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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 .تىٍەْ تاعالٍّەْ ئىضّيٕىڭ ئاٌالھئاٍىغۇچي، وۆٍۈٔگۈچي 

ۋە  رەتثاايِاختاعااالر ئاٌەٍِەرٔىااڭ  ئەڭ ِااۇوەِّەيتااارچە ِەدھىااَە ۋە 
غاا   تائااال ئااٌالھ  غاا خاصاتۇر.   تائاالالھ ئااٌ ِۆِىٍٕەرٔىڭ ِەدەتىارى جأااتي  

. ھەق دىٕٕااي ِەدھىااَە ئولااۇپ، ئااۇٔي ِاختاااٍّەِْەۋجۇداتٕىااڭ صااأىچە 
ئىٕضااااأىَەتىە ٍەتىااااۈىلط ئااااارلىٍىك ئااااۇالرٔي وااااۇپرى، ىاالٌەت ۋە     
ئاىغۇٍٔۇلٕىاااڭ لارالغۇٌۇلٍىرىاااذىٓ لۇتۇٌاااذاراپ، ئىّااااْ، ھىاااذاٍەت ۋە  

 ْ  ٕىڭ ئىپتىخاارٌىك ئۈٌگىضاي  ، ئىٕضاأىَەت ھەلىمەتٕىڭ ٔۇرىغا ٍېاتەوٍىگە
صااۆٍۈٍِۈن پەٍغەِثىرىّىااز ھەىرىتااي ِااۇھەِّەد ئەٌەٍاىضضاااالِغا، ئۇٔىااڭ  

ااا تاۋاتىتاتٍىرىغااا ۋە ئۇٔىااڭ ٍااوٌىٕي داۋاِالعااتۇراپ تىاازٌەر ىچە      ئااائىٍە
ٍەتىۈى ەْ صاھاتىٍىرىغا، عاۇٔذالال تاا لىَااِەتىىچە ھەق ٍوٌاذا ٍاۈر ەْ      

 ٍوٌالٍّەْ.صاالَ  ئاِأٍىك تىٍەٍّەْ ۋە ِۆِىٍٕەر ە

ئۆصااّۈرٌەر ئۈچااۈْ دىٕىااٌ   »ھۆرِەتٍىااه وىتاتخاااْل لااوٌىىىزدىىي   
ۋە تەٍراتتااا ٔەعاار   يٍىٍااي ئىضااتأثۇ -2032 ئەصااەرٔاااٍِىك تااۇ   «صاااۋات

   لىٍىٕغاْ ٔۇصخىٍىرىغا ئاصاصەْ ٔەعر ە تەٍَارالٔذى.

 چاولالر ئۈچۈّٔاۇ  ئۇٍغۇر ئۆصّۈرٌىرىگە ئاتااپ ھاىىرالٔغااْ توٌاۇپ،    تۇ 
   تىر ئولۇعٍۇلتۇر.ٍىه ھەَ ئىخچاَ ئاِّىثاپ، چۈعىٕىغ

ئىثاادەت ِەصاىٍىٍىرىٕي ئەڭ لىضاما ٍاوي      ۋە صىزٔىڭ ئەلىاذە  ئەصەرتۇ 
دەپ  ٍااردەَ لىٍىااذا  تااوغرا ۋە ِاۇوەِّەي چۈعىٕىىشٍىغااىىىزغا  تىاٍەْ ئەڭ 
 .ئوٍالٍّەْ

ئأىالردىٓ تۇ ئەصاەرٔي تاٌىالرغاا پىغغاىك ئولۇتۇعاٍىرىٕي ۋە تاۇ      -ئاتا



 ەرىجۀذۇِ 8 

 ٍاردەِچي توٌۇعٍىرىٕي صوراٍّەْ.ِاۋىادا ئۇالرغا وۆپرەن 

تااۇ ئەصااەرٔي تۈرٌااۈن خاتاااٌىك ۋە صااەۋۀٍىىٍەردىٓ خاااٌىٌ دشگىٍااي     
ئىچاااي ۋە  توٌّاٍاااذا. وىتاتخأالرٔىاااڭ، خۇصۇصاااەْ ئأاااا ۋەتىٕىّىزٔىاااڭ 

 ُ ئۆٌىّاالرٌىرىّىزٔىاڭ تاۈىىتىظ تېرىغاىٕي ۋە تۀمىاذىٌ     -صىرتىذىىي ئااٌى
 پىىىرٌىرىٕي ئاٍىّاصٍىمىٕي صوراٍّەْ.

 ّەد ٍۈصۈپِۇھەِ_ 

 وۈٔي-5جاِادىَەي ئاخىرٔىڭ ٍىٍي-3414َەھىجرى                       

پرىٍٍىٍي -2031َەِىالدى                    ا  وۈٔي-35ٕىڭ ئ
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 9 .................................................... طلرۈٌتەو ئىّاْ ئاٌالھما

 9 .......................................... تٍىرىەپۈص ا ئىضىُ ڭئاٌالھٕى

 9 ......... رەصىٍىٍەِ ئاٌىذىغاْ ەئىچىگ ىۆئ طلرۈٌتەو ئىّاْ ئاٌالھما

 30 .................... ٍوٌي ڭعٕىۇتؤ ئاٌالھٕي ۋە تەلضەِ ئىّأذىٓ
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 307 ............................................ ئاِىٍالر ذىغاْىىۇت روىىٕي

 308 ..................................................... وافارىتي ڭروىىٕى

 308 ........................................................لاىاصي ڭروىىٕى

 309 ........................ الىتالرۋ تٍىهەىىٍەپ ەڭئ َىذىىيېئ راِىزاْ

 309 ............................... الرلىٍىٕغأ تەخضار تّاصٍىمماۇت روىا
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 بىرىٌچي بۆلۈم

 

ئەقىدە



 



 

 دىي ھەققىدە قىسقىچە چۈضەًچە

ئىٕضأىَەتٕىڭ ٍارىتىٍىغي تىٍەْ تىر ە ئۇٔىاڭ ئەلٍاي ۋە ئەلىذىضاي    
 ٍارىتىٍغاْ. ئىٕضأىَەت ئەلٍي تەرەلمىاٌ لىٍىاظ ۋە تاواِۇٌٍىغاىظ    تەلال

ٍوٌىذا ئۆرٌىگۀضاېرى، ئۇالرٔىاڭ ئەلىذىضاىّۇ، پەٍغەِثەرٌەرٔىاڭ ئاٌالھماا      
تاعاااالٍذىغاْ ئىالھىاااٌ دەۋەتٍىااارىگە ئە ىغاااىپ ئاااۇالر تىاااٍەْ تىااار ە   
تاواِۇٌٍىغاااىظ ٍوٌىغاااا وىرىاااپ وەٌاااذى. ئىٕضاااأالر تىااار ىاِاااأالر، ھەق 

وھىااااذىٓ پۈتااااۈٍٔەً ٍىرالٍىغااااىپ، وااااۇپرى، ىاالٌەتٕىااااڭ  دىٕٕىااااڭ ر
ٔىاااڭ ئارلاااا ا      تائااااالئااااٌالھ لارالغۇٌۇلٍىرىاااذا تىىىرلىغااااْ توٌضاااىّۇ، 

ئارلىذىٓ پەٍغەِثەرٌەرٔي ئەۋەتىغاي ٔەتىجىضاىذە، ئاۇالر ٍۀە ھەق دىٕغاا     
ئىٕضااأالر جەِتىَىتىٕىااڭ تەرەلمىَاتىغااا    تائاااالئاااٌالھ لاٍتىااپ وەٌااذى.  
ىّااۇ تەدرىجىااٌ ھاٌااذا تاواِۇٌالعااتۇراپ وەٌااذى ۋە     ئە ەعااتۈرلپ، دىٕٕ

ئااۇٔي ئىٕضااأالرٔىڭ صااەرخىٍي، پەٍغەِثەرٌەرٔىااڭ ئاخىرلىضااي ۋە ئىضااالَ 
دىٕىٕىاااڭ پەٍغەِثىااارى ھەىرىتاااي ِاااۇھەِّەد ئەٌەٍاىضضااااالِغا ٍېتىاااپ  

تۈ اۈْ صاىٍەرٔىڭ   »وېٍىغي تىٍەْ ئەڭ ئااخىرلي واِاٌىغاا ٍەتىاۈى ەْ.    
 ە ٔېّىتىّٕااي تاِاٍِىااذىُ. ئىضااالَ   دىٕىىالرٔااي پۈتااۈْ لىٍااذىُ. صااىٍەر  

 .(1)دىٕىٕي صىٍەرٔىڭ دىٕىىالر توٌۇعما تاٌٍىذىُ

رىاذە لوتاۇي توٌىاذىغاْ دىآ پەلەت ئىضاالَ      ەئۆىىٕىڭ ٔەى تائاالئاٌالھ 

 تائااال ئااٌالھ  ھەلىامەتەْ  »دىٕي ئىىۀٍىىىٕاي جاواارالپ ِۇٔاذاق دەٍاذا:     

 .(2)«دىٕي(دار) رىاااذە لوتۇي توٌغاْ دىٓ ئىضااااااااالَىٔىڭ ٔەى

عۇٔىڭ ئۈچۈْ، ئىضالَ دىٕي وېٍىغي تىاٍەْ ئىضاالَ دىٕىاذىٓ تاعاما     
صاااِاۋىٌ )ئاااٌالھ تەرىپىااذىٓ وەٌااگەْ( دىٕالرٔىااڭ ھەِّىضااي ئەِەٌااذىٓ  

                                 
 .ا ئاٍەت 1ِائىذە صۈرىضي  (1)
 .ئاٍەت – 39ئاي ئىّراْ صۈرىضي  (2)
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لاٌذاراٌغاْ. عاۇلا ئىضاالَ دىٕىاذىٓ تاعاما دىآ تۇتمأالرٔىاڭ دىٍٕىارى        
لاتە ِۇٔاذاق   ٔىڭ دەر اھىذا لوتاۇي لىٍىّٕاٍاذا، ئااٌالھ تاۇ ھە     تائاالئاٌالھ 

 )ٔىاڭ دىٕااي( ئۇذىٓ تاعااما دىٕٕاي تىٍەٍاذىىەْ،   وىّىاي ئىضاالِ  »دەٍاذا:  

 .(1)« ىز لوتۇي لىٍىّٕاٍذا. ئۇ ئاخىرەتتە ىىَاْ تاتمۇچىذار ھەر

 

                                 
 .ا ئاٍەت 85ئاي ئىّراْ صۈرىضي  (1)



 

 ئىسالم دىٌي 

 صوئاي: ئىضالَ لأذاق دىٓ؟

ھەق دىآ  تاوغرا ۋە  وەٌاگەْ   دىٓتائااال  ئااٌالھ  -يجاۋاب: ئىضاالَ دىٕا  
ٕىڭ ۋاصىتىضاااااي تىاااااٍەْ ِاااااۇھەِّەد  توٌاااااۇپ، جىثرىاااااً پەرىغاااااتى 

 ئەٌەٍاىضضاالِغا چۈعىەْ.

 صوئاي: ئىضالَ دىٕىٕىڭ ِەلضىتي ٔېّە؟

ئىٕضاااأالرٔي تاااۇ دأَاااادا ۋە   ئىضاااالَ دىٕىٕىاااڭ ِەلضاااىتي جااااۋاب: 
 ئاخىرەتتە تەختىە ئېرىغتۈرلعتۇر.

 صوئاي: ئىضالَ دىٕي ئەڭ ئاۋۋاي ٔېّىٍەر ە تۇٍراٍذا؟

ەڭ ئاااۋۋاي ئىّاااْ، ئەخااالق ۋە   جاااۋاب: ئىضااالَ دىٕااي وىغااىٍەرٔي ئ   
 ئىثادەتىە تۇٍراٍذا.

 صوئاي: ئىّاْ دشگەْ ٔېّە؟

تەرىپىاذىٓ ِاۇھەِّەد ئەٌەٍاىضضااالِغا     تائااال ئااٌالھ   –جاۋاب: ئىّاْ 
تىٍاااذلرلٌگەْ ھەلىمەتٍەرٔىاااڭ راصااات ئىىۀٍىىىاااگە چىااآ ئىغاااىٕىپ   

 .ئىمرار لىٍىغتۇرلىٍىظ ۋە ئۇٔي تىً تىٍەْ  ئېتىماد

 گەْ ٔېّە؟صوئاي: ئەخالق دش

ئىٕضااإٔىڭ روھىااذا ٍەرٌىغااىپ ئااادەتىە ئاٍٍىٕىااپ   -جاااۋاب: ئەخااالق 
تىااارى  اااۈىەي  ۇپ،ئەخاااالق ئىىىاااي تۈرٌاااۈن توٌااا لاٌغااااْ لىٍىماااالردار.

 ئەخالق، ٍۀە تىرى ٔاچار ئەخالق.

 صوئاي: ئىثادەت دشگەْ ٔېّە؟
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ٍىرىٕي تۇٍرىغااأ غااا توٍضااۇٔۇپ، ئۇٔىااڭتائاالئاااٌالھ -ئىثااادەتجاااۋاب: 
 ٕي توٍىچە ٍاعاعتۇر.ئىضتىگىئۇٔىڭ  وصمأٍىرىذىٓ ٍېٕىپ،، تپلىٍى

 
 ِەْ ئۇٔىىغا تۇغۇٌغاْ،
 ئەصٍي ئىّأىُ ئىضالَ،
 ئەدٌي تىٍەْ تؤۇٌغاْ،

 ٔىأىُ ئىضالَ.ۇپەخرى ئ
 

 ئەي تەختىٕي وۆىٌىگەْ،
 ھەلىمەتٕي صۆىٌىگەْ،
 ھاٍاتٍىمٕىڭ دەصتۇرى،
 دەرتىە دەرِأىُ ئىضالَ.

 
 وۆلۈٌٍەردە ٍاعٕىغاْ،

 را ٍوٌغا تاعٍىغاْ،توغ
 ھەلىمەتٕىڭ ِەعتىٍي،

 ئارِأىُ ئىضالَ. -ئارىا



 

 ۋە ئۇًىڭ ئبسبسلىرى ئىوبى

 مەلىوە تەٍَىبە ۋە ئۇًىڭ هەًىسي

 صوئاي: وىغىٍەر ئىضالَ دىٕىغا لأذاق وىرىذا؟

الإٌااە إال ام ِدّااذ رصااوي ام اااا   »جاااۋاب: وىغااىٍەر ئىضااالَ دىٕىغااا   
دشاگەْ وەٌىاّە تەٍَىثۀاي    «اْ رەصۇٌۇٌالھ الئىالھە ئىٍٍەٌالھو، ِۇھەِّەد

، ئۇٔىىغاا دىٍاي تىاٍەْ ئىغاىٕىپ، تىٍاي تىاٍەْ       ئېَاتىظ  ِۀىضٕي تىٍىپ
 ئىمرار لىٍىظ ئارلىٍىك وىرىذا.

 صوئاي: تۇ وەٌىّە تەٍَىثۀىڭ ِۀىضي ٔېّە؟

جاۋاب: تاۇ وەٌىاّە تەٍَىثۀىاڭ ِۀىضاي: ئااٌالھتىٓ تاعاما ئىثاادەتىە        
الھ ٍاااوق، ِاااۇھەِّەد ئەٌەٍاىضضااااالَ   ھەلٍىاااك توٌغااااْ ھەلىمىاااٌ ئىااا  

 ئاٌالھٕىڭ ئەٌچىضي ۋە تەرھەق پەٍغەِثىرى دشگۀٍىىىتۇر.

وەٌىّىضاي تىازدىٓ   دشاگەْ عااھادەت   « الھاۇ ٌالئىاالھە ئىٍٍە »صوئاي: 
 لىٍىذا؟ ٔېّىٕي تەٌەب

تىازدىٓ  : وەٌىّىضاي دشاگەْ عااھادەت   « الئىاالھە ئىٍٍەالھاۇ  »جاۋاب: 
ىىۀٍىىىااگە چىاآ ئېتىماااد لىٍغاااْ   ٔىااڭ ھەلىمىااٌ ئىااالھ ئ تائاالئاااٌالھ 

ھاٌاااااذا، ئىثاااااادەت ۋە دائااااااالرٔي ئاااااۇٔىىغىال لىٍىغااااإي ۋە ئۇٔىاااااڭ  
 لىٍىذا. تەٌەب ھاٍات وەچۈرلعٕي وۆرصەتىۀٍىرى توٍىچە

 وەٌىّىضاايدشااگەْ عاااھادەت  « ِااۇھەِّەداْ رەصااۇٌۇٌالھ »صااوئاي: 
 لىٍىذا؟تىزدىٓ ٔېّىٕي تەٌەب 

: وەٌىّىضااياھادەت دشااگەْ عاا « ِااۇھەِّەداْ رەصااۇٌۇٌالھ »جاااۋاب: 
ذىٓ وەٌگۀٍىىااااي ئېٕىمالٔغاااااْ  ئەٌەٍاىضضاااااالِِااااۇھەِّەد تىاااازدىٓ 

تۇٍرىغااأٍىرىٕي ئىجاارا   ئۇٔىااڭ، ھەدىضااٍەر ە ئىغااىٕىپ ئەِەي لىٍىغاإي 
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ۋە ئىثااادەتٕي ئۇٔىااڭ وۆرصاااەتىىٕي    ٕيتوصاامأٍىرىذىٓ ٍېٕىغااا  پ،لىٍىاا 
 لىٍىذا.ٕي تەٌەب عالتوٍىچە ئورأ

 ىلىررىٌسىپىئىوبًٌىڭ ئبسبسىٌ پ

 ؟لاٍضىالرى ٍىررىٕضىپىوئاي: ئىّإٔىڭ ئاصاصىٌ پص

 :ىٍىررىٕضىپىجاۋاب: ئىّإٔىڭ ئاصاصىٌ پ

 ؛ىظىرٌىىىگە چىٓ ئىغىٕۋە ت ىغا( ئاٌالھٕىڭ تارٌىم3)

 ؛ىظەرٌىرىگە چىٓ ئىغىٕ( ئاٌالھٕىڭ پەٍغەِث2)

 ؛ىظچىٓ ئىغىٕ گەغتىٍىرى( ئاٌالھٕىڭ پەرى1)

 ؛ىظاتٍىرىغا چىٓ ئىغىٕ( ئاٌالھٕىڭ وىت4)

 ؛ظچىٓ ئىغىٕى گە( لىَاِەت وۈٔى5)

ئاٌالھٕىاااااڭ تەلاااااذىرى تىاااااٍەْ  ٕىاااااڭ( ٍاخغاااااىٍىك ۋە ٍاِأٍىم6)
 تىٓ ئىثارەت.ىغأٍىمىغا چىٓ ئىغىٕتوٌىذىغ

ىااذىٓ تاعااما لۇرئاااْ رىٕضااىپىغا، ئۇٔىىپ ئاااٌتەئىّإٔىااڭ ٍۇلىرىااذىىي 
اْ پۈتااۈْ ھەدىضااٍەر ئااارلىٍىك ئىّاااْ وەٌتۈرلعااىە تۇٍراٌغاا    وەرىااُ ۋە
ْ  ْ ۋە ئىضاالَ عاەرىتىتىذە   ىّاْ وەٌتۈر ەئ ئىغالرغا جىّاي   ٍوٌغاا لوٍۇٌغاا

ئەھىاااِالرٔي لوتااۇي لىٍىااپ، ئەِەي لىٍغاااْ وىغااي ھەلىمىااٌ ِااۆِىٓ ۋە   
 ِۇصۇٌّاْ توالالٍذا.

 



 

 ئبلالھقب ئىوبى مەلتۈرۈش

 صوئاي: ئاٌالھما لأذاق ئىّاْ وەٌتۈرلط وېرەن؟

. ئۇٔىاڭ پۈتاۈْ   جاۋاب: ئااٌالھ ئەىەٌاذىٓ تاار توٌغااْ ٍااٌغۇى ئىالھتاۇر      
ا ھااېب تىاار عااېرىىي  ىذا ۋە ئااۇٔي پەرۋىااظ لىٍىغاا ىذوائىٕاااتٕي ٍارىتىغاا 

 ،وەِچىٍىىٍەردىآ ئەٌاىەتتە پااوتۇر    ٍولتۇر. ئۇ تارٌىك ئەٍىة ا ٔۇلضااْ ۋە  
 دەپ ئىّاْ ئېَتىظ وېرەن.

 سۈپەتلىرىـ  نسىىئبلالھٌىڭ ئ

 صۈپەتٍىرى لأچە ۋە ئۇالر لاٍضىالر؟-ئىضىُ صوئاي: ئاٌالھٕىڭ

صااۈپەتٍىرى تااار -وااۆپٍىگەْ  ااۈىەي ئىضااىُ ٔىااڭتائاال ب: ئاااٌالھجاااۋا
توٌۇپ، ھەِّىضىگە ئىغىٕىپ ئېتىماد لىٍىظ ئىّإٔىاڭ تىار پارچىضاىذار.    

ھەِىغااە ) َحــ   ( 3)ئاٌااذى تىااٍەْ تىٍىااظ ىورلر توٌغااأٍىرى ِۇٔااۇالردار:   
 ٌراِدل ااا( 1) ،)ھەِّىٕاااي تىٍگاااۈچي ئااااٌىُ(  ٌُاٌِع ااا( 2) (،تىرىاااه توٌغاااۇچي

( 5)، )ئىاارادە لىٍغااۇچي( ٍااٌذُِِر( 4)، ە وااۈچي ٍېتىااذىغاْ لااادىر()ھەِّىااگ

ٌَِّ ( 7)، )صااااااۆىٌىگۈچي( ُمــــــَمَك     ( 6)، )ئىجاااااااد لىٍغااااااۇچي( ن  وّ ُمَكــــــ  ص اااااا
 .  )وۆر ۈچي( ٌَرت ِص( 8)، )ئالٍىغۇچي(

 ئبلالھقب ئىوبى مەلتۈرۈش ئۆز ئىچىگە ئبلىدىغبى هەسىلىلەر

ٔېّىٍەرٔااي ئااۆى ئىچىااگە   غااا ئىّاااْ وەٌتااۈرلط   تائاالصااوئاي: ئاااٌالھ  
 ئاٌىذا؟

ھەلىمەتااىە  4غااا ئىّاااْ وەٌتااۈرلط تۆۋۀااذىىي  تائاالجاااۋاب: ئاااٌالھ 
 غٕي ئۆى ئىچىگە ئاٌىذا:پ ئېتىماد لىٍىئىغىٕىچىٓ 

 ٔىڭ ئەىەٌذىٓ تار ئىىۀٍىىىگە چىٓ ئىغىٕىظ.تائاال( ئاٌالھ 3)
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ٔىاااڭ ھەِّىٕاااي ٍااااراتمۇچي ۋە ھەِّىٕاااي ئىاااذارە     تائاال( ئااااٌالھ 2)
ئۀە عااۇ ». ئىغااىٕىظۇچي ِااۇتٍەق پەرۋىغااچي ئىىۀٍىىىااگە چىاآ لىٍغاا

، ئاااٌالھتىٓ تااۆٌەن ھەلىمىااٌ ِەتااۇد  پەرۋىغااچىىالردارئاااٌالھ صااىٍەرٔىڭ 
ٍولتۇر، ئۇ ھەِّە ٔەرصىٕي ٍاراتمۇچىاذار، ئۇٔىىغاا ئىثاادەت لىٍىىاالر، ئاۇ      

 .(1)«ھەر ٔەرصىگە ھاِىَذار

چىاآ ئىغااىٕىظ.   ئىااالھ ئىىۀٍىىىااگە    تىاارال ٔىااڭ  تائاال( ئاااٌالھ  1)
 ھەلىمىاٌ ئىاالھ  ئىالھتاۇر، ئۇٔىىاذىٓ تاعاما     الصىٍەرٔىڭ ئىالھىىالر تىر»

 .(2)ٍولتۇر. ئۇ ٔاھاٍىتي عەپمەتٍىىتۇر، ٔاھاٍىتي ِېارىثأذار

ٔىاڭ ئىضاىُ ا صاۈپەتٍىرىگە ئىّااْ وەٌتاۈرلط، ٍۀاي        تائاال( ئااٌالھ  4)
ِٕىڭ لۇرئاااْ وەرىااُ ٍاااوي ِااۇھەِّەد ئەٌەٍاىضضاااال     ٔىااڭتائاالئاااٌالھ 

ٕي ئۆى ەرتىىەتّەصاااتىٓ، ىرىصاااۈپەتٍ ۋەئىضاااىُ  وەٌاااگەْ ەذھەدىضاااٍىرى
ئۇٔىىغا ِۀضۇپ لىٍىظ ۋە ئۇٔي عۇ ئىضاىُ ا صاۈپەتٍىرى تىاٍەْ ئاتااط.      

ئاٌالھٕىااڭ  ااۈىەي ئىضااىٍّىرى تااار، ئاااٌالھٕي عااۇ ) ااۈىەي ئىضااىٍّىرى( »
 .(3)تىٍەْ ئاتالالر

 ئبلالھٌي توًۇضٌىڭ ٍولي ۋەدىي هەقسەت ئىوبً

 ٔېّە؟ تىٓ ِەلضەتئاٌالھما ئىّاْ وەٌتۈرلع صوئاي:

ھەلىمەتٕىااااڭ  تىٓ ِەلضاااەت جااااۋاب: ئاٌالھماااا ئىّاااااْ وەٌتۈرلعااا   
ظ چالىرىمىغاااا ئە ەعاااىەْ ھاٌاااذا، ئاٌالھماااا ئېتىمااااد ۋە ئىثاااادەت لىٍىااا 

ئىىىاي  ، لىٍىاپ  ئاادا  ّىزٔيتاۇرچى  ٍغأٍىكىتىٍار، ئىٕضاْ توٌۇپ ئارلىٍىك
 تۇر.ۈرلعٕي لوٌغا وەٌتئاٌەٍِىه تەخت ا صائادەت

                                 
 ئاٍەت.-302ئۀتاَ صۈرىضي(1)
 ئاٍەت.-361(تەلەرە صۈرىضي2)
 اٍەت.ئ-380اف صۈرىضيئر(ئە3)



 33 ەٌتۈرلطئاٌالھما ئىّاْ و 

 ؟لأذاق تؤۇغىٍي توٌىذأي تائاالئاٌالھ صوئاي: 

 ئاصاصاٍىمي ئىىىاي   واۆپ. ٍىرى ٍاوٌ ٔي تؤۇعإىڭ  تائاال ئاٌالھ جاۋاب:
تىاارى، ئەلىااً تىااٍەْ ئىٍىااُ، ٍۀە تىاارى، ئاٌالھٕىااڭ    ئۇالرٔىااڭ توٌااۇپ،

 ذار.صۈپەتٍىرىئىضىُ ۋە لۇرئاْ ۋە ھەدىضٍەردە وەٌگەْ 

 وًۇتۇضتىني روليئەقىلٌىڭ ئبلالھ تبئبالًي ت

 ؟لأذاق تؤۇغىٍي توٌىذائەلىً تىٍەْ ٔي تائاالصوئاي: ئاٌالھ 

ئىٕضااأذىىي ئور أالرٔىااڭ ھېچثىاارى تىىارغااا ٍارىتىٍغاااْ   :جاااۋاب

ئەِەس. ئىٕضاْ ۋاجۇدىٕىڭ ٍېتەوچىضاي توٌغااْ ئەلىٍٕىاڭ ۋەىىپىضاي ا      
تەپەوىااۇر لىٍىااظ ۋە ئىزدىٕىغااتىٓ ئىثااارەت. ئە ەر ئىٕضاااْ ئەلٍىٕااي      

غااااٍىتىپ، ئەتراپىااااذىىي عااااەٍتىٍەر ئۈصااااتىذە پىىىاااار ٍۈر ااااۈىلپ،   ئى
ئىزدۀّەٍاااذىىەْ، ئاااۇ، ئەلىٍٕىاااڭ ۋەىىپىضاااىٕي جاااارىٌ لىٍاااذارِىغاْ   
توٌىذا. ئىضالَ دىٕي ئەلٍىٌ تىٍىظ ئۈصتىگە لۇراٌغااْ تىار دىآ توٌاۇپ،     
ئۇٔىاااڭ دەۋىتاااي پەلەت ئەلىاااً تىاااٍەْ ھېضضاااىَاتما خىتااااب لىٍىاااذا.   

 ئىزدىٕىغىە چالىرىذا. وىغىٍەرٔي پىىىر ٍۈر ۈىلپ

چااۈٔىي ئىضااالَ دىٕااي وىغااىٍەرٔىڭ ئۇٔىىغااا لااارىغۇالرچە ئېتىماااد       
لىٍىغىٕي لەتتىٌ رەت لىٍىذا. ئۇ وىغاىٍەرٔي ئەلىاً ئىغاٍىتىپ ئاوٍالپ،     
پىىىاار ٍۈ ااۈىلپ، ٍاخغااي چۈعااىٕىپ، ئأااذىٓ ئىضااالَ دىٕىغااا وىرىغااىٕي 

ىشّىاآ ۋە  تەٌەپ لىٍىااذا. عااۇلا، لۇرئاااْ وەرىّااذە، ئاٌالھٕىااڭ ئاصااّاْ، 
ئۇالرٔىااڭ ئارىضااىذىىي  ااۈىەي صااۀتەتٍىرى ئۈصااتىذە ئوٍٍىٕىااپ، پىىىاار   
ٍۈر ۈىلعاااإي ئىثادەتٕىااااڭ جەۋھىاااارى دەپ لارىغااااأٍىمتىٓ، ئۇٔىىغااااا 

لااۇالق، وااۆى، ئىٕتاااٍىٓ وااۆپ صاااۋاب تېرىٍىااذىغأٍىمىغا ۋەدە لىٍىٕغاااْ.  
دىً )ٍۀي صاەى ۈ ئەىاٌىرى(ٔىاڭ لىٍّىغاٍىرى ئۈصاتىذە صاوئاي ا صاوراق        
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ٍىٕىااذالى
.دشااّەن: لااۇالق، وااۆى، لەٌااة لاتااارٌىك صااەى ۈ ئەىاالرٔىااڭ    (1)

ئىٕضااااْ ئۈچاااۈْ لىٍىاااذىغاْ خىزِەتٍىااارى واااۆپ ۋە تاااۇ ئەىاالرٔىاااڭ     
 ئاٌالھٕىڭ ئاٌذىذىىي ِەصتۇٌىَىتي ئېغىردار.

ً »ئاٌالھ تائاالٔي تؤۇعٕىڭ ۋاصىتىضي توٌغاْ  ٔاي، ئااٌالھ تائااال    «ئەلىا
ئورأاااذا  30ٔاااي «ً ئىگىٍىااارىئەلىااا»ئورأاااذا،  50لۇرئااااْ وەرىّاااذە 

ِاختىغااْ. ئاٌالھٕىاڭ تاارٌىمي ۋە تىرٌىىىٕاي وۆرصاتىذىغاْ وائىٕااتتىىي       
تۈرٌاااااۈن ئااااااالِەتٍەر تاٍااااااْ لىٍىٕغااااااْ واااااۆپٍىگەْ ئاٍەتٍەرٔىاااااڭ  

ئەلىاااً ئىغاااٍىتىپ   ،چۈعاااىٕىذىغاْ لەۋَ ئىثااارەت تاااار ئااااخىرٌىرىٕي

دشگۀاگە   ئىثارەت ئاېٍىىالر ئاي ئەلىاً ئىگىٍىارى      ۋە چۈعۀّەِضىٍەر؟
 ئوخغاط جۈٍِىٍەر تىٍەْ تۈ ەتىەْ.  

دىاآ « ئااۆىى ٍااوق ٔەرصااە تىاارەر ئىااظ لىالٌّاٍااذا  »دأَااادا ھااېچىىُ 
ئىثاااارەت ئەلٍىاااٌ پىرىٕضاااىپٕي ئىٕىاااار لىالٌّاٍاااذا. تىاااز تاااۇ ئەلٍىاااٌ     

ٕي تەتثىمالٍذىغاْ توٌضاق تۆۋۀاذىىي ٔەتىجىاگە ئېرىغاىّىز: تاۇ     پىرىٕضىپ
ِىٍَؤٍىغاااْ ٍااېىىٍىمالر، ھادىضااىٍەر ۋە پاٍأضااىز وائىٕاتتااا، ھەر ٌەھزىااذە 

ۋەلەٌەر ٍااۈى تېرىااپ تۇرىااذا. ئاددىضااي، ِىىااالرچە جااأٍىك ئۆٌااۇپ ٍۀە     
ِىىالرچىضااي ھاٍاتمااا ٍېىىااذىٓ وااۆى ئېچىااپ تۇرىااذا. تىزٔىااڭ ئەلٍىّىااز  
عااااۇٔذاق جەىَ لىٍىااااذاوي، ھەرلأااااذاق ھادىضااااىٕىڭ تىاااارەر پەٍااااذا   

صااااۀتەتىارى  لىٍغۇچىضااااي ۋە ھەرلأااااذاق تىاااار صااااۀتەتٕىڭ تىاااارەر  
توٌغىٕىااذەن، ئاااٌەِٕىىّۇ ٍاراتمۇچىضااي ۋە ئىااذارە لىٍغۇچىضااي تاااردار. ئااۇ 
 توٌضىّۇ ئاٌالھتۇرل چۈٔىي ٍوق ٔەرصە تىرەر ٔەرصىٕي پەٍذا لىالٌّاٍذال

                                 
 .ا ئاٍەت 16ئىضرا صۈرىضي  (1)



 31 ەٌتۈرلطئاٌالھما ئىّاْ و 

 ئبلالھ تبئبالًي سۈپەتلىرى ئبرقىلىق توًۇش

 ؟لأذاق تؤۇغىٍي توٌىذاصۈپەتٍىرى تىٍەْ ٔي تائاالصوئاي: ئاٌالھ 

ئىٕضااأذا تەط ھېضضااىٌ ئەىا توٌااۇپ، وائىٕاااتتىىي تەىى     :جاااۋاب

ِاددىٌ عەٍتىٍەرٔي عۇ ھېضضاىٌ ئەىاٌىارى ئاارلىٍىك تىٍىاذا، ِەصاىٍەْ:      
ئىٕضاااْ وااۆىى تىااٍەْ عااەٍتىٍەرٔي وااۆرلپ تىٍىااذا، لااوٌىمي تىااٍەْ        
ئاۋاىىٕي ئالالپ تىٍىذا، لوٌي تىٍەْ ئاۇٔي توتاۇپ تىٍىاذا، تاۇرٔي تىاٍەْ      

تىٍي تىٍەْ تەِىٕي تېتىاپ تىٍىاذا. ئىٕضااْ تاۇ      ھىذىٕي پۇراپ تىٍىذا ۋە
تەط ھېضضااىٌ ئەىاصااي ئااارلىٍىك تىٍەٌّىااگەْ عااەٍتىٍەرٔي ئىغااۀچٍىه 
خەۋەرٌەر ئااارلىٍىك ئااالالپ تىٍىاااذا. ِەصااىٍەْ: ِەوىىٕااي واااۆرِىگەْ     
وىغااىّۇ، ئۇٔىااڭ خەۋىرىٕااي ئااالالط ئااارلىٍىك ِەوىىٕىااڭ صااەئۇدى       

تىرىٕچاي ۋە ئىىىىٕچاي دأَاا     ئەرەتىضتأذا تارٌىمىغا ھېب عەن لىٍّاٍذا.
ئۇراعٍىرىٕي واۆرِىگەْ توٌضاالّۇ، تاۇ ئۇراعاالرٔىڭ توٌاۇپ ئۆتىۀٍىاه       
خەۋىرىٕي ئالالط ئارلىٍىك تاۇ ئۇراعاالرٔىڭ ٍاۈى تەر ۀٍىىىاذىٓ ھاېب      
عەن لىٍّاٍّىز. ھېضضىٌ ئەىاالر ئارلىٍىك تىٍەٌّىاگەْ عاەٍتىٍەرٔي ٍاوق    

صاىٍەْ: رادىتاو دوٌماۇٍٔىرى    دەپ ئىٕىار لىٍىظ لەتىتىٌ توغرا ئەِەس. ِە
ھەر ۋالىاات ۋە ھەر جاٍااذا تااار، ئەِّااا رادىتااو توٌّىضااا ئااۇٔي ئااالٍىغىٍي     
توٌّاٍااذا. تااون صااىّىذا تووٕىااڭ تااارٌىمىٕي وااۆر ىٍي توٌّاٍااذا، پەلەت    
الِپااۇچىىٕي ئۇٔىىغااا چاتمأااذىال تووٕىااڭ تااارٌىمىٕي وااۆر ىٍي توٌىااذا.   

ي ۋە واۆر ىٍي توٌّاٍاذىغاْ   دأَادا ھېضضىٌ ئەىاٌىرىّىز ئارلىٍىك تىٍگىٍا 
ٔۇرغاااۇْ عاااەٍتىٍەر تاااار. ھااااىىرلي ئىٍىاااُ ا پەْ دأَاااادىىي ِااااددىٌ      

ٔىاال واۆى تىاٍەْ واۆر ىٍي توٌىاذىغأٍىمي ۋە       1.5عەٍتىٍەرٔىڭ پەلەت %
 ٔي وۆر ىٍي توٌّاٍذىغأٍىمىٕي ئىضپاتٍىذى. 96.5لاٌغاْ %

ھااااۋادىٓ ھەر ئأاااذا ٔەپەس ئېٍىاااپ تاااۇرىّىز. ٌاااېىىٓ ھاۋأىاااڭ       
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ھىَىتىٕي ھېضضاااىٌ ئەىاٌىرىّىاااز ئاااارلىٍىك تىٍەٌّەٍّىاااز. عاااۇٔىىغا    ِاااا
ئوخغااااط، ئىٕضااااْ ھېضضاااىٌ ئەىاٌىااارى ئاااارلىٍىك ئاٌالھٕىاااڭ ىاتىٕاااي 
ئىاااذران لىالٌّاٍاااذا. چاااۈٔىي ھېضضاااىٌ ئەىاالر ئاااارلىٍىك پەلەت تەىى   
ِاااددىٌ عااەٍتىٍەرٔىال تىٍگىٍااي توٌىااذا. ھاااٌثۇوي ئاٌالھٕىااڭ ىاتااي ِاااددا 

ضااإٔىڭ وااۆرلط ئىمتىااذارى چەوٍىااه توٌغااأٍىمي     ئەِەس. عااۇلا، ئىٕ
صاااەۋەتتىٓ، ئاااۇ، ئااااٌالھٕي واااۆىى تىاااٍەْ واااۆرلپ تؤۇعاااما لاااادىر       
توالٌّىغااااأٍىمي ئۈچااااۈْ، ئاااااٌالھٕي ئىغااااۀچٍىه خەۋەرٌەر ئااااارلىٍىك 
تؤۇٍاااذا. دأَاااادا ئەڭ ئىغاااۀچٍىه خەۋەر لۇرئااااْ وەرىاااُ ۋە صاااەھىا  

 .)ئىغۀچٍىه( ھەدىضٍەرٔىڭ تەر ەْ خەۋەرٌىرىذار

 

  

 



 

 پەرىطتىلەرگە ئىوبى مەلتۈرۈش

 صوئاي: پەرىغتىٍەر ە لأذاق ئىّاْ وەٌتۈرلط وېرەن؟

جاااۋاب: پەرىغااتىٍەر ە ئاٌالھٕىااڭ پەرىغااتىٍىرىٕىڭ تااارٌىمي ھەلتااۇر، 
ئااۇالر ھەِىغااە ئاٌالھٕىااڭ تااائەت ا ئىثااادىتي تىااٍەْ ِەعااغۇي توٌغااۇچي     

ئىّااْ ئېَاتىظ    ھۆرِەتٍىه، ئىتائەتچاْ ۋە  ۇٔاھضىز تۀاذىٍەردار، دەپ 
 وېرەن.

 صوئاي: پەرىغتىٍەر ٔېّىذىٓ ٍارىتىٍغاْ؟

 دىٓ ٍارىتىٍغاْ.  ٔۇر پەرىغىتىٍەرجاۋاب: 

 صوئاي: پەرىغتىٍەرٔىڭ ۋەىىپىٍىرى ٔېّە؟

ۇراٌغاْ جاۋاب: پەرىغتىٍەردىٓ ھەر تىرىٕىڭ ئااٌالھ تەرىپىاذىٓ تاپغا   
ٍاخغاي ا    ئۇالرٔىڭ تەىىٍىارى تۀاذىٍەرٔىڭ   توٌۇپ، ئاٍرىُ ۋەىىپىٍىرى تار

ٍاِااااْ ئەِەٌٍىرىٕاااي خااااتىرىٍەط تىاااٍەْ ِەعاااغۇي توٌضاااا، تەىىٍىااارى    
ااااا  تاااااپەتٍىرى ۋە خەۋپٍىئىٕضااااأالرٔي وااااېچە ا وۈٔااااذلىٔىڭ تاال       

خەتەرٌىرىااذىٓ لوغااذاط تىااٍەْ ِەعااغۇٌذار. تەىىٍىاارى تۀااذىٍەرٔىڭ     
تەىىٍىارى ئاۆٌگۀٍەردىٓ   ٍۀە جأٍىرىٕي ئاېٍىظ تىاٍەْ ِەعاغۇي توٌضاا،     

لىٍىاظ تىاٍەْ ِەعاغۇٌذار. ئۇالرٔىاڭ تەىىٍىارى لۇرئااْ       صوراق  -صوئاي 
ٌەر ە تېرىاااپ ذىجئولۇٌغااااْ، ئااااٌالھ ٍااااد لىٍىٕغااااْ ئورأالرغاااا ۋە ِەصااا

ئۇالرغا ئااٌالھتىٓ ِەغپىارەت ۋە رەھاّەت تىاٍەط تىاٍەْ ِەعاغۇي توٌضاا،        
تەىىٍىاارى ھەِىغااە ئاٌالھمااا صااەجذە لىٍىااظ ئااارلىٍىك ئاااٌالھٕي        ٍۀە 

 ذار.ِەدھىَىٍەط تىٍەْ ِەعغۇٌ

ۋەىىپىضاااي ئااااٌالھ تىاااٍەْ  ٕىڭئەٌەٍاىضضااااالِ جىثرىاااًِەصاااىٍەْ:  
، ئەىرائىٍٕىااڭ ئەٌچىٍىااه لىٍىااظ ئۇٔىااڭ پەٍغەِثەرٌىاارى ئوتتۇرىضااىذا   
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 ِىىائىٍٕىاااڭتوعااامأالرٔىڭ جاااأٍىرىٕي ئاااېٍىظ،   ٍااايىئەجۋەىىپىضاااي 
ۋەىىپىضاااي ئاٌالھٕىاااڭ ئەِااارى تىاااٍەْ عااااِاٌالرٔي لوىغااااط ئاااارلىٍىك  

 ٍەرٌىاارىگە، ىشّىٕٕىااڭ ئاااٌالھ خاٌىغاااْ   رٔااذلرلپھەرىىەتٍەتۇٌااۇتالرٔي 
توٌاااۇط  لااااٍىُۋەىىپىضاااي لىَااااِەت  ئىضااارافىٍٕىڭٍااااِغۇر ٍاغاااذاراط، 

پۈۋٌەط ئارلىٍىك تاۇ دأَاا ھاٍاتىٕىاڭ     ۇرغائاٌذىذا، تىرىٕچي لېتىٍّىك ص
پاۈۋٌەط تىاٍەْ    ۇرغائىىىىٕچاي لېتىٍّىاك صا   ، ئأذىٓ ئاخىرالعمأٍىمىٕي

 .تىٓ ئىثارەتتۇرىمىٕي ئېالْ لىٍىغئىٕضأالرٔىڭ تىرىٍىذىغأٍ

 جىٌالر ۋە ئۇالرًىڭ خبرامتېرى

 ؟اتصوئاي: جىٕالر لأذاق ِەخٍۇل

ئاااٌەٍِەردىٓ  غەٍثىااٌپەرىغااتىٍەر ە ئوخغاااط   ااااجاااۋاب: جىاإالر  
ٔىّااۇ وااۆر ىٍي  الرٕجىٍەرٔي وااۆر ىٍي توٌّىغأااذەن،  توٌااۇپ، پەرىغااتى 

عاااەرتٍىرىذىٓ  ٌىمىغاااا ئىغاااىٕىظ ئىّإٔىاااڭ توٌّاٍاااذا. جىٕالرٔىاااڭ تار
ِاددىٍىرىاااذىٓ صاااأىٍىذا. چاااۈٔىي، توٌّىضاااّۇ، ئىّإٔىاااڭ وېرەوٍىاااه 

 لۇرئاْ وەرىّذە جىٕالرٔىڭ تارٌىمي ئوچۇق تاٍاْ لىٍىٕغاْ.  

 صوئاي: جىٕالر ٔېّىذىٓ ٍارىتىٍغاْ؟

ىٓ تىٍغااااْ توٌضاااا، جىااإالر ئاااوت  ىٓ ٍارىتٔاااۇرجااااۋاب: پەرىغاااتىٍەر 
وت ٍاٌمۇٔىااذىٓ ٍاراتماااْ  جىٕالرٔااي ئىٍگىاارى تۈتۈٔضااىز ئاا  »ٍارىتىٍغاااْ. 

