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ئاالھىدە ئەسكە تىس: ژۇ نىلىمىزدا ئېالن لىلىنغان  الالىال  ئاپتو ال نىڭ كۆر لا ىشى مە چۈ ەنچىسىگە  



 ەكسىزكىن ئولبشن ئۆگىنىس ئىسالم دىنىنىڭ 
ياد وسى مە ئەڭ ئالدىنقى چالىرىقىدۇ .  بڭا 

دىن ئەڭ دەسلەپ چۈ كەن «لب ئان كە ىم»
ئايەتن  بندالال پەيغە بە  ئەلەي ىسساال غا 

دېگەن « ئولب!»ئەڭ دەسلەپ كەلگەن مەھيى 
ئە ر بىلەن با النغان. ئە ەب تىلىنىڭ 

پېئىلنىڭ  ەفئبلى )يەنى » گرا اتىكىسىدا 
ئىس_ ھە ىكەت ئۈستىگە چۈ كەن نە سە( 
ھەرف لىلىنسان پېئىلنىڭ  ەنىسى ئۆرىنىڭ 

دەيدىغان لائىدە با . « ئو ب لىقىدا لالىدۇ
ئبنىڭ ئۈستىگە ئالالھ تائاال پەيغە بە  

دېگەندەن پەيغە بە  « ئولب!»ئەلەي ىسساال غا 
ئەلەي ىسساال نىڭ لولىدا ئولبيدىغان بىر نە سە 
يوق ئىدى. ببنىڭغا ئاساسەن دەيمىزكىن 

دىن دېگەن ئە رى « ئولب!»ئالالھ تائاالنىڭ 
مە دۇنيالىقىڭ ئۈچۈن  ەن ەئەتلىك بولغان ھە  
لانداق ئىلىمنى ئولبغىنن ئۆگەنگىن مە بىلگىن 

اقْ رَْأ بِاْسِم رَبَِّك الھ تائاالنىڭ ﴿ دېگەنلىكتب . ئال
يا اتقان  ەببىڭنىڭ  ﴿يەنى ﴾الَِّذي َخَلقَ 

دېگەن بب ئە رى  (1)!﴾ئىسمى بىلەن ئولب
ئىماننى غايە لىلغان مە ئالالھ تائاالنىڭ 
با لىقىنىن بىرلىكىنىن چەكسىز لبد ىتىنى 
مە گۈرەل سەنئەتلىرىنى بىلىپ ئىمان 

ىغان ئىلىمنى ئېيتىس بىلەن تاكا بللىشىد
كۆ سىتىدۇ. چۈنكى ئىماندىن خالىي لالغان 
مە ئىمان بىلەن لو الالنمىغان ھە  لانداق 
ئىلىم بااليىئاپەت بولبپن ببنداق ئىلىم 
ئىنساننى رو امانلىققان ئاجىزال نى 

چوڭىيىشقا  ئېزىشكەن با قىال نىڭ ھېسابىغا
مە نب غبنلىغان يولسىزلىقال غا ئېلىپ با ىدۇ. 

ىلىم ئۆر يولىدا ئىشلىتىلمىگەن مە ئۆر ببنداق ئ
غايىسىدىن چەتنەپ كجەتكەن ئىلىمدۇ . بىز 

لب ئان »ئالالھ تائاالنىڭ كىتابى بولغان 
                                                 

 _ ئايەت.1ئەلەق سۈ ىسىن  (1)

 

ئوقۇش، ئۆگىنىش ئىسالم دىنىنىڭ 

 يادروسىدۇر

 

 پمۇھەممەد يۈسۈ      
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نى ئولبپ ئۆگەنسەكمبن پەيغە بە  «كە ىم
ئەلەي ىسساالم ھەدىسلىرىنى ئولبپ 
ئۆگەنسەكمبن تەبىئىي پەن ئىلىملىرىنى ئولبپ 

ە دۇنيالىقىمىز ئۆگەنسەكمبن  بندالال دىنىمىز م
ئۈچۈن  ەن ەئەتلىك بولغان با لىق ئىلىملە نى 
ئولبپ ئۆگەنسەكن بىز ئالالھ تائاالنىڭ 

دېگەن ئە رىگە ئىتائەت لىلغان « ئولب!»
بولىمىز.  ەلب كىن ئالالھ تائاالنىڭ ئىككى 

ن يەنە «لب ئان كە ىم»كىتابى بولبپن بىرى 
» بىرى كائىناتتب .  بڭا بەرى ئۆلىماال  

ىغان لب ئاندۇ ن لب ئان نات سۆرلىمەيدكائى
لب ئان »دەيدۇ. (1)«غان كائىناتتب ىسۆرلەيد

سۆرلەش( «) كاالم»ئالالھ تائاالنىڭ « كە ىم
سۈپىتىنىڭ ئەسە ى بولسان كائىنات ئالالھ 
تائاالنىڭ سانىئ )سەنئەتكا ( سۈپىتىنىڭ 
ئەسىرىدۇ . دۇنيادىكى ھە  ساھە ئىلىم ىى 

لبد ىتىنى مە گۈرەل پەن ئالالھ تائاالنىڭ 
سەنئەتلىرىنى سۆرلەيدۇ. ئىلىم_ پەن ئالىملىرى 

« كائىنات»مە تەتقىقاتچىال  ئالالھ تائاالنىڭ  
نا لىق كىتابىنى ئولب التا مە ئبنى تەپسىر 

 لىلمالتا.  
ئالالھ تائاال ئىلىم ئەھلىنىڭ دە ىجىسىنى 

 يَ ْرَفِع اللَُّه الَِّذينَ ناھايىتى يبلىرى باھالىغان. ﴿ 
﴾ يەنى﴿ ئالالھ َآَمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َدَرَجات  

سىلە دىن ئىمان ئېيتقانال نى مە ئىلىم 
بېرىلگەنلە نى بىر لانچە دە ىجە يبلىرى 

ئالالھ تائاال ئىلىم ئەھلىنىڭ  (2)كۆتۈ ىدۇ.﴾
َهْل ﴿  لەد ىنى كۆ سىتىپ لويبش ئۈچۈن:

﴾ يەنى﴿ ََ وَن َوالَِّذيَن ََل يَ ْعَلُمونَيْسَتِوي الَِّذيَن يَ ْعَلمُ 
بىلىدىغانال  بىلەن بىلمەيدىغانال  با امە  

                                                 
 »دوكتو   بھە ە د  اتىب نابلىسىنىڭ (1)

 _ بەت.34نا لىق ئەسىرىن«  بلەممىماتتبتتەكلىف
 ئايەت. -11 بجادەلە سۈ ىسىن  (2)

دېگەن. بب ئايەت ئالالھ  (3)بوال دۇ؟﴾
تائاالنىڭ نەرىرىدە ئىلىم ئەھلى بىلەن 
ئادەتتىكى كىشىلە نىڭ ئوتتب ىسىدا ئاسمان_ 

 رېمىن پە ق با لىقىنى كۆ سىتىدۇ.
 ئىلىمنىڭ تۈ ى مە دە ىجىسى

الم نەرىرىدە ئولبشن ئۆگىنىس پە ردۇ . ئىس
ئىسال دا پە ر بولغان ئىلىم ئىككى تۈ لۈك 
بولبپن بىرى پە ر ئەينن يەنە بىرى پە ر 

 كبپايەدۇ . 
 پە ر ئەين بولغان ئىلىم  .1
الئىلە ئىللەلالھب »پە ر ئەين بولغان ئىلىم:  

دېگەن كەلىمە «  بھە مەدۇن  ەسبلبلالھ 
الھ تائاالنىڭ تەييىبەنىڭ  ەنىسىنىن ئال

بەندىلىرى ئۈستىكى ھەللىرىنىن ئالالھ 
تائاالنىڭ ئىسىم_ سۈپەتلىرىنى بىلىسن نا ارن 
 وران راكات لاتا لىق ئىبادەتلە نىڭ لائىدە_ 
تە تىبلىرىنىن ئاتا_ ئانىنىڭ ھەلقىنى ئادا 
لىلىشنىڭن تبغقانچىلىقنى داما ال تب ۇ نىڭن 
لو نىال نىڭ ھەق_ ھولبللىرىغا  ىئايە 

ىلىشنىڭن پبل_  النى ھااللدىن تې ىشنىڭ ل
يوللىرىنى ئۆگىنىس لاتا لىقال دۇ . بب ئىلىمنى 
ئۆگىنىس ھە بىر  بسبلماننىڭ ئۈستىگە پە ر 
ئەيندۇ . ببال نى بىلمىگەن ئادەم  ەكسىز 
گبناھكا  بولىدۇن  بنداق ئادە نىڭ ئىمانى 
تولبق بولمايدۇن ببال نى بىلمىگەن 

وببل ئە ەس. چۈنكى  بسبلماننىڭ ئۆر ىسى ل
بب ئىلىملە  ھە بىر  بسبلماننىڭ بىلىشى پە ر 
ئەين بولغان رۆ ۈ  ئىلىملە دۇ . ببنىڭدا 
 با لىق ئىسالم ئۆلىمالىرى بىردەك ئىتتى التب . 

ئۆر مالتىدا پەيغە بە  ئەلەي ىسساال نىڭ  
ساھابىلىرى بب ئىلىملە نى بىلىشنىڭ رو  

                                                 
 _ ئايەت.9رۇ ە  سۈ ىسىن (3)
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گەنلىكتىنن ئەھمىيىتىنى مە رۆ ۈ لىكىنى چۈ ەن
ئبال  ئالالھ تائاالنىڭ كىتابىنى ئۆگىنىشكەن 
ئبنىڭدىكى دىنىي ئەھكا ال نى بىلىشكە 
ئىنتايىن ھېرىس ئىدى. ئبال  ھە  ئون 
ئايەتنىڭ  ەنىسىنىن ئەھكا لىرىنىن ئبنىڭدا 
ببيرۇلغان ھاالل_ ھا ا غا  بناسىۋەتلىك 
 ەسىلىلە نى ئۆگەنمەي تب ۇپ با قا ئايەتلە نى 

 ە يۆتكەلمەيتتى.ئۆگىنىشك
 پە ر كبپايە بولغان ئىلىم  .2

پە ر كبپايە بولغان ئىلىم:  تەپسىرن 
ھەدىسن فىق ىن ئىسالم تا ىخىن ئىسالم 
تە بىيەسى لاتا لىق ئىسال ىي ئىلىم 
ساھەلىرىدەن  ېدىتسىنان  اتېماتىكان فىزىكان 

 ىيبتېرن ئېنتېرنېتن  ولوگىيەن بىناكا لىقن كوئبى
تا لىق ئىلىملە نى ئولبپ تا ىخن جبغراپىيە لا

 بتەخەسسىس بولبش ئو ب ىي  بسبلمانال نىڭ 
ئۈستىگە پە ر كبپايە بولبپن بەرى  بسبلمانال  
بب پەنلە نى ئولبسان ئولب ىغانلىرىدىن سالىت 
بولىدۇن ئەگە  ھە بىر  ايوندىن بب پەنلە نى 
ئولبيدىغان ئادەم چىقمىسان  ب  ايوندىكى 

ە نى ئولبش  بسبلمانال دىن بب ئىلىمل
پە رلىكى سالىت بولمايدۇن نەتىجىدەن ئبال نىڭ 
ھە مىسى گبناھكا  بولىدۇ. يبلىرىقى 
پەنلە دىن لايسىبىرىنى ئولبش ئۈچۈن تالالنغان 
ياكى بەلگىلەنگەن كىشىلە  ئۈچۈن  ەركب  
پەنلە نى ئولبشن ئۆگىنىس پە ر ئەيندۇ . 
ئەلال ە ئەبب ھا ىد ئەل غەررالى  بنداق 

پە ر كبپايە بولغان ئىلىمنىڭ بايانى » دېگەن: 
 بكىن  ھە لانداق بىر ئىلىمنىڭ دە ىجىسى 
ئۆگەنمەكچى بولغان ئىلىمنىڭ لانداق ئىلىم 
ئىكەنلىكىگە لا اپ پە للىنىدۇ. ببنىڭغا 
بىنائەنن ئىلىم ئىككى تۈ لۈك بولبپن بىرى 
دىنىي ئىلىمن يەنە بىرى دىنىي بولمىغان 

نىمىز پەيغە بە لە  ئىلىمدۇ . دىنىي ئىلىم دېگى
ئا لىلىق مەھيى يولى بىلەن كەلگەنن ئەلىل 
يولى بىلەن بىلگىلى بولمايدىغان ئىالھىي 
ئىلىملە نى كۆ سىتىدۇ. دىنىي بولمىغان ئىلىملە  
تېبابەت مە   اتېماتىكىغا ئوخشاش 
ئىنسانال نىڭ ھاياتىدا رۆ ۈ  بولغان ئىلىملە نى 

ساللىقىنى  تەن كۆ سىتىدۇ.  ەسىلەن: كىشىلە 
سالالش ئۈچۈن تېبابەت ئىلمىگەن  بئا ىلەن 
 ىراس تەلسىم لىلىس دېگەندەك ئىشال  
ئۈچۈن  اتېماتىكىغا  وھتاج بولىدۇ. ببنداق 
ئىلىملە نى ھە بىر  ايوندىن  ەلبم كىشىلە  
ئۆگەنسەن با قىال دىن بب ئىلىملە نى ئۆگىنىس 

تېبابەت مە ›پە رى سالىت بولىدۇ. بىزنىڭ 
‹ ئىلمىنى ئۆگىنىس پە ر كبپايەدۇ ھېساب 

دېگەن سۆرىمىزگە ئەجەبلىنىپ كەتمەڭن بەلكى 
دې قانچىلىقن ھىجا ەتن سەي بڭلبق لاتا لىق 
ئىلىم مە سانائەتلە نى ئۆگىنىشمب پە ر 

  (1)«كبپايىدۇ .
سەئبدى ئە ەبىستان پەتىۋا كو ىتېتىنىڭ 

با لىق دىنىي » پەتىۋاسىدا  بنداق كەلگەن:
بب ئىلىملە نى ئۆگىنىشكە يا دە چى ئىلىملە  مە 

بولىدىغان با لىق ماسىتىلە ﴿ ئالالھ سىلە دىن 
ئىمان ئېيتقانال نى مە ئىلىم بېرىلگەنلە نى بىر 
لانچە دە ىجە يبلىرى كۆتۈ ىدۇ﴾ دېگەن 
ئايەتنىڭ  ەر بنىغا كىرىدۇن يەنى دىنىي ئىلىم 
ئۆگەنگەن كىشىلە نىڭ دە ىجىسى ئالالھ 

دا يبلىرى بولىدۇ. تائاالنىڭ دە گاھى
 بنىڭدەكن دىنىي ئىلىملە دىن بولمىسىمبن 
 بسبلمانال   وھتاج بولىدىغان مە ئبال نىڭ 
تب  ب ىدا كەم بولسا بولمايدىغان  ېدىتسىنان 
رىرائەتچىلىكن سانائەت لاتا لىق ئىلىملە  ب 

                                                 
ئى يائب » ئەلال ە ئەبب ھا ىد ئەل غەررالىينىڭ (1)

 _ بەت.16_ تومن 1نا لىق ئەسىرىن « ئبلب ىددىن



 

6 

 

نىيەتنىڭ دۇ ۇس بولب ى  ە تى بىلەن 
ۇس ئايەتنىڭ  ەر بنىغا كىرىدۇ. نىيەتنىڭ دۇ 

بولب ىدىن  ەلسەت بب ئىلىملە نى 
ئۆگەنگۈچىنىڭ  بسبلمانال غا  ەن ەئەت 
يەتكۈرۈ نىن  بسبلمانال نى كاپىرال نىڭ پەن_ 
تېخنىكىسىدىن بى اجەت لىلىشنى مە ئالالھ 
تائاالنىڭ  ارىلىقىنى كۆرلەپ ئۆگىنىشى كۆردە 
تبتبلىدۇ. دىنىي ئە ەس ئىلىملە نىڭ ساماب 

شىلە گە  ەن ەئەت جەھەتتىكى دە ىجىسى كى
يەتكۈرۈش مە ھاجىتىنى  اما لىلىس 

بب پەتىۋا  (1)«دە ىجىسىگە لا اپ پە للىنىدۇ.
 بنى ئوچبلاليدۇكىن  ەيلى دىنىي ئىلىملە  
دەپ ئاتالغان تەپسىرن ھەدىس مە فىق ى 
لاتا لىق ئىلىملە نى بولسبنن  ەيلى دۇنيالىق 
ئىلىملە  دەپ ئاتالغان  اتېماتىكان  ېدىتسىنان 

ولوگىيەن بىناكا لىقن يېزا ئىگىلىك ئفىزىكان بى
لاتا لىق پەنلە نى بولسبنن ئىنسانىيەتكەن 
جۈ لىدىن  بسبلمانال غا  ەن ەئەت يەتكۈرۈشن 
ئالالھ تائاال كۆ سەتكەن بويىچە ئىس لىلىپن 
ئبنىڭغا لبلچىلىق بب چىنى ئادا لىلىس نىيىتىدە 
ئولبغان ئادەم ئالالھ تائاال دە ىجىسىنى 

ىرى لىلىدىغان ئالىمال  لاتا ىغا كىرىدۇن يبل
دىنىي ئىلىم ئۆگەنگۈچىلە  لاتا ىدا ئالالھ 
تائاالنىڭ كاتتا  بكاپاتىغا سارامە  بولىدۇن 

كىمكى ئىلىم ئۆگىنىس يولىغا كىرىدىكەنن »
ئالالھ ئبنىڭ جەننەتكە كىرىس يولىنى 

دېگەن ھەدىستىكى « ئوڭايال تب ۇپ بېرىدۇ
كىرىدۇ. چۈنكى  ەيلى كىشىلە نىڭ لاتا ىغا 

لانداق ئىلىم بولسا بولسبنن  بھىم بولغىنى 
ئالالھ تائاالنى  ارى لىلىدىغان مە 
 بسبلمانال غا نەپ يەتكۈرىدىغان ئىلىمال 

                                                 
پەتىۋا »سەئبدى ئە ەبىستان  (1)

 تىۋاسى.نو ب لبق پە 77/ 12نىڭ«كو ىتېتى

بولىدىكەنن ئب ئىلىم دىنىي ئىلىمدۇ ن 
ئاخىرەتلىك ئىلىمدۇ  مە دىنىمىزدا پە ر بولغان 
ئىلىمدۇ . سەئبدى ئە ەبىستاننىڭ كاتتا 

» مالىرىدىن ئابدۇلال ئىبنى جىبرىن:ئۆلى
 بسبلمانال غا  ەن ەئەتلىك ئىلىملە نىن 
خبسبسەن ئەسكىرىي ئىلىملە نى ئۆگىنىس 

« ھە مىدىن بەك رۆ ۈ دۇ  مە  بھىم پە ردۇ 
دېگەن. خبددى ئىلگىرىكى  بسبلمانال  دىنىي 
ئىلىم بىلەن دۇنيالىق ئىلىمنى بىللە ئېلىپ 

نىڭ دىنىي با غاندەكن ھە بىر  بسبلمان
ئىلىملە نى ئۆگىنىس بىلەن دۇنيالىق 
ئىلىملە نىمب ئۆگىنىشى تولىمب رۆ ۈ دۇ . 
دۇنيالىق ئىلىملە دە  بتەخەسسىس بولبش 
دىندا ئالىم بولب قا رىت كەلمەيدۇن دىنىي ئىلىم 
بىلەن  بغبللىنىس باھانىسى بىلەن دۇنيالىق 
ئىلىملە دىن يۈر ئۆ ۈ كە بولمايدۇن  بنىڭدەك 

ىق ئىلىملە گىال بېرىلىپ كېتىپ دىنىي دۇنيال
ئىلىملە نى تە ك ئېتىشكە بولمايدۇ. پەيغە بە  

ئى ئالالھ! ئىشىمنىڭ » ئەلەي ىسساال نىڭ 
تۈگۈنى بولغان دىنىمنى  ەن ئۈچۈن ياخشىالپ 
بە گىنن تب  ب ب نىڭ كاپالىتى بولغان 

دېگەن « دۇنيالىقىمنى ياخشىالپ بە گىن
لىلغان ئادەم دىن دۇئاسى ھەلقىدە تەپەككب  

مە دۇنيالىق ھە  ئىككىسىنى تەلەپ لىلىشنىڭ 
 رۆ ۈ لىكىنى چۈ ىنىدۇ.

ئاخىرەتلىك ئىلىم مە دۇنيالىق ئىلىم 
 دەپ ئايرىس  ەسىلىسى

 ەن ئوياليمەنكىن ئىنسانىيەتكە  ەن ەئەتلىك 
بولغانن ئالالھ تائاالغا لبلچىلىق لىلىشقا 

ي خىز ەت لىلىدىغان ھە  لانداق ئىلىم دىنى
ئىلىم سانىلىدۇ. ئالالھ تائاالنىڭ كۆ سەتمىسى 
بويىچە ھايات كەچۈ ۈپن ئالالھ تائاالغا  
لبلچىلىق لىلىشقا يا دە چى لىلىشنى مە 
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ئىنسانال غا  ەن ەئەت  يەتكۈرۈ نى كۆرلەپ 
ئولبغان ھە  لانداق ئىلىم  دىنىي ئىلىم مە 
جان بېقىشنىڭ كەس ى لىلىۋېلىس ياكى 

ن ئولبغان ھە  لانداق  ۆھرەت لارىنىس ئۈچۈ
ئىلىم دۇنيالىق ئىلىم سانىلىشقا تېگىشلىك. 

ولوگىيەن ئچۈنكى بەرى كىشىلە  فىزىكان بى
 اتېماتىكان  ىدىتسىنا لاتا لىق دىن بىلەن 
بىۋاسىتە  بناسىۋىتى بولمىغان ئىلىملە نى 
ئۆگىنىس ئا لىلىق ئالالھ تائاالنىڭ چەكسىز 

ئان لب »لبد ىتىنىن ئىلىم_ ھېكمىتىنىن 
نىڭ  ۆجىزىسىنى تونبپن ئۆرىنىڭ «كە ىم

ئىمانىنى كۈچەيتىدۇ مە با قىال نىمب دىنغا 
 بكە مەل دە ىجىدە دەمەت لىالاليدۇ. يەنە 
بەرى كىشىلە  تەپسىرن ھەدىسن فىق ى لاتا لىق 
ئاخىرەتلىك ئىلىملە نى ئولبغان بولسىمبن 
ئبال  ئالالھ تائاالنىڭ  ارىلىقى كۆرلىمەستىنن 

ددىئاال  بىلەن ئولبپن ئولبغانلىرىنى با قا  ب
 ب  بددىئالىرى ئۈچۈن خىز ەت لىلدۇ ىدۇ. 
 ەسىلەن: بەرى كو مبنىست دۆلەتلە  ئۆرى 
دىنغا ئىشەنمەي تب ۇللبقن ئىسالم 

 اغدۆلەتلىرىدىكى ئىسالم ئبنىۋېرستېتلىرى
ئولبغبچى ئەمەتىپ ئولبتىدۇ. ئاندىن ئبال  

ئبال نى ئولبش پۈتتۈ ۈپ كەلگەندىن كېيىنن 
دۆلەت ئې تىياجى ئۈچۈن ئىشلىتىدۇ.  بنداق 
ئولبغانال  ئو ب ەن دۆلەتنىڭ  ەن ەئەتى 
ئۈچۈن خىز ەت لىلغانلىقتىنن  بسبلمانال غا 
كۆپ رىيانكە لىك لىلىدۇن ئىسال نىڭ  ەنىگە 
داغ تەككۈرىدۇ. بەرى ئىسالم دۆلەتلىرىنىڭ 
دىنىي  الا دىكى جانبالا لىرىنىڭ لااليمىقان 

ا چىقىرىۋاتقانلىقىن ھاكىمىيەتنى  ارى پەتىۋ
لىلىس ئۈچۈن دىننى بو  ىالپ بېرىۋاتقانلىقى 

 ببنىڭ  ىسالى.

 نئىسال نىڭ ئالتبن دەم لىرىدە يا ىغا
 بسبلمانال ن ئىسالم دىنىدا پە ر لىلىنغان 
ئىلىمنى ئاخىرەتلىك ئىلىم مە دۇنيالىق ئىلىم 
دەپ ئايرىمايتتىن ئبال  ئۈچۈن ئىنسانىيەتكەن 

بسبسەن  بسبلمانال غا  ەن ەئەتلىك بولغان خ
 بھىم ئىدىن ھە مىسىگە   با لىق ئىلىمال

كۆڭۈل بۆلەتتىن ئبال  تەپسىر ئىلمىگە كۆڭۈل 
بۆلگەندەك تېبابەت ئىلمىگە كۆڭۈل بۆلەتتىن 
ئبال  ھەدىس ئىلمىگە كۆڭۈل بۆلگەندەك 
 اتېماتىكا ئىلمىگە كۆڭۈل بۆلەتتىن ئبال  

ولوگىيە ئۈل بۆلگەندەك بىفىق ى ئىلمىگە كۆڭ
ئىلمىگە كۆڭۈل بۆلەتتىن ئبال  ئىبادەتكە 
كۆڭۈل بۆلگەندەك ئىجادىيەتكە كۆڭۈل 
بۆلەتتىن ئبال  ئىنسانىيەتكە  ەن ەئەتلىك ئىلىم 
_ پەن بىلەن  بغبللىنىشنى نەپلى ئىبادەتلە  
بىلەن  بغبللىنىشتىن ئەمرەل كۆ ەتتى. چۈنكى 

دەتلە نى لىلغان ئىبادەتلە نىڭ پايدىسى  ب ئىبا
كىشىگىال بولسان ئىلىم_ پەننىڭ پايدىسى 
ئىنسانال غا ئو بم بولىدۇ. يام وپانىڭ 
لا اڭغبلبق ئەسىرلىرىدە گالىلى گالىلو 
يە  ا ىنى يو بالق دەپ ئېالن لىلغانلىقى 
سەمەبلىك چىركام رو امانلىرى تە ى ىدىن 
ئۆلۈ گە ھۆكۈم لىلىنغان چاغالدان ئىسالم 

مىن ئىبنى ىبنى  ۇ دىن خا ەردۇنياسىدا ئى
ھەيسەمن فا ابىن ئىبنى سىنا لاتا لىق 
ئالىمال نىڭ ھە بىرى  ېدىتسىنان جبغراپىيەن 

ولوگىيەن ئاسترونو ىيە ئخېمىيەن  اتېماتىكان ب
پەنلە گە تبنجى بولبپ ئبل  –لاتا لىق ئىلىم 

قا لەيت لىلىنغان خسالغان كىشىلە  بولبپ تا ى
 ئىدى.  

التىنچى يۈر يىلدىن ئەپسبسكىن ئون ئ
كېيىن  بسبلمانال  ئەلىدە مە ئەخالق جەھەتتىن 
چېرىكلىشىشكە با لىۋىدىن تۈ لۈك خب اپاتال ن 
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يولسبللبق مە  وھتاجلىق ئبال نى 
لو  ىۋالدىن ئبال   ەسجىدتىن يۈر ئۆ ۈپ 
خانىقاغا يۈرلىنىدىغانن ئىبادەتنى ئالالھ تائاالغا 

لىدىغانن لىلماين ئاتالمىس ئەملىياال غا لى
تەپسىرن ھەدىس ئىلىملىرىنى ئولب نىڭ ئو نىغا 
تە ىقەتچىلىكن ئىلمى  ەنتىقن ئىلمى پەلسەپەن 
ئايىغى چىقمايدىغان فىق ىي جېدەللە نى ئەمرەل 

كېيىنن ئبال  ئۆرلىرىنىڭ  دىغان بولغاندىنىكۆ 
پەندىكى -دۇنياغا سە دا لىق مەرى ىسىنىن ئىلىم

تە ەلقىيات دەم ىنى با قىال غا ئۆتكۈرۈپ 
بېرىپ بىچا ىلە گە ئايلىنىپ لالدى. ئبال  
سبپىزىملىق مە  تە كىدۇنيالىق تە غىباتىنىڭ 
رەھىرى بىلەن ھو سىزلىنىپ لالغاندىن كېيىن 
ئىلىم_ پەندىكى تە ەلقىيات دەم ى با قىال نىڭ 
لولىغا ئۆتۈپ كەتتى.  بسبلمانال  ئىسال نىڭ 
لب ۇق جارىسىنى كۆتۈ ۈمېلىپن تېشى پا القن 

ب ۇق ئۆ ۈ  ئۆتكۈردى. بب ۇن ئىبنى ئىچى ل
سىنان فا ابىيال نى يېتىشتۈ گەن  ەد ىسىلە  
كېيىنچەن لا ا لو سالال نىن جانبالا ال نى 
يېتىشتۈ ۈپ چىقىشقا با لىدى.  ەد ىسىلە دە 
 اتېماتىكان ئاسترونو ىيە دېگەندەك 
ئىلىملە نىڭ ئۆتۈلۈ ىنى  ەلسەتلىك ھالدا 

لىلىندىن  دەھرىيلە كەنلىك دەپ تە ۋىق
ئىلىم_ پەنگە يۈرلەنگەن كىشىلە نى جەدىدىي 
دەپ لال اق كىيگۈرۈپ ئەل جا ائەتنىڭ كۆرىگە 
سەت كۆ سەتتى. ھەتتا ئبلبغ بېگدەك 
ئالىمال نى ئاسترونو ىيە ئىلمىگە كۆڭۈل بۆلۈپ 
ئۆرىگە  ەسەتخانا ياساتقانلىقى ئۈچۈنن ئبنى 
 ب تەد دەپ ھۆكۈم لىلىپن ئۆر ئوغلىنىڭ لولى 

لەن ئۆلتۈ گۈردىن ئابدۇلقادىر دا ولال نى بى
بولسان جەدىدىي دېگەن لال النى كىيگۈرۈپ بىر 
خائىننىڭ لولى بىلەن ئۆلتۈ گۈردى. دىن بىلەن 
پەن بىر_ بىرىگە رىت لىلىپ كۆ سىتىلگەن 

 ب بنداق مەرىيەتتە دىنىي ئىلىم مە دۇنيالىق 
ئىلىم دېگەن ئايرىمچىلىق  ەسمىي ئوتتب ىغا 

اخىرەتلىكنى دېگەنلە   ەد ىسىگەن چىقتى. ئ
دۇنيالىقنى دېگەنلە  پەننىي  ەكتەپكە با ىدىغان 
بولدى. دىندا ئولبغانال  ئۆلىما ئاتالدىن 
ئبال نى  ەسخىرە لىلمالچى بولسان  ولالم دەپ 
لويىدىغان بولدىن پەندە ئولبغانال  رىيالىي 
ئاتالدى. ئۆلىما بىلەن رىيالىي ئوتتب ىسىغا 

لىن تام سېلىندىن ئبال نىڭ ناھايىتى لې
ئا ىسىدىكى  بساپە بەكمب 

 يىرالال تب ۇمېتىلدى.
ئىلىم_ پەن بىلەن لو الالنغانال  دۇنياغا  

لىلىدىغان بولدىن ئىلىم_ پەندىن  رانلىقھۆكۈ 
يۈر ئۆ ۈپ تە كىدۇنيا بولبمالغانال  دۇنيانىڭ 
لايسى يېرىدە بولسبنن با قىال غا بېقىندى 

دىغان بولدى. دۇنيا بولبپ  ەھكب لبلتا يا اي
 ىقابەت دۇنياسى بولبپن دۇنيادا ئۆرىگە 
ئۆرىگە خوجايىن بولبپ يا اش ئۈچۈن 
 ىقابەتتىن لاچماين دۇنيا بىلەن پۈتۈنلىشىپ 
يا اش  ە تتب . ئالالھ تائاال بىزنى  بنداق 
يا ىسبن دەپن بىزنى را انغا اليىق ھە بى 
كۈچى تەييا ال نىن را اننىڭ  ىقابىتىگە 

ق ھارىر  بولب نى ئە ر لىلىپ  بنداق  بندا
َوأَِعدُّوا ََلُْم َما اْسَتطَْعُتْم ِمْن قُ وَّة  َوِمْن دېگەن: ﴿ 

رِبَاِط اْْلَْيِل تُ ْرِهُبوَن بِِه َعُدوَّ اللَِّه َوَعُدوَُّكْم َوَآَخرِيَن 
﴾يەنى﴿ دۈ مىنىڭال غا لا  ى ِمْن ُدوِِنِْم 

ئېتى  لولبڭال دىن كېلىشىچە لو ال كۈچىن جەڭ
تەييا الڭال . ببنىڭ بىلەن ئالالھنىڭ دۈ مىنىن 
ئۆرۈڭال نىڭ دۈ مىنىنى مە ئبال دىن با قا 

لب ئان ». بىز (1)دۈ مەنلە نى لو لبتىسىلە ﴾
نىڭ بىزنى بب دۇنيادا ئۆرىمىزگە «كە ىم

ئۆرىمىز خوجا بولبپ ئە كىنن ھۆ  يا ا قان 
                                                 

 ئايەت. -60سۈ ە ئەنفالن  (1)
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ئاخىرەتتە ئالالھ تائاالنىڭ  بكاپاتىغا نائىل 
لب قا چالىرغانلىقىنى ئبرۇن يىللىق ئاچچىق بو

سامالال نى با تىن كەچۈ گەندىن كېيىنن 
خېلى  ئە دىال تونبپ يەتكەن بولساقن با قىال 

بب ۇنال بب لانبنىيەتنى چۈ ىنىپ ئىلىم_ پەنگە 
يۈ ۈش لىلغان ئىدى. ئايەتتىكى 

دېگەننىڭ  ەنىسى « دۈ مەنلە نى لو لبتبش»
لغانال غان سىلە نى سىلە نى يوق لىلمالچى بو

 بستە لىكە لىلمالچى بولغانال غا مە سىلە نى 
بورەك لىلمالچى بولغانال غا لا  ى كۈچلۈك 
بولبڭال ن ئبال نى مەھىمىگە سالغبدەك كۈچ_ 
لبد ەتكە ئىگە بولبڭال ن را اننىڭ تە ەلقىياتىغا 
 بناسىپ ھالدا لو ال كۈچىگە ئىگە بولبڭال ن 

ى سىلە گە  بنىڭ بىلەن دۈ مىنىڭال ن
خىرىستىن ئۈ ىدسىزلەندۈ ۈڭال  دېگەنلىكتب . 
بىز  بنداق لىلدۇلمب؟ بىز ئبنداق لىلمىدۇق. 

ئى  ەببىمىز! » چۈنكى بىز ئالالھ تائاال بىزگە 
بىزگە دۇنيادا ياخشىلىق ئاتا لىلغىنن 
ئاخىرەتتىمب ياخشىلىق ئاتا لىلغىن بىزنى دوراخ 

ىس دەپ تىلەڭال  دېي« ئارابىدىن ساللىغىن
ئا لىلىق بىزنى ھەم دۇنيالىق ھەم ئاخىرەتلىك 
ئۈچۈن ئىشلە كە دەمەت لىلغان تب سان بىز 
دۇنيالىقنى با قىال غا ئۆتۈنۈپ بېرىپن 
ئاخىرەتلىككىال تب ىدىغان بولدۇقن ئاندىن بب 
ئاخىرەتلىكنىمب ئۆر جايىدىن ئە ەسن 
خانىقاال دىنن  ارا ال دىن مە تە كىدۇنيالىقتىن 

بنىڭ بىلەن بىز  ب ب ھالغا ئىزدىدۇق.  
 چۈ ۈپ لالدۇق.

 لب ئان با لىق ئىلىمگە چالىرىدۇ
ئىنسانال غا ئىلىم _ پەندىن « لب ئان كە ىم»

 ەلبم  امرۇال دا يىپ ئبچى بېرىپن ئبال نىڭ 
ئىزدىنىس يولىنى ئېچىپ بە گەن بولبپن 

ئايەتلىرى ئۈستىدە تەپەككب  « لب ئان كە ىم»

نىڭ «ان كە ىملب ئ»لىلىدىغان بولساقن 
كۆپلىگەن تەبىئىي پەن ئىلىملىرىدىن خەمە  

َأَلَْ تَ َر َأنَّ اللََّه أَنَزَل ِمَن  ﴿بە گەنلىكىنى كۆ ىمىز. 
َوِمَن  ۚ  السََّماِء َماًء َفَأْخَرْجَنا ِبِه ََثََرات  ُّمَُّْتِلًفا أَْلَوانُ َها 

َرابِيُب ُسوٌد. غَ اْْلَِباِل ُجَدٌد بِيٌض َوُُحٌْر ُّمَُّْتِلٌف أَْلَوانُ َها وَ 
ِلَك  َا  ۚ  َوِمَن النَّاِس َوالدََّوابِّ َواْْلَنْ َعاِم ُُّمَْتِلٌف أَْلَوانُُه َكذََٰ ِإَّنَّ

 ﴾ِإنَّ اللََّه َعزِيٌز َغُفورٌ  ۚ  ََيَْشى اللََّه ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماُء 
كۆ  ە سەنكىن ئالالھ ھەلىقەتەن  ﴿يەنى

ەن ببلبتتىن يا غب  ياغدۇ دى. ئبنىڭ بىل
تۈ لۈكن  ەڭگا ەڭ  ېۋىلە نى چىقا دۇق. 
تاغال دىن ئاقن لىزىلن ھە  خىل  ەڭلىك مە 
لاپقا ا يولال )لىلدى(.  بنىڭدەك ئىنسانال نىن 
ھايۋانال نى مە چا مىال نىمب  ەڭگا ەڭ لىلىپ 
يا اتتىن ئالالھنىڭ بەندىلىرى ئىچىدە ئالالھتىن 
 پەلەت ئالىمال ال لو لىدۇ.  ەكسىزكىن ئالالھ

 (1)غالىبتب ن ناھايىتى  ەغ ىرەت لىلغبچىدۇ .﴾
بب ئايەتتە ئۆسۈ لۈكلە گەن ھايۋاناتال غا 
 بناسىۋەتلىك ئىلىملە گەن پىسخولوگىيە مە 
گيولوگىيە لاتا لىقال غا ئىشا ەت لىلىنغان. 
ئالالھ تائاالنىڭ بب بايانال دىن كېيىنال ﴿ 
ئالالھنىڭ بەندىلىرى ئىچىدە ئالالھتىن پەلەت 

مال ال لو لىدۇ﴾ دېگەن سۆرى ھە  لايسى ئالى
ئىلىم ساھەلىرىدىكى ئالىمال نىڭ ھە مىسىنى 
ئۆر ئىچىگە ئالىدۇ. چۈنكى دىنىي ئالىم 
ئۆرىنىڭ  ەد ىسىسىدەن ئىمام  ې رابتا ئالالھ 
تائاالنىڭ كاتتىلىقىنى مە ئبلبغلىقىنى ھېس 

ولوگىيە ئلىلىدۇ مە ئالالھ تائاالدىن لو لىدۇن بى
ىنىڭ تەجرىبىخانىسىدان ئاسترونو ىيە ئالىمى ئۆر

ئالىمى ئۆرىنىڭ  ەسەتخانىسىدا ئالالھ تائاالنىڭ 
ئبلبغلىقىنى ھېس لىلىدۇ مە ئالالھ تائاالدىن 
لو لىدۇ. دېمەكن بب ئايەت با لىق ئىلىم 
 ئەھلىنى ئۆر ئىچىگە ئالىدۇ. ئەنگىلىيەلىك

                                                 
 ئايەتلە . 28_27سۈ ە فاتىرن  (1)
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« تە بىيە» (1)س ېنسېر ھېربېرت پەيالسوپ
تەبىئىي »  بنداق دەيدۇ: نا لىق ئەسىرىدە 

پەن ئىلىملىرى بىلەن  بغبللىنىس ئىبادەتتب . 
چۈنكى تەبىئىي پەن ئىلىملىرىگە ئىچكىرىلەپ 
كىرىس بىز سىرلىرىغا يېتىپ بواللماي 
دە تلىنىۋاتقان مە ئاستا _ ئاستا بىلىۋاتقان 
 ەيئىيلە نىڭ ئېسىللىكىنى ئېتىراپ لىلىسن 

چەكسىز  ئاندىن ئبال نى يا اتقان راتنىڭ
لبد ىتىنى تونبش دېمەكتب . بب ئاغزاكى 
تەسبىھ ئە ەسن ئە ەلىي تەسبى تب .  بنداق 
ئىلىملە گە لىلىنىدىغان ھۆ  ەتمب  ەنىسىز 
ھۆ  ەت ئە ەسن بەلكى ئەلىلن تەپەككب  مە 
مالىتنى لب بان لىلىس بەدىلىگە كەلگەن 
لىممەتلىك ھۆ  ەتتب . ببنداق ئىلىم 

انداق  ەكىل مە لانداق كىشىلە گە ئالالھنىڭ ل
كەي ىياتتا ئىكەنلىكىنى چۈ ەندۈ ۈ نىڭ 
 ب كىن ئە ەسلىكىنى بىلدۈ ۈ تە ئىستىبدات 
يولىنى تبتمايدۇن لېكىن بىزگە بب  ب كىن 
ئە ەسلىكنى چۈ ەندۈ ۈش ئۈچۈن  بناسىپ 
يولنى تبتىدۇ مە ئىنساننى ئەللى يېتىدىغان 
با لىق ساھەلە گە با الپ بېرىپن ئاخىرىدا 

ەلىلنىڭ سىرتىدا بولغان چېگرادا توختايدۇ. ئ
 ب مالىتتا دەيدۇكىن ئىنساننىڭ ئەللى 
 بنچىلىك يە گىچە يېتىدۇن ئە ما ئەلىل 

 «.ئىد اك لىاللمايدىغان ئالە لە  كۆپ!
ھېربېرت يولىرىقى سۆرلىرىگە  ىسال 

بىر تا چە سبنى » كەلتۈ ۈپ  بنداق دەيدۇ: 
 كۆ گەن ئالىم ئبنىڭ ئوكسگېن بىلەن
ھېد وگېندىن  ەلبم نىسبەتتە تە كىب تاپقان 
سب ئىكەنلىكىنىن ئەگە  ئب ئۆرىنىڭ 

                                                 
( 1903_ 1820ېنسىر )ھېربېرت س  (1)

ئەنگىلىيەلىك ئاتاللىق پەيالسوپن ئەدەبىيات 
 ساھەسىدە نوبىل  بكاپاتىغا ئېرىشكەن.

