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 بطن اهلل الرحوي الرحين

 
 ًاھايىتي شەپمەتلىه ۋە هېھرىباى ئالالھٌىڭ ًاهي بىلەى باشاليوەى

ەل هۆهىٌلەرًىااا   رلببااايباااارچە هەزھىاااَە ەل ماااۈشلر هاذتاضاااالر ئالەهلەرًىااا   

 ساااًىچەۇر. ئااالالھ تائاستااا هەەنۇزڭتٌىاا  هەزلتكااارى ناًااابي ئااالالھ تائاستااا ذاساات 

. ھەق زىٌٌاااي ئىٌسااااًىَەتكە  ەل ئاااۇًي هەزھىاااَەلەٍوەى  سااااًا ئىَاااتىوەى  ھەهاااس 

ٍەتكۈشۈش ئاارىىلى  ئاۇسرًي كاۇپرىا شڭسلەە ەل ئاشتۇًلۇىٌىا  ىارڭۇقۇلۇىلىرىاسىي      

ىۇتۇلااس ر پا ئىواااىا ھىااسڭٍەە ەل ھەىى ەتٌىاا  ًۇرىقااا ٍىااتەكلىگەى سااۆٍۈهلۈ       

رىوىز ھەشرىتي هاۇھەهوەز ئەلەٍىىسسااسهقاا ئۇًىا  ئاائىلە ا تاەڭبىىاتلىرىقاا       پەٍقەهبى

ا ضاۇًسڭىال تاا   گەەل ئۇًى  ٍاولىٌي زڭەڭهالضاتۇر پ بىازمىچە ٍەتكاۈشمەى سااھابىلىرى     

 ىىَاهەتكىچە ھەق ٍولسڭ ٍۈرمەى هۆهىٌلەرمە ساسم ٍولالٍوەى.

ۇپا ئەڭ ىەزىوىاااٌ هەساااىلىلەرًى  بىااارى بولاااھاااارڭم هەسىلىساااي -ھااااسر

كائىٌاتٌىااا  باااارلى  ئىطااالىرى ەل ھاٍاتٌىااا  هىزڭًىقاااا هۇًاساااى لتلى  چاااوڭ   

هەساااىلىس ر. ئاااالالھ تائااااس ئىٌسااااًٌي ٍەر ٍۈشىاااسل ئۆشىاااسىي ئور ًباساااارلى     

 –ەلشىپىسااىٌي نااارىٌ ىىلس ر ضااي ئۈچااۈى ٍارڭت اااى بولااۇپا ئۇًى قااا ٍااىوە     

ئىچاااااوە ا ًەسااااالىٌي زڭەڭم ىىلاااااس ر ش ئااااااهىللىرىا بەذتلىااااا  ھاٍااااااە 

كەچۈرۈضااٌى  چااارىلىرى ىاتااارلى  ٍاضاضااٌى  پۈتااۈى ەڭسااىتىلىرىٌي تولااۇىالپ 

لىرىٌي بەلگىلىاااگەى. پىرىٌساااىپ -بىااارىص بىااالەى بىااارمە ٍاضاضاااٌى  ىااااًۇى 

چاۈًكي ھەر ىاًاسڭق بىاار ئۇساتا ئاۆشى ٍاسااىقاى ًەرسىساىٌى  ىاااًۇًىَەتلىرىٌي      

ى ئاااۆشى ٍارڭت اااا تائااااس ئۇباااسڭى بىلگىاااٌىگە ئوذطااااشا ٍاااارڭت ۇچي ئاااالالھ    
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هەذلۇىاتلىرىٌىااا  ذاااارڭكتىرىٌي ەل ئاااۇسر ئۈچاااۈى ًىوىٌىااا  پاٍاااسىلى  ەل      

ئىٌسااًٌى  بەھاۇش ر    ئاۇ ًىوىٌى  شىَاًلى  ئىكەًلىكىٌي ٍاذطي بىلىس . ضاۇۇا  

 –ھاٍااااە كەچۈرۈضاااىگە كاپاااالەە ىىلىاااص ئۈچاااۈى بىااار ىىساااىن ىااااًۇى        

اكي ٍا  «ىىلواا »ەل  «ىىا  »الر پىرىٌساىپ  –رىٌسىپالرًي بەلگىلىگەى. بۇ ىاًۇى ىپ

 زېگەى ئىككي سۆشمە هەركەشلەضكەى. «ھارڭم»ەل  «ھاسر»

ئااازلم ئەلەٍىىسساااسم بىاالەى ئاٍااالي ھەەەڭًااي نەًٌەتااتىي ٍەر   ئااالالھ تائاااس

ھاارڭم بىالەى ساىٌىقاى. باۇ      –طتىي ئاەەڭر بۇ ئىككىسىٌي ھاسر چى ىرىٍۈشىگە 

هەضا    ًاي ئۆمىتىطاتىكي تاۇً ي    «ھاارڭم  –ھااسر  »سىٌاق ئەهەلىَەتتە ئۇسرتا 

بااۇ ئىككىسااىگە نەًٌەتااتە ھەهااوە ًەرسااىٌي ھاااسر     ًىاا ئىااسى. ئااالالھ تائاس 

ئۇسرتاا   لى يا پەىەە بىر تار زلرلذٌىا  هى ىساىٌىال ھاارڭم ىىلقااً    بىرىپ ىىلىپ

 –زېااوە ا ھاااسر مەًلىكي ئىااسى. ھارڭهٌىاا  پەلسەپىسااىٌي بىلااسۈر  –ھاااسر 

ەەەڭ ئىككىساااي ھاااارڭم هەسىلىساااي ئاااازلم ئەلەٍىىسسااااسم بىااالەى ئاٍاااالي ھ     

 نەًٌەتتىكي ەڭىتىسىال باضالًقاى.

ىىلىااص پەىەە ئااالالھ تائاااسًى ال ھەى ىااس ر.   ھااارڭم  ھاااسر ىىلىااص ٍاااكي 

ئالالھ تائااس ھااسر بىالەى ھاارڭهٌي بەلگىلەضاتە بىلىاپ بەلگىلىاگەى. ذاۇززى         

ۇ ىاتااارلى  نىىاااشسرًي ٍاساااپ ئااالقۇ ەل سااىي ئاالق ۇا ئاۈى  كىاار ئااالقتىلىا ىزىَەا  

الر بۇ نىىاشسرًي ىاًاسڭق ٍوساۇًسڭ ئىطالىتىص ەل بۇش لۇضاىٌى  ئالاسىٌي      چى  اً

ىاًااسڭق ئااىلىص زېگەًااسل  تەلىواااتلىرى ٍىزىلقاااى بىاارلرزىي كىتااابچىٌي بااۇ     

نىىاااشسرًي ئالقۇچىالرتااا ىوضااۇپ بەرمىااٌىگە ئوذطاااشا ئااالالھ تائاااسهۇ ئااۆشى  

ىوىلەرًىااا  ٍارڭت ااااى هەذلۇىااااتلىرىٌي ەل ئۇسرتاااا ًىوىلەرًىااا  پاٍاااسىلى ا ً  

شىَااااًلى  ئىكەًلىكىٌااايا ئىٌسااااًالر ىاًاااسڭق ىىلقاًاااسڭ ھاٍااااتىٌي بىااارەتەر      

ئۆتكااۈشۈپ بەذتلىاا  بولىااسىقاًلى ىٌي ٍاذطااي بىلگەًلىكااي ئۈچااۈى ئۇسرتااا     
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 ىرىٌيًاااهي ئاسااتىسڭ تەلىواااتل« ھااارڭم-رھاااس»ساااهاەىٌ كىتااابالرًي چۈضااۈرۈپا 

 –توتر لااۇق ىاااًۇى   رڭمھااا – سرئااالالھ تائاسًىاا  ھىكوىتااي ھااا   ئااۆمەتكەى.

تاااىەتتىكي ىااۇزرىتىگە رىىاااٍە  –الرًي بەلگىلەضااتە ئىٌساااًٌى  سااەەر پىرىٌسااىپ

 –ىىلىطااٌي تەىەششڭ ىىلقاااى. ضااۇۇا ئىٌساااًالر ًەپەغ ئالىااسىقاى ھاااەڭزڭ ھاااسر  

 –ھارڭم بەلگىلىوىاگەى. چاۈًكي ئىٌسااى ھاەڭساىز ٍاضاىَالواٍس . ئەهواا ٍاىوە         

لگىلىااااگەى. چااااۈًكي ئىٌساااااى ھااااارڭم ھااااارڭهٌي بە –ئىچوەكاااالەرزل ھاااااسر 

ٍىوەسااتىٌوۇ ھاٍاااتىٌي زڭەڭم ىىلس رڭسٍااس . ئااالالھ تائاااس ھاااسر بىاالەى ھااارڭهٌي  

بەلگىلىگەًااااسلا بىاااازمە ًىوىلەرًىاااا  پاٍااااسىلى  ەل ًىوىلەرًىاااا  شىَاااااًلى   

ئىكەًلىكىٌااي بىلااسۈرمەى. ضااۇۇا بىااز ئۈچااۈى پاٍااسىلى  بولقاااًلىرىٌي ھاااسر    

ا تەى نىسااوىوىزا ئەىلىوىااز –ئەهوااا بىااز ئۈچااۈى  پىتااي بااوٍىچە بەلگىلىااگەى.  

شىَاًلى  بولقاًلىرىٌي ھاارڭم ىىلىا لتكەى. باۇ     -ەل ھاٍاتىوىز ئۈچۈى  ساىلى ىوىز

ذااۇززى ًىتىااي ئاااٍرىص شڭەىتىااسىكىلەرًى  بىٌزىٌٌااي تااۈرلەرمە ئاٍرىقىٌىقااا     

ئوذطاااٍس . ئاپتوهوبىاا  ئۈچااۈى هەذسااۇغ ىىلىٌقاااى بىٌزىٌٌااي ئاٍرىپىالًقااا     

ًاااسڭا ئااااٍرىپىالى ەلشىپىساااىٌي ئۆتىَەلوەٍاااس . ئۇچ ااااى تەىاااسىرزىوۇ   قاىاچىلى

چۈضااۈپ كىتىااس . ئااازلم ئۆلىااس ..... ذااۇززى ضااۇًى سل ا سااىزمە هەذسااۇغ   

ىىلىٌقاى ھاسر تائاهٌي ٍىوەستىيا ھارڭم تائااهٌي ٍىساى ىز نىساوى ىزتا شىَااى     

لىساىز.  زلا شلھەرلىٌىپ ئۆلىسىزا ئاۆلوىگەى تەىاسىرزىوۇا كىساەر بو    -ٍەتكۈشىس 

ضۇًى  بىلەى ھاٍاتتىكي ەلشىپى ىزًي ئۆتەضتىي ئانىز ىالىساىز. ھاارڭم زېاگەى    

 ئەًە ضۇًسڭق شىَاًلى  ًەرسە.

ئەسااتە ىالس ر ضاا ا ئوۇاااً   ھۆرهەتلىاا  كىتابراااىل ىااولى ىززىكي بااۇ كىتااا    

كىچىا ا زىٌىاٌ هەلۇهااتي باار      –بولسۇى ئۈچۈى سوئار ەل نااەڭبلى  ىىلىاپا چاوڭ    

ىىلىااپ  ا چۈضىٌىطاالى  ھەم ئىرچااامئاهوىبااا ىطااي ئۈچااۈى ٍاااكي ٍااوق ھەهااوە ك 

 تەٍَارسًسى.  
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ئۇلاااۇە زلساااتۇرىوىز ىۇرئااااى كەرىااان بىااالەى پەٍقەهااابەر       ٍىزىطاااتاكىتاااابٌي 

ئەلەٍىىسسااسهٌى  ئەڭ ئىطاەًچلى  ھەزىساالىرىگەا ئىساالم ز ًَاساىسڭ توًۇلقاااى ەل     

 اسالًسىن.بىرزل  ئىتىرڭپ ىىلىٌقاى هەضىۇر ئۆلىواسرًى  پىكىرلىرىگە ئاس

ھاااارڭهالرًيا  - ھااااسر ئىچوەكلەرزىكاااي -كىتابتاااا باٍااااى ىىلىٌقااااًالر ٍاااىوە   

ەل ئىساااالم ئەذالىىقاااا شىاااي    ًيئىطاااالرهۇساااۇلواًالرًى  ىىلىطاااي چەكلەًاااگەى   

ئىساالم  »كىلىسىقاى ًاچاار ىىلى الرًاي ئاۆش ئىچىاگە ئالقااًلى ي ئۈچاۈى باۇ كىتاابٌي         

زلپ ئاتاضااٌي « ى چەكلەًااگەى ئىطااالرھااارڭما هۇسااۇلواًالر ئۈچااۈ -زىٌىااسىكي ھاااسر

 سٍى  كۆرزۈم.

ٍىلااي ىاشڭىىسااتاًسڭ -2009ەل ٍىلااي ئىسااتاًبۇلسڭ -2008ىااولى ىززىكي بااۇ كىتااا  

   قا ئاساسەى ًەضرمە تەٍَارسًسى.ًەضر ىىلىٌقاى ًۇسرىلىرى

  هااززىٌ ٍاارزىوي بىالەى    ٌىا تەًلى  ئاباس رڭشڭق ھەبىباۇلال ھانىو  وذ بۇ كىتا 

 .   رلھوەە ئىَتىوىزقا ڭق ھەبىبۇلال ھانىوئابس رڭشهۇًاسى لە بىلەى ۇ ض بىسىلسى.
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 ھارام ۋە ئۇالرغا هۇًاضىۋەتلىه هەضىلىلەر –ھاالي 

 . سوئار: ھاسر زېگەى ًىوە؟1

ئۆشى پا ا تەى ساىلى  ا شىَىٌاي بولوىقااًلى ي ئۈچاۈى ئىساالم      —اەڭ : ھاسر ن

زىٌي ر ذساەە ىىلقااى ًەرساە زېوەكتاۇر. هەساىلەى: پاا  ەل تەى سااىلى  ا شىَىٌاي         

ٍوق ٍىوەكلى  ەل ئىچوەكلەرًي ئىساتىوار ىىلقاًقااا ھااسر كەساىپ بىالەى ٍوللاۇق       

لاۇق ەل تاوترڭ ئىطاالرًي ىىلىاصا     ھالسڭ تىرىكچىلىا  ىىلقاًقاا ئوذطااش بولاۇپا ٍول    

ھاسر ەل پا  ًەرساىلەرًي ئىساتىوار ىىلىاص چەكلەًوەٍاس ا ضاۇًسڭق ىىلقااى ئاازلم        

 ساەڭ  تاپىس .

 . سوئار: ھارڭم زېگەى ًىوە؟2

ەل باضااا ا  شىَااااًلى لى يپاااا  ئەهەسااالىكي ەل تەى سااااىلى  ا  —نااااەڭ : ھاااارڭم 

ىسااالم زىٌااي چەكلىااگەى ًەرسااە زېوەكتااۇر. هەسااىلەى: چوضاا ا  سااەەلبلەر تااۈپەٍلي ئ

مۆضااي ەل ھارڭى ااا ئوذطاااش پاسااكىٌا ەل شىَاااًلى  ًەرسااىلەرًي ئىسااتىوار ىىلقاًقاااا  

ئۆسااۈم بىاالەى هۇئاااهىلە ىىلقاًقااا ئوذطاااش بولااۇپا ھااارڭهٌي ئىسااتىوار ىىلىااصا      

ىااار چەكلەًاااگەى ئىطاااٌي ىىلىاااص ئاااۆشىٌي ئالالھٌىااا  ئاشڭبىقاااا تۇت ااااًلى  ەل ئىق  

 مۇًاھتۇر.  

 . سوئار: ھاسر بىلەى ھارڭهٌي بىلىطٌى  ىاًسڭق ئەھوىَىتي بار؟3

نااااەڭ : ھااااسر بىااالەى ھارڭهٌىااا  پەرىىٌاااي ئااااٍرىصا ًىوىلەرًىااا  ھااااسر ەل 

. ئەٌٍاس ر ًىوىلەرًى  ھاارڭم ئىكەًلىكىٌاي بىلىاص ھەر بىار هۇساۇلواى ئۈچاۈى پەرش       

ىىٌاااي بىلوىاااگەى ئازلهٌىااا  هۇساااۇلواًلى ي تولۇىالًواٍاااس .  باااۇ ئىككىساااىٌى  پەر

ھاارڭم بەًاسىٌى  نەًٌىتاي ٍااكي زىشىراي بولاۇپ كىتىطاي بىالەى          –ھااسر   چۈًكي
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ضاي ٍااكي رلە ىىلىٌىطاىقا    ۇهۇًاسى لتلى  بولۇپا ئىبازلە ەل ز ئاسرًى  ىوباۇر بول 

هىٌلەرل بىااز ئااي هااۆ ئااالالھ تائاااس ىۇرئاااى كەرىوااسل:  بى ڭسااىتە تەسااىر كۆرسااىتىس .

زلپ كۆرسااەتكەى. ەبەىەرل  ھاااسر ًەرسااىلەرزىي ٍەۇااالر رىزى الًااس رتاىسااىلەرًي 

 ئاٍەە(. - 172سۈرىسي 

 ناشڭسي ًىوە؟   ئاٍرىواسلى ٌى ھارڭهٌى  پەرىىٌي  -. سوئار: ھاسر 4

ڭهٌي ھااسر  هاۇھەهوەز ئەلەٍىىسسااسم ھاار    ھەشرىتاي  ناەڭ : ئىسالم پەٍقەهبىارى 

 ىىلىااپ هۇًااسڭق زېااگەى: تەھااسىيبىاالەى  زىشڭخئورًىااسڭ ئىسااتىوار ىىلقااۇچىالرًي 

ئەڭ  زىشڭذ ااااابەزىٌىٌااااي ھااااارڭم بىاااالەى ئوش ىالًااااس رتاى ھەر ىاًااااسڭق ئااااازلم »

. باۇ ھاارڭهٌي ھاااسر ئورًىاسڭ ىوللىٌىطاٌى  ئااذىرلتتىكي ناشڭسااىس ر.      (1ە«ھەىلى تاۇر 

تۈرلااۈ  كىسااەللىكلەرا ئاچااارچىلى الرا ٍەر  بااۇ ز ًَااازىكي ناشڭسااىوۇ ئىقىاار بولااۇپا  

 تەەرلش ئاپەتلىرىا بەرىكەتٌى  ٍوىىلىطي ىاتارلى الر بۇًى  هىسالىس ر.

 . سوئار: ىاًسڭق ىىلقاًسڭ ھارڭهسىي ساىالًقىلي بولىس ؟5

 ئىچاوە  ەل باضا ا ھەر ىاًاسڭق بىار ًەرساىسل ھاارڭم زېاَىلگەى        –ناەڭ : ٍاىوە   

ًەرسااىلەر ەل ئىطااالرزىي چەكلىااٌىصا ضااۇًسڭىال ھاااسر ٍاااكي ھااارڭهلى ي ئىٌىاا         

ًەرساااىلەرزىي ٍىااارڭق تاااۇر ش ئاااارىىلى  ھارڭهاااسىي    ضاااۈبىىلى  -بىلىاااٌوىگەى 

ھاااسلوۇا ھااارڭهوۇ  » ساااىالًقىلي بولىااس . پەٍقەهاابەر ئەلەٍىىسساااسم بىاار ھەزىسااتە:   

  ەٍەًااي ھاااسر ٍاااكي   ئەهوااا بااۇ ئىككىسااىٌى  ئوتتۇرىسااىسڭ ضااۈبىىلى    تااۇر.ئىٌى 

ًەرساىلەر باارا كاۆپ ئاازلهلەر باۇًي بىلوەٍاس . كىوكاي         ھارڭهلى ي ئىٌى  بولوىقااى( 

زلپ  (2ە«ضاااۈبىىلى  ًەرساااىلەرزىي ساىالًسااااا ھارڭهاااسىي سااااىلىٌىپ ىاسسٍاااس     

                                 
 ئىوام تىرهىزى رى ڭٍىتي. (1ە
 .ئىوام بۇذارىٌ رى ڭٍىتي (2ە
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 كۆرسەتكەى.

 وە؟ھارڭهٌى  ئۆلچىوي ًى –ئىچوەكلەرزل ھاسر  -. سوئار: ٍىوە  6

ئىچوەكالەر ھااسر ەل ھاارڭم زلپ ئىككاي تاۈرمە       –ناەڭ : ئىسالم زىٌىسڭ ٍاىوە   

بۆلۈًىس . ئاۆشى پااكىزا تەبىىىتاي پاا ا تەهايا پاۇرى ي ًورهاارا ئىٌسااى تەبىىىاتىگە          

ٍاىىسىقاىا ئوش ىلىٌىص ئۈچۈى پاٍسىلى ا تەركىبىاسل ئوش ىلاۇق ىىووىتاي باارا تەى     

 –الهسڭ چەكلەًوىااگەى ھەر ىاًااسڭق ٍااىوە    شىَىٌااي بولواٍااسىقاىا ئىساا   ساااىلى ىقا

ئىچوەكٌااي ئىسااتىوار ىىلىااص ھاااسرا ئەكسااىچەا ئااۆشى پاسااكىٌاا تەبىىىتااي پااا       

ا شىَااااااى ىقئەهەغا ئاااااازلهگە بىىاااااارڭهلى  ئىلىاااااپ كىلىاااااسىقاىا تەى سااااااىلى 

ٍەتكۈشىااسىقاىا هەسااي ىىلىااسىقاىا ئەىىلٌااي بۇلقاٍااسىقاىا ئىسااالهسڭ چەكلەًااگەى   

 ئىچوەكٌي ئىستىوار ىىلىص ھارڭهس ر. –ھەر ىاًسڭق ٍىوە  

 . سوئار: ھاسر ًەرسىلەرًي ئىستىوار ىىلىطٌى  ىاًسڭق پاٍسىلىرى بار؟7

ناەڭ : ھاسر ًەرسىلەرًي ئىساتىوار ىىلىطاٌى  ز ًَاا ەل ئاذىرلتلىا  ئىٌتااٍىي      

 كۆپ پاٍسىلىرى بار.  

ىىلقااااى ەل پاكىزلى  اااا ئەھوىاااَەە  ( ھااااسر ەل پاااا  ًەرساااىلەرًي ئىساااتىوار1ە

بەرمەى ئازلهٌى  زىلي پا ا كۆۇلي ٍور قا تىٌاي سااقا ئەىلاي ئۆتكاۈرا ذاتىرىساي      

 كۈچلۈ  ەل ھوضَار بولىس .

ًەرسىلەرًي ئىستىوار ىىلقااى ئاازلم تۈرلاۈ  كىساەللىكلەرزىي      ەل پا ( ھاسر 2ە

 ىۇەەىتي ئانىزلىطىپ ىالواٍس . –ساىلىٌىپ ىالىس ا كۈچ 

ھاسر ەل پا  ًەرسىلەرًي ئىستىوار ىىلقااى ئازلهٌىا  ىىلقااى ئىباازلتلىرى     ( 3ە

ىوبۇر بولىس  ەل ز ئاالىرى ئى اابەە بولىاس . چاۈًكي ئىبازلتلەرًىا  ەل ز ئاسرًىا        

ئااالالھ تائاسًىاا  زلرماھىااسڭ ىوبااۇر بولواساالى ٌى  سااەەلبلىرىسىي بىاارى ھااارڭم        



 ەضىلىلەره ۇًاضىۋەتلىهه ۇالرغائ ۋە ھارام –ھاالي  12 

 ٍىَىطتۇر.

وار ىىلقااااى ئاااازلم ئاااالالھ تائاسًىااا   ( ھااااسر ەل پاااا  ًەرساااىلەرًي ئىساااتى 4ە

 ھۆرهىتىگە ەل ئىٌساًالرًى  سۆٍگۈسىگە ئىرىطىس .  

 ىاٍسىالر؟ ئەزلپلىرىضەرتلىرى ەل  بوتۇشسضٌى . سوئار: هار 8

 تۆەلًسىكىلەرمە زى  ەە ىىلىص سشىن: بوتۇشلىقاًسڭناەڭ : هار 

ھوضاااي ناٍىاااسڭا بااااستەتكە ٍەتاااكەىا    –ئەىىااا   بوتۇشلىقۇچىٌىااا ( هاااار 1ە

ضاي ضاەرە. ئەر   ۇهۇسۇلواى ٍااكي ئەھلاي كىتاا  ەٍەھاۇزىٌ ٍااكي ذرىساتىىاى( بول      

بولىاس . ضاۇًى سل ا هۇساۇلواى بولوىقاًاسڭا ٍەھاۇزىٌ       بوتۇشلىسىوۇئاٍار  بولوىقاًسڭا

بولىااااس . بىاااارڭق ئالالھ ااااا  بوتۇشلىساااىوۇ ٍااااكي ذرىسااااتىىاى زىٌىااااسىكي بىاااارى  

ىااسىقاى هۇضاارىكٌى   كەلتۈرىٌسااىزًى  ٍاااكي ئالالھ ااا ضااىرى    ئىطااەًوەٍسىقاى ز

 الر ئۈچااۈىهاار هۇسااۇلواً  بوتۇشلىقاااىهىلااي ٍىَىلوەٍااس . چاۈًكي ئااۇسر   بوتۇشلىقااى 

 .رس ھارڭه

ا پااۇتلىرىٌي ٍى ىتىااپا ئاسااتىرڭق سااىَپاپهااالٌي سااىَالپا   بوتۇشسٍااسىقاى( 2ە

پااۇتي ئارىسااىقا ئارىااا هەھااكەم باااتالشا هااالٌي باتلىقاًااسڭ ئۇًىاا  ئالااسىٌ ي ئىككااي  

سور پۇتىٌي كىرىطتۈرۈپ باتالپا ئارىا ئوڭ پاۇتىٌي باوش ىوٍاۇش كىارل . چاۈًكي      

ھاااٍ ڭى ناااى تاسضاا اًسڭا ئااۇ بااوش ىالقاااى پااۇتي بىاالەى ىاااتتى  تىپىااس . ىاااتتى     

 سىلكىٌىطتىي توهۇرلىرىسىكي ىاى پاكىز ئى ىپ چى ىپ كىتىس .

 ئااالالھۇ  اھبىسااوىلال »بىاالەى ( هااالٌي ىىاابلىگە ىارىتىااپا ئىتتىاا  پىچاااق     3ە

 ٌَىواسلى  ا ئەھوىَەە بىرىص.ىى بوتۇشسشزلپ هالٌى  مىلىسىي  «ئەكبەر

ەل ماااار پىچااااق بىااالەى    ٍى ىاااتىص( هاااالٌي ئاااۇر شا ساااۆرلشا ىااااتتى     4ە

كىوكاااي » سااااىلىٌىص. پەٍقەهااابەر ئەلەٍىىسسااااسم بىااار ھەزىساااتە:  بوتۇشسضاااتىي
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سىللىكىٌي كۆرسەتساەا ئاالالھ ئاۇ    رلھىوا  بوتۇشسضاتىوۇ ىۇض اچتە  كىچىا  ىۇضاٌي   

 .ېگەىز« كىطىگە ىىَاهەە كۈًىسل ئۆشىٌى  ضەپ ىتىٌي كۆرسىتىس 

ئۇًىاا  بىاارلر   ىىااَىي بولقاًااسڭا  بوتااۇشسش( ىىچىااپ تۇرهىقاااى ھاااٍ ڭًٌي   5ە

 ئورمىٌىٌي ىاى ئى ىتاسٍسىقاى ًەرسە بىلەى ٍارىالًس ر پ ئۆلتۈرۈضكىوۇ بولىس .

بىارى بىالەى    -ٍى ىلقااى ٍااكي بىار    ئىگىاززىي  ( كىسەللىكتىي ئەهەغا بەلكي6ە

ئۈسۈضاااااكەى ٍااااااكي ئۇر لقااااااى ساااااەەلبلى  نااااااى تالىطاااااى ڭت اى ھااااااٍ ڭًٌي  

 مۆضىٌي ٍىَىص ھاسلس ر. بوتۇشسپكۈچي بار بولساا ئۇًي  تىپىچەكلىگىچىلى 

  ؟. سوئار: ئۆشى ئۆلۈپ ىالقاى هالٌى  مۆضي ًىوە ئۈچۈى ٍىَىلوەٍس9

ھاااٍ ڭًالرزىي  شناااەڭ : مۆضااي ٍىَىلىااسىقاى ىااوًا كاااس ەل ئااۆچكىگە ئوذطااا  

ىاٍسااىبىر سااەەل  بىاالەى ئااۆشى ئۆلااۈپ ىالقاًلىرىٌىاا  مۆضااىٌي ٍىااَىص ىەتىىااٌ      

ھارڭهااس ر. بۇًىاا  سااەەلبي ضااۇكيا ئااۆشى ئۆلااۈپ ىالقاااى ھاااٍ ڭى چوىااۇم بىاارلر        

بولىااس . هااار  كىسااەللى  ٍاااكي ناااى ئااالقۇچي شلربىااگە ئۇچرىقاااًلى تىي ئااۆلگەى    

كىسەللىكتىي ئۆلگەى بولساا كىسەر هىكرىبلىارى ئۇًىا  تىٌىٌاي پۈتاۈًلەً ىااپالپ      

بۇًااسڭق مۆضااٌي ٍىگەًااسل مۆضااتىكي كىسااەر هىكرىبلىاارى ئااازلم   كەتااكەى بولىااس .

بەزىٌىگە تارىاپ كىتىاس ا ھەتتاا شلھەرلەپ ئۆلتۈرۈپواۇ ىوٍىاس . هاار كىساەللىكتىي       

سااەەلبتىي ئااۆلگەى  ٍى ىلقاااًلى  ئىگىااززىي ئەهەغا تاٍاااق شلربىسااي بىاالەى ٍاااكي 

ئۇًىا  بەزىاٌىگە تارىااپ كەتاكەى بولىاس . هۇًاسڭق        ئى ىتىلوىقااًلى تىي بولساا ىاى 

مۆضىٌي ٍىگەى ئازلم ىاًٌي ٍىگەى بولىاس . ىااى پااكىز ئەهەغا ىااى تەركىبىاسىكي      

 ھەر ذىاا  هىكاارىبالر ەل باااكتىرىَىلەر ئااازلم بەزىٌىٌااي شلھەرلەٍااس . ضااۇًى  ئۈچااۈى

 ىاًٌي ٍىَىص ھارڭهس ر.  

 . سوئار: باشڭرسرزىي مۆش سىتى ڭلقاًسڭ ًىوىلەرمە زى  ەە ىىلىص كىرل ؟10
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ئااۇ ىاًاسڭق هالٌىا  مۆضااي؟ باۇ هااالٌي     نااەڭ : بااشڭرسرزىي مااۆش ساىتى ڭلقاًسڭا   

ىالەى  ٍاوق؟ ئالاسى ب   – بوتۇشلىقااًوۇ ىاًسڭق ىاسساپ سوٍقاى؟ هۇساۇلواى ىاسسااپ   

باااۇسرًي ئىاااٌى الپ چى ىاااپا ىاااوًا كااااسا ئاااۆچكەا ئااااەا تاااۆمەا توذاااۇا ئاااۆرزل  

 ساااوٍقاًلىرىٌى ھااااسر هاااالالرزىي هۇساااۇلواى ىاسسااااپ   شىاتارلى الرتاااا ئوذطاااا

 ساااوٍقاًلى يمۆضاااىٌي ئاااىلىصا ىاٍساااي هالٌىااا  ئىكەًلىكاااي ٍااااكي كىوٌىااا       

 بىلىٌوىگەى مۆضلەرًي ئالواسلى  سشىن.

. ساااوئار: ىاچىالًقااااى ٍىوەكلىكلەرًاااي ساااىتى ڭلقاًسڭ ًاااىوىلەرمە زى ااا ەە   11

 ىىلىص كىرل ؟

نااااەڭ : ىاچىالًقااااى ماااۆش ەل ھەر ىاًاااسڭق بىااار ٍىوەكلىكٌاااي ساااىتى ڭلواىچي 

ٍاوق؟ ًەزل ئىطالەًگەى؟    –زېاگەى هاركىساي باارهۇ     «هۇساۇلواًچە »بولقاًسڭا ئۇًى  

رهۇ؟ ىااوللىٌىص ەڭىتااي بااارهۇ ٍاااكي ئۆتااۈپ  هۇسااۇلواًالر ئىطاالىگەًوۇ ٍاااكي باضاا ىال 

كەتكەًواااۇ؟ بۇسرتاااا ئاسھىاااسل زى ااا ەە ىىلىاااص سشىااان. چاااۈًكي پاااا  ەل ھااااسر    

ضااي ئۈچااۈى ضااەرەا تەى ۇئىبازلتلەرًىاا  ىوبااۇر بول –ًەرسااىلەرًي ٍىااَىص ئەهەر 

 ٌي ساىالش ئۈچۈى شۆرۈرز ر.  ىساىلى 

 كىلەرًى  تاهاىلىرىٌي ٍىَىطكە بولىس ؟. سوئار: ىاٍسي زىٌسى12

. ھەهىطااااە ٍىوەكلىرىااااس رناااااەڭ : ئەڭ پااااا  ٍىوەكلىاااا  هۇسااااۇلواًالرًى   

هۇسااۇلواًالرًى  ٍىوەكلىكلىرىٌااي ئىااززلپ تىپىااپ ٍىااَىص كىاارل . هۇسااۇلواًالرًى  

تاااهى ي ٍاااكي ىاچىالًقاااى مااۆش ىاتااارلى  تەٍَااار ٍىوەكلىكلىاارى تىپىلوىقاًااسڭا       

ىٌ زىٌىسىكىلەرًى  پا  ٍىوەكلىرىٌاي ٍىَىطاكە بولىاس . ئاالالھ     ذرىستىىاى ەل ٍەھۇز

اسر بۈمااۈى سااىلەرمە پااا  ًەرسااىلەر ھاا »تائاااس ىۇرئاااى كەرىوااسل هۇًااسڭق زېااگەى:  

ًىااا  تااااهى ي ساااىلەرمە ھاسلاااس ر ەل ساااىلەرًى    ىىلىٌاااسىا كىتاااا  بىرىلگەًلەر 

 ئاٍەە(. - 5ەهائىسل سۈرىسي « .تاهى ى الر ئۇسرتا ھاسلس ر
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. سااوئار: ىاٍسااي زۆلەتلەرزىااي كەلااگەى تەٍَااار ٍىوەكلىكلەرًااي ٍىَىطااكە       13

 بولىس ؟

ئىطاالەًگەى تەٍَااار تاهاااىالرًيا ىاچىالًقاااى  هەهلىكەتلىرىااسلناااەڭ : هۇسااۇلواى 

مۆش ەل باض ا ٍىوەكلىكلەرًي سىتى ېلىص كىارل . بۇًى قاا ھەر ىاًاسڭق هۇساۇلواى     

ىطي سشىان. ًااەڭزڭ هۇساۇلواى هەهلىكەتلىرىاسىي كەلاگەى تەٍَاار       ئازلم ئەھوىَەە بىر

تاهااىالرا ىاچىالًقاااى مااۆش ەل باضاا ا ٍااىوەكلىكلەر تىپىلوىقاًااسڭا ذرىسااتىىاًالرًى   

 ٍاااكي «هۇسااۇلواًچە»ٍاااكي ٍەھۇزىَالرًىاا  هەهلىكەتلىرىااسىي كەلااگەىا ئۈسااتىگە  

ىٌىاا  ٍىزىلقاااى زېااگەى ذەە ئ «بوتۇشسًااسىهۇسااۇلواًچىلى  ىائىسىسااي بااوٍىچە »

ھەر ىاًااسڭق تەٍَااار تاهاااقا ىاچىالًقاااى مااۆش ەل باضاا ا ٍىوەكلەرًااي سااىتى ېلىپ      

 ٍىَىطكە بولىس .  

ئەهوااا ئالالھ ااا ئىطااەًوەٍسىقاى كوهوۇًىسااي زۆلەتلىرىااسىيا بۇززىسااتالرًى      

ٍۇرتىسىي كەلگەى مۆشا توذۇا تەٍَار تاهااقا ىاچىالًقااى ٍىوەكلىا  ىاتاارلى الرًي     

ٍاس . چاۈًكي ئالالھ اا ئىطاەًوەٍسىقاًالرًى  ٍىوەكلىارى هۇساۇلواًالر       ٍىَىطكە بولوا

 ئۈچۈى ھاسر ئەهەغا بەلكي ھارڭهس رل

 . سوئار: ئاضراًىالرتا كىرمەًسل ًىوىلەرمە زى  ەە ىىلىص كىرل ؟14

نااااەڭ : ئۆٍاااسل ئىتىاااپ ٍاااىگەى تاهااااق ئەڭ لەششلتلىااا ا ئەڭ پااااكىز ەل ئەڭ      

لى تۇر. ئاضااراًىالرزىي تاهاااق ٍىَىطااكە تااوترڭ كەلگەًااسلا چوىااۇم هۇسااۇلواىا   پاٍااسى

زىٌااسڭر كىطااىلەر ئاچ اااىا پاااكىز ئاضااراًىالرتا كىاارىص كىاارل . چااۈًكي تاهاااق         

تەساىر كۆرساىتىسىقاى ًەرساە. ضاۇۇا ئاۇًي ئىلقااپ        بى ڭساىتە ئىٌساًٌى  ساىلى ىقا 

پەر ئۈسااتىسل بولقاًااسڭ  پاااكىزا ھاااسرا ضەكسااىز بولقاااًلىرىٌي ٍىااَىص كىاارل . سااە    

زلپ  «هۇساااۇلواًالر ئاضراًىساااي »ئاضاااراًىقا كىرىطاااكە تاااوترڭ كەلساااەا چوىاااۇم    

 ٍىزىلقاىا ئىطەًچلى  ئاضراًىالرتا كىرىص كىرل .
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 . سوئار: هۇسۇلواى ئاضراًىسي تىپىلوىقاًسڭ ًىوە ىىلىص كىرل ؟15

اكي ذەل اااي هۇساااۇلواى ئەهەغ  نااااەڭ : ساااەپەر ئۈساااتىسل ٍاااور هاۇقاًاااسڭ ٍااا   

هەهلىكەتاالەرمە بارتاًااسڭا هۇسااۇلواى ئاضراًىساااي تىپىلوىساااا ذرىسااتىىاى ٍااااكي      

ٍەھۇزىَالرًىااا  ئاضراًىساااىقا كىرىطاااكە هەنباااۇر بولاااۇپ ىالقاًاااسڭا ئۇسرًىااا       

ٍىَىطااكە بولىااس . ئەهوااا ئۇسرًىاا       تاهاااىلىرىٌىال ًاااًلىرىٌيا ىاچىالًقاااى تەٍَااار   

تاهاااىلىرىٌي ٍىَىطااكە بولواٍااس . چااۈًكي ئااۇسر چوضااا ا       ىاشڭًلىرىااسڭ پىطااۇر لقاى  

مۆضااىٌي ٍەٍااس . چوضاا ا مۆضااىٌي ىور تاااى ىاشڭًااسڭ باضاا ا ھاااسر مۆضااٌي ىااور پ    

بەرمەى تەىسىرزىوۇا ئاۇًي ٍىَىطاكە بولواٍاس . ھااسر بىالەى ھاارڭهٌي ئىلقاٍاسىقاى        

ەل سااپ   ئازلهلەرًى  مىلىسىي هۇًاسڭق تاهااق ئۆتوەٍاس . هاًاا باۇا هۇساۇلواًلى ٌى       

 تەبىىەتٌى  ئاسهىتىس ر.

 



 

 

 ئىچوەولەردىي يېيىش ھارام بولىذىغاًلىرى –يېوەن 

ئىچوەكلەرزىاي ٍىاَىص ھاارڭم ىىلىٌىاپ چەكلەًگەًلىارى       –. سوئار: ٍاىوە   16

 ىاٍسىالر؟

ئىچوەكلەرزىااي ٍىااَىص ھااارڭم ىىلىٌىااپ چەكلەًگەًلىاارى      –ناااەڭ : ٍااىوە   

 ىلەر:تۆەلًسىك

 ( باض ىالرًى  ھەى ىٌي ٍىَىص ھارڭم. بۇ ھەىتە ئاالالھ تائااس هۇًاسڭق زېاگەى:    1ە

بىرى الرًىااا  هااااللىرىٌي ەئوترىلىااا ا ذىَااااًەەا باااۇسشا  - ئاااي هاااۆهىٌلەرل بىااار»

ەًىسااا « ناااشڭًىرورلۇقا ىىوااار ئوٌٍاااش ىاتااارلى ( ھەىسااىز ٍااور بىاالەى ٍەەڭلواااۇالر    

  ئاٍەە(. - 29سۈرىسي 

پ ىالقااااى هالٌىااا  مۆضاااىٌي ٍىاااَىص ھاااارڭم. ٍەًاااي مۆضاااي  ( ئاااۆشى ئۆلاااۈ2ە

ئۆلتااۈرۈلگەىا ئااۇر پ   بوتااۇپَىلىااسىقاى ھاااٍ ڭًالرزىي ئااۆشى ئۆلااۈپ ىالقاااىا    ىٍ

ساۈپ ئۆلتاۈرۈلگەى ەل ٍىرت اۇچالر    ۈناٍسىي ٍى ىلىاپ ئاۆلگەىا ئ   ئىگىزئۆلتۈرۈلگەىا 

 ەلتكەى ھاٍ ڭًٌى  مۆضىٌي ٍىَىص ھارڭهس ر.ۈٍىرىپ ئۆلتۈر

 ىاًسى ي ھارڭهس ر. ( ىاًٌى  ھەر3ە

( چوضااا ا مۆضااايا چوضااا ىٌى  ىىٌااايا هىَااايا تىرىساااي ەل ھەر ىاًاااسڭق بىااار 4ە

 ئورمىٌي ھارڭهس ر.

 بوتۇشسًقااااى( ئاااالالھتىي باضااا ا بىرىٌىااا  ًااااهىٌي تىلقاااا ئىلىاااپ تاااۇر پ  5ە

 ھاٍ ڭًٌى  مۆضي ھارڭم.  

ًىا   ا ٍەھۇزىَالرچىركاەلىرىقاا ( بۇززىستالرًى  بۇتلىرىقااا ذرىساتىىاًالرًى    6ە
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ئىبازلتراًىلىرىقاا ٍااكي هاشڭرسرتاا ئاتااپ ئۆلتاۈرۈلگەى ھاٍ ڭًٌىا  مۆضاىٌي ٍىاَىص         

 ھارڭهس ر.

پااكىتي ئاالالھ تائاسًىا  هۇًاۇ      –ئىطاٌى  ھارڭهلى ىٌىا  زللىا      ئاالتە ٍۇىىرى ي 

سىلەرمە ئۆشى ئۆلاۈپ ىالقااى ھااٍ ڭىا ىااىا چوضا ا مۆضايا ئاالالھتىي        » سۆشىس ر:

ھااٍ ڭىا ٍى ىلىاپ ئاۆلگەى ھااٍ ڭىا      بوتۇشسًقااى ئىلىاپ  باض ىسىٌى  ًاهىٌي تىلقاا  

ئۈسااۈپ ئۆلتااۈرۈلگەى ھاااٍ ڭىا ٍىرت ااۇچالر ٍىرىااپ ئۆلتااۈرۈپ ٍااىگەى ھاٍ ڭًٌىاا       

تۈرلاۈ  ھاٍ ڭًاسىي نىٌاي     بەشمۆضىٌي ٍىَىص ھارڭم ىىلىٌسى. لاىكىي ەٍاۇىىرى ي   

ىلىااپ ھاسلااس ر. ھەهااسل بۇتالرتااا ئىلىااپ بىر  بوتۇشلىقاااًلىرى الرچى وىقاااى چاتااسڭ( 

 ئاٍەە(. - 3ەهائىسل سۈرىسي « .ھاٍ ڭًالر ھارڭم ىىلىٌسى بوتۇشسًقاىئۇًى  ٍىٌىسڭ 

 . سوئار: ئەڭ پاسكىٌا ھاٍ ڭى ىاٍسي؟17

ناەڭ : چوض ا  ھاٍ ڭًالر ئىچىسل ئەڭ پاساكىٌا ەل ئەڭ  ًى ىاس هەذلاۇق بولاۇپا     

لتتە ٍىرمىٌىاس . چوضا ىٌى  ئەڭ ٍاذطاي    ساتالم تەبىىەتلىا  ئاازلم ئۇًى اسىي ئەلا     

.  ز ًَااازڭ چوضاا ىسىي باضاا ا پاسااكىٌىلى الرز روىكااي تىاازل  ەل باضاا ا ىكۆرىااسىقاى ٍ

ئۆشىٌىاا  تەرىتىٌااي ٍەٍااسىقاى ھاااٍ ڭى بولوىسااا كىاارل . بۇًىاا  ئااۆشىال چوضاا ىٌى   

ھەىىاا ەتەى بەكوااۇ پاسااكىٌا ھاااٍ ڭى ئىكەًلىكااي ەل چوضاا ا مۆضااىٌى وۇ ذااۇززى      

 ىٌا ًەرسە ئىكەًلىكىگە ٍىتەرلىكتۇر.ضۇًسڭق پاسك

ىىلىطاااي ئارىىساااىسڭا  تەرلى ىاااٌتىرٌىكاااا  –پەى ئىلگىااارىلەپا پەى  –ئىلىااان 

هۇتەذەسسىسلەر چوض ا مۆضىٌى  ھەهاوە بەلا ڭتالرزڭا ذۇسۇساەى ئىسساى       تىببىٌ

بەلاا ڭتالرزڭ ئىٌساااى ساااسهەتلىكىگە ئىٌتاااٍىي شىَاااًلى  ئىكەًلىكىٌااي ئىسااپاتالپ      

تەنرىبىلەر ئارىىلى  چوض ا مۆضاىسل ئاازلهٌي ئۆلتۈرىاسىقاى ىاۇر ە     چى تي. ئىلوىٌ 

ەل ئەڭ ذەتەرلىاا  هىكرىبالرًىاا  بااارلى ىٌي ئىسااپاتلىسى. كىاان بىلسااۇىا بەلكااي      

بىازمە چوضا ا    كىلەچەكاتە پەى  -ىىلىپ كىتى ڭت ااى باۇ ئىلىان     تەرلى ىٌئۇچ اًسل  
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 ىلىطي هۇهكىي.مۆضي ھەى ىسل بىز بىلوەٍسىقاى ٍى ي هەلۇهاتالرًي كەضىپ ى

چوضاا ىسىي ىالساااا ئەڭ پاسااكىٌا ھااااٍ ڭى ئىاااي بولااۇپا ئىاااي ەل چوضااا ىٌى     

ًى اسەتلىرى بىر ىىتىن تاۇپرڭق بىالەى ئاالتە ىىاتىن ساۇ بىالەى نەهىاي ٍەتاتە ىىاتىن          

ٍۇٍااۇش ئااارىىلى  پاكلىٌىااس . بااۇ هەسااىلە پەٍقەهاابەر ئەلەٍىىسساااسهٌى  ھەزىسااي   

بىرى الرًىاا  »سساااسم هۇًااسڭق زېااگەى: بىاالەى سااابىي بولقاااى. پەٍقەهاابەر ئەلەٍىى 

ىاچىسىٌي ئىي ٍاسپ ىوٍقاى بولساا ئۇًي ٍەتتە ىىاتىن ٍۇٍاۇۇالر. ئااەەڭل ي ىىتىوىٌاي      

 ەل هۇسلىن رى ڭٍىتي(. بۇذارىە« تۇپرڭق بىلەى ٍۇٍۇۇالر.

چااۈًكي تااۇپرڭق تەركىبىااسل هىكرىبالرًااي ئۆلتااۈرۈش كااۈچىگە ئىااگە هاااززڭ بااار     

رڭق بىلەى بىر ىىاتىن ساۈرتۈش ئاارىىلى  ئۇًى قاا ئىتٌىا       بولقاًلى تىيا ىاچىٌي تۇپ

ٍۇى اى هىكرىبالر ئۆلىس . سۇ بىالەى ٍەًە ئاالتە ىىاتىن ٍۇٍاۇش ئاارىىلى        ضالۇكىسىي

ىاچىاسڭ هىكرىبٌىا  ئەساىرى ىالوىقااى بولىاس . پەٍقەهبىرىوىاز ھەشرىتاي هاۇھەهوەز         

 ٌتىببىاااائەلەٍىىسساااااسهٌى  بااااۇ ھەزىسااااىسىكي ھااااىكوەەا تىرااااي ئەهااااسىال     

 تەرىپىسىي باٍ القاى.   هۇتەذەسسىسلىرى

. ساااوئار: شىَااااًٌي توساااۇش ٍۈشىساااىسىي ٍىاااَىص چەكلەًاااگەى ًەرساااىلەر  18

 ىاٍسىالر؟

نااەڭ : شىَاًٌىاا  ئالااسىٌي ئااىلىص ٍۈشىساىسىي ٍىااَىص چەكلەًااگەى ًەرسااىلەر   

 تۆەلًسىكىلەر:

اًااسڭق ًەرسااىٌي ئىسااتىوار ىىلىااص  ( شلھەر ەل ئااازلهٌي شلھەرلەٍااسىقاى ھەر ى1ە

 ھارڭهس ر. چۈًكي تەى ساىلى ٌي ساىالش شۆرۈر.

ٍىااَىص   ھاضااارڭتالرًي( كۆۇااۈر كۆتۈرهەٍااسىقاى ەل ئااازلم سەسااكىٌىسىقاى    2ە

 كىسەللىكلەرمە سەەل  بولۇضي ئىىتىوار. ھاضارڭتالرھارڭم. چۈًكي بۇًسڭق 
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ًەرسااىلەرًي ٍىااَىص  ا سًا تاااشا كۆهااۈر  ىاتااارلى  تەًااگە شىَاااًلى     توپااا( 3ە

 ھارڭم.

 . سوئار: پاسكىٌىلى ي ٍۈشىسىسىي ٍىَىص چەكلەًگەى ًەرسىلەر ىاٍسىالر؟19

 ناەڭ : پاسكىٌىلى ي ٍۈشىسىسىي ٍىَىص چەكلەًگەى ًەرسىلەر تۆەلًسىكىلەر:

. پەٍقەهاابەر  ٍىوەكلىاا  ( پاسااكىٌا ًەرسااە ئارىلىطااىپ ىالقاااى ھەر ىاًااسڭق      1ە

هاٍقااا  توۇلىتىلقاااى» لەٍىىسساااسم هاٍقااا چۈضااۈپ ىالقاااى چاضاا اى توترىسااىسڭ:   ئە

ە ئۇًىااا  ئەترڭپىٌاااي ئىلى ېتىاااپ ىاااالقىٌىٌي ٍەۇاااالرا چاضااا اى   ساااچاضااا اى چۈض

 .زلپ كۆرسااەتكەى« ئىاارىتىلگەى هاٍقااا چۈضااكەى بولساااا ئااۇًي ىەتىىااٌ ٍااىوەۇالر   
 ەئەبۇزڭە ز رى ڭٍىتي(.

پاساااكىٌا  شرًىااا  تىااازىكىگە ئوذطاااا  ( ئىٌسااااًالرًى  تەرىتاااي ەل ھاٍ ڭًال 2ە

ئاالالھ ئۇسرتاا پاساكىٌا    »ًەرسىلەرًي ئىستىوار ىىلىص ھارڭهاس ر. ىۇرئااى كەرىواسل:    

 ئاٍەە(. - 157ەئەئرڭف سۈرىسي زلپ كەلگەى.  «ًەرسىلەرًي ھارڭم ىىلىس 

 :ئەضىەرتىش

ىقااا كىلىااپ ىالقاااى ئازلهٌىاا    بىتىي ئۆلااۈم مىرزڭۇئاااچلى تىي ٍاااكي ئۇسسااۇشل 

ي باضاا ا  ئىسااتىوار ىىلىااص چەكلەًااگەى ھااارڭم ًەرسااىلەرزىي ئۆشىٌىاا     شلھەرزىاا

ھاٍاااتىٌي ھاااسكەتتىي ساااىالپ ىااالقۇزل  هى ااسڭرًي ٍىَىطااي ٍاااكي ئىچىطااي ھاااسر   

كىوكااي چارىسااىزلىكتىيا مۇًاااھٌي  بولىااس . بااۇ ھەىااتە ئااالالھ ىۇرئاااى كەرىوااسل:   

مۇًاااااھ هەىسااااەە ىىلوىقاااااى ھالااااسڭا ەھااااارڭم ىىلىٌقاااااى ًەرسااااىلەرزىي ٍىسااااە 

 ئاٍەە(. - 3ەهائىسل سۈرىسي . زلپ كۆرسىتىلگەىبولواٍس (

 . سوئار: سۇٍۇىلۇىالرزىي ھارڭم ىىلىٌقاًلىرى ىاٍسىالر؟20

 ناەڭ : سۇٍۇىلۇىالرزىي ھارڭم ىىلىٌقاًلىرى تۆەلًسىكىلەر:
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تائاااس ىۇرئاااى ( ھااارڭق ەل ئۇًىاا  پۈتااۈى تااۈرلىرى ىەتىىااٌ ھارڭهااس ر.  ئااالالھ  1ە

ھارڭق ئىچىصا ىىواار ئوٌٍااشا بۇتالرتاا چوىۇًاۇشا پاار       كەرىوسل هۇًسڭق زېگەى:

ئااوىلىرى بىاالەى پااار سااىلىص ضااەٍتاًٌى  ئىطاايا پاسااكىٌا ىىلى ااالرز را بەذااتكە     

ئىرىطىطاااى الر ئۈچاااۈى ضاااەٍتاًٌى  ئىطاااىسىي ٍىااارڭق بولاااۇۇالر   
پەٍقەهااابەر  .(1ە

كىطاىٌى  لەًەتاكە ئۇچرڭٍاسىقاًلى ىٌي     10ى ئەلەٍىىسساسم  ھارڭىٌى  سەەلبي بىالە 

ا ئىچكۈشماۈچىگە ئاالالھ ھارڭى ااا ئاۇًي ئىچكاۈچىگەا     » باٍاى ىىلىپا هۇًسڭق زېگەى:

ا ئاااااۇًي ئىطااااالىگۈچىگەا ئىطااااالەتكۈچىگەا كۆتۈرمۈشماااااۈچىگەكۆتۈرمااااۈچىگەا  

« .ساااات ۇچىقاا ساااىتى ڭلقۇچىقا ەل ھارڭىٌىااا  پاااۇلىٌي ٍىگاااۈچىگە لەًەە ىىلاااسى    
 اكىن رى ڭٍىتي(.ەئەبۇزڭە ز ەل ھ

( ئاااازلهٌي هەساااي ىىلىاااسىقاى ەل ئەىىلٌاااي كەتكۈشىاااسىقاى ھەر ىاًاااسڭق      2ە

ھارڭهاااس ر. پەٍقەهااابەر ئەلەٍىىسسااااسم   ًي ئىچىاااصئىچىولىكااالەر ەل ساااۇٍۇىلۇىالر 

ئااازلهٌي هەسااي ىىلىااسىقاى ھەر ىاًااسڭق ًەرسااە ەمەرچە باضاا ا   » هۇًااسڭق زېااگەى:

« ا ھارڭىٌىاا  ھەر ىاًااسى ي ھارڭهااس رئىسااىوالر بىاالەى ئاتالقاااى بولسااىوۇ( ھااارڭىتۇر 

 ە هۇسلىن رى ڭٍىتي(.زلپ كۆرسەتكەى.

 ٍىَىلوەٍااسىقاى( ئىٌساااًٌى ا ھەرىاًااسڭق بىاار ھاٍ ڭًٌىاا  سااۈٍسۈكيا مۆضااي 3ە

ھاٍ ڭًالرًىاا  سااۈتيا مۆضااي ٍىَىلىااسىقاى ەل ٍىَىلوەٍااسىقاى نىوااي ىۇضااالرًى      

ىلەر بولاۇپ. پاساكىٌا   ساۈٍسۈكي ەل  هااٍى ي  ھارڭهاس ر. چاۈًكي ئاۇسر پاساكىٌا ًەرسا       

 ًەرسىلەرًي ئىستىوار ىىلىص ھارڭهس ر.

ھەهوىساي پاساكىٌا بولساىوۇا ئاۇسر پاساكىٌىلى        ساۈٍسۈكلىرىٌى  ھاٍ ڭًالرًى  

نەھەتتىي ھەهوىسي بىر ذىا  ئەهەغ. هەساىلەى: مۆضاي ٍىَىلىاسىقاى ھاٍ ڭًٌىا       

ىااگەى سااۈٍسۈكي بەزلًٌىاا  ٍاااكي كىَىوٌىاا  ىاٍسااىبىر ٍىاارىگە بىاار تىرىچ ااا ٍەتو   

                                 
 ئاٍەە. -90هائىسل سۈرىسي  (1ە
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هى ااسڭرزڭ  ٍۇىااۇپ ىالساااا ئۇًىاا  بىاالەى ًاهاااش ئوىۇسااا بولىااس . ئەهوااا ئىٌساااى ٍاااكي  

سااۈٍسۈكي كىااَىن ٍاااكي بەزلًٌىاا   بىاار تەۇااگە    ھاٍ ڭًٌىاا مۆضااي ٍىَىلوەٍااسىقاى 

هى سڭرىااسىي كااۆپرل  ٍىاارىگە  ٍۇىااۇپ ىالقاًااسڭا كىااَىن بىاالەى بەزلًٌىاا  ٍۇىااۇپ      

 ۇش سشىن كىلىس .ىالقاى ٍىرىٌي ٍۇٍۇپ پاكىزسپ ًاهاش ئوى

ئوذطاااش مۆضااي ٍىَىلىااسىقاى ەل    ىىچىرتاااضااۇًى سل ا ئاااەا كاااسا ئىطااە ا   

مۆضااي ٍىَىلوەٍااسىقاى ھاٍ ڭًالرًىاا  تىزىكاايا نىوااي ىۇضااالرًى  هاااٍى ي ٍاااكي      

سااۈٍسۈكي بەزلًٌىاا  ٍاااكي كىَىوٌىاا  بىاار تەۇااگە هى سڭرىااسىي كااۆپرل  ٍىاارىگە      

پ ًاهاااش ئوىااۇتىلي بولواٍااس . بااۇ ٍۇىااۇپ ىالساااا ئااۇ ٍەرًااي ٍۇٍااۇپ پاكىزلىواااً تااۇر  

 هى سڭرتا ٍەتوىگىٌي كەچۈرۈم ىىلىٌىس .

شلھەرلىاا   شئوذطااا  هورفىٌالرتاااا كوكااائىيا ئەپَااۈى( تاهاكاااا كەًااسىرا  4ە 

بىاالەى  ضااپىرىسٍاااكي  ضااورڭشتااۈتەكلىرىٌي پااۇرڭش ٍاااكي  –ًەرسااىلەرًى  ئىااس 

 ھارڭهس ر. بەزلًگە ئۇر ش

 ئەضىەرتىش:

چااۈًكي ئااۇ ئااازلهٌي    ھارڭهااس ر. سااىوقا ئىطاالىتىص ئىچكااي ىىٌي ( ئىسااپىرت1ە

هەسااي ىىلىااسىقاى ًەرسااىلەرًى  بىاارى. ئەهوااا ئااۇًي تاااشىلىقۇچي هاااززڭ ئورًىااسڭ     

تاض ي ىىسىوقا ىوللىٌىطا ا بولىاس . چاۈًكي ئىساپىرە هەًىا ى نەھەتاتىي پاساكىٌا        

بولقاااى بىاالەىا هاااززىٌ نەھەتااتىي تاااشىلىقۇچي هاززىااس ر. ضااۇۇا بەزلًااگە ٍاااكي    

گە ئىسااپىرە ٍۇىااۇپ ىااىلىص بىاالەى بەزلى ٍاااكي كىااَىن پاسااكىٌا بولااۇپ       كىااَىو

 ىالواٍس .

ھۆللاۈ  ھالىتىاسل ساۇ بىالەى ٍۇٍۇلىاس .      ئاۇ   ضاۇۇا  پاسكىٌا ئەهەغ. سپىرهائ( 2ە

. پاكلىٌىااس  بەزلى ەل كىااَىن ىااور ق ھالىتىااسل ئااۇە سپ ئەسااىرىٌي ٍااوىىتىص بىاالەى

ەهابەر ئەلەٍىىسسااسهٌى  كىاَىوىگە    پەٍق»ئائىطە رلشىَەلالھۇ ئەًىا هۇًسڭق زېاگەى:  
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ٍۇى اى سپىرها ئەمەر ىۇر پ ىالقااى بولسااا ئاۇًي ئاۇە سپ ئەساىرىٌي ٍاوق ىىلىاص        

 ەزڭر ىۇتٌي ەل بەششڭش رى ڭٍىتي(. «بىلەىا ھۆر ھالىتىسل بولسا ٍۇٍۇش بىلەى تاشىالٍتتىن.

 سوئار: ھارڭق زىرڭ بوسسهس ؟ .21

ھارڭىٌىا  ئىٌسااًىَەتٌي بەذتساىز ىىلىاسىقاى ئاهىلالرًىا  بىرىٌچىساي       ناەڭ : 

بولقاااًلى ي سااەەلبلى ا ھااارڭىٌي ئىچىااصا ھااارڭق سااور ًلىرىسڭ ئولتااۇر شا ھااارڭق    

ٍاساشا ھاارڭق سوزىساي ىىلىاصا ھاارڭق ساوەتا ىىلىاصا ھاارڭىٌي ھەر ىاًاسڭق بىار          

رڭىٌي زىرڭ ئورًىااسڭ ىەتىىااٌ ھارڭهااس ر. ھااا ئارىالضااتۇر شٍااىوەكلىككە ئاااش بولسااىوۇ 

ئىساااتىوار ىىلىاااص ٍااااكي زىرىقاااا ئارىالضاااتۇر ش ىەتىىاااٌ ھارڭهاااس ر. بىااار ئاااازلم 

هەى ئااۇًي زىرڭ ٍاساااش  » پەٍقەهاابەر ئەلەٍىىسساااسهقا ھااارڭق توتر لااۇق سااۆشلەپ:   

ئاااۇ زىرڭ » زېگەًاااسلا پەٍقەهااابەر ئەلەٍىىسسااااسم ئۇًى قاااا:« ئۈچاااۈى تەٍَاااارسٍوەى

پەٍقەهااابەر ئەلەٍىىسسااااسم ٍەًە بىااار   .(1ەەىزېاااگ« ئەهەغا بەلكاااي كىساااەللىكتۇر 

كىساااەللىكٌي ەل ئۇًىااا  زىرىساااىٌي ئاااالالھ چۈضاااۈرزى. ھەر ىاًاااسڭق » ھەزىساااتە:

زلپ « كىسااەللىككە زىرڭ ٍااارڭتتيا زڭەڭلىااٌى الرل لااىكىي ھااارڭم بىاالەى زڭەڭسًواااۇالر    

 ە ئەبۇزڭە ز رى ڭٍىتي(.كۆرسەتكەى

ىچكاي ىىساىوقا ىاوللىٌىصا ٍەًاي     ئورًىاسڭ ئ  زىرڭبۇ ٍەرزل چەكلەًگىٌاي ھاارڭىٌي   

ئىساااتىوار ىىلىطاااتۇر. ئەهواااا ھاااارڭىٌي بەزلًٌىااا  تاضااا ي ىىساااوىقا زىرڭ ئورًىاااسڭ  

 ىوللىٌىط ا بولىس .  

 . سوئار: ىاٍسي ەڭىىتتا ھارڭق بىلەى زڭەڭلىٌىط ا بولىس ؟22

بىاارلر ذەتەرلىاا   ناااەڭ : ھااارڭق بىاالەى زڭەڭلىٌىطاا ا بولواٍااس . ًاااەڭزڭ ھااارڭق      

ھتااا  وكىسااەلٌي ساااىاٍتىسىقاى زىرڭ ئورًىااسڭ بولااۇپ ىالقاااى تەىااسىرزىوۇا ھارڭى ااا ه 

                                 
 ئىوام هۇسلىن رى ڭٍىتي. (1ە
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 بولواستىي باض ا ذى  زىرىالر بىلەًوۇ ھارڭىٌى  ئورًىٌي تولس رتىلي بولىس .  

ئەمەر ھارڭق ٍاكي ھاارڭق ئارىالضاتۇر لقاى بىار ًەرساە بىارلر ذەتەرلىا  كىساەر        

 َ ەًلەضساەا ئۇًى قاا ھاارڭق ٍااكي ھاارڭق ئارىالضاتۇر لقاى       ئۈچۈى زىرڭ بولاۇپا هۇئەٍ

 بولۇضااىقۇهۇًااسڭق  —زىرىااسىي باضاا ا ھىچ اًااسڭق زىرڭ پاٍااسڭ ىىلواٍااسىقاى بولسااا    

ئۇًى قاا ھاارڭق ىوضاۇلقاى ضاۇ زىرىٌاي ئىطلىتىطاٌي هۇساۇلواىا         اًاتااٍىيا ئەلا لتتە  

م زىٌىٌىاا  تەىااسىرزلا ئىسااال بۇٍر تاااىزىٌااسڭرا ئىطااەًچلى  ەل ئۇسااتا بىاار زىذتااۇر  

ىقا پىرىٌسااىپزلٍااسىقاى ئوهااۇهىٌ  «ئىككااي شىَاًٌىاا  ٍىٌىكرلكىٌااي تااالالش كىاارل »

ئاساسەىا ئىىتىَانقا ىارڭپ ئىٌتاٍىي تار زڭئىرىاسل بولاۇش ضاەرتي بىالەى ئىساتىوار      

ًااهلى   « ئىساالهسڭ ھااسر ەل ھاارڭم   » ىارزڭەىٌَى ئەر  ٍۇسۇفەزىكتور  ىىلىط ا ر ذسەە ىىلىٌىس .

 ئەسىرىسىي(.

 



 

 

 ھايۋاى ۋە لۇشالردىي ھاالي ۋە ھاراهالرًىڭ باياًي

 . سوئار: ھاسر ەل ھارڭم پەرىي ًەزىي كەلگەى؟  23

ا ٍاااكي باضاا ا  ىقناااەڭ : ئااالالھ تائاااس هۇسااۇلواًالرتا ئااۆشى پااا ا تەى ساااىلى     

 –رًي ٍەپ ىااۇەەىتي بااار ەل پاااكىز ًەرسااىلە    ئوش ىلااۇقتەرلپاالەرمە شىَىٌااي ٍااوقا   

ئىچىطااٌي بااۇٍر پا ئااۇسرًي ھاااسر زلپ ئاتىقاااى. ضااۇًى سل  ئااۆشى پاسااكىٌاا تەى   

ئىچىطاتىي   –ا ٍاكي باضا ا تەرلپالەرمە شىَااًلى  بولقااى ًەرساىلەرًي ٍەپ      ىقساىلى 

 توس اى ەل هۇًسڭق ًەرسىلەرًي ھارڭم زلپ ئاتىقاى.