 .(1)ئىذاق

 ٍىثٕي تىٍەِذا؟  ەصوئاي: جىٕالر غ

ّەٍاااذا. ەٌتىٍ غەٍثٍەرٔااايجااااۋاب: جىٕالرِاااۇ ئىٕضاااأالرغا ئوخغااااط 
ٍ    غەٍثٍەرٔيچۈٔىي  ّەٍاذا. ٌاېىىٓ جىإالر    ەٌئااٌالھتىٓ تاعاما ھاېچىىُ تى

                                 
 ئاٍەت.-27ھىجر صۈرىضي (1)
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ئىٕضااااأالر وااااۆرِىگەْ تەىى ٔەرصااااىٍەرٔي وااااۆرەٌىگۀٍىىي ئۈچااااۈْ   
 ّەٍذىغاْ ئىغالردىٓ تەىىضىٕي تىٍىذا.ەٌئىٕضأالر تىٍ

 ضەٍتبًالر ۋە ئۇالرًىڭ خبرامتېرى

 ؟اتصوئاي: عەٍتأالر لأذاق ِەخٍۇل

جىٕالردىٓ وېٍىپ چىمماْ وااپىرالر توٌاۇپ، ئاۇالر     اا جاۋاب: عەٍتأالر
ذار. عااااەٍتأالر ھەِىغااااە   ۀٍىرىدلعااااّ ئەعااااەددى ئىٕضااااأىَەتٕىڭ 

ۈچااۈٔال تىرىغااىذا. عااەٍتأالرِۇ  ئىٕضااأالرٔي تااوغرا ٍوٌااذىٓ ئاااىداراط ئ 
ىٍي جىٕالرغااا ئوخغاااط جىضىّضااىز ِەخٍۇلااات توٌااۇپ، ئااۇالرٔي وااۆر      

ذا. عااەٍتأالر ھەرلأااذاق ٍااوٌالر  ەٌەٍااتوٌّاٍااذا. ئەِّااا ئااۇالر تىزٔااي وۆر  
 گە ئە ەعتۈرلعاىە ذىٓ ئااىداراپ، ئاۆىٌىرى  تىٍەْ ئىٕضاأالرٔي تاوغرا ٍوٌا   

 ىذىٓئاىداراعاااأالرٔىڭ ئىٕضاااأالرٔي عاااەٍت تائااااال تىرىغاااىذا. ئااااٌالھ
 .صالٍىٕىغما چالىرىذا

 

 



 

 ئبلالھٌىڭ مىتببلىرىغب ئىوبى مەلتۈرۈش

 صوئاي: ئاٌالھٕىڭ وىتاتٍىرى لأذاق وىتاتالر؟

چۈعاۈر ەْ   جاۋاب: ئاٌالھٕىاڭ وىتااتٍىرى ااا ئااٌالھ پەٍغەِاثەرٌەر ە     
 ئاتىٍىذا. ّۇئۇالر صاِاۋى وىتاتالر دەپ توٌۇپ، ِۇلەددەس وىتاتالر

 : ئاٌالھ تۇ وىتاتالرٔي ٔېّە ئۈچۈْ چۈعۈر ەْ؟صوئاي

 تىااٍەْپەٍغەِثەرٌەرٔىااڭ ۋاصىتىضااي   جاااۋاب: ئاااٌالھ تااۇ وىتاااتالرٔي  
ئىٕضأالرٔي ٍاِاْ ٍوٌالردىٓ لاٍتۇراپ، تىر ئااٌالھمىال ئېتىمااد ۋە ئىثاادەت    
لىٍىغااااتەن تااااوغرا ٍوٌغااااا تاعااااالپ، ئااااۇالرٔي دأَااااا ۋە ئاخىرەتٕىااااڭ   

 ئۈچۈْ چۈعۈر ەْ. ئېرىغتۈرلطصائادەتٍىرىگە 

 صوئاي: ئاٌالھ چۈعۈر ەْ وىتاتالردا ٔېّىٍەر ٍېزىٍغاْ؟

جاااۋاب: ئاااٌالھ چۈعااۈر ەْ وىتاااتالردا، وائىٕاتٕىااڭ ٍاراتمۇچىضااي ۋە   
ئۇٔىڭ پەرۋىظ لىٍغۇچىضي ٍاٌغۇى ئااٌالھ ئىىۀٍىىاي ۋە ئااٌالھتىٓ تاعاما     
ئىثااااادەتىە ھەلٍىااااك توٌغاااااْ ِەتااااۇد ٍااااوق ئىىۀٍىىىٕىااااڭ تاٍااااأي،  

ٔالرٔىڭ دأَااا ۋە ئاخىرەتٍىااه صااائادەتٍىرى ئۈچااۈْ وېرەوٍىااه     ئىٕضااا
ٕىااڭ ىرىِّەتٍۇئ تىااٍەْ ئۇالرٔىااڭِەصااىٍىٍەر، ئىٍگىرىىااي پەٍغەِااثەرٌەر  

لىضضاااىٍىرى، ھەر تۈرٌااااۈن پاٍااااذىٍىك ۋەى ا ٔەصااااىاەتٍەر، ئاااااخىرەت      
خەۋەرٌىارى، دائاا ۋە ئىثادەتٍەرٔىاڭ ئۇصاۇي ۋە صىضاتېّىٍىرى،       ئاٌەِىٕىڭ

رىٕضااىپٍىرى لاتااارٌىمالر ىپا غااىٍىه ھاٍاتٕىااڭ لااأۇْ    ئىجتىّااائىٌ ۋە وى
 ٍېزىٍغاْ.

 مىتببالر چۈضۈرگەىئبلالھ 

 صوئاي: ئاٌالھ تەرىپىذىٓ چۈعۈرلٌگەْ وىتاتالر لاٍضىالر؟

جاااۋاب: ئاااٌالھ تەرىپىااذىٓ چۈعااۈرلٌگەْ وىتاااتالر تۆۋۀااذىىىٍەردىٓ 
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 ئىثارەت:  

 ( تەۋرات )ِۇصا ئەٌەٍاىضضاالِغا چۈعۈرلٌگەْ(.  3)

 ( ىەتۇر )داۋاد ئەٌەٍاىضضاالِغا چۈعۈرلٌگەْ(.  2)

 ئەٌەٍاىضضاالِغا چۈعۈرلٌگەْ(. ضاَئى)( ئىٕجى1ً)

 ( لۇرئاْ )ِۇھەِّەد ئەٌەٍاىضضاالِغا چۈعۈرلٌگەْ(.  4)

 چۈعۈرلٌگەْ؟ ئۇصۇٌذاصوئاي: تۇ وىتاتالر ئاٌالھتىٓ لأذاق 

جااااااۋاب: لۇرئااااااْ وەرىّاااااذىٓ ئىٍگىرىىاااااي صااااااِاۋى وىتااااااتالر 
چۈعااۈرلٌگەْ توٌضااا،  ال لېتىّااذاتىاار ٌەر ە ئاااٌالھ تەرىپىااذىٍٓغەِااثەرپە

ئەٌەٍاىضضاااالِٕىڭ  جىثرىااًلۇرئاااْ وەرىااُ ئاٌالھٕىااڭ ئەِاارى تىااٍەْ    
ۋە عاااارائىتالرٔىڭ  ىگەپتەٌىاااِاااۇھەِّەد ئەٌەٍاىضضااااالِغا ۋەلەٌەرٔىاااڭ  

تەلەىىاصىغا ِۇٔاصاىپ ھاٌاذا، ئااى ا ئااىدىٓ ئولاۇپ تېرىغاي ٔەتىجىضاىذە،         
ٍىااً ئىچىااذە تەدرىجىااٌ چۈعااۈرلٌگەْ.   21ْ توٌااۇق ۋەھىااٌ ٍااوٌي تىااٍە 

ئەٌەٍاىضضاااالِٕىڭ ۋاصىتىضااي تىااٍەْ  جىثرىااًِااۇھەِّەد ئەٌەٍاىضضاااالَ 
ئاٌالھتىٓ تاپغۇراپ ئاٌغاْ لۇرئااْ وەرىّٕاي ئااٌالھتىٓ چۈعاىەْ پېتاي      

ئۆى ەرتىىەتّەصااتىٓ ئىضااالَ  ٕىّااۇە لىٍّاصااتىٓ، تىاارەر ھەرپوەَ ا ىىَاااد  
 پەٍغەِثەرٌىاااهارلىٍىك ئۆىىٕىاااڭ ط ئاااٍەتىاااۈىل ئەٍااإەِّْىتىگە ۇئااا

 تۇرچىٕي ِۇوەِّەي ئادا لىٍغاْ.  

 قۇرئبى مەرىن

 صوئاي: لۇرئاْ وەرىُ لأذاق وىتاب؟

ِاۇھەِّەد  ئاۇ  ، توٌاۇپ  ٔىاڭ صاۆىى  تائاالجاۋاب: لۇرئاْ وەرىاُ ئااٌالھ   
ۋە  ِۀثىتاايىٕىااڭ تىرىٕچااي ڭ ِۆجىزىضااي، ئىضااالَ لأۇٔئەٌەٍاىضضاااالِٕى

 ذار.ِۇصۇٌّأالرٔىڭ دەصتۇرى
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صااوئاي: لۇرئاااْ وەرىااُ لااأچە صااۈرە ۋە لااأچە ئاااٍەتتىٓ تەروىااة        
 تاپماْ؟

 ئاااٍەتتىٓ تەروىااة تاپماااْ 6216صااۈرە،  334لۇرئاااْ وەرىااُ  جاااۋاب:
 پارىغا تۆٌۈٔىذا. 10 توٌۇپ،

 قۇرئبى ئوقۇش ۋە ٍبدالش

 ؟لأذاق ئەھّىَىتي تارئولۇعٕىڭ  صوئاي: لۇرئاْ

ىضاىٕي تىٍىاپ ئۇٔىىغاا ئەِەي    جاۋاب: لۇرئاْ وەرىّٕي ئولاۇط ۋە ِۀ 
. پەٍغەِااثەر ئەٌەٍاىضضاااالَ ئۇٌااۇئ ئىثااادەتٍەردىٓ صااأىٍىذا لىٍىااظ ئەڭ 

لۇرئااْ ئولاۇلالر، لۇرئااْ وەرىاُ ئاۆىىٕي ئولۇغأالرغاا       »ِۇٔذاق دشاگەْ:  
 .(1)«لىَاِەت وۈٔي عاپائەت لىٍغاْ ھاٌذا وېٍىذا

 لائىذىٍىرى لاٍضىالر؟ –صوئاي: لۇرئاْ ئولۇعٕىڭ ئەدەپ 

 اب: لۇرئاْ ئولۇعٕىڭ ئەدەپٍىرى تۆۋۀذىىىچە:جاۋ

لۇرئاااإٔي پەلەت پاااان  »( لۇرئاااإٔي تاھاااارەت تىاااٍەْ ئولاااۇط.   3)

 .(2)«توٌغأالرال تۇتىذا

ـــ»( لۇرئااااْ ئولۇعاااتىٓ تاااۇراْ   2) ـــأُع ـــ اهللِ وُذ ِب ـــ نَ ِم ـــر   انِ طَ يْ الش   «مِ يْ جِ ال
ٍۀي)ئاٌالھماااا صاااېغىٕىپ لوغالٔاااذى عاااەٍتإٔىڭ ٍاِأٍىمىاااذىٓ پأااااھ   

صاەْ لۇرئااْ ئولۇِااالچي   ». ئااٌالھ تائاالغاا دائاا لىٍىاظ    دەپ  ٍەٍاّەْ( تى
توٌغىٕىىذا، لوغالٔاذى عاەٍتإٔىڭ )ۋەصىەصىضاىذىٓ( ئاٌالھماا صاېغىٕىپ      

                                 
 .ِۇصٍىُ رىىاٍىتي (1)
 .ا ئاٍەتٍەر 79ا  77ۋالىتە صۈرىضي  (2)
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 .(1)«پأاھ تىٍىگىٓ

 ئولااۇط. تااوغرا( لۇرئااإٔي تەجىىااذ لائىااذىٍىرىگە رىتاااٍە لىٍىااپ،   1)
 .(2)«لۇرئإٔي تەرتىً تىٍەْ )دأە ا دأە، ئوچۇق( ئولۇغىٓ»

( لۇرئإٔىاااڭ ِۀىضاااىٕي تىٍّىضاااىّۇ، ئااااٌالھ ِالاااا صاااۆىٌەۋاتىذا   4)
 دشگەْ ئېتىماد تىٍەْ ئۇٔي ئىخالس لىٍىپ ئولۇط.

پەٍغەِااثەر ئەٌەٍاىضضاااالَ   ( لۇرئااإٔي چىراٍٍىااك ئاااۋاىدا ئولااۇط.  5)
لۇرئااااْ وەرىّٕاااي چىراٍٍىاااك ئااااۋاىدا ئولۇعاااما تەعاااەتثەس لىٍىاااپ:     

 دەپ وۆرصەتىەْ. (3)«لالرلۇرئإٔي چىراٍٍىك ئاۋاىدا ئولۇ»

( لۇرئاااْ ئولۇعاإي ِەئىغااەتٕىڭ وەصااپىگە ئاٍالٔذارىىاٌّاصااٍىك.   6)
 پەلەت ئاخىرەتٍىه صاۋاتٕي وۆىٌەپ ئولۇط.

 ؟تارپەىىٍىتي ٍادالعٕىڭ لأذاق صوئاي: لۇرئاْ 

ٍاااادالط ئەڭ ئۇٌاااۇئ ۋە ئەڭ عاااەرەپٍىه ئىغاااتۇر.  جااااۋاب: لۇرئااااْ 
تاااوٍي ئاااۆى پېتاااي صاااالالپ چاااۈٔىي لۇرئااااْ ٍاااادالط ئاااۇٔي ئەصاااىرٌەر  
لااارىَالر ئىضااالَ ئۇِّىتىٕىااڭ لېٍىغاإىڭ صااەۋەتٍىرىذىٓ تىرىااذار. عااۇلا 

ئاٌالھٕىاڭ  »پەٍغەِاثەر ئەٌەٍاىضضااالَ:   توٌاۇپ،  ئەڭ عەرەپٍىه وىغىٍىرى
ئىٕضأالر ئارىضىذا ٍېمىٓ وىغاىٍىرى تاار، لاارىَالر ئاٌالھٕىاڭ ٍېمىٍٕىارى      

 .دشگەْ (4)«ۋە ئاالھىذە تۀذىٍىرىذار

                                 
 .ا ئاٍەت 98ٔەھً صۈرىضي  (1)
 .ئاٍەت -4ِۇىىەِّىً صۈرىضي (2)
 .ئىّاَ ئەھّەد رىىاٍىتي (3)
 .ئىّاَ ئەھّەد رىىاٍىتي (4)
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 قۇرئبى       
 

 دىَأىتىُ تۇ لۇرئاْ،
 ئىتائىتىُ تۇ لۇرئاْ،

 ئىىىي ئاٌەَ ِەلگۈٌۈن،
 صائادىتىُ تۇ لۇرئاْ.

 
 ئاٌغاْ دىٍىّذا، ْئورا

 ىىىرى دائىُ تىٍىّذا،
 ھەِرا توٌۇپ ٍېٕىّذا،
 تىالۋىتىُ تۇ لۇرئاْ.

 
 ئاٌالھٕىڭ عأٍىك صۆىى،
 ئىضالِٕىڭ ٔۇرٌۇق وۆىى،
 ھەلىمەتٕىڭ ٔەق ئۆىى،

 ىتىُ تۇ لۇرئاْ.ئاداٌ

 

 



 

 پەٍغەهبەرلەرگە ئىوبى مەلتۈرۈش

 صوئاي: پەٍغەِثەرٌەر لأذاق ىاتالر؟

ئەۋەتاااىەْ  ئىٕضاااأالرغا ٔىاااڭتائاال جااااۋاب: پەٍغەِاااثەرٌەر ئااااٌالھ  
ٓ ئەٌچىٍىرىااذار. پەٍغەِااثەرٌەر تااارٌىك    ن، پااا  ۇٔاااھ ۋە وەِچىٍىىٍەردىاا

 ىاتالردار.  ۇٔاھضىز

 ئەۋەتىٍگەْ؟صوئاي: پەٍغەِثەرٌەر ٔېّە ئۈچۈْ 

جااااۋاب: پەٍغەِاااثەرٌەر ئىٕضاااأالرغا ئاٌالھٕىاااڭ دىٕىٕاااي ٍەتىاااۈىلط 
ئااارلىٍىك ئااۇالرٔي تااوغرا ٍوٌغااا تاعااالط ۋە  ۇٔاااھ ا ٍاِاااْ ئىغااالردىٓ       

 چالىرىظ ئۈچۈْ ئەۋەتىٍگەْ. ئىغالرغاٍاخغي  ،لاٍتۇراپ

 پەٍغەهبەرلەرًىڭ سبًي  

 ر؟صوئاي: پەٍغەِثەرٌەرٔىڭ صأي لأچە ۋە ئۇالر لاٍضىال

ٔىااااڭ ٌەرٔۇرغااااۇْ پەٍغەِثەر تەرىپىااااذىٓ تائاااااالاٌالھ جاااااۋاب: ئاااا 
 َ پەٍغەِثەرٔىاڭ   25لۇرئااْ وەرىّاذە پەلەت    ،توٌضاىّۇ  وەٌگۀٍىىي ِەٌاۇ

 تىٍغا ئېٍىٕغاْ. الئىضىٍّىرى

پەٍغەِااثەر  25صاوئاي: لۇرئاااْ وەرىّاذە ئىضااىٍّىرى تاٍااْ لىٍىٕغاااْ    
 وىٍّەر؟

پەٍغەِاثەر:   25ٍىٕغااْ  جاۋاب: لۇرئاْ وەرىّاذە ئىضاىٍّىرى تاٍااْ لى   
، ئىضاّائىً، ئىضاااق،   ٌاۇت ، ھاۇد، صااٌىا، ئىثاراھىُ،    ھۇٔا ئادەَ، ئىاذرىش،  

، داۋاد، صااۇالٍّاْ، ھاااراْ، ئەٍَااۇب، عااۇئەٍة، ِۇصااا،  ۇفصااۇ، ٍٍەئمااۇب
ۋە  ئىضاااا، ٍەھَاااا، ىەوەرىَاااا، ىاٌىىفاااً، ئٍَەصاااەىئ، ئىٍَااااسٍۇٔاااۇس، 

 ِۇھەِّەد ئەٌەٍاىضضاالِالردار.
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 ىڭ ئاۋۋاٌمىضي وىُ ۋە ئەڭ ئاخىرلىضي وىُ؟صوئاي: پەٍغەِثەرٌەرٔ

جااااۋاب: پەٍغەِثەرٌەرٔىاااڭ ئەڭ ئاۋۋاٌمىضاااي ئىٕضاااأالرٔىڭ ئاتىضاااي  
 غائىٕضااأالر پۈتااۈْ ھەىرىتااي ئااادەَ ئەٌەٍاىضضاااالَ ۋە ئەڭ ئاخىرلىضااي   

 ھەىرىتي ِۇھەِّەد ئەٌەٍاىضضاالِذار. ەر توٌۇپ وەٌگەْپەٍغەِث

 ؟ىجىضي ئوخغاعّۇھەِّىضىٕىڭ دەرصوئاي: پەٍغەِثەرٌەرٔىڭ 

پەٍغەِثەرٌەرٔىااڭ ھەِّىضااي ئاااٌالھ تائاالٔىااڭ ئىٕضااأالرغا     جاااۋاب: 
ئەۋەتاااىەْ ئەٌچىٍىااارى ئىىۀٍىىىاااذە، راصاااتچىٍٍىمتا ۋە ئىٕضاااأىَەتىە    

پەىىٍەتاااتە ئاااۈٌگە ئىىۀٍىىىاااذە -تاااارٌىك ٍاخغاااي ئىغاااالردا ۋە ئەخاااالق 
 دەرىجىضي ئوخغاعتۇر.

تىثىٍىاارى ۋە دەۋەت ٍوٌىااذا ئەِّاا ئاااٌالھ تائاالٔىااڭ دەر اھىااذىىي ِەر  
ِۇعاااەلمەتٍىرى تەرەپاااتىٓ ئوخغااااط ئەِەس. عاااۇلا    -تارتمااااْ جاپاااا 

ۋە ِااۇھەِّەد  ئىضااأااوھ ، ئىثااراھىُ، ِۇصااا،  پەٍغەِثەرٌەرٔىااڭ ئىچىااذىٓ 
ئۇٌااۇي »پەٍغەِااثەر لۇرئاااْ وەرىّااذە    5 ئەٌەٍاىضضاااالِالردىٓ ئىثااارەت 

 دەپ ئاتاٌغاْ.« ٍۀي )ئىرادىٍىه پەٍغەِثەرٌەر«ئەىَ

 ؟ٔەتي تىٍەْ رەصۇٌٕىڭ پەرلي ٔېّەوئاي: ص   

ٔەتاااي تىاااٍەْ رەصاااۇي ھەر ئىىىىضاااي ئااااٌالھ تائاالٔىاااڭ      جااااۋاب:
ئۆىىااااذىٓ ئىٍگىرىىااااي   ٔەتاااايتوٌضااااىّۇ،  پەٍغەِثىاااارى دشگۀٍىااااه 

ْ   پەٍغەِثەرٔىاااڭ  ِاااۆِىٓ  عاااەرىتىتي تاااوٍىچە ئىاااظ واااۆرلط ئۈچاااۈ
 ً ْ   لەۋٍِەر ە ئەۋەتىٍگەْ پەٍغەِثەرٔي، رەصۇي ِۇصاتەلى  عاەرىتەت تىاٍە
 واپىر لەۋِگە ئەۋەتىٍگەْ پەٍغەِثەرٔي وۆرصىتىذا.

 هۇھەهوەد ئەلەٍھىسسبالم

 صوئاي: ِۇھەِّەد ئەٌەٍاىضضاالَ وىُ؟



 25 ەٌتۈرلطئىّاْ و ەٍغەِثەرٌەر ەپ 

ئىٕضااأالرغا ئاااٌالھ تەرىپىااذىٓ   ااااجاااۋاب: ِااۇھەِّەد ئەٌەٍاىضضاااالَ  
ئاادەَ ئەٌەٍاىضضااالِذىٓ تارتىاپ    ئىضالَ دىٕىٕاي ئېٍىاپ واېٍىظ تىاٍەْ     

رٔاااي توٌۇلٍىغااااْ ۋە تاااۇ دىٕالرٔىاااڭ  دىٕالئااااٌالھتىٓ وەٌاااگەْ جىّاااي  
   غاٍىضىٕي ئەِەٌگە ئاعۇرغاْ ئەڭ عەرەپٍىه پەٍغەِثەردار.

تىار  ئاٌالھ تەرىپىذىٓ وەٌاگەْ ھەر تىار پەٍغەِاثەر ِەخضاۇس      چۈٔىي
ٍاىضضاااااالَ پۈتااااۈْ  ِااااۇھەِّەد ئەٌەئەۋەتىٍااااگەْ توٌضااااا،  ىەِىٍٍەتاااا

اىضضاااالَ پ ئەۋەتىٍااگەْ. ِااۇھەِّەد ئەٌەٍىااٍلىپەٍغەِااثەر  ئىٕضااأىَەتىە
ِۇصااۇٌّأالرٔىڭ ۋە  ذە پەٍغەِااثەر توٌغااأٍىمي ئۈچااۈْ، ِۇعااۇٔذاق ئاالھىاا

جىّااي صاااِاۋى دىاآ ئەھٍىٕىااڭ ِااۇھەِّەد ئەٌەٍاىضضاااالِغا ھااۆرِەت     
لىٍىغااي تااارٌىك پەٍغەِااثەرٌەر ە ھااۆرِەت لىٍغااأٍىك، ئۇٔىىغااا ئىّاااْ     

 ذا.ٕىٍىھېضات توٌۇپ ئېَتىغي پۈتۈْ پەٍغەِثەرٌەر ە ئىّاْ ئېَتمأٍىك

دوصاات تۇتااۇط ٔااېّە تىااٍەْ     ئەٌەٍاىضضاااالِٕي پەٍغەِااثەرصااوئاي: 
 توٌىذا؟

جاۋاب: پەٍغەِثەر ئەٌەٍاىضضاالِٕي دوصات تۇتاۇط ئۇٔىىغاا ئىتاائەت     
لىٍىظ ۋە ئۇٔىڭ ٍوٌىغا ئىزچىً ئە ىغاىظ تىاٍەْ توٌىاذا. پەٍغەِاثەر ە     
ئىتاااائەت لىٍّاصاااتىٓ، ئۇٔىاااڭ ٍوٌىغاااا ئە ەعّەصاااتىٓ ئاااۇٔي دوصااات    

ھېچمأاذاق   ،ئىثاارەت توٌاۇپ   دەۋادىٕاله پەلەت لۇراق تۇتىّەْ، دشگۀٍى
 لاٌضااااىالئەٌەٍاىضضاااااالِٕي، ئاااااٌالھتىٓ پەٍغەِااااثەر  پاٍااااذا تەرِەٍااااذا.

ر ھەِّىذىٓ ئارتۇق ٍاخغي وۆرلپ، ئۇٔىىغا چەوضاىز ئىخاالس ۋە چولماۇ   
ىٓ صااۆٍۈط ئااارلىٍىك دوصاات  ىااذط، ئااۇٔي چىاآ لەٌث تاااغالِااۇھەتثەت 

ضضاااالَ تااۇ ھەلااتە ِۇٔااذاق دەٍااذا:    تۇتااۇط وېاارەن. پەٍغەِااثەر ئەٌەٍاى  
صىٍەرٔىڭ ھاېب تىارىىالر ِېٕاي ئاتىضاىذىٓ، تاٌىضاىذىٓ ۋە دأَاادىىي       »

 چەۈصاۆٍّىگ دوصات تۇتاۇپ، ٍاۈرەوتىٓ     رەنھەرلأذاق وىغاىٍەردىٓ تەوا  
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 .(1)ِۆِىٓ توالٌّاٍذا

 

 

                                 
 ٍىتي.تۇخارى ۋە ِۇصٍىُ رىىا (1)



 

 ئىوبى مەلتۈرۈش قەدەرگەقبزا ۋە 

 تەلذىر( دشگەْ ٔېّە؟صوئاي: لەدەر)

اٌالھٕىااڭ وائىٕاتتااا توٌىااذىغاْ ھەرلأااذاق ۋەلە ۋە  ئ ااااجاااۋاب: لەدەر 
 -ئىٕضاأالرٔىڭ لىٍىاذىغاْ تاارٌىك ٍاخغاي ا ٍاِااْ  ەپ         ٍەرٔي،ھادىضاى 

تەٌگىٍىغاااي ئاٌاااذىٓ صاااۆى ۋە ئىاااظ ا ھەرىىەتٍىرىٕىاااڭ ھەِّىضاااىٕي      
 دشّەوتۇر.

تىاااز ھەلىااامەتەْ ھەِاااّە » ٔىاااڭ لۇرئااااْ وەرىّاااذىىي:تائاالئااااٌالھ 
ىشّىٕااااذىىي ىەررە  ۋە ئاصااااّاْ»ۋە  (1)قٔەرصااااىٕي ئۆٌچەٍِىااااه ٍاااااراتتۇ

چاااغٍىك ٔەرصااە ۋە ئۇٔىىااذىٓ وىچىااه ٍاااوي چااوڭ ٔەرصااە توٌضااۇْ،        
ھېچماٍضىضاااي ئاٌالھٕىاااڭ تىٍىغاااىذىٓ چەتااإەپ لاٌّاٍاااذا، ئۇالرٔىاااڭ   

تاااۇ  ەتٍىرىئااااٍدشاااگەْ  (2)خااااتىرىٍۀگەْ ٌەۋھۇٌّەھپاااۇىداھەِّىضاااي 
 ِۀىٕي ئىپادىٍەٍذا.  

 صوئاي: لاىا دشگەْ ٔېّە؟

ۋاجۇدلاااا ۀٍىرىٕاااي تەٌگىٍىگ ئاٌاااذىٓ ئاٌالھٕىاااڭااااا  لااااىاجااااۋاب: 
 .ۀٍىىتۇرگچىمىرىغي دش

صااوئاي: لاااىا ۋە لەدەر ە ئىّاااْ وەٌتااۈرلط صااەۋەب لىٍىغااما ىىاات       
 وېٍەِذا؟

جاااۋاب: لاااىا ۋە لەدەر ە ئىّاااْ وەٌتااۈرلط صااەۋەب لىٍىغااما ھەر ىااز  
ىىاات وەٌّەٍااذا. وىغااىگە ٍەتااىەْ ٍاخغااىٍىك ا ٍاِااأٍىك، ِۇصااىثەت ا        

وعاااٌٍىك، پاٍااذا ا ىىَأالرٔىااڭ ھەِّىٕااي ئاٌالھٕىااڭ تەلااذىرى تىااٍەْ     خ

                                 
 ئاٍەت.-49لەِەر صۈرىضي (1)
 ئاٍەت.-63ٍۇٔۇس صۈرىضي (2)
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توٌااذى، دەپ ئېتىماااد لىٍىااظ ئىّإٔىااڭ تىاار پارچىضااىذار. وېٍەچەوااتە    
توٌىااذىغاْ ھەر لأااذاق ئىغااالرٔىّۇ ئاٌالھٕىااڭ تەلااذىرى تىااٍەْ توٌىااذا، 

تەلااذىردە ٔااېّە توٌضااا » . تىااراق ذىٓ صااأٍىذادەپ ئېتىمااد لىٍىااظ ئىّأاا 
دەپ صاەۋەب لىٍّاصاٍىك ئىّأاذىٓ ئەِەس، تەٌىاي چاوڭ      « ذىغۇعۇ توٌىا 

خاتاٌىمتۇر.  ەرچە ئىٕضإٔىڭ رىزلاي، ئەجەٌاي ۋە ٍاخغاي ا ٍاِااْ پۈتاۈْ       
ىغااا ئىغااٍىرى ئاٌالھٕىااڭ تەلااذىرى تىااٍەْ توٌضااىّۇ، ئىٕضاااْ عااۇ رىزل    

، جېٕىٕاااي لوغاااذاط ۋە ئاااۆىى ھەَ جەِتىَىاااتىگە پاٍاااذىٍىك  ئېرىغاااىظ
ئۈچاۈْ صاەۋەب لىٍىغاما تۇٍراٌغااْ. ئااٌالھ       ئىغالرٔي ئەِەٌگە ئاعاۇراط 

ئىٕضاْ پەلەت ئۆىىٕىاڭ ئىغاٍىگەْ ئىغاىٕىڭ    ﴿تۇ ھەلتە ِۇٔذاق دەٍذا: 

 .(1)﴾ٔەتىجىضىٕي وۆرىذا

 ٔېّە؟ پاٍذىضيصوئاي: لاىا ۋە لەدەر ە ئىّاْ وەٌتۈرلعٕىڭ 

جااااۋاب: لااااىا ۋە لەدەر ە ئىّااااْ وەٌتاااۈر ەْ وىغاااي وائىٕاااات ۋە     
ٍەرٔىڭ ئەڭ وۈچٍااۈن تىاار ئىالھىااٌ لأۇٕٔىااڭ ئۇٔىىااذىىي تااارٌىك عااەٍتى

ھىّاٍىضي ئاصتىذا ھەرىىەت لىٍىىاتمأٍىمىغاا ۋە ھەِاّە ئىاظ ئاٌالھٕىاڭ     
تەلاذىرى ۋە لاىاصااي تىااٍەْ توٌىاذىغأٍىمىغا چىاآ ئىغااىٕىذا. ٔەتىجىااذە،   
ئۇٔىڭ تېغىغا تىرەر تاال ا لااىا ٍااوي ئېغىار واۈٌپەتٍەر وەٌضاە ئااھ ئاۇراپ         

ٍااذا، تىاارەر ِااۇۋەپپەلىَەت لاىأضااا وااۆرەلٍەپ     ئااۆىىٕي ٍولىتىااپ لوٍّا 
وەتّەٍذا. چۈٔىي ئۇ ھەِّىٕاي ئااٌالھتىٓ دەپ تىٍىاذا. عاۇلا ئاۇ، تااال ا        
لاااىا ٍەتىۀااذە صااەۋر لىٍىااذا، ِااۇۋەپپەلىَەت لاىأغأااذا ئاٌالھمااا عااۈوۈر   

دەرىجىاااگە ٍەتىۀاااذە، ئاااۇ ھەلىماااي پىغاااىپ   ِۇعاااۇلىٍىاااذا. ئىٕضااااْ 
   ەرٔي ٍارىتىذا.ئەىىّەتٍۇٔذاق ٍېتىٍگەْ توٌىذا. ئىّاْ ئۀە ع

تۇ لااىا ۋە لەدەر ە ئىّااْ وەٌتۈرلعإىڭ تاۇ دأَااٌىك پاٍذىٍىرىاذىٓ       

                                 
 .ا ئاٍەت 19ٔەجُ صۈرىضي  (1)
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تىر لىضّي. ئەِّا ئۇٔىڭ ئااخىرەتتىىي پاٍذىضاي جۀإەتٍەردە ِەلگۈٌاۈن     
 تەختٍىه ھاٍات وەچۈرلعتۇر.

 

 



 

 قىَبهەت مۈًىگە ئىوبى مەلتۈرۈش

 صوئاي: لىَاِەت وۈٔي دشگەْ لأذاق وۈْ؟

ئاخىرٌىغااىپ، ئاااخىرەت   َٔااا ھاٍاااتي دا اااااب: لىَاااِەت وااۈٔي  جاااۋ
 ىٕىذىغاْ وۈٔذار.  ئىضىٍّىه ٍېىي تىر ھاٍات تاعٍ

 صوئاي: لىَاِەت وۈٔىذە لأذاق ئىغالر توٌىذا؟

لپ، تىرىٍااذلرئىٕضااأالرٔي  تائاااال جاااۋاب: لىَاااِەت وۈٔىااذە ئاااٌالھ   
ەر تىاار ھېضاااب ِەٍااذأىغا توپالٍااذا. ھېضاااب ِەٍذأىااذا ھ    ھەِّىضااىٕي

دا لىٍغاْ ٍاخغي ا ٍاِااْ تاارٌىك ئەِەٌٍىرىاذىٓ     ٕضاْ ئۆىىٕىڭ تۇ دأَائى
تەپضىٍىٌ ھېضاب تېرىذا. تاۇ وۈٔاذىىي ھېضااتٕي ئااٌالھ ئاۆىى تىىاصاىتە       
ئاٌىذا. ئاٌالھ تۇ وۈٔاذە ىەررە چااغٍىك ٍاخغاىٍىمي توٌغااْ ئاادەِگىّۇ عاۇ       

ِاااأٍىمي ٍاخغاااىٍىمىٕىڭ ِۇواپااااتىٕي وۆرصاااىتىذا ۋە ىەررە چااااغٍىك ٍا   
 توٌغاْ ئادەِگىّۇ عۇ ٍاِأٍىمىٕىڭ جاىاصىٕي تېتىتىذا.

 ًېوىتي ۋە ئبزابي قەبىرًىڭ

 ئاىاتي وىٍّەر ە توٌىذا؟ لەتىرٔىڭصوئاي: 

لەتىرٔىااڭ ٔېّىتااي ۋە راھىتااي ئىّاااْ ئېَتماااْ ۋە ٍاخغاااي      جاااۋاب:  
 ئەِەٌٍەرٔي لىٍغاْ ِۆِىٍٕەر ە توٌىذا.

توٌغاااْ  رغااا ۋە ِۇصااۇٌّأالردىٓواپىرالرغااا، ِۇٔاپىمالئاااىاتي  لەتىرٔىااڭ
ٔىااااڭ تەىىضااااىگە توٌىااااذا. ِەٍٍااااي ئۇالرٔىااااڭ الرئاصااااىٌ ا  ۇٔاھىار    

وۆِۈٌّەصااتىٓ وۆٍااۈپ وااۈي توٌااۇپ وەتااىەْ     لەتىاارٌەر ەجەصااەتٍىرى 
توٌضااۇْ، ِەٍٍااي ٍىرتمۇچالرغااا ٍەَ توٌااۇپ تۈ ەعااىەْ توٌضااۇْ، ِەٍٍااي    

ْ  لأذالال  ڭ تتە ئۇالرٔىا ھەر ھااٌە  تائااال  ، ئااٌالھ عەوىٍذە ٍولاٌغااْ توٌضاۇ
 ئاىاتالعما لادىردار.  تەدۀٍىرىٕي ئەصٍىگە وەٌتۈرلعىە ۋە 



 13 ەٌتۈرلطئىّاْ و ۈٔىگەو ەتلىَاِ 

 دشگەْ ٔېّە؟ جاىاۋە  صاۋابصوئاي: 

خغاي ا ٍاِاااْ    تۀاذىٍەرٔىڭ تااۇ دأَاادا لىٍغاااْ ٍا   اااا صااۋاب جااۋاب:  
غااا واااپىرالر تىااٍەْ  ۇٔاھىار -جاااىا ،ِۇواپااات ىااذىغاْئەِەٌٍىاارىگە تېرىٍ

عااۇ وۈٔااذە ئاااٌالھ ئۇالرغااا توٌااۇق     » ئولۇتەتتااۇر.-ئاااىاب تەٌگىٍۀااگەْ
تېگىغااااٍىه جاىاصااااىٕي تېرىااااذا. ئااااۇالر ئاٌالھٕىااااڭ ئاعااااىارا ھەق      

 .(1)ئىىۀٍىىىٕي تىٍىذا

 جەًٌەت بىلەى دوزاخ  

 صوئاي: جۀٕەت لأذاق جاً؟

ْ تۈن ا   ااجاۋاب: جۀٕەت  توصاتأٍىك،  اۈىەي تااغچە توٌاۇپ،      تارالضاا
. ئااااٌالھ لارار اھىاااذارن ئاااۇ، ِۇصاااۇٌّاْ تەلاااىادار ىاتالرٔىاااڭ ِەلگۈٌاااۈ

تەلااىادارالر ھەلىاامەتەْ تىااخەتەر »جۀٕەتٕااي تەرىااپٍەپ ِۇٔااذاق دەٍااذا:  
جاٍذا توٌىذا. تاغالردا تۇاللالرٔىڭ ئارىضاىذا توٌىاذا. ئاۇالر لاېٍىٓ ا ٍۇپماا       

 غاا ٍىپەن وىَىٍّەرٔي وىَىپ، تىر ا تىرىگە لارىغاىپ ئوٌتۇراعاىذا. )ئۇالر   
ق ئىىاراَ لىٍىٕىاذا. عاەھال وۆىٌاۈن     تۈرٌۈن ھاۆرِەتٍەر تىاٍەْ( ِۇعاۇٔذا   

ھااۆرٌەرٔي ئۇالرغااا جااۈپ لىٍىّىااز. ئااۇالر جۀٕەتااتە ئەِىاآ توٌغاااْ ھاٌااذا  
خىازِەتچىٍەردىٓ ھەِااّە ِېااىىٍەرٔي وەٌتۈرلعاىٕي تەٌەپ لىٍىااذا. ئااۇالر   
ِۇعاااۇ دأَاااادىىي ئۆٌۈِاااذىٓ تاعاااما جۀٕەتاااتە ھېچمأاااذاق ئۆٌاااۈِٕي   

ٓ صاااااالالٍذا. تاااااۇ  تېتىّاٍاااااذا. ئااااااٌالھ ئاااااۇالرٔي دوىاخ ئاىاتىاااااذى   
 .(2). تۇ ىور ِۇۋەپپەلىَەتتۇرِەرھىّىتىذارپەرۋەردىگارىىٕىڭ 

 صوئاي: دوىاخ لأذاق جاً؟

                                 
 ئاٍەت.-25ٔۇر صۈرىضي (1)
 ئاٍەتٍەر.-57-53داخاْ صۈرىضي (2)
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ّىااذىٓ ئىثااارەت توٌااۇپ، ئااۇ دەھغااەتٍىه ئااوت لإٍى جاااۋاب: دوىاخ اااا
، ِۇٔاپىمالرٔىااڭ ھەِّىضااي ۋە ِۇصااۇٌّأالردىٓ توٌغاااْ ئاصااىٌ ا       واااپىر

 ھەلىاامەتەْدوىاخ، » .ٍااذارٔىااڭ تىاار لىضااّي تارىااذىغاْ جا  الر ۇٔاھىار
 ۇٔاھىارالرٔىااڭ جاٍىااذار. ئااۇالر دوىاختااا ئااۇىاق ِااۇددەت لاٌىااذا. ئااۇالر  

رلٍٔۈوىە ۋە )تەعااإاٌىمٕي لأذارىاااذىغاْ( تىااارەر   ۈدوىاختاااا تىااارەر صااا  
ئىچىٍّىىااىە ئېرىغااەٌّەٍذا. ئۇالرٔىاااڭ ئېرىغااىذىغىٕي پەلەت ٍاااۇلىرى    

ا. تاااۇ )ئۇالرغاااا  ھارارەتٍىاااه لإٍالضاااۇ ۋە ٍىرىىاااذىٕال ئىثاااارەت توٌىاااذ   
تېرىٍىذىغاْ( ِۇۋاپىك جااىادار. چاۈٔىي ئاۇالر )لىٍّىغاٍىرىذىٓ( ھېضااب      
ئېٍىٕىغااتىٓ لورلّاااٍتتي، ھەِااذە تىزٔىااڭ ئاااٍەتٍىرىّىزٔي لاااتتىك ئىٕىااار 

 .(1)لىالتتي

 

                                 
 ئاٍەتٍەر.-28-22ٔەتە صۈرىضي  (1)



 

 

 

 

 

 

 ئىننىٌچي بۆلۈم

 

ئىببدەت



 

 

 

 



 

 

 ئىببدەت ھەققىدە قىسقىچە چۈضەًچە

ٍەٍااذىغاْ،  ― رىىاتمأااذەن تىااز تاعاامىرىذىٓ وۆ  -ئىٕضاااْ دشااّەن  
ئىچىااذىغاْ، صااۆىٌەٍذىغاْ ۋە ھەرىااىەت لىٍىااذىغاْ ِاااددىٌ جىضااىّال     
ئەِەس، تەٌىي ئىٕضإٔىڭ ھەلىمىاٌ ِااھىَىتي عاۇٔذاق لىّّەتٍىاه تىار      

ذىٓ وائىٕااتتىىي پۈتاۈْ   ضاى جەۋھەر توٌۇپ، ئىٕضاْ تۇ جەۋھەرٔىڭ ٍۈىى
توٌۇعاما الٍىاك   ِەخٍۇلاتالرٔىڭ ئەڭ عاەرەپٍىىي ۋە ئۇالرٔىاڭ خوجااٍىٕي    
غااا  تائاااالئاااٌالھ توٌغاااْ. تااۇ جەۋھەر توٌضااىّۇ، ئىٕضااأذىىي روھتااۇر.    

 ئىثادەت لىٍىظ ئارلىٍىك تۇ روھٕىڭ ِۀىىى غىزاصي توٌۇلٍىٕىذا.

دأَااا ھاٍاااتي ئۆتىااۈٔچە ھاٍااات توٌااۇپ، دأَاغااا وەٌااگەْ ھەر تىاار     
ئىٕضاااْ ِەٌااۇَ تىاار ۋالىتااتىٓ وېااَىٓ تااۇ دأَااادىٓ ئاٍرىٍىااپ ئاااخىرەت    
ھاٍاتىغاااا لەدەَ تاصاااىذا. ئااااٌالھ ئىٕضاااأالرٔي ئەڭ چىراٍٍىاااك عاااەوىٍذە 
ٍارىتىااپ، ئۇٔىىغااا تۈرٌااۈن ٔاااىأېّەتٍەرٔي ئاتااا لىٍىااپ، تااۇ دأَااادىىي    
پۈتااۈْ ِەۋجااۇداتٕي ئۇٔىااڭ خىاازِىتىگە صااېٍىپ تېرىااپ، ئااۇٔي عااۇٔچە    
ھۆرِەتٍىااه لىٍغإٔىااڭ تەدىٍىااگە ئىٕضااأالردىٓ ئاااٌالھٕي ئۇٌااۇغالپ،      

 ئۆىىگىال ئىثادەت لىٍىغىٕي تەٌەب لىٍذى. پەلەت ئۇٔىڭ

ئىٕضااأالر ئاااخىرەت ھاٍاتىغااا تارغأااذا، تااۇ دأَااادا لأااذاق ٍاعااىغاْ    
ٍاخغاااىالر ِۇواپااااتىٕي،  -توٌضاااا، ئۇٔىاااڭ ٔەتىجىضاااىٕي چولاااۇَ وۆرىاااذا

ٍاِأالر جاىاصىٕي وۆرىذا. تۇ دأَاادا ئاٌالھٕىاڭ ئەِارىگە ئۇٍغاۇْ ھاٌاذا      
  ٕ ي ئاورأالپ، توصامأٍىرىٕي تەرن ئېاتىظ ۋە    ٍاعاپ، ئۇٔىاڭ تۇٍرىغاأٍىرى

ئىٕضااأالرغا پاٍااذىٍىك ئىغااالرٔي لىٍىااظ ئااارلىٍىك ئااۆِرىٕي ئىثااادەت       
تىااٍەْ ئۆتىااۈى ۀٍەر ئاااخىرەتتە ئېضااىً جۀاإەتٍەر ە ئېرىغااىىٕىذەن،    

دىاآ ۋە ئۇٔىىغااا ئىثااادەت  تائاااالئاااٌالھ تۇٔىااڭ ئەوضااىچە ئىااظ وااۆرلپ  
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الرغااا ئوخغاااط ٍاعاااپ ئااۆِرىٕي   لىٍىغااتىٓ ٍىااراق ھاٌااذا، تاعااما جأٍىم  
 تۈ ەتىۀٍەر دوىاخ ئاىاتىغا داچار توٌىذا.