تەبىئىتىدىن ئۆرگىرى ال كەتسەن سب ئە ەسن 
با قا نە سىگە ئايلىنىپ لالىدىغانلىقىنى ئببدان 
بىلىدۇ. ببنىڭدىن ئالالھ تائاالنىڭ لبد ىتىنى 
مە ھېكمەت بىلەن  بنداق 

ۇ.  بنداق ئو ۇنال تب غانلىقىنى چۈ ىنىد
ئالىمنىڭ ئىلمى سب تا چىسىنى پەلەت بىر 
تا چە سب  خاالسن دەپ بىلىدىغان ئالىمنىڭ 
ئىلمىدىن ئەلۋەتتە يولىرى مە كۈچلۈك 
ئىلىمدۇ .  بنىڭدەكن بىرتال لا  دانىسىنى 
كۆ گەن ئالىممب ئبنىڭدىكى بەدىئىي سەنئەتنىن 
دىققەت بىلەن اليى ىلەنگەن گۈرەللىكنى 

سىزكىن ببنىڭ بىلەن ئالالھنىڭ كۆ ىدۇ.  ۈب ى
 اھا ىتىنى مە ھېكمەتلىك ئىس لىلىدىغانلىقىنى 
بىلىدۇ. ئە ما  ەيئىيلە گە يۈرەكى بالىدىغان 

دەپال  < برلىغان سب>ئالىم لا  دانىسىنى 
 «.كۆ ىدۇن بەس

 دىندا ئالىم بولبش
دىننى ئۆگىنىسن دىنىي بىلىملە نى 

ل ئىگىلەشن دىننىڭ تەلىماتلىرىنى  بكە مە
بىلىسن ئبنىڭ ئەھكا لىرىنى توغرا چۈ ىنىس 

« ئەل فىق ب فىددىن»دېگەنلە  ئە ەب تىلىدا 
سۆرىنىڭ  ەنىسى «فىقھ»دەپ ئاتىلىدۇ. 

ئۆگىنىس مە بىلىس دېگەنلە دىن ئاالھىدە 
پە للىق بولبپن  بكە مەل بىلىس مە توغرا 

سۆرى « فەلىھ»چۈ ىنىشنى ئى ادىلەيدۇ.  بڭا 
تتە چوڭدۇ . ھە  سۆرىدىن ئەلۋە«ئالىم»

دېگىلى بولىدۇ. « ئالىم»نى«فەلىھ»لانداق 
دېگىلى «فەلىھ»نى «ئالىم»ئە ما ھە  لانداق 

 بولمايدۇ. 
دىنىي ئىلىم  ەن ەئەت جەھەتتىن ئىلىملە نىڭ 
ئەڭ ياخشىسىن  ە تىۋە جەھەتتىن ئىلىملە نىڭ 
ئەڭ كاتتىسىدۇ . پەيغە بە  

ئالالھ تائاال كىمگە »ئەلەي ىسساال نىڭ:
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اخشىلىقنى ئىرادە لىلسان ئبنى دىندا ي
دېگەن سۆرى ببنى (1) « بكە مەل لىلىدۇ

ئى ادىلەيدۇ. پەيغە بە  ئەلەي ىسساالم يەنە 
ئولبش مە ئۆگىنىشنى جەننەتكە كىرىشنىڭ 

 ئولبش» ئوچبق جاكا لىغان ھالدا: يولى دەپ
ئۈچۈن يول ئالغان ئادە نىڭ جەننەتكە كىرىس 

 «ۇپ بېرىدۇيولىنى ئالالھ ئوڭايال تب 
 دېگەن.(2)

پەننىي ئىلىمنىڭ  ە تىۋىسى دىنىي 
 ئىلىمدىن كەم ئە ەس

ئىلىم _ پەن دىنغا دۈ مەن ئە ەسن ئبنىڭغا 
رىتمب ئە ەسن بەلكى ئىلىم _ پەن ئەلىللىك 
كىشىلە نى ئىمانغا با اليدىغان بىر 
يولبا چىدۇ . ئىلىم دېڭىزىغا  بڭغبپ 
ئبنىڭدىن بەھرىمەن بولغان كۆپلىگەن 

الىمال نىڭ بب سىرلىق كائىناتنىڭ ئا لىسىدا ئ
ئبنى ھىمايە لىلىپ مە با قب ۇپ تب ىدىغان 
بىر ئىالھىي لبد ەتنىڭ با لىقىغا مە ئبنىڭدىكى 
ھە  نە ىسىنىڭ  ەلبم لانبنىيەتكە ئىگەن پبختا 
يا ىتىلغان سەنئەت ئىكەنلىكىنى ئېتىراپ لىلىپن 
ئالالھ تائاالنىڭ دىنىغا لايتقانلىقى 

پلىنە لىك ئە ەس. چۈنكى ئىلىم ھە  ئەجە
لاچان ئالالھقا با لىماي لالمايدۇ. دىنسىزلىق 
ئېتىقادى بىلەن تەبىئەتن ئاسترونو ىيەن 

ولوگىيەن فېزىكا مە با قا ئىلىم پەن ئبى
ساھەلىرىگە لەدەم لويبپن بب ئىلىم _ پەنلە  
سايىسىدا ھەلىقەتنى تونبپ ھىدايەت تاپقاندىن 

النىڭ با لىقىغا ئىلمىي كېيىنن ئالالھ تائا
يوسبندا يېتە لىك دەلىللە نى كەلتۈ گەن مە 
ببدەلىللىرى ئا لىلىق ئىلىم _ پەندىن يۈرەكى 

                                                 
 ببخا ى مە  بسلىم  ىۋايىتى. (1) 
 ئىمام  بسلىم  ىۋايىتى. (2) 

 ەلب اتلىق بولبپن ئىلىمنى دىنغا لا  ى لو ال 
لىلمالچى بولغانال غا لا  ى كۈچلۈك 
 ەددىيەلە نى بېرىپ كەلگەن تەبىئىي پەن 

يەلىك  ائىر ئالىملىرىمب ناھايىتى كۆپ. گېر انى
 بنداق دەيدۇ:  (3)مە يارغبچى ھىلمبت ھبگىل

ئىلىم ساھەلىرى كېڭەيگەنسېرى تەڭدا سىز »
لبد ەتلىكن يەككە _ يېگانە يا اتقبچىنىڭ 
با لىقىغا بولغان كۈچلۈك ئىلمىي دەلىللە  
كۆپەيمەكتە. بىئولوگىيەن فېزىكان تەبىئەتن 
ئاسترونو ىيە ئالىملىرى ئۆرئا ا ھە كا لىشىپ 

ىلىم  بنبىرىنى تىكلىمەكتە. بب ئەينى مالىتتا ئ
 «.ئالالھنىڭ ئبلبغلىقىنىڭ  بنبىرىدۇ 

ئە ما تەبىئىي پەندە ئۆرلىرىنى ئالىم ساناپ   
 ەغرۇ النغان ئاتېئىز چىال  ئۆتمۈش را انال نىڭ 
ئەللىيىتى بىلەن يا ىغبچىال دۇ . ئبال  
را انىمىزدىكى ئىلىم _ پەننىڭ لانچىلىك رو  

ىلەش ھاسىل لىلغانلىقىنى مە ھە  بىر ئىلگىر
لەدىمىدە ئالالھ تائاالنىڭ با لىقىنى 
ئىس اتالماتقانلىقىنى كۆ  ەيدۇ. چۈنكى 

زى با قىال  ىئبال نىڭ تەپەككب  لىلىس تە 
سىزىپ بە گەن چەكلىك نەرە ىيە دائىرىسىدە 
 ەھببس بولغانلىقتىنن ئبال نىڭ ئەللىمب  ب 

 ئەندىزە ئىچىدە  ەھببستب . 

                                                 
( گېر انىيەلىك 1980_1903)ھىلمبت ھبگىل  (3)

 ائىر مە يارغبچىن ئەدەبىيات ساھەسىدە كۆپلىگەن 
 خەلقئا الىق  بكاپاتال غا ئېرىشكەن.



سەلەف سالى ىنال نىڭ بىدئەتنى 
 لانداق چۈ ەنگەنلىكىنى بىلىس:

بىز ئالدىنقى سانال دا بىدئەتنىڭ تە ى ىن 
سەييىئە -ھەسەنە )ياخشى(بىدئەتنى 

)يا ان( ياكى رااللەت دەپ ئىككىگە 
ئايرىس توغرىسىدا ئۆلىماال نىڭ 

رىلىق كەلگەن بىدئەت توغ»لا ا لىرىن 
ھەدىسلە نى لانداق چۈ ىنىس -ئايەت

دېگەن  ەسىلىلە نى تەپسىلىي  «كېرەك؟
ساھابە كىرا ال  »بايان لىلدۇق. نۆمەتتە 

 «بىدئەت  ەسىلىسىنى لانداق چۈ ەنگەن؟
دېگەن  ەسىلىنى ئايدىڭال تب ىمىز. 
چۈنكى ئبال  پەيغە بە  ئەلەي ىسساالم 

ئەڭ خەيرلىك ئەسىر  ېنىڭ »
دەپ سۈپەتلىگەن  (1)«رىم...ىئەس

ئەسىرنىڭ ئالىملىرى بولبپن لىيا ەتكىچە 
كېلىدىغان ئىسالم ئۈ مىتىگە ئۈلگىدۇ . 

                                                 
 (2533(  بسلىم )2652ببخا ى )(1)

ھە دە ئبال  پەيغە بە  ئەلەي ىسساالم 
بىلەن بىرگە يا ىغان مە ئبال دىن دە س 
ئالغان راتال دۇ . ئبنىڭ ئۈچۈن ئبال نىڭ 
ئىس ئىزلىرىنى بىلىس ئىنتايىن  بھىم. 

بىدئەتنى لانداق بىز ئبال نىڭ 
چۈ ەنگەنلىكىنى ئىككى جەھەتتىن تەتقىق 
لىلىمىز: بىرى ساھابىال  مە ئبال غا 
ئەگە كۈچىلە نىڭ ئىسالم  ە ىئىتىنىڭ 
 وھىغا ئبيغبن يېڭىلىقال نى چىقىرىشىن 
يەنە بىرى ئبال نىڭ رااللەت بىدئەتلە دىن 

 ئاگاھالندۇ ۇ ى. 
سەلەف سالى ىنال نىڭ ئىسالم  ە ىئىتىنىڭ 

  وھىغا ئبيغبن يېڭىلىقال نى چىقىرىشى:
ساھابە كىرا ال ن كۈنىمىزدىكى بەرى 
ئالىمال دەكن پەيغە بە  ئەلەي ىسساالم 
ببيرۇ ىغان مە لىلمىغان ئىشال نىڭ 
ھە مىسى رااللەت بىدئەت دەپ چۈ ەنگەن 
ئە ەس.  بڭا ئبال  پەيغە بە  
ئەلەي ىسساالم ھايات مالتىدىمبن ماپات 

 

 (4بىدئەت ھەققىدەئومۇمى بايان )

 ھاپىز دئابدۇلئەھە      
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نمب ئۆرلىرى ياخشى دەپ بولغاندىن كېيى
لا ىغان ئشال نى لېلىۋە گەن؛ يېڭى 
رىكىرلە ن نا ارال  مە دۇئاال نى پەيدا 
لىلغان. ببنىڭ ئۈچۈن  ەسبلبلالھتىن 

 ەسبلبلالھ » ۇخسەت سو ىمىغان. 
 ببيرۇ ىغان ياكى ئۆرى لىلمىغان ئىشنى

دېمىگەن.  «ئارغبنال دىن بولىمىز لىلساق
ىڭ چۈنكى ئبال  لب ئان مە سەھىھ ھەدىسن

 وھىغا ئبيغبن بولغان ياخشى ئىشال نى 
پەيدا لىلىسن  ەسبلبلالھ توسقان رااللەت 
بىدئەتكە كىر ەيدۇن دەپ چۈ ەنگەن. 
ساھابىال نىڭ پەيغە بە  ئەلەي ىسساالم 
ھايات مالتىدا پەيدا لىلغان ئىبادەتلە نى 
 ەسبلبلالھ بىلگەندىن كېيىن  ەنئى 

 «تەلرىرى سۈننەت»لىلمىغان بولسان ئب 
دەپ ئاتىلىدۇ. ساھابىال   ەسبلبلالھتىن 
كېيىنمب دىننىڭ  وھىغا ئبيغبن ياخشى 

دېمەستىن « بىدئەت بولىدۇ»ئىشال نى 
لېلىۋە گەن. تۆمەندە ببنىڭغا بىر نەچچە 

  ىسال كەلتۈىمىز:
بىرىنچىن ساھابە كىرا ال نىڭ  ەسبلبلالھ 

 ھايات مالتىدا چىقا غان ئىبادەتلىرى:
ا ار ئولب نى تاھا ەت ئالغاندا ن -1

ببنى ھەر ىتى بىالل ئادەت لىلىس: 
 ەرىيەلالھب ئەن ب پەيدا لىلغان. بب 
ئىبادەتنى پەيغە بە  ئەلەي ىسساال غا 
خەمە  ب بە  ىگەن مە  ۇخسەتمب 
ئالمىغان. پەيغە بە  ئەلەي ىسساالم 
 ىراجدىن لايتقاندىن كېيىنن بىاللنى 

ئەي بىالل! ئىسال دا سەن »چالىرىپ: 
ەڭ ئبلبغ ئىشىڭ لايسى؟ ئبنى لىلغان ئ

 اڭا ئېيتىپ بە گىن. چۈنكى  ەن جەننەتتە 

سېنىڭ ئالدىمدا كېتىۋاتقان ئاياغ 
دېدى. بىالل « تىۋىشىڭنى ئىشىتتىم
 ېنىڭ نەرىرىمدە » ەرىيەلالھب ئەن ب: 

ئەڭ ئبلبغ ئىشىمن  ەيلى كېچە  ەيلى 
كۈندۈر لانداق چاغدا تاھا ەت ئالسامن 

ېسىپ لىلغان ئبنىڭ بىلەن ئالالھ ن
 (1)دېدى. « ىقدا دا نا ار ئولبيمەن

پەيغە بە  ئەلەي ىسساالم ھەر ىتى بىاللنىڭ 
ئۆرلىكىدىن لىلغان بب ئىشىنى 
تەستىقلىدى. چۈنكى بىاللنىڭ بب ئىشى 
ئالالھنىڭ دىنىغا ئبيغبن ئىدى؛ ئالالھنىڭ 
دىنىدا ئەسلى با  بىر ئىس ئىدى مە كۆپ 

لب قا تاھا ەت ئېلىس مە كۆپ نا ار ئب
 تە غىب لىالتتى.

نا اردا سۈ ە فاتى ەدىن كېيىن  -2
 سۈ ە ئىخالسنى ئولب نى ئادەت لىلىس:
ئىمام ببخا ى ئەنەس  ەرىيەلالھب 
ئەن بدىن  بنداق  ىۋايەت لىلىدۇ: لببا 
 ەسجىدىدە ئەنسا ال دىن بىرسى ئىمام 
ئىدى. ئب نا اردا لاچان بىر سۈ ە 
ئولب الچى بولسان ئالدى بىلەن سۈ ە 

ىخالسنى ئولبپن ئاندىن بىر سۈ ە ئ
ئولبيتتى. بب ئىشنى ھە   ەكئەتتە 
تەكرا اليتتى. جا ائەت ئبنىڭغا بب ھەلتە 
 بنداق دېدى: "سەن ھە  لاچان سۈ ە 
ئىخالس بىلەن با اليسەنن ئبنىڭدىن 
كېيىن بب سۈ ە بىلەن كبپايىلەنمەي يەنە 
بىر سۈ ە ئولبيسەن. يا سۈ ە ئىخالسنىال 

ئبنى لويبپ با قا سۈ ە  ئولبغىن ياكى
ئولبغىن" دېدى. ئىمام: " ەن بب سۈ ىنى 

                                                 
ئىمام ببخا ى  ىۋايىتى. ھەدىسنىڭ نب ب ى: (1)

1098. 
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تە ك ئەتمەيمەنن خالىساڭال   ب ب تە ردە 
ئىمام بولىمەنن خالىمىساڭال  ئىما لىقنى 
تا الپ بېرىمەن" دېدى. ئب جا ائەتنىڭ 
ئەڭ پەرىلەتلىك كىشىسى بولغانلىقى 
ئۈچۈنن ئبنىڭ ئو نىغا با قىسىنىڭ ئىمام 

لىمايتتى. كېيىن ئبال  بولب ىنى خا
كېلىپ ئەھۋالنى  اغپەيغە بە  ئەلەي ىسساال 

 ەلبم لىلدى. پەيغە بە  ئەلەي ىسساالم: 
ئەي پاالنى! نا ارنى دوستلىرىڭنىڭ »

ببيرۇغىنىدەك ئولب بڭغا نېمە توسالغب 
بولىدۇ؟ بب سۈ ىنى ھە   ەكئەتتە 

دېدى. ئىمام: « ئولب بڭغا سەمەپ نېمە؟
 «شى كۆ ىمەن ەن بب سۈ ىنى ياخ»

بب »دېدى. پەيغە بە  ئەلەي ىسساالم: 
سۈ ىنى ياخشى كۆ ۈ ۈڭ سېنى جەننەتكە 

بب ساھابە نا ارنىڭ  (1)دېدى.« كىرگۈرىدۇ
ھە   ەكئىتىدە سۈ ە فاتى ەدىن كېيىن بىر 
سۈ ە ئولب تىن ئاممال سۈ ە ئىخالسنى 
ئولب نى ئۆرى ئادەت لىلىۋالغان. بب 

ۇغان ئىس  ەسبلبلالھ لىلغان ياكى ببير
ئە ەس. ببنداق ئولبش ئۈچۈن 

  ەسبلبلالھتىن ئىزنى سو ىمىغان. 
ئەبب سۈ ە ئىخالسنى تەكرا الش: -3

سەئىد خبد ى  ەرىيەلالھب ئەن ب  بنداق 
 ىۋايەت لىلىدۇ: بىر ئادەم يەنە بىر 

لبل ھبمەلالھب »ئادە نىڭ كېچىچە 
نى تەكرا لىغانلىقىنى ئاڭالپن «ئەھەد

 بە  ئەتىسى ئەتىگەندە پەيغە
ئەلەي ىسساال نىڭ يېنىغا كېلىپن ئەھۋالنى 
بايان لىلىپن ئب سۈ ىنى ئار كۆ گەندەك 

                                                 
ام ببخا ى  ىۋايىتى. ھەدىسنىڭ نب ب ى: ئىم(1)

741. 

ئى ادە بىلدۈ دى. پەيغە بە  
جېنىم ئىلكىدە بولغان »ئەلەي ىسساالم: 

ئالالھ بىلەن لەسەم لىلىمەنكىن ئب سۈ ە 
« لب ئاننىڭ ئۈچتىن بىرىگە تەڭدۇ 

ن يەنە ئائىشە  ەرىيەلالھب ئەن ادى (2)دېدى.
 بنداق  ىۋايەت لىلىنغان: پەيغە بە  
ئەلەي ىسساالم بىر ئادە نى بىر لو بنغا 
لو اندان لىلىپ ئەمەتكەن ئىدى. ئب 
لو بندىكىلە گە ئىمام بولبپ نا ار 

لبل ھبمەلالھب »ئولبيتتى مە نا ارنى 
بىلەن تۈگىتەتتى. لو بن لايتىپ « ئەھەد

كەلگەندەن لو انداننىڭ بب ئىشىنى 
ا بايان لىلدى. پەيغە بە   ەسبلبلالھق

ئبنىڭدىن نېمە ئۈچۈن »ئەلەي ىسساالم: 
دېدى. «  بنداق لىلىدىغانلىقىنى سو اڭال 

ئبال  بېرىپ لو انداندىن سو ىدى. ئب: 
"بب سۈ ە  ەھمان بولغان ئالالھنىڭ 
سۈپىىتىن  ەن ئبنى ئولب نى ياخشى 
كۆ ىمەن" دېدى. ئبنىڭ جامابى 

 ەسبلبلالھ:   ەسبلبلالھقا يەتكۈرۈلگەندەن
ئبنىڭغا ئالالھنىڭ ئبنى ياخشى »

« كۆ ىدىغانلىقىنى خەمە  بېرىڭال 
 (3)دېدى.
دېگەن  «حمدا طيبا مباركا فيه» -4

 ىفائە ئىبنى  افىئ سۆرنى لو بش:
 ەرىيەلالھب ئەن ب  بنداق دەيدۇ: بىز 
پەيغە بە  ئەلەي ىسساال نىڭ ئا لىسىدا نا ار 
ئولبماتاتتبقن  ەسبلبلالھ  ۇكبدىن 

«  سمع هللا لمن حمده»بېشىنى كۆتۈ ۈپ 
                                                 

ئىمام ببخا ى  ىۋايىتى. ھەدىسنىڭ (2)
 4726نب ب ى:

ئىمام ببخا ى  ىۋايىتى. ھەدىسنىڭ (3)
 6940نب ب ى:
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ربنا ولك احلمد »دېدى. ئا لىدا بىر ئادەم: 
دېدى. نا ار  «ُحدا كثريا طيبا مباركا فيه

نا اردا »تۈگىگەندەن  ەسبلبلالھ: 
دېدى. " ەن" دېدىن « سۆرلىگەن كىم؟

ئوتتبر نەچچە »بىر ئادەم.  ەسبلبلالھ: 
پە ىشتىنىڭ ئب سۆرۈڭنى يېزىس ئۈچۈن 

ئىمام (1)دېدى.« لە كەنلىكىنى كۆ دۈمبەس
ئىبنى ھەجە  بب ھەدىسنىڭ  ە ھىدە: "بب 
ھەدىس نا اردا  ەسبلبلالھ ئۆگەتمىگەن 
رىكىرىنى پەيدا لىلىشنىڭ جائىزلىقىغا 
دااللەت لىلىدۇ. ئبنداق بولغان ئىكەن 
نا ارنىڭ سىرتىدا  ەسبلبلالھتىن كەلگەن 

ى رىكىرلە گە خىالپ بولمىغان تەلدىردە يېڭ
ىرلە نى چىقىرىشنىڭ جائىزلىقى رىك
 (2)الدۇ ."ئە

ئۆلتۈ ۈلۈش ئالدىدا ئىككى  -5
  ەكەت نا ار ئولب نى سۈننەت لىلىس:
لب ەيشلە  ھەر ىتى خببەيب  ەرىيەلالھب 
ئەن بنى ئۆلتۈ  ەكچى بولغاندان ئب 
تاھا ەت ئېلىپ ئىككى  ەكئەت نا ار 
ئولبغان. پەيغە بە  ئەلەي ىسساالم ئبنىڭ 

لىنى تەستىقلىغان.  بنىڭدىن كېيىن بب ئە ى
 ئۆلتۈ ۈلۈش ئالدىدا ئىككى  ەكئەتئب 

نا ار ئولب نى سۈننەت لىلغان ئادەم دەپ 
 (3)ئاتالغان.
جا ائەت بولبپ رىكىر لىلىس:  -6

پەيغە بە  ئەلەي ىسساالم بىر كۈنى ئالالھ 
تائاالنىڭ ئىسال غا ھىدايەت لىلغانلىقى مە 

ە بە   بھە مەد ئەلەي ىسساال نى پەيغ
                                                 

 (2/284)ئىمام ببخا ى مە  بسلىم  ىۋايىتى. (1)
 صحيح البخاري، كتاب الصالة.فتح الباري شرح (2)
نىڭ نب ب ى: ئىمام ببخا ى  ىۋايىتى. ھەدىس(3)
7/379 

لىلىپ ئەمەتكەنلىكىگە  ۈكۈ  لىلىس 
يۈرىسىدىن ئالالھنى رىكىر لىلىپن 
ھە دۇسانا ئېيتىپ ئولتب غان بىر 

جىبرىل  اڭا »جا ائەتنى كۆ ۈپ: 
ئالالھنىڭ پە ىشتىلە  ئالدىدا ئبال  بىلەن 

« پەخرىلەنگەنلىكىنى خەمە  بە دى
 (4)دېگەن.

ساھابە كىرا ال نىڭ ببنىڭغا ئوخشاش 
ھەدىس كىتابلىرىدا ناھايىتى ئىشلىرى 

كۆپ. بىز  ب ب  ىسالال  بىلەن 
 كبپايىلىنىمىز. 

ساھابىلە نىڭ بب ئىشلىرىنى پەيغە بە  
نا ارنى  ەن »ئەلەي ىسساالم  ەن سىلە گە 

دېگەن تب سامن  (5)«ئولبغاندەك ئولبڭال 
نېمە ئۈچۈن ئۆرەڭال  خالىغانچە يېڭى 
ئىبادەت  ەكلى چىقىرىۋالدىڭال ؟ 

تىن لوببل لىلغانلىقىدىن تۆمەندىكى دېمەس
 ھۆكۈ لە  چىقىدۇ:

پەيغە بە  ئەلەي ىسساالم  -1
- ە ىئەتكە ئبيغبن كېلىدىغان تائەت

ئىبادەتنى  ەنئى لىلمايتتى. چۈنكى ئب 
ئىشنى پەيدا لىلغبچى  ە ىئەتكە خىالپ 
ئىس لىلمىغان ئىكەنن ئبنىڭ پەيدا لىلغان 
ئىشى لانداق مالتىدا لىلسا ئالالھقا 

قىنال تب ىدىغان بولبپن  ەكرۇھ ياكى يې
 رااللەت بىدئەت سانالمايدۇ. 

ئالالھ مە  ەسبلبلالھ تە ى ىدىن  -2
بىر نە سىگە لەيت لىلىنمىغان ئىبادەتلە نى 

                                                 
( ، والنسائي يف السنن 4/2075] رواه مسلم يف صحيحه )(4)
 ( وغريمها [8/249)
 ئىمام ببخا ى مە  بسلىم  ىۋايىتى.(5)
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بىر كىشى بىرە  را ان ياكى  اكانغا خاس 
لىلسان ببنىڭدا بىر گبناھ يوق. چۈنكى 
 ەسبلبلالھ ھەر ىتى بىاللنىڭ لاچان 

ئىككى  ەكەت نا ار  تاھا ەت ئالسا
ئولب ىنى مە ھەر ىتى خببەيبنىڭ 
ئۆلتۈ ۈلۈش ئالدىدا ئىككى  ەكەت نا ار 
ئولب ىنى تەستىقلىدى. يەنى ئبال  ئب 
ئىككى نا ارنى ئىككى مالىتقا  ەخسبس 

 لىلدى.
 ەسبلبلالھنىڭ نا اردا پەيدا  -3

لىلىنغان يېڭى رىكىرنىن نا اردا  ەخسبس 
مە نا اردا  بىر سۈ ىنى داما لىق ئولب نى

 –ببيرۇلمىغان رىكىرلە نى رىيادە لىلىشنى 
ئۆرى ببال نىڭ ھېچبىرىنى نە پە ر 
نا ارال دا نە تەھەججبد نا ارلىرىدا 

لوببل  –ئولب ىغان تب ۇللبق
لىلغانلىقىدىن  بنى بىلىمىزكىن 
 ەسبلبلالھتىن كەلگەن دۇئاال غا رىت 
كەلمەيدىغان دۇئاال نىنرىكىرلە نى پەيدا 

بولبپمب نا اردىن كېيىنن ئەراندىن لىلىسن 
كېيىنن جەڭ  ەيدانىن يا غب  يالقان 
مالىتقا ئوخشاش ئىجابەت مالىتلىرىدا 
ئولبيدىغان دۇئاال نى پەيدا لىلىس 
رااللەت بىدئەت ئە ەس. ببنىڭغا ئاساسەن 
سالىھ ئۆلىماال  پەيدا لىلغان دۇئاال  
 ە ىئەتتە ببيرۇلغان دۇئاال غا خىالپ 

ەلدىردە بىدئەت بولمايدۇ. بولمىغان ت
ئە ما سوپىال  چىقىرىۋالغان تەمھىد 
ئەلىدىسىگە رىت كېلىدىغان دۇئا مە 
 بناجاتال  رااللەت بىدئەت بولبپن 

 ئبال نى ئولبش جائىز بولمايدۇ. 
پەيغە بە  ئەلەي ىسساال نىڭ  -4

ساھابىال نىڭ  ەسچىدتە توپلىشىپ ئالالھ 

تائاالنىڭ  ەسبلبلالھنى بب ئۈ مەتكە 
پەيغە بە  لىلىپ ئەمەتكەن نېمىتىنى 
ئەسلەپ  ۈكۈ  لىلىس يۈرىسىدىن رىكىر 
لىلىشىنى لوببل لىلغانلىقىدىنن 
 ەسجىدلە دە ئولتب ۇپ جا ائەت  ەكلىدە 

تەسبىھ -لب ئان تىالمەت لىلىسن رىكىر
ئېيتىشنىڭ  ە ىئەتتە جائىز ئىكەنلىكى 
چىقىدۇ. بب يېڭىلىقال   ە ىئەتتە 

ىي ئىشال دىن بولغان چەكلەنمىگەن ئو ب 
ئىكەن؛ ئب ئىشال نى لىلىس ئالالھ تائاالغا 
يېقىنال تب ىدىغان ياخشى ئىشال دىن 

 بولىدۇن بىدئەت بولمايدۇ. 

ئىككىنچىن ساھابە كىرا ال نىڭ 
 ەسبلبلالھ ماپات بولغاندىن كېيىن 

 چىقا غان يېڭىلىقلىرى: 
لب ئاننى توپالپ بىر  -1

رەيد ئىبنى سابىت كىتاپ لىلىس: 
 ەرىيەلالھب ئەن ب  بنداق دەيدۇ: يە ا ە 
ئب ۇ ى دامام لىلىۋاتقان كۈنلە نىڭ 
بىرىدە ئەبب بەكرى  ېنى چالىردى. يېنىغا 
با غىنىمدا ئب ئۆ ە  بىلەن بىرگە ئىدى. 
ئەبب بەكرى  ەرىيەلالھب ئەن ب  اڭا: 

ئۆ ە  يېنىمغا كېلىپ: يە ا ە ئب ۇ ىدا »
كۆپ لب ئاننى يادلا بىلىدىغان لا ىال  

ئۆلۈپ كەتتى. لا ىال نىڭ ھە مىسى 
ئۆلۈپ كەتسەن لب ئان ئبال  بىلەن كېتىپ 
لالىدۇن دەپ ئەندىشە لىلىۋاتىمەن. ئبنىڭ 
ئۈچۈن لب ئاننى توپال نى ببيرۇغىن 
دېدى.  ەن ئۆ ە گە: پەيغە بە  
ئەلەي ىسساالم لىلمىغان ئىشنى لىلساق 
لانداق بولىدۇ؟! دېدىم. ئۆ ە : ئالالھنىڭ 

بىلەن لەسە كىن بب ياخشى ئىسن نا ى 
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دېدى. ئۆ ە  بب گەپنى لىلىۋېرىپ ئاخىرى 
ئالالھ  ېنىڭ لەلبىمنى بب ئىشقا ئاچتى. 

 « ەنمب ئۆ ە گە ئوخشاش لا ايمەن
دېدى. ئەبب بەكرى سۆرىنى 

سەن ئەلىللىق ياش »داما ال تب ۇپ: 
يېگىتسەنن ساڭا ھە مىمىز ئىشەنچ 

اال غا لىلىمىز. سەن پەيغە بە  ئەلەي ىسس
كەلگەن مەھىيلە نى ياراتتىڭ. ئبنىڭ 
ئۈچۈن سەن لب ئان كە ىمنى توپالپ بىر 

دېدى.  ەن:  «كىتاب لىلغىن
 ەسبلبلالھ لىلمىغان ئىشنى لانداق »

دېدىم. ئەبب بەكرى:  «لىلىسىلە ؟
ئالالھنىڭ نا ى بىلەن لەسە كىن بب »

دېدى. ئەبب بەكرى بب  «ياخشى ئىشتب 
ئالالھ تائاال  گەپنى لىلىۋېرىپ ئاخىرى

ئەبب بەكرى بىلەن ئۆ ە نىڭ لەلبىنى 
ئاچقان ئىشقا  ېنىڭمب لەلبىمنى ئاچتى. 
 بنىڭ بىلەن ھەيئەت تە كىللەپ لب ئان 

بب  (1)كە ىمنى توپالپن بىر كىتاپ لىلدۇق.
مەلەدە ئۆ ە  بىلەن ئەبب بەكرى 

ئالالھنىڭ نا ى » ەرىيەلالھب ئەن ب انىڭ 
 «ىشتب بىلەن لەسە كىن بب ياخشى ئ

دېگەن سۆرى  بھىم. چۈنكى بب سۆر 
ھەدىسكە  بماپىق -ساھابىال نىڭ لب ئان

ياخشى ئىشال نى پەيدا لىلىس رااللەت 
بىدئەت ئە ەس دەپ لا ايدىغانلىقىنى 

 كۆ سىتىدۇ.  
تە امىھ نا ىزىنى جا ائەت بىلەن  -2

ئابدۇ  ەھمان ئىبنى ئابدۇل ئولبش: 
لا ى  بنداق دەيدۇ:  ەن ئۆ ە  ئىبنى 

ەتتاب بىلەن  ا ىزاننىڭ بىر ئاخشىمى خ

                                                 
 [4986ئىمام ببخا ى  ىۋايىتى ](1)

 ەسجىتكە چىقتبق. ئىنسانال   ەسجىتتە 
ھە مىسى ئۆر ئالدىغا نا ار ئولبماتاتتى. 
كېيىن ئۆ ە  ئىنسانال نى ئببەي ئىبنى 
كەئبكە ئىقتىدا لىلىپ جا ائەت بولبپ 
نا ار ئولب قا توپلىدى. يەنە بىر ئاخشام 
يەنە ئۆ ە  بىلەن  ەسجىدكە چىقتبقن 

نسانال  بىر لا ىمغا ئىقتىدا لىلىپ نا ار ئى
بب »ئولبماتاتتى. ببنى كۆ گەن ئۆ ە : 

 (2)دېدى.« نېمىدېگەن ياخشى بىدئەت
جۈ ە ئۈچۈن بىرىنچى ئەراننى  -3

سائىب ئىبنى يەرىد رىيادە لىلىس. 
دەيدۇ:   ەرىيەلالھب ئەن ب  بنداق

ئەبب بەكىر مە  نپەيغە بە  ئەلەي ىسساالم
نىڭ را انىدا ال ھب ئەن ب ائۆ ە   ەرىيەلال

جۈ ە كۈنى ئىمام خبتبە ئولبش ئۈچۈن 
 بنبە دە ئولتب غاندىن كېيىن ئەران 
ئولبالتتى. ئوسمان  ەرىيەلالھب ئەن بنىڭ 
را انىدا ئىنسانال  كۆپىيىپ كەتكەچكە 
رەم ا )بارا نىڭ ئوتتب ىدىكى ئىگىز جاي( 

 (3)نىڭ ئۈستىدە بىر ئەران رىيادە لىلىندى.
ت بولغىنى ئىمام خبتبىگە يەنى سۈننە

چىققاندا ئەران ئولبش. ئوسمان 
 ەرىيەلالھب ئەن بنىڭ مالتىدا ئىنسانال  
كۆپىيىپ  ەسجىدكە مالتىدا كېلىپ 
بواللمايدىغان ئەھۋال يۈر بە گەندەن 
كىشىلە گە نا ار مالتى كىرگەنلىكىنى خەمە  
بېرىس ئۈچۈن بارا نىڭ ئوتتب ىدىكى 

لبش رىيادە ئىگىز جايدا بىر ئەران ئو
لىلىنغان. ببنىڭغا ئوخشاش  ىسالال  كۆپن 

                                                 
 [2010ئىمام ببخا ى  ىۋايىتى: ](2)
  912صحيح البخاري : اْلمعة ، باب اْلذان يوم اْلمعة ، برقم (3)
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بىز  ب ب ئۈچ  ىسال بىلەن كبپايە 
 لىلىمىز.

يبلىرىدىكى  ىسالال دىن  بنى بىلىس 
الرىمكىن پەيغە بە  ئەلەي ىسساال نىڭ 

يېڭى پەيدا »ساھابىلىرى  ەسبلبلالھنىڭ 
« لىلىنغان ھە  لانداق ئىس بىدئەتتب 

رى ئالىمال غا دېگەن سۆرىنى بۈگۈنكى بە
ئوخشاش  ەسبلبلالھ لىلمىغان ياكى 
ببيرۇ ىغان ئىشال نىڭ ھە مىسى رااللەت 
بىدئەت دەپ چۈ ەنمىگەن. ئبال  ئالالھ 

 (1)«ياخشى ئىشال نى لىلىڭال »تائاالنىڭ 
ھەدىسنىڭ -دېگەن سۆرىگە بىنائەن لب ئان

 وھىغا رىت كەلمەيدىغان ياخشى ئىشال نى 
لالھ لىلمىغان گە چە ئب  ەسبلب –لىلىس 

 –ياكى ببيرۇ ىغان ئىس بولسىمب 
بىدئەت بولمايدۇن دەپ چۈ ەنگەن.  بڭا 
ئبال  يبلىرىقىدەك يېڭى ئىشال نى 

 لېلىۋە گەن. 
بەرىلە   ەسبلبلالھ مە ساھابىلە  لىلمىغان 
دېگەن باھانە بىلەن نب غبن ئىشنى 
بىدئەت دەپ ھۆكۈم لىلىپن ئب ئىشال نى 

ئارغبن دەپ لىلغانال نى بىدئەتچىن 
ئاتايدۇ. بب دىندا چېكىدىن 
ئا ب ىۋەتكەنلىك مە ئىسالم  ە ىئىتىنىڭ 
 ەلسەت مە لائىدىلىرىنى توغرا 
چۈ ەنمىگەنلىكتب . بب ئۆرىنى چوڭ 
تبتبپ  بسبلمانال نىڭ كۆپ سانلىق 
ئالىملىرىنىڭ لا اش مە چۈ ەنچىلىرىنى 
باتىلغا چىقىرىسن ئبال غا  بخالى ەتچىلىك 

ىنمەسلىكن ئۆرىنىڭ لىلىشتىن چېك

                                                 
 ئايەت. -77 ە ھەج: سۈ(1)

چۈ ەنگىنىال ھەلىقەت دەپ لا اش 
ھەمەسكە -ھەمىسىدىن ئىبا ەتتب . ھامايى

بېرىلىپن بىلىمسىزلىك بىلەن ئىس 
 لىلىشتىن ئالالھقا سىغىنىمىز. 