 تۈرمە بۆلۈًىس ؟. سوئار: ھاٍ ڭًالر ًەچچە 24

نااااەڭ : ھااااٍ ڭًالر ىۇر ىلاااۇق ھااااٍ ڭًلىرى ەل ساااۇ ھااااٍ ڭًلىرى زلپ ئىككىاااگە 

ئاٍرىلىس . ضۇًى سل ا ىۇر ىلۇق ھااٍ ڭًلىرىوۇ ئاۆً ھااٍ ڭًلىرى ەل ٍااەڭٍي ھااٍ ڭًالر      

 زلپ ئىككىگە بۆلۈًىس .

 طكە بوسهس ؟سوئار: سۇ ھاٍ ڭًلىرىسىي ھەر ىاًسى ىٌي ٍىَى .25

ناااەڭ : سااۇ ھاٍ ڭًلىرىٌىاا  ھەهوىسااي ھاااسر بولااۇپا ئااۇسرزىي ھەر ىاًااسى ىٌي 

ئۇًىا  ساۈٍي   » ٍىَىطكە بولىس . پەٍقەهبەر ئەلەٍىىسساسم زې ىز ەل زلرٍاا توتر لاۇق:  

زلپ كۆرساەتكەى. باۇ ھەزىاس بىلىا  ەل ھەر ىاًاسڭق       (1ە«پا ا هەھسۇستي ھاسلاس ر 

سااۇ  هەشھىپىااسل ھەًەفىااٌەًلىكىٌااي كۆرسااىتىس .  سااۇ ھاٍ ڭًلىرىٌىاا  ھاااسر ئىك  

ھاٍ ڭًلىرىااااسىي بىلى ااااتىي باض ىسااااي ھاااااسر زېااااَىلوىگەى بولسااااىوۇا ئىسااااالم  

 هۇتلەق كۆپ ىىسوي ھەهوىٌي ھاسر زلپ ىارڭٍس . ئۆلىوالىرىٌى 

                                 
 ئىوام ئەھوەز رى ڭٍىتي. (1ە
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 سوئار: ئۆً ھاٍ ڭًلىرىسىي ىاًسڭىلىرىٌي ٍىَىطكە بولىس ؟ .26

ئااۆً ھاٍ ڭًلىرىااسىي تاۆمەا ئاااەا كاااسا ىاوًا ئااۆچكەا توذااۇا توضاا اىا   نااەڭ :  

ش ٍاااكي ۇباضاا ىالرًى  مۆضااىٌي ئۆشىٌىاا  هااۈلكي بولاا    كەپااتەرا ئااۆرزل ا تاااش ەل  

ش ەل هۇسااااۇلواًچە ۇباض ىسااااىٌى  بولسااااىوۇ ٍىَىطااااكە ر ذسااااەە ىىلقاااااى بولاااا

 ش ضەرتي بىلەى ٍىَىص ھاسلس ر.  ۇبول بوتۇشسًقاى

 سوئار: ئۆً ھاٍ ڭًلىرىسىي ىاًسڭىلىرىٌي ٍىَىطكە بولواٍس ؟ .27

ناەڭ : ئۆً ھاٍ ڭًلىرىسىي ئىطاە ا ىىچىارا چوضا اا ئىايا هۈضاۈ ا چاضا اى ەل       

ٍىاااَىص ھارڭهاااس ر.  ھاضاااارڭتالرًيباضااا ىوۇ مۆضاااي ٍىَىلوەٍاااسىقاى ھااااٍ ڭًالرًيا 

 ڭًالرزىٌوۇ ئاۆشى ئۆلاۈپ   ضۇًسڭىالا كاس ەل ىوٍقا ئوذطااش مۆضاي ٍىَىلىاسىقاى ھااٍ    

ٍاااكي  بوتۇشسًقاااىىالقاااى ٍاااكي ئااالالھتىي باض ىسااىٌى  ًاااهي تىلقااا ئىلىٌىااپ      

ەلتكەى ٍاااكي ئااۇر پ  ۈئااۆلگەى ٍاااكي باضاا ا ھاااٍ ڭًالر ئۈسااۈپ ئۆلتااۈر      بوتۇلااۇپ

ٍى ىلىپ ئاۆلگەى ٍااكي ٍىرت اۇچ ھااٍ ڭًالر ٍىرىاپ ٍەپ       ئىگىززىيئۆلتۈرۈلگەى ٍاكي 

 ىٌي ٍىَىص ھارڭهس ر.ىوٍقاى ھاٍ ڭًالرًى  مۆض

 سوئار: ٍاەڭٍي ھاٍ ڭًالرزىي ىاًسڭىلىرىٌي ٍىَىطكە بولىس ؟ .28

ا تاااە شېباارڭناااەڭ : ئورهاااًلى الرزڭ ٍاضاااٍسىقاى ٍاااەڭٍي ھاااٍ ڭًالرزىي بااۆكەىا     

ا شىاارڭپە ەل باضاا ىالر ىاتااارلى  ٍىرت ااۇچ بولوىقاااى    كىَىاا ٍاااەڭ توضاا اىا   تىكىسااي

ًالرًي ئالالھٌى  ًاهىٌي ئاتااپ ەل ىىٌىٌاي ئى ىتىاپ ئۆلتاۈرۈش ضاەرتي بىالەى       ھاٍ ڭ

 ئۇسرًى  مۆضىٌي ٍىَىص ھاسلس ر.

 سوئار: ٍاەڭٍي ھاٍ ڭًالرزىي ىاًسڭىلىرىٌي ٍىَىطكە بولواٍس ؟ .29

ٍوۇىا ناااەڭ : ٍاااەڭٍي ھاااٍ ڭًالرزىي ٍولاا ڭغا ضااىرا ٍاااەڭ چوضاا اا بااۆرلا پىاا ا هااا 

مەى چىطاي باار ٍىرت اۇچ ھااٍ ڭًالرًي ٍىاَىص      رهە ىاتاارلى  ئىَى ا ٍىلپىازا چىلباۆرل   
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 ھارڭهس ر.  

 . سوئار: ىۇضالرزىي ىاًسڭىلىرىٌي ٍىَىطكە بولىس ؟30

نااااەڭ : ىۇضاااالرزىي ىۇضااا اچا ىاااارڭ ىۇضااا اچا كەكلىااا ا باااۆزۈًە ىاتاااارلى      

وىقاااى ىۇضااالرًي ئالالھٌىاا  ًاااهىٌي ئاتاااپ ەل ىىٌىٌااي  ٍىرتىااسىقاى تىرًاااىلىرى بول

 ئى ىتىپ ئۆلتۈرۈش ضەرتي بىلەى ئۇسرًى  مۆضىٌي ٍىَىص ھاسلس ر.  

 سوئار: ىۇضالرزىي ىاًسڭىلىرىٌي ٍىَىطكە بولواٍس ؟. 31

ىاتااارلى   ىارچىقاااا سچىاايا ھۇەىااۇشناااەڭ : ىۇضااالرزىي بۈركااۈەا ىۇرتااۇًا  

ىرتىااسىقاى تىرًاااىلىرى بولقاااى ٍىرت ااۇچ ىۇضااالرًى  مۆضااىٌي ٍىااَىص ھارڭهااس ر.   ٍ

 شضااۇًى سل ا شلھەرلىاا  ٍىااالىا چاٍاااىا شلھەرلىاا  ئۆهۈچااۈ  ەل بۇسرتااا ئوذطااا   

 ٍىَىطوۇ ھارڭهس ر. ھاضارڭتالرًي

 





 

 

 ئوۋ ئوۋالشما هۇًاضىۋەتلىه هەضىلىلەر ھەلمىذە

 ە زېگەى ًىوە؟. سوئار: ئو32

ىۇر ىلااۇق ٍاااكي زې ىااز ھاااٍ ڭًلىرىٌي ىاٍسااىبىر ئۇسااۇر بىاالەى   —ناااەڭ : ئااوە 

 تۇتۇەېلىص زېگەًلىكتۇر.

 . سوئار: ىاًسڭق ەڭىىتتا ئوە ئوەسش چەكلىٌىس ؟33

چى ىاپ بولوااً    ئىىرڭهاسىي ناەڭ : ھە  ٍاكي ئۆهرىگە ئىىارڭم باتلىقااى ەڭىىتتاا    

ئااوە ئااوەسش چەكلىٌىااس . هۇًااسىي باضاا ا ىاٍسااىبىر ەڭىىتتااا ئااوە ئوەسضاا ا     تااۇر پ

 بولىس .  

 . سوئار: ئوە ئوەسضٌى  ضەرتلىرى ىاٍسىالر؟34

 ناەڭ : ئوە ئوەسضٌى  ضەرتلىرى تۆەلًسىكىلەر:

ھوضااي ناٍىااسڭا باااستەتكە ٍەتااكەىا هۇسااۇلواى     –ئەىىاا   ئوەلىقۇچىٌىاا ( 1ە

 ضي.ۇٍاكي ئەھلي كىتا  بول

ا ئالالھٌىاا  ىوٍۇەلتكەًااسل( ئااوق ئات اًااسڭ ٍاااكي ئوەلىقااۇچي ھاااٍ ڭًٌي ئوەتااا  2ە

 زېَىص. «ئەكبەر ئالالھۇا بىسوىلال»ئىسوىٌي ئاتاپ 

ھااٍ ڭى بولوىسااا تىرىٌاي تىطاىپ ئۆتىاسىقاى تىقلىا         ا( ئوەسٍسىقاى ساٍواى3ە

واى ھاسااا ٍاااكي تاضاا ا ئوذطاااش ضااي. ئەمەر ئوەسضااتا ئىطاالەتكەى ساااٍۇًەرسااە بول

ًەرسااىلەرزىي بولساااا ئۇًىاا  بىاالەى ئوەلىقاااى هالٌىاا  مۆضااىٌي ٍىااَىص ھاااسر       

ئەهەغا چااۈًكي ئااۇ ئااۇر پ ئۆلتااۈرمەًگە ئوذطاضااتۇر. ضااۇًسڭىتىوۇ نىٌااي چى ىااپ  

 ەڭلقاى بولساا ئۇًى  مۆضىٌي ٍىَىطكە بولىس .ۈبولوىقاى ھالسڭ ئۆلتۈر
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ەچي ئىاااي بىااالەى باضااا ا ئىتالرًىااا    ( ئاااوە ئوەسضاااتا كۆًاااسۈرۈلگەى ئاااو  4ە

ھەهكارسضواساالى ي سشىاان. چااۈًكي ئااوەًي ىاٍسىسااىٌى  تۇت اااًلى ىٌيا ئالالھٌىاا     

ئىسوي ىاٍسىساىقا ئاتالقااًلى ىٌي بىلگىلاي بولواٍاس . پەٍقەهابەر ئەلەٍىىسسااسم بىار        

ئوەسًقاااى  ئەمەر ئىتى ٌىاا  ٍىٌىااسڭ باضاا ا بىاار ئىتٌااي كۆرمىٌى ااسلا    »ھەزىسااتە: 

ۆلگەى بولساااا ئااۇًي ٍااىوە. چااۈًكي سااەى ىاٍسىسااىٌى  ئۆلتااۈرمەًلىكىٌي ھاااٍ ڭى ئاا

 ەبۇذارى ەل هۇسلىن رى ڭٍىتي(.زلپ كۆرسەتكەى. « بىلوەٍسەى

پەٍقەهابەر   ضاي ضاەرە.  ۇ( ئوەچي ئىاي ئوەلىقااى ًەرسىساىسىي ٍاىوىگەى بول    5ە

ىسىي ٍااىگەى بولساااا ئااوەچي ئىااي تۇت اااى ًەرسىساا»ئەلەٍىىسساااسم بىاار ھەزىسااتە: 

زلپ  (1ە«ضااي هااۇهكىيۇئااۇًي ئااۆشى ئۈچااۈى تۇت اااى بول ا چااۈًكيەى ٍااىوەئااۇًي ساا

ئااوە ھاٍ ڭًلىرىٌىاا  سااىلەر  كۆرسااەتكەى. چااۈًكي ئااالالھ تائاااس ىۇرئاااى كەرىوااسلا 

ئۈچااۈى ئوەلىقاااى ًەرسااىلىرىسىي ٍەۇااالر  
ٍەًااي ئااوە ھاٍ ڭًلىرىٌىاا     زېااگەى. (2ە

 ااًلىرىٌي ٍەۇاالرا   ًلىرىٌي ئەهەغا بەلكاي ساىلەر ئۈچاۈى تۇت   ائۆشلىرى ئۈچاۈى تۇت ا  

 زېگەًلى .

 

                                 
 ئىوام ئەھوەز رى ڭٍىتي. (1ە
 ئاٍەە.-4هائىسل سۈرىسي (2ە



 

 

 ئېتىماد هەضىلىلىرىذە چەولەًگەى ئىشالر

 . ئالالھ كەچۈرهەٍسىقاى ئەڭ چوڭ مۇًاھ1

 ئىطالر ىاتارىسىي ساًىلىسىقاى كەلتۈرۈش. ئالالھ ا ضىرى  2

 . ئىسالهٌي ٍاكي ىۇرئاًٌي ٍاكي پەٍقەهبەرًي هەسرىرل ىىلىص  3

   مۇًاھيطٌىئىطىٌى گەرىسۆشلى رڭهچىالرًى پالچىالرًى  ەل  .4

 ضىرى  زڭئىرىسىگە كىرىسىقاى تۇهار .5
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 . سوئار: ئالالھ كەچۈرهەٍسىقاى ئەڭ چوڭ مۇًاھ ىاٍسي؟35

ضاتۇر.  كەلتۈرۈناەڭ : ئالالھ كەچۈرهەٍسىقاى ئەڭ چوڭ مۇًااھ ئالالھ اا ضاىرى     

ئاۆشىگە بىارلر ًەرساىٌى  ضاىرى       ئاالالھ ىۇرئاى كەرىواسل ئاالالھ هۇًاسڭق زېاگەى:     

ضااىٌي ئەلاا لتتە هەتپىاارلە ىىلواٍااس . بۇًى ااسىي باض ىسااىٌي ذالىقاااى       ۈلۈكەلتۈر

ئازلهگە هەتپىرلە ىىلىس . كىوكي ئالالھ اا ضاىرى  كەلتۈرىاسىكەىا ئاۇ ھەىىا ەتەى      

ىاتتى  ئاشتاى بولىس 
 .(1ە

وىٌىااا  چاااۈًكي ئاااالالھ تائااااس ٍىگااااًە ئىاااالھا ھەهوىٌىااا  ٍارڭت ۇچىسااايا ھەه 

. ئاالالھ ھاىچكىوگەا ھاى     ذوناٍىٌىاس ر ئىگىسيا ھەهوىٌاي باضا ۇرتۇچي ەل ٍاالقۇش    

ًەرسااااىگە ئوذطااااىواٍس . ئالالھٌىاااا  سااااۈپەتلىرىوۇ ھىچكىوٌىاااا  سااااۈپىتىگە     

ئالالھ ٍارڭت ااى بەًاسىلەرًي ەل ھەر ىاًاسڭق بىار      ائوذطىواٍس . ئەھ ڭر بۇًسڭق ئىكەى

 . ضاۇۇا ىۇرئااى كەرىواسل:   ساىزلى تۇر ھەىهەذلۇىاتٌي ئالالھ ا ئوذطىتىص ئەڭ چاوڭ  

  ھەىساااىزلى تۇرش ھەىىااا ەتەى چاااوڭ كەلتاااۈرۈئالالھ اااا ضاااىرى
زلپ ئاااىالى  (2ە

ا تەشلپلەًوەسااالىكيئۈچاااۈى ئالالھٌىااا    ھەىساااىزلى ىىلىٌقااااى. هۇًاااسڭق بىااار   

ىىلقااااى ئاااازلهٌي ناشڭلىواسااالى ي    ھەىساااىزلى ٌيەل بۇًاااسڭق  ًەپرلتلەًوەسااالىكي

ىطاااھلىرى ئۆشلىرىٌىاا  پازىطاااھلى  ضااەًىگە سٍىاا  هااۇهكىي ئەهەغ. ز ًَاًىاا  پاز

ھەرىكەتلەرًاااي ٍاىتۇرهىقااااى ەل  –چاااۆچەكلەرًي ەل ئىاااص  –كەلوەٍاااسىقاى ساااۆش 

ئاااااۇسرًي ساااااازىر ىىلقااااااًالرزىي ئەڭ ئىچىٌىطااااالى  ئىٌتى اااااام ئالقااااااى ٍەرزلا  

پازىطاااھالرًى  پازىطاااھيا كاتتىالرًىاا  كاتتىسااي بولقاااى ئااالالھ ئۇًى قااا ضااىرى   

ىي ئىبااارلە ئۆشىٌىاا  ئۈسااتۈى ضااەًىگەا ئىالھلىاا  هاىاهىقاااا ئۇلۇتلااۇق  ضااتكەلتۈرۈ

                                 
 ا ئاٍەە. 116ًىسا سۈرىسي  (1ە
 ئاٍەە.-13لۇىواى سۈرىسي (2ە



 33 ئىشالر ەولەًگەىچ ەضىلىلىرىذەه ېتىمادئ 

ئەلاا لتتە  كەچۈرهەساالىكتەسٍىاا  كەلوەٍااسىقاى بااۇ چااوڭ مۇًاااھٌي    هەرتى ىسااىگە

 ھەىلى تۇرل

 زېگەى ًىوە؟ كەلتۈرۈش. سوئار: ئالالھ ا ضىرى  36

لالھ ٍارڭت اااى هەذلۇىاااتالرزىي ئااا ازېااگەى كەلتااۈرۈش ناااەڭ : ئالالھ ااا ضااىرى 

ىاٍسااااىبىرىٌي ئالالھ ااااا ٍاااااكي ئالالھٌىاااا  ذاااااغ سااااۈپەتلىرىگە ئوذطااااىتىص    

زېگەًلىكتااۇر. ئااۇ ئىتى ااازا ئەهەر ا ئىبااازلتلەر ەل ز ئاااسرزڭ ئالالھ ااا باضاا ا بىرسااىٌي   

ضاااىرى  ىىلىاااپ ىوضاااۇش بىااالەى ئەهەلاااگە ئاضاااىسىقاىا ئاااالالھٌي ئەڭ ىااااتتى    

 ئىطتۇر.   ٍاهاى تەشلپلەًسۈرىسىقاى

 بولىسىقاى ئىطالر ىاٍسىالر؟ كەلتۈرمەًلى . سوئار: ئالالھ ا ضىرى  37

بولىااسىقاى ئىطااالر تۆەلًااسىكىلەرزىي  كەلتۈرمەًلىاا ناااەڭ : ئالالھ ااا ضااىرى  

 ئىبارلە:

( ز ًَااااًي ەل ز ًَاااازىكي ئىطاااالرًي باض ۇر ضاااتا ئاااالالھتىي باضااا ىوۇ بەشى 1ە

ەل  پىارسر ا ىۇتاۇپالر ۇچىالر باارا زلپ ئىتى ااز ىىلىاص. هەساىلەى: ئەەلىَااسرا      باض ۇرت

هاشڭرزىكي ئۇلاۇتالر ز ًَاازىكي بەشى ئىطاالرًي باضا ۇرڭسٍس ا زلپ ئىتى ااز ىىلقاًقاا       

باضااا ىالرًي ضاااىرى    تەساااەرر پاتىقائوذطااااش. باااۇ ذىااا  ضاااىرى  ئالالھٌىااا    

 .ىىلى ڭلقاًلى تۇر

ا كىطااىلەرمە پاٍسڭاا (ر پەٍقەهاابەر بولااۇپ كەتسااۇىهەٍلااي ئااۇسە( ئۆلااۈكلەرًي 2ە

 شىَاى ٍەتكۈشللەٍس ا ھانەتلەرًي رڭەڭ ىىالسٍس ا زلپ ئىتى از ىىلىص.  

( ئالالھ ا ەل ئالالھ اا ذااغ ساۈپەتلەرمە باضا ىالرًي ئوذطاىتىص. هەساىلەى:       3ە

ا سااااىىىرمەرلەر ئااااالالھتىي باضاااا ىالر رڭهچىااااالرا پااااالچىالر ەل ىۇتااااۇپالرئەەلىَاااااا 

 باۇ ذىا   ( بىلىس ا زلپ ئىتى از ىىلقاًقاا ئوذطااش.   تاٍىبٌيەٍسىقاى ئىطالرًي ەبىلو
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ضاااىرى  ئالالھٌىااا  ئاااۆشىگىال ذااااغ بولقااااى ساااۈپەتلىرىگە باضااا ىالرًي ضاااىرى  

 تاٍىبٌىاا »بىلىااص ئالالھ ااا ذاااغ سااۈپەە.   تاااٍىبالرًي. چااۈًكي ىىلى ڭلقاااًلى تۇر

الھ بىلىاس ا ىۇر ىلاۇىتىكيا   ذەشىٌىلىرى ئالالھٌى  زلرماھىسىس ر. ئاۇًي پەىەە ئاال  

زې ىززىكاااي ًەرساااىلەرًى  ھەهوىساااىٌي ئاااالالھ بىلىاااس ا زلرلذاااتىي تۆكاااۈلگەى   

ٍاپرڭىتىي ئالالھ بىلوەٍسىقاى بىرلرسىوۇ ٍاوقا هەٍلاي ىاارڭۇقۇ ٍەر ئاساتىسىكي بىارلر      

زڭًە ئۇر ق بولسۇىا هەٍلي ھۆر ٍاكي ىۇر ق ًەرساىلەر بولساۇىا ھەهوىساي ئالالھ اا     

 .(ا ئاٍەە 59سۈرىسي  ئىٌىامە« .ٍىزى لى تۇرەەھۇلوەھپۇشزڭ هەلۇم بولۇپ ل

ەل  رڭهچاايكىوكااي زڭذاااىا پااالچيا  »پەٍقەهاابەر ئەلەٍىىسساااسم هۇًااسڭق زلٍااس :  

سااۆشلىگەى سااۆشلىرىگە ئىطااىٌىسىكەىا ئااۇا هاۇااا كەلااگەى     تەٍبااتىيكاھىٌالرًىاا  

 .(ئىوام ئەھوەز رى ڭٍىتيە« .زىٌقا كاپىر بولقاى بولىس 

رزىيا زلرلذلەرزىاااي ەل هااااشڭرسرزىي هەزلە تىااالەش ەل ئاااۇسرزىي ( ئۆلاااۈكلە4ە

كىسااەللەرمە ضااىپالى  سااورڭشا پەرشلًااي ەل بەرىااكەە تىاالەشا ضااۇًسڭىال هەٍلااي      

تىرى  بولسۇىا هەٍلي ئۆلۈ  بولساۇىا ئاالالھتىي باضا ا بىرڭەًاي تەبىىىاٌ ساەەلبلەر       

زلپ ئىتى ااز ىىلىاص.    چارىالرًى  سىرتىسڭ كىطاىلەرمە ٍاارزلم ىىالسٍاس ا    ەل تەبىىىٌ

ھ ااا باضا ىالرًي ضااىرى  ىىلىااپ  ضاىرى  ئىبااازلتتە ەل ٍااارزلم سورڭضاتا ئالال   باۇ ذىاا  

 .  ەڭلقاًلى تۇرۇىوض

 :ئەضىەرتىش

« هەزلە ٍاا پىارىنل  »ٍااكي  ل« ٍااپىرىن »ئاەڭم ذەل ٌىا  ئىقىزىاسڭ كاۆپ تارىالقااى     

ىٌى  زېااگەى سااۆشلەر ضااىرى  ەل كااۇپرى سااۆشلەرز ر. كىطااىلەر زلەڭت اااى بااۇ سااۆش    

سااۆشىٌى  ئەرل  « هەزلە»هەًىسااىٌي بىلىااپا بىلااوەً ئىقىزلىرىااسىي چى ىرىااس .    

زېاگەى ساۆشزىكي   « ٍاا پىارىن  »زېگەًلىكتاۇرا  « ٍارزلم سورڭٍوەى»تىلىسىكي هەًىسي 

زېاااااگەى نۈهلىٌىااااا  « هەزلە ەل ٍاااااارزلم ساااااورڭٍوەى»ئەرل  تىلىاااااسڭ « ٍاااااا»
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ئىپازىلەٍاااس . ضاااۇۇا  ەڭت اًلى ٌيڭساااورىىس ارتىلوىساااي بولاااۇپا بىااارڭەزىي هەزلە  

هەزلە ٍاا  »بۇًسڭق كۇپرى سۆشًي ئىَتىطاتىي سااىلىٌىص شۆرۈرز ر. بۇًىا  ئورًىقاا     

 زېَىص تولىوۇ توترڭ هۇًاناە ەل ئىسى  ز ئاز ر.« ئالالھ

( ئااالالھتىي باضاا ا بىرسااىٌي رڭشى ىىلىااص ئۈچااۈى ىۇرباااًلى  ىىلىااصا ٍەًااي  5ە

رًىا  ىوللىطاىقا ئىرىطاىوىزا زېاگەى     ەل هااشڭرزىكي ئۇلۇتال  پىرسرًىا  ئەەلىَاسرًى ا 

ئىتى از بىلەىا ئۇسرتا ئاتااپ ىۇربااًلى  ىىلىاصا ًەشىار ا چىارڭە ئۆتكاۈشۈشا ھەتتاا         

هاشڭرسرتااا بىرىااپ ئۇسرًىاا  ىەبرىلىاارىگە ئاتاااپ هااار كىسااىص ىەتىىااٌ ھارڭهااس ر.     

ىىلىٌىااس .  ئااالالھ ىالئىبااازلە بولقاااًلى  سااۈپىتي بىاالەىا ئااۇ پەىەە  —ىۇرباااًلى  

الھٌى  ھەى ي بولقاى بىر ئىطاٌي باض ىساىقا ئاتااش ئەلا لتتە ئالالھٌىا  ىااتتى        ئال

ٌ ئالالھٌىا   »ىوشتاٍاس . پەٍقەهابەر ئەلەٍىىسسااسم هۇًاسڭق زلٍاس :       تەشىپىٌي  تەٍرىا

 .(ئىوام هۇسلىن رى ڭٍىتيە« ئۈچۈى ىۇرباًلى  ىىلقاى كىطىگە ئالالھ لەًەە ىىلسۇىل

ئاتاااپ ىەسااەم ىىلىااص. چااۈًكي ىەسااەم    ئااالالھتىي باض ىسااىٌى  ًاااهىٌي    (6ە

بىرًىاا  ًاااهىٌي ئاتاااش  ىورىۇلىااسىقاىزېااگەى ئەڭ ئۇلااۇە ەل ئۇًىاا  ناشڭلىطااىسىي 

ئاااارىىلى ا بىااارلر ئىطاااٌى  رڭساااي ئىكەًلىكىٌاااي تەكىاااتلەش زېوەكتاااۇر. ئۇًىااا  

شڭە  بااۇئەمەر هەى ٍالقااى ئىطاا ا ىەساەم ىىلقااى بولساااما ًااهي ئاتالقااى      »هەًىساي:  

ەًلىكتاااۇر. ضۈبىىساااىزكيا ئۇلۇتلۇىٌىااا  ٍىگااااًە ئىگىسااايا  زېگ« هىٌاااي ئۇرساااۇى

. ئااالالھتۇرشڭە  ىورىۇلقااۇچيىىلوىطااالرتا ٍىتەرلىاا  ناااشڭ بەرمااۈچي ەل ئاشڭبىااسىي   

ذااغ بولقااى    ئاالالھ ىال ًااهي بىالەى ىەساەم ىىلقااى ئاازلم       باض ىسىٌى ئالالھتىي 

رًي ضااىرى  ەل ىىلوىطااالرتا ناااشڭ بىرىطااتە  ئااالىٌ سااۈپەتلەرمە باضاا ىال   ئۇلۇتلااۇق

كىوكايا ئااالالھتىي  »ىىلىاپ ىوضااۇەڭلقاى بولىاس . ضااۇۇا پەٍقەهابەر ئەلەٍىىسساااسم:    

باض ىسااىٌى  ًاااهي بىاالەى ىەسااەم ىىلىااسىكەىا ئااۇا ئالالھ ااا ضااىرى  كەلتااۈرمەى    

 . (ئىوام ئەھوەز رى ڭٍىتيە .زېگەى« بولىس 
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م ئااالالھتىي باض ىسااىٌى  ًاااهي بىاالەى ىىلىٌقاااى ىەسااەم ئەهەلىَەتااتە ىەسااە      

ھىسااابالًواٍس . چااۈًكي ىەسااەم ئالالھٌىاا  هۇبااارل  ئىسااىولىرىسىي بىرىٌااي تىلقااا   

ئالالھٌىاااا  ًاااااهي بىاااالەى ىەسااااەم  »ئااااىلىص بىلەًااااال ىىلىٌىااااس . هەسااااىلەى:  

زلپ ىەساەم ىىلقاًقاا    «ا باۇ ئىاص هۇًاسڭق   ەللالھاي »زېگەًگە ٍااكي  « ىىلىوەًكي....

ًااسڭق بولااۇپ ۇئ»ا «هىٌااي ًاااى ئۇرسااۇى»ئوذطاااش. ضااۇًى  ئۈچااۈى كىطااىلەرًى  

 زېگەًگە ئوذطاش سۆشلىرى ىەسەهگە ٍاتواٍس .« ۇًسڭق بولۇپ كىتەًهكىتەًا 

زېگەًاااگە « هەى كااااپىر بولاااۇپ كىاااتەً»ئەهواااا كىطاااي ىەساااەم ىىلاااسىن زلپ: 

ئوذطااش سااۆشلەرًي ىىلقاااى ەل ىەساىوىسل ٍالقاااى ئىطاا ا ىەساەم ىىلقاااى بولساااا ئااۇ    

ئەلەٍىىسساااسم هۇًااسڭق زلٍااس :  ئۆشىٌىاا  زېگىٌىااسل  بولااۇپ كىتىااس . پەٍقەهاابەر   

ٌ كىوكي ئىسالم هىللىتىٌىا   » بىالەى ٍالقااى ئىطا ا ىەساەم ىىلىاسىكەىا ئاۇا        تەٍرىا

 .(ەل هۇسلىن رى ڭٍىتي بۇذارىئىوام ە« .ئۆشىٌى  زېگىٌىسل  بولۇپ كىتىس 

( ئۆلۈكلەرًى  ەڭسىتىسي بىالەى ئالالھ اا ٍى ىٌلىطاىص هەىساىتىسل هااشڭرسرًي      7ە

ذاساتۇر.   مىاال « كەبە» بەٍتاۇلالھتىكي كي تااەڭپ ىىلىاص پەىەە   تاەڭپ ىىلىص. چۈً

 كەلتۈرمەًلىاا باضاا ا ناااٌٍي تاااەڭپ ىىلقاااى كىطااي ئالالھ ااا ضااىرى   بەٍتااۇلالھتىي

بولىاااس . چاااۈًكي تااااەڭپ ئىباااازلتتۇر. ئىباااازلتٌي ئاااالالھتىي باض ىساااي ئۈچاااۈى     

 ئىكەًلىكي ئىٌى تۇر. كەلتۈرمەًلى ىىلىطٌى  ئالالھ ا ضىرى  

ي ئىطالرزىي بىرلرسىٌي ساازىر ىىلقااى ئاازلم ىااتتى  مۇًاھكاار بولىاس ا       ٍۇىىرى 

 بۇر ى ىىلقاى پۈتۈى ئەهەر ا ئىبازلتلىرى بىكار بولۇپ كىتىس .

بولىااسىقاى ئىطااالرًي ىىلقاااًالر    كەلتۈرمەًلىاا . سااوئار: ئالالھ ااا ضااىرى   38

 ىاًسڭق ىىلىطي كىرل ؟

بولىااسىقاى ئىطااالرًي ىىلقاااى ئااازلم    كەلتۈرمەًلىاا ضااىرى   ناااەڭ : ئالالھ ااا 

ئۈچااۈى ئۇًى ااسىي ىەتىىااٌ ىااور ئااۈشۈپا ىاٍتااا ئىواااى ئىَااتىص ەل مۇًاھلىرىقااا       
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ھەىى ىااٌ رلەىطااتە تەەبە ىىلىطااتىي باضاا ا ٍااور ٍااوق. ضااۇًسڭق ىىلقاااًالرًي ئااالالھ    

 ذالىسا كەچۈرىس  ەل مۇًاھلىرىٌي هەتپىرلە ىىلىس .

 . سوئار: پار سىلىص زېگەى ًىوە؟  39

بولىااسىقاى ئىطااالر ەل ٍوىاااپ كەتااكەى     كىلەچەكااتە —ناااەڭ : پااار سااىلىص   

ًەرسااااىلەر ھەى ىااااسل ٍالقاًااااسىي ذەەلر بىاااارىص زېگەًلىكتااااۇر. پااااار بىاااالەى     

 كااششڭپالر زلەڭ ىىلىاسىقاى   بىلىاسىقاًلى لىرىٌي  تااٍىبٌي ضۇتۇلالًقۇچىالر ئۆشلىرىٌى  

 –ا چىااٌىگە ئوىااۇشا كااارە ئااىچىص ىاتااارلى  تۈرلااۈ  ھىااَلە       الى اًقااائبولااۇپا 

ئااۇسر پااالچيا رلهچااي ەل  هىكىرلىاارى بىاالەى كىطااىلەرًي ئىطەًسۈرۈضااكە تىرىطااىس .

 زڭذاى زېگەى تۈرلۈ  ئاتالقۇسر بىلەى ئاتىلىس .

 زېگەى ًىوە؟ تەٍب. سوئار: 40

مااًالر بىالەى بىلگىلاي بولواٍاسىقاىا هىتافىزىكاا      ئور ٌھىسساى  — تەٍبناەڭ : 

ئاالالھ تائاااسزىي باضاا ا ھااىچكىن بىلوەٍااس .   تاااٍىبالرًيئاالىوىگە ئائىااي ئىطااالرز ر.  

ەًەها  سۈرىساي    «بىلوەٍاس   تااٍىبٌي ئالالھتىي باض ا ھىچكىن ئاساواى ەل شېوىٌاسىكي   »

 (.ئاٍەە - 65

 را رلهچي ەل پالچىالرتا ئىطىٌىطٌى  مۇًاھي ًىوە؟. سوئار: سىىىرمە41

ئوىۇٍاسىقاًالرًى ا كاارە    ئالى اًقاا ناەڭ : رلهچىلەرًى ا پالچىالرًى ا چىٌىقااا  

 ىبىلىااسىقاًلى ىٌي زلەڭ ىىلىااسىقا  تاااٍىبٌيئاچىااسىقاًالرًى  ەل بۇسرتااا ئوذطاااش   

پا ھەرىاًاااسڭق بىااار ئالاااسڭهچىٌى  ساااۆشلىرىگە ئىطاااىٌىص ئەڭ چاااوڭ مۇًااااھ بولاااۇ

سااۆشلىگەًلىرىگە ئىطااەًگەى ئااازلم كاااپىر بولىااس . پەٍقەهاابەر     تەٍبااتىيئۇسرًىاا  

كىوكاي زڭذااىا رلهچاي ەل    » ئەلەٍىىسساسم بۇ هەسىلىٌي ئوچۇىالپ هۇًاسڭق زېاگەى:  

پالچىالرتااا بىرىااپا ئۇسرًىاا  سااۆشلىرىگە ئىطااىٌىسىكەىا ئااۇ ئىسااالم زىٌىقااا ئىٌكااار   
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 ڭٍىتي(.ەئەبۇزڭە ز رى  .زېگەى« ىىلقاى بولىس 

كىوكااي پالچىٌىاا  ٍىٌىقااا بىرىااپا ئۇًى ااسىي بىاار ًەرسااە  » ٍەًە بىاار ھەزىسااتە:

سورڭٍسىكەى ەل پالچىٌىا  بەرمەى ناەڭبىقاا ئىطاىٌىسىكەىا ئۇًىا  ىىرىا  كۈًلاۈ        

 ەئىوام هۇسلىن رى ڭٍىتي(.« .ًاهىزى ىوبۇر ىىلىٌواٍس 

لقاًالرًىا  كااپىر   پالچىالرتا ئىطەًگەى ئازلم كاپىر بولقااى ٍەرزلا پاالچىلى ٌي ىى  

 بولىسىقاًلى ىسڭ ھى  ضە  ٍوق.

 . سوئار: زىٌٌي هەسرىرل ىىلىص زېگەى ًىوە؟42

ئىسااااالم زىٌىقااااا ەل ئۇًى ااااسىكي    —ناااااەڭ : زىٌٌااااي هەساااارىرل ىىلىااااص    

 هۇىەززلسلەرمە تى  ئۇشىتىص زېگەًلى  بولۇپا ئۇًى  تۈرلىرى تۆەلًسىكىچە:  

ٌىٌى  ضەرىىەە ىاًۇًىٌي ھااشىرىي ئەساىر بىالەى هاسلىطاالواٍس ا     ( ئىسالم زى1ە

 زلپ ئىتى از ىىلىص ٍاكي ئوچۇق سۆشلەش.

( ىۇرئااااى كەرىوٌاااي ئاااازلتتىكي كىتابالرتااااا ئوذطاااىتىص ٍااااكي ئۇًىاااا       2ە

 ھۆكۈهلىرىٌي كۆشمە ئىلواسلى .

( كۇفتارسرًىاااا  تااااۆھوەتلىرىگە ئىطااااىٌىپ هااااۇھەهوەز ئەلەٍىىسساااااسهٌي  3ە

 ٍاكي ئۇًي ئازلتتىكي ئىٌساى ىاتارىسڭ كۆرۈش.ئەٍىبلەش 

( ئىساالم ناااشڭ ىاًۇًىاسىكي ئىباارلە ىىلىااص كاۆشزل تۇتۇلقاااى بەشى ناااشڭسرًي    4ە

 هەسرىرل ىىلىص ٍاكي ئەٍىبلەش.  

 . سوئار: ئالالھٌى  زىٌىٌي هەسرىرل ىىلقاًٌى  ناشڭسي ًىوە؟43

سرىرل ىىلقااًالر ضەكساىز كااپىر بولىاس ا ئااذىرلتتە      ناەڭ : ئالالھٌى  زىٌىٌي هە

 ئااۇسرزىيئەمەر  هەۇگۈلااۈ  ئاشڭب ااا ز چااار بولىااس . ئااالالھ تائاااس هۇًااسڭق زېااگەى:  
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پەىەە بىااز »ئااۇسر: ئەلاا لتتە هەساارىرل ىىلقاااًلى ىٌي( سورىساااڭا   ًااىوە ئۈچااۇى  ە

ًىا   ۇا ئساىلەر ئاالالھٌي  »زېگىٌكاي: زلٍاس .   «چاىچاىلىطىپ ساۇًسڭق زلپ ىوٍاس ق  

 ۈر( ئااۆشبىكارتاااە «ىىلااسى الرهۇ؟ ًىاا  پەٍقەهبىرىٌااي هەساارىرل  ئۇئاااٍەتلىرىٌي ەل 

سااىلەر ئىواااى ئىَت ىااٌى الرزىي كىااَىيا كاااپىر بولااس ۇالرا       . چااۈًكيئىَتواااۇالر

ا ٍەًە بىااار ماااۇر ھٌي وۇبىر ماااۇر ھٌي ئەپاااۇ ىىلسااااى ەتەەبە ىىلقااااى(ساااىلەرزىي 

  ئاٍەتلەر(. - 66 – 65تەەبە سۈرىسي ە مۇًاھكار بولقاًلى لىرى ئۈچۈى ناشڭسٍوىز

 . سوئار: تۇهار ئىسىص ضىرىككە كىرلهس ؟44

ەل  كىرىاااااسىقاًلىرىوۇنااااااەڭ : تۇهاااااار ئىسىطاااااٌى  ضاااااىرى  زڭئىرىساااااىگە  

بااار. بۇًى قااا بىٌااائەىا تۇهااار ئىسااىص ئىككااي تۈرلااۈ  بولىااس :   كىرهەٍااسىقاًلىرىوۇ

كىرىاااسىقىٌيا ٍەًە بىااارىا كىرهەٍاااسىقىٌي بولاااۇپا   بىااارى ضاااىرى  زڭئىرىساااىگە  

 ر ذسەە ىىلىٌقىٌي.

 . سوئار: ضىرى  زڭئىرىسىگە كىرىسىقاى تۇهار ىاٍسي؟45

ا نىٌالرًىااا  ەل باضااا ا  پىرسرًىااا نااااەڭ : پەرىطاااتىلەرًى ا ئەەلىَاسرًىااا ا  

لىرى ٍاااكي هەًىسااي  ھەرىاًااسڭق هەذلۇىٌىاا  ەئىٌساااى ٍاااكي ھاٍ ڭًٌىاا ( ئىسااىو    

چۈضىٌىكسىز تىلسىوالر ٍىزىلقاى تۇهارسرًي ئىساىص ەل ٍىزىطاٌى  ئالالھ اا ضاىرى      

كەلتۈرمەًلىاا  بولىااسىقاًلى ىقا ئىسااالم ئااالىولىرى ھەهااوە بىاارزل  ئىتتىپاااىتۇر.       

كىوكااي تۇهااار ئاسااىسىكەى ئااۇا ئالالھ ااا ضااىرى     »: پەٍقەهاابەر ئەلەٍىىسساااسهٌى  

 .  ۇضۇ تۈرزىكي تۇهارًي كۆرسىتىس گەى سۆشى هزې (1ە«كەلتۈرمەى بولىس 

 . سوئار: ر ذسەە ىىلىٌقاى تۇهار ىاٍسي؟46

                                 
 ىتي.وام ئەھوەز ەل ھاكىن رى ڭٍئى (1ە
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نااااەڭ : ىۇرئااااى كەرىااان ئااااٍەتلىرى ەل ئالالھٌىااا  ئىساااىن ا ساااۈپەتلىرىسىي      

بالىالرًىا  بوٍۇًلىرىقاا ئىسىطا ا     ًارلساىسل ٍىزىلقاى تۇهارسرًي باستەتكە ٍەتوىاگەى  

ناائىز بولواٍسىقاًلى ىاسڭ پۈتاۈى ئىساالم      ئىسىطىٌى ىس . ئەهوا چوۇالرًى  تۇهار بول

 ئاسواسااتىيئۆلىوااالىرى ئىتتىپاااىتۇر. چااۈًكي چااوۇالر ئاااٍەتلەرًي تۇهااار ىىلىااپ      

 ئۆشلىرى ئوىۇض ا بۇٍر لقاى.

 چارىلىرى بارهۇ؟ ا ىاشڭسرزىي ساىلىٌىص باسٍي ئاسواستىٌوۇ. سوئار: تۇهار 47

ا بااس ا ىااشڭسرزىي ەل    بولواساتىٌوۇ ناەڭ : ئەلا لتتە باار. تۇهاار ئىسىطا ا ھاانەە      

ٍاهااااى كاااۆشا ٍاهااااى تىلالرًىااا ا كۆرللوەسااالەرًى  ٍاهاًلى ىاااسىي ساىلىٌىطاااٌى    

زىٌىوىززڭ كۆرسىتىلگەى ٍاذطي چارىلىرى بار. ئەباۇ ھاۇرلٍرل رلشىَەلالھاۇ ئەًىاۇزىي     

پەٍقەهاابەر ئەلەٍىىسساااسهٌى  ٍىٌىقااا بىاار ئااازلم كىلىااپ:   »رىاا ڭٍەە ىىلىٌىااس كي: 

 :ا پەٍقەهابەر ئەلەٍىىسسااسم  زې ىاسى  ‹ل هىٌي كاىچە ٍىاالى چى ى ڭلاسى   ٍارلسۇلەلالھ›

هەذلۇىاتٌىااا   ساااىقىٌىپئالالھ اااا  ئەمەر ساااەى ئاذطاااام ٍاتىاااسىقاى ەڭىتى اااسڭ  ›

ا    زېااگەى بولسااا ئىااسى  ساااۇا ھىچ اًااسڭق شىَاااى    ‹ پاًاااھ تىلەٍااوەى  ضااەررىسىي

 .(ئىوام هۇسلىن رى ڭٍىتيە .«زېسى ‹شلذوەە ٍەتوىگەى بوستتي

تەلىااان بىرىاااپ:  سااااھابىلىرىگەەا تپەٍقەهااابەر ئەلەٍىىسسااااسم ٍەًە بىااار ھەزىسااا

ا تەشىپىاسىي ئالالھ اا ساىقىٌىپا ئالالھٌىا     ›سىلەر ئاذطاهلىرى ٍىتىطتىي باۇر ى  »

اۇاااااا ا ضاااااەٍتاًالرًى  هضاااااەررىسىيئۇًىااااا  ناشڭساااااىسىي ەل هەذلۇىاتٌىااااا   

زلۇااالا ئەمەر ضااۇًسڭق  ‹ٍى ىٌلىطىطااىسىي ەل ەلس لسااە ىىلىطااىسىي پاًاااھ تىلەٍااوەى

 .(ئىوام هۇسلىن رى ڭٍىتيە زلپ كۆرسەتكەى. «ىىلساۇالرا باس ا ىاشڭسرزىي ساىلىٌىسىلەر

پەٍقەهبەر ئەلەٍىىسساسهٌى  ئاٍاالي ئائىطاە رلشىَەلالھاۇ ئەًىاا هۇًاسڭق زېاگەى:       

 ئاالى ىٌىٌي ھەر ئاذطىوي ٍاتاق ناٍىقا بارتىٌىاسڭا ئىككاي    پەٍقەهبەر ئەلەٍىىسساسم»

 ئالى اًلىرىقاا ەل ًااغ ساۈرىلىرىٌي ئوىاۇپ     فەلەقبىرلەضتۈرۈپ ئاچ ىٌىچەا ئىرالغا 



 41 ئىشالر ەولەًگەىچ ەضىلىلىرىذەه ېتىمادئ 

بىالەى ساىالپ    ئاالى ىٌي بەزىٌىٌى  ىولي ٍەتكەى ھەهوىاال ٍىرىٌاي ئىككاي     سۈفلەپ

ھەر ئەشڭًااي ئااۈچ چى اااتتيا سىالضااٌي ئاااەەڭر بىطااي بىاالەى ٍۈشىااسىي باضااالٍتتي ەل  

 رى ڭٍىتي[.  بۇذارى] «.ىىتىوسىي سىالٍتتي

 . سوئار: زلم سىلىص ز ر سوۇ؟48

ناەڭ : كىسەللەرمەا ھەتتا سااق كىطاىلەرمىوۇ ىۇرئااى كەرىان ئااٍەتلىرى ٍااكي       

ئالالھٌىاا  ئىسااىن ا سااۈپەتلىرىٌي ئوىااۇش بىاالەى زلم سىلىطاا ا بولىااس . ئىسااالم         

 لىرى هۇًۇ ئۈچ ضەرە بىلەى زلم سىلىطٌي نائىزەز ر غ( زلپ ىارڭٍس :  ئالىو

 سااۈپەتلىرىال( زلم سىلىطااتا پەىەە ىۇرئاااى ئاااٍەتلىرى ەل ئالالھٌىاا  ئىسااىن ا   1ە

 ضيا  ۇئوىۇل

 سىلىٌقاى زلهٌى  ئەرل  تىلىسڭ بولۇپا هەًىسي چۈضىٌىطلى  بولۇضيا (2ە

ئىزًااي ەل ئىرڭزىسااي  الالھٌىاا ئكىااسىي تەسااىر ىىلواسااتىيا بەلكااي ۈ( زلم ئۆشل3ە

 بىلەًال تەسىر ىىلىس ا زلپ ئىتى از ىىلىطتىي ئىبارلە.

 





 

 ئائىلە ھاياتىذا چەولەًگەى ئىشالر

 ىىز ا ئوتۇلالرًي ئۇسر ذالىوىقاى بىرسي بىلەى ئۆٍلىٌىطكە شىرسش __

 هۇسۇلواى ئەرًى  هۇسۇلواى ئەهەغ ئاٍالقا ئۆٍلىٌىطي __

 ۇلواى ئەهەسلەرمە ٍاتلى  ىىلىصهۇسۇلواى ىىزسرًي هۇس __

 بولۇضٌى  ئالسىٌي ئىلىص ىسڭرھاهىل __

 ەېتىصۈىورساىتىكي بالىٌي چۈضۈر__

 ئاٍلى  ئازىتي هەشمىلىسىكي ئاٍار بىلەى نىٌسىٌ ئاسىە ىىلىص __

 ئاٍالالرًى  ئارىا تەرىپىگە كىلىص __

 ذوتۇًلۇىٌى  سىرلىرىٌي ٍىَىص –ئەر  __

 ( ئاٍالٌي تاسق ىىلىصھەٍززڭرسىكيە ئاٍلى  ئازىتي هەشمىلى __

 بالىٌى  ئاتىسىقا تىٌىطي __

 ئۇر ىالًس ر شسۈًىىٌ  __

 ەېلىطيۇتاضالپ باض ىسىقا هەًسۇپ بول ٌيبالىالرًى  ئۆش ئاتىسى __

 ىىلىص ئاٍرىوىچىلى بالىالر ئارىسىسڭ  __

 ىاىطىتىصئاًىٌي  –ئاتا  __
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ىىااز ا ئوتااۇلالرًي ئااۆشلىرى ذالىوىقاااى بىرسااي بىاالەى ئۆٍلىٌىطااكە         . سااوئار: 49

 شىرسض ا بوسهس ؟

ئوتااۇلالرًي ئۇسرًىاا  رڭشىلى ااي بولوىقاااى بىرسااي   - ناااەڭ : ئىسااالم زىٌااي ىىااز 

بىاالەى ئۆٍلىٌىطااكە شىرسضااٌي ىەتىىااٌ رلە ىىلىااس . بەلكااي ئۇسرًىاا  رڭٍىٌااي ەل      

ىىلىاااپ بىكىتتاااي. پەٍقەهااابەر   ئىرتىَاااارىٌي ًىكاھٌىااا  ئااااەەڭل ي ضاااەرتلىرىسىي 

ا ىىزًااي ئىرتىَارىسااىزچوكاااًٌي ئۇًىاا  »ئەلەٍىىسساااسم بااۇ ھەىااتە هۇًااسڭق زلٍااس : 

ل ىىاازسر ئۇٍاتچاااى  رلسااۇلەلالھر ٍااا ەساااھابىل «ٍاااتلى  ىىلواااۇالر  رڭٍىسااىزئۇًىاا  

كىلىس ا ئۇسر ئۆش رڭٍىٌي سۆشلىَەلوىسە ىاًسڭق ىىلىوىاز؟ زلپ ساورىقاًسڭا پەٍقەهابەر    

ئۇسرًىاا   تور ضاايىىلىااپ  سااۈكۈەىارضااىلى  بىلسۈرهەسااتىي  »ىسساااسم: ئەلەٍى

 ەل هۇسلىن رى ڭٍىتي( بۇذارىەزلٍس .  «ئىرتىَار ىىلىپ رڭشى بولقاًلى ىس ر

ئەهوا ىىز بولسۇى ٍاكي چوكاى بولساۇى زىَاًەتساىزا ئەذالىساىز بىارىگە ٍااتلى       

ًەتساااىز بىرىٌاااي ا ضاااۇًى سل  ئوتۇلواااۇ ئەذالىساااىزا زىَاتۇر ەڭلسااااباااولىوەى زلپ 

ەل باۇ ئىطاٌي    ساا ەڭلساا بۇ ەڭىىتتا ئاتا ا ئاًىسي ئۇًى قا ىارضاي چى    ئالىوەى زلپ تۇر

س . ئەمەر ىىااز كىچىاا  بولااۇپا ئۆشىٌىاا  كىلەچىكىٌااي ٍاذطااي     ىاالبو اساارلە ىىل

تاللىَالواٍااسىقاى ٍاضااتا بولساااا ئاتااا ا ئاًىسااي ٍاااكي تۇت اااًلىرى ئااۇًي ئااۆشلىرى         

 لىس .  ذالىقاى ٍەرمە ٍاتلى  ىى

 . سوئار: هۇسۇلواى ئەرًى  هۇسۇلواى ئەهەغ ئاٍالقا ئۆٍلىٌىطي ز ر سوۇ؟50

نااااەڭ : هۇساااۇلواى ئەرلەرًىااا  زىٌقاااا ئىطاااەًوەٍسىقاى كوهوۇًىساااي ٍااااكي   

ەئەسااالي ئاااالالھتىي كەلاااگەى( بىااارلر زىٌقاااا هەًساااۇپ  سااااهاەىبۇززىساااي ٍااااكي 

لىٌىطي ز ر غ ئەهەغ. ئاالالھ تائااس باۇ ھەىاتە هۇًاسڭق      بولوىقاى ئاٍالالر بىلەى ئۆٍ

ئاااۇسرًي  ئىَتوىقاااۇچەەئاااي هۇساااۇلواًالر( هۇضااارى  ئاٍاااالالر ئىوااااى     زلٍاااس : 
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ناهااالي ەل هىلااي بىاالەى(   ھۆساايًىكاھى الرتااا ئالواااۇالر. ەھااۆر( هۇضاارى  ئاٍااار ە  

ىتۇرا ئەلا لتتە ئۇًى اسىي ئاارتۇ    زېاسل  سىلەرًي هەپتۇى ىىلقاى تەىسىرزىوۇا هۆهىي 

هااۆهىي ئاٍااالالرًي ئۇسرتااا ٍاااتلى  ىىلواااۇالر.    ئىَتوىقااۇچەهۇضاارى  ئەرلەر ئىواااى  

ەھااۆر( هۇضاارى  ئەر سااىلەرًي هەپتااۇى ىىلقاااى تەىااسىرزىوۇ هااۆهىي ىااۇر ئەلاا لتتە   

 ( ا ئاٍەە 221ەبەىەرل سۈرىسي  ئۇًى سىي ئارتۇىتۇر.

ئۆٍلىٌىطااكە  ئەهوااا ذرىسااتىىاى ٍاااكي ٍەھااۇزىٌ زىٌىقااا ئىواااًي بااار ئاٍالالرتااا    

بولىس . ئالالھ تائاس هۇساۇلواى ئەرلەرًىا  ئەھلاي كىتاابتىي بولقااى ئاٍاالالر بىالەى        

هاااۆهىٌلەرزىي بولقااااى   توترىساااىسڭ هۇًاااسڭق زلٍاااس :  ناااائىزلى ي ئۆٍلىٌىطاااىٌى 

ەل  ٍەھااۇزىَالرئىپپەتلىاا  ئاٍالالرًىاا ا سااىلەرزىي ئىلگىاارى كىتااا  بىاارىلگەى ە     

بەرساەۇالر ئىپپەتلىا     هەھرىٌاي ەتلىا  ئاٍالالرًىا    زىي بولقاى ئىپپ ذرىستىىاًالر(

بااولقىٌى الر ەل ئاضااكارڭ ا ٍوضااۇر ى پاھىطااىٌي كااۆشلىوىگىٌى الر ھالااسڭ ەئااۇسرًي(       

 ( ا ئاٍەە 5هائىسل سۈرىسي ە ئالساۇالر( ئۇسر سىلەرمە ھاسلس ر.

ذرىسااتىىاى ٍاااكي ٍەھااۇزىٌ زىٌىااسىكي ئاٍااالالر بىاالەى ئۆٍلىٌىطااٌى  ضااەرتيا    

  ئاااۆش زىٌلىرىاااسڭ هەھاااكەم بولاااۇپا ئالالھ اااا ھەىى ىاااٌ ئىطاااىٌىسىقاى      ئۇسرًىااا

 بولۇضىس ر.

. ساااوئار: هۇساااۇلواى ىىزسرًاااي هۇساااۇلواى ئەهەسااالەرمە ٍااااتلى  ىىلىطااا ا   51

 بوسهس ؟

هۇسااااۇلواى ىىزسرًىاااا  ەل ئاٍالالرًىاااا  هۇسااااۇلواى ئەهەغ ئەرلەرمە ٍاااااتلى  

ئەهەغ. هەٍلاااي ئۇسرًىااا  ٍااااتلى  بولوااااىچي بولقااااى   بولۇضاااي ىەتىىاااٌ ناااائىز  

كىطااىلىرى ذرىسااتىىاى بولسااۇىا هەٍلااي ٍەھااۇزىٌ بولسااۇىا هەٍلااي ئاتىىىسااي         

بولسۇىا هەٍلي بۇززىسي ٍااكي هۇضارى  بولساۇىا بۇسرًىا  ھىچبىارى هۇساۇلواى       

 ئاٍالالرتااا ئۆٍلىٌىطااكە سٍىاا  ئەهەغ. ئااالالھ تائاااس هۇسااۇلواى ئاٍااالالر توتر لااۇق:     
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ۇسر كاپىرسرتا ھاسر ئەهەغ. كاپىرسرهۇ ئۇسرتاا ھااسر ئەهەغ  ئ هاۇهتەھىٌە ە.زېاگەى 

 ا ئاٍەە(. 10سۈرىسي 

ئۆش هىللەتاتىي بولساىوۇا ئالالھ اا ئىطاەًوەٍسىقاى ئاتىىىساي بىارىگە هۇساۇلواى        

ىىزىٌاااي ٍااااتلى  ىىلىطااا ا بولواٍاااس . هۇًاااسڭق ىىلقاااۇچىالر ئالالھٌىااا  ٍاااۇىىرى ي   

 ناشڭسىٌي ئىقىر تارتىس .   اىارضي چى  اى بولۇپ ھۆكۈهىگەئاٍەتتىكي 

 بولۇضٌى  ئالسىٌي ئىلىط ا بوسهس ؟ ھاهىلىسڭر. سوئار: 52

ناااەڭ : تۇتااۇش ا تۇتواساالى  هەسىلىسااي ئەر ا ئاٍااار ئىككىسااىٌى  ىارڭرىقااا        

 –ەٍلي ئەر باااتلى  ئىطااتۇر. ئائىلىااسىكي هەلااۇم سااەەلبلەر ٍاااكي شۆرۈرىااَەتلەر تااۈپ   

ئاٍاااار ئىككىساااي كىلىطاااىپ تۇتۇضاااٌي ەڭىىتلىااا  كىچىكتاااۈرۈش ًىَىتاااي بىااالەى 

ئالسىٌي ئالىاسىقاى زىرڭا ئوكاۇر ەل باضا ا ھەر ىاًاسڭق بىار چاارىٌي        ھاهىلىسڭرلى ٌى 

 كۈچلەًسۈرىاسىقاى ىوللىٌىطي ز ر ستۇر. باۇ زېگەًلىرىوىزًىا  تاوترڭ ئىكەًلىكىٌاي     

 كۆپ.   ھەزىسلەر

ەڭت ااى  ۇىۇرئااى ئاالالھتىي ًاشىا  بول   » ئەًىۇ هۇًسڭق زېاگەى:   رلشىَەلالھۇ نابىر

ىىالتتااۇقا پەٍقەهاابەر ئەلەٍىىسساااسم ئااۇًي بىلااگەىا ئەهوااا     ئەشلەكۈًلەرزىوااۇ بىااز 

 ەئىوام هۇسلىن رى ڭٍىتي(.« ئۇًى سىي توسوىقاى.

نىٌسىٌ هۇًاسى لە ئۆتكۈشمەًاسل ساپىرهىٌي ئاٍالٌىا  ئىچىاگە      —ىىلىص  ئەشلە

 رت ا تۆكۈەېتىص زېگەًلىكتۇر.تۆكوەستىي سى

 بوسهس ؟ ەېتىطكەۈچۈضۈر. سوئار: ىورساىتىكي بالىٌي 53

بالىقا شىَاى ٍەتكاۈشۈش ئەڭ ئىقىار ىااتىللى  نىٌاٍىتىاسىي      ىورساىتىكيناەڭ : 

 چۈضااكەىەېتىلگەى باااس تىرىاا  ۈساااًىلىس . ئىسااالم ناااشڭ ىاااًۇًي بااوٍىچەا چۈضااۈر 

 ەلتكۈچىٌى ۈچۈضااۈرٍەًااي تىرىاا  چۈضااۈپ ئاًااسىي ئااۆلگەى بولسااا( ئااۇًي  بولسااا ە
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ەلتكەى ۈەٍەًي بىر ئاازلهٌي ساەەلًلى  بىالەى ئۆلتاۈر     زىَىتيئۈستىگە بىر ئازلهٌى  

كىطىگە كىلىسىقاى هاززىٌ تاۆلەم( كىلىاس . ئەمەر ئاۇ بااس ئۆلاۈ  چۈضاكەى بولسااا        

ٍىٌىكارل  تاۆلەم تۆلەٍاس .    ئۇًىا  ئاًىساىقا ئالسىٌ ىساىسىي     ەلتكۈچيۈچۈضاۈر ئۇًي 

بىااااار نااااااى ئىگىساااااىٌي ساااااەەلًلى  بىااااالەى  ىورساااااى ىسىكيباااااۇ ئاًىٌىااااا  

بااۇ ز ًَااازىكي ناشڭساايا بەغ. ئەهوااا ئۇًىاا  ئاااذىرلتتىكي     ەلًكەًلىكٌىاا ۈئۆلتۈر

ناشڭسااي ئالالھٌىاا  ئىلكىااسىكي ئىااص بولااۇپا ئااالالھ ئۇًىاا  نىٌاااٍەە ئىطاالىگەى  

پااۇ ىىلىااس ا ذالىسااا ناشڭسٍااس . لااىكىي ەڭىىتتىكااي ًىَىااتىگە ىااارڭپ ذالىسااا ئااۇًي ئە

ىەساتەى   باوەڭىٌي بولۇپا بۇ ز ًَاتا كۆش ئاچوىقاى بولساىوۇ بىار    ىورسى ىسڭئاًىٌى  

ئۆلتۈرمۈچىٌىااا  ناشڭساااي ىۇرئااااى كەرىواااسل ًاھااااٍىتي ئىٌى تاااۇر. ئاااۇ بولساااىوۇا   

 لزىشڭذتۇر

 لتسە بولىس ؟. سوئار: ىاًسڭق ضارڭئىتتا بالىٌي ئىلى 54

ا ئاًىٌىااا  چوىاااۇم ئىلى لتوىگەًاااسلباااالىٌي  ىورساااى ىسىكينااااەڭ : ئاًىٌىااا  

ئۆلىسىقاًلى ي ھەىى ىٌ ئىطاەًچلى  زىذتاۇر تەرىپىاسىي پەرلش ىىلىٌقااى بولسااا باۇ       

زلٍاسىقاى   «ئىككاي شىَاًٌىا  ٍىٌىكرلكىٌاي تاارتىص كىارل      »ھالەتتە ضەرىىەتٌى : 

  ھاٍاتىٌي سااىالپ ىاىلىص ئۈچاۈى بالىساىٌي     ىقا ئاساسەىا ئاًىٌىپىرىٌسىپئوهۇهي 

 ئىلى ېتىص نائىز بولۇپال ىالواستىيا بەلكي شۆرۈرز ر.  

. ساااوئار: ئااااٍلى  ئاااازىتي هەشمىلىاااسىكي ئاٍاااار بىااالەى نىٌساااىٌ ئااااسىە    55

 ىىلىطٌى  ىاًسڭق شىَىٌي بار؟

لالرًىاا  ىىٌااي توذتاااپا   ناااەڭ : ئاااٍلى  ئااازىتي ەل تۇتۇتلااۇق ھالىااسىكي ئاٍا   

ا ئااۇسر بىاالەى نىٌسااىٌ هۇًاسااى لە ئۆتكااۈشۈش ىەتىىااٌ   پاكالًوىقۇچىلىاا تولااۇق 

ئاۇسر ساەًسىي ئاازلە كاۆرمەى     ئاالالھ تائااس هۇًاسڭق زلٍاس :      باۇ ھەىاتە  ھارڭهس ر. 

ئاٍاااار توتر لاااۇق ساااورڭٍس ا ئىَت ىٌكااايا ئاااۇ  شىَااااًلى تۇرا ئاااازلە هەشمىلىاااسل       
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 الرتاا ٍى ىٌچىلىا    رىىلئاٍال بولقاۇچە ەئاازلتتىي( پاا     ارئاٍالى الرزىي ًىرى تاۇر ۇال 

 ناٍاسىي ٍى ىٌلىطاى الر.   بۇٍر تااى پا  بولقاًسىي كىَىي ئۇسرتا ئاالالھ   ىىلواۇالر.
 ئاٍەە( - 222ەبەىەرل سۈرىسي 

تۇتۇتلااۇق ھالىااسىكي ئاٍااار كىطااىٌى  هەسىلىسااىٌىوۇ ئااۆش ئىچىااگە     بااۇ ئاااٍەە

 ٌ ىىلىٌىطاىقا ساەەل     هەًىاي ساىٌ هۇًاساى لتتىي   ئالىس . چۈًكي ئاٍار كىطاىٌى  نى

 بولقاى ًەرسە ھەر ئىككي ھالەتتە ئۇًى سىي كەلگەى ىاًسىي ئىبارلتتۇر.

ئاٍااار كىطااي ئااازلە كااۆرمەى كۈًلىرىااسلا ئۇًىاا  باااس ٍات ۇسااي پۈتااۈًلەً         

تەرلپااتىي  تىببىااٌئااىچىلىص ًەتى ىسااىسلا ئۇًىاا  ئاااٍلى  ىىٌااي ئى ىااپ تۇرىااس .    

. ئاٍااار هۇھىتىااس رالرًااي ٍىتىطتۈرۈضااٌى  ئەڭ هۇًاسااىپ   هەلااۇهكيا ىاااى هىكرىب 

كىطااي ساااق ەڭىتىااسڭ ئۇًىاا  نىٌسااىٌ ئورمىٌىااسىي هىكرىبالرًااي ئۆلتۈرىااسىقاى       

بىرذى  سۇ هاززىساي چى ىاپ تۇرتااًلى تىيا ئاۆشى ەل ئۇًى قاا ٍى ىٌالضا اى كىطاي        

ەى هىكرىبٌى  شىَىٌىسىي ساىلىٌىپ ىاسسٍس . ھالبۇكيا ئاٍاار كىطاي ئاازلە كاۆرم    

هااۇزڭپىىەلىٌىص ناھاااشلىرى ئىطاالىوەً ىالىااس .    هىكرىبلىٌىطااتىيەڭىتىااسڭا ئۇًىاا  

ز ىااابااااس ٍاااات ۇزىي كەلاااگەى توذتاەساااىز ىااااى هىكرىبالرًىااا  ت ئۈساااتىگەئۇًىااا  

 هىكرىبلىٌىطاا اكۆپىَىطااىگە پۇرسااەە ٍارىتىااپ بىرىااس . ىاااى كىلى ڭت اااى ەڭىىتتااا     

 اۇًي ئىچىاسل ئاۆش ەلشىپىساىٌي     ىارضي نىٌسىٌ ئورماًسىي كىلىسىقاى سۇهۇ ىاى زىل

ئۆتىَەلوەٍااس . هەلااۇهكيا ئەركىطااىٌى  نىٌسااىٌ ئورمىٌىااسڭ كااۆپلىگەى هىكاارىبالر    

بولىاااس . ئاااۇ ئاٍاااالي سااااق ەڭىىتتاااا ئۇًى قاااا ٍى ىٌالضااا ىٌىسڭا ئاٍالىٌىااا  نىٌساااىٌ 

ئورمىٌىااسىي كىلىااسىقاى هىكرىب ااا ىارضااي سااۇٍۇق هاااززڭ ئەر تەرلپااتىي كىاارمەى      

لتۈرۈپ تۇرىاس . ئەهواا ئاٍاار كىطاي ئاازلە كاۆرمەى ەڭىىتتااا        هىكرىبالرًي ھاهاى ئۆ

ئۇًىاا  هىكاارىبالرزىي هااۇزڭپىىەلىٌىص ناھاااشلىرى پۈتااۈًلەً ئىطااتىي توذتىقاچ اااا  

ئەركىطاىٌى  نىٌسااىٌ ئاورمىٌي پەىەە هىكاارىبالر بىالەى ىاپالًقاااى ىااى زې ىزىقااا     

ساىگە بولىاس .   ئاٍاار ھەر ئىككى  - ضۇۇقۇتاى بولىاس . ًەتى ىاسلا هىكارىبلىٌىص ئەر   
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بۇًى  شىَاًلىرىٌي بىلەهسىز؟ بۇًى  شىَىٌاي ئاٍاار كىطاىٌى  هاتكىساي بىالەى بااس       

ٍات ۇسااىسڭ هىكرىبالرًىاا  ٍىتىطااكەًلىكي سااەەلبتىي ئۇًىاا  بااۇ ئىككااي ئورمىٌىااسڭ   

زڭەڭسش ىىاااَىي بولقااااىا ساااوش لوا ذارڭكتىرلىااا  ئااااترى ٌي پەٍاااسڭ ىىلقااااىا ئەر     

بالرًىااا  ئاااور ى تۇتۇضاااي بىااالەى ئۇًىااا  كىطاااىٌى  نىٌساااىٌ ئورمىٌىاااسڭ هىكرى

سااوش لوا ذارڭكتىرلىاا  ئاااترى ٌي پەٍااسڭ ىىلقاًٌىاا        ئوشىًقااا سااۈٍسۈ  ٍوللىرىااسڭ  

 سىرتىسڭ ًۇرتۇًلىقاى كىسەللىكلەرًي كەلتۈرۈپ چى ىس .