ٔىاڭ ئەڭ  تائاالٔذىٓ وېاَىٓ، ئۇالرغاا ئااٌالھ    غاِۇصۇٌّاْ توٌ ئىٕضأالر
ئەۋەتااىەْ پەٍغەِثەرٌەرٔىااڭ  تائاااالئاااٌالھ ئىثااادەتتۇر.  ىغىٕيئاااۋۋاي تااۇٍر
ثاادەت لىٍىاپ   غاا ئى تائاالئااٌالھ   غا ئە ەعىەْ ِۆِىٍٕەرۋە ئۇالرھەِّىضي 
 .ئۆتىەْ

 

 



 

 ئىببدەت

 صوئاي: ئىثادەتٕىڭ ِۀىضي ٔېّە؟  

ىّىزٔااي تۇٍراغاااْ تۀااذىچىٍىه ۋەىىپ تائاااالئاااٌالھ  -جاااۋاب: ئىثااادەت
 توٍىچە ٍاعاط دشگۀٍىىتۇر.   ليپ، ئۇٔىڭ تۇٍرائورأال

 صوئاي: ئىثادەت ٔېّىٍەرٔي ئۆى ئىچىگە ئاٌىذا؟  

ىاااذىغاْ ۋە راىى توٌىاااذىغاْ ٍالتۇر تائااااالجااااۋاب: ئىثاااادەت ئااااٌالھ  
ٔىاڭ  لاتارٌىمالر صۆى ۋە تاوغرا ٔىاَەت   -ھەرىىەت،  ەپ  -ھەرلأذاق ئىظ 

 -ھەِّىضااااىٕي ئااااۆى ئىچىااااگە ئاٌىااااذا. ِەصااااىٍەْ: ھەر ئىغااااتا ئەدەپ 
توٌاۇط، ئولاۇپ تىٍىاُ ئاېٍىظ، ٔاِااى       ت صاۆىٌۈن ئەخاللٍىك، توغرا ۋە راص

ەدىمە تېارىظ،  ، صا تېارىظ  ئولۇط، لۇرئااْ ئولاۇط، روىا تۇتاۇط، ىاواات    
ئۇالرٔىااڭ خىزِىتىٕااي لىٍىااظ،   لەدىاارٌەپئااأىٕي  - لىٍىااظ، ئاتااا  ھەج

 - تۇغماااأالرٔي ٍاااولالپ تاااۇراط، وەِثەغەٌٍەرٔىاااڭ، ئاجىزالرٔىاااڭ ھااااي
لوعإىالرغا، دوصاتالرغا    لىٍىاظ، ۋاپاا  ئەھىاٌىذىٓ خەۋەر تېاپىظ، ۋەدىاگە   

 ٕيۋە خىزِەتذاعاااالرغا ٍاخغاااي ِۇئااااِىٍە لىٍىاااظ، ٍېتىٍّەرٔىاااڭ تېغاااى 
ط، پۈتااۈْ ئىغااالردا ئاداٌەتٍىااه ۋە ذىً توٌااۇصااىالط، ھاٍىأالرغااا رەھىّاا

غاا ۋە  تائاالتوٌۇط، ئاٌالھما دائا لىٍىظ، ىىىىار ئېَاتىظ، ئااٌالھ     ھەلمأىٌ
ئىخااالس لىٍىااظ،  تاااغالط ۋە ئۇالرغااا ئۇٔىااڭ پەٍغەِثىاارىگە ِااۇھەتثەت 

ٔىااڭ ئاىاتىااذىٓ لورلااۇط، رەھّىتىااذىٓ ئۈِىااذ وۈتااۈط،       تائاالئاااٌالھ  
 -ٔىىغااا تەۋەوىااۈي لىٍىااپ ٍااۆٌىٕىظ، ئۇٔىىااذىٓ ٍاااردەَ صااوراط، تاااال  ئۇ

 لىٍىظ، ئۇٔىڭ ٔېّەتٍىرىگە عۈوۈر لىٍىظ ۋە تاعمىالر. صەتىرلاىاالرغا 

 صوئاي: ئىثادەتٕىڭ ئىّاْ تىٍەْ لأذاق ِۇٔاصىىىتي تار؟

لىٍىااذا. چااۈٔىي ئىثااادەت عااەرت جاااۋاب: ئىّاااْ ئىثااادەت لىٍىغاإي  
ۋە ئىّأاذىٓ وېَىإال تۇٍراٌغااْ ئەِەٌاذار. ئەِّاا      ئىّإٔىڭ ٔاِاٍۀذىضي 
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ئىضااااالَ دىٕىااااذا ئىغااااىٕىپ ئىّاااااْ ئېَتىغااااما تۇٍراٌغاااااْ ئېتىماااااد     
 اٍّىغااْ پەلەت ھۇرأٍاۇق ۋە تاعام   ئىٕىاار لى  ٕيتىرەرصاى ِەصىٍىٍىرىذىٓ 

 ۇٔاھىاااار  وىغاااي اااااىّىغااااْ ئورأٍئىثاااادەتٍەرٔي  صاااەۋەتٍەر تاااۈپەٍٍي
ىىغا ئوخغااااط ەتّەٍاااذا. عاااۇٔ توٌضاااىّۇ، ِۇصاااۇٌّأٍىمتىٓ چىمىاااپ و  

 لىٍچە پاٍذىضي ٍوق. ئىثادەتٍەرٔىىّۇِۇصۇٌّاْ توٌّاصتىٓ لىٍىٕغاْ 

 ئىسالم دىٌىٌىڭ ئبسبسىٌ ئىببدەتلىرى

 ؟الرىلاٍضصوئاي: ئىضالَ دىٕىٕىڭ ئاصاصىٌ ئىثادەتٍىرى 

ئااۇالر جاااۋاب: ئىضااالَ دىٕىٕىااڭ ئاصاصااىٌ ئىثااادەتٍىرى تەط توٌااۇپ،  
 تۆۋۀذىىىچە:

ئىاااالھ ٍاااوق ئىىۀٍىىىاااگە،   ھەلىمىاااٌتاعاااما  دىٓتائااااال ( ئااااٌالھ3)
ٔىااڭ ئىٕضااأالرغا ئەۋەتااىەْ   تائاالِااۇھەِّەد ئەٌەٍاىضضاااالِٕىڭ ئاااٌالھ   

 .ىىىگە چىٓ ئىغىٕىپ ئېتىماد لىٍىظئىىۀٍ ئەٌچىضي

( تەط ۋاخ ٔاِااااىٔي ئىضاااالَ دىٕىاااذا وۆرصاااىتىٍگەْ تاااوٍىچە ئاااادا 2)
 لىٍىظ.

ارىغا ٍەتضاە ھەر ٍىٍاي تىار لېاتىُ     ِۈٌىي ىاوات تېرىظ ِىمذ -( ِاي 1)
 .ئاٍرىىظىاوات 

 زاْ روىىضىٕي تۇتۇط.ى( ھەر ٍىٍي تىر ئاً را4ِ)

ئاۆِرى ئىچىاذە تىار     ضاە ( ئىمتىضادى ٍېتەرٌىه توٌۇپ، لاۇدرىتي ٍەت 5)
 .ھەج لىٍىظھەرەِگە تېرىپ  لېتىُ

 صوئاي: ئىثادەتٕي ٔېّە ئۈچۈْ لىٍىّىز؟

ز ە ئاتااا لىٍغاااْ صأضاااىز   ٔىاااڭ تىاا تائاالئىثااادەتٕي ئاااٌالھ    جاااۋاب: 
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ٔېّەتٍىرىگە عاۈوۈر لىٍىاظ، ئۇٔىاڭ تاۇٍرىمىٕي ئاورأالط ۋە راىىٍىمىٕاي       
 وۆىٌەط ٍۈىىضىذىٓ لىٍىّىز.

 ٕىڭ لوتۇي توٌۇط عەرتٍىرى لاٍضىالر؟صوئاي: ئىثادەت

ٓ   ٕىڭجاۋاب: ئىثادەت  1لوتاۇي توٌاۇط عاەرتي     ئاٌالھ تائااال تەرىپىاذى
 ئۇالر تۆۋۀذىىىچە: توٌۇپ،تۈرٌۈن 

. ئىّاااْ. چااۈٔىي ئىّااأي ٍااوق ئادەِٕىااڭ لىٍغاااْ ئىثااادىتي لوتااۇي  3
 توٌّاٍذا.

لىٍىااظ. چااۈٔىي  ئۈچااۈْ ئىخااالس تىااٍەْ تائاااال ئاااٌالھٕي ئىثااادەت .2
 ئۈچۈْ لىٍىّٕىغاْ ئىثادەت لوتۇي توٌّاٍذا. تائاالئاٌالھ 

صاااۇٔالرغا ٍو -ئىضاااالَ دىٕىاااذا وۆرصاااىتىٍگەْ لائىاااذە  ٕيئىثاااادەت. 1
ۇْ وٍغا چاۈٔىي دىٕىّىزٔىاڭ وۆرصەتّىضاىگە ئ    .لىٍىاظ  ئۇٍغۇْ عەوىٍذە

 وەٌّىگەْ ئىثادەت لوتۇي لىٍىّٕاٍذا.



 

 فىقھي ئبتبلغۇلىرى

 لاٍضىالر؟   ئاتاٌغۇٌىرى (1)فىماصوئاي: تىٍىظ ىورلر توٌغاْ 

 فىمااايتىٍىغااي ىورلر توٌغاااْ  ھەر لأااذاق تىاار ِۇصااۇٌّإٔىڭجاااۋاب: 
 ِۇتاااااھ ۋە ِەوااااروھپەرى، ۋاجىااااپ، صااااۈٕٔەت، ھاااااراَ،    اتاااااٌغۇٌىرىئ

 .دارلاتارٌىمالر

 صوئاي: پەرى دشگەْ ٔېّە؟  

ئىغااااۀچٍىه  ۋەئاااااٍەتٍىرى  ٕىااااڭلۇرئاااااْ وەرىّ -جاااااۋاب: پەرى 
 .تىٍەْ تەٌگىٍۀگەْ ئەِەٌذار ھەدىضٍەر

تەط  ئاااٍەتٍىرى تىااٍەْ تەٌگىٍۀااگەِْەصااىٍەْ: لۇرئاااْ وەرىّٕىااڭ 
 ھەدىضاااٍەرىه ئىغاااۀچٍۋاخ ٔاِااااى، ىاواااات، روىا ۋە ھەج لاتارٌىمالرغاااا،  

 ما ئوخغااىغاْئولۇعاا لۇرئاااْ صااۈرىٍىرىذىٓٔاِاااىدا  تەٌگىٍۀااگەْتىااٍەْ 
 ئەِەٌٍەر.

 ٔېّە؟ ھۆوۈِيصوئاي: پەرىٔىڭ 

ئاااۇٔي   : ئاااۇٔي ئاااورأالط ىورلردار.  ھۆواااۈِي جااااۋاب: پەرىٔىاااڭ  
َ ئورأٍىّىغااْ   ،ئورأٍىغاْ وىغي صاۋاب تاپىاذا  لااتتىك  ۇٔاھىاار    ئاادە
ْ توٌىااذا. ئۇٔىااڭ پەرى   ئاىاتىغااا تۇتمااا   توٌىااذا ۋە ئااۆىىٕي ئاخىرەتٕىااڭ   

 واپىر توٌىذا. ئادەَئىٕىار لىٍغاْ  ٕيئىىۀٍىىى

پەرى ئىىىاااي تۈرٌاااۈن توٌاااۇپ، تىااارى پەرى ئەٍىااآ، ٍۀە تىااارى پەرى   
 وىفاٍەدار.  

                                 
 ئىثادەتٍەرٔي تەرتىپىە صاٌىذىغاْ ئىٍىُ.-ئەِەي-فىماي (1)
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ِۇصااۇٌّأالردىٓ ھەر تىاار عەخضاإىڭ تىىاصااىتە ئااۆىى  ― پەرى ئەٍاآ 
ئولااۇط، ھاااراَ ۋە  ئورأٍىغااىغا تۇٍراٌغاااْ پەرى توٌااۇپ، تەط ۋاخ ٔاِاااى   

 .  ئوخغىغاْ ئىغالر ماٍاِاْ ئىغالردىٓ ٍىراق توٌۇع

 ئوِاااۇِىٌ ِۇصاااۇٌّأالرٔىڭ ئۈصاااتىگە تۇٍراٌغااااْ پەرى -پەرى وىفااااٍە 
ئاااٌالھ ٍوٌىااذا جىااااد لىٍىااظ، وىغااىٍەر ە ٔەصااىاەت لىٍىااپ،      توٌااۇپ، 

ئۇالرٔي ٍاخغي ئىغالرغا تۇٍراپ، ٍاِاْ ئىغالردىٓ توصاۇط، دىٕاي ئىٍىاُ    
تېخٕىىااا صاااھەٌىرىذىٓ لاٍضااىثىرىذە ِۇتەخەصضااىش توٌااۇط،   ٍاااوي پەْ

 .ئىغالر ىغاْلاتارٌىمالرغا ئوخغجىٕاىا ٔاِىزىغا لاتٕىغىظ 

 صوئاي: ۋاجىپ دشگەْ ٔېّە؟

پەرزدەك قەتئىي بولمىسىمۇ يەنىال  االادق قىنىشى ال      ااب: ۋاجىپ جاۋا
 فىتىااارِەصاااىٍەْ: لۇرتاااأٍىك لىٍىاااظ،  پەرزدەك بولغالالالاە ىەزلالالالۇىنەرد ر 

 ەدىمىضي، ھېَت ٔاِاىٌىرى، ۋىتىر ٔاِىزى لاتارٌىمالر.  ص

 ٔېّە؟   ھۆوۈِي ٕىڭپۋاجىصوئاي: 

ئاااورأالط خاااۇددى پەرى ە ئوخغااااط ىورلردار.  ٕااايپۋاجىجااااۋاب: 
ۋاجىاااپ ئەِەٌٍەرٔاااي ئورأٍىغااااْ وىغاااي صااااۋاب تاپىاااذا. ئاااۇٔي تەرن   
ئەتااىەْ وىغااي پەرىٔااي تەرن ئەتىۀٕىااڭ  ۇٔاھىااذىٓ تىاار دەرىجىااذە      

ئىٕىااار لىٍغاااْ وىغااي وااااپىر     ٕااايپۋاجىەن  ۇٔاھىااار توٌىااذا.   تااۆۋۀر 
 توٌّاٍذا، تەٌىي لاتتىك  ۇٔاھىار توٌىذا.

 صوئاي: صۈٕٔەت دشگەْ ٔېّە؟

پەٍغەِااااثەر ئەٌەٍاىضضاااااالَ پەرى، ۋاجىااااپ   اااااا صااااۈٕٔەتجاااااۋاب: 
صااۈٕٔەت ئىىىااي تۈرٌااۈن   . ردارئەِەٌااٍەئەِەٌٍەرٔىااڭ صااىرتىذا لىٍغاااْ   

 ۈٕٔەت، ٍۀە تىرى، تەوىتضىز صۈٕٔەتتۇر.توٌىذا: تىرى، تەوىتٍىه ص
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پەٍغەِاثەر ئەٌەٍاىضضااالَ ھەِىغاە ئورأالعاما      -تەوىتٍىه صاۈٕٔەت   
ئااادەتٍۀگەْ ۋە ئۆىلرصااىز لەتتىااٌ تەرن ئەتّىااگەْ ئەِەٌااٍەر دشّەوتااۇر.  
ِەصىٍەْ: تەط ۋاخ ٔاِاىٔىاڭ صاۈٕٔەتٍىرىٕي ئولاۇط، تاھاارەتتە ِىضاىان      

 لوٌٍىٕىغما ئوخغاط.  

 اھىاااذا  پەٍغەِاااثەر ئەٌەٍاىضضااااالَ   -تضاااىز صاااۈٕٔەت  ئەِّاااا تەوى
تەرن ئەتاااىەْ ئەِەٌااٍەر دشّەوتاااۇر.   ِۇئورأٍىغاااْ،  اھىاااذا ئۆىلرصااىز  

ِەصىٍەْ: ئەصىر ٔاِىزىٕىڭ پەرىىاذىٓ تاۇرأمي تاۆت رەواتەت صاۈٕٔەتٕي      
 ئولۇعما ئوخغاط.

 صوئاي: ھاراَ دشگەْ ٔېّە؟

 ۋە ٕىاڭ ئااٍەتٍىرى  ّتي لىٍىٕغاأٍىمي لۇرئااْ وەرى  ِۀ ااجاۋاب: ھاراَ 
. ِەصااىٍەْ: ئىغااتۇر ئېٕىااك تەٌگىٍۀااگەْتىااٍەْ  ھەدىضااٍەرئىغاۀچٍىه  

 ىىٕا لىٍىظ، ھاراق ئىچىظ، ئۆصۈَ ٍېَىظ لاتارٌىمالرغا ئوخغاط.

 ِي ٔېّە؟ۈصوئاي: ھارإِىڭ ھۆو

َ ٕي لىٍغااْ  جاۋاب: ھااراَ ئىغا   لااتتىك  ۇٔاھىاار توٌىاذا. تەۋتە     ئاادە
تاعااٍىغاْ ٕي تىغااا داچااار توٌىااذا. ھاااراِئاىا لىٍىااپ لاٍتّىضااا دوىاخٕىااڭ

   واپىر توٌىذا. ئادەَصاۋاتما ئېرىغىذا. ھارإِي ھاالي صأىغاْ  ئادەَ

 ھ دشگەْ ٔېّە؟اصوئاي: ِەور

ٔاِااىدا   ىاظ دشگۀٍىاه توٌاۇپ،   ٍالتۇراٌّاٍاذىغاْ ئ  ااھ اجاۋاب: ِەور
 تۇٍالمااا لاااراپ-ئىختىَارصااىز ئۇٍاااق اٌغأغااا ٍاااويٍوِۇۋتۇرغأااذا وااۆىىٕي 

   صاٌغأغا ئوخغاط ئىغالر.

 ٔېّە؟ ھۆوۈِي ٕىڭھاصوئاي: ِەور

ئىغاإي لىٍغاااْ ئااادەَ  ۇٔاھىااار توٌّاٍااذا. ئەِّااا     ھاجاااۋاب: ِەواار 
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 .(1)لىٍّىضا صاۋاتما ئېرىغىذا

 صوئاي: ِۇتاھ دشگەْ ٔېّە؟

ٕىاڭ ئاۆى ئىختىَارىغاا    ّھەر وى لىٍّاصاٍىك -لىٍىاظ   ااا جاۋاب: ِۇتااھ  
، ئوٌتاۇراط  ئىچاظ  -ِەصاىٍەْ: ٍېاَىظ    تاپغۇراٌغاْ ئىغاالر دشّەوتاۇر.  

 ئوخغاط.  دشگۀٍەر ە  لوپۇط –

 ٔېّە؟ ھۆوۈِيصوئاي: ِۇتاھٕىڭ 

تىاٍەْ ھېچمأاذاق    لىٍّاصاٍىك ٍااوي   لىٍىاظ جاۋاب: ِۇتاھ ئىغالرٔي 
  ۇٔاھ ٍاوي صاۋاب توٌّاٍذا.

صااااوئاي: لأااااذاق لىٍغأااااذا ِۇتاااااھ ئىغااااالرٔي ئىثااااادەت لاتارىغااااا 
 ئۆتىۈى ىٍي توٌىذا؟

ِۇتاااھ ئىغااالرٔي ٍاخغااي ٔىااَەت تىااٍەْ ئىثااادەت لاتارىغااا      جاااۋاب:
ٔىاااڭ تۇٍرىغاااأٍىرىٕي  تائااااالئااااٌالھ ئۆتىاااۈى ىٍي توٌىاااذا. ِەصاااىٍەْ: 

ط ۋە ئىثادەتٍەردە پائاٌىَەتچاْ توٌاۇط ٔىَىتاي تىاٍەْ ٍېاَىظ ۋە     ئورأال

                                 
ىٓ تاعااما تااارٌىك ِەىھەتااٍەردە ٍالتۇراٌّىغاااْ ِەوااراھ ھۀەفىااٌ ِەىھىثىااذ (1)

ِۀىذە توٌاۇپ، لىٍضاا  ۇٔااھ توٌّاٍاذىغاْ ئىغإي وۆرصاىتىذا. ِەصاىٍەْ:        
تاھارەت ئاٌغأاذا صاۇٔي ٍاۈىىگە ئۇرغأغاا ئوخغااط. ئەصاٍي لائىاذە ٍاۈىٔي         

 صىٍىك ٍۇٍۇط.
ئەِّااا ِەوااراھ ھۀەفىااٌ ِەىھىثىااذە ِەوااراھ تەھرىّااي )ھاراِغااا ٍااېمىٓ       

ھاالٌغاا ٍاېمىٓ ِەواراھ(دەپ ئىىىاي تاۈر ە      )ِەواراھ تۀزىااي   ەِەوراھ(، ۋ
تۆٌۈٔىذا. ِەوراھ تەھرىّىٕاي لىٍغااْ ئاادەَ  ۇٔاھىاار توٌىاذا. ِەصاىٍەْ:       
تاھارەت ئاٌغأذا صۇٔي تەن ئارتۇق ئىغاٍىتىپ ئىضاراپ لىٍغأغاا ئوخغااط.     
چااۈٔىي ئىضااراپچىٍىك ھاراِااذار. ئەِّااا ِەوااراھ تۀزىاىٕااي لىٍغاااْ ئااادەَ  

ار توٌّاٍااذا. ِەصااىٍەْ: ٔاِاااىدا ئىختىَارصااىز وااۆىىٕي ٍۇِىىاٌغأغااا   ۇٔاھىاا
 ئوخغاط.
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ٔىااڭ  تائاااالئاااٌالھ ئىچىااظ، ِېىىٕااي ٍاخغااي دەَ ئاٌااذاراط ئااارلىٍىك    
ط ٔىَىتااي تىااٍەْ ئااۇخالط ۋە تەْ  ئااورأالٍاخغااي ئەِرٌىرىٕااي تېخىّااۇ 

صاااالٍىمىٕي صاااالالط ئاااارلىٍىك عاااەرىتەت وۆرصاااەتّىٍىرىٕي ٍاخغاااي     
ط ٔىَىتااي تىااٍەْ تەْ ھەرىااىەت لىٍىااظ لاتااارٌىك ئىغااالرٔىڭ   ئااورأال

 ھەِّىضي ئىثادەتىە ٍاتىذا.

 

 



 

 تبھبرەت 

 تبھبرەتٌىڭ پەرزلىرى

 لاٍضىالر؟  تاھارەتٕىڭ پەرىٌىرى صوئاي: 

 تاھارەتٕىڭ پەرىٌىرى تۆت توٌۇپ، ئۇالر:ب: جاۋا

ٍۈىٔىااڭ چااان ئااۈٔگەْ ٍېرىااذىٓ تاعااالپ ىالالٕىااڭ ئاصااتىغىچە ۋە  .3
 ئىىىي لۇاللٕىڭ ٍۇِغالٍىرىغىچە توٌغاْ جاٍٍىرىٕي ٍۇٍۇط.

 . ئىىىي لوٌٕي جەٍٕەوٍىرى تىٍەْ لوعۇپ ٍۇٍۇط.2

 . ئىىىي پۇتىٕي ئوعۇلٍىرى تىٍەْ لوعۇپ ٍۇٍۇط.1

تىاااٍەْ  ھاااۆي لاااويتىٓ تىااارىگە ِەصااااي لىٍىاااظ ). تاعااإىڭ تاااۆت4
   .(1)صىالط(

 تبھبرەت ئېلىص قبئىدىسي

 لأذاق ئېٍىظ وېرەن؟   تاھارەتٕيصوئاي: 

 تۆۋۀذىىىذەن ئېٍىظ وېرەن: تاھارەتٕيجاۋاب: 

 تاھارەت ئېٍىغٕي ٔىَەت لىٍىّىز.  ئاۋۋاي ( 3)

 ﴾ دەٍّىز.ھ(﴿تىضّىٍال2)

 ٍۇٍىّىز.   ئۈن لېتىُ ئارىالپ ( لوٌىّىزٔي تارِالٍىرىٕىڭ ئارىضىٕي1)

ئاۈن لېاتىُ صاۇ ئېٍىاپ چاٍمااٍّىز.       ئېغىزىّزغاا ( ئوڭ لوٌىّىز تىٍەْ 4)
ِىضاااىان توٌضاااا ئۇٔىاااڭ تىاااٍەْ، ِىضاااىان توٌّىضاااا تاااارِىمىّىز تىاااٍەْ   

                                 
 تەت. - 5 ٔور اإلٍضاح ؤجاج األرواح (1)
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 چىغٍىرىّىزٔي تاىىالٍّىز.

( تۇرٔىّىزغااا ئااۈن لېااتىُ ئااوڭ لااوٌىّىز تىااٍەْ صااۇ ئېٍىااپ، صااوي     5)
 .  لوٌىّىز تىٍەْ تاىىالٍّىز

ئاصااتىغىچە ۋە  ئېىەوٕىااڭ لوعااۇپ تىااٍەْ ٍااۈىىّىزٔي پېغااأىّىز( 6)
ٍۇِغااىمىغىچە ھەِّىٕااي   لواللٕىااڭٍۇِغااىمىذىٓ صااوي   لواللٕىااڭئااوڭ 

 .توٌۇق ئۈن لېتىُ ٍۇٍىّىز

ىزٔااي، وېااَىٓ ئااوڭ   تىٍىىىّ( ئاااۋۋاي صااوي لااوٌىّىز تىااٍەْ ئااوڭ    7)
 ّىز.  ّىزٔي جەٍٕەوٍىرى تىٍەْ لوعۇپ ٍۇٍىتىٍىىىلوٌىّىز تىٍەْ صوي 

ٕي ٍااوي ھەِّىضاىٕي ھاۆي لاوي تىاٍەْ      تېغىّىزٔىڭ تۆتتىٓ تىرى (8)
 .  صىالٍّىز

( ئىىىااي لوٌىّىزٔىااڭ تىگىااز ٍاااوي وىچىااه تارِااالٍىرى تىااٍەْ      9)
ئارلاا تەرىپىٕااي  ئىچىٕااي، تااط تارِاالٍىرى تىااٍەْ    لوٌىمىّىزٔىاڭ ئىىىاي  
 .صىالٍّىز

 عااۇپتىااٍەْ لو ئوعااىمي( ئاااۋۋاي ئااوڭ، ئأااذىٓ صااوي پااۇتىّىزٔي 30)
 ٍۇٍىّىز. صوي لوٌىّىز تىٍەْ

تاھاارەتٕي ٍۇلىرىاذا وۆرصاىتىٍگەْ تاوٍىچە ئاٌغااْ ئاادەَ تاھارەتٕىااڭ       
پەرىٌىاارىگە ۋە صااۈٕٔەتٍىرىگە رىتاااٍە لىٍغاااْ ھاٌااذا، ِااۇوەِّەي تاھااارەت   

 ئاٌغاْ توٌىذا.

 بۇزىدىغبى ئبهىلالر تبھبرەتٌي

 تۇىىذىغاْ ئاِىٍالر لاٍضىالر؟   تاھارەتٕيصوئاي: 

 تىٍەْ تۇىاٌىذا: تىرەرصيتاھارەت تۆۋۀذىىىٍەرٔىڭ جاۋاب: 
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ٍذلن، چاوڭ  ذىٓ صاۈ أٍىرىا تەرەت ئور وىچىاه  -چوڭ( ئىٕضإٔىڭ 3)
 .پ وېتىغئىڭ چىمىمىالرلاتارٌى تەرەت، ٍەي، ئىضپېرِا

 ٍىرىڭ ئېمىغي.   ٍاوي ( تەدۀٕىڭ لاٍضىثىر ٍېرىذىٓ لا2ْ)

 لۇصۇط. توعمىچە( ئېغىز 1)

 .( ئېغىزدىٓ لاْ چىمىظ4)

 ( ھوعىذىٓ وېتىظ.  5)

 ( ِەصت توٌۇط.6)

 ( ئۇخالط.7)

 لاھالپ وۈٌۈط. -ٔاِاىدا لاھ ( 8)

 



 

 ئبٍبقالرغب هەسھي قىلىص

 صوئاي: ئاٍالالرغا ِەصاي لىٍىظ دشگەْ ٔېّە؟            
تاھاارەت ئاٌغأاذا پاۇتالرٔي    ― جاۋاب: ئاٍالالرغاا ِەصااي لىٍىاظ      

  ٍ گەْ، صااااالھىَەتٍىه ٍۇٍۇعااإىڭ ئورٔىغاااا تاھاااارەت تىاااٍەْ وىاااَى
 ئاٍالالرٔىڭ ئۇصتىٕي ھۆي لوي تىٍەْ صىالط دشگۀٍىىتۇر.

   هەسھي قىلىطٌىڭ قبئىدىسي

 لأذاق لىٍىظ وېرەن؟   ٕيصوئاي: ِەصاى          
ئاٍالالرغاا ِەصااي لىٍىغاتا،    تاھارەت ئۈصاتىگە وىاَىٍگەْ   جاۋاب:   

تٕىاڭ،  لوٌالرٔي ھۆي لىٍىپ، ئوڭ لوٌٕىاڭ تارِاالٍىرى تىاٍەْ ئاوڭ پۇ    
صوي لوٌٕىڭ تارِاالٍىرى تىاٍەْ صاوي پۇتٕىاڭ ئۇچٍىرىاذىٓ تاعاالپ       

 پۇتالرٔىڭ ئاٍرىٍىذىغاْ تېغىغٍىرىغىچە تىر لېتىُ صىٍىٕىذا.

 بۇزىدىغبى ئبهىلالرۋە ئۇًي  هەسھىٌىڭ هۇددىتي

 صوئاي: ِەصاىٕىڭ ِۇددىتي لأچىٍىه؟        
 -جاااۋاب: ِەصاااىٕىڭ ِااۇددىتي ٍوٌااۇچىالر ئۈچااۈْ ئااۈن وااېچە       

وۈٔاذلىدار. تۇٔىىغاا تىٕاائەْ،     –وۈٔذلى، ِۇلىّالر ئۈچۈْ تىر واېچە  
ٍوٌااۇچىالر ئاٍااالٍىرىٕي تاھااارەت ئۈصااتىگە وىَگۀااذىٓ وېااَىٓ، عااۇ    

 72تاھااارىتي تۇىاٌغاااْ ۋالىتااتىٓ تاعااالپ ئااۈن وااېچە ا وۈٔااذلى )        
صاااائەت( ئاٍاااالٍىرىٕي  24صاااائەت(، ِاااۇلىّالر تىااار واااېچە وۈٔاااذلى )

 اي لىٍىذا.ٍەعّەصتىٓ، ئۈصتىگە ِەص
 صوئاي: ِەصاىٕي تۇىىذىغاْ ئاِىٍالر لاٍضىالر؟            

 جاۋاب: ِەصاىٕي تۇىىذىغاْ ئاِىٍالر تۆۋۀذىىىچە:  
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تاھااارەتٕي تۇىىااذىغاْ ئاااِىٍالر ِەصاااىٕىّۇ تۇىىااذا. تااۇ ۋالىتتااا   .3     
 تاھارەت ئېٍىپ، ئاٍالالرٔىڭ ئۈصتىگە لاٍتا ِەصاي لىٍىٕىذا.

ىرەرصاي ٍااوي ئىىىىٍىضاىٕىڭ ئاٍاالالردىٓ چىمىاپ      پۇتالرٔىڭ ت .2     
 وېتىغي ٍاوي چىمىرىٍىغي.

 ِەصاي ِۇددىتىٕىڭ تۈ ىغي. .1     
 

 



 

 غۇسلي 

 صوئاي: غۇصٍي دشگەْ ٔېّە؟

پاااوٍىٕىظ ٔىَىتااي تىااٍەْ پۈتااۈْ تەدۀٕااي پاااوىز   -جاااۋاب: غۇصااٍي 
 ٍۇٍۇط ئارلىٍىك ئوِۇِىٌ چوڭ تاىىٍىك لىٍىظ دشّەوتۇر.

 مېرەك قىلىدىغبى ئىطالر غۇسلي قىلىطٌي

 صوئاي: غۇصٍي لىٍىغٕي وېرەن لىٍىذىغاْ ئىغالر لاٍضىالر؟

 جاۋاب: غۇصٍي لىٍىغٕي وېرەن لىٍىذىغاْ ئىغالر تۆۋۀذىىىچە:

( جىٕضاااىٌ ِۇٔاصاااىىەت ئۆتىاااۈىلط. ) ەرچە صاااپېرِا چىمّىغااااْ  3)
 ئاٍاي ھەر ئىىىىضي ئۈچۈْ غۇصٍي لىٍىظ پەرىدار(. -تەلذىردىّۇ، ئەر 

 لاٍضىثىر صەۋەب تىٍەْ صپېرِىٕىڭ ئېتىٍىپ چىمىغي. (2)

( ئۇٍمااۇدا لأااذالال تىاار وەٍپىَااات تىااٍەْ توٌّىضااۇْ، صااپېرِىٕىڭ   1)
 چىمىغي.

 ( تۇغۇت ۋە ئاٍٍىك ئادەتٕىڭ لأٍىرىٕىڭ توختىغي.4)

( ِەصٍىىتىٓ، ھۇعضىزٌىمتىٓ ئەصٍىگە وەٌاگەْ وىغاىٕىڭ ئۆىىاذە    5)
 تاٍمىغي. ٍاوي ئۇٔىڭ ئەصىرىٕيەر ھۆٌٍۈوٕي ضپېرِا جىٕضىذىٓ تىرئى

 تەرتىبي –غۇسلي قىلىطٌىڭ قبئىدە 

 تەرتىثي لاٍضي؟ –صوئاي: غۇصٍي لىٍىغٕىڭ لائىذە 

 جاۋاب: غۇصٍي تۆۋۀذىىي تەرتىة توٍىچە لىٍىٕىذا:

 دەٍّىز. تىضّىٍالھ ( ئاۋۋاي غۇصٍي لىٍىغٕي ٔىَەت لىٍىپ،3)

(2    ٕ ضااىٌ ئەىأااي   ( ئىىىااي لااوٌىّىزٔي پاااوىز ٍۇغأااذىٓ وېااَىٓ جى
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ٍۇٍىّىز، ئأذىٓ تەدۀاذە صاپېرِىٕىڭ لاٌاذالي ٍااوي ٔىجاصاەتٍەر توٌضاا،       
 ئۇٔي تاىىالٍّىز.

( ئأااذىٓ خااۇددى ٔاِاىغااا تاھااارەت ئاٌغأااذەن تاھااارەت ئاااٌىّىز.     1)
)ئە ەر ٍۇٍۇٔغااااْ ٍەر صاااۇ توپالعاااماْ ٍەر توٌضاااا، ئىىىاااي پاااۇتىّىزٔي    

چىمىااپ تااۇراپ   ٍۇٍۇعاإي وېچىىتااۈرلپ، غۇصااٍىٕىڭ ئاخىرىااذا چەتااىە   
 ٍۇٍىّىز(.

( تاھااارەت ئېٍىااپ توٌغأااذىٓ وېااَىٓ، ئاااۋۋاي تېغااىّىزغا ئأااذىٓ   4)
ئوڭ ۋە صوي ِۈرىٍىرىّىز ە ئەڭ ئاى ئۈن لېتىُ صۇ لوٍاۇپ، ھەر لېاتىُ صاۇ    
لۇٍغأاااذا تەدۀٕىاااڭ پۈتاااۈْ ئەىاٌىرىٕاااي ئاااۇۋاالپ ٍاااۇٍىّىز. تەدۀاااذە    

تۇٔىاڭ تىاٍەْ   ٍىىٕىٕىڭ ئاۇچي چااغٍىك لاوراق ٍەر لاٌّاصاٍىمي عاەرت.      
 غۇصٍىٕي تاِاٍِىغاْ توٌىّىز.

غۇصااٍي لىٍغأااذا، ئەرٌەرٔىااڭ چاچٍىرىٕىااڭ ھەِااّە ٍەرٌىاارىگە صااۇٔي  
ٍەتىۈىلعاي عاەرتتۇر. ئەِّاا ئاٍاٌالرٔىاڭ ئاۆرەٌگەْ چااچٍىرىٕي ٍېغىغااي       
عااەرت ئەِەس. پەلەت چاچٕىااڭ ئاصااتىغا صااۇ ٍەتىۈىلعااي ٍېتەرٌىىتااۇر.  

 ئۆرەٌگەْ چاچٕي ھۆي لىٍّىضىّۇ توٌىذا.

دەرٍاالرغاا عاۇلغۇط   -ئالىذىغاْ صاۇ ٍااوي چاوڭ واۆٌگە ٍااوي دشىىاز      
 غۇصٍىٕىڭ ئورٔىذا تۇرىذا.

 

 



 

 تەٍەهوۇم 

 صوئاي: تەٍەِّۇَ دشگەْ ٔېّە؟

صااۇ تىااٍەْ تاھااارەت ئېٍىغااما ٍاااوي غۇصااٍي     ― جاااۋاب: تەٍەِّااۇَ  
لىٍىغااما ئىّىااأىَەت توٌّىغأااذا، لااوٌالرٔي پاااوىز تۇپرالمااا ئااۇراپ ِەٌااۇَ  

 ىالط ئارلىٍىك پاوٍىك ھۆوّىگە وىرىظ دشّەوتۇر.ئەىاالرٔي ص

 تەٍەهوۇهٌي مېرەك قىلىدىغبى سەۋەبلەر

 صوئاي: تەٍەِّۇِٕي وېرەن لىٍىذىغاْ صەۋەتٍەر لاٍضىالر؟

جاۋاب: تۆۋۀذىىي ھاٌالردا تاھارەت ٍاوي غۇصاٍي لىٍىغإىڭ ئورٔىغاا    
 تەٍەِّۇَ لىٍىٕىذا:

 تېپىٍّىضا؛( تاھارەت ٍاوي غۇصٍي ئۈچۈْ ٍېتەرٌىه صۇ 3)

 ( صۇ تېپىٍغأذىّۇ:2)

 صۇ تار جاٍذا ھاالوەت توٌضا؛① 

ِېتىاار( ٍىرالٍىمتااا توٌااۇپ،  3848صااۇ ئەڭ ئاااى دشگۀااذە تىاار ِىااً ) ② 
 ىظ راصتىٕال لىَىٕغا توختىضا ٍاوي ِۇِىىٓ توٌّىضا؛ىغا ٍېتىپ تېرئۇٔى

صاااۇ لااااوٌٍىٕىظ تىاااٍەْ وېضااااەي توٌاااۇط ٍاااااوي وېضااااەٌٕىڭ    ③ 
 ىغىٕىڭ وېىچىىىغىذىٓ لورلۇٌضا؛ئېغىرٌىغىىغي ٍاوي صالىَ

ِەۋجاۇد صاۇ تاھاارەت ٍااوي غۇصاٍي ئۈچاۈْ لوٌٍىٕىٍضاا ئۆىىٕىاڭ         ④ 
 ٍاوي ھاٍىأٍىرىٕىڭ صۇصىز لېٍىغىذىٓ لورلۇٌضا؛

ٍااوي ئۈصااتىذە توٌااۇپ لاااتتىك صااوغۇق صااەۋەتٍىه صااوغۇق صااۇٔي   ⑤ 
 ئىغٍىتىغتىٓ لورلۇٌضا؛
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 تەرتىبي-تەٍەهوۇم قىلىطٌىڭ قبئىدە

 ڭ لائىذىضي لأذاق؟صوئاي: تەٍەِّۇِٕى

 جاۋاب: تەٍەِّۇَ لىٍىغٕىڭ لائىذىضي تۆۋۀذىىىچە:

 ( تەٍەِّۇَ لىٍىغٕي ٔىَەت لىٍىّىز.3)

 دەٍّىز.« تىضٍّالھىر رەھّأىررەھىَُ(»2)

( ئاٌمااأٍىرىّىزٔي پاااوىز تااۇپراق ٍاااوي تااۇپراق جىٕضااىذىٓ توٌغاااْ   1)
ۋاي ئاٌااذىغا، پاااوىز ٔەرصااىٍەر ە صااۈرتىّىز تااۇ صۈرتۈعااتە، ئاٌمااأالرٔي ئاااۋ

 ئأذىٓ وەٍٕىگە ِالذارىّىز.

 ( ئأذىٓ تۇپرالما صۈرتۈٌگەْ ئاٌمأالرٔي صىٍىىىشتىّىز.4)

 ( ئاٌمأٍىرىّىز تىٍەْ ٍۈىىّىزٔىڭ ھەِّە ٍېرىٕي صىالٍّىز.5)

( ئاٌماااااااأٍىرىّىزٔي ٍۀە تۇپرالماااااااا ئاااااااۇراپ، ٍۇلىرىمىاااااااذەن   6)
ئۇچىٍىرىااذىٓ  ۀذىٓ وېااَىٓ لااوٌٍىرىّىزٔي تارِالٍىرىّزٔىااڭ صااىٍىىىەتى

تاعااالپ، جەٍٕەوٍىرىّىااز تىااٍەْ لوعااۇپ صااىالٍّىز. لااوٌالردا ٍاااوي ٍااۈىدە 
 صىالّٔىغاْ ئاىرالّۇ جاً لاٌّاصٍىمي عەرت.

 تەٍەهوۇهٌي بۇزىدىغبى ئبهىلالر

 صوئاي: تەٍەِّۇِٕي تۇىىذىغاْ ئاِىٍالر لاٍضىالر؟

جااااۋاب: تەٍەِّاااۇِٕي تۇىىاااذىغاْ ئااااِىٍالر ئاااۈن توٌاااۇپ، ئااااۇالر       
 ىىٍەر:تۆۋۀذى

 ( تاھارەتٕي تۇىىذىغاْ ھەرلأذاق ئاِىٍالر تەٍەِّۇِٕىّۇ تۇىىذا.3)

 صۇٔىڭ تېپىٍىغي. (2)
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 صۇٔي لوٌٍىٕىغما توصاٌغۇ توٌغاْ ئۆىلرٔىڭ ٍولىٍىغي. (1)

 ٍۇلىرىمي ھاٌالرٔىڭ لاٍضىثىرىذە تەٍەِّۇَ تۇىاٌىذا.

 

 



 

 ًبهبز

 صوئاي: ٔاِاى دشگەْ ٔېّە؟

تىااٍەْ ئاٌالھمااا لىٍىٕىااذىغاْ  ىَاااتِەخضااۇس وەٍپ اااا جاااۋاب: ٔاِاااى
 .ئىثادەتجىضّأىٌ 

 ٔاِاىٔىڭ ئىضالَ دىٕىذىىي ئورٔي ٔېّە؟

ئىّأاااذىٓ وېَىااإال ِۇصاااۇٌّأالرغا ئەڭ ئااااۋۋاي تۇٍراٌغااااْ ئىثاااادەت 
ۋە ئۇٌۇغٍۇلىغااااا  ِەرتىىصااااىگۀاِاااااىدار. ئىضااااالَ دىٕىااااذا ٔاِاىٔىااااڭ   

 :ۋەتئىڭ صەٍېتەٌەٍذىغاْ ئىىىىٕچي تىر ئىثادەت ٍولتۇر. تۇ

 .ئىثادەتٍىرىٕىڭ ئەڭ ئەھّىَەتٍىىىذار( ٔاِاى ئىضالَ 3)

( ٔاِااااى لىَااااِەت واااۈٔي ئەڭ ئااااۋۋاي صاااورىٍىذىغاْ تىردىٕثىااار     2)
لىَااِەت  » ار. پەٍغەِثەر ئەٌەٍاىضضاالَ تۇ ھەلاتە ِۇٔاذاق دەٍاذا:    ئەِەٌذ

 .(1)وۈٔي ئەڭ ئاۋۋاي ھېضاب ئېٍىٕىذىغاْ ئەِەي ٔاِاىدار

ەٌەٍاىضضااااالِٕىڭ ئااااخىرلي ۋەصاااىَىتىذار.   ( ٔاِااااى پەٍغەِاااثەر ئ 1)
ٔاِاااااىٔي تەرن »پەٍغەِااااثەر ئەٌەٍاىضضاااااالَ ۋاپااااات توٌااااۇط ئاٌذىااااذا  

 دەپ ۋەصىَەت لىٍغاْ.« ئەتّەلالرل ٔاِاىٔي تەرن ئەتّەلالرل

 توٌىذا؟ ٌغاْالٍىك ئولۇ ىەپتەٌە ئولۇٌغاْ ٔاِاىلأذاق صوئاي: 

غاٍىغاْ ھاٌاذا، چىآ    ٔاِاىٔي پۈتۈْ دىممەتٕاي ئااٌالھمىال تېغى  جاۋاب: 
ئىخالس تىٍەْ وۆلاۈي لوٍاۇپ ئولۇٌغااْ ٔاِااى تەٌەپاىە الٍىاك ئولۇٌغااْ        

ئۆىى ٔاِاىدا تۇرصىّۇ وۆلٍي تاعاما ٍەرٌەردە توٌاۇپ لاٌغااْ    عۇلا توٌىذا. 
 تەٌەپىە الٍىك ئولۇٌغاْ ٔاِاى توالٌّاٍذا. ئادەِٕىڭ ٔاِىزى

                                 
 ئىّاَ ئەھّەد رىىاٍىتي. (1)
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 ھۆمۈهيبەش ۋاخ ًبهبزًىڭ 

 ٔېّە؟ ھۆوۈِيٕىڭ ٔاِاى ئولۇع صوئاي: تەط ۋاخ

ْ ھۇعي جاٍىذا توٌاۇپ، تااالغەت ٍېغاىغا    -ئەلىًجاۋاب:   ھەر (1)ٍەتاىە
 .ئەٍٕذاروۈٔذە تەط ۋاخ ٔاِاى ئولۇط پەرى  غاِۇصۇٌّألأذاق 

ىىٕااي ئااېالْ لىٍىااپ  ئاااٌالھ لۇرئاااْ وەرىّااذە ٔاِاىٔىااڭ پەرى ئىىۀٍى 
ْ عۈتاىضااىزوي، ٔاِاااى ِااۆِىٍٕەر ە ۋالتااي تەٌگىٍۀااگە »ِۇٔااذاق دەٍااذا: 
ئاااٌالھ  »پەٍغەِااثەر ئەٌەٍاىضضاااالَ ِۇٔااذاق دشااگەْ:     . (2)پەرى لىٍىٕااذى

تەط ۋاخ  وىّىىاايتۀااذىٍەر ە تەط ۋاخ ٔاِاااى ئولۇعاإي پەرى لىٍااذى،   
ٔىااڭ ئااۇ  تائاالٔاِاااىٔي وۆلااۈي تۆٌااۈپ توٌااۇق ئااادا لىٍىااذىىەْ، ئاااٌالھ     

وىغىٕي جۀٕەتىە وىر ۈىلعاىە ۋەدىضاي تاار. وىّىاي تەط ۋاخ ٔاِااىٔي      
ٔىاڭ ئاۇ وىغاىگە ۋەدىضاي ٍولتاۇر، خاٌىضاا       تائاالّاٍذىىەْ، ئااٌالھ  ئادا لىٍ

 .(3)جاىاالٍذا، خاٌىضا  ۇٔاھىٕي ئەپۇ لىٍىپ جۀٕەتىە وىر ۈىىذا

 ًبهبزًىڭ ضەرتلىرى

 صوئاي: ٔاِاىٔىڭ عەرتٍىرى لاٍضىالر؟  

 توٌۇپ، ئۇالر:   6جاۋاب: ٔاِاىٔىڭ عەرتٍىرى 

 پاوىز توٌۇعي.( ٔاِاى ئولۇٍذىغاْ جإٍىڭ ۋە وىَىّٕىڭ 3)

ئااۆى ئىچىااگە    تەٍەِّۇِٕىّااۇ ٍي تىااٍەْ  ( تاھااارەت ئااېٍىظ )غۇصاا  2)
 ئاٌىذا(.