 ەيخبل ئىسالم ئىبنى تەيمىيە  بنداق 
دەيدۇ: پەيغە بە  ئەلەي ىسساال نىڭ 
را انىدا بولمىغانن كېيىن  بسبلمانال  

ىلىق دەپ لا ىغان ھە  لانداق بىر پايد
ئىشقان پەيغە بە  ئەلەي ىسساال دىن كېيىن 
پەيدا بولغان بىر ئىس سەمەب بولغان 
بولسان ئب چاغدا ئى تىياچ ھاسىل بولغان 

 (2)ئىشنى پەيدا لىلىس جائىز بولىدۇ.
كىمكى  ەسبلبلالھنىڭ لىلغانلىقى سابىت 
بولغان ئە ەلگە بىر نە سە رىيادە لىلىشقا 
بولمايدۇن دەپ گب ان لىلىدىكەنن 
يبلىرىدا بايان لىلىنغان ساھابە كىرا ال  
پەيدا لىلغان ئىشنى  ەسبلبلالھنىڭ 
تەستىقلىغانلىقىن تەستىقالپال لالماستىن 
ئبنىڭغا ئالالھنىڭ  ارىلىقىن جەننەتن 
پە ىشتىلە نىڭ ئبنى يېزىشتا 
بەسلە كەنلىكى بىلەن بىشا ەت 

لىلغان بولىدۇ. بە گەنلىكىگە خىالپلىق 
 ەسىلەن: پەيغە بە  ئەلەي ىسساال نىڭ بىر 
يە دە دۇئا لىلغاندا لولىنى كۆتۈ گەنلىكى 
سابىت بولغان ئىكەنن ھە  لانداق مالتىدا 
دۇئا لىلغاندا لولىنى كۆتۈ ۈش جائىز 

  پەيغە بە ەبولىدۇن بىدئەت بولمايدۇ. يەن
ئەلەي ىسساال نىڭ كېچە نا ىزىنى ئون بىر 

رىيادە ئولب ىغان دېگەن  ەكئەتتىن 
ھەدىسن ئبنىڭدىن رىيادە نەفلە نا ار 

 20ئولب نىڭن  ا ىزاندا تا امىھ نا ىزىنى 
                                                 

 ، ط دار احلديث [ 258اقتضاء الصراط املستقيم] ص (2)
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 ەكئەت ئولب نىڭ بىدئەتلىكىنى 
كۆ سەتمەيدۇ. چۈنكى كېچە نا ىزى نەفلە 
بولبپن كىشى لانچىلىك ئولبسا 

  ۈنچىلىك ساماپقا ئېرىشىدۇ.   
ىس ساھابىال نىڭ سۈننەتكە  ەھكەم ئېسىل

مە بىدئەتنى تا الش ھەلقىدىكى 
 سۆرلىرىنى توغرا چۈ ىنىس.

ساھابىال نىڭ يبلىرىدىكى ئىس ئىزلىرىنى 
بىلگەندىن كېيىنن ئبال نىڭ بىدئەتنى 
سۆكۈش ھەلقىدە كەلگەن سۆرلىرىنىڭ 
ھە مىنى دىندا ھېچقانداق بىر ئاساسقا 

ھەدىسنىڭ  وھىغا -تايانمىغان مە لب ئان
بىدئەتكە  رىت كېلىدىغان رااللەت

لا ىتىلغان دەپ چۈ ىنىشكە بولىدۇ. ئب 
 سۆرلە دىن بەرىلىرى: 

ھەر ىتى ئابدۇلالھ ئىبنى  ەسئبد  -1
سۈننەت » ەرىيەلالھب ئەن بنىڭ سۆرلىرى:

بىلەن كبپايىلىنىسن بىدئەت چىقىرىشقا 
سۈننەتكە » (1)«تىرىشقاندىن ياخشى.

ئەگىشىڭال ن بىدئەت چىقا  اڭال ن چۈنكى 
ىڭال  )سۈننەت سىلە گە كبپايە لىلىند

سۈننەتكە ئەگىشىڭال ن » (2)«يېتىدۇ(.
بىدئەت چىقا  اڭال ن چۈنكى كبپايە 
لىلىندىڭال ن ھە لانداق بىدئەت 

                                                 
ئىمام دا ە ى مە بەي ەلى  ىۋايەت لىلغان. (1)

ھاكىم سەھىھ دېگەن. ئىمام رەھەبى ببنىڭغا 
] لو بلغان. ئەلبانى سەھىھ دەپ باھا بە گەن. 

، صحيح الرتغيب والرتهيب  48، اْلمر باَلتباع ص  13الباعث ص 
 [ 288:  2، سنن الدارمي مع شرحه فتح املنان  21ص 
ئىمام دا ە ى مە تەبە انى  ىۋايەت لىلغان.  (2)

:  1جممع الزوائد ] ھەيسە ى  امىلىرى سەھىھ دېگەن. 
 [ 258:  2 املنان فتح ه، سنن الدارمي مع شرح 181

بب سۆرلە دىن  ەلسەتن  (3)«رااللەتتب .
رااللەت بىدئەت بولبپن ئبنىڭدىن 

 ئاگاھالندۇ ۇش رۆ ۈ دۇ . 
تەسبىھ ئولبش -توپلىشىپ رىكىر -2

ال  تايىنىدىغانن ئابدۇلالھ بىدئەت دەيدىغان
ئىبنى  ەسئبد  ەرىيەلالھب ئەن بنىڭ 
 ەسجىددە ئولتب ۇپ يبلىرى ئامار بىلەن 

تەسبىھ ئولبماتقانال نى كۆ ۈپن -رىكىر
سىلە  بىدئەتچىلە ن دەپ  ەسجىددىن 
لوغلىۋەتكەنن دېگەن  ىۋايەتكە كەلسەكن 
ببنى ئابدۇ  ارراق مە تەبە انى  ىۋايەت 

سەھىھ ئە ەس. بب لىلغان بولبپن 
 ىۋايەت ھەلقىدە  ۆتىۋە  ھەدىس 

 ئالىملىرىنىڭ سۆرلىرى  بنداق: 

ئىمام ھافىز ئەسسبيبتى  ەھمەتبلالھى 
ئىبنى  ەسئبددىن »ئەلەي ى  بنداق دەيدۇ:

كەلگەن بب  ىۋايەت ئىشەنچلىك ھەدىس 
ئىما لىرىنىڭ كىتابلىرىدا رىكىر لىلىنمىغان. 

ردىمب بب  ىۋايەت سەھىھ بولغان تەلدى
نب غبن سەھىھ ھەدىسقا رىت كېلىدۇ. 
ئىمام ئەھمەد ھبسەين ئىبنى 
 بھە مەددىنن ئب  ەسئبدىدىنن ئب ئا ىر 
ئىبنى  ەلىقتىنن ئب ئەبب مائىلنىڭ  بنداق 
دېگەنلىكىنى  ىۋايەت لىلىدۇ: بەرى 
ئىنسانال  ئابدۇلالھ ئىبنى  ەسئبدنىڭ 
رىكىردىن توسقانلىقىنى گب ان لىلىشىدۇن 

ان ئابدۇلالھ ئىبنى  ەسئبدنىڭ  ەن لاچ
 ەجلىسىدە ئولتب سامن ئب  ەجلىستە رىكىر 

 «(4)ئولبالتتى.
                                                 

ئەبب خەيسە ە  ىۋايەت لىلغانن ئەلبانى  (3)
 [ 122 صلعلم كتاب ا] ئىسنادى سەھىھ دېگەن. 

 (379:  1احلاوي للفتاوي )(4)



 

20 

 

ئىمام ئىبنى ھەجە  ئەل ھەيتە ى  بنداق 
دەيدۇ: ئىبنى  ەسئبدنىڭ  ەسجىددىن 

ى لوغلىۋەتكەنلىكى توغرىسىدىكى نكىشىلە 
 ىۋايەت سەھىھ ئە ەسن بەلكى ئبنداق 
 بىر  ىۋايەت يوق. بب  ىۋايەت ئىمام
ئەھمەدنىڭ مائىلدىن  ىۋايەت لىلغان 
يبلىرىدىكى ھەدىسىگە رىت كېلىدۇ. ئەڭ 

 (1)توغرىسىنى بىلگۈچى ئالالھتب .
ئەلال ە ئالبسى  بنداق دەيدۇ: ئىبنى 
 ەسئبدنىڭ كىشىلە نى  ەسجىددىن لوغالپ 
چىقا غانلىقى ھەلقىدىكى  ىۋايەت سەھىھ 
ئە ەس. ئبنى سەھىھ دەپ پە ەر لىلساق 

ىھ ھەدىسلە گە رىت كېلىدۇ. با قا سەھ
ياكى ئبنى  ەسجىددە ھەددىدىن رىيادە 
ئامار چىقا غانلىققا لا  ى چىققان دېيىس 

 (2) ب كىن.
ئىبنى  ەسئبددىن نەلىل لىلىنغان بب 
  ىۋايەت رىت كېلىدىغان سەھىھ ھەدىسلە :

توپلىشىپ رىكىرن تەسبىھن تەكبىر  -1
ئەبب  ئولب نىڭ جائىزلىقى ھەلقىدە:

ەرىيەلالھب ئەن ب پەيغە بە  ھب ەيرە  
ئەلەي ىسساال نىڭ  بنداق دېگەنلىكىنى 

ئالالھ تائاالنىڭ بەرى » ىۋايەت لىلىدۇ: 
پە ىشتىلىرى با  بولبپن ئبال  رىكىر 
ئەھلىنى ئىزدەپ يۈ ىدۇ. بىر يە دە ئالالھ 
ئەررە مە جەللىنى رىكىر لىلىۋاتقان بىر 

ببيالقا كېلىڭال ن >جا ائەتنى ئبچراتسان 
 <لە  ئىزدىگەن نە سە بب يە دە ئىكەنسى

بىرىنى چالىرىشىدۇ.  بنىڭ -دەپن بىر
بىلەن پە ىشتىلە  توپلىشىپ ئبال نى 

                                                 
 (177:  1) الكربى هيةالفتاوى الفق(1)
 (163:  6روح املعاين )(2)

لاناتلىرى بىلەن ئو اپ بىرىنچى 
بىلىپ  –ئاسمانغىچە چىقىدۇ. ئالالھ تائاال

 ېنىڭ »ئبال دىن سو ايدۇ:  –تب ۇپ 
پە ىشتىلە : « بەندىلىرىم نېمە دەماتىدۇ؟

تەسبىھ ئېيتىۋاتىدۇن تەكبىر ئبال  ساڭا 
ئېيتىۋاتىدۇن ھە دە ئېيتىۋاتىدۇ مە سېنى 
ئبلبغالماتىدۇن دەيدۇ. ئالالھ تائاال: 

گبماھ بولبڭال كى  ەن ئبال نى »
 (3)دەيدۇ.«  ەغ ىرەت لىلدىم

 رىكىرنى ساناپ ئولبش ھەلقىدە: -2
ئەبب ھب ەيرە  ەرىيەلالھب ئەن بدىن 

للە نىڭ پەيغە بە  سەللەلالھب ئەلەي ى مەسە
 بنداق دېگەنلىكى  ىۋايەت لىلىنغان: 

)َل إله إَل اهلل وحده َل كىمكى بىر كۈندە »
شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء 

نى يۈر لېتىم ئولبسان ئبنىڭغا ئون قدير( 
لبل ئاراد لىلغاننىڭ سامابى بېرىلىدۇ مە 

يەنە « ئبنىڭغا يۈر ياخشىلىق يېزىلىدۇ.
)س بحان كىمكى بىر كۈندە » بىر  ىۋايەتتە:

نى يۈر لېتىم ئولبسان ئبنىڭ  اهلل وحبمده(
گبناھلىرى دېڭىزنىڭ كۆپۈكلىرىدەك كۆپ 

 (4)«بولسىمب ھە مىسى ئۆچۈ ىلىدۇ.
رىكىرنى تەسۋى بىلەن ساناش  -3

تەسبى لە نى تەسۋى -رىكىر ھەلقىدە:
بىلەن سانىسا ھېچنە سە بولمايدۇ. چۈنكى 

بب ھەلتە ئب ساننى بىلىس ماسىتىسى. 
سەئد ئىبنى ئەبى مالقاس  ەرىيەلالھب 
ئەن ب  بنداق دەيدۇ:  ەن پەيغە بە  
ئەلەي ىسساالم بىلەن بىر ئايالنىڭ يېنىغا 

                                                 
 عز اهلل ذكر فضل باب ، الدعوات كتاب:  البخاري صحيح(3)

 .وجل
يح والتسب التهليل فضل باب ، الذكر كتاب:  مسلم صحيح(4)

 والدعاء.
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كىردۇق. ئب ئايال لولىدا ئب ۇلچا ياكى 
ئب شاق تا ال  بىلەن تەسبى لە نى ساناپ 
ئولبماتاتتىن  ەسبلبلالھ ئب ئايالغا: 

ق بىر  ەن سىزگە ببنىڭدىن ئاسانرا»
ئىشنى ئېيتىپ بېرەيمب؟ دېگەندىن كېيىن 

ُسْبَحاَن اللَِّه َعَدَد َما َخَلَق يف السََّماِء َوُسْبَحاَن »
اللَِّه َعَدَد َما َخَلَق يف اَْلْرِض َوُسْبَحاَن اللَِّه َعَدَد َما 
بَ ْْيَ َذِلَك َوُسْبَحاَن اللَِّه َعَدَد َما ُهَو َخاِلٌق َواللَُّه 

ْثُل َذِلَك َواحلَْْمُد لِلَِّه ِمْثُل َذِلَك َوَل إَِلَه ِإَل َأْكبَ ُر مِ 
اللَُّه ِمْثُل َذِلَك َوَل َحْوَل َوَل قُ وََّة ِإَل بِاللَِّه ِمْثُل 

بب يە دە  (1).دېدى« نى ئولبڭَذِلَك"
 ەسبلبلالھ ئب ئايالنى ئب ۇلچا ياكى تاش 
بىلەن سانا تىن چەكلىمىدىن بەلكى 

ىشنى ئېيتىپ بە دى. تېخىمب ئاسان بىر ئ
يبلىرىدىكى رىكىرنى يۈر ئولبش 
ھەلقىدىكى ھەدىس مە با قا ھەدىسلە  
رىكىرنى ساناپ ئولب نىڭ  بھىملىقىنى 
تەكىتلىدىن ساناش ئۈچۈن سايمان 

 كېرەك. تەسۋى ساناش سايمىنى بەس. 

بىر ئىشنى لىلماسلىق ئب ئىشنىڭ 
 ھا ا لىقىنى بىلدۈ  ەيدۇ:

نبلتا بىلەن مىمىزنى  بھىم بىر ېت
ئاخىرال تب ىمىز. ئب بولسىمب پەيغە بە  
ئەلەي ىسساال نىڭ يا ساھابە كىرا ال نىڭ 
بىر ئىشنى لىلمىغانلىقى ياكى ئب ئىشنى 
لىلغانلىقى ھەلقىدە  ىۋايەت يوللىقى ئب 
ئىشنىڭ رااللەت بىدئەت ئىكەنلىكىنى 

 كۆ سەتمەيدىغانلىقىدۇ .  

                                                 
 ابن زوائد إىل الظمآن موارد : انظر,  صحيحه يف حبان ابن هروا(1)

,  والتحميد والتهليل التسبيح فضل باب,  اْلذكار:  للهيثمي حبان
 .2330 برقم, 579 ص

االم بەرى ئالىمال  پەيغە بە  ئەلەي ىسس
ياكى ساھابە لىلمىغان دېگەن دەلىل بىلەن 

بىدئەت دەپ -نب غبن ئىشال نى ھا ام
بىزنىڭ »ھۆكۈم لىلىدۇ. يەنى ئبال  

دەلىلىمىز بب ئىشنى  ەسبلبلالھنىڭ ياكى 
ساھابىنىڭ لىلغانلىقىغا دەلىلنىڭ 

دەيدۇ. ھەلىقەت  بكىن « يوللىقىدۇ 
تە ك ئېتىلگەن ئىشنىڭ چەكلەنگەنلىكىنى 

ا لىقىنى كۆ سىتىدىغان ئوچبق يا ھا 
دەلىل بولماستىن تە ك ئېتىشنى -ھۆججەت

ياكى ئب ئىشنى لىلغانلىق ھەلقىدە 
 ىۋايەت يوللىقىنى ھۆججەت لىلىپ ھۆكۈم 
چىقىرىس جائىز ئە ەس.  ەسىلەن: 
پەيغە بە  ئەلەي ىسساالم  ا ىزاندىن با قا 
چاغدا تولبق بىر ئاي  ورا تبتقانلىقى 

بوق. بب تولبق بىر ئاي ھەلقىدە  ىۋايەت 
نەفلە  ورا تبتب نىڭ  ەكرۇھلىقىنى 

چۈنكى بىر ئىشنى  (2)بىلدۈ  ەيدۇ.
لىلمىغانلىق ھا ام ئبيالتا تب سبن 
 ەكرۇھلىقنىمب بىلدۈ  ەيدۇ. بب لائىدىنىڭ 

 دەلىلى  بنداق:
بىرىنچىن ھا ام لىلىس ئۈچۈن  بنب 

 -1ئىشال نىڭ بىرى بولب ى كېرەك: 
ھا ام  -2لب ى. نەھيى لىلىنغان بو

ئب  -3دېگەن سۆر ئىشلىتىلگەن بولب ى. 
 -4ئىس لاتتىق ئەيى لەنگەن بولب ى. 

ئب ئىشنى لىلغبچى ئاراب بىلەن 
ھا ام  -5ئاگاھالندۇ ۇلغان بولب ى. 

لىلىشنى تەلەررا لىلىدىغان  ە ئىي 
 ھۆكۈ لە دىن بىرىنىڭ ئىچىگە كىرىشى. 

                                                 
 . 271ص:  2احمللى : ج(2)
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ئىككىنچىن ئالالھ تائاال  بنداق دەيدۇ: 
پەيغە بە  سىلە گە بە گەننى ئېلىڭال ن »

 (1)«پەيغە بە  چەكلىگەن نە سىدىن يېنىڭال 
بب يە دە ئالالھ تائاال پەيغە بە  لىلمىغان 
نە سىدىن يېنىڭال  دېمىدى. دېمەكن بىر 
 ئىشنى لىلماسلىق ھا ا لىقنى بىلدۈ  ەيدۇ. 
ئۈچۈنچىن پەيغە بە  ئەلەي ىسساالم 

ى ببيرۇغان  ەن سىلە ن» بنداق دەيدۇ: 
ئىشال دىن كۈچۈڭال  يەتكەننى لىلىڭال . 

 (2)«سىلە نى توسقان ئىشال دىن يېنىڭال .
بب يە دىمب  ەن لىلمىغان ئىشال نى 
لىلماڭال  دېمىدى. لاندالمب تە ك ئېتىس 

 ھا ا لىقنىڭ دەلىلى بولىدۇ؟!

-تىنچىن ئبسبل ئىما لىرى )لب ئانتۆ
ھەدىستىن ھۆكۈم چىقىرىس لائىدە مە 

سبللىرىنى بېكىتكۈچى ئالىمال (دىن ئب
ھېچبىرى تە ك ئېتىشنى ھا ام لىلىشنىڭ 
دەلىلى لىلمىدى.  بنىڭدەك پەيغە بە  
ئەلەي ىسساال نىڭ سۈننىتىنى تە ى لە تىمب 

 تە ك ئېتىشنى تىلغا ئالمىدى. 
بە ىنچىن تە ك ئېتىس )لىلماسلىق( 
ھا ا دىن با قا كۆپلىگەن ئې تىماللىقنى 

لىدۇ. ئبسبلىي لائىدە ئۆر ئىچىگە ئا
ئې تىماللىقنى ئىچىگە » بنداق دەيدۇ: 

 «.   ئالغان نە سە دەلىل بواللمايدۇ

 تە ك ئېتىشنىڭ تۈ لىرى:
پەيغە بە  ئەلەي ىسساالم بىر ئىشنى 
لىلمىغان بولسان ئبنىڭ ھا ام بولب تىن 

                                                 
 ئايەت. -7سۈ ە ھە ر: (1)
 ئىمام ببخا ى مە  بسلىم  ىۋايىتى. (2)

با قا  بنداق بىر نەچچە تۈ لۈك 
 ئې تىماللىقى با :

م پەيغە بە  ئەلەي ىسساال -1
ئادەتلەنمىگەنلىكى ئۈچۈن لىلمىغان 
بولب ى  ب كىن.  ەسىلەن:  ەسبلبلالھقا 
پب ب ۇلغان كېلە گۆ ى تەلدىم لىلىنغان 
ئىدى. ئبنىڭغا لولىنى ئبرۇتىشىغا ئب كېلە 
گۆ ى دېيىلدى.  ەسبلبلالھ ئبنىڭدىن 
لولىنى تا تتى. ئب ھا ا مب؟ دەپ 

ياقن  ېنىڭ يب تب دا »سو ىغاندان 
قى ئۈچۈنن ئبنى كۆڭلۈم بولمىغانلى
 (3)دېدى.« تا تمايدۇ

ئبنتبپ لالغانلىقى ئۈچۈن  -2
لىلمىغان بولب ى  ب كىن.  ەسىلەن: 
 ەسبلبلالھ بىر كۈنى نا اردا بىر ئىشنى 
ئبنتبپ لالغان. ساھابىلە : نا اردا بىر 
ئۆرگىرىس يۈر بە دىمب؟ دەپ سو ىغاندا 

ياقن  ەن بىر ئىنسانن » ەسبلبلالھ: 
غاندەك  ەنمب ئبنتبيمەنن سىلە  ئبنتب

« ئەگە  ئبنتبپ لالسام  اڭا ئەسلىتىڭال 
 (4)دېدى.

تە ك ئېتىشى ئۈ مىتىگە پە ر   -3
بولبپ لېلىشتىن لو لقانلىقى ئۈچۈن 
بولب ى  ب كىن.  ەسىلەن:  ەسبلبلالھ 
 ەسجىدتە تا امىھ ئولبغاندان ساھابىال  
توپلىشىپ  ەسبلبلالھ بىلەن بىرلىكتە 

 ەسبلبلالھ تە امى نىڭ  ئولب قا با لىدى.
پە ر بولبپ لېلىشىدىن لو لبپ ئبنى 

 (5)جا ائەت بىلەن ئولب نى تە ك ئەتتى.

                                                 
 ئىمام ببخا ى مە  بسلىم  ىۋايىتى. (3)
 ىۋايىتى.ئىمام ببخا ى مە  بسلىم  (4)
 ئىمام ببخا ى  ىۋايىتى. (5)
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 بنداق لىلىس ئويىغا  -4
كەلمىگەنلىكى ئۈچۈن لىلمىغان بولب ى 
 ب كىن.  ەسىلەن: پەيغە بە  
ئەلەي ىسساالم جۈ ە كۈنلۈكتە بىر 
تۈم ۈككە يۆلىنىپ تب ۇپ خبتبە 

لنىڭ ئۈستىگە چىقىپ ئولبياتتى. بىر ئۈستە
خبتبە ئولب نى ئويلىمىغان ئىدى. 
ساھابىلە   بنبە  ياساپ بېرىشنىن ئبنىڭ 
ئۈستىگە چىقىپ خبتبە ئولب نى تەكلىپ 
لىلغاندان ئبنىڭغا لو بلغان. چۈنكى 
 بنبە نىڭ ئۈستىدە خبتبە ئولبسا 
يىرالتىلە نىڭ خبتبىنى ئاڭلىشى ئاسانراق 

 بوالتتى.

غان ئايەت ياخشىلىققا ببيرۇيدى  -5
مە ھەدىسنىڭ ئو ب ىغا كىرگەنلىكى 
ئۈچۈنن ئبنى ئاالھىدە كۆ سىتىشكە 
ھاجەت يوق دەپ تە ك ئەتكەن بولب ى 
 ب كىن.  ەسىلەن رۇھا )چا گاھ( نا ىزى 
ئولب نى مە كۆپلىگەن  بستەھەب 
ئىشال نى تە ك ئەتكىنىگە ئوخشاش. 

نىجاتلىققا »چۈنكى ئب ئىشال  
ىلىق ئېرىشىشىڭال  ئۈچۈن ياخش

دېگەن ئايەتنىڭ ئىچىگە  (1)«لىلىڭال 
 كىرىدۇ.

ساھابىال نىڭ لوببل   -6
لىاللماسلىقىدىن لو لبپ تە ك ئەتكەن 
بولب ى  ب كىن.  ەسىلەن: پەيغە بە  
ئەلەي ىسساالم ئائىشە  ەرىيەلالھب ئەن اغا: 

ئەگە  لەم ىڭىزدىن يېڭى  بسبلمان »
بولغان كىشىلە  بولمىسا ئىدىن كەبىنى 

براھىم ئەلەي ىسساالم سالغان ئبل يىقىپ ئى

                                                 
 ئايەت. -77سۈ ە ھەج: (1)

بويىچە ياساپ چىقاتتىم. چۈنكى لب ەيشلە  
 (2)دېگەن.« ئبنى كىچىكلىتىۋەتكەن ئىدى

پەيغە بە  ئەلەي ىسساال نىڭ بىر ئىشنى 
تە ك ئەتكەنلىكى ياكى لىلمىغانلىقى 
ببنىڭدىن با قا ئې تىمالال نىمب ئىچىگە 
ئالىدۇ. ببنى ھەدىس كىتابلىرىنى ياخشى 

تالىئە لىلغان كىشى بىلەلەيدۇ. سەھىھ  ب
پەيغە بە   (3)ھەدىس ياكى ئەسە دە

ئەلەي ىسساالم لىلمىغان لايسى بىر ئىشنى 
ھا ام بولغانلىقى ئۈچۈن تە ك ئەتكەنلىكى 
بايان لىلىنغان ئە ەس. پەيغە بە  
ئەلەي ىسساال نىڭ تە ك ئەتكەنلىكى 
ھا ا لىقنى بىلدۈ  ىسەن ساھابە مە 

ڭ تە ك ئەتكەنلىكىنىڭ تابىئىنال نى
ھا ا لىقنى بىلدۈ  ەيدىغانلىقى تېخىمب 
ئېنىق گەپ. ئىسالم ئۆلىمالىرىنىڭ 
نەرىرىدە ئېنىق بولغان نە سە  بكىن 
ئە ەللە  نىيەتلە گە باغلىق. ئىشال  
 ەلسىدى بىلەن ئېتىبا غا ئېلىنىدۇ. 
ئىسال نىڭ مە  بسبلمانال نىڭ  ەن ەئىتىگە 

لىلىنمىغانن ئېلىپ با ىدىغانن  ەنئى 
لب ئان مە ھەدىسنىڭ  وھىغا رىت 
كەلمەيدىغان ھە  لانداق ياخشى ئە ەلنى 
لىلىس جائىزدۇ . گە چە ئب  ەسبلبلالھ 
مە ساھابىلە  لىلمىغان ئە ەل بولسىمب 
رااللەت بىدئەت بولمايدۇ. بەلكى ئب 

                                                 
 ئىمام ببخا ى مە  بسلىم  ىۋايىتى. (2)
ئەسە : ساھابەلە دىن نەلىل لىلىنغان   (3)

سۆرلە دۇ . بەرىدە پەيغە بە  ئەلەي ىسساال دىن 
نەلىل لىلىنغان سۆرلە گىمب ئەسە  دېيىلىدۇ. ئب 

دەپ لەيت « ەسە  ەسبلبلالھتىن كەلگەن ئ»چاغدا 
 لىلىنىدۇ. 



 

24 

 

ئىشنى لىلغبچى ياخشى نىيىتىگە يا ىشا 
 سامابقا ئېرىشىدۇ.

 اتىمە:خ
ب  ەنلىرىمىز! دىنىي ئەرىز ئول

سانىدىن  -5ئۆلىمالىرىمىز! ژۇ نىلىمىزنىڭ 
با الپ تۆت ساندا بىدئەت  ەسىلىسى 
ھەلقىدە كەڭ دائىرىلىك چۈ ەنچە 
بە دۇق. بب ھەلتە ئەھلى سۈننەت 
ئالىملىرىنىڭ لا ا لىرىنى دەلىللىرى بىلەن 
بايان لىلدۇق.  ەلسىتىمىز ھەلنى 

توغرا يەتكۈرۈش مە لېرىندا لىرىمىزنىڭ 
يولنى تې ىشىغا يا دە چى بولبش. 

  بمەپ ەلىيەت ئالالھتىندۇ .  
لېرىندا لىرىمىزدىن ھە  لانداق بىر 
 ەسىلىگە ھۆكۈم لىلىشتىن ئاممال ئب ئىس 
ھەلقىدە ئەتراپلىق ئىزدىنىپن  ەلب ات 
ئېگىلەپن ئەھلى سۈننەت ئۆلىمالىرىنىڭ 
ھۆكۈم چىقىرىس لائىدە مە ئبسبللىرىنى 

ھەدىسلە نى -ىنىپن لب ئانپىششىق ئۆگ
ئا ب لائىدە مە ئبسبل بويىچە چۈ ىنىپن 
را اننىڭ تەلەرراسى مە  بسبلمانال نىڭ 
 ە ت  ا ائىتىغا  بناسىپ ھۆكۈم 
چىقىرىشىنىن بولبپمب  بسبلمانال نى 

-ئبچى»بىرىنى -پا چىاليدىغانن بىر
دەپ ئەيى لەپن بۆلگۈنچىلىككە « ببچى

ھەرە  سەمەپ بولىدىغان ھۆكۈ لە دىن 
 لىلىشىنى ئۈ ىد لىلىمىز. 

ئىىالالھ تائىىاال بىىىزگە ھەلنىىى ھەق 
كۆ سىتىپن ئب يولدا  ېڭىشىنىن بىاتىلنى 
باتىل كۆ سىتىپن ئبنىڭدىن ساللىنىشىنى 

 نېسىپ لبلسبن. ئا ىين.
 

 
 

 ئالالھ ساڭا تاپشب دۇم
  بخە مەس

 
 _ئەبب يۈسۈف

  ۈكۈ  ساڭا ئى ئالالھن خاتىرجەم مە ساق تب دۇمن
 ىدىڭ چىراينىن  ەڭگى  ويبم ئاق تب دۇمنسا غايتم

 ھارىرغىچە سەن بە گەن نېمەتلە نى يالتب دۇمن
  بندالتىمب غېمىم كۆپ داماسىنى ئالتب دۇم

 ئىشەنچ بىلەن ھە مىنى ئالالھ ساڭا تاپشب دۇم.
 

 تىلىكىم  ب بب دۇنيا ئەڭ چوڭ غېمىم بولمىسان
 ئىس ئۈچۈن كۆڭلۈم دە تكە تولمىسان پب ات-پا چە
 دەپال توملىسان« ئالالھ» كىالتتا مۇجبدۇم  ب

 ئالدانمىسام  اش تب ۇپ نەپسىم  ېنى گوللىسان
 ئىشەنچ بىلەن ھە مىنى ئالالھ ساڭا تاپشب دۇم.

 
 بوپ لالمىسا  بسىبەت ئىمانىمدان دىنىمدان
 يولالمىسا  بھەببەت ساڭا ھە گىز دىلىمدا

  ەڭگۈ ئبنتبپ لالمىسام: سەن ھە را ان يېنىمدان
 تان  اڭا دۈ مەندۇ  ئالا  تب ب  لېنىمدان ەي

 ئىشەنچ بىلەن ھە مىنى ئالالھ ساڭا تاپشب دۇم.
 

 توغرا يولدا  ېڭىشقا نېسىپ لىلساڭ ھە دائىمن
  ارىلىقىڭ مە جەننەت بولسا  ېنىڭ تا ايىمن

 لىلساڭ  ېنى ئەخالللىقن تىلى گۈرەلن  باليىمن
 يىراق تب سا گبناھتىن ھە بىر تىرىك ئەرايىمن

 ئىشەنچ بىلەن ھە مىنى ئالالھ ساڭا تاپشب دۇم.
 

 بەتتە( -38 )داما ى 
 



ئالدىنقى ساندا دۈ مەنلە نىڭ ھاالك   
بولبپن  بئمىنلە نىڭ غەلىبىگە 
ئېرىشىشىدىن ئىبا ەت غەلىبە مە 
ئۈستۈنلۈكنىڭ يەنە بىر  بھىم تۈ ى 
ئۈستىدە توختىلىپن ئبنىڭغا نبھ مە  بسا 
ئەلەي ىسساال ال نىڭ لىسسىلىرىنى  ىسال 

ئالالھ خالىسان لىلىپ كەلتۈ گەنىدۇق. 
نۆمەتتىكى ساندا تالبتنىڭ لىسسىسى مە 
ئبنىڭدىن يەكۈنلەنگەن لىممەتلىك دە س 

 مە  بھىم سامالال  ئۈستىدە توختىلىمىز.
 ئۈچىنچى  ىسال: تالبتنىڭ لىسسىسى

 كەئىسرائىل ئەمالدى بەيتبلمبلەددەس   
ئو ۇنلىشىپ بىر  ەرگىلدىن كېيىنن ئالالھ 

ئاتا لىلغان نېمەتلىرىنى  تائاالنىڭ ئبال غا
چەتنە كەن گبناھ توغرا يولدىن ئبنتبپن 

 ەئسىيەت پاتقاللىرىغا پېتىشقا  -
با اليدۇن  بنىڭ بىلەن ئالالھ تائاال 
ئبال نىڭ ئۈستىگە يەنە رالىمال نى 

ئبال   بسا مە ھا ۇن . سەللەت لىلىدۇب 
ئەلەي ىسساال ال نىڭ تەمەلىرى لالدۇ ۇپ 

 خاتىرجە لىكتىنن دىنكەتكەن تەمە  ۈكال 
 ەھرۇم بولبپن ئبرۇن لىقتىن مە بايا ات

رەببنلبقن لبللبق مە  - ەرگىللىك خا  
تۈ لۈك ئاھانەتلە  ئىچىدە يا ا قا  ەھكبم 

 بولىدۇ. 
بب ئېچىنىشلىق لىسمەتلە گە چىدىمىغان    

ئىسرائىل ئەمالدىنىڭ سە خىللىرى 
ئۆرلىرىنىڭ بب خا  ھالىتىنى ئىزرەتكەن 

يىتىنى غەلىبىگە ئۆرگە تىشنى ئىرادە  ەغلببى
بىر  -لىلىدۇن ئبال  ببنىڭ بىردىن 

جى اد ئىكەنلىكىنى تونبپ  نىڭيولىچىقىس 
يېتىپن پەيغە بىرىدىن ئبال نىڭ ئىشلىرىغا 
ئىگە بولىدىغان مە دۈ مەنلىرىگە لا  ى 
ئالالھ يولىدا جى اد لىلىپن ئبال نى خا  

رەببنلبلتىن لبتقبرۇپن ئىزرەت مە  -
 ە ەپكە ئېرىشتۈ ىدىغان بىر پادىشاھ 
تەيىنلەپ بېرىشنى تەلەپ لىلىدۇ. ئبال نىڭ 

ياخشى بىلگەن  خا اكتېرىنى - ىجەر 
پەيغە بىرى ئبال غا: ئالالھ تائاال سىلە نى 
دۈ مىنىڭال غا لا  ى جى اد لىلىشقا 

 

 

 

غەلىبە ۋە ئۈستۈنلۈك 

 (4چۈشەنچىسى )

 

    

 

 ئۇبۇلقاسىم ئەخمىدى
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ببيرۇغاندا ئبنىڭ ببيرۇلىدىن باش 
تا تىشىڭال دىن ئەنسىرەيمەن دېگەندەن 

  دۈ مەنلىرىگە لا  ى جى اد لىلىشقا ئبال
تۈ تكە بولغان  بھىم سەمەبلە نى بايان 
لىلىشىپن لەيسە لىك بىلەن جى اد 
لىلىدىغانلىقىنى تەكىتلىشىدۇ.  بنىڭ بىلەن 
پەيغە بىرى  ەببىدىن ئبال نىڭ 

بېرىشنى سو ايدۇن ئالالھ  ىگەنلىرىنىتىل
تائاال ئبنىڭغا مەھيى لىلىپن تالبتنى 

پادىشاھى لىلىپ تاللىغانلىقىنى ئبال نىڭ 
يەتكۈرىدۇ. ببنى ئاڭلىغان ئىسرائىل 
ئەمالدى ئە رىمەس باھانىلە نى 

ئېتىرار بىلدۈ ىدۇن  ۆ سىتىپن ئبنىڭغاك
پەيغە بىرى ئالالھ تائاالنىڭ تالبتنىڭ 

لابىل  ن جىسمىنىئىلمىنى رىيادە
ئبنىڭ پادىشاھلىققا ئالالھ  نلىلغانلىقىنى

غا لالنغانلىقىنى مە ئبنىڭتائاال تە ى ىدىن تا
دەلىل سۈپىتىدە پە ىشتىلە نىڭ  بسا مە 
ھا ۇن ئەلەي ىسساال ال نىڭ تەمەلىرى 
لالدۇ ۇپ كەتكەن تەمە  ۈكال  لاچىالنغان 
بىر ساندۇلنى ئېلىپ كېلىدىغانلىقىنى 
چۈ ەندۈ ۈپن ئاخىرى ئبال نى لايىل 
 نلىلىدۇن ئب ۇش مالتى كەلگەندە

ىن با قا ھە مىسى ئبال دىن ئارغىنا كىشىد
ئب ۇ قا كىرىشتىن باش تا تىدۇن تالبت 
ئالالھنىڭ مەدىسىگە چىن دىلىدىن ئىشەنچ 
لىلغان بب ئارغىنا كىشىلە  بىلەن ئب ۇ قا 
ئاتلىنىدۇن ئالالھ تائاال بب ئىتائەتچان 
ئارغىنا كىشىلە گە دۈ مەنلىرىگە لا  ى 

 غەلىبە ئاتا لىلىدۇ.
دە بب ئالالھ تائاال لب ئان كە ىم   

لىسسىنى بايان لىلىپ  بنداق دەيدۇ: 
ساڭا  بسا )ماپاتى( دىن كېيىن »

ئىسرائىل ئەمالدىدىن بولغان بىر 
جا ائەتنىڭ خەمىرى يەتمىدىمب؟ ئبال  ئۆر 

بىزگە »مالتىدا ئۆرلىرىنىڭ پەيغە بىرىگە: 
پادىشاھ تىكلەپ بە گىنن )ئبنىڭ بىلەن 
دۈ مەنلە گە لا  ى( ئالالھ يولىدا جى اد 

