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ٍۇقٔددىَٔ
بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

ناھايىتى غەەققەتلى ە ېھررىاەان ئالالھنىە ئىطە ى
بىەەەلەن باغالي ەن ئىنطەەەانىنەتنى قۇتقۇزغۇچىطەەەى ە
كائىناتقەا ر ھە ەب بۇلەەۇل كەلەەيەن قەي ەېاەرېەەۇھەې ە
ئەلەيرىططاالې ا ۇئا-ضاالېالر يۇلالي ەن
تەەۇغري يەەۇىد ھىەەدييەب ە ھەەھد ەب ئىەەس ل قۇرئەەان
كەرى ەەيە يھقىنالغطەەا ە بەەارلىى ئەقلەەى كە چى ىسنى
ضەەەرىق قىلطەەا د قۇرئەەان بەەارلىى ئىنطەەانالر ىن تەلەل
قىل ان بىرىنچى ە زىپىنى ئۇرۇنالي ىس قۇرئان بەارلىى
ئىنطەەەانالر ىن تەقەكدەەەۇر قىلىەەەعد ئىەەەس ىنىعد قەەەاريل
چىقىعد چ غەىنىع ە ئەقلىنەى ئىطەتى اى قىلىػەنى
تەلەل قىل ان قۇرئان ېھۋىطىنى ريضەتچىللىى بىەلەن
ئىەەس نيەند ئەقلەەى ە قەلاىنەەى ك چىنى ە يھتىػەەىچە
ئىطەەەتى اى قىل ەەەان ئا ېەەەدىن باغقىطەەەى ا بەرېەيەەەدۇ
قىناېەب ك نى بۇل ۇچە ېۆجىسلىرى ت گەل قال ايدى ان
ە كۆل ئۇقۇضەا كەۇنىريل قال ايەدى ان قۇرئەان ھەققىەد
ئىس ىنىع يەيېلىػىدۇ
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بەەەەەارلىى ئىنطەەەەەانىنەب ئ چەەەەە ن ېھررىاەەەەەان ە
ر ھى ەەەەدىد ېە نىەەەەنەب يەەەەارىتىع ئ چەە ە ن قۇرئەەەەان
كەرى نىەە ئەەەالە كەەەۆز-قاريغەەەلىرى ە تەضەەەەەەۇرلىرى
ھەققىد ئىس ىنىع الزىم ضلەقتە ئىەدىنە ۇنناضەىنى
ئىطالھ قىلىع الزىم
قۇرئەەان كەرىەەم ھەر ەر ىدەەى ئىنطەەانالرغا ئەەۆزىنى
تەڭلەل تۇرىەدۇد ئەقىدىطەىنى ھەر قانەدي ضەەەىنە ىدى
روغەەەن ە ئاضەەان ئۇتتۇرى ەەا
ئىنطەەان چ غەەىنەلىي
قۇيىەەەدۇ ئەقىەەەد ئاضاضەەەلىرىنى چ غەەەىنىع ئ چەەە ن
ېۇر كدەل غەرب ياكى ېۇتەخەضطىص بىلىم-ېەرىپەتنى
غەەەەرب قىل ايەەەدۇ ىنەەەى چ غەەەەنچىنى يھزىالي ىەەەەس
يەەەدىدەن ىس قۇرئەەەان تەتقىقەەەاتىنى چۇڭقۇرالغەەەتۇرۇظ
الزىم قۇرئەان ېاڭەا نەھ ە ل خىتەا قىلىۋيتىەدۇ؟ ېەن
قۇرئان ا نەھ ە ل جەاەي قەايتۇرى ەن؟ نەيەن ضەۇئالالر
قۇرئەەەاناىلەن بۇل ەەەان ئەەەاالقە
غەكللىنىػەەەى كھەەەر
بىۋيضەەتە ئەقىەەد ە ەىجەەدين ئاالقىطەەى بۇلىػەەى كھەەر
ھەر بىر ئەايەتنى ئەقلى ىەس ئەارقىلىى ئىس ىنىػەى ىسد
تەكەەرير قىدىەەر ي رگ زۈغەەى ىس ە قەلاى ىەەس ئەەارقىلىى
تەضىرلىنىػى ىس الزىم
قۇرئان كەرىم ئىدىنە ۇنناضەىنى ئىطەالھ قىلىەعد
خاتەەەا تەضەەەەەەۇرالرنى تەەە زىتىع ە ئىنطەەەان قەلاىەەەد
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تەقەۋيلىقنى ئۇرنىتىػەەتىن ئىاەار ب چەەۇۇ ېەزېەەۇنالرنى
ئەەەەەەۆز ئىچىەەەەەەيە ئالىەەەەەەدۇ بەەەەەەۇ ھەقەەەەەەتە ب گەەەە ە ندى
قىنىنچىلىقى ىەەس ە ەرنى ە رىقەەابەتلىرى تۇغرىطەەىدي
چۇڭقۇر ئىس ىنىع الزىم قۇرئان كەرى نى ئەالە كەۆز-
قاريغلىرىد ئا يلەبد ئەركىنلى د باريە رلىە ە بىلىەم-
ېەرىەەەەپەب كە ئۇخػەەەەاظ قرىنطەەەەىپاى قاريغەەەەلىرى ە
تەضەەەۇرلىرىنى ضاغال يۇرۇتۇظ الزىم
قۇرئەەەەان كەرىەەەەم ھەېەەە ە نەرضەەەەىنى قرىنطەەەەىپاى
قائىەەەەدىلىرى بىەەەەلەن بايەەەەان قىلىەەەەق بەرگەن ھايەەەەاب
يۇلىدۇر ئىنطاننى يەكدە ھاياتىد قەرە ر ىيارى بىەلەن
بۇل ەەان ئاالقىطەەىد كائىنەەاب بىەەلەن بۇل ەەان ئاالقىطەەىد
ئەەۆزى بىەەلەن بۇل ەەان ئاالقىطەەىد ئەەائىلە ە جەې ىەەنەب
بۇل ەەان ئاالقىطەەىد ېۇضەەۇل انالر ە غەيەەرى ېۇضەەۇل انالر
بىلەن بۇل ان ئاالقىطەىنى ئاضاضەلىرىنى ئەۆز ئىچىەيە
ئال ان ئەېەلىي ھاياب يۇلىدۇر
قۇرئان كۆز-قارىػىدي ئىنطان ئ چ ن بۇيطەۇندۇرۇلۇل
بھەەرىليەن كائىنەەاب ئىالھقەەا ئايلىنىەەق قالطەەا تەەۇغري
بۇل ايەەەدۇ ئىنطەەەاننى ۇننەەەا ھايەەەاتى بىەەەلەن بۇل ەەەان
ئاالقىطەەى ئەەاخىر ب ھايەەاتى ئ چەە ن تھرىل ەەۇ بۇلىػەەىد
ۇننا نھ ەتلىرىنى غايە قىلىۋيل اضتىن قايدىلىنىػەىد
ۇننا ي ېەڭي ياغايدى اند ھەرىەدەب قىلىػەى ە ئەتە
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ئۆلەەە ل كھتىدى انەەەد ئەەەاخىر تلىدى ئ چەەە ن ئەېەى
قىلىەەق ۇننەەا-ئاخىر تنىەە بەخەە -ضەەائا ىتىنى تەۇ
قۇل ا كەلت رۈغدە تھرغىػى الزىم
ېەەۇھتەر ئۇقەەۇرېەن بەەۇ كىتەەا ئىددەەى بۆل ېەەدىن
تەركىق تاققان بۇلۇلد بىرىنچى بۆل ېد «قۇرئان كەرىەم
قانەدي كىتەەا ؟ قۇرئاننىە ېەقطەەەتلىرى نھ ە؟قۇرئەەان
كەرى ەەيە قانەەدي ېۇئەەاېىلە قىلىەەع كھەەر ؟ » نەەيەن
تھ ىەەەدي تۇختالەەەدىم ئىددىنچەەەى بۆل ېەەەد «قۇرئەەەان
ئايەتلىرىنىەەەە ېەقطەەەەەەب ە ھىەەەەەدييىتىنى قانەەەەەدي
چ غەەىنىع الزىەەم ە ئەەۇنى ھاياتقەەا قانەەدي تەتەەاىقالظ
كھەەر »؟ نەەيەن تھ ىەەدي بىەەر قەەانچە ئەەايەتلەر ھەققىەەد
تۇختالدىم

ئابدۇريھ ان جاېاى كاغى ەرى
قاھىر غەھىرىد ېىطىر
-6112يىلىد ريېىسين ئھنى
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بىرىْچي بۆىۈً

قۇرئاّْىڭ ٍٔقسٔتيىرى ّېَٔ؟
قۇرئاّغا قاّذاق ٍۇئاٍىئ قىيىص مېرٓك؟
ّٔقىو بىئُ ئٔقىيْىڭ ئاالقىسىقاّذاق؟

ٍٔرىپٔت ّٔزىرىَىسي توغرىسىذا.
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قۇرئاُ مٔرىَگٔ توغرا ٍۇئاٍىئ
قىيىص ئاساسيىرى
بىەەس ېۇضەەۇل انالر ئەەالالھ ئىنطەەانىنەتدە ر ھەە ەب
قىلىەەق نازىەەد قىلىەەق بەرگەن ە بەەۇرېىلىنىع يەەاكى
ئۆزگىرىػەەتىن ھى ەەايە قىلىەەەق ضەەاقلى ان ئىالھىەەەي
ە ھىەەەنيە ئىەەەيە ۇننەەەا ي قۇرئەەەان كەرى ەەەد ھى ەەەايە
قىلىن ان بىر ر كىتا ېەەجەۇب ئەېەش بەۇ كىتابنىە
ئەەەەەەايەتلىرى ېەەەەەەۇھەې ە ئەلەيرىططەەەەەەاالې ا نازىەەەەەەد
قىلىن انەەەەەد تىەەەەەالە ب قىلىنىەەەەەدۇد ئاڭلىنىەەەەەدۇد
يا ىلىنىەەدۇ ە ئىسيھلىنىەەدۇ ئەەالالھ قۇرئەەاننى ئاضەەان
قىلىەەق بەرگەنلىدەەى ئ چەە ن ېىلنۇنلى ەەان ئىنطەەانالر
يا لىنااليەەدۇ ئالالھ بەەۇ قۇرئەەان كەرى نەەى ئىنطەەانىنەتنى
ئەۇ تۇغري يۇل ا باغالظ ئ چە ن نازىەد قىل ەان قۇرئەان
كەرىم نۇر بۇلۇلد ئالالھنى بەنەدىلىرىنى ئىنطەاندىدى
تەبى ىي خاريكتھر ە ئەقىد نۇرىنى يھنى ا باغاليدۇ
قۇرئان كەرىم ئىالھى كىتا بۇلۇل ېۆجىس د ئاضاند
روغەەەن ە قۇغەەديل ان كىتەەابتۇرد ىننى ە كىتابىەەدۇر ە
بارلىى ئىنطانىنەتنى كىتابىدۇر قۇرئەان كەرى نىە
ئىەەەەەالھد قەي ەېاەرلىەەەەە ە ېۇكاقەەەەەاب يەەەەەاكى جەەەەەازي
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ېەضىلىطىد ئەقىد ە تەضەەەەۇرالرنى ئىطەالھ قىلىەعد
غەەۇنديقال ئىنطەەاند ئىنطەەاننى ھەەۆرېىتى ە ھۇقەەۇقى
تۇغرىطەەەەىدىدى تەضەەەەەەەۇرالرنى ت زىتىػەەەەتە نىػەەەەان-
ېەقطەتلىرى بار قۇرئاننى ئىنطان نەقطەىنى قەاكالظد
ياخػەەى ئەەائىلە ە ياخػەەى جەې ىەەنەب غەەەكىللەندۈرۈظد
غۇنديقال ئىنطەانپەرە رلىددە ئىەيە قرىنطەىپالرغا ە ب
قىلىػتە ېەقطەتلىرى بار
غەەەۇنى ئ چە ە ن قۇرئاننىە ە خۇضۇضەەەىنەتلىرى ە
ېەقطەەەەتلىرىنى تۇنەەەۇظد ياخػەەەى چ غەەەىنىعد تەەەۇغري
ېۇالھىس قىلىع ە تەقەكدۇر قىلىع ئاضاضەىدي ئۇقەۇظ
الزىەەەم ھەر بىەەەر ئەەەايەتتىدى قۇرئاننىەەە ېەقطەەەەب ە
ھىدييەتلىرىنى بىلىع ھەې ىدىن ېۇھىم
ئەقطۇضەەدى ب گ ە ندى كەەۆل ضەەاندىدى ېۇضەەۇل انالر
قۇرئەەاننى تاغەەالندۇ قىلىەەق قۇيەەدىد ئەقلەەى ە قەلاەەى
بىەەەلەن تىەەەالە ب قىل ىەەەدىد ق تەەە ن ەۇجەەەۇ ى بىەەەلەن
يۇلنەەەۇرۇقلىرىنى ئىس ن ىەەەدى بىلىەەەع ە ئەەەۆگىنىع
ئ چە ن ئۇقۇېەەاق قەقەتەەال ئۇقەەۇظ ئ چە ن ئۇقەەۇ ى ئەېەى
قىلىع ئ چ ن ئۇقۇېەاقدبەرىدەب ئ چە ن ئۇقەۇ ى غەۇڭا
بەەۇ ېەضەەىلىنى ھەى قىلىەەع ئ چەە ن قۇرئەەان كەرى ەەيە
قاندي ېۇئاېىلە قىلىع ئاضاضلىرىنى بىلىع ھەر بىەر
ېۇضۇل ان ئ چ ن قەرز
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قۇرئاُ مٔرىَْىڭ خۇسۇسىَٔتيىرى
 1قۇرئاُ مٔرىٌ ئىالھي مىتاب:
قۇرئان كەرىەم ئەۇ ئەاخىرقى قەي ەېەاەر ېەۇھەې ە
ئەلەيرىططاالې ا نازىەد بۇل ەان ئالالھنىە كىتابىەدۇر
بەەەەۇ كىتەەەەا ضەەەەۆز ە ېەزېەەەەۇن جەھەتەەەەتىن قەرىػەەەەتە
جىارى ىەەد ئەلەيرىططەەاالېنى ەيضتىطەەى ئەەارقىلىى
ېەەەۇھەې ە ئەلەيرىططەەەاالې ا ئۇي ەەەا ەيقتىەەەدي ئەەەالالھ
تەر قەەتىن نازىەەد قىلىن ەەان«6قۇرئەەاننى بىەەس ھەقىەەقەب
ئاضاضەەىدي نازىەەد قىلەەدۇ د قۇرئەەان ۇ ھەقىقەتنەەى ئەەۆز
ئىچىيە ئال ەان ھالەدي نازىەد بۇلەدىد ضەھنى بىەس قەقەب
خۇغەەە ە ەە ر بەرگەەە ە چىد ئاگاھالنەەەەەدۇرغۇچى قىلىەەەەەق
ئەە تتۇ » (ئىطريد -111ئايەب)
قۇرئەەان كەرىەەم ئالالھنىەە كاالېىەەدۇر بەەۇ كىتەەا
بىەەەر ر ئالى نىە ە يەەەاكى بىەەەر ر ېەزھەقنىە ە كىتەەەابى
ئەېەش كائىنەەەاتنى ياريتقۇچىطەەەىد ق تەەە ن ئالەېنىەەە
رىسقىنى بەرگ چىد ېەەجۇ ىنەتنىە ق تە ن ئىػەلىرىنى
تە بىەەر قىل ەەۇچى زيتنىە كاالېىەەدۇر ضەەىسنى ياريتقەەاند
ضەەىسگە رىسىەەى بھرىۋيتقەەاند ضەەىسنى ېەەۇئەينەن نىػەەان
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ئ چە ن ياريتقەان ە ضەىسگە تەۇغري بىەلەن خاتەانىد بەخە
يەەۇلى بىەەلەن ئەەازغۇنلۇ يەەۇلىنى ئايرىەەق بھرىەەدى ان
زيتنىەەە كىتەەەەابى ئۇقۇغەەەەقاد ېەەەەۇالھىس ي رگ زۈغەەەەدەد
ئىس ىنىػدە ە تەتقىى قىلىػقا ئەرزى ەېدۇ؟!
قۇرئان كەرىم ئەقىد ە قەلالەرنى تىرىلدۈرىدى ان
روھد غەەەەۇنديقال كىػەەەەىلەر ە خەلقلەرنىەەە ھايەەەەاتىنى
ئىنتىسيې ەەەا ضەەەالىدى ان ئىالھەەەى ضەەەتۇر ئەەەالالھ بەەەۇ
كىتابنى ە ېەضەەىلىلەرنى ھەى قىلىۋيتقەەاند ضەەۇئالالرغا
جەەەەەاەي بھرىۋيتقەەەەەان ە ر ضەەەەەۇلۇلالھنى قەلاىنەەەەەى
ېۇضتەھدە قىلىۋيتقان قەيتنى ئۆزىد قەلاەتە ئۇرنەال
كھتىػەەىد ئەقىلەەيە بەكەەر تەضەەىر قىلىػەەى ئ چەە ن
ھا ىطە ە ئەھۋيلالرغا قارىتا قارچە-قارچە چ غ رگەن
قۇرئەەەان كەرىەەەم ھەەەۆججەبد ر ھەەە ەبد ھىەەەدييەبد
بىػەەار بد ئەضەەلەت ەد ھەقىەەقەبد غەەىپاد ئۇلەەۇ،د ېۇبەەار د
روغەەەەەن نيەند ضەەە قەتلەر بىەەەەلەن ضەەە قەتلىنىقد
ئۆزىنى قى ىتىنى كۆرضىتىق بەرگەن
 6قوغذاىغاُ مىتاب:
قۇرئەەەان كەرىەەەم قۇغەەەديل ان كىتەەەابتۇرد قۇرئەەەاننى
قۇغديغقا ئالالھ بىۋيضتە ئۆزى ئىيە بۇل اند ئۇنى خۇ ى
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ئىليىرىدەەەى ضەەەاېاەى كىتابالرغەەەا ئۇخػەەەاظ ھى ەەەايە
قىلىػەەنى بىر رضەەىيە تاقػەەۇرېى ان غەەۇنى ئ چەە ن
قۇرئان تەەريب يەاكى ئىنجىل ەا ئۇخػەاظ بەۇرېىلىنىعد
ئۆزگەرتىع ياكى ئال اغتۇرۇظ ھا ىطىيە ئۇچرى ى ەان
ئەەالالھ قۇرئەەاننى ئەەۆزى قۇغديغەەقا ە قىلىەەق ېۇنەەدي
نيەن«6قۇرئاننى بىس نازىد قىلەدۇ د چۇقەۇ ئەۇنى بىەس
قۇغديي ىس»(ھىجىر ض رىطىد-5ئايەب)
قۇرئەەان كەرىەەم ئىنطەەان قەەۇلى تھيىەەق باق ى ەەان
بىر ىن بىر ضاېاەى ېۆجىس كىتا ئىليىرىدى ضاېاەى
كىتابالرنىە ھەې ىطەەى بەەۇرېىلىنىع ە ئۆزگەرتىػەەدە
ئەەۇچريل كەتەەدەن قۇرئەەاننى قۇغديغەەقا ئەەالالھ كھپىەەد
بۇل ەەەەاند قۇرئەەەەان ئالالھنىەەەە ە ىطەەەەىيە ئاضاضەەەەەن
ېۇضەەەۇل انالرنى ي ر كلىرىەەەد ضەەەاقلىنىق كەلەەەيەن
غەەۇنى ئ چ ە ن قۇرئەەاننى بەەۇرېىالظ يەەاكى ئەەۆزگەرتىع
ئۇرۇنۇغلىرىنى ھەې ىطى ېەغلۇ بۇل ان
قۇرئاننى نازىد بۇل ىنى ا  1011يىلەدىن ئاغەتىد
قۇرئەەان ئەەالالھ چ غەە رگەند ر ضەەۇلۇلالھ يەتدەە زگەن ە
ضەەاھابىلەر قۇبەەۇى قىل انەەد ئەەۆز قىتەەى ضەەاقالن اقتا
ېۇضۇل انالر قۇرئاننى ئەەال ېۇ-ئەەال قەلالىرىد يا اللد
تىللىرىەەەەەەدي ئۇقەەەەەەەۇلد قەغەز ئەەەەەەەارقىلىى يھسىەەەەەەەق
يەيېالغتۇرېاقتا
15

ٍ 3ۆجىسٓ مىتاب6
قۇرئان كەرىم ېۇھەې ە ئەلەيرىططاالېنى ئەقلەى
ېۆجىسىطەەى قۇرئان كەرىەەم ئۆزىنىەە ئىالھەەى ېەەۆجىس
كىتەەەەا ئىدەنلىدىنەەەەى ئىطەەەەپاتالظ ئ چەە ە ن ق تەە ە ن
ئىنطەەانىنەتدە-ئىػەەەن ەق قالطەەا غەەۇندي كىتەەابتىن
بىرنەەەى كەلت رۈغەەەتە-جەۇ ئەەەھالن قىل ەەەان تاقابىەەەد
تۇرۇغەەەەقا تۇضەەەەال ۇ بۇلىەەەەدى ان ئاېىەەەەد بۇل ىطەەەەى ۇد
ئىنطەەانالر قۇرئاننىە جەۇ ئەەھالن قىلىەەع چاقىرىقى ەەا
تاقابىد تۇريل ى اند بەزىەلەر ئۇرۇنەۇل باققەان بۇلطەى ۇد
نەتىەەجە قازىنال ى ەەان قۇرئەەان كەرىەەم ئىنطەەەانالرنى
قۇرئاننىەە جەۇ ئەەھالن قىلىەەع چاقىرىقى ەەا تاقابىەەد
تۇريل ايدى انلىقىنى تەكىتلىيەن«6بەندى ىس ېۇھەې ە
ئەلەيرىططەەەەاالې ا بىەەەەس نازىەەەەد قىل ەەەەان قۇرئانەەەەدىن
غەكلەنطەەەەڭالرد قۇرئان ەەەا ئۇخػەەەاظ بىەەەر ر ضەەە رىنى
ېەيدين ا چىقىرىق بھقىزالر (قۇرئان ا تاقابىەد تۇرۇغەتا
ئالالھەەەەدىن باغەەەەقا يار ېچىزالرنىەەەە ھەې ىطەەەەىنى
يار ېيە چاقىرىزالرد قۇرئان ئىنطەاننى ضەۆزى نەيەن
گھەەەەپىزالر ي ريضەەەەتچىد بۇلطەەەەاڭالر ئەگەر ېۇنەەەەدي
قىالل ىطەەەاڭالر-ھەرگىسغەەەۇ قىالل ايطەەەىلەر-كەەەاقىرالر
ئ چ ن تەينارالن اند ئىنطان ە تاغەالر يھقىل ەۇ بۇل ەان
وزيختىن ضاقلىنىزالر»(بەقەرد -60-63ئايەتلەر)
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يەنە«6ئھنتقىندەەەىد ئەگەر ئىنطەەەانالرد جىەەەنالر بەەەۇ
قۇرئاننىەە ئۇخػىػەەىنى ېەيەەدين ا كەلتەە رۈظ ئ چەە ن
يى ىلىق بىر-بىرىيە يار ېلەغدەن تەقدىر ى ۇد ئۇنى
ئۇخػىػەەىنى ېەيەەدين ا كەلت ر ل ەيەەدۇ» نەەيەن (ئىطەەري
ض رىطىد -44ئايەب)
بەەەۇرۇنقى قەي ەېاەرلەرنىەەە ېۆجىسىطەەەى ېەەەا ىي
ېۆجىس بۇلۇلد غۇ زيېان ە غۇ ېاكاندىدى ئىنطانالر ىن
باغقىطەەەەەى كۆر ل ەيەەەەەدى ان ئىەەەەەدى كەەەەەۆرگەنلەر ىن
باغقىالرغا ھۆججەب بۇالل ايتتى بۇ ېەا ىي ېەۆجىسىلەر
كۆزلەرنى ھەيرين ا ضەالىدى ان بۇلەۇلد ئىنطەانىنەتنى
ئۆضەەەەەەە رل باضەەەەەەەەقۇچى ا ئۇي ەەەەەەەەۇن كھلىەەەەەەەەدۇ
ئىنطانىنەتنى ئەقلەى قىػەىق يھتىليەنەدىن كھەنىن
ېۆجىس ئەقلى ېۆجىس بۇلۇل چ غدەن ئۇنى ئ ضەتىيە
ئىليىرىدەەى ضەەاېاەى كىتابالرنىەە ھھچاىەەرى ېەەۆجىس
كىتەەەا ئەېەش ئىەەەدىد غەەەۇنى ئ چەەە ن بەەەۇ كىتەەەابالر
ئۆزگەرتىػدە ئۇچريل كەتدەن
قۇرئەەەەان كەرىەەەەم ېەەەەۇھەې ە ئەلەيرىططەەەەاالېنى
ېەنىۋىد ئەقلى ېۆجىسىطەى بۇلەۇلد قىنەاېەب كە نىيىچە
كۆرۈغەەنى خالى ەەان ئىنطەەانالرنى ھەې ىطەەى ئەقلەەى
ئىس ىنىع ئارقىلىى كۆر لەيدى ان ېۆجىسىدۇر چە ندى
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بەۇ كىتەا ئەقىلەيە ە قەلەەادە خىتەا قىلىەدۇد كەەۆزنى
بىلىم-ېەرىپىتى ە ھھد ىتى ئارقىلىى نۇرالندۇرىدۇ
ېۇھەې ە ئەلەيرىططاالېنى ە زىپىطەى خەلق ەاريلىى
بۇل ەەانلىقى ئ چەە ند ئەەالالھ ئەەۇنى قىنەەاېەب كەە نيىچە
يۇقىلىەەق كەت ەيەەدى اند ھەر زيېەەان ە ھەر ېاكانەەدىدى
ق تەە ە ن ئىنطەەەەانىنەتنى ئەقلىەەەەيە خىتەەەەا قىلىەەەەق
تۇرىدى ان ە قارىػى تۇرغۇچىالرغا جەۇ ئەھالن قىلىەق
تۇرىەەدى ان ھەەۆججەب ضەە قتىد يەيېلىػىػەەى ئ چەە ن
ېەڭي لەەەەەەەە ېەەەەەەەەۆجىس قىل ەەەەەەەەان ېەەەەەەەەۇھەې ە
ئەلەيرىططەەەەاالېنى ئەۇ چەەەەۇۇ ېۆجىسىطەەەەى قۇرئەەەەان
كەرى ەەەەدىن ئىاەەەەار ب ئەقلەەەەى ېۆجىسىەەەەدۇر ئىالھەەەەى
كىتابالرنىە ە ئىچىەەەد بىەەەر ىن بىەەەر ېەەەۆجىس كىتەەەا
قۇرئاندۇر قۇرئان كەرىم ېەۇھەې ە ئەلەيرىططەاالېنى
قەي ەېاەرلىدىد ئىطال ىنىنى ھە ىن ئىدەنلىدى
ە ئۆزىنى ئالالھنى كەاالېى ئىدەنلىدىەيە قەاكىتتۇرد
غۇ ەيقىتنى ئۆزىد ھىدييەب ە ر ھ ەتتەۇر ېەۆجىس ە
قاكى ە جەھەتەەتە ئەقلەەى بەەار كىػەەىلەر ئ چ ە ن قۇرئەەان
كەرىەەەەەەم كۇقايىەەەەەەدۇر«6ئەەەەەەۇالر«نھ ىػەەەەەەقا ئۇنىز ەەەەەەا
قەرە ر ىيارىدىن ېەۆجىسىلەر نازىەد قىلىن ايەدۇ» نەدى
رگاھىدىەەەدۇر
ئھنتقىندەەەى«ېەەەۆجىسىلەر ئالالھنىەەە
(ېھنىەە قۇلۇېەەدي ئەېەضەەتۇر)د ېەن قەقەب بىەەر ئاغەەداري
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ئاگاھالنەەدۇرغۇچى ەن بىسنىەە ضەەاڭا ئۇالرغەەا تىەەالە ب
قىلىنىەەق تۇرىەەدى ان كىتەەابنى نازىەەد قىل ەەانلىقى ىس
ئۇالرغا ېۆجىس بۇلۇغقا كۇقايە قىل ىەدى ۇ؟ بەۇ كىتابتەا
ئى ان ئھنتقان قۇە ئ چ ن غەە -غۇبرىطەىس ر ھە ەب
ە ە ز-نەضىرەب بار» (ئەندەبۇبد -11-11ئايەتلەر)

 0بۇ ئاساُ روضُٔ مىتاب6
قۇرئەەەان كەرىەەەم چ غەەەىنىعد ئۇقەەەۇظد يەەەا الظ ە
ېۇالھىس قىلىع ئاضان كىتەابتۇر قۇرئەان ئىنطەانالرنى
تەەۇغري يۇل ەەا باغەەالظ ئ چە ن كەلەەيەن كىتەەا بۇل اچقەەاد
ئىنطاننى ئەقلىد قەلاىد ھھص-تۇي ۇضى ە ەىجدينى ا
خىتەەا قىلىەەدى ان ئالالھنىەە كاالېىەەدۇر بەەۇ كىتەەا
ئەقىلنەەى يۇرۇتىەەدۇد قەلاىنەەەى تىترىتىەەدۇد ەىجەەەديننى
خۇرضەن قىلىدۇد ئىري ىنى ھەرىدەتلەندۈرىەدۇ ە ئىەع-
ھەرىدەتدە ئىتتىرىدۇ
قۇرئەەەان كەرى نىەەە ئۇضەەەلۇبى ئىنطەەەان تەەەھيىيە
رىجىەەەد ئىل ەەەارد ېەنىطەەەى
يھتىەەەق بۇالل ى ەەەۇ
چۇڭقەەەۇرد بايەەەان قىلىػەەەى ئھطەەەىد بۇلطەەەى ۇ ئەقىەەەد
ي رگەەە زۈظد چ غەەەىنىع ە ئىەەەس ىنىع ئ چەەە ن تەەەاۇ
نۇرىەەەد يەەەۇرۇ ە ئاضەەەاندۇر«6بىەەەس قۇرئەەەاننى ئاضەەەان
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قىلدۇ د ئىار ب ئەال ۇچى بەارېۇ»(قەېەر ض رىطەىد -13
ئايەب) «بۇ ئۇالرنىە ئەايەتلەرنى تەقەكدەۇر قىلىػەلىرى
ە ئىس ىنىػەەلىرى ئ چەە ند ئەقىەەد ئىيىلىرىنىەە ە ز-
نەضىرەب ئھلىػلىرى ئ چە ن بىەس ضەاڭا نازىەد قىل ەان
ېۇبەەەەار كىتەەەەابتۇر»(ضەەەەا ض رىطەەەەىد -65ئەەەەايەب)
كىػەەىلەرنى قۇرئەەاننى چ غەەىنىع ە يەكەە ن ئەەھلىع
ضەەىنىطەەى ئۇخػەەى ى انلىقى ئ چ ە ند ھەر بىەەر كىػەەى
ضەەىنىطىيە قارىتا چ غەنچە ئالىدۇ

 1دىْْىڭ دٓستۇرى:
قۇرئان كەرىم ىننى كىتابىد ئىطەالېنى روھەى
ئەقىەەد د ئىاەەا بد ئەخەەال د غەەەرى ەب ە ھۆك ېلەرنى ە
ئاضاضلىرى ئۇنىزدىن ئھلىنىدۇ
كىم ئىطال ئەقىدىطىنى ئەقىد ە قەلايە خىتەا
قىل ەەان ھالىتىەەد ضەەال-ضەە زۈ بىل ەكچەەى بۇلطەەاد
قۇرئانەەەدىن ئۆگەنطەەەۇن قۇرئەەەان ئىطەەەال ئەقىدىطەەەىنى
رىجىد لىد-قاكىتالر
ھەې ە ئا چ غىنەلىي
بىەەلەن ضەەال-ضەە زۈ د ئاضەەان ە روغەەەن ھالەەدي بايەەان
قىلىق بەرگەن
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قۇرئەەەان كەرىەەەم ئەقىەەەدىنى بىرىنچەەەى ېەناەضەەەى
بۇل اند د غەەرى ەتنىز ۇ بىرىنچەى ېەناەضەى ئەقىەد
ئى اننى كۆرضىتىق بەرضەد غەرى ەب ئىنطاننى ئالالھ
بىەەلەند ئىنطەەان بىەەلەند جەې ىەەنەب بىەەلەن ە كائىنەەاب
بىەەلەن بۇل ەەان ئاالقىطەەىيە ئاالقىەەدير ئىەەع-ھەرىدەتنەەى
كۆرضىتىق بھرىدۇ
قۇرئان كەرىم ضىناضەبد ئىقتىطەا ە ئىجتى ەائىي
ېەضەەىلىلەرگە ئۇخػەەاظ زيېەەان ە ېاكان ەەا قەەاريل كەەۆل
ئۆزگىرىەەەق تۇرىەەەدى ان ئىػەەەالر ھەققىەەەد قرىنطەەەىپاى
ئاضاضەەەلىرىنى بايەەەان قىلىەەەقد تەقطەەەىالتى ھەققىەەەد
تۇختال اضەەەتىند ئىنطەەەان ئەقلىنىەەە ئىس ىنىػەەەىيە
قالەەەدۇرۇل قۇي ەەەان زيېەەەاند ېاكەەەاند ئەەەۆرل-ئەەەا ب ە
غەەاريئىتنى ئۆزگىرىػەەى بى ەلەن ئۆزگەرېەيەەدى ان بەزى
ھۆكەە ېلەرنى تەقطەەىلى ئۇتتۇرى ەەا قۇي ەەان ېەضەەىلەند
نىداھد تاال د ېىريش قا ئۇخػاظ
قۇرئانەەدي كەلەەەيەن ئەېەلىەەەي ئەھدەەەاېالر بە كەەەۆل
بۇل ىطى ۇد بىري بىر ئەۇې ەتنى يەنە ئە ې ەتتىند بىەر
ېە نىنەتنەەەى يەنە بىەەەر ېە نىنەتەەەتىن قەرقلەنەەەدۈرۈل
تۇرىەەەدى ان ئەھ ىنەتلىەە ېەضەەەىلىلەر ۇر ېەضەەەىلەند
ناېازد زيكابد روزيد ھەجد ياخػى ئىػالرغا بەۇيرۇظد ياېەان
ئىػەەالر ىن تۇضەەۇظد ئالالھنى ە يۇلى ەەا ە ب قىلىەەعد
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ئالالھ يۇلىدي جەۇ قىلىعد ئاېەانەتلەنى ئەۆز ئىيىطەىيە
تاقػۇرۇظد غەرى ەب بەۇيىچە ھۆكە چىقىەرىعا جەازينەد
زىناد ئۇخػەاظ جىنطەىلىقنى تەۇق قىلىػەىنى ھەاري
قىلىەەعد ضەەھررىيەرلى د يخەەانلىى قىلىػەەنى ھەەاري
قىلىەەەەەەعا يۇلطەەەەەەىس ئەەەەەەا ئۆلتەەەە ە رۈظد ئەەەەەەۆزىنى
ئۆلتەە ە رۈەنلىعد ھەەەەاري ئىچىەەەەعد قى ەەەەار ئۇينەەەەاظد
باغەەەەقىالرنى ېەەەەاى-ېەەە لدىنى ھەقطەەەەىس يەەنلىەەەەعد
كىػىلەرنى نەرضە-كھر كلىرىنى كھ ەيتىەق قۇيەۇظد
زن ىندي بۇزغۇنچىلىى قىلىػنى ھاري قىلىعا قاتىدد
ئەەەەەۇغرىد بەەەەەۇالڭچىد تەەەەەۆھ ەتچىد ئەەەەەالالھ بىەەەەەلەن
قارغىالغقۇچى ە زن ىندي بۇزغۇنچىلىى قىل ۇچىالرغەا
جەەەازي بەليىلەغەەەدە ئۇخػەەەاظ ھۆكەەە ېلەر ېۇضەەەۇل ان
جەې ىنىتىنەەى باغەەقىالر ىن قەرقلەندۈرىەەدۇ ە ئۇنىز ەەا
ئاالھىد ضاالھىنەب ئاتا قىلىدۇ
ېانا بەۇ كۆرضەەت ە ە ھۆكە ېلەرنى تەتەاىقالظ ھەر
بىەەر ېۇضەەۇل ان ئ چ ە ن قەرز ە الزى ەدۇرد بۇنىزەەدي ضەەەى
قاريغەەەقا بۇل ايەەەدۇ چ ندى بەەەۇ ھۆكەەە ېلەر ئىنطەەەاننى
نھ ىنى ت ز لد نھ ىنى بۇزىدى انلىقىنىد نھ ىنى
بەختطەەەەەەەىس قىلىەەەەەەەەقد نھ ىنىەەەەەەە بەخىتلىەەەەەەە
قىلىەەدى انلىقىنى بىليەە چى ئەەالالھ تەر قەەتىن يۇل ەەا
قۇيۇل ان
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ئىطال غەرى ىتى ئاضان ە قۇالق غەەرى ەب بۇلەۇلد
ئھ ىەرچىلىقالر يەۇ «6ئەالالھ
ئىنطان كۆت ر ل ىي
ضەەىلەرگە ئاضەەانلىقنى خااليەەدۇد تەضەەلىدنى خالى ايەەدۇ»
(بەقەرد-141ئەەەايەب) «ئەەەالالھ ضەەەىلەرگە ېۇغەەەەققەتنى
خالى ايەەدۇد لەەھدىن ئەەالالھ غە ك ر قىلىػەەىزالر ئ چە ن
ضەەىلەرنى قەەا قىلىػەەنىد (ئىطەەال غەەەرى ىتىنى بايەەان
قىلىەەەع بىەەەلەن) نھ ىتىنەەەى ضەەەىلەرگە تاېاېالغەەەنى
خااليدۇ» (ېائىد د -2ئايەب)
بەەەەەەۇ غەەەەەەەرى ەب زۋرۈرىەەەەەەنەب ئەھۋيللىرى ەەەەەەا ە
ېەجاۇرلىنىع خاريكتھرىەدىدى غەاريئىتالرغى ۇ رن ەايە
قىلىدۇ بۇ غەرى ەب ئەقىليە ئۇي ۇن بۇلەۇلد ئىلەلەب ە
ھەەھد ەب ضەەەە بلىرىنى بىليىلەەى بۇلىەەدۇ چەە ندى بەەۇ
غەەەرى ەتنى ئەەايەتلىرى تەقەكدەەۇر قىلىەەدى انالرد بىەەر
نەرضە بىلىدى انالر ە ئەقىد ئىيىلىرى ئ چ ن كەليەن
بەەەۇ غەەەەرى ەب ئىنطەەەانالرنى ۇننەەەا-ئاخىر تلىە ە
ېەنپەئەتەەى ە قايدىطەەى ئ چە ن يۇل ەەا قۇيۇل ەەان قۇرئەەان
ئەھداېلىرىنىەەە ە كىػەەەەەىلەر ئ چەەە ە ن ېەنەەەەەپەئەب ە
ياخػىلىقنى ئىػقا ئاغۇرۇل بھرىەدى انلىقىد ياېەانلىى
ە زىناننىەەەە ئالەەەەەدىنى ئالىەەەەەدى انلىقىنى زيېەەەەەانالر
ئىطپاتلى اقتا
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قۇرئاّذىني ئٔخالق:
قۇرئان ئەقىد د غەەرى ەب ە ئەخالقنەى ئەۆز ئىچىەيە
ئال ان ېەضىلەند ئالالھقا قارىتا ئەخالقالر ىن ئۇنىز ا
ئى ەەەالش قىلىەەەعد تەەبە قىلىەەەعد تەە كدەەەۇى قىلىەەەعد
ر ھ ىتىنى ئ ېىد قىلىعد ئۇنىە ئازيبىەدىن قۇرقەۇظد
ئۇنىزەەدىن ھايەەا قىلىەەعد نھ ەتلىەەرىيە غە ك ر قىلىەەعد
قازي-قە رىەيە ريزى بۇلەۇظد ئەۇنى ضەۆي ظ ە ئەاخىر تنى
ۇننا ىن ئەەز ى بىلىع كە ئۇخػاظ ئەخالقالر
ئىنطانىي ئەخالقەالر 6ريضەتچىللىىد ئىػەەنچىلى
بۇلەەەەەۇظد ضەەەەەھ ىلىىد قەيطەەەەەەرلى د كەېتەرلىەەەەە د
ەيقەەەا يرلىىد ھايەەەالىى بۇلەەەۇظد ئىپپەتلىەەە بۇلەەەۇظد
ېۇاليىم بۇلۇظد ضەەرچانلىىد ئا ىد بۇلۇظد ياخػىلىى
قىلىعد كۆي نە ظد ئاتەا-ئانىطەى ا ياخػەىلىى قىلىەعد
تۇغقەەەانالر ئەەەاري ېۇناضەەەىۋ تنى بەەەاغالظد خۇغەەەنىالرنى
ھۆرېەتلەظد باغقىالرغا كەۇ قۇرضا بۇلۇظد ئۆت نە ظد
ياخػەەەلىى ە تەقۋيلىققەەەا يەەەار بھەەەرىعد چەەەۇڭالرنى
ھەەەۆرېەتلەظد كىچىدەەەلەرگە كۆي نە ە ظد يھتى لەرنىە ە
ھالىدىن خەە ر ئھلىعد ېىطەدىنلەرگە كۆڭە ى بۆلە ظد
ھەر بىەەەر ھە ئىيىطەەەىنى ھەققىنەەەى بھەەەرىع كە
ئۇخػاظ ئەخالقالر
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ئەەالالھ ە ئىنطەەانالر بىەەلەن بۇلىەەدى ان يەەۇقىرىقى
ئىددەەەى ت رلەەە ئەخالقەەەالر ئى ەەەان ە تەقۋيلىقنىەەە
كاېالىتىەەدۇر قۇرئاننىە نەزىرىەەد گە ز ى ئەخەەال قەرز
ئىاا تلەرنى ئاضاضلىى ېھۋىطىدۇر قۇرئەان ئەخالقەى
ئەقىدد قەلب ە بە ننى ھەققىنىد غۇنديقال غەخص ە
جەې ىنەتنى ھەققىنى بھرىدى ان تەڭپۇڭلۇققا ئىيە

 2قۇرئاُ ھٔر زاٍاّْىڭ مىتابىذۇر:
قۇرئەەان كەرىەەم ھەر زيېەەاند ھەر ېاكەەان ە بەەارلىى
ئىنطەەانىنەتنى كىتەەابىد ھەقىقەتنى ە كىتابىەەدۇر بەەۇ
كىتەەا ئىليىرىدەەى كىتابالرغەەا ئۇخػەەاظ ەيقىتلىەەەى
كىتەەا بۇل اضەەتىند قىنەەاېەب كەە نىيىچە ياغەەايدى ان
ئىنطەەانالرنى كىتابىەەدۇر چ ە ندى بەەۇ كىتەەا بەەۇرۇنقى
بارلىى قەي ەېاەرلەرنى ئىنطانالرنى ھەر زيېەان تەۇغري
يۇل ا باغەالظ ە زىپىطەىنى ئ ضەتىيە ئال ەان ئەاخىرقى
قەي ەېەەاەر ېەەۇھەې ە ئەلەيرىططەەاالېنى كىتابىەەدۇر
غەەۇنى ئ چ ە ن قۇرئاننى ە كۆرضەەەت ىلىرى ھايەەاتلىى
ېەەجەەۇتال بۇلىەەدىدەن يئى لىقتەەۇر ئەەالالھ بەەۇ كىتەەابنى
قىنەەەاېەتدىچە بەەەارلىى زيېاننىە ە كىتەەەابى قىلىػەەەنى
ئىري قىلىق چ غ رگەن
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قۇرئەەەەەان كەرىەەەەەم ئىنطەەەەەانىنەتنى ە بەەەەەارلىى
ھاياتلىقنىەە كىتەەابى بۇل ەەانلىقى ئ چەە ن ئەەالالھ بەەۇ
كىتابنى بارلىى كىػىلەرگە نازىەد قىل ەان«6ئەۇ (يەنەى
قۇرئەەان) ق ت ە ن ئەھلەەى جاھان ەەا نەضەەىرەتتۇر» (تەكەەۋىر
ض رىطەەەەىد -63ئەەەەايەب) «ق تەەەە ن جاھەەەەان ئەھلىنەەەەى
(ئالالھنىەەە ئازيبىەەەدىن) ئاگاھالنەەەدۇرغۇچى بۇلۇغەەەى
ئ چەە ند بەندىطەەىيە(يەنى ېەەۇھەې ە ئەلەيرىططەەاالې ا)
ھە بىلەن باتىلنى ئايرى ۇچى قۇرئاننى نازىد قىل ان
ئالالھنى بەرىدىتى ب ي كتۇر»(فۇرقاند -1ئايەب)
بەەۇ كىتەەا قايدىلىنىػەەنى ېەقطەەەب قىلىەەدى ان ە
ئالالھەەدىن قۇرقىەەدى انالر ئ چەە ن ھىەەدييەب ە ھايەەاب
يۇلىدۇر ېۇضەۇل ان قۇرئان ەا ئى ەالش بىەلەن ېۇئەاېىلە
قىلطەەاد ئەەالالھ ئەەۇ كىػەەىيە بەەۇ كىتابنىەە ھىەەدييىتىد
نۇرىد نەضىرەتلىرى ە ھھد ەتلىرىنى ئاتا قىلىەدۇ«6بەۇ
كىتابتا قەقەب غە يەۇ د بەۇ كىتەا تەقەۋي يرالر ئ چە ن
ھىدييەتتۇر»(بەقەر ض رىطىد -6ئايەب)
قۇرئان كەرىم ق ت ن ئىنطانىنەتنى كىتابىدۇر بەۇ
كىتەەا بىەەر ر ېىلەەلەب يەەاكى بىەەر ر زيېەەان يەەاكى بىەەر ر
ېاكەەان ئ چەە ن خەەاش ئەېەشد بەلدەەى ھەر زيېەەان ە ھەر
ېاكاندىدى بارلىى ئىنطانىنەتنى كىتابىەدۇر غەۇنى
ئ چەە ن بەەۇ كىتەەا ئىنطەەانىنەتدە ت رلەە ئۇضەەۇلالر ي
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خىتەەەا قىل ەەەان«6ئەەەى ېەەەۇھەې ە ! ئھنتقىندەەەىد«ئەەەى
ئىنطەەانالر! ېەن ھەقىەەقەتەن ضەەىلەرنى ھەې ىزالرغەەا
ئەەەالالھ تەرىپىەەەدىن ئەە تىلەەەيەن ئەلچىە ە ەن»(ئەئەەەري
ض رىطىد -114ئايەب)
قۇرئەەەان كەرىەەەم ھەېە ە ە ئىنطەەەاننى كىتابىەەەدۇرد
ضتۇرىدۇر قۇرئان بارلىى ھايەاب
ھەې ە ئىنطانالرنى
ئىػلىرىنى ئۆز ئىچىيە ئھلىق كەلەيەن كىتەابتۇرد ھەر
قايطەەەەەى ضەەەەەاھە ىدى ھايەەەەەاب ئىػەەەەەلىرى ا قارىتەەەەەا
قرىنطىپلىرى ە كۆرضەت ىلىرى بار ئەۇ ھاياتنىە ھەر
قايطەەى ضاھەضەەىد تۇختال ەەان كىتەەابتۇر«6ضەەاڭا بىەەس
كىتەەەەابنى(يەنى قۇرئەەەەاننى)ھەې ە نەرضەەەەىنى (يەنەەەەى
كىػىلەر ېۇھتاج بۇلىدى ان ئىػەالرنى ھەې ىطەىنى)
چ غەندۈرۈل بھرىدى اند ىلالرغا ھىەدييەبد بەنەدىلەرگە
ر ھ ەبد ېۇضۇل انالرغا ېەڭي ل ضائا ب بىلەن خۇظ
خەە ر يەتد زىەەدى ان قىلىەەق نازىەەد قىلەەدۇ »(نەھەەدد
-45ئايەب)
قۇرئەەان كەرىەەم ئىليىرىدەەى ضەەاېاەى كىتەەابالر ئەەۆز
ئىچىيە ئال ان بارلىى نەرضىلەرنى ئەۆز ئىچىەيە ئال ەان
كىتا «6ئى ېۇھەې ە ! بىەس ضەاڭا ئۆزىەدىن ئىليىرىدەى
ضەەەاېاەى كىتەەەابالرنى ئھتىەەەريل قىل ەەەۇچى ە ئۇالرغەەەا
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غاھى بۇل ۇچى ھە كىتابنى(يەنى قۇرئەاننى) نازىەد
قىلدۇ » (ېائىد د -04ئايەب)
قۇرئان كەرىەم بۇرۇنقىالرنىە ە قەلىدەىد غەياەى ە
ېا ى ئالە خەە رلىرىنەى تەكىتلەيەدى ان بىەر ىن بىەر
ئىػەەەنچىلى ېەنەەاە ۇر ر ضەەۇلۇلالھ ېۇنەەدي نەەيەن6
«قۇرئەەەان كەرى ەەەد ئىليىرىدىلەرنىەەە ە ضەەەىلەر ىن
كھنىندىلەرنىەەە خەە رلىەەەرى بەەەارد قۇرئەەەان ئۇچەەەۇ
ھەقىقەبد كىم ئەۇنى يۇغەانچىلىى قىلىەق تاغلىۋ تطەە
ئەەەالالھ ئەەەۇنى ھەەەاال قىلىۋنتىەەەدۇد كىەەەم ھىەەەدييەتنى
قۇرئانەەەدىن باغەەەقا ئۇرۇنەەەدىن ئىس ىطەەەە ئاز ۇرەىتىەەەدۇ
قۇرئەەەەان ئالالھنىەە ە ئارغاېچىطەەەەىدۇرد ھھد ەتلىەە ە
باياندۇرد ئەۇ تۇغري يۇلدۇر قۇرئان ا ئھطەىلىق ېاڭ انەدي
ئھسىەەەەق كھەەەەتىع ئەھەەەەۋيلى يەە ە ز بەرېەيەەەەدۇد تىل ەەەەۇ
گاچىلىػىق قال ايدۇ بۇ كىتا ئەالى الر قان ايەدى اند
كەەەەەەۆل تەكريرلى ان ەەەەەەا كەەەەەەۇنىريل قال ايەەەەەەدى ان ە
ېەەەۆجىسىلىرى تە ە گەل كەت ەيەەەدى ان كىتەەەابتۇر كىەەەم
قۇرئەان بىەلەن گەل قىلطەا تەۇغري گەل قىل ەان بۇلىەەدۇد
كىەەم ئۇنى ە بىەەلەن ئەېەى قىلطەەا ئەجىەەرگە ئھرىػەەىدۇد
كىەەم ئۇنىەە بىەەلەن ھۆكەە چىقارضەەا ئا ىەەد قىل ەەان
بۇلىدۇد كىەم ئۇنىز ەا چاقىرضەا تەۇغري يۇل ەا ئھرىػەدەن
بۇلىدۇ» (تىرېىسى رىۋييىتى)
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قۇرئەەەان كەرىەەەم ھەې ىنەەەى ئەەەۆز ئىچىەەەيە ئال ەەەان
ئۇېۇېىي كىتەا بۇل ەانلىقى ئ چە ن ئىنطەان ەۇجۇ ى ەا
خىتەەەا قىلىەەەقد بىەەەر ەيقىتنىەەە ئۆزىەەەد ئەقىلنەەەى
قانائەتلەندۈرىەەەەەەدۇد قەلاىنەەەەەەى ھەرىدەتلەندۈرىەەەەەەدۇ
ئىنطاننى ئەقلىد ەىجدينى ە روھى ەا خىتەا قىلىەدۇ
ئىنطەەان زيتىنىە خۇضۇضەەىنەتلىرىيە خىتەەا قىلىەەدۇ
بارلىى ت ر ىدى ئىنطانالرغا ھەر خىد خىتا قىلىدۇ
ئەقلەەەى ھەقىقەتنەەى ئىەەەس ىيەن ئىنطەەەان قۇرئانەەەدي
نەرضەەەەىنى تاقااليەەەەدۇ روھەەەەى
ئەقلەەەەى ريزى بۇل ەەەەۇ
ھەقىقەتنەەەەەەەى ئىەەەەەەەس ىيەن ئىنطەەەەەەەان ەىجەەەەەەەدينىنى
غىسيالندۇرغىەەەەەەەد ە روھەەەەەەەى ئىنتىلىػەەەەەەەلىرىنى
قاندۇرغىەەەد نەرضەەەىنى تاقااليەەەدۇ ئى ەەەان ئىەەەس ىيەن
ئىنطەەەەان ئەقىەەەەد ئاضاضەەەەلىرى ا روغەەەەەن كەضەەەەدىن
قاكىتالرنى تاقااليدۇ ئەخالقى قى ەب-قاريظ ئىس ىيەن
ئىنطان ئارزۇ قىل ان ئەخال قرىنطىپلىرىنى تاقااليدۇ
گ ز للى ە قى ە ەب-قاريغەەلىرىنى ئىەەس ىيەن ئىنطەەان
گ ز للىەەە تۇي ۇضەەەەىنى قاندۇرغىەەەەد نەرضەەەەىلەرنى
تاقااليدۇ
 4ئىسزٓت-ھۆرٍٔت مىتابىذۇر:

29

قۇرئەەەەان كەرىەەەەم ېۇضەەەەۇل انالرنى ئىسزىتەەەەى ە
غەرىپىدۇر«6ضىلەرنى غان-غەرىپىزالرنى ئۆز ئىچىيە
ئال ەەەان كىتەەەابنى (يەنەەەى قۇرئەەەاننى) ضەەەىلەرگە نازىەەەد
قىلىەەەەق بەر ۇ بەەەەۇنى چ غەن ەېطەەەەىلەر»(ئەناىنەەەەا
ض رىطىد -11ئەايەب) يەنەى قۇرئاننىە كۆرضەەت ىلىرى
بەەۇيىچە ئەېەى قىلطەەاڭالرد قە رىزەەالر ئاغەەىدۇد ئىەەسز ب-
ھەەۆرېىتىزالر يەەۇقىرى كۆت رۈلىەەدۇ ۇننەەا ە ئەەاخىر تتە
ضەەەەىلەرنى ئىەەەەسز ب-ھەەەەۆرېىتىزالرنى ئاغەەەەۇرىدى ان
قايدىلىى كىتابقا قانديق ۇ ريزى بۇل ايطىلەر؟ قانەديق ۇ
ئەېەى قىل ەەاق تۇرياليطەەىلەر؟ ئەگەر ئەقلىزەەالر بۇلطەەاد
قۇرئاننىەە يەەۇلىنى تۇتەەۇل ېاڭىطەەىلەر! ھھچقانەەدي
خاتالىى يەاكى ئىۋ نەدىن خەالى ېۇنەدي كىتابقەا ئەېەى
قىل ى ىنىزالر ضەىلەر ئەقىەد ە ئىەدىنەنى ضەاغال
ئەېەضلىدىنى كۆرضىتىق تۇرىدۇ
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قۇرئاُ مٔرىَْىڭ ٍٔقسٔتيىرى
قۇرئەەەان كەرىەەەم ئىنطەەەانىنەتنى ئىطەەەالھ قىلىەەەع
ئ چ ن كۆقلىيەن ېەقطەەب ە قرىنطەىپالرغا چاقىرغەان
بىەەس بەەۇ يەر بەەۇ ېەقطەەەب ە قرىنطەەىپالرنى بىەەر قەەانچە
نۇقتى ا يى ىنچاقالي ىس
 1ئٔقىذٓ ۋٓ تٔسٔۋۋۇرالرّي ئىسالھ قىيىص6
( )1قۇرئان ئەقىد ە تەضەەەۇرنى ئىطالھ قىلىەع ە
ت زۈت ظ ئ چ ن ياريتقۇچى ەا غەھرى كەلت رۈغەنى ئەۇ
ئھ ىەەر جىنەەايەب قىلىەەق بەليىلىەەدى چە ندى ئالالھقەەا
غەەەھرى كەلتە ە رۈظ ھەقىقەتەەەدە زۇلەەەۇ قىل ەەەانلىىد
رن ەەەەەەاللىقنى ضاختىالغەەەەەەتۇرغانلىى ە ئىنطەەەەەەاننى
كائىناتنىەەەە خۇجىطەەەەى ضەەەە قىتىدىن ېەخلۇقالرغەەەەا
بۇيطەەەەەۇنۇظ رىجىطەەەەەىيە چ غد نلەغەەەەەدەنلىدتۇر6
«ئالالھقەا خەەالىص ئىاەا ب قىلىزەەالرد ئۇنىز ەا غەەھرى
كەلت رېەڭالرد كى دى ئالالھقا غەھرى كەلت رىەدىدەند
ئەەۇ گۇيەەا ئاض ە اندىن تاغەەلىنىقد قۇغەەالر ئەەۇنى ئھلىەەق
قاچقانەەد د يەەاكى بەەۇرين ئەەۇنى ئھلىەەق بھرىەەق يىەەري
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جاي ەا تاغەەلىۋ تدەند
-31ئايەب)