                                 
ٍاعاما   35 .تاالغەتىە لەدەَ تاصىذا تىٓ تاعالپٍاع32ئوغۇٌالر، ٍاط 9لىزالر  (1)

 وىر ۀذە توٌۇق تاالغەتىە ٍېتىپ توٌىذا.
 ئاٍەت.-301ضا صۈرىضئى (2)
 ئىّاَ ئەھّەد، ئەتۇداۋاد رىىاٍىتي. (3)
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 ( ٔاِاى ۋالتىٕىڭ وىرىغي.1)

 ( ئەۋرەت جاٍالرٔي ٍېپىظ.4)

 ( لىثٍىگە ٍۈى وەٌتۈرلط.5)

 ( ٔىَەت.6)

 



 

 بەش ۋاخ ًبهبز

 بەش ۋاخ ًبهبزًىڭ ۋاقىتلىرى  

 ؟ذات ٔاِىزىٕىڭ ۋالتي لاچاْصوئاي: تاِ

تاِاااذات ٔاِىزىٕىاااڭ ۋالتاااي: تالٕىاااڭ ئالىرىغاااي تىاااٍەْ      جااااۋاب:
 تاعٍىٕىپ، لۇٍاط چىممأغا لەدەر داۋاَ لىٍىذا.

 ؟ٔاِىزىٕىڭ ۋالتي لاچاْ پىغىٓصوئاي: 

لۇٍاااط وااۈْ پېااتىظ تەرەپااىە    -ٔاِىزىٕىااڭ ۋالتااي  پىغااىٓجاااۋاب: 
ئېگىٍگۀااذىٓ تاعااالپ، ھەر ٔەرصااىٕىڭ صاٍىضااي ئۆىىٕىااڭ تىاار ٍاااوي       

 ەدەر ئۇىارغاْ ۋالىتمىچە داۋاَ لىٍىذا.ئىىىي ھەصضىضىگە ل

 ؟ صوئاي: ئەصىر ٔاِىزىٕىڭ ۋالتي لاچاْ

ٔاِىزىٕىاڭ ۋالتاي چىممأاذىٓ     پىغىٓجاۋاب: ئەصىر ٔاِىزىٕىڭ ۋالتي: 
 تاعٍىٕىپ، لۇٍاط پاتمأغا لەدەر داۋاَ لىٍىذا.

 ؟ صوئاي: عاَ ٔاِىزىٕىڭ ۋالتي لاچاْ

ٔاذىٓ تاعاٍىٕىپ، لۇٍااط    لۇٍااط پاتما  -جاۋاب: عاَ ٔاِىزىٕىڭ ۋالتاي 
 پاتماْ ٍەردىىي لىزىٍٍىك )ٍاوي ئالٍىك( ٍولاٌغأغا لەدەر داۋاَ لىٍىذا.

 ؟ صوئاي: خۇپتەْ ٔاِىزىٕىڭ ۋالتي لاچاْ

عااَ ٔاِىزىٕىاڭ ۋالتاي چىممأاذىٓ      -جاۋاب: خۇپتەْ ٔاِىزىٕىڭ ۋالتي
تاعاااٍىٕىپ، تااااڭ ئالارغأغاااا )تاِاااذات ٔاِىزىٕىاااڭ ۋالتىغاااا( لەدەر داۋاَ   

 ىذا.لىٍ

 صوئاي: جۈِە ٔاِىزى لاچاْ ئولۇٌىذا؟
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ٔاِىزىٕىااڭ ۋالتىااذا  پىغااىٓجاااۋاب: جااۈِە ٔاااِىزى جااۈِە وۈٍٔااۈوتە   
 ئولۇٌىذا.

 ھېَت ٔاِاىٌىرى لاچاْ ئولۇٌىذا؟ صوئاي:

تىرىٕچاااي  ھېَتٍىرىٕىاااڭھېَااات ٔاِااااىٌىرى روىا ۋە لۇرتااااْ  جااااۋاب:
 ِىٕۇت ئۆتىۀذىٓ وېَىٓ ئولۇٌىذا. 45وۈٍٔىرىذە وۈْ چىمىپ 

 صوئاي: ٔاِاى ۋالتىٕي تىٍەٌّىگەْ ئادەَ لأذاق لىٍىذا؟

جاااۋاب: ھاۋأىااڭ تۇٌۇتٍااۇق توٌۇعااي ٍاااوي لااارالغۇ ئۆٍااذە ِەھثااۇس   
توٌااۇپ لااېٍىظ لاتااارٌىك عااارائىتالردا تاعاامىالر تىااٍەْ وۆرلعۈعاإىڭ      
ٍاااوٌٍىرى وېضاااىٍگەْ، ٍېٕىاااذا ۋالىتٕاااي تىٍىاااذىغاْ تىااارەر وىغاااىٕىڭ    

ەٌگىٍەٍااذىغاْ صااائەتٕىڭ توٌّىغااأٍىمي ۋە توٌّىغااأٍىمي، ٍاااوي ۋالىتٕااي ت
ئەىإٔىااڭ ئالالّٔاصااٍىمي صااەۋەتىذىٓ ٔاِاىٔىااڭ ۋالتىٕااي تىٍەٌّىااگەْ      

)ٍۀي ئاااۆى لأاااائىتىگە تاٍىٕىاااپ ۋالىتٕاااي    ئىجتىااااات لىٍىاااذا  ئاااادەَ
 تىااٍەْ ۋالىاات ئىجتىاااادىئۇٔىااڭ ئااۆى  ِۇٔااذاق عااارائىتتاتەٌگىٍەٍااذا(. 

 جائىزدار.تەٌگىٍەپ ٔاِاى ئولۇعي 

 قب بولوبٍدىغبى ۋاقىتالرئوقۇض ًبهبز

 لاٍضىالر؟ ئولۇعما توٌّاٍذىغاْ ۋالىتالر صوئاي: ٔاِاى

ئاااۇالر توٌاااۇپ،  1 ئولۇعاااما توٌّاٍاااذىغاْ ۋالىاااتالر  جااااۋاب: ٔاِااااى  
 تۆۋۀذىىىچە:

 ۋالىت. لۇٍاط چىمىىاتماْ( 3)

 .يۋالىت چۈط لۇٍاط ئاصّإٔىڭ ئوتتۇرىضىغا وەٌگەْ( 2)

 ت.( لۇٍاط پېتىىاتماْ ۋالى1)
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 چېگرىسي - ئەۋرەت ۋە ئۇًىڭ چەك

 صوئاي: ئەۋرەت دشگەْ ٔېّە؟

ئىٕضااإٔىڭ ئېچىٍىااپ لاٌضااا ئەٍىااة توٌىااذىغاْ ۋە   -جاااۋاب: ئەۋرەت 
دشّەوتاااۇر. ٔاِااااى   جااااٍٍىرىئۇٔىىغاااا لاراعاااتىٓ ھاٍاااا لىٍىٕىاااذىغاْ    

ٍاااۆ ەط ٔاِاىٔىاااڭ لوتاااۇي توٌۇعاااىٕىڭ   جااااٍالرٔيئولۇغأاااذا، ئەۋرەت 
 .تېرىذارعەرتٍىرىذىٓ 

 لاٍضىالر؟ جاٍٍىرىوئاي: ئەرٌەرٔىڭ ئەۋرەت ص

وىٕاااذىىىٕىڭ ئاصاااتىذىٓ   - جااااٍٍىرىجااااۋاب: ئەرٌەرٔىاااڭ ئەۋرەت  
تااااۇ ئەىاالرٔااااي ٍېااااپىظ ٔاِاىٔىااااڭ  توٌااااۇپ، تىزىٕىااااڭ ئاصااااتىغا لەدەر
 عەرتٍىرىذىٓ صأىٍىذا.

 صوئاي: ئاٍاٌالرٔىڭ ئەۋرەت جاٍٍىرى لاٍضىالر؟

الرٔىاڭ ٍاۈىى، ئىىىاي لاوٌي     ئۇ -جاۋاب: ئاٍاٌالرٔىڭ ئەۋرەت جاٍٍىرى 
 ۋە ئىىىي پۇتىذىٓ تاعما پۈتۈْ تەدىٕىذار.

ِەھااارەَ  ٔاااائاٍااااي ھەر لأاااذاق وىغاااىٕىڭ ئەۋرەت جااااٍٍىرىٕي  -ئەر 
وىغىٍەر ئاٌذىذا ٍېپىپ ٍۈرلعاي ٔاِاىٔىاڭ صاىرتىذىىي پۈتاۈْ ۋالىاتالردا      
پەرىدار. ٔاِاااااىدا توٌضااااا، ٔاِاىٔىااااڭ داراس توٌۇعااااىٕىڭ عااااەرتىذار.  

اٍااااْ لىٍىٕغااااْ ئەۋرەت جااااٍالرٔي ئېچىغاااما توٌّىغأاااذەن،   ٍۇلىرىاااذا ت
 تاعمىالرٔىڭ ئەۋرەت جاٍٍىرىغا لاراعمىّۇ توٌّاٍذا.

صااوئاي: تاااالغەتىە ٍەتّىااگەْ صااەتىٌ تاٌىالرٔىااڭ ئەۋرەت جاااٍٍىرى     
 لاٍضىالر؟

جااااۋاب: تاااۆت ٍاعاااما توٌّىغااااْ تاٌىالرٔىاااڭ ئەۋرەت صاااأىٍىذىغاْ    
تەدىٕىگە لاراعما توٌىاذا. ئاۇالر تاۆت    جاٍٍىرى ٍوق ٍۀي ئۇالرٔىڭ پۈتۈْ 
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ٍاعاااتىٓ ئاعااامأذىٓ وېاااَىٓ، ئۇالرٔىاااڭ ئاٌاااذى ۋە وەٍٕاااي تەرىپاااي      
ئەۋرەتتاااۇر. ئاااۇالر ئاااوْ ٍاعاااما توعاااّىغاْ ھااااٌەتتە، ئۇالرٔىاااڭ ئەۋرەت  
توٌىااذىغاْ جاااٍٍىرى ئەرٌەرٔىااڭ ئەۋرەت جاٍٍىرىغااا ئوخغاعااتۇر ٍۀااي      

ر تااۇ ھۆوۈِااذە  وىٕااذىىي تىااٍەْ تىزىٕىااڭ ئارىضااىذار. ئوغااۇي ا لىاازال      
 ئوخغاط.

 جاااٍٍىرىلىاازالر تاااالغەتىە ٍەتىۀااذىٓ وېااَىٓ، ئۇالرٔىااڭ ئەۋرەت     
 .توٌىذا ٕىڭ ئۆىىجاٍٍىرىرٔىڭ ئەۋرەت ٌالچوڭ ئاٍا

 قىبلە توغرۇلۇق هەسىلىلەر

 صوئاي: لىثٍىگە ٍۈى وەٌتۈرلط دشگەْ ٔېّە؟

ٍاۈىىٕي ۋە پۈتاۈْ ۋاجاۇدىٕي     ٔاِاىدااا جاۋاب: لىثٍىگە ٍۈى وەٌتۈرلط 
 ى ھەرەِذىىي وەتە تەرەپىە لارىتىپ تۇراط دشگۀٍىىتۇر.ذىجِەص

 صوئاي: لىثٍىگە لاراعما ئىّىأىَەت توٌّىضا لأذاق لىٍىظ وېرەن؟

جااااۋاب: وېضاااەٌٍىه، ئاااۇراط ِەٍذأىاااذا توٌغاااأٍىك، دلعاااّۀذىٓ  
ئېاتىَااااات لىٍغااااأٍىك، لاتٕاااااط لوراٌٍىرىٕىااااڭ ئۈصااااتىذە توٌغااااأٍىك 

پ ٔاِااااى ئولۇعاااما ئىّىاااأىَەت توٌّىغااااْ صاااەۋەتٍەردىٓ لىاااثٍىگە لاااارا
 ىشرىذا.ىتەرەپىە لاراپ ٔاِاى ئولۇصا توٌ عارائىتالردا، لاٍضىثىر

صااەپەر ئۈصااتىذە لااارالغۇٌۇق ٍاااوي ھاۋأىااڭ تۇٌۇتٍااۇق توٌغااأٍىمي      
صااەۋەتي تىااٍەْ لىااثٍە تەرىپىٕااي تىٍەٌّىااگەْ وىغااي لىثٍىٕااي صااوراپ      

غااااط تەرەپٍەرٔاااي  تىٍىغاااىە ئاااادەَ تاپاٌّىغااااْ ٍااااوي ووِپاصاااما ئوخ   
وۆرصەتىۈن صااٍّأٍىرىّۇ توٌّىغااْ عاارائىتتا، لىثٍىٕاي تېاپىظ ئۈچاۈْ       

لىااثٍە تەرەپٕااي تەٌگىااٍەپ ٔاِاااى     ئاصاصااەْئىزدىٕىااپ ئااۆى لأااائىتىگە   
 ئولۇٍذا. ئۇٔىڭ تۇ ۋالىتتىىي ٔاِىزى داراس توٌىذا.
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 رەمئەتلىرىبەش ۋاخ ًبهبزًىڭ 

 دشگەْ ٔېّە؟ رەوتەتصوئاي: 

ٔاِاىغا تاعاالپ، لىَااَ، لىارائەت، راواۇ ۋە ئىىىاي       ―ەت تجاۋاب: رەو
 رەواااتەتٔىڭ ھەِّىضاااي ئىغاااالرتوٌغااااْ  تاِاٍِىغۇچىٍىاااهصاااەجذىٕي 
 دشَىٍىذا.

 لأذاق؟ تەرتىپيۋە  رەوتەتصوئاي: تاِذات ٔاِىزى لأچە 

پەرى توٌاۇپ،   رەواتەت  2صاۈٕٔەت،   رەواتەت  2 -جاۋاب: تاِذات ٔاِىزى
صاۈٕٔەت، وېاَىٓ ئىىىاي     رەواتەت ىىاي  . ئاۋۋاي ئىرەوتەتتۇر 4ھەِّىضي 
 پەرى ئولۇٌىذا. رەوتەت

 لأذاق؟ تەرتىپيۋە  رەوتەتٔاِىزى لأچە  پىغىٓصوئاي: 

 رەوااتەت 4ئاٌااذىٕمي صااۈٕٔەت،  رەوااتەت 4 -ٔاااِىزى پىغااىٓجاااۋاب: 
. رەوتەتتااۇر 30وېَىٕىااي صااۈٕٔەت توٌااۇپ، جەِتىااٌ     رەوااتەت 2پەرى ۋە 

پەرى، ئەڭ ئاخىرىاذا   رەواتەت  صاۈٕٔەت، وېاَىٓ تاۆت    رەواتەت ئاۋۋاي تۆت 
 صۈٕٔەت ئولۇٌىذا. رەوتەتئىىىي 

 لأذاق؟ تەرتىپيەت ۋە تصوئاي: ئەصىر ٔاِىزى لأچە رەو

ەت تەوىتضاااىز صاااۈٕٔەت، ترەوااا 4ئاٌذىاااذا  -جااااۋاب: ئەصاااىر ٔااااِىزى
. ئااااۋۋاي تاااۆت رەوتەتتاااۇر 8ەت پەرى توٌاااۇپ، جەِتىاااٌ ترەوااا 4ئأاااذىٓ 

پەرى ئولۇٌىاااذا.  رەواااتەت ەت تەوىتضاااىز صاااۈٕٔەت، وېاااَىٓ تاااۆت ترەوااا
پەٍغەِثەر ئەٌەٍاىضضااالَ تەىىاذە لىٍغااْ ۋە تەىىاذە      -)تەوىتضىز صۈٕٔەت 

 لىٍّىغاْ ئىغالر دشگۀٍىىتۇر(

 لأذاق؟ تەرتىپيەت ۋە تصوئاي: عاَ ٔاِىزى لأچە رەو
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ەت صااۈٕٔەت توٌااۇپ، ترەواا 2ەت پەرى، ترەواا 1 -جاااۋاب: عاااَ ٔاااِىزى 
ەت تەت پەرى، وېاَىٓ ئىىىاي رەوا   ترەوا  . ئااۋۋاي ئاۈن  رەوتەتتۇر 5جەِتىٌ 

 صۈٕٔەت ئولۇٌىذا.

 لأذاق؟ تەرتىپيەت ۋە تصوئاي: خۇپتەْ ٔاِىزى لأچە رەو

 ْ  1، ەت صااۈٕٔەتترەواا 2 ،ەت پەرىترەواا 4 -ٔاااِىزى جاااۋاب: خااۇپتە
ٓ ەت پەرى، تئاۋۋاي تۆت رەوا توٌۇپ،  ەت ۋىتىرترەو ەت تئىىىاي رەوا   ئأاذى

 ولۇٌىذا.ەت ۋىتىر ئترەو 1 ئاخىرىذا، صۈٕٔەت

 صوئاي: تەط ۋاخ ٔاِاىالرٔىڭ پەرىٌىرىٕىال ئولۇط وۇپاٍە لىالِذا؟

تاارٌىك  ٕاي  ٔىاڭ پەرىٌىرى تۇٍراغااْ تەط ۋاخ ٔاِاى  تائااال جاۋاب: ئاٌالھ 
توٌاۇق رىتااٍە لىٍغااْ ھاٌاذا،      ٍىارىگە تەرتىپ -عەرتٍىرىگە ۋە جىّي لائىذە 

اخ ٔاِااىٔي ئاادا   واِىً ئادا لىٍغاْ وىغي ئىضالَ دىٕىذا تۇٍراٌغااْ تەط ۋ 
 لىٍغاْ توٌىذا.

تەط ۋاخ ٔاِاىٔىااڭ صااۈٕٔەتٍىرىٕي ئولۇعاإىڭ ئەھّىَىتااي ىور  ئەِّااا 
توٌااااااۇپ، تىرىٕچىااااااذىٓ، پەٍغەِثىرىّىااااااز ھەىرىتااااااي ِااااااۇھەِّەد    

 ِ ۇرغأٍىمتۇر. چااااااۈٔىي العااااااتئەٌەٍاىضضاااااااالِٕىڭ صااااااۈٕٔىتىٕي داۋا
 اْ.پەٍغەِثىرىّىز تەط ۋاخ ٔاِاىٔىڭ صۈٕٔەتٍىرىٕي تەرن لىٍّاً ئولۇغ

لضااأالرٔي توٌۇلالعااتۇر. وپەرىٔااي ئااادا لىٍىغااتىىي ٔ  ئىىىىٕچىااذىٓ،
وەِچىٍىىٍەردىآ، خاتااٌىمالردىٓ ۋە ٔۇلضاأالردىٓ     ىىئىٕضاْ تەچۈٔىي 

 تەٌەب تائااال خاٌىٌ توالٌّاٍذا. تاۇ صاەۋەتتىٓ ھاېچىىُ ٔاِااىٌىرىٕي ئااٌالھ      
ۋاخ لىٍغاااْ رەۋىغااتە توٌااۇق ئااادا لىٍااذىُ دەپ ئېَتاٌّاٍااذا. عااۇلا تەط    

 پاٍذىٍىمتۇر. ٔاِاىٔي صۈٕٔەتٍىرى تىٍەْ لوعۇپ ئولۇط
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 ًبهبزًىڭ پەرزلىرى

 صوئاي: ٔاِاىٔىڭ پەرىٌىرى لأچە؟

 توٌۇپ، ئۇالر تۆۋۀذىىىٍەر: 6جاۋاب: ٔاِاىٔىڭ پەرىٌىرى 

 )ٔاِاىٔي تاعالط تەوثىرى( تەھرىّي( تەوثىر 3)

 (( لىَاَ )ٔاِاىدا ئۆرە تۇراط2)

 رئاْ صۈرىٍىرىذىٓ ئولۇط(( لىرائەت )ٔاِاىدا لۇ1)

 ( راوۇ )لوٌٕي تىزغا لوٍۇپ ٍەر ە ئېگىٍىظ(4)

 ( صەجذە )ٔاِاىدا پېغأىٕي ٍەر ە لوٍۇط(5)

 ئاخىر)ٔاِاىٔىڭ ئاخىرىذىىي ئوٌتۇراط( لەئذە( 6)

 لأذاق ئېَتىٍىذا؟ تەھرىّيصوئاي: تەوثىر 

ەرەب ئەوااثەر( دەپ ئ ئاااٌالھۇ« )ْوث ااْرا  ام» - تەھرىّاايجاااۋاب: تەوثىاار 
تىٍي تىٍەْ ئېَتىٍىذا. ئاۆىى ٍااٌغۇى ٔاِااى ئولۇِاالچي توٌغااْ ئادەِٕىاڭ       

ئاااۋاىدا ئېَتىغااي ٍېتەرٌىىتااۇر. ئەِّااا    ئىغااىتىۈچىٍىهتەوثىرٔااي ئااۆىى  
ئۈٍٔاۈن ئاااۋاىدا   ئىغااتىۈچىٍىهئىّااَ توٌغااْ وىغااي تەوثىرٔاي جاِاائەت     

 ئېَتىغي وېرەن.

 صوئاي: ٔاِاىدا لۇرئأذىٓ لأچىٍىه ئولۇط پەرى؟

ٔاِاىٔىااڭ ھەر تىاار رەوتىتىااذە فاااتىاە صۈرىضااىٕي ئولااۇط      جاااۋاب: 
ۋە  رەوتىتىاذە پەرى ٔاِاىالرٔىاڭ ھەِاّە    رەوتەتٍىاه ئىىىي پەرىدار. ئەِّا 

، رەوتىتىااذەوااۆپ پەرى ٔاِاىالرٔىااڭ ئاٌااذىٕمي ئىىىااي  رەوتەتااتىٓئىىىااي 
فاااتىاە   صااۈٕٔەت، ۋاجىااپ ۋە ٔەپااٍە ٔاِاىالرٔىااڭ ھەِااّە رەوتەتٍىرىااذە      

تىاار ئاااٍەت ٍاااوي   ئااۇىاْ ئاااٍەتٍەردىٍٓۀە تىاار صااۈرە ٍاااوي  صۈرىضااىگە 
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 .ۋاجىپتۇرلوعۇپ ئولۇط  لىضما ئاٍەتٍەردىٓ ئۈن ئاٍەت

 صوئاي: راوۇ لأذاق لىٍىٕىذا؟

تااااط تىاااٍەْ دلِثىٕاااي لاااوٌالر تىزالرغاااا ئااااىادە     -جااااۋاب: راواااۇ  
ئىىىاااي لوٌٕىاااڭ تارِاااالٍىرى     تاااۇر. ئاااېگىظ دشگۀٍىى  ٍەتىىچىٍىاااه 

 ىزالرٔي تۇتۇپ تۇرىذا.ئېچىٍغاْ ھاٌذا ت

 صوئاي: صەجذە لأذاق لىٍىٕىذا؟

تاعاإي ٍەر ە لوٍااۇپ، پىغااأە تىااٍەْ تااۇرإٔي      –جاااۋاب: صااەجذە  
 ٍەر ە تەوىۈىلط تىٍەْ لىٍىٕىذا.

ٕىڭ پەرى توٌغاااْ ِىمااذارى ٔاِاىٔىااڭ ئاخىرىااذىىي ئوٌتۇراعاا صااوئاي:
 ؟ لأچىٍىه

اْ ِىمااذارى جاااۋاب: ٔاِاىٔىااڭ ئاخىرىااذىىي ئوٌتۇراعاإىڭ پەرى توٌغاا 
 ئۇٔىىاذىٓ ئاارتۇق  ىچىٍىاه ئوٌتۇراعاتۇر.   ٔاي ئولاۇپ توٌغ  «ئەتتەھىَاتۇ»

 ٔي ئولۇط ۋاجىپتۇر.«ئەتتەھىَاتۇ» تۇ ئوٌتۇراعتاصۈٕٔەت.  ئوٌتۇراط

 

 



 

 لىرىتەرتىپ -ًبهبز ئوقۇضٌىڭ قبئىدە 

 ببهدات ًبهىسىٌىڭ ئوقۇلۇضي

 صوئاي: تاِذات ٔاِىزىٕىڭ صۈٕٔىتي لأذاق ئولۇٌىذا؟

ٔاِاىٔىڭ عاەرتٍىرىٕي ھااىىرالپ توٌغأاذىٓ وېاَىٓ، تاھاارەت      جاۋاب: 
تىاٍەْ پااوىز ٍەر ە تاارىّىز. ئە ەر ٍەرٔىااڭ پااوىز توٌّاصاٍىك ئېاتىّاااٌي      
توٌضا، جإٍاِااى ئىغاٍىتىّىز. جإٍاِاىٔىاڭ ٍۆٔىٍىغاىٕي لىاثٍىگە لارىتىاپ       
صېٍىپ، ئۇٔىڭ ئۈصتىگە وېٍىپ، لىاثٍىگە ٍاۈىٌۀگەْ ھاٌاذا تۈپتاۈى ئاۆرە      

ئاااٌالھ راىىٍىمااي ئۈچااۈْ تاِااذات ٔاِىزىٕىااڭ ئىىىااي  »ئىچىّىاازدە  تااۇراپ

ُ  رەوتەت  هللُ اَ  »دەپ ٔىاَەت لىٍىّىاز ۋە   « صۈٕٔىتىٕي ئولۇعما ٔىَەت لىٍاذى
ــرْ اَ  ئەوااثەر( دەپ تەوثىاار ئېَتىااپ ئىىىااي لااوٌىّىزٔي ئىىىااي   ئاااٌالھۇ«) ْكبـَ

 تاراۋىرىذە وۆتۈرىّىز. ئاٌىمأالرٔي لىثٍىگە لارىتىّىز.   لواللٕىڭ

تەوثىاااار ئېَتىااااپ توٌغأااااذىٓ وېااااَىٓ لااااوٌٍىرىّىزٔي چۈعااااۈرلپ  
لوٍااۇپ تااۇرىّىز، ٍۀااي ئااوڭ    )ٍاوي ئۈصااتىگە(وىٕااذىىىّىزٔىڭ ئاصااتىغا 

لوٌىّىزٔىڭ ئاٌىمىٕىٕي صوي لوٌىّىزٔىڭ ئاٌىمىٕىٕىاڭ دلِثىضاي ئۈصاتىگە    
تارِااالٍىرى تىااٍەْ صااوي   چىّىٍتاااقئېٍىااپ، ئااوڭ لوٌىّىزٔىااڭ تاااط ۋە  

 تۇتىّىز.  لوٌىّىزٔىڭ تېغىغىٕي 

ئەر ۋە ئاٍاي ھەرلأذاق وىغاي لىَاِاذا تۇرغأاذا واۆىٌەر صاەجذىگاھما      
تاۆۋۀگە لاراعاما توٌّاٍاذا.     -صاوٌغا ٍااوي ٍاۇلىرى     -لاراپ تۇرىاذا، ئاوڭ   

عااۇٔذالال وااۆىٌەرٔي ٍۇِۇۋشٍىغاامىّۇ توٌّاٍااذا. ئىىىااي پۇتٕىااڭ ئااارىٍىمي  
اٌىااذا. ئاااى دشگۀااذە تااۆت تارِاااق صااىغمۇدەن وەلٍىىااتە ئوچااۇق لاٌذار   

 صوٌغا تەۋرۀّەصتىٓ تۇرىذا. -، تاط  ەۋدە ئوڭ ّەصتىٓىٍگېتىزالر ئ

تەوثىاار ئېَتىااپ لااوي تاغٍىغأااذىٓ وېااَىٓ، ِۇٔااۇ صااأأي ئولااۇٍّىز:   
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ُركاِ اَل وَ َجدَُّك  ىالَ تَـعَ وَ ُمَك اسْ َك ارَ تَـبَ وَ ِبَحْمِدَك وَ لُهم  ال  َك انَ ُسْبحَ   .ُُ َلَه َغيـْ
 ۋەتەئەال تەتارەوەصااااااّۇوەۋە  ەۋەتىاەِاااااذىى  صاااااۇتاأەوەٌالھۈِّە )

ٓ «غەٍرانئىالھە  ۋەال جەدداوە ـ ِمـَن اهللذ بِـو أُعـ ، ئأاذى  ئەئاۇىا ) ِجْيمِ الـر   انِ ْيطَ الش 

ــر   اهللِبْســِم ( ۋە رەجىااَُ ِىٕەعغااەٍتأىر تىٍالھااي )تىضااّىٍالھىر  ِحْيمِ الــر   منِ حْ ال
 ( دەٍّىز.رەھىَُ رەھّأىر

 ئأذىٓ فاتىاە صۈرىضىٕي ئولۇٍّىز.

ــاِلــمَ  ● يمِ حِ الــر   مـــنِ حْ الر   ● ينَ مِ الَ َعــالْ ِه َربِّ لّلــَحْمــُد الْ تىاە صۈرىضااي: فااا  ينِ الــدِّ ِم وْ ِك يـَ
َعَلــيِهْم  مــ َ أَنعَ  ينَ ذِ الـ ـَط اِصــرَ  ● يمَ قِ ســتَ المُ َط اصِّــرَ ال اهِدنَــــــا ● ينُ َنْســَتعِ  اكَ ِإيـ ـو نـَْعبُــُد  اكَ ِإيـ ـ ●
ـــيِهْم  وبِ غُضـــالمَ  يـــرِ غَ  ـــالاَل وَ َعَل  رەتثىاااً ٌىٍالھااايئەٌاەِاااذا » ئولۇٌۇعاااي: ينَ الِّ ض 

ٓ . ِااٌىىي  رەھىَُ ئەررەھّأىر. ئاٌەِىَٓ ۋە  ٔەئثاۇدا  ئىََااوە . ٍەۋِىاذدىَ
 صااىراتەٌٍەىىَٕە، ِۇصااتەلىَُ صااىراتەيا    ئىاااذىٕەس. ٔەصااتەئىَٓ ئىََاااوە
 ئاِىَٓل«ۋەٌەىىاٌٍىَٓ ئەٌەٍاىُ ِەغزاتي غەٍرىً ئەٌەٍاىُ ئۀتەِتە

ۇٌااۇپ توٌغأااذىٓ وېااَىٓ، ٍۀە تىاار صااۈرە ٍاااوي   فاااتىاە صۈرىضااي ئول
   ٓ  ئااۈن ئاااٍەت ئااۇىاْ ئاااٍەتٍەردىٓ تىاار ئاااٍەت ٍاااوي لىضااما ئاااٍەتٍەردى

ِذي ُيَكـذُِّب الـ َأرَأَيْـَ  ئولاۇٍّىز، ِەصاىٍەْ: ِاائۇْ صۈرىضاي:      ِىمذارىذا لۇرئاْ
 ● ينَ يْــٌ  لِّْلُمَصــلِّ وَ فَـ  ● ينِ ِمْسـكِ الْ  امِ طََعــ ىَيُحـُُّّ َعَلــ اَل وَ  ● يمَ َيِتــالْ ِذي يَــدُعُّ الـ فَــَذِلَك  ● ينِ الـدِّ بِ 
ــُهــْم َعــن َصــَ   ينَ ذِ ال ــ ــرَ  ينَ ذِ ال ــ ● ونَ هُ اِتِهْم َس ــْم يـُ ــوَ  ● ونَ ؤُ اُه ُع  ئولۇٌۇعااي: .ونَ عُ اَمــالْ  ونَ َيْمنـَ
ٓ  ٍۇوەىىىثۇ ئەٍتەٌٍەىىرە ەئ» ُ  ٍەدائتاۇي  فەىاٌىىەٌاٍەىى . تىاذدىَ . ٍەتىاَ

. ٌىٍّۇصااااەٌٍىَٓ ەۋەٍٍااااۇْف. ِىضااااىىَٓ تەئاِىااااًئەال  ٍەھااااۇىىا ۋەال
. ٍۇرائااۇاْ ھااۇَ ئەٌٍەىىَاإە. صاااھۇاْ صاااالتىاىُئەْ  ھااۇَ ئەٌٍەىىَاإە

 «.ِائۇاْ ۋەٍەِٕەئۇٔەي

ئەواثەر( دەپ تەوثىار ئېَتىاپ     ئااٌالھۇ « )ْمَبْرَا هلُلَا» ئۇٔىىذىٓ وېَىٓ
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راواۇ لىٍىّىااز. راوااۇدا ئىىىااي لوٌىّىزٔىاڭ تارِااالٍىرىٕي ئاچماااْ ھاٌااذا،   
ئوخغااااط  لضاااىّىٕيۇتاااۇپ تااااط تىاااٍەْ تەي   ئىىىاااي تىزىّىزٔاااي ت 

 تۈى ئىگىّىز. تەوىغىٍىىتە

( ئەىىااَُ رەتثىااَەي صااۇتاأە) «َعِظــْيمالْ رَبِّــَ   انَ ُســْبحَ »راوااۇدا ئااۈن لېااتىُ  
 دەٍّىز.

ََ » راوۇدىٓ تۇراعتا ْ ) « ِلَمـْن َحِمـَد اهللُ َسـِم ( ھەِىاذەھ  صاەِىتەٌالھۇٌىّە
ٍااْ   لاوٌٍرىّىزٔي وېاَىٓ،  دەپ تۇرىّىز. راوۇدىٓ تۇراپ ئۆرە توٌغأاذىٓ  

ــــدُ اْ لَـــَك وَ  ارَبـ َنـــ»تەرەپٍىرىّىاااز ە لوٍاااۇپ تەر ەْ ھاٌاااذا، تاااۈى تاااۇراپ   «لَحْمـ
 ھەِذا( دەٍّىز ۋە تىر ئاى تۇرىّىز. ۋەٌەوەي رەتثۀا)

ــرْ اَ  هللُ اَ »ئأااذىٓ  ئەوااثەر( دەپ تەوثىاار ئېَتىااپ صااەجذىگە  ئاااٌالھۇ) «ْكبـَ
زٔااي، ئأااذىٓ لااوٌٍىرىّىزٔي،  تااارىّىز. صااەجذە لىٍىغااتا ئاااۋۋاي تىزٌىرىّى  

ئأاااذىٓ پېغاااأىّىزٔي، ئەڭ ئاخىرىاااذا تاااۇرٔىّىزٔي ٍەر ە تە ىاااۈىىّىز.  
پېغااأە ئىىىااي لوٌٕىااڭ ئوتتۇرىضااىغا توغرىٍىٕىااذا. جەٍاإەوٍەر ٍەر ە      

. ئىىىاي پاۇتىّىزٔي   تەوىۈىلٌّەٍاذا ٍوتا لورصاىمىّىزغا   تە ّەٍذا، ئىىىي
ۇت تارِاالٍىرىّىز لىاثٍىگە   تىرىگە جۈپٍەعتۈرلپ تۇرىّىز. لاوي ۋە پا   -تىر 

 لارىتىٍىذا.  

 رەتثىاَەي  صاۇتاأە ) «لـىَ اَلعْ اْ ن رَبِـَّ  اَ ُسـْبحَ »صەجذە ئەصٕاصىذا، ئۈن لېاتىُ  

ــــرْ اَ  اهلل»ئەال( دەٍّىااااز ۋە  دەپ تاعاااإي وۆتااااۈرلپ «ئەوااااثەر( ئاااااٌالھۇ) ْكبـَ
ئوٌتااۇرىّىز. صااەجذىذىٓ تۇراعااتا ئاااۋۋاي ٍااۈى، ئأااذىٓ لااوٌالر، ئأااذىٓ    

ٌىاذا. ئىىىاي صاەجذە ئوتتۇرىضاىذىىي ئوٌتۇراعاتا ئەڭ ئااى       تىزالر وۆتۈرل
صااۇتاأەٌالھ( دشگۈچىٍىااه ۋالىاات ئوٌتااۇرىّىز     «)امْ ا ُصااْثد  »دشگۀااذە 

ٌ ) «ِفـْرِي اغْ ِفـْرِي، َرب  اغْ َرب  » )پەٍغەِثەر ئەٌەٍاىضضاالَ تاۇ ئارىاذا   ، رەتثىغفىرٌىا
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 ٌ  ئأاذىٓ لاٍتااا  ِەغپىارەت تىٍەٍتتاي(.   دىٓتائااال ( دەپ ئااٌالھ  رەتثىغفىرٌىا

ئەواثەر( دەپ تەوثىار تىاٍەْ ٍۀە صاەجذىگە تاارىّىز.       ئااٌالھۇ ) «ْكبـَرْ اَ  هللُ اَ »

 ُ ئەال(  رەتثىااَەي صااۇتاأە) «لــىَ اَلعْ اْ ن رَبِّــَ  اَ ُســْبحَ » صااەجذىذە ٍۀە ئااۈن لېااتى
 دەٍّىز.

ـرْ اَ  هللُ اَ » ئىىىىٕچي صاەجذىذىٓ وېاَىٓ ٍۀە   ئەواثەر( دەپ   ئااٌالھۇ ) «ْكبـَ
تاعاااالٍّىز.  رەواااتەتىەئاااۆرە تاااۇرىّىز ۋە ئىىىىٕچاااي   ئېَتىىاااپتەوثىااار 

ٔاااي ئولاااۇٍّىز. «رەھىاااَُ رەھّاااأىرتىضاااّىٍالھىر »رەوتەتاااتەئىىىىٕچاااي 
ٓ »ئأذىٓ فاتىاە صۈرىضىٕي ئولاۇپ توٌاۇپ،   ٓ  « ئااِىَ تىار    دەٍّىاز. ئأاذى

ٓ     صۈرە ٍاوي  ئاۈن   ئۇىاْ ئاٍەتٍەردىٓ تىار ئااٍەت ٍااوي لىضاما ئااٍەتٍەردى

ْ  ئاااٍەت  اِإن ــ﴿ . ِەصااىٍەْ: وەۋصااەر صۈرىضااي ئولااۇٍّىز ِىمذارىااذا لۇرئااا
ـــ َن ـــئَ انِ َحـــْر. ِإن  َ ـــانْ وَ َفَصـــ ِّ ِلَربِّـــَك . ثـَرْ وْ َكـــالْ  اكَ َأْعطَيـْ ـــرُ اأْلَ  وَ َك ُه تـَ  ئىٕٕاااا»ئولۇٌۇعاااي:  ﴾بـْ

 ھاۇۋەي  عاأىتەوە  ئىٕإە . ۋۀااەر  ٌىرەتثىىە فەصەٌٍي. وەٌىەۋصەر ئەئتەٍٕا
 «.ئەتتەر

ىٍغىٕىّىزغاا ئوخغااط راواۇ ۋە    ل رەوتەتاتە ئأذىٓ خاۇددى تىرىٕچاي   

ئەواثەر( دەپ تەوثىار    ئااٌالھۇ « )ُْ ْكَبـراَ  هللُ اَ » صەجذىٍەرٔي تاِاِالپ توٌاۇپ، 
 ئوٌتۇرىّىز. ئېَتىىپ

ٔاِااااىدا ئوٌتۇرغأاااذا، ئەرٌەر ئاااوڭ پۇتىٕىاااڭ تارِاااالٍىرىٕي لىاااثٍىگە   
ئاوڭ پاۇتىٕي تىاه تۇتىاذا، صاوي پاوتىٕي        ئەرٌەرلارىتىذا. تۇٔىڭ ئۈچۈْ 

ٍاااتمۇىاپ ئۇٔىااڭ ئۈصااتىگە تېضااىپ ئوٌتۇرىااذا. ئىىىااي     ئااوڭ تەرەپااىە  
لااوٌىٕي تارِااالٍىرىٕي ئەروىاآ ئاچماااْ ھاٌااذا ئىىىااي تىزىٕىااڭ ئۈصااتىگە  

 لوٍىذا ۋە وۆىىٕي لۇچىمىغا لارىتىذا.  

 دائاصي ئولۇٌىذا.«ئەتتەھىَاتۇ»تەھىَاتئوٌتۇرغأذا ئاۋۋاي 
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 دائاصي: تەھىَات

ـاتـُه، برَكَ وَ  اهللِ َرْحَمـُة وَ ِبـ ُّ الن   اَ ُم َعَلْيـَك أَيُّهـالس ـ ُت،ايِّبـطوالاُت وَ َصلَ الوَ اُت ِلّلِه ِحيّ لت  اَ   مَ َ  الس 
نَ   .هُ ولُ َرسُ وَ أ َهُد َأن  ُمَحم دًا َعْبُدُ  و ، اهللُ ِحَين َأْ َهُد أْن اَل إٰلَه إاّل الِ صَ ال اهللِ  ادِ ِعبَ  ىَعلَ وَ  اَعَليـْ

 ۋەتتەٍَىثاااااتۇ تۇۋەصضااااەٌەۋا ٌىٍالھااااي ئەتتەھىَاااااتۇ» ئولۇٌۇعااااي:
 ۋەرەھّەتاااااۇٌالھي ئەٍَۇھۀٕەتىََاااااۇ، ئەٌەٍاااااىەئەصضااااااالِۇئەٌەٍىۇَ 

. صاااااٌىاىَٓ - ئىثااااادىٍالھىش ۋەئەال ئەصضاااااالِۇئەٌەٍٕا، ۋەتەرەواااااتۇھۇ
 ِاااۇھەِّەدەْ ئۀااإە ئەعااااەداۋە  ئىٍٍەٌالھاااۇ الئىاااالھەئەْ  ئەعااااەدا
 «.رەصۇٌۇھۇۋە  ئەتذاھۇ

ٔاِااى ۋە تاعاما جىضاّأىٌ    جىّي ِەدھىَىٍەر، تەط ۋاخ »تەرجىّىضي: 
غاا خاصاتۇر. ئاٌالھٕىاڭ رەھّىتاي     تائاالئىثادەتٍەر، ٍاخغي ئەِەٌٍەر ئااٌالھ  

ۋە تەرىىىتااي صااىز ە توٌضااۇْ ئااي ئۇٌااۇئ پەٍغەِااثەرل تىز)ٔاِاىغااا ھاااىىر     
توٌغااااْ تاااارٌىك جاِاااائەت ۋە پەرىغاااتىٍەر(  ە ۋە ئاٌالھٕىاااڭ ٍاخغاااي     

ىمي توٌغاااً. ئااااٌالھتىٓ  ئاِاااأٍرەھّىتااي ۋە  تۀااذىٍىرىگىّۇ ئاٌالھٕىاااڭ  
مىغا، ِاۇھەِّەد ئەٌەٍاىضضااالِٕىڭ ئاٌالھٕىاڭ    ىتاعما ھەلىمىٌ ئىالھ ٍولٍ

تۀذىضااااي ۋە تەرھەق پەٍغەِثىاااارى ئىىۀٍىىىااااگە چىاااآ لەٌثىّااااذىٓ 
 «. ۇۋاھٍىك تېرىّەْ

 الر ئولۇٌىذا:«رەتثۀا تارىهۋە  صەٌٍي ئاٌالھۇِّە»ئأذىٓ وېَىٓ، 

 ئەال داراتي صەٌٍي ئاٌالھۇِّە

ــٍد  لــىَ ل لُهــم  َصــ ِّ عَ اَ  ــوَ ُمَحم  ــ ىَعَل ــٍد، َكَم ــراَ  لــىَ َصــل ْيَ  عَ  اآِل ُمَحم  ــوَ  مَ يْ هِ إْب ــراَ آِل  ىَعَل  مَ يْ هِ إْب
 .إن َك َحِمْيٌد َمِجْيدٌ 

ئاااااٌىٌ  ۋەئەال ِااااۇھەِّەدىٓئەال  صااااەٌٍي ئەٌالھااااۇِّە»ئولۇٌۇعااااي:
 ئىثااراھىَّەئاااٌىٌ  ۋەئەال ئىثااراھىَّەئەال  صااەٌٍەٍتە وەِااا ِااۇھەِّەدىٓ
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 .«ِەجىَذ ھەِىَذاْ ئىٕٕەوە

ئاااي ئاااااٌالھل ئىثاااراھىُ ئەٌەٍاىضضااااالَ ۋە ئۇٔىااااڭ    »تەرجىّىضاااي:  
ئائىٍىضاااىگە رەھاااّەت ئاتاااا لىٍغأاااذەن ِاااۇھەِّەد ئەٌەٍاىضضااااالِغا ۋە   

ئاتاا لىٍغىآ. صاەْ ھەلىامەتەْ ِەدھىاَىگە       ەھاّەت رئۇٔىڭ ئائىٍىضاىگە  
 «.الٍىك ئۇٌۇئ ىاتضەْ

 داراتي: ئەال تارىه ئاٌالھۇِّە

ــاَ  ــم  َب ــارِ ل لُه ــٍد  ىَك َعَل ــوَ ُمَحم  ــ ىَعَل ــٍد، َكَم ــاَر بَ  اآِل ُمَحم  ــراَ  ىْكــَ  َعَل ــوَ  مَ يْ هِ إْب ــراَ آل إ ىَعَل ِهْيَم ب
 .ِيدٌ مجَ  يدٌ إن كَ َحمِ 

ۋە ئەال ئاااااٌىٌ  ِااااۇھەِّەدىٓئەال  تارىااااه ئاااااٌالھۇِّە»ئولۇٌۇعااااي:
 ٓ  ئىثاااراھىَّەاٌىٌ ۋە ئەال ئااا ئىثااراھىَّە ئەال  تاااارەوتە وەِاااا ِااۇھەِّەدى

 «.ِەجىَذ ھەِىَذاْ ئىٕٕەوە

ئااي ئاااٌالھل ئىثااراھىُ ئەٌەٍاىضضاااالِٕىڭ ۋە ئۇٔىااڭ     »تەرجىّىضااي: 
ِاۇھەِّەد ئەٌەٍاىضضاااالِٕىڭ ۋە   وۆتۈر ىٕىىاذەن ئائىٍىضاىٕىڭ عاۀىٕي   

ئۇٔىاااڭ ئائىٍىضاااىٕىڭ عاااۀىٕي ٍاااۇلىرى لىٍغىااآ. صاااەْ ھەلىااامەتەْ   
 «.ِەدھىَىگە الٍىك ئۇٌۇئ ىاتضەْ

 ائاصي:د رەتثۀا

يَ الدُّ ِف   اآتِنَ  ارَبـ نَ ﴿  ﴾.ارِ الن   ابَ َعذَ  اِقنَ وَ ِِخَرِة َحَسَنًة اآلِف  وَ َحَسَنًة  انـْ
 ئاااخىرەتي ۋەفىااً ھەصااۀەتەْ فىااذدأَا ئاتىٕااا رەتثۀااا»ئولۇٌۇعااي: 

 «.ئەىاتۀٕار ۋەلىٕا ھەصۀەتەْ

ئااي ئاااٌالھل تىااز ە دأَااادا ٍاخغااىٍىك ئاتااا لىٍغىاآ،    »تەرجىّىضااي: 
 «.تىّۇ ٍاخغىٍىك ئاتا لىٍغىٓ. تىزٔي دوىاخ ئاىاتىذىٓ صالٍىغىٓئاخىرەت
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تاعإي ئااۋۋاي ئاوڭ تەرەپاىە      ٍۇلىرىمىالر ئولۇٌۇپ توٌغأاذىٓ وېاَىٓ،  

ــاَ »پ لاٍرىاا صااىٍىك ۋە  ئەٌەٍىااۇَ)ئەصضاااالِۇئەٌەٍىۇَ  «اهللِ َرْحَمــُة وَ َ ُم َعَلـْيُكْم لس 

ـاَ » پلاٍرىا ٍىك ( دەٍّىز، ئأذىٓ تاعٕي صوي تەرەپىە صاى رەھّەتۇٌالھ َ ُم لس 
( دەپ تاااۇٌالھ رەھاااّەۋە  ئەٌەٍىاااۇَ)ئەصضااااالِۇئەٌەٍىۇَ  «اهللِ َرْحَمـــُة وَ َعَلـــْيُكْم 

 صاالَ تېرىّىز.