سىلە گە »دېيىشتى. پەيغە بە : « ىاليلىل
جى اد پە ر لىلىنسا جى اد لىلماي 

دېدى. ئبال : « لاال سىلە  ب؟
يب تلىرىمىزدىن ھەيدەپ چىقىرىلغان مە »

ئوغبللىرىمىزدىن جبدا لىلىنغان تب ساق 
« لاندالمب ئالالھ يولىدا جى اد لىلمايلى؟

دېدى. ئبال غا جى اد پە ر لىلىنغان چاغدان 
ىنىسىدىن با قا ھە مىسى جى ادتىن ئارغ

باش تا تتى. ئالالھ رالىمال نى ئوبدان 
ئالالھ »بىلگۈچىدۇ . پەيغە بىرى ئبال غا: 

ھەلىقەتەن سىلە گە تالبتنى پادىشاھ لىلىپ 
دېدى. ئبال  )پەيغە بىرىگە « ئەمەتتى

ئب لاندالمب بىزگە »ئېتىرار بىلدۈ ۈپ(: 
 پادىشاھ بولىدۇ. )ئا ىمىزدا پادىشاھ
ئەمالدى بولغانلىقتىن( پادىشاھلىققا بىز 
ئبنىڭدىن ھەللىقمىزن ئبنىڭ ئۈستىگە 

 ۈلكى كۆپ بولمىغان  -ئبنىڭ  ال 
ئالالھ »دېدى. پەيغە بە : « تب سا

ھەلىقەتەن سىلە گە )پادىشاھ لىلىشقا( 
ئبنى ئىختىيا  لىلدىن ئبنىڭ ئىلمىنى 

لابىل لىلدىن ئالالھ  ن جىسمىنىرىيادە
الىغان ئادە گە بېرىدۇ. سەلتەنەتنى خ

ئالالھنىڭ پەرلى كەڭدۇ ن )ئبنىڭغا كىمنىڭ 
« اليىق بولىدىغانلىقىنى( ئوبدان بىلىدۇ

دېدى. ئبال غا پەيغە بىرى ئېيتتىكى: 
ئبنىڭ پادىشاھلىقىنىڭ ئاال ىتى  بكىن »

سىلە گە بىر ساندۇق كېلىدۇن ئبنىڭدا 
 ەببىڭال  تە ى ىدىن سىلە نى تەسكىن 
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نە سەن  بسا مە ھا ۇن تاپقبرىدىغان 
ئەلەي ىسساال ال نىڭ تەمەلىرى لالدۇ ۇپ 
كەتكەن نە سىلە  )يەنى  بسانىڭ 
ھاسىسىن كىيىمى مە تەم ات يېزىلغان 
بەرى تاختىال ( لاچىالنغان بولىدۇن ئبنى 
پە ىشتىلە  كۆتۈ ۈپ كېلىدۇ. ئەگە  
)ئالالھقا مە ئاخىرەت كۈنىگە ئىشىنىدىغان( 

ساندۇلنىڭ يەنى بولساڭال ن ببنىڭدا )
نارىل بولب ىدا ئالالھنىڭ تالبتنى سىلە گە 
پادىشاھلىققا تاللىغانلىقىغا( ئەلۋەتتە سىلە  

تالبت «. ئۈچۈن ) و ەن( ئاال ەت با 
ئەسكە لىرى بىلەن )بەيتبلمبلەددەستىن( 

ئالالھ سىلە نى بىر »ئايرىلغان چاغدا: 
دە يا بىلەن سىنايدۇن كىمكى ئبنىڭدىن 

ب  اڭا تەمە ئە ەسن كىمكى ئىچىدىكەنن ئ
دە يا سۈيىنى تېتىمايدىكەنن ئب ھەلىقەتەن 
 اڭا تەمەدۇ ن ئبنىڭدىن )ئبسسبرلبلىنى 
بىرئار بېسىس ئۈچۈن( ئىچكەن ئادەم 

« )ببيرۇلقا خىالپلىق لىلغان بولمايدۇ(
دېدى. ئبال نىڭ ئىچىدىكى ئارغىنا 
كىشىدىن با قا ھە مىسى ئبنىڭدىن 

غا ئىمان ئېيتقان ئىچتى. تالبت مە ئبنىڭ
كىشىلە  دە يادىن ئۆتكەن چاغدا 
)دۈ مەننىڭ كۆپلۈكىنى كۆ ۈپ لو لبنچقا 

بۈگۈن »چۈ ۈپن ئبال نىڭ بىر پىرلىسى: 
بىز جالبت مە ئبنىڭ ئەسكە لىرى بىلەن 

دېدى. « ئب ۇ ب قا تالەت كەلتۈ ەلمەيمىز
)تالبتنىڭ تەمەلىرىدىن( ئالالھقا  باللات 

ئالالھنىڭ »غانال : بولب قا ئېتىقاد لىلىدى
كۆپ  تئىرادىسى بىلەن ئار جا ائە

دېدى. « ئۈستىدىن غەلىبە لىلىدۇ تجا ائە
بىلەن بىللىدۇ . سەم  لىلغبچىال  ئالالھ 

ئبال  جالبت مە ئبنىڭ ئەسكە لىرى بىلەن 

پە مە دىگا ىمىز! »ئبچرا قان چاغدا: 
بىلەن تولدۇ غىنن  چانلىقلەلبىمىزنى سەم 

ب ۇش  ەيدانىدا( لەدە لىرىمىزنى )ئ
سبباتلىق لىلغىنن كاپىر لەم گە لا  ى 

دېدى.  بئمىنلە  « بىزگە يا دەم بە گىن
ئالالھنىڭ ئىرادىسى بىلەن كاپىرال نى 
 ەغلبپ لىلدىن دامۇد جالبتنى ئۆلتۈ دى. 
ئالالھ دامۇدلا سەلتەنەتنىن ھېكمەتنى 
)يەنى پەيغە بە لىكنى( بە دى. ئبنىڭغا 

)يەنى پايدىلىق خالىغان نە سىلىرىنى 
ئىلىملە نى( بىلدۈ دى. ئالالھ 
ئىنسانال نىڭ بەرىسىنى بەرىسى بىلەن 
 بداپىئە لىلىپ تب  ىسا )يەنى كۈچلۈك 
تاجامۇرچىغا ئبنىڭدىنمب كۈچلۈك بولغان 

لىلمىسا( ئىدىن يە  يۈرى پەيدا بىرسىنى 
ئەلۋەتتە خا ابلىققا ئايلىناتتىن لېكىن 

ە ھە ەت ئالالھ پۈتۈن جاھان ئەھلىگە  
  (1)«.لىلغبچىدۇ 

بب لىسسە بىزگەن جەڭ  ەيدانلىرىدا   
ئالالھ تائاالنىڭ دۈ مەنلە گە لا  ى 
 بئمىنلە گە يا دەم بېرىدىغانلىقىدىن 
ئىبا ەت غەلىبە مە ئۈستۈنلۈكنىڭ  بھىم 

 بىر تۈ ىنى  و ەنلە تۈ ۈپ بېرىدۇ.
ئۆلىماال  بب لىسسىدىن  ەخسلە نى مە    

ىنى يېتىلدۈ ۈ تە مە جا ائەت ئە بابلىر
رۇلب غا ئبچرىغانال نى لبتقبرۇپن 
ئۈستۈنلۈككە ئېرىشتۈ ۈ تە نب غبن 
لىممەتلىك دە س مە  بھىم سامالال نى 

 يەكۈنلىدى. 
بب لىسسىدە تەپسىلى بايان لىلىس    

بى اجەت بولغان را ان ئېنىق بولماسلىقن 
ئىسرائىل ئەمالدى ئۆرلىرىگە پادىشاھ 

                                                 
 .251-246سۈ ە بەلە ە  (1)
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ەپ لىلغان تىكلەپ بېرىشنى تەل
پەيغە بە نىڭ ئىسمى ئېنىق بولماسلىقن 
تالبتنىڭ پادىشاھ بولغان  بددىتى ئېنىق 
بولماسلىقال غا ئوخشىغان بەرى 
ئېنىقسىزلىقال  ب با  بولبپن ئەپسبسكى 
بەرىلە  بب ئېنىقسىزلىقال نى  ە ھلە كە 

ھېچقانداق ئىلمىي ئاساسى  ب ۇنبپنئ
يەھبدىال نىڭ غان  بولمىغان ئبچب ال

بېرىلىپ  ىرىگەئەپسانىل مە ب اپاتخ
مالىتنى رايە لىلىپن بب لىسسىدىكى 
لىممەتلىك دە س مە  بھىم سامالال دىن 

. بب ئېنىقسىزلىقال نى بايان لمالتاغاپىل بو
 بھىم پايدىسى  بئمىنلە گە  نىڭلىلىش

بولىدىغان بولسان لب ئان كە ىمنى نارىل 
لىلغان ئالالھ ئبال نى تەپسىلى بايان 

 پ بە گەن بوالتتىن ئەلۋەتتە.لىلى
لايمبلقان  ىللەتنى ھەق  نبب لىسسىدە   

مە توغرا يولغا با لىمالچى بولغان 
دەمەتچىلە  ئۈچۈنن ئېچىنىشلىق 
لىسمەتلە گە دۇچ كەلگەن  ىللەتنىڭ 
ئەھۋالىنى ئۆرگە تىشنى ئىرادە لىلغان 

 رەببنلبلنى - ئىسالھاتچىال  ئۈچۈنن خا 
ى غەلبىگە ئىزرەتكەن  ەغلببىيەتن

ئايالندۇ ۇش يولىدا خىز ەت لىلىۋاتقان 
 بجاھىدال  ئۈچۈنن كۆپچىلىك 

دىكى ئىنقىالبىي لىزغىنلىققا سىئا مى
ئاساسلىنىپ پىالن مە يول خە ىتىسىنى 
تۈرۈپن ئاندىن ئەڭ ئې تىياجلىق مالىتتان 

نىڭ خىيانىتىگە ئبچرىغان كۆپچىلىك ئا مى
تلىك  ەھبە  مە لو اندانال  ئۈچۈن لىممە

دە س مە  بھىم سامالال  با . دېمەكن بب 
لىسسە ئىمان مە ئەلىدەن دەمەت مە 
جى ادن ئۆرگە تىس مە ئىسالھ لىلىسن 

تە بىيە لاتا لىق ساھەلە دە  -تەلىم 
لىممەتلىك دە س مە  بھىم سامالال  

 بىلەن تولبپ تا قان لىسسىدۇ .
مە جە ئىيەتلە   لە  ىللەتن بب لىسسىدە   

 بھىم لانبنىيەتلە گە ئوچبق  ھاياتىدىكى
ئىشا ەتلە  با  بولبپن  ەيخ  بھە مەد 
 ە ىد  ىزا  ەھىمەھبلالھ بب لىسسىدىن 
تۆمەندىكىدەك  بھىم بىر لانچە 

 ئىجتىمائىي لانبنىيەتلە نى يەكۈنلىدى:
بىرىنچى لانبنىيەت: بىر  ىللەتنىڭ   

 - بستەلىللىقىغا تاجامۇر لىلىنىپن ھەق 
ن نغانداە لىلىھولبللىرى دەپسەند

ئويغىنىپن غەپلەت ئبيقبسىدىن  ىللەتنىڭ 
مە لابىلىيەتلىك بىر  ەھبە   لىكبىلىم

ن تا تىۋېلىنغان ئەتراپىغا ئويب بپ
ھولبللىرىنى تەلەپ لىلىشقا 

 يۈرلىنىدىغانلىقى.
 -ئىككىنچى لانبنىيەت: ھەق    

ھولبللىرىنى مە  بستەلىللىقىنى لوغداش 
ئاممال  نىڭرۆ ۈ لۈكىنى ھېس لىلىش

  ىللەتنىڭ سە خىللىرىدە بولىدىغانلىقى.
ئۈچىنچى لانبنىيەت:  ىللەت    

 -سە خىللىرىدە  ەمجبت بولغان ھەق 
ھولبللىرىنى مە  بستەلىللىقىنى لوغداش 
رۆ ۈ لۈكىنى ھېس لىلىشنىڭ ئبرۇنغا 
با  اي كۆپچىلىك ئا مىسى ئىچىدىمب 
ئو ب لىشىپن ھېس مە پىكىر لىلىس 

ل لىلىس باسقبچىغا باسقبچىنىڭ ئە ە
تە ەلقى لىلىدىغانلىقىن لېكىن لەلبى ئالالھ 

كۆپلىگەن تائاالغا باغالنغانال دىن با قان 
مە چوڭ گەپ  غبچىال نىڭ وئا  توملى

 ئىشقا يا ىمايدىغانلىقى. بچىال نىڭلىلغ
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تۆتىنچى لانبنىيەت:  ەئىس تالال تا    
ئىختىالپ چىقىدىغانلىقىن ئىختىالپنىڭ 

ەمەب بولىدىغانلىقىن  بنىڭ بۆلۈنۈ كە س
ئۈچۈن  ىللەت سە خىللىرى ئىچىدە 
كېڭەش ھەيئىتىگە ئوخشىغان ھە مە 

 لىلىپن ئىختىالپنى ھەل تە ەپلە نى لايىل
لىالاليدىغان بىر ھەيئەت بولب ىنىڭ 

 رۆ ۈ لۈكى.
بە ىنچى لانبنىيەت: كۆپىنچە    

مالىتال دان خەلقنىڭ ئۆرىگە پايدىلىق 
بىرلىككە بولغان ئىشال دىمب 

كېلەلمەيدىغانلىقىن ھە  بىر  ەخسنىڭ 
ئۆرىنىڭ پىكىرىنى توغرا دەپ لا اپ 

  بتەئەسسى لىك لىلىدىغانلىقى.
ئالتىنچى لانبنىيەت: جاھالەت ئىچىدە    

مە  لىكلالغان  ىللەتنىڭ  ەھبە لىككە بىلىم
كۆپ لابىلىيەتلىك كىشى ئە ەسن بەلكى 

ىپ  بناس ئابرۇيلبق كىشىئىقتىسادلا ئىگە 
 بولىدۇن دەپ لا ايدىغانلىقى.

يەتتىنچى لانبنىيەت:  ەھبە  مە    
 جىسمىلو اندان تالال تا ئىلمى رىيادەن 

تەبىئىي تاالنت ئىگىسى  مەلابىل بولبش 
بولبش لاتا لىقال نىڭ ئېتىبا غا ئېلىنىس 
رۆ ۈ  بولغان ئالدىنقى  بھىم  ە تلە  

 بولب ى الرىملىقى.
ئالالھ  سەككىزىنچى لانبنىيەت:   

تائاالنىڭ خەلقنىڭ ئەھۋالىغا بېقىپن 
 ەھبە لىكنى ئۆرى خالىغان كىشىگە 

 بېرىدىغانلىقى.
تولقبرىنچى لانبنىيەت: ئەسكە لە نىڭ    

با لىق ئىشال دا لو اندانغا  بتلەق 
نىڭ غەلىبىگە ئېرىشىشنىڭ ىبويسبنب 

  بھىم  ە تى ئىكەنلىكى.

ئونىنچى لانبنىيەت: سەم لىكن    
ق بولبش مە لو اندانغا سبباتلى

بويسبنبش لاتا لىقال  بىلەن ئار 
ئۈستىدىن  ال نىڭ كۆپ سانلىقال سانلىق

 غەلىبە لىالاليدىغانلىقى.
ئون بىرىنچى لانبنىيەت: ئالالھقا    

ئىمان ئېيتىس مە ئب راتقا  باللات 
بولب قا چىن دىلىدىن ئىشىنىشىنىڭ 
ئب ۇش  ەيدانلىرىدا سەم لىك مە 

ئاساسلىق ب نىڭ سبباتلىق بول
 سەمەبلىرىدىن ئىكەنلىكى.

ئون ئىككىنچى لانبنىيەت: ئب ۇش    
 ەيدانلىرىدا دۈ مەنلە گە لا  ى يا دە گە 
ئېرىشىس ئۈچۈنن دۇئا بىلەن ئالالھ 

 تائاالغا يۈرلىنىشنىڭ  بھىملىقى.
ئون ئۈچىنچى لانبنىيەت: ئالالھ    

تائاالنىڭ ئىنسانال نىڭ بەرىسىنى بەرىسى 
بداپىئە لىلىپ تب ىدىغانلىقى. بىلەن  

 شكۆ ە يولىداھاياتلىق »ئالىمال  ببنى 
ھاياتلىق »ياكى « لىلىس لانبنىيىتى
دەپ ئى ادىلىگەن. «  ىقابەت لانبنىيىتى

ئب ۇش ئىنسانىيەتتە تبغما »ئبال : 
خا اكتېر بولبپن ئب ھاياتلىق  ىقابەت 

دېگەن. « لانبنىيىتى  اخچىلىرىدىندۇ 
ئالالھ »نىڭ: سىز ئالالھ تائاال

ئىنسانال نىڭ بەرىسىنى بەرىسى بىلەن 
 بداپىئە لىلىپ تب  ىسا ئىدىن يە  يۈرى 

دېگەن « ئەلۋەتتە خا ابلىققا ئايلىناتتى
سۆرىدە ئبنىڭ پەلەت ئب ۇش بىلەنال 
بولىدىغانلىقىغا دەلىل يوللىقىنىن بەلكى 
ئىنسانال  ئا ىسىدىكى با لىق  ىقابەت 
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لىدىغانلىقىنى تۈ لىرىنى ئۆر ئىچىگە ئا
  (1)كۆ ىسىز.

كائىناتتا ئىالھىي لانبنىيەتلە   ەمجبت    
بولبپن بب لانبنىيەتلە  ھە  را ان مە ھە  
 اكان ئىنسانال  ئۈستىدە جا ى بولبپ 
تب ىدۇ.  بداپىئە لىلىس لانبنىيىتى غەلىبە 
مە ئۈستۈنلۈككە لويبق ئااللىسى بولغان 

نىڭ: لە لانبنىيەتلە دىندۇ . كېيىنكى
ئادەتتىن خا ق ئادەتلە  يەنى كىلە  ىئىلگىر

تا قىرى ئىشال  بىلەن غەلىبىگە 
ئېرىشى تىكەنن پەيغە بە  كېلىس 

خا ق ئاسماندىن توختىغاندىن كېيىنن 
ئادەتلە  چۈ مەيدۇن دەپ ئۆرلىرىنى 
تا لىۋېتىپن غەلىبە مە ئۈستۈنلۈككە 
ئېرىشىشكە تىرىشماي لالماسلىقى ئۈچۈنن 

ئالالھ كائىنات  ئالە لە نىڭ  ەببى
ئىشلىرىنى خا ق ئادەت لانبنىيەتلىرى 
بىلەن ئە ەسن بەلكى كائىناتتا جا ى 
بولبماتقان لانبنىيەتلە  بىلەن 

  (2)داما لىشىشىنى خالىدى.
 بئمىنلە  ئىنتىلىۋاتقان غەلىبە مە    

ئۈستۈنلۈككە ئېرىشىس ئۈچۈنن لب ئان 
كە ىمن ھەدىس  ە ى لە دە نا ايان 

كائىناتتىكى الھ تائاالنىڭ لىلىنغان ئال
لانبنىيەتلىرىنى ئەتراپلىق چۈ ىنىشى 
الرىم. چۈنكى غەلىبە مە ئۈستۈنلۈك 
ئۆرلۈكىدىن كەلمەيدۇن بەلكى ئبنىڭ 

پا اسىتى  - بئمىنلە  تونبپن ئەلىل 
بىلەن  بئا ىلە لىلىشى ئۈچۈنن ئالالھ 

                                                 
 (498-2/495تەپسىر  انا  ) (1)
 .414واقعنا املعاصر، ص  (2)

تائاال لب ئان كە ىمدە بايان لىلغان 
 (3)لانبنىيەتلىرى با .

 كائىناتتىكى بئمىنلە  ئالالھ تائاالنىڭ    
لانبنىيەتلىرى بىلەن تولبنب بپ لالماين 
ئۈنۈ لۈك پايدىلىنىس ئۈچۈنن ئبال نى 
ياخشى بىلىشى مە تەتقىق لىلىشى ئىنتايىن 

 رۆ ۈ .
لبەننا  ەھىمەھبلالھ  بنداق ئەھەسەن    

كائىنات لانبنىيەتلىرى بىلەن »دەيدۇ: 
نكى ئبن تولبنب بپ لالماڭال . چۈ

ى يېڭىلمەس لانبنىيەتلە دۇ . لېكىن ئبن
ئبنىڭدىن ئالىالنىلىك ن ياخشى چۈ ىنىپ

بەرىلىرىنى بەرىلىرىگە  بىلەن پايدىلىنىڭال ن
 (4)«لا  ى يا دە گە سېلىڭال .

ئالالھ تائاالنىڭ ئىنسانال نىڭ     
بەرىسىنى بەرىسى بىلەن  بداپىئە لىلىس 
 لانبنىيىتى غەلىبە مە ئۈستۈنلۈككە
 بستەھكەم باغالنغان لانبنىيەتتب . ئالالھ 
تائاال يا انلىقنىڭ ئىنساپسىز 
كېلىدىغانلىقىنى ياخشى بىلىدۇ. ياخشىلىق 
ھە لانچە تىنچ  اڭسىمب يا انلىق ئبنى 
ئۆر يولىدا  اڭغىلىن  ەنزىلگە يەتكىلى 
لويمايدۇ. چۈنكى ياخشىلىقنىڭ  ەمجبت 
بولب ى يا انلىق ئۈچۈنن ھەلنىڭ 

ولب ى باتىل ئۈچۈن خەتە دۇ .  ەمجبت ب
 بڭا داما لىق يا انلىق رالىمن ئۆكتەم مە 
تاجامۇرچى بولىدۇ. باتىل داما لىق كۈچ 

ھەلنى بوغب قا مە ئۆلتۈ ۈ كە ئىشلىتىپن 
ئب ۇنىدۇ.  بنىڭ ئۈچۈن ھەق بىلەن 
باتىل ئوتتب ىسىدا داما لىق رىددىيەت مە 
ئب ۇش تۈگىمەيدۇ.  انا بب ئالالھ 

                                                 
 .15جيل النصر املنشود، د. يوسف القرضاوي، ص (3)
 .161الرسائل حلسن البناء، ص (4)
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بولبپن لانبنىيىتى كائىناتتىكى نىڭ تائاال
ھېچقانداق ئۆرگىرىس  ئبنىڭدا
 (1).بولمايدۇ

بب ھەلتە ئالالھ تائاال  بنداق دەيدۇ:    
ئالالھ ئىنسانال نىڭ بەرىسىنى بەرىسى »

بىلەن  بداپىئە لىلىپ تب  ىسا )يەنى 
كۈچلۈك تاجامۇرچىغا ئبنىڭدىنمب كۈچلۈك 

ە  لىلمىسا( ئىدىن يپەيدا بولغان بىرسىنى 
لېكىن  نيۈرى ئەلۋەتتە خا ابلىققا ئايلىناتتى

ئالالھ )يا انلىقنى ئۈستۈنلۈككە ئىگە 
لىلماسلىق بىلەن( پۈتۈن جاھان ئەھلىگە 

ئەگە  ئالالھ » (2)«. ە ھە ەت لىلغبچىدۇ 
بىرىگە لا  ىلىق  -ئىنسانال نى بىر 

كۆ سەتكۈر ىگەن بولسان  اھىبال نىڭ 
ئىبادەتخانىلىرىن چېركامال ن 

ھبدىيال نىڭ ئىبادەتخانىلىرى مە يە
ئالالھنىڭ نا ى كۆپ يادلىنىدىغان 
 ەسچىتلە  ئەلۋەتتە مەيران لىلىناتتىن 
كىمكى ئالالھنىڭ دىنىغا يا دەم 
بېرىدىكەنن ئەلۋەتتە ئالالھ ئبنىڭغا يا دەم 
بېرىدۇن ئالالھ ئەلۋەتتە كۈچلۈكتب ن 

 (3)«.غالىبتب 
باتىلنى يولىتىس ئۈچۈن ھەلنىڭ    
بدلا كېلىشى الرىملىقىن ئالالھ مۇج

تائاالنىڭ بب ھەق ئا لىلىق باتىلغا ھبجبم 
ڭ لىلىدىغانلىقىن  بنىڭ بىلەن باتىلنى

لاتا لىقال نىڭ ئالالھ  يولىلىدىغانلىقى
لانبنىيىتى  كائىناتتىكىتائاالنىڭ 

نىس ئۈچۈنن ىئىكەنلىكىنى چۈ 
 بئمىنلە نىڭ ئالالھ تائاالنىڭ 

                                                 
 (2/742يف ظالل القران ) (1)
 ئايەت. -251سۈ ە بەلە ە  (2)
 ئايەت. -40سۈ ە ھەج  (3)

بەرىسى بىلەن ئىنسانال نىڭ بەرىسىنى 
 بداپىئە لىلىس لانبنىيىتىنى ياخشى 

 (4)چۈ ىنىشى ئىنتايىن رۆ ۈ .
ھەق جانلىنىس ئۈچۈن كۈچلۈك    

لبد ەتلىك مە  -كۈچ  نئىرادىگە
ھە ىكەتچان ئېنېرگىيىگە  بھتاج بولىدۇ. 

كائىناتتىكى چۈنكى بب ئالالھ تائاالنىڭ 
ئالالھنىڭ »لانبنىيىتىدۇ .  ئۆرگە  ەس
ە )يەنى  ەخلبلاتال  ئۈستىدە لانبنىيىتىد

مە ھە گىز ب ئۆرگىرىس  (لولالنغان يولىدا
 (5)«يۆتكىلىشنى كۆ  ەيسەن.

 بنىڭ ئۈچۈن لب ئان كە ىم    
 بئمىنلە گە ئبال نىڭ دىن مە دۇنيالىق 
 بھىم ئىشلىرىنى ئۆگىتىشكە ئاالھىدە 
ئەھمىيەت بە دى؛  ىللەتلە ن جە ئىيەتلە  

ائاالنىڭ مە ئبپبلال دىكى ئالالھ ت
لانبنىيەتلىرىنىن بب لانبنىيەتلە نىڭ 
لانداق يۈر بېرىدىغانلىقىنىن لانداق 
تەدبىر لوللىنىس الرىملىقىنى ناھايىتى 
ئوچبق بايان لىلىپ بە دى.  ەسىلەن: 
ئالالھ تائاال ئىسرائىل ئەمالدىغا 
دۈ مەنلىرىگە لا  ى يا دەم بېرىشنىن 
ئبال نى يە  يۈرىدە ئۈستۈنلۈككە 

ۈ ۈ نى ئىرادە لىلغان مالىتتان  ب ئېرىشت
يا دەم مە  ب ئۈستۈنلۈكتىن ئاممال ئالالھ 
تائاال تالبت لىسسىسىدە تىلغا ئالغان 
بىرلانچە ئىشال  بولبپ ئۆتتى. سەيىد 
لبتبپ  ەھىمەھبلالھ بب ھەلىقەتلە نى 

بب »بايان لىلىپ  بنداق دەيدۇ: 
لىسسىدىن ئىمان مە ئەلىدە 

نى بېسىپ  بستەھكە لىكىنىڭ ھە مى
                                                 

 (2/1091يف ظالل القران ) (4)
 ئايەت. -43سۈ ە فاتىر  (5)
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چۈ ىدىغانلىقىدىن ئىبا ەت  بھىم بىر 
ھەلىقەت نا ايان بولىدۇن بورەك لىلغان 
دۈ مەنلىرىگە لا  ى ئب ۇش لىلىس 
 وئا ىنى توملىغان ئىسرائىل ئەمالدى 
ئب ۇش پە ر لىلىنىپ سىنالغان چاغدان 
لو اندانغا ئىتائەت لىلىشتىن باش تا تىپن 

ن ئۆرلىرىنىڭ ئاجىزلىقىنى ئا كا ىلىغا
بولسىمبن لېكىن ئىمان مە ئەلىدىسى 
 بستەھكەم بولغان ئارغىنا كىشىلە  
ئىسرائىل ئەمالدى ئۈچۈن ناھايىتى چوڭ 

 نىنەتىجىلە نى لولغا كەلتۈ دىن ئبال 
كە غەلىبەن ئۈستۈنلۈك مە ئىزرەت

.  انا بب ئبال نىڭ ئېرىشتۈ دى
ئا ىسىدىكى ئارغىنا كىشىلە دىكى پاكن 

ان مە ئەلىدىنىڭ ساغالمن  بستەھكەم ئىم
بە ىكىتىدۇ . بب لىسسىدىن يەنە  بئمىنلە  
ئۈچۈن تۆمەندىكىدەك لىممەتلىك بىر 

 -نەسى ەت مە تەجرىبە  -لانچە مەر 
 سامالال  نا ايان بولىدۇ:

كۆپچىلىكتىكى ئىنقىالبىي  -1   
لىزغىنلىقنىڭ كۆپىنچە مالىتال دان  ەھبە  
مە لو اندانال نى ئالداپ لويىدىغانلىقىن 

ھە ىكەتكە ئۆتۈ تىن  -ئىس  بڭا 
 -ئاممال لو اندانال نىڭ ئبال نى تەجرىبە 

 سىنالتىن ئۆتكۈرۈ نىڭ رۆ ۈلۈكى.
كۆپچىلىكنىڭ ئىنقىالبىي  -2   

سىنالتىن  -لىزغىنلىقىنى تەجرىبە 
ئۆتكۈرۈ نىڭ بىر لېتىم بىلەن توختاپ 
لالماي بەلكى بىر لانچە لېتىم 

 . بھىملىقىنىڭ ىتەكرا لىنىش
سىنالتىن ئۆتكۈرۈش  -تەجرىبە  -3   

مە جە يانىدان لو انداننىڭمب تاالنت 
نىڭ نا ايان بولىدىغانلىقى. ىتىلابىلىي

 - ىجەر خەلقىنىڭ  ەسىلەن: تالبتنىڭ 
ن خا اكتېرىنى ياخشى چۈ ەنگەنلىكى

كۆپچىلىكتىكى تا قى لىزغىنلىققا 
ئالدانمىغانلىقىن ئب ۇ قا ئۆتۈ تىن ئاممال 

ھىممەت مە ئىرادىلىرىنى ئەسكە لىرىنىڭ 
سىنالتىن ئۆتكۈرگەنلىكىن بىر لېتىم 
سىنالتىن ئۆتكۈرۈش بىلەن 
كبپايىلەنمىگەنلىكىن تەكرا  سىنالتىن 
ئۆتكۈرۈش ئا لىلىق ھىممەت مە ئىرادىسى 
ئاجىزال نى ئايرىپ چىققانلىقىن ھە مىدىن 
 ن بھىمى ئەگە كۈچىلىرى ئار لالسىمب
ر ئۈ ىدسىزلەنمەي مە ئب ۇ تىن ما

كەچمەي بىر لانچە لېتىملىق سىنالتىن 
ئۆتۈپ تالالنغانال  بىلەن ئب ۇ قا كىرىپن 

 مەغەلىبە لىلغانلىقى لاتا لىق تاالنت 
 نا ايان بولدى. لىرىلابىلىيەت

لەلبى ئالالھ تائاالغا باغالنغانال   -4   
بىلەن لەلبى لېتىپ كەتكەن غاپىال نىڭ 
تەسەممۇ  مە كۆرلا ا لىرىنىڭ تا ا ەن 
ئوخشىمايدىغانلىقى. لەلبى لېتىپ كەتكەن 
غاپىلال  دۈ مەننىڭ كۆپلۈكىنى كۆ ۈپ 

بۈگۈن بىز جالبت »لو لبنچقا چۈ ۈپ: 
مە ئبنىڭ ئەسكە لىرى بىلەن ئب ۇ ب قا 

دېيىشتى. ئە مان « تالەت كەلتۈ ەلمەيمىز
لەلبى ئالالھ تائاالغا باغالنغانال : 

 تئالالھنىڭ ئىرادىسى بىلەن ئار جا ائە»
« ئۈستىدىن غەلىبە لىلىدۇ تۆپ جا ائەك

جالبت مە ئبنىڭ ئەسكە لىرى  ندېدى
بىلەن ئبچرا قان چاغدا: 

پە مە دىگا ىمىز! لەلبىمىزنى سەم چانلىق »
بىلەن تولدۇ غىنن لەدە لىرىمىزنى 
)ئب ۇش  ەيدانىدا( سبباتلىق لىلغىنن 
كاپىر لەم گە لا  ى بىزگە يا دەم 
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ىلىق دەپ دۇئا لىلىس ئا ل« بە گىن
 -ئالالھ تائاالغا يۈرلەندىن كۈچ 

لبممەت تا ارىسىنىڭ كاپىرال نىڭ لولىدا 
ئە ەسن بەلكى ئالالھ تائاالنىڭ لولىدا 
ئىكەنلىكىنى تونبپن ئب راتتىن يا دەم 

 تىلەپ غەلىبىگە ئېرىشتى.
بب لىسسە ئۆر ئىچىگە ئالغان دە س مە    

سامالال نى تولبق يەكۈنلىيەلىشىمىز 
ن بب لىسسىدىن ھە  بىر  ب كىن ئە ەس

لەلب ئۆرىنىڭ تىرىشقىنىغا مە ئې تىياجىغا 
كۆ ە نېسىۋە ئاالاليدۇ. بب لىسسىدە يەنە 
نب غبن راپاس خەرىنىلە  با  بولبپن 
تىرىشچان لەلبلە گە تەلسىم لىلىنغان 

 (1)تەد ىجىي ئېچىلغبسى. ن ىقدا دا
مە  پبىز لب ئان كە ىمنى چۈ ىنى   

ن ان مالتىمىزدا  لىلىپ ئولبغبتەپەكك
ساناپ  ئبنىڭدىكى ھە بىر لىسسىدىن

تۈگەتكۈسىز لىممەتلىك دە س مە  بھىم 
 .يەكۈنلىيەلەيمىزسامالال نى 

ئب ۇ تا غەلىبىگە ئېرىشكەن ئارغىنا    
دۇئا  بال غىال  ەركب  كىشىلە  ئولبغان 

خاس بولغان دۇئا بولماستىنن بەلكى 
دۈ مەنلىرى ئالدىدا سەم لىك مە 

بىلەن تب الىغان ھە  لانداق  سبباتلىق
  بجاھىدال  ئولب قا تېگىشلىك دۇئادۇ .

 بنى  بالھىزە يەنە بب لىسسىدىن    
لىلىمىزكىن دامۇد ئەلەي ىسساالم  بجاھىد 
لو بننىڭ ئىچىدىن چىقتىن ئبنىڭ ئىشى 
ئب ۇش  ەيدانىدىن با لىنىپن 

دانىشمەنلىك  نلو اندانلىقن پادىشاھلىق
ە ەلقى لىلدى. تمە پەيغە بە لىككە 

داننى ئە ەلىي  ەھبە  مە لو ان نببنىڭدا
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ن لىقىغاھە ىكەت تالالپ چىقىدىغان -ئىس 
جەڭ  نىڭلابىلىيەت ئىگىلىرىمە تاالنت 

لىرىدا بايقىلىدىغانلىقىغا ئوچبق  ەيدان
. تالبت مە دامۇدال  خەلق ئىشا ەت با 

ئىچىدىن ئوتتب ىغا چىقتىن ئە ەلىي ئىس 
 ەيدان بب  يئە ەلىھە ىكەت مە  -

ئىككىسىنى خەلققە تەلدىم لىلدى.  ىللەتنى 
ئېرىشتۈ ەلەيدىغان غەلىبە مە ئۈستۈنلۈككە 

 انا  ب بنداق  ەھبە  مە لو اندانال  
 (2). ەيدانال دا نا ايان بولىدۇ

ئالالھ تائاالنىڭ كۈچلۈك پادىشاھ مە    
لو لبنچلبق لو اندان جالبتنىڭ ئۆلۈ ىنى 

دىكى كىچىك ئىسرائىل ئەمالدى ئىچى
يىگىت دامۇدنىڭ لولىدا لىلىشىدىكى 

ئب رات ھېكمەتلىرىدىن بىرىن   بھىم
مە  بستەبىتلە نىڭ  رالىمھە لانداق 

كىچىك ئبال نى ن ھاالكىتىنى خالىسا
غا يېڭەلەيدىغان ئاجىزال   بيىگىتلە 

ئىشال نىڭ  ئايالندۇ ۇپ لويىدىغانلىقىنىن
تا قى كۆ ۈنۈ لە  بىلەن ئە ەس بەلكى 

ىقەتلىرى بىلەن جا ى بولىدىغانلىقىنىن ھەل
ئۆرىنڭال پەلەت  ەتلىرىنىئىشال نىڭ ھەلىق
پەلەت ئۆر  بئمىنلە نىڭ بىلىدىغانلىقىنىن 

ئادا لىلىشىن  تولبق ەجبب ىيەتلىرىنى 
لىلىشى   ىئايەمەدە مە ئەھدىلىرىگە 

 كۆ سىتىپ لويب تب .ئبال غا الرىملىقىنى 
 .. ساندا. يىنكىداما ى كې          

.
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 ىىبھە مەد ئەلەي ىسسىىاال غا تېخىىى 
پەيغە بە لىىىك كەلمىىىگەن چىىاغ ئىىىدى. 
جىيەنى ئەببلئاس ئىبنى  ەبىىئ پەيغە ىبە  
ئەلەي ىسسىىىاال نىڭ چىىىوڭ لىىىىزى 

ىيەلالھبئەن ىا( بىىلەن تىوي ) ەر رەينەپ
لىلىىىس تەكلى ىنىىى سىىبندى. پەيغە ىىبە  

لىزىمىىدىن سىىو ىماي »ئەلەي ىسسىىاالم: 
دېدى مە لىزىنىىڭ « جاماپ بېرەلمەيمەن

ئوغلى  لىزىم ھا مىڭىزنىڭ »لېشىغا كىرىپ 
توي لىلىس تەكلى ى سبندىن سىز لانداق 

 دەپ سو ىدى.« لا ايسىز؟
ەتتىن ) ەرىيەلالھبئەن ا( خىجال رەينەپ 

 يۈرى لىزا غان ھالدا تەبەسسبم لىلدى.
پەيغە ىىبە  ئەلەي ىسسىىاالم لىزىنىىىڭ 
يېنىدىن چىقىپ لو بلغانلىقىنى بىلدۈ دى. 
 بنىڭ بىىلەن تىوي بولىبپ ھەلىقىىي 

  بھەببەتنىڭ لىسسىسى با الندى.
رەينەپ بىلەن ئەببلئاسىنىڭ ئەلىى مە  

ئب ا ە ئىسىملىك ئىككى پە رەنتى بولدى. 

ال دا  ىىىىبھە مەد دەل  ىىىىب چىىىىاغ
ئەلەي ىسسىىاال غا پەيغە بە لىىىك كەلىىدى. 
 بنىڭ بىلەن بب ئىناق ئائىلىدە ئىسالم مە 
كىىبپىر يۈرىسىىىدىن كۆڭۈلسىىىزلىكلە  

 با الندى.
 ىىبھە مەد ئەلەي ىسسىىاال غا مەھىىىي 
كەلگەن مالىتتا ئەببلئاس سەپە دە بولغاچقا 
لېيىن ئاتىسىنىڭ پەيغە بە  بولغانلىقىىدىن 

ىدى. سىەپە دىن لايتىىپ خەمە ى يوق ئ
سىىىزگە »كەلگەنىىىدە ئايىىالى رەيىىنەپ: 

ئاجايىىىپ كاتتىىا خەمىىىرىم بىىا ن دادام 
پەيغە ىىبە  بولىىدىن  ەنمىىب  بسىىبلمان 

 دېدى.« بولدۇم
نېمە ئۈچىۈن بىب ۇنراق »ئەببلئاس: 

دەپ غەرەپلەنگەنچە ئۆيىدىن « دېمىدىڭ؟
چىقىپ كەتتى.  ىبنداق لىلىىپ ئەلىىدە 

ىنىڭ كىرىزىسىىى سىىەمەبىدىن ئىككىسىى
ئوتتب ىسىدا ئېغىىر يىرىكچىلىىك پەيىدا 

 بولدى.