بۇلەۇل قالىەەدۇ» (ھەج ض رىطەەىد

غھرى خۇريقاب ە ئەقطانىنى ئۇەىطى بۇل انلىقى
ئ چەەە ن قۇرئەەەان ئالالھقەەەا يەەەال ۇز ئىاەەەا ب قىلىػەەەقا
چاقىرغان ە ئالالھقا يال ۇز ئىاا ب قىلىػنى بەارلىى
قەي ەېەەاەرلەر -نىە ە زىپىطەەىدىدى ئۇرتەەا قرىنطەەىق
ل جاكارلى ان
قۇرئەەان ئەەالالھ بىەەلەن بەنەەدىلەر ئارىطەەىدىدى ئەەاالقە
يەەۇلىنى يغەەدي ئھچىەەۋ تدەند غەەۇنى ئ چە ن ئىطەەالېدي
ئالالھ بىەلەن بەنەدىلەر ئارىطەىدىدى ئەاالقىنى ېۇنۇقەۇى
قىلىۋيل ەەەان بھەەەدىدلەرگە ئەەەۇرۇن يەەەۇ ئالالھنىەەە
رەيزىطى ئىري قىل ان ھەر بىر كىػى ئ چ ن ئۇچۇ د
ئۇنى ە قەەۇلى ۇئەەا قىل ەەان كىػەەى ئ چ ە ن ياخػەەىلىى
بىەەلەن كەڭەەدۇر«6قەرە ر ىيەەارىزالر ئھنتىەەدۇ«6ېاڭەەا ۇئەەا
قىلىزەەەەەالرد ېەن ۇئەەەەەايىزالرنى قۇبەەەەەۇى قىلىەەەەە ەن
(تىلىيىنىزالرنى بھرى ەن)»(غاقىرد -21ئايەب)
تەەھىەەەد (ئەەەالالھنى بىەەەر ل ئھتىقەەەا قىلىەەەع)
ھەقىقى ئەركىنلىدنى ئاضاضىدۇرد چە ندى ئىنطەاننى
ېەەۇقە ش بىلەەيەن يەەاكى تاغەەقا چۇقۇن ەەان كىػەەەىد
ئەركىنلىەەەە بۇل ايەەەەدۇ تەەھىەەەەد قھرىنديغەەەەلىى ە
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باريە رلىدنىە ئاضاضەىد چە ندى تەەھىەد كىػەەىلەرنى
ھەې ىطىنى ئالالھنى بەندىلىرىد ئۇالر بىەر ئاتەا-بىەر
ئانىنىەە بەەەالىلىرىد غەەەۇنى ئ چەە ن ئەەەۇالر ئەەەۆز-ئەەەاري
قھرىنديظد ئۇالر بىر-بىرىيە نىطاەتەن ئىالھ ئەېەضتۇرد
نەەيەن ئھتىقا قەەا تايىنىەەدۇ قۇرئەەان كەرىەەم باغەەتىن
تارتىەەەق ئەەەاخىرغىچە تەەھىەەەدكە چاقىرىەەەدۇد غەەەھرىددە
قارىػى تۇرىدۇ ېۇە ھرىەدلەرنى ئاقىۋىتىنىە ۇننەا-
ئاخىر تلى ە ياخػەەى بۇلىەەدى انلىقى ە ېۇغەەرىدالرنى
ئىددەەەى ۇننەەەا ي ياېەەەان ئەەەاقىۋ تدە قالىەەەدى انلىقى ا
چاقىرىقتۇر قۇرئان كەرىم بەۇ ىس ە بۇرۇلەۇل كەتەدەن
ئەھەەەەد كىتابنىەەەە ىنلىەەەەرى بەەەەۇزۇە تدەن تەەھىەەەەد
ئەقىدىطىنى ئىطالھ قىل ان ېەضىلەند يەھەۇ ى ىنەى
قەرە ر ىيەەەەەارنى ھھرىەەەەەق چارچايەەەەەدى اند قۇغەەەەەاي ان
قىلىدى ان ېەخلۇققا ئۇخػاتقان خرىطتىنان ىنى رىم
ئى پھرىنىطەىنى بەۇ ىسېلىقى بىەلەن تەضەىرلەنيەند
خرىطتىنان ىنىنى بۇ ىطتلىى بھطىق كەتدەنلىدەى
ضەەەەە بىدىن چھركەەەاەالر ھەيدەلەەەلەر تۇغەەەۇل كەتەەەدەن
خرىطەەتىنان ىنەەى ئەە ل ئىالھلىەەى ئەقىدىطەەىد يرغەەا
ئھطەەەەەەەىلىع ە تەەەەەەەۆلە تەەەەەەەۆلەظ ئەقىدىطەەەەەەەىنى
ھىندىطەەتانلىى-نى (كىرىػنا)ئەقىدىطەەىدىن قۇبەەۇى
قىل ان
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( )6قۇرئەەەەان كەرىەەەەم قەي ەېاەرلىەەەە ە ئىالھەەەەى
ە زىپىەەەدىدى تەضەەەەەەۇرنى ئىطەەەەالھ قىلىەەەع ئ چەەە ن
قەي ەېەەەەاەرلىددە ئىرتىناجنىەە ە بەەەەارلىقىنى بايەەەەان
قىل ەەەەەان«6قەي ەېەەەەەاەرلەر ئەە تىليەنەەەەەدىن كھەەەەەنىن
ئالالھنى ئالدىدي كىػىلەر(يەنى قەي ەېاەر ئەە تىليەن
بۇلطا ئەلۋ تتە ئى ەان ئھنتەاتتىم نيە چىلەر)گە باھەانە
بۇلەەۇل قال اضەەلىقى ئ چەە ند (ئىتەەائەب قىل ۇچىالرغەەا
جەنەەنەب بىەەلەن) خەەۇظ خەە ر بەرگەە چىد (ئاضەەىنلىى
قىل ەەەەەەەۇچىالرنى وزيخەەەەەەەتىن) ئاگاھالنەەەەەەەدۇرغۇچى
قەي ەېاەرلەرنى ئەە تتۇ »(نىطا ض رىطىد -121ئايەب)
قەي ەېاەرلەرنىەەەە خەەەەۇظ بىػەەەەار ب بھەەەەرىع ە
ئازيبتىن ئاگاھالنەدۇرۇظ ە زىپىلىرىنەى بايەان قىل ەاند
چە ندى ئەەۇالر ئىەەالھ ئەېەش يەەاكى ئىالھنى ە بەەالىلىرى
ئەېەشد بەلدەەەەى ئەەەەۇالر ە ھىەەەەي قۇبەەەەۇى قىلىەەەەدى ان
ە ب قىلىػەەقا كەە چى يھتىەەدۇد
ئىنطەەاندۇر ئۇالرنىەە
قەلالەرنەەى ھىەەدييەب قىلىەەع يەەاكى كەەۇنتروى قىلىػەەقا
كە چى يەت ەيەدۇ«6ضەەن ئۇالرغەا ە ز-نەضەىرەب قىل ىەند
ضەەەن قەقەب ئۇالرغەەا ە ز-نەضەەىرەب قىل ۇچىطەەەن ضەەەن
ئەەۇالرنى ئى ان ەەا ېەجاۇرلى ەەۇچى ئەېەضطەەەن» (غەەاقىرد
66د-61ئايەتلەر)
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قۇرئەەان كەرىەەم قەي ەېەەاەرلەر تۇغرىطەەىدي كىػەەىلەر
بۇرۇندىن تارتىق قۇزغى ان غۇبرىالرغا ر ىنە بەرگەن
كىػەەىلەر بۇرۇنەەدىن تارتىەەق قەي ەېەەاەرلەرگە 6ضەەىلەر
قەقەب ئىنطەەان ۇ! ئەەالالھ خالى ەەان بۇلطەەا قەرغەەتىلەرنى
قەي ەېەەاەر قىالتتەەىد يەەدى ان ئىدى غەەۇنديقال قۇرئەەان
كەرىەەەەەم قەي ەېەەەەەاەرلەرگە ئىػەەەەەەنيەنلەر ە ئىندەەەەەار
قىل انالرنى ئاقىۋىتىنى بايان قىل ان
( )3قۇرئەەان كەرىەەم قىنەەاېەب ك ە نى ە ئەەۇ ك نەەدىدى
جەننەتتىن ئىاار ب ېۇكاقاب ە وزيختىن ئىاار ب جازي
ھەققىەەەد كەەەۆل تۇختال ەەەان قۇرئەەەان بەەەۇ ئەقىەەەدىنى
ېۇضەەەەەتەھدەېلەظ ە تەەەەە زىتىع ئ چەەەەە ن ت رلەەەەە
ئۇضەەۇلالرنى قۇلالن ەەان ئۆليەنەەدىن قايتەەا تىرىلىػەەنى
ېەەەۇېدىنلىدى تۇغرىطەەەىدي ئالالھنىەەە ئىنطەەەانالرنى
ضەەەەەلەقتە ياريتقانەەەەەد قايتەەەەەا يارىتىػەەەەەقا قەەەەەا ىر
ئىدەنلىدىيە لىد كەلتە رگەن ە چەۇۇ جىطەى الرنى
يەەارىتىع ئالدىەەدي ئىنطەەاننى يەەارىتىع ئەەا ى ئىەەع ل
ئەضەەدەرتدەن«6ئۆليەنەەدىن كھەەنىن قايتەەا تىرىلىػەەنى
ئىندار قىل ۇچى كاقىرالر بىل ەېەدۇكىد ئاضە انالرنى ە
زن ىننەەەى ياريتقەەەاند ە ئەەەۇالرنى يارىتىػەەەتا چارچەەەال
قال ى ەەەان ئەەەالالھ ئۆلە ە كلەرنى تىرىلدۈرۈغەەەدە قەەەا ىر
ئەېەض ۇ؟ئۇ ھەې ە نەرضىيە قا ىر ۇر»(ئەھقا د-33ئايەب)
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ياخػى ئىع قىل ۇچى ە ياېان ئىع قىل ۇچىنى
ېۇكاقەەاب ە جەەازي ېەضىلىطەەىد ئۇخػەەاظ بۇل ايەەدى ان-
لىقىەەدىدى ھھد ەتنەەى بايەەان قىل ەەان ئەگەر ئىددەەى
كىػىنى ېۇكاقەاب ە جازيضەى ئۇخػەاظ بۇلەۇل قالطەاد
ھاياب ئەھ ىنەتطىس بىر نەرضىيە ئايلىنىق قالىدۇ
ياخػى ئىەع قىل ۇچىالرنىە ئەاخىر تتە ضەاەي ە
ريزىلىققەەەەا ئھرىػەەەەىدى انلىقىد كاقىرالرنىەە ە جەەەەازي ە
زىنان ا ۇچار بۇلىەدى انلىقىنى بايەان قىل ەان غەۇنى
ئ چەە ن قىنەەاېەب كەە نى ە قۇرقۇنچىطەەىد ئىنطەەاننى
ھەېە ە ئىػەەلىرى خەەاتىرلەنيەن خەەاتىر د ياخػ ەىلىى ە
ياېەەانلىى ئۆلچىنىەەدى ان تەەاريزي ە ھەەھچدى يە زۇلەەۇ
قىل ايەەەەدى ان ئىەەەەنچىدە ھھطەەەەا تۇغرىطەەەەىدي كەەەەۆل
تۇختال ان غۇنديقال جەنەنەب ە ئۇنىە ېەا ى-ېەنىەۋى
نھ ەتلىەەەەرىد وزي ە ئۇنىەەەە ېەەەەا ى-ېەنىەەەەۋى ر -
ئەلەېلىەەرى تۇغرىطەەىدى ۇ كەڭەەرى تۇختال ەەان چ ە ندى
ئەەاخىر ب ھايەەاتى ۇننەەا ھاياتىنىە يەيېىەەدۇرد ئىنطەەان
ھەر ئىددەەى ۇننەەا ي جىطەەىم ە روھەەى بىەەلەن ياغەەايدۇد
غۇڭا ېا ى ە ېەنىۋى جەھەتەتىن ېۇكاقاتلىنىەدۇ يەاكى
جازيلىنىدۇ
قۇرئەەەەان كەرىەەەەم ېۇغەەەەرىدالرنى ئىالھلىرى ىەەەەس
قىنەەاېەب كەە نى غەەاقائەب قىلىەەدۇد يەەدى ان غەەھرى
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ئھتىقەەا ى ە گۇېەەانلىرىنى بىدەەار قىلىەەق تاغەەلى ان
قىنەەەاېەب ك نىەەەد ېۆېىنەەەدىن باغقىطەەەى غەەەاقائەتدە
ئھرىػەل ەيدۇد ئىنطان ا ئىع-ھەرىدىتىدىن باغقىطەى
قايدي يەتد ز ل ەيەدۇد بىەر ئىنطەان يەنە بىەر ئىنطەاننى
گۇنەەاھىنى ئ ضەەتىيە ئال ايەەدۇ«6بىەەر ئىنطەەان يەنە بىەەر
ئىنطەەاننى گۇنەەاھى ت قەيلىەەدىن جازيغەەا تارتىل ايەەدۇ
ئىنطەەەان قەقەب ئۆزىنىەەە ئىػەەەلىيەن نەتىجىطەەەەىنى
كۆرىدۇ» (نەجمد 35د-34ئايەتلەر)

 6ئىْساّْىڭ ھۆرٍىتي ۋٓ ھوقۇقىْي بېنىتىص:
قۇرئەەەەان كەرىەەەەم ئىنطەەەەاننى ېەەەەۇھتەر ئھطەەەەىد
ل تەكىتلىەەەدىد ئەەەالالھ ئەەەا ېنى يارىتىەەەق
ېەخلەەەۇ
ئۇنىز ەا روھ ئاتەا قىلەەدىد ئەۇنى زن ىنەدىدى ئىسباضەەارى
قىلىق بەليىلىەدىد قەرز نتلىرىنەى ئۇنىزەدىن كھەنىن
ئىسباضار قىلىق تەيىنلىدى قەرىػتىلەر ئىنتىليەن بۇ
غەر قدە ئەا ە بەالىلىرى ېۇيەضطەەر بۇلەدىد كائىنەاب
ئاضەەە ان ە زن ىنەەەى بىەەەلەن ئۇالرغەەەا بۇيطەەەۇندۇرۇلۇل
بھرىلدى«6بىس ئەا بەالىلىرىنى ھۆرېەتلىە قىلەدۇ د
ئەەەۇالرنى قۇرۇقلۇقتەەەا (ت رلەە قاتنەەەاظ ەيضەەەتىلىرى ا)
ېىنەەدۈر ۇ د نزىەەس ي كەەھ ىلەرگە چىقەەار ۇ ئەەۇالرنى
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غەەھرىن يەەھ ەكلىدلەر بىەەلەن رىسىقالنەەدۇر ۇ د ئەەۇالرنى
ېەخلۇقاتلىرى ىسنى ە نۇرغۇنىەەدىن ئ ضەەت ن قىلەەدۇ »
(ئىطري ض رىطىد -31ئايەب)
يەنە«6بىل ەېطەەەىلەركىد ئەەەالالھ ئاضە ە انالر ىدى ە
زن ىنەەدىدى ھەې ىنەەى ضەەىلەرگە بۇيطەەۇندۇرۇل بەر ى
(يەنى ضەىلەرنى قايدىلىنىػەىزالرغا ېۇەيقىقالغەتۇرۇل
بەر ى) ضەەەىلەرگە ئاغەەەداري ە يۇغەەەۇرۇن(يەنى ېەەەا ى ە
ېەنىەەەەۋى) نھ ەتلەرنەەەەى كاېەەەەالەتدە يەتدەە ە زۈل بەر ى»
(لۇق اند -61ئايەب)

غەەۇ ضەەەە بتىن قۇرئەەان كەرىەەم بەزى بىەەر چھدىەەدىن
ئاغەەەەۇرۇە تد چىلەرنى ياخػەەەەى نھ ەتلەرنەەەەى ھەەەەاري
قىلىۋنلىػەەىنى ئىندەەار قىلەەدى«6ئھنتقىندەەىد ئەەالالھ
بەنەەدىلىرى ئ چ ە ن ياريتقەەان لىااضەەالرنىد غەەھرىند قەەا
رىسىقالرنى كىم ھاري قىلدى؟» (ئەئري د -36ئايەب)
بەزى ئىنطەەەانالرنى غەخطەەەىنىتىنى يۇقىتىەەەقد
باغەەەقىالرنى قەەەۇيرۇقچىلىرى بۇلەەەۇل قال ەەەانلىقىنى
ئىندار قىل ان«6ئۇالر6قەرە ر ىيارى ىس! بىەس ھەقىەقەتەن
باغەەلىقلىرى ىسغاد كاتتىلىرى ىسغەەا ئىتەەائەب قىلەەدۇ د
ئەەۇالر بىسنەەى تەەۇغري يۇلەەدىن ئەەاز ۇر ى»(ئەھەەسي د -23
ئەەەايەب) يەنە بەزىلەرنىە ە بەزى ئىنطەەەاننى ېەەەۇقە ش
بىلىقد ئىالھ قىلىۋنلىػىنى ئىندار قىل ان
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ئىْساُ ھوقۇقي6
قۇرئەەان كەرىەەم ئىنطەەاننى ھەەۆرېەب-ئىسزىتىنەەى
تەكىەەەتلەظ ي زىطەەەىدىن  10ئەضەەەىر بەەەۇرۇن ئىنطەەەان
ھۇقۇقىنى ېۇقەرر رلەغت رگەن
قۇرئان كەرىم نەز ر ي رگ زۈظ ە تەقەكدەۇر قىلىەع
ئەركىنلىدىنى ېۇقەرر رلەغت رگەن«6ئاضە انالر ىدى ە
زن ىنەەدىدى نەرضەەىلەرنى كەەۆزىتىزالر»(يۇنەەۇشد -111
ئەەايەب) ئھتىقەەا ئەركىنلىدىنەەى ېۇقەرر رلەغەەت رۈل6
« ىن ەەا كىرگ ە زۈظ ئ چ ە ن زورالغەەقا بۇل ايەەدۇ» نەەيەن
(بەقەرد -612ئايەب) يەنە«6ضەەن كىػەىلەرنى ېۇضەۇل ان
بۇلۇغقا ېەجاۇرالېطەن؟» نيەن (يۇنۇشد-55ئايەب)
ھەې ە ە ئىنطەەانالرنى بەەاريە رلىدىنى ېۇقەرر رلەغەەت رگەن6
«ئى ئىنطانالر! ضەىلەرنى بىەس ھەقىەقەتەن بىەر ئەرد بىەر
ئايالدىن (ئەا بىەلەن ھەاەي ىن ئىاەار ب) بىەر ئاتەا بىەر
ئانىەەەدىن يەەەاريتتۇ د ئەەەۆز-ئەەەاري تۇنۇغۇغەەەۇڭالر ئ چە ە ن
ضەەەەىلەرنى نۇرغەەەەۇن ېىلەەەەلەب ە ئەەەەۇرۇ قىلەەەەدۇ د
ھەقىەەەقەتەن ئەۇ تەقەەەۋي ير بۇل ەەەانلىرىزالر ئالالھنىە ە
رگاھىەەدي ئەۇ ھ رېەتلىەە ھھطابلىنىطەەىلەر (يەنەەى
كىػەەىلەرنى بىەەر-بىرىەەدىن ئەەارتۇ بۇلۇغەەى نەضەەە
بىەەەلەن ئەېەشد تەقۋي يرلىەەەى بىەەەلەن بۇلىەەەدۇ)د ئەەەالالھ
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ھەقىەەەەقەتەن ھەې ىنەەەەى بىلي چىەەەەدۇرد ھەې ىەەەەدىن
خەە ر ير ۇر» يدۇ (ھۇجۇريب ض رىطىد -13ئايەب)
ياخػەەى رىەەسىقالر ىن بەھەەرى ەن بۇلەەۇظ ە گەە ز ى
نەرضەەەىلەر ىن ھەەەۇزۇرلىنىع ھەققىنەەەى بھدىەەەتدەن6
«ئھنتقىندەەەىد ئەەەەالالھ بەنەەەەدىلىرى ئ چەەە ن ياريتقەەەەان
لىااضەەەالرنىد غەەەھرىند قەەەا رىسىقالرنەەەى كىەەەم ھەەەاري
قىلدى؟» (ئەئري د-36ئايەب)
ئىنطاننى تۇق قىلىعد ئائىلە قەۇرۇظ ە قەرز نە
كەەۆرۈظ ئەركىنلىدىنەەى ېۇقەرر رلەغەەت رگەن«6ئايەەالالر
بىلەن ئ نطەى-ئە لپەب ئھلىػەىزالر ئ چە ن ئالالھنىە
ئەەەۇالرنى ضەەەىلەرنى ئەەەۆز تىەەەپىزالر ىن ياريتقەەەانلىقىد
ئاريڭالر ي ېھرىەر-ېەۇھەباەب ئۇرناتقەانلىقى ئالالھنىە
كاېالىي قۇ رىتىنى كۆرضىتىدى ان ئاالېەتلىرىدىنەدۇرد
قىدىەەر ي رگ زىەەدى ان قەەۇە ئ چەە ند بۇنىزەەدي نۇرغەەۇن
ئىار تلەر بار»(رۇ ض رىطىد -61ئايەب)
ھەر بىر ئىنطاننى ھايەاب كەچە رۈظ ھەققىنىە
بارلىقىنى ېۇقەرر رلەغت رگەن« 6كى دەى نەاھە ئەا
ئۆلت رېىيەن ياكى يەر ي زىد بۇزغۇنچىلىەى قىل ى ەان
بىەەەەر ئەەەەا ېنى ئۆلت رضەەەەەد ئەەەەۇ ق تەە ە ن ئىنطەەەەانالرنى
ئۆلت رگەند بۇلىدۇ»(ېائىد ض رىطىد -36ئايەب) ھەر
بىر ئىنطاننى قۇى تھپىع ئ چ ن خىسېەب قىلىەع ە
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چەتەەەەەەەەەەە ەللەرگە چىقىەەەەەەەەەەەع ئەركىنلىدىنەەەەەەەەەەەى
ېۇقەرر رلەغت رگەن ھااللدىن تاققەان ېەاى-ې لدىەدىن
بەھەەرى ەن ھەققىنىەە بەەارلىقىنىد غەەۇنديقال ھەر بىەەر
ئىنطەەەەەاننى ئۆيىنىەەەەە ھەەەەەۆرېىتىنى قۇغەەەەەديظ ە
رۇخطەتطىس كىرېەضلى ھۇقۇقىنى بھدىتدەن
ھەر بىر ئىنطاننى قھنىد ېەاى-ېە لدىد ئىەسز ب-
ئەەەابرويى ە ھۆرېىتىنىە ە بەەەارلىقىنى قەەەارير قىل ەەەان
ئۆزىنى ېۇ يقى ە قىلىع ە ېاى-ې ل كلىرىنى قۇغەديظ
ھەققىنى بارلىقىنى ئاالھىەد ئەضەدەرتدەن غەۇنديقال
ھەر بىر ئىنطەاننى (ېۇضەۇل ان يەاكى كەاقىر بۇلطەۇن)
كىەەەم بۇلۇغەەەىدىن قەت ىنەەەنەز ر ئا ىەەەد ېۇئەەەاېىلىيە
ئھرىػىع ھەققىنەى ئۇتتۇرى ەا قۇي ەان«6بىەر ر قەەېەيە
بۇل ان ئۆچ ەنلىدىزالر ئۇالرغا ئا ىد بۇل اضلىقىزالرغا
ضەەەە بۇل ىطەەۇند ئا ىەەد بۇلەەۇڭالرد بەەۇ تەقۋيلىققەەا ئەۇ
يھقىندۇر»(ېائىد ض رىطىد -3ئايەب)
ھەر بىر ئىنطاننى ئاجىس ياكى كەېاەغەى بۇل ەان
بۇلطەەاد بايالرنى ە ې لدىەەدىن تۇرېەەۇظ كاقەەالەب يەەار
قۇلى ەەەا ئھرىػەەەىق ياغەەەاظ ھۇقۇقىنىەەە بەەەارلىقىنى
ېۇقەرر رلەغت گەن«6ئۇالرنى قۇى-ېاللىرىەدي ضەائىلالر
ە ېۇھتاجالر ھۇقۇققا ئىيە» (زيرىنابد -15ئايەب)
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جەې ىنەتتىدەەەى ھەر بىەەەر ئىنطەەەاننى ھەەەاكىم ە
ېەضە ە ۇلالر بىەەەلەن ېۇنازىرىلىػەەەىعد ئۇالرنىە ە كەەەۆز-
قاريغەەەەلىرى ا ئھتىەەەەريز بىلەەەەدۈرۈظ ە غەەەەەرى ەتنى
ئەھداېلىرى بۇيىچە ھۆك ي رگ زۈغنى تەلەل قىلىەع
ھۇقەەەۇقى بەەەار غەەەۇنديقال ھەر بىەەەر ئىنطەەەاننى ياېەەەان
ئىػالرنى ئىندار قىلىعد بۇزغۇنچىلىقنى ر ب قىلىەعد
ئۇچۇ زۇلۇې ا قارىػى تۇرۇظ ھۇقۇقى بار«6زيلى الرغەا
ېايىەەەەد بۇل اڭالردېايىەەەەد بۇلطەەەەاڭالر وزي ئازيبى ەەەەا
قالىطەەەىلەرد ضەەەىلەرگە ئالالھەەەدىن باغەەەقا ( وزيخەەەتىن
قۇتۇلدۇرىدى ان) ھھچ يار ېچى يۇقتۇر»(ھۇ ض رىطەىد
-113ئەەەايەب) «زن ىنەەەدي بۇزغۇنچىلىەەەى قىلىەەەدى اند
ئىطەەەەالھ قىل ايەەەەدى ان ھە ىەەەەدىن ئاغەەەەقۇچىالرنى
ئەېرىيە ئىتائەب قىل اڭالر»(غۇئەريد -116-111ئايەب)
ئىطەەەال ىنەەەى يەەەۇقىرىقى بەەەۇ ئىػەەەالرنى ئىنطەەەان
ھۇقۇقىەەدىن يەەۇقىرى ئۇرۇنەەدي قۇيەەۇلد قەرز رىجىطەەىيە
كۆت رگەن ھە -ھۇقۇققا تەە ئىع بۇلطا ەيز كەچدىلەى
بۇلىدۇد بىري قەرز ئىػالر بۇلطا ەيز كەچدىلى بۇل ايدۇ
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ئاجىسالرّىڭ ھوقۇقىْي تٔمىتئش:
قۇرئەەان كەرىەەم بەەارلىى ئىنطەەانالرنى ھۇقەەۇقىنى
ېۇقەرر رلەغت رگەن بۇلطەى ۇد بۇنىە ئىچىەد ئەاجىسالر
تۇغرىطەەەىدي ك چل كلەرنىەەە زۇلەەەۇ قىلىػەەەى يەەەاكى
ھاكى الرنى ئۇالرنى ېەضىلىطىيە ضەەى قارىػەىدىن
ئەنطەەىر لد بەەۇ ېەضەەىلىيە ئاالھىەەد ئەھ ىەەنەب نەزىەەرى
بىلەن قارى ان غۇ ضەە بتىن يىتىم ە ېىطدىنلەرنى
ھالىدىن خەە ر ئھلىػنى ئى انى ېەجاەۇرىنەب قىلىەق
بھدىتدەن«6ضەىلەرنى وزيخقەا كىرىػەىزالرغا ضەەە
بۇل ەەەان نەرضەەەە نەەەھ ە؟ ل ضەەەۇرى انديد ئەەەۇالر جەەەاەيبەن
ئھنتىەەدۇ6بىس ناېەەاز ئۇقۇېىەەدۇ د ېىطەەدىنلەرگە تائەەا
بەرېىدۇ » (ېۇ ضطىر ض رىطىد -00-06ئايەتلەر)
قۇرئان كەرىم زيلىەم جەې ىەنەتدە خىتەا قىلىەق6
«ضەەەەىلەر يھتى نەەەەى ھەەەەۆرېەب قىل ايطەەەەىلەرد بىەەەەر-
بىرىزالرنەەەەەى ېىطەەەەەىدىنيە ئەەەەەاظ-نەەەەەان بھرىػەەەەەدە
قىسىقتۇرېايطەەەىلەر» نەەەيەن (فەجەەەر ض رىطەەەىد -14-13
ئەەايەتلەر) بەەۇ ئەەايەتتە يھتى لەرنەەى ېەەا ى ە ېەنىەەۋى
جەھەتتىن ھۆرېەتلەغنى ەيجىپلىقىنى بەليىلىەيەند
يھەتى لەرگە يەار بھەەرىع ھەرىدىتىنەى كۇللھدتىەەق
غەكلىد ئھلىق بھرىػقا كۆرضەت ە بەرگەن
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يھتى لەرنىەەە ېەەەاى-ې لەەە كلىرى بۇلطەەەاد ئەەەۇنى
ئاضريظد قۇغديظ ە ېەبلە ،ضھلىق تەر ققى قىلدۇرۇظ
تۇغرىطەەەىدي بىەەەر بەەەۆلە قائىەەەدىلەرنى كۆرضەەەەتدەن
يھتى لەر كەېاەغەى بۇلطا زيكاتتىن ئىاار ب ۋلەتنى
ېەەەەاى-ې ل كىەەەەد ئۇالرنىەە ە ھەققىنىەەە بەەەەارلىقىنى
بەليىلىەەيەن غەەۇنديقال تۇغقانلىرىنىەە ې ل كلىرىەەد
ئۇالرنىز ەەەۇ ھەققەەەى بەەەارلىقىنى ېۇقەرر رلەغەەەت رگەن
ئۇنىزەەەەەدىن ضەەەەەىرب قۇرئەەەەەان زن ىنەەەەەدىدى ئەەەەەاجىس
بىچەەەارىلەرنى قۇغەەەديظ ە ئەەەۇالر ىن زۇلەەەۇېنى ئھلىەەەق
تاغالظ ئ چ ن جەۇ قىلىػنى يۇل ا قۇي ان
ېانا بۇالر قۇرئەان كەرىەم ئىنطەانىنەتدە يەتدە زگەن
ئىالھەەەى كۆرضەەەەت ىلەر بۇلەەەۇلد ئىطەەەال جەې ىنىتەەەىد
ېە نىنىتى ە تارى ى ېۇغۇ ئاضاضتا غەكىللەنيەن

 3ئاىالھقا ئىبادٓت قىيىص ۋٓ ئاىالھذىِ قورقۇش
قۇرئەەان كەرى ەەيە ئۇخػەەاظ ئەەالالھنى ئۇلۇغلى ەەاند
ئالالھنىەە ە ئىل ىنىەە ە كەڭلىدەەەەىد ھھد ىتىنىەە ە
ېەەەەەەەەەۇكەې ەللىدىد قۇ رىتىنىەەەەەەەە كەەەەەەەەەاتتىلىقىد
ئىري ىطىنى ئۇېۇېلۇقى ە ر ھ ىتىنى كەڭلىدىنەى
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ئىسيھلى ان كىتا تھپىل ايەدۇ قۇرئان كەرىەم باغەتىن
ئاخىرغىچە ئالالھنى ئەۆز اليىقىەدي كاېەالەب ضە قەتلىرى
بىەلەن ېە ھىنىلەيەەدۇد بەارلىى نۇقطەەان ضە قەتلىرىدىن
قاكاليەەدۇ ئىنطەەاننى ئىالھەەى يۇلنەەۇرۇقلىرى ئەەارقىلىى
ئالالھنى يۇلى ا باغاليدۇ ە ئالالھقا باغاليدۇ
قۇرئان كەرىم ئىنطاننى زن ىنەدي يارىتىلىػەنى
بىرىنچەەى ضەەەە بى ئالالھقەەا ئىاەەا ب قىلىەەع ل بايەەان
قىلەەەەدى«6ېەن جىەەەەن ە ئىنطەەەەانالرنى قەقەب ېەەەەاڭىال
ئىاا ب قىلطۇن ل ياريتتىم»(زيرىنابد-12ئايەب)
ئەەالالھ ئىنطەەاننى يەەاريتقۇچىد ئىػەەلىرىنى تە بىەەر
قىل ەەەەۇچىد ضاناقطەەەەىس نەەەەھ ەب ئاتەەەەا قىل ەەەەۇچى زيب
بۇل ەەەانلىقى ئ چەەە ن ئىاەەەا ب قىلىػەەەقا بىر ىناىەەەر
ھەقلىەەەى زيتتەەەۇر ئىطەەەال ىنەەەى ئالالھقەەەا ئىاەەەا ب
قىلىػقا بەۇيرۇ ىد ېۇضەۇل اننى قەرە ر ىيارى ەا ت رلە
قەرز ە نەقلە ئىاەا تلەر بىەلەن باغلىەدى بەۇ ئىاەا تلەر
ېۇضەەەەەۇل اننى ئالالھەەەەەدىن قۇرقىەەەەەدى ان ضەەەەەەەىنىيە
كۆت رىەەدۇ تەقۋيلىەەى نەەيەن ئالالھنىەە بۇيرۇقلىرى ەەا
بۇيطەەۇنۇظ ە چەكلىەەيەن ئىػەەلىرىدىن يىەەري تەەۇرۇظ
بۇلەەەەۇلد بۇنىەە ە ئاضاضەەەەىي ئالالھەەەەدىن قۇرقۇغەەەەتۇر

ئالالھدىن قۇرقۇظ قەلايە تەە ئىػتۇر
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ئەەالالھ ېەەۆېىنلەرنى باغەەقا ئىػەەالرغا بۇيرۇغەەتىن
ئەەاەيى تەقۋيلىەەى قىلىػەەقا بۇيرۇېاقتەەا«6ئەەى ېەەۆېىنلەر!
ئالالھەەدىن قۇرقەەۇڭالرد تەەۇغري ضەەۆزنى قىلىزەەالر ئەەالالھ
ضىلەرنى ئەېەللىرىزىالرنى ت ز يدۇد گۇناھلىرىزالرنى
ېەغپىەەر ب قىلىەەدۇ»(ئەھەەسي د 31د-31ئايەب) غەەۇنديقال
كۆقلىيەن بۇيرۇ ە چەكلى ىلەر ىن كھنىن تەقۋيلىى
قىلىػەەقا بۇيرۇيدۇ غەەۇنى ئ چ ە ن قۇرئەەان تەقەەۋيلىقنى
بەەەەۇرۇنقى ە كھنىەەەەندىلەرگە ئالالھنىەە ە ە ضەەەەىنىتى
قىلىق بەليىلىيەن
كىم قۇرئاننى ېۇالھىس قىلطا ۇننا ە ئاخىر تنى
بەەەارلىى ياخػەەەىلىقنى تەقۋيلىققەەەا باغالن ەەەانلىقىنى
بايقايەەەدۇ ېەضەەەىلەند خەەەاقىلىقتىن قۇتۇلەەەۇظد رىسىەەەى
تھەەپىعد ئىػەەالرنى ئاضەەان بۇلىػەەىد ۈغەە ەنلەر ىن
يار ېلىرىيە ئھرىػەىعد
ضاقلىنىعد ئالالھنى ت رل
ئالالھنى ە ېەەۇھەباىتىد ئالالھنى ە نەزىرىەەدىدى ھەەۆرېەبد
ھىدييەب تھپىعد ئىػەالرنى ئالالھنىە نەزىرىەد ېەقاەۇى
بۇلىػەەىد جەننەتنەەى قۇل ەەا كەلتەە رۈظ ە وزي ئازيبىەەدىن
ضەەاقلىنىع تەقۋيلىققا باغالن ان قۇرئەەان كەرىەەم تەقۋيلىققەەا
ت رل ئۇضەۇلالر بىەلەن بۇيرۇغەاند ئۇنىە تەضەىرىنى بايەان
قىل اند تەقۋي بۇل ەانالرنى ېە ھىەنىلىيەند قىسىقتۇرغەان ە
ئۇنىزدىن ي ز ئۆرۈغتىن ئاگاھالندۇرغان
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 0ئىْساُ ّٔپسىْي پاك قىيىص6
ئىنطان نەقطىنى قەا قىلىەع قۇرئەان كەرى نىە
ئاضاضەلىى ېەقطەەەتلىرىنى قاتارىەدىن نەقطەەىنى قەەا
قىل ەەاق تەەۇرۇل ۇننەەا ە ئەەاخىر تتە غەلىەەاە قىل ىلەەى
بۇل ايەەدۇ ئىنطەەان نەقطەەى قەەۇظ بىطەەلىى خەەاريكتھرگە
ئىيە بۇلۇلد ئۆزىنى بۇل اظ ئىقتىديرى ا ئىيەد غەۇنديقال
ئەەۆزىنى قەەاكالظ ئىقتىەەديرى ى ۇ ئىەەيە غەەۇڭا ئىنطەەان
ئەقلەەى ە ئىري ىطەەىيە تايىنىەەق قەەاكالظ يەەۇلىنى يەەاكى
بۇل اظ يۇلنى تالاليدۇ ئۆزىنى قاكالظ يۇلىنى تاللىطەا
غەلىەەاە يەەۇلىنى تاللى ەەان بۇلىەەدۇ«6ئەەۆزىنى قاكلى ەەان
ئىنطان غەلىاە قازيندى»(ئەئال ض رىطىد -10ئايەب)
ق ت ن قەي ەېاەرلەرنى ە زىپىطەىنى ئاضاضەلىى
بىەەر قىطەەى ى ئىنطەەان نەقطەەىنى قاكالغەەتۇر«6ئەەالالھ
ېەەەەەۆېىنلەرگە ئالالھنىەەەەە ئەەەەەايەتلىرىنى تىەەەەەالە ب
قىلىدى اند ئۇالرنى قا قىلىدى اند ئۇالرغا كىتەابنى ە
ھھد ەتنەەەى ئۆگىتىەەەدى اند ئۆزلىرىەەەدىن بۇل ەەەان بىەەەر
قەي ەېەەەاەر ئەە تىەەەقد ئۇالرغەەەا چەەەۇۇ ئھرطەەەان قىلەەەدى
ھالاۇكىد ئۇالر بۇرۇن ئۇچۇ گۇېريھلىقتەا ئىەدى»(ئەاى
ئى رين ض رىطىد -120ئايەب)
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بۇ ئايەتتە كەلەيەن قەاكالظ نەيەن ضەۆز قەاكلىى ە
تەر ققى قىلىع نيەن ئىددەى ېەزېەۇننى كۆرضەىتىدۇ
غۇڭا ئەقىلنەى غەھرىدنى خۇريقاتلىرىەدىند قەلاىنەى
باغرىتاغەەلىقتىند ئىري ىنەەى ھەەايۋينىي غەەەھۋ تتىن ە
ئىتطىلنى ناچار ئەخالقالر ىن قەاكالظ الزىەم غەۇنديقالد
ئەقىلنەەى بىلىەەم-ېەرىەەپەب بىەەلەند قەلاىنەەى ئى ەەەان
بىلەند ئىري ىنى ياخػى ئىػالرنى قىلىػەقا يە زلىنىع
بىەلەند ئىطەتىلنى ئەا يلەب ە ئھطەىد ئەخالقنەى چىە
تۇتۇظ ئارقىلىى تەر ققى قىلدۇرۇظ الزىم
ئىطەەەەالېدىدى ئىاەەەەا ب ە ئە -ئەخالقالرنىەەەە
ېەقطەەەتى ۇ ئىنطەەەان نەقطەەەىنى قاكالغەەەتۇر ئىنطەەەان
نەقطەەىنى قەەاكاللد ياېانلىققەەا تەغەەەباۇش قىلىەەدى ان
ھالەتتىن ئۆز-ئۆزىدىن ھھطا ئالىدى ان ە ئالالھنى
كۆرضەت ىطەەىيە ئىتەەائەب قىلىەەق ېاڭىەەدى ان ھەەالەتدە
ئىنطەەەان ئەەەۆزىنى قەەەاكالظ ئ چەە ن
كۆتەە رۈظ كھەەەر
ر ضەۇلۇلالھ ە قۇرئانەدي تىل ەا ئھلىن ەان ېۆېىنلەرنىە
ئەخالقلىەەرى بىەەلەن ئەخالقلىنىػەەىد غەەۇنديقال قۇرئەەان
كەرىم ئۇچۇ روغەن بايان قىل ان ېۇناقىقالرنى ناچەار
ئەخالقى ە ر زىللىدىدىن قاكلىنىػى الزىم
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 1ئائىئ ضٔمىيئّذۈرۈش ۋٓ ئاٍاىالرغا ئىْساا
بىئُ ٍۇئاٍىئ قىيىص6
ياخػەەەەى ئەەەەائىلە غەكىللەندۈرۈغەەەەنى ئاضاضەەەەى
غەەەەرى ەتدە ئۇي ەەەۇن نىدەەەاھ قىلىػەەەتۇر قۇرئەەەان تەەەۇق
قىلىػەەنى ئالالھنىەە قۇ ر تلىرىنىەە قاتارىەەدىن ل
بەليىلىەەەەەيەن ئەر-ئايالنىەەە ە ھايەەەەەاتتىدى بەخەەە ە -
ضەەائا ىتىنى رن اللىققەەا چىقىػەەى ئ چەە ن ئەر-ئايەەاى
ئارىطەەىدىدى ئەەاالقىنى ېھرىەەر-ېەەۇھەباەب ە كۆي ن ە ظ
ئاالقىطەەى بۇلۇغەەنى ئىەەري قىل ەەان«6ئايەەالالر بىەەلەن
ئ نطى-ئ لپەب ئھلىػىزالر ئ چە ند ئالالھنىە ئەۇالرنى
ضەەىلەرنى ئەەۆز تىەەپىزالر ىن ياريتقەەانلىقىد ئەەاريڭالر ي
ېھرىەەر-ېەەۇھەباەب ئۇرناتقەەانلىقى ئالالھنىەە كاېەەالى
قەەۇ رىتىنى كۆرضەەىتىدى ان ئاالېەتلىرىدىنەەدۇرد قىدىەەر
ي رگ زىدى ان قۇە ئ چە ند بۇنىزەدي نۇرغەۇن ئىاەر تلەر
بار»(رۇ د -61ئايەب) بۇ ئايەب ئەر-ئايەاللىى ھاياتىنىە
ئاضاضەەىنى 6خاتىرجەېلى ە د ېەەۇھەباەب ە كۆي ن غەەتىن
ئىاەەار ب ئەە ل ئاېىەەد ل بايەەان قىلەەدى قۇرئەەان ئەر-
ئاياللىى ئارىطىدىدى باغلىنىػنى ناھەايىتى ك چلە
باغلىنىع ە ېۇضتەھدە ئەھد ل ئاتىدى
ئىطەەالېدىدى ئەەائىلە قۇرۇغەەتىن ېەقطەەەب ياخػەەى
قەرز نەەەتلەرگە ئھرىػىػەەەتۇر قەرز نتلەرنىەەە ياخػەەەى
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تەربىنىلىنىػەەى ئ چەە ن ئەر-ئايەەاى ئارىطەەىدي ئھتىقەەا
جەھەتەەتىن ئۇي ۇنلەەۇ بۇلىػەەى الزىەەمد غەەۇڭا غەەەرى ەب
كاقىر ياكى ېۇغرندالر بىلەن تۇق قىلىػىنى ھاري ل
بھدىتتى
ئەەەائىلە ېەضىلىطەەەىد قۇرئەەەان كەرىەەەم ئايالالرغەەەا
ئىنطەەال بىەەلەن ېۇئەەاېىلە قىلەەدىد ئەەۇالرنى ھھچقانەەدي
ل قارييدى ان زۇلۇېالر ىن ئەازي قىلەدى
ھۇقۇقى يۇ
ئايەەالالرنى ھەەۆرېەتلەلد ئۇالرنىە ھۇقەەۇقلىرىنى تۇلەەۇ
بەليىەەەلەل بەر ى ئەەەۇالرنى ئايەەەاىد ئانەەەاد قىەەەس بۇلەەەۇظ
ئھتىاارى بىەلەن ھۆرېەتلىەدى غەۇنى ئ چە ن ئايەالالر
ئىطەەەەالېدي ېەضەەەە ۇلىنەتنى ئاضاضەەەەىديد ئىنطەەەەانىي
ھۆرېەتتەد تەبى ىي ھۇقۇقالر يد ئالالھنىە نەزىرىەدىدى
ېۇكاقەەەاب-جەەەازيالر ي ئەر كىػەەەىلەر بىەەەلەن ئۇخػەەەاظ
ن ە د ھۇقۇ ە ېەجاۇرىنەتلەر ئۇخػاظ
ئىطەەال ىنىەەدي ئايالالرنىەە ئەرلەر بىەەلەن بۇل ەەان
ئاالقىطى بىر-بىرىنى تۇلۇقاليەدى ان ئىددەى تەر قنىە
باريە رلى ە ئاالقىطەەىدۇر ئىددەەى جىنط ەىنى بەخ ە -
ضائا ىتى بىر بىرىنى تۇلۇقالظ بىلەن ھاضىد بۇلىدۇ
يەەەاريتقۇچى ئەەەالالھ ئەر بىەەەلەن ئايەەەاى ئارىطەەەىنى
يارىتىػتا ە ئىنطانپەرە رلىدتە باريە ر قىلىق ياريتتى
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چىقىػەەەىعد خەەەاتىرجە بۇلەەەۇظد ئەەەۆز-ئەەەاري كۆي نەە ظد
ر ھى دىللى ە ھھطديغلىى ئاالقىطى غەكىللىنىع
ئ چ ن ئىنطان جۇقتىنى ئىنطاندىن يارىتىق بەر ى
ئەر -ئايالالرنىەەە نىدەەەاھ قىل ەەەان چاغەەەدي بەرگەن
ە ىطى ئەۇ ك چلە ە ىەدۇر ئەر-ئايەاللىى ئاالقىطەى
ئاتەەا-بەەالىلىى ئاالقىطەەىدىن ۇ ك چلەە بۇلىەەدۇد ئەر-
ئايەەالالر ئارىطەەىدىدى ېھرىەەر-ېەەۇھەباەب ە كۆي نەە ظ
باغقا تۇغقانالر ئارىطىدىدىدىن ۇ ك چل بۇلىدۇ ئاياى
كىػەەى تەەۇق قىل انەەدي بەخە -ضەەائا تدە ي زلەنەەدىم ل
قارييەەەدۇ غەەەۇڭا ئايەەەاى كىػەەەى ئىەەەرى ئ چە ە ن بەەەارلىى
تۇغقانلىرىدىن ئايرىلىػقا ريزى بۇلىدۇ
قۇرئان كەرى د ئىالھىي خىتا ئەر بىەلەن ئايال ەا
ئۇخػاظ كەلەيەند غەۇنديقال تەكلىەق ېەضە ۇلىنىتىنى
ئەەەۆز ئ ضەەەتىيە ئەەەھلىع ضەەەاالھىنىتىنى ئىددەيەەەلەن
ئارىطەەەەەەەىدي ئۇرتەەەەەەەاقلىقىنى تەكىەەەەەەەتلەظ ئ چەەەەەە ن
ېەضەەەەەە ۇلىنەت ۇ ئۇېەەەەەەۇېىي كەلەەەەەەيەن تەكلىەەەەەەەق
(ېەضەەە ە ۇلىنەب) ضەەەەەاالھىنىتىدىدى باريە رلىدنىەەە ە
ېەەەۇكەې ەللىدى ئ چەە ن ھھطەەەا بھەەەرىعد ېۇكاقەەەاب ە
جەەەەازي ى ۇ باريە رلىەەەە تۇلەەەەۇ بۇل ەەەەان«6ئەر-ئايەەەەاى
ېەەۆېىنلەر ىن كى دەەى ياخػەەى ئەېەى قىلىەەدىدەند بىەەس
ئۇنى ئەلەۋ تتە ( ۇننەا ي قانائەتچەانلىىد ھەاالى رىسىەى ە
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ياخػەەەەى ئەېەلەەەەلەرگە ېەەەەۇە قپە قىلىەەەەق) ئۇبەەەەدين
ياغەەىتى ىس ئۇالرغەەاد ئەلەەۋ تتەد قىل ەەان ئەېەلىەەدىن ۇ
ياخػىري ضاەي بھرى ىس» (نەھدد -53ئايەب)
ئەر-ئاياى ئارىطىدىدى باريە رلىە ېەضىلىطەى قەرز
ئەيەەەن يئىرىطەەەىد تۇختەەەال قال اضەەەتىند قەرز كۇقەەەايە
(ئىجتى ەەائىي قەرز)نىە كۆقىنچىطەەىنى ۇ ئەەۆز ئىچىەەيە
ئالەەەەەەدى ېانەەەەەەا بەەەەەەۇ جەې ىەەەەەەنەب قۇرۇل ىطەەەەەەىنى
غەكىللەندۈرۈغەەەەتە ە جەې ىنەتنەەەەى گ للەندۈرۈغەەەەتە
ئايالالرنىەە ئەرلەر بىەەلەن ئۇخػەەاظ ضەەاالھىنىتىنى
بەەارلىقىنى تەكىتلەيەەدۇ قەرز كۇقەەايىنى ئۇرۇنەەديەيتقانالر
ئەرلەر بۇلىػى ېۇېدىن ياكى ئايالالر بۇلىػى ېۇېدىن
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 2ئىْسااااااّىَٔتنٔ لۇۋاھيىاااااد بېرٓىىگاااااۈدٓك
ئۈٍَٔتْي ٍېتىطتۈرۈش6
قۇرئان كەرى نى ېەقطەتلىرىنى بىەرىد ئىالھەى
ە زىپىطەەىنى تەتاىقاليەەدى اند ھايەەاتىنى ئەقىدىطەەى ە
غەرى ىتىيە ئۇي ۇن قۇرۇل چىقىدى اند قەرز نتلىرىنەى
غەرى ەتنى كۆرضەت ىطەى بەۇيىچە تەربىنىلەيەدى ان ە
ئىنطەەەانىنەتنى ياخػەەەىلىىد نەەەۇر ە ر ھ ىەەەدىللىددە
يھتەكلەظ ئ چە ن ئىالھەى ە زىپىطەىنى ق تە ن ۇنناغەا
يەتد زىدى ان ئ ې ەب غەكىللەندۈرۈغەتۇر«6بىەس ضەھنى
قەقەتەەال ق تەە ن جاھان ەەا ر ھەە ەب قىلىەەپال ئەە تتەەۇ »
(ئەناىنا ض رىطىد -113ئايەب)
ئىطەال ىنەى ئە ې ەتنى تىلەى يەەاكى ر ڭيەى يەەاكى
زن ىنەەى ئاضاضەەىدي ئەېەشد بەلدەەى ئەقىەەد ە ئىەەدىنە
ئاضاضىدي قۇرۇل چىقىػنى ئىري قىل ان ئىطال ىنى
ېۇضۇل انالرنى ھەې ە نەرضەىدىن ئىليىەرى ئەقىەد ە
ئىالھەەى ە زىپىنەەى ئاضەەاش قىلىەەدى ان ھەقىقەتەەدە ئەزي
بۇلىػىنى ئىري قىل ان
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ئىساااالً ئۈٍَىتىْىاااڭ قۇرئاّاااذىني ئوبرازىىاااد
سۈپٔتيىرى:
( )1رٓبباّي (ئىتائٔتخۇٍار)6
بەەۇ ئۇې ەتنىە ېەناەضەەى ئىالھىەەدۇرد يۆلىنىػەەى ۇ
ئىالھىدۇر چ ندى بەۇ ئە ې ەتنى ئالالھنىە ە ھىنطەى
غەەەەەكىللەندۈرگەند ئەھدەەەەاېلىرى قەرەىەەەەع قىلىەەەەق
يھتىلەەدۈرگەن« 6غەەۇنىزد (يەنەەى ضەەىلەرنى ئىطەەالې ا
ھىەەەدييەب قىل انەەەد ) كىػەەەىلەرگە (يەنەەەى ئەەەۆتدەندى
ئەەەەەە ې ەتلەرگە) غەەەەەەاھى بۇلۇغەەەەەەۇڭالر ئ چەەەەەە ن ە
قەي ەېاەرنىە ضەەىلەرگە غەەاھى بۇلۇغەەى ئ چە ند بىەەس
ضىلەرنى ئۇتتۇريھاللىى خۇضۇضىنىتىيە ئىيە ئە ې ەب
قىلەەەدۇ »(بەقەر د -103ئەەەايەب) يەنە«6ئەەەى ېەەەۇھەې ە
ئ ې ىتى! ضىلەر ئىنطانالر ېەنپەئەتى ئ چە ن ئۇتتۇرى ەا
چىقىرىل ەەەەاند ياخػەەەەىلىققا بەەەەۇيرۇل ياېەەەەانلىقتىن
تۇضەەىدى اند ئالالھقەەا ئى ەەان ئھنتىەەدى ان ئەۇ ياخػەەى
ئ ې ەتطەەەىلەر » نەەەيەن (ئەەەاى ئى ەەەريند -111ئەەەايەب)
نە ە ە د بەەەۇ ئ ې ەتنىە ە كھلىەەەق چىقىەەەع ېەناەضەەەى
ئىالھەەىد يۆلىنىػەەى ۇ ئىالھىەەدۇرد چ ە ندى بەەۇ ئ ە ې ەب
ئەەەالالھ ئ چەە ند ئالالھقەەەا ئىاەەەا ب قىلىەەەع ئ چە ە ن ە
ئالالھنىەە ېھتەەۇ ىنى زن ىنەەدي ئەېەلىەەي تەتەەاىقالظ
ئ چ ن ياغايدۇ
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( )6ئوتتۇراھاىيىد6
ئۇتتۇريھەەەەاللىى بەەەەۇ ئەەەە ې ەتنى ئىنطەەەەانىنەتدە
گۇەيھلىەەەەەەەى بھەەەەەەەرىع ە ئۇضەەەەەەەتازلىى قىلىەەەەەەەع
ضەەاالھىنىتىيە ئىەەيە قىلىەەدى ان ضەە قەب بەەۇ ئەە ې ەب
ئھتىقا د تەضەەەەۇرد ئىاەا بد ئەخەال د ئىطەتىدد تە زۈ د
قىدىەەەر ە تۇي ۇغەەەا ئۇخػەەەاظ ھەر قايطەەەى تەر قەەەتىن
ئۇتتۇريھاللىى خۇضۇضىنىتىيە ئىەيە روھ بىەلەن ېەا ي
ئارىطەەەىديد نەېۇنىلىەەە بىەەەلەن رن ەەەاللىى ئارىطەەەىديد
ئاقىالنىلىى بىلەن ەىجدين ئارىطىديد يەكدىلى بىەلەن
كۇللھدتىەەەق ئارىطەەەىديد ېۇقى لىەەەى بىەەەلەن تەر ققەەەى
قىلىەەەع ئارىطەەەىدي ئۇتتۇريھاللىققەەەا ئىەەەيە ئ ې ەب بەەەۇ
ئ ې ەب ئەۇ تۇغري يۇلنى كۆرضىتىق بھرىدى ان ئ ې ەب

( )3دٓۋٓت قىيىص6
بەەۇ ئەە ې ەب ھەقىەەقەبد ياخػەەىلىى ە ھىەەدييەتنى
باضەەۇرۇل ياتىەەدى ان ئەە ې ەب بۇل اضەەتىند باغەەقىالرنى
ە ب قىلىەەدى ان ە ئىالھەەى ە زىەەپە ئىجەەري قىلىەەدى ان
ئ ې ەتتۇر ئى ان ئھنتىع بىلەن بىرگە ە ب قىلىەعد
ياخػى ئىػالرغا بۇيرۇظ ە ياېان ئىػالر ىن تۇضۇظ بەۇ
ئە ە ې ەتنى باغەەەقا ئە ە ې ەتلەر ىن ئ ضەەەت نل كدە ئىەەەيە
قىلىەەەەەدى ان ئاضاضەەەەەتۇر بەەەەەۇ ئەەە ە ې ەب يەەەەەۇقىرىقى
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خۇضۇضەەەىنەتلىرى ئەەەارقىلىى باغەەەقىالر ىن ھەقىەەەقەب
ېىسينىدي يۇقىرى ئۇرۇندي تۇرىدۇ ئىطەال ىنەى ۇننەاەى
ىەەن بۇل ەەانلىقى ئ چە ن ۇننەەاەىلىى ضە قەتدە ئىەەيە بەەۇ
ئ ە ې ەب ھەقىقەتنەەى بەەارلىى ئىنطەەانالرغا يەتد زۈغەەىد
ئىنطانىنەب ۇنناضىنى ياخػى ئىػالرغا بۇيرۇلد ياېەان
ئىػالر ىن تۇضۇغى الزىم
( )0بىرىىل6
ئىطەەەەال ئەە ە ې ىتى ت رلەە ە ېىلەەەەلەبد تىەەەەد ە
ر ڭلەر ىەەەەن تەركىەەەەق تاققەەەەان بۇلطەەەەى ۇد بىرلىەەەە
خۇضۇضىنىتىيە ئىيە بىر ئ ې ەتتۇر ئىطال ىنى ۇننا
ېۇضەەەەۇل انلىرىنى ئھتىقەەەەا ە غەەەەەرى ەب ئاضاضەەەەىدي
بىرلەغەەەت رگەن«6ېەەەاەۇ ئە ە ې ەب بىەەەر ئ ې ەتتەەەۇرد ېەن
ضەەەىلەرنى قەرە ر ىيەەەارىزالر ۇرېەند ېەەەاڭىال ئىاەەەا ب
قىلىزالر» (ئەناىنا ض رىطىد -56ئايەب)
ئالالھ بۇ ئ ې ەتنى ئەقىد د غەرى ەبد نىػەان-غەايەد
ېھتەەەەۇ د ئىاەەەەا بد ئەخەەەەال د تەەە زۈ جەھەتلەر ىەەەەن
بىرلەغەەەت رگەن بەەەۇ ئ ې ەتنىەەە قەرە ر ىيەەەارى بىەەەرد
قەي ەېاىەەرى بىەەرد قۇرئەەانىد قىالىطەەى بىەەرد غەەەرى ىتى
بىەەەەرد چەەەەۇۇ يەەەەۇرتى بىەەەەر ە ضىناضەەەەى بىرلىدىنەەەەى
ېۇجەضطەېلەغەەەت رۈل تۇرىەەەدى ان يھتەكچىطەەەى بىەەەر
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ئ ې ەتتەەەۇر«6بەەەۇ ېھنىەە تەەەۇغري يۇلۇېەەەدۇرد غەەەۇ يۇلەەەدي
ېەەھزىزالرد نەەاتۇغري يەەۇلالر ي ېاڭ ەەاڭالرد ئەەۇالر ضەەىلەرنى
ئالالھنى يۇلىدىن ئايرىۋنتىەدۇد (ئالالھنىە ئەېرىنەى
تۇتەەەەۇل وزيختىن)ضاقلىنىػەەەەىزالر ئ چەەەە ند ئەەەەالالھ
ضەەەىلەرگە بەەەۇ ئىػەەەالرنى تەەضەەەىنە قىلىەەەدۇ»(ئەن ەەەا
ض رىطىد -113ئايەب)
بۇ ئە ې ەب ت رلە ېىللەتلەر ىەن تەركىەق تاققەان
بىر ئ ې ەتتەۇرد غەۇنى ئ چە ن ئىطەال قھرىنديغەلىقى
باغقا ھەر قاندي قھرىنديغچىلىقتىن يەۇقىرى تۇرىەدۇد
ئىطەەەەال قھرىنديغەەەەلىقى ئى اننىەەەە ئىپا ىطەەەەىدۇر6
«بارلىى ېۆېىنلەر قھرىنديغتۇر» (ھۇجۇريبد 11ئايەب)
بەەەۇ يەر غەەەۇنى ئەضەەەدەرتىق ئەەەۆتى ەندىد ئى ەەەان
ئاضاضەەەەەىدىدى ئىطەەەەەال قھرىنديغەەەەەلىقى ھەر بىەەەەەر
ېىللەتنىەەەە خەەەەەاش ئاالھىەەەەەدىلىدلىرىنى-ئىطەەەەەال
قھرىنديغەەەەەچىلىقى ا قارىػەەەەەى چىق ىطەەەەەا-ئىندەەەەەار
قىل ايەەەەەەەدۇ ئىطەەەەەەەال ە ېۇضەەەەەەەۇل انالرغا زىنەەەەەەەان
كەلت رېەيەەدى ان ېىللەتپەرە رلىەە روھەەى ھەرگىسېەەۇ
چەتدە قھقىل ايەدۇد بەلدەى ئالقىػەلىنىدۇ چە ندى ھەر
بىر ئىنطاننى ئۆز خەلقى ئ چ ن ياخػىلىقنى ياخػەى
كۆرۈغەەەى ە ئەەەۇالر ىن زىناننىەەە ئالەەەدىنى ئھلىػەەەقا
ئۇرۇنۇغى ئىنطاندىدى تەبى ىي تۇي ۇ ىن ئىاار ب
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 3ھٍٔنارىىطااىذىغاُ ئىْساااّىَٔت دۇَّاسااىغا
دٓۋٓت قىيىص6
ئىطەەال ىنەەى نىػەەاند قى ەە ەب-قەەاريظ ە ېھتەەۇ
جەھەتەەتە ئاالھىەەد بىەەر ئ ە ې ەب بۇلۇغەەقا چاقىرضەەى ۇد
ئەۆزىيە بھدىن ىچىلىە قىلىػەەنى خالى ايەدۇ چە ندى
ئىطال ىنەى خەلق ەاريلىى ىەند بەارلىى ئىنطەانىنەب
ئ چ ن كەليەن ە ب ە ئالالھنى ھەر بىەر بەنەدىلىرى
ئ چ ن ر ھ ەتتۇر
ئىطەال ئە ې ىتى بەۇ خەلق ەەاريلىى ە تنەى ق تە ن
ۇنناغا يەتد زۈغدە تەكلىق قىلىن اند غەۇنى ئ چە ن
بۇ ئ ې ەب ھىدييەب تاققان ە ياخػى ئىػەالرنى قىلىەق
ئىطالھ بۇل اندىن كھنىن ياخػىلىى ە نۇرنى بھطەىق
يھتىۋيلطەەەا بۇل ايەەەدۇ باغەەەقىالرنى ئالالھنىە ە نۇرى ەەەا
باغلىػەەىد ئەەۇالرنى ئىطەەالھ قىلىػەەى ە ئەەالالھ نھطەەىق
قىل ەەەان ياخػەەەىلىققا چاقىرىػەەەى الزىەەەم بەەەۇ ئەە ې ەب
كىػەەىلەرنى تەەۇغري يۇل ەەا باغەەالظد كىػەەىلەرگە قايەەدي
يەتدە ە زۈظد كىػەەەىلەرنى ئىطەەەالھ قىلىەەەع ە ئەەەۇالرنى
قەەاريڭ ۇلۇقتىن نۇرغەەا چىقىەەرىع ئ چ ە ن چىقىرىل ەەان
ئ ې ەتتەەەەۇر بەەەەۇ ئ ې ەتنىەەەە بىرىنچەەەەى ە زىپىطەەەەى
باغەەقىالرنى ە ب قىلىػەەتۇر بەەۇ ئەە ې ەب باغەەقىالرنى
يال ۇز ئالالھقا ئىاا ب قىلىعد ۇننانىە تارلىقىەدىن
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ئاخىر تنىەەە كەڭلىدىەەەيە يەەەۆتدىلىع ە ىنالرنىەەە
زوراليەەەەدي ان زۇلۇېىەەەەدىن ئىطەەەەالېنى ئەركىنلىەەەە
بھرىدى ان ئەا يلىتىيە چىقىەرىع ئەارقىلىى ئىنطەانىي
ئەركىنلىدنى ەۇجۇتقا چىقىرىػقا بۇيرۇل ان
ئىطالېنى خەلق ەاريلىى ە زىپىطەى ئىنطەانىنەب
ئ چەەە ە ن ئۇېەەەەەۇېىي ر ھ ەتتەەەەەۇر ە ئىنطەەەەەانىنەتنى
ېەنپەئەتەەەەەەى ئ چەەەەەە ن چەەەەەەاقىرىقتۇر ئىطەەەەەەالېنى
ر ھى ەەدىللىدى يەەاكى ياخػەەىلىقنى ناېايەەان قىلىەەق
بھرىدى ان قرىنطىپلىرى تۆە ندىدىچە6
( )1ئىْساااّْي ئىْساااّغا ئىبااادٓت قىيىطااتىِ ئااازات
قىيىص

ئىطەەال ىنەەى خەەالىص تەەھىەەدكە ە ب قىلىەەع ە
غەەەەھرىدنى بەەەەارلىى تەەەە رلىرىيە قارىػەەەەى تەەەەۇرۇظ
ئارقىلىى ئىنطاننى ئىنطەان ا قۇلچىلىەى قىلىػەتىن
ئەەازيب قىلەەدىد غەەۇنديقال نەرضەەىلەر يەەاكى خىنالالرغەەا
قۇلچىلىەەى قىلىػەەتىن ۇ ئەەازيب قىلەەدى ئىطەەال ىنەەى
كىػىلەر ېۇقە ش بىلىق يە رگەن ضەاختا ئىالھالرنەى
كىەەەم بۇلىػەەەىدىن قەت ىنەەەنەز ر نەز ر ىەەەن ق تەەە نلەق
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ضاقى قىلىۋ تتى ئىنطانالرنى ئىنطانالرغا ئىاەا ب
قىلىػىنى ە باظ قۇيۇغىنى ق ت نلەق چەكلىۋ تتى
( )6ئىْساّىٌ قېرىْذاضيىد ۋٓ باراۋٓرىىل6
ئىطەەەەەەال ىنەەەەەەى ە ب قىل ەەەەەەان تەەھىەەەەەەدنى
ېھۋىلىرىنى ە قاتارىەەدىن ئىنطەەانىي قھرىنديغەەلىى ە
ئىنطەەەەانىي بەەەەاريە رلىدتۇر چەەەە ندى ئىنطەەەەانالرنى
ھەې ىطى تەەھىەد ەىتىنىە تەقەززيضەى بەۇيىچە بىەر
قەرە ر ىيارنى بەندىلىرىدۇرد ئۇنديقتا ھەې ە ئىنطانالر
ئالالھقەەا قۇلچىلىەەى قىلىەەع رىجىطەەىد ئۇخػەەاظ
غۇنديقال ئۇالر بىر ئاتىنى بەالىلىرى بۇلەۇلد ئا ېنىە
بالىلىرى بۇلۇظ رىجىطىد باريە ر
ر ضەەەەەۇلۇلالھ نۇرغەەەەەۇن ئەەەەەا تۇقالغەەەەەقان ھەج
قائالىنىتىەەد «6ئەەى ئىنطەەانالر! قەرە ر ىيەەارىزالر بىەەەرد
ئاتاڭالرېۇ بىەرد ھەې ىزەلەر ئا ېنىە بەالىلىرىد ئەا
بەەالىلىرى ئارىطەەىدي تەقەەۋيلىقتىن باغەەقا ئەەارتۇقچىلىى
بۇل ايدۇ» نيەنىدى(ئەھ ە رىۋييەب قىل ان)
ئەەەالالھ قۇرئانەەەدي«6ئەەەى ئىنطەەەانالر! ضەەەىلەرنى بىەەەس
ھەقىقەتەن بىر ئەرد بىر ئايالدىن (ئا بىەلەن ھەاەي ىن
ئىاەەار ب) بىەەر ئاتەەا بىەەر ئانىەەدىن يەەاريتتۇ د ئەەۆز ئەەاري
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تۇنۇغۇغەەەۇڭالر ئ چە ە ن ضەەەىلەرنى نۇرغەەەۇن ېىلەەەلەب ە
ئۇرۇ قىلدۇ د ھەقىقەتەن ئەۇ تەقۋي ير بۇل انلىرىزالر
رگاھىەەەەەەەەەەدي ئەۇ ھ رېەتلىەەەەەەەەەە
ئالالھنىەەەەەەەەەە
ھھطابلىنىطەەىلەر (يەنەەى كىػەەىلەرنى بىەەر-بىرىەەدىن
ئەەەارتۇ بۇلۇغەەەى نەضەەەە بىەەەلەن ئەېەشد تەقۋي يرلىەەەى
بىەەەەەلەن بۇلىەەەەەدۇ)د ئەەەەەالالھ ھەقىەەەەەقەتەن ھەې ىنەەەەەى
بىلي چىدۇرد ھەې ىدىن خەە ر ير ۇر» يەدۇ (ھۇجەۇريب
ض رىطىد  -13ئايەب)
ر ضۇلۇلالھ«6بەندىلەرنى ھەې ىطىنى قھرىنديظ
ئىدەنلىدىەەەيە ېەن گەەەۇەيھ» نيەن(ئەھەە ە رىەەەۋييىتى)
نەە ە د بەنەەدىلەرنى ھەې ىطەەى ئۇېەەۇېىي ئىنطەەانىي
جەھەتەەەتىن قھرىنديغەەەەتۇر قھرىنديغەەەەلىى6ئۆز-ئەەەەاري
ېەەۇھەباەبد باريە رلى ە ە ھەېدارلىػىػەەتىن ئىاەەار ب
ئ ل ئاېىلدىن غەكىللىنىدۇ
ئىطەەەەالېدي ئى ەەەەان ئ ضەەەەتىيە قۇرۇل ەەەەان ىنەەەەى
قھرىنديغلىى بار بۇلۇلد بۇ قھرىنديغەلىى ھەر قانەدي
قھرىنديغەەەەەلىقتىن يەەەەەۇقىرى ئۇرۇنەەەەەدي تۇرىەەەەەدۇد بەەەەەۇ
قھرىنديغلىى باغقا ت ر ىدى ئىنطانىي قھرىنديغلىىد
ېىلەەەەەەەەەەەەلەب قھرىنديغەەەەەەەەەەەەلىقى ە ە تەنەەەەەەەەەەەەديظ
قھرىنديغچىلىقىنى ئىندار قىل ايدۇ قۇرئان كەرىم بەۇ
خىد ت ر ىدى قھرىنديغلىقنى ۇ ئىطپاتلى ان
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( )3ھٍَٔٔ مىطىئرلٔ ئادىو ٍۇئاٍىئ قىيىص6
ئىطال ىنى بارلىى كىػىلەر ئارىطەىدي ئەا يلەتنى
تۇرغۇزۇغەەەەقا ە ب قىل ەەەەاند بەەەەۇ يەر ىدەەەەى ئەەەەا يلەب
چەاقىرىقى قەقەب ېۇضەەۇل انالر ئارىطەەىدي ئەېەشد بەلدەەى
ق ت ن ئىنطانىنەب ئارىطىدي بۇلىدۇ
ئەەالالھ قۇرئانەەدي ئىالھەەى ىننىەە ېەقطەەەتلىرىنى
بايەەەان قىلىەەەق«6بىەەەس قەي ەېاەرلىرى ىسنەەەى روغەەەەن
ېەەەۆجىسىلەر بىەەەلەن ئەە تتەەەۇ ە ئەەەۇالر بىەەەلەن بىلەەەلەد
ئىنطەەەانالر ئەەەا يلەتنى بەرقەەەا قىلطەەەۇن ل كىتەەەابنى ە
ئەەا يلەب قەەانۇننى چ غەە ر ۇ » (ھە ىەەد ض رىطەەىد -61
ئايەب) قەي ەېاەرلەرنى ئەە تىەع ە ئىالھەى كىتەابالرنى
چ غ رۈغتىدى ېەقطەب ئىنطانىنەب ھاياتىەدي ھەر بىەر
ھە ئىيىطەەەىنى ھەققىنەەەى بھرىەەەدى ان ئەەەا يلەب ە
ئەەەا ىللىقنى رن اللىققەەەا ئاغەەەۇرۇظ ئ چ نەەەدۇر«6ئەەەالالھ
ضىلەرنى ئاېانەتلەرنى ئىيىطىيە قايتۇرۇغەقاد كىػەىلەر
ئارىطەەەىدي ھۆكە ە قىل انەەەدي ئا ىەەەد ھۆكە ە قىلىػەەەقا
بۇيرۇيدۇ» (نىطاد -14ئايەب)
ئىطەەەال ىنىەەەدي ئەەەا يلەب يەەەھقىن يەەەاكى يىەەەري
تۇغقەەەانچىلىقتىند ياخػەەەى كەەەۆرۈظ ە ياېەەەان كەەەۆرۈظ
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تۇي ۇضەەىدىن يەەۇقىرى ئۇرۇنەەدي تۇرىەەدۇ«6ئەەى ېەەۆېىنلەر!
خۇ يلىەەى ئ چ ە ن گۇەيھلىەەى بھرىػەەتەد ئۆز ڭالرنى ە ە
ئاتەەەەەەەا-ئاناڭالرنىەەەەە ە يەەەەەەەاكى تۇغقانلىرىزالرنىەەەەە ە
زىنىنى ەەەەەا(گۇەيھلىى بھرىػەەەەەدە) تەەەەەۇغري كەلەەەەەيەن
تەقەەەدىر ى ۇد ئەەەا يلەتنى بەرقەەەا قىلىػەەەقا تىرىػەەەىزالر»
(نىطا ض رىطىد -131ئايەب)
يەنە«6ئى ېۆېىنلەر! ئالالھنىە (ھەقلىرىنەى) ئەا ي
قىلىػەەەقا تىرىػەەەىزالرد ئەەەا ىللىى بىەەەلەن گۇەيھلىەەەى
بھرىزالرد بىر ر قۇەېيە بۇل ەان ئەۆچ ەنلىدىزالر ئۇالرغەا
ئا ىەەەەەەد بۇل اضەەەەەەلىقىزالرغا ضەەەەەەەە بۇل ىطەەەەەەۇند
ۈغ ە ىنىزالرغا ئا ىەەد بۇلەەۇڭالرد بەەۇ تەقۋي يرلىققەەا ئەۇ
يھقىندۇر» يدۇ (ېائىد د -4ئايەب) ېانا بۇ ئا يلەب