 .ذاپ توٌغاْ توٌىٌۇئولۇ تىٍەْ تاِذات ٔاِىزىٕىڭ صۈٕٔىتيتۇٔىڭ 

 صوئاي: تاِذات ٔاِىزىٕىڭ پەرىى لأذاق ئولۇٌىذا؟

ئولۇٌۇعااىّۇ، خااۇددى ئۇٔىااڭ  جاااۋاب: تاِااذات ٔاِىزىٕىااڭ پەرىىٕىااڭ
صااۈٕٔىتىٕىڭ ئولۇٌۇعااىغا ئوخغاعااتۇر. پەلەت ٔىااَەت پەرلٍىااك توٌىااذا.   
چااۈٔىي صااۈٕٔەتىە صااۈٕٔەت، پەرى ە پەرى دەپ ٔىااَەت لىٍىااظ وېاارەن.    
ٍۀە تىاار پەرلااي عااۇوي، تاِااذات ٔاِىزىٕىااڭ پەرىىٕااي ئولااۇط ئاٌذىااذا      

رەن ئەِەس(. ئەرٌەر ئۈچااۈْ تەوثىاار ئېَااتىظ صااۈٕٔەتتۇر. )ئاٍاٌالرغااا وېاا  
ئااٌالھ راىىٍىماي ئۈچاۈْ تاِاذات ٔاِىزىٕىاڭ      »تاِذات ٔاِىزىٕىڭ پەرىىاگە  

 دەپ ٔىَەت لىٍىٕىذا.«پەرىىٕي ئولۇعما ٔىَەت لىٍذىُ

 ًبهىسىٌىڭ ئوقۇلۇضي پىطىي

 ئاۋۋاٌمي صۈٕٔىتي لأذاق ئولۇٌىذا؟ پىغىٕٕىڭصوئاي: 

ْ    رەواتەت تاۆت   پىغاىٕٕىڭ جاۋاب: ئااۋۋاي    صاۈٕٔىتىٕي ئولاۇط ئۈچاۈ
ٔىَەت لىٍىّىز. ئأذىٓ تاِاذات ٔاِىزىٕىاڭ صاۈٕٔىتىگە ئوخغااط ئىىىاي      

دائاصاىٕىال ئولاۇٍّىز،   «تەھىَاات »ئولۇپ ئوٌتۇرىّىز. ئوٌتۇرغأذا،  رەوتەت
تااااۇرىّىز. ئااااۈچىٕچي ۋە تااااۆتىٕچي     رەوااااتەتىە ئأااااذىٓ ئااااۈچىٕچي   

ئوخغاااط عااەوىٍذە ئولااۇپ   رەوااتەتىەئاااۋۋاٌمي ئىىىااي   رەوتەتٍەرٔىّااۇ
ۋە  تارىاااه، صاااەٌٍي، تەھىَاااات»ّىز. تاااۇ ئوٌتۇراعاااتا  توٌاااۇپ، ئوٌتاااۇرى 
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الرٔااي توٌااۇق ئولااۇٍّىز. ئأااذىٓ ئىىىااي تەرەپااىە صاااالَ تېرىااپ  «رەتثۀااا
 .ٔي ئاخىرالعتۇرىّىزٔاِاى

 پەرىى لأذاق ئولۇٌىذا؟ پىغىٕٕىڭصوئاي: 

پەرىىٕاااي  پىغاااىٕٕىڭجااااۋاب: تەوثىااار ئېَتىاااپ توٌغأاااذىٓ وېاااَىٓ 

دەپ ٔاِاىغاااا « ئەواااثەر( ئااااٌالھۇ) كبـــرأ اهلل»ئولۇعاااما ٔىاااَەت لىٍىّىاااز ۋە 
خاااۇددى تاِاااذات ٔاِىزىٕىاااڭ  رەواااتەتتاعاااالٍّىز. دەصاااٍەپىي ئىىىاااي 

ٓ پەرىىگە ئوخغاط ئولۇٌىذا. ئىىىىٕچاي   ٓ  رەوتەتاتى  تادتەعاەھاۇ  وېاَى
 رەوااتەتىە دائاصااىٕىال ئولااۇٍّىز ۋە ئااۈچىٕچي   « تەھىَااات »،  راپئوٌتااۇ

تىاە صۈرىضاىذىٓ وېاَىٓ   پاا  رەواتەتٍەردە تۇرىّىز. ئاۈچىٕچي ۋە تاۆتىٕچي   
، تەھىَااات»ئاخىرىااذا ئوٌتااۇراپ  رەوتەتٕىااڭصااۈرە ئولۇِاااٍّىز. تااۆتىٕچي 

الرٔااي ئولااۇٍّىز ۋە ئىىىااي تەرەپااىە صاااالَ    « رەتثۀاااۋە  تارىااه، صااەٌٍي
 تېرىّىز.

 ئاخىرلي صۈٕٔىتي لأذاق ئولۇٌىذا؟ پىغىٕٕىڭصوئاي: 

ٕي صااۈٕٔىتى  رەوااتەتئاااخىرلي ئىىىااي   پىغااىٕٕىڭ جاااۋاب: ئاااۋۋاي  
ئولۇعما ٔىَەت لىٍىّىز. ئأذىٓ ئۇٔي خۇددى تاِاذات ٔاِىزىٕىاڭ ئىىىاي    

 صۈٕٔىتىگە ئوخغاط ئولۇٍّىز. رەوتەت

 ئەسىر ًبهىسىٌىڭ ئوقۇلۇضي

 صوئاي: ئەصىر ٔاِىزىٕىڭ تەوىتضىز صۈٕٔىتي لأذاق ئولۇٌىذا؟

جاااۋاب: ئاااۋۋاي ئەصااىر ٔاِىزىٕىااڭ تەوىتضااىز صااۈٕٔىتىٕي ئولۇعااما       
ٓ أااذىٓ تاااۇ صااۈٕٔەتٕي خااۇددى    ٔىااَەت لىٍىّىااز. ئ   ٔاِىزىٕىاااڭ  پىغااى

 ئولۇٍّىز. صۈٕٔىتىگە ئوخغاط رەوتەتئاٌذىٕمي تۆت 

 صوئاي: ئەصىر ٔاِىزىٕىڭ پەرىى لأذاق ئولۇٌىذا؟
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جاۋاب: ئاۋۋاي تەوثىار ئېَتىاپ توٌغأاذىٓ وېاَىٓ، ئەصاىر ٔاِىزىٕىاڭ       
 پىغاااىٓپەرىىٕاااي ئولۇعاااما ٔىاااَەت لىٍىّىاااز. ئأاااذىٓ، ئاااۇٔي خاااۇددى  

 ئولۇٍّىز. ٕىڭ پەرىىگە ئوخغاطٔاِىزى

 ضبم ًبهىسىٌىڭ ئوقۇلۇضي

 صوئاي: عاَ ٔاِىزىٕىڭ پەرىى لأذاق ئولۇٌىذا؟

جاااۋاب: ئاااۋۋاي تەوثىاار ئېَتىااپ توٌغأااذىٓ وېااَىٓ، عاااَ ٔاِىزىٕىااڭ  
 رەوااتەتپەرىىٕااي ئولۇعااما ٔىااَەت لىٍىّىااز. عاااَ ٔاِىزىٕىااڭ پەرىى ئااۈن  

 رەواااتەتغاااط ئىىىااي   توٌااۇپ، ئااۇ، تاِااذات ٔاِىزىٕىااڭ پەرىىااگە ئوخ     
 «تەھىَاااات»، اپئوٌتاااۇرتا دتەعاااەھاۇئولۇٌاااۇپ توٌغأاااذىٓ وېاااَىٓ،   
 رەوتەتااتەتااۇرىّىز. ئااۈچىٕچي   رەوااتەتىەدائاصااىٕىال ئولااۇپ ئااۈچىٕچي   

ئولااۇٍّىز، ئأااذىٓ راوااۇ ۋە صااەجذىٍەرٔي لىٍىااپ      صۈرىضااىٕىالفاااتىاە 
ٔاي  الر«رەتثۀاا ۋە  تارىاه ، صەٌٍي، تەھىَات»توٌغأذىٓ وېَىٓ، ئوٌتۇراپ 

 ئولۇپ ئىىىي تەرەپىە صاالَ تېرىّىز.

ٔاِااااىدا تەھىَاااات دائاصاااىٕي ئولاااۇط دشّەوتاااۇر.    ― تەعاااەھاۇد 
ۋە ِاۇھەِّەد   ٕاي تەھىَات)ئەتتەھىَاتۇ( دائاصي ئااٌالھ تائاالٔىاڭ تىرٌىىى  

ئەٌەٍاىضضاااالِٕىڭ ھەلٍىمىٕااي جاوارٌىغاااْ عاااھادەت وەٌىّىضااىٕي ئااۆى   
 ْ اھٍىاااك تېااارىظ( دەپ ) ۇۋ« تەعاااەھاۇد»ئىچىاااگە ئاٌغاااأٍىمي ئۈچاااۈ

 ئاتاٌغاْ.

 صوئاي: عاَ ٔاِىزىٕىڭ صۈٕٔىتي لأذاق ئولۇٌىذا؟

صاۈٕٔىتىٕي ئولۇعإي    رەواتەت جاۋاب: ئاۋۋاي عااَ ٔاِىزىٕىاڭ ئىىىاي    
ٔىااَەت لىٍىّىااز، ئأااذىٓ ئااۇٔي خااۇددى تاِااذات ٔاِىزىٕىااڭ صااۈٕٔىتىگە   

 ئوخغاط ئولۇٍّىز.
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 خۇپتەى ًبهىسىٌىڭ ئوقۇلۇضي

 ىڭ پەرىى لأذاق ئولۇٌىذا؟صوئاي: خۇپتەْ ٔاِىزىٕ

جااااۋاب: ئااااۋۋاي تەوثىااار ئېَتىاااپ توٌغأاااذىٓ وېاااَىٓ، خاااۇپتەْ      
ٔاِىزىٕىااڭ پەرىىٕااي ئولۇعااما ٔىااَەت لىٍىّىااز. ئأااذىٓ ئااۇٔي، خااۇددى     

 ٔاِىزىٕىڭ پەرىىٕي ئولۇغأغا ئوخغاط ئولۇٍّىز. پىغٓ

 صوئاي: خۇپتەْ ٔاِىزىٕىڭ صۈٕٔىتي لأذاق ئولۇٌىذا؟

ْ ٔاِىزىٕىاااڭ صاااۈٕٔىتىٕي ئولۇعاااما ٔىاااَەت جااااۋاب: ئااااۋۋاي خاااۇپتە
 ذات ٔاِىزىٕىاڭ صاۈٕٔىتىگە ئوخغااط   لىٍىّىز. ئأذىٓ ئۇٔي خاۇددى تاِا  

 ئولۇٍّىز.

 ۋىتىر ًبهىسى ۋە ئۇًىڭ ئوقۇلۇضي

 صوئاي: ۋىتىر ٔاِىزى لأذاق ٔاِاى؟

جاااۋاب: ۋىتىاار ٔاااِىزىٕي ئولااۇط ۋاجىپتااۇر. ئااۇ، خۇپتۀااذىٓ وېااَىٓ  
ُ . ئاادەتتە ۋىتىار ٔااِىزى    تاۇر رەوتەتئولۇٌىذا. ۋىتىر ئاۈن   ئولۇٌىاذا.   ئااٍرى

ذا تەراۋىااا ٔاِىزىااذىٓ وېااَىٓ جاِااائەت تىااٍەْ ئولۇٌىااذا. ۋىتىاار   راِىزأاا
 ذىٓ تاعما ۋالىتالردا جاِائەت توٌۇپ ئولۇٌّاٍذا.راِىزأٔاِىزى 

 صوئاي: ۋىتىر ٔاِىزى لأذاق ئولۇٌىذا؟

ئأااذىٓ  جاااۋاب: ئاااۋۋاي ۋىتىاار ٔاااِىزىٕي ئولۇعااما ٔىااَەت لىٍىّىااز.    
ەت ٔاِاااى ئولااۇپ تتاِااذات ٔاِىزىٕىااڭ صااۈٕٔىتىگە ئوخغاااط ئىىىااي رەواا 

دائاصااىٕىال « تەھىَااات»توٌغأااذىٓ وېااَىٓ ئوٌتااۇرىّىز. تااۇ ئوٌتۇراعااتا   
 تىضاّىٍالھٕي  رەوتەتاتە تاۇرىّىز. ئاۈچىٕچي    رەواتەتىە ئولۇپ، ئاۈچىٕچي  

توٌااۇق ئولااۇپ، صااۈرە فاااتىاە ئولۇٌااۇپ توٌغأااذىٓ وېااَىٓ ٍۀە تىاار صااۈرە 
ولااۇپ توٌااۇپ، لااوٌالرٔي تااۆۋۀىي ئىىىااي ٍأغااا لوٍااۇپ تەر ەْ ھاٌااذا،   ئ
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ــْرَا هلُلَا» ئەوااثەر( دەپ تەوثىاار ئېَتىااپ لااوٌىّىزٔي لااۇالق     ئاااٌالھۇ« )ْمَب
ئېگىزٌىىىااذە ٍااۇلىرى وۆتااۈرىّىز. ئأااذىٓ لااوٌالرٔي لاٍتىااذىٓ وىٕااذىه   

 دائاصىٕي ئولۇٍّىز.« لۇٔۇت»ئاصتىغا لوٍۇپ تۇراپ،

 دائاصي: لۇٔۇت

َل َاَ  ْيُنكَ َا َن َاَ مُهم  َوَ َن ْست ع  َوَ ن ْست ْغف ُرك  ُنَب ك  َوَ ن تَ َوَ ُنْؤم  م ْيلك   َ َوَ ك لُلَ م ْيلك   َ َالَُْنْثن ل َ ْيلر  خ 
َ للنَْوَ َال َن ْكفُللُركَ وَ ن ْشللُكُرك  للم  َوَ ن ْعُبللُ ََاكَ ل مُهللم َإ ي للاَ ي ْفُجللُرك  ََن ْخم للُ َم  َُنل  ن ْسللُجُ َوَ ل للك 

َن ْسعَ وَ  ََوَُْ َن ْرجَُن ْحفَ وَ َىا  ل ْيك  ت ك  ََ وَ ر ْحم  ذَ َىن ْخش  َابَ َ  ذاَ ك   َ َ َبَ اَ ن  قَ َارَ ُكفَ الَْب ك   .ُمْمح 
ۋە  ٔەصاااتەغفىراوەۋە  ٔەصاااتەئىَٕۇوە ئىٕٕاااا ئااااٌالھۇِّە»ئولۇٌۇعاااي:

، خەٍااارە ئەٌەٍاااىەي ٔۇصااإيۋە  ئەٌەٍاااىە ٔەتەۋەوىەٌاااۇۋە  تىاااىە ٔۇئّىٕاااۇ
 ئااااٌالھۇِّە. ٍەفجاااۇراوەِەْ  ٔەخٍەئاااۇۋە  ٔەوفاااۇراوە ۋەال ٔەعاااىۇراوە

ۋە  ٔەصاااتا ئىٍەٍاااىەۋە  ٔەصاااجۇداۋە  ٔۇصاااەٌٍي ٌەوەۋە  ٔەئثاااۇدا ئىََااااوە
تىاااً  ئەىاتەوە ئىٕااإە، ئەىاتەوە ٔەخغااااۋە  رەھاااّەتەوە ٔەرجاااۇ ٔەھفىاااذا
 «.ِۇٌاىك وۇففارى

ئااي ئاااٌالھل صااېٕىىذىٓ ٍاااردەَ صااوراٍّىز، صااۀذىٓ     »تەرجىّىضااي: 
ي لىٍىّىااز، صااېٕي ِەغپىاارەت تىٍەٍّىااز، صااالا ئىغااىٕىّىز، صااالا تەۋەوىااۈ 

ٍاخغاااي تەرىاااپٍەر تىاااٍەْ ِەدھىَىٍەٍّىاااز، صاااالا عاااۈوۈر لىٍىّىاااز،       
لىٍّااٍّىز ۋە صاالا ئاصاىٍَىك لىٍغأاذىٓ ٍاۈى ئاۆرلٍّىز. ئاي         ٔاعۈوۈرٌۈن

ئاٌالھل صالىال ئىثادەت لىٍىّىز، صاەْ ئۈچاۈٔال ٔاِااى ئولاۇٍّىز ۋە صاەجذە      
ۋە ئاٌاذىراٍّىز،  لىٍىّىز، صېٕىڭ راىىٍىمىىغا ئېرىغاىظ ئۈچاۈْ تىرىغاىّىز    

رەھّىتىىٕي ئۈِىذ لىٍىّىز ۋە ئاىاتىىذىٓ لاورلىّىز. ھەلىامەتەْ صاېٕىڭ    
 «.ئاىاتىڭ وۇپپارالرغا ٍەتىۈچىذار
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 ًبهبزدىي مېَىي ئوقۇش تەۋسىَە قىلىٌىدىغبى دۇئبالر

 صوئاي: ٔاِاىدىٓ وېَىٓ لأذاق دائاالرٔي ئولۇط ئەۋىەي؟

 ي ئولۇط ئەۋىەٌذار:جاۋاب: ٔاِاىدىٓ وېَىٓ تۆۋۀذىىي دائاالرٔ

َلمَ اَ ،َاللَ رَُغفَ ْستَ ا ََاللَ رَُغفَ ْستَ ا ََاللَ رَُغفَ ْستَ اَ  َاَ ُهلم   َ لْنل ََوَ ال ُم،َالس  ْنلك  َباَ ال ُم،َتَ الس لم   َ ْكل ر 
ال لَالََْاَ يا ذ  مَُراَ كَْالَ وَ ج 

ِەغپىرەت تىٍەٍّەْ. ئاي ئااٌالھل صاەْ     دىٓتائاالئاٌالھ »تەرجىّىضي: 
صااېٕىىذىٓ. ئااي ئۇٌۇغٍااۇق ۋە    ىادىتىٕچٍىااك تەر ۈچىضااەْ، تىٕچٍىااك  

ااا وەرەَ ئىگىضااي توٌغاااْ ئاااٌالھ صااەْ ھەلىاامەتەْ واتتىالرٔىااڭ     پەىٌااي
 «واتتىضىضەْ.

َل للُ ،ََ وَ َاللَُال إل لل  َإال َ ْيك  للر  ال ش  للالَ ْحلل   َُ للانَ مُهللم َال م  ،ََا  َل م   َ ط ْيلل َْ للوَ أ َل م  لل   َاال ُمْعط 
َ،  َ ن ْع َالََْاال ي ْنف ُ َذَ وَ م  ْنك  َم   .ج  َ الَْج   
تاعااما ئىااالھ ٍولتااۇر، ئاااٌالھ     دىٓتائاااالتىاار ئاااٌالھ  »تەرجىّىضااي:  

ٍاٌغۇىدار، ئۇٔىڭ ھېب عاېرىىي ٍولتاۇر. ئاي ئااٌالھل صاەْ ئاتاا لىٍغاإٔي        
توصااااۇۋاٌغۇچي ٍااااوق ۋە صااااەْ توصاااامإٔي تەر ااااۈچي ٍااااوق، صااااېٕىڭ 

 «.دەر اھىىذا تاٍالرٔىڭ تاٍٍىمي ئەصماتّاٍذا

 ﴾رُ بَـ لّلُه َأكْ اَ ، ّلهِ ُد لِ مْ حَ لْ اَ ، اَن اهللِ حَ بْ سُ ﴿
صااااۇٔاأەٌالھ،ئەٌاەِذاٌىٍالھ، ئاااااٌالھۇ ئەوااااثەر   »ئولۇٌىغااااي:  

 .(1)«لېتىّذىٓ(11)
ئاٌالھمااا خاصااتۇر،  تااارچە ِەدھىااَەئاااٌالھ پاااوتۇر، »تەرجىّىضااي:  

                                 
 پەٍغەِثەر ئەٌەٍاىضضاالِٕىڭ ئولۇغأٍىمىٕي ئىّاَ ِۇصٍىُ رىىاٍەت لىٍغاْ. (1)
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 «.ئاٌالھ ئەڭ تۈٍۈوتۇر

َولَـْم َيُكـن لـ ُه ُكُفـواً  .لَـْم يَِلـْد َولَـْم يُولَـدْ  .الل ـُه الص ـَمدُ  .ُقْ  ُهَو الل ـُه َأَحـدٌ  ﴿ 
 .﴾َأَحدٌ 
ئېَتمىٕىااي، ئااۇ ئاااٌالھ تىااردار. ھەِااّە ئاٌالھمااا    » تەرجىّىضااي:  

ِوھتاجااذار. ئاااٌالھ تاااال تاپمااأّۇ ئەِەس، تۇغۇٌغااأّۇ ئەِەس. ھااېب   
 .(1)«وىغي ئۇٔىىغا تەلذاط توالٌّاٍذا

 .ن َ ـرِّ َغاِسـٍق ِإَذا َوقَـَ  َوِمـ .ِمن َ رِّ َما َِخَلـَق  .ُقْ  َأُعوُذ ِبَربِّ اْلَفَلِق  ﴿ 
  .﴾َوِمن َ رِّ َحاِسٍد ِإَذا َحَسدَ  .َوِمن َ رِّ النـ ف اثَاِت ِف  اْلُعَقدِ 

ِەخٍۇلاتٕىااڭ عااەررىذىٓ، لااارالغۇٌۇلي تىااٍەْ   »"تەرجىّىضااي:  
وىاااار ەْ وېچىٕىااااڭ عااااەررىذىٓ، تۈ ااااۈٍٔەر ە دەَ صاااااٌغۇچي     

ى ئاٌالھماااا صاااېاىر ەرٌەرٔىڭ عاااەررىذىٓ صاااۈتاىٕىڭ پەرۋەردىگاااار 
 .(2)«صېغىٕىپ پأاھ تىٍەٍّەْ"دشگىٓ

َ ــرِّ اْلَوْســَواِس  ِمــن .ِإلَــِه الن ــاسِ  .َمِلــِك الن ــاسِ  .قُــْ  َأُعــوُذ بِــَربِّ الن ــاسِ  ﴿ 
 .﴾ِمَن اْلِجن ِة َو الن اسِ  .يـَُوْسِوُس ِف  ُصُدوِر الن اسِ ال ِذي .اْلَخن اسِ 
ارى، ئىٕضاااأالرٔىڭ "ئىٕضاااأالرٔىڭ پەرۋەردىگااا  »تەرجىّىضاااي:  

پادىغاااھي، ئىٕضااأالرٔىڭ ئىالھااي ئاٌالھمااا صااېغىٕىپ، وىغااىٍەرٔىڭ   
دىٍٍىرىااذا ۋەصىەصااە لىٍغااۇچي جىاإالردىٓ ۋە ئىٕضااأالردىٓ توٌغاااْ    
ٍوعاااااۇراْ عاااااەٍتإٔىڭ ۋەصىەصىضاااااىٕىڭ عاااااەررىذىٓ پأااااااھ     

   .(3)«تىٍەٍّەْ"دشگىٓ
ىااذىٓ ئىخااالس، پەٌەق ۋە ٔاااس صااۈرىٍىرى تاِااذات ۋە عاااَ ٔاِاىٌىر  

                                 
 .ئىخالس صۈرىضي (1)
 .فەٌەق صۈرىضي (2)
 .ٔاس صۈرىضي (3)
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لېتىّاااذىٓ، تاعاااما ٔاِااااىالردىٓ وېاااَىٓ تىااار لېتىّاااذىٓ   1وېاااَىٓ 
 ئولۇٌىذا.

ــــْوٌم ل ــــُه َمــــا ِفــــ   اهللُ ﴿  الَ ِإلَـــــَه ِإال  ُهــــَو اْلَحــــ ُّ اْلَقيُّــــوُم الَ تَْوُِخــــُذُ  ِســــَنٌة َوالَ نـَ
َُ ِعْنــَدُ  ِإال  بِِ ْذنِــِه  ــَماَواِت َوَمــا ِفــ  اأَلْرِض َمــن َذا ال ــِذي َيْشــَف ــْيَن الس  يـَْعَلــُم َمــا بـَ

ََ ُكْرِســيُُّه  ــْن ِعْلِمــِه ِإال  ِبَمــا َ ــاء َوِســ َأْيــِديِهْم َوَمــا َِخْلَفُهــْم َوالَ ُيِحيطُــوَن ِبَشــْ ٍء مِّ
 .﴾الس َماَواِت َواأَلْرَض َواَل يـَُؤوُدُ  ِحْفظُُهَما َوُهَو اْلَعِل ُّ اْلَعِظيمُ 

ىاٌ ئىاالھ ٍولتاۇر؛    تىر ئاٌالھ تائااالدىٓ تاعاما ھەلىم  »تەرجىّىضي:  
ئاااٌالھ ھەِىغااە تىرىىتااۇر، ھەِّىٕااي ئىااذارە لىٍىااپ تۇرغۇچىااذار؛ ئااۇ  
ِۈ ااااذەپ لاٌّاٍااااذا، ئااااۇٔي ئۇٍمااااۇ تاصااااّاٍذا؛ ئاصااااّأالردىىي ۋە  
ىشّىٕذىىي ھەِّە ٔەرصە ئاٌالھ تائاالٔىڭ ِۈٌىىاذار؛ ئااٌالھ تائاالٔىاڭ    

ْ؛ راخضىتىضااىز وىّّااۇ ئاااٌالھ تائاالٔىااڭ ئاٌذىااذا عاااپائەت لىالٌىضااۇ  
ئاااٌالھ ئۇالرٔىااڭ ئاٌذىااذىىي )دأَااادىىي(، وەٍٕىااذىىي )ئاااخىرەت      
ئۈچااۈْ تەٍَارٌىغاااْ( ئىغااالرٔىڭ ھەِّىضااىٕي تىٍىااپ تۇرىااذا؛ ئااۇالر  
ئاااٌالھ تائاالٔىااڭ ِەٌۇِاتىااذىٓ ئاااٌالھ ئۇالرغااا تىٍذلرلعاإي خاٌىغاااْ   
ٔەرصاااىٍەردىٓ تاعاااما ھاااېب ٔەرصاااىٕي تىٍّەٍاااذا، ئااااٌالھ تائاالٔىاااڭ 

رٔي ۋە ىشّىٕٕااي ئااۆى ئىچىااگە ئاٌىااذا. ئاصااّاْ ا       ِەٌۇِاااتي ئاصااّأال 
ىشّىٕٕااااي صااااالالط ئۇٔىىغااااا ئېغىاااار وەٌّەٍااااذا. ئااااۇ ٍااااۇلىرى      

 .  (1)«ىٍىىتۇر، ھەِّىذىٓ ئۇٌۇغذارِەرتىى

                                 
 .ئاٍەت -255تەلەرە صۈرىضي  (1)



 

 ًبهبزًي بۇزىدىغبى ئبهىلالر

 صوئاي: ٔاِاىٔي تۇىىذىغاْ ئاِىٍالر لاٍضىالر؟

 جاۋاب: ٔاِاىٔي تۇىىذىغاْ ئاِىٍالر تۆۋۀذىىىٍەر:

 ٔاِاىدا لەصتەْ ٍاوي صەۋۀٍىىتىٓ صۆىٌەط.( 3)

 ئاۋاىدا وۈٌۈط.   ئالالٔغىذەن( ٔاِاىدا ئۆىىگە 2)

 ( ٔاِاىدا ئاھ ا ئۇھ، ۋاً ا ۋاً دشَىظ.1)

 ( ٔاِاىدا دأَاٌىك ئىغالر ئۈچۈْ ئاۋاىٌىك ھاٌذا ٍىغالط.4)

( ٔاِاااىدا تااۇراپ ھەرلأااذاق تىاار صااوئاٌغا ٍاااوي چالىرغۇچىغااا صااۆى  5)
 جاۋاب تېرىظ.تىرەر ئاٍەت تىٍەْ ٍاوي تىٍەْ 

 ( ٔاِاىدا وۆوضٕي لىثٍە تەرەپتىٓ تاعما تەرەپىە چۆرلط.6)

 ( ٔاِاىدا تاعمىالرٔىڭ لوٌىذىٓ تىر ٔەرصە ئېٍىظ.7)

 چإٍاط.   ۋە ئىچىظ ،تىر ٔەرصە ٍېَىظ( ٔاِاىدا 8)

ھاٌذا  إٌي لىرىظ. ئەِّا ئىختىَارصاىز ٍااوي ئېاتىَااج     ئۆىلرصىز( 9)
خاتاٌىمىٕي ئەصاىەرتىظ ٍااوي ئۆىىٕىاڭ ٔاِااىدا ئىىۀٍىىىٕاي      )ئىّإِىڭ 
 ( ٍۈىىضىذىٓ  إٌي لىرىظ تىٍەْ ٔاِاى تۇىاٌّاٍذا.تىٍذلرلرط

( ٔاِاااىدا ئااۈن لېتىّااذىٓ ئااارتۇق تىاار ٍەرٌىرىٕااي لاعااالط ٍاااوي    30)
 صىالط.

 تۇىاٌۇعي. تاھارەتٕىڭ( ٔاِاىدا لاٍضىثىر صەۋەب تىٍەْ 32) 

ئاٍااي تىااٍەْ تىٍااٍە تاۇراپ ٍاااوي ئۇٔىىغااا    ٍاااٌغۇى ٍااات ( ئەرٔىاڭ 30) 
ئىّاَ توٌۇپ ٔاِاى ئولۇعي. ئەِّاا ئەرٔىاڭ ئۆىىٕىاڭ ئاٍاٌىغاا ٍااوي تىار ە       
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ئىّاااَ توٌااۇپ  تىرەرصااىگۀىىاااھي تاغالّٔاٍااذىغاْ ئاٍاااي تۇغمأٍىرىااذىٓ  
 ٔاِاى ئولۇعي جائىزدار.

 ( ٔاِاىدا وىغىٍەر تىٍەْ صۆىٌەعىۀذەن دائا لىٍىظ.33) 

 دا ئەۋرەت جاٍالرٔىڭ ئېچىٍىپ لېٍىغي.( ٔاِاى32) 

( ٔاِااااىدا ئااااٍەتٍەرٔي ِۀىضاااي تۇىاٌىاااذىغاْ دەرىجىاااذە خاتاااا     31)
 ئولۇط.

 ( ٔاِاىدا ھوعىٕي ٍولىتىپ لوٍۇط.34)

 ( ئاٍاٌالرٔىڭ ٔاِاى ئۈصتىذە ئاٍٍىك ئادىتىٕىڭ وېٍىغي.35)

لەصااتەْ تەرن  تىرەرصااىٕي( ٔاِاااىدا پەرى دشااَىٍگەْ ئىغااالردىٓ  36) 
 . ِەصىٍەْ: صەجذىٕي ٍاوي راوۇٔي تەرن ئەتىۀگە ئوخغاط.ئېتىظ

 سەجدە سەھۋى

 ؟دشگەْ ٔېّە ىصوئاي: صەجذە صەھى          
ەر ەْ خاتاٌىمٕي ٍۇٍۇط تدا ٍۈى ٔاِاى –صەجذە صەھىى  جاۋاب:

 ئاخىرىذا لىٍىٕىذىغاْ ئىىىي صەجذىذار. ڭٔاِاىٔىئۈچۈْ 

 الرقىلىطٌي مېرەك قىلىدىغبى ئەھۋالسەجدە سەھۋى 

 لىٍىظ ۋاجىپ توٌىذا؟ ىصوئاي: لاٍضي ۋالىتتا صەجذە صەھى       
جاااۋاب: تۆۋۀااذىىي ئىغااالردا صااەجذە صااەھىى لىٍىااظ ۋاجىااپ    

 توٌىذا:
ٔاِاىٔىاااااڭ پەرىٌىرىاااااذىٓ تىرەرصاااااىٕي ئاااااۆى ئورٔىاااااذىٓ  .3    

وېچىىتااۈرلپ لوٍااۇط. ِەصااىٍەْ: ٔاِاىٔىااڭ ئاخىرىااذىىي ئوٌتۇراعااتا 
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ىٓ ٍۀە تىااار رەواااتەت ئۈچاااۈْ تاااۇراپ  ئوٌتۇرِاصاااتىٓ صاااەھىۀٍىىت
 وەتىۀگە ئوخغاط.

ٍىرىاااذىٓ تىرەرصاااىٕي صاااەھىۀٍىىتىٓ تەرن  ۋاجىپٔاِاىٔىاااڭ  .2 
ئېتىظ. ِەصاىٍەْ: ٔاِااىدا فااتىاە صۈرىضاي ئولۇعإي صاەھىۀٍىىتىٓ       

 تەرن ئەتىۀگە ئوخغاط.
ٍىرىاااااذىٓ تىرەرصاااااىٕي ئاااااۆى ئورٔىاااااذىٓ  ۋاجىپٔاِاىٔىاااااڭ  .1 

ىاە صۈرىضاىٕي تاعاما صاۈرىذىٓ وېاَىٓ     وېچىىتۈرلط. ِەصاىٍەْ: فاات  
 ئولۇغأغا ئوخغاط. ۋاجىپ فاتىاۀي تاعما صۈرىذىٓ ئاۋۋاي ئولۇط.

ئىّإِىڭ ئۈٍٔاۈن لىارائەت لىٍىاذىغاْ ٍەردە ِەخپاي، ِەخپاي       .4 
لىرائەت لىٍىذىغاْ ٍەردە ئۈٍٔۈن لىٍىغاىّۇ صاەجذە صاەھىىٕي وېارەن     

 لىٍىذا.  
ك ئۈچااۈْ صااەجذە صااەھىى  صااوئاي: ٔاِاااىدىىي ھەر تىاار خاتاااٌى      

 وېٍەِذا؟
جاۋاب: تىار ٔاِااىدا تىار لاأچە لېاتىُ صاەجذە صاەھىىٕي وېارەن           

لىٍىااذىغاْ خاتاااٌىمالر ٍااۈى تەر ەْ توٌضااىّۇ، ھەِّىضااي ئۈچااۈْ تىاار   
 لېتىّال صەجذە صەھىى لىٍىظ ٍېتەرٌىىتۇر.

 ىٌىڭ ۋاقتي ۋە ئۇسۇليسەجدە سەھۋ

 ٕىذا؟لأذاق لىٍى ىصوئاي: صەجذە صەھى            
دائاصااي «ئەتتەھىَاااتۇ»جاااۋاب: ٔاِاىٔىااڭ ئاااخىرلي ئوٌتۇراعااىذا   

ئولۇٌااۇپ توٌغأااذىٓ وېَىاإال ئااوڭ تەرەپااىە صاااالَ تېرىااپ توٌااۇپ،       
ئادەتتىىىاااااذەن ئىىىاااااي لېاااااتىُ صاااااەجذە لىٍىٕىاااااذا، ئأاااااذىٓ   

الرٔااي «ئەتتەھىَاااتۇ، ئاااٌالھۇِّە صااەٌٍي، تارىااه، رەتثۀااا »ئوٌتااۇراپ،
 تېرىٍىذا.ئولۇپ ئىىىي تەرەپىە صاالَ 



 

 هەسىلىلەرهۇًبسىۋەتلىل ًبهبزغب 

 دشگەْ ٔېّە؟ صۈترەصوئاي: 

ٔاِاى ئولۇۋاتماْ وىغاىٕىڭ ئاٌذىاذىٓ ئۆتىاۈچىٍەر ە     - صۈترەجاۋاب: 
 توصۇق دشّەوتۇر.لوٍىٍىذىغاْ لارعي 

 ٕىڭ ئاٌذىذىٓ ئۆتۈط  ۇٔاھّۇ؟ئولۇۋاتماْ وىغى صوئاي: ٔاِاى

ذىٓ ئۆتاااۈط چاااوڭ  جااااۋاب: ٔاِااااى ئولۇۋاتمااااْ وىغاااىٕىڭ ئاٌذىااا   
 .پەٍغەِثەر ئەٌەٍاىضضاالَ ئۇٔىىذىٓ توصماْ ۇٔاھتۇر. چۈٔىي 

 دشگەْ ٔېّە؟ئىثادەتٕىڭ لاىاصي صوئاي: 

ۋالتىاااذا لاٍضاااىثىر صاااەۋەب تىاااٍەْ  – ئىثادەتٕىاااڭ لاىاصااايجااااۋاب: 
ط دشّەوتااۇر. ِۇصااۇٌّاْ الىَاٌّىغاااْ ئىثااادەتٍەرٔي وېااَىٓ ئااورأ ٍئورأ

دا لىٍىغاما ئەھّىاَەت تېرىغاي ٔاھااٍىتي     وىغاىٕىڭ ٔاِااىالرٔي ۋالتىاذا ئاا    
تااۇراپ ٔاِاااىالرٔي  ئۆىلرصااىزِااۇھىُ توٌغاااْ تىاار دىٕىااٌ ِەجثۇرىَەتتااۇر. 

 ۋالتىذىٓ وەٍٕىگە صۈرلط  ۇٔاھتۇر.

 لاٍضىالر؟ ئۆىلرٌىرىصوئاي: ٔاِاىالرٔي وېچىىتۈرلعٕىڭ 

جااااۋاب: ئۇٍماااۇ ٍاااااوي ئۇٔتاااۇپ لاٌغااااأٍىك صاااەۋەتىذىٓ ۋالتىااااذا     
الرٔىااڭ لاىاصااىٕي ئوٍغأغاااْ ٍاااوي ئېضااىگە ئاٌغاااْ     ئولۇٍاٌّىغاااْ ٔاِاى

(  ۇٔااھي ئەپاۇ   وېىچىىتۈر ۀٍىىٕىاڭ ھاِاْ ئولۇصا لاىا لىٍغأٍىمٕىاڭ ) 
عااەرىتەتتە ئېتىااراپ   ئااۆىلرٌىرىلىٍىٕىااذا. چااۈٔىي ئۇٍمااۇ ۋە ئۇٔتااۇط    

. ئەِّاا ٔاِااىٔي لەصاتەْ )ٍۀاي، ھۇرأٍاۇق، دأَاا       ئۆىلرٌەردارلىٍىٕغاْ 
لتىغااا ئەھّىااَەت تەرِەصااٍىه صااەۋەتىذىٓ( لاااىا  ھەٌەوچىٍىىااي، ٔاِاااى ۋا

لىٍىااپ ئولۇغاااْ وىغااي  ۇٔاھىااار توٌىااذا. تىااراق ئولۇغاااْ ٔاااِىزى ئااادا  
 تاپماْ توٌىذا.
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 ئااۆىلرٌەرصااوئاي: ٔاِاىٔىااڭ وەچااۈرلَ لىٍىٕىغااىغا تااۈرتىە توٌغاااْ      
 لاٍضىالر؟

( ۋە تۇغۇتٕىاااڭ ھەٍااازدارجااااۋاب: ئااااٍٍىك ئاااادىتىٕي وۆرلۋاتمااااْ )   
( ئاٍاااٌالردىٓ ٔاِاااى وەچااۈرلَ  ٔىفاصااذارىااپ توالٌّىغاااْ )لېٕىااذىٓ پاوٍىٕ

لىٍىٕىااذا. وېااَىٓ لاىاصااىٕىّۇ ئولۇِاٍااذا. عااۇٔذالال، ئەِااذىال ِۇصااۇٌّاْ  
ىّۇ ئۇٔىاااڭ تاااۇراْ وااااپىرٌىك ھاٌىتىاااذە ئولۇِىغااااْ    گتوٌغااااْ وىغاااى 

 ٔاِاىٌىرىٕىڭ لاىاصي ٍۈوٍۀّەٍذا.

 صوئاي: لاىا ٔاِاىالر لأذاق ئولۇٌىذا؟

اِاىالر ِەٍٍي صەپەر ئۈصتىذە توٌضۇْ، ِەٍٍاي ِاۇلىُ )ئاۆى    جاۋاب: لاىا ٔ
ٍۇرتىاااذا( توٌضاااۇْ، لاىاغاااا لاٌاااذاراٌغاْ ۋالىتتىىاااي ئۇصاااۇٌي تاااوٍىچە    
ئولۇٌىااذا. ِەصااىٍەْ: صااەپەر ئۈصااتىذە ئولۇِاااً لاااىا لىٍغاااْ ٔاِاااىالرٔي   
ِااۇلىُ ھاٌىتىااذە ئولۇِااالچي توٌغاااْ وىغااي تااۇ ٔاِاااىالرٔي صااەپەردىىي     

پەرى  رەوتەتٍىاااهر لىٍىپ)لىضااامارتىپ(، تاااۆت  ئۇصاااۇٌي تاااوٍىچە لەصاااى 
لىٍىااپ ئولۇٍااذا. ئە ەر ِاۇلىُ ھاٌىتىااذە لاااىا   رەواتەت ٔاِااىالرٔي ئىىىااي  

لىٍىااپ  رەوااتەتلىٍغاااْ ٔاِاااىالرٔي صااەپەردە ئولۇِااالچي توٌغأااذا تااۆت  
 توٌۇق ئولۇٍذا.

 تەرتىپيقبزا ًبهبزالرًي ئوقۇش 

 ؟قلأذا تەرتىپيصوئاي: لاىا ٔاِاىالرٔي ئولۇعٕىڭ 

جااااۋاب: لااااىا ٔاِااااىالرٔي ئولۇعاااتا، لاىأىاااڭ عاااۇ ۋالىتتىىاااي ٔاِااااى  
رىتاٍە لىٍىٕىذا. ٍۀاي، ئااۋۋاي ئۈصاتىّىزدىىي لااىا      ىەپتەرتىئارىضىذىىي 

ٔاِاااىالرٔي ئولااۇپ توٌااۇپ، ئأااذىٓ عااۇ ۋالىتٕىااڭ ٔاااِىزىٕي ئولۇعااىّىز    
، وېرەن. ِەصاىٍەْ: تىاراۋ تاِاذات ٔااِىزىٕي ۋالتىاذا ئولۇٍاٌّىغااْ توٌاۇپ       

ۋالتىااذا ئولۇِااالچي توٌضااا، ئاااۋۋاي تاِااذاتٕىڭ   پىغااىٓئۇٔىااڭ لاىاصااىٕي 
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ٔاااِىزىٕي ئولۇعااي   پىغااىٓلاىاصااىٕي ئولااۇپ توٌااۇپ، ئأااذىٓ وېااَىٓ،    
 وېرەن )ٍۀي ۋاجىپتۇر(.

لاٍضااي ھاااٌالردا ئەِەٌااذىٓ  تەرتىپاايصااوئاي: لاااىا ٔاِاااىالرٔي ئولااۇط  
 لاٌىذا؟

 ٓ لاٌىذا:جاۋاب: تەرتىپ تۆۋۀذىىي ئۈن ھاٌذا ئەِەٌذى

 ۋاخماااتاعااما( ئاااٌتە  ۋىتىردىٓ( لاااىا لىٍىٕغاااْ ٔاِاىالرٔىااڭ صااأي) 3)
ٍېتىااپ لاٌغاااْ توٌضااا، ٍۀااي تىاار وۈٍٔااۈن تەط ۋاخ ٔاِاىٔىااڭ ھەِّىضااي  
ٍۀە ئەتىٕىااڭ تىاار ۋاخ ٔاااِىزى توٌااۇپ، جەِتىااٌ ئاااٌتە ۋاخ ٔاِاااى ٍاااوي      

ىاذا. تاۇ   ئۇٔىىذىّٕۇ وۆپ ٔاِاى لاىا توٌغااْ توٌضاا، تەرتىاپ ئەِەٌاذىٓ لاٌ    
رىتاااٍە لىٍّاصااتىٓ ئولااۇپ ئااادا    ىەتەرتىااپٔاِاااىالرٔي خاٌىغاااْ ۋالىتتااا،  

 ىشرىذا.ىلىٍضا توٌ

( ۋالىتٕىااڭ تااارٌىمي ٍۀااي عااۇ ۋالىتتىىااي ٔاِاىٔىااڭ ۋالتااي لاااىا      2)
ٔاِاااىالر تىااٍەْ عااۇ ۋالىتٕىااڭ ٔاااِىزىٕي ئولۇعااما تااار وەٌضااە، ِەصااىٍەْ:  

پېغاىٕذىٓ ئااۋۋاي لااىا    ٔاِىزىٕىڭ ئااخىرلي ۋالتاي توٌاۇپ لېٍىاپ      پىغىٓ
ٔاااااِىزىٕي ئولۇعااااما ۋالىاااات    پىغااااىٓٔاِاااااىالرٔي ئولااااۇپ ئأااااذىٓ   

ٍېتىغّىگۀٍىىتىٓ، ٔاِاىٔىڭ ۋالتاي چىمىاپ وېتىاپ ئولۇِاالچي توٌغااْ      
رىتااٍە   ىەتەرتىاپ ٔاِىزىٕىّۇ لاىا لىٍىپ لوٍۇعتىٓ لورلمااْ وىغاي    پىغىٓ

 ا توٌىذا.، ئأذىٓ لاىا ٔاِاىٌىرىٕي ئولۇصپىغىٓلىٍّاصتىٓ، ئاۋۋاي 

ٍۀاي عاۇ ۋالىتتىىاي ٔاِااىٔي ئولۇٍاذىغاْ چاغاذا        پ لېٍىظ( ئۇٔتۇ1)
ئۈصتىّىزدە لاىا ٔاِاى تاارٌىمىٕي ئۇٔتاۇپ لاٌغاأٍىمتىٓ، ئااۋۋاي لااىأي ئاادا       
لىٍّاصااتىٓ عااۇ ۋالىتٕىااڭ ٔاااِىزىٕي ئولۇغاااْ توٌضاااق ٔاِاااى داراصااتۇر.   