 

سائادەت دەۋرىدىكى ھەقىقىي 

 مۇھەببەت

 سىراجىددىن ئەزىزى        
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رەينەپ ) ەرىيەلالھبئەن ا( يولدىشىغا:  
 ەن دادا نى يالغانغا چىقىرالمايمەنن ئىب »

ھاياتىدا بىرە  لېتىممىب يالغىان ئېيتىىپ 
بالقىىىان ئە ەس. ئىىىب ھەلىىىىقەتەن 

ئىشىەنچلىك(. -سادىقبلئە ىن ) اسىتچىل
ەنىال ئبنىڭغا ئىمىان ئېيتقىانال  يىالغبر  

ئە ەسن ئانىىام مە بىىىر تبغقىىانلىرىممب 
 بسبلمان بولدى. ھا مىڭىزنىىڭ ئىوغلى 
ئوسمان ئىبنى ئاففىانمب ئىمىان ئېيتتىىن 
يېقىن دوسىتىڭىز ئەبىببەكرى سىىددىقمب 

 دېدى.«  بسبلمان بولدى
 ەن كىشىىلە نىڭ »لېكىن ئەببلئىاس: 

ئۈسىىتۈ دىن گەپ تې ىىىپ "لەم ىىىگە 
لىلىمەن  ئاسىيلىق لىلدىن ئايالىنى خب ال

بومىسىىنىڭ دىنىىدىن مار  -ئاتا  دەپن 
كەچتىىىى" دېيىشىىىىنى خالىمىىىايمەن. 
دادىڭىزغىمىىىب تىىىۆھمەت لىلمىىىايمەنن 
ئۆر ە نى لوبىبل لىلىىڭن  ىنىى تىوغرا 

 دېدى.« چۈ ىنىشىڭنى ئۈ ىد لىلىمەن
سىىزنى »رەينەپ ) ەرىيەلالھبئەن ىا(: 

 ەن چۈ ەنمىسىىەمن  ەن لەدىرلىمىسىىەم 
ب لەدىرلىسبن؟! كىممب چۈ ەنسبن؟! كىمم

 ەن سىىىزنىڭ ئايىىالىڭىزن سىىىز تىىاكى 
ھەلىقەتكە لايتقبچە  ەن سىزگە يىا دە چى 

 دېدى.« بولىمەنن لېشىڭىزدا تب ىمەن
 بنداق لىلىپ  ەسىبلبلالھنىڭ كىۆر  

لا چبغبسى رەيىنەپ ) ەرىيەلالھبئەن ىا( 
يىل يولدىشىغا ماپادا لىق لىلدى. بب  20 

ا چىىڭ جە ياندا ئەببلئاس بولسان كبپب د
 تب ۇ نى داما ال تب دى.

ھىجرەت دەم ى با النغاندىن كېىيىن  
رەينەپ) ەرىيەلالھبئەن ىىىا( پەيغە ىىىبە  

ئىى »ئەلەي ىسساال نىڭ لېشىىغا كېلىىپ: 

ئالالھنىڭ  ەسبلى!  ىنىڭ يولدىشىم بىلەن 
دەپ « لېلىشىىىمغا  ۇخسىىەت لىال سىىىز؟

سىىو ىدى. پەيغە ىىبە  ئەلەي ىسسىىاالم: 
بالىلىرىڭىز بىىلەن   ەيلى يولدىشىڭىز مە»

دېىىدى. رەيىىنەپ «  ەككىىىدە لېلىىىڭ
تى ى) ەرىيەلالھبئەن ىىىىا( بەد ى غىىىىار

 با النغبچە  ەككىدە لالدى.
ئەببلئاس لب ەيشلە  سې ىدە ئب ۇ ىقا  

چىقىىىىىس لا ا ىغىىىىا كەلىىىىدى. 
رەينەپ) ەرىيەلالھبئەن ىىىا( يولدىشىىىى 
دادىسىغا لا  ىى ئب ۇ ىقا لاتنىشىىدىغان 

لغىىا دۇچ ئە ىىبنداق ئىچىنىشىىلىق ئەھۋا
كېلىشتىن تولىمب ئەندىشە لىالتتى.بىىراق 
لو لقان ئىس ئىاخىرى بېشىىغا كەلىدى. 
رەينەپ) ەرىيەلالھبئەن ا( يىغالپ تىب ۇپ 

ئې ئالالھىم!  ەن بالىلىرىم يىتىم بولبپ »
لالىىىدىغان يىىاكى دادا ىىدىن ئايرىلىىىپ 
لالىىىىدىغان كىىىۈنگە دۇچ كېلىشىىىتىن 

 دەپ نالە لىلدى.« لو لىمەن
ەد ى ئب ۇ ىغا لاتنىشىىپ ئەببلئاس ب 

 ب رىكال  سې ىدە ئو ۇن ئالدى. ئب ۇش 
 ب ىىىرىكال نىڭ  ەغلىىىببىيىتى بىىىىلەن 
ئاخىرلىشىپن ئەببلئاس ئىبنىى  ەبىئنىىڭ 
ئەسىىىرگە چۈ ىىكەنلىكىگە دائىىىر خەمە  

  ەككىگە يىتىپ كەلدى.
دادا نىىڭ »رەينەپ: بىرىنچى بولبپ  

 دەپ سو ىدى.« ئەھۋالى لانداق؟
ڭ غەلىىبە لىلغىانلىقىنى  بسبلمانال نى 

ئاڭالپن خب اللىقىدىن دە ھىال ئالالھقىا 
  بكب  لىلىپ سەجدە لىلدى.
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ئب ئانىدىن يولدىشىىنىڭ ئەھىۋالىنى 
سو اپن ئەسىرگە چۈ ىكەنلىكىدىن خەمە  

 تاپتى.
ئبنىدالتا »رەينەپ) ەرىيەلالھبئەن ا(: 

يولدىشىمنىڭ فىديەسى)تۆلەم( ئۈچۈن بىر 
گەنلە نىى دې« كېىرەك  نە سە ئەمەتىشىم

ئويلىدى. بىراق ئبنىڭ يېنىىدا فىىديەگە 
يىىا ىغبدەك بىىىرە  نە سىىە بولمىغاچقىىا 
ئانىسىىىدىن لالغىىان بوينىىىدىكى يادىكىىا  
گىالپكىسىىىنى چىقىرىىىپن ئەببلئاسىىنىڭ 
ئىنىسىىىدىن پەيغە ىىبە  ئەلەي ىسسىىاال غا 

 ئەمەتتى.
پەيغە ىىبە  ئەلەي ىسسىىاالم فىديەسىىى 
تىىىۆلەنگەن ئەسىىىىرلە نى لويىىىبپ 

قانىدى. فىدىيەلە  ئا ىسىدا خەدىچە بېرىۋات
) ەرىيەلالھىىب ئەن ا(نىىىڭ گىالپكىسىىىنى 

دەپ « بىىب فىىىديە كىمنىىىڭ؟»كىىۆ ۈپال 
 سو ىدى.

ئەببلئىىىاس ئىبنىىىى »سىىىاھابىال : 
 دەپ جاماپ لايتب دى.«  ەبىئنىڭ

پەيغە ىىبە  ئەلەي ىسسىىاالم يىغىىالپ 
« بب خەدىچىنىىڭ گىالپكىسىى»تا لىدى 

ې خااليىق! ئ»دېگىنىچە ئو نىدىن تب ۇپ: 
بولغاندىن بېرى بىىز   بب كىشى كۈيئوغبل

ئبنىڭدىن يا ىانلىق كۆ  ىىدۇقن  ىبڭا 
ئبنى لويىبپ بېرىشىىمگەن گىالپكىنىمىب 

« لىىايتب ۇپ بېرىشىىىمگە لو بال سىىىلە ؟
 دەپ سو ىدى.

ئەلىۋەتتە »ساھابىال  تەڭىال ئىاماردا: 
 دېيىشتى.!« لو بلىمىز يا  ەسبلبلالھ 

گىالپكىنىى  پەيغە بە  ئەلەي ىسسىاالم 
رەيىىنەپكە دەپ »ئەببلئاسىىقا بىرىىىپ: 

لويغىنن خەدىچىنىڭ گىالپكىسىىنى چىىڭ 
دېىدى. ئانىدىن ئەببلئىاس « ساللىسبن

بىلەن سىردا قىسى بىا لىقىنى ئېيتتىى مە 
ئى ئەببلئاس! »ئبنى بىر چەتكە تا تىپن 

ئالالھ  ىنىى  بسىبلمان ئايىال بىىلەن 
كافىرنى ئايرىۋېتىشكە ببيرىغىانن  ىبڭا 

دېىدى. « منى  اڭا لايتب ۇپ بە گىنلىزى
 ئەببلئاس  البل بولدى.

يەنە بىر تە ەپتە رەينەپ ) ەرىيەلالھىب 
ئەن ا( ئەببلئاسنى كۈتىۈمېلىس ئۈچىۈن 
 ەكىىىكە دە مارىسىىىىغىچە چىققانىىىىدى. 
ئەببلئاس رەينەپ ) ەرىيەلالھب ئەن ىا(نى 
كۆ ۈپن ئايرىلىپ كېتىدىغان بولغىانلىقىنى 

يېنىغىا كېتىشىى مە رەينەپنىڭ دادىسىنىڭ 
 كېرەكلىكىنى ئېيتتى.

ئبندالتا »رەينەپ ) ەرىيەلالھب ئەن ا(: 
سىز ب  اڭا ھە را بولىبپ با سىىڭىز مە 

دەپ «  بسىىبلمان بولسىىىڭىز لانىىداق؟
سو ىدى. ئەببلئاس  ەت لىلدى.  ىبنىڭ 
بىلەن رەينەپ ) ەرىيەلالھب ئەن ا( ئىوغلى 

 مە لىزىنى ئېلىپ  ەدىنىگە كەتتى.
ىىىل جە يانىىىدا ي التەئىى ەدىنىىىدە  

كۆپلىگەن كىشىلە  رەينەپكە توي لىلىىس 
تەكلى ىنىىى سىىبنغان بولسىىىمب ئىىب  ەت 
لىلىپن يولدىشىنىڭ چولىبم بىىر كىۈنى 

 ھەلكە لايتىپ كېلىشىنى كۈتتى.
يىلدىن كېىيىن ئەببلئىاس بىىر  التەئ 

كا مان بىلەن  ەككىدىن  ىا غا با غانىدا 
 ەدىنە ئەتراپىدا  اللىرى بىلەن تبتبلىبپ 

ب لېچىىىپ چىقىىىپ رەيىىنەپ لالىىدى. ئىى
) ەرىيەلالھب ئەن ا(نىڭ ئىۆيىنى سىو اپ 
تاپتى. با داتقا ئەران ئولبلىشتىن بىو ۇن 
ئىشىىىكىنى چەكتىىى. ئىشىىىكنى ئېچىىىپ 
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بالىلىرىنىڭ دادىسىىنى كىۆ گەن رەيىنەپ 
 بسبلمان بولىبپ ») ەرىيەلالھب ئەن ا(: 

 دەپ سو ىدى.« كەلدىڭىز ب؟
« يىاق لېچىىپ كەلىدىم»ئەببلئاس: 

. رەينەپ ) ەرىيەلالھب ئەن ا( ئىبنى دېدى
ئىمان ئېيتىشقا  ىبنچە دەمەت لىلسىىمب 

 يەنىال  ەت لىلدى.
رەينەپ ) ەرىيەلالھب ئەن ىا( ئبنىڭغىا 
تەسەللى بېرىپن ئىۆر كاپىالىتى ئاسىتىغا 

 ئالىدىغانلىقىنى ببلدۈ دى.
پەيغە بە  ئەلەي ىسساالم جا ائەت بىلەن 

غا با دات نا ىزىنى ئولبپ بولبپ تب ىشىى
 ەن » ەسىىچىتنىڭ ئا لىىا تە ى ىىىدىن 

 ندېگە« ئەببلئاسىنى كې ىللىكىمگە ئالدىم
 ئامارنى ئاڭلىدى.

 ەن »پەيغە ىىىبە  ئەلەي ىسسىىىاالم: 
ئاڭلىغىىىىان ئىىىىامارنى سىىىىىلە  ب 

 دەپ سو ىدى.  «ئاڭلىدىڭال  ب؟
ساھابىال  ب ئاڭلىغانلىقىنى بىلىدۈ دى. 
پەيغە بە  ئەلەي ىسساالم ئو نىدىن تب ۇپ: 

االيىق!  ەن بب ئىادەم كۈيئوغىبل ئى خ»
بولغانىىدىن بىىىرى ئبنىڭىىدىن يا ىىانلىق 
كۆ  ىدىمن بب كىشى  اڭا سىۆر لىلغانىدا 
دائىم  اس گەپ لىلدىن مەدە لىلسان ماپا 
لىلىدى. ئەگە  بىب كىشىىنىڭ  ىاللىرىنى 
لىىايتب ۇپ بېرىىىپن يب تىغىىا كېتىشىىكە 
 ۇخسەت لىلسىاڭال  خب سىەن بىوالتتىمن 

ى خالىمىساڭال ن ھەق ئەگە  ئبنداق لىلىشن
تەنە -سىىىلە نىڭن  ەن سىىىلە گە تاپىىا

 دېدى.« لىلمايمەن
سىىاھابىال  ب ئەببلئاسىىنىڭ  ىىاللىرىنى 

 لايتب ۇپ بېرىشكە لو بلدى.

پەيغە ىىبە  ئەلەي ىسسىىاالم رەيىىنەپ 
سىز كېى ىللىككە ») ەرىيەلالھب ئەن ا(غا: 

« ئالغان كىشىگە بىز ب كې ىللىىك بە دۇق
 دەپ جاماپ لايتب دى.

پەيغە بە  ئەلەي ىسسىاالم  ەسىچىتتىن 
چىقىپ رەيىنەپ ) ەرىيەلالھىب ئەن ا(نىىڭ 

ئى رەيىنەپ! »ئۆيىگە با دى مە ئبنىڭغا: 
يولدىشىڭىزنىڭ ياخشى ھۆ  ىتىنى لىلىىڭن 
ئب ھا مىڭىزنىڭ ئىوغلىن بالىلىرىڭىزنىىڭ 
دادىسىىى. لىىېكىن ئىىب سىىىزگە لەتئىىىي 
يېقىنال مىسبنن چۈنكى ئب سىزگە ھىاالل 

 پ جىكىلىدى.دە« ئە ەس
رەينەپ ) ەرىيەلالھىب ئەن ىا(  ىالبل 
بولدى مە ئەببلئاسنىڭ لېشىىغا كىرىىپ: 

ئى ئەببلئاس ساڭا بىىزدىن ئىايرىلىس »
ئېغىر كەلدىمبن  بسىبلمان بولىبپ بىىز 

 دېدى.« بىلەن لالساڭ بولما دۇ
ئەببلئاس يەنىال  بسبلمان بولب ىنى  

 ەت لىلدى.  بنداق لىلىىپ ئەببلئىاس 
لىپ  ەككىگە لايتىپ با دى مە  اللىرىنى ئې

ئىى »كىشىلە  ئا ىسىدا ئو نىدىن تب ۇپ: 
خااليىق! بب سىلە نىڭ  اللىرىڭال ن  ەنىدە 

دەپ « با قا بىرە  نە سىەڭال  لالىدىمب؟
 سو ىدى.

ئىالالھ سىەندىن »كىشىلە  ئبنىڭغا:  
«  ارى بولسبنن ماپا دا لىقىىڭ چەكسىىز

 دېيىشتى.
ىق  ەن  بنىڭغا گبماھل»ئەببلئاس:  

بېرىمەنكىن ئالالھتىن با قا ئىىالھ يىوقن 
 ىىبھە مەد ئەلەي ىسسىىاالم ئالالھنىىىڭ 

دەپ  ىب يە دىىال ئىمىان « ئەلچىسىدۇ 
ئېيتتى. ئاندىن دە ھال  ەدىنىگە لايتىىپ 
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بېرىىىپ با ىىدات مالتىىىدا پەيغە ىىبە  
ئى »ئەلەي ىسساالم لېشىغا كېرىپ كەلدى. 

ئالالھنىىىڭ  ەسىىبلى! تۆنۈگىىۈن  ىنىىى 
زگە ئالغان ئىدىڭىزن  انىا  ەن كې ىللىكىڭى
ئە  ەدۇئەنال ئىالھە ئىللەلىالھ »بۈگۈن: 

دەپ ئىمىىان « مە ئەنىىنەكە  ەسىىبلبلالھ
دېىىدى مە رەيىىنەپ « ئېيتىىىپ كەلىىدىم

) ەرىيەلالھب ئەن ا(نى لايتب ۇپ ئېلىشىىقا 
  ۇخسەت سو ىدى.

پەيغە بە  ئەلەي ىسساالم ئەببلئاسىنىڭ  
ب لولىنى تبتقىانچە رەيىنەپ ) ەرىيەلالھى

ئەن ا(نىڭ ئۆيىگە ئېلىپ با دى. رەيىنەپ 
ھا مىڭىزنىىىڭ ») ەرىيەلالھىىب ئەن ا(غىىا: 

ئوغلى بۈگۈن سىزگە لايتىشىغا  ۇخسىەت 
لىلىشىمنى تەلەپ لىلىپ كەپتىبن لوبىبل 

 دەپ سو ىدى.« لىال سىز؟
رەينەپ ) ەرىيەلالھب ئەن ا( خىجالەتتىن 

 تەبەسسبم لىلدى. يۈرى لىزا غان ھالدا 
 لىقى  بكىن بب مەلەدىن ھەيران لاال  

توپتىىوغرا بىىىر يىىىل كېىىيىن رەيىىنەپ 
) ەرىيەلالھىىب ئەن ىىا( ماپىىات بولىىدى. 
ئەببلئىىاس  ىىبنداق لىىاتتىق ئارابقىىا 
چۆ ىىىدىكىن ھەتتىىىا سىىىاھابىال  ب 
 ەسبلبلالھنىڭ ئۆر لولى بىىلەن ئبنىىڭ 
يېشىنى سۈ تۈپن تەسەللى بېرىۋاتقانلىقىنى 

 كۆ دى.
ال غا: ئەببلئاس پەيغە بە  ئەلەي ىسسىا 

ئى ئالالھنىڭ  ەسىبلى! ئىالالھ بىىلەن »
لەسە كىن  ەن رەينەپسىىز بىب دۇنيىادا 

دېدى. ئەببلئىاس ئىبنىى « يا ىيالمايمەن
 ەبىئ دېگىنىىدەك رەيىنەپ ) ەرىيەلالھىب 

ماپات لىلىپن ساق بىىر يىلىدىن  ئەن ا( 
 كېيىن بب دۇنيابىلەن مىداال تى.

 
  بەتتە(–24 بېشى)

 
 ئاسانلىقن ە سەڭيولىنى لىلىپ ب ېكمەتھ ئىلىم
 نادانلىقن ەنيا ان يولال غا با اليدىك جېمى
 ۇمانلىقنر بتلبقنئىككى پ ۋانكەنكىشى ھاي جاھىل

 ئىمانلىقن مەملىك بولسام ئىلى بلل ئىتائەتچان
 .ب دۇمتاپش ڭائالالھ سا ە مىنىھ ەنبىل ئىشەنچ

 
 ەتكۈچەنئانام ي-ئاتا ۈچۈنئ ەنتا تتى   جاپا
 ەچكىچەنك ەتىگەندىنئ بھارىر  ەندە  غېمى
 ەككۈچەنباالم جاپا چ ە د ەيلىبولسام   نېمە

 ەتكۈچەنلولدىن ك ب سەتخىز ىتىنن پ ەيمەند لىلسام
 .ب دۇمتاپش ڭالالھ سائا ە مىنىھ ەنبىل ئىشەنچ

 
 ھارىر تا لىشىپن ەتتىجاھان ك بئىدى ب كەڭرى
 ئا لىشىپن ە سەھااللغا ھا ام ن ب ا ت ئا ان
 دىلال  لا لىشىپن ېتە ك ە ن وھ چىر ەنبىل ھا ام
 ئالمىشىپن ەتمىسىكەنئو نى ك ەپسىمنىڭن-ئەلىل

 .ب دۇمتاپش ڭائالالھ سا ە مىنىلىلىپ ھ ئىشەنچ
 
 ېدىڭند« بىر ئاسانلىق با  ينىدەەك ېيىننىڭل ھە »
 ېدىڭند« يا  ڭاسا بسرەتچىدا لىقن ن ەلۋانت بولساڭ»
 ېدىڭد«يولى تا   بڭاكاپىرال ن   ئۈ ىدسىزدۇ »
 ېدىڭند« لىلغاننى خا  ەنلىاللماس   ەرىزئ ھېچكىم»

 .ب دۇمتاپش ڭائالالھ سا ە مىنىلىلىپ ھ ئىشەنچ
 

 سەڭنەتكۈري ەكلە گەتىل ە گەنلىلىپ بىزل  ەھىم
 ەتكۈرسەڭنك ېرىكىبىرنى بىزدىن ن مە بىخبدلبق
 ەگكۈرسەڭنئ ڭىالبىر سا ۆ ۈ بىر ئ بېشىمىزنى
 ەگكۈرسەڭتىللىرىمغا ت ەننەتنىڭج لەررىتىنى
 .ب دۇمتاپش ڭائالالھ سا ە مىنىلىلىپ ھ ئىشەنچ

 



ھېكمەت ئالالھ تائاال ئۆرىنىڭ تەلۋادا  
بەندىلىرىگە ئاتا لىلغان سومغىسى بولىبپ 
 ھېكمەت ئاتا لىلىنغان ئادەم ناھايىتى كۆپ

ادەم ئىمە  ول ياخشىلىق ئاتىا لىلىنغىان 
. بىب ھەلىتە ئىالالھ تائىاال ھېسابلىنىدۇ

ھېكمەتنىىى ئىىالالھ  » بنىىداق دەيىىدۇ: 
خالىغان بەندىسىگە ئاتا لىلىدۇ؛ ھىېكمەت 
ئاتا لىلىنغان ئادە گە كۆپ ياخشىلىق ئاتا 
لىلىنغىىان بولىىىدۇ. پەلەت ئەلىللىىىق 

نىڭىدىن پەنىد ى نەسىى ەت ئادە لە ال بب
ئىالالھ تائىاال ھېكمەتنىىڭ   (1)«.ئالىدۇ

ئەھمىيىتىنىڭ چوڭلىقىنى كىۆردە تبتىبپ 
ئىىىبنى پەيغە بىرىمىىىىز  ىىىبھە مەد 
ئەلەي ىسسىىاال نىڭ مەرى ىلىرىنىىىڭ ئەڭ 
 بھىم  ئاساسىلىرىدىن بىىرى  لىلىدى. 

دە بىر  «لب ئان كە ىم» ھېكمەت سۆرى 
لالھ لانچە ئو ۇندا كەلگەن بولىبپن  ئىا

ئىىالالھ » تائىىاال  بنىىداق دەيىىدۇ: 

                                                 
 ئايەت. 269سۈ ە بەلە ە   (1)

ئىىۈ مىلە گە )يېزىشىىنى مە ئولب ىىنى 
ئبلمايىىدىغان ئە ەبىىلە گە( ئبال نىىىڭ 
ئىچىدىن بىر پەيغە بە نى ئەمەتتىىن ئىب 
)يەنىىى پەيغە ىىبە ( ئبال غىىا لب ئىىان 
ئىىايەتلىرىنى ئولىىبپ بېرىىىدۇن ئىىبال نى 
)گبنىىاھال دىن( پىىاك لىلىىىدۇن ئبال غىىا 

نى( مە ھېكمەتنىى كىتابنى )يەنى لب ئىان
ئۆگىتىدۇن گە چە ئبال  ئىلگىرى ئوچىبق 

 (2)«.گب راھلىقتا بولسىمب 
ئالالھ تائاال بەنىدىلىرىگە ھېكمەتىتىن 
ئىبىا ەت بىب نېمەتنىى ئاتىا لىلغىانلىقى 

ئالالھنىىڭ »ھەلقىدە  بنىداق دەيىدۇ: 
سىلە گە بە گەن نېمىتىنى مە سىلە گە مەر 
ى نەسى ەت لىلىس ئۈچۈن نارىل لىلغىان 
كىتىابنى مە ھېكمىتىنىىى  يىىاد ئېىىتىڭال ن 
ئالالھقا تەلۋادا لىق لىلىڭال . بىلىڭال كىن 

   (3)«.ئالالھ ھە  نە سىنى بىلگۈچىدۇ 

                                                 
 ئايەت -2سۈ ە جب بئە   (2)
 ئايەتنىڭ بىر لىسمى.-231سۈ ە بەلە ە   (3)

 

بالىڭىزغا ھېكمەت 

 ئۆگىتىڭ

 
 دوكتۇر سەمىر يۇنۇس     
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ئىىالالھ تائىىاال ھېكمەتنىىىڭ ئۆرىنىىىڭ 
پەيغە بە لىىىرىگە ئاتىىا لىلغىىان نىىېمەت 
ئىكەنلىكىنى بايان لىلىىپ پەيغە بىرىمىىز 
  بھە مەد ئەلەي ىسساالم ھەلقىدە  بنىداق

ئالالھ  سىاڭا كىتىابنى )يەنىى »دەيدۇ: 
لب ئاننى( مە ھېكمەتنى نارىىل لىلىدىن 
سىىاڭا سىىەن بىلمىىىگەن نە سىىىلە نى 
بىلىىدۈ دى. ئالالھنىىىڭ سىىاڭا پەرلىىى 

 (1)«.چوڭدۇ 
دامۇد ئەلەي ىسساالم ھەلقىدە  بنىداق 

ئالالھ دامۇدلىا سىەلتەنەت مە » دەيدۇ: 
ھېكمەتنىىى بە دى. ئبنىڭغىىا خالىغىىان 

ى )يەنى پايدىلىق ئىلىملە نىى( نە سىلىرىن
 (2)«.بىلدۈ دى

ئىيسا ئەلەي ىسساالم ھەلقىدە  بنىداق 
ئەينى را اندا سىاڭا كىتىابنىن » دەيدۇ: 

ھېكمەتنىىىن تەم اتنىىى مە ئىنجىلنىىى 
   (3)«.بىلدۈ گەن ئىدىم

ئىىالالھ تائىىاال يەنەن دەمەتچىلە نىىىڭ 
 بھە مەد ئەلەي ىسساال غا مە  يولبا چىسى

غە ىبە لە گە ئىنسىانال نى با قا پۈتۈن پەي
ئالالھنىڭ دىنىغا ھىېكمەت بىىلەن دەمەت 
لىلىشنى مەسىيەت لىلىپ  بنداق دەيىدۇ: 

پە مە دىگا ىڭنىىىڭ يولىغىىا ھېكمەتلىىىك »
ئبسلببتا ياخشى مەر ى نەسى ەت بىىلەن 
دەمەت لىلغىنن ئىبال  بىىلەن چىرايلىىق 

 (4)«. ەمىشتە  بنارىرىلە كىن

                                                 
 ئايەتنىڭ بىر لىسمى. -113سۈ ە نىسا   (1)
 ئايەتنىڭ بىر لىسمى. -251سۈ ە بەلە ە   (2)
 ئايەتنىڭ بىر لىسمى. – 110سۈ ە  ائىدە  (3)
 ئايەتنىڭ بىر لىسمى. -125سۈ ە نەھل   (4)

ي ىسساالم پەيغە بىرىمىز  بھە مەد ئەلە
بىزنى ھېكمەت ھەلقىىدە ئىزدىنىشىكە مە 
ھىىېكمەت ئۆگىنىشىىكە  ىغبەتلەنىىدۈ ۈپ 

ھىېكمەت  بئمىننىىڭ » بنداق دېگەن: 
لەيە دە تاپسا  ئبنىيولاتقان نە سىسىدۇ ن 
 .  (5)«ئېلىشقا ئەڭ ھەللىقتب 

پە رەنتلىرىمىىىز يىىۈ ەك پىىا ىلىرىمىز 
بولبپ ئبال نى ساغالم تە بىيەلەپ چىقىس 

ال غا توغرا يول كۆ سىىتىس مە ئۈچۈن ئب
نەسى ەت لىلىشىقا تىوغرا كېلىىدۇ. ئەڭ 
لىممەتلىك نەسىى ەت ئبال غىا ھىېكمەت 
ئۆگىتىشتب . لب ئىان كە ىىم لولماننىىڭ 
ئوغلىغىىا نەسىىى ەت لىلىشىىتىكى تە بىىىيە 

» ئبسلببىنى تەكىتلەپ  بنداق دەيىدۇ: 
ئۆر مالتىىدا لولمىان )ھەكىىم( ئوغلىغىا 

بلچىقىمن ئالالھ ئى ئوغ»نەسى ەت لىلىپ: 
لا  ېرىك كەلتۈ  ىگىنن  ېرىك كەلتۈ ۈش 

 دېىىدى. (6)«ھەلىىىقەتەن رو  گبنىىاھتب 
لولمان ئوغلىغا نەسى ىتىنى داما ال تب ۇپ 

ئىى ئوغىبلچىقىم! » يەنە  بنداق دېدى: 
لىلمىشىڭ لىچا چاغلىق نە سە بولبپن ئب 

ەخ ىي ئبيبل تا نىڭ ئىچىدە )يەنى ئەڭ  
جايدا( يىا ئاسىمانال نىڭ لېتىىدا يىاكى 
رېمىننىڭ ئاستىدا بولسىمبن ئالالھ ئىبنى 
ھارىر لىلىدۇ )ئبنىڭ ھېسابىنى ئالىىدۇ(. 
ئالالھ ھەلىقەتەن ئىنچىكە كۈرەتكۈچىدۇ ن 
ھە مىدىن خەمە دا دۇ . ئى ئوغىبلچىقىم! 
نا ارنى ئولبغىنن كىشىىلە نى ياخشىىلىققا 

قىنن سىاڭا ببيرۇغىنن يا ىانلىقتىن توسى

                                                 
ئەلال ە ئەلبانى ئىنتايىن رەئىپ دەپ   (5)

 باھالىغان ھەدىس.
 ئايەت. -13سۈ ە لولمان   (6)



 

41 

 

يەتكەن كۈل ەتلە گە سىەم  لىلغىىنن بىب 
ئىىرادە تىكلە ىكە تېگىشىلىك ھەلىقەتەن 

 ەنسىتمەسىلىك  كىشىلە دىن ئىشال دىندۇ .
بىلەن يۈر ئۆ ۈ ىگىنن رېمىنىدا غادىيىىپ 
 اڭمىغىنن ئىالالھ ھەلىىقەتەن ھاكىامۇ ن 
ئىىۆرىنى چىىوڭ تبتقىىبچىال نى دوسىىت 

ئامارىڭنى  تبتمايدۇ. ئوتتب اھال  اڭغىنن
پەسلەتكىنن ئامارال نىڭ ئەڭ رېرىكە لىكى 

 (1)«.ھەلىقەتەن ئېشەكلە نىڭ ئامارىدۇ 
ئۆ ە  ئىبنى خەتتاپ  ەرىيالالھب ئەن ب 
ئوغلىغا يارغان خېتىدە  بنىداق دېىگەن: 
كىمىكى ئىالالھ تائىاالدىن لو لىىدىكەنن 
ئالالھ ئبنى لوغدايدۇ. كىمىكىى ئىالالھ 

كەنن ئىالالھ تائاالغا تەمەككىۈل لىلىىدى
ئبنىڭغا كبپايە لىلىدۇ. كىمىكى ئالالھغىا 
 ۈكرى لىلىدىكەنن رىيادە لىلىپ بېرىدۇ. 
كىمىكىىى ئالالھغىىا لە ر بېرىىىدىكەنن 

  بكاپاتلىنىدۇ. 
يبنىىان پەيالسىىوپلىرىدىن ئەپالتىىبن 
 بنداق دەيدۇ: بۈگۈن نەسى ەتنى ھەلسىز 
لبببل لىلىشتىن باش تا تقان كىشىن ئەتە 

ھادا سېتىۋېلىشىقا  ەجبىب  ئەڭ لىممەت با
 بولىدۇ. 

يبلىرىىىدىكى ئايەتلە نىىىڭ  وھىغىىا  
ئانىال  بالىلىرىغىا -ئاساسەنن با لىق ئاتا

ھېكمەت ئۆگىتىشنى تەمسىيە لىلىس بىلەن 
بىرگە بىر لانچە ھېكمەتنى بايىان لىلىىپ 

 ئۆتىمەن. 
ئىمانىڭىز دۇنيا مە ئاخىرەتلىكىڭىز  -1

 .ئۈچۈن ئا انلىق دېمەكتب 

                                                 
 ئايەت. -13سۈ ە لولمان   (1)

ئىى »ئوغلىغىا مەسىىيىتىنى:  لولمان
 ېرىك كەلتۈ  ىگىنن  اغئوغبلچىقىمن ئالالھ

 ىىېرىك كەلتىىىۈ ۈش ھەلىىىىقەتەن رو  
 دەپ با لىدى. (2)«گبناھتب 

پەيغە بە  ئەلەي ىسسىاالم ئىۈ مىتىنى  
» ئىمانغا  ئەھمىيەتكە بېرىشنى تەكىتلەپ: 

 دېگەن.   (3)«ئىمانىڭال نى يېڭىالڭال 
تائاال ئىبنى  ئىلىم نب دۇ ن ئالالھ -2

ئۆرىنىڭ ئىتائەتكا  بەندىلىرىنىڭ لەلىبىگە 
 سالىدۇ.

ئىلىىم تەلەپ لىلىڭىال ن »ئەبب دە دا 
ئىلىم تەلەپ لىلىشقا لادىر بباللمىسىاڭال ن 

 دېگەن.« ئىلىم ئەھلىنى ياخشى كۆ ۈڭال 
چىاال »ئە ەب  الال تە سىىللىرىدە:  

« ئىلىمن جاھىالەتتىنمب بەك خەتە لىكتىب 
 دېيىلگەن. 

تائەت_ ئىبادەت ئىنسىاننى ئەرىىز  -3
 لىلىدۇن گبناھ  ەسىيەت خا  لىلىدۇ.

 ئەن ب ىالالھىب ەئىبنى ئابباس  ەرىي 

 بنداق دېىگەن: ياخشىىلىق ئىنسىاننىڭ 
يۈرىنى مە لەلبىنى نب الندۇ ىدۇن  ىزىقنى 

لىبممەت _ رىيادە لىلىدۇن بەدەنگە كىۈچ 
بېغىشىىاليدۇن ئىنسىىانال نىڭ  ىىبھەببىتىگە 

. ئە مىىا يا ىىانلىق بولسىىان ئېرىشىىتۈ ىدۇ
ئىنساننىڭ يۈرىنى مە لەلبىنىى لا ايتىىدۇن 
بەدەننى رەئى لىتىدۇن  ىزىقنى كېمەيتىىدۇن 
ئىنسانال نىڭ ئىۆچمەنلىكىنى كەلتۈ ىىدۇ. 
 بنىڭدەك گبنىاھ  ەسىىيەت ئىنسىاننى 

                                                 
 ەت.ئاي -13سۈ ە لولمان   (2)
« ئەلكەبىر»ھەيسە ى بب ھەدىسنى تەبە انى   (3)

دە  ىۋايەت لىلغان بولبپن سەنەدى ھەسەندۇ ن ى 
 دېگەن.
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ئىلىمدىن  ەھرۇم لىلىدۇن چىۈنكى ئىلىىم 
كە تا اليدىغان نىب  بولىبپن بئالالھ لەلى
 يەت ئب نب نى ئۆچۈ ىدۇ. گبناھ  ەسى

ئىمام  افىئىدىن  ىىۋايەت لىلىىدۇكى: 
ئب ئبسىتارى ئىمىام  الىكنىىڭ ئالدىىدا 
ئولتب ۇپ دە سىنى ئولبپ بە گەن. ئىمام 
 الىك خو ال بولغان مە ئبنىىڭ ھب ىيا  

نىڭ ېمە چىچەنلىكىدىن ئەجەبلىنىپن  ەن س
لەلبىڭدە ئالالھ تە ى ىدىن تا النغان بىىر 

مەنن سىەن بىب نىب نى نب نى كۆ ۈماتى
گبنىىاھ  ەسىىىيەتنىڭ رۇلمىتىىى بىىىلەن 

 ئۆچۈ ۈپ لويمىغىنن دېگەن. 
  الدۇ .وتەلۋالىق ئەڭ كۈچلۈك ل -4

تەلۋالىىىق بىىىلەن ئىىالالھ سىىىزنى 
لىيىنچىلىقال دىن لبتبلدۇ ىدۇن ئويلىمىغان 

كىمكى ئالالھ »يە دىن  ىزىق ئاتا لىلىدۇ. 
تىن لو لىدىكەنن ئالالھ ئبنىڭغا چىقىىس 

لى بېرىدۇ. ئالالھ ئبنىڭغا ئويلىمىغىان يو
 (1)«. يە دىن  ىزىق بېرىدۇ

 ار سۆرلەشئ -5
بىلىىگەن نە سىىەڭنىڭ ھە مىسىىىنى 
سۆرلىمەن لىېكىن بىلىىپ سىۆرلەن كىۆپ 
سىىۆرلەش خاتااللىققىىا ئېلىىىپ با ىىىدۇ. 
سۆرنىڭ ئەڭ ياخشىسى ئىار بىولغىنى مە 
 االل لىلىىپ لويمىغىنىىدۇ . پەيغە ىبە  

لەي ىسساال نىڭ ئاالھىدىلىكلىرىنىڭ بىرى ئە
 (2)ئبنىڭغىىىا جەما ىئىىىبل كەلىمنىىىىڭ

 بىرىلىشىدۇ . 
ئۆگەنگۈچى بولغانلىقىىڭ كبپىايە  -6

                                                 
 ئايەتنىڭ بىر لىسمى.-3-2سۈ ە تەالق   (1)
 )لەمرى لىسقا  ەر بنى  ول سۆرلە (.  (2)

لېكىن ئۆتكىىۈ  پىكىرلىىىكن لىلمايىىدۇ.
 ەسىلىلە  ھەلقىدە پىكىىر يۈ گۈرىىدىغان 
بولىشىىىىڭ كېىىىرەك. ئاڭلىغانلىرىىىىڭ 
 ىىىە ىئەتنىڭ ئاساسىىىلىق  ەنبەلىىىىرىال 

نن ئىاڭالپ بىولغىچە لببىبل بولمايدىكە
ئولبغىىبچى يىىاكى »ا سىىتب: لىلمىىا. ئ
ىىىىڭ ئەللىىىى لىىىابىلىيىتىن نئۈگەنگۈچى

ئاڭلىغاننى دە ھال لبببل لىلىشتا ئە ەسن 
بەلكىىىى تەپەككىىىۈ  لىلىىىىپ پىكىىىىر 

دېگەن. بب ھەلىتە ئىسىالم « يۈ گۈرۈ تە
 بتەپەككب ى ئابباس  ىبھە مەد ئالقىاد: 

يىڭى كىتىابتىن ئىۈچنى ئولبغانىدىنن »
اخشى كىتابتىن بىرنى ئۈچ لېتىم ئولىبپ ي

 دېگەن. « چىققان ياخشى
 يەتكەن  بسىبەتلە گە سەم  لىل.  -7

ئەبىىب سىىەئد مە ئەبىىب ھىىب ەيرە 
 ەرىيەلالھب ئەن ب ىاال   ىىۋايەت لىلىىپ 
 بنداق دەيدۇ: پەيغە بە  ئەلەي ىسسىاالم 

 بسىبلمانغا يەتىكەن » بنداق دېىگەن: 
ەن غبسسىى-لىيىنچىلىىىقن كېسىىەللىكن غەم

ئەرىىىيەت مە خاپىلىقال نىىىڭ ھە مىسىىى 
ئۈچۈنن ھەتتا بەدىنىگە كىىرگەن تىىكەن 
ئۈچۈنمب ئالالھ تائاال ئبنىڭ خاتالىقلىرىنى 

 (3)«.كەچۈ ىدۇ
 بسىبەت يەتكەنىدە سىەم  »داناال : 

لىلماسىىىلىقنىڭ ئۆرىمىىىب يەنە بىىىىر 
دانىىاال دىن يەنە دېىىگەن. «  بسىىىبەتتب 

ە ھەلىقى  ەمىشىت»بىرى  بنداق دەيدۇ: 
سەم  لىاللىغان ئادەم با ىقا ئىشىال نىمب 

 «.  پبختا ئو ۇندىيااليدۇ

                                                 
 ببخا ى مە  بسلىم  ىۋايىتى.  (3)
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بالىال غىا  ئانىال - بنىڭ ئۈچۈن ئاتا
سەم  لىلىشنى ئە ەلىي  ە ىقلىرى ئا لىلىق 
ئۆگىتىشىىىى مە لەلىىىبىگە چوڭقىىىب  
سىڭدۈ ۈ ىىىن بىىب دۇنيىىادا ھېچقانىىداق 
سىىىناق مە  بسىىىبەتكە دۈچ كەلمەسىىتىن 

ام خىو  -داما لىق پا امانلىق مە خو ال
ھالىىدا يا ا ىىقا ئىىالالھ تائىىاالدىن مەدە 
ئالمىغىىانلىقىنىن ئىنسىىاننىڭ  بسىىىبەتتىن 
خىىالىي بواللمايىىدىغانلىقىنى ئۆگىتىشىىى 

سىلە دىن لايسىڭال نىڭ ئە ەلى » كېرەك. 
ئەڭ ياخشى ئىكەنلىكىنى سىناش ئۈچىۈنن 

 (1)«ئالالھ ئۆلۈ نى مە تىرىكلىكنى يا اتتى
 -كەينى بىزگە لىيىنچىلىق مە  بسىبەتلە  

كېتىپ تب ىىدۇ. بىاال  -كەينىدىن كېلىپ 
 بسىىىبەت ھە  ئادە نىىىڭ ئىمانىنىىىڭ  -

كۈچلۈك ياكى ئاجىزلىقىغا لا اپ بولىىدۇ. 
 بڭا  بئمىن ئادەم  بسىىبەتتىن لىېچىس 
يوللىقىنى بىلىشىىن ھە دائىىم ئىسىتىغ ا  
ئېيتىپ تب ۇ ى كېرەك. چىۈنكىن ئىالالھ 

ىنى تائاال ئىستىغ ا  ئېيتىپ تب غىان كىشى
لىيىنچىلىقال دىن لبتبلدۇ ىدۇن ئويلىمىغان 

 يە دىن  ىزىق ئاتا لىلىدۇ. 
دائىىىم سىىىزنى تەسىىتىقلىغىنى  -8

ئە ەسن سىزگە  است سۆرلىگىنى ھەلىقىي 
   دوستىڭىز. 

