىى  ثېقىىگېهىغ ۋە ئىۇَي ئىەس         

ق  ثبنىظىنەم تەرثىىَەنەپ  ئوەۇتىۇپ بەيئىىَەتكە  يۇطىۇنًبَالرغب پبٍىن هى     
ئىًبٌ ۋە ئەخالەهىىق ثىىز ئىُظىبٌ ەىهىى  چىقىىغ. يبَىب ثىۇالرَي ەىهىىغ         

                                                 
ثەدەل ھەن  تىجبر تىُى  ھبرايهىقي ھەەقىنە ئوچۇ  » رَى ئبپتو (ثۇ  توغز ظىنا1غ

 غب ەبرانظۇٌ.َبيهىق كىتبثى «طەس
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پەٍغەيىىىىجەر ئەنەٍھىظظىىىىبالو ثىىىىىهەٌ بەَىىىىُەتهەردە ثىىىىىزگە ثونۇػىىىىُي    
 خبالٍن غبٌ يۇطۇنًبٌ ئۈچۈٌ ەىَىٍ ئەيەص.

. ٍېتىى ثبنىالر ئۈچۈٌ يەنۇو يىقناردا ئبٍهىق پىۇل توختىتىى  ەوٍىۇپ     3
ىىىىىن ٍ ئىىىىەسى چىقبالٍىىىىن غبٌ ئىىىىۇالرَي چىىىىوڭ ثونىىىىۇپ  ئىىىىەس ئېھتىَبب

 ثونغۇچىهىس تەيىُهەپ تۇرۇع.

« هەَىىنشرشعنەتٍېتىًهەرَىىي كبپب»ئەرەة ۋە ئىظىىالو يەيهىكەتهىز ىىنە  
َىىبيي ئبطىىتىنا كىىەپهىگەٌ بەيئىىىَەتهەر ثىىبر. ئىىۇالر ٍېىىتىًهەرگە ٍىىبردەو      
ەىهًىىبەچي ثونغىىبَالرَي تىىىش ًالپ  ئىىۇالرد ٍ ئىىبٍهىق ٍىىبردەو توپالٍىىنۇ ۋە    

ٍىىنا ٍەتكىىۈسشپ ثېز ىىنۇ. ئبَىىب ۋەتەَىىنە ثۇَىىنا  ەىهىىىغ  ٍېىىتىًهەرگە ھەر ئب
يۇيكىٍ ثونًىظىًۇ  ػەخظهەر ئەس ئبنن غب ثىزەرد ٍ  ٍىبكي كىەپزەم ٍېىتىى    

 ثبنىُى  چىقىًهىز ُي كەتۈرطە ثونىنۇ.

. ئبنىٌ يەكتەپهەرگە ئوەۇػقب  كىىز غ ئۈچىۈٌ بىىند ٌ ئىقتىظىبدەب     2
 تۈرشع.يوھتبن ثونغبٌ ٍېتىًهەرَى   ئوەۇع چىقىًهىز ُي كە

-ئىچىىًەم  كىىىَىى-. ٍېىىتىًهەر ثىىبر ئىىبئىهىگە َە  پىىۇل  ٍىىبكي ٍىىېًەم4
 كېچەم ەبتبرنىق تۇريۇع ئېھتىَببهىز ُي ٍەتكۈسشپ ثېز غ.

. د ُىىىىٌ يەدر ظىىىهەردە ئوەۇۋاتقىىىبٌ  ٍېىىىتىى تبنىئالرَىىىى  ثىىىبرنىق     5
 چىقىًهىز ُي كەتۈرشع.

. چىىىوڭ ٍىىىبردەيهەرَي ەىالنًبٍىىىن غبَالرَى  يەھەنهىىىىن كي ٍېىىىتىى     6
بنىالرَي ھەپتىنە ثىز ەېتىى  ثونًىغبَنا ئبٍىنا ثىىز ەېىتىى ثونظىىًۇ ئىەٍىگە      ث

كېچەكهىز ُىىي ٍىىېڭىالپ ەوٍۇػىىي. ثىىۇ  -چبەىز ىى  تبيبەالَىىنۇرۇع  كىىىَىى
 ٍېتىًُى  ثېؼىُي طىالػتىكي ئەڭ ئبدد ٌ تەنەپ.  



 06 ٍّىس؟ەٌەرثىَەٍىرىّىسٔي لبٔذاق تپەرزۀت

طىىىىېُى  »ئبخىز ىىىىنا دەًٍىشكىىىىي  پەٍغەيىىىىجەر ئەنەٍھىظظىىىىباليُى  : 
 ثىىز كىؼىىُي ھىىناٍەد ەىهظىب  ثىۇ طىېُى        طەۋەثى  ثىىهەٌ ئىبنالھ تبئىبال   

دېىگەٌ   (1غ«ئۈچۈٌ دۇََب ۋە ئۇَىڭن كي پۈتۈٌ  َەرطىىهەرد ٍ ٍبخؼىىنۇر  
طەس ُى  ر ھي ثىهەٌ ئېَتقبَىنا  ثىىز ٍېىتىى ثىبنىُي ثېقىى   تەرثىىَەنەپ        
ئوەۇتىىىىۇپ  ئىُظىىىىبَىَەتكە  بۈيهىىىىىن ٍ يۇطىىىىۇنًبَالرغب يەَئەئەتهىىىىىس  

هىىى  چىقىؼىىُى  َەەەدەر ئۇنىىۇن ۋە  ٍىىبرايهىق ثىىىز يۇطىىۇنًبٌ ئىُظىىبٌ ەى  
ئىجبدەد ئىكەَهىكىُىي طىەس ثىىهەٌ ثبٍىبٌ ەىهىؼىقب كىۈچىًىش        -كبتتب ئەيەل

 ئببىشنىق ەىهىنۇ. ثۇَىڭن ًُۇ طبۋاثهىق ئىغ ثبريۇ؟

                                                 
 ۋە يۇطهىى ر گاٍىتي. ثۇخبرى (1غ
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 تەرثىَەچىذە ثوٌۇضمب تېگىطٍىه سۈپەتٍەر

 

تەرثىَەچىىىىنە ثونۇػىىىقب تېگىؼىىىهىس طىىىۈپەتهەرَي توَۇػىىىتىٍ ئىىىبۋۋال 
دەٍىىن غبٌ ئەەهىىىٌ  « ثىىىزاۋ ئەس ىىنە ثونًىغىىبَُي ھىىېچكىًگە ثېزەنًەٍىىنۇ  »

ېزەككىىي  ئبتىىب  ٍىىبكي ئبَىىب  ٍىىبكي يىىۇئەنهىى   ەبئىىىن ُي ئۇَۇتًبطىىهىقىًىش ك
ٍبكي ەبَناەال ثىىز تەرثىَەچىي ئىەسى ئەخالەهىىق ثونًىظىب  ئىۇ ھېچكىًُىي        
ئەخالەهىىىق ەىالنًبٍىىنۇ. چىىۈَكي ئىىۇالر ئەسنىز ىىنە ثونًىغىىبٌ ئەخالەُىىي       

ئبَىب  ٍىبكي يىۇئەنهىى     -ھېچكىًگە ثېزەنًەٍنۇ. ػىۇ ب ھەر ەبَىنا  ثىىز ئبتىب    
ثىَەچىىىي ئىىىەس ُي غەنىىىىجىگە ئېز ؼتۈرشػىىىكە ٍىىىبكي ھەر ەبَىىىنا  ثىىىىز تەر

كېئىههىىىس ەىهىىىن غبٌ ئبطبطىىهىق طىىۈپەتهەرَي ئەس ىىنە ٍېتىؼتۈرشػىىكە     
 يوھتبن. ثۇ طۈپەتهەرَى  يۇھىًهىزى تەۋەَن كىچە:

 . ئىخالش1

ھەر ثىىىىىز ئىؼىىىىُي ئىىىىبنالھ ئۈچىىىىۈٌ خىىىىبنىض ەىهىىىىىغ  —ئى ىىىىالص
دېگەَهىكتىىۇر. تەرثىَەد كىىي ئى ىىالص ٍېتەرنىىىس طىىەۋەثهەرَي ەىهىىىغ       

ىهەٌ ثىىزگە ئىبنالھ تبئبالَىى  راس هىقىُىي كىەسنەپ ەېتىزەىُىى   كە ىۈل        ث
ەوٍىىۇپ ئىؼهەػىىُي تەەەسسا ەىهىىىنۇ. ئبَىىب ثبنىظىىىُي تەرثىىىَەنەع ٍونىىىنا     
ئبنالھ تبئبالغب ئى الص ثبغالپ  ئۇَىڭغب ئىؼىەَچ ەىهىىن كەٌ  ئىبنالھ تبئىبال     

بَىنا   چوەۇو ئىۇَي تەرثىىَە ئىؼىىنا غەنىىجىگە ئېز ؼىتۈر نۇ. ػىۇ ب ھەر ە      
ئبَىب ٍىبكي يىۇئەنهىى َىَىتىُىي رۇطىالپ   ئىبنالھ تبئىبالد ٍ ٍىبردەو         -ثىز ئبتب

طوراػىىقب يوھتىىبن. ػىىۇ ۋاەىتتىىب ئىىبنالھ تبئىىبال ئۇَىڭغىىب ئۈَۈيهىىۈم تەرثىىىَە    
 ٍونهىز ُي ئو بٍالػتۇرۇپ ثېز نۇ ۋە يەدەد ەىهىنۇ.

ئىُظىىبٌ ئىىبنالھ تبئبالغىىب چىىىٍ ئەەىىىنە ەىهىىىغ ۋە ئۇَىڭىىن ٍ ٍىىبردەو     
بٍىظىىنا  ئەس ىنە ثونًىغىبٌ يىبدد ٌ ۋە يەَىىگى ئېُېىزگىَەنەرگە        طوراع ط
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ئىىىگە ثوالالٍىىنۇ. د ختىىۇر كېظىىەنگە د َىىبگُوس ەوٍۇػىىتب ئى ىىالص ەىهظىىب     
ئىىبنالھ تبئىىبال ئۇَىڭغىىب تىىوغزا د َىىبگُوس ەوٍۇػىىُي ۋە ئۈَۈيهىىۈم داۋاالػىىُي   
ئىهھبو ەىهىنۇ. ئبدۋ كبد َىبھەەچىهىككە ەبرػىي تىۇرۇع ٍونىىنا ئى ىالص       

  ئبنالھ تبئىبال ئۇَىڭغىب چوەىۇو ٍىبردەو ثېز ىنۇ. خىۇددى ػىۇَىڭنەم         ەىهظب
ئبَب ٍىبكي يىۇئەنهىى ثىبنىالرَي تەرثىىَەنەع ئىؼىىنا ئى ىالص  ەىهظىب         -ئبتب

 ئبنالھ تبئبال ئۇَىڭغب چوەۇو غەنىجە ئبتب ەىهىنۇ.

چىىۈَكي ئىظىىالينا ھەر ئىؼىىُى  ثېؼىىي ئى الطىىتۇر. ئىىبدەو ثبنىظىىىُى   
ي  يىىىىبدد ٌ ۋە يەَىىىىىگ َىتىگە كېئىههىىىىىس ئىككىىىىي دۇََىىىىبنىق طىىىىبئبد ت

ەىالالٍىىن غبٌ ئى الطىىتىٍ ثىىەنەم ئىككىُچىىي ثىىىز خىظىىهەد ٍوەتىىۇر. ھەر  
ەبَنا  ثىز ئىؼىتب ئى ىالص تەنەپ ەىهىُىىنۇ. َبيىبس ئوەىۇع  ر سا تۇتىۇع        
ساكىىبد ثېىىز غ  ھەن ەىهىىىغ  ئىهىىىى تەھظىىىم ەىهىىىغ  ەۇرئىىبٌ تىىىالۋەد  

  ھىبالل ر ش ىق ئۈچىۈٌ ئىؼىهەع     ٍېظىزالرغب ٍبردەو ەىهىىغ -ەىهىغ  ٍېتىى
 ەبتبرنىق ھەيًىال ئىؼتب ئى الص ثبغالپ ئىغ ەىهىغ الس ى.

ئىجىىىىبدەد ئىىىىبنالھ تبئبالغىىىىب ەوثىىىىۇل  -ئى الطظىىىىىش ەىهىُغىىىىبٌ ئەيەل
 ثونًىغبَنەم  ئى الطظىش ەىهىُغبٌ تەرثىَەَىڭًۇ ئۈَۈيي ثونًبٍنۇر.  

 . تەلۋاٌىك3

گەَهىىس ثونىۇپ    دې« طىبەهىُىغ »تەەگا طەس ُى  نۇغەتتىكي يەَىظىي  
تەەگانىقُىىى  ػىىەر ئەد ئىظىىتىالھىن كي يەَىظىىي ھەەقىىىنە ئەنىًبالرَىىى   

 تەر ئهىزى تەۋەَن كىچە ثونغبٌ:

ئبنالھ تبئبالغب ئىتبئەد ەىهىغ طبٍىظىىنا ئىەس ُي ئۇَىى  ھىًبٍىظىي     —
 ئبطتىغب ئېهىغ.

 ھبراين ٍ ەېچىغ ۋە ھبالنُي ئىهغبػتب ئىُتبٍىٍ طەسگۈر ثونۇع.—
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هەرگە  چۈػىىۈپ ەبنًبطىىهىق ئۈچىىۈٌ ئېھتىَبتچىىبٌ  يەطىىىَەت-گۇَىىبھ—
 ثونۇع.

ئىككىُچي خەنىىئە ئىەيەر ئىجُىي خەتتىبة رەس َەنالھىۇ ئەَھىۇ ئىۇثەٍَە        
ئىجُىىي كەئىىت رەس َەنالھىىۇ ئەَھىىۇد ٍ تەەگانىىىق ھەەقىىىنە طىىور غبَنا  ئىىۇ:  

دەپ طىىور غبٌ. ھەسر تىىي « طىىىش تىكەَهىىىس ٍونىىن ٍ يېڭىىى  ثبەقىىبًَۇ؟ »
ەبَىىنا  »ەسر تىىي ئىىۇثەٍَە ٍەَە ئۇَىڭىىن ٍ:   دېگەَىىنە  ھ« ھەئە»ئىىەيەر: 

پۇتۇيغىب تىىكەٌ كىز ى  كەتًىظىۇٌ     » دەپ طور غبٌ. ئەيەر: « يب ن ڭىش؟
دەپ بىىبۋاة ثەرگەٌ. ثىىۇ ۋاەىتتىىب  « دەپ ئېھتىَبتچىىبَهىق ثىىىهەٌ يب ىىن ى 

 دېگەٌ. (1غ«تەەگانىق دېگەٌ ئەَە ػۇَنا  ثونىنۇ»ئۇثەٍَە ئۇَىڭغب: 

پۇتۇيغىىب تىىىكەٌ كىز ىى   » ەو ئىىبد ٌٍەَىىي تىكەَهىىىس ببٍىىن ٍ يب غىىب 
   ٌ -كەتًىظۇٌ دەپ ئېھتىَبتچبَهىق ثىهەٌ يېڭىغ ئىبرەىهىق ئىەس ُي س َىب

سەخًەتتىٍ ەوغن غبَنەم  تەەگادار ئبدەيًۇ ھبٍىبتهىق يۇطبپىظىىنە گۇَىبھ     
ٍبيبٌ ئىؼالرَي طبد ز ەىهىى  ەوٍىۇپ ئىبنالھ تبئبالَىى  ببساطىىغب ئىۇچزاپ       

 «.ىهەٌ ھەر كەد ەىهىنۇەبنًبطهىق ئۈچۈٌ ھەيىؼە ئېھتىَبتچبٌ ث

 تەلۋاٌىمٕىڭ ِۀىسي

تىۇر.  «يەطىئۇنىَەتچبَهىق »تەەگانىقُى  ئەڭ توغزا ۋە ئى چىبو يەَىظىي   
ئىُظىىىبٌ ھەر ئىؼىىىتب يەطىىىئۇنىَەتچبٌ ثونىىىۇپ  يەطىىىئۇنىَەد تۇٍغۇطىىىي   
ئىچىىىىنە ھەر ىىىكەد ەىهىىىىن غبٌ ثونظىىىب  ئىىىۇ چوەىىىۇو ئىىىبنالھ تبئبالَىىىى    

رد ًُۇ ئىىەس ُي طىىبەالٍنۇ ۋە ھىًبٍىظىىي ئبطىىتىغىًۇ كىز ىىنۇ  ھىىبراو ئىؼىىال 
دېىىگەٌ ەىهىؼىىقب  « يەطىىئۇنىَەتچبَهىق»بىىبساغىًۇ ئۇچز ًبٍىىنۇ. چىىۈَكي   

تېگىؼىىهىكُي ۋاەتىىىنا ەىهىىىغ  ەىهًبطىىهىققب تېگىؼىىهىكُي ەىهًبطىىهىق       

                                                 
 ثەتتىٍ. -38توو   -0َى  ئۇٍغۇرچە تەربىًىظي «تەپظىز ئىجُي كەطىز(»1غ 
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دېگەَُىىىي ثىهنشر ىىىنۇ. يۇَىىىنا  ئبدەيُىىىى  كىىىە هي راھەد  كېهەچىكىىىي 
 كبپبنەتهىس ۋە ەورەۇَچالرد ٍ خبتىزبەو ثونىنۇ.

دېىىگەٌ « ئىىەس ُي طىىور غبٌ خبَُىىى  ئبنىىن غب ثبريىىبپتۇ  »دە خەنقىًىىىش
ھېكًەد ثبر. چۈَكي ئەس يەطىئۇنىَىتىُي ئورۇَىن غبٌ ئىبدەو خەنقُىى  ۋە     

 ئبنالھ تبئبالَى  ئبنن نا ھېچقبچبٌ ئەٍىجكبر ثونًبٍنۇ.

 دېگۀٕىڭ ِۀىسي ٔېّە؟« ئبٌالھتىٓ لورلۇش»

نۇ. ەۇرئىىىبٌ تەەگانىىىق ئىىىبنالھ تبئىىىبالد ٍ ەورەىىىۇع دەپًىىىۇ تەثىزنىُىىىى 
دېىىگەٌ ئىىبٍەتهەر كىىەپ ئۇچزاٍىىنۇ      «ئىىبنالھتىٍ ەورەىىۇ الر »كەر ًىىنە: 

 ھەد ظهەرد ًۇ ۋە ثبرچە ئىظالو يەَجەنىز ن ًۇ كەپ تەكزارنىُىنۇ.

دۇََىىىبدا َۇرغۇَهىغىىىبٌ ەورەىىىۇع تىىىۈرنىزى ثىىىبر ثونىىىۇپ  ئىُظىىىبَالر    
دۇََبطىىىن ٍ -ئەنۈيىىن ٍ ەورەىىىنۇ  ەبَۇَُىىى  ببساطىىىن ٍ ەورەىىىنۇ  يىىبل

ئبثزۇٍىُىىى  -  ەېهىؼىىتىٍ ەورەىىىنۇ  ەبراەچىىىن ٍ ەورەىىىنۇ  ٍىىۈس  ئبٍز هىىى
-تەكۈنىىىۈپ كېتىؼىىىىن ٍ ەورەىىىىنۇ  ئىىىەسنىز گە ۋە پەرسەَتهىىىىز گە س َىىىبٌ

سەخًەد ٍېتىؼىتىٍ ەورەىىنۇ  ثىزاۋَىى  كىە هىُي رەَجىتىى  ەوٍۇػىتىٍ       
ەورەىىىنۇ   ثىىىزەر ثبػىىهىقُى  ٍىىبكي ببيبئەتُىىى  َەس ز ىىن ٍ چۈػىىۈپ       

ئېھظىىىبٌ ەىهىىىى   -ە ٍبخؼىىىىهىق ۋە ئبتىىىب كېتىؼىىىتىٍ ەورەىىىىنۇ  ئىىىەس گ  
تۇرۇۋاتقىىبٌ كىؼىظىىىُي رەَجىتىىى  ەوٍىىۇپ  ئوتتۇر ىىن كي يۇَبطىىىگەتُى   

 ئۈسشنۈپ ەېهىؼىن ٍ ەورەىنۇ.

 ئوغۇنالر يۇھەثجىتىن ٍ ئبٍز هى  ەېهىؼتىٍ ەورەىنۇ.-ەىش

ئبَىظىىىىن ٍ تبٍىىىب  ٍېَىؼىىىتىٍ ەورەىىىىنۇ     -ھەتتىىىب ثىىىبنىالريۇ ئبتىىىب  
ىىنۇ  كىچىىس ثىبنىالر ثونظىب ەىبرا غۇد ٍ      يۇئەنهىًُى  ببسانىؼىىن ٍ ەورە 

 ئبنگاطتىن ٍ ەورەىنۇ  ٍبنغۇس ەبنظب تې ىًۇ ەورەىنۇ.-ەورەىنۇ  بىٍ
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 ەبٍظي تۈرد كي ەورەۇػقب كىز نۇ؟« ئبنالھتىٍ ەورەۇع»ئەينى 

دېىگەٌ ئىەس گە ٍبخؼىىهىق ەىهىى      «ئبنالھتىٍ ەورەۇع»ػەكظىشكي  
كي يۇَبطىىىگەتُى  تۇرۇۋاتقىىبٌ كىؼىظىىىُي رەَجىتىىى  ەوٍىىۇپ  ئوتتۇر ىىن  

ئۈسشنىىىۈپ ەېهىؼىىىىن ٍ ەورەۇػىىىقب ئوخؼىىىبٍن غبٌ ثىىىىز ەورەۇػىىىتۇر. ثىىىۇ   
تۈرد كي ەورەىۇع ئىبنالھ تبئبالَىى  ئۇنىۇن يبەبيىغىب تونىًىۇ ٍبر ؼىىن غبٌ        

 ەورەۇػتۇر.

ئىىبنالھ تبئبالَىىى  ببساطىىىن ٍ ەورەۇػىىًۇ يۇػىىۇ ەورەۇػىىُى  ئىچىىىگە  
ئۈسشنگەَىىن ٍ ئېھظىىبٌ -كىز ىىنۇ. چىىۈَكي يۇَبطىىىگەد ثۇسۇنغىىبٌ ۋە ئبتىىب  

 كېَىٍ  كۈتۈنىن غبٌ َەرطە ببساد ٍ ثبػقىظي ثونًبٍنۇ.

ئۇَنا  ثونًىغبَنا  ئبنالھ تبئىبالد ٍ خىۇددى ەورەۇَۇچهىۇ  ئبدەيىن ٍ     
ەورەقبَنەم  ٍبكي ئبچچىقي ٍبيبٌ ئبدەين ٍ ەورەقبَىنەم  ٍىبكي سانىًىن ٍ    
ەورەقبَىىىنەم ەورەۇنًبٍىىىنۇ. چىىىۈَكي ئىىىبنالھ تبئىىىبال ثىىىۇ طىىىۈپەتهەرَى       

ظىن ٍ ئەنگەتتە پبكتۇر. ئەكظىچە  ئىۇ يەخهۇەبتىغىب ئەڭ يېھز جىبٌ     ھەيًى
 ئەڭ كەٍۈيچبٌ ۋە ئەڭ ػەپقەتهىس ساتتۇر.

ئىىەيەر ئىجُىىي خەتتىىبة رەس َەنالھىىۇ ئەَھىىۇ يۇَىىنا  دەٍىىنۇ: ثىىىز كىىۈَي  
پەٍغەيىىجەر ئەنەٍھىظظىىباليُى  ئبنىىن غب ئۇرۇػىىتب ئەطىىىزگە چۈػىىكەَهەر      

ەيچەكىىىتىٍ ئبٍز هًىغىىىبٌ  كەنتۈرشنىىىنى. ئۇالرَىىىى  ئبر ظىىىىنا تې ىىىي ئ   
ثبنىظىُي ئىشدەۋاتقبٌ ثىز ئبٍبل ثبر ئىىنى. ئبٍىبل ثبنىظىىُي تىبپتي ۋە ئىۇَي      
ثبغز غب چى  ثبطقىُىچە ئېًىتىؼىكە ثبػىهىنى. پەٍغەيىجەر ئەنەٍھىظظىبالو     

ثىۇ ئبٍىبنُي يۇػىۇ    »ٍېُىن كىهەرگە ئبٍىبنُي كەرطىىتى  تىۇرۇپ ئىۇالرد ٍ:     
دەپ  « دېظىىىە ئىؼىُەيظىىىىهەر؟ ثبنىظىىىىُي ئوتقىىىب تبػالػىىىقب راسى ثونىىىىنۇ 

طور نى. ئىۇالر: ٍىب   ھەرگىشيىۇ چىىناپ تۇرانًبٍىنۇ   دېَىؼىتي. ئبَىن ٍ        
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ئىىبنالھ ثەَىىن هىز گە يۇػىىۇ ئبٍبنُىىى   »پەٍغەيىىجەر ئەنەٍھىظظىىبالو ئۇالرغىىب: 
 دېنى . (1غ«ثبنىظىغب ثونغبٌ ػەپقىتىن ًُۇ ثەم ػەپقەتهىكتۇر

ثەَىن هىز ُي ئبساثالػىُي    ئبنالھ تبئبال ئەَە ػىۇَنا  ػىەپقەتهىكتۇر. ئىۇ   
خبنىًبٍىىىىنۇ. ئۇَىىىىى  د ساخُىىىىي ٍبراتقىىىىبَهىقي بەَُەتُىىىىى  ەەدر ُىىىىي   
ثىهىىنشرشع ۋە ئىىەس گە ئبطىىىَهىق ەىهغىىبَالرَي  ثەَىىن هىز ُى  ەېُىُىىي      

 ئىچكەٌ ۋە ئۇالرغب سۇنۇو ەىهغبَالرَي ئەدەپهەع ئۈچۈَنۇر.  

ر. تەرثىَەچىنە ثونۇػقب  تېگىؼهىس ئەڭ ئبطبطىهىق طىۈپەد تەەگانىقتىۇ   
تەەگانىىىىىق يە گۈنىىىىۈم ئبيبَهىققىىىىب ۋە ئىىىىبنالھ تبئبالَىىىىى  ٍىىىىبرد ًىگە      

 ئېز ؼىؼُى  كبپبنىتىنۇر.

 تەلۋاٌىك توغرىٍىك وەٌگەْ ئبٍەت ۋە ھەدىسٍەر:  

 يَـــا أَيـ َهـــا الَـّــِذيَن َنَمنُــــوا اتَـُّقـــوا اللَّـــَب َوقُولُــــوا قـَـــْواًل َســـِديًدا ٍەَىىىىي ٌئىىىىي ئىًىىىىب

 (2غ توغزا طەسَي ەىهىڭالرۋە  الر  ئبنالھتىٍ ەورەۇ الرئېَتقبَ

  َــَ  اْلُمتَِّقــُي ئىىبنالھتىٍ ەورەىىۇ الر ۋە  ٍەَىىي َواتَـُّقــوا اللَّــَب َواْعَلُمــوا َأنَّ اللَّــَب َم

 (3غ ثىهىڭالركي  ئبنالھ تەەگادارالر ثىهەٌ ثىههىنۇر

  ِإنَّ َأْكـــــَرَمُكْم ِعْنـــــَد اللَّـــــِب أَتْـَقـــــاُكْمٍەَىىىىىي  ئبنالھُىىىىىى  َەس ز ىىىىىنە ئەڭ

 (4غ يەتهىس طبَىهىن غىُىڭالر ئەڭ تەەگادار ثونغبَهىز ڭالردۇرھەر

                                                 
غطەھىھۇل ثۇخبرى(د كي « صحَح انج برى»ۋە يۇطهىى ر گاٍىتي.  رى( ثۇخب1غ

 ھەد ض. -3754غطەھىھۇل يۇطهىى(د كي « صحَح انًظهى»ھەد ض   -5652
 ئبٍەد. -71طۈرە ئەھشاة   -22( 2غ
 ئبٍەد. -094طۈرە ثەەەرە   -3( 3غ
 ئبٍەد. -02طۈرە ھۇبۇراد   -49( 4غ
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 ََْْعــْا لَــُب خَمَْرًجــا كىًكىىي ئىىبنالھتىٍ ەورەىىىن كەٌ   ٍەَىىي َوَمــْن يـَتَّــِ  اللَّــَب 

 (1غ بنالھ ئۇَىڭغب چىقىغ ٍوني ثېز نۇئ

كىؼىىىىهەرَي  بەَىىىُەتكە ئەڭ كىىىەپ  ن ٍ:پەٍغەيىىىجەر ئەنەٍھىظظىىىبالي
تەەگانىىق ثىىهەٌ گىۈسەل    » َىېًە؟ دەپ طىورانغبَنا    كىزگۈس ن غبٌ َەرطىە  

 دەپ ببۋاة ثەرگەٌ. (2غ«ئەخال 

َەدە ثىىونًىغىٍ  چوەىىۇو »پەٍغەيىىجەر ئەنەٍھىظظىىبالو يۇَىىنا  دېىىگەٌ:  
ئىىىىبنالھ تبئبالغىىىىب تەەگانىىىىىق ەىهغىىىىىٍ  ٍبيىىىىبَهىقُي ٍبخؼىىىىىهىق ثىىىىىهەٌ 

 (3غ.«كىؼىهەرگە گۈسەل ئەخال  ثىهەٌ يۇئبيىهە ەىهغىٍئەچۈرگىٍ  

 ئىٍىُ. 3

ئىهىًُىىىىى  ھبٍىىىىبتتىكي ئەڭ ھەەىقىىىىىٌ ٍونجبػىىىىچي ئىكەَهىكىُىىىىي   
تبالٍهىغىىبٌ داَىىبالر ئېَتىىى  كەنًەكىىتە. ھەرثىىىز ئىؼىىُى  ئىىەس گە خىىبص     
ئىهًىىي ثونغىُىىىنەم  تەرثىَەَىڭًىىۇ ئىىەس گە خىىبص ئىهًىىي ثىىبر. تەرثىىىَە      
ھەەقىىىىنە ثىهىًىىىي ثونًىغىىىبٌ ئىىىبدەو تەرثىىىىَە ئىؼىىىىُي ثېجىزەنًەٍىىىنۇ.    

-و ئەەىن ظىىىُي  ػىىەر ئەد ئەھكىىبيهىز ُي  ھىىبالل تەرثىَەچىُىىى  ئىظىىال
ھىىبراو يەطىىىهىهىز ُي  ئىظىىالو ئەخالەىُىىي ٍبخؼىىي ثىهگەَُىىى  طىىىزتىنا     

چىبر هىز ُي يىۇكەيًەل   -ئىظالو تەرثىَەطىُى  پىز ُظىىئهىز ُي ۋە ئۇطىۇل  
ثىهىؼىىىىي الس ىىىىى. ػىىىىۇَنا  ەىهغبَىىىىن ال ثىىىىبنىالرَي ەۇرئىىىىبٌ كەر ىىىىى ۋە 

-تەرثىىَەنەپ چىقبالٍىنۇ. َىبۋادا ئبتىىب    طىۈَُەتُى  ر ھىغىب ئۇٍغىۇٌ ەىهىىى    
ئبَىىىب ٍىىىبكي يىىىۇئەنهىى ثىىىۇالرَي ثىهًىظىىىە  ثبنىالرَىىىى  تەرثىَەطىىىي َە      

                                                 
 ئبٍەد. -3طۈرە تبال    -65( 1غ
 ۋە يۇطهىى ر گاٍىتي. ى( ثۇخبر2غ
 -334توو   -3غطەھىھ( َبيهىق ھەد ض توپهىًىُى  « صحَح»(ئىجُي ھىججب3ٌغ

 ثېتىنە ر گاٍەد ەىهغبٌ ھەد ض.
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ئەخالەىٌ  َە ئىجتىًبئىٌ  َە پىظ ىكب تەرەپىتىٍ ٍبخؼىي ثونًىبً ەبنىىنۇ.     
ػىىۇ ب ثىىبنىالرَي تەرثىىىَەنەع ئۈچىىۈٌ چوەىىۇو ثىهىًهىىىس ثونىىۇع ػىىەرد.  

توغز هىىىق كەنىىگەٌ ئىىبٍەد ۋە  ەبراٍىىن غبٌ ثونظىىب  ئىهىًُىىى  ئەھًىَىتىىي
 ھەد ظهەر ئىُتبٍىٍ كەپ.

  ٍُـــوا اْلِعْلـــَم َدَرَجـــات ـــْنُكْم َوالَّـــِذيَن أُوت ـــِ  اللَّـــُب الَّـــِذيَن َنَمنُـــوا ِم ئىىىبنالھ ٍەَىىىي يـَْرَف

طىىهەرَى  ئىبرا الرد كي ئىًىبٌ ئېَتقىبَالر ثىىهەٌ  ئىهىىى ثېز هگەَهەرَىىي       

ثىز ەبَچە دەر جە ٍۇەىزى كەتۈر نۇ
 (1غ

 ْا َيْســَتِوي الَّــِذيَن يـَْعَلُمــوَن َوالَّــِذيَن اَل يـَْعَلُمــونَ َهــٍەَىىي ٌثىهىىىن غبَالر ثىىىهە

ثىهًەٍن غبَالر تەڭ ثوالالينۇ؟
 (2غ

دېىگەٌ ثىۇٍزۇ  ػىەكهي     ئوەۇەۇرئبٌ  كەر ًن كي تۇَجي ئبٍەتُى  
ثىىىهەٌ چۈػىىكەَهىكىًۇ ئىهىًُىىى  َەەەدەر ئەھًىَەتهىىىس ئىكەَهىكىُىىي   

 ٍېتەرنىكتۇر.ثىهىؼىًىش ئۈچۈٌ 

ثىهىىىى »پەٍغەيجىز ًىىىش يىىۇھەيًەد ئەنەٍھىظظىىبالو يۇَىىنا  دېىىگەٌ:     
ئېهىغ ئەر ثونظىۇٌ  ئبٍىبل ثونظىۇٌ ھەر ەبَىنا  ثىىز يۇطىۇنًبٌ كىؼىىگە        

كىًكي ثىهىىى ئىېهىغ ٍونىغىب كىز ىن كەٌ  ئىبنالھ      » . ئۇ ٍەَە: (3غ«پەرسدۇر
 ٌ.  دېگە (4غ« نۇپ ثېزئۇَى  بەَُەتكە كىز غ ٍونىُي ئو بٍالػتۇر

                                                 
 ئبٍەد. -00يۇببد هە طۈرە -58( 1غ
 ئبٍەد. -9طۈرە سۇيەر  -29( 2غ
 ۋە يۇطهىى ر گاٍىتي. ( ثۇخبر 3ٌغ
 -390توو  -0توپهىًىُى   َبيهىق ھەد ض غيۇطتەدرەم(« انًظتنرم»( ھبكىى 4غ

 ثېتىنە ر گاٍەد ەىهغبٌ ھەد ض.
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 . ِەسئۇٌىَەتچبٍٔىك5

تەرثىَەچىىي ثىىبنىالرَي ئىًىىبَىٌ  ئەخالەىىىٌ  ئەەهىىىٌ  بىظىىًبَىٌ ۋە      
ئىجتىًىىبئىٌ بەھەتهەرد ىىٍ يىىۇكەيًەل ەىهىىى  ٍېتىؼىىتۈرشپ چىقىؼىىتىٍ   
ئىجبرەد ثۇ چوڭ ۋە ئېغىز  يەطئۇنىَەتُي ھەيىؼىە ھىېض ەىهىى  تۇرۇػىي     

داۋايهىىق   الس ى. تەرثىَەچىُىى  ئىەس ئۈطىتىن كي ثىۇ چىوڭ يەطىئۇنىَەتُي      
ھېض ەىهى  تۇرۇػي  ئۇَى  تەرثىَە ٍونىىنا تې ىًىۇ كىەپ تىز ؼىچبَهىق     
كەرطىتىؼىىىىگە ۋە ەونىىىىن ٍ كەنگەَُىىىى  ھەيًىُىىىي ەىهىؼىىىىغب تىىىۈرتكە   

 ثونىنۇ.

تەرثىَەچىىي يەٍهىىي ئبتىىب  يەٍهىىي ئبَىىب  يەٍهىىي يىىۇئەنهىى ثونظىىۇٌ  ئىىۇ     
ئەس ُىىىى  چىىىوڭ يەطىىىئۇنىَەد ۋە ببۋاثكىىىبرنىق ئىگىظىىىي ئىكەَهىكىُىىىي   

تئىىىىىٌ ئۇَۇتًبطىىىىهىقي الس ىىىىى. تەرثىَەچىىىىي يەطىىىىئۇنىَىتىُي تونىىىىۇ   ەە
ئورۇَن ًىظىىىب  ئەس ُىىىى  تەرثىَەطىىىي ئبطىىىتىن كىهەرَى  ئەڭ ئىىىبدد ٌ     
ئەھىىگانىغىچە َىىبسارەد ەىهىىى   ثىهىىى  تىىۇرۇع ثىىۇرچىُي ئۇَۇتظىىب  ئىىۇ       
تەرثىىىَە ئىؼىىىنا يەغهىىۇپ ثونغىىبٌ ثونىىىنۇ ۋە ئىىبنالھ تبئبالَىىى  ئبنن ىىنا       

 هەرَى  ببۋاثكبرنىقىغب تبرتىهىنۇ.تەرثىَەطي ئبطتىن كى

 . چىذاَ ۋە ِەرھەِەت4

طەۋرچبَهىق  يېھز جبَهىق  تەيكىُهىس  ئېغىىز ثېظىىقهىق  ٍۇيؼىبەهىق    
ۋە يەرھەيەتهىىىىس ەبتىىىبرنىق طىىىۈپەتهەر تەرثىَەچىُىىىي تەرثىىىىَە ئىؼىىىىنا   
غەنىجىگە ئېز ؼتۈر ن غبٌ ئبطبطهىق ئىبيىهالرد ٍ طىبَىهىنۇ. ھەر ەبَىنا     

طىىىۈپەتهەر ئىىىبرەىهىق ثبنىالرَىىىى  طەٍگۈطىىىىگە ۋە     تەرثىَەچىىىي يۇػىىىۇ 
ھىىىەريىتىگە ئېز ؼىىىىنۇ. َەتىجىىىىنە  ثىىىبنىالر ئۇَىىىى  طىىىەس ُي ئب الٍىىىنۇ  

 دېگەَهىز ُي ئورۇَناٍنۇ.
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طەۋرچبَهىق ثىهەٌ ئېغىز ثېظىىقهىق گىۈسەل ئەخالەُىى  ئەڭ ئېظىىهي     
طىىبَىهىنۇ. ئىىبنالھ تبئىىبال ەۇرئىىبٌ كەر ًىىنە ثىىۇ خىظىىهەتُى  ئىگىهىز ُىىي    

ارالرد ٍ طىىبَىغبٌ ۋە ئەس ُىىى  ئىىۇالرَي د طىىت تۇتىىىن غبَهىقىُي   تەەىىگاد

َِ َواْلَعـــاِفَُي َعــــِن ببكبرنىغىىىبٌ:  ــــرَّاِء َوالاَّـــرَّاِء َواْلَكـــاِ ِمَُي اْلغَـــْي الَـّــِذيَن يـُْنِفُقـــوَن يف السَّ
ــــب  اْلُمْ ِســــِنُيَ  كە چىهىكتىًىىىىۇ   تەەىىىىگادارالرئىىىىۇ ٍەَىىىىي النَّــــاِس َواللَّــــُب َيُِ

 غبٌ  ئىبچچىقىُي  يىبل( طىەرپ ەىهىىن   -پىۇل  ئبنالھ ٍونىناغۇ ەىظىُچىهىقتىً
ردۇر. ئىىبنالھ ٍبخؼىىىهىق كىؼىىىهە   كىؼىىىهەرَي كەچۈر ىىن غبٌٍۇتىىىن غبٌ

 (1غ ەىهغۇچىالرَي د طت تۇتىنۇ

  َِوَلَمْن َ بَـَر َوَغَفَر ِإنَّ َذِلَك َلِمْن َعٌِْم اأْلُُمـور ٍەَي    كىًكىي طىەۋر ەىهظىب ۋە

 (2غ ئۇَى  ثۇ ئىؼي ئبنىَجبَبثهىقتۇر  كەچۈرشۋەتظە  ػەكظىشكي

پەٍغەيىىىجەر ئەنەٍھىظظىىىبالو ئبثىىىنۇ ەەٍىىىض دېىىىگەٌ ثىىىىز ئىىىبدەيگە:      
طىىېُىڭنە ئىىبنالھ تبئىىبال ٍبەتۇر ىىن غبٌ ئىككىىي خىظىىهەد ثىىبر. ئىىۇالر:        »

 دېگەٌ.   (3غ«طەۋرچبَهىق ۋە ئېغىز ثېظىقهىقتۇر

ەىىىبتتىقهىق ثىىىىهەٌ ەىهغىهىىىي ثونًبٍىىىن غبٌ ئىؼىىىالرَي ٍۇيؼىىىبەهىق ۋە 
هىقهىق ثىىهەٌ ەىهغىهىي ثونىىنۇ. ثىۇ ھەەىتە پەٍغەيىجەر ئەنەٍھىظظىبالو:        طى
ئېغىز ثېظىقهىق ەبٍظىي َەرطىىگە كىزطىە  ئىۇَي چىزاٍهىقالػىتۇر نۇ  ئىۇ       »

                                                 
 ئبٍەد. -024طۈرە ئبل ئىًزاٌ  -2( 1غ
 ئبٍەد. - 42طۈرە ػورا -43( 2غ
 -0غطەھىھ يۇطهىى( َبيهىق ھەد ض توپهىًىُى  « صحَح يظهى»( ئىًبو يۇطهىى 3غ

 ثېتىنە ر گاٍەد ەىهغبٌ. -48توو  
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 (1غ«ەبٍظي َەرطىىن ٍ ٍۇنىۇپ ئېهىُظىب  ػىۇ َەرطىىُي طەتهەػىتۈرشۋېتىنۇ      
 دېگەٌ.

كەٍۈيچىىىبَهىق ثىىىىهەٌ يېھز جىىىبَهىق ئىىىبنالھ تبئبالغىىىب ئەڭ ٍېقىًهىىىىق   
ۈپەتهەرد ٍ طىىىبَىهىنۇ. پەٍغەيىىىجەر ئەنەٍھىظظىىىبالو ثىىىىز ھەد ظىىىتە:    طىىى

يېھز جىىبَهىقتىٍ يەھىىزۇو ەبنغىىبٌ ئىىبدەو بىًىىي ٍبخؼىىىهىقالرد ٍ يەھىىزۇو  »
 دېگەٌ. (2غ«ەبنغبٌ ثونىنۇ

غەسەپهىىىُىغ  تىىىش ئىىبچچىقهىُىغ ۋە ئىىەس ُي تۇتبنًبطىىهىق طىىەنجىٌ      
  خۇطۇطىەٌ  طۈپەتهەرد ٍ ثونىۇپ  ھەر ەبَىنا  ثىىز ئىجتىًىبئىٌ ئىؼىالردا     

تەرثىَە ئىؼهىز نا ئۇَى  س َىُي كەپتۇر. چىۈَكي ئىەس ُي تۇتبنًبٍىن غبٌ     
دۇچىبر  ئبچچىقىُي ثبطبنًبٍن غبٌ ئبدەو كىەپ ھىبنالردا چىوڭ خبتبنىقالرغىب      

. يۇَىىنا  ئىبدەو تەرثىىىَە ئىؼىىهىز ن ًۇ غەنىىجە ەىالنًبٍىىنۇ. چىىۈَكي   ثونىىنۇ 
تەنەپ ەىهىىن غبٌ ثىىز   ثېظىىقهىق  -تەرثىَە ئبالھىنە طەۋرچبَهىق ۋە ئېغىىز 

يەطىىىهەم. ئىىىبنالھ تبئىىىبال ثەَىىىن هىز ُي ئۇالرَىىىى  كىىىۈچي ٍەتًەٍىىىن غبٌ  
ئىؼىىىىالرغب ثۇٍزۇغىىىىبٌ ئەيەص. ئىىىىبچچىقُي ثېظىگېهىؼىىىىُي ۋە غەسەپُىىىىي  
ٍېڭىؼُي ئەگىُىغ تىز ؼقبٌ ئبدەو ئۈچۈٌ ئىبَچە ەىىَىٍ ئەيەص. ھەيىًە    
ئىىىغ ببپبغىىب چىىىناپ ئىىەس ُي كەَىىنشرشع ۋە يەػىىىق ەىهىىىغ ثىىىهەٌ       

 ىنۇ.  ثون

ئىىىبچچىقىُي ثېظىىىىگېهىغ ۋە ئىچىىىىنە ئىىىوتتەم ٍېُىگاتقىىىبٌ غەسەپُىىىي  
ٍىىىىېڭىغ ھەەىقىىىىىٌ كۈچهىىىىۈم ئبدەيُىىىىى  طىىىىۈپىتىنۇر. پەٍغەيىىىىجەر      

طىىىهەر ەبَىىنا  ئىىبدەيُي ئەڭ كۈچهىىۈم  »ئەنەٍھىظظىىبالو طىىبھبثىهىز ن ٍ: 

                                                 
 ( ئىًبو يۇطهىى ر گاٍىتي.1غ
 -4غطەھىھ يۇطهىى( َبيهىق ھەد ض توپهىًىُى  « صحَح يظهى»يۇطهىى  ( ئىًبو2غ

 ثېتىنە ر گاٍەد ەىهغبٌ ھەد ض. -3112توو  
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ھىىىېچكىى ٍىقىتبنًبٍىىىن غبٌ »دەپ طىىىور غبَنا  طىىىبھبثىهەر: « دەٍظىىىىهەر؟
دەٍىىىىنۇ. ثىىىىۇ ۋاەىتتىىىىب پەٍغەيىىىىجەر   « ەًٍىىىىىشئىىىىبدەيُي ئەڭ كۈچهىىىىۈم د

غەسەپهەَىىگەٌ ۋاەىتتىىب ئىىەس ُي   »ئەنەٍھىظظىىبالو ئۇالرغىىب بىىبۋاة ثېز ىى :   
 دەٍنۇ. (1غ«تۇتبنىغبٌ ئبدەو ھەەىقىٌ كۈچهۈم ئبدەينۇر

 ِۇھەثجەت-ضەپمەت ۋە سۆٍگۈ-. ِېھىر8

ھەر ەبَنا  ثىز تەرثىَەچىُى  تەرثىَەدە ئۈَۈيهىۈم َەتىىجە ئېهىؼىىنا    
ىق ر ل ئوٍُبٍىىىن غبٌ يىىىۇھىى ئبيىهالرَىىىى  ثىىىىزى ثبنىالرغىىىب ئەڭ ئبطبطىىىه

يىىۇھەثجىتىُي ئۇالرغىىب ئىشھىىبر    -ػىىەپقەتهىس ثونۇػىىي ۋە طىىەٍگۈ   -يېھىىىز 
ەىهىىى  تىىۇرۇع ثىىىهەٌ ئۇالرَىىى  طەٍگۈطىىىگە ئىز ؼىؼىىتۇر. تەرثىَەچىىي  
ثبنىالرغىىب ئىىەس ُي طىىەٍنشرشع ئىىبرەىهىق ئىىەس ُي ەوثىىۇل ەىهنۇراالٍىىنۇ.      

ىهنۇرغبَىىن ٍ كېىىَىٍ  ثىىبنىالر ئۇَىىى  طىىەس گە  ثبنىالرغىىب ئىىەس ُي ەوثىىۇل ە
كىز نۇ ۋە ئۇَى  كە هىُي  ئبٍىبپ ثونظىىًۇ  ئۇَىى  خبھىؼىىغب ھىەريەد      

 ەىهىنۇ ۋە تەرثىَەطىُي ەوثۇل ەىهىنۇ.  

« ھەركىىىىى ئىىىەسى طىىىەٍگەٌ كىؼىىىىگە ثوٍظىىىۇَغۇچىنۇر»ئەرەثىىىهەردە 
 دەٍن غبٌ يبەبل ثبر.

نىس َەرطىىكي   يۇھەثجەد ػىۇَنا  ثىىز يەبىش هىىس ۋە طىېھىز    -طەٍگۈ
ئۇَىىى  ثىىىهەٌ ەەنىىجهەرگە ئىىىگە ثىىونغىهي ثونىىىنۇ. ػىىۇ ب ھەر ئىؼىىتب ئەڭ  

 يۇھەثجەتتۇر.-ئبۋۋال ەونغب كەنتۈرشػكە تېگىؼهىس َەرطە طەٍگۈ

يۇھەثجەتكە ثونغبٌ ئېھتىَىببي خىۇددى ئۇالرَىى     -ثبنىالرَى  طەٍگۈ
ئىچًەكهەرگە ثونغىبٌ ئېھتىَببىغىب ئوخؼىبع تەثىئىىٌ     -كۈَن هىس ٍېًەم

يىىىىۇھەثجەتُي كەو -ھتىَىىىىببالرد ٍ ثىز ىىىىنۇر. ئەگەر ئۇالرغىىىىب طىىىىەٍگۈئې
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ثەرطىىىڭىش  ئىىۇالر ثىىۇَي طىىىزتتىٍ تونۇەالػىىقب يەبجىىۇر ثونىىۇپ ەبنىىىنۇ. ثىىۇ  
ۋاەىتتىىب طىىىش ئۇالرَىىى  يۇھەثجىتىىىن ٍ ئبٍز هىىى  ەبنىظىىىش. ػىىۇ ب ثىىبنىالر   
ثىىىىىىهەٌ كىىىىىەپزەم طىزد ؼىىىىىىغ  ئۇالرَىىىىىى  كىىىىىە هىُي ئىىىىىېهىغ ۋە  

 تبپ ەوٍۇع الس ى.ئبرتۇەچىهىقهىز ُي يبخ

 . ئبٌالھ تبئبالغب ٍۆٌىٕىص3

ھەر ەبَىىىىىنا  ثىىىىىىز تەرثىَەچىىىىىي ئەس ُىىىىىى  تەرثىىىىىىَە ئىؼىىىىىهىز نا 
يىىىۇۋەپئەەىَەتكە ئېز ؼىؼىىىي ئۈچىىىۈٌ ئبنىىىنى ثىىىىهەٌ ئىىىبنالھ تبئبالغىىىب      
ٍەنىُىؼىىىي  ئۇَىڭىىىن ٍ ٍىىىبردەو ۋە يەدەد تىهىؼىىىي تونىًىىىۇ يۇھىًىىىنۇر.    

ئىىبخىز چوەىىۇو ئىىبنالھ  چىىۈَكي ھەر ەبَىىنا  ثىىىز يىىۇۋەپئەەىَەد ئىىبۋۋال ۋە   
ئىىىكەٌ  تەرثىىىَە ھەيىؼىىە ئىىبنالھ      تبئىىبالد ٍ كېهىىىنۇ. ئەھىىگال ثۇَىىنا   

تبئبالَي ٍبد ئېىتىغ ثىىهەٌ ثىهىهە ثونۇػىي  تەرثىَەچىي ھەيىؼىە ئۇَىڭغىب        
ٍبنگۇرۇپ ئىهتىجب ەىهىؼىُي ۋە ئۇَىڭىن ٍ ٍىبردەو طوراػىُي ئۇَۇتًبطىهىقي      

 الس ى.  

ىىىهەٌ طىىەۋەة ھەر  تىهەكهەرَىىى  ئەيەنىىگە ئېؼىؼىىي ئۈچىىۈٌ دۇئىىب ث   
ثىز ىىن ٍ ەەتئىىىٌ  -ثىىىز ۇالرئىككىهىظىىي ھەل ەىهغىىۇا ر ل ئوٍُبٍىىنۇ. ثىى   

ئبٍز النًبٍىىنۇ. ػىىۇ ب ئىُظىىبٌ ھەرثىىىز ئىؼىىىُي ر ٍبپقىىب چىقىىىز غ ئۈچىىۈٌ 
ئبنالھقىىب دۇئىىب ەىهىىىغ ثىىىهەٌ ثىىىزگە  ەونىىىن ٍ كەنگەَىىچە طىىەۋەثهەرَي    

ُي ەىهىؼىىقب ثۇٍزۇنغىىبٌ. چىىۈَكي دۇئىىب يەەظىىەتكە ٍېتىؼىىُى  طىىەۋەثهىز     
ئو بٍالػىىتۇرۇع ۋە ٍىىونهىز ُي ٍورۇتىىۇع ر نىُىىي ئوٍُبٍىىنۇ. ئىىبنالھ تبئىىبال   
ھەيىىًە ئىؼىىُي طىىەۋەثهەرگە ثىىبغهىق ەىهغىىبٌ. ثىىۇ ھەەىىتە ەۇرئىىبٌ كەر ىىى   

ـــا َســـَعا يۇَىىىنا  دەٍىىىنۇ:  ْنَســـاِن ِإالَّ َم ئىُظىىىبٌ پەەەد ٍەَىىىي َوَأْن لَـــْيَل ِلْنِ
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ئەس ُى  ئىؼهىگەٌ ئىؼىُى  َەتىجىظىُي كەر ىنۇ 
ئەيًىب طىەۋەثكىال   . (1غ

چوەۇَىىۇپ كېتىىى   ئىىبنالھ تبئىىبالَي ئۇَتىىۇپ ەىىېهىغ تىىوغزا ثونًىغبَىىنەم   
دۇئىىبغىال ٍەنىُىىى  طىىەۋەثتىٍ ثىھىىببەد ثونۇػىىًۇ تىىوغزا ئەيەص. چىىۈَكي  
ئبنن ُقىظىىي  ئىىبنالھ تبئبالَىىى  ئىجبد تىىىن ٍ ثىىبع تبرتقىىبَهىقتۇر. چىىۈَكي  

ئبغش ًغىىب  ئىىۈبًە پىىىغ  »كېَىُكىظىىي ثونظىىب     (2)«ئىجىىبدەتتۇر—دۇئىىب»
 دېگەَهىكتۇر.  « چۈع

َبھىىبٍىتي س ىىچ ثبغهىُىؼىىتۇر.    يۇَبطىىىگ تيدۇئىىب  ثىىىهەٌ طىىەۋەثُى    
ئەگەر تىهەكهەرَىىى  ھبطىىىم ثونۇػىىي ئۈچىىۈٌ دۇئىىبال كۇپىىبٍە ەىهىىىن غبٌ  
ثونظىىىىب ئىىىىىنى  ئىُظىىىىبَالرَى  ئىئتى ىىىىبرنىق ئۈنگىظىىىىي ۋە پۈتىىىىۈٌ      
 پەٍغەيجەرنەرَىىىىىى  ئەۋس هىىىىىي پەٍغەيجىز ًىىىىىىش ھەسر تىىىىىي يىىىىىۇھەيًەد
ئەنەٍھىظظىىبالو طىىەۋەة ەىهًىغىىبٌ ۋە ئۇَىڭغىىب تەػەثجۇطىىًۇ  ەىهًىغىىبٌ      
ثوالتتي. ئەگەر تىهەكهەر طەۋەة ثىهەَال ھبطىم ثونىىن غبٌ ثونظىب ئىىنى     
پەٍغەيىىىىجەر ئەنەٍھىظظىىىىبالو  ػىىىىۇَچە ئەھًىَەتهىىىىىس ۋە خبطىىىىىَەتهىس  
دۇئىىىبالرَي ئىىىۈيًىتىگە ئىىىەگەتًىگەٌ ۋە ئەس ًىىىۇ ەىهًىغىىىبٌ ثىىىوالتتي.      

نەٍھىظظىىبالو دۇئىىب ثىىىىهەٌ طىىەۋەثُى  ئبر ظىىىُي ەەتئىىىىٌ     پەٍغەيىىجەر ئە 
ئبٍز غىىىىىبٌ ئەيەص. ئۇَىىىىىى   كۈَىىىىىن هىس تۇريۇػىىىىىي ھەر تۈرنىىىىىۈم    

تەدثىىىىز -خبطىىىىَەتهىس دۇئىىىبالر ثىىىىهەٌ تونغبَىىىنەم  ئىؼىىىهەع  چىىىبرە    
ەىىىىونهىُىغ ۋە ھەر ئىىىىىغ ئۈچىىىىۈٌ طىىىىەۋەة ەىهىؼىىىىتىًۇ پەٍغەيىىىىجەر    

تە ئىًىىىبو  ئەنەٍھىظظىىىبالو  ئەڭ ئبنىىىن ُقىالرد ٍ ئىىىىنى. ئىىىۇ يەطىىىجىن    
غىىبساتالردا ەويبَىىناٌ  يەدر ظىىىنە ئۇطىىتبس  د ُىىنا رەھىىجەر ۋە ئبئىهىظىىىنە     
ئىؼىىهەيچبٌ ئبتىىب ئىىىنى. ػىىۇ ب ئىىۇ غەنىىىجە ەىهىىنى  غبٍىظىىىُي ئەيەنىىگە     
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تىهىىالردا  ھبنىىنا ئىىۈنگە بىًىىي ٍبخؼىىىهقىتب  ئبػىىۇرانىنى ۋە ئىُظىىبَىَەتكە  
 تىهنى.ې  د هالردا يە گۈ ٍبد ئثوننىداطتبٌ 



 

 

 ھولۇلٍىرى-ىٕىڭ ھەقئىسالِذا ثبٌ

 ثبٌىٕىڭ تۆرىٍىطتىٓ ئىٍگىرىىي ھەلٍىرى

 ثىز ُي ٍبخؼي تبنهىؼي-ئبَىُى  ثىز-ئبتب —

 ئبَىُى  ثىز تەػەكتە ثونۇػتىٍ ثۇرۇٌ دۇئب ەىهىؼي-ئبتب —

ئبَىُىىى  ٍونهىىۇ  كەطىىى  ثىىىهەٌ ػىىۇغۇنهىُى   ھبالنىىن ٍ    -ئبتىىب —
 ر ش قهىُىؼي

 ثبٌىٕىڭ تۆرەٌگۀذىٓ وېَىٕىي ھەلٍىرى

 ەرەنگىُىگە خۇػبنهىُى   ئبنالھ تبئبالغب ػۈكزى ەىهىغت —

 تەرەنًىُى  ھبٍبتىُي ەوغناع —

 ئبَىُى  طباليەتهىكىُي ەوغناع —

 ثبٌىٕىڭ دۇَٔبغب وەٌگەْ وۈٔذىىي ھەلٍىرى

 ثبنىُى  تۇغۇنغبَهىقىُي تەثز كهەع —

 ئبنالھ تبئبالغب دۇئب ەىهى   يىُُەتنارنىق ثىهنشرشع —

 رۇعثبنىُي ئېغىشالَنۇ —

 ثبنىُى  ئەس ئبَىظىُي ئېًىغ ھوەۇەىُي ثېز غ —

 ثبٌىٕىڭ ٍەتتىٕچي وۈٔذىىي ھەلٍىرى

 ثبنىُى  ئىظًىُي ەوٍۇع —

 ثبنىُى  ئەەىقىظىُي ەىهىغ —

 ثبنىُى  ثېؼىُي چۈػۈرشع —

 ثبنىُى  طباليەتهىكىُي ەوغناع —

 



 

 

 ھولۇلٍىرى-ئىسالِذا ثبٌىٕىڭ ھەق

 سٌىمّۇ جبزا ئەِەشثبٌىٍىك ثوٌۇش ٔېّەت، ئەوسىچە ثبٌىسى

ثبنىهىق ثونۇػُى  كبتتب َېًەد ۋە س ر خۇػىبنهىق ئىكەَهىكىُىي تىهغىب    
ئىىبَىهىقتىٍ ئىجىىبرەد ثىىۇ س ر  َېًەتىىتىٍ   -ئىىبنغىُىًىشدا  ثەس هەرَىىى  ئبتىىب 

يەھىىزۇو ٍبػىىبۋاتقبَهىقىُي كىىەر ًىش. ثۇيىىۇ كەيچىهىىىس ئەيەص. ئۇَىىى       
يۇَىىىىنا   ھېكًىتىُىىىىي پەەەد ئىىىىبنالھ تبئىىىىبال ئىىىىەسى ثىهىىىىىنۇ. نىىىىېكىٍ

يەھزۇيهۇەقىىب ئۇچز غىىىبٌ كىؼىىىىهەرَى  ئىىىبنالھ تبئبالغىىىب ئېظىىىىهى  دۇئىىىب  
ەىهىؼىىىىُي ۋە ھىىىببىتىُي ئۇَىڭىىىن ٍ طور ؼىىىىُي تەۋطىىىىَە ەىهىًىىىىش.     
پەرسەَىىت َېًىتىىىن ٍ يەھىىىزۇو ثونغىىۇچىالر يۇَىىىۇ ئبٍەتُىىى  يەَىظىىىىُي     

ــَماَواِت َواأْلَْرِض َ ْلُــ ُ ٍبخؼىىي چۈػىُىؼىىي الس ىىى:   َمــا َيَشــاءُ يـََهــُب  لِلَّــِب ُمْلــُك السَّ
. أَْو يـُـٌَوُِّجُهْم ذُْكَرانًــا َوِإنَاثًـا َوََْْعــُا َمـْن َيَشــاءُ َهـُب ِلَمــْن َيَشـاءُ الــذ ُكورَ ِلَمـْن َيَشـاءُ ِإنَاثًــا َويَـ 

ئبطىًبَالرَى  ۋە سېًىُُىى  پبد ؼىبھهىقي ئبنالھقىب     ٍەَىي  َعِقيًما ِإنَُّب َعِليٌم قَـِديرٌ 

ظب ػۇَي ٍبر تىنۇ  خبنىغىبٌ ئىبدەيگە ەىىش پەرسەَىت     خبطتۇر  ئبنالھ َېًىُي خبنى
ئبتىىب ەىهىىىنۇ  خبنىغىىبٌ ئىىبدەيگە ئوغىىۇل پەرسەَىىت ئبتىىب ەىهىىىنۇ. ٍىىبكي ئۇالرغىىب   
ئوغىىۇل  ەىشَىىي ئىىبر الع ثېز ىىنۇ  خبنىغىىبٌ ئىىبدەيُي تۇغًىىبص ەىهىىىنۇ  ئىىبنالھ  

ٍەَىي ئىبنالھ تبئىبال      (1)ھەەىقەتەٌ ھەيًىُي ثىهگۈچىنۇر  ھەيًىگە ەبد زدۇر
ن هىز ُى  ئەھگانىُي تونىۇ  ثىهىىنۇ  ئىۇالر ئۈچىۈٌ َېًىُىى  ٍبخؼىي        ثەَ

ثونًبٍىن غبَهىقىُىًۇ ئوثىناٌ ثىهىىنۇ. ئىۇ ثەَىن هىز گە پەەەد      -ثونىن غبٌ
 ٍبخؼىهىقُىال خبالٍنۇ.

 پەرزۀت تەٌەپ لىٍىص ئۈچۈْ تەۋسىَەٌەر

 پەرسەَت تەنەپ ەىهىغ ئۈچۈٌ تەۋەَن كىهەر تەۋطىَە ەىهىُىنۇ:
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 ٌ دۇئب. طەۋەة ثىهە0

پەرسەَت كەرشػىُي ئىبرسۇ ەىهىىن غبَالر ئىبنالھ تبئبالغىب طىەيىًىٌ دۇئىب        
ەىهى    ئبنالھ تبئبالد ٍ ھببىتىُي طوراع ثىهەٌ ثىىز ۋاەىتتىب  د ختۇرغىب    
ثېز ىى  داۋانىُىؼىىقب ئوخؼىىىغبٌ يىىبدد ٌ طىىەۋەثهەرَي ببٍىىىنا ئورۇَن ؼىىي  

يبَىىنا  الس ىىى. چىىۈَكي يېن تظىىىُب ئىهًىىي تەرەەقىىىٌ ەىهغىىبٌ ھىىبس زەي سا    
 َۇرغۇَهىغبٌ تۇغًبص ئبٍبنالرغىًۇ چبرە تېئىهًبەتب.

 . ھبالنن ٍ ئوسۇەهىُىغ3

ھەر ەبَىىىىنا  ثىىىىىز دۇئبَىىىىى  ئىجىىىىبثەد ثونۇػىىىىي ئۈچىىىىۈٌ  دۇئىىىىب  
كىچىكىُىى  ھبالنىن ٍ ثونۇػىي    -ئىچًىكي ۋە كىىَىى -ەىهغۇچىُى  ٍېًەم

ئىي  »ػەرتتۇر. پەٍغەيجەر ئەنەٍھىظظىبالو ثىۇ  توغز ظىىنا يۇَىنا  دېىگەٌ:      
ُظىىبَالر  ھەەىىىقەتەٌ ئىىبنالھ پىىبكتۇر  ئىىۇ پەەەد پىىبم ثونغىىبَُىال ەوثىىۇل   ئى

-. ثىىۇ ھەد ظىىُى  يەَىظىىي: ئىىبنالھ تبئىىبال ەەنجىىي پىىبم  ٍىىېًەم (1غ«ەىهىىىنۇ
ئىچًەكهىىىزى ھبالنىىن ٍ  ثونغىىبَالرَىڭال ەىهغىىبٌ ئىجىىبدەتهىز ُي ەوثىىۇل      

 ەىهىنۇ  دۇئبنىز ُي ئىجبثەد ەىهىنۇ  دېگەَهىكتۇر.

ثىىزاۋ ئۈطىتي ثېؼىىُي    »ظبالو ٍەَە يۇَنا  دېگەٌ: پەٍغەيجەر ئەنەٍھىظ
تىىوساٌ ەبپهىغىىبٌ  چىىبچهىزى چۇۋۇنغىىبٌ ەىَىىبپەتتە ئىككىىي ەىىونىُي   -چىىبڭ

ئبطًبَغب كەتۈرشپ " ئي رەثجىى  ئي ئىىگەو  "دەپ دۇئىب ەىهىىنۇ. ھىبنجۇكي     
 ٌ ئىچكەَهىىزى ھبرايىن ٍ  كىَگەَهىىزى ھبرايىن ٍ ثونىۇپ       -ئۇَى  ٍىېگە

ۇرطىىب  ەبَىىناەًۇ ئۇَىىى  دۇئبطىىي ئىجىىبثەد   ئىىۇ ھبرايىىن ٍ ئوسۇەالَغىىبٌ ت 
. ٍەَي ػۇَنا  ثىچبرە ھبنەتتە تىۇرۇپ  كبيىبنىٌ ئى ىالص ۋە    (2غ«ثونظۇٌ ؟

ۋاٍىغىب ٍەتىكەٌ كەيتەرنىىىس ثىىهەٌ دۇئىىب ەىهغىبٌ ثونظىىىًۇ  ئىۇ ھبرايىىن ٍ      

                                                 
 (ئىًبو يۇطهىى ر گاٍىتي.1غ 
 و تىزيىشى ر گاٍىتي.( ئىًب2غ
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ٍىىىىزا  ثونًىغىىىبَهىقي طىىىەۋەثهىس ئۇَىىىى  دۇئبطىىىي ئىجىىىبثەد ثونًبٍىىىنۇ  
 دېگەَهىكتۇر.

 ئىظتىغفبر-. تەۋثە2

ئىظىىتىغفبرَى  پبٍن هىز ىىن ٍ  -ئىىبنالھ تبئىىبال ەۇرئىىبٌ كەر ًىىنە تەۋثە  

فـَُقْلـُ  اْسـتَـْغِفُروا  ثىزى تۇغًبطىهىقُي داۋاالع ئىكەَهىكىُىي ثبٍىبٌ ەىهغىبٌ:    
 َْْ ــَُي َو ــَأْمَواٍل َوبَِن ــْدَراًرا . َوُ ْــِددُْكْم ِب ــْيُكْم ِم ــَماَء َعَل ــاًرا . يـُْرِســِا السَّ ــْا َربَُّكــْم ِإنَّــُب َكــاَن َغفَّ َع

رەثىىجىڭالرد ٍ يەغئىىىزەد تىهە ىىالر  ئىىۇ ٍەَىىيَلُكــْم َجنَّــاٍت َوََْْعــْا َلُكــْم أَنـَْهــاًرا

ھەەىقەتەٌ يەغئىزەد ەىهغۇچىىنۇر. ئىۇ طىىهەرگە يىول ٍىبيغۇر ٍبغىنۇرۇپ       
ثېز نۇ  طىهەرَى  يىبنهىز ڭالرَي ۋە ئوغىۇنهىز ڭالرَي كەپەٍتىى  ثېز ىنۇ      

ەىهىىنۇ  طىهەرگە ثىبغالرَي  ئەطىتە هەرَي ئبتىب   
ئىبنالھ تبئىبال ھەيًىىگە     (1)

ەىىىىىبد زكي  ئەگەر ثىزاۋغىىىىىب پەرسەَىىىىىت ثېز ؼىىىىىُي خبنىظىىىىىب ئىجىىىىىزاھىى 
ئەنەٍھىظظىىىبالو ثىىىىىهەٌ ئبٍبنىغىىىىب ئوخؼىىىبع ٍبػىىىىىُى  ەبنغىىىىبَالرغىًۇ    
ئۇَىڭىىن ٍ ثبػىىقب ھەتتىىب سەكەر َىىب ئەنەٍھىظظىىباليُى  ئبٍبنىغىىب ئوخؼىىبع   

ۇ پەرسەَىىىت ئبتىىىب ٍبػىىىىُى  ەبنغبَُىىىى  ئۈطىىىتىگە تۇغًىىىبص ثونغىىىبَالرغىً
 ەىهىنۇ.

-كىًكىىىىي تەۋثە»پەٍغەيىىىىجەر ئەنەٍھىظظىىىىبالو يۇَىىىىنا  دېىىىىگەٌ:    
ئىظىىتىغفبرَي كىىەپ ئېَتىىىن كەٌ  ئىىبنالھ تبئىىبال ئۇَىڭغىىب ھەر ەبَىىنا  ثىىىز  
ەىَىُچىهىقىىتىٍ چىقىىىغ ٍىىوني ثېز ىىنۇ ۋە ئۇَىڭغىىب كۈتىىۈنًىگەٌ ٍەرد ىىٍ  

 (2)«ر ش ق ثېز نۇ.

                                                 
 ئبٍەتهەر. -03~01َۇھ  طۈرە -70( 1غ
غيۇطُەدى ئىًبو ئەھًەد( َبيهىق « يظُن اإليبو احًن»ئىًبو ئەھًەدَى  (2غ 

 ھەد ظي. -3324ھەد ض توپهىًىُى  
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ىقىُي توَىىۇپ  ئۇَىڭغىىب طىىبد ز ەىهىُغىىبٌ گۇَبھالرَىىى  خبتىىبن —تەۋثە
پۇػبًٍبٌ ەىهى   ەبٍتىب گۇَىبھ ەىهًبطىهىققب ثەل ثىبغالپ  ھەەىقىىٌ تىۈردە       

 توغز هىققب ەبٍتىغ  دېًەكتۇر.

ئىىبنالھ تبئىىبالد ٍ گۇَبھالرَىىى  كەچىىۈرشو ەىهىؼىىىُي      —ئىظىىتىغفبر  
 طوراع  دېگەَهىكتۇر.

 . پەٍغەيجەرنەرَى  دۇئبنىزى ثىهەٌ دۇئب ەىهىغ4

  َِن الصَّـاِ ُِيَ َرهِّ َهْب ِل م ٍەَي      ٍ رەثىجىى  يب ىب ٍبخؼىي پەرسەَىتهەرد

 (1غ ئبتب ەىهغىٍ

  َــُر اْلــَوارِِثُي يـْ َْ ــْرًدا َوأَنْــَ   رەثىىجىى  يېُىىي غثبنىظىىىش (  ٍەَىىي َرهِّ اَل تَــَذْرِر فـَ

 (2غ ٍبنغۇس ەوًٍىغىٍ  طەٌ ھەەىقەتەٌ ئەڭ ٍبخؼي ۋار ظظەٌ

  ِّيــُ  الــد َعاءِ َرهِّ َهــْب ِل ِمــْن لَــُدْنَك ُذر رەثىىجىى  يب ىىب ٍەَىىي يَّــًة طَيَِّبــًة ِإنَّــَك  َِ

ەىهغىىىٍ  طىىەٌ ھەەىىىقەتەٌ    دەرگبھىڭىىن ٍ ٍبخؼىىي ثىىىز پەرسەَىىت ئبتىىب   

 (3غ ئب هىغۇچىظەٌ دۇئبَي

ثىىۇ دۇئىىبالرَي ھەر ەبَىىنا  ۋاەىتتىىب  خۇطۇطىىەٌ طىىەبن هەردە ۋە دۇئىىب  
   َ ە ئىجىىىبثەد ثونىىىىن غبٌ يەخظىىىۇص ۋاەىىىىتالردا كىىىەپ ەىهىىىىغ تەۋطىىىى

ەىهىُىىىنۇ. غدۇئىىب ئىجىىبثەد ثونىىىن غبٌ يەخظىىۇص ۋاەىتالرَىىي ئبپتورَىىى   
« ٌ َىىبيهىق دۇئىىب كىتىىبثي ۋە يىىۇھەيًەد طىىبنىھ دايىىونال     « ئىالھىىىٌ ەورغىىب

                                                 
 ئبٍەد. -011طۈرە طبففبد  -27( 1غ
 ئبٍەد. -89ئەَجىَب  طۈرە -30( 2غ
 ئبٍەد. -28طۈرە ئبل ئىًزاٌ  -2( 3غ
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دېىىىگەٌ « خبطىىىىَەتهىس دۇئىىىبالر ۋە ئۇَىىىى  ئەھًىَىتىىىي  »ھببىًُىىىى  
 كىتبثىن ٍ كەرشۋېهى (

 خۇضخەۋەرپەرزۀتي ثوٌّىغبٔالرغب 

ػەپقەد ەىهىىغ ثىبال تۇغقىبٌ    -نەع ۋە يېھزىئبَىهىق ەىهىغ  تەرثىَە
ئبٍىىىىبنالرغىال خىىىىبص ئەيەص. ئبٍىىىىبنالر ئىىىىەسنىزى تۇغًىغىىىىبٌ ثونظىىىىىًۇ   
ثبػىىقىالرَى   ثبنىهىز غىىب ھەو ػىىۇ ئىىبَىهىق ػىىەپقىتىُي كەرطىىىتەنەٍنۇ ۋە  
ػىىۇَى  ثىىىهەٌ ئىىبنالھ تبئبالَىىى  دەرگبھىىىن كي كبتتىىب طىىبۋاثقب  ٍىىۇەىزى   

ىىىن ٍ  ٍېتىًهەرَىىى  ثېؼىىىُي طىىىالع يەرتىىىگ هەرگە ئېز ؼىىەنەٍنۇ.  بۈيه
ئىىبرەىهىقًۇ بەَىىُەتهەردە پەٍغەيىىجەر ئەنەٍھىظظىىبالو ثىىىهەٌ ثىىىز يبەبيىىنا     

يەٌ »ثونىىۇع دەر جىظىىىگە  ٍۈكظىىىهەنەٍنۇ. پەٍغەيىىجەر ئەنەٍھىظظىىبالو:    
دەپ « ثىىىهەٌ ٍېتىًُىىي ثبەقىىبٌ ئىىبدەو بەَُەتىىتە خىىۇددى يۇػىىۇَناەًىش     

 (1غػتۈرگەٌ.ئىككي ثبريىقىُي كەرطىتى   ئۇالرَي ثىزنە

بەيئىَىتىًىىىىشدە كىىىەرشۋاتىًىشكي  ثبػىىىقىالرَى  پەرسەَتهىز ُىىىي ثىىىبال 
ەىهى  ثېقىگېهى   خىۇددى ئىەس پەرسەَتهىز ىنەم كىەرشپ ەبتبرغىب ەوػىقبٌ       
ۋە ئبخىز نا  ثۇ پەرسەَتهىز ُىى  ٍبخؼىىهىقهىز ُي كەرشۋاتقىبٌ ئىبئىهىهەريۇ     

 ئبس ئەيەص.

                                                 
 ئىًبو ثۇخبرى  ئەثۇداۋۇد  تىزيىشى ر گاٍىتي.( 1غ



 

 

 تەرثىَۀىڭ ۋالتي

 ٔذىٓ ثبضٍىٕىذۇ؟ثبٌىٕي تەرثىَەٌەش لبچب

ثەسى ئەنىًىىبالر ثىىۇ طىىوئبنغب ثىىبال ئەتزاپىىىن كىهەرَي ثىىبٍقىغۇدەم ھبنغىىب  
كەنگەَىىن ٍ كېىىَىٍ غٍەَىىي ثىىبال ئىككىىي ٍبػىىقب كىزگەَىىن ٍ كېىىَىٍ(        
ثبػىىهىُىنۇ  دېىىگەٌ ثونظىىب  ثەس هىىىزى ثىىبال يەكىىتەپ ٍېؼىىىغب توػىىقبَن ٍ   
 كېىىَىٍ غٍەَىىي ثەع ٍبػىىتىٍ ئبػىىقبَن ٍ كېىىَىٍ( ثبػىىهىُىنۇ  دېىىگەٌ.   
تەرثىَە يۇتەخەطظىظىهىز گە كىەرە  ثىبال تەرثىَەطىي ثىۇ دېىَىهگەَهەرد ٍ       

تەرثىَە ثىبال  ئبَىظىىُى  ەورطىىقىن كي    »خېهي ثۇرۇَال ثبػهىُىنۇ. ھەتتب 
 دېگەَهەريۇ ثبر.« چېغىن ٍ تبرتى  ثبػالَظب ئەڭ ٍبخؼي

ھوەىىىۇەهىزى ثىىىبال دۇََبغىىىب   -ئەيًىىىب ػىىىۇ ئېُىقكىىىي  ثبنىُىىىى  ھە    
 شنۈػتىٍ ثۇرۇَال ثەنگىهىُى  ثونىنۇ.  كېهىؼتىٍ  ھەتتب  تەر

 

 ھولۇلٍىرى-ثبال  تۆرۈٌۈضتىٓ ثۇرۇٔمي ھەق

-ثبنىُىىى  ئبَىظىىىُى   ەورطىىىقىغب پەٍىىنا ثونۇػىىتىٍ ئىهگىز كىىي ھە  
 ھوەۇەهىزى تەۋەَن كىچە:

 ئبٔب ثوٌغۇچىالرٔىڭ تبٌٍىٕىطي-. ثبٌىغب ئبتب1

ىهەر ئىظىىالو د ُىُىىى  ئىىبئىهە ەىىۇرۇع پىز ُظىىىئىغب كىىەرە  ئەٍهەَگىىۈچ 
ثىز ُي د َبَەد ۋە ئەخالەُي ئبطىبص ەىهغىبٌ ھبنىنا تىبنالپ چىقىىنۇ.      -ثىز

     ٌ -ثۇ ئىظالينا ئەسگەريەص ەىبَۇَىَەد ثونىۇپ  ھەر ەبَىنا  ثىىز يۇطىۇنًب
تبنالػىىتب ثىىۇ  ورائىىەس گە  بىى-ئەگەر ثەختهىىىس ثىىىز تۇريىىۇع ەىىۇراً دېظىىە 

پىز ُظىىىىئقب ئەيەل ەىهىؼىىىي  الس ىىىى. ثىىىۇ پىز ُظىىىى  ثىىىىهەٌ ثىىىىزگە ٍەَە 
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-ەٍهەَگۈچىهەرَى  ٍىبع ئىەنچىًي   َەطىەثي  ئىهىىى طەۋ َەطىي ۋە ثىىز      ئ
ثىىىىز گە ثونغىىىبٌ ەىش قىؼىىىي  يىىىۇھەثجىتي ەبتىىىبرنىقالريۇ ثىىىبر. ئەيًىىىب ئەڭ 

 ئبطبطهىقي د َبَەد ثىهەٌ ئەخالەتۇر.

ثىىىش ثىىۇ يىىبۋسۇد ًۇ پەٍغەيىىجەر ئەنەٍھىظظىىبالو ثىىىهەٌ ثىهىىهە  ثبػىىقب       
ىش. ثىىىىز ئىىىبدەو پەٍغەيىىىجەر ئۈنگىهىىىىس يۇطىىىۇنًبَالرَىڭًۇ ٍىىىونىُي تىىىۇتىً

ئەنەٍھىظظىىباليُى  َەۋر ظىىي ھەطىىەٌ رەس َەنالھىىۇ ئەَھىىۇد ٍ ەىش ًُىىي    
كىًىىگە ٍىىبتهىق ەىهظىىبو ثونىىىنۇ؟ دەپ طىىور غبَنا  ھەطىىەٌ رەس َەنالھىىۇ     

ئىبنالھ تبئىبالد ٍ ەورەىىن غبٌ ئىبدەيگە ٍىبتهىق ەىهغىىٍ.       »ئەَھۇ ئۇَىڭغىب:  
  َىبۋادا ئىۇَي ٍبەتۇريىبً    چۈَكي يۇَنا  ئبدەو ەىش ڭُي ٍبەتۇرطب طىبەالٍنۇ 

دەپ بىىىىبۋاة ثەرگەٌ. ثىىىىۇ « ەبنظىىىىىًۇ  ئۇَىڭغىىىىب ٍبيىىىىبَهىق ەىهًبٍىىىىنۇ 
ئىىبدەو  يىىۇئًىٍَېًىىىنېگەٌ تىىوغزا ثېىىز هگەٌ بىىبۋاة  راطىىتتىُال ھەەىقىىىٌ 

 ػۇَنا  ثونىنۇ.

تبنهىؼىىي ئۈچىىۈٌ يۇَىىنا   بىىوراپەٍغەيىىجەر ئەنەٍھىظظىىبالو ەىشالرَىىى   
َىىبَىتي ۋە ئەخالەىىي طىىىهەرَي   د »ثىىىز پىز ُظىىىئُي ئوتتۇر غىىب ەوٍغىىبٌ:   

ەبٍىم ەىهىن غبٌ ەبَىناەال ثىىزى طىىهەرد ٍ ەىىش طىوراپ كەنظىە  ئىۇالرَي        
دەرھىىبل ئەٍهەَىىنشرش الر. ئەگەر ئۇَىىنا  ەىهًىظىىب الر ٍەر ٍۈس ىىنە چىىوڭ    

 (1)«پبطبتچىهىق تېز غبٌ ثونىظىهەر.

تبنهىؼىىي ئۈچىىۈٌ ٍەَە   بىىوراپەٍغەيىىجەر ئەنەٍھىظظىىبالو ئەرنەرَىىى     
ئبٍىىبنالر تىىەد َەرطىىىگە ئبطبطىىەٌ    » ُظىىىئُي ببكبرنىغىىبٌ:  يۇَىىنا  پىز

تبنهىُىنۇ: ئۇَىى  ثىبٍهىقي  چىزاٍىي   َەطىەثي ۋە د َبَىتىىنۇر. طىەٌ ئەڭ       

                                                 
َبيهىق ھەد ض  ۈَەَي تىزيىشى(غط« طٍُ انتزيذً»( ئىًبو تىزيىش ُى  1غ

 ھەد ظي. -0185توپهىًىُى  
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ئىىىبۋۋال د َبَەتهىىىىس ثىىىونغىُىُي تىىىبنهىغىٍ  ػىىىۇَى  ثىىىىهەٌ ثىىىبرچە       
 .  (1غ«ٍبخؼىهىقالرغب ئىگە ثونغىٍ

چەو ەىهغىبٌ  ئەرنەريۇ ثونغۇطي ئبٍبنىُي د َبَەد ثىىهەٌ ئەخالەُىي ئىەن   
 ھبننا تبنالپ چىقىؼي الس ى.

پەٍغەيىىجەر ئەنەٍھىظظىىبالو ٍەَە ئەرنەرگە ەبر تىىى  يۇَىىنا  دېىىگەٌ:     
ئبدەيُىىىىى  تەەىىىىگانىقتىٍ ەبنظىىىىب  ئېز ؼىىىىىن غبَهىز ُى  ئەڭ  يىىىىۇئًىٍ»

 (2)«ئوثن ُي ٍبخؼي ئبٍبننۇر.

دۇََىىب يەَئەئەتتىىۇر  »پەٍغەيىىجەر ئەنەٍھىظظىىبالو ٍەَە يۇَىىنا  دېىىگەٌ: 
 (3)«ئەڭ ٍبخؼي يەَئەئەتي ٍبخؼي ئبٍبننۇر. دۇََبَى 

ثىز ُىىي د َىبَەد ۋە ئەخالەُىىي ئبطىىبص  -ئبَىىب ثونغۇچىالرَىى  ثىىىز -ئبتىب 
ەىهغبٌ ھبننا ٍبخؼي تىبنالپ  د َبَەتهىىس ثىىز ئىبئىهىُي ەىۇرۇپ چىقىؼىي       

طىىبئبد تىُى  كبپىىبنىتي ثونغىُىىىنەم   ثىىبنىالرَىڭًۇ    -ثبنىالرَىىى  ثەخىىت 
َ -ئبتىىىب بَەتهىىىىس  ئەخالەهىىىىق ۋە ئەل ئىؼىىىىغب   ئبَىظىىىىغب كەٍۈيچىىىبٌ  د 

 ٍبرايهىق ثىز ئەۋالد ثونۇپ ٍېتىؼى  چىقىؼُى  ئبطبطىنۇر.  

دۇََبطىىىىىغب  -ثىز ُىىىىى  چىزاٍىغىىىىب  يىىىىبل-ئەٍهەَگۈچىهەرَىىىىى  ثىىىىىز
يەَظىىىىىئىگە ۋە  َەطىىىىەثىگە ەىش قىؼىىىىي ئەٍىىىىىت طىىىىبَبنًبٍنۇ ٍىىىىبكي      

ٍز ى   چەكهەًَەٍنۇ. ئەيًب ثۇالرغب ەىش قىى  د َىبَەد ثىىهەٌ ئەخالەُىي ەب    
ەوٍىىۇع ئەٍىجهىُىىىنۇ ۋە چەكهىُىىىنۇ. چىىۈَكي د َىىبَەد ثىىىهەٌ ئەخىىال      

                                                 
 ( ئىًبو ثۇخبرى ۋە يۇطهىى ر گاٍىتي.1غ 
غطۈَەَي ئىجىٍ يببە( َبيهىق ھەد ض « طٍُ اثٍ يببة»( ئىجُي يببەَى  2غ 

 ەد ظي.ھ -0857توپهىًىُى  
غطەھىھ يۇطهىى( َبيهىق ھەد ض توپهىًىُى  « صحَح يظهى»(ئىًبو يۇطهىًُى  3غ 

 ھەد ظي. -0467
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تبنالػىىىتب ئەڭ ئبطبطىىىهىق ئىىىەسگەريەص پىز ُظىىىى  ۋە يىشاَىىىنۇر.    بىىىورا
د َىىىىبَەد ثىىىىىهەٌ ئەخىىىىال  ثونًبٍىىىىن كەٌ  ٍىىىىۇەىز قي طىىىىۈپەتهەرَى   

 ھېچقبٍظىظي پبٍنا ثەريەٍنۇ. ثۇالرَى  ھەيًىظي ثىكبردۇر.

ثىز ُىي تبنالػىتب ەبرػىي تەرەپُىى      -ۇل ثىىز ثىهەٌ ئوغ-ػۇَىڭنەم  ەىش
ٍىىوەهىقىُي طۈرشػتۈرشػىىي -ئىزطىىىَەد ٍىىبكي ٍۇەۇيهىىۇ  كېظىىىهىُى  ثىىبر

الس ىىىى. ثىىىۇ ثبنىالرَىىىى  تەٌ طىىىباليەتهىكي ئۈچىىىۈٌ سۆرشردۇر. چىىىۈَكي    
 ((1)غ«س َىىبٌ ٍىىو  ەىهىُىىىنۇ ۋە س َىىبٌ ٍەتكۈسشػىىكە ثونًبٍىىنۇ  »د ُىًىىىشدا 

 دەٍن غبٌ ئويۇيىٌ پىز ُظى  ثبر.

ثىىىىز گە ئەٍهىُىؼىىىي تېججىىىىٌ   -تۇغقبَالرَىىىى  ثىىىىز -ٍ ئىىىۇرۇ ٍىىىېقى
تۇغقبَالرَىىىىى  -بەھەتىىىىتىٍ چەكهىُىىىىىنۇ ھەو ثەسى ھىىىىبنالردا ئىىىىۇرۇ  

ٍبتهىؼى  كېتىؼىگە طىەۋەة ثونىۇپ ەبنىىنۇ. د ُىًىشيىۇ ثۇَىڭغىب تەرغىىت       
ئوغىىۇنهىز ُي ٍىىبتالرد ٍ ئەٍهەػىىُي ئەۋسەل   -ەىهًبٍىىنۇ. خەنقىًىشيىىۇ ەىىىش  

 ثىهىنۇ.

« ٍبتقىىىب ثەر ەىش ڭُىىىي  ٍىىىبتتىٍ ئىىىبل طىىىەسش ُي »ػىىىۇ ب خەنقىًىىىىشدە 
 دەٍن غبٌ ھېكًەد ئوتتۇر غب چىققبٌ.

يۇطۇنًبَالر ئبر ظىىنا ػىۇَنا  تىبنالع  ئىهغىبع سۆرشر ثونغىبٌ ٍەردە       
يۇطىىۇنًبٌ ئەيەطىىهەر ثىىىهەٌ ئىىەٍهىُىغ ٍىىبكي َىىبيي يۇطىىۇنًبٌ ثونظىىىًۇ  

ىىس  ر ھي ئىظالين ٍ ٍىىزا  كىؼىىهەر ثىىهەٌ ئىەٍهىُىغ ئەنىگەتتە خەتەرن     

                                                 
ھەد ظي؛ -0439غيۇئەتتب( َبيهىق ھەد ض توپهىًىُى  « يوطأ»(ئىًبو يبنىكُى  1غ 

غيۇطُەدى ئىًبو ئەھًەد( َبيهىق ھەد ض « يظُن االيبو أحًن»ئىًبو ئەھًەد 
« طٍُ اثٍ يببة»ثېتىنە ر گاٍەد ەىهغبٌ؛ ئىجُي يببە  -55توو   -5توپهىًىُى  

 ھەد ض.  -3240غطۈَەَي ئىجىٍ يببە( َبيهىق ھەد ض توپهىًىنا ر گاٍەد ەىهغبٌ 
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ئىؼىىىتۇر. ثىىىۇ ثبنىالرَىىىى  ئىظىىىاليىٌ ٍوطىىىۇَنا تەرثىَەنىُىىىى  چىقىؼىىىىغب 
 توطقۇٌ ثونىن غبٌ ئىؼالرَى  چو ىنۇر.  

پەٍغەيىىىىىجەر ئەنەٍھىظظىىىىىبالو يۇَىىىىىناەالر ثىىىىىىهەٌ ئەٍهىُىؼىىىىىتىٍ    
طىىىىىهەر َبچىىىىبر ئبئىهىىىىىن ٍ كەنىىىىگەٌ گىىىىۈسەنهەرگە »ئبگبھالَىىىىنۇرۇپ: 

كەٌ. پەٍغەيىىىجەر دەپ ئبالھىىىنە كەرطىىىەت  (1)«ئەٍهىُىؼىىتىٍ طىىىبەهىُىڭالر 
ئەنەٍھىظظىىبالو ثىىۇ ھەد ىىض ئىىبرەىهىق د َىىبَىتي ثونًىغىىبٌ گىىۈسەنهەرگە      
ئەٍهىُىؼُى  خەتىز ن ٍ ئبگبھالَىنۇرۇع ثىىهەٌ ثىىزگە  تېگىي پەص ۋە     

-د َبَەد ثىهەٌ ئەخالەىتىٍ ٍىىزا  ئبئىهىىن ٍ ٍېتىؼىى  چىققىبٌ ئوغىۇل      
  ەىشالرَىىىى  د َبَەتهىىىىس ئىىىبئىهىهەرگە الٍىىىىق ئەيەطىىىهىكىگە ئىؼىىىبرەد   

 ەىهغبٌ.

ثىز ُىي د َىبَەد   -دېًەم  ئبتب ثونغىۇچي ثىىهەٌ ئبَىب ثونغۇچىُىى  ثىىز     
-ۋە ئەخالەُىىي ئبطىىبص ەىهغىىبٌ ھبنىىنا ٍبخؼىىي تبنهىؼىىي ثبنىالرَىىى  ھە   

ھوەۇەهىز ىىن ٍ ثىز ىىنۇر. چىىۈَكي ثىىۇ تىىبنالع ثبنىالرَىىى  كېهەچىكىىي ۋە   
 ثەخت طبئبد تي ئۈچۈٌ ثىگاطىتە يۇَبطىگەتهىس ئىؼتۇر.

ىُچىىىي خەنىىىىئە ھەسر تىىىي ئىىىەيەر ئىجُىىىي خەتتىىىبة   ثىىىىز ئىىىبدەو ئىكك
رەس َەنالھىىىىىىۇ ئەَھۇغىىىىىىب ثبنىظىىىىىىىُى  ئەدەپظىىىىىىىشنىكي ۋە  ئىىىىىىەس ُي   
ەبەؼىتىن غبَهىقي ھەەقىنە ػىكبٍەد ەىهى  ثبرغبَىنا  ھەسر تىي ئىەيەر ئىۇ     

طىىەٌ َېًىؼىىقب  »ئبدەيُىىى  ثبنىظىىىُي چبەىزتىىى  كېهىىى   ئۇَىڭىىن ٍ:     
ئىىىي »بۋاة ثېز ىىى : دەپ طىىىوراٍنۇ. ثىىىبال بىىى « ئبتىىىب ُي ەبەؼىتىظىىىەٌ؟ 

ئەيىزۇنًىىىۇئًىُىٍَ  ئبتىُىىىى  ثبنىظىىىي ئۈچىىىۈٌ ەىهىؼىىىقب تېگىؼىىىهىس      
دەپ طىىوراٍنۇ. ھەسر تىىي ئىىەيەر رەس َەنالھىىۇ ئەَھىىۇ  « ئىؼىىهىزى ەبٍظىىىالر؟

                                                 
غيۇطُەد ئەػؼىھبة( َبيهىق ھەد ض « يظُن انؼھبة»( ئىًبو ەەسائىٌ 1غ

 ھەد ض. -957ثېتىنە ر گاٍەد ەىهغبٌ  -96توو   -3توپهىًىُى  
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ثبنىُىىى  ئبَىظىىىُي ٍبخؼىىي تىىبنالع  ثبنىغىىب چىزاٍهىىىق ئىظىىىى   »ئۇَىڭغىىب: 
ئىىىىي »دەپ بىىىىبۋاة ثېز ىىىىنۇ.  ثىىىىبال: « ەوٍىىىىۇع ۋە ئىىىىۇَي ئوەۇتۇػىىىىتۇر

يىزۇنًىىىىۇئًىُىٍَ  ئبتىىىىبو يېُىىىىى  ئۈچىىىىۈٌ ثىىىىۇ دېگەَهىز ڭىشَىىىىى    ئە
دەٍىنۇ. ئىەيەر دەرھىبل ثبنىُىى  ئبتىظىىغب  ەىبراپ:       « ھېچجىز ُي ەىهًىىنى 

ئەطىىىىهىنە ثىىىىبالڭ طىىىىېُي ەبەؼىتىؼىىىىىن ٍ ثىىىىۇرۇٌ  طىىىىەٌ ئىىىىۇَي      »
 دەٍنۇ.  « ەبەؼىتىئظەٌ

 توغرا وەسىپ لىٍىپ ھبالٌذىٓ پۇي تېپىص. 3

كىچىكىُىى  ۋە ثىبرنىق   -ُىى   كىىَىى  ئىچًىكى-ئبَىالرَى  ٍىېًەم -ئبتب
ئېھتىَببهىز ُى  ھبالنن ٍ ثونۇػىغب   تىوغزا كەطىىئهەر ثىىهەٌ ھبالنىن ٍ     
پىىۇل تېئىؼىىقب ئەھًىىىَەد ثېز ؼىىي ئىُتىىبٍىٍ سۆرشردۇر. چىىۈَكي ھبالنىىن ٍ 
ٍېىىىَىغ ۋە ھبرايىىىن ٍ ٍىىىىزا  تىىىۇرۇع يۇطىىىۇنًبَهىقُى  ئەڭ ئبنىىىن ُقي  

تتىىب  ثبنىالرَىىى  ئىًىىبٌ ۋە  تەنەپهىز ىىن ٍ ثىىىزى ثونۇػىىي ثىىىهەٌ ثىىىز ۋاەى 
 ئەخالەهىق ثونۇپ چىقىؼي ئۈچۈًَۇ  يۇھىى ئەھًىَەتكە ئىگە.

ئبَىىىب ٍىىىېگەٌ تبئىىىبو ثبنىُىىىى  ئەطىىىهي ۋە تەركىجىىىي ثونغىىىبٌ      -ئبتىىىب
ئىظىىئېزيىُي ثبرنىققىىب كەنتۈر ىىنۇ. ئبَىىن ٍ ئىىبنالھ تبئبالَىىى  ئىزاد ظىىي       

سۇەالَغىبٌ  ئبَىب ھبالنىن ٍ ئو  -ثىهەٌ ػۇ ئىظئېزيىن ٍ ثبال  تەرشنىىنۇ. ئبتىب  
ثونظىىىب  ثبنىُىىىى  ئەطىىىهي ۋە تەركىجىىىي ھبالنىىىن ٍ ەۇرۇنغىىىبٌ ثونىىىىنۇ.     

پىبكىش  -َەتىجىنە  ثبال خۇددى ئبنالھ تبئبال ٍبراتقىبٌ تەثىئىتىي ثىوٍىچە پىبم    
ثونىىۇپ ٍېتىهىىىنۇ. يۇَىىنا  ثبنىُىىى  تەرثىَەطىىي ٍبخؼىىي ئېهىىى  ثېز هظىىب   

ئىتبئەتچىبٌ    ئبَىظىُى  ھەەهىز ُىي توَۇٍىن غبٌ   -ئبنالھ تبئبالَى  ۋە ئبتب
ۋاپىىبدار ۋە ئىُظىىبَالرغب يەَئەئەتهىىىس  ٍبخؼىىي پەرسەَىىت ثونىىۇپ ٍېتىؼىىى   

 چىقىنۇ.
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ئىچًەكهىىىزى ھبرايىىن ٍ ثونظىىب ٍىىبكي   -ئبَىُىىى  ٍىىېًەم -َىىبۋادا ئبتىىب 
ھىىىبرايُي ئىهغىًىظىىىب  ثبنىُىىىى  ئەطىىىهي ۋە تەركىجىىىي ھبرايىىىن ٍ -ھىىىبالل

بنىُىىى  ەۇرۇنغىىبٌ ۋە ۋۇبىىۇدى ھبرايىىن ٍ ئوسۇەالَغىىبٌ ثونىىىنۇ. ھەتتىىب ث  
گېهىن ٍ ئەتىۈپ كەتىكەٌ ثىىز نوەًىب ھىبراو تبئىبيًۇ ئىەس ُي كەرطىەتًەً         
ەبنًبٍىىىنۇ. يۇَىىىنا  ثبنىىىىن ٍ ٍبخؼىىىىهىق كىىىۈتكىهي ثونًبٍىىىنۇ. چىىىۈَكي  
ثبنىُى  ئىچىن كي ھبراو نوەًب ئىۇَي ھبرايغىب ۋە ٍبيىبٌ ٍونالرغىب ئىتتىز ى       

تىۈرشپ  تۇر نۇ. َەتىجىنە  ھبيبٌ ثىز كۈَي ثۇ ھبراو نوەًب چوەىۇو ثىبع كە  
ئىبَىُي ئىود ثونىۇپ كەٍنشر ىنۇ  ٍىۈس ُي تىەۋەٌ       -چىقىنۇ. َەتىجىىنە ئبتىب  

 ەىهىنۇ.

ر ىىىىگاٍەد ەىهىُىؼىىىىىچە  ثىىىىىز ػىىىىەھەرَى   يەػچىظىىىىي تەەىىىىگادار   
ئىىىىوغهىڭىش ھەر كىىىىۈَي ثىگىىىىىش ثىىىىىهەٌ   »داَىؼىىىىًەَگە ئەرس ەىهىئتىىىىۇ:  

يەػىهىز ًُي  تېؼىىىگېتىنۇ  طىىشدەم ٍبخؼىىي ئبدەيُىى  پەرسەَتىىي ئۈچىىۈٌ    
  داَىؼًەٌ يەػچىُى  ئبنن نا ئېگىهىى   ئىەسرە طىوراپتۇ    «يۇ؟ثۇ ئىغ راۋا

دە  ئبٍىىبنىُي چبەىز ىى  ۋەەەَىىي ثبٍىىبٌ    -ۋە يەػىىهەرَى  پىىۇنىُي تەنەپتىىۇ  
ثىىىش ثبنىًىشغىىب ثۇَىىنا  تەرثىىىَە ثەريىىىگەٌ ئىىىنۇ   ٍىىېگەٌ        »ەىهىىى :  

دەپ طىىىىوراپتۇ. ئبٍىىىىبل « نوەًىظىىىىغب ھىىىىبراو ئبر هىؼىىىىى  ەبنىىىن ًىكىٍ؟  
ئەً خوبىىبو  طىىىش َىىېًە تېئىىى     »ئبَىىن ٍ: ئوٍهىُىىى  تىىۇرۇپ ەېهىىى     

كەنىىىگەٌ ثونظىىىىڭىش  ثىىىىش ئبػىىىۇَىال ٍەًٍىىىىش  ثىىىىشد ٍ گۇيبَهىُىؼىىىىڭىش   
  دەپتۇ. داَىؼًەًَۇ  ئەٍىگە ھبراو نوەًىب ئېهىى  كىزگىُىُىي    «ئورۇَظىشدۇر

دەپتىىۇ. ئەتىظىىي ئبٍىىبني « تب غىىب ەەدەر ئىىوٍالٍهي»ئەطىىهىَەنًەپتۇ. ئبٍبنىغىىب: 
ئەً يىەھتەرەو خوبىبو    »ئبۋاسى ثىىهەٌ دەپتىۇ:   ئەٍىجنار ئبدەيُى  طۇَۇ  

تۇٍۇەظىىىش ثىىىز ۋەەەَىىي ئەطىىهەپ ەبنىىن ى. ػىىۇ ثبنىغىىب ھبيىهىىىنار ۋاەتىًىىنا    
َىىىېًەتكە تونغىىىبٌ ئىىىىنى. -يېھًبَغىىىب ثبرغىىىبٌ ئىىىىن ى  داطىىىتى بٌ َىىىبسۇ 

ئۇَىڭىىن كي ئبپېهظىىىٍ ئىؼىىتىھبٍىًُي غىىىن قالپ  َەپظىىىًُي ئىىەسشيگە      



 66 ٍّىس؟ەٌەرثىَەٍىرىّىسٔي لبٔذاق تپەرزۀت

ئبٍىبل كىؼىي   »ئب هىغبٌ ئىىن ى    ھەكۈيزاٌ ەىهى  ەوٍنى. ثۇرۇٌ يۇَنا 
ھبيىهىىىىنار ۋاەتىىىىنا  ٍېگۈطىىىي كەنگەَُىىىي تېتىىىى  كەريىظىىىە  ثبنىظىىىي     

ئىىىكەٌ. طىىبھىج بٌ َېًىؼىىقىنۇر « ئەٍىجهىىىس تۇغۇنىىۇپ ەېهىؼىىي يىىۇيكىٍ
دېًىنى  َەپظىى ثونظب تىُچىًىىنى. ئىبەىگەد طىبھىج بٌ    « ئېهى   ٍەڭ»

ئۇَىڭغىب ٍبەبيغىب    چىقى  كەتكەَنە  ثىىز تىبل ئبپېهظىىُُي ەونۇيغىب ئېهىى       
طبَجى  ەوٍغبٌ ٍىڭُىُىي  طىبَچىن ى ۋە ثىىز تىبيچە ػىەرثەد طىۈيۈردشو.       

« طىىىوراپ ئىىىبنًىغىُىى ئۈچىىىۈٌ ػىىىۇ نوەًىىىب ھىىىبراو ثونىىىۇپ ەبنىىىن ًىكىٍ؟ 
ھە  ثبر كىىىبنال  ثىهىىىى   »ئبٍبنىُىىىى  ئىقزار ُىىىي ئب هىغىىىبٌ داَىؼىىىًەٌ:    

نغىىبٌ ٍېتىئظىىىش. طىىىش ئىىوٌ ٍىىىم ئىىبۋۋال ئىگىظىىىُى  راس هىقىظىىىش ەونغىىب ئب 
كىچىككىىىُە ئبپېهظىىىٍ ثۈگىىۈٌ يەػىىكە  ھېهىقىىي ٍىڭىىُە ئوغهىڭىشَىىى       
ەونىىىنا ثىگىىىشگە ئىىبٍهىُىئتۇ. تىىىشد ٍ ثېز ىى  ػىىۇ ئبئىهىىىن ٍ راس هىىىق       

دېگەٌ ئىكەٌ. دېًەم  ئەَە ػىۇَچىهىس ثىىز تىبيچە ھىبراو نوەًىب       « ئېهى 
كىىىۈچىُي كەرطىىىەتكەٌ ٍەردە  ئۇَىڭىىىن ٍ چىىىو هىزى َىىىېًە كىىىۈَهەرَي   

 (1)كەرطەتًەص؟

 ھبالٌذىٓ ئوزۇلٍىٕىطٕىڭ پبٍذىسي  

ھبالنن ٍ ئوسۇەهىُىؼُى  پبٍن ظي ئىُتىبٍىٍ كەپتىۇر. ئىجبدەتهەرَىى     
ئىىبنالھ تبئبالَىىى  دەرگبھىىىنا ەوثىىۇل ثونۇػىىي ۋە دۇئبالرَىىى  ئىجىىبثەد       
ثونۇػىىىىىي پەەەد ھبالنىىىىىن ٍ ٍېىىىىىَىغ ثىىىىىىهەٌ ثونىىىىىىنۇ. پەٍغەيىىىىىجەر 

ًىكىى  ھبالنىن ٍ   ئىچ-ئىي طىەئىن  ٍىېًەم   »ئەنەٍھىظظبالو ثىز طبھبثىگە: 
ثونظىىۇٌ  ػىىۇَنا  ەىهظىىبڭ دۇئبٍىىى  ئىجىىبثەد ثونىىىنۇ. ئبنالھُىىى  َىىبيي  

كىۈَگىچە ئىجىبد تي    41ثىهەٌ ەەطەو ەىهىًەَكي  ھبراو ٍېگەٌ ئبدەيُىى   
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ەوثىىۇل ثونًبٍىىنۇ. ھبرايىىن ٍ ئوسۇەالَغىىبٌ ئبدەيُىىى  تېُىىي د ساخقىىب ئەڭ    
 (1)دېگەٌ.« الٍىقتۇر

 ۋە دۇئبئبٌالھ تبئبالٔىڭ ٔبِىٕي ئبتبش . 3

خوتۇٌ ثىز تەػەككە كېهىؼتىٍ ئىبۋۋال  ئۇالرَىى  ئىبنالھ تبئبالغىب     -ئەر
طىىىىېغىُى   طىىىىەيىًىٌ ەەنىىىىت ثىىىىىهەٌ دۇئىىىىب ەىهىؼىىىىي پەٍغەيىىىىجەر      
ئەنەٍھىظظىىىىىىىباليُى  كەرطىىىىىىىەتًىهىز ن ٍ ثىز ىىىىىىىنۇر. پەٍغەيىىىىىىىجەر  

-ئەگەر طىىىىىهەر ئەر»ئەنەٍھىظظىىىىبالو ثىىىىۇ ھەەىىىىتە يۇَىىىىنا  دېىىىىگەٌ:   
ثىظىىًىهالھ" دېظىىە الر ۋە ئبنالھقىىب "ئىىي خوتۇَچىهىىىق ەىهىؼىىتىٍ ئىىبۋۋال "

ئىىىبنالھ  ثىىىىشد ٍ ۋە ثىىىىشگە ثېز ىىىن غبٌ پەرسەَتىىىتىٍ ػىىىەٍتبَُي ٍىىىىزا     
ەىهغىىىٍ" دەپ دۇئىىب ەىهظىىب الر  َىىبۋادا طىىىهەرگە ػىىۇ كېچىظىىي پەرسەَىىت    

 (2)«َىظىت ثونۇپ ەبنظب  ئۇَىڭغب ػەٍتبٌ ەەتئىٌ س َبٌ ٍەتكۈسەنًەٍنۇ.

ەيەص  ثەنكىي ئىبنالھ تبئىبالد ٍ    پەەەد يۇػۇ دۇئبَي ئوەۇػال ػىەرد ئ 
ئبَىظىىىغب  يىههىىىتىگە ۋە د ُىغىىب پبٍىىن هىق  ۋاپىىبدار پەرسەَىىت ئبتىىب       -ئبتىىب

ەىهىؼىُي تىهەپ  ھەركىىى ئىەسى ثىهگەَىچە دۇئىب ەىهظىب ثونىىنۇ. چىۈَكي        
پەٍغەيىىجەر ئەنەٍھىظظىىباليُى  كەرطىىىتى  ثەرگىُىىي ثىىىز َەيىىۇَە ثونىىۇپ   

 دېگەٌ يەَىُي ثەريەٍنۇ. ثۇَىڭن ٍ ثبػقب دۇئبَي ەىهظب ثونًبٍنۇ 

ئبَىالرَىى  يۇػىۇَنا  ەىهىؼىىي ئۇالرَىى  ئۈطىتىن كي پەرسەَىىت     -ئبتىب 
ھەەهىز ىىىىن ٍ طىىىىبَىهىنۇ. ثىىىىۇَي ئىىىىبدد ٌ طىىىىبَبپ تەرم ئەتكىىىىۈچىهەر 
پەرسەَتهىز ُىىىى  ھەەقىُىىىي دەپظىىىەَنە ەىهغىىىبٌ ثونىىىىنۇ. ئەپظۇطىىىكي      
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 كىىەپهىگەٌ يۇطىىۇنًبٌ ەېز ُناػىىهىز ًىش ثىىۇ ئىؼىىقب ئەھًىىىَەد ثەريەٍىىنۇ. 
 َۇرغۇٌ كىؼىهەر ثۇَي ثىهظىًۇ ئەيەل ەىهًبٍنۇ.

 ھولۇلٍىرى-ثبٌىٕىڭ تۆرەٌگۀذىٓ وېَىٕىي ھەق

 ئبٍبٌٕىڭ ھبِىٍىذار ثوٌغبٍٔىمىٕي تەثرىىٍەش.1

تىىەرەنًە يەٍهىىي ەىىىش  يەٍهىىي ئوغىىۇل ثونظىىۇٌ  پەرسەَىىت كەرشػىىُى      
ئبَب ئۈچۈٌ دۇََب ۋە ئىبخىزەتتە طىبئبدەد ثېغىؼىالٍن غبٌ چىوڭ     -ئەس ال ئبتب

ثىىىز خوػىىبنهىقتۇر. ثىىبال ئەگەر ئىظىىالو تەرثىَەطىىي ثىىىهەٌ ٍېتىؼتۈرشنظىىە    
ئبَىُى  طىبئبد تي تې ىًىۇ ئبػىىنۇ  ئۇَىى  پبٍن ظىي تې ىًىۇ چىوڭ        -ئبتب

 ثونىنۇ.

ئبٍىىبل ئەس ُىىى   ئېغىىىز ئبٍىىب  ثونغىىبَهىقىُي ثىهگىُىىىنە  ئىىبۋۋال ئىىۇَي  
  ئېىىز گە ۋە ئۇَىىى  خۇػىىبنهىقي ثىىىهەٌ خۇػىىبل ثونىىىن غبٌ كىؼىىىهىز گە    

 (1)خەۋەر ئورَىنا  ثىهنشرشػي ۋە ئەس ًىۇ ئىبنالھ تبئبالغىب ھەينۇطىبَب    -خۇع
ئېَتىىىى  ػىىىۈكۈر ەىهىؼىىىي  ػىىىۇَناەال ثبنىُىىىى  يىههىىىىتىگە ۋە د ُىغىىىب     
يەَئەئەتهىىىىس  ٍىىىبرايهىق ۋە ٍبخؼىىىي ثىىىىز پەرسەَىىىت ثونۇػىىىىُي ئىىىبنالھ    

 تبئبالد ٍ ھەر ۋاەىت تىهىؼي الس ى.  

ثىزەرطىىىُى  پەرسەَتهىز ُىىى  ئبَىالرَىىى   ٍىىبكي  ئىككىظىىىن ٍ -ئبتىىب
كەپهىىۈكي  ٍىىبكي ئىقتىظىىبد ٌ ئەھگانىُىىى  ٍبخؼىىي ئەيەطىىهىكي ۋە ثبػىىقب   
طەۋەثهەر تۈپەٍهىن ٍ كېهىگاتقبٌ ثىۇ ٍېڭىي يېھًبَىن ٍ خۇػىبنهىق ھىېض      
ەىهًبطهىقي  غەيكىىٍ ثونۇػىي  ەبٍغۇرۇػىي  خۇطۇطىەٌ ئبَىُىى  ثىئىبراو       

ىنۇ. ئىىۇالر ئىىبنالھ  ثونۇػىىي تىىەرەنًىگە ثىگاطىىىتە طىىەنجىٌ تەطىىىز كەرطىىىت  
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تبئبالَى  ھەرثىز ببَهىقُي تېگىؼىهىس ر شەىي ثىىهەٌ ٍبر تىىن غبَهىقىُي      
ھەيًىىىىگە ر ش ىىىق ثېز ؼىىىُي ئىىىەس ئۈطىىىتىگە ئبنغىىىبَهىقىُي  ثبنىالرَىىىى     

ئبَىالرَىى  تې ىًىۇ ثەر ىكەد تبپىىن غبَهىقىُي     -كەپهۈكي طىەۋەثهىس ئبتىب  
 ئەطهىز ن ٍ چىقبريبطهىقي الس ى.

ۇپ تۇغۇنىىىىن غبَهىقىُي ثىهگەَىىىن ٍ كېىىىَىٍ  تەرەنًىُىىىى  ەىىىىش ثونىىى
  ٍىبكي  «َېًىؼىقب ئوغىۇل ثونًىغبَىنۇ؟   » ٍبكي   «كبػكي ئوغۇل ثونظىچۇ »

دەپ ثىئىىبرايهىق ھىىېض ەىهىىىغ   « َېًىؼىىقب ەىىىش ثونًىىىنى؟  » ئەكظىىىچە 
ئېھظىبَىغب  -ئبنالھ تبئبالَى  ئىزاد ظىگە ەبرػىي چىققىبَهىق ۋە ئۇَىى  ئبتىب    

ىُىنۇ. ئىىبنالھ تبئىىبال ەۇرئىىبٌ كەر ًىىنە   راسى ثونًىغىىبَهىق ثونىىۇپ ھېظىىبثه 

ــَر َأَحــُدُهْم بِــاأْلُنـَْثا  َــاَّ يۇَىىنا  ەىهغىىۇچىالرَي ەىىبتتىق ئەٍىىىجهىگەٌ:   َوِإَذا بُشِّ
پەرسەَتىىىىي ئۇالرَىىىىى  ثىزەرطىىىىىگە ەىىىىىش ٍەَىىىىي َوْجُهـــُب ُمْســـَود ا َوُهــــَو َكِ ـــيمٌ 

ٍەتكۈسشنظىىىە  چىزاٍىىىي ئەسگىز ىىى      ثونغىىىبَهىقي ثىىىىهەٌ خىىىۇع خەۋەر  

يۇَىىىىىنا  ەىهىىىىىىغ يەككىىىىىىن كي    (1)ُىىىىىبم ثونىىىىىۇپ كېتىىىىىىنۇ غەسەپ
ەىىىش ھەيًىظىىي ئىىبنالھ تبئبالَىىى  -ئىًبَظىىىشالرَى  ەىهىقىىي ئىىىنى. ئوغىىۇل

ئېھظىىىبَىنۇر. ئوغىىىۇنالرَي ەىىىىشالرد ٍ ئۈطىىىتۈٌ  -َېًىتىىىي ۋە كبتتىىىب ئبتىىىب
 كەرشع ببھىهىَەتُى  ئىههەتهىز ن ٍ ثىز نۇر.

 ئبٔىٕىڭ ثبال ئۈچۈْ لىٍىطمب تېگىطٍىىٍىرى

ئبَىىب ئەس ُىىى  ۋە ثبنىظىىىُى  تەٌ طىىبەهىقىُي طىىبەالع ئۈچىىۈٌ    (  0غ
ەبئىن گە ئۇٍغۇٌ ۋە ئوتتۇرا ھىبنهىقُي ئبطىبص ەىهغىبٌ ھبنىنا غىشانىُىؼىي       

 يېگە ۋە كەكتبتالرَي كەپزەم ئىظتېًبل ەىهى  ثېز ؼي الس ى.
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(  ئبَب ئېغىىز ئىؼىالرَي ەىهىؼىتىٍ طىبەهىُى   ئىەس ُي ۋە ثبنىظىىُي       3غ
نالھ تبئىىىباليۇ ھبيىهىىىىنار ئبٍبنالرغىىىب  ئىجىىىبدەتهەردە   ئبطز ؼىىىي الس ىىىى. ئىىىب 

كىىەپهىگەٌ ئو ىىبٍهىقالرَي ثەنگىىىهەپ ثەرگەٌ. يەطىىىهەٌ: ئەگەر تىىبەەد    
ەىالنًىظىىب رايىشاَىىنا ر سا تۇتًىىبً كېىىَىٍ ەبساطىىىُي تۇتىىۇع ۋە ەىَُىهىىى    

 ەبنظب َبيبسَي ئونتۇرۇپ ئوەۇع ەبتبرنىقالر.

رد ًۇ ھبيىهىىىنار ئبٍبنغىىب  ئىىبنالھ تبئبالَىىى  ھەەقىىي ثونغىىبٌ ئىجىىبدەتهە   
ئو ىىبٍهىقالر  ثەنگىهەَىىگەٌ ٍەردە  ئەرَىڭًىىۇ ئبٍىىبنىُي ئبطز ؼىىي  ئىىۇَي       
ئېغىىىز ئىؼىىالرغب تەكهىىى  ەىهًبطىىهىقي ۋە ئىىەً ئىؼىىهىز نا  ٍبردەيهىؼىؼىىي 

 سۆرشردۇر.

ەبٍغۇغىىىىب چۈػىىىىىن غبٌ   سېھُىُىىىىى  چېچىهىؼىىىىىغب    -( ئبَىىىىب غەو2غ
ۋە ػىىۇَنا  بىىبٍالرد ٍ  ئبچچىقهىُىؼىىقب طىىەۋەة ثونىىىن غبٌ ئىؼىىالرد ٍ    

ٍىزا  تۇرۇػي  ھەيىؼە كىە هىُي خۇػىبل تۇتىۇع ئۈچىۈٌ تىز ؼىچبَهىق      
 كەرطىتىؼي الس ى.

( ئبَىىب ثبنىظىىىُى  طىىباليەتهىكىگە س َىىبَهىق ثونغىىبٌ َەرطىىىهەرَي     4غ
ئىظتېًبل ەىهًبطهىقي  ھبيىهىنار ثونغبٌ كۈَىن ٍ ثبػىالپ تىبكي تۇغقبَغىب     

ىىىغ كەرشػىىي  د ختۇرَىىى    ەەدەر د ختۇرَىىى  تەۋطىَەطىىي ثىىوٍىچە ئ  
دەريەم ئىظىىتېًبل ەىهًبطىىهىقي  ئىىبدد ٌ ثىىىز ئىىبغز ق    -رۇخظىتىظىىىش د را

 ثونظىًۇ  دەرھبل د ختۇرغب كەرشَۈپ داۋانىُىؼي الس ى.

ػۇَناەال  ئبَب ھەرگىشيىۇ تبيبكىب چىېكىهگەٌ ٍەردە تۇريبطىهىقي الس ىى.      
چىىىۈَكي تبيبكىىىىن كي سەھەر ثبنىُىىىى  طىىىباليەتهىكي ئۈچىىىۈٌ ئىُتىىىبٍىٍ  

 س َبَهىق ئىكەَهىكىُي تېججىٌ يۇتەخەطظىظهەر تەكىتهىًەكتە.  
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 ئبتىٕىڭ ئبٍبٌي ھبِىٍىذار ۋالتىذا لىٍىطمب تېگىطٍىىٍىرى

( ئەر ئبٍبنىغب ھەر ۋاەىتتب ٍبخؼىي يۇئىبيىهە ەىهىىغ  ئىۇَي ئبطىزاع       0غ
يىۇھەثجىتىُي ئىشھىبر ەىهىى  تىۇرۇع ۋە ئىەً ئىؼىهىز نا ئۇَىڭغىب        -طەٍگۈ

ىق ئىؼالرغب ثۇٍزۇنغبٌ. ئبنالھ تبئىبال ەۇرئىبٌ كەر ًىنە    ٍبردەو ەىهىغ ەبتبرن

َوَعاِشــُروُهنَّ بِـاْلَمْعُروِف فَــِإْن َكرِْهُتُمــوُهنَّ فـََعَسـا َأْن َتْكَرُهــوا َشــْيًْا ئەرنەرگە ەبر تىىى :
ــًرا َكثِـــاًا يـْ َْ ئىىىۇالر ثىىىىهەٌ چىىىىزاٍهىقچە تىز كچىهىىىىس ٍەَىىىي َوََْْعــَا اللَّــُب ِفيـــِب 

ۇالرَي ٍبەتۇريىظىىب الريۇ طىىىهەر ٍبەتۇريبٍىىن غبٌ ئىؼىىتب ەىهىڭىالر  ئەگەر ئىى 

 ٍ ئبنالھ كەپ ٍبخؼىهىقالرَي پەٍنا ەىهىؼي يىۇيكى
دېىگەٌ. پەٍغەيىجەر    (1غ

ئبئىهىظىىىىن كىهەرگە طىىىىهەرَى  ئەڭ ٍبخؼىىىىهىز ڭالر  »ئەنەٍھىظظىىىبالو: 
ئبئىهىظىىىىن كىهىز گە ئەڭ . يەٌ ئەڭ ٍبخؼىىىي يۇئىىىبيىهە ەىهىىىىن غبَالردۇر

 دەپ كەرطەتكەٌ.(2)«كىؼىڭالريەٌ ەىهىن غبٌ ٍبخؼي يۇئبيىهە

ئبٍبنُىىى  ھبيىهىىىنار ۋاەتىىي ئېز ُىىى  ۋە ئەتزاپىىىن كىهىز ُى  ٍبخؼىىي  
يۇئبيىهىظىىىگە ۋە ٍىىبرد ًىگە ئەڭ س ر ئېھتىَىىببهىق ثونىىىن غبٌ ۋاەتىىىنۇر.  
چىىۈَكي ثۇَىىنا  ۋاەىتتىىب ئبٍىىبل ئەبىىنادالرَى  تەثىىىزى ثىىىهەٌ ئېَتقبَىىنا:  

ثونىنۇ. ئۇ خۇددى كىچىىس ثبنىغىب ئوخؼىبع     «ثىز ەبپب  طۇَى  ئىچىنە»
ئەَن ؼىە ەىهىىنۇ  كىەپ ئوٍالٍىنۇ. ثۇَىنا       -ھەر َەرطىن ٍ ەورەىنۇ  غەو

ۋاەىتالردا ئبٍبنُىى  ٍېُىىنا كىەپزەم ثونىۇع  ئۇَىى  كىە هىگە ػىبدنىق ۋە        
 خبتىزبەيهىس ثېغىؼالع ئەرَى  ۋەس ئىظىنۇر.

                                                 
 ئبٍەد. -09طۈرە َىظب  -4( 1غ
 (ئىجُي يببە ر گاٍىتي.2غ 
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هەرد ٍ ثونۇػىي   (  ئبتب ثىز ُچي ثونۇپ ئبٍبنىُي ئبطىزاٍن غبٌ كىؼىى  3غ
ئبٍبنىُىىى  كىىە هىُي خۇػىىبل ەىهىىىن غبٌ ئىؼىىالرَي ەىهىؼىىي ۋە ھەيىؼىىە   

 ئبٍبني خۇػبل ثونىن غبٌ خەۋەرنەرَي ئېهى  كېهىؼي الس ى.

(  ئبتىىب ھبيىهىىىنار ئبٍبنىُىىى  ٍېُىىىنا تبيبكىىب چەكًەطىىهىكي الس ىىى.     2غ
 چۈَكي يۇَىنا  ەىهىىغ ئىەس گە  ئبٍبنىغىب ۋە ەورطىبەتىكي ثبنىظىىغب ەبر تىب       
ئېغىىىىز ثىىىىز بىُىىىبٍەد  ئەتكۈسگىُىىىىنۇر. ئۇَىىىى  ئۈطىىىتىگە تبيبكىُىىىى   

 ھبرايهىقىغب ثبرنىق ئىظالو ئەنىًبنىزى ثىزدەم  ەبراػتىنۇر.

 . تۆرەٌّىٕىڭ ِىراستىىي ھەلمىٕي لوغذاش3

تىىەرەنًە دۇََبغىىب كېهىؼىىتىٍ ثىىۇرۇٌ ئۇَىىى  ئبتىظىىي ۋاپىىبد ثونىىۇپ       
رَىىىى  ثبنىُىىىى  كەتىىىكەٌ ئەھگانىىىنا  ثبنىُىىىى  ئىؼىىىىغب ئىىىىگە ثونغۇچىال 

تېگىؼهىس يىزاطىُي ٍبخؼي يۇھبپىشەد ەىهىى   يىۇيكىٍ ثونظىب تىجىبرەد     
ثىىىهەٌ ئەطىىتۈرشپ طبەهىؼىىي ۋە ثىىبال ئىىەس ئىؼىىىُي ئىىەسى ەىالالٍىىن غبٌ      
 ھبنەتكە ٍەتكەَن ٍ كېَىٍ  ئۇَى  ھەەقىُي ئەس گە تبپؼۇرۇػي الس ى.  

ىتتىب  ئىظاليُى  يىىزاص ەبَۇَىغىب كىەرە  يىىزاص تەەظىىى ەىهىُغىبٌ ۋاە      
تۇغۇنًىىبەچي ثونغىىبٌ ثبنىُىىى  ئوغىىۇل ٍىىبكي ەىشنىقىىي ثىهىًُىظىىە  ئىىۇَي     
ئبۋۋال ئوغىۇل دەپ پەرەس ەىهىى   ئبَىن ٍ ەىىش دەپ پەرەس ەىهىى  كىەرشپ        
ەبٍظىىي ھىىبنەتتە ئۇَىڭغىىب كىىەپزەم َېظىىىگە تەگظىىە  ػىىۇَي ھېظىىبة ەىهىىى  
ئۇَىىىى  تېگىؼىىىهىس َېظىگ ظىىىي ئېهىىىى  ەوٍۇنىىىىنۇ. ئوغىىىۇل َېظىگ ظىىىي 

ُغىىبٌ تەەىىن زدە  َىىبۋادا ثىىبال ەىىىش تۇغۇنظىىب  ئۇَىڭغىىب تەەظىىىى   تەەظىىىى ەىهى
 ەىهىُغبٌ ئبرتۇ  يىزاص  يىزاط ورالرغب ەبٍتىن ٍ تەەظىى ەىهىُىنۇ.  

ثىىىۇ يەطىىىىهىًۇ ئىظىىىالو د ُىُىىىى  َەەەدەر ئىىىبدانەتئەرۋەر ثىىىىز د ىىىٍ   
ئىكەَهىكىُىىىىي كەرطىىىىىتىنۇ. چىىىىۈَكي ئىظىىىىالو َەس ز ىىىىنە ئبَىُىىىىى       
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ز ئىُظىىبٌ ثونغىىبَهىقي ئېتىجىىبرى ثىىىهەٌ  ەورطىىىقىن كي ثىىبنىًۇ ھبٍىىبد ثىىى 
ھوەۇەالرغىىىب ئىىىىگە. ئەيًىىىب ئىىىۇ تۇغۇنىىىۇپ ثىىىبالغەتكە    -تېگىؼىىىهىس ھە 

ٍەتًىگىىىىىىچە ئۇَىىىىىى  ئۈطىىىىىتىگە  ھېچقبَىىىىىنا  ثىىىىىىز يەطىىىىىئۇنىَەد     
ٍىىۈكهەًَىگەٌ. چىىۈَكي يەطىىئۇنىَەد ٍۈكهىُىؼىىىُى  ػىىەرتي ئەەىهىىنۇر.  

 ئەتُى  ػىىۇ ب ٍېؼىىي چىىوڭ ثونظىىىًۇ  ئەەهىىىٌ ببٍىىىنا ثونًىغبَالرغىىب ػىىەر 
 يەطئۇنىَىتي  ٍبكي تەكهىئهىزى ٍۈكهەًَەٍنۇ.

 تۆرەٌّىٕىڭ ھبٍبتىٕي لوغذاش3.

ەورطىىبەتىكي تەرەنًىُىىى  ەوغىىن هىغ ھەەقىىي ثىىبر. ثۇَىىى  ئۈچىىۈٌ     
تىىەرەنًىُي ەبَىىناەال ثىىىز طىىەۋەة تىىۈپەٍهي ەبنىىنۇرۇۋېتىغ ٍىىبكي ػىىۇَنا    

يبيىىىبتهىق -ەىهىؼىىىقب ئۇرۇَىىىۇع ئېغىىىىز بىُىىىبٍەتتۇر. پەەەد ھبٍىىىبتهىق    
طىهىظىگە دۇا كەنگەَنە  ئبَىُى  ھبٍىبتىُي ەوغىناپ ەىېهىغ ئۈچىۈَال     يە

تىىەرەنًىُي  ئبننۇرۇۋېتىؼىىكە ثونىىىنۇ. ثىىۇَي ەىىبرار ەىهىىىغ  ئىؼىىەَچهىس    
ئبَىُىىىى  -ئۇطىىىتب ۋە يۇطىىىۇنًبٌ د ختىىىۇرَىڭال ھەەقىىىىنۇر. ثىىىۇ ٍەَە ئبتىىىب

سۆرشر ىَەد  »ئەيەنگە ئبػىىنۇ. ثىۇ يەطىىهە د ُىًىشد كىي      ثىهەٌراس هىقي  
دەٍىىىن غبٌ ئويىىىۇيىٌ   « ەىهىُغىىىبٌ ئىؼىىىالرغىًۇ ٍىىىول ەوٍىىىىنۇ    يەَئىىىي 

 پىز ُظىئىغب ٍەنەَگەٌ.

ئەرَىىى  ئبٍىىبنىُي تىىەرەنًىُي  ئبننۇرۇۋېتىؼىىكە س رالع ھەەقىىي ٍىىو .   
ثەنكي يۇَنا  ەىهىؼي ئىبنالھ تبئبالَىى  ئبنن ىنا ئېغىىز بىُىبٍەتتۇر. ئبٍىبل       

نالھ تبئبالغىب  ئىب »ثۇ ئىؼتب ئېز گە ثوٍظۇًَبطهىقي الس ى. چىۈَكي د ُىًىىشدا   
دەٍىىن غبٌ « ئبطىىىَهىق ثونىىىن غبٌ ئىؼىىتب ثەَىىن گە ثوٍظۇَۇػىىقب ثونًبٍىىنۇ 

 پىز ُظى  ثبر.
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ئبٍىبنُىڭًۇ ئېز ُىىى  راس هىقىُىىي ئبنًبطىتىٍ ثبنىظىىىُي ئبنىىنۇرۇۋېتىغ    
ٍبكي  ھبيىهىىنارنىقُى  ئبنىن ُي ئېهىؼىُى  چىبر هىز ُي ەىهىىغ ھەەقىي       

 بىُبٍەد ەىهغبَهىق ثونىنۇ.ٍو . يۇَنا  ەىهىغ ئەرگە خىَبَەد  ثبنىغب 

ئبٍىىبل ئىككىظىىىُى    -ئەيًىىب سۆرشر ٍېتەرنىىىس طىىەۋەثهەر تىىۈپەٍهي  ئەر  
ئورتىىب  ثىىىز پىكىىىزگە كېهىؼىىي ثىىىهەٌ ھبيىهىىىنار ثونۇػىىُى  ئبنىىن ُي       

 ئېهىغ د ر هىز ُي ۋە ئوكۇنهىز ُي ەونهىُىؼقب ثونىنۇ.



 

 

 ھولۇلٍىرى-ثبٌىٕىڭ تۇغۇٌغبٔذىٓ وېَىٕىي ھەق

ىظظىىىبالو ثىىىبال تۇغۇنغبَىىىن ٍ كېىىىَىٍ ئورۇَناػىىىقب   پەٍغەيىىىجەر ئەنەٍھ
تېگىؼىىىىهىس طىىىىۈَُەد ئەيەنهىز ُىىىىي ئىىىىەگەتكەٌ ثونىىىىۇپ  ھەرثىىىىىز      
يۇطىىىۇنًبَُى  ثىىىۇ ئەيەنهەرَىىىي ئەگىُىىىى  ئەيەل ەىهىؼىىىي ئىىىەسنىزى ۋە    

 پەرسەَتهىزى ئۈچۈٌ تونىًۇ ٍبخؼىنۇر.

 ثىرىٕچي وۈٔذە لىٍىذىغبْ ئىطالر

 ثبنىُي تەثز كهەع .0

  ٍ   ثبنىُىىى  ئبتىظىىىغب  ئىىبئىهە ئەسانىز غىىب ۋە   ثىىبال تۇغۇنغبَىىن ٍ كېىىَى
ئۇالرَى  ٍېقىُهىز غب ثىۇ خۇػى ەۋەرَي ٍەتكىۈسشع ۋە ثىبنىُي ھەو ئۇَىى       

ئبَىظىىىىىىىُي تەثىىىىىىز كهەع پەٍغەيىىىىىىجەر ئەنەٍھىظظىىىىىىباليُى    -ئبتىىىىىىب
ئبَىُىىى  ثىىۇ خۇػىىبنهىق نەھش هىز ىىنە    -طىىۈَُەتهىز ن ٍ طىىبَىهىنۇ. ئبتىىب  

ثىهنشرشػىىي  يىُُەتىىنارنىق   ئىىبنالھ تبئبالغىىب كىىەپهەپ ھەينۇطىىبَب ئېَتىىى 
تەنەپ ەىهىُىنۇ. ئبنالھ تبئبالغب  رەھىًەد ئېَىتىغ دېىگەٌ ئۇَىڭغىب چىىٍ      

-ەەنجىن ٍ يىُُەتنارنىق ثىهىنشرشع ثىىهەٌ ثىىزگە  ئۇَىى  ٍونىىنا خەٍىز      
ئېھظىىىبٌ ۋە طىىىەد قىهەرَي  ثېىىىز غ ثىىىىهەٌ ثونىىىىنۇ. ەىشالرَىىىي تىىىەۋەٌ  

ۈچىىۈٌ ەىشالرَىىى   ئىىبَىالر ئ-كەرشػىىكە ەەتئىىىٌ ثونًبٍىىنۇ. ثەنكىىي ئبتىىب    
پبٍن ظىىي ۋە ٍبخؼىىىهىقي ئوغۇنالرَىڭكىىىن ٍ كىىەپزەم ثونۇػىىي يىىۇيكىٍ.    

 ھبٍبتهىق تەبز جىهىز ًۇ ثۇَي ئىظئبتهىًبەتب.

تەثز كهەػىىتە ۋە خۇػىىبنهىق تەَتەَىظىىي ەىهىؼىىتب تۇغۇنغىىبٌ ثبنىُىىى     
ئوغىىۇل ٍىىىبكي ەىىىش ثونغبَهىقىُىىىى  پەرەىىي ٍىىىو . ھەر ئىككىىي ھىىىبنەتكە     

ئوغىىۇنالرَي ٍىىب -ىىىنۇ. چىىۈَكي ئىظىىالو د ُىىي ەىىىشئوخؼىىبع يۇئىىبيىهە ەىهىُ
 ھەريەتتە  ٍبكي يەطئۇنىَەد ٍۈكهەػتە ئبٍز ًىغبٌ.
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 ثبنىُي ئېغىشالَنۇرۇع .3

ثىىبال تۇغۇنغبَىىن ٍ كېىىَىٍ ئىىۇَي ٍبخؼىىي    —ثىىبنىُي ئېغىشالَىىنۇرۇع 
تبس الپ ثونۇپ  ئۇَى  ئبغش غىب تىۇَجي ەېىتىى تىبتهىق ثىىز َەرطىە طىېهى         

ثونىىۇپ  خىىوريىُي چبٍُىىبپ ئۇَىىى      ئىجىىبرەد گېهىىىن ٍ ئەتكىىۈسشۋېتىغ 
ػىزَىظىىىىُي تبيغىقىغىىىب طىىىۈرتۈپ ەوٍىىىۇع ئەۋسەنىىىنۇر. ئەگەر خوريىىىب      

 ثونًىغبَنا ھەطەل  ٍبكي ػېكەريۇ ثونىنۇ.  

 ئۇسۇٌيئېغىسالٔذۇرۇش 

خوريىىب ٍىىبكي ثبػىىقب تىىبتهىق ثىىىز َەرطىىە َبھىىبٍىتي ٍۇيؼىىب  چبٍُىهىىى   
   ٍ ئىُتىبٍىٍ ئبطىتب    ئۇَى  ػىزَىظي ثبنىُى  تبيغىقىغىب تېًىتىهىىنۇ. ئبَىن 

طىىىىىىونغب -ۋە يىىىىىىۇالٍىى ثىىىىىىىز ػىىىىىىەكىهنە ثبنىُىىىىىىى  ئىىىىىىبغشى ئىىىىىىوڭ 
ھەر كەتهەَنشرشنىىىىنۇ. ػىىىۇَى  ثىىىىهەٌ ثبنىُىىىى  تبيغىقىغىىىب طىىىېهىُغبٌ 
َەرطە ئۇَى  گېهىن ٍ ئەتىۈپ كېتىىنۇ. ئبَىن ٍ ثبنىغىب ثەر ىكەد تىىهەپ       

 دۇئب ەىهىُىنۇ.

ەىىگادار ثىىىز تە ەبَىىناەالثىىبنىُي ئېغىشالَىىنۇرۇع ئىؼىىىُي ئەنىًىىب  ٍىىبكي  
ئبدەيُىىى  ەىهىؼىىي ئەۋسەنىىنۇر. ئەثىىۇ يۇطىىب ئەػىىئەرى رەس َەنالھىىۇ ئەَھىىۇ   

يېُى  ثىىز ئوغهىۇو تۇغۇنغىبٌ ئىىنى. يەٌ     »يۇَنا  دەپ ر گاٍەد ەىهىنۇ: 
ئىىۇَي پەٍغەيىىجەر ئەنەٍھىظظىىباليُى  ٍېُىغىىب ئېهىىى  كەنىىن ى. پەٍغەيىىجەر    

ۇَي ئەنەٍھىظظىىبالو ئوغهۇيغىىب: ئىجىىزاھىى  دەپ ئىظىىىى ەوٍىىنى  ئبَىىن ٍ ئىى  
خوريىىب ثىىىهەٌ ئېغىشالَىىنۇردى  ئبخىز ىىنا ئۇَىڭغىىب ثەر ىىكەد تىىىهەپ دۇئىىب 

 (1)«نىەىه

                                                 
 ھەد ض. -5145(ثۇخبرى ۋە يۇطهىى ر گاٍىتي  ثۇخبر ن كي 1غ 
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ئوغهىىۇو »ئەطىىًب رەس َەنالھىىۇ ئەَھىىب يۇَىىنا  دەپ ر ىىگاٍەد ەىهىىىنۇ:     
ئبثىىىىىىنۇنال ئىجُىىىىىىي سۇثەٍىىىىىىز تۇغۇنغبَىىىىىىنا  يەٌ ئىىىىىىۇَي پەٍغەيىىىىىىجەر 
ئەنەٍھىظظىىباليُى  ٍېُىغىىب ئېهىىى  ثېز ىى   ئۇَىىى  ەۇچىقىغىىب ەوٍۇۋ ىىن ى.  