( )0دۇَّاۋى تىْچيىد6
ئىطەەەەال ىنەەەەى ئىنطەەەەانالر ئارىطەەەەىدي ئەەەەۇرۇظ ە
تۇقۇنۇغەەەەنى ئۇرنى ەەەەا تىنچلىققەەەەا ە ب قىل ەەەەان
ئىطەەالېدىدى ئەەالالھ يۇلىەەدىدى كەەۆر ظ ە تنەەى يەەاكى
ېۇضەەۇل انالرنى ھى ەەايە قىلىەەعد ېۇضەەۇل انالرغا جەۇ
ئھالن قىل انالرغا قارىػى ئەۇرۇظ قىلىەعد زن ىنەدىدى
ئەەاجىسالرنى قۇتقەەۇزۇەنلىع ە ھە ىەەدىن ئاغەەقۇچىالرنى
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ئە قەەەلەل قۇيەەەۇظ ئ چەە ن قەرز قىلىن ەەەان«6ضەەەىلەرگە
ئۇرۇظ ئاچقان ئا ېلەرگە قارىػى ئالالھ يۇلىەدي كەۆر ظ
قىلىزەەالرد تاجەەاەۇز قىل ەەاڭالرد تاجەەاەۇز قىل ەەۇچىالرنى
ئالالھ وض تۇت ايدۇ (بەقەر ض رىطىد -151ئايەب)
يەنە«6تاكى زىناندەغلى د بۇز قىلىەع ە ئەقىەد
ضەە بىدىن ئىسىع تە گىيەن ە ئالالھنىە ىنەى يۇل ەا
قۇيۇل ان ەەا قە ر ئەەۇالر بىەەلەن ئۇرۇغەەۇڭالرد ئەگەر ئەەۇالر
ئۇرۇغەەنى تۇختاتطەەاد زۇلەەۇ قىل ەەۇچىالر ىن باغەەقىالرغا
ۈغەەە ەنلى قىلىػەەەقا بۇل ايەەەدۇ» يەەەدۇ(بەقەر د -153
ەرىەەد ي ە ز بەرگەن ئۇرۇغەەالر
ئەەايەب) ر ضەەۇلۇلالھنى
ېەەۇ يقى ە ئۇرۇغەەى ئىەەدى ئىطەەالېدىدى ئەضەەلى قائىەەد
تىنچلىىد ئۇرۇظ قىلىع ئايرىم ئەھۋيلدۇر

( )1مٔڭ قورساق بوىۇش6
ئىطال ىنى ە ب قىل ان قرىنطىق ە قى ە ەب-
قاريغالرنى بىرضىد ېۇضۇل ان بۇل ى انالر بىەلەن كەۇ
قۇرضەەەەا بۇلەەەەۇظد ۈغەەەە ەنلى قىل ىطەەەەا ئۇالرغەەەەا
ئەەەا يە ب تۇت اضەەەتىن ئەەەەالىي ئىنطەەەانىي روھ بىەەەەلەن
ېۇئەەەەاېىلە قىلىػەەەەتۇر قۇرئەەەەان كەرىەەەەم ېۇضەەەەۇل ان
بۇل ى انالرنى بىر تاياقتا ھەيدى ەضتىن ئىددەى تە رگە
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ئايرىق ېۇئاېىلە قىل ان بىر ت رى ېۇضەۇل انالر بىەلەن
ىەەن ضەەەە بلى ئەەۇرۇظ قىلىەەدۇد ئۇالرغەەا ۈغەە ەنلى
قىلىەەدۇ ە بەەۇز قىلىەەدۇ يەنە بىەەر تەە رى بۇلطەەا بەەۇ
تە ە ر ىدى قەبىەەەر ئا يلەتطەەەىس ئىػەەەالرغا ئارىالغە ە ايدۇ
قۇرئەەان كەرىەەم ېۇضەەۇل ان بۇل ى انالرغەەا قارىتەەا ئەەاالقە
تۇغرىطەەەەەىدي ئھنىەەەەەى كەضەەەەەدىن روغەەەەەەن قەەەەەانۇننى
بەليىلىەەەيەن«6كۇففەەەارالر ىن ضەەەىلەر بىەەەلەن ئەەەۇرۇظ
قىل ى ەەەەەان ە ضەەەەەىلەرنى يۇرتەەەەەۇڭالر ىن ھەيەەەەەد ل
چىقارېى انالرغەەا كەلطەەە د ئەەالالھ ئۇالرغەەا ياخػەەىلىى
قىلىػىزالر ىند ئۇالرغا ئا ىد بۇلۇغۇڭالر ىن ضىلەرنى
تۇض ايدۇد ئالالھ ئەا ىلالرنى وضە تۇتىەدۇ ئەالالھ ىەن
ئ چ ن ضىلەر بىلەن ئۇرۇغقاند ضەىلەرنى يۇرتەۇڭالر ىن
ھەيەەد ل چىقارغەەان ە ضەەىلەرنى ھەيەەد ل چىقىرىػەەقا
يار ېلەغەەدەنلەرنى وضەە تۇتىػەەىزالر ىن ضەەىلەرنى
تۇضەەەىدۇد كى دەەەى ئەەەۇالرنى وضە ە تۇتىەەەدىدەند ئەەەۇالر
زيلى الر ۇر» (ېۇېتەھىنەد -5-4ئايەتلەر)
ئاندىن ېۇضۇل انالر بىەلەن تۇختەا تە زگەن غەيەرى
ېۇضۇل انالر ئىددى ت رل بۇلىدۇ6
بىەەەر تە ە رى 6ەيقىتلىەەەى تۇختەەەا بۇلەەەۇلد تۇختەەەا
ېۇ ىتى ت گىيەنيە قە ر يەيېلىػىدۇ ب گە ندى ك نەد
بۇ تۇختاېدىپلۇېاتىنە ئاالقىطى ل ئاتىلىدۇ
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يەنە بىر ت رى 6يەيېلىەى تۇختاې ەا ئىەيە كىػەىلەر
بۇلۇلد ېۇضۇل انالر بۇالرنى"ئەھەد زى ە ە" (يەنەى يئىەم
ئاېانلىققەەەا ئھرىػەەەد چىلەر) ل ئاتايەەەدۇ بەەەۇالر قايەەەدي-
زىناندي ېۇضەۇل انالر بىەلەن ئۇخػەاظ ھۆك ېەد بۇلىەدۇ
بەەەۇالر ئىطەەەال ىنارىنىەەە ە تەنديغەەەلىرى قاتارىەەەدىن
ضانىلىدۇ
(بەەۇ ېاقەەالە ي ضەە ل قەرزيەىنى "قۇرئان ەەا قارىتەەا
قانەەەەدي ېۇئەەەەاېىلە قىلى ىس"نەەەەاېلىى كىتابىەەەەەدىن
قىطقارتىلىق تەرجى ە قىلىندى)
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قۇرئاُ ئٔقيي ٍۆجىسٓ
ئەەالالھ ېەەۇھەې ە ئەلەيرىططەەاالېنى ئەۇ چەەۇۇ
ېۆجىسىطەەەەەەەەىنى باغەەەەەەەەقا قەي ەېەەەەەەەەاەرلەرنىزدىيە
ەرلەر بەەەۇيى ئ زۈلە ە ل
ئۇخػەەەى ايدى اند ئىطەەەالېنى
قال ايدى ان ئەقلى ېۆجىسىطى قىلىق بھدىتدەن ېانەا
قۇرئان ھەر ەر ە ھەر زيېاندي ئىنطان ئەقلىەيە خىتەا
قىلىەەەەەق كەل ەكەەەەەتە قۇرئەەەەەان ھىەەەەەدييەب كىتەەەەەابىد
ر ضۇلۇلالھنى قىناېەب ك نىيىچە ېۆجىسىطى قۇرئان
ەر ئ چەە ن ېھطلىطەەىس ئەقلەەى ېەەۆجىس د
ھەر قانەەدي
چەە ندى قۇرئەەەان ئەقىلەەەيە خىتەەەا قىلىەەەدۇد ئەقىلنەەەى
ھۆرېەتلەيەەدۇد قەلەەب ە ەىجەەدين ا نىەەدي قىلىەەدۇد ئەقىەەد
بىەلەن ضەەاغال لۇگىدەا ئاضاضەەىدي ېۇنازىرىلىػەىدۇد بىەەر
ئا ېنى ېۇضۇل ان بۇلۇغقا ېەجاۇرلى ايدۇ
ئىنطەەان ئەقىەەد بۇل ى ەەان بۇلطەەا ئىطەەال ىنەەىد
قەي ەېاەرلى د ياخػەىلىى-ياېەانلىى ە تەۇغري-خاتەانى
بىلەل ىەەەەەەەيەن بەەەەەەەۇالتتى ئەقىەەەەەەەد ئىنطەەەەەەەانىنەب
تەقەكدۇرىنىە ئاضەەتى قۇرۇل ىطەەى بۇل ەەانلىقى ئ چە ن
ئەقىلنىەە كەضەەدىن يەكەە نلىرى ئىطەەال ئەەالى لىرى
نەزىرىەەەەد كەضەەەەدىن ھەقىەەەەقەب ل قاريلەەەەدى ېانەەەەا
ئالالھدىن بە قۇرقىدى ان كىػىلەر كائىنابد ھاياب ە
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يارىتىلىػنى ضىرلىرىنى بىلىدى ان ئالى الر چ ندى
كائىنەەەەەابد ھايەەەەەاب ە يارىتىلىػەەەەەنى ضەەەەەىرلىرىنى
بىل ەيەەەدى ان ئىنطەەەان ياريتقۇچىنىەەە ئۇلۇغلەەەۇقىنى
بىل ەيدى ان ئىنطاندۇر
ئىطەەەال ىنەەەى ئەقىلەەەيە ئەركىنلىەە چۇلەەەۋۇرىنى
قۇيۇل بھرىەق نەز ر ي رگە زۈظد ئىەس ىنىع ە تەقەكدەۇر
قىلىع يۇلىنى ئھچىق بھرىق ئىلىم قەنەيە چەاقىر ى
ېانەا ئىطەەال ئىدىنىطەەى ئىەەدىنە ئەركىنلىدەەى ە ئەەالالھ
بىلەن بىۋيضتە ئاالقە قىلىع ئ ضتىيە قۇرۇل ان
قۇرئەەان كەرىەەم ئەقىلنەەى بايەەان قىلطەەا ئەقىلنەەى
تەرتىەەەپدە ضەەەھلىعد ئەقىەەەد بىەەەلەن ئەېەى قىلىەەەع ە
ئەقىلەەيە تەەايىنىع ئۇرنىەەدي بايەەان قىلىەەدۇ غەەەرى ەتتە
بەەەەەۇيرۇ ە چەكلىەەەە ە كەلەەەەەيەن ھەر بىەەەەەر ئۇرۇنەەەەەدي
ېۇضەەۇل اننى ئەقلىنەەى ئىػەەقا ضھلىػەەقا قىسىقتۇرىەەدۇ
يەەەەەاكى ئەقلىنەەەەەى ئىػەەەەەقا ضەەەەەال ى انلىقى ا قارىتەەەەەا
ئەيىالەيەەدۇ قۇرئەەان كەرىەەم ئەقىلنەەى ئىػەەار ب قىلىەەق
ئۆت ل كەت ىدىد بەلدى ئەقىلنىە ھايەاتتىدى رولىنەى
قە ىرلەيەەەدى انلىقى ە ئەھ ىەەەنەب بھرىەەەەدى انلىقىنى
ئھنىى ئۇتتۇرى ا قۇيدى
ئىطەەال خەلق ەەاريلىى ھەزير ب بۇل اچقەەا ئەقىەەد ە
بىلىەەەم-ېەرىەەەپەتدە رەيزىلىرىنەەەى ئەەەاچتىد ھەزير ب ە
ېە نىنەتلەرنى گە ز ى تەر قلىرىنەى قۇغەديل كەلەدىد
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بۇرۇنقى ېىللەتلەرنى كە چىنى يۇققەا چىقىرە ت ىەدىد
ياخػەەى نەتىجىەەلەر ە قايەەدىلىى ئىەەدير تەە زۈېلىرىنى
نەقىد قىلىق قۇبۇى قىلدى
***
ئەەۆزىنى ئىطەەالھ قىلىػەەنى ئەۇ ئىل ەەار چارىطەەى
قۇرئان كەرىەمد چە ندى بەۇ كىتەا ھىەدييەبد ھەقىەقەبد
ە ز-نەضىرەبد باياند نۇر ە ئەۇ تۇغري يۇل ا باغلى ۇچى
قۇرئان كەرىم ئىنطەان نەقطەىنى ئەۇ ياخػەى تەقطەىلى
بىلىدى ان زيب تەرىپىدىن ئىطالھ قىلىعد ت زۈتە ظ ە
قاكالظ ئ چ ن چ غدەن كىتا غۇڭا نەقطىنى ئىطەالھ
قىلىػەەتا قۇرئەەان كۆرضەەەتدەن ەيضەەىتە ئەۇ ئ ن ېلەە
چارىەەدۇر قۇرئەەان تىەەالە ب قىلىەەعد تەقەكدەەۇر قىلىەەعد
ئىەەەس ىنىعد تەضەەەىرلىنىع ە كۆرضەەەەت ىلىرىيە ئەېەى
قىلىع ئۆزىنى قاكالغەنى ئەۇ ياخػەى چارىطەى كىەم
ئەەۆزىنى قاكلى ەەاقچى بۇلطەەا قۇرئەەان ضايىطەەى ئاضەەتى ا
كىرضەەەەەۇن بەەەەەۇرۇنقىالرنى قاكلى ەەەەەان وريد ھەەەەەازىرېۇ
قەەەۇلى ىس ي ئەەەۆز قىتەەەى بەەەار بەەەۇرۇنقىالرنى تەر ققەەەى
قىلەەەدۇرغان ەيضەەەىتە ئالەەەدى ىس ي بەەەارد ئەەەۇ بۇلطەەەى ۇ
چ غەەدەندىن تارتىەەق ئەەۆز قىتەەى ضەەاقلىنىق كەلەەيەن
ئىالھى ھەى قىلىع ورىطى
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قۇرئەەەان ھايەەەاب يەەەۇلى كىتەەەابى بۇلەەەۇلد ئۇنىز ەەەا
يەەە زلەنيەن ە ئۇنىەەە تەضەەەىر يئىرىطەەەىيە كىەەەرگەن
ئىنطان ئ چ ن غىپا بۇ قۇرئەان ئىنطەان ئەقلەى تەضەىر
زور ك ە چدە
يئىرىطەەىنى ھەەھص قىلىەەق بۇالل ى ەەۇ
ئىەەەيە كىتەەەا بەەەۇ تەەەاغنى ئۇرنىەەەدىن ېاڭەەەدۇرۇەنتىع
ئىقتىديرى ا ئىيە كىتا قۇرئان ھھططىنابد ئەقىەد ە
قەلەەاىيە تەضەەىر بھرىػەەتە يھيەەانە قەەۇ رىتى ئەەارقىلىى
ئھنھرگىنە ە ېەنىۋى ك ل بھ ىػاليدى ان ېەناە
قۇرئەەان كەرىەەم ئىنطەەاننى ياريتقەەان ە ئىنطەەاننى
ئىنطەەەەەاندىن بەكەەەەەر تۇلەەەەەۇ چ غەەەەەىنىدى ان زيب
تەرىپىەەدىن كۆرضەەىتىق بھەەرىليەن يھيەەانە وري قۇرئەەان
ئالالھنى ە ئىنطەەان ا تەەالالل بەرگەن ورىطەەى ئىنطەەان
ئۆزىنى ئىطالھ قىلىع ئ چ ن چۇقەۇ ئەۆزىنى ياريتقەان
زيب تەرىپىەەدىن كەلەەيەن ورىنەەى ئىطەەتى اى قىل ىطەەا
غىپا تاقال ايدۇ
قۇرئان ېۇضۇل انالرنى ئۆزىنى ئىطالھ قىلىػى ە
قاكلىػى ئ چ ن تۇغري باغلىنىع يۇلىد چە ندى بەۇ يەۇى
ئىليىرى تەجرىاىدىن ئۆتدەن ئ ن ېلە يەۇى بەۇرۇنقى
ېۇضۇل انالر قۇرئان ا تۇغري ېۇئاېىلە قىلىەع ئەارقىلىى
بىر قانچە يىد جەريانىدي ئەۇ ئالدىنقى قاتەار ىن ئەۇرۇن
ئال ەەەان ئىنطەەەانىنەب ئ چە ە ن ئەۇ ياخػەەەى ئەەال د ئەۇ
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ياخػەەى ېىلەەلەب ە ئەۇ ياخػەەى ھەزير ب يھتىػەەت رۈل
چىققان نەرضە قۇرئان كەرىم
كىتەەا ئۇقۇغەەانالر ئۇقەەۇظ ئەەارقىلىى بىەەر نەرضەەە
ئەەۆگىنىع ئ چ ە ن ئۇقۇيەەدۇد ئەقطۇضەەدى كەەۆل ضەەاندىدى
ېۇضەەۇل انالر قۇرئان ەەا كەليەنەەد بىەەر نەرضەەە ئەەۆگىنىع
ئ چەە ن ئۇقۇېاضەەەتىند ئى چەەەا بۇلطەەەى ۇ چ غەەەىنىع
ئ چ ن ئەقلىنى ئىػلەت ەضتىند قەقەتال ئۇقەۇظ ئ چە ن
ئۇقۇيدۇ! بۇل ىطا ئەالالھ بەۇ كىتەابنى كىػەىلەر ئۇقەۇلد
ېەزېەەەۇنلىرىنى ېەەەۇالھىس قىلطەەەۇند ېەقطەەەەتلىرىنى
چ غەنطەەەۇن ە غەەەۇ ئاضاضەەەتا ھايەەەاب كەچ رضەەەۇن ل
چ غەەە رگەن كىتەەەەا ئىەەەەدى«6بەەەەۇ ئۇالرنىەەە قۇرئەەەەان
ئەەەايەتلىرىنى تەقەكدەەەۇر قىلىػەەەلىرى ئ چە ە ند ئەقىەەەد
ئىيىلىرىنى ە ە ز-نەضەەىرەب ئھلىػەەلىرى ئ چ ە ن بىەەس
ضاڭا نازىد قىل ان ېۇبار كىتابتۇر»(ضا د -65ئايەب)
كەەەەەەۆل ضەەەەەەاندىدى ېۇضەەەەەەۇل انالر قۇرئاننىەەەەەە
كۆرضەت ىطەەەىيە ئەېەى قىل ىەەەدىد قۇرئەەەاننى ئۇقەەەۇظ
بىلەنال تۇختال قالدىد ئايەتلىرىنى چ غىنىع ە ئەېەى
قىلىەەەەع بۇيرۇقلىرى ەەەەا ئەېەى قىل ىەەەەدى ئالالھ بەەەەۇ
قۇرئاننى چ غىنىقد غۇ ئاضاضتا ئەېەى قىلىەع ئ چە ن
چ غەە رگەن كىتەەا ئىەەدىد بىەەري كىػەەىلەر تىەەالە ب
بىەەەەلەن ئىػەەەەنى تەەەە گەتتى تىالە تەەەەتىن ېەقطەەەەەب
تەضىرلىنىع ئىدى ئىەسز ب-غەەر ل ېەناەضەى بۇل ەان
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قۇرئاننى تىەالە ب بىلەنەال كۇقايىلىنىەقد ېەزېۇنلىرى ەا
چۆك ىيەنلىدى ئ چ ن ئە ې ەب يۇلنىە خەرىتىطەىنى
تەەەەۇغري ئۇقۇيال ەەەەاق ە ېەغەەە ەلنى ئۆچەەە رۈل قۇيەەەەۇلد
قاريڭ ۇ ي يۇى ي رۈل ئازگالالرغا يىقىلدىد ېىللەتلەرنى
ئارقىدي قالدى ە قى

ىتىنى يۇقىتىق قۇيدى

قۇرئەەەاننى تەە رۈ كىتەەەا د ئۇقۇضەەەا ئەجىەەەر بەەەار
كىتا نەيەن نۇقتى ەا يەكە نلەلد قۇرئان ەا تىلى ىسنەى
بھرىەەقد ئەقلى ىەەس ە قەلاى ىسنەەى بەرېىەەدۇ ضەەۆزىيە
كۆڭەەە ى بۆلەەە ل ېەنىطەەەەىيە ئەھ ىەەەەنەب بەرېىەەەەدۇ
ر ضەەەۇلۇلالھ بەەەۇ خىەەەد ھەەەالەتتىن ئالالھقەەەا غەەەىدايەب
قىل ان ئىدى«6قەي ەېەاەر«6ئەى قەرە ر ىيەارىم! ېھنىە
قەەېىم بۇ قۇرئاننى تاغالندۇ قىلىەق قۇيەدى» نەيەن
(فۇرقان ض رىطىد -31ئايەب)
ئىەەەەسز ب-ھۆرېىتى ىسنىەەەە ېەناەضەەەەى ئالالھنىەەەە
كىتەەابىنى تاغەەالندۇ ھال ەەا چ غەە رۈل قۇيەەدۇ د بەخەە -
ضائا ىتى ىسنى ئاچقۇچى بۇل ان قۇرئان ا غەلىتە ېۇئەاېىلە
قۇرئان ەەا بەەار بىەەلەن يۇقنىە ئارىطەەىدي ېۇئەەاېىلە
قىلەەدۇ
قىلدۇ تىالەىتى بارد بىري روھىد ېۆجىسىطىد تەضەىرى ە
ھاياتنى يھتەكلەل ېھزىػى يۇ قۇرئان ەا ق تە ن روھى ىەس
ە ەۇجەەۇ ى ىس بىەەلەن ېۇئەەاېىلە قىل ى ەەانلىقى ىس ئ چەە ن
قۇرئانەەدىن ھەقىقەەى قايدىلىنال ىەەدۇ ېانەەا بەەۇ قۇرئانەەدىن
قايدىلىنال اضلىقتىدى ئەۇ چۇۇ تۇضال ۇ ىن ئىاار ب
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ۋٓھىٌ بىئُ ئٔقىيْىڭ ئاالقىسي
()1

قۇرئاُ ۋٓ ئٔقىو
ئەقىد ھەقىقى بىەر ېەۆجىس د بەۇ ېەۆجىسىنى ئەالالھ
ئەھ ىنەتطەەىس يارىتىەەق قۇي ىەەدىد ئىنطەەان ا ھەەۆججەب
بۇلطۇن ئ چ ن ياريتتى ئەقىەد ئىنطەاننى ھەقىقەتەدە
يھتىػى ئ چ ن ئالالھ ئاتا قىل ان نەۇرىد تەقەكدۇرنىە
يۇلىد ېەرىپەب ە ئى اننى ئاچقۇچى
ئىطەەەال ىنەەەى بىلىەەەم-ېەرىەەەپەب ە ئالى الرنىە ە
قە رىنى ناھايىتى يۇقىرى كۆت رىدۇ «6ئالالھ ضىلەر ىن
ئى ەەان ئھنتقەەانالر ە ئىلىەەم بھرىليەنلەرنەەى بىەەر قەەانچە
رىەەەجە يەەەۇقىرى كۆت رىەەەدۇ»(ېۇجەەەا ىلە ض رىطەەەىد -11
ئەەەەايەب) ئىطەەەەال ېۇضەەەەۇل انالرنى بىلىەەەەم-ېەرىەەەەپەب
ئۆگىنىػەەدە چەەاقىرىپال تۇختەەال قال اضەەتىند ھايەەاب ە
كائىناتقەەەەەا نەز ر ي رگەەە ە زۈظد تەقەكدەەەەەۇر قىلىەەەەەع ە
ئىس ىنىػدە چاقىرىى قىلىدۇ قۇرئاندي «ئەقىد» نەيەن
ضۆز يانديظ ضۆزلىرى بىەلەن  311قھەتىم تەكريرالن ەاند
«ئىلىم»(بىلىم) نەيەن ضەۆز يانەديظ ضەۆزلىرى بىەلەن
 1111قھتىم تەكريرالن ان
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ئىطە ەال ئەخەەەال -قەزىلەتەەەدە باغالن ەەەان ئەقىلنەەەى
ئۇلۇغاليەەەدۇ ە قە رىنەەەى يەەەۇقىرى كۆت رىەەەدۇد ئەقىلنەەەى
ئاضاضەەەلىى ېەرىەەەپەب ېەناەلىرىنىەەە قاتارىەەەدىن ل
بەليىلەيەەدۇ قۇرئەەان ئەقىلنەەى تىل ەەا ئالطەەا ئۇلەەۇغالظ
ئۇرنىەەەەدي ە ئەقىلنىەەەە تەقەززيضەەەەى بەەەەۇيىچە ئىەەەەع
قىلىػنى زۋرۈرلىدى ئاضاضىدي بايان قىلىدۇ
قۇرئاننى ئەقىلنى ئىػقا ضھلىػقا چاقىرغانلىقى
ئەقىلنىەەە ئەەەەۇرنىنى تەكىەەەەتلەل بھرىەەەەدۇ غەەەەۇنديقال
ئىنطاننى تەقەكدۇر قىلىعد ئانالىس قىلىعد چ غىنىع
ە ئاڭقىرىػەەەەتىن ئىاەەەەار ب خەەەەاش ئارتۇقچىلىقى ەەەەا
ىققىتىنەەى قارىتىەەدۇ ئىنطەەان ئەقلىنەەى كھر كطەەىس
قىلىق قۇيطاد ئىنطانلىى ېاقاېىدىن چ غ ل كھتىدۇ
قۇرئاننىە ئەقىلنەەى ئىػلىتىػەەدە چاقىرغەەانلىقى
چ غەەەىنىع ئىقتىەەەديرىنى ئھچىۋنتىەەەدۇد تەقەكدەەەۇرىنى
قۇزغىتىەەەدۇد بىلىەەەم-ېەرىپەتلەرنەەەى تھ ى ەەەۇ كەەەۆقلەل
ئھلىػەەقا تەغەەەباۇش قىلىەەدۇ ە ھە بىەەلەن نەەاھەقنى
ئھنىى ئايرىق بھرىدۇ چ ندى ئىنطان تەقەكدۇر قىلطەا
تەر ققەەى قىلى ەدۇد ئەقلىنەەى كھر كطەەىس قىلىەەق قۇيطەەا
ېەرىەەپەب چھدىنىەەدۇ غەەۇنى ئ چەە ن قۇرئەەان كەرىەەم
ئى ەەەان بىەەەلەن تەقەكدەەەۇرد ئى ەەەان بىەەەلەن ېەرىەەەپەب
ئارىطىدىدى رىػتىنى چىزىتىدۇ
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قۇرئاننىەەەەە -كائىنەەەەەاب ە ھاياتنىەەەەە بەەەەەارلىى
تەر قلىرىەەەد ئۇيلىنىػەەەقا ي زلەنەەەدۈرۈظ ئەەەارقىلىى-
ئەقىلنەەەى ئىػلىتىػەەەدە چاقىرغەەەانلىقى ېۇضە ەتەھدە
ئىل ىەەەي ېھتەەەۇ تىن ئىاەەەار ب بۇ ېھتەەەۇ ھەقىقەتەەەدە
يەتد زىدى ان ئىل ىي تەتقىقاتنى غەەرىپىنى يەۇقىرى
كۆت رىەەدۇ بۇ ئىل ىەەي ېھتەەۇ ېەرىەەپەتدە يھەەتىع يۇلىەەدي
گۇېان ە تەخ ىنەن قاريغقا تايىنىػنى قۇبۇى قىل ايدۇ

قۇرئەەەان خىتەەەا قىلىۋيتقەەەان ئەقىەەەد ەىجەەەديننى
ضەەەەاقاليدى اند ھەقىقەتلەرنەەەەى ھەەەەھص قىالاليەەەەدى اند
ئىػالرنى قەرقلەنەدۈرۈل قارىنااليەدى اند زىەد ىنەتلەرنى
ضھلىػەەتۇرياليدى اند يىريقنەەى كۆر لەيەەدى ان ە ئانەەالىس
قىالاليدى ان ئەقىلدۇر بۇ ئەقىد قات اللىىد تەرضالىى
ە ئازغۇنلۇققا قارغەى تۇرىەدى ان ئەقىلەدۇر قۇرئاننىە
ئەقىلەەەەيە خىتەەەەا قىل ەەەەانلىقى تەقەكدەەەەۇر قىلىەەەەع
ېھتۇ ىنى تۇغرىالل بەرگەنلىدىدۇر
ئىطال ىنى چھركاەغا ئۇخػاظ ېۇقە ش كىتەا
(قۇرئەەەەان كەرىم)نەەەەى چ غىنىػەەەەنى يەەەەال ۇز ىنىەەەەي
ئالى الرنىەەەە ھەققەەەەى ل قەەەەاريلد باغەەەەقا ئەقىەەەەد
ئىيىلىرىنى ە تەقەكدەەۇر ي رگ زۈغەەى ە چ غىنىػەەىنى
چەكلى ىەەدى ھەر قانەەدي ئەقىەەد ئىيىطەەى ە بىلىەەم
ېەرىپەتلى كىػىلەر قۇرئان كەرى يە نەز ر تاغلىطەا ە
ئىس ىنىع ئھلىق بارضاد ئىطال قارغى ئالىدۇ
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بەەەۇ يەر غەەەۇنى بىلىەەەع كھر كدەەەىد ئالالھنىەەە
ېاھىنىتى تۇغرىطەىدي ئەۇيلىنىع چەكلىنىەدۇد چە ندى
ئىنطەەەەاننى ئەقلەەەەى چەكلىەەەە بۇلەەەەۇل ئالالھنىەەەە
ېاھىنىتىنى ھھص قىالل ايدۇ ئالالھنىە نھ ەتلىەرى
تۇغرىطەەەەەىدي ئەەەەەۇيلىنىع تەغەەەەەەباۇش قىلىنىەەەەەەدۇ
كائىناتنىەە ھەې ىطەەەى ئالالھنىەە ئىنطەەەان ئ چەە ن
يارىتىەەەەق بەرگەن نھ ەتلىەەەەرىد ئىنطەەەەان ئالالھنىەە ە
قۇ ر ب تەضىرى بۇل ان كائىناب ە ھاياب ېەضىلىطەىد
تەقەكدەەەۇر قىلىػەەەقا بۇيرۇل ەەەان تەقەكدەەەۇر قىلىػەەەقا
چاقىرىل ان ېەيدين تۆب ت رل 6
 1ئالالھنىەە چەكطەەىس كاېەەالى قەەۇ رىتى بىەەلەن
تۇنۇغەەەەەۇظ ئ چەەەەە ن كائىنەەەەەاتتىدى ېۆجىسلىرىەەەەەد
ئىس ىنىعد
 6كائىناتنىەە ضەەىرلىرىنى بىلىەەع ە زن ىننەەى
گ للەندۈرۈغتە قايدىلىنىع ئ چ ن ئالالھنى كائىنەاب
كىتابى تۇغرىطىدي تەتقىقاب ئھلىق بھرىعد
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 3قۇرئەەەان كەرىەەەم ئىطەەەالېنى قانۇنػۇناضەەەلىى
ھەەھد ەب ضەەىرلىرىنى بىلىەەع ە يھزەەى ە قەلىدەەلەرگە
ھۆكە يەكە نلەظ ئ چە ن ئىقتىەەديرلىى كىػەەىلەرنى
ئەقلىنى ئىػقا ضھلىػقا ي زلەندۈرىدۇ
 0قۇرئەەەەان كەرىەە ەم ئىنطەەەەانىنەب ھاياتىەەەەدي يەە ە ز
بھرىۋيتقان قانۇنىنەتلەرنى تەقەكدۇر قىلىػقا چاقىرىدۇ
ھايەەەاب قەەەانۇنىنەتلىرى ئۆزگىرىەەەق قال ايەەەدۇد ئەقىەەەد
ئىيىلىەەرى ېەنپەئەتەەى بىەەلەن ېاضلىػەەىدى ان ياخػەەى
جەېى نەتلەرنەەەەەەى غەەەەەەەكىللەندۈرۈظ ئ چەەەەەە ن بەەەەەەۇ
قانۇنىنەتلەر ىن قايدىلىنىع الزىم غۇڭا قۇرئان كەرىەم
زن ىنەەدىدى ئالالھنىەە قەەانۇنىنەتلىرى ە تەەارى تىدى
ېىللەتلەرنىەەە ئەھۋيللىرى ەەەا قەەەاريل چىقىزەەەالر ل
بۇيرۇغان جەې ىنەتلەر ىدەى ېەەجۇتلەۇقنى ضەاقالظ ە
يۇقۇلەۇظ ئەاېىللىرىنى تەتقىەى قىلىػەقاد ئىليىرىدەى
ېىللەتلەرنىەەە تەجرىاىطەەەىدىن ئىاەەەر ب ئەەەھلىع ە
خاتەەەەالىقالر ىن ضاقلىنىػەەەەقاد غەەەەۇنديقال ئالالھنىەە ە
كائىنەەەەەەەەەەەەاتتىدى قەەەەەەەەەەەەانۇنىنەتلىرى بىەەەەەەەەەەەەلەن
زىد ىنەتلەغ ەضلىددە چاقىرغان
نەە ە د قۇرئەەەان ئەقىلنىەە ئەەەۇرنىد قى ىتەەەى ە
ئەھ ىنىتىنەەەەەى چھدىەەەەەدىن ئاغەەەەەۇرۇە ت ەق يەەەەەاكى
قەرەيضەەەەىسلىى قىل ەەەەاق قۇغەەەەدى ان قۇرئەەەەان كەرىەەەەم
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ە ھىننەەى ئەەازغۇن ئىسيھەەاتالر ىن قۇغەەديظد غەەەرى ەب
ئەھداېلىرىنى ېەقطەتلىرىدىن بۇرۇەىتىػتىن ھھ ەايە
قىلىەەع ە جەې ىنەتنەەى ە يەەرين قىلىەەدى ان ت رلەە
ئەەاقەتلەر ىن قۇغەەديظ خىسېىتىنەەىد غەەۇنديقال ئىل ىەەي
تەر ققىنەەەەابد تەجەەەەرىاە تەتقىقەەەەاتلىرى ە زن ىننەەەەى
گ للەندۈرۈغەەتىن ئىاەەار ب ېەەۇھىم ە زىپىنەەى ئەقىلەەيە
تاقػۇرغان
بىەەري ئەقىلنى ە ئىالھىەەي ە ھىنىەەدىن چەتەەنەل
كھتىػەەەىيە رۇخطەەەەب قىل ايەەەدۇ چەتەەەنەل كەتطەەەىال
ياخػەەەىلىقتىن يىريقلىػەەەىدۇ ە چىەەەرىدلىددە يەەەۇى
ئھچىەەق بھرىەەدۇ ئەقىەەد ئىالھىەەي ە ھىەەي يئىرىطەەد
ھەرىدەب قىلطاد ھەرىدەب يئىرىطى تارىنىق قال ايدۇد
ېەەجۇ ىنەتنىەەەە بەەەەەارلىى ضەەەەەاھەلىرىد ھەرىەەەەەدەب
قىالاليەەدۇ ە ھىەەي ئەقىلنەەى قەقەب تەەۇغري يۆنىلىػەەتىن
بۇرۇلۇل كھتىػتىند خاتەا چ غەەنچىدىن ە ھەە ضەنى
تارتىق كھتىػىدىن تۇضىدۇ ئۇنىزدىن كھنىن ھاياتقەا
گ ز للىەەەەە ە قۇغەەەەەەەىدى ان ت رلەەەەە ە ېەيەەەەەەەدينالر ي
ھەرىدەتلىنىػدە ئىتتىرىدۇ
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() 3
ئٔقىو بىئُ ّٔقىو ئارىسىذا زىذدىَٔتْي
قاّذاق ھٔه قىيىص الزىٌ
ئەقىەەد بىەەلەن نەقىەەد ئارىطەەىدي زىەەد ىنەتنى ي ە ز
بھرىػەەەى قۇرئەەەان خىتابىەەەدىن تەضەەەىرلەنيەن ئىطە ەال
ئەقلىەەەەەەدىن قەيەەەەەەدي بۇل ى ەەەەەەان بىەەەەەەري ئىطەەەەەەال
ئىدىنىطىنى گرى قەلطەقىطىدىدى گرى ئەقلىەدىن
تەضەەەىرلەنيەنلىدى ضەەەەە بىدىن قەيەەەدي بۇل ەەەان غەەەۇڭا
ضەەەەەلەقدى ەرىەەەەەدىدى ېۇضەەەەەۇل انالرنى ئەقىەەەەەد
تۇغرىطەەەىدىدى چ غەنچىطەەەى ئەقىلنەەەى تەەەۇغري بىەەەلەن
خاتەانىد ھە بىەەلەن نەاھەقنى ئايرىەەق بھرىػەدە يەار
بھرىدى ان تۇغ ا قابىلىنەب ل قارى ان ئەقىد غۇناش
ئالى الر ئەقىد ېەرىپەتنىە يەۇى باغچىطەى ضە قىتىد
ە ھىنيە تايىنىػى زۋرۈر ل تەكىتلىيەن ېھتافىسىدا
خاريكتھرلى ېەضەىلىلەر ئەقىەد ە ھىەنيە تايان ەاق
ېۇضتەقىد ھالدي تۇغري قارير ئاالل ايدۇ
ھەر قانەەەدي ئەھۋيلەەەدي «ە ھىەەەي بىەەەلەن ئەقىەەەد»
ئىدىنەد ېەرىپەبد ئەېەى قىلىع ە ئىنتىسيې ا ضەھلىع
ېەناەضەەەى ضەە قىتىد ئەەەۆز-ئەەەاري ھەېدارلىػەەەىق بىەەەر-
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بىرىنەەەى تۇلۇقاليەەەدۇد بىەەەر-بىەەەرىيە زىەەە كەل ەيەەەدۇ
زىد ىنەتلىػىق قال ان ېەضىلە ەھىنىنەى ئىسيھالغەتا
ە ئەقلەەەى نەتىجىەەەلەرگە يھەەەتىع ېھتەەەۇ ى ىس ي كەەەۆل
تەقەكدەەەەۇر قىلىەەەەعد تەكػەە ە رۈظ ە نەز ر ي رگەە ە زۈظ
ئاضاضەەەەىدي ھەى بۇلىەەەەدۇد ھەقىەەەەقەب ئايدىزلىػەەەەىدۇد
زىتلىػىع خىنالى يۇققا چىقىدۇ ە ئىنطان ھايەاتىنى
ي زلەنەەەدۈرۈەيتقان غەەەەرى ەتنى ېەقطەەەەتلىرىد نىػەەەان
قىلىۋيتقەەەەەان ئىنطەەەەەانىي ېەنەەەەەپەئەب تەقەززيلىەەەەەرى
روغەنلىػىدۇ
ئەقىەەەەەەد بىەەەەەەلەن نەقىلنىەەەەەە
كۆرۈن غلىرى تۆە ندىدىچە6

زىەەەەەەد ىنەتلى

 1ە ھىنيە زى كەلەيەن ئەقلەى ېەضەىلە كەضەدىن
بۇل ىطاد زىد ىنەب ي ز بھرىدۇ
ل قارىلىۋيتقەەان
 6ضەەاغال ئەقلەەى يەكەە نيە زىەە
نەقىد (ھە ىص) ضەھىر ھە ىص بۇل ىطاد زىد ىنەب يە ز
بھرىدۇ
 3نەقىلنەەى چ غىنىػەەتىدى خاتەەالىى ضەەەە بىدىن
زىد ىنەب ي ز بھرىدۇ
 0ئەقىەەد كەضەەدىن ھەەالەتتە ېەەۇېدىن ئەېەش ل
قارييدى ان ېەضىلە بىلەن ئەقىەد ھەھص قىالل ايەدى ان
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ېەضەەىلىلەرنى قەرقلەندۈرېەضەەلىدتىن ي ە ز بھرىەەدۇ بەەۇ
نۇقتىدىدى جانلىى ېەضىلىلەر6
( )1ە ھىننىەەەەە ە ھەقىقەتلىەەەەەەەرى ئەقىلنىەەەەە ە
ھەقىقەتلىرى بىلەن زىد ىنەتلىػىق قال ايدۇد چە ندى
ھەر ئىددىطىنى ېەناەضى ئالالھ
( )6كەضەەەدىن ئۇقۇې ەەەا ئىەەەيە ە ھىەەەي ك چلەەە
ئھرتى اللىققا ئىيە ئەقلى ھۆك ېنىە ئالدىەدي تۇرىەدۇد
كەضەەەەەدىن ھەقىەەەەەقەب رىجىطەەەەەىيە يھەەەەەتەل ىيەن
نەز رىنەنى ە ھىننىە كەضەدىن ئۇقۇېىنىە ئالەدى ا
ئۆت غى ېۇېدىن ئەېەش
( )3ك چل ئھرتى اللىققەا ئىەيە ە ھىەي ئۇقەۇېى
ئەقىلنى ە كەضەەدىن ئۇقەەۇېى ئاضاضەەىدي ئىسيھلىنىەەدۇ
چە ندى ك چلە ئھرتى اللىققەەا ئىەەيە ە ھىەەي ئۇقەەۇېى
بىەەر قەەانچە خىەەد ئىسيھالغەەنى قۇبەەۇى قىلىەەدۇد غەەۇڭا
ئىل ىي ھەقىقەب قۇللى ان ئىسيھاب ئالدى ا ض رۈلىدۇ
( )0ئەگەر ە ھىەەەەەي ە ئەقىلەەەەەدىن ئىاەەەەەار ب ھەر
بىرضىنى ئۇقۇېى ك چل ئھرتى اللىققا ئىيە بۇلطاد
بىرضەەەەىنى يەنە بىرضەەەەىدىن كەضەەەەدىن ئىدەنلىدەەەەى
ئھنىقالن ان ەەەەەەەەەا قە ر بىرىنەەەەەەەەەى يەنە بىرىەەەەەەەەەدىن
ك چلەنەەەەەەدۈرېەق تۇختەەەەەەال تەەەەەەۇرى ىس قايطەەەەەەىنى
كەضەەدىنلىدى ئىطپاتالنطەەاد غەەۇنى ئالەەدى ا ضەە رى ىس
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ئەگەر ئىطپاتالن ىطەەەەەەەاد ضەەەەەەەىرتقى ك چلەنەەەەەەەدۈرۈظ
ئاېىللىرىنى ئىس ظ الزىم بۇلىدۇ
قەخەەەرۇر ريزى6ئەقىەەەد بىەەەلەن نەقىەەەد زىتلىػەەەىق
قال انەەدي ئەقىلنەەى نەقىلنىەە ئالەەدى ا قۇي ەەان ئى ەەا
ئىانى تەي ىنە ئەقىەد بىەلەن نەقىەد زىد ىنەتلىػەىق
قال اندي نەقىلنى ئەقىلنى ئالدى ا قۇي ان
ېەضىلىنى ھەى قىلىػتىدى ئىددى خىەد ېھتەۇ
ئىنطەەانىنەب ھايەەاتىنى ي زلەندۈرۈغەەتە ە ھىەەي بىەەلەن
ئەقىلنىەەەە ئەھ ىنىتىنەەەەى غەەەەەكلەندۈرۈظ بىەەەەلەن
ئاالقىطى يۇ ھەر ئىددى ئەھقىم ېەيلەى ە ھىەنيە تەە
بۇلطۇن ياكى ئەقىليە تەە بۇلطەۇن كەضەدىن ھۆكە ېيە
ئەگىػىػەەەنى زۋرۈرلىدىەەەد ئىتتىپەەەا د ە كەضەەەدىن
ە ھىەەەەەەي بىەەەەەەلەن كەضەەەەەەدىن ئەقلەەەەەەى يەك ننىەەەە ە
زىد ىنەتلىػەەىق قھلىػەەنى ېەەۇېدىن ئەېەضەەلىدىد
قاريغتا
بىر
ېەضەەەەىلەند ئى ەەەەا ريزى ە ھىننىەەەە ېەرىەەەەپەب
ېەناەضەەەەى ئىدەنلىدىەەەەد غەەەەە قىل ايەەەەدۇد بەلدەەەەى
ېەەجەەۇ ىنەتنى بىەەر ق تەە ن تەضەەەەەۇر قىلىػەەتا قۇرئەەان
كەرى نى ھۆججىتى ئاضاضىدي قە باضىدۇ بىري ئەۇ
ئەەەەايەتنى زيھىرىەەەەي ېەنىطەەەەىيە ئەەەەاقىرىع ېەەەەۇېدىن
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بۇل ى انەەەەدي ئەەەەايەتنى زيھىەەەەرى ئۇقۇېەەەەدىن باغەەەەقىچە
ئىسيھالغقا چاقىرىدۇ
ئى ەەا ئىانەەى تەي ىەەنە نەقىلنىەە ريضەەتچىللىى
بايانىەەدي ئەقىلنىەە قرىنطەەىپلىرىنى ئەھ ىنىتىەەەد
غە قىل ايدۇ بىەري ئەۇ ئەقىلەيە نىطەاەب بھەرىليەن
قاريغەەەەەەنى ھەې ىطەەەەەەى ر ب قىلىػەەەەەەنى قۇبەەەەەەۇى
قىل ايدى ان رىجىد كەضدىن ئەېەش ل قارييدۇ
ريغىەەب ئىطەەپاھانى ېۇنەەدي نيەنىەەدەن«6غەەۇنى
بىليىندەەەەىد ئەقىەەەەد غەەەەەرى ەب بۇل ىطەەەەا ھىەەەەدييەب
تاقال ايدۇد غەرى ەب ئەقىەد بۇل ىطەا ناېەايەن بۇل ايەدۇد
ئەقىد ئاضاشد غەرى ەب بىناغا ئۇخػايدۇ بىنا بۇل ىطەا
ئاضاضەەى ھەەھچ نەرضەەىيە ئەضەەقات ايدۇد ئاضاضەەى بۇل ىطەەا
بىنا ېۇضەتەھدە تۇريل ايەدۇ ئەقىەد كەۆزگە ئۇخػىطەاد
غەرى ەب نۇرغا ئۇخػايدۇ ضەىرتتىن نەۇر بۇل ىطەاد كەۆز
ئەضەەەقات ايدۇد كەەەۆز بۇل ىطەەەا نۇرېەەەۇ ئەضقات ايدۇ غەەەۇڭا
غەەەەەرى ەب ضەەەەىرتتىن ئەقىلەەەەدۇرد ئەقىەەەەد ئىچىەەەەدىن
غەەەەەرى ەتتۇرد ئەەەەۇ ئىددىطەەەەى بىەەەەر-بىەەەەرى بىەەەەلەن
زىد ىنەتلەغ ەيدۇد بەلدى بىر-بىرىنى تۇلۇقاليدۇ»
ە ھىەەي بىەەلەن ئەقىەەد ئارىطەەىدىدى بىەەر-بىرىنەەى
تۇلۇقالظ ېۇضەۇل اننى ئھزىەدي ئەا ى چ غىنىػەلى
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ېەضەەەىلە چەەە ندى ئەقىەەەد ئىنطەەەاننى زن ىنەەەدىدى
گ للەندۈرۈظ ېەض ۇلىنىتىنى ئ ضتىيە ئال ەانلىقىنى
ھەەەھص قىلىػەەەى ە بەەەۇ ئاېەەەانەتنى ئۇرۇنالغەەەقا يەەەار
بھرىدى ان ېا ى ضەە بلەر بىلەن تۇنۇغەۇظ ئ چە ن ئاتەا
قىل ەەەان ضەەەۇەغاب ە ھىنەەەدىن ېەقطەەەەب ئىنطەەەاننى
ھىەەدييەب قىلىەەعد چ غەەەنچە ئىقتىەەديرىنى تۇلەەۇقالظد
تەەەەۇغري ھايەەەەاب غايىطەەەەىنى بەليىەەەەلەظد ھايەەەەاتتىدى
ېەض ۇلىنەتلىرىنى بھدىتىعد يۆنىلىػىنى تەۇغرىالظد
ھاياب ە كائىناب ئاالقىطىدىن ضىرب ئەاخىر ب ھايەاتى
بىەەەەلەن تەەەەۇغري ېۇئاېىلىەەەەد بۇلۇغەەەەقا يھتەكچىلىەە ە
قىلىػتىن ئىاار ب
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قۇرئاُ بىيىٌٍٔ-رىپٔتْىڭ ئاچقۇچي
ئەەالالھ ر ضەەۇلۇلالھنى بىرىنچەەى قھەەتىم چ غەەدەن
ئەەەايەتتە ئىددەەەى خىەەەد ئۇقۇغەەەقا بۇيرۇغەەەان قۇرئەەەان
كەرى نى ئايەتلىرى تەكىتلەغدە ېۇھتەاج ئەېەضەلىدى
ئھنىى بىر ېەضىلەد غۇنى ئ چ ن بەظ ئايەتتە ئىددەى
قھەەتىم تەكريرالن ەەان «ئۇقەەۇظ» تۇغرىطەەىدىدى بەەۇيرۇ
ئىددى خىد ئۇقۇغنى كۆرضىتىدۇد ھەر بىر ئۇقۇغەنى
خۇضۇضىنىتىد ېەيدينى ە ېھتۇ ى بار
بىرىنچى ئايەتتىدى ئۇقەۇظ يەاريتقۇچى ئالالھنىە
ئىطەە ى بىەەلەن ئۇقۇغەەقا بۇيرۇغەەان نەە ە د ئۇقەەۇظ ە
ئۆگىنىػەەەنى ئالالھەەەدىن يەەەار تىلىەەەيەن ئاضاضەەەتا
ھاضىد قىلىػقا بۇيرۇ ئىنطەاننى يارىتىلىػەىدىن
تارتىەق ھاياتىنىە ئەەاخىرغىچە بەەارلىى باضەەقۇچلىرىدي
ئۇقۇغنى زۋرۈرلىدىيە ئىػەار ب نە ە د يەارىتىلىع
ھەققىەەەد ئۇقەەەۇظ ېھتەەەۇ ى ئىنطەەەاندىن باغەەەلىنىقد
كائىناب يۆنىلىػىيە قاريل ي زلىنىدۇ ېانەا بەۇ ئىل ىەي
ېھتۇ غا ئۇي ۇن ضاغال ئۇقۇغتىن ئىاار ب
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بىرىنچى ئۇقۇظ6
بىرىنچەەى ئەەايەتتىدى ئالالھنىەە ئىطەە ى بىەەلەن
«ئۇقۇظ»قەا بەۇيرۇظ قۇرئەان ئۇقۇغەقا بەۇيرۇ چە ندى
قۇرئەەەان كائىناتقەەەا يھەەەتەكلەل بارىەەەدۇ ە كائىنەەەاتتىدى
ھىدييەب رولىنى ي رگ زىدۇ
ئىددىنچى ئۇقۇظ6
كائىناتنى ئۇقۇظد ېەخلۇقالرغەا نەز ر ي رگە زۈظ ە
ئىنطانىنەب قەلە ئەارقىلىى تۇقلى ەان تەجرىاىلەرنەى
ئۇقۇغتىن ئىاار ب بۇ ئىددى خىەد ئۇقەۇظ ئەارقىلىى
ە ھىەي بىەلەن قايەەدىالن ان ېىللەتەلەر بىەلەن ە ھىننەەى
بىل ەضدە ضال ان ە كائىناتنى ە ھىي نۇرىەدىن يىەري
ئۇقۇغەەاند يەەاكى كائىنەەاب ە تەەارى تىدى ئىنطەەانىنەب
تەجرىاىلىرىيە ضەى قەاريل ر ضەۇلۇلالھقا چ غە رۈليەن
ە ھىننى ئۇقۇظ بىلەن چەكلىنىەق قال ەان ېىللەتەلەر
ئارىطىدىدى قەرقلەرنەى ھەھص قىالاليطەىس قايطەى بىەر
ئەەەا قۇرئانەەەدىن ئىاەەەار ب ە ھىنىنەەەى ئىەەەنچىدە ە
تەقەكدەەەەۇر ئىچىەەەەد ئۇقۇغەەەەنى ئىەەەەري قىلىەەەەدىدەن
كائىنەەەاتنى ئۇقۇغەەەتىند ئىليىرىدەەەى ېىللەتلەرنىەەە
تەجرىاىلىەەەەەەرىيە نەز ر ي رگ زۈغەەەەەەتىن ە بەەەەەەۇرۇنقى
ھەزير تلەرنىە ە قانەەەدي گ للىنىەەەقد قانەەەدي ە يەەەرين
بۇل انلىقىنى بىلىػتىن بىراجەب بۇالل ايدۇ
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()1
ئىنني مىتابْي ئوقۇش
ئۇنديقتا ضاەيتطىسلىقنى بارلىى كۆرۈن غەلىرىدىن
قۇتۇلەەەەەۇظ ئ چەەە ە ن قۇرئانەەەەەدىن ئىاەەەەەار ب ېەەەەەۆجىس
خاريكتھرلىەە تىەەالە ب قىلىنىەەدى ان كىتەەا بىەەلەن
كائىنەەابد يەەارىتىلىع ە ئىنطەەانىنەب تەجرىاىطەەىدىن
ئىاار ب ئۇچۇ كىتابنى تەۇ ئۇقۇظ الزىم
ئىنطەەان ئەەەۆز ئ ضەەەتىيە ئال ەەەان ېەضەە ۇلىنەتنى
ھۆ ىطەەەىدىن چىقىػەەەىد ە ىطەەەەىيە ەيقەەەا قىلىػەەەەىد
زن ىننەەى گ للەندۈرۈغەەى ە ئھ تىرەەان ضەەىناقلىرىدىن
نەتىەەجە قازىنىػەەتا يھتەرلىە ېەرىپەتنى ە تھپىلىػەەى
يھتەرلى
ئ چ ن ئىددى كىتابنى تەۇ ئۇقۇغى كھر
ېەرىەەەەەپەتدە ئىەەەەەيە بۇلەەەەەۇظ ئ چەەە ە ن باغەەەەەقىالر ىن
قايدىلىنىػەەەىد تەجەەەرىاە ئال اغتۇرۇغەەەى ە ېەرىەەەپەب
ېەضىلىطەەەەىد كى ەەەەدىن چىقىػەەەەتىن قەت ىنەەەەنەز ر
زيھىدلىى قىل اضلىقى كھر
كھنىەەندىلەر ئىليىرىدىلەرنىەە تەجرىاىطەەىدىن
قايدىلىنىػى ە ئەالالھ ېەرىپەتنىە ەيضتىطەى قىلىەق
بەرگەن قەلەېنەەەى ئىطەەەتى اى قىلىػەەەى زۋرۈر باغەەەقا
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ئىنطەەەەەانالر ىدى تەجەەەەەرىاە ە ېەرىەەەەەپەب«ئىنطەەەەەان ا
بىل ىەەەيەن نەرضەەەىلەرنى ئەەەۆگەتتى» نەەەيەن ئايەتنىە ە
يئىرىطىيە كھرىق كھتىدۇ
نەەەە ە د ئىنطەەەەاننى ھەزير ب ېەرىپەتلىەەەەرىيە ە
زن ىننەەى گ للەنەەدۈرۈظ ە زىپىطەەىنى ئىجەەري قىلىػەەقا
يەتد زىەەەدى ان ېەرىەەەپەب ېەناەلىەەەرى بىەەەر-بىرىەەەدىن
ئايرىالل ايدى ان ئىددەى ېەنەاە ۇر ئىنطەان بەۇ ئىددەى
ېەناەنەەى بىرلەغەەت رۈل ئۇقۇغەەىد بىر رضەەىدىن غاقىەەد
قال اضەەەلىقىد ئىددەەەى خىەەەد ئۇقەەەۇظ بەەەۇيرۇقىنى تەۇ
ئۇرۇنلىػەەى الزىەەم غەەۇندي بۇل انەەدي قۇرئەەاننى ئۇق ەۇظ
ئەەەارقىلىى يەەەارىتىلىعد ېەەجەەەۇ ىنەب ە ېەەجەەەۇ ىنەب
ھەرىدەتلىرىنەەەەەى كەەەەەەۇنتروى قىلىەەەەەەق تۇرىەەەەەەدى ان
قەەەەانۇنىنەتلىرىنى چ غەەەەىنىدۇ كائىنەەەەاتنى ئۇقەەەەۇظ
ئەەەەەەارقىلىى كائىنەەەەەەاتنى چ غەەەەەەىنىدۇد زن ىننەەەەەەى
گ للەنەەەەدۈرۈظد تەر ققەەەەى قىلەەەەدۇرۇظ ە قۇرئاننىەە ە
يۇلنەەەۇرۇقى بەەەۇيىچە ېەضەەە ۇلىنەتنى ھۆ ىطەەەىدىن
چىقىػتىن ئىاار ب ە زىپىنى ئۇرۇنالغتا تۇغري يۇى تاقىدۇ

قۇرئانەەەەەەدىن ئىاەەەەەەار ب ە ھىنىنەەەەەەى ئۇقەەەەەەۇظ
يارىتىلىػتىدى غايىنى بەليىلەل بھرىدۇ ئىنطانىنەب
ېۇھتەەەەەاج بۇلىەەەەەدى ان قەەەەەانۇند يەەەەەۇى ە ئاضاضەەەەەلىى
ھەقىقەتلەرنەەەەەى ئەەەەەۆز ئىچىەەەەەيە ئال انەەەەەدىن ضەەەەەىرب
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ېەەجۇ ىنەتنىەەەە ھەرىدىتىنەەەەى كەەەەۇنتروى قىلىەەەەق
تۇرىدى ان قانۇنىنەتلەرنى بايان قىلىق بھرىدۇ
()6
ئىنني مىتابْي بىرىٔضتۈرۈ ئوقۇش پٔرز
نەەە ە د قۇرئەەەەان ە كائىنەەەەاتنى ئۇقەەەەۇظ ئەەەەالالھ
بۇيرۇغان قەرزد بۇ ئىددى ئۇقۇغنى بىرلەغت رۈظ زۋرۈرد
بۇل ىطا ئەيىب نۇقطان ي ز بھرىدۇ
بىرىْچي ئوقۇضقا سٔه قاراش6
قايطى بىر ئا قۇرئان كەرى دىن ھالقىق ئۆتە لد
كائىناب بىلى لىرىنى تەېطىد قىلىدى ان ئىددىنچەى
ت ە ر ىدى ئۇقۇغەەقا ئالالھەەدىن ئەەاالقىنى ئ ە زۈل كىرىەەق
كەتطەد ئالالھ بىلەن بۇل ان ئاالقىنى يۇقىتىق قۇيىەدۇد
ېھتافىسىدەەەەەا ېەضەەەەەىلىلىرىنى بىلەلەەە ە ەق قالىەەەەەدۇ
يەەاريتقۇچى بىەەلەن ېھتافىسىدەەا (غەياەەى ېەضەەىلىلەر)نى
بىل ەضدە ضھلىقد ئىنطەان بىەلەن تەبى ەتنەى ېەۇتلە
بىرلەغت رۈغدە ئۇرۇنىدى ان ېەناەضى كەېتە قەارى ۇ
قەلطەقە بىلەن قە باضقان بۇلىدۇ
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ئىنطەەەان ياريتقۇچىە ەدىن غاقىەەەد قھلىەەەقد ە ھىەەەي
ھىدييىتى بىلەن ئىالھىي قۇ ر تنى كۆر ل ىطەەد تەۇغري
يەەەۇى كۆرضەەەىتىق بھرىەەەدى ان كۇېپاضەەەنى يۇقىتىەەەق
قۇيىدۇد ئۆزىنىە كائىنەاب ئاېەانەب قۇيۇل ەان ېەخلەۇ
ئىدەنلىدىنەەى ھەەھص قىلىػەەتىدى رولىنەەى يۇقىتىەەدۇ
ئى انەەەدىن چەتەەەنىيەن ئىلىەەەم-قەن ېۇضەەەتەبىتلى ە
ھە ىەەدىن ئھػىػەەقا ئھلىەەق بارىەەدۇد تەڭپۇڭطەەىسلىى
ناېايەن بۇلىدۇد ئەخالقطىسلىى ئەەج ئالىەدۇد جىنەايەتلەر
كۆقىنىقد تۇرېۇظ خاتىرجەېطىسلىددە قاريل يۇى ئالىدۇ