بەرىىىدە سىىىزنى خاتىىالىق ئۈسىىتىدە 
كۆ ۈپ تب ۇپمىب ئاگاھالندۇ  ايىدىغانن 
سىزگە نەسى ەت لىلىىس ئو نىغىا سىىزگە 

ا لىلىق سىىىزنى خو ىىال ئەگىشىىىس ئىى
لىلىدىغان دوستال نى تىالالپ لېلىشىىڭىز 
 ب كىن. لېكىنن سىزگە  استچىل بولماين 

                                                 
 ئايەتنىڭ بىر لىسمى. -2سۈ ە  ۈلك   (1)

سىزنى تەستىقاليدىغان كىشىىلە  سىىزنىڭ 
ھەلىقىي دوستىڭىز ئە ەس.  بڭا سىزنىڭ 
خاتاال قانلىقىڭىزنى كۆ سە سىىزگە ئىارا  
بە  ەسىىتىن خاتىىالىقىڭىزنى كۆ سىىىتىپ 

 ىتىا دائىىم ياخشىى بېرىدىغانن سىزگە لا
دا بولىىىدىغان مە سىىىزدىن ئىىۆر ە ئويىى

ئىزدەيدىغانن سىىرىڭىزنى سىالاليدىغانن 
پا اغەتتىمبن خب ىاللق مە غەم  - اھەت 

لايغبدىمبن  ولچىلىق مە يولسىبللبلتىمب 
ھتىىاج وبىىىرگە بوالاليىىدىغانن ئىىۆرى  

نەپسىىدىن مار  ئۆرتب ۇللبق سىز ئۈچۈن 
شىىلىقنى كېچەلەيدىغانن دائىم ئۆرىگە ياخ

ئىىا رۇ لىلغىنىىىدەك سىىىزگىمب ئىىا رۇ 
لىلىدىغانن ئەيىبىڭىزنى كۆ سە نەسىى ەت 
لىلىدىغانن ياخشى ئىشلىرىڭىزنى لىولالپ 
لبممەتلەيىىدىغانن سىىو ۇنال دا ئىىو ۇن 
بو ىتىپ بېرىدىغانن سىز تەلەپ لىلىشتىن 
بب ۇن ھاجىتىڭىزنى  اما لىلىشقا ھە ىكەت 

لىدىغانن لىلىدىغانن سىزگە غايىبانە دۇئا لى
سىزدىن ھېچقانىداق دۇنيىامى  ەنى ەئەت 
كۆرلىمەستىن ئىالالھ  ىزالىقىى ئۈچىۈنال 
سىزنى ياخشى كۆ ىدىغانن سىزنى ياخشىى 
كۆ ىدىغانلىقىنى خىجىل بولماي يۈرىڭىزگە 

ئادە لە نى دوسىت  يئېيتااليدىغان سە ىمى
 تبتب قا تىرىشىڭ! 

 ياخشى سۆر سەدىقىدۇ . -9
نى  بنىداق ئالالھ تائاال ياخشى سىۆر

ئالالھنىىڭ  بنىداق بىىر »سۈپەتلىگەن: 
تە سىل كۆ سىەتكەنلىكىنى كۆ  ىىدىڭمب. 
كەلىمە تەييىبە )يەنى ياخشى سۆرن ئىمىان 
كەلىمىسىىى( يىلتىىىزى يە نىىىڭ ئاسىىتىدا 
بولغىىانن  ىىېخى ئاسىىمانغا تالا ىىقانن 
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پە مە دىگا ىنىڭ ئىزنى بىىلەن مالتىى ى 
مالتىدا  ېۋە بېرىىپ تب ىىدىغان ئېسىىل 

ئىالالھ كىشىىلە گە  (1)ەخقە ئوخشايدۇ.دە 
مەر ى نەسى ەت ئالسىبن دەپن ئبال غىا 
نب غبن تە سىللە نى كەلتۈ ىىدۇن يا ىان 
سۆر )يەنى كبفرى كەلىمىسى( رېمىنىدىن 
لو ب ۇپ تا النغانن ھېچقانىداق لىا ا ى 

 (2)«.يوق ناچا  دە ەخقە ئوخشايدۇ
سىىۆرنىڭ ئەڭ ياخشىسىىى ئالالھنىىىڭ  

ئىنسىانال نى » تب . دىنىغا دەمەت لىلىشى
ئالالھقا دەمەت لىلغانن ياخشى ئە ەللە نى 
لىلغىىىىىان مە ) ەن ھەلىىىىىىقەتەن 
 بسبلمانال دىنمەن( دېىگەن كىشىىدىنمب 

 (3)«.ياخشى سۆرلۈك ئادەم با  ب؟
ئانىال غان  - بھەببەتكەن ئاتا  - ې ر 

تبغقانال غىىىىىىا مە  -ئىىىىىىب ۇغ 
ئەتىراپىڭىمىزدىكىلە گە ياخشىلىق لىلىشىقا 

ت لىلىدىغان سۆرلە  ب ياخشى سىۆر دااللە
ئىىۆر مالتىىىدا بىىىز »لاتا ىغىىا كىرىىىدۇ. 

ئىسرائىل ئەمالدىدىن ئىالالھتىن با ىقىغا 
ئىبادەت لىلماسلىققان ئاتا ى ئانىغان خىىس 
ى ئەلرىباال غان يېتىملە گەن  ىسىكىنلە گە 
ياخشىلىق لىلىشقان كىشىلە گە ياخشى سۆر 

كە لىلىشقان نا ار ئۆتە كەن راكات بېرىشى
                                                 

شى سۆر دە ەخكە ئوخشىتىلغانن چۈنكى ياخ  (1)
دە ەخ ھە دائىم  سبغب ۇش مە پە مىس لىلىشقا 
 بھتاجن ئەگە  پە مىس لىلىمسا لب ۇپ لالىدۇ. 

لەلبتىكى ئىمانمب خبددى دە ەخكە ئوخشاش  
ئىگىسى تە ى ىدىن پايدىلىق ئىلىمن رىكر تەسبىھ  
مە تەپەككۈ  ئا لىلىپ سبغب ۇلبپ تب ۇلمىغىنىدا 

 ىتىشى  ب كىن. لب ۇپ ك
 ئايەت.-25-24سۈ ە ئىبراھىم   (2)
 ئايەت. -33سۈ ە فبسسىلەت   (3)

سىزگە نەسى ەت  (4)«.ئەھدە ئالغان ئىدۇق
لىلغان مە ياخشىلىق لىلغىان كىشىىلە گە 
 ەھمەت ئېيتىسن با قىال غا ساالم لىلىسن 

 ە ىكىىىىىگە ئوخشىىىىاش  -تىىىىوي 
 بناسىۋەتلە دە با ىقىال نى تەبىرىكلەشن 
 بسىىىىبەتلە دە تەرىىىىيە بىلىىىدۈ ۈش 
لاتا لىقال  ب ياخشى سىۆرلە نىڭ ئىچىىگە 

 كىرىدۇ. 
ڭا يا انلىق لىلغانغا ياخشىلىق سا -10

 .لىلن ئبنى يا انلىقتىن توسىسەن
ئىالالھ تائىاال لب ئىان كە ىمىدە بب 

ئىشىىا ەت لىلىىىپ ئىىۆتكەن ناھىىايىتى 
لىممەتلىك ھېكمەتلە دىن بىىرى بولىبپ 

ياخشىى » ئالالھ تائاال  بنداق دەيىدۇ. 
ئىس بىلەن يا ان ئىس با امە  بولمايدۇن 

ان ئىللەتىكە ياخشى خىسلەت ئا لىلىق يا 
تالابىل تب غىنن  بنداق لىلسىاڭ سىەن 
بىلەن ئۆرىنىڭ ئا ىسىدا ئادامەت با  ئادەم 
گويىىا سىىىرداش دوسىىتبڭدەك بولىىبپ 

 (5)«.لالىدۇ
ئالالھ تائاال »پەيغە بە  ئەلەي ىسساالم  

«  اڭا  بنداق تولقبر نە سىنى ببيرىىدى
تبغقانچىلىقنى ئۈرگەنلە گە سىىلە »دەپ : 

رۇلىبم لىلغىاننى ئەپىب ى  ەھىم لىلىسن 
نىىى تولقىىبر خىسىىلەتنىڭ « لىلىىىس

   (6)جۈ لىسىدىن رىكرى لىلغان.
كىىۆپ تە ىىى لەپ  نىڭۈئىىۆر -11

 .كەتمىگىن
                                                 

 ئايەت. -83سۈ ە بەلە ە   (4)
 ئايەت. – 34سۈ ە فبسسىلەت   (5)
 ەرىن  ىۋايەت لىلغانن ئەلبانى ھەسەن   (6)

 دېگەن.
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رۆ ۈ  بولمىغانىىىىدا با ىىىىقىال غا 
ئاالھىدىلىكلىرىڭنى تونب تب  ان چىۈنكى 
با ىىقىال غا ئىىۈرۈڭ توغرۇلىىبق كىىۆپ 
سىۆرلەش ئاجىزلىقىڭغىا دااللەت لىلىىدۇ. 

ئەسسىبائىي  ەھىمەھبلالھ:  ئبستار  بستاپا
رۈڭ توغرۇلبق سىۆر ۆبا قىال غا دائىم ئ»

لىلىشىڭ ئىۈرەڭگە بولغىان ئىشىەنچنىڭ 
 دېگەن.« ئاجىزلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ

نىشىىانىڭنى بەلگىىىلە مە ئىىبنى -12
ئە ەلگە ئا ب ۇش ئۈچۈن پۈتۈن ئىشەنچ 

 !قىنبىلەن تىرىش
پىرانك لومىيد ايت  بنىداق دەيىدۇ: 

ىىنچىكە تەتقىىق لىلىىپ ھاياتتا بىىز ئ»
لىگەنن ئە ەلىگە ئا ب ۇ ىقا چىىن ىبەلگ

لەلبىمىىىزدىن ئىشىىەنگەن پىالنىىال  دائىىىم 
ئە ەلگە ئېشىىپ كەلمەكىتەن  ىبڭا بىىز 
ھە لانداق بىر ئىشنى لىلمالچى بولسىاقن 
 ب ئىشنى لىاللىشىمىزغا ئىشەنچ لىلىشىمىز 
مە  بسىىىتەھكەم ئىىىىرادە باغلىشىىىىمىز 

 «. كېرەك
ھە مىىدىن  ىبھىم  بنىڭدەك غەلىبە 

نە سە ئە ەسن لېكىن دائىم غەلىبە لىلىشقا 
بولغىىان لىزغىنلىىىق مە تىرىشىىچانلىق 
غەلبىكىىىا  كىشىىىىلە نىڭ ئەڭ  ىىىبھىم 

 سۈپەتلىرىدىن بىرىدۇ . 
بىىىر لېتىملىىىق  ەغلببىيىتىىىڭن  -13

غەلىبە ئۈچۈن يىڭى بىر يىولنى بىلىشىىڭ 
 دېگەنلىكتب . 

 »ئالبېرت ئېينىشتېين  بنداق دەيدۇ: 
پەلەت  ەغلبپ بولبپ بالمىغانلىقىنى ھېس 

ھاياتىىدا ە لانداق بىىر كىشىى ھلىلغان 
ھېچقانداق بىر يېڭىلىقنى تەجرىبە لىلىىپ 

 «. بالمىغانلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ
ھە گىز  ەن  ەغلبپ بولىدۇمن دېىمە! 
غەلىىىبە لىلىىىس ئۈچىىۈن تىرىشىىچانلىق 
كۆ سەتتىم دېگىن. غەلىبە ئۈچىۈن ئېلىىپ 

تىرىشىىچانلىقال  ئبتبللىىبق بېرىلغىىان 
بولماسلىقى  ب كىنن لېكىن ئب ھە گىز ىب 
سىىىىېنىڭ  ەغلىىىىبب بولغانلىقىىىىىڭ 
ھىساپالنماستىنن بەلكى ئب ئالدى بىىلەن 
ئالالھغا ئاندىن لالسان ئىۈرەڭگە بولغىان 
ئىشەنچن كۈچلىۈك ئىىرادە مە ھىمىمەت 
بىلەن يېڭىدىن با الش ئۈچۈن يەنە بىىر 

 پب سەتتب .  
 الىىىال ىنىىىىڭ  ىۋىتسىىىىيە خەلق

 بنداق دېيىلگەن: يىېقىلىس  تە سىللىرىدە
ئەيىب ئە ەسن ھەلىقىي ئەيىب ئو نىىدىن 

 تب ۇ قا تىر ماسلىقتب . 
 نلىلىدىكەنسىىەن سىىەن ئىىىس – 14

 چولىىبم خاتىىالىق ئۆتكۈرىىىدىغانلىقىڭغا
 .ئىشەنگىن

كىىۆپ ئىىىس لىلغىىان ئادە نىىىڭ 
م. بخاتالىشىىىدىغانلىقى ھە مىىىگە  ەلىى

يىىدىغان ئىىادەم ھېچقانىىداق ئىىىس لىلما
لاندالمب خاتاال سبن؟ ئە ەلىيەتىتە بىىر 
ئىىىس لىلمىغىىان ئىىادەم خاتاال ىىمايدۇن 

 ئە ەسمب؟
غبسسىلە نىڭ بېشىىڭنى  -غەم  -15

 چىر ىۋېلىشىغا يول لويما.
پەيالسوپال نىڭ بىرى  بنداق دەيىدۇ: 

سەن غەم ئەندىشە لب لىرىنىڭ بېشىڭنىڭ »
ئۈستىدە ئبما ياسىشىىنى تبسالماسىلىقىڭ 

 كىنن لېكىن ئبنىڭ بېشىڭنىڭ ئىچىىدە  ب
 «. ئبما ياسشىنى تبسااليسەن
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 -ھەلىقەتەنن ھايات دائىىم خو ىال 
خب ا لىىىق ئىچىىىدە يىىاكى لىيىنچىلىقتىىا 

لىىايغب مە  -ئۆتمەيىىدۇن  ىىبڭا غەم 
لىيىنچىلىقىىتىن دەسىىلى ىدىال ھەلىقىىىي 

ن  لبتبلبش ئۈچۈن ئالالھقا ئىلتىجا لىىل
 ەنسى ئىىزدىگەن بەخىتن ەنسىبەلكى 

ئىنتىايىن يىېقىن  ڭااس ەلمىگەن بىلەن ۆك
 بولىشى  ب كىن. 

با ىىقىال نى لولغىىا كەلتىىۈ ۈش  -16
 .نەئۈچۈن ئبال نى چۈ 
 بنىداق دەيىدۇ:  (1)مىلىيام ھارلىىت

با ىىقىال نى لانائەتلەنىىدۈ ۈش ئۈچىىۈن 
ئبال نىىىڭ پىكىىىر لىلىىىس ئبسىىلببىنى 
بىلىشىڭ رۈ ۈ  بولغىنىىدەكن با ىقىال نى 

 ۈش ئۈچىۈن ئبال غىا ئۈرەڭگە ئەگە ىتۈ
 ئەگىشىشىڭ ئىنتايىن رۆ ۈ .

كىشىىىلە نىڭ  ەخسىىىيىتىن ئەللىىى مە 
مىجدانىي خبسبسىيەتلىرى ئوخشا مايدۇن 
 بڭا ئەگە  سەن ئبال نىىڭ لەلىبىگە مە 
ئەللىگە كىر ەكچىى بولسىاڭن ئبال نىىڭ 

  ەخسىيىتىنى ئببدان بىلىشىڭ كېرەك. 
 تە جىمىدە ئابدۇلئەھەد ئبجات. _
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
ئەنگىلىەلىك  ە  ب  يارغبچى مە ئوبزۇ چى   (1) 
(1778-1830.) 

 

 با ؟ ە لكىم ئەتە
 ە نبىزل ۇقيا الد ۈچۈنئ سىناق

 كىم خا ؟ ەرىزكىم ئ ۇنياداد بب
 ۈگۈننىنب ۆتسەكئ لەدىرلىمەي

 با ؟ ە كىمل ەتەئ ۇبىلىد كىم
 

 .ە ەسئ ە نىڭبىزل ەتئا ان جان
 .ەمەسھ بيا ال نى لىلسالم يۈر
 .ەست ە  ەكب مابھاياتقا جا بب

 با ؟ ە كىمل ەتەئ ۇبىلىد كىم
 

 .ەتتىك بنمسو غا ۇنيانىد بب
 .ەتتىك بتويغانم ۇنيادىند بب
 .ەتتىكىمنى ياد ئ بنتبلبپئ كىم

 با ؟ ە كىمل ەتەئ ۇبىلىد كىم
 

 .ەلبىنىل متىلىپ بىرا بۈگۈن
 .ە بىنىر ېرىپب ياما ال غا

 .ەلبىنىغ ڭچو ەڭئ ە گ ئالسالمب
 با  ؟ ە كىمل ەتەئ ۇبىلىد كىم

 
 لانات. ڭمبلالسا ەبىك بۈ كۈت
 ھايات. دۇ ۈرەلگ ەنبىل سەبرى
  اد. ەيلەدىلنى ئ ەنبىل كۈلكەڭ

 با ؟ ە كىمل ئەتە ۇبىلىد كىم
 

 .ېمەيلىد ەنپ ەنئا ا س دوستال 
 .ۆتەيلىئ ۈلدەكلويايلى گ يول

 .ەيلىد ېتى تبدوستقا ك كەتسە
 با ؟؟؟ ە كىمل ەتەئ ۇبىلىد كىم



بىز ژۇ نىلىمىزنىڭ ئالىدىنقى سىانلىرىدا  
 ھەدىس  ە ى نىڭ لب ئان كە ىمدىن لالسا
ئىسال نىڭ ئىككىنچى دەستب ى ئىكەنلىكىن 
ئبنىىىڭ لب ئىىان كە ىىىم بىىىلەن بولغىىان 
ئااللىسى مە ئبنىڭسىز لب ئىان كە ىمىگە 
تولىىىبق ئە ەل لىلىشىىىنىڭ  ىىىب كىن 
بولمايىىىدىغانلىقى ھەلقىىىىدە لىسىىىقىچە 
توختىلىس بىلەن بىرگەن ھەدىس  ىە ى نى 
 بتلەق ئىنكا  لىلىىپن بىىزگە لب ئىان 

غبن پىكىردىكىلە نىڭ كبپايە دەيدىغان ئار
سەپسەتىلىرىگە  ەددىىيە بە گەن ئىىدۇق. 

 (1)تۆمەندە ھەدىس  ىە ى نىڭ  ىبتەماتىر
دە ىجىسىىدىكى  (2)بولمىغان خەبە  ماھىد

                                                 
يالغان بىر ئىشقا كېلىشىۋېلىشى  ب كىن  (1)

بولمايدىغانن ئىشەنچىلىك بىر توپ جا ائەت يەنە 
ئۆرىدەك ئىشەنچىلىك بىر توپ جا ائەتتىن  ىۋايەت 

 دېيىلىدۇ.«  بتەماتىر »لىلغان ھەدىس 
 بتەماتىر دە ىجىسىگە يەتمىگەنن لىكىن  (2)

ىككى ياكى ئۈچ كىشىنىڭ ئىشەنچىلىك بىرن ئ
ئۆرىگە ئوخشاش ئىشەنچىلىك كىشىلە دىن لىلغان 

  ىۋايىتى خەبە  ماھىد دېيىلىدۇ.

لىسىملىرىنى ھۆججەتلىككە يا ىمايدۇ دەپ 
سەھىھ ھەدىسلە گە ئە ەل لىلمايدىغان مە 
ھەدىس  ە ىپ ئوبرارىغا داغ تەگكۈرۈپن 

 ائىتىىىدىن چەتىىنەپ ئەھلىىى سىىۈننەت جا
كەتكەن بىىر لىسىىم ئالىمال نىىڭ خاتىا 
كۆرلا ا ىىىلىرىغا  ەددىىىىيە بېرىىىىپ 

 ئۆتمەكچىمىز.
خەبە  ماھىد دە ىجىسىدىكى ھەدىسىلە گە 
ئە ەل لىلماسىىلىقن ئىىبنى  ىىە ىئەت 
ئەھكا لىرى ئۈچۈن ھىۆججەت )دەلىىل( 
بواللمايىىدۇ دەيىىدىغان لىىا اش ئەلىىى 

 ىىدە  ەرىيەلالھب ئەن بنىڭ خەلى ىلىك دەم
سىىەمەبلىك  (3) بىىاش كۆتىىۈ گەن پىتىىنە

خاما ىج مە  ىئەلە  تە ى ىدىن ئوتتب ىغىا 
چىقىرىلغان بىر خاتا كۆر لا ا ىتب . دىىن 
دۈ ىىمەنلىرى خىىاما ىج مە   ىىىئەلە نىڭ 
باتىل كۆر لا ا ىلىرىنى دەسىتەك لىلىىپ 

                                                 
ئەلى  ەرىيەلالھب ئەن ب بىلەن  بئامىيە  (3)

 ەرىيەلالھب ئەن ب ئوتتب ىسىدا يۈر بە گەن 
 ئب ۇ نى دىمەكچى.

 
ھەدىس شەرىپنىڭ 

 (3ئىسالمدىكى ئورنى )

 ياسىن ئابدۇلھەكىم 
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تىىب ۇپن ئىسىىالم لانب بناسىىلىقىنىڭ 
ئىككىنچى ئاساسى بولغان ھەدىس  ە ى كە 

 برا تقان.تىل ئ
ئەھلى سۈننەت جا ائىتىنىڭ خەبە  ماھىد 

 ھەدىسلە گە لا ىتا تبتقان يولى
خەبە  ماھىد دە ىجىسىدىكى ھەدىسلە نىڭ  
پەيغە ىىبە  ئەلەي ىسسىىاال دىن   ىىىۋايەت 
لىلىنىس دە ىجىسىى مە  ەنە ئى ىادىلەش 
دە ىجىسىىى  ىىبتەماتىر ھەدىسىىلە نىڭ 
دە ىجىسىدىن تىۆمەن بولسىىمبن ئەھلىى 

جا ائىتى ئبنىڭغا ئە ەل لىلىىس  سۈننەت
ماجىپن  ە ىئەتنىڭ با لىق ئەھكا لىرىىدا 

. (1)ھۆججەتلىككە يا ايىدۇن دەپ لا ايىدۇ
ئەبىىىب ئابىىىدۇلالھ فەخىىىرۇددىن  ارى 

نىىا لىق كىتابىىىدا خەبە  « ئەلمەھسىىبل»
ماھىد ھەدىسلە نىڭ ھىۆججەتلىكىگە ئىۆر 
مالتىدا ساھابىلە نىڭ بىىردەك ئىتتى القىا 

. ئىمىىام (2) بايىىان لىلىىىدۇكەلگەنلىكىنىىى 
ئەھىىىمەدن ھىىىا ىس ئىبنىىىى ئەسىىىەد 
ئەلمبھاسىبىن ئەبب سبلەيمان ئەلخەتتىابى 
مە ئىمام  الىك لاتا لىق ئۆلىمىاال  خەبە  
ماھىد ھەدىسلە نىڭ سىەھىھ ئىكەنلىكىى 
ئىس اتالنسان  بنداق ھەدىسلە  پەيغە ىبە  

مە ئېنىىق  (3) ئەلەي ىسساال دىن كەلىگەن
لىلغان بولىبپ لوبىبل دااللەت  (4) ەنىگە

                                                 
السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي للدوكتور مصطفي  (1)

 . 191ي. صفحة السباع
 احملصول لفخر الدين الرازي )ُّمطوط( (2)
 ىۋايەت لىلغبچىنىڭ يالغان ئېيتىس ياكى خاتا  (3)

كېتىس ئى تىمالى يوق. لېكىن بب  ەسىلىدە 
 ئۆلىماال نىڭ با قىچە كۆر لا ىشىمب با .

با قا دەلىلگە لا اش ھاجەتسىز بولغان  ەنە  (4)
 دىمەكچى.

لىلىنىدۇن  ىبڭا ئبنىڭغىا ئە ەل لىلىىس 
ماجى دۇ ن دەپ لا ايىدۇ. دېىمەكن خەبە  
ماھىىىد دە ىجىسىىىدىكى ھەدىسىىلە نىڭ 
ئى ادىلەيىىدىغان  ەنىسىىىدە ئۆلىمىىاال  

لىلىشقان  بولسىىمبن ئبنىىڭ  (5)ئىختىالپ
ھىىىۆججەتلىكى مە ئە ەل لىلىشىىىنىڭ 

  التب .ماجى لىقىدا ئبال نىڭ ھە مىسى ئىتتى 
خەبە  ماھىد ھەدىسىلە نى ھىۆججەتلىككە 
يا ىمايىىدۇ دېگىىۈچىلە  ئەھلىىى سىىۈننەت 
جا ائىتىنىىىىڭ يولىىىىدىن چەتىىىنەپ 
كەتكەنلە دۇ . ئەھلى سۈننەت جا ائىتىدىن 
چەتىىنەپ كەتكەنلە نىىىڭ  ۆ ىنلە نىىىڭ 
يولىدىن ئارغانال  لاتا ىدا  بنىب ئىايەتتە 
كۆ سىتىلگەن ئارابقا دۇچا  بولبش خەمپى 

كىمكى ئۆرىگە توغرا يول ئېنىىق »  با :
بولغانىىىدىن كېىىىيىن پەيغە ىىىبە گە 
 بخالى ەتچىلىىىك لىلىىىپن  ۆ ىنلە نىىىڭ 
يولىدىن با قىسىغا ئەگىشىىدىكەنن ئىبنى 
ئىىۆر يولىغىىا لويىىبپ بىرىمىىىزن ئىىبنى 
ئىىاخىرەتتە جەھەنىىنە گە كىرگىىۈرىمىزن 

 .  (6)«جەھەننەم نېمىدېگەن يا ان جاي!
تلىككە خەبە  ماھىىىد ھەدىسىىلە  ھىىۆججە

يا ىمايىىىىدۇ دېگۈچىلە نىىىىىڭ بەرى 
سەپسىىەتىلىرىگە تۆمەنىىدىكىچە  ەددىىىيە 

 بېرىلىدۇ:
بىرىنچى سەپسەتە: ئالالھ لب ئان كە ىمدە 

ئىۆرۈڭ بىلمەيىدىغان  »: دېىگەن بنداق 

                                                 
خەبە  ماھىد ھەدىس كۆپ سانلىق ئۆلىماال   (5)

با قا دەلىل مە لە ىنىلە گە لا ا قا ئى تىياجلىق 
  ەنە ئى ادىلەيدۇ دەپ لا ايدۇ. 

 ئايەت.-115سۈ ە نىسا  (6)
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ئىالالھ تائىاال يەنە  (1)« نە سىگە ئەگە مە
گب ان دېگەن ھەلنىى  :» ەنگ بنداق دې

. (2)ۇيىدئىس اتال تا ھېچ نە سىىگە يا ىما
خەبە  ماھىد دە ىجىسىدىكى ھەدىسلە نىڭ 
پەيغە ىىبە  ئەلەي ىسسىىاال دىن  ىىىۋايەت 
لىلىنىشى گب ىان بىىلەن ئىسى اتالنغانن 
ھە دە ئېنىق  ەنىنى ئى ادىلىمەيدۇن گب ان 
ئېنىىق بولمىغىان بىىر ئىشىتب . ئېنىىق 
بولمىغان بىر ئىىس لانىدالمب  ىە ىئەت 

 ئەھكا لىرىدا ھۆججەتلىككە يا ىسبن!؟
اماب: بب سەپسەتىنى كۆتۈ ۈپ چىققانال  ج

( دېگەن سىۆرنىڭ الظن ئە ەپ تىلىدىكى )
بىرلانچە  ەنىدە كېلىدىغانلىقىنىن ئبنىىڭ 
جەرم لىلىس  ەنىسىدىمب كېلىىدىغانلىقىنى 

َنَنَن أ نننِّن  مأن ن   » بىلمىگەن.  ەسىلەن  ِإنِّن  
ننايِيه    ەن ھېسىىاب بېىىرىس » يەنىىى « ِحسن

شىىدىغانلىقىمغا ئۈچۈن )ئالالھقىا( ئبچرى
دېىىگەن  (3) «جەر ەن ئىشىىەنگەن ئىىىدىم

بىب ئىايەتتە  ەركىب   ئايەتكە ئوخشاش.
سىىىۆرنىڭ جەرم لىلىىىىس  ەنىسىىىىدە 
كەلگەنلىكىنىىى كىىۆ ىمىز.  ىىبنىڭدەك 

يفيند  بھەددىس ئۆلىماال  خەبە  ماھىىد )
( دېگەن سىۆرىدە ئىلمىى ئاساسىتىن الظن 

يىىىراق بولغىىان گب ىىاننى ئى ادىلەيىىدۇ 
سن بەلكىى بەرىىدە جەرم دېمەكچى ئە ە

لىلىىىىس  ەنىسىىىىدە كېلىىىىدىغانلىقىنى 
ئى ادىلەيدۇ دېمەكچى. بب سىۆردىن خەبە  
ماھىد ھىۆججەتلىككە يا ىمايىدۇ دېىگەن 
 ەنە چىقمايىىدۇ. ئبنىىىڭ ئۈسىىتىگە خەبە  

                                                 
 _ ئايەت.35سۈ ە ئىسران  (1)
 ئايەتنىڭ بىر لىسمى.-28سۈ ە نەجمن  (2)
 ئايەت.-20سۈ ە ھالقە  (3)

ماھىىىدنىڭ ھىىۆججەتلىكى سىىاھابىلە  مە 
تابىئىنال نىڭ ئوتتب ىسىدا ئىجما لىلىنغىان 

ن (4)ر  ەسىىلىدۇ )ئىتتى القا كېلىنگەن( بىى
ئىجمانىڭ دىننىىڭ  ەنبەلىرىىدىن بىىرى 
ئىكەنلىكىىىگە ھېچبىىىر  بسىىبلمان  ىىەك 

 لىلمايدۇ.
ئىككىنچىىىى سەپسىىىەتە: پەيغە ىىىبە  
ئەلەي ىسساالم بىر كۈنى خبپتەن نا ىزىنى 
ئىككى  ەكىئەت ئولىبپال سىاالم بېرىىپ 
نا ىىارنى تۈگەتكەنىىدەن رۇلىىيەدەين دەپ 

! نا ىار ئى  ەسبلبلالھ»تبنبلغان ساھابە 
ئىككى  ەكئەتكە لىسقا دىمب ياكى ئبنتبپ 

پەيغە بە  » دەپ سو ىغاندان « لالدىلىمب؟
ئەلەي ىسساالم نا ارنىڭ لىسقا غىنى يىوقن 

دەپ ئبنىىڭ « ئبنتبپ لالغىنىممب يىوق
سۆرىنى لوببل لىلمىغانن ئبنىڭدىن كېيىن 

ئبنتىبپ لالىدىال ئىى » با قا ساھابىلە  
كىئەت بولىبپ  ەسبلبلال! نا ار ئىككى  ە

دەپ گبماھلىىىق بە گەنىىدىن « لالىىدى
كىيىنن پەيغە بە  ئەلەي ىسساالم  ئو نىدىن 
تب ۇپ ئىككى  ەكئەت نا ارنى تولىبلالپ 
سەجدە سەھۋى لىلغان ئىدى. ئەگە  خەبە  
ماھىدنى لوببل لىلىس ماجىپ بولىىدىغان 
بولسان نېمىشقا پەيغە ىبە  ئەلەي ىسسىاالم 

تە لوبىبل رۇليەدەيننىڭ سىۆرىنى دەسىلەپ
لىلمىغان؟ بب مەلەلىكتىن خەبە  ماھىدنىڭ 

 ھۆججەت ئە ەسلىكى چىقىدۇ.
جاماب: ئەللىنى ئىشىلەتكەن ھە  لانىداق 
بىر كىشىىگە بىب سەپسىەتىنىڭ جىامابى 
ناھىىايىتى ئېنىقتىىب . چىىۈنكى پەيغە ىىبە  

                                                 
يف كتابه اإلمام املالكي الكبري شهاب الدين القرايف  (4)
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ئەلەي ىسساالم رۇليەدەيننى خاتا سىۆرلەپ 
لالىىدىغب دەپ ئىىويالپ ئبنىىىڭ سىىۆرىنى 

بل لىلمىغانن با قا ساھابىلە  دە ھال لوب
ئبنىىىڭ سىىۆرىنىڭ  اسىىت ئىكەنلىكىىىگە 
گبماھلىىىق بە گەنىىدىن كېىىيىنن ئبنىىىڭ 
سىىۆرىنى لوبىىبل لىلغىىان. ئەگە  خەبە  
ماھىد ھۆججەت بولمايدىغان بولسا ئىدىن 
با قىال  گبماھلىىق بە سىىمب پەيغە ىبە  
ئەلەي ىسسىىاالم ئىىبنى لوبىىبل لىلمىغىىان 

بە گىۈچىلە   بوالتتىن چۈنكى گبماھلىىق 
ئەبب بەكىرى مە ئىۆ ە  ئىبنىى خەتتىاپ 

 لاتا لىق كاتتا ساھابىلە  ئىدى.
ئۈچىنچى سەپسەتە: بىر لانچە سىاھابىنىڭ 
خەبە  ماھىىىدنى لوبىىبل لىلمىغىىانلىقى 
 ىۋايەت لىلىنغان.  ەسىلەن: ئەبب بەكىرى 
 ەرىيەلالھب ئەن ىب  ىبغىرە  ەرىيەلالھىب 
 ئەن بنىڭ چوڭ ئانا  ىراسىتىن ئالتىىدىن
بىرنى ئالىدۇ دېگەن ھەدىسىنى  ىبھە مەد 
ئىبنى  ەسلە ە  ەنمىب  ىبنى پەيغە ىبە  
ئەلەي ىسساال دىن ئاڭلىغىان ئىىدىم دەپ 
گبماھلىق بە  ىگۈچە لوبىبل لىلمىغىان. 
ئۆ ە   ەرىيەلالھب ئەن ب ب ئەبب  بسانىڭ 
بىرامنىىىڭ ئىىۆيىگە كىرىشىىتىن بىىب ۇن 
ئىجارەت سو اش توغرىسىدىكى ھەدىسىنى 

لماين ئەبب سىەئىد  ەرىيەلالھىب لوببل لى
ئەن ب ب  بنداق  ىۋايەت لىلغاندىن كېيىن 
لوبىىبل لىلغىىان. ببنىڭغىىا ئوخشىىىغان 
مەلەلىكلە  ب خەبە  ماھىدنىڭ ھىۆججەت 

 ئە ەسلىكىنى كۆ سىتىدۇ.
جاماب: بب سەپسەتىگە جىاماپ بىرىشىتىن 
بىىب ۇن  ىىبنى دەيمىزكىىىن بىىا لىق 
ساھابىلە نىڭ خەبە  ماھىىد ھەدىسىلە نى 

لوببل لىلىپ ئە ەل لىلغانلىقى  ىبتەماتىر 
دە ىجىدە ئىس اتالنغان.  بڭا  ىبتەماتىر 
ھەدىسىلە گە ئە ەل لىلىمىىز دەيىدىغانال  
خەبە  ماھىد ھەدىسلە گىمب ئە ەل لىلىشى 
الرىم. ئەبىب بەكىرى مە ئىب ە  ئىبنىى 
خەتتاب لاتا لىق ئىككى خەلى ىنىڭ  ەركب  

لوببل  ساھابىلە   ىۋايەت لىلغان ھەدىسنى
لىلىشتا با قىال نىڭمب ئوخشاش  ىىۋايەت 
لىلىشىغا لا اپ لېلىشىى خەبە  ماھىىدنىڭ 
ھۆججەت ئە ەسلىكىگە دەلىل بولمايىدۇ. 
بەلكىن ئىبال   ىب ھەدىسىنىڭ سىەھىھ 
ئىكەنلىكىنى تېخىمىب ئېىنىقالش ئۈچىۈن 
 ىىبنداق لىلغىىان. بىىب پەيغە ىىبە  
ئەلەي ىسساال دىن كەلىگەن ھەدىسىلە نى 

دىغانال  مە لوبىىىبل  ىىىىۋايەت لىلىىىى
لىلىدىغانال نى ھو يا  مە سەگەك بولب قا 
ئۈندەيدىغان بىر مەلەلىكتب . ئەگە  ئەبىب 
بەكرى مە ئىۆ ە  ئىبنىى خەتتىاپ خەبە  
ماھىدنى لوببل لىلمايدىغان ياكى ئبنىىڭ 
ھۆججەتلىكىدە  ەك لىلىدىغان كىشىلە دىن 
بولسا ئىدىن  ەركب  ھەدىسنى ئىككىنچىى 