      ٓ وېااَىٓ  تەرتىااپ ئەِەٌااذىٓ لاٌغاااْ توٌىااذا. لاااىا ٔاِاااىٔي عااۇٔىىذى
 ئولۇصىّۇ توٌىذا.
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( جاِائەت پەرى ٔاِاىغا تۇرغاْ ۋالىتتا لااىا ٔاِااى ئولۇعاما توٌّاٍاذا.     4)
ٍۀي جاِائەت عۇ ۋالىتٕىڭ پەرىىٕي ئولۇط ئۈچاۈْ تۇرغااْ چاغاذا، تىاز     
ئۈصتىّىزدىىي لااىا ٔاِااىٔي ئولاۇٍّەْ دەپ ِەعاغۇي توٌّاصاتىٓ، ئاٌاذى       

ئاااادا لىٍىّىاااز، ئأاااذىٓ تىاااٍەْ ۋالىتٕىاااڭ پەرىىٕاااي جاِاااائەت تىاااٍەْ  
 ئۈصتىّىزدىىي لاىا ٔاِاىٔي ئولۇٍّىز.

 قبتٌبش قوراللىرى ئۈستىدە ًبهبز ئوقۇش هەسىلىسي

صوئاي: لاتٕاط لاوراٌٍىرى ئۈصاتىذە توٌغأاذا ٔاِااىٔي لأاذاق ئولاۇط       
 وېرەن؟

جاااۋاب: پاااراخوت، وااېّە، ئاااٍروپىالْ، پااوٍىز، ئاپتوِوتىااً لاتااارٌىك      
تۇراپّاۇ ئوٌتاۇراپ    ئۆىلرصاىز ە صەپەر لىٍغأاذا،  لاتٕاط لوراٌٍىرى ئۈصتىذ

 ٔاِاى ئولۇط جائىزدار. تۇ ِەصىٍىٕىڭ تەپضىالتي ِۇٔذاق:

، ٔاِااىالرٔي ئاۆرە تاۇراپ ئادەتتىىىاذەن     صاەپەر لىٍغأاذا  ( پاراخوتتا 3)
ئولۇط وېارەن. چاۈٔىي پاراخوتتاا تااط لېاَىظ ٍااوي ٍېمىٍىاپ وېاتىظ         

 ئوخغاعتۇر.خەۋپي توٌّاٍذا. چۈٔىي پاراخوت ئۆٍگە 

واېّە وىچىاه توٌاۇپ، ئاۆرە تۇرصاا تېغاي لېاَىظ ٍااوي         ، ( وېّىذە2)
ٍااېمىٍىظ ئېاتىّاااٌي توٌضااا، ئوٌتااۇراپ ئولااۇط جااائىزدار. پەرى، ۋاجىااپ،  

 صۈٕٔەت ۋە ھەر لأذاق ٔاِاىٔي ئوٌتۇراپ ئولۇصا توٌىذا.

ئورأذالتىٓ چىمىاپ تاوط جااٍالردا     ،صەپەر لىٍغأذا( ئاٍروپىالٔذا 1)
اپ ٔاِاى ئولۇعاما )تاوط ئاوراْ تېپىٍّىغاأٍىمتىٓ( ئىّىاأىَەت      ئۆرە تۇر

توٌّىغاااْ ٍاااوي ئااۆرە تۇرصااا تېغااي لاٍىااذىغاْ عااارائىتالردا، ئوٌتااۇراپ     
 ئىغارەت تىٍەْ ٔاِاى ئولۇط جائىزدار.

ئااۆرە تااۇراپ ئولااۇط ھەلىااامەتەْ     ،صااەپەر لىٍغأااذا  ( ِاعااىٕىذا  4)
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ئۇٔىااڭ ۋالتااي   تۈرصااەوېىچىىئىّىأضااىز توٌغااأٍىمتىٓ، ئە ەر ٔاِاااىٔي   
چىمىااپ وېااتىظ ئېاتىّاااٌي توٌغاااْ عااارائىتالردا، ئوٌتااۇراپ ئىغااارەت       
تىااٍەْ ِاعااىٕىٕىڭ ٍۆٔىٍىغااىگە لاااراپ ئولااۇط جااائىزدار. تااۇ ۋالىتتااا      

 لىثٍىگە لاراط عەرت ئەِەس.

صااۈٕٔەت توٌغاااْ ٔاِاااىالردىٓ تاعااما   تەوىتٍىااه ۋە ( پەرى، ۋاجىااپ5)
ھاٌاااذىّۇ، لاٍضاااىثىر ۋالىتتاااا  ىزئۆىلرصااائوخغااااط ٔاِااااىالرٔي  ٔەپٍىاااگە

ئوٌتاااۇراپ ٍااااوي ئىغاااارەت تىاااٍەْ ئولاااۇط جاااائىزدار. تىاااراق صااااۋاب  
توٌضااا ئۇٔىااڭ صاااۋاتي ئاااىراق  ئۆىلرصااىزجەھەتااتە پەرلٍىااك توٌىااذا ٍۀااي 

 توٌىذا.

 



 

 جبهبئەت ًبهىسى

 صوئاي: جاِائەت ٔاِىزى دشگەْ لأذاق ٔاِاى؟

راۋىاااا ٔاِااااىٌىرىٕي پەرى، ۋاجىاااپ ۋە تە -جااااۋاب: جاِاااائەت ٔااااِىزى 
 ئىّإِىڭ ئارلىضىذا تۇراپ ئادا لىٍىظ دشّەوتۇر.

 ٔېّە؟ ھۆوۈِيصوئاي: جاِائەت ٔاِىزىٕىڭ 

 تەوىتٍىااهجاااۋاب: جاِااائەت تىااٍەْ ٔاِاااى ئولااۇط ئەرٌەر ئۈچااۈْ      
صۈٕٔەتتۇر. جاِائەت تىٍەْ ئولۇغاْ ٔاِاىٔىڭ صااۋاتي ئاۆى ئاٌاذىغا ٍااٌغۇى     

ق توٌىاااذىغأٍىمىٕي پەٍغەِاااثەر  ھەصضاااە ئاااارتۇ  27ئولۇغااااْ ٔاِااااىدىٓ 
 ئەٌەٍاىضضاالَ تاٍاْ لىٍغاْ.

 صوئاي: ئاٍاٌالرٔىىّۇ جاِائەت تىٍەْ ٔاِاى ئولۇعي داراصّۇ؟

جاااۋاب: ئاٍاااٌالرٔىىّۇ جاِااائەت تىااٍەْ ٔاِاااى ئولۇعااي جااائىز توٌااۇپال   
لاٌّاصااتىٓ، تەٌىااي توٌىّااۇ ٍاخغااىذار. ئۇالرِااۇ جاِااائەت تىااٍەْ ٔاِاااى      

 ئېرىغىەْ صاۋاتىغا ئوخغاط صاۋاتما ئېرىغىذا. ئولۇغأذا ئەرٌەرٔىڭ

 صوئاي: جاِائەت توٌۇعٕىڭ ئەڭ ئاى صأي لأچە؟

جاۋاب: جاِائەتٕىاڭ ئەڭ ئااى صاأي ئىىىاي توٌاۇپ، تىارى ئىّااَ ٍۀە        
لىٍغاااْ وىغااىذار. ٍۀااي تاعااما وااۆپ جاِااائەت    ئىمتىااذاتىاارى ئىّاِغااا 

ئىّااَ توٌاۇپ ٔاِااى    توٌّىغاْ ٍەردە، ئىىىاي ئادەِٕىاڭ تىارى ٍۀە تىارىگە     
ئولۇصا، ئۇالر جاِائەت تىٍەْ ٔاِااى ئولۇغإٔىاڭ صااۋاتىٕي تاپىاذا. لاأچە      
وااۆپ جاِااائەت تىااٍەْ ئولۇغاااْ ٔاِاىٔىااڭ صاااۋاتي عااۇٔچىٍىه وااۆپ       

 توٌىذا.

 صوئاي: لأذاق وىغي جاِائەتىە ٍېتىغىەْ توٌىذا؟
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 ٍېتىغاپ جاۋاب: ئىّاَ تىرىٕچي صاالِٕي تېرىغاتىٓ تاۇراْ جاِاائەتىە    
 ەرچە تاعاااتىٓ ئىّااااَ تىاااٍەْ تىااار ە    ااااا ٔاِاىغاااا لوعاااۇٌغاْ وىغاااي 

جاِاااائەتىە ئۈٌگاااۈر ەْ ۋە جاِاااائەت تىاااٍەْ   اااااتوالٌّىغااااْ توٌضاااىّۇ 
   تىرٌىىتە ٔاِاى ئولۇغإٔىڭ صاۋاتىٕي تاپىذا.

تىااراق ِۇٔااذاق وىغااي جاِااائەت تىااٍەْ ئولۇٍاٌّىغاااْ رەوتەتٍەرٔااي     
راپ، ئاۆى ئاٌاذىغا ئولاۇپ    ئىّاَ صااالَ تەر ۀاذىٓ وېاَىٓ، ئورٔىاذىٓ تاۇ     

 تاِاِالٍذا.

 ئۈٌگۈر ەْ توٌىذا؟ رەوتەتىەصوئاي: لأذاق وىغي 

جاۋاب: ئىّاَ راوۇدىٓ تېغاىٕي وۆتۈرلعاتىٓ تاۇراْ ٔاِاىغاا تاعاالپ      
ئۈٌگاااۈر ەْ توٌىاااذا. تاااۇ  رەوااتەتىە راوۇغااا ئۈٌگاااۈرەٌىگەْ ئاااادەَ عاااۇ  

 لىرائىتي صالىت توٌىذا. رەوتەتٕىڭوىغىذىٓ عۇ 

 



 

 ى جۈهە ًبهىس

 صوئاي: جۈِە ٔاِىزى لأذاق ٔاِاى؟

ۋالتىااذا  پىغااىٓھەپتىٕىااڭ جااۈِە وۈٔىااذە   -جاااۋاب: جااۈِە ٔاااِىزى  
جاِائەت توٌۇپ ئولۇٌىذىغاْ ٔاِاى توٌاۇپ، وىغاىٍەر تىار ٍەر ە توپٍىٕىاپ     

 ْ  ئەصٍىضاااي« جاااۈِە»ئولۇٌىاااذىغاْ ٔاِااااى توٌغاااأٍىمي ئېتىثاااارى تىاااٍە
 ئاتاٌغاْ.ٍۀي )توپٍىٕىظ، جەَ توٌۇط( دەپ « جۇِۇئە»

 صوئاي: جۈِە ٔاِىزىٕىڭ ھۆوۈِي ٔېّە؟

. ئاۇٔي  ئەٍٕىاذار جاۋاب: جۈِە ٔاِىزىٕي جاِائەت تىاٍەْ ئولاۇط پەرى   
 تۇراپ ئادا لىٍّىغاْ وىغي  ۇٔاھىار توٌىذا. ئۆىلرصىز

 صوئاي: جۈِە ٔاِىزى پەرى توٌىذىغاْ وىغىٍەر وىٍّەر؟

وىغااىگە عااەرت ھاااىىر توٌغاااْ  7جاااۋاب: جااۈِە ٔاااِىزى تۆۋۀااذىىي  
 پەرىدار:

( ئەر توٌااۇط. ئاٍاٌالرغااا جااۈِە ٔاااِىزى پەرى ئەِەس. ئەِّااا ئولۇصااا 3)
 ٔاِىزى صالىت توٌىذا. پىغىٓصاۋاتما ئېرىغىذا. ئۇالردىٓ عۇ وۈٕٔىڭ 

 ( ھۆر توٌۇط. ئەصىر ٍاوي صواللتا توٌغأالرغا جۈِە پەرى ئەِەس.2)

 ئەِەس. ( صەپەر ئۈصتىذە توٌّاصٍىك. ٍوٌۇچىالرغا جۈِە پەرى1)

 ( ئەِا )وور( توٌّاصٍىك. وورالرغا جۈِە پەرى ئەِەس.4)

( ِېَىااپ توٌّاصااٍىك. جىضااّأىٌ ِېَىااپ وىغااىٍەر ە جااۈِە پەرى     5)
 ئەِەس.

وېضاەي توٌّاصاٍىك. ِالاٌّاٍاذىغاْ ئېغىار تىّارالرغاا جاۈِە       ئېغىر ( 6)
 پەرى ئەِەس.
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 ( وۆلٍىذە دلعّەْ ۋەھىّىضي توٌّاصاٍىك. جاۈِە ە تارصاا ھاٍااتي    7)
 تەھذىتىە ئۇچراط ئېاتىّاٌي تار وىغىٍەر ە جۈِە پەرى ئەِەس.

ٔاااِىزى  پىغااىٓ عااۇوۈٕٔىڭجااۈِە ٔاااِىزى ئولۇغاااْ وىغااىٍەردىٓ   
ھەلمىااذە جااۈِە ٔاااِىزى پەرى توٌّىغااأالرِۇ ئە ەر جااۈِە  صااالىت توٌىااذا.

 ٔاِىزىٕي ئولۇصا ئەٌىەتتە صاۋاتما ئېرىغىذا.

 ر؟صوئاي: جۈِە ٔاِىزىٕىڭ پەرىٌىرى لاٍضىال

جاااۋاب: جااۈِە ٔاِىزىٕىااڭ پەرىى ئىىىااي توٌااۇپ، تىاارى، جۈِۀىااڭ    
پەرىىٕاااي جاِاااائەت تىاااٍەْ ئولاااۇط، ئىىىىٕچىضاااي،   رەواااتەتئىىىاااي 

 خۇتثىٕي ئالالط.جۈِۀىڭ 

 صوئاي: خۇتثە دشگەْ ٔېّە؟

ٍااااااد ئېاااااتىظ، ئۇٔىىغاااااا  ٔيتائااااااالئااااااٌالھ  -جااااااۋاب: خاااااۇتثە 
ٔەصاااىاەت لىٍىاااظ  -ھەِذاصاااأا)ِەدھىَە( ئېَاااتىظ ۋە جاِاااائەتىە ۋەى 

ئەرەتااچە ئولۇعااما توٌغىٕىااذەن، ھەر ِىٍااٍەت ئااۆى     خااۇتثىٕيدشّەوتااۇر. 
 .صىّۇ توٌىذاتىٍىذا ئولۇ

 



 

 ٍولۇچىالر ًبهىسى

 صوئاي: ٍوٌۇچي ٔاِىزى دشگەْ لاٍضي ٔاِاى؟

تەط ۋاخ ٔاِاىالرٔىااڭ پەرىٌىرىٕااي لەصااىر  -جاااۋاب: ٍوٌااۇچي ٔاااِىزى 
 رتىپ( ئولۇط دشگۀٍىىتۇر.لىضما رەوتەتىەئىىىي  رەوتەتٕي 4لىٍىپ )

 صوئاي: عەرىتەتتە لأذاق وىغي ٍوٌۇچي ھېضاتٍىٕىذا؟

تەٌگىٍىااه تىاار ِۇصاااپىگە تېرىغاإي    ٍوٌۇچىٍىااكجاااۋاب: عااەرىتەتتە  
وىٍوِېتىرٌىااك  85وۈٔااذىٓ ئاااى تااۇراط ٔىَىتااي تىااٍەْ   35وۆرصااىتىذا. 

ٍاااوي ئۇٔىىااذىٓ وااۆپرەن تىاار ِۇصاااپىٕي ٔىااَەت لىٍىااپ ٍوٌغااا چىمماااْ    
ۇرتىٕىڭ ئااخىرلي ِۀزىٍٍىرىاذىٓ ئاٍرىٍغأاذىٓ تاعاالپ ٍوٌاۇچي      وىغي ٍ

وىٍوِېتىرٌىاك تاۇ ِۇصااپىٕي ِەٍٍاي ئااٍروپىالْ تىاٍەْ،        85ھېضاتٍىٕىذا. 
ِەٍٍي پوٍىز تىٍەْ، ِەٍٍي تاعما لاتٕاط لاوراٌٍىرى تىاٍەْ، ِەٍٍاي پىَاادە     

 ھېضاتٍىٕىذا. ٍوٌۇچىٍىكتۇ صەپەر  ھەرھاٌەتتەتاصضۇْ، 

 ىت ھۆمۈهلەرٍولۇچىالرغب ئبئ

 صوئاي: ٍوٌۇچىالرغا ئائىت ھۆوۈٍِەر لاٍضىالر؟

 جاۋاب: ٍوٌۇچىالرغا ئائىت ھۆوۈٍِەر تۆۋۀذىىىٍەر:

پەرى ٔاِاىالرٔي لەصاىر لىٍىاپ )ئىىىاي     رەوتەتٍىه( ٍوٌۇچىالر تۆت 3)
، ئاااۈن رەوتەتٍىاااهلىضااامارتىپ( ئولۇٍاااذا. ئەِّاااا ئىىىاااي    رەواااتەتىە

صاااۈٕٔەتٍەر لىضااامارتىٍّاٍذا،   هرەوتەتٍىاااپەرىٌەر ۋە تاااۆت  رەوتەتٍىاااه
 تەٌىي توٌۇق ئولۇٌىذا.

( ۋالىاااات تااااار وەٌضااااە، ٍوٌۇچىالرٔىااااڭ صااااۈٕٔەت ٔاِاااااىالرٔي     2)
 .ئولاٍٍىمالردىٕذارئولۇِاصٍىمىّۇ، ئۇالرغا تېرىٍگەْ 
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( ٍوٌااۇچىالر ئىىىااي ٔاِاااىٔي جەِتىااٌ لىٍىااپ تىاار ۋالىتتااا ئولۇصااا    1)
 ذا.توٌى

تۇتىاااذا، خاٌىضاااا تۇتّاٍاااذا.   ذا خاٌىضاااا روىاراِىزأااا( ٍوٌاااۇچىالر 4)
ذا راِىزأااتاِاِالٔغأااذىٓ وېااَىٓ لاىاصااىٕي تۇتىااذا. ئەِّااا    ٍوٌااۇچىٍىمي

 لىَٕىٍىپ لاٌّىضا تۇتمىٕي ئەۋىەٌذار.

وىغااي ئااۆى ِەھەٌٍىضااىٕىڭ ئاااخىرلي     ―ِااۇددىتي  ٍوٌۇچىٍىااك( 5)
ِۀزىٍىذىٓ ئاٍرىٍغأاذىٓ تاعاالپ تااوي ئاۆى ٍۇرتىغاا لاٍتىاپ وەٌگۀاگە        

ۆى ٍۇرتىغا ٍااوي تۇغۇٌغااْ ٍاۇرتي توٌّىضاىّۇ، ئوٌتۇرالٍىغاىپ      . ئلەدەردار
 ٍوٌۇچىٍىاك لاٌغاْ ٍەردىىي ئائىٍىضىگە لاٍتىاپ وېٍىغاي تىاٍەْ، ئۇٔىاڭ     

ِاااۇددىتي تاااۈ ىگەْ توٌىاااذا ۋە ٔاِااااىالرٔي لەصاااىر لىٍّاصاااتىٓ توٌاااۇق  
 ئولۇعما تاعالٍذا.

ٓ، ( صەپەردە ٔاِاىٔي لااىا لىٍغااْ وىغاي ٍۇرتىغاا لاٍتمأاذىٓ وېاَى      6)
ئۇٔي صەپەردىىي توٍىچە لەصىر لىٍىپ ئولۇٍذا. ِۇلىٍّىاك ھاٌىتىاذە لااىا    
لىٍغااااْ ٔاِااااىالرٔي صاااەپەردە ئاااادا لىٍّاااالچي توٌضاااا توٌاااۇق ئولۇٍاااذا. 
عاااۇٔىىذەن، ئوٌتۇرالٍىغاااىپ لاٌغااااْ ٍاااۇرتتىٓ تۇغۇٌغااااْ ٍۇرتىاااذىىي   
ئائىٍىضااىٕي ىىَااارەت لىٍىااظ ئۈچااۈْ تارغاااْ وىغااىّۇ ٔاِاااىالرٔي لەصااىر  

 تىٓ توٌۇق ئولۇٍذا.لىٍّاص

لىٍىاپ ٔاِااى ئولۇصاا،     ئىمتىاذا ( ٍوٌۇچي ٍوٌاۇچي توٌّىغااْ ئىّاِغاا    7)
توٌااۇق ئولۇٍااذا. ئااارتۇق ئولۇغاااْ وېَىٕىااي ئىىىااي       رەوتەتٕاايتااۆت 
 ٔاِاى ٔەپٍە ٔاِىزى توٌۇپ لوتۇي لىٍىٕىذا. رەوتەت

ئىّاااَ توٌااۇپ ٔاِاااى ئولۇِااالچي     ٍوٌااۇچي توٌّىغأالرغااا ( ٍوٌااۇچي 8)
ِاىغاااا تۇراعاااتىٓ ئااااۋۋاي جاِاااائەتٍەر ە ئۆىىٕىاااڭ ٍوٌاااۇچي    توٌضاااا، ٔا

      ٓ ِەْ » ئىىۀٍىىىٕاااي تىٍاااذلرلپ لوٍۇعاااي ٍااااوي صااااالِذىٓ وېاااَى
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دەپ لوٍۇعاي ٍاخغاىذار. ٍوٌاۇچي    «ٍوٌۇچىّەْ، ٔااِىزىىالرٔي توٌاۇلاللالر  
وېااَىٓ صاااالَ تەر ۀااذە، ٍوٌااۇچي توٌّىغاااْ    رەوتەتااتىٓئىّاااَ ئىىىااي  

 رەوتەتٕاي ذىٓ تاۇراپ، لاٌغااْ ئىىىاي    جاِائەت صاالَ تەرِەصاتىٓ ئورٔىا  
 ئۆى ا ئاٌذىغا تاِاِالپ ئأذىٓ صاالَ تېرىذا.

( ٍوٌااۇچي تىاارەر ۋاخ ٔاِاىٔىااڭ ۋالتااي وىرىااپ توٌغأااذىٓ وېااَىٓ،   9)
صەپەر ە ئاتٍىٕىاپ، تاۇ ٔاِااىٔي ٍاوي ئۈصاتىذە ئولۇِاالچي توٌضاا، لەصاىر         

ى ئۇٔىاڭ  لىٍىپ توٌۇق ئولۇٍذا. چۈٔىي تاۇ ٔاِاا   رەوتەتلىٍّاصتىٓ، تۆت 
توٌاۇپ تەٌگىٍىٕىاپ    رەواتەت ِۇلىٍّىك ھاٌىتىذە ئۇٔىڭ ىىّّىضاىگە تاۆت   

 .توٌىذاتوٌغاْ 

 



 

 زلىرىًبهبھېَت 

 صوئاي: ھېَت ٔاِاىٌىرى لاٍضي ٔاِاىالر؟

جاۋاب: ھېَت صۆىىٕىڭ ٌۇغەتتىىي ِۀىضاي: لااٍتىظ ۋە لااٍتىٍىٕىظ    
ٔىااااڭ تائاالئاااااٌالھ  - ئىضااااتىالھىذادشگۀٍىااااه توٌااااۇپ، عااااەرىتەت   

ٔذىٍىرىگە ھەر ٍىٍي تااٍراَ خۇعااٌٍىمىٕي لااٍتىالپ تېرىغاي دشّەوتاۇر.      تە
تىاار ٍىااً ئىچىااذە ِۇصااۇٌّأالر ئۈچااۈْ ئىىىااي ھېَاات توٌااۇپ، تىاارى روىا  
ھېَتاااي، ٍۀە تىااارى لۇرتااااْ ھېَتىاااذار. ھەر ئىىىاااي ھېَتتاااا ئىىىاااي  

 ھېَت ٔاِىزى ئولۇط ۋاجىپتۇر. رەوتەت

 ٌىذا؟صوئاي: ھېَت ٔاِاىٌىرى وىٍّەر ە ۋاجىپ تو

جااۋاب: ئىىىااي ھېَات ٔاِاااىٌىرىٕي ئولاۇط جااۈِە ٔااِىزىٕي ئولۇعااي     
 پەرى توٌغاْ وىغىٍەر ئۈچۈْ ۋاجىپتۇر.

 ھېَت ًبهبزلىرىغب بېرىطتىني سۈًٌەت ئەهەللەر

 صوئاي: ھېَت ٔاِاىٌىرىغا تېرىغتا صۈٕٔەت توٌغاْ ئىغالر لاٍضىالر؟

 ر ِۇٔۇالر:جاۋاب: ھېَت ٔاِاىٌىرىغا تېرىغتا صۈٕٔەت توٌغاْ ئىغال

 ( روىا ھېَت ٔاِىزىغا تېرىغتىٓ تۇراْ تىر ٔەرصە ٍېَىظ.3)

 ( لۇرتاْ ھېَت ٔاِىزىغا تېرىغتىٓ تۇراْ ٍېّەصٍىه.2)

 وىَىٕىپ تېرىظ. پاوىز، ٍوٍۇٔۇپ( ھەر ئىىىي ھېَت ٔاِىزىغا 1)

 ( ھەر ئىىىي ھېَتتا صەدىمىٕي وۆپ تېرىظ.4)

ا تەوثىااار ئېَتىاااپ ( ھەر ئىىىاااي ھېَااات ٔاِىزىغاااا تېرىغاااتا، ٍوٌاااذ5)
 تېرىظ.
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 تەضرىق تەمبىرلىرى

 تەوثىرٌىرى دشگەْ ٔېّە؟ تەعرىكصوئاي: 

)ئەتە ھېَات   ھارپاا لۇرتااْ ھېَتٕىاڭ    -تەوثىرٌىارى   تەعارىك جاۋاب: 
وااۈٔي ئەصااىر  - 4دشااگەْ( وااۈٔي تاِااذات ٔاِىزىااذىٓ تاعااالپ ھېَتٕىااڭ  

ۋاخ ٔاِاىٔىاااااڭ پەرىىاااااذىٓ وېاااااَىٓ   21جەِتىاااااٌ  ٔاِىزىغىچىٍىاااااه
غاْ تەوثىااارٌەردار. تاااۇ تەوثىرٌەرٔاااي ھەر تىااار پەرى ٔاِااااىدىٓ ئولۇٌىاااذى

وېَىٓ، ِەٍٍاي ٍااٌغۇى توٌضاۇْ، ِەٍٍاي جاِاائەت تىاٍەْ توٌضاۇْ، ِەٍٍاي         
ٕىڭ اق ِۇصاااۇٌّأٍوٌاااۇچي توٌضاااۇْ، ِەٍٍاااي ِاااۇلىُ توٌضاااۇْ ھەر لأاااذ 

 ئولۇعي ۋاجىپتۇر.

 لأذاق ئولۇٌىذا؟ تەوثىرٌىرى تەعرىكصوئاي: 

 رٌىرى تۆۋۀذىىىذەن ئولۇٌىذا:تەوثى تەعرىكجاۋاب:     

ُر، اَ اَ ﴿ ُر، اَل إٰلَه إال  الل هُ لل ُه َأْكبـَ ُر وَ اَ  ،الل ُه َأْكبـَرُ ، وَ لل ُه َأْكبـَ  ﴾دُ مْ حَ الْ  هِ ل  لِ لل ُه َأْكبـَ

ئاااٌالھۇ ئەوااثەر، ئاااٌالھۇ ئەوااثەر، الئىااالھە ئىٍٍەٌالھااۇ     :»ئولۇٌىغااي
 «ً ھەِذاۋە ٌىٍالھى ۋەٌالھۇ ئەوثەر، ئاٌالھۇ ئەوثەر

تەوثىرٌىرىٕي ئېَتىغٕي ئۇٔتۇپ لاٌغااْ ئاادەَ لأاذاق     تەعرىكصوئاي: 
 لىٍىذا؟

تەوثىرٌىرىٕااي ئېَتىغاإي ئۇٔتااۇپ لاٌغاااْ ئااادەِگە    تەعاارىكجاااۋاب: 
 ذىٓ صالىت توٌىذا.ئۇٔىىئۇٔىڭ لاىاصي وەٌّەٍذا ۋە 

 



 

 تەراۋىھ ًبهىسى

 صوئاي: تەراۋىا ٔاِىزى دشگەْ لأذاق ٔاِاى؟

ْ  -ۋىا ٔاِىزى جاۋاب: تەرا ٓ   ئېَىاذا   راِىازا  خاۇپتەْ ٔاِىزىاذىٓ وېاَى
 ئولۇٌىذىغاْ ِەخضۇس ٔاِاىدار.

 ؟رەوتەتصوئاي: تەراۋىا ٔاِىزى لأچە 

 .ىىچە ئولۇٌىذارەوتەت 20رەوتەتتىٓ 8جاۋاب: تەراۋىا ٔاِىزى

 صوئاي: تەراۋىا ٔاِىزى لأذاق ئولۇٌىذا؟

الَ تېرىااپ، تااۆت جاااۋاب: تەراۋىااا ٔاااِىزىٕي ئىىىااي رەوتەتااتە تىاار صااا 
رەوتەتتە تىار صااالَ تېرىپّاۇ ئولاۇط ِاۇِىىٓ. تەراۋىاا ٔااِىزىٕي ئىىىاي         
رەوتەتٍىىاااتىٓ لىٍىاااپ ئولۇِاااالچي توٌغأاااذا، ئاااۇ خاااۇددى تاِاااذات      
ٔاِىزىٕىااڭ پەرىىٕااي ئولۇغأااذەن ئولۇٌىااذا. ئەِّااا تااۆت رەوتەتٍىىااتىٓ    
لىٍىپ ئولۇِاالچي توٌغأاذا، خاۇددى خاۇپتەْ ٔاِىزىٕىاڭ تاۆت رەواتەت        
پەرىىٕي ئولۇغأاذەن ئولۇٌىاذا. ئوخغاىّاٍذىغاْ ٍېارى تاۆت رەوتەتٕىاڭ       

توٌىاااذا ۋە ( صۈرىضاااىذىٓ وېاااَىٓ لۇرئااااْھەِّىضااىذە لىرائەت)فااااتىاە  
 ئۈٍٔۈن ئولۇٌىذا.ھەِّىضي 

 صوئاي: تەراۋىا ٔاِىزىذا لۇرئإٔي خەتّە لىٍىظ عەرتّۇ؟

ىٍىاظ  جاۋاب: تىر ئاٍٍىك تەراۋىاا ٔاِىزىاذا لۇرئااْ وەرىّٕاي خەتاّە ل     
عااەرت ئەِەس، ئەِّااا ِۇٔااذاق لىٍىااظ صاااۋاتي ئەڭ وااۆپ توٌىااذىغاْ      

 صۈٕٔەت ئەِەٌٍىرىذىٓ صأىٍىذا.

 ِي ٔېّە؟ۈصوئاي: تەراۋىا ٔاِىزى ئولۇعٕىڭ ھۆو
جااۋاب: راِىاازاْ ئېَىاذا تىاار ئااً تەراۋىااا ٔااِىزى ئولااۇط تەوىتٍىااه     

 صۈٕٔەتتۇر.  
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 عەرتّۇ؟صوئاي: تەراۋىا ٔاِىزىٕي جاِائەت تىٍەْ ئولۇط       

ئااۇٔي جااۋاب: تەراۋىااا ٔاااِىزىٕي ٍااٌغۇى ئولۇصااىّۇ ئااادا تاپىاذا. ئەِّااا    
تىااار تۈرواااۈَ  ٍۀاااي ،صاااۈٕٔەتي وىفااااٍەدارجاِاااائەت تىاااٍەْ ئولاااۇط  

وىغىٍەرٔىڭ جاِاائەت توٌاۇپ ئاادا لىٍىغاي تىاٍەْ تاعامىالردىٓ صاالىت        
ھاېچىىُ  تەراۋىاا ٔااِىزىٕي   ِەھەٌٍىاذە   ەرتىار توٌىذىغاْ صۈٕٔەتتۇر. ٔاۋادا 

ٍ  جاِ ھەِّىضاي  ىاذىىي ِۇصاۇٌّأالرٔىڭ   ائەت توٌۇپ ئولۇِىضاا، عاۇ ِەھەٌ
   توٌىذا. ۇٔاھىار 

 

 



 

 زامبت ۋە ئۇًىڭ ئەھنبهلىرى

 صوئاي: ىاواتٕىڭ ِۀىضي ٔېّە؟

پاااوالط ۋە ئۆصااتۈرلط دشااگەْ ِۀىٍەرٔااي  تەٌااۇغەت -اب: ىاوااات جاااۋ
 ِۀىضاي: ِەخضاۇس عاەرتٍەر ە    ذىىيئىضاالِ  ئەِّا ئۇٔىاڭ ئىپادىٍەٍذا. 

ئاصاصااەْ، ِااۇئەٍَەْ ِىمااذاردىىي ِااإٌي ھەلٍىااك توٌغاااْ عەخضااٍەر ە   
 .تېرىظ دشگۀٍىىتۇر

 صوئاي: ىاوات لأذاق ئىثادەت؟

ٓ  –جاااااۋاب: ىاوااااات  ئېٍىااااپ  ىاوااااات تېرىغااااي پەرى توٌغااااأالردى
جەِتىَەتتىىااااي ئېاتىَاااااج ئىگىٍىاااارىگە تېرىٍىااااذىغاْ ئىمتىضااااادىٌ     

 ئىثادەتتۇر.

 ۋە زامبت ئۆلچىوي زامبت پەرز بولىدىغبى مىطىلەر

 صوئاي: لأذاق وىغىٍەر ە ىاوات پەرى توٌىذا؟

جااااۋاب: ىاواااات تۆۋۀاااذىىي عاااەرتٍەر ە توعاااماْ وىغاااىٍەر ە پەرى 
 توٌىذا:

 ( ِۇصۇٌّاْ توٌۇعي.3)

 ( تاالغەتىە ٍەتىەْ توٌۇعي.2)

 ھوعي جاٍىذا توٌۇعي. -( ئەلى1ً)

 ِېٍي ىاوات تېرىظ ِىمذارىغا ٍەتىەْ توٌۇعي. -( پۇي 4)

 ِاٌغا ئىگە توٌغىٕىغا تىر ٍىً توعۇعي. -( پۇي5)

( لەرىدار توٌّاصٍىمي. )ئە ەر ئۆىىٕىاڭ ىاواات وەٌگاۈدەن پاۇٌي تاار      6)
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تۇراپ، تىجارەت لىٍىظ ِەلضاىتي تىاٍەْ لەرى ئاٌغااْ توٌضاا، ئاۇ لەرىدار      
ھېضاااتالّٔاٍذا، ئۇٔىااڭ ئۆىىٕىااڭ ئىگىذارچىٍىمىااذىىي پۇٌىااذىٓ ىاوااات    

 تېرىذا(.

 ِإٌىڭ ىاوات ِىمذارىغا ٍېتىظ ئۆٌچىّي ٔېّە؟ -صوئاي: پۇي 

 85ِإٌىاڭ ىاواات تېارىظ ِىماذارىغا ٍېاتىظ ئاۆٌچىّي        -جاۋاب: پۇي 
ئاااٌتۇْ ٍاااوي ئۇٔىااڭ خەٌااك پۇٌىااذىىي لىّّىتىااذار، ٍۀااي تىااراۋ       ااراَ

ئۆىىٕىااڭ ۋە ئائىٍىضااىٕىڭ ئېاتىَاجٍىرىااذىٓ تاعاامىرى ئەڭ ئاااى دشگۀااذە  
ِاٌغا ئىاگە توٌغااْ توٌضاا، ئاۇ وىغاىٕىڭ       -ئاٌتۇْ وەٌگۈدەن پۇي   راَ 85

ىاواااات ئاٍرىغاااي پەرىدار. چاااۈٔىي ِۇٔاااذاق وىغاااي عاااەرىتەتتە تااااً     
 ھېضاتٍىٕىذا.

 زامبت مېلىدىغبى هبلالر

 صوئاي: ىاوات وېٍىذىغاْ ِاٌالر لاٍضىالر؟

 جاۋاب: ىاوات وېٍىذىغاْ ِاٌالر تۆۋۀذىىىٍەر:

 .( ٔەق پۇي3)

 .ى( تىجارەت ِاٌٍىر2)

 ، ِېىە ۋە وۆوتاتالر( ئاعٍىك1)

 ( چارۋا ِاٌٍىرى4)

 ( ٍەر ئاصتي تاٍٍىمٍىرى5)

 ( دشىىز تاٍٍىمٍىرى6)

 عىروەت ھەصضىذارٌىمي. (7)



 303 ەھىاٍِىرىئ ۇٔىڭئ ۋەىاوات  

 زامىتيًەق پۇلٌىڭ 

 صوئاي: ٔەق پۇٌذىٓ لأچىٍىه ىاوات تېرىٍىذا؟

جاااۋاب: ئاااٌتۇْ، وۈِااۈط، ٍااۈەْ، تەلااگە، صااوَ، رىَاااي، دوٌااالر ۋە        
 2.5ٔەق پۇٌٕىااڭ ىاوااات ِىمااذارى %  تاعاامىّۇ خەٌااك پااۇٌٍىرى لاتااارٌىك  

ار. ٍۀااي ٔورِاااي دتىاآ تىاار( 40ٍېاارىُ پىرصااۀت ٍۀااي  )ٍااۈىدىٓ ئىىىااي
ئاااٌتۇْ   ااراَ 85ئاٌتۇٔااذىٓ  واااراتٍىك 23ئااائىٍە ئېاتىَاجىٕىااڭ صااىرتىذا 

ٍاااوي تۇٔىااڭ لىّّىااتىگە تەڭ وەٌگااۈدەن ٔەق   وۈِااۈط  ااراَ 595ٍاااوي 
ٔاي ىاواتماا تېرىغاي     2.5 پۇٌي توٌغاْ وىغىٕىڭ ئوِۇِىٌ ٔەق پۇٌىذىٓ %

 پەرىدار.

 زامىتيتىجبرەت هبللىرىٌىڭ 

 صوئاي: تىجارەت ِاٌٍىرى دشگەْ لأذاق ِاي؟

 تىااٍەْ ا ھاااالي ٍااوٌالرتىجااارەت ۋە تاعاام -جاااۋاب: تىجااارەت ِاااٌٍىرى 
 غاْ ِاٌالر دشّەوتۇر.ٔئۆصتۈرلط ئۈچۈْ تەٍَارال

 صوئاي: تىجارەت ِاٌٍىرىذىٓ لأچىٍىه ىاوات تېرىٍىذا؟

اۋاب: تىجااارەت ِاااٌٍىرىٕي ٔەق پۇٌغااا صااۇٔذاراپ، ئوِااۇِىٌ پااۇي     جاا
 ى ىاواتما تېرىٍىذا. 2.5ِىمذارىذىٓ %

 چبرۋا هبللىرىٌىڭ زامىتي

 صوئاي: چارۋا ِاٌٍىرى لاٍضي ِاٌالر؟

جاۋاب: چاۋار ِاٌٍىرىاذىٓ تاۆ ە، ئاات، وااال، لاوً ۋە ئاۆچىە لاتاارٌىك        
  ۆعي ٍېَىٍىذىغاْ ھاٍىأالر وۆىدە تۇتۇٌىذا.

 صوئاي: چارۋا ِاٌٍىرىغا ىاوات وېٍىغىٕىڭ عەرتي ٔېّە؟
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 عەرت تىٍەْ چارۋا ِاٌٍىرىغا ىاوات وېٍىذا. 1جاۋاب: تۆۋۀذىىي 

( ٍىٍٕىااڭ ھەِّىضااىذە ٍاااوي وۆپرەوىااذە لوٍااۇپ تېرىااپ تېمىٍغاااْ   3)
 توٌۇعي.

 ( ئىگىضىٕىڭ ِۈٌىىگە ئۆتىىٕىگە تىر ٍىً توعماْ توٌۇعي.2)

ئۈچاۈْ تەٌگىٍۀاگەْ ئاۆٌچەِگە ٍەتاىەْ      ( ىاواتٕىڭ پەرى توٌۇعاي 1)
 توٌۇعي.

 ؟ئۆٌچىّي لاٍضي ىاوات چارۋا ِاٌٍىرىٕىڭصوئاي: 

تۆ ىٕىاڭ  جاۋاب: صأي تەعىە ٍەتّىاگەْ تاۆ ىگە ىاواات وەٌّەٍاذا.     
ٍەتىۀذە، ئۇٔىىذىٓ تىر لوً، ئؤغا ٍەتىۀاذە ئىىىاي لاوً    ە صأي تەعى

تااۆ ە ئۈچااۈْ   ىاوااات تېرىٍىااذا. تەعااتىٓ ٍىگىاارِىگىچە ھەر تىاار تەط   
تىاآ ئاعاامأذىٓ   25تىااردىٓ لااوً ىاوااات تېرىٍىااذا. تۆ ىٕىااڭ صااأي     

 وېَىٓ ئەھىاي تاعمىچە توٌىذا.

غااا ٍەتّىگىچىٍىااه ىاوااات وەٌّەٍااذا. واااال صااأي   10صااأي  ىٕىااڭواٌ
 ٍاعٍىك واٌىذىٓ تىر واال ىاوات تېرىٍىذا. 2دىٓ الرغا ٍەتضە، ئۇ10

ّ  40صأي  40صاأي   ٔىاڭ ەٍاذا. لوٍالر لا ٍەتّىگەْ لوٍالرغاا ىاواات وەٌ
 ىچىٍىااه ئەھااىاي  320تىاآ  40تىاار لااوً ىاوااات تېرىٍىااذا. ، لااا ٍەتضااە

 عۇٔذاق توٌىذا.

صوئاي: ئۆٍذە تېمىٍغاْ ٍاوي تاوداپ صاېتىظ ئۈچاۈْ تۇتۇٌغااْ چاارۋا      
 ِاٌٍىرىٕىڭ ىاوىتي لأذاق توٌىذا؟

جااااۋاب: ِۇٔاااذاق چاااارۋا ِاٌٍىرىٕىاااڭ ىاوىتاااي ٔەق پاااۇي ھېضااااتىذا   
ى  2.5ٍۀااي ِاااٌالرٔي ٔەق پۇٌغااا صااۇٔذاراپ، ئۇٔىىااذىٓ %    تېرىٍىااذا.

 ىاواتما تېرىٍىذا.
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 ئبضلىق ۋە زىرائەتلەرًىڭ زامىتي

 صوئاي: ئاعٍىك، ِېىە ۋە وۆوتاتالردىٓ لأذاق ىاوات تېرىٍىذا؟

جاۋاب: ئاعٍىك، ِېىە ۋە وۆوتااتالر ٍااِغۇر صاۈٍي تىٍۀاال صاوغۇراٌۇپ      
ەر ئاااادەَ واااۈچي تىاااٍەْ   ى، ئە 30ٍېتىغاااىەْ توٌضاااا، ئۇٔىىاااذىٓ %  
ى، ئە ەر ھەَ ٍاااِغۇر صاااۈٍي، ھەَ  5صااۇغۇراٌغاْ توٌضااا، ئۇٔىىاااذىٓ %  

ئااادەَ وااۈچي ھەر ئىىىىٍىضااي تىااٍەْ صااۇغۇراٌغاْ توٌضااا، ئۇٔىىااذىٓ      
 ى ىاوات تېرىٍىذا.%7.5

 ٍەر ئبستي ببٍلىقلىرىٌىڭ زامىتي

 صوئاي: ٍەر ئاصتي تاٍٍىمٍىرىذىٓ لأچىٍىه ىاوات تېرىٍىذا؟

تۇْ، وۈِااۈط، ِىاش، تۆِاۈر، ٍااالۇت، ِارجااْ، لاعتېغااي،    جااۋاب: ئااٌ  
ِەرۋاٍىااات ۋە لىّّەتٍىاااه تااااط ۋە ٔېفىاااتىە ئوخغاااىغاْ ٍەر ئاصاااتي      

ئۆىىٕىااااڭ ئېگىااااذارچىٍىمي ئاصااااتىذىىي جاٍااااذىٓ    –تاٍٍىمٍىرىااااذىٓ 
ى )تەعااتىٓ تىاارى( ىاوااات  20% -تېپىٍّىغاااْ توٌۇعااي عااەرتي تىااٍەْ  

 تېرىٍىذا.