ئىننىْچي خىو ئوقۇضقا سٔه قاراش6
ېەەجەەۇ ىنەب ە كائىنەەاتنى ئۇقۇغەەقا ضەەەى قەەاريلد
ېەەجۇ ىنەتنى تاغالل قۇيۇل يەال ۇز ە ھىننەى ئۇقۇغەقا
قىطەەقارتىع ۇننەەا ىن نەقر تلىنىػەەدە ئھلىەەق بارىەەدۇد
ئىنطەەاننى گەە للىنىع ە ھەزير ب ئھنھرگىنىطەەىنى
قەەەەالەل قىلىەەەەق قۇيىەەەەدۇد ئاېەەەەانەب ە گ للەنەەەەدۈرۈظ
ە زىپىطىنى ئۇرۇنالغەتىن كھر كطەىس قىلىەق قۇيىەدۇد
كائىنەەەاتتىن بەھەەەەرى ەن بۇلۇغەەەەقا تۇضەەەەال ۇ بۇلىەەەەدۇد
ئىدىنىطىنى بۇغۇلد ئىع ھەرىدىتىنىە قى ىتىنەى
تۆە نلەغت رۈل قۇيىەدۇ غەۇ چاغەدي ئىنطەان ھاياتلىقتەا
گە ە للىنىع ە زيېانىۋىلىػىػەەەنى ېەنىطەەەى بەەەار ل
91

قارى ايەەەەدۇد ھەەەەالاۇكى بەەەەۇ قاريغەەەەالرنى
قۇرئاننى ېھتۇ ى ا تاېاېەن زى كھلىدۇ

ھەې ىطەەەەى

غەەۇنديقال كائىناتقەەا نەز ر تاغالغەەتىدى ئىددىنچەەى
ئۇقۇغەەقا ضەەەى قەەاريظ ھەزير ب ئەەاجىسلىى ھەەالىتىنى
كەلتەە رۈل چىقىرىەەدۇد ئىنطەەاننى ئھنھرگىنىطەەىنى
كھر كطەەىس قىلىەەق قۇيىەەدۇ ە بەەۇ كۆرۈل ە ل تۇرۇەيتقەەان
ئەەەەەەالە بىەەەەەەلەن ېھتافىسىدەەەەەەا ئەەەەەەالە ئارىطەەەەەەىنى
ئارىالغتۇرۇەنتىػدە ئھلىق بارىدۇ
نەە ە د ە ھىننەەى ئۇقەەۇظ بىەەلەن ېەەجەەۇ ىنەتنى
ئۇقەەەۇظ ئەەەارىلىقىنى بىرلەغەەەت رۈظ ە غەەەۇ ئاضاضەەەتا
ئىنطان ئەقلىنى قۇرۇل چىقىع الزىم
() 3
ئوقۇش پٔرز
نھ ە ئۇقۇضاۇ ئۇقۇغىند قەرە ر ىيارىزنى ئىط ى
بىەەە ەلەن ئۇقەەەەەۇغىند ئى ەەەەەان ئاضاضەەەەەىدي ئۇقەەەەەۇغىند
ياريتقۇچىنى ئھتىريل قىل ان ئاضاضتا ئۇقۇغىن
ىەەن يەەاكى ۇننەەالىى قايەەدىلىى ئىلىەەم-قەنلەرنەەى
ئۇقۇغىند ېىللەب ېۇھتاج بۇلىدى ان بىلىم-ېەرىپەتنى
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ئۇقەەەەۇغىند ېىلەەەەلەب ېۇھتەەەەاج بۇلىۋيتقەەەەان بىلىەەەەم-
ېەرىپەتلەرنى بەزىطەى قەرز ئەينەى بۇلطەاد يەنە بەزىطەى
قەرز كۇقايە بىلىم-ېەرىپەب ئھلىع ھەر بىر ېۇضەۇل ان
ئ چ ن قەرز
ضەەلەقتە چ غەەدەن «ئۇقەەۇ» نەەيەن ئەەايەب ئىددەەى
ۇننانىەەەە بەخەەەە ضەەەەائا ىتىنى ىنىەەەەي ە قەننىەەەەي
بىلى لەرنەەى ئەەۆگىنىع ئەەارقىلىى قۇل ەەا كەلتەە رۈظ
ئ چەەەە ن كۆرضەەەەەت ە غەەەەەكلىد كەلەەەەيەن غەەەەەرى ەب
قەنلىرىنەەى ئەەۆگىنىع ۇننەەا ە ئەەاخىر تتە غەلىاىنەەى
قۇل ەەا كەلت رۈغەەنى يەەۇلى بۇلطەەاد تەبى ىەەي قەنلەرنەەى
ئۆگىنىع تەر ققىنابد ھەزير ب ە گ للىنىػنى يۇلى
تەر ققىەەي قىل ەەاق تەەۇرۇل ۇننەەا ي بەختلىەە بەەۇل ىلى
بۇل ايدۇ ضلەقتە چ غەدەن ئەايەب ئۇقەۇظد ئەۆگىنىعد
ئىەەەەەس ىنىع ە ت رلەەەەە ېەرىەەەەەپەب بۇالقلىرىەەەەەەدىن
ئۇزۇقلىنىػقا بۇيرۇظ ئ چ ن چ غدەن
ضلەقدى ئىطال ەرىەد ېۇضەۇل انالر قۇرئاننىە
كۆرضەت ىطەەەىيە بۇيطەەەۇنۇلد نۇرغەەەۇن ئىلىەەەم-قەنەەەلەر
ئۇتەەۇ قازين ەەاند غەەۇ ەر ىدەەى باغەەقا ېىللەتلەر ىەەن
ئ ضت ن ئۇرۇندي تۇرغان ە كىػىلەرگە قاناب يايدۇرغان
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ېانەەەا قۇرئان ەەەا قارىطەەەا ۇننەەەا ېەنپەئەتلىرىەەەدى ۇ
بىلىەەەم-ېەرىەەەپەب ئەەەۆگىنىع ە تەقەكدەەەۇر قىلىػەەەقا
چەەاقىرىى قىلىەەق يھسيئىيىلىەە د ضەەانائەبد قۇرۇلەەۇظ
ېھ ەەەەەەارچىلىقىد تھ نىدەەەەەەا ە باغەەەەەەقا ضەەەەەەاھەلەرنى
ريەيجالندۇرۇظ ھەققىد تۇختال ان غەۇندي تۇرۇقلەۇ
ېۇضەەەەەۇل انالرنى ب گ ندىەەەەەد ئارقىەەەەەدي قھلىػەەەەەى
ھەيرينلىقنى قۇزغايدۇ
ر ضۇلۇلالھ«6ئالالھ بىر كھطەلنى چ غ رضە ئۇنىە
ورىطەەەىنى ۇ چ غەەە رگەند ئەەەۇنى بىليەنەەەلەر بىلەەەدىد
بىل ىيەنەەەەلەر بىل ىەەەەدى»(ئەھەەەە ە رىەەەەۋييىتى) ل
وختۇرلەەۇ ە ورىيەرلىدنەەى بىلىەەم-ېەرىەەپەبد ئەەۇنى
بىل ەضەەەلىدنى نەەەا ينلىى ل ئاتى ەەەان ھەر ت رلەەە
كھطەەەللەرنى ورىطەەىنى كەغەەىق قىلىەەق چىقىەەعد
ئىس ىنىعد ئەۆگىنىع ە تەجەرىاە قىلىػەقا تەغەەباۇش
قىل ەەەان نەەە ە د ئۆلەەە ە قھەەەرىلىقتىن باغەەەقا ھەر
قانەەەدي كھطەەەەلنى چارىطەەەى ە ورىطەەەى بەەەارد ئەەەۇنى
ئىس نطە تاققىلى ە كەغىق قىل ىلى بۇلىدۇ
گەرچە ئەەالالھ ېۇضەەۇل انالرغا ېەرىەەپەب ە تەلىەەم-
تەربىەەەنەگە ئاتلىنىەەەدى ان ئاضەەەاش بەليىەەەلەل بەرگەن
بۇلطەەەى ۇد قۇرئاننىە ە يۇلنەەەۇرۇقى ە ر ضەەەۇلۇلالھنى
كۆرضەت ىطەەەىدىن ئ زۈلەەە ل قال ەەەانلىى ضەەەەە بىدىند
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غۇنديقال بەزى ئىػالرغا ھە ىدىن زىنا بھرىلىەقد يەنە
بەزى ئىػالرغا ضەەى قارى ەانلىى ضەەە بتىن ېە نىەنەب
كارەىنىنىەەەەە ئارقىەەەەەدي قالەەەەەدۇ بىەەەەەر ېەيدينەەەەەدي
ئىطەەريقچىلىى بۇلىەەدىدەند چۇقەەۇ ھەقەەتىن بىرضەەى
غايىب بۇلۇل كھتىدۇ
بىلىەەم-ېەرىپەتطەەىس ئىاەەا ب قىلىەەع ئەەازغۇنلۇ د
بىلىەەەم-ېەرىپەتطەەەىس ە ب قىلىەەەع نا ينلىققەەەا ە ب
قىل ەەانلىىد بىلىەەم-ېەرىپەتطەەىس كەە ر ظ قىل ەەانلىى
ن ە د يۇللۇ ئىػالرنى
ئا يلەتنى ت گەغت رگەنلى
ھەې ىطەەى بىلىەەم-ېەرىەەپەب ە ئەقىەەد كەەۆزى بىەەلەن
يۇرۇېىطاد نەتىجە بھر ل ەيدۇ
ېەزكەەۇر ئەەايەب ىەەن بىەەلەن ئىلىەەم-قەن ئارىطەەىدي
باغلىنىػەەەنى بارلىقى ەەەا ئىػەەەار ب قىلىەەەق تۇرىەەەدۇ
چ ە ندى ئىلىەەم-قەن ىنەەدىن ئايرىلطەەاد خى ىنىلى ە ە
ېىدروبلۇ قەۇريىد ئىنطەاندىدى كھلەۇن تھ نىدىطەىد
ئىنطان ە ھايۋيننى گھنىنەى ئۆزگەرتىػەدە ئۇخػەاظ
كرىسىص ھەققىد ضىيناى بھرىق تۇرىدۇ
نەە ە د بىلىەەم-ېەرىپەتنەەى ئالالھنىەە ئىطەە ى ا
بەەەەاغالظ ېەرىپەتنىەە ە ئەەەەالالھ تەر قەەەەتىن ئىنطەەەەان ا
بھەەەەەەرىليەن نەەەەەەھ ەب ئىدەنلىدىنەەەەەەى تەكىەەەەەەتلەظد
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ئىنطانىنەتدە ېەنپەئەب يەتد زۈظ ە ئىنطان ا خىسېەب
قىلىػەەنى غەەايە قىلىػەەتىن ئىاەەار ب ئىلىەەم-قەننىەە
ئەخال قرىنطىپى ا چاقىرىقتىن ئىاار ب
«ئىنطەەان» نەەيەن ضەەۆز بەظ ئەەايەتتە ئەە ل قھەەتىم
تەكريرالن ان بىرىنچىطى 6ئىنطەاننى يارىتىلىػەنى
بايەەانىد ئىددىنچىطەەى 6ئىنطەەاننى تەلىەەم-تەربىەەنە ە
ېەرىپەتنەەەەى قۇبەەەەۇى قىلىەەەەدى انلىقىد ئ چىنچىطەەەەى6
بىلىەەەم-ېەرىەەەپەب ئەەەارقىلىى ھە ىەەەدىن ئھػىػەەەتىن
ئاگاھالنەەدۇرۇظ ېەقطەەەب غەەۇنديقال بىلىەەم-ېەرىەەپەب
قى ەە ەب-قەەەاريظ ە ئەخالقەەەتىن ئايرىلطەەەا ھە ىەەەدىن
ئاغىدى انلىقى ا ئىػار ب
ېەزكۇر ئايەب بىلىم-ېەرىپەتنى ئەۇ چۇۇ نەھ ەب
ئىدەنلىدىيە ئىػار ب غۇنديقال بۇ ئەايەتلەر تھ نىدەا ە
ئۇچەەۇر ەرىەەدى ۇ قەلەېنىەە ئەھ ىنىەەتىيە ئىػەەار ب
قىل ەەەەاند چەەە ندى قەلە بۇل ى ەەەەان بۇلطەەەەاد ت رلەەە
ېىللەتلەرنىەەە ېىريضەەەەىنى كەەەەۆر ل ىيەن بۇالتتەەەەۇ
ب گەەەەەەەەە ندى ەر باضەەەەەەەەە ى اناد كۇېپنەەەەەەەەەۇتھر ە
ئىنتھەەەەەەرنھتتىن ئىاەەەەەەەار ب ېەلۇېەەەەەەەاب ضەەەەەەەاقالظ
ەيضىتىلىرىنى ھەې ىطى قەلە ە يھسىع ئۇقۇېىدىن
چىقىق كەت ەيدۇ
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ئۇقۇغقا بۇيرۇظ ە قەلە بىەلەن يھسىػەقا ئىػەار ب
قىل انلىى ېۇضۇل انالرنى ئۇقۇظد ئۆگىنىعد ېەرىپەب
بەەۇالقلىرىنى ئھچىػەەقاد ضاەيتطەەىسلىقتىن قۇتۇلۇغەەقا ە
ئىلىەەەم-قەننىەەە ھەر قايطەەەى ضەەەاھەلىرىد ئىل ىەەەي
ھايەەەاتىنى باغالغەەەقا چەەەاقىرىقتىن ئىاەەەار ب نە ە ە د
ېۇضەەۇل انالر بىرىنچەەى قھەەتىم چ غەەدەن بەظ ئەەايەتتە
ئۇقەەەۇظد ئەەەۆگىنىعد يھەەەسىعد ئەقىەەەد ي رگەەە زۈظ ە
تەقەكدۇر قىلىػقا ئالالھ تەرىپىدىن بۇيرۇل ان
بەەۇ ئەەايەتلەر ېەرىەەپەب نەز رىنىطەەىنى ئەەۆز ئىچىەەيە
ئال اند بىلىم-ېەرىپەتنى ئەھ ىنىتىنى تەكىتلىيەن
ە ېەرىپەب ەيضتىلىرى ا ئىػار ب قىل ان6
 1ە ھىي6ېھتافىسىدەەا ە ئىنطەەانالر بىلەل ەيەەدى ان
ېەلۇېەەەاتالرنى بىلىػەەەنى يەەەۇلى بىلىەەەم-ېەرىەەەپەب
يئىرىطەەى كەەھزەييەنچە ئىنطەەان ئەقلىنىە ە ھىنەەدىن
ئىاەەەەەار ب يەنە بىەەەەەر ېەنەەەەەاەگە قارىتەەەەەا ئھرتىنەەەەەاجى
تەكىتلەن ەكتە
 6ئەقىەەد 6ھايەەاب ە كائىنەەاتنى كەغەەىق قىلىەەعد
ە ھىي ە غەرى ەتنى چ غىنىػنى ەيضتىطى
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 3بىس تەقەكدۇر قىلىػقا بۇيرۇل ان«كائىنەاب» بەۇ
كائىنەەەاب ئەقىلنىەەە ھەرىدىتەەەى ە تەجرىاىطەەەىدىن
كھلىق چىقىدى ان ېەرىپەب ېەناەضى
 0ھھططەەەى ئەزيالر 6قەلەەەب ئىنطەەەاننى ھھططەەەى
ئەزيلىەەرى قۇبەەۇى قىل ەەان نەرضەەىلەرنى چ غەەىنىدۇ ە
ھھص قىلىدۇ

()0
ئىَاُ ئاساسىذا ئوقۇش ۋٓ ئۆلىْىص بىردىِ بىر
چىقىص ٍوىي
ئۇقەەۇظ ھەر بىەەر ئىنطەەاننى كاېەەالەب ە يەەۇقىرى
قازىنىػەەەقا ئھلىەەەق بارىەەەدى ان يەەەۇى ھەر بىەەەر ئۇلەەەۇ،
ئا ېنىەە كەينىەەد ئۇقۇغەەان ە تەقەكدەەۇر ي رگەە زگەن
نۇرغەەۇن كىتەەابلىرى بۇلىەەدۇ زن ىنەەدي ناېەەايەن بۇل ەەان
ھەزير تلەرېەەۇ ئۇقەەۇظ ئەەارقىلىى غەەەكىللەنيەن ېانەەا
يەەاقۇنىنە ق تەە ن ە يەەرين بۇل انەەدي ېەضەە ۇلالر ىن بىەەرى
كىػىلەرنى تۇقاللد ە يرين بۇل ان كھر كطىس تۆې رنىە
ئ ضتىيە چىقىق تۇرۇل «ئۇقەۇڭالر» نەيەن بىەر ئھ ىەس
ضۆزنى قىل ان ئىدەن ياقۇنىنە ئۇقۇل ھەزير ب ياريتتى
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ۋلىەەتىيە
گىتلھرنىە قۇغەەۇنى قايطەەى بىەەر ئەر
يھقىنالغەەەقانديد قۇېانەەەدين ا ېەكتەەەۇل يەەەۇلاللد روضەەەىنە
تەر قەەدە قەەاريل يەە رۈظ قىلىزەەالرد ئەر بلەرنەەى قۇيەەۇل
تەەۇرۇڭالرد ئەەەۇالرنى ئەەەۇرۇظ قىل ەەاق ېەغلەەەۇ قىلىەەەع
ئاضەەەاند چەە ندى ئەەەۇالر ئۇقۇېايەەەدى ان خەلقەەەلەر نەەەيەن
ئىدەن
ئۇقەەەەۇظ ئىنطەەەەاننى يەەەەۇقىرى ئەەەەاۇ ضەەەەەەىنىيە
يەتد زىدى ان بىر ىن بىر ەيضىتەد ئۇقۇېايەدى ان خەلەى
ھەزير ب يارىتال ايدۇ
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قۇرئاُ سىسلٔ خىتاب قىيَاقتا
قۇرئەەان كەرىەەم ئىنطەەاننى غەەەھۋ ب قۇللىقىەەدىن
ئازيب قىالاليدى ان ئا تتىن تاغقىرى كە چى ئەارقىلىى
كائىنەەەاب ە تەەەارى تىدى ئەبە ىەەەي جەەەانلىى ھايەەەاتلىى
ھەرىدىتەەەەى بۇل ەەەەان «ئالالھنىەە ە بىرلىدەەەەى»نىەە ە
ھەقىقىتىنى كۆرضەىتىق بھرىەدۇ قۇرئەان ئىنطەاننى
يۆلىنىػىنى غەھۋ ب قەلىدىد ئايلىنىەدى ان كىچىە
بىر ېەخلۇقتىن ئىالھىەي قەلەكەتە ئايلىنىەدى ان چەۇۇ
ېەخلۇققەەا ئەەۆزگەرتىع كەە چىيە ئىەەيە قۇرئەەان كەەۆزى
بىلەن قارى ان ئىنطان غەيتاننى ھىەنلە-ېىدىرنىە
قانچە ئاجىس ئىدەنلىدىنى كۆر لەيدۇ
زۇلەەەەۇ يەەەەاكى زيلىەەەەم ھەرگىسېەەەەۇ ېەەەەۇھەباەب ە
تىنىچلىى ھاياتىنى غەكىللەندۈر ل ەيدۇد چ ندى ئەۇب
ئۇچقەەۇن ە ت ت نەەدىن باغەەقىنى ئىػەەلەل چىقارېايەەدۇ
زيلىم بەۇ ھەقىقەتنەى ياخػەى بىلىەدۇد بىەري ئۇالرنىە
تەغەەەەۋىقاب ەيضەەەەتىلىرى ز ھەرنەەەەى ھەضەەەەەى قىلىەەەەق
كۆرضەەىتىدۇد نەتىجىەەد قۇربەەان بۇل ەەۇچى خەەۇ ى ئەەا
ئەلەيرىططەەاال چەكلەنەەيەن ېھەەۋىنى ئەەۆز ئى تىنەەارى
بىەەلەن تەەالالل يھيەنەەد ئەەۆز قەەۇلى بىەەلەن ھەضەەەى
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ضىناقىدىدى ز ھەرنى تەالالل يەيەدۇ ېانەا بەۇ تەارى تىن
بۇيان ي ز بھرىۋيتقان غەيتاننى ئۇضۇلى
ۇننەەەەاەى تىنىچلىەەەەى قەقەب ئىالھىەەەەي نۇرنىەە ە
نەتىجىطى ئارقىلىى ھاضىد بۇلىەدۇد چە ندى ئىالھىەي
نەەەەەەۇر ېۇضەەەەەەۇل انالرنى قەلەەەەەەاىيە ياخػەەەەەەىلىى ە
گ ز للىدنى چاقنىتىدۇا ئۇالرنى ەىجدينى ا ھەقىەقەبد
ئا يلەب ە ئەركىنلى چ غەنچىلىرىنى قۇيىەدۇ قەقەتەال
قۇرئەەان كەرىەەم ئەەۇب رى ىنىەە ېەناەضەەىنى ئھچىەەق
بھر لەيدۇ ە ئۇنى ېەل ۇن ېھۋىطىنى يۇقىتااليدۇ
قۇرئان كاتتا ھۆججەب ە ريضتچىد ئھنىەى قاكىە
بۇل ەەەەانلىقى ئ چەە ە ن ۇننەەەەاەى تىنىچلىقنەەەەى قەيەەەەدي
قىالاليەەدۇ«6ئۇالرغەەا قارىػەەى قۇرئەەان ئەەارقىلىى كەەۆر ظ
قىل ىن» (فۇرقان ض رىطىد -16ئەايەب) قۇرئەان كەرىەم
ئا تتىدى ضەۆز ئەېەشد ئەۇ ئەا تتىن تاغەقىرى ئىالھەى
ضەەۆز ۇر ئەەۇ زن ىننى ە يەەاكى ئىنطەەاننى نەتىجىطەەى
ئەېەشد بەلدى كائىناتنى ئىيىطى بۇل ان ئالالھنىە
ضەەەۆزىدۇر قۇرئاننىەە ضەەەۆزلىرى ئاضەە اندىن ئىنطەەەان
تەضەەەۇر قىاللى اندىن ۇ ك چل كر غەياى ك ل بىلەن
نازىەەەەد بۇل ەەەەاند چەە ە ندى بەەەەۇ ضەەەەۆزلەر كائىناتنىەە ە
ياريتقۇچىطى بۇل ان ئالالھ تەرىپىدىن كەليەن
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قۇرئەەاننى ھەقىقەەى ر ەىػەەتە ئۇقۇيەەدى ان ئىنطەەان
قۇرئەەەان ئەەەارقىلىى كۆت رۈلىەەەدۇد قۇرئەەەان ئەەەارقىلىى
كائىنەەەەاب بۇغەەەەلۇقى ا ئۆرلەيەەەەدۇد ېانەەەەا ېۇغەەەەۇ يەر
غەەەكىللىنىدۇد ېۇغەەۇ يەر ىەەن ئەەۇزۇ ئالىەەدۇ قۇرئەەان
بىەەەەەەەەلەن ئەخالقالن ەەەەەەەەاند ەىجدينىەەەەەەەەدي قۇرئەەەەەەەەان
كۆرضەەەت ىلىرىنى ەۇجۇتقەەا چىقارغەەان ە ېەەجەەۇ ىنەب
ھەرىدەتلىرىەەد قۇرئەەان ھەرىدىتىنى ە بىەەر قىط ە ى ا
ئايالن ەەان ئىنطەەان ئىالھىەەي تەقەەدىرنى بىەەر قىطە ى ا
ئايالن ىدى ۇ؟ ھەقىقى ئى انىدىن غەلاىيە ئھرىػدەنيە
قە ر غەلىاە ېىديلىنى كۆت رۈل ي رىەدى ان ئالالھنىە
ئەضەەدەرلىرىدىن بىەەر ئەضەەدەرگە ئۆزگەرېىەەدى ۇ؟ ئەگەر
ضىس قۇرئان بىلەن ئەخالقلىنىقد قۇرئاننى ېەقطەەب-
ېەزېەەەەەۇنلىرىنى ەۇجۇتقەەەەەا چىقارغەەەەەان ەيقتىزىەەەەەس ي
ئالالھنى ئەضدىرىيە ئايلىنىطىس ئىنطان ئالالھنى
وضتى ا ئايالن انەدي ئالالھنىە تەارى تىدى تەقەدىرىنى
ئىجري قىلىػتىدى ەيضتىطى ا ئايلىنىدۇ ئالالھ«6كىەم
ېھنى وضەتۇې ا ۈغە ەنلى قىلطەاد ئۇنىز ەا ئەۇرۇظ
ئھالن قىلى ەن» نيەن (بۇخارى رىۋييىتى)
ئەگەر ېۇضەەۇل انالر قۇرئان ەا تۇلەەۇ ئەېەى قىلىەەق
قالطەەەاد قۇرئاننىەەە قەەەاكىتلىرى ئالدىەەەدي غەەەەيتاننى
قھالنلىەەەرى ە تەغەەەۋىقاب ضەەەھررلىرى قەەەۇب ضطەەەەل
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تۇريل ايدۇ قۇرئان ئەركەرلىرىنى ئالدىەدي ھھچقانەدي
بىرضى تاقابىد تۇريل ايەدۇ«6ئەگەر بىەس قۇرئەاننى بىەر ر
تاغقەەا نازىەەد قىلطەەا د چۇقەەۇ ضەەەن ئۇنى ە ئالالھەەدىن
قۇرققەەەەانلىقتىن بەەەەەاظ ئەگدەنلىدىنەەەەەىد يھرىلىەەەەەق
كەتدەنلىدىنەەەەى كۆر تتىەەەە د بىەەەەس بەەەەۇ ېىطەەەەالالرنى
كىػەەەىلەرگە ئەەەۇالر ئالالھنىە ە قەەەۇ رىتىنى تەقەكدەەەۇر
قىلطەەۇن ل بايەەان قىلى ىەەس» (ھەغەەىرد  -61ئەەايەب)
چەەە ندى قۇرئەەەان بەەەارلىى ېەەجۇ ىنەتنىەەە بايەەەانى ە
خەرىتىطىنى ئھلىق كەليەن
ئەەى قۇرئەەان ئەەال ى! قەەۇلىزىس ىدى قۇرئەەان ېۇضەەا
قۇرئەەەان
ئەلەيرىططەەەاالېنى ھاضىطەەەىدىن ك چلەەە
ضەەۆزلىرى ھەقىقەەى ر ەىػەەتە قۇبەەۇى قىلىنطەەا ېەەۆجىس
قەيدي قىالاليدۇ« 6قۇرئەان ئەارقىلىى كاقىرالرغەا قارىػەى
كۆر ظ قىل ىەن»(فۇرقەان ض رىطەىد -16ئەايەب) نەيەن
ئايەب ئىدىنە ھۇجۇېىد ېە نىنەب ھۇجۇېى ە تەغۋىقاب
ئاز ۇرۇغەەەەەەەەلىرى ا قۇرئاننىەەەەەەەە قرىنطەەەەەەەەىپلىرىد
چ غەنچىلىرى ە ھەقىقەتلىرى بىلەن تاقابىد تۇرۇغەقا
بۇيرۇيدۇ
ېە نىەەنەب ھۇجەەۇېى ە تەغەەۋىقاب ئاز ۇرۇغەەلىرى
ك چل كلەرنىەەە ە ئىري ىطەەەەەىيە ضەزېەضەەەەەتىن بەەەەەاظ
ئىيىػەەەنى كەلتە ە رۈل چىقىرىەەەدۇ قۇرئەەەان كەرىەەەم بەەەۇ
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ضھررنى ئھچىەق تاغەاليدۇ قۇرئاننىە ھەۆججەتلىرىنى
ئۆلچەېلى قۇبۇى قىاللى ەان ئىنطەان قەاريڭ ۇلۇقتىن
نۇرغەەا چىقااليەەدۇ باغەەقىالر ضەەھررىنى كۆرضەەىتەلىدىد
ېۇضەەەەەەەەەەۇل انالر قەەەەەەەەەەۇلى ىس ىدى ھەەەەەەەەەەۆججەتنى
كۆرضىتەل ەيۋيتى ىس!
قۇرئاننىە ضەەۆزلىرىنى تۇلەەۇ ھەققەەى بھرىلطەەەد
ھەقىقى ئەركەكلەرنى ياضال چىقااليدۇ ئھالھىي ە ھىي
يەكەەەەدە ە كۇللىدتىەەەەق ەىجەەەەدين ياضەەەەال چىقااليەەەەدۇ
ئالالھنىەەەە ئاالھىەەەەد ېرھ ەەەەانلىرى ل ئاتىلىػەەەەقا
ئەرزىندى ان ئەركەكلەرنى يھتىػت رۈل چىقىدۇ
قۇرئاننىەەەە ە ضەەەەەەۆزلىرى ھەەەەەەازىرقى ەرنىەەەە ە
رىقەەەەابەتلىرىيە قارىػەەەەى تۇرۇغەەەەتىدى بىەەەەر ىن بىەەەەر
قۇريلدۇرد قۇرئان كەرىم غەياى ك چى ئارقىلىى ب گ ن ۇ
ق تەە ن ۇنناغەەا ئۆزىنىەە ئھالھەەى ضەەۆز ئىدەنلىدىنەەى
ئىطەەپاتالل جەۇ ئەەھالن قىل اقتەەەا قۇرئەەان ضەەەۆزلىرى
قۇرئەەەەان ئەخالقەەەەى بىەەەەلەن ئەخالقالن ەەەەاند تەقەكدەەەەۇر
قىلىەەەەەەدى ان ە ئىس ىنىەەەەەەدى ان ئىنطەەەەەەان ئ چەەەەە ن
خىنالىزىسغا كەليەن ك ل -قۇەە ب ضەە بلىرىنى ياضال
چىقااليدۇ
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قۇرئەەەەان كەرىەەەەم كائىناتنىەە ە ضەەەەرى ە تەقەەەەدىر
ېۆجىسىطى كاتتا كائىناتنىە ئىيىطەى بۇل ەان ئەالالھ
ھازىر ضىسگە خىتا قىل اقتا«6بىەس ئىنطەان قەلاەى ە
نەقطىيە جانلىى تەضىرى بار ضۆزنى ضاڭا چ غە رى ىس»
(ېۇز ې ىەەەەەەەدد-1ئايەب) قۇرئەەەەەەەان تەلى ەەەەەەەاتلىرى ە
خەزىنىلىەەرىيە قەلاىزىسنەەى ئاچطەەىزىس ئەەالالھ ياخػەەى
كۆرىدى ان باغقا بىر ئىنطان ا ئايلىنىطىس
قۇرئان ضەۆزلىرى تەجرىاى انەاد ھاياتنىە ئەۇزۇقىد
يۇىد قروگىري ە ئىطەتريتھيىنىلى قھالنەدۇر غەۇنى
ئ چ ن ئەر كەاقىرلىرى ضەلەقتە قۇرئەان ضەۆزلىرىنى
ئاڭلى انەەدي چۇچەەۇل كھتىەەق«6كەەاقىرالر«6بەەۇ قۇرئان ەەا
قەەۇال ضەەال اڭالرد ئەەۇنى ئھلىػەەتۇرۇەنتىزالرد غەەۇندي
قىلطەەاڭالر غەلىەەاە قىالرضەەىلەرېىدىن» (فۇضطەەىلەبد
-61ئەەايەب) نيەنىەەدى ب گەە ندى ۈغەە ەنلەر قۇرئان ەەەا
قارىتا بۇرۇنقى ئالەديېچى تەغەۋىقاب ئۇضەۇللىرى بەۇيىچە
ېۇئاېىلە قىل اقتا
قۇرئەەەەەان كەرىەەەەەم ضىسگە6كىػەەەەەىلەرگە خىتەەەەەا
قىلىۋىالق قۇرضەب بەرگىن ن ەكەتەد يەاكى 6خەلقەلەرگە
قۇرئەەەاننى ئە ەاڭالظ قۇرضەەەىتىنى بەرگىەەەن ل خىتەەەا
قىل اقتا قۇرئاننىە ضەۆزلىرى ھايەاتلىقنى ئۆل ېەدىن
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قۇتقۇزۇەنلىػقا كھپىدد چ ندى ئۇ بۇ كائىنەاتتىدى ئەۇ
ك چل ھەقىقەتتۇرد ئالالھنى ضۆزىدۇر
قۇرئەەان بەەايرىقىنى كۆت ە رگەن ياغەەالرغا نيىندەەىد
زۇلۇ يۇللىرى باظ ئىيىدۇ ئەگەر ېۇضەۇل انالر قۇرئەان
بەەايرىقىنى كۆت رىەەدى ان بۇلطەەا زيلى الرنى ە ئەەاقىۋىتى
ئھنىەەەەەەى ېەغلەەەەەەۇبىنەب بىەەەەەەلەن ئاخىرلىػەەەەەەىدۇ6
«غ برىطەەەەەەىسكىد كەەەەەەاقىرالر ېەەەەەەاى-ې لەەەەە كلىرىنى
(باغقىالرنى) ئالالھنى يۇلىدىن تۇضۇظ ئ چ ن ضەەرل
قىلىەەدۇد ضەەەرل قىلىن انەەدىن كھەەنىن ئۇالرنى ە ېەەاى-
ې ل كلىرى ئۇالرغا ھەضر ب ئھلىق كھلىدۇد ئاخىر ئۇالر
يھزىلىەەەەەەدۇ كەەەەەەاقىرالر جەھەنەەەەەەنەېيىال ھەيەەەەەەد ل
كىرگ زۈلىدۇ»(ئاى ئى ريند -32ئايەب)
ئەېەەدىدى ېەضەەىلە ېەن بىەەلەن ضەەىسنى ئەەارىزىس ي
قالەەەدى قۇرئەەەاننى چىە ە تۇتەەەۇل ېاڭەەەدۇق ۇ؟ قۇرئەەەان
قرىنطەەەىپلىرى ە يۇلنۇرۇقلىرى ەەەا رن ەەەايە قىلەەەدۇق ۇ؟
غەيتان ە غەيتاننى ەيضتىلىرىدىن ئەۆزى ىسنى ئەازيب
قىلەەدۇق ۇ؟ قۇرئەەان چ غەەەنچىلىرى ە كۆرضەەەت ىلىرى
بىەەەەلەن ئەېەى قىلىػەەەەقا ضەەەەىس بىەەەەلەن ېەن قەضەەەەە
قىلىػتۇق ۇ؟ ياكى ھازىرغىچە باغقىالرنى ېە نىنەب
ە تەغۋىقاب ھۇجۇېى ئاضتىدي ئىزريل ياتاېدۇ ؟
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قۇرئان كەرىم تەقەكدۇر قىلىەدى اند ئىس ىنىەدى ان
ە تەتقىەەى قىلىەەدى ان ضەەا ىى ضەەەېى ىي ېەەۆېىنلەرگە
زىناقەب رەيزىطىنى ئھچىۋنتىدۇ ېانا بۇ قۇلىزىس ىدى
قۇرئەەەەەان ئىنطەەەەەاننى بۇتنىەەەەە ئ غەەەەەدەللىرىدىن ە
غەەەەيتاننى چ غەەەەنچىلىرىدىن ئەەەازيب قىلىػەەەتىدى
ېەكتەقتۇر
ئى ېۇضۇل ان! ئاغۇرالر ئالالھنى ضەىسگە قىل ەان
نىديضەەىد ئاغەەۇ ېەەۇھەې ە ئەلەيرىططەەاالېنى ضەەىسگە
ضۇزۇەيتقان قۇلىد ەيقى ئۆت ل كھتىۋيتىەدۇد قاچەان ىچە
قۇلىزىسنى ېۇھەې ە ئەلەيرىططاالې ا ضۇزېايطىس؟
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ئىننىْچي بۆىۈً

ئأٍتئرّىڭ ٍٔقسٔت ۋٓ ھىذاٍىتىْي
قاّذاق چۈضىْىص الزىٌ؟
ئۇّي ھاٍاتقا قاّذاق تٔتبىقالش مېرٓك؟
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پاتىھٔ سۈرىسي ھٔققىذٓ ٍۇالھىسٓ

قۇرئەەەان كەرىەەەم يەەەاريتقۇچى ئالالھەەەدىن ئىنطەەەان ا
ئەە تىليەن يۇلنۇرۇ بۇلۇلد ئىنطان ا نەتىجە قەازىنىع
يۇلىنى بەليىلەل بھرىدۇ ە نەتىەجە قازىنىػەقا كھپىەد
بۇالاليەەدى ان يەەۇلنى كۆرضەەىتىق بھرىەەدۇ ئەەۇ ۇننەەا ە
ئەەەەاخىر ب بھدەتلىەەەەرى تۇغرىطەەەەىدي ئىنطەەەەان ا خەە ر
بھرىەەدى ان ە ئىددەەى ۇننانىە ئاالقىطەەىنى ئىەەسيھالل
بھرىدى ان يۇى خەرىتىطىدۇر غۇنديقال ئىنطان ا ھاياب
ضەەەقىرىد الزىەەم بۇلىەەدى ان ېەەۇھىم ضەەۇئالالرغا جەەاەي
بھرىدى ان كىتابتۇر
قەەەاتىرە ض رىطەەەى قۇرئەەەان كەرى نىە ە ئاضاضەەەلىى
ېەقطەەەەەتلىرىنى ئەەەەۆز ئىچىەەەەيە ئال ەەەەان ېەضەەەەىلەند
ئالالھنى بارلىقى ە بىرلىدىد كاېالەتدە ئىەيە گە ز ى
ضەە قەتلەر بىەەلەن ضەە قەتلەنيەنلىدىد قىنەەاېەب كەە نىد
ئىاەەەا ب ە ئى ەەەالشد ئىاا تنىەەە كەڭەەەرى ئۇقەەەۇېىد
ھاياتنىە بەەارلىى ئىػەەلىرىدي ئالالھەەدىن يەەار تەلەل
قىلىعد تۇغري يۇلنى تۇنۇغاندىن كھەنىن تەۇغري يۇلەدىن
ئايرىل اضلىىد ئىنطانىنەب تارى ىدىدى ياخػەىالرنى
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يەەەۇلى ە ېە نىنەتلىەەەرىد ھەقىقەتنەەەى بىلىەەەق تەەەۇرۇل
قارىػى تۇرغانالر ە ھىدييەتنى تاقال اق ئھسىق كەتەدەن
ئازغۇن ئھقى الر تۇغرىطىدي تۇختال ان
قەەەەەەەەاتىرە ض رىطەەەەەەەەى قۇرئەەەەەەەەان كەرى نىەەەەەە ە
قىطقارتىل ىطىد ئۇ يەتەتە ئەايەب بۇلەۇلد ھەر ك نلە كى
ئىطەەالېدىدى ئەۇ ېەەۇھىم ئىاەەا ب بۇل ەەان ناېەەازالر ي
تەكرير ئۇقۇلىدۇ قاتىرە ض رىطىنى بىر قەانچە نىػەانى
ە ئاچقۇچى بارد بۇ نىػەان ە ئەاچقۇچالر تۇغرىطەىدي بىەر
ئاز ېۇالھىس ي رگ زى ىس

 1بىسَىيالھ ۋٓ ٍٔۋجۇدىَٔت سوئاىي:
«ناھەەايىتى غەەەققەتلى ە ېھررىاەەان ئالالھنىەە
ئىط ى بىلەن باغالي ەن»(-1ئايەب)
قايطى بىر ئىنطانىي جەې ىنەب بۇلطۇن ىند تىد
ە ت رل ھ نەر-ضەن ەتتىن خالى بۇل ان ئەېەش بەۇالر
ئىنطەەەانىنەب جەې ىنىتىەەەدىدى ئۇرتەەەا ئەەەاېىلالر ۇر
ئىنطەەان ئەەۆزى ە ېەەجەەۇ ىنەب ھەققىەەد ئۇيلىنىەەدى ان
بىەەەر ىن بىەەەر ېەخلۇ ئىنطەەەان ھايەەەاتلىىد ئۆلەەە ە
ئەتريقىەەدىدى كۆرۈن غەەلەرنى بىلي ضەەى كھلىەەدى ان ە
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ھھص قىلىػقا ئۇرۇنىدى ان ېەخلۇقتۇر ئىنطان قەقەتال
يەل-ئىچىع بىلەنال قانائەتلەن ەيدى ان ېەخلۇ بۇلۇلد
يەەەەەەارىتىلىع غايىطەەەەەەى تۇغرىطەەەەەەىدي ئۇيلىنىەەەەەەدۇ
ئەەەاتھ ىسى چى بۇلطەەەى ۇ ېەەجەەەۇب بۇلەەەۇظ ضەەەىرىنى
بىلي ضى كھلىدۇ
قەەەەاتىرە ض رىطەەەەىنى بھػەەەەىدىدى «ناھەەەەايىتى
غەەەققەتلى ە ېھررىاەەان ئالالھنىەە ئىطەە ى بىەەلەن
باغەەەەەەالي ەن» نەەەەەەيەن ئەەەەەەايەب تاضەەەەەەا ىپىنلىقنى د
خۇريقاتنىەەەەە د ە زىپىطەەەەەىدىن ئىطەەەەەتىپا ضەەەەەۇرى ان
ياريتقۇچىنىەەەەەە ە ە بىل ەيەەەەەەەەدىدەن ەن يەەەەەەەەدى ان
قاريغالرنى قارېۇ-قارغىطىدۇر
ئەقىللىەەەى ضەەەەزگ ر ئىنطەەەان كائىنەەەاب بىەەەلەن
ئۇچريغەەقاندي بەەۇ ېەەجەەۇ ىنەب نە ىەەن كەلەەدى؟ قەيەرگە
بارىەەەەدۇ؟ يۇقىالېەەەەدۇ يەەەەاكى يھزىلىناېەەەەدۇ؟ نەەەەيەن
ضەۇئالالرنى بىلي ضەەى كھلىەدۇ ئەەۆزى تۇغرىطەىدي 6نەەھ ە
ئ چ ن يارىتىلەدىم؟ قەيەرگە كھتىەق بەارى ەن؟ ېھنىە
بۇ ۇننا ي يارىتىلىػى نى ېەنىطى بارېۇ ياكى يۇق ەۇ؟
ېەەجەەۇ ىنەب ئەەۆزىنى ئەەۆزى يارىتىۋيلەەدى ۇ يەەاكى بىەەر
يەەاريتقۇچى يەەاريتتى ۇ؟ بەەۇ ېەەجۇ ىنەتنىەە ېەەاھىنىتى
نەەھ ە؟ نيەنەەيە ئۇخػەەاظ ئەقىەەد ئەتريقىەەدي ئايلىنىەەق
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ي رگەن نۇرغۇن ضۇئالالرنى ضۇرييدۇ قەاتىرە ض رىطەى بەۇ
ضۇئالالرغا چۇڭقۇر جاەي بھرىدۇ
بىس كۆقىنچە ەيقىتالر ي "بىط ىلال" نيەن ئايەتتىن
تھس ئۆت ل كھتى ىس بىري بىس بۇ ئايەتنى چۇڭقۇرى ەا
چۆكىەەدى ان بۇلطەەا د ھايەەاب نەز رىنىطەەى تۇغرىطەەىدي
يەنەەەى كائىناتنىە ە چۇڭقەەەۇر كەەەۆز-قارىػەەەى ھەققىەەەد
تۇختىلىۋيتقەەەانلىقىنى ھەەەھص قىالالي ىەەەس بەەەۇ ئەەەايەب
كائىناتنىەەەە باغلىنىػەەەەى ھەققىەەەەد ە ئالالھنىەەەە
ض قەتلىرى ھەققىد تۇختال اقتەا بەۇ ئەايەتنى ئھتىەريل
قىلىع ئالالھنى ئھتىەريل قىل ەانلىقتۇر غەۇنديقال بەۇ
كائىنەەەاتنى قەيەەەدي قىل ەەەان ېھررىاەەەان بىەەەر زيتنىەەە
بارلىقىنى ئھتىريل قىل انلىقتۇر "بىطە ىلال" نەنىع
يەەاريتقۇچى زيب بىەەلەن ېەخلەەۇقالر ئارىطەەىدي تەبى ىەەي
ئاالقىنى غەكىللەندۈرۈل بھرىدۇ
"بىطە ىلال" نيەن ئەەايەب قەەاتىرە ض رىطەەىنى بىەەر
ئايىتىدۇر "بىط ىلال" نيەن ئەايەب قۇرئەان كەرى نىە
روھى ە كائىناتقا قارىتا ئۇېۇېن زل كەۆز قارىػەىدۇر
ئەەەۇ ئىطەەەالېنى ېەرىەەەپەب نەز رىنىطەەەىنى كىەەەرىع
ئھ ىەەەسى چە ە ندى ېۇضەەەۇل ان كائىنەەەاتنى ئالالھنىە ە
ېەەجۇتلەەەۇ ھەقىقىتەەەى ە ېھررىاەەەانلىى كۆرۈن غەەەى
ئىچىەەەەەد چ غەەەەەىنىدۇ تەبى ەتەەەەەتىن كائىناتنىەەەەە
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ضەەىرلىرىنى چ غەەەنيەن ېۇضەەۇل ان"ياريتقۇچى ئەيىەەب-
نۇقطاندىن قاكتۇر" يدۇ ئاتى سى چىالر بۇلطەا كائىنەاب
ضىرلىرىنى كەغىق قىلطاد تاضا ىپىنلىى نھ ە نيەن
چەەەەۇۇ ھە! يەەەەدۇ ېۇضەەەەۇل اننى غايىطەەەەى ئھنىەەەەىد
ىنطىسنى غايىطى ئھنىى ئەېەش ېانا بۇ ئىنطاننى
ئەەەەەاقىۋىتىد ئەخالقەەەەەى ە ئىطەەەەەتىلىنى يھەەەەەتەكلەل
ېاڭىەەەدى ان چەەەۇۇ تاللىػەەەى بۇلەەەۇل ھھطەەەابلىنىدۇ
ئىنطەەان ېەەۇالھىس ي رگ زگەنەەد ئىليىەەرى بىل ىەەيەن
نۇرغەەۇن ضەەىرالرنى بىلىەەق يھتىەەدۇ كائىنەەابد ھايەەاب ە
ئىع-ھەرىدەتنىە ھەې ىطەىنى ئالالھنىە ئىطە ى
بىلەن باغلىنىدى انلىقىد ئالالھنى ر ھ ىتى كەڭەرى
ە ېەخلۇقلىرى ا ېھررىاان ئىەالھ ئىدەنلىدىنەى ھەھص
قىلىق يھتىدۇ
"ېھررىاەەەان ە غەەەەققەتلى ئالالھنىەەە ئىطەەە ى
بىەەلەن باغەەالي ەن" نەەيەن ئەەايەب ئىطەەالېنى ېەرىەەپەب
نەز رىنىطەەەىنى كىەەەەرىع ئھ ىەەەسى ە جەەھىرىەەەەدۇر
"ئالالھنىەە ە ئىطەە ە ى بىەەەەلەن باغەەەەالي ەن" نەەەەنىع
تاضەەەا ىپىنلىى نەز رىنىطەەەىيە كەضەەەدىن ر ىەەەنە ىن
ئىاەەار ب غەەۇنديقال ئەەالالھ كائىنەەاتنى يارىتىەەق قۇيەەۇل
كەەەەەەارى بۇل ەەەەەەاق تاغەەەەەەلىۋ تدەن ل قارييەەەەەەدى ان
نەزىرىنەنىز ۇ قارېۇ-قارىػىدۇر
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"ېھررىاەەەان ە غەەەەققەتلى ئالالھنىەەە ئىطەەە ى
بىەەلەن باغەەالي ەن" نەەيەن ئەەايەب يەەاريتقۇچىنى كەڭەەرى
ر ھى ەەەدىللىدى ە بەەەارلىى ېەخلۇقالرغەەەا ئۇلىػەەەىق
تۇرىەەدى ان ېھررىاانلىقى ەەا باغلى انەەدي بىەەسگە بىلىەەم-
ېەرىپەب ە ھاياتلىقنى ئەاچقۇچىنى بھرىەدۇد تەبىە ەب
ۇنناضەەى ا نەز ر تاغەەەالظ روھىنەەەى ئاتەەەا قىلىەەەدۇ غەەەۇ
ەيقىتنىەەەە ئۆزىەەەەەد تەبى ەتتىدەەەەەى يارىتىلىػەەەەەنى
گە ە ز للىدى ە ياريتقۇچىنىەەە ئۇلۇغلەەەۇقىنى بىلىەەەع
تۇغرىطەەەەەىدي تھ ى ەەەەەۇ كەەەەەۆل ېەرىەەەەەپەتدە ەيضەەەەەىتە
بۇلىەەەدۇ«6ئالالھنىە ە بەنەەەدىلىرى ئىچىەەەد ئالالھەەەدىن
قەقەب ئالى الرال قۇرقىدۇ» (قاتىر ض رىطەىد -64ئەايەب)
بەەۇ ئەەايەب يەنە بىەەر تەر قەەتىن قارى انەەدي كائىنەەاب بىەەلەن
ېۇئاېىلە قىلىػتا ئەخال ئاچقۇچىنى بھرىدۇ
نەە ە د بەەۇ ئەەايەب يەر غەەارىنى ئىطەەالھ بۇلىػەەى
ئ چ ە ن ئىنطەەانىنەب ك ت ە ل تۇرۇەيتقەەان ېھررىاەەانلىى
ېە نىنىتىنەەەى كۆرضەەەىتىق بھرىەەەدى ان ئەەەاچقۇچتىن
ئىاار ب
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ٍ 6ېھرىبااااااىىقْي ٍٔرمٔز قىيغااااااُ مائىْاااااات
چۈضّٔچىسي:
«جى ەەەى ھەېدۇضەەەانا ئالەېلەرنىەەە قەرە ر ىيەەەارى
ئالالھ ەەەا خاضەەەتۇر ئەەەالالھ ناھەەەايىتى غەەەەققەتلى ە
ېھررىااندۇر»( )-3-6ئايەب
«جى ەەەى ھەېدۇضەەەانا ئالەېلەرنىەەە قەرە ر ىيەەەارى
ئالالھ ەەەەا خاضەەەەتۇر ئالالھ ناھەەەەايىتى غەەەەەققەتلى ە
ېھررىااندۇر» نيەن ئايەب كائىناب چ غەنچىطى بۇلۇلد
بەەۇ چ غەەەنچىنى ېەركىەەسى ېھررىاەەانلىقتۇرد ئۇنىەە
ەىجدين ە ئىطتىل ا تەضىرى بار
"بىطەەى لالھ" نيەن ئەەايەب يەەاريتقۇچى زيب بىەەلەن
ېەخلەەۇ ئارىطەەىدىدى ئەەاالقىنى غەەەكىللەندۈرىدۇد بەەۇ
ئاالقىنىەەەەە تھ ىطەەەەەەى كەڭەەەەەەرى ېھررىاەەەەەەانلىى ە
ئ زۈل ەيدى ان كۆي ن غتۇر ىنى ىسنى غايىطى ق ت ن
ئىنطەەانىنەتدە ېھررىاەەانلىى قىلىەەع ە كۆي ن غەەتۇرد
قەي ەېاەرى ىەەەەەەەەس ېەەەەەەەەۇھەې ە ئەلەيرىططەەەەەەەەاال ە
ېۇضەەەۇل انالرېۇ ئىنطەەەانىنەب ە ېەەجەەەۇ ىنەب ئ چە ە ن
غەققەتلى ە ېھررىااندۇر
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«ئەەەالالھ ق تە ە ن ئەەەالە ە بەەەارلىى ېەخلۇقالرنىە ە
قەرە ر ىيارىەەدۇر» نەەيەن ئەەايەتتە ئەەالالھ ئەەۆزىنى بىەەسگە
تۇنۇغەەەەەەتۇرېاقتا ئەەەەەەالالھ قەقەتەەەەەەال ئىنطەەەەەەانالرنى
قەرە ر ىيارى بۇلەۇل قال اضەتىند ق تە ن ېەخلۇقالرنىە
قەرە ر ىيارىەەدۇر ق ت ە ن ېەخلۇقالرنى ە قەرە ر ىيەەارى ە
ياريتقۇچىطەەەى بۇل ەەەان ئەەەالالھ غەەەۇندي ېھررىاەەەان ە
غەققەتلى زيتتۇر
بىەەس ئىنطەەان ە باغەەقا نەرضەەىلەرنى ياريتقۇچىطەەى
بۇل ەەەەەەەەەەەەان ئالالھنىەەەەەەەەەە ە ېھررىاەەەەەەەەەەەەانلىقى ە
كۆي نىەەەەەەدى انلىقىنى چ غەنطەەەەەەە د ىنى ىسنىەەەەەە
گەەە ە ز للىدىنى ئەضەەەەەلىيە كەلتەەە ە رگەن ە ئۇنىز ەەەەەا
چاقلىػەەىق قال ەەەان خاتەەا چ غەەەەنچىلەر ىن تازلى ەەەان
بۇلى ىس ئالەېلەرنى قەرە ر ىيارى ە ئەۇ زيتنىە ئەالە
ئ چەە ن ېھررىاەەانلىقى تەر ققەەى قىل ەەان ئىنطەەانىنەب
ھاياتىنىەەەەەە ئاچقۇچىەەەەەەدۇر ېھررىاانلىى بۇل ەەەەەەاق
ېە نىەەنەب ھاضەەىد بۇل ايەەدۇ كى نىەە ېەخلۇقالرغەەا
كۆي نەەە ظ ە ېھررىاەەەەانلىى قىلىەەەەع بىەەەەلەن ئىچەەەەى
ضەەەىقىلىدىدەن ېھررىاەەەانلىى بىەەەلەن قۇغەەەدىلىۋيتقان
ۇننانى يھتەكلەغدە ضاالھىنىتى تۇغ ايدۇ ئالالھنى
ېەخلۇقلىرى ا قارىتەا ېھررىاەانلىى چ غەنچىطەىنى ە
ېەەەاھىنىتىنى ئەزيلىرىنىە ە ئھزەەەى ە قىل ىػەەەلىرىدي
116

ئۆزلەغت ر لىيەن ئە ې ەب ئىنطەانىنەتنى يھتەكلەغەدە
ضاالھىنىتى تۇغەقان بۇلىەدۇ(«6ئەى ېەۇھەې ە !) ضەھنى
بىس ق ت ن ئەھلى جاھان ئ چ ن قەقەب ر ھ ەب قىلىەپال
ئەە تتەۇ » (ئەناىنەەا ض رىطەىد -113ئەەايەب) ئەەز للىە
ەي بىەەەلەن قۇل ەەەا كەل ەيەەەدۇد بەلدەەەى قۇرئەەەان
قەەەۇرۇ
كەرى نەەەەى چ غەەەەەىنىعد قۇرئەەەەان ئەخالقەەەەەى بىەەەەەلەن
ئەخالقلىەەنىع ە قۇرئەەان كۆرضەت ىطەەى ئاضاضەەىدىدى
ئىطتىد بىلەن رن اللىققەا ئاغەىدۇ ېۇضەۇل ان بۇلەۇظ
ضەە قىتى ىس بىەەلەن بەەۇ چ غەەەنچىيە قانەەدي ېۇئەەاېىلە
قىلىەەەۋيتى ىسد ئىەەەدىنە تەقەكدەەەۇر يئىرى ىەەەسگە قەەەاريل
چىقايلى بۇ چ غەنچىنى خاتا ئۇقۇېالر ىن تازىاليلى
ر ھى ەەدىللى ە ېھررىاەەانلىى قى ەە ەب-قەەاريظ
بۇلەەۇلد ئاغەەداري جەەانلىى ئىطەەتىد غەكىللەندۈرۈغەەى
ئەېەلىەەەي ھاياتتەەەا قرىنطەەەىپقا ئايالن ى ەەەان
كھەەەر
قى ە ەب-قاريغەەنى قى ىتەەى بۇل ايەەدۇد ئىطەەتىل ا ە
ئەېەلىي ئىع-ھەرىدەتەدە ئايالن ى ەان قرىنطەىپنىز ۇ
ېەنىطى بۇل ايدۇ
ر ھى دىللى ە ېھررىاانلىى ىننى ئىنطەاننى
ئىطەەەالھ قىلىػەەەتىدى رولىنەەەى چ غەەەىنىع ئ چەەە ن
ھەقىقەەەى ئەەەۆلچە چەەە ندى ئەەەۇ بۇزغۇنچىلىەەەىد قەەەان
تۆك غەەنى ئالەەدىنى ئەەھلىع ە تۇختىتىػەەقا بىۋيضەەتە
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ېۇناضەەەىۋ تلى ېھررىاەەەان ە كۆي ېچەەەان ئىنطەەەاننى
يھتىلدۈرۈظ ېۇضۇل انالرنى ېەجاەۇرىنىتى ب گە ندى
ېە نىەەەنەب ھەر قايطەەەى ضەەەاھەلەر تەر ققەەەى قىل ەەەان
بۇلطەەەەەى ۇد ېھررىاانلىقتەەەەەا نەېەەەەەۇنە خاريكتھرلىەەە ە
ئىنطاننى يھتىلدۈرۈغتىن ئاجىس ئۇرۇندي تۇرېاقتا

 3قىَااأٍت مااۈّي ۋٓ ئىْساااّْىڭ ئىسااتىيىْي
قائىذىگٔ سېيىص:
«قىناېەب ك نىنى

ئىيىطىدۇر» (-0ئايەب)

قىنەەاېەب ك ننىە ئۇقەەۇېى ئەۇ يەەۇقىرى رىجىەەد
قائالىنەتچان بۇلۇظ ئۇقۇېىدىن ئىاار ب يەنى ئىنطەان
ە زىپىطىنى ئا ي قىلىػىد ئىػالرنى ئۆلچەېلىە قۇختەا
قىلىػەەەەەەەىد ئىەەەەەەەع-ھەرىدەتلىەەەەەەەرى تۇغرىطەەەەەەەىدي
ېەضە ۇلىنەتچان بۇلىػەەى ە باغەەقىالر قەيەرگە باغلىطەەا
كھتىۋنرىەەەدى ان قۇي ەەەا ئۇخػەەەال قال اضەەەتىن ئىەەەع-
ھەرىدەتلىرىەەەد ېۇضەەەتەقىللىقىنى ھەەەھص قىلىػەەەى
قىناېەب ك نى ئۇقۇېى ا چھتىػلىقتۇر
قىنەەاېەب كەە نى ئىنطەەان ھاياتىەەدىدى ضەەەقەرنى
ئاخىرالغەەقانلىقىنى كۆرضەەىتىدۇد ئەەۇ ھھطەەا -كىتەەا
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قىلىەەدى ان كەە ن ئەەۇ بەەۇ ۇننەەا ي زۇلۇې ەەا ئۇچرى ەەانالر
ئا يلەتدە ئھرىػىدى ان ە ھۇقۇقى ا تۇلەۇ كاقالەتلىە
قىالاليدى ان ك ندۇر
ېۇضەەەۇل اننى ئەقلەەەى ياريتقۇچىنىەەە ھەەەھد ەب
بىلەن ئىع قىلىدى انلىقىنى ئھتىريل قىلىەدۇد بىەري
باغقا ئىنطانالرغا ئۇخػاظ بەزىد كەېاەغەللى د زۇلۇ د
نەەا ينلىىد كھطەەەى ە ئۇرۇغەەالر ئەەۇنى ھەيرين ەەا ضەەالىدۇ
ېانا ېۇغەۇ يەر ھھطەا -كىتەا قىلىەدى ان قىنەاېەب
كە نى ئەقىدىطەەى ئىنطەەان كۆڭلىەەد ئەەا يلەب ئۇقەەۇېىنى
تۇلۇقالظ ئ چ ن ېۇھىم غەرتتۇر
قىنەەاېەب كەە نى ئەەا يلەب ە ېەضەە ۇلىنەب ئۇقەەۇېى
ئ چ ن بە زۋرۈر ئىنطاننى بەۇ ھايەاتلىقتىدى ق تە ن
ھەرىدەتلىەەەەەەرى ھھطەەەەەەا ئالىەەەەەەدى ان خەەەەەەاتىرىيە
خاتىرلىنىەەق تۇرىەەدۇ بەەۇ ھھطەەا خاتىرىطەەى ئىنطەەان ا
غەلىەەاە قىلىەەع ئ چ ە ن ئەەز ى قۇرضەەەتلەرنى يارىتىەەق
بھرىدۇ ئىنطان ھەر بىر ياخػەىلىقنى قىلطەاد ئۇنىز ەا
ئۇن ھەضطە ئەجىر بھرىلىدۇد ھەر بىر خاتالىقنى ضەا ىر
قىلطەەا قەقەتەەال بىەەر خاتالىقنىە گۇنەەاھى ە جىنەەايىتى
خاتىرىلىنىەەدۇ خاتەەالىقلىرى تەەبە قىلطەەا ئۆچ رۈلىەەدۇد
ياخػى ئىع-ھەرىدەتلىرى بىلەن ياېەان قىل ىػەلىرى
ئۆچ رۈل ل تۇرىدۇ قىناېەب ك نىد ئۇ ك ندىدى ھھطا -
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كىتا ئىدىنىطى ئىنطان كۆڭلىد ئالالھدىن قۇرقۇظ
تۇي ۇضەەى ە ئەەالالھ كۆزىتىەەق تۇرىەەدۇد نەەيەن ئەەاڭنى
ھاضىد قىلىەدۇ تۇلەۇ ئىالھەى ئەا يلەبد ھھطەابتىدى
ئىالھەەى ر ھى ەەدىللى د ھەر بىەەر كىػەەىنى غەخطەەى
ېەضەە ۇلىنەتدە تارتىلىػەەەى ە ئەەەۆز-ئۆزىەەەدىن ھھطەەەا
ئھلىق تۇرۇظ ئەقىدىطى ئارقىلىى ىن ا قارىتەا تەۇغري
چ غەنچە باغلىنىدۇ
قىناېەب ك نى ئۇقۇېى ئەقىلنەى ە تەڭپۇڭلەۇقىنى
قايتىەەەەەدىن غەەەەەەكىللەندۈرىدى ان چۇڭقەەەەەۇر ئۇقەەەەەۇ
قۇرئاندىدى بىرىنچى ض ر قاتىرە ض رىطىد ئالالھنىە
ېۇتلە ئا يلىتىد ھھطا ئھلىػتىدى ر ھ ىدىللىدىد
ئىنطەەەاننى غەخطەەەى ېەضەەە ۇلىنىتىد ئىنطەەەاننى
ئەەەەۆزىنى ە ئىطەەەەتىلىنى باغەەەەقۇرۇظ ئۇقۇېلىرىەەەەدىن
ئىاار ب ئىددى تەر قلىە ە نەۇقتىنى يىلتھسالغەتۇرىدۇ
بىەەەس ئەەەۆزى ىس ىن ضەەەۇريل باقەەەايلى 6قىنەەەاېەب كەەە نى
ئۇقۇېىنىە ە چۇڭقۇرلەەەۇقىنى قانچىلىە ە چ غەەەەندۇ ؟
ئالالھ بىلەند كائىناب بىلەن ە ئىنطەان بىەلەن بۇل ەان
ئەەەاالقى ىس بەەەۇ ئەەەاۇ يەەەۇ بۇلەەەۇل قالطەەەا ئەخالقەەەى
جەھەتەەەتىن ھايەەەاتى ىسد ئىطەەەتىلى ىس ە ئاالقى ىسغەەەا
قانچىلى تەضىر كۆرضىتىدۇ؟ بۇنى ضۇريل كۆرۈغەى ىس
كھر
121