پ  ىىۋايەت لىلغىان بىر كىشىى لو ىبلب
تەلدىردىمب لوبىبل لىلمىغىان بىوالتتى. 
چۈنكى  ەركب  ھەدىس خەبە  ماھىىدلىق 
سىىۈپىتىدىن  بتەماتىرلىىىق دە ىجىسىىىگە 

 كۆتۈ ۈلگىنى يوق.  
خەبە  ماھىدنىڭ ھۆججەتلىكىنى ئېتىىراپ 
لىلمايدىغانال نىڭ سەپسىەتىلىرىگە جىاماب 
بېرىپ بولغانىدىن كىىيىنن خەبە  ماھىىد 

ھۆججەتلىكىنى ئىسى اتاليدىغان  ھەدىسنىڭ
بەرى دەلىللە نى كەلتىۈ ۈش بىىلەن بىب 

  الالىنى ئاخىرال تب ىمىز.
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ئالالھ » ئالالھ تائاال  بنداق دەيدۇ: -1
مە ئبنىڭ پەيغە بىرى بىرە  ئىشتا ھۆكىۈم 

ئايال  ۆ ىنلە نىىڭ -چىقا غان چاغدان ئە 
ئۆر ئىشىدا ئىختىيا لىقى بولمايدۇن يەنىى 

ى ەتچىلىىىىك لىلىشىىىقا ئبنىڭغىىىا  بخال
. بب ئىايەتتە ئىالالھ تائىاال (1)«بولمايدۇ

پەيغە بە  لانىدالال بىىر ئىشىتا ھۆكىۈم 
چىقا سا ئبنىڭغا  ە تسىىز بويسبنب ىنى 

 (2)پە ر لىلغان. تىامۇس ئىبنىى كەيسىان
ئەسىر نا ىزىدىن كېيىن ئىككىى  ەكىئەت 
نا ار ئولبيتتى. بىر كۈنى ئىبنى ئاببىاس 

بلىرىقى ئىايەتنى  ەرىيەلالھب ئەن ب ىا يى
دەلىل لىلىپ تىب ۇپن ئىبنى ئەسىىردىن 
كېيىن نا ار ئبلب تىن توسقاندان كەيسىان 
ببنى لوبىبل لىلغىان. كەيسىان ئىبنىى 
ئابباسقا ئەسىردىن كېيىن نا ار ئولب ىتىن 
توسبش ھەلقىدىكى ھەدىسنى خەبە  ماھىد 
ھەدىسنى  ەن لوببل لىلمىايمەن دېىگەن 

 ئە ەس.
 ە   ەرىيەلالھىب ئابدۇلالھ ئىبنى ئىۆ -2

بىىر كىۈنى » ئەن ب  بنىداق دېىگەن: 
جا ائەت لببا  ەسجىدىدە با دات نىا ىزى 
ئولبماتقاندا بىر ئادەم كېلىىپ ئبال غىا: 

پەيغە بە  ئەلەي ىسساال غا لىبلىنىڭ كەئبە »
تە ەپكە ئۆرگە گەنلىكى ھەلقىىدە ئىايەت 
چۈ تىن  بڭا سىىلە  ب كەئىبە تە ەپىكە 

دېدى. جا ائەت بب « لا اپ نا ار ئولبڭال 
گەپنىىىى ئىىىاڭالپ نا ىىىاردا تىىىب ۇپال 
بەيتبلمبلەددەس تە ەپتىن كەئبە تە ەپىكە 

ئەنسا ال  ئۆرلىرىگە لىبلىنىڭ «. يۈرلەندى
                                                 

 ئايەت.-36سۈ ە ئەھزاپ  (1)
 تابىئىن ئۆلىمالىرىدىن بىرى. (2)

 ەسىىىجىدى ئەلسىىىادىن كەئىىىبىگە 
ئۆرگە گەنلىكى توغرۇلبق خەمە نى ئېلىپ 
كەلگەن ئادەم بىرال ئادەم بولسىمبن خەمە  

بولسىا ئېلىپ كەلگۈچى ئىشەنچىلىك كىشى 
ئبنىىىىىڭ خەمىرىنىىىىىڭ ھىىىىۆججەت 
بولىىىدىغانلىقىنى بىلگەنلىكىىتىنن نا ىىاردا 
تب ۇپ كەئبە تە ەپكە يىۈرلەنگەن. ئەگە  
خەبە  ماھىىىىد ھەدىسىىىلە  ھىىىۆججەت 
بولمايدىغان بولسا ئىدىن ئبال  كەئىبىگە 
يۈرلەنمىگەن بوالتتى.  ىبنىڭدەكن خەبە  
ماھىد ھەدىىس ھىۆججەت بولمايىدىغان 

ەلەي ىسساالم ئبال نىىڭ بولسان پەيغە بە  ئ
بىىب ئىشىىىنى ئەيىىىبلەپن ئبال نىىىڭ پە ر 
 ەسىلىسىىىدە خەبە  ماھىىىدنى لوبىىبل 
لىلغىىانلىقى ئۈچىىۈنن ئبال غىىا كايىغىىان 
بوالتتى. ئىمىام ببخىا ى بىىلەن ئىمىام 
 بسلىم بىب ھەدىسىنى خەبە  ماھىىدنىڭ 
ھۆججەتلىكىگە ئەڭ كۈچلۈك دەلىىل دەپ 

 كۆ سەتكەن.
ھىدنى لوبىبل ساھابىلە نىڭ خەبە  ما-3

لىلىىىىپ ئە ەل لىلغىىىانلىقى ئبنىىىىڭ 
ھۆججەتلىكىنىڭ ئەڭ كۈچلۈك دەلىلىىدۇ . 
چۈنكى ھېچبىر سىاھابىنىڭ خەبە  ماھىىد 
ھەدىسنى  ەت لىلغانلىقى  ىۋايەت لىلىنغان 
ئە ەس. ئىسىىىىالم لانبنشبناسىىىىلىرى 
سىىىىاھابىلە نىڭ خەبە  ماھىىىىىدنىڭ 
ھىىۆججەتلىكىگە ئىجمىىا لىلغىىانلىقىنى مە 

تىر دە ىجىىدە ئىكەنلىكىنىى ئبنىڭ  بتەما
 .  (3)بايان لىلغان

ئىمام  افىئى خەبە  ماھىد ھەدىسىلە نىڭ 
ھۆججەتلىكىنى ئىس اتالش ئۈچۈن لب ئانن 

                                                 
(3) Mahaja.com/forum/showthread.php? 
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ھەدىىىس مە سىىاھابىلە نىڭ ھاياتىىىدىن 
ئوتتبردىن كىۆپرەك دەلىىل كەلتىۈ گەن 

ن ئب دەلىللە نىڭ بىرى پەيغە بە  (1)بولبپ
  ېنىىڭ»ئەلەي ىسساالم  بنب سىۆرىدۇ : 

سىىۆرۈ نى ئىىاڭالپ يادلىغىىان مە ئىىبنى 
ئاڭلىغانىىدەك با ىىقىال غا يەتكىىۈرگەن 
كىشىنىڭ يۈرىنى ئالالھ نب لبق لىلسىبنن 
ئىىۆرى ئىىالىم بولمىغىىان بەرى كىشىىىلە  
سۆرۈ نى ئاڭالپ ئۆرىىدىن بىلىملىكىرەك 
كىشىىىىلە گە يەتكۈرۈ ىىىى  ىىىب كىنن 
 بسبلماننىڭ لەلبى  بنب ئىۈچ تۈ لىۈك 

يتمايدۇ: ئىلىمنىى ئىشتا ئبنىڭغا يالغان ئې
ئىىالالھ  ارىلىقىىى ئۈچىىۈن ئۆگىنىشىىتەن 
 بسبلمان ئا مىسىغا نەسى ەت لىلىشىتا مە 
 بسبلمانال  جا ائىتىىدىن ئايرىلماسىلىقتا. 
چۈنكى ئبال نىڭ دۇئاسى ئبال نى لو  اپ 

بىىب ھەدىسىىتە پەيغە ىىبە   (2)«تب ىىىدۇ
ئەلەي ىسساالم  ېنىىڭ سىۆرۈ نى ئىاڭالپ 

ندەك با ىقىال غا يادلىغان مە ئبنى ئاڭلىغا
يەتكىىۈرگەن كىشىىىنىڭ يىىۈرىنى ئىىالالھ 
نب لبق لىلسىبن دەپ تە غىىب لىلىىس 
ئىىىا لىلىق خەبە  ماھىىىىد ھەدىسىىىنىڭ 
ھىۆججەتلىكىنى كۆ سىىەتكەن. ئەگە  ئىىب 
ھىىۆججەت بولمايىىدىغان بولسىىا ئىىىدىن 
پەيغە ىىىبە  ئەلەي ىسسىىىاالم ئۆرىنىىىىڭ 
ھەدىسىىلىرىنى يادال ىىقا مە با ىىقىال غا 

 ب لىلمىغان بوالتتى. يەتكۈرۈ كە تە غى

 

 

                                                 

 .401الرسالة لإلمام الشافعي صفحة  (1)
ئىمام ئەھمەد  ىۋايىتى. ھەدىس نو ب ى:  (2)

 . 16784و16800

 لايغب  اڭ 
  جېىىنىم دوسىىتبمن » ئالىىدىڭىزدا

دەپ « سېنىڭ ئۈچىۈن جېىنىم پىىدا
تب ۇپن بېشىڭىزغا كىۈن كەلگەنىدە 
سىزنى ئە ران پبلغىا سىېتىۋېتىدىغان 

 نا ە دلە گە لايغب  اڭ.
  سىزگە سادالەت باغلىغان بولبپن

سىرىڭىزنى ئېلىۋالغاندىن كېيىنن ئبنى 
غىىان سىىىزگە لا  ىىى لىىو ال لىلىۋال

 دۈ مەنگە لايغب  اڭ.
  ئالدىڭىزدا خو ا ىتىڭىزنى لىلىپن

ئا لىڭىزدا سىىزنى سىۆكىدىغان ئىاال 
 كۆڭۈل دوست ئۈچۈن لايغب  اڭ.

  سىزدىن ياخشىلىق كۆ ۈپ تب ۇپ
يا انلىق لىلىدىغان تبركو ال  ئۈچىۈن 

 لايغب  اڭ.
  سىزنى دۇنيالىق  ەن ەئەت ئۈچۈن

ئىككىلەنمەسىىىىىتىن سىىىىىىزنى  
سىىىىاتقبنال نىڭ سىىىىېتىۋېتىدىغان 

 با لىقىدىن لايغب  اڭ.
  يولسبللبلتىن لىب ۇق نىان يەپ

كىىىىۈننى كەچ لىلىىىىىدىغانال نىڭ 
سىىېمىزلىكتىن ئۆلىىۈپ كېتىۋاتقىىان 

 لو نىلىرىنىڭ با لىقىغا لايغب  اڭ.
  ماپاغىىا جاپىىا لىلىىىدىغانن نىىان

بە گەن لىىولنى چىشىىلەيدىغان ئىىىت 
 ىىىىجەر ئىنسىىىانال نىڭ با لىقىغىىىا 

 لايغب  اڭ.
  

 - ىز ئەل لە نىئئا 



 لىزىل كرېست ئب ۇ ى
نىڭ ئىككىنچى يېرىمى ئەسىر -11
ىيال  خەلى ىلىكنىىىڭ ئىىاخىرلى )ئابباسىى

 ەرگىللىىىرى( دەن ئىسىىالم دۇنياسىىىنىڭ 
كىچىىىك دۆلەتىىلە گە پا چىالنغىىان مە 
ئىىاجىزالپ كېتىۋاتقىىانلىقىنى كىىۆ گەن 
يام وپادىكى با لىق چېركامال  بىرلىشىىپن 
 بسبلمانال غا لا  ى لو اللىق ھبجب غىا 

ش ئىىا لىلىقن پۈتىىۈن ئىسىىالم ۈئۆتىى
ەگىدۈ  ەكچى دۇنياسىنى ئۆرلىرىگە باش ئ

نىا ى « لىزىل كرېست ئب ۇ ى». بولىدۇ
بىىىىلەن  ە ىىى ب  بولغىىىان  ەركىىىب  

-1270يىلىىىىدىن -1069ھبجىىىب ال ن
يىللىىىرىغىچە ئۈرلۈكسىىىز دامام لىلغىىان 
بولسىىىىمبن داما لىىىىق  ەغلىىىببىيەتكە 
ئبچرىغان مە ئىسىالم دۇنياسىىنى لىو ال 
كىىۈچى ئىىا لىلىق بىىاش ئەگىىدۈ گىلى 

كەن خرىستىيان بولمايدىغانلىقىنى بىلىپ يەت
لىرىن ئىسىىالم دۇنياسىىىغا لا اتقىىان پىىوپ

لو اللىق ھبجب لىرىنى پىكرىي جەھەتتىكى 

 ھبجب ال غا ئۆرگە تىشنى لا ا  لىلىدۇ. 
ئىىبال  ئىسىىالم دىنىنىىى تولىىبق 
چۈ ەنگەندىن كېىيىنن ئبنىڭغىا ھبجىبم 

 ىم مە ھەدىس ەلىلىس ئۈچۈنن لب ئان ك
كىتىىابلىرىنى ئىىۆر تىللىرىغىىا تە جىىىمە 

دۇ ىىىىدۇن بىىىالىلىرىنى ئىسىىىالم لىل
 ەد ىسىىلىرىدە ئولبتىىبش ئىىا لىلىق 

يەنى ئىسىال ىي ئىلىملە نىى )  بستە رىق
 ئبنىڭغىىا لا  ىىى تىىب ۇش ئۈچىىۈن

تە بىىيەلەپ  نى(ئولبغبچىال  ئۆگىنىدىغان
چىقىدۇن ئبال  ئەڭ ئاممال ئىسالم دىنىنىڭ 

ئېتىقىىادىنى بب  ىال ىىقا  -سىىاپ ئەلىىىدە
دۇن لب ئان كە ىمگە مە پەيغە ىبە  ئب ۇنى

پەيدا ئەلەي سساال نىڭ ھەدىسلىرىگە  ەك 
ن پەيغە ىىىىبە  لىلىشىىىىقا ئب ۇنىىىىىدۇ

ن ىىىگەن ھاياتىغىىاكىملىكئەلەي سسىىاال نىڭ 
 غىىائىسىىالم تا ىخىئەخىالق_ پەرىلىىىتىگەن 

نى ئويدۇ ۇپ چىقىپن لە ىھە خىل سەپسەت
ئا لىلىق ھبجىبم لىلىىدۇ.  ئبنىڭ بىلەن

ن ئىجتىمىىىائىي سىىىىيئىسىىىال نىڭ سىيا

 

 

ئىسالالالدۇ دۇنىاسالالالىىا قارىتى ىالالالان 

 نەزەر درغار ۋە بېسىمھۇجۇمد
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ئەينىى ئىبال  دۇ. يىبلەتۈرۈ لىرىنى ئەيى
 دۆلەتىتىندىننىى «)دىنسىزلىق»مالىتتان 

ئىىىايرىس(ن ئىبىىىادەتنى  ەسىىىجىدگە 
خاسال تب ۇشن غە ب  ەدەنىيىتىنى لبببل 

 مە يېڭىلىققىىىا تە ەلقىياتقىىىا نلىلىىىىس
قىىا لا  ىىى تىىب ۇش يىىۈرلىنىسن خب اپات

 بسىىىبلمانال نىڭ  باھانىسىىىى بىىىىلەن
لا ا ىىلىرىغا  ئەلىدىسىسىىگە مە لىمىىمەت

كۈچەپ تە ۋىق لىلىس ە ۋىقاتنى لا  ى ت
ئىىا لىلىقن  بسىىبلمان ئا مىسىىىنىڭ مە 
دۆلەت خادىملىرىنىڭ ئىسالم دىنىغا بولغان 

ئىخالسىىىنى مە ئىىۆرگە  ەس  -ئەلىىىدە
لىمىىىمەت لا ا ىىىلىرىنى ئاجىزلىتىشىىىقا 

ئبال نىىىىڭ پىالنلىىىىق مە  .ىىىىدۇئب ۇن
تەتىىۈ   ئېلىىىپ با غىىانسىسىىتېمىلىق 

تە ىىىۋىقاتلىرى  ىىىبنچە كۈچلىىىۈك 
قىىتىس ىنىى ي«مانىيال  ھىاكىمىيىتىئوس»

 يولىدىمب چوڭ  ول ئوينايدۇ. 
 ئوسمانىيال  مە بىرىنجى دۇنيا ئب ۇ ى

 -1918يىلىىىىىىىدىن  -1914
يىلىغىىچە دامام لىلغىان بىرىنچىى دۇنيىىا 

يىلىىدىن ببيىىان ئىىۆر  1300ئب ۇ ىىىن 
دا ھە  جەھەتىىتىن ئالدىىىدۈ ىىمەنلىرى 

ئۈستۈنلۈكنى ئىگىلەپ كېلىۋاتقان كۈچلۈك 
يۋەتلىك ئىسىالم دۇنياسىى بىىلەنن مە ھە

ئاجىز مە چا ىسىز ھالغا چو ىبپ لالغىان 
ئىسالم دۇنياسىنىڭ ئا ىسىىنى ئىايرىغبچى 
باسىىقبچلبق ئىىب ۇش بولىىبپن  ەركىىب  

يىلدىن ببيىان  600ئب ۇش نەتىجىسىدە: 
ئىسالم دۇنياسىغا تولبق مەكىللىك لىلىىپ 

 70« ئوسمانىيال  خەلى ىلىكى»كېلىۋاتقان 
غە ب  -كە پا چىلىنىىىپنەچىىچە دۆلەتىى

ئىىايلىنىس   بستە لىكىسىىىگەئەللىرىنىىىڭ 

ئوسىىمانىيال  »بىىىلەن بىىىر مالىتتىىا 
پ ۈ ۈدۇنيا خە ىتىسىدىن ئۆچ« خەلى ىلىكى
 تا لىنىدۇ. 

ئوسىىىىىمانىيال  »ئەسىىىىىلىدە
ئېتىقىىادن  -سىىاپ ئەلىىىدە« خەلى ىلىكىى

ئبسىتىگە  گەمدەساغالم پىكىر مە سىاغالم 
ئىرىسىنى ھاكىمىيەت دا ىنىڭلب ۇلغانن ئۆر

لەبىلىسى مە ئۆر خەلقىنىىڭ كىۈچىگە ئۆر 
كېڭەيتىشىكە با ىلىغانن لىسىىقا  ىىپتايىن

مالىت ئىچىدە كىچىك بىىر ئە ىىرلىكتىن 
 ئىۈچئاسىيان ئافرىقا مە يام ۇپا لاتا لىق 

 ىليىىون كىىۋاد ات  يىگىىىر ەلىتىىئە دە 
كىلو ېتىر رېمىننى ئۆر ئىچىگە ئالغان دۇنيا 

ب لبلقىىا راتېتا ىخىىدىكى ئەڭ چىىوڭ ئىم 
 -1299ئايالنغان بىر خەلى ىلىك بولىبپن

يىلىدىن ببيىىان ئىسىىالم دۈ ىىمەنلىرىنىڭ 
 ېكىرلىرىگەن ئا ىكا ا مە  -ھە خىل ھېلە
 ىىمەنلىك ھە ىكەتلىىىرىگە ۈيب ىىب ۇن د

كېيىنكى تالابىل تب ۇپ كەلگەن بولسىمبن 
بەرى دۆلەت ئە بابلىرىنىىىڭ مالىىىتال دا 

 اھبجب ىغىئىسالم دۈ مەنلىرىنىڭ پىكرىي 
ن چېرىكلىشىشىىىىن ھەتتىىىا ئبچرىشىىىى

 بەرىسىنىڭ دۈ مەنلە گە سېتىلىپ كېتىشىى
ئاجىزلىشىشىقا مە  بب دۆلەت نەتىجىسىدەن

 راماللىققا لا اپ يۈرلىنىدۇ.
سىرتقى دۈ مەنلە نىڭ تە ەبببسى 
بىىىلەن لب ۇلغىىان مە ئوسىىمانىيال نىڭ 

سىىىبلتان »ئىىىاخىرلى پادىشىىىاھى 
پ بېسىىىم ئىشىىلىتى غىىاخان«د ىىىەئابدۇل 
بىرلىىىك مە »ىمىيەتنى ئىگىلىۋالغىىان ھىىاك

پا تىيە  ەھبە لىرىدىن ئەنۋە  « تە ەلقىيات
پا ان جا ال پا ا مە تەلئەت پا ا لاتا لىق 
گېر ىىىان ئەسىىىكە لىرىنىڭ لولىىىىدا 
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گېر انال نىىڭ تە بىيىلەنگەن گېنېرالال نىڭ 
پايدىسىىىغا ئىشىىلەپ دۆلەتىىكە خىيىىانەت 

ن يەنە بىىىر تە ەپىىتىنن گېر ىىان لىلىشىىى
ن مە لېىىۋىيەتىىبنىسن للىرىنىڭ  ەسىىئب

 نىڭئوسىىمانىيال  لاتىىا لىق  ئىىالجىرىيە
سىىومېت  دىكى رېمىنلە نىىى مەتەمەلىكىىى

 ا لالغىىانئىتتى ىىالى ئىستىالسىىى ئاسىىتىد
تۈ كىسىىتان رېمىنلىرىنىىى ئوسىىمانىيال غا 
لايتب ۇپ بېرىس مەدىسى ئوسىمانىيال نى 

دۇ.  ەجبب  لىلىگېر انىيە تە ەپتە تب ۇ قا 
ڭ لا ا دېڭىزدىكى گېر ىانىيە ئوسمانىيال نى

نىڭ تانلىرى نارا ىتى ئاستىدىكى كېمىسىىكاپ
  ۇسىيە تەمەلىكىگە ھبجىبم لىلغىانلىقىنى
 غاباھانە لىلغان  ۇسىىيىنىڭ ئوسىمانىيال 

لا  ى ئىب ۇش ئىېالن لىلىشىى بىىلەن 
ئوسمانىيال  ب بىرىنچى دۇنيىا ئب ۇ ىىغا 

 .ھالدا لاتنىشىپ لالىدۇ ي ەجبب ى
 ىاي كىۈنى  -16يىلى -1916 

ئوسىىمانىيال غا تەمە ئە ەب رېمىنلىرىنىىى 
لىىىيە مە فرانسىىىيە ئوتتب ىسىىىدا ىئەنگ

 -سايكىس»بۆلۈ ۈش ئۈچۈن تۈرۈلگەن 
كېلىشىىىم   ەخ ىىىي نىىا لىق« بېكىىو

نىىىڭ خىىىز ەت ەئەنگىلىي .ئىمزالىنىىىدۇ
ئىشلىشى مە پۈتىۈن ئە ەب دۆلەتلىرىنىى 

سەيىننى ۈئبنىڭغا  ە ىپ ھپن بىرلە تۈ ۈ
يالغىىان  توغرۇلىىبق ىلىىىسپادىشىىاھ ل

 ىە ىپ  نمەدىلە نى بېرىشى نەتىجىسىىدە
ئە ەب خىيىانەتچىلىرى  لاتا لىقسەيىن ۈھ

 ئوسىىىمانىيال غا لا  ىىىى چىلىقىدابا ىىى
با ىىلىنىدۇ.  ىتىىىھە ىك يانكا لىقئىسىىيان
يىلىى يبنانىسىتاننىڭ لىمبنىبس  -1918

 تىىىىدائا ىلىىىىدىكى  ىىىبد ۇس پو 
ى دېڭىز ئىشلىرى  ىنىستىر« يال ىئوسمان»
بىىلەن ئەنگىلىىيە « كېى ەئبپ ئب بايب»

سىىىمرىت »دېڭىىىز ئىىا  ىيە گېنېرالىىى 
ئوتتب ىسىىىدا ئىمزاالنغىىان « ئىىا تىرگبپ

تىنچلىىىىق كېلىشىىىىمى «  ىىىبد ۇس»
ئب ۇ ىىتىن « ئوسىىمانىيال »ئىىا لىلىق
يىىل سىى ە  دېىگەن  -1920چېكىنىدۇ. 

جايدا بىرىنچى دۇنيا ئب ۇ ىىدا  ەغلىبب 
بولغىىىىانال  يېغىنىىىىى چالىرىلىىىىىپن 

تەمە  ىغىىىاقئېم ىراتب لى« ئوسىىىمانىيال »
رېمىنلىرىنى تب ك بولمىغان ھاكىمىيەتلە گە 
بۆلىىۈپ بېىىرىس لىىا ا ى ئىمزالىنىىىدۇن 

ران ويەنىڭ لىىىتسىىا ىۋىيىلىىى  -1923
كېلىشىىمى  ئاناتولىيە ەھىرىدە تىراكيا مە 

 ئىمزاالنغانىىدىن كېىىيىنن ئوسىىمانىيال 
نىىىڭ پۈتىىۈنلەي ئە ەلىىدىن خەلى ىلىكى
ئېالن لىلىنىىدۇ.  يلىقى  ەسمىلالدۇ ۇلغان

دىن بب ۇن ئەنگىلىيە تە ەپ بىىلەن نىڭئب
تىىۈ كىيە  ەسىىئبللىرى ئوتتب سىىىدىكى 

 بسىتاپا »ئاخىرلى سىۆھبەت جە يانىىدا 
 ىياسىىەتچىلىكىدە «  كۈكا ىىال ئاتىىات

نىىڭ «تىۈ كىيە جب  ىب ىيىتى»ھارىرلى
 ىىىڭ كىىبمادىرات  825مە  ۇلب ىىىلب 

پ كىلو ېتىرلىىىق يە  كىىۆلىمىنى سىىالال
تۈ لۈك  تۆتلااللىشى ئۈچۈن تۆمەندىكى 

 ىىە تلە  ھەلقىىىدە  ەخ ىىى كېلىشىىىم 
 :ئىمزالىنىدۇ

تىىىىىىۈ كىيە »يېڭىىىىىىى  -1
نىڭ ئىسىالم دىنىى بىىلەن «جب  ب ىيىتى

 ئۈرۈش.بولغان ئااللىسىنى لەتئىي 
نىىى «ئوسىىمانىيال  خەلى ىلىكىىى» -2

 .پۈتۈنلەي ئە ەلدىن لالدۇ ۇ ى
ە ئائىل« ئوسمانىيال  خەلى ىلىكى» -3

يەسىىىدىن ى وت وئەرالىرىنىىى تىىۈ كىيە تېر
   .ن لىلىسۈ گۈس



 

56 

 

ئبسىتىگە  سىيئاسا« دىنسىزلىق» -4
تىىۈرۈلگەن يېڭىىى ئاسىىاس لىىانبننى 

 . لالش الب
ئىسالم دۇنياسىدا دىنسىزلىق ئېقىمىنىڭ 

 ئەمج ئېلىشى
نىىڭ «ئوسمانىيال  خەلى ىلىكىى»

ى بىىلەن لىلىنىشدۇنيا خە ىتىسىدىن يوق 
رىيە مە ىىىن مېنگبىىىر مالىتتىىان  ۇسىىىيە

 لبللىرىمىىب يىىوق ويە ئېم ىراتىرىئامۇسىىت
بولىىىدۇن ئبال نىىىڭ ئو نىغىىا تۈ كىيىىىدە 

زىىىىل ىسىىىتلە ن  وسىىىىيەدە لىكا ال
دە ەلە ئىتىالىيمە  ن گېر انىيەستال ىمبنو ك

چىقىىدۇ.  ھاكىمىيەت ئۈسىتىگە ستال پا ى
پۈتۈن ئىسالم دۇنياسىىدا بىىر تە ەپىتىن 

زم ىمىبن كو يەنە بىر تە ەپتىن ندىنسىزلىق
ئېقىملىىىرى كەسىىكىن ھۆكىىۈم سۈ ۈ ىىكە 
با ىىاليدۇ. ئەڭ با ىىتا لىىو ال كىىۈچى 

ھالىىدا  يئىىا لىلىقن كېيىىىنچە ئىختىيىىا ى
را انىمىزغىىىا لەدە  ئو ب ال ىىىقان مە 

 (1)بىردىنبىر ئىېقىم كېلىۋاتقان داما لىشىپ
دىنسىزلىق ئېقىمى بولبپن ئب تۆمەندىكى 

 : پىرىنسى ال  ئۈستىگە لب ۇلغان
لانداق بىىر ئىنسىاننىڭ ئەڭ ھە  -1

ئەھمىيەت بېرىدىغان بىردىنبىر ئىشى  ب ب 
دۇنيانىڭ مە  ب ىب ھاياتنىىڭ ئىشىلىرى 

 ى كېرەكن ئاخىرەت ئۈچۈن مالىىت ببول
 رايە لىلىنماسلىقى كېرەك.

ئېتىقادنىىڭ  يھېچقانداق بىر دىنى -2
دۆلەت ئىشىلىرى بىىلەن  يىاكىسىياسەت 

                                                 
ىن بب ئېقىم_ دىننى دۆلەتتىن مە سىياسەتت   (1)

ئىنگىلىزچە  ئايرىس ئېقىمى بولبپن بب ئېقىم
تۈ كچە  ن«لىقلمانىىئ»ئە ەبچە  ن«سېكبال ىزم»
 ۇ.دەپ ئاتىلىد« كلىقاليى»

 ئااللىسى بولمايدۇ.  
ئېتىقىادن  يق بىر دىنىىھېچقاندا -3
 ڭنىىەتە بىي_  ئەخالق مە تەلىم -ئەدەپ

 ئاساسى بواللمايدۇ.
دىنغىا   ەخسلە  مە ھۆكۈ ەتلە   -4

 ين ئە مىا دىنىىە لىلىدۇخالىغانچە  بئا ىل
ئىشىىال نى سىياسىىەتكە ئا ىال تب ۇ ىىقا 

 بولمايدۇ.
تىلغىىان پىكرىىىي ىئىسىىالم دۇنياسىىىغا لا 

 ھبجب ال 
تە ەپىتىن ئىسالم دۇنياسى بىىر  

بىا ەت ىانال  مە يەھبدىيال دىن ئىيخىرىست
ھبجب ىغىىا  ۈ ىىمەننىڭئىككىىى چىىوڭ د

زىمن ىنكو مىبيەنە بىرتە ەپتىن  نئبچرىسا
 لچىلىىق مە  ىللەتچىلىىكىردىنسىزلىقن ئ

ئېقىملىرىنىىىڭ ھبجب لىرىغىىا ئبچرايىىدۇ. 
ك ۈ لىۈ بسبلمان  ىللەتلە  ئا ىسىغا ھە ت

تقىان پاسات ئىب ۇللىرى چېچىلىۋا -پىتنە
ئا ىىب يىلىىال دان ئىسىىالم دىنىغىىا مە 

دۈ ىىمەنلىك  بسىىبلمانال  ئا مىسىىىغا 
ھە مىسىىى  ىىب  كۆ سىىىتىۋاتقانال نىڭ

يەتلە  تە ى ىىدىن ىرا اندىكى با لىق ھاكىم
لولالپ لبممەتلىنىدۇ. ئبال  تە ەلقىيىاتن 
ئالغا ئىلگىىرىلەش مە كونىلىققىا خىاتىمە 
بېرىس  وئا لىرى ئاستىدا ئە كىن ئىارادە 

تە ەپىىتە - ىىىكەت لىلىىىدۇ. تە ەپ ھە
لىرى مە ھە خىىىل ئبنىۋېرسىىتېتئا ېرىكىىا 

ئېچىلغىان بولىبپن  ە  ەكىتەپل چەيام ۇپا
 ەركىىىب   ەكىىىتەپلە دە غە بلىشىىىىسن 

ببرۇق  لاتا لىق ن ئەخاللسىزلىقدىنسىزلىق
ئا ىكا ا  _چبقوخاتا كۆرلا ا ال  ئ نپىكىر

لىنىدۇ. يۈر ىڭال چە  بسبلمان ىتە ۋىق ل
غە ب  بىلىىم ئا ىب ىدۇن دەپيا لىرىنى 
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ئەللىرىگە يىولالش ئىا لىلىقن ئبال نىىڭ 
 ېڭىسىنى يبيىبش ھە ىكىتىىن ئە ەب مە 

 بسبلمان يا لىرىنى ئىسالم دىنىدىن  ابا ق
 ىيئبرالال تب ۇش ھە ىكىتى لاتا لىق  ەخ 

ھە ىكەتلە  لىسقا مالىىت ئىچىىدە كىۆپ 
ئۈنۈم بېرىىدۇ. ئە ەب دۇنياسىىدا تاھىا 

 ە  بسان لاسىىم ئە ىىنن ھۆسەيىنن ساال
ئەھمەت لبت ى مە ئىسمائىل  ەرھە ىلە گە 

 ىىدىغانئوخشاش غە بلىشىشنى تە غىب لىل
رلە چە گېزىتن ژۇ نالال  مە ۈيارغبچىال ن ي

تايىن چوڭ ئۆرگىرىس نئا لىلىق ئى  كىتابال
 پەيدا لىلىدۇ.  

دە سىلە نىڭ  ەر ىبنلىرى  يدىنى
با ىىىالنغبچ  ەكتەپىىىتىن با ىىىالپ 

 وھىنىى  يلىپن دىننىىڭ ھەلىقىىئۆرگە تى
 ىدىغان دە سىلە  ئە ەلىدىن ەتتۈئەكىس ئ

 ىيەسىىدۇن بالىال نى ئىسالم تە بۇلىلالدۇ 
لەش خب اپاتلىق دەيىدىغان ەبىلەن تە بىي

كۆر لا ا ال  ئو ب ال ىتب ۇلىدۇ. ئىسىالم 
دىنىدىكى كۆپ خوتبنلبق بولبشن تااللقا 

 ادلىا ى ۇخسەت لىلىسن  بسبلمانال نى ج
ىس بانكىا جىارانەلىرىنى چەكىلەش چالىر

رىنسىى لىرى لىاتتىق ىلاتا لىق ئىسىالم پ
   نىدۇ.ئەيىبلى

ئىنسانال نىڭ ئا ىسىدا ھە كىم ئۆر 
 ىللىتىىى مە ئىرلىىى بىىىلەن پەخىرلىنىىىپ 
با ىىقىال نى چەتىىكە لىىېقىس تە ىىۋىقاتى 

 ەسىىلەن:   كۈچلۈك تە ۋىق لىلىنىىدۇ.
ن ئەمالدى ەم ىسىرلىقال  ئۆرلىرىنىڭ پىىرئ

 ئە ەبىلە بىلەن پەخىرلىنىشكەن  نلىكىئىكە
تىىۈ كلە نى  بىىلەنن ئە ەب  ىللەتچىلكىى

كە  ىللەتچىلىكى بىلەن پەخىرلىنىشىتۈ ك 
 بىلىمگاھىىدەك. ئەرھە   ىغبەتلەندۈ ۈلىدۇ

دە سىلە   يدىنىىئىلىم يب تىىدىمب  كاتتا 
 لىرى لىۈبۆ نىڭدە سىلە  يبىلەن پەننىى

قاتىنىڭ ىئايرىلىدۇ. ئىسىالم دىنىى تە ىۋ
قاتى ىتە ىىۋ ەدەنىيىتىىى نىنى غە ب ئىىو 

لە  ى ەھكىم ي ە ئى دىكىئىگىلەيدۇ.  ىسىر
ئە ەلىىىدىن لالىىىدۇ ۇلبپن يام ۇپىىىا 

لىرى لب ۇلىدۇ. پۈتۈن  ەكىتەپلە  ى ەھكىم
ئبسىبل  نمە ئا مىۋىي سو ۇنال دا ناخشىا

تە ەپتە -ئب ب ال تب ۇلغان بولبپن تە ەپ
ئبسىبل  ەكتەپلىىرى ئېچىلىىدۇ.  نناخشا

ھەتتىا ئە ەب ئەدىبىياتىىدا  ن ەكتەپلە دە
ئۆلچە لىك ئە ەب ئەدەبىي تىلى ئاسىاس 

تىلى ئاساس لىلىنىشىقا  كوچالىلىنماستىنن 
ۋان  ىائىرلىرى ىىبا اليدۇ. ھەتتا بەرى ل

 كوچاۋىسىدىكى ىۋان  ىئۆر  ېئىرلىرىنى ل
تىلىدا يېزىشىقا با ىاليدۇ.  ەكىتەپلە دە 

غە ب لاتىا لىق نسىبرچە فرائىنگىلىزچەن 
غا بولغىان لىىزىقىس يۈكسىىلىدۇ. تىللىرى

تىلىدىكى ئە ەبىچە  تۈ كتۈ كىيىدە بولسا 
سىىۆرلۈكلە نى پىىاكىزالش ھە ىكىتىىى 

ھەتتىا بىىر نەچىچە يىلغىىچە  نبا لىنىدۇ
لىرىدە ئەران تىىۈ كچە جىدتىىۈ كىيە  ەسىى

ئىىبال   نئولبلىىىدۇ. ئەينىىى مالىتتىىا
نى تە ۋىقاتىنى كىۈچەيتىس ىرىستىيان دىخ

ھەلسىىىز  بىىا لىق جىىايال دا نئۈچىىۈن
 تېببىىيدامااليدىغان دوختب خانا سېلىسن 

 ھە لايسىى جايال غىا ھەلسىىزخادىمال نى 
داماالش بىىىىىىىىلەن بىىىىىىىىرگە 
  ىسيبنېرلىك)خىرىستىيان دىنىنى تا لىتىس(

لىلىىدۇ ۇش ئۈچىىۈن  يخىز ىتىنىىى جىىا ى
چىوڭ يولالشن تۈ لۈك باھانىلە  بىىلەن 

چالىرىسن كىتابن  نىمە لب ۇلتايال  يىغىن
ئىشىلىرىنى  لىتىس لاتىا لىق ژۇ نال تىا
 .جانالندۇ ىدۇ
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 سوغبق ئب ۇ ال  باسقبچى
يىلىىى ئەنگىلىىىيە بىىىلەن -1939

 غاانسىيەنىڭ گېر ىانىيە ئىتتى الدا ىلىرىفر
 نەتىجىسىدەنلا  ى ئب ۇش ئېالن لىلىشى 

سىدا ئىككىنچى دۇنيىا ىدۆلەت ئوتتب  32
يىلىغىىىچە  -1945ئب ۇ ىىى پا تاليىىدۇ. 
ە ەپتىن تەخمىىنەن دامام لىلغانن ئىككى ت

 ىليون كىشىنىڭ ئۆلۈ ىگە سىەمەبچى  80
بولغانن ئىنسانىيەت تا ىخىدىكى ئەڭ چوڭ 
لىرغىنچىلىق ھېسابلىنىدىغان بب ئىب ۇشن 

الىنىىىڭ بېرلىننىىى ئىشىىغال  سىىومېت ئېتت
_  گە ئا لىاونىيەلىلىشىن ئا ېرىكىنىڭ يىاپ

بو بىسىى ئىاتوم  لېىتىمئا لىدىن ئىككى 
 ىبنىڭ  .شىىدۇتا لىشى بىىلەن ئاخىرلى

ئا ېرىكا بىلەن سىومېت ئىتتى ىالى  بىلەن
دۇنيادىكى پەملبلئاددە ئىككى كۈچ بولبپ 

لەتلىرىنىىڭ ۆئوتتب ىغا چىقىدۇ. ئىسىالم د
كۆپىنچىسى ئا ېرىكا تە ەپدا لىرى بىىلەن 
كېلىشىىىم تۈرۈ ىىكە ئالدىرىسىىان يەنە 
بەرىلىىىرى سىىومېت ئىتتى ىىالى بىىىلەن 

 يېقىنلىشىشقا ئالدىرايدۇ.
نچى دۇنيا ئب ۇ ىدىن كېيىن ئىككى

ئا ېرىكا مە سومېت ئىتتى ىالى ئا ىسىىدا 
سبغبق ئب ۇ ال  با النغان بولىبپن ئەڭ 
با تا يام ۇپا دۆلەتلىرىنىى ئىۆر ئىچىىگە 
ئالغىىان بولسىىىمبن كېيىىىنچە يام ۇپىىا 

دۇنيانىىڭ ھە   نھالقىپ تېر وتو ىيەسىدىن
گە تەسىر كۆ سىتىشكە با اليدۇ. ەپلىرىتە 

يام ۇپىا مە  ي ېرىكان غە بىى ەسىلەن: ئا
 غىىا كو مبنىزنلىرىىىدا و ىىە ق  ايائبتتب 
بىلەن بىرسىەپتە تب  ىغىان  ئۆرىلا  ى 

ئاسىىتىغا ئىىېلىس  بېسىىىمدۆلەتلە نىىى 
تاكتىكىسى لوللىنىدۇن سومېت ئىتتى ىالىن 

مە  ىسىىيام ۇپان التىىن ئا ېرىك ي ە لى
كو مىىبنىزم بەرى ئاسىىيا دۆلەتلىرىىىدىكى 

 لبمەتلەيدۇ. لولالپ   ېجىملىرىنى
 -1989يىلىىىىىىىدىن  -1981

يىلىغىچە بولغان ئا ىلىقتا ئا ېرىكا سومېت 
الىغىىا سىياسىىىين ئىقتىسىىادىي مە ى ئېتت

ئەسىىكىرىي بېسىىىملىرىنى كۈچەيتىشىىى مە 
الىنىڭ يېڭى  ەئىسى  ېخائىل ى سومېت ئېتت

ئېلىىپ الىىدا ى نىڭ سومېت ئېتتمگو باچو
سىياسىىىىي مە ئىقتىسىىىادىي با غىىىان 

يىلىى  -1991 نىرى نەتىجىسىدەئىسالھاتل
سومېت ئىتتى الى پا چىلىنىپن دۇنيىادىكى 

 نىڭ ئاساسلىق كىۈچىزىل كو مبنىستال ىل
 يېگانەيوق بولغان مە ئا ېرىكا دۇنيادىكى 

كۈچ بولبپ ئوتتب ىغا چىققاندىن كېىيىنن 
جىىب ال  غە ب بتلە  مە ھىبىىا لىق تەھىىد

ئەللىرى بىىلەن لا  ىلىشىىس ئې تىمىالى 
سىىالم دۇنياسىىىغا لا ىتىلىشىىقا بولغىىان ئى
 با اليدۇ.