ىي ٍەردىاآ تېپىٍغاااْ ٍەر ئاصااتي ذىىااصااوئاي: ئۆىىٕىااڭ ئىگىذارچىٍىم
 تاٍٍىمىٕىڭ ىاوات ِىمذارى لأچىٍىه؟

جاۋاب: تىراۋ ئۆى ھوٍٍىضاىذىٓ ٍااوي ئاۆىىگە ئائىات توٌغااْ جاٍاذىٓ       
تاااٍٍىك تاپماااْ ٍاااوي لاىغاااْ توٌضااا، ئۇٔىىااذىٓ ھاِاااْ ىاوااات تېاارىظ     
وېاارەن ئەِەس. چااۈٔىي ىشّىاآ ئۇٔىااڭ ئااۆىىگە ئائىاات توٌغااأٍىمتىٓ       

تاٍٍىمالرِۇ ئۆىىٕىڭ ِاۈٌىي ھېضااتٍىٕىذا. تاۇ تاٍٍىمماا      ئۇٔىىذىٓ چىمماْ
ئىاااگە توٌغىٕىاااذىٓ توٌاااۇق تىااار ٍىاااً ئۆتىۀاااذىٓ وېاااَىٓ، ٔەق پاااۇي    

 % ٔي ىاواتما تېرىذا.2.5ىاوىتىٕىڭ ِىمذارى توٍىچە، 
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 صوئاي: دشىىز تاٍٍىمٍىرىذىٓ لأچىٍىه ىاوات تېرىٍىذا؟

ز ھااٍىأٍىرىٕي  جاۋاب: دشىىزدىٓ تېٍىك ۋە تاعمىالرغا ئوخغااط دشىىا  
تۇتااۇپ صېتىغاإي وەصااىپ لىٍغاااْ وىغااىٍەر تااۇ وەصااىپ تىااٍەْ تاپماااْ  

ٔااي ىاوااات  2.5پااۇٌٍىرى ىاوااات تېاارىظ ِىمااذارىغا ٍەتضااە، ئۇٔىىااذىٓ % 
 تېرىذا.

 ضىرمەت ھەسسىدارلىقىٌىڭ زامىتي

 صوئاي: عىروەت ھەصضىذارٌىمىذىٓ لأچىٍىه ىاوات تېرىٍىذا؟

ھەصضااىذار توٌااۇپ ئۇٔىىغااا پاااً جاااۋاب: ھەر لأااذاق تىاار عااىروەتىە 
 2.5صاٌغاْ وىغىٕىڭ ٍىً ئاخىرىاذىىي ٔەق پۇٌٕىاڭ ھېضااتي تاوٍىچە %    

 ىاوات تېرىغي پەرىدار.

 ًەرسىلەر   مەلوەٍدىغبزامبت 

 صوئاي: ىاوات وەٌّەٍذىغاْ ٔەرصىٍەر لاٍضىالر؟

 جاۋاب: تۆۋۀذىىي ٔەرصىٍەر ە ىاوات وەٌّەٍذا:

 ( ئۆىى ئوٌتۇراۋاتماْ ئۆٍٍەر.3)

 ( ئىغٍىتىىاتماْ ئۆً ئەعَاٌىرى.2)

 وېچەوٍەر. -( وىَىٍگەْ وىَىُ 1)

 ( ئائىٍىٕىڭ ٍېَىظ ئۈچۈْ توپٍىغاْ ئوىالٍىرى.4)

 ( ئىغٍىتىىاتماْ ِاعىٕىالر.5)

صااٍّأالر، ئەصاىاتالر ۋە    ىغىٕىڭ ئۆى وەصپي ئۈچاۈْ وېرەوٍىاه  ( و6)
 ئەعَاالر.
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(7   ْ تۇتاااۇپ  ( ىىٕااإەت ئۈچاااۈْ ۋە ئاٍاٌالرٔىاااڭ ئېاتىَااااجي ئۈچاااۈ
ئىغٍىتىپ تۇرغاْ ھەر لأاذاق ٔەرصاىٍەر ە ىاواات وەٌّەٍاذا. ئەِّاا ٔەق      
پۇي ئورٔىذا صالالٔغاْ ئااٌتۇْ، وۈِۈعاىە، لاعتېغاىغا ۋە عاۇٔذالال پۇٌغاا      

 ٍاراٍذىغاْ، ئېاتىَاج صىرتىذىىي ھەرلأذاق ٔەرصىگە ىاوات وېٍىذا.

 زامبت بېرىطٌىڭ ۋاقتي  

 صوئاي: ىاوات لاچاْ تېرىٍىذا؟

ب: ئائىٍىٕىااڭ ٔورِاااي ئېاتىَاجىااذىٓ تاعاامىرى ىاوااات تېاارىظ   جاااۋا
ِاٌغااا ئىااگە توٌغاااْ وىغااىٕىڭ ئۇٔىىغااا ئىااگە    -ِىمااذارىغا ٍەتااىەْ پااۇي 

 ىاوىتىٕاااايتوٌغىٕىغااااا توٌااااۇق تىاااار ٍىااااً توٌۇعااااي تىااااٍەْ ئۇٔىااااڭ    
 وېچىىتۈرِەصتىٓ ھاِاْ ئادا لىٍىغي پەرىدار.  

 زامبت بېرىلىدىغبًالر

 ٍىذا؟صوئاي: ىاوات وىٍّەر ە تېرى

 ٍەر ە تېرىٍىذا:  وىغىجاۋاب: ىاوات تۆۋۀذىىي 

 ،  غا( پېمىرالر)وەِثەغەٌٍەر( 3)

 ( ِىضىىٍٕەر )ھېب ٔەرصىضي ٍوق وىغىٍەر(  ە،2)

 ( لەرىدارالرغا،1)

، ئىٍىاااااُ تەھضاااااىً  ِۇجاھىاااااذالرغا( ئاٌالھٕىاااااڭ ٍوٌىاااااذىىي  4)
 لىٍىىاتمأالرغا ۋە ئاٌالھٕىڭ دىٕىغا خىزِەت لىٍىظ ٍوٌىغا،  

 وٌذا لاٌغاْ پۇٌضىز ِۇصاپىرالرغا،( 5ٍ)

 ( ىاوات توپالعما ِەصتۇي توٌغاْ ىاوات خادىٍّىرىغا،  6)
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( وۆلاااۈٌٍىرىٕي ئىضاااالِغا ِاٍىاااً لىٍىاااظ واااۆىدە تۇتۇٌغأالرغاااا     7)
 تېرىٍىذا.

 زامبت بېرىلوەٍدىغبًالر

 صوئاي: ىاوات وىٍّەر ە تېرىٍّەٍذا؟

 ذا:  تېرىٍّەٍ وىغىگەخىً  تەطجاۋاب: ىاوات تۆۋۀذىىي 

 ( تاٍالرغا،3)

 ( وۇپپارالرغا،2)

 ىغا،ِوِ -ئأىغا، توۋا -( ئاتا1)

 چەۋرىٍىرىگە، - تاٌىٍىرىغا، ٔەۋرە( 4)

ئەِەس، تېرىغااي داراس  ىاوااات تىاارىگە – ئاٍاٌالرٔىااڭ تىاار - ئەر( 5)
 .تەر ۀذىّۇ ئادا تاپّاٍذا

 



 

 روزا ۋە ئۇًىڭ ئەھنبهلىرى

 صوئاي: روىا دشگەْ ٔېّە؟

ئاۆىىٕي تىار ٔەرصاىذىٓ     -ۆىىٕىڭ ٌاۇغەتتىىي ِۀىضاي   صا  جاۋاب: روىا
 ٍۇراغأاااذىٓ: تااااڭ ئىضاااتىالھىذاتوصاااۇط دشگۀٍىاااه توٌاااۇپ، ئىضاااالَ 
غااا ئىثااادەت لىٍىااظ ٔىَىتااي  تائاالتاعااالپ لۇٍاااط پاتمأغااا لەدەر، ئاااٌالھ  

ئىچاااّەن ۋە جىٕضاااىٌ ئااللىاااذىٓ ئاااۆىىٕي توصاااۇط     -تىاااٍەْ ٍاااېّەن 
 دشگۀٍىىتۇر.

 بًالرتۇتۇضي پەرز بولغروزا 

 صوئاي: روىا وىٍّەر ە پەرى توٌىذا؟

ھوعااي -ئەلىااً روىىضااىٕي تۇتااۇط راِىاازاْجاااۋاب: ٍىٍااذا تىاار ئاااً  
    ْ  جاٍىااذا توٌااۇپ، تاااالغەتىە ٍەتااىەْ، روىا تۇتۇعااما تااالەت لىالالٍااذىغا

 ھەرلأذاق ِۇصۇٌّاْ وىغي ئۈچۈْ پەرىدار.

 روزىٌي بۇزىدىغبى ئبهىلالر

 لاٍضىالر؟ صوئاي: روىىٕي تۇىىذىغاْ ئاِىٍالر

جاۋاب: روىىٕي تۇىىذىغاْ ئاِىٍالر روىىٕي تاۇىاط تىاٍەْ تىار ە لااىا     
الىىاُ لىٍىاذىغاْ ئااِىٍالر ۋە روىىٕاي تاۇىاط تىاٍەْ تىار ە         ٕيوافارەتۋە 

 لاىأىال الىىُ لىٍىذىغاْ ئاِىٍالر دەپ ئىىىىگە تۆٌۈٔىذا.

الىىااُ  ٕيوافااارەتصااوئاي: روىىٕااي تااۇىاط تىااٍەْ تىاار ە لاااىا تىااٍەْ   
 ىٍىذىغاْ ئاِىٍالر لاٍضىالر؟ل

ْ جاۋاب: روىا تۇتماْ وىغاىٕىڭ   وۈٔذلىىاذە لەصاتەْ جىٕضاىٌ     راِىازا
ِۇٔاصىىەت ئۆتىۈىلعي، ٍېَىغي، ئىچىغاي روىىٕاي تۇىىاذا ۋە لااىا تىاٍەْ      



 تەئىثادتۆٌۈَ: ئىىىىٕچي  308 

 الىىُ لىٍىذا. ٕيوافارەت

 برىتيفمبروزىٌىڭ 

 صوئاي: وافارەت دشگەْ ٔېّە؟

 ۇر.ِاددىٌ جاىا دشگۀٍىىت -جاۋاب: وافارەت

 لأذاق ئادا لىٍىٕىذا؟ وافارىتيصوئاي: روىىٕىڭ 

-لەصااتەْ ٍېااَىظ   جاااۋاب: جىٕضااىٌ ِۇٔاصااىىەت ئۆتىااۈىلط ٍاااوي  
واۈْ   60واۈْ لااىا،   3 وافاارىتي ئىچىظ ئاارلىٍىك تاۇىاۋەتىەْ روىىٕىاڭ    

واۈْ روىا تۇتاۇط، ئاۇٔي لىالٌّىضاا،      63ئارلىذىٓ  -وافارەت توٌۇپ، ئارلا 
وىغاىٕىڭ ھەر   60ۋاخ تاِاق تېارىظ ٍااوي    وىغىگە تىر 60ٍولضۇٌالردىٓ 

صەدىمىضاىٕىڭ ِىمذارىاذا پاۇي تېارىظ تىاٍەْ       فىتىار ذىىي راِىزأا تىرىگە 
 ئادا تاپىذا.

 روزىٌىڭ قبزاسي

 وېٍىذىغاْ ئىغالر لاٍضىالر؟ لاىاصىالصوئاي: روىىٕي تۇىاپ 

 وېٍىذىغاْ ئىغالر تۆۋۀذىىىٍەر:   لاىاصىالجاۋاب: روىىٕي تۇىاپ 

تااۇپراق ئوخغاااط ئااادەتتە ٍېَىٍّەٍااذىغاْ ٔەرصااىٍەرٔىڭ    ۋە ( لااۇ3َ)
  اٌذىٓ ئۆتۈپ وېتىغي.

( لەصااتەْ لۇصااۇط. ئەِّااا ئىختىَارصااىز ھاٌااذا لۇصااماْ وىغااىٕىڭ 2)
 روىىضي تۇىاٌّاٍذا.  

( ئىپتارٔىڭ ۋالتاي وەٌگۀٍىىىٕاي  ۇِااْ لىٍىاپ، ئېغىزىٕاي واۈْ       1)
 ۇِاااْ  دشااگەْ ٍۇراِىااذىئوٌتۇراعااتىٓ تااۇراْ ئېچىااىشتىظ ٍاااوي تاااڭ 

ٍېَىغاىە داۋاَ   )ىوٌۇق(صاوھۇرٌۇق تىٍەْ تاڭ ٍاۈرلپ توٌغأاذىٓ وېَىّٕاۇ    
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 لىٍىظ.

 ( ئۆىىذىٓ لەصتەْ ئىضپېرِا چىمىرىظ.  4)

 ( تاعما تىرىٕىڭ ىورٌىغي تىٍەْ روىىضىٕي تۇىاط.5)

 ئۇوااۇٌٍىرىدورا تېّىااتىظ. توِۇرغااا لااۇۋۋەت   لواللمااا( تۇرأغااا ۋە 6)
 ئۇواۇٌالر ثىر ٍېارىگە صاېٍىٕغاْ ٔورِااي    صاٌذاراط. ئەِّا تەدۀٕىڭ لاٍضى

 روىىٕي تۇىِاٍذا.

لااار، ٍاااِغۇر ٍاااوي صااۇٔىڭ ئۆتااۈپ    ذىٓ اٌاا( ئىختىَارصااىز ھاٌااذا  7)
 وېتىغي.

ئىچىااپ لوٍضااا روىا   -صااوئاي: روىىااذا ئېضااىذە ٍااوق تىاار ٔەرصااە ٍەپ    
 تۇىاالِذا؟

جااۋاب: روىا تۇتمااْ وىغاي ئېضاىذە ٍاوق ھاٌاذا تىرٔەرصاە ٍەپ لوٍضااا        
ىااپ لوٍضااا، ئېضااىگە وەٌااگەْ ھاِاااْ توختىتىىاٌضااا، ئۇٔىااڭ      ٍاااوي ئىچ

روىىضي تۇىاٌّاٍذا. ئەِّا تۇىاٌذى دشگەْ ئېتىمااد تىاٍەْ ٍېَىغاىە داۋاَ    
 لىٍضا تۇىاٌىذا.

 ئېَىدىني ئەڭ پەزىلەتلىل ۋاقىتالر راهىساى

 ذىىي ئەڭ پەىىٍەتٍىه وۈٍٔەر لاٍضىالر؟ئېَى راِىزاْصوئاي: 

ٕىاااڭ راِىزأڭ پەىىٍەتٍىاااه واااۈٍٔەر ذىىي ئەئېَىااا راِىااازاْجااااۋاب: 
ئاااخىرلي ئااوْ وااۈٔي توٌااۇپ، ِىااڭ ئاٍااذىٓ ئۇٌااۇئ ۋە عااەرەپٍىه توٌغاااْ 

 .توٌىذا ٔىڭ تىرىذەلەدىر وېچىضي تۇ وۈٍٔەر

 تۇتوبسلىققب رۇخسەت قىلىٌغبًالر روزا

 روىىضي وىٍّەردىٓ وەچۈرلَ لىٍىٕىذا؟ راِىزاْصوئاي: 
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ەت لىٍىٕغاااْ عەخضااٍەر  ذا روىا تۇتّاصااٍىمما راخضاا راِىزأااجاااۋاب: 
 ِۇٔۇالر:

 .ر( ئېغىر ئاٍاق ٍاوي تاال ئېّىتىذىغاْ ئاٍاٌال3)

 ( روىىغا تەرداعٍىك تېرەٌّەٍذىغاْ ئېغىر وېضەٌٍەر.2)

 ( ٍاعىٕىپ لاٌغأٍىمتىٓ روىا تۇتاٌّاٍذىغاْ وىغىٍەر.  1)

 ( ِۇصاپىرالر.4)

 ٍەر.( ئۇراط ِەٍذأىذىىى5)

ى اتەر -تۇتضاااا جېٕىغاااا دەخٍاااي   تەرەپاااتىٓ ئە ەر روىا الر( تاعااامى6)
 ٍېتىذىغاْ عەوىٍذە تەھذىتىە ئۇچرىغأالر.

 فىدىَەسيروزىٌىڭ 

 ّىغأالر لأذاق لىٍىذا؟اٌذا روىا تۇتراِىزأصوئاي: 

ي جاۋاب: ئېغىر ئاٍااق ٍااوي تااال ئېّىتىۀٍىاه ٍااوي وېضاەٌٍىه ٍااو       
ا توٌغاااأٍىك ٍااااوي تەھاااذىتىە   ذِۇصااااپىرٌىك ٍااااوي ئاااۇراط ِەٍذأىااا  

ذا روىا تۇتاٌّىغاأالر تاعاما ۋالىاتالردا تىار     راِىزأا ىغأٍىك صاەۋەتٍىه  ئۇچر
وۈٔگە تىر وۈٔذىٓ لاىاصىٕي تۇتىذا. ئەِّاا ٍاعاىٕىپ لاٌغاأٍىمتىٓ ٍااوي     
وېضااەٌٍىىتىٓ ىادى روىا تۇتاٌّاٍااذىغأالر تۇتاٌّىغاااْ روىىٍىاارى ئۈچااۈْ   

 تېرىذا. فىذىَە

 ه؟دشگەْ ٔېّە ۋە ِىمذارى لأچىٍى فىذىَەصوئاي: 

لىالٌّىغاااْ ئىثادەتٍەرٔىااڭ تەدىٍىااگە پېمىرالرغااا    اااا فىااذىَەجاااۋاب: 
تېرىٍىااذىغاْ صااەدىمە. ٍاعااىٕىپ لاٌغااأٍىك ٍاااوي وېضااەٌٍىه تااۈپەٍٍي     

روىىضااىٕي تۇتاٌّىغااأالر تۇتاٌّىغاااْ روىىٕىااڭ ھەر تىاار وااۈٔي      راِىاازاْ
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ئۈچۈْ ئوتتۇراھاي دەرىجىاذە تىار ئاادەَ توٍغاۇدەن تاِاالٕي ٍااوي ئۇٔىاڭ        
 ٕي پېمىرالرغا صەدىمە لىٍىذا.پۇٌى

صااوئاي: تۇتاٌّىغاااْ روىىضااي لاٌغاااْ ھاٌااذا ئااۆٌگەْ وىغااي ئۈچااۈْ    
 تەرصە توالِذا؟ فىذىَە

جاااۋاب: ِۇٔااذاق وىغااىٕىڭ تۇتاٌّىغاااْ ھەر تىاار وااۈٔي ئۈچااۈْ تىاار    
 پېمىر توٍغۇدەن ِىمذاردا صەدىمە تەرصە توٌىذا.

روىا صااااوئاي: وېضااااەٌٍىه ٍاااااوي صااااەپەردە توٌغااااأٍىك صااااەۋەتتىٓ 
 تۇتاٌّاصتىٓ ئۆٌگەْ وىغي ئۈچۈْ ٔېّە لىٍىظ وېرەن؟

جاااۋاب: وېضااەٌٍىه ٍاااوي صااەپەردە توٌغااأٍىك صااەۋەتتىٓ تۇتاٌّىغاااْ 
روىىضىٕىڭ لاىاصىٕي تۇتۇپ توٌغۇچە ئۆٌۈپ وەتاىەْ وىغاي ئۈچاۈْ روىا    

تېرىغااّۇ الىىااُ وەٌّەٍااذا. ئە ەر تاعااما صااەۋەتٍەر   َەىفىااذتۇتااۇط ٍاااوي 
ىى وۈٍٔىرىاااذە روىا تۇتّىغااااْ توٌاااۇپ، ئۇٔىاااڭ   ٕىاااڭ تەراِىزأتىاااٍەْ 

 فىاااذىَەلاىاصاااىٕي تۇتاااۇپ توٌغاااۇچە ئۆٌاااۈپ وەتاااىەْ ۋە ۋارىضاااٍىرىغا   
تېرىغٕي ۋەصىَەت لىٍغااْ توٌضاا، ئۇٔىاڭ ۋارىضاٍىرى ئۇٔىاڭ لاٌاذارغاْ       
ِىراصااىذىٓ ئااۈچتىٓ تىرىااذىٓ وااۆپ توٌّاصااٍىك عااەرتي تىااٍەْ، ئۇٔىااڭ  

 فىاذىَە ر توٍغاۇدەن ِىماذاردا   تۇتاٌّىغاْ ھەر تىار واۈٔي ئۈچاۈْ تىار پېمىا     
 ا.تېرىذ

 روزىٌىڭ تۈرلىرى

 صوئاي: دىٕىّىزدا لأچە تۈرٌۈن روىا تار؟   
، ۋاجىاااپتۈرٌاااۈن روىا توٌاااۇپ، ئاااۇالر: پەرى،    6جااااۋاب: دىٕىّىااازدا  

 صۈٕٔەت، ِۇصتەھەب، ھاراَ، ِەوراھ ۋە ٔەپٍە روىىالردار.
 صوئاي: پەرى روىىالر لاٍىضالر؟



 تەئىثادتۆٌۈَ: ئىىىىٕچي  332 

 ۋۀذىىىٍەر:جاۋاب: پەرى روىىالر تۆ
 راِىزاْ ئېَىٕىڭ روىىضي.. 3
 واپارەتٕىڭ روىىضي..2
 راِىزأذا تۇتاٌّىغاْ روىىالرٔىڭ لاىاصي. .1

 روىىالر لاٍضىالر؟ ۋاجىپصوئاي: 
 روىىالر تۆۋۀذىىىٍەر:   ۋاجىپجاۋاب: 

تۇتاااۇپ تۇىىاااىەتىەْ صاااۈٕٔەت ٍااااوي ِۇصاااتەھەب روىىالرٔىاااڭ     .3
 لاىاصي.
صاااااەۋەتي تىاااااٍەْ ئۈصاااااتىگە  ىاااااهەتىۀٍتاااااۇتىّەْ دەپ ئاتىى .2

 ٍۈوٍۀگەْ روىا.  
 صوئاي: صۈٕٔەت روىىالر لاٍضىالر؟

 جاۋاب: صۈٕٔەت روىىالر ئىىىي توٌۇپ، ئۇالر تۆۋۀذىىىٍەر:
 – 30ۋە  -9ٔىااااڭ ( ئاااااً-3لەِەرىاااَە ئاٍٍىرىااااذىٓ ِااااۇھەررەَ )  .3

 وۈٍٔىرى روىا تۇتۇط، -33ۋە  -30وۈٍٔىرى ٍاوي 
رٔىااڭ ئەرەپااات وااۈٔي تىاار وااۈْ روىا     ھەج پاٍاٌىَىتىااذە توٌّىغأال.2

 تۇتۇعي صۈٕٔەتتۇر.
 صوئاي: ِۇصتەھەب روىىالر لاٍضىالر؟

 جاۋاب: ِۇصتەھەب روىىالر تۆۋۀذىىىٍەر:
 دلعۀثە ۋە پەٍغۀثە وۈٍٔىرىذە، .3
 وۈٍٔىرىذە، -35-34-31لەِەرىَە ئاٍٍىرىذىٓ ھەر ئإٍىڭ  .2
 وۈْ،   6عەۋۋاي ئاٍذىٓ  .1
 أچە روىا تۇتۇط ِۇصتەھەتتۇر.عەتاْ ئېَىذا خاٌىغ .4

 صوئاي: لاٍضي وۈٍٔەردە روىا تۇتۇط ھاراَ توٌىذا؟
، لۇرتااْ ھېَتىٕىاڭ تىرىٕچاي    ذەجاۋاب: روىا ھېَتٕىڭ تىرىٕچي وۈٔىا 

ط وۈٔىگىچىٍىاااه توٌغااااْ ھېَااات وۈٍٔىرىاااذە روىا تۇتاااۇ  -4وۈٔىاااذىٓ 
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ېَات  ذە روىا تۇتّاصاتىٓ ھ تۇ تاٍراَ وۈٍٔىرىا  ھاراِذار. چۈٔىي ِۇصۇٌّأالر
 تۇٍراٌغاْ. مالىٍىغ

 صوئاي: لاٍضي وۈٍٔەردە روىا تۇتۇط ِەوراھ توٌىذا؟
 جاۋاب: تۆۋۀذىىي وۈٍٔەردە روىا تۇتۇط ِەوراھ توٌىذا:

ٔەپٍە روىا تۇتّالچي توٌغاْ وىغاىٕىڭ جاۈِە واۈٔىٕىال ئاٍرىاپ تاۇ       .3
وۈٔااذە روىا تۇتۇعااي ِەوراھتااۇر. جااۈِە وۈٔىااذە روىا تۇتّااالچي توٌغاااْ    

 ىغا پەٍغۀثىٕي ٍاوي عۀثىٕي لوعۇپ تۇتۇعي الىىُ.وىغي ئۇٔى
ئاعااۇرا وااۈٔىٕي  ذە روىا تۇتّااالچي توٌغاااْ وىغااىٕىڭئاعااۇرا وۈٔىاا .2

ەٍٕىاذىٓ تىار   ئۇٔىاڭ ئاٌذىاذىٓ ٍااوي و    عۇلاٍاٌغۇى تۇتۇعي ِەوراھتۇر. 
 .  ئەۋىەي وۈٕٔي لوعۇپ تۇتۇط

 صوئاي: ئاعۇرا وۈٔي دشگەْ لاٍضي وۈْ؟
ئااً( ٔىاڭ    -3ەرىاَە ئاٍٍىرىاذىٓ ِاۇھەررەَ )   جاۋاب: ئاعۇرا واۈٔي لەِ 

 وۈٔىذار.   -30
 صوئاي: ٔەپٍە روىىالر لاٍضي ۋالىتالردا تۇتۇٌىذا؟   

جااااۋاب: ٔەپاااٍە) ئىختىَاااارىٌ( روىىالرٔاااي تۇتۇعااإىڭ تەٌگىٍىاااه      
ۋالىتٍىااارى ٍاااوق. روىا تۇتاااۇط ھااااراَ ۋە ِەواااراھ توٌغااااْ وۈٍٔەرٔىاااڭ 

 ە روىىالرٔي تۇتۇعما توٌىذا.صىرتىذا، ٍىٍٕىڭ لاٍضي تىر وۈٍٔىرىذە ٔەپٍ

  

 



 

 فىتىر سەدىقىسي ۋە ئۇًىڭ ئەھنبهلىرى

 صەدىمىضي دشگەْ ٔېّە؟ فىتىرصوئاي: 

ْ ( فىتارى  صەدىماٍيصەدىمىضي )ٍاوي  فىتىرجاۋاب:  روىىضاي ۋە   راِىازا
ھېَااات خۇعااااٌٍىمي صاااەۋەتي تىاااٍەْ پېمىرالرغاااا تېااارىظ تەٌگىٍۀاااگەْ 

 ٍ  صاااەھىىىرىٕي صاااەجذە صاااەدىمە توٌاااۇپ، خاااۇددى ٔاِاىٔىاااڭ ٔۇلضاااأ
روىىضااااىٕي تۇتااااۇط   راِىاااازاْصەدىمىضااااىّۇ  فىتىاااارتوٌۇلٍىغأااااذەن، 

 جەرٍأىذىىي ٔۇلضأالرٔي توٌۇلالٍذا.

 سەدىقىسي بېرىص ۋاجىپ بولغبًالر فىتىر

 صەدىمىضىٕي وىٍّەر تېرىذا؟   فىتىرصوئاي: 

صەدىمىضااىٕي تېاارىظ ِەٍٍااي چااوڭ توٌضااۇْ، ِەٍٍااي     فىتىاارجاااۋاب: 
توۋاق توٌضۇْ، ِەٍٍاي تااً توٌضاۇْ، ِەٍٍاي وەِاثەغەي       ئەِذىال تۇغۇٌغاْ

توٌضاۇْ ھەر لأاذاق ِۇصاۇٌّإٔىڭ ئۈصااتىگە ۋاجىپتاۇر. ِۇصاۇٌّاْ ئااادەَ      
 -تااۇ صااەدىمىٕي ئااۆىى ۋە ئۆىىٕىااڭ واپاٌىتىااذىىي ئااائىٍە ئەىاٌىاارى، ئاتااا   

 ئأىضي لاتارٌىك ھەر تىر وىغي ئۈچۈْ تېرىذا.

 سەدىقىسىٌي بېرىص ۋاقتي فىتىر

 صەدىمىضي لاچاْ تېرىٍىذا؟   ىتىرفصوئاي: 

صەدىمىضاي روىى ھېَتٕىاڭ تىرىٕچاي واۈٔي ئەتىگىٕاي       فىتىار جاۋاب: 
تاااڭ ئېتىغااي تىااٍەْ ۋاجىااپ توٌىااذا. ئااۇٔي ھېَاات ٔاِىزىغااا تېرىغااتىٓ    

ْ تۇراْ تېارىظ ئەۋىەي. ھېَات واۈٍٔىرى ئىچىاذە تەرصاىّۇ ٍااوي         راِىازا
 ئىچىذە تەرصىّۇ توٌىذا.

 ِىمذارى لأچىٍىه؟  صەدىمىضىٕىڭ  فىتىرصوئاي: 
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 اراَ(  625صەدىمىضىٕىڭ ِىمذارى ٍېارىُ صاا )تىار وىٍاو      فىتىرجاۋاب: 
 تۇغذإٍىڭ ئۆىى ٍاوي خەٌك پۇٌىذىىي لىّّىتىذار.  

 سەدىقىسي بېرىلىدىغبًالر   فىتىر

 صەدىمىضي وىٍّەر ە تېرىٍىذا؟ فىتىرصوئاي: 

 صەدىمىضاي ىاواات ئېٍىغاي داراس توٌغااْ وىغاىٍەر ە      فىتىرجاۋاب: 
 تېرىٍىذا.

صەدىمىضااىٕي تەرِىااگەْ وىغااىٕىڭ روىىضااي لأااذاق    فىتىاارصااوئاي: 
 توٌىذا؟

 فىتىار صەدىمىضي روىىاذىٓ ئااٍرىُ تىار ئىثاادەت توٌاۇپ،       فىتىرجاۋاب: 
 فىتىاارصەدىمىضااي تەرِىااگەْ وىغااىٕىڭ تۇتماااْ روىىضااي داراس، تىااراق  

صەدىمىضااىٕي ئااادا لىٍّىغااۇچە تااۇ صااەدىمە ئااۇ وىغااىٕىڭ ئۈصااتىذە لەرى    
 .روىىضىغا دەخٍي ٍەتّەٍذائەِّا تۇتماْ لاٌىذا. وٌۇپ ت

 



 

 ھەج ۋە ئۆهرە

 صوئاي: ھەج لأذاق ئىثادەت؟

ھاااجي توٌااۇط ٔىَىتااي تىااٍەْ ِەوىىااگە تېرىااپ،       ااااجاااۋاب: ھەج 
ىاٌاەجااااجە ئېَىااااذا ئااااادا لىٍىٕىااااذىغاْ ئىمتىضااااادىٌ ھەَ جىضااااّأىٌ 

 ئىثادەتتۇر.

 ھەج پەرز بولىدىغبى مىطىلەر

 پەرى توٌۇعىٕىڭ عەرتٍىرى لاٍضىالر؟صوئاي: ھەجٕىڭ 

 جاۋاب: تىراۋغا ھەجٕىڭ پەرى توٌۇعىٕىڭ عەرتٍىرى تۆۋۀذىىىچە:  

 ( ِۇصۇٌّاْ توٌۇط،  3)

 ھوعي جاٍىذا توٌۇط،   -( ئەلىً 2)

 ( تاالغەتىە ٍەتىەْ توٌۇط،  1)

 ( ھەج لىٍىغما لادىر توٌۇعتىٓ ئىثارەتتۇر.4)

 ىڭ ِۀىضي ٔېّە؟صوئاي: ھەج لىٍىغما لادىر توٌۇط دشگۀٕ

ٕىاڭ  ىجاۋاب: تىراۋٔىڭ ھەج لىٍىغما لادىر توٌاۇپ، ئۇٔىىغاا ھەج پەرى  
ٍۈوٍىٕىغي ئۈچاۈْ ئۇٔىاڭ ھەج چىمىٍّىرىغاا، ھەجاگە تېرىاپ وەٌگاۈچە       

چالىٍىرىٕىاااڭ پۈتاااۈْ چىمىٍّىرىغاااا ٍەتىاااۈدەن   -ئۆٍىاااذە لاٌغااااْ تااااال 
ٌىٕىاااڭ ئىمتىضاااادلا ئىاااگە توٌۇعاااي، تېٕىٕىاااڭ صااااق توٌۇعاااي، ھەج ٍو   

 ۋە لەرىدار توٌّاصٍىمي عەرتتۇرل ىرجەَ ۋە ئوچۇق توٌۇعيخات

 ھەجٌىڭ پەرز، ۋاجىپ ۋە سۈًٌەتلىرى

 صوئاي: ھەجٕىڭ پەرىٌىرى لأچە؟
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 جاۋاب: ھەجٕىڭ پەرىٌىرى ئۈن توٌۇپ، ئۇالر تۆۋۀذىىىچە:

 تاغالط. ئىاراَ( ھەج لىٍىغٕي ٔىَەت لىٍىپ 3)

 تۇراط. ئەرەفاتتا( 2)

 .( وەتىٕي تاۋاپ لىٍىظ1)

 لاٍضىالر؟ ٍىرىۋاجىپصوئاي: ھەجٕىڭ 

 توٌۇپ، ئۇالر تۆۋۀذىىىچە: ٍەتتە ٍىرىۋاجىپجاۋاب: ھەجٕىڭ 

 ئىاااراَتاغالعااما تەٌگىٍۀااگەْ ئااوراْ( تىاآ    ئىاااراَ« )ِىمااات( »3)
 تاغالپ وېٍىظ.

 لىٍىظ )ِېىىظ(.   صەئيئارىضىذا  ِەرۋەتىٍەْ  صافا( 2)

 .ط صۈٕٔەت(تۇراط)ئەِّا تىر وېچە لؤۇ ِۇىدەٌىفەدە( 1)

 ( عەٍتأغا تاط ئېتىظ.4)

 ٕي چۈعۈرلط ٍاوي چاچٕي لىضمارتىظ.چاچ( 5)

 ( لۇرتأٍىك لىٍىظ.6)

 ( ۋشذا تاۋىپىٕي لىٍىظ.7)

 صوئاي: ھەجٕىڭ صۈٕٔەتٍىرى لاٍضىالر؟  

 جاۋاب: ھەجٕىڭ صۈٕٔەتٍىرى تۆۋۀذىىىچە:  

 .  غۇصٍي لىٍىظتاغالعتىٓ ئاۋۋاي  ئىاراَ( 3)

ْ ئىىىي پارچە ئاق، ٍېىاي ٍااوي ٍۇٍۇٌغااْ پااوىز     ئۈچۈ ئىاراٍِىك( 2)
 ئىغٍىتىظ.  رەخت 
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 ەت ٔاِاى ئولۇط.  تتاغالپ توٌۇپ، ئىىىي رەو ئىاراَ( 1)

 دائاصىٕي ئېَتىظ.« ٌەتثەٍىە»تاغٍىغأذىٓ وېَىٓ  ئىاراَ(ا 4)

 ( ِەوىىگە ٍېتىپ وەٌگەْ ھاِاْ وەتىٕي تاۋاپ لىٍىظ.5)

 ۈٍٔىرى ِىٕادا لؤۇط.و - 31ۋە  - 32 - 33( ىاٌاەججىٕىڭ 6)

 ئىچىدە چەملەًگەى ئىطالر ئىھرام

 تاغٍىغاْ وىغي ئۈچۈْ چەوٍۀگەْ ئىغالر لاٍضىالر؟ ئىاراَصوئاي: 

 چەوٍۀگەْ ئىغالر ِۇٔۇالر:تاغٍىغاْ وىغي ئۈچۈْ  ئىاراَجاۋاب: 

َ ئۈچاۈْ   ئاۆِرە ( ھەج ٍاوي 3) تاغٍىغأاذىٓ وېاَىٓ چاان ٍااوي      ئىاارا
رٔاااالٍىرىٕي ئاااېٍىظ. ئەِّاااا ئىختىَارصاااىز لوٌتاااۇق تاااۈوٍىرىٕي ٍااااوي تى

 چۈعۈپ وەتضە ٍاوي ئېضىذە ٍوق ئېٍىپ تاعٍىضا ھېب ۋەلەصي ٍوق.  

)ئاٍااٌالر وىَىٍّىارىگە( ھەر لأاذاق ئەتىار      ئىاراِغا( تەدىٕىگە ٍاوي 2)
 ٔەرصىٍەرٔي چېچىظ ٍاوي صۈرتۈط.   خوعپۇرالٍىكۋە 

وىَىغاي، ئەر  ( ئەرٌەرٔىڭ وىَىُ عاەوٍىذە تىىىٍاگەْ ٔەرصاىٍەرٔي    1)
 ئاٍاي ھەر لأذاق وىغىٕىڭ لوٌٍىرىغا پەٌەً وىَىىشٍىغي.   -

 ( ٔىىاھٍىٕىظ ٍاوي تاعمىالرٔىڭ ٔىىاھىٕي لىٍىظ.  4)

 ( جىٕضىٌ ِۇٔاصىىەت ئۆتىۈىلط.  5)

ق تىاار جااأٍىمٕي ئۆٌتااۈرلط. ( لۇرالٍاۇق ھاٍىأٍىرىااذىٓ ھەر لأااذا 6)
ىر ئىات، چۇصاا، پاعاا،    چاٍاْ، صېرىك چاعاماْ، لارغاا، غااٌج    -الْ ٍىئەِّا 
ْ لولغۇى ۋە  ٔەرصااىٍەرٔيوىغااىٍەر ە ئەىىااَەت تېرىااذىغاْ   غااا ئوخغااىغا

 ئىچىذە توٌضىّۇ ئۆٌتۈرلعىە توٌىذا.   ئىاراَھاعاراتالرٔي 
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( تاعاااامىالر تىااااٍەْ جېذەٌٍىغااااىظ، ئۇراعااااۇط، تىٍٍىغااااىظ ۋە 7)
 ھەرلأذاق تىر  ۇٔاھٕي صادىر لىٍىظ.

ٍااۈىىٕي ٍۆ ىىشٍىغااي. ئەِّااا   ( ئەرٌەرٔىااڭ تېغااىٕي، ئاٍاٌالرٔىااڭ   8)
ئاٍاٌالر ٍات ئەرٌەر تاار جاٍاذىٓ ئۆتىۀاذە، ٍاۈىىٕي ٍۆ ىىاٌضاا توٌىاذا. تاۇ        

 .  ٍۀگەْ ئىغالر لاتارىغا وىرِەٍذاچەو

 ئۆهرە ۋە ئۇًىڭ ئەھنبهلىرى

 لأذاق ئىثادەت؟ ئۆِرەصوئاي: 

ىىَاارەت لىٍىاظ دشاگەْ ِۀىاذە توٌاۇپ،       تەٍتۇٌالھٕي اا ئۆِرەجاۋاب: 
ئااااٍٍىرى ۋە  لاٍضااايھەر ٍىٍٕىاااڭ  ئاااۆِرۀيٍىاااظ صاااۈٕٔەتتۇر. لى ئاااۆِرە

 وۈٍٔىرىذە لىٍىغما توٌىذا.

 لأذاق لىٍىٕىذا؟ ئۆِرەصوئاي: 

 تۆۋۀذىىىذەن لىٍىٕىذا: ئۆِرەجاۋاب: 

 تاغالط. ئىاراَلىٍىغٕي ٔىَەت لىٍىپ  ئۆِرە( 3)

 ( وەتىٕي ٍەتتە لېتىُ تاۋاپ لىٍىظ.2)

 لىٍىظ.   صەئيىُ ٍەتتە لېت ِەرۋۀيتىٍەْ  صافا( 1)

 لىضمارتىظ. ٕي چۈعۈرلط ٍاويچاچ( ئاخىرىذا 4)

 قۇرببًلىقٌىڭ تۈرلىرى

 صوئاي: دىٕىّىزدا لأچە تۈرٌۈن لۇرتأٍىك تار؟  

 تۈرٌۈن لۇرتأٍىك توٌۇپ، ئۇالر: 6دىٕىّىزدا جاۋاب: 

 ( ھاجىالرٔىاااڭ ھەج پائااااٌىَىتي ئىچىاااذە لىٍىاااذىغاْ لۇرتاااأٍىمي 3)
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 ىٍىذا.دەپ ئات«ھەدىَە»توٌۇپ، 

َ لىٍغأالرٔىاڭ   ئاۆِرە ( ھەج ٍاوي 2)     ْ ئىچىاذە ئۆتىاۈى   ئىاارا  لپ لوٍغاا
دەپ «دەَ»توٌااۇپ،  خاتاااٌىمٍىرى صااەۋەتٍىه تەٌگىٍىٕىااذىغاْ لۇرتااأٍىك  

 ئاتىٍىذا.

لىٍىااذىغاْ  ئىٍىىااذە تااار وىغااىٍەر ( لۇرتاااْ ھېَاات وۈٍٔىرىااذە لااوي1)   
 دەپ ئاتىٍىذا.«ئۇدھىَە»توٌۇپ،  لۇرتأٍىك

 .اتىٍىذادەپ ئ«ٔەىىر»اٌالھ ٍوٌىذا ئاتىىەتىەْ لۇرتأٍىك توٌۇپ، ( ئ4)    

ذىغاْ لۇرتااأٍىك توٌاااۇپ،  ٕىاا ىٍىل( ٍېىااي تۇغۇٌغاااْ تاااال ئۈچااۈْ     5)   
 .دەپ ئاتىٍىذا«ئەلىمە»

ئىختىَااارىٌ( ذىغاْ ٔەپااٍە )ٕىااىٍىل( صاااۋاب تېااپىظ ٔىَىتااي تىااٍەْ   6) 
   لۇرتأٍىك.

 ئۇسۇلي  ٌي بىر تەرەپ قىلىص قۇرببًلىقٌىڭ گۆضى  

 صوئاي: لۇرتأٍىمٕىڭ  ۆعىٕي لأذاق لىٍىظ وېرەن؟
 جاۋاب: لۇرتأٍىمٕىڭ  ۆعي ِۇٔذاق تىر تەرەپ لىٍىٕىذا:

( ھەج ٍااااوي ئاااۆِرىگە ئىااااراَ تاغٍىغااااْ وىغاااىٕىڭ ئىاراِاااذا      3) 
ئۆتىاااااااۈى ەْ خاتااااااااٌىمي صاااااااەۋەتٍىه ئۇٔىىغاااااااا ٍاااااااۈوٍۀگەْ    

ر ٍېّەصااتىٓ، لۇرتأٍىك)دەَ(ٔىااڭ  ۆعااىذىٓ ئااۆىى ۋە ئائىٍىضااىذىىىٍە   
 ھەِّىضىٕي ِەوىىٕىڭ پېمىرٌىرىغا تارلىتىپ تېرىظ.

( ئاااااااٌالھ ٍوٌىااااااذا ئاتىىەتىۀٍىااااااه صااااااەۋەتتىٓ لىٍىٕغاااااااْ  2) 
 ۆعاااىذىٓ لۇرتاااأٍىك لىٍغۇچىٕىاااڭ ئاااۆىى ۋە   ٔىاااڭ )ٔەىىر(لۇرتأٍىك
 ٍېضە توٌىذا. -ئە ەر پېمىر توٌضا-ئائىٍىضي 
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پائااااٌىَىتي ( لۇرتااااْ ھېَتتىىاااي لۇرتاااأٍىك، ھاجىالرٔىاااڭ ھەج  1) 
 ىٌجەرٍأىاااذا لىٍىاااذىغاْ لۇرتاااأٍىمي )ئاااۇدھىَە(، ئەلىااامە ۋە ئىختىَاااار

وە تۆٌاۈپ، تىار تۆٌاۈوىٕي پېمىرالرغاا صاەدىمە       1لۇرتأٍىمالرٔىڭ  ۆعىٕي 
وعاإىالر ۋە لئورٔىااذا تارلىتىااپ تېاارىظ، ٍۀە تىاار تۆٌااۈوىٕي توغمااأالر،    

ي تۆٌااۈوىٕي ، ئااۈچىٕچتېاارىظ - ەرچە ئااۇالر تاااً توٌضااىّۇ  –دوصااتالرغا 
ئائىٍىضااىذە ٍېااَىظ تەۋصااىَە لىٍىٕىااذا. ئە ەر لۇرتااأٍىك لىٍغاااْ ئااادەَ  
وەِثەغەي توٌاۇپ، ئەتراپىاذىىىٍەرٔىڭ ھەِّىضاي تااً توٌضاا، لۇرتاأٍىك       

ٕي ئاۆى ئائىٍىضاىذە ٍېضاىّۇ توٌىاذا    لىٍغاْ ِېٍىٕىڭ  ۆعىٕىڭ ھەِّىضاى 



 

 

 ھەر خىل هۇًبسىۋەتلەردە ئېَتىلىدىغبى سۆزلەر

لأاذالال تىار ئىغإي تاعاالط ئاٌذىاذا       رەھوـبًىر رەھىـن  بىسـوىلالھىر  
ْ  »ئېَتىٍىااااذا. ِۀىضاااإي:   « ئاٌالھٕىااااڭ ئىضااااّي تىااااٍەْ تاعااااالٍّە

 دشگۀٍىه.

تىارەر ِۇصاۇٌّاْ تىاٍەْ ئۇچراعامأذا دشَىٍىاذا.       ئەسسالهۇ ئەلەٍنۇم
 دشگۀٍىه.  « صىٍەر ە ئاِأٍىك توٌضۇْ» ِۀىضي: 

صااالَ لىٍغااْ   ەبەرەمـبتۇھۇ  ۋەرەھوەتۇلالھي ۋ ۋەئەلەٍنۇم ئەسسبالم
صاااىٍەر ىّۇ ئاٌالھٕىاااڭ ئاِاااأٍىمي،   »وىغاااىگە ئېَتىٍىاااذا. ِۀىضاااي:   

 دشگۀٍىه.«رەھّىتي ۋە تەرىىىتي توٌضۇْ

خوعااااٌٍىٕارٌىك ٍااااوي ھەٍاااراْ لااااالٍٍىك تىااار ئىغااإي   هبضـــبئبلالھ
ئاٌالھٕىاااااااڭ خااااااااٌىغىٕي  » وۆر ۀاااااااذە ئېَتىٍىاااااااذا. ِۀىضاااااااي: 

 دشگۀٍىه.  «توٌىذا

ٍىچەوتە لىٍّالچي توٌغااْ لأاذالال تىار ئىاظ ئۈچاۈْ      وې ئىٌطبئبلالھ
 دشگۀٍىه.«ئاٌالھ خاٌىضا....» دشَىٍىذا. ِۀىضي:

» تىر ئىغتىٓ تەئەججاۇپ لىٍغأاذا ئېَتىٍىاذا. ِۀىضاي:     سۇبھبًەلالھ
 دشگۀٍىه.«ئاٌالھ ٔولضأذىٓ پاوتۇر

ئااٌالھ تائاالغااا ِىٕٕەتااذارٌىمٕي تىٍااذلرلط ئۈچااۈْ   ئەلھەهــدۇ لىلــالھ
 دشگۀٍىه.«ئاٌالھما عۈوۈر»ٍىذا. ِۀىضي:ئېَتى
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ئاٌالھماااا » ئۇىىتىغااامأذا ئېَتىٍىاااذا. ِۀىضاااي: ئبلالھقـــب ئبهـــبًەت
 دشگۀٍىه.«تاپغۇرداَ

تىاراۋدىٓ تىارەر ٍاخغاىٍىك وۆر ۀاذە      رەھوەت، ئبلالھ رازى بولسۇى
 ئېَتىٍىذا.