« 0ساڭىال ئىبادٓت قىيىَىس»(-1ئايەب)
«ضاڭىال ئىاا ب قىلى ىەس»ئىاەا ب نەيەن ئەايەب
گەەە ز ى ھايەەەاب بەربەەەا قىالاليەەەدى ان ە يارىتااليەەەدى ان
ېەقطەتلى ئىع-ھەرىدەتتۇر
قاتىرە ض رىطى يۇقىرىەدي ېھررىاەان ە غەەققەتلى
ياريتقۇچى ئالالھ ە قىناېەب ك نى ھەققىەد تۇختالەدى
ئەېدى ئ چىنچى قىلىق ئىنطان ە ېەقطەەتلى ئىەع-
ھەرىدەب ھەققىد تۇختال اقتا
يھقىنقەەەى بىەەەر قەەەانچە ئەضەەەىر ىن بۇيەەەان باغەەەقا
ېىللەتەەلەر ئىػەەالرنى قۇختەەا قىلىەەق ضەەانائەبد يھەەسي-
ئىيىلى ە ئىنتىسي ئىػلىرىدي ئىجا ىنەب ياريت اقتەا
بىس بۇلطا باغقىالرغا گا يق بۇلۇل بۇلۇل تەۇرۇقتى ىس
بۇنى ھالقىلىى ضەە بى ېۇضۇل ان ئىنطاننى قۇرئان
كەرى ەەەيە قارىتەەەا ئەەەاۇ قۇرۇل ىطەەەى ا چھتىػەەەلىقتۇر
قۇرئەەەان كەرى نىەەە ئەەەاۇ قۇرۇل ىطەەەى ا قارييەەەدى ان
بۇلطا د ئىنطاننى زن ىندىدى ە زىپىطىنى ئىاەا بد
ئىاا تنىەەە جەەھىەەەرى ئالالھنىەەە ئىطەەە ى بىەەەلەن
كائىنەەەەاتنى گ للەندۈرۈغەەەەتۇر كائىنەەەەاتنى ئەەەەالالھنى
ئەضلەظ ە ياخػى ئىع-ھەرىدەتەلەر بىەلەن تۇلەدۇرۇظ
ئەەارقىلىى گ للەنەەدۈرۈظ الزىەەمد ېانەەا بەەۇ ئىاا تنىەە
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ېەنىطەەى ئىاەەا ب نەەيەن ئەەالالھنى ئەضەەلەظ ە قۇختەەا
ئىەەەع قىلىػەەەتىن ئىاەەەار ب ئىددەەەى ي زلەەە قۇل ەەەا
ئۇخػەەەەەەايدۇ ب گەەەەەە ندى ېۇضەەەەەەۇل انالرنى ئەقلەەەەەەى
قۇرۇل ىطەەى ا قارىطەەا د ئىاەەا ب ئۇقەەۇېى كائىنەەاتنى
گ للەندۈرۈظ ئۇقۇېىدىن ئايرىلىق قال ان
ئىطالېدىدى ئىاا ب ئۇقۇېى قەقەتەال ناېەازد زيكەابد
روزي ە ھەج بىەەلەن چەكلىنىەەق قال ايەەدۇ بەەۇالر غەەۇئار
خاريكتھرلى ئىاا تنىە ئاضاضەلىى بىەر قىطە ىدۇر
ھايەەەەەەابد يەەەەەەۇى ە ئىطەەەەەەتىد غەەەەەەەكىللەندۈرىدى ان
نەرضەەىلەرېۇ ئىاەەا ب ل ئاتىلىەەدۇ ئىاەەا ب نەەيەن
ئۇېۇېىي ئۇقۇېى بىلەن ئھلىق ئھنتقاندي ئالالھ ياخػەى
كۆرىدى ان ە ريزى بۇلىدى ان بارلىى ئاغداري-يۇغەۇرۇن
ضۆز ە ئىع-ھەرىدەتلەر ىن ئىاار ب(«6ئى ېەۇھەې ە !)
ئھنتقىندەەىد«ېھنى ە نەەاېىسىمد قۇربەەانلىقىمد ھايەەاتىم
( ۇننا ي قىل ان ياخػىلىقلىرىم ە تائەب ئىاا تلىرىم)
ە ېاېەەەەاتىم(ھەقىقەب يۇلىەەەەدي ئۆلەە ە ل كىتىػەەەەى ۇ)
ئالەېلەرنىەە قەرە ر ىيەەارى ئەەالالھ ئ چ نەەدۇر» (ئەن ەەا د
-126ئايەب) ھاياتنى ھەې ە تەر قلىرىنى ئەۆز ئىچىەيە
ئال ان ئۇېۇېن زل ئىاا ب ئۇقەۇېى يۇقال انەدي زيەۇبد
يھسي-ئىيىلى د ضانائەبد ضەۇ ي-ضەھتىىد ئۇنۋنرضەىتھ
ە تەتقىقەەاب ېەركەزلىەەرى ىدەەى قائەەالىنەب يۇقىلىەەدۇ
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يەەەاكى قۇرئەەەان بۇيرۇغەەەان ئۇېەەەۇېىي ئۇقەەەۇېى بىەەەلەن
ئىاا تنى ئاالقىطى ئ زۈلىدۇ
ب گەەەە ندى ېۇضەەەەۇل انالرنى ھاياتقەەەەا ئاالقىەەەەدير
ضەەەانائەتلىرىدىن غايىەەەب بۇلۇغەەەنى ضەەەەە بى قۇرئەەەان
كەرى ەەەەەەدىدى چەەەەەەۇۇ چ غەەەەەەەنچىلەر ىن چەتەەەەەەنەل
كەتدەنلىدتەەۇر قۇرئانەەدىدى ب ي ە ئۇقۇېالرنى ە بىەەرى
ئىاەەەەا ب ئۇقۇېىەەەەدۇر بەەەەۇ ئۇقۇېنىەەەە ھايەەەەاتتىدى
يئىرىطەەىنى خاتەەا چ غەەەنچىلەر تارييتىەەق قۇي ەەان ھە
قۇي اقتا ئىاەا تنى زن ىننەى گ للەنەدۈرۈظد زن ىنەدي
بۇزغۇنچىلىەەەەەەەىد نەەەەەەەاھەقچىلىى ە بۇزۇقچىلىەەەەەەەى
قىل ۇچىالرغەەەا قارىػەەەى تەەەۇرۇظ ئۇقۇېىەەەدىن ئايرىەەەق
تاغەەلى ان زن ىننەەى گ للەنەەدۈرۈظ ضەەانائىتىنى باغەەقا
ېىللەتلەرگە تاغالل بەرگەن
خىەەسېەب ئۇقەەۇېى تەر ققەەى قىل ەەان ېىللەتەەلەر
ئىػالرنى قۇختا قىلىەع ئىەع -ھەرىدەتنىە تھ ىطە ا
ئايالن ەەاند غەەۇنى ئ چەە ن ئەەۇالر ھايەەاب ضەەانائەتلىرىد
ئۇتەەۇ قازين ەەەاند بىەەەس بۇلطەەا باغەەەقا ېىللەتلەرنىەە
ئارقىەەەەدي قالەەەەدۇ د نەتىجىەەەەد ئەەەەۆزى ىسگە ېەنەەەەپەئەب
يەتد ز ل ەيدى ان ياكى ۈغە ەنيە ز ربە بھر ل ەيەدى ان
ھەەالەتدە چ غ ە ل قالەەدۇ بىەەس ھاياتلىققەەا قۇرئاننى ە
كۆرضەت ىطى بۇيىچە تۇغري قاريغتا بۇل ەاق ھايەاتلىقنى
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ېەنىطەەەەىدىن ە ئىنطەەەەانىي ئىەەەەع-ھەرىدەتلەر ىن ەەەەۇ
قۇرۇقەەديل قۇيەەدۇ چەە ندى ئىاەەا ب ئۇقەەۇېىنى خاتەەا
چ غەەىنىۋيل ان ېۇضەەۇل ان ضەەانائەبد يھەەسي-ئىيىلىە ە
ئىل ىەەەي كەغەەەپىناتالرنى ئىاا تنىەەە ئۇېۇېن زلەەە
ئۇقۇ ە چ غەنچىلىرى قاتارىەدىن كۆرېەيەدى ان بۇلەۇل
قال ان بۇل ىطەا يەۇقىرىقى ئىػەالر كائىنەاتنى ئىطەالھ
قىلىع ە بۇزغۇنچىلىقنى ئالدىنى ئھلىػتا ئالدىنقى
ئۇرۇنەەەەدي تەەەەۇريتتى ئىاەەەەا ب ئۇقەەەەۇېى ئۇېۇېن زلەە ە
چ غەنچىطى بىلەن تەۇغري چ غىنىل ىطەە ېۇضەۇل انالر
ېە نىنەب تريگھدىنەضىدىن قۇتۇالل ايدۇ ئىەدىنەد ئەاۇ
ە خىتەەەەەابلىرى ىس ي ئىاەەەەەا ب ئۇقەەەەەۇېى ئەضەەەەەلىيە
كەل ەيدىدەن ئىنطان ۇننا-ئەاخىر تتە ئىەري ە ئ ېىەد
قىلىۋيتقان تەر ققىناب ە خەاتىرجە گە ز ى ھايەاتتىن
ئ ېىد ك تدىلى بۇل ايدۇ
ئىاا ب ئالالھنى ريزىلىقەى ئ چە ن قىلىنەدى ان
ئىەەەەع-ھەرىدەتتەەەەۇرد ئىاەەەەا تتىن قەقەتەە ەال ئىنطەەەەان
قايدىلىنىەەدۇد ئالالھنى ە ئىاەەا تدە ئھرتىنەەاجى يەەۇ
ئىنطان تەقەكدۇر قىالاليەدى ان ېەخلەۇ بۇلەۇلد ېەا ى
ضەە -چارىلەر ۇنناضىدي ئىس ىنىدۇ ە ئىجري قىالاليدۇد
غەەەۇڭا زن ىننەەەى گ للەنەەەدۈرۈظ ە بۇزغۇنچىلىقنىەەە
ئالەەەدىنى ئەەەھلىع ئىنطەەەاننى گە ىەەەنىيە چ غەەەدەن
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ە زىپىدۇر ېەغلۇل بۇلۇغتىن ئەنطىر ل تۇرغەان ئەاجىس
ئىنطەەان يەەار ېچى ە خەەاتىرجە قىل ەەۇچى ئاېىلالرغەەا
ېۇھتەەەەاج بۇلىەەەەدۇ ە زىپىطەەەەى بىەەەەلەن ئىقتىەەەەديرى
ئارىطەەىدىدى بۇغەەلۇقنى ئھتىەەدى ان ئى ان ەەا ېۇھتەەاج
بۇلىەەدۇ ئەەالالھ ېەەۆېىنلەرگە ېەنىەەۋى ە نەقطەەى يەەار
غەەەكىللىرىنى كۆرضەەىتىق بەرېەكەەتە«6ضەەەەر قىلىەەعد
ناېەەەاز ئۇقەەەۇظ ئارقىلىى(ئالالھەەەدىن)يار تىلەڭەەەالر
ناېەاز ئالالھەدىن قۇرققەۇچىالر(يەنى كەېتەرلىە بىەلەن
ئالالھ ەەەا بۇيطەەەۇن ۇچىالر) ىن باغەەەقىالرغا ھەقىەەەقەتەن
ېۇغەەەققەتلى ئىػەەتۇر» (بەقەر ض رىطەەىد -01ئەەايەب)
ن ە د يار تىلەظ ېەقطەتلى ئىاا تدە چھتىلىدۇ
ئىاا ب ئالالھنىە كۆرضەت ىطەىيە ئاضاضەەن ھايەاتنى
ئىطالھ قىلىع بۇلطاد ئۇېۇېىي ئۇقەۇېى بىەلەن ئھلىەق
ئھنتقانەەەەەدي ھاياتنىەەەەە بەەەەەارلىى قائەەەەەالىنەتلىرىنى
ئىنتىسيې ا ضالىدۇ غەۇڭا ئىنطەان ا يە كلەنيەن ە زىەپە
ئھ ىرد ئىنطان بۇ ە زىپىنى ئا ي قىلىػتا چۇۇ يار ېيە
ېۇھتەەاج چەەۇۇ يەەار ېيە ئھرىػىػەەتە ئالالھەەدىن باغەەقا
كى دىن يار تىلىيىلى بۇلطۇن؟!
ن ە د ئىاا ب نيەن 6ېەضەچىتنى ېھرريبىەدي ە
ھايەەاب كەچ ە رۈظ ېھرريبىەەدي بۇلىەەدۇ ئىاەەا ب ۇننەەا ە
ئاخىر تلى ئىع-ھەرىدەتلەرنى ئۆز ئىچىيە ئالىدۇ
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".1تااااااوغرا ٍااااااوه"د گُٔ ٍاخطااااااي-ئىااااااص
ھٔرىنٔتئرّي قىيىطتىِ ئىبارٓت6
«بىسنەەەەى تەەەەۇغري يۇل ەەەەا باغەەەەلى ىن غەزىەەەەپىزيە
يۇلۇققانالرنىە ە ە ئازغانالرنىە ە يۇلى ەەەا ئەېەشدضەەەەن
ئىن ەەەەەا قىل انالرنىەەە ە يۇلى ا(باغەەەەەلى ىن)» (-3-2
ئايەتلەر)
تۇغري يەۇى نەيەن ياخػەى ئىػەالرنى قىلىەع يەۇلى
ن ەكتۇر تۇغري يۇى ېاڭ ۇچىالر بىلەن تۇنۇلىدۇد تەۇغري
يۇلەەەدي ېاڭ ەەەانالرنى تۇنۇېەەەاق تەەەۇرۇل ئىنطەەەان ضەەەاغال
كۇېپاضەەقا ئىەەيە بۇالل ايەەدۇ قۇرئەەان كەرىەەم تەەۇغري يۇلەەدي
ېاڭ ەەەان ئەر ە ئايالالرنىەەە ېىطەەەاى ە كۆرۈن غەەەلىرى
بىەەلەن تۇغەەۇل كەتەەدەن تەەۇغري يۇلەەدي ېاڭ ەەانالر ئىددەەى
خىد ض ر ب بىلەن كۆرۈنىدۇ
بىرىنچى6تۇغري يۇلدي ېاڭ انالر ئالالھقا ە قىنەاېەب
ك نىيە ئى ان ئھنتقانالر بۇلۇلد ئىاا تلىرى ئارقىلىى
ئالالھقا باغالن انالر ۇر
ئىددىنچەەەەەى 6زن ىننەەەەەى ېەەەەەا ى جەھەتەەەەەتىن
گ للەندۈرۈغتە ھەضطە قۇغقۇچىالر بەۇ تەر ل ب گە ندى
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ېۇضۇل انالر ي كە بۇلۇلد باغەقا ېىللەتەلەرگە قارى انەدي
ئىػەەەلەقچىقىرىع ە قائالىنەتچەەەانلىقى تەەەۆە ن ئۇرۇنەەەدي
تۇرېاقتا
ھىەەدييەتنى رن اللىققەەا چىقىػەەى ئ چە ن ئىددەەى
ت رل ئىع كھر 6
بىرىنچىطى 6تۇغري كەۆز قاريغەنى بىلىەعد يەنەى بەۇ
ېەضىلىد ئالالھ ە ئالالھنى ر ضۇلى نھ ىنى ەقطەەب
قىلىدۇ؟ بۇ ېەضىلىدىدى ئەۇ تۇغري كۆز-قاريظ قايطى؟
ئىدەنلىدىنى بىلىعد
ئىددىنچىطەەى 6ك چلەە ئى ەەان ئاضاضەەىدي ېۇغەەۇ
تۇغريكەەەەۆز-قاريغەەەەنى چ غەنچىطەەەەى بەەەەۇيىچە ئەېەى
قىلىع
ئىنطەەان«بىسنەەى تەەۇغري يۇل ەەا ھىەەدييەب قىلطەەىال»
نيەند د قەرە ر ىيارىەدىن 6ئىەي قەرە ر ىيەارى ىس ھايەاب
ئىػلىرى ىس ي بىسگە ضىللى ريزى بۇلىدى ان ە ياخػەى
كۆرىدى ان ئىػالرنى كۆرضىتىق قۇيطىالد ئاندىن كە ل-
قۇەە ب ئاتا قىلطىال ە يار بەرضىلەد ل تىلەيدۇ
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ٍ 2ىساه مٔىتۈرۈضْىڭ ئٔھَىَىتي6
قۇرئاندي ئەالالھ بىەلەن ئەاالقە ئۇرنىتىەقد زن ىننەى
گ للەندۈرۈغدە ھەضطە قۇغقۇچىالر ىن ئۆرنە 6
ئەەا ە ھەەاەي ئىنطەەان تەە رىنى ضەەاقالل قھلىػەەقا
ھەضطە قۇغقان
ھابىد قان تۆك غتىن ضاقالن ان
نۇھ ئەلەيرىططاال كى ە ياضى ان
زۇلقەرنەيىن تۇض ا ضال ان
يەۇب ئەلەيرىططەەەەاال قەەەەۇريى-يەەەەاري
قۇرېىالرنى ياضى ان

ە ھەربەەەەى

ضۇالي ان ئەلەيرىططەاال ضىناضەەب تە بىرلىرىنەى
يۇل ا قۇي ان
ي ض ل ئەلەيرىططاال ئىقتىطا نى ريەيجالندۇرغان
ېۇضەەەەا ئەلەيرىططەەەەاال زيلى الرنىەەەە
تاجاەۇزچىلىقى ا قارىػى تۇرغان

زۇل ەەەەى ە

قۇرئەەەان كەرى ەەەد ئىدىنەضەەەى تەڭپەەەۇۇ بۇل ەەەان ە
ە زىپىلىەەەەەەرى ت رلەەەە ە بۇل ەەەەەەان ئەر-ئايالالرنىەەەە ە
ېىطاللىرىنى كەۆل ئەۇچرىتى ىس ئۇالرنىە ئەاخىر تنى
گ للەنەەەدۈرۈظ ھەرىدەتلىەەەرى خەەەالىص ئىاەەەا تلەرنى
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گەەەە ز ى يۇضەەەەۇندي قىلىػەەەەىنىد ە زىپىطەەەەىنى ئەەەەا ي
قىلىػەەەىنى ە قەەەان تۆك غەەەنى ئالەەەدىنى ئھلىػەەەنى
تەقەززي قىل ان
ن ە د ئى اننىە ئاضاضەلىرى ە قرىنطەىپلىرىنى
ېۇنەەدي ئۇېۇېن زل ە چ غەەىنىع ئەەارقىلىى ئىنطەەان
خەتەرلى ئىددى ئىػتىن ضاقلىنىق قالىدۇ
بىرىنچى6ضاغالېلىقىنى بىلىق تۇرۇلد كىاىرلى
ە ھەەەەەاەييى-ھەە ضەەەەەدە ئەگەغەەەەەدەنلى ضەەەەەەە بىدىن
ھەقىقەتدە تان ان ە ئىندار قىل انالرنى يۇلى
ئىددىنچەەەى 6ھەقىقەتنەەەى كەەەۆرگەند بىەەەري
چ غىنىق قال انالرنى يۇلى

خاتەەەا

قاتىرە ض رىطىنى چ غەىنىع يەۇلنى قىطەقارتىدۇد
ىننەەەى خاتەەەا چ غەەەىنىق قھلىػەەەتىن ە ئازغۇنالرغەەەا
قۇغۇلۇل كھتىق قھلىػتىن ضاقاليدۇ
ن ە د قاتىرە ض رىطى تۇغري چ غەنچىنى
قىطقا يۇلى ە ئاېانلىى رەيزىطىدۇر
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ضاغال

«بىسّي توغرا ٍوىغا باضيىغىِ»
د گُٔ ئأٍت ھٔققىذٓ
تۇغري يۇل ا باغالظ ھىدييىتى ئالالھنى ئەۆزىيىال
خەەەەاش بۇل ەەەەان ھىەەەەدييەب بەەەەۇ ھىەەەەدييەتنى ئەەەەالالھ
ېەخلۇقلىرىدىن ھھچ بىر رضىيە بەرېىيەن
ھىەەدييەتنى ېەنىطەەى6ېھررىاانلىى بىەەلەن يەەۇى
كۆرضەەەەەىتىق قۇيەەە ەۇظ نەەەەەيەن بۇلىەەەەەدۇ ھىەەەەەدييەب
«كۆرضەەىتىق قۇيەەۇظ ھىەەدييىتى» ە «يەەار بھەەرىع
ھىدييىتى» ل ئىددەى ت رلە بۇلىەدۇ «كۆرضەىتىق
قۇيۇظ ھىدييىتى» بارلىى كىػلەرگە ئۇېەۇېىي«يەار
بھرىع ھىدييىتى»ېۆېىنلەرگە خەاش ھىەدييەب يۇلى ەا
ئەگەغدەنلەرگە ئالالھ يار قىلىەدۇد ئۇالرنىە ئى ەانى
ە تەقەەەۋيلىقىنى ئاغەەەۇرۇل بھرىەەەدۇد غەەەۇنديقال ئىتەەەائەب
خاريكتھرلى ئىػالرنى ئۇالرغا ضۆي ېل كۆرضىتىدۇ
قۇرئان كەرىم ھىدييەب كىتەابى«6بەۇ قۇرئەان كەرىەم
ئەۇ تۇغري يۇل ا باغەاليدۇ» (ئىطەري ض رىطەىد -5ئەايەب)
بىەەەس ھاياتى ىسنىەەە ھەر بىەەەر قە ى ىەەەد ە ھەر بىەەەر
قەەاريرى ىس ي ھىەەدييەتدە ېۇھتەەاج ھىەەدييەب ھاياتنىەە
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ېەركىەەسى ھىەەدييەب بەەارلىى كائىنەەاب ئ چە ن كائىنەەاب
نىسيېىدۇر«6قەرە ر ىيارى ىس غەۇندي زيتتەۇركىد ھەېە ە
نەرضىيە (ئۆزىيە ېۇناضىق) غەكىد ئاتا قىلدىد (ئاندىن
ئۇالرغەەەەەەا ياغەەەەەەاظ يەەەەەەۇللىرىنىد قايدىلىنىەەەەەەدى ان
نەرضىلىرىنى) كۆرضەتتى»(تاھاد -11ئايەب) ئىنطەاندىن
باغەەەقا ېەخلۇقاتنىەەە ھەې ىطەەەى ھىەەەدييەب يۇلى ەەەا
باغەەەەەالن ان ئىنطەەەەەان ھىەەەەەدييەتنى تەەەەەالالظ يەەەەەاكى
تاللى اضلىقتا ئى تىنارلىققا ئىيە
ھىەەەەەدييەتنى غەەەەەەرتى ە تۇضەەەەەال ۇ بۇلىەەەەەدى ان
ئەەەاېىللىرى بەەەار غەەەەرتى ئۇرۇنلىنىەەەقد ئە ە ل ت رلە ە
تۇضەەەەەال ۇ يۇقالطەەەەەا ھىەەەەەدييەب ضايىطەەەەەى ئاضەەەەەتى ا
كىر لەيطەەەەەىس ھىەەەەەدييەب تەر قەەەەەدە ئىجەەەەەابىي قە
باضطىزىس ئالالھ ضىسگە تۇغري يۇى ئاتا قىلىدۇ
ھىدييەتنى غەرتى 6ئۇيقۇ يەاكى ھۇرۇنلەۇ ئەېەش
ك ە ل چىقىرىػەەتۇر قەەارير ئھلىػەەقا ېۇھتەەاج بۇلىەەدى ان
ھەر قانەەدي بىەەر ېەضىلىطەەىد كەە ل چىقىەەرىع الزىەەم
ئالالھقەەەا يھقىنلىػىػەەەتا ە ھايەەەاتىزىس ي ھىەەەدييەتدە
يھەەەتىع ئ چەەە ن كەەە ل چىقىرىەەە د ئىقتىەەەەديرىزىسنى
ئاغۇرۇۇد ئىەع-ھەرىدەتلىرىزىەس ق تە ن كە چىزىسنى
ضەرل قىلىە « 6بىەس ئ چە ن كە ل چىقارغەان ە كە ر ظ
قىل ەەانالرنى ئەلەەۋ تتە تەەۇغري يۇلى ىسغەەا يھتەكلەي ىەەس»
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(ئەندەبۇب ض رىطىد -25ئايەب) ھاياب يەۇلى ە بەارلىى
قاريرالر ئ چ ن ك ل چىقىرىع ھىدييەتنى غەرتىدۇر
ھىدييەتدە تۇضال ۇ بۇلىدى ان ئ ل ئاېىد6
 1زۇلۇ  6زۇلۇ قايطى غەكىلد كى يە بۇلۇغەتىن
قەت ىەەەي نەز ر ئىنطەەەاننى ېەنىەەەۋى تەڭپۇڭلەەەۇقىنى
يۇقىتىەەق قۇيىەەدۇد نەتىجىەەد تەەۇغري يەەۇلنى كۆرۈغەەتىن
تۇضەەال ۇ بۇلىەەدۇ«6ئەەالالھ زيلى ەم قەەۇەېىلەرنى ھىەەدييەب
قىل ايدۇ»(ېائىد ض رىطىد -11ئايەب)
 6قاضىقلىى6قاضىقلىى نەيەن غەەرى ەتدە ئۇي ەۇن
بۇل ى ەەەان ر زىەەەد ئىەەەع -ھەرىدەتلەر ۇر قاضەەەىقلىى
ھىەەدييەتتىن تۇضەەۇل قۇيىەەدۇ«6ئەەالالھ قاضەەىى قەەۇەېنى
ھىدييەب قىل ايدۇ» (ضەل ض رىطىد -0ئايەب)
 3كۇقۇرلەەەۇ  6كۇقۇرلەەەۇ ھەقىقەتنەەەى كەەەۆرۈظ ە
ئاڭالغەەنى ر ب قىلىػەەتۇر كەەاقىر بۇلەەۇظ ئىنطەەاننى
ئى تىنارىەەدىدى بىەەر ئىەەع بۇلەەۇلد ئەەالالھ تەرىپىەەدىن
ئىنطەەان ا بەليىلەنەەيەن ېەضەەىلە ئەېەش يەەاريتقۇچى ە
كائىنەەاتنى ئىەەدير قىل ەەۇچى زيتنىە بارلىقى ەەا لىەەد
بۇلىەەەدى ان كائىناتنىەەە قەەەانۇنىنەتلىرىيە ئەقىلنەەەى
ئىطەەەتى اى قىل اضەەەلىى ە ھەقىقەتنەەەى ر ب قىلىەەەع
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كۇقۇرلۇقنىەەە ضەەەەەە بىدۇر«6ئەەەەالالھ كەەەەاقىر قەەەەۇەېنى
ھىدييەب قىل ايدۇ» (ېائىد ض رىطىد -22ئايەب)
ئەگەر ضەەىس بەەۇ ئە ل ئاېىلنىە بىرضەەى تھپىلىەەق
قالطا ھىدييەتتىن ېەھەرۇ قالىطەىس ھىەدييەب نەيەن
ھەرىدەتچەەەەەەانلىقتۇرد ھىەەەەەەدييەب تھەەەەەەپىع ئ چەەەە ە ن
ھەرىدەتلىنىػىزىس كھر
ھىەەەەەدييەتنى غەەەەەەرتىنى ئەەەەەۇرۇناللد تۇضەەەەەال ۇ
بۇلىەدى ان ئەاېىلالر ىن ضاقالنطەەىزىس ئەالالھ ھىەەدييەب
رىجىزىسنەەى كۆت رىەەدۇ«6ھىەەدييەب تاققەەانالرنى ئەەالالھ
تھ ى ەەەۇ ھىەەەدييەب قىلىەەەدۇد ئۇالرغەەەا تەقۋي يرلىقنىە ە
ېۇكاقاتىنى بھرىدۇ» (ېۇھەې ە ض رىطىد -13ئايەب)
***
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«بىسنەەى تەەۇغري يۇل ەەا باغەەلى ىن»(ض ە ر قەەاتىرە -2
ئەەايەب) نەەيەن ئايەتنىەە ېەنىطەەى بىەەر قەەانچە ېەنىنەەى
كۆرضىتىدۇ6
« 1بىسنەەەى تەەەۇغري يۇلەەەدي ېۇضەەەتەھدە قىل ىەەەن»د
ئھسىق كھتىق قال ايلى چ ندى ئىنطەان ب گە ن تەۇغري
يۇلدي ېاڭطاد ئەتە ئھسىق كھتىػى ېۇېدىن
« 6ھىەەدييىتى ىسنى ك چلەنەەدۈرگىن» ھىەەدييەب
رىجىەەيە بۆل نىەەدۇد ھىەەدييەب تاققەەانالرېۇ بىەەر قەەانچە
رىجىلى بۇلىدۇ بەزىطى ريضتچىد ضەېى ى كىػلەر
رىجىطەەەىيە يھتىەەەدۇ يەنە بەزىەەەلەر ئىطەەەالېنى ئەۇ
تەەۆە ن رىجىطەەەىد قالىەەەدۇ ھەر بىەەەر يلەن ھىەەەدييەب
رىجىطەەەىيە قەەەاريل تەەەۇغري يۇلەەەدىن ئەەەۇرۇن ئالىەەەدۇ
ئالالھنىە ئىددەەى يەەۇلى بەەار بىەرى 6ۇننەەا ىدى يەەۇلىد
يەنە بىرى6ئەەەاخىر تتىدى يەەەۇلى ئەەەاخىر تتىدى يۇلەەەدي
خەەاتىرجە بۇلەەۇظ ۇننەەا ىدى يۇلەەدي تەەۇغري ېھزىػەەقا
باغلىى
ۇننا ىدى يەۇى ئالالھنىە يەۇلىد ئەالالھ بۇيرۇغەان
نەرضىيە ئىتەائەب قىلىەعد تۇضەقان نەرضەىدىن يھەنىع
ئارقىلىى قۇل ا كھلىدۇ
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غۇنىز ا بىنائەن«بىسنى ھىدييەب قىل ىن » نيەن
ئى ەەەانى ىسنى زىنەەەا قىلطەەەىال ە بىەەەسگە ھىەەەدييەتنى
ئ گەتطىلەد نيەنلى بۇلىدۇ غۇڭا ئەالالھ«6ئىل ى نەى
زىنا قىلطىالد نيىن»(تاھا -110ئايەب ) ل ر ضەۇلى ا
يۇلنەەۇرۇ بەرگەن ن ە ە د بىلىەەم ېەرىەەپەب ئى اننى ە
قاتارىەەدىن ئىنطەەان تەەۇغري يەەۇلنى قەەانچە تۇتەەۇل ېاڭطەەاد
بىلىم ېەرىپىتى غۇنچە ئاغىدۇ
« 3ھىەدييىتى ىسنى يەەھزىلى ىن» تەەۇغري يۇلنىە
ېەنىطى6ئىنطەەەەان ھەر ەيقىتتەەەەا بۇيرۇل ەەەەان ئىػەەەەنى
بىلىػەەى ە ى ەيقتىەەدي ئەېەى قىلىػەەىد چەكلەنەەيەن
ئىػەەنى قىل اضەەلىقىد نيەنلى بۇلىەەدۇ ېانەەا بەەۇ ھەر
ەيقىتتەەا بۇيرۇل ەەان ە چەكلەنەەيەن ئىػەەالرنى بىلىەەع ە
ئەېەى قىلىػەەەەەنى تەقەززي قىلىەەەەەدۇ تەقەززيضەەەەەىنى
نەتىجىطەەەى بۇيرۇل ەەەان ئىػەەەنى خۇرضەەەەنلى بىەەەلەن
قىلىع ە چەكلەنيەن ئىػنى كەضدىن ياېان كۆرۈظ
ن ە ە د ئىنطەەان بەەۇ خىەەد ھىەەدييەتدە ھەر قانەەدي
ئىػلىرىدي ېۇھتاج بۇلىەدۇ خاتەا ئىەع قىلىەق ضەال ان
بۇلطەەەەەا تەەبىەەەەەيە ېۇھتەەەەەاج بۇلىەەەەەدۇد بەزى ئىػەەەەەالر ي
ھىدييەتنى بىر قىط ى ا ئىرىػدەن بۇلطاد ھىدييەتنى
تۇلۇقالغقا ېۇھتاج ئھتىقا قىل ى ان ئىػلىرى بۇلطەا
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ھىەەەەدييەتدە ېۇھتەەەەاج قىل ى ەەەەان ئىػەەەەلىرى بۇلطەەەەا
ھىدييەب ئاضاضىدي قىلىػەقا ېۇھتەاج تەۇغري ئھتىقەا ە
تۇغري ئەېەى ېۇضتەھدە تۇرۇغقا ېۇھتەاج ئىنطەان بەۇ
خىد ھىدييەتلەرنى ھەې ىطەىيە ېۇھتەاج بۇل ەانلىقى
ئ چەە ند ئەەالالھ تائەەاال ئىنطەەان ا بىەەر ك نەەد بىەەر قەەانچە
قھتىم ھىدييەب تەلەل قىلىػنى قەرز قىلدى
ھىەەدييەتنى
ئىع كھر 6

رن اللىققەەا چىقىػەەى ئ چە ن ئىددەەى

بىرىنچىطى 6تۇغري كۆز-قاريغەنى بىلىەعد يەنەى بەۇ
ېەضىلىد ئالالھ ە ئالالھنى ر ضۇلى نھ ىنى ەقطەەب
قىلىدۇ؟ بۇ ېەضىلىدىدى ئەۇ تۇغري كۆز قاريظ قايطەى؟
ئىدەنلىدىنى بىلىع
ئىددىنچىطەەى 6ك چلەە ئى ەەان ئاضاضەەىدي ېۇغەەۇ
تۇغريكۆز قاريغنى چ غەنچىطى بۇيىچە ئەېەى قىلىع
ئىنطەەان«بىسنەەى تەەۇغري يۇل ەەا ھىەەدييەب قىلطەەىال»
نيەنەەد د قەرە ر ىيارىەەدىن 6ئ ەي قەرە ر ىيەەارى ىس ھايەەاب
ئىػلىرى ىس ي بىسگە ضەىلى ريزى بۇلىەدى ان ە ياخػەى
كۆرىدى ان ئىػالرنى كۆرضىتىق قۇيطەىالد ئانەدىن كە ل
قۇەە ب ئاتا قىلطىال ە يار بەرضىلەد ل تىلەيدۇ
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تۇغري يۇلدىن بۇرۇلۇغنى

ضىرى6

بىلىەەەع ە ئەېەى قىلىػەەەتىن ئىاەەەار ب ئىددەەەى
ئىػەەەنى بىرنەەەى يۇقىتىەەەق قۇي ەەەانلىى ە ئەكطەەەىنى
قىل ەەانلىقتىن كھلىەەق چىقىەەەدۇ ئەەۇ ئىددەەى ئىػەەەقا
ئىددى ت رل قارېۇ-قارغى ئىع ېەەجۇ
بىرىنچىطەەى 6نەەا ينلىى ئىنطەەاندي ياخػەەى ئىەەع
قىلىەەع ئارزۇضەەى بۇلطەەى ۇد ياخػەەى ئىػەەنى يەەۇلىنى
بىل ەق قالىدى ان ئىع ېەەجۇ نەتىجىەد ياخػەىلىققا
ئھلىق باريل ايدى ان يۇلنى ېھزىقد ئەۆزىنى قايدىطەىس
جاقا ي قۇيىدۇ قانچىلى ان ېۇضۇل انالر تۇغري بۇل ى ان
ئىػالر ي چارچايدۇد غۇندي تۇرۇقلەۇ بىلى طەىسلىدى
ت قەيلىەەدىن خاتەەا قىل ىػەەلىرىنى ياخػەەى ئىەەع ل
ئەەۇيالل قالىەەدۇ غەەۇنى ئ چ ە ن ئىنطەەان«بىسنەەى تەەۇغري
يۇل ەەا ھىەەدييەب قىلطەەىال» نيەنەەد د قەرە ر ىيارىەەدىن
تەەەەۇغري يەەەەۇلنى كۆرضەەەەىتىق قۇيۇغەەەەنى ە ئۆگىتىەەەەق
قۇيۇغنى ضۇرييدۇد نەتىجىد ئھسىق كەت ەيدۇ
ئىددىنچىطەەى 6ھەەاەييى-ھەە ش بىلىەەم ېەرىەەپەب
بىەەلەن نەەا ينلىى كۆت رۈلەە ل كھتىەەقد ئىنطەەان ئەەالىم
بۇلىػەەەى ۇ ېەەەۇېدىن لھدىن بىلى ىەەەيە اليىەەەى ئەېەى
قىلىػقا ئىتتىرگە چى ئىەري بۇل ىطەاد قەرز ئىػەالرنى
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تاغالل قۇيىدۇ ياكى ھاري ئىػەنى ھەۆك ىنى بىلىەق
تەەەۇرۇلد ئى انىنىەەە ئاجىسلىقىەەەدىن يەەەاكى ھەەەاەييى-
ھەە ضەەەدە بھەەەرىليەنلىدتىن ھەەەاري ئىػەەەنى قەضەەەتەن
قىلىق ضالىدۇ
ئايەب كەرى ە يۇلنۇرۇقىنى يەيېالغەتۇرۇل«6ضەىلى
نەەھ ەب ئاتەەا قىل ەەان كىػەەىلەرنى يۇلى ەەا ھىەەدييەب
قىل ايال» ن ەكتە يەنەى قەي ەېەاەرلەر ە ياخػەىالر ىن
ئىاەەار ب ئەەالالھ تۇلەەۇ ھىەەدييەب نھ ىتەەى ئاتەەا قىل ەەان
كىػىلەرنى يۇلى ا ھىەدييەب قىل ەايالد ل تىلەغەنى
تەلىم بەرېەكتە
تۇلەۇ ھىەەدييەتنى تھ ى ەۇ تەكىەەتلەل«ضەەىلىنى
غەز قلىرىيە ئۇچرى ى انالر ە ئھسىق كەت ىيەنلەر»نى
يۇلى ا باغلىطىالد ننىػنى كۆرضەت ە بەرېەكتە
ئالالھنى غەزىەپىيە ئۇچرى ەان كىػەلەر «ھەقنەى
تۇنۇل ئەېەى قىل ى ان» كىػىلەر ۇر يەنى تۇغري يۇلەدي
ېاڭ ى ەەەەان كىػەەەەلەر ېەقطەەەەەب بۇالرنىەەە ھىەەەەدييەب
تاق اضەەەەەەەلىقىنى ضەەەەەەەەە بى ھەەەەەەەاەييى-ھەە ضەەەەەەەدە
بھەەەەەرىليەنلىدتە ھەەەەەاەييى-ھەە ضەەەەەدە بھەەەەەرىليەنلەر
بىلىدۇيۇد ئەېەى قىل ايدۇ
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ئالالھنىە ە غەزىەەەپىيە ئۇچرى انالرنىە ە گۇنەەەاھى
ئھ ىەەر بۇل اچقەەاد ئەەايەب بەەۇالرنى ئھسىەەق كەتدەنلەر ىەەن
ئالدىەەەەدي قۇي ەەەەان چەە ە ندى ئىنطەەەەاننى ئازغەەەەانلىقى
نەەا ينلىى ضەەەە بىدىن بۇلطەەاد بىلىەەم ېەرىەەپەب بىەەلەن
يۇقىلىەەدۇ ئەې ەەا ھەەاەييى-ھەە ش بىەەلەن بۇلەەۇل قالطەەاد
ئازغۇنلۇقتىن قۇى تارتال ايدۇ
ياخػەەەى بىەەەلەن ياېەەەاننى بىلىەەەق تەەەۇرۇل ئەېەى
قىل ايدى انالرغا ئايەب ە ھە ىطتە قاتتىى ئازي بىلەن
ە قىلىن ان
ئەەەەايەتتە بايەەەەان قىلىن ەەەەان ئەەەەازغۇنالرنى قەقەتەەەەال
خىرىطەەتى انالرغىال چەكەەلەل قۇيطەەا تەەۇغري بۇل ايەەدۇ
ئەەەەەالى الرد ە تچىەەەەەلەر ە ھەەەەەاكى الر ىن تارتىەەەەەق
ھەې ەيلەن قايطى ئىػتا تۇغري قىل ان ە قايطى ئىػتا
بۇل ىطەەا
خاتەەا قىل انلىقى ەەا نەز ر تاغلىػەەى كھەەر
ھىەەەدييەب تاققانالرنىە ە قاتارىەەەدىن ئەەەۇرۇن ئاالل ايەەەدۇ
ئەقىد د ئىەدىنە ئازغەانالرنى ھىەدييەب تاققەان نيىلەى
بۇل ايدۇ
ن ە ئالدى ىس ي ئ ل يۇى بار6
بىرىنچى يۇى6تۇغري يۇلدي ېاڭ انالرد بۇالرنى يەۇلى
ھەقنەەەەەەى بىلىەەەەەەع ە ئەېەى قىلىەەەەەەع ئاضاضەەەەەەىدي
غەكىللەنيەن
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ئىددىنچى يۇى 6ئالالھنى غەزىەپىيە يۇلۇققەانالرد
بۇالرنىە ە يەەەۇلى ھەقنەەەى بىلىەەەقد ھە بەەەۇيىچە ئەېەى
قىل ى انالر
ئەەە چىنچى يەەەۇى 6ئھسىەەەق كەتدەنلەرنىەەە يەەەۇلىد
بۇالرنى يۇلى بىلى طىسالرچە ئىع قىلىدى انالر
غەەەەەەۇڭا ب يەەەەەە ئەەەەەەالىم ئىانەەەەەەەى ئەەەەەەەۇيەينە6
ئەەالى لىرى ىس ىن كىەەم بۇزۇلطەەاد ئەەۇ ئالى ەەدي يەھۇ ى ەەا
ئۇخػاغەەلىى بەەار ئەەاەي ېۇضەەۇل انالر ىن كىەەم بۇزۇلطەەاد
ئۇنىزدي خىرضتى انلىققا ئۇخػاغلىى بارد نيەنىدى
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«ئاىالھ ساېْي بۇٍرۇغاّاذٓك تاوغرا
ٍوىذا بوىغىِ»د گُٔ ئأٍت ھٔققىذٓ
ئالالھ(«6ئى ېۇھەې ە !) ئالالھ ضھنى بۇيرۇغانەد
تەەۇغري يۇلەەدي بەەۇل ىند ضەەاڭا ئى ەەان ئھنتقەەانالرېۇ تەەۇغري
يۇلەەەەەدي ېاڭطەەەەەۇند ئالالھنىەەەەە كۆرضەەەەەەت ىلىرىدىن
چەتەەنى ەڭالرد ئەەۇ ضەەىلەر قىلىۋيتقەەان ئىػەەنى كەەۆرۈل
تۇرىدۇ» يدۇ (ھۇ ض رىطىد -116ئايەب)
بەەەەەۇ قۇرئەەەەەان كەرى ەەەەەد كەلەەەەەيەن قرىنطەەەەەىپاى
قائىەەدىلەرنى بىەەرى ئەەايەتتىدى «ئىطەەتىقاېە» نەەيەن
ضەەۆزنى ېەنىطەەى «تەەۇغري يۇلەەدي ېەەھزىع» نيەنلىەە
بۇلىەەدۇ ئەەۇ بەەارلىى ئىتەەائەب ئىػەەالرنى قىلىػەەنى ە
بەەەارلىى چەكلەنەەەيەن ئىػەەەالرنى قىل اضەەەلىقنى ئەەەۆز
ئىچىيە ئالىدۇ
تەەەۇغري يەەەۇى«ېھتەەەۇ »نىە ە تۇغرىلىقىەەەدي ناېايەەەان
بۇلىدۇ ئۇ يئىم ضەزگ رل د تەقەكد ر قىلىعد يۇلنى
بەليىلىرىنى ئىس ىنىػدە ېۇھتاج «ئىطەتىقاېە» يەنەى
تەەۇغري يەەۇى چھدىەەدىن ئاغۇرۇەنتىػەەنى يەەاكى ضۇضەەلۇ
قىلىػنى قۇبۇى قىل ايدۇ
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غەيتاننى ئەۇ چۇۇ نىػانى ئىنطاننى ئەاز ۇرۇظ
بۇل انلىقى ئ چ ن ئەايەب ر ضەۇلۇلالھ ە ېۇضەۇل انالرنى
تەەەۇغري يۇلەەەدي ېھزىػەەەقا ە ھەر ەيقىەەە تەەەۇغري يەەەۇلنى
تىلەغدە ئھنىى بۇيرۇغان ن ە تەۇغري يۇلەدي ېەھزىع
ە ېۇضتەھدە تۇرۇظ ىندۇر
غۇنى ئ چە ن ئىنطەان ھەر قەانچە تەقەۋي بۇلطەى ۇ
تۇغري يۇلدي ېھزىع ە ېۇضتەھدە تۇرۇغنى ئەضلىتىق
تۇرۇغەەقا بە ئھرتىنەەاجلىى ئىنطەەاننى تەبى ىنىتەەى
ياخػى ئىػالرنى قىلىػتا ياكى چەكلەنيەن ئىػەالر ىن
يھنىػتا ضەى قارييدى ان بۇل اچقاد قۇرئان كەرىم تەۇغري
يۇل ەەا قايتۇرىەەدى ان كۆرضەەەت ىنى ئەضەەدەرتىق«6تەەۇغري
يۇلەەەەدي ېەەەەھزىزالر ە گۇناھىزالرنىەە ە كەچ رۈغەەەەىنى
ضەەەەەۇريڭالر»(فۇضطەەەەەىلەب ض رىطەەەەەىد -2ئەەەەەايەب) ل
كۆرضەت ە بەرگەن
خالى ەەەەان ە خالى ى ەەەەان چەەەەاغالر ي ئالالھنىەە ە
قەرېانى ەەا بۇيطەەۇنۇظ ېەضىلىطەەى ئىطەەال ئھزىەەدىدى
ھەەەەالقىلىى ېەضەەەەىلىلەرنى قاتارىەەەەدىن غەەەەۇنديقال
غەەەرى ەب قۇرۇل ىطەەى ە قەلطەقىطەەىدىدى ھەەالقىلىى
ېەضىلە
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ېانەەا ئەەايەب ر ضەەۇلۇلالھنى قىلىػەەقا تھيىػەەلى
ئىػەەەەالرنى يەيېالغەەەەتۇرۇظد تاغالغەەەەقا تھيىػەەەەلى
ئىػەەالرنى يئىەەم تاغالغەەقا تەەضەەىنە قىل اقتەەا ئى ەەا
ېۇضلىم رىۋييەب قىل ان بىەر ھە ىطەتە 6ضەاھابىلەر ىن
بىرضەەەىد ر ضەەەۇلۇلالھدىن 6ېاڭەەەا ئىطەەەال تۇغرىطەەەىدي
ھەەەھچدى يە ئھرتىنەەەاجىم چ غەە ەيدى ان قرىنطەەەىپاى
خاريكتھرلى نەضەىرەب قىلطەىال نيەنەد د ر ضەۇلۇلالھ
«ئالالھ ا ئىػەندىم نيىند ئانەدىن ېۇغەۇ ئى ەان يۇلەدي
تۇغري ېاڭ ىن» ل جاەي بەرگەن
تەەۇغري يۇلەەدي ېھزىػەەتىن ېەقطەەەبدھەر قەەانچە جاقەەا
تارتطەەى ۇد قانچىلى ەەان قۇرضەەەتلەر قۇلەەدىن كەتطەەى ۇ
قرىنطەەەەەىق ە ئھتىقەەەەەا ئەتريقىەەەەەدي ېەركەزلىػەەەەەىع
ن ەكتۇر
قرىنطىپنى زىنىنى ا قايەدىنى قۇل ەا كەلتە رۈظ
غەەەەەەھۋ ب يەەەەەاكى ەيقىتلىەەەەەى ېەنپەئەتنەەەەەى ئەەەەەارتۇ
كۆرگەنلىەەەە بۇلىەەەەدۇ ئەې ەەەەا قايەەەەدىنى زىنىنى ەەەەا
قرىنطەەىپنى ك چلەنەەدۈرۈظ بەخ ە -ضەەائا بد ريزىلىەەىد
غەلىەەاە ە ئەەۆزىيە ئىػەنچىطەەىنى بەەارلىقىنى ھەەھص
قىلىػەەنى يەەۇقىرى قەللىطەەى ضەەانىلىدۇ تەجەەرىاىلەر
قرىنطەەەەىپىنى تەكەەەەرير غەلىەەەەاە قىلىػەەەەقا قەەەەا ىر
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ئىدەنلىدىنەەى ئىطەەپاتلىدىد غەەۇنديقال ھەەاري غەەەھۋ ب
كەينىدىن قۇغلىػىع قىط ەن ھۇزۇر ھاالە تنى ئىػەقا
ئاغەەۇرغان بىەەلەند بىەەري ئەەۆزىنى تەلتۆكەە ش ە يەەرين
قىلىػقا ئھلىق بارىدۇ
قرىنطەەەەىق كەەەەۆزگە ضەەەەھلىن ان كەەەەۆز ئەيەەەەنەكدە
ئۇخػايدۇد چ ندى ھەې ە نەرضە كۆز ئەينەكنىە ر ڭيەى
بىەەلەن ر ۇ ئالىەەدۇ نەە ە د قرىنطەەىپچان كىػەەىنى
كەەۆز-قەەاريظد ھەەھص قىلىەەع ە باھەەا بھرىػەەتە ئەەۆزگىچە
يەەۇلى بۇلىەەدۇ ېەضەەىلەند كىػەەىلەر ېەنطەەەقدە ئەەۆزىنى
ئاتطەەاد قرىنطەەىپچان كىػەەى ئەەۆزىنى ئ ضەەت ن تۇتىەەدۇد
كىػىلەر ھاري ېال ا چۆې ل كەتطەد كۆڭلى ضەضدىنىدۇ

ئەگەر بىەەەەەەس كىػەەەەەەىلەرنى قىسىقىػەەەەەەلىرى ە
ك ندىلى قائالىنەتلىرى ەا قەاريل چىقىەدى ان بۇلطەا د
ئۇېەەەەەەەەەۇېىي يۆنىلىػەەەەەەەەەنى نەەەەەەەەەھ ىيە قەەەەەەەەەاريل
ي زلىنىۋيتقانلىقىنى بىلەلەي ىەس ت رلە يەۆنىلىع ە
ئۇخػەەەەى ى ان يەەەەەۇلالر ي كھتىۋيتقەەەەەان ئا ېلەرنىەەەە
كەەەۆقلىدىيە نىطەەەاەتەن ئەەەالالھ ئ چەەە ن ياغاغەەەنى ە
ئالالھنى ريزىلىقىنى ئىس غنى نىػەانلى ان ئازغىنەا
ئا ېلەرنى كۆرگىلى بۇلىدۇ
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كەەۆقلىيەن كىػەەىلەر قرىنطەەىپقا ېەەۇھەباەب ئەەھالن
ەي قىلىػەىدۇ
قىلىدۇد كۆقىنچىطى ئھ ىسىەدي قەۇرۇ
بىەەەري بۇالرنىەە ضەەەا ىى ېەەەۇھەباىتى بۇل ەەەان بۇلطەەەا
ھاياتىنى قرىنطىپى ئ چ ن تەقدىم قىل ان بۇالتتى
قرىنطەەىق-ئەتريقى ەەا تۇقالن ەەان ئەەا ېلەرگە كەە ل-
قەەەەۇەە بد ئىلرەەەەا ە ئەەەەا تتىن تاغەەەەقىرى ت رلەەەە
ئى دەەانىنەتلەرنى ئاتەەا قىلىەەدۇد غەەۇنى ئ چەە ن چەەۇۇ
قۇربەەان بھر لەيەەدى ان كىػەەىلەر قرىنطەەىق ئىيىلىەەرى
قرىنطەەەەەىپچان كىػەەەەەىلەر كىػەەەەەىلەرگە ئەۇ قايەەەەەدي
يەتد زىەەدى انالرد چەە ندى ئەەۇالر ئەەاخىر تتىدى ېۇكاقەەاب
ئ چ ن ئىع قىلىدۇ قرىنطىق ئەتريقىدي ېەركەزلىػەىع
ھاياتقەەا ېەنە ئاتەەا قىلىەەدۇد قەقەب يەل ئىچىەەع ئ چەە ن
ياغايدى ان ھايۋينالر ىن قەرقلىى قىلىدۇ
ئەەالالھ تائەەاال تەەۇغري يۇلەەدي ېاڭ انلىقنىەە ۇننەەا-
ئەەەاخىر تتىدى نەتىجىطەەەىيە كھپىەەەد بۇلەەەدىد ئەەەالالھ
كھپىەەد بۇل ەەان ئىػەەنى نەتىجىطەەى چۇقەەۇ ياخػەەى
يەەدۇ«6زن ىەەن ئالالھنىەە د
چىقىەەدۇ ئەەالالھ ېۇنەەدي
ئالالھ خالى ەان ئەا ېنى زن ىن ەا ھۆكە ېرين قىلىەدۇد
غەلىاە تۇغري يۇلدي ېاڭ انالرغەا ېەنطەۇل» يەدۇد(ئەئريل
ض رىطىد -164ئايەب)
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نەەە ە د كىەەەم گۇنەەەاھ قىلىەەەدىدەند خاتەەەا يۇلەەەدي
ېاڭىدىدەن ە ھاەييى ھەەىطىيە ئەگىػىدىدەند ئۇ ئا
ئاقىۋىتىەەەدىن ئەنطەەەىر ل ياغەەەايدۇد ھايەەەاتى گۇېەەەان ە
قۇرقەەۇنچ ئىچىەەد ئۆتىەەدۇد خاتىرجەېلىدنىەە تەېىنەەى
تھتىنال ايدۇ
ئەقىللىەەەەى ئىنطەەەەان ئالەەەەدى ا قەەەەاريل ېاڭىەەەەدۇد
كەلي ضەەىد خەەاتىرجە بۇلەەۇظ ئ چەە ن رن ەەاى ھاياتقەەا
بھطىم قىلىدۇ
ئايەتتىدى بۇيرۇل ان نەرضەد غەرى ەب ە قۇرئانەدۇر
تۇغري يۇلدي ېھزىع ئالالھنى تەلى ەاتى بىەلەن تۇلەۇ
ېاضلىػىع ن ەكتۇر
تۇغري يۇلەدي ېەھزىع ىنەدىدى ئەۇ ېەۇھىم نەرضەە
ېۇضەەۇل ان ھايەەاب يۇلىەەدي غەەەرى ەتدە خىەەالل ئىػەەنى
ضەەا ىر قىلطەەا ئەەالالھ تەر قەەدە ېاڭىەەدى ان تەەۇغري يۇل ەەا
تۇضال ۇ قەيدي قىل ان بۇلىدۇد گۇناھ قەانچە چەۇۇ بۇلطەاد
تۇضال ۇ غۇنچە چۇۇ بۇلىدۇ گۇناھ ضا ىر قىلىق تۇرۇل
تۇغري يۇلدي ېھزىػتىن ضۆز ئاچقىلى بۇل ايدۇ ئىاا ب
ھەر قانچە كۆل بۇلطى ۇد تەۇغري يۇلەدي ېەھزىع ھاضەىد
بۇل ايدىدەند بۇ قايدىطىس ئىاا تدە ئايلىنىق قالىدۇ
146

ضەەەن ئالالھەەدىن كەەاريېەب تەلەل قىلطەەاۇد ئەەالالھ
ضەەەندىن تەەۇغري يۇلەەدي ېھزىػەەنى تەلەل قىلىەەدۇ تەەۇغري
يەەەۇى كەەەاريېەب ە ھۆرېەتنىە ە يەەەۇلى تەەەۇغري يۇلۇڭەەەدي
تۇضەال ۇالر بۇل ايەەدۇد تەەۇغري يۇلەەدي ېاڭطەەاۇد ئىػەەلىرى
ېۇە قپەقىنەتلى بۇلىدۇ
تۇغري يۇلدي ېاڭطاۇد ئىػالر ضھنى ېەنپەئەتىزيە
ئايلىنىەەەەەەدۇد غەەەەەەاريئىتالر ضەەەەەەھنى خىەەەەەەسېىتىزيە
تەينارلىنىەەەەدۇ ە ۈغەەەە ەنلەر ضەەەەھنى ھۆرېەتلەغەەەەدە
ھەرىدەتلىنىدۇ
ى ئەەۆزى
تەەۇغري يۇلەەدي ېاڭ ەەانلىى كاريېەتنىەە
تۇغري يۇلدي ېاڭ انلىقتىن كھلىدى ان قايدىالرنى ضەانال
بۇل ىلى بۇل ايدۇ
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«ھٔر قاّااااذاق بىاااار قٔۋً ئۆزىْىااااڭ
ئٔھااااناىىْي ئااااۆزلٔرتَىگىچٔ ئاااااىالھ
ئۇالرّىااااااڭ ئٔھااااااناىىْي ئۆزلٔرتىاااااا
قوٍَاٍذۇ» د گُٔ ئأٍت ھٔققىذٓ
ئەەەا ئەەەۆزى ياغەەەاەيتقان ېۇھىە ە ە غەەەاريئىتنى
تەضەەىرىدىن ق تەە نلەق ضەەاقلىنىق قااللىػەەى ناتەەايىن
گەرچە بەەۇ بىەەر ېۇقەرر رلىەە بۇلطەەى ۇد ئەې ەەا ئىطەەال
ىنى ىەەس «ئىنطەەان بەەارچە ېەەجۇتلۇقنىەە ېەركىەەسىد
ئىنطەەەان ت ز لطەەەە ھەېە ە ە نەرضەەەە ت زۈلە ە ل كھتىەەەدۇد
ئىنطەەەەان بۇزۇلطەەەەەا ھەېەەەە ە نەرضەەەەەە بۇزۇلىەەەەەدۇ» ل
كۆرضەەەەىتىع ئەەەەەارقىلىى غەەەەۇ ېۇھىتنىەەەە ياېەەەەەان
ئاضەەەار تلىرىدىن ېەەەۇېدىنقە ر يىەەەري تۇرۇغەەەنىد بەەەار
ئاېەەەەەەالالرنى ئىػەەەەەەلىتىق ئەەەەەەۆزىنى ئەەەەەەۆزگەرتىعد
ضاقالغەەتۇرۇظد ضە زۈلدۈرۈظ ئ چە ن كە ل چىقىرىػەەنى
تەكەەەتلەل كەل ەكەەەتە غەەەۇنديقال ئالالھنىەەە قەزلەەەى-
ئھرطەەەانلىرى ا تۇزكۇرلەەەۇ قىل ى ەەەان ە ئالالھنىەەە
قەرېانى ا خىالقلىى قىل ى ان كىػلەرنى ئۆزل كطەىس
غۇ قەزلى-ېەرھەېەتلەرگە نائىەد بۇالاليدى انلىقىەدىن ۇ
يەەدۇ6
خەە ر بەرېەكەەتە بەەۇ ھەقەەتە ئەەالالھ تائەەاال ېۇنەەدي
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«ئالالھ تائاال بىر ېىللەتدە نھ ەب بەرگەند ياخػەىلىى
ئاتا قىل ان بۇلطاد بۇالر ئاضەىنلىى قىلىەق بەۇ نھە ەب
ە ياخػىلىقنى يۇقىتىق قۇيىدى ان ئىػنى قىل ىطەاد
ئەەالال بەەۇ نھ ەتنەەى ئەەۇالر ىن تارتىۋيل ايەەدۇ» (ئەنفەەاى
ض رىطىد -13ئايەب)
«ھەرقانەەەەدي بىەەەەر قەە ئۆزىنىەەەە ئەھەەەەۋيلىنى
ئەەەەەەۆزگەرت ىيىچە ئەەەەەەالالھ ئۇالرنىەەەەەە ئەھەەەەەەۋيلىنى
ئۆزگەرت ەيدۇ» يدۇ(ر ئد ض رىطىد -11ئايەب)
«(ئۇالرغا) ئھنتتىم6قەرە ر ىيارىزالر ىن ېەغپىەر ب
تىلەڭەەالرد ئەەۇ ھەقىەەقەتەن ېەغپىەەر ب قىل ۇچىەەدۇر ئەەۇ
ضەەىلەرگە ېەەۇى يەەاې ۇر ياغەەدۇرۇل بھرىەەدۇد ضەەىلەرنى
ېەەاللىرىزالرنى ە ئۇغەەۇللىرىزالرنى كۆقەيتىەەق بىرىەەدۇد
ضەەىلەرگە بەەاغالرنىد ئۆضەەتەڭلەرنى ئاتەەا قىلىەەدۇد نەەھ ە
ئ چەەەەەەە ن ضەەەەەەەىلەر ئالالھنىەەەەەەە ب ي كل كىەەەەەەەدىن
قۇرق ايطىلەر؟» يدۇ(نۇھد -16-11ئايەتلەر)
ئەگەر ئالالھقەەەەا ئەەەەالالھ ە ئۇنىەەەە قەي ەېاىەەەەرى
كۆرضەەەتدەن ر ەىػەەتە ئىتەەائەب قىلىەەدى ان بۇلطەەا د ئەەۇ
بىەەەس ياخػەەەى كۆرىەەەدى ان نەرضەەەىلەرنى بھرىەەەدۇ ە بىەەەس
ياخػەەەى كۆرېەيەەەدى ان نەرضەەەىلەرنى بىەەەس ىن ق ىەەەي
قىلىەەدۇ ئەگەر ئالالھقەەا ئاضەەىنلىى قىلطەەا د ئەەالالھ
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بىسگە ئاتا قىل ان نھ ەتلىرىنەى تارتىۋيلىەدۇ ە بىسنەى
بىس ياخػى كۆرېەيدى ان ئاقىۋ تلەرگە ېۇقتىال قىلىدۇ
ئەەالالھ ھە ىەەص قۇ ۇضەەىندي ېۇنەەدي نەەيەن«6ېەن
قا ىػەەەەاھالرنى قا ىػەەەەاھىد قا ىػەەەەاھالرنى قەلاەەەەى
ېھنىە ە قۇلۇېەەەدي ئەگەر ئىنطەەەانالر ئىتەەەائەب قىلطەەەاد
قا ىػاھ ە ر ئىطلەرنى قەلاىنى ئۇالرغا ېھررىاەانلىى
قىلىػەەەەقا ئەەەەۆزگەرتى ەن ئەگەر ئاضەەەەىنلىى قىلطەەەەاد
قا ىػەەاھالرنى قەلاىنەەى ئەەۇالرنى ياېەەان كۆرىەەدى ان ە
ئازيباليەەەەەدى ان قىلىەەەەەق قەەەەەۇيى ەن غەەەەەۇڭا ضەەەەەىلەر
قا ىػەەەاھالرنى تىلەەەالل ئەەەۆزۈڭلەرنى ئەەەاەير قىل ەەەاقد
ئۇالرنى ھىەدييەب تھپىػەى ا ۇئەا قىلىزەالرد ئۇالرنىە
ياخػەەەى بۇلۇغەەەى ضەەەىلەرنى ت زۈلەەە ل تەەەۇغري يۇلەەەدي
ېھزىػىزالرغا باغلىى»
ئەەۆزۈڭنى تەە ز بد ھەەالىزنى ئىطەەالھ قىەەد ضەەەن
ئەەۆزگەرېىيىچە ئەەالالھ ئۆزگەرت ەيەەدۇ ېەضەەىلەن 6ضەەەن
خەەەەاتىرجە ئەركىەەەەن تۇرېەەەەۇظ ئىچىەەەەد بەخىتلىەە ە
ياغەەاەيتقىنىزدي ناغەەايان ئىػەەالرنى قىلىەەق نھەە ەتدە
تۇزكۇرلەەۇ قىل ىطەەاۇ ئەەالالھ ضەەەندىن بەەۇ بەختنەەى
تارتىۋيل ايەەدۇد بەختىە يەي ئھتىەەدۇ غەەۇنىزد ضەەەن
ياېان بىر ھالەتتە بۇلطاۇ غۇ ھەالىزنى تە ز ظ ئ چە ن
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ياكى ياخػى بىر ھالەتتە بۇلطاۇ غۇ ھالىزنى تھ ى ەۇ
ياخػەەەىالظ يەەەاكى ئىسچىەەەد ضەەەاقالل قەەەھلىع ئ چەە ن
بىەەر ئەەا
نەقطەەى بىەەلەن كەەۆر ظ قىلىػەەى كھەەر
ئەەۆزى چ غەە ل قال ەەان كرىسضەەالر ىن خەەاالش بۇلۇغەەى
ئ چەەە ن تەەبە قىلىەەەق ھەەەالىنى ئۆزگەرت ىطەەەە ئەەەالالھ
ئۇنىزدىن خاقىلىقنى كۆت رۈە ت ەيدۇ
بىس يۇرۇت اقچى بۇل ان يەۇقىرىقى ئەايەتدە ېۇنەدي
ئىددەەەى خىەەەد ېەنە بھەەەرىع ېەەەۇېدىن 6بىەەەرىد ضەەەەن
ئۆزگەرېىيىچە ئالالھ ئۆزگەرتىق قۇي ايدۇ ئىتەائەتتىن
گۇناھقا چەتنەل كەت ىطەەۇد ھەالىزنى ياخػەىلىقتىن
ياېانلىققا ئۆرۈل قۇي ايدۇ يەنە بىرىد گۇناھ ئىػەالر ىن
قەۇى ئە زۈل ئىتەائەب ئىػەەالرغا ئاتالن ىطەاۇد ھەەالىزنى
ياېانلىقتىن ياخػىلىققا ئۆزگەرتىق قۇي ايدۇ
ضەەەن ئەەۆزگەرېىيىچە ئۆزگەرت ەيەەدۇ ېەضەەىلىنى
نھيىەەەسى يەنىەەەال ضەەەەن ضەەەەن ئەەەۆزگىرىع تەرىەەەپىيە
ي زلەنطەەەەەەڭال ئەەەەەالالھ ئۆزگەرتىەەەەەدۇد ئۆزگىرىػەەەەەنى
خالى ىطەەاۇ يەەاكى ئەەۆزگىرىع تەرىەەپىيە ي زلەن ىطەەەۇ
ئالالھ ئۆزگەرت ەيدۇ
ئىنطاندي ھەرقانچە كۆل ئھقتىەديرد ئى دەانىنەب ە
قەەۇالق غەەاريئىتال بۇلطەەى ۇد يەنىەەال ئالالھنىەە تەقەەدىر
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يئىرىطىدىن چىقىق كھتەل ەيدۇ ئەۆزىنى ئەۆزگەرتىع
ە غۇ ئارقىلىق ئالالھنى قەزلىەيە ئىرىػىػەنى ئەارزۇ
قىلىدى ان كىػىلەر چۇقۇ بار ك چى بىلەن ئالالھقا ە
ئۇنى قەي ەېاىەرىيە ئىتەائەب قىلىەع ە غەۇ يەۆنىلىع
بەەۇيىچە ئۆزىەەدىدى ئىللەتلەر ىەەن قۇتۇلۇغەەقا ك چىػەەى
ئى دانىنەتلەرنى تۇغري بايقالد بار ك چى بىەلەن
كھر
تھرىػەەچانلىى كۆرضەەىتىع خەەل ە خھرىطەەقا تاقابىەەد
تۇرۇغنى ئەۇ ياخػى چارىطى
يەەەۇقىرىقى ېەزېەەەۇنالرنى ېۇنەەەۇ ھە ىەەەص ياخػەەەى
چ غەەەندۈرۈل بھرىەەدۇ 6ھەزرىتەەى ئەلەەى رىەەۋييەب قىلىەەق
يەەەدۇ« 6بىەەەس قەي ەېەەەاەر ئەلەيرىططەەەاالېنى
ېۇنەەەدي
قھػىدي ئۇلتۇريتتۇ ئۇ بىسگە6
 ھەې ىزالرنى جەننەتتىدى ە وزيختىدى ئۇرنىق ت ل ل بۇلدىد ە ندى بىس6
 ئەەەى ئالالھنىە ە ر ضەەەۇلى! ئۇنەەەدي بۇلطەەەاد بىەەەسغۇنىز ا تايانطا بۇل اېدۇ؟ ە نيەنىدۇ ئۇ6
 يەەا د ئەېەى ەە ئىاەەا ب قىلىزەەالر ھەر ئا ېنىەقھػانىطەەىيە ق تەە ليىنى ئۇنىز ەەا ئاضەەان قىلىنىدۇدەەە
نەەدى ئانەەدىن(﴿6قەەۇى ە ە ېھلىنەەى ئالالھنى ە ريزىلىقەەى
152