 . سوئار: ئاٍالالرًى  ئارىا تەرىپىگە كىلىص زېگەى ًىوە؟56

هەٍلي ئالسى تەرىپىاسىيا هەٍلاي كەٌٍاي تەرىپىاسىيا هەٍلاي       ناەڭ : ئاٍالالرًى 

ئۇسرًىاا  نىٌسااىٌ ئورمىٌىقااا كااىلىص هااۇتلەق      ىاٍسااىبىر تەرىپىااسىي بولسااۇىا  

ز ر ستۇر. ئەهوا ھاارڭم باولقىٌي ئاٍالالرًىا  ئارىىساىقا كىلىطاتۇر. ضاۇۇا پەٍقەهابەر        

« چچى ڭشلى تاۇر ئاۇ كىچىا  بە  » ئەلەٍىىسساسم بۇ ٍاهااى ىىلى ٌاي ىااتتى  ئەٍىابلەپ:    

 رى ڭٍىتي(. ًەسائىٌەئىوام ئەھوەزا  زلپ سۆككەى.

 ذوتۇًلۇىٌى  سىرلىرىٌي ٍىَىطٌى  ىاًسڭق شىَىٌي بار؟ -. سوئار: ئەر 57

سااىرلىرىٌي سااىرت ا تااارىىتىص تولىوااۇ شىَاااًلى    ذوتۇًچىلى ٌىاا  -ناااەڭ : ئەر 

ئاٍاللى ٌىاا  هااۇىەززلغ رىطتىسااىگە   -پا ئەر ئەذالىسااىزلى  ەل ئەزلپسااىزلى  بولااۇ 

ئەلەٍىىسساااسم هۇًااسڭىالرًي   پەٍقەهاابەرىىلىٌقاااى ئەڭ ئىقىاار نىٌاااٍەتتۇر. ضااۇۇا    

 -رىاسىكي ئەڭ ٍاهااى كىطاي ئەر    ىىىَاهەە كۈًىاسل ئالالھٌىا  ًەش  » ئاماھالًس ر پ:

  ەئىوام هۇسلىن رى ڭٍىتي(زېگەى. « سىرلىرىٌي ٍاٍقاى كىطىس ر ذوتۇًچىلى ٌى 

 چۈًكي ئالالھ تائاس ىۇرئااى كەرىواسلا ئەر بىالەى ئاٍاالٌي كىاَىوگە ئوذطاىتىپ:      

    كىَىوسااىلەرئااۇسر سااىلەر ئۈچااۈى كىَىوااس را سااىلەرهۇ ئااۇسر ئۈچااۈى  .زېااگەى
 ئاٍەە(. -178ەبەىەرل سۈرىسي 
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 ٍاضااىقىٌى الرذوتااۇى بىاارمە ئارىلىطااىپ   -بااۇ ئاٍەتٌىاا  هەًىساايا سااىلەر ئەر  

ساااوتۇىتىي ىوتاااسڭپ تۇرىاااسىقاىا ئەەرلە  -ي ئىسساااى  بىرى الرًااا -ئۈچاااۈى بىااار

ٍىپىاااپ تۇرىاااسىقاى كىاااَىوگە ئوذطاٍساااىلەر. ذاااۇززى كىاااَىن   ئورمااااًلىرى الرًي

بىٌااايا ساااىرىٌي ەل  ىبىرى الرًىااا  ئەٍ -بەزىٌى الرًاااي ٍاپ اًاااسل ا ساااىلەرهۇ بىااار  

باضاااا ىالرًى  بىلىطااااىٌي ذالىواٍااااسىقاى ھەهااااوە ئىطااااىٌي ٍىپىطااااى الر سشىاااان   

 .  زېگەًلىكتۇر

( ئاٍااالٌي تاااسق ىىلىطاا ا  ھەٍااززڭرە . سااوئار: ئاااٍلى  ئااازىتي هەشمىلىااسىكي  58

 بوسهس ؟

ناەڭ : ئاٍلى  ئازىتي هەشمىلىسىكي ئاٍالٌي تااسق ىىلىطا ا بولواٍاس . تااسق ەئەر     

ذوتۇًٌىاااا  ئانرىطىطااااي( ئالالھ ااااا ئەڭ ٍاىواٍااااسىقاى ئىطااااالرًى  بىرىااااس ر.   -

ًالرًى  ئىىتىَاااني سااەەلبلى  شۆرۈر تىپىلقاًااسڭ تاسى ااا ر ذسااەە ىىلىٌقاااى  ئىٌسااا

بولسااىوۇا ھەر ىاًااسڭق ەڭىىتتااا تاااسق ىىلىااص چەكلەًااگەى. ئالالھ ااا ئىواااًي بااار        

هۇسۇلواى ئازلم ئاٍاالىٌي تااسق ىىلوااىچي بولسااا ئاۇًي ئاازلە كاۆرمەى هەشمىلىاسل         

ىتىسڭ ىىلىاس . ئاالالھ تائااس هۇًاسڭق     ئەهەغا بەلكي ئازلتٌى  ىىٌىسىي پا  ەل ساق ەڭ

ئي پەٍقەهبەرل ئىَت ىٌكيا ساىلەر ئاٍااللىرى الرًي تااسق ىىلوااىچي      :بۇٍر تاىزلپ 

ەتااسق   .ەئاۇز لالپا پاا  ھالىتىاسل( تااسق ىىلى االر      بولساۇالرا ئۇسرًى  ئىاسزىتىگە 

 ئاٍەە(. - 1سۈرىسي 

 ىىلىط ا بوسهس ؟ ئاٍرىوىچىلى ئارىسىسڭ  . سوئار: بالىالر59

بىرىاسىي ئۈساتۈى   ٍەًە ٌاي  ىىىلىپ بىر ئاٍرىوىچىلى ناەڭ : بالىالر ئوتتۇرىسىسڭ 

كۆرۈش ٍاكي هىىرىٌيا ٍاذطاىلى ىٌي بىارىگە ئاسھىاسل ىىلىاص ھەىساىزلى  بولاۇپا       

 وىچىلى ئااٍرى ئالالھ تائاس ھەىساىزلى  ىىلقاۇچىالرًي ٍاىتۇرهاٍاس . باالىالر ئارىساىسڭ      

ىىلىطٌى  ز ًَا ەل ئاذىرلتلى  شىَااًلىرى كۆپتاۇر. ز ًَاازڭ باالىالر ئوتتۇرىساىسىكي      
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بىرىٌااي كۆرللوەساالى ا زۈضااوەًلى     - ئىٌاىلى  ااا تەسااىر ٍىتىااس ا ئارىسااىسڭ بىاار    

 ئۇر ىلىرىٌي چاچىس . هۇًسڭق كىطي ئاذىرلتتە ئالالھٌى  ئاشڭبىقا ز چار بولىس .  

 ىىلىص توترىوۇ؟ ئاٍرىوىچىلى . سوئار: هىرڭستا بالىالر ئارىسىسڭ 60

ناااەڭ : هىاارڭغ هەسىلىسااىٌي ئااالالھ تائاااس ىۇرئاااى كەرىوااسل ئااۆشى بى ڭسااىتە      

 -بەلگىالەپا كىوٌىا  ىاًچىلىا  ئالىااسىقاًلى ىٌي ئىٌىا  كۆرساىتىپ بەرمەى. ئاتااا      

ٍاىتۇرىااسىقاى   ىپا ئااۆش ئاًىالرًىاا  بااالىلىرى ئوتتۇرىسااىسڭ ئازڭلەتسااىزلى  ىىلىاا    

بالىلىرىقااا هىرڭساااتىي كااۆپرل  بىرىطاااي ٍااااكي ئااۆشى ٍاىتۇرهاٍاااسىقاى باااالىلىرىٌي    

هىرڭسااتىي هەھاار م ىىلىطااي ٍاااكي ضااۇًسڭق ىىلىطاا ا ەلسااىَەە ىىلىااپ ىالس ر ضااي   

ئااااالالھ توساااا اى ھااااارڭم ئىطااااٌي ىىلقاااااًلى  بولااااۇپال ىالواسااااتىيا ئالالھٌىاااا    

ىوچىلى  ىىلقاااًلى تۇر. ضااۇۇا هۇًااسڭق   بەلگىلىوىسااىگە ىارضااي چى ىااپ ئااۆش بىطاا    

مۇًااااھي ئىقىااار بولىاااس . ضاااۇۇا ئىساااالم ىاًۇًىاااسڭا ئۆلگۈچىٌىااا   ھەىساااىزلى ٌى 

ەڭرىسلىرىٌى  ئالىسىقاى هىرڭسي ھەى ىاسل ىالاس رتاى ەلساىَىتي بىكاارز ر. ئۇًى قاا      

ئەهەر ىىلىٌواٍااس . ئەهوااا ەڭرىسااالرتا شىَاااى ٍەتكۈشهەٍااسىقاى ضااەكىلسىكي باضاا ا     

لىاس . ضاۇۇا هىارڭغ ىااًۇًي ھەى ىاسل ئاالالھ       ۈي ەلسىَەتلىرى بولسا ٍۈرمۈشهاەش زىك

ئاًااااۇالر ەل باااالىلىرى الرزىي  -ئاتاااا تائااااس ىۇرئااااى كەرىواااسل هۇًاااسڭق زېاااگەى:  

ىاٍسىسااااىٌى  هەًااااپەئەە نەھەتااااتىي ئۆشۈۇالرتااااا ئەڭ ٍااااى ىي ئىكەًلىكىٌااااي    

س ر. ئاالالھ ھەىىا ەتەى   بىلوەٍسىلەرا بۇسر ئالالھ تەرىپىسىي بىكىاتىلگەى بەلگىلىوىا  

 - 11ەًىسااا سۈرىسااي   .ھەهوىٌااي بىلگۈچىااس را ھااىكوەە بىاالەى ئىااص ىىلقۇچىااس ر   

 ئاٍەە(.

 





 

 

 زۆرۈرلۈويًەضەبٌي لوغذاشٌىڭ 

 . سوئار: ًەسەبٌي ىاًسڭق ساىالش كىرل ؟61

ٌااي  ئۇًىاا  كىولىكىااس ر. ضااۇۇا ئىسااالم زى    ًەسااەبي ناااەڭ : بىاار ئازلهٌىاا    

ئەھوىااَەە بىرىااس . بااۇ سااەەلبتىي باضاا ا     رىشىوتسڭضاا ا  ًەسااەبىٌيكىطااىلەرًى  

بىرىٌىااا  بالىساااىٌي ئۇًىااا  ًەساااەبىٌي ئۆشمەرتىاااپا ًااااهىٌي ئاااۆشىگە ىارىتىاااپ    

بى ى ېلىطٌي هەًىي ىىلقاى. ئەهواا بىارڭە بىار باالىٌي بى ى ڭلوااىچي بولسااا ئاۇًي ئاۆش         

ىىلىٌىااس . ضااۇًى سل ا ٍىااتىن  بىاالەى ئاتىطااي ضااەرە ًەسااەبيئاتىسااىٌى  ًاااهي ەل 

بااااالىالرًي ٍاااااكي ٍولقااااا تاضاااالى ېتىلگەى ئىگىسااااي ٍااااوق بااااالىالرًي ٍاااااكي        

ضاەرتي بىالەى    ىوضۇەڭلواسالى   ًەساەبىگە ئىگىسىز باالىالرًي ئاۆش    ٍىتىوراًىالرزىكي

بى ى ېلىاپا تەربىاَىلەپا ئوىۇتااۇپ ىاتارتاا ىوضسااا ئاالالھ تائاااس ئۇًىا  هۇكاپاااتىٌي      

هەى ٍىتىوٌااي » لەى بىرىااس . پەٍقەهاابەر ئەلەٍىىسساااسهٌى :  بىاا تولااۇىيئەلاا لتتە 

زلپ كۆرسااەتكۈچ بااارهى ي بىاالەى   « باى اااى كىطااي بىاالەى نەًٌەتااتە هۇضااۇًسڭق    

. بىطااارىتىس رهۇكاپاتٌىاا   ئاضااۇئوتتااۇرڭ بااارهى ىٌي ئاٍرىااپ كۆرسااەتكەًلىكىوۇ ئەًە 
 رى ڭٍەە ىىلقاى ھەزىس( بۇذارىەئىوام 

 . سوئار: ئاتىٌى  بالىسىقا تىٌىطي ز ر سوۇ؟62

هىٌىا  بااسم   »ناەڭ : بىرڭەًى  ئۆشىٌى  ًىكاھىسڭ بولقاى ئاٍالي تۇت اى باالىٌي  

پاكىتسااىز ھالااسڭا ئااۆش بالىسااىسىي تاًقاااى     زلپ تىٌىطااي ٍوللااۇق ئەهەغ.  «ئەهەغ

بااالىٌي  بااۇ»ئااازلم ئالالھٌىاا  ئالسىااسڭ ىاااتتى  مۇًاھكااار ئازلهااس ر. ئەمەر ئاٍااالىٌي   

ئىساااپاتي  - زلپ ىارىلىوااااىچي بولاااۇپا ىارىالضاااتا زللىااا   «باض ىساااىسىي تاپ ااااى

بولواسااتىيا پاكىتسااىز ھالااسڭ ىااارىالپ ٍااۈرمەى بولساااا هەسااىلىٌي سااوت ا سااۇًىس .    
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ئاٍااار  -ئۇسااۇلي بااوٍىچە ئىااص كۆرۈلااۈپا ئەر   «لەًەتلىطااىص»سااوتتا ئىسااالهسىكي 

 «لەًەتلىطاااىص»باااۇٍر پ بىرىاااس .  ئىككىساااىٌي ئاٍرى ېتىاااس  ەل باااالىٌي ئاًىساااىقا

ئاٍااللىرىٌي شىٌاا بىالەى ىارىلىقااى      ئۇسۇلىٌي ىۇرئاى كەرىن هۇًسڭق باٍااى ىىلىاس :  

ەل ئۆشلىرىاااسىي باضااا ا مۇەڭھچىساااي بولوىقااااًالر ساااۆشىٌى  رڭساااي ئىكەًلىكىٌاااي  

زللىللەش ئۈچۈىا ئالالھٌىا  ًااهي بىالەى تاۆە ىىاتىن ىەساەم ىىلساۇىا بەضاىٌچي         

زېساۇىا ئاٍاالوۇ    ‹ر ٍالقاًچي بولسام هاۇاا ئالالھٌىا  لەًىتاي بولساۇى    ئەمە› ىىتىوسڭ:

ئىرىٌى  ٍالقاًچي ئىكەًلىكىگە ئالالھٌى  ًااهي بىالەى تاۆە ىىاتىن ىەساەم ىىلىاپا       

 تەشىپاايئەمەر ئىاارىن رڭسااتچىلالرزىي بولساااا هاۇااا ئالالھٌىاا   ›بەضااىٌچي ىىتىوااسڭ: 

 ئاٍەتلەر(. - 9 - 6ەًۇر سۈرىسي  .زېسەا ناشڭتا تارتىلواٍس  ‹بولسۇى

ىىلىطااي ئارىىسااىسڭا بالىٌىاا   تەرلى ىااٌتىرٌىكىٌىاا   تىببىااٌھاااشىرىي شڭهاًااسڭا 

ئىطاااي تىرىواااۇ ئاساًالضاااتي.    ئىساااپاتالشزڭزىساااىقا تەەل ٍااااكي ئەهەسااالىكىٌي   

( ئااىلىص ئااارىىلى  تىسااي زېٌكاااە باااس ھەر ئىككىسااىسىي ئاًااالىز  -هەسااىلەى: زڭزڭ 

 سلىكىٌي ئىسپاتلىقىلي بولىس .بالىٌى  ئۇًى قا تەەل ٍاكي ئەهە

 زېگەى ًىوە؟ ئۇر ىالًس ر ش. سوئار: سۈًىىٌ 63

ئاااۆش ئىااارى بولوىقااااى بىااار ئەرًىااا      — ئۇر ىالًاااس ر شنااااەڭ : ساااۈًىىٌ  

( ٍەرلەضااتۈرۈش ئااارىىلى   بالىَات ۇسااىقاە رلھوىااگەئىلىااپ ئۆشىٌىاا    سپىرهىسااىٌي

ئەهوااا ئۆشىٌىاا  ئىرىٌىاا  سپىرهىسااىٌي ئىلىااپ    ر. بولااۇش زېگەًلىكتااۇ  ىااسڭرھاهىل

 ىوٍۇش بۇ ھۆكۈهسىي هۇستەسٌاز ر.

 . سوئار: سۈًىىٌ ئۇر ىالًس ر ض ا بوسهس ؟64

ىىلقاااى  تەرلى ىااٌشىٌااازىي باااس تىپىطااٌى    ئۇر ىالًااس ر شناااەڭ : سااۈًىىٌ 

شهاۇًيا ًەتى ىساي ئوذطااش    تاۈرى بولاۇپا ىەتىىاٌ ھارڭهاس ر. چاۈًكي هە      شڭهاًى ى

بولۇپا ئۆشىٌى  ًىكاھلى  ئىرى بولوىقاى ٍااە ئەرزىاي بااس تاپ ااًلى تىي تاضا ىرى      
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ئااۆش ەڭىتىااسڭا  ضااەلتۇەًەسااىلٌي بۇش ضااتۇر. هىسااىرًى  كاتتااا ئۆلىوالىرىااسىي ضااەٍد 

 سااۈًىىٌ ئۇر ىالًس ر ضااٌى  شىٌاتااا ئوذطاضااال ھااارڭم ئىكەًلىكىااگە پەتىاا ڭ بەرمەى.
 بەە(. - 300« پەتى ڭلىرى ضەلتۇەضەٍد »ە

ەېلىطاي  ۇ. سوئار: بالىالرًى  ئاۆش ئاتىساىٌي تاضاالپ باض ىساىقا هەًساۇپ بول     65

 توترىوۇ؟

 هەًساۇپ ناەڭ : بالىالرًى  ئۆش ئاتىسىٌي بىلىاپ تاۇر پا باضا ا بىارىگە ئاۆشىٌي      

. ضااۇۇا پەٍقەهاابەر  ىىلى ېلىطااي ئىسااالهسڭ چەكلەًااگەى ھااارڭم ئىطااالرًى  بىرىااس ر   

ئالالھ ەل نىواي ذەل ٌىا  لەًىاتىگە ھەىلىا       تىٌىطٌيئەلەٍىىسساسم ئۆش ئاتىسىسىي 

كىوكااي » بولقااى ئەڭ ئىقىاار مۇًااھالرزىي بىاارى زلپ توًۇتاااى ەل هۇًاسڭق زېااگەى:   

ئۆش ئاتىسىسىي ٍاۈش ئاۆرۈپا ئاۆش ئاتىساي ئەهەسالىكىٌي بىلىاپ تاۇر پا باض ىساىٌي         

 ەل هۇسلىن رى ڭٍىتي(. بۇذارىە« .ەە ئۇًى قا ھارڭم بولىس ئاتام زلەڭلىسىكەىا نەًٌ

 زېگەى ًىوە؟ ىاىطىتىصئاًىٌي  -. سوئار: ئاتا 66

ئاًىالرًىا  كااۆۇلىگە تىگىاپ ىوٍىااسىقاى    -نااەڭ : پەرشلًاتلەر تەرىپىااسىي ئاتاا    

رًىاا  سااازىر  ھەرىكەتلە -ٍاااكي ئااۇسرًي رلً ىتىااپ ىوٍىااسىقاى ھەرىاًااسڭق سااۆش    

شىَاااى  ىاىطااات اًالرئاًىسااىٌي  -. ئاتااا ىاىطااات اًلى تۇرئاااًىالرًي  -بولۇضااي ئاتااا  

 تارت ۇچىالرز ر.

 ناشڭسي ًىوە؟ ىاىطىتىطٌى ئاًىٌي  -. سوئار: ئاتا 67

ناەڭ : ئالالھ ا ئاسىَلى  بولواٍاسىقاى ھەرىاًاسڭق ئىطاتاا ئۇسرًىا  ساۆشلىرىٌي      

ۇالپا ئۇسرتااا ئىتااائەە ىىلىااص ئىٌتاااٍىي شۆرۈرز ر. كىطااي ىاًچىلىاا  ٍاذطااي     ئااا

بولاااۇپ كىتىاااپا ئالالھ اااا ضاااۇًچە ساااازى  بولساااىوۇا ئاتىساااىٌي ٍااااكي ئاًىساااىٌي  

كەىا ئۇا ھەرمىزهاۇ ئاالالھ تائاسًىا  رلھوىاتىگە ئىرىطاەلوەٍس . ٍەًاي       ىئ ىاىطات اى
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نەًااٌەە ئاًىالرًىاا  »سم: نەًااٌەتكە كىرللوەٍااس . چااۈًكي پەٍقەهاابەر ئەلەٍىىسسااا  

 زېگەى.« تاپىٌي ئاستىسڭ

ئااالالھ تائاااس پۈتااۈى چااوڭ     »پەٍقەهاابەر ئەلەٍىىسساااسم ٍەًە هۇًااسڭق زلٍااس :    

مۇًاھالرًىاا  ناشڭسااىسىي ذااالىقىٌىٌي ىىَاااهەە كااۈًىگىچە كىچىكتۈرىااس ا پەىەە   

ى قاا  ناشڭسىٌي ئۆلۈضاتىي باۇر ىا هۇضاۇ ز ًَاازىال ئۇً     ىاىطات اًٌى ئاتا ا ئاًىسىٌي  

  رى ڭٍىتي( بەٍىەىىٌە« كۆرسىتىس .

مۇًااھي توتر لاۇق كەلاگەى ھەزىسالەر ًاھااٍىتي       ىاىطاات اًٌى  ئاًىسىٌي  -ئاتا 

رىاااسل ئەڭ كەچاااۈرۈلوەغا ئىقىااار مۇًااااھ ضاااىرى  بولسااااا    ىكۆپتاااۇر. ئىساااالم ًەش

مۇًاااھي كىلىااس . ضااۇًى     ىاىطىتىطااٌى ئاًىسااىٌي   -ضااىرىكتىي كىَىااٌال ئاتااا   

  پەىەە ئۇًىاا  رلببىااس ىۇرئاااى كەرىوااسل هۇًااسڭق زلٍااس :   ئۈچااۈى ئااالالھ تائااا  

 ىىلىطاااى الرًيئاًاۇالرتاااا ٍاذطاااىلى   -ئاااۆشىگىال ئىباااازلە ىىلىطاااى الرًي ەل ئاتاااا 

ئالالھ اا   —ٍەًي ئىواًسىي كىَىٌال بۇٍر لقااى ئەڭ ئااەەڭل ي ئىاص     تەەسىَە ىىلسى

ئۇًى اسىي كىَىاٌال   ضىرى  كەلتۈرهەستىيا ئۇًي بىر بىلىپ ئىبازلە ىىلىاص بولسااا   

ئاًىقااا  -بۇٍر لقاااى تەكلىااپ ئاتااا ا ئاًىقااا ٍاذطااىلى  ىىلىااص زېگەًلىكتااۇر. ئاتااا      

 ىاىطىتىطااوۇٍاذطااىلى  ىىلىااص ًەىەزلر ئۇلااۇە ئىبااازلە ساًالساااا ئاتااا ا ئاااًىٌي        

 .كەبىرىس رضۇًچىلى  ئىقىر مۇًاھي 

  ھااااس» پەٍقەهبىرىوىاااز ھەشرىتاااي هاااۇھەهوەز ئەلەٍىىسسااااسم بىااار ھەزىساااتە: 

ىىلقااۇچي ٍەتااتە چااوڭ مۇًاااھتىي ىااىچى الر. ئااۇسر: ئالالھ ااا ضااىرى  كەلتااۈرۈشا    

سااىىىرمەرلى  ىىلىااصا ًاااھەق ئااازلم ئۆلتااۈرۈشا ناااشڭًىرورلۇق ىىلىااصا تاااشڭتتىي 

زلپ  (1ە«ەل ئىپپەتلىا  ئاٍالالرتاا بوھتااى چااپالش     ىاىطىتىصئاًىٌي  -ىىچىصا ئاتا 

                                 
 ئىوام بۇذارى رى ڭٍىتي. (1ە
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 كۆرسەتكەى.

 





 

 

 ى ھارام ئىشالرئوهۇهىي ھاياتتا چەولەًگە

   :هۇالھىسە

ئەڭ  هەسااىَەتلەرًى  –ئوهاۇهىٌ ھاٍاتتاا چەكلەًاگەى ئىطاالرًى  ٍااكي مۇًااھ       

ئەهەللەرًي تەر  ئىتىص ەل ھاارڭهٌي ھااسر ئورًىاسڭ ىاوللىٌىص      ەڭنىپبىطىسڭا پەرشا 

كىلىااس . پۈتااۈى مۇًاھالرتااا ەل ٍاهاًلى الرتااا سااەەل  بولىااسىقاى ئاهىاا  هاًااا هۇضااۇ   

ۇ ئىككىساااىگە رىىااااٍە ىىلقااااى ئاااازلم كاااۆپلىگەى مۇًااااھالرزىي  ئىككىساااىس ر. بااا

 ساىلىٌىپ ىاسسٍس .

 ئوهۇهىٌ ھاٍاتتا چەكلەًگەى ئىطالر تۆەلًسىكىلەر:

 كىَىٌىص ەل ٍاسىٌىطتا چەكلەًگەى ئىطالر__ 

 ئالالھٌى  ٍارڭت ىٌىٌي ئۆشمەرتىطٌى  مۇًاھي __

 طالرئاٍار ئىككي نىٌس ئوتتۇرىسىسڭ چەكلەًگەى ئى -ئەر  __

ئوذطىتى ېلىطاااٌى  مۇًااااھي ەل   ىەەهااالەرمەئاااۆشىٌي هۇساااۇلواى ئەهەغ   __

 تۈرلىرى

 ئى تىسازىٌ هەسىلىلەرزل چەكلەًگەى ئىطالر __

 





 

 

 وىيىٌىش ۋە ياضىٌىشتا چەولەًگەى ئىشالر

 . سوئار: ئىسالم زىٌي مۈشلر كىَىٌىطكە ىاًسڭق ىارڭٍس ؟68

ىٌي پاكىزلى  ا ئەھوىاَەە بەرمەًاسل ا چىرڭٍلىا ا ٍارىطاىولى ا     ناەڭ : ئىسالم ز

ئىسااى  ەل مااۈشلر كىَىٌىطااكە بەكوااۇ ئەھوىااَەە بىرىااس  ەل ئۇًى قااا تەضااەببۇغ      

تۇر ضاي ذاۇززى ئۇًىا      -ىىلىس . هۇسۇلواى ئازلهٌى  ىىَاپىتيا كىَىوايا ٍاۈرۈش  

اكىزلى تىي مۈشلللىا  پا   ضاي سشىان.  ۇىەلبىگە ئوذطاش پااكىزا ئىساى ا چىرڭٍلىا  بول   

كىلىااس . ضااۇۇا پاااكىزلى  هۇسااۇلواى ئۈچااۈى ئىبازلتٌىاا  ئاچ ۇچىااس ر. ھەززىااسىي 

ًورهاار   كىَىٌوەساتىي ئارتۇق بۇش پ چىچىپا ئىسرڭپ ىىلواستىي ەل بەكواۇ ئااززىٌ   

ٌ زلرى ىسل كىَىٌىص سشىان. پەٍقەهابەر ئەلەٍىىسسااسم بەكواۇ      كىَىاٌگەى بىار    ئااززى

 –لۈ  بەرمەى ئىاكەىا ئالالھٌىا  ًىوىتاي ەل پەشلاي     هۈ –ئالالھ ساۇا هار » ئازلهگە:

 رى ڭٍىتي(. ًەسائىٌ.ە ئىوام زېگەى «سەًسل كۆرۈًسۇى كەرلهي

 ص ھارڭم بولقاى ًەرسىلەر ىاٍسىالر؟ىٌى. سوئار: تۇرهۇضتا ىولل69

 :تۆەلًسىكىلەرز رناەڭ : تۇرهۇضتا ىوللىٌىص ھارڭم بولقاى ًەرسىلەر 

( ئەرلەر ئۈچااۈى ٍىااپە  بىاالەى ئااالتۇى ھارڭهااس ر. پەٍقەهاابەر ئەلەٍىىسساااسم   1ە

باااۇ ئىككىساااي » ئاااوڭ ىولىقاااا ٍىپەكٌااايا ساااور ىولىقاااا ئاااالتۇًٌي ئىلىاااپ تاااۇر پ:

 .زلپ كۆرسەتكەى (1ە«ئەرلىرىگە ھارڭم ىىلىٌسى ئۈهوىتىوٌى 

ئاااالتۇى بىااالەى ٍىپەكٌاااي ئەرلەرًىااا  ىوللىٌىطاااىٌى  ھاااارڭم ىىلىطاااىٌي باااۇ     

ەل  هااۇەڭپى لى ي سااىٌى  ئاٍااار نىٌسااىٌى  شىٌٌەتلىٌىطااي ئۈچااۈى تىرىوااۇ       ئىككى

                                 
 .ئىبٌي ھىبباىا ئەھوەزا ئەبۇ زڭە ز رى ڭٍىتي (1ە
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ي ٍۈشىسااىسىي بولسااا  پىرىٌسااىپئىسااالم زىٌىٌىاا  ئىساارڭپچىلى  ا ىارضااي تااۇر ش     

 كىرل .

كۈهۈضااتىي ٍاسااالقاى   -ئاٍااار پۈتااۈى هۇسااۇلواًالر ئۈچااۈى ئااالتۇى      -( ئەر 2ە

كۈهااۈش  - ئااالتۇى» ىاااچىالرًي ىااوللىٌىص ھارڭهااس ر. پەٍقەهاابەر ئەلەٍىىسساااسم:    

« ئىچكااۈچىلەر نەھەًااٌەم ئااوتىٌي ىورسااى ىقا كىرمااۈشمەى بولىااس   -ىاااچىالرزڭ ٍەپ

 ەئىوام هۇسلىن رى ڭٍىتي(.زېگەى. 

( هۇسااۇلواى ئازلهٌىاا  ئۆٍىااسل ئااازلم ەل باضاا ا ناًلى الرًىاا  ھەٍكىلااي ٍاااكي  3ە

. رلسااىوي تاىالواساالى ي سشىاان. چااۈًكي ئۇًااسڭق ىىلىااص كاپىرسرًىاا  ئازىتىااس ر       

پەٍقەهبەر ئەلەٍىىسساسم ئالالھٌى  رلھوىتي بولقااى پەرىطاتىلەرًى  هۇساۇلواًٌى     

ضااىٌي ضااۇ ئۆٍااسل رلسااىن ٍاااكي ھەٍااكەر بولقاًلى ىقااا     ۇئااۆٍىگە كىرىطااىسىي توسۇل 

ئىچىاسل رلساىن ٍااكي ھەٍاكەر باار      » هۇًسڭق زېاگەى:  سەەل  ىىلىپ كۆرسەتكەى. ئۇ

 ىتي(.ەهۇسلىن رى ڭٍ« .ئۆٍگە پەرىطتىلەر كىرهەٍس 

. سااوئار: ئەرًىاا  ئاٍالقاااا ئاٍالٌىاا  ئەرمە ئوذطى ېلىطااي زېااگەى ىاًااسڭق      70

 بولىس ؟

ناااەڭ : ئەرًىاا  ئاٍااالچەا ئاٍالٌىاا  ئەرچە كىَىٌىطااي ئەرًىاا  ئاٍالقاااا ئاٍالٌىاا  

ەە . پەٍقەهابەر ئەلەٍىىسسااسم هۇًاسڭىالرتا ئالالھٌىا  لەً    ئوذطى ڭلقاًلى ىس رئەرمە 

ىىلىسىقاًلى ىٌيا ئۇسرًى  مۇًاھكاار بولىاسىقاًلى ىٌي باٍااى ىىلقااى. ئەلاي ئىبٌاي       

پەٍقەهاابەر ئەلەٍىىسساااسم هىٌااي ئااالتۇى ئااۈشۈ    » رلشىَەلالھااۇ ئەًىااۇ: تالىااپئەبااۇ 

. زېااگەى« تاىاضااتىيا ٍىااپە  ەل ئاٍااالچە بوٍالقاااى كىَىولەرًااي كىَىطااتىي توساا اى  
 ەهۇسلىن رى ڭٍىتي(.

 



 

 

 اراتمىٌىٌي ئۆزگەرتىشٌىڭ گۇًاھيئالالھٌىڭ ي

 . سوئار: ئالالھٌى  ٍارڭت ىٌىٌي ئۆشمەرتىص زېگەى ًىوە؟71

نااەڭ : ئالالھٌىا  ٍاارڭت ىٌىٌي ئاۆشمەرتىص زېاگەى شىٌٌەتلىٌىطاتە ھەززىااسىي       

ەېتىپ ضەكىلٌي ئۆشمەرتى ېتىص زېگەًلى  بولۇپا هۇًاسڭق ىىلىطاٌي ئاالالھ     ئاضۇر

زلپ كۆرسااااەتكەى. چااااۈًكي ضااااەٍتاى هۇًااااسڭق    ئەهەلىااااٌئاااااس ضااااەٍتاًٌى   تا

 .باۇٍر ٍوەى  ئۆشمەرتى ېتىطاكە چوىاۇم ئالالھٌىا  ٍارڭت ااًلىرىٌي      ئۇالرنىزېگەى:
 ئاٍەە(. - 119ەًىسا سۈرىسي 

 تۆەلًسىكىلەر بۇًى  نۈهلىسىسىي ساًىلىس :

قەهاابەر پەٍ«( بەزلًااگە مااۈر ەل سااۈرلە چااىكىصا چىطااٌي ئىٌچىكىلىااتىص.    1ە

 ئىٌچىكىلەتتااۈرمەًلەرمە ئەلەٍىىسساااسم مااۈر چەكااكەى ەل چەكتااۈرمەىا چىااص      

 ەئىوام هۇسلىن رى ڭٍىتي(.« .لەًەە ىىلقاى

پەٍقەهااابەر ئەلەٍىىسسااااسم ىااااش تەرماااۈشمەى  »( ىاضاااٌي ئىٌچىكىلىاااتىص. 2ە

 ە ئىوام هۇسلىن رى ڭٍىتي(« .ئاٍالالرتا لەًەە ىىلقاى

ٍىىسساااسم باضاا ا بىاار چاااچٌي ئۆشىٌىاا      پەٍقەهاابەر ئەلە( چاااچ ئااۇسش.  3ە

 رى ڭٍىتي(. بۇذارىەئىوام « .چىچىقا ئۇلىقاى ەل ئۇست اى ئاٍالقا لەًەە ىىلقاى

ئەرلەرًى وااۇ چاااچ ئۇلىطااي ەل ئۇلىتىطاايا ضااۇًسڭىال ضااۇًسڭق چاااچ ئۇسٍااسىقاى    

 ئۇلىتىطااتىيئىطلىطااي ئەلاا لتتە ھارڭهااس ر. چاااچ ئااۇسش ٍاااكي      ساتىرڭضااراًىالرزڭ

هىكىااارمە ٍاااور ىوٍواسااالى     –ىكوىتاااي ئالاااسڭهچىلى  ا ەل ھىاااَلە   توسۇضاااٌى  ھ

 ئىىتىوار. بولۇضيىسىي كەلگەى پىرىٌسىپ



 ۇًاھيگ ۆزگەرتىشٌىڭياراتمىٌىٌي ئ ڭئالالھٌى 64 

 

. پەٍقەهابەر ئەلەٍىىسسااسم ٍاضااًقاى كىطاىلەرًي چىچىٌاي ىاارڭ       ٍاشوب( چاچ 4ە

توس اى. چۈًكي بۇًاسڭق ىىلىاص ئالاسڭهچىلى ٌى  بىار تاۈرى بولاۇپا        بوٍى ېلىطتىي

كۆرسىتىص ئۈچۈى ضاۇًسڭق ىىلىاص ئەھا ڭللىرى كاۆپ      ىارضي تەرلپكە ئۆشىٌي ٍاش

بولىس . ھاشىرىي شڭهااى ئىساالم ئۆلىواالىرى ئاۆشى چىچاي ئااىىرىص ٍىطاىقا ٍەتاوەً         

بولىاس ا زلپ   بوٍى ېلىطاىقا تۇر پ چىچي ئاىىرىپ كەتكەى كىطاىٌى  چىچىٌاي ىاارڭ    

 پەتى ڭ بەرمەى. چۈًكي بۇًسڭق ىىلىص ئالسڭهچىلى تىي ٍىرڭىتۇر.

 



 

 

 اياي ئىىىي جىٌص ئوتتۇرىطىذا چەولەًگەى ئىشالرئ –ئەر 

ئاٍااار نىٌسااالر ئوتتۇرىسااىسڭ چەكلەًااگەى  -بىاارىگە ٍاااە ئەر  -. سااوئار: بىاار 72

 ئىطالر ىاٍسىالر؟

ئاٍار نىٌساالر ئوتتۇرىساىسڭ چەكلەًاگەى ئىطاالر      -بىرىگە ٍاە ئەر  -ناەڭ : بىر 

 تۆەلًسىكىلەر:

بىرىگە تىكىلىاپ ىارىطاي. باۇ ضاەھ ڭًىٌ ىاارڭش       - ئاٍالالرًى  بىر - ەر( ٍاە ئ1ە

ئىككااي  بولااۇپا شىٌاًىاا  نۈهلىسااىسىي ساااًىلىس . پەٍقەهاابەر ئەلەٍىىسساااسم:     

 بۇذاارى ەئىواام   .زېاگەى « كۆشهۇ شىٌاا ىىلىاس ا ئۇسرًىا  شىٌاساي ضاەھ ڭًىٌ ىارڭضاتۇر      

  رى ڭٍىتي(.

ۈًااۈپ ىالىااسىقاى ضااەكىلسل ئوچااۇق    ( ئاٍالالرًىاا  ئەەرلە ئورماااًلىرى كۆر 2ە

ا ىىسا ا كىَىولەرًاي كىَىاپ ساىرت ا چى ىطاي. ئاالالھ تائااس        ًىپىاز كىَىٌىطي ەل تاارا  

هااااۆهىي ئاٍالالرتااااا ئىَت ىٌكاااايا ًاااااهەھرلهلەرمە تىكىلىااااپ  هۇًااااسڭق زېااااگەى:

ىارىوىساااۇىا ئەەرلتلىرىٌاااي ٍاپساااۇىا كۆرۈًاااۈپ تۇرىاااسىقاى ىىساااىوسىي باضااا ا     

ەًااۇر  .بىاالەى كااۆكرلكلىرىٌي ٍاپسااۇى لىچەكلىاارىىوىسااۇىا شىٌٌەتلىرىٌااي ئاضكارىل

 ئاٍەە(. - 31سۈرىسي 

 . سوئار: ئەەرلە زېگەى ًىوە؟  73

سااًىلىسىقاى ەل ئۇًى قاا    ئەٍىاب ئىٌساًٌى  ئىچىلىاپ ىالساا    —ناەڭ : ئەەرلە 

 ىارڭضتىي ھاٍا ىىلىٌىسىقاى ئورماًلىرى زېوەكتۇر.

 . سوئار: ئاٍالالرًى  ئەەرلە ئورماًلىرى ىاٍسىالر؟  74
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ناااەڭ : ئاٍااار كىطااىٌى  ئەەرلە ئورماااًلىرى ئۇًىاا  ٍااۈشىا ئىككااي ىااولي ەل    

 ئاۇش ى ئىككي پۇتىسىي باض ا ئورماًلىرىس ر. هۇساۇلواى ئاٍالالرًىا  كەڭا ئااشڭزل ەل    

پۇتىااسىي باضاا ا ئەشڭلىرىٌااي  كىَىولەرًااي كىَىطاايا ٍااۈشىا ئىككااي ىااولي ەل ئىككااي 

ىىلىٌىس . ًاهااش ئەسٌاساىسڭ ئۇسرًىا  ئەەرلە ئورماًلىرىاسىي      تەلەپٍىپىپ ٍۈرۈضي 

 بىرلرسي ئىچىلىپ ىالساا ًاهىزى بۇش لىس ا ەڭىتىسڭ ىاٍتىلىطي كىرل  بولىس .  

سااىسل ىىزسرًىاا  ًاهاااشزڭ  لئەهوااا تىرااي ئااازلە كااۆرۈش ٍىطااىقا ٍەتوىااگەى ًار   

اش ساىرتىسىكي ًورهاار ەڭىىاتالرزڭ بولساۇىا بەشى ئەەرلە ئەشڭلىارى      بولسۇىا ٍاكي ًاه

 ئىچىلىپ ىالسىوۇا ئۇسرتا مۇًاھ بولواٍس  ەل ئوىۇتاى ًاهاشلىرىوۇ بۇش لواٍس .  

 . سوئار: هەھرلم زېگەى كىولەر؟75

 نورىساي  هەٍلي ئەر بولسۇىا هەٍلاي ئاٍاار بولساۇى ئۆشىٌىا      —ناەڭ : هەھرلم 

 —ەل ئۆشى بىلەى ًىكاھي باتالًواٍاسىقاى ٍاى ىي تۇت ااًلىرى زېوەكتاۇر. ًااهەھرلم      

 بۇسرًى  ئەكسيا ٍەًي ٍاە كىطىلەرز ر.

ئۇًىاااا  ئىاااارى ەل ئااااۆشى بىاااالەى ًىكاااااھي    —ئاٍالالرًىاااا  هەھرلهلىاااارى  

باتالًواٍاااسىقاى ئەر تۇت اًلىرىاااس ر. ئاااۇسر: ضاااۇ ئاٍالٌىااا  ئاتىسااايا باااوەىلىرىا     

ئوتاااۇللىرىا ىىرىٌسڭضااالىرىا ىىرىٌسڭضااالىرىٌى  ئوتاااۇللىرىا ىىاااَىي    تااااتىلىرىا

ً ئاتىسيا  ساى ىللىرىٌى  ئەرلىارى ەل    -زڭزىسايا ىىزلىرىٌىا  ئەرلىارىا ئاچاا      ئاۆمە

 باستەتكە ٍەتوىگەى بالىالر ىاتارلى الرز ر.  

ئۇًىاااا  ئاٍااااالي ەل ئااااۆشى بىاااالەى ًىكاااااھي  —ئەركىطااااىٌى  هەھرلهلىاااارى 

 ۇت اًلىرىس ر.  باتالًواٍسىقاى ئاٍار ت

( ًاهەھرلم بىلەى ٍاالقۇش ىاىلىص. ئەر ٍااكي ئاٍاار ھەر ىاًاسڭق بىار كىطاىٌى         3ە

ٍاااكي ًىكاااھي باتالًواٍااسىقاى ٍااى ىي تااۇت ىٌي بولوىقاااى ٍاااە    نورىساايئۆشىٌىاا  
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بىرى بىلەى ذاالىٌ ٍەرزل ٍاالقۇش ىىلىطاي ئىساالهسڭ هەًىاي ىىلىٌقااى ھاارڭم ئىطاتۇر.         

ئالالھ اا ەل ئااذىرلە كاۈًىگە ئىطاەًگەى     » ًسڭق زېاگەى: پەٍقەهبەر ئەلەٍىىسساسم هۇ

ئازلم هەھرىوي ٍىٌىسڭ بولوىقاى ٍاە ئاٍار بىلەى ذاالىٌ بىار ٍەرزل ٍاالقۇش ىالوىساۇىا     

 ەئىوام ئەھوەز رى ڭٍىتي(.« .چۈًكي بۇ ەڭىىتتا ئۇسرًى  ئۈچىٌچىسي ضەٍتاى بولىس 

ۇى ٍااكي ئاٍاار بولساۇى    ( بىرڭەًى  ئەەرلە ناٍلىرىقا ىارڭش. هەٍلي ئەر بولسا 4ە

 -بىرڭەًىااا  باضااا ا بىرىٌىااا  ئەەرىاااتىگە ىارىطاااي هاااۇتلەق ھارڭهاااس ر. پەىەە ئەر  

 بىرىٌى  ئەەرىتىگە ەل پۈتۈى ئورماًلىرىقا ىارىطي ز ر ستۇر. - ذوتۇًالرًى  بىر

( ھاٍاسااىز فىلىولەرًااي كااۆرۈشا ئەذالىسااىز سااۈرلتلەرمە ىااارڭشا تىلىاا ىزىر   5ە

رىص. ًاااهەھرلهلەرمە ىااارڭش ھااارڭم بولقاااى ٍەرزلا بەشى ىولااسىي بىاا كوًترىللااۇىىٌي

فىلىولەرزىكااي ئەذالىسااىز ىىلى الرتااا ىااارڭپ لەششلتلىااٌىصا ھاٍاسااىز رلسااىولەرمە      

تۇتاااۇپا ًورهاااار  كوًترىللۇىىاااسڭىاااارڭپ تاهاضاااا ىىلىاااصا تىلىااا ىزىر ىاًااااللىرىٌي  

ەسااتىي فىلىولەرزىااي باضاا ىلىرىٌي كۆرۈضااتىي ئااۆشى ەل ئااائىلە ئەشڭلىاارى چەكلەًو  

هۇتلەق ىوٍۇەېتىص ئەل لتتە چاوڭ ھاارڭهالرزىي بىارى ەل ئىٌسااًٌى  ىەلاب كاۆشىٌي       

باۇ  ذىرللەضتۈرىسىقاى مۇًاھتۇر. ئائىلە باضلى ي بولقاى ئاتا بىالەى ئاًاا بالىالرًىا     

ھااارڭم ئىطااالرًي سااازىر ىىلىااپا مۇًاااھ ئىطلىطااىٌي توسۇضااي سشىاان.        ذىلااسىكي

  مۇًاااھلىرى بىاالەى بىاارلىكتە بااالىلىرىٌى وۇ  ضااۇًسڭق ىىلوىقاًااسڭ ئااۇسر ئۆشلىرىٌىاا 

 مۇًاھلىرىٌي ئۈستىگە ئىلىپ ناشڭسىٌي چىكىس .  

( ئاٍالالر كىسەللىكلىرىگە هۇًاسى لتلى  ئىطاالرزڭا ئاٍاار زىذتۇرسرتاا بىارىص     6ە

ئەر  چاۈًكي ئىوكاًىَىتي باار بولقااى ضاارڭئىتتاا ئاٍالالرًىا  ئەر زىذتۇرتاا بىرىطاي.       

ضاي تاوترڭ بولواٍاس . باۇ ھەر     ۇاە كىطىٌى  ٍالقۇش بىار ٍەرزل بول بىلەى ئاٍار ئىككي ٍ

بولوىقاًااسڭ  زىذتااۇرىاًااسڭق ئااازلم ئەھوىااَەە بىرىطااكە تىگىطاالى  ئىطااتۇر. ئاٍااار   

ٍاااكي نىااسزىٌ ئەھاا ڭر ئاسااتىسڭ ئەر بوسهااس ا ئاٍااار بوسهااس  ىاٍسااىبىر زىذتۇرتااا     
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ەًاگەى ئىطاالرتا ٍاور    شۆرۈرىاَەە چەكل » بىرىط ا بولىس . چۈًكي ئىسالم ىاًۇًىسىكي

 بۇ ئىط ا ٍور ىوٍىس . پىرىٌسىپزلٍسىقاى ئوهۇهىٌ  «ىوٍىس 

بىرىاااپ چااااچ   ساتىرڭضااا اا ئەرلەرًىااا  ئاٍاااار  ساتىرڭضااا ا( ئاٍالالرًىااا  ئەر 7ە

ە ئەرًىا  ٍااە ئاٍالقاا    االٌىا  ٍااە ئەرمەا ٍا   كەستۈرۈضي ٍاكي ٍاسىتىطاي. ٍااە ئاٍ  

بولوىقاااى بىرىٌىاا     نورىسااي ارىطااي ھااارڭم بولقاااى ٍەرزلا ئۆشىٌىاا      ىتىكىلىااپ  

بىطااىٌي تۇتااۇپا چىچىٌااي ٍاسىطااي ئەلاا لتتە ھارڭهااس ر. بۇًى ااسڭ شۆرۈرىااَەە ٍاااكي   

ا ئەرلەر ئۈچاااۈى ئەر سااااتىرڭشبولواٍاااس . چاااۈًكي ئاٍاااالالر ئۈچاااۈى ئاٍاااار   ئاااۆشۈر

تىپىلوااً ىالواٍاس . ھەهاسل چااچ ٍاساىتىص ٍااكي كەساتۈرۈش نىاسزىٌ          ساتىرڭضالر

 ەڭىىتتاا ذالىقاى ناٍسڭ ىىلقىلي بولىس .  ئەھ ڭلوۇ ئەهەغا ذالىقاى 

( ئاٍالالرًى  هەھرلهسىز ھالسڭ ساەپەرمە چى ىطاي. هۇساۇلواى ئاٍاار ساەپەرمە      8ە

چى وااااىچي بولسااااا ئىااارى ٍااااكي هەھااارلم تۇت ااااًلىرى بىلەًاااال چى ىاااس . چاااۈًكي 

ئالالھ ا ەل ئاذىرلە كاۈًىگە ئىطاەًگەى ئاٍاار كىطاىٌى      » پەٍقەهبەر ئەلەٍىىسساسم:

كۈًااسۈشلۈ  هۇساااپىگە هەھرلهسااىز سااەپەر ىىلىااپ چى ىطااي ھاااسر        -كااىچە  بىاار

 ا هۇسلىن ەل ئەبۇزڭە ز رى ڭٍىتي(.بۇذارىە زېگەى.« بولواٍس 

 . سوئار:  هەھرىوي ٍوق ئاٍار سەپەرمە چى واىچي بولسا ىاًسڭق ىىلىس ؟76

ي تااۇت ىٌي بولوىقاااى ئاٍالٌىاا  ناااەڭ : ئىاارى ٍاااكي هەھاارلم بوسسٍااسىقاى ٍااى ى

سااىتى ا ساااٍاھەە ىاتااارلى  ٍوللااۇق سااەپەرلەرمە چى ىااص       -ا سااوزڭ ئااۆهرلھە ا 

ھەر ذى  ىارڭضالر باار. ئەڭ تاوترڭ ىاارڭش ضاۇكيا      ئوتتۇرىسىسڭ هەسىلىسىسل ئۆلىواسر

هەھرىوااي بولوىقاااى ئاٍااار سااەپەرمە چى واااىچي بولقاًااسڭا ئىطااەًچلى  ئاٍالالرًىاا   

 چى سا بولىس . ھەهرڭھلى ىسڭ

ٌ ا ساىرىي ئىوام ضافىىىٌا ئىوام هالىا ا ئىبٌاي    ىاتاارلى  كاتتاا ئۆلىوااسر     ئەەشڭئىا

ئاٍااااالالرزىي  –هەھرىوااااي ٍااااوق ئاٍالٌىاااا  پەرش ھە  ئۈچااااۈى ئىطااااەًچلى  ئەر  
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تەضاكىللەًگەى هۇسااۇلواى مۇر پپىسااىٌى  ھەهرڭھلى ىااسڭ سااەپەرمە چى سااا بولىااس ا  

پەرش ھە  ئۈچااۈى ٍااور ىوٍۇلقاااى  ئۆلىوااالىرى زلپ ىارىقاااى بولااۇپا ھاااشىرىي شڭهاااى

ئىااكەىا مۇًاااھ ئىطاالەش هەىسااەە ىىلىٌوىقاااى بااارلى  سااەپەرلەرمە ٍااور ىوٍۇضاا ا   

 .  (1ەبولىس ا زېگەى پەتى ڭًي بەرمەى

( شىٌااا ىىلىااص. ز ًَااازىكي بااارلى  زىٌالرًىاا  شىٌاااًي ھااارڭم ىىلقاًلى ىٌىاا    9ە

تىرىواااۇ رىضاااەى ئوتتۇرىقاااا  ىىلى ڭت ااااى ھااااشىرىي ئەساااىرزل تەرلى ىاااٌھىكوىتاااي 

ٌ چى واىتا. چۈًكي شىٌا زىٌىٌا ئەذالىىاٌا   ەل ئى تىساازىٌ نەھەتلەرزىاي    ئى تىواائى

ئەڭ شىَاااااًلى  بىاااار ئاااااپەە بولقىٌىٌىاااا  سااااىرتىسڭا ساااااىاٍواٍسىقاى ًى ىااااس    

شىٌاتااا  كىسااەللىكلەرمە ئىلىااپ بارىااس . ضااۇۇا ئااالالھ تائاااس شىٌااازىي توسۇضااتا:     

 ئىسارڭ ە. زلپ كۆرساەتكەى ئاۇ ىەبىاى ئىطاتۇرا ٍاهااى ٍولاس ر     ٍى ىٌالضواۇالرا چاۈًكي  

 توذتىلىوىز(. تەپسىلىٌەشىٌا توتر لۇق ئۆش ئورًىسڭ  .ئاٍەە( - 32سۈرىسي 
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 ئوخشىتىۋېلىش تۈرلىرى لەۋهلەرگەئۆزىٌي هۇضۇلواى ئەهەش 

 زېگەى ًىوە؟. سوئار: ئۆشىٌي هۇسۇلواى ئەهەسلەرمە ئوذطىتى ېلىص 77

ھەرىكەتاالەرزل بولسااۇىا   –ناااەڭ : هەٍلااي كىَىٌىطااتە بولسااۇىا هەٍلااي ئىااص    

 –هەٍلااي ھەر ىاًااسڭق بىاار ئىطااتا بولسااۇى هۇسااۇلواى ئەهەغ هىللەتلەرًىاا  ئااۆرپ   

 .  ئوذطىتى ڭلقاًلى تۇرئازلتلىرىٌي ىوبۇر ىىلىپا ئۇسرًي زىرڭش ئۆشىٌي ئۇسرتا 

 ار: هۇسۇلواى ئەهەغ هىللەتلەرزىي ئۆمىٌىطكە بوسهس ؟. سوئ78

ىوٍقاااى  ٍۈتااۈرۈپھااىكوەە هۇسااۇلواًٌى  »ناااەڭ : پەٍقەهاابەر ئەلەٍىىسساااسم  

ەل  هااانەەئىبٌااي . زېااگەى« ًەرسىسااىس ر. ئااۇًي ًەزىااي تاپسااا ئىلىطاا ا ئەڭ ھەىلى تااۇر 

 رى ڭٍىتي(. تىرهىزى

سااۆش ەل پاٍااسىلى    تااوترڭ ئىااصا تااوترڭ  »سااۆشى « ھااىكوەە»ئەرل  تىلىااسىكي 

زېگەى هەًىلەرًاي بىلسۈرىاس . هۇساۇلواًالر ئىٌسااًىَەتكە پاٍاسىلى  بولقااى        «ئىلىن

كەساااىپٌي ًەزل بولساااا تىپىاااپ ئۆمىٌىطاااكە     –ھەر ىاًاااسڭق ئىلىوٌاااي ەل ھاااۈًەر   

ا ھەتتاااا ىەەهااالەرزلبۇٍر لقااااى. بۇًى قاااا ئاساساااەىا ھاااىكوەە هۇساااۇلواى ئەهەغ 

اى ٍاااە ش كاااپىرسرزڭ بولسااىوۇا ئااۇًي ئىلىااپ     هۇسااۇلواًالرتا زۈضااوەًلى  ىىلى ڭت اا  

ئاااۆمىٌىص پەرشز ر. چاااۈًكي ئاااۇ هۇساااۇلواًٌى  ھەى ىاااس ر. هۇساااۇلواى ئەهەغ      

هاھااارىتىٌيا ئوىااۇش ەل ئۆمىٌىطااكە  -تىرٌىكىسااىٌيا ئىلىاان  –هىللەتلەرًىاا  پەى 

 ىىزى ىسىقاى رىھىٌي ئۆمىٌىص شۆرۈرز ر.  

واى ئەهەغ هىللەتلەرًاااااي ىاٍساااااي تەرلپاااااتىي زىرڭش . ساااااوئار: هۇساااااۇل79

 چەكلىٌىس ؟
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ناااااەڭ : هۇسااااۇلواى ئەهەغ هىللەتلەرًىاااا  هۇسااااۇلواًٌى  ئەىىسىسااااىگەا     

كەلوەٍاااسىقاى ئاااازلتلىرىٌي زىرڭش   ئۇٍقاااۇىئاااازلتلەرمە  –هۇساااۇلواًچە ئاااۆرپ  

كىوكاي ئاۆشىٌي   »چەكلەًگەى ھارڭم ئىطالرًى  بىرىس ر. پەٍقەهابەر ئەلەٍىىسسااسم:   

ئاۆشىٌي  »ا «بولاۇپ كىتىاس    ىوەهاسىي ا ئاۇ ضاۇ   ئوذطاىتى ڭلىسىكەى  ىوەهقاا  ا بىر باض

زېاااگەى ھەزىسااالىرى ئاااارىىلى   « باضااا ىالرتا ئوذطاااىتى ڭلقاًالر بىاااززىي ئەهەغ 

زىرڭضااٌى  ٍاهاااى ئاىى ىتىااسىي ئاماھالًااس رتاى.      ىەەهلەرًااي هۇسااۇلواى ئەهەغ 
 ز رى ڭٍەە ىىلقاى(.كىَىٌكىسىٌي ئىوام ئەھوە اەئالسىٌ ي ھەزىسٌي ئەبۇزڭە ز

ساااۆشلىرىسىي « ىاااوەمباضااا ا بىااار »ەل « باضااا ىالر»ٍاااۇىىرى ي ھەزىسااالەرزىكي 

هەىسااەە ىىلىٌقااااى. شڭهاااًىوىززڭ ئااۆشىٌي هۇساااۇلواى     ىەەهاالەر هۇسااۇلواى ئەهەغ  

ز ىااائوذطاااىتى ېلىص ئى ىواااي ەل ئۇًىااا  تاااۈرلىرى ًاھااااٍىتي ت  ىەەهااالەرمەئەهەغ 

 ەلًسىكىچە:ىىلواىتا. ئۇسرزىي بەشىلىرى تۆ تەرلى ىٌ

 پىااااتۇر شا باضااا ا زىٌاااسىكىلەرًى  ىەبرىلىااارىگە ئوذطاااىتى ىەبىرلەرًاااي( 1ە

ىااۇر پ چى ىااص. بۇًااسڭق ىىلىااص پەٍقەهاابەر ئەلەٍىىسساااسهٌى  ٍولىقااا ذىااالپ       

كىلىااسىقاى ٍاهاااى ئىطااتۇر. زىٌىوىزًىاا  كۆرسەتوىسااي بااوٍىچەا ىەباارل پەىەە بىاار    

لىااس . بااۇ كىطااىلەرًى    ۈۆتۈرك ئىگىاازلىكتەساااًتىوىتىر(  22.5تىاارى  ەتەذوىااٌەى 

ئۇًىاا  ىەباارل ئىكەًلىكىٌااي بىلىطااي ەل توًااۇپ ز ئااا ىىلىطااي ئۈچۈًااس ر. چااۈًكي     

ەزڭر  «پەٍقەهاابەر ئەلەٍىىسساااسهٌى  ىەبرىسااي بىاار تىاارى  هى سڭرىااسڭ كۆتااۈرۈلگەى. »

 ىۇتٌي رى ڭٍىتي(.

( تۇتۇلقااى كااۈًٌي ذااتىرىلەش. بااۇ ئاازلە كااۆپىٌچە ذرىسااتىىاًالرزىي بەشى    2ە

لواًالر ئارىسااااىقا ھاااااشىرىي ئەسااااىرزل ٍۇىااااۇپ كىاااارمەى ئااااازلە بولااااۇپا هۇساااۇ 

هۇسااۇلواًالرزڭ هااۇھەهوەز ئەلەٍىىسساااسهٌى  زلەرىااسىي باضااالپ بۇًااسڭق ئااازلە       

ىوباااۇر ىىلىٌوىقااااى. مەرچە ھااااشىرىي شڭهاًاااسىكي بەشى هۇساااۇلواًالر تۇتۇلقااااى    

ازلە ىاتارىاسڭ  كۈًىٌي ذاتىرىلەش ئازىتىٌي ىىلساىوۇا ئاۇًي ئىساالم زىٌاي ًورهاار ئا      
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ىوباااۇر ىىلواٍاااس  ەل ئاااۇًي رلە ىىلىاااس . باااۇ ئاااازلە بىاااز ئۇٍقۇرسرًىااا  هىللىاااٌ  

ئازىتىوىزهۇ ئەهەغ. ضۇًى  ئۈچۈى بۇًاسڭق ئىطاٌي ىىلواسالى  سشىان. هۇساۇلواًالر      

باضااا ا زىٌالرًىااا  ئاااازلتلىرىٌي ئەهەغا هۇساااۇلواًچىلى  ئاااازلتلىرىٌي كاااۆپرل       

 ھتانس ر.وئۆمىٌىطكە ه

زلپ « ئەلەٍكااااااااۇم ئەسساااااااااسهۇئەلەٍكۇم»ئااااااااۆشمەرتىص. ( ساااااااااسهٌي 3ە

زلپ « ٍاذطىوۇسااااىز؟»ساسهلىطىطااااٌى  ئورًىقاااااا باضاااا ا هىللەتلەرًااااي زىرڭپ    

ساسهلىطىص توترڭ ئەهەغ. ئىسالهىٌ ساسهلىطىص بىاز ئۇٍقۇرسرًىا  هىا  ٍىلاسىي     

كااااۆپرل  ەڭىىتااااتىي بىاااارى ئازلتلىٌىااااپ كەلااااگەى زىٌىااااٌ ەل هىللىااااٌ ئىسااااى   

 ئاااالالھ تائااااس هۇساااۇلواًالرًي ئىساااالهىٌ ساسهلىطىطااا ا باااۇٍر پ:   ئەًىەًىوىااازز ر.

      سىلەرمە بىرڭە ساسم بەرسەا ئۇًى قا تىرىوۇ ٍاذطاي سااسم بىالەى نااەڭ  بىارى الر

 - 86 سۈرىساايەًىسااا  .زلپ ئەهاار ىىلقاااى ٍاااكي ئۇًىاا  سااالىوىٌي ئەٍااٌەى ىاااٍتۇر ۇالر

 ئاٍەە(.

 ئەسسااسهۇئەلەٍكۇم » «ەڭ  بىارىص تىرىوۇ ٍاذطاي سااسم بىالەى ناا    »ئاٍەتتىكي 

 زلپ ساااسم بەرمەى كىطااىگە:« سااىلەرمە ئالالھٌىاا  ئاهاااًلى ي بولسااۇى  -ئەلەٍكااۇم

ئالالھٌىاا  ئاهاااًلى يا   – بەرلكاااتۇھۇەل ئەلەٍكااۇم ئەسساااسم ەل رلھوەتااۇلالھي ەل  »

سااسهٌي ئەٍاٌەى   »زلپ ناەڭ  ىااٍتۇر شا  « رلھوىتي ەل بەرىكىتي سىلەرمە بولسۇى

سااىلەرمىوۇ ئالالھٌىاا  ئاهاااًلى ي   –ەل ئەلەٍكااۇم ئەسساااسم  »زېااگەى  «ىاااٍتۇر ش

 زلپ ناەڭ  بىرىطتۇر.« بولسۇى

چىاارڭە  –چىرڭتالرًااي رېسااتورڭًالرزڭ ئۆتكااۈشۈش ئااازىتي. ًەشىاار      –( ًەشىاار 4ە

ھتاا  كىطاىلەرًى    ورًى  ەل ضۇًى قا ئوذطااش ه ەپەىەتال كەهبەتەللەرًى ا ٍىتىول

ل تۇرهۇضااي ًورهااار كىطااىلەرمە بىرىلىااسىقاى تائااام    ھەى ىااس ر. چااۈًكي باٍالرتااا ە 

چىارڭە زېاگەى    –شىَاپەە زلپ ئاتىلىس . ئەهوا ھاشىرىي ئۇٍقۇر نەهىىَىتىاسلا ًەشىار   
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ً  –ىىلىاصا ٍاۈش    ذۇضااهەە بۇ ئاازلە باٍالرتاا    ىوتلىطاىصا باضا ىالر بىالەى     ئاابر 

لاااگە بەسلىطاااىص ەل باضااا ا كاااۆپلىگەى پەغ تەرلشلەر ەل ٍاهااااى ًىَەتلەرًاااي ئەهە  

زلپ بىاارىلگەًلەر  «ًەشىاار»ئاضۇر ضااٌى  ەڭسىتىسااي بولااۇپ ىالواىتااا. رېسااتورڭًالرزڭ 

ەل ئىساارڭپرورلۇىٌى  مۇەڭھچىسااي   ذۇضاااهەەئەهەلىَەتااتە ًەشىاار ئەهەغا بەلكااي   

را ئاترى چااى كىطاىلەر ەل   ەبولقاى بىر ذى  باٍالر شىَاپىتىاس ر. كەهابەتەللەرا ٍىاتىول   

ٍ لتلىاا  رېسااتورڭًالرًى  ٍىٌىااسىي ئەٍوىٌىااپ باضاا ىوۇ ئىىتىَااا  ئىگىلىاارى ضااۇ ھە

ئااارڭى ئۆتىااسىقاى تۇرساااا ئااۇسر ىاًااسڭىوۇ ئۇًى قااا كىرللىسااۇى؟ كىووااۇ ئااۇسرًي        

 چاىىرىس ؟  

چىاارڭە ئۈچااۈى  –زېگااۈچىلەر ًەشىاار  «ئااۆٍىوىز تااارا هىىواااى ىوبااۇر ىىاللواٍااس »

ولىاااس  تاىىتىاااپ بەرساااە ب مەرەٍىساااىرل –ئاتىقااااًلىرىٌي كەهااابەتەللەرمە ەل ٍىاااتىن 

 ئەهەسوۇ؟ل  

ئاٍالالرًى  ھەهاوە بىار ٍەرزل ئولتۇر ضاي. ئىساالم      –سور ًالرزڭ ئەر  ئاهوى ى( 6ە

ئااازىتىوىز بااوٍىچەا ئەرلەر  – پزىٌىوىزًىاا  كۆرسەتوىسااي ەل بىزًىاا  هىللىااٌ ئااۆر  

بىلەى ئاٍاالالر ھەهاوە بىارلىكتە بىار ساور ًسڭ ئولتۇرهاٍاس . بەلكاي ئەرلەر ئااٍرىن بىار          

ر ئاااٍرىن بىاار شڭلااسڭ ئولتۇرىااس . ضااۇۇا ئۇٍقااۇر هىللىااٌ بىٌاكارلى ىااسڭ       شڭلااسڭا ئاٍااالال 

زلٍاااسىقاى ئىككاااي شڭر  «هەھرلهراًاااا»ەل  «هىىواًراًاااا» ھۇنرىلىرىاااسڭئۆٍلەرًىااا  

هىللىاٌ   هاًاا باۇ  ئاٍاالالرًي باضاالٍس .    هەھرلهراًىقاا بولىس . هىىواًراًىقا ئەرلەرًايا  

سسااسم هۇساۇلواًالرتا تەلىان بىرىطاتىي     ئەًىەًەا ئىسالهىٌ ىائىسل. پەٍقەهابەر ئەلەٍىى 

ئىبارلە ئەڭ هۇھىن بولقاى بىر پەرشًي ئازڭ ىىلىطتىوۇا ئاٍالالرتاا ئااٍرىن بىار كاۈى ەل     

ئاااٍرىن بىاار ناااٌٍيا ئەرلەرمە ئاااٍرىن بىاار كااۈى ەل ئاااٍرىن بىاار ناااٌٍي بەلگىاالەپا ضااۇ  

 بوٍىچە تەلىن بىرلتتي.