ئاٌااااذىٕمي تىٍەوٕااااي ئېَتمۇچىغااااا ھەهوىوىــــسدىي رازى بولســــۇى 
 دشَىٍىذا.

ئااٌالھ تائاالٔىاڭ ٔااِي تىٍغاا ئېٍىٕغأاذا دشَىٍىاذا.        جەاللۇھـۇ  جەللە
 دشگۀٍىه.«ئاٌالھٕىڭ عۀي ئۇٌۇغذار»ِۀىضي:

پەٍغەِااثەر ئەٌەٍاىضضاااالِٕىڭ ٔاااِي  ســەللەلالھۇ ئەلەٍھــي ۋەســەللەم
ْ    »تىٍغا ئېٍىٕغأذا دشَىٍىاذا. ِۀىضاي:   « ئااٌالھ ئۇٔىىغاا رەھاّەت لىٍضاۇ

 دشگۀٍىه.

ل تىراۋٔىاڭ ۋاپاات خەۋىرىٕاي    جەًٌەت قىلسـۇى  ئبلالھ ٍبتقبى ٍېرىٌي
 ئالٍىغأذا ئېَتىٍىذا.

 ل وېضەي ٍولٍىغأذا ئېَتىٍىذا.ئبلالھ ضىپبلىق بەرسۇى

ل تىرەر ئۇتاۇق لاىأغااْ ٍااوي ٍېىاي وىاَىُ وىاَگەْ       هۇببرەك بولسۇى
 تىرى ئۈچۇْ ئېَتىٍىذا.

تىراۋٔىاڭ ئاۆٍىگە وىرِەوچااي توٌغأاذا، ئىغااىىٕي     ئىجـبزەت ســوراش 
 ك لېمىپ، ئۆً ئىگىضىذىٓ ئىجاىەت صوراپ وىرىظ.صىٍى

ــۈرۈڭ ھەلمىااذە تىاارەر خاتاااٌىك ئۆتىااۈىاپ لوٍغاااْ ئادەِااذىٓ      مەچ
 چىراٍٍىمچە ئەپۇ صوراپ ئېَتىٍىذا.
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ــوق   ــي ٍ ــېۋ ۋەقەس تىااراۋ وەچااۈرلَ صورىضااا، تەتەصضااۇَ تىااٍەْ     ھ
 چىراٍٍىمچە دشَىٍىذا.

 ذا.ئأا ٍاوي ئۇصتاى چالىرغأذا دشَىٍى-ئاتا خوش، لەببەً

 چۈعىۈر ۀذە دشَىٍىذا.   ئەلھەهدۇ لىلالھ

ــۇمەلالھ ــۇمەلالھ ٍەرھەه « ئەٌاەِااذا ٌىٍااالھ »چۈعااىۈرلپ،  ٍەرھەه
ْ »دشااگەْ ئااادەِگە دشَىٍىااذا. ِۀىضااي  « ئاااٌالھ صااىز ە رەھااّەت لىٍضااۇ

 دشگۀٍىه.

تاِاق ٍېگۀذە، تاِاق ئەتىەْ ئبلالھ قولىڭىسغب دەرت بەرهىسۇى 

 وىغي ئۈچۈْ ئېَتىٍىذا.

 لىَىٕچىٍىمتا لاٌغاْ تىرىٕي وۆر ۀذە ئبسبًلىق بەرسۇىئبلالھ 

  دشَىٍىذا.

 ِۇٔذىٓ تاعما ٍۀە تاٌىالرغا تۆۋۀذىىىٍەرٔي ئۆ ىتىظ الىىُ:

ئااۆٍگە ٍاااوي ئىغااخأىغا ٍاااوي لأااذالال ئااادەَ تااار ٍەر ە وىر ۀااذە    -
 ٍاوي چىممأذا، ئۇالرغا صاالَ تېرىظ.

ذا تااار ۋالىتتااا ئۇٔىااڭ ئۆٍااذىىىٍەردىٓ تىرەرصااي ئۆىىٕىااڭ ھۇجرىضااى-
 ٍېٕىغا وىرِەوچي توٌغأذا، ئىغىىٕي چېىىپ، ئىجاىەت صوراپ وىرىظ.

تىاارەر صااورأغا وەٌگۀااذە ئىىىااي وىغااىٕىڭ ئوتتۇرىضااىغا وىرىااپ     -
ئوٌتۇرىىاٌّاصااٍىك، تەٌىااي ئۇالرٔىااڭ ئااوڭ ٍاااوي صااوي تەرىپىااذىٓ ئااوراْ 

 ئېٍىظ.
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رىٕااي لاٍرىااپ  ئااۈن وىغااي تىاار ٍەردە ئوٌتۇرىىاتمأااذا، ئۇالرٔىااڭ تى   -
 لوٍۇپ، ٍۀە تىرى تىٍەْ پىچىرالعّاصٍىك.

تىر ٍەر ە وىرىظ ٍاوي چىمىغتا ٍاعتا ٍااوي ئىٍىّاذە چولالرغاا ٍاوي     -
 تېرىظ.

ا ئااۇالردىٓ مااتاِالئأىٕىااڭ ئاٌذىااذا ِالّاصااٍىك، -ٍاوي ٍۈر ۀااذە ئاتااا -
 تۇراْ لوي ئۇىاتّاصٍىك.

تىارەر ِېاّاإٔي   ِەصجىذوە ٍاوي لأذالال تىر صورأغا تارغأذا ٍااوي  -
 وۈتىىشٍىغما چىممأذا، چىراٍٍىك وىَىٕىپ چىمىظ.

تىر ٍەر ە وىرىظ ٍاوي چىمىغتا ٍاعتا ٍاوي ئىٍىّذە چولالرغا ٍوي -

 تېرىظ.

غا ئۇالردىٓ تاِالئأىٕىڭ ئاٌذىذا ِالّاصٍىك، -ٍوي ٍۈر ۀذە ئاتا-

 تۇراْ لوي ئۇىاتّاصٍىك.

أذا ٍاوي تىرەر ِېاّإٔي ِەصجىذوە ٍاوي لأذالال تىر صورأغا تارغ-

 وۈتىىشٍىغما چىممأذا، چىراٍٍىك وىَىٕىپ چىمىظ.

ِەصجىذوە وىر ۀذە ئوڭ پۇتي تىٍەْ وىرىظ، چىممأذا صوي -

 پۇتي تىٍەْ چىمىظ. 

ئۆٍگە وىر ۀذە ئۆٍذە وىغي توٌضۇْ ٍاوي توٌّىضۇْ صاالَ لىٍىپ -

 وىرىظ.

 وٌىٕي ٍۇٍۇط. وېَىٓ ل تاِالتىٍٓېَىغىە تاعٍىغأذا ۋە  تاِاق-
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 ٍېگۀذە تىضّىٍالھىر رەھّأىررەھىُ دەپ ٍېَىظ. تاِاق-

 ٕي ئوڭ لوٌي تىٍەْ ٍېَىظ. تاِال-

ٕي ئۆىىٕىڭ ئاٌذىذىٓ ٍېَىظ، تاعمىالرٔىڭ ئاٌذىذىىي تاِال-

 ٔەرصىگە لوي ئۇىاتّاصٍىك. 

ٍېگۀذە توٍغاْ توٌضىّۇ،  تاِاقتاعمىالر تىٍەْ تىر ە -

 ىه، تاعمىالرٔىڭ ٍەۋىٍىغىٕي وۈتۈط. داصتىخأذىٓ تۇراپ وەتّەصٍ

 تار تۇراپ  صۆىٌىّەصٍىه. تاِاقئاغزىذا -

الرٔي ئاتا لىٍغاْ تاِالٍېگۀذىٓ وېَىٓ تۇ ٌەىىەتٍىه  تاِاق-

 ئاٌالھما عۈوۈر لىٍىپ دائا لىٍىظ. 

 ٕي ئاعۇراپ لوٍّاصٍىك. تاِاللاچىضىذىىي -

ۇالرغا ھۆرِەت ئاتا ا ئأىغا ئۈٍٔۈن ئاۋاى تىٍەْ ۋارلىرىّاصٍىك، ئ-

 تىٍەْ صىٍىك ِۇئاِىٍە لىٍىظ. 

 ئاتا ا ئأىغا ئىتائەت لىٍىظ، ئۇالرٔىڭ تۇٍرالىغا توً صۇٔۇط. -

ھاجەتخأىغا وىر ۀذە صوي پۇتي تىٍەْ وىرىظ ۋە ئىغتإٔي -

 ظ. رلپ وىرىتۈ

ئأذىٓ چىمىظ ۋە ئوڭ پۇتي  ىىٍىىشتىپ،ھاجەتخأىٕي پاوىز تا-

 تىٍەْ چىمىظ. 
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 ٓ چىممأذىٓ وېَىٓ لوٌٕي صوۋأالپ پاوىز ٍۇٍۇط.ھاجەتخأىذى-

تؤۇصۇْ ٍاوي تؤىّىضۇْ ئۇٔىىغا ئۇٔي تىراۋ تىٍەْ ئۇچراعمأذا، -

 صاالَ تېرىظ.

ۋالىتٕي تىىارغا ئۆتىۈىِەصٍىه، تىىار لاٌضا پاٍذىٍىك وىتاپالرٔي -

 ئولۇط. 

، ھاِىٍذار ٍاوي لۇچىغىذا تاٌىضي تار لالرغائاپتوتۇصالردا ٍېغي چو-

 ئاٍاٌالرغا ئوراْ توعۇتۇپ تېرىظ. 

 ئىغىٕي لىالٌّاً لاٌغاْ تىرىٕي وۆرصە ٍاردەَ لىٍىظ. -



 

ئبخطبهدا ئوقۇلىدىغبى زىنىر ۋە دۇئبالر -ئەتىگەى   

ــَماَواتِ  ِفــ  َمــا ل ــهُ  نـَــْومٌ  َوالَ  ِســَنةٌ  َتْوُِخــُذ ُ  الَ  اْلَقيُّــومُ  اْلَحــ ُّ  ُهــوَ  ِإال   ِإَلـــهَ  الَ  اَلّلــهُ . 1  ِفــ  اَوَمــ الس 
َُ  ال ـــِذي َذا َمـــن ْاأَلْرضِ  ـــَد ُ  َيْشـــَف ـــمُ  ِبِ ْذنِـــهِ  ِإال   ِعْن ـــا يـَْعَل ـــْينَ  َم ـــِديِهمْ  بـَ ـــمْ  َوَمـــا أَْي  ُيِحْيطُـــونَ  َوالَ  َِخْلَفُه
ََ  َ ـاءَ  ِبَمــا ِإال   ِعْلِمـهِ  مِّــنْ  ِبَشـْ ءٍ  ــَماَواتِ  ُكْرِسـيُّهُ  َوِســ  اْلَعِلــ ُّ  َوُهـوَ  ِحْفظُُهَمــا َوالَيـَـُؤوُد ُ  َواأَلْرضَ  الس 
 ا(.  ٌىذۇئول تىُېل تىر) .اْلَعِظْيمُ 

)ئاۈن لېاتىُ   . ُقْ  ُهَو الل ُه َأَحٌد. الل ُه الص َمُد. َلْم يَِلْد َولَـْم يُولَـْد.َوَلْم َيُكـن لـ ُه ُكُفـوًا َأَحـدٌ . 2

 ئولۇٌىذا(.

ـــرِّ َغاِســـقٍ  3. ـــن َ  ـــَق . َوِم ـــا َِخَل ـــن َ ـــرِّ َم ـــِق. ِم ـــَربِّ اْلَفَل ـــْ  َأُعـــوُذ ِب ـــرِّ  ُق ـــن َ  ـــَ  . َوِم ِإَذا َوَق
   )ئۈن لېتىُ ئولۇٌىذا(.النـ ف اثَاِت ِف  اْلُعَقِد. َوِمن َ رِّ َحاِسٍد ِإَذا َحَسَد. 

ــَواِس اْلَخن ــاِس. الـ ـِذي 4.  ــَربِّ الن ــاِس. َمِلــِك الن ــاِس. ِإلَــِه الن ــاسِ. ِمــن َ ــرِّ اْلَوْس ــْ  َأُعــوُذ ِب ُق
   )ئۈن لېتىُ ئولۇٌىذا(.اِس. ِمَن اْلِجن ِة َو الن اِس. يـَُوْسِوُس ِف  ُصُدوِر الن  

َنا َوَأْمَسـى اْلُمْلـُك ِلل ـهِ »: ئاخغاٍِىرى . َأْصَبْحَنا َوَأْصَبَح اْلُمْلُك ِلّلِه،5  ( دەپ ئولۇٌىاذا « َأْمَسـيـْ
ــكُ  ــُه، لَــُه اْلُمْل ــَدُ  اَل َ ــرِْيَك َل ــَه ِإال  اللّــُه َوْح ــُد ِلل ــِه اَل ِإٰل ــى ُكــ ِّ َ ــْ ٍء  َواْلَحْم ــُد َوُهــَو َعَل ــُه اْلَحْم َوَل
ــَر مـاَ بـَْعـَدُ  ) ـَر َمــا ِفـ  ٰهـِذا اْلَيـوِم َو َِخيـْ ــَر » ئاخغاااٍِىرىقَـِديـٌْر. َربِّ َأْسـوَُلَك َِخيـْ َلـِة َوَِخيـْ ٰهـِذِ  الل يـْ

ـْوِم َو َ ـرِّ مـدەپ ئولۇٌىذا« َما بـَْعَدَها  ئاخغااٍِىرى اَ بـَْعـَدُ  ).( َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن َ رِّ َما ِف  ٰهِذا اْليـَ

َلـِة َوَ ـرِّ َمــا بـَْعـَدَها»  ( َربِّ َأُعـوُذ بِـَك ِمــَن اْلَكَسـِ  َوُسـوِء اْلِكَبــِر. َربِّ دەپ ئولۇٌىااذا« ٰهـِذِ  الل يـْ
 َأُعوُذ ِبَك ِمْن َعَذاٍب الن اِر َوَعَذاٍب ِف  اْلَقْبِر.

ـــــ6.  َنا، َوِب ـــــَك َأْمَســـــيـْ ـــــَك َأْصـــــَبْحَنا، وِب ـــــَك النُّّشـــــورُ اَلل ُهـــــم  ِب ـــــوُت َوِاَلْي ـــــَك َنُم ـــــا، وِب  َك َنْحَي

 (.  تىُېل نۈئا(. )ٌىذۇئول پەد «وِإَلْيَك اْلَمِصيرُ » ئاخغاٍِىرى)

 َمـــا َوَوْعـــِدكَ  َعْهـــِدكَ  َعَلـــى َوأنَـــا َعْبـــُدكَ  َوأنَـــا َِخَلْقَتنـــ  أَْنـــَ ، ِإال   ِإَلـــهَ  الَ  رَبّـــ ِ  أَْنـــ َ  اَلل ُهـــم   7.
، ِبِنْعَمِتكَ  َلكَ  أبُوءُ  َماَصنـَْعُ ، َ رِّ  ِمنْ  ِبكَ  َأعُوذُ  اْسَتطَْعُ ،  َف نـ هُ  لِـ ، فَـاْغِفرْ  بِـَذْنِب ، َوأبُـوءُ  َعَلـ  
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نـُْوبَ  الَيـَْغِفرُ     .أْن َ  إال   الذُّ
ِمـْن نِْعَمـٍة أو بوَحـٍد ِمـْن ا( ٌىاذ ۇئول پەد «مـَا َاْمَسـى بِـ »: ئاخغاٍِىرى) اَلل ُهم  َما َأْصَبَح ِب 8. 
ــْكُر، يــاَ َربِّ لَــَك اْلَحْمــُد َكمــاَ َِخْلِقــكَ  ــُد َولَــَك الشُّ ، فِمْنــَك َوْحــَدَك اَل َ ــرِْيَك لَــَك، فَـَلــَك اْلَحْم

ِِ ُسْلطاَِنَك.  ا(.ٌىذۇئول تىُېل نۈئ) يـَْنَبِغ  ِلَجَ ِل َوْجِهَك َوَعِظْيِم

ُهـم  َعـاِفِن  ِفـ  َبَصـِري، اَل إلإـَه إال  . اَل ُله م َعاِفِن  ِف  بَـَدِن ، اَلل ُهـم  َعـاِفِن  ِفـ  َسـْمِع ، اَلل  9
، اَل إلإــَه أَنْـَ ، اَلل ُهـم  ِإنّـِ  َأُعــْوُذ بِـَك ِمـَن اْلُكْفـِر، َواْلَفْقــِر. اَلل ُهـم  ِإنِـّ  َأُعـْوُذ بِــَك ِمـْن َعـَذاِب اْلَقْبـرِ 

 ا(.ٌىذۇئول تىُېل نۈئ) إال  أَْنَ .

 تىُېااا لە تاااتەٍ) .اْلَعِظـــْيمِ  اْلَعـــْرشِ  َربُّ  َوُهـــوَ  تَـوَك ْلـــ ُ  َعَلْيـــهِ  وَ ُهـــ ِإال   ِإلَـــهَ  الَ  اهللُ  َحْســـِب َ  10.

 ا(.ٌىذۇئول

.11  َُ ــِمْي ــَماِء َوُهــَو الس  ــْ ٌء ِفــ  ْاأَلْرِض َواَل ِفــ  الس  ََ ِاْســِمِه َ  ِبْســِم اهلِل الـ ـِذي اَل َيُضــرُّ َمــ
 ا(.ٌىذۇئول تىُېل نۈئ) الَعِلْيُم.

ـٍد َصـل ى اهللُ َعَلْيـِه َوَسـل َم نَِبيّـاً َوَرُسـواًل.َرِضْيُ  ِباهلِل رَبّ  .12 يِّنـاَ ُمَحم   ًا، وبْاإِلْسَ ِم ِدْينًا، َو ِبَنبـَ

 (.تىُېل نۈئ)

ــِه. .13 ــِه َوِمــَداَد َكِلَماِت ــَة َعْرِ  ــِه، َوِرَضــا نـَْفِســِه، َوزَِن ــِدِ  َعــَدَد َِخْلِق ــِه َوِبَحْم ــْبَحاَن الّل  نۈئاا) ُس

 (.  تىُېل

. قَـِديـْرٌ  َ ـْ ءٍ  ُكـ ِّ  َعَلـى َوُهـوَ  اْلَحْمـدُ  َولَـهُ  اْلُمْلـكُ  لَـهُ  لَـُه، اَلَ رِْيكَ  َوْحَد ُ  اهللُ  ِإال   هَ ِإلَ  الَ  .14
 ا(.ٌىذۇئول تىُېل 01)

 َأُعوُذ ِبَكِلَماِت الل ِه الت ام اِت ِمْن َ رِّ َما َِخَلَق.. 35

 رجىوىسيەتڭ ئبالرًىۇدۋە  زىنىر قىرىقيۇٍ

ٓ تاعااما ھەلىمىااٌ ئىااالھ ٍولتااۇر؛ ئاااٌالھ ھەِىغااە    تىاار ئاااٌالھتى » . 3
تىرىىتااۇر، ھەِّىٕااي ئىااذارە لىٍىااپ تۇرغۇچىااذار؛ ئااۇ ِۈ ااذەپ لاٌّاٍااذا،  
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ئاااۇٔي ئۇٍماااۇ تاصاااّاٍذا؛ ئاصاااّأالردىىي ۋە ىشّىٕاااذىىي ھەِاااّە ٔەرصاااە 
ئاٌالھٕىڭ ِۈٌىىذار؛ ئاٌالھٕىاڭ راخضىتىضاىز وىّّاۇ ئاٌالھٕىاڭ ئاٌذىاذا      

ھ ئۇالرٔىااااڭ ئاٌذىااااذىىي، وەٍٕىااااذىىي  عاااااپائەت لىالٌىضااااۇْ؛ ئاااااٌال 
ئىغااالرٔىڭ ھەِّىضااىٕي تىٍىااپ تۇرىااذا؛ ئااۇالر ئاٌالھٕىااڭ ِەٌۇِاتىااذىٓ   
ئاٌالھ ئۇالرغا تىٍذلرلرعٕي خاٌىغااْ ٔەرصاىٍەردىٓ تاعاما ھاېب ٔەرصاىٕي      
تىٍّەٍااذا، ئاٌالھٕىااڭ ِەٌۇِاااتي ئاصااّأالرٔي ۋە ىشّىٕٕااي ئااۆى ئىچىااگە      

ٔىىغاا ئېغىار وەٌّەٍاذا. ئاۇ ٍاۇلىرى      ئاٌىذا. ئاصّاْ ا ىشّىٕٕي صالالط ئۇ 
 .(1)«ىٍىىتۇر، ھەِّىذىٓ ئۇٌۇغذارِەرتىى

ئاااٌالھ تىااردار. ھەِااّە ئاٌالھمااا ِۇھتاجااذار.    ― ئېَتمىٕىااي، ئااۇ   .2
ئاااٌالھ تاااال تاپمااأّۇ ئەِەس، تۇغۇٌغااأّۇ ئەِەس. ھااېب وىغااي ئۇٔىىغااا    

 (.2)«تەلذاط توالٌّاٍذا

ٍەْ وىاااار ەْ ِەخٍۇلاتٕىااااڭ عااااەررىذىٓ، لااااارالغۇٌۇلي تىاااا  › .1
وېچىٕىاااڭ عاااەررىذىٓ، تۈ اااۈٍٔەر ە دەَ صااااٌغۇچي صاااېاىر ەرٌەرٔىڭ   
 ْ ‹ عاااەررىذىٓ، صاااۈتاىٕىڭ رەتثاااي ئاٌالھماااا صاااېغىٕىپ پأااااھ تىٍەٍاااّە

 (.3)«دشگىٓ

ئىٕضااأالرٔىڭ رەتثااي، ئىٕضااأالرٔىڭ پادىغاااھي، ئىٕضااأالرٔىڭ     › .4
ي ئىالھااي ئاٌالھمااا صااېغىٕىپ، وىغااىٍەرٔىڭ دىٍٍىرىااذا ۋەصىەصااە لىٍغااۇچ 

جىاااااإالردىٓ ۋە ئىٕضااااااأالردىٓ توٌغاااااااْ ٍوعااااااۇراْ عااااااەٍتإٔىڭ  
 (.4)«دشگىٓ‹ ۋەصىەصىضىٕىڭ عەررىذىٓ پأاھ تىٍەٍّەْ

                                 
 .تەئاٍ ا 255 رىضيۈصە رەلەت (1)
 .رىضيۈص ئىخالس (2)
 .رىضيۈص قەٌەف (3)
 .رىضيۈص ٔاس (4)
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تىز تاڭ ئاتمۇىداق، تاارچە پادىغااھٍىك ئاٌالھماا ِۀضاۇپ توٌغااْ      ». 5
ھاٌذا تاڭ ئاتتي، )تىز وەن لىٍذاق، تاارچە پادىغااھٍىك ئاٌالھماا ِۀضاۇپ     

پۈتاااۈْ ھەِااذا صااأا ئاٌالھمااا خاصاااتۇر.     توٌغاااْ ھاٌااذا وەن وىااردى(،   
ئاااٌالھتىٓ تاعااما ھەلىمىااٌ ئىااالھ ٍااوق، ئاااٌالھ ٍاااٌغۇىدار، ئۇٔىااڭ ھااېب    
عېرىىي ٍولتۇر، پادىغااھٍىك ۋە ھەِذاصاأا ئۇٔىىغاا خاصاتۇر، ئاۇ ھەِاّە       
ٔەرصااىگە وااۈچي ٍەتىۈچىااذار. رەتااثىُل تااۇ وۈٕٔىااڭ ۋە وېَٕىىضااىٕىڭ     

وېَىٕىىضاىٕىڭ ٍاخغاىٍىمىٕي    ٍاخغىٍىمىٕي تىٍەٍاّەْ، )تاۇ وېچىٕىاڭ ۋە   
تىٍەٍّەْ(، صالا صېغىٕىپ تاۇ وۈٕٔىاڭ ۋە وېَىٕىىضاىٕىڭ ٍاِأٍىمىاذىٓ     
ٍأاااھ تىٍەٍااّەْ، )تااۇ وېچىٕىااڭ ۋە وېَىٕىىضااىٕىڭ ٍاِأٍىمىااذىٓ ٍأاااھ   
تىٍەٍااااّەْ(. رەتااااثىُل صااااالا صااااېغىٕىپ ھورأٍااااۇلتىٓ، لېرىٍىمٕىااااڭ 

پ داىاختىىاااي ٍاِأٍىمىااذىٓ پأااااھ تىٍەٍاااّەْ. رەتااثىُل صاااالا صاااېغىٕى  
 (.1)«ئاىاتتىٓ ۋە لەتىردىىي ئاىاتتىٓ پأاھ تىٍەٍّەْ

ئي ئاٌالھل صېٕىڭ لۇدرىتىاڭ تىاٍەْ ئەتىاگەْ تاۇرداق، صاېٕىڭ      . »6
لۇدرىتىااڭ تىااٍەْ وەچٍىااذاق، صااېٕىڭ لۇدرىتىااڭ تىااٍەْ ٍاعاااٍّىز ۋە     
صاااېٕىڭ لۇدرىتىاااڭ تىاااٍەْ ئاااۆٌىّىز، توپٍىٕىاااذىغاْ جااااً صاااېٕىڭ      

 (.2)«جاٍىّىز صېٕىڭ تەرىپىىذار( دەر اھىىذار. )لاٍتىذىغاْ

ئي ئاٌالھل صەْ ِېٕىڭ رەتثىّضاەْ، صاۀذىٓ تاعاما ِەتاۇد ٍاوق،      » .7
صەْ ِېٕي ٍاراتتىڭ، ِەْ صېٕىڭ تۀاذەڭ، ِەْ )پەٍغەِثەرٌەرٔىاڭ تىٍاي    
ئارلىٍىك ِۀذىٓ ئاٌغااْ( ئەھاذەلٕي ۋە ۋەدەلٕاي وۈچۈِٕىاڭ ٍېتىغاىچە      

 ٕ ىپ ئىغااااٍىرىّٕىڭ ئەِەٌااااگە ئاعۇراعااااما تىرىغااااىّەْ. صااااالا صااااېغى
ٍاِأٍىمىذىٓ پأاھ تىٍەٍّەْ. ِالا ئاتاا لىٍغااْ ٔېّەتٍىرىىٕاي تؤاۇٍّەْ     

                                 
 .اٍىتيىرى دەھّەئ ئىّاَىە صٍىّۇِ ئىّاَ (1)
 .اٍىتيىرى تىرِىزى (2)
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ۋە  ۇٔاھٍىرىّٕي ئېتىراپ لىٍىّەْ. ئاي ئااٌالھل  ۇٔااھٍىرىّٕي ِەغپىارەت     
لىٍغىاآ، ھەلىاامەتەْ  ۇٔاااھالرٔي صااۀذىٓ تااۆٌەن ِەغپىاارەت لىٍغااۇچي  

 (.1)«ٍولتۇر

ىٓ تىرەرصااىگە ئەتىگۀااذە  ئااي ئاااٌالھل ِالااا ٍاااوي تۀذىٍىرىىااذ   » .8
) ھەِااذە ئاخغاااِذا( ئاتااا لىٍىٕغاااْ لأااذالال تىاار ٔااېّەت توٌّىضااۇْ، ئااۇ   
چولااۇَ صااېٕىىذىٕذار. صااېٕىڭ ھااېب عااېرىىىڭ ٍااوق، ھەِااذا صااأا ۋە     
عاااۈوۈر پەلەت صاااالىال خاصاااتۇر. رەتاااثىُل صاااېٕىڭ پادىغااااھٍىمىىٕىڭ   

ذا صااأا ەلٕىااڭ ئۇٌۇغٍىمىغااا الٍىااك وېٍىااذىغاْ ھەِاا ِەرتىىواااتتىٍىمي ۋە 
 (.2)«صالا خاصتۇر

ئي ئاٌالھل تەدىٕىّٕاي صااق لىٍغىآ. ئاي ئااٌالھل واۆىلِٕي صااق        » .9
لىٍغىٓ. ئي ئاٌالھل لۇٌىمىّٕي صاق لىٍغىآ. ھەلىامەتەْ صاۀذىٓ تاعاما     
ئىالھىااٌ ِەتااۇد ٍولتااۇر. ئااي ئاااٌالھل صااالا صااېغىٕىپ وااۇپرىٍىمتىٓ ۋە       

ٔااااھ تىٍەٍاااّەْ.  پېمىااارٌىمتىٓ پأااااھ تىٍەٍاااّەْ، لەتىااار ئاىاتىاااذىٓ پا   
 (.3)«ھەلىمەتەْ صۀذىٓ تاعما ھەلىمىٌ ئىالھ ٍولتۇر

ئاااٌالھ ِالااا وۇپاٍىااذار، ئۇٔىىااذىٓ تاعااما ھااېب ئىااالھ ٍولتااۇر،   » .30
 (.4)«ئۇٔىىغا ٍۆٌۀذىُ، ئۇ تۈٍۈن ئەرعىٕىڭ رەتثىذار

ٔاِىٕي ئاتىغااْ وىغاىگە ئاصاّاْ ۋە ىشّىٕاذە ھېچٕەرصاە ىىَااْ       » .33
ھٕىااڭ ٔاااِي تىااٍەْ تاعااالٍّەْ، ئاااٌالھ ھەِّىٕااي ٍەتىۈىەٌّەٍااذىغاْ ئاٌال

 (.1)«ئالالپ ۋە وۆرلپ تۇرغۇچىذار

                                 
 .اٍىتيىرى خارىۇت ئىّاَ (1)
 .اٍىتيىرى دۋاداۇتەئ (2)
 .اٍىتيىرى دۋاداۇ تەئ (3)

 .تەئاٍ ا 329 رىضيۈصە تەۋت (4)
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ئىااااگەَ ئاااااٌالھ، دىاااإىُ ئىضااااالَ، پەٍغەِثىاااارىُ ِااااۇھەِّەد    » .32
 (.2)«ئەٌەٍاىضضاالَ ئىىۀٍىىىٕي لوتۇي لىٍذىُ

ئاااٌالھ پاااوتۇر، ئااۇ ِەخٍۇلاتٍىرىٕىااڭ ھېضاااتىچە، ئەرعااىٕىڭ      » .31
رىٕي ٍېزىغااما ٍېتەرٌىااه صااىَاالرغىچە ۋە   ىىٕٕىەتٍىاارىچە، ئۇٔىااڭ صااۆىٌى  

 (.3)«ئۆىى ِەِٕۇْ توٌغىچە ھەِذا صأاغا الٍىمتۇر

ٍاٌغۇى تىر ئااٌالھ تائااالدىٓ تاعاما ھەلىمىاٌ ئىاالھ ٍاوق، ئۇٔىاڭ        » .34
عېرىىي ٍوق. پادىغاھٍىك، ھەِذا صأا ئاۇٔىىغىال خاصاتۇر. ئاۇ ھەِّىاگە     

   .(4)«وۈچي ٍەتىۈچي ىاتتۇر

ۇئ وەٌىّىٍىااارىگە صاااېغىٕىپ ِەخٍۇلاتٕىاااڭ   ئاٌالھٕىاااڭ ئۇٌااا . »35
 .(5)«عەررىذىٓ پأاھ تىٍەٍّەْ

 

                                                                
 .اٍىتيىرى دەھّەئ ئىّاَ (1)
 .اٍىتيىرى دەھّەئ ئىّاَ (2)
 .اٍىتيىرى صٍىُۇِ ئىّاَ (3)
 .اٍىتيىرىە ِاج ئىثٕي د،ۋاداۇتەئ (4)

 .اٍىتيىرى صٍىُۇِ ئىّاَ (5)



 

 ھەرخىل هۇًبسىۋەتلەردە ئوقۇلىدىغبى زىنىر ۋە دۇئبالر

 .ِباْسِمَك اَلل ُهم  َأُمْوُت َوَأْحَيا: ْاۇرت خالعتىٓۇئ —
ئاااي ئااااٌالھل صاااېٕىڭ ٔاِىاااڭ تىاااٍەْ ئاااۆٌىّەْ ۋە ٔاِىاااڭ تىاااٍەْ  »

 .(1)«تىرىٍىّەْ

 .النُُّشورُ  َوِإَلْيهِ  َأَماتَـَنا َما بـَْعدَ  َأْحَيانَا ال ِذي ِلل هِ  اَْلَحْمدُ  ٓ تۇرغأذا:ئۇٍمۇدى —
تىزٔي ئۇٍمۇ تىٍەْ ئۆٌتۈر ۀذىٓ وېاَىٓ، لاٍتاا ھاٍاات تېغىغاٍىغاْ     »

ئااااااٌالھ تائاالغاااااا عاااااۈوۈر ئېاااااتىّەْ. ئااااااخىرى لااااااٍتىظ ئۇٔىاااااڭ  
 .(2)«تەرىپىگىذار

ٍة. اَْلَحْمُد ِلل هِ  :ۀذەوىَىٕگ —  ال ِذي َكَساِن  َهذا َوَرَزَقِنْيِه ِمْن َغْيِر َحْوٍل ِمنِّ  َواَل قـُو 
ِالااا تااۇ وىَىّٕااي وىَگااۈى ەْ ۋە تااۇٔي ِېإىتىّضااىز ِالااا ئاتااا       »

 .  (3)«لىٍغاْ ئاٌالھما عۈوۈر ئېَتىّەْ

 الّلُهم  إنِّ  َأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلُخْبِث َواْلَخَباِئِث.ھاجەتخأىغا وىرىغتە:  —

ئاااي ئااااٌالھل صاااالا صاااېغىٕىپ ئەروەن ا چىغاااي عاااەٍتأالرٔىڭ        »
 .  (4)«ىىَأىەعٍىىىذىٓ پأاھ تىٍەٍّەْ

ـــِ  ْاأَلَذ  ھاجەتخأىاااذىٓ چىمىغاااتا:   — ـــَ  َعّن ـــُدِ هلِل ال ـــذِي َاْذَه ـــك، اْلَحْم ُغْفَراَن
 .َوَعاَفاِن َ 

                                 
 .اٍىتيىرى خارىۇت ئىّاَ (1)
 .اٍىتيىرى خارىۇت ئىّاَ (2)
 .اٍىتيىرى خارىۇت ئىّاَ (3)
 .اٍىتيىرى خارىۇت ئىّاَ (4)
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ئاااي ئااااٌالھل  ۇٔااااھٍىرىّٕي وەچۈر ەٍضاااەْ، ِۀاااذىٓ ىىَااااْ ا      »
ىٍغاااْ ۋە ِېٕااي صاااالِەت لىٍغاااْ ئاٌالھمااا ھەِااذا صااأا ىەخّەتٕاي ٍااوق ل 

 .  (1)«ئېَتىّەْ

 .اهللِ  ِبْسمِ : ٍىغتاېئ تەتاھار —
 .  (2)«ئاٌالھٕىڭ ئىضّي تىٍەْ تاعالٍّەْ»

َأْ ــَهُد َأْن اَل ِإلَــَه ِإال  اللّــُه َوْحــَدُ  اَل َ ــرِْيَك لَــُه َوَأْ ــَهُد َأن  تاھااارەتتىٓ وېااَىٓ:   —
 .ُ  َوَرُسولُهُمَحم دًا َعْبدُ 

ٍاااٌغۇى تىاار ئاااٌالھتىٓ تاعااما ھەلىمىااٌ ئىااالھ ٍولٍىمىغااا، ئۇٔىااڭ        »
عېرىىي ٍولٍىمىغا ۋە ِاۇھەِّەد ئەٌەٍاىضضااالِٕىڭ ئاٌالھٕىاڭ تۀذىضاي     

 .(3)«ۋە تەرھەق پەٍغەِثىرى ئىىۀٍىىىگە  ۇۋاھٍىك تېرىّەْ

َنا :تۇراْ تاِالتىٓ — تـَ  .َوِقَنا َعَذاَب الن اِر ِبْسِم الل هِ  اَلل ُهم  بَاِرْك َلَنا ِفْيَما َرَزقـْ
ئااي ئاااٌالھل تىااز ە ئاتااا لىٍغاااْ رىزلىىغااا تەرىااىەت تەر ەٍضااەْ ۋە  »

تىزٔااااي داىاخ ئاىاتىااااذىٓ صالٍىغاٍضااااەْ، ئاٌالھٕىااااڭ ٔاااااِي تىااااٍەْ   
 .(4)«تاعالٍّەْ

َغْيـِر َحـْوٍل ِمنّـ  َواَل اَْلَحْمـُد ِلل ـِه الـ ِذي َأْطَعَمِنـ  ٰهـَذا َوَرَزَقِنْيـِه ِمـْن  وېَىٓ: تاِالتىٓ —
ٍة.  قـُو 

                                 
 .اٍىتيىرى خارىۇت ئىّاَ (1)
 .تياٍىىرى دۋاداۇتەئ (2)
 .اٍىتيىرى صٍىُۇِ ئىّاَ (3)
 .اٍىتيىرى ٕٔىٌۇصضۇئىثٕ (4)
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جىّي ھەِذا صاأا ِەْ ھېچمأاذاق واۈن صاەرپ لىٍّاصاتىٓ، ِېٕاي       »
تىاٍەْ غىزاالٔاذارغاْ ۋە ئاۇٔي ِالاا رىزىاك لىٍىاپ ئاتاا لىٍغااْ          تاِاقتۇ 

 .(1)«ئاٌالھما خاصتۇر، ئۇٔىىغا عۈوۈر ئېَتىّەْ

َة ِإاّل ِباهللِ  ِبْسِم اهلِل تَـوَك ْلُ  َعَلى اهللِ ئۆٍذىٓ چىمىغتا:  —  .اَل َحْوَل َواَل قـُو 
ئاٌالھٕىااڭ ئىضااّي تىااٍەْ تاعااالٍّەْ، ئۇٔىىغااا تەۋەوىااۇي لىٍااذىُ. »

 .  (2)«ئاٌالھٕىڭ ٍاردىّي توٌّىضا لوٌىّىزدىٓ ھېب ئىظ وەٌّەٍذا

 .ْلَناِبْسِم اهلِل َوَلْجَنا َوِبْسِم اهلِل َِخَرْجَنا، َوَعَلى اهلِل رَبِـَّنا تَـوَك   ئۆٍگە وىرىغتە: —
ئاٌالھٕىااڭ ٔاااِي تىااٍەْ وىاارداق، ئۇٔىااڭ ٔاااِي تىااٍەْ چىمتااۇق ۋە   »

 .  (3)«رەتثىّىز ئاٌالھما تەۋەوىەي لىٍذاق

 ِإلَـى َوِإنـ ا ُمْقـرِنِْينَ  لَـهُ  ُكن ـا َوَمـا َهـَذا َلَنـا َسـخ رَ  الـ ِذي ُسـْبَحانَ لاتٕاعما ئوٌتۇرغأاذا:   —
 .َلُمنَقِلُبونَ  رَبِـَّنا

اراپ تەر ەْ ىات پاااااااوتۇر، تىااااااز  تىااااااز ە تااااااۇٔي توٍضااااااۇٔذ »
تۇٔىىغا)چىمىغااما(لادىر ئەِەس ئىااذاق، تىااز ھەلىاامەتەْ رەتثىّىزٔىااڭ     

 .(4)«دەر اھىغا لاٍتمۇچىالرِىز

ْعَوِة الت ام ـِة َوالص ــ ِة اْلَقاِئَمــِة آِت ئەىاْ ئولۇٌااۇپ توٌغأااذا:  — اَلل ُهـم  َرب  ٰهــِذِ  الــد 
َلَة َواْلَفضِ  َعْثُه َمَقامًا َمْحُمودًا ال ِذي َوَعْدَتُه.ُمَحم دًا اْلَوِسيـْ َلَة، َوابـْ  يـْ

                                 
 .اٍىتيىرى خارىۇت ئىّاَ (1)
 .اٍىتيىرى دۋاداۇتەئ (2)
 .اٍىتيىرى دۋاداۇتەئ (3)
 .تەئاٍ ا 31 رىضيۈص فاخراى (4)
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ئااي ِۇعااۇ ئۇٌااۇئ چالىرىمٕىااڭ ۋە ئولۇٌىااذىغاْ ٔاِاىٔىااڭ ئىگىضااي    »
ئاااٌالھل پەٍغەِثىرىّىااز ھەىرىتااي ِااۇھەِّەد ئەٌەٍاىضضاااالِغا عاااپائەت      
لىٍىااظ پەىٌىٕااي تەر ىاآ ۋە ئااۇٔي صااەْ ۋەدە لىٍغاااْ ئاااٌىٌ ِالاِغااا        

 .(1)«ئېرىغتۈر ىٓ

َتْح ِل  أَبـَْواَب َرْحَمِتَك.ِەصجىذوە وىر ۀذە:  —  اَلّلُهم  افـْ
ئااااي ئاااااٌالھل ئۇٌااااۇئ پەىٌىىااااذىٓ رەھااااّەت ئاتااااا لىٍىغااااىىٕي     »

 .  (2)«تىٍەٍّەْ

 .اَلل ُهم  اْعِصْمِن  ِمَن الش ْيطَاِن الر ِجْيمِ : ِەصجىذتىٓ چىممأذا —

 ررىاااااذىٓەط ڭٍتاااااإٔيەط لوغالٔاااااذى ٔااااايېَل ئااااااٌالھ ئاااااي»
 .(3)«ٍىغىٓصال

َة ِاال  ِباهلل خوعاٌٍىمتا: ىظ ۋەئەجەتٍىٕ —  َماَ اءَ اهلل اَل قـُو 

ئاٌالھٕىڭ خاٌىغىٕي تۇپتۇ. ئاٌالھٕىڭ ٍاردىّىضاىز لاوٌىّىزدىٓ ھاېب    »
 «ئىظ وەٌّەٍذا.

َر اهلل ووېٍىغّەصاااٍىىىە ئۇچرىغأاااذا:  — الحمـــد هلل علـــى كـــ   َماَ ـــاءَ اهلل َقـــد 
 حال.
ئااۇ خاااٌىغىٕىٕي لىٍىااذا، ھەر ھاٌااذا ئاٌالھمااا   ئاٌالھٕىااڭ تەلااذىرى، »

 «عۈوۈر.

 .َجزَاَك اهللُ َِخْيراً تىرەر ٍاخىغىٍىك لىٍغاْ وىغىگە:  —

                                 
 .اٍىتيىرى خارىۇت ئىّاَ (1)
 .اٍىتيىرى صٍىُۇِ ئىّاَ (2)

 .اٍىتيىرىە ِاج ئىثٕي (3)
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 .  (1)«ئاٌالھ صىزٔي ٍاخغي ِۇواپاتٍىضۇْ»

اَلل ُهــم  اَلَســْهَ  ِإال  َمــا َجَعْلَتــُه َســْهً ، َوأَنْــَ  َتْجَعــُ   لىَىٕچىٍىممااا ئۇچرىغأااذا:  —
 ً  ِإَذا ِ ْئَ .اْلَحْزَن َسهْ 

ئي ئاٌالھل صاەْ ئاصااْ لىٍّىغىاچە ئاصاأٍىك ٍاوق، صاەْ خاٌىضااڭ        »
 .(2)«لىَىٕچىٍىمٕي ئۇلاٍٍىمما ئۆرلپ تېرىضەْ

َنا َسْفَرنَا ٰهذا، َواْطِو َعن ا بـُْعَد ، صەپەر ە چىممأذا: —  اَلل ُهم  َهوِّْن َعَليـْ

تەر ىآ، ئۇٔىاڭ   ئي ئاٌالھل تىز ە تاۇ صاەپىرىّىزٔي ئۇلاٍالعاتۇراپ    »
 .(3)«ٍىرالٍىمىٕي ٍېمىٕالعتۇراپ تەر ىٓ

 َاْسَوُل اهلَل اْلَعِظْيَم َرب  اْلَعْرِش اْلَعِظْيِم َأْن َيْشِفْيَك. وېضەي ٍولٍىغأذا: —
ئۇٌۇئ ئەرعٕىڭ ئىگىضاي توٌغااْ ئۇٌاۇئ ئااٌالھتىٓ صاىز ە عاىپاٌىك       »

 .  (4)«تىٍەٍّەْ

 .َعظ َم اهللُ َاْجَركَ  تەىىَەدە: —

 «اٌالھ ئەجرىىىزٔي ىىَادە لىٍضۇْلئ»

 .أُعوُذ ِباهلِل ِمَن الش ْيطَاِن الر ِجْيمِ لاتتىك غەىەتٍۀگۀذە:  —

ئاٌالھمااااا صااااېغىٕىپ لوغالٔااااذى عااااەٍتإٔىڭ عااااەررىذىٓ پأاااااھ »
 .  (1)«تىٍەٍّەْ

                                 
 .اٍىتيىرى دەّھەئ ئىّاَ  (1)
 .اٍىتيىرى تثاْەھ ئىثٕي (2)
 .اٍىتيىرى صٍىُۇِ ئىّاَ (3)
 .اٍىتيىرى تىرِىزى (4)
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 . اَلل ُهم  َأْطِعْم َمْن َأْطَعَمِن  َوَأْسِق َمْن َسَقانِ صاھىثخأغا دائا لىٍغأذا:  —

ئااااي ئاااااٌالھل ِېٕااااي غىزاالٔااااذارغإٔي غىزاالٔااااذارغىٓ ۋە ِېٕااااي   »
 .(2)«صۇغارغإٔي صۇغارغىٓ

                                                                
 .اٍىتيىرى خارىۇت ئىّاَ (1)
 .اٍىتيىرى صٍىُۇِ ئىّاَ  (2)