ئ چ ن) ضەرل قىل ەاند تەقۋي يرلىەى قىل ەاند (كەلىە ە
تەەھىدنى) تەضتىى قىل ان ئەا ېيە كەلطەە د ئۇنىز ەا
بىەەەس ياخػەەەى يەەەۇلنى ېۇيەضطەەەەر قىلىەەەق بھرى ىەەەس
بھ ىللىەەى قىلىەەق (ئالالھنىەە ضەەاەيبىدىن) ئەەۆزىنى
بىرەەەاجەب ھھطەەەابلى اند كەلىەەە ە تەەھىەەەدنى ئىندەەەار
قىل ەەان ئەەا ېيە كەلطەەە د بىەەس ئۇنىز ەەا ياېەەان يەەۇلنى
ېۇيەضطەر قىلىق بھرى ىس﴾ نيەن ئايەتلەرنى ئۇقۇ ى»
كۆن كدەن بىەر ئەا ب يەاكى ېەۇھىتتىن ئەايرىلىع
ئاضەەان ا چ غەە ەيدۇ ھەر نەرضەەىنى ئەەۆزىيە چ غەەلۇ
بە ىلەەى بۇلىەەدۇ گۇنەەاھ-ېەئطەەىنەتلەر ىن قەەۇى ئ ە زۈظد
ئۇنىزەەەەەدىن ق تەەە ە نلەق خەەەەەاالش بۇلۇغەەە ە ۇ ئھ ىەەەەەس ي
ئھنتقانەەەد ئەەەۇنچە ئاضەەەان ئەېەش ئەې ەەەا ئالالھنىەە
قەزلەەەى-ر ھ ىتىنەەەى ە ريزىلىقىنەەەى كەەەۆزلىيەن بىەەەر
ېۇضەەۇل ان ئ چەە ن بەەۇ قىل ىلەەى بۇل ايەەدى ان ئىػەە ۇ
ئەېەش ئەلۋ تتە ئۆزى ىسنى ت زىتىع ئ چ ن يەاكى جاقەا
چھدىەەەەەەەق بە ى تەەەەەەەۆلەي ىس يەەەەەەەاكى ئەەەەەەەۆزى ىسنى
ت ز ت ىيەنلىدنىەە جازيضەەىنى تەەارتى ىس بەەۇ ئھنىەەى
ېۇقەرر ر ېەضىلىدۇر
ئۆزىنى ت زىتىع ئ چە ن ئىەري قانچىلىە ېەۇھىم
بۇلطاد تەۇغري ئەاۇ تھ ى ەۇ ېەۇھىم غۇنىطەى ناھەايىتى
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ئھنىقدىد بىەس ئىەري قىل ەان نەرضەىنى ھەې ىطەىيە
ئھرىػەەەەەەەل ەي ىس بەزىەەەەەەد ئھرىػەەەەەەدەنلىرى ىسنى
ھەې ىطى بىسنىە قايەدى ىسغا بۇل ەاي ۇ قالىەدۇ غەۇڭا
ئەۇ ئەەەەەەەاەەيى ئەەەەەەەۆزى ىس ېۇضەەەەەەەتەھدە ئىەەەەەەەري
تۇرغۇزۇغى ىسد ئاندىن ئىػالرنى ئەۇ تۇغري ە غەرئىي
بۇنەەدي
يۇللەەۇ بۇلۇغەەى ا كۆڭە ى بۆل غەەى ىس كھەەر
بۇل اندي ناەي ي بىس ئىري ى ىەس بەۇيىچە كە تدەن نەتىجىەيە
ئىرىػەەەەل ەق قال ەەەان تەقەەەدىر ى ۇ يەنىەەەال غەەەەرى ەب
تەرىەەەەەەەەەپىيە ي زلەنيەنلىدى ىسنىەەەەەەە ە ئەجەەەەەەەەەرىيە
ئىرىػەلەي ىس

ئۆزىْي ئىسالھ قىيىطتىني بىر قاّچٔ پىرىْسى
 1ئەەۆزىنى ئىطەەالھ قىلىػەەتا چىەەديېچانلىى روھەەى
بۇلۇظ كھر !
ېەەا ىي ئىطەەالھاب ېەنىەەۋىي ئىطەەالھاتتىن كەەۆل
ئاضان بۇلىدۇ ئەا بد ئىطەتىدد چ غەەنچە ە ئىەدىنىنى
ئەەەەەەۆزگەرتىع زور ضەەەەەەەەرچانلىى ە چىەەەەەەديېچانلىققا
ئھرتىناجلىى بۇلىدۇ
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 6ېۇناضەەىق قۇرضەەەب ئىەەس ظ ە قۇل ەەا كەلەەيەن
قۇرضەتنى چى تۇتۇظ كھر !
كەەەھچە ھەرقەەەانچە قەەەاريڭ ۇ بۇلطەەەى ۇ ھاېەەەان تەەەاۇ
ئاتىەەدۇ غەەۇندي د بەزىەەد ئەەۆزى ىسنى ئىطەەالھ قىلىػەەتا
نۇرغۇنلى ەەەەەان تۇضەەەەەال ۇالرغا يۇلۇقىەەەەەدى ان ئىػەەەەەالر
بۇلىەەەەدۇ لەەەەھدىن ئەەەەۆزى ىسنى ئىطەەەەالھ قىلى ىەەەەسال
يدىدەن ىس «غاريئى ھەر قەانچە ياېانلىػەىقد يەۇلالر
ھەر قەەەەانچە تارىنىەەەەق كەتەەەەدەن بۇلطەەەەى ۇد ئەقلىەەەەيد
جىطەەە انىي ە ئىجتى ەەەائىي ضەەەاھەلەر ي كطەەەىلىع
قۇرضەەەىتى ھاېەەەان تھپىلىەەەدۇ» يەەەدى ان ئىػەەەەنچدە
كھلىػى ىس الزىم
يئىەەەەم بىەەەەس ك تدەنەەەەد
ە زىەەەەنەبد غەەەەاريئى
بۇلىۋ رېەيدۇ لەھدىن چىەن ئىەري ە ضەەېى ىي قەلەب
بىەەلەن ئىطەەالھاب تەرىەەپىيە يە زلىنى ەنال يەەدىدەن ىس
ېۇناضەەەىق قۇرضەەەەب تھپىلىەەەق تۇرىەەەدۇ ئەۇ ېەەەۇھى ى
قەەھلچە باھەەانە تاق اضەەلىىد يەەۇقىالۇ باھەەانە ضەەەە بلەر
بىلەن ېەض ۇلىنەتتىن قاچ اضلىقتۇر
يەەەدۇ«6ئاغەەەۇ
ئەەەالالھ قۇرئەەەان كەرى ەەەد ېۇنەەەدي
ئىػەەەەالر ي بەضلىػەەەەىدى انالر بەضلەغطەەەەۇن» نەەە ە د
ياخػەەەىلىىد ئال ەەەا ئىليىەەەرىلەظ ە ئەەەۆزىنى ئىطەەەالھ
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قىلىەەەەع ضەەەەاھەلىرى بەضلىػەەەەىع ە رىقابەتلىػەەەەىع
ېەيەەدينى بۇلۇغەەقا ئەۇ ېۇناضەەىق بەەۇ ضەەاھە ھەر بىەەر
ئا ېيە ئۆزىيە يارىػا ئۇرۇن ە قۇرضەب بار
 3ۇننا-ئاخىر تلى بەخە -ضەائا تنى
ئۆزىنى ئىسچىد ئىطالھ قىلىػتۇر

ئەاچقۇچى

ئەەۆزىنى ئىطەەالھ قىلىەەع ە ت ە زىتىع ېەضىلىطەەى
قىلطى ۇ بۇلىدى اند قىل ىطى ۇ بۇلىدى ان ئا تتىدى
بىر ئىع ئەېەشد بەلدى ئۇد ۇننا ە ئاخىر تلى بەخ -
ضائا تدەد قە ىەر-قى ەتدەېۇناضەىۋ تلى زور ېەضەىلە
ېەضىلەن6بىەر ئەا ئىطەريق ۇرلۇ ضەەە بىدىن ئھ ىەر
قەرز ير بۇلۇل قال ان بۇلطاد بۇ ئا ېنى ئەۇ ېۇناضەىق
چىقىەەەەع يەەەەۇلى چىقىەەەەم قىلىػەەەەتىدى ئۇضەەەەۇلىنى
ئەەەۆزگەرتىعد تىجەغەەەلى بۇلەەەۇظ بۇنەەەدي قىل انەەەدي
غەەەرى ەتتە ھەەاري قىلىن ەەان ئىطەەريقچىلىققا چ غەە ل
قھلىػەەنى ئالەەدىنى ئاالاليەەدۇد غەەۇنديقال بەەۇ ۇننەەا ىدى
قە ىەەەر-قى ىتەەەى ە ئىسزىتىنى ەەەۇ ياخػەەەى قۇغەەەديل
قاالاليدۇ ن ە د ۇننا ە ئاخىر تتىدى قە ىر-قى ە ەبد
بەۇ ۇننەا ىدى غەۇرۇر ە ئىسز تنىە بىر ىناىەر ئاضاضەى
ئىسچىەەەد ئەەەۆزىنى تەكػەەە رۈل تەەەۇرۇظ ە كەەەۆرۈليەن
خاتالىقالرنى ەيقتىدي ئىطالھ قىلىق تۇرۇغتۇر
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قەقەب ئ ېىدضىسد قە ىر-قى ەتدە قىسىق ايدى اند
غەەەەر ل-نۇېەەەۇش تۇي ۇضەەەى يەەەۇ كىػەەەىلەرال ئەەەۆزىنى
ت زىتىػدە ە ئۆزگەرتىػدە كۆڭ ى بۆل ەيدۇ
غەەەخص ضەە قىتىد ئەەۆزىنى ئىطەەالھ قىلىەەع بىەەر
ق ت ن جەې ىنەتنى ئىطالھ قىلىػەنى تەۇنجى قە ى ەى
ھھطەەەەابلىنىدۇ نەەەە ە د ھەر ئەەەەا جەې ىنەتەەەەتىن
ئىاەەەەار ب ب يەەەە ئى ەەەەار تتىدى بىەەەەر كھطەەەەەكتۇر
ئى ار تنىەە ە كەەەەۆركە د ھەيۋ تلىەە ە د گەە ە ز ى ق تەە ە ل
چىقىػىنى ئارزۇ قىلىەدى ان ئەا چۇقەۇېدى ھەر بىەر
تاى كھطەكنى ياخػى تاللىػى الزىم
 0ئىلىم-ېەرىەپەب ئەۆزىنى ئەۆزگەرتىع ە ئىطەالھ
قىلىػقا ت رتدە بۇلىدۇ
كىػىلەرنى ېە نىنەب ضەەىنىطى ە ئۇنىۋنرضاى
ضاقاضەەى ئەەۇالرنى ئەەۆزگىرىع ە ئىطەەالھاتقا ئ ند يەەدى ان
ئەۇ ك چلەە ئاېىلالرنىەە بىەەەرى قەغەەەقەر ە بۇخەەەاري
ېە رىطىلىرىد ئۇزي ېۇ ب ئىلىم تەھطىد قىل ەاند
ئىلىەەم بىەەلەن خەلقنەەى ئاقەەارتىع ئىطەەتىدىد بەەارلىى
ئەقىد-قاريضەىتى ە كە ل-قەۇ رىتىنى ىنىەيد ېىللىەي
ېائەارىپنى ئىطەەالھ قىلىەەعد ىەن بىەەلەن قەن بىەەر گەە
قىلىن ەەان يەەھزىچە ېائەەارىپنى گ للەندۈرۈغەەدە ضەەەرل
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قىل ەەەان ېەغەەەەرۇر ئۆلى ەەەەاد ئىطەەەەالھاتچى ئابەەەەدۇقا ىر
يېەەۇلالېنى خۇريقەەاب ە نەەا ينلىى ئەەج ئال ەەان ئۇي ەەۇر
جەې ىنىتىنەەى ئىطەەالھ قىلىػەەتا ئاەينيەەارب بۇلۇغەەقا
ئ ندىيىنىد خەتەرلەرگە تەە كدەۇى قىلەدۇرغىنى ئۇنىە
ك چلە ە ئھتىقەەەا ىد چىەەەن ېەنىەەەدىدى ېەضە ە ۇلىنەب
تۇي ۇضەەىد تەەۇغري ھەزىەەم قىلىن ەەان ئىلىەەم-ېەرىپىتەەىد
ېۇكەې ەى يھتىليەن ئا ى ىنىتى ئىدى
قايطى بىر جەې ىەنەب كىػەىلىرىنى ېەرىەپەب ە
ھەزيرىتىەەەەەد كۆرۈنەرلىەەەەە ي كطەەەەەىلىع بارلىققەەەەەا
كھلىەەدىدەند چۇقەەۇېدى غەەۇ جەې ىەەنەب كىػەەىلىرىد
نەتىەەەجە يەەەارىتىعد ئال ەەەا ئىليىرىلەظدتەر ققىنەەەاب ە
ي كطىلىػەەەەدە بۇل ەەەەان تەلپ ن غەەەەلەر ك چىنىػەەەەدە
باغاليدۇ ي كطىلىػدە ئىنەتىلىع كىػەىلەر ئەۆزىنى
ئۆزگەرتىع ضھ ىنىػىنى قەيەدي قىلىەدۇ ە ئەۆزگەرتىع
يۇلىەەدىدى زور بە للەرنەەى خۇغەەاللىى بىەەلەن قۇبەەۇى
قىالاليدى ان ھالەتدە ئھلىق كھلىدۇ
ضاەيتطەەەىسلىىد قەەەاالقلىى ە نەەەا ينلىى ھەرقەەەانچە
خەەار-ز بۇنلۇققى ەەۇ غىەە قىل ەەاق تەضەەلىم بۇلىەەدى ان
روھىي ېەغلۇبىنەتچىلىددە زن ىن ھازىراليدۇ
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ئەەا قەەانچىدى كەەۆل ېەلۇېاتقەەا ئىەەيە بۇل انطەەھرى
ئۇنىزەەدي ئەەۆزگىرىع ە ئىطەەالھاتقا غەەۇنچە كەۇ زن ىەەن
ھازىرالن ەەان بۇلىەەدۇ چ ە ندىد كەەۆل قىرلىەەى ېەلۇېەەاب
ئا ېنى ۇننا قارىػىدكىػىلى قى ە ەب-قارىػەى ە
نەز ر يئىرىطىيە ېۇئەينەن تەضىرلەرنى كۆرضىتىدۇ
 1ئۆزىنى ئۆزگەرتىع ە ئىطالھ قىلىػتا ئىنچىدە
ضەزگ رل بۇلۇغى كھر !
ناچەەەار ئەەەا ب ە غەيرىەەەي ئىطەەەتىلالر ھەرگىسېەەەۇ
ئۆزلىدىدىن قەيدي بۇلۇل قال ايدۇ ئۇنى چۇقەۇ ېەلەۇ
ئارقا كۆرۈن غى بۇلىدۇ غۇنى ئ چ ن بىس ئىطەالھاب ە
ئەەەۆزگەرتىع ېەضىلىطەەەىد ئەۇ ئەەەاەەيى ېەضەەەىلىنى
يىلتىسىنەەەەى تھپىەەەەق چىقىػەەەەى ىسد ئۆزگەرتىػەەەەدە
تھيىػلى تەرىپى بىلەند ضاقالل قھلىػقا تھيىػەلى
نەاەي ي
تەرىپىنى ئھنىى قەرقلەندۈرۈەنلىػى ىس كھەر
ئەەەەەۆزگەرتىع ە ئىطەەەەەالھاتتىدى ئۇضەەەەەۇل ا ىقەەەەەقەب
قىل ى انەەەەەەدي ئاضەەەەەەانال ئىطەەەەەەالھاب قىل ۇچىلىەەەەەەى
ضەەاالھىنەتنى يۇقىتىەەق بۇزغەەۇنچى بۇلەەۇل قالىەەدى ان
گەل ئىنطەەان ناھەەايىتى ېەەۇر كدەل بىەەر ېەەجۇتلەەۇ
ئۇنى بىس كۆرۈەيتقان زيھىەرى بىەلەن ئىچدەى ۇنناضەى
تاېاېەن ئۇخػاظ بۇلەۇل كھتىػەى ناتەايىن بىەس بەزىەد
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جەې ىنەتتىدەەى بىەەر قىطەەىم ئىللەتلەرنەەى ناھەەايىتى
ئاضانال ئۆزگەرتەلەيدى اند د بىر قھتىم ياكى بىر قانچە
قھتى لىەەى تەبلىەەەد ە تەەلەر ئەەارقىلىى ت زىەەۋ تدىلى
بۇلىدى انەەد ئۇي ەەا كھلىەەق قەەالى ىس ئەې ەەا كەەۆقىنچە
ەيقىتالر ي ېەضىلە بۇندي ئا ىي بۇل اق قالىدۇ
ېەلەەەۇ بىەەەر
يۇقىرىەەەدي ئھنتىەەەق ئەەەۆتدىنى ىس
جەې ىنەتتىدەەى ھا ىطەەىلەر بىەەر ك نەەدىال قەيەەدي بۇلەەۇل
قال ايدۇ ھەر ئىػنى ئۆزىيە خاش ضەەە بى ە جەريەانى
بۇلىدۇ ئىطەالھاب ە ئەۆزگەرتىع ئىػەلىرىدي ئاەينيەارب
بۇل ەەەاقچى بۇل ەەەانالر ھەر بىەەەر ېەضەەەىلىيە نىطەەەاەتەن
ضەەەەزگ ر ئىنداضەەەتا بۇلەەەۇلد غەەەەي ىلەرنى زيھىەەەرى
تەرىپىەەدىن بەكەەر ېەەاھىنىتى ە ئارقەەا كۆرۈن غەەىيە
كۆڭ ى بۆل ظ الزىم
 2ئىسچىللىەەى ە ېۇضەەتەھدە ئىەەري ئەەۆزگەرتىع
ە ئىطەەالھاتنى يا روضەەى ئەگەر بىەەس ئىسچىللىەەى ە
قەەەۇالتتە ئىەەەري بۇل ايەەەدىدەن ھەر قانەەەدي ياخػەەەى
ېۇھىەە ە ئەەز ى غەەاريئىتالرېۇ ھەەھچ ئىػەەقا يارى ەەاق
قالىدۇ
نۇرغەەەەەۇن ئەەەەەاقدۆڭ ى قھرىنديغەەەەەالر ئەەەەەۆزىنى ە
جەې ىنەتنەى ئىطەالھ قىلىػەقا غەۇنچە كۆڭە ى بۆلىەدۇ
161

كەەەەەھچە-ك نەەەەەدۈز ئەەەەەۆزىنى ب يەەەەە ئىطەەەەەالھاتالرغا
ضاھىا انلىى قىلطاېدەن ل ئەارزۇ قىلىەدۇ لەھدىن
ئەېەلىنەتتە ئۇالر ئۆزى ئارزۇ قىلىۋيتقەان بەۇ ئىػەالرنى
ېەەەاھىنىتى ە خەەەاريكتھرىنى چ غەەەەن ىيەچدە بىرەەەۇ
بە ى تەەەۆلىيەننى ئەەەاز ل ئ ېىدضەەەىسلى قاتقىقى ەەەا
قھتىەەق قالىەەدۇ بەەۇ خىەەد روھىەەي كىرىسىطەەقا چ غ ە ل
قال اضەەەلىى ئ چەەە ن ئەۇ ئەەەاەەيى ئۆزى ىسنىەەە نەەەھ ە
ئىػەەەەەەەەەەەالرغا يارييەەەەەەەەەەەدى انلىقى ىسنى ئۇبەەەەەەەەەەەدين
ېۇئەينەنلەغت رۈەنلىػى ىسد قۇلى ىس ىن كەل ەيدى ان
ئىػالرنى ھەەىطەىنى قىلىەپال يە رگىچە قەۇلى ىس ىن
كھلىەەەدى ان ئىػەەەالرنى تەەەۇغري نىەەەنەب ە ېۇضەەەتەھدە
ېانەا
ئىري بىلەن ئىسچىد يەيېالغتۇرۇغى ىس كھەر
غەەەۇ چاغەەەدىال ئەەەۆزى ىس ئىػەەەەنچ ە كۆت ر ڭيەەە روھ
يھتىلدۈرگىلى بۇلىدۇ ئىػەنچ ە كۆت ر ڭي روھ بىلەن
غەەايى ىس تەرىەەپىيە قەەاريل ئىسچىەەد ئىليىرىلىيەنەەدىال
ھاېان بىر ك نى نەتىجىيە ئىرىػەلەي ىس

« 3يەتتە ئۆلچەل بىر كھطىع» الزىم
ھەر قاندي ئىػنى باغلىنىػى ئا ېد ھەرخىەد
ئىستىەەريل ە خەەقطەەھر ظ تۇي ۇضەەى قەيەەدي قىلىەەدۇ بەەۇ
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چاغەەدي ئا ېەەد ناھەەايىتى ك چلەە ئۆزل ە خاھىػەەىد
ئۆزىيە بۇل ان ئىػەنچ ە ېۇضتەھدە ئىەري بۇل ىطەىال
ئىع باغەلىنا-باغەالن اق ېەغلەۇبىنەتدە يە ز تۇتىەدى ان
گەل ئۆزىيە بۇل ان ئىػەنچى كەېچىدد ئۆزلە كى ئەاجىس
ئەەەا ېلەر ئەەەۆزگەرتىع ە ئىطەەەالھاب ئ چەە ن رھەەەاى
ھەرىدەتدە ئۆتەل ەضەلى ئەھەۋيلى ېەەجەۇب بۇلىەدۇ بەۇ
خىلەەەدىدى ئەەەا ېلەر كەەەۆقىنچە ئەەەۆزىنى ئىپا ىلەغەەەدە
جە رئەب قىالل ايەەدۇ بۇخىەەد ئەھۋيلەەدي ئەەۇالر «ضەەىزيەن
نھنىنەەەى يھەەەنىع» تەر قەەەديرى بۇلەەەۇلد ئىجتى ەەەائىي
ېەض ۇلىنەتتىن ئۆزىنى قاچۇرىدۇ
غەەۇنى بىلىەەع كھر كدەەىد نىػەەاند غەەايە قەەانچىدى
ب يەە بۇلطەەا ئۇنىز ەەا تۆلەيەەدى ان بە ل ەەۇ غەەۇنچە زور
بۇلىەەدۇ غەەايىيە يھەەتىع يۇلىەەدي گەەاڭيىريظد ئىستى ەريل
چھدىع بىر بۇلطەا ېەنىۋىنەتنىە ئاجىسلىقىەدىند يەنە
بىەەەەەەر بۇلطەەەەەەا غايىنىەەەەەە ئەېەلىەەەەەەي رن اللىققەەەەەەا
ېاضالغەە ى انلىقتىن بۇلىەەدۇ غەەۇنى ئ چەە ن ئەەۆزىنى
ئەەەەۆزگەرتىع ە ئىطەەەەالھاب قىلىػەەەەتا ئالەەەەدى بىەەەەلەن
ئۆزىنىە ئەەز للىدلىرىنەەىد يھتەرضەەىسلىدلىرىنى بىەەر
قۇر تۇنەۇەنلىعا جەې ىنەتنەى ئىطەالھ قىلىػەتى ۇ غەۇ
جەې ىنەتتىدەەەەەى ضەەەەەاقالل قىلىػەەەەەقا تھيىػەەەەەلى
ئاالھىەەدىلىدلەر بىەەلەن خەەاتى ە بھرىػەەدە تھيىػەەلى
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ئىللەتلەرنەەەەەى تەەەەەۇغري قەرقلەنەەەەەدۈرۈظ ە ئۇالرنىەەەەە
خەەەەاريكتھرىد ئىطەەەەالھ قىلىەەەەع ە ضەەەەاقالل قەەەەھلىع
يەەۇللىرىنى ياخػەەى تەھلىەەد قىلىەەع الزىەەم ئەەۆزىنى
ت زىتىع ە ئىطالھ قىلىەع غەخطەىي ېەضەىلە بۇل ەان
بىەەلەن جەې ىنەتنەەى ئىطەەالھ قىلىەەع ە ت ە زىتىع بىەەر
ق ت ن خەلقنى ېەضىلىطى بۇندي چۇۇ ېەضىلىلەر
ھەر ئەەا ئۆزىنى ە غەخطەەىي ھھططەەىناتى ا تەەاينىپال
ھەر ېۇقاېەەدي يۇرغىلى اضەەتىند ھەر ئىػەەتا كھزەغەەلى
بۇلەەۇلد تەەارى تىن رش ە ضەەاەي ئھلىەەق ئىػەەالرنى
ھەەەەەەازىرى ە كەلي ضەەەە ەىنى تەۇ نەز رگە ئھلىػەەەەەەى ە
قىل ەەاقچى بۇل ەەان ھەر ئىػەەىدي «يەتەەتە ئەەۆلچەل بىەەر
كھطىػى» الزىم
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«مىٌ ھېنَٔتنٔ ئېرىطٔىىسٔ ،توىۇق
ٍاخطىيىققا ئېرىطنُٔ بوىىذۇ»
ئەەالالھ«6ئەەالالھ ھھد ەتنەەى خالى ەەان بەندىطەەىيە
بھرىەەەەدۇ ھەەەەھد ەب ئاتەەەەا قىلىن ەەەەان ئەەەەا ېيە كەەەەۆل
ياخػەەىلىى ئاتەەا قىلىن ەەان بۇلىەەدۇ قەقەب ئەقىللىەەى
ئەەەا ېلەرال بۇنىزەەەدىن ئىاەەەر ب ئالىەەەدۇ» يەەەدۇد (بەقەر
ض رىطىد -625ئايەب)
«ھھد ەب» نيەن ضۆز قۇرئان كەرى ەد بىەر قەانچە
ئۇرۇنەەەەەدي تىل ەەەەەا ئھلىن ەەەەەان تەقطىرغۇناضەەەەەالر ھەر
ئۇرۇنەەەدىدى ېەنىطەەەىنى ئايەتنىەەە ضەەەىناقى ا قارىتەەەا
بەليىلىيەن بەزىد «ض ننەب» ل تۇنۇغتۇرغان بۇلطاد
يەنە بەزىد «ە ز-نەضىرەب» نيەند يەنە بەزىد «قۇرئان»
ل تەقطەەەەەىر قىل ەەەەەاند يەنە بەزىەەەەەد «غەەەەەەرى ەتنى
ېەقطەتلىرى ە ئەھداېلىرى» ل ئىسيھلى ان
ئالى الر بۇ ئايەب كەرى ىد ت رل كەۆل قاريغەالر ي
بۇل ان ېەضىلەن 6قەي ەېاەرلى ېەضىلىطىد قۇرئەاننى
چ غەەىنىعد ئالالھنى ە ىنىنەەى بىلىەەع ە ئالالھەەدىن
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قۇرقەەەەۇظد غەەەەەرى ەتنى
ئەھداېلىرى نيەند .

ېەقطەەەەەتلىرى ە ىننىەەەە

ئى ا ېالىە «ھەھد ەب»نەى«6ئالالھنىە ىنىنەى
بىلىەەع ە چ غەەىنىع» ل تەرىەەپلىيەن ېۇغەەۇ قەەاريظ
ئەۇ تۇغرىري قاريظ بۇلىػى ېۇېدىن.
«ھەەەھد ەب»6تارېەەەا ېەلۇېەەەاتالر ىن قرىنطەەەىپاى
ئۇقۇېالرغەەا ھالقىەەق ئۆتىەەدۇ «ھەەھد ەب» نەەيەن «ھەر
بىەەر نەرضەەىنى جايىەەدي قۇيەەۇظ» ن ەكتەەۇر ئىنطەەاننى
تەەەەەەۇغري قۇزىتطىنىطەەەەەەى ينىػەەەەە ەن ئا ېلەرنىەەەەە
ھھد ەتلىرىنى ئھچىق بھرىدى انلىقى ئھنىى.
«ھھد ەب» نەيەن 6ھەقنەى بىلىػەتۇر ھەھد ەب
نەەيەن ېھتەەۇ نى بىلىػەەتۇرد ھەەھد ەب نەەيەن ئىػەەنى
جايىدي قىلىػتۇرد ھەھد ەب نەيەن ېۇناضەىق ئىنطەان
بىلەن ېۇناضىق ېىقەدير ي ېۇناضەىق ەيقىتتەا ېۇناضەىق
ضۆز قىلىػتۇر ېانا بۇ ھەھد ەبد ھەھد ەب ھايەاتتىدى
ئەۇ قى ەتلىەە نەرضەەە ھەەھد ەب بىەەلەن ېەەاى -ۇننەەا
تاققىلى بۇلىدۇد لەھدىن قەۇى بىەلەن ھەھد ەب تەاققىلى
بۇل ايەەەەەەدۇ ھەەەەەەھد ەب ېەەەەەەاى -ۇننەەەەەەا بە ىلىەەەەەەيە
ضھتىۋنلىن ايدۇد بەلدى ئالالھ تەرىپىەدىن ېەۆېىنلەرگە
ېۇكاقاب ض قتىد بھرىلىدۇ
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ئالالھ بىلەن ئاالقە ئۇرناتقەان ېۆېىنەدىن ھەھد ەب
نەەۇرى چىقىەەق تۇرىەەدۇد ياريتقۇچىنىەە تەلى ەەاتلىرىنى
تەتاىقلى ەەەان ئىنطەەەان ھەەەھدىم ئىنطەەەان ضەەەانىلىدۇ
ئالالھ ا ئىتەائەب قىل ەاند ئەاخىر تلىدى ئ چە ن ئەېەى
قىل ەەەان ئىنطەەەان ھەەەھدىم ئىنطەەەاندۇر ئەەەالال تائەەەاال
ھەې ەيلەنيە ھھد ەب ئاتا قىل اق ئالالھدىن قۇرقەۇظ
ھھد ەتنى بھػى ھەھد ەب ئىنطەان ا بھەرىليەن ئەۇ
كاتتا نھ ەتتۇر

ھېنَٔت د گُٔ سۆز ھٔققىذٓ ئىسدىْىص
 1ئىنطەەەانىنەب تەەەارى ى ئىنطەەەاننى ئىچدەەەى ە
ضەەەىرتقى ۇنناضەەەىدىدى ئھنىقطەەەىسلىى ە غۇەيلىەەەى
بىلەندۆر ظ قىلىق كەلدى ئىنطانتۇغري قە ئەھلىع
ئ چە ە ن بەەەۇ كائىنەەەاتتىدى ئەەەۇرنى ە ئەەەۆزى ياغەەەاەيتقان
ېۇھىتنى ياخػى بىلىع غەاريئىتى ا ئىەيە قىلىەدى ان
ئۇقەەەەەەەۇ ە چ غەەەەەەەەنچىلەرنى تەەەەەەە زۈل چىقىػەەەەەەەقا
ئۇرۇن اقتەەا.ئىنطەەان بەەۇ تھ ىەەدي ھەر قەەانچە ئۇرۇنطەەى ۇ
ئ ن ە قەەازىنىع نىطەەاىتى نىطەەاىي بۇلىەەدۇد غەەۇنديقال
كىػىلەرنى بۇ ئ ن ېيە باھا بھرىػى ۇ ت رل بۇلىەدۇ
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چە ە ندى ئىنطەەەاننى قرىنطەەەىپلىرى ە ېەرىپەتلىەەەرى
يەيېلىەەەەەەى نەرضەەەەەەىلەرگە قارىتەەەەەەا كەەەەەەۆز-قەەەەەەاريظ
غەكىللەندۈرۈغەەەەتە كۇنتروللەەەەۇ رولىنەەەەى ئۇينايەەەەدۇ
نەتىجىەەەد بىەەەر قۇزىتطەەەىنە بىەەەر ئا ېنىە ە نەزىرىەەەد
ھھد ەتلى ئىع بۇلطى ۇد يەنە بىر ئا ېنى نەزىرىەد
ئەھ ىنەتطىس ئىع بۇلەۇل چىقىەدۇ لەھدىن ەيقىتنىە
ئۆت غى بىلەن نەتىجە ە ئەاقىۋىتىيە قەاريل چ غەەنچە ە
ئۇقۇېنى بىرلىػىػيە يار بھرىدۇ.
 6ھھد ەتنەەەى غەەەەكىللەندۈرىدى ان ئاېىەەەد ئە ە ل6
زنر كلى د ېەرىپەب ە ئىري ئۆتد ر زنر كلى د كەڭرى
ېەرىەەەەەەەەەپەب ە قەەەەەەەەەۇالتتە ئىەەەەەەەەەري ھەەەەەەەەەھد ەب
غەەەكىللەندۈر لەيدۇ ېۇغەەۇ ئەە ل ئاېىەەد قەەانچە تۇلەەۇ
تھپىلطا ھھد ەب غۇنچە ېۇكەې ەى بۇلىدۇ.
ېەرىەەەەپەب بۇلەەەەۇل زنر كلىەە ە بۇل ىطەەەەاد تەەەەۇغري
قۇزىتطەەىنىنى تۇغۇلىػەەىنى كھچىدت رىەەدۇ ئۆتدەە ر
زنر كلىەە ە كەڭەەەرى تەجەەەرىاە بۇلەەەۇل ئىەەەري كەە چى
بۇلى ىطەەەەاد ئىنطەەەەاننى يەنىەەەەال ينىػەە ە ەن ئىنطەەەەان
قىالل ايدۇ چ ندى ئىەري ك چىنىە ئەۆزىال ئىنطەاننى
تەجرىاە ئىػى ا بۇيطۇندۇرياليدۇد ئىري ئىنطەاندي ئىطەتىد
غەكىللەندۈر لەيدۇ.
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زنر كلىەەە ئەەەالالھ تائەەەاال تەرىپىەەەدىن بھەەەرىليەن
ئىقتىەەدير كەڭەەرى ېەرىەەپەبد غەخطەەىي تىرىػەەچانلىى
ك چل ە ئىەەري بۇلطەەا ئ ن ە قازين ەەان جەې ىنەتنى ە
ياخػى قەرز نتلىرىيە ئاتا قىل ان ضۇەغىتى زنر كلىە
ئىري ە ئىقتىدير ضەەىنەضىد ھۆرېەب بىەلەن ياغاغەقا
كھر كلى يئىرىنى بەليىلەل بھرىدۇد بىري ئىقتىەدير
ئاتا قىالل ايدۇ.
 3ېەرىەەەپەب ھەر قەەەانچە كەۇ بۇلطەەەى ۇھھد ەتنى
غەەەەكىللەندۈرىدى ان ئاېىلنىەەە بىرضەەەىدىن ئەەەارتۇ
نەرضە ئەېەشد غۇڭا «ئالىم» بىەلەن « ينىػە ەن ئەا »
ئارىطەەىدي قەر بەەار بەزىەەد بىەەر ئەەا بىەەر ر كەضەەىپتە
ېۇتەخەضطەەەەەىص بۇلىػەەەەەى ېەەەەەۇېدىند غەەەەەۇنديقتى ۇ
« ينىػ ەن ئا » ل قاريل ايدۇ غەۇنديقال« ينىػە ەن
ئا » بىر ر قەند كاتتا ئالىم بۇل اضلىقى ېۇېدىن
«ئالىم»ئۆزلەغت رۈظ ئ چ ن ېەرىپەتنى قەارچىاللد
نەچەەچە خىەەد ضەەىناقىدي قايتەەا قۇريغەەتۇرۇل چىقىەەدۇ
ئەې ەەەا« ينىػە ە ەن ئەەەا »بۇلطەەەا كەلي ضەەەى ئ چەەە ن-
ئۆت غەەتىدى ە ھەەازىرقى نەتىجىەەلەر ېاضلىػەەىدى ان-
قرىنطەەەىپاى قاريغەەەقا يھتىػەەەتە ئۇېەەەۇېىي ئۇقەەەۇېالرنى
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يەك نلەظ ئ چ ن نەز رىنە بىەلەن ئەېەلىەي تەجرىاىنەى
بىرلەغت رىدۇ.
بىلىم-ېەرىپەب وري ە قۇريى ياضاظ ئى دانىنىتىيە
ئھرىػت رىدۇ لھدىن ھھد ەب بىەسگە قاچەان يەيالظ ە
قاچەەەان ئەەەۇرۇظ قىلىػەەەنى ئۆگتىەەەدۇ ئەەەالى الر كەەەۆلد
ينىػەەەە ەنلەر ئەەەەاز ېەرىپەتنەەەەى تەھلىەەەەد قىلىەەەەعد
غەكىللەندۈرۈغتىن ئاضان ئىطال تەغۋىقاب خىسېىتى
ب گەەەەە ندى ك نلەەەەە كتە بىلىەەەەەەم ېەرىەەەەەپەب بىەەەەەەلەن
ت رلەەەەە ك ە نىنەتلەرنى بىرلەغەەەەەت رۈل ئىطەەەەەالھابد
ئەەەەۇي ىنىع ە قىەەەەنىن كھطەەەەەللەرنى يەيالغەەەەتا ھەى
ينەاالر»غەا بە
قىل ۇل ەيضتىالرغا يەتد زىدى ان«بۇي
ېۇھتاج
ھەەھد ەب ەيضەەىتە ە ئۇضەەۇى-چارىلەرنىە ئانىطەەى
ھەەەھد ەب ضاناقطەەەىس بۇلەەەۇل تەە گەل قال ايەەەدۇد يئىەەەم
لەقىلد ل تۇرىدۇ.
 0ېۇضەەۇل انالر ئھزەەى خھلەەى بەەۇرۇنال قەلطەەەقىدىن
يىريقلىػەەىق كەتەەدەند چەە ندى كەەۆقلىيەن ېۇضەەۇل ان
قەيالضەەەۇقالر «قەلطەەەەقىنى»ە ھىنەەەۋ غەەەەرى ەب ئۇقەەەۇ
يئىرىطەەەەىدىن چىقىرىەەەەۋ تدەن نەتىجىەەەەد قەلطەەەەەقە
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ئۇقەەۇېلىرى ئىطەەال ېە نىەەنەب قۇرۇل ىطەەىدىن يەەاب
نەرضىيە ئايلىنىق قال ان
ھھد ەب ضۆزى كەليەن ئايەتلەرگە نەز ر تاغەلى ان
ئەەەا «قۇرئەەەان» نەەەيەن ضەەەۆز كەلەەەيەن ئايەتلەرنىەەە
ئارقىەەدىنال«ھەەھد ەب» نەەيەن ضەەۆزنى كەليەنلىدىنەەى
بايقايدۇ
بەلدىەەەم ېۇنەەەدي كھلىػەەەىد د ئۇېەەەۇېىي ئۇقەەەۇ ە
قرىنطەەەەىپاى قاريغەەەەقا ئىەەەەيە «ھەەەەھد ەب» قۇرئەەەەان
قرىنطەەەەەەەەىپلىرى ە تەلى اتلىرىنىەەەەەە ە ضەەەەەەەەىرتىدي
غەكىللەنطەەە تەەۇغري بۇل ايەەدۇد نيەنلىدنەەى كۆرضەتطەەە
قۇرئەەان كەرىەەم ھھد ەتنەەى كەەۇنتروى قىلىەەق
كھەەر
تۇرىدۇ ە يھتەكلەل ېاڭىدۇ بۇ ھھد ەتنى نەتىجىطەى
ە ھەرىدىەەەەەتىيە چە قۇي ەەەەەەانلىى ئەېەشد بەلدەەەەەەى
ھھد ەتنىەە ە يۆنىلىػەەەەى ە ېەقطەەەەىتىنى يۇقىتىەەەەق
قۇي اضەەلىى ئ چەە ن «ھەەھد ەب»نەەى قۇغەەدى انلىى ە
ھھد ەتنەەى چىەە تۇتۇەيل ەەانلىقتۇر چەە ندى ئىنطەەان
ئەقلىنى ئى دەانىنىتى كەڭەرى بۇلطەى ۇ «كۆرضەەت ە
بھرىع» يئىرىطىد تۇرۇل خىەسېەب قىل ىطەا ئاكتىەق
خىەەەسېەب قىالل ايەەەدۇ كۆرضەەەەت ە يئىرىطەەەى ئىنطەەەان
ئەقلىيە«ئۆزگەرېەش قرىنطىق ە ئىػەنچ»ئاتا قىلىدۇ.
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ئىنطەەەەەانىنەب ېەرىپىتەەەەەى ېۇكەې ەللەغەەە ە ەكتەد
ېەلۇېاب ئىنقىالل ەرى ھەزير ب ەرلىرىنى ئىچىد
ئەۇ قىطەەەقا ەر بۇلەەەۇل قھلىػەەەى ېەەەۇېدىن ئۇنەەەدىن
كھنىن 6كى لى ضۇئاللىرىد ېەەجۇتلۇ ئىللەتلىەرىد
ئاقىۋ ب ېەضىلىطىدئىنطان تەبى ىتىنى خەاريكتھرىد
ە ھە -ھۇقۇقىەەەدىن ئىاەەەار ب چەەەۇۇ ضەەەۇئالالر ەرى
يھتىەەق كھلىەەدۇ ن ە د قەلطەەەقە قە ى قەەى غەەەرىپىنى
قايتا ئەضەلىيە كەلت رىدۇ غەۇڭا بىەس ھەازىر ىن تارتىەق
كەلي ضى ەرنىە ضەۇئاللىرىنى چ غەىنىقد غەۇنىز ا
ېۇناضەەەەەەەىق جەەەەەەەاەي بھر لەيەەەەەەەدى ان ئەەال الرنەەەەەەەى
يھتىػت رۈغى ىس كھر .
« 1قەەەەەەەەەەەەۇالتتە ئىەەەەەەەەەەەەري »ھھد ەتنەەەەەەەەەەەەى
غەكىللەندۈرىدى ان ئاضاضلىى ئاېىد ئىري «نەز رىنە
ېەرىپىتىنى»ھھططى رن اللىقتا ئەېەلىي ئەۆرنەكلەرگە
ئايالندۇرۇل بھرىدى ان ھاياب ورىطى
«ھەەەەەەەەەھد ەب» ت رلەەەەەەەەە چ غەەەەەەەەەەنچىلەرنى
غەەەكىللەندۈرۈل بھرىەەدى ان ئىچدەەى نەەۇر ىن ئىاەەار ب
غەەەەەەەۇنديقتى ۇ ھھد ەتنىەەەەەەە تەبى ىنىتەەەەەەەى بەزى
قۇزىتىطەەەەىنەلەر ە ئىطەەەەتىلالر ي ناېەەەەايەن بۇلىەەەەدۇد
ھھد ەتنى بەزى ېەيدينالر ي كۆرۈن غى ئالالھنى غەۇ
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ئەەەا ېلەرگە بەرگەن قەزلەەەى ە نھ ىتەەەى بەەەۇ ھەەەھد ەب
ناېەەايەن بۇلىەەدى ان قۇزىتطەەىنە ە ېەيەەدينالر ضاناقطەەىس
ېەضىلىنى ئايدىزالغتۇرۇظ ئ چە ن بىەر قەانچە ېىطەاى
ئااليلى6
(« )1ھەەھد ەب» يئىەەم ئۆض ە ل تۇرىەەدۇ زنر كلى ە د
تەجەەرىاە ە ئىەەري ئارىطەەىدىدى ئ ن ېل ە بىرلىػەەىع
ھەەھدىم ئا ېنىەە چ غەنچىطەەىنى يئىەەم ھەرىدەتەەدە
كەلت رىدۇ
(« )6ھەەەەھدىم ئەەەەا »غەەەەاريئىتقا قەەەەاريل تەەەەۇرۇل
ەيقىتلىەەەەەەى نەرضەەەەەەىدىن يئى لىەەەەەەى نەرضەەەەەەىنى ە
ھازىرقىدىن كھنىنلىدنى تالاليدۇ
( )3ھھد ەتلىەە ە ئىەەەەع قىلىەەەەدى ان ئا ېنىەە ە
ئىچىەەد ھەرىدەتەەدە تۇغەەقان ېەيەەدين بەەار بۇلىەەدۇ ئەەۇ
ېەيەەەدين ضھلىػەەەتۇرۇظد تەھلىەەەد قىلىەەەعد يەكەەە ن
چىقىەەرىعد تەھرىەەەرلەظ ھەرىدىتىەەەدىن تۇختى ايەەەدۇ
نەەە ە د ھھدى نىەەە ئىچدەەەى ۇنناضەەەى ئۇكناننىەەە
ولقۇنالل تۇرىدۇ
چۇڭقۇرىدىدى ولقۇند
ھەەھدىم ئەەا ېلەر ېەرىەەپەب ە تەجرىاىلەرنەەى بىەەر
بىرضىيە باغالغتىن ئىاەار ب ئاالھىەد بىەر ئىقتىەديرغا
172

ئىەەەەيە بۇلەەەەۇلد ئەەەەاخىر ي باغەەەەقىالر ىن قەرقلىنىەەەەق
تۇرىدى ان قاي اقنى ض زۈل چىقىرىق بھرىدۇ
( )0ھەەھدىم ئەەا ېلەر ېەضەەىلىلەرنى ئەەۆز ھەج ىەەد
ھھص قىالاليەدۇ ېەضەىلەند چەۇۇ ېەضەىلىلەرنى چەۇۇ
كۆرىەەەەدۇد كىچىەەە ېەضەەەەىلىلەرنى كىچىەەە كۆرىەەەەدۇ
ېەضىلىلەرنى تۇغري غەكىلد ېەۆلچەرلەظ ئىنطەانىنەب
تەەەەەەارى بەەەەەەۇيى ۈل كھلىۋيتقەەەەەەان بە خەتەرلىەەەەەە
ېەضىلىلەرنى بىرضى ېە نىنەتلەرنى ە يرين بۇلەۇظ
ضەەەە بلىرىنى بىرضەەى كىػەەىلەر ئەەا تتە تەەايىنى يەەۇ
ئىػالر نيەن ېەضىلىلەر ضەە بۇل ان
نيەن6ھازىرقى قەيتتىن ئىليىرىدەى
ھھدىم ئا
نەرضەەەەىنى كۆر لەيەەەەدۇ ە كھنىندىطەەەەىنى ۇ ھەەەەھص
قىالاليدۇ ئۇ غىۋىرغان قۇزغىلىػتىن ئىليىەرى ھەھص
قىلىەەق خەلقىنەەى ئاگاھالندۇرىەەدۇ ئەەا تتىدى ئەەا ېلەر
ەيقتى ئۆت ل كەتدەندىن كھنىن ېەضىلىلەرنى ھەقىقەى
ھەج ى بىلەن كۆر لەيدۇد ھھدىم ئا بۇلطا ېۇناضەىق
ەيقىتتەەا كۆر لەيەەدۇ ضەەۇقنان ضەەەەرى«قىتەەنە ت گىيەنەەد
ھەې ە ە ئەەا بىلەلەيەەدۇ قىتەەنە باغەەالن اندي ئالى ەەدىن
باغقىطى بىلەل ەيدۇ» نيەن ئىدەن
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«ېۇتەخەضطەەەەەەەىلەر»ئىل ەەەەەەەى تەر ققىناتنىەەەەە ە
ئەضەەدەرلىرى بۇلەەۇلد ئۇالرنىەە ھەەھد ەب تەضەەىرلىرى
چەكلى بۇلىدۇد ھەې ىطى ينا ئا بۇلۇل كەت ەيدۇ
( )1كىػەەەەىلەرنى ئىچىەەەەدىدى«ئەەەەاچچىى»نىەە ە
رىجىطەەى ھھد ەتنىەە يۇقلۇقىەەدىن بۇلىەەدۇ بىەەسگە
ياق ايدى ان ئىػالر ي ز بەرگەند بىس قەيەدي بۇلىەدى ان
يىنىدلى ە بى اريېلىقنىە ضەەە بى 6ېەضەىلىلەرنى
ضەەەەە بلىرىد يىلتىەەەسىد قەەەانۇنىنىتى ە نەرضەەەىلەرنى
خاريكتھرىنى بىل ەضلىدتىن كھلىق چىقىدۇ
بىەەەري ھەەەھدىم ئا ېنىەەە ئىچىەەەدىن چىققەەەان
«ئاچچىى» ھا ىطىلەرنى ئۇغتۇېتۇب ي ز بھرىػەىدىن
كھلىەەق چىق ايەەدۇد بەلدەەى كىػەەىلەرنى غەەاقىللىقىد
ۋتلەە كى ە ە ز نەضەەىرەتلەر يەەاكى ئاگاھالندۇرۇغەەالرنى
كۆزگە ئىل اضلىقىدىن ياكى ئەا ىي ضانىػەىدىن قەيەدي
بۇلىدۇ
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«ئىَاُ ئېَتقاُ ۋٓ توغرا ٍوىذا
ٍاڭغاّالر» د گُٔ ئأٍت ھٔققىذٓ
تەەۇغري يۇلەەدي ېەەھزىع نەە ە « ىەەن» ن ەكتەەۇر
« ىن» ن ە «تۇغري يۇلدي ېھزىع» ن ەكتۇر « ىەن»
نيەن6ضاغال ئەقىد د تەۇغري ئىەدىنەد ريضەتچىد تىەد ە
غەرى ەتدە ئۇي ۇن ئىع-ھەرىدەتتىن ئىاار ب
قۇرئەەەان كەرىەەەم تەلەل قىلىۋيتقەەەان «ئىطەەەتىقاېە»
نەەەيەن ەىجدينەەەدىدى تۇي ەەەۇ ە ھايەەەاتتىدى يەەەۆنىلىع
ېھتۇ ىەەەدىن ئىاەەەار ب تەەەۇغري يۇلەەەدي چىە ە تەەەۇرۇظ ە
بەر يغەەلىى بھەەرىع ئاضەەان ئەېەش ئالالھنىەە يۇلىەەدي
غھرى بۇلۇظ ئاضاند لھدىن ئالالھنىە يەۇلى«تەۇغري
يۇى» ي ياغى ا تەش
غەەەۇنى ئ چەەە ن ئەەەايەب كەرىەەە ە «تەەەۇغري يەەەۇى» ي
ېھزىػنى ئى انىنى ضا ىقلىقىنى بەليىطى قىلىق
بەليىلىەەيەن تەەۇغري يەەۇى ە تەەۇغري ېھتەەۇ بۇل ىطەەاد بەەۇ
ئى اندىن چاتا چىققان بۇلىەدۇ غەۇنى ئ چە ن تەۇغري
يۇلدي ېاڭالى انالرغا قەرىػتىلەر ھەېري بۇلۇظ ە وضە
بۇلۇغتە ئاالھىد ېۇكاقاب بار
175