 



 

 

 ئىمتىطادىي هەضىلىلەردە چەولەًگەى ئىشالر

 . سوئار: ئى تىسازىٌ هەسىلىلەرزل چەكلەًگەى ئىطالر ىاٍسىالر؟80

 ناەڭ : ئى تىسازىٌ هەسىلىلەرزل چەكلەًگەى ئىطالر تۆەلًسىكىلەر:

ا ىاارڭىچىلى ا ئالاسڭهچىلى ا تارڭشىاسڭ كەم    ئوترىلىا  ( ھارڭهسىي پاۇر تىاپىص.   1ە

ەكلەًاگەى ًەرساىلەرًي ساىتىص ئاارىىلى      ساىتىص چ  –بىرىص ەل ئىسالهسڭ ئىلىاپ  

پااۇر تىااپىص ھااارڭما تاپ اااى پۇلوااۇ ضەكسااىز ھارڭهااس ر. ھارڭهااسىي پااۇر تىپىااپا        

ھارڭهاسىي ئوش ىالًقاااى ئازلهٌىاا  ز ئاسااي ئى اابەە بولواٍااس ا ئىبااازلتلىرى ىوبااۇر   

بولواٍاااس . پەٍقەهااابەر ئەلەٍىىسسااااسهٌى  تەبىااارى باااوٍىچەا ئۇًىااا  ھارڭهاااسىي     

 ئوتىقا سٍى  بولىس . زىشڭذٌى زىٌي ئوش ىالًقاى بە

( ناااشڭًىرورلۇق ىىلىااص. ئۆسااۈهگە ىەرش ئااىلىص ٍاااكي ىەرش بىرىااپ ئۆسااۈم     2ە

 –ئااىلىص ھەر ئىككىسااي ناااشڭًىرورلۇق هۇئاهىلىسااي بولااۇپا ئااالالھ تائاااس سااوزڭ      

سىتى  ىىلىطٌي ھاسر ىىلىپا ئۇًى قا ٍور ىوٍقاى بولساىوۇا نااشڭًىرورلۇىٌي ٍەًاي    

سااىتى ٌي  -ئااالالھ سااوزڭ هۇئاااهىلە ىىلىطااىٌي كەسااكىي چەكلىااگەى  ئۆسااۈم بىاالەى

 ئاٍەە(. - 275ەبەىەرل سۈرىسي  .ھاسر ىىلسىا ناشڭًىٌي ھارڭم ىىلسى

ىارضااااي ئااااالالھ ەل ئۇًىاااا   ئااااۈشهىگەًلەرمەھەتتااااا ناااااشڭًىرورلۇىتىي ىااااور 

 ئەمەر ئۇًااسڭق ىىلساااۇالر .پەٍقەهبىاارى ئااۇر ش ئاچىااسىقاًلى ىٌي ئااىالى ىىلقاااى  

( بىلى الركاايا ئااالالھ ەل ئۇًىاا  پەٍقەهبىاارى  ئۈشهىسااەۇالرٍەًااي ناشڭًىااسىي ىااور  ە

 ئاٍەە(. - 279ەبەىەرل سۈرىسي  .سىلەرمە ئۇر ش ئىالى ىىلىس 

ئااالالھ ئااۇر ش ئاچ اااى كىطااىٌي ھاااس  ىىلواااً ىوٍواٍااس . چااۈًكي    هەلااۇهكيا
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ئىطالىرىسڭ   ساىتىن ئاىلىن  »ىلىسىقاى كۈچ ٍاوقل ەباۇ هااەش     كئالالھٌى  كۈچىگە تەڭ 

 سۆشلەًسى(. تەپسىلىٌزېگەى هاەش زڭ  «چەكلەًگەى ئىطالر

( ٍىتىوٌىااا  هىلىٌاااي ٍەەېلىاااص. باااۇ ھارڭهالرًىااا  ئەڭ ىااااتتى ي ەل مۇًااااھ  3ە

 ٍەەڭلقااۇچىالرًينەھەتااتىي ئەڭ ئىقىاارى بولااۇپا ئااالالھ تائاااس ٍىتىوٌىاا  هىلىٌااي    

 - ولەرًىاا  هااارش لااۇم ىىلىااپ ٍىتىلااۇق ئىبااارل بىاالەى تەھااسىي ىىلقاااى. چىورىۇً

ولىاس ا  هۈلكىٌي ەًاھەق( ٍەەڭلىسىقاًالرا ضۈبىىساىزكيا ىورساى ىقا ئاوتٌي ٍەەڭلقااى ب    

 ئاٍەە(. – 10ەًىسا سۈرىسي  .كىرىس  ئۇسر ٍىٌىپ تۇرتاى ئوت ا

هاااۈلكىٌي ًااااھەق ٍەەېلىاااص ھاااارڭم بولساااىوۇا  –ھەر ىاًاااسڭق كىطاااىٌى  هاااار 

واۇ ئىقىار بولقااًلى ي ئۈچاۈىا ئاۇ      ٍىتىوٌى  هىلىٌي ٍەەېلىص مۇًاھ نەھەتتىي تولى

 ئاسھىسل تىلقا ئىلىٌقاى.

هالٌىاا  ئەساالي ئىگىسااي ئااالالھ تائاااس بولااۇپا  - ( شڭكاااتٌي بەرهەساالى . پااۇر4ە

ىولىوىززىكىساااي ئاااالالھ تائاسًىااا  بىااازمە ئىٌىاااام ەل ساااىٌاق تەرى ىساااىسل ئاتاااا      

ىطااىلەرًى  ھتااا  كو. ئۇًى ااسڭ پى ىرسرًىاا ا ٍىتىولەرًىاا  ەل باضاا ا ه  ىىلقىٌىااس ر

ەل  پى ىرتاا هاللىرىاسڭ تىلەٍاسىقاى    - ئۇسرًىا   پاۇر  ئەل لتتە هۇئەٍَەى ھەى اي باار.   

 هەئاارى  ە .باارز ر  تىلىوەٍسىقاى پى ىرتا بىرىطكە تىگىطلى  بولقااى هاۇئەٍَەى ھەق  

 ئاٍەتلەر(. -25 - 24سۈرىسي 

 –شڭكااااتٌي بەرهىگەًلەرًاااي ئاااالالھ تائااااس ىىَاهەتٌىااا  ئىچىٌىطااالى  ئااااشڭ      

كۈهاۈش ٍىقىاپا ئاۇًي ئالالھٌىا       - ئاالتۇى ئوىۇبەتلىرى بىلەى ئاماھالًاس رتاى.  

بەرمىاي. ئاۇ كۈًاسل ئاۇ      بىطاارلە ٍولىسڭ سەرپ ىىلواٍسىقاًالرتا ىاتتى  ئاشڭ  بىالەى  

كۈهۈضاالەر نەھەًٌەهٌىاا  ئوتىااسڭ ىىزىتىلىااپا ئۇًىاا  بىاالەى ئۇسرًىاا       -ئااالتۇى

باااۇ ساااىلەرًى  هاًاااا ›ىاااس . ئۇسرتاااا: ا ٍااااًلىرى ەل زۈهبىلىااارى زڭتلىٌپىطااااًىلىرى

 كۈهۈضااۈۇالرًى  -ٍىق اااى ئااالتۇى اكۈهۈضااۈۇالر -ئاۆشۈۇالر ئۈچااۈى ٍىق اااى ئااالتۇى 
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 ئاٍەە(. - 34ەتەەبە سۈرىسي . زېَىلىس  ‹ەڭباسىٌي تىتى الر

پەٍقەهاابەر ئەلەٍىىسساااسم شڭكاااە بەرهىگۈچىلەرًىاا  ئاااذىرلتتىكي ناشڭسااىٌي     

 شڭكىتىٌاايهالٌىاا   - ھ تائاااس ئاتااا ىىلقاااى پااۇر ئااالال» تەساا ىرلەپ هۇًااسڭق زېااگەى:

ئىككااي كۆشىٌىاا    ز ًَااالىرى - بەرهىااگەى كىطااىگە ىىَاااهەە كااۈًي ئۇًىاا  هااار   

ئاٍلىٌىاپ كىلىاپ    ٍىالًقاا لۇق ىاارڭ هى اي بولقااى ھەٍ لتلىا  بىار      چئۈستىسل ىورىۇً

 -هەى ساااىٌى  ز ًَاااازڭ ٍىق ااااى هاااار  ›ەل ئۇًى قاااا:  ٍۆمىطاااىس ئۇًىااا  بوٌٍىقاااا  

 رى ڭٍىتي(. بۇذارىەئىوام  «.زلٍس  ‹ز ًَاٍى 

( ئىساااارڭپچىلى . بەشى هۇسااااۇلواًالرزىكي ئىساااارڭپرورلۇق هۇسااااۇلواًچىلى   5ە

ىائىسىسااىگە ٍاااە كىلىااسىقاىا ئااالالھ تائاااس ٍاىتۇرهاٍااسىقاى بىاار ٍاهاااى ئىطااتۇر.       

ٍەۇاالرا ئىچى االرا ئىسارڭپ ىىلوااۇالرا      چۈًكي هۇسۇلواى زېگەى ئاالالھ تائاسًىا :  

ٍاىتۇرهاٍااس  ىەتىىااٌ ىىلقااۇچىالرًيئىساارڭپ ئااالالھ 
زېااگەى ئەهاارىگە ئىتااائەە   (1ە

ىىلىاااپا ئاااالالھ ئاتاااا ىىلقااااى رىزى ٌاااي ئىسااارڭپ ىىلواساااتىيا بەكواااۇ چىااا          

 تۇتۇەڭلواستىي ًورهار ھالسڭ ئىطلىتىس .  

( پەرش ھەنٌااي ئااازڭ ىىلىااپ بولقاااى كىطااىٌى  پەرش بولقاااى ئىطااٌي ىاٍرىااپ    6ە

ھە  ئۈچاااۈى پاااۇر ساااەرپ ىىلىطاااي. پۇلقاااا شىر      ىوٍاااۇپ ًەپااالە ەئىرتىَاااارىٌ(  

 –وضاٌىلىرىٌيا ٍىاتىن   ىئىىتىَانلى  ضاارڭئىتتا ىالقااى تۇت ااًلىرىٌيا زىساتلىرىٌيا     

ٍىساااىرسرًيا زڭەڭلىٌىطااا ا پاااۇر تاپالوىقااااى كىساااەللەرًيا پۇلساااىزلى تىي ئوىۇضااا ا  

 ًەپالە لوىگەى بالىالرًي كۆرۈپ تۇر پا ئۇسرتا ٍاارزلم ىىلىطاٌي ىاٍرىاپ ىوٍاۇپ     كىرل

ھە  ئۈچۈى پۇر سەرپ ىىلىطٌى  تاوترڭ ئەهەسالىكىٌي هەضاىۇر ئىساالم ئۆلىواالىرى      

 ٍىتىولەرًىاا ھەهااوە بىاارزل  سااۆشلىوەكتە. چااۈًكي نەهىىَەتتىكااي پى ىرسرًىاا ا    

                                 
 .ئاٍەە – 31ئەئرڭف سۈرىسي  (1ە



 ئىشالر ەولەًگەىچ ەضىلىلەردەئىمتىطادىي ه 78 

 

ھالىااسىي ذەەلر ئااىلىص ضااۇ نەهىىَەتتىكااي پۇلااسڭرسرًى  ئۈسااتىگە پەرشز ر. بااۇ      

پاۇر ساەرپ ىىلىاص تاوترڭ ئەهەغ.     پەرشًي ىاٍرىاپ ىوٍاۇپا ًەپالە ئىباازلە ئۈچاۈى      

 ئەهەللىرىااسىكيساااەڭ  ئالالھٌىاا  ىولىااسڭا ئااالالھ ساااەڭبٌي كىطااىلەرًى  ىىلقاااى     

ساااەڭب ا ئىرىطىطااٌي ًىااَەە  رڭسااتتىٌالًىَەتلىاارىگە ىااارڭپ بىرىااس . پااۇر ذەنلەضااتە 

پ بولىاسىقاى ئىطاالرًي ىىلىاس . چاۈًكي     ۆىىلقاى ئازلم ئەل لتتە سااەڭبي چاوڭ ەل كا   

 چوڭ ەل كۆپ ئەل لتتە. ًەپلىٌى كىسىيڭبي پەرشًى  ساە

ئۇتتااۇر ش  –سااىتى ېلىص ٍاااكي ىاًااسڭىال بىاار ئۇتااۇش    بىلىتىٌااي( ستااارىَە 7ە

كۈتۈلىااسىقاى ئىطااالر ئۈچااۈى پااۇر ذەناالەش. چااۈًكي هۇًااسڭق ىىلىااص ىىوااار         

ئوٌٍىقاًقااا ئوذطاضااال ھارڭهااس ر. ضااۇًى سل ا ستااارىَە ەل ىاًااسڭىال بىاار ئوٍۇًااسىي      

كەلگەًلىكاي ەل ھااسر كەساىپ ئاارىىلى  كەلوىگەًلىكاي       هىىٌەتسىز ەڭلقاى پۇرۇئۇت

 .(1ەسەەلبلى  ھارڭهس ر

 

                                 
 ًاهلى  ئەسەرىسىي. «ئىسالهسڭ ھاسر ەل ھارڭم»ٍۇسۇف ئەر ىارزڭەىٌَى   (1ە



 

 

 وىشىلەرگە لىلىٌىذىغاى هۇئاهىلىذە چەولەًگەى ئىشالر

 ىىلىٌىسىقاى هۇئاهىلىسل چەكلەًگەى ئىطالر ىاٍسىالر؟ كىطىلەرمە. سوئار: 81

 سىقاى هۇئاهىلىسل چەكلەًگەى ئىطالر تۆەلًسىكىلەر:  ىىلىٌى كىطىلەرمەناەڭ : 

 ىىلىص.   ئاٍرىوىچىلى ( هۇسۇلواًالرتا ىارضي ئىرىىٌ 1ە

ضاىسىي  ۇهۇسۇلواًالر ىاٍسي هىللەتتىيا ىاٍسي زۆلەتاتىي ەل ىاًاسڭق رلۇلىا  بول   

ىەتىىَااٌەشلر ئااۇسر ئۆشئااارڭ زىٌىااٌ ىىرىٌسڭضااالرز ر. ئۇسرًىاا  ئااۆش ئااارڭ ىىرىٌسڭضاالى  

 – ىتي ئااازلتتىكي ضەذسااىٌ هۇًاسااى لتتىي ھال ىقاااىا تەى ڭلىاا ا ئەذااالق   هۇًاسااى

پەشىاالەەا ئااۆش ئااارڭ ھەهكااارلى  ەل چااىكىگە ٍەتااكەى هىىرىباااًلى ٌي ئاساااغ ىىلقاااى 

بىار پۈتاۈى مەەزل    ٍىوىارىلوەغ ئەڭ هۇستەھكەم بىار هۇًاساى لە بولاۇپا ئۇسرًىا      

هاااۆهىٌلەر  ىاااتلەپ:ئىكەًلىكىٌاااي ًاهاٍااااى ىىلىاااس . ىۇرئااااى كەرىااان باااۇًي تەك   

ىىرىٌسڭضالرز رھەىى ەتەى 
 زلپ ئىالى ىىلقاى.   (1ە

هۇسااۇلواًقا ٍاهاااًلى  ىىلىطااي ئااۆشىگە ٍاهاااًلى      بىاار بىاار هۇسااۇلواًٌى  ٍەًە  

ىىلقاًلى ىس ر. چۈًكي ئۇسر بىر مەەزل. پەٍقەهبەر ئەلەٍىىسسااسم باۇ ھەىاتە هۇًاسڭق     

بىرى الرًاي ئالاسىواۇالرا    - را بىار بىرى الرتاا كۆرللوەسالى  ىىلوااۇال    -بىر » زېگەى:

 - بىرى الرتااا زۈضااوەى بولواااۇالرا بىاار  - بىرى الرًااي ٍاهاااى كااۆرهەۇالرا بىاار  - بىاار

ئالالھٌىاا   ابىرى الرًىاا  سوزىسااىٌي بۇشهاااۇالر. ئااۆش ئااارڭ ىىرىٌسڭضااالرزىي بولااۇپ  

ٍاذطااي بەًسىلىرىااسىي بولااۇۇالر. هۇسااۇلواى هۇسااۇلواًٌى  ىىرىٌسىطاايا ئۇًى قااا      

ئۆشىٌىاا  هۇسااۇلواى ىىرىٌسىطااىٌي  ىىلواٍااس ا ذورلىواٍااس . تەى ڭلىاا  ىەلبااتەاش لااۇم 

                                 
 ئاٍەە.-10ھۇنۇرڭە سۈرىسي (1ە
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ذور كۆرمەى ئازلهسىٌوۇ ٍاهاى ئازلم ٍوق. بىار هۇساۇلواًٌى  ٍەًە بىار هۇساۇلواًٌى      

ىەتىىااٌ  يهىلىٌااي تارتى ېلىطااي ەل ًوهۇسااىٌي تۆكۈضاا    –ىىٌىٌااي تۆكۈضاايا پااۇر   

 ەئىوام هۇسلىن رى ڭٍىتي(.« ھارڭهس ر.

ساااەەلبلى  چەتاااكە  ئااااٍرىوىچىلى ي هەشھەپاًالرًي پىكىااار ٍااااكي ( هۇساااۇلو2ە

 ىى ىص. هۇسۇلواًالرًى  بىرلىكىٌي سااىالش پەرش. چاۈًكي بىرلىا ا ئىٌااىلى  كاۈچ     

ىااۇەەلتكە باضاا ا  - ىااۇەەلە تىپىطااٌى  ٍااولي. هۇسااۇلواًالر ھاااشىرىي شڭهاًااسڭ كااۈچ  -

ەشى كىطاىلەرًى   ھتاناس ر. هۇساۇلواًالرزىي ب  وبەكارل  ه  ئەسىرلەرزىكىسىيھەهوە 

سااەەلبلى  ئاۇسرًي چەتاكە ىى ىطا اا باضاا ىچە     ئااٍرىوىچىلى ي  هەشھەپپىكىار ٍااكي   

ًااي سااازىر  هۇئاااهىلە ىىلىطاا ا بولواٍااس . ھەتتااا بىااسئەە ەزىٌااسڭ بولوىقاااى ئىطااالر(   

ئىطاالەٍسىقاىا ئەهوااا ئىتى ااازى ز ر غ بىاار ئااازلم  هەسااىَەە –ىىلىااسىقاىا مۇًاااھ 

ًىاا  ئارىىساىسڭ تاۇر پ ًاهاااش ئوىاۇش كىارل . پەٍقەهاابەر     ًاهاشتاا ئىواام بولساىوۇا ئۇ   

ھەرىاًاااسڭق ٍاذطاااي ەل مۇًاھكاااار ئازلهٌىااا  ئارىىساااىسڭ ًاهااااش   » ئەلەٍىىسسااااسم:

زېااااَىص ئااااارىىلى  هۇسااااۇلواًالرًى  بىرلىكىٌاااايا ئىٌاااااىلى ىٌي  « ئوىااااۇەېرى الر

 . ەئەبۇ زڭە ز رى ڭٍىتي(.باٍاى ىىلقاى شۆرۈرلۈكىٌيساىالضٌى  

ئەهەغ ذەل لەرًاااي چەتاااكە ىاااى ىص. هۇساااۇلواًالر هۇساااۇلواى   ( هۇساااۇلواى3ە

ئەهەغ كىطااىلەرمىوۇ ٍاذطاايا ئازڭلەتلىاا  ەل تااوترڭ هۇئاااهىلە ىىلىطاا ا بۇٍر لقاااى.    

باض ا زىٌسىكي كىطىلەرًي ٍااكي ئۇسرًىا  زىٌىاٌ ئىتى اازىٌي كەهساىتىصا چەتاكە       

 ئااٍرىوىچىلى  رتاا  ىى ىص ەل ذور كۆرۈضكە بولواٍس . بارلى  هۇئااهىلە تۈرلىرىاسل ئۇس  

ىىلواستىيا ھەىسىزلى  ىىلواستىيا تاوترڭ ەل ئازڭلەتلىا  هۇئااهىلە ىىلىاصا هااززىٌ      

نەھەتلەرزىي ىولسىي كىلىطىچە ئۇسرتا ئىٌسااًىٌ ٍاارزلم ىىلىاص سشىان.      هەًى ىەل 

باضااا ا  ئاااالالھ تائااااس باااۇ ھەىاااتە بىااازمە تەەساااىَە ىىلىاااپ هۇًاااسڭق زېاااگەى:      

ئاااۇر ش ىىلوىقااااى ەل ساااىلەرًي ٍۇرتاااۇۇالرزىي   زىٌاااسىكىلەرزىي ساااىلەر بىااالەى 
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ھەٍاااسلپ چى ارهىقاًالرتاااا كەلساااە ا ئاااالالھ ئۇسرتاااا ٍاذطاااىلى  ىىلىطاااى الرزىيا  

ئۇسرتااا ئازىاا  بولۇضااۇۇالرزىي سااىلەرًي توسااواٍس . ضۈبىىسااىزكيا ئااالالھ ئااازڭلەە  

 ئاٍەە(. - 8سۈرىسي  هۇهتەھىٌەە .بىلەى ئىص ىىلقۇچىالرًي ٍاىتۇرىس 

. ساااوئار: كاپىرًىااا  ىىَىٌچىلى ىٌاااي ھەر ىىلىاااپ بەرمەى ئاااازلم سااااەڭ     82

 تاپاهس ؟

. ئااۇ بولسااىوۇ باار نااەڭ : ئەلاا لتتە سااەڭ  تاپىااس . لاىكىي ئۇًىاا  بىارس ضااەرتي     

هەشكۇر كاپىرًى  هۇسۇلواًالرتا ش لۇم ىىلىاسىقاى ٍااكي ئىساالم زىٌىقاا زۈضاوەًلى       

 ىي بولواساالى ىس ر. پەٍقەهاابەر ئەلەٍىىسساااسم بىاار ھەزىسااتە: ىىلىااسىقاى كاااپىرسرز

زلپ « ًەرساااىگە ٍاذطاااىلى  ىىلقااااى ئاااازلم سااااەڭ  تاپىاااس       باااارلىكينىٌاااي »

 ەل هۇسلىن رى ڭٍىتي(. بۇذارىەئىوام كۆرسەتكەى. 

باااۇ ھەزىساااتىي ئىٌسااااًالرتا ەل ھاٍ ڭًالرتاااا ٍاذطاااىلى  ىىلىطاااٌى  سااااەڭ       

 ئىكەًلىكي چى ىس .

 . سوئار: هۇسۇلواًالر كىولەرًي ٍاهاى كۆرۈضي كىرل ؟83

   ٌ ئىتى ازىقااااا  ناااااەڭ : هۇسااااۇلواًالر ئااااۆشلىرىگە ٍاااااكي ئۆشلىرىٌىاااا  زىٌىاااا

شىَاًكەضالى  ىىلقااۇچىالرًيا زىٌىاٌ سااەەلبتىي ئااۇسر بىالەى ئااۇر ش ىىلقاااًالرًيا    

ىسساااسهٌي هەساارىرل رئاااى كەرىوٌاايا هااۇھەهوەز ئەلەٍىۇهۇسااۇلواًالرًى  زىٌىٌاايا ى

ىىلقااۇچىالرًي زىسااي تۇتواساالى يا ئۇسرتااا ىارضااي تۇر ضااي ەل ئااۇسرًي ئالالھٌىاا  

 زۈضوەًلىرى زلپ بىلىطي سشىن.  

ئاالالھ زىاي    هۇًسڭق باٍااى ىىلقااى:  ىۇرئاى كەرىوسل ٌي ئالالھ تائاس پىرىٌسىپبۇ 

رتاااى ەل ئۈچااۈى سااىلەر بىاالەى ئۇر ضاا اىا سااىلەرًي ٍۇرتااۇۇالرزىي ھەٍااسلپ چى ا  

سىلەرًي ھەٍسلپ چى ىرىطتا ٍارزلهلەضاكەًلەرًي زىساي تۇتۇضاۇۇالرزىي ساىلەرًي     



 ئىشالر ەولەًگەىچ ۇئاهىلىذەلىلىٌىذىغاى ه ەرگەوىشىل 82 

 

 -9سۈرىساي   هاۇهتەھىٌە ە توسىس . كىوكي ئۇسرًي زىسي تۇتىسىكەىا ئاۇسر شڭلىواالرز ر  

 ئاٍەە(.

 



 

 

 ھايۋاًالرغا هۇئاهىلە لىلىشتا چەولەًگەى ئىشالر

  ڭًالرتا هۇئاهىلە ىىلىطتا چەكلەًگەى ئىطالر ىاٍسىالر؟. سوئار:  ھا84ٍ

ناااەڭ : پەٍقەهاابەر ئەلەٍىىسساااسم ئۇسسااۇشلۇىتىي ىاااتتى  ىىٌَىلىااپ كىتىااپا    

ىۇز ىٌىاا  ٍىٌىااسىكي ھااۆر تااۇپرڭىٌي ٍىَىطااكە باضاالىقاى بىاار ئىتٌااي كااۆرمەى بىاار 

ي سااۇ ئازلهٌىاا  ئىت ااا ئىاا  ئاترىت اااًلى تىيا ئاااٍىقىٌي سااىلىپا ئۇًى قااا ىااۇز ىتى  

تولس ر پ چى ىاپ باۇ ئىتٌاي ساۇتۇر پ ىوٍقااًلى ي ساەەلبلى  پۈتاۈى مۇًااھلىرى         

كەچااۈرۈم ىىلىٌىااپ نەًااٌەە ئەھلااي بولااۇپ كەتكەًلىكاايا بۇًىاا  ئەكسااىچەا بىاار   

ئاٍالٌى  بىر هۈضۈكٌي سۇ ٍاكي ًااى بەرهەساتىي بااتالپ ىوٍاۇپا ئۇًىا  ئۆلاۈهىگە       

ەتكەًلىاا  ىىسسىسااىٌي  سااەەل  بولقاااًلى ي ئۈچااۈى زىشڭخ ئەھلىااسىي بولااۇپ ك    

ضااەپ ەە ىىلىطااٌى  ًەىەزلر چااوڭ  –ئىَتىااپ بىاارىص ئااارىىلى  ھاٍ ڭًالرتااا رلھىاان 

. ەئىوااام ئوچۇىلىقاااىئىبااازلە ەل زىٌىااٌ ھەم ئىٌساااًىٌ هەنبااۇرىَەە ئىكەًلىكىٌااي   

 بۇذارى ەل هۇسلىن رى ڭٍەە ىىلقاى(.

 ھاٍ ڭًالرتا هۇئاهىلە ىىلىطتا چەكلەًگەى ئىطالر تۆەلًسىكىلەر:

 رللوەٍسىقاى ئىقىر ٍۈكلەرًي ئارتىص.ۈ( ھاٍ ڭًالرتا كۆت1ە

 ( ھاٍ ڭًالرًي ئاچ ٍاكي سۇسىز ىوٍۇش.2ە

( ھاٍ ڭًالرتااااا كىسااااەر ٍەتسااااە ٍاااااكي بىاااارلر ئااااورمىٌي سۇًسااااا ەڭىتىااااسڭ  3ە

 زڭەڭستواسلى .

 ( ھاٍ ڭًالرًي ئۇر پ ىىٌَاش.  4ە

 ( ھاٍ ڭًالرًي ئوە بىلەى زڭتالش.    5ە
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 تۇرتۇش پ ئورماًلىرىٌي كىسىص. ( ھاٍ ڭًالرًي تىرى 6ە

 ىارىقا ئالواسلى . هەضى لىرىسل( ھاٍ ڭًالرًي ئوق ئىتىص 7ە

بىاااارى بىاااالەى سوىۇضااااتۇر ش. هەسااااىلەى: ئىااااي   - ( ھاااااٍ ڭًالرًي بىاااار8ە

ا ىوچ اااار سوىۇضاااتۇر ش ىاتاااارلى  ئوٍاااۇًالر چوىۇضاااتۇر شتاسضاااتۇر شا ذاااورڭش 

لقااااًلى ي ەل ىىٌَىقااااًلى ي  ھارڭهاااس ر. ئاااۇًي ىىلقاااۇچىالر ھاٍ ڭًالرتاااا ش لاااۇم ىى    

 سەەلبلى  ئالالھ تائاسًى  ئالسىسڭ ىاتتى  مۇًاھكار بولىس .

ىاااتتى  ىوللااۇق ىىلىااص. پەٍقەهاابەر ئەلەٍىىسساااسم  بوتۇشسضااتا( ھاااٍ ڭًالرًي 9ە

. ەلتتيۈپۈتا ضاەپ ەە ىىلىطاٌي    –ئالالھ تائاس ھەهوە ًەرسىگە رلھىان  » بىر ھەزىستە:

ا پىچاىٌي ئىتتىا  ىىلى االر ەل هالٌىا  نىٌىٌاي     تۇشسۇالربوٍاذطي  بوتۇشلىقاًسڭهار 

 ەئىوام هۇسلىن رى ڭٍىتي(.زلپ كۆرسەتكەى. « ىىٌَىواستىي چى ىرى الر

 –ئۇچار ىۇضالرتىوۇ ھاٍ ڭًالرتا ئوذطاشا بەلكاي ئۇًى اسىٌوۇ ساىلى  ەل رلھىان     

 ضااەپ ەتلى  هۇئاااهىلە ىىلىااص كىاارل . پەٍقەهاابەر ئەلەٍىىسساااسم بىاار ھەزىسااتە:      

ضاەپ ەتلى  هۇئااهىلە ىىلىاسىكەىا     -رلھىان   بوتۇشسضتىوۇكىوكي بىرلر ىۇض اچٌي »

زلپ « ضااەپ ىتىٌي كۆرسااىتىس  –ئااالالھ ئۇًى قااا ىىَاااهەە كۈًىااسل ئۆشىٌىاا  رلھىاان 

 كۆرسەتكەى.

 



 

 

 هۇئاهىلىلىرى ھەلمىذە ضېتىن –ئېلىن 
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ناااەڭ : ئىٌساااًالرًى  تەى ساااىلى ىقا ٍاااكي ئەذالىىقااا شىَاااًلى  بولوىقاااىا       

سااەەل  بولواٍااسىقاى ھەر  هەسااىَەتلەرمە –ئىسااالم زىٌىااسڭ چەكلەًوىااگەىا مۇًاااھ  

ىاًسڭق ًەرسىٌي ئىلىص ٍاكي سىتىط ا بولىاس . چاۈًكي ضاەٍىىلەر ئەسالي ئىتىباارى      

 بولوىقااااىلىٌقاًلى ىقاااا ئائىاااي زىٌىاااٌ زللىااا   بىااالەى ھااااسر بولاااۇپا ھاااارڭم ىى 

ًەرسااىلەرًى  ھەهوىسااي ھاسلااس ر. بۇًىاا  ئۈچااۈى ئااۇسرًي ئىسااتىوار ىىلىااصا      

. پەىەە بااۇسرزىي ئاااٍەە ەل نااائىزز رسااىتىپ تى ااارلە ىىلىااص هااۇتلەق  –ئىلىااپ 

 كەسكىٌلەضااااكەًلىرىٌيئىطااااەًچلى  ھەزىساااالەر ئااااارىىلى  ھااااارڭم ئىكەًلىكااااي 

سااىتىص ھارڭهااس ر. پەٍقەهاابەر ئەلەٍىىسساااسم بااۇ    –ئىلىااپ ئىسااتىوار ىىلىااص ەل  

ئااالالھ ىۇرئاًااسڭ ھاااسر ىىلقىٌااي ھاااسرا ھااارڭم  » :ئوچۇىلىقاااىٌي هۇًااسڭق پىرىٌسااىپ

ىىلقىٌي ھارڭهاس ر. ھااسر ٍااكي ھاارڭم ئىكەًلىكىاگە ھۆكاۈم بىارىلوىگەى ًەرساىلەر         

الر. ئاالالھ ھاى    هىٌي ىوباۇر ىىلى ا  ۈ. ئالالھٌى  باۇ كەچاۈر  هىس رۈكەچۈرئالالھٌى  

 ەھاكىن رى ڭٍەە ىىلقاى(. «.ًەرىسىٌي ئۇًتۇپ ىالواٍس 

 سىتىط ا بولواٍس ؟ –. سوئار: ىاًسڭق ًەرسىلەرًي ئىلىپ 86

ناەڭ : ئىٌساًالرًى  تەى ساىلى ىقا شىَاًلى  بولقااىا ئىساالم زىٌىاسڭ ئىساتىوار     

مۇًااااھ ئىاااص ئۈچاااۈى ىوللىٌىلىاااسىقاى  ىىلىاااص ھاااارڭم ىىلىٌقااااى ٍااااكي بىااارلر   

ًەرسااىلەرًي ئااىلىص ٍاااكي سااىتىصا ئۇًىاا  بىاالەى تى ااارلە ىىلىااص ىەتىىااٌ         

چەكلىٌىااس . بااۇ ضااەرىىەە ئىسااتىوالىسڭ ھااارڭم زېَىلىااس . هەسااىلەى: چوضاا اا ئااۆشى  

ئۆلگەى هارا هەسي ىىلقۇچي ئىچىولى  ەل چاىكىولىكلەرا ئىساتىوار ىىلىاص ھاارڭم     
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ھەٍااكەرا كرېسااي بەلگىلىاارى ىاتااارلى     –ەكاالەرا بااۇە  ئىچو –ىىلىٌقاااى ٍااىوە   

 -ًەرسىلەرًي ئىلىص ٍاكي سىتىص ھارڭهاس ر. چاۈًكي بۇًاسڭق ًەرساىلەرًي ئىلىاپ      

ضااۇ مۇًاااھ ئىطااالرًي ەل ھااارڭم ًەرسااىلەرًي تەضاا ى     اسااىتىپ تى ااارلە ىىلىااص ئ 

مۇًاھتااا  اىىلقااًلى  ٍااكي ئاۇسرًي كىطاىلەرمە ٍى ىٌالضاتۇر پ بەرمەًلىا  بولاۇپ       

 اىرى  بولقاًلى تۇر. ئاۇ ًەرساىلەرًي ئاىلىص ٍااكي سىتىطاتىي چەكلىاٌىص بولساا       ض

ئااۇ ًەرسااىلەرًى  ًاااهىٌي ئۆچااۈرۈپا كىطااىلەرًي ئۇًى ااسىي ٍىرڭىالضااتۇرتاًلى        

ساىتىپ تى اارلە ىىلىاص مۇًااھا ئۇًىا        –بولىس . ٍاۇىىرى ي ًەرساىلەرًي ئىلىاپ    

ئاالالھ ىاًاسڭىال   » ًسڭق زېاگەى: پۇلي ھارڭهس ر. پەٍقەهبەر ئەلەٍىىسساسم بۇ ھەىتە هۇ

ەئىواام ئەھاوەز ەل ئەباۇزڭە ز     «.بىر ًەرسىٌي ھارڭم ىىلسااا ئۇًىا  پۇلىٌىواۇ ھاارڭم ىىلىاس      

 رى ڭٍىتي(. 

 كىرل ؟ بى ىرىصئىطلىرىٌي ىاًسڭق  سىتىن -. سوئار: ئىلىن 87

 كىرل . بى ىرىصبوٍىچە ي پىرىٌسىپئىطلىرىٌي ئىسالم  سىتىن –ناەڭ : ئىلىن 

 



 

 

 يپىرىٌطىپئىشلىرىذىىي ئىطالم  ضېتىن –ئېلىن 

 ھارڭم ًەرسىلەرًي ئالواسلى  ەل ساتواسلى ا __

 مۇًاھ ا سەەل  بولىسىقاى ًەرسىلەرًي ئالواسلى  ەل ساتواسلى    __

 رڭستچى  بولۇش   __

 ًاهەلۇم ًەرسىلەرًي ساتواسلى  __

 ىلىسي ىىلواسلى (ەئۆسۈم هۇئاه ناشڭًە ىىلواسلى  __

 ىىلواسلى    هوًوپولىَىچىلى  __

 تارڭشىسڭ ەل ئۆلچەهسل كەم بەرهەسلى  __

 ئوترىالًقاى ەل بوسًقاى ًەرسىلەرًي سىتى ڭلواسلى  __

 بۇش ق كىلىطىن ەل ضەرتلەرًي ىولالًواسلى  __
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چەكلەًااگەى ًەرسااىلەر  سااىتىص  –. سااوئار: ھااارڭهلى ي سااەەلبلى  ئىلىااپ  88

 ىاٍسىالر؟

نااااەڭ : ھاااارڭهلى ي ساااەەلبلى  ئاااىلىص ٍااااكي ساااىتىپ تى اااارلە ىىلىاااص      

 چەكلەًگەى ًەرسىلەر تۆەلًسىكىلەر:

( چوضاا اا ئۇًىاا  مۆضاايا تىرىساايا مۆضااي ٍىَىلوەٍااسىقاى ھاٍ ڭًالرًىاا        1ە

مۆضيا ئۆشى ئۆلۈپ ىالقاى هالٌى  مۆضيا شلھەرلەًگەى ٍااكي ٍۇىۇهلاۇق كىساەلگە    

 بولقاى هالٌى  مۆضي. ىپتارمىر

هەساااااي ىىلىاااااص ذارڭكتىرىاااااسىكي    پىااااا ىقىچە( ھاااااارڭىتىي باضاااااالپ  2ە

 ئىچىولىكلەرًى  پۈتۈى تۈرلىرىٌى  ھەهوىسي.

شلھەرلىاا  چىكىولىاا    اا ًەضااەا تاهاكااا ەل باضاا  ئەپَااۇى( ئاااق چىكىولىاا ا  3ە

 تۈرلىرىٌى  ھەهوىسي.

زىٌىاٌ بەلگىلىرىٌىاا   ( ھەٍاكەرا كرېساي ەل ھەر ىاًاسڭق بىار باتىا  زىٌٌىا        4ە

 ھەهوە تۈرى.

ساىتىص هەًىاي    –. سوئار: مۇًاھ ا سەەل  بولىسىقاًلى ي سەەلبلى  ئىلىاپ  89

 ىىلىٌقاى ًەرسىلەر ىاٍسىالر؟

ناەڭ : ئۆشى ھاسر بولسىوۇا ئۇًى سىي ھارڭم ٍاكي مۇًاھ اا ساەەل  بولىاسىقاى    

ىااسىقاى ضاااەٍىىلەرًي ئۇًى ااسىي ھاااارڭم ٍااااكي   ًەرسااىلەرًي ئىطااالەپچى ارتىلي بول 

رىااسىقاى ًەرسااىلەرًي ٍاساااٍسىقاى ئور ًالرتااا    ىلىااپ بائىٌساااًالرًي مۇًاھالرتااا ئ 

بىلىپ تۇر پ سىتىص مۇًاھتا ئۇسر بىالەى ضاىرى  بولقااًلى تۇر. هەساىلەى: ئاۈشۈم      

ئااۆشى ھاااسر هىاا ل بولسااىوۇا ئااۇًي ھااارڭق ئىطاالەپچى ىرىسىقاى شڭە ت ااا سااىتىص        



 89 ئىشلىرىذىىي ئىطالم پىرىٌطىپي ېتىنض – ېلىنئ 

هۇساۇلواى ئاازلم بۇًى اسىي     .ھەهكارسضا اًلى تۇر س ر. چۈًكي بۇ مۇًاھ ئىطا ا  ھارڭه

ى  اا تەى ڭلى  اااا ٍارزلهلىطاااى الرا  ٍاذطاااىل هەًىاااي ىىلىٌقااااى. ىۇرئااااى كەرىواااسل: 

مۇًاھ اا زۈضوەًلىككە ٍارزلهلەضوەۇالر
 زلپ كۆرسىتىلگەى. (1ە

 ولۇش زېگەًٌى  هەًىسي ًىوە؟. سوئار: سوزىسڭ رڭستچى  ب90

ئىطااالىرىسڭ  ساااىتىن –نااااەڭ : ساااوزىسڭ رڭساااتچى  بولاااۇش زېاااگەى ئاااىلىن      

ساااذتىپەشلى ا ئالااسڭهچىلى  ەل ٍالقاااًچىلى تىي ٍىاارڭق بولااۇپا سااەهىوىٌ بولااۇش      

. گەًلىكتااۇرىٍزېگەًلىكتااۇر. سااوزىسڭ ٍالقاااى سااۆشلەش ىاااتتى  مۇًاااھ ەل ھااارڭهٌي    

 تە بىااازمە تەلىوااااە بىرىااپ هۇًاااسڭق زېاااگەى: پەٍقەهاابەر ئەلەٍىىسسااااسم باااۇ ھەىاا  

ٍىٌىاا ېلىص  ئىككىَلەًٌىاا ئااالقۇچي بىاالەى سااات ۇچي ھەر  كەتوىگااۈچەئاٍرىلىااپ »

بااۇ ئەٍىبااتىي  ائىرتىَااارى بااارا ًاااەڭزڭ ئااۇسر رڭسااتچى  بولااۇپ هالااسڭ ئەٍىااب بولسااا    

ذەەلرزڭر ىىلساااا ئۇسرًىاا  سوزىسااىقا بەرىااكەە بىرىلىااس . ًاااەڭزڭ ٍالقاااى ئىَتىااپ    

 رى ڭٍىتي(. بۇذارىە «.بىٌي ٍوضۇرساا سوزىسىٌى  بەرىكىتي ٍوق ىىلىٌىس ىى  ئەٍهالٌ

ساتواسالى  زېگەًٌىا     ًەرساىلەرًي . سوئار: ًاهەلۇم ٍاكي ئىلكىسل بولوىقاى 91

 هەًىسي ەل سەەلبي ًىوە؟

قۇچي ەل ضااي ئااالۇناااەڭ : سااىتىلقاى تاەڭرًىاا  ًاااهەلۇم ٍاااكي ئىلكىااسل ٍااوق بول 

سات ۇچي ھەر ئىككي تەرلپ ئوتتۇرىسىسڭ نىسللگە ساەەل  بولىاسىقاًلى ي ٍااكي بىار     

تەرلپٌى  ٍەًە بىر تەرلپٌي ئالسڭپ كىتىطىگە ساەەل  بولىاسىقاًلى ي ئۈچاۈى ئىساالم     

زىٌااااي ًاااااهەلۇم تاااااەڭرًي ەل تىرااااي ئىلكىااااگە ئااااۆتوىگەى ًەرسااااىٌي سىتىطااااٌي 

 چەكلى لتكەى.

رسااى ىسىكي بالىسااىٌيا ئاسااواًسىكي ىۇضااٌيا    ضااۇ سااەەلبتىيا ھاٍ ڭًٌىاا  ىو  

                                 
 ئاٍەە.-2هائىسل سۈرىسي (1ە
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ضااەرتي بىاالەى   تاپطااۇر ەېلىصسااۇزىكي بىلى ٌاايا پىطااوىقاى هىاا ىٌي پىطاا اًسڭ     

سىتىص ەل ھەر ىاًسڭق ًااهەلۇم ٍااكي تىراي ئىلكىاگە كىارهىگەى ًەرساىٌي ساىتىص        

 چەكلەًگەى.  

 . سوئار: ناشڭًە زېگەى ًىوە؟92

ٍەًااي ئااارتۇقا شىَااازل « رىبااا» سااۆش بولااۇپا ئەرلبچىسااي پارسااچە ناااەڭ : ناااشڭًە

زېااگەى هەًىٌااي بىلسۈرىااس . ئەهوااا ئىسااالم ئىسااتىوالىسڭ باضاا ىالرًى  ھەى ىٌااي        

بەزللسىز ئىلى ېلىص زېاگەى هەًىٌاي ئىپازىلەٍاس . چاۈًكي ئاالالھ تائااس ساوزڭ ٍاولي         

ز پاٍاسڭ كۆرۈضاٌي   بىلەى پاۇر تىپىطا ا ٍاور ىوٍقااى بولساىوۇا كىطاىلەرزىي بەزللساى       

ئاي هاۆهىٌلەرل بىار     ىەتىىٌ ھارڭم ىىلقاى. ىۇرئاى كەرىن بۇ ھەىاتە هۇًاسڭق زېاگەى:   

بىرى الرًىااا  هااااللىرىٌي ًااااھەق ٍاااور بىااالەى ٍەەڭلوااااۇالرا ئىككاااي تەرلپ رڭشى   -

سااىتى  ئااارىىلى  ئىرىطااىلگەى ًەرسااىلەر بۇًى ااسىي   –بولۇضااۇپ ىىلىطاا اى سااوزڭ 

 ئاٍەە(. - 29ەًىسا سۈرىسي  .هۇستەسٌا

ناااشڭًە ٍەًااي ئۆسااۈم بىاالەى هۇئاااهىلە ىىلىطااٌى  مۇًاااھي ضااۇًچىلى  ئىقىاار     

بولۇپا ئالالھ تائاس ئۆسۈم بىالەى هۇئااهىلە ىىلقۇچىالرتاا لەًەە ىىلقااى. پەٍقەهابەر      

ئااالالھ تائاااس ئۆسااۈم ٍىگااۈچىگەا    » ئەلەٍىىسساااسم بااۇًي هۇًااسڭق باٍاااى ىىلقاااى:    

ەئىواام  « .چىقاا ەل ئاۇًي ٍاشتۇچىقاا لەًەە ىىلاسى    ٍىگۈشمۈچىگەا ئۇًى قا مۇەڭھ بولقۇ

 رى ڭٍەە ىىلقاى(. ًەسائىَالرا ئەبۇزڭە ز ەل تىرهىزىئەھوەزا 

ناشڭًە ذاۇززى ئوت اا ئوذطااش ئەترڭپ اا تۇتىطاىسىقاى ضاۇًسڭق ذەتەرلىا  بىار         

مۇًاھ بولۇپا ناشڭًىٌىا  مۇًااھي ئۆساۈم ٍىگاۈچي بىلەًاال چەكلىٌىاپ ىالواساتىيا        

رمۈچىوااۇ ئوذطاضااال مۇًاھكااار بولقاًٌىاا  سااىرتىسڭا ناااشڭًە      بەلكااي ئۆسااۈهٌي بە 

  ىرىھەهوىسااي بااۇ مۇًاھ ااا ضاا  ٍارزلهلەضااكەًلەرًى هۇئاهىلىسااىگە ئارىالضاا اى ەل 

 لىس .  بو
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 . سوئار: ناشڭًە هۇئاهىلىسىٌي چەكلەضٌى  ھىكوىتي ًىوە؟93

تتى  چەكلەضاااتە پەىەە نااااەڭ : ئىساااالم زىٌاااي نااااشڭًە هۇئاهىلىساااىٌي ىاااا     

ئىٌساااًىَەتٌى  ئەذالىىااٌا ئى تىوااائىٌ ەل ئى تىسااازىٌ هەًپەئەتلىرىٌااي كااۆشلىگەى. 

ئىساااالم ئۆلىواااالىرى نااااشڭًە هۇئاهىلىساااىٌى  ھاااارڭم ىىلىٌىطاااىٌى  بىااار ىااااًچە      

 سەەلبلىرىٌي باٍاى ىىلقاى بولۇپا ئۇسر تۆەلًسىكىچە:

 ېلىطٌي تەىەششڭ ىىلىس .( ناشڭًە باض ىالرًى  هىلىٌي بەزللسىز ئىلى 1ە

كەساااىپلەر بىااالەى   –تااااٍىٌىص كىطاااىلەرًي ھەرذىااا  ھاااۈًەر    ناشڭًىقاااا( 2ە

تىرىكچىلى  ىىلىطاتىي توساۇپا ئىطلىوەساتىي ئۈًاسۈرۈپ ٍىَىطاٌي ٍاىتۇرىاسىقاى       

 تەٍَارتاپالرزىي ىىلىپ ىوٍىس .

بىارىگە ٍاارزلم    –( ناشڭًە كىطىلەر ئوتتۇرىسىسڭ ىەرش بىرىطاىص ئاارىىلى  بىار    3ە

ىىلىاااص رىھىٌىااا  ٍوىىلىطاااىٌي كەلتاااۈرۈپ چى ىاااپا كىطاااىلەرًى  هەًاااپەئەە     

كۆرهىساااە ٍاااارزلم ىىلواٍاااسىقاى هەًپەئەتپەرلسااالەرزىي بولاااۇپ ىىلىطاااىقا ساااەەل  

 بولىس .

( كااۆپىٌچە ھااالالرزڭ ىەرش بەرمااۈچي باااًا ىەرش ئااالقۇچي كەهاابەتەر بولىااس .    4ە

ز باٍالرًىا  ًااهرڭتالرًي   ناشڭًە هۇئاهىلىساىگە ٍاور ىوٍاۇش نەهىىَەتتىكاي رلھىوساى     

 ئىزىطي ئۈچۈى پۇرسەە ٍارىتىپ بەرمەًلى  بولىس .

 چەكلەضٌى  سەەلبي ًىوە؟ هوًوپولىَىچىلى ٌي. سوئار: 94

ساىتى تا ضەذسالەرًى  ئەركىاٌلىكىگە كاپالەتلىا       –ناەڭ : ئىسالم زىٌي سوزڭ 

كااااي بىاااار ىىسااااىن كىطااااىلەرًى    ىىلقاااااى بولسااااىوۇا ھەر ىاًااااسڭق نەهىىَەتتى 

ەل پۇرسەتپەرلساالىكي تااۈپەٍلي ذەل ٌىاا  ئااوش ق  تەهەذورلااۇىيضەذسااىَەتچىلىكيا 

ەل كۈًااسىلى  شۆرۈر ئىىتىَااانلى  ًەرسااىلىرىسل باضاا ىالرًى  ھىسااابىقا   تۈلااۈكي –
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ىااااتتى  چەكلىاااگەى ەل هۇًاااسڭىالرًي ىااااتتى   ئۇر ًۇضاااىٌيئاااۆشلىرىٌي بىَىتىطااا ا 

ىااتتى  چەكالەپ    هوًوپاولچىلى ٌي پەٍقەهبەر ئەلەٍىىسسااسم   تەلەپپۇشزڭ ئەٍىبلىگەى.

ىىرىا  كاۈى هوًوپاور ىىلى ڭلىاسىكەىا      تۈلاۈكٌي  –كىوكي ئاوش ق  » هۇًسڭق زېگەى:

« .ناۇزڭ بولىاس    –ئۇًى اسىي ئاازڭ    ئالالھوۇنۇزڭ بولۇپ كىتىس ا  –ئۇ ئالالھتىي ئازڭ 
 ەئىوام ئەھوەز رى ڭٍىتي(.

 ذۇًاااااۈ ەل  پسىرىكىسااااايولىَىچىٌىااااا  پەٍقەهااااابەر ئەلەٍىىسسااااااسم هوًوپ

ئوساار   ًىوىاسېگەى  هوًوپاولىَىچي » ضەذسىَەتچىلىكىٌي ساۆكۈپ هۇًاسڭق زېاگەى:   

ھەا ئۇ باھاا چۈضاكەًلىكىٌي ئاۇلىساا ىاٍقۇرىاس ا ىىووەتچىلىا  ذەەىرىٌاي        –ئازلم 

 .(1ە«ئاۇلىسا ذوش بولىس 

 م بىرىطٌى  مۇًاھي ىاًسڭق؟. سوئار: تارڭشىسڭ ەل ئۆلچەهسل كە95

ناااەڭ : ئىسااالم زىٌااي ئەڭ سەسااكىٌىسىقاى ئالااسڭهچىلى  تۈرلىرىٌىاا  بىاارى       

ًۇرتۇًلىقاااى ئاٍەتلىرىااسلا  كەرىوٌىاا ئۆلچەهااسل كەم بىرىطااتۇر. ىۇرئاااى  –تارڭشىااسڭ 

تارڭشڭ ەل ئۆلچەهسل كەم بەرهەسالى ا ئاازڭلەە ەل ھەى ااًىَلى  بىالەى ئىاص كاۆرۈشا       

ئااۆلچەهٌي ەل  باٍاااى ىىلىٌقاااى. تەەسااىَىلەرساالى  ھەى ىااسىكي كىطااىلەرًي ئالسىوا

 ئاٍەە( - 152سۈرىسي  ًىامەئە .تارڭشىٌي توترىالۇالر

        سااىلەر باضاا ىالرتا ئااۆلچەپ بەرمەًااسلا تولااۇق ئااۆلچەۇالر ەل تااوترڭ تارڭشىااسڭ

 ئاٍەە(. - 35سۈرىسي  ئىسرڭە.تارتىپ بىرى الر

ىىلىاپ ىۇرئااى كەرىان هۇًاسڭق      ەھاسىي تئۆلچەم ەل تارڭشىاسڭ كەم بەرماۈچىلەرًي   

ئۆلچەهاااسل ەل تارڭشىاااسڭ كەم بەرماااۈچىلەرمە ەڭًل ئاااۇسر كىطاااىلەرزىي     زېاااگەى:

ئااۆلچەپ ئالقاًااسڭ تولااۇق ئالىااس ا كىطااىلەرمە ئااۆلچەپ ٍاااكي تارتىااپ بەرمەًااسل كەم 

                                 
 ئەبۇ زڭە ز ەل تىرهىزى رى ڭٍىتي. (1ە
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بىرىس ا ئۇسر بۈٍۈ  بىر كۈًسل تىرىلىاسىقاًلى ىقا ئىطاەًوەهس ؟ ئاۇ كۈًاسل ئىٌسااًالر      

. ئااٍەتلەر(  - 6 - 1سۈرىساي   هاۇتەفتىتىَي ە .ٌى  ھۇش رىاسڭ تىا  تۇرىاس    رلببىًى  لەرئالەه

باااااۇ ئااااااٍەتلەرزلا تاااااارڭشڭ ەل ئۆلچەهاااااسل كەم بەرماااااۈچىلەر ئااااااذىرلە كاااااۈًىگە 

 ئىطەًوەٍسىقاًالر ىاتارىسىي ساًالقاى.

ىص ًاااىوە ئۈچاااۈى . ساااوئار: ئوترىالًقااااى ەل بوسًقااااى ًەرساااىٌي ساااىتى ېل96

 چەكلەًگەى؟

بىلىاپ   بۇسًقااًلى ىٌي ناەڭ : ىاًسڭىال بىار ًەرساىٌي ئۇًىا  ئوترىالًقااى ٍااكي      

ٍاااكي ئوترىالرًىاا  بااۇ نىٌاااٍي ىىلوىطاالىرىقا   بۇسۇچىالرًىاا تااۇر پ سااىتى ېلىص 

ٍااارزلم بەرمەًلىاا  ەل ئۇسرًىاا  ضااۇًسڭق ىىلىطاا ا تەضااەببۇغ ىىلقاااًلى  بولىااس .   

ئالااسىٌي ئااىلىص   ھەىسااىزلى ٌى اٍەتكە ىارضااي تااۇر ش ەل  هۇسااۇلواى ئااازلم نىٌاا  

 ئەرشڭًلى ىقااا ًەرىىٌىاا ٍاااكي بوسًقاااى ًەرسااىلەرًي  ئوترىالًقاااىئۈچاۈى بولسااىوۇا  

ئالااسىٌىپ سىتى ڭلواساالى ي سشىاان. چااۈًكي ئىگىسااي رڭشى بولوىقاااى ًەرسااە ئااۇًي      

ىاااس . مۇًاھ اااا ضاااىرى  ىىل سىتى ڭلقۇچىساااىٌيئالقۇچىقاااا رڭەڭ  ىىلواٍاااس  ھەهاااسل 

كىوكاااي ئوترىالًقااااى » پەٍقەهااابەر ئەلەٍىىسسااااسم باااۇ ھەىاااتە هۇًاااسڭق زېاااگەى:  

ًەرساااىٌيا ئۇًىااا  ئوترىالًقااااًلى ىٌي بىلىاااپ تاااۇر پ ساااىتى ڭلىسىكەىا ئۇًىااا     

 رى ڭٍىتي(.  بەٍىەىىٌەئىوام  «.ًوهۇسىقا ضىرى  بولقاى بولىس  –مۇًاھىقا ەل ئار 

ى ًەرساااىٌى  ساااۈپىتىٌي  ٍااااكي بوسًقاااا  ئوترىالًقااااىەڭىىتٌىااا  ئۇشىرىطاااي  

ا ھااااارڭم ًەرسااااىٌي ھاسللى  ااااا ئۆشمەرتەلوەٍااااس . ضااااۇًسڭىال ئۆشمەرتەلوىگەًااااسل 

. تىپى ېلىٌقااى  ەېتەلوەٍس ۈچۈضاۈر كوًىرڭش بىلەًوۇ ئەسالي ئىگىساىٌى  ھەى ىٌاي    

 ڭلواستىيا ئۇًي ئىگىسىگە ىاٍتۇر ض ا ٍارزلم ىىلىص سشىن.   ًەرسىلەرًىوۇ سىتى

 . سوئار: بۇش ق ضەرە ىاًسڭق بولىس ؟97

باۇش ق ضاەرتلەر ھەرذىا  بولاۇپا هۇًاسڭق باۇش ق        ساىتىوسىكي  –ناەڭ : ئىلىن 
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ضااەرتلەر ەل بااۇش ق كىلىطااىولەر سااوزىٌى  ز ر غ بولۇضااىقا توساا ۇى بولىااس . بااۇ   

سااۇا باۇًي ساتساام ساەى هاۇاا هۇًاسڭق ًەرساىٌي        »ضەرتلەر سات ۇچىٌى  ئالقۇچىقا 

باۇًي پااسًي رڭشى   »زېگەًاگە ٍااكي    «ىرىسەى ٍااكي ىەرش بىرىاپ تۇرىساەى   سىتىپ ب

زېگەًاااگە ئوذطااااش ضاااەرە ىوضااا ىٌىقا ئوذطااااش. ضاااۇًسڭىال « بولساااا سااااتىوەى

ئەهەلااگە ئاضااىسىقاى بىاار ضااەرتكە باتالضااتۇر. بۇًااسڭق سااوزڭ ز ر غ      كىلەچەكااتە

ڭ بولوىقااى  ئالالھٌىا  كىتابىاس  » ئەهەغ. پەٍقەهبەر ئەلەٍىىسسااسم هۇًاسڭق زېاگەى:   

ەبۇذاارى ەل هۇسالىن    «.ھەر ىاًسڭق ضەرە باتىلس ر. هەٍلي ٍاۈش ضاەرە بولاۇپ كەتساىوۇ    

 رى ڭٍىتي(.

 



 

 

 ۋە ئۇًىڭ گۇًاھي ھەلمىذە پارىخورلۇق

 زېگەى ًىوە؟ پارىرورلۇق. سوئار: 98

هەە بىرڭەًىاا  ھەى ىٌااي ٍەەېلىااص ٍاااكي ئۇًىاا  ذىااز   — پااارىرورلۇقناااەڭ : 

ئااورًىٌي تااارتى ېلىص ٍاااكي ئۇًى قااا كەلااگەى ئاااهەتٌي ئااۆشىگە ىااارىتى ېلىص ٍاااكي  

مۇًاھسااىز بىرىٌاااي ىاااارىالش ٍااااكي بىااارلر نىٌاٍەتكاااارًي ئااااىالش ٍااااكي ئۇًىااا   

ەڭ ئىطاىسڭ ىارضاي تەرلپٌىا  ھەى ىٌاي     لنىٌاٍىتىٌي ٍىٌىكلىتىص ٍاكي ىاًاسڭىال بىار ز  

ئاضااۇر ش ئۈچااۈى ئىااص  ئەهەلااگە ئااۆشىگە ىارىتىطااتىي ئىبااارلە رلشىاا  هەىسااەتٌي 

ئۈستىسىكىلەرمە هەلاۇم هى اسڭرزڭ پاۇر ٍااكي پۇلقاا توذتاٍاسىقاى بىار ًەرساە بىارىص          

زېگەًلىاا  بولااۇپا پااارىٌي بەرمەى ەل ئالقاااى ھەر ئىككىسااي ئالالھٌىاا  ئالسىااسڭ      

 ىاتتى  مۇًاھكارا ئىٌساًىَەە ئالسىسڭ ئەٍىبكار بولىس .  

 سوئار: پارڭ بىرىص ٍاكي ئىلىطٌى  مۇًاھي ەل ذەتىرى ًىوە؟. 99

ھوىۇىالرًىاا   -ناااەڭ : پااارىرورلۇق ئەڭ ٍاهاااى ذىَاًەتچىلىاا  بولااۇپا ھەق   

ا كىطااااىلەرًى  هەًااااپەئەتىگە  تەۇسااااىزلىككەضااااىقاا ئازڭلەتسااااىزلى  ەل  ۇبول شڭٍە

ەتلەرًي ىىلىط اا ئۇسرًى  ھەىلىارىگە تانااە ش ىىلىطا اا تاۆھو     ذىرىسًاهەرزلەرچە 

بۇش ضاااا اا  تەرتىپىٌاااايتۆكۈضااااكەا نەهىىااااَەە  ئااااابر ٍىٌيئارتىااااپ ئۇسرًىاااا  

ذاتىرنەهلىاا ا ئاهاااًلى  ەل ئىطااەًچٌى  ٍوىىلىطااىقا سااەەل  بولىااسىقاى ئىٌتاااٍىي  

ىەبىااى ەل رلشىاا  ىىلوىااص بولقاااًلى ي ئۈچااۈى پااارڭ بىاارىص ٍاااكي ئااىلىص ئىسااالم      

ىاااًۇًالرزڭ ىەتىىااٌ ھارڭهااس ر.  زىٌىااسىال ئەهەغا بەلكااي پۈتااۈى زىااٌالرزڭ ەل پۈتااۈى   

ئااالالھ پااارڭ بەرمااۈچىگەا ئااۇًي ئالقۇچىقااا ەل ئۇًى قااا    » پەٍقەهاابەر ئەلەٍىىسساااسم: 
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زېااَىص ئااارىىلى  پااارىرورلۇق نىٌاٍىتىٌىاا    (1ە«ەڭسااىتە بولقۇچىقااا لەًەە ىىلااسى 

ناشڭسااااىٌي باٍاااااى ىىلقاااااى. ئالالھٌىاااا  لەًىااااتىگە ئۇچرىقاااااًلى  ئاذىرلتلىاااا   

 ً ىۇر ق ىالقاًلى تۇر.  ًىسى ىسىي پۈتۈًلە

 پارڭ ھىسابلىٌاهس ؟ ىاًسى يساسم بىرىطٌى  ھەر  -. سوئار: سوەتا100

ناەڭ : ئۆش شڭتىسڭ ٍاذطي ًەرسەا ٍاهااى تەرلشًىا  ئارىلىطىطاي ٍاهااى ًەرساىگە      

 –تا بىاارىگە ھەزىااَەا سااوە –ئاٍلىٌىااپ ىالىااس . هەسااىلەى: ئىٌساااًالر ئارىسااىسڭ بىاار 

 -سااااسم بىرىطاااىص ٍاذطاااي ئىطاااتۇر. چاااۈًكي هۇًاااسڭق ىىلىاااص ئۆشئاااارڭ ساااۆٍگۈ   

هۇھەببەتٌيا ٍى ىٌلى ٌيا زىساتلۇىٌي كۈچەٍتىاس . ضاۇۇا پەٍقەهابەر ئەلەٍىىسسااسم      

ۇالر ئاارڭۇالرزىكي  ساا سااسم تەىاسىن ىىلىط   –بىرى الرتا ساوەتا   - بىر» بىر ھەزىستە:

 زلپ كۆرسەتكەى. (2ە«هۇھەببەە ئاضىس 

ساااسم باضاا ىالرتا شىَاااى ٍەتكۈشۈضااتىي ئىبااارلە بىاارلر ٍاهاااى     –ئەهوااا سااوەتا 

چاۈى بىرىلساەا   ًەرساىگە ئىرىطاىص ئۈ  ًىَەتٌي كۆشلەپ ٍاكي ھەى اي بولوىقااى بىار    

سااسم ئەهەغا بەلكاي پاارڭ بەرمەًلىكتاۇر. بۇًاسڭق ىىلىاص        –ئۇ ەڭىىتتااا باۇ ساوەتا    

ىىلىاپ ەڭساىتە بولقاۇچي ھەهوىساي      ىەتىىٌ ھارڭم. بەرمۈچي بىلەى ئالقۇچي ەل ساٍە

مۇًاھ ا ضىرى  بولىس . رىا ڭٍەە ىىلىٌىطاىچەا پەٍقەهابەر ئەلەٍىىسسااسم بىار كاۈًي       

ىەبىلىساىٌى  شڭكااتلىرىٌي    ساەلىن ئىسىولى  بىار سااھابىٌي    لۇتبىَەئىبٌي  ھئابس لال

پەٍقەهابەر ئەلەٍىىسسااسهٌى  ئالاسىقا     ھبولاۇپا ئاباس لال   بۇٍر تااى ٍىقىپ كىلىطكە 

هاااە  شڭكات ااا بەرمەًلىاارىا »ئىلىااپ كەلااگەى شڭكاااە هاااللىرىٌي تاپطااۇر ش ەڭىتىااسڭا 

 :اھ ئاباااس لالزلپ چۈضاااەًسۈرمەًسلا پەٍقەهااابەر ئەلەٍىىسسااااسم   «هااااە  ساااوەتاە

                                 
 ئىوام ئەھوەز رى ڭٍىتي. (1ە
 ئىوام بۇذارى رى ڭٍىتي. (2ە
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زلپ رلە  (1ە«سەى ئۆٍۈۇسل نىن ئولتۇرتاى بولسااۇوۇ سااۇا باۇ ساوەتاە كىلەهتاي؟     »

بەٍتۇلوااارەزۆلەە ذەشىٌىسااي( تااا  ىىلقاااى ەل ئۇًىوااۇ شڭكاااە هاااللىرى بىاالەى بىاارمە 

 ىوضۇەلتكەى.  