ەيىىجەر ئەنەٍھىظظىىبالو ئىىۇَي خوريىىب ثىىىهەٌ ئېغىشالَىىنۇردى  ئبَىىن ٍ   پەٍغ
 (1)«ئۇَىڭغب ثەر كەد تىهەپ دۇئب ەىهنى.

 ثبٌىٕي خورِب ثىٍەْ ئېغىسالٔذۇرۇضٕىڭ ھېىّىتي

ھىىىبس زەي سايبَىىىنا ئوتتۇر غىىىب چىققىىىبٌ ئىهًىىىىٌ كەػىىىئىَبتالر ػىىىۇَي  
ئىظىىىئبتهىن كي  ئەيىىىن ال تۇغۇنغىىىبٌ ثوۋاەُىىىى  ەېُىىىىن كي ػىىىېكەر غ      

هوكىىوسا( َىظىىجىتي ئىُتىىبٍىٍ تىىەۋەٌ ثونىىىنۇ. ثىىبال  ەىىبَچىكي كىچىىىس      گ
تۇغۇنظىىب ػىىېكەر َىظىىجىتي ػىىۇَچىهىس ئىىبس ثونىىىنۇ. ثىىوۋاەالردا ػىىېكەر       
َىظجىتىُى  تەۋەَهەپ كېتىؼىي تۈرنىۈم خەتەرنىىس كېظىەنهىكهەرگە ٍىول      
ئبچىىىىنۇ. ئىىىۇ ۋاەىتتىىىب ثىىىبنىُي دەرھىىىبل داۋانىًىغبَىىىنا ئۇَىىىى  ھبٍىىىبتي     

ھىىىبنەتتە ثبنىُىىىى  ئەڭ س ر ئېھتىَىىىببهىق ثونغىىىبٌ   تۈگىؼىىىىنۇ. ثۇَىىىنا 
 َەرطىظي ػېكەردۇر.

پەٍغەيىىىىىىجەر ئەنەٍھىظظىىىىىىباليُى  ثىىىىىىبنىالرَي خوريىىىىىىب ثىىىىىىىهەٌ    
ئېغىشالَىىنۇرغبَهىقىُى  ھېكًىتىىي ػىىۇَنا  ئوتتۇر غىىب چىققىىبَكي  خوريىىب  

تىي  71ػېكەر  يىقنارى ئەڭ كەپ ثونغىبٌ ثىىز يېىگە. ھەتتىب خوريىُىى        
بٌ ثبنىغىب خوريىب ٍېگىۈسشع ئۇَىى  ئېھتىَىببهىق      ػېكەردۇر. ٍېڭي تۇغۇنغ

 ثونغبٌ گهوكوسا يبدد ظىُي تونۇەالٍنۇ.

 . ئەساٌ ۋە تەكجىز ئېَتىغ2

                                                 
 ھەد ض. -2609( ثۇخبرى ر گاٍىتي  1غ
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ثبال تۇغۇنغبٌ كۈَي ئۇَى  ئىككي ەۇنىقىغىب ئەساٌ ۋە تەكجىىز ئېَىتىغ    
ٍوطىۇٌ ئورَىىنا داۋاو ەىهىى     -يۇطۇنًبَالر ئوتتۇر ظىىنا ئىظىاليىٌ ەبئىىنە   

 ب ثۇَى  دەنىهي كۈچهۈم ئەيەص.كەنگەٌ ثىز ئبدەد. ئەيً

ثىىۇ يەطىىىهىُى  دەنىهىىي ػىىۇكي  ثبنىُىىى  ەۇنىقىغىىب ئەساٌ ئېَىىتىغ        
پەٍغەيىىجەر ئەنەٍھىظظىىبالو ەىىىشى فىىبتىًە رەس َەنالھىىۇ ئەَھىىب    »توغز هىىىق: 

تۇغقبَىىىنا  َەۋر ظىىىي ھەطىىىەٌ رەس َەنالھىىىۇ ئەَھۇَىىىى  ەۇنىقىغىىىب ئەساٌ    
تىزيىش ُىىى  دېىىگەٌ ھەد ىىض كەنىىگەٌ. ثىىۇ ھەد ىىض ئىًىىبو   « چبەىزغىىبٌ

« ً  -0504َىبيهىق ھەد ىض توپهىًىىنا ر ىگاٍەد ەىهىُغىبٌ       « طٍُ انتزيىذ
ھەد ىىىض ثونىىىۇپ  ئىىىۇَي ھىىىبس زەي سايىىىبٌ ھەد ظؼۇَبطىىىالرد ٍ ئەنىىىاليە 

 (1)دەر جىظىنە ثبھبنىغبٌ.« ئببىش»َبطىزۇدد ٍ ئەنجبَي 

ەىهظب طبۋاة ثونىن غبٌ  ەىهًىظب گۇَىبھ ثونًبٍىن غبٌ ئىؼىالردا ئىببىش     
ئەيەل ەىهىؼُي ببئىش طبَبٍن غبٌ ئبنىًالرغىب كىەرە  ثبنىُىى     ھەد ظهەرگە 

 طبَىهىنۇ. (2)ئوڭ ەۇنىقىغب ئەساٌ ئېَتىغ يۇطتەھەپ

                                                 
« ھەطەٌ»ٍبكي « طەھىھ»طالرَى  ئىظتىالھىنا  ھەد ظؼۇَب—ئببىش ھەد ض(1غ

ئببىش ٍبكي »دەر جىظىگە ٍېتىؼُى  ػەرتهىزى تونۇ  ثونًىغبٌ ھەد ض دېگەَهىكتۇر. 
دېگەٌ ثۇ طەس ەبٍظىجىز طەۋەة ثىهەٌ ەوثۇل ەىهىؼتىٍ رەد ەىهىُغبٌ « سەئى 

 ھەد ظهەرَى  ھەيًىظي ئۈچۈٌ ئورتب  ەونهىُىهىن غبٌ ئبتبنغۇدۇر.
ٍبەتۇرۇنغبٌ ئەيەل دېگەٌ يەَىنە ثونۇپ  ھەكۈيي تەكىتظىش طۈَُەتكە —پيۇطتەھە(2غ

پەٍغەيجەر ئەنەٍھىظظبالو ئورۇَناػقب ئبدەتهەًَىگەٌ —توغزا كېهىنۇ.  تەكىتظىش طۈَُەد
ثونۇپ  گبھىنا ئورۇَن غبٌ  گبھىنا ئەسر ظىش تەرم ئەتكەٌ ئەيەنهەر دېًەكتۇر. يەطىهەٌ: 

َقي تەد رەكەد طۈَُەتُي ئوەۇػقب ئوخؼبع ئەيەنهەر. ئەطىز َبيىش ُى  پەرس ن ٍ ثۇرۇ
تەكىتظىش طۈَُەد ثونغبٌ ئەيەنهەرَي ئورۇَن غبٌ كىؼي طبۋاثقب ئېز ؼىنۇ  تەرم ئەتكەٌ 

 كىؼي گۇَبھكبر ثونًبٍنۇ.
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ئەيًىىىب تەكجىىىىز ئېَىىىتىغ ھەەقىىىىنە پەٍغەيىىىجەر ئەنەٍھىظظىىىبالين ٍ    
خەنىىىىئە ئىىىەيەر ئىىىىجٍ    -5ئىؼىىىەَچهىس ھەد ىىىض كەنًىىىىگەٌ. پەەەد   

 نغبٌ.  ثبػالپ ثۇ ئبدەد ٍونغب ەوٍۇ (1)ئبثنۇنئەس شد ٍ

ثىش ئۇٍغۇرالردا ثبنىُى  ئىظًىُي ەوٍغبٌ ۋاەتىنا  ئىبۋۋال ئۇَىى  ئىوڭ    
ەۇنىقىغب ئەساٌ ئېَتىى   طىول ەۇنىقىغىب تەكجىىز ئېَىتىغ ئەَئەَىظىي داۋاو       

 ەىهًبەتب.

 ثبال تۇغۇٌۇپ ٍەتتىٕچي وۈٔي لىٍىذىغبْ ئىطالر

 . ثبنىُى  ئىظًىُي ەوٍۇع0

ەػىىەثجۇص ەىهىُغىىبٌ  ثبنىغىىب چىزاٍهىىىق ئىظىىىى ەوٍىىۇع د ُىًىىىشدا ت    
ئبَىظىي  -طۈَُەد ئەيەنهىز ن ٍ طبَىهىغ ثىهەٌ ثىز ۋاەىتتىب ثبنىُىى  ئبتىب   

ئبَىُىىىى  ثبنىظىىىىغب -ئۈطىىىتىن كي ھەەهىز ىىىن ٍ ثىز ىىىنۇر. چىىىۈَكي ئبتىىىب
 چىزاٍهىق ئىظىى ەوٍۇع يەبجۇر َىتي ثبر.

ئبَىىب ئىككىظىىي -ثبنىغىىب ەبَىىنا  ئىظىىىى ەوٍىىۇع ھەەقىىىنە ئەنىىگەتتە ئبتىىب
ئبَىىب ثبنىغىىب ەوٍىىىن غبٌ ئىظىىىى  -هىؼىىىنۇ. َىىبۋادا ئبتىىب يەطهىھەتهىؼىىى  كې

توغز هىىىق كېهىؼىىەنًەً ەبنظىىب  ئبتىظىىىُى  تبنهىغىىبٌ ئىظىىًي ەوٍۇنىىىنۇ.    
 چۈَكي ثبنىُى  َەطىجي ئبتىظىغب يەَظۇپتۇر.

                                                 
ئەيەر ئىجُي ئبثنۇنئەس ش ئىجُي يەرۋاٌ ئىجُي ئەنھەكەو ئەنئۇيەۋى ئەنقۇرەػي  غئەثۇ  (1غ

ُىٍَ  ئۇيەۋ َهەر دۆنىتىُى  خەنىئىهىز ن ٍ ثىزى  ئبدانىتىن ٍ ھەفض(  ئەيىَزۇل يۇئًى
پەٍغەيجەر ئەنەٍھىظظباليُى  ثەػىُچي خەنىئىظي دەپ َبو ئبنغبٌ طبنىھ خەنىئە  يەد ُىنە 
توغۇنۇپ ئەطكەٌ  خەنىئە ۋەنىَن تەر ئىن ٍ يەد ُىگە ۋاني ثونغبٌ  كېَىٍ خەنىئە طۇالًٍبٌ 

ٍىهي خەنىئە طۇنەًٍبَُى  ۋەطىَىتي  -99ٌ  ھىجىز َە ئىجُي ئبثنۇنًەنىككە ۋەس ز ثونغب
ثىهەٌ خەنىئە ثونغبٌ  ئىهًي ۋە تەەگادارنىقي ثىهەٌ توَۇنغبٌ  ئبدانىتي ۋە ٍبخؼي 

 طىَبطەتهىزى يەػھۇر  ثىز ُچي ٍۈس ٍىهنا ئىظاليُي گۈنهەَنشرگەٌ ساد دەپ ەبرانغبٌ.
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ثبنىُىىى  ئىظىىًىُي ٍەتتىُچىىي كىىۈَي ەوٍىىۇع ػىىەرد ئەيەص. ثەنكىىي   
غىىىبٌ كىىىۈَي  طىىىۈَُەتتۇر. ثۇَىڭغىىىب ثىُىىىبئەٌ  ثبنىُىىىى  ئىظىىىًىُي تۇغۇن  

 ەوٍۇۋەتظىًۇ ٍبكي ٍەتتىُچي كۈَىن ٍ كېَىٍ ەوٍظىًۇ ثونىنۇ.

ثبنىغىىب يۇطىىۇنًبَچە  چىزاٍهىىىق ئىظىىىى ەوٍىىۇع  ٍەَە ثىىىز طىىۈَُەتتۇر.   
طىىىهەر ەىَىىبيەد كۈَىىىنە   »پەٍغەيىىجەر ئەنەٍھىظظىىبالو يۇَىىنا  دېىىگەٌ:    

ئەسش الرَىىىى  ۋە ئبتب الرَىىىى  ئىظىىىًي ثىىىىهەٌ چبەىز هىظىىىىهەر. ػىىىۇ ب   
 (1)«رغب چىزاٍهىق ئىظىًالرَي ەوٍۇ الر.ثبنىهىز ڭال

پەٍغەيىىجەر ئەنەٍھىظظىىبالو خبتىىب يەَە ثېز ىىن غبٌ  ٍىىبكي ئب هىُىؼىىي     
ٍېقىًظىىىش ئىظىىىًالرَي چىزاٍهىىىق يەَىهىىىس ئىظىىىًالرغب ئەسگەرتىىىگېتەتتي. 

 ةيەطىىىهەٌ: غىىۇراة دېىىگەٌ ئىظىىىًُي يۇطىىهىى دېىىگەٌ ئىظىىىًغب  ھەر     
ەسگەرتىىىىىگەتكىُىگە دېىىىىگەٌ ئىظىىىىىًُي  طىىىىەنىى دېىىىىگەٌ ئىظىىىىىًغب ئ   

 (2)ئوخؼبع.

 ئىسىّالرٔي ئۆزگەرتىطٕىڭ ھۆوۈِي

ٍۇەىز ىىىنا دېَىهگەَىىىنەم  چىزاٍهىىىىق يەَىهەرَىىىي  ثىهنشريەٍىىىن غبٌ    
ئىظىىىًالرَي ئەسگەرتىگېتىؼىىىُى  ھەكىىىۈيي يۇطىىىتەھەپ دەپ ەبر هىىىىنۇ.  
پەٍغەيىىجەر ئەنەٍھىظظىىباليُى  ئەسگەرتىگەتكەَهىز ًىىۇ ثىىۇ تىىۈرگە كىز ىىنۇ. 

دېگەَىىىگە ئوخؼىىىبع ئىىىبنالھ « ئبثىىىنۇ ر طىىىۇل»  «ئبثىىىنۇ َەثىىىي»ئەيًىىىب 

                                                 
َبيهىق ھەد ض ۋۇد( غطۈَەَي ئەثۇ دا «طٍُ اثٌ دا د»( ئىًبو ئەثۇداۋۇدَى 1غ

 ھەد ظي. -4948توپهىًىُى  
: ئۇرۇع دېگەٌ يەَىنە  ئەسگەرتىهگەٌ  ة( غۇراة: ەبرغب دېگەٌ يەَىنە  ھەر2غ

ئىظىًالرد ٍ يۇطهىى: يۇطۇنًبٌ دېگەٌ يەَىنە   طەنىى: تىُچهىق دېگەٌ يەَىنە. 
رغب چۈَكي ەبرغب َىجبطەتُي ٍەٍن غبٌ ۋە ٍبەتۇرۇنًىغبٌ ھبٍگاٌ  ئۇرۇع ەۇالەال

 نۇر.َەرطى ھەرگىشيۇ چىزاٍهىق ئب الًَبٍن غبٌ ثىز 
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تبئبالَىىىى  غەٍىىىز َگە چوەۇَىىىۇع يەَىظىىىىُي ثېز ىىىن غبٌ ئىظىىىىًالرَي    
  «ئبثىىىنۇ َەثىىىي»ئەسگەرتىىىىگېتىغ پەرس دەر جىظىىىىنە سۆرشردۇر. چىىىۈَكي 

دېىىگەٌ « پەٍغەيجەرَىىى  ثەَن ظىىي»دېىىگەٌ ئىظىىىًالر « ئبثىىنۇ ر طىىۇل»
 (1)وٍۇع توغزا ئەيەص.يەَىُي ثىهنشر نۇ. ػۇ ب يۇَنا  ئىظىًالرَي ە

ثبنىغىىب يەٍهىىي ئۇٍغىىۇرچە ئىظىىىى ەوٍىىبٍهي  يەٍهىىي ئەرەثىىچە ئىظىىىى         
ەوٍبٍهي  يۇھىى ثونغىُي يەَىظي چۈػىُىؼىهىس ۋە چىزاٍهىىق ئىظىىًالرَي    

 ەوٍۇػتۇر.  

ئىظىىىًُي ئبتبػىىتب تونىىۇ  ئبتىىبع الس ىىى. ئىظىىىًُى  تبۋۇػىىهىز ُي      »
نۇپًىىۇ ئىىبنالھ تبئبالَىىى  ئەسگەرتىگېتىؼىىكە  ەىظقبرتىگېتىؼىىكە ثونًبٍىىنۇ. ثو

دېىگەٌ  «ئبثىنۇ »طۈپەتهىز ن ٍ ثىز ُىي ئىظىىى ەىهىى  تبنهىغبَىنا      -ئىظىى
دېىىگەٌ يەَىىىنە ثونىىىنۇ. « ثەَن ظىىي  ەىىۇني»طىىەس ەوػىىۇپ ەوٍۇنىىىنۇ. ثىىۇ 

دېگەَىىنەم طىىۈپەد « رەھًىىبٌ  ەبھىىبر  غەفىىۇر»ئبَىىن ٍ ئىىبنالھ تبئبالَىىى  
ًهىىىىس ئىىىبنالھ  تبػهىگېتىهظىىىە  رەھى« ئبثىىىنۇ»ئىظىىىًي ئۇنىُىىىىنۇ. ئەگەر 

 ەەھزنىس ئبنالھ  كەچۈرگۈچي ئبنالھ دېگەَنەم يەَە ثىهنشرشپ ەبنىنۇ.

ثىىبال چۈػىىەَگۈدەم ثونغبَىىنا  ئەس ُىىى  ئىظىىًىُى  يەَىظىىىُي ثبنىغىىب    
ئۇەتىىۇرۇپ ەوٍىىۇع كېىىزەم. ئەس ُىىى  ئىظىىًىُى  يەَىظىىىُي ثىهًەطىىهىس 

 (2)«يەدەَىَەتظىشنىس ثونىنۇ.

 . ثبنىُى  ئەەىقىظىُي ەىهىغ3

ثبال تۇغۇنغبَن ٍ كېَىٍ  ئىبنالھ تبئىبال ئۈچىۈٌ يىبل ثوغىۇسالع      -ئەەىقە
ئبرەىهىق ەبٌ ئېقىتىى   ئۇَىى  ثىۇ كبتتىب َېًىىتىگە ػىۈكۈر ئىبدا ەىهىىغ          

                                                 
 ثېتىن ٍ. -520غفەتھۇل يەبىن( َبيهىق ئەطەرَى « فتح انًجَن(»1غ 
 -28َبيهىق ئەطىز ُى  « ٍوطۇَهىز ًىش-ەبئىنە»( ٍبريۇھەيًەد تبھىز تۇغهۇەُى  2غ

 ثېتىن ٍ. غەەػقەر َەػز َبتي(.
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دېگەَهىكتىىۇر. ئەەىقىُىىي ئىقتىظىىبد ٌ تەرەپىىتىٍ ەىَىُچىهىقىىي ثونًىغىىبٌ    
-كىؼىهەر ەىهظب ثونىنۇ. ئەەىىقە ئۈچىۈٌ ثوغۇسنىُىىن غبٌ يبنُىى  ئەٍىىت     

رد ٍ خىىبنىٌ ثونىىۇپ  ەۇرثبَهىققىىب ٍبراٍىىن غبٌ يىىبنالرد ٍ ثونۇػىىي َۇەظىىبَال
 ػەرد.

پەٍغەيىىىجەر ئەنەٍھىظظىىىباليُى  َەۋر هىىىىزى ھەطىىىەٌ ۋە ھۈطىىىەٍىٍ    
رەس َەنالھۇ ئەَھۇالر ئۈچۈٌ ثىزد ٍ ەوچقبر ثوغىۇسالپ ئەەىىقە ەىهغىبَهىقي    

 (1)ر گاٍەد ەىهىُغبٌ.

ظظىىباليُى : ئىظىىالو يەسھەپهىز ُىىى  كەپهىز ىىنە  پەٍغەيىىجەر ئەنەٍھى  
ئوغىىۇل ثىىوۋا  ئۈچىىۈٌ ئىككىىي ەىىوً  ەىىىش ثىىوۋا  ئۈچىىۈٌ ثىىىز ەىىوً         »

 دېگەٌ ھەد ظي ثوٍىچە ئىغ كەرشنًەكتە. (2)«ثوغۇسنىُىنۇ

ػۇَي ئېُىق ثىهىغ كېزەككي  ثۇ ثىىز طىۈَُەد ئەيەل ثونىۇپ  كىۈچي     
ٍەتكەَىىهەر ئىككىىىُىال ئەيەص  ثەنكىىي ەبَچىهىىىس كىىەپ يىىبل ثوغۇسنىظىىب     

پىىنۇ. كىۈچي ٍەتًىگەَىهەر ئەەىىقە ەىهًىظىىًۇ      ػۇَچىهىس كەپ طىبۋاة تب 
گۇَبھ ثونًبٍنۇ. ئەيًىب ئەەىىقە ەىهىنۇ  دەپ  ثىبٍالرَي چبەىز ى  س َىبپەد       
ثېز ىى   پېقىزالرَىىي ئۇَتىىۇپ ەىىېهىغ ٍىىبكي رېظىىتوراَالردا ھەػىىەيەتهىس    
س َبپەتهەرَي ەىهىغ ئىظزاپ ورنۇ  ثونۇپ  طىبۋاة ئەيەص  ثەنكىي گۇَىبھ    

د قىُى  ئورَىىىىنا ثونغىىىبَهىقي ئۈچىىىۈٌ  ثونىىىىنۇ. چىىىۈَكي ئەەىقىًىىىۇ طىىىە
 ئۇَىڭنا پېقىزالرَىڭال ھەەقي ثبر.

                                                 
ي ئەثۇ داۋۇد( َبيهىق ھەد ض غطۈَەَ« طٍُ أثٌ دا د»( ئەثۇ داۋۇدَى  1غ

 ھەد ظي. -3840توپهىًىُى  
غطۈَەَي تىزيىشى( َبيهىق ھەد ض توپهىًىُى  « طٍُ انتزيذً»( ئىًبو تىزيىشى 2غ

 ھەد ظي. -0506



 ثىرىٕچي ثبة: تەرثىَە ھەلمىذە ئوِۇِىٌ ثبٍبْ  13

 

تۇغقىىبَالرَي -ػىىُىالرَي ۋە ئىىۇرۇ  ەو-ئەەىقىُىىي ٍوەظىىۇنالرَي  ەونىىۇو  
_ئىچىىىۈرشع ثىىىىهەٌ ەىهىىىىغ دۇرۇص ثونغىُىىىىنەم  ئەەىىىىقە   -شپېگىىىۈسٍ

ئۈچىىىۈٌ ثوغۇسالَغىىىبٌ يبنُىىىى  گەػىىىىُي پېقىزالرغىىىب تبرەىتىىىى  ثېىىىز غ 
ثونىنۇ. ثۇ ۋاەىتتب گەػىُي ئىۈچكە ثەنىۈپ  ثىىز ثىەنىكىُي      ثىهەًَۇ ەىهىؼقب 

ەوػىىُىالرغب -تۇغقىىبٌ ۋە ەونىىۇو  -پېقىزالرغىىب  ٍەَە ثىىىز ثىىەنىكىُي ئىىۇرۇ    
 تبرەىتى  ثېز    ەبنغبٌ ثىز ثەنىكىُي ئەسنىزى ٍېظىًۇ ثونىنۇ.  

 . ثبنىُى  ثېؼىُي چۈػۈرشع2

ٍېڭىىي تۇغۇنغىىبٌ ئوغىىۇل ثوۋاەُىىى  چېچىُىىي تونىىۇ  چۈػۈرشػىىُى      
َُەد ئىكەَهىكىىىىنە ثىىىبرنىق ئەنىًىىىبالر  ئىتتىئىىىب . چۈػۈرشػىىىتىٍ    طىىىۈ

يەەظەد ثەس هەردەم ثبنىُى  پىؼبَىظىىنە  ٍىبكي ئىككىي تەر ئىىنە  ٍىبكي      
ئەبُەثىىىىَهەردەم چۇەقىظىىىىنا چىىىبا ەوٍىىىۇپ ەوٍىىىۇع ئەيەص  ثەنكىىىي     
ھەيًىُي چۈػۈرشػُي كەسدە تۇتىنۇ. ثۇ ھەەتە ئىجُىي ئىۈيەر رەس َەنالھىۇ    

ۇ: پەٍغەيىىجەر  ئەنەٍھىظظىىبالو چېچىُىىى  ٍېز ًىىي    ئەَھىىۇ يۇَىىنا  دەٍىىن  
چۈػىىۈرشنۈپ  ٍېز ًىىي ەبنىىنۇرۇنغبٌ ثىىىز ثىىبنىُي كىىەرشپ  طىىبھبثىهىز ُي     

چبچُىى  ٍىب ھەيًىظىىُي چۈػىۈرشۋېتىڭالر     » :ئۇَنا  ەىهىؼتىٍ توطتي ۋە
  .(1)دېنى« ٍبكي ھەيًىظىُي ەوٍۇپ ەوٍۇ الر 

توغز هىىق  ئەيًب ەىش ثوۋاەُىى  چېچىُىي چۈػۈرشػىُى  طىۈَُەتهىكي     
ئى ىىىتىالپ ثىىىبر. ػىىىۇَناەتىًۇ  ٍېڭىىىي تۇغۇنغىىىبٌ ثوۋاەُىىىى  چېچىُىىىي     
چۈػۈرشػىىىىُى  ثىىىىوۋا  ئۈچىىىىۈٌ پبٍىىىىن هىق ئىكەَهىكىُىىىىي تېججىىىىىٌ     

 يۇتەخەطظىظهەر تەكىتهىًەكتە.

                                                 
غطۈَەَي ئەثۇ داۋۇد( َبيهىق ھەد ض « طٍُ أثٌ دا د»( ئەثۇ داۋۇدَى  1غ

 ھەد ظي. -4095توپهىًىُى   
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ثبنىُىىى  چېچىُىىي چۈػىىۈرگەَنە  ئۇَىىى  چېچىُىىى     ئەسككىەرتىص:
ئېغىزنىىىق يىقىىنار ُي ئىىەنچەپ  ئۇَىىى  ئېغىزنىقىىىنا  كۈيىىۈع  طىىەد قە      
ەىهىىىىغ طىىىۈَُەد دەٍىىىن غبٌ كىىىەس ەىىىبراع يەۋبىىىۇد. ثىىىۇ ەبراػىىىتىكي   

ئەنىىي ئىجُىىي ئەثىىۇ تبنىىىت رەس َەنالھىىۇ ئەَھىىۇد ٍ »ئەنىًبالرَىىى  دەنىهىىي : 
ر ىىىگاٍەد ەىهىُىىىىنۇكي  پەٍغەيىىىجەر ئەنەٍھىظظىىىبالو َەۋر ظىىىي ھەطىىىەٌ   

_ ئىىي فىىبتىًە  ثۇَىىى  چېچىُىىي چۈػىىۈرشپ    :ئۈچىىۈٌ ئەەىىىقە ەىهىىنى ۋە 
ۋ ز ىىنە كۈيىىۈع طىىەد قە ەىهغىىىٍ  _ دېىىنى.     چبچُىىى  ئېغىزنىقىىي ثبرا 

فىىبتىًە رەس َەنالھىىۇ ئەَھىىب ھەطىىەَُى  چېچىُىىي چۈػىىۈرشپ ئىىەنچىگەٌ     
 (1)«ئىىىنى  ثىىىز تە ىىگە ٍىىبكي ئۇَىڭىىن ًُۇ ئىىبس ئېغىزنىققىىب تەڭ كەنىىنى     

دەر جىظىىگە ٍەتًىگەَهىكىي   «طىەھىھ »دېگەٌ ھەد ظتۇر.  ثۇ ھەد ظُى  
چېچىُىىى  ئېغىزنىقىىىنا ئەنىًىىبالر: ثبنىُىىى   كىىەپ طىىبَن كيطىىەۋەثهىس  

كۈيۈع  طەد قە ەىهىؼُي طىۈَُەد ٍىبكي يۇطىتەھەپ دېگىهىي ثونًبٍىنۇ       
 دېگەٌ.

 . ئوغۇل ثبنىُى  خەتُىظىُي ەىهىغ4

ئوغۇنالرَي خەتُە ەىهىغ پۈتۈٌ طىبيبۋى د ىُالردا ثۇٍزۇنىۇپ كەنىگەٌ     
ثىز ھەكۈو ثونۇپ  يۇطۇنًبَالر ثىىهەٌ ٍەھىۇد ٌ د ُىىن كىهەر ئوغىۇنالرَي     

ىغ ئىؼىُي ببرى ەىهىنۇرۇپ كەنًەكىتە. ئەيًىب خىز ظىتىَبَالر     خەتُە ەىه
گەرچە ئەس ۋاەتىىنا ئىَظىب ئەنەٍھىظظىباليُى  ثىۇ ھەەىتە تەۋطىىَەنىزى       —

 ثۇَىڭغب ئەيەل ەىهًبً كەنًەكتە. —ثونغبٌ ثونظىًۇ

ئوغىىىۇنالرَي خەتىىىُە ەىهىىىىغ ئىظىىىالو يەسھەپهىز ىىىن ٍ ػىىىبفىئىٌ ۋە   

                                                 
تىزيىشى( َبيهىق ھەد ض غطۈَەَي « انتزيذً طٍُ»( ئىًبو تىزيىش ُى  1غ

ەپ د«ھەطەٌ»(: 0336. ثۇ ھەد ظُي ئەنجبَي غھەد ض -0509 ن كيتوپهىًى
 .ثبھبنىغبٌ
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َەفىىىٌ ۋە يىىبنىكي يەسھەپهىز ىىنە ھەَجەنىىىٌ يەسھەپهىز ىىنە پەرس. ئەيًىىب ھە
. پەٍغەيىجەر ئەنەٍھىظظىبالو ئوغىۇنالرَي خەتىُە     (1)تەكىتهەَگەٌ طۈَُەتتۇر

ئوغىىۇنالرَي »ەىهىؼىىُى  سۆرشر ئىكەَهىكىىي ھەەقىىىنە يۇَىىنا  دېىىگەٌ :     
 .(2غ«خەتُە ەىهىغ داۋاو ەىهى  كەنگەٌ ٍوننۇر

ظىي  ئەرەثهەر ئوغىۇل ثوۋاەالرَىى  خەتُىظىىُي ثىوۋا  تۇغۇنغىبٌ ھەپتى     
ٍبػىىالرغب كىزگەَىىن ٍ   7~6ەىهىگېتىىىنۇ. ئەيًىىب تىىۈركىٌ خەنقىىهەردە ثىىبال   

كېَىٍ خەتُە ەىهىُىنۇ. خەتُىُىي  ەبَىنا  چبغىنا  ەىهظىب بىبئىش.  يىۇھىى       
-ثىىىونغىُي خەتُىُىىىى  ەىهىُىؼىىىىنۇر. ئوغىىىۇنالرَي خەتىىىُە ەىهىىىىغ ئبتىىىب

 ئبَىالرَى  ئۈطتىن كي پەرسەَت ھەەهىز ن ٍ ثىز نۇر.

 ېمىٍىص ھەلميثبٌىٕىڭ ئېّىص ۋە ث

ثىبنىالرَي ئېًىىتىغ ئبَىالرَىىى  يەبجىۇر َىتي ۋە ثبنىُىى  ھەەقىىىنۇر.     
كەرەيهىز ىىىن ٍ ثىىىزى تۇغۇتهىىۇ  ئبَىالرَىىىى    -ئىىبنالھ تبئبالَىىى  پەسنىىي   

ئەيچەكهىز ُىي ثوۋاەالرَىى  ئەڭ ەىًًەتهىىىس غىشاطىي ثونغىىبٌ پىبم طىىۈد     
ُىىى  ثىىىهەٌ تونىىنۇرۇپ ثەرگەَهىكىىىنۇر. ثبنىُىىى  تۇغۇنىؼىىي ثىهەَىىال ئبَى 

َوَمــا ِمــْن   ئەيچەكهىىىزى ئەسنۈكىىىن ٍ طىىۈتكە تونۇػىىقب ثبػىىالٍنۇ. چىىۈَكي: 
ٍەر ٍۈس ىىىىن كي ببَهىقالرَىىىىى   ٍەَىىىىي َدابَّــــٍة يف اأْلَْرِض ِإالَّ َعَلــــا اللَّــــِب رِْزقـَُهــــا

ھەيًىظىگە ر ش ق ثېز ؼُي ئبنالھ ئۈطتىگە ئبنغبٌ
 (3غ

                                                 
پەٍغەيجەر ئەنەٍھىظظبالو ھەيىؼە ئورۇَناػقب ئبدەتهەَگەٌ ۋە —تەكىتهەَگەٌ طۈَُەد(1غ 

-ۋاخ َبيبسَى  ئبننى ئەسر ظىش ەەتئىٌ تەرم ئەتًىگەٌ ئەيەنهەر  دېًەكتۇر. يەطىهەٌ: ثەع
كەٍُىن كي طۈَُەتهىز ُي ئوەۇع  تبھبرەد ئبنغبَنا يىظگام ئىؼهىتىؼكە ئوخؼىغبٌ 

 ئەيەنهەردۇر.
 ئىًبو ئەھًەد ر گاٍىتي  (2غ
 ئبٍەد. -6طۈرە ھۇد  -00 (3غ
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هًەكچىىي ئىظىىاليُى  كەرطەتًىظىىي ثىىوٍىچە  ثىىوۋاەالر تونىىۇ  ئېًىتى   

َواْلَوالِــَداُت يـُْرِ ــْعَن أَْواَلَدُهــنَّ  ثونظىىب  ئىىۇالر تونىىۇ  ئىككىىي ٍىىىم ئېًىتىهىىىنۇ.   
َحــــــْوَلُْيِ َكــــــاِمَلُْيِ ِلَمــــــْن أََراَد َأْن يـُـــــِتمَّ الرََّ ــــــاَعَة َوَعلَــــــا اْلَمْولُــــــوِد لَــــــُب رِْزقـُُهــــــنَّ وَِكْســــــَوتـُُهنَّ 

ئېًىتًەكچىىي ثونظىىب  تونىىۇ   ئىىبَىالر ثىىوۋاەهىز ُي تونىىۇ  ٍەَىىيبِـاْلَمْعُروِف 

-ئىككىىي ٍىىىم ئېًىتىؼىىي الس ىىى. ئىىبتىالر ئىىبَىالرَي ەبئىىىنە ثىىوٍىچە ٍىىېًەم 

كېچەم ثىهەٌ تەيىُهەپ تۇرۇػي كېزەم-ئىچًەم ۋە كىَىى
 (1غ

پەٌ تەرەەقىىٌ ەىهغبَظىېزى ئىهگىىزى ئىُظىبَالر ئۈچىۈٌ يەنىۇو       -ئىهىى
بر ىىنا ئبَىىب  ثونًىغىىبٌ كىىەپهىگەٌ ھەەىقەتىىهەر ئوتتۇر غىىب چىقًبەتىىب. ثىىۇ ئ    

طىىۈتىُى  ئەھًىَىتىىي ۋە ئۇَىىى  ٍېڭىىي تۇغۇنغىىبٌ ثوۋاەالرغىىب َىظىىجەتەٌ   
 َەەەدەر پبٍن هىق ئىكەَهىكىًۇ ئوتتۇر غب چىققبٌ.

 ئبٔب سۈتىٕىڭ پبٍذىسي

تېججىىىىىٌ  يۇتەخەطظىظىىىىهەرَى  ٍەكۈَهىؼىىىىىچە  ئبَىىىىب طىىىىۈتىُى     
پبٍىىن هىزى ئىُتىىبٍىٍ كىىەپ ثونىىۇپ  تەۋەَىىنە ئۇالرَىىى  ثەس ظىىىُي ثبٍىىبٌ   

 ىًىش:  ەىه

 ئبَب طۈتي ثوۋاەالر ئۈچۈٌ ئەڭ پبم ۋە ئەڭ تەثىئىٌ غىشادۇر.—

ئبَب طىۈتي طىوغۇەًۇ ئەيەص  ەىش قًىۇ ئەيەص  ثىوۋا  ئۈچىۈٌ ئەڭ      —
 يۇَبطىئتۇر.

ئبَىىىب طىىىۈتي ھەر ۋاەىىىىت ھىىىبس ز ثونىىىۇپ  ثوۋاەُىىىى  ئېھتىَىىىببىُي —
 ەبَنۇرۇپ تۇر نۇ.

                                                 
 ئبٍەد. -322طۈرە ثەەەرە  -3( 1غ
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ُىىىى  ئبَىىىب طىىىۈتي ثىىىوۋا  ئېھتىَىىىببهىق ثونغىىىبٌ غىىىىشا يبدد هىز    —
 ھەيًىظىُي ئەس ئىچىگە ئبنىنۇ.

ئبَىىب طىىۈتي ۋاەتىىىنا ئەيًىگەَهىىىس طىىەۋەثهىس ثۇسۇنىىۇپ ەبنًبٍىىنۇ     —
 ٍبكي ئېچى  ەبنًبٍنۇ.

ئبَىىىب طىىىۈتىنە يىكز ثالرغىىىب ەبرػىىىي ەوغىىىن غۇچي يىىىبددا ثونىىىۇپ     —
 ثوۋاەُى  تەٌ طبەهىقىُي طبەالٍنۇ.

پ ئبَب طۈتي ثىوۋاەُي ۋە ئىبَىُي  س َىبدە طىەيز   كېتىؼىتىٍ طىبەال      —
 ەبنىنۇ.

 ئبَىُي چىقىًغب ئۇچزاتًبٍن غبٌ تەٍَبر تبئبينۇر.-ئبَب طۈتي ئبتب—

ئبَب طۈتىُى  تەركىجهىىزى ثوۋاەُىى  ئېھتىَببىغىب ەىبراپ تەرەەقىىٌ      —
ەىهىىىى  تۇر ىىىنۇ. ثىىىۇ ئبالھىىىىن هىس ثبػىىىقب طىىىۈد  پبراػىىىوكهىز ُى        

 تەركىجهىز نە تېئىهًبٍنۇ.

 ئېّىتىص ئبٔىٕىڭ ِەججۇرىَىتىذۇر

ېًىىىتىغ ئبَىُىىى  ئىىبنالھ تبئىىبال تەر ئىىىن ٍ ٍىىۈكهەَگەٌ    ثىىوۋ قىُي ئ
ۋەس ئىظىىىي ۋە ثىىىىبع تبرتىىىىى  ئبالنًبٍىىىن غبٌ يەبجىىىىۇر َىتي. ثۇَىڭغىىىىب   
ئبطبطەٌ  ئبَىب ثبنىهىز غىب ئىۇالرَي ئېًىتكەَهىكىي ئۈچىۈٌ يىُىُەد ەىهظىب        

ثەرگەٌ »ثونًبٍىىىنۇ. ػىىىۇ ب ئبَىُىىىى  ثبنىهىز غىىىب ئىىىبچچىقي كەنگەَىىىنە:   
ؼىىي تىىوغزا ئەيەص. ئبَىىب ئەگەر َىىبھە  ثىىىز   دېَى« طىىۈتۈيگە راسى ئەيەص

ئىؼتب ثبنىهىز غب ػىۇَنا  دېظىە  ثىۇ طىەس ثبنىالرغىب س َىبٌ ٍەتكۈسەنًەٍىنۇ.        
چىىۈَكي ئېًىىىىتىغ ئبَىُىىى  يەبجىىۇر َىتي  ئىىېًىغ ثبنىُىىى  ھەەقىىىنۇر. 
يىُىُەد ەىهىؼىىقب ھەەهىىىق ثونغىبٌ ثىىىزى ثونظىىب  ئىۇ دەل ئىىبنالھ تبئىىبالدۇر.    
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ثىىبال ئوتتۇر ظىىىن كي  -طىىۈتُي ۋە ئبَىىب  چىىۈَكي ئبَىُىىى  ئەيچىكىىىن كي  
 يۇھەثجەتُي ئبتب ەىهغبٌ ساد ئبنالھ تبئبالدۇر.-يېھىز

 ئبٔىسي ئبٍرىٍىپ وەتىەْ ثبٌىالر-ئبتب

ئبَىظي ثىهەٌ ثىز ئەٍىنە ئەطىۈپ ٍېتىهىؼىي ئۇالرَىى      -ثبنىالرَى  ئبتب
تەثىئىىىٌ ھەەهىز ىىن ٍ ثىز ىىنۇر. ٍېقىُقىىي سايبَىىن كي ئىهًىىىٌ تەتقىقىىبتالر  

َىظىىي ثىىىهەٌ ثىىىز ئەٍىىنە چىىوڭ ثونًىغىىبٌ ثبنىالرَىىى  ەبَچىهىىىس    ئب-ئبتىىب
ئبَىظي ثىهەٌ ثىز ئەٍىنە چىوڭ ثونغىبٌ    -ٍبخؼي ثېقىهغبٌ تەەن زد ًۇ  ئبتب

ثبنىالرغىىب ەبر غبَىىنا  ئەخالەىىىٌ ۋە ئەەهىىىٌ بەھەتهەرد ىىٍ ٍېتەرطىىىش چىىوڭ 
 ثونىن غبَهىقىُي ئىظئبتهىغبٌ.  

نىىۈپ كەتكەَهىىىس   ئبٍىىبل ئببز ؼىىى  كەتكەَهىىىس  ٍىىبكي ئەر ئە   -ئەر
ئبٍىىبل ئوتتۇر ظىىىنا ئىىبٍز هىغ ٍىىۈس   -ٍىىبكي ەبٍظىىىجىز طىىەۋەة ثىىىهەٌ ئەر  

ثەرگەَنە  ئبَب ثبػقىظىىغب ٍىبتهىق ثونغىبٌ يىۇددەتكىچە ثىبنىُي ئېًىىتىغ        
ثىىىېقىغ ۋە تەرثىىىىَەنەع يەطىىىئۇنىَىتي ئبَىُىىىى  ئۈطىىىتىگە ٍۈكهىُىىىىنۇ. 

  ٍېُىغىىب ر ىىگاٍەد ەىهىُىؼىىىچە  ثىىىز ئبٍىىبل پەٍغەيىىجەر ئەنەٍھىظظىىباليُى   
كېهىىى   ئېىىزى ثىىىهەٌ ئببز ؼىىى  كەتكەَهىكىُىىي ۋە ثبنىظىىىُي ئېز ُىىى   
ئېهىگانًىىىىىبەچي ثونغىىىىىبَهىقىُي ئېَتىىىىىى  دەرد ئېَتقبَىىىىىنا  پەٍغەيىىىىىجەر  

طىش ٍبتهىق ثونًىغبٌ يىۇددەد ئىچىىنە ثبنىڭىشغىب    »ئەنەٍھىظظبالو ئۇَىڭغب: 
 دېگەٌ.   (1)«ئىگە ثونۇػتب ئبتىظىن ٍ ھەەهىقظىش

  كەتىكەٌ ئبٍىبنًۇ ثىوۋ قىُي ئىەسى ئېًىتىىنۇ. ثىۇ       ئېز ىن ٍ ئببز ؼىى  
ۋاەىتتب ئبتىب ەبئىىنە ثىوٍىچە  ئبَىب ثىىهەٌ ثبنىُىى  ثىبرنىق ئېھتىَىببهىز ُي         
تەل ەىهىىى  ثېز ؼىىتىٍ ثىىبع تبرتبنًبٍىىنۇ. ەۇرئىىبٌ كەر ًىىنە يۇَىىنا  دەپ  

                                                 
ض غطۈَەَي ئەثۇ داۋۇد( َبيهىق ھەد « طٍُ أثٌ دا د»( ئەثۇ داۋۇدَى  1غ

 ھەد ظي. -3376توپهىًىُى   
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اَل ُتَكلَّـُف نـَْفـٌل ِإالَّ  َوَعَلا اْلَمْولُوِد لَـُب رِْزقـُُهـنَّ وَِكْسـَوتـُُهنَّ بِـاْلَمْعُروفِ  كەرطىتىهگەٌ:
ِـــــَك  ـــــُا َذل ـــــَواِرِث ِمْث ـــــا اْل ـــــِدِ  َوَعَل ـــــُب ِبَوَل ُـــــوٌد َل ـــــِدَها َواَل َمْول ِـــــَدٌة ِبَوَل  ُوْســـــَعَها اَل ُتَاـــــارَّ َوال

ئىىبتىالر ئىىبَىالرَي ەبئىىىنە ثىىوٍىچە ٍىىېًەم ى ئىچىىًەم ۋە كىىىَىى ى         ٍەَىىي
  ٍەونىىىىن پەەەد كىؼىىىي كىىىېچەم ثىىىىهەٌ تەيىىىىُهەپ تۇرۇػىىىي كېىىىزەم. 

 س َىىبٌ طىىەۋەثهىس ثبنىظىىي ئىىبَىُي ەىهىُىىىنۇ. تەكهىىى  ئىؼىىقب كېهىىىن غبٌ

 الس ىىى. تبرتقۇسيبطىىهىق س َىىبٌ طىىەۋەثهىس ثبنىظىىي ئىىبتىُىًۇ تبرتقۇسيبطىىهىق 

 يەطىىئۇنىَىتي ئبتىُىىى  ۋار ظىىىغب ئۇَىىى  ئەھگانىىنا( كەتىىكەٌ ئەنىىۈپ غئبتىىب

ٍۈكهىُىنۇ
ر ئبٍىبل  ئبٍبل ئببز ؼى  كەتىكەٌ ػىبرائىتتب  ئەگە  -ٍەَي ئەر (1غ

ھبيىهىنار ثونظىب  ئىۇ تۇغقبَغىب ەەدەر  ئەگەر ھبيىهىىنار ثونًىظىب  ئبٍبنُىى        
ٍوطىىۇٌ -ئىىىند تي توػىىقبَغب ەەدەر ئۇَىىى  ثىىبرنىق چىقىًهىز ُىىي ەبئىىىنە   

 ثوٍىچە تونۇەالپ ثېز غ ئەرَى  ۋەس ئىظىنۇر.  

ئبَىىن ٍ ھبيىهىىىىنار ئبٍىىىبل ثبنىظىىىُي تۇغقبَىىىن ٍ كېىىىَىٍ  ئبتىُىىىى    
تىُي غئبَب ەىۇچىقي ۋاەتىي( تىۈگەتكىُىگە ەەدەر ئۇَىى      ثبنىُى  ٍەطهي ۋاە

ثبرنىق ئېھتىَببهىز ُي ەبيىناع ثىىهەٌ ثىىزگە  ثبنىُىى  ئبَىظىىغب ەبئىىنە       
ثىىوٍىچە ھە  غثبەقىىبَهىق ھەەقىىي( تىىەنەع يەبجىىۇر َىتي ثىىبر. ثىىبال ٍەطىىهي 
ۋاەتىُىىىي تۈگەتكەَىىىن ٍ كېىىىَىٍ  ئبتىىىب ثبنىُىىىى  ئبَىظىىىىغب  ثبەقىىىبَهىق    

 ئەس ُىى  بېُىُىي ئىەس ثبەبالٍىن غبٌ ٍبػىقب     ئەيًب ثبال  ھەەقىُي تەنىًەٍنۇ.
كىىېچەم  يەكىىتەپ  -ئىچىىًەم  كىىىَىى -ٍەتكەَىىگە ەەدەر  ثبنىُىىى  ٍىىېًەم  

 چىقىًهىزى  داۋانىُىغ چىقىًهىزى ەبتبرنىق ئېھتىَببهىز ُي ەبيناٍنۇ.

                                                 
 ئبٍەد. -322طۈرە ثەەەرە  -3( 1غ
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ئىچًەكهىز ُىي  -ثبنىالرَى  ٍەطهي ۋاەتىي ثىوۋا  چىوڭ ثونىۇپ  ٍىېًەم     
كېچەكهىز ُىىي ئىىەسى كىَەنەٍىىن غبٌ  -ىىىَىىئىچەنەٍىىن غبٌ  ك-ئىىەسى ٍەپ

 .كەرطىتىنۇثونغىچىهىس ثونغبٌ بەرٍبَُي 

كىؼىىي پەەەد ەونىىىن ٍ كېهىىىن غبٌ ئىؼىىقىال تەكهىىى      ئىىبٍەتتىكي 

دېىگەٌ بىۈيهە ئبٍبنُىى   ئېىز گە َىظىجەتەٌ ئۇَىى  ەونىىن ٍ         ەىهىُىنۇ
كەنًەٍىىن غبَالرَي تەنەپ ەىهًبطىىهىقي  كىىۈچي ٍەتًەٍىىن غبٌ چىقىًالرغىىب   

نىًبطىىهىقي  ثەنكىىي ئۇَىىى  ئىقتىظىىبد ٌ ئەھگانىغىىب ەىىبراپ ثىىىز َەرطىىە    س ر
 تەنەپ ەىهىؼي الس ًهىقىُي ئىئبد هەٍنۇ.

َبۋادا ئبَىُىى  تەٌ طىباليەتهىكي ٍبخؼىي ثونًىغىبَهىقي  ٍىبكي طىۈتي       
كەنًىگەَهىكي طەۋەثتىٍ ئېًىتەنًەٍن غبٌ ػىبرائىتتب ثونظىب  ئبتىب ثىوۋاەُي     

تهىىىس ۋە ئىزطىىَەد كېظىىىهي ثونًىغىىبٌ  تەٌ طىباليەتهىكي ٍبخؼىىي  د َبَە 
ئېًىتكۈسطىىە ثونىىىنۇ.  —كېىىزەم ثونظىىب ھەەقىُىىي ثېز ىى  —ثىىىزەر ئبٍبنغىىب 

ئەگەر ثىىىىىىبنىهىز ڭالرَي ئىُىكئبَىالرغىىىىىىب  »ئبٍەتُىىىىىىى  داۋايىىىىىىىن كي  
ئېًىتًەكچي ثونظىب الر  ەبئىىنە ثىوٍىچە ئۇالرَىى  ھەەقىُىي ثەرطىە الرال       

 ثۇَي ئىئبد هەٍنۇ.دېگەٌ ئبٍەد  «طىهەرگە ھېچ گۇَبھ ثونًبٍنۇ

ٌ  ئەنۈپ غئبتب ئبٍەتتىكي   ئبتىُىى   ۋار ظىىغب  ئۇَىى   ئەھگانىنا(  كەتىكە

دېىىگەٌ بىىۈيهە َىىبۋادا ئبتىىب ئەنىىۈپ كەتظىىە  ئبَىىب  ٍۈكهىُىىىنۇ يەطىىئۇنىَىتي
ثونغۇچىغىىب َەپىىىقە ثېىىز غ  ئىىۇَي ەوغىىناع  َبرەطىىىنە ثىىبنىهىزى ثونظىىب     

ھوەىۇەهىز ُي  -ھە ئۇالرَي ثېقىغ  تەرثىَەنەع  ئوەۇتىۇع ۋە ئۇالرَىى    
ەوغىىىناع ەبتىىىبرنىق يەطىىىئۇنىَەتهەرَي ئەنگۈچىُىىىى  ۋار ظىىىهىزى ئىىىەس     

 ئۈطتىگە ئبنىنۇ  دېگەَُي ئىئبد هەٍنۇ.  

دېًەم  ھبيىهىنار ئبٍبنُي ەوٍۇپ ثەرگەٌ ئبدەو ثىۇ ئبٍبنُىى  ثبنىظىىُي    
تۇغىىۇپ  ئېًىتىىى   ٍەطىىهي ۋاەتىُىىي تونىىنۇرغىُىغب ەەدەر ئۇَىىى  ثىىبرنىق    
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رايىغىب ٍەتكەَىگە ەەدەر   ۇە ئبنىىنۇ. ئبَىن ٍ ثبنىظىي ە   چىقىًهىز ُي ئۈطىتىگ 
 ئۇَى  چىقىًهىز ُي ەبيناپ ثېز نۇ.

 ئبجرىطىطٕي ئبٌالھ تبئبال ٍبلتۇرِبٍذۇ

خوتۇَهۇ  ھبٍبتىُىى  داۋاو ەىهىؼىىغب ھېچقبَىنا     -يەنۇيكي  تبال  ئەر
ئۈيىن ەبنًىغبٌ  ثبرچە ٍبراػتۇرۇع چبر هىزى كبرغىب كەنًىىگەٌ ػىبرائىت    

ككىظىىىُى  ئبٍز هىىى   ٍېڭىىىن ٍ ھبٍىىبد ثبػهىؼىىي ئۈچىىۈٌ     ئبطىىتىنا ئى
 رۇخظەد ەىهىُغبٌ ئەڭ ئبخىزەي چبر نۇر.  

ھىبالل ئىؼىالرَى  ئىچىىنە ئىبنالھ تبئبالغىب      »پەٍغەيجەر ئەنەٍھىظظىبالو:  
دېىگەٌ. چىۈَكي تىبال  كىەپ      (1غ«ئەڭ ٍبيبٌ كەرشنىىن غبٌ ئىىغ تىبالەتۇر   

ٌ كەنتۈر ىن غبٌ ئىىغ.   ئبٍبل ھەر ئىككىظي ئۈچۈٌ پۇػىبًٍب -ھبنالردا ئەر
ثونۇپًىىۇ ئبر ىىنا ثىىىز پەرسەَىىت  ثونىىن ًۇ  ثىىۇ  ئبئىهىُىىى  ثۇسۇنًبطىىهىقي       

ئبٍىىبل ئىككىظىىي  خۇطۇطىىەٌ   -تې ىًىىۇ يىىۇھىى. ئەكظىىي تەەىىن زدە  ئەر   
 ُى  ئۇۋانىغىب  َبرەطىىن ئببز ؼىؼقب طىەۋەة ثونغىبٌ تەرەپ ػىۇ گۇَبھظىىش     

-ېهىؼىىغب  ئبتىب  ەبنىنۇ. ەبراپ تۇرۇپ ئەس ُىى  ٍىۈرەم پبر ظىىُى  ٍېىتىى ە    
ئبَب يۇھەثجىتي ثىهەٌ ئىههى  تۇرغبٌ ثىز ئوثىناٌ ئبئىهىُىى  ثۇسۇنۇػىىغب    

 طەۋەة ثونىنۇ.

ەىشالرغىىىب ئبتبنغىىىبٌ »ئەسثېكىظىىتبَهىق ئەد ىىىجە تۇرطىىىۇَئبً طىىىبد قوۋا  
پەرسەَتهىىىس ثونغبَىىنا »َىىبيهىق كىتبثىىىنا يۇَىىنا  دەپ ٍبس ىىنۇ:  « طىىەسنەر

ًبەچي ثونغىىبَالر ئەەىههىىىس "خىىبراكتېز ًىش يىىبص كەنًىىىنى" دەپ ئببزاػىى
ئىىبدەيهەر ئەيەص  خبراكتېز ىى  تىىوغزا كەنًىىىگەٌ ثونظىىب   تەپەككىىۇرۇڭ     

 ەبٍبەتب ەبننى؟

                                                 
 ( ثۇخبرى ر گاٍىتي.1غ



 02 ٍّىس؟ەٌەرثىَەٍىرىّىسٔي لبٔذاق تپەرزۀت

ثىز ثەدشَىُي ەونغب ئەگىتىغ ئۈچىۈٌ َەچىچە كىۈَهەر طىبەالپ  ئېغىىش      
ثىىىهەٌ طىىۇ ثېز ىى  ٍىىۈرشپ   يەػىىىق ەىهىؼىىقب تىىوغزا كېهىىىنۇ.  ثەس ىىنە       

كېتىىنۇ. ئەيًىىب ئبػىۇ ثىىەدشَە     ئىتُىى  تەرثىَەطىىگە ەىىبَچە ئبۋار چىهىىس   
كېىتەر ھبٍگاَىبد   -ٍبكي ئبػۇ ئىت طەٌ ثىهەٌ َەچچە ٍىم ٍبػبٍنۇ؟ ئىەتەر 

ئۈچۈٌ ػۇَچە ئورۇَىظىەَۇ  ئەيزش ُىى  ئىبخىز غىچە ٍېُىڭىنا ٍۈرگىۈچي      
بۈپتىڭىىن ٍ َېًىىىنەپ يېھُىتىڭُىىي ئبٍبٍظىىەٌ؟  طىىب ب ٍبخؼىىي ئەيىىۈر       

َىنا طىېتىهًبٍن غۇ    ٍونن ؼي كېىزەم ئەيەطىًۇ؟ كېىزەم  ئەيًىب ئىبدەو دۇكب     
ثۇٍزۇتًب ثەرطەڭ ٍبطىبپ ثېز ىن غبٌ بىبً ٍوەقىۇ  ثۇَىڭىن ٍ ئببز ؼىى         

خىَىىىبل ەىهًىىىب  ثەَىىىن ُى  خبتىىىب    -ٍبخؼىظىىىىُي تىىىبپىًەٌ  دەپ خىىىبو  
-طىىىڭىهالريۇ ثىىىز-ەىهًبٍىىن غىُي ٍىىو   ثىىىز ئبدەيىىن ٍ ثىُىىب ثونغىىبٌ ئبكىىب 

  ثىز ىن ٍ َىبراسى ثونىۇپ ٍۈر ىن غۇ؟ ئىُظىبٌ ئېتىي ثىبركي  ھەيًىظىىىُى       
طىىىب ب كىىىەرشًَىگەٌ  ثىهىىىهە ٍبػىىىبپ كەرطىىىە الر ئبػىىىكبرا ثونىىىىن غبٌ     
كەيچىهىكهىزى كۈريىڭنۇر. خۇالطە ػۇ  َىكىبھ ئوەۇنىن ًۇ  ثىىز ئىبئىهىگە     

 .(1)«كىزد ڭًۇ ثوننى  يبطهىؼىؼى  كېزەم

                                                 
 ثەتهەر. -73~70َبيهىق ئەطىزى « يۇھەثجەد»( رۇس ًۇھەيًەد يۇتەنهىئُى  1غ



 

 

 ئبٔىٕىڭ روٌي-ثبال تەرثىَەسىذە ئبتب

ىىى  ثىىبال تەرثىَەطىىىگە يەطىىئۇنهۇ  ەىهىؼىىتب ۋە ثبنىُىىى  ەبَىىنا  ٍېتىه  
چىقىؼىىىىغب تەطىىىىز كەرطىتىؼىىىتە ئىىىبئىهە ھەر ەبَىىىنا  ثىىىىز ئىجتىًىىىبئىٌ   
يۇئەطظەطىىەنەرد ٍ ئبالھىىىنە ئەھًىَەتهىىىس ئورۇَىىنا تۇر ىىنۇ. چىىۈَكي      
ئبئىهە ثبنىالرَىى  تىۇَجي يەكتىئىي ثونىۇپ  ثىۇ يەكتەپىتە ئىەگەَگەَهىزى        

 ئۇَى  ھبٍبتىنا ئەڭ ئەھًىَەتهىس ر ل ئوٍُبٍنۇ.

ب تونغبَغىىب ەەدەر ئۇَىىى  ئبئىهىظىىىنە  ەىظقىظىىي  ثىىبال يەكىىتەپ ٍېؼىىىغ 
ئبنغبٌ ئىجىبثىٌ  ٍىبكي طىەنجىٌ تەرثىَەطىي ئۇَىى  ەبَىنا  ئىبدەو ثونىۇپ         
چىقىؼىىىىُي ثەنگىهەٍىىىنۇ. چىىىۈَكي  ثبنىُىىىى  ەەنجىىىي ئبپئىىىب  ەەغەسگە      
ئوخؼبع ثونۇپ  خۇددى ئب  ەەغەسگە دەطهەپ َېًە طىش هظىب  ئىىشى ػىۇ    

 ثوٍىچە ەبنغبَغب ئوخؼبع طبەهىُى  ەبنىنۇ.

بتىىىب ثىىىىهەٌ ئبَىىىب ثىىىبال تەرثىَەطىىىىن ٍ ئىجىىىبرەد ثىىىۇ ػىىىەرەپهىس ۋە   ئ
خەتەرنىىس  چىوڭ يەطىئۇنىَەتُي ببٍىىنا  تىوغزا ئېهىى  ثېىز غ ئىبرەىهىق         
ئەسنىز ُىىى  ثىىۇ يىىۇەەددەص ثىىىۇرچىُي ئىىبدا ەىهىؼىىي ئۈچىىۈٌ تەرثىىىىَە       
 ئۇطۇنهىز ُي ئەگىُىؼي ۋە ئبۋۋال ئەسنىز ُي ٍېتىؼتۈرشػي تونىًۇ سۆرشر.

 تەۋەَن كىهەر تەۋطىَە ەىهىُىنۇ: ئبَىالرغب-ئبتب

. ثىىىبال تەرثىَەطىىىي ھەەقىىىىنە ٍېش هغىىىبٌ كىتىىىبثالرَي  خۇطۇطىىىەٌ    0
 ئىظاليىٌ ئەطەرنەرَي كەپ ئوەۇع.

ژۇرَىىىبل ۋە ئىُتېزَېىىىت ثەتهىز ُىىىي ئىىىبختۇرۇپ ٍىىىۈرشپ   -. گېش ىىىت3
تەرثىىىىَە يۇتەخەطظىظىىىهىز ُى  كىىىەس ەبراػىىىهىز ُي ۋە تەبز جىهىز ُىىىي    

 ئەگىُىغ.

 ىز نا طبۋاد ثېز ن غبٌ كۇرطالر ثونظب  ەبتُىؼىغ.. تەرثىَە ئىؼه2
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َەطىىىھەتهىز ُي ۋە چو الرَىىى  تەبز جىهىز ُىىي  -. ئەنىًبالرَىىى  ۋەس4
 ئب الپ پبٍن هىُىغ.

 . تەرثىَە ھەەقىن كي نېكظىَەنەرَي كەپ ئب الع.5

 ثبال تەرثىَەسىذە ئبٔىٕىڭ روٌي

ؼىىىنا تەرثىىىَە يۇتەخەطظىظىىهىزى ثبنىُىىى  ئەەهىُىىى  تەرەەقىىىٌ ەىهى 
ئبَىُى  ر ني َبھبٍىتي چوڭ ئىكەَهىكىُىي ۋە ثىبال تەرثىَەطىىنە ثىز ُچىي     
يەطىئۇل چوەىىۇو ئبَىىب ئىكەَهىكىُىىي تەكىتهەٍىىنۇ. چىىۈَكي ئبَىُىىى  طىىۈتي  
ثبنىُىىىىىىى  ئەەهىُىىىىىىي تەرەەقىىىىىىىٌ ەىهنۇرۇػىىىىىىتب ثىز ُچىىىىىىي ئبيىىىىىىىم 

ئەس گە تبٍىُىؼىقب كەَىنشرشع  ئىۇَي    -ھېظبثهىُىن كەٌ. ئبَب ثبنىظىُي ئەس
  دەپ ئۇَىىىى  ھەرثىىىىز ئىؼىىىىغب  ئىىىىگە ثونىگانًبطىىىتىٍ  ئىىىۇَي ئبطىىىز ن ى

ئەركىىىٍ ەوٍىىۇپ ثېز ىى   ٍىىىزاەتىٍ كىىەس تىغ ثىىىهەٌ  ئۇَىڭغىىب ئىىەس ُي     
چېُىقتىىۇرۇع ۋە ئىظىىتەكهىز ُي ەبَىىنۇرۇع پۇرطىىىتىُي ٍبر تىىى  ثېىىز غ 

 ئبرەىهىق  ثبنىُى  ئەەهىُي تەرەەقىٌ ەىهنۇراالٍنۇ.

يۇَىىنا  دەپ طىىەسنىگەٌ: ثىىىز تەرثىىىَە يۇتەخەطظىظىىي نېكظىَەطىىىنە 
ثبال ئبچچىق ٍىغىظىُي ٍىغىالپ  يۇػىۇ پىبَي دۇََبغىب تىۇَجي ەېىتىى كىەس        »

ئبچقىىبٌ ۋاەىتتىىب  تىىۇَجي ثونىىۇپ توَۇٍىىن غىُىًۇ ئبَىىب... تىهىىي چىققبَىىنا      
طىىىىىالپ  پىىىىۇراپ -ئىىىىبۋۋال دەٍىىىىن غىُىًۇ ئبَىىىىب... كېچىهىىىىىزى ئىىىىىشدەپ

طىوراٍن غىُىًۇ  ٍبتىن غىُىًۇ ئبَىب... طىىزتتىٍ ئىەٍگە كىزگەَىنە دەطىهەپ      
ئبَىىب... ثىىىز َەرطىىىن ٍ ەورەقبَىىنا ئىىبۋۋال چبەىز ىىن غىُىًۇ ئبَىىب... ػىىۇ ب    
ئبَىالرَىىىى  ثبنىالرَىىىى  ەەنجىىىىن كي ئىىىورَي يىىىۇەەددەص  ئبَىالرَىىىى     

يىىىۇھەثجىتي چەكظىىىىش ھەو يىُُەتظىىىىش   -ثبنىالرغىىىب ثېز ىىىن غبٌ يېھىىىزى 
ئبَىالرَىىى  ثبنىالرَىىى  ئەطىىۈپ ٍېتىهىؼىىىگە كەرطىىىتىن غبٌ تەطىىىزى      

 «  ئىُتبٍىٍ چو قۇر.
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كىچىىس ثىىبنىالر ئبَىظىىُي ئىىەسنىزى ئۈچىۈٌ َەيىىۇَە ئورَىىنا كەر ىىنۇ.     
ئۇَىڭىىن ٍ كىىەپ َەرطىىىهەرَي ئەگىُىؼىىكە ئىُتىهىىىنۇ ۋە ئىىۇَي تەەهىىىن     
ەىهىىىنۇ. ەبَچىهىغىىبٌ يەػىىھۇر ػەخظىىهەر ٍېىىتىهىغ بەرٍبَىىىنا ئبَىُىىى     
ئىظظىىىق ەوٍُىىىنا  ئەسنىز ُىىى  ئەەهىىىٌ كىىۈچىُي ئبػىىۇرۇپ  ئبَىىىن ٍ       
ئب هىغىىىبٌ ەورەًىىىبص ثبتۇرالرَىىىى   ەىظظىىىىهىز ُى  تۈرتكىظىىىي ثىىىىهەٌ 
ئەسنىز ىىىنە چەكظىىىىش خىَىىىبنالرَي  ەىىىۇرۇپ  ئىىىبخىزى غەنىىىىجە ەىهغىىىبٌ ۋە   

 دۇََبد كي يەػھۇر كىؼىهەرگە ئبٍالَغبٌ.

-ثبنىُى  ئەس ئبَىظىُى  ەونىنا تەرثىَەنىُىؼىي ئۇَىى  تەثىئىىٌ ھە    
شيەد ۋە ئىىىغ ثبھبَىظىىي  ھوەۇەهىز ىىن ٍ ثىىىزى ثونىىۇپ  ئبَىالرَىىى  خىىى  

ثىىىهەٌ ثىىبنىهىز ُي ثىىبال ثبەقۇچىالرغىىب تبػىىالپ ەوٍۇػىىي چىىوڭ خبتىىبنىقتۇر.  
خەنقئىىىىبرا طىىىىەھىَە تەػىىىىكىالتىًۇ ئبَىالرَىىىىى  ثىىىىبنىهىز ُي ئىىىىەسنىزى   
تەرثىَەنەػىىُى  ئورَىغىىب  ئىىۇالرَي ثىىبال ثبەقۇچىالرغىىب  ٍىىبكي ٍەطىىهىهەرگە   

ھەەقىىىىنە  تبپؼىىىۇرۇپ ەوٍۇػىىىىُى  ئىُتىىىبٍىٍ خەتەرنىىىىس ئىكەَهىكىىىي   
 يەخظۇص ئبگبھالَنۇرۇػالردا ثونًبەتب.

ئبَىهىق دېًەم  ئۈطتي_ ئۈطتىهەپ  ەۇرثىبٌ ثېز ؼىتىٍ ئىجىبرەد  ثىىز     
-ەبتىىبر ەۇرثىىبٌ ثېز ؼىىهەر دېگەَهىىىس ثونىىۇپ  خىىىشيەد  يەَظىىەپ  طىىودا   

طىىىىېتىق دېگەَهەرَىىىىى  ھەيًىظىىىىىُي ٍىىىىۈرەم پىىىىبر ًىش ثونغىىىىبٌ ػىىىىۇ   
بيەٌ ئەرس َىىنۇ. چىىۈَكي ثىىۇ پەرسەَتهىز ًىىىش ئۈچىىۈٌ ەۇرثىىبٌ ەىهىؼىىقب تبيىى 

 دۇََبدا  پەرسەَتتىٍ ەىًًەتهىس َېًە ثبر ؟

پەرسەَت تەرثىَەطىي ئبَىالرَىى  ۋاەتىُىي  خىشيىتىُىي ۋە ھەر ەبَىنا       
ئىؼىىىُي  ھەتتىىب ئوەىىۇپ ثىهىىىى ئېهىؼىىىُىًۇ ەۇرثىىبٌ ەىهىؼىىىغب تبيىىبيەٌ      

 ئەرس َنۇ.
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ئبَىىب يۇػىىۇَنا  ئۈطىىتي ئۈطىىتىهەپ ەۇرثىىبٌ ثېىىز غ َەتىجىظىىىنە        
هىز ُي كە هىن كىىىنەم تەرثىىىَەنەپ ٍېتىؼىىتۈرشپ چىققبَىىن ٍ ثبػىىقب  ثىىبنى

ئىىىىبنالھ تبئبالَىىىىى  كبتتىىىىب يۇكبپبتىغىىىىب طىىىىبساۋەر ثونىىىىىنۇ. پەٍغەيىىىىجەر    
ئبَب ھبيىهىىنار ثونىۇپ ثبنىظىىُي تۇغقبَغىب     »ئەنەٍھىظظبالو يۇَنا  دېگەٌ: 

ۋە تۇغىىۇپ ثونىىۇپ  ئىىۇَي ئەيچەكىىتىٍ ئبٍز غبَغىىب ەەدەر طىىبۋاة بەھەتىىتە   
ٍونىن كي يۇببھىىنەب ئوخؼىبٍنۇ  ئبَىب ػىۇ ئەطىُبدا ئەنىۈپ كەتظىە         ئبنالھ 

 (1)«ػېھىتهىس ئەنۈيىنە كەتكەٌ ثونىنۇ.

 ئبٔىٕىڭ تەرثىَەدىىي ِەسئۇٌىَىتي

كىچىس ثبنىالر كەپىُچە ئبَىظىي ثىهەَىال ثونىىنۇ. ػىۇ ب ثبنىغىب تىۇَجي       
تەرثىَەَىىي ئبَىىب ثبػىىالٍنۇ. چىىۈَكي ثبنىالرَىىى  تىىۇَجي يەكتىئىىي ئىىبئىهە    

ظىىب  تىىۇَجي تەرثىَەچىظىىي ئبَىظىىىنۇر. ئبَىىب پەرسەَىىت تەرثىَەطىىىنە       ثون
 تەۋەَن كىهەرگە د ققەد ەىهىؼي الس ى:

. ثبنىالرغىىىب تەرثىَەَىىىي كىچىكىىىىن ُال ئېهىىىى  ثېىىىز غ ئىىىبرەىهىق     0
ئۇالرَىىى  كىزطىىىش  پىىبم ەەنجهىىىز گە ئىًىىبٌ ۋە ئەخالەُىىي ٍەرنەػىىتۈرشع   

الًٍەٌ  دەٍىىن غبَالر كېىىزەم. ثىىبالو تې ىىي كىچىىىس  طىىەل چو بٍغبَىىنا ثبػىى
 غەپهەتتە ەبنغۇچىالردۇر.

. ثىىىبنىالرَي ھىىىبالل نوەًىىىب ثىىىىهەٌ ئوسۇەالَىىىنۇرۇع  ھىىىبراو نوەًىىىب   3
 ٍېگۈسشػىتىٍ ەبتتىق ھەسەر ئەٍهەع كېزەم .  

                                                 
 -810غيۇطُەد( َبيهىق ھەد ض توپهىًىُى  « انًظُن» َى (  ئىجُي ھەيىن1غ

ثېتىنە ر گاٍەد  -318توو   -0 َبيهىق ئەطىز ُى « فىزدەۋص»ھەد ظي؛ د هًي 
 ھەد ض. -793ەىهغبٌ  
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. ثىىبنىالرَي تەرثىَەنەػىىتە ئىهًىىىٌ ثونىىۇع  ەبَىىنا  ئەھگانغىىب ەبَىىنا  2
 تبەبثىم تۇرۇػُي ٍبخؼي ثىهىغ كېزەم .

ەورەۇَچىىب  ثونىىۇپ ەبنًبطىىهىقي ئۈچىىۈٌ  ئىىۇالرَي ھەر   . ثبنىالرَىىى  4
دېگەَىىىنەم « ئبنگاطىىتي كەنىىنى  »   «بىىىٍ كەنىىىنى »ەبَىىنا  ػىىبرائىتتب   

طەسنەرَي ەىهىى  ەورەۇتًبطىهىق الس ىى. كىەپهىگەٌ كىؼىىهەر ئىەس ئەٍىىنە        
ٍىىبنغۇس ٍېتىؼىىتىٍ  ھىىبڭ ۋە كىىەۋرشكهەرد ٍ ئەتۈػىىتىٍ ەورەىىىنۇ. ثۇَىىى   

بَىهىزى ئبػىىىۇَنا  ەورەۇتىىىۇپ  طىىىەۋەثي ئىىىۇالرَي كىچىىىىس چېغىىىىنا ئىىى  
 ئەگەتكەَهىكتىٍ  ئۇالر يۇػۇَنا  ەورەۇَچب  ثونۇپ ەبنغبٌ.  

ثبنىالرَي ثۇَنا  طىەسنەر ثىىهەٌ ەورەۇتىۇع ثىبنىالر ئۈچىۈٌ ئىُتىبٍىٍ       
س َىىبَهىق ثونغبَُىىى  ئۈطىىتىگە  ٍبنغىىبَچىهىقتۇر. ثىىبنىالرَي ٍبنغىىبَچىهىق     

ە ھەرگىىىىش ئۈَىىىۈو ثىىىىهەٌ تەرثىىىىَە ەىهىؼىىىقب  ثونًبٍىىىنۇ. يۇَىىىنا  تەرثىىىىَ
 ثەريەٍنۇ.

 ثبال تەرثىَەسىذە ئبتىٕىڭ روٌي

ئىىبتىالر ثبنىالرَىىى  ر ھىىىٌ  تىىۈۋرشكي  يەَىىىگى ثىىبٍهىقي  ثبنىالرَىىى    
ٍەنىُىىىىن غبٌ تېغىىىي ۋە طىىىەٍۈيهۈم ئىئتى بر ىىىنۇر. ئىهًىىىىٌ بەھەتىىىتىٍ 
ئىظىىئبتالَغبٌ ھەەىىىقەد ػىىۇكي  ثىىبال ثىىوۋا  چېغىىىن ٍ تىىبرتىئال يۇَىىنا    

-س ر ئېھتىَىببهىق ثونىىنۇ: ئۇالرَىى  ثىىزى يېھىزى     ئىككي َەرطىگە ئەڭ 
 ػەپقەد  ٍەَە ثىزى ەوغن هىؼتۇر.

ػىىىەپقەتكە ثونغىىىبٌ ئېھتىَىىىببي ئىىىۇَي ئبَىظىىىىغب  -ثبنىُىىىى  يېھىىىزى
ثبغهىغبَىىنەم  ئۇَىىى  ەوغن هىؼىىقب ثونغىىبٌ ئېھتىَىىببي ئىىۇَي ئبتىظىىىغب      

-ػىىىەپقەتُى   يەَجەطىىىي ئبَىىىب ثونظىىىب  كىىىۈا-ثبغالٍىىنۇ. چىىىۈَكي يېھىىىىز 
« ئبتىظىىي ثبرَىىى  تېغىىي ثىىبر »يەَجەطىىي ئبتىىىنۇر. خىىۇددى    ەۇۋۋەتُىىى 
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دېگەَنەم  ثبال ئبتىظىىغب تبٍىُىىنۇ. چىۈَكي ئبتىب ثبنىالرَىى  ٍەنىُىىن غبٌ       
 تېغي  ئبئىهىُى  تۈۋرشكىنۇر.

خۇددى ثبھبر ەۇٍبع ثىهەٌ ئىههىىق ثونغىُىغىب ئوخؼىبع  ثبنىالرَىى      
 ەەنجي ئبَب يېھزى ثىهەٌ ئىههى   ٍبػُبپ تۇر نۇ.

ى ئۇچىىىبر ەىىىۇع ئىككىىىي ەبَىتىغىىىب تبٍىُىىىى  ھىىىبۋادا پەرۋاس     خىىىۇدد
ئبَىظىىغب تبٍىُىى  ھبٍىبتهىق طىبھەنىز گە كىەكزەم      -ەىهغبَنەم  ثبنىًۇ ئبتب

كېز ىى  كىزەنەٍىىنۇ. خىىۇددى ثىىىزەر ەبَىتىىىن ٍ ئبٍز هىىى  ەبنغىىبٌ ئۇچىىبر    
ئبَىظىىىُى  ثىزەرطىىىن ٍ ٍىزاەتىىب -ەىۇع ٍۇەىز غىىب ئەرنىَەنًىگەَىىنەم  ئبتىب  

 پەر ؼبَهىقتب ەبنىنۇ.ەبنغبٌ ثبنىًۇ 

ثىىبال  ئبَىظىىىغب ەبَچىهىىىس يوھتىىبن ثونظىىب  ئبتىظىىىغىًۇ ػىىۇَچىهىس      
ثىىىز گە ئوخؼىىىًبٍنۇ. -يوھتىىبن ثونىىىنۇ. ئەيًىىب ثىىۇ ئىككىىي ئېھتىَىىبن ثىىىز 

ثبنىُىىى  ھبٍبتىىىنا ئبتىُىىى  ئىىەس گە خىىبص ر نىىي ثونغىُىىىنەم  ئىىبَىُىڭًۇ  
ب  ٍىىبكي ئىىەس گە خىىبص ئبالھىىىنە ر نىىي ثونىىىنۇ. ئبتىُىىى  ئىىورَىُي ئبَىى      

ئبَىُى  ئورَىُي ئبتب توننۇرانًبٍىنۇ. ئبتىظىي طىەپەرگە چىقىى  كەتىكەٌ       
ٍىىبكي ەبٍظىىىجىز طىىەۋەة ثىىىهەٌ ٍېُىىىنا ثوالنًىغىىبٌ ثىىبال تۇغقبَهىز ىىن ٍ     
ٍىىبكي ەوػىىُىهىز ن ٍ  ٍىىبكي توَۇػىىهىز ن ٍ ثىىىزەر ئەرَىىي ئبتىظىىىُى       

بنىُىى   ئورَىغب ەوٍۇپ  ئۇَي ئەس گە َەيۇَە ەىهىؼقب تىز ؼىىنۇ. چىۈَكي  ث  
ەۇۋۋەتُى   يەَجەطي ثونغىبٌ ثىىز گە ئېھتىَىببي چۈػىۈپال تۇر ىنۇ.      -كۈا
ئبَىُىىى  ثبنىظىىىُى  ٍېُىىىنا  ثونۇػىىي ثىىىز تبكىىبيۇنهۇ  ثونىىۇپ  ثىىۇ    -ئبتىىب

تبكىىىبيۇنهۇ  ثبنىُىىىى  ھەر تەرەپهىىىىًە يىىىۇكەيًەل ئەطىىىۈپ ٍېتىهىؼىىىىگە   
 تۈرتكە ثونىنۇ.
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الرَىىىى  ئبَى-ئەپظۇطىىىكي  ثىشَىىىى  ئۇٍغىىىۇر بەيئىَىتىًىىىىشدە  ئبتىىىب   
ئىىبرا ھەيكىىبرنىقي تونىىۇ  ئەيەص.  -ثىىبنىهىز ُي تەرثىىىَەنەع ئىؼىىىنا  ئىىەس  

 ثۇَى  طەۋەثىُي يۇَنا  ئۈا  َۇەتىن ٍ چۈػىُىؼكە ثونىنۇ:

دەٍىىن غبٌ طەپظىىەتىُى   « ثىىبال دېگەَُىىي ئبَىظىىي ثبەىىىنۇ ». ثىىىشدە 0
ئەۋالدەىىب داۋاو ەىهىىى  كەنگەَهىكىىي. ػىىۇ ب ئەرنەر ثىىبنىهىزى    -ئەۋالدتىىىٍ
ى ثونًىغىىبٌ  تەرثىىىَە ئىؼىىىُي ئىىبَىغىال تبػىىالپ ەوٍغىىبٌ. ػىىۇ ثىىىهەٌ كىىبر

طىەۋەثتىٍ ثونظىب كېىزەم  ثەسى ئۇٍغىۇر ئەرنىىزى ئىچىىنە ئىەس پەرسەَتىُىي         
ەۇچىقىغىىب ئېهىىى   طىىىزتقب چىقىؼىىتىٍ َويىىۇص ەىهىىىن غبَهىز ًۇ ثىىبر. ثىىۇ    

 دەل طېئي ئەس ن ٍ ثونغبٌ ئەثگبنىقتىٍ ثبػقب َەرطە ئەيەص.

دەٍىىن غبٌ خبتىىب طىىەسَى  ثەسى   «   ئىىبد ًيئەر دېىىگەٌ تبالَىىى . »3
دەٍىىن غبٌ ەبَىىبئەتكە « ٍىىوەُي ثىىبر ەىهىىى  ثەرطىىەو ثونًىىىن ًۇ»ئىىبتىالرَي 

ئەكېهىىىى  ەوٍغىىىبَهىقي طىىىەۋەثهىس  ئبتىُىىىى  ئىىىەً ئىچىىىىن كي ئىىىەس      
ۋەس ئىظىىىُي ثىهًەطىىهىكي. ػىىۇ طىىەۋەثتىٍ ثۇَىىنا  ئىىبتىالر ثبنىهىز ُىىى     

 تەرثىَە ئىؼهىزى ثىهەٌ كبرى ثونًىغبٌ.

خبتب چۈػەَچىهەرَي تۈس تىغ الس ىى. ثىىش يۇطىۇنًبَهىق طىۈپىتىًىش     ثۇ 
ثىىىهەٌ ٍونجبػىىچىًىش ۋە ئىىۈنگىًىش ھەسر تىىي يىىۇھەيًەد ئەنەٍھىظظىىباليغب    
ئەگىؼىؼىىًىش الس ىىى. پەٍغەيىىجەر ئەنەٍھىظظىىباليًۇ ھەر ەبَىىنا  ثىىىز ئبتىغىىب  
ئوخؼىىبع ئبئىهىظىىىُى  ئېھتىَىىببهىز ُي ەبيىىناع ئۈچىىۈٌ ئىؼىىهەٍتتي.    

 ً ئىچىىىىن كي يەبجۇر َەتهىز ُىًىىىۇ تونىىىۇ  ئىىىبدا ەىالتتىىىي.     ئەيًىىىب ئىىىە
پەٍغەيىجەر ئەنەٍھىظظىىباليُى  ئبٍىىبني ھەسر تىي ئبئىؼىىە رەس َەنالھىىۇ ئەَھىىب   
پەٍغەيىىجەر ئەنەٍھىظظىىباليُى  ئەٍىىىنە ەىهىىىن غبٌ ئىؼىىهىزى توغز هىىىق     

رەطۇنۇنالھ ئەٍىنە ثبػقب ئىُظىبَالرغب ئوخؼىبع ثىىز ئىُظىبٌ     »طورانغىُىنا: 
ى  كىَىًىُي ئىەسى ٍبيىبٍتتي  يىبنهىز ُي طىبغبتتي  ئەس ُىى       ئىنى  ئەس ُ
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 دەپ ببۋاة ثەرگەٌ. (1)«ئىؼهىز ُي ئەسى ەىالتتي

. خىىىشيەد  ٍىىبكي تىجىىبرەد  ٍىىبكي تىىوال طىىەپەر ەىهىىىغ ەبتىىبرنىق       2
طىىەۋەثهەر تىىۈپەٍهي ئبتىُىىى  ئەٍىىنە تۇر ىىن غبٌ ۋاەتىُىىى   ئىىبسنىقي. ثىىۇ     

تە تېئىهىىنۇ. يىۇھىى ثىونغىُي    يۇػكۈنُىًۇ ھەل ەىهىؼُى  چبر ظي ئەنىگەت 
ئبتىىب ئەس ُىىى  ثىىبنىهىز ُي تەرثىىىَەنەع يەطىىئۇنىَىتي ثىىبرنىقىُي ھىىېض      
ەىهظىىب ۋە ئۇَىىى   تەخىزطىىىشنىكىُي ثىهظىىە  چوەىىۇو ثىىىز چىىبرە تبپىىىنۇ.       
يەطىىىىهەٌ: بەدۋەل تىىىۈسشپ  ئەس ُىىىى  ۋاەىتهىز ُىىىي رەتىىىكە طېهىؼىىىقب     

 ئوخؼبع.

يُىى  ھەيًىظىي ئبتىب    ثونىۇع ئبطىبٌ. چىۈَكي ثىبال تبپقىبٌ ئبدە     « ئبتب»
ثىۇرچىُي ئىبدا ەىهىىغ ەىىَىٍ. دېًەككىي       « ئىبتىهىق »ثونۇۋېز نۇ. ئەيًىب  

ئبتىُى  ئىبئىهە تەرثىَەطىىگە كەرطىىتىن غبٌ تەطىىزى پەۋەۇنئىبددە چىوڭ       
 ثونغىُىنەم  ئۇَى  ۋەس ئىظىًۇ ئىُتبٍىٍ ئېغىز.

 ئبتىٕىڭ ثبٌىغب ثوٌغبْ تەسىرى

يۇَىنا  ئىككىي ٍىول ثىىهەٌ      ثبنىُى  ئەطۈپ ٍېتىهىؼىنە ئبتب ثبنىظىىغب 
 تەطىز كەرطىتىنۇ:

. ئبتىىىب ثبنىظىىىىُى  ٍېُىىىىنا ثونىىىۇع بەرٍبَىىىىنا  ئۇَىڭغىىىب ئىىىبتىهىق   0
ەىهىگاتقىىبَهىقىُي ۋە ئىىۇَي ھىًىىبٍە ەىهىگاتقىىبَهىقىُي ھىىېض ەىهىىنۇرۇع      
ئىىبرەىهىق ثبنىظىىىغب ثىگاطىىىتە تەطىىىز كەرطىىىتىنۇ. ئبتىىب ثبنىُىىى  َەس ز ىىنە  

بتىظىىىىُي ئىُتىىىبٍىٍ كۈچهىىىۈم ثىىىىز  ئبيىىىبَهىق  يەَجەطىىىي ثونىىىۇپ  ئىىىۇ ئ 
ھىًبٍىچىظىىي  دەپ ثىهىىىنۇ. ئىىۇ ئبتىظىىىُي ھەيىىًە ئىؼىىُي تىىوغزا ەىهىىىنۇ   
ھەيًىُي ثىهىنۇ ۋە خبتىب ئىىغ ەىهًبٍىنۇ  دەپ تەطىەۋۋۇر ەىهىىنۇ. ػىۇ ب       

                                                 
 ئىًبو ئەھًەد ر گاٍىتي. (1غ
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ئىىۇ ئبتىظىىىن ٍ ھەيىؼىىە پەخىزنىُىىىنۇ  ئۇَىڭىىن ٍ ئەگىُىىىنۇ  ئۇَىىى        
 ىهىنۇ.ٍېُىنا تۇرۇػتىٍ ئبيبَهىق ۋە خبتىزبەيهىس ھېض ە

. ئبتب ئبٍبنىغب ئىەً ئىؼىهىز نا ٍىبردەو ەىهىىغ  ئۇَىڭغىب كەٍۈَىۈع ۋە       3
يۇھەثجىتىُي ئىشھبر ەىهىىغ بەرٍبَىىنا ثبنىظىىغب ۋاطىىتىهىس تەطىىز      -يېھز

كەرطىتىنۇ. چىۈَكي ئبٍىبل ئېز ُىى  ئۇَىڭغىب كە ىۈل ثەنۈۋاتقىبَهىقىُي ۋە       
كەتۈرشنىۈپ   ئۇَي ئبطزاۋاتقبَهىقىُي ھېض ەىهغىُىىنا  ئۇَىى  يەَىىگ َىتي    

ەبنىىىنۇ. ثۇالرَىىى  ھەيًىظىىي ثبنىغىىب تەطىىىز كەرطىىىتىنۇ. چىىۈَكي ثىىبال ثىىۇ  
ثىىبال ئىككىظىىىگە ەىهىگاتقىىبٌ غەي ورنىقىىىن ٍ    -ۋاەىتتىىب ئبتىظىىىُى  ئبَىىب  
 ھبالۋەد ھېض ەىهىنۇ.-خبتىزبەيهىس ۋە ھۇسۇر

ثىىبال ئبَىظىىىُىڭال ثبنىظىىي ئەيەص  ثەنكىىي ئىىۇ ھەو ئبَىىب  ھەو ئبتىىب  ھەر 
بنىظي. ثىبنىُي ئىبَىال ثبەىىنۇ  دەٍىن غبٌ ثىىزەر پەنظىەپە        ئىككىهىظىُى  ث

ٍبكي د ٍ  ٍىبكي ەىبَۇٌ ٍىو . ثىبنىُي ھەر ئىككىهىظىي ثبەىىنۇ. ثبنىُىى         
ئبطىىتىُي ەۇرۇەىىناع  ٍىغهىظىىب پەص ەىهىىىغ  ەورطىىىقىُي توٍغىىۇسۇع       
كېچىىىىنە  ئېچىهىىىى  ەبنظىىىب ٍىىىەگەپ ەوٍىىىۇع  ئبغز ىىى  ەبنظىىىب ثېؼىىىىنا    

 ُ چە ئبَىب ەىهغىبٌ ثىىهەٌ  ئىبتىًۇ ەىهظىب تىبسا       ئونتۇرۇع ەبتبرنىقالرَي كىەپى
 ثونىنۇ. ثەنكي ەىهىؼي ۋە ئبٍبنىغب ھەيكبرنىؼىؼي تەنەپ ەىهىُىنۇ.

ثىۇ ئىؼىالردا ھەر كىۈَي ثونًىظىىًۇ ثەس ىنە  ئەر ئبٍبنىغىب ٍبردەيهىؼىىى        
ثبنىُى  ثۇ خىشيەتهىز ُي ئەسى ەىهظب  ەىهًىغىبٌ كىۈَهىزى ئىؼ بَىظىىنا    

ثىىبال ئىككىظىىُى  ئەھىىگانىُي   -ەىهىىى   ئبَىب ئونتىۇرۇپ ثونظىىىًۇ تېهېفىوٌ   
طىىىوراپ ەوٍظىىىب  ثىىىۇ ئىككىظىىىىُى  يەَىىىىگ َىتي  كەتۈرشنىىىۈپ  ئىىىۇالر      

 يۇھەثجەد تې ىًۇ ئبػىنۇ.-ئبر ظىن كي يېھىز
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 ئبٍبي ئېرىگە لبٔذاق ٍبردەَ لىٍىطي وېرەن؟

ئبتب ئبتىهىق ثۇرچىُي ئبدا ەىهىغ ۋە ثبنىظىىُى  تەرثىَەطىىُي ٍبخؼىي    
نا ئبَىُىىىى  ٍىىىبرد ًىگە يوھتىىىبن. ئبَىىىب ئبتىغىىىب    ئېهىىىى  ثېىىىز غ ئىؼىىىى 

 تەۋەَن كىنەم ٍبردەيچي ثونىنۇ:

ئبَىىىب ئىككىظىىىي چوەىىىۇو  -. ثىىىبنىُي تەرثىىىىَەنەع ئۇطىىىۇنهىز نا ئبتىىىب0
ثىزنىككە كېهىؼي الس ى. ثۇ ئبَب ھبيىهىىنار ثونۇػىتىٍ ئىبۋۋال  ھەتتىب تىوً      

ثىىىَە ئبَىُىىى  تەر-ەىهغبَىىن ٍ كېَىىىُال ەىهىؼىىقب تېگىؼىىهىس ئىؼىىتۇر. ئبتىىب
ئۇطۇني ثىزدەم ثونًبطتىٍ  ئبتىب ثبػىقب ئۇطىۇل ثىىهەٌ  ئبَىب ثبػىقب ئۇطىۇل        
ثىهەٌ ٍول تۇتظىب  ثىبال تەرثىَەطىىنە ئىۇالر غەنىىجە ەىالنًبٍىنۇ. ھەتتىب ثىبال         
چىىوڭ ثونغبَىىن ًۇ  ئبتىىب ثبػىىقب َەرطىىە دەپ  ئبَىىب ثبػىىقب َەرطىىە دەپ ثىىبنىُي 

َىىب  ثىىىىزنىككە  ئب-ەىىبًٍۇەتۇرۇپ ەوٍىىىىنۇ. ػىىۇ ب تەرثىىىىَە ئۇطىىۇنىنا ئبتىىىب   
 كېهىگېهىؼي سۆرشر.

. ثبال يەكىتەپ ٍېؼىىغب كېهىؼىتىٍ ثىۇرۇٌ ئۇَىى  ەەنىجىگە ئىًىبٌ ۋە        3
ئىظىىىاليُي چو قىىىۇر طىىىىڭنشرشع ۋە ئىىىۇَي ئىظىىىالو ئەخالەىىىي ثىىىىهەٌ     

ئبَىىب ثونغۇچىالرَىىى  -تەرثىىىَەنەپ  ئۇَىڭغىىب ئىىبد ًىَهىكُي ئىىەگىتىغ ئبتىىب
ەتتۇر. چىىۈَكي ئەڭ چىىوڭ ثىىۇرچي ۋە گەدەَهىز ىىن كي ئەڭ يىىۇھىى ئبيىىبَ    

يەكىىىتەپ ثبنىالرغىىىب ثىهىىىىى ثەرگەَُىىىى  طىىىىزتىنا  كىىىەپ َەرطىىىىهەرَي      
ئىىەگىتەنىگەٌ ثىىىهەٌ  ئىىبد ًىَهىكُي  ثېزەنًەٍىىنۇ. ئىىۇَي پەەەد ئىىبئىهىال   

 ثېزەنەٍنۇ.

ئۇَى  ئۈطتىگە ئبتېئىشو ئىن َەطي دەرطىهىس ەىهىى  ئوەۇتىهىىن غبٌ    
ظىىىي ثىىىوع  دۆنەتهەرد كىىىي يەكىىىتەپهەرگە يۇطىىىۇنًبٌ ثىىىبنىهىز ُي يېڭى  

ھەرەبَىىىنا  ثىىىبال ئىظىىىالو  »ئەۋەتىىىىغ ئەڭ كەچىىىۈرشنًەص بىُىىىبٍەتتۇر.  
ئبَىظىىىي ٍەھىىىۇد ٌ ەىهىىىىنۇ  ٍىىىبكي  -فىتىىىز تىگە تۇغۇنىىىىنۇ  ئىىىۇَي ئبتىىىب 
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دېىىگەٌ ھەد ظىىُى   (1غ«خىز ظىىتىَبٌ ەىهىىىنۇ  ٍىىبكي يەبۇطىىىٌ ەىهىىىنۇ 
ئبَىب ثبنىهىز ُىى  د ُظىىش ثونىۇپ     -ر ھي ثوٍىچە ئېَتقبَنا  ثۇ ئەھگاننا ئبتب

 ي ۋە ٍونن ٍ چىقى   كېتىؼىن ٍ ببۋاثكبرنىققب تبرتىهىنۇر.كېتىؼ

ثىىىبال يەكىىىتەپكە ثېز ؼىىىتىٍ ثىىىۇرۇٌ ئىًىىىبٌ ۋە ئىظىىىاليُي ئەگىُىىىى   
يېڭىظىىىگە ئورۇَالػىىتۇرۇۋانغبَن ٍ كېىىَىٍ  ئبَىىن ٍ يەكىىتەپكە ثبرغبَىىنا   
ئىظاليغب ەبرػي ئىىن َەنەرَي ئب هىظىىًۇ  ئۇَىى  ئىًىبَي تەۋرەًَەٍىنۇ ۋە      

ئبَىالرَىى   -ثۇ َبھبٍىتي يىۇھىى ثىىز َۇەتىب ثونىۇپ  ئبتىب     ئېش   كەتًەٍنۇ. 
 تونىظي ثۇَىڭن ٍ غەپهەتتە ەبنًبەتب.

. ثىىبنىُي پىظىى ىكب بەھەتىىتىٍ يەكىىتەپكە ھىىبس زالع ئىؼىىىنا  ئبَىىب    2
داد غىىب ٍبردەيهىؼىىى  َبھىىبٍىتي ئبكتىىى  ر ل ئوٍُىؼىىي الس ىىى. يەطىىىهەٌ    

ردە ھەر خىىىم ثبنىظىىىغب: ثىىبالو  يەكىىتەپكە ثېىىز غ سۆرشر. چىىۈَكي ئىىۇ ٍە    
طىەَئەد ۋەھبكىبساالرَي ئەگىُىظىەٌ     -پەٌ  يبتېًبتىكىب  ئەدەثىَىبد  -ئىهىى

ثىهىًهىىس ئىىبدەو ثونىظىىەٌ. ھەيًىُىىي ٍبخؼىىي ئەگىُىؼىىى  الس ىىى. پەەەد  
ئىىن هوگىَە يەطىهىظىىنە طىېُى  ئەٍىىنە ثىىشد ٍ ئەگەَگەَهىز ى  تىىوغزا       

ٌ »يەكتەپىىتە طىىب ب دېَىهىىىن غبٌ   نەم دېگەَىى« ئىىبدەو يبًٍۇَىىن ٍ كەنىىگە
طىىەسنەر طەپظىىەتە ۋە خبتىىب طىىەسنەردۇر  چىىۈَكي ھەيًىُىىي ئىىبنالھ تبئىىبال      
ٍبراتقبٌ   دېَىغ ئبرەىهىق ثبنىُي ئىىن َە بەھەتىتىٍ ھىبس زالع ئىؼىىُي     

 ئبَب ثىزنىكتە ەىهىنۇ.  -ئبتب

. ثىىبال يەكىىتەپكە ثبرغبَىىن ٍ كېىىَىٍ  ئۇَىىى  َىىېًە ئىىەگەَگەَهىكىُي 4
   ئەەىىنە تەرەپىتىٍ كەس تىى       طۈرشػتە ەىهى   طوئبنهىز غب ببۋاة ثېز 

ئېن هوگىَىىىنە َېًىهەرَىىى  ئىىەگىتىهگەَهىكىُي  سادى ەبَىىنا  ئېىىن َىگى 
دەرص ئەتىىۈنگەَهىكىُي طىىوراپ  خبتىىىب َەرطىىىهەرَي ئىىەگەَگەٌ ثونظىىىب      

                                                 
 ثۇخبرى ر گاٍىتي (1غ
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تۈس تىغ ثېز غ ۋە ثبنىُىى  ئەگىُىؼىهىز گە ٍىبردەو ثېىز غ ئىؼىىنا ئبَىب       
ىًبتي  ەىهىگېهىىىى    ئىىىبرا ئىىىىغ تەەظىىى-داد غىىىب ٍىىىبردەيچي ثونىىىۇپ   ئىىىەس

 ئەگىُىغ  ئىؼىنا ثبنىظىغب ھەر ئىككىهىظي ٍبردەو  ثېز نۇ.

. ئبٍىىىبل ئېىىىز گە ئىؼىُىؼىىىي ۋە  ھەيىؼىىىە ئىىىۇ توغز ظىىىىنا ٍبخؼىىىي     5
ئىىوٍالردا ثونۇػىىي  ثبنىهىز غىىب ئبتىظىىىُي يبختىىبپ ثېز ؼىىي  ئەٍىجهىز ُىىي      
 ٍوػۇرۇػىىي الس ىىى. ثىىۇ ثىىبال تەرثىَەطىىىنە َبھىىبٍىتي يىىۇھىى ئىىىغ ثونىىۇپ   
ئەكظىىىچە ثونغبَىىنا  ثبنىُىىى  ئبتىظىىىغب ثونغىىبٌ ئىؼەَچىظىىي ۋە ھىىەريىتي  
طۇطهىؼىىى  كېتىىى    ئبتىظىىىُى  طىىەس گە ەىىۇال  طىىبنًبٍن غبٌ ثونىىۇپ    

 ەبنىنۇ.  

چىىۈَكي ئىؼىىىُىغ  ٍبخؼىىي ئىىوٍالردا ثونىىۇع  ٍبخؼىىي تەر ىىىئهەع       
 يۇھەثجەتُى  ئۇرۇەهىز نۇر.-ەبتبرنىقالر يېھىز

تې ىًىۇ كىەپ ٍبخؼىي كەرشػىي ئۈچىۈٌ      . ئبَب ثبنىهىز ُى  ئبتىظىُي 6
ەونىىىن ٍ كەنگەَُىىى  ھەيًىظىىىُي ەىهىؼىىي الس ىىى. چىىۈَكي ثىىبنىالر كىىەپ  
ھىىبنالردا ئبتىظىىىغب ئبَىظىىىُى  كىىەسى ثىىىهەٌ ەبراٍىىنۇ. ثەس ىىنە ئبَىظىىي      
ئبتىظىىىن ٍ رەَجىىى  ەبنظىىب  ئۇالريىىۇ ئبتىظىىىن ٍ رەَجىىى  ەبنىىىنۇ  ھەتتىىب  

 هًبٍنۇ.  ثەس نە تەتۈر ەبر گېهى   ئبتىظىغب طەسيۇ ەى

چىىىۈَكي ثەسى ثىىىبنىالر خبتبنىقُىىىى  كىًىىىنە ئىكەَهىكىُىىىي ثىهىىىًەً   
تۇرۇپ  ھبيبٌ ئبتىظىُي ئەٍىجهەٍنۇ. ثىبنىالر ئبتىظىىُي طەًٍىظىە ۋە ئىۇَي     
ھەريەتهىًىظىىە  تەرثىىىَە ئىؼىىي يەغهىىۇپ ثونىىىنۇ. ثىىۇ ئەھگانىىنا  ئۇَىىى      

 ٍ گۇَبھىُي ئبَب ئۈطتىگە ئبنىىنۇ. چىۈَكي ثىۇ ۋاەىتتىب ثىبنىالرَي ئبتىظىىن      
 طوۋۇتقبٌ كىؼي دەل ئبَىنۇر.

. ئبٍىىىبل ئېز ُىىىي ثبنىهىز ُىىىى  ئبنن ىىىنا ئەٍىجهىًەطىىىهىكي  ئۇَىڭغىىىب 7
ئبچچىقالًَبطىىهىقي  تەَقىننىًەطىىهىكي الس ىىى. ئبَىىب ئەگەر ػىىۇَنا  ەىهظىىب  
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ئبتىُىىى  ثىىبنىهىزى ئبنن ىىن كي ھەٍگ ظىىي ٍوەىهىىى  ەبنىىىنۇ. َەتىجىىىنە      
پ ەبنىىىنۇ. ئبتىظىىىُي كىىەسگە ثىىبنىالر ئبتىظىىىُي كىىەسگە ئىهًبٍىىن غبٌ ثونىىۇ 

 ئىهًىغبٌ ثبنىالرَي ئۇَى  طەس ُي ئب الٍنۇ  دەيظىش؟

ئەردەم »   «ٍبرايظىىىش».ئبَىىب ەبَچىهىىىس ھەەهىىىق ثونظىىىًۇ  ئىىبتىُي    8
دېگەَىىگە ئوخؼىىبع ئەرَىىى  غۇرۇر غىىب تېگىىىن غبٌ طىىەسنەرَي    « ئەيەص

ەەتئىىىىىٌ ەىهًبطىىىىهىقي الس ىىىىى. چىىىىۈَكي ئبتىىىىب ٍېتەرطىىىىىشنىس ثىىىىىهەٌ    
َن ٍ كېَىٍ  ئەٍنە تۇرغۇطي كەنًەٍىن غبٌ  كىەپزەم ۋاەتىُىي    ئەٍىجهەَگە

طىزتتب ئەتكۈس ىن غبٌ  ھەتتىب طىىزتقب ەبراٍىن غبٌ ثونىۇپ ەبنىىنۇ. ئبَىن ٍ        
 ثۇَى  س َىُىُى  كەپزەكىُي ثبنىالر تبرتىنۇ.

.ئبتىىب ئىىەٍگە كىىىزگەٌ ھبيىىبٌ ئۇَىڭغىىب ئەٍىىن كي ەىَىىىُچىهىقالرد ٍ  9
تىظىىىبد ٌ ٍېتەرطىىىىشنىكتىٍ طىىىەس   ثبنىالرَىىىى  ئەدەپظىىىىشنىكىن ٍ ۋە ئىق 

ئېچىؼىىتىٍ طىىبەهىُىغ الس ىىى. ئەگەر ئبٍىىبل ھەر ەېىىتىى ئېز ُىىي ػىىۇَنا     
راھەتظىىىش ەىهىگەرطىىە  ئۇَىىى  كىىە هي ئەٍىىىن ٍ ۋە ئبٍبنىىىن ٍ طىىوۋۇپ      

 كېتىنۇ. ثۇَى  س َىُىُي ثبنىالر ۋە ئبَب ثىزنىكتە تبرتىنۇ.

زالپ  .ئبتىىب ئىؼىىتىٍ كەنىىگەٌ ھبيىىبٌ ئبٍبنُىىى  داطىىتى بَُي ھىىبس    01
ثبنىالرَي چبەىز   كېهى   ھەيًە ئۇَىى  ئەتزاپىغىب توپهىُىؼىي ۋە  تبيىب      
ٍەپ  ثونغۇچە ئەس ئىبرا ئەھگانهىؼىؼىتىٍ ۋە يۇ ن ؼىؼىتىٍ ثبػىقب ئىبرتۇ       
طىىەس ەىهًبطىىهىقي الس ىىى. چىىۈَكي ئىؼىىتىٍ چبرچىىبپ كەنىىگەٌ ثىىىز ئىىبدەو    

ػىىىىكبٍەتهىز ُي  -ئۈچىىىۈٌ دۇََبَىىىى  غەٍىىىگەتهىز ُي  ئبئىهىُىىىى  ئەرس   
تىىىىۈگىًەص -ثبنىهىز ُىىىىى  كەپظىىىىىشنىكهىز ُي ۋە ئەٍُىىىىى  پىىىىۈتًەص   

 تەنەپهىز ُي ئب الع ھەەىقەتەٌ ئېغىز كېهىنۇ.

.ئبٍىىبل ئېز ُىىى  ئىىبرتۇەچىهىقهىز ُي  ئبئىهىُىىى  ئېھتىَىىببهىز ُي    00
يۇػىەەقەتهىز ُي ھەيىؼىە ەەد ىزنەپ     -تونۇەالع ٍونىىنا تبرتىگاتقىبٌ ببپىب   
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ەىهىىغ ئەرگە يەَىىگى بەھەتىتىٍ    تىهىغب ئېهى  تۇرۇػي الس ىى. يۇَىنا    
چىىوڭ ٍىىبردەو ەىهغىىبَهىقتۇر. ثىىبنىهىز غىًۇ ئبتىظىىىُى  ثىىۇ يېھُەتهىز ُىىي     
طىىىەسنەپ ثېز ىىى   ئىىىۇالرَي ئىىىبدد ٌ كىَىىىىُىغ ۋە ئىىىبدد ٌ ٍېَىؼىىىكە      

 تەػەثجۇص ەىهىؼي الس ى.  

 ثبال تەرثىَەسىذە ِۇھىتٕىڭ تەسىرى

گەٌ: ثىىىز تەرثىىىَە يۇتەخەطظىظىىي نېكظىَەطىىىنە يۇَىىنا  دەپ طىىەسنى 
ثىىىز پەرسەَتُىىى  ئوخؼىىبع ثونًىغىىبٌ ئبئىهىىىنە تۇغۇنۇػىىي  ئوخؼىىبع     »

ثونًىغىىبٌ ئىجتىًىىبئىٌ يۇھىتتىىب چىىوڭ  ثونۇػىىي ػىىۇ ثبنىُىىى  ر ھىىىٌ ۋە    
بىظًبَىٌ دۇََبطىىنا چەكظىىش پەرەهەرَىي پەٍىنا ەىهىىنۇ. ثىۇ يۇھىتُىى         
ػىىۇ ثبنىغىىب ثەرگەٌ غىن قهىؼىىي ئوخؼىىبع ثونًىغىىبَهىقي ئۈچىىۈٌ  ػىىۇ       

پەرەىىىهەر پەٍىىىنا ثونىىىىنۇ. ثىىىۇ ھەەىىىتە ئىىىبيېز كىهىق ثىىىىز ثىىىبنىالردا چىىىوڭ 
 پىظ ونوگىَە ئبنىًي يۇَنا  دېگەٌ:  

ئەگەر پەرسەَىىىت س ىىىند َەتهىس يۇھىتتىىىب ٍبػىظىىىب  ئىىىۇ ثبػىىىقىالرَي    
 ئەٍىجهەػُي ٍبخؼي كەر ن غبٌ ئبدەو ثونۇپ چىقىنۇ

ئەگەر پەرسەَىىت دشػًەَهىؼىىىىغ يۇھىتىىىىنا ٍبػىظىىىب  ئىىىۇ ئۇرۇػىىىقب   
 ثونۇپ چىقىنۇ.

ر پەرسەَىىت ەورەىىۇَچ ئىچىىىنە ٍبػىظىىب  ئىىۇ غەيكىىىُال ٍۈر ىىن غبٌ    ئەگە
 ثونۇپ چوڭ ثونىنۇ.

ئەگەر پەرسەَىىىت ر غجەتهەَىىىنشرشع ئىچىىىىنە ٍبػىظىىىب  ئىىىۇ ئىىىەس گە     
 ئىؼىُىن غبٌ ئبدەو ثونۇپ چىقىنۇ.

ئەگەر پەرسەَىىت ئىىەس ُي ٍبخؼىىي كەر ىىن غبٌ يۇھىتتىىب ٍبػىظىىب  ئىىۇ       
 ىقىنۇ.ئەتزاپىن كىهەرَىًۇ ھەريەتهەٍن غبٌ ثونۇپ چ
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ئەگەر پەرسەَىىت ثىىى ەتەر يۇھىىىت ئىچىىىنە ٍبػىظىىب  ئىىۇ ثبػىىقىالرغىًۇ   
 ئىؼىُىن غبٌ ثونۇپ چىقىنۇ.

ئەگەر پەرسەَىىت د طىىتهۇ  ئىچىىىىنە ٍبػىظىىب  ئىىىۇ ئىىەسى ٍبػىىىبۋاتقبٌ     
 دۇََبَى  َەەەدەر گۈسەل ئىكەَهىكىُي ھېض ەىالالٍن غبٌ ثونىنۇ.

يەدەَىىىٌ   ثىىۇ پىظىى ونوگُى  پىكىىز گە كىىەرە  ثىىبنىالر كىچىكىىىن ُال    
ئىُىىب   ر غجەتهەَنشرەنەٍىىن غبٌ  د طىىتبَىهىق ثىىىهەٌ تونغىىبٌ يۇھىىىىت      
ئىچىنە ٍبػبپ چوڭ ثونظب  ئۇ چوەىۇو كىە هي يىۇھەثجەد ثىىهەٌ تونغىبٌ       
ئىُظىىىبثهىق  د َبَەتهىىىىس  ثبػىىىقىالر ثىىىىهەٌ چىقىؼىىىى  ئەتەنەٍىىىن غبٌ   
ئۈيىنۋار ثونىۇپ ٍېتىؼىى  چىقىىن كەٌ. ثىىش ئىُظىبَىَەتكە يبَىب ػىۇَنا         

-بد ز ئەطىىەرنەرَي طىىوۋغب ەىالاليىىنۇ ؟ پەرسەَتهەرَىىى  طىىەٍۈيهۈم ئبتىىب َىى
 «ئبَىظي ۋە ەەد زداٌ ئۇطتبسى ثوالالينۇ ؟

 ئبئىٍىذىىي جېذەٌٍەرٔىڭ ثبٌىالرغب ثوٌغبْ تەسىرى

پىظ ونوگىَە يۇتەخەطظىظهىز گە كىەرە  ثبنىُىى  ئەەىىم ۋە پىظى ىكب     
ىهالرَىى  ثىىىزى  بەھەتىتىٍ ٍېتىهىؼىىنە ئەڭ چىىوڭ تەطىىز ەىهىىىن غبٌ ئبي   

ئبئىهىنۇر. ثەختهىس ۋە خىبتىزبەو ثىىز ئبئىهىىنە خۇػىبنهىق ۋە يىۇھەثجەد      
ھبۋاطىىىنا ئەطىىكەٌ ثىىبنىالر رەتهىىىس  تەرتىئهىىىس ۋە ئىُتىشايچىىبٌ ثونىىۇپ    

 ٍېتىهىنۇ.

بېىىىىنەنهەرد ٍ خىىىىبنىٌ -ئەكظىىىىىچە  س ىىىىند َەتهەرد ٍ ۋە ئىىىىۇرۇع 
  ئىشتىىىزاپ ۋە ثوالنًبٍىىن غبٌ ثىىىز ئبئىهىىىنە چىىوڭ ثونغىىبٌ ثىىبنىالر ەورەىىۇَچ 

ئەَن ؼىىە ئىچىىىنە چىىوڭ ثونىىىنۇ. ثبنىالرغىىب ثىىۇ ئىىبساثالرَي تبرتقۇسۇػىىقب        
 كىًُى  ھەەقي ثبر؟
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ئبٍبل ئوتتۇر ظىن كي س ند َەتُى  ثبنىالرغىب ثېز ىن غبٌ طىەنجىٌ    -ئەر
 تەطىزنىزى تەۋەَن كىچە:

. ثبنىالرَى   يەٍناَظىىش  پىظى ىكب بەھەتىتىٍ تۇراەظىىش ئەطۈػىىگە      0
 طەۋەة ثونىنۇ.

. ثبنىالرَىىى  ەورەۇَچىىب  ۋە ھەر َەرطىىىن ٍ ئەَن ؼىىە ەىهىىىن غبٌ     3
 ثونۇپ ەېهىؼىغب طەۋەة ثونىنۇ.

. ثىىبنىالردا ثبػىىقىالرَي ئىىەا كىىەرشع ۋە ھىىېچ كىؼىىُي ٍبەتۇريبطىىهىق 2
 پىظ ىكىظي ٍېتىهى  ەبنىنۇ.

. ثىىىىبنىالردا  تبيبەقىىىىب ئىؼتىھبطىىىىىشنىق ۋە داطىىىىتى بَغب كېهىؼىىىىُي    4
 ا ثونۇپ ەبنىنۇ.خبنىًبطهىق كەٍئىَبتي پەٍن

. خۇطۇطىىەٌ ەىىىشالردا ٍىىبتهىق ثونۇػىىُي خبنىًبطىىهىق ۋە ٍىىبنغۇسنۇەُي 5
 ئەۋسەل كەرشع پىظ ىكىظي ٍېتىهى  ەبنىنۇ.

. ثبنىالرَىىى  ئوەۇػىىىغب ئېغىىىز دەر جىىىنە طىىەنجىٌ تەطىىىز ثېز ىى        6
 ەوٍىنۇ.

ئبَىظىىىىُى  بېنەنهىز ىىىن ٍ ەۇتۇنىىىۇع ئۈچىىىۈٌ   -. ثىىىبنىالردا ئبتىىىب 7
 ئىههىتي پەٍنا ثونۇپ ەبنىنۇ. ٍبنغبَالرَي ئوٍنۇرۇع

. ثىىبنىالرَي گەپ ئب هىًبٍىىن غبٌ  كىىەپ ئبچچىقهىُىىىن غبٌ ەىهىىى     8
 ەوٍىنۇ.

. ثبنىالرَىىىى  كىىىەپ ۋاەتىُىىىي طىىىىزتتب  ئەتكۈس ىىىن غبٌ ۋە ئىىىەٍگە     9
 كىز ؼُي خبنىًبٍن غبٌ ثونۇپ ەېهىؼىغب طەۋەة ثونىنۇ.
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ۇالرد ٍ ئبَىظىىىغب ئىؼىىەَچ ەىالنًبطىىهىقىغب ۋە ئىى  -. ثبنىالرَىىى  ئبتىىب 01
 َەپزەتهىُى  ەېهىؼىغب طەۋەة ثونىنۇ.

 يببىزا ٍۈس ثەرگەَنە ەبَنا  ەىهىغ كېزەم؟-بېنەل

-چۈػؼىىىىەم بېىىىىنەل -ھېچقبَىىىىنا  ثىىىىىز ئىىىىبئىهە ثەسى ئۇػؼىىىىب   
يىىببىزاالرد ٍ ۋە ثەسى كە ۈنظىىىشنىكهەرد ٍ خىىبني ثوالنًبٍىىنۇ. چىىۈَكي     

  ٌ دېىگەٌ   ئبئىهىُى  تېزەكهىزى ثونغبٌ ئبتب ثىهەٌ ئبَىًۇ ئىُظىبٌ. ئىُظىب
    ٍ د َىبَەد ۋە ئەخىال    -خبتبنىؼىنۇ. ئۇالر يەدەَىىَەد  ثىهىىى طىەۋ َە  د ى

ثىز ىىن ٍ پەرەهىىق ثونىىىنۇ. ئۇالرَىى  پىظ ىكىظىىىًۇ   -بەھەتهەرد ىٍ ثىىز  
ثىزخىم ثونًبٍنۇ. ثۇ طەۋەثتىٍ ئبئىهىىنە ئىبس تىوال كە ۈنظىىشنىكهەريۇ ٍىۈس      

 ثېز   تۇر نۇ. ثۇ تەثىئىٌ ئەھگال.

يىىىببىزاالر ٍىىىۈس -ىكهەر  ھەتتىىىب بېىىىنەلئەيىىىنى ػىىىۇَنا  كە ۈنظىىىىشن
 ثەرگەَنە ەبَنا  ەىهىغ كېزەم؟

 ثۇ ھەەتە تەۋەَنە ثەسى تەۋطىَەنەر ثېز هىنۇ:

. ئىًكىىىىىىبَقەدەر ئبتىىىىىىب ثىىىىىىىهەٌ ئبَىىىىىىب ثبنىالرَىىىىىىى  ئبنن ىىىىىىنا    0
بېنەنهەػًەطهىكي  ئبچچىقىُي ٍېڭىؼىقب تىز ؼىؼىي الس ىى. ئوتتۇر ىن كي     

چىىىىزاٍهىقچە ھەل ەىهىؼىىىقب يەطىىىىهىُي ثىىىبنىالر ٍىىىو  ۋاەىتتىىىب  ئىككىظىىىي 
 كېهىؼىؼي سۆرشر.

ثىز ُىىي ئەٍىجهىًەطىىهىكي  -ئبَىُىىى  ثبنىالرَىىى  ئبنن ىىنا ثىىىز -. ئبتىىب3
ثىىىز گە ھۇبىىۇو ەىهًبطىىهىقي الس ىىى.   -طىىەس ۋە ھەر كەتهىىىزى ثىىىهەٌ ثىىىز  

يۇَىىنا  ەىهىىىغ ثبنىالرَىىى  خىىبتىزبەيهىكىُي ۋە ھىىۇسۇر ُي ثۇسغبَُىىى     
هىز ُىىىى  ەەنجىىىىن كي ٍىىىۇەىزى  ئبَىىىب ئىككىظىىىىُى  ثبنى-طىىىىزتىنا  ئبتىىىب

 ئورَىُي ٍوەىتى  ەوٍىنۇ.
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ئبَىظىىىىىُى  ئوتتۇر ظىىىىىن كي كە ۈنظىىىىىشنىكُي   -. ثىىىىبنىالر ئبتىىىىب 2
ئبَىالرَىىى  -ثىهگىُىىىنە  ئۇالرغىىب چىىىزاٍهىقچە چۈػىىەَنشرشع كېىىزەم. ئبتىىب

ھەرثىزى ئەس ُي ئبەالع َىَىتي ثىهەٌ ثبنىهىز غىب ەبرػىي تەرەپُىي ٍبيىبٌ     
ٍىىۈس ەبرػىىي  -ېَتًبطىىهىقي ۋە خبتىىبنىق  ٍىىۈسدە كەرطەتًەطىىهىكي  ٍبنغىىبٌ ئ

ئۇەۇػًبطىهىق ثونىۇپ   »تەرەپتە ثونظىىًۇ  ئىۇَي ثبنىالرغىب چۈػەَنشرشػىتە     
دېىگەٌ ئبطبطىتب  يەطىىهىُي ئبدد َالػىتۇرۇپ چۈػەَنشرشػىي ۋە      « ەبننى

تىىوال ثونىىۇپ  -يىىببىزاالر ئىىبس -ئىىبئىهە دېگەَىىنە ثۇَىىنا  بېىىنەل  »ئۇالرغىىب 
يىۇھەثجەتُي  -ىزاالر ئىبر ًىشد كي يېھىىز  يىبب -تۇر نۇ. ئەيًب ثۇَنا  بېنەل

 دېگەٌ يەَىنە چۈػەَچە ثېز ؼي الس ى.« ثۇسانًبٍنۇ

-ثىز ىىن ٍ رەَجىؼىىى  ەبنغىىبٌ  ھەتتىىب ئىىۇرۇع  -ئىىبَىالر ثىىىز -. ئبتىىب4
يىىببىزاالرَي ثبػىىتىٍ كەچىىۈرگەٌ ۋاەىتالرد ًىىۇ تۇريۇػىىُي خىىۇددى ھىىېچ 
ئىىىىىغ ثونًىغبَىىىىنەم َوريىىىىبل ئېهىىىىى  ثېز ؼىىىىي ۋە ثبنىهىز ىىىىن ٍ ثىىىىۇ   

-ئبَىالرَىىى  ثىىىز- ۈنظىىىشنىكهەرَي ٍوػۇرۇػىىقب تىز ؼىؼىىي الس ىىى. ئبتىىب كە
ثىز ن ٍ رەَجى  ئبٍز ى ئەٍنە ٍېتىگېهىؼي  ئبَىُىى  ثبنىهىز ُىى  ئبنن ىنا    

طىىىڭىههىز غب  -ئبَىظىىىغب  ئبچىىب -كىىەپ كىىەس  ٍېؼىىي ەىهىؼىىي  ٍىىبكي ئبتىىب   
د طىىتهىز غب تېهېفىىوٌ ەىهىىى   دەرد تەكۈػىىي چىىوڭ خبتىىبنىقتۇر. ئبَىىب ثىىۇ    

رَي ثبنىالر ھېض ەىهًبٍنۇ  دېىگەٌ  ئوٍىنا  ەىهغىُىي ثىىهەٌ  ثىبنىالر      ئىؼال
ئىىىۇَي ثىهىىىى  تۇر ىىىنۇ. ثىىىبنىالر ئېغىىىىش ئبچًىغىىىبٌ ثىىىىهەٌ  ئبَىُىىىى       
ثىئىىبرايهىقىُي ھىىېض ەىهىىىنۇ. ثىىۇ ئەھىىگال ثىىبنىالرَي پەر ؼىىبٌ ەىهىىىنۇ ۋە   

ئبَىظىغب ثونغبٌ ھەريىتىُي  طەٍگۈطىىُي ئبساٍتىى  ەوٍىىنۇ. چىۈَكي     -ئبتب
تتە ثىىبنىالر ثىىىز تەرەپىىتىٍ ئبتىظىىىن ٍ ئىىبَىًىشَي رەَجىتتىىي  دەپ ثىىۇ ھىىبنە

ئبغز ُظىىب  ٍەَە ثىىىز تەرەپىىتىٍ ئبَىظىىىُى  ئبتىظىىىُي تۇغقبَهىز غىىب ٍبيىىبٌ   
-كەرطىىۈتۈۋاتقبَهىقىن ٍ ئبغز ُىىىنۇ. ثىىۇ ئىككىىي ئىىبغز ُىغ ئىىۇالرَي ئبتىىب  
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ئبَىظىىىن ٍ طىىوۋۇپ ەبنغىىبٌ ثىىبنىالر -ئبَىظىىىن ٍ طىىوۋۇتۇپ ەوٍىىىنۇ. ئبتىىب
 ى  تەرثىَەطىُي ەوثۇل ەىهًبٍنۇ.  ئۇالرَ

ثىز ىىن ٍ رەَجىؼىىى  ەبنغىىبٌ ئەھگانىىنا  ۋاەىتُىىي    -ئبَىىب ثىىىز -. ئبتىىب5
ئۇسارتًبطىىىتىٍ  ئوتتۇر ظىىىىن كي كېهىؼەنًەطىىىهىكُي ھەل ەىهىؼىىىىي ۋە    
رەَجىؼُي ٍو  ەىهى   َوريبل ھبنىغىب ەبٍتىؼىي الس ىى. رەَجىؼىكە طىەۋەة      

ىُي ئېتىىىزاپ ەىهىىى   ثونغىىبٌ تەرەپ داد ههىىىق ثىىىهەٌ ئەس ُىىى  خبتىىبنىق  
ەبرػي تەرەپتىٍ كەچۈرشو طور ؼي ۋە كە هىُي ئېهىؼىي الس ىى. ثىزاۋَىى     
ئەس خبتبنىقىُي ئېتىىزاپ ەىهىى  ەبرػىي تەرەپىتىٍ كەچىۈرشو طىور غبَهىقي       
ئىىبنالھ تبئىىبالَي يەيُىىۇٌ ەىهىىىن غبٌ تونىًىىۇ ئېظىىىم خىظىىهەد. كەچىىۈرشو  

ثەنكىىىي  ەىًًىتىىىي كېًىَىىىى  كەتًەٍىىىنۇ  -طىىىور غبٌ كىؼىىىىُى  ەەد ىىىز 
ئەطىنۇ. چۈَكي خبتىبنىقُي داد ىم ئېتىىزاپ ەىهىىغ پەس ىهەد. پەٍغەيىجەر       

ثىزاۋَىىى  د ُىىىٌ ەېز ُن ؼىىىغب ئىىۈا    »ئەنەٍھىظظىىبالو يۇَىىنا  دېىىگەٌ:   
كۈَن ٍ ئبرتۇ  ئبداۋەد طبەهىؼىي ۋە ثىىزى ئۇٍبەقىب  ثىىزى ثۇٍبەقىب ەىبراپ       
ٍۈرشػىىي تىىوغزا ئەيەص. ئۇالرَىىى  ئەڭ ٍبخؼىظىىي طىىباليُي ئەڭ ئىىبۋۋال    

 .(1)«ثبػهىغىُىنۇر
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 ئىىىىٕچي ثبة

 ئەڭ ئۈٔۈٍِۈن تەرثىَە ئۇسۇٌٍىرى

 

 

 ئۈٌگە ثوٌۇش ثىٍەْ تەرثىَەٌەش —

 وۆٔذۈرۈش ثىٍەْ تەرثىَەٌەش —
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 بزا ثىٍەْ تەرثىَەٌەشِۇوبپبت ۋە ج —

 سۆھجەت ۋە دىَبٌوگ ثىٍەْ تەرثىَەٌەش —



 

 



 

 

 ِۇلەددىّە

  

ئەڭ ئۈَۈيهۈم تەرثىَە ئۇطىۇنهىز ُي ثبٍىبٌ ەىهىؼىتىٍ ئىبۋۋال د قىقەد      
ەىهىىىن غبٌ  يىىۇھىى ثىىىز  َىىۇەتىُي تەكىتهەًٍىشكىىي   ئىىۇ ثونظىىىًۇ ثىىبال       

 تەرثىَەنەػتىكي ئەڭ ئەھًىَەتهىس  ثبطقۇچُي ثىهىگېهىؼتۇر.

 َەد كي ئەڭ ئەھًىَەتهىس ثبطقۇا ەبٍظي؟تەرثى

تەرثىىىىَە ئىؼىىىهىز ن كي يۇتەخەطظىىىىض  ئىىىبنىًالر ئىىىۇسۇٌ ٍىههىىىىق    
ئىىىىُچىكە تەتقىقىىىبد ئېهىىىى  ثېىىىز غ َەتىجىظىىىىنە ػىىىۇَنا  ٍەكىىىۈَگە   

ٍوطىىىىۇٌ ۋە -كەنگەَكىىىىي  ثىىىىبنىالر تۇريۇػىىىىتىكي ئبطبطىىىىهىق ەبئىىىىىنە   
ثىىۇ َىىي ثەع ٍبػىىقب كىزگىىۈچە ھبطىىىم ەىهىىى  ثونىىىنۇ. 81ئىىبدەتهەرد ٍ  

ثەع ٍبػىىىىقب كىزگىىىىۈچە ثونغىىىىبٌ ۋاەىىىىىت ئىُظىىىىبٌ ھبٍبتىىىىىن كي ئەڭ   
ئەھًىَەتهىىىس  چىىبغالر ثونىىۇپ  تەرثىىىَە يۇتەخەطظىظىىهىزى ئىىۇَي ثىىبال      
تەرثىَەطىن كي ئبنتۇٌ دەۋر دەپ ئبتبٍىنۇ. ثىبال ثىۇ ثەع ٍىههىىق يىۇددەد      

 ئىچىنە ئبَىظىُى  ەونىنا ۋە ئبئىهىظىُى  تەرثىَەطىنە ثونىنۇ.  

ٍبػىىىالر ئبر ظىىىىنا  8~7ەرە  ثبنىُىىىى  خىىىبراكتېزىپىظىىى هوگالرغب كىىى 
ٍېتىهىىىى  ثونىىىىن كەٌ. ثىىىبنىالردا ٍېىىىتىهگەٌ ثىىىۇ خىىىبراكتېز ئۇالرَىىىى      

 ھبٍبتىُى  ئبخىز غىچە ػۇَنا  داۋاو ەىهىن كەٌ.

ئىهًىىىٌ تەتقىقبتالرغىىب كىىىەرە  ثبنىُىىى  ئەەهىىىىٌ ەىىبثىهىَىتي ئىككىىىي     
رەەقىىىىٌ ٍبػىىىتىٍ ثەع ٍبػىىىقىچە ثونغىىىبٌ ئبر هىقتىىىب َبھىىىبٍىتي تىىىىش تە    

تەرثىَەَىًىۇ َبھىبٍىتي تىىش    -ەىهىن كەٌ. ثۇ  ۋاەىتتب ئېهى  ثېز هغبٌ تەنىى
كىچىىىس ۋاەتىىىنا  »ئەسنەػىىتۈر ن كەٌ. ثىىۇ ھەەىىىقەد ثىىىش ئۇٍغىىۇرالرد كي  
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دېىىىگەٌ ھېكًەتُىىىي  « ئىىىەگەَگەٌ تبػىىىقب يوھىىىۇر ثبطىىىقبَغب ئوخؼىىىبع   
 تەطتىقالٍنۇ.

  َ ەنەٍىىن غبٌ ھىىبس ز بەيئىَەتىىتە پەرسەَتهىز ُىىي پىالَهىىىق ھبنىىنا تەرثى
ئىىبَىالر ئىُتىىبٍىٍ ئىىبس. ئۇالرَىىى  كىىەپهىزى ثىىبال تەرثىَەنەػىىتە ثىىىزەر  -ئبتىىب

ەبئىن ُي ئەنچەو ەىهًبٍىنۇ. ھەركىىى ئىەسى    -پىز ُظى   ٍبكي ثىزەر ئۇطۇل
ئبَىالرَىى  ثىبال   -ثىهگەَچە ثبال تەرثىَەنەٍنۇ. ئۇٍغۇر بەيئىَىتىىن كي ئبتىب  
ػىىەكىهنە ئېهىىى   تەرثىىَەنەع ئۇطىىۇني ئبطبطىەٌ تەۋەَىىن كي تىىەد خىىم   

 ثېز هىگاتىنۇ:  

ئىىىبَىالر ثونىىىۇپ  -. ثىىىبنىالرَي رېجىىىىى ئبطىىىتىنا ثبػىىىقۇر ن غبٌ ئبتىىىب0
ئىىىبَىالر ثبنىهىز غىىىب ئىىىەس ُي ٍېتىؼىىىتۈرشع ۋە ئىظىىىئبتالع -يۇَىىىنا  ئبتىىىب

ئۈچىىۈٌ پەەەتىىال پۇرطىىەد ثەريەٍىىنۇ. ھېچقبَىىنا  ئەركىُهىىىس ثەريەٍىىنۇ.  
تىئهىىس  ئەدەپهىىس چىوڭ    ثۇَنا  رېجىى ئبطتىنا چىوڭ ثونغىبٌ ثىبنىالر تەر   

ئبَىظىىن ٍ  -ثونىنۇ. ئەيًب ئۇالر ئبنىٌ يەكىتەپهەرگە ئوەۇػىقب ئەتىۈپ  ئبتىب    
ئىىىبٍز هىئال كەتظىىىە  ئەتزاپتىكىىىي ئەركىُهىكُىىىي كەرگىُىىىىنە  ئەس ُىىىى     

 خۇد ُي ٍوەىتى  ەوٍىنۇ.

-. ثىىبنىالرَي ھەدد ىىن ٍ س َىىبدە ئەركىهىتىىى  چىىوڭ ەىهىىىن غبٌ ئبتىىب 3
هىز ُىى  تەنەپ ەىهغبَهىز ُىى  ھەيًىظىىُي تەل    ئبَىالر ثونۇپ  ئىۇالر ثبنى 

دېَىؼىىُي ثىهًەٍىىنۇ. « ٍىىب »ەىهىىى  ثېز ىىنۇ  ەىظقىظىىي  ئىىۇالر ثبنىالرغىىب  
يۇَىىنا  تەرثىىىَەدە چىىوڭ ثونغىىبٌ ثىىبنىالر  ثەم ئەركە چىىوڭ ثونغىىبَهىقتىٍ  
ٍبرايظىش  ەبثىهىَەتظىش  ئەس گە ئىؼىەًَەٍن غبٌ  تەٍَبرغىب ھەٍَىبر ثونظىبو      

 ۇپ ەبنىنۇ.  دەٍن غبٌ چوڭ ثون

-. ثىىبنىالرَي ئىىەس يەٍهىىىگە ەوٍىىۇپ ثېز ىىن غبٌ يەطئۇنىَەتظىىىش ئبتىىب   2
ئبَىالر ثونۇپ  ئۇالر ثبنىهىز ُىى  كىًىهەر ثىىهەٌ ئبر هىؼىىگاتىنۇ؟ ەبَىنا       
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ثبنىالر ثىهەٌ د طت ثونۇۋاتىىنۇ؟ يەكتەپىتە َىېًە ئوەۇۋاتىىنۇ؟ ئىەگىُىغ      
ۇ ەوًٍبٍىىنۇ. طەۋ َەطىىي ەبَىىنا  كېتىگاتىىىنۇ؟ ثىىۇالرَي طۈرشػىىتە ەىهىئًىى  

ثۇَىىنا  يۇھىتتىىب چىىوڭ ثونغىىبٌ ثىىبنىالر خبتىىب ٍونالرغىىب يېڭىىى  ەبنىىىنۇ. ثىىۇ  
ثبنىالر خبتب ٍونغب يېڭى  ەبنغبَن ٍ كېىَىٍ  ئىۇالرَي ئەطىهىگە ەىبٍتۇرۇع     
ئىؼي ثەطي  يۈػكۈل ثونىنۇ  ثەس نە يۇيكىًُۇ ثونًبٍىنۇ. يەطىىهەٌ: ئىب     

بتىُي  ئبنگاطىىىىىىتىغب ئبدەتهىُىىىىىىى  ەبنغىىىىىىبٌ ثبنىالرَىىىىىىى  ئىىىىىىەس ھبٍىىىىىى 
 تۈگەػتۈرگىُىگە ئوخؼبع.

. ثبنىالرَي يىههىٌ ۋە ئىظاليىٌ ئەَئەَىگە ۋار ظىهىق ەىهىى   ئىظىالو    4
تەرثىَەطىىىُي ئبطىىبص ەىهغىىبٌ ھبنىىنا  ەىىبتتىقهىق ئىچىىىنە ٍۇيؼىىبەهىق        

-ٍۇيؼىىبەهىق ئىچىىىنە ەىىبتتىقهىق ثونغىىبٌ ئۇطىىۇننا تەرثىَەنەٍىىن غبٌ ئبتىىب   
ىًەٌ  دەپ ئۇالرَىىىىى  ئىىىىبَىالر ثونىىىىۇپ  ئىىىىۇالر ثىىىىبنىالرَي چىىىىى  تىىىىۇت

ئەركىُهىكىُىي  ثۇغۇۋانًبٍىىنۇ. ئەركىىىٍ ەوٍىۇپ ثەرد ىىى  دەپ ئۈطىىتىن كي   
يەطىىىئۇنىَەتُي ئۇَتىىىۇپ ەبنًبٍىىىنۇ. ئىىىۇالر ٍەَە دېًوكزاتىىىىس ئۇطىىىۇننا     

ەبراػىىهىز ُي ئىىب الپ  ئىىۇالر ثىىىهەٌ كېڭىؼىىى  ئىىىغ  -ثبنىالرَىىى  پىكىىىز
 كەر نۇ.  

زە ئىؼىىهىز غب چوەىىۇو ئىىۇالرچە ثونغبَىىنا ثىىبنىالرَي ئبئىهىىىن كي يىىۇساكى 
ەبتُبػتۇرۇع ۋە ئۇالرَى  پىكىزنىز ُي ئب الپ ثىېقىغ الس ىى. ثبنىالرَىى     
پىكىزنىز ُى  ھەيًىظي تىوغزا ثونۇػىي َبتىبٍىٍ. ئەيًىب ئىب الپ  كىەرشپ        
ئوٍهىؼىىىى  ثېقىؼىىىقب ثونىىىىنۇ. يۇَىىىنا  تەرثىىىىَەنەَگەٌ ثىىىبنىالر ئىىىەس گە  

ئبئىهىىىىىن كي   ئىؼىىىىىُىن غبٌ  يەطىىىىئۇنىَەتُي توَۇٍىىىىن غبٌ  ئەس ُىىىىى  
 ئورَىُي ھېض ەىهىن غبٌ  ثونۇپ  چوڭ ثونىنۇ.  