بەەەۇ ھەقەەەتە ئەەەالالھ«قەرە ر ىيەەەارى ىس ئالالھەەەدۇر»
نيەنەەلەرد ئانەەدىن تەەۇغري يۇلەەدي بۇل انالرغەەا قەرىػەەتىلەر
چ غە ە ل«6قۇرق ەەەاڭالرد غە قىل ەەەاڭالرد ضەەەىلەرگە ە
قىلىن ەەان جەنەەنەب ئ چەە ن خۇغەەاى بۇلەەۇڭالر» يەەدۇ
(فۇضطىلەبد-31ئايەب)
ئى ەەان ئھنتقەەاند ئى انىنىەە ھەقىقىتىەەد چىەە
تۇرغاند ئالالھنى تەلى اتى ە كۆرضەت ىطەىنى تۇتەۇل
رۇش ېاڭ ەەەەەاند ئىتەەەەەائەب قىل ەەەەەان ە ھاياتىنىەەەەە
ئەەاخىرغىچە گۇنەەەاھ ئىػەەالر ىن ضەەەاقالن انالرغا ۇننەەەا-
ئەەاخىر تتە ئۇلەەۇ ،ېۇكاقەەاتالر بەەار قەرىػەەتىلەر ئۇالرنى ە
قەلاىنەەى خۇرضەەەن قىلىەەدى ان غەلىەەاە-بھػەەار تلەرنى
ئھلىق چ غىدۇ ە ئەۇالر ىن غە -قەاي ۇالرنى يۇقىتىەدۇ
يەنەەى ئەەۇالر ىن ئۆت غەەنى غەېلىەەرى ە كەلي ضەەىنى
قۇرقۇنچىلىرىنى ئھلىەق تاغەاليدۇ نەتىجىد خەاتىرجە
ە بەختلى ھالەتتە ياغايدۇ
تەەۇغري يۇلەەدي ېاڭ ەەان ېۇضەەۇل ان قۇلەەدىن كەتەەدەن
نەرضەىيە قۇغەەاي ان قىل ايەدۇ ە كەلي ضەەىدىن ھەرگىەەس
ئەنطەەەەەىرى ەيدۇ نەەەەە ە د تەەەەەۇغري يۇلەەەەەدي ياغەەەەەاظ
ئەەلىنالىقنى يۇلى
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قۇرئەەان كەرىەەم ىننەەى «ئى ەەان ئھنەەتىع ە تەەۇغري
ېەەھزىع» ل تۇنۇغەەتۇرۇل« 6قەرە ر ىيەەارى ىس ئەەالالھ
ل ئى ەەان ئھنتقەەان ە تەەۇغري يۇلەەدي ېاڭ انالرغەەا غە -
قاي ۇ ە قۇرقۇنچ يۇ » يدۇد (ئەھقا د -13ئايەب)
يەنە ئەەەەالالھ(«6ئەەەەى ېەەەەۇھەې ە !) ئەەەەالالھ ضەەەەھنى
بۇيرۇغانەەەەد تەەەەۇغري يۇلەەەەدي بەەەەۇل ىند ضەەەەاڭا ئى ەەەەان
ئھنتقەەانالرېۇ تەەۇغري يۇلەەدي بۇلطەەۇن (ېەن ەەى قىلىن ەەان
ئىػەەالرنى قىلىەەق) ئالالھنى ە چەكلىرىەەدىن چىقىەەق
كەت ەڭەەەەەالرد غ برىطەەەەەىسكىدئالالھ قىل ىػەەەەەىزالرنى
بىلىق تۇرغۇچىدۇر» يدۇ (ھۇ د -116ئايەب)
ئى ا ېۇضلىم رىۋييەب قىل ان ھە ىطتەد بىر ئەا
ر ضەەۇلۇلالھنى يھنى ەەا كھلىەەقد ېاڭەەا باغەەقىالر ىن
قايتا ضۇرى ىطاې ۇ بۇلىدى ان قرىنطىپاى نەضىرەتتىن
بىرنەەەەەەەەى قىل ەەەەەەەەان بۇلطەەەەەەەەىال ل ضەەەەەەەەۇرى انديد
ر ضەەەەەۇلۇلالھ«ئالالھ ەەەەەا ئىػەەەەەەندىم د (ئەقىد ڭەەەەەد
ېۇضتەھدە تۇر)د ئاندىن تۇغري يۇلدىن چىقىق كەتە ەق
ېاڭ ىن» ل جاەي بەرگەن
ر ضەەۇلۇلالھنى بەەۇ ھە ىطەەى ئۇېەەۇېىي نەضەەىرەب
ر ضۇلۇلالھ ئىطالېنى ئىددەى ضەۆزگە يى ىنچاقلى ەان
ئىطال ئەقىد ە ئىطەتىلدىن ئىاەار ب ئەقىەد ضەاغال
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بۇلطەەەاد ئىطەەەتىد ضەەەاغال بۇلىەەەدۇ ئەقىەەەد بۇزۇلطەەەاد
ئىطتىد بۇزۇلەۇل كھتىەدۇ ئەقىدىەد يەيل ەۇظ بۇلطەاد
ئىطەەتىلدى ۇ يەيل ەەۇظ ي ە ز بھرىەەدۇ ئىەەدىنە كاغەەىال
بۇلطاد ئەقىدىنى ضەاغال بۇل ى انلىقنىە ئىپا ىطەى
نەەە ە د ئىطال 6ضەەەۆز ە ئىەەەع ھەرىەەەدەبد ئەقىەەەد ە
ئىطتىلدىن ئىاار ب
«تۇغري يۇى» ىننى بارلىى ېەزېۇن ە ېەقطەتلىرىنى
بىرلەغت رگەن ئەخالققەا ئاالقىەدير ضە قەتلەرنى بىەرى
ئىطەەال ىنەەى ئۇېەەۇېەن قىلىەەق ئھنتقانەەدي تەەۇغري يۇلەەدي
ېھزىػەەنى تەغەەەباۇش قىلىەەق كەلدىدئىطەەال ىنەەى
تۇغري يۇلدي ېھزىػقا چاقىرىدۇد تەۇغري يۇلەدي ېھزىػەنى
ئۇېۇېىي ضە قەتلىرى ە خۇضۇضەىي غەەكىللىرى بىەلەن
رن اللىققا ئاغۇرۇغقا ھەرىدەب قىلىدۇ
«ئطەەەەتىقاېە» قۇرئەەەەان-ضەەە ننەتدە ئەگىػىػەەەەنىد
غەەەەەەەرى ەتنى روھەەەەەەى ە ئۇېەەەەەەۇېىي قرىنطەەەەەەىپاى
قائىەەەدىلىرىيە خىەەەالل ئىەەەدىنىلەر ىن ضاقلىنىػەەەنى
تەقەززي قىلىدۇ
تەەۇغري يۇلەەدي ېەەھزىع ئەگىەەر-ب گەە ر ېھزىػەەنى
قەەارېۇ-قارغىطەەىد ئەگىەەر ب گ ە رلىدتىن خەەالى بۇل ەەان
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نەرضىنى ھەې ىطى تۇغري يۇى ئەگرىلىدى بەار نەرضەە
تۇغري يۇلدىن چىقىق كەتدەنلى بۇلىدۇ
تۇغري يۇلدي ېھزىع 6ريضتچىللىىد ئى الض ەنلى د
قەلاەەى قاكىسىلىەە د ئەەەا يلەبد ئىنطەەال قىلىەەعد ەيقەەەا
قىلىعد ئىػەەنچىلى بۇلەۇظد تەڭپەۇۇ يەۇى تۇتەۇظ ە
ئاېانەتنى ئىيىلىرىيە يەتد زۈغنى ئۆز ئىچىيە ئالىدۇ
غەەەۇنديقال تەەەۇغري يۇلەەەدي بۇلەەەۇظ 6يال ەەەانچىلىىد
خىنانەب قىلىعد ضاختا ئىع قىلىەعد ئەخالقطەىسلىى
قىلىەەەەەعد تەەەەەۇغري يۇلەەەەەدىن بۇرۇلەەەەەۇظد چھدىەەەەەدىن
ئاغەەەۇرۇەنتىعد ضۇضەەەلۇ قىلىەەەعد باغەەەقىالرغا زۇلەەەۇ
قىلىەەعد ئالەەديظد گەەۇلالظد ھىەەنلە-ېىدىەەر قىلىەەعد
قۇي ىچىلىەەەەى قىلىەەەەعد كەەەەۆز بۇيەەەەاظد ە ىەەەەيە ەيقەەەەا
قىل اضەەلىى ە كىػەەىلەرنى ھە -ھۇقەەۇقىنى تۇلەەۇ
بەرېەضلىدتىن ضاقلىنىػنى ۇ ئۆز ئىچىيە ئالىدۇ
ھە ىطتە«6غە بار نەرضىدىن يىريقلىػىقد غەە
يەەۇ نەرضەەىنى تۇتەەۇل ېەەاۇ» ل يۇلنەەۇرۇ كەلەەيەن
(بۇخارى رىۋييىتى)
ر ضەەۇلۇلالھ تەەۇغري يۇلەەدي بۇلۇغەەنى«6قەلاىزەەد غەەە
بۇلەەەۇل قال ەەەان ە كىػەەەىلەرنى كەەەۆرۈل قھلىػەەەىنى
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خالى ى ەەان نەرض ەىنى قىل اضەەلىى» ل ئىسيھلى ەەاند
(ېۇضلىم رىۋييىتى) ئۆزۈڭيە ياخػەى كەۆرگەن نەرضەىنى
باغقىالر ئ چ ن ۇ ياخػى كەۆرۈظد ئەۆزۈڭيە خالى ى ەان
نەرضەەەىنى باغەەەقىالرغى ۇ خالى اضەەەلىىد تەەەۇغري يۇلەەەدي
ېاڭ انلىقتۇر
تۇغري يۇلدي ېھزىػنى ئەۇ چەۇۇ ېەيەدينلىرىنى
بىرى ئىدىنە ە ئىدىنە ېھتۇ ىنى ضەاغال بۇلىػەىدۇر
ئىەدىنە ئەقلەەى ە ئىل ىەەي لىەەد قاكىتقەەا ئەگەغەەدەند د
لىەەەد قەەەاكىتنى تۇل ى ى انەەەديد ئەقىەەەد روھىەەەدىن ە
غەرى ەتنى ېەقطەتلىرىدىن چەتنى ىيەنەد د غەۇنديقال
چھدىەەەدىن ئاغەەەۇرۇە ت ىيەند يەەەاكى ئىەەەدىنىنى خاتەەەا
ئھقى ەەەەەەەدىدىلەرنى خىەەەەەەەسېىتىيە بۇيطەەەەەەەۇندۇرۇل
بەرېىيەند ئانەدىن ضەاغال بۇلىەدۇ ن ە د ئىەدىنىنى
ضاغال بۇلىػى قۇرئان ېەقطەتلىرىدىندۇر
ئىل ىي ئەېيە ە ئىدىنە تەضەەەەۇرى 6تەۇغري يۇلەدي
ېەەەھزىع ئەخالقى ەەەا بۇيطەەەۇنۇل قەلاەەەى قاكىسىلىەەە د
ضەەەېى ىنلى ە ريضەەتچىللىققا ئھرىػەەەل ەيدىدەند ئەەۇ
چاغەەدي ئەۇ قەبىەەر بۇرۇلەەۇظد ئھ ىەەر چەتەەنەظ ە بە
ئھسىع ئەھۋيلى كۆرۈلىدۇ
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ئىەەەدىنىنى ضەەەال ە ضەەەاغال بۇلىػەەەى ۇ ېۇغەەەۇ
ئۇېۇېىي تۇغري يۇى ېھتەۇ قاتارى ەا كىرىەدۇ ئەقىدىطەى
بۇلطەەى ۇد ئىدىنىطەەى ضەەاغال بۇل ىطەەاد تەەۇغري يۇلەەدي
نيىلى بۇل ايدۇ
ئىەەدىنىنى ضەەاغال بۇلىػەەى ېەكتەقەەتە ئۇقۇغان ەەاد
ئاكەەا ن ىنە ئۇضەەۇلى ا ئەگەغەەدەندە يەەاكى ېھتۇ ىنىەە
يھزەەەەەى بۇلۇغەەەەەى ا ېۇناضەەەەەىۋ تلى ئەېەش بەلدەەەەەى
ئەقىدىنى ضاغال بۇلىػىدغەرى ەتنى ېەقطەتلىرىيە
رن ەەايە قىلىػەەىد ئەخەەال ئۆلچى ىنىەە تھپىلىػەەى ە
ېەنىۋىنىتىنى ضال بۇلىػى ا باغلىى
نەە ە د تەەۇغري يەەۇى ئۇېەەۇېىي ېەەۇكەې ەى ېھتەەۇ
بۇلۇلد قارچىلىنىػنى قۇبۇى قىل ايدۇ غۇڭا غەەرى ەب
تۇغري يۇلنى ئۇېۇېىي ە ېۇتلە يۇضۇندي تەلەل قىلەدىد
غەەۇنديقال ھەر ەيقىتتەەۇغري يەەۇلنى ئالالھەەدىن تىلەغەەدە
بۇيرۇ ى ئىطەەەال ئىدىنىطەەەى ضەەەال بۇل ى انەەەدي يەەەاكى
ئاجىسالغەەەەقاندي ضەەەەۇقىسى لىىد گۇڭيەەەەا نەرضەەەەىلەر ە
باغەەەقىالرنى نەرضەەەىلىرى بىەەەلەن قەخىرلىنىەەەدى ان
ئىػالر كھلىق چىقىدۇ
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ئىطەەەەال ئەللىرىنىەە ە قىنىنچىلىقەەەەى ئۇضەەەەۇى-
چارىلەرنىەەە ئەەەازلىقى بۇل اضەەەتىند بەلدەەەى ئىەەەدىنە
كاغىلىطى ە ئۆل ئىدىنىطىدۇر
تۇغري يۇلدي ېھزىػنى ئاضاضەى قەلانىە ضەاغال
بۇلىػىدۇر قەلەب ضەاغال بۇلطەا باغەقا ئەزيالرغەا تەضەىر
كۆرضىتىدۇ ئىطال ئىدىنىطى ياخػىلىقنى ضۆي ظ ە
ياېان ئىػالرنى ياېان كۆرۈغتىن ئىاار ب بىەر نۇقتى ەا
ېەركەزلەغدەن
ضەەەەن ەتچىلەرنى «ئەېىەەەر ېەەەۆېىنىن» ل ر ھەەەاەر
بەۇزۇ د ئىطەال
قىلىۋيل ان ياكى ئىدىنىطەى ز ھەر
ە ېۇضۇل انالرنى زىننى ا ئىع قىلىدى ان ئا ېلەرنى
قەر ئھەەەتەل ەق«ئىەەەدىنە يھتەكچىطەەەى» ل ئەەەۆرنە
قىلىۋيل ەەەان يەەەەاكى ئىددەەەەى يەەە زلى ە ە ئىدىنىطەەەەى
قاضطەەىپالرنى يۇلااغەەچى تۇتۇەيل ەەان ئەەا ېلەرگە نەەھ ە
ني ل ؟!
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«قىَىْچىيىد بىئُ ئاساّچىيىد
بىرلٔ بار» د گُٔ ئأٍت ھٔققىذٓ
ھەر قاندي قىنىنچىلىقتا قال ان بۇلطاڭ ۇ ئالالھ
ضەەاڭا ھەر قانەەدي قىنىنچىلىققەەا چىقىەەع يەەۇلى ئاتەەا
قىلىەەدۇد ھەر قانەەدي ئىػەەنى ئاضانالغەەتۇرۇل بھرىەەدۇد
ھەەاجەت ەن بۇلطەەاۇ بىرەەاجەب قىلىەەدۇ قىنىنچىلىەەى
ېەڭيەەە يەيېالغەەە ايدۇد قەەەەاي ۇ ئۇزۇن ەەەا ضەەەەۇزۇل ايدۇ
ئاضەەانچىلىى ئەضەەلىي قائىەەد د قىنىنچىلىەەى ئەەايرىم
ھالەب قىنىنچىلىەى ئەازد ئاضەانچىلىى كەۆل نە ە د
ضىقىنچىلىى بىلەن ئاضانچىلىى بىللەد كەېاەغەللى
بىەەلەن بەەايلىى بىلەەلەد كھطەەەللى بىەەلەن ضەەاغالېلىى
بىللە ئالالھ بىسنى ئازيبالغتىن بىرەاجەبد ئەگەر ئەالالھ
بىسگە بىر ر غە قاي ۇنى ئەە تطە بىسنى ېەنپەئەتى ىەس
ئ چە ە ن ە بىسنىە ە ئالالھ ەەەا ي زلىنىػەەەى ىس ئ چەەە ن
ئەە تىدۇ ېانا قارييەدى ان بۇلطەا قانچىلى ەان كھطەەى
غەەۇ ئىنطەەاننى ھىەەدييەتدە باغەەالل بارغەەاند قانچىلى ەەان
ئھ ىر كھطەى ئىيىطىنى تەەبىيە ئھلىق بارغان
ۇننەەا ي ھەر قانەەدي چەەۇۇ قىنىنچىلىەەى بۇلطەەۇند
ئۇنىە چىقىەەع يەەۇلى بۇلىەەدۇ غەەۇڭا ېۇضەەۇل ان-گەرچە
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قەەەەەاجى ەلەر ە قىنىەەەەەنچىلىقالر بھطەەەەەىق كەتەەەەەدەن
تەقەەەەەەەەەەەەدىر ى ۇ -ئالالھنىەەەەەەەەەە ە يار ى ىەەەەەەەەەەەەدىن
ئ ېىدضىسلەن ەضلىدى الزىم
بۇ ئەايەب زۇلەۇ ە قىنىنچىلىەى ھەر قەانچە ئەۇزۇن
يەيېالغطەەەەەەى ۇ ھاېەەەەەەان بىەەەەەەر كەەەەەە نى زۇلەەەەەەۇ ە
قىنىنچىلىقنىەە يۇقىلىەەدى انلىقى ە تەەاۇ نۇرىنىەە
يۇرۇيەەەەدى انلىقى تۇغرىطەەەەىدي ېەەەەۆېىنلەرگە ئىػەەەەار ب
بەرېەكەەەتە جەې ىەەەنەب ھاياتىنىەە ئۆزگىرىػەەەچان بەەەۇ
ھەەەالىتى ئىنطەەەان ئەەال ىنىەە ېەنىەەەۋىنىتى ە ېەەەا ى
ئەھەەۋيللىرى بىەەلەن ئۇي ەەۇن كھلىەەدۇد ئەەا تتە ئىنطەەان
ھاياتىنى ئەھەۋيلى غەلىەاە قىلىەعد ېەغلەۇ بۇلەۇظد
ئال ەەا ئىليىەەرىلەظ ە ئارقى ەەا چھدىەەنىع ئارىلىقىەەدي
يەيل ەەەەۇل تۇرىەەەەدۇ غەەەەۇنديقال ھايەەەەاب قەەەەانۇنىنىتى ە
ئۇېۇېىي بەليىطى بۇل ان ت رل ضەىنا ئەھەۋيللىرى
بىلەن ۇ ېاش كھلىدۇ
بەەەەۇ ئايەتنىەەەە تەكريرلىنىػەەەەى ضەەەەاھابىلەرنى
قەلاىەەد ئ ېىەەد قەيەەدي قىلەەدى ب يەە ضەەاھابە ئىانەەى
ېەضەەە ۇ «6ئەگەر قىنىنچىلىەەەى كاېارغەەەا كىرىۋيل ەەەان
تەقەەدىر ى ۇد ئاضەەانچىلىى قىنىنچىلىەەى بەەار كاېارغەەا
كىرىدۇ» نيەنىدەن
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ئەەەايەب قىنىنچىلىققەەەا يۇلۇققەەەان كىػەەەىلەرنى
كەەەەۆڭلىنى خەەەەاتىرجە قىلىەەەەقد قىنىنچىلىقنىەەەە
كۆت رۈل ل كھتىەدى انلىقى تۇغرىطەىدي خەۇظ بىػەار ب
بەرېەكتە ېانا ب گ ن بىس بۇ ئايەتتىن بىػەار ب ئھلىػەقا
ېۇھتەەاج چ ە ندى كەەۆقلىيەن ېۇضەەۇل انالر ېەغلەەۇبىنەبد
زۇلەەەەۇ د بەەەەۇز قىلىەەەەع ئەھەەەەۋيللىرىنى بھػەەەەىدىن
كەچەە رگەنلىدى ئ چەە ن ئ ېىدضەەىسلى ە غەەۇېلۇنۇظ
ئۇالرنىەەەە ە روھىنەەەەەەى ئىيىلىۋيل ەەەەەەان كەەەەەەۆقلىيەن
ېۇضۇل انالر ھازىرقى غاريئى ە ئۆزگىرىػلەرگە ئاېەاى
چارىنى يۇقلىقىنى ھھص قىلىػ اقتاد يەۇى تۇضەۇلۇل
قالەەدى ل بۇغەەال كەت ەكەەتە غەەۇ ضەەەە بتىن ھەېەە ە
نەرضەەەىدىن 6يەنەەەى وضەەەتالرنى يەەەار بەرېەضەەەلىدىد
ۈغ ە ەنلەرنى ض يىقەض ە قىلىػەەىد ئاتەەا-بۇەىالرنى ە
ضەەەەلاىي ېىريضەەەىنى ئھ ىرلىقەەەى ە قەرز نتلەرنىە ە
ناچەەەەار قىل ىػەەەەلىرىدىن غەەەەىدايەب قىلىػەەەە اقتا
كرىسىطەەەدە يۇلۇققەەەان بەەەۇ كىػەەەىلەر تەنقىەەەد نەەەۇرىنى
يەيېلىى ضىرتقا قارىتىدۇ خۇ ى ئۆزلىرىنى ئەھۋيلى
ئۆلچەېلىە ە ياخػەەەىد يە ە ز بھرىۋيتقەەەان ېۇضەەەىاەتلەرگە
باغقىالر ضەە بچىد ئۇيلىػىدۇ
بەەۇالر بىەەر بۆلە كىػەەىلەرنى غەەەكىلدىن خەەالى
ئەېەلىەەي بىەەر ئىەەع قىلىػەەقا ئەەۆتدەنلىدىنى كۆرضەەە6
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ضەەھنى بىەەر ئىەەع قىل ىلەەى قۇي ايەەدۇد بەەالىلىرىزنى
تەربىنلىيىنەەەەى قۇي ايەەەەدۇد چەەەەۇۇ قە ئھلىػەەەەىز ا
رۇخطەب قىل ايدۇ نيەند ضەۆزلەر بىەلەن ئۇالرنىە
قىسغىنلىقى ا ضۇغۇ ضۇ ضەىپىدۇ بەۇ خىەد قاضطەىق
روھ بۇغەەەەەەەاڭلىىد ئىػطەەەەەەەىسلىىد ھۇرۇنلەەەەەەەۇ ە
قۇرقۇنچاقلىققەا ئھلىەەق بارىەەدۇ بەۇالر ېەھەەدىنى ك تە ل
خىناى ض رۈل ئۇلتۇرۇغىدۇ
ئىنطەاننى ئ ېىدضەىسلىددە باغەاليدى ان ضەەە بلەر
تۆە ندىدىچە6
 1قاضطىق ناچار ېائارىپنى

تەضىرى6

ئەگەر ېائارىق تە زۈېى قاضطەىق بۇلطەا جاھاننىە
ت زىلىػى تۇغرىطىدي ئا ېنىە قەلاىەد غەۇېلۇنۇظ ە
ئ ېىدضىسلى روھىنى قەيدي قىلىدۇد غۇنديقال ئىنطەان
بىەەەلەن ياغەەەاەيتقان ېۇھىەەە ئارىلىقىەەەدي ۈغەەە ەنلى
ئەەەۇرى ىنى چاچىەەەدۇ ئەگەر بەەەۇ ېۇھىەە بىەەەلەن ئەەەاالقە
ضەەە بلىرى ئ زۈلە ل قالطەەاد يەەال ۇزلۇقتىن ضەەاقلىنىع
ئ چ ن بىر ر ئۇيۇغە ا يەاكى بىەر ر يۇرتقەا تەە بۇلۇغەنى
ئىس يدۇ تەكػە رۈل كۆرضەە ئەۆزى ئھتىقەا قىلىۋيتقەان
نەرضەەەەەەەەەەەىنى ئەتريقىەەەەەەەەەەەدىدى نەرضەەەەەەەەەەەىلەر ىن
قەرقلەن ەيەەدى انلىقىنى بىليەنەەد ئەتريقىەەدىدى ھەې ە ە
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نەرضەەەىيە ئىػەەەەنچىنى يۇقىتىەەەدۇد نەتىجىەەەد ھەېەەە ە
نەرضىدىن غەۇېلىنىع ە قاضطەىق قۇزىتطەىنە تۇتەۇظ
ھالىتى كۆرۈلىدۇ
 6رن اللىى بىلەن قات اى ھالدي ېۇئاېىلە قىلىع6
كۆقلىيەن كىػىلەر ي ز كى قاريغەقا ېايىەد بۇلەۇلد
ھەر قانەەدي بىركۆرۈن غەەدە بىەەرال ضەەەە بنى كۆرىەەدۇ بەەۇ
خاتەا قەاريظ ېەضەىلىنى«ئاضاضەلىى قىنىنچىلىەەى» ە
«ئىددىنچەەەەەەەى رىجىلىەەەەەە قىنىنچىلىەەەەەەەى» ل
بۆلەل ەضلىدتە چۇۇ ې غد لىيە ئھلىەق بارىەدۇ غەۇ
ضەەەە بتىن قىنىنچىلىقنەەى ئۆزگەرتىػەەدە ئىقتىەەديرى
يەت ەيەەدۇ نەتىجىەەد بەەاظ ئەەاخىرى يەەۇ قىنىنىچلىەەى
ئالدىەەدي ھەەاۇ-تەەاۇ قھلىەەق قالىەەدۇ ە بھطەەى ا بەەاظ
ئھيىەەدۇ ئەگەر بىەەس ب گ ە ن ېەەۇېدىن بۇل ەەان ئىػەەالرنى
قىل ەەەان بۇلطەەەا د ب گەەە ندى ېەەەۇر كدەل ئىػەەەالر ئەتە
ېۇېدىن ئىػالرغا ئايالن ان بۇالتتى
 3قىنىنچىلىقنىەە
قىل اضلىى6

ئىچدەەى ئاېىللىرى ەەا ىقەەقەب

قىنىنچلىەەەەەى ئىچدەەەەەى ە تاغەەەەەقى ئاېىلالرغەەەەەا
بۇيطەەەۇنىدۇد ضەەەىرتقى ئاېىلنىەەە تەضەەەىرى چەكلىەەە
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بۇلىەەدۇد ئىچدەەى ئاېىلنى ە تەضەەىرى چەەۇۇ بۇلىەەدۇ بىس
كەەەۆقىنچە ەيقىەەەتالر ي ضەەەىرتقى ئاېىلالرغەەەا ئاالھىەەەد
ئەھ ىەەنەب بھرىەەقد ئىچدەەى ئاېىلالرغەەا ضەەەى قەەاريي ىس
ئەەۆزىنى بىلىەەع ئەۇ چەەۇۇ كەغەەپىناب بۇل ىنىەەد د
ئۆزىيە تاقابىد تۇرۇغ ۇ بە تەش
ن ە د قىنىنچىلىى بىلەن ئاضانچىلىى بەارد ھەر
بىەەر قىنىنچىلىقنى ە قارنىەەدي ھەى قىل ەەۇل ئەەاچقۇچى
بىەەرگە بەەار بىەەس ئىننننھرنىەە ئەقلەەىد ئۇقھريتطەەىنە
وختۇرىنىە ە قىچىقەەەى ە ئانىنىە ە ئىەەەچ ئاغرىتىػەەەى
بۇلىەەدىدەن ھەر قانەەدي قىنىنچىلىققەەا ھەى قىلىەەع
چارىطى تھپىلىدۇ
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«ئاىالھ مىَْي ئازدۇرغاُ بوىسا ،ئۇّىڭغا
توغرا ٍوه بوىَاٍذۇ»د گُٔ ئأٍت ھٔققىذٓ

ئەەالالھ«6ئەەالالھ كى نەەى ئاز ۇرغەەان بۇلط ەاد ئۇنىز ەەا
تۇغري يۇى يۇ » يدۇ (ض ر غۇريد -02ئايەب)
ئالالھ كى نەى ئاز ۇرغەان بۇلطەاد ئەۇنى تەۇغري يۇل ەا
باغەەلى ۇچى بۇل ايەەدۇ ھىەەدييەب قىلىەەع ە ئەەاز ۇرۇظ
ئالالھنى قۇلىديد ئىنطەان قىل ەان ئىػەلىرى ا قارىتەا
بىر تەر ل قىلىنىدۇ
ئەەايەتتە«ئەەالالھ ئاز ۇرىەەدۇ» ل كەلطەەەد ئەەۇ ج ەازيالل
ئاز ۇرۇظ بۇلۇلد ئى تىنارى ئھەسىع ئاضاضەىدي بارلىققەا
كەليەن
ئەەەەالالھ تائەەەەاال-ضەەەەابىى ئەز لەەەەى ئىل ىەەەەي بەەەەلەن
ئىنطەەەەەاننى قىل ەەەەەاقچى بۇل ەەەەەان جىنەەەەەايەتلىرىنى
بىليەنلىدەەەەەى ئ چەەە ە ن-قايطەەەەەى بىەەەەەر ئىنطەەەەەاندىن
ېەەەۇە قپەقىنەتنى تۇضۇە تطەەەەد ئەەەۇ ئىنطەەەان نىجەەەاتلىى
يۇلىنى تاقال ايدۇ
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ئەەەالالھ ئى ە ەان ە ياخػەەەىلىققا تەينەەەارلىقى يەەەۇ د
گۇناھقا ياتقان ئا ېلەرنى ئاز ۇرىدۇ بۇندي ئەا ېلەرنى
ھەەەھچدىم ھىەەەدييەب ە غەلىەەەاىيە باغەەەالل باريل ايەەەدۇ
كائىناتتا ھىەدييەب ە ئاز ۇرۇغەتىن ئىاەار ب بەۇ نەرضەە
ئەەالالھ ئىەەري قىل ىطەەا يە ز بەرېەيەەدۇ ئەەالالھ خالى ەەان
نەرضە بۇلىدۇد خالى ى ان نەرضە بۇل ايدۇ
ئالالھ تائاال بىر ئا ېنى نھ ىنى تالاليەدى انلىقى
ە قانەەەەەدي گۇنەەەەەاھ ئىػەەەەەالرنى قىلىەەەەەدى انلىقىنى
بىليەنلىدەەەەەەەى ئ چەەەەە ە ند ئەەەەەەەۇ ئەەەەەەەا ېيە ئى ەەەەەەەان
ېەەەۇە قپەقىنىتىنى بەرېىەەەيەن بۇلطەەەاد ئەەەۇ ئا ېنىەەە
جەننەتدە كھرىع يۇلى بۇل ايدۇ چ ندى ئەۇالر ئى ەان ە
ھەقىقەب يۇلىدىن بۇرۇلۇل ئازغانالر
***
بەەۇ ئەەايەب بەخ ە -ضەەائا تنى ھەقىقى ەي ضەەەە بىيە
كەەۆزى ىسنى ئاچىەەدۇ يەنەەى ئىنطەەانالرنى ئالالھنىەە
ھىدييىتىەەەەدىن يىەەەەري ھالەەەەدي نىجەەەەاتلىى يەەەەۇلىنى
ئىس غەەنى ئاقىۋىتىنىەە قانەەدي بۇلىەەدى انلىقىنى
ئىسيھلى اقتا
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ئەەەەايەب ھىەەەەدييەب يۇلىنىەە ە قەقەب بىەەەەرال يەەەەۇى
ئىدەنلىدىنەەەىد ئىنطەەەانىنەتنى ېۇغەەەۇ بىەەەرال يەەەۇلنى
ېھزىػەەەەەى كھر كلىدىنەەەەەى ېۇقەرر رلەغەەەەەت رېەكتە
ئىنطانىنەب ېۇغۇ يۇلدىن چەتنىيەند باغەقا غەلىەاە ە
نىجاتلىى يۇلى بۇل ايدۇ
ئايەتنى ېەنىطى 6ئالالھ كى نى ئاز ۇرغەان بۇلطەاد
ئەەەەۇنى ۇننەەەەا ي ھەقىقەتەەەەدەد ئەەەەاخىر تتە جەنەەەەنەتدە
يەتد زىەەدى ان يەەۇى يەەۇ د چ ە ندى ئەەۇ ئەەا ېيە ھىەەدييەب
يۇللىرى ئىتىلدىد ن ەكچى
ئازغۇن ئا كۆل يۇى تاقىدۇد لھدىن ئۇنى تاققان
يۇللىرىنىەەە ھەې ىطەەەى ئارزۇضەەەى ا يەتد ز ل ەيەەەدۇ
ئايەتنى بۇ ېەزېۇنىنى ئالالھنى تۆە ندىدى ضەۆزىدىن
چ غەنيىلى بۇلىدۇ«6ېۇغەۇال تەۇغري يەۇىد ېۇغەۇ يەۇل ىال
ئەگىػەەەەىق ېەەەەھزىزالر ئۇنىزەەەەدىن باغەەەەقا يۇلالرغەەەەا
ئەگەغ ەڭالرد باغقا يۇلالر ضىلەرنى ئالالھنى يۇلىدىن
ئايرىۋنتىدۇد بۇ ئالالھنى ضىلەرگە قىل ان ە ضىنىتىد
ېۇغەەۇ ە ضەەىنەب بەەۇيىچە ېاڭطەەاڭالر تەقەەۋي بۇلىطەەىلەر»
يدۇ (ئەن ا ض رىطىد -113ئايەب)
ئىنطانىنەب ۇنناضىدي كۆقلىيەن ئى دانىنەتلەر ە
كۆقلىيەن ھەرىەدەب يۆنىلىػەلىرى تھپىلىەدۇ لەھدىن
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ھىدييەب تھپىل ىطەاد بەۇ ئى دەانىنەتلەر ئىنطەانىنەتدە
ئەەاقەتدە ئايلىنىەەدۇد ھەەازىر بۇلۇەيتقەەان ئىەەع ى بۇنى ە
ئۆزى
ئىنطەەانىنەب رن اللىقىەەدي كەغەەپىنابد تھ نىدەەا ە
ئىنتىەەسي ضەەاھەلىرىد ئاجايىەەق زور نەتىجىەەلەر قۇل ەەا
كەلدى بىري كىػىلەر روھىد ېەنىەۋى ە ئىجتى ەائىي
ە زىنەتلىرىەەەەەەەد ريھەب ەيضەەەەەەەتىلىرىنى تۇلەەەەەەەۇ
تھپىلىػەەەىنى ئ ېىەەەد قىل اقتا ئەقطۇضەەەدىدبۇ ئ ېىەەەد
رن اللىققا ئاغ ىدى
ئىجتى ائي قەنلەر ضاھەضەىد كىػەىلەر ھەر قەانچە
كەە چلىرىنى ضەەەەرل قىلىەەەقد بىەەر قەەەانچە ېھتەەەۇ الرنى
كەغەەەىق قىل ەەەان بۇلطەەەى ۇد بىەەەري ېەەجۇتلۇقنىەەە
ئاخىرقى غايىطىنى بەليىلەغەدە قەا ىر بۇالل ىەدى ھە
بۇالل ايدۇ
ئىنطەەان ئەقلەەى-گەرچە زور ئى دەەانىنەتلەرگە ئىەەيە
بۇلطى ۇ-ېەەجۇ ىنەتدە ئاالقىدير ېەضىلىلەرنى تەتقىەى
قىل انەەدي ئەقىلنىە ە زىپىطەەى ئىجەەريئىنە ېۇ ىرىنىە
ە زىپىطىيە ئۇخػال قالىدۇ ئەقىد ھايەاب ضەەقىرىنى
نىػانى ە يۆنىلىػىنى بەليىلەل بھر ل ەيدۇ نىػان ە
يۆنىلىع بەليىەلەظ يھتەكچەى ر ھاەرنىە ە زىپىطەىد
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يھتەكچ ەى ر ھەەاەر خاتەەالىقتىن خەەالى بۇل ەەان«ئىالھەەى
ھايەەاب ېھتەەۇ ى» ي ېۇجەضطەېلىػەەىدۇ -61ئەضەەىرنى
ب يەە قەيالضەەۇقى ئەينىػەەتىن (ھەزيرىتى ىەەس تۇلەەۇ
ضاي انالرغا ئىيەد لھدىن چۇۇ نىػانالر ئھنىقطىس غەۇەي
بۇل اقتا) نيەنىدەن
ئىلىم-قەن «ئالە »نەى ياخػەى تۇنەۇظ غەاريئىتىيە
ئىەەيە قىلىەەدۇد غەەۇنديقال ەيضەەىتە-چەەارىلەرد قۇاليلىەەى
ئى دانىنەتلەر تۇغرىطىدي قىلىػەقا تھيىػەلى ئىػەالر
ھەققىەەەەەەەەد يەەەەەەەەۇلنى يۇرۇتەەەەەەەەۇل بھرىەەەەەەەەدۇ ئەې ا
«ئى ەەان»ھاياتى ىسنىەە «ېەنىلىەە ھايەەەاب»بۇلۇغەەەى
ئ چەە ن قىلىػەەەقا تھيىػەەەلى ئىػەەەالرنى كۆرضەەەىتىق
بھر لەيەەدۇ ئەەۇ ېەەجۇتلەەۇ د قى ەە ەب-قەەاريظد ئ ېىەەد
ضەەەە بلىرى ە خىەەسېەب يەەۇللىرى ھەققىەەد بىەەسگە غەەايە
تەقدىم قىالاليدۇ
ئىطال ئ ې ىتى ئالالھنى قەزلى بىلەن ھىەدييەب
ە ئالالھنىەەەە يەەەەۇلىنى بىلىەەەەع نھ ىتەەەەى ئىچىەەەەد
ياغەەەەى اقتا بەەەەۇ نەەەەھ ەب ېۇضەەەەۇل انالرغا بىەەەەر خىەەەەد
ئاالھىەەدىلىدنى يارىتىەەق بھرىەەدۇد غەەۇنديقال ھاياتنى ە
ېۇغەەەەەەققەتلىرىنى يەڭيىللىتىەەەەەق بھرىەەەەەدۇ ېانەەەەەا
قارييەەدى ان بۇلطەەا ئىطەەال جەې ىنەتلىرىەەد ئەەۆزىنى
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ئۆلت رۈەيلىەەەدى ان ئىػەەەالر ېەەجەەەۇ ئەېەشد تەر ققەەەى
قىل ان ئەللەر ئۆزىنى ئۆلت رۈەيلىدى ان ئىػەالر كەۆل
ئۇچرييدۇ
نەتىەەجە غەەۇندي بۇلطەەى ۇد كەەۆقلىيەن ېۇضەەۇل ان-
الر ىدەەى ئاڭطەەىسلىى تەە قەيلى ضەەۇن ىي ھەېريھنىەە
تەضەەەىرىد ېۇضەەەۇل انالر قرىنطەەەىپاى ېە نىنتىەەەدىن
چەتنى ەكتە
ھەر ضەەاھە زىنەەالىنلىرى بەەۇ ېەضەەىلە تۇغرىطەەىدي
ېەضەە ۇلىنەتنى ھۆ ىطەەىدىن چىقىػەەى ە ئالالھ ەەا
«ېە نىەەنەب»
بەرگەن ە ىطەەىيە ەيقەەا قىلىػەەى كھەەر
نەەيەن قەقەتەەال ي ە ز ئەەابروق ېەضىلىطەەى ئەېەشد بەلدەەى
«يھتەكىچلى ە ېەض ۇلىنەب روھى» ىن ئىاار ب
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«ئۇالر ئاىالھْي ئۇّتۇ قاپتي،
ئاىالھ ئۇالرغا ئۆزىىرىْي ئۇّتۇىذۇردى»
د گُٔ ئأٍت ھٔققىذٓ
ئالالھ«6ضەىلەر ئەالالھنى ئۇنتۇغەان غەۇنى بىەلەن
ئەەالالھ ئۇالرغەەا ئەەۆزلىرىنى ئۇنتۇلەەدۇرغان كىػەەىلەر
بۇل ەەەەاڭالر ئەنە غەەەەۇالر قاضەەەەىقالر ۇر» يدۇد(ھەغەەەەىر
ض رىطىد -15ئايەب)
بۇ ئايەب بىسگە ېەەجۇتلۇ ھەقىقەتلىرىەدىن چەۇۇ
بىەەەەر ھەقىقەتنەەەەى ئۇقتەەەەۇرۇل بھرىەەەەدۇ ە ئۇېەەەەۇېىي
ېەضەەەىلىلىرى ىسنى ئھنىەەەى چ غەەەىنىع قۇرضەەەىتىنى
يارىتىق بھرىدۇ
ئايەتنى ە ېەنىطەەىيە قارىطەەا
ئىددى ضەەىنە بۇيىچە بۇلىدۇ6

ئەەالالھنى ئۇنتەەۇظ

 1ېۇضەەەەەەەۇل اننى ئەەەەەەەالالھ بىەەەەەەەلەن بۇل ەەەەەەەان
ېۇناضەەىۋىتىنى ئەەاجىسلىقى ە ياريتقۇچىطەەى ا قارىتەەا
ھھص تۇي ۇضىنى ۋتلىػىق كەتدەنلىدى6
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ئەەەالالھنى ياخػەەەى كەەەۆرۈظ ە ئەەەۇنى تۇنۇغانلىققەەەا
خۇرضەەەن بۇلەەۇظ باضەەقۇچى ا يھتىەەق بھەەرىع ئ چەە ن
ئالالھنى كۆل زىدىەر قىلىػەقا تەغەەباۇش قىلىەدى ان
كەەۆقلىيەن ئەەايەب ە ھە ىطەەلەرنى ئۇچرىتى ىس قۇرئەەان
كەرىم«ئالالھنى زىدىر قىلىع ھەې ىدىن كاتتا» يدۇ
(ض ر ئەندەبۇب  -01ئايەب)
ر ضەەۇلۇلالھ«ياريتقۇچىطەەىنى زىدىەەر قىلىەەدى ان
ېۇضەەۇل ان بىەەلەن زىدىەەر قىل ايەەدى ان ېۇضەەۇل اننى
ېىطالى ھاياب ئەا بىەلەن ئۆلە ئەا ېيە ئۇخػەايدۇ»
نيەن (بۇخارى رىۋييىتى)
ئەەالالھنى كەەۆل ئەضەەلەظ ېۇضەەۇل اننى ئھزىەەدي
ئالالھدىن ھايا قىلىػنىد ئۇنى ضۆي غەنى ە ئەۇنى ريزى
قىلىەەع ئ چ ە ن روھلەەۇ بۇلىػەەىنى غەەەكىللەندۈرىدۇ
غەەۇنديقال ېۇضەەۇل اننى قەلاىنەەى خەەاتىرجەېلىددە ە
بەختدە تۇلدۇرىدۇ
«ئىەەەەدىنە» يۆنىلىػەەەەنى ضەەەەىسىق بھر لەيەەەەدۇ ە
ھەرىدەب قىلىع ئ چە ن ئەۇ تەۇغري يۇل ەا يھتەكلەيەدۇ
لھدىن ئھنھرگىنەد جۇغقۇنلۇ ە قۇالتتە ئىري ىنىە
ېەناەضەەى بۇالل ايەەدۇ ئەەالالھ بىەەلەن بۇل ەەان ېۇناضەەىۋ ب
ھەر قاندي ئىاا تنى ېھ ىسى
196

ېۇضەەۇل ان ب گ ە ندى ك نل ە كتە ھەەھص قىلىۋيتقەەان
قىنىنچىلىەەى قى ە ەب-قەەاريظ بىەەلەن ئىطەەتىلىنى
ئارىطى ئ زۈل ل قال انلىقتىن كھلىق چىققان ضەە د
ېۇضۇل انالر ئەۆزلىرى ئى ەان كەلت رۈەيتقەان ېھتۇ نىە
ضەەاھەلىرىيە يەەۇقىرى ئۆرلەغەەدە قارىتەەا تۇي ۇضەەىنى
ئاجىسلىقىەەەەەدىن بۇل ەەەەەان ېۇضەەەەەۇل اننى ئىچدەەەەەى
ۇنناضىدي ئى ەان تۇي ەۇلىرى قەۇرۇل كەتطەە ئەاجىسلىى
قەيدي بۇلىدۇ
ب گەە ندى ھەەاري غەەەھۋ ب ە ئىنطەەاننى ئەەاز ۇرۇل
كھتىدى ان ولقۇنالرغا ك چل روھى ولقۇن بۇل ىطەا
تاقابىەەەد تەەەۇرغىلى بۇل ايەەەدۇ غەەەۇڭا تەربىەەەنە بىەەەلەن
غۇغۇللىنىدى انالر ە ە تچىەلەر ياغەالرنى ھايەاتىنى
روھەەى ئىػەەالر-بۇلۇق ەەۇ زىدىەەر ئھنەەتىع-بىەەلەن ئەەاەيب
قىلىػى كھر
ب گ ندى ە ب ضاھەضىد خىسېەب قىلىۋيتقان بىر
بەەەۆلە تەغەەەۋىقاتچىالرغا قارىطەەەا كىػەەەىلەرگە قايەەەدي
يەتد زۈغەەەتە ياخػەەەى ئىػەەەالر بىەەەلەن غەەەۇغۇلالن ان
بۇلطەەى ۇد بىەەري زىدىەەر ىن يىەەري ە ئەەالالھ بىەەلەن
بۇل ان ېۇناضىۋىتى ئاجىس بۇل ەانلىقى ئ چە ن ئۇالرنىە
روھەەى تەرىپەەى قەەۇرۇل كەتەەدەن بۇنىەە نەتىجىطەەىد
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ياخػەەى قائەەالىنەتلەر تەضەەىرىنى يۇقاتقەەان ە نىػەەانى ا
يھتەل ىيەن
غەەۇنى ئەضەەتىن چىقارېاضەەلىى كھر كدەەىد ئىطەەال
ېە نىنىتىنىەەەە چۇڭقەەەەۇر قۇرۇل ىطەەەەى ئەەەەالالھنى
ئۇلەەەۇغالظد ئۇنىە ە ريزىلىقى ەەەا ئھرىػەەەىع ئاضاضەەەى ا
ېەركەزلەغەەدەن ېۇضەەۇل اننى ئەەالالھ بىەەلەن بۇل ەەان
ئاالقىطەەەىدىدى «تۇي ەەەۇ» كەە چىنى يۇقاتطەەەا زن ىننەەەى
گ للەندۈرۈغتە ھەرىەدەب قىل ايەدۇ ھەرىەدەب قىل ەان
تەقدىر ى ۇ قىل ان ئىػلىرىدي ئاالھىەد قەر بۇل ايەدۇد
نەتىجىد ئھيىس-قەش ضطەيدى ان بۇلۇل قالىدۇ
 6ئەەەەالالھنى ئۇنتەەەەۇل قھلىػەەەەنى ئىددىنچەەەەى
ضەەىنىطى ھاياب ئىػلىرىنى ئالالھنىە تەلى اتىەدىن
يىري ھالدي قىالن ت زۈغتە كۆرۈنىدۇ6
ئەېەلىنەتتە بۇ ئۇنتۇظ چۇۇ ئۇنتۇغەتىن ئىاەار ب
ب گەە ە ندى ئىطەەەەال ئ ې ىتىنىەە ە رن اللىقى ەەەەا نەز ر
تاغەەەلى ىنى ىس ي ئەەەالالھ بۇيرۇغەەەان ېەجاەەەۇرىنەتلەرنى
تۇلۇ ئىجري قىلىدى ان ە ھەاري ئىػەالرنى تەلتۆكە ش
قىل ايەەدى ان كىػەەىلەرنى ئەەاز نىطەەاەتتە ئەەۇچرىتى ىس
ئىطەەەەەەالېنى ئەن ەنىەەەەەەۋى ئەخەەەەەەال ە قى ەەەەەە ەب-
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قاريغەەلىرىدىن بىەەر قانچىطەەى ئىطەەتىلنى ت ە زىتىع ە
ېەيدين غەكىللەندۈرۈغتە تەضىرىنى يۇقات اقتا
خھلەەەەى ياخػەەەەى ل قارىلىەەەەدى ان كەەەەەۆقلىيەن
ېۇضەەەۇل انالرنى ضەەەۆزلىرىد ئەەەالالھنى ە ئەەەاخىر تنى
ضەەەېى ىي ئەضلەغەەدە ئاالقىەەدير ئىل ەەار روھنەەى يەەاكى
ئۇالرنىەەەەە بەەەەەۇ ىننىەەەەە قرىنطەەەەەىپلىرى بىەەەەەلەن
تەضەەەەەەەىرلەنيەنلىدىنى كۆرضەەەەەەەىتىق بھرىەەەەەەەدى ان
نەرضىلەرنى تاققىلى بۇل ايۋيتىدۇ
ېانەەەەەا بەەەەەۇ ئەخەەەەەال د تەربىەەەەەنە ە ئىجتى ەەەەەائىي
جەھەتتىدەەەى ضەەەەلاىي تەر ققىناتنىەە كۆرۈن غەەەلىرى
بۇلەەۇلد كەلي ضەەى ېۇضەەۇل ان ئەەال الرنىەە ئاضاضەەلىى
قۇرۇل ىطەەى ا ئەەۇزۇن ېۇ تلىەە قاضطەەىق تەضەەىرىنى
قەيدي قىلىدۇ
ئەەەەايەب كەرىەەەە ە ئەەەەالالھنى ئۇنتەەەەۇل قھلىػەەەەنى
ئىنطاننى ئۆزىنى ئۇنتۇل قھلىػنى بىۋيضتە ضەەە بى
ل ئھنىى ئۇتتۇرى ا قۇيدى ئەالالھنى ئۇنتەۇل قال ەان
ئا ئۆزىنى ۇننا-ئاخىرىتىنى زييە قىلىۋنتىدۇ
ئىنطاننى ئۆزىنى ئۇنتۇل قھلىػى بىەر رىجىەد
ئۇخػەەاظ بۇل ايەەدۇد كىػەەىلەرگە كھلىەەدى ان زىنەەان ۇ
ت رلەە بۇلىەەدۇ ئىنطەەان ئالالھنىەە كۆرضەت ىطەەنى
قانچىلىە ە ئۇنتەەەۇل قالطەەەاد ئەەەۆزىنىد ۇننەەەالىقىنى ە
ئاخىر تلىدىنى غۇنچىلى ئۇنتۇل قالىدۇ
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ئەەەەالالھنى ئۇنتەەەەۇل قالىەەەەدى ان كىػەەەەىلەرنى
ئاخىر تتە زىنان تارتىدى انلىقىنى بەليىطى ئھنىەىد
ئۇنى ھەې ەيەلەن بىلەلەيەدۇ لەھدىن ۇننەالىقىنى زييە
قىلىۋنتىػەەىنى بىەەر ئەەاز بايەەان قىلىەەع الزىەەم بەەۇنى
ئىددى نۇقتىدي روغەنلەغت رى ىس6
بىرىنچەى 6بىەەس ياغەەاەيتقان ېەلۇېەەاب ەرى ھەزير ب
ەرلىرىنى ئەۇ قىطقىطى بۇلۇلد قاب ئارىەدي قەلطەەقە
ە قرىنطەەىپاى ېەضەەىلىلەرنى ئىس ىنىەەدى ان باغەەقا ەر
يھتىەەق كھلىەەدۇ بىەەس نە ىەەن كەلەەدۇ ؟ نەەھ ە ئ چەە ن
يارىتىلەەدۇ ؟ نەگە بەەارى ىس؟ ئىنطەەان تەبى ىنىتىنى ە
يئىرىطەەەى قانچىلىەەە ؟ ياخػەەەىلىى ە ياېانلىقنىەەە
ېەەەاھىنىتى نەەەھ ە؟ نيەنەەەد چەەەۇۇ ضەەەۇئالالر ەرى
يھتىق كھلىدۇ
تەەارى ى باضەەقۇچالرغا نەز ر تاغەەلى ىنى ىس يد بىەەر
نەرضەەەەەە يەەەەەۇقىرى باضەەەەەقۇچقا يەتدەنەەەەەد د ئىنطەەەەەان
تەبى ىنىتىەەدىن ئۇنىە قارىػىطەەى بۇل ەەان بىەەر نەرضەەە
ئاغەەداري بۇلىەەدۇ بىەەر ئ ە ې ەتتىدى ئەەاقىالنىلىى يەەاكى
تھ نىدا ك چەييەند د ئۇنى ضۇندۇرىدى ان ضھ ىنىػەالر
قەيەەدي بۇلۇغەەقا باغەەاليدۇ بەەۇ ئەەالالھ كائىناتتەەا ياريتقەەان
تەڭپۇڭلۇ قانۇنىنەب كۆرۈن غلىرىنى بىرضى
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ئىنطەەانىنەب ېۇغەەۇ باضەەقۇچقا كەليەنەەد ئەەالالھنى
ئۇنتۇل قال انالر چۇۇ ضۇئالالرغا ھھچقانەدي كەضەدىن
جاەيبقا ئىيە ئەېەضەلىدىنى بايقايەدۇد تەر ققىەي قىل ەان
بەزى ئەلەەەلەر ېۇغەەەۇ ضەەەۇئالالرغا جەەەاەي بھر لەيەەەدى ان
بىەەەەر ىن بىەەەەر ېەنەەەەاە بۇل ەەەەان ە ھىەەەەنيە قەەەەايتىع
كھ ىطەەەىنى ھەې ىطەەەىنى كۆيەەەدۈرە تدەنلىدىنى ۇ
ھھص قىلىق يھتىدۇ
ئىقتىطەەەەا ە باغەەەەقا ضەەەەاھەلەر ىدى ھەر قانەەەەدي
ئىطەەەالھاب ئىنطەەەان ا ئاالھىەەەد ئەھ ىەەەنەب بھرىػەەەنى
تەقەززي قىلىەەدۇد ئىنطەەان نۇقتىطەەىدي تەر ققىنەەاب يەە ز
بەرېەيەەدىدەن ھەېەە ە نەرضەەە بۇرينەەدي ئۇچەەۇل كھتىەەدۇ
ېاتھرىنەەالىس خاريكتھرىەەدىدى يھزەەى ېەەا ى ھەزير ب
تىەەەەسگىنلەظ ېەيەەەەدينىنى ئىنطەەەەاندىن نەرضەەەەىلەرگە
يۆتدىەەەەەدى نەتىجىەەەەەد ئىنطەەەەەاننى ئىري ىطەەەەەىنى
ئاجىسالغەەتۇرۇلد تەڭپۇڭلىقى ەەا تەضەەىر كۆرضەەىتىدى ان
نەرضەەىلەر بىەەلەن ئۇرىۋيلەەدى نەە ە د غەر ھەزيرىتەەى
ھەەەازىرقى قۇرۇل ىطەەەى بىەەەلەن ئىنطەەەاننى تەر ققەەەى
قىلەەەەەدۇرۇظ اليەەەەەاقىتىيە ئىەەەەەيە ئەېەش ئەگەر بىەەەەەس
ئىنطەەەانىنەتنى تەبى ىنىتەەەەى بىەەەەر ل قارييەەەەدى ان
بۇلطەا د بەۇ نيەنلىە ېەەجەۇ بۇلەۇظ غەەايىلىرىنىز ۇ
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بھرىەدۇ ېانەا بەۇ

بىر بۇلۇغىنى زۋرۈرلىدىەدىن نەر
ە ھىنىنى قەلطەقىطى
ياريتقۇچىنىەە ە يار ى ىطەەەەىس ئىنطەەەەان روھەەەەى ە
جىطەەەەەەەەەەە انىي تەلەقلىرىنىەەەەەەەەەەە ئارىطەەەەەەەەەەەەىنى
تەڭپۇالغەەەەەتۇريل ايدۇ ئەەەەەالالھنى ئۇنتەەەەەۇل قەەەەەھلىع
ئىنطانىنەب قۇرۇل ىطىنى بۇزۇل تاغلىدى
ئىددىنچەەەەەەى 6قەي ەېاەرلەرنىەەەەەە ئاضاضەەەەەەلىى
ە زىپىطەەەەەەى كىػەەەەەەىلەرگە ياريتقۇچىطەەەەەەى ا قارىتەەەەەەا
تھيىػلى ئىػالرنى كۆرضىتىق قۇيەۇظ ە ئەاخىر تنى
ئەضلىتىق قۇيۇظ
ئەەەالالھنى ئۇنتەەەۇل قال ەەەان ئەقىلنىەە خەەەاقىلىى
تارتىدى ان ەيقتى تھ ەى يھتىەق كەل ىدى ئىقتىطەا ى
تەر ققىنەەەاب يەەەۇقىرى چەكەەەدە يھتىەەەقد ئىػطەەەىسلىى
ئاەۇلدجاقەەالىى تۇرېەەۇظ كۆقىنىەەق كەتطەەەد ئالالھنى ە
ىنىدىن ي ز ئۆرۈگەنلەرنى ھەې ىطى ئىنطانىنەتنى
قۇتۇلۇظ يۇلى ا قايتىػى ئ چ ن تەلتۆك ش تەكػ رۈظ
ئھلىق بھرىػنى كھر كلىدىنى كۆرىدۇ
ئىنطەەەەاننى يارىتىلىػەەەەتىدى چەەەەۇۇ غايىطەەەەى
ئالالھنىەەەە ھىەەەەدييىتى بىەەەەلەن يۇرۇېىطەەەەاد ھەزير ب
نەتىجىلىرىد غەخطلەرنى بەخ ضەائا ىتى ە ھەزير ب
ېەەجۇتلۇقىنى بىرلىدى ھاڭ ا چ غ ل كھتىدۇ
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«ئٔلٔر سٔۋر قىيى  ،ئاىالھذىِ
قورقساڭالر ،دۈضَّٔئر زىَاُ بېرٓىٍَٔذۇ»
د گُٔ ئأٍت ھٔققىذٓ