. سوئار: ئىٌساى ئۆشىٌىا  ھەى ىٌاي ئاىلىص ئۈچاۈى پاارڭ بىرىطاكە هەنباۇر        101

 بولۇپ ىالسا ًىوە ىىلىس ؟

نااەڭ : ئىٌسااى ئۆشىٌىا  ھەى ىٌاي ئاىلىص ٍااكي ٍوللاۇق ھوىاۇىىٌي ىوتاسڭش          

شلذاااوەە  –ۇپ ىالسااااا باضااا ىالرتا شىَااااى  ئۈچاااۈى پاااارڭ بىرىطاااكە هەنباااۇر بولااا  

ٍەتكۈشهەسلى  ضاەرتي بىالەى پاارڭ بىرىاپ بولساىوۇ ئاۆش ھەى ىٌاي ىۇت ۇشساا مۇًااھ          

 بولواٍس . بۇ هۇًسڭق بولىس :

( رلھىوسااىز شڭلىوٌىاا  ٍاااكي ىاتىلٌىاا  ىولىقااا چۈضااۈپ ىىلىااپا پااارڭ بىاارىص  1ە

 پارڭ بەرسە بولىس . ئارىىلى  ئۆشىٌي ىۇتۇلس ر ضتىي باض ا چارىسي ىالوىقاًسڭا

هااۈلكىٌيا ئائىلىسااىٌيا ًوهۇسااىٌيا زىٌىٌااي ەل ەلتىٌىٌااي      –( ئااۆشىٌيا هااار  2ە

 ىوتسڭش ٍولىسڭ پارڭ بىرىطكە هەنبۇر بولۇپ ىالساا پارڭ بەرسە بولىس .

( ئاااۆشى ٍااااكي ئاااائىلە ئەشڭلىرىاااسىي بىااارى ٍااااكي تۇت اًلىرىاااسىي بىااارى      3ە

رىص بىاالەى ىۇتۇلااس رتىلي بولساااا زۈضااوەًلەرًى  ىولىقااا چۈضااۈپ ىىلىااپا پااارڭ بىاا

 .نائىزز رپارڭ بىرىپ ىۇتۇلس ر ش 

( ئۆشىٌىاا  ىاااًۇًلۇق ھەى ىٌااي ئااىلىص ئۈچااۈى پااارڭ بىرىطااتىي باضاا ا چااارل    4ە

شلذوەتاكە ئۇچرڭتواسالى  ضاەرتي بىالەى پاارڭ       –ىالوىقاى ضارڭئىتتاا بىرڭەًاي شىَااى   

تىص ئۈچاۈى پاارڭ بىارىص    بىرىطكە بولىس . ئەهوا باض ىالرًى  ھەى ىٌي ئاۆشىگە ىاارى  

                                 
 ئىوام بۇذارى ەل ئىوام ئەھوەز رى ڭٍىتي. (1ە
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ىەتىىٌ ھاارڭم. هەساىلەى: باضا ا بىارىگە تەىساىن ىىلىٌقااى ذىازهەە ئورًىقاا ئاۆشى          

ىاشڭًقاااى بىاار   هەكتەپٌااي ئااالىٌئور ًلىطااىص ئۈچااۈى ٍاااكي ئااۆش هىىٌىتااي بىاالەى   

 بالىٌى  ئورًىقا ئۆشىٌى  بالىسىٌي سەپلەش ئۈچۈى پارڭ بەرمەًگە ئوذطاش.

 



 

 

 ەولەًگەى ئىشالر ھەلمىذەئىجتىوائىي هۇًاضىۋەتتە چ

ئىٌساى ئى تىوائىٌ هەذلۇىااە بولقااًلى تىيا ئاۆشى ٍاالقۇش ٍاضااپ ئۆتەلوەٍاس .       

ھتانااس ر. وبەلكااي نەهىىَەتتىكااي باضاا ا ئىٌساااًالر بىاالەى ئارىلىطااىپ ئۆتۈضااكە ه  

ئىٌساى تەبىىىتاي ئەسالىسل ٍاذطاىلى ٌي ساۆٍىسىقاىا ٍاهااًلى تىي ًەپرلتلىٌىاسىقاى       

بولااۇپا مااۈشلر ئەذالىالرتااا ئىٌتىلىااس ا ًاچااار ئەذااالق ەل ٍاهاااى ىىلىااپ ٍارىتىلقاااى 

ىىلى الرزىاااااي ًەپرلتلىٌىاااااس . ھەر ىاًاااااسڭق بىااااار نەهىىاااااَەە كىطاااااىلىرىٌى    

هااۇھەببەەا زىسااتلۇقا ئىٌاااىلى  ەل  –سااائازلەا هىىاارى  - ئوتتۇرىسااىسىكي بەذااي

 كىچە:بىرلىككە توس ۇى بولىسىقاى ًاچار ئىللەتلەر بار. بۇ ئىللەتلەر تۆەلًسى

 . ئازلم ئۆلتۈرۈش1

 ەېلىصۈ. ئۆشىٌي ئۆلتۈر2

 ىىلىص ئوترىلى . 3

 . ىارڭ چاپالش4

 . ٍالقاى مۇەڭھلى  بىرىص5

 . ش لۇم ىىلىص6

 . ٍالقاًچىلى   7

 . سۆشىسل تۇرهاسلى 8

 . تەٍ لە ىىلىص9

 . ذىَاًەە  10
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 بىٌي ئىززلشى. كىطىلەرًى  ئە11ٍ

 . كىطىلەرًي هەسرىرل ىىلىص12

 لى كۆرللوەس .13

 . مەپ توضۇش  14

 . كىطىلەرمە لەىەم ىوٍۇش15

 ھاٍاسىزلى  .16

 . مۇهاًرورلۇق17

 . ەڭپاسىزلى 18

 . چى ىوچىلى 19

 . ئۆشىٌي چوڭ تۇتۇش20

 . ئىسرڭپرورلۇق21
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 سوئار: ئازلم ئۆلتۈرۈضٌى  ناشڭسي ًىوە؟ .102

پا بىااارىا ىەساااتەى ئاااازلم نااااەڭ : ئاااازلم ئۆلتاااۈرۈش ئىككاااي تۈرلاااۈ  بولاااۇ 

سەەلًلىكتىي ئاازلم ئۆلتاۈرۈپ سىلىطاتۇر. ھەر ئىككىساىٌى       ائۆلتۈرۈشا ٍەًە بىرى

 ناشڭسي ئاٍرىوس ر.

 ئازلم ئۆلتۈرمەى ىاتىلٌى  ز ًَازىكي ناشڭسي ًىوە؟ ىەستەىسوئار:  .103

ۆلتااۈرمەى ىاتىلٌىاا   ناااەڭ : ئىسااالم ناااشڭ ىاااًۇًي بااوٍىچەا ىەسااتەى ئااازلم ئ    

ئي هۆهىٌلەرل ئۆلتۈرۈلگەًلەر ئۈچاۈى ىىسااغ ئاىلىص ساىلەرمە     ناشڭسي ئۆلۈهس ر. 

پەرش ىىلىٌااسىا ھااۆر ئااازلم ئۈچااۈى ھااۆر ئازلهااسىيا ىااۇر ئۈچااۈى ىۇلااسىيا ئاٍااار     

 ا ئاٍەە(. 178ەبەىەرل سۈرىسي .ئۈچۈى ئاٍالسىي ىىساغ ئىلىٌىس 

ي ئىٌتى اام ئىلىطاٌي كەچۈرساە بۇهاۇ     ئەمەر ئۆلتۈرۈلگۈچىٌى  تەەللىرى ىاتىلاسى 

ىاتىااا  ئۈچاااۈى ەزىٌىاااٌ(  ئۇسرًىااا  ئىرتىَارىاااس را ئەنرىٌاااي ئاااالالھ بىرىاااس .   

ىىرىٌسىطاااي تەرىپىاااسىي بىااار ًەرساااە كەچاااۈرۈم ىىلىٌسااااەٍەًي ئۆلتۈرۈلگۈچىٌىااا  

ئاۇا   (اەڭش كەچساە ئىلىط ا رڭشى بولۇپا ىىسااغ ئىلىطاتىي    زىَەەئىگىسي ىاتىلسىي 

( زىَەتٌااايەنىٌااااٍەتچىوۇ  ( چىااارڭٍلى چە تەلەپ ىىلىطاااي تٌيزىَەنىٌاٍەتچىاااسىيە

 ا ئاٍەە(. 178ەبەىەرل سۈرىسي  .ٍاذطىلى چە بىرىطي سشىن

 . سوئار: ىەستەى ئازلم ئۆلتۈرمەى ىاتىلٌى  ئاذىرلتتىكي ناشڭسي ًىوە؟104

خ ئوتىاسڭ كۆٍۈضاتۇر.   ناەڭ : ىەستەى ئازلم ئۆلتۈرمەى ىاتىلٌىا  ئااذىرلتتە زىشڭ  

مۇًاھىااسىي ىالسااا ًاااھەق ئااازلم ئۆلتۈرۈضااٌى    تىٌىطااٌى ئىسااالم زىٌىااسڭ ئالالھ ااا 

كىوكاي ًااھەق ئاازلم ئۆلتاۈرهىگەى ٍااكي ٍەر      مۇًاھي ئىقىرز ر. ىۇرئاى كەرىواسل:  

ٍۈشىسل بۇشتۇًچىلى  ىىلوىقاى بىار ئاازلهٌي ئۆلتۈرىاسىكەىا ئاۇ پۈتاۈى ئىٌسااًالرًي       
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 ئاٍەە(. - 32ەهائىسل سۈرىسي  زلٍس . س ئۆلتۈرمەًسل  بولى

ئوذطااش   كىطاىلىرىگە چۈًكي پۈتۈى ئىٌساًالر ئالالھٌىا  ًەشىرىاسل بىار ئاائىلە     

 ئىطاالەًگەًگەبولااۇپا ئۇًى ااسىي بىاار ناًقااا ئىطاالەًگەى نىٌاااٍەە ھەهوىسااىگە      

 ئوذطاضتۇر.  

نىٌاااٍەە زلرى ىسااي تىرىوااۇ ئىقىرلىطااىس .    ائۆلتۈرۈلگااۈچي هۇسااۇلواى بولسااا 

كىوكااي بىاار هااۆهىٌٌي ىەسااتەى ئۆلتۈرىااسىكەىا     الھ تائاااس ىۇرئاااى كەرىوااسل: ئااال

ئۇًىاا  ناشڭسااي زىشڭخ بولىااس ا ئااۇ زىشڭذتااا هەۇگااۈ ىالىااس ا ئالالھٌىاا  لەًىااتىگە      

 ئاٍەە(. - 93ەًىسا سۈرىسي  زلٍس . ئۇچرڭٍس ا ئالالھ ئۇًى قا ىاتتى  ئاشڭ  تەٍَارلىسى

ھٌىاا  ًەشىرىااسل پۈتااۈى ز ًَاًىاا  ٍااوق    ئالال» پەٍقەهاابەر ئەلەٍىىسساااسم ٍەًە: 

 زلپ كۆرساااەتكەى.« ٍەۇگىلرلكتاااۇرضاااي بىااار هاااۆهىي ئاااازلهٌي ئۆلتۈرۈضاااتىي ۇبول
 ەهۇسلىن رى ڭٍىتي(. 

 . سوئار:  سەەلًلى  بىلەى ئازلم ئۆلتۈرۈپ سالقاًٌى  ناشڭسي ًىوە؟105

ناشڭسااي ئۆلتۈرۈلگۈچىٌىاا  ناااەڭ : سااەەلًلى  بىاالەى ئااازلم ئۆلتۈرمۈچىٌىاا    

كىوكي بىارلر هاۆهىٌٌي ساەەلًلى  بىالەى ئۆلتاۈرۈپ      تۆلەضتۇر.  زىَەەەڭرىسلىرىقا 

ەڭرىسالىرىقا   ەل ئۆلتۈرۈلگۈچىٌىا  ىوٍىسىكەىا ئۇا بىر هۆهىي ىاۇلٌي ئااشڭە ىىلىطاي    

 .ا ئاٍەە( 92ەًىسا سۈرىسي  تۆلىطي كىرل . زىَەە

 بولىس ؟ هى سڭرى ىاًچىلى  زىَەتٌى . سوئار:  106

ناشڭساي ئۈچاۈى    ساالقاًلى ٌى  ناەڭ : بىر ئازلهٌي سەەلًلى  بىالەى ئۆلتاۈرۈپ   

هى ااسڭرى  زىَەتٌىاا ئۆلتۈرۈلگۈچىٌىاا  ئائىلىسااىگە ئۆلتۈرمۈچىٌىاا  تۆلەٍااسىقاى   

تااۆمە ٍاااكي ئۇًىاا    100بااارلى  ئىسااالم ئۆلىوالىرىٌىاا  بىاارزل  ئىتتىپاااىي بىاالەى   

بەر ئەلەٍىىسساااسهٌى  بەلگىاالەپ  ذەلاا  پۇلىااسىكي ىىووىتىااس ر. چااۈًكي پەٍقەهاا   



 103 ەلمىذەئىشالر ھ ەولەًگەىچ ۇًاضىۋەتتەئىجتىوائىي ه 

 بەرمىٌي بۇ ئىسى.  

كاس ٍاكي هى  ىوً ٍااكي هىا  تىلاال ئاالتۇى ٍااكي ئاوى        200تۆمىٌى  ئورًىقا 

ًااي  200ئاااذىر بىاار ٍااۈرۈش كىَىوااسىي    -هىاا  زىاارھەم كۈهااۈش ٍاااكي باضااتىي   

 ئىسالم ئۆلىوالىرى ئوتتۇرىسىسڭ ئىرتىالپ بار. نائىزلى ىسڭتۆلەضٌى  

 ەېلىطٌى  ناشڭسي ًىوە؟ۈسوئار: ئۆشىٌي ئۆلتۈر .106

ناەڭ : نااى ئالالھٌىا  هۈلكىاس ر. ئاالالھ ئاۆشى بەرمەى باۇ نااًٌي ئاالالھتىي         

باضاا ا بىرىٌىاا  ئىلىطااي ٍوللااۇق ئەهەغ. ئەھاا ڭر بۇًااسڭق ئىااكەىا بىاارڭە مەرچە       

طاي  ەېلىئاۆشىٌي ئۆلتۈرۈ  ئۆشىٌي ئالالھٌى  ٍولىاسڭ زلپ ئىتى ااز ىىلقااى تەىاسىرزىوۇا    

توترڭ ئەهەغ. چۈًكي هۇًسڭق ىىلىاص ئالالھٌىا  ھااكىوىَىتىگە ىارضاي چى  ااًلى       

 . ئاالالھ تائااس هۇًاسڭق زېاگەى:    زىشڭذتاۇر ناشڭساي   ئۆلتۈرى ڭلقاًٌىا  بولۇپا ئاۆشىٌي  

 سااااىلەر ئااااۆشۈۇالرًي ئۆلتااااۈرهەۇالرا ئااااالالھ ھەىىاااا ەتەى سااااىلەرمە ًاھاااااٍىتي

ززىااسىي ئىطااىپ ەل ئااۆش ًەپسااىگە ش لااۇم ىىلىااپ ضااۇًسڭق  هىىرىباًااس ر. كىوكااي ھە

 30 – 29ەًىساا سۈرىساي    .ىىلىسىكەىا ئۇًي زىشڭذ ا كىرمۈشىوىزا باۇ ئالالھ اا ئاسااًس ر   

 ئاٍەتلەر(. -

ەېلىطااٌى  ئىچىٌىطاالى  ئاااىى ىتي ەل  ۈپەٍقەهاابەر ئەلەٍىىسساااسم ئااۆشىٌي ئۆلتۈر 

ىوكاي تىقلىا  ًەرساە بىالەى     ك» ئىقىر ناشڭسىسىي ئاماھالًس ر پ هۇًاسڭق زېاگەى:  

ضاۇ تىقلىا  ًەرساىٌي ىورساى ىقا      ئۆلتۈرۈەڭلقااى ەڭلىاسىكەىا ئاۆشىٌي   ۈئۆشىٌي ئۆلتۈر

تى ىااص بىاالەى زىشڭذتااا هەۇگۈلااۈ  ئاشڭبلىٌىااس . كىوكااي شلھەر ئىچىااپ ئااۆشىٌي        

ەڭلىااسىكەىا شلھەر ئىچىااص بىاالەى زىشڭذتااا هەۇگۈلااۈ  ئاشڭبلىٌىااس . كىوكااي  ۈئۆلتۈر

ەڭلىااسىكەىا زىشڭذتااا ئااۆشىٌي تاضااالش بىاالەى    ۈالپ ئۆلتۈرئااۆشىٌي ئىگىااززىي تاضاا 

 ەهۇسلىن رى ڭٍىتي(. «.هەۇگۈلۈ  ئاشڭبلىٌىس 

 . سوئار: ئوترىلى ٌى  ناشڭسي ًىوە؟  107
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 ناەڭ : ئوترىلى  ىىلقۇچىٌى  ناشڭسي بۇ ز ًَازڭ ئۈچ تۈرلۈ  بولىس :

ي ساااىالپ ىااىلىص ئۈچااۈى باض ىسااىٌى  ھتااانلى تىي ئااۆش ھاٍاااتىٌو( بىاارڭە ه1ە

تاهى ىٌي ٍاكي هى ىسىٌي ئوترىالپ ضۇ ئور ًسڭ ىاارًي توٍقۇچىلىا  ٍاىگەى بولساىوۇ     

ئۇًى قااا ناااشڭ كەلوەٍااس . چااۈًكي بااۇ ئىٌساااًىٌ ئىىتىَااا  ٍۈشىسااىسىي هەنبااۇرىٌ     

 ئىطلەًگەى نىٌاٍەە.

ئاالتۇى   مارڭم ەچاارل  تىلاال( سااپ     1.0625( ئوترىالًقاى ًەرسىٌى  ىىووىتي 2ە

ماارڭم كۈهۈضااٌى  ىىووىااتىگە ٍەتوىسااەا ىااولي كىسااىلوەٍس . ئەهوااا ئۇًىاا    3ٍاااكي 

 ئىككي ھەسسىسي تۆلىتىلىس .

مارڭم ەچاارل  تىلاال( سااپ ئاالتۇى       1.0625( ئوترىالًقاى ًەرسىٌى  ىىووىتي 3ە

ىاااولي  لىقۇچىٌىااا ىئوترمااارڭم كۈهۈضاااٌى  ىىووىتىاااسىي كاااۆپ بولساااا    3ٍااااكي 

ىلقاااۇچي ئەرًىااا  ەل ئوترىلىااا  ىىلقاااۇچي ئاٍالٌىااا     ئوترىلىااا  ىكىساااىلىس . 

ىىلوىطاالىرىٌي ناااشڭسپا ئااالالھ تەرىپىااسىي ئىباارلە ىىلىااص ٍۈشىسااىسىي ىااوللىرىٌي 

ا   39ەهائىاسل سۈرىساي   .كىسى الر. ئالالھ  تالىبتۇرا ھاىكوەە بىالەى ئىاص ىىلقۇچىاس ر    

 ئاٍەە(.

ىوبااۇر  بىساايتەەئااالىولىرى هەھكىااوە ئالسىااسڭ ئوترىٌىاا   فى ىىطااۇًاغئىسااالم 

ىىلىٌىااااپ ناااااشڭزىي كەچااااۈرۈم ىىلىٌىطااااي ٍاااااكي ىىلىٌواساااالى ي ھەى ىااااسل       

ئىرتىالپالضاا اى. كۈچلااۈ  كۆرۈضااكە كااۆرلا ئااوترى ئەمەر ئااۆش مۇًاااھىٌي توًااۇپ    

 تەەبە ىىلساا هەھكىوە ئۇًي ئەپۇ ىىلىص ٍاكي ىىلواسلى تا ئەركىٌس ر.  

 ئاذىرلتتىكي ناشڭسي ًىوە؟ ٌى  ىلى. سوئار: ئوتر108

ناەڭ : بۇ ز ًَازڭ ناشڭسىٌي ئالوىقاى ئاوترى ئااذىرلتتە چوىاۇم ئالىاس . چاۈًكي      

ئىككي ناشڭ بىرلەضاوەٍس ا ٍەًاي باۇ ز ًَاازڭ ناشڭساىٌي چەكاكەى ئاوترى ئااذىرلتتە         
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 ىااا ناشڭسًواٍاااس ا باااۇ ز ًَاااازڭ نااااشڭزىي ىۇتۇلاااۇپ ىالقااااًالر ئااااذىرلتتە ئالالھٌ   

وىسااىسىي ھەرمىااز ىۇتۇلااۇپ ىاسلواٍااس . ئوترىٌىاا  ئاااذىرلتتىكي ئازڭلەتلىاا  هەھكى

 بولىس . زىشڭخ چوىۇمناشڭسي 

 سوئار: بىرڭەتا ىارڭ چاپالضٌى  ىاًسڭق ٍاهاى ئاىى لتلىرى بار؟ .109

ناەڭ : مۇًاھسىز كىطىلەرًي ىارىالش ئاۇسرًي تىرىا  تۇرتاۇش پ ئۆلتاۈرمەًگە     

ئاىى ىتىٌي تەساەەە ر ىىلىاپ بولقۇساىز رىھاي      ىارىالًقۇچىالرتاپا بۇ ئوذطاش بولۇ

ًااازڭهەتٌي ئىلىااپ كىلىااس . ىااارڭم بىاار ساااذتىپەش   –ئاااشڭبٌيا چىسىقۇسااىز ھەساارلە 

ئىَت ااااى بىااار ىىتىولىااا  ٍالقاًاااسىي كىلىاااپ چى ىاااسىقاى شىَاًٌىااا  زڭئىرىساااي     

تي ھەسساىلەپ  نىٌااٍى  ًەشىرىاسىكي كى ەٍگەًسىرى ئۇًى  ئالالھٌىا  ەل ذەل ٌىا    

ئۇسرًىا  ئائىلىساىٌي بۇشتااى تاۆھوەتچي      ائاٍالالرتا تۆھوەە چاپالپ -ئاضىس . ئەر 

بااۇ ىىلوىطاالىرى بىاالەى ئىٌساااًىَەتكە ىاًچىلىاا  ئىقىاار شىَاااى سااالقاى بولساااا         

ئۇسرًى  نىٌاٍىتي ەل ناشڭساىوۇ ضاۇًچىلى  ئىقىار ەل چاوڭ بولىاس . ئاالالھ ىۇرئااى        

ئاٍاار هۇساۇلواًالرتا ىىلوىقااى ئىطاالرًي ەچااپالپ(       - ئەر كەرىوسل هۇًسڭق زېگەى:

( تاااۆھوەتٌي ەل ئوپىوچاااۇق مۇًااااھٌي ئۈساااتىگە    باااۇئاااۇسرًي رلً ىتىاااسىقاًالر ە 

 ئاٍەە(. - 58سۈرىسي  ئەھزڭ ە .ئارتى ڭلقاى بولىس 

پەٍقەهااابەر ئەلەٍىىسسااااسم هۇساااۇلواًالرًي كىطاااىلەرمە تاااۆھوەە چاپالضاااٌى  

كىوكااي باضاا ىالرتا ئەٍىااب ىوٍااۇش ئۈچااۈى  » س ر پ:ٍاهاااى ئاىى ىتىااسىي ئاماھالًاا

ٍوق ئىطٌي بار زلپ ئۇًى قا تۆھوەە چاپلىقااى بولسااا ضاۇًى  ھەىى ىتىٌاي ئىلىاپ      

زلپ كۆرسااەتكەى. ٍالقاًااسىي   «كەلوىگااۈچە ئااالالھ ئااۇًي زىشڭذااتىي چى ارهاٍااس     

 چاپلىقاى تۆھوەتٌى  ھەىى ىتىٌي ىاًسڭىوۇ ئىلىپ كەلگىلي بولسۇىل  

 سوئار: ٍالقاى مۇەڭھلى  زېگەى ًىوە؟     .110

ناەڭ : ٍالقاى مۇەڭھلى  بىرڭەتاا ئاساسساىز ھالاسڭا ٍالقاًاسىي تاۆھوەە ىىلىاپا       
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. ٍالقااااى ىارىالضاااتۇرىىلوىقااااى ئىطاااٌي ىىلاااسىا زېوىاااگەى مەپٌاااي زېاااسىا زلپ 

 شڭٍەًىاا  ھوىۇىالر –ا ھەق ئاى ۇش ضاا امۇەڭھلىاا  بىگۇًاااھ كىطااىلەرًى  ىىٌىٌااي   

بولاااۇپ كىتىطاااىگەا مۇًاھساااىزسرًى  ىارىلىٌىطاااىقاا مۇًاھكارسرًىااا  ناشڭساااىز    

 كەچۈرۈلگۈسااىزلىااسىقاىا ۈىىلىطااىقا سااەەل  بولىااسىقاىا ئالالھ ااا ئەڭ ٍاهاااى كۆر  

سااىلەر بااۇتالرزىي ئىبااارلە   هۇًااسڭق زېااگەى: تاااسئەڭ ٍاهاااى نىٌاااٍەتتۇر. ئااالالھ  

 - 30ەھە  سۈرىسااي  .بىرىطااتىي ىااىچى الرًى ىسااتىي ىااىچى الرا ٍالقاااى مۇەڭھلىاا   

  ئاٍەە(.

 سوئار: ٍالقاى مۇەڭھلى  بىرىطٌى  ىاًسڭق ٍاهاى ئاىى لتلىرى بار؟ .111

هااۈلكيا  -ناااەڭ : ٍالقاااى مۇەڭھلىاا  بىرىطااٌى  سااەەلبىسىي كىطااىلەرًى  هااار 

ىاااۇىلىرى زلپساااەًسل  ھو -ەل نىٌىقاااا شڭهىاااي بولىاااسىقاىا ھەق    ئاااابر ٍي -ٍاااۈش 

ىىلىٌىااسىقاى ئىچىٌىطاالى  ئاااىى لتلەر كىلىااپ چى ىااس . بۇًىاا  ٍاهاااى ئاااىى ىتىٌي   

بىلىااپ ٍەتاااكەى هاااۆهىي ئاااازلم كاااۆشى كاااۆرهىگەىا ىاااۇلى ي ئاۇلىوىقااااىا ئاااۆشى  

هۆهىٌلەرًىاا   تائاااس بىلوەٍااسىقاى ئىطاا ا ٍالقاًااسىي مۇەڭھلىاا  بەرهەٍااس . ئااالالھ   

ئۇسر ٍالقاى مۇەڭھلى  بەرهەٍس  :قاى سۆشىسلسۈپىتىٌي باٍاى ىىل
 زېگەى.   (1ە

رىاا ڭٍەە ىىلىٌىااس كيا پەٍقەهاابەر  بەكرىااسىيبىرىٌچااي ذەلىااپە ھەشرىتااي ئەبااۇ  

ئەلەٍىىسساااااسم ئەڭ چااااوڭ مۇًاااااھالرًي باٍاااااى ىىلىااااپ بەرهەكچااااي بولااااۇپا    

زلپ ساورڭٍس .   «سىلەرمە ئەڭ چوڭ مۇًااھالرًي ئىَتىاپ بىرلٍواۇ؟   » رزىي:ەساھابىل

زلٍاس ا باۇ ەڭىىتتاا     «ەل لتتە ئىَتىپ بىرى  ئي ئالالھٌى  پەٍقەهبىارى ئ»ر: ەساھابىل

بىلى الركايا ئەڭ چاوڭ مۇًااھالر: هەذلۇىاااتٌي    »پەٍقەهابەر ئەلەٍىىسسااسم ئۇسرتاا:    

 ٍۆلىٌىاااپزلەېتىاااپا  «ىاىطاااىتىصئااااًىٌي  –ئالالھ اااا ضاااىرى  ىىلىااا ېلىصا ئاتاااا 

زى اا ەە ىىلى ااالرا »ى ئولتۇرتاااى ٍىرىااسىي تۈشلىٌىااپ ئولتااۇر پ نىااسزىَلى  بىاالە 

                                 
 ئاٍەە.-72فۇرىاى سۈرىسي (1ە
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زلپ ئااۈچ ىىااتىن تەكرڭرسٍااس .   « ٍالقاااى مۇەڭھلىاا  بىاارىص ئەڭ چااوڭ مۇًاااھتۇر    
 ەبۇذارى ەل هۇسلىن رى ڭٍىتي(

 سوئار: تەٍ لە زېگەى ًىوە؟ .112

ناەڭ : پەٍقەهابەر ئەلەٍىىسسااسم تەٍا لتٌي توًۇضاتۇر شا ئۇًى اسىي توساۇش       

تەٍاا لە »رزىي: ەى ىٌي باٍاااى ىىلىااص ئۈچااۈى بىاار كااۈًي ساااھابىل ەل ئۇًىاا  ٍاهاااًل

ئااااالالھ ەل ئۇًىاااا  »ر: ەزلپ سااااورڭٍس . ساااااھابىل« زېااااگەى ًااااىوە بىلەهسااااىلەر؟

زېَىطااىس . ضااۇ ەڭىىتتااا پەٍقەهاابەر ئەلەٍىىسساااسم   «پەٍقەهبىاارى ٍاذطااىرڭق بىلىااس 

 «ىلىطااتۇرتەٍاا لە زېااگەى بىاارڭە ھەى ىااسل ٍاهاااى كۆرىااسىقاى سااۆشلەرًي ى» ئۇسرتااا:

بىارڭە ھەى ىاسل ئىَت ااًلىرىن رڭساي     »رزىي بىرى ئورًىاسىي تاۇر پا   ەزلٍس . ساھابىل

 زلپ ساااورڭٍس . پەٍقەهااابەر ئەلەٍىىسسااااسم ئۇًى قاااا نااااەڭ  بىرىاااپ:   «بولساااىچۇ؟

ئۇًى  ھەى ىسل ئىَت اًلىرىا  رڭساي بولسااا ئۇًىا  تەٍا ىتىٌي ىىلقااى بولىساەىا        »

ٍالقااااى بولسااااا ئۇًى قاااا ىاااارڭ چاپلىقااااى   ًااااەڭزڭ ئۇًىااا  ھەى ىاااسل ئىَت اًلىرىااا  

 ەئىوام هۇسلىن رى ڭٍىتي(. زلٍس . «بولىسەى

سۈرىساي   ھۇناۇرڭە ە. زېاگەى بىرى الرًى  تەٍ ىتىٌي ىىلوااۇالر  - بىرئالالھ تائاس 

  ئاٍەە(. -12

 –ا هىللىتايا ئەذالىايا ٍاۈرۈش    ًەساەبي ضەكليا ىىَااپىتيا   –بىرڭەًى  چىرڭً 

ە هۇًاسااى لتلى  بولقاااى ھەر ىاًااسڭق ًەرسااە ھەى ىااسل    تۇر ضااي ەل ئۇًىاا  ئااۆشىگ  

 ئىَتىلقاى ٍاهاى سۆشلەر تەٍ لە ىاتارىقا كىرىس .

 . سوئار: تەٍ لترورلۇىٌى  ٍاهاى ئاىى لتلىرى ىاٍسىالر؟113

ناااەڭ : سااۆش ئىقىاارزىي چى واسااتا ئااازلم ئااۇًي باضاا ۇرتاى بىاالەىا ئىقىااززىي    

سااۆش ئااازلهٌي باضاا ۇرىس . نۈهلىااسىي تەٍاا لەا ضااىكاٍەتوۇ ئىقىااز  چى ىااپ كەتااكەى

چااۆچە ا  –ٍاااكي ٍىزىاا  ئااارىىلى  تارڭٍااسىقاى بۇشتۇًچىلىاا  ذارڭكتىرىااسىكي سااۆش 
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پاساااە بولااۇپا ئااۇ ئىٌساااًىَەە ز ًَاسااىٌي بۇلقاااپا هەًىاا ىَەتٌي    –ئىقاا ڭا پىتااٌە 

 هەًى ى رڭكتۇر. —شلھەرلەٍسىقاى ئال ڭستي هاھىَەتلى  كىسەر 

بىرى الرًىاا  تەٍاا ىتىٌي ىىلواااۇالرا    - بىاار ئااالالھ تائاااس ىۇرئاااى كەرىوااسل:   

سااىلەرًى  بىاارى الر ئااۆلگەى ىىرىٌسىطااىٌى  مۆضااىٌي ٍىَىطااٌي ٍاىتۇرڭهااس ؟ ئااۇًي 

ئەل لتتە ٍاهاى كۆرىسىلەر. ئۇًسڭىتا ئالالھتىي ىورىۇۇالر
 زلپ تەەسىَە ىىلقاى. (1ە

ئىقىرلى ااي بىرڭەًىاا  مۆضااىٌي   بااۇ ئاااٍەتتە تەٍاا لە ىىلىطااٌى  مۇًاھىٌىاا      

 –ئوذطاااىتىلقاى. ئەھااا ڭر بۇًاااسڭق ئىاااكەىا ئىٌسااااى پاٍسىساااىز مەپ     ٍاااىگەًگە

ٌ      –سۆشزىيا ذۇسۇسەى تەٍا لە    اضاىكاٍەتتىي ساىلىٌىطايا ساۆش ىىلىطاتا ساەهىوى

ئىىتىَاتچااى بولااۇپا ئىقىزىاسىي چى ى ڭت اااى ھەر بىار سااۆشًى  ئەزلپلىا ا ئىلوىااٌ     

ىىلوىساااىوۇ بولىاااسىقاى ئاااارتۇق  اىرىطااايا ىىلساااىوۇضاااىقا ئىتىباااار بۇٍوساااۇًسڭ بول

 «  سۆشلەرًي ىىلواسلى ي سشىن.

بىٌاي  ىبىٌي ئاچىسىكەىا ئاالالھ ئۇًىا  ئەٍ  ىكىوكي بىرڭەًى  ئەٍ» بىر ھەزىستە:

 (2ە«بىٌاي ئاچ ااى ئاازلهٌي ئاۇ ئازلهٌىا  ئۆٍىاسىال رلسا ڭ ىىلىاس         ىئاچىس . ئالالھ ئەٍ

 زلپ كەلگەى.

 . سوئار: ذىَاًەە زېگەى ًىوە؟114

سازڭىەتسااىزلى ا سااىتىلىپ كىااتىص ٍاااكي سااىتى ېتىص      –ناااەڭ : ذىَاااًەە  

سىكي ًوهۇسسااىزلى تۇر. ئاااەڭم ذەلاا  ذىَاااًەە ىىلىااص زېگەًٌااي ئاهاااًەە ىااذارڭكتىر

. ئەهەلىَەتاتەا  چۈضاىٌىس  ىوٍقاى ًەرساىٌي ساىلىواسالى  زېاگەى ئااززىٌ هەًىاسىال      

گەًٌى  هەًىساي چوۇ اۇرز ر. ذىَااًەە ئىٌسااى تەبىىىتىاسىكي      ذىَاًەە ىىلىص زې

                                 
 .ئاٍەە -12ھۇنۇرڭە سۈرىسي  (1ە
 ئىبٌي هانە رى ڭٍىتي. (2ە
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ًاچاااار ئىللەتلەرًىااا  بىااارى. بۇًىااا  شىَىٌاااي ضەذسااالەرزىي ھال ىاااپا پۈتاااۈى    

كوللىكتىپ ەل زۆلەتكىاچە بولىاس . ذاائىٌلى  كىساىلي ىاٍساي هىللەتاتە زڭەڭم ىىلساا        

چىلىا   ضۇ هىللەەا ضاۇ ئەر ذاارڭ  بولىاس . ضاۇۇا ئاالالھ ىۇرئااى كەرىواسل ذىَاًەت       

 ىىلىطتىي توس اى.

ىەزىواااسىي ھااااشىرتىچە ذاااائىي ساااۆشى هىللەتاااكە ەل ەلتەًاااگە ئاضاااكارڭ ھەم    

ٍوضااۇر ى ئاسااَلى  ىىلىااپ كەلااگەى هەلىۇًالرتااا ىارىتىلىااپ كەلااگەى بىاار ئاتااالقۇ    

بولااۇپا ھاااشىرىي كۈًااسل ئۇًىاا  زڭئىرىسااي كى ىَىااپ كەتااكەى. شڭهاااًىوىززڭ ذااائىي  

ىىلقاۇچىالرًي ئاۆش ئىچىاگە ئالقاًٌىا  ساىرتىسڭا       سۆشى ەلتەى ەل هىللەتكە ئاسىَلى 

هۇًاااپى الرًيا چى ىوچىالرًاايا ئااۆش هىللىتىٌىاا  شىَىٌىقااا چاپىااسىقاى تااالچىالرًيا     

هۇًااسڭىالر  سااات ۇًالرًي ەل ھەىى ەتااكە كااۆش ٍۇهقۇچىالرًىوااۇ ئااۆش ئىچىااگە ئالىااس .    

 ئىچىطاااٌىال بىلىااسىقاىا بىاار لوىوااا ئۈچاااۈى   -ذااۇززى ھاٍ ڭًالرتااا ئوذطاااش ٍەپ   

ئەترڭپىاااااسىكىلىرىٌي سىتى ېتىطاااااتىي ئىككىلەًوەٍاااااسىقاىا ىىرىٌسڭضااااالىرىٌى    

 ھىسابىقا ھاٍاە كەچۈرۈضٌي تاللى ڭلقاى هەلىۇًالرز ر.

ذەل ٌىا  ىىٌىٌاي   ئاۇسر  ا بولاۇپ  ٌاي تاناٍاسىقاى چاضا اًالر   ىتىهىلل ئۆشذائىٌالر 

. الرتااا سااۇًقۇچي ئەبلەذاالەرز ر  ٍاتٍوضااۇرتۇچيا ئااۆش ىىرىٌسڭضاالىرىٌى  بىطااىٌي   

ضاائىرسرًيا  ًيا ئۇٍقۇر هىللىتىسىكي ذائىٌالر تەبى ىساي شىر كۆپچىلىا  ٍااشتۇچىالر   

ىاااارڭ ىورسااااقا نااااى باىاااار هاااوللىالرًيا ھوىاااۇق بىااالەى هەًساااەپ ئۈچاااۈى ھەر    

ًەرسىسىسىي كىچىسىقاى ئاچكۆش ئەهەلسڭرسرًيا هەًساەپ تەهەساىسل ئاۆش هىللىتىٌاي     

چيا ذىزهەتچااايا زېى ااااًالر  سىتىطاااٌي كەساااپ ىىلى ڭلقااااى تاااالچىالرًي ەل ئىطااا   

 وۇ ئۆش ئىچىگە ئالىس .الرًىىاتلىوىسىكي بىر ىىسىو

 سوئار: ذىَاًەە ىىلىطٌى  ىاًسڭق ٍاهاى ئاىى لتلىرى بار؟ .115

ناەڭ : ذىَاًەتچىلى  بىر ذىا  رلشىا  ىىلوىاص. ئاۇًي هەًىا ىَىتي بۇلقاًقااىا       
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سىَىساااي كۈچلاااۈ  ئاااازلهلەر ساااازىر ىىلىاااس .  رىھاااي كاااورا ًەپسااااًىَەتچىلى  ئى

هاۇھەببەە   -ەل ئىٌسااًىٌ هىىارى    ئازلهىَلىا  ذىَاًەتچىلى  ٍاهرڭپ كەتكەى ئەلسل 

ئۆلگەى بولىاس . ذىَاًەتچىلىا  هااززىٌ ًەرساىلەرمە ذىَااًەە ىىلىاص ەل هەًىا ى        

ًەرسااىلەرمە ذىَاااًەە ىىلىااص زلپ ئىككىااگە بۆلۈًىااس . بۇًىاا  ئىچىااسل هەًىاا ى     

 ىَاًەە ىىلىطٌى  ئاىى ىتي هۆلچەرلىگۈسىز زلرى ىسل ئىقىر بولىس .ًەرسىگە ذ

 شذىَاااًەە بەكوااۇ ئىقىاار نىٌاااٍەە بولااۇپا سااات ۇًلۇق ەل هۇًاپى لى  ااا ئوذطااا 

 رلشىللىكلەرًى  باش رىلچىسي ذىَاًەتتۇر. ىاًاسڭىال بىار نەهىىَەتاتە ئىٌسااًالر بىار     

ئوتتۇرىسااىسڭ ئىطااەً  بىاارىگە ذىَاااًەە ىىلىااسىكەىا بااۇ نەهىىااَەە كىطااىلىرى    -

بىارىگە   - ٍوىىلىس . ئىطاەً  ٍوىالقااى ٍەرزل ذاتىرنەهلىا  بولواٍاس . ئاازلهلەر بىار      

 شىسزىَەتلەر تۈمىوەٍس . چۈضە  –مۇهاى بىلەى ىارڭٍس ا ئۇضطاق 

ئاااي هاااۆهىٌلەرل ئالالھ ااااا ئاااالالھ تائااااس ىۇرئااااى كەرىواااسل هۇًاااسڭق زېاااگەى: 

مە ىوٍۇلقااى ئاهااًەتلەرمە بىلىاپ تااۇر پ    ا ساىلەر ذىَااًەە ىىلوااۇالر   پەٍقەهابەرمە 

 ئاٍەە(. - 37ەئەًتار سۈرىسي  .ذىَاًەە ىىلواۇالر

 بىطااارلەسااىسىي ىبااۇ ئاااٍەە ذىَاًەتچىلىكٌىاا  هۇًااسڭق ئااۈچ ىاااتالهلى  هەً    

 بەرمەى:

( ذىَاًەتٌى  بىرىٌچي ىاتالهسىكي هەًىساي ئالالھ اا ذىَااًەە ىىلىاصا ٍەًاي      1ە

ىطاالىرىٌي كااۆرۈپ تۇرىااسىقاًلى ىٌي ئەسااتىي    ئالالھٌىاا  بەًااسىٌى  پۈتااۈى ىىلو  

چى ىااارىص. باااۇ باااارلى  ذىَااااًەە تۈرلىرىٌىااا  ئەڭ ٍاهىٌىاااس ر. چاااۈًكي ىەلبىاااسل 

ذۇزڭسااي بولوىقاااى ئازلهٌىاا  پەغ ەل چاكىٌااا ھەەلساالىرىگە تولقاااى ًەپسااىسىي      

باضااا ا ًىوىساااي بولساااۇىل هۇًاااسڭق ئاااازلهلەرزىي تەساااەەە ر ىىلىاااپ بولقۇساااىز     

ا بۇسۇچىلىا  ە بولىس . نەهىىَەتاتە ٍاۈش بىرى ڭت ااى ىااتىللى ا     ٍاهاًلى الرًي كۈتۈضك

سااات ۇًلۇقا چىرىكلىاا  ىاتااارلى  نىٌاااٍەتلەر ضااۇًسڭق ئااازلهلەر تەرىپىااسىي سااازىر  
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 بولواىتا.

( ذىَاًەتٌىااا  ئىككىٌچاااي ىاتالهاااسىكي هەًىساااي پەٍقەهااابەرمە ذىَااااًەە    2ە

باضااا ا نىواااي  ساااا ەل هاااۇھەهوەز ئەلەٍىىسسااااسم ەل   َىىلىاااص بولاااۇپا هۇسااااا ئى  

پەٍقەهااابەرلەر ئىٌسااااًالرًى  ىەلبىاااسل ساااۆٍگۈ بىااالەى ئەسااالىٌىسىقاىا ٍاذطاااي     

ئىطااالرًى  باضالهچىسااي بولقاااىا ئۈلگىلىاا  كىطااىلەرز ر. ضااۇۇا ئۇسرًىاا  مااۈشلر  

ئەذالىىقااا شىااي كىلىااسىقاى ىىلى الرًاااي ىىلقااۇچىالر ئۇسرتااا ذىَاااًەە ىىلقااااى       

 بولىس .

بىرىٌىاا   - ي هەًىسااي كىطااىلەرًى  بىاار( ذىَاًەتٌىاا  ئااۈچىٌچي ىاتالهااسىك3ە

ئاهاااًىتىگە ذىَاااًەە ىىلىطااىس ر. بااۇ ذىاا  ذىَاااًەە كىطااىلەر ئوتتۇرىسااىسىكي       

بىارىگە   - رلشىا  ىىلوىاص. ئاازلتتە كىطاىلەرًى  بىار      كۆرۈلىسىقاىكۆپ  ئاسىىلەرزل

ئىىتىَاااني چۈضااۈپ تۇرىااس . بىاار ئازلهٌىاا  ٍەًە بىاار ئااازلهگە ىوٍقاااى ئاهاااًىتي      

ضىوۇ ٍااكي ئى تىساازىا ەلكىللىا  ىىلىاسىقاى     ۇئاهاًەە بىر ئىقىز سۆش بولبولىس . بۇ 

ضىوۇ هاۇهكىي. ھەركىان ئاۆش ئاهاًىتىٌىا  زلر ەڭىتىاسڭ تىگىطاىٌي       ۇهاززىٌ ًەرسە بول

ئۈهىس ىىلىس . هۇًسڭق بىر ئاهاًەتكە ذىَااًەە ىىلىاص تولىواۇ رلشىا  ئىطاتۇر. ضاۇۇا       

ئاهااًەتكە ذىَااًەە ىىلىاصا ەلزىساىسل     ٍالقاى ئىَاتىصا  » پەٍقەهبەر ئەلەٍىىسساسم:

 زلپ كۆرسەتكەى. (1ە«تۇرهاسلى  هۇًاپى لى ٌى  ئۈچ ئاسهىتىس ر

شڭهاااًىوىززڭ ذااائىي سااۆشى ەلتەى ەل هىللەتااكە ئاسااىَلى  ىىلقااۇچىالرًي ئااۆش       

ئىچىگە ئالقاًٌى  سىرتىسڭا هۇًااپى الرًيا چى ىوچىالرًايا ئاۆش هىللىتىٌىا  شىَىٌىقاا      

ئاااۆش  ٍۇهقۇچىالرًىواااۇًيا ساااات ۇًالرًي ەل ھەىى ەتاااكە كاااۆش چاپىاااسىقاى تاااالچىالر

 ئىچىگە ئالىس .

                                 
  ڭٍىتي.ئىوام بۇذارى رى (1ە
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 سوئار: ش لۇم ىىلىص زېگەى ًىوە؟ .116

ھەىساااىزلى  ىىلىاااصا ًااااھەق ئىاااص ىىلىاااص      —نااااەڭ : ش لاااۇم ىىلىاااص   

 زېگەًلىكتۇر.

 سڭق ٍاهاى ئاىى لتلىرى بار؟سوئار: ش لۇم ىىلىطٌى  ىاً .117

. ىىلواٍاااس ئاااازلم باضااا ىالرتا ش لاااۇم ىىلىاااپ ھەىساااىزلى   هۇساااۇلواىنااااەڭ : 

ىوبۇر ىىلواٍس . ئاالالھ تائااس ش لاۇم ىىلىطاٌي ىااتتى  ٍاهااى كۆرىاس .         ھەىسىزلى ٌي

سااىلەرزىي كىوكااي ش لااۇم ىىلىااسىكەىا   ضااۇۇا ىۇرئاااى كەرىوااسل هۇًااسڭق زېااگەى: 

 ئاٍەە(. - 19سۈرىسي  فۇرىاىە .زًي تىتىتىوىزئۇًى قا بىز ئاشڭبىوى

بولۇپا باضا ىالرتا ئەشىاَەە بىارىصا شىَاًقاا      ھەر تۈرلۈ ش لۇم ٍەًي ھەىسىزلى  

ئااۇچرىتىصا ٍاهاااًلى  ىىلىااصا ھەى ىٌااي ٍەەېلىااص ەل باضاا ىوۇ نىٌاٍەتلەرًىاا        

ش لااۇم » ھەهوىٌااي ئااۆش ئىچىااگە ئالىااس . پەٍقەهاابەر ئەلەٍىىسساااسم بىاار ھەزىسااتە:    

« ش لوەتلىرىسىٌااس ر ىلىطااتىي ساااىلىٌى الرا چااۈًكي ش لااۇم ىىَاااهەە كۈًىٌىاا        ى

 ەهۇسلىن رى ڭٍىتي(.زېگەى. 

كىوكااي باضاا ىالرًى  ٍىرىااسىي بىاار تىاارى  ٍەرًااي ًاااھەق » ٍەًە بىاار ھەزىسااتە:

زلپ « ئىلى ڭلىسىكەىا ىىَاهەە كۈًىسل ئۇًىا  بوٌٍىقاا ٍەتاتە ھەسسىساي ئىساىلىس      

 ۇسلىن رى ڭٍىتي(.ە بۇذارى ەل ه. كۆرسەتكەى

 . سوئار: ٍالقاًچىلى ٌى  ئاىى ىتي ەل ناشڭسي ًىوە؟118

ناااەڭ : ٍالقاااى سااۆشلەش ئەڭ ٍاهاااى ىىلىاا ا ًاچااار ئەذااالق ەل ئىواًقااا شىااي      

كىلىااسىقاى چااوڭ مۇًاااھتۇر. ساااذتىپەشلى ا ئالااسڭهچىلى ا سااۆشىسل تۇرهاساالى ا      

ەلزىاگە ذىالپلىا  ىىلىاصا ٍالقااى مۇەڭھلىا  بىارىصا       ئاهاًەتكە ذىَاًەە ىىلىاصا  

ٍالقااااى ىەساااەم ىىلىاااصا مۇًاھساااىز كىطاااىلەرمە ىاااارڭ چااااپالشا چى ىوچىلىااا ا    
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ئۆلچەهاااسل كەم بىااارىص ىاتاااارلى  پۈتاااۈى     -ساااات ۇًلۇقا مۇهااااًرورلۇقا تاااارڭشڭ   

ٍاهاًلى الرًى  ەل ئىقىر مۇًاھالرًى  باش رىلچىساي ٍالقااًچىلى تۇر. باۇ ئىطاالرًى      

هوىساااي ٍالقاًچىلى ٌىااا  نۈهلىساااىسىي ساًالساااىوۇا ٍالقاًچىلى ٌىااا  مۇًااااھي  ھە

ھەهىطاە  » بۇسرزىي چوڭ. پەٍقەهبەر ئەلەٍىىسسااسم بىار ھەزىساتە هۇًاسڭق زېاگەى:     

رڭستچى  بولۇۇالرل چۈًكي رڭستچىللى  ٍاذطاىلى  ا باضاالٍس ا ٍاذطاىلى  نەًاٌەتكە     

سااتچى  بولۇضااٌي هەىسااەە  باضااالٍس . كىوكااي ھەهىطااە رڭسااي مەپ ىىلى لرسااەا رڭ 

ىىلى لرسەا ئاذىرى ئۇ كىطاي ئالالھٌىا  ئالسىاسڭ رڭساتچى  بەًاسل بولاۇپ ٍىزىلىاس          

سااىلەر ھەرىاًااسڭق بىاار ٍالقاااًچىلى تىي ساااىلىٌى الرل چااۈًكي ٍالقاااًچىلى  كىطااىٌي 

ئاسااىَلى  ا ئىلىااپ بارىااس ا ئاسااىَلى  زىشڭذ ااا ئىلىااپ بارىااس . كىوكااي ھەهىطااە       

ل ٍالقاااًچىلى ٌي هەىسااەە ىىلى لرسااەا ئاااذىرى ئااۇ ئالالھٌىاا   ٍالقاااًچىلى  ىىلسااا ە

 ەل هۇسلىن رى ڭٍىتي(. بۇذارىە« .ئالسىسڭ ٍالقاًچي بولۇپ ٍىزىلىس 

 سوئار: ٍالقاى ئىَتىطٌى  ٍەًە ىاًسڭق شىَىٌي بار؟ .119

چىلى  . ٍالقاااااًهەًبىىىااااس رناااااەڭ : ٍالقاااااًچىلى  پۈتااااۈى رلشىللىكلەرًىاااا  

ىاسٍوى اًلىطاىپا ئىٌسااًالر    تەرتىپاي تۈپەٍلىسىي ئىتتىپاىلى  بۇش لاۇپا نەهىىاَەە   

ئارىسىسڭ ھەر ىىلىص ىىاَىي بولقااى شىاسزىَەتلەرا ھازىساىلەرا شىَااًالرا ئاازڭەلتلەر       

ەل زلپ تۈمەتكۈسااىز كۆۇۈلسااىزلىكلەر كىلىااپ چى ىااس . ٍالقاااًچي ئااازلم ذەل ٌىاا    

ىگە ھااىچكىن ئىطااەًوەغ بولىااس . ٍالقاااًچىلى   چۈضااىس . ئۇًىاا  سااۆش  ًەشىرىااسىي

 ەل ئىساارڭپرور سااەەلبىسىي ئىطااالر ئوۇۇضاالۇق بولواٍااس . ضااۇۇا ىۇرئاااى كەرىوااسل: 

ھىااسڭٍەە ىىلواٍااس  ئااالالھ ٌيٍالقاااًچى
لگەى. ئااالالھ تىلٌااي سااۆش ىىلىطاا ا  زېااَى (1ە

اى ٍارڭت اىا بىرڭق ىىزى  تىلٌى  ئۇساتىرىٌي ٍاوق. ًاىوە زېساە ساۆشلەەېرىس . ئىٌسا      

 تىلىٌي كوًترىر ىىلوىقاًسڭ ئۆشىگە شىَاًلى  ئىطالرتا سەەل  بولىس .  

                                 
 ئاٍەە.-28تافىر سۈرىسي (1ە
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 سوئار: ھەىى ىٌ هۇسۇلواى ئازلم ٍالقاى سۆشلەهس ؟ .120

ناااەڭ : ھەىى ىااٌ هۇسااۇلواى ئااازلم ھەرمىااز ٍالقاااى سااۆشلىوەٍس . پەٍقەهاابەر      

 «ىىلىطاي هۇهكىٌواۇ؟   ئوترىلىا  ٌىا   هۇساۇلواى ئازله »بىر كۈًي  سىيئەلەٍىىسساسه

هۇسااۇلواى ئازلهٌىاا   »بەرمەى.  ناااەڭ زلپ « ھەئەا هااۇهكىي» زلپ سااورڭلقىٌىسڭا

زلپ نااااەڭ   «ھەئەا هاااۇهكىي »زلپ ساااورڭلقىٌىسڭا  «شىٌاااا ىىلىطاااي هۇهكىٌواااۇ؟  

زلپ  «هۇسااااۇلواى ئازلهٌىاااا  ٍالقاااااى ئىَتىطااااي هۇهكىٌوااااۇ؟»بەرمەى. ئااااۇ ٍەًە 

ا ئىبٌااي نەرىاارەئىبٌااي « .زلپ ناااەڭ  بەرمەى« ئەهەغ ٍاااقا هااۇهكىي »سااورڭلقىٌىسڭا 

 رى ڭٍىتي(. ئەساكىرلەر

 . سوئار: ىاًسڭق ضارڭئىي ئاستىسڭ ٍالقاى سۆشلەضكە بولىس ؟121

ناەڭ : ٍالقاى سۆشلەش ىەتىىٌ تاوترڭ ئەهەغا پەىەە ىىساوەى ئەھ ڭلاسڭ ٍالقااى     

قااى ساۆشلەش پەىەە شىاسزىَەتٌي ھەر ىىلىااصا    مەپ ىىلىطا ا بولىاس . باۇ ذىاا  ٍال   

ذوتۇًالرًىااا  ئارىساااىٌي ئەپلەضاااتۈرۈپ ىوٍاااۇشا ئازڭەلتلىااا  كىطاااىلەرًي    - ئەر

ضاااي ضاااەرە. ۇٍارڭضاااتۇر پ ىوٍاااۇش ئۈچاااۈى رىر ئوٌٍاٍاااسىقاى ٍالقااااى ساااۆش بول 

كىطاااىلەرًي ئەپلەضاااتۈرۈپ ىوٍۇضااا ا » پەٍقەهااابەر ئەلەٍىىسسااااسم بىااار ھەزىساااتە:

 زلپ كۆرسەتكەى. (1ە«اًچي ئەهەغتىرىط اى ئازلم ٍالق

 ضۇًسڭىالا نەۇلەرزل زۈضوەًٌي ىاٍوۇىتۇر ش ئۈچۈى ٍالقاى ئىَتىط ا بولىس .

 سوئار: سۆشىسل تۇرهاسلى  زېگەى ىاًسڭق ئىللەە؟ .122

نااەڭ : ساۆشىسل تۇرهاساالى  ەلزىساىگە ذىالپلىا  ىىلىااص ز ًَاازڭ ھەهاوە ئااازلم       

قاى ٍالقاًچىلى  بولۇپا باۇ ئىلالەە كىواسل بولساا ضاۇ ئاازلم ٍاذطاىلى         ئۆچ كۆرىسى

كۈتۈضااكە ٍارىواٍااسىقاىا ئىطااەًگىلي بولواٍااسىقاىا ٍارڭهسااىز ئااازلم ھىسااابلىٌىس .    

                                 
 بۇذارى ەل هۇسلىن رى ڭٍىتي. (1ە
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بۇًااسڭق ئااازلم ئااۆشىگە ەل باضاا ىالرتا ًۇرتااۇى شىَاااًالرًي كەلتۈرىااس . ەلزىااگە ەڭپااا     

ىا  ئانىزلى ىاسىي زېارل     ٌئىواًىىلواسلى ا لەەشى ىىلقااى ئىطا ا ئىاگە بولواسالى      

ئىاگە ٍالقااًچىلى تۇر. پەٍقەهابەر ئەلەٍىىسسااسم      گەبىرىسىقاى هۇًاپى لى  ذاارڭكتىرى 

هۇًاپى لى ٌىا  بەلگىساي ئاۈچ بولاۇپا     » هۇًاپى لى ٌى  ئاسهەتلىرىٌي باٍااى ىىلىاپ:  

 (1ە«ئۇسر: ٍالقاى ساۆشلەشا ەلزىاگە ذىالپلىا  ىىلىاصا ئاهااًەتكە ذىَااًەە ىىلىاص       

 پ كۆرسەتكەى. هاًا بۇ ئۈچ ئىص ئىطەًچٌي ٍوىىتىطٌى  ئاهىلىس ر.زل

 سوئار: سۆشىسل تۇرهاسلى ٌى  ىاًسڭق ٍاهاى ئاىى لتلىرى بار؟ .123

ناەڭ : ئىٌساى كىلىطاىن تۈشساە كىلىطاىوىگە رىىااٍە ىىلىطايا بىارلر ئىطا ا ەلزل        

شىاان. ەلزىااگە ەڭپااا ىىلىااص ئىٌساااًىٌ مااۈشلر  ىىلقاااى بولسااا ئۇًى قااا ەڭپااا ىىلىطااي س

ئەذااالق بولساااا ەلزىسااىگە ذىالپلىاا  ىىلىااص بەكوااۇ ىاااتتى  رلشىللىكتااۇر. ضااۇًى   

ئۈچااۈى ىۇرئاااى كەرىوااسل ساااذتىلى تىي ئاماھالًااس ر پا ەڭپازڭرلى  ااا ئۈًسلٍااسىقاى  

 ئىساارڭ كەرىوٌىاا ئاٍەتلەرًىاا  كااۆپ بولقاااًلى ي ئەنەبلىٌەرلىاا  ئەهەغ. ىۇرئاااى  

سااورڭق  –ئەھااسىگە ەڭپااا ىىلى ااالر ئەھااسل ئۈسااتىسل ئەلاا لتتە سااوئار     ىسل:سۈرىساا

ىىلىٌىسىلەر
 زلپ كەلگەى. (2ە

 . سوئار: ىاًسڭق ىىلقاًسڭ ەلزىسىگە ەڭپا ىىلىسىقاى ئازلم بولقىلي بولىس ؟124

كااۆپ ئۈهىااسلىرى ھەرذىاا ا ىىلىااسىقاى ئىطاالىرى   -ناااەڭ : ئىٌساااًٌى  ئااارش  

بولقاااًلى ي سااەەلبلى  بەشى ئىطااالر ئىٌساااًٌى  ئىسااىسىي كۆتۈرۈلااۈپ كىتىااس .      

ضااي ەلزىااگە ەڭپااا ىىلىااص ئۈچااۈى تولىوااۇ   ۇضااۇًى  ئۈچااۈى سااەمە  هى ىٌىاا  بول 

شۆرۈرز ر. چاااۈًكي ەلزىساااىٌي ئۇًتاااۇپ ىالقااااى ئاااازلم ەلزىساااىگە ىاًاااسڭىوۇ ئەهەر 

                                 
 بۇذارى ەل هۇسلىن رى ڭٍىتي. (1ە
 ئاٍەە.-36ئىسرڭ سۈرىسي (2ە
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كىااَىي ەلزىسااىگە ەڭپااا ىىاللىسااۇىل ئىٌساااى بەرمەى ەلزىسااىٌي ئىسااىگە ئالقاًااسىي 

ىىلىطيا ئىرڭزىسىگە كىلىطيا ىاًچىلى  بەزلر تۆلەضاكە تاوترڭ كەلساىوۇ باۇ ئىطاٌي      

ئاضااۇر ش ٍولىااسڭ كااۈچ سااەرپ ىىلىطااي كىاارل . كىطااىلەر ەلزىسااىگە ەڭپااا    گەئەهەلاا

ضاااي ۈىىساااوەتلەرًي بىطاااىسىي كەچۈر –ىىلىاااص ٍولىاااسڭ ئوذطاضاااوىقاى تەىاااسىر 

ئۆشىاسل ساەمە  هاى ە     ضاي هاۇهكىي.  ۇئىقىر بولهۇهكىي. چۈًكي تۆلىٌىسىقاى بەزلر 

 بىلەى ئۇلۇت ڭر ىەلبٌي هۇنەسسەهلەضتۈرمەى ئازلم چوىۇم ەلزىسىگە ەڭپا ىىلىس .

 سوئار: ئۆچلۈ ا ئازڭەلە ساىالضٌى  ىاًسڭق ٍاهاى ئاىى ىتي بار؟ .125

ساۇلواى ئاازلم كۆۇلىاسل    ناەڭ : ئۆچلۈ  ًاچار ئەذالىالرزىي بولۇپا ھەىى ىٌ هۇ

ئااااازڭەلە ساااااىلىواٍس . بىاااارلر كىطااااىٌى  پاٍااااسىقا    –بىرڭەتااااا ىارضااااي ئااااۆچ  

ئىرىطااااكەًلىكىٌي كۆرمىٌىااااسل ئۇًى قااااا سااااۆٍۈًىس . بىاااارلر كىطااااىگە شىَاااااى     

ٍەتكەًلىكىٌااي كۆرمىٌىااسل ىاٍقۇرىااس . چااۈًكي ھەىى ىااٌ هۇسااۇلواى ئااازلم پۈتااۈى    

ٌ  ٍاذطااىلى ئىٌساااًىَەتكە  ساااًالرًى  ھەهوىسااي ضااۇًسڭق   ەل بەذااي تىلەٍااس . ئى

ساائازلتتىي ئورتااق ھاۇش ر ئالقااى ەل      –بولىسىقاى بولسا پۈتۈى ز ًَا ذەل ي بەذي 

 هۇھەببەە ئورتاىالض اى بوسر ئىسى.   –ئۆشئارڭ سۆٍگۈ 

ز ًَااازڭ ًۇرتۇًلىقاااى پەغ ئەذالىااالر ەل ًاچااار ىىلى ااالر بااار بولااۇپا زى اا ەە      

ٍااس . ئۇسرًىاا  ئىپازىلىٌىطااي ئوذطاااش   بىلەلە هەًبىىىٌاايىىلقاااى ئااازلم ئۇًىاا    

بولوىسااىوۇ سااەەلبي پەىەتااال بىاارز ر. ئااۇ بولسااىوۇ ئۆچلااۈ  ەل ئااازڭەلە ساىالضااتىي   

ئىبااارلە. هەسااىلەى: باضاا ىالرتا تااۆھوەە چاااپالش ىاااتتى  ئۆچلااۈكتىي كىلىااپ       

ئۈسااتۈى ىىلىاا ېتىصا   –چى ىااسىقاى بىاار نىٌاااٍەە بولااۇپا ھەىى ەتٌااي ئاسااتىي    

ئاااشڭر بىرىطااتە  پاسسااىپ تەسااىرى شىر بولقاچ اااا ئااۇ پۈتااۈى  مۇًاھسااىز كىطااىلەرمە

ئىٌسااًىَەتٌى  لۇتىتىااسل ئەڭ ىەبىااى نىٌاااٍەە ساااًىلىس . هۇسااۇلواًالرتا ًىساابەتەى  

بىااار هۇساااۇلواًٌى  ٍەًە بىااار » ئەڭ ئىقىااار مۇًااااھتۇر. پەٍقەهااابەر ئەلەٍىىسسااااسم:
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زلپ « ەغهۇسااۇلواى بىاالەى ئااۈچ كۈًااسىي ئااارتۇق تاضلىطااىپ كىتىطااي تااوترڭ ئەه  

  ەل هۇسلىن رى ڭٍىتي(. بۇذارىە .كۆرسەتكەى

 ًي هەزھىاااااَىلەپ هۇًاااااسڭق زېاااااگەى:رئااااالالھ تائااااااس ھەىى ىاااااٌ هااااۆهىٌلە  

ئىواًي كۈچلۈ  بولقاًالر  ٍىٌىقاا ھى ارلە ىىلىاپ كەلگەًلەرًاي      هەزىٌىلىكلەرزىي

زىسي تۇتىس ا ئۇسرتاا بىارىلگەى ًەرساىلەر ئۈچاۈى ئىچاي تاارلى  ىىلواٍاس ا ئاۇسر         

( زىااي هەًپەئەتااي( ئۆشلىرىٌىاا  ەهەًپەئەتىٌاايھتااا  تۇر ىلااۇق ەهۇھانىرسرًىاا  هو

ئەس بىلىااااااس ا ئااااااۆش ًەپسااااااىٌى  بىرىللى ىااااااسىي ساااااااىالًقاًالر هەىسااااااەتكە 

وىااازل بىااازمە ەل بىاااززىي رلببى›ئىرىطاااكۈچىلەرز ر. ئاااۇسرزىي كىاااَىي كەلگەًااالەر: 

زىللىرىوىاااززڭ  ئىلگىااارى ئىوااااى ئىَت ااااى ىىرىٌسڭضااالىرىوىزتا هەتپىااارلە ىىلقىااايا

هۆهىٌلەرمە ىارضي زۈضوەًلى  پەٍاسڭ ىىلوىقىايا پەرەلرزىگاارىوىزل ساەى ًاھااٍىتي      

 ئاٍەتلەر(. - 10 – 9سۈرىسي  ھەضرە .زلٍس  ‹هىىرىباًسەىهەتپىرلە ىىلقۇچىسەىا 

 بىٌي ئىززلضٌى  مۇًاھي ىاًسڭق؟ى. سوئار: كىطىلەرًى  ئە126ٍ

بىٌااي ئىااززلشا هەىسااەتلى  ھالااسڭ ئۇسرتااا ئەٍىااب    ىطااىلەرًى  ئەٍناااەڭ : كى

ىوٍااۇش ضااۇ ئازلهٌىاا  ە نۇزىااسىكي رلشىللىاا  ەل پەساالىكٌى  ئاسهىتىااس ر. ئااالالھ 

بىٌااي ىبىرى الرًىاا  ئەٍ –ىاار ب تائاااس ىۇرئاااى كەرىوااسل هۇًااسڭق زلپ كۆرسااەتكەى:

 ئاٍەە(. - 12سۈرىسي  ھۇنۇرڭەە .ئىززلپ ٍۈرهەۇالر

ٌي كىطاىلەرًى  هەذپىَەتلىكىٌاي ىوتسڭضا ا ًاھااٍىتي شىر ئەھوىاَەە      ئىسالم زى

كىوكااي بىرڭەًىاا  ئۆٍىٌىاا   » بەرمەى. پەٍقەهاابەر ئەلەٍىىسساااسم هۇًااسڭق زېااگەى: 

 «.ئىچىااگە ر ذسەتسااىز ىارىساااا ئااۆً ئىگىسااي ئۇًىاا  كااۆشىٌي ىۇٍۇەلتسااە بولىااس   
  ەل هۇسلىن رى ڭٍىتي(. بۇذارىە

لىرىٌاااي ەل ئەٍىبلىرىٌاااي ٍىاااپىص ماااۈشلر   كەهچىلىك كىطاااىلەرًى ئەكساااىچەا 

بىٌااي ىكىوكااي بىرڭەًىاا  ئەٍ » ئەذالىااتىي ساااًىلىس . پەٍقەهاابەر ئەلەٍىىسساااسم:   
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زلپ  (1ە«بىٌااي ٍاپىااس  ىبىلىااپ تااۇر پ ٍاپساااا ىىَاااهەە كۈًىااسل ئااالالھ ئۇًىاا  ئەٍ   

 كۆرسەتكەى.