كىىىەپهىگەٌ تەرثىىىىَە يۇتەخەطظىظىىىهىزى ئىىىبخىزەي ثىىىۇ ئۇطىىىۇنُي      
 تەػەثجۇص ەىهىنۇ.  
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ئۇنۇن ئەد ت ٍۈطۈپ خبص  ھببى  ثبال تەرثىَەطىي ھەەقىىنە يۇَىنا     
 دېگەٌ ئىكەٌ:

 ئبتب ئەيگىكي طىڭظە ئوغهىغب كەپ 

 خوپ. پەٍهي-ثونۇر ثۇ ئوغۇنُى  خۇً

 ئوغۇنُي ەىظى  تۇتظب ٍبخؼي ئىزۇر 

 ئبتبطي  ئبَبطي ثەختهىس ثونۇر.

 ئەگەر چى  تۇتۇنًبص ئىكەٌ ئۇ ئوغۇل 

 ثونۇر ساٍە ئبَن ٍ طەٌ ئۈسگۈٌ كە ۈل.

 سەكىٌ ثونظب ئبنىى ئۇ ئوغۇل ئبتىظي 

 ئۇَي تۇتقۇنۇ  چى  ػۇدۇر چبر ظي.

 كىًُىڭكي ثونۇر ئەركە ئوغهي ەىشى 

 .ئەسى زەتتە ٍىغالرچېكى  ئبھ ۋە ھەط

 كىچىس چبغنا ئوغهىُي ەوٍظب ٍبۋا 

 .ببپب ئوغۇننا گۇَبھ ٍو  ئبتبغب

 پەٍهي ثونظب ٍبيبٌ -ەىش خۇً-ئوغۇل

 .ھبيبٌ ٍبيبٌ ەىهغبٌ ئبتب ثۇالرَي 

 

ئىىىبنالھ تبئىىىبال ئىُظىىىبٌ ثبنىظىىىىُي ثبػىىىقب يەخهۇەىىىبتالرد ٍ ػىىىۇَنا   
  ثىبنىهىق دەۋرى   پەرەهىق ەىهغبَكي  ئۇَىى  ھبٍىبتي ئبَىب ەىۇچىقي دەۋرى    
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ٍبػىىهىق دەۋرى ۋە ەورايىغىىب ٍەتىىكەٌ دەۋرى  ٍبػىىبَغبٌ دەۋرى دېگەَىىنەم 
ثبطقۇچالرغب ئبٍز هغبٌ ثونۇپ  ثبنىالرَىى  ئبَىب ەىۇچىقي ۋە ثىبنىهىق دەۋرى     

ئىىىىبَىالر يۇػىىىىۇ دەۋردە -ئىُتىىىىبٍىٍ ئەھًىَەتهىىىىىس ثىىىىىز دەۋردۇر. ئبتىىىىب 
ەُىىىىىي  ئىظىىىىىاليُي ۋە گىىىىىۈسەل ئەخال-ثبنىهىز ُىىىىىى  ەەنىىىىىجىگە ئىًىىىىىبٌ

 05~03ٍەرنەػتۈرشۋانًىظىىىىب  ئىىىىۇالر ثىىىىبالغەتكە ٍەتكەَىىىىن ٍ كېىىىىَىٍ غ  
ٍبػىىىالرد ٍ كېىىىَىٍ( ػىىىەٍتبٌ ئۇالرَىىىى  ەەنىىىجىگە ئبطىىىىَهىق ثىىىىهەٌ    

 ئبسغۇَهۇەُى  ئۇرۇەهىز ُي  ٍەرنەػتۈرشۋانىنۇ.

ەەنجي پبم  خۇددى ئبپئب   يەرۋاٍىتىتەم ثونغىبٌ ثىۇ ثىبنىالر ئەسەنىن ٍ      
تبرتىؼىىىىىُى   -ىن كي تىىىىىبالعئىُظىىىىىبٌ ثىىىىىىهەٌ ػىىىىىەٍتبٌ ئوتتۇر ظىىىىى

يەَجەطىىىنۇر. ػىىەٍتبَالرَى  ئبتىظىىي ئىىىجهىض ئەس ُىىى  ئىظىىَبَكبرنىقي    
طىىەۋەثهىس ئىىبنالھ تبئبالَىىى  رەھًىتىىىن ٍ ەوغالَغبَىىن ٍ كېىىَىٍ  ثىىۇَي   
ئبدەيهەرَىىىىى  ئبتىظىىىىي ئىىىىبدەو ئەنەٍھىظظىىىىبالين ٍ كىىىىەرشپ  ئۇَىىىىى   

ىىىىى  ئەۋالدنىز ُىىىىي ئىىىىبسدۇرۇع ئىىىىبرەىهىق ئۇالرَىًىىىىۇ ئىىىىبنالھ تبئبالَ    
رەھًىتىن ٍ ٍىزا  ەىهىؼقب ەەطەيَبد ەىهغبٌ. ەۇرئىبٌ كەر ىى ػىەٍتبَُى     

قَــاَل ثىىۇ ئىقزار ُىىي ۋە رەس ىىم يەەظىىىتىُي  ثبٍىىبٌ ەىهىىى  يۇَىىنا  دېىىگەٌ: 
ـْرَتِن ِإَ  يـَـْوِم اْلِقَياَمـِة أَلَْحتَـِنَكنَّ ُذرِّيَـّتَـُب ِإالَّ  َّْ  قَلِـياًل . أََرأَيـَْتَك َهَذا الَِّذي َكرَّْمـَ  َعلَـ َّ لَـِْْن َأ

ُُُكْم َجـٌَاًء َمْوفُـوًرا قَاَل اْذَهْب َفَمْن تَِبَعَك ِمنـُْهْم فَِإنَّ َجَهـنَّمَ  ٌِْز َمـِن اْسـَتَطْعَ  َجـٌَا . َواْسـتَـْف
ــَك َوَشــارِْكُهْم يف اأْلَْمــَواِل َواأْلَواَلِد َوِعــْدُهْم  َْيِلــَك َوَرِجِل ــْيِهْم َِ ــْب َعَل ِمــنـُْهْم ِبَصــْوِتَك َوَأْجِل

يب ىب ئېَتىى  ثەرگىىُە  طىەٌ     »ئىجهىض: ٍەَي َما يَِعُدُهُم الشَّْيطَاُن ِإالَّ ُغُروًراوَ 

يەَىىىن ٍ ئۈطىىىتۈٌ ەىهغىىىبٌ ئىىىبدەو يۇػىىىۇيۇ؟ ئەگەر يب ىىىب ەىَىىىبيەتكىچە  
يىىىەھهەد ثېز ىىىن غبٌ ثونظىىىبڭ  ئۇَىىىى  ئەۋالد ُىىىى  ئبسغىُىظىىىىن ٍ      

 .دېىىىنى« ثبػقىظىىىىُي غئىىىبسدۇرۇپ( تىىىۈپ ٍىهتىش ىىىن ٍ ەۇرۇتىىىۇۋېتىًەٌ 
ٍوەىىىىبل  ئىىىىۇالرد ٍ كىًكىىىىي طىىىىب ب    »ئىىىىبنالھ غئىجهىظىىىىقب( ئېَتتىىىىي:   
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ئەگىؼىىىن كەٌ  غثىهىڭالركىىي( ھەيًىڭالرَىىى  ببساطىىي تونىىۇ  ثىىىز بىىبسا  
ثونغىىبٌ ھبنىىنا بەھەَُەيىىنۇر. ئۇالرَىىى  ئىچىىىن ٍ ەوسغىتبالٍىىن غبَهىكي  
ئىىبد ًىڭُي ئبۋاس ىى  ثىىىهەٌ  ەوسغىىبتقىٍ  ئىىبتهىق ۋە پىَىىبدە ەوػىىۇَى        

ۇو ەىهغىىٍ  ئۇالرَىى  يبنهىز غىب ۋە ثبنىهىز غىب ػىېز س      ثىهەٌ ئۇالرغب ھۇبى 
ثونغىٍ  ئۇالرغب غٍبنغبٌ( ۋەد هەرَي ثەرگىٍ ى ػىەٍتبٌ ئۇالرغىب ئبنناػىتىٍ     

 (1غ «ثبػقب َەرطىُي ۋەدە ەىالنًبٍنۇ

دېىىًەم  تەرثىىىَە ئىؼىىىُي ەبَچىهىىىس ثىىۇرۇٌ ثبػهىظىىب  ػىىۇَچىهىس    
   ٌ ئىىىگە ثونۇػىىتىٍ   كىىەپ َەتىجىىىگە ئېز ؼىىىًىش ۋە ثبنىهىز ًىشغىىب ػىىەٍتب

تەيىىۈرَي »ئىىبۋۋال ئىىەس ًىش ئىىىگە ثونغىىبٌ ثىىونىًىش. چىىۈَكي خەنقىًىىىشدە     
 دېگەٌ ھېكًەد ثبر  ئەيەطًۇ.« ەىش قىنا طو 

                                                 
 ئبٍەتهەر. -64~63(طۈرە ئىظزا 1غ 



 

 

 ئۈٌگە ثوٌۇش ثىٍەْ تەرثىَەٌەش

ئبَىالرَى  ثبنىهىز غب ئىظىاليُى  تىوغزا چۈػىەَچىهىز ُي ئەەىىنە      -ئبتب
تە ئەكىىض ئەتتىىۈرشپ  ئەخىىال  ۋە ئىجىىبدەد پىز ُظىىىئهىزى ثىىىهەٌ ثىىىزنىك  

ثېز ن غبٌ ئەيەنىٌ تەتجىقبتالرَي ئىەگىتىغ ۋە ئەيەنىىٌ يەػىىقهەر ثىىهەٌ     
 ئۇالرَي ٍېتىؼتۈرشع يەبجۇر َىتي ثبر.

ثىىۇ پەەەد ئۇالرغىىب ٍبخؼىىي ئىىۈنگە ثونىىۇع ۋە ھەر ئىؼىىتب ثبػىىاليچي      
 ثونۇع ثىهەَال ئەيەنگە ئبػىنۇ.

نەع ئەڭ ثىىبنىالرَي ٍبخؼىىي ئىؼىىالردا ئىىۈنگە ثونىىۇع ثىىىهەٌ تەرثىىىَە   
ئۈَۈيهۈم ۋە ئەڭ تەطىزنىس ثونغبٌ تەرثىَە ئۇطىۇنهىز ن ٍ  ثىىزى ثونىۇپ    

ثبنىالرغىب ٍبخؼىي ئىۈنگە  ثونًبطىتىٍ  ئۇالرغىب ئېَتىهغىبٌ        ثەنكيطبَىهىنۇ. 
َەطىىىىھەتهەر  يۇكبپىىىبد ۋە بىىىبساالر   -ەبَچىهىغىىىبٌ ٍبخؼىىىي طىىىەسنەر  ۋەس  

  ئبَىظىىىىىُى-پبٍن ظىىىىىش ەبنىىىىىنۇ. چىىىىۈَكي ثىىىىبنىالر ئەڭ ئىىىىبۋۋال ئبتىىىىب 
تىۇرۇع   -ئەخىال   ٍىۈرشع  -ئەيەنىَىتىُي ئەگىُىنۇ. ػۇ ب  ثىبنىالر ئەدەپ 

-ٍوطىىۇٌ  د َىىبَەد ەبتبرنىقالرَىىى  ھەيًىظىىىُي ئەڭ ئىىبۋۋال ئبتىىب -ەبئىىىنە
ئبَىظىىىىىىُى  َەطىىىىىىھەتهىز ن ًُۇ ثەكىىىىىزەم  ئۇالر ُىىىىى  كۈَىىىىىن هىس  

ئبَىالرَىىىى  ثبنىهىز غىىىب ەىهغىىىبٌ  -ئەيەنىَىتىىىىن ٍ ئبنىىىىنۇ   َىىىبۋادا  ئبتىىىب 
ثىىىىهەٌ ئەسنىز ُىىىى  ئەيەنىَىتىىىي ثىىىىزدەم ثونًىظىىىب  ثىىىۇ       تەرثىَەطىىىي

 تەرثىَەَى  پبٍن ظي ثونًبٍنۇ.  

 ثبٌىالر ثىس ئوٍٍىغبٔذىّٕۇ ثەن ئەلىٍٍىه وېٍىذۇ

ثىىىش ئىىبدەتتە كىچىىىس ثىىبنىالرَي  ثىىىز َەرطىىە ثىهًەٍىىنۇ ۋە ئەتزاپىىىنا      
ثونۇۋاتقبٌ ئىؼالرَي تونىۇ  چۈػىىُى  كېتەنًەٍىنۇ  چىۈَكي ئىۇالر تې ىي       

ەپ ئىىوٍالًٍىش. ئەيًىىب ھەەىىىقەد ػىىۇكي  كىچىىىس ثىىبنىالر كىىەپ كىچىىىس  د
ھبنالردا ثىشد ًُۇ ئەەىههىقتۇر. ئۇالر ئەتزاپىنا ثونۇۋاتقىبٌ ئىؼىالرَي تونىۇ     
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چۈػىىىُى  كېتەنًىظىىىًۇ  ئىىۇ  ئىؼىىالرَى  تەطىىىز ُي ەوثىىۇل ەىهىىىنۇ        
 ئبەىگەتتە ئۇالر كەرگەَهىز ُى  ھەيًىظىن ٍ تەطىز ەوثۇل ەىهىنۇ.

ردا ەوثىىىۇل ەىهىىىىغ ۋە تەەهىىىىن ەىهىغغد راع(تىىىىٍ  چىىىۈَكي ثىىىبنىال
ئىجىىىىبرەد ئىككىىىىي  خىىىىبراكتېز َبھىىىىبٍىتي كۈچهۈكتىىىىۇر. ئىىىىۇالر يەٍهىىىىي 
ئى تىَىىىىبر ٌ  يەٍهىىىىي ئى تىَبرطىىىىىش  ثونظىىىىۇٌ داۋايهىىىىىق ئەتزاپىىىىىنا     
كەرگەَهىز ُىىىىى  ھەيًىظىىىىىُي ەوثىىىىۇل ەىهىىىىىنۇ ۋە تەەهىىىىىن ەىهىؼىىىىقب  

 تىز ؼىنۇ.

ەڭ ئەھًىَەتهىىىس چىىبغهىز ُي ثىىبنىالر ھبٍبتىىىن كي ئەڭ ھىىبنقىهىق ۋە ئ 
ئبئىهىظىىىىىنە ئەتكۈس ىىىىنۇ. ٍەَىىىىي ئىىىىۇالر  تەرثىىىىىَەدە ئەڭ ئۈَۈيهىىىىۈم     
ھېظىىبثهىُىن غبٌ ثبطىىقۇچُي ئبطبطىىەٌ ئبئىهىظىىىنە ئەتكۈس ىىنۇ. ئۇَىىى     
ئۈطىىتىگە ثىىۇ ثبطىىقۇچتب ثبنىالرَىىى  ٍېُىىىنا داۋايهىىىق ثونىىىن غبَالر غٍەَىىي   

كىؼىىىهىز نۇر.  ئبَىظىىي( ئۇالرَىىى  ئەڭ ٍىىېقىٍ ۋە ئەڭ ئىؼىىەَچهىس -ئبتىىب
 ئبَىظىن ٍ ئەگىُىؼكە تىز ؼىنۇ.-َەتىجىنە  ھەيًىُي ئبتب

 ئبٔب ئوثرازى-ثبٌىالردا ئبتب

ئبَب ئىوثزاسى ثىبال ئۈچىۈٌ ئەڭ    -تەرثىَە يۇتەخەطظىظهىز گە كەرە  ئبتب
يۇكەيًەل ئوثزاسدۇر. ثبنىُى  ثىىز بىۈپ كىەسى خىۇددى فوتىو ئبپئبراتىغىب       

ە ئېهىىى  تۇر ىىنۇ. ثىىىش يبَىىب يۇػىىۇ ئبَىىب ئىىوثزاس ُي طىىۈرەتك-ئوخؼىىبع ئبتىىب
-ثبنىالرَىىى  ەەنجىىي ئىىبرەىهىق تبرتىهغىىبٌ طىىۈرەتهەرگە ەىىبر غىُىًىشدا  ئبتىىب

ئبَىالرَى  ھەيًە طۈرەتهىز ُى  پىبرال  َىۇر چېچىى  تۇرانىؼىي َبتىبٍىٍ.      
ئىىبَىالر -ئبَىىب ئوثزاس ُىڭًىىۇ ئۇنۇغىىگار ثوالنىؼىىي َبتىىبٍىٍ. ثەسى ئبتىىب   -ئبتىىب

ېھز جىىىىىىبَهىقي  ػەخظىَەتظىىىىىىىشنىكي  ئەسنىز ُىىىىىىى  ٍېقىًهىقهىقىىىىىىي  ي
ەەٍظىىىىىەرنىكي  ئبنىَجبَىىىىىبثهىقي ۋە ئۇنۇغهىىىىىىۇەي ثىىىىىىهەٌ ثىىىىىىبنىالرَي    

ئىىىىىىىبَىالر ثونظىىىىىىىب  ئەسنىز ُىىىىىىىى   -تەطىىىىىىىىزنەَنشر نۇ. ثەسى ئبتىىىىىىىب
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ػەخظىىىىىىَەتچىهىكي  َىىىىىبداَهىقي  ثىغەيهىكىىىىىي  يەطئۇنىَەتظىىىىىىشنىكي  
بٌ ئب ظىشنىقي ثىىهەٌ ثىبنىالرَي ثىىشار ەىهىىنۇ. دېىًەم  ئوخؼىبع ثونًىغى       

ئبَىالر ثبنىالرَي ئوخؼىبع ثونًىغىبٌ طىۈپەتتە تەرثىىَەنەپ     -طبپبد كي ئبتب
 چىقىنۇ.

 ثبٌىالردىىي لوثۇي لىٍىص ۋە تەلٍىذ لىٍىص لبثىٍىَىتي

ثىىبنىالرد كي كەرگەَهىز ُىىى  ھەيًىظىىىُي ەوثىىۇل ەىهىىىغ ۋە تەەهىىىن  
ەىهىىىغ ەىىبثىهىَىتي چو الرد كىىىن ًُۇ  ئبالھىىىنە ئۈطىىتۈٌ تۇر ىىن غبٌ      

كىچىىىس ثىىبنىالر يبًٍۇَىىن ًُۇ ئۇطىىتب د رايچىىي »تۇر. ئەرەثىىهەردە ەىىبثىهىَەت
ئبَىظىىُى   -دەٍن غبٌ طەس ثبر. دېًىظىىًۇ  كىچىىس ثىبنىالر ئبتىب    « كېهىنۇ

َبيىىبس ئوەۇػىىتىكي ھەر كەتهىز ُىىي  طىىەس ەىهىىىغ  ئىىبد تىُي  ئونتىىۇرۇع   
ئۇطىىۇنىُي   تبيىىب  ٍېىىَىغ ەبئىن ظىىىُي ۋە ثبػىىقب بىًىىي ھەر كەتهىز ُىىي  

 كەس تىنۇ  ئبَن ٍ  ػۇ پېتي تەەهىن ەىهىؼقب تىز ؼىنۇ.ئەطتبٍىن م 

ھەتتب ئوغۇل ثبال ئبتىظىُى  يبػىىُب ھەٍن گەَىن كي ھەر كەتهىز ُىي     
ثىىىۇرۇتهىز ُي ئىىىېهىغ ئۇطىىىۇنىُي  طىىىەس ەىهىىىىغ  ئىىىبد تىُي      -طىىىبەبل

ئەطىىىتبٍىن م كەسەتكىُىىىىنەم  ەىىىىش ثىىىبنىًۇ ئبَىظىىىىُى  كۈنۈػىىىهىز ُي     
 غبَهىقىُي  چېچىُىىىىي ەبَىىىىنا  تېهېفىىىىوَُي ەبَىىىىنا  تۇتىىىىۇپ طىىىىەسنەٍن

ئبَىظىىىُي -تبراٍىىن غبَهىقىُي ئەطىىتبٍىن م كەس تىىىنۇ. ئبَىىن ٍ ئىىۇالر ئبتىىب  
تەەهىىىىن ەىهىؼىىىقب ثبػىىىالٍنۇ. ثىىىبنىالرد كي  د رايچىهىىىىق  ئبالھىىىىنە ثىىىىز  

 ەبثىهىَەتتۇر.

ثىىبنىالر ەوثىىۇل ەىهىىىغ ۋە تەەهىىىن ەىهىىىغ ٍىىوني ثىىىهەٌ طىىەسنەع        
ئبَىظىىن ٍ  -تەدر جىٌ ھبنىنا ئبتىب  ئىچىغ ۋە ثبػقىالرَي -يېڭىغ  ٍېَىغ

ئبَىظىىىنا ۋە -ئبچىهىز ىىن ٍ ئەگىُىىىنۇ. ثىىبنىالر ثىىۇ بەرٍبَىىنا ئبتىىب  -ۋە ئبكىىب
ئبچىهىز ىىنا َىىېًە ثونظىىب ػىىۇَي ئەٍىىُەٌ ئبنىىىنۇ ۋە ەوثىىۇل ەىهىىىنۇ.    -ئبكىىب
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ئبئىهە ئەسانىز نا د َبَەد ۋە ئىظالو ئەخالەي ثونظىب  ثىبال ػىۇالرَي ئبنىىنۇ.     
ُظىىىشنىق ۋە ثبػىىقب ئەخالەظىىىشنىق ثونظىىب  ثىىبال  ئەگەر ئەكظىىىچە ئىىۇالردا د 

ەبساَىنا َىېًە ثونظىب چەيىۈچكە     »ػىۇَي ئبنىىنۇ. ەىظقىظىي  خەنقىًىشَىى       
دەٍن غبٌ ھېكًەتهىس  طەسى ثىۇ َىۇەتىُي تې ىًىۇ چو قىۇر     « ػۇ چىقىنۇ

 ئىظئبتالپ ثېز نۇ.

ئبَىالرَىى  د َبَەتهىىس  ئەخالەهىىق  ثونۇػىي ثبنىهىز ُىى       -ػۇ ب ئبتب
ثىىَە ئېهىؼىي ۋە ٍبخؼىي ئىبدەيهەرد ٍ ثۇنىؼىي ئۈچىۈٌ ئبالھىىنە        توغزا تەر

ھەر »چىىوڭ ر ل ئوٍُبٍىىنۇ. ثىىۇ َۇەتىىىنا پەٍغەيىىجەر ئەنەٍھىظظىىباليُى :      
ئبَىظىىي ٍەھىىۇد ٌ -ەبَىىنا  ثىىبال ئىظىىالو فىتىىز تىگە تۇغۇنىىىنۇ  ئىىۇَي ئبتىىب  

دېىگەٌ  (1غ«ەىهىنۇ  ٍىبكي خىز ظىتىَبٌ ەىهىىنۇ  ٍىبكي يەبۇطىىٌ ەىهىىنۇ      
ر تىوغزا ئېَتىهغىبَهىقىُي ۋە ئەيەنىىَەتكە َەەەدەر ئۇٍغىۇٌ     طەس ُى  َەەەدە

 ئىكەَهىكىُي چۈػىُى  ٍېتەنەًٍىش.  

 ئۈٌگە ثوٌۇش ئبرلىٍىك تەرثىَەٌەضٕىڭ تۈرٌىرى

ٍۇەىز ىىنا كىىەرگىُىًىشدەم  ئىىۈنگە ثونىىۇع  ئىىبرەىهىق تەرثىَەنەػىىُى   
َېگىىىشى ثبنىغىىب ٍبخؼىىي تەطىىىز كەرطىتىؼىىكە ئى چبيهىُىىىنۇ. ثبنىُىىى        

تەطىىىىز كەرطىىىىتىغ ئىككىىىي ٍىىىول ثىىىىهەٌ ثونىىىىنۇ. ثىىىىزى       ەەنىىىجىگە
ئەسنۈكىىىن ٍ تەطىىىز كەرطىىىتىغ  ٍەَە ثىىىزى  طىىەس ۋە ھەر ىىكەد ثىىىهەٌ   

 تەطىز كەرطىتىؼتىٍ ئىجبرەتتۇر.

 . ئەسنۈكىن ٍ تەطىز كەرطىتىغ0

ئبَىب  -ئەسنۈكىن ٍ  ٍبكي ئى تىَبرطىىش تەطىىز كەرطىىتىغ دېىگەٌ ئبتىب     
ثىىبنىالر يەَىىن ٍ تەەهىىىن  »پەەەد  ٍىىبكي ھەر ەبَىىنا  ثىىىز تەرثىَەچىُىىى  

                                                 
 ثۇخبرى ر گاٍىتي (1غ
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ەىهىىىى  ئەگەَگەَهەرَىىىى  ھەيًىظىىىىگە ئىىىبنالھ تبئبالَىىىى  ئبنن ىىىنا يەٌ  
دېگەٌ ئېتىقبد ثىىهەٌ پۈتىۈٌ ٍبخؼىي ئىؼىالردا     « يەطئۇل ۋە ببۋاثكبريەٌ

ئۇالرغىىب ٍبخؼىىي  ئىىۈنگە  ثوالنىغبَىىن ال ئبَىىن ٍ ئەيەنىىگە ئبػىىىنۇ. ئىىبۋۋال   
 ً ەل ەىهىىى  ٍېتىؼىىتۈرگەَن ٍ تەرثىَەچىىي ئىىەس ُي ھەر تەرەپىىتىٍ يىىۇكەي

كېىىىىَىٍ  ثىىىىبنىالر  ئۇَىڭىىىىن كي ئېظىىىىىم پەس هەتهەرَىىىىي ھېچقبَىىىىنا      
كۈچىًەطىىىىتىٍ  ئى تىَبرطىىىىىش ھبنىىىىنا ەوثىىىىۇل ەىهىىىىىنۇ ۋە ئەسنىز ىىىىنە    
ٍەرنەػىىىتۈر نۇ. ثىىىۇ ئۇطىىىۇننا ٍىىىب تەرثىَەچىىىي  ٍىىىبكي تەرثىَەنەَگىىىۈچي   

نۇ. ەىَىُچىهىق تبرتًبٍىنۇ. ثەنكىي ثىۇ ئىؼىالر ئەسنۈكىىن ٍ ئەيەنىگە ئبػىى       
يۇھىى ثىونغىُي تەرثىَەچىُىى  ئىبۋۋال ئىەس ُي ئىظىالھ ەىهىؼىي  ٍبخؼىي        

 ئبدەد ۋە ئېظىم پەس هەتهەرَي ئەسنىز نە ٍېتىؼتۈر ؼىنۇر.  

ئىىبَىالر ثىىبنىهىز ُي تەرثىىىَەنەع  بەرٍبَىىىنا   -ػىىۇ ب كىىەپهىگەٌ ئبتىىب  
ئىەسنىزى ٍبخؼىىي ئىىبدەيهەرد ٍ ثونىىۇپ كېتىىىنۇ. چىىۈَكي ئىىۇالر ثىىبنىهىز ُي  

الەهىىىق  ئەل ئىؼىىىغب ٍىىبرايهىق ەىهىىى  تەرثىىىَەنەع ٍونىىىنا  ئىًىىبٌ ۋە ئەخ
ئبنىىنى ثىىىهەٌ ئىىەسنىز ُي تەرثىىىَەنەع ۋە ٍېتىؼىىتۈرشع كەۋرشكىىىن ٍ      

 ئەتًەً تۇرۇپ ئبنن غب ەەدەو ئبالنًبٍنۇ.

 . طەس ۋە ھەر كەد ثىهەٌ تەطىز كەرطىتىغ3

طەس ۋە ھەر كەد ثىىهەٌ تەطىىز كەرطىىتىغ تەرثىَەچىُىى  ثبنىالرغىب      
ىتىؼىىىي  ثەسى ئىؼىىىالرَي ئېغىىىىشى ۋە ئەيەنىَىتىىىي ثىىىىهەٌ     ٍىىىول كەرط

ئەگىتىؼىىىُي كەرطىىىتىنۇ. ئىىۈنگىًىش ھەسر تىىي يىىۇھەيًەد ئەنەٍھىظظىىبالو  
ئىظىىالو ئۈيًىتىُىىى  ثىز ُچىىي تەرثىَەچىظىىي ثونىىۇع طىىۈپىتي ثىىىهەٌ       
طبھبثىهىز غب د ُُى  ئەھكبيهىز ُي گىبھ طىەسى ثىىهەٌ گىبھ ئەيەنىَىتىي      

ىتىىي ھەر ئىككىظىىي ثىىىهەٌ ئىىەگىتەتتي.   ثىىىهەٌ  گىىبھ طىىەسى ۋە ئەيەنىَ 
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يەَىىىن ٍ ھەن »ۋە  (1)«َبيىىىبسَي يەٌ ئوەۇغبَىىىنەم ئوەىىىۇ الر  »ئۇَىىىى : 
دېىىَىغ ئىىبرەىهىق ھەو طىىەسى  (2)«ەىهىىىغ ەبئىىىن هىز ُي ئەگىُىىىگېهىڭالر

ثىهەٌ ھەو ئەيەنىَىتي ثىهەٌ ەىهىى  كەرطىىتى  ئىەگەتكەَهىكي ثۇَىى      
 تىئىس يىظبنىنۇر.

گبھىنا َبيىبسدا ئوەۇنىىن غبٌ ئىبٍەد  دۇئىب ۋە     پەٍغەيجەر ئەنەٍھىظظبالو 
تەطىىىىىجىھهەرَي ثبنىالرغىىىىىب ئىىىىىەگىتىغ يەەظىىىىىىتي ثىىىىىىهەٌ ئىچىىىىىىنە   

 ئوەۇنىن غبَالرَىًۇ ئبۋاسنىق ئوەۇپ ثېزەتتي.

 ٍېگبٔە ئۈٌگىّىس ِۇھەِّەد ئەٌەٍھىسسبالِذۇر

ئىىىبنالھ تبئىىىبال پەٍغەيجىز ًىىىىش ھەسر تىىىي يىىىۇھەيًەد ئەنەٍھىظظىىىبالينا 
ئەكىض ئەتتىۈرشپ ثەرگەٌ ثونىۇپ     ػىەكهىُي  ەيًەل  ئىظاليُى  ئەڭ يۇك

يىىۇھەيًەد ئەنەٍھىظظىىبالو گوٍىىبكي ئىظىىاليُى  ببَالَىىنۇرۇنغبٌ ػىىەكهي  
ئىنى. ػۇ ب ئۇ تىب ەىَىبيەتكە ەەدەر يۇطىۇنًبَالر ئۈچىۈَال ئەيەص  ثەنكىي      
پۈتىىۈٌ ئىُظىىبَىَەد ئۈچىىۈٌ ٍېگىىبَە ئۈنگىىىنۇر. ئىىبنالھ تبئىىبال ەۇرئىىبٌ        

َقــْد َكــاَن َلُكــْم يف َرُســوِل اللَّــِب أُْســَوٌة َحَســَنٌة ِلَمــْن َكــاَن لَ  كەر ًىىنە يۇَىىنا  دېىىگەٌ:
َر َوذََكَر اللَّـَب َكثِـاًا ِْ ئىبنالھُي  ئىبخىزەد   —طىىهەرگە  ٍەَىي  يـَْرُجو اللََّب َواْليَـْوَم اْْلَ

رەطىۇنۇنالھ   —كۈَىُي ئۈيىن ەىهغىبٌ ۋە ئىبنالھُي كىەپ ٍىبد ئەتكەَىهەرگە     

ئىىىىىبنالھ تبئىىىىىبال ٍەَە يىىىىىۇھەيًەد   (3غ ئەنىىىىىگەتتە ٍبخؼىىىىىي ئۈنگىىىىىىنۇر

                                                 
 غطەھىھ يۇطهىى(« صحَح انج برً» ( ثۇخبرى ۋە يۇطهىى ر گاٍىتي. ھەد ظُى  1غ

 ھەد ض. -0658غطەھىھ يۇطهىى(د كي « صحَح يظهى»ھەد ض   -0393د كي 
 ( ئىًبو يۇطهىى ر گاٍىتي.2غ
 ئبٍەد. -30طۈرە ئەھشاة  -22( 3غ
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ــٍ  َعِ ــيمٍ  ئەنەٍھىظظىىباليُى  ئەخالەىُىىي يبختىىبپ:   ُل ُْ  ٍەَىىي َوِإنَّــَك َلَعلــا 

 دېگەٌ. (1غ طەٌ ھەەىقەتەٌ ئەڭ كبتتب ئەخالەقب ئىگىظەٌ

پەٍغەيجەر ئەنەٍھىظظباليُى  ئبٍبني ئبئىؼىە رەس َەنالھىۇ ئەَھىب ئۇَىى      
رەطىىىۇنۇنالھُى  ئەخالەىىىي ەۇرئىىىبٌ »ئەخالەىىىي توغز هىىىىق طىىىورانغىُىنا: 

 دېگەٌ. (2)«ئىنى

ھەەىىىقەتەٌ پەٍغەيىىجەر ئەنەٍھىظظىىبالو ەۇرئىىبٌ كەر ًُىىى  بىىبَهىق     
تەربىًىىىبَي ۋە ئۇَىىىى   ھبٍىىىبتهىقتىكي كەرشَىؼىىىي ئىىىىنى.  پەٍغەيىىىجەر   

يېُىىىىي رەثىىىىجىى ئەڭ يىىىىۇكەيًەل  »ئەنەٍھىظظىىىىبالو ئىىىىەسى توغز هىىىىىق:  
 دېگەٌ. (3)«تەرثىَەنىنى

-ػىىىەپقەتتە  ئەدەپ -ظظىىىبالو ئىجىىىبدەتتە  يېھىىىىز  پەٍغەيىىىجەر ئەنەٍھى
ئەخالەتىىب  ئىىبدانەتتە  طىىې ىَهىقتب  راطىىتچىههىقتب  چىىىناو ۋە طىىەۋرچبَهىقتب  

يەر ئەتىىىتە  ثبنىهىز غىىىب ۋە ئبٍبنهىز غىىىب  -كەيتەرنىكىىىتە  تەەگانىقتىىىب  ئىهىىىىى 
كەٍۈيچبَهىقتىىب  يۇطىىۇنًبَالرَى  غېًىُىىي ٍېَىؼىىتە  ٍوەظىىۇنالرَى  ھبنىغىىب 

ىًهەرَىىى  ثېؼىىىُي طىالػىىتب  بۈيهىىىن ٍ د ىىٍ ۋە دۇََىىبنىق  ٍېتىؼىىتە  ٍېت
 ھەيًە ئىؼتب ئەڭ يۇكەيًەل ۋە ٍېگبَە ئۈنگە ئىنى.

ئىىىۇ ئبٍىىىبنهىزى ئۈچىىىۈٌ ئەڭ ئۈنگىهىىىىس ئەر  ثىىىبنىهىزى ئۈچىىىۈٌ ئەڭ  
 ػەپقەتهىس ئبتب  يۇطۇنًبَالر ئۈچۈٌ ئەڭ يۇكەيًەل رەھجەر ئىنى.

                                                 
 ئبٍەد. -4طۈرە ەەنەو  -68( 1غ
يۇطُەدى ئىًبو ئەھًەد( َبيهىق «غ يظُن اإليبو أحًن»  ( ئىًبو ئەھًەدَى2غ

 ھەد ظي. -34645ھەد ض توپهىًىُى   
 -20895غكەَشۇل ئۇيًبل( َبيهىق ئەطىز ُى  « كُش انعًبل»( يۇتتەەىَُى  3غ

 .يھەد ظ
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 ٔەوٍەرپەٍغەِجەر ئەٌەٍھىسسبالِٕىڭ تەرثىَەسىذىٓ ئۆر

 . ثبنىالرغب راطتچىم ثونۇع0

ئبثنۇنال ئىجُي ئبيىز رەس َەنالھۇ ئەَھۇ يۇَنا  دەٍنۇ: ثىىز كىۈَي ئبَىبو    
يېُىىي ئىىەٍگە چىىبەىزدى. كىزطىىەو پەٍغەيىىجەر ئەنەٍھىظظىىبالو ئىىەٍىًىشدە      

ٌ  »ئىكەٌ. ئبَبو يب ب:  دېگ ىنى  پەٍغەيىجەر   « كەل طب ب ثىز َەرطىە ثېىز ًە
دەپ « نىڭىشغىىىىب َىىىىېًە ثەريەكچىظىىىىىش؟ ثب»ئەنەٍھىظظىىىىبالو ئبَبيىىىىن ٍ:  

ٌ »طىىور نى  ئبَىىبو:   دەپ بىىبۋاة ثەردى  ثىىۇ ۋاەىتتىىب   « خوريىىب ثېىىزەريە
ئەگەر طىىىش ثبنىڭىشغىىب ثىىىز َەرطىىىە    »پەٍغەيىىجەر ئەنەٍھىظظىىبالو ئبَبيغىىب:    

 دېنى. (1)«ثەريىظىڭىش  طىشگە ثىز ٍبنغبٌ ئېَتقبَُى  گۇَبھي ٍېش هىنۇ

َەچىُىىى  تەرثىَەطىىىي  ثىىۇ ھەد ىىض ػىىىەر ف ھەر ەبَىىنا  ثىىىىز تەرثى   
ئبطىىىتىن كىهەرگە ھەيىؼىىىە راطىىىتچىههىق ثىىىىهەٌ يۇئىىىبيىهە ەىهىؼىىىىُى   
َەەەدەر ئەھًىَەتهىس ئىكەَهىكىُىي ئىئىبد هەپ ثەرگەٌ. ئىەس ًىش ٍبنغىبٌ     

دەپ تەرثىىىىَە  « ٍبنغىىىبٌ ئېَتًىىىب الر »ئېَتىىىى  تىىىۇرۇپ ثبنىهىز ًىشغىىىب:   
 ەىهغىُىًىشَى  سادى َېًە پبٍن ظي ثونظۇٌ؟ 

ئبطىىبَهىقچە ثىىىزەر ئىؼىىتب ۋەدە ثەريەطىىهىس كېىىزەم.     ػىىۇ ب ثبنىالرغىىب 
 ئەگەر ۋەدە ثېز هگەَنە ثونظب  چوەۇو ئۇَي ئورۇَناع كېزەم.  

 . ثبنىالر ئوتتۇر ظىنا ئبدانەتهىس ثونۇع3

ثىىبنىالرَي ئوخؼىىبع كىىەرشع  ئۇالرَىىى  ئوتتۇر ظىىىنا ەبَىىناەال ثىىىز     
جُىي ثەػىىز   ئىؼتب ثونًىظۇٌ  چوەۇو ئبدانەتهىس ثونىۇع الس ىى. َۇئًىبٌ ئى   

رەس َەنالھىىىىىۇ ئەَھىىىىىۇ يۇَىىىىىنا  دېىىىىىگەٌ: ئبتىىىىىبو يېُىىىىىي پەٍغەيىىىىىجەر 

                                                 
غطۈَەَي ئەثۇ داۋۇد( َبيهىق ھبد ض « طٍُ أثٌ دا د»( ئەثۇ داۋۇدَى  1غ

 ە ر گاٍەد ەىهغبٌ ھەد ض.ثېتىن -455توو   -4توپهىًىُى  
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ٍبرەطىىۇنۇنالھ  ثىىۇ » ئەنەٍھىظظىىباليُى  ٍېُىغىىب ئېهىىى  كېهىىى   ئۇَىڭغىىب:  
دېگەَىنە  پەٍغەيىجەر ئەنەٍھىظظىبالو    « ثباليغب ثىز خىشيەتچىًُي ثېز گەتتىى

دەپ « ثبنىهىز ڭُىىىىى  ھەيًىظىىىىىگە ػىىىىۇَنا  ثەرد ڭًىىىىۇ؟»ئبتبيىىىىن ٍ: 
ئۇَىىناەتب »دېگ ىىنى  پەٍغەيىىجەر ئەنەٍھىظظىىبالو: « ٍىىب » نى  ئبتىىبو: طىىور

دېىىنى. ٍەَە ثىىىز ر ىىگاٍەتكە كىىەرە  پەٍغەيىىجەر  « ثەرگىُىڭُىىي ەىىبٍتۇر گال 
ئىىىىبنالھتىٍ ەورەىىىىۇ الر  ثىىىىبنىهىز ڭالر »ئەنەٍھىظظىىىىبالو ئىىىىۇ ئىىىىبدەيگە: 

دېىىگەٌ. ٍەَە ثىىىز ر ىىگاٍەتكە كىىەرە   « ئوتتۇر ظىىىنا ئبدانەتهىىىس  ثونىىۇ الر 
ئەً ثەػىىىز  طىىېُى  ثۇَىڭىىن ٍ »غەيىىجەر ئەنەٍھىظظىىبالو ئۇَىڭىىن ٍ: پەٍ

دېگەَىن ٍ كېىَىٍ    « ھەئە»دەپ طىور غبٌ  ثەػىىز:   « ثبػقب ثبالڭ ثىبريۇ؟ 
ئۇَىىىناەتب يېُىىىي ثۇَىڭغىىىب گىىىۇۋاھچي ەىهًىىىب  چىىىۈَكي يەٌ    »ئۇَىڭغىىىب: 

 دېگەٌ. (1)«َبھەەچىهىققب گۇۋاھ ثونًبًٍەٌ

 ً بطىهىق  ثىىز َەرطىە ثەرگەَىنە     ثبنىالرَى  ئوتتۇر ظىنا ئبدانەتهىىس ثون
ثەس ظىُي ەبٍز   ەوٍۇپ  ثەس ظىگە ثېز غ  ٍىبكي ثىز ُىي ثبػىقىهىز ُى     

دەپ « طىىش »ئبنن نا يبختبپ ەوٍۇپ  ٍەَە ثىز ُي طىەكۈع  ٍىبكي ثىز ُىي    
ٌ »چبەىز    ٍەَە ثىز ُىي   دەپ چىبەىز غ  ٍىبكي ثىىز گە  ەىبپىقىُي     « طىە

ىز ُىىي ئوەۇتىىۇپ  ٍەَە  ئېچىىى   ٍەَە ثىىىز گە ەىىبپىقىُي تىىۈرشع  ٍىىبكي ث   
ثىز ُىىي ئىىەً ئىؼىىىغب طىىېهىغ ەبتبرنىقالرَىىى  ھەيًىظىىي ئبدانەتظىىىشنىس   

ئبرا يىۇھەثجىتىگە ئېغىىز دەر جىىنە طىەنجىٌ تەطىىز      -ثونۇپ  ثبنىالرَى  ئەس
كەرطىىەتكەَن ٍ ثبػىىقب  ثىىبنىالر ئوتتۇر ظىىىنا ئەچًەَهىىىس  ەىىىشغىُىغ ۋە   

ئبَىظىىىغب ثونغىىبٌ -ئبتىىبئىىبداۋەتكە طىىەۋەة ثونىىىنۇ. َەتىجىىىنە  ثبنىالرَىىى  
 ئىؼەَچىظىُي طۇطالػتۇرۇپ  ئۇالرَي ئىظَبَكبرنىققب ئۈَنەپ ەوٍىنۇ.

                                                 
غطەھىھ يۇطهىى( َبيهىق ھەد ض توپهىًىُى  « صحَح يظهى»( ئىًبو يۇطهىًُى  1غ

 ھەد ظي. -0633
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ئبَىالر ثبنىهىزى ئوتتۇر ظىىنا ئبدانەتهىىس ثونًىغىبَهىقىُي تۈرنىۈم     -ئبتب
طەۋەثهەرگە ئبرتىى  ئىەسنىز ُي ئبەالػىقب تىز ؼىؼىي يىۇيكىٍ. يەطىىهەٌ:       

ىىىنى  ثىىۇ ئەدەپظىىىش    ئىىۇ ئەدەپهىىىس  طىىەس ئب الٍىىن غبٌ  ئىتبئەتچىىبٌ ئ    
ئىظىىَبَكبر ئىىىنى  ٍىىبكي ئىىۇ ئەەىههىىىس  ثىىۇ ئەەىهظىىىش ئىىىنى  دېگەَىىگە     

ئبَىُىىى  ئبدانەتظىىىشنىكىُي -ئوخؼىىبع. ثىىۇ طىىەۋەثهەرَى  ھېچجىىىزى ئبتىىب 
 ئبەهىَبنًبٍنۇ.  

ئىىبَىالر تەثەطظىىۇو ەىهىىىغ  ەۇچىىبەالپ ثبغز غىىب ثېظىىىغ   -ھەتتىىب ئبتىىب
تىبرنىق ئىؼىالرد ًۇ   پېؼبَىظىگە طىەٍۈپ ەوٍىۇع  ٍبخؼىي طىەس ەىهىىغ ەب     
 ثبنىهىزى ئوتتۇر ظىنا ئبدانەتهىس ثونۇػقب ثۇٍزۇنغبٌ.  

ئەَەص ئىجُىىي يبنىىىس رەس َەنالھىىۇ ئەَھىىۇ يۇَىىنا  دەٍىىنۇ: ثىىىز ئىىبدەو    
پەٍغەيىىىجەر ئەنەٍھىظظىىىباليُى  ٍېُىىىىنا ئونتىىىۇراتتي  ػىىىۇ ئەطىىىُبدا ئىىىۇ     
ئبدەيُى  ٍېُىغب  ئىوغهي كەنىنى   ئىۇ ئىبدەو ثبنىُىى  پېؼبَىظىىگە ثىزَىي        

ەٍۈپ ەوٍۇپ ٍېُىنا ئونتۇرغۇسدى. ئبرەىن ُال ئۇَىى  ەىىشى كەنىنى  ثىۇ     ط
چبغىىنا ئىىۇ ئىىبدەو ەىش ُىىي  طىىەًٍەٍال ٍېُىىىنا ئونتۇرغىىۇسدى  پەٍغەيىىجەر        

طىەٌ ئۇالرَىى  ئوتتۇر ظىىنا ئىبد ههىق     »ئەنەٍھىظظبالو ھېهىقي ئىبدەيگە:  
 «.دېنى« ەىهًىن   

ئەيەص  ثەنكىىي ئىىبَىالر ٍۇەىز قىىىنەم ئىىبدد ٌ يۇئىىبيىهىهەرد ال    -ئبتىىب
يىىۇھەثجەد ەبتىىبرنىق ئىچكىىي ئەيەنهىز ىىن ًۇ ئبدانەتهىىىس    -دۇئىىب  طىىەٍگۈ 

ثونۇػىىي  ھەيًىظىىىُي تەڭ طەٍۈػىىي ۋە ھەيًىظىىىُى  ھەەقىىىنە ٍبخؼىىي   
دۇئبالرَي ەىهىؼي الس ى. ثۇالرَي ثبنىالر كەريىظىًۇ  ئىبنالھ تبئىبال ئەنىگەتتە    

 كەرشپ تۇر نۇ  ئەيەطًۇ؟ 

 بَهىقُي كەرطىتىغ. يېھز جبَهىقىُي ۋە كەٍۈيچ2
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ئبثنۇنال ئىجُي ثۇرەٍنە رەس َەنالھۇ ئەَھىۇ يۇَىنا  دېىگەٌ: پەٍغەيىجەر     
ئەنەٍھىظظبالو خۇتجە ئوەۇۋاتىبتتي. توطىبتتىٍ َەۋر هىىزى ھەطىەٌ ثىىهەٌ      
ھۈطەٍىُهەرَى  كېهىگاتقبَهىقىُي كەرشپ ەېهىى   يىۇَجەرد ٍ چۈػىتي ۋە    

ھ ثىىبنىهىز ڭالر ۋە ئىىبنال»ئىىۇالرَي ئېهىىى  ٍېُىغىىب ئونتۇرغىىۇسدى  ئبَىىن ٍ:   
يىىبنهىز ڭالر ثىىىز تۈرنىىۈم طىىىُبەتۇر  دەپ راطىىت ئېَتقىىبٌ. يەٌ ثىىۇ ئىككىىي 

 ُى  كېهىگاتقىىبَهىقىُي كىىەرشپ تۇرانًىىبً ەبنىىن ى ۋە ئبخىز ىىنا     َبرەطىىىن
 دېنى. (1)«خۇتجىُىًۇ ئۈسشپ ەوٍنۇو

دېىىىىًەم  پەٍغەيىىىىجەر ئەنەٍھىظظىىىىباليُي طىىىىەسنەۋاتقبٌ خىىىىۇتجىُي     
برغىىبٌ َەرطىىە  ۋاٍىغىىب ٍەتىىكەٌ ھەەىقىىىٌ    توختىتىىى  ەوٍۇػىىقب ئېهىىى  ث  

 ػەپقەتُى  ثىز ئەرَىكىنۇر.-يېھىز

ػىىەپقەتهىس ثونىىۇع تەنەپ ەىهىُىىىنۇ. -ثبنىالرغىىب ئەَە ػىىۇَنا  يېھىىىز
ػۇَنا  ەىهغبَىن ال تەرثىىَەدە غەنىىجە ەىهغىهىي ثونىىنۇ. چىۈَكي ثبنىالرغىب        
تەرثىىىىَەَىال ئەيەص  ثەنكىىىي ھېچجىىىىز پىكىزَىىىي س رالپ تېڭىىىى  ەوثىىىۇل 

ػىەپقىتىُي ۋە طەٍگۈطىىُي   -نۇرغىهي ثونًبٍنۇ. ثۇ ئىىغ پەەەد يېھىىز  ەىه
ئۇالرغىىب ئىشھىىبر ەىهىىىغ ئىىبرەىهىق  ئىىەس ُي ئۇالرغىىب طىىەٍنشرشع ۋە ەوثىىۇل 

 ەىهنۇرۇع ثىهەَال ثونىنۇ.  

يۇئەنهىًًىىۇ ثبنىالرغىىب طەٍگۈطىىىُي ئىشھىىبر ەىهىىى   ئىىۇالرَي ەبٍىىىم       
غىىىب تەرثىَەطىىىىُي ەىهغبَىىىن ال ئىىىۇالرَي طىىىەس گە كىزگۈسەنەٍىىىنۇ ۋە ئۇالر 

 طىڭنشرەنەٍنۇ.

 . ثبنىالرَى  تەنەپهىز ُي ئورۇَناع4

                                                 
غطۈَەَي ثەٍھەەي( َبيهىق ھەد ض توپهىًىُى  « طٍُ انجَھقٌ»( ئىًبو ثەٍھەەي 1غ
 ثېتىنە ر گاٍەد ەىهغبٌ ھەد ض.-308توو   -2
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ثىىىز كىىۈَي »ئەَەص ئىجُىي يبنىىىس رەس َەنالھىۇ ئەَھىىۇ يۇَىىنا  دەٍىنۇ:    
پەٍغەيجەر ئەنەٍھىظظبالو طەبن نە ئىنى  َەۋر ظىي ھەطىەٌ رەس َەنالھىۇ    
ئەَھىىۇ كېهىىى   ئۇَىىى  ئۈطىىتىگە يىُىگانىىنى. ثىىۇ طىىەۋەثهىس پەٍغەيىىجەر    

ظىىبالو طىىەبن ُي َبھىىبٍىتي ئىىۇسۇٌ ەىهىىنى. َبيىىبسد ٍ كېىىَىٍ     ئەنەٍھىظ
ثىزطىىي ئۇَىڭىىن ٍ:  ٍبرەطىىۇنۇنالھ  طىىەبن ُي ثەم ئىىۇسۇٌ ەىهىىن ال  دەپ  

ثىبالو ئۈطىتۈيگە يىُىگانغبَىىنى     »طور گ نى. پەٍغەيجەر ئەنەٍھىظظىبالو :  
 دېنى.(1)«ئۇَي چۈػۈػكە ئبنن زاتقۇو كەنًىنى

ئىىىبدد ٌ يېھز جبَهىقُىىىى   ثبنىالرغىىىب كەرطىىىىتىهگەٌ  يۇػىىىۇَچىهىس   
 ثبنىالرَى  ەەنجىن كي يەَىظي ۋە تەطىزى ئىُتبٍىٍ چوڭ ثونىنۇ.  

ئبَىظىىىىن ٍ ٍىىىبكي يۇئەنهىًىىىن ٍ ثۇَچىهىىىىس كەٍۈيچىىىبَهىقُي  -بتىى ئب
دە  -كەرگەٌ ثبال ئىۇالرَي رەَجىتىى  ەوٍۇػىقب ەەتئىىٌ چىىناپ تۇرانًبٍىنۇ      

 ۇَي ەىهىنۇ.ئۇالرَى  تەرثىَەطىُي ەوثۇل ەىهىنۇ ۋە َېًىگە ثۇٍز ظب ػ

 . ثبنىالر ثىهەٌ ئوٍۇٌ ئوٍُبع5

بىىىبثىز رەس َەنالھىىىۇ ئەَھىىىۇ يۇَىىىنا  دەٍىىىنۇ: ثىىىىز كىىىۈَي پەٍغەيىىىجەر  
ئەنەٍھىظظىىباليُى  ئىىەٍىگە كىز گ ىىن ى. پەٍغەيىىجەر ئەنەٍھىظظىىبالو تىىەد    
پۇتهىىىۇ  ثونىىىۇپ يېڭىگېتىئتىىىۇ  َەۋر هىىىىزى ھەطىىىەٌ ثىىىىهەٌ ھۈطىىىەٍىٍ 

يىجەر ئەنەٍھىظظىبالو ئۇالرغىب:    ئىككىظي ئۇَى  ئۈطىتىگە چېقىگاپتىۇ. پەٍغە  
طىهەرَى  تەگە الر َېًىىنېگەٌ ٍبخؼىي ۋە طىىهەر َېًىىنېگەٌ ٍبخؼىي      »

 دەٍتتي. (2)«يىُگۈچىهەر

                                                 
 -2438( َبيهىق ھەد ض توپهىًىُى  غيۇطُەد« انًظُن»َى ( ئەثۇ ٍەئال1غ

 ھەد ظي.
 -53ثبة   -2غيۇئجەيۇل كەثىَز( َبيهىق ئەطىز ُى  « انًعجى انكجَز»( تەثەراَىٌ 2غ

 ثېتىنە ر گاٍەد ەىهغبٌ ھەد ض.



 ئىىىىٕچي ثبة: ئەڭ ئۈٔۈٍِۈن تەرثىَە ئۇسۇٌٍىرى 133

 

ەېُىىىىي ئىىىىوٍالپ كىىىىەرەٍهي  دۆنەتُىىىىى  رەئىظىىىىي  يۇطىىىىۇنًبَالرَى  
ەويبَىىىىناَي  ببيبئەتُىىىىىى  ئىًىىىىىبيي ثونغىىىىىبٌ ھەسر تىىىىىي يىىىىىۇھەيًەد  

ويبَىىناَهىق ەىهىىى  ئبنىىن ُقي   ئەنەٍھىظظىىبالو ثىىىز تەرەپىىتىٍ غبساتالرغىىب ە  
طەپكە چىقظىب  ٍەَە ثىىز تەرەپىتىٍ دۆنەتُىى  ئىؼىهىزى  يۇطىۇنًبَالرَى        
يۈػىىىىىىىكۈالتهىزى ثىىىىىىىىهەٌ يەػىىىىىىىغۇل ثونۇۋاتقىىىىىىىبٌ تۇرۇەهىىىىىىىۇ      
ئبئىهىظىىىىن كىهەرگە ئىىىەً ئىؼىىىهىز نا ٍىىىبردەو ەىهىىىىغ ثىىىىهەٌ ثىىىىزگە    

َىى   ثبنىهىز ُى  كە هىُي ػبد ەىهىؼُىًۇ ئۇَتۇپ ەبنًىبٍتتي. ئەيىنى ثىش  
ثىىىىبنىهىز ًىشَي ػىىىىۇَنا  ػىىىىبد ەىهًبطىىىىهىققب ۋە ئۇالرَىىىىى  ئەەهىىىىىگە    

 ئۇٍغۇَهىؼى   ئۇالرَي ئوٍُبتًبطهىققب ٍەَە َېًە ئەسر ًىش ثبر؟

-دېىىگەٌ  ثىىۇٍزۇ  « ەىهًىىب»ۋە « ەىىىم»ئىىبَىالر ثىىبنىالرَي  -ثەسى ئبتىىب
چەكهىًىهەر ثىهەَال تەرثىَەنەپ كەتكىهي ثونىىنۇ  دەپ بەٍهۈٍىنۇ. ثىبنىالر     

ثىىىهەٌ  ٍىىبكي تبٍىب  ثىىىهەٌ ثبػىىقۇرغىهي ثونىىن غبٌ ەىىوً  ٍىىبكي   ثىۇٍزۇ   
يىۇھەثجەد ثىىهەٌ تەنەپهىز ُىي    -كبال ئەيەص. ثەنكي ثبنىالر پەەەد طەٍگۈ

 ئورۇَناع  ئبرەىهىق كە هىُي خوع ەىهىغ ثىهەٌ ثبػقۇرۇنىنۇ.

 . ثبنىالرَى  كە هىُي ئبطزاع6

بيبسغىىب يەٌ ھەيىؼىىە َ»پەٍغەيىىجەر ئەنەٍھىظظىىبالو يۇَىىنا  دېىىگەٌ:    
ئۇسۇَزا  طۈرە ئوەۇػُي يەەظەد ەىهى  َبيبسَي ثبػىالًٍەٌ. َىبۋادا ثىىزەر    
ثبنىُىىى  ٍىغىظىىىُي ئىىب الپ ەبنظىىبو  ثبنىُىىى  ٍىغىظىىىن ٍ ئبَىظىىىُى       
ەبَچىهىىىىس ثىئىىىبراو ثونۇۋاتقىىىبَهىقىُي ئىىىوٍالپ  َبيىىىبسَي تېىىىشرەم ئوەىىىۇپ 

غىب ثونغىبٌ   ثبنى-يبَب ثۇ پەٍغەيىجەر ئەنەٍھىظظىباليُى  ئبَىب    (1)«تۈگىتىًەٌ.
 چەكظىش كەٍۈيچبَهىقىُى  ثىز  ئىئبد ظىنۇر.

                                                 
غطەھىھۇل ثۇخبرى( َبيهىق ھەد ض « صحَح انج برً»( ئىًبو ثۇخبر ُى  1غ

 ھەد ظي. -751توپهىًىُى  
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 . ثبنىالرغب طبالو ەىهىغ ۋە تەثەطظۇو ثىهەٌ كەرشػۈع7

پەٍغەيىىىجەر ئەنەٍھىظظىىىبالو ثىىىبنىالرَي كەرگىُىىىىنە  ئۇالرغىىىب خىىىۇددى 
چو الرغب طبالو ەىهغبَىنەم طىبالو ەىالتتىي ۋە تەثەطظىۇو ثىىهەٌ ئىۇالرد ٍ       

يۇَىنا  دەپ ر ىگاٍەد ەىهغىبٌ: ئەَەص     ئەھگال طوراٍتتي. ئىًىبو ثۇخىبرى  
ئىجُي يبنىس رەس َەنالھۇ ئەَھىۇ ٍونىنا ەبَىناەال ثىىز ثىبنىُي كەرطىە ئىبۋۋال        

پەٍغەيىىجەر ئەنەٍھىظظىىبالو ػىىۇَنا    »ئۇَىڭغىىب طىىبالو ەىالتتىىي  ئبَىىن ٍ:   
 دەٍتتي. (1)«ەىالتتي

 . كىچىكهەرَي ئبطزاع8

ۇكي  كىؼىىهەر  ئەثۇ ھىۇرەٍزە رەس َەنالھىۇ ئەَھىۇد ٍ ر ىگاٍەد ەىهىُىىن     
ھەر ٍىهىىىىىي يېىىىىىگ هىزى دەطىىىىىهەپ چىققبَىىىىىنا  ئىىىىىۇَي پەٍغەيىىىىىجەر      
ئەنەٍھىظظىىباليُى  ٍېُىغىىب ئېهىىى  كېهىىى   ئۇَىىى  دۇئبطىىىُي ئىىبالتتي.     

ئىىي ئىىبنالھ   »پەٍغەيىىجەر ئەنەٍھىظظىىبالو يېىىگ ُي ەونىغىىب ئېهىىى  تىىۇرۇپ:    
هىز ًىىىشدە ثەر ىىكەد ئبتىىب   َثىىىشگە يېىىگ هىز ًىشدە  ػىىەھىز ًىشدە   كەيچە  

ٍ. ئىىىي ئىىىبنالھ  ئىجىىىزاھىى طىىىېُى  ثەَىىىنەڭ ۋە پەٍغەيجىز ىىى       ەىهغىىىى
ثونغىُىىىنەم  يەًَىىۇ طىىېُى  ثەَىىنەڭ ۋە پەٍغەيجىىىز ڭًەٌ. ئىىۇ يەكىىكە       

دەٍتتىي.  « ئۈچۈٌ دۇئىب ەىهغبَىنەم  يەٌ يەد ىُە ئۈچىۈٌ دۇئىب ەىهىىًەٌ.      
ئبَن ٍ ثىۇ يېىگ ُي ئبئىهىُىى  ئەڭ كىچىىس ثبنىظىىُي چبەىز ى  ئۇَىڭغىب        

 (2)ثېزەتتي.

                                                 
 -5892َبيهىق ھەد ض توپهىًىُى  « صحَح انج برً»( ئىًبو ثۇخبر ُى  1غ

 ھەد ظي.
غطەھىھ يۇطهىى( َبيهىق ھەد ض توپهىًىُى  « صحَح يظهى»( ئىًبو يۇطهىًُى  2غ

 ھەد ظي. -0272
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ئەنەٍھىظظبالو ثۇ ھەد ظىتە ثىىشگە كىچىكهەرَىي ئبطزاػىُي     پەٍغەيجەر 
ۋە كىچىكهەرگە چو الرغب ثېز ؼتىٍ ثۇرۇٌ ثېز ؼىُي ئىەگەتكەٌ. چىۈَكي    
چىىىو الر طىىىەۋر ەىالالٍىىىنۇ. ئەيًىىىب كىچىىىىس ثىىىبنىالر تىىىوال ۋاەىتتىىىب طىىىەۋر 
ەىالنًبٍىىنۇ. ثونۇپًىىۇ  يېش هىىىس ٍېًەكهىكهەرَىىي ۋە نەسسەتهىىىس يېىىگ هەرَي  

ثبنىالرَىىىى  َەپظىىىي تبەىهىىىناپ ەبنىىىىنۇ. ػىىىۇ ب     كەرگەَىىىنە  كىچىىىىس  
 ثېز ن غبَُي ئبۋۋال ئۇالرغب ثەريەطهىس ئۇالرَي ەىَُبپ ەوٍغبَهىقتۇر.  

ثىىۇ ثىىبنىالر ئوتتۇر ظىىىنا ئبدانەتظىىىشنىس ەىهغىىبَهىق ھېظىىبثالًَبٍنۇ.      
چىىىۈَكي چو الريىىىۇ كىچىىىىس ثونىىىۇپ ثبەقىىىبٌ. ئۇالريىىىۇ كىچىكهەرَىىىى    

ەبنًبٍىنۇ. َىبۋادا چىو الر رەَجىى      طەۋرطىشنىكىُي چۈػىُىنۇ ۋە رەَجىى   
 ەبنظب  ئۇالرغب چىزاٍهىق چۈػەَنشرشپ ەوٍۇع كېزەم.

 . ھەيًە ئبدەيُى  ھەەقىُي ئبدا ەىهىغ9

طەھم ئىجُي طىەئىنى رەس َەنالھىۇ ئەَھىۇ يۇَىنا  دەٍىنۇ: ثىىز كىۈَي        
پەٍغەيجەر ئەنەٍھىظظبالو ثىىز طىورۇَنا ئونتىۇراتتي. ئۇَىى  ئىوڭ تەر ئىىنە       

تەر ئىىىنە چىىو الر ثىىبر ئىىىنى. ػىىۇ پەٍتىىتە پەٍغەيىىجەر      ثىىىز ثىىبال  طىىول   
ئەنەٍھىظظىىىباليغب  ئۇطظىىىۇسنۇ  كەنتۈرشنىگ ىىىنى  ئۇَىڭىىىن ٍ ئىچتىىىي.     

ثىۇَي ئىبۋۋال چو الرغىب ثېز ؼىىًگە     »ئبَن ٍ ئىوڭ تەر ئىىن كي ثبنىىن ٍ:    
ٍىىىب   يەٌ ھەەقىًُىىىي »دەپ طىىىور گ نى. ثىىىبال: « ئىجىىىبسەد ثېزەيظىىىەٌ؟

  ٌ ى. ػىىۇَى  ثىىىهەٌ پەٍغەيىىجەر   دېىىن« ھىىېچكىًگە ئەتۈَىىۈپ ثەريەٍىىًە
 (1)ئەنەٍھىظظبالو ەونىن كىُي ثبنىغب ثەردى.

ثىىۇ ثىىبال پەۋەۇنئىىبددە ئەەىههىىىس ۋە سېىىزەم ثىىىز ثىىبال ثونىىۇپ  ئىىۇ ئىظىىالو  
ثېىىز غ  ھەتتىىب ئىىەٍگە  ٍىىبكي   -ئىچىىىغ  ئىىېهىغ -ئەخالەىُىىى  ٍېىىَىغ 

                                                 
غطۈَەَي ثەٍھەەي( َبيهىق ھەد ض توپهىًىُى  « طٍُ انجَھقٌ»( ئىًبو ثەٍھەەي 1غ
 ثېتىنە ر گاٍەد ەىهغبٌ ھەد ض. -386توو   -7
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يەطىىىجىنكە كىىىىز غ ەبتىىىبرنىق بىًىىىي ئىؼىىىالردا ئو ىىىن ٍ ثبػىىىالع      
ثىهەتتىىي. ػىىۇ ب ئىىۇ پەٍغەيىىجەر ئەنەٍھىظظىىباليُى    پىز ُظىىىئىُي ئوثىىناٌ

ئىىوڭ تەر ئىىىنە ئونتۇرۇۋانغىىبٌ. ئىىۇ پەٍغەيىىجەر ئەنەٍھىظظىىبالين ٍ كېَىىىُال 
ئىچىؼىىتىٍ ئىجىىبرەد ثىىۇ چىىوڭ ػىىەرەپُي ەبَىىناەًۇ ثبػىىقىالرغب ئەتۈَىىۈپ     

 ثەرطۇٌ؟ 

پەٍغەيىىىجەر ئەنەٍھىظظىىىبالو ثبنىُىىىى  ئىىىبۋۋال ئىچىؼىىىتىٍ ئىجىىىبرەد     
بَهىقتىٍ  ئۇَىڭىىن ٍ ئىجىىبسەد طىىور غبٌ. ئەيًىىب  ھەەقىُىىي ئېتىىىزاپ ەىهغىى

ثىىبال ەوثىىۇل ەىهًىغبَىىن ٍ كېىىَىٍ  ئىىۇَي س رنىًىغىىبٌ ۋە ئۇَىڭغىىب ئىىبۋۋال   
 ثەرگەٌ.

پەٍغەيىىىىجەر ئەنەٍھىظظىىىىبالو ثىىىىۇ ئىىىىبدد ٌ ثىىىىىز يەطىىىىىهە ئىىىىبرەىهىق 
-چىىوڭ—يۇطىىۇنًبَالرغب ئبدانەتهىىىس ثونۇػىىُي ۋە ھەر كىًُىىى  ھەەقىُىىي  

 ٍ ىقىُىي ئىەگەتكەٌ. چىۈَكي ئىبدانەد     ثېىز غ الس ًه  —كىچىس دېًەطىتى
 ھبيبٌ ئبدانەتتۇر. ئۇ چوڭ  ٍبكي كىچىكنېًەٍنۇ.

 . خبتبنىقُي طىهىقهىق ثىهەٌ تۈس تىغ  01

ئەثىىۇ ثەكىىزە رەس َەنالھىىۇ ئەَھىىۇ يۇَىىنا  دەٍىىنۇ: ثىىىز كىىۈَي پەٍغەيىىجەر 
ئەنەٍھىظظىىىىىبالو َبيىىىىىبسدا رۇكىىىىىۇدا ئىىىىىىنى. يەٌ كېهىىىىىى   طىىىىىەپكە     

ى رۇكىۇ ەىهىن ى. ئبَىن ٍ َبيىبس تۈگىگەَىن ٍ      ەېتىهًبطتىُال  ئبرەىىنا ئىبٍز   
كېَىٍ  پەٍغەيجەر ئەنەٍھىظظباليغب ثۇ ئەھگانُي ثبٍىبٌ ەىهىى  ثېز گ ىن ى.    

ئىىبنالھ طىىېُى  تىز ؼىىچبَهىقىڭُي تې ىًىىۇ س َىىبدە ەىهظىىۇٌ      »ئىىۇ يب ىىب:  
 دېنى. (1)«ثۇَىڭن ٍ كېَىٍ يۇَنا  ەىهًب

                                                 
غطەھىھۇل ثۇخبرى( َبيهىق ھەد ض « صحَح انج برً»ئىًبو ثۇخبر ُى  ( 1غ

 ھەد ظي. -751توپهىًىُى  
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بيىىبسَي ئەطىىهىنە  ثىىۇ طىىبھبثە ئبنىىن ُقي طىىەپكە ثېز ىى   ئبَىىن ٍ  َ      
ثبػهىؼىىي الس ىىىى ئىىىنى. ئەيًىىىب ئىىۇ رۇكۇغىىىب ئۈنگىىۈرەنًەً ەېهىؼىىىىن ٍ     
ئەَظىزەپ  تۇرغبٌ ٍېز ىن ال پەٍغەيىجەر ئەنەٍھىظظىباليغب ئىقتىىنا ەىهغىبٌ.      
ػىىۇ ب پەٍغەيىىجەر ئەنەٍھىظظىىبالو ئۇَىڭغىىب ٍبخؼىىي دۇئىىب ەىهىگەتكەَىىن ٍ    
كېَىٍ  ئىۇَي ثۇَىڭىن ٍ كېىَىٍ ئبنىنى طىەپتە ئىورۇٌ ثونغىبٌ ھىبنەتتە          

 ئبرەىنا ٍبنغۇس تۇريبطهىققب ثۇٍزۇغبٌ.

ثىىۇ ئورۇَىىنا پەٍغەيىىجەر ئەنەٍھىظظىىبالو  تەرثىَەَىىى  ئەڭ ئۈَۈيهىىۈم     
ئۇطۇنىُي ئەگەتكەٌ ثونۇپ  ئۇ ثونظىًۇ  ئبنىنى ثىىهەٌ خبتبالػىقۇچىُى     
ئبرتۇەچىهىقهىز ُي طىەسنەپ  ئۇَىڭغىب ٍبخؼىىهىق تىىهەپ  ئبَىن ٍ ئۇَىى        

ظىاليُى  تەرثىىَە يبۋسۇطىىن كي ثىۇ     خبتبنىقىُي كەرطىىتى  ەوٍۇػىتۇر. ئى  
 كىچىس ھەيًىگە ەبر تىهغبَنۇر.  -پىز ُظىئي چوڭ

ػىىۇ ب ثىىبنىالر خبتبالػىىقبَنا  ئۇالرَىىى  خبتىىبنىقىُىال تىهغىىب ئبنًبطىىتىٍ   
ئىىبۋۋال ئۇالرَىىى  ئىىبرتۇەچىهىقهىز ُي طىىەسنەپ  ئىىۇالرَي  خىىۇع ەىهىىى     

ېىز غ الس ىى.   ثونۇپ  ئبَن ٍ ئۇالرَى  خبتبنىقىغىب چىىزاٍهىقچە تىۈس تىغ ث   
ثىىۇ پىز ُظىىى  ثىىبنىالر ئۈچىىۈَال ئەيەص  ثەنكىىي ٍېُىڭىىىشدا ئىؼىىهەٍن غبٌ   
كىىىىبد ز  ئىؼىىىىچي  ػىىىىبگىزد ۋە  ھەيزاھىڭىىىىىش ئۈچۈًَىىىىۇ ٍبراٍىىىىن غبٌ    

 پىز ُظىئتۇر.

چىىىۈَكي طىىىىش ثىىىىزەر كىؼىىىىُى  خبتبنىقىغىىىب تىىىۈس تىغ ثەريەكچىىىي    
بپ ثىىونغىُىڭىشدا  ئىىبۋۋال ئۇَىىى  ئىىبرتۇەچىهىقهىز ُي طىىەسنەپ ئىىۇَي يبختىى 

ەوٍىىۇپ  ئبَىىن ٍ ئۇَىىى  خبتبنىقىغىىب تىىۈس تىغ ثەرطىىىڭىش  ئىىۇ طىىىشَى       
-ئبدانىتىڭىشَي ۋە ئۇَىڭغىب ھەەظىىشنىق ەىهًىغىبَهىقىڭىشَي ھىېض ەىهىىنۇ     

دە  َەطىىىھىتىڭىشَي  ئبطىىبَال ەوثىىۇل ەىهىىىنۇ. چىىۈَكي ثىىۇ ئۇطىىۇننا طىىىش     
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ئۇَى  ھەەقىُىي ثەرگەٌ ئىكەَظىىش  ئۇيىۇ طىىشَى  ھەەقىڭىشَىي ثېىز غ       
 كەَهىكىُي ثىهىنۇ.الس ى ئى

ئەپظۇطكي  ثىشَى  ئۇٍغۇر بەيئىَىتىًىىشدە  ثۇَىنا  ئېظىىم ئەخىال      
ئويۇيالػىىًىغبٌ. ئىىبئىهىهەرد ًۇ ٍىهتىىىش تبرتىىى  ثوالنًىغىىبٌ. ثىىىشدە ثىىبال     
ثىىىىىزەر خبتىىىىبنىقُي طىىىىبد ز ەىهىىىىى  ەوٍغىىىىبٌ ھبيىىىىبٌ ئۇَىىىىى  ثىىىىبرنىق 

ز ُي خبتىىبنىقهىز ُي  ٍېتەرطىىىشنىكهىز ُي  ھەتتىىب ئەتًۈػىىتىكي گۇَىىبھهى    
ثىىزنەپ ٍىۈس گە طىېهى  كېتىًىىش  گوٍىب ئىۇ ثىىز ەېتىًًىۇ تىوغزا ئىىغ           -ثىز

ەىهىىى  ثبەًىغبَىىنەم يۇئىىبيىهە ەىهىًىىىش. َەتىجىىىنە   ثبنىُىىى  خبتىىبنىقىُي  
تىىىۈس تىغ ئىظىىىتىكي ئەيەص  ثەنكىىىي ئۇَىىىى  ئىظىىىَبَكبرنىقي ئېؼىىىى     

 كېتىنۇ.

 جبِبئەت سېپىٕىڭ ئبرلىسىذا ٍبٌغۇز تۇرۇش ِەسىٍىسي

ەد طىېئىُى  ئبرەىظىىنا ٍىبنغۇس تىۇرۇپ ئىًبيغىب ئىقتىىنا       ئەينى ببيىبئ 
 ەىهغبٌ كىؼىُى  َبيىش غب كەنظەم  ئۇَى  ثبٍبَي تەۋەَن كىچە:

ػىىبفىئىٌ يەسھىىىئىگە كىىەرە  ببيىىىبئەد طىىېئىن ٍ ئىىورۇٌ تبپبنًىىىبً      
طەپُى  ئبرەىظىنا ئىەسى ٍىبنغۇس ەبنغىبٌ ئىبدەو ئبنىن ُقي طىەپتىكىهەرد ٍ       

    ثىههە تۇرۇػي الس ى.  ثىز ُي كەٍُىگە تبرتى  ئەكېهى

ھەَەفىٌ يەسھىىئىگە كىەرە  طىەپُى  ئبرەىظىىنا ئىەسى ٍىبنغۇس ەبنغىبٌ        
كىؼىىي ئبنن ىىن ٍ ثىز ُىىي تبرتىىى  كەنًەٍىىنۇ  طىىەپكە كىىىز غ ئۈچىىۈٌ      
َبيىىىبسدا تىىىۇرۇپ  ثىىىىز طىىىەپ يىقىىىنارى يب ظىىىىًۇ َىىىبيىشى ثۇسۇنًبٍىىىنۇ.   

 ئۇَىڭن ٍ كەپ يب ظب َبيىشى ثۇسۇنىنۇ.
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ببيىىىبئەد طىىىېئىن ٍ ئىىىورۇٌ تبپبنًىىىبً   يىىىبنىكي يەسھىىىىئىگە كىىىەرە 
طىىەپُى  ئبرەىظىىىنا ئىىەسى ٍىىبنغۇس ەبنغىىبٌ ئىىبدەو  تۇرغىىبٌ ٍېز ىىنە َبيىىبس      

 ئوەۇٍنۇ  ئبنن ُقي طەپتىكىهەرد ٍ ثىز ُي تبرتى  ئەكەنًەٍنۇ.

ھەَجەنىٌ يەسھىئىگە كەرە  طىەپُى  ئبرەىظىىنا ئىەسى ٍىبنغۇس تۇرغىبٌ      
 .  (1غع الس ى كېهىنۇئبدەيُى  َبيىشى ثۇسۇنىنۇ  ئۇَي ەبٍتب ئوەۇ

 ثبٌىٕىڭ  ھبٍبتىذىىي ئۈٌگىٍەر

 ئبَب ۋە يۇئەنهىى-. ئبتب0

ثبنىالرغب ئۈنگە ثونۇع  ئبرەىهىق تەرثىَەنەع ئۇطىۇني ثىبرنىق تەرثىىَە    
ئۇطىىىۇنهىز ُى  ئىچىىىىنە تەطىىىىز ۋە ئۈَىىىۈو بەھەتىىىتىٍ ئەڭ غەنىجىهىىىىس  

 ئۇطۇل ئىكەَهىكىُي تەرثىَە يۇتەخەطظىظهىزى تەكىتهىًەكتە.

ئبَىظىىىن ٍ ۋە تەرثىَەچىظىىىن ٍ ٍبخؼىىىهىقُى  ٍىىونهىز ُي  -ئبتىىب ثىىبال
ئەگىُىىىىنۇ ۋە ئىظىىىالو ئەخالەىىىي ثىىىىهەٌ ئەخالەهىُىىىىنۇ. ػىىىۇ ب ثىىىبال       

ئبَىب ۋە تەرثىَەچىىي ئۈچىۈٌ ئىىەسنىز ُي   -تەرثىىَەنەع ھەر ەبَىىنا  ثىىز ئبتىىب  
ئىظىىالھ ەىهىىىگېهىغ  ئەخالەىُىىي توغز هىىىگېهىغ پۇرطىىىتي ثونىىۇپ  ثىىۇ      

ئىظىىاليىٌ تەرثىىىَەنەع ئىؼىىىنا غەنىىىجە ەىهىؼىىىُى   ئۇالرَىىى  ثىىبنىالرَي 
 يۇەەدد ًىظىنۇر.

ئبَىظىىىىُى  ٍبنغىىىبٌ ئېَتىگاتقىىىبَهىقىُي كىىىەرشپ چىىىوڭ ثونغىىىبٌ -ئبتىىىب
ئبَىظىىىن ٍ -ثبنىُىىى  راطىىتچىههىقُي ئەگىُىؼىىي يىىۇيكىٍ ئەيەص. ئبتىىب   

ئبھبَەتهەرَي ۋە ئەدەپظىىش طىەسنەرَي ئىب الپ چىوڭ ثونغىبٌ ثبنىُىى        -تىم
ئبَىظىىىن ٍ -ىؼىىقب ئبدەتهىُىؼىىي يىىۇيكىٍ ئەيەص. ئبتىىبچىزاٍهىىىق طىىەس ەىه

                                                 
 351   -349توو  - 3غفىقھۇل ئىظاليي ۋە ئەد ههەتۇھۇ( «  أدنتە اإلطاليٌ انفقە( »1غ
 ثەتهەر. -
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ەوپىىىىبنهىقُي ۋە ػەپقەتظىىىىىشنىكُي كىىىىەرشپ چىىىىوڭ ثونغىىىىبٌ ثبنىُىىىىى      
 ػەپقەتُي ئەگىُىؼي يۇيكىٍ ئەيەص.-يۇالٍىًهىقُي ۋە رەھىى

 ٍۈطۈپ خبص ھببىت ثۇ ھەەىقەتُي يۇَنا   ئىئبد هىگەٌ:

 ەىش طەۋەثي ئبتب ھەو ئبَب -ئوغۇل

 ەنظە ٍەَە.ثۇسۇنظب ەىهىقي  تۈس

 پەٍهي ثونظب ٍبيبٌ -ەىش خۇً-ئوغۇل

 ٍبيبٌ ەىهغبٌ ئبتب ثۇالرَي ھبيبٌ.

 

 . ثبنىالرَي ئەڭ ئېظىم ئۈنگىگە ثبغالع3

ئبَىُىىىى  ثبنىالرغىىىب ئەسنىز ىىىن ُال ئىىىۈنگە كەرطىتىؼىىىي كۇپىىىبٍە  -ئبتىىىب
ەىهًبٍىىنۇ. ثەنكىىي ثىىبنىالرَي ئەسنىز ىىن ًُۇ ئېظىىىم ۋە يىىۇكەيًەل ئىىۈنگە     

ەيًەد ئەنەٍھىظظىىباليغب ثبغهىؼىىي  سۆرشردۇر. ثىىۇ   ثونغىىبٌ ھەسر تىىي يىىۇھ  
-پەٍغەيىىىجەر ئەنەٍھىظظىىىباليُى  تەربىًىھىىىبنىُي  غىىىبساتهىز ُي  ئىىىىغ    

ئىشنىز ُىىي  طىىەسنىز ُي ۋە گىىۈسەل ئەخالەىُىىي ثبنىالرغىىب ھەيىؼىىە طىىەسنەپ   
 ثېز غ ۋە ئەطتبٍىن م ئەگىتىغ ثىهەٌ ثونىنۇ.

ثىىش  »  دەٍىنۇ:  طەئىن ئىجُىي ئەثىۇ ۋەەقىبص رەس َەنالھىۇ ئەَھىۇ يۇَىنا      
ثبنىهىز ًىشغىىىب پەٍغەيىىىجەر ئەنەٍھىظظىىىباليُى  ەىظظىىىىهىز ُي خىىىۇددى     

 «ەۇرئبٌ ئەگەتكەَنەم ئەگىتەتتۇ .

يۇَىىنا  ەىهىىىغ ثىىىز تەرەپىىتىٍ ثىىبنىالرَي ػىىىجبئەد  ەورەًبطىىهىق ۋە   
چىىىىىنايچبَهىق ەبتىىىىبرنىق ئېظىىىىىم ئەخالەىىىىالر ثىىىىىهەٌ طۈپەتهىُىؼىىىىكە  
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پەٍغەيىىجەر ئەنەٍھىظظىىباليغب   كەَنشرطىىە  ٍەَە ثىىىز تەرەپىىتىٍ ئۇالرَىىى    
 يۇھەثجىتىُي ۋە ثبغهىُىؼىُي كۈچەٍتىنۇ.-ثونغبٌ توَۇػىُي  طەٍگۈ

ثىىىبنىالرَي ٍەَە ھەسر تىىىي ئەثىىىۇ ثەكىىىزى  ئىىىەيەر  ئوطىىىًبٌ ۋە ئەنىىىي   
رەس َەنالھىىىۇ ئەَھۇيالرغىىىب  ئوخؼىىىبع يەػىىىھۇر طىىىبھبثىهەرد ٍ ثبػىىىالپ  

ًىىبو ئەسەو  ئىًىىبو  ەەھز ًبَهىقتىىب  تەەگانىقتىىب ئۈنگىهىىىس طىىبھبثىالرَى   ئى  
ػىىىبفىئىٌ  ئىًىىىبو ئەھىىىًەد ۋە ئىًىىىبو يبنىكالرغىىىب ئوخؼىىىىغبٌ يۇبتەھىىىىن 
ئبنىًالرَىىى   ھەر ەبٍظىىي سايىىبَالردا ئىىەتكەٌ ئۈنگىهىىىس يۇطىىۇنًبَالرَى   
خبنىىىىن ئىجُىىىي ۋەنىىىىن  طىىىبالھىن ٍ ئەٍَۇثىَالرغىىىب ئوخؼىىىىغبٌ ئىظىىىالو   

تكەٌ يەھًىۇد  ەويبَناَهىز ُى   ػۇَناەال ثىشَى  ئۇٍغىۇر تىبر  ىًىشدا ئىە   
ەەػىىىقىزى  ٍۈطىىىۈپ خىىىبص  ھببىىىى   طىىىۇتۇ  ثۇغزاخىىىبٌ  ئبثىىىنۇەبد ز   
دايىىىىىونالو  ئبثىىىىىنۇخبنىق ئۇٍغىىىىىۇر ەبتىىىىىبرنىق ئۈنگىهىىىىىىس ساتالرَىىىىىى   

 ەىظظىظەنىز ُي كەپ ئوەۇپ ثېز غ الس ى.

 چوڭالردا سۆز ثىٍەْ ئەِەٌىَەت ثىردەن ثوٌّبسٍىمٕىڭ خەتىرى

هىغىىىبَهىزى ثىىىىهەٌ ثىىىبال تەرثىىىىَە  بەھەتىىىتە ئىىىەگەَگەَهىزى ۋە ئب  
ئبئىهىظىىىىىىن كىهەرَى   يەكتەپتىكىهەرَىىىىىى  ۋە يەھەنهىىىىىىن كىهەرَى   
ئەيەنىَىتىُى  س ت كېهىگاتقبَهىقىُي كەرگىُىىنە  ھەٍزاَهىقتىب ەبنىىنۇ. ثىۇ     

 ئەھگال ثبنىُى  تەرثىَەطي ئۈچۈٌ ئىُتبٍىٍ س َبَهىقتۇر.

يەطىىىهەٌ: ئبَىىب ثبنىهىز غىىب راطىىت طىىەسنەع توغز هىىىق َەطىىىھەتهەرَي   
يب ب ثىزطي تېهېفوٌ ئۇرطىب  يېُىي ئەٍىنە    »ەىهىگېتى   ئبرەىن ُال ئۇالرغب: 

 دەٍنۇ.« ٍو  دە الر
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ئبتىىب ثبنىهىز غىىب طىىەيىًىٌ ۋە تىىوغزا ثونىىۇع ھەەقىىىنە َەطىىىھەتهەرَي     
طىىوەتي -ەىهىىى  ەوٍىىۇپ  ئىىەسى طىىود نا ثبػىىقىالرَي ئبنناٍىىنۇ  ەىىبەتي      

 ەىهىنۇ.

چىهىقتىٍ طىىبەهىُىغ يىىۇئەنهىى ئوەۇغۇچىهىز غىىب طىىبختىهىق ۋە ئبنىىناي  
ھەەقىنە تەرثىَە ثېز   تۇرۇپ  ئىًتىھبَىنا ثبنىالرَىى  كەچۈريىكەػىهىس    

 ەىهىؼىغب ٍول ەوٍىنۇ.

ػىىەپقەتهىس ثونىىۇع -ئبَىىب ثبنىهىز غىىب چىزاٍهىىىق طىىەس ەىهىىىغ ۋە يېھىىىز
ھەەقىىىىنە َەطىىىىھەد  ەىهغىُىىىي ثىىىىهەٌ  ئىىىەسى ئېغىش ُىىىي ٍىغبنًبٍىىىنۇ    

بەبرەتهەٍىىنۇ  ئېز ُىىي  غۇرۇر غىىب   ثىىبنىهىز ُي ئەدەپظىىىش طىىەسنەر ثىىىهەٌ ھ   
تېگىىىىن غبٌ طىىىەسنەر ثىىىىهەٌ ئەٍىجهەٍىىىنۇ  ثبنىهىز غىىىب ەوپىىىبنهىق ثىىىىهەٌ  

 يۇئبيىهە ەىهىنۇ.

ئبَىىىب ثبنىهىز غىىىب غەٍىىىگەد ەىهىؼىىىُى  ٍبيىىىبَهىقىُي طىىىەسنەپ ثېز ىىى   
ئبرەىىىن ٍ ەوػىىُىهىز ُى   تۇغقبَهىز ُىىى  ۋە ٍېقىُهىز ُىىى  غەٍىىگ تىُي    

 ەىهىنۇ.

َي ۋاەتىىىنا ئوەىىۇع ھەەقىىىنە َەطىىىھەد ەىهىىى   ئبكىىب ئۇكىظىىىغب َبيىىبس
 ەوٍۇپ  ئەسى َبيبس ۋاەتىنا ئۇخالٍنۇ.

ئبتىىىب ثىىىىبنىهىز ُي تبيبكىىىب چېكىؼىىىىتىٍ توطىىىۇپ تىىىىۇرۇپ  ئىىىىۇالرَي    
 يبگىش ُن ٍ تبيبكب  ئەكىز   ثېز ؼكە ثۇٍزۇٍنۇ.

 ثۇَنا  ئەھگاننا َەتىجە ەبَنا  ثونًبەچي؟

ٌ ئب هىغىىىبَهىز ُي ئەنىىىگەتتە  ثىىىبال  َەسەر ىىىَەدە ئوەۇغىىىبَهىزى ثىىىىهە   
ئەيەص  ثەنكىىي رېئبنهىقتىىب كىىەرگەَهىز ُي ئەگىُىىىنۇ. ئۇَىىى  رېئبنهىقتىىب    
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كىىىىىىەرگەَهىزى ٍبنغىىىىىىبَچىهىق  ئبنىىىىىىنايچىهىق  كىىىىىىەس ثوٍىىىىىىبيچىهىق   
 ھبەبرەد  ەوپبنهىق ەبتبرنىقالردۇر.-طبختىئەسنىس  غەٍگەت ورنۇ   تىم

 ئىىبنالھ تبئىىبال ەۇرئىىبٌ كەر ًىىنە طىىەسى ثىىىهەٌ ئەيەنىَىتىىي ثىىىزدەم      

ــُتْم  ثونًىغىىبَالرَي ەىىبتتىق طىىەككەٌ: أَتَــْأُمُروَن النَّــاَس بِــاْلِيِّ َوتـَْنَســْوَن أَنـُْفَســُكْم َوأَنـْ
ـــاَل تـَْعِقلُـــونَ  لُـــوَن اْلِكَتـــاَه أََف كىؼىىىىهەرَي ٍبخؼىىىي ئىؼىىىقب ثىىىۇٍزۇپ   ٍەَىىىي تـَتـْ

ئەسش الرَي ئۇَتۇيظىىهەر؟ ھىبنجۇكي  طىىهەر كىتىبثُي ئوەىۇپ تۇر ظىىهەر        

تـَُقولُـوَن َمـا  يَـا أَيـ َهـا الَـِّذيَن َنَمنُـوا  َِ  ٍەَە يۇَنا  دېگەٌ: (1غ چۈػەًَەيظىهەر؟
ـــونَ  ئىىىي ئىًىىىبٌ   ٍەَىىىي َكبـُـــَر َمْقتًـــا ِعْنـــَد اللَّـــِب َأْن تـَُقولُـــوا َمـــا اَل تـَْفَعلُـــونَ  .اَل تـَْفَعُل

طىىهەر َىېًە ئۈچىۈٌ ەىهًبٍىن غبٌ ئىؼىُي ەىهىًىىش دەٍظىىهەر؟        ئېَتقبَالر  
 غبٌ ئىؼىىىُي غەىهىًىىىىش( دېَىؼىىىىڭالر ئبنالھُىىىى    طىىىىهەرَى  ەىهًبٍىىىن 

دەرگبھىنا ئېغىز گۇَبھتۇر
(2) 
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ئبدەتٍۀذۈرۈش )وۆٔذۈرۈش(  ئۇسۇٌي ئبرلىٍىك 
 تەرثىٍَەش

 

ثىىبنىُي يىىۇئەٍَەٌ —ئبدەتهەَىىنشرشع  ئۇطىىۇني ئىىبرەىهىق تەرثىىىَەنەع
ثىىىز ئىؼىىالرغب كەَىىنشرشع ئىىبرەىهىق ثىىۇ ئىؼىىالرَي ثبنىُىىى  ئەسنۈكىىىن ٍ  

ٌ تەثىئىٌ ئىبد تىگە ئبٍالَىنۇرۇع دېگەَهىىس ثونىۇپ  ثىۇ ئىۈنگە       ەىهىن غب
ثونىىۇع  ٍىىول كەرطىىىتىغ  ئىىەگىتىغ ۋە كىىەس تىغ ئىىبرەىهىق ئەيەنىىگە     

 ئبػىنۇ.  

 ئبدەتٍۀذۈرۈش  ئۇسۇٌي ئبرلىٍىك تەرثىَەٌەضٕىڭ ئەھّىَىتي

ئبدەد ئىُظبٌ ھبٍبتىنا َبھبٍىتي يۇھىى ۋەس ئىهەرَىي ئەتەٍىنۇ. ئىبدەد    
ىىىىن ٍ ەىهىُىىىىن غبٌ ھبنغىىىب كەنتىىىۈرشع ئىىىبرەىهىق      ئىؼىىىالرَي ئەسنۈك

ئىُظىىبَالرغب ئو ىىبٍهىق  ھىىېض ەىهنۇر ىىن غبٌ َەرطىىىنۇر. ئىُظىىبٌ ثىىىزەر   
ٍبخؼي ئىؼقب ئبدەتهەَگەَىن ٍ كېىَىٍ  ثبػىقىالر ثۇٍزۇيىظىىًۇ ثىۇ ئىؼىُي       

 ئەسنۈكىن ٍ  ھەتتب ئى تىَبرطىش ھبننا ەىهىن غبٌ ثونۇپ ەبنىنۇ.

بدەتهەَىنشرشع ئبطىبٌ ئەيەص. ثىبنىالرَي    ئەيًب ئىُظبَُي ثىزەر ئىؼقب ئ
ئىككي ەېىتىى يۇَىنا  ەىىم    -ٍبخؼي ئىؼالرغب ئبدەتهەَنشرشػتە  ئۇالرغب ثىز

  ً تبنًىىبً -دەپ  ثىىۇٍزۇپ ەوٍىىۇع ثىىىهەٌ ئىىىغ پۈتًەٍىىنۇ. ثەنكىىي ھبريىىب
ئەگىتىغ  كەس تىغ ۋە كەَىنشرشع كېىزەم. ثىبنىالرَي ھەر ەبَىنا  ثىىزەر      

َىىىن ٍ ۋە تەرثىَەچىىن ٍ ٍېتەرنىىىس  ئب-ئىؼىقب ئبدەتهەَىنشرشع ئىؼىىي ئبتىب   
ۋاەىىىت  چىىىنايچبَهىق ھەو طىىەۋرچبَهىق تەنەپ ەىهىىىن غبٌ ئىىىغ. ئەيًىىب  
ثبال ثىىزەر ٍبخؼىي ئىؼىقب ئبدەتهىُىى  ثونغبَىن ٍ كېىَىٍ  ئىىغ َبھىبٍىتي         
ئو بٍهىؼى  ەبنىنۇ. چۈَكي ثۇ ۋاەىتتب ثبال ئىۇَي ئەسنۈكىىن ٍ ەىهىىن غبٌ    

 ثونۇپ ەبنىنۇ.
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َنشرشػىىُي تەرثىَەَىىى  ئۇطىىۇنهىز ن ٍ طىىبَبپ  ئىظىىالو د ُىىي ئبدەتهە
تەرثىَە ئىؼهىز نا ئىۇَي  ەونهىُىىنۇ. ثىۇ ئىبرەىهىق تەػىەثجۇص ەىهىُغىبٌ       
ٍبخؼىىي ئىؼىىالرَي ئەسنۈكىىىن ٍ ەىهىىى  كەتكىهىىي ثونىىىن غبٌ ئىىبدەتهەرگە  
ئبٍالَنۇر نۇ. طبھبثىالرَى  ئبنىًهىز ىن ٍ ثىىزى ثونغىبٌ ئبثىنۇنال ئىجُىي      

ثىىىىبنىهىز ڭالرَي َبيىىىىبس ئوەۇػىىىىقب  »ۇَىىىىى : يەطىىىىئۇد رەس َەنالھىىىىۇ ئەَھ
كەَىىنشرش الر  ئۇالرغىىب ٍبخؼىىىهىقالرَي ئىىەگىتىڭالر. چىىۈَكي ٍبخؼىىىهىق     

 دېگەٌ طەسى َېًىنېگەٌ توغزا ئېَتىهغبٌ.  « ئبدەتتۇر

ئبدەتهەَنشرشػتىٍ ثونغىبٌ ئبطبطىهىق يەەظىەتُي ھەرۋاەىىت ەەتئىىٌ       
الپ  پەەەد ئېظىىىًىشد ٍ چىقبريبطىىهىقىًىش ۋە ھەيىؼىىە َىَەتُىىي دۇرۇطىى    

ئىىىبنالھ تبئبالَىىىى  راس هىقىُىىىي ئېهىؼىىىقب ەبر تىؼىىىىًىش الس ىىىى. ئەكظىىىىچە   
 ثونغبَنا  ثۇ ئبدەتهەر ەۇرۇ  رەطًىَەتكە ئبٍهىُى  ەبنىنۇ.

ػىىەپقەد  طىىې ىَهىق  ئىىبد ههىق    -راطىىتچىههىق  ۋاپىىبدارنىق  رەھىىىى  
كەيىىتەرنىككە ئوخؼىىبع ثىىبرچە ئىظىىالو ئەخالەىىي  َبيىىبس  ر سا  ساكىىىبد        

ئوەىىۇع  س كىىىز ئېَىىتىغ ەبتىىبرنىق ثىىبرچە ئىظىىالو ئىجىىبدەتهىزى     ەۇرئىىبٌ 
ئىچىغ  ئىۇخالع  ئۇٍقىۇد ٍ  ئىوٍغىُىغ  طىبالو ثېىز غ ۋە طىەس       -ٍېَىغ

ٍوطىىىۇَالر   -ەىهىىىىغ ەبتىىىبرنىق ئىؼىىىالرد كي ثىىىبرچە ئىظىىىاليىٌ ەبئىىىىنە  
تىىبس هىق  پىىبكىشنىق  پىالَهىىىق ئىىىغ ەىهىىىغ  كە ىىۈل ەوٍىىۇپ ئىؼىىهەع    

ئوخؼىبع ثىبرنىق ٍبخؼىي خىظىهەتهەر پەەەد      ئەس گە ئىؼىُىغ  دېگەَىگە 
ئىىىىبدەتهىُىغ ٍىىىىوني ثىىىىىهەٌ ئەسنىؼىىىىىنۇ. پەەەد  ئبدەتهەَىىىىنشرشع ۋە   
كەَىىنشرشع ٍىىوني ثىهەَىىال ثىىبنىالرَي ٍىىۇەىز قي ئەخالەىىالر  ئىجىىبدەتهەر ۋە    

 ٍوطۇَالر ئبطبطىنا تەرثىَەنەپ چىققىهي ثونىنۇ.-ەبئىنە

ُىغ  چىىوڭ ثونىىۇپ ھەرەبَىىنا   ثىىىز ئىؼىىقب كىچىىىس  ۋاەتىىىنا ئىىبدەتهى  
ەبنغبَنا ئبدەتهەَگەَن ٍ َەچچە ھەطظىە ئو بٍىنۇر. چىۈَكي كىچىىس ثىبال      
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ھەر ەبَىىىىنا  ئەسگەرتىؼىىىىىُي ەوثىىىىۇل ەىهىىىىىن غبٌ  تەرثىَەَىىىىي تىىىىىش    
ئەسنەػىىىتۈر ن غبٌ خبراكتېزغىىىب ئىىىىگە كېهىىىىنۇ. ئەيًىىىب چىىىو الر ثۇَىىىى   
 ئەكظىچە ثونۇپ  ئۇالرَي ثىىزەر ئىؼىقب ئبدەتهەَىنشرشع َبھىبٍىتي ەىىَىٍ.     
ثونۇپًىىۇ ئىىۇالر ٍبيىىبٌ ئىىبدەتهەرگە كەَىىۈپ ەبنغبَىىن ٍ كېىىَىٍ  ئىىۇالرَي      
ئىظالھ ەىهى  تەرثىَەنەع ئىؼي ئبطبَغب توختىًبٍنۇ. چىۈَكي ثىۇ ۋاەىتتىب    

ثىىزنەپ ٍىو    -تەرثىَەچي ئبننى ثىهەٌ ئۇَىڭن كي ٍبيىبٌ ئىبدەتهەرَي ثىىز   
ەىهىىى  ثونىىۇپ  ئبَىىن ٍ ئۇَىڭغىىب ئىظىىالو تەرثىَەطىىىُي طىىىڭنشر نۇ. ثىىۇ   

ئبَىىن ٍ  ٍىبكي تەرثىَەچىىن ٍ ئىبدەتتىكىگە ەبر غبَىنا ئىككىي       -غ ئبتبئى
 ھەطظە ئبرتۇ   تىز ؼچبَهىق تەنەپ ەىهىنۇ.  

ػىىىۇ ب ثىىىبنىالرَي ٍبخؼىىىي ئىىىبدەتهەرگە ئىىىۇالر كىچىىىىس ۋاەتىىىىن ال       
 كەَنشرشع ئەڭ ٍبخؼي ۋە ئەڭ ئبطبٌ چبرە ھېظبثهىُىنۇ.  

چىوڭ ثونىۇپ    ئەس ُي ئىظالھ ەىهىغ ۋە ٍبخؼىي ئىؼىالرغب ئىبدەتهىُىغ   
ەبنغبَالر ئۈچۈٌ ەىَىٍ ثونظىًۇ  ٍەَىال يۇيكىُىنۇر. چىىٍ ئىىزادە ثىبغالع     
ثىىىىىهەٌ ثىىىىىزگە  ئىىىىبنالھ تبئبالغىىىىب ٍىىىىەنىُىغ ئىىىىبرەىهىق ھەر ەبَىىىىنا     
ەىَىُچىهىقُىىي ھەل ەىهغىهىىي ثونغبَىىنەم  ٍبخؼىىي ئىؼىىالرغب ئىىبدەتهىُىغ   

 ئىؼىن ًۇ غەنىجە ەىهغىهي ثونىنۇ.

ًبَالريۇ ئىظىىالو د ُىغىىب كىزگەَىىن ٍ  ئىىبۋۋانقي ئەطىىىزنەرد كي يۇطىىۇن 
كېىىىَىٍ  ئىهگىز كىىىي بىىىبھىهىَەد دەۋر ىىىن كي ٍبيىىىبٌ ئىىىبدەد ۋە َبچىىىبر 
ەىهىقهىز ُىىىي تبػىىىالپ  ئىىىەسنىز گە ئىظىىىالو ئەخالەىُىىىي ئەسنەػىىىتۈرشع    

 ئبرەىهىق دۇََبَى  ئەخال  ئۇطتبسنىز غب ئبٍالَغبٌ.  

 پەٍغەيىىجەر ئەنەٍھىظظىىبالو ئىىۈنگە ثونىىۇع  ئىىەگىتىغ  كىىەس تىغ ۋە    
تەكزارالع ئبرەىهىق ئۇالرَي ئەسنىز نە ئىهگىىزى ثونًىغىبٌ ئىجىبدەتهەرگە     

 تەرتىئهەرگە ئبدەتهەَنشرگەَىنى.-گۈسەل ئەخالەالرغب ۋە ەبئىنە
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 ٍبخطىٍىممب ئبدەتٍۀذۈرۈش ئۇسۇٌي

تەۋەَىىىىنە ثىىىىبنىالرَي ٍبخؼىىىىىهىققب ئبدەتهەَىىىىنشرشع  ئۇطىىىىۇنهىز ُي   
 توَۇػتۇر ًىش:

رۇع ثونىىۇپ  ثىىۇ ئبدەتهەَنشرشػىىُى   . ئىىەگىتىغ ۋە ەوثىىۇل ەىهىىنۇ 0
 َەسەر َىگى ەىظًي ھېظبثهىُىنۇ.

. چېُىقتىىىىىىىۇرۇع ۋە يەػىىىىىىىىق ەىهىىىىىىىنۇرۇع ثونىىىىىىىۇپ  ثىىىىىىىۇ   3
 ئبدەتهەَنشرشػُى  ئەيەنىٌ ەىظًي ھېظبثهىُىنۇ.

. داۋايالػىىتۇرۇع ۋە تەكىىزارالع ثونىىۇپ  ثىىۇ ئىشچىههىقُىىي ئىىبدەتكە    2
 ئبٍالَنۇر نۇ.

 د ٍ ەورەۇتۇع.. يۇكبپبد ثىهەٌ ەىش قتۇرۇع ۋە ببسا4

پەٍغەيىىجەر ئەنەٍھىظظىىبالو طىىبھبثىهىز غب ػىىەر ئەد ئەھكىىبيهىز ُي ۋە    
ھەرەبَىىنا  ثىىىز د ُىىىىٌ يىىبۋسۇَي  تىهىىي ثىىىىهەٌ طىىەسنەپ ۋە  ئەيەنىىىىٌ      
ھەر كىتىىىي ثىىىىهەٌ ئورۇَىىىناپ كەرطىىىىتى  تىىىۇرۇپ ئىىىەگىتەتتي. ئىىىۇ      
طبھبثىهىز ُي ئەطىتبٍىن م كەس تىى   ئۇالرَىى  خبتبنىقهىز غىب طىىهىقهىق      

 ەٌ تۈس تىغ ثېزەتتي.  ثىه

ئەثۇ  ھۇرەٍزە رەس َەنالھۇ ئەَھۇ يۇَنا  دېىگەٌ: ثىىز كىۈَي ثىىز ئىبدەو      
يەطجىنكە كىز   َبيبس ئوەۇدى. پەٍغەيىجەر ئەنەٍھىظظىبالو يەطىجىنَى     
ثىز تەر ئىنە ئونتىۇراتتي. ئىۇ ئىبدەو َبيىبسد ٍ كېىَىٍ  كېهىى   پەٍغەيىجەر        

» ر ئەنەٍھىظظىىبالو ئۇَىڭغىىب: ئەنەٍھىظظىىباليغب طىىبالو ثېز گ ىىنى  پەٍغەيىىجە
دەپ « ثىىىىبرغىٍ َبيىىىىبسَي ەبٍتىىىىب ئوەىىىىۇغىٍ  طىىىىەٌ َبيىىىىبس ئوەۇيىىىىىن  

ەىىىبٍتۇرۇۋەتتي. ئىىىۇ ئىىىبدەو ثېز ىىى  َبيىىىبسَي ەبٍتىىىب ئوەىىىۇپ ثونىىىۇپ  ٍەَە   
پەٍغەيىىجەر ئەنەٍھىظظىىباليُى  ٍېُىغىىب كەنىىنى. پەٍغەيىىجەر ئەنەٍھىظظىىبالو  
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ئىىۈچىُچي ەېتىًىىنا ئۇَىڭغىىب ٍەَە ئبنىىن ُقي طىىەسَي ەىهىىى  ەىىبٍتۇرۇۋەتتي. 
ئبَىىىن ٍ ثىىىۇ ئىىىبدەو پەٍغەيىىىجەر ئەنەٍھىظظىىىباليغب:  ٍبرەطىىىۇنۇنالھ  يەٌ     
ثۇَىڭىىن ٍ ثبػقىظىىىُي ثىهًەٍىىًەٌ  ئىىەسنىزى يب ىىب ئەگىتىىى  ەوٍغىىبٌ       

دېنى. ػىۇَى  ثىىهەٌ پەٍغەيىجەر ئەنەٍھىظظىبالو ئۇَىڭغىب       -ثونظىهىكەٌ 
ٌ     »يۇَىىنا  دېىىنى:    طىىەٌ َبيىىبس ئوەۇيىىبەچي ثونغىُىڭىىنا  ئبنىىنى ثىىىهە

تبھىىبرەتُي ٍبخؼىىي ئىىبنغىٍ  ئبَىىن ٍ ەىىىجهىگە ٍۈسنىُىىى  تىىۇرۇپ تەكجىىىز    
ئېَىىىىتقىٍ  ئبَىىىىن ٍ ەۇرئبَىىىىن ٍ ثىهگەَهىز ڭُىىىىي ئوەىىىىۇغىٍ  ئبَىىىىن ٍ 
ئبنن ز ًبطىىتىٍ  تونىىۇ  رۇكىىۇ ەىهغىىىٍ  ئبَىىن ٍ تونىىۇ  تۈسنىُىىى  ئىىەرە     
تىۇرغىٍ  ئبَىىن ٍ طىىەبن گە ثىبرغىٍ ۋە ئبنن ز ًبطىىتىٍ طىىەبنە ەىهغىىىٍ    

تىىۇرۇپ تونىىۇ  ئونتىىۇرغىٍ  ئبَىىن ٍ ثىىۇالرَي ھەيىىًە ئبَىىن ٍ طىىەبن ن ٍ 
 (1)«َبيبسنىز ڭنا ەىهغىٍ.

 ٍبِبْ ئىطالرغب ئبدەتٍىٕىپ لېٍىطتىٓ توسۇش

ثبنىالرَي ٍبخؼىي ئىؼىالرغب ئبدەتهەَىنشرشع ەبَچىهىىس يىۇھىى ثونظىب        
ئىىۇالرَي ٍبيىىبٌ ئىؼىىىالرغب ئبدەتهىُىىى  ەېهىؼىىتىٍ توطۇػىىًۇ ػىىۇَچىهىس   

ھىى. چىىىۈَكي كەَىىىۈپ ەبنغىىىبٌ ئىىىبدەتُي   ثەنكىىىي ئۇَىڭىىىن ًُۇ ثەم يىىىۇ 
تبػىىىالتًب  َبھىىىبٍىتي ەىىىىَىٍ. ػىىىۇ ب ئەڭ ٍبخؼىظىىىي ثىىىبنىالرَي ٍبيىىىبٌ  
ئىىىىىبدەتهەرگە كەَىىىىىۈپ ەېهىؼىىىىىتىٍ توطىىىىىۇع ۋە ئۇالرَىىىىىى  ثىىىىىبرچە   

 .  الس ىھەر كەتهىز ُي كەس تى   تۇرۇع 

دەٍىن غبٌ  « كېظەنن ٍ طىبەهىُىغ داۋانىُىؼىتىٍ ٍبخؼىي   »ئەرەثهەردە 
 ھېكًەتهىس طەس ثبر.

                                                 
غطەھىھۇل ثۇخبرى(د كي « صحَح انج برً»ىى ر گاٍىتي. (ثۇخبرى ۋە يۇطه1غ 

 ھەد ض. -297غطەھىھ يۇطهىى(د كي « صحَح يظهى»ھەد ض   -5897
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ھبس زەي ئۇٍغۇر بەيئىَىتىنە ثىبنىالرَي ئەگىُىى  ەېهىؼىتىٍ طىبەالع     
سۆرشر ثونغىىبٌ  َبھىىبٍىتي خەتەرنىىىس  ٍبيىىبٌ ئىؼىىالر يەۋبىىۇد. ثۇالرَىىى     

تبيبكىىىب  ھىىىبرا   َەػىىىە  خېىىىز ئىٍ   س ُىىىب ەبتىىىبرنىقالر كېهىىىىنۇ.  ثېؼىىىىنا
تبيىىبكىُي خېز ئىُُىىى  ئبنن ىىنا تىهغىىب ئېهىؼىىىًىشد كي طىىەۋەة  تبيبكىىب     

ٍ چېكىؼىىىُى  يۇەەدد ًىظىىىي ثونغبَهىقىن ُىىىنۇر. چىىىۈَكي ھەر خېىىىز ئى
ەبَىىىنا  ثە گىىىي خېىىىز ئىٍ چەككىىىۈچي ئەيەص  ئەيًىىىب ھەر ەبَىىىنا       

 خېز ئىٍ چەككۈچي ثە گىنۇر 

 تبِبوب چېىىطٕي ئۆگىٕىپ لېٍىطٕىڭ خەتىرى

تبيبكىىب چېكىؼىىُي ئەگىُىىى  ەىىېهىغ دېگەَهىىىس ەۇتۇنىىۇع تونىًىىۇ       
ىز ى  ەبنغىبَهىقتۇر. چىۈَكي تبيبكىب     ەىَىٍ ثونغبٌ  خەتەرنىس ثىىز ٍونغىب ك  

تەركىجىىىن كي َىكىىوتىٍ يبدد ظىىىُى  تبيبكىىب چەككۈچىهەرَىىى  تېُىىىنە    
ەوسغبع كۈچىُى  س رنىۇەي ۋە ئۇَىى   ثەدەَُىى  تەنەپهىز ىن ٍ ثىىز گە      
ئبٍهىُىىى  ەبنغىىبَهىقي طىىەۋەثهىس  تبيبكىىب چېكىؼىىكە ئبدەتهىُىىى  ەبنغىىبٌ    

 ً بەتىىب.  ھىىبس زەي س َىىبَهىق  كىؼىىىهەر ئىىۇَي تبػىىالع ٍونىىىنا كىىەپ ئبساثالَ
يبدد الر ئىچىىنە  تبيبكىب ئىُظىبٌ طىبەهىقىُى  ئەڭ ئەػىەدد ٌ دشػىًىُي       
ثونىىۇپ توَۇنًبەتىىب. ػىىۇ ب خەنقئىىبراد كي َۇرغىىۇٌ دۆنەتىىهەر كىؼىىىهەرَى   
ئۈطتي ٍېئىىق بىبٍالردا  بۈيهىىن ٍ  ئىىغ ئورۇَهىز ىنا تبيبكىب چېكىؼىُي        

 ەەتئىٌ تۈردە يەَئي  ەىهًبەتب.

بتالردا ئىظئبتهىُىؼىىچە  ئىبدەتتە تبيبكىغىب خۇيىبر ثونىۇپ      ئىهًىٌ تەتقىق
ئىبدەو   011ەېهىغ ھبراەقب خۇيبر ثونۇپ ەېهىؼىتىٍ تىىش ۋە ئبطىبٌ ثونىىنۇ.     

 011ى ھبراەقىب خۇيىىبر ثونظىىب   05ٍىىبكي   01ھىبرا  ئىچظىىە  ئۇالرَىى     
ى تبيبكىغىىب خۇيىىبر ثە گىىي ثونىىۇپ 85ئىىبدەو تبيبكىىب چەكظىىە  ئۇالرَىىى   

 ەبنىنۇ.
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 ٔي تبِبوب چېىىطٕي ئۆگىٕىپ لېٍىطتىٓ سبلالش چبرىٍىرىثبٌىالر

ئبَىالر ثبنىالرَي تبيبكىب چېكىؼىُي ئەگىُىى  ەېهىؼىتىٍ طىبەالع      -ئبتب
 ئۈچۈٌ تەۋەَن كىهەرگە د ققەد ەىهىؼي الس ى:

-ھىىبراو  ٍبخؼىىي-( ئبئىهىىنە د ُىىىٌ تەرثىَەَىىي كىۈچەٍتىغ  ھىىبالل  0غ 
رغىىىب تىىىوغزا ٍوطىىىۇَنا   خبتبالرَىىىى  ھەيًىظىىىىُي ثبنىال -ٍبيىىىبٌ ۋە تىىىوغزا 

 ثىهنشرشػي ۋە ەبَبئەتهىُەرنىس ھبننا چۈػەَنشرشع.

( تەەىىىگادار ثونىىىۇپ  َەپظىىىىُي ٍىىىېغىغ ۋە ئېظىىىىم ئەخالەىىىالردا      3غ
 ثبنىهىز غب ئۈنگە ثونۇع.

تۇرۇػىىهىز ُي َىىبسارەد ەىهىىى  تۇرۇػىىي     -( ثبنىهىز ُىىى  ٍىىۈرشع 2غ
 رۇع.پبد تەكؼۈرشپ تۇ-ئۇالرَى  ٍبَچۇەهىز ُي ۋە طويكىهىز ُي پبد

( ثبنىهىز ُىىىىى  ئبر هىؼىىىىىن غبٌ د طىىىىتهىزى  طبۋاەناػىىىىهىزى ۋە  4غ
ەوػىىُىهىز ُي ئېُىىىق ثىهىىىغ  ػىىۇَناەال ثىىبنىهىز ُي ئەخالەظىىىش  ٍبيىىبٌ     

 ثونۇپًۇ   ثە گي ثبنىالرغب ەەتئىٌ ئبر الػتۇريبطهىق.

( ثبنىهىز ُىىىىى  يەكتەپتىكىىىىي ئەھىىىىگانىُي يۇئەنهىًهىز ىىىىن ٍ ۋە    5غ
 ھەيىؼە ئىگىهەپ تۇرۇع. ئىؼەَچهىس طبۋاەناػهىز ن ٍ

( تبيبكىىىىب چېكىىىىىن غبَالر ثىىىىبر طىىىىورۇَالرغب ثىىىىبنىهىز ُي ئېهىىىىى    6غ
 ثبريبطهىقي ۋە ئۇالرَى  ٍبنغۇس ثېز ؼىغىًۇ ٍول ەوًٍبطهىق.

ئىىبَىالر ئىىەسنىزى ثبنىهىز ُىىى  ٍېُىىىنا تبيبكىىب چەكًەطىىهىس    -( ئبتىىب7غ
 ئەٍنە تبيبكب طبەهىًبطهىق.

ب چەككەَهىكىُىىي  ٍىىبكي ثە گىىي  ( ثبنىهىز ُىىى  ثېىىزەر ەېىىتىى تبيبكىى 8غ
ثبنىالرغىىب ئبر الػىىقبَهىقىُي ئب هىغىىبٌ ھبيىىبٌ ثىىبنىهىز ُي ەبَبئەتهىُەرنىىىس  
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ئىهًىٌ ئۇطۇل ثىهەٌ ئبگبھالَنۇرۇع  ەبٍتىب ەىهًبطىهىققب ۋەدە ئېهىؼىي ۋە    
 ھەيىؼە ئۇالرَي طۈرشػتە ەىهى  تۇرۇع.

ل ( ثبنىهىز ُىىى  ٍبيىىبٌ ئىىبدەتهەرگە كەَىىۈپ ەبنًبطىىهىقي ۋە گىىۈسە      9غ
ئەخالەهىق پەرسەَت ثونۇػىي ئۈچىۈٌ  ئبنالھقىب طىېغىُى  ھەر دائىىى دۇئىب       

 ەىهىغ.

( تبيبكىىىىىب  ھىىىىىبرا    خېىىىىىز ئىٍ  َەػىىىىىە ۋە ثبػىىىىىقب س َىىىىىبَهىق 01غ
 َەرطىهەرَى  خەتىز ن ٍ ثبنىهىز ُي ھەيىؼە ئبگبھالَنۇرۇپ تۇرۇع.

( َىىبۋادا  ئىىبئىهە چو هىز ىىن ٍ ثىزەرطىىىُى  تبيبكىىب چېكىىىن غبٌ     00غ
خبتىز ظىىىي ۋە -تي ثونظىىىب  ػىىىۇ  طىىىەثي پەرسەَتهەرَىىىى  ٍىىىۈسٍبيىىىبٌ ئىىىبد 

پىىبكىش تەرثىَەنەنىُىؼىىي ئۈچىىۈٌ ثىىۇ ئىىبد تىُي ەەتئىىىٌ     -ئۇالرَىىى  پىىبم 
 تبػهىؼي الس ى.

پەرسەَتهىز ُىىي راطىىتتىُال  ٍبخؼىىي كەر ىىن غبٌ ئىىبدەو ئىىەس َەپظىىىُى    
يەطىىىَەتتىٍ ئبنىىىن غبٌ ۋاەىتهىىىق   -ئىظىىَبَكبرنىقىُي ٍېڭىىىنۇ ۋە گۇَىىبھ  

ەىىونُي  »پەرسەَتهىىىزى ئۈچىىۈٌ ەۇرثىىبٌ ەىهىىىنۇ. خەنقىًىىىشدە      نەسسەتُىىي  
دەٍن غبٌ ھېكًەتهىس طىەس ثىبر. دۇََىبدا ھەر    « كەطًىگۈچە ەبٌ چىقًبص

ەبَنا  ثىىز يەەظىەتُي ئەيەنىگە ئبػىۇرۇع ئۈچىۈٌ ثەدەل تەنەػىكە تىوغزا        
كېهىىىنۇ.  پەرسەَىىتهەر يەٍهىىي ەبَچىهىىىس چىىوڭ ثەدەل ثونظىىىًۇ   ئەنىىگەتتە   

 تەنەػكە ئەرس َنۇ.

 تبِبوب ئۆز رازىٍىمي ثىٍەْ ئۆزىٕي ئۆٌتۈرۈضتۇر

دۇََىىىب طىىىەھىَە تەػىىىكىالتىُى  ٍېقىُىىىنا ئىىىېالٌ ەىهغىىىبٌ رەطىىىًىٌ   
دۇََىىبدا _»-ئىظتبتىظىىتىكىهىق د كالتىىىنا يۇَىىنا  دەپ ەەٍىىت ەىهىُغىىبٌ: 

ٍىهىغىىب تبيبكىىب طىىەۋەثهىس ئىككىىي ٍېىىز ى يىهَىىوٌ ئىىبدەو ئەنىىىنۇ. ثىىۇ طىىبٌ  
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ىُى  ئىىىبخىزەي يەسگىههىز ىىىنە ٍىهىىىي ئىككىُچىىىي دۇََىىىب ئۇرۇػىىى  -0945
ئبيېز كىىىب ەوػىىىًب ئىؼىىىتبتهىزى  ٍبپوَىَەَىىىى  ھىز ػىىىىًب ۋە َبگبطىىىبكي    
ػىىىەھەرنىز گە ئىىىبتوو ثويجىظىىىي تبػىىىهىغبَنا ئىىىەنگەٌ ئىىىبدەو طىىىبَىن ٍ   

ھەطظە  ئبرتۇ . چۈَكي ئۇ ۋاەىتتىب ئىبتوو سەرثىظىي ثىىهەٌ      01تەخًىُەٌ 
ٍىىن ش كېظىىىهي يىىى  ئىىبدەو ئىىىنى. دۇََىىبدا ئە  351ئەنگەَهەرَىىى  طىىبَي 
ٍىهىُىىى  ئبخىز غىچىهىىىس  -0993ٍىهىىن ٍ   -0980تبرەبنغبَىن ٍ كېىىَىٍ  

ٍىهغىىىب ٍىىىېقىٍ ۋاەىىىىت يبثەٍُىىىىنە  ئەٍىىىن ش كېظىىىىهي ثىىىىهەٌ  03ثونغىىبٌ  
يىڭىىىن ٍ ئىىىبسرا  ئبػىىىىنۇ.   351ئەنگەَهەرَىىىى  طىىىبَي دۇََىىىب ثىىىوٍىچە  

ثۇَىڭىىىن ٍ يەنىىىۇيكي  دۇََىىىبدا تبيبكىىىب طىىىەۋەثىن ٍ ثىىىىز ٍىىىىم ئىچىىىىنە  
ئىىبدەو طىىبَي ٍىىبپوَىَەگە تبػىىالَغبٌ ئبتويىىنا ئىىەنگەٌ  ئەٍىىن ش   ئەنىىىن غبٌ

ٍىىىم ئىچىىىنە ئىىەنگەٌ ئىىبدەو طىىبَىن ٍ َەچىىچە     03كېظىىىهي طىىەۋەثهىس  
 «.ھەطظە كەپ ثونًبەتب

 تبِبوب چېىىطتىٓ سبلٍىٕىص چبرىٍىرى

تەدثىىىزنەر تبيبكىىب چېكىؼىىُي ئەگىُىىى  ەېهىؼىىتىٍ   -تەۋەَىىن كي چىىبرە
 ىٍ:طبەهىُىؼقب ٍبردەيچي ثونۇػي يۇيك

( تبيبكب چېكىن غبَالر ثىىهەٌ ئىًكىبٌ ەەدەر ئبر الػًبطىهىق. ئىىغ     0غ
يۇَبطىىىگ تي ثىىىهەٌ چبر ظىىىش ئبر هىؼىؼىىقب يەبجىىۇر ثونغىىبٌ تەەىىن زد ًۇ    
تبيبكىغب طەنجىٌ َەسەر ثىهەٌ ەىبراع  ئىۇَي  خەتەرنىىس ثىىز ئىبپەد ٍىبكي       

 ئبنگاطتي دەپ توَۇع ۋە ػۇَنا  يۇئبيىهە ەىهىغ.

ئىككىي ەېىتىى   -ًٍەٌ  دېىگەٌ ئىؼىەَچ ثىىهەٌ ثىىز    ( ئەگىُى  ەبنًىب 3غ
 چېكى  ثېقىؼتىٍ ەبتتىق ھەسەر  ئەٍهەع.  

( تبيبكىغىىب س رنىغۇچىالرغىىب ەەتئىىىٌ ثىىوً ئەگًەطىىهىس ۋە ػىىۇَنا    2غ
 ئەھگانغب يۇپتىال ثونۇپ ەبنًبطهىقُى  چبر ظىُي ەىهىغ.
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( تبيبكىىب چېكىىىن غبَالر ثىىبر طىىورۇَالرد ٍ يىىۇيكىٍ ەەدەر ئىىەس ُي     4غ
ع. ئبيبنظىىىىش ەبتُىؼىىىى  ەبنغبَىىىن ًۇ  ثە گىهەرد ىىىٍ ٍىزاەىىىزا   ەىىىبچۇرۇ

 ئونتۇرۇع.

( طىشگە تبيبكب طۇَغبٌ كىؼىي ھەر ەىبَچە ٍىېقىٍ كىؼىىڭىش ثونغىبٌ      5غ
تەەن زد ًۇ  ئۇَى  ٍۈس خبتىز ظىىُي ەىهًبطىتىٍ ەەتئىىٌ رەد ەىهىؼىىڭىش     

 كېزەم. ئۇَنا  ەىهًىغبَنا  كېَىُكي پۇػبًٍبٌ طىشگە پبٍنا ثەريەٍنۇ.



 

 

 سىھەت ثىٍەْ تەرثىَەٌەشٔە

كە ىىىىىىىىىۈنُي ٍۇيؼىىىىىىىىىىتىن غبٌ  ۋ جىىىىىىىىىناَُي   —َەطىىىىىىىىىىھەد
ھەر كەتهەَنشر ىىن غبٌ  ئەەىهُىىي ەبٍىىىم ەىهىىىن غبٌ تەطىىىزنىس طىىەسنەر   

 ثىهەٌ يۇدد ئبَي ەوثۇل ەىهنۇرۇػقب تىز ؼىغ دېگەَهىكتۇر.

َەطىىىىھەتُي تەرثىىىىَە ئۇطىىىۇنهىزى ەبتبر ىىىنا ەونهىُىؼىىىتىٍ يەەظىىىەد  
ظظىىىىىىىَبتىُي ئىىىىىىوٍغىتىغ  ۋ جىىىىىىناَىُي تەرثىَەنەَگۈچىهەرَىىىىىىى  ھې

ھەر كەتىىىكە طىىىېهىغ ئىىىبرەىهىق ئىىىۇالرَي ەوثىىىۇل ەىهىىىىن غبٌ ھىىىبنەتكە  
كەنتۈرشپ ثونىۇپ  ئبَىن ٍ ئۇالرَىى  ەەنىجىگە گىۈسەل ئەخىال  ۋە ٍبخؼىي        

 ئبدەتهەرَي ٍەرنەػتۈرشػتىٍ ئىجبرەتتۇر.

َەطىىىىھەد ەىهغىىىۇچي ئبتىىىب  ٍىىىبكي ئبَىىىب  ٍىىىبكي يىىىۇئەنهىى ەىهغىىىبٌ     
بَچىهىىىىس ئى الطىىىهىق  ەبَچىهىىىىس ئەيەنىَەتچىىىبٌ ۋە   َەطىىىىھەتهىز نە ە

ەبَچىهىس طەيىًىٌ ثونظىب  ئۇَىى  َەطىىھەتهىزى ػىۇَچىهىس تەطىىزنىس      
ۋە ػىۇَچىهىس ئۈَۈيهىىۈم ثونىىىنۇ. چىىۈَكي چىىىٍ ٍىىۈرەكتىٍ چىققىىبٌ طىىەس  
چوەىىىۇو ٍىىىۈرەككە ٍېتىىىى  ثبر ىىىنۇ ۋە ئۇَىڭغىىىب تەطىىىىز ەىهىىىىنۇ. ئەيًىىىب    

ىىى   ەەنىىجكە ئەتًەٍىىنۇ  ػىىۇ ب    ئېغىىىشد ُال چىققىىبٌ طىىەس ەىىۇالەتىال ەېه   
 تەطىزى ثونًبٍنۇ.    

ئىىەگىتىغ ثىىىهەٌ َەطىىىھەد ەىهىىىغ ئوتتۇر ظىىىن كي پەر  ػىىۇكي    
ئىىىىىەگىتىغ ثىىىىىىزەر ئىؼىىىىىُي ەىهىؼىىىىىُى  پبٍىىىىىن هىق ئىكەَهىكىُىىىىىي   
چۈػىىىەَنشرشع ثىىىىهەٌ ثىىىىزگە  ئىىىۇ ئىؼىىىُي ەىهىؼىىىقب ثىىىۇٍزۇع ثىىىىهەٌ  

رۇع  چەكهىُىىىنۇ. ئەيًىىب َەطىىىھەد ەىهىىىغ ثىىىزەر ئىؼىىُي ەوثىىۇل ەىهىىنۇ 
ٍىىبكي ثىىىزەر پىكىزَىىي طىىىڭنشرشع ئۈچىىۈٌ ۋ جىىناَغب خىتىىبة ەىهىىىغ      

 ئبدەيُى  ئىچكي دۇََبطىغب تەطىز كەرطىتىغ ثىهەٌ ثونىنۇ.
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ٍونىىىىىنا ەىهىُغىىىىبٌ َەطىىىىىھەتُى  ئبدەيُىىىىى  ئىچكىىىىي دۇََبطىىىىىغب  
كەرطىىىىتىن غبٌ تەطىىىىزى َبھىىىبٍىتي چىىىوڭ ثونىىىىنۇ. ػىىىۇ ب َەطىىىىھەد   

 ٍ ثىزى طبَىهىنۇ.تەرثىَەَى  ئەڭ تەطىزنىس ئۇطۇنهىز ن 

َەطىىىىھەتُى  پبٍن ظىىىي چو ىىىنۇر. ئىىىبنالھ تبئىىىبال ەۇرئىىىبٌ كەر ًىىىنە  

ـــُ    پەٍغەيىىىجەر ئەنەٍھىظظىىىباليغب خىتىىىبة ەىهىىىى :    َف ـــذِّْكَرى تـَنـْ ـــِإنَّ ال ـــْر َف َوذَكِّ
َەطىىىىىىھەد -ۋەس . چىىىىىۈَكيَەطىىىىىىھەد ەىهغىىىىىىٍ-ۋەسٍەَىىىىىي اْلُمــــْنِمِنُيَ 

هەرگە پبٍىىىن هىقتۇريىىىۇئًىُ
 الر ئۈچۈًَىىىۇ دېىىىگەٌ. َەطىىىىھەد چىىىو   (1غ

پبٍىىن هىق ثونغىىبٌ ٍەردە  گۇَبھظىىىش  ەەنجىىي ئبپئىىب  ەۇَىىنۇسدەم ثونغىىبٌ    
ثبنىالر ئۈچۈٌ ئەنىگەتتە پبٍىن هىقتۇر. ػەكظىىشكي  َەطىىھەتُى  ثبنىالرغىب      

 ثونغبٌ تەطىزى چو نۇر.

 ٔەسىھەتٍەر ثىٍەْ توٌغبْ:  -لۇرئبْ وەرىُ ۋەز

 بَِليغًـاَوِعْ ُهْم َوُقْا َهُْم يف أَنـُْفِسـِهْم قـَـْواًل  ٍەَي     ٍئۇالرغىب َەطىىھەد ەىهغىى

ئۇالرغب ئەسنىزى توغز هىق تەطىزنىس طەسنەرَي ەىهغىٍ
 (2غ

 ٌــْرَك َل ُْلــٌم َعِ ــيم ََّْ اَل ُتْشــرِْك بِاللَّــِب ِإنَّ الشِّ ــِب َوُهــَو يَِع ُــُب يَــا بـُــ  َوِإْذ قَــاَل لُْقَمــاُن اِلبِْن

ئىىي »ەطىىىھەد ەىهىىى :  ئىىەس ۋاەتىىىنا نوەًىىبٌ غھەكىىىى( ئوغهىغىىب َ   ٍەَىىي
ئوغىىىىۇنچىقىى  ئبنالھقىىىىب ػىىىىېز س كەنتىىىىۈريىگىٍ  ػىىىىېز س كەنتىىىىۈرشع 

  (3)دېنى« ھەەىقەتەٌ چوڭ ھەەظىشنىقتۇر
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 ََهــَذا بـَيَـــاٌن لِلنَّـــاِس َوُهـــًدى َوَمْوِع َــٌة لِْلُمتَِّقـــُي ٍەَىىىي ٌثىىىۇ غەۇرئىىىبٌ( پۈتىىىۈ

ئىُظبَىَەتكە ثبٍبَنۇر  تەەگادارالرغب ھىناٍەد ۋە َەطىھەتتۇر
 (1غ

 ٔەسىھەت ئبدەِٕي ئۆزگەرتىص وۈچىگە ئىگە

َەطىىىىھەتُى  ەىًًىتىُىىىي ئىىىبدد ٌ طبَبػىىىقب ەەتئىىىىٌ ثونًبٍىىىنۇ.  -ۋەس
َەطىىىھەد ثىىىز ئىُظىىبَُى  ئىچكىىي دۇََبطىىىُي ئەسگەرتىىى    -چىىۈَكي ۋەس

َەطىىىىھەتُى  -ئىىىۇَي ثبػىىىقب ثىىىىز ئىُظىىىبَغب ئبٍالَىىىنۇرۇپ ەوٍبالٍىىىنۇ. ۋەس
نغىبَالر ھەەقىىنە ٍېش هغىبٌ     تەطىزى ثىهەٌ ھىىناٍەد تېئىى  يۇطىۇنًبٌ ثو   

ئەطەرنەر َۇرغۇٌ. چۈَكي چىٍ ٍۈرەكتىٍ ەىهىُغىبٌ طىەيىًىٌ َەطىىھەد    
 .ۋە ئبدەينە ئەسگىز غ پەٍنا ەىهىنۇ چوەۇو ٍۈرەككە تەطىز ەىهىنۇ

 ئەينى َەطىھەتُي ەبَنا  ەىهىغ كېزەم؟

 ٔەسىھەت لىٍىطٕىڭ ئۇسۇٌٍىرى

 . طىهىق ۋە ٍۇيؼب  َەطىھەد ەىهىغ0

ثىزى ئىظىالو خەنىئىهىز ىن ٍ ثىز ُىى  ئبنىن غب ثېز ى :       ئەنىًبالرد ٍ
«    ٌ « يەٌ طىهىگە ەوپبنزا  طەس ثىهەٌ ثىىز َەطىىھەد ەىهىى  ەوًٍىبەچىًە

ئي ەېز ُن ؼىى  ەبَناەالرچە طىىش يب ىب ەوپىبل    »دېگەَنە  خەنىئە ئۇَىڭغب: 
َەطىھەد ەىهًىبەچي ثونىۇپ ەبنىن ڭىش؟ ئىبنالھ تبئىبال  طىېُىڭن ٍ ٍبخؼىي        

 ًُۇ ٍبيىبٌ ثىىز گە ئەۋەتىى   ئۇَىڭغىب ٍۇيؼىب  َەطىىھەد       ثىز ُي يېُىڭىن 
ەىهىؼىىقب ثۇٍزۇغىىبٌ. طىىىش ئىىبنالھ تبئبالَىىى  يۇطىىب ئەنەٍھىظظىىبالو ثىىىهەٌ     

فـَُقـواَل لَـُب قـَـْواًل لَيـِّنًـا َلَعلَّـُب يـَتَـذَكَُّر ھبرۇٌ ئەنەٍھىظظباليُي پىىزئەۋَگە ئەۋەتىى :   
  ئىىۇ ۋەس ى َەطىىىھەتُي    ئۇَىڭغىىب ٍۇيؼىىب  طىىەس ەىهىڭىىالر  ٍەَىىي أَْو َ َْشــا
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  (1)ەوثىىۇل ەىهىؼىىي  ٍىىبكي غئەس ُىىى  ئبەىگ تىىىن ٍ( ەورەۇػىىي يىىۇيكىٍ  
دەپ ئەيىىز ەىهغىىبَهىقىُي ثىهًەيظىىىش؟ طىىىش يۇطىىب ئەنەٍھىظظىىبالو ئەيەص    

 دېگەٌ ئىكەٌ.« يەًَۇ پىزئەۋٌ ئەيەطقۇ

َەطىىىىىھەد ەىهغۇچىُىىىىى  َىَىتىىىىي ەبَچىهىىىىىس خىىىىبنىض ثونغىىىىبٌ    
ثىىهەٌ َەطىىھەد ەىهىىغ ھېچقبَىنا  پبٍىنا      تەەن زد ًۇ  ەىبتتىق طىەسنەر   

ثەريەٍىىنۇ. ئىُظىىبَىَەتُى  ئۈنگىظىىي ھەسر تىىي يىىۇھەيًەد ئەنەٍھىظظىىبالو 
ئەخالەتىىب ئەڭ كبيىىىم  ئەڭ ػىىەپقەتهىس  ئەڭ يەرھەيەتهىىىس  ئەڭ ئىىبنىى    
ئەڭ يبھىز َبتىق  ئەڭ تەەىگا ساد ئىىنى. ئىۇ ھېچقبچىبٌ ەىبتتىق ۋە ەوپىبل       

 ي.طەسنەر ثىهەٌ َەطىھەد ەىهًبٍتت

ھەطظىىىىىبٌ ئىجُىىىىىي طىىىىىبثىت رەس َەنالھىىىىىۇ ئەَھىىىىىۇ پەٍغەيىىىىىجەر     
 ئەنەٍھىظظباليُي يەدھىَەنەپ يۇَنا  ػېئىز ئوەۇغبٌ:

تَِلْد النَِّسآءُ  َوَأْحَسَن ِمْنَك  َْ تـََر َقْط َعُْيٌ َوَأْْجَُا ِمْنَك  َ  ْْ 

ِلْقَ  َكَما َتَشآءُ  ُْ ِلْقَ  ُمبَـرَّءاً ِمْن ُكاِّ َعْيٍب َكأَنََّك َقْد  ُْ 
 تەربىًىظي:

 طەَن ٍ ئېظىهىُي كەرگەٌ ئەيەص كەس 

 ئبٍبنالر تۇغًىنى طەَن ٍ گۈسەنُي.  