ئالالھ«6ئەگەر ضەەر قىلىقد ئالالھدىن قۇرقطاڭالرد
ئۇالرنى ە ھىەەنلە ېىدەەرى ضەەىلەرگە ھھچقانەەدي زىنەەان
بھر ل ەيدۇ» يدۇد (ئاى ئى ريند -161ئايەب)
ېۇضەەەۇل انالرنى ىەەەن ۈغە ە ەنلىرى تەرىپىەەەدىن
ت رلەە ە ئەزىەەەەنەتدە ئۇچرييەەەەدى انلىقى كائىناتنىەەەە
قانۇنىنەتلىرىنىەە ە قاتارىەەەەدىن ئەەەەالالھ ېۇضەەەەۇل ان ا
غەەەەرتلى خىتەەەا قىلىق6ضەەەەەر قىلطەەەاڭالر ە تەقەەەۋي
بۇلطاڭالر ۈغ ەنلەرنى ھىنلىطى ئ ضتىدىن غەلىەاە
قىالاليطەەىلەرد ئۇالرنىەە قىالنىنەەى يەر بىەەلەن يەكطەەان
قىالاليطىلەرد يدۇ بۇ ئالالھنى ضۆزى
ئەگەر ېۇضەەەۇل انالر ېۇغەەەۇ ئەەەايەتدە ئەېەى قىلطەەەا
نەتىەەەەەەەەەجە قازىنىەەەەەەەەەدۇدغەلىاە قىلىەەەەەەەەەدۇدتەر ققى
قىلىدۇدبىرلىػەەىدۇد ىنەەى ضەەاغال بۇلىەەدۇ ە كەلي ضەەى
ئەەال لىرى خاتىرجە بۇلىدۇ
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ئالالھنى ئىطال ئ ې ىتىنى قەرەىع قىلىػىد بۇ
ئ ې ەتدە ئەزىنەب ە خاقىلىى يەت ەيەدۇد نيەنلىدەتىن
نەەەەەر بەرېەيەەەەەدۇ بەەەەەۇ ئالالھنىەەە ە كائىنەەەەەاتتىدى
قەەەەانۇنىنىتىيە زىەەەە بەلدەەەەى ئەەەە ې ەب ئەزىەەەەنەتدە
يۇلۇقطەەەەى ۇد ئەەەەاخىر ي غەلىەەەەاە قىلىەەەەدۇد نيەننەەەەى
بىلدۈرىدۇ
بەەەەەەەۇ ئەەەەەەەايەب ېۇضەەەەەەەۇل انالرنى غەەەەەەەەرى ەتنى
كۆرضەەەەەەەەەەت ىلىرىنى ئەەەەەەەەەۇرۇنالظ ە ئالالھنىەەەەەەە ە
تەلى ەەەاتلىرىنى ئىجەەەري قىلىػەەەتا ضەەەەەرچان بۇلۇغەەەقاد
غۇنديقال -ۈغ ەنلەرنى وض تۇتۇغەقا ئۇخػەاظ-ئەالالھ
تۇضەەەقان ە چەكلىەەەيەن ئىػەەەالر ىن يھنىػەەەتا تەقەەەۋي
بۇلۇغقا تەغەباۇش قىل اقتەا ئايەتنىە بەاظ قىطە ى ا
چۇڭقۇر نەز ر تاغالۇ
ئەەەەەايەب كاقرالرنىەەە ە زىناندەغەەەەەلىدىيە قارىتەەەەەا
ېۇضەەۇل انالرغا ئ ن ېلە ھەى قىلىەەع چارىطەەىنى ل
بەر ى ە ۈغەەەە ەنلەرنى زىنىنىەەەەەدىن ضاقلىنىػەەەەەقا
كۆرضەەەەەەەت ە بەر ى ۈغەەەەەە ەنلەرنى ھىنلىطەەەەەەىدىن
ضاقلىنىػەەەەنى چارىطەەەەى «ضەەەەەەر قىلىەەەەع ە تەقەەەەۋي
بۇلەەۇظ»د يەنەەى ئالالھنىە كۆرضەت ىطەەى بەەۇيىچە ئىەەع
قىلىع ە خىالقلىى قىلىػتىن ضاقلىنىػتۇر
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ئەگەر ېۇضۇل انالر غەەرى ەتنى كۆرضەەت ىلىرىنى
ئا ي قىلىەع ە ئەالالھ تۇضەقان ئىػەالر ىن ضاقلىنىػەقا
ضەەەەر قىاللىطەەاد ئەەۇ چاغەەدي ۈغەە ەنلەرنى ھىنلىطەەى
زىنەەەەەان يەتد ز ل ەيەەەەەدۇ نەەەەە ە د «ضەەەەەەەر بىەەەەەلەن
تەقۋيلىەەى» ۈغە ەنلەر ىن غەلىەەاە قىلىػەەنى غەەەرتى
ئەەايەتنى تەقەكدەەۇر قىلى ە د ضەەەەر قىلىەەع ە تەقۋيلىەەى
كۇللھدتىق غەكلىد قەيدي بۇلىػى غەرب
***
ب گەە ندى ك نلەە كتە ئىطەەال ئەە ې ىتى قرىنطەەىقد
چ غەەەەنچە ە نىػەەەان ضەەىنطەەەىد ئاالھىەەەد بۇلطەەەى ۇد
تەر ققەەەەى قىل ەەەەان ېىللەتەەەەلەر ئارىطەەەەىدي ھەقىقىەە ەي
غۇربەتچىلىەە ھەەھص قىل اقتەەا باغەەقا ېىللەتلەر ىەەن
قەرقلىنىەەق تەەۇرۇظ ە ئۇالرنى ە كارەىنىەەدي ېھزىػەەنى
ر ب قىلىەەع تەضەەەەەۇر قىل ۇضەەىس ېەەا ىي ە ېەنىەەۋى
بھطى الرنى ضۆر ل كەلدى.
ئىطەەەەەال قەلطەقىطەەەەەىيە نەز ر تاغەەەەەلى ىنى ىس ي
ضىرتنى بھطەى ى ا ە رىقەابىتىيە قارغەى تۇرۇغەنى
تەەەۇغري ئۇضەەەۇلى باغەەەقىالرغا «ر ىەەەنە بھەەەرىع بىەەەلەن
غەەۇغۇللىنىع ئەېەضەەلىدى» روغەەەن ېەضەەىلە ر ىەەنە
بھرىع بىەلەن غەۇغۇللىنىع زىنەانلىى جەڭەيە ضەۆر ل
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كىرىػى ېۇېدىن ضەىرتنى بھطەى ى ا ە رىقەابىتىيە
قارغەەى تۇرۇغەەنى تەەۇغري ئۇضەەۇلى«ئىچدەەى جەھەتەەتىن
ئىطالھاب ئھلىق بھەرىعد قەلاىنەى قەاكالظ ە ئەۆزىنى
يۆلەغدە ېەركەزلەغت رۈظ»تە ناېايەن بۇلىدۇ بىري بەۇ
جاقالىى تەش بىەر ئىەعد چە ندى بەۇ ئىنطەاننى ئەۆزىنى
تەنقىەەەد قىلىەەەدى ان ە ئەەەۆزىنى ئەەەۆزى تەكػە ە رىدى ان
قىلىق قۇيىدۇد يەنەى ئىنطەاننى بىەر ەيقىتنىە ئۆزىەد
تاظ ە ئۇي ىچى قىلىق قۇيىدۇ.
بۇ ئايەب كەرى ە باغتا «ئىچدى جەھەتتىن ئەۆزىنى
ئىطالھ قىلىػقا ك چنى ېەركەزلەغت رۈظ»تە جەانلىى
كۆرضەت ە بەرېەكتە6
 1قۇرئەەەەان كەرى نىەەەە كەەەەۆقلىيەن ئەەەەايەتلىرىيە
قارىطەەا ضەەىرتنى بھطەەى ى ا ە رىقەەابىتىيە قارغەەى
تۇرۇغەەنى تەەۇغري ئۇضەەۇلى«ئۆزىنىتەكػ ە رۈظد ئەەۆزىنى
تەە زىتىع ە ئەەەۆزىنى ئىطەەەالھ قىلىەەەع»قەەەا قارىتىەەەدۇ
ئىليىرىدەەەى ېىللەتلەرنىەەە ە قەلىدىەەەدىدى قۇرئەەەان
كەرى نىەەەە ە ېھتۇ ى ەەەەەەا نەز ر تاغەەەەەەلى ان كىػەەەەەەىد
ئىليىرىدەەەەەەەەى ېىللەتلەرنىزەەەەەەەەۋ يرين بۇلۇغەەەەەەەەى ە
ېە نىنىتىنىە ە يۇقىلىػە ەىنى ئاضاضەەەلىى ضەەەەە بى
ئالالھنى ە كۆرضەت ىطەەىدىن ي ە ز ئۆرۈغەەتە «ئىچدەەى
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جەھەتتىدەەەەى نۇقطەەەەان» تەر قلىەەەەرىيە چھتىػەەەەلىى
ئىدەنلىدىنى بايقايدۇ.
قايطەەەەى بىەەەەر نەرضەەەەىنى ئۇقۇغەەەەتىن ئىليىەەەەرى
«ېھتۇ نى تەۇغرىلىقى»غەا كۆڭە ى بۆلە ظ الزىەم ېانەا
ئىطال تارى ىدي يە ز بەرگەن ۇھەۇ ئۇرۇغى اقارىطەىزىس
ېەغلەەۇبىنەب ئىچدەەى نۇقطەەان ضەەەە بىدىن ي ە ز بەرگەن
ېەغلەەەۇبىنەب ۈغە ە ەننى كۆقلە ە كىد ضەەەانى ە قەەەۇريى
يارى ىنى كۆقل كىدىن بۇل ى ان.
 2ئايەب كەرى ە ئۆزىنى يۆلەظ ە ك چلەندۈرۈغەدە
رى اەتلەنەەەدۈرېەكتە يەنەەەى ېۇضەەەۇل ان ا غەەەاريئى ھەر
قانچە ياېانلىػىق كەتطى ۇد ېۇضۇل ان ئۆزىنى ت زىػى
ە ئەھۋيلىنى ياخػىلىػى كھر .
غەەەەەەەەاريئى ناچارالغەەەەەەەەقاندي ئىنطەەەەەەەەاننىز ۇ
ئەضدىلىػەەىق كھتىەەدى انلىقى ھەې ىەەيە ئايەەان غەەۇ
ضەە بتىنقاتتىى كەېاەغەللى ھالەتلىرىەد 6ئۇغۇرلۇ د
قەەارى ۇرلۇ د تىلەېچىلىەە د خۇرلەەۇ د ضەەاختىپەزلى د
ئالەەەەەەديېچىلىى ە بھ ىللىقەەەەەەتە ئەخالقطەەەەەەىسلىى
ئەھەەۋيللىرى كۆرۈلىەەدۇ ېانەەا ېۇغەەۇندي غەەاريئى يەە ز
بەرگەنەەەد -غەەەىۋىرغاننى ئۆتەەە ل كھتىػەەەى ئ چەەە ن-
ېۇضەەۇل ان ئەركەكلى ە روھەەى بىەەلەن «ئەەۆزىيە بھطەەىم
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قىلىػەەىد ئىطەەتىلىنى غەەەرى ەتنى كۆرضەت ىطەەىيە
ئۇي ۇنالغتۇرۇغەەى ە ئىقتىطەەا چان بۇلىػەەى يەەاكى بەزى
ئارزۇلىرىنى كھچىدت رۈغى» كھر .
ر ضۇلۇلالھ بۇ ھەقتە ېىطاى تەرىقىطىد كۆرضەت ە
بھرىەەق«6قايطەەى بىرىزالرنىەە ھەر جەھەتەەتىن كەە چى
يەتطە تۇق قىلطۇن ك چى يەت ىطەە روزي تۇتطەۇند روزي
غەھۋ تنى باضىدۇ» نيەنىدىد (بۇخارى رىۋييىتى)
تارى بەۇيى بەۇ ھەقىقەتەدە قارىتەا يھتەرلىە ئاڭ ەا
ئىەەيە بۇالل ىەەدۇ «تەلىەەم-تەربىەەنەد كۆرضەەەت ە بھەەرىعد
يەۆلەظد كۆي نە ظد ياخػەەى ئەەا تلەرنى ئۆزلەغەەت رۈظ ە
قىنىنچىلىقالرنەەەى يىلتىسىەەەدىن قۇېەەەۇرۇل تاغەەەالظ»
ئۇرنى اا ئىجتى ەائىي بۇزۇلەۇظ ە ئىطەتىلى بۇرۇلۇغەقا
«ك ل-قۇەە ب ە كەۆل قەانۇن يۇل ەا قۇيەۇظ» ئەارقىلىى
تاقابىەەد تەەۇرۇل كەلەەدۇ ئەەۆېەر ئىانەەى ئابەەدۇل ەزىس بەەۇ
ھەقىقەتنى ئىپا ىلەل«6كىػىلەر بۇزۇقچىلىەى قەانچە
كەەەۆل كۆرۈنطەەەەد ېەضەەەىلى ۇ غەەەۇنچە قەيەەەدي بۇلىەەەدۇ»
نيەنىدەن.
كە ە ل-قەەەۇەە تدە تايىنىەەەق ېەضەەەىلە ھەى قىلىەەەع
ېھدىتطىنا ضاھەضىدىدى ئۇقھريتطەىنە ئەارقىلىى ھەى
قىلىع چارىطى ا ئۇخػال كھتىدۇ ئۇقھريتطىنە قىلىع
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ھەى قىلىەەەەەع چارىلىرىنىەەەەە ئاخىرقىطەەەەەى ك چدە
تايىنىق ېەضىلە ھەى قىل اندي ك ل ئىطتى اى قىلىع
بە تار يئىرىد بۇلۇغى الزىم.
كەضەەەدىن جەەەازي جەې ىەەەنەب قەەەۇرۇل چىقال ايەەەدۇد
قەقەب قۇغدىنااليدۇ ېانەا بەۇ ئىطەالېنى كەۆز-قارىػەى
چەەە ندى كەضەەەدىن جەەەازي قۇرئەەەان كەرى ەەەد كەلەەەيەن
ئايەتلەرنى  11 %ىن ئارتۇ نىطاەتنى ئىيىلى ەيدۇ
باغەەەقا ئايەتلەرنىەەە ھەې ىطەەەى«ئىنطەەەاننى ئىچدەەەى
جەھەتەەتىن يھتىػەەت رۈظ ە تەربىەەنلەظ»نەەى نىػەەان
قىلىدۇ.
ئھ ىر جازيالظ ېەضىلىنى ھەى قىالل ايدۇد بەلدەى
ھەى قىلىػنى كھچىدت رەىتىدۇ ئايەب كەرى ىيە نەز ر
تاغلىطا د ( ۈغ ەنلىرى ئ ضتىدىن غەلىاە قىاللى ەان
ېىللەتنىەەەە كەەەەۆل ئەزيلىەەەەرى ضەەەەلەقتە «ئىچدەەەەى
جەھەتەەتىن غەلىەەاە قىاللى ەەان» ېىلەەلەب)د ل تەلىەەم
بەرېەكتە.
ېەزكەەەۇر ئەەەايەب كەرىەەە ە ضەەەەەر قىلىەەەع ە تەقەەەۋي
بۇلۇغتىن ئىاار ب ئىددى ئىػقا ي زلەندۈرېەكتە.
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ضەەەەەر قىلىەەەەع  6غەەەەاريئى قانەەەەدي بۇلۇغەەەەتىن
قەت ىننەز رېۇغەەەەەەەەەققەتدە چىەەەەەەەەديظ ە ئىالھەەەەەەەەى
كۆرضەت ىلەرنى ئىجري قىلىػتا چى تۇرۇظ ن ەكتەۇر
چ ندى ضەەر قىلىع غەلىاىنى يھرى ى غەلىاىنىە
يھرى ەەەەەەى ئالالھنىەەەەەە ېەەەەەەۇە قپەقىنىتى بىەەەەەەلەن
كەە چى ىس ىن كھلىەەدۇ غەلىاىنىەە قال ەەان يھرى ەەى
ۈغ ەنلەرنى خاتالىقىدىن كھلىدۇ.
ضەەەەر قىلىەەع نەەيەن ناچەەار غەەاريئىتقا ە ياېەەەان
ئەھۋيلالرغەەا تەضەەلىم بۇلەەۇظ نيەننەەى كۆرضەەەت ەيدۇدئۇ
«تىەەەەس ھەى قىلىەەەەع چارىطەەەەى»غەەەەا تايان اضەەەەلىقنى
كۆرضەىتىدۇ «تىەس ھەى قىلىەەع» كەۆقىنچە ئەھەەۋيلالر ي
ئ ېىدضىسلى د ئالدىريڭ ۇلۇ ە ئۆزىنى تۇتال اضلىققا
ئھلىەەق بارىەەدۇ نەتىجىەەد ېەضەەىلىنى ھەى قىل انەەدىن
بەكر كتھ ى ەەەەەەۇ ېۇر كدەقلەغەەەەەەت رەىتىدۇ ھەەەەەەازىرال
قۇتۇالل ى ەەان ە زىەەنەتلەر ىن ەيقىتنەەى ئىػەەقا ضەەھلىق
ضەەر قىلىع ئارقىلىى قۇتۇل ىلى بۇلىدۇ.
قىنىن ە تەش غاريئىتالر ىن قۇتۇلۇغتا ھەرىەدەب
قىلىع بىلەن بىرگە ضەەرنى تھپىلىػەىقۇرئان كەرىەم
تەغەەەەەباۇش قىل ەەەەان زۋرۈر بىەەەەر ھەقىەەەەقەب ئەەەەالالھ
تائاال«6ئې ېۆېىنلەر ضەەر ئەارقىلىى ە ناېەاز ئەارقىلىى
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يار تەلەل قىلىزالر ئالالھ ضەەەر قىل ەۇچىالر بىەلەن
بىللىدۇر» يدۇد (بەقەر ض رىطىد -113ئايەب)
«ضەن قەرە ر ىيارىزنى ھۆك ىيە ضەەەر قىل ىەند
ئەەەەەۇالر ىن ھەەەەەھچ بىەەەەەر گۇناھدەەەەەار يەەەەەاكى كاقىرغەەەەەا
بۇيطۇن ى ىن» (ئىنطان ض رىطىد  -60ئايەب)
«ضەەر قىل ەان ە ياخػەى ئىػەالرنى قىل انالرنىە
گۇنەەەاھلىرى ېەغپىەەەر ب قىلىنىەەەدۇ ە كاتتەەەا ېۇكاقەەەاب
بھرىلىدۇ» (ھۇ ض رىطىد -16ئايەب)
نەەەە ە د بەەەەۇ ئەەەەايەتدە قارىطەەەەا ياخػەەەەى ئەېەى
قىلىػتىن ئىليىەرى «ضەەەر قىلىەع» الزىەمد بۇل ىطەا
ياخػى ئىػالرنى قىل ىلى بۇل ايدۇد يدۇ.
خاقىلىقنى ە ضەەەە بلىرىدىن قۇتۇلۇغەەقا ھەرىەەدەب
قىل ەەاق جاقەەا تەەارتىع ئ ېىدضەەىسلىدنى ە تەضەەلىم
بۇلۇغەەەنى بىەەەر تە ە رى بۇلىػەەەى ېەەەۇېدىن غەەەۇنديقال
ئەەەەەاجىسلىىد نەز ر يئىرىطەەەەەىنى تەەەەەارلىقى يەەەەەاكى
تەقەكد رنىەەە تەەەەارلىقى بۇلىػەەەەى ۇ ېەەەەۇېدىن بەەەەۇ
ئىػالر ىن ئالالھ ھەرگىسېۇ ريزى بۇل ايدۇ.
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ئەې ەەا تەقۋيلىەەى 6نيىنى ىەەس ئەتريقىەەدىدى ناچەەار
ياېان ېۇھىتتىن تەضىرلىنىػتىن ئىچدى جەھەتەتىن
قۇغدىنىػەەنى ئاضاضەەلىى بىەەر تەە رىنى كۆرضەەىتىدۇ
قرىنطەەەەىقد ئەخەەەەال د قەلەەەەب ە ئىطەەەەتىل ا تەضەەەەىر
يەتد ە زېىيەن ھەر قانەەدي ېەغلۇبىنەتلەرنى ە زىنىنەەى
چەكلى بۇلىدۇد بەلدى قارغەىلىى روھىنەى ئاغەۇرىدۇد
تەجەەرىاە ئاتەەا قىلىەەدۇ ئىچدەەى قۇرۇل ىەەدىدى بەەۇظ ە
يۇېػەەەا تەر قلەرنەەەى ئھچىەەەق بھرىەەەدۇ ە ۈغە ە ەننى
كۆڭ لەەەدىدى ئەەەۇرنىنى قاچەەەاقالل تاغەەەاليدۇ ئىنطەەەاندي
ېەنىەەۋى ە ھەەھص-تۇي ەەۇ جەھەتەەتىن ضەەىلدىنىع قەيەەدي
بۇلطا ھەر قاندي خاقىلىقالر ىن ئۆت ل كھتەلەيدۇ.
نەەە ە د بەەەۇ ئەەەايەتتىدى ضەەەەەر قىلىەەەع بىەەەلەن
تەقۋيلىقنىەە ئاضاضەەلىى ئۇقەەۇېى« 6ئەەۆزىنى قەەاكالظد
ئەەۆزىنى تەە ز ظ ە ئەەۆزىنى تەر ققەەى قىلەەدۇرۇظ» ىەەن
ئىاار ب
ئۆزىنى جانالنەدۇرۇظ ت رلە غەەكىللەر ناېەايەن
بۇلىەەدۇ ېەضەەىلەند غەەەرى ەتنى كۆرضەت ىطەەىيەچى
ئھطەەەەىلىق ېەەەەھزىعد ھەەەەاري غەەەەەھۋ تلىرىيە بەەەەاظ
ئەگ ەضەەەەلى دئۆزىنى قايتەەەەا تەكػەەەە رۈظد ئەەەەۆز-ئەەەەاري
ھەېدارلىػەەىع ە غەې ۇرلەەۇ قىلىەەعد ئىقتىطەەا نى
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ياخػى باغقۇرۇظ ە ئىقتىطا چان بۇلۇظ قا ئۇخػەاظ
ئىػالر ن ە د كۆل كىتەا ئۇقەۇظد يئىەم كەلي ضەىيە
ئۇچەەۇ ئەقىەەد بىەەلەن قەەاريظد باغەەقىالر بىەەلەن بۇل ەەان
ئەەەەاالقىنى ياخػەەەەىالظد ياخػەەەەى ئىػەەەەالرنى ە نەقەەەەلە
ئىاا تلەرنى كۆل قىلىع ضەەى قەاريظد ە ىطەىسلى
قىلىعد ب گ ندى ئىػنى ئارقى ەا ض رۈغەتە قاضطەىق
ناچار ئا تلەر ىن ېۇېدىن قە ر ضاقلىنىػەقا ئۇخػەاظ
يھزى ئا تلەرنى ئۆزلەغت رۈظ ن ەكتۇر.
ئىطەەال خىتەەابى ئۇېەەۇېەن قىلىەەق ئھنتقانەەدي ھەر
قانەەدي ئەھۋيلەەدي «ئەەۆزىنى تەە ز ظ ە ياخػەەىالظ»قەەا
ېەركەزلىػىدۇد ئۇېەۇېىي غەاريئىتنى ئىطەالھ قىلىػەقا
قارىتەەا ئەەاز تۇختىلىەەدۇ ئىطەەال خىتەەابى ېۇضەەۇل اننى
ياخػى ئا بۇلىػىد ئىطتىلىنى ت زىلىػى ە ياېەان
ئىػالر ىن قۇى ئ زۈغىنى تەكىتلەيدۇ.
ېۇضەەەەۇل اننى غەخطەەەەى ھايەەەەاب ضەەىنىطەەەەىنى
ياخػىالغەەەەقا ئۇرۇنۇغەەەەى زۋرۈر بۇل انەەەەد د ئۇېەەەەۇېىي
ېۇھىەە ە غەەاريئىتنى ياخػىالغەەقا كۆڭ ە ى بۆل غەەى ۇ
ېۇھىم.
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(توّۇضۇضۇڭالر ئۈچۈُ تۈرىاۈك ٍىيائت
قىيى ٍاراتتۇق)د گُٔ ئأٍت توغرىسىذا
ئەەەالالھ قۇرئانەەەدي«6ئەەەى ئىنطەەەانالر! ضەەەىلەرنى بىەەەس
ھەقىقەتەن بىر ئەرد بىر ئايالدىن (ئا بىلەن ھەەەي ىن
ئىاەەار ب) بىەەر ئاتەەا بىەەر ئانىەەدىن يەەاريتتۇ د ئەەۆز ئەەاري
تۇنۇغۇغەەەۇڭالر ئ چە ە ن ضەەەىلەرنى نۇرغەەەۇن ېىلەەەلەب ە
ئۇرۇ قىلدۇ د ھەقىقەتەن ئەۇ تەقۋي ير بۇل انلىرىزالر
رگاھىەەەەەەەەەەدي ئەۇ ھ رېەتلىەەەەەەەەەە
ئالالھنىەەەەەەەەەە
ھھطابلىنىطەەىلەر (يەنەەى كىػەەىلەرنى بىەەر-بىرىەەدىن
ئەەەارتۇ بۇلۇغەەەى نەضەەەە بىەەەلەن ئەېەشد تەقۋي يرلىەەەى
بىەەەەەلەن بۇلىەەەەەدۇ)د ئەەەەەالالھ ھەقىەەەەەقەتەن ھەې ىنەەەەەى
بىلي چىدۇرد ھەې ىدىن خەە ر ير ۇر» يەدۇ (ھۇجەۇريب
ض رىطىد  -13ئايەب)
بەەۇ ئەەايەب ۇنناغەەا ر ھەە ەبد ئەەا يلەبد باريە رلىەە د
ھىەەدييەبد تىنىچلىەەى ە ياخػەەىلىى ئھلىەەق كەلەەيەن
ەىتىنىەەە ۇننەەەاەى
ېەەەۇھەې ە ئەلەيرىططەەەاالېنى
ە ب ئىدەنلىدىنەەى ېۇقەرر رلەغەەت رېەكتە غەەۇنديقال
ئىنطەەانىنەب بىرلىدەەى ئەەا يلەب ە تەقۋيلىەەى ضايىطەەىدي
ياخػىلىى ە تەر ققىناتنى رن اللىققا ئاغۇرۇظ ئ چ ن
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ئىنطانالر ھاياتىەدي ھەېدەارلىىد چىقىػەىق ياغەاظ ە
تاكاېۇللۇقنى ئەھ ىنىتىنەى تەكىتلى ەكەتە ئىطەال
ىنەەى بەەارلىى ئىنطەەانالر ئارىطەەىدي ۇننەەاەى بىرلى ە ە
ئۇرتاقلىقنىە ېەەجەۇب ئىدەنلىدىنەى ئھنىەى قىلىەەق
ئۇتتۇرى ا قۇي اقتا
بۇ ئەايەب ھەۆرېەتتىدى باريە رلىە د ېۇئاېىلىەدىدى
ئەەا يلەب ە ئەەۆز-ئەەاري ېەنەەپەئەب ئال اغەەتۇرۇظ ئىچىەەد
بەەەەارلىى ئىنطەەەەانىنەتدە خىتەەەەا قىلىەەەەق ئىنطەەەەان
ئەضەەلىنى بىرلىدىنەەى ئەضەەلەت ەكتە قايطەەى زيېەەان
يەەەاكى قايطەەەى ېاكانەەەدي ياغىطەەەۇند قانەەەدي ېىلەەەلەب
بۇلۇغىدىن قەت ىننەز ر باغقىالرغا ئ ضت نل قىلىەع
خىناللىرىنى ئىندەار قىل اقتەا غەۇنديقال كائىناتنىە
ئەركە ە چىػەەلىقتىن ئىاەەار ب قەەانۇنىنەب ئ ضەەتىد
غەەەەكىللەنيەنلىدىنى ئەضەەەلەت ەكتە غەەەۇڭا ئىنطەەەان
كائىنەەەاب قەەەانۇنىنىتى بەەەۇيىچە جەەەۇل ە ھەېدەەەارلىى
ئىچىد ياغايدۇ
«تۇنۇغۇغۇڭالر ئ چ ن ضىلەرنى نۇرغۇن ېىلەلەب ە
ئەەۇرۇ قىلەەدۇ » نەەيەن ئەەايەب ئىنطەەاننى ئىرقەەىد
ئىجتى ەەەەەەائىي ە تەەەەەەارى ى جەھەتەەەەەەتىن ت رلەەەەەە
بۇلىدى انلىقىنى ېۇقەرر رلەغت رېەكتە ئىنطەانالرنى
تىەەدد ر ۇ ە ئىرقەەى جەھەتەەتىن ت رلەە بۇل ەەانلىقى
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ىەەەند ئەەەھقىمد كەەەۆز-قەەەاريظد ضىناضەەەەبد ئىقتىطەەەا د
ئىجتى ەائىي ە ېائارىەق جەھەتەتىن ت رلە بۇلىػەى ا
ئھلىق بارىدى انلىقى غەكطىس ھەقىقەب خىل ۇ-خىەد
خەلقنىەەە يەيېلىػىػەەەى ئ چەەە ن ت رلەەە خەلقەەەلەر
ئارىط ەىدي ھەېدارلىػەەىع ېەەۇھىم ېانەەا بەەۇ ئالالھنى ە
ئىري ىطەەىد ھھچقانەەدي بىەەر ېەخلەەۇ ئالالھنىەە بەەۇ
ئىري ىطەەەەىنى ئەېەلەەەەدىن قالدۇرۇەنتىػەەەەدە قانەەەەديق ۇ
قھتىنالىطۇن!
ئەەايەتتە تىل ەەا ئھلىن ەەان«تۇنۇغۇغەەۇڭالر ئ چەە ن»
نيەن ضۆز ئىنطانالر ئارىطىدي ياخػى ئاالقە تۇرغەۇزۇظد
ياخػى ئىػەالر ي ھەېدارلىػەىع ە چىقىػەىق ياغەاظ
نيەن ېەنىلەرنى بھرىەدۇ ئەۆز-ئەاري تۇنۇغەۇظ چىقىػەىق
ياغاظد ھەېدارلىػىع ە يار ېلىػىػنى تەقەززي قىلىدۇ

«تۇنۇغۇغەەۇڭالر ئ چەە ن» نەەيەن ئەەايەب زن ىننەەى
گ للەنەەدۈرۈظد زن ىننىەە ېەنپەئەتلىرىنەەى ئەەۆز-ئەەاري
ئال اغتۇرۇظ ە ېاضالغقان گ ز ى ېۇھىتنى ھاضەىد
بۇلىػەەەى ئ چە ە ن ئىنطەەەانالر ئارىطەەەىدىدى ئاالقىنىە ە
ېەەا ىيد ېەنىەەۋىد ېەرىەەپەب ە ئىجتى ەەائىي جەھەتەەتىن
غەكىللىنىػىنى تەقەززي قىلىدۇ
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«تۇنۇغۇغۇڭالر ئ چ ن» نەيەن ئەايەب ېە نىەنەتلەر
تۇقۇنۇظ ئىدىنىطەىنى يەۇقىتىعد ئ ضەت نل قىلىەع
كۆز-قارىػەىنى تە گىتىعد ېۇئاېىلىەد قەۇظ بىطەلىى
ئۆلچى ەضەەەلى ە قەزىلەتنەەەى ېەەەۇئەينەن بىەەەر رييۇنەەەدي
ېۇنۇقۇى قىلىۋيل اضلىقنى تەلەل قىلىدۇ
تۇنۇغەەۇظ 6باغەەقىالرغا ۈغەە ەن ېەيدينەەدي تەەۇرۇظد
قاضطىق ېەيديندي تۇرۇظ يەاكى تۇقۇنەۇظ قەيەدي قىلىەع
نيەنلىەە ئەېەش بھدىن ىچىلىەە قىلىػەە ۇ ئەېەشد
غۇنديقال باغقىالرنى كەۆز-قاريغەلىرىدي ئھرىەق تە گەل
كھتىػ ۇ ئەېەش
تۇنۇغۇظ ئ چ ن خىل ەۇ-خىەد بۇلۇغەنى ئھتىەريل
قىلىەەەعد باغەەەقىالرنى ېەەجۇتلەەەۇقىد ضەەەاالھىنىتى ە
خۇضۇضەەەەىنەتلىرىنى ھۆرېەتلەغەەەەنى تەلەل قىلىەەەەدۇ
بىلىم-ېەرىپەتلەرنى ئال اغتۇرۇظ ھاياتنىە ېەا ى ە
ېەنىەەەەەۋى ې غەەەەەد للىرىيە ھەېدارلىػىػەەەەەنى تەقەززي
قىلىدۇ چ ندى بىلىم -ېەرىپەب ە ېەلۇېاب ئىنطەانىي
ئۇرتاقلىققەەەەا ئىەەەەيە تۇنۇغەەەەۇظ ېە نىەەەەنەتلەر ئەەەەاري
ھەېدارلىػەەەىعد ېەرىەەەپەب ە ھەېدارلىقتەەەا ئەەەۆز-ئەەەاري
ېاضلىػەەەىعد ئىەەەدىنە ئھقى لىرىەەەدىن قايەەەدىلىنىع ە
ېىللەتلەر ئاري يار يۆلەكتە بۇلۇظ ن ەكتۇر
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ۇننەەا ت رل ە ېە نىەەنەتلەر ضەەۇرۇنىدىن ئىاەەار ب
ت رلەەە ېە نىەەەنەتلەر ئەەەۆز-ئەەەاري ھەېدارلىػىػەەەقا
بۇلىەەدى ان «ئۇېەەۇېىي ئىنطەەانىي ئۇرتەەاقلىى» رييەەۇنى
تھپىلىەەەەدۇ ھەر بىەەەەر ېە نىنەتنىەەەە باغەەەەقىالر ىن
قەرقلىنىەەەەق تۇرىەەەەدى ان ېە نىەەەەنەب كى لىدەەەەى ە
ېە نىەەنەب خاضەەلىقى بۇلىەەدۇ ھەر بىەەر ېە نىنەتنى ە
رن ايە قىلىػقا تھيىػەلى ە تەند ېىلەلەبد ېە نىەنەب
ە ئىقتىطا ېەنپەئەتلىرى بۇلىدۇ
يۇقىرىقى ئايەتتە ئىطال ىنى ئىنطەانالر ئارىطەىدي
تۇنۇغۇغەەەەەقا ە چىقىػەەەەەىق ياغەەەەەاظ ېە نىنىەەەەەتىيە
چەەەاقىرىى قىل اقتا چىقىػەەەىق ياغەەەاظ ېە نىنىتەەەى
ېە نىنەتلەر ئاري ضۆھاەب ئھلىق بھەرىع ە تۇنۇغەۇظ
قرىنطىپى ئ ضتىيە قۇرۇل ان ئەلۋ تتە بۇ يەر ھەر بىر
ئ ې ەتنىە ئەەۆزىيە خەەاش ئەقىەەد د ېە نىەەنەبد ئەخەەال د
تىد ە ېىللى ئارتۇقچىلىقىنى ئھتىريل قىلىع الزىم
ئىنطەەەەانالر ئارىطەەەەىدي ئەەەەۆز-ئەەەەاري ھەەەەۆرېەتلەظ
ېە نىنىتىنەەەەى ي كطەەەەەلدۈرۈظد ئۇرتەەەەا قى ەە ە ەب-
قاريغەەەالرنى كەغەەەىق قىلىەەەق چىقىەەەعد خەلقلەرنىە ە
خۇضۇضەەەىنەتلىرى بىەەەلەن تۇنۇغەەەۇل چىقىەەەع ئ چە ە ن
ېە نىەنەتلەر ئارىطەەىدي ضەەۆھاەب ئھلىەق بھەەرىع ىنەەى
ېەجاەەەەۇرىنەب ە ئىنطەەەەانىي زۋرۈرىەەەەنەب زن ىننەەەەى
218

گ للەندۈرۈغتە بەارلىى كىػەىلەر ئۇرتەا ئىنطەاننى
ھايەە ەاتى ە ھەەەەۆرېىتى ېەەەەۇقە ش ېەضىلە كىػەەەەىلەر
ئارىطەەەىدىدى ئۇرتەەەا قايەەەدىنى قۇل ەەەا كەلتەەە رۈظ ە
زىناننىەەەە ئالەەەەەدىنى ئەەەەەھلىع ئ چەەەە ن ئىنطەەەەەانىي
ھەېدارلىى ەيجىق
ئىطال باغقىالر بىەلەن چىقىػەىق ياغەاظ ئ چە ن
ئۇرتاقلىقنى ئاللىاۇرۇن ئۇتتۇرى ا قۇي ەان«6ئەى ئەھلەى
كىتا !(يەنى يەھەۇ ىنالر ە ناضەاريالر) قەقەب ئەالالھ ىال
ئىاەەەا ب قىلىەەەعد ئالالھقە ەا ھەەەھچ نەرضەەەىنى غەەەھرى
كەلت رېەضلى د ئالالھنى قۇيۇل بىەر-بىرى ىسنەى خەۇ ي
قىلىۋيل اضەەلىقتە ھەې ى ىەەسگە ئۇرتەەا بۇل ەەان بىەەر
ضەەۆزگە (يەنەەى بىەەر خىەەد ئەقىەەدىيە) ئەېەى قىاليلەەى»
نيىن» (ئاى ئى ريند-20ئايەب)
ئىطەەال ھىەەدييىتى ھەر زيېەەان ە ھەر ېاكانەەدىدى
بەارلىى ئىنطەەانىنەب ئ چە ن كەلەيەن بۇلەەۇلد قىنەەاېەب
بۇل ەەەەۇچە ھەر بىەەەەر غەەەەەخص ە ھەر بىەەەەر ئەەال نىەەەە
ھەققىدۇر ئىطەال ھىەدييىتى ھەر زيېەان ە ھەر ېاكەان
ئ چ ە ن ھىەەدييەب بۇل ەەانلىقى ئ چەە ن ئەەالالھ قىنەەاېەب
ك نىيىچە قۇغديغقا كھپىد بۇل ان ئىطەال ھىەدييىتى
تەڭپۇڭلەەەەۇ ە ېەەەەۇكەې ەللىددە ئىەەەەيە ېە نىەەەەنەب
رىطالىطەەەەى بۇلەەەەۇلد ئاضاضەەەەىي بىلىەەەەم-ېەرىەەەەپەب ە
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ئى انەەەدۇر ئىطەەەال ھىەەەدييىتى ئىنطەەەاننى زن ىننەەەى
گ للەندۈرۈغەەەەىد ياخػەەەەىلىى ە تىنچلىقنەەەەى قانەەەەاب
يايدۇرۇغەەى ئ چ ە ن ئىنطەەان ا ئەەز ى ھايەەاب ېھتەەۇ ىنى
ضەەەىسىق بھەەەرىع ئ چەەە ن كەلەەەيەن«6ئەەەى ئىنطەەەانالر!
ضىلەرنى بىس ھەقىقەتەن بىەر ئەرد بىەر ئايالەدىند (ئەا
بىلەن ھەەەي ىن ئاار ب)بىر ئاتا بىەر ئانىەدىن يەاريتتۇ د
ئۆز ئاري تۇنۇغۇغۇڭالر ئ چ ن ضىلەرنى نۇرغەۇن ېىلەلەب
ە ئەەەەەەۇرۇ قىلەەەەەەدۇ د ھەقىەەەەەەقەتەن ئەۇ تەقەەەەەەۋي ير
رگاھىەدي ئەۇ ھ رېەتلىە
بۇل انلىرىزالر ئالالھنىە
ھھطاقلىنىطەەىلەر (يەنەەى كىػەەىلەرنى بىەەر-بىرىەەدىن
ئەەەارتۇ بۇلۇغەەەى نەضەەەە بىەەەلەن ئەېەشد تەقۋي يرلىەەەى
بىەەەەەلەن بۇلىەەە ەدۇ)د ئەەەەەالالھ ھەقىەەەەەقەتەن ھەې ىنەەەەەى
بىلي چىەەەەەدۇرد ھەې ىەەەەەدىن خەە ر ير ۇر» (ھۇجەەەەەۇريب
ض رىطىد  -13ئايەب)
بۇ ئايەتتە بارلىى ئىنطانالرغا ئەضلىنى بىرلىدەى
تۇغرىطەەىدي ئەضەەدەرت ە بەەارد ئەەۇالر بىەەر ئاتەەا-ئانىەەدىن
تۇغۇل ەەان كەەۆقلىيەن ضەەەە بلەر ت قەيلىەەدىن بىەەر قەەانچە
ېەضەەەەىلىلەر قەرقلىەەەەى بۇلطەەەەى ۇد بەەەەۇنى بىرلىەە ە
ئىچىەەەدىدى ت رلەەە بۇلەەەۇظ ل قەەەارى ىلى بۇلىەەەدۇ
بىرلى ئىچىدىدى ت رلە بۇلەۇظ تۇقۇنۇغەنى ئەېەشد
ھەېدارلىقنى تەقەززي قىلىدۇ
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ئىنطەانالر ئارىطەىدىدى ئۇخػى اضەلىى ە ت رلە
بۇلەەەەەەۇظ زن ىننەەەەەەى گ للەنەەەەەەدۈرۈظد ھەقىەەەەەەقەب ە
ياخػەەەىلىقنى قانەەەاب يايەەەدۇرۇظ ئ چەەە ن چ غەەەىنىع
ھاضەەەەەىد قىلىەەەەەع ە ئ ن ېلەەە ە ھەېدارلىػىػەەەەەقا
چاقىرىدۇ ئىطەالېنى ئۇېەۇېىي قرىنطەىپى بىەر قەانچە
نۇقتىدىن ۇنناەى زىد ىنەب ە ئەنطىسلىدنى خالى ايدۇ6

 1چ ندى ئىطال ىنى ۇننەانى ئىطەالھ قىلىەع ە
قۇتقۇزۇظ ئ چ ن كەليەن چاقىرىى جىد ىي ە زىنەب ە
ئەنطەەەىسلى قرىنطەەەىق ە ئىەەەدىنىنى تارقىلىػەەەى ا
ئەغە ى ۈغ ەندۇر
 6ۇننەەاەى ئەنطەەىسلى ە جىەەد ىي ە زىەەنەب كە ل-
قۇەە ب ئىيىلىرىيە خىسېەب قىلىدۇ ېۇضەۇل انالر ىدى
ئەۇ ئەەز ى نەرضەە قرىنطەەىقد قى ە ەب-قەەاريظد ئۆتدە ر
ئۇېەەۇېىي قەەاريظ ە ئەەالە نەزىرىنىطەەى ئاضاضەەلىرىدىن
ئىاار ب غۇنى ئ چ ن ئىطالې ا كىەرگەن ېۇضەۇل انالر
قىلىچنى بھطى ىدي ئەېەشد قانەائەتلىنىع ە ياخػەى
كۆرۈظ ئاضاضىدي كىرگەن
 3ۇننەەەەاەى زىەەەەد ىنەب ە ئەنطەەەەىسلى تەبى ىەەەەي
ھاياتنى ە يرين بۇلىػەى اد ېۇھىتنىە بۇزۇلۇغەى ا ە
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زن ىندىدى تۇرېەۇظ كەچە رۈظ ېەناەلىرىنىە
ت گەل كھتىػىيە ئھلىق بارىدۇ

قەۇرۇل

غۇنى ئ چ ن ئىطال ىنى يەر غەارىدىدى بەارلىى
ئىنطەەەەانالرنى تۇنۇغەەەەۇظد ھەېدەەەەارلىىد چ غەەەەىنىع
ھاضەەىد قىلىػەەقا ە ئۇرتەەاقلىى نەەۇقتىلىرى ھەققىەەد
ئىس ىنىػدە تەغەباۇش قىلىدۇ غۇڭا بۇ ئايەب ۇننەاەى
ضەەاھە ىدى قەزىەەلەب ە ئەەارتۇقچىلىقنى كە ل-قەەۇەە ب ە
نۇقۇزغەەەا باغلى ەەەاق يەەەاريتقۇچى ئالالھەەەدىن قۇرقۇغەەەقا
باغلى ان
غۇڭا ت رل بۇلۇل ياغاظ ە ېە نىنەب خاضلىقى
رن ايە قىلىن ىطاا ئا يلەب ە ھە ھۇقۇ قۇغديل ىطاد
ېەزلۇېالرغا يار بھرىل ىطە ە زن ىندىدى قۇاليلىەى
تۇرېەەەۇظ كەچەەە رۈظ ېەناەلىەەەرى تەەەۇغري ئىطەەەتى اى
قىلىن ىطەەا بەەارلىى ۇننەەاەى ت زۈېلەرنىەە ئەەاقىۋىتى
ېەغلۇبىنەب ە زيەيللىققا ي زلىنىدۇ
ۇننەەەاەى تىنچلىقنىە ە تەەەۇغري كىەەەرىع ئھ ىەەەسى
قەي ەېاەرلەرنى ېىريضىدىن قايەدىلىنىع ە ئەاخىرقى
ىننىەە كۆرضەت ىطەەىنى ئەەۆرنە قىلىەەع ئەەارقىلىى
يھقىنلىػىدۇ ە روغەنلىػىدۇ
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غەەەۇنديقال بەەەۇ ئەەەايەب ۇنناغەەەا ر ھە ە ەبد ئەەەا يلەبد
باريە رلى د ھىدييەبد تىنچلىەى ە ياخػەىلىى ئھلىەق
ەىتىنىەەە
كەلەەەيەن ېەەەۇھەې ە ئەلەيرىططەەەاالېنى
ۇننەەەاەى ە ب ئىدەنلىدىنەەەى ېۇقەرر رلەغەەەت رېەكتە
ئىطەەەال ەىتەەەى كائىنەەەاب ە ھاياتنىەەە ئىػەەەلىرىنى
ھەقىەەەقەبد ئەەەا يلەب ە باريە رلىەەە ئاضاضەەەىدي تە بىەەەر
قىلىۋيتقەەان ر ھى ەەدىد ە ئا ىەەد ئالالھنى ە ېھتەەۇ ى
ئىطال ەىتى يارىتىلىعد غەايە ە ئەاقىۋ ب جەھەتەتىن
ئىنطەەەانىنەب بىرلىدىنىە ە تەبى ىەەەي ئىپا ىطەەەى بەەەۇ
ئىنطانىنەب بىرلىدەى ئەا يلەب ە تەقۋيلىەى ئەارقىلىى
ياخػىلىى ە تەر ققىناتنى رن اللىققا ئاغۇرۇظ ئ چ ن
ئىنطانالر ھاياتىەدي ھەېدەارلىىد چىقىػەىق ياغەاظ ە
تاكاېۇللۇقنىەە ئەھ ىنىتىنەەەى تەكىتلەيەەەدۇ ئىطەەەال
بەەارلىى ئىنطەەانالر ئارىطەەىدي ۇننەەاەى بىرلىدنى ە
ئىدەنلىدىنى ئھنىى قىلىق ئۇتتۇرى ا قۇي ان

ېەەجەەۇب

بۇ ئايەتنى روھى ا ئاضاضەن ئىنطانىنەب ئارىطىدي
ھەقىقەەى تىەەنىچ چىقىػەەىق ياغەەاظ غەەەكلىنى تھپىەەق
چىقىػەەتا بىلىەەم-ېەرىپەتنىەە ۇننەەاەى ئىدەنلىدىەەيە
ېەركەزلەغەەت رۈظ الزىەەم چەە ندى بىلىەەم-ېەرىەەپەب ە
ېەلۇېەەەاب ئىنطەەەانىي ئۇرتاقلىققەەەا ئىەەەيە ئىنطەەەانىي
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ېە نىەەەەەەنەب ېىۋىطەەەەەەىد ھەضطەەەەەەە قۇغەەەەەەقانالرنى
ھەې ىطىنى ھەققى بار
ئىطال ىنىنى نىػانى ھەر زيېان ە ھەر ېاكان ەا
يارييەەدى ان تەڭپۇڭلۇققەەا ئىەەيە قرىنطەەىپالرغا تايىنىەەق
ھەېەە ە ە ئىنطەەەەانالر خەەەەاتھرجەېلىددە ئھرىػەەەەىدى ان
يەەۇقىرى ئىنطەەانىي ېە نىنەتنەەى قەەۇرۇل چىقىػەەتۇر
ئىطەەەال ىنەەەى يەەەۇقىرى كۆرضەەەەت ىلىرى ئەەەارقىلىى
ئىنطاننى ياريتقۇچى ئالالھ بىلەن بۇل ەان ئاالقىطەىديد
ئىنطاننى ئۆزى بىلەن بۇل ان ئاالقىطىديد ئىنطەاننى
قھرىندىػەەەى ئىنطەەەان بىەەەلەن بۇل ەەەان ئاالقىطەەەىدي ە
ئەتريقىەەدىدى كائىنەەاب بىەەلەن بۇل ەەان ئاالقىطەەىدي ئەەالى
نەېەەۇنىنى ەۇجۇتقەەا چىقىرىػەەقا ئۇرۇنىەەدۇ ئىنطەەاننى
قھرىندىػەەەەى ئىنطەەەەان بىەەەەلەن بۇل ەەەەان ئاالقىطەەەەى
قھرىنديغلىى ە باريە رلى ئ ضتىيە قۇرۇل ان
ئىنطەەاننى ئەەالالھ بىەەلەن ئاالقىطى6ئىنطەەاننى
ھاياتتىدى بىرىنچەى ە زىپىطەى بۇل ەان ىنىەي قەرزلەر
ە ئىاا تلەرنى ئى الش بىەلەن ئەا ي قىلىەع ئەارقىلىى
خەەەالىص تەەھىەەەد ئ ضەەەتىيە قۇرۇل ەەەان«6جىنالرنەەەى ە
ئىنطەەەانالرنى قەقەب ېاڭەەەا ئىاەەەا ب قىلىەەەع ئ چەەە نال
ياريتتىم» (زيرىناب ض رىطىد -12ئايەب)
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ئىنطاننى ئۆزى بىلەن بۇل ان ئاالقىطى ھىەدييەب
ە ئەەەازغۇنلۇ يۇلىنىەەە بىرىنەەەى تەەەالالظ ئ ضەەەتىيە
قۇرۇل ەەەەان ئىنطەەەەاننى ئەەەەۆزىيە قارىتەەەەا ە زىپىطەەەەى
نەقطىنى قاضطىق تەر قلىرىيە قارغى كۆر ظ قىلىقد
ئۆزىنى قاكالظ ئ ضتىيە قۇرۇل ان
ئىنطەەاننى قھرىندىػەەى ئىنطەەان بىەەلەن بۇل ەەان
ئاالقىطەەەەى قھرىنديغەەەەلىى ە باريە رلىەەەە ئ ضەەەەتىيە
قۇرۇل ان«6ئى ئىنطانالر!ضىلەرنى بىر ئىنطاندىن(ئا
ئەلەيرىططەەاالېدىن)ياريتقاند غەەۇ ئىنطەەاندىن(يەنى ئەەۆز
جىنطەەەەىدىن)ئۇنى جەەەە قتىنى (ھەەەينى)ياريتقەەەەان ە
ئەەەۇالر ىن (يەنەەەى ئەەەا بىەەەلەن ھەەەي ىن)نۇرغەەەۇن ئەر-
ئايالالرنى ياريتقان قەرە ر ىيارىزالر ىن قۇرقۇڭالرد بىەر-
بىرىزالر ىن نەرضە ضەۇرى اندي نەاېى بىەلەن ضەۇرييدى ان
ئالالھدىن قۇرقۇڭالرد ضىلە-ر ھى نى ئ زۈل قۇيۇغتىن
ضاقلىنىزالرد ئەالالھ ھەقىەقەتەن ضەىلەرنى(يەنى ق تە ن
ئەھۋيلىزالرنى) كۆزىتىق تۇرغۇچىدۇر» (نىطاد -1ئايەب)
ر ضەەۇلۇلالھ«6ئەەى ئىنطەەانالر قەرە ىيەەارىزالر بىەەرد
ئاتەەاڭالر بىەەرد ېىللەتەەلەر ئارىطەەىدي تەقەەۋيلىقتىن باغەەقا
ئەەارتۇقچىلىى يەەۇ قايطەەىزالر ئالالھەەدىن قۇرقطەەاڭالر
ئالالھنىەەەە نەزىرىەەەەد ئەۇ ھۆرېەتلىدتەەەەۇر» نەەەەيەن
(ئەبۇ يەۇ رىۋييەب قىل ان)
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«ئىسالٍغا پۈتۈّئً مىرىڭالر»
د گُٔ ئأٍت توغرىسىذا
«ئى ېۆېىنلەر! ئىطال ىنى ەا ق تە نلەق كىەرىزالر
(يەنى ئطال ىنىنى ق ت ن ئەھداېلىرى ا بۇيطۇنۇڭالرد
بەزى ئەھداېلىرى ا ئەېەى قىلىقد بەزى ئەھدەاېلىرىنى
تەر ئەت ەڭالر)» (بەقەرد -614ئايەب)
يەەەەەۇقىرىقى ئەەەەەايەب ئىطەەەەەالېنى كۆرضەەەەەەت ە ە
تەلى اتلىرىنى كۆڭلىيە ياقطەۇن يەاكى ياق ىطەۇن بىەر
ق تەە ن ھالەەدي قۇبەەۇى قىلىػەەقا بۇيرۇېاقتەەا بەەۇ ئەەايەب
ئىطەەالېنى بىەەر ق ت ە ن قۇبەەۇى قىل اضەەلىقنى غەەەيتان ا
ل ئھنىەى ئۇتتۇرى ەا قۇي اقتەا چە ندى
ئەگەغدەنلى
ئالالھنى يۇلى ئۇېۇېىي ېەقطەب ە كەۆز-قاريغەلىرىدي
باغەەقا يۇلالرغەەەا ئۇخػەەى ايدۇد ئۇېەەەۇېىي قرىنطەەەىپالر ي
ضۇضەەلۇ قىلىەەع غەەەيتاننى
ئەگەغدەنلىدتۇر.
بۇ ئايەتنى

يۇلى ەەا ئاقتۇېاتىەە

ھالەەدي

روھىدي تۆە ندىدى نۇقتىالرنى كۆر لەي ىس6

 1ئالالھنىەە يەەۇلى ېۇكەې ەللىەە ە يھيەەانىلىى
بىلەن ئاالھىد ئەۇ يەۇى ېەۇكەې ەى بۇل ەانلىقى ئ چە ن
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باغقا قەلطەقە قاريغالرنى ئىطالېنى جەەھىرىيە زى
كھلىەەەەدى ان ئىػەەەەالر ي باغەەەەقا ئاېىلالرغەەەەا ېەيەەەەدين
كھزەيتىق بەرېەيدۇ ئىطال يۇلىنى باغەقا يەۇلالر ىن
يھيەەانىلىقى ئاالھىەەد ضەەەزگ رل كنى تەقەززي قىلىەەدۇد
چە ە ندى بەەەۇ يۇلەەەدىن يەەەاكى بەەەۇ يۇلنىە ە ېەقطەەەەب ە
غايىلىرىەەدىن بۇرۇلەەۇل كھەەتىع ئۇېەەۇېىي ئىنطەەانالرنى
ئىطالھ قىلىػتا ئھ ىر زىنان ئھلىق كھلىدۇ
ھەې ە ە تەر قەەتىن ضەەال بۇلەەۇظ قەقەتەەال ئى اننى ە
نەز رىنە قىط ى بۇل اضتىند بەلدى ئالالھنى يەۇلىنى
تەتەەەەاىقالظ ە بەەەەۇ يۇلنىەە ە ئاكتىەەەەق يئىرلىرىنەەەەى
كۆرضەەەىتىق بھرىػەەەتە ېەەەۇھىم ئى اننىەەە ئھتىقەەەا
ضەەىنەضەەىد ضەەاغال بۇلىػەەى تەتەەاىقالظ باضەەقۇچىدي
ئىطەەەەەالېنى قەەەەەارچىالل قۇبەەەەەۇى قىلىەەەەەع بىەەەەەلەن
تەضەەەەەەەەىرلىنىدۇ قۇرئەەەەەەەەان كەرىەەەەەەەەم ېەەەەەەەەۇھەې ە
ئەلەيرىططەەەاالېنى كاقىرالرغەەەا بۇيطەەەۇنۇل ئالالھنىەەە
يەەەەەۇلىنى قەەەەەارچىالل ئھلىػەەەەەتىن ئاگاھالنەەەەەدۇرغان6
«ئۇالر(يەھۇ ىنالر ە ناضاريالر)نى ئارىطىدي ئالالھ ضەاڭا
نازىەەد قىل ەەان قۇرئاننىەە (ئەھدەەاېى بەەۇيىچە ھۆكەە
قىل ىند ئۇالرنى نەقطى خاھىػەلىرى ا ئەگەغە ىيىند
ئۇالرنى ە ئەەالالھ ضەەاڭا نازىەەد قىل ەەان قۇرئاننى ە بىەەر
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قىطەەە ىدىن ضەەەھنى ەيز كەچ رىػەەەىدىن ضەەەاقالن ىن»
(ېائىد د -05ئايەب)
 6ئىطال ىنىدي ياخػىلىى ئەاېىللىرى ضاناقطەىس
بۇلۇلد ېۇضۇل ان كىػى بەۇ ياخػەىلىى ئاېىللىرىەدىن
قانچىلىەەەەەەەە قۇبەەەەەەەەەۇى قىاللىطەەەەەەەەەا ئى ەەەەەەەەەانى ە
ېۇضۇل انلىقىنى ېۇكەې ەللىدى غەۇنچىلى بۇلىەدۇ
ئىنطەەەەاننى ئەەەەۆېرى ە كەە ە چى چەكلىەە ە بۇل اچقەە ەاد
ېۇضەەۇل ان كىػەەى ئىطەەالېنى تەە ەرۈكلىرىنى قۇبەەۇى
قىلىەەەقد ئۇېەەەۇېىي قرىنطەەەىپلىرى بىەەەلەن ھىەەەدييەب
تھپىەەەق ە كاېالىتىەەەدىن بەھەەەرى ەن بۇل ەەەان بۇلطەەەاا
ئىطال جەې ىنىتىنى تەڭپۇڭلۇقىنى ضاقالظ ئ چ ن
تەينەەەەارلىقىد غەەەەاريئىتى ە كەە ە ل قەەەەۇ رىتىيە يارىػەەەەا
ېۇناضەەەىق جەەەانلىى ېەيەەەدينالرنى ئىاەەەا ب ېھرريبەەەى
ض ە قتىد ئىس ىنىػەەى الزىەەم ېەضەەىلەند ئۇقۇغۇچىنى ە
قەرز ئىاەەەا تلەرىن باغەەەقا ئىاەەەا ىتى ئىل ىەەەي ضەەەاھە
يەەەۇقىرى ضەەەەەىنىد نەتىەەەجە قازىنىػەەەقا ئۇرۇنۇغەەەتۇرد
ېۇضەەەۇل انالرنى ھەر قايطەەەى ضەەەاھەلەر ئەەەۆز ئەەەۆزىيە
تايىنىػەەى ئ چ ە ن كەضەەپى خا ى الرنى ە ئەەۆز كەضەەپىد
قۇختەەا يھتىلىػەەى ئىاەەا تتۇر ئالى الرنى ە ئىجتىرەەا
قىلىػىد ە ب قىلىػىد غەرى ەتنى زيېان ەا ېۇناضەىق
يۇرۇتەەۇل بھرىػەەىد ياخػەەى ئىػەەالرغا يەەۇى كۆرضەەىتىقد
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قاضطەەەىق ئىػەەەالرنى چەكلىػەەەىد ىنانەتلىە ە بۇلەەەۇظ
ئۇقەەەەەۇېىنى يھزىلىػەەەەەى ە ئ ې ەتنىەەە ە ئەېەلىەەەەەي
ئەھۋيلىنى ھەقىقى ھھص قىلىق يھتىػى ئىاا ب
ھاكى الرنىەەە ئىاەەەا ىتى ئەەەا يلەتنى تۇرغەەەۇزۇظد
ېۇضەەۇل انالرنى ئىػەەلىرى ا كۆڭ ە ى بۆل غەەىد ئەەۇالرنى
ھى ەەەايە قىلىػەەەىد ئاې ىنىەەە ېەەەاى-ې لەەە كلىرىنى
قۇغدىػەەەى ە ە تنەەەى قانەەەاب يايدۇرۇغەەەى ئىاەەەا تتۇر
ئەضەەەدەرلەرنى ئىاەەەا ىتى ئىطەەەال ە ېۇضەەەۇل انالرنى
قۇغديظ ئ چە ن ھەر زيېەان تەينەار تۇرۇغەى ئىاەا تتۇر
بەەەەەەەايالر ە ي زلەەەەەەە كىػەەەەەەەىلەرنى ئىاەەەەەەەا ىتى
كەېاەغەللەرنى ئھرتىنەاجىنى قاېەديظد ئاجىسالرنىە
قىنىنچىلىقلىرىنەەەەەەى ھەى قىلىػەەەەەەى ە ئۇالرنىەەەەە
ھۇقەەەۇقلىرىنى قۇل ەەەا كەلت رۈغەەەىيە يەەەار بھرىػەەەىد
ېائارىەەەق ئۇرگەەەانلىرىنى تەضەەەىص قىلىػەەەىد غەەەۇنديقال
ېۇضەەۇل انالرغا قايەەدىلىى ئۇېەەۇېىي ئۇرگەەانالرنى قەەۇرۇل
چىقىػەەى ئىاەەا تتۇر بەەۇالر ىن قايطەەى بىەەرى ئەەەۆزى
ياخػى بىلىدى ان كەضپى ېەيدينىدىن چىقىەق كەتطەەد
ئۆزىنى ە ېۇضۇل انالرنى كاتتەا ياخػەىلىقتىن ېەھەرۇ
قىلىەەەق قۇيىەەەدۇد بەلدەەەى ياېەەەان ئاقىۋ تلىە ە ئھ ىەەەر
زىنانالرغەەەا ئھلىەەەق بھرىػەەەى ېەەەۇېدىن ئەگەر ئەھلەەەى
ئىلى نى ە غھ ەەى ېەضەەچى ياضەەاي ىس ل ئۇېۇېنى ە
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ېاى-ې لدىنى ئىيىەلەظ بۇلەۇل قالطەاد ئۇنىە كەۆر ظ
قىلىدى ان ھەقىقى ېەيديندىدى ك چى ئەازالل كھتىەدۇ
ھەەاكىم ئۆزىنىەە ئاضاضەەلىى ېەجاەەۇرىنەتلىرىنى ئەەا ي
قىل ەەەاق كھچىەەە تە ە ر ىدى ياخػەەەىلىى قىلىەەەدى ان
ئىػالر بىلەن ياكى نەقلە ئىػالر بىلەن بۇلۇل كەتطەد بەۇ
ھاكى نى قىل ىػى تەۇغري بۇل ايەدۇ ە ېۇضەۇل انالرغا
قايەەدي يەتد ز ل ەيەەدۇ ھەر بىەەر ئىػەەنى ئەەۆز
نيەە
ئۇرنىدي قۇيۇظ الزىم.
 3ئىطالېنى تە زۈېلىرى بىەر بىرىنەى تۇلۇقاليەدۇد
بىر بىرىنى جانالندۇرىدۇ غۇڭا ئىطالېنى قايطەى بىەر
ت زۈېىەەد ئەەاجىسلىى يەەاكى نۇقطەەان كۆرۈلطەەەد باغەەقا
ت زۈېلىرىنىە ئىجەەري قىلىنىػەەى ا ضەەەلاىي قاضطەەىق
تەضىر كۆرضىتىدۇ.
ئىطەەالېنى قرىنطەەىپلىرى ە ت رلەە قى ەە ەب-
قەەاريظ قەەۇرۇل ىلىرى بىەەر ئۇقۇېنىە ئاضەەتى ا كىرىەەق
كھتىدۇ ن ە د ئىطالېنى قايطى بىەر قرىنطەىپىدىن
ەيز كھچىع ياكى چەتنەل كھتىع ئىطالېنى كائىنەاب
كەەۆز-قارىػەەىنى بىەەر قىطە ىنى ئەەۆرۈل تاغەەلى انلىى
بۇلىدۇد بۇنى بىل ەضلى ئۇنى كۆزگە ئىل اق بىل ەضدە
ضھلىػەەقا يەەاكى تان ان ەەا ئۇخػاغەەال بىەەر ئىەەع بىەەر ر
قىطە ىدىن ەيز كەھچىع نەز رىەەنە ضەەىنىطەىدىدى كەەۆز
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قاريغەەەنى ئھنىقطەەەىسلىقتۇرد تۇي ەەەۇ ضەەىنىطەەەىدىدى
چۇڭقەەەۇر تەڭپۇڭلەەەۇقتىدى تۇريقطەەەىسلىقتۇر ە ئىەەەع
ھەرىدەب ە رن اى ھاياب ضەەىنىطىدىدى ئىطال ھاياب
ت زۈل ىطىنى يەيل ۇغىدىن ئىاار ب ېەضىلەن6
( )1زيكاب ئىطالېنى ئىقتىطا ى ت زۈل ىطىنى
بىەەر قىطەە ىد بەەۇ قەرزنەەى ئەەا ي قىل اضەەلىى ئىقتىطەەا
ت زۈل ىطەەەەىنى ئاجىسالغەەەەتۇرۇل قۇيىەەەەدۇد غەەەەۇنديقال
ئىجتى ەەەائىي ە ئەخالقەەەى تە ە زۈېيە زىنەەەان كەلتە ە رۈل
چىقىرىەەدۇ زيكەەاب ئۆض ېطەەىس قەرز بھرىەەق تەەۇرۇظ ە
يەەەار قىلىػەەەقا ئۇخػەەەاظ ت زۈېلەرنىەەە قائەەەالىنەب
ضايىطەەەەىدي ە زىپىطەەەەىنى ئەەەەا ي قىالاليەەەەدۇد بۇل ىطەەەەا
ئىػطەەەەىسلىى ە بىدەەەەەار تەلەقلىدنىەەەە تارقىلىەەەەەق
كھتىػەەىيە ئھلىەەق بارىەەدۇ زيكەەاب ئىطەەال ئىقتىطەەا
ت زۈېىنىەەە بىەەەر قىطەەە ى بۇلەەەۇظ ضەەە قىتى بىەەەلەن
ئىقتىطەەا ت زۈل ىطەەى جەەانلىى بۇل ىطەەا ېەقطەەىتىنى
رن اللىققەەەا ئايالندۇريل ايەەەدۇ ۋلەب يەەەاكى خەلقنىەەە
ئۇنىزەەەدىن يەەە ز ئۆرۈغەەەى ئىقتىطەەەا ھەرىدىتىنىەەە
قىطەەە ەن يۇقىلىػەەەى اد گەەە للىنىع ھەرىدىتىنىەەە
ئەەەەەاجىسلىقىد خىەەەەەسېەب قۇرضەەەەەىتىنى ئەەەەەازلىقى ە
يۇقطۇلالرنى كۆقىنىق كھتىػىيە ئھلىق بارىدۇ .
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نەە ە ە د زيكەەەەاب ت زۈېىنىەە ە قائالىنەتچەەەەانلىقى
ۋلەتنى ھەر بىر كەېەاەغەليە ئىنطەانىي ھەۆرېىتىنى
ە ئىػەەەەەەلەقچىقىرياليدى ان بىەەەەەەر
ضەەەەەەاقلىنالى ۇ
ېىقەدير ي تەۆە ن رىجىەد
ە زىنەتدە ضەە بۇاللى ۇ
تۇرېەەەەۇظ يەەەەۇلىنى ھەەەەازىرالل
بۇلطەەەەى ۇ يەتدەەەە
بھرىػەەەتىن ئىاەەەار ب ە زىپىطەەەىنى ئەەەا ي قىلىػەەەى ا
قىطەەەە ەن باغلىنىەەەەدۇ .ئەگەر ۋلەب بەەەەۇ ېەضەەەەىلىد
ضۇضەەلۇ قىلطەەا ئەەۇ چاغەەدي زيكەەابد ضەەە ىقەد نەزىەەر ە
رىجىەد
كاقپار تدە تەە ئىقتىطا ھەى قىالل ى ەۇ
كەېاەغەللەرنى ضانى كۆقىنىػدە باغاليدۇ
( )6ئىطەەەالېنى ئىجتى ەەەائىي تە ە زۈېى ئەەەائىلە ە
جەې ىنەتتىن ئىاار ب ېۇھىم ئىددى ئاضاش ئ ضەتىيە
قۇرۇلىدۇ بۇ ئىددى ئاضاضەنى قايطەى بىرىەد نۇقطەان
كۆرۈلطەەەەد يەنە بىرضەەەىنى ئەەەا ي قىلىػەەەتا نۇقطەەەاننى
كۆقىنىەەەق كھتىػەەەىيە ئھلىەەەق بارىەەەدۇ ئائىلىنىەەە
ە زىپىطەەەەى قەرز نتلەرنەەەەى ضەەەەاغال ئھتىقەەەەا د تەەەەۇغري
قى ەەەەەەە ەب-قەەەەەەەاريظ ە ئە -ئەخەەەەەەەال بىەەەەەەەلەن
تەربىنىلەغەەەەتۇر جەې ىنەتنى ە زىپىطەەەەى ئىجەەەەابىي
قى ەە ە ەب-قاريغەەەەالرنى جانالنەەەەدۇرۇظ ە ئەزيلىرىنەەەەى
ئەخالقطىسلىى ياكى خاتا ئىطتىلدىن ھھ ايە قىلىػتا
ئەكىص ئھتىدۇ نەېۇنىلى تەربىەنە قى ە ەب-قەاريظ ە
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تەەەەەە زۈېيە ئۇېۇېن زلەەەەە ە ئىػىنىػەەەەەەەتەا ئەەەەەەەائىلە
تەربىنطىنى ئى ان ئاضاضىدىدى ئىجتى ائىي ئەۆلچە
بىەەەلەن بىرلىػىػەەەد ناېايەەەان بۇلىەەەدۇ نەەەاەي ي ئەەەائىلە
تەربىنىطەەىدىدى قى ەە ەب-قاريغەەالر بىەەلەن تەغەەۋىقاب
ەيضەەەەەتىلىرى يەەەەەاكى ېەكەەەەەتەل يەەەەەاكى جەې ىەەەەەنەب
تارقىتىۋيتقان قى ەب-قاريغالر ئارىطىدي قەر بەار ل
قەر ز قىلطەەا د قەرز نتلەرنىەە غەخطەەەىنىتى ئىددەەەى
تەر قلىەە ە قى ەە ەب-قاريغەەالر ئارىطەەىدي قارچىلىنىەەق
كھتىدۇ ئۇ چاغدي ئائىلە تەربىنىطى كەڭرى جەې ىەنەب
تەرىپىدىن خەتەرگە ئۇچرييدۇ يەنە بىر تەر قتىن بەالىالر
ېەكتەل ياكى جەې ىنەتتە ئۆگەنيەن نەرضەىلەرنى ئۆيەد
يۇغەەۇرىدۇد ئۆيەەد ئەەۆگەنيەن نەرضەەىلەرنى ېەكەەتەل يەەاكى
جەې ىنەتەەەەەەتە يۇغەەەەەەۇرىدۇ نەتىجىەەەەەەد بالىالرنىەەەەە
غەخطەەەەىنىتىد قەەەەۇظ ېىجەزلىەەەە د ھەيرينلىەەەەى ە
روھطەەەەىسلىى ئەەج ئالىەەەەدۇد نەتىجىەەەەد غەەەەاريئىتنى
ئھقى ى تارتىق كھتىدۇ
( )3ئىطالېنى ت زۈېلىرى كائىنەاب نەزىرىنىطەىد
نىػەەەەان ە ېەقطەەەەەتلىرىد يەكەەەەدە-يىيەەەەانە بۇلطەەەەاد
ئىطەەەەالېنى خاريكتھرىەەەەدىن بە يەەەەاب ئاېىلالرنىەەە
كىرىػەەەەى ئىچدەەەەى ېۇقى لىققەەەەا ضەەەەەلاىي تەضەەەەىر
كۆرضەەەەىتىدۇ يەەەەاب ئەەەەاېىلالر ئىطەەەەالېنى روھەەەەى ە
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ئاضاضەەەلىى تە ە زۈېلىرىيە تەضەەەىر كۆرضەەەىتىق قالطەەەاد
تەڭپۇڭلەەۇقنى ئەەۆرۈل تاغەەاليدۇ ئىطەەال ېە نىنىتەەى
ئۆزىنىەە قرىنطەەىپلىرى ا خىەەسېەب قىلىەەدى ان يەەاكى
ئەەرىػەەەەەەى لىدى قەيەەەەەەدي قىلىەەەەەەدى ان بۇغەەەەەەلۇقنى
تۇلدۇرىەەدى ان يھزەەى نەرضەەىلەر بۇلطەەا قۇبەەۇى قىلىەەدۇ
يھزىلىەەەى يەەەارىتىع ئىنطەەەاننى خەەەاريكتھرىد ئەگەر
يھزىلىى يەارىتىع ھەرىدىەتىيە الياقەتلىە كىػەىلەر
ئىيە بۇل ىطاد نا ينالر ئىيە بۇلىدۇ
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15

( )1ىننى

ضتۇرى

( ) 2قۇرئان ھەر زيېاننى

61

كىتابىدۇر

( )3ئىسز ب-ھۆرېەب كىتابىدۇر
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31

قۇرئاُ مٔرىَْىڭ ٍٔقسٔتيىرى

31

( )1ئەقىد ە تەضەەەۇرالرنى ئىطالھ قىلىع
( )6ئىنطاننى

31

ھۆرېىتى ە ھۇقۇقىنى بھدىتىع

( )3ئالالھقا ئىاا ب قىلىع ە ئالالھدىن قۇرقۇظ
( )0ئىنطان نەقطىنى قا

قىلىع

00
03

( )1ئائىلە غەكىللەندۈرۈظ ە ئايالالرغا ئىنطال
( )2ئىنطانىنەتدە گۇەيھلىى بھر لىي

33

ئ ې ەتنى

05
13

ئىتائەت ۇېار

10

ئۇتتۇريھاللىى

11

بىرلى

12

( )3ھەېدارلىػىدى ان ئىنطانىنەب ۇنناضى ا

14

ئىنطاننى ئىنطان ا ئىاا ب قىلىػتىن ئازيب

15

ئىنطانىي قھرىنديغلىى ە باريە رلى

21

ھەې ە كىػىلەرگە ئا ىد ېۇئاېىلە قىلىع

26
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ۇنناەى تىنچلىى
كەۇ قۇرضا

23

بۇلۇظ

20

قۇرئاُ ئٔقيي ٍۆجىسٓ

23

ۋٓھىٌ بىئُ ئٔقىيْىڭ ئاالقىسي

33

( ) 1قۇرئان ە ئەقىد

33

( )6ئەقلى نەز ر ي رگ زۈظ ېەيدينلىرى

32

( )3ئەقىد بىلەن نەقىد ئارىطىدي زىد ىنەتنى قاندي

35

قۇرئاُ مٔرىٌ بىيىٌٍٔ-رىپٔتْىڭ ئاچقۇچي

41

( ) 1ئىددى كىتابنى ئۇقۇظ

43

( )6ئىددى كىتابنى بىرلەغت رۈل ئۇقۇظ قەرز

45

( )3ئۇقۇظ قەرز

51

( )0ئى ان ئاضاضىدي ئۇقۇظ چىقىع يۇلى بىر ىناىر

53

قۇرئاُ سىسلٔ خىتاب قىيَاقتا
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55

ئىننىْچي بۆىۈً

113

قاتىرە ض رىطى ھەققىد ېۇالھىس

115

«بىسنى تۇغري يۇل ا باغلى ىن» نيەن ئايەب ھەققىد

131

تۇغري يۇلدي بۇل ىن» نيەن

101

«ئالالھ ضھنى بۇيرۇغاند

ئەھۋيلىنى ئۆزگەرت ىيىچە

104

ياخػىلىققا ئھرىػىدۇ

120

«ئى ان ئھنتقان ە تۇغري يۇلدي ېاڭ انالر» نيەن ئايەب

131

«قىنىنچىلىى بىلەن ئاضانچىلىى بىرگە بار» نيەن

143

«ھەر قاندي

قەە ئۆزىنى

«كىم ھھد ەتدە ئھرىػەلىطەدتۇلۇ

«ئالالھ كى نى ئاز ۇرغان بۇلطاد ئۇنىز ا تۇغري يۇى بۇل ايدۇ 145

«ئۇالر ئالالھنى ئۇنتۇل قاقتىد ئالالھ ئۇالرغا ئۆزلىرىنى

151

«ئەگەر ضەەر قىلىقدئالالھدىن قۇرقطاڭالرد ۈغ ەنلەر زىنان 613

«تۇنۇغۇغۇڭالر ئ چ ن ت رل

ېىللەب قىلىق ياريتتۇ

«ئىطالې ا ق ت نلەق كىرىزالر» نيەن ئايەب
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