 ڭق ساىالش كىرل ؟سوئار: كىطىلەرًى  هەذپىَەتلىكىٌي ىاًس. 127

ناااەڭ : ئىسااالم زىٌااي كىطااىلەرًى  ذۇسۇسااىٌ ھاٍاتىااسىكي هەذپىَەتلىكٌااي     

ىوتسڭضاااٌي هاااۇىەززلغ بىلىاااس . ضاااۇۇا پەٍقەهااابەر ئەلەٍىىسسااااسم باضااا ىالرًى   

باضا ىالرًى   » بىٌي ٍوضۇر ى تەكطاۈرۈپ ٍۈرۈضاتىي توساۇپ هۇًاسڭق زېاگەى:     ىئەٍ

ٍەًە  .(2ە«الپ ٍااااۈرهەۇالربىٌااااي ٍوضااااۇر ى تەكطااااۈرۈپ ٍااااۈرهەۇالرا كااااوچى  ىئەٍ

باضاا ىالرًى  ئۆٍىٌىاا  ئىچىااگە ر ذسەتسااىز ىارڭضااٌي ىاااتتى  سااۆكۈپ هۇًااسڭق        

كىوكااي بىرڭەًىاا  ئۆٍىٌىاا  ئىچىااگە ئىگىسااىٌى  ر ذسىتىسااىز ىارىساااا   » زېااگەى:

ەئىواام بۇذاارى ەل هۇسالىن     «.ئۆً ئىگىسي ئۇًىا  كاۆشىٌي ىۇٍۇەلتساىوۇ نااشڭ كەلوەٍاس      

 رى ڭٍىتي(.

پااارڭۇلىرىٌي ئااوترىلى چە تى طاضااتىي ىاااتتى  توسااۇپ     ذپىااٌهەكىطااىلەرًى  

كىوكاااي باضااا ىالرًى  پاااارى ىٌي ئاااوترىلى چە تى طااااٍسىكەىا »هۇًاااسڭق زېاااگەى: 

 ەبۇذارى رى ڭٍىتي(. «.تۆكۈلىس ئىرىتىلگەى ىوتۇضۇى  ىۇلى ىقاىىَاهەە كۈًي ئۇًى  

 سوئار: هەسرىرل زېگەى ًىوە؟ .128

كىطااىلەرًي شڭۇلىاا  ىىلىااصا ئااۇسرًي كۆۇااۈر ئااىچىص ەل  —ەڭ : هەساارىرل نااا

زېگەًلىاا  بولااۇپا ئالالھٌىاا  ەل  ئاٍالًااس ر ەېلىصكاۈلكە پەٍااسڭ ىىلىااص تىوىسااىقا  

. ئااالالھ تائاااس ىۇرئاااى كەرىوااسل ئەزلپسااىزلىكتۇرئەڭ ىەبىااى  ًەشىرىااسلئىٌساااًالرًى  

 ىاوەم ئاي هاۆهىٌلەرل بىار     :كىطىلەرًي هەسرىرل ىىلىطتىي توساۇپ هۇًاسڭق زېاگەى   

                                 
 ئىوام هۇسلىن رى ڭٍىتي. (1ە
 ئىوام ئەھوەز ەل ئەبۇ زڭە ز رى ڭٍىتي. (2ە
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ەٍەًي بىر ناهاائە ٍەًە بىار ناهاائەًيا بىار ئاازلم ٍەًە بىار ئاازلهٌي(         ىوەهٌيٍەًە بىر 

ەئالالھٌىاا  ًەشىرىااسل( هەساارىرل    ىااوەمهەساارىرل ىىلوىسااۇىا هەساارىرل ىىلىٌقاااى   

ٍاذطىرڭق بولۇضاي هاۇهكىيا ساىلەرًى  ئاارڭۇالرزىكي ئاٍاالالرهۇ       ىوەهسىيىىلقۇچي 

ەسرىرل ىىلىطوىسۇىا هەسرىرل ىىلىٌقاۇچي ئاٍاالالر ەئالالھٌىا  زلرماھىاسڭ(     ئۆشئارڭ ه

 - 11سۈرىساي   ھۇناۇرڭە ە .هەسرىرل ىىلقاۇچي ئاٍاالالرزىي ٍاذطاىرڭق بولۇضاي هاۇهكىي     

 ئاٍەە(.

 سوئار: كىطىلەرًي هەسرىرل ىىلىطٌى  ئەڭ چوڭ شىَىٌي ىاٍسي؟ .129

هەساارىرل ىىلىااص ئىواًسااىزسرًى  ئااازىتي بولااۇپا ئااالالھ   ناااەڭ : كىطااىلەرًي 

كاااپىرسر ھەىىاا ەتەى هااۆهىٌلەرًي    تائاااس كاااپىرسرًي سااۆكۈپ هۇًااسڭق زېااگەى:    

هەسرىرل ىىلىپ كۈلەتتيا هۆهىٌلەر ئۇسرًى  ئالسىسىي ئۆتكەًاسلا ئاۇسر ئۆشئاارڭ كاۆش     

 ئاٍەتلەر(. -30 - 29سۈرىسي  هۇتەفتىتىَيە .ىىسىطاتتي

 ًي هەسااارىرل ىىلىاااص ئاااۆش ئارىاااسىكي زىساااتلۇىٌي زۈضاااوەًلىككەا  كىطاااىلەر

 ذۇلااۇقئىٌاااىلى ٌي بۆلۈًۈضااكەا بىرلىكٌااي پارچىلىٌىطاا ا ئىلىااپ بارىااسىقاى رلشىاا    

. كىطااىلەرًي هەساارىرل ىىلىااسىقاًالر ئىسااالهىٌ   هەتر رلۇىتااۇر ًى ابالًقاااىبولااۇپا 

 مۈشلر ئەذالىتىي ًىسى ىسي بولوىقاًالرز ر.  

 ؟ذۇلۇقسوئار: كۆرللوەسلى  ىاًسڭق  .130

كۈچلااۈ  بولقاااى ىەبىااى رىھىااٌ    ئااازڭەلتتىٌوۇ –ناااەڭ : كۆرللوەساالى  ئااۆچ   

ئىپازىسااىس ر.  ئىتى ازسااىزلى ٌى ھااالەە بولااۇپا ىەلبٌىاا  شلئىپلەضااكەًلىكىٌى  ەل 

 –هۈلااۈ ا ھوىااۇق   –كۆرللوەساالى  ئااۆشى ئىرىطااىص ئۈچااۈى باضاا ىالرًى  هااار    

ھىكوەە ىاتارلى  زىٌىاٌ ەل ز ًَااەى ًىوەتلىرىٌىا  ٍوىىلىطاىٌي      –پا ئىلىن هەًسە

 باااۇ ز ًَاااازىيئاااوٍالپ ىىزىلكۆشلاااۈ  ىىلىطاااتۇر. نەهىىَەتتىكاااي بەشى كىطاااىلەر  

بىلااوەً بااۇ ذىاا  رلشىللىاا    –ئىبااارلە ىىساا ىقىٌا ھاٍاااتلى  سەھٌىسااىسل بىلىااپ  
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وضااٌىلىرىا ى – ىۇۇلااىكىسااىلىگە مىرىپتااار بولااۇپ ىالىااس . زىسااي بااۇرڭزلرلىرىا    

 هەًساىپىگە  –هاۈلكىگەا كىچىككىاٌە ھوىاۇق     -ئاشتىٌا هار ىىرىٌسڭضلىرىٌى وۇھەتتا 

تەهكىاي بولىاس ا ئەلەم    ضاازلى ىسىي كۆرللوەسلى  ىىلىاس . هۇًاسڭىالر باضا ىالرًى     

 تارتىس . ئۆشمىلەرًى  رڭھىتىسىي شلذوەە چىكىس .

ئۆشئااااارڭ » ەى:پەٍقەهاااابەر ئەلەٍىىسساااااسم بىاااار ھەزىسااااتە هۇًااااسڭق زېااااگ     

بىرى الرتاااااا كۆرللوەسااااالى  ىىلىطاااااواۇالرل ٍاااااۈش  –زۈضوەًلەضاااااوەۇالرل بىااااار 

رلھىااان ىىلىطىطاااٌي تەر  ئەتوەۇاااالرا بەلكاااي ئۆشئاااارڭ      –ئۆرۈضاااوەۇالرا ساااىلە  

زلپ  (1ە«ىىرىٌسڭضاالرزىي بولقااى ھالااسڭ ئالالھٌىا  ٍاذطااي بەًسىلىرىاسىي بولااۇۇالر    

 كۆرسەتكەى.

كۆرللوەساالىكتىي ساااىلىٌى الرا  » ق زېااگەى:پەٍقەهاابەر ئەلەٍىىسساااسم هۇًااسڭ  

كۆرللوەساالى  ٍاذطااي   ٍىگەًااسل چااۆپٌي  –ذااۇززى ئااوە ئوتااۇى ٍاااكي ئااوە     

 ەئەبۇ زڭە ز رى ڭٍىتي(.« ئەهەللەرًي ٍەپ كىتىس 

 . سوئار: مەپ توضۇش زېگەى ًىوە؟  131

ل ئاۇلىقااًلىرىٌيا  بىرڭەًىا  باضا ا بىار كىطاي ھەى ىاس      —ناەڭ : مەپ توضۇش 

كىطااااىلەرًى  ئوتتۇرىسااااىسڭ شىااااسزىَەە پەٍااااسڭ ىىلىااااسىقاى ەل هۇًاسااااى لتٌي      

 ٍاهاًالضتۇرىسىقاى ضەكىلسل ضۇ كىطىگە ٍۆتكەش زېگەًلىكتۇر.

 ٍاهاى ئاىى لتلىرى ىاٍسىالر؟ ٌى سوئار: مەپ توضۇض .132

 –ساەەلبىسىي زىساتالر بىار     ۇلاۇق ذناەڭ : مەپ توضۇضتىي ئىبارلە باۇ رلشىا    

بىرىگە زۈضوەًلىطاىس ا بىرلىا  بۇش لىاس ا ئىٌااق ئاائىلىلەر پارچىلىٌىاس ا تۇت ااًالر        

                                 
 ئىوام هۇسلىن رى ڭٍىتي. (1ە
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بىرىسىي ٍىرڭىلىطاىس . ھەتتاا مەپ توضاۇش ساەەلبلى  كىطاىلەر ئوتتۇرىساىسڭ        -بىر

بىىااۇزل ىاااى تۆكۈلااۈش ئەھ ڭللىرىوااۇ ٍااۈش بىرىااس . ضااۇۇا ئىسااالم زىٌىااسڭا مەپ         

ًىااا  رئىقااا ڭ تارىاااات ۇچىالر ىااااتتى  ساااۆكۈلگەى ەل ئۇس    -ا پىتاااٌەتوضاااۇتۇچىالر

ئالالھٌىااا  رلھوىتىاااسىي هەھااار م ىالىاااسىقاًلى ي باٍااااى ىىلىٌقااااى. پەٍقەهااابەر    

ئالالھٌىاا  ئەڭ ٍاهاااى بەًااسىلىرى » ئەلەٍىىسساااسم بىاار ھەزىسااتە هۇًااسڭق زېااگەى: 

ر ەل مۇًاھساىز  بىرىاسىي ئااٍرىقۇچىال   - بۇرڭزلرلەرًي بىر -مەپ توضۇتۇچىالرا زىسي

 ەئىوام ئەھوەز رى ڭٍىتي(.« ئازلهلەرًي ئەٍىبلىگۈچىلەرز ر

مەپ توضااۇتۇچىالر ئاااذىرلتتە  مەپ توضۇضاٌى  ٍەًە بىاار چاوڭ شىَىٌااي ضاۇكيا   

. چااۈًكي ئااۇسر ئىٌساااًالرتا زۈضااوەًلى  ىىلىااپ تارتىااسىقاًالرز رئەڭ چااوڭ شىَاااى 

ەٍاس . ضاۇۇا پەٍقەهابەر    تۇر پ ىاًچىلىا  كاۆپ ئىباازلە ىىلساىوۇا نەًاٌەتكە كىره     

ەل هۇسالىن رىا ڭٍەە    بۇذاارى ە «مەپ توضاۇتۇچىالر نەًاٌەتكە كىرهەٍاس    » ئەلەٍىىسساسم:

   ىىلقاى(.

 . سوئار: بىرڭە مەپ توضۇپ كەلگەًسل ًىوە ىىلىص كىرل ؟133

 ئىٌى لىواساااااتىينااااااەڭ : مەپ توضاااااۇپ كەلاااااگەى كىطاااااىٌى  ساااااۆشىٌي  

ئاي  سشىن. ئالالھ تائاس ىۇرئاى كەرىواسل هۇًاسڭق زلپ تەلىان بىرىاس :     ئىطەًوەسلى  

هاۆهىٌلەرل ئەمەر ساىلەرمە بىار پاساى  ئااازلم بىارلر ذەەلر ئىلىاپ كەلساەا ەئىطااٌى         

رلً ىتىاپ ىوٍاۇپا ىىلوىطاى الرتا پۇضااٍواى      ىوەهٌيھەىى ىتىٌي( بىلوەستىي بىرلر 

 ٌ سۈرىساي   ھۇناۇرڭە ە .ى الپ كاۆرۈۇالر ىىلىپ ىالواسلى ى الر ئۈچۈىا ەئۇ ذەەلرًي( ئىا

 ئاٍەە(. - 6

 . سوئار: كىطىلەرمە لەىەم ىوٍۇض ا بوسهس ؟134

نااااەڭ : كىطاااىلەرمە ىاًاااسڭىال بىااار لەىەهٌاااي ىوٍۇضااا ا بولواٍاااس . چاااۈًكي       

 ىوتسڭش زىٌىٌ شۆرۈرىَەتتۇر. ئابر ٍىٌي –ئىٌساًالرًى  ھۆرهىتىٌيا ٍۈش 
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لەىەم ىوٍۇش ٍاكي ئۇسرًي ئۇسر ٍاهاى كۆرىاسىقاى لەىەهالەر بىالەى     كىطىلەرمە

چاااىىرىصا ئاتاااش ئەڭ ٍاهاااى ئەذالىسااىزلى  بولااۇپا هۇًااسڭق ىىلىااص كىطااىلەر       

بااۇش پ تاضااالٍس .   ٍى ىٌلى الرًاايئوتتۇرىسااىسىكي زىسااتلۇقا ئىٌاااىلى  ەل بااارچە    

 وساۇپ هۇًاسڭق زېاگەى:   ضۇۇا ئالالھ تائاس ىۇرئاى كەرىواسل باۇ ىىلى اتىي ئاسھىاسل ت    

بىرى الرًااااي ٍاهاااااى لەىەم بىاااالەى   - بىرى الرًااااي ئەٍىاااابلىوەۇالرا بىاااار  - بىاااار

 ئاٍەە(. - 11سۈرىسي  ھۇنۇرڭەە.چاىىرهاۇالر

 . سوئار: ھاٍاسىزلى  زېگەى ًىوە؟  135

تىي مۇًااھا ٍاهااى ئىطاالرًي ھىچكىواسىي تەپ تارتواسا      —ناەڭ : ھاٍاساىزلى   

 ئىواًسااىزلى ٍاااكي ذى ىاا  بولواسااتىي ىىلىااص زېگەًلىاا  بولااۇپا ھاٍاسااىزلى      

ھاٍاا  » بىلەى بارڭەلر ٍاهاًلى تۇر. پەٍقەهبىرىوىاز ھەشرىتاي هاۇھەهوەز ئەلەٍىىسسااسم:    

« ھاٍاساىززڭ ئىوااى ٍاوق   »زېگەى. ئەناسڭزلىرىوىزًى    (1ە«ئىواًٌى  نۈهلىسىسىٌس ر

 ضي هۇهكىي.ۇلقاى بولزېگەى سۆشىوۇ بۇًى قا ئاساسەى ئىَتى

 سوئار: ھاٍالى  بولۇش زېگەى ًىوە؟ .136

نااااەڭ : ھاٍاااالى  بولاااۇش ئىٌسااااى تەبىىىتىٌىااا  هااااھىَىتىٌي كۆرساااىتىپ      

 –كىطاااىٌى  ئىواًىٌىااا  ەل ئەزلپ   بىرىاااسىقاى تاااوترڭ هىااازڭى. ئاااۇ بىااازمە ضاااۇ    

ۇپ بىرىاس . ساىز بىار ئازلهٌىا      ر توئەذالىىٌى  ىاًچىلى  زلرى ىسل ئىكەًلىكىٌي ٍ

تىگىطااالى  بولوىقااااى ھەرىكەتاااتىي ئاااۆشىٌي تارتى ڭت ااااًلى ي ٍااااكي تىگىطااالى    

بولوىقاااى ئىطااٌي ىىلىااپ ىوٍقاااى ەڭىىتتااا چىرڭٍىٌىاا  ىىزىرىااپ كەتكەًلىكىٌااي        

كۆرۈپا ئۇًى  ىەلبىٌى  ئوٍقاقا ئەسلىٌى  پا ا تەبىىىتىٌىا  سااپ ئىكەًلىكىٌاي    

 بىرلرسااىٌى  پەغا مۇًاااھ ئىطااالرًي ھاٍااا ىىلواسااتىي     بىلى ڭسسٍسااىز. ضااۇًسڭىال 

                                 
 ئىوام هۇسلىن رى ڭٍىتي. (1ە
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ىوٍقىٌىٌىاااا  ىاًااااسڭق ئىكەًلىكىااااگە پەرەڭ   –ىىلىااااپ ٍااااۈرمەًلىكىٌيا ئالقاااااى  

ىىلواٍ ڭت اااااًلى ىٌي كااااۆرمەى ەڭىتى ىااااززڭا ئۇًىاااا  ىولىااااسىي ٍاذطااااي ئىااااص    

 كەلوەٍسىقاى كۆۇلي ىارڭا ٍۈشى ىىلىي ئازلم ئىكەًلىكىٌي بىلى ڭسسٍسىز.

 ھاٍا ەل ًوهۇسلۇق بولۇضٌى  ىاًسڭق ئەھوىَىتي بار؟ –. سوئار: ضەرم 137

ھاٍااا ەل ًوهااۇغ ئىٌساااى ئەىلىٌىاا  ئااۇر تىوااي. ىىس ىسااي       -ناااەڭ : ضااەرم  

ھاٍاا ەل ًوهۇساتۇر. پوساتي ساوٍۇەېتىلگەى زلرلخ ىاۇر پ       –ئىواًٌى  پوستي ضاەرم  

ذىساالەتتىي  ئىواااًىٌقاااى ئىٌساااًوۇ ھاٍااا ەل ًوهۇسااتىي ئاٍرىل –كەتكەًااسل  ضااەرم 

ھاٍاااا بىااالەى   –ئاٍرىلىاااپ ىالىاااس . ەى اااسڭى بولساااا ئىچكاااي ًوهۇساااتۇر. ضاااەرم    

ىىووىتىٌااي بىَىتىااپ   –ًوهۇسااچاًلى  ھەر ىاًااسڭق ئىٌساااًٌى  ئىٌساااًىٌ ىەزىاار     

 ھۆرهىتىٌي ئاضۇرىسىقاى ٍوضۇر ى مۈشلللىكتۇر.

 ٌى  ىاًسڭق شىَاًلىرى بار؟سوئار: ھاٍاسىزلى  .138

ناەڭ : ئىواى بەًسل بىلەى پەرەلرزىگارى ئوتتۇرىسىسىكي بۈٍاۈ  ئااسىە بولاۇپا    

ىەلبٌي پاكالشا ئەذالىٌي توترىالشا ھەرىكەتٌي ز ر ساالش ىاتاارلى الر باۇ بۈٍاۈ      

 سااەشمۈرلۈكىٌيا بەلكااي ئۇًىاا  تااۇً ي ئىزًاسااىس ر. ىەلبٌىاا    تەلىپاايئاسىىٌىاا  

ئەهەلااگە  تەلەٌٍاايچە بااۇ ۇ الر ەل پەغ ئىطااالرزىي ئااۆشىٌي تااارتوىقئاضااۇر پا ذاتااالى

ھالااسڭ  تەزرى ىااٌئاضااۇرتىلي بولواٍااس . ٍاهاااى ئىطااالرًي ىىلىطااتىي تەپتارتواساالى  

ٌ مۇًاھالرًي ىىلىط ا ىارڭپ  ىىلىاس . ئاًاسىي ئۇًى قاا ئەمىطاىپ ئىوااًٌىوۇ       تەرلى ىا

ڭ كۆرىاااس . هاًاااا باااۇا  ٍوىىتىاااس . ئاذىرىاااسڭ ئاااۆشىٌي ئەڭ پەغ ەل تاااۆەلى ئور ًاااس  

 ھاٍاسىزلى ٌى  ئاذىرىي ًەتى ىسىس ر.

 . سوئار: مۇهاًرورلۇق زېگەى ًىوە؟139

كىطاااىلەرزىي ضاااەكلىٌىصا ئاااۇسر ھەى ىاااسل ٍاهااااى  —نااااەڭ : مۇهااااًرورلۇق 
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ذىَااالالرًي ئااوٍالش زېگەًلىاا  بولااۇپا باضاا ىالرزىي سەەلبسااىز ئاترىٌىااپا كىااَىي 

هۇًااااسڭق بااااوسرهىكىيا ئۇًااااسڭق ىىالرهىكىاااايا  »ىقاى ئىطااااالر ھەى ىااااسل بولىااااس

. بااۇ مۇهاااًرورلۇىتۇرزېگەًااسل  ىوضااۇهچىالر بىاالەى مەپ ىىلىطااوۇ  « ئىااتەرهىكىي

سااۆشًي ئىككىٌچااي بىاار كىطااي رڭسااي ىىلىااپ سااۆشلەش ئااارىىلى  پەٍااسڭ بولىااسىقاى 

 ٍىىسساااسم:ٍالقاااًچىلى وۇ مۇهاًرورلۇىٌىاا  ًەتى ىسااىس ر. ضااۇۇا پەٍقەهاابەر ئەلە    

سااىلەر مۇهاااًرورلۇىتىي ساااىلىٌى الر. چااۈًكي مۇهاااى بىاالەى ىىلىٌقاااى سااۆش        »

 زلپ كۆرسەتكەى. (1ە«سۆشًى  ئەڭ ٍالقىٌىس ر

پ مۇهااًالرزىي سااىلىٌى الرا   ۆئاي هاۆهىٌلەرل كا    ئالالھ تائاس ىۇرئااى كەرىواسل:  

 (.ئاٍەە - 12سۈرىسي  ھۇنۇرڭەە .بەشى مۇهاًالر ھەىى ەتەى مۇًاھتۇر

 سوئار: ەڭپاسىزلى  زېگەى ًىوە؟ .140

ئىطاەًچٌي ٍەرزل ىوٍاۇشا كاۈتكەى ٍەرزىاي چى واسالى        —ناەڭ : ەڭپاساىزلى   

ەل تااۇش كورلااۇق ىىلىطااتىي ئىبااارلە ًاهەرزلىاا  بولااۇپا ەى سڭًسااىزا ئىواًسااىز ەل      

 ى  ىىلى تۇر.  ئەذالىتىي ًىسى ىسي بولوىقاى ئازلهلەر ىىلىسىقاى رلش -ئەزلپ

 سوئار: ەڭپاسىزلى ٌى  تۈرلىرى ىاٍسىالر؟ .141

ناااەڭ : ەڭپاسااىزلى ٌى  تااۈرلىرى ئىٌتاااٍىي كااۆپ بولااۇپا ٍۇىىرىسااي ئالالھٌىاا   

ًىوەتلىاارىگە ەل ئىٌىاهلىرىقااا تۇشكورلااۇق ىىلىااپا ئۇًى قااا ضااۈكۈر ئااازڭ ىىلىطااتىي    

ساىَلى  ىىلىطاتىي باضاالپا ئۆساۈپ ٍىاتىلگەى ئاًاا       ئا بۇٍر تاًلىرىقاباش تارتىصا 

ئاًىساااىٌى   - ەلتىٌىٌىااا  تىوىٌاااي ٍىوەسااالى ا ئاااۇًي ئۇًتاااۇپ كىاااتىصا ئاتاااا    

تۇت ااًالرًي تاضالى ېتىصا هۇًاسىي باضا ا      - ٍاذطىلى لىرىٌي ىاٍتۇرهاسالى ا ئاۇر ق  

ىاًااسڭىال بىاار ٍاذطااىلى ىٌي كااۆرمەى كىطااىلەرًى  ضااۇ ٍاذطااىلى ىٌي ىاٍتۇرهاساالى  

                                 
 ذارى ەل ئىوام ئەھوەز رى ڭٍىتي.ئىوام بۇ (1ە
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 رلى الرتىچە بىرىپ ٍىتىس .ىاتا

ضۇًسڭىالا بىار ئازلهٌىا  ئاۆتكەى كاۈًلىرىٌي ئۇًتاۇپ ىىلىطاىوۇ ەڭپاساىزلى ٌى         

نۈهلىسااىسىٌس ر. هەسااىلەى: ئىلگىاارى ًاااهرڭە بولااۇپ ھاااشىر ئااالالھ باااٍلى  بەرمەى 

بولساااا ئىلگىاارى كىسااەلچاى بولااۇپا ھاااشىر ساااىلى  ا ئىرىطااكەى بولساااا ذااۇززى      

ىقاًاااسل ا ئاترىاااپ ٍىتىاااپ باىوىقاًاااسل  هەتر رلىٌىطااايا ھىچ اچااااى ًااااهرڭە بولو

ھالىقااا ٍەتوەسااتىي ئااۆشىٌىال ئااوٍالپ ٍاضىطااي      كىسااەلچاًالرًى  ًاهرڭتالرًىاا  ەل 

 تولىوۇ ٍاهاى ەڭپاسىزلى تۇر.  

 ىىلىط ا بوسهس ؟ ئاٍرىوىچىلى سوئار: ەڭپازڭرلى  ىىلىطتا  .142

ىسااى  پەشىاالەە بولااۇپا ئااۇ بااارلى  ئىٌساااًالرتا ئۇسرًىاا    ناااەڭ : ەڭپااازڭرلى  ئ

زىٌاايا ئىرىااي ەل رلۇگىااسىي ىەتىىَااٌەشلر ئوهااۇم بولۇضااي سشىاان. چااۈًكي پەشىاالەە     

زېااگەى پارچىالًواٍااسىقاى بىاار پۈتااۈى ًەرسااەا ئازلهٌىاا  بەشى كىطااىلەرمە ەڭپااازڭر   

وترڭ بولاااۇپا ٍەًە بەشى كىطاااىلەرمە رلشىااا  ەل ساااۆشىسل تۇرهاٍاااسىقاى بولۇضاااي تااا  

ئەهەغ. ىىلىٌقااااى ەلزلا تاااۈشۈلگەى كىلىطاااىن ىاًاااسڭىال كىطاااي بىااالەى بولساااۇىا  

ىىلىااص ضااەرتتۇر. ھەىى ىااٌ زىَاًەتلىاا  تااوترڭ ئااازلم ئىٌساااًالرتا     ٍەئۇًى قااا رىىااا

هۇئااهىلە ىىلىطاتاا ئۇسرًىا  رلۇگايا زىٌااي ەل ئىرىاي ساەەلبلى  ئااٍرىن هۇئاهىلىااسل        

كىوااگە  ٍاذطااىلى هىلە ىىلىااس . چااۈًكي بولواٍااس . بەلكااي ھەهوىااگە بىاار ذىاا  هۇئااا

. ضاۇًسڭىال ٍاهااًلى  كىواگە ىىلىٌوىساۇىا ئاۇ      ٍاذطاىلى تۇر ىىلىٌوىسۇىا ئاۇ ھاهااى   

 ھاهاى ٍاهاًلى تۇر.

 سوئار: چى ىوچىلى  زېگەى ًىوە؟. 143

بىرڭەًااي شىَاًقااا ئااۇچرىتىص ئۈچااۈى ئۇًىاا  ھەى ىااسل  —ناااەڭ : چى ىوچىلىاا  

ئىككي ئىقىز مەپٌيا ٍالقااى ساۆشلەر بىالەى كۆپتاۈرۈپ      - ض ىالرزىي ئاۇلىقاى بىربا

ىارضاااي تەرلپاااكە ئااااۇلىتىص ٍالقااااًچىلى ي بولاااۇپا ئاااازلتتىكي مەپ توضۇضاااتىي  
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ئەهەلاگە ئاضاىس . ئەهواا     هەىسەتساىزهۇ پەرىلى  نىٌااٍەتتۇر. چاۈًكي مەپ توضاۇش    

لىااس . بۇًااسڭق چى ىوچىلىاا  چى ىوچىلىاا  رلشىاا  هەىسااەتلەر ئارىىسااىسڭ ئىلىااپ بىرى

ضاااۇ ئىٌسااااًٌى  ًىَىتاااي باااۇش قا رىھاااي كىساااەرا بىاااپەرەڭ ئاااازلم ئىكەًلىكىٌاااي   

 بىلسۈرىس .  

 . سوئار: چى ىوچىلى ٌى  ناشڭسي ًىوە؟144

ناااەڭ : بىاار ىىتىولىاا  چى ىوچىلى ٌىاا  سااەەلبي بىاالەى زىسااتالر ەل ئااائىلىلەر   

  پەٍاسڭ بولااۇپا بەذتٌىا  ئاساسااي بولقااى ذاتىرنەهلىاا ا    ئوتتۇرىساىسڭ ئۆچوەًلىاا 

 —ئىٌااااىلى  بۇش لىاااس . چى ىوچىلى  اااا ىارضاااي تۇر ضاااٌى  ئۈًۈهلاااۈ  چارىساااي   

چى ىوچىٌىاا  سااۆشىگە ىااۇسق سالواساالى  ٍاااكي ئىطەًوەساالىكتۇر. چى ىوچىٌىاا      

كىوكاي كىطااىٌى  باضاا ىالر  » ٍاهااى ئاااىى ىتي توتر لاۇق پەٍقەهاابەر ئەلەٍىىسساااسم:  

ۇالپ ىىلىطاىٌي ٍاىتۇرهاٍاسىقاى ساۆشىٌي ئاۇلىتىاپ ىوٍىاسىكەىا ىىَااهەە كاۈًي        ئا

 زلپ كۆرسەتكەى. ( 1ە«ئۇًى  ئىككي ىۇلى ىقا ىوتۇضۇى ىوٍۇلىس 

 سوئار: كىطىلەرمە لەىەم ىوٍۇضٌى  ىاًسڭق ٍاهاى ئاىى لتلىرى بار؟ .145

ئااۇسرًي ئااۇسر ٍاهاااى كۆرىاااسىقاى    ناااەڭ : كىطااىلەرمە لەىەم ىوٍااۇش ٍااااكي    

لەىەهلەر بىلەى چاىىرىصا ئاتاش ئەڭ ٍاهاى ئەذالىسىزلى  بولاۇپا هۇًاسڭق ىىلىاص    

باااۇش پ  ٍى ىٌلى الرًااايكىطاااىلەر ئوتتۇرىساااىسىكي زىساااتلۇقا ئىٌااااىلى  ەل باااارچە 

تاضالٍس . ضۇۇا ئالالھ تائاس ىۇرئاى كەرىوسل بۇ ىىلى اتىي ئاسھىاسل توساۇپ هۇًاسڭق     

بىرى الرًااي ٍاهاااى لەىەم بىاالەى   - بىرى الرًااي ئەٍىاابلىوەۇالرا بىاار  - بىاار زېااگەى:

 (.ئاٍەە - 11سۈرىسي  ھۇنۇرڭەە .چاىىرهاۇالر

 . سوئار: ئۆشىٌي چوڭ تۇتۇش زېگەى ًىوە؟146

                                 
 .ئىوام بۇذارىٌ رى ڭٍىتي (1ە
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ا ئۆشىاسل ئااش   چاتلىقااًلى تىي ئاۆشىٌي ئاسھىاسل    —ناەڭ : ئۆشىٌي چاوڭ تۇتاۇش   

بااار بولقاااى ئااارتۇىچىلى الرًي تولىوااۇ ٍااۇىىرى هااۆلچەرلەپا ئااۆشىٌي ىااالتىس  تااوس –

 چاتالپا باض ىالرًي تۆەلى كۆرۈش ەل تازىَىص زېگەًلىكتۇر.

 . سوئار: ئۆشىٌي چوڭ تۇتۇضٌى  شىَاًلىرى ىاٍسىالر؟147

تاۇش ئىٌسااًالرتا   ذاغ بىر سۈپەە. ئاۆشىٌي چاوڭ تۇ   ئالالھ ىالناەڭ : چوۇلۇق 

ٍارڭضواٍسىقاى بىر ىىلى تۇر. ئۆشىٌي چاوڭ تۇتاۇش رىھىاٌ ھاالىتىگە ئىاگە كىطاىلەر       

ساااتالما ًورهااار رىھىااٌ ھااالەتتىي تولىوااۇ چەتااٌەپ كەتااكەى كىطااىلەر بولااۇپا بىاار  

بااۇ ئانىزلى  ااا مىرىپتااار بولقاااى كىطااىلەرز ر.  پسااىرىكاذىاا  رىھىااٌ كىسااەللىككەا 

رًىاا  نىسااواًىٌ ساااتالهلى ىقاا ضااۇًسڭىال رىھىااٌ  رىھىااٌ ھااالەە ھاهاااى ئۇس ذىاا 

ساااتالهلى ىقا شىر زلرى ىااسل سااەلبىٌ تەسااىر كۆرسااەتكەًلىكتىيا ئااۇسرزڭ     پسااىرىكا

ئاۇچرڭشا كاۆپلىگەى    ئەٍىبلىطاىگە نەهىىَەتكە هاسلىطالواسلى  ٍاكي باضا ىالرًى   

كىطااىلەر ئىرىطااكەى ذۇضاااللى ا رىھىااٌ ئاااشڭزىلىككە ئىرىطەلوەساالى ا سااى ىلىص   

 نەھەتتىي بالس ر شلئىپلىطىص ئەھ ڭلي كۆرۈلىس . نىسواًىٌئىچىسل ٍاضاشا 

بىارڭەزڭ ئااۆشىٌي چااوڭ تۇتاۇش رىھىااٌ ھالىتىٌىاا  بولقااًلى ي ئۇًىاا  ئەذالىىااٌ    

نەھەتتىٌوۇ ساتالم ئەهەسلىكىٌي ئىپازىلەٍس . ضۇۇا ىۇرئااى كەرىان باۇ ذىا  ًاچاار      

ىىلقاااى هۇًااۇ ەلسااىَىتىٌي ئوتلىقااا  ھەكىوٌىاا ئىللەتااتىي هەًىااي ىىلىااپا لوىواااى 

كىطااىلەرزىي هەًسىتوەساالى  بىاالەى ٍااۈش ئااۆرۈهىگىيا شېوىٌااسڭ     باٍاااى ىىلقاااى: 

تازىَىپ هاۇوىقىيا ئالالھ ھەىى ەتەى ھاكاە را ئۆشىٌي چاوڭ تۇت اۇچىالرًي زىساي    

تۇتواٍس 
 .(1ە

ئااۆشىٌي چااوڭ تۇتۇضااتىي ئىبااارلە بااۇ ئىااپالغ رىھىااٌ ھااالەە ئىٌساااًىَەتكە      

                                 
 .ئاٍەە -18لۇىواى سۈرىسي  (1ە
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ا ئەذالىىااٌ ەل نىسااواًىٌ نەھەتلەرزىااي كااۆپ تەرلپلىوىلىاا   پسااىرىكا —رىھىااٌ 

 شىَاًالرًي ئىلىپ كىلىس .  

ىەلبىااسل »تەلىاان بىرىااپ:   مەرەساااھابىل كااۈًيپەٍقەهاابەر ئەلەٍىىسساااسم بىاار   

ەئااۆشىٌي چااوڭ تۇتااۇش رىھىَىتااي( بولقاااى ئااازلم نەًااٌەتكە      شلررىچىلىاا  كىبىاار 

ئااي ئالالھٌىاا   »پ كىتىااپ: رزىي بىاارى ىورىااۇ ەزېگەًااسلا ساااھابىل « كىرللوەٍااس 

ضاااىٌي ۇپەٍقەهبىااارىل ئاااازلم كىَىوىٌىااا  چىرڭٍلىااا ا ئاٍىقىٌىااا  چىرڭٍلىااا  بول    

زېگەًااسلا پەٍقەهاابەر ئەلەٍىىسساااسم ئااۇ   «ٍاىتۇرىااس ا بۇهااۇ كىبىاارزىي ساااًىالهس ؟ 

ئااالالھ مۈشللااس را مااۈشلللىكٌي ٍاىتۇرىااس . كىبىاار زېااگەى » بىرىااپ: ناااەڭ كىطااىگە 

ئاساساەىا   ھەزىساكە باۇ   .(1ەزېاگەى « ئىلواسلى تۇركۆشمە  كۆرلۇلەش ەل باض ىالرًي

چىرڭٍلى  كىَىٌىصا ئىسى ا مۈشلر ٍۈرۈش ئاۆشىٌي چاوڭ تۇت ااًلى تىي سااًالواٍس .     

 بەلكي تەلەپ ىىلىٌقاى ئىطالرز ر.  

 سوئار: ئىسرڭپ زېگەى ًىوە؟ .148

تۇق باۇش پ چاىچىص زېگەًلىا     بىر ًەرسىٌي ھەززىسىي ئاار  —ناەڭ : ئىسرڭپ 

بولااۇپا ئىساارڭپچىلى ٌي ەل ئىساارڭپرورسرًي ز ًَااازڭ ھىچ اًااسڭق زىااي ٍاااكي ىاااًۇى    

چاچ اااى ًەرسااىلەرزىي ھااىچكىن   –ىوللىواٍااس . چااۈًكي ئىساارڭپ ىىلىااپ بااۇش پ    

 پاٍسىلىٌالواٍس .  

 ؟  . سوئار: ئىسرڭپ ىىلىطٌى  ىاًسڭق شىَاًلىرى بار149

ناااەڭ : ھەر ىاًااسڭق بىاار ًەرسااىٌي ئىساارڭپ ىىلىااص ھارڭهااس ر. ئەكسااىچەا ھەر   

ٍوسااۇى بااوٍىچە ئىطاالىتىص پۈتااۈى ئىٌساااًالر      -ًەرسااىٌي ًورهااار ھالااسڭ ىائىااسل    

هەهٌاااۇى ىىلىاااسىقاى ٍاذطاااي  تائااااسًيتەرىپىاااسىي ىارضاااي ئىلىٌىاااسىقاىا ئاااالالھ 

                                 
 هۇسلىن رى ڭٍىتي. (1ە
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ىىلوااۇالرا ئاالالھ ئىسارڭپ     ٍەۇاالرا ئىچى االرا ئىسارڭپ    ئۇسۇلس ر. ىۇرئاى كەرىوسل:

ىىلقۇچىالرًي ھەىى ەتەى ٍاىتۇرهاٍاس  
زلپ كۆرساىتىلگەى. ئاالالھ هۇضاۇ ئااٍەە      (1ە

ىطااكەا ًَىوەتلەرًااي كەۇتاضااا ٍى  ًاااش ئااارىىلى  بىاازمە رىزىاا  ىىلىااپ بىاارىلگەى    

 ئىچىطكە تەرتىب ىىلىس ا لىكىي ئىسرڭپرورلۇق ىىلىطىوىزًي ىاتتى  چەكلەٍس .

باۇش پ چااچوىقىيا    سرڭپ ىىلقۇچىالرًي سۆكۈپ هۇًسڭق زلٍاس : ئالالھ تائاس ئى

 26سۈرىساي   ئىسارڭ ە .بۇش پ چاچ ۇچىالر ھەىىا ەتەى ضاەٍتاًالرًى  ىىرىٌسڭضالىرىس ر   

 .ئاٍەتلەر( - 27 –

 -ئى تىساااازچىللى  كەهااابەتەر بولاااۇپ ىالواسااالى ٌى  كاپالىتىاااس ر. باااۇش پ    

باضاالًقۇچىس ر. ئىسارڭپرورسر   چىچىص ەل ئىسرڭپ ىىلىاص بولسااا كەهبەتەللىكٌىا     

چوىۇم بىر كاۈًي ئۇًىا  زلرزىٌاي تارتوااً ىالواٍاس . تاارىد ەل تەنرىبىلەرهاۇ باۇًي         

بىالەى ئىاص كاۆرمەى ئاازلم      لى ئى تىساازچىل » ئىسپاتلىواىتا. ضۇۇا بىار ھەزىساتە:  

 زلپ كەلگەى. «كەهبەتەللىطىپ ىالواٍس 

 

                                 
 .ئاٍەە -31رڭف سۈرىسي ئئە (1ە





 

 

 زىيىٌي ئەڭ چوڭ بولغاى ھاالوەتلىه گۇًاھالر

 تاهاكا ەل ئۇًى  شىَىٌي __

 ھارڭق ەل شىَىٌي __

 شلھەرلى  چىكىولىكلەرًى  شىَىٌي __

 ىىوار ەل ئۇًى  شىَىٌي __

 شىٌا ەل ئۇًى  شىَىٌي __

 سىىاقەل  لەەڭە –شىٌازىي چوڭ ئىككي شىٌا  __

 ئالسڭهچىلى  ەل ئۇًى  ذەتىرى __

 سىىىر ىىلىص ەل ىىلس ر ضٌى  مۇًاھي __

 ىص ەل ئۇًى سىي ضىپا تىپىص ئۇسۇلي  سىىىرزىي ساىلىٌ __

 كۆشزىي ساىلىٌىص ەل ئۇًى سىي ضىپا تىپىص ئۇسۇلي __

 





 

 

 تاهاوا ۋە ئۇًىڭ زىيىٌي ھەلمىذە

 . سوئار: تاهاكا زېگەى ًىوە؟150

چەٍاازل ئائىلىسااىٌى  بىاار تااۈرى بولقاااىا ٍاااپرڭىلىرى ئاااق       —ناااەڭ : تاهاكااا  

ى سىساى  بىارى ذىا  ئۆساۈهلۈكٌى  ًااهي بولاۇپا ئاۇ ًىكاوتىيا         كىلىسىقاىا ھىس

ا تەركىبلىٌىااپىاتااارلى  شلھەرلىاا  هاااززىالر بىاالەى  كوللىااسىٌا ًىكوتَاااً ا پۇتاااغ

 ىوضۇلۇپ ٍاسىلىسىقاى چىكىولىكتۇر. ئوكسىگىيھىسرىمىي بىلەى 

 ي پەٍسڭ بولقاى؟  . سوئار: تاهاكا چىكىص ئازىتي ىاچاى ەل ًەزى151

ساۆشىسىي  « tobaco»تىلىاسىكي   ھىٌاسى ساۆشىٌى  ئەسلىساي   « تاهاكاا »ناەڭ : 

سااۆشى هىكسااىكا  «tobaco»كىلىااپ چى  اااى زلٍااسىقاى ىااارڭش بااار. ٍەًە بەشىاالەر   

ىولتۇىىاسىكي بىار ئارڭلٌىا  ًااهي بولااۇپا تاهاكىٌىا  ضاۇ ناٍاسڭ تىپىلىاپ كىَىااٌچە         

ى ضۇ ئارڭلٌى  ًااهي بىالەى ئاتىلىاپ ىالقااىا     ئىسپاًىَىگە ئىلىپ بىرىلقاًلى ي ئۈچۈ

زلپ ىارڭٍااس . تاهاكىٌىاا  كىلىااپ چى ىااص تااارىري هەلااۇم ئەهەغ. بىاارڭق ئۇًىاا       

ئاهىرىكااااا ىىتىەسااااىسل ئوتتۇرىقااااا چى  اااااًلى ي ئىٌى تااااۇر. كولوهبااااو ئۆشىٌىاااا     

ىىلىااص ئۈچااۈى  كەضااىپئىسااپاًىَىلى  ھەهرڭھلىاارى بىاالەى ئاهىرىكااا ىىتىەسااىٌي  

 ي ىىااتىن بارتىٌىااسڭا ئاۇسر تاهاكااا هاززىساي بىاالەى توًۇضاا اى ەل   ا ٍىلااي تاۇً    1492

 .بىرى تاهاكا هاززىسي بارچە ٍاەرىپا ىىتىەسىگە تارىالقاى ئىكەى ضۇًسىي

 . سوئار: تاهاكا تەركىبىسىكي ئەڭ شلھەرلى  هاززىالر ىاٍسىالر؟152

هاااززىالر بىاالەى ٍاسااىلىس .    ىذىوىَىااناااەڭ : تاهاكااا كااۆپلىگەى شلھەرلىاا    

بۇسرًىاا  ئىچىااسىكي ئەڭ شلھەرلىاا  هاااززڭ ئىككااي بولااۇپا بىاارى ًىكااوتىيا ٍەًە    

 .ىەتىرڭًس ربىرى 
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 سوئار: ًىكوتىي زېگەى ىاًسڭق هاززڭ؟ .153

هاااززڭ بولااۇپا شلھەرلەش كااۈچي    ذىوىَىاا ىشلھەرلىاا   —ناااەڭ : ًىكااوتىي  

 بىااار تاااارئىسپاتلىطاااىچەا  هۇتەذەسسىسااالەرًى  تىببىاااٌىرىكيا ضاااۇًچىلى  ٍاااۇى

ضپىرىس بىلەى تىٌاي سااقا ئاۆشى ىااە ر بىار ئازلهٌىا         ًىكوتىٌٌيتاهاكىسڭ بولقاى 

 بەزىٌىگە سالقاى ھاهاى ئۇ ئازلم ئۆلىسىكەى.

 زېگەى ًىوە؟ ىەتىرڭى. سوئار: 154

ەى ەڭىىتتااا ئۇًىاا  ئىسااىسىي فىلتىاارزڭ پەٍااسڭ تاهاكااا چەكااك — ىەتىاارڭىناااەڭ : 

بولىااسىقاىا ذااۇززى ٍولالرتااا بىسااىلىسىقاى ىااارڭ هاٍقااا ئوذطاااٍسىقاى ئاااى ۇچي        

ذارڭكتىرلى  هاززڭ بولۇپا ھۆر ئوتۇًالرًي كۆٍسۈرمەًاسل ئۇًىا  كاۆٍگەى ٍىرىٌىا      

 ئاستىسىي ئاىىسىقاى ىارڭ سۇتا ئوذطاٍسىقاى ئىسلى  هاززىس ر.  

. سااوئار: تاهاكااا چىكىطااكە ئازلتلىٌىااپ ىىلىطااٌى  ئاساساالى  سااەەلبلىرى   155

 ىاٍسىالر؟    

 ناەڭ : تاهاكا چىكىطكە ئازلتلىٌىپ ىىلىطٌى  سەەلبلىرى تۆەلًسىكىچە:

( بالىالرًىاا  بەۇگااي ئاتااا ا ئاااًىلىرىٌي زىرىطااي ەل ئاااتىالرًى وۇ ئااۇسرًي          1ە

 توسواسلى ي.

بىلەى ئارىلىطىصا ذۇسۇسەى باالىالر ٍىگىتلىا  ٍاضالىرىسڭ    ( بەۇگي زىستالر 2ە

 ضي.ۇبەۇگىلەر بىلەى زىسي بول

( بالىالرًىااا  ئۆشىٌىااا  ئەرلىكىٌاااي كۆرساااىتىص زلٍاااسىقاى سەپساااەتىگە      3ە

 ئىطىٌىپ شىرىقا تاهاكا چىكىطكە ئازلتلىٌى ېلىطي.

ٌي ( بەشىلەرًىا  تەم ا ىااٍقۇا ئەًسىطااىلەرزىي ىاٍساىبىر ٍاور بىالەى ئااۆشلىرى       4ە



 135 ەلمىذەزىيىٌي ھ ۇًىڭئ ۋەتاهاوا  

 ىاچۇر ش هەىسىتي بىلەى تاهاكىقا ٍۈشلىٌىطي.

( تاهاكىٌى  تەى ساىلى ىقا ىاتتى  شىَااًلى  ئىكەًلىكىٌاي بىلوەسالى  ٍااكي     5ە

 ساًاش. ئاززىٌئۇًى  ذەتىرىٌي 

 ( ئىرڭزىٌى  ئانىزلى ي ەل سەەر ا تاىەتٌى  كەهلىكي.6ە

اهااااى ٍولقاااا هى ىطاااٌى  هۇىەززىوىساااي . ساااوئار: ًاااىوە ئۈچاااۈى تاهاكاااا 156ٍ

 زېَىلىس ؟

ناااەڭ : تاهاكااا چااىكىص ھااارڭق ەل ئاااق چااىكىولىككە ٍۈشلىٌىطااٌى  ئالااسىٌ ي     

ئاااهىلي ەل ئۇًىاا  هۇىەززىوىسااىس ر. چااۈًكي ھەر ىاًااسڭق بەۇگااي ئاااق چەكوەٍااس ا  

ئەهوا ھەر ىاًسڭق ئاق چەككۈچي بەۇگىس رل بىار تاار تاهااكىٌي چىكىطاٌى  ئۆشىواۇ      

ھاارڭهٌي ساازىر ىىلقااًلى  بولاۇپا      –ۇ ھارڭهقا زڭەڭم ىىلىص ھاارڭم ئۈساتىگە   ھارڭم. ب

مۇًااااھ كاااۆلىوي ئاض اًساااىرىا ئۇًىااا  ئااااشز ر ش زڭئىرىساااي كى ىَىاااس ا ئاااۇًي   

ا ئۇًىا  ىەلبىٌىواۇ   ىارڭٍت اًاسل  چەككۈچىٌى  ئۆپكىساىٌي سىساى  تۈتاۈًي بىالەى     

ىا ھارڭهااسىي ھەشلر ضااۇًسڭق ىارڭٍتىااس . ئااازلهٌي مۇًاااھ ئىطلەضااتىي ىورىواٍااسىقا  

 ىىلواٍسىقاى ىىلىپ ىوٍىس .  

 . سوئار: تاهاكىٌى  كىچى  بالىالرتا ىاًسڭق ٍاهاى تەسىرى بار؟157

 ناەڭ : تاهاكىٌى  بالىالرتا بولقاى ٍاهاى تەسىرى كۆپا ئۇسرزىي:

ئاارىىلى  مۇًااھ    كاا سىسىي بىرلرسي تاهاكا چىكىسىقاى باالىالر تاها ى( ئاتا ا ئاً 1ە

 ئىطلەٍسىقاى بولۇپ ٍىتىطىس .   ئىطالرًي هەسىَەەا 

تاهاكااا چىكىاااسىقاًالرتا ئارىالضااا اى بااالىالر تەزرى ىاااٌ تاهاكاااا چىكىطاااٌي    (2ە

 ئۆمىٌىپ ىالىس .
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( ئاتااا ا ئاًىسااي تەرىپىااسىي كااوًترىر ىىلىٌىااپ تۇرهىقاااى بااالىالر تاهاكااا           3ە

 س ئازلتلىٌىپ ىالىس .چىكىص ەل باض ىوۇ ٍاهاى ئازلتلەرمە تىز

بالىالرتااا تەى ساااىلى ي نەھەتااتىي ىاًااسڭق   ًارلسااىسل. سااوئار: تاهاكىٌىاا  158

 شىَىٌي بار؟

بالىالرتااا تەى ساااىلى ي نەھەتااتىي بىرىااسىقاى    ًارلسااىسلناااەڭ : تاهاكىٌىاا   

 ٍاهاى تەسىرى تۆەلًسىكىچە:

بىرلرساي تاهاكاا چىكىاسىقاى بالىالرًىا  ئاۆپكە      ( ئاتا ا ئاًىسي ٍاكي ئۇسرًى   1ە

 ٍاللۇتي كىسىلىگە مىرىپتار بولۇش ئىىتىوالي كۈچلۈ .

ئاًىساااىسىي  –ھالىتىٌىااا  ئاااۈچتىي بىااارى ئاتاااا     پااااۇلى باااالىالرزىكي  (2ە

بىرلرسىٌى  تاهاكا چىكىطىگە هۇًاسى لتلى  بولاۇپا بەۇگاي ئاًاا ھەر ىىاتىن تاهاكاا      

 ٌ ىاا  ھەرىكىتىٌىاا  پەسلىطااي بالىٌىاا  ئاااۇالش   چىكىااپ بولقاًااسىي كىااَىيا ىاً

 ىۇەەىتىٌى  ئانىزلىطىطىقا سەەل  بولىس .

( ئاتا ا ئاًىساي ٍااكي ئاۇسرزىي بىرلرساي تاهاكاا چىكىاسىقاى باالىالرزڭ ًەپەغ         3ە

پەٍااسڭ  ىاتااارلى  كىسااەللىكلەر ئاًگىٌاااا ئىلىرمىَىساايسااى ىلىصا بااۇر ى ەل كاًاااً  

 بولىس .

رزىي بىرلرسااي تاهاكااا چىكىااسىقاى بالىالرًىاا    ( ئاتااا ا ئاًىسااي ٍاااكي بااۇس     4ە

ىىلىااص ًىساابىتي ئاااش بولىااس . ئاتااا ا      تەرلى ىااٌنىسااواًىٌ ەل ئەىلىااٌ نەھەتااتىي  

ئاًىسااىسىي بىرلرسااي تاهاكااا چىكىااسىقاى بااالىالر بىاالەى ئاتااا ا ئاًىسااي تاهاكااا            

چەكوەٍااسىقاى بااالىالر ئوتتۇرىسااىسڭ ئىلىااپ بىرىلقاااى ئىلوىااٌ تەت ى اااتالر بااۇًي        

 پاتلىقاى.ئىس

 سوئار:  تاهاكا چىكىطىٌى  تەى ساىلى ىقا بولقاى شىَاًلىرى ىاٍسىالر؟ .159
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ناەڭ : هەلۇهكيا تەى ساىلى ي ئەڭ چوڭ ًاىوەە بولاۇپا ز ًَاًىا  لەششىتاي ەل     

سائازىتيا تۇرهۇضٌى  ھااسەىتي ضاۇ تەى سااىلى ىقا بااتلى تۇر. ز ًَاازڭ ھىچ اًاسڭق       

ا شىَاااًلى  تەرلپلىاارى ىقەە تەى ساااىلى ىقا ٍەتوەٍااس . تاهاكىٌىاا  تەى ساااىلى  ًااىو

ٌ ًاھاٍىتي كۆپ بولۇپا  هۇتەذەسسىسالەر تاهاكىٌىا  ٍاۈرل  ئىقىطايا ئاۆپكە       تىببىا

ا ئاًگىٌاااكىسااىليا ىىزىاا  توهۇرىٌىاا  ىىتىااپ ىىلىطاايا بوتوااا ئااۈچەً ٍاااللۇتيا      

ەللىكلەرمە ساااەەل  ئاضااا اشڭى كىساااىليا نىٌساااىٌ ئاااانىزلى  ەل باضااا ىوۇ كىسااا    

 بولىسىقاًلى ىٌي ئىَتىس .  

 تاهاوىٌىڭ ًەپەضلىٌىش تۇرۇبىلىرىغا بولغاى زىيىٌي

ئااارىىلى  ًەپەساالىٌىص تۇر بىلىرىااسڭ ىىپ القاااى تۈتۈًٌىاا     ضااورڭشتاهاااكىٌي 

پەٍاسڭ ىىلقاًٌىا  ساىرتىسڭا تەزرى ىاٌ ھالاسڭ       ھاۆتەر ىالس ىلىرى بەلاقەم ەل ىااتتى    

  .رڭ  كىسىلىٌي پەٍسڭ ىىلىس

 تاهاوىٌىڭ ئۆپىىگە بولغاى زىيىٌي

ئىٌسااااًسىكي ئاااۆپكە تەًاااگە پاٍاااسىلى  بولقااااى ًەرساااىلەرًي ئىلىاااپ كىلىاااپ  

شىَاًلى  بولقاًلىرىٌي چى ىرىپ تاضالٍسىقاى ًاھاٍىتي هاۇھىن ئورمااى. ئاۆپكە سااپ     

ھاااەڭزىي ًەپەغ ئااىلىص ئااارىىلى  ئوكسااىگىٌٌي ىوبااۇر ىىلىااپا شىَاااًلى  بولقاااى  

ي چى ىرىااپ تاضااالٍس . ئااۆپكىگە تاهاكىٌىاا  تۈتااۈًي كىرمەًااسلا كاااربوى ئوكسااىسىٌ

 .شلھىااارى ئۆپكىاااسل ساااەلبىٌ ئەھااا ڭلالرًي تۇتس رىاااس   ًىكوتىٌٌىااا ئۇًى اااسىكي 

ًەپەسااٌى  سى ىلىطاايا ئااۆپكىٌي تۈتۈًٌىاا  ىالااس ىي بولقاااى ىااارڭ لەضااٌى  ىاااپالپ 

لى  ھالاااسڭ رڭ  ئااااترى ٌي پەٍاااسڭ ىىلىطاااي ىاتاااار  تەزرى ىاااٌكىتىطاااي ەل ئاذىرىاااسڭ 

 شىَاًالرًي كەلتۈرۈپ چى ىس .
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 تاهاوىٌىڭ ئاشمازاًغا بولغاى زىيىٌي

تاهاكىاااسىكي ًىكاااوتىي زېاااگەى شلھەر ئىقىزتاااا ٍىقىلقااااى ساااۇتا ئارىلىطاااىپ   

ئاض اشڭًقا كىتىس ا ئاضا اشڭًسڭ ساەلبىٌ تەساىرلەرًي ىوشتااپ ئىطاتىىاًى  ئاشىَىطايا       

 ولىس .ىاتارلى الرتا سەەل  ب طيئوهۇهىٌ بەزلًٌى  ئانىزلىطى

 . سوئار: تاهاكا چىكىطٌى  زىٌىٌ نەھەتتىكي شىَىٌي ىاٍسىالر؟  160

ناەڭ : بارلى  ئىساالم ىاًۇًطاۇًاغ ئاالىولىرى ەل باضا ا ھەر سااھە ئالىوالرًىا        

بىاارزل  ئىتتىپاااىي بىاالەى تاهاكااا چااىكىصا تاهاكااا سوزىسااي بىاالەى ضااۇتۇللىٌىص    

 هاكا سوزىسي بىلەى تاپ اى پۇلوۇ ھارڭهس ر.ىەتىىٌ ھارڭهس ر. تا

تاهاكااا ئااۆشى ھااارڭم ًەرسااەا ئااۇ تەى ساااىلى ىقا شىَاااًلى  بولقىٌىٌىاا  سااىرتىسڭا  

 ئى تىوائىٌا ئى تىسازىٌ ەل ئەذالىىٌ تەرلپلەرزىٌوۇ شىَاًلى تۇر.

ئالالھ تائاس ىۇرئاى كەرىواسلا ئىٌسااًالرًي ئۆشلىرىٌىا  تەى سااىلى ىقا شىَااًلى       

 ًەرساااىلەرًي ئىساااتىوار ىىلىطاااتىي هەًىاااي ىىلىاااپ هۇًاااسڭق زېاااگەى:      بولقااااى

بااۇ  .(2ە﴾ۇالرتاضاالىوائااۆشۈۇالرًي ھاااسكەتكە ﴿ ا(1ە﴾ئااۆشۈۇالرًي ئۆلتااۈرهەۇالر﴿

 هاەش زڭ كەلگەى هۇًسىي باض ا ئاٍەە ەل ھەزىسلەر كۆپتۇر.

 . سوئار: تاهاكىٌى  ٍەًە ىاًسڭق شىَىٌي بار؟161

ا زىٌىااااٌا ئەذالىىااااٌا ئى تىوااااائىٌ ەل   يناااااەڭ : تاهاكىٌىاااا  تەى ساااااىلى   

ئى تىسازىٌ نەھەتلەرزىاي كەلتۈرىاسىقاى ھىسابساىز شىَاًلىرىاسىي باضا اا ئاازلهٌي       

ىىٌي ٍوىىتىطااتە  ئەھ ڭلالرتااا ئىلىااپ بارىااس . هەسااىلەى: بەۇگىٌىاا       ۇتەۇپۇۇلاا

                                 
 .ئاٍەە  - 29ًىسا سۈرىسي  (1ە
 .ئاٍەە -195بەىەرل سۈرىسي  (2ە
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لەرمە ىىلىااسىقاى ىي بۇش لىااس ا كىطااىۇذۇهااارى تۇت اااى ەڭىىتتاااا ئۇًىاا  تەۇپۇۇلاا 

هۇئاهىلىسااىوۇ ٍاذطااي بوسلواٍاااس . بااۇ ھااالەتتە ئاااۇ تاهاكااا چىكىااپ ذۇهارىاااسىي       

توساا ۇًلۇق  ئىطلەپچى ىرىطاا اسىي سااىرە ًى ااچە ىااولي ئىطاا ا بارهاٍااس . بۇۇچى وىقاا

 زېگەًلى .  

ە . سااوئار: ًااىوە ئۈچااۈى تاهاكىقااا ئۆمىٌىااپ ىىلىطااتىي ساااىلىٌىص ضااۇًچ  162

 شۆرۈر؟    

ناااەڭ : تاهاكااا چىكىطااٌي ئۆمىٌىااپ ىااىلىص زېگەًلىاا  ىۇتۇلااۇش ئەڭ ىىااَىي  

. چاااۈًكي تاهاكاااا تەركىبىاااسىكي تاللى ڭلقااااًلى تۇربولقااااى ذەتەرلىااا  بىااار ٍاااولٌي 

 شىرلاۇىي ًىكوتىي هاززىساىٌى  تاهاكاا چەككاۈچىلەر بەزىٌىاسل ىوشتااش كۈچىٌىا        

لقااااًلى ي ساااەەلبلى ا تاهاكاااا  بىااارىگە ئاٍلىٌىاااپ ىا  تەلەپلىرىاااسىيەل بەزلًٌىااا  

. ئاشڭبالًواىتاااچىكىطااكە ئازلتلىٌىااپ ىالقاااى كىطااىلەر ئااۇًي تاضااالش ٍولىااسڭ كااۆپ   

شىَاااًلى  هاااززىالر ئىچىااسل تاهاكااا ئىٌساااى ساااىلى ىٌى  ئەڭ ئەضااەززىٌ زۈضااوىٌي. 

ضاااۇۇا ذەل ىاااارڭزىكي ًۇرتاااۇى زۆلەتااالەر كىطاااىلەرًى  ئۈساااتي ٍىپىااا  نااااٍالرزڭا  

ىرىااسڭ تاهاكااا چىكىطااٌي ىەتىىااٌ تااۈرزل هەًىااي ىىلىااپ       ئىااص ئور ًل ذۇسۇسااەىا

 .كەلوەكتە

ضاۇًسڭق كاۆپ بولقااى ئىاكەىا ئاۇًي       ئااەڭرىچىلىكلىرى تاهاكىٌى  شىَاًلىرى ەل 

سااىلىٌىص  »چىكىطٌي ئۆمىٌىپ ىىلىطاتىي ىااتتى  ھەشلر ىىلىاص ئەڭ ٍاذطاىس ر.     

 زلٍسىقاى ھىكوەە ًاھاٍىتي توترڭ ئىَتىلقاى.« زڭەڭلىٌىطتىي ئەەشلر

 . سوئار: ًىوە ئۈچۈى تاهاكا چىكىص ئۆشىٌي ئۆلتۈرۈش زېَىلىس ؟163

بىالەى ئاۆشىٌي    يهۇتەذەسسىسلەر تاهاكا چىكىطٌى  ئاۆش رڭشىلى ا   تىببىٌناەڭ : 

ئۆلتااااۈرۈش ئىكەًلىكىٌااااي ٍەكۈًلەٍااااس . چااااۈًكي تاهاكااااا سااااەەلبلى  ئۆلااااۈپ    

سڭق بىاار تەبىىىااٌ ئاااپەە ٍاااكي ئۇر ضااالرزڭ   كىتى ڭت اًالرًىاا  ساااًي باضاا ا ھەر ىاًاا 
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 ساًىسىٌوۇ كۆپ بولواىتا.   ًى ئۆلگەًلەر

زىكالتىاسڭ هۇًاسڭق زلپ    ستاتىساتىكىلى  ز ًَا ساەھىَە تەضاكىالتىٌى  رلساوىٌ    

ز ًَااازڭ ٍىلىقااا تاهاكااا سااەەلبلى  ئىككااي ٍىاارىن هىلَااوى ئااازلم   » ىەٍااي ىىلىٌقاااى:

ا ئۇر ضاىٌى  ئااذىرىي هەشمىللىرىاسل    ٍىلي ئىككىٌچي ز ًَا  - 1945ئۆلىس . بۇ ساى 

 ئااتوم ضاەھەرلىرىگە   ًاماسااكي ەل  ھىرىضاىوا ٍاپوًىَىٌى   ائاهىرىكا ىوضوا ضتاتلىرى

ھەسسااە ئىطااىپ    10 تەذوىااٌەى بوهبىسااي تاضاالىقاًسڭ ئااۆلگەى ئااازلم ساااًىسىي      

هىا    250سااًي   ًىا  شلربىساي بىالەى ئۆلگەًلەر   ئااتوم كەتكەى. چۈًكي ئۇ ەڭىىتتاا  

 1992ٍىلىاسىي   - 1981ز ًَاازڭ ئەٍاسىز كىساىلي تارىالقاًاسىي كىاَىي      ئازلم ئىسى. 