 ھېچجىز ئەٍىجظىش  طبپظب  تەرەنن   

 گوٍب خەنق ئەتتى  ػۇَنا  ئەسش ُي.
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فَِبَمـا َرمْحَـٍة ِمـَن اللَّـِب لِْنـَ  َهُـْم َولَـْو  ئبنالھ تبئىبال پەٍغەيىجەر ئەنەٍھىظظىباليغب:   
ـــ ـــوا ِمـــْن َحْولِـــَك ُكْنـــَ  َف  ـــا َغِل َِ اْلَقْلـــِب اَلنـَْفا  ئبنالھُىىىى  رەھًىتىىىي ٍەَىىىي ي

ئەگەر ەوپىبل  ثىبغزى ەىبتتىق ثونغىبٌ      ىهەٌ طەٌ ئۇالرغب يۇالٍىى ثوننۇڭ.ث

ثونظبڭ  ئۇالر چەرە ن ٍ تبرەبپ كېتەتتي
 دېگەٌ. (1)

ثىىىىش پەٍغەيىىىجەر ئەنەٍھىظظىىىبالين ٍ ئەۋسەل ئەيەطىىىًىش  ئۇَىڭىىىن ٍ   
طًىش. ئەھگال ثۇَنا  ئىكەٌ  َىېًە ئۈچىۈٌ كىؼىىهەرگە    ئەخالەهىقًۇ ئەيە

 ەبتتىقهىق ەىهىًىش؟

 ِەسجىذوە تەرەت لىٍغبْ ئبدەِٕىڭ لىسسىسي

ئەَەص ئىجُىىي يبنىىىس رەس َەنالھىىۇ ئەَھىىۇ يۇَىىنا  دەٍىىنۇ: ثىىىز كىىۈَي   
پەٍغەيىىجەر ئەنەٍھىظظىىبالو ثىىىهەٌ يەطىىجىنتە ئونتۇراتتىىۇ   ػىىۇ پەٍتىىتە      

ىز ىىى  كىچىىىىس تەرەد ەىهىؼىىىقب   طىىىەھزانىق ثىىىىز ئىىىبدەو يەطىىىجىنكە ك  
ثبػالٍنۇ. ئۇَي كەرگەٌ طبھبثىهەر كۈتۈنًىگەٌ ثىۇ ئەھىگانُي كىەرشپ ئىۇ     
ئبدەيُىىى  ٍېُىغىىب ٍۈگۈر ىىنۇ. ئەيًىىب پەٍغەيىىجەر ئەنەٍھىظظىىبالو ئۇالرغىىب:     

«    ٌ « توختىىب الر  ئىىۇ ئىىبدەيُي ئبنىىن زاتًب الر  طىىۈٍنشكىُي ەىظىگانًىظىىۇ
بدەو تەر تىُىىي ەىهىىى   دەپ ئىىۇالرَي پەص ەىهىىىنۇ. ئبَىىن ٍ ھېهىقىىي ئىى    

نەر ىنثىىۇ يەطىىج »ثونغبَىىن ٍ كېىىَىٍ  ئىىۇَي ٍېُىغىىب چبەىز ىى  ئۇَىڭغىىب:    
تەرەد ەىهىىىغ ئۈچىىۈٌ ئەيەص  ثەنكىىي َبيىىبس ئوەىىۇع ۋە ەۇرئىىبٌ ئوەىىۇع 

دەپ چىىىزاٍهىقچە َەطىىىھەد ەىهىىىنۇ. ھېهىقىىي ئىىبدەو  « ئۈچىىۈٌ طىىېهىُغبٌ
ئەتزاپتىكىهەرَىىىى  غەس ئىىىىن ٍ ەورەىىىۇپ كېتىىىى   طىىىەس ەىهًبطىىىتىٍ      

طىىجىنتىٍ چىقىىى  كېتىىىنۇ. َبيبسَىىى  ۋاەتىىي كىزگەَىىنە ثىىۇ ئىىبدەو        يە
يەطىىجىنكە كىز ىى   پەٍغەيىىجەر ئەنەٍھىظظىىباليُى  ئبرەىظىىىنا تىىۇرۇپ      
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ببيىىبئەد ثىىىهەٌ َبيىىبس ئوەۇٍىىنۇ. پەٍغەيىىجەر ئەنەٍھىظظىىبالو رۇكىىۇد ٍ       
دېگىُىىىىنە ھەيىىىًە ببيىىىبئەد « طىىىەيىئەنالھۇ نىىىىًەٌ ھەيىىىىنە»تىىىۇرۇپ 

دەٍىىنۇ. پەەەد ھېهىقىىي ئىىبدەو ئۈَهىىۈم « ھەيىىنۇرەثجەَىىب ۋەنەكەن»ثىىىزنىكتە 
ئىىىىبۋاسدا "ئىىىىي ئىىىىبنالھ  يب ىىىىب ۋە يىىىىۇھەيًەدكە رەھىىىىىى ەىهغىىىىىٍ  ثىىىىىش 
ئىككىًىشد ٍ ثبػقب ھېچكىًگە رەھىى ەىهًىغىٍ"دەپ دۇئىب ەىهىىنۇ. َبيىبس    
تۈگىگەَىىن ٍ كېىىَىٍ  پەٍغەيىىجەر ئەنەٍھىظظىىبالو ببيىىبئەتكە ٍۈسنىُىىى      

 ُ ي طىىوراٍنۇ. ئىىۇ ئىىبدەو "يەٌ" دەپ ھېهىقىىي دۇئىىبَي كىًُىىى  ەىهغىىبَهىقى
ئبنالھُىىى  كەڭ »ئبنىىن غب چىقىىىنۇ. پەٍغەيىىجەر ئەنەٍھىظظىىبالو ئۇَىڭغىىب:    

 دەٍنۇ. (1)«رەھًىتىُي تبر ەىهىگانن ڭغۇ

ھەد ظىىىتىٍ يەنىىىۇيكي  يەطىىىجىنكە تەرەد ەىهغىىىبٌ طىىىەھزانىق ثىىىىز  
ئبدەيُىىى  ەەنجىُىىي پەٍغەيىىجەر ئەنەٍھىظظىىبالو چىزاٍهىىىق َەطىىىھەتي ۋە      

ھز جبَهىقي ثىىهەٌ ئبچقىبٌ ۋە ئۇَىى  ەەنىجىگە كىز ى  ئۇَىى        چەكظىش يې
 ػۇَنا  چەكظىش طەٍگۈطىگە طبساۋەر ثونغبٌ.  

 ٔبِبزدا سۆز لىٍغبْ ئبدەِٕىڭ لىسسىسي

يۇئىىبۋ َە ئىجُىىي ھەكەو رەس َەنالھىىۇ يۇَىىنا  دەٍىىنۇ: ثىىىز كىىۈَي يەٌ   
زى پەٍغەيجەر ئەنەٍھىظظبالو ثىهەٌ َبيىبس ئوەۇۋاتىبتتىى. ببيىبئەتهەرد ٍ ثىى    

دېىىن ى  « ٍەرھەيىىۇكەنالھ»چۈػىىكۈر گ نى  يەٌ ٍىىۇەىزى ئىىبۋاس ثىىىهەٌ    
كىؼىىىهەر يب ىىب كىىەسنىزى ثىىىهەٌ ئبالٍىىنى  يەٌ ئۇالرغىىب: َىىېًە ثونىىنى؟      
ھەيًىڭىىالر يب ىىب ئبنىَىىى  ەبراٍظىىىهەرغۇ  دېىىن ى. ئبَىىن ٍ ئىىۇالر ەىىونهىزى   
ثىىىهەٌ تىشنىز غىىب ئىىۇرۇپ يېُىىي طىىەس ەىهىؼىىتىٍ توختىتىؼىىقب تىز ؼىىتي.     

ى ثونىىنۇو. پەٍغەيىىجەر ئەنەٍھىظظىىبالو َبيىىبسَي تۈگەتكەَىىن ٍ    يەًَىىۇ بىىى 
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كېىَىٍ  يب ىب ئبچچىقالًَىىىنى ٍىبكي يېُىىي طىىهكىًىنى. يەٌ ئۇَىڭىىنەم     
ئبنىَجبَىىىبة ثىىىىزەر تەرثىَەچىُىىىي ثۇرۇًَىىىۇ ۋە كېَىًُىىىۇ ھىىىېچ كىىىەرشپ    

َبيىىىبسدا تەطىىىجىھ  تەكجىىىىز ئېَىىىتىغ ۋە ەىىىىزائەد  »ثبەًىىىىن ى  ئىىىۇ يب ىىىب: 
 دېنى.   (1)«ب ثونًبٍنۇەىهىؼتىٍ ثبػقب طەس ەىهظ

پەٍغەيجەر ئەنەٍھىظظىبالو ئەَە ػىۇَنا  طىىهىق ۋە يۇالٍىًهىىق ثىىهەٌ      
َەطىىىھەد ەىهىىىغ ئىىبرەىهىق كىؼىىىهەرَى  ەەنجىىىن ٍ ئىىورۇٌ ئىىبالتتي       

 كە هىُي ٍۇيؼىتبتتي.

 . ەبٍىم ەىهىغ ثىهەٌ َەطىھەد ەىهىغ3

َەطىھەد ەىهغۇچي چوەۇو كىؼىهەرَي ەبٍىىم ەىهىىن غبٌ ئۇطىۇنالرَي    
ەونهىُىؼىىي الس ىىى. چىىۈَكي ئىىب هىغۇچىالر ئۇَىىى  َەطىىىھەتهىز گە ەبٍىىىم   
ثونًىظىىب  ئىىۇَي ەوثىىۇل ەىهًبٍىىنۇ. پەٍغەيىىجەر ئەنەٍھىظظىىبالو ثىىۇ ھەەتىًىىۇ  

 ثىشگە ئەڭ ئېظىم ئەرَەكهەرَي ثەرگەٌ.

ثىىىىىىز كىىىىىۈَي پەٍغەيىىىىىجەر ئەنەٍھىظظىىىىىباليُى  ٍېُىغىىىىىب ەىىىىىۇرەٍغ 
هىؼىىقب رۇخظىىەد  ەەثىهىظىىىن ٍ ثىىىز ٍىىبع كېهىىى   ئۇَىڭىىن ٍ س ُىىب ەى     

ەىهىؼىىىُي طىىوراٍنۇ. ئەتزاپتىىب ئونتۇرغبَالرَىىى  ئىىبچچىقي كېهىىىنۇ. ئەيًىىب  
پەٍغەيىىجەر ئەنەٍھىظظىىبالو ئىىۇالرَي توختىتىىى   ھېهىقىىي ٍبػىىُي ٍېُىغىىب      

دەپ « ئبَب ُىى  س ُىب ەىهىؼىىُي ٍبەتۇرايظىەٌ؟    »چبەىز نۇ ۋە ئۇَىڭن ٍ: 
ٍ پەٍغەيىجەر  دەپ بىبۋاة ثېز ىنۇ. ئبَىن    « ٍىب  ئەنىگەتتە  »طوراٍنۇ. ٍىبع:  

دۇََىىىىبدا ھىىىىېچكىى ئبَىظىىىىىُى  س ُىىىىب ەىهىؼىىىىىُي     »ئەنەٍھىظظىىىىبالو: 
دەپ « ٍبەتۇريبٍىىنۇ. ئۇَىىناەتب  ثىىۇ ئىؼىىُي ەىش ىى  ئۈچىىۈٌ ٍبەتۇرايظىىەٌ؟  

دەپ بىىىبۋاة ثېز ىىىنۇ. ئبَىىىن ٍ پەٍغەيىىىجەر   « ٍىىىب » طىىىوراٍنۇ. ٍىىىبع:  

                                                 
غطەھىھ يۇطهىى( َبيهىق ھەد ض توپهىًىُى  « صحَح يظهى»ُى ( ئىًبو يۇطهى1ًغ

 ھەد ظي. -527
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ھىېچكىى ەىشنىىزى ئۈچىۈٌ ئىۇَي ٍبەتۇريبٍىنۇ. ئۇَىناەتب       »ئەنەٍھىظظىبالو :  
ىڭىههىز   ئۈچىىىۈٌ ٍبەتۇرايظىىىەٌ؟ تبغىىىب ئبچىهىز ىىى  ئۈچىىىۈٌ  طىىى-ئبچىىىب

دېىىگەٌ طىىوئبنالرَي طىىوراپ ثونغبَىىن ٍ كېىىَىٍ  ھېهىقىىي « ٍبەتۇرايظىىەٌ؟
ئىىي »ٍبػىىُى  يەٍن ظىىىگە يۇثىىبرەم ەىىونىُي ەوٍىىۇپ تىىۇرۇپ  ئۇَىڭغىىب:      

ئىىىبنالھ  ثۇَىىىى  گۇَىىىبھىُي كەچىىىۈرگىٍ  ەەنجىُىىىي پىىىبكهىغىٍ  ئىىىۇَي    
ىىىنۇ. ػىىۇَىڭن ٍ كېىىَىٍ ثىىۇ ٍىىبع  دەپ دۇئىىب ەىه« ھبرايىىن ٍ طىىبەهىغىٍ

 (1)ھبرايغب ەەتئىٌ ەبر ًبٍن غبٌ ثونۇپ كېتىنۇ.

ھەد ظىىىتە كىىىەرگىُىًىشدەم  پەٍغەيىىىجەر ئەنەٍھىظظىىىبالو ثىىىۇ ٍبػىىىقب    
چىزاٍهىقچە َەطىھەد ەىهىغ ئبرەىهىق ئىۇَي ەبٍىىم ەىهغىبٌ ۋە ھبرايىن ٍ     

 طبەالپ ەبنغبٌ.

 . رەطگا ەىهًبطتىٍ َەطىھەد ەىهىغ2

تېگىؼىهىس يىۇھىى ثىىز يەطىىهە     گېهىؼقب رَى  ثىهىَەطىھەد ەىهغۇچىال
ػىىىۇكي  ثىزاۋَىىىى  خبتبنىقىغىىىب تىىىۈس تىغ ثېىىىز غ ئبطبطىىىىنا ئۇَىڭغىىىب    
َەطىھەد ەىهًىبەچي ثونغىبٌ ئىبدەو چوەىۇو ئۇَىڭغىب كىؼىىهەر بىىق ٍەردە        
َەطىىىھەد ەىهًبطىىتىٍ  ثەنكىىي ٍىىبنغۇس ٍەردە َەطىىىھەد ەىهىؼىىي الس ىىى.      

َەطىىىھەد ەىهىىىغ ئەيەص  ئىىۇَي   ئەگەر يۇَىىنا  ەىهًىغبَىىنا  ئۇَىڭغىىب   
رەطگا ەىهغبَهىق ثونىىنۇ. ثۇَىڭىن ٍ تىۈس تىغ ئەيەص  ثەنكىي ئەكظىىچە      
طەنجىٌ َەتىجە كېهىى  چىقىىنۇ. پەٍغەيىجەر ئەنەٍھىظظىبالو ھېچكىًُىى       
ئەٍىجىُىىي ئبچًىغىىبٌ ۋە ھېچكىًُىىى  خبتىىبنىقىُي كىؼىىىهەرَى  ئبنن ىىنا    

 ٍۈس گە طبنًىغبٌ.  

                                                 
ًبو ئەھًەد( َبيهىق غيۇطُەدى ئى« يظُن اإليبو أحًن»( ئىًبو ئەھًەدَى  1غ

 ھەد ظي. -33365ھەد ض توپهىًىُى   
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ەوٍىۇع  يىظىبنالرَي كەنتىۈرشع ۋە     َەطىھەد كىؼىىهەرگە طىوئبل  -ۋەس
ئب هىغۇچىالرَى  پىكىزنىز ُي ئب الپ ثېقىغ ەبتىبرنىق ئۇطىۇنالر ثىهەًَىۇ    

َەطىىىىىھەتُى  تۈرنىىىىۈم ئۇطىىىىۇنالر ثىىىىىهەٌ ەىهىُىؼىىىىي     -ثونىىىىىنۇ. ۋەس
ئب هىغۇچىالرَىىىىىى  سېھُىُىىىىىي ئىىىىىېچىغ  ئەەهىُىىىىىي ئىىىىىوٍغىتىغ ۋە     

 چۈػەَچىظىُي ئبٍن ڭالػتۇرۇػتب ئبالھىنە ئۈَۈو ثېز نۇ.

  



 

 

 تەرثىَەٌەشۋەلەٌىىٍەر ثىٍەْ ھبدىسە ۋە 

 

دۇََىىىب ھبٍىىىبتي تۈرنىىىۈم يۇطىىىىجەتهەرد ٍ  ھبد ظىىىىهەرد ٍ  ەۇرثىىىبٌ  
ثېز ؼىىىهەرد ٍ ۋە ھەر خىىىىم كە ۈنظىىىىشنىكهەرد ٍ خىىىبنىٌ ثوالنًبٍىىىنۇ.    
ثۇالرَى  ھەيًىظي ئبنالھ تبئبالَى  ئىزاد ظىي ثىىهەٌ ثونىىنۇ. ئەەىههىىس     

ُي پىبكالع  ر ھُىي   بٍن هى   َەپظى ئەھگانالرد ٍ پ تەرثىَەچي يۇػۇَنا 
 ئۇرغۇتۇع ئىؼهىز ُي ەونن ٍ ثەريەٍنۇ.

چىىۈَكي يۇَىىنا  ۋاەىتالرد كىىي تەرثىَەَىىى  تەرثىىىَە ئۇطىىۇنهىز ن ٍ    
-ثىىىزى ثونىىۇپ ەېهىؼىىىن كي طىىەۋەة ػىىۇكي  يۇطىىىجەتهىس ٍىىبكي دەرد    

ئەنەيهىىىىس كىىىۈَهەردە كىؼىىىىهەرَى  ەەنجىىىي ٍۇيؼىىىبپ ەبنىىىىنۇ  ئىىىۇالردا    
هىن غبٌ ثىز ھىبنەد ػىەكىههىُىنۇ. يۇَىنا  ۋاەىتتىب     ئەسگىز ؼُي ەوثۇل ەى

ەىهىُغىبٌ تەرثىَەَىي ۋە َەطىىىھەتهەرَي ەوثىۇل ەىهىىىغ َىظىجىتي ٍىىۇەىزى     
ثونىنۇ. تەرثىَەچىي ۋەەەنىكهەرَىي ئىەسى ٍبر تبنًبٍىنۇ. پەەەد ئۇَىڭىن ٍ      

 پبٍن هىُى  َەطىھەتهىز ُي ەىهىگاالالٍنۇ  خبالص.

د ال ئەيەص  ثەنكىىىي ھەر ئەنەيهىىىىس ۋاەىىىىتالر -يۇطىىىىجەتهىس ۋە دەرد
ەبَىىىىنا  ثىىىىىز ۋەەەنىىىىىس ۋە ئەسگىز ؼىىىىهەرد ٍ پبٍىىىىن هىُى  د ُىىىىىٌ      
 ھەەىقەتهەرَي چۈػەَنشرشع ۋە تەرثىَە ەىهىغ ئبالھىنە ئۈَۈو ثېز نۇ.

ئەني ئىجٍ ئەثىۇ تبنىىت رەس َەنالھىۇ ئەَھىۇ يۇَىنا  دەٍىنۇ: پەٍغەيىجەر        
ل ئىجُىىي ئەنەٍھىظظىىبالو تەگىظىىىُى  ئبرەىظىىىغب تبغىظىىىُى  ئىىوغهي فەس   

ئبثجبطىىىىىىُي يىُىىىىىىنشرشپ كېهىگاتىىىىىىبتتي. ثىىىىىىىز ئبٍىىىىىىبل پەٍغەيىىىىىىجەر   
ئەنەٍھىظظىىىىبالين ٍ يەطىىىىىهە طىىىىور غىهي كەنىىىىنى. ئىىىىۇ پەٍغەيىىىىجەر     
ئەنەٍھىظظىىبالين ٍ ٍبػىىىُى  ەبنغىىبٌ ئبتىظىىي ئۈچىىۈٌ ھەن پەرس ُىىي ئىىبدا 
ەىهىىى  ەوٍظىىبو ثواليىىنۇ؟ دېىىگەٌ يەَىىىنە طىىوئبل طىىور گ نى  پەٍغەيىىجەر  
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دەپ « : ثونىىىىنۇ  ئىىىبتىڭىش ئۈچىىىۈٌ ھەن ەىهىىىى ئەنەٍھىظظىىىبالو ئۇَىڭغىىىب
بىىبۋاة ثەردى ۋە ئبٍبنغىىب تىكىهىىى  ەىىبراپ تۇرۇۋاتقىىبٌ فەسنُىىى  ثېؼىىىُي    
يۇالٍىًهىىىىق ثىىىىهەٌ ثبػىىىقب ٍبەقىىىب ثىىىۇراپ ەوٍىىىنى. ئبثجىىىبص پەٍغەيىىىجەر   
ئەنەٍھىظظىىبالين ٍ َىىېًە ئۈچىىۈٌ ئۇَىىى  ثىىوٍُىُي ثىىۇراپ ەوٍغىىبَهىقىُي    

ثىز ٍىبع ٍىگىىت ثىىهەٌ ثىىز ٍىبع      : »طور غبَنا  پەٍغەيجەر ئەنەٍھىظظبالو
ەىشَىىىىي كەرشۋ ىىىىن ى  ئۇالرغىىىىب َىظىىىىجەتەٌ ػىىىىەٍتبَن ٍ خىىىىبتىزبەو      

 دېنى. (1)«ثوالنًىن ى

پەٍغەيىىىجەر ئەنەٍھىظظىىىبالو ثىىىۇ ھەد ظىىىتە  كىىىەس ئبنن ىىىنا ثونۇۋاتقىىىبٌ 
ئىىبدد ٌ ثىىىز ۋەەەنىكىىتىٍ پبٍىىن هىُى   َىىبيەھزەيگە تىكىهىىى  ەبراػىىتىٍ    

 كۈيىُي ئەگەتكەٌ.طبەهىُىؼتىٍ ئىجبرەد ػەر ئەد ھە

ئبَب  ٍبكي يۇئەنهىى  ٍبكي ھەر ەبَىنا  ثىىز تەرثىَەچىي    -ەىظقىظي  ئبتب
ەونغىىب كەنىىگەٌ پۇرطىىەتهەرد ٍ پبٍن هىُىؼىىي الس ىىى. ھەتتىىب ئبَىىب ثبنىظىىي    
ثىىهەٌ تېهېىىگ ش ر كىىەرشپ ئونتىىۇرۇع پۇرطىىىتىن ٍ پبٍىىن هىُى   ئۇَىڭغىىب  

ەرشَۈػىهەرگە ۋە  ئەخالەقىب تەطىىز ٍەتكۈس ىن غبٌ ك   -تېهېگ ش رد كي ئەدەپ
ػىىىۇَنا  كەرشَۈػىىىهەرَي ثېز ىىىن غبٌ ەبَبنالرغىىىب ەبر ًبطىىىهىق ھەەقىىىىنە  

 تەرثىَە ثېزەنەٍنۇ.

طىىېتىق ەىهىىىن غبَالرد ٍ طىىەيىًىٌ يىىۇالس ًەد    -ئبتىىب ثىىبساردا طىىودا  
ەىهًبٍىىىن غبَالرَي كەرگىُىىىىنە  ثبنىظىىىىغب يۇَىىىنا  ەىهىؼىىىُى  ئىظىىىالو    

ي ئىكەَهىكىُىىىي ئەخالەىىىىن ٍ َېظىىىىگە ئبالنًىغىىىبٌ ئبدەيهەرَىىىى  ئىؼىىى   
چۈػىىەَنشرشپ  راطىىتچىم  دۇرۇص ۋە طىىەيىًىٌ ثونۇػىىُى  سۆرشرنىىۈكي    

 ھەەقىنە تەرثىَە ثېزەنەٍنۇ.

                                                 
غطۈَەَي كۇثزا( َبيهىق ھەد ض توپهىًىُى   « انكجزى انظٍُ»( ثەٍھەەىُى 1غ

 ھەد ظي. -02391
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تۇغقبَالرد ٍ ثىزەرطىي ۋاپىبد ثونغىبٌ يۇطىىجەتهىس     -يەطىهەٌ: ئۇرۇ 
ئبَىىب ثبنىغىىب ئەنىىۈو دېگەَُىىى  پەەەتىىال  ثىىىز ٍىىوەىهىغ      -كىىۈَهەردە  ئبتىىب 

ٌ ئىىبنەيگە ٍىىەتكىهىغ طىىەپىزى ئەيەص  ثەنكىىي ثىىۇ پىىبَىٌ ئبنەيىىن ٍ ثىىبەى
-ئىكەَهىكىُي  ئبخىزەتتە ثەختهىس ثونۇع ئۈچىۈٌ ئىبنالھ تبئبالغىب تىبئەد    

ئىجىىىبدەد ەىهىؼىىىُى  سۆرشرنىىىۈكىُي ثبٍىىىبٌ ەىهىىىى  ثېىىىز غ ئىىىبرەىهىقًۇ  
تەرثىىىَە ثېزەنەٍىىنۇ. دېىىًەم  تۇريۇػىىىًىشد كي ھەر كىىۈٌ ۋە ھەر طىىبئەتتە 

 تەرثىَە ەىهىغ پۇرطەتهىزى تېئىهى  تۇر نۇ.  

ەرثىىىىَەگە ئبالەىىىىنار ثىىىونغىُي ثىىىۇ پۇرطىىىەتهەرد ٍ پبٍن هىُىؼىىىتۇر.  ت
ئەەىههىىىس تەرثىَەچىىي ھېچجىىىز پۇرطىىەتُي ثىكبرغىىب كەتكۈس گەتًەٍىىنۇ       

 تەرثىَەگە پبٍن هىق ثونغبٌ ئىؼالرَى  ھەيًىظىن ٍ پبٍن هىُىنۇ.



 

 

 ثىٍەْ تەرثىَەٌەش لىسسىٍەر

 لىسسىٍەرٔىڭ تەسىر وۈچي

ئبدەيُىى  ئۇَىى  داۋايىغىب ەىش قىى      ەىظظە ئب هىغبٌ ٍىبكي ئوەۇغىبٌ   
ەىظظىىىنە  ئىىەس ُي ئۇَتىىۇع دەر جىظىىىگە كېهىىى  ەېهىؼىىىُى  طىىەۋەثي   

ئىُظىىبَُي ئىىەس تەطىىىز دائىز ظىىىگە ئېهىگانىىىن غبٌ ئبببٍىىى  ثىىىز خىىىم       
كىچىىس ھەيىًە ئىبدەيُي ئىەس گە ثبغهىگانىىنۇ.       -طېھز ٌ كۈا ثونۇپ  چۇڭ

 ُى  ثىىىزى ثونىىۇپ  ەىظظىىىهەر ئىىبرەىهىق تەرثىىىَەنەع تەرثىىىَە ئۇطىىۇنهىز 
ەۇرئبٌ كەر ى ثىۇ ئۇطىۇنُي كىەپ ەونالَغىبٌ. پەٍغەيىجەر ئەنەٍھىظظىباليًۇ       
كەپهىگەٌ گۈسەل ئەخال  ئۈنگىهىز ُي ەىظظىىهەر ئىبرەىهىق كىؼىىهەرَى     

 ەەنجىگە طىڭنشرگەٌ.

ەۇرئىىىبٌ كەر ىىىى پەٍغەيجەرنەرَىىىى  ەىظظىىىىهىز ُي ئىجىىىزەد ۋە دەرص  

ــــــــاِه  َلَقــــــــْد َكــــــــاَن يف طىىىىىىىىۈپىتىنە تەر ىىىىىىىىئهەپ:  ــــــــَرٌة أِلُوِل اأْلَْلَب َقَصِصــــــــِهْم ِعبـْ
ٍەَي     ئۇالرَى  ەىظظىهىز نە ئەەىم ئىگىهىىزى ئۈچىۈٌ ئەنىگەتتە ئىجىزەد

 دېگەٌ. ئىبنالھ تبئىبال پەٍغەيىجەر ئەنەٍھىظظىباليغب خىتىبة ەىهىى :       (1غ ثبر

 َـــُرون ئۇالرَىىىى  تەپەككىىىۇر ەىهىىىى    ٍەَىىىي فَاْقُصـــِص اْلَقَصـــَص َلَعلَُّهـــْم يـَتَـَفكَّ

ٍ      چۈ ػىُىؼي ئۈچىۈٌ ئۇالرغىب ەىظظىىهەرَي ثبٍىبٌ ەىهىى  ثەرگىى
دەپ  (2غ

 ەىهغبٌ. ئەيز

 لىسسىٍەردىٓ تەسىرات ئېٍىطٕىڭ ٍوٌي

ەىظظىهەرد ٍ تەرثىىَە بەھەتىتىٍ تەطىىزاد ئىېهىغ يۇَىنا  ئىككىي       
 خىم ٍول ثىهەٌ ثونىنۇ:

                                                 
 ئبٍەد. -000ٍۇطۇف  طۈرە -03( 1غ
 ئبٍەد. -076ئەئزاف  طۈرە -7( 2غ
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. ەىظظىن كي ػەخظهەرگە ۋ جىناَىٌ تەرەپىتىٍ ەوػىۇنۇع ثونىۇپ      0
ىالر طىىەسنىگۈچىگە ئەگىؼىىى  ۋ جىىناَىٌ تەرەپىىتىٍ   ەىظظىىىُي ئىىب هىغۇچ

ەىظظىىىىگە ئىؼىىىتىزام ەىهىىىىنۇ. ەىظظىىىىن كي ئىجىىىبثىٌ ػەخظىىىهەرگە      
ھېظناػهىق ثىهنشر نۇ. ەىظظىن كىهەر ثىىهەٌ ثىىزگە خۇػىبل ثونىىنۇ ۋە     

 ثىزگە ەبٍغۇر نۇ.

. ەىظظىىىىُي ئوەۇغىىىبٌ ۋە ئب هىغبَالرَىىىى  ئىىىەسنىز ُي ەىظظىىىىن كي 3
ي ثونىۇپ  ەىظظىىُى  ئبخىز غىب ەەدەر ئىۇالر     ػەخظهەرَى  ئورَىغب ەوٍۇػى 

ثىىىهەٌ ثىهىىهە ثونىىىنۇ. ەىظظىىىُى  ەەھز ًىىبَي ئەس ُىىى  ەەھز ًىىبَهىقىُي 
كەرطىىەتكەٌ چىىبغالردا  ئىىب هىغۇچىالرَىڭًۇ ئۇَىڭغىىب ئوخؼىىبع ثونىىۇع     
 ٍبكي ئۇَىڭن ًُۇ كەپزەم ەەھز ًبَهىق كەرطىتىغ ئبرسۇطي ەوسغىهىنۇ.  

ۋە ثىىىزگە ثونۇػىىتىٍ ئىجىىبرەد  ثۇَىڭغىىب ئوخؼىىىغبٌ ئىؼىىتىزام ەىهىىىغ
ئىككىي ەىىبد تەطىىىز ەىظظىىىُي ئىب هىغۇچىالر  ٍىىبكي ئىىۇَي ئوەۇغىىۇچىالردا   

 چوەۇو ئەسگىز ؼهەرَي پەٍنا ەىهىنۇ.

 ثبٌىالرٔي لىسسە ئولۇضمب ئبدەتٍۀذۈرۈش

ثبنىالرغىىب كىچىكىىىن ٍ ثبػىىالپال ەىظظىىىهەرَي ئوەىىۇپ ثېىىز غ  ئىىۇالر    
ئوەۇػىىىقب ر غجەتهەَىىىنشرشع   خەد ئوەۇٍىىىبنىغۇدەم ثونغبَىىىنا ئىىىەسنىز ُي 

ئىىبرەىهىق كىتىىبة ئوەۇػىىقب ئبدەتهەَىىنشرشع َبھىىبٍىتي يىىۇھىى ئىؼىىتۇر.      
ئۇالرغىىىىىب ئبنىىىىىنى ثىىىىىىهەٌ ەۇرئىىىىىبٌ كەر ًىىىىىن كي ەىظظىىىىىىهەرَي       
پەٍغەيجەرنەرَىىى  ەىظظىىىهىز ُي  ئۇالرَىىى  غىىبساتهىز ُي  طىىبھبثىالرَى    
ەىظظىىىىهىز ُي َبھىىىبٍىتي ئبطىىىبٌ ۋە چۈػىُىؼىىىهىس ئۇطىىىهۇثتب ئوەىىىۇپ    

  ؼُى  تەرثىَە بەھەتتىكي ئەھًىَىتي َبھبٍىتي چو نۇر.  ثېز

ەىظظە ئوەىۇپ ثېىز غ بەرٍبَىىنا ثبنىغىب طىوئبنالرَي ەوٍىۇع  ەبَىنا         
تەطىىىزاد ئبنغىىبَهىقىُي طىىوراع  چۈػىىەًَىگەٌ ٍەرنىز ُىىي ەبٍتىىب ئوەىىۇپ    
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ثېىىىىز غ  ەىظظىىىىىهەرَى  ەەھز ًبَهىز ىىىىن ٍ َېًىهەرَىىىىي ئىىىىەگىُىغ    
 كي بەرٍىىبٌ ثىىىهەٌ رېئىىبنهىقُي   كېزەكهىكىُىىي ثىهىىنشرشع ۋە ەىظظىىىن  

 طېهىؼتۇرۇع ەبتبرنىق ئۇطۇنالرَي ەونهىُىغ ئىُتبٍىٍ ٍبخؼي.

ئىىىبَىالر ئەيەنىَەتچىىىبٌ -ثىىىبنىالرَي كىتىىىبة ئوەۇػىىىقب ئۈَنەػىىىتە ئبتىىىب
ثونۇػي ۋە ئەسنىز ًىۇ ثبنىالرَىى  ئبنن ىنا كىەپزەم كىتىبة ئوەۇػىي الس ىى.        

ثىبنىڭىشَي كىتىبة   ئەكظىىچە  طىىش ئىەس ڭىش تېهېىگ ش ر كىەرشپ ئونتىۇرۇپ        
ئوەۇػقب  ٍبكي ئەگىُىغ ەىهىؼىقب ر غجەتهەَنشرطىىڭىش ئۈَىۈيي ثونًبٍىنۇ.     
ئەگەر طىىىش كىتىىبة ئوەۇػىىُي ثىهًىظىىىڭىشيۇ ثبنىڭىشَىىى  ٍېُىغىىب كېهىىى    
ئونتىىىىۇرۇپ  ئۇَىىىىى  كىتىىىىبثهىز ُي ۋاراەىىىىالپ كەرطىىىىىڭىشيۇ ثىىىىبنىُي      
ر غجەتهەَىىىنشرگەٌ ۋە ئۇَىڭغىىىب ثىىىىز خىىىىم تەػەثجۇطىىىكبرنىق ەىهغىىىبٌ    

 نىظىش.ثو

كىتىىبة ئوەۇػىىُي تې ىىي ئىىەگەًَىگەٌ كىچىىىس ثبنىالرغىىب ٍبتىىىن غبٌ    
ئبَىُى  َەۋەتهىؼى  ثونظىًۇ ھەر ئبخؼىىًي ەىظظىە ئوەىۇپ    -ۋاەتىنا  ئبتب

ثېز ؼىىي ثبنىُىىى  تەپەككىىۇر ەىهىىىغ دائىز ظىىىُي كېڭەٍتىىىنۇ. يۇَىىن ٍ    
ثبػقب ئۇالرَى  تېىشرەم يەكىتەپكە ثېز ى  ئوەۇػىقب ثونغىبٌ ەىشغىُهىقىُىي       

 ر نۇ.ئبػۇ

 

 

 



 

 

 وۆزىتىص ثىٍەْ تەرثىَەٌەش

ئبَىُىى  ٍىبكي ھەر ەبَىنا  ثىىز     -ئبتىب —كەس تىغ ثىهەٌ تەرثىىَەنەع 
تۇرۇػىىىهىز غب داۋايهىىىىق َبھىىىبٍىتي -تەرثىَەچىُىىىى  ثبنىالرَىىىى  ٍىىىۈرشع

ھوػَبر  طەگەم  ئوٍغب  تىۇرۇپ ۋە د قىقەد ەىهىى  تىۇرۇپ  تەرثىىَەنەپ      
 چىقىؼي دېگەَهىكتۇر.

ھەر كەتهىز ُىىي َىىبسارەد ەىهىىى   ھەيىىًە   -ثبنىالرَىىى  ثىىبرنىق ئىىىغ  
ئىؼىُي ثىهى  تىۇرۇع  كېزەكهىىس يەنۇيىبتالرَي ثېز ى   َەطىىھەتهەرَي      

ٍىو ؟  -ەىهى  تۇرۇع  ئبَن ٍ ئۇالر َەطىھەد ثىوٍىچە ئىىغ كەرشۋاتبيىنۇ   
ثۇَي تەكؼۈرشپ تۇرۇع  ٍبخؼي ەىهغىبٌ ئىؼىهىزى ئۈچىۈٌ يۇكبپىبتالع      

ئبَىُىى   -ھەر ەبَىنا  ثىىز ئبتىب   ٍبيبٌ ەىهغبٌ ئىؼهىزى ئۈچۈٌ ئەدەپهەع 
 ۋە تەرثىَەچىُى  ئبطبطهىق ۋەس ئىظىنۇر.

غەنىجىهىىىس تەرثىىىَە ثبنىالرغىىب َەطىىىھەد ەىهىىىغ ۋە ٍبخؼىىي ئىؼىىالردا   
ئىىۈنگە ثونىىۇع ثىهەَىىال ئەيەنىىگە ئبػىىًبٍنۇ. ثەنكىىي ئىُتىىبٍىٍ طىىەگەكهىس  
ثىىىىهەٌ ثىىىبنىالرَي كىىىەس تىغ ۋە تەرثىَەَىىىي ەوثىىىۇل ەىهىىىن ًۇ ٍىىىبكي       

 ۇَي ثىهى  تۇرۇع ثىهەٌ ثونىنۇ.ەىهًىن ًۇ؟ ث

كەس تىغ ثىهەٌ تەرثىىَەنەع ئۇطىۇني ھبٍبتُىى  ثىبرنىق طىبھەنىز ُي      
ئبَىىب ٍىىبكي تەرثىَەچىىي ثبنىالرَىىى  ئېتىقىىبد ٌ   -ئىىەس ئىچىىىگە ئبنىىىنۇ. ئبتىىب

ئەخالەىىىىىٌ  پظ ىكىظىىىىي  تەٌ طىىىىباليەتهىكي  ئىجتىًىىىىبئىٌ ئەھىىىىگاني   
ەيًىظىىىُي تەكؼىىۈرشپ  ئىجىىبدەتكە ثونغىىبٌ ەىشغىُهىقىىي ەبتبرنىقالرَىىى  ھ  

تۇرۇػي الس ى. ثۇَىڭىن ٍ يەەظىەد ثىبنىالرَي ھەر بەھەتىتىٍ يىۇكەيًەل      
 ٍېتىؼتۈرشػتىٍ ئىجبرەتتۇر.
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ئبَىب ثىبنىهىز ُي يىكز طىكوپُى  ئبطىتىغب     -ئەھگال ثۇَنا  ئىكەٌ  ئبتىب 
-ەوٍىىىىۇپ  ئۇَىىىىى  بىًىىىىي ھەر كەتهىز ُىىىىي ۋە طىىىىۇكۇَبتهىز ُي  گەپ 

 تى  تۇرۇػي الس ى.ەبراػهىز ُي كەس -طەسنىز ُي  پىكىز

تۇرۇػىىىن ٍ غەپهەتىىتە ەىىېهىغ  ئۇالرَىىى  ئەڭ   -ثبنىالرَىىى  ٍىىۈرشع 
ئىىبدد ٌ خبتىىبنىقهىزى ثونظىىىًۇ كىىەس ٍۇيىىۇع  ثبنىالرَىىى  ٍونىىن ٍ چىقىىى  
كېتىؼىىگە ۋە ٍبيىبٌ ٍونالرغىب كىز ى  ەېهىؼىىغب طىەۋەة ثونىىنۇ. پۇرطىەد         

 كېتى  ەبنغبَنا ەىهغبٌ پۇػبًٍبٌ پبٍنا ثەريەٍنۇ.

كىچىىىس ھەرەبَىنا  ثىىىز خبتىبنىقُي  ٍىىبكي   -كىىەرشنگەٌ چىوڭ ثىبنىالردا  
ٍبيىىبٌ ئىىبدەتُي ۋاەتىىىنا تۈس تىىى  تۇريىغبَىىنا  كېىىَىٍ ئىظىىالھ ەىهىىىغ      
ەىَىٍ ثونىىنۇ  ھەتتىب يىۇيكىٍ ثونًبٍىن غبٌ ئىبەىگەتهەر كېهىى  چىقىىنۇ.        

كىەچەتُي كىچىىس ۋاەتىىنا خبنىغىبٌ تەرەپىكە ئەگكىهىي       »ثىش ئۇٍغۇرالردا: 
 ەتهىس طەس ثبر.دېگەٌ ھېكً« ثونىنۇ

ئىبَىالرد ٍ ۋە ھەر ەبَىنا    -كەس تىغ ثىهەٌ تەرثىَەنەع ئۇطۇني ئبتىب 
ثىىىىز تەرثىَەچىىىىن ٍ كىىىەپ تىز ؼىىىچبَهىق  طىىىەگەكهىس ۋە ھوػىىىَبرنىق  

كۈَىىنشس ھەيىؼىىە ػىىۇَنا  -تەنەپ ەىهىىىن غبٌ ثىىىز ئۇطىىۇل ثونىىۇپ  كىىېچە
ئىىىبَىالر كېَىىىىُچە ثىىىۇ -َىىىبسارەد ەىهىىىى  تۇرۇػىىىُي تەنەپ ەىهىىىىنۇ. ئبتىىىب

الرَىىىى  يېگ ظىىىىُي كەرگىُىىىىنە خۇػىىىبنهىقىُي ثبطىىىبنًبً ەبنىىىىنۇ     ببپب
ئبنالھقىىىب »تبرتقىىىبٌ ببپىىىبنىز ُي ئۇَتىىىۇپ كېتىىىىنۇ ۋە چىىىىٍ ەەنجىىىىن ٍ   

 دەٍنۇ.  « ػۈكزى

تەرثىىىىَە يەطىهىظىىىىگە دائىىىىز ئېهىىىى  ثېز هغىىىبٌ ئىظتبتىظىىىكىالر ۋە    
تۇرۇػىهىز ن ٍ غەپهەتىتە   -ئبَىُى  ثبنىهىز ُىى  ٍىۈرشع  -ئبتب» تەتقىقبتالر

ؼىىىىىي ثبنىالرَىىىىىى  ٍونىىىىىن ٍ چىقىىىىىى  كېتىؼىىىىىىُى  ئبنىىىىىن ُقي   ەېهى
-دېىىىگەٌ ٍەكىىىۈَُي چىقبرغىىىبٌ. ەبَچىهىغىىىبٌ ثىىىبنىالر ئبتىىىب  «طىىىەۋەثىنۇر
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ئبَىالرَىىىى  ثىئەرۋانىقىىىي ۋە يەطئۇنىَەتظىىىىشنىكي طىىىەۋەثىن ٍ ەبٍتىؼىىىقب  
ثونًبٍىىن غبٌ خەتەرنىىىس ٍونالرغىىب كىز ىى  ەبنغىىبٌ. تبيبكىىب  سەھەر  ھىىبرا    

 پبھىؼە ەبتبرنىقالر ثۇَى  يىظبني.-بئوغز هىق  ەبتىههىق  س ُ

 پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىسسبالِٕىڭ وۆزىتىطىذىٓ ئۆرٔەوٍەر

ئىُظىىبَىَەتُى  ئىئتى ىىبرنىق ئۈنگىظىىي ۋە ٍېگىىبَە تەرثىىىَە ئۇطىىتبسى   
ھەسر تىي يىىۇھەيًەد ئەنەٍھىظظىبالو ئىىۈيًىتىًگە ثىۇ يىىبۋسۇد ًۇ ٍېتەرنىىىس    

ثىهىز ُى  ئىىىىىەرَەكهەرَي ثەرگەٌ. پەٍغەيىىىىىجەر ئەنەٍھىظظىىىىىبالو طىىىىىبھب
ئەھىىگانىُي كەس تىىىى   طىىىوراپ ۋە ثىهىىى  تىىىۇراتتي. كەيچىهىىىىس طىىىبد ز   
ەىهغبَالرغىىب طىىىهىق تىىۈس تىغ ثېزەتتىىي  يىىۇكەيًەل ئىىىغ ەىهغىىبَالرَي       
يبختىبپ ر ھالَىىنۇراتتي  ٍوەظىىۇنالرَى  ھبنىىن ٍ خەۋەر ئېهىىى  تىىۇراتتي    
ٍېتىًهەرَىىى  ثېؼىىىُي طىىىالٍتتي. ثبنىالرغىىب ئەڭ يىىۇالٍىى ئۇطىىۇل ثىىىهەٌ    

 ەرثىَە ثېزەتتي  ثبنىالرَى  كە هىُي ئبالتتي.ت

كىچىىىس ھەيىىًە   -پەٍغەيىىجەر ئەنەٍھىظظىىباليُى  طىىەھجىتىگە چىىوڭ   
ثىىىزدەم ەىش قىىبتتي. ئۇَىىى  ٍېُىغىىب كەنىىگەٌ ۋە طىىەھجىتىگە ئىؼىىتىزام       
ەىهغىىبٌ ھەر ەبَىىنا  ئىىبدەو ئىىەس ُي پەٍغەيىىجەر ئەنەٍھىظظىىباليُى  ئەڭ      

ۇَي پەٍغەيىىىىجەر ٍىىىىېقىٍ ئىىىىبد ًي دەپ ھىىىىېض ەىالتتىىىىي. چىىىىۈَكي ئىىىى  
ئەنەٍھىظظىىباليُى  خىىۇع يۇئبيىهىظىىي  ٍېقىًهىىىق طىىەھجىتي ػىىۇَنا       

 ھبنەتكە كەنتۈرشپ ەوٍبتتي.

پەٍغەيىىجەر ئەنەٍھىظظىىبالو ثبنىالرَىىى  طەۋ َەطىىىگە چۈػىىۈپ تىىۇرۇپ   
ئۇالرَىىى  كىىە هىُي ئبچىىبتتي  ئىىۇالر ثىىىهەٌ ئوٍُىىبٍتتي. ػىىۇَى  ثىىىهەٌ    

 ُىىىىى  د طىىىىتي ۋە ئەڭ  ثىىىىبنىالر پەٍغەيىىىىجەر ئەنەٍھىظظىىىىباليُي ئەسنىز  
كەٍۈيچىىىبٌ كىؼىظىىىي دەپ ثىهەتتىىىي. پەٍغەيىىىجەر ئەنەٍھىظظىىىبالو ٍونىىىنا   
ٍۈرگىُىىىنە ثىىبنىالرَي كىىەرشپ ەبنظىىب  ئۇالرغىىب ئىىبۋۋال طىىبالو ثېزەتتىىي ۋە       
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ئەھىىگانىُي طىىوراٍتتي. ئىىۇالرَي كىچىىىس ثىىبنىالر دەپ ەبر ًبطىىتىٍ  ثەنكىىي  
ريۇ ئىىۇَي چو الرغىىب كەرطىىەتكەٌ ھىىەريەتُي كەرطىىىتەتتي. ػىىۇ ب ثىىبنىال   

ئبَىظىىىن ًُۇ ئىىبرتۇ  -ئىىبَىهىز ُي طىىەٍگەَنەم  ھەتتىىب ئبتىىب-خىىۇددى ئبتىىب
 طەٍەتتي.

-پەٍغەيجەر ئەنەٍھىظظبالو يۇػىۇَنا  ۋاٍىغىب ٍەتىكەٌ ئېظىىم ئەخىال      
-كىچىىىىس ھەيًىُىىىى  ەەنجىىىىنە طىىىەٍگۈ  -پەس هىتىىىي ئبرەىظىىىىنا  چىىىوڭ 

يىىۇھەثجەد ثىىىهەٌ ٍبػىىىغبَهىقتىٍ  ئىىۇ چىىبرەم ئەطىىىزگىًۇ ٍەتًەٍىىن غبٌ   
ٍىم( ئىچىىنە پۈتىۈٌ ئەرەة ٍېىز ى ئبر هىىنا      32ەىظقىغىُب ثىز ۋاەىت غٍەَي

ئىظىىالو َىىۇر ُي پبرالتقىىبٌ ئىىىنى. يبَىىب ثىىۇ ھەەىقىىىٌ غەنىىىجە ۋە ھەەىقىىىٌ    
 ئۇتۇەتۇر.

تەۋەَىىىنە پەٍغەيىىىجەر ئەنەٍھىظظىىىباليُى  طىىىبھبثىهىز ُي كىىىەس تىغ    
ئۇطىىۇني ثىىىهەٌ تەرثىىىَەنەع َەيۇَىهىز ىىن ٍ ثىىىز ەبَچىظىىىُي َەەىىىم       

 ەىهىًىش:  

 ٍوٌٕىڭ ھەلمىٕي ثېرىطٕي ئۆگىتىص

ئەثىىۇ طىىەئىن خىىۇدرى رەس َەنالھىىۇ ئەَھىىۇ يۇَىىنا  دەٍىىنۇ: ثىىىز كىىۈَي   
طىىىهەر »َەطىىىھەد ەىهىىى : -پەٍغەيىىجەر ئەنەٍھىظظىىبالو طىىبھبثىهىز غب ۋەس 

دېگ نى  طبھبثىهەر: ٍبرەطىۇنۇنالھ  ثىىش ٍىول ثوٍىىنا     « ٍونالردا ئونتۇريب الر
يۇَىىىن ٍ ثبػىىىقب ئونتىىىۇرۇپ پبرا هىؼىىىىن غبٌ  ئونتىىىۇرۇپ پبرا هىؼىىىىًىش  

ئۇَىنا   »ٍېز ًىش ٍو   دېنى. ئبَىن ٍ پەٍغەيىجەر ئەنەٍھىظظىبالو ئۇالرغىب:     
دېىىنى. طىىبھبثىهەر: ٍبرەطىىۇنۇنالھ   « ثونظىىب  ٍونُىىى  ھەەقىُىىي ثېىىز ڭالر  

ٍونُىىى  ھەەقىىي دېىىگەٌ َىىېًە؟ دەپ طىىور نى. ثىىۇ ۋاەىتتىىب پەٍغەيىىجەر       
َىىىبيەھزەيگە ەبر ًبطىىىهىق  —ھەەقىىىيٍونُىىىى  »ئەنەٍھىظظىىىبالو ئۇالرغىىىب: 

ٍونىىىن ٍ ئىىىەتكەَهەرگە ئەس ىىىَەد ثەريەطىىىهىس  طىىىباليُي ەىىىبٍتۇرۇع ۋە  
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دەپ  (1غ«كىؼىىىهەرَي ٍبخؼىىىهىققب ثىىۇٍزۇپ  ٍبيىىبٌ ئىؼىىالرد ٍ توطىىۇع     
 ببۋاة ثەردى.

پەٍغەيىىىجەر ئەنەٍھىظظىىىباليُى  سايبَىىىىنا ھبٍىىىبد ئىىىبدد ٌ ئىىىىنى.      
طەھجەتهىؼىىىن غبٌ ۋە  سايبَىًىشد كىىىنەم كىؼىىىهەر توپهىؼىىى  ئونتىىۇرۇپ

پىىبرا هىز ُي ەىهىؼىىىن غبٌ ەەھگەخىىبَىالر  رېظىىتوراَالر ۋە كۇنىىۇثالر ٍىىو     
ئىىىنى. ػىىۇ ب كىؼىىىهەر ٍىىونالردا توپهىؼىىى  ئونتىىۇرۇپ پبرا هىؼىىبتتي.       
پەٍغەيىىىىجەر ئەنەٍھىظظىىىىبالو ئۇالرَىىىىى  ثىىىىۇ ئونتۇرۇػىىىىىُي كەس تىىىىى    

  ٍ توطىىقبٌ.  چىققبَىىن ٍ كېىىَىٍ  دەطىىهەپتە ئىىۇالرَي ٍىىونالردا ئونتۇرۇػىىتى
ئەيًىىىىىب طىىىىىبھبثىهەر ئەسنىز ُىىىىىى  يۇَىىىىىنا  ئونتۇرۇػىىىىىالرغب ثونغىىىىىبٌ  
ئېھتىَىىببهىز ُي چۈػىىەَنشرگىُىن ٍ كېىىَىٍ  پەٍغەيىىجەر ئەنەٍھىظظىىبالو   

 ئۇالرغب ٍونالردا ئونتۇرۇػُى  ئەدەپ ۋە ەبئىن هىز ُي ئەگەتكەٌ.

ھوەۇەهىز غىىىب يۇَبطىىىىگەتهىس ئىجتىًىىىبئىٌ   -ثىىىۇ ثبػىىىقىالرَى  ھە  
ثىش ثۇ تەرثىَەَىى  طبٍىظىىنا  ثبنىهىز ًىشَىى  ئەھىگانىُي      تەرثىَە ثونۇپ 

 كەس تىغ ۋە ئۇالرَي توغزا ئىؼالرغب ٍۈسنەَنشرشػُي ئەگىُىگاالالًٍىش.

يەطىىىهەٌ: ثىىبنىڭىش ئىؼىىىكُي ەىىبتتىق ەبەظىىب ۋە ئىؼىىىكُى  ئۇدۇنىىىنا   
تۇرۇۋانظىىىب  طىىىىش ئۇَىڭغىىىب: ئىىىي ئوغهىىىۇو  يۇَىىىنا  ەىهىىىىغ پەٍغەيىىىجەر    

كەٌ ئەخىىىىال  پىز ُظىىىىىئىغب ئۇٍغىىىىۇٌ ئەيەص.  ئەنەٍھىظظىىىىبالو ئىىىىەگەت
ئىؼىىىكُي طىىىهىق ەىىبەقىٍ  ئبَىىن ٍ ئىؼىىىكُى  ٍىىبٌ تەر ئىىىنە تىىۇرۇپ      
ئىؼىكُى  ئېچىهىؼىُي كۈتكىٍ  ەبَىناەال ثىىز ئىؼىىكُي ئىۈا ەېتىًىن ٍ      
ئبرتۇ  ەىبەًىغىٍ  دەپ تەرثىىَە ەىالالًٍىىش. ثبػىقب ئەھگانالرَىًىۇ ثۇَىڭغىب       

 ەىَبص ەىهظب  ثونىنۇ.

                                                 
برى(د كي غطەھىھۇل ثۇخ« صحَح انج برً»ۋە يۇطهىى ر گاٍىتي.  ( ثۇخبرى1غ

 ھەد ض. -3030غطەھىھۇل يۇطهىى(د كي « صحَح يظهى»ھەد ض   -3222
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 بلٍىٕىطٕي ئۆگىتىصھبراِذىٓ س

ئبثنۇنال ئىجُي ئبثجىبص رەس َەنالھىۇ ئەَھىۇ يۇَىنا  دەٍىنۇ: ثىىز كىۈَي        
پەٍغەيىىىىجەر ئەنەٍھىظظىىىىبالو ثىىىىىز ئبدەيُىىىىى  ەونىغىىىىب ئىىىىبنتۇٌ ئىىىىۈسشم  
طىىىېهىگانغبَهىقىُي كىىىەرشپ ەېهىىىى   ئىىىۇَي ەونىىىىن ٍ چىقىز ىىى  ٍەرگە    

طىىىهەر د ساخىىتىٍ ثونغىىبٌ چىىوغُي ەونۇ الرغىىب     »تبػىىهىگەتتي. ئبَىىن ٍ:  
 دېنى. (1غ«ېهىگااليظىهەر؟ط

يۇطىىىۇنًبٌ ئەرنەرَىىىى  ئىىىبنتۇٌ ئىؼهىتىؼىىىي ۋە ٍىئەكىىىتىٍ كىىىىَىى     
كىَىؼىىىي ەەتئىىىىٌ ھبرايىىىنۇر. پەٍغەيىىىجەر ئەنەٍھىظظىىىبالو ئىىىوڭ ەونىغىىىب    

ثىىۇ ئىككىظىىي يېُىىى  »ئىىبنتۇَُي  طىىول ەونىغىىب ٍىئەكُىىي تۇتىىۇپ تىىۇرۇپ:  
ل ئۈيًىتىُىىىى  ئەرنىىىىزى ئۈچىىىۈٌ ھىىىبراو ەىهىُىىىنى ۋە ئبٍبنهىز غىىىب ھىىىبال 

 دەپ ببكبرنىغبٌ. (2غ«ەىهىُنى

ئىىىىبنتۇٌ پەەەد ئبٍبنالرَىىىىى  س ُُەتهىُىؼىىىىي ئۈچىىىىۈٌ ٍبر تىهغىىىىبٌ   
ەىًًەتهىىىس يەدەٌ. ػىىۇ ب ئەرنەرَىىى  ئبنتۇَىىن ٍ ٍبطىىبنغبٌ ئىىۈسشكهەرَي  
طېهىؼي  ئبنتۇَن ٍ كەيەر تبەىؼىي  ئبنتۇَىن ٍ ٍبطىبنغبٌ ەىبچىالردا ٍەپ      

يەسكىىۇر ئبدەيُىىىى    ئىچىؼىىي بىىبئىش ئەيەص. پەٍغەيىىجەر ئەنەٍھىظظىىبالو    
ەونىىىن كي ئىىبنتۇٌ ئىىۈسشكُي كىىەرگەٌ ھبيىىبٌ ئىىۇَي ھبرايىىن ٍ ۋە د ساخ   
ئوتىىىن ٍ طىىبەالپ ەىىېهىغ ئۈچىىۈٌ ئبنىىن زاپ كېهىىى   ئۇَىىى  ئىىۈسشكىُي  
ەونىن ٍ چىقىز ىگەتكەٌ. چىۈَكي پەٍغەيىجەر ئەنەٍھىظظىبالو كىەس ئبنن ىنا       

                                                 
غطەھىھ يۇطهىى( َبيهىق ھەد ض توپهىًىُى  « يظهى صحَح» ( ئىًبو يۇطهىًُى 1غ

 ھەد ظي. -3191
غطۈَەَي ئىجُي يببە( َبيهىق ھەد ض « يببة إثٍ طٍُ» ( ئىجُي يببەَى 2غ

 ھەد ظي. -2595توپهىًىُى  
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نًىبٍتتي.  ثىزەر ھبراو ئىؼُى  طبد ز ثونۇػىىغب ھەرگىىش تىبەەد ەىهىى  تۇرا    
 ثىشيۇ ػۇَنا  ەىهىؼىًىش كېزەم.

يەطىىىىهەٌ: ثبنىهىز ًىشَىىىى  ئىُتېزَېتتىىىب ٍىىىبكي تېهېىىىگ ش ردا ٍېىىىز ى   
ٍبنىڭىىبا ئبٍبنالرَىىى  رەطىىىًهىز گە  ٍىىبكي فىهىًهىز غىىب ەبراۋاتقىىبَهىقىُي      

ئەخالەقىىب س ىىت كېهىىىن غبٌ ەبَىىناەال ثىىىز غەٍىىزى َوريىىبل     -ٍىىبكي ئەدەپ 
ئىىىۇَي تۈس تىؼىىىىًىش ۋە چىىىىزاٍهىقچە   ئەھىىىگانُي كىىىەرگىُىًىشدە  دەرھىىىبل 

 َەطىھەد ەىهىؼىًىش الس ى.  

ئبَىب ثبنىهىز ُىى  تبيبكىب چېكىىن غبٌ ثىبنىالر ثىىهەٌ       -ػۇَىڭنەم  ئبتىب 
ٍىىۈرگەَهىكىُي ثبٍقىغىُىىىنا  ۋاەىتُىىي ئەتكۈسيەطىىتىٍ دەرھىىبل ثبنىهىز غىىب   
تبيبكىُىىىى  ئەخالەىىىىٌ  ئىجتىًىىىبئىٌ  ئىقتىظىىىبد ٌ ۋە تەٌ طىىىباليەتهىكي 

ي س َبَهىز ُي ثبٍبٌ ەىهىىغ ثىىهەٌ ثىىزگە  ئۇَىى  ػىەر ئەتتە      بەھەتتىك
ھبراو ئىكەَهىكىُىي چۈػىەَنشرشپ ەبٍىىم ەىهىؼىي ۋە تبيبكىب چېكىىن غبٌ       

 د طتالر ثىهەٌ ئبر الػًبطهىقي ھەەقىنە َەطىھەد ەىهىؼي الس ى.  

ئبَىب ثبنىُىى  ٍبنغىبٌ ئېَتقىبَهىقىُي  ٍىبكي      -ثۇَىڭن ٍ ثبػقب ٍەَە  ئبتىب 
رطىىىىُى  ٍبَچۇەىىىىن ٍ طور ًبطىىىتىٍ پىىىۇل ئبنغىىىبَهىقىُي   ئبئىهىىىىنە ثىزە

ئەخالەىىتىٍ -ثبٍقىغىُىىىنا  دەرھىىبل ئۇَىڭغىىب يۇَىىنا  ەىهىؼىىُى  ئەدەپ     
َېظىگ ظىىىىي ثونًىغىىىىبٌ  تەرثىىىىىَە كىىىىەريىگەٌ ثبنىالرَىىىىى  ەىهىقىىىىي      
ئىكەَهىكىُي چىىزاٍهىقچە چۈػىەَنشرشپ  ئىۇَي تۈس تىؼىي ۋە ثبنىُىى  ثىۇ       

 ۋەدە ئېهىؼي الس ى.ئىؼُي ەبٍتىهىًبطهىقىغب ئۇَىڭن ٍ 

ٍۇەىز قىالرَىىى  ھەيًىظىىي پەەەد كىىەس تىغ ثىهەَىىال ثونىىىنۇ. َىىبۋادا   
ئبَىالر ثبنىالرَى  ئىؼىهىز ن ٍ خەۋەرطىىش ەبنظىب  ثبنىالرَىى  ئىبدد ٌ      -ئبتب

ئبطىىىىتب چىىىىوڭ بىُىىىىبٍەتهەر ثىىىىىهەٌ  -ثىىىىىز كىچىىىىىس خبتىىىىبنىقي ئبطىىىىتب 
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ي خۇالطىىىىهىُىن غبٌ دەر جىىىىگە ٍېتىىىى  ەبنىىىىنۇ. ئىىىبنالھ تبئىىىبال بىًىىى     
 ثەَن هىز ُي ثۇَىڭن ٍ طبەهىغبً 

 وىچىىٍەرٔي تەرثىَە لىٍىص

ئىىەيەر ئىجُىىي ئەثىىۇ ئەطىىهەيە رەس َەنالھىىۇ ئەَھىىۇ يۇَىىنا  دەٍىىنۇ: يەٌ  
پەٍغەيىىجەر ئەنەٍھىظظىىباليُى  ئەٍهىز ىىنە ٍۈر ىىن غبٌ كىچىىىس ثىىىز ثىىبال     
ئىن ى. ثىز كۈَي تبيىب  ٍەۋېتىى   ەونىۇو تبۋاەُىى  ھەر تەر ىئىگە كېتىى        

ئىي ثىبالو  ئىبۋۋال    »غەيجەر ئەنەٍھىظظىبالو ثىۇَي كىەرشپ يب ىب:     ەبننى. پەٍ
 ٍ  (1غ«ثىظىىًىهالھ دېگىىىٍ  ئبَىىن ٍ ئىىوڭ ەونىىۇڭ ثىىىهەٌ ئبنن ڭىىن ٍ ٍىىېگى

 دەپ َەطىھەد ەىهنى.

بالو ثىىۇ ھەد ظىىتە  كىچىىىس ئىىەيەر ئىجُىىي ئەثىىۇ  پەٍغەيىىجەر ئەنەٍھىظظىى
طەنەيەگە تبيب  ٍېَىؼتىٍ ئىهگىزى ثىظًىهالھ دېَىغ  ئىوڭ ەىول ثىىهەٌ    
ٍېَىغ ۋە ئەس ُى  ئبنن ن ٍ ٍېَىؼىتىٍ ئىجىبرەد داطىتى بٌ ئەدەپهىز ُىي     

 ئەگەتكەٌ.

غئىھَىىبئۇ « إحياا ع وماالد ا اا   »ئىًىىبو ئەنىىاليە ئەثىىۇ ھبيىىىن ئەل غەسسانىىي    
-داطىىتى بَنا ئونتۇرۇػىىتىكي ئەدەپ »يهىق ئەطىىىز ُى  د ٍ( َىىبئۇنۇيىىىن

 تبيىىىب  ٍېَىؼىىىُى »دېىىىگەٌ ثبثىىىىنا يۇَىىىنا  دەپ ٍبسغىىىبٌ: « ئەخالەىىىالر
تبيبەُي ٍېَىؼتىٍ ثىۇرۇٌ ثىظىًىهالھ دېىَىغ  تبيىبەُي ئىوڭ      —ئەدەپهىزى

ەونىنا ٍېىَىغ  ئەس ُىى  ئبنن ىن ٍ ئېهىى  ٍېىَىغ  تبيبەقىب ثبػىقىالرد ٍ        
تبيبەقب ۋە ئىۇَي ٍەۋاتقىبٌ كىؼىىهەرگە تىكىهىى      ئبۋۋال ەول ئۇسارتًبطهىق  

ەبر ًبطىىهىق  تبيىىبەُي ثەم تېىىش ٍېًەطىىتىٍ  ئبنىىن ز ًبً  ٍۇيؼىىب  چبٍُىىبپ 

                                                 
غطەھىھۇل ثۇخبرى(د كي « صحَح انج برً»ە يۇطهىى ر گاٍىتي. ۋ ( ثۇخبرى1غ

 ھەد ض. -3133غطەھىھ يۇطهىى(د كي « صحَح يظهى»ھەد ض   -5160
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ئبرەىىىىىن ٍ طىېهىگەريەطىىىىتىٍ   -ٍېىىىىَىغ  تبيىىىىبەُي ئېغىش غىىىىب ئبرەىىىىب   
ئبغش ن كىُي ٍۇتىۇپ ثونىۇپ  ئبنن ز ًبطىتىٍ ئىېهىغ  تبيىبەُي ثەم كىەپ       

 .(1غ«پ س رنىًبطهىق... ەبتبرنىقىالردۇرٍېًەطهىس  يېھًبَالرَي تبيبەقب كە

ثبنىالرَىىى  ثىىبرچە تەطىىەررۇپهىز ُي ٍۇەىز قىالرغىىب ەىَىىبص ەىهىؼىىقب      
ئبَىغىب  -ثونىنۇ. ثبنىالرغب تبيىب  ٍېىَىغ ئەدەپهىىز ُىال ئەيەص  ثەنكىي ئبتىب     

خىىىشيەد ەىهىىىغ  يېھًبَغىىب ثېىىز غ  يېھًىىبَُي ەبرػىىي ئىىېهىغ  طىىەس       
تۇغقىىبَالرَي ٍىىوەالع   -ئىىۇرۇ  ەىهىىىغ  ەوػىىُىالرغب يۇئىىبيىهە ەىهىىىغ    

طىىىورۇٌ ۋە ئىىىبيًىگى پبئىىىبنىَەتهەردە ئونتىىىۇرۇع ەبتىىىبرنىق ئىؼىىىالرد كي  
 ەبئىن هەرَى  ھەيًىظىُي ئەگىتىغ كېزەم.  -ئەدەپ

 وۆزىتىص ثىٍەْ تەرثىَەٌەضٕىڭ ھەر تەرەپٍىّىٍىىي

كىىىەس تىغ ثىىىىىهەٌ تەرثىىىىىَەنەع ثىىىبنىالرَي ئېتىقىىىىبد ٌ  ئەەهىىىىىٌ    
َىٌ  پظىى ىكىٌ ۋە ئىجتىًىىبئىٌ بەھەتىىهەردە  ئەخالەىىىٌ  ئىهًىىىٌ  بىظىىًب 

يۇكەيًەل ەىهى  تەرثىَەنەپ چىقىؼىُي يەەظىەد ەىهىىنۇ. ٍەَىي تەرثىىَە      
ئەەىىىىنە  ئەەىىىىم  ئەخىىىال   ئىهىىىىى  پىظىىى ىكب  بىظىىىًبَىٌ تەرثىىىىَە ۋە    

 بەيئىَەد تەرثىَەطي ەبتبرنىق طبھەنەرَى  ھەيًىظىنە ثونۇػي الس ى.

 . ئەەىنە بەھەتتىٍ كەس تىغ0

ٍېؼىىىغب توػىىًىغبٌ كىچىىىس ثىىبنىالر كىىەپزەم ئبَىظىىي ثىىىهەٌ يەكىىتەپ 
ثونىنۇ. ثۇ ئبَب ئۈچىۈٌ تونىًىۇ ٍبخؼىي پۇرطىەتتۇر. ئبَىب ثبنىهىز غىب ئىبۋۋال        

 ئىظالو ئەەىن ظىُي ئەگىتىؼي الس ى. يەطىهەٌ:

 ئىًبٌ دېگەٌ َېًە؟  

                                                 
غئىھَبئۇ ئۇنۇيىند ٍ( « إحَبءعهويبننٍٍ» (ئەناليە ئەثۇھبيىن ئەل غەسسانىُى 1غ 

 َبيهىق ػبَهىق ئەطىز ن ٍ.
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ئبنالھ تبئبالَى  ثبرنىقىغب ۋە ھەيًىُىى  ٍبراتقۇچىظىي  ر ش ىق    —ئىًبٌ
ىكەَهىكىىىىگە  ئىىىۇ چۈػىىىۈرگەٌ كىتبثالرَىىىى   ئەۋەتىىىكەٌ ثەرگۈچىظىىىي ئ

پەٍغەيجەرنىز ُى  ھە  ئىكەَهىكىىگە  ئىبنالھ تبئبالَىى  پەر ؼىتىهىز ُى      
ٍبيىىبَهىق ئىىبنالھ  -ثبرنىقىغىىب  ەىَبيەتُىىى  ثونىىىن غبَهىقىغب ۋە ٍبخؼىىىهىق   

 تبئبالد ٍ ئىكەَهىكىگە چىٍ ئىؼىُىؼتۇر.  

 ئىظالو دېگەٌ َېًە؟  

د ٍ ثبػىىىقب ئىىىىالھ ٍوەهىقىغىىىب  يىىىۇھەيًەد    ئىىىبنالھ تبئىىىبال —ئىظىىىالو
ئەنەٍھىظظىىىىباليُى  ئىىىىبنالھ تبئبالَىىىىى  ثەَن ظىىىىي ۋە ھە  ئەنچىظىىىىي   
ئىكەَهىكىگە گۇۋاھهىق ثېز غ  ثەع ۋاخ َبيىبس ئوەىۇع  ساكىبد ثېىز غ      
رايىشاَىىىىنا ر سا تۇتىىىىۇع ۋە ئىًكىىىىبَىَىتي ثونظىىىىب ھەن ەىهىؼىىىىتۇر  دەپ  

 چۈػەَنشرگەَگە ئوخؼبع.

نالھ تبئىىىبال  پەر ؼىىىتىهەر  ەۇرئىىىبٌ كەر ىىىى    ئۇَىڭىىىن ٍ كېىىىَىٍ  ئىىىب 
پەٍغەيىىجەرنەر ھەەقىىىنە ثبنىالرغىىب چۈػىُىؼىىهىس ەىهىىى  يەنۇيىىبد ثېىىز غ  
الس ى. ئبَب ثبنىهىز غب ثۇ ھەەتە طوئبنالرَي ەوٍىۇپ  ئۇالرَىى  طەۋ َەطىىُي    
طىُبع ئبرەىهىق ئۇالرَىى  خبتىب چۈػىىُى  ەبنغىبٌ ٍىبكي چۈػىەًَىگەٌ       

َنشرشپ ەوٍۇػي كېىزەم. ػىۇَنا  ەىهىى  ئبَىب     ٍەرنىزى ثونظب  توغزا چۈػە
ثبنىهىز ُى  ەەنجىگە ئىًبَُي دەطىهەپ ٍەرنەػىتۈرگەٌ تىۇَجي يىۇئەنهىًي     

 ثونۇپ ەبنىنۇ. ثۇ راطتتىُال ػەرەپهىس ئىغ ئەيەطًۇ؟

ثىىبنىالر يەكىىتەپكە ثبرغبَىىن ٍ كېىىَىٍ  ئۇالرَىىى  يەكتەپىىتە ئبنغىىبٌ      
ىُىىىىىى  ئبَ-دەرطىىىىىهىز ُي تەكؼىىىىىۈرشپ ۋە كەس تىىىىىى  تىىىىىۇرۇع ئبتىىىىىب 

يەطىىىىئۇنىَىتىنۇر. خۇطۇطىىىىەٌ ئىظىىىىالو ئەەىن ظىىىىىگە يۇَبطىىىىىگەتهىس   
يەطىىىهىهەردە ھەر دائىىىى تۈس تىؼىىهەرَي ثېز ىى   ئەٍىىنە ئبنغىىبٌ ئىظىىاليىٌ   
پىكىىىىز ۋە ئىظىىىاليىٌ ئەخالەقىىىب س ىىىت كېهىىىىن غبٌ پىكىىىىز ەبراػىىىالرغب       
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ئۇچز غبَنا ۋاەتىىنا رەدد ىَە ثېز ى  تۇرۇػىي ئىُتىبٍىٍ سۆرشر. يەطىىهەٌ:       
ٌ ئىىىبدەو يب» « د ُغىىىب ئىؼىىىىُىغ خۇراپىىىبتهىق  »  «ًٍۇَىىىن ٍ ئىىىەسگەرگە

-دېگەَگە ئوخؼبع طەپظەتىهەرگە ۋاەتىىنا تىۈس تىغ ثېىز غ الس ىى. ئبتىب     
ئبَب َىبۋادا ثۇالرغىب د قىقەد ەىهًبٍىن غبٌ ثونظىب  ئۇالرَىى  ئەٍىنە ثەرگەٌ        
ئىظىىىاليىٌ تەرثىَەطىىىي پبٍن ظىىىىش ەبنغىىىبٌ  تبرتقىىىبٌ ببپىىىبنىزى ثىكبرغىىىب  

 كەتكەٌ ثونىنۇ.  

رەم پىىىبر ًىش ثونغىىىبٌ ثىىىبنىهىز ًىشَي ەىؼىىىتب طىىىوغۇەتىٍ  ٍىىىبسدا    ٍىىىۈ
ئىظظىىىىىقتىٍ ەبَىىىىنا  طبەهىظىىىىب   ئۇالرَىىىىى  ئىًىىىىبَىُي  ئىظىىىىاليىٌ    
ئەەىن ظىُي ۋە ئەخالەىُي ػىۇَنا   ثەنكىي ئۇَىڭىن ًُۇ ثەكىزەم كە ىۈل      

 ثەنۈپ ەوغن ؼىًىش الس ى.

 . ئەخال  بەھەتتىٍ كەس تىغ3

غ ئىىبرەىهىق ئىىۇالر ھەر ەېىىتىى   ئبَىىب ثبنىهىز ُىىى  ئەھىىگانىُي كىىەس تى  
راطىىت طىىەسنەۋاتبينۇ ٍىىبكي ثەس ىىنە ٍبنغىىبٌ ئېَتبيىىنۇ؟ ثىىۇَي تەكؼىىۈرشپ    
تۇرۇػىىي  ٍبنغىىىبٌ ئېَتقىىبَهىقي يەنىىىۇو ثونغىىبٌ ھبيىىىبٌ ئۇَىڭغىىب ٍبنغىىىبٌ     
ئېَتىؼىىُى  ٍبيىىبَهىقىُي چىىىزاٍهىقچە چۈػىىەَنشرشپ  تەطىىىزنىس ئۇطىىۇننا  

 َەطىھەد ەىهىؼي الس ى.  

ن ٍ ثىىىىز َەرطىىىە ئېهىىىى  كەنگىىىىٍ  دەپ ػىىىۇَىڭنەم  ثىىىبال يبگىش ُىىى
ثېىىز هگەٌ پۇنُىىى  ئبػىىقىُىُي طىىب  ەىىبٍتۇرۇپ كېهەيىىنۇ ٍىىبكي ٍېز ًىُىىي 
ئېهىگېهىىى  كېهەيىىنۇ؟ ثىىۇَي كىىەس تىغ ئىىبرەىهىق تەكؼىىۈرشپ تۇرۇػىىي     
َبۋادا ئىُتىبٍىٍ ئىبس يىقىناردا ثونظىىًۇ  پۇنغىب خىَىبَەد ەىهغىبَهىقي يەنىۇو         

هى  يۇَىنا  ەىهىؼىُى  كېَىىُچە    ثونظب  ئۇَىڭغب چىزاٍهىقچە َەطىھەد ەى
 چوڭ ئوغز هىققب ٍول ئبچىن غبَهىقىُي چۈػەَنشرشػي الس ى.  
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ئبَىىىىب ٍەَە ثىىىىبنىهىزى د طىىىىتهىزى ثىىىىىهەٌ بېنەنهىؼىىىىى  ەبنغبَىىىىنا  
ثبػىىقىالرَي ئىىبغش ُي ثىىۇسۇپ تىهاليىىنۇ؟ ثۇَىًىىۇ كەس تىؼىىي الس ىىى. ئەگەر   

ئۇالرغىىب ئىىۇالر ئەخالەظىىىش طىىەسنەرَي ەىهىىىن غبٌ ثونىىۇپ ەبنغىىبٌ ثونظىىب      
يۇطىىىىۇنًبٌ ئبدەيُىىىىى  ئبغش ىىىىن ٍ يۇَىىىىنا  ئەدەپظىىىىىش طىىىىەسنەرَى      
چىقًبٍىىىىن غبَهىقىُي  ئىىىىبنالھ تبئبالَىىىىى  ئىُظىىىىبَُى  تىهُىىىىي ئىًىىىىبٌ   
كەنىًىظىُي ئېَتظۇٌ ۋە ٍبخؼي طەس ەىهظىۇٌ دەپ ٍبراتقىبَهىقىُي  ەەثىىھ    
طىىەسنەرَي ەىهغىىۇچىالرَي ئىىبنالھ تبئبالَىىى  ٍبخؼىىي كەريەٍىىن غبَهىقىُي    

ە چۈػىىىەَنشرشپ َەطىىىىھەد ەىهىؼىىىي ۋە ھەيىؼىىىە كەس تىىىى   چىىىىزاٍهىقچ
ٍىو ؟ ثىۇَي ثىهىى  تۇرۇػىي     -َبسارەد ەىهى   ثبنىُى  طەسى ئەسگەرد ًىۇ 

 الس ى.

 . ئىهًىٌ بەھەتتىٍ كەس تىغ2

ئبَىىب ثبنىالرَىىى  يەكتەپىىتە ئوەۇغىىبٌ دەرطىىهىز ُي  ثبنىهىز ُىىى    -ئبتىىب
ىىى  ثبھبطىىىُي  ەبَچىهىىىس طىىەۋ َەدە كېتىىى  ثېز گاتقىىبَهىقىُي  يۇئەنهىًُ

ئىًتىھىىىبٌ َەتىجىظىىىىُي  يەكتەپتىكىىىي تەرتىىىى  طىىىبەالع ئەھىىىگانىُي    
يىىىۇئەنهىى ثىىىىهەٌ ۋە د طىىىتهىزى ثىىىىهەٌ ثونغىىىبٌ يۇَبطىىىىگ تىُي تونىىىۇ  

 كەس تى  ثىهى  تۇرۇػي الس ى.  

ئبَىىىب ٍەَە ثبنىالرَىىىى  ئەگىُىؼىىىُي كەس تىىىى   ئۇالرغىىىب ەىىىىَىٍ -ئبتىىىب
ىؼىىىچە ثىىىزگە تەكىىزار   كەنىىگەٌ پەَهەرَىىى  دەرطىىهىز ُي كۈچىُىىى  ٍېت  

ەىهىؼى  ثېز   ٍبردەو ەىهىؼي ۋە ئۇالرغب يەدەد ثېز ؼىي الس ىى. ػىۇَنا     
 ئبَىالر ثبنىالرغب ھەر تەرەپتىٍ ٍبردەو ەىهغبٌ ثونىنۇ.  -ەىهغبَن ال ئبتب

 . بىظًبَىٌ ۋە طبغاليهىق بەھەتتىٍ كەس تىغ4

ٌ دۇََبدا ھەر كىى ثبنىهىز ُىى  بىظىًبَىٌ بەھەتىتىٍ طىبغالو  ئەەهىى     
بەھەتىىىتىٍ ئەتكىىىۈر ثونىىىۇپ چىقىؼىىىىُي خبالٍىىىنۇ. تەٌ طىىىباليەتهىكُي   
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ئىچًەكىهەرگە د قىقەد ەىهىىغ ۋە پبٍىن هىقهىز ُي     -طبەالع ئبۋۋال ٍېًەم
 ٍېَىغ  س َبَهىقهىز ن ٍ طبەهىُىؼتىٍ ثبػهىُىنۇ.  

ئەٍُى  تبيىقي ئەڭ پبكىش ۋە ئەڭ پبٍىن هىق تبيىب  ئىكەَهىكىىنە ػىەم     
ٍېًەكهىكىُىي ئىىەس ەىوني ثىىىهەٌ ھبس زنىؼىىي     ٍىو . ػىىۇ ب ئبَىب ثبنىالرَىىى   

طىىىزتالردا  ئبػىى بَىالرد ٍ تبيىىب  ٍېَىؼىىكە ئبدەتهەَىىنشرشپ ەوًٍبطىىهىقي   
 الس ى.

ثبنىالرَىىى  تەٌ طىىباليەتهىكىگە س َىىبَهىق ثونغىىبٌ ئبيىهالرَىىى  ثىىىزى  
تبس هىققب ر ئبٍە ەىهًبطىهىق ثونىۇپ  ئىظىالو پىبكىشنىق ئۈطىتىگە ەۇرۇنغىبٌ       

ۇطىۇنًبٌ دېىگەٌ ئىبئىهە تبس هىقىغىب ر ئىبٍە ەىهىىن غبٌ       يەدەَىٌ د ُنۇر. ي
  (1غ«پىىبكىشنىق ئىًبَُىىى  ٍېز ًىىىنۇر »ثونىىىنۇ. پەٍغەيىىجەر ئەنەٍھىظظىىبالو:  

ئبَىىىب ثىىىبنىالر تبيىىىب  ٍېَىؼىىىُى  ئبننى_كەٍُىىىىنە  -دېىىىگەٌ. ػىىىۇ ب ئبتىىىب
 ٌ ٍۇًٍىغىىبَهىقىُي كەس تىؼىىي الس ىىى.  -ەىىونهىز ُي طىىوپۇَالپ  پىىبكىش ٍۇٍغىىب

َىىنا  ەىهًىغىىبٌ ثونظىىب  تىىبس هىق ھەەقىىىنە سېز كًەطىىتىٍ َىىبۋادا ثىىبنىالر ئۇ
ەبٍتىب تەرثىىَە ثېىز غ ئىبرەىهىق ئىۇالرَي تبس هىققىب ئبدەتهەَنشرشػىي        -ەبٍتب

 كېزەم .

تەٌ طباليەتهىككە ئەڭ س َىبَهىق ثونغىبٌ تبيبكىب چىېكىغ  پىىگا ٍىبكي       
ھىىبرا  ئىچىىىغ ەبتىىبرنىق ٍبيىىبٌ ئىههەتهەرد ىىٍ ثىىبنىالرَي ەەتئىىىٌ ٍىىىزا     

ئبَىُىىى  يىىۇھىى ۋەس ئىظىىي ثونىىۇپ  ھەيىؼىىە ثبنىالرَىىى      -بتىىبتۇتىىۇع ئ
 ٍبَچۇەهىز ُي  طويكىهىز ُي ئبختۇرۇپ تەكؼۈرشپ تۇرۇػي سۆرشر.  

                                                 
 ئىًبو ئەھًەد ر گاٍىتي. (1)
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ثۇَىڭىىىىن ٍ ثبػىىىىقب  ٍەَە  ثىىىىبنىالرَي تەَتەرثىىىىىَە پبئىىىىبنىَەتهىز گە    
ەىش قتىىىۇرۇع ئۇالرَىىىى  تەٌ طىىىباليەتهىكىُي ەوغناػىىىقب ۋە بىظىىىًبَىٌ   

 رتكە ثونىنۇ.بەھەتتىٍ طبغالو ثونۇػىغب تۈ

 . پىظ ىكب بەھەتتىٍ كەس تىغ5

َۇرغۇٌ كىؼىهەر ھبٍب ثىهەٌ خىجىههىقُىى  پەرەىُىي ئبٍز َبنًبٍىنۇ ۋە    
ثىىۇ ئىككىظىىىُي ثىىىز يەَىىىنە دەپ چۈػىىىُىنۇ. ئەيًىىب ئەيەنىَەتىىتە ھبٍىىب      

 ثىهەٌ خىجىههىق ئوتتۇر ظىنا َبھبٍىتي چوڭ پەرەهەر ثبر.

ػىىبرائىتالردا ئىُظىىبَنا   پىظىى ونوگىَە ئىىبنىًهىزى خىجىههىقُىىي يەنىىۇو  
پەٍىىنا ثونىىىن غبٌ ثىىىز خىىىم ئەَىىن كىغ دەپ تەر ئهەٍىىنۇ. ثىىۇ خىىۇددى     
يۇئەنهىًُىىىىىى  طىىىىىوئبنىغب ئەيەنىَەتىىىىىتە ثىهىىىىىىن غبٌ ئوەۇغۇچىُىىىىىى   
ەورەىىىىۇَچتىٍ بىىىىبۋاة ثېىىىىزەنًىگەٌ ھبنىغىىىىب ئوخؼىىىىبٍنۇ. خىجىههىىىىىق  
ەورەۇَچىىىبەهىقتىٍ كېهىىىىنۇ. خىجبنەتچىىىبٌ ئىُظىىىبٌ ئىزاد ظىىىي ئىىىببىش     

. ئەيًىىب ھبٍىىب ثۇَىىى  ئەكظىىىچە ثونىىۇپ  كىىەپىُچە ئىزاد ظىىي     ئىُظىىبَنۇر
كۈچهىىۈم  ئەس ُىىى  ەىًًىتىُىىي ثىهىىىن غبٌ ئىىبدەيهەردە ثونىىىنۇ. چىىۈَكي   

 يۇَنا  ئبدەو رەس ههىكهەرگە چۈػۈپ ەېهىؼىتىٍ ئەس ُي طبەالٍنۇ.

خىجىىىىم ثونىىىۇپ  ئەس ُىىىى  ٍونهىىىۇ  ھەەقىُىىىي تەنەپ ەىهىؼىىىتىٍ ۋاس 
نۇ. چىىۈَكي ھبٍىىبنىق ئىىبدەو ئېش هىؼىىكە  كەچىىكەٌ ئىىبدەو ھبٍىىبنىق طىىبَبنًبٍ

 ثوسەم ەىهىُىؼقب راسى ثونۇپ تۇرانًبٍنۇ.

خىجبنەتچىىبٌ ئىىبدەو ئەس ُىىى  پىكىىىز ەبراػىىهىز ُي داد ىىم ئوتتۇر غىىب     
 -ەوٍبنًبٍىىنۇ  ئەس ىىن كي تىىبالَتُي كەرطىىىتەنًەٍنۇ  ھەتتىىب ثەسى تىىبالع    

 ئەس ُى  ھەەهىق ئىكەَهىكىُىًۇ ئىظئبتهىَبنًبٍنۇ.  
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ٍىو ؟ يەكتەپىتە   -نىهىز نا ػۇَنا  خىجىههىق ئىههىتي ثىبريۇ ئبَب ثب-ئبتب
يىىۇئەنهىى طىىوئبل طور ظىىب ەبَىىنا  بىىبۋاة ثېز ىىنۇ؟ ثىىۇالرَي كەس تىؼىىي      
يۇئەنهىًىن ٍ ۋە د طتهىز ن ٍ طىوراپ ثبنىظىىُى  ئەھىگانىُي ئىگىهىؼىي     
الس ىىى. ئەگەر ئىىۇالردا خىجىههىىىق ٍىىبكي ەورەۇَچىىبەهىق ئىههىتىىي ثونظىىب       

ۈرشػىتە ەىهىؼىي  ئبَىن ٍ ئۇَىى  چبر ظىىُي ەىهىؼىي       ئۇَى  طەۋەثىُي ط
 الس ى.

ػىۇ ب ثبنىالرغىىب ھەر دائىىىى ھەەُىي خىجىىىم ثونًبطىىتىٍ  ەورەًبطىىتىٍ    
 داد م طەسنەػُي ئەگىتىغ كېزەم.

 . ئىجتىًبئىٌ بەھەتتىٍ كەس تىغ6

ئىُظىىبٌ ئىجتىًىىبئىٌ يىىۇھىتتىٍ ئبٍز النًىغبچقىىب  داۋايهىىىق ثبػىىقىالر    
» ۇ. ثىىىبنىالرد كي ئىچىىىىگە ثېكىىىىُىغ ۋە   ثىىىىهەٌ ئبر هىؼىىىى  ٍبػىىىبٍن  

دەپ  خۇػىىىبنهىق ٍىىىبكي خىىىبپىهىقىُي ئبػىىىكبرا   « كە هۈيىىىن كىُي تىىىبپ 
ەىالنًبطهىق ثىز خىم ٍېتەرطىشنىس ثونۇپ  ثىۇ ئۇالرَىى  ثبػىقىالر ثىىهەٌ     
ثونغىىىبٌ ئىجتىًىىىبئىٌ يۇَبطىىىىگ تىگە س َىىىبَهىق ثونىىىۇع ثىىىىهەٌ ثىىىىزگە   

  َبَهىقتۇر.  ئەسنىز گىًۇ َۇرغۇٌ بەھەتهەرد ٍ ئىُتبٍىٍ س

ئبَىىب ثونغىىۇچىالر ثبنىهىز ُىىى  ثىىۇ تەر ئىگىًىىۇ ئبالھىىىنە     -ػىىۇ ب ئبتىىب 
د ققەد ەىهىؼي ۋە ئىشچىم كەس تىؼىي الس ىى. ثبنىُىى  د طىتهىزى ثىىهەٌ      
ثونغىىبٌ يۇَبطىىىگ تي ەبَىىنا ؟ يىىۇئەنهىًهەر ثىىىهەٌ ەبَىىنا  ئەتۈۋاتىىىنۇ؟     

ؼىىۈرشپ ٍىىو ؟ ثىىۇالرَي تەك-ھوەۇەىغىىب ر ئىىبٍە ەىاليىىنۇ-ثبػىىقىالرَى  ھە 
تۇرۇػي ۋە ٍېتەرطىىش تەرەپهىز ُىي تۈس تىؼىىگە ٍېقىُىن ٍ ٍىبردەو ەىهىؼىي       

 ئىُتبٍىٍ سۆرشر.

 . ئىجبدەد بەھەتتىٍ كەس تىغ7
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ئىجىىبدەد ر ھُىىى  ئۇسۇەىىىنۇر. ئىُظىىبٌ ثەدەٌ ۋە ر ھىىتىٍ ئىجىىبرەد    
ئىككىىىي َەرطىىىىن ٍ تەركىىىىت تبپقىىىبٌ يەخهۇەىىىبتتۇر. ئىىىۇ ثەد ُىُىىىي        

-ەىىېهىغ ئۈچىىۈٌ كۈَىىن هىس ٍىىېًەم ئوسۇەالَىىنۇرۇپ  ھبٍىىبتىُي طىىبەالپ
ئىچًەكىىىكە يوھتىىىبن ثونغىُىىىىنەم  ر ھىُىىىي ئۇسۇەالَىىىنۇرۇپ  يەَىىىىگى   
تەر ئىُىىي ٍۈكظىىەننشرشع ئۈچىىۈٌ ھەو ئىجىىبدەتكە يوھتببىىنۇر. خىىۇددى   
ئبػىىقبساَُى  ئېھتىَىىببي كۈَىىن هىس ئىىۈا ۋاخ تبيىىب  ثىىىهەٌ ەبيىىنانغبَغب   

خۇطۇطىەٌ   ئوخؼبع  ر ھُى  كۈَن هىس ئېھتىَىببىًۇ ئىجىبدەد ثىىهەٌ    
 ثۇ ثەع ۋاخ َبيبس ثىهەٌ ەبين هىنۇ.  

َبيىىىىبس ئىجبدەتُىىىىى  تىىىىۈۋرشكي ۋە ئەڭ ئەھًىَەتهىكىىىىىنۇر. ثىىىىبنىالر   
ٍىىو ؟ ھەر كىىۈَي ئىىبس ثونظىىىًۇ -َبيىىبسنىز ُي ۋاەتىىىنا ۋە تىىوغزا ئوەۇۋاتبيىىنۇ

ئبخؼىىىبيهىزى كۈَىىىن هىس -ٍىىىو ؟ ئەتىىىىگەٌ-ەۇرئىىىبٌ تىىىىالۋەد ەىاليىىىنۇ
ئبَىىب - ؟ ثىىۇالرَي كەس تىؼىىًۇ ئبتىىب ٍىىو-تەطىىجىھهەرَي ئوەۇۋاتبيىىنۇ-س كىىىز

ثونغۇچىالرَىىى  يەطىىئۇنىَىتىنۇر. َىىبۋادا ثىىبنىالر َبيىىبسنىز ُي ۋاەتىىىنا ئىىبدا   
ەىهًىظب  ٍبكي ثبػقب ئىجىبدەتهەرَي تەرم ئەتىكەٌ ثونظىب  ئۇالرغىب ئىجىبدەد      
ەىهىؼىُى  ئىبنالھ تبئىبال ثۇٍزۇغىبٌ يىۇەەددەص ثىۇرا ئىكەَهىكىُىي  تەرم        

كەَهىكىُىىىي چۈػىىىەَنشرشپ  چىىىىزاٍهىقچە  ئېتىؼىىىُى  ئېغىىىىز گۇَىىىبھ ئى 
 َەطىھەد ەىهىغ الس ى.  



 

 

 ِۇوبپبتالش ثىٍەْ تەرثىَەٌەش

 ِۇوبپبتالش ئۇسۇٌي ثىٍەْ تەرثىَەٌەضٕىڭ ئەھّىَىتي

ثبنىالرَي ەىهغبٌ ٍبخؼىي ئىؼىهىزى  تبپؼىۇرۇنغبٌ ۋەس ئىهەرَىي تونىۇ       
 ٍ ئورۇَىىن غبَهىقي ۋە ثىىىزەر ٍبخؼىىي ئىؼىىتب ئۇتىىۇ  ەبساَغىىبَهىقي ٍۈس ظىىىن

يۇكبپىىىىبتالع ئىىىىۇالرَي تې ىًىىىىۇ ئىهگىز هەػىىىىكە ئېهىىىىى  ثبر ىىىىن غبٌ   
ئۇطىىۇنالرَى  ثىز ىىنۇر. چىىۈَكي كىچىىىس ثىىبنىالر ئۈچىىۈٌ يۇكبپبتُىىى        
يەَىىىگى ەىًًىتىىي س ر ثونىىىنۇ. ػىىۇَناەال ثىىبنىالرَي يۇكبپىىبتالع ئۇالرغىىب    

دە  ئۇالرَىى   -ئەسنىز ُى  توغزا ئىغ ەىهىگاتقىبَهىقىُي ھىېض ەىهنۇر ىنۇ   
 ىقىُي ئبػۇر نۇ.ئبكتىئچبَه

يۇكبپبد ئىككي تۈرنىۈم ثونىىنۇ: ثىىزى يەَىىگى يۇكبپىبد  ٍەَە ثىىزى       
 يبدد ٌ يۇكبپبد.

 . يەَىگى يۇكبپبد0

ثبنىالرغىىب تەثەطظىىۇو ەىهىىىغ  ئىىۇالرَي طىىەٍۈپ    —يەَىىىگى يۇكبپىىبد 
ەوٍىىىۇع  ەۇچىىىبەالپ ثبغز غىىىب ثېظىىىىغ  ئىىىۇالرَي ۋە ەىهغىىىبٌ ٍبخؼىىىي      

  ئۇتىىۇ  تىىىهەع ۋە رەھىىًەد ئىؼىىهىز ُي يبختىىبع  ئۇالرغىىب دۇئىىب ەىهىىىغ 
ئېَىىىتىغ ثىىىىهەٌ ثونىىىىنۇ. كىچىىىىس ثىىىبنىالر ثىىىۇ تىىىۈرد كي يۇكبپبتالرغىىىب  

يىىىىۇھەثجەتكە ۋە ئەھًىىىىىَەد -ەىش قىىىىىنۇ. چىىىىۈَكي ئۇالرَىىىىى  طىىىىەٍگۈ
 ثېز هىؼكە ثونغبٌ ئېھتىَببي چو الرَىڭكىن ًُۇ ٍۇەىزى ثونىنۇ.  

  يبختبػُى  تې ىًۇ كەپ يېگە ثېز ؼىي ئۈچىۈٌ ثىبنىالرَي يبختىغبَىنا    
ئۇالرَىال ئەيەص  ثەنكي ئبطبطهىق ئۇالرَى  ەىهغىبٌ ٍبخؼىي ئىؼىهىز ُي     

پەس هەتهىز ُىىىىىي  ئىىىىىەگىُىغ -ئىجىىىىىبدەتتىكي ئىىىىىبكتىئهىقىُي  ئېظىىىىىىم
ەىهىؼىىىىىىتىكي ئەطىىىىىىتبٍىن ههىقىُي  تبپؼىىىىىىۇرۇەالرَي ئورۇَناػىىىىىىتىكي 
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ئبَىظىىىىىغب ۋە ەېز ُناػىىىىهىز غب ثونغىىىىبٌ   -يەطىىىىئۇنىَەتچبَهىقىُي  ئبتىىىىب 
بع الس ىىى. ئەيًىىب ػىىۇَىًۇ ئەطىىتىٍ چىقبريبطىىهىق   كەٍۈيچىىبَهىقىُي يبختىى

كېزەككىىىي  ثىىىبنىالرَي يبختبػىىىتب ئبػىىىۇرۇۋېتىغ ثەسى ھىىىبنالردا ئىىىۇالرَي 
 يەغزۇرنۇەقب ئېهى  ثبر نۇ.

 . يبدد ٌ يۇكبپبد3

يىىبدد ٌ يۇكبپىىبد ثبنىالرغىىب ەىهغىىبٌ ٍبخؼىىي ئىؼىىهىزى ۋە ەبساَغىىبٌ       
ۇَىڭغب ئۇتىىىۇەهىزى ٍۈس ظىىىىن ٍ ثېز هىىىىن غبٌ ئوٍۇَچىىىۇ   پىىىۇل ۋە ػىىى    

ئوخؼىىىغبٌ يىىبدد ٌ ەىًًىتىىي ثىىبر َەرطىىىهەرَي كەرطىىىتىنۇ. ثبغچىالرغىىب    
ئبپىز ىى  ئوٍُىتىىى  كىىېهىغ  گىىۈسەل طىىەھزاالرغب ۋە يەَش ز هىىىس ببٍالرغىىب 

 ئبپىز   طبٍبھەد ەىهنۇرۇػًۇ يبدد ٌ يۇكبپبد تۈر گە كىز نۇ.

ئىهًىىىٌ تەتقىقىىبتالر كىچىىىس ثىىبنىالر ئۈچىىۈٌ يىىبدد ٌ يۇكبپىىبتالرد ٍ    
ەَىىىىىىگى يۇكبپبتالرَىىىىىى  ەىًًىتىىىىىي چىىىىىوڭ ئىكەَهىكىُىىىىىي  كىىىىىەرە  ي

تەكىتهىًەكتە. چۈَكي كىچىس ثبنىالرَىى  يىبدد ٌ يۇكبپىبتالرد ًُۇ ثەم     
كە ىىىىۈل خۇػىىىىبنهىقىن ٍ ئىجىىىىبرەد يەَىىىىىگى يۇكبپبتالرغىىىىب ثونغىىىىبٌ     

 ئېھتىَببىُى  ٍۇەىزى ئىكەَهىكي يەنۇو.

 ِۇوبپبتالش ثىٍەْ تەرثىَەٌەش ھەلمىذە تەۋسىَەٌەر

 ىقُى  يۇكبپبتىُي ۋاەتىنا ثېز غ. ٍبخؼىه0

يۇكبپىىىبد ثېز ؼىىىُى  ئەڭ ئەۋسەل ۋاەتىىىي ئىؼىىىُي ثېجىز ىىى  ثونغىىىبٌ 
ھبيىىبٌ  ٍەَىىي ثىىبال يۇكبپبتقىىب الٍىىىق ثونغىىبٌ ھبيىىبَال ثېز ؼىىتۇر. يۇَىىنا      
ەىهىىىغ ثبنىالرَىىى  ەەنجىىىنە چىىوڭ تەطىىىزنەرَي ەبننۇر ىىنۇ ۋە تې ىًىىۇ       

ىظظىىىىىباليُى : ئىهگىز هىؼىىىىىگە تىىىىىۈرتكە ثونىىىىىنۇ. پەٍغەيىىىىىجەر ئەنەٍھ  
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ئىؼىىىىچىُى  ھەەقىُىىىىي ئۇَىىىىى  تەرى ەۇرۇػىىىىتىٍ ثىىىىۇرۇٌ ثېز ىىىى    »
 دېگەَهىكىُى  طىزى دەل يۇػۇ ٍەردە ثونۇػي يۇيكىٍ. (1غ«ثونۇ الر

ثبنىالرَىىىىى  يۇكبپىىىىبتىُي ۋاەتىىىىىنا ثېىىىىز غ ئەۋسەل. ئەيًىىىىب ئىىىىۇَي   
كېچىكتۈرگەَُى  س َىُي ٍىو . يەطىىهەٌ: ۋاەتىىنا ثەريىظىىًۇ  كېَىىُچە      

ثېز ؼىكە ۋەدە ەىهغبَغىب ئوخؼىبع. ئەيًىب ۋەدە ەىهغىبٌ       ثىز َەرطىە ئېهىى   
َەرطىظىىىىُي كېىىىَىٍ چوەىىىۇو ئېهىىىى  ثېىىىز غ الس ىىىى. ئەگەر يۇَىىىنا       

ئبَىىب ئوتتۇر ظىىىن كي ئىؼىىەَچ طۇطهىؼىىى  -ەىهًىغبَىىنا  ثىىبال ثىىىهەٌ ئبتىىب
 ەبنىنۇ.  

 . يۇكبپبتُى  ثبنىالر ٍبەتۇر ن غبٌ َەرطىهەرد ٍ ثونۇػي3

ر ئىىىىەسنىزى ٍبەتۇر ىىىىن غبٌ ۋە ئىىىىبرسۇ ثىىىىبنىالرَي يۇكبپبتالػىىىىتب ئىىىىۇال
ەىهىگاتقىىبٌ َەرطىىىهەر ثىىىهەٌ يۇكبپىىبتالع الس ىىى. َىىبۋادا يۇكبپىىبد ئىىۇالر     
ٍبەتۇريبٍن غبٌ َەرطىىهەرد ٍ ثونىۇپ ەبنظىب  ثۇَىنا  يۇكبپبتُىى  ئۇالرغىب       
پبٍن ظىىي ثونًبٍىىىنۇ. َەتىجىىىنە  ئىىىۇالرَي يۇكبپىىبتالع ئۇطىىىۇني ثىىىىهەٌ    

نۇ. ثىىبنىالر ثېىىز هگەٌ يۇكبپىىبتُي  تەرثىىىَەنەع ئىؼىىي پبٍىىنا ثەريەً ەبنىىى 
ٍبەتۇريىغىىىبٌ ئەھگانىىىنا  ئۇالرغىىىب ثبػىىىقب تىىىۈرد كي  ئىىىۇالر ٍبەتۇر ىىىن غبٌ 

 َەرطىهىز ُي ئېهى  ثېز غ الس ى كېهىنۇ.

 . يۇكبپبتُى  ھەبىًي ثبنىالرَى  ئۇتۇەهىز غب يۇَبطى  ثونۇػي2

يۇكبپبتُىىى  ەىًًىتىىي ئۇتۇەُىىى  ەىًًىىىتىگە يۇَبطىىى  ثونۇػىىي ۋە      
  ەبساَغىُىغىىب كىىەپزەم  ئىىبسرا  ئۇتىىۇ  ەبساَغىُىغىىب ئىىبسرا        كىىەپ ئۇتىىۇ 

 يۇكبپبد ثېز غ الس ى.  

                                                 
غطۈَەَي ئىجُي يببە( َبيهىق ھەد ض توپهىًىنا « يببة إثٍ ٍُط»ئىجُي يببە (1غ 

 ر گاٍەد ەىهغبٌ ھەد ض.
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ئەگەر يۇَنا  ەىهًىغبَنا  كىەپ ئۇتىۇ  ەبساَغبَُىى  ەىًًىتىي ثىىهەٌ      
ئبس ئۇتىۇ  ەبساَغبَُىى  ەىًًىتىي ئوخؼىبع ثونىۇپ ەېهىى   كىەپ ئۇتىۇ          
ەبساَغىىبٌ ثبنىُىىى  يەَىىىگ َىتىگە ئەكىىىض تەطىىىز كەرطىىىتىنۇ  ئۇَىىى        
تىز ؼىىچبَهىقىُي ثوػىىىتى  ەوٍىىىنۇ. ئىىبس ئۇتىىۇ  ەبس ُىىى  كىىەپ يۇكبپىىبد  

ئىبس ئۇتىۇ    »ئبنغبٌ ثبنىغب َىظجەتەًَۇ ٍبخؼىي َەتىىجە ثەريەٍىنۇ. چىۈَكي     
ثىهەًَىىىۇ كىىىەپ ئۇتىىىۇ  ەبساَغبَغىىىب ئوخؼىىىبع يۇكبپىىىبد ئبنغبَىىىن كىٍ     

دېىىىگەٌ چۈػىىىەَچە ثىىىىهەٌ « يۇػىىىۇَچىهىس تىز ؼظىىىبيًۇ ٍېتىىىىن كەَغۇ
كېتىؼىىىگە طىىەۋەة ثونىىۇپ   ئۇَىىى  ئىهگىىىز هەع   ئۇَىىى  يەغزۇرنىُىىى  

 ٍونىُي توطۇپ ەوٍۇػي يۇيكىٍ.  

ػۇَىڭنەم  يۇكبپبد ەىًًىتىُىي ثىىزد ُال ئبػىۇرۇۋېتىغ يۇكبپبتُىى      
ەىًًىتىُىىىي ٍوەىتىىىى  ەوٍىىىىنۇ. يۇكبپىىىبتُي ثەم ئىىىبدد ٌ ەىهىىىىگېتىغ     
ثبنىالرَىىىى  ر ھىَىتىُىىىي چۈػىىىۈرشۋەتكەَنەم  ثەم كىىىەپ ەىهىگېتىؼىىىًۇ  

زۇرنۇەقىب ئېهىى  ثبر ىنۇ. ػىۇ ب يۇكبپىبد ثەم كەپًىۇ ئەيەص        ئۇالرَي يەغ
ثەم ئبسيۇ ئەيەص  ئوتتۇرھىبل ثونۇػىي ۋە ئۇتۇەُىى  دەر جىظىىگە ەىبراپ      

 ثونۇػي الس ى.

 ئبرەىن ٍ ثېز هًەطهىكي-. يۇكبپبتالرَى  ئبرەب4

خۇطۇطەٌ يىبدد ٌ يۇكبپىبتالرَي ھەيىؼىە ثەريەطىهىس  ثىىز يۇكبپىبد       
ئوتتۇر ظىنا يەنىۇو ۋاەىىت ئەتۈػىي الس ىى. ئەگەر     ثىهەٌ ٍەَە ثىز يۇكبپبد 

يۇَىىىنا  ثونًىغبَىىىنا  ثىىىبنىالر ئۈچىىىۈٌ يۇكبپبتهىغبَهىقُىىىى  يەَىظىىىي ۋە   
ئەھًىَىتىىي ەبنًبٍىىنۇ. چىىۈَكي  ثۇَىىنا  ثونغبَىىنا ثىىبنىالر يۇكبپبتهىُىؼىىُي  
ئىىبدەتتىكي ئىؼىىالر ەبتبر ىىنا كىىەرشپ ەېهىىى   يۇكبپىىبد ئىىېهىغ ئۈچىىۈٌ     

 ۇ.تىز ؼًبٍن غبٌ ثونۇپ ەبنىن
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ٍەَە ثىز تەرەپتىٍ ثبنىالرَي ەىهغبٌ ھەرثىز ٍبخؼىي ئىؼىي ۋە ەبساَغىبٌ    
ثەرطىىىەڭ »ھەرثىىىىز ئۇتىىىۇەي ئۈچىىىۈٌ ھەدەپ يۇكبپىىىبتالۋېز غ ئىىىۇالرَي  

 ٌ دەٍىن غبٌ تبيبخورنۇەقىب ۋە يبدداپەرەطىتهىككە    « ٍەًٍەٌ  ئۇرطبڭ ئىەنىًە
ئېهىىى  ثبر ىىنۇ. ھەر ئىؼىىُى  ئىىەس ٍونىىىنا ثىىونغىُي ٍبخؼىىي ثونغىُىىىنەم    

 بپبتُىڭًۇ ٍوني ثىهەٌ ثونغىُي تۈسشم.يۇك

. يىىىىبدد ٌ يۇكبپىىىىبد ثىىىىىهەٌ يەَىىىىىگى يۇكبپىىىىبد ئوتتۇر ظىىىىىنا    5
 تە ئۇ هۇەُي طبەالع

يبدد ٌ ۋە يەَىگى ھەر ئىككي تۈرنۈم يۇكبپبتُىى  ئىورَي ثبنىالرَىى     
تىز ؼىىچبَهىقىغب ۋە ئېھتىَببىغىىب ەىىبراپ ثونۇػىىي الس ىىى. يەَىىىگى يۇكبپىىبد  

چهەَنشرشپ  چىوڭ ئىؼىالرَي ەىالالٍىن غبَهىقىغب    ثبنىالرَى  ۋ جناَىُي كۈ
 ثونغبٌ ئىؼەَچىظىُي ئبػۇر نۇ.  

يىىبدد ٌ يۇكبپىىبد ثبنىالرَىىى  يىىبدد ٌ ئېھتىَىىببىُي ەبَىىنۇرغبَُى       
طىىىزتىنا  ئىىۇالرَي تې ىًىىۇ ئىهگىز هەػىىكە ئُىتىهنشر ىىنۇ. ئەيًىىب يىىبدد ٌ   

ص  يۇكبپبتُي ھەدد ن ٍ ئبػىۇرۇۋېتىغ ثىبنىالرَي ئۇتىۇ  ەبس ُىؼىقب ئەيە    
ثەنكىىي يىىبدد ٌ يۇكبپىىبتقىال ەىش قىىىن غبٌ  پەەەد يۇكبپىىبتهىُىغ ئۈچىىۈَال 
تىز ؼىن غبٌ ەىهى  ەوٍىنۇ. ثۇ ۋاەىتتىب ئۇتىۇ  ەىبس ُىغ ۋە ئىهگىىز هەع     
ئۈچىىۈٌ ۋاطىىىتە ثونۇػىىقب تېگىؼىىهىس ثونغىىبٌ ثىىۇ يۇكبپىىبد يەەظىىەتكە        

پ ئبٍهىُى  ەبنىنۇ. َەتىجىنە  ثبنىالر يۇكبپبتظىىش ئىىغ ەىهًبٍىن غبٌ ثونىۇ    
 ەبنىنۇ.

يۇَىىىنا  ثىىىبنىالر چىىىوڭ ثونغبَىىىنا ثەدەنظىىىىش ئىىىىغ ەىهًبٍىىىن غبٌ        
 ػەخظىَەتچي ۋە خبنىظبَە ئىغ ەىهىؼُي ٍبەتۇريبٍن غبٌ ثونۇپ ەبنىنۇ.

 . ثبنىالر ئبطبطهىق ۋەس ئىهىزى ئۈچۈٌ يۇكبپبتالًَبٍنۇ6
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ثبنىالرَى  َبيبس ئوەۇع  ەۇرئبٌ تىىالۋەد ەىهىىغ  يەكىتەپكە ۋاەتىىنا     
يهىزى ثىىىۇرۇٌ ئىىۇخالع  ئەتىگەَىىىنە طىىىەھەر تىىىۇرۇع   ثېىىز غ  ئبخؼىىىب 

-يەكتەپىىتىٍ ثېىىز هگەٌ تبپؼىىۇرۇەهىز ُي ئىؼىىهەع  ئىىەً ئىؼىىهىز نا ئبتىىب 
ئبَىظىغب ٍبردەيهىؼىغ ەبتىبرنىق ەىهىؼىقب تېگىؼىهىس ۋەس ئىهىىزى ئۈچىۈٌ      
ئۇالرغىىب يۇكبپىىبد ثېز هًەٍىىنۇ. ئەيًىىب يبختىىبپ ەوٍىىۇع  طىىەٍۈپ ەوٍىىۇع   

گى يۇكبپبتالرَىى  چېكىي ٍىو . ثىۇالرَي     ثبغز غب ثېظىغ دېگەَىنەم يەَىى  
 ھەيىؼە ەىهىغ كېزەم.  

 . يۇكبپبتُى  ثبنىُى  طەۋ َەطىگە ەبراپ ثونۇػي  7

يۇكبپىىىىبتالع ئۇطىىىىۇني ثىىىىىهەٌ تەرثىىىىىَەنەع ثبنىُىىىىى  ٍېؼىىىىىغب ۋە 
ئەەهىُىىى  ئەطۈػىىىگە ەىىىبراپ تەرەەقىىىٌ ەىهىىىىنۇ. يەطىىىهەٌ: يەكىىىتەپ     

پ ەوٍىىۇع  ثبغز غىىب ٍېؼىىىغب تونًىغىىبٌ كىچىىىس ثىىبنىالرَي كىىەپزەم طىىەٍۈ  
ثېظىىىغ ۋە تىىورد  كىىىَىى   ئوٍۇَچىىۇ   ئىىبس يىقىىناردا پىىۇل ەبتىىبرنىقالرَي    

 ثېز غ ثىهەٌ يۇكبپبتالع ٍېتەرنىس.  

ثبنىالر ئەين ال يەكتەپكە ثبرغبٌ ٍبػىهىز نا  ئۇالرغىب ئىهگىز كىظىىن ٍ    
چىىو زا  يۇكبپىىبتالرَي ثېىىز غ ۋە كىىەپزەم يبختىىبپ ەوٍىىۇع ٍېتەرنىىىس.     

ٍبخؼىي ۋە ٍىبرايهىق   »ٍېؼي ئىهگىز هىگەَظېزى ئۇالرغىب:  ئبَن ٍ ئۇالرَى  
ئبدەو ثونۇػىۇڭ  ئىبنالھ تبئبالَىى  ھەو كىؼىىهەرَى  طەٍگۈطىىگە طىبساۋەر       
ثونۇػىىىىىۇڭ ئۈچىىىىىۈٌ ٍبخؼىىىىىي ئوەىىىىىۇغىٍ ۋە تىز ؼىىىىىقىٍ. يەٌ طىىىىىب ب 

دېگەٌ ئبطبطىتب  ئىۇالرَي ەبٍىىم ەىهىى       « دېگەَهىز ڭُي ئېهى  ثېز ًەٌ
 ػۇ ثوٍىچە يۇكبپبتالع كېزەم.

 ثبٌىالرٔي ِۇوبپبتالضٕىڭ تۈرٌىرى

 . تەثەطظۇو ثىهەٌ يەَىهىس ەبراع0
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ثبنىُى  ٍۈس گە تەثەطظۇو ثىهەٌ يەَىهىىس ەىبراع ثبنىُىى  كىە هىُي     
ٍبٍز تىگېتىىىنۇ. ثبنىغىىب  چو قىىۇر يېھز جىىبَهىق ثىىىهەٌ  ٍىىۈس گە تەثەطظىىۇو   
ەىهىغ چوڭ ثىز يۇكبپبتُىى  ئورَىىنا تۇر ىنۇ. ثۇَىى  ثىىهەٌ پەٍغەيىجەر       

يۇطىىىىۇنًبٌ ثۇراد ز ڭُىىىىى  ٍىىىىۈس گە تەثەطظىىىىۇو »ەٍھىظظىىىىباليُى : ئەن
دېىگەٌ طىەس ُى  ەىًًىىتىگە     (1غ«ەىهىؼىڭنا طىەد قىُى  طىبۋاثي ثىبردۇر   

 ٍېتەنەًٍىش.

 يۇھەثجەتُي ئىئبد هەٍن غبٌ ھەر كەد-. طەٍگۈ3

ثبنىالرد ٍ ئىُتبٍىٍ يەيُۇٌ ثونغىبَهىقىُي ئىئىبد هەپ  ئىۇالرَي چىى      
يېھز جىبَهىق ثىىهەٌ ثېؼىىُي طىىالپ ەوٍىۇع      ەۇچبەالپ طىەٍۈپ ەوٍىۇع    

ۋە ەونىُي چى  طىىقىًناع ەبتىبرنىق ھەر كەتهەرَىى  يەَىىگى ەىًًىتىي      
َبھىىبٍىتي ٍىىۇەىزى ثونىىۇپ  ثبنىالرَىىى  ەەنىىجىگە تەطىىگ زنەپ ثونغۇطىىىش       

يىىۇھەثجەتُي طىىبنىنۇ.  ئەَە ػىىۇ چبغىىنا ئىىۇالر     -ئىظظىىىقهىقُي ۋە يېھىىىز 
بدەتهىس يىُىىىۇتهىز ُي ھەەىقىىىىٌ ثەختُىىىي ھىىىېض ەىهىىىىنۇ ۋە ئەڭ طىىىبئ   

 ثبػتىٍ كەچۈرگەٌ ثونىنۇ.

 . خبتبنىقُي كەچۈرشع2

ثبنىالرَىىى  خبتىىىبنىقىُي كەچۈرشػىىًۇ ئۇالرغىىىب ثېىىز هگەٌ  يۇكبپبتقىىىب    
يەٌ »ئوخؼىىبع ثونىىىنۇ. ثۇَىىى  ػىىەرتي ثبنىغىىب ثىىۇَي ثىهىىنشرشع ٍەَىىي   

طىىېُى  يۇَىىۇ ٍبخؼىىي ئىؼىىى   ٍىىبكي يۇَىىۇ ئۇتۇەىىۇڭ ٍۈس ظىىىن ٍ  يىىبۋۇ    
ۈرشۋەتتىى. يۇَىىىن ٍ كېىىىَىٍ ثىىىۇ خبتىىىبنىقُي طىىىبد ز  خبتىىىبنىقىڭُي كەچىىى

 دېگەَگە ئوخؼىغبٌ طەسنەرَي ەىهىؼتۇر.« ەىهًىغىٍ

                                                 
غطۈَەَي تىزيىشى( َبيهىق ھەد ض « انتزيذً طٍُ»( ئىًبو تىزيىش ُى  1غ

 ھەد ظي. -0956توپهىًىُى  
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 . ٍۈكُي ٍە گىههىتىغ ٍبكي ئەيەنن ٍ ەبننۇرۇع4

ثبنىالرغب ٍۈكهەَگەٌ ثەسى ئىەً ئىؼىهىز ُي ئىۇالرد ٍ ٍە گىههىىتىغ      
 ٍىىبكي ۋاەىتهىىىق ئەيەنىىن ٍ ەبننۇرۇۋېتىؼىىًۇ ثىىبنىالر ئۈچىىۈٌ يۇكبپبتُىىى   

طىىېُى  يىىبۋۇ ئىؼىىتب  ٍىىبكي  »ئورَىىىنا تۇر ىىنۇ. ثۇَىىى  ػىىەرتي ئۇَىڭغىىب:  
ئىىەگىُىغ ەىهىؼىىتب كەرطىىەتكەٌ تىز ؼىىچبَهىقى  ٍۈس ظىىىن ٍ  ثۈگىىۈٌ    

دېگەَىىگە ئوخؼىىبع طىىەسنەرَي  « ئىىبۋۇ ۋەس ئە ُىىي طىىەَن ٍ ئېهىگەتتىىۇ   
ەىهىىى   ثبنىغىىب ثىىۇَي ثىهنشرشػىىتىٍ ئىجىىبرەتتۇر. ثىىۇ ۋاەىتتىىب ثىىبال ثىىىز         

َىظىىىُى  ػىىەپقىتىُي ھىىېض ەىهظىىب  ٍەَە ثىىىز تەرەپىىتىٍ ئب-تەرەپىىتىٍ ئبتىىب
 ئۇالرَى  ئبد ههىقىغب ەبٍىم ثونىنۇ.

 . چىزاٍهىق طەس ۋە دۇئب5

ثبنىالرَىىىى  ەبساَغىىىبٌ ئۇتىىىۇەهىزى ۋە ەىهغىىىبٌ ٍبخؼىىىي ئىؼىىىهىز ُي    
طىىەَن ٍ ئىىبنالھ »ٍىىبكي « ئىىبنالھ رەھىىًەد ەىهظىىۇٌ  ثىىبالو »تەەىىن زنەپ: 

دېگەَىىگە ئوخؼىىبع  « ەىهىىن  راسى ثونظىىۇٌ  راطىىتتىُال ٍبخؼىىي ئىىىغ   
طىىەسنەر ثىىىهەٌ ئىىۇالرَي خىىوع ەىهىؼىىًۇ ئۇالرغىىب ثېىىز هگەٌ يۇكبپبتُىىى    
ر نىُىىىي ئوٍُبٍىىىنۇ. ثىىىۇ ۋاەىتتىىىب ثبنىُىىىى  ٍبخؼىىىي ئىؼىىىالرَي ەىهىىىىغ ۋە 

ئبَىظىىىُي تې ىًىىۇ يەيُىىۇٌ ەىهىىىغ -ئۇتىىۇەالرَي ەىىبس ُىغ ئىىبرەىهىق ئبتىىب
 ھېظظىَبتي ھەطظىهەپ ئبػىنۇ.

 يبختبع. ثبػقىالرَى  ئبنن نا 6

ٍبخؼىىىي ئىىىىغ ەىهغىىىبٌ  ٍىىىبكي ثىىىىزەر ئۇتىىىۇ  ەبساَغىىىبٌ ثىىىبنىُي        
ەېز ُناػىىىىهىز ُى   د طىىىىتهىز ُى  ۋە ئىىىىەسى ٍبخؼىىىىي كەر ىىىىن غبٌ     
كىؼىهىز ُى  ئبنن نا يبختىبپ ەوٍىۇع  ئۇَىى  ئىبرتۇەچىهىقهىز ُي ثبٍىبٌ      
ەىهىىىىغ ثبنىُىىىى  ر ھىَىتىُىىىي كەتۈر ىىىنۇ ۋە خىىىۇددى چىىىوڭ يۇكبپبتقىىىب 

 تىنۇ.  ئېز ؼكەَنەم خۇػبل ەىهىگې
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ئەيًىىب ثبنىالرَىىى  ثىز ُىىي يبختىغبَىىنا  ثبػىىقىهىز ُي طەكًەطىىهىس      
كېىىزەم. چىىۈَكي يۇَىىنا  ەىهىىىغ ثبنىالرَىىى  ەەنجىىىنە كىىەپ ھىىبنالردا        

 ەىشغىُىغ  ئەچًەَهىس ۋە ئبداۋەد ئوتهىز ُي تۇتبػتۇر نۇ.

 . ثبنىالرَى  كە هىُي ئېچىغ7

تىىىۇ  ثىىىبنىالرَي ەىهغىىىبٌ ٍبخؼىىىي ئىؼىىىهىزى  ٍىىىبكي ثىىىىزەر ئىؼىىىتب ئۇ 
ەبساَغىىبَهىقي ٍۈس ظىىىن ٍ ثبغچىالرغىىب  ٍىىبكي ػىىۇَىڭغب ئوخؼىىبع ئىىۇالر      
خۇػبل ثونىن غبٌ ببٍالرغىب ئېهىى  ثېز ى   ئۇالرَىى  كىە هىُي ئىېچىغ       
ثبنىُىىى  تې ىًىىۇ ئىهگىز هىؼىىىگە ۋە س ر ئۇتىىۇەالرَي ەونغىىب كەنتىىۈرشع      

 ٍونىنا تې ىًۇ تىز ؼچبَهىق كەرطىتىؼىگە تۈرتكە ثونىنۇ.



 

 

 تەرثىَەٌەشجبزاالش ثىٍەْ 

 جبزاالش دېگۀٍىه ئۇرۇش دېگۀٍىه ئەِەش

ن ٍ ثىىزى  ثبنىالرَي ببساالع ثىىهەٌ تەرثىىَەنەع تەرثىىَە ئۇطىۇنهىز     
ثونىىۇپ  ثىىبنىالرَي بىىبساالع تىىونىزا  ئىىۇالرَي ٍبخؼىىي كەرگەَهىز ىىن ٍ ۋە  
تەنەپ ەىهغبَهىز ن ٍ ۋاەىتهىىق يەھىزۇو ەىهىىغ ثىىهەٌ ثونىىنۇ. كىەپىچە       

  ثىبنىالرَي بىبساالع دېگەَهىىس ئىۇالرَي ئىۇرۇپ       كىؼىهەر چۈػەَگەَنەم
 تىهالع دېگەَهىس ئەيەص  ثەنكي يەھزۇو ەىهىغ دېگەَهىكتۇر.

ثونىۇپ  ئىۈنگە  َەطىىھەد      ەي چىبرە ئەڭ ئىبخىز ئەيًب ثبنىالرَي ئۇرۇع 
ٍۇيؼىىىب  يۇئىىىبيىهە  چىزاٍهىىىىق طىىىەس ەبتىىىبرنىق تەرثىىىىَە ئۇطىىىۇنهىز ُى    

ٍېُىىس  بخىزەي چىبرە طىۈپىتىنە   ھېچقبٍظىظي َەتىىجە ثەريىگەَىنە  ئەڭ ئى   
 ثىهەٌ تەرثىَەنەػكە توغزا كېهىنۇ.   ئەدەپهەع

ئىًىىىبو ئەثىىىۇ ھبيىىىىن ئەل غەسسانىىىي ۋە تەرثىىىىَە يۇتەخەطظىظىىىهىزى     
ثىىىبنىالرَي ببساالػىىىتب ئبػۇرۇۋېتىؼىىىتىٍ ئبگبھالَىىىنۇرغبٌ. ػىىىۇَىڭنەم     
ثىىبنىالرَي ئبطىىز ن ى  دەپ ئۇالرغىىب ئىىبرتۇەچە كەڭ ەورطىىبەهىق ەىهىىىغ ۋە   

ىق ەىهىؼىًۇ ثىبنىالر ئۈچىۈٌ س َىبَهىق. ػىۇ ب ٍبۋر پىبنىق تەرثىىَە        ٍۇيؼبەه
يۇتەخەطظىظىىىىىىهىزى ثىىىىىىبنىالرَي ببساالػىىىىىىُي پەەەتىىىىىىال ئەيەنىىىىىىن ٍ 
ەبننۇر گېتىىىن غبٌ تەرثىىىَە ئۇطىىۇنهىز ُي ٍېتەرطىىىش تەرثىىىَە ئۇطىىۇنهىزى   
دەپ ەبراٍىىنۇ. چىىۈَكي ثىىبنىالرَي بىىبساالع ئىُتىقىىبو  ٍىىبكي ئىىبچچىقىُي      

ەيەص  ثەنكي تەرثىَە ئۈچۈَىنۇر. ئەھىگال ثۇَىنا     چىقىز گېهىغ ئۈچۈٌ ئ
ئىىىىكەٌ  ثبنىالرَىىىى  پبٍن ظىىىي ئۈچىىىۈٌ كېىىىزەم ثونغبَىىىنا  بىىىبساالع      

 ئۇطۇنىُىًۇ ەونهىُىؼقب توغزا كېهىنۇ.



 ئىىىىٕچي ثبة: ئەڭ ئۈٔۈٍِۈن تەرثىَە ئۇسۇٌٍىرى 154

 

 ئىسالِذىىي جبزا ثىٍەْ تەرثىَەٌەش ئۇسۇٌٍىرى

ئىظىىالو د ُىىي ئىُظىىبَالرَى  يەَئەئەتىىي ئۈچىىۈٌ تونىًىىۇ يۇَبطىىى       
ٍىىول تۇتقىىبٌ  ئەڭ يەدەَىىىٌ  ئەڭ ئىهغىىبر ثىىىز د ىىٍ ئەەىهىىگە ئەڭ يۇۋاپىىىق 

ثونىىۇع طىىۈپىتي ثىىىهەٌ  ئىُظىىبَىَەتُي تەرثىَەنەػىىتە تەرغىىىت ثىىىهەٌ      
ەورەۇتۇع  بىبسا ثىىهەٌ يۇكبپىبد ئوتتۇر ظىىنا يۇۋاپىىق ئىىغ كەرشػىكە        

 چبەىز   كەنًەكتە.

 جبزا دەرىجىٍىرى ئۆزگىرىپ تۇرىذۇ

زاەتىٍ ەىهىُغىىبٌ ئىُظىىبَالر ثىىىز خىىىم ئەيەص. ثەسى كىؼىىىهەرگە ٍىىى  
ئىؼىىبرەتًۇ كۇپىىبٍە ەىهىىىنۇ. يۇَىىنا  كىؼىىىهەرَى  ئىىبدد ٌ ثىىىز ئىؼىىبرەد   
ٍىىبكي ثىىىزەر يەَىهىىىس ەىىبراع ثىىىهەٌ ۋ جىىناَي ەوسغىهىىى  كېتىىىنۇ ۋە       
ەىهًىىبەچي ثونغىىبٌ ٍبيىىبٌ ئىؼىىُي دەرھىىبل تبػىىالٍنۇ. ٍەَە ثەسى كىؼىىىهەر  

ًبٍىىنۇ  ثىىبركي  ئۇالرغىىب چىزاٍهىىىق َەطىىىھەد  ٍۇيؼىىب  يۇئىىبيىهە كىىبر ەىه   
ثىهەَىىال پەٍهىىىن ٍ   ٍىىبكي يەھىىزۇو ەىهىىىغ   ەورەۇتىىۇعپەەەد ئىىۇالرَي 

 ٍبَنۇرغىهي ثونىنۇ.  

ثىىبنىالريۇ خىىۇددى ػىىۇَنا  ثونىىۇپ  ثىىبنىالر ئىچىىىنە يۇكبپىىبد كۇپىىبٍە   
ەىهىىى  ببساغىىب ھىىببىتي ەبنًبٍىىن غبَهىز ًۇ ۋە ببسانىًبطىىتىٍ تەرثىىىَەنەع  

بخؼىىىىغب ئىؼىىىبرەد  ٍ»يىىىۇيكىٍ ثونًبٍىىىن غبَهىز ًۇ ثىىىبر. خەنقىًىشد ًىىىۇ: 
 دەٍن غبٌ ھېكًەتهىس طەس ثبر.« ٍبيبَغب بۇۋاننۇرۇس

ثىىبنىالرَي بىىبساالع دېىىًەم ئىىۇالرَي ئىىۇرۇپ  دۇيجىىبنالع دېگەَهىىىس    
ئەيەص. بىىبسا دەر جىهىىىزى ئبدد َىىن ٍ يىىۇرەككەپكە  كىچىكىىتىٍ چو غىىب  
ەىىىبراپ تەرەەقىىىىٌ ەىهىىىىنۇ. يەطىىىىهەٌ: ثبنىُىىىى  ەىهغىىىبٌ كەپظىىىىشنىكي  

ٍ رەَجىىى  ەبنغىىبَهىقىًىشَي يەنىىۇو ثىىىز ػىىەكىهنە      طىىەۋەثتىٍ ئۇَىڭىىن   
. ئەڭ ئىىىبدد ٌ دەر جىظىىىي ھېظىىىبثهىُىنۇثىهىىىنشرشپ ەوٍىىىۇع ببساَىىىى  
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ثۇَىڭغىىب پىظىىەَت ەىهًىغىىبٌ ثبنىغىىب ەىىبپىقىُي تىىۈرشپ  ۋاەىتهىىىق طىىەس        
ەىهًبطىىىهىق چبر ظىىىىُي ەىىىونهىُىغ  ثىىىبال ئۇَىڭغىًىىىۇ پەرۋا ەىهًىظىىىب       

ۇ كىىبر ەىهًىظىىب  ثىىبنىُي   ئەدەپهىىىس طىىەسنەر ثىىىهەٌ ئىىبچچىقهىُىغ  ئۇيىى   
ٍبخؼي كەرگەٌ َەرطىىهىز ن ٍ ۋاەىتهىىق يەھىزۇو ەىهىىن غبَهىقي ثىىهەٌ      
ەورەۇتۇع  ثۇيىۇ كىبر ەىهًىظىب  ئىۇَي ئۇر ىن غبَهىقي ثىىهەٌ ەورەۇتىۇع         
ثىىىىبال ٍەَە ئەسگەريىظىىىىە  ئىىىىۇَي طىىىىىهىق ئەدەپىىىىهەع كېىىىىزەم. ٍەَە      

  َ ەد كىىي تەكىتهەًٍىشكىىي  ثىىبنىالرَي ئىىۇرۇع ٍبخؼىىي چىىبرە ئەيەص. تەرثى
ئىىىىۇرۇع بىىىىبسا ئۇطىىىىۇنهىز ُى  ئەڭ ئبخىز قىظىىىىي ثونىىىىۇپ  ئبنىىىىن ُقي  
چبر هەرَىىى  ھېچجىىىزى يەَىىئەئەد ەىهًىغبَىىنا  ئىىۇرۇع ثىىىهەٌ بىىبساالع 
كېىىىىزەم. ثىىىىبنىالرَي ئىىىىۇرۇع ثىىىىىهەٌ تەرثىَەنەػىىىىُى  ػىىىىەرتهىزى ۋە  

 ەبئىن هىزى ثبر. ثۇ ھەەتىًۇ َەۋ تي كەنگەَنە توختىهىًىش.

  ثىىىبنىالرَي تەرثىىىىَەنەع توغز ظىىىىنا  پەٍغەيىىىجەر ئەنەٍھىظظىىىباليُى 
ػىەپقەد ۋە ٍۇيؼىبەهىق ثىىهەٌ تەرثىىَە     -ئەگەتكەَهىز ًۇ ثبنىالرَي رەھىىى 

ەىهىؼُى  سۆرشرنۈكىُي تەكىتهەٍنۇ. ػىۇ ب يۇكبپىبد ثىىهەٌ تەرثىىَەنەع     
تەرثىَەَىىى  ئەطىىهىنۇر. ئەيًىىب بىىبسا ثىىىهەٌ تەرثىىىَەنەع يۇكبپىىبتالع ۋە  

  ً ىغبَىىنا  ئبيبنظىىىشنىقتىٍ ەونهىُىؼىىقب  ثبػىىقب تەرثىىىَە ئۇطىىۇنهىزى كىىبر ەىه
 يەبجۇر ثونىن غبٌ ئەڭ ئبخىزەي چبر نۇر.

پەٍغەيىىىجەر ئەنەٍھىظظىىىبالو ثبنىالرغىىىب َبھىىىبٍىتي يېھز جىىىبٌ ۋە تونىًىىىۇ 
ػىەپقەتهىس ساد ئىىنى. ثىىبنىالريۇ ئىۇَي ئىُتىىبٍىٍ ثەم ٍبخؼىي كىىەرەتتي.     
  ئىىۇ ثىىبنىالر ثىىىهەٌ ئۇالرَىىى  ئەەهىىىگە ۋە طەۋ َەطىىىگە چۈػىىۈپ تىىۇرۇپ  

ئىىۇالر ثىىىهەٌ ئوٍىىۇٌ ئوٍُىىبٍتتي. ػىىۇَنا  ەىهىىى  ثبنىالرَىىى  كىىە هىُي    
يەطىَەتُى  طبد ز ەىهىُىؼىىغب ھەرگىىش طىۈكۈد    -ئبالتتي. ئەيًب ئۇ گۇَبھ

ەىهى  تۇرانًىبٍتتي. پەٍغەيىجەر ئەنەٍھىظظىبالو طىبھبثىهىز ُى  خبتبنىقىغىب      
  تۈس تىغ ثېز ؼتە گبھ ئىؼبرەد  گبھ َەطىىھەد  گىبھ ئىۈنگە كەرطىىتىغ    
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گبھ چىزاٍىُي تۈرشع  گبھ ئىبچچىقالع  گىبھ ٍىۈس ئىەرشپ ۋاەىتهىىق طىەس       
 ەىهًبطهىق ەبتبرنىق چبر هەرَي ەونهىُبتتي.

 تۇرۇضىٕي تۈزەش ئۇسۇٌٍىرى-ثبٌىالرٔىڭ ٍۈرۈش

تۇرۇػىىهىز ُي ئىظىىالھ ەىهىىىغ ھەەقىىىنە ئىظىىالو  -ثبنىالرَىىى  ٍىىۈرشع
    ٌ ھبنىىىنا   ئەنىًبنىز ُىىىى  پەٍغەيىىىجەر ئەنەٍھىظظىىىباليُي ئىىىۈنگە ەىهغىىىب

ئوتتۇر غب ەوٍغبٌ ٍبخؼىي ئۇطىۇل ۋە چىبر هىزى ثىبردۇر. ئەپظۇطىكي ثەسى      
ئىىبَىالر ئەسنىز ُىىى  طەۋرطىىىشنىكي  ٍىىبكي تەرثىىىَە ئۇطىىۇنهىز ُي       -ئبتىىب 

ثىهًەطىىهىكي  ٍىىبكي ثبػىىقب طىىەۋەثهەر تىىۈپەٍهي ثىىبنىالر خبتبالػىىقبٌ ھبيىىبٌ 
هىىىغ ئىىۇالرَي تبٍىىب  ثىىىهەٌ ئەدەپهەػىىكە ئبنن زاٍىىنۇ. ئىىۇالر ثۇَىىنا  ەى    

ثىىىىهەٌ تەرثىَەَىىىى  ئەڭ ئەھًىَەتهىىىىس ۋە ثبػىىىتب كېهىىىىن غبٌ ٍبخؼىىىي 
ئۈَۈيهۈم ئۇطۇنهىز ُي ەبٍز   ەوٍىۇپ  ئەڭ ئىبخىز قي چىبر ُي ەونالَغىبٌ     

 ثونىنۇ.  

تۇرۇػىىىُي ۋە خبتىىبنىقهىز ُي  ػىىۇَناەال كەَىىۈپ   -ثبنىالرَىىى  ٍىىۈرشع
 ەبنغىىبٌ ٍبيىىبٌ ئىىبدەتهىز ُي ئىظىىالھ ەىهىىى  تۈس تىؼىىُى  ئەڭ ئۈَۈيهىىۈم  

 ئۇطۇنهىزى تەۋەَن كىچە:

 . يۇالٍىًهىق ثىهەٌ تۈس تىغ  0

ئبۋۋال ػۇَي ئەطىتىٍ چىقبريبطىهىق كېزەككىي  ثىبنىالرَي ثىهًەطىتىٍ      
ەىهىىى  ەوٍغىىبٌ خبتىىبنىقي  ٍىىبكي ئىهگىىىزى ئبگبھالَىىنۇرۇع ثېىىز هًىگەٌ 
خبتىىبنىقهىزى طىىەۋەثهىس ببساالػىىقب ثونًبٍىىنۇ. چىىۈَكي ثىىبنىالر چىىو الر       

ظىىىُي ثىهًەٍىىنۇ. ئىىۇالرد ٍ طىىبد ز ثونىىىن غبٌ     ثىهگەَهەرَىىى  كەپۈَچى
خبتبنىقالرَىىى  تونىظىىي ئۇَىىى  خبتىىب ئىكەَهىكىُىىي ثىهًىگەَهىكىىىن ٍ      
ثونىىىنۇ. ػىىۇ ب ئۇالرغىىب َېًىُىىى  تىىوغزا ۋە َېًىُىىى  خبتىىب ئىكەَهىكىُىىي    

 طىهىقهىق ثىهەٌ چىزاٍهىقچە ثىهنشرشع كېزەم.  
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الھىۇ ئەَھىۇ   پەٍغەيجەر ئەنەٍھىظظىباليُى  َەۋر ظىي ھۈطىەٍىٍ رەس َەن   
ثىىىز كىىۈَي طىىەد قە ەىهىىىغ ئۈچىىۈٌ ٍىغىىى  كېهىىىُگەٌ خوريىىىن ٍ ثىىىز   
تبنُي ئبغش غب طبنغىُىنا  پەٍغەيىجەر ئەنەٍھىظظىبالو ثىۇَي كىەرشپ ەېهىى        

ئي ثىبالو  ئىۇَي ئبغش ڭىن ٍ چىقىبر  ثىشَىى       »ئۇَىڭغب يۇالٍىًهىق ثىهەٌ: 
 دېگەٌ. (1غ«طەد قە ٍېًەٍن غبَهىقىًىشَي ثىهًەيظەٌ؟

ەٍغەيىىجەر ئەنەٍھىظظىىباليُى  بەيەتىىىگە طىىەد قە ٍېىىَىغ     چىىۈَكي پ
ھىىىبالل ئەيەص. ثىىىۇ ھەد ظىىىتە پەٍغەيىىىجەر ئەنەٍھىظظىىىبالو َەۋر ظىىىىگە     
ئبغش ىىىىن كي خىىىىوريىُي چىقبرغۇسغبَهىقُىىىىى  طىىىىەۋەثىُي چىىىىىزاٍهىقچە    

 چۈػەَنشرگەٌ.

ئبَب ثبنىهىز غب ػۇَنا  ٍىول كەرطىتىؼىي ۋە ئۇالرَىى     -ھەر ەبَنا  ئبتب
 َنا  تۈس تىؼي الس ى.  خبتبنىقهىز ُي ػۇ

-ئبَىظىىىن ٍ ثىزەرطىىىگە ئەدەپ  -يەطىىىهەٌ: ثىىبنىالرد ٍ ثىىىزى ئبتىىب   
ئەخىىال  ەبئىن ظىىىگە يۇَبطىىى  كەنًەٍىىن غبٌ ثىىىز ػىىەكىهنە طىىەس ەىهظىىب  

دېىىىگەٌ تەنەپئىىىۇسدا ثىىىىز َەرطىىىە تەنەپ ەىهظىىىب  « ثەر»ٍىىىبكي ئىىىۇالرد ٍ 
هًبٍىىنۇ. ئبَىىب دېگەَىىگە ئۇَىىنا  طىىەس ەى -ئۇَىڭغىىب چىىىزاٍهىقچە: ثىىبالو  ئبتىىب 

ثەنكىىىي ئىىىبۋاس ڭُي پەطىىىهىتى   ئەدەپهىىىىس طىىىەس ەىهغىىىىٍ  ثىىىىز َەرطىىىە  
ٌ »ٍىبكي  « ثېزەيظىش»طور ظبڭ   دېىگەٌ ئۇطىهۇثتب   « ثەرگەٌ ثونظىىڭىشكە

 طور غىٍ  دەپ چۈػەَنشرشع كېزەم.  

 . ئىؼبرەد ثىهەٌ تۈس تىغ  3

                                                 
غطەھىھۇل ثۇخبرى(د كي « صحَح انج برً»ۋە يۇطهىى ر گاٍىتي.  (ثۇخبرى1غ

 ھەد ض. -0169غطەھىھ يۇطهىى(د كي « ىصحَح يظه»ھەد ض   -0431
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ئىؼبرەد ثىهەٌ تۈس تىغ ثبنىالرَىى  خبتبنىقىغىب يەَىهىىس ئىؼىبرەتهەر     
د َە ثېز غ ثىهەٌ ثونىنۇ. يەطىىهەٌ: ثىبال تۇتظىب ثونًبٍىن غبٌ     ثىهەٌ رەد

ثىىىز َەرطىىىُي تۇتًىىبەچي ثونغىُىىىنا  ٍىىبكي ئىىەس گە ئبئىىىت ثونًىغىىبٌ ثىىىز   
دېگەَُىىي ثىهىىنشرشع  « ٍىىب »َەرطىىىُي ئبنًىىبەچي ثونغىُىىىنا  ئبَىُىىى     

« ٍبخؼىىىغب ئىؼىىبرەد»يەەظىىىتىنە ثىىبع ئىؼىىبر تي ەىهغىُىغىىب ئوخؼىىبع.   
ثۇ ٍەردە ئىؼىهىتىغ كېىزەم. ثىبنىالرَي ػىۇَنا  ثىىز      دەٍن غبٌ ھېكًەتُي 

-ئىؼبرەد ثىهەٌ ئىەس ُي تىشگىُهىَەنەٍىن غبٌ ەىهىى  ٍېتىؼىتۈرگەٌ ئبتىب     
ئبَىىب تەرثىىىَە ئىؼىىىنا كىىەپ ببپىىب تبرتًبطىىتىُال َەتىجىىىگە ئېز ؼىىىنۇ. ثىىۇ    

 ئەەىههىس تەرثىَەچىُى  ئۇطۇنىنۇر.

اۋاتقىىىبٌ پەٍغەيىىىجەر ئەنەٍھىظظىىىباليُى  ٍىىىبع ئبٍبنغىىىب تىكىهىىىى  ەبر  
فەسنُىىى  ثېؼىىىُي طىىىهىقهىق ثىىىهەٌ ثبػىىقب ٍبەقىىب ثىىۇراپ ەوٍغىىبَهىقىًۇ       

 (1غئىؼبرەد ثىهەٌ تۈس تىغ ثېز غ ەبتبر ن ٍ طبَىهىنۇ.

 . ئەيەننە كەرطىتىغ ثىهەٌ تۈس تىغ  2

ثىىبنىالر كىىەپىُچە ئىىەسى ەىهىىى  كىىەريىگەٌ ثىىىزەر ئىؼىىُي ەىهىؼىىقب       
ىٍ  تەنەپىىكە الٍىىىق  ثۇٍزۇنغىُىىىنا  ئىىۇَي ئىهگىىىزى ەىهىىى  ثبەًىغىىبَهىقت   

ەىالنًبٍىىنۇ. ثىىۇ ۋاەىتتىىب ئۇَىىى  خبتىىبنىقىُي تۈس تىىى  ەوٍىىىن غبٌ ثىىىزى     
ثونۇػي الس ى. ثبال ئىهگىزى ەىهى  كەريىگەٌ ثىىز ئىؼىُي ەىالنًىغىبَهىقي    
طىىىەۋەثهىس ببساغىىىب تبرتىهظىىىب ئىىىبد ههىق ثونًبٍىىىنۇ  ثبنىغىىىب ھەەظىىىىشنىق   

 ەىهىُغبٌ ثونىنۇ.

                                                 
غطۈَەَي كۇثزا( َبيهىق ھەد ض توپهىًىُى  « انكجزى انظٍُ»(ثەٍھەەىُى 1غ 

َەطىھەد ثىهەٌ » ھەد ظي. ھەد ظُى  تېكىظتي كىتبثىًىشَى  -02391
 دېگەٌ ثبثىنا ئەتتي. «تەرثىَەنەع
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ەَھىىۇ يۇَىىنا  دەٍىىنۇ: پەٍغەيىىجەر  ئەثىىۇ طىىەئىن خىىۇدرى رەس َەنالھىىۇ ئ 
ئەنەٍھىظظىىبالو ثىىىز ەىىوٍُي طىىوٍۇۋاتقبٌ ثىىىز ثبنىُىىى  ٍېُىىىن ٍ ئەتىىۈپ      

-كېتىگېتى   ئۇَى  ەوً طوٍۇػُي تىبسا ثېجىزەنًەٍگاتقىبَهىقىُي ثبٍقىىنى   
يب ىىب ەوٍىىۇپ ثەرگىىىٍ  طىىب ب ەبَىىنا  طوٍۇػىىُي كەرطىىىتى    »دە  ثبنىغىىب: 

غب ەىونىُي تىقىى  ەىوٍُي    دېگىُىچە تېىزە ثىىهەٌ گەػىُى  ئبر ظىى    « ەوٍبً
 (1غچىزاٍهىق طوٍۇپ ثەردى.

 . چىزاٍُي تۈرشع ثىهەٌ تۈس تىغ  4

ئبَىُىىى   ٍىىبكي يۇئەنهىًُىىى  ثبنىالرغىىب چىزاٍىُىىي تۈرشػىىي ۋە     -ئبتىىب
ئبچچىقي كەنگەَهىكىُىي ثىهىنشرگەٌ ھبنىنا يەَىهىىس ەبر ؼىي ئەەىههىىس       

كىچىىس   ثبنىالر ئۈچۈٌ ببساَى  ئورَىنا تۇر نۇ. چۈَكي ثۇَىى  تەطىىزى  
 ثبنىالر ئۈچۈٌ چوڭ ثونىنۇ.

 . ثىگاطىتە تەَقىن ەىهًبطتىٍ تۈس تىغ  5

خبتىىىىىبنىقالرَي تىىىىىۈس تىغ ئۈچىىىىىۈٌ ئەڭ ئەھًىَەتهىىىىىىس تەرثىىىىىىَە 
ئۇطىىىۇنهىز ن ٍ ثىىىىزى ثىىىبنىُي ثىگاطىىىىتە تەَقىىىىن ەىهًبطىىىتىٍ  ئۇَىڭغىىىب 

ەىىش ى طىىشگە طىەسنەً     » پۇر تى  ەوٍۇػتۇر. ثىش ئۇٍغىۇرالردا ثىۇ ئۇطىۇل    
دەپ ەونهىُىهىىىىنۇ. ثىىىۇ ثبنىالرَىىىى  كىىىە هىگە  « ىش ئىىىب الڭكېهىىىىُىى طىىى

تەگًەطىىهىس  ھېظظىىىَبتىُي سېن هىًەطىىهىس ۋە ئىىۇالرَي د طىىتهىز ُى     
ٍىىبكي ەېز ُناػىىهىز ُى  ئبنن ىىنا خىجىىىم ەىهًبطىىهىق ئۈچىىۈٌ ٍبخؼىىي      
 چبر نۇر. ئەەىههىس ثبنىالر ئۈچۈٌ ثۇ ئەڭ ٍبخؼي تەَقىن ۋە تەرثىَەدۇر.

                                                 
 -0062غطەھىھ( َبيهىق ھەد ض توپهىًىُى  « صحَح»( ئىجُي ھىججبَُى  1غ

 ھەد ظي.
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و طىىىىىىىبھبثىهىز ُى  ۋە ثبنىالرَىىىىىىىى  پەٍغەيىىىىىىىجەر ئەنەٍھىظظىىىىىىىبال
ثىۇ  »خبتبنىقهىز ُي تۈس تىؼتە ثىۇ ئۇطىۇنُي كىەپ ەونهىُىبتتي. ئىۇ ثەس ىنە:       

دېگەَىىىگە ئوخؼىىىبع  « ەەۋيىىىگە َىىىېًە ثونغبَىىىنۇ؟ يۇَىىىنا  ەىهىگاتىىىىنۇ  
طىىىىىەسنەرَي ەىهىىىىىىغ ئىىىىىبرەىهىق خبتىىىىىبنىق طىىىىىبد ز ەىهغىىىىىۇچىالرَي    

 ئبگبھالَنۇراتتي.

ئۇطىىۇل ثىىىهەٌ تەرثىىىَەنەپ  ئىىبَىًۇ ثىىبنىهىز ُي ػىىۇَنا  َىىبسۇم  -ئبتىىب
ئۇالرَى  خبتبنىقهىز ُي تۈس تەنەٍنۇ. ثۇ ۋاەىتتب ثبنىالرغىب ۋارەىىزاع  ٍىبكي    
ببساالػىىقب ئىىورۇٌ ەبنًبٍىىنۇ. يەطىىىهەٌ: ثىىبنىالرد ٍ ثىزەرطىىىُى  تبس هىققىىب 

ئىُظىىىىبَالرَى  ئىؼىىىىهىز غب »ر ئىىىىبٍە ەىهًىغىىىىبَهىقىُي ثبٍقىغىىىىبٌ ئبَىىىىب: 
د ُىًىشَىىىى  كەرطەتًىظىىىي ۋە   دېىىىگەٌ پىىىبكىشنىقئەبەثهىُىىىىگاتىًەٌ  

ثىشَى  يىههىٌ ئەَئەَىهىز ًىشد ٍ ثىزى تۇرطىب  َېًىؼىقب تبس هىققىب ر ئىبٍە     
دېگەَىگە  « ەىهًبٍن غبَنۇ؟ َېًىؼىقب ئەخهەتهەرَىي ٍونالرغىب تەكىن غبَىنۇ؟    

 ئوخؼىغبٌ طەسنەر ثىهەٌ ئۇَىڭغب تۈس تىغ ثېزەنەٍنۇ.

 . كەريەطكە طېهىغ ثىهەٌ تۈس تىغ  6

َىى  ثەس جىىز كەپظىىش ەىهىقهىز ُىي گبھىىنا كەريەطىكە       كىچىس ثبنىالر
طېهى   ئۇَىڭغب كىەپ ئەھًىىَەد ثەريىگەَىنەم ەىهىى   ئىۇَي ٍىىزاەتىٍ       
كەس تىؼىىًۇ تەرثىىىَە ئۇطىىۇنهىز ُى  ثىىىزى ھېظىىبثهىُىنۇ. ئەەىههىىىس ثىىبال  

دە  ثىىۇ ەىهىقىىتىٍ تەدر جىىىٌ توختبٍىىنۇ. يەطىىىهەٌ:     -ثىىۇَي چۈػىىىُىنۇ 
ي تبيب  ٍېَىؼىتىٍ ئىەس ُي ەبچۇرطىب  ئىۇَي     كىچىس ثبال كەپ ٍىغهىظب  ٍبك

س رنىًبطىىىتىٍ  ۋاەىتهىىىىق ئىىىەس ھبنىغىىىب ەوٍىىىۇپ ثېز ىىى   كىىىەسەتكەَگە      
-ئوخؼىىبع. چىىۈَكي ثۇَىىنا  ەىهىقالرَىىي كىچىىىس ثىىبنىالر كىىەپىُچە  ئبتىىب  

ئبَىىب ئۇَىىى  ثىىىهەٌ كىىبرى  -ئبَىظىىىُي ٍىىبنگۇرتۇع ئۈچىىۈٌ ەىهىىىنۇ. ئبتىىب  
دە  ئەسنۈكىىىىن ٍ -ھوػىىىىُي تبپىىىىنۇ -ثونًىغبَىىىن ٍ كېىىىَىٍ  ثىىىبال ئەص 
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ئو ؼىىىهى  ەبنىىىنۇ. ػىىۇ ب ثىىبنىالرَي ئىىبرتۇەچە ئەركىهىتىىى  كەتًەطىىهىس 
« تېگ ئتىًُۇ ئۇطىتب تويىۇرچي كېهىىنۇ   »الس ى. ثىش ئۇٍغۇرالردا كىچىس ثبال 

 دەٍن غبٌ طەس ثبر.

 . ٍېُىس كبٍىغ ثىهەٌ تۈس تىغ  7

د ٍ ئىبَىالر -ئبَىظىُي خبپىب ەىهغبَىنا  ئبتىب   -ثبال كەپظىشنىس ەىهى  ئبتب
ثىىىىزى ئۇَىڭغىىىب ٍېقىُهىؼىىىى  چىزاٍهىىىىق طىىىەس ثىىىىهەٌ ئۇَىىىى  ەىهغىىىبٌ  
ئىؼىىىُى  خبتىىب ئىكەَهىكىُىىي ئېَتىؼىىي ۋە كىىەس گە تىكىهىىى  ەبر ؼىىىًۇ     
ثبنىغىىب ثىگاطىىىتە تەطىىىز ەىهىىىىن غبٌ تەرثىىىَە ئۇطىىۇنهىز ن ٍ ثىز ىىىنۇر.      

ئبَىظىىىُى  ەبَچىهىىىس رەَجىگەَهىكىُىىي   -چىىۈَكي ثىىبال ثىىۇ ۋاەىتتىىب ئبتىىب  
تىُال خبتىىىب ەىهغىىىبَهىقىُي ثىهىىىىنۇ ۋە خىجىههىىىىق ھىىىېض ئەس ُىىىى  راطىىىت

 دە  ەبٍتب ەىهًبطهىق َىَىتىگە كېهىنۇ.-ەىهىنۇ

د ًۇ ثىىشگە ئەڭ ئېظىىم ئىۈنگىهەرَي    يبۋسۇپەٍغەيجەر ئەنەٍھىظظبالو ثۇ 
يەٌ »ەبننۇرغبٌ. ئەَەص ئىجُي يبنىس رەس َەنالھۇ ئەَھىۇ يۇَىنا  دەٍىنۇ:    

ۇَىىى  خىشيىتىُىىي ەىالتىىتىى. ثىىىز  پەٍغەيىىجەر ئەنەٍھىظظىىباليُى  ئەٍىىىنە ئ
كىىۈَي پەٍغەيىىجەر ئەنەٍھىظظىىبالو يېُىىي ثىىىز ئىؼىىقب ثۇٍزۇغىىبٌ ئىىىنى. يەٌ 
ثبساردا ئوٍُبۋاتقىبٌ ثىبنىالرَي كىەرشپ ەېهىى   ئىۇالر ثىىهەٌ ثىهىهە ئوٍُىبپ         
ەبنن ى. ثىز ۋاەىتتب پەٍغەيىجەر ئەنەٍھىظظىبالو كەٍُىًىن ٍ كېهىى  يېُىى       

ئىي كىچىىس ئەَەص    "ؼىب  تىۇتتي ۋە:   ثېؼىًُي يۇثبرەم ەىوني ثىىهەٌ ٍۇي  
ٍبرەطىۇنۇنالھ   "دېىنى ۋە كۈنىنى. يەٌ:    "يەٌ ثۇٍزۇغبٌ ٍەرگە ثبرد ڭًۇ؟

دېىىىن ى. ئبنالھُىىىى  َىىىبيي ثىىىىهەٌ ەەطىىىەيكي  يەٌ   "ھىىىبس زال ثىىىبر ًەٌ
پەٍغەيىىجەر ئەنەٍھىظظىىباليُى  ئەٍىىىنە ٍەتىىتە ٍىىىم خىىىشيەد ەىهىىن ى. يب ىىب 
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؟ ٍىبكي َىېًە ئۈچىۈٌ ثىۇَي     ثىزەر ەېتىًًۇ َىېًە ئۈچىۈٌ يۇَىنا  ەىهىن      
 (1غ«ەىهًىن  ؟ دەپ ثبەقبٌ ئەيەص.

 . ەبتتىق كبٍىغ ثىهەٌ تۈس تىغ  8

ثبنىالر چو زا  خبتبنىق طبد ز ەىهغبَىنا  ٍىبكي ٍېُىىس كىبٍىغ ثىىهەٌ      
كىىەس ئىؼىىبر تي ئۇالرغىىب تەطىىىز ەىهًىغبَىىنا  ئۇالرَىىى  خبتبنىقىغىىب ەىىبتتىق   

وغزا كېهىىىنۇ. ثىىۇ  كىىبٍىغ ۋە ئىىبچچىقالع ثىىىهەٌ تىىۈس تىغ ثېز ؼىىكە تىى    
ثبنىالرَىىى  ئەھگانىغىىب ۋە خبتبنىقىُىىى  دەر جىظىىىگە ەىىبراپ ئەسگىز ىىنۇ.     
خىۇددى ثبػىىتب ئېَتقىُىًىىىشدەم  ٍېُىىىس كىبٍىغ كىىبر ەىهًىغبَىىنا  ەىىبتتىق   
كبٍىؼىىىقب  كىىىەس ئىؼىىىبر تي كىىىبر ەىهًىغبَىىىنا  ئەدەپهىىىىس ئبچچىقهىُىؼىىىقب  

 ئەتىًىش.

ر رەس َەنالھىىىىۇ پەٍغەيىىىىجەر ئەنەٍھىظظىىىىبالو ثىىىىۇ ئۇطىىىىهۇثُي ئەثىىىىۇ سە
ئەَھۇَى  خەتەرنىس ثىىز خبتبنىقىغىب كەطىكىٍ تىۈس تىغ ثېىز غ ئۈچىۈٌ       
ەونالَغبٌ. ئەثىۇ سەر ثىىالل رەس َەنالھىۇ ئەَھىۇ ثىىهەٌ رەَجىؼىى  ەېهىى          

دەپ ئەٍىىىجهىگەٌ ئىىىنى. پەٍغەيىىجەر   « ەىىبرا خوتۇَُىىى  ثبنىظىىي  »ئىىۇَي 
ظىىالينا ئەنەٍھىظظىىبالو ثىىۇَي ئىىب الپ ەىىبتتىق ثىئىىبراو ثونغىىبٌ. چىىۈَكي ئى  

ئبَىظىىىىُي ئەٍىىىىجهەع ەىىىبتتىق چەكهەَىىىگەٌ ەەثىىىىھ     -ثىزاۋَىىىى  ئبتىىىب 
ئىؼىىىىالرد ٍ طىىىىبَىهىنۇ. ئۇَىىىىى  ئۈطىىىىتىگە يۇطىىىىۇنًبَالر َەطىىىىەثتىكي 
ەېز ُناػىىىهىقتىٍ ئۈطىىىتۈٌ ئىظىىىاليىٌ ەېز ُناػىىىهىقتىٍ ئىجىىىبرەد چىىىوڭ 
ػەرەپكە ئىگە ثونۇپ تىۇرۇپ  ثىالنُىى  ەىبرا تەَهىىس ئىكەَهىكىُىي تىهغىب       

رنىىس ثىىز بىبھىهىَەد ئىههىتىي ئىىنى. ػىۇ طىەۋەثتىٍ        ئېهىؼي ئەڭ خەتە
ئۇَىىى  »پەٍغەيىىجەر ئەنەٍھىظظىىبالو ئەثىىۇ سەرگە ەىىبتتىق تەنەپئىىۇس ثىىىهەٌ:  

                                                 
 ھەد ض. -3201( ئىًبو يۇطهىى ر گاٍەد ەىهغبٌ 1غ
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ئبَىظىُي ئەٍىجهىىن ڭًۇ؟ طىەٌ ببھىهىَەتُىى  ئىههەتهىز ىن ٍ ەۇتۇنىۇپ      
 دەپ كبٍىغبٌ. (1غ«ثوالنًىغبٌ ئبدەو ئىكەَظەٌ

   . ۋاەىتهىق تەتۈر ەبر گېهىغ ثىهەٌ تۈس تىغ9

ۋاەىتهىىىىق تەتىىىۈر ەبر گېهىؼىىىُى  تەرثىىىىَە بەھەتىىىتىٍ كىىىەپهىگەٌ    
تەتىۈر ەىبر گېهىغ  طىەس     ئۇطۇنن كي پبٍن هىق تەرەپهىزى ثبردۇر. ئەيًب ثۇ

ەىهًبطىىىهىق ۋە ثبنىُىىىى  چىزاٍىغىىىب ەبر ًبطىىىهىق ئۇسۇَغىىىب طوسۇنًبطىىىهىقي 
ػەرد. طەسگە كىزيىگەٌ ثبنىالر ئۈچىۈٌ ثۇَىنا  ەىهىىغ چىوڭ ببساَىى       

 ىنۇ. ثبنىُىى  ئىەس خبتىبنىقىُي توَىۇپ ەىهغبَهىز غىب پۇػىبًٍبٌ        ئورَىنا تۇر
ەىهغبَهىقىُي ثبٍقىغبٌ ھبيبٌ  ئىۇَي كەچىۈرشۋېتىغ ۋە ەبٍتىىن ٍ ئىبر ُي     

 ئىظالھ ەىهىغ الس ى.

پەٍغەيجەر ئەنەٍھىظظبالو ثىۇ ئۇطىۇنُي طىبھبثىهىز ُي تەرثىىَە ەىهىىغ      
طىىىبھبثىهەر  ئۇطىىىۇني ەبتبر ىىىنا ەونالَغىىىبٌ. پەٍغەيىىىجەر ئەنەٍھىظظىىىبالو ۋە 

 51ئەسر ظىىىش تىىۇرۇپ تەثىىۈم غبس تىغىىب چىقًىغىىبَالرَي ثىىۇ ئۇطىىۇل ثىىىهەٌ   
كىىۈٌ ببسانىغىىبٌ. ئۇالرغىىب ھىىېچكىى طىىەس ەىهًىغىىبٌ  طىىباليًۇ ەىهًىغىىبٌ    
ئبر ظىىىغىًۇ ئبنًىغىىبٌ  ئىىۇالر ئۈچىىۈٌ ئبطىىًبٌ ٍىىىزا   ٍەر ەىىبتتىق ثونىىۇپ   

ەۋثە ەبنغىىبٌ  ئەسر ظىىىش تىىۇرۇپ بىھبدەىىب چىقًىغىىبٌ گۇَبھىغىىب ەىىبتتىق ت    
ەىهىىىى   پۇػىىىبًٍبٌ ەىهغىىىبٌ. ئىىىبخىزى ئۇالرَىىىى  تەۋثىظىىىي ەوثىىىۇل       
ەىهىُغىىبَهىقي ھەەقىىىنە ەۇرئىىبٌ كەر ًىىن ٍ ئىىبٍەد چۈػىىكەَن ٍ كېىىَىٍ  
پەٍغەيىىىجەر ئەنەٍھىظظىىىبالو ئىىىۇالرَي كەچىىىۈرشۋەتكەٌ. ببساالَغبَالرَىىىى   

ثىۇ  »ثىزى ثونغبٌ كەئت ئىجُي يبنىس رەس َەنالھىۇ ئەَھىۇ يۇَىنا  دەٍىنۇ:     

                                                 
غطەھىھۇل ثۇخبرى( َبيهىق ھەد ض « صحَح انج برً»( ئىًبو ثۇخبر ُى  1غ

 ھەد ظي. -5712توپهىًىُى  



 ئىىىىٕچي ثبة: ئەڭ ئۈٔۈٍِۈن تەرثىَە ئۇسۇٌٍىرى 324

 

َنا  ئىچىىىى طىىىقىهغبَكي  يب ىىب كەڭ ببھىىبٌ تىىبر كەنىىگەٌ      ئبر ىىنا ػىىۇ 
 «  ئىنى.

ئىىبنالھ تبئىىبال تەتىىۈر ەىىبر گېهىغ ۋە طىىەس ەىهًىىبً تەرم ئېىىتىغ ثىىىهەٌ  

َواْهُجــْرُهْم  بىىبساالع ئۇطىىۇنىُي پەٍغەيىىجەر ئەنەٍھىظظىىباليغب تەنىىىى ثېز ىى : 
ياًل  ئۇالرَي چىزاٍهىقچە تەرم ئەتكىٍٍەَي َهْجًرا ْجَِ

 دېگەٌ. (1غ

. يەھزۇو ەىهىغ ثىهەٌ تۈسشتۈع ثىبنىالرَي ثەس ىنە ئۇالرغىب ثېز ى      01
كېهىگاتقىىىىبٌ َەرطىىىىىهەرَي ۋاەىتهىىىىىق توختىتىىىىى  ەوٍىىىىۇع ئىىىىبرەىهىق  
ببساالػًۇ  تەرثىَە ئۇطۇنهىز ُى  ثىز ىنۇر. ثبنىالرغىب ٍبخؼىي كەر ىن غبٌ     
َەرطىىىهىز ُي ثەريەطىىهىس  پۇنىىن ٍ ەىظىىىغ  ثبغچىالرغىىب ٍىىبكي ثبػىىقب      

 ٌ ببٍالرغىىب ئېهىىى  ثېز ؼىىتىٍ تىىوختىتىغ ەبتىىبرنىق      كە ىىۈل ئبچىىىن غب
ئۇطىىىۇنالرَىڭًۇ ئۈَىىىۈيي ٍىىىۇەىزى ثونىىىىنۇ. يەطىىىىهەٌ: ئەتىگەَىىىنە ۋە      
ئبخؼىىىىبيهىزى ٍېتىؼىىىىتىٍ ثىىىىۇرۇٌ چىؼىىىىىُي تبس الػىىىىقب ئبدەتهىُىؼىىىىكە 
ئۇَىًىغبٌ ثبنىُي ۋاەىتهىىق كەيئىۈد  تىورد   ػىبكىالد ەبتىبرنىق تىبتهىق       

 َغب ئوخؼبع.ٍېًەكهىكهەرَي ٍېَىؼتىٍ يەَئي ەىهغب

 . ثبنىُى  د ققىتىُي ثۇراع ثىهەٌ تۈس تىغ  00

كىچىس ثبال ەوالٍظىش ثىىز ۋاەىتتىب  يەنىۇو ثىىز َەرطىىُي تەنەپ ەىهىى        
تۇرۇۋانظىىب  ئۇَىىى  د ققىتىُىىي ثبػىىقب ئىؼىىقب ثىىۇراع ئىىبرەىهىق يەطىىىهىُي   
ھەل ەىهغىهىىي ثونىىىنۇ. يەطىىىهەٌ: ثىىبال يۇَبطىىى  ئەيەص ثىىىز ۋاەىتتىىب       

د ٍ يەنىىۇو ثىىىز َەرطىىە ئېهىىى  ثېز ؼىىىُي تەنەپ ەىهىىى  ئبَىظىىىن ٍ ثىىبسار
طىىب ب ئۇَىڭىىن ٍ ٍبخؼىىي ثبػىىقب ثىىىز َەرطىىە    »تۇرۇۋانظىىب  ئبَىىب ئۇَىڭغىىب:  

                                                 
 ئبٍەد. -01طۈرە يۇسسەيًىم  -72( 1غ
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دېگەَگە ئوخؼبع طىەسنەر ثىىهەٌ ئىۇَي ەبٍىىم     « ثەرطەو ەبَنا  دەٍظەٌ؟
 ەىهغىُىغب ئوخؼبع.

 . تەھن ت ۋە ەورەۇتۇع ثىهەٌ تۈس تىغ  03

ىزى كىىبر ەىهًىغىىبٌ ثىىبنىُي تبٍىىب  ٍىىۇەىز قي تىىۈس تىغ ثېىىز غ ئۇطىىۇنه
ثىىىىىهەٌ ئەدەپهەٍىىىىن غبَهىقىُي ثىهىىىىنشرشپ تەھىىىىن ت ەىهىىىىىغ  ٍىىىىبكي 
د طىىتهىزى ثىىىهەٌ ئوٍُبػىىقب چىقىؼىىتىٍ يەَئىىي ەىهىىىن غبَهىقي ثىىىهەٌ      
ەورەۇتۇػىىًۇ تەرثىىىَە ئۇطىىۇنهىز ن ٍ ثىز ىىنۇر. ئەطىىهىنە تبٍىىب  ثىىىهەٌ      

ًُۇ تەطىىزنىس  تەھن ت ەىهىغ ثىبنىالر ئۈچىۈٌ ثەسى ػىبرائىتالردا تبٍىبەتى    
 ثونىنۇ. چۈَكي ئۇالر تبٍبەتىٍ ەورەىنۇ.

 . ئەدەپهەع ئبرەىهىق تۈس تىغ  02

ثىىبنىالرَي ئىىۇرۇع ئەطىىهىنە تىىوغزا ئەيەص. پەەەد ثبنىغىىب ٍىىۇەىز قي      
تىىۈس تىغ ئۇطىىۇنهىز ُى  ھېچقبٍظىظىىي يەَىىئەئەد ەىهًىغىىبٌ ػىىبرائىت     

ئەڭ ئبطىىتىنا  چبر ظىىىشنىكتىٍ ئىىۇَي ئىىۇرۇپ ئەدەپىىهەع ٍونهۇەتىىۇر. ثىىۇ     
ئبخىز قي چبرە ثونۇپ  ثىۇ چىبر ُي ەونهىُىؼىقب ھىببەد ثونىۇپ ەبنًبطىهىق       
ئۈچىىۈٌ ٍىىۇەىز قي ئۇطىىۇنالرَي ٍبخؼىىي تەتىىجىقالع كېىىزەم. ئەطىىهىنە        
تەرثىىىَە ئۇطىىۇنهىزى ببٍىىىنا ۋە تىىوغزا ئېهىىى  ثېز هظىىب  ثىىبنىالرَي ئۇرۇػىىقب 

 ھببەد ەبنًبٍنۇ.

 ىٍەرثبٌىالرٔي ئۇرۇضتىٓ وېٍىپ چىمىذىغبْ سەٌجىٌ ٔەتىج

ثىىىبنىالرَي ئىىىۇرۇع تەرثىىىىَە ئۇطىىىۇنهىز ُى  ۋە تىىىۈس تىغ ثېىىىز غ     
چبر هىز ُىىىىى  ئەڭ ئبخىز قىظىىىىي ثونىىىىۇپ  ئىًكىىىىبَقەدەر ئۇريبطىىىىتىٍ    
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پەٍغەيىىىجەر ئەنەٍھىظظىىىبالو  »يەطىىىىهىُي ھەل ەىهىىىىغ الس ىىىى. چىىىۈَكي   
 (1غ«ھېچكىًُي ئۇرۇپ ثبەًىغبٌ.

. دېًىظىىىًۇ  ثىىبنىُي ئىىۇرۇع ھەرگىشيىىۇ ئىجىىبثىٌ َەتىىىجە ثەريەٍىىنۇ    
ئەكظىىىچە داۋايهىىىق ثىىبنىالرَي ئۇرۇػىىُى  س َىُىىي ئىُتىىبٍىٍ كەپتىىۇر. ثىىبال 

ئبَىظىىىىن ٍ تىىىۇَجي ەېىىىتىى تبٍىىىب  ٍېگىُىىىىنە  ئۇَىىىى  كىىىە هي     -ئبتىىىب
ئبساثهىُىنۇ. كېَىٍ ئىككىُچي ۋە ئىۈچىُچي ەېىتىى ئىۇرغىُىڭىشدا ثبنىُىى      
غۇرۇرى ٍوەىهىؼىقب ثبػىالٍنۇ. ھەتتىب تبٍىب  ئۇَىڭغىب تەطىىز ەىهًبٍىن غبٌ         

طەٌ ئىۇرۇپ يۇراد ڭغىب ٍەتكىىٍ  يەٌ ثىهگىُىًُىي     »ئبَىظىغب ەبر تب: -تبئب
 ٌ دەٍىىن غبٌ پىظىى ىكب ػىىەكىههىُى   « ەىهىىىغ ثىىىهەٌ يۇراد ًغىىب ٍېىىتىًە

ەبنىنۇ. ثۇ ۋاەىتتىب طىىش ثىبنىڭىشَي ئۇرۇپًىۇ ٍونغىب طىبالنًبٍن غبٌ چبر ظىىش        
 ھبنغب چۈػۈپ ەبنىظىش.  

 ثبٌىالرٔي ئۇرۇضٕىڭ سەٌجىٌ تەرەپٍىرى

رَي ئبنىىىن زاپ ئىىىۇرۇپ ەوٍۇػىىىتىٍ تەۋەَن كىىىىنەم طىىىەنجىٌ    ثىىىبنىال
 َەتىجىهەر كېهى  چىقىنۇ:

ئبَىظىىىن ٍ ٍىىبكي يۇئەنهىًىىىن ٍ تىىوال تبٍىىب  ٍەٍىىن غبٌ ثىىبال   -. ئبتىىب0
ئىىىەس گە ئىؼىىىىُەنًەٍن غبٌ  ئىجتىًىىىبئىٌ بەھەتىىىتىٍ -ەورەۇَچىىىب   ئىىىەس

 ئببىش ثونۇپ ەبنىنۇ.

دەٍىن غبٌ ھىېكًەد   « ەوپبنهىق ەوپبنهىقُي تۇغنۇر ىنۇ ». ئەرەثهەردە 3
ئبَىظىىن ٍ ٍىز كهىىس ۋە ەوپىبنهىق كىەرشپ     -ثبر. چىۈَكي ئبئىهىظىىنە ئبتىب   

چىىوڭ ثونغىىبٌ ثىىبنىالر  ثبػىىقىالرغىًۇ ػىىۇَنا  ەوپىىبل يۇئىىبيىهە ەىهىىىن غبٌ 

                                                 
غطەھىھ يۇطهىى( َبيهىق ھەد ض توپهىًىُى   « يظهى صحَح» ( ئىًبو يۇطهىًُى 1غ

 ھەد ظي. -3237
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ثونۇپ چىقىنۇ. ئىۇالر بەيئىىَەتكە چىققبَىن ٍ كېَىًُىۇ  ػىۇ ەوپىبنهىقىُي       
 داۋاو ەىهنۇر نۇ.

ئبَىغىىب پۇػىىبًٍبٌ كەنتۈر ىىن غبٌ -ئبتىىب . ئبنىىن زاپ ثىىبنىالرَي ئىىۇرۇع2
ئبَىب  ٍىبكي تەرثىَەچىي ثىزدەيهىىس ئىبچچىقىُي ثېظىى         -ئىغ. ػۇ ب ئبتب

ثبنىغىىب ئىًكىىبَقەدەر ئۇريبطىىتىٍ  چىزاٍهىىىق تەرثىىىَە ثېز ؼىىي الس ىىى. ثەسى  
ئبَىالر ثبنىالرَي ئۇرۇپ ثونىۇپ  ئبَىن ٍ ئۇالرَىى  كىە هىُي ئىېهىغ      -ئبتب

ثۇيىىىىۇ ئىككىُچىىىىي ثىىىىىز خبتىىىىبنىق    ئۈچىىىىۈٌ ئىىىىۇالرَي ئەركىهىتىىىىىنۇ. 
ھېظىىىبثهىُىنۇ. چىىىۈَكي ثىىىبنىُي ئىىىەس ەىهًىؼىىىي طىىىەۋەثهىس ئۇرغبَىىىن ٍ 
كېَىٍ  ئۇَىڭىن ٍ كەچىۈرشو طور ًبطىهىق ۋە ەەتئىَهىكُىي كەرطىىتىغ       

 ھەرگىش ئەركىهەتًەطهىس الس ى.

 ثبٌىالرٔي ئۇرۇضٕىڭ ضەرتٍىرى

 . ثبنىالرَي ئوٌ ٍبػقب توػًبطتىٍ ئۇريبطهىق.  0

 َي ئۇرغبَنا ثبر كۈچىُي ەونالًَبطهىق.. ثبنىالر3

 . ەىزنىق ٍبغبا  ٍبكي ثىظهىق َەرطە ثىهەٌ ئۇريبطهىق.2

 . ثبنىالرَى  ثېؼىغب  ٍۈس گە ۋە ببٌ ٍېز گە ئۇرۇػتىٍ طبەهىُىغ.4

 . ەبتتىق غەسەپهىس ھبنەتتە ئۇرۇػتىٍ طبەهىُىغ.5

. ثىىبنىالرَي د طىىتهىز ُى   ٍىىبكي ەېز ُناػىىهىز ُى  ٍىىبكي  ئىىەسى     6
 بخؼي كەر ن غبٌ كىؼىهىز ُى  ئبنن نا ئۇريبطهىق.ٍ

. ثىبنىالرَي ثىهًەطىتىٍ  ٍىبكي ئۇَتىۇپ ەبنغىبَهىقتىٍ طىبد ز ەىهغىىبٌ       7
 خبتبنىقهىزى طەۋەثهىس ئۇريبطهىق.
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. ثبنىالرَىىى  راطىىتتىُال ٍبيىىبٌ ئىىىغ ەىهغىىبَهىقىُي ئېُىقهىًبطىىتىٍ    8
 ئۇريبطهىق.

الپ ەبنغىىبَهىز ُي . ٍبيىىبٌ ئىىىغ ەىهغىىبٌ ثبنىالرَىىى  ثىىىز ُىال بىىبسا   9
 تەرم ئەتًەطهىس الس ى.  

ئىىىبَىُىڭال -. ثىىىبنىالرَي كېىىىزەم ثونغىُىىىىنا ئىىىۇرۇع ھەەقىىىي ئبتىىىب 01
ئبَىظىىي ثونًىغىىبٌ ثبنىالرَىىى  ئىىبكىهىزى ۋە ئىىبچىهىزى   -ھەەقىىىنۇر. ئبتىىب 

ئبَىُى  ئورَىنا تۇر نۇ. ئەيًب ثبػقىالرَى  ئىۇالرَي ئىۇرۇع ھەەقىي    -ئبتب
 ٍو .



 

 

 تەرثىَەٌەش سۆھجەت ۋە دىَبٌوگ ثىٍەْ

 

ثىىبنىالر ثىىىهەٌ طەھجەتهىؼىىىغ ئىىبرەىهىقًۇ كىىەپ يەطىىىهىهەرَي ھەل    
ئبَىىىب ثىىىىهەٌ ثىىىبنىالر -ەىهغىهىىي ثونىىىىنۇ. چىىىۈَكي طەھجەتهىؼىؼىىىتە ئبتىىىب 

ئوتتۇر ظىىىنا يەطىىىهىهەرگە ەبر تىىب ئورتىىب  چۈػىىەَچە ۋە ەبَىىبئەد ھبطىىىم  
ثونىىىىىىنۇ. طىىىىىەھجەد ثبنىالرَىىىىىى  ئىىىىىەس گە ثونغىىىىىبٌ ئىؼەَچىظىىىىىىُي 

ٍ ثبػىىىقب  ئىىىۇالردا ئەس ُىىىى  تىىىوغزا ۋە خبتبغىىىب ثونغىىىبٌ     كۈچەٍتكەَىىىن 
ەبَبئەتهىس توَۇػُي پەٍنا ەىهىىنۇ. ثىۇ تىۈرد كي طىەھجەتُى  ئبطبطىهىق      

 يەەظىتي ەبٍىم ەىهىؼتۇر.

 خىم ثونىنۇ: 4ثبنىالر ثىهەٌ طەھجەد ئەتكۈسشع تەۋەَن كىنەم 

 . ئەگىتىغ.0

 . ھېظناػهىق ەىهىغ.3

 . ەىش قتۇرۇع.2

 . كېهىؼىغ.4

 

 تىطٕي ِەلسەت لىٍغبْ سۆھجەتئۆگى

ئىبَىالر ثىىهەٌ ثىبنىالر ئوتتۇر ظىىنا ئەڭ كىەپ      -ثۇ خىم طىەھجەد ئبتىب  
ئبَىالرَىىى  طىىەھجەد ٍىىوني  -ئويۇيالػىىقبٌ طىىەھجەد تىىۈرى ثونىىۇپ  ئبتىىب 

ثىىىىهەٌ ثبنىهىز غىىىب كىىىەپ َەرطىىىىهەرَي ئەگەتكۈطىىىي كېهىىىىنۇ. ئەەىىىىنە   
نىقالرَي ئەخىىىال   ئىجىىىبدەد  يۇئىىىبيىهە  يەكتەپُىىىى  دەرطىىىهىكي ەبتىىىبر   

طەھجەد ٍوني ثىهەٌ ثبنىالرغب ئەگىتىغ تونىًىۇ ٍبخؼىىنۇر. ئەيًىب ثىبنىالر     
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ثىىىىهەٌ طەھجەتهەػىىىكەَنە  ئىىىۇالرَي تەَقىننەٍىىىن غبٌ  ٍىىىبكي تىىىەۋەٌ     
چۈػىىىىۈر ن غبٌ طىىىىەسنەرد ٍ ٍىىىىىزا  تىىىىۇرۇپ  ثبنىالرَىىىىى  ر ھىُىىىىي    
كەتۈر ن غبٌ  ئۇالرَي خۇع ەىهىىن غبٌ ۋە ەىش قتۇر ىن غبٌ ئىجىبر هەرَي    

 ُىغ الس ى.  ەونهى

 يەطىهەٌ:  

 _ يب ب ەوٍۇپ ثەرگىٍ  ثۇَي يەٌ طب ب چۈػەَنشرەً...

 _ ئىككىًىش ثىزنىكتە تەبز جە ەىهى  ثبەظب  ەبَنا  دەٍظەٌ؟

_ طېُى  تبنهىغىُىڭًۇ َبھىبٍىتي ٍبخؼىي ثوپتىۇ   ثىىزا  يېُىڭكىُىًىۇ      
 ئب الپ ثبەبيظەٌ؟

بَىىنەم _ ئىىبۋۋال يېُىڭكىُىىي كىىەسەتكىٍ  ئبَىىن ٍ خىىۇددى يەٌ ەىهغ  
 ەىهغىٍ...

 _ ئوٍهىغبَهىز   توغزا  ئەيًب ئبسرا  تۈس تىؼكە تېگىؼهىس...

 _ ثبالو  طېُى  ئەەهىڭگە ثبر كبنال   

 دېگەَگە ئوخؼىغبٌ طەسنەرَي ەونهىُىغ ٍبخؼىنۇر.

 ئەيًب:

 _ طېُى  ئەەىهظىشنىقىڭغب ەبرا...

 _ ەبرا دۆتهۈكىڭگە ...

 _ طەٌ ئۇَي ھەرگىش ەىالنًبٍظەٌ...

 ۇ ھبنى  ثىهەٌ ەەتئىٌ ئبنغب ثبطبنًبٍظەٌ._ طەٌ ث

 _ َېًىؼقب پبالَىچىنەم ثوالنًبٍظەٌ؟
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 _ طەَنە ئۈيىن ٍو ...

 _ طەٌ سادى ئبدەو ثونًبٍظەٌ...

دېگەَىىىىگە ئوخؼىىىىىغبٌ طىىىىەسنەرَي ەىهىىىىىغ ثبنىالرَىىىىى  غۇرۇر غىىىىب 
 تېگىن غبٌ ۋە ئۇالرغب طەنجىٌ تەطىز كەرطىتىن غبٌ طەسنەردۇر.

 ىٍغبْ سۆھجەتھېسذاضٍىمٕي ِەلسەت ل

ثبنىالر ئىًتىھبَنا تەۋەٌ َويۇر ئبنغىبَهىق  ٍىبكي يۇطىبثىقىنە ثىز ُچىي     
ثوالنًىغبَهىق  ٍبكي ەبٍظىجىز طەۋەة ثىىهەٌ ئىەسى غەيكىىٍ  يەَىىگ َىتي     
چۈػىىىكۈٌ ثونىىىۇپ ەبنغىىىبٌ  ٍىىىبكي ٍىىىۇەىزى َويىىىۇر ئبنغىىىبَهىق  ٍىىىبكي     
 يۇطىىىبثىقىنە ئۇتقىىىبَهىق  ٍىىىبكي ەبٍظىىىىجىز خۇػىىىبنهىق ئىىىىغ طىىىەۋەثهىس
ەىىىىبتتىق ھبٍبببَالَغىىىىبٌ ۋاەىتهىز ىىىىنا  ئۇالرَىىىىى  خۇػىىىىبنهىق ٍىىىىبكي    
غەيكىىىُهىكىگە ھېظناػىىهىق ەىهىىىغ ئبطبطىىىنا  ئىىۇالر ثىىىهەٌ طىىەھجەد    
ئەتكۈسشػىىىُى  پبٍىىىن هىق تەرەپهىىىىزى كىىىەپ. يەطىىىىهەٌ: ثىىىۇ طىىىەھجەد 
ئبرەىهىق ثبنىُي ئىهگىىزى ەبٍىىم ەىهىنۇرانًىغبٌ ثەسى يەطىىهىهەرَي ھەل     

ي ثىبال ثۇَىنا  ۋاەىىتالردا ئىەسنىز گە ھېظناػىهىق      ەىهغىهي ثونىىنۇ. چىۈَك  
 ەىهغبٌ ثىز ُى  طەس ُي ئب الٍنۇ ۋە َەطىھەتكە ەۇال  طبنىنۇ.

ثبنىالرغب ەىهىن غبٌ ھېظناػىهىق ئىجىبثىٌ ثونۇػىي الس ىى. يەطىىهەٌ:      
دەپ ٍىغىالپ كەنظىە  ئىؼىُى     « يىۇئەنهىى يېُىي ئىۇردى   »ثبال يەكتەپىتىٍ  

 ً خىىوپ »ُي تىهالػىىقب ثبػىىالع  ٍىىبكي  ھەەىقىتىُىىي ئۇەًبطىىتىٍ  يىىۇئەنهى
دېگەَىىگە ئوخؼىىبع دۆػىىكەنەع طىىەسنىز ُي ەىهىىى  ثبنىالرَىىى    « ثوپتىىۇ

ٍبر ظىىي ئۈطىىتىگە تىىۇس طىىېئىغ طىىەنجىٌ ھېظناػىىهىق ثونىىۇپ طىىبَىهىنۇ.   
ئىجبثىٌ ھېظناػهىق دېگەٌ ثبنىُىى  غەيكىُهىكىي ثىىهەٌ تەڭ غەيكىىٍ     

  ُ ى  ثونىىىىۇپ  يۇئەنهىًىىىىن ٍ تبٍىىىىب  ٍېَىؼىىىىكە ئېهىىىىى  ثبرغىىىىبٌ ئىؼىىىى
ەبٍتىالًَبطىىىىهىقي ۋە ەبَىىىىنا  ەىهغبَىىىىنا  يۇئەنهىًُىىىىى  طەٍگۈطىىىىىگە     
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ئېز ؼىىكىهي ثونىىىنۇ  دېىىگەٌ يىىبۋسۇدا ثىىبال ثىىىهەٌ ثىهىىهە طەھجەتهىؼىىى     
ئبَىب  -ثبنىغب ئبۋۋال تەطەنهي ثېز    ئۇَىڭًۇ پىكز ُي ئب الپ  ئبَىن ٍ ئبتىب  

ٍ ئەس ُى  توغزا كەس ەبر ؼىىُي ئوتتۇر غىب ەوٍىۇپ ثىبنىُي ەبٍىىم ەىهىؼىتى      
 ئىجبرەتتۇر.

 لىسىمتۇرۇضٕي ِەلسەت لىٍغبْ سۆھجەت

ثبنىالرَي ٍبخؼىي ئىؼىالرغب ۋە گىۈسەل ئەخالەقىب ەىش قتىۇرۇع يەەظىەد       
ەىهىُغىىبٌ طىىەھجەد ثبنىالرَىىى  ەىهغىىبٌ ٍبخؼىىي ئىؼىىىُي ٍىىبكي ەبساَغىىبٌ 
ثىزەر ئۇتۇەىُي يبختبع ئىبرەىهىق ئىۇَي داۋايهىىق ػىۇَنا  ٍبخؼىي ئىىغ       

ئۈَنەػىُي ئبطىبص ەىهىىنۇ. ثبنىُىى  ەىهغىبٌ       ەىهىغ ۋە ئۇتۇ  ەبس ُىؼىقب 
ٍبخؼي ئىؼىُى  َەەەدەر تەەن زنەػىكە ئەرس َىن غبٌ ئىىغ ئىكەَهىكىُىي     
ۋە ەبساَغبٌ َەتىجىظىُى  ئبدد ٌ ئەيەطىهىكىُي ئېَتىى  ثونىۇپ  ئبَىن ٍ     
ثىىۇ ئىؼىىُى  داۋاو ەىهىؼىىي كېزەكهىكىُىىي تەكىىىتهەع ۋە ثۇَىىنا  چبغىىنا    

الس ىىى. ثىىبنىالر ەونغىىب كەنتىىۈرگەٌ    ثىىبنىُي ھەرگىىىش تەَقىىىن ەىهًبطىىهىق    
ەبَىىناەال ثىىىز َەتىجىُىىي كىچىىىس طبَىًبطىىتىٍ  ئۇَىىى  كبتتىىب َەتىىىجە       
ئىكەَهىكىُىىي ئۇالرغىىب ھىىېض ەىهىىنۇرۇع الس ىىى. چىىۈَكي ثىىبنىالر ەىهغىىبٌ   

ثىۇ دېىگەٌ   »ئىبَىالرد ٍ ثىزەرطىىُى    -ئبدد ٌ ثىىز ٍبخؼىي ئىؼىُىًۇ  ئبتىب    
كۈَهەػىىىتۈرشپ  دېَىؼىىىي ثبنىُىىىى  يەَىىىىگ َىتىُي چۈػ « ئبطىىىبٌ ئىىىىغ

 ٍبخؼي ئىؼالرد ٍ طوۋۇپ ەېهىؼىغب طەۋەة ثونىنۇ.

 ثىرەر ئىطتب وېٍىطىطٕي ِەلسەت لىٍغبْ سۆھجەت

كېهىؼىغ يەەظەد ەىهىُغبٌ طىەھجەد كىەپىُچە ھىبنالردا ثبنىالرَىى      
تەنەپ ەىهغىىبٌ ئىؼىىىغب رۇخظىىەد ەىهىىىغ ثىىىهەٌ ثىىىزگە ئۇَىڭغىىب ثەسى     

ەٌ: ثىىبال ثىىىزەر ئبخؼىىبو   ػىىەرتهەرَي ەوػىىۇع ئىىبرەىهىق ثونىىىنۇ. يەطىىىه   
ٍبتىن غبٌ ۋاەتىن ٍ كەچزەم ٍېتىؼىُي ۋە ثىۇ ئبر ىنا تېهېىگ ش ر كەرشػىُي      
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ئبَىب ئۇَىى  كەا ٍبتقىبَهىق طىەۋەثهىس ثبيىناد      -تەنەپ ەىهىنۇ. ئەيًب ئبتىب 
ئبَىىب ثبنىىىن ٍ  -َبيىش غىىب ئوٍغىُبنًبطىىهىقىن ٍ ەورەىىىنۇ. ثىىۇ ۋاەىتتىىب  ئبتىىب   

ېهىؼىىي  ثىىبنىًۇ ثىىۇ ھەەىىتە ۋەدە  ثبيىىناتقب ۋاەتىىىنا تىىۇرۇع ھەەقىىىنە طىىەس ئ 
ئبَىب ئوتتۇر ظىىنا كېهىؼىىى    -ثېز ؼي الس ى. ػۇَنا  ەىهى  ثبال ثىهەٌ ئبتىب 

ھبطىىىم ثونغىىبٌ ثونىىىنۇ. َىىبۋادا ثىىبال طىىەس نە تۇريىظىىب  كېَىُكىىي ەېتىًىىنا  
 ئۇَى  تەنىئىُى  رەد ەىهىُىن غبَهىقي ثبػتب ئەطكەرتىهىنۇ.

تۇر ظىىنا تونىۇ  ەبَىبئەد    ئبَىب ثىىهەٌ ثىبال ئوت   -دېًەم  كېهىؼىغ ئبتىب 
 ئۈطتىگە ەۇرۇنىنۇ. ئبَن ٍ ھەر ئىككي تەرەپ ۋەد ظىنە تۇر نۇ.

تەرثىىىَە يۇتەخەطظىظىىهىزى ئبَىُىىى  ثبنىالرَىىى  ھەيىىًە ئىؼىىهىز ُي   
طوراپ تۇرۇػىُي ۋە ثىبنىالر دۇا كېهىگاتقىبٌ ەىَىُچىهىىق  ٍىبكي ەبَىناەال      

هەٌ ثىىىىىز يەطىىىىىهە ثونظىىىىب  ئىىىىۇَي ھەل ەىهىىىىىغ ٍونىىىىىنا ثىىىىبنىالر ثىىىىى   
 طەھجەتهىؼىؼُي ۋە پىكز ُي ئېهىؼىُي تەۋطىَە ەىهىنۇ.

 ثبٌىالرٔي گەپىە وىرگۈزۈش چبرىسي

ثىبالو طىەسشيگە   »ئبَىالرَى  ئەڭ كەپ دەٍىن غبٌ طىەسى   -ھبس زەي ئبتب
دېَىؼىىتىٍ ئىجىىبرەد ثونىىۇپ  ثىىۇ ئۇالرَىىى  ئەڭ چىىوڭ دەردى  « كىزيەٍىىنۇ

ەورەۇتًبطىىتىٍ   ھېظىىبثهىُىنۇ. ئۇَىىناەتب سادى ەبَىىنا  ەىهىىى  ثىىبنىالرَي  
 تىههىًبطتىٍ  ئۇريبطتىٍ  چىزاٍهىقچە طەسگە كىزگۈسگىهي ثونىنۇ؟

ثىىبنىالرَي ثىىۇٍزۇ  ػىىەكهىنە ئىؼىىقب ثىىۇٍزۇع كىىەپ ھىىبنالردا ئىىۇالرَي    
ئىظىىىَبَكبرنىققب ئبپىز ىىى  ەوٍىىىىنۇ. چىىىۈَكي ثىىىبنىالر ئەسنىز ىىىن ٍ تەنەپ   
ەىهىُىگاتقبَُىىىىى  ثىىىىۇٍزۇ  ئەيەص  ثەنكىىىىي تەنەپ  ٍىىىىبكي ئەتۈَىىىىۈع   

 َهىكىُي ھېض ەىهغىُىنا چوەۇو ئۇَي ەوثۇل ەىهىنۇ.ئىكە
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ئىىىبَىالر ئۈچىىىۈٌ  -تەرثىىىىَە يۇتەخەطظىظىىىهىزى ثىىىۇ بەھەتىىىتە ئبتىىىب  
 تەۋەَن كىهەرَي تەۋطىَە ەىهىنۇ:

. ثبنىالرغىىىىىب كۈَىىىىىن هىس ئىؼىىىىىهىتىهىن غبٌ طىىىىىەسنەر ۋە ئۇالرغىىىىىب 0
ەوٍۇنىىىىىىىن غبٌ تەنەپىىىىىىهەر خىىىىىىۇددى ەويبَىىىىىىناَُى  ئەطىىىىىىكەرنەرگە  

ثۇٍزۇەىغىىىىب ئوخؼىىىىبپ ەبنًبطىىىىتىٍ  ثەنكىىىىي چۈػىىىىۈر ن غبٌ كەطىىىىكىٍ 
تەنەپئۇس ىىن ٍ يۇالٍىًهىىىق  تەثەطظىىۇو  ٍېقىًهىىىق چىقىىى  تۇر ىىن غبٌ      
طىىهىق  ۋە ٍۇيؼىب  ئەتۈَۈػىىهەرد ٍ ئىجىبرەد ثونۇػىي الس ىىى. ػىۇ ۋاەىتتىىب      

ئبَىظىىىىىُى  تەنەپ ەىهغىىىىبَهىز ُي كېچىكتۈريەطىىىىتىٍ   -ثىىىىبنىالر ئبتىىىىب 
 ئورۇَناٍن غبٌ ثونىنۇ.

اػىىىتىٍ  ەىىىبتتىق تەنەپئىىىۇسدا ئىؼىىىقب ثۇٍزۇػىىىتىٍ   . ثبنىالرغىىىب ۋارەىز3
طىىىبەهىُىغ الس ىىىى. چىىىۈَكي ۋارەىىىىزاع  ئىىىبچچىقهىُىغ  چىىىېچىهىغ      
دېگەَهەر ئەس ُي تۇتىۇۋېهىغ ئىقتىىنارى ئىببىش ئبدەيهەرَىى  ەىهىقىىنۇر.      
يۇَىىىنا  ئىىىەس ُي تۇتبنًبٍىىىن غبٌ ئىىىبدەو ثىىىبنىهىز ُي ەبٍىىىىم ەىالنًبٍىىىنۇ.  

 ً ەٍىىنۇ. چىىۈَكي ثىىبنىالرَي طىىەسگە  َەتىجىىىنە  ئىىۇالرَي طىىەس گە كىزگۈسەن
يىىىۇھەثجەد ۋە چىزاٍهىىىىىق  -كىزگۈس ىىىن غبٌ طىىىېھىزنىس چىىىىبرە طىىىەٍگۈ   

دەٍىىىن غبٌ « چىزاٍهىىىىق طىىىەس تبػىىىُىًۇ ئېز تىىىىنۇ »طىىىەسنەردۇر. ثىىىىشدە 
 ھېكًەد ثبر ئەيەطًۇ.

. تەنەپهەرَىىىى  ئۇطىىىۇنهىزى ۋە ػىىىەكىههىزى ھەرخىىىىم ۋە بەنىىى      2
ً  تىىشد ٍ تەٍَىبر ثىول     ئوٍىۇَُي ەىو  »ەىالرنىق ثونۇػي الس ى. يەطىىهەٌ:  

ثىىبالو  طىىىزتقب چىقىؼىىقب تەٍَىىبر   » دېَىؼىىُى  ئورَىغىىب  « طىىىزتقب چىقىًىىىش 
ەبٍظىىىًىش ثىىۇرۇٌ  »  ٍىىبكي ثىىبال تې ىًىىۇ كىچىىىس ثونظىىب    «ثواليظىىەَكىٍ

دېگەَىىگە ئوخؼىىبع  « تەٍَبرنىُىىى  ثىىونىًىشكەٌ ەېُىىي  ثەطهىؼىىەٍهىًۇ؟  
 ثبنىُي ەىش قتۇر ن غبٌ طەسنەرَي ەىهغبَغب ئوخؼبع.
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بنىالرغب ئبخؼىًي ئۇخالٍن غبٌ ۋاەتىنا  ثېؼىىنا ئونتىۇرۇپ ەىظظىە    . ث4
ئوەۇپ ثېز ؼىُي ئۇَۇتًبطىهىق الس ىى. ثبنىالرَىى  يەنۇيىبتىُي كېڭەٍىتىغ       
ۋە ئەخالەىُىىىي ٍېتىهنشرشػىىىتە ەىظظىىىىُى  پبٍن ظىىىي چو ىىىنۇر. ئۇَىىىى  
ئۈطىىتىگە ثىىبنىالر ئبخؼىىىًي ٍبتقىىبٌ ۋاەىتتىىب كىىەپزەم خىَىىبل طىىۈر نۇ ۋە      

ظىىىن كي ەەھز ًىىبَالر ۋە ئىجىىبثىٌ ػەخظىىهەردەم ثونۇػىىُي ئوٍالٍىىنۇ. ەىظ
 ئوٍالٍنۇ ۋە ثەل ثبغالٍنۇ.

. ثبنىُىىى  ەىهغىىبٌ ئىىبدد ٌ ئىؼىىىُىًۇ ثبػىىقىالرَى  ئبنن ىىنا يبختىىبپ 5
ئبثىىنۇنال ثۈگىىۈٌ ٍبتقىىبٌ ٍېز ُىىي َبھىىبٍىتي رەتهىىىس  »ثېىىز غ. يەطىىىهەٌ: 

دېگەَىىىگە ئوخؼىىىبع. ثۇَىىىى   « ٍىغىئتىىىۇ ۋە ٍىىىبتىقىُي پىىىبكىش طىىىبەالپتۇ 
ئەكظىىىىىچە ثىىىىبنىالرَي ثبػىىىىقىالرَى  ئبنن ىىىىنا  خۇطۇطىىىىەٌ ئۇالرَىىىىى  
د طتهىز ُى  ئبنن نا طەكۈع چوڭ خبتبنىقتۇر. يۇَىنا  ەىهىىغ ثبنىُىى     

 ەەطتەٌ ٍبيبٌ ٍونُي تبنهىؼىغب طەۋەة ثونىنۇ.

. ثبنىالرَي ئىؼقب ثۇٍزۇغبَىنا  ئۇالرَىى  ھەيًىظىىگە ئىبدانەد ثىىهەٌ      6
  ػىەكهىنە ئەيەص  ثەنكىي ئەتۈَىۈع    ئىغ تەەظىى ەىهىغ ۋە ئۇَي ثۇٍزۇ

ئەھىًەد  خبنىظىبڭ طىەٌ    »ۋە تەنەپ ػەكهىنە ەىهىغ كېىزەم. يەطىىهەٌ:   
   ٌ ئىىبيىُە  »  ٍىىبكي «ٍىىبتىقىڭُي رەتىىهە  يىىۇھەيًەد ئبػىى بَىُي تبس هىظىىۇ

    ٌ « ەىش ى خبنىظىڭىش طىش ئەٍُي طۈپۈرشڭ  ھەد ڭىىش ھوٍهىغىب طىۇ چبچظىۇ
 دېگەَگە ئوخؼبع.

ىىى  ئىچىىىنە كىىەپ تەنەپهەرَىىي ەوٍۇػىىتىٍ    . ثبنىالرغىىب ثىىىزال ۋاەىتُ 7
طبەهىُىغ الس ى. يەطىهەٌ: تىش ثول  تبھبرەد ئبل  َبيىبس ئوەىۇ  ٍىبتىقىڭُي    

دېگەَىىىهەرگە ئوخؼىىىبع ثىىىىز  « ٍىغىؼىىىتۇر  دەرطىىىىڭُي يىىىۇساكىزە ەىىىىم  
ەبَچىهىغبٌ تەنەپهەرَي ثۇٍزۇ  ػەكهىنە  ثىىزال ۋاەىتتىب ەوٍىۇع ثىبنىالرَي     

 سېز كتۈرشپ ەوٍىنۇ.
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ب ثەريەكچىىىي ثونغىىىبٌ ثىىىۇٍزۇەالرَي ھەيىىىًە ثىهىىىىن غبٌ   . ثبنىالرغىىى8
يەخظىىۇص ئىؼىىبرەتهەرگە ئبٍالَىىنۇرۇع  ٍىىبكي ٍېش ىى  تبيغىىب چىىبپالع.      
يەطىىىىهەٌ: ثبنىالرَىىىى  ئبخؼىىىىًي ٍبتىىىىن غبٌ ۋاەتىىىي ثىىىىهەٌ ئەتىىىىگەٌ 
ئۇٍقىىىىۇد ٍ تۇر ىىىىن غبٌ ۋاەىتهىز ُىىىىي  ھەتتىىىىب ئىىىىەگىُىغ ەىهىىىىىن غبٌ 

ىهىق ئبنىىىن ٍ ثېكىتىىىى  ۋاەىتهىز ُىىىي ثىىىبنىالر ثىىىىهەٌ كېڭىؼىىىىغ ئىىىبرە 
ئبَىب دېًىظىىًۇ ػىۇ طىبئەتتە ئەس ُىى       -ثونغبَن ٍ كېَىٍ  ھەر كۈَي ئبتىب 

ەىهىؼقب تېگىؼىهىكهىز ُي ەىهىىن غبٌ ثونۇػىي الس ىى. ثىبنىالر ثەر جىىز ثىبال        
ئبَىىب ھەيىؼىىە ئېظىىىگە طىىېهىغ ۋە ھەٍىىنەكچىهىس     -ثونغىىبَهىقتىٍ  ئبتىىب 

ن غبٌ  تۇر ىىن غبٌ  ەىهىؼىىقب يەبجىىۇر ثونىىىنۇ. ػىىۇ ب ثبنىالرَىىى  ئۇخالٍىى  
ئىىىىەگىُىغ ەىهىىىىىن غبٌ  َبػىىىىتب ەىهىىىىىن غبٌ  كىتىىىىبة ئوەۇٍىىىىن غبٌ     
ۋاەىتهىز ُىىي بەدۋەل ەىهىىى  ٍېش ىى   ئۇالرَىىى  ٍبتىقىغىىب چىىبپالپ ەوٍىىۇع 
ثىىىىهەٌ ثىىىىز ۋاەىتتىىىب  ثىىىۇ ئىؼىىىالرد ٍ ەبٍظىىىىجىز ُى  ۋاەتىىىي كەنگەَىىىنە 
ثبنىالرَىىى  ئېظىىىگە طىىېهىغ ئۈچىىۈٌ طىىبئەتُى  س ىىم چېهىؼىىي دېگەَىىگە 

بع  ثىىىزەر  يەخظىىۇص ئىؼىىبرەتكە كېهىؼىىىگېهىغ الس ىىى. يۇَىىنا     ئوخؼىى
ئىىبَىُي كىىەپ ثىىۇٍزۇ  چۈػۈرشػىىتىٍ طىىبەالپ  ثىىبنىالرَىًۇ   -ەىهىىىغ ئبتىىب

 راھەتهەَنشر نۇ.

 دېَىص وېرەن؟« ٍبق»ثبٌىالرغب لبٔذاق 

ئبَىالرَىىى  ثبنىالرَىىى  تەنەپهىىىز گە بىىبۋاة ثېىىز غ ئۇطىىۇني      -ئبتىىب
« ٍىىىىب »ثبنىالرغىىىىب پەەەد  يۇَىىىىنا  ئىككىىىىي تۈرنىىىىۈم ثونىىىىىنۇ: ثىىىىىزى 

تىىىٍ ثبػقىظىىىُي دېًەٍىىن غبَالردۇر. «ٍىىب »دېَەنًەٍىىن غبَالر  ٍەَە ثىىىزى 
ثۇالرَىىى  ھەر ئىككىهىظىىي ئبػىىۇرۇۋەتكەَهىكتۇر. ئىؼىىالرَى  ٍبخؼىظىىي   
ئوتتۇرھىىىبل ثونغىُىىىىنەم  ثبنىالرَىىىى  تەنەپهىىىىز گە بىىىبۋاة ثېز ؼىىىتىًۇ   

  ھەيًىظىىىگە يىىبەۇل ئوتتۇراھىىبل ثونىىۇع الس ىىى. ثبنىالرَىىى  تەنەپهىز ُىىى
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دېىىَىغ چىىوڭ خبتىىبنىق ثونغىُىىىنەم  ئۇالرَىىى  ٍونهىىۇ  تەنەپهىز گىًىىۇ      
 ھەيىؼە ٍب  دەپ تۇرۇۋېهىؼًۇ ػەپقەتظىشنىكتۇر.  

تەرثىىىَە يۇتەخەطظىظىىهىزى ثىىۇ يىىبۋسۇدا تەۋەَىىن كىهەرَي تەۋطىىىَە      
 ەىهىنۇ:

دېىگەٌ طىەسَى  ەبٍىىم    « ٍىب  ». ثبنىغب ٍب  دېًەكچىي ثونغبَىنا  ثىۇ    0
دېگەَهىكُىىى  «ٍىىب »ۋە تەطىىىزنىس ثونۇػىىي ئۈچىىۈٌ  ثبنىغىىب     ەىالرنىىىق

طىىەۋەثىُي ئىهًىىىٌ ئۇطىىۇننا ئېُىىىق ۋە تەپظىىىهىٌ چۈػىىەَنشرشع كېىىزەم. 
 ئبَىظىن ٍ رەَجىًەٍنۇ.-ػۇَنا  ەىهغبَن ال ثبال ەبٍىم ثونىنۇ ۋە ئبتب

دېىىگەٌ طىىەسَي تەنەپئىىۇس ەىهغبَىىنا  ئىىبچچىق ٍىىبكي غەسەپ  « ٍىىب . »3
ېَتًبطىىتىٍ  ٍۇيؼىىب  تەنەپئىىۇسدا  َوريىىبل طىىەسنەر ئبر الػىىتۇرۇپ ەىىبتتىق ئ

ئۇَىڭىىن ٍ »دېَىؼىىُى  ئورَىغىىب « ٍىىب »ەبتبر ىىنا ئېَىىتىغ الس ىىى. ثەس ىىنە 
دەپ ثبنىغىب ثبػىقب ثىىز  تبنالػىُي     « كەرە يۇَنا  ەىهظب  ەبَىنا  دەٍظىەٌ؟  

 طۇَۇػُى  ئىجبثىٌ َەتىجىظىًۇ  ٍبخؼي ثونىنۇ.

خىزغىچە ئىىگە ثونىۇپ    دېگەَن ٍ كېَىٍ  ثۇ طىەس ًىشگە ئىب  « ٍب . »2
ٍېُىگانًبطهىقىًىش الس ى. ثبنىُى  ٍىغىظىغب ەىبراپ  ٍىبكي ئىچىًىىش ئبغز ى      
طىىىەس ًىشد ٍ ٍېُىگانظىىىب   ثبنىالرَىىىى  ثىىىىشگە ثونغىىىبٌ ئىؼەَچىظىىىي      

دېگەَىىگە ئىؼىىەًَەٍن غبٌ ثونىىۇپ  « ٍىىب »ئىىببىشالپ ەبنىىىنۇ ۋە كېَىىىُچە  
هىق كېىىزەم. َىىي ئبطىىبَهىقچە ئېغىىىشد ٍ چىقبريبطىى «ٍىىب »ەبنىىىنۇ. ػىىۇ ب 

 َبۋادا چىققبٌ ئىكەٌ  چوەۇو ئۇَىڭنا چى  تۇرۇع الس ى.

دېىىگەٌ ئىؼىىقب  ٍەَە ثىزطىىىُى  « ٍىىب »ئىىبَىالرد ٍ ثىزەرطىىي -. ئبتىىب4
دېَىؼي تەرثىَەَىى  ثىېهىگە تېئىىن غبٌ چىوڭ خبتىبنىق ثونىۇپ        « يبەۇل»

ھەتتىىب ئبَىُىىى  ئبتىىب ثۇٍزۇغىىبٌ ئىؼىىُي ٍە گىههىتىىى  ثېز ؼىىىًۇ چىىوڭ      
ثهىُىنۇ. يەطىىىىهەٌ: ئبتىىىب ثبنىغىىىب ئېغىىىىز ثىىىىز ۋەس ئىُىىىي  خبتىىىبنىق ھېظىىىب
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تبپؼىۇرغىُىنا  ئبَىىب ثبنىغىىب ئىىىچ ئبغز تىىى   ئۇَىڭغىىب ٍبردەيهەػظىىە ثونىىىنۇ   
ئەيًىىب ئبتىُىىى  تبپؼىىۇرغىُىُي ئەيەنىىن ٍ ەبننۇرۇػىىقب ئۇرۇَظىىب ەەتئىىىٌ     
ثونًبٍنۇ. ثۇ ۋاەىتتب ثبنىُى  كەس نە ئبتىُىى  ئىُىبۋ تي ۋە ھەٍگ ظىي ٍىو      

ىىىىنۇ. ئۇَىىىى  طىىىەس گىًۇ كە ىىىۈل ثەنًەٍىىىن غبٌ ۋە كىىىەسگە   ثونىىىۇپ ەبن
 ئىهًبٍن غبٌ ثونۇپ ەبنىنۇ.

 ٔي ئبزاٍتمىٍي ثوٌىذۇ؟«ٍبق»لبٔذاق لىٍغبٔذا ثبٌىالردىٓ 

« ٍىىب »دېىىگەٌ طىىەسگە ەبر غبَىىنا  « يىىبەۇل»كىچىىىس ثىىبنىالر ئىىبدەتتە  
دېىىىگەٌ طىىىەسَي كىىىەپزەم ئىؼىىىهىتىنۇ. تبيىىىب  ٍەيظىىىەٌ؟ ٍىىىب   طىىىۈد    

الر كىچىىىس «ٍىىب »ەَىىهەرگە ئوخؼىىبع ثىىىز ەبتىىبر  ئىچەيظىىەٌ؟ ٍىىب   دېگ
 ثبنىالرَى  ئبغش ن ٍ ھەر كۈَي دېگۈدەم چىقى  تۇر نۇ.  

دېَىؼىىىُي ئىىبساٍتىغ  «ٍىىب »تەرثىىىَە يۇتەخەطظىظىىهىزى ثبنىالرَىىى   
 ئۈچۈٌ تەۋەَن كىهەرَي تەۋطىَە ەىهىنۇ:

. ثبنىالرغىىب ئىىۇدۇنال طىىوئبل ەوًٍبطىىتىٍ  ثەنكىىي ٍەَە ثىىىز تبنالػىىُىًۇ   0
تە طىىىۇَۇع الس ىىىى. يەطىىىىهەٌ: طىىىۈد ئىچەيظىىىەٌ؟ دېگەَُىىىى   ثىىىىزنىك

 ئورَىغب  طۈد ئىچەيظەٌ ٍبكي يېگە طۈٍىًۇ؟ دېگەَگە ئوخؼبع.  

. ئەس ًۇ ثىهىن غبٌ ثىىز ئىؼىتب ثبنىُىى  راٍىُىي طوراػىُى  ئورَىغىب        3
خبتىز هىتىىى  ەوٍىىۇع الس ىىى. يەطىىىهەٌ: ئەيىىنى ئۇخاليظىىىش؟ دېگەَُىىى  

تىىي كەنىىنى  ئۇخهىًىظىىب  ئەتە طىىەھەر ئورَىغىىب  ئەيىىنى ئۇخالػىىُى  ۋاە
 تۇرانًبًٍىش  دېگەَگە ئوخؼبع.

َىي كىەپ   «ٍىب  ». ئىككي ٍبػتىٍ تەد ٍبػىقىچە ثونغىبٌ ثبنىالرَىى     2
دېَىؼىىىىي تەثىئىىىىىٌ ئەھىىىىگال. ثىىىىۇ ئۇالرَىىىىى  ٍېتىهىؼىىىىي  ػىىىىۇَناەال    
يۇطتەەىههىققب ەىبراپ تەرەەقىىٌ ەىهىىغ ٍونىىن كي ثبطىقۇچتۇر. ػىۇ ب ثىىش        
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ىؼىهىز ن ٍ رەَجىى  ەبنًبطىهىقىًىش ۋە طىەۋرچبَهىق     دېَ«ٍىب  »ثبنىالرَى  
 ثىهەٌ يۇئبيىهە ەىهىؼىًىش الس ى.



 

 

 تۈزۈِي لبٔذاق ثوٌۇضي وېرەن؟-ئبئىٍىٕىڭ لبئىذە

 

كىىەرشۋاتىًىشكي  ئىىبدەتتە ػىىىزكەتهەرَى  ر َىىب  تېئىؼىىي  ٍىىبكي راۋان 
تبپبنًىىبً يەغهىىۇپ ثونۇػىىي پەەەد ػىىۇ ػىىىزكەتُي ثبػقۇرۇػىىقب ثىىبغهىق     

ھەر ەبَىىنا  ػىىىزكەتتىٍ ەېهىؼىىًبٍن غبٌ يىىۇكەيًەل ثىىىز   ئىىىغ. ئىىبئىهە  
تىىىىۈسشيگە -يۇئەطظەطىىىىە. ػىىىىۇ ب  ئىىىىبئىهىًۇ ئەنىىىىگەتتە يەنىىىىۇو ەبئىىىىىنە 

 ئېھتىَببهىقتۇر.

تۈسشو ثونغبَن ال ئبئىهە ئەسانىىزى ئەسنىز ُىى  ەىهىؼىقب    -ئبئىهىنە ەبئىنە
 تېگىؼهىس ئىؼهىز ُي ٍبخؼي ثىهىن غبٌ ثونىنۇ.

 َ تىىۈسشيگە يوھتىىبن ثونىىىنۇ.  -ەٌ ثىىىز ەبئىىىنەثىىبنىالريۇ ئبئىهىىىنە يىىۇئەٍ
تۈسشيُىىىى  ثېظىىىىًىن ٍ طىىىىقىهغبَنەم -گەرچە ثىىىبنىالر گبھىىىىنا ەبئىىىىنە

تىىۈسشو ثىىوٍىچە ئىىىغ كەرشػىىُي   -كەرشَظىىىًۇ  َوريىىبل ئەھگانىىنا ەبئىىىنە  
تۈسشيُىىى  -ٍبەتۇر ىىن غبٌ كېهىىىنۇ. چىىۈَكي ثىىىز ئبئىهىىىنە يەنىىۇو ەبئىىىنە   

ۋە ئبيىىىبَهىق ھىىىېض   ثونۇػىىىي ثبنىالرَىىىى  يۇەىًهىىىىق  خبتىزبەيهىىىىس   
 ەىهىؼىنا چوڭ ر ل ئوٍُبٍنۇ.  

 تۈزۈِٕي لبٔذاق تۈزۈش وېرەن؟-لبئىذە

ئبَب ثبنىالرَى  كەٍئىَبتي ٍبخؼىي ثونغىبٌ يۇَبطىى  ثىىز ۋاەىتُىي      -ئبتب
تىىبنالپ ئىىۇالر ثىىىهەٌ ھەيىىًە ثىىبراۋەر ئونتىىۇرۇپ طەھجەتهىؼىىىنۇ ۋە ئەٍىىنە   

ىغ  ئىىەً ثبنىالرَىىى  َبيىىبس ئوەىىۇع  ئىىەگىُىغ ەىهىىىغ  كە ىىۈل ئىىېچ    
ۇَىىۇع غئىؼىىىغب ٍىىبردەو ەىهىىىغ  تېهېىىگ ش ر كىىەرشع  ئىىۇخالع  ۋە ئوٍ     

طىبئەتهىز ُي ثەنگىىهەع ھەيىنە ئۇَىڭغىب يۇكبپىبد      -ەبتبرنىقالرَى  ۋاەىىت 
ۋە بىىبساالرَي ثېكىىىتىغ توغز ظىىىنا ثىىىزنىكتە ثىىبع ەىىبتۇرۇع ئىىبرەىهىق     
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تىۈسشيُي تىۈسشپ   -ئبخىزى ھەيًەٍهەَگە ئورتب  ثونغىبٌ يەنىۇو ثىىز ەبئىىنە    
 چىقىنۇ.  

تۈسشيهەرَي ثبنىالرَىى  ئىەسنىز گە تىۈس گىهي طىېهى   ئۇَىڭغىب      -ەبئىنە
ر ئىىبٍە ەىهغبَالرغىىب يۇكبپىىبد ثېىىز غ  خىالپهىىىق ەىهغىىبَالرَي ببساالػىىُىًۇ 
ثىىىبنىالر ثىىىىهەٌ كېڭىؼىىىى  ثىىىىزنىكتە ثېكىتىىىى  چىقىؼىىىُى  ئبالھىىىىنە   
 ئەھًىَىتىىي ثىىبر. چىىۈَكي ثبنىالرَىىى  ئىىەسنىزى تىىۈسگەٌ تىىۈسشيگە ئەيەل   

 ەىهىغ َىظجىتي ئەنگەتتە ٍۇەىزى ثونىنۇ.

 ئبئىٍە ِەجٍىسىٕىڭ)ٍبوي سۆھجىتىجىڭ( زۆرۈرٌۈوي

ئىبئىهە ئەسانىز ُىى  ھەپتىهىىس  ٍىبكي ئىبٍهىق بەو      —ئبئىهە يەبهىظي
ثونىىۇپ ئونتۇرۇػىىي ۋە ئبر ىىن كي ھەل ەىهىؼىىقب تېگىؼىىهىس يەطىىىهىهەر       

 ثونظب  ثىزگە يەطهىھەتهىؼى  ھەل ەىهىؼي دېگەَهىكتۇر.

ئىهە يەبهىظىُى  ئەھًىَىتي كىەپ ثونىۇپ  ئىبئىهە ئەسانىىزى يەٍهىي      ئب
چىوڭ ئىبدەو ثونظىۇٌ  يەٍهىي كىچىىىس ثىبال ثونظىۇٌ  ئىەس پىكز ُىي داد ىىم         
ئوتتۇر غىىىىىىب ەوٍىىىىىىۇع  ئەركىىىىىىىٍ پىكىىىىىىىز ەىهىىىىىىىغ ۋە ئبئىهىُىىىىىىى  
ەىَىُچىهىقهىز ُىىىىىىي ھەل ەىهىؼىىىىىىقب ثىىىىىىبع ەىىىىىىبتۇرۇع ەبتىىىىىىبرنىق     

ىهە ئەسانىز ىىن ٍ ھەرثىز ُىىى   ئبالھىىىن هىكهەرگە ئىگىىىنۇر. ثۇَىڭىىنا ئىىبئ  
ھىىەريىتي  پىكىىىز ثېىىز غ ھوەىىۇەي ەوغىىنانغبَهىقتىٍ  ثبنىالرَىىى  ئىىەس گە  
ثونغبٌ ئىؼەَچىظي كۈچهىُىىنۇ  ئبئىهىُىى  ئورتىب  ەىَىُچىهىقىُىي ھەل     
ەىهىؼىىقب ثونغىىبٌ تىز ؼىىچبَهىقي ئبػىىىنۇ. ثىىبنىالر ئبئىهىُىىى  ھىىۇسۇر ُي ۋە 

 ېض ەىهىنۇ.خبتىزبەيهىكىُي طبەالع يەبجۇر َىتىُي ھ

ئىىىىبئىهە يەبهىظىىىىىنە  ئبئىهىىىىىنە طىىىىبەهىُىگاتقبٌ ثەسى يەطىىىىىهىهەر   
ەىَىىىىُچىهىقالر ۋە ئىىىبئىهە ئەسانىز ىىىن ٍ طىىىبد ز ثونغىىىبٌ كەيچىهىكىىىهەر     

ئىىبرا يەطهىھەتهىؼىىىغ ۋە كېڭىؼىىىغ   -ئۈطىىتىنە ثىىبع ەىىبتۇرۇنۇپ  ئىىەس   
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ثىهەٌ ھەل ەىهىؼىقب تىز ؼىچبَهىق كەرطىىتىهىنۇ. ثۇَىڭىن ٍ ثبػىقب ٍەَە       
نە ئېهى  ثېز هىىن غبٌ ٍىېڭىهىقالر  طىبٍبھەتكە ثېىز غ يەطىهىظىي       ئبئىهى

طىىەپەرگە چىقىىىغ ۋاەتىىي... ەبتىىبرنىقالريۇ ئورتىىب  كېڭىؼىىىغ ئىىبرەىهىق    
 ثېكىتىهىنۇ.  

يۇَىىىىىنا  ئىىىىىبئىهە يەبهىظىىىىىهىزى ثىىىىىبنىالرَي يەطىىىىىئۇنىَەتچبَهىققب  
كەَىىنشرشع ئىىبرەىهىق ئىىۇالرَي بەيئىىىَەتكە ٍىىبرايهىق ەىهىىى  تەٍَىىبرالع  

-ىتىگە ئىىىگە. چىىۈَكي ثىىبنىالر ئبئىهىىىنە ئىىەگەَگەٌ تەرتىىى      خۇطۇطىىىَ
ئىُتىشاو  يەطئۇنىَەتچبَهىق  ئەركىىٍ پىكىىز ەىهىىغ  ۋە داد ىم ئوتتۇر غىب      
ەوٍىىۇع ئبالھىىىن هىكهىز ُي كېَىىىُچە بەيئىَەتكىًىىۇ تەتجىقهىَبالٍىىن غبٌ  
ثونىنۇ. ئىبئىهە يەبهىظىي َوريبنىنا ثىىز ئبٍىنا ثىىز ەېىتىى ثونظىىًۇ يەٍهىي            

ئبالھىىىنە ئەھىىگال ئبطىىتىنا بىىىند ٌ توپهىُىىى  يەطىىىهىُي ھەل      ئەيًىىب 
 ەىهىغ ئىُتبٍىٍ يۇھىى.

 



 

 

 وېرەن؟ثبٌىالرٔىڭ سوئبٌٍىرىغب لبٔذاق جبۋاة ثېرىص 

 

ثبنىالر ئىبدەتتە طىوئبنهىز ُي ٍوػىۇرانًبٍنۇ. ثەنكىي كىە هىگە كەنىگەٌ       
طوئبنُي ػۇ ھبيبٌ ئبتىظىن ٍ  ٍىبكي ئبَىظىىن ٍ  ۋەٍىبكي يۇئەنهىًىىن ٍ     

وراپ ثىهىگېهىؼىىقب ئبنن زاٍىىنۇ. ثبنىالرَىىى  طىىوئبل طور ؼىىي ئىجىىبثىٌ     طىى
ئىغ. چىۈَكي طىور ًبەچي ثونغىبَهىز ُي كېچىكتىۈرشپ طىوراع ثبنىالرغىب       

 -َىظىىىىجەتەٌ ثىهىؼىىىىكە تېگىؼىىىىهىس  كىىىىەپ يەنۇيىىىىبتالرَي ۋە ئىهىىىىىى   
يەر ئەتهەرَي ەونن ٍ ثېز غ ثونۇپ ەبنىنۇ. چىۈَكي  ئىبدەتتە ثىبنىالر  ثىىز     

ە كەنگەٌ ھبيبٌ ئۇَي طوراپ ئەگىُىگانًىظىب  كېىَىٍ ئىۇَي    َەرطە ئەەهىگ
 طوراػُي ئۇَتۇپ ەبنىنۇ. ػۇَى  ثىهەٌ ثىهىؼتىٍ يەھزۇو ەبنىنۇ.

ئىىىىبَىالر ثبنىالرَىىىىى  تىىىىوال طىىىىوئبل -ئەپظۇطىىىىكي كىىىىەپهىگەٌ ئبتىىىىب
طوراػىىهىز ن ٍ سېز كىىى  ەبنىىىنۇ  ثەس ىىنە بىىبۋاثًۇ ثەريەٍىىنۇ  بىىبۋاة       

ە بىىبۋاة ثېز ؼىىىنۇ. ثىىۇ طىىەنجىٌ  ثەرگەَىىن ًۇ خىىوع ٍبەًىغىىبٌ ەىَىىبپەتت 
يۇئبيىهىنۇر. طىوئبل طىوراع ثبنىالرَىى  ئەڭ َوريىبل ھەەهىز ىن ٍ ثىىزى       

ئبَىُىىى  ۋە يۇئەنهىًُىىى  ئۇَىڭىىن ٍ -ثونىۇپ  تونىىۇ  بىىبۋاة ثېىىز غ ئبتىب  
 ثبع تبرتى  ثونًبٍن غبٌ ۋەس ئىظىنۇر.

ى طىىوئبل طىىوراع 05ئىهًىىىٌ تەتقىقىىبتالر ثبنىالرَىىى  طىىەسنىز ُى    
 ُي ئىظئبتالپ چىققبٌ.ئىكەَهىكى

 ثبٌىالرٔىڭ سوئبي سورىطىغب تۈرتىە ثوٌغبْ ئبِىٍالر

ثبنىالرَىىىى  طىىىوئبل طور ؼىىىىغب تىىىۈرتكە ثونىىىىن غبٌ ئىىىبيىهالر كىىىەپ. 
 يەطىهەٌ:
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. ثبنىالرَىىىىىى  ئەتزاپىىىىىىن كي ئىىىىىەس گە توَۇػىىىىىهۇ  ثونًىغىىىىىبٌ    0
 ػەٍئىهەرَى  ھەەىقىتىُي ثىهىؼكە ثونغبٌ ەىش قىؼي.

  ۋەٍىىىبكي ثەسى َەرطىىىىهەرد ٍ ثىئىىىبرايهىق . ثەسى كەرشَۈػىىىهەرد 3ٍ
 ھېض ەىهىؼي

. ثبػىىقىالرَى  ئبنن ىىنا ئەس ُىىى  طىىەس ەىهىىىغ ۋە طىىوئبل ەوٍىىۇع     2
 ەبثىهىَىتىُي كەرطىتىؼكە ئبنن ز ؼي.

. چىىىو الرَي تەەهىىىىن ەىهىؼىىىقب ەىش قىؼىىىي ۋە ئۇالرَىىىى  ئبنن ىىىنا      4
 ئەسنىز ُي ئىظئبتالع ھەۋ ظي.

برەىهىق  ئۇالرَىىى  يبختىؼىىىغب . ثبػىىقىالرَى  د ققىتىُىىي تىىبرتىغ ئىى5
 ئېز ؼىغ ئبرسۇطي.

َىىىىىېًىال ثونًىظىىىىىۇٌ  ثبنىالرَىىىىىى  كىىىىىەپ طىىىىىوئبنالرَي طىىىىىوراپ   
 ثىهًىگەَهىز ُي ثىهى  تۇرغىُي ٍبخؼي.

 تەرثىَەچىٍەرٔىڭ سوئبٌالرغب لبرىتب سەٌجي ِۇئبِىٍىسي

ئىىبَىالر  يەٍهىىي يەكتەپتىكىىي تەرثىىىَەچىهەر  -ئەپظۇطىىكي  يەٍهىىي ئبتىىب
ىىىى  كەپىُچىظىىي ثبنىالرَىىىى  طىىوئبنهىز غب ەىش قًبٍىىىنۇ.   ثونظىىۇٌ  ئۇالرَ 

يۇَبطىىىى  بىىىبۋاة تېئىىىى  ثېز ؼىىىتىٍ ەورەۇپًىىىۇ  ٍىىىبكي ثبنىالرَىىىى        
طىىوئبنهىز ُي ئەھًىَەتظىىىش دەپ ەبر غىىبَهىقتىًُۇ  ثبنىالرَىىى  طىىوئبنهىز غب 

 ەمەبٍىىىىم ەىالرنىىىىق بىىىبۋاة ثەريەٍىىىنۇ. ثىىىۇ ئەھىىىگال ئىىىبئىهىهەردە كىىىەپز 
 ئۇچزاٍنۇ.
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 سەٌجىٌ ِۇئبِىٍىٍەر جبۋاة ثېرىطتىىي

ثۈگىىۈَكي ئۇٍغىىۇر بەيئىَىتىىىنە تەۋەَن كىىىنەم طىىەنجىٌ يۇئىىبيىهىهەر   
 طبەالًَبەتب:

. ثبنىالرَى  طوئبنىغب ەىبتتىقهىق ثىىهەٌ طىىهكى  بىبۋاة ثېىز غ ۋە      0
ئىىىبَىالر يۇَىىىنا  ەىهىىىىغ -ثبنىُىىىى  ئىىىبغش ُي ٍۇيۇػىىىقب تىز ؼىىىىغ. ئبتىىىب

ز ُىي دەپظىەَنە ەىهغىبٌ    ئبرەىهىق ثبنىهىز ُى  ئەڭ يۇھىى ھەەهىز ن ٍ ثى
ثونىىىنۇ  ػىىۇَناەال ثبنىُىىى  پىكىىىز دائىز ظىىىُي ۋە چۈػىىەَچە دائىز ظىىىُي  

 كېڭەٍتىغ ئبرسۇطىُي ثوغۇپ ەوٍغبٌ ثونىنۇ.

طىىبَبع   ٌ. ثبنىالرَىىى  طىىوئبنهىز غب ئەھًىىىَەد ثەريەطىىهىس  ئىىبدد 3
طوئبل طوراۋاتظب د ققىتىُي  ٍىغًبطىتىٍ  ئبغش غىب كەنىگەٌ ثىوٍىچە ەىظىقب      

ئبَىالرَىىى  ثىىۇ ەىهىقىىي طىىەۋەثهىس -تىىب بىىبۋاة ثېز ىى  ەوٍىىۇع. ئبتىىبۋە خب
ثىىبنىالر ئىىەس دۇََبطىىىنا ٍىىبنغۇس ٍبػىىبع ٍىىونىُي تبنهىگانىىىنۇ  ئەسنىز ُىىى      

دە  خبتبنىقالرغىىىب –هىز ُي ئىىىەسنىز ال ھەل ەىهًىىىبەچي ثونۇػىىىىنۇىيۈػىىىكۈن
چۈػىۈپ ەبنىىىنۇ. ثۇالرَىىى  ھەيًىظىىىگە ئبتب_ئبَىُىىى  ٍىىۇەىز قي طىىەنجىٌ  

 ظي طەۋەة ثونىنۇر.يۇئبيىهى

ئبَىُىى  ثىبنىالرَي كىەپزەم طىوئبل طوراػىقب      -چۈَكي  ئەيەنىَەتتە ئبتب
 ئۈَنەع ۋە تەپەككۇر ەىهىؼقب ەىش قتۇرۇع يەبجۇر َىتي ثبر.

-. ثبنىالرَىىى  خېهىىي يىىۇھىى طىىوئبنهىز غىًۇ ئوٍهىًبطىىتىُال كەنظىىە    2
هىؼىقب  كەنًەص خبتب ببۋاثالرَي ثېز   ەوٍۇپ  ثبنىُي ٍبنغبَىن ٍ ەبٍىىم ەى  

ئۇرۇَۇع. ثۇ كەچۈرشػكە ثونًبٍن غبٌ بىُبٍەد ەبتبر غىب كىز ى  ەبنىىنۇ.    
ئبَىب ثىىىزەر ەېتىًهىىىق خبتىب بىىبۋاثي ثىىهەٌ ثبنىُىىى  ٍونىىن ٍ    -چىۈَكي ئبتىىب 

 چىقى  كېتىؼىگە طەۋەة ثونىنۇ.
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يۇَىىنا  ئەھگانىىنا تەۋەَن كىىىنەم ئىىۈا چىىوڭ س َبَُىىى  ثىىىزى چوەىىۇو  
 كېهى  چىقىنۇ:  

ئبَىظىىُى  ئىهگىىزى ثەرگەٌ ببۋاثهىز ُىى     -ئبتىب . ثبنىالر كېَىُچە  0
ئبَىظىىىغب ثونغىىبٌ ئىؼەَچىظىىي   -خبتىىب ئىكەَهىكىُىىي ئەگەَگىُىىىنە  ئبتىىب  
 ئەەىن ظي ۋە ھەريىتي ئبس َى  ەبنىنۇ.  

ئبَىظي ەبَبئەتهىُەرنىس ببۋاة ثەريىگەَىن ٍ كېىَىٍ  ثىبال ثىۇ     -. ئبتب3
ٍبَىىنا كىىەپزەم طىىوئبنُى  بىىبۋاثىُي ثبػىىقب ٍەرنەرد ىىٍ ئىشدەٍىىنۇ. ثىىۇ بەر  

خبتىىب ۋە خەتەرنىىىس يەنۇيبتالرغىىب ئىىىگە ثونىىۇپ ەبنىىىنۇ. ػىىۇَى  ثىىىهەٌ      
 ئەخالەي ثۇسۇنىنۇ.

ئبَىظىُى  خبتب ۋە ٍېتەرطىش ببۋاثهىز غىب ەبَىبئەد ەىهىى      -. ثبال ئبتب2
ػىۇ خبتىىب چۈػىەَچە ثىىىهەٌ ئەطىۈپ ٍېتىهىىىنۇ ۋە ئىبخىز غىچە خبتىىب ئىىىغ     

 ەىهىن غبٌ ثونۇپ ەبنىنۇ.

 ٍ  ٍىىبكي يۇئەنهىًىىن ٍ طىىبد ز ثونغىىبٌ خبتىىب بىىبۋاثالر    ئىىبَىالرد-ئبتىىب
ثبنىالرَىىى  تەەىىن زى ثىىىهەٌ ئوٍُىؼىىىن غبٌ خەتەرنىىىس ئىؼىىالر ثونىىۇپ    
ثبنىالرغىىىب ئىهًىىىىٌ  ئەەهىىىىٌ ۋە پىظىىى ىكب بەھەتهەرد ىىىٍ كىىىىەپهىگەٌ      
س َبَالرَي ٍەتكۈس نۇ. ثۇَي ئبس دەپ ثىبنىالرَي ئىىشد ُىغ ەىشغىُهىقىىن ٍ    

 طوۋۇتۇپ ەوٍىنۇ.

 ەچىٕىڭ سوئبٌالرغب لبرىتب ِەسئۇٌىَەتٍىرىتەرثىَ

. ثىىبنىالرَي طىىوئبل طوراػىىقب ئۈَىىنەع  ەىش قتىىۇرۇع ۋە تەػىىەثجۇص   0
دۇََبطىىُي ئبػىكبرا ەىهىؼىُي خبنىًبٍىن غبٌ      كيەىهىغ. خۇطۇطەٌ  ئىچ

 ثبنىالرَي كەپزەم طوئبل طوراػقب ر غجەتهەَنشرشع.



ٍّىس؟ەٌەرثىَەٍىرىّىسٔي لبٔذاق تٔتپەرزە 228   

ثىىىىهەٌ . ثبنىالرَىىىى  طىىىوئبنهىز ُي خۇػىىىبنهىق ۋە ئوچىىىۇ  چىىىىزاً  3
 ەبرػي ئېهىغ.

. ثبنىالرَى  طوئبنهىز غب ببۋاة ثەرگەَىنە  ئۇالرَىى  ٍېؼىي   ئەەهىي     2
ۋە ثىهىىىىى طەۋ َەطىىىىگە يۇَبطىىىى  بىىىبۋاثالرَي ثېىىىز غ. ئەپظىىىبَىهەرَي  

 خۇراپبتالرَي ثبنىالرغب ھەرگىش طەسنەپ ثەريەطهىس الس ى.

. ثبنىالرَىىى  طىىوئبنىغب ئى چىىبو ۋە چۈػىُىؼىىهىس بىىبۋاة ثېىىىز غ      4
 ىىى. ئەگەر ئىىۇالر ثىىبنىالر ئىىەسنىزى تەپظىىىهىَزەم بىىبۋاة تەنەپ ەىهظىىب     الس

ئۇالرَىىى  طەۋ َەطىىىگە ەىىبراپ يۇۋاپىىىق دەر جىىىنە كېڭەٍتىىى  بىىبۋاة       
 ثېز ؼكە ثونىنۇ.

. ثىىىبنىالر ەىىىىَىٍ ۋە يىىىۇرەككەپ طىىىوئبنالرَي طور ظىىىب  ەبَبئەتهىىىىس  5
بىىبۋاة ثېز ؼىىكە كىىەسى ٍەتًىىىگەٌ ئىىبدەو  كېىىَىٍ ئىشد ُىىى  بىىبۋاة        

ؼكە ۋەدە ەىهىى  ػىۇَنا  ەىهظىب ثونىىنۇ. يۇَىنا  ەىهىىغ كبنهىىن ٍ        ثېز 
 ئوٍنۇرۇپال خبتب ببۋاة ثەرگەَن ٍ يى  يەرتىگە ئەۋسەننۇر.

 ثبٌىالرٔىڭ ئەلىذىگە ِۇٔبسىۋەتٍىه سوئبٌٍىرى

ثىىش  »كىچىس ثبنىالرَى  ئەڭ كەپ طوراٍن غبٌ طىوئبنهىز ُى  ثىىزى    
يكىٍ. ئىىىىۇالر دېَىؼىىىىتىٍ ئىجىىىىبرەد ثونۇػىىىىي يىىىىۇ « َەد ىىىىٍ كەنىىىىنۇ 

ٍبراتقۇچىُى  ٍېگبَە ئبنالھ تبئبال ئىكەَهىكىُىي ثىهگەَىن ٍ كېىَىٍ  ئىۇالر     
ئۈچىىۈٌ ئىىبنالھ تبئىىبال  ئۇَىىى  طىىۈپەتهىزى  پەر ؼىىتىهەر  ػىىەٍتبٌ  بىىىٍ   
ئەنىىىۈو  ئىىىبخىزەد ھبٍىىىبتي  بەَىىىُەد  د ساخ... ەبتىىىبرنىقالر َۇەتىهىىىىق      

 ئىشد ُىغ تېًىظي ثونۇپ ەبنىنۇ.

ثۇَىىنا  يىىۇھىى طىىوئبنهىز غب بىىبۋاة ثېز ؼىىتىٍ   ئبَىىب ثبنىالرَىىى  -ئبتىىب
ثىىورۇٌ چوەىىۇو د ُىىىٌ ئەطىىەرنەرگە يىىۇرابىئەد ەىهىىى   ٍىىبكي ەونىىىنا       
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كىتىىبثُي تۇتىىۇپ تىىۇرۇپ  تىىوغزا  چۈػىُىؼىىهىس ۋە ەبَبئەتهىىىس بىىبۋاة      
 ثېز ؼي الس ى.

يەطىهەٌ: ثبال ئبنالھ تبئبال ھەەقىنە طوئبل طىوراپ: ئىبنالھ تبئىبال َەدە؟    
يەًٍىش؟ ئىىۇ كىًىىگە ئوخؼىىبٍنۇ؟ دېظىىە  ثىىىش ئۇَىڭغىىب:  ئىىۇَي َېًىؼىىقب كىىەر

ئبنالھ تبئبالَي ثىش كەريىگەٌ ثىهەٌ ئۇ ثىشَىي كىەرشپ تۇر ىنۇ ۋە ثىشَىى      

ئىىبنالھُي كىىىەسنەر  دۇئىىبنىز ًىشَي ئىىب الپ تۇر ىىنۇ. ەۇرئىىىبٌ كەر ًىىنە:     

دېىىىَىهگەٌ  دەپ بىىىبۋاة  كەرەنًەٍىىىنۇ  ئەيًىىىب ئىىىۇ كىىىەسنەرَي كەر ىىىنۇ 
ثىىىىبنىالر  گەرچە ثىىىىۇ بىىىىبۋاثُي ھبيىىىىبٌ   ٍبػىىىىالرد كي  4~2ثەرطىىىىەم  

چۈػىُەنًىظىىىًۇ  ئەيًىىب ەوثىىۇل ەىهىىىنۇ. كېَىىىُچە چىىوڭ ثونغبَىىنا ثىىۇ        
ببۋاثُىى  تىىوغز هىقىُي ثىهىىىنۇ. ػىىۇ ب يۇَىىنا  كىچىىىس ثبنىالرغىىب بىىبۋاة  
ثېىىىز غ ئۇطىىىۇني پەەەد يىظىىىبل كەنتىىىۈرشع ثىىىىهەٌ ثىىىونغىُي ٍبخؼىىىي. 

 يەطىهەٌ ثىش ثبنىن ٍ:

ن زالٍىىنۇ  ػىىۇَناەًۇ؟ دەپ طىىوراًٍىش.  _ دەرەخُىىى  ٍوپۇريىىبەهىزى يى
 ثبال:

 _ ھەئە  يىن زالٍنۇ  _ دەپ ببۋاة ثەرگەَنە  ئۇَىڭن ٍ:

 _ ثۇ ٍبپزاەالرَي يىن زالتقبٌ َېًە؟ _ دەپ طوراًٍىش. ثبال:  

 _ ػبيبل  _ دەپ ببۋاة ثېز نۇ. ئبَن ٍ ثبنىن ٍ طوراًٍىش:  

 :_ طەٌ ػبيبنُي كەردش ًۇ ٍبكي تۇتۇپ ثبەتىڭًۇ؟  _ ثبال

_ ٍب   ئىۇَي كىەرگىهي ثونًبٍىنۇ  تۇتقىهىًىۇ ثونًبٍىنۇ  _ دەپ بىبۋاة       
 ثېز نۇ. ئبَن ٍ ثىش ثبنىن ٍ:  
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_ ػىىىىبيبنُي كەريىظىىىىەكًۇ  ئۇَىىىىى  ثبرنىقىىىىىن ٍ ػىىىىەكهەًَەًٍىش    
 ػۇَناەًۇ؟ _ دەپ طوراًٍىش. ثبال:  

_ ئەنىىگەتتە ػىىۇَنا   ثىىىش ػىىبيبنُي كەريىظىىەكًۇ ئۇَىىى  تەطىىىز ُي     
دەپ بىىبۋاة ثەرگەَىىن ٍ كېىىَىٍ  ثىىىش ئۇَىڭغىىب    كىىەرەنەًٍىش ئەيەطىىًۇ؟ _

 دەًٍىش:

_ خىىۇددى ػىىۇَىڭنەم ثىىىش ئىىبنالھ تبئىىبالَي كەرەنًىظىىەكًۇ ئۇَىىى       
ثبرنىقىُىىىىى  ئىىىىباليەتهىز ُي كىىىىەرشۋاتىًىش. بىىىىبٌ  ۋ جىىىىناٌ  كە ىىىىۈل  
يىىىۇھەثجەد  َەپىىىزەد  ھىىىىبۋا... ەبتىىىبرنىقالر ثىىىىبر تۇرۇەهىىىۇ   ئىىىىۇالرَي     

ب ثبرنىقىىن ٍ ػىەم ەىهًىبًٍىش. دۇََىبدا     كەرەنًەًٍىش ٍبكي تۇتبنًبًٍىش. ئەيً
 يەۋبۇد ثونۇپ تۇرطىًۇ  ثىش كەرەنًەٍن غبٌ ػەٍئىهەر ثەم كەپ.

ػىۇَىڭن ٍ كېىَىٍ ثبنىغىب پەر ؼىىتە  بىىٍ  ػىەٍتبٌ  بەَىىُەد  د ساخ      
ەبتىبرنىقالر ھەەقىىن ًۇ طىور غىُىغب ەىىبراپ يۇَبطىى  بىبۋاثالرَي ثېز ؼىىكە      

 ثونىنۇ.



 

 

 تبٌىمالرپەرزۀت تەرثىَەسىذىىي ثەزى خب

 

 دۇَٔبٌىمٕي دەپ ئبخىرەتٍىىٕي ئۇٔتۇپ وېتىص

دۇََبنىققىال ثېز هى   ئبخىزەتهىكُي ئۇَتىۇپ كېىتىغ كىەپىُچە ئىبنالھ     
تبئبالغىىىب ثونغىىىبٌ ئىؼىىىەَچُى  ئببىشنىقىىىىن ٍ ثونىىىىنۇ. كىىىەرشۋاتىًىشكي  

ئىىىبَىالر ثبنىهىز ُىىىى   -ھىىىبس زەي ئۇٍغىىىۇر بەيئىَىتىًىىىىشدە  ثەسى ئبتىىىب   
 كە ىىىۈل ثەنىىىۈپ  ئىىىبخىزەتهىكي توغز هىىىىق طىىىەس دۇََىىىبنىق ئىؼىىىهىز غىال

ئبچًبٍىىىنۇ. ئىىىۇالر ثبنىهىز غىىىب ٍبخؼىىىي ئوەىىىۇپ د ئهىىىوو ئېهىىىى  چىىىوڭ      
يەَظىىىەپهەرگە  ئىىىبنىٌ تۇريۇػىىىقب ئېز ؼىىىىغ ۋە ٍۈس_ئىىىبثزۇً ەىىىبس ُىغ    
توغز ظىىىنا َەطىىىھەتهەرَي ەىهىىى   ئىىۇالرَي ر غجەتهەَنشر ىىنۇ. ثۇَىىنا      

ئبَىب ثبنىهىز ُىى  ػىۇَنا     -بەىهىؼُى  خبتب تەر ئي ٍو . ھەر ەبَىنا  ئبتى  
ثونۇػىىىُي ئىىبرسۇ ەىهىىىنۇ. ئەيًىىب ثبنىالرَىىى  ەەنىىجىگە د ئهىىوو ئۈچىىۈَال       
ئوەۇيبطىىىتىٍ  ئىىىەس گە ۋە ئىُظىىىبَىَەتكە پبٍىىىن هىق ثونغىىىبٌ ثىهىًهەرَىىىي 
ھبطىىىم ەىهىىىغ ئىىبرەىهىق خەنقىىقە يەَئەئەتهىىىس ئىىبدەو ثونىىۇع ئۈچىىۈٌ    

 نا تۇر نۇ.ئوەۇػتىٍ ئىجبرەد غبٍىُي پۈكتۈرشع ئبنن ُقي ئورۇَ

ئىبَىالر ثبنىهىز ُىى  يەكتەپتىكىي ئوەىۇع ئەھىگانىُي       -ٍەَە ثەسى ئبتب
ئىىىەگىُىغ ەىهىىىىغ ئۇطىىىۇنهىز ُي تەكؼىىىۈرشپ  كەس تىىىى  تۇرطىىىىًۇ       

پەس هەتتىكىىىي ئەھگانىُىىىى  ەبٍظىىىي -ئۇالرَىىىى  ئىجىىىبدەتهىزى ۋە ئەخىىىال 
 دەر جىنە كېتى  ثېز گاتقبَهىقىُي طور ًبٍنۇ.

 ۇ  ٍبكي تبػهىگەتتىًۇ؟  َبيبسَي ۋاەتىنا ئوەۇۋاتبين

ئبخؼىىبينا ئوەۇنىىىن غبٌ س كىزنەرَىىي داۋايالػىىتۇرۇۋاتبينۇ    -ئەتىىىگەٌ
 ٍبكي ئۇَتۇپ ەبنن ًۇ؟  
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يۇئەنهىًگە ۋە د طتهىز غب دۇرۇص يۇئبيىهە ەىهىگاتبيىنۇ  ٍىبكي ٍبنغىبٌ    
 ئېَتبينۇ؟

ئىًتىھبَىىنا دۇرۇص ثواليىىنۇ  ٍىىبكي كەچىىۈرشپ تبپؼىىۇراينۇ؟ ثىىۇالرَي   
 طوراپ ەوًٍبٍنۇ.

 ثۇ خبتبٌىمٕىڭ زىَبٍٔىرى

. ئىىىغ ػىىۇَنا  داۋاو ەىهىىى  كېتىگەرطىىە  ثىىبنىالر چىىوڭ ثونغبَىىنا      0
يىىبدد ُي يەَىىىگ ٌ ثبٍهىقالرَىىى  ئبنىىن غب ەوٍىىىن غبٌ  ھەر ئىؼىىتب يىىبدد ٌ  

  يەَىىىىىىگى ەىًًەتىىىىىهەرگە ئەھًىىىىىىَەد  يەَئەئەتىىىىىُىال كەسنەٍىىىىىن غبٌ
 ثونۇپ ەبنىنۇ. ثەريەٍن غبٌ

ەتهەَىىنشرشنًىگەٌ ثبنىالرغىىب  چىىوڭ   . كىچىكىىىن ٍ ئىجىىبدەتهەرگە ئبد 3
 ثونغبَهىز نا ثۇ ئىجبدەتهەرَي ئورۇَناع ئېغىز كېهىن غبٌ ثونۇپ ەبنىنۇ.

ٍ -. ئبتىىىب2 پەس ىىىهەد  -د َىىىبَەد  ئەخىىىال -ئبَىظىىىي تەر ئىىىىن ٍ د ىىى
َۇەتىظىىىن ٍ دائىىىى َىىبسارەد ەىهىًُىغىىبٌ ثبنىالرَىىى  ھەر خىىىم ٍبيىىبٌ      

 ۇەىزى ثونىنۇ.ٍونالرغب كىز   كېتىغ ئېىھتىًبني َبھبٍىتي ٍ

 ثۇ خبتبٌىمٕي تۈزىتىطٕىڭ چبرىسي

وََكــأَيِّْن ِمــْن َدابَّــٍة اَل  ئبَىىب ئىىبنالھ تبئبالَىىى  ەۇرئىىبٌ كەر ًىىن كي: -. ئبتىىب0
َۇرغۇَهىغىىبٌ بىىبَهىقالر ئىىەس ر شەىُىىي  ٍەَىىيَ ِْمــُا رِْزقـََهــا اللَّــُب يـَْرزُقـَُهــا َوِإيَّــاُكْم 

  (1)بنالھ ر ش قالَنۇر ىىىنۇئۈطىىىتىگە ئبالنًبٍىىىنۇ  ئىىىۇالرَي ۋە طىىىىهەرَي ئىىى

                                                 
 ئبٍەد.-61 ئەَكەثۇد طۈرە-39( 1غ
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ر ش ىق پەەەد ئىبنالھ   »دېگەٌ طىەس گە چىىٍ ەەنجىىن ٍ ئىؼىەَچ ەىهىى        
 دېگەٌ ھەەىقەتكە ەبر تب ئىًبَىُي ٍېڭىهىؼي الس ى.  « تبئبالد ُنۇر

. ھەەىقىٌ ئۇتۇەُىى  ئىەنچىًي ئىبنىٌ د ئهىويالرَي ئىېهىغ ئەيەص       3
قبريىغىىىبٌ ثەنكىىىي تەەگانىىىىق ۋە دۇرۇطىىىهۇ  ئىكەَهىكىُىىىي ئەطىىىتىٍ چى   

 ئبطبطتب ئىغ كەرشػي الس ى.

ئىىبَىالر ئبخىزەتهىىىس ثىىىهەٌ ثىىۇ دۇََىىبنىق ئوتتۇر ظىىىن كي     -ئبتىىب .2
تە ئۇ هىىىىۇەُي طىىىىبەهىغبٌ ھبنىىىىنا  ثبنىالرَىىىىى  ھەو دۇََىىىىبنىق  ھەو     
ئبخىزەتهىىىىىس ئىؼىىىىهىزى ئۈچىىىىۈٌ ٍىىىىبردەو ەىهىؼىىىىي  ئىىىىبخىزەتهىكىُي    

 دۇََبنىقىُى  ئبنن غب ەوٍۇػُي ئەگىتىؼي الس ى.

ئبَىالر غەپهەتتىٍ ئوٍغىُىى   ثبنىهىز غىب ئىەسنىزى ئىىگە     -ەر ئبتب. ئەگ4
ثونًبٍن كەٌ  كېَىُچە ئۇالر ثۇ چوڭ خبتبنىقُى  ثەد هىُىي چوەىۇو ئېغىىز    

 ثىز ػەكىهنە تەنەػكە يەبجۇر ثونىنۇ.

 وىچىه ثبٌىالرٔي چوڭالردىٓ لبچۇرۇش ئبدىتي

ىٍ ئىىىبَىالر كىچىىىىس ثىىىبنىهىز ُي چو الرغىىىب ئبر هىؼىؼىىىت  -ثەسى ئبتىىىب
توطىنۇ  ئۇالرد ٍ ەبچۇر نۇ  ھەتتب ئىەٍگە يېھًىبٌ كەنگەَىن ًۇ ثبنىالرغىب     
يېھًبَُى  ئبنن غب كىزيەطهىس ھەەقىنە ەبتتىق تەنىًىبتالرَي ثېز ىنۇ. ثىۇ    
ثەسى ئىىبئىهىهەرد كي ەىىبال  ئبدەتهەرَىىى  طىىەۋەثىن ٍ  ٍىىبكي ثبنىالرَىىى   

قتىٍ يېھًبَُىىى  ئبنن ىىنا ئەدەپظىىىشنىس ەىهىىى  ەوٍۇػىىىن ٍ ەورەقىىبَهى     
 ثونۇػي يۇيكىٍ.  

 ثۇ خبتبٌىمٕىڭ زىَبٍٔىرى

. ثىىىىبنىالردا چىىىىو الر ثىىىىىهەٌ ئۇچز ؼىىىىى  ەېهىؼىىىىتىٍ ەورەىىىىۇع  0
 پىظ ىكىظي ٍېتىهى  ەبنىنۇ.
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. ثىىبنىالردا كىؼىىىهەرد ٍ خىجىىىم ثونىىۇع  تىىبرتىُىغ ۋە يەەظىىىتىُي  3
 ئۇەتۇرانًبطهىق كەٍئىَبتي ٍېتىهىنۇ.

-الرَىىىىى  ئەخىىىىال  . ثىىىىبنىالردا ٍىىىىبنغۇسنۇەُي تىىىىبنهىگېهىغ  چو   2
پەس هەتهىز ىىن ٍ خەۋەرطىىىش ەىىېهىغ ەبتىىبرنىق طىىەنجىٌ كەٍئىَىىبتالر پەٍىىنا  

 ثونۇپ ەبنىنۇ.

 ثۇ خبتبٌىمٕي تۈزىتىطٕىڭ چبرىسي  

. ثىىبنىالرَي چىىو الر ثىىىهەٌ ئبر الػىىتۇرۇع  يەطىىجىننەرگە ثىىىزگە     0
ئېهى  چىقىغ  ئىهًىٌ طىورۇَالرغب ئىؼىتىزام ەىهىنۇرۇع الس ىى. چىۈَكي      

ىىىىش ثىىىبنىالرَي چو الرغىىىب ئبر الػتۇرۇػىىىُي تەػىىىەثجۇص    ثىشَىىىى  د ُىً
ٍېؼىىىنا َبيبسغىىب ثىىۇٍزۇع ۋە يەطىىجىننەرگە ثىىىزگە     7ەىهىىىنۇ. ثىىبنىالرَي  

ئېهى  ثېز ؼقب ثۇٍزۇػىتىكي طىەۋەثًۇ ئۇالرغىب چو الرَىى  ئىجىبدەتهىز ُي      
 ئەگىتىؼتىٍ ئىجبرەتتۇر.

. ثبنىالرغىىب ھەيىؼىىە ئەسنىز ُىىى  چو الرغىىب ئوخؼىىبع يەطىىئۇنىَەد    3
 ىگىظي ئىكەَهىكىُي ھېض ەىهنۇرۇع.ئ

. ثىىبنىالرَي ئەنىًىىب ۋە تەەىىگا كىؼىىىهەرَى  ٍېُىغىىب ئېهىىى  ثېز ىى        2
 ثىزگە َەطىھەد ئب الع ۋە ثبنىالر ئۈچۈٌ ئۇالرَى  دۇئبطىُي ئېهىغ.

 ئۈٌگىٍىه روٌٕىڭ ٍولىٍىطي

ئىىبَىالر ثبنىهىز ُىىى  تەرثىَەطىىىگە ۋە ئوەۇػىىىغب كە ىىۈل     -ثەسى ئبتىىب
دە  -نە  ثىىۇ ثىىبنىالر كوچىىب تەرثىَەطىىي ثىىىهەٌ ئەطىىىنۇ  ثەنًەٍىىنۇ. َەتىجىىى

ئىىەسنىز گە بەيئىىىَەد داػىىقبنهىز ُي  نىىۈكچەكهەرَي  طىىەَئەتچي كىُىىو      
 چونئبَهىز ُي  تەَتەرثىَە يبھىزنىز ُي ئۈنگە ەىهىگانىنۇ.
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ئىبَىالرد ٍ  -ثبنىهىز غب ٍبخؼي ئۈنگە ثونۇػىي تەنەپ ەىهىُغىبٌ ثىۇ ئبتىب    
ردا  تەەگانىقتىىىب  گىىىۈسەل ئەخالەتىىىب  ثەس هەرَىىىى  ئۇالرغىىىب ٍبخؼىىىي ئىؼىىىال 

ئىجبدەتهەرگە ەىىش قىغ بەھەتىتە ئىۈنگە ثونىۇع ئۇٍبەتىب تۇرطىۇٌ  ھىبرا         
بېىىنەل -ئىچىىىغ  تبيبكىىب چىىېكىغ  ەىًىىبر ئوٍُىىبع  ئبئىهىىىنە ئىىۇرۇع      

ەىهىىىىغ ۋە بىًىىىي ئەخالەظىىىىشنىقالردا طىىىەنجىٌ َەيىىىۇَە ثونۇػىىىي  ٍىىىبكي 
ال  رَىىىى  پىىىبر ثبنىالرَىىىى  تەرثىَەطىىىىگە كە ىىىۈل ثەنًەطىىىهىكي ثبنىال   

 .  ىؼقب ٍېتەرنىكتۇركېهەچىكىُي َبثۇد ەىه

 ثۇ خبتبٌىمٕىڭ زىَبٍٔىرى

. ثبنىالرَىىىىىىى  ئەەىىىىىىىنە ۋە ئەخالەتىىىىىىب ثۇسۇنۇػىىىىىىي  د َىىىىىىبَەتتە 0
 ئببىشنىؼىؼي.

. ئىىەس ئبنىىن غب يۇطىىتەەىم ئىىىغ ەىالنًبطىىهىق  پىكىىىز ەىالنًبطىىهىق ۋە 3
 ھەيىؼە ثبػقىالرَى  ئبغش غب ەبراٍن غبٌ ثونۇپ ەېهىغ.

ئبَىظىىىىىىىغب ثونغىىىىىىبٌ ئەەىن ظىىىىىىىُى  ۋە  -. ثبنىالرَىىىىىىى  ئبتىىىىىىب 2
 ئىؼەَچىظىُى  سەئىئهىؼى  ەېهىؼي.

 ثۇ خبتبٌىمٕي تۈزىتىطٕىڭ چبرىسي

. ئەس ُىىى  ئىظىىالو د ُىغىىب يەَظىىۇپ ثونغبَهىقىىىن ٍ پەخىىىزنىُىغ ۋە 0
 د ُغب تونۇ  يەَظۇپ ثونۇع.

 غ.. ٍبخؼي كىؼىهەرَي  تەەگادار ئەنىًبالرَي ئەس گە ئۈنگە ەىهى3

 ئىچىغ  ھبراين ٍ ٍىزا  تۇرۇع.-. ھبالنن ٍ ٍەپ2
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 ئبٔب ثىٍەْ ثبال ئوتتۇرىسىذا ئىطۀچٕىڭ ٍولىٍىطي-ئبتب

ئىىبَىالر ثىىىهەٌ ثىىبنىالر ئوتتۇر ظىىىن كي ئىؼىىەَچُى  ٍوەىهىؼىىي   -ئبتىىب
ئبَىظىىغب  -ئەڭ خەتەرنىس ئىبەىگەتهەرگە ٍىول ئبچىىن غبٌ خبتىبنىقتۇر. ئبتىب     

 ئۇالرَى  تەرثىَەطىُي ەوثۇل ەىهظۇٌ؟ ەبَناەًۇ  ئىؼەَچ ەىهًىغبٌ ثبال

ئبَب ثىهەٌ ثبال ئوتتۇر ظىىن كي ئىؼىەَچُى  ٍوەىهىؼىىغب طىەۋەة     -ئبتب
ئبَىُىى  ثبنىظىىغب ەىهغىبٌ ۋەد ظىىگە     -ثونىن غبٌ ئبطبطىهىق ئىبيىهالر ئبتىب   

خىالپهىىىق ەىهىؼىىي  ثبنىغىىب ەىهغىىبٌ تەھن ىىننىز ُي ئىجىىزا ەىهًبطىىهىقي      
 ەىهىؼي ەبتبرنىق َبچبر ئىههەتهەردۇر.  ٍبنغبٌ طەسنىؼي ۋە طبختىئەسنىس 

ئبَىىب ثبنىظىىىغب تۈَۈگىىۈٌ ثەرگەٌ ۋەد ظىىىُي ثۈگىىۈٌ ئۇَتىىۇپ      -ئبتىىب
ەېهىؼىىىي يىىىۇيكىٍ. ئەيًىىىب ثىىىبنىالر ثىىىىز ٍىهىىىن ٍ كېَىًُىىىۇ ئۇَۇتًبٍىىىنۇ.  

 ثبنىالرَى  ئەەهىُي ئبدد ٌ طبَبػُى  ئەسى ثىز خبتبنىق.

ىىىىهەٌ ئبَىالرَىىىى  ثەس ىىىنە ثىىىبنىالرَي ەورەۇتىىىۇع َىَىتىىىي ث   -ئبتىىىب
دېگەَىىگە ئوخؼىىبع تەھىىن تهىس « ثوٍُىىۇ ُي ئىىۈس ًەٌ»  «ئەنتىىۈر ًەٌ»

طىىەسنەرَي ئىؼهىتىؼىىي ثىىبنىالرَي تې ىًىىۇ ئىظىىَبَكبرنىققب يبٍىىىم ەىهىىى      
ئبَىظىىُى  ئىۇالرَي ئەنتۈريەٍىن غبَهىقىُي ۋە    -ەوٍىنۇ. چۈَكي ثبنىالر ئبتىب 

ثىىىوٍُىُي ئۈسيەٍىىىن غبَهىقىُي ٍبخؼىىىي ثىهىىىىن غبٌ ثونغبچقىىىب  َەتىجىىىىنە  
ئۇالرَى  دېگەَهىز ُى  ئەكظىىُي ەىهىىنۇ. ػىۇ ب ئەيەنىگە ئبػىًبٍن غبٌ      

 تەھن تهىس طەسنەرَي ئىؼهەتًەنىس الس ى.

 ثۇ خبتبٌىمٕىڭ زىَبٍٔىرى

ئبَىظىغب ئىؼەًَەٍن غبٌ ثونىۇپ ەبنظىب  ئۇالرَىى  ەىهغىبٌ     -. ثبال ئبتب0
چىزاٍهىىىق َەطىىىھەتهىز ُي ەوثىىۇل ەىهًبٍىىنۇ  ئۇالرَىىى  تەھن ننىز ىىن ًُۇ 
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ئبَىظىىىُى  تەرثىَەطىىىن ٍ يەھىىزۇو  -رەىىۇپ ەبنًبٍىىنۇ. َەتىجىىىنە  ئبتىىب ەو
 ەبنىنۇ.

ئبَىظىىىغب ئىؼىىەَچ ەىالنًبٍىىن غبٌ ثونىىۇپ ەبنغبَىىنا  ئىىۇ     -. ثىىبال ئبتىىب 3
ئىؼىىىىەَچُي كوچىىىىىن كي د طىىىىتهىز غب  ٍىىىىبكي يىىىىۇئەنهىًىگە  ٍىىىىبكي     
طبۋاەناػىىهىز غب ثبغالٍىىن غبٌ ثونىىۇپ ەبنىىىنۇ. ثىىۇ د طىىتالر  يىىۇئەنهىى ۋە     

الر ئىىىىۈنگە ثونۇػىىىىقب تېگىؼىىىىهىس د َبَەتهىىىىىس  ئەخالەهىىىىىق طبۋاەناػىىىى
كىؼىهەرد ٍ ثونظىغۇ يەطىهە ٍىو . َىبۋادا ئىۇالر ئەخالەظىىش  د َبَەتظىىش       
ھەتتىىب ئىًبَظىىىش كىؼىىىهەرد ٍ ثونىىۇپ ەبنظىىىچۇ؟ ثىىۇ چبغىىنا ئەھىىگال َىىېًە  

 ثونًبەچي؟

ئبَىُىىى  تە ىىال س َىىبٌ   -ػەكظىىىشكي ثىىۇ ئەھگانىىنا  ثبنىُىىى  ۋە ئبتىىب   
برتقىىبٌ. ثىىۇ س َبَُىىى  ئبنىىن ُي ئىىېهىغ ثەكًىىۇ ەىىىَىٍ  ھەتتىىب  تىىبرتقىُي ت

 يۇيكىٍ ئەيەص.

ئبَىظىىىىىىن ٍ ئىىىىىەس ُي ەبچۇر ىىىىىن غبٌ  ئىىىىىۇالر ثىىىىىىهەٌ  -. ئبتىىىىىب2
طەھجەتهىؼىؼىىُي ۋە ئىىۇالرد ٍ ٍىىبردەو طوراػىىُي خبنىًبٍىىن غبٌ ثىىبنىالر      
ثبػىىىىقىالرد ًُۇ ئبغز ُىىىىى  ٍۈر ىىىىن غبٌ ثونىىىىۇپ ەبنىىىىىنۇ. َەتىجىىىىىنە    

بٌ  كىؼىىىىهەرد ٍ ەبچىىىىن غبٌ ثونىىىۇپ چىقىىىىنۇ. ٍىىىبنغۇسنۇەُي خبالٍىىىن غ
چۈَكي ئۇ ثبر ن غبٌ د طىتي  يىۇئەنهىًي ۋە طبۋاەن ؼىي ھەيىؼىە ئۇَىى       
دەرتهىز ُي تىڭؼبپ ئونتۇرانًبٍنۇ  چىۈَكي ئۇالرَىڭًىۇ ئەسنىز ُىى  ئىؼىي     

 ثونىنۇ.

 ثۇ خبتبٌىمٕي تۈزىتىطٕىڭ چبرىسي

ثىبال ئەيەص   -تىب ثبال يۇَبطىىگ تىُي كىۈچەٍتىغ الس ىى  ئىۇالر ئب    -. ئبتب0
 گوٍب د طتالردەم طىزداع ثونۇپ كېتىؼي كېزەم.
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. ثبنىالرغىىب ئۇالرَىىى  ئبئىهىىىن كي ئەھًىَىتىُىىي ھىىېض ەىهىىنۇرۇع   3
ئبئىهىُىىى  ثەسى ئىؼىىهىزى ۋە پىالَهىىىزى توغز هىىىق ئۇالرغىىب يەطىىهىھەد    
طىىىېهىغ  ھەيىىىنە ئۇالرغىىىب ٍېؼىىىىغب ۋە طەۋ َەطىىىىگە يۇَبطىىىى  ئىىىبئىهە    

 هەع.يەطئۇنىَەتهىز ُي ٍۈك

ئبَىىىب ثبنىالرغىىىب ەىهغىىىبٌ ۋەد ظىىىىگە چوەىىىۇو ئەيەل ەىهىؼىىىي  -. ئبتىىىب2
ئەيەنگە ئبػۇرانًبٍن غبٌ ئىؼقب ۋەدە ثەريەطهىكي الس ىى. يۇثىبدا ۋەد ظىىُي    
ئەيەنىىگە ئبػىىۇرانًبٍن غبَنەم ثونىىۇپ ەبنظىىب  دەرھىىبل ثبنىالرغىىب ئەسر ظىىىُي 

 ئېَتى  چۈػەَنشرشع ثېز ؼي الس ى.

 لىالٌّبسٍىك وىرىسىسيثبٌىالردا ئۆزىگە ئىطۀچ 

َۇرغۇٌ ثبنىالر ئەس گە ئىؼىەَچ ەىالنًبٍىن غبٌ  ھەيىؼىە ثبػىقىالرَى      
ٍىىبرد ًي ۋە ٍىىول كەرطىتىؼىىىگە تەنًۈر ىىن غبٌ ثونىىۇپ ٍېتىؼىىكەَهىكتىٍ   
ئىىبسراەال ەىَىُچىهىىىق ئبنن ىىنا ٍېڭىهىىىنۇ  ئىىبدد ٌ ئىؼىىالرَىًۇ ئەيەنىىگە       

 ۇ.دە  ئۇَىڭن ٍ ۋاس كېچىن-ئبػۇرانىؼىن ٍ ػەكهىُىنۇ

-ثبنىالرَى  يۇَنا  ثونۇپ ەېهىؼىغب طەۋەة ثونغۇچىالريىۇ ٍەَىىال ئبتىب   
 ئبَىالردۇر. ثۇَى  ئبطبطهىق طەۋەثي:

ۋە « ەىىم »كىچىىس ھەيىًە ئىؼىتب    -ئبَىالرَى  ثىبنىالرَي چىوڭ  -. ئبتب0
 دېَىؼتىٍ ئىجبرەد كەطكىٍ ثۇٍزۇ  ثىهەٌ ثبػقۇرۇػي.«ەىهًب»

 ۋە كەپ تەَقىننىؼي. . ثبنىالرَى  ەىهغبَهىز ُي ٍبراتًبطهىقي3

. ثبنىالرَى  يۇطتەەىم ثىزەر ئىغ ەىهىؼىىغب پۇرطىەد ثەريەطىهىكي     2
ھەتتىىب ثبػىىقىالرَى  ئبنن ىىنا طىىەس ەىهىؼىىتىًُۇ خبتبنىؼىىى  ەېهىؼىىىن ٍ     

 ئەَظىزەپ توطۇپ ەوٍۇػي... ەبتبرنىقالردۇر.
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 ثۇ خبتبٌىمٕي تۈزىتىطٕىڭ چبرىسي

گىتىغ  ئىىىبدد ٌ . ثبنىالرغىىىب ثەسى ئىؼىىىالرَي ئىىىەسى ەىهىؼىىىُي ئىىىە 0
خبتبنىقهىز ُي كەريەطكە طېهىغ ۋە چىوڭ خبتىبنىقهىزى ثونظىب  طىىهىقهىق     

 ثىهەٌ تۈس تىغ ثېز    داۋايهىق ٍبخؼي ەىهىؼقب تەػەثجۇص ەىهىغ.

 . ثبنىالرغب ٍېؼي ۋە طەۋ َەطىگە ەبراپ ۋەس ئىهەرَي تبپؼۇرۇع.3

 ع.. ثبنىالر ەبساَغبٌ ئبدد ٌ ثىز ئۇتۇەُىًۇ چو بٍتى  تەەن زنە2

. ثبنىالرَىىىىى  ئىىىىبدد ٌ ثىىىىىز پىكز ُىًىىىىۇ چو الرَىىىىى  پىكز ىىىىنەم 4
 ئبنقىؼالپ ئب الپ ثېقىغ  ئەگەر توغزا ثونظب ەوثۇل ەىهىغ.

 ثبال ئۈچۈْ ئبرتۇلچە لورلۇش

ئىىبَىالر ثبنىظىىىغب ثونغىىبٌ پەۋەۇنئىىبددە ئىىبيزاەهىقي تىىۈپەٍهي  -ثەسى ئبتىىب
ەىهىىى    ئۇالرغىىب ثىىىزەر س َىىبٌ ٍېتىىى  ەېهىؼىىىن ٍ ئىىبرتۇەچە ئەَن ؼىىە     

ھەيىؼىىە ەورەىىۇپال ٍۈر ىىنۇ  ػىىۇَى  ثىىىهەٌ تەثىئىىىٌ ەورەۇػىىُى  َوريىىبل 
دائىز ظىن ٍ ھبنقى  كېتى   ثبنىظي ئۈچىۈٌ ئىەس ُي ھىبالم ەىهىىگېتىغ     

ئبَىالر  َىبۋادا ثبنىظىي د طىتهىزى    -دەر جىظىگە ٍېتى  ثبر نۇ. يۇَنا  ئبتب
ثباليُىىىىى  ثېؼىىىىىغب ثىىىىىزەر »ثىىىىىهەٌ ئىىىىوٍُىغىهي چىقىىىىى  كەتظىىىىىًۇ   

دەپ ەورەىىىن غبٌ. يەكىىتەپكە كەتظىىە   « هىؼًەطىىهىس كېهىىى  ەىىبالريۇ  كې
ەبٍتىىىى  كەنگىىىىچە ئەَظىىىىزەع ثىىىىهەٌ ئەتىىىىن غبٌ  ثبنىُىىىى  ھەرثىىىىز   
ھەر كىتىىىىن ٍ ەورەىىىۇپ  ئەَظىىىىزەپ  غەو ەىهىىىىئال ٍۈر ىىىن غبٌ  ثونىىىۇپ  

 ئۇَىڭغىىب ئىؼىىەَچەبنىىىنۇ. چىىۈَكي ئىىۇالر ئىىبنالھ تبئبالغىىب تبپؼۇرۇػىىُي ۋە   
 ەىهىؼُي ئۇَۇتقبٌ.  
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 ۇخبتبٌىمٕىڭ زىَبٍٔىرىث

. ثۇَىىنا  ەىهىىىغ ثىىبنىالرَي ەورەۇَچىىب  ەىهىىى  ەوٍىىىنۇ. َەتىجىىىنە  0
ثىىبنىالر ئىىەس كىىۈچىگە  تبالَتىغىىب ۋە ەىىبثىهىَىتىگە ئىؼىىەَچ ەىالنًبٍىىن غبٌ    
ەبَىىىناەال ثىىىىز ئىىىىغ ەىهًىىىبەچي ثونظىىىب  ئۇَىڭىىىنا يەغهىىىۇپ ثونۇػىىىتىٍ    

 ەورەىن غبٌ ثونۇپ ەبنىنۇ.

  ئۇتىىۇ  ەىىبس ُىغ پۇرطىىىتىن ٍ يەھىىزۇو  . ثىىبنىالرَي ئىجىىبد ەىهىىىغ3
ەىهغبَىىن ٍ ثبػىىقب  ئىىۇالرَي ھەر ئىؼىىتب ئىككىهىُىىىن غبٌ  ثىىىزەر ئىؼىىقىًۇ  

 ەورەًبً ثەل ثبغهىَبنًبٍن غبٌ ەىهى  ەوٍىنۇ.