ٍىلقااا ٍااى ىي ەڭىىااي هابەٌٍىااسلا ئەٍااسىز      12بولقاااى  ئاذىرتىچىلىاا  ٍىلىٌىاا   -

هى ااسىي ئاااشرڭق ئاضااىس .  250ساااًي ز ًَااا بااوٍىچە  ًىاا كىسااىلي بىاالەى ئۆلگەًلەر

ل ئۆلىاسىقاى ئاازلم   بۇًى سىي هەلاۇهكيا ز ًَاازڭ تاهاكاا ساەەلبىسىي بىار ٍىا  ئىچىاس       

ٍىاا   12سااًي ٍااپوًىَىگە تاضاالًقاى ئاتوهاسڭ ئاۆلگەىا ئەٍاسىز كىساىلي ساەەلبلى          

 «  ئىچىسل ئۆلگەى ئازلم ساًىسىي ًەچچە ھەسسە كۆپ بولواىتا.

هااااااً كۈًىاااااسىكي  - 31ٍىلاااااي  - 2002ز ًَاااااا ساااااەھىَە تەضاااااكىالتىٌى  

ا سااااەەلبلى  ھاااااشىر ھەر ٍىلااااي ز ًَااااازڭ تاهاكاااا » زىكالتىااااسڭ: ستاتىسااااتىكىلى 

ا كااولىرڭا شلھەرلىااٌىصا ٍۇىااۇهلىٌىصئىاا  سااۈرۈلۈشا  ئۆلىااسىقاًالرًى  ساااًي ەڭباااا

ەل باض ا ھەر ىاًسڭق كىساەر ساەەلبلى  ئۆلىاسىقاًالرًى  سااًىسىي ئىطاىپ       تىتوغ

ى تاهاكىااااسىي  3كەتوەكااااتە. تاهاكااااا چىكىااااسىقاًالرزىي ھەر ئااااوى كىطااااىسىي  

ًلىرىٌىاا  كااۆپ ساااًلى ي تاهاكىقااا    شلھەرلىااٌىص بىاالەى ئۆلىااس . ىالقا   تەزرى ىااٌ

 90هۇًاسااى لتلى  كىساااەللىكلەر بىااالەى ىىٌَىلىاااس . تاهاكاااا چىكىاااسىقاًالرزىي   

كىطاااىٌى   ئۆپكىساااي رڭ  كىساااىلىگە مىرىپتاااار بولىاااس . ئۇسرًىااا  ىىزىااا  ىااااى  

 زلپ ىەٍي ىىلىٌقاى..« هۇضكىلەتوهۇرىٌى  ىىتىپ ىىلىطي ئاٍرىن بىر 
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ٍەًە هۇًااسڭق زلپ ىەٍااي  ستاتىسااتىكىسڭشكااۇر ز ًَااا سااەھىَە تەضااكىالتىٌى  هە

تاهاكااا ز ًَااازڭ ئەڭ كااۆپ ئۆلااۈهگە سااەەل  بولىااسىقاى ًەرسااىلەرًى     » ىىلىٌقاااى:

ئالسىٌ ىسااي ھىسااابلىٌىس . ز ًَااازڭ بىاار هىلَااارز بىاار ٍىاارىن هىلَوًااسىي ئااازلم تاهاكااا 

هىلَااوًي ئااۈچىٌچي ز ًَااا ئەللىرىٌااي تەضااكى  ىىلىااس .      800چىكىااس ا ئااۇسرزىي  

سااًي   ًى ھ ڭر هۇضۇ بوٍىچە كىتى لرسەا ز ًَاازڭ تاهاكاا ساەەلبىسىي ئۆلىاسىقاًالر    ئە

ٍىلىقااا  - 2030هىلَوًقااا ٍىتىااسىقاًلى يا    4ٍىلىقااا ٍەتكەًااسل ھەر ٍىلىقااا   – 2020

 10سااااًىٌى   ًى بارتاًاااسڭ ز ًَاااازڭ ٍىلىقاااا تاهاكاااا ساااەەلبي بىااالەى ئۆلىاااسىقاًالر

 «.ەهىلَوًقا ٍىتىسىقاًلى ي هۆلچەرلەًوەكت

. سوئار: ًىوە ئۈچۈى تاهاكا چاىكىص ھااشىرىي ئەساىرًى  ئەڭ پاسكەتلىا      164

 ئاپىتي زېَىلىس ؟

تىرٌىكىٌىااا  تەرلى ىَاتىقاااا ئەمىطاااىپ تاهاكىٌىااا  ئىٌسااااى   –نااااەڭ : پەى 

 ساىلى ىقا كەلتۈرىاسىقاى شىَااًلىرى ەل ذەتەرلىارى ئىلگىرىكاي ەڭىىتالرتاا ىارىقاًاسڭ      

تىرىوۇ ئىٌى  ەل كەسكىي ئىسپاتالًقاى. بىار ٍىا  ئىچىاسل تىٌاي سااق كىطاىلەرزىي        

ئىككااي ٍىاارىن هىلَااوى كىطااىٌى  پەىەە تاهاكااا سااەەلبىسىٌال ز ًَااازىي ئاٍرىلىطااي   

ھەىى ەتەى چاوڭ پاانىىە بولاۇپا ھااشىرىي ئەساىرًى  ئەڭ شىر پاسكەتلىا  ئااپىتي        

 بولۇپ ساًىلىس .  

كااااا چىكىطااااٌي ئۆمىٌىااااپ ىىلىطااااتىي . سااااوئار: ىاًااااسڭق ىىلقاًااااسڭ تاها165

 ساىالًقىلي بولىس ؟

ئااازلتتە تاهاكىقااا ذۇهااار  ئىسپاتلىطااىچەا هۇتەذەسسىساالەرًى  تىببىااٌناااەڭ : 

ئااازلم  100بولااۇپ ىااىلىص ھارڭى ااا ذۇهااار بولااۇپ ىىلىطااتىي تىااز ەل ئاساااى بولىااس .  

ئاازلم تاهاكاا    100ى ھارڭى ا ذۇهاار بولسااا    15ٍاكي   10ھارڭق ئىچسەا ئۇسرًى   

ى تاهاكىقااا ذۇهااار بەۇگااي بولااۇپ ىالىااس . ضااۇۇا تاهاكااا    85چەكسااەا ئۇسرًىاا   
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 –چىكىطااٌي ئۆمىٌىااپ ىىلىطااتىي ىاااتتى  ھەشلر ىىلىااص كىاارل . تۆەلًااسىكي چااارل 

ضااي ۇتەزبىاارلەر تاهاكااا چىكىطااٌي ئۆمىٌىااپ ىىلىطااتىي ساىلىٌىطاا ا ٍااارزلهچي بول   

 هۇهكىي:

( تاهاكااااا چىكىااااسىقاًالر بىاااالەى ئىوكاااااى ىەزلر ئارىالضواساااالى . ئىااااص    1ە

هۇًاسااى ىتي بىاالەى چارىسااىز ئارىلىطىطاا ا هەنبااۇر بولقاااى تەىااسىرزىوۇا تاهاكىقااا     

ساەلبىٌ ًەشلر بىالەى ىاارڭشا ئاۇًي بىار ذەتەرلىا  ئااپەە زلپ توًاۇش ەل ضاۇًسڭق          

 هۇئاهىلە ىىلىص.

بىاالەى بىاار ىىااتىنا ئىككااي  ىىااتىن   ( ئۆمىٌىااپ ىالواااٍوەى زېااگەى ئىطااەً    2ە

 چىكىپ بى ىطتىي ىاتتى  ھەشلر ىىلىص.

( تاهاكىقااا شىرلىقۇچىالرتااا ىەتىىااٌ بااوً ئەموەساالى  ەل ضااۇًسڭق ئەھ ڭلقااا     3ە

 هۇپتىال بولۇپ ىالواسلى ٌى  چارىسىٌي ىىلىص.

( تاهاكااا چىكىااسىقاًالر بااار سااور ًالرزىي هااۇهكىي ىەزلر ئااۆشىٌي ىاااچۇر ش.   4ە

 تٌىطىپ ىالقاًسىوۇا بەۇگىلەرزىي ٍىرڭىرڭق ئولتۇر ش.ئاهالسىز ىا

( ساااىزمە تاهاكاااا ساااۇًقاى كىطاااي ھەر ىااااًچە ٍاااى ىي كىطاااى ىز بولقااااى      5ە

 تەىسىرزىوۇا ئۇًى  ذاتىرىسىٌي ىىلواستىي ىەتىىٌ رلە ىىلىص.

 . ساااوئار: ىاًاااسڭق ىىلقاًاااسڭ بالىالرًىااا  تاهاكاااا چىكىطاااٌي ئۆمىٌىاااپ      166

 ىىلىطىٌى  ئالسىٌي ئالقىلي بولىس ؟  

ناااەڭ : بالىالرًىاا  تاهاكااا چىكىطااٌي ئۆمىٌىااپ ىىلىطااىٌى  ئالااسىٌي ئىلىطااتاا  

ق ۇلاااا ئاتااااا ا ئاًىالرًىاااا  رىلااااي ًاھاااااٍىتي چوۇااااس ر. ئااااۇسر بااااالىلىرى توتر      

 تۆەلًسىكىلەرزىي هەسىۇر ەل ناەڭبكارز ر:

ارڭما ٍاذطاي ا ٍاهااى ەل    كۈچەٍتىطايا ھااسر ا ھا     تەربىَىٌاي ( ئائىلىاسل زىٌىاٌ   1ە
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تااااوترڭ ا ذاتاسرًىاااا  ھەهوىٌااااي بالىالرتااااا تااااوترڭ ٍوسااااۇًسڭ بىلسۈرۈضااااي ەل         

 ىاًائەتلىٌەرلى  ھالسڭ چۈضەًسۈرۈضي.

 ئاااۈلگە( تەى ڭزڭرلىاا ا ًەپساااىٌي ٍىقىاااص ەل ئىساااى  ئەذالىاااالرزڭ بالىلىرىقاااا  2ە

 بولۇضي.

ئۇسرًىاا   ضااي. ( بالىلىرىٌىاا  ٍااۈرۈش ا تۇر ضاالىرىٌي كااوًترىر ىىلىااپ تۇر   3ە

 پاە تەكطۈرۈپ تۇر ضي. –ٍاًچۇىلىرىٌي ەل سوهكىلىرىٌي پاە 

وضااٌىلىرىٌي ى( بالىلىرىٌىاا  ئارىلىطااىسىقاى زىسااتلىرىا ساەڭىسڭضاالىرى ەل    4ە

ئىٌىااا  بىلىطاااي ەل باااالىلىرىٌي ئەذالىساااىزا ٍاهااااىا بەۇگاااي بالىالرتاااا ىەتىىاااٌ      

 ئارىالضتۇرهاسلى ي.

هۇئەللىولىرىاااااسىي ەل ٍاذطاااااي  ئەھااااا ڭلىٌي هەكتەپتىكاااااي( بالىلىرىٌىااااا  5ە

 تۇر ضي. ئىگىلەپساەڭىسڭضلىرىسىي ھەهىطە 

( تاهاكاااا چىكىاااسىقاًالر باااار ساااور ًالرتا باااالىلىرىٌي ئىلىاااپ بارهاسااالى ي ەل  6ە

 ضي ەٍەًي هەًىي ىىلىطي(.ۇتوس ىوۇٍالقۇش بىرىطىٌ ًى ئۇسر

ۆٍاسل تاهاكاا   ( ئاتا ا ئاًىالر ئۆشلىرى بالىلىرىٌى  ٍىٌىسڭ تاهاكاا چەكوەسالىكيا ئ   7ە

 ساىلىواسلى ي.

بالىلىرىٌىاا  بىاارلر ىىااتىن تاهاكااا چەككەًلىكىٌااي ٍاااكي بەۇگااي بالىالرتااا       (8ە

ئارىالضاا اًلى ىٌي ئاۇلىقاااى ھاهاااى بااالىلىرىٌي ىاًائەتلىٌەرلىاا  ئىلوىااٌ ئۇسااۇر       

 بىلەى ئاماھالًس ر ضي ەل ىاٍتا ىىلواسلى  ا ەلزل ئىلىطي.

ۆًااۈپ ىالواساالى يا مااۈشلر ئەذالىلىاا     ( بالىلىرىٌىاا  ٍاهاااى ئااازلتلەرمە ك  9ە

 ھەر زڭئىن ز ئا ىىلىطي. سىقىٌىپضي ئۈچۈى ئالالھ ا ۇپەرشلًي بول
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( تاهاكااااا ھاااارڭقا ئااااق چىكىولىااا  ەل باضااا ىوۇ شىَااااًلى  ًەرساااىلەرًى    10ە

 ذەتىرىسىي بالىلىرىٌي  ھەهىطە ئاماھالًس ر پ تۇر ضي.

 ىىلقاًسڭ تاهاكىٌي تاضلىقىلي بولىس ؟ . سوئار: ىاًسڭق167

چى ىاص ٍاولي بولىاس . تاهااكىٌي      هۈضاكۈلىٌى  ناەڭ : ز ًَاازڭ ھەر ىاًاسڭق بىار    

تاضاااالش ئىطاااي ضاااۇًچىلى  ىىاااَىي كۆرۈًساااىوۇا ئاااۇًي تاضاااالش هۇهكىٌاااس ر.    

 تۆەلًسىكىلەر تاهاكىٌي تاضالش ئۈچۈى ٍارزلهچي بوسسٍس :

ىلىااص ەل بااۇ ًى ىسااتىي ىۇتۇلااۇش ئۈچااۈى ز ئااا ى سااىقىٌىپ( ئااالالھ تائاستااا 1ە

هاۇااا ز ئااا  : ئااالالھ تائاستااا چىااي ئىسااىلىص. ئااالالھ تائاااس ىۇرئاااى كەرىوااسل      

ىىلى ااااالرا هەى ز ئاااااٍى الرًي ئى ااااابەە ىىلىااااوەى
زلپ ئوچااااۇق  (1ە

ضاىسڭ ضاە  ٍاوق. ئەهواا     ۇناكارلىسى. ٍۈرلكتىي ىىلىٌقااى ز ئاسرًىا  ئى اابەە بول   

ئۈچااۈى بەشى ضااەرتلەرهۇ بااار. هەسااىلەى: ٍااىوە  ا       ز ئاًىاا  ئى ااابەە بولۇضااي   

ئى اابەە بولۇضاىقا چىاي ئىطاەً  بىالەى        ئىچوەكٌى  ھاسلسىي بولۇضايا ز ئاًىا  

ىىلىاااصا ز ئاااازڭ رڭساااتچى ا ساااەهىوىٌ بولاااۇشا ئالالھٌىااا  ز ئااااًي ئى اااابەە      

ىىلىااااسىقاًلى ىقا چىااااي ئىطااااىٌىصا ئى ااااابەە بولواٍ ڭتىااااس ا زلپ ز ئااااازىي      

  ىالر.ەل باض شېرىكوەسلى 

ئۇًىاا   سااىقىٌىپ( ئااالالھ تائاااس تااا تەى ڭلىاا  ىىلىااصا ٍەًااي ئااالالھ تائاستااا   2ە

ئۇچرڭٍسىقاى ئىطاالرزىي ىاىچىص ەل ئۇًىا  رڭشىلى ىقاا ئىرىطاىص ئۈچاۈى        تەشىپىگە

تىرىطچاًلى  كۆرسىتىص ئاارىىلى  ئۇًىا  ھىواٍىساىگە ئىاگە بولاۇش. ئاالالھ تائااس        

ھى  ەڭىىي شىَاًقاا ئۇچرڭتواٍاس . ئاالالھ تائااس     ئۆشىٌى  ھىواٍىسىگە ئالقاى كىطىٌي 

كىوكي ئالالھ ا تەى ڭلى  ىىلىاسىكەىا ئاالالھ ئۇًىا     ﴿: ىۇرئاى كەرىوسل

                                 
 . ئاٍەە -186بەىەرل سۈرىسي (1ە
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كىوكاااي ئاااالالھ تائاستاااا تەى ڭلىااا  ﴿ ەل (1ە﴾ئىطاااىٌي ئاسااااى ىىلىاااس 

زلپ  (2ە﴾ىىلىااااسىكەىا ئااااالالھ ئۇًى قااااا چى ىااااص ٍااااولي بىرىااااس    

 كۆرسەتكەى.

الش. ئااۇًي زلرھااار تاضااالش چىااي ئىاارڭزل تەلەپ    ( تاهاااكىٌي زلر ھااار تاضاا  3ە

ىىلىااسىقاى ئىااص. لااىكىي ئااۇ بەشىاالەر ئوٍلىقاًااسل  ىىااَىي ئىطااوۇ ئەهەغ. ئااۇًي     

ىىَىي كۆرمەى كىطي رڭهىزڭى كۈًلىرىاسىكي ھاالىٌي ئەساكە ئالساا بولىاس . رڭهىازڭى       

كۈًلىرىاسىوۇ ٍااىوە  ا ئىچااوە ا تاهاكااا چااىكىص ەل باضاا ىوۇ ئىطااالرزىي هەنبااۇرى    

ٌي توساااىس . بۈماااۈى تاضاااالٍوەىا ئەتە تاضاااالٍوەى زلپ كەٍاااٌىگە ساااوش ش  ئاااۆشى

ًەپس ئاۇًي تاضالضا ا پۇرساەە     ضەٍتاًىٌ اضەٍتاًٌى  ىارهى ىقا ئىسىلقاًلى  بولۇپ

بەرهەسلىككە تىرىطاىس . ئەڭ ئۈًۈهلاۈ  چاارلا تاهااكىٌي تاضاالش ىارڭرىقاا كەلاگەى        

 ھاهاى ئۇًى سىي زلرھار ىور ئۈشۈضتۇر.  

. ساوئار: تاهاااكىٌي تاضالىقاًسىي كىااَىي ىاٍتااا چەكوەسالى  ئۈچااۈى ًااىوە    168

 ىىلىص كىرل ؟

 ناەڭ : تاهاكىقا ىاٍتا ئۆمىٌىپ ىالواسلى  ئۈچۈى هۇًۇسرًي ىىلىص كىرل :  

( تاهاااكىٌي تاضاالىقاًسىي كىااَىيا ئااۇًي ىەتىىااٌ ئىسااىگە كەلتۈرهەساالى ا      1ە

چۈضااۈپ ىالقاااى ئەھاا ڭلالر ئاسااتىسڭ ذىَااالىٌي باضاا ا كااۆرۈپ ىالقاااى ٍاااكي ئىسااىگە 

 بۇرڭش كىرل .ٍاى ا 

 تاهاكا چىكىسىقاى زىستالرزىي هەۇگۈلۈ  ئاٍرىلىص ەل ئارىالضواسلى . (2ە

( تاهاكاااا چاااىكىص ئەسٌاساااىسڭ ئىساااتىوار ىىلىاااپ كەلاااگەى ضاااەٍىىلەرًي     3ە

                                 
 .ئاٍەە -4سق سۈرىسيتە  (1ە
 .ئاٍەە -2تەسق سۈرىسي (2ە
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 ئىستىوار ىىلىطٌي تەر  ئىتىص.

 ۆپرل  ضۇتۇللىٌىص.( مىوٌاستىكا ھەرىكەتلىرى بىلەى ك4ە

 ( هى ل ەل كۆكتاتالرًي كۆپرل  ئىستىوار ىىلىص.5ە

بىاالەى  سااەەر( تاهاكااا ذۇهااارى تۇت اااى بىاار ىاااًچە هىٌۇتلااۇق ىىَىٌچىلى  ااا    6ە

تاىابى  تۇر ش. ذۇهار تۇت اى ضۇ بىار ىااًچە هىٌۇت اا چىاسىقاى ئاازلم ئاۇًي چوىاۇم        

 تاضالپ كىتەلەٍس .  

ا ذىَااالىٌي باضاا ا ٍاى ااا تۇتااۇەېلىصتااا ئااۆشىٌي ( تاهاكااا ذۇهااارى تۇت اااى ەڭىىت7ە

 بۇرڭشا باض ا ئىطالر بىلەى هەضقۇر بولۇش.

 . سوئار: تاهاكىٌي تاضالضٌى  باض ا چارىلىرىوۇ بارهۇ؟169

نااااەڭ : تەلىااان ا تەربىاااَە هۇتەذەسسىسااالىرى تاهااااكىٌي تاضاااالش ئۈچاااۈى       

 تۆەلًسىكىلەرًي تەەسىَە ىىلىس :

 رى ڭضااكىالرًي( تاهاكااا ئورًىقااا ًىكااوتىي هاززىسااىسىي ٍاسااالقاى هەذسااۇغ   1ە

چاٌٍااااش تاهاكىقاااا بولقااااى ئىطاااتىىاًي پەساااەٍتىس . چاااۈًكي كىطاااىلەرًي تاهاكاااا 

ئۇًى ااسىكي ًىكااوتىي هاززىساااىس ر.    چىكىطااكە ئازلتلەًااسۈرۈپ ىوٍقاااى ًەرساااەا   

ار ىاااتتى  تۇت اااى طااوۇ تاهاااكىٌي تاضالضاا ا ٍااارزلهچي بولىااس . ذۇهاا ىٌىهىساا ڭ  ىولل

 لەھزىلەرزل هىس ڭكٌي ئىقىزىسىي چى ارهاً تۇر ش ٍاذطي ئۇسۇلس ر.  

( تاهاكىٌي تەزرى ىٌ تاضالضا ىوۇ بولىاس . باۇ كۈًاسىلى  چىكىاسىقاى تاهاكاا       2ە

ًىسبىتىٌي ئااشڭٍتىص ئاارىىلى  بولىاس . هەساىلەى: كاۈًىگە بىار پاچكاا چىكىاسىقاى         

رۈضاايا ئىوكاااى ىەزلر ئاااش چىكىطااكە   كىطااي ئااۇًي بىاار ٍاااكي ئىككااي تالقااا چۈضۈ   

ٍۇىىرىااسڭ  —تىرىطااىص ئااارىىلى  بولىااس . لااىكىي ئەڭ ٍاذطااي ەل ئۈًۈهلااۈ  چااارل    

 زلرھار تاضالضتىي ئىبارلتتۇر. —ئىَتىلقاًسل  
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( تاهاكاااا چەكوەٍاااسىقاى ھەهااارڭھالر بىااالەى بىااارمە كاااۆپرل  ساااەٍلىگە ەل     3ە

ئااۆشىٌي كۆًااسۈرۈش  سااەپەرلەرمە چى ىااص. ضااۇ ئااارىىلى  تاهاكااا چەكوەساالىككە     

هااۇهكىي. لااىكىي بااۇ ئەسااٌازڭ ەڭىىتٌااي بىكااار ئۆتكۈشهەساالى  ھەتتااا ئااۆشىگە تاهاكااا  

 ھەى ىسل ذىَار سۈرۈضكىوۇ پۇرسەە بەرهەسلى  كىرل .  

هەركەشلىاارى بولىااس . ئااۇسر  تىببىااٌ( تاهاكىقااا ىارضااي تۇرىااسىقاى هەذسااۇغ 4ە

اضاالىواىچي بولقاااًالرًي ذىتاااً ٍى ٌىلىاارى ەل بەشى زىرىااالر ئااارىىلى  تاهاااكىٌي ت  

 ەڭسٍس . بۇ ئور ًالرتا هۇرڭنىىەە ىىلىطوۇ ئاسھىسل ٍارزلهچي بولىس .  ڭز

( تاهاكااا چىكىااسىقاى زىسااتالرزىي ئاٍرىلىااپا ئۇسرًىاا  سااور ًلىرىٌي تەر     5ە

 ئىتىپا تاهاكا چەكوەٍسىقاًالر بىلەى كۆپ ئارىلىطىص.

ئۈهىسسىزلەًوەساالى  بولااۇش بىاالەى   هەتلااۇپ( بىاارلر ٍاااكي ئىككااي ىىااتىن   6ە

  كىطااي ئىرڭزىسااىسىي  60كىاارل . ئااازلتتە تاهاااكىٌي تاضاالىواىچي بولقاااًالرزىي    

ٍى ىلىااپ ٍەًە تاهاكااا چااىكىص ئااازىتىگە ىاٍتىااس . لااىكىي تاهاااكىٌي تاضاالىواىچي     

كىااَىيا ئۆشىٌىاا  ئااانىز   ٍى ىلقىٌىااسىيبولقاااى ئااازلم بىاار ٍاااكي ئىككااي ىىااتىن    

ىتي ەل كۈچىٌي ضاۇ ئاانىزلى  تەرىپىٌاي ٍاى ىص     بىلى ېلىپا بارچە ھىوو ًۇىتىسىٌي

ٍولىقااا سااەرپ ىىلىااسىكەىا ئااۇ تاهاااكىٌي تاضااالش نى ىااسل ئاااذىرى چوىااۇم تەلىاابە  

توًۇٍااس   ًۇىتىساىٌي ىىالسٍاس . ئىرڭزىلىا  ئااازلم ئۆشىٌىا  ذاتاالى ىٌي ەل ئااانىزلى      

ەل ئۇًى قااا ٍى ىلوەساالى  ئۈچااۈى كااۈرلش ىىلىااس . هەلااۇهكيا ھارهاااً كااۈرلش      

 ًالر ئاذىرى چوىۇم تەلىبە ىىلىس .  ىىلقا

ئۆش ا ئۆشىگە سۆش بىرىص ئۇسۇلي بىلەًوۇ تاهاكىٌي تاضاالش نى ىاسل تەلىابە      (7ە

ىىلقىلي بولىس . چاۈًكي ئىٌسااى ىاًچىلىا  ساۆشىسل تۇرهاٍاسىقاى بولاۇپ كەتاكەى        

تەىااسىرزىوۇا ئااۇ ئااۆشىٌي ئالسىواساالى ي كىاارل . ئۇًىاا  ئااۆشى بىاالەى ەى ااسڭًي        

ەهىوىَەە بولۇضي كىرل . تاهاكىٌي ىەتىىاٌ تاضاالش ئۈچاۈى ئاۆشىگە     ئوتتۇرىسىسڭ س
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چىااي ەلزل بەرمەى ئااازلم ھەر ەڭىىااي ذۇهااارى تۇتااۇپ ەلزىسااىٌي بۇش ضاا ا هەنبااۇر   

ئااااۆشىگە بەرمەى ەلزىسااااىٌي ەل ئااااۆشىٌي   -ھااااالەتكە چۈضااااۈپ ىالقىٌىااااسڭ ئااااۆش  

 ئوٍالپوۇ ەلزىسىٌي بۇش ضتىي ٍاًىس . كىرلكلىكٌيئالسىواسلى ي 

ىىرى ي ئۇسۇلالر بىلەًوۇ تاهااكىٌي تاضاالش نى ىاسل تەلىابە ىىاللوىقااًالر      ( ٍۇ8ە

ئۈچاۈىا ٍەًە بىار چااارىوۇ باارا ئااۇ بولساىوۇا تاهاكاا چەكوەساالىككە ىەساەم ىىلىااص.       

ىورىساااا ەڭىىتلىاا  ىەسااەم  ىىلىطااتىيئەمەر ىەسااىوىسل تۇرڭلواااً مۇًاھكااار بولااۇپ  

ى ا بىار ئااٍلى . باۇ ئۇساۇر بىالەى      ىىلىط ا بولىس . هەسىلەى: بىر ٍىللى ا ئاۈچ ئااٍل  

 تاهاكا چىكىطٌي تاضلىقاًالرهۇ كۆپ.

 



 

 

 ھاراق ۋە ئۇًىڭ زىيىٌي ھەلمىذە

 . سوئار: هەسي ىىلىسىقاى ھەر ىاًسڭق ًەرسە ھارڭق ھىسابلىٌاهس ؟170

 ي ناەڭ : ئىسالم زىٌىاسڭا ئاازلهٌي هەساي ىىلىاسىقاى ًەرساىلەرًى  ھەر ىاًاسى      

ا پىاا ڭ ھارڭىٌىاا  تااۈرىگە كىرىااس . بۇًى قااا بىٌااائەىا ئاااق ھااارڭقا ىىزىاا  ھااارڭقا     

ەل ئااااازلهٌي هەسااااي ىىلىااااسىقاى ھەر ىاًااااسڭق ئىچىولىاااا  ھااااارڭق    ضاااااهپاًىَە

هەسااي » ھىسااابلىٌىس . پەٍقەهاابەر ئەلەٍىىسساااسم بااۇ ھەىااتە هۇًااسڭق زېااگەى:     

سى ي ىىلقاۇچي ًەرسااىٌى  ھەر ىاًااسى ي ھاارڭىتۇرا ھارڭىٌىاا  ھەرىاًاا  

 .(1ە«ھارڭهس ر

 هى سڭرزڭ ئىچىطوۇ ھارڭهوۇ؟ ىىلوىقۇچىلى سوئار:  ھارڭىتىي هەسي  .171

ناەڭ : ھارڭق ٍاكي ھارڭق ًااهي بىالەى ئاتالوىقااى بولساىوۇ تەركىبىاسل ئاازلهٌي       

هەسااي ىىلىااص ذۇسۇسااىَىتي بولقاااى ھەر ىاًااسڭق بىاار ئىچىولىكااتىي بىاار ٍۇتااۇم     

وۇ ىەتىىااٌ ھارڭهااس ر. بااۇ هەسااىلىسل پۈتااۈى ئىسااالم ئۆلىوااالىرى بىاارزل          ئىچىطاا

ئىتتىپاااىتۇر. ئالااسىٌ ي ھەزىسااوۇ بااۇ هەًىٌااي ئىپازىلەٍااس . كااۆپ ئىسااتىوار ىىلسااا   

پەٍقەهاابەر  هەسااي ىىلىااسىقاى ًەرسااىٌى  ئىزىوااۇا كۆپىوااۇ ئوذطاضااال ھارڭهااس ر. 

كاااۆپي هەساااي ىىلىاااسىقاى ًەرساااىٌى  ئىزىواااۇ     »ئەلەٍىىسسااااسم: 

چااۈًكي هەشكااۇر ًەرسااىلەر ئاااش ئىسااتىوار      زلپ كۆرسااەتكەى. (2ە«ارڭهااس رھ

ىىلىص بىلەى هەسي ىىلوىقاى بىلەى ئىچكاي ئەشڭتاا شىَااى ٍەتكاۈشۈپ ھەر تۈرلاۈ       

كىسااەللىكلەرًي پەٍااسڭ ىىلىطااتا ئىاازى بىاالەى كۆپىٌىاا  پەرىااي ٍوىتااۇر. ئۇًىاا         

                                 
 .ئىوام بۇذارىٌ رى ڭٍىتي (1ە
 .ئىوام ئەھوەزا ئەبۇزڭە ز ەل تىرهىزىالر رى ڭٍىتي (2ە
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 ئۈستىگە ئاش ئىچىص كۆپ ئىچىطكە ئىلىپ بارىس .    

ساااوئار:  ًاااىوە ئۈچاااۈى ھاااارڭق پۈتاااۈى ٍاهاًلى الرًىااا  باضالهچىساااي      .172

 زېَىلىس ؟

ئاًىسااىٌي  -ناااەڭ : ىاااتىللى ا ئوترىلىاا ا ذىَاًەتچىلىاا ا ئالااسڭهچىلى ا ئاتااا    

ا بالىلىرىٌي ٍىتىن ىالاس ر شا ًوهۇساىٌي ىوتسىَالواسالى ا پەسكەضالى      ىاىطىتىص

نىٌااٍەە ٍااكي ئەذالىساىزلى ٌى  ئارىىساىسڭ چوىاۇم ھاارڭق        ەل باض ا ھەر ىاًسڭق بىر

بولىااس . ھااارڭق ئىچااكەى ئااازلم ھەر ىاًااسڭق بىاار مۇًاااھٌي ٍاااكي نىٌاااٍەتٌي ھااى     

ھاٍاااا  –ضااەرم  ھارڭىكەضااتەئىككىلەًوەسااتىي ىىلىااسىقاى بولااۇپ ىالىااس . چااۈًكي  

ھاارڭق  ًوهۇغ زلٍاسىقاى ًەرساە ئااللىبۇر ى ئاۆلگەى بولىاس . ضاۇۇا        –ەى سڭىا ئار 

پۈتااۈى ٍاهاًلى الرًىاا  باضالهچىسااي زېَىلىااس . بااۇ پىكىاارزل ھەر ىاًااسڭق زىاايا ھەر  

پەٍقەهابەر ئەلەٍىىسسااسم   » ىاًسڭق پەلسەپە ەل ھەر ىاًاسڭق ىااًۇى بىرزلكتاۇر.   

ھارڭى ااا هۇًاسااى لتلى  ئااوى كىطااىگە لەًەە ىىلقاااى بولااۇپا ئااۇسر:    

توضاىقۇچيا  ھارڭق سى  ۇچيا سى تۇرتۇچيا ئىچكۈچيا ئىچۈرماۈچيا  

توضاااۇت ۇچيا ساااات ۇچيا پاااۇلىٌي ٍىگاااۈچيا ساااىتىپ ئاااالقۇچي ەل     

   .(1ە«سات ۇشتۇچي ىاتارلى الرز ر

 سوئار: ھارڭىٌى  ھارڭم ىىلىٌىطىسىكي ئاساسلى  سەەل  ًىوە؟ .173

ناەڭ : ئاالالھ تائااس ئىٌسااًٌي باضا ا هەذلۇىااتالرزىي ئاارتۇق ىىلىاپا ئۇًى قاا         

ئەىىاا  ئاتااا ىىلقاااى. ئەىىاا  ئىٌساااًٌي بااارلى  هەذلااۇىالرزىي ئاسھىااسل ئاٍرىااپ        

تۇرىاسىقاى ئەڭ ىىووەتلىا  ًەرساىس ر. ئۇًى ساىز ئىٌسااًٌى  ھىچ اًاسڭق ىەزىار ا          

ىىووىتي بولواٍس . ضۇۇالض ا ئىسالم زىٌىسڭ ئەىىلٌاي ىوتاسڭش بەش چاوڭ پەرشًىا      

                                 
 .تىرهىزىا ئىبٌي هانە رى ڭٍىتي (1ە



 151 ەلمىذەزىيىٌي ھ ۇًىڭئ ۋەھاراق  

ئاااۇًي ئۆلتاااۈرمەى بىااالەى   كەتكۈشمەًلىااا بىااارى. بىااارلر ئىٌسااااًٌى  ئەىلىٌاااي  

ئەىلىٌاي ٍوىات ااى ئاازلم ئىساالم      بارڭەلرز ر. هەسي بولاۇش ئەىىلٌاي ٍوىات ااًلى تۇر.   

ئەىلاي ناٍىاسڭ    ئىبازلتلىرىٌي ئور ًالضا ا سااسھىَەتلى  بوسلواٍاس . هۇًاسىي باضا اا     

ئەذالى ااا  - ئەزلپبولوىقاااى ئااازلم ئۆشىٌىاا  ًااىوە ىىلىاا ڭت ىٌىٌي بىلوىگەًلىكااتىيا 

ھەرىكەتلەرًي ەل تۈرلاۈ  ًاضااٍاى ئىطاالرًي ىىلىاصا ھەتتاا       -لىسىقاى سۆش شىي كى

ھاٍاتىقااااا ذەتەرلىاااا  ئىطااااالرًي سااااازىر ىىلىطااااتىي ئۆكۈًوەٍااااس . ىاااااتىللى     

نىٌاٍەتلىرىٌىاا  كۆپىٌچىساااي ھارڭىٌىاا  ساااەەلبىسىي بولىااس . ھاااارڭق ئىٌسااااًٌي    

الالھ تائاااس توسااىس . ضااۇ سااەەلبتىي ئاا شىكرىااسىيٍاذطااي ئىطااالرزىي ەل ئالالھٌىاا  

ھارڭىٌى  پۈتۈى تۈرلىرى ەل پۈتۈى ئاتالقۇلىرى بىالەى بىارمە ھاارڭم ىىلقااى. ئاالالھ      

ئااي هااۆهىٌلەرل ھااارڭق ﴿ :زېااگەىتائاااس ھارڭىٌىاا  ھااارڭهلى ىٌي ناكااارسپ هۇًااسڭق  

ئىچىصا ىىوار ئوٌٍاشا بۇتالرتا چوىۇًۇشا پاار ئاوىلىرى بىالەى پاار ساىلىص      

 اااالرز را بەذاااتكە ئىرىطىطاااى الر ئۈچاااۈى  ضاااەٍتاًٌى  ئىطااايا پاساااكىٌا ىىلى

ضەٍتاًٌى  ئىطىسىي ٍىرڭق بولۇۇالر. ضەٍتاى ھارڭقا ىىواار ئاارىىلى  ئاارڭۇالرزڭ    

زۈضاااوەًلى ا ئاااازڭەلە تۇتاااس رهاىچيا ساااىلەرًي ًاهااااشزىي ەل ئاااالالھٌي ٍااااز 

ئىتىطاااتىي توسااااواىچي بولىااااس ا ساااىلەر ئەهااااسى ەھااااارڭىتىيا ىىوااااارزىي(   

 .(1ە﴾ٍاًواهسىلەر؟

 . سوئار: ھارڭىٌى  ئاساسلى  شىَاًلىرى ىاٍسىالر؟174

ھارڭىٌى  شىَاًلىرىٌي تەت ىا  ىىلىاپا هۇًاسڭق     هۇتەذەسسىسلەر تىببىٌناەڭ : 

 ئىالى ىىلقاى: ٌيتۈرلۈ  شىَىٌى 14

( ھااااارڭق ئىٌساااااًٌى  ٍااااۇىىرى ًىاااارەڭ سىستىوىسااااىٌي شلھەرلەپا ھااااارڭق  1ە

                                 
 .ئاٍەە - 91 - 90هائىسل سۈرىسي  (1ە
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سااارڭڭ ىىلىااس . ضااۇًى  بىاالەى ئااۇ ىاسٍوى اااى سااۆشلەپ      ەڭىىتلىاا   ئىچكااۈچىٌي

 كىطىلەرمە ئەشىَەە بىرىس .

 ( ٍۈرلكٌي ىاتتى  ىوشتىتىپا ئارىىسىي ئانىزسضتۇرىس .  2ە

( ئىٌساااًٌى  كىسااەللىككە ىارضااي كااۈچىٌي ئانىزسضااتۇرىس . ئىٌساااًسىكي     3ە

القااا ٍۇىۇهلااۇق كىسااەلگە ىارضااي تۇرىااسىقاى ئاااق ىاااى ئاٍلىٌىطااىٌي ئىطاالىوەغ ھ  

 كەلتۈرۈپ ىوٍىس .  

( ھااارڭق ئىچىطااكە ئااازلتلەًگەى ئااازلم سااى  كىسااىلىگە مىرىپتااار بولىااس .       4ە

 كىسىلي بولۇپ ىالساا ىۇتۇلۇش ئىوكاًي بولواٍس .   يتۇئەمەر ئۇ ئۈچەً ٍالل

( ھارڭى ا ئازلتلەًگەى ئازلهٌىا  ئوپىرڭتساىَىسل ىۇتۇلاۇش ًىسابىتي ئىٌتااٍىي      5ە

 ساۇتۇرتىقا ضاىركەتلىرى ھارڭىكەضالەرًى  ھاٍااتىٌي     رتاسۇتۇئاش بولىس . ضۇۇالض ا 

 ئالواٍس .  

( ز ًَاًىاا  ھەر ىاٍسااي ناٍلىرىااسىكي زىذتۇرذاااًىالرزڭ ًاھاااٍىتي چوۇ ااۇر     6ە

تەكطاااۈرۈش ئىلىاااپ بارتاًاااسىي كىاااَىيا ساااارڭۇالر زىذتۇرذاًىساااىقا كىااارمەى    

زىاااي كاااۆپرلكي ھاااارڭق ئىچىاااسىقاى ئازلهٌىااا  باااالىلىرى     50كىساااەللەرًى    

 ەًلىكي ئىسپاتالًسى.  ئىك

 ( ھارڭق ٍۈرل  بىلەى نىگەرًي كارزىي چى ىرىس .  7ە

( ىااااى بىساااىويا ضاااىكەر ساااىَىص ەل ٍاااۈرل  كىساااىلي باااار ئاااازلم ھاااارڭق    8ە

 ئىچىسىقاى بولساا ئۆشىٌي ئۆشى ئۆلتۈرمەى بىلەى ئوذطاش بولىس .  

( ھاااارڭق بەشىلەرًىااا  مۇهااااى ىىلقىٌىاااسل  تاهااااق سى سۈرۈضاااكە ٍاااارزلم    9ە

رىٌىا  پائاالىَىتىگە توساالقۇ بولىاس      ىبەلكي ئۇ تاهاق سى سۈرۈش ئورماًل ااٍس ىىلو

 ەل ئانىزلىتىس .  
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( ھارڭىٌىااا  ھىچ اًاااسڭق تىااازڭ ىىووىتاااي ٍاااوق. ضاااۇًي بىلىاااص كۇپااااٍە     10ە

 تىزڭ كۈچي ٍوىتۇر.   مۈرۈچچىلىكوۇھارڭىٌى  بىر ىوضۇق  بوتۇلكاىىلىس كيا بىر 

بولىاس . چاۈًكي ئاۇ باارلى  پاۇلىٌي ھارڭى اا        ( ھارڭىكەش ًاهرڭتلى  ا مىرىپتار11ە

ذەنلەٍاس . ئاۇ ھااارڭق ئۈچاۈى ئاٍااالىٌي ەل باالىلىرىٌي ئااچ ىوٍىااس . ضاۇًى  بىاالەى       

ئۈچااۈى ھاااس  ىىلقااۇچ كىسااەللىكلەرمە   تىزڭسًوىقاااًلى يئااائىلە ئەشڭلىاارى ٍاذطااي 

 ز چار بولىس .  

كە ز چااار ستاتىسااتىكىالرًى  كۆرسىتىطااىچەا نىٌسااىٌ كىسااەللىك تىببىااٌ( 12ە

 بي بىلەى بولقاى.  لبولقاًالرًى  كۆپ ساًلى ي ھارڭىٌى  سەە

( ھارڭىكەضاالەرزىي كۈچلااۈ  ئەەسز چى ارتاااى ئااازلم ٍااوقا چااۈًكي ھااارڭق    13ە

ىورسااااىتىكي بالىٌىااا  ئورماًلىرىٌىااا  شلئىاااپ ەل ئەٍىبلىااا  ئۆسۈضاااىگە ساااەەل  

 بولىس .  

بي بىااالەى لى زىاااي كاااۆپرلكي ھاااارڭق ساااەە 40( ىاتٌااااش ەلىەساااىٌى    14ە

هەٍاااسڭًقا كىلىاااس . چاااۈًكي ھاااارڭق ذەتەرًاااي ھاااىس ىىلىاااص ئورمااااًلىرىٌي        

ئىچىااسل هاضااىٌىٌي تااوذتىتىص كىاارل    سااىكۇًيئۈچااۈىا بىاار  ئانىزسضااتۇرتاًلى ي

كىاَىي توذتىتاسٍاس .    ساىكۇًتتىي بولقاى بىر ەلىەزل ھاارڭق ئىچاكەى ئاازلم ئىككاي     

 بۇ چاتسڭ بولىسىقاى ئىص بولۇپ بولقاى بولىس .

 سوئار: ھارڭق ئىچىطٌى  ناشڭسي ًىوە؟ .175

ىاهچااا ئۇر لااۇش  80ناااەڭ : ھااارڭق ئىچااكەى ئازلهٌىاا  بااۇ ز ًَااازىكي ناشڭسااي 

هەهلىكەتالەرزل ئى ارڭ ىىلىٌىاس . ئەهواا      ىوٍۇلۇەڭت ااى بولۇپا بۇ ئىسالم ىاًۇًي ٍولقاا  

 زىشڭذ اااار م ىاااىلىص ەل ھارڭىكەضاااٌى  ئااااذىرلتتىكي ناشڭساااي نەًٌەتاااتىي هەھااا 

ئاۈچ ذىا  كىطاي نەًاٌەتكە     »پەٍقەهبەر ئەلەٍىىسساسم هۇًاسڭق زېاگەى:    كىرىطتۇر.
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ەل ئائىلىساااىٌي  ىاىطاااات ۇچيئاتاااا ا ئاًىساااىٌي      ئاااۇسر: ھاااارڭىكەشا  كىرهەٍاااس .

 «.زلٍَۇغكۈًلىوەٍسىقاى 

پەٍقەهبەر ئەلەٍىىسسااسم هۇساۇلواًالرًي ھاارڭق ئىچىطاٌى  ٍاهااى ئاىى ىتىاسىي       

ئالالھ اا ەل ىىَااهەە كاۈًىگە ئىوااى كەلتااۈرمەى     »ماھالًاس ر پ هۇًاسڭق زېاگەى:    ئا

كىطااي ھااارڭق ئىچوىسااۇىا ئالالھ ااا ەل ىىَاااهەە كااۈًىگە ئىواااى كەلتااۈرمەى كىطااي  

 .«ئولتۇرهىسۇى زڭستىراًسڭھارڭق ئىچىلىسىقاى 

 



 

 

 زەھەرلىه چېىىولىىلەرًىڭ زىيىٌي ھەلمىذە

 سوئار: شلھەرلى  چىكىولى  زېگەى ًىوە؟ .176

ئاااازلهٌي هەساااي ىىلىاااسىقاىا ذۇهاااار     —نااااەڭ : شلھەرلىااا  چىكىولىااا    

ا هااورفىيا ًەضااەا كوكااائىي ىاتااارلى  شلھەرلىاا   ذىاارىئىيتۇت ۇشىااسىقاى ئەپَااۇىا 

ًەرسىلەر بولۇپا بۇسرزڭ كاۆپ هى اسڭرزڭ شلھەرلىا  هااززىالر باار. بۇسرًىا  كاىلىص        

پچى ىرىص ئۇسۇللىرى ھەر ذىا  بولاۇپا پۈتاۈى ز ًَاا ذەل ىٌىا       هەًبەلىرىا ئىطلە

لەًىااتىگە ئۇچرىقاااًلى تىيا كااۆپىٌچە ٍوضااۇر ى ھالااسڭا ىااارڭ ًىَەتلىاا  كىطااىلەر       

 تەرىپىسىي ئىطلەپچى ىرىلىس  ەل تارىىتىلىس .

 . سوئار: شلھەرلى  چىكىولىكٌى  ئەڭ ذەتەرلى  شىَىٌي ىاٍسي؟177

ناااەڭ : شلھەرلىاا  چااىكىولىكلەر ئااۇًي ئىسااتىوار ىىلقااۇچىالرًي پۈتااۈًلەً       

كااارزىي چى ىرىااپا ئۆلااۈم بىاالەى تۈمەضااتۈرمەًٌى  سااىرتىسڭا ئىٌساااًىَەتكە شىر      

بولقاااى  كىلەچىكاايباسٍىىاااپەتلەرًي ئىلىااپ كىلىااسىقاىا ذۇسۇسااەى هىللەتٌىاا     

شلھەرلىاااا   ًااااابۇە ىىلىااااسىقاى رلھىوسااااىز ئال ڭسااااتىس ر.  شلھەرلەپٍاضااااالرًي 

چىكىولىكلەرًىااا  ئىٌسااااًالرتا كەلتۈرىاااسىقاى شىَااااًلىرى هۆلچەرلىگۈساااىز ئىقىااار  

تەرلپلىرىاسىي كاۆپ شىَىٌاي باار.      پساىرىكا بولۇپا تەى ساىلى يا ئى تىساازا ئاائىلەا   

ي ئىطااااالر ىاًۇًىااااسڭ شلھەرلىاااا  چىكىولىاااا  ٍكااااۆپلىگەى زۆلەتلەرًىاااا  نىٌااااا

 چوۇلاۇىىٌي  باسٍىىاپىتىٌىا  شلھەرًىا   بىرىطاىوۇ باۇ    سيسوزىگەرلىرىگە ئۆلۈم ناشڭ

 ئىسپاتالض ا ٍىتەرلىكتۇر.  

ىاًاسڭق شىَىٌااي   پسىرىكىساىقا ساوئار: شلھەرلىا  چىكىولىكٌىا  ئىٌسااى      .178

 بار؟
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كە كۆًاۈپ ىالقااى ئاازلم ئاۆش ًەپساىٌى  ئەساىرىگە       كناەڭ : شلھەرلى  چىكىولى

ئەرشىااوەغ ذۇهااارىٌي ىاًااس ر ش ٍولىااسڭ ًەپسااي  ئاٍلىٌىااپ ىالىااس . چااۈًكي ئااۇ ضااۇ

ضاەٍتاى ئاۇًي ئاازلم     ًەپساي سااا ضاۇًي ىىلىاس ا ئەمەر     ذاھىطي ئۇًي ًاىوىگە بۇٍر 

ئۆلتۈرۈضاااكە كۈضكۈرتساااە كىرپىكىٌاااي ىاىواساااتىي ئاااازلم ئۆلتۈرىاااس . ئەىلىٌاااي    

ىي ٍوىالقاااىا ئىرڭزىسااي ئااانىزا  ۇىوللىٌىطاا ا كااۈچي ٍەتااوەً ىالىااس . ئااۇ تەۇپۇۇلاا  

ا تەٍرلتسااىز بىاار ئااازلهگە ئاٍلىٌىااپ   ھااۇر ىاقا ئىااص بى ىرللوەٍااسىقاىا  ىورىۇًچاا

 ىالىس .

 . سوئار: شلھەرلى  چىكىولىكٌى  تەى ساىلى ىقا بولقاى شىَىٌي ىاٍسي؟179

ناااەڭ : شلھەرلىاا  چىكىولىكلەرًىاا  تەى ساااىلى  ا كەلتۈرىااسىقاى شىَاااًلىرى   

ئىَتىطاىچەا شلھەرلىا  چىكىولىا      هۇتەذەسسىسالەرًى   تىببىٌھەىى ەتەى چوڭ. 

تاهاى اااا بولقااااى ئىطاااتىىاًى  ٍوىىلىطاااي بىااالەى كىساااەللى        چىكىاااسىقاًالرزڭ

باضاالىٌىپا تەًٌىاا  ئانىزلىطىطاايا چىرڭٌٍىاا  سارتىَىطاايا كىسااەللىككە ىارضااي     

ضااايا نىٌساااىٌ  ۇكۈچٌىااا  شلئىپلىطىطااايا هى ەشىاااسىكي تەۇپۇۇلۇىٌىااا  بۇش ل   

گەرًى ا ئاضا اشڭًٌى  كاارزىي چى ىطايا ٍۈرلكٌىا  ئىقىطايا      ا نىئۆلۈضيكۈچٌى  

ضيا ئاذىرىسڭ ىىزىا  ىااى توهۇرىٌىا  پارتلىطاي ئاارىىلى       ۈلۈرۈىاى بىسىوىٌى  كۆت

 تۇٍۇىسىز ئۆلۈش بىلەى ئاذىرلىطىس .  

 سوئار: شلھەرلى  چىكىولىكٌى  ئى تىسازىا بولقاى شىَىٌي ىاٍسي؟ .180

ڭ : شلھەرلى  چىكىولىكٌى  ئى تىسازىا بولقااى ساەلبىٌ تەساىرى ئىٌتااٍىي     ناە

چاااوڭ بولاااۇپا باااۇ ئەھااا ڭر ئائىلىاااسىي زۆلەە ئى تىساااازىقا ىەزلر بىااار تۇتااااش      

ئى تىسااازىٌ كرىزىسااٌي كەلتااۈرۈپ چى ىااس . شلھەرلىاا  چااىكىولىككە ذۇهااار بولااۇپ 

ىساي بولساا سااتىس .    ىالقاى ئازلم باۇ ذۇهاارىٌي ىاًاس ر پ ئاارڭم تىاپىص ٍولىاسڭ ًىو      

ىولىسىكىسااي تۈمىسااەا ئوترىلىاا  بوسهااس ا بۇسۇچىلىاا  بوسهااس  ٍاااكي ًوهۇسااىٌي    
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سىتىص بوسهاس ا ىاٍساي ٍولاسىي بولوىساۇى پاۇر تىپىاپ ذۇهاارىٌي ىاًس رىاسىقاى         

ضۇ شلھەرًي سىتى ڭلىس . بۇ ٍولاسڭ ئەڭ ەى سڭًساىز ئىطاالرًيا پەساكەش ىىلى الرًاي      

ىاىطاىتىصا باالىلىرىٌي ەلٍارڭى ىىلىاصا پۇلقاا ٍارڭٍاسىقاى       ئاًىسىٌي  –ىىلىط اا ئاتا 

رڭشى بولىااااس . ئاااااذىرى   ئوترىالضاااا اھەر ىاًااااسڭق ًەرسااااىٌي ًەزل بولوىسااااۇى   

ئائىلىساااىسىيا تۇت اًلىرىاااسىي ەل نەهىىَەتتىكاااي كىطاااىلەرزىي ئاٍرىلىاااپ ٍاااالقۇش 

 ئۆلۈهىٌي كۈتىس . شلھەرلىا  چاىكىولىككە كۆًاۈپ ىالقااى ئاازلم ئااذىرى پۇلاسىيا       

ئۆٍسىي ەل ئائىلىسىيا ضۇًسڭىال ھەهوىسىي ئاٍرىلىپ ىالىاس . چاۈًكي ئاۇ ىاًچىلىا      

ئۇًى  باٍلى ي ئۇًى  ذۇهاارىٌي تەهىاي ئىاتىص ئۈچاۈى      چوڭ باً بولۇپ كەتسۇىا

   .زل-ئاذىرتىچە ٍەتوەٍس 

 . ساااوئار:  كىطاااىلەر ًاااىوە ئۈچاااۈى شلھەرلىااا  چاااىكىولىكلەرمە كۆًاااۈپ 181

 ىالىس ؟

زلپ ئاتالقااااى شلھەرلىااا   « ئااااق ئال ڭساااتي »نااااەڭ : ئىٌسااااًالر تەرىپىاااسىي  

ًەىەزلر ذەتەرلىاا  بىاار باسٍىىااپەە ئىكەًلىكىٌااي ھەهااوە بىلىااپ   چىكىولىكلەرًىا  

ٍەتوەكاااتەا ھەركىااان ئۇًى اااسىي ًەپرلتلىٌىاااس . ئوهاااۇهەى كىطاااىلەر ئاااۇًي ئاااۆش     

ۆًااۈپ ىىلىطااٌىوۇ ذالىواٍااس . ئىرتىَااارى بىاالەى ئىسااتىوار ىىلواٍااس  ەل ئۇًى قااا ك 

ضااەٍتاًالرًى ا ئۆشلىرىٌىاا  ئەرشىااوەغ ضەذسااىٌ    ئااازلهىٌپەىەە بەشى كىطااىلەر 

هەًپەئەتااي ەل ەڭىىتلىاا  كىرىوااي بەزىلىااگە پۈتااۈى ئىٌساااًىَەتٌي شلھەرلەضااٌي كااۆش  

چۈضاااۈپ ىالقااااًلى   تۇشڭىلىرىقاااائالاااسىقا ىوٍقااااى رلشىااا  ئازلهلەرًىااا  تۈرلاااۈ   

ذۇهار بولۇپ ىالقاًسىي كىاَىيا بىلىاپ تاۇر پ ئىساتىوار      سەەلبلى  بۇ شلھەرلەرمە

ٌ ىىلىط ا ئۆتىس . باۇ ئاائىلە تەربىَىساىٌى  كەهلىكايا شلھەرًىا  ذەتىرىٌاي         ئااززى

چاااتالشا ٍاهاااىا بااۇش ق زىسااتالرتا ئەمىطااىصا هۇھىتٌىاا  ًاچااارلى يا ئەذااالق      

 ٌىس .تەربىَىسىسىي ًىسى ل ئالواسلى  ىاتارلى  بىر ىاًچە سەەلبلەرمە باتلى
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. ساااوئار: ىاًاااسڭق ىىلقاًاااسڭ شلھەرلىااا  چاااىكىولىكلەرزىي سااااىالًقىلي     182

 بولىس ؟

  بەشى تەزبىرلىاااارى طااااٌىناااااەڭ : شلھەرلىاااا  چااااىكىولىكلەرزىي ساىلىٌى  

 تۆەلًسىكىلەر:

ٍىارڭق تاۇر شا    هەساىَەتلەرزىي  –( ئىواىا ئىتى ازًي ساتالم تۇتاۇپا مۇًااھ   1ە

 ا تەى ڭلى ٌي ئۆلچەم ىىلىص.ھەر ئىطت

ەل باضا ا ھەر ىاًاسڭق ذۇهاار تۇت ۇشىااسىقاىا     ضاااهپاًىَە( تاهاكااا ھاارڭقا پىا ڭا    2ە

كەٍىپ بىرىاسىقاى ًەرساىلەرًي بىارلر ىىاتىن بولساىوۇ ئىساتىوار ىىلىطاتىي ىەتىىاٌ         

 ٍىرڭق تۇر ش.

 ( شلھەرلى  چىكىولىكلەرًي ئەڭ ضەپ ەتسىز ئال ڭساتي ٍااكي ٍىرت اۇچ ھااٍ ڭى    3ە

زلپ توًااۇپا ئۇًى ااسىي ًەپاارلتلىٌىص ەل ئااۇ ًەرسااىلەرمە ًەپاارلە كااۆشى بىاالەى      

 بى ىص.

( زىَاًەتسااىزا ئەذالىسااىز كىطااىلەر بىاالەى زىسااي بولواساالى  ەل ئااۇسرزىي     4ە

 ئۆشىٌي ىاچۇر ش.

ً  »( شلھەرلىاا  چىكىولىكلەرًااي  5ە بىاار سااىٌاپ  »ا «بىاار ىىااتىوال ىىلىااپ باىااا

 ٍرلۇلەرمە ىەتىىٌ ئالسڭًواسلى .ًە ضەٍتاًىٌزېگەًگە ئوذطاش  «باىاً

 



 

 

 لىوار ۋە ئۇًىڭغا هۇًاضىۋەتلىه هەضىلىلەر ھەلمىذە

 سوئار:  ىىوار زېگەى ًىوە؟. 183

ناەڭ : ئۇتۇش ٍاكي ئۇتتۇر ش بىلەى ئوٌٍىلىاسىقاى ھەر ىاًاسڭق ئوٍاۇى تاۈرى     

ئۇتتاااۇر ش بىااالەى   ىىواااار زلپ ئاتىلىاااس . بۇًى قاااا بىٌاااائەىا ئۇتاااۇش ٍااااكي     

ئوٌٍىلىاااسىقاى كارتاااا ئوٍاااۇًيا ئوضاااۇق ئوٍاااۇًيا ئىاااي تاسضاااتۇر شا ذاااورڭش         

ئوٍۇًلىرى ەل ستارىَە بىلىتاي ساىتى ېلىص ىاتارلى الرًىا  ھەهوىساي      شچوىۇضتۇر 

 ىىوار ھىسابلىٌىس .

 ى پۇر ھاسلوۇ؟ًىوە ەل ىىوارزىي تاپ ا ھۆكۈهي. سوئار: ىىوار ئوٌٍاضٌى  184

ئاالالھ  ىىوار ئوٌٍاش ذۇززى ھارڭق ئىچكەًاگە ئوذطااش ھارڭهاس ر.    ناەڭ : 

ىىوارًىااا  ھاااارڭهلى ىٌي ھاااارڭق ئىچىطاااٌى ا بۇت اااا  سلتائااااس ىۇرئااااى كەرىوااا

ئاي  ﴿چوىۇًۇضٌى  ەل پار سىلىطٌى  ھاارڭهلى ي بىالەى بىارمە باٍااى ىىلقااى.      

ا چوىۇًااۇشا پااار ئااوىلىرى هااۆهىٌلەرل ھااارڭق ئىچىااصا ىىوااار ئوٌٍاااشا بۇتالرتاا

بىااالەى پاااار ساااىلىص ضاااەٍتاًٌى  ئىطااايا پاساااكىٌا ىىلى اااالرز را بەذاااتكە     

 .(1ە﴾ئىرىطىطى الر ئۈچۈى ضەٍتاًٌى  ئىطىسىي ٍىرڭق بولۇۇالر

ىىوار ئارىىلى  تاپ ااى پاۇر ىەتىىاٌ ھارڭهاس ر. ئاۇًي ذەنالەش ذاۇززى نااشڭًە         

ۈًكي ئااۇ بەزللسااىز  ىىلىااپ تاپ اااى پااۇلٌي ذەنلىگەًااگە ئوذطاااش ھارڭهااس ر. چاا     

 كەلگەى پۇلس ر.

 ٌى  ھىكوىتي ًىوە؟ى. سوئار:  ىىوارًى  ھارڭم ىىلىٌىط185
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 ٌى  بەشى ھىكوەتلىرى تۆەلًسىكىچە:ىناەڭ : ىىوارًى  ھارڭم ىىلىٌىط

( ئالالھ تائاس ئىٌسااًالرًي ئىطالەش ئاارىىلى  ٍەر ٍاۈشىٌي مۈللەًسۈرۈضاكە ەل      1ە

. بۇٍر تاااىىاا  رىزىىٌااي ھاااسر ئەهااگە  بىاالەى ئىطاالەش ئااارىىلى  تىپىطاا ا   ئۆشىٌ

ىااًۇًىَەە بىالەى شىتلىطاىسىقاىا ىارضاي تەرلپٌاي       بۇٍر تااى ھالبۇكيا ىىوار ئالالھ 

شىَاًقااا ئۇچرىتىطااٌى  سااىرتىسڭا ناپااا تارتواسااتىيا ئىطلىوەسااتىي پااۇر تىپىطااٌي    

 .تاپلى تۇرچى ىص ٍولي ىىلقاى بىر تەٍَار 

ار تااۈرىگە كىرىااسىقاى پۈتااۈى ئوٍااۇًالر ئىٌساااًالرًي ئىطلەضااكەا ھاااسر  ( ىىواا2ە

رىزىااا  ئۈچاااۈى تەر تۆكۈضاااكە ئەهەغا تەلەً سىٌاضااا اا تاساااازىپىَلى  ەل ىاااۇر ق 

 ئارش سرتا تاٍىٌىسىقاى ىىلىپ ىوٍىس .

ەېلىص ئۇًىااا  پاااۇلىٌي ھەىساااىز ۇ( ىىواااار ئوٌٍااااپ بىرڭەًىااا  پاااۇلىٌي ئۇتااا 3ە

 –ڭهاس ر. چاۈًكي ئىساالم ىااًۇًي باوٍىچەا بىرڭەًىا  پاۇر        ئىلى ڭلقاًقا ئوذطاضال ھار

سىتى  ٍولي بىلەى ٍااكي ئاۆش كۆۇلىاسىي ساوەتا      –هىلي ٍەًە بىرسىگە پەىەە سوزڭ 

 ىىلىطي بىلەى ٍاكي سەزى ە ىىلىص بىلەًال ھاسر بولىس .  

ا ئاااااتزى بىاااالەى رڭشىلى ىٌااااي   ەلتكەًااااسل ئۇتتۇر( ىىوااااار ئوٌٍىقااااۇچىالر  4ە

ەڭلقاى كىطاىگە ئۆچوەًلىا  بىالەى ئاازڭەلە     ۇچىي كۆۇلىسل ئۇت ئىپازىلىگەى بىلەى

تۇتۇلىااس . شىَاااى ئاااچچى  بولقاااًلى تىي شىَاااى تارت اااى ئااازلم ىاٍسااي ٍااور بىاالەى   

ەڭلقاااى ئااازلهگە ٍاهاااًلى  ىىلىااص كوٍىااسڭ بولىااس  ەل ئارىااسىكي       ۇبولوىسااۇىا ئۇت

 زىستلۇق بۇش لىس .

ۇچي ٍەًە كاۆپرل  ئۇتاۇش تىلىكاي    ەېلىصا ئۇت  ( ئۇتتۇرتۇچي شىَاًٌي ىاٍتۇر5ە

بىاالەى ھەر ئىككىسااي ىىوااارزىي باااش ئاسلواٍااس . ىىوااارەڭشسر ئاذىرىااسڭ ھەهااوە        

 ھتانلى تا ىالىس .وًەرسىسىسىي ئاٍرىلىپ ه
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هۇًاااسىي باضااا ا ىىواااار ەڭىىتٌاااي ەل كاااۈچٌي ئىسااارڭپ ىىلىاااسىقاى ئوٍااااۇى        

ضااىقا ۇباااً بول بولقاااًلى تىيا نەهىىَەتٌىاا  تەرلى ىَاتىقاااا كىطااىلەرًى  ئىطاالەپ 

توساا ۇًلۇق ىىلىااس . ىىوارتااا باتلىٌىااپ ىالقاااى ئازلهٌىاا  زىٌىٌاايا ًوهۇسااىٌيا        

ەى اااسڭًىٌيا هىللىتىٌاااي ەل ھەر ًەرسىساااىٌي سىتى ېتىطاااي ئىىتىوالاااسىي ٍىااارڭق     

ئەهەغ. ضۇۇا ىىوار پۈتۈى تۈرلىرى بىلەى ھاارڭم ىىلىٌقااى. ىىواار ئوٌٍىقااى كىطاي      

 ىىلقاًلى ي ئۈچۈى ئىقىر مۇًاھكار بولىس .ئالالھ ھارڭم ىىلقاى ئىطٌي سازىر 

 . سوئار: ستارىَە ئوٍۇًلىرىوۇ ىىوار ھىسابلىٌاهس ؟186

ناەڭ : ھەر ذىا  تاۈرزىكي ستاارىَە ئوٍاۇًلىرى ىىوارًىا  تۈرلىرىاسىي بولاۇپا        

 ضاٌي ئاسااغ   ىاًسڭىال بىر ئاتالقۇ بىلەى ئاتىلىطىسىي ىەتىىَاٌەشلر ئۇتاۇش ەل ئۇتتۇر  

ىىلقاى ھەر ىاًاسڭق ئوٍاۇى ىىواارز ر. چاۈًكي ستاارىَە بىلىتىٌاي ساىتى ڭلقاى ئاازلم         

ًەچاچە ھەسساە ئاارتۇق پاۇلٌي      تۆلىگىٌىاسىي تەىسىرزلا ئۇ ئۆشى بىلەتكە  ئۇتۇەڭلقاى

ھىچبىاار هىىٌەتسااىز ىولقااا چۈضااۈرمەى بولىااس . بااۇ بىاار ھااارڭم. ستااارىَە بىلىتىٌااي     

الرچە كىطاىٌى  ھەى ىٌاي بەزللساىز ئالقااًلى ي ٍەًە بىار      سىتى ېلىپ ئۇتالوىقاى هى 

 ھارڭم.