 ثۇ خبتبٌىمٕي تۈزىتىطٕىڭ چبرىسي  

ثىهگىُكىىىىي  پۈتىىىىۈٌ  ». ثبنىالرَىىىىى  يېڭىظىىىىىگە كىچىكىىىىىن ُال   0
  ٌ ٍەتكىۈسيەكچي ثونظىىًۇ  ئىۇالر پەەەد     ئىُظبَىَەد ثىزنىؼى  طىب ب س َىب

طىىب ب ئىىبنالھ ئىىىزادە ەىهغبَىىن ٍ ثبػقىظىىىُي ٍەتكۈسەنًەٍىىنۇ  ػىىۇَىڭنەم    
پۈتۈٌ ئىُظبَىَەد ثىزنىؼىى  طىب ب ثىىزەر پبٍىنا ٍەتكىۈسيەكچي ثونظىىًۇ        

 (1)«ئىىىۇالر پەەەد ئىىىبنالھ طىىىب ب پۈتكەَىىىن ٍ ثبػقىظىىىىُي ٍەتكۈسەنًەٍىىىنۇ
 دېگەٌ ھەەىقەتُي طىڭنشرشع.

ئبخؼىىىبيهىزى ئوەۇنىىىىن غبٌ يەخظىىىۇص ۋەس ئىهەرَىىىي   -گەٌ. ئەتىىىى3
غس كىزنەرَىىي( تەرم ەىهًبطىىتىٍ داۋاو ەىهىىنۇرۇع. چىىۈَكي ثىىۇ س كىىىزنەر   

 ەبساَي توطىن غبٌ ەبنقبَنۇر.-ھەرثىز يۇطۇنًبٌ ئۈچۈٌ ەورغبٌ  ثبال

ئبَىىب تىىوغزا ئىىىغ ەىهىىىغ  ھىىبراو ئىؼىىالرد ٍ ٍىىىزا  تىىۇرۇع    -. ئبتىىب2
 نەع.ثبنىالرَىًۇ ػۇَنا  تەرثىَە

                                                 
غطۈَەَي تىزيىشى( َبيهىق ھەد ض « انتزيذً طٍُ»( ئىًبو تىزيىش ُى  1غ

 ھەد ظي. -3506توپهىًىُى  
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ثىىىىىبنىالرد ٍ ئىىىىىبرتۇەچە ئەَظىىىىىىزەپ ەورەًبطىىىىىهىق  ئى تىَبرطىىىىىىش 
 .الس ى ەورەقبَن ًۇ ثۇَي ثبنىالرغب چبَنۇريبطهىق

 تىٍەوٍىرىٕي تېڭىص-ثبٌىالرغب ئۆزىٕىڭ ئبرزۇ

تىهەكهىز ُىىي ھەرگىشيىىۇ   -ئىىبَىالر ثبنىالرغىىب ئەسنىز ُىىى  ئىىبرسۇ    -ئبتىىب 
ئبدەيُىى  ئىەس گە   چۈَكي دۇََىبدا ھەرثىىز    .يەبجۇر ٌ تب ًبطهىقي كېزەم

ئبريىبَهىزى ۋە ئىەسى ەىش قىىن غبٌ َەرطىىهىزى ثونغىُىىنەم       -خبص ئىبرسۇ 
ئبريىىبَهىزى  پىالَهىىىزى ۋە كىىېهەچەم  -ثىىبنىالرَىڭًۇ ئىىەس گە خىىبص ئىىبرسۇ 

 ئۈچۈٌ ئوٍهىغبَهىزى ثونىنۇ.

ئبَىىب ثبنىالرَىىى  ەىش قىىن غبٌ ۋە كە ىىۈل ثەنۈۋاتقىىبٌ َەرطىظىىىگە  -ئبتىب 
ئىىىىەسنىزى ئوٍهىغىىىىبَهىز ُي ۋە ئىىىىەسنىزى   ئېتىجىىىىبر ثەريەطىىىىتىٍ  پەەەد 

ٍېىىىتەنًىگەٌ ئبريىىىبَالرَي ثبنىالرغىىىب تب ًىىىبەچي ثونظىىىب  ئىىىۇالر غەنىىىىجە      
ئىىىىىبَىالر نەَىتىىىىىي يەدەَىىىىىىَەد -ەىالنًبٍىىىىىنۇ. يەطىىىىىىهەٌ: ثەسى ئبتىىىىىب

ئىُقىالثىُىىىى   ٍىىىبكي ئبتىىىبنًىغ تىىىەد كىؼىىىىهىس گىىىۇرۇھ سايبَىُىىىى     
ثبنىظىىغب يەبجىۇر ٌ    ئبريىبَهىز ُي -كبطبپىتي طەۋەثهىس ٍېتەنًىگەٌ ئىبرسۇ 

طىەٌ چوەىۇو د ختىۇر ثونىظىەٌ  چىۈَكي يەٌ د ختىۇر ثونىۇع        »تېڭى   
  ٍ دەٍىىنۇ. « ئبرسۇٍۇيغىىب ٍېتەنًىگەَىىتىى  ئەيىىنى ثىىۇ ئبريبَغىىب طىىەٌ ٍەتكىىى

ئبريىىبَي َىىېًە؟ ئىىۇ كېهەچەكىىتە َىىېًە ثونًىىبەچي؟   -ئەيًىىب ثبنىُىىى  ئىىبرسۇ 
 ققبَغىب ئۇيىۇ   د ختۇر ثونًبەچىًۇ؟ ٍبكي يۇئەنهىى ثونًىبەچىًۇ؟ ئبتىظىي ەىش  

ەىش قىگاتبينۇ ٍبكي ثبػقىظىغب ەىش قىگاتبيىنۇ؟ ثبنىُىى  ئىقتىىنارى ەبٍظىي     
ئبَىىب ثىىۇالرَي ئوٍهىًبٍىىنۇ ۋە طىىور ًبٍنۇ. ئۇَۇتًبطىىهىق    -طىىەۋ َەدە؟ ئبتىىب 

كېزەككىىىي  ثىىىبال ئېهېكتىز َهىىىۇ  طىىىبًٍبٌ ئەيەص تىىىىشگىُەم ثىىىىهەٌ      
  ً ٍونغىىب كىىبال ئەيەص تبٍىىب  ثىىىهەٌ   -ثبػىىقۇرغىهي ثونىىىن غبٌ  ٍىىبكي ەىىو

 طبنغىهي ثونىن غبٌ.
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 ثۇ خبتبٌىمٕىڭ زىَبٍٔىرى

. ئەسى ەىش قًبٍىن غبٌ كەطىىئكە س رالَغىبٌ ثىبال  ئىۇ ئىؼىتب َەتىىجە        0
 ەبس ُبنًبٍنۇ. ثۇ ئبدد ٌ ثىز طبۋاد. ثۇَي ھەركىى ٍبخؼي ثىهىنۇ.

تىهەكهىز ُىىىي ثبنىظىىىىغب تىىىېڭىغ  -ئبَىىىب ئەسنىز ُىىىى  ئىىىبرسۇ -. ئبتىىىب3
ۈچىىۈٌ تىىۈسگەٌ پىالَهىز ُىىي ثەرثىىبد    ئىىبرەىهىق ثبنىُىىى  كېهەچىكىىي ئ  

ئبريىىبَهىز ُي ئىؼىىقب  -ەىهىىىنۇ. ػىىۇَى  ثىىىهەٌ ثىىبال ٍىىب ئەس ُىىى  ئىىبرسۇ     
ئبريىبَالرَي  -ئبَىظىىُى  ئۇَىڭغىب تب غىبٌ ئىبرسۇ    -ئبػۇرانًىغبٌ  ٍىبكي ئبتىب  

 ر ٍبپقب چىقىزانًىغبٌ  ثبنىُى  ئىككي ئوتتۇر نا ساٍە ثونغىُي ثونغبٌ.

   ثۇ خبتبٌىمٕي تۈزىتىطٕىڭ چبرىسي

ئبريىبَهىز ُي  -. ثبنىالرَي دېًوكزاتىس ثبػقۇرۇع  ئەسنىز ُىى  ئىبرسۇ  0
 ئۇالرغب تب ًبطهىق ۋە ثبنىالرَى  تبنالع ئەركىُهىكىُي ەوغناع الس ى.

. ثبنىالرَىىىى  تبنالٍىىىن غبٌ يەكتىئىىىي ثىىىىهەٌ كەطىىىئىُي ئۇالرَىىىى   3
ىكتە ەىش قىؼي ۋە يبٍىههىقىُي ئېتىجبرغب ئبنغبٌ ھبننا ئىبئىهە ئەسانىىزى ثىىزن   

 يەطهىھەتهىؼى   ەبرار ەىهىغ الس ى.

 ثبٌىٕىڭ سۆٍگۈسىٕي تبٌىطىپ لېٍىص

يىىۇھەثجىتىُي -ئبَىىب ھەر ئىككىظىىىُى  ثبنىالرغىىب ثونغىىبٌ طىىەٍگۈ  -ئبتىىب
ئىبَىالر  -ھەر سايبٌ ئۇالرغب َبيبٍبٌ ەىهى  تۇرۇػىي الس ىى. ئەيًىب ثەسى ئبتىب    

نىىنۇ ۋە  ثىز ىن ٍ ەىىشغىُىغ دەر جىظىىگە ٍېتىى  ەب    -ثبال طەٍگۈطىنە ثىىز 
گبھىنا ئبتب ثىهەٌ ئبَب ئىككىظي طىەنجىٌ ٍىونالر ثىىهەٌ ئەسئىبرا ر قىبثەتكە      
چۈػىىۈع َەتىجىظىىىنە  ثبنىغىىب ثىىىزى ٍەَە ثىز ُىىي ٍبيىىبٌ كەرطىتىؼىىكە     

 ئۇرۇَىن غبٌ ئەھگانالريۇ ٍۈس ثېز نۇ.
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ٍەَە ثەس نە ئبَىب ثىبنىُي طىەسگە كىزگىۈسشع يەەظىىتي ثىىهەٌ ئۇَىى         
ال ثىىىىىىىز خبتىىىىىىبنىقىُي ئبتىظىىىىىىىغب  كەپظىىىىىىىشنىكىُي  ٍىىىىىىبكي ەبَىىىىىىناە

چېقىؼتۇر ن غبَهىقي  ئبَىن ٍ ئبتىظىىُى  ئىۇَي ببساالٍىن غبَهىقي ثىىهەٌ      
تەھىن ت طىىېهىغ ئىىبرەىهىق  ثبنىظىىغب ئبتىُىىى  ئىىوثزاس ُي ەورەۇَۇػىىهۇ    

 ەىهى  كەرطىتىغ َەتىجىظىنە ثبنىُي ئبتىظىغب ئەا ەىهى  ەوٍىنۇ.

غب ثونغىبٌ طەٍگۈطىىُي   ئبَىظىى -ٍۇەىز قي ئىككي خبتبنىق ثبنىُى  ئبتىب 
 َبثۇد ەىهىنۇ.

ٍۇەىز قىالرد ٍ ثبػىقب ٍەَە كىەپهىگەٌ تەرثىىَە خبتىبنىقهىزى يەۋبىۇد      
ثونىىىىۇپ  ھەيًىُىىىىي طىىىىەسنەپ ئونتىىىىۇرۇع ھببەتظىىىىىش دەپ ەىىىىبراًٍەٌ. 



 

 

 پەرزۀت تەرثىَەسىگە ئبئىت ثەزى تەۋسىَەٌەر

 

ئبَىالرغىىىىىب پەرسەَىىىىىت تەرثىَەطىىىىىىنە -پىظىىىىى ونوى ئىىىىىبنىًالر ئبتىىىىىب
 ىهەرَي تەۋطىَە ەىهىنۇ:تەۋەَن ك

 ثبٌىالرغب ئۆزىگە تبٍىٕىپ چبرە ئىسدەضٕي ئۆگىتىص

ئىىبَىالر ثبنىالرغىىب كىچىكىىىن ٍ ثبػىىالپ ئەس ُىىى  ئىؼىىىُي ئىىەسى  -ئبتىىب
ھەل ەىهىؼُي ئەگىتىؼي كېزەم  ػۇَنا  ەىهىىغ ئىبرەىهىق ھېچكىًُىى     
يەطىىىىىىىىئۇنىَەتتىٍ ئىىىىىىىىەس ُي ەبچۇرطىىىىىىىىب ثونًبٍىىىىىىىىن غبَهىقىُي ھەو  

هىقىُي  ھېچكىًُىىىىى  ثبػىىىىقىالر تېز غىىىىبٌ ئىؼىىىىُى    ەبچۇرانًبٍىىىىن غبَ
ئبەىگ تىگە يەطئۇل ثونۇپ ثەريەٍن غبَهىقىُي توَۇتىۇع كېىزەم. ھەيًىىال    

يەغهىۇثىَەتكە ئىۇچزاع ئىبرەىهىق     تىوال -ئىبس ئىؼتب ٍبردەو ەىهىگەريەطىتىٍ   
ئۈَىىىنەع كېىىىزەم. يەطىىىىهەٌ  ئۇالرَىىىى  ئىىىەس  ىغب تەبز جىهىىىىس ثونۇػىىى

ب ٍبردەو ثېىز غ ۋە ػىۇَنا  ئەھگانغىب دۇچىبر     خبتبنىقي ئۈطتىنە ئوٍهىُىؼىغ
ثونغبَىىىنا  ئەس ڭىشَىىىى  ەبَىىىنا  ەىهىىىىن غبَهىقىڭىشَي طىىىەسنەپ ثېىىىز غ  
ئىىبرەىهىق  ئۇالرَىىى  ھەكىىۈو ەىهىىىغ ئىقتىىىنار ُى  ئېؼىؼىىىغب ٍىىبردەو       

 ثېز ؼىڭىش كېزەم.

 ئۆزىگە خوجبٍىٓ ثوٌۇضىغب ِەدەت ثېرىص–ثبٌىالرٔىڭ ئۆز

ئىەس گە  –ز غ ئىبرەىهىق  ئۇالرَىى  ئىەس   تبنالع ھوەۇەىُي ثبنىالرغب ثېى 
خوبىىبٍىٍ ثونۇػىىىغب يەدەد ثېىىز غ الس ىىى. گەرچە طىىىش ەبَىىنا  ەىهىؼىىُي 
ثىهظىىىىڭىشيۇ  نىىىېكىٍ ثبنىالرغىىىب يۇطىىىتەەىم ەىىىبرار چىقىىىىز غ پۇرطىىىىتي  
ٍبر تىىىىى  ثېز ؼىىىىىڭىش كېىىىىزەم. چىىىىۈَكي پەرسەَتهەرَىىىىى  ئەس ُىىىىى      
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الرَىىى  طىىەسنەپ ئبَى-خبتبنىقىىىن ٍ توپهىغىىبٌ تەبز جىظىىي ئەنىىگەتتە ئبتىىب  
 ثەرگەَهىز ن ٍ كەپ ثونىنۇ.  

 ثبٌىالردا ِەسئۇٌىَەتچبٍٔىك تۇٍغۇسىٕي ٍېتىٍذۈرۈش

-ثبنىالرغب كەپ ٍېتەكچىهىس ەىهى   ئىبس تەَقىىن ەىهىىغ كېىزەم. ئبتىب     
ئىىىبَىالر ھەيىؼىىىە ثىىىۇٍزۇ  تەنەپئۇس ىىىنا طىىىەس ەىهًبطىىىهىقي كېىىىزەم  ئەڭ  

رَىى  يىبەۇنهىقىُي   ٍبخؼىظي پەرسەَتهەر ثىىهەٌ ٍبخؼىي پىكىزنىؼىى   ئۇال   
ٍبتىقىىىى  ھەو ەبالًٍىقىىىبٌ ھەو يەٍىىىُەد  »ئېهىؼىىىي كېىىىزەم  يەطىىىىهەٌ:  

طىىېُى  يەطىىئۇنىَىتى  ئىىەس ھىىۇبزا ُي پىىبكىش   » َىىى  ئورَىغىىب:«ئىىىكەٌ
دېىىىگەٌ طىىىەسَي ئىؼىىىهىتىغ طىىىەل ٍبخؼىىىي ثونىىىىنۇ. ئەگەر   « تۇتىىىۇع

پەرسەَىىىىىتهەر ئورۇَهىَبنًىظىىىىىب  ئۇالرغىىىىىب ئەس ُىىىىىى  يەطىىىىىئۇنىَىتىُى    
 ثىهنشرگەٌ ٍبخؼي.يۇھىًهىقىُي 

 ثبٌىالرٔىڭ ِەسئۇٌىَەتچبٍٔىمىغب ئىطىٕىص

پەرسەَىىىىىتهەردە يەطىىىىىئۇنىَەتچبَهىق تۇٍغۇطىىىىىىُي ٍېتىهنشرشػىىىىىتە    
ئىؼىىىەَچُى  ر نىىىي تەَقىننەػىىىكە ەبر غبَىىىنا تې ىًىىىۇ چىىىوڭ ثونىىىىنۇ.     
يىكز طىىوفت ػىىىزكىتىُى  ئبطىىىَبدا تۇرۇػىىهۇ  تەتقىقىىبد ئورَىىىن كي      

بٍە ەىهىؼىىچە  ئىۇ كىچىىس ۋاەتىىنا     يەنۇو  ثىىز  دا هىىق خبد ًىُىى  ھېكى    
ثىز ەېتىى يەكتەپتە خبتبنىق ئەتكۈسشپ ەوٍغبٌ  نىېكىٍ ئبَىظىي ئىۇَي ثىىز     
ئېغىشيۇ تەَقىىننىًىگەٌ ۋە ثبنىظىىُى  ەورەىۇَچ ثىىهەٌ ەبر غىبٌ كىەس گە       

طىىەٌ ثىىۇرۇٌ ٍبخؼىىي ثىىبال ئىىىن    » يېھز جىىبَهىق ثىىىهەٌ ەىىبراپ تىىۇرۇپ: 
ٌ ثىىبالو  ثۇَىڭىىن ٍ كېَىًُىىۇ ٍبخؼىىي ثىىبال ث   « ونىىىن غبَهىقىڭغب ئىؼىىىُىًە

ثىىۇ »دېىىگەٌ ئىىىكەٌ. ثىىۇ كىؼىىي ھەر ەېىىتىى ػىىۇ ئىؼىىُي ئەطىىهىگىُىنە:     
ئبَبيُىىىىى   ػىىىىۇ كىىىىۈَي يب ىىىىب ثەرگەٌ ۋە يەٌ يە گىىىىۈ ئىؼىىىىهىتى       

 دېگەٌ.« تۈگىتەنًەٍن غبٌ  ئەڭ ٍبخؼي طوۋغبد ثونۇپ ەبننى
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ەىىونىُي -تىىۈسشيهەر  ثبنىالرَىىى  پىىۇد- َىىبدە كىىەپ ەبئىىىنەھەدد ىىن ٍ س
ثوغۇپ ەوٍىنۇ. ئبيبل ثبر  ئۇالرَى  ٍىبەتۇرۇپ ەىهىىن غبٌ ئىؼىهىز غب ٍىول     
ەوٍىىۇع ۋە  ئۇالرغىىب ئىىەس ُي بىىبرى ەىهنۇر ىىن غبٌ ػىىبرائىت ٍبر تىىى        
ثېىىز غ كېىىزەم. ئەنىىگەتتە ئۇالرغىىب ٍىىول ەوٍىىۇع دېگەَهىىىس  ەىىبر غۇالرچە   

ەوٍىىىۇع كېىىىزەم  دېگەَهىىىىس ئەيەص. چىىىۈَكي  ھەيًىىىىال ئىؼىىىىغب ٍىىىول  
ھەرەبَنا  ئىىغ ببٍىىنا ۋە تىوغزا ثونۇػىي كېىزەم. ئەگەر طىىش خىبتىزبەو        

ئىىبرەىهىق ئىىۇالرَي  « ثىىىزنىكتە ەىىبرار چىقىىىز غ ئۇطىىۇني  »ثوالنًىظىىىڭىش  
ٍېتەكهىظىىىڭىش ثونىىىنۇ. يەطىىىهەٌ  ثىىبنىالر كويئَىىۇتېز ئوٍُبػىىقب ئىىبيزا       

َەتىىجەڭ ٍبخؼىي ثونظىب     »ًەطىتىٍ   دې« ئوٍُبػقب رۇخظىەد ٍىو   »ثونظب: 
دېظىىڭىش  « تبپؼۇرۇەهىز ڭىُي ئىؼهەپ ثونغبٌ ثونظىبڭ ئوٍُىظىبڭ ثونىىنۇ.   

 ثونىنۇ.

 ثبٌىالرٔي ِەغٍۇپ ثوٌغبٍٔىمي سەۋەثٍىه جبزاٌىّبسٍىك

ھۇرۇَهىىۇ   ٍەنىُىىىگېهىغ  يەطىىئۇنىَەتتىٍ ەىىېچىغ ەبتىىبرنىق َبچىىبر    
ئىىىىبرەىهىق ەىهًىؼىىىىالر كەرشنگەَىىىىنە يۇۋاپىىىىىق دەر جىىىىىنە بىىىىبساالع    

پەرسەَىىىىىتهەرگە ھەرەبَىىىىىنا  كىؼىىىىىىُى  ەىهغىىىىىبٌ ەىهًىؼىىىىىىغب ثەدەل  
تەنەٍن غبَهىقىُي ثىهنشرشپ ەوٍظىب ثونىىنۇ. نىېكىٍ ھەرگىشيىۇ پەرسەَىتهەر      
يەغهىىۇثىَەتكە ئۇچز غبَىىنا ببسانىًبطىىهىق كېىىزەم  چىىۈَكي يەغهىىۇثىَەد     
 ثىهىىى ۋە تەبىز جە توپالٍىن غبٌ ثىىز بەرٍىبٌ. ئەگەر ثىۇ چبغىنا ببساالَظىب         
ثبنىالرَىىىىىى  ئىجىىىىىبد ەىهىؼىىىىىتىكي ھەر كەتهەَىىىىىنشرگۈا كىىىىىۈچىُي     
ئببىشالػىىىتۇرۇپ ەوٍۇػىىىي يىىىۇيكىٍ  ػىىىۇ ب ثبنىالرغىىىب يەدەد ثېىىىز غ      
ئىىىبرەىهىق ئۇالرَىىىى  تېىىىشرا  يەغهىىىۇثىَەتتىٍ ەۇتۇنىىىۇپ چىقىؼىىىىغب ۋە     

 يەغهۇثىَەتتىٍ تەبز جە توپهىؼىغب يەدەد ثېز غ كېزەم.
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 هثبٌىالرغب ھەِّىال ئىطٕي لىٍىپ ثەرِەسٍى

-ثبال ئەس ُى  ئىؼىىُي ئىەسى ەىهىؼىُي ئەگىُىؼىي الس ىى. ػىۇ ب ئبتىب        
ئىىبَىالر ھەيًىىىال ئىؼىىُي پەرسەَتهىز ُىىى  ئورَىىىنا ەىهىىى  ثەريەطىىهىكي     
ثەنكىىي پەرسەَتهەرَىىى  ئەس ُىىى  ەىهىؼىىىغب تبپؼىىۇرۇپ ثېز ؼىىي كېىىزەم.     

َىى  يۇطىتەەىههىقىُي ٍېتىهىنشرگىهي    گە ئۇالرػۇَنا  ەىهغبَنا پەرسەَتهەر
طىىىئۇنىَەتچبَهىق تۇٍغۇطىىىىُي ٍىىىۇەىزى كەتىىىۈرگىهي ثونىىىىنۇ  ئەڭ    ۋە يە

 يۇھىًي ئەس گە ثونغبٌ ئىؼەَچىُي ٍۇەىزى كەتۈرگىهي ثونىنۇ.  

 ثبٌىالرغب تبٌالش ئەروىٍٕىىي ثېرىص

ئىىبَىالر پەرسەَتهىز ُىىى  ھەيًىىىال ئىؼىىىغب چىىبد كېز گانًبطىىهىقي   -ئبتىىب
ىز ُىى  تىبنالع   كېزەم. چۈَكي ھەيًىال ئىؼقب چىبد كېز ىگېهىغ پەرسەَته  

ئىبَىالر ئىەسى ثېكىتىى     -ھوەۇەىُي تبرتىگانغبَغب ثبراۋەر. َۇرغۇَهىغبٌ ئبتىب 
ثەرگەٌ ٍىىونُي ثىزد ُجىىىز غەنىىىجىگە تۇتىؼىىىن غبٌ ٍىىول دەپ ئوٍالٍىىنۇ ۋە  

ئىىىبَىالر -پەرسەَتهىز ُىىىي ثۇَىڭغىىىب ثوٍظۇَۇػىىىقب ەىظىىىتبٍنۇ. ػىىىۇ ب ئبتىىىب   
ئۇالرغىىب تىىبنالع  دېًەطىىهىكي ۋە « ٍىىب »پەرسەَتهىىىز گە ھەيًىىىال ئىؼىىتب   

 پۇرطىتي ثېز ؼي كېزەم.

ئبَىالرَىىىى  پەرسەَتهىىىىز گە ثونغىىىبٌ يېھز جىىىبَهىقي ھەدد ىىىن ٍ -ئبتىىىب
س َىىبدە ثونغىىبَهىقي ئۈچىىۈٌ  ئىىۇالر پەرسەَتهىز ُىىى  سەرر چىهىىىس    ئىىبرتۇ 

ئبساثقىىب ئىىۇچزاپ ەېهىؼىىىغب چىىىناپ تۇرانًبٍىىنۇ  ھەو ٍىىول ەوًٍبٍىىنۇ. ػىىۇ ب  
ەوغناػىىقب ئۇرۇَىىىنۇ. ثۇَىىنا  « زاپهىىىقئەت»تې ىًىىۇ  ئىىۇالر پەرسەَتهىز ُىىي

-ەىىوني تەثىئىىىَال ثبغهىُىىى  ەبنىىىنۇ  ئبتىىب  -پىىۇد ەىهغبَىىنا پەرسەَتهەرَىىى 
پظى ىكىظىىىًۇ ثبرغبَظىىېزى ئېغىزنىؼىىى   ئبَىظىىىغب ثونغىىبٌ ٍەنىُىىىگېهىغ

ئەسنۈكىىن ُال پەرسەَتهىىز گە    ئىبَىالر -كېتىنۇ. تې ي ثەسى ثىز ەىظىىى ئبتىب  
ەىهىىىغ كېزەككىىي    نىىېكىٍ د قىىقەد تۇريىىۇع پىالَىىي تىىۈسشپ ثېز ىىنۇ.    
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    ٌ ەىش قىؼىىي ۋە  ثۇَىىنا  ەىهغبَىىنا پەرسەَىىتهەر ئبطىىبَال ئەس ُىىى  ھەەىقىىى
ئەس ىىن ٍ ثىشارنىىىق  .تىىبنالع ئىقتىىىنار غب طىىەل ەبراٍىىن غبٌ ثونىىۇپ ەبنىىىنۇ

ھېض ەىهىن غبٌ ثونىۇپ ەبنىىنۇ  "ھەدد ىن ٍ س َىبدە كە ىۈل ثەنۈػىُى        
 ئبساة ئىكەَهىكىُي ثىم" دەٍن غبٌ طەس ثبر.



 

 

 وەسىپ ئۆگىتىطٕىڭ زۆرۈرٌۈوي-ثبٌىالرغب ھۈٔەر

كەطى  ئەگىتىؼىًۇ ئىُتىبٍىٍ يىۇھىى. چىۈَكي ھىۈَەر      -ثبنىالرغب ھۈَەر
طىىەَئەد. ثىىىش  —يبھىىبرەد  ھىىۈَەر —__ ثىىۇ ھبٍبتُىىى  يەَىظىىي  ھىىۈَەر  

طىەَئىتىًىشَى  تىبر  ي َبھىبٍىتي ئىۇسۇٌ. ثىشَىى       -ئۇٍغۇرالرَى  ھۈَەر
ۇع ۋاطىتىظىىىي ثونغىىىبٌ ثىىىبرنىق پۈتكىىىۈل تۇريىىىۇع س ُُىتىًىىىىش ۋە تۇريىىى

يەدەَىَىتىًىشَىىىى  ھەيًىظىىىي ػىىىۇ ھىىىۈَەرۋەٌ ئۇطىىىتىالرَى  ەونىىىىن ٍ 
 چىققبٌ.

كەطىىىى  ئىىىەگىُىغ بىىىبٌ ثېقىؼىىىُى  ٍىىىوني  َبيزاتهىؼىىىى  -ھىىىۈَەر
كەطىىى  ئىىەگىتىغ  -ەبنًبطىىهىقُى  كبپبنىتىىىنۇر. ػىىۇ ب ثبنىالرغىىب ھىىۈَەر  

 كېزەم.

 ەٌ: ھىىبس زثىىىز تەرثىىىَە يۇتەخەطظىظىىي نېكظىَەطىىىنە يۇَىىنا  دېىىگ  
 ثبػالَغۇا ۋە تونۇەظىش ئوتتىۇرا يەكىتەپ يبئىبر ئي ئويۇيالػىقبٌ ثونظىىًۇ      
تونىىۇ  ئوتتىىۇرا يەكىىتەپ يبئىىبر ئي ئى تىَىىبرنىقُي ئبطىىبص ەىهغبچقىىب  ٍەَە  

تونىىىۇ  ئوتتىىىۇرا يەكىىىتەپهەر كىىىەپىُچە َىىىبھىَە يەركىىىىشى ۋە      كېهىىىى  
ُىىىي يەركەسنەػىىىكەٌ ثونغبچقىىىب  تونۇەظىىىىش ئوتتىىىۇرا يەكتەپ ػىىىەھەرنەرگە
ئوەۇغۇچىالرَىىىى  تە ىىىن ٍ تونىظىىىي ئبئىهىظىىىىگە ەبٍتىىىى    پۈتكىىىۈسگەٌ

كەطىىئىٌ تونىىۇ  ئوتتىىۇرا يەكىىتەپكە ەوثىىۇل    كېتىىىنۇ. ثۇالرَىىى  ئىچىىىنە 
ەىهىُغىىىبَالر تونىًىىىۇ ئىىىبس. تونىظىىىي دېھقىىىبٌ ثونىىىىنۇ. دېھقىىىبٌ ثونۇػىىىًۇ  
ػىىەرەپهىس ئىىىغ  ئەيًىىب ئىهگىز كىىي دېھقبَالرَىىى  ئەھگانىغىىب ەبر ظىىب      

ۇَهىز ُىىىى  يەنىىىۇو ھىىىۈَەرگە پىؼؼىىىىق  ٍىىىبكي يەنىىىۇو     ئىىىۇالرد ٍ َۇرغ
توال خەۋ زى ثبرنىقىُي ثبٍقىبًٍىش. ػىۇ يەَىىن ٍ ئېَتقبَىنا      -ئبس ھۈَەرد ٍ

دېگەَىنەم  ئبئىهىظىىگە   « خىم ھۈَەريۇ ئبسنىق ەىهىىنۇ  100 ثىز ئبدەيگە»
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 ٌ ئوەۇغۇچىالرَىى  ھىۈَەر ئەگىُىؼىكە ئەھًىىَەد ثېز ؼىي تونىًىىۇ       ەبٍتقىب
 .سۆرشر

-كُى  تەرەەقىىىىىىىٌ ەىهىؼىىىىىىي ئەَئەَىىىىىىىگى ەىىىىىىولطىىىىىىبٍبھەتچىهى
ئېهىىى  كەنىىنى. ثىىىز    ھىىۈَەرۋەَچىهىككە ٍبخؼىىي تەرەەقىَىىبد پۇرطىىىتي   

طىەَئەد   ھىۈَەر ثۇٍىۇيهىزى ئىظىتېًبل ەىًًىتىىن ٍ ھبنقىى       -ەىظىى ەول
-ثۇٍۇيي  ھەتتب ٍىغى  طىبەالع ثۇٍۇيىغىب ئبٍهىُىگاتىىنۇ. ثىىز ەىظىىى ەىول      

تي ٍبخؼىىىي ثونۇۋاتىىىىنۇ.  ھىىىۈَەر كەطىىىىئهىز ُى  خېز ىىىنارنىزى َبھىىىبٍى  
ھىىىۈَەر كەطىىىىئهىز ُى  ئۇطىىىتىهىزى ئىىىبس -ئەپظۇطىىىكي  ثىزەىظىىىىى ەىىىول

ەىهغۇچىالريۇ چىقًبٍگاتىىنۇ. يەطىىهەٌ  ئەَئەَىىگى     ەېهىگاتىنۇ  ۋار ظهىق
ثوٍىىبەچىهىق  طىىەرراپچىهىق دېگەَىىنەم    ەەغەسچىهىىىس  يىظىىكەرچىهىس  

ار ظىىهىق ئۇطىىتىالر كىىەپ ئەيەص  ثەس هىز ىىنە ۋ ەىىول ھىىۈَەر كەطىىىئهىز نە
َۇرغىىىۇٌ ٍبػىىىالر ثىكىىىبر ٍۈرشٍىىىنۇ. ئىىىۇالر  .ەىهغىىىۇچىالر ٍىىىو  دېَەرنىىىىس

كىز ؼىىُي ٍبخؼىىي كەر ىىنۇ  ثىىىزا    ثىهَبرت بَىىب  ەىًبرخبَىىب  يەٍ بَىالرغىىب 
ئىبَىالر  -خبنىًبٍىنۇ. ئبتىب   ثىزەر ھىۈَەرَي ئەگىُىى   تۇريۇػىُي ەبيناػىُي    

ر كىىەپ ئوٍهىُىىىن غبَال ئبر ظىىىن ًۇ ثبنىهىز غىىب ھىىۈَەر ئىىەگىتىغ ھەەقىىىنە
ئبَىالر ھىبس ز سايىبٌ تەرەەقىىٌ ەىهىى  كەتتىي  ھەيىًە       -ئەيەص. ثەسى ئبتب
ھىىۈَەر كەطىىىئهىز ُى  َەد ًىىۇ -تەٍَىىبر كېهىگاتظىىب  ەىىول َەرطىىە ساۋۇتىىتىٍ

ھىىۈَەر كەطىىىئهىز ُىڭًۇ -ەبراٍىىنۇ. ئەيًىىب ەىىول ئىظىىتىقجبني ثونظىىۇٌ  دەپ
 ەيەص.  ثبر  ئىقتىظبد ٌ ەىًًىتىًۇ ٍبيبٌ ئ ئەس گە ٍبر ؼب خېز نارنىزى

ھىىىۈَەر طىىىەَئىتىگە يەنىىىۇو -طىىىبَبئەتُى  تەرەەقىَىىىبتي ەىىىول ٍېُىىىىس
نىىېكىٍ ئىىۇَي َىىبثۇد ەىهىگېتەنًەٍىىنۇ. ػىىۇ ب    خىىىز ض ئېهىىى  كەنظىىىًۇ 

ئىظىتىقجبنهىق ثونىىنۇ. تونۇەظىىشئوتتۇرا يەكتەپُىي      ثبنىالر ھۈَەر ئەگەَظە 
بٌ ٍېتىهىگاتقى  پۈتتۈرشپ  ئبئىهىظىگە ەبٍتقبٌ ٍبػىالر ئەەىىم بەھەتىتە تىبسا    

 .ثونغبچقب  ھۈَەر ئىگىهىًەكچي ثونظب  ئبطبَال ئەگىُىگاالالٍنۇ
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ئبَىالرثبنىالرَىىىى  يە گۈنىىىۈم ٍەنەَچىىىۈكي ثوالنًبٍىىىنۇ  ػىىىۇ ب  -ئبتىىىب
-ٍبػىىبع ەىىبثىهىَىتىُي ھبس زنىؼىىىغب ػىىەرد    پەرسەَتهەرَىىى  يۇطىىتەەىم 

ئەگىُىؼىىكە ھەٍىىنەكچىهىس  ػىىبرائىت ھىىبس زالپ ثېىىز غ  ئىىۇالرَي ھىىۈَەر
ٍونىغىىب  ئىىەس كىىۈچىگە تبٍىُىىى  تۇريىىۇع كەچىىۈرشع   ەىهىىىغ ئىىبرەىهىق  

ئبَىالرَىىى  ثىىبع تبرتىىى   -ەەدەو ەوٍۇػىىىغب ٍېتەكهىؼىىي الس ىىى. ثىىۇ ئبتىىب   
يەطئۇنىَىتي. ثىهىؼىًىش كېزەككي  ھۈَەريىۇ ثىهىىى  ثىبنىالر     ثوالنًبٍن غبٌ

 ثوالينۇ؟   ثىهىًظىش ەبنظب

كەطىىىى  ئىىىەگىُىغ ھىىىبالل تۇريىىىۇع    -ئۇَىىىى  ئۈطىىىتىگە ھىىىۈَەر  
-ٍىىوني. تبر  تىىب ئىىەتكەٌ َۇرغىىۇٌ پەٍغەيجەرنەريىىۇ ھىىۈَەر كەچۈرشػىىُى  

كەطىىى  ەىهىىىغ ئىىبرەىهىق تۇريۇػىىىُي ھبالنىىن ٍ ەبيىىن غبٌ. يەطىىىهەٌ:  
طىىبۋۇتالرَي  -ئەنەٍھىظظىىبالو تەيىىۈرچي ثونىىۇپ  ھەرخىىىم دۇثۇنغىىب    دداۋۇ

 .ېتى  تۇريۇع كەچۈرەتتيٍبطبپ ط
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ثبنىالرَىىىى  ەەنىىىجىگە كىچىكىىىىن ٍ تىىىبرتىئال ئىظىىىالو ئەەىن ظىىىىُي    
ئبَىالرَىىىى  ئۈطىىىتىن كي ئەڭ ئبنىىىن ُقي   -يەھىىىكەو طىىىىڭنشرشع ئبتىىىب  

 پەرسەَت ھەەهىز ن ٍ ثىز نۇر.

ەەىن ظىىىىُي ٍەرنەػىىىتۈرشع ئۈچىىىۈٌ ثبنىالرَىىىى  ەەنىىىجىگە ئىظىىىالو ئ
 تەۋەَن كي ئبنتە ئبطبطقب ئەھًىَەد ثېز غ ئىُتبٍىٍ سۆرشردۇر:

 . ثبنىغب ئەڭ ئبۋۋال كەنىًە تەٍَىجەَي ئەگىتىغ.0

 . ثبنىغب ئبنالھ تبئبالَي طەٍنشرشع.3

 . ثبنىغب پەٍغەيجەر ئەنەٍھىظظباليُي طەٍنشرشع.  2

 . ثبنىغب ەۇرئبٌ كەر ًُي ئەگىتىغ.4

 ىغب ئۇٍغۇر تىهىُي ئەگىتىغ. ثبن5

 . ثبنىغب س كىز ۋە دۇئبالرَي ٍبخؼي ئەگىتى  ٍبدەب ئبننۇرۇع.6

 . ثبنىُي ئەس ئەەىن ظىنە يەھكەو ەىهى  تەرثىَەنەع.7

 ثبٌىغب وەٌىّە تەٍَىجۀي ئۆگىتىص

 كەنىًە تەٍَىجە دېگەٌ َېًە؟

ُُ اهللُ —كەنىًە تەٍَىجە الئىىالھە ئىههەنالھىو    —اَل ِإَ َه ِإالا اهللُ ُمَحماٌ  راُسالل

 دېگەٌ ػبھبدەد كەنىًىظىنۇر. يۇھەيًەدۇٌ رەطۇنۇنالھ

 ثۇ كەنىًە تەٍَىجەَى  يەَىظي َېًە؟
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ثۇ كەنىًە تەٍَىجەَىى  يەَىظىي: ئىبنالھتىٍ ثبػىقب ئىجىبدەتكە ھەەهىىق       
ثونغىىىبٌ ھەەىقىىىىٌ ئىىىىالھ ٍىىىو   يىىىۇھەيًەد ئەنەٍھىظظىىىبالو ئبنالھُىىىى   

 زى دېگەَهىكتۇر.ئەنچىظي ۋە ثەرھە  پەٍغەيجى

 ثۇ كەنىًە تەٍَىجە َېًىُي تەەەسسا ەىهىنۇ؟

الئىالھە ئىههەنالھۇ        ٍ دېىگەٌ ػىبھبدەد طىەسى: ثىىز ئىبنالھ تبئىبالد
چىىٍ  ثبػقب ئېتىقبد ۋە ئىجىبدەد ەىهىؼىقب الٍىىق ئىىالھ ٍىو  ئىكەَهىكىىگە        

 ئىؼىُى  ئېتىقبد ەىهىغ دېگەَُي تەەەسسا ەىهىنۇ. ەەنجىن ٍ

 طىىۇنۇنالھيىىۇھەيًەدۇٌ رە     دېىىگەٌ ػىىبھبدەد طىىەسى: يىىۇھەيًەد
ئەنەٍھىظظىىىىباليُى  ثىهىىىىنشرگەَهىز گە  ثەرگەٌ خەۋەرنىىىىىز گە چىىىىىٍ   
ئىؼىىىُىغ  ثۇٍزۇغىىبَهىز ُي ئىجىىزا ەىهىىىغ  توطىىقبَهىز ن ٍ ٍېىىُىغ ۋە      
ئىجىىبدەتُي ئۇَىىى  كەرطىىەتكىُي ثىىوٍىچە ئورۇَىىناع ەبتىىبرنىقالرَي تەەەسسا 

 ەىهىنۇ.

ثبنىهىز ڭالرَىى  تىهىُىي   »نا  دېىگەٌ:  پەٍغەيىجەر ئەنەٍھىظظىبالو يۇَى   

الئىالھە ئىههەنالھۇ .(1)«دېگەٌ كەنىًە ثىهەٌ ئېچىڭالر 

ثبنىالرَىىى  تىهىىي  »ئەنىىاليە ئىجُىىي ەەٍىىَىى بەۋسى يۇَىىنا  دېىىگەٌ:    

الئىىىالھە  چىققىىبٌ ۋاەتىىىنا  ئۇالرَىىى  دەطىىهەپ ئەگىُىىىن غبٌ طىىەسى     

ەٍَىىىجە ثونۇػىىي دېىىگەٌ كەنىىىًە ت ئىههەنالھىىۇ يىىۇھەيًەدۇٌ رەطىىۇنۇنالھ 
الس ىىى. يۇَىىنا  ەىهىىىغ ثبنىُىىى  ئبپئىىب  ەەنجىىي ئىىبنالھ تبئىىبالَي توَىىۇع    
ئۇَى  ثىزنىكىُي ئېتىىزاپ ەىهىىغ ثىىهەٌ ثېش هىى   ئىًىبَي يۇطىتەھكەو       

 «ثونۇػي ئۈچۈَنۇر.

                                                 
َبيهىق ئەطىز ُى  ( غػۇئەثۇل ئىًبٌ« ػعت اإلًٍبٌ»( ئىًبو ثەٍھەەىُى  1غ

 ھەد ظي. -8649
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 ثبٌىغب ئبٌالھ تبئبالٔي سۆٍذۈرۈش

ثبنىُىىىى  ەەنىىىجىگە كىچىكىىىىن ُال ئىىىبنالھ تبئبالَىىىى  يىىىۇھەثجىتىُي     
ئەڭ ئىىبۋۋال ئىىبنالھ تبئىىبالَي طىىەٍنشرشع  ئىىۇَي توَۇتىىۇع       ئورَىتىىى  

طىىۈپەتهىز ُي ئىىەگىتىغ  ئۇَىڭغىىب ئىىبنالھ تبئبالَىىى  ثەَىىن هەرَي   -ئىظىىىى
ھەيىؼىىە كەس تىىى   ھەيًىُىىي ثىهىىى  تۇر ىىن غبَهىقىُي ثىهىىنشرشع ۋە      

 ٍبردەيُي پەەەد ئۇَىڭن ُال طوراع الس ًهىقىُي پۇختب ئەگىتىغ الس ى.

ن ٍ ثبػىىىالپال ئىىىبنالھ تبئىىىبالَي توَىىىۇع ۋە ئىىىۇَي ثىىىبنىالردا تۇغۇنغبَىىى
ئېتىىىزاپ ەىهىىىغ ەىىبثىهىَىتي ثونىىىنۇ. ئىىۇالردا ئىككىىي ٍېؼىىىن ٍ كېَىىىُال  
كۈچهۈم ثىز د ُىىٌ ەىۇۋۋەد كەرشَۈػىكە ثبػىالٍنۇ. ثىىش دەل ػىۇ ۋاەىتتىب        
ثبنىُىىى  د ُىىىٌ تەنىًىُىىي ثبػهىظىىب   ئۇَىڭغىىب ھەەىقىىىٌ ٍىىبردەو ەىهغىىبٌ  

دېىگەٌ  « ثىشَىي كىىى ٍىبراتتي؟   »بئبالَي توَۇتۇػىُي  ثونىًىش. ثبنىغب ئبنالھ ت
دەرەخهەرَىي كىىى   -طوئبنن ٍ ثبػهىظىب  ٍبخؼىي. ئۇَىڭىن ٍ كېىَىٍ  دەل    

ٍبراتقىىىبٌ؟ ئبطىىىًبَُي كىىىىى ٍبراتقىىىبٌ؟ دېگەَىىىگە ئوخؼىىىبع طىىىوئبنالرَي   
كەپەٍتىؼكە ثونىنۇ. ثبنىالرغىب ئىبنالھ تبئىبالَي توَۇتۇػىتب ئىبنالھ تبئبالَىى        

گىتىىى   يەَىظىىىُي ئېَتىىى  ثەرطىىەم ثونىىىنۇ.    طىىۈپەتهىز ُي ئە-ئىظىىىى
دېگەٌ ئىظًي ثىبر. ئۇَىى  يەَىظىي:    « رەھىى»يەطىهەٌ: ئبنالھ تبئبالَى  

دېىىىگەٌ ثونىىىىنۇ. ئىىىبنالھ تبئىىىبال « ػىىىەپقەد ەىهغىىىۇچي ۋە كەٍۈَگىىىۈچي» 
ثىىىىز گە ػىىىۇَنا  ػىىىەپقەتهىس ثونۇػىىىىُي تەنەپ  -ثەَن هىز ىىىن ًُۇ ثىىىىز

 ەىهىنۇ  دېگەَگە ئوخؼبع.

ھ تبئىىبالَي توَۇتىىۇپ ثونغبَىىن ٍ كېىىَىٍ  ئۇَىڭغىىب ەىىبسا ۋە   ثبنىغىىب ئىىبنال
ەەدەرَىىىىي ۋە ھەيىىىىًە ئىؼىىىىُى  ئىىىىبنالھ تبئبالَىىىىى  تەەىىىىن زى ثىىىىىهەٌ 

 ثونىن غبَهىقىُي ئەگىتىغ.
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ثبنىالرَىىىىىىىى  ئەەىن ظىىىىىىىىُي يۇطتەھكەيهەػىىىىىىىتە پەٍغەيىىىىىىىجەر    
ئەنەٍھىظظىىىىبالين ٍ يۇَىىىىنا  ثىىىىىز ھەد ىىىىض كەنىىىىگەٌ. پەٍغەيىىىىجەر      

ثىىنۇنال ئىجُىىي ئبثجىىبص رەس َەنالھىىۇ ئەَھۇغىىب   ئەنەٍھىظظىىبالو ثىىىز كىىۈَي ئب 
ئي ثبالو  يەٌ طب ب ػىۇَنا  ئۇنىۇن كەنىًىهەرَىي    »يۇَنا  تەنىى ثەرگەٌ: 

ئەگىتى  ەوٍبٍكي  طەٌ ئبنالھُي ئۇَۇتًىظبڭ  ئىبنالھ طىېُي ئۇَتۇيبٍىنۇ     
طىىەٌ ئىىبنالھُي ھەيىؼىىە كىىەس ئبنن ڭىىنا تۇتظىىبڭ  ھەرثىىىز ٍونۇ ىىنا ئىىۇَي   

ًبەچي ثونظىىىبڭ  ئىىىۇَي ثىىىىزال ئىىىبنالھتىٍ  تبپىظىىىەٌ. ثىىىىز َەرطىىىە طىىىور  
طىىور غىٍ  ٍىىبردەو طىىور ًبەچي ثونظىىبڭ ئىىبنالھتىٍ طىىور غىٍ  ثىهگىُكىىي  
پۈتۈٌ ئىُظبَىَەد ثىزنىؼى  طىب ب س َىبٌ ٍەتكىۈسيەكچي ثونظىىًۇ  ئىۇالر      
پەەەد طىىىب ب ئىىىبنالھ ئىىىىزادە ەىهغبَىىىن ٍ ثبػقىظىىىىُي ٍەتكۈسەنًەٍىىىنۇ      

طىىىىب ب ثىىىىىزەر پبٍىىىىنا   ػىىىىۇَىڭنەم  پۈتىىىىۈٌ ئىُظىىىىبَىَەد ثىزنىؼىىىىى   
ٍەتكىىىۈسيەكچي ثونظىىىىًۇ  پەەەد ئىىىبنالھ طىىىب ب پۈتكەَىىىن ٍ ثبػقىظىىىىُي 

 (1)«ٍەتكۈسەنًەٍنۇ  ەەنەيهەر كەتۈرشننى  طەھىئىهەر پۈتۈنۈپ ثوننى.

 ثبٌىالرغب ثۇ ھەدىسٕي ئۆگىتىپ ٍبدلب ئبٌذۇرۇش ٍبخطي

ئبثىىنۇنال ئىجُىىي ئىىەيەر رەس َەنالھىىۇ ئەَھىىۇ طىىەپەرنىز ُى  ثىز ىىنە ثىىىز  
د چي ثبنىُىىى  ٍېُىغىىب كېهىىى  ەبنىىىنۇ. ثبنىىىن ٍ ەوٍهىز ىىن ٍ ثىز ُىىي   پىىب

طېتى  ثېز ؼىىُي طىور غبَنا  ثىبال ەوٍالرَىى  ئىەس گە تەۋە ئەيەطىهىكىُي       
ۋە ئەس ُىىىى  پەەەد پىىىبد چي ئىكەَهىكىُىىىي  ثىىىۇ طىىىەۋەثتىٍ ەىىىوٍالرَي    
ئىگىظىن ٍ طور ًبً طبتبنًبٍن غبَهىقىُي ئېَتىىنۇ. ئىجُىي ئىەيەر ثىبنىُي     

ەىىوٍُي ثىىەرە ٍەپ كەتتىىي  دەپ ەوٍظىىبڭ  »ەر قىظىىىنە ئۇَىڭغىىب: طىىىُبع ت
 - «ئىبنالھ كىەرشپ تۇر ىنۇ  ئەيەطىًۇ؟    »دەٍنۇ. ثۇ ۋاەىتتىب ثىبال:   « ثونىن غۇ

                                                 
تىزيىشى( َبيهىق ھەد ض  غطۈَەَي« طٍُ انتزيذً»(ئىًبو تىزيىش ُى  1غ 
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دەٍىىنۇ. ئبثىىنۇنال ئىجُىىي ئىىەيەر ثبنىُىىى  طىىەس ن ٍ تەطىىىزنىُى  َەچىىچە    
دېىىىگەٌ بىىىۈيهىُي « ئىىىبنالھ كىىىەرشپ تۇر ىىىنۇ  ئەيەطىىىًۇ؟ »ئىىىبٍالرغىچە 

 ەبٍتىهىغبٌ ئىكەٌ.

ر ىىگاٍەد ەىهىُىؼىىىچە  ثىىىز ئۇطىىتبس تىىبنىئهىزى ئىچىىىن ٍ ثىزطىىىگە       
ئىىبرتۇەچە ئىهتىئىىبد كەرطىىىتىن كەٌ  ثبػىىقب تىىبنىئالر ثۇَىڭغىىب ەىشغىُىىى    

يەٌ طىىهەرگە ثۇَىى  طىەۋەثىُي    »طەۋەثىُي طىور غبَنا  ئۇطىتبس ئۇالرغىب:    
دېگىىىىُىچە  تبنىئالرَىىىى  ھەرثىىىىز گە ثىىىىزد ٍ  « چۈػىىىەَنشرشپ ەوٍىىىبً

طىىىىىهەر  تبرەىهىىىىى   ثىىىىۇ توخىىىىۇالرَي ھىىىىېچكىى   » توخىىىىۇَي ثېز ىىىى :
  دەپ ثۇٍزۇپتىىۇ  تبنىئالرَىىى   «كەريەٍىىن غبٌ ٍەردە ثوغىىۇسالپ كىىېهىڭالر  

ھەيًىظىىي تبپؼىىۇرۇنغبٌ توخىىۇالرَي ثوغىىۇسالپ كەپتىىۇ  پەەەد ھېهىقىىي      
تبنىئال ثوغۇسنىَبنًبطتىٍ كەپتۇ. ئۇطىتبس ئۇَىڭىن ٍ طىەۋەثىُي طىور غبَنا      

كەريەٍن غبٌ بىبٍُي تبپبنًىىن ى. چىۈَكي     يەٌ ھېچكىى»تبنى  دەپتۇكي: 
دەپتىۇ.  « َەگە ثبرطبو يېُي ئبنالھُىى  كىەرشپ تۇرۇۋاتقىبَهىقىُي ثبٍقىىن ى    

َىىېًە ئەيىىنى چۈػىىەَن ڭالريۇ؟   »ثىىۇ ۋاەىتتىىب ئۇطىىتبس تبنىئالرغىىب ەىىبراپ:   
 دەپتۇ.« ئۈچۈٌ ثۇ طبۋاەن ؼىڭالرغب ئبالھىنە ئىهتىئبد كەرطەتتىى؟

نا تۇتىۇع ۋە ھەيىؼىە ئىبنالھ تبئىبال يېُىي      يبَب ثىۇ ئىبنالھُي كىەس ئبنن ى    
 كەرشپ تۇر نۇ  دېگەٌ ئېتىقبد ثىهەٌ ئىغ كەرشػُى  يىظبنىنۇر.

 ثبٌىغب پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىسسبالِٕي سۆٍذۈرۈش

ثبنىغىىب پەٍغەيىىجەر ئەنەٍھىظظىىباليُي  ئۇَىىى  ئىىبئىهە تبۋاثىئىىبتهىز ُي ۋە 
   ٍ كېَىُكىي   طبھبثىهىز ُي طەٍنشرشع سۆرشر. چىۈَكي ئىبنالھ طەٍگۈطىىن 

ئەڭ چىىوڭ طىىەٍگۈ پەٍغەيىىجەر طەٍگۈطىىىنۇر. پەٍغەيىىجەر ئەنەٍھىظظىىباليُي 
چىىىىٍ ٍۈر كىىىىن ٍ طىىىەًٍىگەٌ ۋە ئۇَىڭغىىىب يىىىۇھەثجەد ثبغهىًىغىىىبٌ       
ئبدەيُىىىى  ئىًىىىبَي تونۇەالًَبٍىىىنۇ. پەٍغەيىىىجەر ئەنەٍھىظظىىىبالو ثىىىىۇَي      
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ئبنالھُىىىى  َىىىبيي ثىىىىهەٌ ەەطىىىەو ەىهىًەَكىىىي  يېُىىىي       »تەكىىىىتهەپ:  
ن ٍ ۋە ھەيىىىىًە كىؼىظىىىىىن ٍ ثەم طىىىىەًٍىگىچە  ئبتىظىىىىىن ٍ  ثبنىظىىىىى

دېگەٌ. ثبنىالرَىى  ەەنىجىگە پەٍغەيىجەر     (1)«ھېچكىى يۇطۇنًبٌ ثوالنًبٍنۇ
ئەنەٍھىظظىىىىباليُى  يىىىىۇھەثجىتىُي طىىىىېهى   ئىىىىۇَي يۇطىىىىتەھكەيهەع 
 َبھبٍىتي يۇھىى. ثۇ كېچىكتۈرشػكە ەەتئىٌ ثونًبٍن غبٌ سۆرشر َەتتۇر.  

ثىبنىهىز ڭالرَي ئىۈا خىظىهەتكە    : »پەٍغەيجەر ئەنەٍھىظظبالو ثىۇ ھەەىتە  
-كەَىىنشرش الر  ئىىۇالر: پەٍغەيجىز ڭالرَىىي د طىىت تۇتىىۇع  ئۇَىىى  ئىىبئىهە

دەپ تەنىًىىبد  (2)«تبۋاثىئىىبتهىز ُي د طىىت تۇتىىۇع ۋە ەۇرئىىبٌ ئوەۇػىىتۇر  
 ثەرگەٌ.

ثىىىىز ئىىىبدەو پەٍغەيىىىجەر ئەنەٍھىظظىىىبالين ٍ ەىَبيەتُىىىى  ۋاەتىُىىىي      
طىەٌ ەىَىبيەد ئۈچىۈٌ    »َىڭىن ٍ:  طور غبَنا  پەٍغەيجەر ئەنەٍھىظظبالو ئۇ

يېُىى  ئىبنالھُي ۋە   »دەپ طور غبٌ. ئۇ ئىبدەو:  « َېًە تەٍَبرنىق ەىهن  ؟
ئۇَىىى  پەٍغەيجىز ُىىي د طىىت تۇتۇػىىتىٍ ثبػىىقب ھېچقبَىىنا  تەٍَىىبرنىقىى   

طىەٌ د طىت تۇتقىبٌ    »دېگەَنە  پەٍغەيجەر ئەنەٍھىظظبالو ئۇَىڭغىب:  « ٍو 
 دېگەٌ. (3)«ەٌكىؼى  ثىهەٌ چوەۇو بەَُەتتە ثىههە ثونىظ

 پەٍغەِجەر ئەٌەٍھىسسبالِٕىڭ تبۋاثىئبتٍىرى

تبۋاثىئىىىىبتهىزى خىىىىبص ۋە  -پەٍغەيىىىىجەر ئەنەٍھىظظىىىىباليُى  ئىىىىبئىهە 
ئويىىۇيىٌ  دەپ ئىككىىىگە ئبٍز هىىىنۇ. ئۇَىىى  خىىبص تبۋاثىئىىبتهىزى ەىىىشى   
فبتىًە رەس َەنالھۇ ئەَھبَى  پەرسەَتهىز ن ٍ ثبػىالَغبٌ ػەخظىىٌ ئىبئىهە    

                                                 
غطەھىھۇل ثۇخبرى( َبيهىق ھەد ض « صحَح انج برً»ئىًبو ثۇخبر ُى   (1غ 

 ھەد ظي. -05 توپهىًىُى 
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 ۋە يۇطهىى ر گاٍىتي. (ثۇخبرى3غ 
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رطىىىىتىنۇ. ئەيًىىىب ئۇَىىىى  ئويىىىۇيىٌ تبۋاثىئىىىبتهىزى    تبۋاثىئىىىبتهىز ُي كە
يىىىۇھەيًەد ئەنەٍھىظظىىىباليغب ئىىىۈيًەد ثونغىىىبٌ بىًىىىي يۇطىىىۇنًبَالرَي    

 كەرطىتىنۇ.  

 پەٍغەِجەر سۆٍگۈسي لبٔذاق ھبسىً ثوٌىذۇ؟

ثبنىالرَىىىى  ەەنىىىجىگە پەٍغەيىىىجەر ئەنەٍھىظظىىىباليُى  طەٍگۈطىىىىُي     
 ۇ:طېهىغ تەۋەَن كىهەرَي ئەيەنگە ئبػۇرۇع ثىهەٌ ثونىن

. د ىىٍ ۋە دۇََىىبنىق پۈتىىۈٌ ئىؼىىالردا پەٍغەيىىجەر ئەنەٍھىظظىىباليُي     0
 ئۈنگە ەىهى  يېڭىغ.

 پەس هەتهىز ُي ئەگىُىغ.-. پەٍغەيجەر ئەنەٍھىظظباليُى  ئەخال 3

. پەٍغەيجەر ئەنەٍھىظظىباليُى  ثەسى يىۇھىى ھەد ظىهىز ُي ٍىبدالپ      2
 يەَىظىُي ئەگىُىغ.

 ًىھبنىُي چۈػىُى  ئوەۇع.. پەٍغەيجەر ئەنەٍھىظظباليُى  تەربى4

 . پەٍغەيجەر ئەنەٍھىظظباليغب كەپهەپ دۇرۇد ۋە دۇئب ٍونالع.5

 ثبٌىغب لۇرئبْ وەرىّٕي ئۆگىتىص

ئىىىبَىالر  -ثبنىالرغىىىب ەۇرئىىىبٌ ئوەۇػىىىُي ئىىىەگىتىغ  ثبنىُىىىى  ئبتىىىب     
ئۈطىىتىن كي پەرسەَىىت ھەەهىز ىىن ٍ ثىز ىىنۇر. كىچىىىس ثبنىالرغىىب ەۇرئىىبٌ   

ەۇرئىىىبٌ ھەەقىىىىنە ەىظىىىقب ۋە ئىىىبدد ٌ  ئوەۇػىىىُي ئەگەتكەَىىىنە  ئۇالرغىىىب  
يەنۇيبتالرَي ثېز غ الس ىى. يەطىىهەٌ: طىەٌ ئىبنالھ تبئبالَىى  طىب ب طىەس        
ەىهىؼىىىُي خبنىظىىبڭ ەۇرئىىبٌ ئوەۇٍظىىەٌ  چىىۈَكي ەۇرئىىبٌ كەر ىىى ئىىبنالھ    
تبئبالَىىىى  طىىىەسى. ئىىىۇ يۇطىىىۇنًبَالرَى  دەطىىىتۇرى. ثىىىىش ەۇرئبَُىىىى      

 ب ثىىىش ەۇرئىىبَُي كەرطەتًىظىىي ثىىوٍىچە ئىىىغ كەرشػىىكە ثۇٍزۇنغىىبٌ. ػىىۇ 
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ئوەىىۇًٍىش ۋە يەَىظىىىُي ثىهىىى   ثۇٍزۇغبَهىز غىىب ئەيەل ەىهىىى  يىىب ىًىش.     
ػىىۇَنا  ەىهظىىىب   ئىىىبنالھ تبئىىىبال ثىشَىىي ٍبخؼىىىي كەر ىىىنۇ  ثىىىۇ دۇََىىىبدا   
ثەختهىس ەىهىنۇ  ئىبخىزەتتە ئېظىىم بەَىُەتهەرگە كىزگۈس ىنۇ  دېگەَىگە      

 ئوخؼبع.

رنىىۈكي ھەەقىىىنە ئىًىىبو طىىۇٍۇتي ثبنىالرغىىب ەۇرئىىبٌ ئەگىتىؼىىُى  سۆرش  
كىچىىىس ثبنىالرغىىب ەۇرئىىبٌ ئىىەگىتىغ ئىظىىاليُى  ئەطىىهي    »توختىهىىى : 

 دېگەٌ.« تەنىًبتهىز ن ٍ ثىز نۇر

ثبنىالرغب ەۇرئبٌ ئوەۇػىُي ئەگەتكەَهىكُىى  ثىۇ دۇََىبد كي پبٍن ظىي      
ئبَىظىىُي  -ثبنىالرَى  ەۇرئبٌ ئىەگىُىغ ئىبرەىهىق ھىىناٍەد تېئىى   ئبتىب     

خىشيەد ەىهىى  راسى ەىهىؼىُي ئەگىُىؼىي    ەەد زنەػُي ۋە ئۇالرغب ٍبخؼي 
ئبَىظىىىي ئبنەيىىىن ٍ ئەتكەَىىىن ٍ كېَىًُىىىۇ    -ئۈچۈَىىىنۇر. ھەو ٍەَە ئبتىىىب 

ئۇالرَىىى  ھەەقىىىنە دۇئىىب ەىهىىى   ئوەۇغىىبٌ ەۇرئبَُىىى  طىىبۋاثىُي ئۇالرغىىب  
ئبتبپ تۇرۇػي  ئۈچۈَنۇر  ئۇَى  ئبخىزەتهىىس پبٍن ظىي ئىبنالھ تبئبالَىى      

پەٍغەيىىجەر ئەنەٍھىظظىىبالو يۇَىىنا    ئىكزايىغىىب َبئىىىم ثونۇػىىتۇر. -ئىىىشسەد
كىًكىىي ەۇرئىىبٌ ئوەۇٍىىن كەٌ ۋە ئۇَىىى  تەنىًىىبتهىزى ثىىوٍىچە  »دېىىگەٌ: 

ئبَىظىىُى   -ئىغ كەر ن كەٌ  ئبنالھ تبئبال ەىَىبيەد كۈَىىنە ئۇَىى  ئبتىب    
 (1غ«.ثېؼىغب ەۇٍبػُى  َۇر ن ًُۇ َۇرنۇ  تبن كىَگۈس نۇ

پەٍغەيىىىجەر ئىظىىىاليُى  تىىىۇَجي ثبٍزاەىىىنارنىزى ثونغىىىبٌ طىىىبھبثىهەر   
طىىىىىىىهەرَى  ئەڭ ٍبخؼىىىىىىهىز ڭالر ەۇرئىىىىىىبَُي  »ئەنەٍھىظظىىىىىباليُى :  

دېىىگەٌ كەرطەتًىظىىىگە ئبطبطىىەٌ     (2)«ئىىەگەَگەٌ ۋە ئىىەگەتكەَهەردۇر 

                                                 
 داۋۇد ر گاٍىتي. ئەثۇ (1غ
 ( ثۇخبرى ر گاٍىتي.2غ
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ثبنىهىز غىىب ئەڭ دەطىىهەپ ەۇرئىىبٌ ئوەۇػىىُي ئىىەگىتەتتي  ئبَىىن ٍ ئۇالرغىىب   
 ەۇرئبَُي ٍبدەب ئبننۇراتتي  ئبَن ٍ ػەر ئەد ئىهىًهىز ُي ئەگىتەتتي.

 الرغب لۇرئبْ ئۆگىتىص لبچبٔذىٓ ثبضٍىٕىذۇ؟ثبٌى

ەبٍغۇالرد ٍ ٍىزا   طبپ ثىىز ھبٍبتتىب ٍبػىىغبَهىقي    -كىچىس ثبنىالر غەو
ئۈچىىۈٌ  ئۇالرَىىى  تۇتىىۇۋېهىغ ەىىبثىهىَىتي كۈچهىىۈم  ئەەهىىي ئەتكىىۈر       
كېهىىىنۇ. ػىىۇ ب ئىىۇالر ئىىەسنىز گە ئىىەگىتىهگەَهەرَي چۈػەًَىظىىىًۇ تىىىشال   

ەطظىظىىىهىزى ثبنىالرغىىىب ئىىىۈا ٍېؼىىىىن ٍ  ٍبدنىگاالالٍىىىنۇ. تەرثىىىىَە يۇتەخ
ثبػالپ ەۇرئبٌ ئەگىتىؼُى  ٍبخؼي ئىكەَهىكىُىي تەۋطىىَە ەىهًبەتىب. ثىۇ     
ھەو تەبز جىن ٍ ئىەتكەٌ ئىىغ ثونىۇپ  طىەئۇدى ئەرەثىظىتبَن كي ئىۈا       
ٍبػهىق ئەطًۈر يۇۋەپئەەىَەتهىس ھبننا ەۇرئىبٌ كەر ًُىي تونىۇ  ٍىبدالپ      

دېىىىگەٌ ػىىىەرەپكە  « ٌدۇََىىىبد كي ئەڭ كىچىىىىس ەىىىبر  »ثىىىۇ بەھەتىىىتە  
 ئېز ؼتي. ئەيًب ئۇٍغۇرالرد كي ئەڭ كىچىس ەبر ٌ ثەع ٍبػتب ئىكەٌ.

كىچىىىىىس ثبنىالرَىىىىى  يېڭىظىىىىىُي ەۇرئىىىىبٌ ۋە ھەد ظىىىىهەر ثىىىىىهەٌ  
توننۇرۇػىىُى  پبٍن ظىىي َبھىىبٍىتي چىىوڭ ثونىىۇپ  ثبنىالرَىىى  كىچىىىس       
ۋاەتىىىنا ٍبدنىگانغىىبَهىزى ئو ىىبٍهىقچە  ئىظىىىن ٍ چىقًبٍىىنۇ. ػىىۇ ب ثىىبنىالر  

َچىهىىىىس ثىىىۇرۇٌ ئەگىُىؼىىىكە ثبػهىظىىىب  ئىىىۇالر ئۈچىىىۈٌ ػىىىۇَچىهىس   ەب
 ٍبخؼىنۇر.  

 ثبٌىالرغب لۇرئبْ ٍبدٌىتىص لبٔذاق ثبضٍىٕىذۇ؟

ئەً ئىچىنە تېهفۇٌ  ئۈٌ ئىبنغۇ ۋە طىىٍ ئىبنغۇالرد ٍ  ئىُتېىزَېتتىٍ      
چو الرَىىى  ەىزائىتىىىن ٍ ھەيىؼىىە ەۇرئىىبٌ تىالۋ تىىي ئب هىُىىى  تۇرطىىب     

ٍبدالػىىقب ثونغىىبٌ ەىش قىؼىىي ۋە يىىۇھەثجىتي   كىچىىىس ثبنىالرَىىى  ەۇرئىىبٌ  
ئبػىىىنۇ. ثىىۇ ئىؼىىتب كويئَىىۇتېزد ٍ كىىەپ پبٍن هىُىؼىىىًىش الس ىىى. يۇَىىنا   
ەىهغبَىىىنا ثبنىالرَىىىى  ەونىقىغىىىب ئى تىَىىىبر ٌ ۋە ئى تىَبرطىىىىش ەۇرئىىىبٌ     
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تىالۋەتهىىزى كىز ى  تۇرغىبَهىقتىٍ  ئىۇالر ئۈچىۈٌ ەۇرئىبٌ ئەڭ ٍېقىًهىىىق       
ي ٍبدەىىىب ئېهىگانغىىىبَهىقىُي ئەسنىز ًىىىۇ ثونىىىۇپ ەبنىىىىنۇ ۋە ثەسى طىىىۈر هەرَ

طىىەسيەً ەبنىىىنۇ. ئەيەنىَەتتىًىىۇ  كىىەپىُچە كىچىىىس ثىىبنىالر ئەٍىىن كي       
چو الرَىىى  َبيىىبس ئوەۇغبَىىن كي ەىزائىتىىىن ٍ طىىۈرە فىىبتىھەَي ئىىب الپ      
ئەگىُىىى  ەبنىىىىنۇ. طىىىش خبنىغىىىبٌ كىؼىىىىن ٍ طىىۈرە فىىىبتىھەَي ەبَىىىنا     

ىالرد ٍ ئىىىىب الپ ٍبد هىغىىىىبَهىقىُي طور ظىىىىىڭىش  كىچىكهىكىىىىىنە ثبػىىىىق 
 ٍبدنىگانغبَهىقىُي ئېَتىنۇ.

پبر ظىىىن كي  -21ثبنىالرغىىب ەۇرئىىبٌ ٍبدنىتىؼىىتب ەۇرئىىبٌ كەر ًُىىى      
ەىظىقب طىىۈر هەرد ٍ ثبػىهىتىغ ٍبخؼىىي. ئىۇالر ەىظىىقب طىۈر هەرَي ٍىىبدالپ     

 ثونغبَن ٍ كېَىٍ  ئبَن ٍ چوڭ طۈر هەرگە ٍەتكەنظە ثونىنۇ.

 لۇرئبْ ئولۇضٕىڭ ئەدەپٍىرى

 ُى  ئەدەپهىزى تەۋەَن كىچە:ەۇرئبٌ ئوەۇػ

ـــــُروَن(. ەۇرئىىىىىبَُي تبھىىىىىبرەد ثىىىىىىهەٌ ئوەىىىىىۇع. 0 ـــــُب ِإالَّ اْلُمَطهَّ  )اَل َ َس 

ەۇرئبَُي پەەەد پبم ثونغبَالرال تۇتىنۇٍەَي
 (1غ

ــــْيطَاِن الــــرَِّجْيمِ . ەۇرئىىىىبٌ ئوەۇػىىىىتىٍ ثىىىىۇرۇ3ٌ دەپ  أُعــــْوُذ بِــــاهلِل ِمــــَن الشَّ

فَـِإَذا  قىب طىېغىُى  پبَىبھ تىىهەع.    ػەٍتبَُى  ۋەطگەطە ەىهىؼىىن ٍ ئبنالھ 
طىەٌ ەۇرئىبٌ ئوەۇيىبەچي    ٍەَي قـََرْأَت اْلُقْرَنَن فَاْسَتِعْذ بِاللَِّب ِمَن الشَّْيطَاِن الـرَِّجيمِ 

ثونغىُىڭنا  ەوغالَىنى ػىەٍتبَُى  غۋەطگەطىظىىن ٍ( ئبنالھقىب طىېغىُى       

پبَبھ تىهىگىٍ
 (2غ

                                                 
 ى ئبٍەد. 79ۋاەىئە   رەطۈ -56( 1غ
 ى ئبٍەد. 98َەھم  طۈرە -06( 2غ



 384 ئۈچىٕچي ثبة: ثبٌىالر ئۈچۈْ دەسٍەپىي دىٕىٌ سبۋاتالر   

 

   ئوچىىۇ  ۋە تىىوغزا . ەۇرئىىبَُي تەبگ ىىن ەبئىىىن هىز گە ر ئىىبٍە ەىهىىى 2

داَە ئوچۇ  ئوەۇغىٍ-ەۇرئبَُي داَەٍەَي َوَرتِِّا اْلُقْرَنَن تـَْرتِياًل  ئوەۇع.
 (1غ

. ەۇرئبَُى  يەَىظىُي ثىهًىظىًۇ  ئبنالھ يب ىب طىەسنەۋاتىنۇ  دېىگەٌ    4
 ئېتىقبد ثىهەٌ ئۇَي ئى الص ەىهى  ئوەۇع.

ھىظظىىبالو  . ەۇرئىىبَُي چىزاٍهىىىق ئىىبۋاسدا ئوەىىۇع. پەٍغەيىىجەر ئەنەٍ    5
ەۇرئىىبٌ كەر ًُىىي ەېتىزەىُىىى   چىزاٍهىىىق ئىىبۋاسدا ئوەۇػىىقب تەػىىەثجۇص     

 دەپ كەرطەتكەٌ. (2غ«ەۇرئبَُي چىزاٍهىق ئبۋاسدا ئوەۇ الر»ەىهى : 

. ەۇرئبٌ ئوەۇػُي تىز كچىهىكُىى  كەطىئىگە ئبٍالَنۇرۇۋانًبطىهىق.    6
 پەەەد ئبخىزەتهىس طبۋاثُي كەسنەپ ئوەۇع.

ر ەۇرئىبٌ كەر ًُىي تبھبرەتظىىش تۇتظىب ٍىبكي      ثبالغەتكە ٍەتًىگەٌ ثبنىال
 ئوەۇطب گۇَبھ ثونًبٍنۇ.

 ثبٌىالرغب ئۇٍغۇر تىٍىٕي ئۆگىتىص

ػەكظىىىشكي  ھىىبس زەي سايىىبٌ ئۇٍغىىۇر پەرسەَتهىىىز گە ئىًبَىىن ٍ ەبنظىىب  
ئەگىتىغ ئەڭ سۆرشر ثونغبٌ َەرطە ئەسنىز ُى  ئبَىب تىهىي ثونغىبٌ ئۇٍغىۇر     

الرغىىب ئۇٍغىىۇر تىهىُىىي ئىىەگىتىغ    تىهىُىىي ئەگىتىؼىىتىٍ ئىجىىبرەتتۇر. ثبنى  
 خۇددى ئۇالرغب ەۇرئبٌ ئەگىتىغ سۆرشر ثونغبَنەم سۆرشردۇر.

چىىۈَكي ئبَىىب تىهىىي ٍوەىهىىى  كېىىتىغ خەۋپىىي ئبطىىتىنا ەبنغىىبٌ ثىىىز      
يىههەتُىىى   ئىىەس ئبَىىب تىهىُىىي خىىۇددى د ُىُىىي ەوغن غبَىىنەم يەھىىكەو     
تۇتىىىۇپ ەوغن ؼىىىي  تەثىئىىىىٌ سۆرشر ىىىَەتهەرد ٍ ثىىىىزى ھېظىىىبثهىُىنۇ.    

                                                 
 ئبٍەد. -4يۇسسەيًىم  طۈرە -72( 1غ
 ئىًبو ئەھًەد ر گاٍىتي. (2غ
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ظىىالينا يىههەتچىهىىىس ٍىىو . ئەيًىىب ئىظىىالينا يىههەتهەرَىىى  تىهىُىىي       ئى
ئىىەسگىچىهىكىُي طىىبەالپ ەېهىؼىىقب ئەھًىىىَەد ثېىىز غ ثىىبر. ئەيًىىب ثىىىز       
يۇطىىىۇنًبٌ يىههەتُىىىى  تىهىىىي يۇطىىىۇنًبٌ ئەيەص يىههەتهەرَىىىى  تىهىىىي  

ئبطىىتب ئىظىىتېًبنن ٍ ەىىېهىغ  ھەتتىىب ٍوەىهىىى  كېىىتىغ    -ئبطىىتىنا ئبطىىتب 
تتىىىىب ثىىىىۇ تىهُىىىىي ەوغىىىىناپ ەېهىؼىىىىُي پەرس  خەۋپىىىىىگە ئۇچز غىىىىبٌ ۋاەى

 دەر جىظىن كي سۆرشر َەد دېظەم ھەرگىش ئبػۇرۇۋەتكەٌ ثونًبًٍىش.  

چىىۈَكي يەسكىىۇر يۇطىىۇنًبٌ يىهىىهەد ئەگەر ئەس ُىىى  ئبَىىب تىهىُىىىي       
ەونهىُىغ ئورَىغىب  يۇطىۇنًبٌ ئەيەص يىههەتهەرَىى  تىهىُىي ەونهىُىؼىقب      

ئىظىىاليىٌ ئەخالەىُىًىىۇ  ئىىەتكەٌ ۋاەتىىىنا  ئەس ُىىى  د ُىىىٌ ئېتىقىىبد ُي ۋە
ئبطتب ەونن ٍ ثېز ى  ەوٍۇػىقب ەىبراپ ٍىول ئبنغىبٌ ثونىىنۇ. يۇَىنا         -ئبطتب

ئەھگانغب چۈػۈپ ەبنغبٌ ثىز يىههەتُي ۋە ئۇَىى  تىهىُىي طىبەالپ ەىېهىغ     
ػىىۇ يىهىىىهەد خەنقىىىي ئۈچىىىۈٌ د ُىىىىٌ ۋە يىههىىىىٌ يەبجىىىۇر َەد ثونىىىۇپ  

 ھېظبثهىُىنۇ.

ثىىىىهەٌ چەتىىىئەنهەردە   ثىىىۇ يەطىىىىهىنە ئبَىىىب ۋەتەَىىىن كي ئۇٍغىىىۇرالر    
خۇطۇطىىەٌ ٍبۋر پىىب ۋە ئبيېز كىغىىب ئوخؼىىىغبٌ خەنقىىي يۇطىىۇنًبٌ ئەيەص   
دۆنەتىىىىهەردە ٍبػىىىىبۋاتقبٌ ئۇٍغۇرالرَىىىىى  يەطىىىىئۇنىَىتي ۋە ۋەس ئىظىىىىي    
ئوخؼىؼىىى  كېتىىىنۇ. ئىىۇ ثونظىىىًۇ  د ُىُىىي ۋە ئبَىىب تىهىُىىي بىىبٌ تىكىىى  
ەوغناػىىىىتۇر. ئۇٍغىىىىۇر َەدە ثونًىظىىىىۇٌ  ئۇٍغىىىىۇر ثونىىىىۇپ ٍبػىؼىىىىي ۋە   

ەبىىىنادنىز ُى  ئىزاد ظىىىىگە ۋار ظىىىهىق ەىهىؼىىىي ئۈچىىىۈٌ ئەسنىز ُىىىى   ئ
 د ُىٌ ئېتىقبدى ثىهەٌ ئبَب تىهىُي طبەالپ ەېهىؼي ئىُتبٍىٍ سۆرشردۇر.

 تىٍىّىس دىٕىّىسٔي لوغذاٍذۇ

ثىىىز يىههەتُىىى  تىهىىي ػىىۇ يىههەتُىىى  ٍەرػىىبر نا يەۋبىىۇد ثونىىۇپ      
َىىب تىهىًىشَىىي  تۇرۇػىىىُى  كبپبنىتىىىنۇر. ثىىىش ئۇٍغۇرالرغىىب َىظىىجەتەٌ  ئب   
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طىىىىبەالپ ەبنغىىىىبَهىق ھەو يىههىتىًىشَىىىىي  ھەو د ُىًىشَىىىىي ەوغىىىىناپ     
 ەبنغبَهىقتۇر. ئبَب ۋەتەَن كي خەنقىًىش ئۈچۈٌ تې ىًۇ ػۇَنا .

ھەر ەبَىىىنا  يىهىىىهەد ئەس ُىىىى  تىهىىىي ثىىىىهەٌ توَۇنىىىىنۇ ۋە ئىىىەس       
يەۋبىىۇد َىتىُي طىىبەالپ ەبالالٍىىنۇ. ػىىۇَىڭنەم تىىىم ھەر ەبَىىنا  ثىىىز       

تېئىؼىىىغب  ٍىىبكي ئەكظىىىچە دۇََىىب ٍۈس ىىن ٍ غبٍىىىت      يىههەتُىىى  ر َىىب  
 ثونۇپ كېتىؼىگە طەۋەة ثونىن غبٌ ئبيىهنۇر.

ئبدەتهەرَىىىىىى  -يىهىىىىىهەد دېًەكتىىىىىۇر. يىههىىىىىىٌ ئىىىىىەرپ  —تىىىىىىم
ػەكىههىُىؼىىىىًۇ تىىىىم ۋاطىتىظىىىىگە يۇَبطىىىىگەتهىس. ئىىىەس ئبَىىىب تىهىُىىىي  

خۇنقىًىىىۇ ئىىىەسى طەسنىؼىىىى  ٍىىىۈرگەٌ  -ثىهًەٍىىىن غبٌ ثبنىُىىىى  يىىىىجەس 
ى يىههەتُىىىى  ئىىىەسگىچىهىكىگە يىىىبص ػىىىەكىههىُىنۇ.   تىهىىىن كي غەٍىىىز 

دېًەم  ئەس ئبَىب تىهىُىي ثىهًىىگەٌ ثىبال ئىەس خەنقىُىى  د ُىُىي  يىههىىٌ         
ئىىىىىبدەتهىز ُي ۋە ثىىىىىبرچە ئىىىىىەسگىچىهىكهىز ُي -ئەَئەَىظىىىىىىُي  ئىىىىىەرپ

توَۇيبٍن غبٌ ثونۇپ ئەطىنۇ. كىچىس ثىز يىظىبل: يۇَىنا  ثىبال كىچىكُىي     
-ېگەَىنەم يىههىىٌ ۋە د ُىىٌ ەبئىىىنە   ئبطىزاع  چو غىب ھىەريەد ەىهىىغ د    

ٍوطىىۇَالرد ًُۇ پەرۋاطىىىش ئەطىىىنۇ. ثىىۇ ئىؼىىتىكي چىىوڭ يەطىىئۇنىَەد ۋە     
 ئبَىالرَى  ئۈطتىگە ٍۈكهىُىنۇ. -ببۋاثكبرنىق ٍەَىال ئبتب

طەۋ َەطىىُى  ٍىۇەىزى ثونۇػىىغب    -كەپ تىم ثىهىغ كىؼىىُى  ثىهىىى  
ػىقب ئەرس َىنۇ.   تۈرتكە ثونىن غبَهىقىنا ػەم ٍو . ئەنىگەتتە  ئىۇَي ئبنقىؼال  

نېكىٍ ثبػقب تىهُى  ھور غب بىًىقى   ئەس ئبَىب تىهىُىي ئۇَتىۇپ كېىتىغ      
ٍىىىىبكي ئىىىىۇَي ئەگەًَەطىىىىهىس ئىىىىەس يىههىتىىىىي ئبنن ىىىىنا ئەتكىىىىۈسشنگەٌ 

 كەچۈرگۈطىش بىُبٍەتتۇر.

ػىىىۇ ب دەًٍىشكىىىي  ثبنىالرغىىىب ئىىىەس ئبتىىىب تىهىُىىىي ئىىىەگىتىغ ەۇرئىىىبٌ   
ەپكە ثېز ؼىتىٍ ثىۇرۇٌ   ئەگىتىؼكە ئوخؼىبع سۆرشر َەتتىۇر. ثىبنىالر يەكىت    
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ئەس ُىىى  د ُىىىٌ ئەەىن ظىىىُي ۋە ئىىەس ئبَىىب تىهىُىىي يىىۇكەيًەل ئەگىُىىى    
ثونۇػي الس ى. ثۇ ٍبػىتىكي ثبنىالرَىى  يىۇئەنهىًهىزى چوەىۇو ئبَىب ثىىهەٌ       

 ئبتب ثونۇػي الس ى.

ثىشَى  ئۇٍغۇر تىهىًىش تونىًىۇ ەىًًەتهىىس ۋە ەەد زنىىس ثىىز تىهىنۇر.      
دەًٍىىىش. « ئبَىىب تىىىم»تىهىىي. ػىىۇ ب ئىىۇَيچىىۈَكي ئىىۇ ثىشَىىى  ئبَىًىشَىىى  

تىهالرغىىىب ئوخؼبػىىىال   َۇرغىىىۇٌثىشَىىىى  ئۇٍغىىىۇر تىهىًىىىىش دۇََىىىبد كي    
ھەريەتهىىىىس تىهىىىنۇر. ثىشَىىىى  ئۇٍغىىىۇر تىهىًىىىىش دۇََىىىبد كي دا هىىىىق    

 تىهالرد ٍ ھەرگىش ەېهىؼًبٍنۇ.

 ئبٔب تىٍىّىس ئەجذادٌىرىّىسٔىڭ ِىراسىذۇر

ئىزاد ظىىىگە ۋار ظىىهىق  ئبَىىب تىهىًىشَىىي ەوغىىناع ئەبىىنادنىز ًىشَى    
ەىهغىىىىبَهىقتۇر. ثىشَىىىىى  ئۇٍغىىىىۇر تىهىًىىىىىش ھېچجىىىىىز سايىىىىبٌ ئەس ُىىىىى  
ئەھًىَىتىُىىي ٍوەبتقىىبٌ ئەيەص. ئۇٍغىىۇر ئەدەثىَبتىُىىى  َەيۇَىهىز ىىن ٍ   

ٍىههىز ىىىىن ال  ئىىىىەس   -91ئەطىىىىىزَى   -05ثونغىىىىبٌ ئەنؼىىىىىز َەۋائىىىىىٌ   
تىىىۈرم تىهىُىىىى  ئوتتىىىۇرا ئبطىىىىَبَى  تىىىىم ۋە   -سايبَىظىىىىن كي ئۇٍغىىىۇر 

دەثىَىىبد طبھەطىىىُي كىىوَتز ل ەىهىگانغىىبٌ پىىبرص تىهىىىن ٍ ھېچجىىىز      ئە
ەبنغۇچىهىكي ٍو   ثەنكي طىەسنۈم خەس ُىظىي  ئىئىبد هەع ئىقتىىنارى ۋە     
ەىىونهىُىغ ئەپچىههىكىىي ەبتىىبرنىق بەھەتىىهەردە تې ىىي پىىبرص تىهىىىن ٍ      
ئەۋسەل ثىىىز تىىىم ئىكەَهىكىُىىي پبكىىىت ئىىبرەىهىق ئىظىىئبتالع ئۈچىىۈٌ       

دېىگەٌ ػىبَهىق ئەطىىز ُي ٍېش ى  چىققىبٌ ۋە      « يۇھبكەيەتۇل نۇغەتەٍٍ»
 (1)پۈتكۈل خەنقي ئبنەيگە ببكبرنىغبٌ.

                                                 
يۇھبكەيەتۇل نۇغەتەٍٍ"د ٍ "يەئبر فۇل »" (ئبثنۇرەئۇپ تەكهىًبكبَىُى 1غ 

 ثەد. -8َبيهىق ئەطىزى « "گىچە نۇغەتەٍٍ
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ثۇَىڭىن ٍ ئىهگىىزى ئۇنىۇن تىهؼىىۇَبص ثىوۋ ًىش يەھًىۇد ەەػىىقەر ًۇ      
َىىي كىؼىىىهەرَى  ئەرەة  پىىبرص تىههىىىز غىال    «تىىۈركىٌ تىهىىالر د ىىگاَي  »

ثېز هىىى  كېتىىى  ئىىەس تىهىُىىي ئۇَتىىۇپ كەتًەطىىهىكي  ٍەَە ثىىىز تەرەپىىتىٍ 
تۈرم تىهىُي ئەگىُىؼىىگە ٍىبردەيچي ەونالًَىب    -بػقب خەنقهەرَىڭًۇ ئۇٍغۇرث

 ثونۇػي يەەظىتىنە ٍېش   چىققبٌ.

ئەطىىىزدە  ئبتىىبەهىق داَىؼىىًەٌ ثىىوۋ ًىش     -00ئۇَىڭىىن ٍ ثبػىىقب ٍەَە  
ٍۈطىىۈپ خىىبص ھببىىى   ئەطىىەرنەرَي ئەرەة ۋە پىىبرص تىههىىىزى ثىىىهەٌ     

ػىىبرائىتقب ئەيەل  ٍبسيىظىىب ئەطىىەر ھېظىىبة ەىهىًُبٍىىن غبٌ ػىىۇَنا  ثىىىز     
ئەطىىز ُي طىبپ ئۇٍغىۇر تىهىىنا     « ەۇتبدغۇثىهىس» ەىهًبً دۇََبغب دا هىق 

َىي تەتقىىق ەىهىى  كېهىگاتقىبٌ ئىبنىًالر      «ەۇتبدغۇثىهىىس »ٍېش   چىققبٌ. 
ػىىۇَي ببكبرنىىىن كي  ثىىۇ ئەطىىەردە تىىۈرم تىهىىىن ٍ ثبػىىقب تىهالرد ىىٍ        

 -04كىىىىزگەٌ طىىىەسنەر ٍوەُىىىى  ئورَىىىىنا. ػىىىۇ ٍىىىەَىهىغ تەطىىىىز نە      
ئەطىىىىىزَى  ثبػىىىىهىز نا يىىىىبۋارەئۇَُەھزدە  -05ئەطىىىىىزَى  ئىىىىبخىزى ۋە 

ئىجىىىىىبد ٌ پبئىىىىىبنىَەتهىز ُي ئېهىىىىىى  ثبرغىىىىىبٌ نىىىىىۇتفي  ئبتىىىىىبئىٌ ۋە    
طىىەككبكىَالرَى  غەسەنهىز ًىىۇ طىىبپ ئۇٍغىىۇر ئەدەثىىىٌ تىهىىىنا ٍېش هغىىبٌ.   
دېىىىًەم  ػىىىۇ دەۋر ػىىىبرائىتىن ًۇ ئەبىىىنادنىز ًىش ئبَىىىب تىهىًىشَىىىي كىىىەس  

 كەنگەٌ. ەبرچۇغىنەم ەوغناپ

ەوغن ًىظىىب   ئىىۇَي  ئەيىىنى ثىشَىىى  دەۋر ًىىىشگە كەنگەَىىنە  ثىىىش     
 ثوالينۇ؟  

 ثبٌىالرغب زىىىر ۋە دۇئبالرٔي ٍبدٌىتىص

نىىۇغەد ئېتىجىىبرى ثىىىهەٌ ثىىىز َەرطىىىُي ئەطىىكە ئىىېهىغ  ٍىىبد  —س كىىىز
ئېىىتىغ دېىىگەٌ يەَىهەرَىىي ئىئبد هىظىىە  ئىظىىالو تېزيىُهىز ىىنا: ئىىبنالھ       

َېًەتهىز ُىي ئەطىكە ئىېهىغ دېگەَهىكتىۇر.     تبئبالَي ٍىبد ئېىتىغ  ئۇَىى     



 ٍّىس؟ەٌەرثىَەٍىرىّىسٔي لبٔذاق تپەرزۀت 332 

َواذُْكـْر َربَـَّك يف نـَْفِسـَك َتَاـر ًعا  ئبنالھ تبئبال ەۇرئىبٌ كەر ًىنە يۇَىنا  دەٍىنۇ:    
ـــــــــاِفِلُيَ  ـــــــــَن اْلَغ ـــــــــْن ِم ـــــــــُدوِّ َواْْلََ ـــــــــاِل َواَل َتُك ـــــــــْوِل بِاْلُغ ـــــــــَن اْلَق ـــــــــِر ِم ـــــــــًة َوُدوَن اةَْْه يَف  َوِْ

ن ٍ ئەًٍەَىىگەٌ ھبنىىنا ئىچىڭىىنە    رەثجىڭُىىي ٍېهىُغىىبٌ ۋە ئۇَىڭىى  ٍەَىىي
ئبخؼىىىبينا ثونظىىىب پەص ئىىىبۋاسدا ٍىىىبد ئەتكىىىىٍ  غىىىبپىهالرد ٍ   -ئەتىىىىگەٌ

ثونًىغىٍ
(1). 

ھەر ىىكەد  يۇئىىبيىهە ۋە ئىقتىظىىبد ثىىىهەٌ  -تىىىم  د ىىم  ئىىىغ—س كىىىز
 ئورۇَن هىنۇ.

كىەپىُچە كىؼىىهەرَى  چۈػىەَگىُىنەم  كە ىۈل ثبػىقب ٍەردە      —س كىز
ىىىن غبٌ ئىجىىبدەد ئەيەص. س كىزَىىى  ئەڭ ثونظىىًۇ تىىىم ثىهەَىىال ئورۇَن ه 

 ٍبخؼىظي تىم ثىهەٌ ەەنت ثىزنەػكەٌ س كىزدۇر.

  ئىىبنالھ تبئبالَىىى  ٍىىېقىٍ ثەَن هىز ىىن ٍ   ئىىوسۇەير ھُىىى  —س كىىىز

يېُىىي ٍەَىىيفَــاذُْكُروِر أَذُْكــرُْكْم  ثونۇػىىُى  كبپبنىتىىىنۇر. ئىىبنالھ تبئبالَىىى :

  ٌ دېىىگەٌ طىىەسى ثىىۇَي    (2)ٍىىبد ئېىىتىڭالر  يەًَىىۇ طىىىهەرَي ٍىىبد ئېىىتىًە
ئىئبد هەٍىىنۇ. ئىىبٍەد ئىىبنالھ تبئىىبالَي ٍىىبد ئېتىىى   ئۇَىڭغىىب ػىىۈكۈر ئىىبدا     
ەىهى   ئۇَي ئۇنۇغالپ ۋە َېًەتهىز ُي ئەطىكە ئېهىى  تۇرغىبَالرَي ئىبنالھ     

ػىىەپقەد كەرطىىىتىغ  كىىەپ -تبئبالَىىى  كەڭ ر ش ىىق ئبتىىب ەىهىىىغ  يېھىىىز
ثىُي كىىەپەٍتىغ ئىُئىىبو ئبتىىب ەىهىىىغ  گۇَىىبھهىز ُي كەچىىۈرشع ۋە طىىبۋا   

 ثىهەٌ ٍبد ئېتىن غبَهىقىُي تەكىتهەٍنۇ.

                                                 
 ئبٍەد. -315ئەئزاف  طۈرە -7( 1غ
 ئبٍەد. -053ثەەەرە  طۈرە -3( 2غ
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-ئبخؼىىىبيهىزى ئوەۇنىىىىن غبٌ يەخظىىىۇص س كىىىىز-ثبنىالرغىىىب ئەتىىىىگەٌ
دۇئىىىىبالرَي ئەگىتىىىىى  ٍبدەىىىىب ئبنىىىىنۇرۇع ۋە ھەر كىىىىۈَي ئەتىىىىىگەٌ ۋە  

 ئبخؼبيهىزى ئوەۇػقب ئبدەتهەَنشرشع تونىًۇ ٍبخؼىنۇر.  

ئبَىىىب ثونغىىىۇچىالر  -دۇئىىىبالرَي ثبنىالرغىىىب ئەگىتىؼىىىتىٍ ئىىىبۋۋال ئبتىىىب   
ئبخؼىىىىبيهىزى ئىىىىەسنىزى ئوەۇػىىىىُي كۈَىىىىن هىس ئىىىىبد تىگە  -ئەتىىىىىگەٌ

ئبٍالَنۇرۇۋېهىؼىىي الس ىىى. ػىىۇَنا  ەىهغبَىىن ال ثىىبنىالر ئۇالرغىىب ئەگىؼىىى    
 ئەگەتكەٌ َەرطىهىز ُي تىش ەوثۇل ەىهىنۇ ۋە ەىش قى  ئەگىُىنۇ.

 ثبٌىالرغب دۇئب لىٍىطٕي ئۆگىتىص

 غ دېىگەٌ يەَىُىي ئىئبد هىظىە     نۇغەد ئېتىجبرى ثىهەٌ چبەىز—دۇئب
ػەر ئەد ئىظتىالھىنا: ئەڭ كەيتەرنىىس ثىىهەٌ ئىبنالھ تبئبالغىب ٍىبنگۇرۇپ       
ئۇَىڭىىىن ٍ ھىىىببەتهىز ُي طىىىوراع دېًەكتىىىۇر. دۇئىىىب دېىىىگەٌ ەىهظىىىىًۇ 
ثونىىىىن غبٌ  ەىهًىظىىىىًۇ ثونىىىىن غبٌ ئىىىىغ ئەيەص  ثەنكىىىي ئىىىۇ ئىىىبنالھ  

يب ىب  ٍەَىي   َأْسـَتِجْب َلُكـمْ اْدعُـوِر  تبئبالَى  ئەيز نۇر. ەۇرئبٌ كەر ًن كي:

  ٌ دۇئىىب ەىهىڭىىالر  دۇئىىبٍىڭالرَي ئىجىىبثەد ەىهىىىًە
دېىىگەٌ ئىىبٍەد ثىىۇ   (1غ

 يەَىُي ئىئبد هەٍنۇ.

دۇئبَىىىى  ھەيًىظىىىي ئىجىىىبدەتتۇر. پەٍغەيىىىجەر ئەنەٍھىظظىىىبالو ثىىىىز     
 دەپ كەرطەتكەٌ. (2)«ئىجبدەتتۇر—دۇئب»ھەد ظىنە: 

ئېىىتىغ ۋە ئۇَىڭغىىب ثونغىىبٌ يەنىىۇيكي  ئىجىىبدەتهەر ئىىبنالھ تبئىىبالَي ٍىىبد 
ھىببەتًەَهىكُي ئىشھىبر ەىهىىغ ئۈچىۈٌ ثۇٍزۇنغىبٌ ثونىۇپ  ثىۇ يەەظىەد         
دۇئىىبدا ئەڭ ئوثزاسنىىىق ھبنىىنا ئىئبد ظىىىُي تبپىىىنۇ. چىىۈَكي ئىىبنالھ تبئبالغىىب 

                                                 
 ئبٍەد. ى 61غبفىز  طۈرە -41( 1غ
 ر گاٍىتي ئەثۇ داۋۇد (2غ
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ەىىىول كەتىىىۈرشپ دۇئىىىب ەىهغىىىبٌ ئىىىبدەو ئۇَىىىى  ٍىىىبرد ًىگە ثونغىىىبٌ س ر    
ئېتىىزاپ ەىهغىبٌ   ئېھتىَىببىُي ھىېض ەىهغىبٌ ۋە ئەس ُىى  ثىچىبر هىكىُي      

ھبنىىىىنا  تونىىىىۇ  ئى الطىىىىي ثىىىىىهەٌ ئۇَىڭغىىىىب ٍبنگۇر ىىىىنۇ  ئۇَىڭىىىىن ٍ   
ھىببەتهىز ُي طىوراٍنۇ ۋە ئەس ُىى  ئىببىشنىقىُي  ئىبنالھ تبئبالغىب ھەيىؼىىە       

 يوھتبن ئىكەَهىكىُي تونۇەي ثىهەٌ ئىئبد هەٍنۇ.

دۇئىىىب يۇطىىىۇنًبَُى  ھبٍبتىىىىنا ػىىىۇَچىهىس يىىىۇھىًكي  ئۇَىڭىىىن ٍ   
ئۇَىڭىن ٍ ثىبع تىبرتقىهي ثونًبٍىنۇ. ٍىۇەىز قي       ثىھىببەد ثىونغىهي  ٍىبكي   

ئبٍەتُىىى  داۋايىىىنا دۇئىىبد ٍ ثىھىىببەد ثونغۇچىالرَىىى  ئىجىىبدەتتىٍ ثىىبع 
تبرتقىىىبٌ گۇَبھكىىىبرالر ەبتبر ىىىن ٍ طىىىبَىهىن غبَهىقي ثبٍىىىبٌ ەىهىُىىىى :    

يېُىىى  ئىجبد تىًىىن ٍ ثىىبع تىىبرتقۇچىالر خورالَغىىبٌ ھبنىىنا د ساخقىىب       »
 دېَىهگەٌ.«كىز نۇ

كىىۈرەع يەٍىىناَي. خىىۇددى بە چىىي بەڭ يەٍناَىىىنا    ھبٍىىبتهىق ثىىىز  
ەورانىىىن ٍ ثىھىىببەد ثوالنًىغبَىىنەم  يۇطىىۇنًبٌ ئىىبدەيًۇ ثىىۇ ھبٍىىبتهىق      
كۈر ؼىىىنە دۇئىىبد ٍ ثىھىىببەد ثوالنًبٍىىنۇ. ػىىۇ ب طىىەۋەة ثىىىهەٌ دۇئىىب      

 ئىككىظىُي يەەظەتكە ٍېتىؼُى  كبپبنىتي دېظەكًۇ ثونىنۇ.

بَىظىىُى  ئىبنالھ تبئبالغىب    ئ-دۇئبدا ثبنىالر ئۈچۈٌ ئەڭ ٍبخؼي ئىغ ئبتب
ئىهتىجب ەىهىى  دۇئىب ەىهىگاتقىبَهىقىُي كىەرشپ تۇرۇػىتۇر. ثىبنىالرَي دۇئىب        

ئبَىىب ئبنىىنى ثىىىهەٌ ئىىەسنىزى   -ەىهىؼىىقب ئبدەتهەَىىنشريەكچي ثونغىىبٌ ئبتىىب  
دۇئىىىىبَي كىىىىەپ ەىهىؼىىىىي ۋە ثبنىهىز غىىىىب كەرطىىىىىتى  ثىىىىىزگە ەىهىؼىىىىقب 

ەىىب ئبنىىنۇرۇع تونىًىىۇ  ئبدەتهىُىؼىىي الس ىىى. ثبنىالرغىىب ثەسى دۇئىىبالرَي ٍبد  
 يۇھىى.
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 ثبٌىٕي ئەلىذىسىذە ِەھىەَ لىٍىپ تەرثىَەٌەش

ثىىبنىُي ئىظىىاليىٌ ئەەىن ظىىىنە چىىى  تۇر ىىن غبٌ ۋە ئۇَىىى  ٍونىىىنا     
ثەدەل تەنەػىىتىٍ ەورەًبٍىىن غبٌ ەىهىىى  تەرثىىىَەنەع ئىىبنالھ تبئبالَىىى      

 ئبَىُى  گەد ُىن كي د ُىٌ ثۇرچىنۇر.-كەطكىٍ ئەيزى ۋە ئبتب

ػىىىقبٌ  ئەخىىىال  سەئىئهەػىىىكەٌ  كىؼىىىىهەرَي ئىىىبنالھ  ئىًىىىبٌ ئببىشال
تبئبالَىىىى  د ُىىىىن ٍ ٍىزاەالػىىىتۇرۇع ئۈچىىىۈٌ تۈرنىىىۈم طۇٍىقەطىىىتهەر    
پىالَهىُىگاتقىىبٌ يۇػىىۇ دەۋردە ثىىبنىالرَي ئەەىن ظىىي يۇطىىتەھكەو  ئىًىىبَي  
كۈچهىىىۈم ۋە ئەخالەىىىي گىىىۈسەل ەىهىىىى  تەرثىىىىَەنەع ئىؼىىىي ئو بٍغىىىب      

 بٍن غبٌ ئىغ ئەيەص.  توختىًبٍنۇ. ػۇَناەتىًۇ ثۇ يۇيكىٍ ثونً

ئبَىىىب ثىىىبنىهىز ُي ئىىىبنالھ تبئبالَىىىى  د ُىىىىنا يەھىىىكەو ەىهىىىى    -ئبتىىىب
تەرثىىىَەنەع ئۈچىىۈٌ تىز ؼىىچبَهىقال كەرطەتظىىە  ئىىبنالھ تبئىىبال ئۇالرغىىب       

 چوەۇو ٍبردەو ەىهىنۇ ۋە ئۇالرَي يۇراد غب ٍەتكۈس نۇ.

ثبنىالرَي ئەس ئەەىن ظىُي ەوغناع ٍونىىنا بىبٌ پىىنا ەىالالٍىن غبٌ ۋە     
ٍبخؼي كەرگەٌ ھەر َەرطىظىىُي ثىۇ ٍونغىب ەۇرثىبٌ ەىالالٍىن غبٌ ەىهىى        
ٍېتىؼىتۈرشپ چىقىىغ ئۈچىۈٌ ئۇالرغىب پەٍغەيجەرنەرَىى   طىىبھبثىهەرَى        
ئىظىىالو تبر  ىىىن كي ەەھز ًبَالرَىىى  ۋە يۇببھىىىنالرَى  ەىظظىىىهىز ُي   

 كەپهەپ ئوەۇپ ثېز غ كېزەم.  

رد ٍ ئىجىىزاھىى ەۇرئىىبٌ كەر ًىىنە ۋە ھەد ظىىهەردە كەنىىگەٌ ەىظظىىىهە  
ئەنەٍھىظظىىباليُى  ئەەىن ظىىىُي ەوغىىناع ٍونىىىنا ئوتقىىب تبػىىالَغبَهىق       

دېىىگەٌ ەىظظىىىن كي ئوتقىىب تبػىىالَغبٌ    (1)ەىظظىظىىي  ئىىورەم ئىگىهىىىزى 

                                                 
طۈر ظي( ثۇرۇن طۈر ظىنە ر گاٍەد  -85غەۇرئبٌ كەر ًُى  —ئىگىهىزى (ئورەم1غ 

 ەىهىُغبٌ ەىظظىن كي يەيىُهەرَي ئوتقب تبػالپ ئەنتۈرگەٌ سانىًالرَي كەرطىتىنۇ.
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هەرَىىىى  ەىظظىظىىىي ۋە ٍۇطىىىۇف ئەنەٍھىظظىىىباليُى  ئىئئىتىُىىىي    يۇئًىُ
طىىىبەالع ٍونىىىىنا  ثىىىىز َەچىىىچە ٍىىىىم س ُناَىىىنا ٍبتقىىىبَهىق ەىظظىظىىىي     

رَي ثبنىالرغىىب كىىەپ ئوەىىۇپ ثېىىز غ كېىىزەم. چىىۈَكي يۇَىىنا      ەبتىىبرنىقال
 تەطىزنىس ۋەەەنەر ثبنىالردا ئۇَتۇنًبص تەطىزنەرَي ەبننۇر نۇ.



 

 

 ئىجبدەت

 

ئىجبدەد ئەەىن ُي تونۇەالٍن غبٌ ۋە ئىۇَي َبيبٍىبٌ ەىهىىن غبٌ يىۇھىى     
ثىىز ئەيەل. ئىجىىبدەتهەر طىىبغالو ئەەىىىن ُى  دەنىهىىي ۋە ئۇَىىى  ئەيەنىىن كي  

 ىنۇر.  تەربىًىظ

ئەيًىىىب كىىىەپهىگەٌ كىؼىىىىهەرَى  تەطىىىەۋۋۇر ەىهغىُىغىىىب ئوخؼىىىبع    
ئىجبدەد پەەەتال َبيبس  ر سا  ساكىبد ۋە ھەن ەبتىبرنىقالر ثىهەَىال چەكهىُىى      
ەبنًبٍنۇ  ثەنكىي د ىٍ دېىًەم ئىجىبدەد دېًەكتىۇر. ھىبالل ر ش ىق ئۈچىۈٌ         

ع ئىؼهەع  ثبنىالرَي ثېقىغ  ئۇالرَي ئىظالو ئەخالەىي ثىىهەٌ تەرثىىَەنە   
ۋە ٍبخؼي ئوەۇتىۇپ ەبتبرغىب ەوػىۇع دېگەَهەرَىى  ھەيًىظىي َىَەتُىى        
غئىىىبنالھ تبئبالَىىىى  راس هىقىغىىىب ئېز ؼىؼىىىتىٍ ئىجىىىبرەد( دۇرۇص ثونىىىۇع  
ػىىەرتي ثىىىهەٌ ئىجىىىبدەد طىىبَىهىنۇ. ەەنجىىي ئىىىبنالھ تبئبالغىىب ثبغالَغىىىبٌ      

تۇرۇػىىهىزى  -ئبدەيُىىى  د ىىٍ ۋە دۇََىىبنىق پۈتىىۈٌ ئىؼىىهىزى  ٍىىۈرشع     
 ۇ ئىجبدەتتۇر.ھەتتب ئۇخهىؼىً

ئېھظىىىىبٌ ەبتىىىىبرنىق ثەنگىهىىىىىس -َبيىىىىبس  ر سا  ساكىىىىبد  ھەن  خەٍىىىىز
ئىجبدەتهەر ثەَن ُى  ئبنالھ تبئبالغىب ٍېقىُهىؼىىغ ٍونىىن كي ئىوسۇەهىُىغ     
ثېكەتهىز ىىىنۇر. ثىىىۇالر خىىىۇددى ئىىىۇسۇٌ ٍونهىىىۇ  طىىىەپەرنەرد كي يىىىبً    
ەبچىالع پوَكىتهىز غب ئوخؼىبٍنۇ. چىۈَكي يۇطىۇنًبَالر يۇػىۇ ثەنگىهىىس      

ەىۇۋۋەد ھبطىىم ەىهىى      -ىجبدەتهەر ئىبرەىهىق يەَىىگى بەھەتىتىٍ كىۈا    ئ
ٍونىغىىب داۋاو ەىهىىىنۇ. ػىىۇ طىىەۋەثتىٍ يۇطىىۇنًبَُى  يب غىىبٌ ٍونىُىىى         

َلْقــُ  اْةِــنَّ  ھەيًىظىىي ئىجىىبدەد ھېظىىبثهىُىنۇ. ەۇرئىىبٌ كەر ًىىن كي: َْ َوَمــا 
ــُدونِ  ْنــَل ِإالَّ لِيَـْعُب يب ىىب ئىجىىبدەد  يەٌ ئىُظىىبٌ ۋە بىُُىىي پەەەد   ٍەَىىيَواإْلِ
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دېىىگەٌ ئىىبٍەتتە كىىەسدە تۇتۇنغىُىًىىۇ دەل   (1غ ٍىىبراتتىى الەىهظىىۇٌ ئۈچىىۈَ 
ٍ ئىجىىبرەتتۇر. ئىجىىبدەد يبَىىب ثىىۇ ئبالھىىىن هىكي ۋە ثىىۇ كەڭ       يۇػىىۇَىڭن

 يەَىظي ثىهەٌ ھبٍبتهىقُى  ھەيًە تەرەپهىز ُي ئەس ئىچىگە ئبنىنۇ.

 ثبٌىالر ۋە ئىجبدەت

ٍبػىىىقب توػىىىًىغىچە(  05ٌ ثىىىبنىالر ثىىىبالغەتكە ٍەتًىگىىىىچە غتەخًىىىىُە
ئۇالرغىىب ئىجىىبدەتهەر پەرس ثونًبٍىىنۇ. ئەيًىىب ئىىۇالرَي كىچىكىىىن ٍ تبرتىىى     
ئىجىىبدەتهەرگە كەَىىنشرشع ئىظىىاليُى  يىىۇھىى كەرطىىەتًىهىز ن ٍ ثىىىزى   
ثونغبَىىىن ٍ تبػىىىقىزى  ثىىىبرچە تەرثىىىىَە يۇتەخەطظىظىىىهىز ُى  ثىىىىزدەم  

 تەۋطىَەطىنۇر.

-هەَنشرشػىُى  طىبۋاثي ئبتىب   ثبنىالرَي كىچىكىن ٍ ئىجبدەتهەرگە ئبدەت
ئبَىالرَى  ھېظبثىغب ٍېش هىنۇ. ثۇ ئىبنالھ تبئبالَىى  دەرگبھىىنا ئەڭ كبتتىب     

 ئەيەنهەر ەبتبر ن ٍ ئورۇٌ ئبنىنۇ.

 ٔبِبز

دېىىگەٌ ئەرەثىىچە طىىەسَى  پبرطىىچىن كي ئبتىهىؼىىي « طىىبالد»َبيىىبس _ 
ثونۇپ  ئۇٍغۇرالر ئبر ظىنا ػۇ ثىوٍىچە ئويۇيالػىقبٌ. ثىو طىەسَى   ئەرەة     

 دېگەَُي ئىئبد هەٍنۇ.«دۇئب»تىهىن كي نۇغەد يەَىظي

ئەيًىىب َبيىىبس ئىظىىالو تېزيىُهىز ىىنا: يەخظىىۇص كەٍئىَىىبتي ۋە ئبالھىىىنە   
ھەر كەتهىىىزى ثىىىهەٌ ئىىبنالھ تبئبالغىىب ەىهىُىىىن غبٌ يەخظىىۇص ئىجىىبدەتُي  

 كەرطىتىنۇ.   

                                                 
 .ئبٍەد -56سار َبد  طۈرە -50( 1غ
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ھەەىىىقەتەٌ َبيىىبس ئىىبنالھ تبئىىبال ثىىىهەٌ ثەَىىن ُى  ئوتتۇر ظىىىن كي      
ُىغ ر ؼتىظىىي ثونىىۇپ  ئىىۇَي ئىىبدا ەىهغىىبٌ ئىىبدەو ئەس ُىىى   ەوٍىىۇ  ثىىبغهى

د ُىُي ەوغناپ ەبنغبَغىب ئوخؼىبع  ئەكظىىچە ئىۇَي ئىبدا ەىهًبطىتىٍ ساٍە       
ەىهىىىىگەتكەٌ ئىىىبدەو گوٍىىىب د ُىُىىىي ساٍە ەىهىگەتكەَىىىنەم ثونىىىىنۇ. َبيىىىبس   
ثەَىىن ُي بەَىىُەتكە ئېهىىى  ثبر ىىن غبٌ طىىبغالو كېًىىىنۇر. ئىىبنالھ تبئىىبال     

وەۇػىىىىقب ثىىىىۇٍزۇع ۋە ئەگىُىؼىىىىىُى  سۆرشرنىىىىۈكىُي ثىىىىبنىالرَي َبيىىىىبس ئ

َهـــا ئىئىىىبد هەپ: ئبئىهە ىىىن كىهەرَي ٍەَىىىيَوْأُمـــْر أَْهلَــَك بِالصَّـــاَلِة َواْ ــَطِيْ َعَليـْ

ٍ  ڭغىىبَبيبسغىىب ثىىۇٍزۇغىٍ  ئەسش ًىىۇ ئۇَى   چىىىنايهىق ثىىونغى
دەپ ئەيىىز  (1غ

 ەىهغبٌ.

وەىىۇع ثبنىالرغىب َبيىىبس ئوەۇػىىُي ئەگىتىىى   ئۇالرَىى  ەەنىىجىگە َبيىىبس ئ  
-ەىشغىُهىقىُىىي طىىىڭنشرشپ  ھەر ۋاەىىىت َبيبسغىىب ثىىۇٍزۇپ تىىۇرۇع ئبتىىب     

ئبَىُى  ئەڭ يۇھىى يەطئۇنىَەتهىز ن ٍ ثىزى ثونۇپ  ەىَىبيەد كىۈَي ثىۇ    
 ھەەتىًۇ ببۋاثكبرنىققب تبرتىهىنۇ.

 ثبٌىالرٔي ٔبِبزغب وۆٔذۈرۈش

ثىىبنىالرَي َبيىىبس ئوەۇػىىقب كەَىىنشرشع ئىىۈا ثبطىىقۇا ثىىىهەٌ ئەيەنىىگە    
 الر تەۋەَن كىچە:ئبػىنۇ. ئۇ

 ٍبػقىچە( 7ٍبػتىٍ 3. ثبنىالرغب َبيبسَي طەٍنشرشع ثبطقۇچي غ0

ئبَىظىىُي د راػىُي ۋە ئۇالرَىى  ەىهغىبَهىز ُي ئەگىؼىى       -ثبنىالر ئبتب
ەىهىؼىىُي ٍبخؼىىي كەر ىىنۇ. دەطىىهەپتە ئۇالرغىىب ئەگىتىؼىىتىًُۇ  ئەيەنىىىٌ     

ۇع ئىىۈنگە ثەكىىزەم تەطىىىز ەىهىىىنۇ. كىچىىىس ثىىبال ئبتىظىىىُى  َبيىىبس ئوەىى   

                                                 
 ئبٍەد. -023طۈرە تبھب  -31( 1غ
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ھىىىىبنىتىُي ئەٍىىىىُەٌ د راپ ثېزەنەٍىىىىنۇ. چىىىىۈَكي ئىىىىۇالردا ئېغىىىىىشد ٍ    
 ئەگىُىؼتىٍ كەرە  د راع  تەەهىن ەىهىغ ەبثىهىَىتي كۈچهۈم ثونىنۇ.

ثبنىالرَي ئىككي ٍبػتىٍ ٍەتىتە ٍبػىقىچە ثونغىبٌ ئبر هىقتىب ئىجىبدەتكە       
خۇطۇطىىەٌ َبيبسغىىب ئىؼىىتىزام ەىهىىنۇرۇع ۋە ٍېُىىىنا تۇرغىىۇسۇپ َبيىىبسَي    

ەىىۇع َبھىىبٍىتي ٍبخؼىىي ئىىبدەد. يەٍهىىي ثىىبال ػىىوخهۇ  ەىهىىى      ثىهىىهە ئو
ئبتىظىىىُى  ئۈطىىتىگە چىقىگانظىىۇٌ  ٍىىبكي طىىەبنە ەىهىىىن غبٌ ٍېز ىىنە       
ئونتۇرۇۋانظۇٌ  ٍبكي پۇتىغىب ئېظىهىگانظىۇٌ  ھىېچ س َىُىي ٍىو . ثىشَىى        
ئۈنگىًىش ھەسر تي پەٍغەيجەر ئەنەٍھىظظىبالو َبيىبس ئوەۇۋاتقىبٌ ۋاەىتهىز ىنا     

ى  ئۈطتىگە چىقىىگاالتتي. ئەيًىب پەٍغەيىجەر ئەنەٍھىظظىبالو     َەۋر هىزى ئۇَ
ئىىۇالرد ٍ ھەرگىىىش رەَجىىى  ەبنًىىبٍتتي ۋە ئۇالرَىىى  يۇَىىنا  ەىهىؼىىُي       

 توطًبٍتتي.

ثىىىز »ئبثىىنۇنالھ ئىجُىىي ػىىەدداد رەس َەنالھىىۇ ئەَھىىۇ يۇَىىنا  دېىىگەٌ:  
كۈَي پەٍغەيجەر ئەنەٍھىظظبالو َەۋر هىز ن ٍ ئىًىبو ھەطىەٌ ٍىبكي ئىًىبو     

ُُي كەتىۈرگىُىچە ثىىشگە پېؼىىٍ  ٍىبكي ئەطىىز َىبيىش ُي ئوەىۇپ        ھۈطەٍى
ثېز ؼكە چىقىى   يېھزاثقىب ئىەتتي  َەۋر ظىىُي ئىوڭ ٍېُىىنا ئونتۇرغىۇسۇپ        
ەوٍنى. ئبَىن ٍ تەكجىىز ئېَتىى  َبيىبسَي ثبػىهىنى. طىەبن ُي ػىۇَنا         
ئۇسۇٌ ەىهىن كي  ثېؼىىًُي كەتىۈرشپ ەىبراپ طىبنن ى ۋە ھېهىقىي كىچىىس        

ئەنەٍھىظظىىىىىىباليُى  دشيجىظىىىىىىىگە يىُىىىىىىى    ثبنىُىىىىىىى  پەٍغەيىىىىىىجەر
ئوٍُبۋاتقبَهىقىُي كەردشو. ئبَن ٍ دەرھىبل طىەبن گە ەىبٍتتىى. پەٍغەيىجەر     
ئەنەٍھىظظبالو َبيبسَي تۈگەتكەَن ٍ كېىَىٍ  طىبھبثىهەر "ٍىب رەطىۇنۇنالھ      
طىىەبن هەرَى  ثىز ُىىي ثەكًىىۇ ئىىۇسۇٌ ەىهىىن هىكي  ثىىىش ثىىىزەر ئىىىغ ٍىىۈس  

ًَىىىىنۇ  دەپ ەبنىىىنۇ " دېگ ىىىنى    ثەرگەًَىىىىنۇ  ٍىىىبكي ۋەھىىىىٌ كەنگە  
پەٍغەيىىىجەر ئەنەٍھىظظىىىبالو ئۇالرغىىىب بىىىبۋاة ثېز ىىى : "طىىىىهەر گۇيىىىبٌ     
ەىهغبَالرَىىىى  ھېچقبٍظىظىىىي ٍىىىۈس ثەريىىىىنى. ئەيًىىىب ثىىىبالو ئۈطىىىتۈيگە    
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يىُىگانغبَىىىىىنى  ئۇَىىىىى  ئوٍىىىىۇَي تۈگىًەطىىىىتىٍ تىىىىۇرۇپ كېتىؼىىىىُي   
 .(1غ«ٍبەتۇريىن ى" دېنى

ش ثىىىهەٌ ثىهىىهە تۇرۇػىىقب  ثىىىش كىچىىىس ثىىبنىالرَي َبيىىبسدا ھەيىؼىىە ثىىى   
 ەىش قتۇرۇػىًىش  ػۇ ئبرەىهىق َبيبسَي ئۇالرغب طەٍنشرشػىًىش الس ى.

 01ٍبػىىتىٍ 7. ثبنىالرغىىب َبيىىبسَي ئىىەگىتىغ ۋە ثىىۇٍزۇع ثبطىىقۇچي غ 3
 ٍبػقىچە(

ثىىبال ٍەتىىتە ٍبػىىقب تونۇػىىتىٍ ثىىىز ەىىبَچە ئىىبً ئىهگىىىزى ئىىۇَي ئىىىن َە   
َچە ئبٍىىن ٍ كېىىَىٍ  بەھەتىىتىٍ َبيبسغىىب تەٍَىىبرالع ۋە ئۇَىىى  ثىىىز ەىىب     

خىىىىىۇددى چو الرغىىىىىب ئوخؼىىىىىبع ثەع ۋاخ َبيىىىىىبس ئوەۇٍىىىىىن غبَهىقىُي 
 ثىهنشرشع كېزەم.

ثبنىالرغىىىب َبيىىىبس ئوەۇػىىىُي ئەگىتىؼىىىتە ئىىىبۋۋال تبھىىىبرەد ئېهىؼىىىُي    
ئەگىتىؼىىىتىٍ ثبػىىىالًٍىش. چىىىۈَكي تبھىىىبرەد_ َبيبسَىىىى  ئبچقۇچىىىىنۇر.   

ئىىبدد ٌ  ئبَىىن ٍ َبيبسَىىى  ػىىەرتهىزى ۋە پەرس  ۋابىئهىز ُىىي َبھىىبٍىتي     
 ػەكىهنە چۈػەَنشرشپ ئەگىتىغ الس ى.

ثىىبنىهىز ڭالرَي ٍەتىىتە  »پەٍغەيىىجەر ئەنەٍھىظظىىبالو يۇَىىنا  دېىىگەٌ:    
ٍېؼىنا َبيبسغب ثىۇٍزۇ الر. ئىوٌ ٍبػىقب كىزگەَىن ًۇ َبيىبس ئوەۇيىظىب  َبيىبس        

 (2غ«ئۈچۈٌ ٍېُىس ئۇرۇ الر

ٍ      01ثبنىالر    ٍبػىقب كىىزيىگىچە ئىۇالرَي ئۇريبطىتىٍ  ئبچچىقالًَبطىتى
ٍبػىىىقب كىزگەَىىىن ٍ كېَىًُىىىۇ َبيىىىبس    01َبيبسغىىىب كەَىىىنشرشع كېىىىزەم.  

                                                 
 دېگەٌ ھەد ض.«طەھىھ»ۋە ئىجُي ئەطبكىز ر گاٍىتي  ھبكىى  َەطبئي (1غ
 ر گاٍىتي. ( ئىًبو ئەھًەد2غ
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ئوەۇيىظىىىب  َبيىىىبس ئوەۇتىىىۇع ٍۈس ظىىىىن ُال ٍېُىىىىس ئىىىۇرۇپ ئەدەپهەػىىىكە 
 ثونىنۇ.

ػىىۇَىًۇ ئەطىىتىٍ چىقبريبطىىهىق كېزەككىىي  ئىظىىالو د ُىىىنا ثىىبنىالرَي   
َبيبسد ٍ ثبػقب ثىىزەر يەطىىهە ئۈچىۈٌ ئىۇرۇع چەكهىُىىنۇ. ثۇيىۇ ئىظىالو        

 َبيبسَى  َەەەدەر يۇھىًهىقىُي ئىظئبتالػقب ٍېتەرنىكتۇر. َەس ز نە

ثىىۇ ھەد ظىىتىٍ يەنىىۇو ثونغبَىىنەم  ثىىبنىالرَي ٍەتىىتە ٍېؼىىىنا َبيبسغىىب       
ئبَىُىى  ئۈطىتىگە پەرس    -ثۇٍزۇع ۋە ئۇالرغب َبيبس ئوەۇػُي ئەگىتىغ ئبتىب 

 ئەيًب ثبنىالر ئۈچۈٌ چېُىقىغ  ئەس ُي كەَنشرشع ۋاەتىنۇر.

 01ئوەۇػىىىُي بىىىند ٌ ئىىىەگىُىغ ثبطىىىقۇچي غ  . ثبنىالرَىىى  َبيىىىبس 2
 ٍبػتىٍ ثبالغەتكە ٍەتكىچە(

ئىبَىالر ئەسنىز ُىى  ۋەس ئىظىىُي ئىبدا     -ئبنن ُقي ئىككىي ثبطىقۇچتب ئبتىب   
ەىهغىىبا  ثىىبنىالرَي َبيبسغىىب كەَىىنشرشع  ئۇالرغىىب َبيىىبسَي طىىەٍنشرشع ۋە    

ُي ئۇالر ثىهەٌ ثىههە َبيبس ئوەىۇع ئىبرەىهىق  ئۇالرغىب َبيىبسالرَي ئەگىتىؼى     
ببٍىنا ئېهى  ثبرانىغىبٌ ثونظىب  كېَىُكىي ثىۇ ثبطىقۇچالردا ببپىب تبرتًبٍىنۇ        

 ۋە ەىَُبنًبٍنۇ. ثبنىالرغىًۇ ئېغىز كەنًەٍنۇ.

ئبَىىىب ئبنىىىن ُقي ئىككىىىي ثبطىىىقۇچُي ثىئەرۋانىىىىق ثىىىىهەٌ -َىىىبۋادا ئبتىىىب
ئەتكىىۈسشۋەتكەٌ ثونظىىب  ثىىۇ بىىىند ٌ ثبطىىقۇچتب ئىىەس ُي ۋە ثىىبنىهىز ُي       

 ىًۇ تىز ؼىغ الس ى.ەىَُبپ ەوٍىنۇ. ػۇَناەت

ئبنن ُقي ئىككي ثبطىقۇچتب ثبنىهىز غىب َبيىبس ئوەۇػىُي ئىەگەتًىگەٌ ۋە      
ئبَىُى  ٍىبكي يۇئەنهىًُىى  ػىۇ پېتىي     -ئۇالرَي َبيبسغب كەَنشريىگەٌ ئبتب

ٍبػىىقب كىز ىى  ەبنغىىبٌ ثىىۇ ثىىبنىالرَي ئىىۇرۇع ھەەقىىي ٍىىو . چىىۈَكي       01
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ېىىىَىٍ ئىىىۇرۇع ئىىىبۋۋال ٍبخؼىىىي ئەگىتىىىى  ۋە كەَىىىنشرشپ ثونغبَىىىن ٍ ك
 كېهىنۇ. ٍۇەىز قي ھەد ظُى  يەسيۇَي ثۇَي ئىئبد هەٍنۇ.

ٍبػىىىىىقب توػىىىىىقبَن ٍ كېىىىىىَىٍ  خىىىىىۇددى ثىىىىىبالغەتكە  01ثىىىىىبنىالر 
ٍەتكەَهەردەم ئىجبدەتهەرَي ثبػهىگېتىنۇ  َبيىبسالرَي ۋاەتىىنا ئىبدا ەىهىؼىقب     
ثبػىىىالٍنۇ. ئىىىۇالر ثىىىبالغەتكە ٍەتكەَىىىن ٍ كېَىًُىىىۇ ھېچقبَىىىنا  ئېغىىىىز   

 تۇراالٍنۇ.  كەريەطتىٍ داۋايالػ

ٍبػىىىتىٍ كېَىًُىىىۇ َبيبسغىىىب بىىىىند ٌ كەَىىىنشرشنًىگەٌ ۋە   01ئەيًىىىب 
ئەگىتىهًىگەٌ ثبنىالر ثىبالغەتكە ٍەتكەَىن ٍ كېىَىٍ  ھەو ئىەسنىز ُي ھەو     

ئبَىظىىُي ەىَُىبپ ەوٍىىنۇ. چىۈَكي ئىهگىىزى ەىهىى  كىەًَىگەٌ ثىۇ         -ئبتب
َي ئىجىىبدەتُي ثىىىزاەال ثبػىىالع ئۇالرغىىب ئېغىىىز تۇٍۇنىىىنۇ. ػىىۇ ب ثىىبنىالر       

ئبنىىىىن ُقي ئىككىىىىي ثبطىىىىقۇچتب ٍبخؼىىىىي تەرثىىىىىَەنەپ  ئىجىىىىبدەتهەرگە     
 كەَنشرشۋېهىغ ئىُتبٍىٍ سۆرشر.

 ئبٍبٌٍىرىّىس ھەلمىذە سۆز-لىس

ەىىىىشالر ٍەتىىىتە ٍبػىىىقب توػىىىًىغىچە ئۇالرَىىىى  كىَىُىؼىىىىنە ٍىىىبكي  —
تۇرۇػىنا ھېچجىز چەكهىًە ٍوەتىۇر. ئىۇالر ثىۇ ٍبػىهىز نا خىۇددى      -ٍۈرشع

ثىىىزا  ئبنىىنى ۋە كەٍُىىىن ٍ ئىجىىبرەد ئىككىىي     ئوغۇنالرغىىب ئوخؼبػىىتۇر.  
 ئەۋرەد ئەساطىُي ٍەگەپ ٍۈرشػي تەۋطىَە ەىهىُىنۇ.

ەىىىشالر ٍەتىىتە ٍبػىىتىٍ ئىىوٌ ٍبػىىقىچە ثونغىىبٌ ئبر هىقتىىب كىىەپزەم       —
ھىىىىبنالردا ئبَىظىىىىىن ٍ َبيىىىىبس ئەھكىىىىبيهىز ُي  ئىظىىىىاليىٌ كىَىُىؼىىىىُي  

ىُىىىنۇ ۋە ئەگىُىىىنۇ. ئەيًىىب ثىىۇ ئىؼىىالرغب س رالًَبٍىىنۇ  ثەنكىىي پەەەد ئەگ  
 ئبدەتهىُىؼكە تىز ؼىنۇ.
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ەىىىشالر ئىىوٌ ٍبػىىتىٍ ثىىبالغەتكە ٍەتكۈچىهىىىس ثونغىىبٌ ئبر هىقتىىب       —
ئبَىظىىىن ٍ ئبٍبنالرغىىب يۇَبطىىىگەتهىس ئەھكىىبيالرَي ئەگىُىىىنۇ. ثىىۇ ۋاەىتتىىب 
ئبَىُىىى  ۋەس ئىظىىي بىىىند ٌ ثونىىىنۇ. چىىۈَكي ئبَىىب ەىشنىز غىىب ئەۋرەد       

ە َبيىبس ئوەىۇع  تبھىبرەد    ببٍالرَي ەبَىنا  ٍىەگەع كېزەكهىكىُىي  ھەيىن    
ئېهىغ  ئىظاليىٌ كىَىىُىغ ەبئىىن هىز ُي ئىەگىتىغ ۋە ئبٍبنالرغىب خىبص      
ھىىبنەتهەرَي غھەٍىىش كەرشػىىُي( چۈػىىەَنشرشپ  ەىشالرَىىي ئبنىىن ُئبال ثىىۇ      
ئىؼىىالرغب تەٍَبرالػىىقب ۋە ئىىۇالرَي ثىىۇ ھەەىىتە چۈػىىەَچە ۋە ثىهىىىى ھبطىىىم   

 ەىهنۇرۇػقب يەطئۇل ۋە ببۋاثكبردۇر.  

 ىَىٕذۈرۈضتىىي خبتبٌىمالرلىسالرٔي و

َۇرغىىىۇٌ كىؼىىىىهەر ەىشنىز ُىىىي ئىظىىىاليىٌ ەىَىىىبپەتتە كىَىُىىىنشرشع   
 ئىؼىنا ئويۇيەٌ تەۋەَن كىنەم ئىككي خىم خبتبنىقُي طبد ز ەىهًبەتب:

. ثەس ىىىهەر ەىىىىشالر ثىىىبالغەتكە ٍېتىؼىىىتىٍ ئىهگىز كىىىي ثبطىىىقۇچالرغب  0
ەٌ ھېچقبَىنا   كە ۈل ثەنًىگەَهىكتىٍ  ثۇ ثبطقۇچالردا ەىشنىز غىب َىظىجەت  

ثىىىز ئىىىن َە بەھەتتىكىىي تەٍَىىبرنىق ئېهىىى  ثبريبطىىتىٍ  ئىىۇالر ثىىبالغەتكە   
ٍەتكەٌ ھبيبٌ ئىظىاليىٌ كىىَىى كىَىؼىكە ۋە ػىۇ كۈَىن ٍ ثبػىالپ َبيىبس        
ئوەۇػىىىىىقب ثۇٍزۇٍىىىىىنۇ. ەىىىىىىشالر ئىهگىز كىىىىىي ثبطىىىىىقۇچالرَي ثبػىىىىىتىٍ 
كەچۈريىگەَهىكي ئۈچۈٌ  َە َبيىبس ئوەۇػىُي ئىەگەًَىگەٌ  َە ئىظىاليىٌ     
كىَىُىؼىىكە ئىىەس ُي ھبس زنىًىغىىبٌ ثونغبچقىىب  ئۇالرغىىب ثىىۇ ئىؼىىالر ئېغىىىز ۋە 
ەىَىٍ تۇٍۇنۇپ ەبنىنۇ. َەتىجىنە  ثبنىالر ثىۇ ئىؼىالرد ٍ َەپزەتهىُىىن غبٌ    
ثونىىىۇپ ەبنىىىىنۇ. چىىىۈَكي ئبنىىىن ُئبال ھبس زنىًبطىىىتىٍ  تۇٍۇەظىىىىشد ُال      

 س رالَغبٌ ئىؼُي ھېچكىًُى  ەىهغۇطي كەنًەٍنۇ.

ٍەتىىىتە ٍبػىىىقىًۇ كىىىىزيىگەٌ ەىشالرَىىىي ئىظىىىاليىٌ    . ٍەَە ثەس ىىىهەر 3
ەىَبپەتتە كىَىُى   ثېؼىُي ٍەگەػكە س رالٍىنۇ. تەثىئىَكىي ثىۇ ٍبػىتىكي     
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ەىشالرَىىى  ثىىبنىهىق چىىبغهىز ُي ئوٍُىىبع  ثىغۇثىىبر ثىىبنىهىق چبغهىز ُىىى     
ٍبػىالرغب كىىزگىچە ثونغىبٌ     01~9ھۇسۇر ُي تېتىغ ھەەقىي ثىبر. ئىۇالرَي    

وەۇػىىىقب ۋە ئىظىىىاليىٌ ەىَىىىبپەتتە كىَىُىؼىىىكە ۋاەىىىىتالر ئىچىىىىنە  َبيىىىبس ئ
كەَىنشرشپ  طىىەٍنشرشپ  ەبٍىىىم ەىهىى   ئبَىىن ٍ ئبنىىن ز ًبً ثۇٍز ظىىبەًۇ   

 كېچىكى  ەبنًبًٍىش. ثەنكي دەل ۋاەتىنا ثبػهىغبٌ ثونىًىش.

 ئىسالِىٌ ٍوسۇٔذا وىَىٕىص لبٔذاق ثوٌىذۇ؟

ْلُمْنِمنَــاِت َوقُـْا لِ  ئىبنالھ تبئىىبال ەۇرئىىبٌ كەر ًىىنە يۇَىنا  دەپ ثۇٍزۇغىىبٌ:  
ـــــا  َه ـــــَر ِمنـْ ـــــا َ َه ـــــتَـُهنَّ ِإالَّ َم ـــــِديَن زِيَن ـــــُروَجُهنَّ َواَل يـُْب ـــــْن أَْبَصـــــارِِهنَّ َوََيَْفْ ـــــَن فـُ يـَْغُاْاـــــَن ِم

ــوِِْنَّ  ــا ُجُي ُُمــرِِهنَّ َعَل ئبٍبنالرغىىب ئېَتقىُكىىي  ئىىۇالر    يىىۇئًىٍٍەَىىيَوْلَيْاــرِْبَن َِ

بەهىظىۇٌ  َويۇطىىُي ۋە   كەسنىز ُي َىبيەھزەيهەرگە تىكىهىى  ەبراػىتىٍ ط   
ئىئئىتىُىىىىي ەوغن ظىىىىۇٌ  كەرشَىىىىۈپ تۇر ىىىىن غبٌ ەىظىىىىىًن ٍ ثبػىىىىقب   
س ُُەتهىز ُي ئبػكبرا ەىهًىظىۇٌ  ٍىبغهىقهىز ُي ٍىبەىهىزى ثىىهەٌ ەوػىۇپ      

 (1غ تب ظۇٌ

كەرشَىىۈپ فىقھىؼىىۇَبص ئبنىًالرَىىى  كىىەپ طىىبَهىقي ثىىۇ ئىىبٍەتتىكي   

ني يەەظىىەد د ىىٍ ئبٍبنُىىى  ٍىىۈسى ثىىىهەٌ ئىككىىي ەىىو تۇر ىىن غبٌ ەىظىىىى
ەىهىُىىىن غبَهىقىغب ۋە ثۇَىڭغىىب ثىُىىبئەٌ  ئبٍبنُىىى  ٍىىۈسى ثىىىهەٌ ئىككىىي    
ەىىىىوني ئەۋرەد ئەيەطىىىىىهىكىگە ثىىىىىىزنىككە كەنىىىىگەٌ. ثىىىىىۇ ئىتتىئىىىىىب    
طبھبثىالرَى  ئەڭ كبتتىب ئبنىًهىز ىن ٍ ثونغىبٌ ھەسر تىي ئبثىنۇنال ئىجُىي       
ئبثجىىىبص رەس َەنالھىىىۇ ئەَھۇَىىىى  ثىىىۇ ئىىىبٍەتكە ەىهغىىىبٌ تەپظىىىىز ن ٍ      

ئەيًىىب ئبٍبنُىىى  پىىۇتي ھەەقىىىنە ئى ىىتىالپ ثىىبر. ھەَەفىىىٌ      (2غبٌ.ئېهىُغىى

                                                 
 ئبٍەد. -20طۈرە َۇر  -34( 1غ
غئەنًەبًۇئ( َبيهىق ئەطىز نە ئبثنۇنال ئىجُي ئبثجبص « انًجًوع»(ئىًبو َەۋەۋى 2غ 
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يەسھىئىىىىىن كىهەر ئبٍبنُىىىىى  پىىىىۇتىُي ئەۋرەد ئەيەص دەٍىىىىنۇ. ثبػىىىىقب    
 يەسھەپتىكي ئبنىًالر ئۇَي ئەۋرەد ەبتبر ن ٍ طبَبٍنۇ.  