   





 

 

 زىٌا ۋە ئۇًىڭ زىيىٌي ھەم ياهاى ئالىۋىتي ھەلمىذە

 سوئار: شىٌا زېگەى ًىوە؟ .187

بولوىقاااى بىرسااي بىاالەى نىٌسااىٌ ئاااسىە    نورىساايئۆشىٌىاا   —ناااەڭ : شىٌااا 

الھ ھاارڭم ىىلقااى ئەڭ چاوڭ مۇًاھالرًىا  بىرىاس ر.      ىىلىص زېگەًلىا  بولاۇپا ئاال   

ئااالالھ تائاااس هۇسااۇلواًالرًي شىٌااازىي ىەتىىَلىاا  بىاالەى توسااۇپا ىۇرئاااى كەرىوااسل 

 شىٌاتا ٍى ىٌالضواۇالر. چاۈًكي ئاۇ ىەبىاى ئىطاتۇرا ٍاهااى ٍولاس ر.       هۇًسڭق زېگەى:
  .ا ئاٍەە( 32سۈرىسي  ئىسرڭە

شىٌاا ىىلقاۇچي هۆهىٌلىا  ھالىتىاسل     »ېاگەى:  پەٍقەهبەر ئەلەٍىىسساسم هۇًاسڭق ز 

ىىلواٍاس . ھاارڭق    ئوترىلىا  ىىلقاۇچي هۆهىٌلىا  ھالىتىاسل     ئوترىلى شىٌا ىىلواٍس . 

 رى ڭٍىتي( بۇذارىە« چي هۆهىٌلى  ھالىتىسل ھارڭق ئىچوەٍس .ۈئىچك

كىطاي شىٌاا ىىلقااى    » پەٍقەهبەر ئەلەٍىىسساسم ٍەًە بىر ھەزىستە هۇًسڭق زلٍس :

ۇًى ااسىي ئىواااى چى ىااپ كىتىااپ ئۇًىاا  بىطااىسڭ كۈًلااۈككە ئوذطاااش    چىقىااسڭا ئ

« مۇًاھىقااا تەەبە ىىلقاًااسىي كىااَىي ئىواااًي ئۇًى قااا ىاٍتىااس . ئااۇ كىطاايتۇرىااس . 
 ەل هۇسلىن رى ڭٍىتي(  بۇذارىە

 سوئار: شىٌاًى  ئى تىوائىٌ تۇرهۇضتا ىاًسڭق ٍاهاى ئاىى لتلىرى بار؟ .188

كىطاىلەرًي ٍەرمە   ئاابر ٍلۇق ەڭ : شىٌاا ا ئىٌااق ئاائىلىلەرًي پارچىالٍاسىقاىا      نا

بالىالرًي ٍىاتىن ىىلىاسىقاىا ئاوە ٍاۈرل  ئەرلەرًاي       ًارلسىسلىارىتىسىقاىا مۇًاھسىز 

 ىورىۇًچاق ىىلىپ ىوٍىسىقاى بىر ذى  رلشى  ىىلوىطتۇر.  

ئاااس ئۇًىاا   شىٌااا ضااۇًچىلى  ىەبىااى ەل رلشىاا  ئىااص بولقاااًلى تىيا ئااالالھ تا      

 ناشڭسىٌي تۆەلًسىكىچە بىكىتكەى:  
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شىٌااا ىىلقااۇچي ئااۆٍلەًگەى ٍاااكي تۇرهۇضاا ا چى  اااى بىرسااي بولساااا ئااۇًي تاااش  

كىسە  ىىلىپ ئۆلتۈرۈش. ئەمەر ئۆٍلەًوىگەى ٍااكي ٍااتلى  بولوىقااًالرزىي بولسااا     

ا   ئاۇًي ذەل اي ئاالەم ئالسىاسڭا ٍاۈش ىاهچاا ئاۇر ش. ئەر ا ئاٍاارا بااً ا ماازڭًا ىىارى             

ٍاش بۇ ھۆكۈهسل ئوذطاضتۇر. بۇسر شىٌاًىا  باۇ ز ًَاازىكي ناشڭساي. ئەهواا ئۇًىا        

چۈتىاسىقاى بىار   ۆئاذىرلتتىكي ناشڭساي ئاازلهٌي زلھطاەتكە ساالىسىقاىا ئەىىلٌاي چ     

ئالالھ تائاس ىۇرئااى كەرىواسل ئاالالھ ٍاذطاي كۆرىاسىقاى بەًاسىلەرًى        ئىطتۇر. 

ىىلىطاااٌي ئالالھ اااا ضاااىرى     ساااۈپەتلىرىٌي باٍااااى ىىلقااااى ساااۆشىسلا شىٌاااا    

كەلتۈرمەًلىاا  ەل ًاااھەق ئااازلم ئۆلتۈرمەًلىاا  بىاالەى بااارڭەلر ساااًاپا بااۇ         

مۇًاھالرًي ئىطلىگۈچىلەرًى  ئاذىرلتتىكي ناشڭساىٌي هۇًاسڭق باٍااى ىىلقااى:     

ئالالھ ٍاذطي كۆرىسىقاى بەًسىلەر ئالالھ اا ئىككىٌچاي بىار هەباۇزًي ضاىرى       ﴿

رڭم ىىلقااى ًااھەق ئاازلم ئۆلتاۈرۈش نىٌااٍىتىٌي      ضى ڭلواٍس ا ئالالھ ھاوىىلىپ ى

ئىطلىوەٍس ا شىٌا ىىلواٍس . كىوكاي باۇ مۇًااھالرًي ىىلىاسىكەىا ئاۇ ئااذىرلتتە       

ناشڭتااا ئۇچرڭٍااس . ىىَاااهەە كااۈًي ئۇًى قااا ھەسسااىلەپ ئاااشڭ  ىىلىٌىااس ا ئااۇ    

 .(1ە﴾هەۇگۈلۈ  ئاشڭ  ئىچىسل ذارسًقاى ھالسڭ ىالىس 

 سوئار: شىٌاًى  زلرى ىلىرى بىر ذى  بوسهس ؟ .189

نااااەڭ : شىٌاًىااا  زلرى ىلىااارى ئىقىرلىااا  نەھەتاااتىي ھەر تۈرلاااۈ  بولىاااس .   

هەسااىلەى: ئااۆشىگە زۈضااوەًلى  كۆرسااىتى ڭت اى باضاا ا زىٌااسىكي ئاٍااار بىاالەى شىٌااا 

ىىلىطااتىيا هۇسااۇلواى ئاٍااار بىاالەى شىٌااا ىىلىطااٌى  مۇًاااھي ئىقىاار. ًاااتوًۇش        

وضٌىسااىٌى  ئاٍااالي بىاالەى شىٌااا    ىواًٌى  ئاٍااالي بىاالەى شىٌااا ىىلىطااتىيا    هۇسااۇل

وضٌىسىٌى  ئاٍالي بىالەى شىٌاا ىىلىطاتىيا ٍاى ىي     ىىىلىطٌى  مۇًاھي ئىقىر. ٍىرڭق 

وضٌىسااىٌى  ىوضٌىسااىٌى  ئاٍااالي بىاالەى شىٌااا ىىلىطااٌى  مۇًاااھي ئىقىاار. ٍااى ىي ى
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نەۇااگە چى ىااپ كەتااكەى   ەئااالالھ ٍولىااسڭ هۇناھىااسئاٍااالي بىاالەى شىٌااا ىىلىطااتىي  

ًى  ئاٍالي بىلەى شىٌا ىىلىطٌى  مۇًاھي ئىقىرا ئەلا لتتە. ئىارى ٍاوق ئاٍاار      كىطي(

 بىلەى شىٌا ىىلىطتىيا ئىرى بار ئاٍار بىلەى شىٌا ىىلىطٌى  مۇًاھي ئىقىر بولىس .

وضٌىسااىٌى  ئاٍااالي  ىبىرڭەًىاا  : »زېااگەىپەٍقەهاابەر ئەلەٍىىسساااسم هۇًااسڭق   

 ٌ ئاٍااار بىاالەى شىٌااا   10ىٌىاا  مۇًاااھي باضاا ا ٍاااە ئاٍااالالرزىي   بىاالەى شىٌااا ىىلقى

 .(1ە«ىىلقىٌىسىي ئىقىرز ر

بۇًى سىيا باض ا زىٌسىكي ٍاكي ٍاە ئاٍالالر بىلەى شىٌاا ىىلسااا ئۇًىا  مۇًااھي     

ٍىٌىكرل  بولىسىقاى ئوذطاٍس ا زلپ چۈضىٌىپ ىاىلىص ئىٌتااٍىي ذاتااز ر. چاۈًكي     

 هۇتلەىلىاا ەق شىٌاًىاا  ناشڭسااي بولااۇپا بااۇ  باٍاااى ىىلىٌقاااًالر هااۇتل  ھەزىساالەرزل

هااابەر پەٍقە ئاااازلتتە شىٌاااا زلرى ىلىرىٌىااا  ئەڭ ٍىٌىااا  باااولقىٌىٌي كۆرساااىتىس .   

ئاٍاللىرىٌىاااا  باضاااا ىالرتا  هۇناھىااااسسرًى »:ئەلەٍىىسساااااسم هۇًااااسڭق زېااااگەى 

ھااارڭهلى يا ذااۇززى بااۇ ئاٍالالرًىاا  ئااۆش ئاتىلىرىقااا ھااارڭم بولقىٌىقااا ئوذطاضااتۇر.     

ئاٍالىقاا   هۇناھىاسًى  ئاٍرىلىاپ ىىلىاپا بىارلر     هۇناھىاسسرزىي ىار كىطاي   ىاًسڭىال ب

 هۇناھىااسكەىا ىىَاااهەە كۈًىااسلا بااۇ   ىذىَاااًەە ىىلىااس  ئۇًى قاااكەى ەل ىكىلىااس

ئىٌتى اام ئىلىاپ بىرىلىاس ا ئەمەر ئۇًىا       ىىلقۇچىساىسىي ئۈچۈى ئۇًىا  ذىَااًەە   

« .قاااًچە ئالىااس  ذالى ساااەڭبلىرىسىيئۇًىاا   هۇناھىااسساااەڭبلىرى بولساااا هەشكااۇر   
 ەهۇسلىن رى ڭٍىتي(.

ٍااۇىىرى يا شىٌاًىاا  ئااازلهٌي زلھطااەتكە سااالىسىقاى مۇًاااھىٌي ئاۇلىقاًااسىي     

كىاااَىيا باااۇر ى شىٌاااا ئىطاااالرًي ىىلىاااپ ىوٍقاًالرًىااا  ئالالھٌىااا  كەچاااۈرۈم      

سىزلىٌىطاااي تاااوترڭ ئەهەغ. چاااۈًكي ئاااالالھ تائااااس ئاااازلتتىكي   سئۈهى ىىلىطاااىسىي

كەچۈرىااس ا  تەەبىسااىزهۇئىبازلتلەرًىاا  ٍۈشىسااىسىي  -كىچىاا  مۇًاااھالرًي ئەهەر 

                                 
 .رى ڭٍىتيئەھوەز ئىوام  (1)
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 ئەهوا چوڭ مۇًاھالرًي ھەىى ىٌ تەەبە ئارىىلى  كەچۈرىس .  

شىٌاًىا  ئىٌااق ئااائىلىلەرًي ىاًاسڭق پارچىلىقاااًلى يا ئەر ا ئاٍاار ئىككىسااىٌى        

هااۇھەببىتىٌي ًەپاارلتكە ئاٍالًااس ر ش ئااارىىلى ا ىاًچىلىقاااى مۇًاھسااىز بااالىالرًي   

اًلى ي ھەهوىااگە ئاٍاااى بولقاااىا تەنرىبىلەرهااۇ ئااۇًي ٍەكااۈًلىگەى بىاار   ٍىااتىن ىىلقاا

. ضاااۇۇا شىٌاااا ئائىلىلەرًىااا    رېىااااللى تۇرباسٍىىااااپەە ئىكەًلىكاااي ئوچاااۇق بىااار   

 بۇش لۇضىٌى  ئەڭ چوڭ ئاهىلي زېَىلىس .  

هۇًااسىي باضاا اا شىٌااا هىللەتٌىاا  چۆكۈضااىگە سااەەل  بولىااس . بىاار ھەزىسااتە:     

شىٌا ٍااكي نااشڭًىرورلۇق ئورتاىلىطاىسىكەىا ئاۇسر ئاۆشلىرىٌي      بىر هىللەتتە  ىاًسڭىال»

 ەھاكىن رى ڭٍىتي(.« .ئالالھ تائاسًى  ئاشڭبىقا تۇت اى بولىس 

 زلپ تەرىپلىگەى. «ٍاهاى ٍور»ئالالھ تائاس ضۇۇا شىٌاًي 

 



 

 

 زىٌادىي چوڭ ئىىىي زىٌا ۋە ئۇًىڭ جازاضي

 زىي چوڭ شىٌا ىاٍسي؟. سوئار: شىٌا190

لىااسىقاىا شىٌااازىٌوۇ چااوڭ  ۈناااەڭ : هۇسااۇلواى ئەهەغ هىللەتاالەرزل كااۆپرل  كۆر 

ئەر »ئەلەٍىىسساااسهٌى  ىەەهىٌىاا  ئااازىتي بولقاااى  لااۇەئىككااي شىٌااا بولااۇپا بىاارى 

ئاٍالٌىاا  ئاٍااار بىاالەى »ا ٍەًە بىاارىا «بىاالەى ئەرًىاا  نىٌسااىٌ هۇًاسااى لە ىىلىطااي

زلپ  «ٍاااااكي بەچچى ڭشلىاااا   لەەڭە». ئالسىٌ ىسااااي ز ر«نىٌسااااىٌ لەششلە ئىلىطااااي 

 زلپ ئاتىلىس .   «Lesbianism – سىىاق»ئاتىلىس ا كىَىٌكىسي 

 ناشڭسي ًىوە؟ لەەڭتٌى . سوئار:  191

ٍاكي بەچچى ڭشلى  ىىلىاص ئىٌسااى تەبىىىتىٌاي ٍىرمەًسۈرىاسىقاىا      لەەڭەناەڭ : 

ىلىاا  بولااۇپا ئاٍالالرًىاا  ھەى ىااگە ئىطاالەًگەى ئىقىاار     ئەڭ پاسااكىٌاا ئەڭ ٍاهاااى ى 

نىٌاٍەتتۇر. بۇ ىىلى  ھەر ىاًسڭق بىار هىللەتٌايا ھەر ىاًاسڭق بىار نەهىىَەتٌاي ًاابۇە       

هۇضاۇ   ىاوەهي ئەلەٍىىسساسهٌى   لۇەٍىتەرلىكتۇر. ئۆش ەڭىتىسڭ  ىىلى ېتىط اىىلىپ ٍوق 

ساتىگە زۈم كۆهتاۈرۈش بىالەى    ىىلى ٌي ىىلقاًلى ي سەەلبلى  ئالالھ ئۇسرًي ٍەرًاي ئۈ 

ىىلقااًالرًي تۇتۇەڭلسااۇالرا    لەەڭە» ناشڭلىقاى. پەٍقەهبەر ئەلەٍىىسساسم بىر ھەزىساتە: 

 تىرهىاازىە .زلپ كۆرسااەتكەى« ىىلقااۇچي ەل ىىلىٌقااۇچي ھەر ئىككىسااىٌي ئۆلتااۈرۈۇالر  

 رى ڭٍەە ىىلقاى(.

 وەهىٌيىاائەلەٍىىسساااسهٌى   لااۇە كەرىوٌىاا ئىسااالم ىاًۇًطۇًاساالىرى ىۇرئاااى  

 ٌى ناشڭلىقااااًلى ي توترىساااىسىكي ئاٍەتٌىااا  رىھىقاااا ەل پەٍقەهااابەر ئەلەٍىىسسااااسه  

ىىلقااااى ئاااازلم ئىٌسااااًلى ٌيا نەهىىَەتٌاااي  لەەڭەئاساساااەىا  گەٍاااۇىىرى ي ھەزىساااى

ساەەلبلى ا ئۇًاسڭىالرًي ئۆلتۈرۈضاكە ئىتتىپاىالضا اى بولساىوۇا ئاۇًي        كىرلەتكەًلىكي
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ئاوە ىوٍاۇپ ئۆلتاۈرۈش ٍااكي ىىلىا  بىالەى        كىسە  ىىلىپ ئۆلتاۈرۈش ٍااكي   –تاش 

ئۆلتااۈرۈش توتر لااۇق ئىرتىالپالضاا اى. ئەهوااا ئۇًىاا  ئاااذىرلتتىكي ناشڭسااي ًاھاااٍىتي 

 ل  زىشڭذتۇرئىٌى  بولۇپا ئۇ بولسىوۇ 

 ناشڭسي ًىوە؟ سىىاىٌى . سوئار: 192

ارڭضاواٍسىقاىا پاساكىٌا   ئىٌسااًلى  ضاەًىگە ٍ   Lesbianismٍااكي   ساىىاق نااەڭ :   

ىىلى تۇر. ئۇ شىٌاًى  ٍەًە بىار تاۈرى بولاۇپا مۇًااھي شىٌاًىا  مۇًاھىاسىي ئەلا لتتە        

ئاٍالٌىاا  ئاٍالقااا نىٌسااىٌ تەرلپااتىي كىلىطااي  » چوۇااس ر. پەٍقەهاابەر ئەلەٍىىسساااسم: 

 رى ڭٍىتي(. تەبەرڭًىٌە .زېگەى« شىٌاز ر

ئەر ئەرًىا   » پ هۇًسڭق زېاگەى: پەٍقەهبەر ئەلەٍىىسساسم بۇ ىىلى تىي هەًىي ىىلى

ئەەرىتىگە ىارىوىسۇىا ئاٍاالوۇ ئاٍالٌىا  ئەەرىاتىگە ىارىوىساۇىا ئەر بىالەى ئەرا ئاٍاار       

 هۇسلىن رى ڭٍىتي(.ئىوام ە .زلپ كۆرسەتكەى« بىلەى ئاٍار بىر ٍوت اًسڭ ٍاتوىسۇى

پۈتۈى ئىسالم ئۆلىوالىرى ىەزىوسىي ھاشىرتىچە باۇ ىىلى ٌىا  ھاارڭم ئىكەًلىكىاگە     

 ەل شىٌاًى  بىر تۈرى ئىكەًلىكىگە ئىتتىپاىالض اى.

ئاااذىرلتتىكي ناشڭسااي شىٌاًىاا  ناشڭسااىسىي ئىقىااررڭق بولىااسىقاًلى ي   سااىىاىٌى 

ئىٌى تۇر. ئەهوا ئۇًى  بۇ ز ًَازىكي ناشڭسي توتر لۇق ىۇرئااى كەرىان ٍااكي ھەزىساتە     

ڭپ ىاهچااا بىاار ًەرسااە كەلوىگەًلىكااي ئۈچااۈى ئىااص ئۈسااتىسىكىلەرًى  ضااارڭئىت ا ىااار  

 ناشڭسرًي ىوللىٌىطي كىرل ا زلٍسىقاى كۆش ىارڭضالر بار. شئۇر ض ا ئوذطا

 



 

 

 ئالذاهچىلىك ۋە ئۇًىڭ تۈرلىرى

 سوئار: ئالسڭهچىلى  زېگەى ًىوە؟   .193

هىكىرلەر بىالەى كىطاىلەرًي ىاًاس ر شا ىاٍىا       -ھىَلە —ناەڭ : ئالسڭهچىلى  

سۈرۈش زېگەًلىكتااۇر. ئالااسڭهچىلى  ئىٌساااى تەبىىىااتىگە ٍاااە ەل     ىىلىااصا ئىطااەً 

. ئالاااسڭهچىالر پۈتاااۈى  ذۇل تاااۇرئۇسرًىااا  ضاااەًىگە ٍارڭضاااواٍسىقاى بىااار ًاچاااار     

ئىٌساااًىَەتٌى  لۇتىتىااسل سااۆكۈلوەكتە. ئىٌساااًالر ٍارىتىلقاًااسىي بۇٍاااى كەلااگەى    

ىلىاااس  ەل پۈتاااۈى زىااايا پەلساااەپە ەل ٍەرلىااا  ىااااًۇًالرهۇ ئالاااسڭهچىلى ٌي هەًىاااي ى 

 ئالسڭهچىالرًي سۆكىس .

 ئىسالم پەٍقەهبىرى ھەشرىتي هاۇھەهوەز ئەلەٍىىسسااسم ئالاسڭهچىلى ٌي ساۆكۈپ:    

زلپ ئاماھالًااس رتاى.   «كىوكااي ئالااسڭهچىلى  ىىلىااسىكەىا ئااۇ بىااززىي ئەهەغ    »
 (.رى ڭٍىتيەئىوام هۇسلىن 

رىاپ ەل  بۇ ھەزىس ئالاسڭهچىالرًى  مەرچە ًاهااش ئوىاۇپا رىشڭ تۇتاۇپا شڭكااە بى     

ھاني بولاۇپا كۆرۈًۈضاتە ئاۆشلىرىٌي هاۆهىي هۇساۇلواًالر ىاتارىاسىي كۆرسەتساىوۇا        

ئىپازىلەٍاااس .  سااااًالواٍسىقاًلى ىٌيئەهەلىَەتاااتە ئۇًاااسڭىالرًى  هۇساااۇلواًالرزىي   

ز ر. ز ًَاازىكي پۈتاۈى زىٌالرًىا  ئاساسالى  هەىساىتي      «هۇئااهىلە  –زىي »چۈًكي 

. ئالااسڭهچىلى  بولسااا  ٍاضىتىطااتۇرەذتلىاا  ا بتەئەرر شسااىز –ئىٌساااًالرًي زلذلااي  

 شلذوەتلەرمە ئۇچرىتىسىقاى ئىقىر نىٌاٍەە.   –ئىٌساًالرًي شىَاى 

 





 

 

 ضېتىك ئىشلىرىذىىي ئالذاهچىلىك تۈرلىرى –ضودا 

 سىتى  ئىطلىرىسىكي ئالسڭهچىلى  تۈرلىرى ىاٍسىالر؟ –. سوئار: سوزڭ 194

شڭهاًااسڭ ئالااسڭهچىلى  تااۈرلىرى ئەڭ كااۆپ ئوهۇهالضاا اى ناااً   ناااەڭ : ھاااشىرىي 

سااىتى  ئىطاالىرىسىكي ئالااسڭهچىلى  تااۈرلىرى ئىٌتاااٍىي      –باااشڭرسر بولااۇپا سااوزڭ   

 كۆپتۇر. ئۇسرزىي بەشىسي تۆەلًسىكىچە:

بىٌااي ٍوضااۇر ش ئااارىىلى ا ذىرىااسڭرسرًى  ى( ساااتواىچي بولقاااى هالٌىاا  ئە1ٍە

ٍااكي ئوتَااش ەل ھەر ىاًاسڭق     چىا ل  –ەى: هىا ل  كۆشىٌي بوٍاضا ا تىرىطاىص. هەساىل   

بىاار ًەرسااىٌى  ٍاذطااىلىرىٌي ئۈسااتىگەا ًاچااارلىرىٌي ئاسااتىقا تىاازىص ئااارىىلى        

 ذىرىسڭرسرًي ئالسڭپ سات اًقا ئوذطاش.

چااپالپ   ئاوترىلى چە ( ساتواىچي بولقااى هاللىرىقاا باضا ىالرًى  هااركىلىرىٌي     2ە

هەسااىلەى: سۈپەتسااىز هالالرتااا زڭۇلىاا    سااىتىص ئااارىىلى  ذىرىااسڭرسرًي ئالااسڭش.  

چاااپالپ  ئااوترىلى چەئەلٌىاا  هاااركىلىرىٌي  هاااركىالرًي ٍاااكي ٍەرلىاا  هالالرتااا چەە

ساااات اًقا ئوذطااااش. بۇًاااسڭق ىىلىاااص ئىٌسااااًالرًي ئىككاااي تەرلپاااتىي شىَاًقاااا     

ئۇچرڭت اًلى  بولۇپا ذىرىاسڭرسرًي ئالاسڭپ ئاۇسرًي شىَاًقاا ئۇچرڭت اًٌىا  ساىرتىسڭا       

شىَاًقاا ئۇچرىتىاس .    ضاىركەتٌي سىي چاپلى ڭلقااى هاركىٌىا  ئىگىساي بولقااى     ٍالقاً

بۇًى  بىلەى ھەر ئىككي تەرلپٌى  پاۇلىٌي ئالاسڭپ ئىلىا ېلىص ئاارىىلى  ىاتوۇىااە      

 ھارڭهٌي ٍىگەى بولىس .

( تارڭشىاااسڭ ٍااااكي ئۆلچەهاااسل كەم بىااارىص. باااۇ ساااوزىسىكي ئالاااسڭهچىلى        3ە

الھ تائاااس هۇًااسڭق ىىلقااۇچىالرًي ئاااذىرلتتىكي تۈرلىرىٌىاا  ئەڭ ٍاااهىٌي بولااۇپا ئااال

ساااًىقاى. ەبااۇ هاااەش     كاپىرسرًىاا  ىاتارىااسىي  ھىسااا  بىرىطااكە ئىطااەًوەٍسىقاى  
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 تەپسااىلىٌزېااگەى هاااەش زڭ   «يپىرىٌسااىپسااىتى  ئىطاالىرىسىكي ئىسااالم    –سااوزڭ »

 سۆشلەًسى(.

زڭ ( ذىرىسڭر ئەهەغ بىرىٌاي ذىرىاسڭر ئورًىاسڭ كۆرساىتىپ ئاۇًي ٍاۇىىرى باھاا       4ە

ئالىاااااسىقاى ذىرىااااسڭرسرًي ئالاااااسڭپ   رڭسااااتتىٌال ىىلااااس ر ش ئاااااارىىلى    تەلەپ

زلپ ئاتىقاااى ەل ىااااتتى   « تىااارڭر»سااىتى ېلىص. بااۇًي پەٍقەهااابەر ئەلەٍىىسساااسم    

 تەلەپپۇش بىلەى هەًىي ىىلقاى.

( چااارەڭ هااالالرًي ساااتىسىقاًالرًى  بااۇ هااالالرًي سىتىطاا ا ئىلىااپ چى ىطااتىي   5ە

بىاالەى ٍالقاًااسىي سااەهرىتىپا ذىرىااسڭرسرًى  كااۆشىٌي   بااۇر ى هەذسااۇغ زىرىااالر

 بوٍىطي. هۇًسڭق ئالسڭهچىلى  بىلەى تاپ اى پۇر ھارڭم بولىس .

 



 

 

 ئىجتىوائىي ھاياتتىىي ئالذاهچىلىك تۈرلىرى

 ھاٍاتتىكي ئالسڭهچىلى  تۈرلىرى ىاٍسىالر؟ ئى تىوائىٌ. سوئار: 195

ھاٍاتتىكي ئالاسڭهچىلى  تاۈرلىرى ًاھااٍىتي كاۆپا ئاۇسرزىي       ىٌئى تىوائناەڭ : 

 بەشىلىرى تۆەلًسىكىچە:

ٍىگىتٌىاا  ئۆشىااسل بولوىقاااى ئااارتۇىچىلى الر   –( ئااۆٍلەًوەكچي بولقاااى ىىااز  1ە

بىلەى ٍاكي كەهچىلىكلىرىٌي ٍوضۇر ش بىلەى ىارضي تەرلپٌاي ئالسىطاي بولاۇپا باۇ     

 ا توسالقۇ بولىسىقاى ٍاهاى ئىطتۇر.ذى  ئالسڭهچىلى  بەذتلى  ئائىلە ىۇر ض 

( ئوىۇتۇچىالرًى  ئىوتىىاًسڭ كۆچۈرۈضاي. باۇ هاۇئەللىوٌي ئالسڭضاتىي ئااەەڭر      2ە

. ئىوتىىااًٌي كۆچاۈرۈپ ٍااكي    ئۇچرڭت ااًلى تۇر ئۆشىٌي ئالسىقاًلى  ەل ئۆشىٌي شىَاًقا 

پا ىاٍسىبىر ھىَلە بىلەى تاپطۇر ش ئارىىلى  زىپلاوم ئالقاًالرًىا ا زىپلاوهٌي ئوىاۇ    

ڭلقاًالرًى  باۇ زىپلاوهٌي ئىطالىتىپ تاپ ااى پاۇلي       ئىوتىىاى بىرىپ ئالواستىي سىتى

ٌي پكەسااى زىپلوهاسىكي ضەكساىز ھارڭهاس ر. چاۈًكي هۇًاسڭق كىطاي ئاۇ زىپلوهقاا ەل        

كە سٍاىەتساىز كىطاىلەر ئۇًى قاا سٍااىەە     پىىلىط ا سٍاىەتلىا  ئەهەغ. بىارلر كەساى   

ئۆشىٌىاااا  بىلىوساااىزلىكي سااااەەلبلى    بولقاًالرًىااا  ئورًىاااسڭ ئىااااص ىىلقاًاااسڭا   

 شلذوەتلەرمە ئۇچرىتىس . –ئىٌساًالرًي تۈرلۈ  شىَاى 

وضاااااٌىالرًى ا ى( زىساااااتالرًى ا ذىزهەتسڭضاااااالرًى ا ساەڭىسڭضاااااالرًى ا  3ە

بىرىاااسل كاااۆرۈلگەى   –ئاٍالالرًىااا ا ىىرىٌسڭضاااالرًى  بىااار    –تۇت اًالرًىااا ا ئەر 

رًااي تااۈشىتىص ئۈچااۈى ًەسااىىەە    ٍىتەرسااىزلىكلەرًيا ذاتااالى الرًي ٍاااكي ئەٍىبلە  

ىىلىطٌى  ئورًىقاا ٍوضاۇر ش ٍااكي كۆرهەسالىككە ساىلىصا ھەتتاا هاذتاضاوۇ بىار        

ذى  ئالسڭهچىلى  بولاۇپا ئۆشىٌىا  ٍاى ىي كىطاىلىرىٌي ەڭىىتلىا  ئالاسڭپا ئاۇسرًي        
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ًەساىىەە ىىلىطاتىي ئىباارلە     –شىَاًقا ئۇچرڭت اًٌى  سىرتىسڭا ئالالھ تائاسًىا  ەلش  

 –زىاااي »پەٍقەهااابەر ئەلەٍىىسسااااسم  الپلىااا  ىىلقااااًلى تۇر.  ئەهااارىگە ذى

هۇساۇلواى هۇساۇلواًٌى    »زلپ كۆرساىتىص ئاارىىلى     (1ە«ًەسىىەتتۇر

   بولۇضي سشىولى ىٌي نىكىلىگەى. (2ە«ئەٌٍىكي

 . سوئار: ئالسڭهچىلى ٌى  ىاًسڭق شىَاًلىرى بار؟196

اًلىرى ئىٌتاااٍىي كااۆپ. ئۇًىاا  ئەڭ ذەتەرلىاا    ناااەڭ : ئالااسڭهچىلى ٌى  شىَاا  

شىَىٌاااااي چىاااااي هەًىاااااسل هۇساااااۇلواى بوسلواسااااالى تۇر. چاااااۈًكي پەٍقەهااااابەر   

زېااگەى « كىوكااي بىزًااي ئالسڭٍااسىكەىا ئااۇ بىااززىي ئەهەغ    »ئەلەٍىىسساااسهٌى  

هەضااااااىۇر ھەزىسااااااي ئالااااااسڭهچىٌى  ھەىى ىااااااٌ هۇسااااااۇلواًالر ىاتارىااااااسىي    

زېاااگەى ساااۆش ئىساااالم   « بىاااز»زىساااتىكي ئىپازىلەٍاااس . ھە سااااًالواٍسىقاًلى ىٌي

زېاگەى ساۆش   « بىاززىي ئەهەغ »بولقااى نىواي هۇساۇلواًالرًيا     هەًساۇپ  ئۈهوىتىگە

ئالااااااسڭهچىالرًى  ھەىى ىااااااٌ هۇسااااااۇلواًالرزىي ئەهەساااااالىكىٌي كۆرسااااااىتىس . 

 ئالسڭهچىلى ٌى  بۇًى سىي باض ا شىَاًلىرىسىي بەشىسي تۆەلًسىكىچە:

 ٍولىس ر. كىرىطٌى  زىشڭذ ا( ئالسڭهچىلى  1ە

( ئالااسڭهچىلى  ئااۇًي ىىلقۇچىالرًىاا  تەبىىىتىٌىاا  پەساالىكىگەا ئەذالىىٌىاا  2ە

 زللىلس ر. ٍوىلۇىىقارلشىللىكىگەا ئىواًىٌى  

( ئالاااسڭهچىالر ئالالھٌىااا  رلھوىتىاااسىيا بەرىكىتىاااسىي ەل هەتپىرىتىاااسىي     3ە

 ھەهىطە هەھر م ىالقۇچىالرز ر.

ٍاااس . ئىبازلتلىرىٌىااا  ىوباااۇر   ( ئالاااسڭهچىالرًى  ز ئاساااي ئى اااابەە بولوا  4ە

                                 
 .ئىوام هۇسلىن ەل هۇسلىن رى ڭٍىتي (1ە
 ئىوام بۇذارىٌ ەل بەٍىەىىٌ رى ڭٍەە ىىلقاى ھەزىس. (2ە
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ضااىسڭ ضااە  بااار. چااۈًكي ئالااسڭهچىلى تىي تاپ اااى پااۇر ھااارڭما ھااارڭم ٍااىگەى       ۇبول

 ئازلهٌى  ز ئاسىٌى  ئى ابەە بولواٍسىقاًلى ىسڭ ضە  ٍوق.

 هۇساەللەە ( ئۆلىواسر شڭلىوالرًى  ەل كۇفتارسرًىا  هۇساۇلواًالرًى  ئۈساتىگە    5ە

ىسااىسىكي ئالااسڭهچىلى تىي بولىااسىقاًلى ىٌي   ەېلىطااي هۇسااۇلواًالرًى  ئااۆش ئار  ۇبول

سااۆشلەٍس . چااۈًكي ئالااسڭهچىلى  بااار ٍەرزلا ئىطااەً  بولواٍااس ا ئىطااەً  بولوىقاااى    

 –ٍەرزلا بىرلىاا ا ئىٌاااىلى  بولواٍااس ا بىرلىاا  ەل ئىٌاااىلى  بولوىقاااى ٍەرزل كااۈچ     

ىااۇەەلە بولوىقاااى ٍەرزل ئىاازىلىصا بااوشل  ىىلىااٌىصا    –ىااۇەەلە بولواٍااس ا كااۈچ  

 ستەهلىكە ىىلىٌىص بولىس .  هۇ

 





 

 ضېھىر لىلىش ۋە لىلذۇرۇشٌىڭ گۇًاھي ھەلمىذە

 . سوئار: سىىىر زېگەى ًىوە؟197

ئالالھٌىا  ئىزًاي بىالەى تەساىر ىىلىاسىقاىا نىٌالرًاي ئىطا ا         —ناەڭ : سىىىر 

 –ر ئەر سااىلىص بىاالەى ئىلىااپ بىرىلىااسىقاى ٍوضااۇر ى ئىااص زېگەًلىكتااۇر. سااىىى  

شلذااوەە  –بىاارىگە ئااۆچ ٍاااكي ئااهرڭق ىىلىااصا كىطااىلەرمە شىَاااى   - ئاٍاالالرًي بىاار 

 ٍەتكۈشۈش ەل ىەستلەش رىلىٌي ئوٌٍاٍس .

 سوئار: سىىىرًى  تەسىر ىىلىسىقاًلى ي رڭستوۇ؟ .198

 اااا اًلى ي ەل كىطاااىلەرًي تۈرلاااۈ  زلرز نااااەڭ : ساااىىىرًى  تەساااىر ىىلىاااسىق  

ئەلەهااالەرمە ەل كىساااەللىكلەرمە ئۇچرىتىاااسىقاًلى يا ھەتتاااا ئۆلۈهىگىواااۇ ساااەەل    

 بوسسٍسىقاًلى ي بىر ھەىى ەتتۇر.  

 سوئار: سىىىرمەرلى  ىىلىطٌى  مۇًاھي ىاًسڭق؟ .199

مەتكااااۈچىلەر ضەكسااااىز  ۆناااااەڭ : سااااىىىرمەرلەر ەل كىطااااىلەرمە سااااىىىر ئ  

ساااۇسٍواى ئاااالىوالر ىۇرئااااى كەرىواااسىكي   تەپسىرضاااۇًاغ كااااپىرسرز ر. پۈتاااۈى

كاااپىر بااولقىٌي ٍااوقا لااىكىي     ەسااىىىرمەر بااولقىٌي ەل سااىىىر ئااۆمىٌىص بىاالەى(   

ساااىىىر ئۆمىتىاااپ كااااپىر بولاااسى  كىطاااىلەرمەضاااەٍتاًالر 
زېاااگەى ئاٍەتٌىااا   (1ە

چوىااااۇم كاااااپىر   ئۆمەتكۈچىلەرًىاااا تەپسااااىرىسلا سااااىىىر ىىلقااااۇچي ەل ئااااۇًي   

ي تەكىتلىوەكااتە. پەٍقەهاابەر ئەلەٍىىسساااسم سااىىىرمەرلىكٌي ھاااس   بولىااسىقاًلى ىٌ

 ىىلقۇچي ٍەتتە چوڭ مۇًاھ ىاتارىسىي ساًىقاى.

 

                                 
 ا ئاٍەە. 102بەىەرل سۈرىسي  (1ە





 

 

 ضېھىردىي ضاللىٌىش ۋە ئۇًىڭذىي شىپا تېپىش ئۇضۇلي

 سوئار: سىىىرزىي ساىلىٌىص ئۈچۈى ًىوە ىىلىص كىرل ؟ .200

 ىٌىص ئۈچۈى تۆەلًسىكىلەرمە رىىاٍە ىىلىص سشىن:ناەڭ : سىىىرزىي ساىل

ەل ذىااَىورەتەرلەرزىي ساااىلىٌىص   سااىالق( ھەر ذىاا  ئاااپەتلەرا ئاااترى  ا      1ە

سۈرىساااىٌيا  فااااتىىەئۈچاااۈى ئوىۇلىاااسىقاى ئااااٍەە ەل ز ئااااسرًيا ذۇسۇساااەىا     

ەل ًاااااغ سااااۈرىلىرىٌيا بەىەرل سۈرىسااااىٌى   فەلەقا ئىرااااالغا ئاٍەتۇلكۇرسااااىٌي

ئاااٍىتىٌيا پەٍقەهاابەر ئەلەٍىىسساااسم كۈًااسىلى  تۇرهۇضااىسىكي    ئاااذىرىي ئىككااي  

تۈرلۈ  هۇًاسى لتلەرا ھالالر ەل ناٍالرزڭ ئوىۇضٌي ئاۆشىگە ەلشىاپە ىىلقااى ز ئااسرًيا     

كاااۆشزىي سااااىلىٌىص ئۈچاااۈى ئوىۇلىاااسىقاى ز ئاااا ەل شىكىرلەرًاااي كاااۆپ ئوىۇضااا ا 

ئىبٌااي  بۈٍاۈ  ئىساالھاتچي ئاالىن   ىٌي ەپەٍقەهابەر ئەلەٍىىسسااسهٌى  ضاۇًسڭق ىىلقااًلى      ئاازلتلىٌىص. 

 ا بىتىسل باٍاى ىىلقاى(. 126 ا نىلس 4ًاهلى  ئەسىرىٌى « شڭز لوەئاز» نەەشى ىنىەٍَ

ئىباازلتلەرًي تولاۇق ئور ًاسڭش بىالەى بىارمەا       -( ئىسالهسڭ بۇٍر لقااى ئەهەر  2ە

 ئۆشىٌي پاكىز تۇتۇش ەل مۇًاھا ھارڭم ئىطالرزىي ٍىرڭق بولۇش.

 ەىتي بىلەى كۆپرل  هەضقۇر بولۇش.( ىۇرئاى تىال3ە

. سوئار: سىىىرمە هاۇپتىال بولقاًاسىي كىاَىيا ئۇًى اسىي ضاىپا تىپىطاٌى        201

 چارىلىرى ىاٍسىالر؟

ناااەڭ : سااىىىرمە هااۇپتىال بولقاًااسىي كىااَىيا ئۇًى ااسىي ضااىپا تىپىطااٌى         

 چارىلىرى تۆەلًسىكىچە:

ى بىلىٌسااەا ئااۇًي ضااەرىىەتكە ذىااالپ كەلوەٍااسىقاى ( سااىىىر ىىلىٌقاااى ئااور 1ە
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ەپەٍقەهااابەر  چارىاااس ر. ئۈًۈهلاااۈ ٍاااولالر ئاااارىىلى  چى ىرىاااپ تاضاااالش. باااۇ ئەڭ    

 رى ڭٍەە ىىلقاى(. بۇذارى بۇٍر تاًلى ىٌيئەلەٍىىسساسهٌى  ضۇًسڭق ىىلىط ا 

 بەىەرلا ئاٍەتۇلكۇرساااىٌي ا ًااااغ ساااۈرىلىرىٌيا   فەلەقا ئىراااالغا  فااااتىىە( 2ە

تىاچە(  «كاافىرىَي »زىاي « ئاهەًەررلساۇلۇ ە»ى  ئەڭ ئاذىرىي ئىككي ئاٍىتي سۈرىسىٌ

ەپەٍقەهابەر   ٍاۈرۈش.  ساۈفلەپ ًي ئۈچ ىىتىوسىي ٍاكي ئۇًى سىي كۆپ ئوىۇپ بىوارتاا  

 رى ڭٍەە ىىلقاى(. بۇذارىئىوام  بۇٍر تاًلى ىٌيئەلەٍىىسساسهٌى  ضۇًسڭق ىىلىط ا 

 ۇر پا هۇًۇ ز ئاسرًي ئوىۇش:( بىوارًى  ئاترىقاى ٍىرىگە ىولٌي ىوٍۇپ ت3ە

ضاىپالى    رلً ىوىازمە زڭەڭا  زلرزكەئي ئىٌسااًالرًى  پەرەلرزىگاارى ئاالالھل    » —

بەرمىااايا ھەىىااا ەتەى ساااەى ھەرىاًاااسڭق ئاترى الرتاااا ضاااىپالى  بەرمۈچىساااەى.     

بىاالەى كىسااەللى   ضااىپاٍى سااىٌى سىي بااۆلە  ضااىپالى  بەرمااۈچي ٍااوقا سااىٌى  

  (.رى ڭٍىتي بۇذارىە« .ىالواٍس 

ئالالھٌىااا  ئۇلاااۇە كەلىوىلىااارىگە ساااىقىٌىپ ھەرىاًاااسڭق ضاااەٍتاًسىيا      » —

 بۇذاارى ە «.ذەتەرلى  هەذلاۇىالرزىي ەل ھەرىاًاسڭق ٍاهااى كاۆشزىي پاًااھ تىلەٍاوەى      

  رى ڭٍىتي(.

پاًااھ   ضاەررىسىي ئالالھٌى  ئۇلۇە كەلىوىلىارىگە ساىقىٌىپا هەذلۇىاتٌىا     » —

 ەهۇسلىن رى ڭٍىتي(. «.تىلەٍوەى

 



 

 

 ي ضاللىٌىش ۋە ئۇًىڭذىي شىپا تېپىش ئۇضۇليوۆزدى

 زڭەڭ بوسهس ؟   زلرزكە. سوئار: ىۇرئاى ئاٍەتلىرى ھەر ىاًسڭق 202

ىاگە زڭەڭ  زناەڭ : ىۇرئااى كەرىان ئاٍەتلىرىٌىا  هۇساۇلواًالرًى  ھەر ىاًاسڭق زلر     

تائااس ىۇرئااى كەرىواسل     ەل كىسەللىرىگە ضىپا ئىكەًلىكىسل ىىلچە ضاە  ٍاوق. ئاالالھ   

كۆۇاۈللەرزىكىگە  ا بىار ئۆماۈە  ى الر رلباب ئاي ئىٌسااًالرل ساىلەرمە     هۇًسڭق زېگەى:

ھىسڭٍەە ەل رلھوەە كەلسىئۈچۈى ا هۆهىٌلەرضىپا بىر
 .(1ە

     بىااااز هااااۆهىٌلەرمە ضااااىپا ەل رلھااااوەە بولىااااسىقاى ىۇرئاااااى ئاااااٍەتلىرىٌي

چۈضۈرىوىز
 .(2ە

سوئار: ىۇرئاى كەرىان ئااٍەتلىرى ەل ز ئاا بىالەى ضاىپا تىپىطاٌى  ضاەرتي         .203

 ًىوە؟

ەل باضا ىوۇ باسٍىىااپەتلەرزىي سااىلىٌىص     ساىالق ناەڭ : كۆشا ساىىىرا ئااترى  ا    

ھەهااسل ئۇسرتااا مىرىپتااار بولقاًااسىي كىااَىي ضااىپا تىااپىص ئۈچااۈى ىۇرئاااى كەرىاان    

 ئۈًۈهلاۈ  ر ئەڭ ٍاذطاي ىال ااى ەل   ئاٍەتلىرى ەل ئالالھ اا ىىلىٌقااى ساەهىوىٌ ز ئااس    

بەھارىوەى بولۇضااٌى    ضىپاسااىسىيضاىپاز ر. لاىكىيا ىۇرئاااى كەرىان ئاٍەتلىرىٌىا      

ضاااەرتي ضاااۇكيا ىۇرئااااى ئااااٍەتلىرى بىااالەى زڭەڭ ىىلقاااۇچي ەل زڭەڭسًقاااۇچي ھەر   

ئاااالالھ ساااۆشى   كەرىوٌىااا ئىككىساااىٌى  چىاااي هۇساااۇلواى بولۇضااايا ىۇرئااااى    

ىرىٌىاا  هااۆهىٌلەر ئۈچااۈى هاااززىٌ ەل هەًىاا ى ھەر    ئىكەًلىكىااگە ەل ئۇًىاا  ئاٍەتل 

                                 
 ا ئاٍەە. 57ٍۇًۇغ سۈرىسي  (1ە
 ا ئاٍەە. 82ئىسرڭ سۈرىسي  (2ە
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بااااش  ئاساااپىرىٌٌى ئىككاااي تەرلپاااتىي چوىاااۇم ضاااىپالى  ئىكەًلىكىاااگە ذاااۇززى 

ئاترى ىقااا پاٍااسڭ ىىلىااسىقاًلى ىقا ئىطااەًگەًسل  چىااي ئىطااىٌىپ ٍااۈرىكي بىاالەى       

ىىلىاااسىقاى بولۇضاااىسىي ئىباااارلتتۇر. هەلاااۇهكيا زىذتۇرًىااا  زىرىساااي    تەساااتى 

ر ھەر ىاًاسڭق ئاازلهگە ئوذطاضاال ضاىپالى  بولىاس . ئەهواا ىۇرئااى        هۇسۇلواى ا كۇفتا 

 كەرىن ئاٍەتلىرىٌى  ضىپاسي هۆهىٌلەرمىال ذاستۇر.  

. سوئار: ىۇرئااى ئااٍەتلىرى ەل ئىساالهىٌ ز ئااسر بىالەى ضاىپالى  ئىاززلش        204

 سەەل  ىىلىط ا شىي كىلەهس ؟

ەل ئىسالهىٌ ز ئاسر بىالەى ضاىپالى  ئىاززلش ساەەل      ناەڭ : ىۇرئاى ئاٍەتلىرى 

ىىلىط ا شىي كەلوەٍس . كىسەلگە مىرىپتاار بولقااى ئاازلم ئالالھ اا ئىساىلىص بىالەى       

ضاااي ەل ىولىاااسىي كىلىطاااىچە هااااززىٌ    ۈبىااار ەڭىىتتاااا زلرھاااار زىذتۇرتاااا كۆرۈً   

ى بولسااا  سەەلبلەرًي ئور ًلىطي سشىن. چاۈًكي ئاالالھ ىاًاسڭىال بىار ئااترى ٌي ٍارڭت اا      

چوىاااۇم ئۇًىااا  ضىپاساااىٌىوۇ ٍارڭت ااااى. ئاااالالھ ز ًَاااا ئىطااالىرىٌى  ھەهوىساااىٌي   

سەەلبلەرمە باتلىقاى. ضۇۇا هۇسۇلواًالر ھەر ئىطاتا ساەەل  ىىلىاص بىالەى ئالالھ اا      

. ئالالھ ااا بۇٍر لقاااىٌي ىولااسىي بەرهەساالىككە ئىطاا ئىككااي تىي ئىبااارلە ٍۆلىٌىطاا

 بىرىسىي ىەتىىٌ ئاٍرىلواسلى ي سشىن.  ٍۆلىٌىص بىلەى سەەل  ئىككىسي بىر ا 

 . سوئار: كۆش تىگىص زېگەى رڭستوۇ؟205

ەل ٍاهاااى كۆشلەرًىاا  كىطااىلەرمە شىَاااى     رڭسااتلى يناااەڭ : كااۆش تىگىطااٌى    

ٍەتكۈشللەٍااسىقاًلى ي بىاار ھەىىاا ەە. بااۇ ئىٌساااًالرًى  ئااۇش ى ٍىللىاا  تارىرىااسڭ      

بىااار ھەزىساااىسل:  پەٍقەهااابەر ئەلەٍىىسسااااسم ىااار ئىاااص.ئىساااپاتلىٌىپ كەلاااگەى ب

ئالاسىقا ئۆتىاسىقاى بىار ًەرساە      ىەزلرًىا  كۆشًى  تىگىسىقاًلى ي رڭساتتۇرا ئەمەر  »

 ئەھوەز رى ڭٍىتي(.ئىوام ە. زلپ كۆرسەتكەى« ا ئۇ چوىۇم كۆش بوستتيئىسىبولسا 

 چارىلىرى ىاٍسىالر؟ ى ساىلىٌىطٌ. سوئار: كۆش تىگىطتىي 206
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 چارىلىرى تۆەلًسىكىچە: ساىلىٌىطٌى ناەڭ : كۆش تىگىطتىي 

( ضەرىىەە ئەھكاهلىرىٌي تولۇق ئاور ًالشا هەًىاي ىىلىٌقااى ئىطاالرًي تەر      1ە

 ئىتىص ەل چوڭ ا كىچى  بارلى  مۇًاھالرتا تەەبە ىىلىص.

 ( ىۇرئاى كەرىن تىالەىتي بىلەى كۆپرل  هەضقۇر بولۇش.2ە

ەرىىەتتە كۈًااسىلى  ئوىۇضاا ا بۇٍر لقاااى ز ئاااسرًي ئوىۇضااٌي ئااۆشىگە      ( ضاا3ە

 ەلشىپە ىىلىص.  

 بىرلرسااىسىيااا هىلىااسىي ٍاااكي ئائىلىسااىسىكىلىرىٌى   ( ئۆشىااسىي ٍاااكي پااۇر4ە

هۇباارل   »ٍااكي « هاضاائالالھ »ەڭىتىسڭا ئالالھ تائااسزىي بەرىاكەە تىالەپ     ذۇضالًقاى

 زېَىص.  «بولسۇى

ساااىلەرًى  بىااارى الر » م هۇًاااسڭق زلپ كۆرساااەتكەى:پەٍقەهااابەر ئەلەٍىىسسااااس

 ذۇضااللىٌارلى   بىرلرساىسل ئۆشىسل ٍاكي هار ا ز ًَاسىسڭ ٍاكي زىٌىاٌ بۇرڭزلرلىرىٌىا     

زلپ ئااۇًي هۇبارلكلىسااۇى. چااۈًكي كۆشًىاا    «هاضااائالالھ» بىاار ًەرسااىٌي كۆرسااەا 

 .(1ە«رڭستتۇر تىگىسىقاًلى ي

كۆشىااسىي ٍوضۇر ضاا ا    لەرًىكىطااى ىورىىلىااسىقاًلىرىٌي( كااۆش تىگىطااتىي  5ە

 تىرىطىص.

 كىَىي ئۇًي ىاًسڭق ىاٍتۇر ش كىرل ؟ تەمكەًسىي. سوئار: كۆش 207

 كىَىي ئۇًي ىاٍتۇر ش چارىلىرى تۆەلًسىكىچە: تەمكەًسىيناەڭ : كۆش 

 لا بەىەرئاٍەتۇلكۇرساااىٌي ا ًااااغ ساااۈرىلىرىٌيا   فەلەقا ئىراااالغا  فااااتىىە( 1ە

زىااااااي «ئاهەًەررلسااااااۇلۇە»ىٌى  ئەڭ ئاااااااذىرىي ئىككااااااي ئاااااااٍىتي  سۈرىساااااا

                                 
 ئەھوەز رى ڭٍىتي. (1ە
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تىاااچە( ًااايا كاااۆش ەل تىلاااسىي ساىلىٌىطاااتا ئوىۇلىاااسىقاى شىكىااار ەل  «كاااافىرىَيە»

ز ئاااسرًي ئااۈچ ىىتىوااسىي ٍاااكي ئۇًى ااسىي كااۆپ ئوىااۇپ كااۆش تەكااكەى كىطااىگەا  

   .(1ەسىپاشئوڭ ىور بىلەى  سۈفلەپذۇسۇسەى ئۇًى  ئاترىقاى ٍىرىگە 

 ٍااۇىىرى ىالرًيبااار كىطااي بولساااا   ساااەڭتيكىطااي ئەمەر ىۇرئاااى كااۆش تەكااكەى 

 ئۆشى ئوىۇتىٌي ٍاذطي.

ئىچكاۈشۈش ەل   تەككاۈچىگە ( ٍۇىىرى ي ئاٍەە ەل ز ئاسرًي ساۇتا ئوىاۇپ كاۆش    2ە

 .(2ەئاض ىٌىٌي ئۇًى قا چىچىص

 

                                 
 ىٌي ئىوام بۇذارىٌ رى ڭٍەە ىىلقاى.پەٍقەهبەر ئەلەٍىىسساسهٌى  ضۇًسڭق ىىلقاًلى  (1ە
پەٍقەهبەر ئەلەٍىىسساسهٌى  سابىي ئىبٌي ىەٍس ئىسىولى  بىر ساھابىٌي ضۇًسڭق  (2ە

 زڭەڭلىقاًلى ىٌي ئەبۇزڭە ز رى ڭٍەە ىىلقاى.



 

 

 ھەلمىذە ئىطتىغفار –تەۋبە 

ًي ئىساتىوار ىىلقااى ٍااكي چەكلەًاگەى ئىطاالرًي      . سوئار: ھارڭم ًەرسىلەر208

 ىىلقاى ئازلم ًىوە ىىلىطي كىرل ؟

ناااەڭ : ئالالھ ااا سااىقىٌىپ مۇًاااھلىرى ئۈچااۈى كەچااۈرۈم سورىطااي ەل چىااي      

 ٍۈرىكىسىي تەەبە ىىلىطي سشىن.

 . سوئار: تەەبە زېگەى ًىوە؟209

ۇًاھالرتااا پۇضاااٍواى ىىلىااپا ىاٍتااا مۇًاااھ  سااازىر ىىلىٌقاااى م —ناااەڭ : تەەبە 

 ىىلواسلى  ا بەر باتالپا توترىلى  ا ىاٍتىص زېوەكتۇر.

 زېگەى ًىوە؟ ئىستىقتارسوئار:  .210

ئاااالالھ تائااااسزىي مۇًاھالرًىااا  كەچاااۈرۈم ىىلىطاااىٌي  — ئىساااتىقتارنااااەڭ : 

 سورڭش زېگەًلى .

 . سوئار: مۇًاھالرًى  كەچۈرۈم ىىلىٌىطىسىي ئۈهىسسىزلىٌىطكە بوسهس ؟211

. ضااۇۇا ئااالالھ تائاااس ىۇرئاااى    نورىسااىس ر كۇپرىٌىاا ناااەڭ : ئۈهىسسااىزلى   

ئۈهىسساااىزلىٌىس  ىەەهاااالئالالھٌىااا  رلھوىتىاااسىي پەىەە كااااپىر   كەرىواااسل:
 (1ە

   .زېگەى

ر. ئاالالھ تائاستاا ئەڭ ٍى ىولىا     ھەر ىاًسڭق مۇًاھ ئۈچاۈى تەەبە ىىلىاص پەرشز   

ىوباۇر   تەەبىساىٌي كىلىسىقاى ئىص بەًسىٌى  تەەبە ىىلىطاي ەل ئالالھٌىا  ئۇًىا     

                                 
 ئاٍەە. - 87ف سۈرىسي ۇسۇٍ (1ە



 ەلمىذەھ ئىطتىغفار – ەۋبەت 186 

 

ئالالھٌىااا   ىىلىاااپ مۇًااااھلىرىٌي هەتپىااارلە ىىلىطاااىس ر. ىۇرئااااى كەرىواااسل:    

مۇًاااھالرًي هەتپىاارلە   پۈتااۈىئااالالھ چااۈًكي رلھوىتىااسىي ئۈهىسسااىزلەًوەۇالر.  

ًاھاااااٍىتي هەتپىاااارلە ىىلقۇچىااااس را ًاھاااااٍىتي    ئااااۇ ىىلىااااس ا ضۈبىىسااااىزكيا 

هىىرىباًس ر
 .(1ە

ەل نىٌاااٍەتلەر ىارىتىلقاااى تەرلپ ئىتىبااارى    هەسااىَەە -سااوئار: مۇًاااھ   .212

 بىلەى ًەچچە تۈرلۈ  بولىس ؟

ەل نىٌااااٍەتلەر ئالالھٌىااا  ھەى ىاااگە ىارضاااي   هەساااىَەتلەر –نااااەڭ : مۇًااااھ 

ەل هەذلۇىات اا ىارضاي ئىطالەًگەى ىىلوىطاالرا زلپ      هەساىَەتلەر مۇًاھ ا   ئىطلەًگەى

 ئىككىگە بۆلۈًىس .

 هەسااىَەتلەر –سااوئار: ئالالھٌىاا  ھەى ىااگە ىارضااي ئىطاالەًگەى مۇًاااھ    .213

 ىاٍسىالر؟

 هەساااىَەتلەر –نااااەڭ : ئالالھٌىااا  ھەى ىاااگە ىارضاااي ئىطااالەًگەى مۇًااااھ     

ىۇرئاااى كەرىاان ٍاااكي هااۇھەهوەز ئەلەٍىىسساااسهٌى  تىلااي ئااارىىلى        ئالالھٌىاا  

زېااگەى ئەهاار ا پەرهاًلىرىقااا ذىااالپ     « ىىلوااا»ەل  «ىىاا » ئىٌساااًالرتا بىلااسۈرمەى

كۆرساااىتىس . چاااۈًكي ئاااالالھ  هەساااىَەتلەرًي –كىلىاااسىقاى ھەر ىاًاااسڭق مۇًااااھ 

اٍىٌلى ىٌي ئىٌساًٌي ضاۇًچە ماۈشلر ضاەكىلسل ٍارىتىاپا ئۇًى قاا ٍەر ٍۈشىٌىا  ذونا       

بەرمەًٌىاا  سااىرتىسڭا ئااۇًي ھااۆرهەتلەپ هەذلۇىاتٌىاا  ئەڭ ھااۆرهەتلىكي ىىلااسىا  

. بااۇ سااەەلبتىٌوۇا ئالالھٌىاا  رىزى الًااس رزىئاۇًي تۈرلااۈ  ئىسااى  ًااىوەتلەر بىاالەى  

ئىٌساًالر ئۈساتىسىكي ھەى اي ئەلا لتتە چوۇاس ر. ئالالھٌىا  ئىٌسااًالر ئۈساتىسىكي        

هار ا پەرهااًلىرىٌي ئاور ًالش ئاارىىلى  ئۇًى قاا       ھەى ي ئىٌسااًالرًى  ئالالھٌىا  ئە  

                                 
 . ئاٍەە.53ش هەر سۈرىسي  (1ە
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پەرهاًلىرىقاا ىارضاي ھەر ىاًاسڭق     -ئىبازلە ىىلىطىسىي ئىباارلتتۇر. ئالالھٌىا  ئەهار   

 .ئىطلىگەًلىكتۇر هەسىَەە –بىر ئىتائەتسىزلى  ئۇًى  ھەى ىگە ىارضي مۇًاھ 

 ىىلوىطالر ىاٍسىالر؟ . سوئار: هەذلۇىات ا ىارضي ئىطلەًگەى214

ناااەڭ : هەذلۇىات ااا ىارضااي ئىطاالەًگەى ىىلوىطااالر زېگىٌىوىااز: ئىٌساااًالرًي      

شىَاى ا شلذوەتكە ئاۇچرىتىصا ش لاۇم ىىلىاصا ھەىلىرىٌاي ٍەەېلىاصا ھوىاۇىلىرىٌي        

تۆكاۈشا ھااٍ ڭًالرًي ئااشڭبالشا ىىٌَااش ىاتاارلى        ئاابر ٍلىرىٌي زلپسەًسل ىىلىاصا  

تلەرًي كۆرسااىتىس . چااۈًكي هۇًااسڭق ىىلىااص ئىٌساااًالرًى  ٍاهااًلى الرًي ەل نىٌاااٍە 

ھاۇش ر ئىچىاسل ٍاضاضاتىي     ئۇچرىتىلواساتىي باض ىالر تەرىپىسىي شىَااى ا شلذوەتاكە    

ئىبااارلە تەبىىىااٌ ھەى ىااگە تاناااە ش ىىلقاااًلى  بولىااس . ضااۇًسڭىالا ھاااٍ ڭًالرًي        

ىزلى  ئۇسرتااا ئاااشڭبالشا ىىٌَاااش ەل ئۇسرتااا ىارضااي ئىطاالەًگەى ىاًااسڭىال بىاار ٍولساا 

ش لۇم ىىلقاًلى  ەل ھاٍ ڭًالرزىي ٍوللۇق پاٍاسىلىٌىصا ئۇسرتاا ضاەپ ەتلى  هۇئااهىلە     

 ىقا ذىالپلى  ىىلقاًلى  بولىس .پىرىٌسىپىىلىطتىي ئىبارلە ئىسالم 

 سوئار: ئالالھ ا ىاًسڭق ىىلىٌقاى تەەبە ىوبۇر بولىس ؟ .215

 هەساىَەتلەرًى  ئاسًىا  ھەى ىاگە ىارضاي ئىطالەًگەى مۇًااھ ا       ناەڭ : ئالالھ تا

 ضەرە بىلەى ىوبۇر ىىلىٌىس . ئۇسر: ئۈچتۆەلًسىكي  تەەبىسي

 ٍاهاى ئىطلىرىقا پۇضاٍواى ىىلىصا ابۇر ى ىىلقاى مۇًاھ (1ە

 ٍاهاى ئىطالرزىي ىەتىىٌ ىور ئۈشۈشا   امۇًاھ (2ە

ىىلواساالى  ا چىااي ئىاارڭزل    ٍاهاااى ئىطااالرًي ىاٍتااا   ابااۇر ى ىىلقاااى مۇًاااھ   (3ە

 باتالش.

. ساااوئار: ئىٌسااااًالرتا ىارضاااي ئىطااالەًگەى ٍاهااااًلى  ەل نىٌاٍەتلەرًىااا    216

 ىاًسڭق بولىس ؟ تەەبىسي
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ناەڭ : ئىٌساًالرًى  ھەى ىگە ىارضي ئىطالەًگەى ىىلوىطاالر ەل ٍاهاًلى الرًىا     

ضااەرە بىاالەى بىاارمەا ھەق   ئااۈچى ي ىوبااۇر بولۇضااي ئۈچااۈى ٍااۇىىر  تەەبىسااىٌى 

ئىگىساااىٌي رڭشى ىىلىاااص ضاااەرە ىىلىٌىاااس . چاااۈًكي باااۇ ذىلاااسىكي ھەق ئاااالالھ  

تائاسًى  ھەى ي بولواستىيا ئىٌساًالرًى  ئۆش ھەىلىارى بولقااًلى ي ئۈچاۈىا ئاۇسر     

 تەەبىلىرىٌاي ئاۆشلىرى كەچاۈرهىگىچە ئاالالھ تائااس كەچۈرهەٍاس  ەل       ىىلوىطكارلىرىٌي

 ا ئالالھ تائاسًى  ئازڭلىتىس ر.هاًا بۇٍس . ىوبۇر ىىلوا

 ىاًسڭق پاٍسىسي بار؟ ئىستىقتارًى  –. سوئار: تەەبە 217

ئەپااۇ ىىلىٌىطااىسىي    مۇًاھالرًىاا پاٍسىسااي   ئىسااتىقتارًى   –ناااەڭ : تەەبە 

 باضااا ا ئالالھٌىااا  رلھوىاااتىگە ئىرىطاااىصا نەًاااٌەتكە كىااارىصا ىىَىٌچىلى الرًاااي 

 ٍى ىصا هور رىزى  ا ئىگە بولۇش ىاتارلى  ًۇرتۇى پاٍسىلىرى بار.

ئااي هااۆهىٌلەرل ئالالھ ااا  » ىۇرئاااى كەرىاان بىاازمە تەلىاان بىرىااپ هۇًااسڭق زلٍااس :   

ا پەرەلرزىگااارى الر سااىلەرًى  مۇًاااھى الرًي  ئۈهىااسكيسااەهىوىٌ تەەبە ىىلى ااالرا  

ىقاى نەًااٌەتلەرمە ٍوى اا چى ىرىااس ا ساىلەرًي ئاسااتىسىي ئۆساتەۇلەر ئى ىااپ تۇرىاس    

 .(1ە«كىرمۈشىس 

پەشىلىتىٌااي باٍاااى ىىلىااپ هۇًااسڭق     ئىسااتىقتارًى پەٍقەهاابەر ئەلەٍىىسساااسم  

ئىَتىطٌي ئۆشىگە ەلشىپە ىىلقاى ئاازلم ئۈچاۈى ئاالالھ تائااس ھەر      ئىستىقتار»زېگەى: 

 ذۇضاااللى ىاااٍقۇزىي  -ىاًااسڭق ىىَىٌچىلى ااتىي چى ىااص ٍااولي ەل ھەرىاًااسڭق تەم   

  ەئەبۇ زڭە ز رى ڭٍىتي(. «.بىرىس  رىزى ىس ا ئۇًى قا كۈتۈلوىگەى ٍەرزىي ٍارىتىپ بىر

 كىٌي تەكىااتلەپ هۇًااسڭق زېااگەى:ۈشۆرۈرلاا تەەبىٌىاا پەٍقەهاابەر ئەلەٍىىسساااسم 

 70ئىٌساااًالرل ئااالالھ تائاستااا تەەبە ىىلى ااالرا هەى ھەر كااۈًي ئااالالھ تائاستااا    يئاا»
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 «.تەەبە ىىلىااوەى ەهچىلىكلىاارىوگەكئىَااتىوەى ەل  ئىسااتىقتارىىتىوااسىي كااۆپرل   
 ەبۇذارى رى ڭٍىتي(.

ق هۇًاااسڭق زېاااگەى: ۇلااا پەشىلىتاااي توتر تەەبىٌىااا پەٍقەهااابەر ئەلەٍىىسسااااسم 

ىوباۇر   تەەبىلىرىٌاي ئالالھ تائاس كىچىسل كۈًاسۈشلىرى مۇًااھ ساازىر ىىلقاًالرًىا      »

ىىلىااااص ئۈچااااۈى ىااااولىٌي سااااوش پ تۇرىااااس ا كۈًااااسۈشزل كىچىلىاااارى مۇًاااااھ    

ىوبۇر ىىلىص ئۈچۈى ىاولىٌي ساوش پ تۇرىاس ا ئاالالھ      تەەبىلىرىٌيلەرًى  ئىطلىگەً

  ەهۇسلىن رى ڭٍىتي(. «.تائاس تا ىىَاهەتكىچە ضۇًسڭق ىىلىس 
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