ٌ    ئبٍەتتىكي  دېىگەٌ   ٍبغهىقهىز ُي ٍىبەىهىزى ثىىهەٌ ەوػىۇپ تب ظىۇ
ثبػىىُي  ثوٍىىۇَُي ۋە يەٍىىن ُي ٍىىەگەع ئىىبٍەتُي ئەنىًىىبالر ٍىىبغهىق ثىىىهەٌ 

دەپ تەپظىز ەىهىىنۇ. پەٍغەيىجەر ئەنەٍھىظظىبالو ئەثىۇ ثەكىزى رەس َەنالھىۇ       
ئىي ئەطىًب  ەىىشالر ثىبالغەد     »ئەَھۇَى  ەىشى ئەطًب رەس َەنالھىۇ ئەَھبغىب:   

ٍېؼىىىغب ٍەتكەَىىن ٍ كېىىَىٍ  ئۇَىىى  يۇػىىۇ ۋە يۇػىىۇ ٍېز ىىن ٍ ثبػقىظىىي  
ەٌ ئىككىىي ەونىغىىب ئىؼىىبرەد    دەپ ٍىىۈسى ثىىىه  « كەرشًَەطىىهىكي كېىىزەم  

 (1غەىهغبٌ.

ئىظىىاليىٌ ٍوطىىۇَنا كىَىىىُىغ دېىىگەٌ ئبٍىىبنالرَي ثىىىز خىىىم كىىىَىى      
كىَىؼىىكە س رالع ئەيەص. ثەنكىىي تەۋەَىىن كي ئىىەنچەيگە يۇۋاپىقالػىىقبٌ   

 ھبننا خبنىغبَچە كىَىُىؼُي كەرطىتىنۇ:

. ئبٍبنُى  ٍۈسى ۋە ئىككي ەونىىن ٍ ثبػىقب بىًىي ئەساطىىُي ٍىەگەپ      0
 بٌ كىَىى كىَىؼي.تۇر ن غ

. ئبٍبنُىىىى  تېُىىىي كەرشَىىىۈپ تۇر ىىىن غبٌ ػىىىەكىهنە َېئىىىىش كىىىىَىى  3
 كىًَەطهىكي.

. ئبٍبنُىىىى  ثەد ُىىىي ثىهىُىىىى  تۇر ىىىن غبٌ ػىىىەكىهنە تىىىبر كىىىىَىى   2
 كىًَەطهىكي.

                                                                                                
 ئبئىؼە ەىهىُغبٌ ثۇ تەپظىزَي ئىًبو ثەٍھەەىُى  رەس َەنالھۇ ئەَھۇد ٍ ر گاٍەد

 ەىهغبٌ. ثبٍبٌ ەىهغبَهىقىُي ر گاٍەد ػۇَنا  ئەَھبد ًُۇ رەس َەنالھۇ
 داۋۇد ر گاٍىتي. (ئەثۇ1غ 
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. كىؼىىىهەرَى  د ققىتىُىىي تبرتىىىن غبٌ ػىىەكىهن كي كىَىًهەرَىىي     4
 كىًَەطهىكي.

ەرَىى  ئبر ظىىن ٍ ئەتكەَىنە     . ئبٍبنُى  طىىزتقب چىققبَىنا  ٍىبد ئەرن   5
پىتُە ەوسغبػىقب طىەۋەة ثونىىن غبٌ ئەتىىز چېچىى  چىقًبطىهىقي. چىۈَكي        
ئەتىىىىز كىؼىىىىهەرَى  ئەڭ د ققىتىُىىىي تبرتىىىىن غبٌ َەرطىىىە. پەٍغەيىىىجەر    

ئبٍىىبل ئىىەس گە ئەتىىىز چېچىىى  طىىىزتقب     »ئەنەٍھىظظىىبالو ثىىىز ھەد ظىىتە:   
قي ئۇالرَىىى  چىقىىى   ئەرنەرَىىى  ٍېُىىىن ٍ ئەتظىىە ۋە ثىىۇ ئەتىزَىىى  پىىۇر 

ٍەَىىي ثىىۇسۇ    (1غ«ثۇرَىغىىب كىزطىىە  ثىىۇ ئبٍىىبل ئۇَىىنا   يۇَىىنا  ئبٍبنىىنۇر    
 ئبٍبننۇر  دېگەٌ.

ُى  تەرَىىى  پۇر قىىىن ٍ ەۇتۇنىىۇع ۋە ثبػىىقىالرغب  كىؼىىى ئەيًىىب ئبٍىىبل
ئەس ىىَەد ثېز ؼىىتىٍ طىىبەهىُىغ َىَىتىىي ثىىىهەٌ ەونتۇەهىز غىىب تەرَىىى       

رطىىىهەرَي طۈرشػىىي پىىۇر قىُي ٍىىو  ەىهىىىن غبٌ  طىىىزتقب پۇر ًبٍىىن غبٌ َە
 ببئىشدۇر.

تۇرۇػىىىىنا ٍىىىبد  -يىىىۇھىى ثىىىونغىُي  ئبٍىىىبنالر كىَىىىىُىغ ۋە ٍىىىۈرشع  
ئەرنەرَىىىى  ػىىىەھگ تىُي ەوسغبٍىىىن غبٌ ػىىىەكىهنە ئەيەص  ثەنكىىىي ػىىىۇ  
بەيئىَەتتىكىىىي كەپچىهىىىىس يۇطىىىۇنًبٌ ئبٍبنالرَىىىى  د ُىىىىٌ ۋە يىههىىىىٌ  

ش ۋە ٍوطۇَهىز غب ئۇٍغۇَالػىقبٌ ھبنىنا  كىؼىىهەرَى  كىەس گە پىبكى     -ەبئىنە
 ئېظىم طۈرەتتە كەرشَۈػكە ئەھًىَەد ثېز ؼي الس ى.  

د ىٍ د ُىنار ئبٍىبنالر كىەسدە     «يۇطۇنًبٌ ئبٍبنالر»ٍۇەىز قي بۈيهىن كي 
تۇتۇنىىىىنۇ. چىىىۈَكي ھىىىبس زەي ئۇٍغىىىۇر بەيئىَىتىىىىن كي ٍىىىبالڭ ثىىىبع      

                                                 
طۈَەَي ئەثۇ داۋۇد( َبيهىق ھەد ض «غدا د أثٌ طٍُ» داۋۇدَى  (ئەثۇ1غ 

ي تىزيىشى( طۈَەَ«غانتزيذً طٍُ» ھەد ظي  تىزيىش ُى  -4075توپهىًىُى  
 ھەد ظي. -3786َبيهىق ھەد ض توپهىًىُى  
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ٍۈر ىىىن غبٌ  ٍىىىبكي ٍىىىبغهىقىُي ثېؼىىىىُى  چوەقىظىىىىغب ئبرتىگانىىىىن غبٌ    
ىىىىى  َە ئىظىىىىاليىٌ  َە يىههىىىىىٌ ەبئىىىىىنە  ئبٍبنالرَىىىىى  كىَىُىؼىىىىي ثىشَ

 ٍوطۇَهىز ًشغب ئۇٍغۇٌ ئەيەص.

 ەىهغىىىۇدەكال ئىؼىىىالرَى ئەيًىىىب ئبٍىىىبل ئىىىەس ئېىىىزى ئۈچىىىۈٌ بەنىىى   
 ھەيًىظىُي ەىهىؼُي ئۇَۇتًبطهىقي الس ى. ثۇَىڭنا چەكهىًە ٍو .  

. ئبٍبنُى  ٍىبد ئەرنەرگە طىەس ەىهغبَىنا  َبسنىُىى  طىەس ەىهًبطىتىٍ        6
 ەىهىؼي. َوريبل دەر جىنە طەس

ئبٍبنالرَىىى  كىَىُىؼىىي ئۈچىىۈٌ ثۇَىىنا  چەكهىًىهەرَىىي ەوٍۇػىىتىٍ     
َويۇطىىىىىُي ەوغىىىىناع ۋە ھىىىىەريىتىُي -يەەظىىىىەد ئۇالرَىىىىى  ئىئىىىىئەد

 طبەالػتىٍ ئُجبرەتتۇر.

 روزا

ر سا __ نىىۇغەد ئېتىجىىبرى ثىىىهەٌ ئىىەس ُي ثىىىز َەرطىىىن ٍ توطىىۇع      
 طبەهىُىغ دېگەٌ  يەَىهەرَي ئىئبد هەٍنۇ.  

ېزيىُهىز ىن كي يەَىظىي: تىبڭ ٍۇرۇغبَىن ٍ ثبػىالپ      ر س ُى  ئىظالو ت
ەۇٍىىبع پبتقبَغىىب ەەدەر  ئىىبنالھ تبئبالغىىب ئىجىىبدەد ەىهىىىغ َىَىتىىي ثىىىهەٌ     

ئىچىىىًەم ۋە بىُظىىىىٌ ئبالەىىىىن ٍ ئىىىەس ُي توطىىىۇع دېگەَُىىىي  -ٍىىىېًەم
 ثىهنشر نۇ.

ھوػىىي ببٍىىىنا  -ٍىهىىنا ثىىىز ئىىبً رايىىىشاٌ ر س ظىىىُي تۇتىىۇع ئەەىىىم  
تۇػىىىقب تىىىبەەد ەىالالٍىىىن غبٌ ھەرەبَىىىنا     ثىىىبالغەتكە ٍەتىىىكەٌ  ر سا تۇ 

 يۇطۇنًبٌ كىؼي ئۈچۈٌ پەرسدۇر.  
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ر سا تەرثىىىَە خبراكتېزنىىىس ئىجىىبدەد ثونىىۇپ  ثىىبنىالر ر سا طبٍىظىىىنا      
ئىىبنالھ تبئبالغىىب ھەەىقىىىٌ ئى ىىالص ەىهىؼىىُي  َەپظىىُي كىىوَتز ل ەىهىؼىىُي 

 ئەگىُىنۇ.

 سا ئبطىىتب ر-ثىىبنىالر ئىىوٌ ٍبػىىقب كىزگەَىىن ٍ كېىىَىٍ  ئىىۇالرَي ئبطىىتب   
تۇتۇػقب كەَنشرشع الس ى. يەطىىهەٌ: ئىبۋۋال ٍېىز ى كىۈٌ  ئبَىن ٍ ٍېىز ى       

 كۈَن ٍ كەپزەم  ئبَن ٍ ثىز كۈٌ ر سا تۇتقۇسغبَغب ئوخؼبع.

پەٍغەيىىجەر ئەنەٍھىظظىىباليُى  طىىبھبثىهىزى كىچىىىس ثىىبنىهىز ُي ر سا   
تۇتۇػىىقب كەَىىنشرەتتي. يۇئەۋۋ شَىىى  ەىىىشى رۇثەٍىىھ رەس َەنالھىىۇ ئەَھىىب       

ثىش رايىىشاٌ ئبٍهىز ىنا ئىەس ًىش ر سا تۇتىۇع ثىىهەٌ ثىىزگە       »ۇ:يۇَنا  دەٍن
نەرگە ئېهىى   جىنكىچىس ثبنىهىز ًىشَىًۇ ر سا تۇتقۇساتتىۇ . ئىۇالرَي يەطى   

ثىىبراتتۇ   ئۇالرغىىب ٍۇ ىىن ٍ ئوٍۇَچىىۇەالرَي ٍبطىىبپ ثېزەتتىىۇ   ەورطىىىقي    
ئېچى  ٍىغهىظب  ثۇ ئوٍۇَچىۇەالرَي ثېز ى   ئىۇالرَي ئىفتىبرغىچە ػىۇَنا       

طىىبھبثىهەر ئىئتىىبر ۋاەتىىىنا ثىىبنىهىز ُي چبەىز ىى     (1غ«ەىالتتىىۇ . يەػىىغۇل
ر سا تۇتقىىبٌ »ثىىىزگە دۇئىىب ەىالتتىىي. چىىۈَكي پەٍغەيىىجەر ئەنەٍھىظظىىبالو:    

 دېگەٌ. (2غ«كىؼىُى  ئىئتبر ۋاەتىنا ەىهغبٌ دۇئبطي ئىجبثەتتۇر

 زاوبت

نىىۇغەد ئېتىجىىبرى ثىىىهەٌ پىىبكالع ۋە ئەطىىتۈرشع دېىىگەٌ     —ساكىىبد
  هەٍنۇ.  يەَىهەرَي ئىئبد

                                                 
غطەھىھ يۇطهىى( َبيهىق ھەد ض توپهىًىُى  « يظهى صحَح» (ئىًبو يۇطهىًُى 1غ 

 ھەد ظي. -0026
غػۇئەثۇل ئىًبٌ( َبيهىق ئەطىز ُى  « اإلًٍبٌ ػعت» ( ئىًبو ثەٍھەەىُى 2غ

 ھەد ظي. -2914
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ساكبتُىىى  ئىظىىالو تېزيىُهىز ىىن كي يەَىظىىي: يەخظىىۇص ػىىەرتهەرگە   
يىىىىبنُي ھەەهىىىىىق ثونغىىىىبٌ -ئبطبطىىىىەٌ  يىىىىۇئەٍَەٌ يىقىىىىنارد كي پىىىىۇل

 ػەخظهەرگە ثېز غ دېگەَُي ثىهنشر نۇ.

ساكىىبد ثېز ؼىىي پەرس ثونغىىبَالرد ٍ ئېهىىى  بەيئىَەتتىكىىي     —ساكىىبد
 تۇر.يۇھتبن كىؼىهەرگە ثېز هىن غبٌ ئىقتىظبد ٌ ئىجبدەت

يېهىغىًىۇ كېهىىنۇ. چىۈَكي    -ساكبد ثبالغەتكە ٍەتًىگەٌ ثبنىُىى  پىۇل  
ساكىىبد ئىقتىظىىبد ٌ ئىجىىبدەد ثونغىىبَهىقي طىىەۋەثهىس ئۇَىىى  پەرس ثونۇػىىي 
ئۈچۈٌ ثبالغەتكە ٍەتكەٌ ثونۇع ػەرد ئەيەص. ػىۇ ب ساكىبد ثەرگىۈدەم    

يېهىي ثونغىبٌ كىچىىس ثىبنىغىًۇ ساكىبد پەرسدۇر. ثىۇ ۋاەىتتىب ساكىبتُي         -پۇل
يېهىىىن ٍ چىقىز ىى  ئىىبدا -نىغىىب ئىگىىىنارچىهىق ەىهغىىۇچىالر ئۇَىىى  پىىۇل ثب

 ەىهىنۇ.  

ػىىىىىىبفىئىٌ  يىىىىىىبنىكي ۋە ھەَجەنىىىىىىىٌ يەسھەپهىىىىىىىزى پەٍغەيىىىىىىجەر  
يېهىُىىىىىي ساكىىىىىبد ٍەپ   -ٍېتىًهەرَىىىىىى  پىىىىىۇل  »ئەنەٍھىظظىىىىىباليُى :

دېىىىگەٌ «تۈگەتًەطىىهىكي ئۈچىىىۈٌ ئىىىۇَي تىجىىىبرەتكە طىىىېهى  ەوٍىىىۇ الر 
يېهىغىىب ساكىىبد -ىىىگەٌ ثبنىُىىى  پىىۇلھەد ظىىىگە ئبطبطىىەٌ  ثىىبالغەتكە ٍەتً

كېهىىىىنۇ  دەپ ەىىىبرار ەىهغىىىبٌ. ئەيًىىىب ھەَەفىىىىٌ يەسھىئىىىي پەٍغەيىىىجەر    
ئۈا خىىم كىؼىىگە طىبۋاة ٍىبكي گۇَىبھ ٍېش هًبٍىنۇ.       »ئەنەٍھىظظباليُى :

دېىىىگەٌ ھەد ظىىىىگە  «ئۇالرَىىىى  ثىىىىزى ثىىىبالغەتكە ٍەتًىىىىگەٌ ثىىىبال...   
ثونًىغىبٌ ئىىكەٌ     ئبطبطهىُى   ثبالغەتكە ٍەتًىگەٌ ثبنىغىب ئىجىبدەد پەرس  

ساكبتًۇ پەرس ئەيەص. چۈَكي ساكبد دېگەٌ ئىجىبدەد  دەپ ەبراٍىنۇ. ئەيًىب    
َىي كۈچهىۈم ۋە ئەيەل ەىهىؼىقب    ئثۇ يەطىهىنە ٍۇەىز قي ئۈا يەسھەپُى  رە

-ئەرس َنۇ. چۈَكي ساكبد كىچىىس ثبنىُىى  ئىەس گە ئەيەص  ئۇَىى  پىۇل     
 يېهىغب پەرس ثونىنۇ.
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نهىز غب ثېىىىز غ كېىىىزەم. ئەيًىىىب   ساكىىىبتُي يۇطىىىۇنًبَالرَى  ٍوەظىىىۇ  
طەد قىُي يۇطۇنًبٌ ئەيەطىهەرگىًۇ ثەرطىە ثونىىنۇ. طىەد قە ئى تىَىبر ٌ      
ئىجبدەد ثونىۇپ  ئىۇَي ەبَچىهىىس ثېىز غ ۋە كىًىهەرگە ثېىز غ ھەەقىىنە        

 چەكهىًە ٍو .

 ئېھسبْ لىٍىطمب وۆٔذۈرۈش-ثبٌىالرٔي خەٍر

َىىنشرگىهي ئېھظىىبٌ ەىهىؼىىقب ئبدەتهە-ثىىبنىالرَي ەبَىىنا  ەىهغبَىىنا خەٍىىز
 ثونىنۇ؟

ثىىۇ ٍەردە ٍەَە ئىىۈنگە ثونىىۇع ثىىىهەٌ تەرثىىىَەنەع دېىىگەٌ يبۋسۇغىىب      
ئېھظىىبٌ ەىهىىىغ  -ەىىبٍتىًىش. چىىۈَكي ساكىىبد ثېىىز غ  طىىەد قە ۋە خەٍىىز    

ەبتىىبرنىق ئىقتىظىىبد ٌ ئىجىىبدەتهەرَىًۇ ثبنىالرَىىى  كىىەس ئبنن ىىنا ەىهىىى       
ُي ئۇالرغىًىىۇ ەىهىىنۇرۇپ ئىىۈنگە كەرطىىىتىغ كېىىزەم. ثىىبنىالر َبيىىبس ئوەۇػىى 

ئبَىظىن ٍ ەبَنا  ئەگەَظە  ساكبد ۋە طىەد قە ثېز ؼىُىًۇ ئبػىۇَنا     -ئبتب
 ثىگاطىتە ئىؼتىزام ەىهى   كەرشپ  ئب الپ ئەگىُىنۇ.  

ئبَىالرَىىى  ساكىىبد ۋە طىىەد قىهەرَي تبرەىتىؼىىقب ثبرغبَىىنا   -ػىىۇ ب ئبتىىب 
كىچىىىس ثىىبنىهىز ُي ثىىىزگە ئېهىىى  ثېز ىى  كەرطىتىؼىىي  ٍىىبكي ئۇالرَىىى   

پبالَىغىىب ئبپىز ىى  ثەرگىىىٍ دەپ ئەۋەتىؼىىي ثبنىالرغىىب      ەونىغىىب تبپؼىىۇرۇپ 
 ساكبد ۋە طەد قە ثېز ؼتە ئۈنگە كەرطەتكەَهىكي ثونىنۇ.

ئەيًىىب پىتىىىز طەد قىظىىي ئىىبئىهە ئەسانىز ُىىى  ھەيًىظىىىگە ثۇٍزۇنغىىبٌ   
طىەد قە ثونىۇپ  ھەرثىىز ببَىن ٍ ثېز هىىنۇ. پىتىىز طەد قىظىىُىًۇ ساكىبد         

 ثېز هىن غبَالرغب ثەرطە ثونىنۇ.

 جھە

 نۇغەد ئېتىجبرى ثىهەٌ يەەظەد دېگەٌ يەَىُي ثىهنشر نۇ.—ھەن
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ئەيًىىب ھەبُىىى  ئىظىىالو تېزيىُهىز ىىن كي يەَىظىىي: ئىىبنالھ تبئبالَىىى   
راس هىقىُىي كىەسنىگەٌ ھبنىنا يەككىىگە ثېز ى   ثەنگىهەَىگەٌ  كىىۈَهەردە        
ئەرەفبتتىب تىىۇرۇع  كەثىُىي تىىبۋاپ ەىهىىغ   طىىبفب ثىىهەٌ يەرۋ ُىىي طىىەئي     

ىق يەخظىىىۇص پبئىىىبنىَەتهەرَي ئېهىىىى  ثېىىىز غ دېگەَُىىىي ەىهىىىىض ەبتىىىبن
 ثىهنشر نۇ.   

تەٌ طىباليەتهىس  ٍىول ۋە ئىقتىظىبد ٌ بەھەتهەرد ىٍ ھەن طىەپىز گە      
چىقىؼىىقب كىىۈچي ٍېتىىىن غبٌ كىؼىىىهەرگە ئىىەيزى ئىچىىىنە ثىىىز ەېىىتىى ھەن 

 ەىهىغ پەرسدۇر.

ثىىىبالغەتكە ٍەتًىىىىگەٌ ثىىىبنىالر ئۈچىىىۈٌ ھەن ەىهىىىىغ پەرس ئەيەص.    
ئبَىىب ثبنىالرغىىب ھەبُىىى  ئىظىىالو پەرسنىز ىىن ٍ ثىىىزى     -ۇ ئبتىىبػىىۇَناەتىً

 ئىكەَهىكىُي ئەگىتىؼي ۋە ثىهگىُىچە يەنۇيبد ثېز ؼي الس ى.  

-ثىىبالغەتكە ٍەتًىىىگەٌ ۋاەتىىىنا ھەن ەىهغىىبٌ ثبنىالرغىىب ۋە ئۇَىىى  ئبتىىب 
ئبَىظىىىغب طىىبۋاة ثونىىىنۇ. ئەيًىىب ھەن پەرسى ئىىۇالرد ٍ طىىبەىت ثونًبٍىىنۇ. 

ەىهغىىبٌ ثىىىز ھەد ظىىكە كىىەرە  ھەن كۈَهىز ُىىى    ئىًىىبو يۇطىىهىى ر ىىگاٍەد
ثىز ىىىىنە ثىىىىىز ئبٍىىىىبل َبرەطىىىىىنە ثبنىظىىىىىُي كەتىىىىۈرشپ  پەٍغەيىىىىجەر       
ئەنەٍھىظظىىباليُى  ٍېُىغىىب كېهىىىنۇ ۋە ئۇَىڭىىن ٍ  ثىىۇ ثىىبالو ئۈچىىۈٌ ھەن  

ھەئە  »ەىهظبو ثوالينۇ؟ دەپ طىوراٍنۇ. پەٍغەيىجەر ئەنەٍھىظظىبالو ئبٍبنغىب:     
 دەٍنۇ.  (1غ«طىشگە طبۋاة ثونىنۇ

                                                 
طهىى( َبيهىق ھەد ض توپهىًىُى  غطەھىھ يۇ« صحَح يظهى»(ئىًبو يۇطهىًُى 1غ 

 ھەد ظي. -0226



 

 

 ئەخالق

 

ئىُظىىبَالرَى  يىىبدد ٌ ۋە يەَىىىگى ئىككىىي تەر ئىىي ثونىىۇپ  يىىبدد ٌ     
تەر ئىىىي تەٌ  يەَىىىىگى تەر ئىىىي ر ھ دەپ ئبتىهىىىىنۇ. ر ھُىىىي كىىىەرگىهي  
ثونًبٍىىنۇ. ئەيًىىب ئىُظىىبٌ ر ھىُىىى  ئەطىىىزى ثونغىىبٌ گىىۈسەل خىىۇٍالرَي    

 كەرگىهي ثونىنۇ. ثۇالرَي ئەخال  دەًٍىش.

ال  دەپ ئىككىىىگە ثەنۈَىىىنۇ. ئەخىىال  گىىۈسەل ئەخىىال  ۋە َبچىىبر ئەخىى  
گىىۈسەل ئەخىىال  ئىًبَُىىى  يېگ ظىىي ۋە د ُُىىى  يەەظىىىتىنۇر. پەٍغەيىىجەر  

يەٌ پەەەد گىىىىۈسەل ئەخالەالرَىىىىي ئۇيۇيالػىىىىتۇرۇع  »ئەنەٍھىظظىىىىبالو: 
 دېگەٌ. (1غ«ئۈچۈَال ئەۋەتىهن ى

ئىجبدەتهەر ئىُظبَُي ئەخالەىىٌ بەھەتىتىٍ تەرثىىَەنەپ ٍېتىهىنشرشع     
َبيىىبس ئىُظىىبَُي گۇَىىبھتىٍ توطىىىنۇ. ساكىىبد      ر نىغىىب ئىىىگە. يەطىىىهەٌ:  

ئىُظىىىبَغب يەردنىكُىىىي ۋە طىىىې ىَهىقُي ئەگىتىىىىنۇ. ر سا ئىىىەس َەپظىىىىُي    
كىىىىوَتز ل ەىهىؼىىىىُي ۋە ثبػقۇرۇػىىىىُي ئەگىتىىىىىنۇ. ھەن تەەىىىىگانىقُي ۋە 

 ئىتبئەتچبَهىقُي ئەگىتىنۇ.

دېىىًەم  ئىظىىالينا ثۇٍزۇنغىىبٌ ئىجبدەتهەرَىىى  ھەيًىظىىي ئىُظىىبَُى     
ە كبيىىىبنەتكە ٍېىىىتىغ ٍونىىىىن كي ثىىىىزەرد ٍ ػىىىوتب     پەس هەتىىىت-ئەخىىىال 

 ٌ -ثىىىزەرد ٍ ۋاطىىىتىنۇر. ػىىۇَىڭنەم  ەۇرئىىبٌ تىىىالۋەد ەىهىىىغ  ئەتىىىگە
ئبخؼبيهىزى ئىبنالھ تبئبالغىب س كىىز ئېَىتىغ ەبتىبرنىق ئەيەنهەريىۇ َەپظىُي        

 پبكالع  ر ھُي ٍۈكظەننشرشع ر نىغب ئىگە.

                                                 
غطۈَەَي كۇثزا( َبيهىق ھەد ض توپهىًىُى  « انظٍُ انكجزى»( ئىًبو ثەٍھەەىُى 1غ

 ھەد ظي. -31570
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ثونىۇپ ٍېتىهىىنۇ.   ئبدەو ئەخالەىىٌ تەرثىىَە ئىبرەىهىقال ھەەىقىىٌ ئىبدەو      
ئەۋالدالرغب ئېهىى  ثېز هغىبٌ ئەخىال  تەرثىَەطىي ەەٍەردە ٍبخؼىي ئېهىى        
ثېز هظىىب  ػىىۇ ٍەرد كىىي ئبدەيهەرَىىى  ئىىىن َەۋى طبپبطىىي  يەدەَىىىَەد      
طبپبطىىىي  ئەخىىىال  طبپبطىىىي  تەٌ طبپبطىىىي ٍبخؼىىىي ثونىىىىنۇ. ئەخالەىىىىٌ 
 تەرثىىىىَە ئىىىبرەىهىق ئەۋالدالرغىىىب ەبَىىىنا  ئىىىبدەو ثونىىىۇع  ەبَىىىنا  غىىىبٍە  
تۇرغۇسۇع  دەۋرگە يبص ەەدەينە ەبَىنا  ئىهگىىز هەع  ەبَىنا  ەىًىًەد     
ٍىىىبر تىغ  َېًىُىىىي ەىهىىىىغ  َېًىُىىىي ەىهًبطىىىهىق  َېًىُىىىي طىىىەٍۈع    

 َېًىهەرد ٍ َەپزەتهىُىغ توغز ظىنا تەنىى ثېز هىنۇ.

 گۈزەي ئەخالق

ئىىەس ًىشگە  ئەتزاپىًىىىشد كىهەرگە  بەيئىىىَەتكە ۋە  —گىىۈسەل ئەخىىال  
ە پبٍىىن هىق ثونغىىبٌ  د ُىًىشَىىى  پىز ُظىىىئهىز غب    پۈتىىۈٌ ئىُظىىبَىَەتك 

ئۇٍغىىۇٌ كەنىىگەٌ ۋە د ُىًىىىشدا ثۇٍزۇنغىىبٌ ئەخالەىىالردۇر. ثىىۇ ئىظىىاليىٌ     
 گۈسەل ئەخال  دەپًۇ ئبتىهىنۇ.  

گىىۈسەل ئەخىىال  دائىز ظىىىگە كىز ىىن غبٌ ٍبخؼىىي ئىؼىىالر ۋە ئىىبدەتهەر   
 ئىُتىىبٍىٍ كىىىەپ. يەطىىىهەٌ: ھەر ئىؼىىىتب تىىوغزا  ئبدانەتهىىىىس  راطىىىتچىم   
-ثونىىۇع  ۋەد ىىگە ۋاپىىب ەىهىىىغ  ئبيىىبَەتكە ئىؼىىەَچهىس ثونىىۇع  طىىەٍگۈ  

-ئېتىقىبدنىق ثونىۇع  ئبئىهىظىىن كىهەرگە يېھز جىبٌ  ئبتىب     -ۋاپبنىق  ئىًبٌ
تۇغقبَالرغىىب كەٍۈيچىىبٌ  ەوػىىُىالرغب ئەپۇچىىبٌ     -ئبَىغىىب ۋاپىىبدار  ئىىۇرۇ   

ھبٍگاَالرغىىىب رەھىًىىىن م ثونىىىۇع  يەٍهىىىي دۇََىىىبنىق ثونظىىىۇٌ  يەٍهىىىي     
س ثونظۇٌ ئىەس ۋەس ئىظىىُي ثىهىىغ ۋە ئىەس ۋاەتىىنا ئورۇَىناع        ئبخىزەتهى

خبتىىبنىقىُي داد ىىم ئېتىىىزاپ ەىهىىىغ  ئەدەپهىىىس  ببطىىبرەتهىس  طىىې ي      
ەىىبرَي كەڭ ثونىىۇع  ھەر ئىؼىىتب   -يەرد  پىىبكىش  يەدەَىَەتهىىىس  كەكظىىي  

ھەەىقەتُىىي كىىەسنەع  ئىىەس گە ئىؼىىىُىغ  ئىىەس گە تىىبٍىُىغ  ۋ جىىناَهىق  
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طىىىُي طبەالػىىُي ثىهىىىغ  ۋەتەَىىگە  خەنقىىقە ۋە    غۇرۇرنىىۇ  ثونىىۇع  َويۇ 
 پۈتۈٌ ئىُظبَالرغب يەَئەئەتهىس ثونۇع ۋە ثبػقىالر.

 ٍبِبْ ئەخالق

ئىىەس ًىشگە  ئەتزاپىًىىىشد كىهەرگە  بەيئىَىتىًىىىشگە  —ٍبيىىبٌ ئەخىىال 
ۋە پۈتىىۈٌ ئىُظىىبَىَەتكە س َىىبَهىق ثونغىىبٌ  د ُىًىشَىىى  پىز ُظىىىئهىز غب   

 توطۇنغبٌ ەىهىقالردۇر.ئۇٍغۇٌ كەنًىگەٌ ۋە د ُىًىشدا 

ٍبيىىبٌ ئەخالەالرَىىى  تىىۈرنىزى ئىُتىىبٍىٍ كىىەپ. يەطىىىهەٌ: ٍبنغىىبٌ      
ئىىبَىُي ەبەؼىىىتىغ  -ئېَىىتىغ  ئبنىىنايچىهىق ەىهىىىغ  ھىىبراو ٍېىىَىغ  ئبتىىب

ئبئىهىظىىىىىىىن كىهەرَي رەَجىىىىىىىتىغ  ەوػىىىىىىُىالرغب ئىىىىىىبسار ثېىىىىىىز غ    
خىشيەتناػىىهىز غب چو چىهىىىق ەىهىىىغ  ثبػىىقىالرغب دشػىىًەَهىس ەىهىىىغ   

ًەد ەىهىىىغ  كەرەنًەطىىهىس  ەورەۇَچىىبەهىق  طىىەس نە تۇريبطىىهىق    تىىەھ
ھىىىبٍگاَالرَي ەىَُىىىبع  ھۇرۇَهىىىۇ   تەيەخورنىىىۇ   پۇرطەتئەرەطىىىهىس      

 پىتُى ورنۇ   غەٍگەت ورنۇ   چېقىًچىهىق ۋە ثبػقىالردۇر.

پەٍغەيىىجەر ئەنەٍھىظظىىبالو گىىۈسەل ئەخالەىىالر ثىىىهەٌ ئەخالەهىُىؼىىقب      
 ثىونًىغىٍ ئبنالھقىب تەەگانىىق ەىهغىىٍ      َەد ىال »چبەىز   يۇَنا  دېىگەٌ:  

 غبٍبيبَهىقتىٍ كېىَىٍ ٍبخؼىىهىق ەىهغىُكىي ئىۇَي ئەچۈرطىۇٌ  ئىُظىبَالر      
 دېگەٌ.   (1غ«ثىهەٌ يۇئبيىهە ەىهغىٍ گۈسەل ئەخال 

طىىىهەرَى  ئەڭ ٍبخؼىىىهىز ڭالر ئەڭ ئەخالەهىىىق »ٍەَە ثىىىز ھەد ظىىتە: 
 دەپ كەرطەتكەٌ. (2غ«ثونغىُىڭالردۇر

                                                 
 ئىًبو تىزيىشى ر گاٍىتي. (1غ
 ۋە يۇطهىى ر گاٍىتي. ثۇخبرى (2غ
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ئەخالەُى  تۈرنىزى ئىچىىنە ثىىز ەەدەر ئەھًىَەتهىىس    تەۋەَنە  گۈسەل 
يىىىۇھەثجەد  راطىىىتچىههىق  ئبيىىىبَەد  تىهُىىىي   -ثونغبَهىز ىىىن ٍ  طىىىەٍگۈ 

طىىبەالع  د ُىىىٌ ۋە يىههىىىٌ كىًهىكُىىي ەوغىىناع ەبتىىبرنىقالر ئۈطىىتىنە      
 توختىهىًىش.

 

 

 



 

 

 ِۇھەثجەت-سۆٍگۈ

 

يىىىۇھەثجەد ھبٍبتهىقُىىىى  بېُىىىي  ەەنجُىىىى  س ُُىتىىىي ۋە     -طىىىەٍگۈ
يۇھەثجەتُىىى  ەىًًىتىُىىىي توَۇغىىىبَالر  -كبپبنىتىىىىنۇر. طىىىەٍگۈ ثەختُىىى  

يىىىۇھەثجەد ئويۇيهىؼىىىىن غبٌ ثونظىىىب    -دۇََىىىبدا طىىىەٍگۈ »ەەد ًكىىىىهەر
دېىىگەٌ « ئىُظىىبَالر َە ئىىبدانەتكە  َە ەبَۇَغىىب يوھتىىبن ثونًىغىىبٌ ثىىوالتتي  

 ئىكەٌ ەەد ًنە.

يىىىۇھەثجەد ثىىىىهەٌ ئىىىبۋاد ثونغبَىىىنەم  كە ۈنهەريىىىۇ -دۇََىىىب طىىىەٍگۈ
جەد ثىىىهەٌ ٍبػىىُبٍنۇ. دۇََىىبدا ھەر كىىىى طەٍۈػىىكە ۋە     يىىۇھەث -طىىەٍگۈ

يىىۇھەثجەد ثونًىغىىبٌ ەەنىىت خىىبراثىهىككە  -طەٍۈنۈػىىكە يوھتىىبن. طىىەٍگۈ 
 ئوخؼبٍنۇ.  

ئبنالھ تبئبال يەخهۇەىبتىُي  بۈيهىىن ٍ ثەَىن هىز ُي ئىُتىبٍىٍ ٍبخؼىي      
ثىز ُىي طەٍۈػىهىز ُي   -كەر نۇ ۋە ئىۇالرَي ئبطىزاٍنۇ. ئىُظىبَالرد ًُۇ ثىىز    

 ػەپقەتهىس ثونۇػهىز ُي تەنەپ ەىهىنۇ.- گە يېھىزثىز-ۋە ثىز

 ِۇھەثجەتٕىڭ ِەرتىۋىٍىرى-سۆٍگۈ

يۇھەثجەتُىىى  تىىۈرنىزى ھەرخىىىم ثونىىىنۇ  ػىىۇ بەھەتىىتىٍ    -طىىەٍگۈ
 يۇھەثجەتُى  يەرتىگ هىز ًۇ ثىز خىم ثونًبٍنۇ.  -طەٍگۈ

 ئبٌالھ سۆٍگۈسي

-طىىەٍگۈنەرَى  ئەڭ كبتتىظىىي ئىىبنالھ طەٍگۈطىىىنۇر. چىىۈَكي طىىەٍگۈ  
ەد دېىىىگەٌ كىىىەپىُچە ەبرػىىىي تەرەپُىىىى  طەٍگۈطىىىي  ٍىىىبكي     يىىىۇھەثج

ئۇَىڭىىن كي ەبٍىىىم ەىالرنىىىق طىىۈپەتهەر  ٍىىبكي ئۇَىڭىىن ٍ كىىەرگەٌ س ر    
 ٍبخؼىهىقالرَى  تۈرتكىظي ثىهەٌ ەەنجكە ئورَبٍن غبٌ َەرطە.
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يىىۇھەثجەتكە تىىۈرتكە ثونىىىن غبٌ   -ھىىبنجۇكي  ئىىبنالھ تبئىىبالدا طىىەٍگۈ   
 ر.ئبيىهالرَى  ھەيًىظي تونۇەي ثىهەٌ ثب

 ئبٌالھ سۆٍگۈسىٕىڭ لىّّىتي

ئىىىبنالھ طەٍگۈطىىىي ئىًبَُىىىى  ئەڭ ئبطبطىىىهىق تەركىجىىىي  ھەەىقىىىىٌ   
هىكُىىى  ئىئبد ظىىي  ئىجبدەتهەرَىىى  ئەڭ كبتتىظىىي  طىىەٍگۈنەرَى   يۇئًىُ

ئەڭ ئېظىهي  ھەەىقىٌ يۇطۇنًبَهىقُى  ئىئبد ظىىنۇر. ػىۇ ب ئىبنالھ تبئىبال     

هەر ئىىبنالھُي يىىۇئًىٍُەَىىيُحب ــا لِلَّــِب  َوالَّــِذيَن َنَمنُــوا َأَشــد    ەۇرئىىبٌ كەر ًىىنە:

ھەيًىىىىن ٍ ئىىىبرتۇ  د طىىىت تۇتقىىىۇچىالردۇر   
دېىىىگەٌ. پەٍغەيىىىجەر   (1)

ئەنەٍھىظظىىىبالو ئۇَىىىى  ئەھًىَىتىُىىىي ثبٍىىىبٌ ەىهىىىى  يۇَىىىنا  دېىىىگەٌ: 
ەبَىىناەكي كىؼىىىنە ئىىۈا َەرطىىە ثونىىىن كەٌ  ئىىۇ ئىًبَُىىى  ھىىبالۋ تىُي   »

ۇَىىى  پەٍغەيجىىىزى ئۇَىىىى    تېتىغىىبٌ ثونىىىنۇ: ثىز ُچىظىىي  ئىىبنالھ ۋە ئ    
ئۈچىىۈٌ ھەيًىىىن ٍ طىىەٍۈيهۈم ثونۇػىىي؛ ئىككىُچىظىىي  ثىزاۋَىىي د طىىت  
تۇتظىىب ئىىۇَي پەەەد ئبنالھُىىى  راس هىقىُىىي كىىەسنەپ د طىىت تۇتىىىن غبٌ    
ثونۇػي؛ ئۈچىُچىظي  يۇطىۇنًبَهىقتىٍ كېىَىٍ كىبپىز ثونۇػىُي  خىۇددى      

 .(2)«ئوتقب تبػهىُىؼُي ٍبيبٌ كەرگەَنەم ٍبيبٌ كەر ن غبٌ ثونۇػي

 پەٍغەِجەر سۆٍگۈسي

پەٍغەيجەر طەٍگۈطي ئبنالھ طەٍگۈطىىن ٍ ەبنظىىال ئەڭ ئەھًىَەتهىىس    
طىىەٍگۈ ثونىىۇپ  ئىًبَُىىى  ثىىىز پبرچىظىىي ھېظىىبثهىُىنۇ. ئىىبنالھ تبئىىبال        

طىىبئبدەتهىز گە -تەر ئىىىن ٍ ئىُظىىبَىَەتُي دۇََىىب ۋە ئبخىزەتُىىى  ثەخىىت  
برەد ھە  ئېز ؼتۈرشػىىكە كېئىههىىىس ەىهىىىن غبٌ ئىظىىالو د ُىىىن ٍ ئىجىى    

                                                 
 ى ئبٍەد. 065ثەەەرە  طۈرە -3( 1غ
 ئىًبو ثۇخبرى ر گاٍىتي. (2غ
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د ُُي ئېهىى  كىېهىغ ئىبرەىهىق ئىُظىبَالرَي كۇفز ُىى  سۇنًەتهىز ىن ٍ       
ەۇتۇننۇرۇپ  ئىًبَُى  پىبرال  َۇر غىب ثبػىالپ چىققىبٌ ۋە ثىبرنىق ٍبخؼىي       
ئىؼىىىىىالرَى  ثىزد ُجىىىىىىز ئۈنگىظىىىىىي ثونغىىىىىبٌ ھەسر تىىىىىي يىىىىىۇھەيًەد 

 ئەنەٍھىظظبالين ًُۇ طەٍۈيهۈم كىى ثونظۇٌ؟ 

و يۇَىىىىىنا  دەپ كەرطىىىىىەتكەٌ: ػىىىىۇ ب پەٍغەيىىىىىجەر ئەنەٍھىظظىىىىىبال 
طىىىهەرَى  ھېچجىىىز ڭالر يېُىىي ئبتىظىىىن ٍ  ثبنىظىىىن ٍ ۋە دۇََىىبد كي   »

 .(1)«ثوالنًبٍنۇ يۇئًىٍثبرنىق كىؼىهىز ن ٍ ئبرتۇ  طەًٍىگىچە 

 ۋەتەْ سۆٍگۈسي

ئىىبنالھ تبئىىبال ۋە ئۇَىىى  پەٍغەيجىز ُىىى  طەٍگۈطىىىن ٍ ەبنظىىب  ئەڭ      
ر. ھەەىقىىىٌ يۇطىىۇنًبٌ  ػىىەرەپهىس ۋە ئۇنىىۇن طىىەٍگۈ ۋەتەٌ طۈٍگۈطىىىنۇ  

كىؼي ئەس ۋەتىُىگە طىبد ق ثونىىنۇ. چىۈَكي يۇطىۇنًبَهىقُى  تەەەسساطىي      
ۋاپىىىبدارنىقُي تەنەپ ەىهىىىىنۇ. خىىىۇددى ئىجىىىبدەتهەريۇ ئىُظىىىبَُي ثبػىىىقب    
يەخهۇەىىبتالرد ٍ ئبالھىىىنە پەرەهىىىق ثىىىز يىىەبىشاد طىىۈپىتىنە ٍبر تىىى       

  خوبىبٍىُهىقىُي  ئۇَىڭغب ثىۇ كبئىُبتُىى  ٍبخؼىىهىقهىز ُي ۋە ٍەر ٍۈس ُىى    
ئبتىب ەىهغىبٌ كەرەيهىىىس ئبنالھقىب ػىۈكۈر ۋە يىُُەتىىنارنىق ئىشھىبر ەىهىىىغ      
ٍۈس ظىن ٍ ەىهىُىن غبٌ ثىز ۋاپب ثىۇرچي ثونغبَىنەم  ۋەتەَُىي طىەٍۈع ۋە     

يىىۈنكىُي  بېُىُىىي ۋە ھەر َەرطىظىىىُي پىىىنا ەىهىىىغ -ئۇَىىى  ٍونىىىنا يىىبل
رشپ ٍېتىهىنشرگەٌ  ھەر ەبَنا  ثىز پۇەزاَى  ئۇَي ئىههىق ەوٍُىىنا ئەطىتۈ  

 ئبَب ۋەتەَگە ئەتەػكە تېگىؼهىس ۋاپب ثۇرچىنۇر.

                                                 
 ىًبو ثۇخبرى ر گاٍىتي.ئ (1غ
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 ِۇسۇٌّبٔالرٔىڭ ئۆزئبرا سۆٍگۈسي

ئىىبنالھ تبئبالَىىى  َىىبيي ثىىىهەٌ  »ھەسر تىىي يىىۇھەيًەد ئەنەٍھىظظىىبالو: 
ٍ ەەطەو ەىهىًەَكي  طىىهەر   ثىونًىغىچە بەَىُەتكە كىزەنًەٍظىىهەر      يىۇئًى

 دېگەٌ. (1)«ٍظىهەرثوالنًب يۇئًىٍثىز ڭالرَي طەًٍىگىچە -ثىز

يۇطۇنًبٌ ئبدەو كىؼىىهەرَى  رە گىي  تىهىي  ئىزەىي  َەطىەثي  د ُىي       
ۋە ٍۇرتهىز ُىىىى  ئوخؼىىىبع ثونًىغىىىبَهىقي طىىىەۋەثىن ٍ ئىىىبٍز ًىچىهىق    
ەىهًبٍىىنۇ  ئىىۇالرَي چەتىىكە ەبەًبٍىىنۇ ۋە ئۇالرغىىب دشػىىًەَهىس يەۋەەطىىىنە  

تىي ئىبدەو   تۇريبٍنۇ. چۈَكي ئىظاليُى  َەس ز ىنە  پۈتىۈٌ ئىُظىبَالر ھەسر    
ئەنەٍھىظظىىبالين ٍ  ئىىبدەو ئەنەٍھىظظىىبالو تىىۇپزاەتىٍ كەنىىگەٌ. ئۇالرَىىى  
ئبر ظىن كي تىم  رەڭ  ئىز  پەرەهىىزى پەەەد ئىبنالھ تبئبالَىى  چەكظىىش     

طىىىىىەَئەتهىز ُي كەرطىىىىىىتىن غبٌ ثىىىىىىزەرد ٍ -ەىىىىىۇدر تىُي ۋە گىىىىىۈسەل

ْلـُ  السَّـَماَواِت َواأْلَرْ  ئباليەتهىز ىنۇر.  َْ ـِتاَلُف أَْلِسـَنِتُكْم َوأَلْـَواِنُكْم َوِمـْن َنيَاتِـِب  ْْ ِض َوا
َــــاٍت لِْلَعــــاِلِمُيَ  ــــَك َْلَي ەىىىىۇدر تىُي َبيبٍىىىىبٌ  غئبنالھُىىىىى  ٍەَىىىىي ِإنَّ يف َذِل

ن ٍ ثىىىىىىزى  ئبطىىىىىًبَالرَي ۋە سېًىُالرَىىىىىي ىز ىىىىىئباليەته (ەىهىىىىىىن غبٌ
ٍبراتقىىىىبَهىقي  تىهىڭالرَىىىىى   رە گىڭالرَىىىىى  ئوخؼبػىىىىًىغبَهىقىنۇر.    

ۇَىڭنا ثىهىن غبَالر ئۈچۈٌ ئىجزەتهەر ثبردۇرػۈثھىظىشكي  ث
(2) 

 ِۇسۇٌّبٔالر وىٍّەرٔي ٍبِبْ وۆرۈضي وېرەن؟

يۇطىىىىۇنًبَالر ئىىىىەسنىز گە ٍىىىىبكي ئەسنىز ُىىىىى  د ُىىىىىٌ ئېتىقبد غىىىىب    
س َبَكەػىىهىس ەىهغىىۇچىالرَي  د ُىىىٌ طىىەۋەثتىٍ ئىىۇالر ثىىىهەٌ ئىىۇرۇع     

ھەيًەد ەىهغىىىبَالرَي  يۇطىىىۇنًبَالرَى  د ُىُىىىي  ەۇرئىىىبٌ كەر ًُىىىي  يىىىۇ

                                                 
 (ئىًبو يۇطهىى ر گاٍىتي1غ 
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ئەنەٍھىظظىىىباليُي يەطىىى ىزە ەىهغىىىۇچىالرَي ٍبيىىىبٌ كەرشػىىىي  د طىىىت    
تۇتًبطهىقي  ئۇالرغب ەبرػىي تۇرۇػىي ۋە ئىۇالرَي ئبنالھُىى  دشػىًەَهىزى      
دەپ ثىهىؼىىىي الس ىىىى. ثىىىۇ پىز ُظىىىى  ەۇرئىىىبٌ كەر ًىىىنە يۇَىىىنا  ثبٍىىىبٌ 

َهـــاُكُم اللَّـــُب َعـــِن الَّـــِذيَن قَـــاتـَُلوُكْم يف ەىهىُغىىىبٌ: ـَــا يـَنـْ َرُجـــوُكْم ِمـــْن ِديَـــارُِكْم  ِإمنَّ ْْ يِن َوَأ الـــدِّ
ُْم فَأُولَِْـَك ُهـُم ال َـّاِلُمونَ  َراِجُكْم َأْن تـََولَّْوُهْم َوَمْن يـَتَــَوهَّ ْْ ئىبنالھ  ٍەَىي َو َاَهُروا َعَلا ِإ

ٍ د ُ ٌ   ىىىٌ طىىەۋەثتى طىىىهەرَي ٍۇرتىىۇ الرد ٍ    طىىىهەر ثىىىهەٌ ئۇرۇػىىقب
ؼىتب ٍبردەيهەػىكەَهەرَي   ھەٍنەپ چىقبرغىبٌ ۋە طىىهەرَي ھەٍىنەپ چىقىز    

د طىىت تۇتۇػىىۇ الرد ٍ طىىىهەرَي توطىىىنۇ. كىًكىىي ئىىۇالرَي د طىىىت       

الر سانىًالردۇرئەَە ػۇتۇتىن كەٌ  
(1) 

ٍىىۇەىز قىالرَي ٍبيىىبٌ كىىەرشع دېگەَهىىىس ئىىۇالرَي ٍىىۈرەكتىٍ د طىىت  
تۇتًبطىىىهىقُي ئىئبد هەٍىىىنۇ. ئەيًىىىب ئىىىبدانەتتە  يۇئبيىهىىىىنە  ئىُظىىىبَىٌ     

ًىچىهىق ەىهىؼقب ثونًبٍنۇ. چىۈَكي ئىبدانەد ثىىهەٌ    ھەريەتتە ئۇالرغب ئبٍز 
دۇرۇطهۇ  ھەر ئىؼىتب ۋە ھەركىىى ئۈچىۈٌ ئوخؼىبع تەنەپ ەىهىُىىن غبٌ      

 الَ  َەرطىىىهەردۇر. ئىىبنالھ تبئىىبال ەۇرئىىبٌ كەر ًىىنە ٍەَە يۇَىىنا  دېىىگەٌ:    
يِن وََ ْ ُ ْرُِجــــو  َهــــاُكُم اللَّــــُب َعــــِن الَّــــِذيَن َ ْ يـَُقــــاتُِلوُكْم يف الــــدِّ ُكْم ِمــــْن ِديَــــارُِكْم َأْن تـَبَـــــر وُهْم يـَنـْ

د ُىىىٌ طىىىهەر ثىىىهەٌ   ئىىبنالھ ٍەَىىي َوتـُْقِسـطُوا ِإلَــْيِهْم ِإنَّ اللَّــَب َيُِــب  اْلُمْقِســِطُيَ 

ئىىىۇرۇع ەىهًىغىىىبٌ ۋە طىىىىهەرَي ٍۇرتىىىۇ الرد ٍ ھەٍىىىنەپ    طىىىەۋەثتىٍ 
ؼىىىىىهىق ەىهىؼىىىىىڭالرد ٍ  ئۇالرغىىىىب ئبدانەتهىىىىىس    چىقبريىغبَالرغىىىىب ٍبخ

 دانەتهىىىىىسئىىىىبنالھ ئب . چىىىىۈَكيًبٍنۇرد ٍ طىىىىىهەرَي توطىىىىثونۇػىىىىۇ ال

  (2)ثونغبَالرَي د طت تۇتىنۇ

                                                 
 ئبٍەد. -9يۇيتەھىُە  طۈرە -61( 1غ
 ئبٍەد. -8يۇيتەھىُە  طۈرە -61( 2غ
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ئەيًىىب يۇطىىۇنًبٌ ثونًىظىىىًۇ  يۇطىىۇنًبَالرغب ٍىىبكي ئىظىىالو د ُىغىىب       
دشػىىًەَهىس غەر ش ىىنە ثونًىغىىبٌ  تىُچهىقىىئەرۋەر كىؼىىىهەرَي دشػىىًەٌ    

 تىُي ەبتبر نا كەريەطهىس  ئۇالر ثىىهەٌ ئىُظىبَىٌ ەېز ُناػىهىق يۇَبطىىگ    
 كۈچەٍتى   تىُچ ئەتۈػكە تىز ؼىغ الس ى.  

 تەثىئەت سۆٍگۈسي

ئىىبنالھ تبئبالَىىى  طىىەَئىتىنۇر. ئىىبنالھ تبئىىبال تەثىئەتُىىي     —تەثىىىئەد
ئىُظىىىىبَىَەتُى  يەَئەئەتىىىىي ئۈچىىىىۈٌ ٍبر تىىىىى  ثەرگەٌ. ئۇَىڭىىىىن ٍ  
پبٍن هىُىغ  ئۇَي ئبطزاع  ئۇَي طىەٍۈع ۋە ەوغىناع د ُىًىىشدا گىۈسەل     

هىنۇ. تەثىىىئەد ثىىىش ئىُظىىبَالردەم تۇسكىىور ئەيەص    ئەخالەالرد ىىٍ طىىبَى 
ثەنكي ئۇ ۋە ئۇَىڭن كي ثبرنىق ػەٍئىهەر ئەس تىهىي ثىىهەٌ ئىبنالھ تبئىبالَي     
ئۇنۇغالٍىىنۇ  ئىىۇَي يەدھىَەنەٍىىنۇ. ەۇرئىىبٌ كەر ىىى ثىىۇ ھەەىقەتُىىي ثبٍىىبٌ   

ــْبُ  َواأْلَْرُض َوَمــْن ِفــ ەىهىىى  يۇَىىنا  دەٍىىنۇ:  ــَمَواُت السَّ يِهنَّ َوِإْن ِمــْن ُتَســبُِّ  لَــُب السَّ
ٌ  ٍەَىي َشْ ٍء ِإالَّ يَُسبُِّ  ِِبَْمِدِ  َوَلِكْن اَل تـَْفَقُهوَن َتْسِبيَ ُهمْ  سېًىىٍ  -ٍەتىتە ئبطىًب

ۋە ئىىىۇالرد كي يەخهۇەىىىبتالر ئبنالھُىىىى  َۇەظبَظىىىىشنىقىُي طىىىەسنەٍنۇ      
غكبئىُىىىىبتتىكي( ەبَىىىىناەهىكي َەرطىىىىە ثونًىظىىىىۇٌ  ئىىىىبنالھُي ثىىىىبرچە    

يەدھىَەنەٍىىىىنۇ  نىىىىېكىٍ طىىىىىهەر ئۇالرَىىىىى  َۇەظىىىىبَالرد ٍ پىىىىبم دەپ 

يەدھىَەطىُي طەسيەٍظىهەر
(1) 

 ِۇھەثجەتٕي لبٔذاق ئۆگىتىص وېرەن؟-ثبٌىالرغب سۆٍگۈ

يىىۇھەثجەتُي ئىىەگىتىغ ۋە ئىىۇالرَي ھەيىىًە ئىىبدەيگە -ثبنىالرغىىب طىىەٍگۈ
كەكظىي كەڭ  ئەتزاپىىن كىهەرَي ۋە ثىبرنىق يۇطىۇنًبَالرَي     -ەبر تب كە هي

غبٌ ەىهىى  ٍېتىؼىتۈرشپ چىقىىغ ئۈچىۈٌ ٍەَىىال      چىٍ ەەنجىن ٍ طىەٍىن  

                                                 
 ى ئبٍەد. 44ئىظزا  طۈرە -07( 1غ
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ئبَىُىىى  -ئبَىىب ثبػىىاليچىهىق ر ل ئوٍُبٍىىنۇ. ثىىۇ بەھەتتىًىىۇ ئبتىىب     -ئبتىىب
 ثبنىالرغب ٍبخؼي ئۈنگە ثونۇػي تەنەپ ەىهىُىنۇ.

يۇھەثجەتُىى  ثبنىالرَىى  ەەنجىىنە    -چۈَكي ئبئىهىنە ثونًىغىبٌ طىەٍگۈ  
ۋە پەرسەَتهىز ُىي   ثىز ُىي -ئبَىب ثىىز  -ثونۇػي َبتبٍىٍ. ػۇَى  ئۈچىۈٌ ئبتىب  

-ٍۈر كىىىىىن ٍ چىىىىىٍ طىىىىەٍگەَن ٍ تبػىىىىقىزى ەوػىىىىُىهىز ُي  ئىىىىۇرۇ  
ببيىبئەتُي ۋە پۈتىۈٌ يۇطىۇنًبٌ    -تۇغقبَهىز ُي  خىشيەتناػىهىز ُي  ٍىۇرد  

ەېز ُناػىىىهىز ُي ٍبخؼىىىي كەرشػىىىي  ئۇالرَىىىى  ھەەقىىىىنە ٍبخؼىىىي ۋە      
 -چىزاٍهىىىىق طىىىەسنەرَي ەىهىؼىىىي ثبنىالرغىىىب ثىگاطىىىىتە تەطىىىىز ەىهىىىىنۇ  دە

-ريۇ ػىىۇَنا  ثونىىۇپ چىقىىىنۇ. ئەكظىىىچە ثونغبَىىنا  ثىىبنىالر طىىەٍگۈ  ثىىبنىال
يۇھەثجەتتىٍ َەپزەتُىي ئەۋسەل كەر ىن غبٌ   ئەس ىن ٍ ثبػىقب ھېچكىًُىي      

 ٍبخؼي كەريەٍن غبٌ ثونۇپ چىقىنۇ.

ثبنىالرغىىىىىب ٍەَە ھەيىؼىىىىىە ئۈنگىهىىىىىىس ەىظظىىىىىىهەرَي  پەٍغەيىىىىىجەر  
ىىهەٌ يەككىىن ٍ   ئەنەٍھىظظباليُى  سايبَىظىنا يەد ُىهىس يۇطىۇنًبَالر ث 

يىىىىۇھەثجەد ۋە -ثبرغىىىىبٌ يۇطىىىىۇنًبَالر ئوتتۇر ظىىىىىنا ەبَىىىىنا  يېھىىىىىز   
ەېز ُناػىىىهىق ر ؼتىظىىىي ەۇرۇنغىىىبَهىقىُي طىىىەسنەپ ثېىىىز غ ئىىىبرەىهىق    

يۇھەثجەتُىىىىى  كىىىىەچەتهىز ُي تىكىىىىىغ -ئۇالرَىىىىى  ەەنىىىىجىگە طىىىىەٍگۈ
 سۆرشردۇر.



 

 

 راستچىٍٍىك

 

ثىىىزى راطىىتچىههىق ئىظىىالو ئەخالەىُىىى  ئەڭ ئەھًىَەتهىكهىز ىىن ٍ   
ثونىىىۇپ  ثبنىالرغىىىب ثىىىۇ ئەخالەُىىىي ٍەرنەػىىىتۈرشع ئىؼىىىي كىچىكىىىىن ٍ    

 ثبػهىُىنۇ ۋە كەپ تىز ؼچبَهىق تەنەپ ەىهىُىنۇ.

ثىبنىالر كىچىكىىن ُال راطىت طەسنەػىكە ئبدەتهەَنشرشنظىە  ئىۇالر چىوڭ        
تۇرۇػىىهىز ُى  ۋە -ثونغبَىن ًۇ ثىىۇ ئەخىىال  ئۇالرَىى  كۈَىىن هىس ٍىىۈرشع  

 ص ثىز پبرچىظىغب ئبٍهىُى  ەبنىنۇ.بىًي ھەر كەتهىز ُى  ئبٍز هًب

راطىىىىىتچىههىق گىىىىىۈسەل ئەخالەُىىىىىى  تببىظىىىىىي ثونىىىىىۇپ  پۈتىىىىىۈٌ 
ٍبخؼىىىىهىقالرَى  ر ٍبپقىىىىب چىقىؼىىىي راطىىىىتچىههىق ۋە طىىىىەيىًىَهىكتىٍ   
ثبػهىُىنۇ. ئەكظىىچە  راطىتچىههىق ثىىهەٌ طىەيىًىَەد ثونًىغىبٌ ئىؼىتب       

 ٍبخؼىهىق ثونًبٍنۇ.

طەسنەػىىتە ئىىۈنگە ثونۇػىىي    ئبَىىب ۋە يىىۇئەنهىى ثبنىالرغىىب راطىىت    -ئبتىىب
ئۇالرَى  ئبنن نا ەەتئىىٌ ٍبنغىبٌ طەسنىًەطىهىكي  ھەتتىب چبەچىب  ەىهىى        

ٍبػىىُى   01ثونظىىىًۇ  ثبنىالرغىىب ٍبنغىىبٌ ئېَتًبطىىهىقي سۆرشردۇر. چىىۈَكي   
ئبطتىن كي ثىبنىالر كىەپىُچە راطىت ثىىهەٌ چبەچبەُىى  پەرەىُىي ئبٍز ى         

ھەر كەتهىز ىنە  -نىق ئىىغ طەسنىزى ۋە ثىبر  -كېتەنًەٍنۇ. ئەيًب ئۇالر گەپ
 ئبَىظىُي ٍبكي يۇئەنهىًىُي تەەهىن ەىهىنۇ  ئۇالرد ٍ ئەگىُىنۇ.-ئبتب

پەٍغەيىىىجەر ئەنەٍھىظظىىىبالو ثبنىالرغىىىب كىچىكىىىىن ٍ تبرتىىىى  ئىظىىىالو   
ئەخالەىُىىي  خۇطۇطىىەٌ راطىىتچىههىقُي ئەسنەػتۈرشػىىكە س ر ئەھًىىىَەد    

ىقهىز غىب تىۈس تىغ   ئبَىظىىُي كىەس تەتتي  خبتبن  -ثېزەتتي  ثىبنىالرَي ۋە ئبتىب  
 ثېزەتتي.  
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ئبثىىنۇنال ئىجُىىي ئىىبيىز يۇَىىنا  دەٍىىنۇ: ثىىىز كىىۈَي ئبَىىبو يېُىىي ئىىەٍگە   
چبەىزدى. كىزطەو پەٍغەيجەر ئەنەٍھىظظبالو ئەٍىًىشدە ئىىكەٌ. ئبَىبو يب ىب    

«  ٌ دېگ ىىنى. پەٍغەيىىجەر ئەنەٍھىظظىىبالو  « كەل طىىب ب ثىىىز َەرطىىە ثېىىز ًە
خوريىىب »پ طىىور نى. ئبَىىبو: دە« ثبنىڭىشغىىب َىىېًە ثەريەكچىىي؟»ئبَبيىىن ٍ: 
 ٌ دەپ بىىىبۋاة ثەردى. ثىىۇ ۋاەىتتىىىب پەٍغەيىىجەر ئەنەٍھىظظىىىبالو   « ثېىىزەريە

ئەگەر طىش ثبنىڭىشغب ثىىز َەرطىە ثەريىظىىڭىش طىىشگە ثىىز ٍبنغىبٌ       »ئبَبيغب: 
 دېنى. (1غ«ئېَتقبَُى  گۇَبھي ٍېش هىنۇ

پەٍغەيىىىجەر ئەنەٍھىظظىىىبالو ثىىىۇ ھەد ظىىىتە ثىىىبنىالر ثىىىىهەٌ يۇئىىىبيىهە   
  ئويىىۇيىٌ پىز ُظىىىئىُي ئوتتۇر غىىب ەوٍغىىبٌ ثونىىۇپ  ثىىبنىالريۇ    ەىهىؼىىُى

توغزا ۋە ئبدانەتهىس يۇئبيىهە كەرشع ھەەقي ثونغبٌ ئىُظىبَنۇر  ػىۇ ب ثىۇ    
-ئبَىُىىىى  ئىىىۇالرَي ئبنىىىناع  ئۇالرَىىىى  ھە   -ھەد ىىىض ػىىىەر ف ئبتىىىب 

ھوەۇەهىز ُي دەپظىەَنە ەىهىىغ ھەەقىي ٍىو   دېىگەٌ ھەەىقەتُىي ئىېالٌ        
 ەىهغبٌ.

ٍبنغىىبٌ ئېَىىتىغ گۇَىىبھ بەھەتىىتە چو الرغىىب ٍبنغىىبٌ      كىچىكىىهەرگە 
ئېَتقبَغىىىب ئوخؼبػىىىتۇر  ثەنكىىىي خەتىىىىزى تې ىًىىىۇ چو زاەتىىىۇر. چىىىۈَكي 
كىچىكىىهەرگە ٍبنغىىبٌ ئېَتقىىبَهىق ئۇالرغىىب ٍبنغىىبَچىهىق ثبثىىىنا ئەيەنىىىٌ      

 دەرص ثەرگەَهىس ھېظبثهىُىنۇ. ثۇَىڭن ًُۇ خەتەرنىس ٍبنغبٌ ثبريۇ؟

يېُي طىور غبَالرغب يېُىي ئەٍىنە ٍىو      »غب: ئبتب ئەٍنە ثبر تۇرۇپ  ثبنىظى
دېَىؼىُى  ئىەسى گۇَىبھ بەھەتىتە ئەڭ چىوڭ  خەتەر بەھەتىتە      « دېگىٍ

ئەڭ خەتەرنىىىس ٍبنغبَىىنۇر. ٍەَە ئبتىُىىى  ثبنىظىىىغب ثىىىز َەرطىىە ئېهىىى       
ثېز ؼكە ۋەدە ەىهىى   ئۇَىڭغىب ۋاپىب ەىهًبطىهىقىًۇ ئەڭ خەتەرنىىس ٍبنغىبٌ       

                                                 
غطۈَەَي ئەثۇ داۋۇد( َبيهىق ھەد ض « دا د أثٌ طٍُ»داۋۇدَى  ( ئەثۇ1غ

 توپهىًىن كي ھەد ض.
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ر. يۇَىنا  ئبتىُىى  ثىبنىهىزى ئۇَىڭغىب     ثونغبَُى  ئۈطىتىگە ئبنىنايچىهىقتۇ  
ەبَىىناەًۇ ئىؼىىەَچ ەىهظىىۇٌ؟ ئۇَىىى  طىىەسنىز گە ەبَىىناەًۇ ئىؼەَظىىۇٌ؟     

 ئۇَى  َەطىھەتهىز ُي ەبَناەًۇ ەوثۇل ەىهظۇٌ؟

ثىىبنىالرَي راطىىىتچىههىققب ئبدەتهەَنشرشػىىىتە  ئۇالرغىىىب ئەيەنىىىىٌ ئىىىۈنگە  
ثونىىىۇع  ٍبنغبَچىهىقُىىىى  گۇَىىىبھي ۋە خەتىز ىىىن ٍ ئبگبھالَىىىنۇرۇع      

-راطتچىههىق ھەەقىن كي ەىظظىىهەرَي طىەسنەپ ثېىز غ  ئۇالرَىى  گەپ    
طىىىەسنىز ُي كەس تىىىى  تىىىۇرۇع ەبتىىىبرنىق ئۇطىىىۇنالرَى  ھەيًىظىىىىُي      

 ەونهىُىغ كېزەم.

يىىىۇھىى ثىىىونغىُي ثىىىبنىالرَي راطىىىتچىههىقُي طىىىەٍىن غبٌ  راطىىىتچىم  
كىؼىىىىىىهەرَي ھەريەتهەٍىىىىىن غبٌ  ٍبنغىىىىىبَچىهىقتىٍ َەپزەتهىُىىىىىىن غبٌ   

ي ٍبيىبٌ كەر ىن غبٌ ەىهىى  تەرثىىَەنەپ چىقىؼىتۇر. ثۇَىڭىنا       ٍبنغبَچىالرَ
غەنىىىىىىجە ەىهغىىىىىبٌ ئىىىىىبدەو ئىىىىىۇالرَي ثبػىىىىىقب گىىىىىۈسەل ئەخالەالرغىىىىىب     

 ئبدەتهەَنشرشػتىًۇ چوەۇو غەنىجە ەىهىنۇ.

 



 

 

 ئبِبٔەت

ھوەىۇەىُي ەوغىناع دېگەَهىىس ثونىۇپ      -ثبػقىالرَى  ھە —ئبيبَەد
 نۇ.  ھەر ئىؼتب ئىؼەَچهىس ثونۇع دېگەٌ يەَىُي ثىهنشر 

ئىؼىىىىەَچ ئىُظىىىىبٌ ھبٍبتىىىىىن كي ئەڭ ەىًًەتهىىىىىس ۋە تە ناػظىىىىىش   
ئە گۈػىىتەرنەرد ٍ ثىىىزى ثونىىۇپ  دۇََىىبدا كىؼىىىهەرَى  ئىؼەَچىظىىىگە    

 ئېز ؼىؼتىٍ ئبرتۇ  ثبٍهىق ثونًىظب كېزەم.

ٍەرػىىبرى َوپۇطىىىُى  تىىەتتىٍ ثىىىز گە ٍىىېقىٍ ئىُظىىبَُى  يىىۇھەيًەد 
ىىن كي ئبطبطىهىق غەنىىجە    ئەنەٍھىظظباليُى  د ُىغب ئەگىؼىى  كېتىگاتهىق 

يىىۇھەيًەد ئەنەٍھىظظىىباليُى  ئىؼىىەَچ َۇەتىظىىىن ٍ  ٍېگىىبَە ػىىەخض      
 ثونغبَهىقىن ٍ ثونظب كېزەم.

ئبيىىىبَەد ئىظىىىالو د ُىىىىنا ئەڭ ئبطبطىىىهىق ئەخالەىىىتىٍ طىىىبَىهىنۇ.     
ئبيبَەتُى  َېًە ئىكەَهىكىُي ھەيىًە ئىبدەو ٍبخؼىي ثىهىىنۇ  ئەيًىب ثەسى      

ىىن غبٌ يەَىهەرَىى  ھەيًىظىىُي تونىۇ      كىؼىهەر ئبيبَەد ئەس ئىچىگە ئبن
ثىهًىگەَهىىىس  ٍىىبكي ئۇَىڭغىىب ئەھًىىىَەد ثەريىگەَهىكىىتىٍ  ئبيىىبَەتكە     

يەٌ ئبيىىبَەتكە ھەرگىىىش  »َىظىىئىٌ يۇئىىبيىهە ەىهىىىنۇ. يەطىىىهەٌ: ثىىىزاۋ     
خىَبَەد ەىهًبًٍەٌ  چۈَكي يب ب ەوٍۇنغىبٌ ئبيىبَەتُي ئىگىظىىگە ۋاەتىىنا     

ؼىىىي. ئەيًىىىب ثىىىۇ ئىىىۇ كىؼىىىىگە دەٍىىىنۇ. ثىىىۇ َبھىىىبٍىتي ٍبخ« تبپؼىىىۇر ًەٌ
تبپؼۇرۇنغبٌ ئبيبَەتُىى  ھەيًىظىي ئەيەص  ثەنكىي ئبيبَەتُىى  يۇئىبيىهە      

-ئىؼهىز ن كي ثىز تۈرى  خبالص. ئبيبَەد طەسى ئبيىبَەد ەوٍۇنغىبٌ پىۇل   
يىىبل ۋە تبۋارغىىب ئوخؼىىبع يىىبدد ٌ َەرطىىىهەرَي ئىئبد هىگەَىىن ٍ ثبػىىقب     

وڭ يەَىهەرَىًىىىۇ  يەَىىىىگى ثىىىبٍهىقالرَىًۇ  ػىىىۇَناەال َۇرغۇَهىغىىىبٌ چىىى    
 ئىئبد هەٍنۇ.
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يَــا أَيـ َهــا الَّــِذيَن َنَمنُــوا اَل َ ُونـُـوا اللَّــَب َوالرَُّســوَل  ئىىبنالھ تبئىىبال ەۇرئىىبٌ كەر ًىىنە:
ـــُتْم تـَْعَلُمـــونَ  َـــاِتُكْم َوأَنـْ ئبنالھقىىىب  ئىىىي ئىًىىىبٌ ئېَتقىىىبَالر    ٍەَىىىي َوَ ُونُـــوا أََمان

نغىىىبٌ ئبيىىىبَەتهەرگە پەٍغەيىىىجەرگە خىَىىىبَەد ەىهًىىىب الر  طىىىىهەرگە ەوٍۇ 

ثىهى  تۇرۇپ خىَبَەد ەىهًب الر
 دەپ كەرطەتكەٌ.   (1غ

طىىهەر يب ىىب ئىبنتە ئىؼىىتب   »پەٍغەيىجەر ئەنەٍھىظظىىبالو يۇَىنا  دېىىگەٌ:   
كبپىىبنەد ثېىىز ڭالر  يەٌ طىىىهەر ئۈچىىۈٌ بەَىىُەتكە كبپىىبنەد ەىهىىىًەٌ:      
طىىەسنىگەَنە راطىىت طىىەسنە الر  ۋەدە ەىهظىىب الر ئۇَىڭغىىب ۋاپىىب ەىهىڭىىالر      

بيبَەد تۇتظىب الر ئىۇَي ۋاەتىىنا ئىبدا ەىهىڭىالر  ئەۋر تىڭالرَىي س ُىبد ٍ        ئ
طىىىىبەال الر  كىىىىەسش الرَي ھبرايىىىىن ٍ طىىىىبەال الر  ەونىىىىۇ الرَي ٍبيىىىىبٌ 

 (2غ«ئىؼالرد ٍ ۋە ھبراين ٍ ٍىغىڭالر

ئبيىىبَەتُي طىىبەهىَبنًبٍن غبٌ ئبدەيىىنە ئىًىىبٌ     »ٍەَە ثىىىز ھەد ظىىتە:  
 دېگەٌ. (3غ«ثونًبٍنۇ

نغىىبٌ ئبدەيُىىى  كىؼىىىهەرَى  َەس ز ىىنە ئۈنىىۈم _    ئىؼىىەَچتىٍ ەېئقب
تىز كهىكىُى  پەرەىي ثونًبٍىنۇ. ئۇَىناەالرَى  بىظىًي تىز ىس ثونظىىًۇ        

 ئەسنىزى ئەنۈكتۇر.

ھوەۇەىغىىب ر ئىىبٍە ەىهىىىغ  خىَىىبَەد ەىهًبطىىهىق   -ثبػىىقىالرَى  ھە 
ئبننايچىهىق ەىهًبطهىق دېىگەٌ يەَىهەرَىي ئىەس ئىچىىگە ئبنغىبٌ ئبيىبَەد       

ەەنجىگە كىچىكىىن ُال طىېهى  يۇطىتەھكەيهەع سۆرشر ثونغىبٌ     ثبنىالرَى  
 ئىظالو ئەخالەىنۇر.

                                                 
 ئبٍەد. -37ئەَفبل  طۈرە -8( 1غ
 ئىًبو ئەھًەد ر گاٍىتي. (2غ
 ئىًبو ئەھًەد ر گاٍىتي. (3غ
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پەٍغەيىىجەر ئەنەٍھىظظىىباليُى  كىچىىىس ۋاەتىىىن ٍ ثبػىىالپال ەىىوۋيي      
ٍەَىىي غئىؼىىەَچهىس( دېىىگەٌ  « ئەيىىىٍ»تەر ئىىىن ٍ ثېىىز هگەٌ ئۇَىىگاَي  

ػبَهىق ئۇَگاٌ ئىنى. ئۇالر پەٍغەيجەر ئەنەٍھىظظىباليُي تىبكي پەٍغەيىجەر    
ٍەَىي غئىؼىەَچهىس يىۇھەيًەد( دەپ    « يۇھەيًەد ئەيىٍ»غىُىغب ەەدەر ثون

چىىبەىزاتتي. ئىىۇ پەٍغەيىىجەر ثونغبَىىن ٍ كېَىًُىىۇ ئەرەثىىهەر ئۇَىىى  د ُىغىىب   
ەبرػىىي چىققىىبٌ ثونظىىىًۇ  ئۇَىىى  راطىىتچىم  دۇرۇص ئىىبدەو ئىكەَهىكىُىىي 
يبختىىىبٍتتي. كىؼىىىىهەر ئۇَىڭغىىىب ۋە د ُىغىىىب دشػىىىًەٌ ثونىىىۇپ تىىىۇرۇپ      

 هىز ُي ئۇَى  ٍېُىنا ئبيبَەد ەوٍبتتي.ەىًًەتهىس َەرطى

 ئىؼەَچ دېگەٌ ئەَە ػۇَنا  كبرايەتهىس خىظهەتتۇر.  

هەرَىىىى  يۇئًىُئىىىبنالھ تبئىىىبال ھەەىقىىىىٌ َىجبتهىققىىىب ئېز ؼىىىىن غبٌ    
طۈپەتهىزى ەبتبر نا ئۇالرَى  ئىؼەَچهىس ئىكەَهىكىُىي يبختىبپ يۇَىنا     

ئىىۇالر ئبيىىبَەتهەرگە ۋە ٍەَىىيِدِهْم َراُعــونَ َوالَّــِذيَن ُهــْم أِلََمانَــاِوِْم َوَعْهــ دېىىگەٌ: 

 (1غ  ثەرگەٌ ۋەد هىز گە ر ئبٍە ەىهغۇچىالردۇر.

 وىطىٍىه ِۇٔبسىۋەتٕىڭ وۆچىتي ئىطۀچتىٓ وۆوٍەٍذۇ

ئىؼىىەَچتىٍ ئىجىىبرەد ثىىۇ ثۈٍىىۈم ئەخىىال  ثىىىهەٌ طىىوغۇرۇنًىغبٌ ھەر  
 ۇ.ەبَنا  ثىز يۇَبطىگەد ٍۈسەكي ثونىنۇ  ئۇَىڭنا طەيىًىَەد تېئىهًبٍن

ئۇنۇن ئبنىى ٍۈطۈپ خبص ھببى  ئىؼىەَچ توغز هىىق يۇَىنا  دېىگەٌ:     
ئىؼەَچ ەەنجكە تۇتبػقبٌ ٍول  ثۇ ٍول ەەنجُي ەەنىجكە ثبغالٍىنۇ. ئىؼىەَچ    »

ەەنجُىىي ٍۇرۇتىىىن غبٌ يەػىىئەل  ئىىۇ ئىىبرەىهىق ر ھىىىٌ دۇََىىبَي ٍىىورۇتقىهي 
ثونىىىنۇ. ئىؼىىەَچ دېىىگەٌ طىىەيىًىَەد  ئىىۇ ئىىبرەىهىق كىؼىىىهەر ٍىىۈر كىُي  

يىىىۇھەثجەد  -ىُىىىىنا ئېهىىىى  يەرداَە ٍۈرەنەٍىىىنۇ. ئىؼىىىەَچتىٍ يېھىىىىز ئبنق

                                                 
 ئبٍەد. -8يۇئًىُۇٌ  طۈرە -23( 1غ
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كىىىەچىتي ئىؼىىىەَچتىٍ  ُى طىىىبداەەد تۇغۇنىىىىنۇ  كىؼىىىىهىس يۇَبطىىىىگەت
 (1غ«ىنۇۇپ ەبنكەكهەٍنۇ  ئىؼەَچتىٍ يەھزۇو ەبنظب  ەۇرۇپ ەبەؼبل ثون

راطىىت دېگەَىىنەم  تبر  تىىب ئىؼىىەَچتىٍ َۇرغۇَهىغىىبٌ خبطىىىَەتهىس    
ئىؼەَچظىىىشنىكتىٍ َۇرغىۇٌ تزاگېىن َەنەر ٍىىۈس    ئىؼىالر يەٍىناَغب كەنىگەٌ    

 ثەرگەٌ.

 ثبٌىالرٔي ئبِبٔەتىە رىئبٍە لىٍىطمب لبٔذاق وۆٔذۈرۈش وېرەن؟

. ثىىبنىالرَي ئبيىىبَەتُي ەوغناٍىىن غبٌ  ثىزاۋَىىى  ھەەقىىىگە تببىىبۋۇس     0
-ەىهًبٍىن غبٌ ەىهىىى  ٍېتىؼىىتۈرشپ چىقىؼىىتب ٍەَىىىال ثىز ُچىىي ئبيىىىم ئبتىىب 

ۇپ  ئىىۇ ھەر سايىىبٌ ھەل ەىهغىىۇا ئورۇَىىنا  ئبَىُىىى  ئۈنگىهىىىس ر نىىي ثونىى 
ئبَىىنا  -ئبَىظىنا َېًە ثونظب ػۇَي ئبنىىنۇ  ئبتىب  -تۇر نۇ. چۈَكي ثبنىالر ئبتب

ئبيىىىبَەتهەرَي ەوغناٍىىىن غبٌ  ئىؼىىىەَچكە ٍبراٍىىىن غبٌ ئەخىىىال  ثونظىىىب     
ثىىىبنىالريۇ ئبيىىىبَەتُي ەوغناٍىىىن غبٌ ۋە ئىؼىىىەَچكە ٍبراٍىىىن غبٌ ثونىىىۇپ    

َىى  ئەكظىىچە ثونظىب  ػەكظىىشكي  ثىبنىالريۇ      ئبَىب ثۇ -چىقىنۇ. َىبۋادا ئبتىب  
ئبَىىىن ًُۇ ئبػىىۇرۇپزا  ەىهىىىن غبٌ ثونىىۇپ -ػىىۇَنا  ثونىىىنۇ. ثەنكىىي ئبتىىب

ٍېتىؼىىىنۇ. دۇََىىبدا ھىىېچكىى ثبنىهىز ُىىى  خىَبَەتكىىبر ثونىىۇپ ەېهىؼىىىُي   
ٍبەتۇريبٍىىىنۇ. ئۇَىىىناەتب  ثبنىالرغىىىب ئىؼىىىەَچ ثبثىىىىن ًۇ ٍبخؼىىىي ئىىىۈنگە      

 ثونۇػىًىش الس ى.

تۇغۇنًىىب يىىىجەس ثونغىىبٌ ػەخظىىىَەتچىهىككىًۇ ر ئىىبٍە  . ئىُظىبَن كي 3
ەىهغبٌ ھبننا ئىىغ كىەرشع. يەطىىهەٌ: ثىبنىالرد كي ھەيًىُىي ئەس ُىى        
ەىهىگانغۇطىىىي كېهىىىىن غبٌ  ثبػىىىقب ثبنىالرَىىىى  چىزاٍهىىىىق كىىىەرشَگەٌ     
َەرطىىىىىهىز ُي ئېهىگانىىىىىن غبٌ ۋە ئەس ُىىىىى  َەرطىظىىىىىُي ھىىىىېچكىًگە  

                                                 
َبيهىق ئەطىز ُى   «ٍوطۇَهىز ًىش-ەبئىنە» تۇغهۇەُى  تبھىز ( ٍبريۇھەيًەد1غ

 ثېتىن ٍ. غەەػقەر َەػز َبتي(. -291
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ر ھىَىتىىىي ئىىىۇالر ٍېؼىىىىغب   ثېز ؼىىىُي خبنىًبٍىىىن غبٌ ػەخظىىىىَەتچىهىس 
تونۇػتىٍ ثۇرۇٌ ثبػهىُىنۇ. ئبَن ٍ ٍېؼىىُى  ئىهگىز هىؼىىگە ەىبراپ ثىۇ     
ػەخظىَەتچىهىكًۇ تەرەەقىٌ ەىهى  يب ىنۇ. ھەتتىب ثەسى ثىبنىالر كىەس گە    
چىزاٍهىىىق كىىەرشَگەَال َەرطىىىُي طور ًبطىىتىٍ ٍبَچۇەىغىىب طىىېهىگانىنۇ.      

نۇ. چىىۈَكي ئىىۇالر ثىىۇَي ثبنىالرَىىى  يۇَىىنا  ەىهغىُىىي ئوغز هىققىىب كىزيەٍىى
 چۈػەًَەٍنۇ.

ئبَىُىىىى  ەىهىؼىىىقب تېگىؼىىىهىس ۋەس ئىظىىىي ثبنىغىىىب چىزاٍهىىىىق    -ئبتىىىب
چۈػەَنشرشػىىكە تىز ؼىؼىىتىٍ ئىجىىبرەتتۇر. يەطىىىهەٌ: ثىىبال ثبػقىظىىىُى    
ئوٍۇَچۇەىُي ئېهىگېهى  ەبٍتۇرۇپ ثېز ؼكە ئۇَىًىبً تۇرۇۋانظىب  ئۇَىڭغىب:    

ئىىىۇ پىىىبالَي ثبنىُىىىى   ثىىىبالو  ثىىىۇ ئوٍۇَچىىىۇ  طىىىب ب تەئەنهىىىۇ  ئەيەص    
ئوٍۇَچىىىۇەي  ئىىىۇَي ەىىىبٍتۇرۇپ ثېز ؼىىىىًىش كېىىىزەم  َىىىبۋادا طىىىېُىڭكىُي  
ئېهىگانغىىبٌ ثونظىىب  طىىەًَۇ ثىئىىبراو ثوالتتىىى  ئەيەطىىًۇ؟ ەىىبر غىُە ئىىۇ ثىىبال  
رەَجىىىىى  ەبنىىىىنى  دېگەَىىىىگە ئوخؼىىىىبع طىىىىەسنەر ثىىىىىهەٌ چىزاٍهىىىىىق  

 چۈػەَنشرشپ ەبٍىم ەىهىؼىًىش الس ى.

پىبد ئۇَىى  ٍىبَچۇەىُي    -  تۇرۇع  پبد. ثبنىُى  ئەھگانىُي كەس تى2
ۋە طويكىظىُي ئبختۇرۇپ كەرشع  ئەگەر ئىەس گە ئبئىىت ثونًىغىبٌ ثىىزەر     
َەرطىُي طبەهىغبٌ ثونظب  ھەتتب ثىىزەر تىبل ەەنەو چىبغهىق ئىبدد ٌ َەرطىە      
ثونظىىًۇ  ئىۇ كىًُىىى ؟ ەبَىنا  ئبنىىنى؟ َىېًە ئۈچىىۈٌ ئبنىنى؟ طۈرشػىىتە      

ە ػىىىۇ يۇَبطىىىىگەد ثىىىىهەٌ  ەىهىىىى   ئىىىۇَي ئىگىظىىىىگە ەىىىبٍتۇرغۇسۇع ۋ  
ثبػىىىقىالرَى  َەرطىظىىىىُي طور ًبطىىىتىٍ ئېهىؼىىىقب ثونًبٍىىىن غبَهىقىُي     

 چۈػەَنشرشع كېزەم.  

ثبنىالرغىىىب ٍەَە ئىىىبٍز ى ئىؼىىىكبپ ەىهىىىى  ثېز ىىى   ئەس ُىىىى  َەرطىىىە   
كېزەكهىز ُىىي ئىىبٍز ى تۇتىىىن غبٌ ەىهىىى  كەَىىنشرشع ئىىبرەىهىق ثبنىغىىب       
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تىغ كېىىزەم. ثىىبنىالر  ػەخظىىىٌ يۈنىىۈككە ئبالەىىىنار ثىهىًهەرَىىي  ئىىەگى    
ئەس ُىىىى  َەرطىىىە كېزەكهىز ُىىىي ئىىىەسى ئىىىبٍز ى تۇتىىىىن غبٌ  ئۇَىىىى        

-ئىجبس تىظىىىش ثبػىىقىالر ئۇَىڭغىىب تەگًەٍىىن غبٌ ثونغىُىىىنا  ئىىۇالردا ثىىىز    
ثىز ُى  َەرطىە كېزەكهىز ُىي ئبطىزاٍن غبٌ ۋە طور ًبطىتىٍ ئبنًبٍىن غبٌ      

 ئەخال  ٍېتىهىنۇ.

ى  ئەخىىىال  ۋە د َىىىبَەد . ثبنىالرَىىىى  ئبر هىؼىىىىن غبٌ د طىىىتهىز 4ُ
ئبَىىب ثونغىىۇچىالر چوەىىۇو  -بەھەتىىتە ەبٍظىىي طىىەۋ َەدە ئىكەَهىكىُىىي ئبتىىب  

ثىهىؼىىىىىي الس ىىىىىى. ئۇَىىىىىنا  ثونًىغبَىىىىىنا  ثىىىىىبنىالر بەيئىَەتتىكىىىىىي      
ئەخالەظىىىشنىقُى  ەۇرثىىبَي ثونىىۇپ ەبنىىىنۇ. پەٍغەيىىجەر ئەنەٍھىظظىىبالو:      

َىىنا  ئىىبدەو ئبر الػىىقبٌ كىؼىظىىىُى  ەىهىقىُىىي ەىهىىىنۇ. ثىزاۋَىىى  ەب    »
ئبدەو ئىكەَهىكىُىي ثىهًەكچىي ثونظىبڭ  ئۇَىى  ئبر هىؼىىگاتقبٌ د طىتىغب       

ئبَىالرَىىى  دائىىىى: ثىىباليُي پبالَىُىىى    -دېىىگەٌ. ثەسى ئبتىىب  (1غ«ەىىبر غىٍ
ثبنىظي ثۇسۇۋەتتي  دېگىُىُىي ئىب الپ تىۇر ًىش. ئەيەنىَەتىتە ثبػىقىالرَى       

ەتًەٍىنۇ   ثبنىظي ھەرگىشيۇ ثبنىًىشَي ئەٍىًىشگە كېهىى  ثىۇسۇپ ەوٍىۇپ ك   
ثەنكي ئبر هىؼىغ بەرٍبَىنا ثبنىًىش ئۇَى  ٍبيىبٌ ەىهىقهىز ُىي ئەگىُىى     

 ەبنىنۇ.

. ثبنىالرَىىى  ەەنىىجىگە ئبػىىكبرا ۋە ٍوػىىۇرۇٌ پۈتىىۈٌ ئىؼىىالردا ئىىبنالھ  5
تبئىىبال يېُىىي كىىەرشپ تۇرۇۋاتىىىنۇ  دېىىگەٌ ەبَىىبئەتُي يەھىىكەو ئىىورَىتىغ   

ٌ ثىىىىبنىالر َبھىىىىبٍىتي سۆرشر. چىىىىۈَكي ئىىىىبنالھ تبئىىىىبالد ٍ ەورەىىىىىن غب   
ھوەۇەىغىىىب تببىىىبۋۇس ەىهًبٍىىنۇ  ئبيىىىبَەتكە خىَىىىبَەد  -ثبػىىقىالرَى  ھە  

 ەىهًبٍنۇ ۋە ھەيىؼە ئىؼەَچهىس ثونىنۇ.

                                                 
غطۈَەَي تىزيىشى( َبيهىق ھەد ض  «انتزيذً طٍُ»( ئىًبو تىزيىش ُى  1غ

 ھەد ظي. -3278توپهىًىُى  
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 سىر سبلالضتىىي ئبِبٔەت

ثبنىالرغب ٍەَە طىز طبەالػُي ئىەگىتىغ ۋە ھەرەبَىنا  طىىزَي ئبػىكبرا     
ەىهًبطىىهىققب ئبدەتهەَىىنشرشع الس ىىى. چىىۈَكي طىىىز طبەهىَبنًبطىىهىق چىىوڭ  
ثىىىز ٍېتەرطىىىشنىس ثونغىُىىىن ٍ تبػىىقىزى ئىىبدەيُي ئەڭ چىىوڭ گۇَبھالرغىىب  

 ئېهى  ثبر ن غبٌ ٍبيبٌ ئىههەتتۇر.

ثىزاۋ طىەس ەىهىگېتىى  ئەتزاپقىب ەبر گەتظىە      »پەٍغەيجەر ئەنەٍھىظظبالو: 
دېىىگەٌ. ثىىۇ ھەد ظىىُى  يەَىظىىي  ئىككىىي ئىىبدەو   (1غ«ثىىۇ طىىەس ئبيىىبَەتتۇر

ۋە طىىونغب ەىىبر گەتكەَهىكي  ثىىۇ  طەسنىؼىىىگېتى  ئىىۇالرد ٍ ثىز ُىىى  ئىىوڭ  
ٍوەهىقىىىن ٍ خىىبتىزبەو -طىىەسَي ئب الۋاتقىىبٌ ئىىۈچىُچي ثىىىز ػىىەخض ثىىبر 

ثونىىۇع ئۈچىىۈٌ ئىكەَهىكىىىگە ئىؼىىبرەد ەىهىىىنۇ. َەتىجىىىنە  ثىىۇ طىىەس        
ثبػىىىقىالر ئىىىب الپ ەبنظىىىب ثونًبٍىىىن غبٌ طىىىىز ثونىىىۇپ  ئبيىىىبَەد طىىىەسگە   

تىگە ئبٍهىُىىىىنۇ. ئىىىۇَي طىىىبەالع تەثىئىىىىٌ ھبنىىىنا ئب هىغۇچىُىىىى  ئۈطىىى 
ثىىۇ طىىىز  ثىىۇَي  »ئبيىىبَەد ثونىىۇپ ثەنگىهىُىىىنۇ. ثۇَىىنا  ئەھگانىىنا ئىىۇَي   

 دېَىغ ھببەتظىش.« ھېچكىًگە دېًەڭ

 تىٍٕي سبلالش

تىهُىىي طبەالػىىتىٍ يەەظىىەد ٍبخؼىىي طىىەسَي ەىهىىىغ ثىىىهەٌ ثىهىىهە     
ٍبيىىىبٌ طىىىەسنەرَي ەىهىؼىىىتىٍ طىىىبەهىُىغ دېگەَهىكتىىىۇر. ئەپظۇطىىىكي     

ەرطىظىىي ئۇَىىى  تىهىىي ثونىىۇپ    ئىُظىىبَُى  ئەڭ  ئىىىگە ثوالنًبٍىىن غبٌ َ 
ثەسى ئىُظبَالر ئبسرا  ئبچچىقُي ثبطبنًبطتىٍ  ئېغىش ُىي ەوٍىۇپ ثېز ىنۇ     
تىهالٍىىىنۇ  طىىىەكىنۇ  ھبەبرەتهەٍىىىنۇ  غەٍىىىگەد ەىهىىىىنۇ  گەپ توػىىىۇٍنۇ   

 يەط ىزە ەىهىنۇ.  
                                                 

 ئەثۇ داۋۇد  تىزيىشى  ئىًبو ئەھًەد ر گاٍىتي. (1غ
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طىىەسنەۋاتقبٌ ئىُظىىبٌ ئېغىش ىىن ٍ چىقىگاتقىىبٌ طىىەسنەرَى  خەتىز ُىىي 
ەنىىىۇيكي  ئىُظىىىبَُى  ئېغىش ىىىن ٍ  ۋە چو هىىىۇەىُي ھىىىېض ەىهًبٍىىىنۇ. ي 

چىققبٌ طەسنەر ٍب ئۇَي ٍۇەىزى يەرتىىگ هەرگە كەتۈر ىنۇ ٍىبكي ئىۇَي ئەڭ     
 تەۋەٌ دەر جىهەرگە چۈػۈرشپ ەوٍىنۇ.

ئىُظبٌ ئېغىش ن ٍ چىققبٌ ھەرثىىز طىەس گە يەطىئۇل ۋە ببۋاثكىبردۇر.     

ُِ ِمـْن قـَـْوٍل ِإالَّ َلَديْـ ئبنالھ تبئبال ەۇرئبٌ كەر ًىنە:   ٍەَىي  ِب َرِقيـٌب َعِتيـدٌ َمـا يـَْلِفـ
س تىىى  ەئىىۇ ەبَىىناەال ثىىىز طىىەسَي ەىهًىظىىۇٌ  چوەىىۇو ئۇَىىى  ٍېُىىىنا ك     

 دەٍنۇ. (1غ تۇرغبٌ ۋە ٍېش ؼقب ھبس ز ثونغبٌ پەر ؼتە ثونىنۇ

ئىُظىىبٌ ئوٍهىًبطىىتىٍ  »پەٍغەيىىجەر ئەنەٍھىظظىىبالو يۇَىىنا  دېىىگەٌ:   
ٌ د س  ىي  ئبنالھُى  غەس ئىُي كەنتۈر ن غبٌ ثىزەر طىەسَي ەىهىىغ ثىىهە   

 (2غ«ثونۇپ كېتىنۇ

ئىُظىىبَُى  ەەنجىىي »پەٍغەيىىجەر ئەنەٍھىظظىىبالو ٍەَە يۇَىىنا  دېىىگەٌ:  
تىىۈسشنًىگىچە ئۇَىىى  ئىًىىبَي تۈسەنًەٍىىنۇ  ئۇَىىى  تىهىىي تىىۈسشنًىگىچە       

 (3غ«ئۇَى  ەەنجي تۈسەنًەٍنۇ

 ئبٔىٕىڭ روٌي-ثبٌىالرٔىڭ تىٍىٕي تۈزەضتە ئبتب

ەنهىى ثبنىالرغىىب چىزاٍهىىىق ئبَىىب ۋە يىىۇئ-ئبنىىنى ثىىىهەٌ ھەر ەبَىىنا  ئبتىىب
طەس ەىهىؼتب ئۈنگە ثونغبٌ ھبننا  ئىەسنىزى ٍبيىبٌ طىەس ەىهىؼىتىٍ تىهىُىي      
طبەهىؼي الس ىى. َىبۋادا كىچىىس ثىبنىالر ئەخالەقىب س ىت كېهىىن غبٌ ٍبيىبٌ         

                                                 
 ئبٍەد. -08ەبف  طۈرە -51( 1غ
غطەھىھۇل ثۇخبرى( َبيهىق ھەد ض « صحَح انج برً»( ئىًبو ثۇخبر ُى 2غ

 ھەد ظي. -6002 توپهىًىُى 
غيۇطُەد ئىًبو ئەھًەد( َبيهىق ھەد ض « نأحً اإليبو يظُن»( ئىًبو ئەھًەدَى 3غ

 ھەد ظي. -02170توپهىًىُى  
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طىىىىىەسنەرَي ەىهظىىىىىب  ئىىىىىۇَي كۈنىىىىىۈپ ئەتكۈسشۋەتًەطىىىىىتىٍ  ۋاەتىىىىىىنا 
بەالػىىىُى  ئبگبھالَىىىنۇرۇع ثېز ؼىىىي ۋە تىهُىىىي ٍبيىىىبٌ طىىىەسنەرد ٍ ط   

سۆرشرنۈكىُي ثىهنشرشػىي تونىًىۇ يىۇھىى. چىۈَكي ثبنىالرَىى  ثبػىقىالرَي       
تەەهىىىن ەىهىىى  ٍبيىىبٌ طىىەس طەسنىؼىىىُي كۈنىىۈپ ئەتكىىۈسشۋېتىغ ئىىۇالرَي  

 ػۇَنا  ٍبيبٌ طەسنەرَي ەىهىؼقب تەػەثجۇص ەىهغبَهىق ثونۇپ ەبنىنۇ.

ئىىىبدەو دېىىىگەٌ  يىىىۇئًىٍ»ثبنىالرغىىىب پەٍغەيىىىجەر ئەنەٍھىظظىىىباليُى : 
ػىىقىالرَي تىهالٍىىن غبٌ  نەَەد ئوەۇٍىىن غبٌ  طىىەد گەپ ەىهىىىن غبٌ      ثب

دېىىگەٌ ھەد ظىىىُي ئوەىىۇپ ثېىىز غ  (1غ«ٍبيىىبٌ طىىەس ەىهىىىن غبٌ ثونًبٍىىنۇ
 الس ى.

ثىىىىبنىالر تىىىىوال ۋاەىىىىىتالردا ثۇَىىىىنا  ٍبيىىىىبٌ طىىىىەسنەرَي ئىىىىبچچىقي    
كەنگەَهىكىىتىٍ ئەيەص  پەەەد طىىەسيەَهىس ەىهغۇطىىي كېهىئًىىۇ ەىهىىى     

ئبَىىب ۋە ھەر ەبَىىنا  ثىىىز تەرثىَەچىىي ئۇالرغىىب   -تىىب ئبتىىبتبػىىالٍنۇ. ثىىۇ ۋاەىت
ئۇالرَىىى  ئېغىش ىىىن ٍ چىقىگاتقىىىبٌ ثۇَىىىنا  طىىىەسنەرَى  ئىًبَغىىىب س ىىىت  
كېهىىىن غبَهىقىُي  ػىىۇ ب كىؼىىىهەرگە ئەس ىىَەد ثېز ىىن غبٌ  كە ىىۈنهەرَي  
رەَجىتىن غبٌ ثۇَنا  ٍبيبٌ طەسنەرَي ەىهىىغ ٍبخؼىي ثبنىالرَىى  ئىؼىي     

 چۈػەَنشرشػي الس ى.ئەيەطهىكىُي چىزاٍهىقچە 

گۇَبھالرَىىىى  ئەڭ چىىىو ي »پەٍغەيىىىجەر ئەنەٍھىظظىىىبالو ثىىىىز كىىىۈَي: 
دېگەَىىنە  طىىبھبثىهەر: « ئبَىظىىىغب نەَەد ەىهىؼىىىنۇر-ثىزاۋَىىى  ئىىەس ئبتىىب 

ئبَىظىىىغب نەَەد ەىهىىىنۇ؟ دەپ -ٍبرەطىىۇنۇنالھ  ئىُظىىبٌ ەبَىىناەًۇ ئىىەس ئبتىىب 
ۇ ثىىىزاۋ ٍەَە ثىى»طىىور غبٌ. ئبَىىن ٍ پەٍغەيىىجەر ئەنەٍھىظظىىبالو ئۇالرغىىب:     

                                                 
غطۈَەَي تىزيىشى( َبيهىق ھەد ض « انتزيذً طٍُ»( ئىًبو تىزيىش ُى  1غ

 ھەد ظي. -0977توپهىًىُى  
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-ئبَىظىىىُي طىىىەككىُىنە  ئۇَىڭًىىۇ طىىىەككۈچىُى  ئبتىىىب  -ثىز ُىىى  ئبتىىىب 
 دېگەٌ. (1غ«ئبَىظىُي طەككىُىگە ئوخؼبع

ثىىۇ ھەد ظىىتىٍ ػىىۇَي چۈػىُىؼىىكە ثونىىىنۇكي  طىىىش ثىزاۋَىىي ئۇَىىى   
-ئبَىظىىىىُي چىؼىىىهەپ تبرتىىىى  تىههىظىىىىڭىش  ئۇيىىىۇ طىىىىشَى  ئبتىىىب-ئبتىىىب

ئىبَىڭىشَي  -ۋاەىتتىب طىىش ئىەس ئبتىب    ئبَىڭىشَي چىؼهەپ تبرتى  تىهالٍنۇ. ثۇ 
تىههىغىىبٌ ثونىظىىىش. چىىۈَكي ئۇَىىى  تىههىؼىىىغب طىىەۋەة ثونغىىۇچي طىىىش      

 ئەيەطًۇ؟

ٍەَە ثىىىز تەرەپىىتىٍ ئىظىىاليىٌ گىىۈسەل ئەخالەىىتىٍ َېظىىىگە ئبالنًىغىىبٌ   
َويىىىۇص -ئبَىظىىىىغب ھەيىؼىىىە ئىىىبر -ئىىىبغشى ثىىىۇسۇ  ئىىىبدەو ئىىىبدەتتە ئبتىىىب 

ىز ُي ٍبخؼىىىي تەرثىىىىَە ئبَىظىىىىغب ثىىىبنىه-كەنتۈر ىىىنۇ. ثىىىۇ ئۇَىىىى  ئبتىىىب 
 ەىهًىغبَهىقىُى  ۋاەىتهىق ببساطي ثونۇػقب ٍېتەرنىس.

ثبنىالرغىىىب ثبػىىىقىالرَي ئەٍىجهىًەطىىىهىس  طەكًەطىىىهىس ۋە يەطىىى ىزە   
ئبَىُىى  ثۇرچىىنۇر.   -ەىهًبطهىق ھەەقىنە ٍېتەرنىىس تەرثىىَە ثېىز غ ئبتىب    

ئبئىؼىىىە رەس َەنالھىىىۇ ئەَھىىىب يۇَىىىنا  دەٍىىىنۇ: ثىىىىز كىىىۈَي پەٍغەيىىىجەر       
ظظىىباليغب ثىىىز كىؼىىىُى  ثوٍىُىىى  پبكىىبرنىقىُي ئېَتقىىبٌ ئىىىن ى.    ئەنەٍھى

طىىىىش ػىىىۇَنا  ثىىىىز ٍبيىىىبٌ طىىىەسَي  »پەٍغەيىىىجەر ئەنەٍھىظظىىىبالو يب ىىىب:  
ەىهىىن ڭىشكي  ئەگەر ثىىۇ طىىەس ڭىش دېڭىىىش طىىۈٍىگە ئبر الػتۇرۇنظىىب  ئىىۇَي   

 دېنى.   (2غ«ئەنگەتتە ثۇنغىگەتكەٌ ثوالتتي

                                                 
غطەھىھۇل ثۇخبرى( َبيهىق ھەد ض « انج برً صحَح»( ئىًبو ثۇخبر ُى 1غ

 ھەد ظي. -5638توپهىًىُى  
غطۈَەَي ئەثۇ داۋۇد( َبيهىق ھەد ض « دا د أثٌ طٍُ» دَى داۋۇ ( ئەثۇ2غ

 ھەد ظي. -4875توپهىًىُى 
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ىظظىىبالو ثىزاۋَىىى  ئىىەس  ھەد ظىىتە كىىەرگىُىًىشدەم  پەٍغەيىىجەر ئەنەٍھ 
ئى تىَبر ىىنا ثونًىغىىبٌ  ثەنكىىي ٍبر تىهىؼىىىغب يۇَبطىىىگەتهىس ئىىبدد ٌ ثىىىز   
طىىىەسَي ەىهىؼىىىُىڭًۇ ئىىىبنالھ تبئبالَىىىى  َەس ز ىىىنە ەبَچىهىىىىس چىىىوڭ ۋە   

 خەتەرنىس گۇَبھ ئىكەَهىكىُي ئەطكەرتكەٌ.

دەپ تىىىوغزا ئېَتقىىىبٌ.  « گەپُىىىى  طىىىە ىكي ٍىىىو  »ئەبىىىنادنىز ًىش 
ىؼىىي ئو ىىبً ثىىونغىُي ثىىىهەٌ  ئەيًىىب ئۇَىىى       طىىەسَى  ئېغىىىشد ٍ چىق 

 ھېظبثىُي ثېز غ ەىَىُنۇر.  

پەٍغەيىىىىجەر ئەنەٍھىظظىىىىبالو غەٍىىىىگەتُي توَۇػىىىىتۇرۇع  ئۇَىڭىىىىن ٍ 
توطىىۇع ۋە ئۇَىىى  ٍبيىىبَهىقىُي ثبٍىىبٌ ەىهىىىغ َىَىتىىي ثىىىهەٌ ثىىىز كىىۈَي 

دەپ « غەٍگەتُىىىى  َىىىېًە ئىكەَهىكىُىىىي ثىهەيظىىىىهەر؟ »طىىىبھبثىهەرد ٍ: 
« ئىبنالھ ۋە ئۇَىى  پەٍغەيجىىزى ٍبخؼىىزا  ثىهىىنۇ     » طوراٍنۇ. طىبھبثىهەر: 

غەٍىىىگەد »دېَىؼىىىىنۇ. ػىىىۇ ۋاەىتتىىىب پەٍغەيىىىجەر ئەنەٍھىظظىىىبالو ئۇالرغىىىب: 
دەٍىنۇ.  « دېگەٌ ثىزاۋ ھەەقىنە ئۇ ٍبيبٌ كەر ىن غبٌ طىەسنەرَي ەىهىؼىتۇر   

ئۇَىىى  ھەەقىىىنە ئېَتقىىبَهىز ى »طىىبھبثىهەرد ٍ ثىىىزى ئورَىىىن ٍ تىىۇرۇپ: 
راٍنۇ. پەٍغەيىىىجەر ئەنەٍھىظظىىىبالو ئۇَىڭغىىىب دەپ طىىىو« راطىىىت ثونظىىىىچۇ؟

ئۇَىىى  ھەەقىىىنە ئېَتقبَهىز ىى  راطىىت ثونظىىب  ئۇَىىى     »بىىبۋاة ثېز ىى :  
غەٍگ تىُي ەىهغبٌ ثونىظەٌ  َبۋادا ئۇَىى  ھەەقىىنە ئېَتقبَهىز ى  ٍبنغىبٌ     

 دەٍنۇ.   (1غ«ثونظب  ئۇَىڭغب ەبرا چبپهىغبٌ ثونىظەٌ

 غبٌ طىەسنەرَي ئىۇ ٍىو     ثىزاۋَى  ئبنن نا ئېَتىهظب  ئۇ رەَجىى  ەبنىىن  
ٍەردە ئېَىىىتىغ ئۇَىىىى  غەٍىىىگ تىُي ەىهغىىىبَهىقتۇر. ثۇَىڭغىىىب ثىُىىىبئەٌ      

ػىىىەكهي  ەىَىىىبپىتي  َەطىىىەثي  يىههىتىىىي  ئەخالەىىىي  -ثىزاۋَىىىى  چىىىىزاً
تۇرۇػىىي  ٍىىۇرتي ۋە ئۇَىىى  ئىىەس گە يۇَبطىىىگەتهىس ثونغىىبٌ ھەر  -ٍىىۈرشع

                                                 
 ئىًبو يۇطهىى ر گاٍىتي. (1غ
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ئەنىگەتتە   ەبَنا  َەرطە ھەەقىنە  ئىۇ ٍىو  ٍەردە ئېَتىهغىبٌ ٍبيىبٌ طىەسنەر     
 غەٍگەد ەبتبر غب كىز نۇ.

طىىەس ئېغىىىشد ٍ چىقًبطىىتب ئىىبدەو ئىىۇَي ثبػىىقۇرغبٌ ثىىىهەٌ  ئېغىىىشد ٍ 
چىقىىىى  كەتىىىكەٌ طىىىەس ئىىىبدەيُي ثبػىىىقۇر نۇ. بۈيهىىىىن ٍ غەٍىىىگەد       
ػىىىىكبٍەتًۇ ئېغىىىىش ٍىىىبكي ٍېش ىىىق ئىىىبرەىهىق تبراٍىىىن غبٌ ثۇسغۇَچىهىىىىق   

ئىىىۇ پبطىىىبد ثونىىىۇپ   -چىىىەچەم  ئىغىىىگا  پىتىىىُە  -خبراكتېز ىىىن كي طىىىەس 
ئىُظىىبَىَەد دۇََبطىىىُي ثۇنغىىبپ  يەَىىىگ َەتُي سەھەرنەٍىىن غبٌ ئبنگاطىىتي  

 يەَىگى راكتۇر.—خبراكتېزنىس كېظەل

ئىىبَىالر ثبنىهىز ُىىى  طىىەس ۋە ھەر كەتهىز ُىىي   -ػىىۇَى  ئۈچىىۈٌ ئبتىىب  
ھەيىؼىىە كەس تىىى   تىىۈس تىغ ثېز ىى  تۇرۇػىىي ۋە ئەسنىز ًىىۇ ثبنىالرَىىى    

طىىىەسنەرد ٍ ھەر سايىىىبٌ  تەرثىَەطىىىىگە طىىىەنجىٌ تەطىىىىز كەرطىىىىتىن غبٌ
 تىهىُي طبەهىؼي الس ى.



 

 

 دىٕىٌ ۋە ِىٍٍىٌ وىٍّىىىٕي لوغذاش

 

ئبَىالر ثبنىالرَى  ئەسنىزى يەَظىۇپ ثونغىبٌ د ىٍ    -كەپ طبَن كي ئبتب
ۋە يىههىتىىىي ثىىىىهەٌ ئىئتى برنىُىىىى   ئەسنىز ُىىىى  د ُىىىىٌ ۋە يىههىىىىٌ      
كىًهىكىُىىىىي ەوغىىىىناع ئىؼىىىىىُي تەرثىىىىىَەگە ھىىىىببەد ثونًبطىىىىتىٍ      

 كىن ٍ ەونغب كېهىن غبٌ ەىًًەد ەبراع دەپ ئوٍالپ ەبنىنۇ.  ئەسنۈ

ئەيًىىب ھەەىىىقەد ػىىۇكي  ئىىىغ ھەرگىشيىىۇ ئىىۇالر ئوٍهىغبَىىنەم ئو ىىبً 
ئەيەص. ثىىىىبنىالر پەەەد ئىظىىىىاليىٌ ئەخىىىىال  ثىىىىوٍىچە ھەر تەرەپىىىىتىٍ    
يۇكەيًەل ٍېتىؼتۈرشنگەَن ال ئەسنىز ُى  د ُىىٌ ۋە يىههىىٌ كىًهىكىُىى     

الالٍىىن غبٌ ۋە ثىىۇ ئىككىظىىىُي بىىبٌ تىكىىى   ەىًًىتىُىىي ھىىېض ەى-ەەد ىىز
 ەوغناٍن غبٌ ثونۇپ ٍېتىهىنۇ.

رېئبنهىقتىىىب كىىىەرشۋاتىًىشكي  ئىىىبئىهە تەرثىَەطىىىي ٍبخؼىىىي ثونًىغىىىبٌ   
ئىظىىاليىٌ ئەخالەىىتىٍ َېظىىىگە ئبالنًىغىىبٌ ثىىىز ەىظىىىى ٍبػىىالر ئەسنىز ُىىى  
ۋۇبۇد ىىىىنا ثىىىىبر ثونغىىىىبٌ ەىًًەتهەرَىىىىي ثىهًەطىىىىتىٍ ٍىىىىبكي ئىىىىبدد ٌ  

  ثبػىىىىىقب د ُىىىىىن كىهەرَى  ۋە ثبػىىىىىقب يىههەتهەرَىىىىىى  طىىىىىبَىغبَهىقتىٍ
يەدەَىَىىىىىتىگە ئىىىىەسنىز ُي ئبتىىىىىنۇ. ەىظقىظىىىىي  ئىىىىۇالردا ئەسنىز ُىىىىى   
كىًهىكىُىىىي ھىىىېض ەىهىىىىغ ۋە ەوغىىىناع دەٍىىىن غبٌ چۈػىىىەَچە ئەطىىىال  

 تېئىهًبٍنۇ.

پبطبتچىهىق ھبٍبتهىقُى  ھەيىًە طىبھەنىز نە ئويۇيالػىقبٌ  د ُىىٌ ۋە     
ىهىُىگاتقىىىبٌ ھۇبىىىۇيالر ھەيًىىىىال ٍەردە  يىههىىىىٌ ەىًىىىًەد ەبراػىىىالرغب ە 

توختىًىىبً داۋاو ەىهىگاتقىىبٌ  ئەخالەىىىٌ بەھەتىىتىٍ ثۇسۇنۇػىىُى  تۈرنىىۈم 
ۋاطىىىتىهىزى كەڭ تەػىىگ ق ەىهىُىگاتقىىبٌ  ٍبػىىالردا ئەخالەظىىىشنىق ثىىىهەٌ 
ئىًبَظىشنىق ثبع كەتۈرگەٌ  َبرەطىنە ثىبنىالر د ُظىىشنىققب س رنىُىگاتقىبٌ    
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ي ەبَىىنا  ەىهىىى  ئەس ُىىى  يىههىىىٌ ۋە د ُىىىٌ  يۇػىىۇ دەۋردە  ثىىبنىهىز ًىشَ
 كىًهىكي ثىهەٌ پەخىزنىُىن غبٌ ەىهى  تەرثىَەنەپ چىقبالًٍىش؟

 ئبَب ثبع ەبتۇرۇػقب تېگىؼهىس يۇھىى ثىز يەطىهە.-ثۇ ھەرثىز ئبتب

 ئۇَناەتب ثىش ەبَنا  ەىهىؼىًىش كېزەم؟

ئەنىىگەتتە د ُىًىشغىىب ەبٍتىؼىىىًىش  چىىبر ُي د ُىًىىىشد ٍ ئىشد ؼىىىًىش      
 ئىظالو ئەخالەي ثىهەٌ تونۇ  ەورانهىُىؼىًىش ػەرد.

ئەطىىىىىزد ٍ كىىىىەپزەم ۋاەىىىىت ئىهگىز كىىىىي سايىىىىبَالردا   04يۇَىىىن ٍ  
ئەخالەىٌ  ئېتىقىبد ٌ  ئىجتىًىبئىٌ ۋە طىَبطىىٌ بەھەتهەرد ىٍ ثۇسۇنىۇپ       
ػۇ ۋاەىتتىكي دۇََبَى  ئەڭ ئبخىز نا ەبنغىبٌ  ھەتتىب يىهىهەد ەبتبر ىن ٍ     

تىىىى  ەبنغىىىبٌ ئەرەة يىههىتىُىىىي چىىىبرەم   طبَبنًبطىىىهىق دەر جىظىىىىگە ٍې 
پەس هەتىىتە  -ئەطىىزگە ٍەتًەٍىىن غبٌ ئىبسغىُە ثىىىز ۋاەىىىت ئىچىىنە  ئەخىىال    

ئبدانەتتە دۇََب خەنقىىگە ئىۈنگە ثوالالٍىن غبٌ ثىىز     -د َبَەتتە  ئىُظبة-د ٍ
يىههەتىىىكە ئىىىەسگەرتكەٌ ئىظىىىالو د ُىىىي ثىشَىىىي ۋە ئەۋالدنىز ًىشَىًىىىۇ      

ىكىىىىىن ٍ ئىئتى ىىىىبرنىق ھىىىىېض ئەسنىز ُىىىىى  د ُىىىىىٌ ۋە يىههىىىىىٌ كىًه
ەىهىىىن غبٌ  ثىىۇ ئىككىظىىىُي بىىبٌ تىكىىى  ەوغناػىىُي ۋە ثىىۇ ٍونىىنا ثەدەل  
تەنەػُي ئەسنىزى ئۈچىۈٌ ػىەرەپ ثىهىىن غبٌ  د َبَەتهىىس ۋە ئىزاد هىىس      

 ئىُظبَالرد ٍ ەىهى   ٍېتىؼتۈرشپ چىقىؼقب ئەنگەتتە ەبد زدۇر.

ۋە ئۇَىىىىناەتب  ثىشَىىىىى  ثىزد ُجىىىىىز چىقىىىىىغ ٍىىىىونىًىش ئىىىىەس ًىشَي    
ئەۋالدنىز ًىشَي پەٍغەيجىز ًىش ھەسر تي يىۇھەيًەد ئەنەٍھىظظىبالو ئېهىى     
كەنىىىىگەٌ د ُُىىىىى  ئەخىىىىال  پىز ُظىىىىىئهىزى ثىىىىىهەٌ تەرثىىىىىَەنەپ      

     ٌ ػىەر ئىًىشگە  -ٍېتىؼتۈرشػتىٍ ئىجىبرەتتۇر. ثىشَىى  د ُىًىىش ثىشَىي ػىب
 ەۇۋۋ تىًىشگە ەبٍتىن ٍ ئېز ؼتۈرشػكە ئەنگەتتە ەبد زدۇر.  -ۋە كۈا
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ر  بۈيهىن ٍ ثىش ئۇٍغىۇرالر ئىظىالو ثىىهەٌ ئىئتى برنىُىى       يۇطۇنًبَال
ئۇَى  ٍونىنا ئىشچىم ٍۈرگەٌ سايبَهىز ًىشدا  ئەس ىش ۋە ەۇدرەتهىىس ثونىۇپ    
ٍبػىغبٌ  ھەتتب طىەنتەَەتهەرَي ەۇرغىبٌ ئىىنۇ . ەبچىبَىكي  د ُىًىشَىى       
ر ھىىىىن ٍ ٍىزاەالػىىىتۇ   خۇراپىىىبتالرَي د ىىىٍ دەپ طىىىبَىنۇ   َەپظىىىي    

كىًىشَي د ُىًىىىشد ٍ ئەال كىىەردۇ . ػىىۇَن ٍ ثىىىزى ثىىىش    ئىىبۋار گەرچىهى
خورنۇەقب ۋە ئببىشنىققب ٍۈسنەَىنۇ . ثىۇ ئورۇَىنا ئىككىُچىي خەنىىئە ئىەيەر       
ئىجُىىي خەتتىىبة رەس َەنالھىىۇ ئەَھۇَىىى  يۇَىىۇ طىىەس ُي َەەىىىم كەنتىىۈرشپ  

ثىىىش ئىظىىالو ثىىىهەٌ »ئەتىىۈع ثىىىهەٌ كۇپىىبٍىهىُىًىش. ئىىۇ يۇَىىنا  دېىىگەٌ: 
ًىىىىىش. ەبچىىىىبَىكي  ئىشس تىًىشَىىىىي ئۇَىڭىىىىن ٍ    ئىىىىىشسەد تبپقىىىىبٌ ەەۋي 

 «  ثبػقىظىن ٍ ئىشد ًەكچي ثونظب   ئبنالھ ثىشَي خبر ەىهى  ەوٍىنۇ.

سايبَُىىىىى  ئەسگىز ؼىىىىىگە ئەگىؼىىىىى  تەرثىَەَىىىىى  ئۇطىىىىۇنهىز ًۇ    
ئەسگىز   تۇرۇػي يۇيكىٍ. ئەيًىب ئىظىالو تەرثىَەطىىُى  پىز ُظىىئهىزى     

 كۈچكە ئىگە.ەەتئىٌ ئەسگەرگىُي ٍو . ئۇ تب ەىَبيەتكىچە 

ػىىىۇ ب ثىىىىش ثىىىبنىالرَي ئىظىىىاليىٌ ئەخىىىال  دائىز ظىىىىنە تەرثىىىىَەنەپ  
چىىىىبر هەرَي -چىقىىىىىغ ٍونىىىىىنا سايىىىىبَىًىشد كي ئەڭ سايىىىىبَىگى ئۇطىىىىۇل

ەونهىُىؼُي ەونن ٍ ثەريەطهىكىًىش الس ىى. تىەتىُچي خەنىىئە ئەنىي ئىجُىي      
ەر ثىبنىهىز ڭالرَي تەرثىَەنەػىتە  طىىه   »ئەثۇ تبنى  رەس َەنالھۇ ئەَھۇَى : 

تەرثىىىىَەنەَگەٌ ئۇطىىىۇنغىال ٍەنىُىگانًىىىب الر. چىىىۈَكي ئىىىۇالر طىىىىهەرَى   
دېىىىىگەٌ طىىىىەسى « سايبَىڭالرغىىىىب ئوخؼىىىىىًبٍن غبٌ سايبَىىىىنا تۇغۇنىىىىنى 

 َېًىنېگەٌ توغزا ئېَتىهغبٌ.

ثۇ طەس ػىۇَي ئىئبد هەٍىنۇكي  ئىظىالو تەرثىَەطىىُى  پىز ُظىىئهىزى      
ب ەىبراپ ئەسگىز ى    تەدثىىزنەر سايبَغى  -ئەسگەريەٍنۇ. ئەيًىب ئۇطىۇل ۋە چىبرە   

تۇر ىىىنۇ. يۇطىىىۇنًبٌ ئىىىبدەو سايبَىظىىىىُى  ئەڭ ئىهغىىىبر ئۇطىىىۇنهىز ن ٍ     
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پبٍن هىُىؼىىقب تېگىؼىىهىس. يەطىىىهەٌ: ئەتًۈػىىهەردە ثبنىالرغىىب تېهېىىگ ش ر     
ژۇرَىىىبل ئوەىىىۇع  ئىُتېزَېىىىت ەىىىونهىُىغ ەبتىىىبرنىق  -كىىىەرشع  گېش ىىىت

 ئىؼىىالردا چەم ەوٍىىىن غبٌ ثىىىزەر تەرثىىىَە ئۇطىىۇنىغب ھىىببەد ٍىىو  ئىىىنى.
 چۈَكي ئۇ سايبَالردا ثۇ دېگەَهىز ًىش ھەو ٍو  ئىنى.  

ھىىبس زەي ثىىۇ ئۇچىىۇر ۋاطىىىتىهىز ُي ەونهىُىؼىىتىٍ ثىىبنىالرَي يىىۇتهە      
توطۇع توغزا ثونًىغبَنەم  ئۇالرَي كوَتز نظىش  ئەركىىٍ ەوٍىۇپ ثېىز غ    
تې ىًۇ توغزا ئەيەص. ػىۇ ب ثىۇ يەطىىهىنە سايبَغىب يۇَبطىى   ئوتتۇراھىبل       

 ا كېهىنۇ.ٍول تۇتۇػقب توغز

ثىىىبنىهىز ًىشَي ئەسنىز ُىىىى  د ُىىىىٌ ۋە يىههىىىىٌ كىًهىكىىىي ثىىىىهەٌ    
ئىئتى برنىُىىىىن غبٌ ۋە ثىىىىۇ ئىككىظىىىىىُي ەوغىىىناع ٍونىىىىىنا ثىىىىبرنىقىُي   
ئبتبٍن غبٌ ەىهى  تەرثىَەنەپ چىقىؼىًىش ئۈچىۈٌ ئىبۋۋال ئىەس ًىش ئۇالرغىب     
ٍبخؼي ئۈنگە ثونۇع  َەطىھەد ەىهىىغ  تەطىىزنىس ەىظظىىهەرَي ئوەىۇپ     

 ثىهەٌ ثىز ۋاەىتتب  تەۋەَن كىهەرَي ەىهىؼىًىش الس ى:ثېز غ 

. ثىىبنىالرد كي يۇطىىۇنًبٌ ئەيەص يىههەتهەرَىىي د راع ۋە ئىىۇالرَي    0
ئىىەسنىز گە ئىىۈنگە ەىهىىىگېهىغ ئېقىًىغىىب ەبرػىىي ئەيەنىىىٌ تەرثىىىَە ئېهىىى    
ثېىىىز غ.پەٍغەيجەر ئەنەٍھىظظىىىبالو يۇطىىىۇنًبٌ ئەيەطىىىهەرَي د راػىىىُى   

كىًكىىىىىي ئىىىىىەس ُي ثبػىىىىىقب ثىىىىىىز    » خەتىز ىىىىىن ٍ ئبگبھالَىىىىىنۇرۇپ: 
 دېگەٌ. (1غ«ەەۋيگەئوخؼىتىگانىن كەٌ  ئۇ ػۇ ەوۋين ٍ ثونۇپ كېتىنۇ

ئەيًىىىب يۇطىىىۇنًبٌ ئەيەص يىههەتهەرد ىىىٍ ئەگىُىؼىىىكە تېگىؼىىىهىس   
 َەرطىهەريۇ ثبر.

                                                 
غطۈَەَي ئەثۇ داۋۇد( َبيهىق ھەد ض « دا د أثٌ طٍُ» داۋۇدَى  ( ئەثۇ1غ

 ھەد ظي. -4120توپهىًىُى  
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 گىٕىّىس؟ۆئ رٔيەّىٍېٔ ردىٓەسٍەِەئ ٌّبْۇسۇِ

  ٌ -تې ُىكىظىىىُي  ئىهىىىى -ثىىىش يۇطىىۇنًبٌ ئەيەص يىههەتهەرَىىى  پە
 ئىتىُىىىي  ئوەۇػىىىگە ئەگىُىؼىىىكە ثونغىىىبٌ ەىشغىُهىقىُىىىي  ػىىىۇَناەال   يەر

ئۇالرَىڭگاەىتقىىب ر ئىىبٍە ەىهىىىغ  طىىەس نە تىىۇرۇع  يۇئبيىهىىىنە طىىەيىًىٌ    
 ثونۇػقب ئوخؼىغبٌ ئىُظبَىٌ ئەخالەىُي ئەگىُىؼىًىش الس ى.  

ھىىېكًەد يۇطىىۇنًبَُىڭَىتتۈرشپ ەوٍغىىبٌ »پەٍغەيىىجەر ئەنەٍھىظظىىبالو: 
 دېگەٌ. (1غ« ٍ تبپظب ئېهىؼقب ئەڭ ھەەهىقتۇرَەرطىظىنۇر  ئۇَي َەد

تىىوغزا ئىىىغ  تىىوغزا طىىەسۋە    »طىىەسى « ھىىېكًەد»ئەرەة تىهىىىن كي 
دېىىىىگەٌ يەَىهەرَىىىىي ثىهنشر ىىىىنۇ. يۇطىىىىۇنًبَالر    « پبٍىىىىن هىق ئىهىىىىىى 

-يەر ئەتُىىي  ھىىۈَەر-ئىُظىىبَىَەتكە پبٍىىن هىق ثونغىىبٌ ھەر ەبَىىنا  ئىهىىىى
ەگىُىؼىىكەۋە ەىهىؼىىقب  كەطىىىئُىگە تىىوغزا ئىؼىىالرَي َەدە ثونظىىب تېئىىى  ئ   

 ثۇٍزۇنغبٌ.

. ثىىبنىالرد كي ئىىەسى يەَظىىۇپ ثونغىىبٌ د ُىىن ٍ ٍىزاەهىؼىىىغ  ئىىەس    3
ۋەتىُىُىىي طەًٍەطىىهىس ۋە ئىىەس يىههىىىتىگە يەَظىىۇپ ثونۇػىىتىٍ ئىىەس ُي     
ەبچۇرۇع ەبتبرنىق ر ھىٌ ئىههەتىهەرگە خىبتىًە ثېىز غ ٍونىىنا ٍېتەرنىىس      

 .تەدثىزنەرَي ەونهىُى  تىز ؼچبَهىق كەرطىتىغ-چبرە

. ثبنىالر ئبر هىؼىىن غبٌ  ثىىزگە ئوٍُبٍىن غبٌ ۋە ثىىزگە ئوەۇٍىن غبٌ      2
ٍبكي ثىزگە ئىؼىهەٍن غبٌ د طىتهىز ُي كەس تىى   ثىبنىالرَي د َبَەتظىىش       
ئەخالەظىىىش د طىىتالرد ٍ ٍىىىزا  تۇتىىۇع الس ىىى. چىىۈَكي يۇَىىنا  د طىىتالر  

 ثبنىالرَي ثۇسۇپ ەوٍىنۇ.  

                                                 
 تىزيىشى ر گاٍىتي. ۋە يببە ئىجُي (1غ
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ٍىٍ ئېظىم ثىىز تەثىىز ثىىهەٌ    پەٍغەيجەر ئەنەٍھىظظبالو ثۇ يەَىُي ئىُتب
ٍبخؼىىي د طىىت ثىىىهەٌ ٍبيىىبٌ د طىىتُى    »ئىئىىبد هەپ يۇَىىنا  دېىىگەٌ:  

يىظىىبني ئىئىىبر طىىبتقۇچي ثىىىهەٌ تەيۈرچىُىىى  يىظىىبنىغب ئوخؼىىبٍنۇ. ئىئىىبر 
طبتقۇچىُى  ٍېُىغب ثبرطىىڭىش ئىۇ طىىشگە ئىئىبر ثېز ىنۇ  ٍىبكي ئۇَىڭىن ٍ        

َىىى  خۇػىىجۇٍىُي طېتىگانىظىىىش  ٍىىبكي ھىىېچ ثونًىغبَىىنا ئۇَىڭىىن ٍ ئىئبر  
پۇراٍظىش. تەيۈرچىُى  ٍېُىغب ثبرطىىڭىش ئىۇ ثبطىقبٌ كىەرەم كىَىًىڭىشَىي      
كەٍىىىنشرشپ ەوٍىىىىىنۇ  ٍىىىبكي ئۇَىڭىىىىن ٍ ثەتجىىىۇً طېظىىىىىق پىىىىۇراەُي    

ەبساَُىى  ەېؼىىغب ثبريىبڭ ەبر ظىي ٍۇەىبر       ». ئەبىنادنىز ًىشيۇ  (1غ«پۇراٍظىش
دېىىىگەٌ ھېكًەتُىىىي   (2غ«ٍبيبَُىىىى  ەېؼىىىىغب ثبريىىىبڭ ثبالطىىىي غٍۇەىىىبر(    

ەبنىىىنۇرۇع ئىىىبرەىهىق ئەۋالدنىز ُىىىي ٍبيىىىبٌ ئىىىبدەيهەر ثىىىىهەٌ د طىىىت     
 ثونۇػُى  خەتەرنىز ن ٍ ئبگبھالَنۇرۇپ كەنگەٌ.  

 . ثبنىالرغب ھبٍبتُي ئەطهي يبھىَىتي ثوٍىچە توغزا چۈػەَنشرشع.4

دېَىؼىُي ثىهًەٍىنۇ  َىېًە طور ظىب      « ٍىب  »ئبَىالر ثبنىالرغب -ثەسى ئبتب
چېكىىن ٍ ئبػىۇرۇۋېتىنۇ. يۇَىنا  ەىهىىغ     ئۇَي ھبس زالپ ثېز نۇ  ھەتتىب  

« َېًىُىي خبنىظىبو ئېز ؼىەنەًٍەَغۇ   »ثبنىالر ئۈچۈٌ س َبَهىق ثونۇپ  ئىۇالر  
دېگەٌ ەبَبئەد ثىهەٌ ئەطىۈپ ٍېتىهگەَىن ٍ كېىَىٍ  ئىۇالر ھبٍبتهىقُىى       
ەىىىَىٍ طىىىُبەهىز غب دۇا كەنگىُىىىنە ئبطىىبَال ثەل ەوٍىىۇپ ثېز ىى   ئىىبدد ٌ 

 ىهى  ەبنىنۇ.ثىز ەىَىُچىهىق ئبنن نا ٍېڭ

ػىىۇ ب ثىىبنىالرَي ثەس ىىنە طىىور غبٌ َەرطىىىهىز ن ٍ ۋاەىتهىىىق يەھىىزۇو   
ەىهىؼىىًۇ تەرثىَەَىىى  ئۇطىىۇنهىز ن ٍ  ثىىىزى طىىبَىهىنۇ. ػىىۇَى  ئۈچىىۈٌ 
ثبنىالرغىىىىىىىب ھبٍبتهىقُىىىىىىىى  راھەد ۋە ببپىىىىىىىبنىز ُي  ئو ىىىىىىىىبٍهىق ۋە    

                                                 
 .ئىًبو يۇطهىى ر گاٍىتي (1غ
 تەيظىههىز ن ٍ.-ئۇٍغۇر خەنق يبەبل (2غ
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ەىَىُچىهىقهىز ُىىي كىچىكىىىن ٍ ثىهىىنشرشپ يىىېڭىغ كېىىزەم. ەىظقىظىىي    
بٍبتهىقُىىى  ر ئىىبنهىقهىز ُي چۈػىىەَنشرشع ۋە ھبٍبتهىققىىب تىىوغزا ثبنىالرغىىب ھ

 يۇئبيىهە ەىهىؼُي ئەگىتىغ كېزەم.

ئوغىۇل ثبنىالرَىى  ھەرثىز ُىي ھبٍبتهىقتىب ئىەسنىز گە يۇَبطىى        -. ەىش5
 يەطئۇنىَەتهەرَي ئەتەػكە ئبدەتهەَنشرشع.

چۈَكي ثبنىالرَي ئبطزاع ثبھبَىظي ثىهەٌ ئىۇالرَي ئىؼىقب طبنًبطىهىق    
ي ئۈطىىىتىگە يەطىىىئۇنىَەد ئبرتًبطىىىهىق ثىىىىز خبتىىىبنىقتۇر. ثىىىبنىالرَي  ٍىىىبك

ئبَىىب ئىىۇالرَي كىچىكىىىن ٍ -كېَىىىُچە  ەىَُىهىىى  ەبنًىظىىۇٌ دېىىگەٌ ئبتىىب 
 يەطئۇنىَەتهەرَي ئبدا ەىهىؼقب ئبدەتهەَنشرشػي الس ى.

. ئۇچىىىىۇر ۋاطىىىىىتىهىز ُى  طىىىىەنجىٌ تەرەپهىز ىىىىن ٍ طبەهىُىؼىىىىُي 6
 ئەگىتىغ.

ڭ دەطىىهەپ ئەگىتىؼىىكە تېگىؼىىهىس ثىىونغىُي  ثبنىالرغىىب ثىىۇ يىىبۋسۇدا ئە 
ھىىبراو يەطىهىظىىىنۇر. ئۇالرغىىب كىچىكىىىن ُال ھبرايىىن ٍ ەىىېچىغ    -ھىىبالل

ژۇرَىبنالرد كي ٍېىز ى   -تېهېگ ش رد كي ئەخالەظىىش كەرشَۈػىهەرگە  گېش ىت   
ٍبنىڭىىىبا رەطىىىىًهەرگە ەبر ًبطىىىهىق  ئەخالەُىىىي ثۇس ىىىن غبٌ يىىىۇھەثجەد  

ھىىنە تەرثىىَە ثېز ى   ئۇالرَىى      ھېكبٍىهىز ُي ئوەۇيبطىهىق ھەەقىىنە ئبال  
 يېڭىظىگە ػۇَي طىڭنشرشع ۋە ػۇَنا  ئبدەتهەَنشرشع كېزەم.

ػىىىىۇ ئېُىقكىىىىي  ثىىىىبنىالرَي ئۇچىىىىۇر ۋاطىىىىىتىهىز ن ٍ ۋە تېهېىىىىگ ش ر  
كەرشػىىتىٍ  ئىُتېىىزَېتكە كىز ؼىىتىٍ يىىۇتهە  توطىىۇع ٍبخؼىىي ئەيەص     
ھەو توطىىىىىقىهىًۇ ثونًبٍىىىىىنۇ. پەەەد ثىىىىىۇ َەرطىىىىىىهەرَى  پبٍىىىىىن هىق    

ز ىىىن ٍ پبٍىىىن هىُى   طىىىەنجىٌ تەرەپهىز ىىىن ٍ ٍىىىىزا  تۇرۇػىىىُي   تەرەپهى
 ئەگىتىغ ئەڭ توغز ظىنۇر.
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. ثبنىالرغب ۋاەىتُي ەەد زنەػىُي  ئەسنىز ُىى  تىبالَتهىز ُي ئوتتۇر غىب     7
چىقىز ؼىىُي ۋە ثىىوع ۋاەىتهىز ُىىي پبٍىىن هىق ئىؼىىالر ثىىىهەٌ توننۇرۇػىىُي  

 ئەگىتىغ.

وغزا ئېَتقىىىبٌ. دەپ تىىى«طىىىبغالو تەَىىىنە طىىىبپ ئەەىىىىم»ئەبىىنادنىز ًىش 
ثىىىىبنىالرَي ثىىىىوع ۋاەىتهىز ُىىىىي پبٍىىىىن هىق تەَتەرثىىىىىَە ئوٍىىىىۇَهىزى ۋە  
يەػىىىقهىزى ثىىىهەٌ ئەتكۈسشػىىكە ئبدەتهەَىىنشرشع سۆرشر. چىىۈَكي ثىىبنىالر  
ئەسنىز ن كي ساپىبص ئېُېزگىَەَىي طىىزتقب چىقىز ؼىُي خبالٍىنۇ. ئىۇالر ثىۇ        

غب ئېُېزگىَەَىىىىي پبٍىىىىن هىق ئىؼىىىىالرغب چىقبريىغبَىىىىنا  ھىىىىبراو ئىؼىىىىالر   
چىقىز ىىن غبٌ ثونىىۇپ ەېهىؼىىي يىىۇيكىٍ. ػىىۇ ب ئىىۇالر ھبرايغىىب كىىەس ُي      

ئبَب ئۇالرَى  كەس ُي ھىبالل ۋە پبٍىن هىق ئىؼىالرغب    -ئېچىؼتىٍ ئبۋۋال ئبتب
 ئېچىؼي الس ى.

 . ثبنىالرَي ۋ جناَهىق  يەطئۇنىَەتچبٌ ەىهى  تەرثىَەنەع.8

 ىىى تبرتتۇرۇػىىهىز ن ٍ -ئبَىظىىىُى  ٍىىۈرشع -ثىىبنىالر ئبئىهىىىنە ئبتىىب  
ھبٍببىىبَهىُىغ  ھېظظىىىَبتقب كىىېهىغ  طىىەٍۈَۈع  َەپىىزەتهىُىغ  ئىىىچ      
ئبغز تىؼىىقب ەەدەر پۈتىىۈٌ ئەسگىز ؼىىهىز ُي كەس تىىىنۇ ۋە ئەٍىىُەٌ تەەهىىىن   

 ەىهىؼقب تىز ؼىنۇ.  

ئبَىظىىىىُى  َىىىبھەەچىهىككە ەبرػىىىي  -ػىىىۇَى  ثىىىىهەٌ ثىىىبنىالر ئبتىىىب 
ۋە تىىۇرۇع  سانىًالرد ىىٍ َەپىىزەتهىُىغ  ئۈنگىهىىىس كىؼىىىهەرَي يبختىىبع   

ئىىۇالرَي ھىىەريەتهەع  ٍوەظىىۇنالرغب ئىىىچ ئىىبغز تىغ  تىىوغزا طىىەس ەىهىىىغ   
ھەەىقەتُىىي ەوغىىناع ەبتىىبرنىق ثىىبرچە خىظىىهەتهىز ُي ئەگىُىىىنۇ ۋە ػىىۇ    

 ثوٍىچە ٍېتىؼىنۇ.

ئىىبَىالر ٍبخؼىىي ئىىىغ ۋە ٍبخؼىىي طىىەس ەىهىؼىىتب ثبنىهىز غىىب ئىىۈنگە  -ئبتىىب
ئبنىنى ثىىهەٌ   ثونۇع ثىهەٌ ثىزگە  ئۇالرغب ۋ جناَىٌ دەرطهەرَي ثېز ى    
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ئىىبنالھ تبئىىبالد ٍ ەورەۇػىىُي  َىىبھەەچىهىككە ەبرػىىي تۇرۇػىىُي  ھەەُىىي    
داد ىىم طەسنەػىىُي  ٍوەظىىۇنالرغب ۋە ٍېىىتىًهەرگە ھېظناػىىهىق ەىهىؼىىُي     
ەونىن ٍ كەنظە ٍىبردەو ەىهىؼىُي طىەس ثىىهەٌ ۋە ئىجزەتهىىس ەىظظىىهەرَي       

رَي ئوەىىۇپ ثېىىز غ ثىىىهەٌ ئەگىتىؼىىي الس ىىى. ػىىۇَنا  ەىهغبَىىن ال  ثىىبنىال 
 ۋ جناَهىق ۋە يەطئۇنىَەتچبٌ ەىهى  ٍېتىؼتۈرشپ چىققىهي ثونىنۇ.

 



 

 

 ٔبزارىتي ۋە ٍبٔفۇْ ئىٕتېرٔېت ،ووِپَۇتېر

 ثبٌىالرٔىڭ ووِپَۇتېر ۋە ئىٕتېرٔېت ئىطٍىتىطي

كويئَىىىۇتېز ثىىىىهەٌ ئىُتېزَېتُىىىى  تۇريۇػىىىىًىشغب ئېهىىىى  كەنىىىگەٌ  
كويئَىىىۇتېز  ئو ىىىبٍهىقهىز ُي طىىىبَبپ تىىىۈگەتكىهي ثونًبٍىىىنۇ. ػىىىۇَناەال  

ئوٍۇَهىزى ثبنىالرَى  سېھُىُي ئېچىغ  ھەرخىم يەنۇيبتقىب ئىىگە ەىهىىغ     
ئىىىشد ُىغ ر ھىُىىي ئىىوٍغىتىغ بەھەتهەرد ىىٍ تې ُىكىهىىىق ثىىىز يىىەبىشە  
طىىۈپىتىنە ەوثىىۇل ەىهىُغىىبٌ ثونظىىىًۇ  ٍەَە ثىىىز تەرەپىىتىٍ  ثبنىالرَىىى       

ي  كويئَىىۇتېز ۋە ئىُتېىىزَېتكە ھەدد ىىن ٍ ئىىبرتۇ  كىىەپ ثېز هىىى  كېتىؼىى 
ئبَىُى  َبسار تىظىىش ەونهىُىؼىي ۋە كېزەكظىىش ئىؼىالر ئۈچۈًَىۇ      -ئۇَي ئبتب

ەونهىُىؼىىىىي َەتىجىظىىىىىنە  پىظىىىى ىكىٌ ۋە ئىجتىًىىىىبئىٌ يۈػىىىىكىالتالر   
 ئوتتۇر غب چىقًبەتب.

ثونۇپًىىىىۇ يەكىىىىتەپ ٍېؼىىىىىن كي ثبنىالرَىىىىى  ئەخالەقىىىىب ئۇٍغىىىىۇٌ     
كەنًەٍىىىىن غبٌ تىىىىور ثەتهىىىىىز گە كىز ؼىىىىي  ەورەۇَچهىىىىۇ  ۋە ئىىىىۇرۇع   

ًهىز ُي كەرشػي  كۈٌ ثىۇٍي كويئَۇتېزَىى  ئبنن ىنا ئونتۇرۇۋېهىؼىي     فىهى
 َۇرغۇَهىغبٌ ثونۇيظىشنىقالرغب ٍول ئبچًبەتب.

 ئۇَناەتب ەبَنا  ەىهىغ كېزەم؟  

ثىىبنىالرَي كويئَىىۇتېز ۋە ئىُتېزَېىىت ئىؼهىتىؼىىتىٍ يىىۇتهە  توطىىۇع    
ثىىىهەٌ يەطىىىهە ھەل ثونًبٍىىنۇ  ثەنكىىي ثۇَىڭىىن ٍ ثبػىىقب ەېَىىىُچىهىقالر    

تۇر غىىىىب چىقىىىىىنۇ. ػىىىىىۇ ب ثىىىىبنىالرَي كويئَىىىىۇتېز ۋە ئىُتېزَېىىىىىت     ئوت
ئىؼهىتىؼتىٍ يۇتهە  توطىًبطتىٍ ۋە كوَتز نظىىشيۇ ەوٍىۇپ ثەريەطىتىٍ     
ئىىۇالرَي َىىبسارەد ەىهىىىغ كېىىزەم. ثىىۇ يىىبۋسۇدا تەۋەَىىن كىهەر تەۋطىىىَە       

 ەىهىُىنۇ:
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 -. ئبنىىىنى ثىىىىهەٌ ثبنىالرغىىىب كويئىَىىىۇتېز ۋە ئېُتېزَېتُىىىى  پبٍىىىنا   0
توغزۇنىىۇ  ٍېتەرنىىىس يەنۇيىىبتالرَي ثېىىز غ  ثىىۇ ئىككىظىىىُي     س َىىبَهىزى 

ھەدد ىىىىن ٍ ئىىىىبرتۇ   كىىىىەپ ئىؼهىتىؼىىىىُى  خەتىز ىىىىن ٍ ئىىىىۇالرَي     
ئەخالەقىىىىب ئۇٍغىىىىۇٌ كەنًەٍىىىىن غبٌ تورالرغىىىىب -ئبگبھالَىىىىنۇرۇع  ئەدەة

كىز ؼىىُى  گۇَىىبھ ئىكەَهىكىُىىي چۈػىىەَنشرشپ ئىىۇالرَي ەبٍىىىم ەىهىىىغ   
نىق ئبػىىىكبرا ۋە ٍوػىىىۇرۇٌ  ئبَىىىن ٍ ئىىىبنالھ تبئبالَىىىى  ئۇالرَىىىى  ثىىىبر    

ئىؼهىز ُي كەرشپ تۇر ىن غبَهىقىُي ثىهىنشرشپ  ئىۇالردا ئىبنالھ تبئىبالد ٍ      
 ەورەۇع تۇٍغۇطىُي ٍېتىهنشرشع  الس ى.  

. ثبنىالرَىىىىى  كويئَىىىىۇتېز ۋە ئىُتېزَېىىىىت ئىؼهىتىؼىىىىي ئۈچىىىىۈٌ     3
يەخظۇص ۋاەىت ثەنگىهەپ  ػۇ ۋاەىتُى  طىىزتىنا  ئۇالرَىى  كويئَىۇتېز    

 ئىؼهىتىؼىُي يەَئىٌ ەىهىؼالس ى.ۋە ئىُتېزَېت 

. ثبنىالرَىىىى  ئىىىەگىُىغ ەىهىىىىغ  كىتىىىبة ئوەىىىۇع  ئىىىىۇخالع       2
-كويئَىىۇتېز ئوٍُىىبع ۋە تېهېىىگ ش ر كىىەرشع ەبتىىبرنىق كۈَىىن هىس ئىىىغ    

پبئبنىَەتهىز ُي رەتكە طېهىغ ئۈچىۈٌ ثىبنىالر ثىىهەٌ ثىىزنىكتە يەخظىۇص      
كويئَىىۇتېز  ثىىىز بەدۋەل تىىۈسشع الس ىىى. بەدۋەنُىىى  تەرتىئىىىنە ثبنىالرغىىب  

ئوٍُىىبع ۋە تېهېىىگ ش ر كىىەرشع ئۈچىىۈٌ ثەنگىهەَىىگەٌ ۋاەىىىت ئۇالرَىىى     
ئىىەگىُىغ ەىهىىىغ ۋاەتىىىن ٍ ئىهگىىىزى ثونۇػىىي ٍبخؼىىي. چىىۈَكي  َىىبۋادا 

ئىىبۋۋال ئەگىُىؼىىىڭُي ەىىىم  ئبَىىن ٍ كويئَىىۇتېز ئوٍُبػىىقب ۋە      »ئۇالرغىىب 
-دېَىهظە  ئۇالر ئبنىن زاپ ئەگىُىؼىُي ٍېىز ى   « تېهېگ ش ر كەرشػكە ثونىنۇ

 ٍبتب ەىهى  تۈگىتىنۇ.   

ئبَىىىىب ثىىىىبنىالرَي كىىىىوَتز ل ەىهىىىىىغ ۋە ئۇالرَىىىىى   َىىىىېًە  -. ئبتىىىىب4
ەىهىگاتقىىبَهىقىُي ثىهىىى   ئىىۇالرَي كەس تىىى  تىىۇرۇع ئۈچىىۈٌ ئىىەسنىزى     

ئبَىب  -كويئىَۇتېز ۋە ئېُتېزَېت ئىؼهىتىؼُي ئەگىُىؼي الس ى. چىۈَكي ئبتىب  
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الرَي كىىوَتز ل ثىىۇَي ثىهًىظىىە ثبنىالرَىىى  ئىؼىىهىز ُي كەس تەنًەٍىىنۇ  ئىىۇ 
 ەىالنًبٍنۇ.  

.كويئَىىىۇتېزَي ثبنىالرَىىىى  ٍبتىقىغىىىب ئېهىىىى  كىز ؼىىىىگە رۇخظىىىەد 5
ەىهًبطىهىق ۋە ئىۇَي ئەٍىىن كي ھەيىًە ئىىبدەو ئىؼىهىتەنەٍن غبٌ ثىىىز ٍەرگە     
ئورۇَالػىىىىتۇرۇع ھەيىىىىنە كويئَۇتېزَىىىىى  ئېكزاَىُىىىىي ھەيًەٍىىىىهەٌ      

 كەرەنەٍن غبٌ ػەكىهنە ئوچۇ  تەرەپكە ەبر تى  ەوٍۇع.

ئبَب ئىەسنىزى كويئَىۇتېز ۋە ئىُتېزَېىت ئىؼهىتىؼىتە ثبنىهىز غىب      -ب. ئبت6
ئىىۈنگە ثونۇػىىي الس ىىى. ثبنىالرغىىب طىىەنجىٌ تەطىىىز ثېز ىىن غبٌ ػىىەكىهنە       

 ەونالًَبطهىقي الس ى.

 ثبٌىالرٔىڭ ٍبٔفوْ ئىطٍىتىطي

ٍىىىىبَفوٌ ئەطىىىىهىنە خەۋەرنىؼىىىىىغ ئبپئىىىىبراتي ثونظىىىىىًۇ  ٍبػىىىىالر ۋە 
ٍ كىىەپزەم ثبػىقب يەەظىەتهەر ئۈچىىۈٌ   ئەطىًۈرنەردە ٍىبَفوٌ خەۋەرنىؼىؼىتى   

 ئىؼهىتىهًەكتە.

 ثبنىالر َېًە ئۈچۈٌ ٍبَفوٌ ئىؼهىتىؼكە ەىش قىنۇ؟

 . ثبػقىالردا ثبر  َېًە ئۈچۈٌ يەَنە ثونًبٍن كەٌ؟0

. ثبػىىقىالردا ثونىىۇپ  يەَىىنە ثونًىظىىب  ئەسشيىىنە ثىىىز َەرطىىە كەيهىىىس  3
 ھېض ەىهىًەٌ.

ؼىىًُى  ئورَىىنا ثونىۇپ    . ثىكبر ۋاەىتهىز ًىنا ٍىبَفوٌ يېُىى  طىزد    2
 ەبنىنۇ.

. ٍبَفوَي ثونًىغىبَالرَي  ھەتتىب ٍېڭىي يىودا ٍىبَفوَي ثونًىغىبَالرَىًۇ       4
 ثبػقىالر يەط ىزە ەىهىنۇ.
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ثبنىالرَىىى  ٍىىۇەىز قي ثبھبَىهىز ىىن ٍ تەۋەَن كىىىنەم َەتىجىىىهەرگە     
 ئېز ؼكىهي ثونىنۇ:

ەً . ثىىبنىالر تې ُىكهىىىق ٍىىېڭىهىقالرد ٍ ەبَىىنا  پبٍن هىُىؼىىُي ثىهىى0ً
 تۇرۇپ  ثۇ ٍېڭىهىقالرغب ئىُتىهىنۇ.

. ثبنىالر ئبدەتتە ٍبَفوَغب ئەس ُى  يەۋبۇتهىۇەىُي ئىظىئبتالع ەىۇراني    3
 ئورَىنا ەىش قىنۇ.

. ثىىىبنىالر ئەسنىز ُىىىى  ئىجتىًىىىبئىَهىقىُي ٍىىىبَفوٌ ثىىىىهەٌ تەيىىىىٍ   2
-ئېتىؼىىىكە تىز ؼىىىىنۇ. چىىىۈَكي ئىىىۇالر ئۈچىىىۈٌ ٍىىىبَفوٌ ثونظىىىب  د طىىىت

 نىنۇ.ٍبرەَهىزى ثونًىظىًۇ ثو

 ثۇ يەطىهىُي ەبَنا  ھەل ەىهىغ كېزەم؟

ٍىىىبَفوٌ ئبالەىهىؼىىىىغ ەىىىۇراني ثونىىىۇپ  ئۇَىىىى  تۇريۇػىىىىًىشد كي    
پبٍىن هىز ُي طىىبَبپ ثىىونغىهي ثونًبٍىىنۇ. ثىىبنىالر ئۈچىىۈٌ ثونظىىب ٍبَفوَُىىى   
ئىجىىىبثىٌ تەرەپهىز ًىىىۇ ثىىىبر  طىىىەنجىٌ تەرەپهىز ًىىىۇ ثىىىبر. ئەيًىىىب طىىىەنجىٌ  

ەپزەم ثونًبەتىب. ػىۇَى  ئۈچىۈٌ ئەڭ    تەرەپهىزى ئىجبثىٌ تەرەپهىز ن ٍ كى 
ئبالەىهىؼىؼىىتىٍ  —ئەگەر ئېھتىَىىبن تۇغۇنظىىب —ٍبخؼىىي چىىبرە ثبنىالرغىىب   

ثبػقىظىغب ٍبر ًبٍن غبٌ ئبدد ٌ ٍبَفوٌ ئېهىى  ثېىز غ ۋە كىًىهەر ثىىهەٌ     
پىىىبد -خەۋەرنىؼىىىىن غبَهىقىُي ثېهىىىى  تىىىۇرۇع ئۈيىىىىنى ثىىىىهەٌ پىىىبد  

 ئۇالرَى  ٍبَفوَىُي تەكؼۈرشپ تۇرۇع الس ى.



 

 

 ھبراَ-اليھب

 

ھبراو يەطىهىظي ثۇرۇَن ٍ تبرتى  ثىبر ثونغىبٌ يەطىىهىهەرَى     -ھبالل
ثىىىىزى ثونىىىۇپ  كبئىُبتُىىىى  ثىىىبرنىق ئىؼىىىهىز غب ۋە ھبٍبتُىىىى  يىشاَىغىىىب   
يۇَبطىىىىگەتهىس چىىىوڭ يەطىىىىهىنۇر. ئىىىبنالھ تبئىىىبال ئىُظىىىبَُي ٍەر ٍۈس ىىىنە 

ٌ ئەس ن ٍ ئورۇَجبطبرنىق ۋەس ئىظىُي بىبرى ەىهنۇرۇػىي ئۈچىۈٌ ٍبراتقىب    
ئىچىىغ  َەطىهىُي داۋاو ەىهىنۇرۇع ئىبيىههىزى      -ثونۇپ  ئىُظبَغب ٍېَىغ

ثەختهىىىس ھبٍىىبد كەچۈرشػىىُى  چىىبر هىزى ەبتىىبرنىق ٍبػبػىىُى  پۈتىىۈٌ  
   ٌ -ۋاطىىىىتىهىز ُي تونىىىۇەالپ ثېىىىز غ ثىىىىهەٌ ثىىىىزگە ٍبػبػىىىُى  ەىىىبَۇ

 پىز ُظىئهىز ُي ئەگەتكەٌ.

برەىتىىى   ئىبنالھ تبئبالَىىى  ھېكًىتىىي ئىُظىبٌ ئىىۇرۇەىُي ٍەر ٍىىۈس گە ت  
طىبئبد تىگە كبپبنەتهىىس ەىهىىن غبٌ يەسكىۇر     -ئۇالرَى  ھبٍبتىغب ۋە ثەخىت 

پىز ُظىىىىئهىز ُي ثەنگىهەػىىىُي تەەەسسا ەىهغىىىبٌ ثونىىىۇپ  ئىىىبدەو   -ەىىىبَۇٌ
ئەنەٍھىظظىىىىبالو ثىىىىىهەٌ ئبٍىىىىبني ھەۋۋاَىىىىي بەَُەتىىىىتىٍ ٍەر ٍىىىىۈس گە     

ھىبراو ثىىهەٌ طىىُىغبٌ. ثىۇ     -چۈػۈرشػتىٍ ئىبۋۋال ثىۇ ئىككىظىىُي ھىبالل    
َىىي ئەگىتىؼىىتىكي تىىۇَجي  «ھىىبراو-ھىىبالل»ئەيەنىَەتىىتە ئۇالرغىىب   طىىىُب 

ھبرايُىىى  پەنظەپىظىىىُي -يەػىىىق ئىىىنى. ػىىۇَى  ثىىىهەٌ ئۇالرغىىب ھىىبالل 
ھبراو يەطىهىظي ئىبدەو ئەنەٍھىظظىبالو ثىىهەٌ    -ثىهنشرگەٌ. دېًەم  ھبالل

 ئبٍبني ھەۋۋا ئىككىظي بەَُەتتىكي ۋاەتىن ال ثبػالَغبٌ.

ٍبػىىالرغب( كىز ؼىىي 7~6  ئېىىتىغ ٍېؼىىىغب غەىىبر ُي پەر-ثبنىالرغىىب ئىىب 
ھىبراو يەطىهىظىىُي ئىبدد ٌ يەَىىنە چۈػىەَنشرشع      -ثىهەَال ئۇالرغب ھبالل

 كېزەم.
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ھەر كەتىتە  -ئىچًەكىتە ثونظىۇٌ  يەٍهىي ئىىغ    -يەٍهىي ٍىېًەم  —ھبالل
ئېتىقبدتىىب ثونظىىۇٌ  ئىىبنالھ تبئىىبال   -طىىەس ۋە پىكىىىز -ثونظىىۇٌ  يەٍهىىي گەپ 

ئەتتە چەكهەًَىىىگەٌ َەرطىىىهەرَي تەر ئىىىن ٍ رۇخظىىەد ەىهىُغىىبٌ  ػىىەر 
 ۋە ئىؼالرَي كەرطىتىنۇ.

ئبنالھ تبئبال تەر ئىن ٍ كەطكىٍ ثىۇٍزۇ  ثىىهەٌ چەكهەَىگەٌ    —ھبراو
-طىەس ۋە پىكىىىز -ئىچًەكىىهەردە  گەپ-ئىؼىالر ۋە َەرطىىهەر ثونىىۇپ  ٍىېًەم   

 ھەر كەتهەردە ئىئبد هىُىنۇ.-ئېتىقبدتب  ػۇَناەال ئىغ

 ئىچّەوٍەردىىي ھبالي-ٍېّەن

ئىىىەسى پىىىبم  تەٌ طىىىباليەتهىككە —ئىچًەكهەرد كىىىي ھىىىبالل-ٍىىىېًەم
س َىُىىىي ثونًىغىىىبَهىقي ئۈچىىىۈٌ د ُىًىىىىش ئىظىىىتېًبل ەىهىؼىىىقب رۇخظىىىەد 
ەىهغىىىبٌ َەرطىىىىهەرَي كەرطىىىىتىنۇ. يەطىىىىهەٌ: يۇطىىىۇنًبَالر ئىظىىىتېًبل  
ەىهىىىى  كېهىگاتقىىىبٌ ھىىىبالل ٍىىىېًەكهىكهەر ۋە ھىىىبالل ئىچىًهىكىىىهەرگە      

 ئوخؼبع.

 ئىچّەوٍەردىىي ھبراَ-ٍېّەن

پىىىىىبم ئەيەطىىىىىهىكي ۋە تەٌ  —ئىچًەكهەرد كىىىىىي ھىىىىىبراو -ٍىىىىىېًەم
طىىىباليەتهىككە س َىىىبَهىق ثونغىىىبَهىقي طىىىەۋەثهىس د ُىًىىىىش ئىظىىىتېًبل     
ەىهىؼُي چەكهىگەٌ َەرطىهەرَي كەرطىتىنۇ. يەطىىهەٌ: چوػىقب گەػىي     
ھبرا   تبيبكب  ەبٌ  ئىەسى ئەنىۈپ ەبنغىبٌ يبنُىى  گەػىي... ەبتىبرنىقالرَي       

  ھەەقىُىي ٍېىَىغ ۋە ثبػىقىالرغب ئوخؼىىغبٌ     ئىظتېًبل ەىهىغ  كىؼىىُى 
 ھبرايالر.
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 ھبالي ثىٍەْ ھبرإِي ثىٍىطٕىڭ ئەھّىَىتي

ھىىبالل ثىىىهەٌ ھبرايُىىى  پەرەىُىىي ئىىبٍز غ  َېًىهەرَىىى  ھىىبالل ۋە      
َېًىهەرَى  ھىبراو ئىكەَهىكىُىي ثىهىىغ ھەرثىىز يۇطىۇنًبٌ ئۈچىۈٌ پەرس       

ٍز غ ۋە ھىىبالل ھبرايُىىى  پەرەىُىىي ئىىب-ئەٍُىىنۇر. پۈتىىۈٌ ئىؼىىالردا ھىىبالل 
ئىؼىىالر دائىز ظىىىنە ئىىىغ كىىەرشع يۇطىىۇنًبَهىقُى  تەنىئىىي ثونغىُىىىنەم  

ھىىبرايُي ئىهغىىبع تونىًىىۇ ئەھًىَەتهىكتىىۇر. -ئىچًەكىىهەردە ھىىبالل-ٍىىېًەم
ھەسر تي يۇھەيًەد ئەنەٍھىظظىبالو ھىبرايُي ھىبالل ئورَىىنا      ًىشپەٍغەيجىز 

ا  دېىگەٌ:  ئىظتېًبل ەىهغۇچىالرَي د ساخ ثىىهەٌ تەھىن ت ەىهىى  يۇَىن    
ھبرايىىن ٍ ئوسۇەهىُىىى  ئەطىىكەٌ ھەرثىىىز گىىەع غثەدەٌ( د ساخقىىب ئەڭ   »

يَــا أَيـ َهـا الَّــِذيَن َنَمنُـوا ُكلُــوا ِمــْن  . ئىىبنالھ تبئىىبال ەۇرئىىبٌ كەر ًىىنە:(1غ«ھەەهىقتىىۇر
ثىش طىىهەرَي ر ش قالَىنۇرغبٌ   ئي ئىًبٌ ئېَتقبَالر  ٍەَيطَيَِّباِت َمـا َرَزقْـنَـاُكمْ 

 ٍ ٍە الرھبالل َەرطىهەرد
 دەپ كەرطەتكەٌ. (2غ

 ھبرإِىڭ تۈرٌىرى

 ھبراو ئىككي تۈرنۈم ثونۇپ  ئۇالر تەۋەَن كىچە:

. ئىىەس ساتىىىنا ھىىبراو َەرطىىىهەر. يەطىىىهەٌ: ھىىبرا  ئىچىىىغ  چوػىىقب    0
ئىىبَىُي ەبەؼىىىتىغ دېگەَىىهەرگە -گەػىىىُي ٍېىىَىغ  ەىًىىبر ئوٍُىىبع  ئبتىىب 

ئىىىبرەىهىق  ئوخؼىىىبع ھىىىبرايهىقي ەۇرئىىىبٌ كەر ىىىى ۋە طىىىەھىھ ھەد ظىىىهەر
 كەطكىٍ ثېكىتىهگەٌ ئىؼالر.

. ھبرايغىىب ئېهىىى  ثبر ىىن غبَهىقي طىىەۋەثهىس ئۇَىڭغىىب ٍېقىُهىؼىىىغ    3
ھبراو ەىهىُغبٌ ئىؼالر. يەطىهەٌ: ھبرا  ئىچىهىگەٌ طىورۇَنا ئونتىۇرۇع     

                                                 
 ئىًبو ئەھًەد ر گاٍىتي . (1غ
 ئبٍەد. -073طۈرە ثەەەرە  -3( 2غ
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ٍىىبد ئەر ثىىىهەٌ ٍىىبد ئبٍبنُىىى  ٍىىبنغۇس ئۇچز ؼىؼىىي دېگەَىىگە ئوخؼىىىغبٌ  
كي ھىىبراەكەع ثىىىهەٌ د طىىت ھبرايغىىب طىىەۋەة ثونىىىن غبٌ ئىؼىىالر. چىىۈَ 

ثونىىۇع ئىىبدەيُي ھبراەكەػىىهىككە  ٍىىبد ئبٍىىبل ثىىىهەٌ ٍىىبنغۇس ئۇچز ؼىىىغ  
 س ُبغب ئېهى  ثبر ن غبٌ ئىؼالرَى  ثبػالًَىظىنۇر.

 ھبراَ پىرىٕسىپٍىرى-ھبالي

. پۈتىىىۈٌ ػىىىەٍئىهەر ئەطىىىهي ئېتىجىىىبرى ثىىىىهەٌ ھبالنىىىنۇر. پەەەد    0
دەنىههىىىزى ثىىىهەٌ  ھىىبرايهىقي ەۇرئىىبٌ كەر ىىى ۋە طىىەھىھ ھەد ظىىهەرَى    

-ئىچىًەم  گەپ -كەطكىٍ ثېكىتىهگەٌ َەرطىهەرال ھبرايىنۇر. غثىۇ ٍىېًەم   
ئېتىقىبد ەبتبرنىقالرَىى  ھەيًىظىىُي ئىەس     -ھەر ىكەد ۋە پىكىىز  -طەس  ئىغ

 ئىچىگە ئبنىنۇ.(

. ھبالل ەىهىغ ٍبكي ھبراو ەىهىىغ پەەەد ئىبنالھ تبئىبالَىڭال ھەەقىي     3
 ھەد ظهەرال ثەنگىهەٍنۇ.ثونۇپ  ئۇَي ەۇرئبٌ كەر ى ثىهەٌ طەھىھ 

. ثىهىىى  تىىۇرۇپ ھىىبالنُي ھىىبراو ٍىىبكي ھىىبرايُي ھىىبالل ەىهىىىگېهىغ    2
 ئبنالھ تبئبالغب ەبرػي چىققبَهىق ثونۇپ طبَىهىنۇ.

. ھىىبراو ەىهغبَهىقُىىى  ئبطبطىىي س َبَىىنۇر. ٍەَىىي ئىىبنالھ تبئبالَىىى       4
ەبَىىناەال ثىىىز َەرطىىىُي ھىىبراو ەىهغىىبَهىقي ئۇَىىى  ئىُظىىبَالرغب س َىىبَهىق    

 ونغبَهىقي طەۋەثىن ُنۇر.ث

. ھبالننا ھبرايىن ٍ ثىھىببەد ەىهىىن غبٌ َەرطىىهەر ثىبر. يەطىىهەٌ:       5
طىېتىقُي ھىبالل ەىهغىبٌ.    -ئبنالھ تبئبال ببساَىُي ھبراو ەىهغبٌ ثونظب  طىودا 

پبنچىالرَىىى  ٍېُىغىىب ثېز ؼىىُي ھىىبراو ەىهغىىبٌ ثونظىىب  ئىظىىتى برە ەىهىؼىىُي 
َىكبھهىُىؼىىُي ھىىبالل ەىهغىىبٌ.  ثۇٍزۇغىىبٌ. س ُىىبَي ھىىبراو ەىهغىىبٌ ثونظىىب  
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ػىىۇَىڭنەم  ھەرثىىىز ھبرايُىىى  ثەد هىىىگە ثىىىزەرد ٍ ھىىبالنُي ثەنگىىىهەپ    
 ثەرگەٌ.

. ھبرايغىب ٍىىىزاەتىٍ ٍىىبكي ٍېقىُىن ٍ طىىەۋەة ثونىىىن غبٌ ئىؼىىالرَى    6
ھەيًىظىىي ھبرايىىنۇر. ػىىۇ ب َىىبيەھزەيگە تىكىهىىى  ەىىبراع  ئبٍبنالرَىىى     

ثىىهەٌ ٍىبد ئبٍبنُىى  ٍىبنغۇس     ئبػكبرا ٍۈر ؼىي  ٍىبد ئەر   -ئېچىهى  ئۇچۇ 
ئۇچز ؼىؼىىىي ەبتىىىبرنىقالر س ُبَىىىى  يۇەەدد ًىهىز ىىىن ٍ طىىىبَبنغبَهىقتىٍ  
ھبراو ەىهىُغىبٌ. ھىبرا  طود ظىي ەىهىىغ  بىبساَىگە ئىبر چىهىق ەىهىىغ         
پبر  ورنۇەقىب ۋاطىىتە ثونىىۇع  توَۇػىتۇرۇپ ەوٍىىۇع  كەرطىىتى  ەوٍىىۇع     

 ظىن ُنۇر.ەبتبرنىق ئىؼالريۇ ثۇ تۈرد كي ھبرايالرَى  بۈيهى

. ھىىىَهە ئىؼىىهىتىغ ھبرايىىنۇر. ھىىىَهە ئىؼىىهىتى  ٍىىبكي ھبرايُىىى    7
َبيىُي ئەسگەرتى  ھبالل ەىهىگېهىغ ئەڭ چىوڭ گۇَىبھالرد ٍ طىبَىهىنۇ.    

كېَىىىىُچە يېُىىىى   »پەٍغەيىىىجەر ئەنەٍھىظظىىىبالو ثىىىۇَي ثبٍىىىبٌ ەىهىىىى :    
ئۈيًىتىًىىن ٍ ثىىىز گىىۇرۇھ كىؼىىىهەر ھىىبراەُي ثبػىىقب ئىظىىىى ثىىىهەٌ ئبتىىبپ 

 دېگەٌ. (1غ«الل طبَبٍنۇئۇَي ھب

ھىىىبس زەي سايبَىىىنا پەٍغەيىىىجەر ئەنەٍھىظظىىىباليُى  ئبنىىىن ٍ ثەرگەٌ    
خەۋەرنىىىزى تبيىىبيەٌ ئەيەنىىگە ئبػىىقبٌ. كىؼىىىهەرَى  ھىىبراەُي ھەر خىىىم  
ئىظىىىًالر ثىىىهەٌ ئبتىگانغىىبَهىقي  بىىبساَىُي پبٍىىنا  پىىبر ُي طىىوۋغب دەپ       

 ئەسگەرتىگانغبَهىقي ثۇَى  يىظبني.

ۇەي ھىبرايُي ھىبالل ەىالنًبٍىنۇ. چىۈَكي ئىظىالو      . َىَەتُى  دۇرۇطىه 8
د ُىىىي يەەظىىىەد ەبَچىهىىىىس يىىىۇەەددەص ثونىىىۇپ كەتظىىىۇٌ  ئۇَىڭغىىىب     

                                                 
غطۈَەَي ئىجُي يببە( َبيهىق ھەد ض « يببة إثٍ طٍُ»(ئىجُي يببەَى  1غ 

 ھەد ظي. -4131توپهىًىُى  
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تەدثىزنەرَىىى  ػىىۇَچىهىس دۇرۇطىىهۇ    -ٍېتىىىن غبٌ ٍونالرَىىى  ۋە چىىبرە  
 ثىهەٌ ئېهى  ثېز هىؼىُي تەنەپ ەىهىنۇ.

 ئەسىەرتىص:

هغىىىبر ھىىىبراو يبۋسۇطىىىىنا  ھىىىبس زەي سايبَىىىنا ٍېش هغىىىبٌ ئەڭ ئى-ھىىىبالل
ئىن َەنىس ۋە ئەڭ ئىؼەَچهىس كىتبة د كتىور ٍۈطىۈپ ئەل ەەرداۋ َُىى     

َىبيهىق كىتىبثي ثونىىۇپ  ئەسھەر ىٌ د كتىىور    « ھىىبراو-ئىظىالين كي ھىبالل  »
ئبثنۇنئەس ش رەھًىتۇنالَى  ەەنىًىي ثىىهەٌ ھىبس زەي سايىبٌ ئۇٍغىۇر تىهىغىب       

 تەربىًە ەىهىُغبٌ.  

غىبٌ ثونىۇپ  ئۇٍغىۇرچە    كىتبة َبھبٍىتي تەپظىىهىٌ ۋە يىۇكەيًەل ٍېش ه  
ھىىبراو -تەربىًىظىىىًۇ ػىىۇَچىهىس تونىىۇ  ۋە يىىۇكەيًەل چىققىىبٌ. ھىىبالل   

ئىظىالينا  » يبۋسۇطىنا ئىشدەًَەكچي ثونغبَالرغب ثىۇ كىتىبثُي ۋە ئبپتورَىى    
َىىىبيهىق «ھىىىبراو ۋە يۇطىىىۇنًبَالر ئۈچىىىۈٌ چەكهەَىىىگەٌ ئىؼىىىالر  -ھىىىبالل

 ئەطىز ُي تەۋطىَە ەىهىًىش.

 

 



 

 

 الرئەخالل-ئىجتىّبئىٌ ئەدەپ

 

ئەخىىال  ەبئىىىن هىز ُي ۋە  -ثبنىالرغىىب ئىظىىاليُى  ئىجتىًىىبئىٌ ئەدەپ  
ٍوطىىۇَهىز ًىشَي ئىىەگىتىغ  -يىههىىىٌ ئەَئەَىهىز ًىىشد ٍ ثونغىىبٌ ەبئىىىنە  

تونىًىىۇ يىىۇھىى. چىىۈَكي ئىُظىىبَالر ئىىەسى ٍىىبنغۇس ٍبػىىبپ ئەتەنًەٍىىن غبٌ    
ثبػقىالر ثىهەٌ ئبر هىؼى  ٍبػىبٍن غبٌ ئىجتىًىبئىٌ ۋە يەدەَىىٌ يەخهىۇ      

كەنىىنى ەىهىىىغ  يۇئىىبيىهە -نغىىبَهىقتىٍ  ئىىۇالر ثبػىىقىالر ثىىىهەٌ ثىىبردى ثو
-ەىهىىىىغ ۋە چىقىؼىىىى  ئەتۈػىىىُى  د ُىًىىىىشدا كەرطىىىىتىهگەٌ ەبئىىىىنە  

 ٍوطۇَهىز ُي ئەگىُىؼكە يوھتببنۇر.

يۇطىىىۇنًبٌ ئىىىبدەو ئوەۇغىىىبٌ َىىىبيىشى ۋە تۇتقىىىبٌ ر س ظىىىي ثىهەَىىىال     
بػىقىالرغب  طىەسى  ث -تۇرۇػىي  گەپ -يۇطۇنًبٌ طبَبنًبٍنۇ  ثەنكىي ٍىۈرشع  

يۇئىىبيىهە ەىهىؼىىي ەبتىىبرنىق تەرەپهەرَىىى  ھەيًىظىىىنە دۇرۇص ۋە تىىوغزا     
 ثونغبَن ال ئبَن ٍ ھەەىقىٌ يۇطۇنًبٌ ثوالالٍنۇ.

ئىُظىىىبَالرَى  ئىجتىًىىىبئىَهىقي ئبئىهىظىىىىن ٍ ثبػىىىهىُىنۇ. چىىىۈَكي  
ئبَىب  -ئبئىهە ئۇالرَىى  تىۇَجي يەكتىئىىنۇر. ئەھىگال ثۇَىنا  ئىىكەٌ  ئبتىب       

 ئەخالەىغىًۇ يەطئۇننۇر.  -ىًبئىٌ بەھەتتىكي ئەدەپثبنىهىز ُى  ئىجت

ئبَىىب ثىىۇ يەطىىئۇنىَەتُي ئىىبدا ەىالنىؼىىي ئۈچىىۈٌ ئىىبۋۋال ئىىەسنىزى   -ئبتىىب
ٍوطىىىۇَهۇ  -ئەخالەهىىىىق ۋە ەبئىىىىنە-ئىجتىًىىىبئىٌ يۇَبطىىىىگەتهەردە ئەدەپ

ەبساَىنا َىېًە ثونظىب چەيىۈچكە     »ثونۇػي ػەرتتۇر. چىۈَكي ئەبىنادنىز ًىش   
ئبَىب ئەس ىنە ثونًىغىبٌ    -ُىي ەبنىنۇرغبٌ. ئبتىب   دېىگەٌ ھېكًەت « ػۇ چىقىىنۇ 

 ئەخالەالرَي ثبنىهىز غب ەبَناەًۇ ثېزەنىظۇٌ؟-ئەدەپ

ئبَىالر ئىەسنىز ُي ثىۇ بەھەتىتە تونىۇ  ٍېتىؼىتۈرگەَن ٍ كېىَىٍ        -ئبتب
ثبنىهىز غىىىىب ئىىىىۈنگە ثونغىىىىبٌ ھبنىىىىنا  ئىىىىۇالرَي كىچىكىىىىىن ٍ ػىىىىۇَنا   
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ەخالەالرغىىىب ئ-ٍېتىؼتۈرشػىىىي الس ىىىى. ئۇالرَىىىى  ثىىىبنىهىز ُي ثىىىۇ ئەدەپ   
ئبدەتهەَىىىنشرشع ٍونىىىىنا تبرتقىىىبٌ ببپىىىبنىزى  كەرطىىىەتكەٌ چىىىىناو ۋە     
غەٍز تىىي ھەو طىىەۋرچبَهىقي ھەرگىىىش ثىكبرغىىب كەتًەٍىىنۇ. ئىىۇالر ثىىبنىهىزى  
ئۈچۈٌ طىڭنشرگەٌ ثۇ ئەبىزنىز ُى  يۇكبپىبتىُي ئىبۋۋال يۇػىۇ دۇََىبدا      

 ئبَن ٍ ئبخىزەتتە تونۇەي ثىهەٌ كەر نۇ.

 ذىٍەرلبئى-ئىجتىّبئىٌ ئەدەپ

 ەبئىن هەرَى  يۇھىًهىزى تەۋەَن كىچە:-ئىجتىًبئىٌ ئەدەپ

 ئىچًەم ئەدەپهىزى.-ٍېًەم —

 طبالو ثېز غ ئەدەپهىزى. —

 يېھًبَنارچىهىق ئەدەپهىزى. —

 چبەچب  ەىهىغ ئەدەپهىزى —

 كېظەل ٍوەالع ئەدەپهىزى. —

 چۈػكۈرشع ۋە ئەطُەع ئەدەپهىزى. —

 كىَىُىغ ئەدەپهىزى. —

 ع ئەدەپهىزى.ئىجبسەد طورا —

 طەس ەىهىغ ئەدەپهىزى. —

 تەثز كهەع ئەدەپهىزى. —

 تەس َە ثىهنشرشع ئەدەپهىزى. —

 ئبٍبل يۇئبيىهىظىن كي ئەدەپهەر.-ئەر —
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 ھولۇلٍىرى-ثبضمىالرٔىڭ ھەق

ھوەۇەهىز غىىب يۇَبطىىىگەتهىس ئبطبطىىهىق ئەدەپىىهەر  -ثبػىىقىالرَى  ھە 
 تەۋەَن كىچە:

 ئبَىُى  ھەەقي.-ئبتب —

 قبَالرَى  ھەەقي.تۇغ-ئۇرۇ  —

 ەوػُىالرَى  ھەەقي. —

 يۇئەنهىًُى  ھەەقي. —

 ثۇرادەرنەرَى  ھەەقي.-د طت —

 چو الرَى  ھەەقي. —

 ئببىشالرَى  ھەەقي. —

ٍۇەىز قىالرَىىىىىى  ئىچىىىىىىن ٍ كۈَىىىىىن هىس تۇريۇػىىىىىتب ئەڭ كىىىىىەپ  
 ئۇچزاٍن غبَهىز ن ٍ تەۋەَن كىهەر ئۈطتىنە توختىهىًىش:

 ئىچًەم ئەدەپهىزى-ٍېًەم —

 ېھًبَنارچىهىقتىكي ئەدەپهەر  ي —

 ئبٍبل ئوتتۇر ظىن كي ئورتب  ئەدەپهەر-ئەر —

 ثبنىالرغب ئەگىتىغ سۆرشر ثونغبٌ طەسنەر —

 دۇئبالر-ئبخؼبيهىق س كىز-ئەتىگەٌ —

 ھەر خىم يۇَبطىگەتهەردە ئوەۇنىن غبٌ دۇئبالر —

 



 

 

 ئىچّەن ئەدەپٍىرى-ٍېّەن

 

كەو ثونظىىىىب  ئىچىىىىًەم ثىشَىىىىى  كۈَىىىىن هىس ھبٍىىىىبتىًىشدا -ٍىىىىېًەم
ثونًبٍىىىن غبٌ ئېھتىَىىىببهىز ًىشد ٍ ثىىىىزى ثونىىىۇپ  ئۇَىىىى  يەخظىىىۇص   

 ئەخالەهىزى ثبر.-ئەدەپ

ئىچًەكىىىكە يوھتىىىبن ثونغبَىىىنەم  -دۇََىىىبدا ھەيىىىًە بىىىبَهىق ٍىىىېًەم
-ئىچًەككە يىھتىبن. ئەيًىب يۇطىۇنًبٌ ئبدەيُىى  ٍىېًەم     -ئىُظبًَۇ ٍېًەم

ۇ. چىىۈَكي ئىچًەكتىكىىي ئىىەسگىچىهىكي ئىظىىالو تەنىًىىبتي ثىىوٍىچە ثونىىىن  
يۇطىىۇنًبٌ ئىىبدەو ئبنغىىبٌ ھەرثىىىز َەپىظىىىنە  ٍىىېگەٌ ھەرثىىىز نوەًىظىىىنا    
ئېَتقىىبٌ ھەرثىىىز طىىەس نە ۋە ەىهغىىبٌ ھەرثىىىز ئىؼىىىنا ئىظىىالو تەنىًىىبتي      

 ثوٍىچە ئىغ كەرشػكە ثۇٍزۇنغبٌ.

ئىچىؼىىىتىٍ يەەظىىىەد -دۇََىىىبدا پۈتىىىۈٌ بىىىبَهىقالر ئۈچىىىۈٌ ٍېىىىَىغ 
ئۈچىىىۈٌ ەورطىىىبەُي  ەورطىىىبەُي توٍغىىىۇسۇع ثونظىىىب  يۇطىىىۇنًبٌ ئىىىبدەو    

توٍغۇسۇػال ئەيەص  ثەنكي ثەدەَُىى  ھەەقىُىي ئىبدا ەىهىى   كۈچهىُىى       
پەريىىىبَهىز ُي -د ىىىٍ ۋە دۇََىىىبنىق ئىؼىىىهىز نا ئىىىبنالھ تبئبالَىىىى  ئەيىىىز   

ئورۇَناػىىىُي داۋايالػتۇرۇػىىىتىٍ ئىجىىىبرەتتۇر. ػىىىۇ ب يۇطىىىۇنًبَُى  ثىىىۇ  
 ئىچىؼي ئىجبدەتُى  ئورَىنا تۇر نۇ.-يەەظەد ثىهەٌ ٍەپ

 ىچّەن ھەلمىذىىي ئوِۇِىٌ ئەدەپٍەرئ-ٍېّەن

. داطتى بَغب كېهىؼتىٍ ئبۋۋال ئىككي ەونُي پىبكىش ٍۇٍىۇع. چىۈَكي    0
ەىىىول يىكىىىز ثالر ثىىىىهەٌ ئەڭ كىىىەپ ئۇچز ؼىىىى  تۇر ىىىن غبٌ ئورگىىىبٌ    
ثونغبَهىقتىٍ  ەىونالرَي ٍۇًٍبطىتىٍ ٍېًەكهىىس ٍېًەطىهىس ۋە تۇتًبطىهىق      

ۇػىىىتىٍ ئىىىبۋۋال   الس ىىىى. ثىىىۇ تەٌ طىىىباليەتهىكُي طىىىبەالع ەىىىۇراني ثون   
 د ُىًىشَى  ئەيزى ۋە ئىظالو يەدەَىَىتىنۇر.
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. داطىىتى بَنا كىىەپزەم ئىىبدەو ثىىىزگە ئونتىىۇرۇپ ٍېَىؼىىكە تىز ؼىىىغ    3
الس ىىى. چىىۈَكي پەٍغەيىىجەر ئەنەٍھىظظىىبالو ئىىەسى ٍىىبنغۇس ٍىىېًەم ٍېَىؼىىُي   

تبئبيالرَىى  ئەڭ ٍبخؼىظىي ثىىز تبۋاەقىب     »ٍبەتۇريبٍتتي ۋە يۇَنا  دەٍتتىي:  
 .(1غ«ول ئۇس تى  ٍېَىهگەٌ تبئبينۇركەپ ئبدەو ە

غثىظىىىًىهالھىز  بســـم اهلل الـــرمحن الـــرحيم. تبيىىىب  ٍېَىؼىىىتىٍ ثىىىۇرۇٌ  2

رەھًىىبَىز رەھىىىى( دېىىَىغ. پەٍغەيىىجەر ئەنەٍھىظظىىبالو يۇَىىنا  دېىىگەٌ:     
ثىىۇَي َىىبۋادا طىىىهەر تبيىىب  ٍېًەكچىىي ثىىونغىُىڭالردا  ثىظىىًىهالھ دە ىىالر  »

غٍېىَىغ بەرٍبَىىنا ثونظىىًۇ( ئەۋۋەل    دېَىؼُي ئۇَتۇپ ەبنغبٌ ثونظىب الر   
 .  (2غ«ۋە ئبخىز ثىظًىهالھ دە الر

اَللَُّهـمَّ بَـارِْك لَنَـا ِفْيَمـا َرَزقْـتَـنَـا َوِقنَـا َعـَذاَه  :تبيبەتىٍ ثۇرۇٌ ئوەۇنىىن غبٌ دۇئىب  
 .النَّاِر ِبْسِم اللَّبِ 

ئىىي ئىىبنالھ  ثىىىشگە ئبتىىب ەىهغىىبٌ ر شەىڭغىىب ثەر ىىكەد ثەرگەٍظىىەٌ ۋە  »
ئبساثىىىىىن ٍ طبەهىغبٍظىىىىەٌ  ئبنالھُىىىىى  َىىىىبيي ثىىىىىهەٌ    ثىشَىىىىي د ساخ

 ثبػالًٍەٌ.

ػىەٍتبٌ طىول   ». تبيبەُي ئىوڭ ەىول ثىىهەٌ ٍېىَىغ. ثىىز ھەد ظىتە:       4
دەپ كەنىىىگەٌ. پەەەد ئىىىوڭ ەونىىىىنا ئەسر ظىىىي  (3غ«ەىىىوني ثىىىىهەٌ ٍەٍىىىنۇ

 ثونغبَالرال طول ەوني ثىهەٌ ٍېظىًۇ ثونىنۇ.

                                                 
 -60توو  -6غھۇنهەتۇل ئەۋنىَب( َبيهىق ئەطىز ُى  « حهة األ نَب»(ئەثۇ َەئىى 1غ 

 ر گاٍەد ەىهغبٌ ھەد ض. ەثېتىن
داۋۇد( َبيهىق ھەد ض  ئەثۇ غطۈَەَي« طٍُ أثٌ دا د»(ئەثۇداۋۇدَى  2غ 

 ھەد ظي. -2767توپهىًىُى  
توپهىًىُى   ھەد ض غطەھىھ يۇطهىى( َبيهىق« يظهى صحَح»( ئىًبو يۇطهىًُى 3غ

 ھەد ظي. -3131
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ئىىىي »ىظظىىىبالو : . تبيىىىبەُي ئبنن ىىىن ٍ ٍېىىىَىغ. پەٍغەيىىىجەر ئەنەٍھ 5
      ٍ  (1غ«ئوغهۇو  ثىظًىهالھ دېگىىٍ ۋە ئىوڭ ەونىۇڭ ثىىهەٌ ئبنن ڭىن ٍ ٍىېگى

 دېگەٌ.

. تبيىىىبەتىٍ تونىىىۇ  پبٍىىىن هىُىغ. ٍەَىىىي ٍەٍىىىن غبٌ َەرطىىىە ٍەرگە   6
چۈػىىىۈپ كەتظىىىە  ئىىىۇَي تبس هىگېتىىىى  ٍېىىىَىغ كېىىىزەم. چىىىۈَكي ٍەرگە 
چۈػۈپ كەتكەٌ ٍېًەكهىكُىي ئبنًبطىهىق ئىۇَي خورنىغىبَهىق ۋە ئىظىزاپ      

طىىىهەرَى  ثىىىزەر  »ەىهغىىبَهىقتۇر. پەٍغەيىىجەر ئەنەٍھىظظىىبالو ثىىۇ ھەەىىتە:   
نۇەًىىب ٍىىېًەكهىكىڭالر ٍەرگە چۈػىىۈپ كەتظىىىًۇ  ئىىۇَي تىىبس الپ ٍە ىىالر     

دېىگەٌ. ئەگەر ٍونغىب  ٍىبكي پبطىكىُب      (2غ«ئۇَي ػەٍتبَغب ەوٍۇپ ثەريە ىالر 
 ٍەرگە چۈػۈپ كەتظە ئۇَي ئېهى  ٍېَىغ كېزەم ئەيەص.

يىىبەُي تبػىىهىگېتىغ چىىوڭ ئىظىىزاپ ورنۇ  ثونىىۇپ    ئېؼىىى  ەبنغىىبٌ تب 
گۇَىىبھي ئېغىىىزدۇر. ػىىۇ ب تبيىىبەُي ٍەپ ثوالنىغۇچىهىىىس ئېىىتىغ كېىىزەم.  

 ئەگەر كەپ ئەتظە چوەۇو ثبػقىالرَىًۇ چبەىز   ثىزگە ٍېَىغ كېزەم.

. ەورطىىىب  ئىىىبچًىغۇچە ٍېًەطىىىهىس ۋە ٍېگەَىىىن ًۇ ەورطىىىبەُي ثەم  7
الس ىىى. كىىەپ ٍېَىؼىىتىٍ   توٍغۇسيبطىىتىٍ داطىىتى بَن ٍ تىىۇرۇپ كېىىتىغ   

طىىىېًىشنىس كېهىىىى  چىقىىىىنۇ. طىىىېًىشنىكتىٍ ھەر خىىىىم كېظىىىەنهىكهەر   
ثىىش ػىۇَنا    »كېهى  چىقىىنۇ. ثىۇ توغز ظىىنا پەٍغەيىجەر ئەنەٍھىظظىبالو:      

ەەۋيكىىىىىي  ەورطىىىىىب  ئىىىىىبچًىغۇچە تبيىىىىىب  ٍېًەًٍىىىىىىش  ٍېظىىىىىەم ثەم   
ئبػىىىقبساٌ كېظىىىەنهىكُى  »دېىىىگەٌ. ئەرەثهەرد ًىىىۇ: « توٍغىىىۇسۇۋەتًەًٍىش

 دەٍن غبٌ ھېكًەد ثبر.  « ۇر  پەرھىش داۋانىُىؼُى  ثېؼىنۇرئەٍىن

                                                 
 ۋە يۇطهىى ر گاٍىتي. ( ثۇخبرى1غ
غطەھىھ يۇطهىى( َبيهىق ھەد ض توپهىًىُى  « يظهى صحَح»هىًُى (ئىًبو يۇط2غ 

 ھەد ظي. -3124
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. ٍېًەكهىكُىىي ٍۈۋنىًەطىىهىس ۋە ثىىىز َەرطىىە ئىچىگاتقبَىىنا ەبچىغىىب      8
تبيىىىبەُي طىىىوۋۇتۇپ ٍە ىىىالر  »تىًُبطىىىهىق. پەٍغەيىىىجەر ئەنەٍھىظظىىىبالو : 

 دېگەٌ. (1غ«چۈَكي ەىش ق تبيبەتب ثەر كەد ٍو 

 ېَىغ الس ى.. تبيبەُي ٍبخؼي چبٍُبپ  ئبنن ز ًبً 9ٍ

ئبرەىىىن ٍ ٍېًەطىىتىٍ   -. ئبػىىقبساَُي راھەتهىىىتىغ ئۈچىىۈٌ ئبرەىىب   01
ھەرثىىىز نوەًىىب ئبر هىقىىىنا داطىىتى بَن كىهەر ثىىىهەٌ پبرا هىؼىىىغ ٍبخؼىىي  

 كەرشنگەٌ. ئەيًب ئبغش نا تبيب  ثبر ھبنەتتە طەسنەع ٍبخؼي ئەيەص.

ر دەپ ئىبنالھ تبئبالغىب ػىۈكۈ   « ئەنھەيىنۇ نىهىالھ  ». تبيبەتىٍ كېَىٍ  00
 .(2غەىهىغ ۋە تبيبەتىٍ كېَىُكي دۇئبَي ئوەۇع

 . تبيبەتىٍ كېَىٍ ەونُي ٍۇٍۇع ۋە چىؼالرَي تبس الع.03

 ئەسىەرتىص:

. ثبنىالرَي ئىًكىبَقەدەر طىىزتتىكي ئبػى بَىالرد ٍ تبيىب  ٍېَىؼىتىٍ      0
 ۋە يبگىش ُالرد كي تەٍَبر ٍېًەكهىكهەرَي ٍېَىؼتىٍ توطۇع الس ى.

                                                 
 ھەد ض. -6319( تەثەراَي ر گاٍەد ەىهغبٌ  1غ

« َا َْْمُد لِلَِّب الَِّذي أَْطَعَمَنا َوَسَقَنا َوَجَعَلَنا ِمَن اْلُمْسِلِمُْيَ »دۇئب:  كېَىُكي (تبيبەتى2ٍغ 

ثەرگەٌ   تبئبو ثەرگەٌ  ثىشگەئۇطظۇسنۇ  بىًي ھەينۇطبَب ثىشگە»تەربىًىظي: 
؛  ٍەَەثىزدۇئب: «ػۈكۈر ئېَتىًەٌ يۇطۇنًبٌ ەىهغبٌ ئبنالھقب خبطتۇر  ئۇَىڭغب ثىشَي

ّْ َواَل قـُوَّةٍ »  بىًي»تەربىًىظي: «.َا َْْمُد لِلَِّب الَِّذي أَْطَعَمِْ ٰهَذا َوَرَزقَِنْيِب ِمْن َغْاِ َحْوٍل ِم

 ثىهەٌ ثۇتبئبو يېُي ەىهًبطتىٍ  طەرپ كۈا  ھېچقبَنا يەٌ ھەينۇطبَب
 ئۇَىڭغب خبطتۇر  ئبنالھقب ەىهغبٌ ئبتب ەىهى  ر ش ق يب ب ئۇَي ۋە غىشاالَنۇرغبٌ

 ر گاٍىتي( ثۇخبرى غئىًبو« ئېَتىًەٌ. ػۈكۈر
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ئبنن ىىىنا ئىىىەسى ٍىىىبنغۇس ثىىىىز َەرطىىىە      . ثىىىبنىالرَي د طىىىتهىز ُى  3
ٍېًەطىىهىككە  ٍېگەَىىنە ھەيىىًە ثىىبراۋەر ثىىىزگە ٍېَىؼىىكە ئبدەتهەَىىنشرشع   

 الس ى.

. ثىىبنىالرَي ئبَىظىىىن ٍ طور ًبطىىتىٍ تو التقىىۇد ٍ ئىىەس ئبنىىن غب ثىىىز 2
َەرطە ئېهى  ٍېًەطهىككە ئبدەتهەَىنشرشع الس ىى. چىۈَكي ثىۇ ثىىز ئەدەپ      

َىىنە ثبػىقىالر ئۈچىىۈٌ تەٍَبرالَغىىبٌ  ثونغبَىن ٍ طىىىزد  طور ًبطىتىٍ ٍېگە  
 َەرطىُي ٍەپ طېهىؼي يۇيكىٍ.

ثىىىز گە ٍىىول ەوٍىىۇع ۋە ئىىەسى ئۈچىىۈٌ  -. ثبنىالرغىىب داطىىتى بَنا ثىىىز 4
ٍبخؼىىىي كىىىەرگەَُي ثبػقىظىىىي ئۈچۈًَىىىۇ ٍبخؼىىىي كىىىەرشع ئىىىبد تىُي     

ئبَىب داطىتى بَنا ثىۇ    -ئەگىتىغ كېزەم. يۇَنا  ەىهىغ ئۈچۈٌ ئبۋۋال ئبتىب 
 ٍە ەىهىؼي ػەرد.ئەخالەقب ئەسنىزى ر ئب

 



 

 

 ِېھّبٔذارچىٍىمتىىي ئەدەپٍەر

 

يۇطۇنًبٌ ئبدەو يەٍهي ثبػىقىالرَى  ئىەٍىگە يېھًىبٌ ثونىۇپ ثبرطىۇٌ       
  داطىىتى بٌ ۋە س َىىبپەد غىىب چبەىزطىىۇٌيەٍهىىي ثبػىىقىالرَي ئىىەٍىگە يېھًبَ

ئەدەپهىز گە ر ئىبٍە ەىهىؼىي ۋە ثىبنىالرَىًۇ ػىۇَنا  تەرثىَەنىؼىي كېىزەم.       
ئەخالەىىىىىالر يېھًىىىىىبَالر ۋە طىىىىىبھىج بٌ   -دەپيۇَىىىىىنا  ئىظىىىىىاليىٌ ئە 

يۇھەثجەتُي ئبػۇر نۇ. ثىۇ ئەدەپهەرَىى  ثەس ظىي    -ئوتتۇر ظىن كي طەٍگۈ
 تەۋەَن كىچە:

. يېھًىىبَُي ئوچىىۇ  چىىىزاً ثىىىهەٌ ەىىىشغىٍ ەبرػىىي ئېهىىى   ئەڭ      0
كبيبنىٌ ئېھتىىزاو ثىىهەٌ ھىەريەتهەع پەرسدۇر. پەٍغەيىجەر ئەنەٍھىظظىبالو      

زەتكە ئىًىىىبٌ ئېَتقىىىبٌ ئىىىىكەٌ  يېھًىىىبَُي  كىًكىىىي ئبنالھقىىىب ۋە ئىىىبخى:»
 دېگەٌ.(1غ«ھەريەد ەىهظۇٌ

 . يېھًبَغب ەىشغىٍ پبراڭ طېهى  ثېز غ ۋە كە هىُي ئېهىغ.3

. تبيب  ٍىبكي ئىچىىن غبٌ َەرطىە َىەۋەد ثىىهەٌ كېهىىن غبٌ ثونظىب         2
ٍبػُى  چو هۇەي  ٍبكي يەرتىگ ُىى  ٍۇەىز هىقىغىب ەبر ًىبً طىورۇَن كي     

ەر ئىىىىىن ٍ ثبػىىىىالع كېىىىىزەم. پەٍغەيىىىىجەر ثىىىىبع يېھًبَُىىىىى  ئىىىىوڭ ت
ئەنەٍھىظظباليًۇ ەونىن كي يېگ ُي طىول تەر ئىىن كي چىو الرَي ەوٍىۇپ      

 ئوڭ تەر ئىن كي ثبنىغب ئبۋۋال ثەرگەٌ.

. يېھًبَالرد ٍ چىو الر تبيبەقىب ئېغىىش تەگًىگىىچە  ئىەً ئىگىظىي ۋە       4
 كىچىكهەر ٍېَىؼُي ثبػهىًبطهىق كېزەم.

                                                 
غطەھىھۇل ثۇخبرى(د كي « صحَح انج برً»ۋە يۇطهىى ر گاٍىتي   ( ثۇخبرى1غ

 ھەد ض. -3165يۇطهىى(د كي  غطەھىھ« صحَح يظهى»ھەد ض   -2500
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5 ً ىغىچە طىىىىىبھىج بٌ ٍېَىؼىىىىىتىٍ . يېھًىىىىىبٌ ٍېَىؼىىىىىُي توختىىىىىبت
 توختىًبطهىقي ۋە ھەيىؼە ٍېَىؼكە تەػەثجۇص ەىهى  تۇرۇػي الس ى.

. تبيىىب  ٍەۋاتقبَىىنا ثىزاۋَىىى  ئبنغىىبٌ نوەًىظىىىغب تىكىهىىى  ەىىبراع     6
ەىىبتتىق ئەٍىىىت طىىبَىهىن غبٌ ئىؼىىتۇر. ػىىۇ ب ئېغىشالرغىىب ئېهىُىگاتقىىبٌ       

 نوەًىالرد ٍ كەسنەرَي ەبچۇرۇع كېزەم.

ب  ثىىبر تىىۇرۇپ ئىىۇَي ٍۇتىگەتًەطىىتىٍ گەپ ەىهىؼىىقب     . ئبغش ىىنا تبيىى 7
ثونًبٍىىنۇ. گەپ ەىهىؼىىقب سۆرشر ىىَەد ثونىىۇپ ەبنظىىب  ئىىبغش ُي ەىىوني ثىىىهەٌ 

 توطۇپ تۇرۇپ طەس ەىهظب ثونىنۇ.

. داطىىتى بَنا يېھًبَُىىى  كىىە هىُي ئبٍىىبع ۋە ئۇَىىى  ھېظظىىىَبتىغب  8
 يبطهىؼىغ الس ى.

بغش ىىىن ٍ . چەٍُەكُىىىى  بۈيىكىىىىن ٍ  ٍىىىبكي طىىىۇ ەبچىظىىىىُى  ئ  9
ئىچىىىغ ئەٍىىىت طىىبَىهىن غبٌ ئىؼىىتۇر. ئىىۇَي پىَبنىغىىب ەوٍىىۇپ ئىچىىىغ     

 كېزەم.

. داطىىتى بَنا چىؼىىىُي كونىغبَىىنا ثىگاطىىىتە ەىىونىُي تىقًبطىىتىٍ      01
 ئېغىش ُي توطۇپ تۇرۇپ چىغ كونىغۇا ثىهەٌ تبس الع الس ى.

. تبيىىبەُي ئەٍىىىجهەع  ٍىىبكي ئىىبس كەرشػىىتەم ەىهىقالرَىىي ەىهىىى      00
 ىجىم ەىهًبطهىق الس ى.طبھىج بَُي خ



 

 

 ئبٍبي ئوتتۇرىسىذىىي ئورتبق ئەدەپٍەر-رئە

 

 . ٔبِەھرەِگە تىىىٍىپ لبرىّبسٍىك1

قُـْا لِْلُمـْنِمِنَُي يـَُغا ـوا ِمـْن أَْبَصـارِِهْم َوََيَْف ُـوا   ئبنالھ تبئىبال ەۇرئىبٌ كەر ًىنە:   
ـــُروَجُهْم َذلِـــَك أَزَْكـــا َهـُــْم ِإنَّ ال َـــا يَ فـُ ـــٌا َِ ِب َْ ـــْن ْصـــنَـُعونَ لَّـــَب  ـــاِت يـَْغُاْاـــَن ِم . َوقُـــْا لِْلُمْنِمَن
ـــــُروَجُهنَّ  ئەرنەرگە ئېَتقىُكىىىىىي   يىىىىىۇئًىٍٍەَىىىىىي…أَْبَصـــــارِِهنَّ َوََيَْفْ ـــــَن فـُ

غَىىىبيەھزەيهەرگە( تىكىهىىىى  ەبر ًىظىىىۇٌ  ئەۋرەتهىز ُىىىي غھبرايىىىن ٍ(     
طبەهىظىىىۇٌ. يۇَىىىنا  ەىهىىىىغ ئىىىۇالر ئۈچىىىۈٌ ئەڭ ٍبخؼىىىىنۇر. ئىىىبنالھ    

ئبٍبنالرغىىىىب  يىىىىۇئًىٍز ن ٍ تونىىىىۇ  خەۋەرداردۇر. ئۇالرَىىىىى  ەىهًىؼىىىىهى
ئېَتقىُكىىىىي  َىىىىبيەھزەيهەرگە تىكىهىىىىى  ەبر ًىظىىىىۇٌ  ئەۋرەتهىز ُىىىىي    

 ەىهغبٌ. ئەيزدەپ  (1غ ٍبپظۇٌ...

 ظىي ۋە ئىەسى ثىىهەٌ    بورئەر ٍبكي ئبٍىبل ئۈچىۈٌ ئەس ُىى     —يەھزەو
 َىكبھي ثبغالًَبٍن غبٌ ٍېقىٍ تۇغقبَهىزى دېًەكتۇر.  

 ئەكظي  ٍەَي ٍبد كىؼىهەردۇر. ثۇالرَى —َبيەھزەو

ئۇَىىى  ئېىىزى ۋە ئىىەسى ثىىىهەٌ َىكىىبھي    —ئبٍبنالرَىىى  يەھزەيهىىىزى 
ثبغالًَبٍىىىىن غبٌ ئەر تۇغقبَهىز ىىىىنۇر. ئىىىىۇالر: ػىىىىۇ ئبٍبنُىىىىى  ئبتىظىىىىي  
ثىىىوۋ هىزى  تىىىبغىهىزى  ئوغىىىۇنهىزى  ەېز ُناػىىىهىزى  ەېز ُناػىىىهىز ُى   

-ئەرنىىزى  ئبچىب  ئوغۇنهىزى  ەېَىٍ ئبتىظي  ئەگەً داد ظىي  ەىشنىز ُىى    
 طىڭىههىز ُى  ئەرنىزى ۋە ثبالغەتكە ٍەتًىگەٌ ثبنىالر ەبتبرنىقالردۇر.  

                                                 
 ئبٍەتهەر. -20  -21َۇر  طۈرە -34( 1غ
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ئۇَىىىى  ئبٍىىىبني ۋە ئىىىەسى ثىىىىهەٌ َىكىىىبھي  —ئەرَىىىى  يەھزەيهىىىىزى
 ثبغالًَبٍن غبٌ ئبٍبل تۇغقبَهىز نۇر.  

 تىىىٍىپ لبراش ثىٍەْ ٔورِبي لبراضٕىڭ پەرلي

ػىي تەرەپىكە كىەس    تىكىهى  ەبراع كىەپىُچە ػىەھگاَىَهىق ثىىهەٌ ەبر   
تىكىىىغ دېگەَُىىي ئىئبد هەٍىىنۇ. ئەيًىىب َوريىىبل ەىىبراع ھەيًىىىگە ئبٍىىبٌ.    

 ئۇَىڭن ٍ ەبچقىهي ثونًبٍنۇ.

پەٍغەيىىىجەر ئەنەٍھىظظىىىبالو ئەنىىىي ئىجُىىىي ئەثىىىۇ تبنىىىى  رەس َەنالھىىىۇ   
ثىىز ەېىتىًال ەبر ظىبڭ ثونىىنۇ  ئەيًىب ئىككىُچىي ەېىتىى ەبراػىقب         »ئەَھۇغب: 

 دېگەٌ. (1غ«ھەەقى  ٍو 

قي ئىىبٍەد ئىُظىىبَُى  ۋ جىىناَىغب ثىگاطىىىتە خىتىىبة ەىهًبەتىىب.   ٍىىۇەىز 
چىىىۈَكي ئىُظىىىبٌ ئەس ُىىىى  ئىچكىىىي دۇََبطىىىىنا ەبَىىىنا  خىَبنالرَىىىى    
كېش گاتقبَهىقىُي ثىهىن غبٌ ٍېگبَە يەخهۇەبتتۇر. ثۇ ػىۇ كىؼىىُى  ئىەسى    
ثىهەٌ ئبنالھ تبئبالد ٍ ثبػقب ھېچكىى ثىهًەٍىن غبٌ ئەھىگال. ئىبنالھ تبئىبال     

ْنَساُن َعَلا نـَْفِسـِب َبِصـاَةٌ  ًنە:ەۇرئبٌ كەر ئەس ُىى   -ئىُظبٌ ئىەس ٍەَي َبِا اإْلِ

گۇۋاھچىظىنۇر
 دەٍنۇ.   (2غ

ػىىۇ ب ئىُظىىبٌ ئىىەس ُي ئىىىنارە ەىهىؼىىي ۋە َىىبيەھزەيهەرگە تىكىهىىى     
 ەبر ًبطهىقي الس ى.

                                                 
غطۈَەَي تىزيىشى( َبيهىق ھەد ض « طٍُ انتزيذً»(ئىًبو تىزيىز ُى  1غ 

دەپ  «طەھىھ»توپهىًىنا ر گاٍەد ەىهغبٌ ۋە ھەد ظؼۇَبص َبطىزۇدد ٍ ئەنجبَي 
 ثبھبنىغبٌ ھەد ض.

 ئبٍەد. -04ەىَبيەد  طۈرە -75( 2غ
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 . ٔبِەھرەَ ثىٍەْ ٍبٌغۇز لبٌّبسٍىك3

بٍىىبل يەھزەيظىىىش  ٍىىبد ئەر ثىىىهەٌ ٍىىبد ئ »پەٍغەيىىجەر ئەنەٍھىظظىىبالو:  
 دەپ كەرطەتكەٌ.   (1غ«ٍبنغۇس ەبنًىظۇٌ

يەٍهي ئەر  يەٍهي ئبٍبل  ھەر ەبَنا  ثىز كىؼىُى  ئەس ُىى  بور ظىي   
ٍىىبكي َىكىىبھي ثبغالًَبٍىىن غبٌ ٍىىېقىٍ تۇغقىُىُىىى  طىىىزتىنا  ٍىىبد ثىىىزى  
ثىىىهەٌ خىىبنىٌ ٍەردە ٍىىبنغۇس ەېهىؼىىي ئىظىىالينا يەَئىىي ەىهىُغىىبٌ ھىىبراو      

 ئىؼتۇر.
غب ئىؼىەًَىگەَهىكتىٍ ئەيەص  ثەنكىي ئىۇالرَي ھەر تۈرنىۈم     ثۇ ئبٍبنالر

 ٍبيىىبٌ ئبەىگەتهەرَىىى  ٍىىۈس ثېز ؼىىىن ٍ ەوغىىناع ئۈچۈَىىنۇر. چىىۈَكي:    
ْنَســـاُن َ ـــِعيًفا لِـــَ  اإْلِ ُْ دۇر. ٍەَىىىي (2غ ئىُظىىىبٌ ئىىىببىش ٍبر تىهغىىىبٌٍەَىىىي َو

 ئببىشدۇر. ىٍَەپظي خبھىؼىغب خىالپهىق ەىهىؼتئەس ُى  ئىُظبٌ 

 ئۇچرىطىص ٍوي لوٍۇٌغبْ

 ( كىؼىهەر كەپ ٍەردە ٍبنغۇس ئۇچز ؼىغ0غ

ئەَەص ئىجُىىي يبنىىىس رەس َەنالھىىۇ ئەَھىىۇ يۇَىىنا  دېىىگەٌ: ثىىىز كىىۈَي 
پەٍغەيىىىجەر ئەنەٍھىظظىىىباليُى  ٍېُىغىىىب يەد ُىهىىىىس ئبٍىىىبنالرد ٍ ثىىىىزى   
كېهىگ نى  پەٍغەيجەر ئەنەٍھىظظىبالو ئۇَىى  ثىىهەٌ ٍىبنغۇس طەسنەػىتي ۋە      

ي ثىهەٌ ەەطىەيكي  طىىهەر غيەد ىُىهىكهەر( يەٌ    ئبنالھُى  َبي»ئۇَىڭغب: 
 دېنى. (3غ«ئۈچۈٌ ئەڭ طەٍۈيهۈم كىؼىهەر طىهەر

                                                 
 ۋە يۇطهىى ر گاٍىتي. ( ثۇخبرى1غ
 ئبٍەد. -38َىظب  طۈرە -4( 2غ
 ۋە يۇطهىى ر گاٍىتي. ( ثۇخبرى3غ
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ثۇ ھەد ض پەٍغەيىجەر ئەنەٍھىظظىباليُى  ثىىز تىوپ ببيبئەتُىى  كىەس       
 ئبنن نا ٍبد ئبٍبل ثىهەٌ ئۇچز ؼى  ئەھگانالػقبَهىقىُي ئىئبد هەٍنۇ.

بػىىقب د طىىتهىزى ثىىۇ ھەد ظىىتىٍ  سۆرشر ثونغبَىىنا ەىشالرَىىى  طىىىُىئتب ث
ثبر ٍەردە ئوغۇل طبۋاەن ؼىي ثىىهەٌ  ئبٍبنالرَىى  ئىىغ ئورۇَهىز ىنا ٍىبكي       
ثبساردا ثبػقب ئىُظبَالرَى  كەس ئبنن نا َىبيەھزەو ئەر ثىىهەٌ پبرا هىؼىؼىي    

 ببئىش دېگەَهىس چىقىنۇ.

 ( كەپ ئەرَى  ٍبنغۇس ئبٍبل ثىهەٌ ئۇچز ؼىؼي3غ

ثۈگۈَىن ٍ ثبػىالپ ئېىزى    »پەٍغەيجەر ئەنەٍھىظظبالو يۇَنا  دېىگەٌ:  
ٍېُىنا ثونًىغبٌ ئبٍبل ثىهەٌ ٍېُىىنا ئىەسى ثىىهەٌ ٍەَە ثىىز ٍىبكي ئىككىي       

ئىًىبو َەۋەۋى ثىۇ ھەد ظىُى      (1غ«ئەر ثونًبطتىٍ ھېچكىى كەرشػًىظىۇٌ. 
ثۇ ھەد ظتە  ٍبيبٌ َىَەتىتە ثونۇػىي يىۇيكىٍ ثونًبٍىن غبٌ     »ػەرھىظىنە: 

 دېگەٌ.« دەر جىن كي ئىؼەَچهىس ببيبئەد كەسدە تۇتۇنىنۇ

ثىىىۇ ھەد ظىىىتىٍ  ئىككىىىي ٍىىىبكي ئۇَىڭىىىن ٍ كىىىەپ ئىؼىىىەَچهىس ۋە   
د َبَەتهىىىس ئەرَىىى  ٍىىبنغۇس ئبٍىىبل ثىىىهەٌ ئۇچز ؼىؼىىي ۋە طەسنىؼىؼىىي     

 ببئىش دېگەَهىس چىقىنۇ.

 ( َبيەھزەو ئەرَى  ثىز توپ ئبٍبنالر ثىهەٌ ٍبنغۇس ەېهىؼي2غ

ثىىۇ ٍىىۇەىز قي ھەد ظىىُى  يەسيۇَىىىن ٍ چۈػىىىُىهىنۇ. چىىۈَكي يەَئىىي 
ىهىُغىُىىي ٍىىبد ئەر ثىىىهەٌ ٍىىبد ثىىىز ئبٍبنُىىى  ئىىبدەو ٍىىو  ٍەردە ٍىىبنغۇس     ە

 ئۇچز ؼىؼىنۇر.

                                                 
 غطەھىھ يۇطهىى( َبيهىق ھەد ض توپهىًىُى « يظهى صحَح» (ئىًبو يۇطهىًُى 1غ 

 ھەد ظي. -3072
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 . گۇِبْ لوزغبٍذىغبْ ئىطالردىٓ سبلٍىٕىص3

پەٍغەيجەر ئەنەٍھىظظباليُى  ئبٍبنهىز ىن ٍ طىەفىَە رەس َەنالھىۇ ئەَھىب     
يۇَىىنا  دەٍىىنۇ: رەطىىۇنۇنالھ ئېتىكبپتىىب ئىىىنى. ثىىىز كېچىظىىي يەٌ ئىىۇَي    

ئۈچۈٌ ثبرد ى ۋە ئۇَى  ثىىهەٌ طەھجەتهەػىتىى. ئبَىن ٍ     س َبرەد ەىهىغ
ەبٍتىغ ئۈچۈٌ ئورَۇين ٍ تۇرۇۋ ن ى  رەطىۇنۇنالھ يېُىى  ثىىهەٌ طىىزتقب     

ئىككىىي كىؼىىي ٍونىىنا كېتىگاتىىبتتي   (1غچىقتىىي. ػىىۇ ئەطىىُبدا ئەَظىىبرالرد ٍ
ئىىۇالر رەطىىۇنۇنالھُي كىىەرشپ ەەدەيهىز ُىىي تېشنەتتىىي. رەطىىۇنۇنالھ ئۇالرغىىب: 

دېگ ىنى  ئىۇالر: غەبَىناەًۇ طىىهىن ٍ ٍبيىبٌ      « ثۇ طىەفىَەدۇر  توختب الر »
گۇيىىىبٌ ەىهىًىىىىش؟ دېگەَُىىىي ئىئىىىبد هەپ( طىىىۇثھبَبنالھ  ٍبرەطىىىۇنۇنالھ     

ٌ    »دېَىؼىتي. ئبَىن ٍ رەطىۇنۇنالھ ئۇالرغىب:       ػىەٍتبٌ ئبدەيىنە گىەع ثىىهە
ەبَُىىى  ئبر ظىىىنا ٍۈر ىىنۇ  ئۇَىىى  كە هۈ الرغىىب ثىىىزەر ٍبيىىبٌ گۇيىىبٌ        

 دېگەَنەم ثىز گەپ ەىهنى. (2غ«ەتۇوطېهى  ەوٍۇػىن ٍ ەور

پەٍغەيىىجەر ئەنەٍھىظظىىباليُى  ثىىۇ ھەد ظىىي يۇطىىۇنًبَالر ئۈچىىۈٌ ئەڭ  
ئەھًىَەتهىىس دەرطىىتۇر. ػىىۇ ب يەٍهىىي ئەر  يەٍهىىي ئبٍىىبل ھەر ەبَىىنا  ثىىىز  

ئبثزۇٍىُي ەوغن ؼىي ۋە ئىەسى ھەەقىىنە    -يۇطۇنًبٌ ئبدەيُى  ئەس ُى  ٍۈس
طىەسنەرد ٍ  -ر ىكەد ۋە گەپ ھە-ٍبيبٌ گۇيبَغىب طىەۋەة ثونىىن غبٌ ئىىغ    

 ٍىزا  تۇرۇػي الس ى.

 . لىستىالڭ جبٍالردىٓ ٍىراق تۇرۇش5

پەٍغەيىىىجەر ئەنەٍھىظظىىىباليُى  سايبَىىىىنا يەطىىىجىننەردە ئبٍبنالرَىىىى   
طېئي ئەرنەرَى  طېئىُى  كەٍُىنە ئىنى  ئبر ظىىنا توطىب  ٍىو  ئىىنى.     

الرَىىى  پەٍغەيىىجەر ئەنەٍھىظظىىبالو َبيىىبسد ٍ طىىبالو ثېز ىى  ثونىىۇپ  ئبٍبن    

                                                 
 طبھبثىهەرد ٍ. (يەد ُىهىس1غ 
 ۋە يۇطهىى ر گاٍىتي. (ثۇخبرى2غ 
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ثىىۇرۇٌ چىقىگېهىؼىىي ئۈچىىۈٌ ئىىبسرا  ئونتۇرۇۋېتىىى  ئبَىىن ٍ ئورَىىىن ٍ     
 تۇراتتي.

ثىىۇ ئىؼىىىكُي ئبٍىىبنالر »پەٍغەيىىجەر ئەنەٍھىظظىىبالو ػىىۇ يەەظىىەتتە ٍەَە: 
 دېگەٌ.   (1غ«ئۈچۈٌ خبص ەىهى  ەوٍغبٌ ثونظبەكەٌ

ھىىىىبس زيۇ يەد ىىىىُە يىىىىۇَەۋۋەرە ػىىىىەھىز ن كي يەطىىىىجىنى َەثەۋى   
غئبٍىىىبنالر ئىؼىىىىكي( دېىىىگەٌ  « ثبثۇَُىظىىىب» غپەٍغەيىىىجەر يەطىىىجىنى(دە  

 يەخظۇص ئىؼىس ھېهىھەو ثبردۇر.

 . ٍوضۇرۇْ ۋە ئبضىبرا گۇٔبھتىٓ سبلٍىٕىص4

مِْ َوبَاِطنَـُب ِإنَّ الَـِّذيَن َيْكِسـُبوَن  ئبنالھ تبئىبال ەۇرئىبٌ كەر ًىنە:    َوَذُروا  َـاِهَر اإْلِ
َا َكانُوا يـَْقرَتِفُونَ  ْمَ َسُيْجٌَْوَن َِ ئبػىكبرا ۋە ٍوػىۇرۇٌ گۇَىبھالرَي تەرم    ٍەَي اإْلِ

ئېتىڭالر  ػۈثھىظىشكي  گۇَبھ ەىهغۇچىالر ئىەس ەىهًىؼىهىزى تۈپەٍهىىن ٍ    

ببساغب تبرتىهىنۇ
 دېگەٌ. (2غ

َهــــــا َوَمــــــا َبطَــــــَن ئىىىىىىبنالھ تبئىىىىىىبال ٍەَە:  َواَل تـَْقَربـُـــــوا اْلَفــــــَواِحَ  َمــــــا َ َهــــــَر ِمنـْ
ٍېقىٍ كەنًە الرئبػكبرا ۋە ٍوػۇرۇٌ ٍبيبٌ ئىؼالرغب ٍەَي

 دېگەٌ. (3غ

ھەر ەبَىىنا  ثىىىز ٍبيىىبٌ ئىؼىىُى  كىؼىىىهەر كەرەنەٍىىن غبٌ ئبػىىكبرا       
تەر ئىىىي ثونغىُىىىىنەم  ئىىىبنالھ تبئىىىبالد ٍ ثبػىىىقب ھىىىېچكىى ثىهًەٍىىىن غبٌ 
ٍوػىىۇرۇٌ تەر ئىًىىۇ ثونىىىنۇ. ئىىبنالھ تبئىىبال ٍىىۇەىز قي ئىىبٍەتهەردە ثىشَىىي      

  تۇرۇػىىىًىشَي ئبػىىكبرا ۋە ٍوػىىۇرۇٌ گۇَبھالرَىىى  ھەيًىظىىىن ٍ ٍىىىزا  
                                                 

غطۈَەَي ئەثۇ داۋۇد( َبيهىق ھەد ض « دا د أثٌ طٍُ» ( ئەثۇ داۋۇدَى 1غ 
 ھەد ظي. -463توپهىًىُى  

 ئبٍەد. -031ئەَئبو  طۈرە -7( 2غ
 ئبٍەد. -050طۈرە ئەَئبو  -7( 3غ
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تەۋطىىىَە ەىهىىىنۇ. ػىىۇَنا  ثىىىز گۇَىىبھالر ثىىبركي  كەرشَىؼىىي غۇثبرطىىىش    
ئەيًىىىىب ھەەىقىتىىىىي ئەڭ ۋەھؼىىىىىٌ بىُىىىىبٍەتهەردۇر. ػىىىىۇ ب پەٍغەيىىىىجەر  

دېىگەٌ ۋە ٍىۈر كىگە    (1غ«ئەيەنىهەر َىىَەتهەرگە ثىبغهىقتۇر   »ئەنەٍھىظظبالو: 
ەېىىتىى  دەپ ئىىۈا (2غ«تەەگانىىىق يبَىىب ثىىۇ ٍەردە »ئىؼىىبرەد ەىهىىى  تىىۇرۇپ:  

 تەكزارنىغبٌ.

                                                 
 ۋە يۇطهىى ر گاٍىتي. (ثۇخبرى1غ 
 ۋە يۇطهىى ر گاٍىتي.  ( ثۇخبرى2غ



 

 

 ثبٌىالرغب ئۆگىتىص زۆرۈر ثوٌغبْ سۆزٌەر

 

ثبنىالرغىىىب كىچىكىىىىن ٍ ئەگىتىىىى  ئبدەتهەَىىىنشرشع سۆرشر ثونغىىىبٌ     
 ەبئىن هەرد ٍ ثەس ظي تەۋەَن كىچە:-ئەدەپ

  ُ ھەر ەبَىنا  ثىىز  ثىىز ئىؼىُي ثبػىالع       ثىسّىٍالھىر رەھّكبٔىر رەھىك
ً »ئبنن ىىنا ئېَتىهىىىنۇ. يەَىظىىي:   ٌ ئبنالھُىىى  ئىظىى « ي ثىىىهەٌ ثبػىىالًٍە

 دېگەَهىس ثونىنۇ.

ثىزەر يۇطىۇنًبٌ ثىىهەٌ ئۇچزاػىقبَنا دېَىهىىنۇ.      ئەسسبالِۇ ئەٌەٍىۇَ
 دېگەَهىس ثونىنۇ.  « طىهەرگە ئبيبَهىق ثونظۇٌ» يەَىظي: 

طىبالو ەىهغىبٌ   ۋەئەٌەٍىۇَ ئەسسكبالِۋەرەھّەتۇٌالھي ۋەثەرەوكبتۇھۇ   
طىىىهەرگىًۇ : »كىؼىىىگە بىىبۋاپ ەىىبٍتۇرۇع ئۈچىىۈٌ ئېَتىهىىىنۇ. يەَىظىىي  

 دېگەَهىس ثونىنۇ.« ئبنالھُى  ئبيبَهىقي  رەھًىتي ۋە ثەر كىتي ثونظۇٌ

خۇػىىبنهىُبرنىق ٍىىبكي ھەٍىىزاٌ ەىىبالرنىق ثىىىزەر ئىؼىىُي       ِبضككبئبٌالھ
دېگەَُىي  « ئبنالھُىى  خىبنىغىُي ثونىىنۇ   »كەرگەَنە ئېَتىهىنۇ. يەَىظي: 

 ثىهنشر نۇ.  

بَىب   ئىىغ ئۈچىۈٌ    كېهەچەكتە ەىهًىبەچي ثونغىبٌ ھەر ە   ئىٕطبئبٌالھ
 دېگەَُي ثىهنشر نۇ.« ئبنالھ خبنىظب...»دېَىهىنۇ. يەَىظي: 

ثىىىز ئىؼىىتىٍ تەئەبجۈپهەَگەَىىنە ئېَتىهىىىنۇ. يەَىظىىي:  سككۇثھبٔبٌالھ 
 دېگەَهىس ثونىنۇ.« ئبنالھ تبئبال بىًي َۇەظبَن ٍ پبكتۇر»

ئىبنالھ تبئبالغىب يىُُەتىنارنىقىُي ثىهىنشرشع ئۈچىۈٌ       ئەٌھەِذۇ ٌىٍكالھ 
 دېگەَهىس ثونىنۇ ثونىنۇ.« ئبنالھقب ػۈكۈر»نۇ. يەَىظي: ئېَتىهى
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ئبنالھقىىىب »ئۇس تىؼىىىقبَنا ئېَتىهىىىىنۇ. يەَىظىىىي:  ئبٌالھمكككب ئبِكككبٔەت
 دېگەَهىس ثونىنۇ.« تبپؼۇردۇو

ثىىزاۋد ٍ ثىىزەر ٍبخؼىىهىق كەرگەَىنە      رەھّەت، ئبٌالھ رازى ثوٌسۇْ
 ئېَتىهىنۇ.

قۇچىغىىب بىىبۋاة ئبنىىن ُقي تىهەكُىىي ئېَتھەِّىّىككسدىٓ رازى ثوٌسككۇْ 
 ەبٍتۇرۇع ئۈچۈٌ ئېَىهىنۇ.

ئىبنالھ تبئبالَىى  َىبيي تىهغىب ئېهىُغبَىنا دېَىهىىنۇ.        جەٌٍە جەالٌۇھكۇ 
 دېگەَهىس ثونىنۇ.« ئبنالھُى  ػەَي ئۇنۇغنۇر»يەَىظي: 

پەٍغەيىىجەر ئەنەٍھىظظىىباليُى  َىىبيي  سككەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھككي ۋەسككەٌٍەَ
ٌ   ئىبنالھ  »تىهغب ئېهىُغبَنا دېَىهىنۇ. يەَىظىي:   « ئۇَىڭغىب رەھىًەد ەىهظىۇ

 دېگەَهىس ثونىنۇ.

 ْ   ثىزاۋَىى  ۋاپىبد خەۋ ز ُىي    ئبٌالھ ٍبتمبْ ٍېرىٕي جۀٕەت لىٍسكۇ
 ئب هىغبَنا ئېَتىهىنۇ.

   كېظەل ٍوەهىغبَنا ئېَتىهىنۇ.ئبٌالھ ضىپبٌىك ثەرسۇْ

  ثىزەر ئۇتىۇ  ەبساَغىبٌ ٍىبكي ٍېڭىي كىىَىى كىىَگەٌ       ِۇثبرەن ثوٌسۇْ
 ىنۇ.ثىزەر كىؼي ئۈچۈٌ ئېَتىه

ثىزاۋَىى  ئىەٍىگە كىزيەكچىي ثونغبَىنا  ئىؼىىىكُي      ئىجكبزەت سكوراش  
 طىهىق ەېقى   ئەً ئىگىظىن ٍ ئىجبسەد طوراپ كىز غ.

ثىىزەر خبتىبنىق ئەتكىۈسشپ ەوٍغىبٌ ئىبدەو چىىزاٍهىقچە ئەپىىۇ        وەچكۈرۈڭ 
 طوراع ئۈچۈٌ ئىؼهىتىنۇ.
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كەچىۈرشو طىور غبٌ كىؼىىگە بىبۋاثەٌ تەثەطظىۇو       ھېچ ۋەلەسي ٍوق
 زاٍهىقچە ئېَتىهىنۇ.ثىهەٌ چى

 ئبَب ٍبكي ئۇطتبس چبەىزغبَنا دېَىهىنۇ.-ئبتب خوش، ٌەثجەً

 چۈػكۈرگەَنە دېَىهىنۇ.   ئەٌھەِذۇ ٌىٍالھ

دېىىگەٌ ئىىبدەيگە « ئەنھەيىىنۇ نىهىىالھ»چۈػىىكۈرشپ   ٍەرھەِككۇوەٌالھ
دېگەَهىىىىس « ئىىىبنالھ طىىىىشگە رەھىىىًەد ەىهظىىىۇٌ»دېَىهىىىىنۇ. يەَىظىىىي: 

 ثونىنۇ.

تبيىىب  ٍېگەَىىنە  تبيىىب  ئەتىىكەٌ  ثەرِىسككۇْ ئككبٌالھ لوٌىڭىسغككب دەرد 
 كىؼي ئۈچۈٌ ئېَتىهىنۇ.

 ەىَىُچىهىقتىىب ەبنغىىبٌ ثىز ُىىي كەرگەَىىنە  ئككبٌالھ ئبسككبٍٔىك ثەرسككۇْ
 دېَىهىنۇ.

 ثۇَىڭن ٍ ثبػقب ثبنىالرغب ٍەَە تەۋەَن كىهەرَي ئەگىتىغ الس ى:

ئىىىەٍگە  ٍىىىبكي ئىؼىىى بَىغب  ٍىىىبكي ەبَىىىناەال ئىىىبدەو ثىىىبر ٍەرگە      —0
 ي چىققبَنا  ئۇالرغب طبالو ثېز غ.كىزگەَنە ٍبك

ئەٍىىىن كىهەرد ٍ ثىزەرطىىىي ئەس ُىىىى  ھۇبز ظىىىىنا ثىىىبر ۋاەىتتىىىب   —3
ئۇَى  ٍېُىغىب كىزيەكچىي ثونغبَىنا  ئىؼىىكُي چېكىى   ئىجىبسەد طىوراپ        

 كىز غ.

ثىىىزەر طىىورۇَغب ثبرغبَىىنا ئىككىىي كىؼىىىُى  ئوتتۇر ظىىىغب كىز ىى    —2
طىىول تەر ئىىن ٍ ئىىورۇٌ  ئونتۇرۇۋانًبطىهىق  ثەنكىي ئۇالرَىىى  ئىوڭ ٍىبكي     

 ئېهىغ.
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ئۈا كىؼىي ثىىز ٍەردە ئونتۇرۇۋاتقبَىنا  ئۇالرَىى  ثىز ُىي ەبٍز ى         —4
 ەوٍۇپ  ٍەَە ثىزى ثىهەٌ پىچىزالػًبطهىق.

چىقىؼىىىتب ٍبػىىىتب ٍىىىبكي ئىهىًىىىنە    -ھەر ەبَىىىنا  ٍەرگە كىز ىىى   —5
 چو الرغب ٍول ثېز غ.

ب ئبَىُىىىى  ئبنن ىىىنا يب ًبطىىىهىق  تبيبەقىىى  -ٍىىىول ٍۈرگەَىىىنە ئبتىىىب  —6
 ئۇالرد ٍ ثۇرۇٌ ەول ئۇسارتًبطهىق.

يەطىىجىنكە  ٍىىبكي ەبَىىناەال ثىىىز طىىورۇَغب ثبرغبَىىنا  ٍىىبكي ثىىىزەر    —7
 يېھًبَُي كۈتۈۋېهىؼقب چىققبَنا  چىزاٍهىق كىَىُى  چىقىغ.

كە كىزگەَنە ئوڭ پىۇتي ثىىهەٌ كىىز غ  چىققبَىنا طىول      جىنيەط —8
 پۇتي ثىهەٌ چىقىغ.  

نظىىۇٌ ٍىىبكي ثونًىظىىۇٌ طىىبالو ئىىەٍگە كىزگەَىىنە ئەٍىىنە كىؼىىي ثو —9
 ەىهى  كىز غ.

 تبيبەتىٍ ئىهگىزى ۋە تبيبەتىٍ كېَىٍ ەونىُي ٍۇٍۇع.   —01

 تبيب  ٍېگەَنە ثىظًىهالھىز رەھًبَىزرەھىى دەپ ٍېَىغ. —00

 تبيبەُي ئوڭ ەوني ثىهەٌ ٍېَىغ.   —03

تبيىىبەُي ئەس ُىىى  ئبنن ىىن ٍ ٍېىىَىغ  ثبػىىقىالرَى  ئبنن ىىن كي  —02
 رتًبطهىق.  َەرطىگە ەول ئۇسا

ثبػىىىقىالر ثىىىىهەٌ ثىىىىزگە تبيىىىب  ٍېگەَىىىنە توٍغىىىبٌ ثونظىىىىًۇ     —04
 داطتى بَن ٍ تۇرۇپ كەتًەطهىس  ثبػقىالرَى  ٍەۋېهىؼىُي كۈتۈع.  

 ئبغش نا تبيب  ثبر تۇرۇپ طەسنىًەطهىس. —05
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الرَي ئبتىب ەىهغىبٌ ئبنالھقىب    يىبە يبەتىٍ كېَىٍ  ثۇ نەسسەتهىس تبتب —06
 ػۈكۈر ەىهى  دۇئب ەىهىغ.  

 ەبچىظىن كي تبيبەُي ئبػۇرۇپ ەوًٍبطهىق.   —07

ئبَىغىىىب ئۈَهىىىۈم ئىىىبۋاس ثىىىىهەٌ ۋارەىز ًبطىىىهىق  ئۇالرغىىىب   -ئبتىىىب —08
 ھەريەد ثىهەٌ طىهىق يۇئبيىهە ەىهىغ.  

 ئبَىغب ئىتبئەد ەىهىغ  ئۇالرَى  ثۇٍزۇەىغب ثوً طۇَۇع.  -ئبتب —09

31—    ُ ي ھببەت بَىغب كىزگەَنە طول پۇتي ثىىهەٌ كىىز غ ۋە ئىؼىتبَ
 تۈرشپ كىز غ.  

ھببەت ىىبَىُي پىىبكىش تبس هىگېتىىى   ئبَىىن ٍ چىقىىىغ ۋە ئىىوڭ       —30
 پۇتي ثىهەٌ چىقىغ.  

ھببەت بَىىىن ٍ چىققبَىىن ٍ كېىىَىٍ ەىىونُي طىىوپۇَالپ پىىبكىش      —33
 ٍۇٍۇع.

ثىىىزاۋ ثىىىهەٌ ئۇچزاػىىقبَنا  ئىىۇَي توَۇطىىۇٌ ٍىىبكي توَىًىظىىۇٌ    —32
 ئۇَىڭغب طبالو ثېز غ.

ەطىىىهىس  ثىكىىىبر ەبنظىىىب پبٍىىىن هىق   ۋاەىتُىىىي ثىكبرغىىىب ئەتكۈسي  —34
 كىتبثالرَي ئوەۇع.  

ئبپتوثۇطىىىالردا ٍېؼىىىي چو الرغىىىب  ھبيىهىىىىنار ٍىىىبكي ەۇچىقىىىىنا   —35
 ثبنىظي ثبر ئبٍبنالرغب ئورۇٌ ثوػۇتۇپ ثېز غ.  

 ەىَىُچىهىققب ئۇچز غبَالرَي كەرطە ٍبردەو ەىهىغ.   —36



 

 

 ئبخطبِذا ئولۇٌىذىغبْ زىىىر ۋە دۇئبالر-ئەتىگەْ

 

ــَماَواِت اَلّلــ ﴿1. ــُذُ  ِســَنٌة وَّالَ نـَــْوٌم لَّــُب َمــا يف السَّ ُْ ُب الَ ِإلَـــَب ِإالَّ ُهــَو اْ َــ   اْلَقي ــوُم الَ تَْأ
ــْم  ْلَفُه َْ ــِديِهْم َوَمــا  ــُم َمــا بـَــُْيَ أَْي ــَدُ  ِإالَّ بِِإْذنِــِب يـَْعَل َوَمــا يف ْاأَلْرِض َمــن َذا الَّــِذي َيْشــَفُ  ِعْن

ـــَماَواِت َواأَلْرَض َوالَيـَـــُنوُدُ  َوالَ َيُِْيطُـــوَن ِبَشـــ ـَــا َشـــاَء َوِســـَ  ُكْرِســـي ُب السَّ ـــْن ِعْلِمـــِب ِإالَّ َِ ْ ٍء مِّ
 ِحْف ُُهَما َوُهَو اْلَعِل   اْلَعِ ْيُم﴾

 )بىر قېتىم ئوقۇلىدۇ(. 

 .﴾لَُّب ُكُفواً َأَحدٌ  ُقْا ُهَو اللَُّب َأَحٌد . اَللَُّب الصََّمُد .  َْ يَِلْد وَ َْ يُوَلْد . وَ َْ َيُكنْ ﴿2.
 )ئۈچ قېتىم ئوقۇلىدۇ(.

َلَ  . َوِمن َشرِّ َغاِسٍ  ِإَذا َوَقَب . َوِمن ﴿.3 َْ ُقْا َأُعوُذ ِبَرهِّ اْلَفَلِ . ِمْن َشرِّ َما 
قېتىم )ئۈچ                                  .﴾َشرِّ النـَّفَّاثَاِت يف اْلُعَقِد . َوِمن َشرِّ َحاِسٍد ِإَذا َحَسدَ 

 ئوقۇلىدۇ(.

ِمـن َشـرِّ اْلَوْسـَواِس اْنَنَّـاِس  .ُقْا أَعُـوُذ بِـَرهِّ النَّـاِس . َملِـِك النَّـاِس . ِإلَـِب النَّـاس ﴿4. 
)ئۈۈچ                          .﴾. الَـِّذي يـَُوْسـِوُس يف ُ ـُدوِر النَّـاِس . ِمـَن اْةِنَّـِة َو النَّـاسِ 

 قېتىم ئوقۇلىدۇ(.

َنا َوأَْمَسـا اْلُمْلـُك لِلَّـبِ »: ئاخشۈالىىر  )َوَأْ َبَ  اْلُمْلُك لِلّـِب، َأْ َبْ َنا. 5 دەپ « أَْمَسـيـْ

َوا َْْمــُد لِلَّــِب الَ ِإٰلــَب ِإالَّ الّلــُب َوْحــَدُ  الَ َشــرِْيَك لَــُب، لَــُب اْلُمْلــُك َولَــُب ا َْْمــُد َوُهــَو ( ئوقۇلىۈۈدۇ
ــــــَر مــــــاَ بـَْعــــــَد ُ َعلَــــــا ُكــــــاِّ َشــــــْ ٍء قَــــــِديـٌْر. َرهِّ َأْســــــأَُلَك  يـْ َْ ــــــَر َمــــــا يف ٰهــــــذا اْليَــــــوِم َو  يـْ َْ ،

ـَر َمـا بـَْعـَدَها» ئاخشۈالىىر : ) يـْ َْ لَـِة َو َوأَعُـوُذ بِـَك ِمـْن َشـرِّ َمـا .( دەپ ئوقۇلىۈدۇ « ٰهـِذِ  اللَّيـْ
ــــْوِم َو َشــــرِّ مــــاَ بـَْعــــَدُ   لَــــِة َوَشــــرِّ َمــــا بـَْعــــَدَها» ئاخشۈۈۈۈالىىر :)يف ٰهــــذا اْليَـ دەپ « ٰهــــِذِ  اللَّيـْ
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َرهِّ أَُعــوُذ بِــَك ِمــَن اْلَكَســِا َوُســوِء اْلِكــَيِ . َرهِّ أَُعــوُذ بِــَك ِمــْن َعــَذاِه النَّــاِر ( ئوقۇلىۈۈدۇ
 َوَعَذاٍه يف اْلَقْيِ.

َنا، َوِبَك ََنَْيا، وِبَك مَنُوُت َواَِلْيَك الن ّشور6.  ُاَللَُّهمَّ ِبَك َأْ َبْ َنا، وِبَك أَْمَسيـْ

       (. ئوقۇلىدۇ )ئۈچ قېتىم                           دەپ ئوقۇلىدۇ(. «اْلَمِصاُ وِإلَْيَك »)ئاخشالىىر  

   

َلْقَتْ َوأنَا َعْبُدَك َوأنَـا َعلَـا َعْهـِدَك َوَوْعـِدَك َمـا 7. َْ اَللَُّهمَّ أَْنَ  َريبِّ الَ ِإَلَب ِإالَّ أَْنَ ، 
ــاْغِفْر اْســَتَطْعُ ، أَعــُوُذ بِــَك ِمــْن َشــرِّ َماَ ــنَـْعُ ، أبُــ ، َوأبُــوءُ بِــَذْنِي، َف ــَك بِِنْعَمِتَكَعَلــ َّ وءُ َل

نـُْوَه إالَّ أْنَ .  ِل، فَإنَُّب الَيـَْغِفُر الذ 

ِمـــْن نِْعَمـــٍة أو دەپ ئوقۇلىۈۈۈدۇ(  «مـــاَ اَْمَســـا يب »)ئاخشۈۈۈالىىر :  اَللَُّهـــمَّ َمـــا َأْ ـــَبَ  يب 8. 
ْلِقــَك، فِمْنــَك َوْحــَدَك الَ َشــرِْيكَ  َْ ــْكُر، يــاَ َرهِّ  بأَحــٍد ِمــْن  لَــَك، فـََلــَك ا َْْمــُد َولَــَك الش 

                              َلَك ا َْْمُد َكمـاَ يـَْنَبغِـ  ِةَـاَلِل َوْجِهـَك َوَعِ ـْيِم ُسـْلطاَِنَك.
 )ئۈچ قېتىم ئوقۇلىدۇ(.  

ُهمَّ َعاِفِْ يف َبَصرِي، اَل إۤلَب اَلَُّلهَّم َعاِفِْ يف َبَدِر، اَللَُّهمَّ َعاِفِْ يف َ ِْع ، اَللَّ . 9
إالَّ أَْنَ ، اَللَُّهمَّ ِإرِّ َأُعْوُذ ِبَك ِمَن اْلُكْفِر، َواْلَفْقِر . اَللَُّهمَّ ِإرِّ َأُعْوُذ ِبَك ِمْن َعَذاِه 

                                                                اْلَقْيِ، اَل إۤلَب إالَّ أَْنَ .
 ()ئۈچ قېتىم ئوقۇلىدۇ

ْلُ  َوُهَو َره  اْلَعْرِش اْلَعِ ْيِم.﴾10.  ﴿َحْسِيَ اهلُل الَ ِإَلَب ِإالَّ ُهَو َعَلْيِب تـَوَكَّ

 )يەتتە قېتىم ئوقۇلىدۇ(.                                                                                         

ِب َشْ ٌء يف ْاأَلْرِض َواَل يف السََّماِء َوُهَو السَِّمْيُ  ِبْسِم اهلِل الَّ 11. ِذي الَ َيُار  َمَ  ِا ِْ
 الَعِلْيُم.

 )ئۈچ قېتىم ئوقۇلىدۇ(.  
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ــاً 12 ــِب َوَســلََّم نَِبّي ــٍد َ ــلَّا اهللُ َعَلْي ــاً، َو بَِنِبيِّنــاَ حُمَمَّ ــاهلِل َربّــاً، َوبْاإِلْســاَلِم ِديْن . َرِ ــْيُ  ِب
 اًل.َوَرُسو 

 ئوقۇلىدۇ(. )ئۈچ قېتىم                                                                                        

ْلِقِب، َوِرَ ا نـَْفِسِب، َوزِنََة َعْرِشِب َوِمَداَد َكِلَماتِِب..13 َْ  ُسْبَ اَن الّلِب َوِِبَْمِدِ  َعَدَد 

 ئوقۇلىدۇ(.  )ئۈچ قېتىم                                                                                      

. الَ ِإلَـَب ِإالَّ اهللُ َوْحــَدُ  اَلَشــرِْيَك لَــُب، لَـُب اْلُمْلــُك َولَــُب ا َْْمــُد َوُهـَو َعلَــا ُكــاِّ َشــْ ٍء 14
 َقِديـٌْر.

 قېتىم ئوقۇلىدۇ(. 01)                                                                                     

َلَ .. 05 َْ  أَُعوُذ ِبَكِلَماِت اللَِّب التَّامَّاِت ِمْن َشرِّ َما 

 ٍۇلىرىمي زىىىر ۋە دۇئبالرٔىڭ تەرجىّىسي

ثىىىز ئىىبنالھتىٍ ثبػىىقب ھەەىقىىىٌ ئىىىالھ ٍوەتىىۇر؛ ئىىبنالھ ھەيىؼىىە      ( .0
ۇر؛ ئىىۇ يۈگىىنەپ ەبنًبٍىىنۇ  تىز كتىىۇر  ھەيًىُىىي ئىىىنارە ەىهىىى  تۇرغۇچىىىن

ئىىىۇَي ئۇٍقىىىۇ ثبطىىىًبٍنۇ؛ ئبطىىىًبَالرد كي ۋە سېًىُىىىن كي ھەيىىىًە َەرطىىىە 
ئبنالھُى  يۈنكىنۇر؛ ئبنالھُىى  رۇخظىتىظىىش كىًًىۇ ئبنالھُىى  ئبنن ىنا      
ػىىىىبپبئەد ەىالنىظىىىىۇٌ؛ ئىىىىبنالھ ئۇالرَىىىىى  ئبنن ىىىىن كي  كەٍُىىىىىن كي   

ەنۇيبتىىىن ٍ ئىؼىىالرَى  ھەيًىظىىىُي ثىهىىى  تۇر ىىنۇ؛ ئىىۇالر ئبنالھُىىى  ي 
ئبنالھ ئۇالرغب ثىهنشرشػىُي خبنىغىبٌ َەرطىىهەرد ٍ ثبػىقب ھىېچ َەرطىىُي       
ثىهًەٍىىنۇ  ئبنالھُىىى  يەنۇيىىبتي ئبطىىًبَالرَي ۋە سېًىُُىىي ئىىەس ئىچىىىگە      

سېًىُُىي طىبەالع ئۇَىڭغىب ئېغىىز كەنًەٍىنۇ. ئىۇ ٍىۇەىزى        -ئبنىنۇ. ئبطًبٌ
 (1غ)ئۇنۇغنۇريەرتىگ هىكتۇر  ھەيًىن ٍ 

                                                 
 ئبٍەد. ى 355ثەەەرە  ۈرەط -3( 1غ
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3.  ئىبنالھ ثىىزدۇر. ھەيىًە ئبنالھقىب يوھتببىنۇر. ئىبنالھ       ئېَتقىُكي  ئىۇ
ثبال تبپقبًَۇ ئەيەص  تۇغۇنغىبًَۇ ئەيەص. ھىېچ كىؼىي ئۇَىڭغىب تە ىناع      

ثوالنًبٍنۇ
 (1غ

2.‹   ٌيەخهۇەبتُىىىىى  ػىىىىەرر ن ٍ  ەىىىىبرا غۇنۇەي ثىىىىىهەٌ كىىىىىزگە
كېچىُىىىى  ػىىىەرر ن ٍ  تۈگىىىۈَهەرگە دەو طىىىبنغۇچي طىىىېھىزگەرنەرَى    

‹ ي ئبنالھقىىىب طىىىېغىُى  پبَىىىبھ تىهەٍىىىًەٌػىىىەرر ن ٍ  طىىىۈثھىُى  رەثجىىى

دېگىٍ
 (2غ

4.‹     ئىُظىىبَالرَى  رەثجىىي  ئىُظىىبَالرَى  پبد ؼىىبھي  ئىُظىىبَالرَى
ئىالھىىي ئبنالھقىىب طىىېغىُى   كىؼىىىهەرَى  د ههىز ىىنا ۋەطگەطىىە ەىهغىىۇچي  
بىىىىىىىُالرد ٍ ۋە ئىُظىىىىىىبَالرد ٍ ثونغىىىىىىبٌ ٍوػىىىىىىۇرۇٌ ػىىىىىىەٍتبَُى   

دېگىٍ‹ ۋەطگەطىظىُى  ػەرر ن ٍ پبَبھ تىهەًٍەٌ
 (3غ

ثىش تبڭ ئبتقۇسدۇ   ثىبرچە پبد ؼىبھهىق ئبنالھقىب يەَظىۇپ ثونغىبٌ      ». 5
ھبننا تبڭ ئبتتي  غثىش كەا ەىهنۇ   ثىبرچە پبد ؼىبھهىق ئبنالھقىب يەَظىۇپ     
ثونغىىبٌ ھبنىىنا كەا كىىىزدى(  پۈتىىىۈٌ ھەيىىنۇ طىىبَب ئبنالھقىىب خبطىىىتۇر.       

  ھىىېچ ئىىبنالھتىٍ ثبػىىقب ھەەىقىىىٌ ئىىىالھ ٍىىو   ئىىبنالھ ٍىىبنغۇسدۇر  ئۇَىىى   
ػېز كي ٍوەتۇر  پبد ؼىبھهىق ۋە ھەينۇطىبَب ئۇَىڭغىب خبطىتۇر  ئىۇ ھەيىًە       
َەرطىىىگە كىىۈچي ٍەتكۈچىىىنۇر. رەثىىجىى  ثىىۇ كۈَُىىى  ۋە كېَىُكىظىىىُى    
ٍبخؼىهىقىُي تىهەٍىًەٌ  غثىۇ كېچىُىى  ۋە كېَىُكىظىىُى  ٍبخؼىىهىقىُي      
تىهەًٍەٌ(  طب ب طېغىُى  ثىۇ كۈَُىى  ۋە كېَىُكىظىىُى  ٍبيبَهىقىىن ٍ     

َىىبھ تىهەٍىىًەٌ  غثىىۇ كېچىُىىى  ۋە كېَىُكىظىىىُى  ٍبيبَهىقىىىن ٍ پبَىىبھ  پب

                                                 
 ئى الص. طۈرە -003( 1غ
  .فەنە طۈرە -002( 2غ
 َبص. طۈرە -004( 3غ
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تىهەٍىىىىًەٌ(. رەثىىىىجىى  طىىىىب ب طىىىىېغىُى  ھۇرۇَهىىىىۇەتىٍ  ەېز هىقُىىىىى  
ٍبيبَهىقىىىن ٍ پبَىىىبھ تىهەٍىىىًەٌ. رەثىىجىى  طىىىب ب طىىىېغىُى  د ساختىكىىىي   

 (1غ«ئبساثتىٍ ۋە ەەثز ن كي ئبساثتىٍ پبَبھ تىهەًٍەٌ

  ەۇدر تى  ثىىهەٌ تىۇردۇ   طىېُى     ئي ئبنالھ  ئەتىگەَنە طېُى. »6
ەۇدر تىىى  ثىىىهەٌ كەچهىىىنۇ   طىىېُى  ەۇدر تىىى  ثىىىهەٌ ٍبػىىبًٍىش ۋە     
طىىىېُى  ەۇدر تىىىى  ثىىىىهەٌ ئىىىەنىًىش  توپهىُىىىىن غبٌ بىىىبً طىىىېُى       

 (2غ«دەرگبھىڭنۇر. غەبٍتىن غبٌ ببٍىًىش طېُى  تەر ئىڭنۇر(

 ئي ئبنالھ  طەٌ يېُى  رەثجىًظىەٌ  طىەَن ٍ ثبػىقب يەثىۇد ٍىو       » .7
طەٌ يېُي ٍبراتتى   يەٌ طېُى  ثەَىنەڭ  يەٌ غپەٍغەيجەرنەرَىى  تىهىي    
ئبرەىهىق يەَن ٍ ئبنغىبٌ( ئەھىنە ُي ۋە ۋەدە ُىي كۈچۈيُىى  ٍېتىؼىىچە      
ئەيەنىىىىگە ئبػۇرۇػىىىىقب تىز ؼىىىىىًەٌ. طىىىىب ب طىىىىېغىُى  ئىؼىىىىهىز ًُى   
ٍبيبَهىقىن ٍ پبَبھ تىهەًٍەٌ. يب ب ئبتىب ەىهغىبٌ َېًەتهىز ڭُىي توَىۇًٍەٌ     

هىز ًُي ئېتىزاپ ەىهىًەٌ. ئىي ئىبنالھ  گۇَىبھهىز ًُي يەغئىىزەد     ۋە گۇَبھ
ەىهغىىىٍ  ھەەىىىقەتەٌ گۇَىىبھالرَي طىىەَن ٍ ثىىەنەم يەغئىىىزەد ەىهغىىۇچي  

 (3غ«ٍوەتۇر

ئىىي ئىىبنالھ  يب ىىب ٍىىبكي ثەَن هىز ڭىىن ٍ ثىزەرطىىىگە ئەتىگەَىىنە غ  » .8
 ھەينە ئبخؼبينا( ئبتب ەىهىُغبٌ ەبَناەال ثىز َېًەد ثونًىظىۇٌ  ئىۇ چوەىۇو   

طىىبَب ۋە ػىىۈكۈر -طىىېُىڭن ُنۇر. طىىېُى  ھىىېچ ػىىېز كى  ٍىىو   ھەيىىنۇ  
پەەەد طب ىال خبطتۇر. ئي رەثىجىى  طىېُى  پبد ؼىبھهىقىڭُى  كىبتتىهىقي     

                                                 
 .ر گاٍىتي ئەھًەد ئىًبو ۋە يۇطهىى ( ئىًبو1غ
 .ر گاٍىتي (تىزيىشى2غ 
 ر گاٍىتي. ثۇخبرى (ئىًبو3غ 
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ۋە يەرتىگە ُىىىى  ئۇنۇغهۇەىغىىىب الٍىىىىق كېهىىىىن غبٌ ھەيىىىنۇ طىىىبَب طىىىب ب  
 (1غ«خبطتۇر

ئي ئبنالھ  ثەد ُىًُىي طىب  ەىهغىىٍ. ئىي ئىبنالھ  كىەسشيُي طىب         » .9
ٍ. ئي ئبنالھ  ەۇنىقىًُي طب  ەىهغىىٍ. ھەەىىقەتەٌ طىەَن ٍ ثبػىقب     ەىهغى

ئىالھىىىٌ يەثىىۇد ٍوەتىىۇر. ئىىي ئىىبنالھ  طىىب ب طىىېغىُى  كۇفۇرنىىۇەتىٍ ۋە      
پېقىىىىزنىقتىٍ پبَىىىبھ تىهەٍىىىًەٌ  ەەثىىىزى ئبساثىىىىن ٍ پبَىىىبھ تىهەٍىىىًەٌ.    

 (2غ«ھەەىقەتەٌ طەَن ٍ ثبػقب ھەەىقىٌ ئىالھ ٍوەتۇر

ۇَىڭىىن ٍ ثبػىىقب ھىىېچ ئىىىالھ ٍوەتىىۇر    ئىىبنالھ يب ىىب كۇپبٍىىىنۇر  ئ ».01
 (3غ«ئۇَىڭغب ٍەنەَن ى  ئۇ ثۈٍۈم ئەرػىُى  رەثجىنۇر

َبيىُي ئبتىغىبٌ كىؼىىگە ئبطىًبٌ ۋە سېًىُىنا ھېچُەرطىە س َىبٌ       » .00
ٍەتكۈسەنًەٍىىن غبٌ ئبنالھُىىى  َىىبيي ثىىىهەٌ ثبػىىالًٍەٌ  ئىىبنالھ ھەيًىُىىي 

 (4غ«ئب الپ ۋە كەرشپ تۇرغۇچىنۇر

 ىىىىُىى ئىظىىىىالو  پەٍغەيجىىىىىز ى يىىىىۇھەيًەد   ئىىىىىگەو ئىىىىبنالھ  د » .03
 (5غ«ئەنەٍھىظظبالو ئىكەَهىكىُي ەوثۇل ەىهن ى

ئىىىبنالھ پىىىبكتۇر  ئىىىۇ يەخهۇەبتهىز ُىىىى  طىىىبَىچە  ئەرػىىىىُى     » .02
س ُُەتهىىىز چە  ئۇَىىى  طىىەسنىز ُي ٍېش ؼىىقب ٍېتەرنىىىس طىىىَبھالرغىچە ۋە     

 (1غ«طبَبغب الٍىقتۇر-ئەسى يەيُۇٌ ثونغىچە ھەينۇ

                                                 
 .ر گاٍىتي (ئەثۇداۋۇد1غ 
 .ر گاٍىتي ئەثۇداۋۇد (2غ
 ئبٍەد ى 039تەۋثە  طۈرە -9( 3غ
 ر گاٍىتي. ئەھًەد (ئىًبو4غ 
 
 .ر گاٍىتي ئەھًەد ئىًبو (5غ  
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ز ئىبنالھ تبئىبالد ٍ ثبػىقب ھەەىقىىٌ ئىىالھ ٍىو   ئۇَىى         ٍبنغۇس ثى» .04
ػېز كي ٍو . پبد ؼبھهىق  ھەينۇ طبَب ئىۇَىڭغىال خبطىتۇر. ئىۇ ھەيًىىگە     

 (2غ«كۈچي ٍەتكۈچي ساتتۇر

ئبنالھُىىىى  ئۇنىىىۇن كەنىًىهىىىىز گە طىىىېغىُى  يەخهۇەبتُىىىى      . »05
 (3غ«ػەرر ن ٍ پبَبھ تىهەًٍەٌ

                                                                                                
 ر گاٍىتي. يۇطهىى بوئىً (1غ
    ر گاٍىتي. يببە ئەثۇ داۋۇد ئىجُي (2غ
 ر گاٍىتي. يۇطهىى (ئىًبو3غ 



 

 

 ىىىر ۋە دۇئبالرھەرخىً ِۇٔبسىۋەتٍەردە ئولۇٌىذىغبْ ز

 

 .بِا َِْك اَللَُّهمَّ أَُمْوُت َوَأْحَيائۇخالػتىٍ ثۇرۇٌ:  —

ئىىىي ئىىىبنالھ  طىىىېُى  َبيىىىى  ثىىىىهەٌ ئىىىەنىًەٌ ۋە َبيىىىى  ثىىىىهەٌ  »
 (1غ«تىز هىًەٌ

 َا َْْمُد لِلَِّب الَِّذي َأْحَيانَا بـَْعَد َما أََماتـََنا َوِإلَْيِب الن ُشوُر.ئۇٍقۇد ٍ تۇرغبَنا: —
ثىهەٌ ئەنتۈرگەَن ٍ كېَىٍ  ەبٍتىب ھبٍىبد ثېغىؼىهىغبٌ     ثىشَي ئۇٍقۇ»

ئىىىىبنالھ تبئبالغىىىىب ػىىىىۈكۈر ئېَىىىىتىًەٌ. ئىىىىبخىز قي ەىىىىبٍتىغ ئۇَىىىىى      
 (2غ«تەر ئىگىنۇر

ِّْ َوالَ  كىَىُگەَنە: — َا َْْمـُد لِلَّـِب الَـِّذي َكَسـاِر َهـذا َوَرَزقَِنْيـِب ِمـْن َغـْاِ َحـْوٍل مِّـ
 قـُوٍَّة.

«   ٌ ۋە ثىىۇَي يېھُىتىًظىىىش يب ىىب ئبتىىب     يب ىىب ثىىۇ كىَىًُىىي كىَگىىۈسگە
 (3غ«ەىهغبٌ ئبنالھقب ػۈكۈر ئېَتىًەٌ

 الّلُهمَّ إرِّ أَُعوُذ ِبَك ِمَن اْنُْبِث َواْنََباِاِث.__ ھببەت بَىغب كىز ؼتە: 
چىؼىىىىي ػىىىىەٍتبَالرَى  -ئىىىىي ئىىىىبنالھ  طىىىىب ب طىىىىېغىُى  ئەركەم »

 (4غ«س َبَكەػهىكىن ٍ پبَبھ تىهەًٍەٌ

                                                 
 ر گاٍىتي. ثۇخبرى ئىًبو (1غ
 .ر گاٍىتي ثۇخبرى ئىًبو (2غ
 .ر گاٍىتي ثۇخبرى ئىًبو (3غ
 .ر گاٍىتي ثۇخبرى ئىًبو (4غ
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ِّْ  ھببەت بَىىىىن ٍ چىقىؼىىىتب:  — ُغْفَرانَـــَك، َا َْْمـــُد لِلَّـــِب الَـّــذِي اَْذَهـــَب َعـــ
 .ْاأَلَذى َوَعافَاِرَ 

ئىىىىي ئىىىىبنالھ  گۇَىىىىبھهىز ًُي كەچۈرگەٍظىىىىەٌ  يەَىىىىن ٍ س َىىىىبٌ »
سەخًەتُىي ٍىىو  ەىهغىىبٌ ۋە يېُىىي طىىباليەد ەىهغىىبٌ ئبنالھقىىب ھەيىىنۇ طىىبَب  

 (1غ«ئېَتىًەٌ

 ِبْسِم اهلِل.: تبھبرەد ئېهىؼتب__

 (2غ«ثىهەٌ ثبػالًٍەٌ ئبنالھُى  ئىظًي»

َأْشـَهُد َأْن اَل ِإلَـَب ِإالَّ اللّـُب َوْحـَدُ  الَ َشـرِْيَك لَـُب َوَأْشـَهُد َأنَّ __تبھبرەتتىٍ كېَىٍ: 
 .حُمَمَّداً َعْبُدُ  َوَرُسولُب

ٍىىبنغۇس ثىىىز ئىىبنالھتىٍ ثبػىىقب ھەەىقىىىٌ ئىىىالھ ٍوەهىقىغىىب  ئۇَىىى         »
يُى  ئبنالھُىى  ثەَن ظىي   ػېز كي ٍوەهىقىغب ۋە يىۇھەيًەد ئەنەٍھىظظىبال  

 (3غ«ۋە ثەرھە  پەٍغەيجىزى ئىكەَهىكىگە گۇۋاھهىق ثېز ًەٌ

 .اَللَُّهمَّ بَارِْك لََنا ِفْيَما َرَزقْـتَـَنا َوِقَنا َعَذاَه النَّاِر ِبْسِم اللَّبِ تبيبەتىٍ ثۇرۇٌ:—

ئىىي ئىىبنالھ  ثىىىشگە ئبتىىب ەىهغىىبٌ ر شەىڭغىىب ثەر ىىكەد ثەرگەٍظىىەٌ ۋە  »
ثىىىىىن ٍ طبەهىغبٍظىىىىەٌ  ئبنالھُىىىىى  َىىىىبيي ثىىىىىهەٌ   ثىشَىىىىي د ساخ ئبسا

 (4غ«ثبػالًٍەٌ

                                                 
 ر گاٍىتي. ثۇخبرى ( ئىًبو1غ
 .ر گاٍىتي داۋۇد ( ئەثۇ2غ
 .ر گاٍىتي يۇطهىى ئىًبو (3غ 
 .ر گاٍىتي ەطۈَُ ئىجُۇص (4غ 
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ّْ  َحـْولٍ  َغـْاِ  ِمـنْ  َوَرَزقَِنْيـبِ  َذاٰ  َا َْْمـُد لِلَّـِب الَـِّذي َأْطَعَمـِْ هتبيبەتىٍ كېَىٍ:—  مِّـ
 .قـُوَّةٍ  َوالَ 

طبَب يەٌ ھېچقبَىنا  كىۈا طىەرپ ەىهًبطىتىٍ  يېُىي      -بىًي ھەينۇ»
ۋە ئىۇَي يب ىب ر ش ىق ەىهىى  ئبتىب ەىهغىبٌ       ثۇ تبيب  ثىىهەٌ غىشاالَىنۇرغبٌ   

 (1غ«ئبنالھقب خبطتۇر  ئۇَىڭغب ػۈكۈر ئېَتىًەٌ

 .ِبْسِم اهلِل تـَوَكَّْلُ  َعَلا اهلِل اَل َحْوَل َواَل قـُوََّة ِإالّ بِاهللِ __ ئەٍن ٍ چىقىؼتب: 

ئبنالھُىىى  ئىظىىًي ثىىىهەٌ ثبػىىالًٍەٌ  ئۇَىڭغىىب تەۋەككىىۈل ەىهىىن ى. »
 (2غ«نًىظب ەونىًىشد ٍ ھېچ ئىغ كەنًەٍنۇئبنالھُى  ٍبرد ًي ثو

ْلَنا ئەٍگە كىز ؼتە: — َرْجَنا، َوَعَلا اهلِل َربِـَّنا تـَوَكَّ َْ  .ِبْسِم اهلِل َوةََْنا َوِبْسِم اهلِل 

ئبنالھُىىى  َىىبيي ثىىىهەٌ كىىىزدۇ   ئۇَىىى  َىىبيي ثىىىهەٌ چىقتىىۇ  ۋە  »
 (3غ«رەثجىًىش ئبنالھقب تەۋەككۈل ەىهنۇ 

نَـَوِإنَـّا »نا: ەبتُبػقب ئونتۇرغبَ — ُسـْبَ اَن الَـِّذي َسـعََّر لَنَـا َهـَذا َوَمـا ُكنَّـا لَـُب ُمْقرِنِيـْ
 .«ِإَ  َربِـَّنا َلُمنَقِلُبونَ 

ثىىىىشگە ثىىىۇَي ثوٍظىىىۇَنۇرۇپ ثەرگەٌ ساد پىىىبكتۇر  ثىىىىش ثۇَىڭغىىىب    »
غچىقىؼقب( ەبد ز ئەيەص ئىنۇ   ثىش ھەەىىقەتەٌ رەثجىًىشَىى  دەرگبھىغىب    

 (4غ«ەبٍتقۇچىالريىش

                                                 
 ر گاٍىتي. ثۇخبرى ئىًبو (1غ
 ر گاٍىتي. ئەثۇ داۋۇد (2غ
 .ر گاٍىتي ئەثۇ داۋۇد (3غ
 .ىئبٍەد02سۇخزۇف  ۈرەط -42( 4غ
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ْعَوةِ  ِذ ِ ٰ  اَللَُّهـمَّ َرهَّ هساٌ ئوەۇنۇپ ثونغبَىنا:  ئە—  اْلَقاِاَمـةِ  َوالصَّـالةِ  التَّامَّـةِ  الـدَّ
َلَة، َوابـَْعْثُب َمَقاماً حَمُْمودًا  ِْ حُمَمَّداً  نتِ  َلَة َواْلَفِايـْ  الَِّذي َوَعْدَتُب. ِْاْلَوِسيـْ

 ئىىي يۇػىىۇ ئۇنىىۇن چبەىز قُىىى  ۋە ئوەۇنىىىن غبٌ َبيبسَىىى  ئىگىظىىي   »
ئىىبنالھ  پەٍغەيجىز ًىىىش ھەسر تىىي يىىۇھەيًەد ئەنەٍھىظظىىباليغب ػىىبپبئەد      
ەىهىىىغ پەسنىُىىي ثەرگىىىٍ ۋە ئىىۇَي طىىەٌ ۋەدە ەىهغىىبٌ ئىىبنىٌ يبەبيغىىب        

 (1غ«ئېز ؼتۈرگىٍ

 اَلّلُهمَّ افْـَتْ  ِل أَبـَْواَه َرمْحَِتَك.يەطجىنكە كىزگەَنە: —
 «ئي ئبنالھ  يب ب رەھًەد ئىؼىكهىز ڭُي ئېچى  ثەرگىٍ»

 اَلّلُهمَّ ِإرِّْ َأْسأَُلَك ِمْن َفْاِلَك.يەطجىنتىٍ چىققبَنا: —
 (2غ«ئي ئبنالھ  ئۇنۇن پەسنىڭن ٍ رەھًەد ئبتب ەىهىؼىڭُي تىهەًٍەٌ»

 .اَللَُّهمَّ اْعِصْمِْ ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجْيمِ يەطجىنتىٍ چىققبَنا: —

 (3غ«ئي ئبنالھ  يېُي ەوغالَنى ػەٍتبَُى  ػەرر ن ٍ طبەهىغىٍ»

 َماَشاءَ اهلل اَل قـُوََّة ِاالَّ ِباهللئەبەثهىُىغ ۋە خۇػبنهىقتب:—

ئبنالھُىىى  خىىبنىغىُي ثوپتىىۇ . ئبنالھُىىى  ٍبرد ًىظىىىش ەىىونىًىشد ٍ    »
 «ھېچ ئىغ كەنًەٍنۇ.

                                                 
 ر گاٍىتي. ثۇخبرى ئىًبو (1غ
 ر گاٍىتي. يۇطهىى ئىًبو (2غ
 .ر گاٍىتي يببە (ئىجُي3غ 
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َا َْْمــُد لِلَّــِب َعَلــا ُكــاِّ  َماَشــاَء اهللُ  قَــدََّر اهللُ وكېهىؼًەطىىهىككە ئۇچز غبَىىنا: —
 َحاٍل.
ھىىبنىتىًىشدە  يىىًەتەەىىن زى  ئىىۇ خىىبنىغىُىُي ەىهىىىنۇ  ھە  ئبنالھُىىى »

 «ئبنالھقب ػۈكۈر.

ْااً ثىزەر ٍبخؼىهىق ەىهغبٌ كىؼىگە: — َْ ٌَاَك اهلُل   .َج

 (1غ«ئبنالھ طىشَي ٍبخؼي يۇكبپبتهىظۇٌ»

اَللَُّهــمَّ اَلَســْهَا ِإالَّ َمــا َجَعْلتَــُب َســْهاًل، َوأَنْــَ  َ َْعــُا ەىَىُچىهىققىىب ئۇچز غبَىىنا:—
 ٌَْن َسْهاًل ِإَذا ِشَْْ .ا َْ 

ئي ئبنالھ  طىەٌ ئبطىبٌ ەىهًىغىىچە ئبطىبَهىق ٍىو   طىەٌ خبنىظىبڭ        »
 (2غ«ەىَىُچىهىقُي ئو بٍهىققب ئەرشپ ثېز ظەٌ

َنا َسْفَرنَا هطەپەرگە چىققبَنا: —  .بـُْعَد  َعنَّا َواْطوِ  ذا،ٰ  اَللَُّهمَّ َهوِّْن َعَليـْ
ٍالػىتۇرۇپ ثەرگىىٍ  ئۇَىى     ئي ئبنالھ  ثىشگە ثىۇ طىەپىز ًىشَي ئو ب  »

 (3غ«ٍىزاەهىقىُي ٍېقىُالػتۇرۇپ ثەرگىٍ

 .َاْسَأُل اهلَل اْلَعِ ْيَم َرهَّ اْلَعْرِش اْلَعِ ْيِم َأْن َيْشِفْيكَ كېظەل ٍوەهىغبَنا:—

ئۇنىىىۇن ئەرػىىىُى  ئىگىظىىىي ثونغىىىبٌ ئىىىبنالھتىٍ طىىىىشگە ػىىىىئبنىق  »
 (4غ«تىهەًٍەٌ

                                                 
 .ير گاٍىت ئەھًەد ئىًبو (1غ
 ر گاٍىتي. ھىججبٌ ئىجُي (2غ
 ر گاٍىتي. يۇطهىى ئىًبو (3غ
 ر گاٍىتي. تىزيىشى (4غ
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 .َع ََّم اهلُل َاْجَركَ تەس َەدە:—
 «ھ ئەبز ڭىشَي س َبدە ەىهظۇٌ ئبنال»

 .أُعوُذ بِاهلِل ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجْيمِ ەبتتىق غەسەپهەَگەَنە: —
ئبنالھقب طىېغىُى  ەوغالَىنى ػىەٍتبَُى  س َبَكەػىهىكىن ٍ  پبَىبھ      »

 (1غ«تىهەًٍەٌ

 .ِر اَللَُّهمَّ َأْطِعْم َمْن َأْطَعَمِْ َوَأْسِ  َمْن َسَقاطبھىج بَغب دۇئب ەىهغبَنا: —

ئىىىىي ئىىىىبنالھ  يېُىىىىي غىشاالَىىىىنۇرغبَُي غىشاالَىىىىنۇرغىٍ ۋە يېُىىىىي   »
 (2غ«طۇغبرغبَُي طۇغبرغىٍ

 

                                                 
 ر گاٍىتي. ثۇخبرى ئىًبو (1غ
 ر گاٍىتي. يۇطهىى ئىًبو 2



 

 

 

 پبٍذىالٔغبْ ِۀجەٌەر

 ئەرەثچە ئبسبسٍىك ِۀجەٌەر

 ئبپتورى وىتبة ئىسّي

 ناهد علي  تربية األوالد وسااا وأهداف

 د.عبداهلل نا   علوار تربية األوالد يف اإلسالم

 األستاذ حممد قطب سالميةمنه  الرتبية اإل

 حممد نور عبدا فيِ منه  الرتبية النبوية للطفا

 د. حممد بكر ا اعيا وقفة م  األباء يف تربية األبناء

الدنا  د.سعيد ا اعيا عل  كيف نريب أ

 األستاذ عبدالرمحن الن الوي أ ول الرتبية اإلسالمية وأساليبها

 شماوياألستاذ حسن الع هكذا نريب أوالدنا

 د. سعد رياض اهو تربية األوالد يف سنال وج

 د.حممد بن عبداهلل الس يم من أْطاانا يف تربية أوالدنا

 



 

 ِۀجەٌەرئبسبسٍىك ئۇٍغۇرچە 

 ئبپتورى وىتبة ئىسّي

 ٍۈطۈپ خبص ھببى  ەۇتبدغۇثىهس

 يۇھەيًەد ٍۈطۈپ ئىظالو ئەخالەي

 يۇھەيًەد ٍۈطۈپ ئىظالين كي ئبئىهە تۈسشيي

 يۇھەيًەد ٍۈطۈپ ھبراو ۋە چەكهەَگەٌ ئىؼالر-لھبال

 يۇھەيًەد ٍۈطۈپ ئىالھىٌ ەورغبٌ

 ر شائۇدد ٍ فەخزۇدد ٍ ئىهًىٌ ئەخال 

 ٍبريۇھەيًەد تبھىز تۇغهۇ      ٍوطۇَهىز ًىش-ەبئىنە

 رۇس ًۇھەيًەد يۇتەنهى  يۇھەثجەد

 

 