 ال تىلغان يېڭى بېسىمىئىسالم دۇنياسىغا لا 
يىلىىىدىن ئىسىىالم  -1992گە چە 
تىلغىىان ھبجب ال نىىىڭ ىدۇنياسىىىغا لا 

كۆپەيگەن بولسىمبن    لىرى مە بېسىمالۈت
ئىلىىىپ  ي ەركىىب  ھبجىىب ال   ەخ ىىى

نتەبىر ىسى -11يىلى  -2001 .بېرىالتتى
ەندىن كېىيىنن ئىسىالم بە گ يۈرمەلەسى 

 -دۇنياسىغا لا ىتىلغان ھبجب ال  ئبچىبق
مە پۈتىىۈن دۇنيىىا  لىلىنىىىدىغانئا ىىكا ا 

لا ايدىغان نى تېر و چى دەپ  بسبلمانلىرى
. خبالسە لىلىىپ دىبىر ئەھۋال پەيدا بول

نتەبىر مەلەسى ئا لىلىق ىس -11تقاندا؛ ېيئ
ئىسالم دۇنياسىدا لايتىدىن باش كۆتۈ ۈش 

ئىويغىنىس  ىيبولغىان ئىسىال ئې تىمالى 
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ئىسىالم پن ھە ىكىتى ئالدىن ئبجبلتب لب
دۇنياسىدا با لىققا كېلىس ئې تىمالى بولغان 

 تالالغان بولدى.بىرلىكنىڭ يولى  يئىسال ى
چۈنكى ھارىرلى را انىدا غە ب ئەللىىرى 

ن يئۈچۈن تەھدىت بوالاليدىغانن سىياسىى
مە خەلقئىىا ا  يئىجتىمىىائىين ئىقتىسىىادى

ەت لاتا لىقال نىىىڭ ھە مىىىدە  بناسىىىۋ
 بىىرال بكە مەل لانبن تۈرۈ لە گە ئىىگە 

 يچ ئىسىىالم دۇنياسىىىدىكى ھەلىقىىىۈكىى
بىرلىكنىڭ با لىققا كېلىشىدىن تبغبلىدىغان 

لايتىدىن  ئىسالم خەلى ىلىكى چ بولبپنۈك
تىكلەنمىىىىگەن تەلىىىدىردىمبن ئىسىىىالم 
دۈ ىىمەنلىرىگە لا  ىىى تب االيىىدىغان 

ۈ ۈپ بىاش كۆتىچنىىڭ كۈخەتە لىك بىر 
 ىىبڭان  . ىىب كىن ئىىىدى چىقىشىىى

ئەسىىىرلە دىن بېىىرى  بسىىبلمانال نىڭ 
 ول ئوينىاپ كېلىۋاتقىان   بھىم ھاياتىدا
بىرلىكنىى پىا چىالشن ئىسىالم  يئىسال ى

لچىلىىىقن  ىللەتچىلىىىكن ىردۇنياسىىىنى ئ
سانالسىىز  -سىان ا ەرھەپچىلىك مە با ق

 ئەكىىرىسئىچىگە سۆ ەپ  بۆلۈنۈ لە نىڭ
اننىڭ تىگىدىن سىب لويىبپ ئۈچۈنن سا 

 .  دىبىرىس تاكتىكىسى لايتىدىن جانالندۇ ل
بلىيب ببش را انىىدىكى اجو ج د

نىسىىتىرى دونالىىد ېئا ېرىكىىا ئىىب ۇش  
 ىىا ت -27يىلىىى  -2003 ا ىسىىفىلد 

سىت گېىزىتىگە وتبن پنگىكۈنىدىكى ما ى
بە گەن دوكالتىىىىىدا  بخبىرال نىىىىىڭ 

ئاللىرىغا جاماپ بېرىپ  بنداق دەيدۇ: وس
بىز لو اللىق ئىب ۇش بىىلەن بىىرگە  »

ئب ۇ ىمب ئېلىپ با ىمىزن بولبپمب  يپىكرى
لىو ال كىۈچى  دانلىرىىو ە ق  ايائوتتب 

  ەكچى بولغىىان ۈئىىا لىلىق لولغىىا كەلتىى
 ىىىي بددىئالىرىمىزغىىا پىكىر _ ەلسىىەت

ئب ۇ ى ئىا لىلىق يېتىشىكە تىرىشىىمىزن 
 لىىو ال كىىۈچىگە ىالھىىاجەت بولغانىىد

ئب ۇ ىىنىڭ  يىكرىىتايىنىمىز. چىۈنكى پ
غايىسى لا  ىى تە ەپنىىڭ كۆرلا ىشىىنى 

ئىۆر  ئبال نىئىچىدىن ئۆرگە تىس ھە دە 
لولى بىلەن ئۆرىنى ئۆرگە تىس بولىبپن 

بە لىلىدۇق. ىبىز بب ھەلتە كۆپ لېتىم غەل
 انا ببال  ئا ېرىكا با ىچىلىقىدىكى غە ب 
ئەللىرىنىڭ ئىسىالم دۇنياسىىغا لا اتقىان 

بولىىبپن  ۈرىھەلىقىىىي يىىنىڭ ىتىسىياسىى
يېقىندىن ببيان ئىبال  ئىسىالم دىنىنىىڭ 

لا ا ىىىلىرىنى  ئاساسىىىلىق لىمىىىمەت
« يب شاق ئىسالم نەرىرىيىسى»ىپئۆرگە تى

شىىۋاتىدۇ. ئبال نىىڭ ىلىلىشقا تىر دجاىئ
يب شاق ئىسىالم »لىلمالچى بولغان  ئىجاد

سىياسىىىەت مە دۆلەت « نەرىرىيىسىىىى
 ئىسىال ىي بىرلىكنىىئىشلىرىدىن ئبراقن 

جى ادنى ئېتىراپ  ييدىغانن ئىسال ى ابتبن
ھۆكىۈ لە نى لببىبل  دىنىيلىلمايدىغانن 

لىلمايدىغانن با ىقا دىنىىدىكىلە  بىىلەن 
بىرىگە يىول لويىبش  -كېلىشىس مە بىر

ئا لىلىق تىنچلىق ئىچىدە يا ىيااليدىغانن 
رىيىسىدىن ئىبىا ەت ىيېڭى بىر ئىسالم نەر

بولبپن نەچچە ئون يىلدىن ببيان دىىنال  
دىيىىالو ن  ەدىنىىىيەتلە   تتب ىسىىىدائو

 خىىلھە   ادىيالو  مە با ق ئوتتب ىسىدا
دېيالوگال نىڭ غايىسىمب ئەنە ئا ىب بىىرال 
 ەلسەت ئۈچۈن ئىكەنلىكى ھە مىگە ئايان 

لەن ۈگى ھ. تۈ كىيەدىكى پەت بلالبولمالتا
بب ھەلتە ئوينىغىان  ولىى مە  جا ائىتىنىڭ

ئىسالم دۈ مەنلىرى ئۈچىۈن كۆ سىەتكەن 
كىىۆپ بولىىبپن  ئىنتىىايىنىز ەتلىىىرى خ

كېلە كى ساندا ئبنىڭ تەپسىالتى ھەلقىىدە 
 ىلىمىز.توخت



 سىىوئال: ئەسسىىاال ب ئەلەيكىىبم. 
يام وپىىىادا تب ۇماتقىىىان بىىىىر      

يېقىىىنىم بىىا  ئىىىدى. يېقىنىىدا ئىىب 
ھۆكىىىۈ ەت تە ەپىىىتىن ئۆلگەنىىىدىن 
كېىىيىن ئىچكىىى ئەرالىرىنىىى يىىۆتكەپ 
ئىشىىىىىىلىتىس  ەر بنىىىىىىىدىكى 

 ە  ىىىەكىلدىكى توختىىىام ب اجىئەتنىىىا 
تاپشىىب ۇپ ئىىاپتب. ئەگە  بىىب  نىىا ىنى

 ب اجىئەتنا ىغىىىىا لىىىىول لويسىىىىا 
ئۆلگەنىىدىن كېىىيىن ئۆرىنىىىڭ ئىچكىىى 
ئەرالىىىىىرى الرىىىىىم كىشىىىىىلە گە 
يۆتكىلىىىپ ئىشىىلىتىلىدىكەن. ببنىىىڭ 
بەدىلىىىگە ئىىب ھايىىات مالتىىىدا بىىىرە  
ئەراسىىىدىن چاتىىاق چىقسىىا ھەلسىىىز 
ئەراغىىىىا ئېرىشىىىىەلەيدىكەنن ئەگە  

لويب ىىنى  ەت لىلسىىا ببنىىداق  لىىول
ئىمتىيارغىىىىىا ئېرىشىىىىىەلمەيدىكەن. 
 ندىنىمىىىز ببنىڭغىىا لانىىداق لا ايىىدۇ

 جائىز ب؟

جىىاماب: مە ئەلەيكىىبم ئەسسىىاالم 
 مە  ەھمەتبلالھى مە بە ەكاتبھب:

بىىىا لىق ھە دۇسىىىانا جانىىىابى 
ئالالھقىىىىا بولسىىىىبنن  ىىىىبندالال 

-پەيغە بىرىمىىىىىىىزگەن ئىىىىىىائىلە
تىىىاكى تامابىئاتلىرىغىىىا مە ئبنىڭغىىىا 

لىيىىىىىا ەتكىچە ئەگە ىىىىىكەنلە گە 
 ساال ال  بولسبن.-دۇ ۇت

- ىىىەك»جانىىىابى ئالالھنىىىىڭ: 
 ۈب ىسىىىىىزكىن بىىىىىز ئىىىىادەم 

 «بىىىالىلىرىنى ھۆ  ەتلىىىىك لىلىىىدۇق
دېىىىىىىىىگەن ئايىتىىىىىىىىىدە (1)

كۆ سىىىىىتىلگەندەك  بسىىىىبلماننىڭ 
-ئىىىىىزرەتھايىىىىات مالتىىىىىدىكى 

 ھولىىىىىىبلى-ھىىىىىىۆ  ىتىن ھەق
ماپاتىىىىدىن كېيىنمىىىب داما لىشىىىىدۇ. 

-سىىىىۆڭەك»تە بىىىىىر ھەدىسىىىى
 ېيىىىىت ھالىتىىىىدە ئبسىىىتىخانلىرىنى 

                                                 
 ئايەت.-70( ئىسرا سۈ ىسى 1)
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چىىېقىسن ھايىىات مالتىىىدا چالقانغىىا 
 (1)دەپ كەلگەن.« با امە 

بىىب ھەدىسىىكە ئاساسىىەن ئەلىىال ە 
ئەبىىىبئەئال  ەمدۇدىىىىين  ىىىبھە مەد 
 ىىبتەمەللى  ىىەئرامى مە ئابىىدۇلالھ 
ئىبنىىىىى بىىىىار لاتىىىىا لىق بەرى 
ئۆلىماال نىىىىڭ لا ىشىىىىچەن بىىىىرام 

ېىىىيىن ئىىىۆرى ماپىىىات بولغانىىىدىن ك
بىىىىىرە  ئەرايىنىىىىى ئې تىيىىىىاجلىق 
بولغانال غىىىا بېرىۋېتىشىىىنى مەسىىىىيەت 
لىلسىىىىان بىىىىب مەسىىىىىيەتكە ئە ەل 
لىلىشىىقا بولمايىىدۇن چىىۈنكى ببنىىداق 
لىلىىىىس ئىنسىىىاننى خا لىغىىىانلىق مە 
ئبنىىىىىڭ ھىىىىۆ  ىتىنى دەپسىىىىەندە 
لىلغىىانلىق بولىىبپ سىىانىلىدۇ. بىىىر 
ئىىادەم ئۆرىنىىىڭ بىىىرە  ئەراسىىىنى 

ە مەسىىىىيەت باسىىىقىال غا بېرىۋېتىشىىىك
لىلسىىا بولمىغانىىدەكن ما ىسىىال نىڭمب 
ئبنىىىڭ بىىىرە  ئەراسىىىنى بېرىىىۋېتىس 

 (2)ھەلقى يولتب .
ئە مىىىا ئەلىىىال ە يۈسىىىۈپ ئەل 
لە دامى لاتىىىا لىق كىىىۆپ سىىىانلىق 
ئۆلىمىىاال  مە ئىسىىىالم دۇنياسىىىىدىكى 
 كىىىۆپلىگەن پەتىىىىۋا كىىىو ىتېتلىرى: 

 ىىىىڭ ھايىىىاتىنىكىمكىىىى بىىىىر ئادە نى
ڭ نسىىىانال نىلبتقبرسىىىان ئىىىب پۈتىىىۈن ئى

                                                 
خالصة ھەدىس. سەھىھ. -3207(ئەبب دامۇد 1)

 .763«  اإلروا» 2/1035اْلحكام 
( استخدام أعضاء اإلنسان يف جسم غريه من اإلنسان، واْلخطار 2)

الناشئة عنه حبث للشيخ أيب اْلعلى املودودي. جملة البعث اإلسالمي 
حبث للشيخ حممد .ه  1407لعام 32اجمللد/ 2. العدد/55-53ص/ 

 1407. عام 226العدد /  .متويل الشعراوي. جملة اللواء اإلسالمي
عام  806عدد رقم « اجمللة»جملة فتوى الشيخ ابن باز يف .ه 

 ه .1416

 (3)لبتقبرغانىىىدەك بولىىىىدۇ ھايىىىاتىنى
دېىىگەن ئايەتنىىىڭ  وھىغىىا ئاساسىىەن 
ئىنسىىىان ھايىىىاتىنى لوغىىىداش مە 

ئاسىىراش  ىىە ىئەتنىڭ ئىىالىي ئىىبنى 
 ەلسىىىەتلىرىدىن بىىىىرى بولغاچقىىىان 

 ىىىىە تلە   ىئەت بېكىىىىىتكەن ىىىىە 
تې ىلغىىىىان ئەھۋالىىىىدا رىياننىىىىىڭ 
يەڭگىلرەكىنىىىى تىىىا تىس لائىدىسىىىى 

اننى لبتقىىبرۇش بىىويىچە بىىىرە  ئىنسىى
ئۈچىىىىۈن  ېيىتنىىىىىڭ ئەرالىرىنىىىىى 
يۆتكە ىىىنى جىىىائىز دەپ لا ىغىىىان. 
 ىىبنىڭ بىىىلەن بىىىرگە ئىرسىىىيەتكە 
ئااللىىىىىىدا  يىىىىىاكى نەسىىىىىەب 
ئا ىلىشىشىىىىىىىنى كەلتىىىىىىىۈ ۈپ 

ئىىىىچ  ئەھىىىۋالال داچىقىرىىىىدىغان 
بىىىۆ ەك مە ئب ۇلىىىدانغا ئوخشىىىىغان 
بەرىبىىىىىر ئەراال نىىىىى با ىىىىقىال غا 
يۆتكە ىىىىىنى جىىىىىائىز ئە ەس دەپ 

 (4)ۇ.لا ايد
كاتتىىىا »سىىىەئبدى ئە ەبىسىىىتان 

-99« ئۆلىمىىىىىىاال  ھەيئىتىىىىىىى
نو ب لىىىبق پەتىۋاسىىىىدىمب بىىىبنى 

 جائىز دەپ لا ىغان. 
ببنىڭغىىا ئاساسىىەن بىىىر كىشىىى 
ھايىىات مالتىىىدا ئىىۆرى بىىىر يىىاكى 
ئبنىڭىىدىن كىىۆپ ئەراسىىىنى ئىىۆرى 
ئۆلىىىىۈپ كەتكەنىىىىدىن كېىىىىيىن 
با ىىىقىال غا بېرىىشىىىنى مەسىىىىيەت 
لىلغىىىىان ئەھۋالىىىىدا  ېيىتنىىىىىڭ 

                                                 
 ئايەت.-32 ىسى ( " ائىدە" سۈ3)
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ئىنسىىىاننىڭ يەنە بىىىىر ەرالىرىنىىىى ئ
ھايىىاتىنى سىىالالپ لىىېلىس ئۈچىىۈن 

 بولىدۇ. ۆتكە كەي
بەدىلىىىىىگە ئە مىىىىان بە گەن ئەرا 

ئىىۆرىگە يىىاكى  ىراسىىخو لىرىغا بىىىرە  
ئالغىىان يىىاكى  يىىاكى تىىۆلەم بەدەل

بىىىىرە   ەنىىى ەئەت  ىىىە ت لىلغىىىان 
تەلىىىدىردە ئالىمال نىىىىڭ بىىىىردەك 
ئىجماسىىى بىىىلەن بىىب ئىىىس جىىائىز 

يىىدۇ. چىىۈنكى ببنىىداق لىلىىىس بولما
سودىلىشىىىىىىس مە ئەرا ئەرانىىىىىى 
لاتىىىىا لىق لىلمىشىىىىال غا سىىىىېتىس 

 تېنىىىئىنسىىاننىڭ . سىىەمەب بولىىىدۇ
- ا ىىىىنا سىىىايمانلىرىدەك ئىىىېلىم

سىىىېتىم مە تىجىىىا ەت ئىىىىوبيېكتى 
يىىاكى لاتا ىىىدىكى  ەخسىىى  ۈلىىۈك 

بولمىغاچقىىىىان ئىنسىىىىاننىڭ تىىىىاما  
ئۆرىنىىىىڭ لېنىنىىىى يىىىاكى بىىىىرە  

بىىىر نە سىىىگە  ئەراسىىىنى سېتىشىىىن
مب دۇ ۇس ىۋېتىشىىىىىىىىىىىىىتېگىش

 ((1)) بولمايدۇ.
« ئىسىىالم فىق ىىى ئاكادېمىيىسىىى»
ا لب ۇلتىيىىىىىىد-4يىلىىىىىى -1988

نو ب لىىىبق -26ئىىىېالن لىلغىىىان 
دەپ كەلىىگەن:  بنىىداق پەتىۋاسىىىدا 

تىرىىىك ئىنسىىاننىڭ ھاياتىغىىا يىىاكى » 
ئبنىىىىڭ بەدىنىىىىدىكى ئاساسىىىلىق 
مەرىىىى ىلە گە لا ا ىىىلىق بولىىىبپ 

ەراسىىىنى  ېيتىىتىن لالغىىان بىىىرە  ئ
تەن ە يۆتكە ىىئىىادە گ تىرىىىكئېلىىىپ 
ھايىىىات ئىىىۆرى  ېيىتنىىىىڭ نىىىامادا 

بولسىىا لىلغىىان مالتىىىدا  ۇخسىىەت 
                                                 

"قضايا فقهية معاصرة" جامعة اْلزهر كلية الشريعة والقانون ((1))
1/430. 

يىىاكى ماپاتىىىدىن كېىىيىن ما ىسىىلىرى 
مە يىىاكى لىلغىىان بولسىىا   ۇخسىىەت

ئەراسىىى ئېلىنمىىالچى بولغىىان  ېيىىىت 
-كىملىكىىىى نىىىا ەلبم يىىىاكى ئىىىىگە

چالىسىىىز كىشىىى بولىىبپن ئبنىىىڭ 
 چىلىق لىلىىىىدىغان ئىشىىىىغا ئىگىىىىدا

 بسىىىبلمان ئىىىىس با ىىىقب غبچى 
بولسىىىان ببخىىىىل بە گەن  ت ۇخسىىىە
 «.  جائىز بولىدۇ ئوپېراتسىيە

بىىىب پەتىىىىۋادا يەنە  بنىىىداق 
 ىىىبنىڭغا دىقىىىقەت »تەكىىىىتلەنگەن: 

ئەرا »لىلىىىس كېرەككىىىن يىىبلىرىقى 
نىىى جىىائىز دېيىشىىتە « ۆچىىۈ ۈشك

بىىىىرلىككە كېلىىىىنگەن ئەھىىىۋالال  
 ىىە ت ىىىمە بەلگىلئۈچىىۈن  ىىبنداق 

 ببنىىداق بىىىر ئىشىىتالىلىنغىىانكىن 
ھادىسىسىىى ئا ىىب ئەرانىىى سىىېتىس 

كېىىرەك. چىىۈنكى  يىىۈر بە  ەسىىلىكى
ھە لانىىىىداق ئەھىىىىۋال ئاسىىىىتىدا 
ئىنسىىان ئەرالىرىنىىى سىىودا ئىىوبيېكتى 

 ((2))«.لىلىشقا لەتئىي بولمايدۇ
يىىىبلىرىقى بايانال غىىىا ئاساسىىىەنن 
 ەركىىب  توختىىام جىىائىز ئە ەسىىتب . 

لگەنىىىدىن ئۆكىشىىىى چىىىۈنكى ئىىىب 
كېىىىيىنن ئبنىىىىڭ بىىىىرە  ئەراسىىىىنى 
 ەلىىبم بىىىر پايىىدا كىىۆردە تبتبلغىىان 

يەنە ھالىىىدا بېرىشىىىكە كېلىشىىىكەنن 
-تاپشىىب ۇپ ئىىېلىسكېلىىىپ بىىب 

ئالماسىىلىقى ئېنىىىق بولمىغىىان بىىىر 
توختىىام  بخىىىلكېلىشىىىم ھە ىىدە ب

ئىنسىىان ئەراسىىىنى تىىاما  ئو نىىىدا 
   سېتىشقا سەمەب بولىدۇ.
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كبچىىىىىىا  ايونىنىىىىىىىڭ       
لاچانىىدىن با ىىالپ ئىسال ال ىىقانلىقى 
ھەلقىىىىدە تىىىا ىخچىال  تە ى ىىىىدىن 
بىىىرلىككە كەلىىگەن بىىىر كىىۆر لىىا اش 
يىىىىىوق. گە چە بىىىىىىر لىسىىىىىىم 

_ 10تىىىا ىخچىال  كبچىىىا  ايىىىونىنى 
ەسىىىىرلە دە لا اخىىىانىيال  دۆلىىىىتىگە ئ

تەمە بولغىىىىىان دەپ لا ىسىىىىىىمبن 
ئە مىىا ئبال نىىىڭ تىىا ىختىن ببيىىان 
ئىشىىىنىپ كېلىۋاتقىىان بىىبددا دىنىنىىى 
سىىىىالالپ لىىىىېلىس ئاساسىىىىىدا 
لا اخىىانىيال  دۆلىىىىتىگە تەمە بولغىىىان 
دەپ لا ايىىىدۇ. تىىىا ىخچى تب غىىىبن 

دېىىىگەن « ئبيغىىىب ال »ئالمىىىاس 
سىىىىوتبق ببغراخىىىىان »كىتابىىىىدا 

ممال خىىىوتەن مە كبچىىىادىكى ئىىىا
ببددىسىىىت ئبيغىىىب ال  ئۈسىىىتىگە 

يىىىۈ ۈش لىلىىىدى. بىىىب ئىككىىىى 
خىىىانلىقتىكى ببددىسىىىت ئبيغىىىب ال  
ئبنىڭغىىا ئىالجسىىىزلىقتىن بويسىىبنغان 
بولسىىىىىمبن يەنىىىىىال  بسىىىىبلمان 
بولمىىىىىدىن بىىىىب ۇنقى بىىىىبددا 

دەپ  (1)«ئېتىقادىىىىىىدا لالىىىىىدى.
يارىىىىدۇ. ئە ەلىيەتتىمىىىب كبچىىىادىكى 

لا اخىىىانىيال  ببددىسىىىت ئبيغىىىب ال  
دۆلىتىنىىىڭ ئىسىىالم دىنىنىىى  ىىە لقە 
كېڭەيتىشىىىىىدىكى بىىىىىر توسىىىىالغب 
بولىىىبپن كبچىىىا  ايىىىونى ئىسىىىالم 
دىنىنىىى ئاسىىاس لىلغىىان لا اخىىانىيال  
دۆلىتىىىى بىىىىلەن بىىىبددا دىنىنىىىى 
ئاسىىاس لىلغىىان ئىىىدىقبت ئبيغىىب  
دۆلىتىنىىىڭ ئا ىسىىىدىكى بىىىر پاسىىىلغا 

ئەينىىىى مالىتتىىىا »ئايالنغانىىىىدى. 

                                                 
  (1) . بەت -515ن «ئبيغب ال » 
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تەد ىجىىىىي ھالىىىدا  ئىسىىىالم دىنىىىى
لە ىىىىىقە ن خىىىىىوتەنن چە چەن مە 
ئالسىىىبغا كېڭەيگەنىىىدىن كېىىىيىنن 
ئىىىبرۇنغىچە ئالسىىىب بىىىىلەن كبچىىىا 
ئا ىلىقىىىدا توختىىاپ لېلىىىپن  ىىە لقە 
تا لىلىشىىىىىى بىىىىىبددا دىنىىىىىى 
 ەدەنىيىتىنىىىىىىڭ توسىىىىىقبنلبلىغا 

بىىب ئەھىىۋال تىىاكى  (1)«ئبچب غىىان.
لا اخىىىىانىيال  دۆلىتىىىىى  ىىىىبنقە ر 

ىيال  بولىىىبپن لىتىىىانال   لا اخىىىان
دۆلىتىنىىىىڭ پۈتىىىۈن جبغراپىيىسىىىىگە 
ھۆكۈ رانلىىىىق لىلغىىىبچە بولغىىىان 
مالىىىىىىتقىچە داما ال ىىىىىتى. گە چە 
لا اخىىىانىيال  دۆلىتىنىىىىڭ ئىىىاخىرلى 
 ەرگىللىرىىىدە كبچىىادىكى  بسىىبلمان 
بولغىىىان بىىىىر لىسىىىم ئبيغىىىب ال  
خىزىربېىىك ئىسىىىملىك بىىىر باتب نىىىڭ 
يېتەكچىلىكىىىىىىىدە ببددىسىىىىىىت 

ڭ ئبيغب ال غىىىىا لا  ىىىىى لىىىىورغىال
كۆتىىۈ گەن بولسىىىمبن ئە مىىا ئىىىچ _ 
ئىچىىىىىدىن رىىىىىددىيەت لاينىمىغىىىىا 
پېتىىىپ لالغىىان لا اخىىانىيال  دۆلىتىىى 
ئبال غىىىىا يېتە لىىىىىك دە ىجىىىىىدە 
يا دە ىىىدە بواللمىغاچقىىىىان كبچىىىىا 
 ايونىنىىىىىىىىىڭ پۈتىىىىىىىىۈنلەي  
ئىسال لىشىشىىىى يەنىىىىال ئە ەلىىىگە 

 ئا مىغان.

_ يىلىىىى چىڭگىزخاننىىىىڭ 1218   
 نى  بڭغىىىبل ئەسىىىكە لىرى لىتىىىانال

                                                 
 ىنجاڭدا ئۆتكەن ئىسالم خانلىرىنىڭ »  (1)

  بەت.-260ن «لىسقىچە تا ىخى

يولىتىىىىىىىپن لە ىىىىىىقە ن يەكەنن 
خىىىوتەنن ئالسىىىب مە كبچىىىاال نى 
ئالغانىىىدىن كېىىىيىن بىىىب  ايىىىونال دا 
دىنىىىي ئېتىقىىاد ئە كىنلىكىنىىى يولغىىا 
لويغىىان. يەنە بىىىر تە ەپىىتىن بىىب 
 ەرگىلىىىىدە بىىىىبددا دىنىنىىىىىڭ 
 ەدەنىىىىيەت  ە كىىىىزى ھېسىىىابالنغان 
كبچىىادا بىىبددا دىنىىى ئەسىىلىدىكى 
ا گىىۈللەنگەن دەم دىىىن بىىا ا _ بىىا 

خا ابلىشىىىىىىس دەم ىىىىىىگە لەدەم 
 ىىىىنجاڭدا ئىىىۆتكەن »لويغانىىىىدى. 

دېىىگەن كىتابتىىا « ئىسىىالم خىىانلىرى
 ىىىىەيخ نىزا ىىىىىدىن دې ىىىىلەمى 
ئىسىىىىىملىك ھىندىسىىىىتانلىق بىىىىىر 

_ يىللىىىرى 1267ئادە نىىىڭ  ىالدىىىيە 
ئەتىراپىىىدا كبچاغىىا كېلىىىپ ئىسىىال نى 
تا لاتقىىىىانلىقىنى تىلغىىىىا ئالغىىىىان 
 بولىىبپن ئىىب ئىىادەم كبچىىا ئىشىىخىال
يېزىسىىىىىغا خانىقىىىىا سىىىىالدۇ ۇپن 
دەمەت ئىشىىىىىىىلىرى بىىىىىىىىلەن 
 ىىبغبلالنغان. بىىب ئەينىىى دەم دىكىىى 
 بڭغىىىىىىبل ھۆكۈ رانلىرىنىىىىىىىڭ 
ھىمايىسىىىىگە ئېرىشىىىكەن بولسىىىىمبن 
ئە مىىا ئىسىىالم دىنىىى كبچىىا  ايونىىىدا 
يەنىىىال بىىبددا دىنىنىىىڭ ئۈسىىتىدىن 
تەلتۆكىىىۈس غالىىىىب كىىىېلەلمىگەن. 
كبچىىىىا  ايونىنىىىىىڭ پۈتىىىىۈنلەي 

يەنىىىىال تبغلىىىبق ئىسال لىشىشىىىى 
تۆ ۈ خىىان ئىسىىالم دىنىنىىى لببىىبل 

 لىلغاندىن كېيىن ئە ەلگە ئا قان.
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_ 1354تبغلىىىبق تۆ ۈ خىىىان    
يىلىىىىى  ەمالنىىىىا ئە  ىىىىىدىننىڭ 
تە ەبببسىىى بىىىلەن ئىسىىالم دىنىغىىا 
كىرگەنىىىىدىن كېىىىىيىنن ئىىىىۆرى 
ھۆكۈ رانلىىىىق لىلىۋاتقىىىان پۈتىىىۈن 
تېر ىتو ىيىىىىىىدىكى خەلقلە نىىىىىىن 

نى  ىىىىڭ  بڭغىىىبل 160جۈ لىىىىدىن 
ئىسىىالم دىنىغىىا كىرگىىۈرگەن.  ەمالنىىا 
ئە  ىىىىدىن تبغلىىىبق تۆ ۈ خاننىىىىڭ 
ھىمايىسىىى بىىىلەن كبچاغىىا كېلىىىپن  
كىىۆپلەپ خانىقىىان  ەسىىجىت سىىېلىپن 

دەمەت لىلىىىىس بىىىىلەن  ئىسىىىال غا
بىىىىرگەن  ەد ىسىىىلە نى ئېچىىىىپن 
ئىسىىالم  ائىىا ى ىنى يولغىىا لويغىىان. 
 ىىبنىڭدىن كېىىيىن كبچىىا  ايونىىىدا 

 ىسىىىىلە  بەس _ بەس بىىىىىلەن  ەد
 ئېچىلىشقا با لىغان.

كبچىىىا  ايونىىىىدا تىىىبنجى    
 ەد ىسىىىنىڭ لاچىىىان لب ۇلغىىىانلىقى 
ھەلقىىىدە ئېنىىىق تىىا ىخىي  ەلب ىىات 
يىىوق. ئە مىىا تبغلىىبق تۆ ۈ خاننىىىڭ 
ئىسىىىىالم دەمىتىىىىىدىن كېىىىىيىن 
كبچىىىادىكى ھە لايسىىىى  ىىىەھە ن 
يېىىزان بىىارا ن  ەھەللىىىلە دە كىىۆپلەپ 
 ەد ىسىىلە نىڭ لب ۇلغىىانلىقى  ەلىىبم. 

سىىىىاق  ەد ىسىسىىىىىن كىىىىۆك سال
 ەد ىسىسىىىىن سىىىالىيە  ەد ىسىسىىىى 
مە  ەمالنىىىىام  ەد ىسىسىىىىى  ىىىىب 
دەم دىىىن كېىىيىن كبچىىادا لب ۇلغىىان 
 ەد ىسىىىلە  ئىچىىىىدىكى بىىىىر لەدە  
نىىا ى بىىا   ەد ىسىىلە  بولىىبپن بىىىر 

لىسىىم تاالنىىت ئىگىلىرىنىىىڭ يېتىشىىىپ 
چىقىشىىىىىىىدا تۈ تكىلىىىىىىىك  ول 
ئوينىغىىىىان. بولبپمىىىىب سالسىىىىاق 

 دىكى خىىىانلىق  ەد ىسىسىىىى لە ىىىقە
 ەد ىسىسىىىدىن لالسىىىال جەنىىببتىكى 
 ىىەھە ن يېىىزان بىىارا ال دا ئىىاتىغى بىىا  
 ەد ىىىىس بولىىىبپن  بىىىىر لىسىىىم 
 ە ىىى ب   ەخسىىىلە نىڭ يېتىشىىىىپ 
چىقىشىىىدىكى تىىبنجى بىلىىىم بىىبلىقى 

 بولغان. 

سالسىىىاق  ەد ىسىسىىىى كبچىىىا    
كونىىىىا  ىىىىەھە دىكى سالسىىىىاق 
 ەھەللىسىىىگە جايال ىىقانلىقى ئۈچىىۈن 

السىىىىاق  ەد ىسىسىىىىى تا ىختىىىىا س
دېىىگەن نىىام بىىىلەن  ە ىى ب  بولغىىان. 
سالسىىىاق  ەد ىسىسىىىى تەخمىىىىنەن 

_ يىللىىىىىىىرى 1658 ىالدىىىىىىىيە 
ئەتىراپىىىدا لب ۇلغىىان بولىىبپن  ىىب 
را ىىانال دا ببخىىا الىق دىنىىىي ئۆلىمىىا 
ئەينىىىىدىن ئىبنىىىى جااللىىىىدىننىڭ 
 بدە  ىسىىىلىك لىلغىىىانلىقى  ەلىىىبم. 
سالسىىىاق  ەد ىسىسىىىىدە يىىىالغبر 

ى ال ال ئولبغىىىان كبچىىىادىكى تىىىال
بولماسىىىىتىن يەنە بىىىىاين  ىىىىايان 
تولسىىبن ئالسىىبن بۈگىىۈ ن كىىو الن 
غبلجىال دىنمىىىب تىىىالى ال  كېلىىىىپ 
ئولبغىىىان. سالسىىىاق  ەد ىسىسىىىى 

_ يىلىىى ) ىالدىىىيە 1126ھىجىىىرىيە »
_ يىللىىىرى( كبچىىالىق  ە ىى ب  1726

كىىۆر دوختىىب ى  ىىبھە مەت ئىبنىىى 
 ىىە ىپ ھىىاجىم تە ى ىىىدىن بىىىر لېىىتىم 
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_ 1794 ىالدىىىىىيە  (1)يېڭىالنغىىىىان.
يىلىىىى  ە ى ەتىىى ە مە  رات لبتلىىىبق 
ھىىاجىم تە ى ىىىدىن لايتىىا سىىېلىنغان. 

_ يىلىىىىى كبچانىىىىىڭ چىىىىىڭ 1881
سباللىسىىىى دەم دىكىىىى ئىنىىىانچى 
بېگىىى  ىىىررا ئەھمەتىىبە   ەد ىسىىنىڭ 
لب ۇلب ىىىىنى لايتىىىىدىن كېڭەيتىىىىپ 
لىىىب ۇپن دە سىىىىخانىال  سىىىىانىنى 
كىىىىۆپەيتكەن مە ئەتىراپىغىىىىا دە ەخ 

ە تىس ئىشىىىلىرىنى تىكىىىىپن كىىىۆك
ئېلىىىىىىپ با غىىىىىان. سالسىىىىىاق 
 ەد ىسىسىىىىى ھە لايسىىىىى دەم لە دە 
ئىبىىراھىم لىىبراتن ناسىىىر ھىىاجىمن 
سىىىادىق ھاجىمىىىدەك  ە ى ەتىىى ە مە ن 
سىىودىگە  مە ئىلىىىم سىىۆيە  دىنىىىي 
ئۆلىماال نىىىىڭ يا دىمىىىىدە تىىىاكى 

_ يىلغىىىىچە ئۆرىنىىىىڭ  ىىىانلىق 1950
 بساپىسىىىىىىنى داما ال ىىىىىتب ۇپ 

السىىىاق _ يىلىىىى س1956كەلىىىگەن. 
 ەد ىسىسىىىىىىنىڭ ئەڭ ئىىىىىاخىرلى 
 بدە  ىسىىىىىن داڭلىىىىىق ئۆلىمىىىىا 
 بسىىەييىپ دا ىىولال ھىىاجىم ئالە ىىدىن 
ئۆتكەنىىىىدىن كېىىىىيىن  ەد ىىىىىس 
پۈتىىىىۈنلەي تالالغىىىىان. كېىىىىيىن 
سالسىىىىاق  ەد ىسىسىىىىى كبچىىىىا 
بىىىارا لىق ھۆكۈ ەتنىىىىڭ لا  ىقىغىىىا 
ئۆتكۈرۈمېلىنىىىىىىپن ياغىىىىىاچچىلىق 
كا خانىسىىىىن  ې مانخانىىىان سىىىودا 

ىىىىىىىىىپ دۇكىىىىىىىىانلىرى لىل
ئۆرگە تىىىىۋەتكەن.  ىىىبنىڭ بىىىىلەن 

                                                 
   _بەت54ن 6كبچا تا ىخ  اتېرىياللىرى (1)

 ەد ىسىىىنىڭ ئىچكە كىىىىن تا ىىىقا لى 
 46ھويلىلىىىقن ئىككىىى لەمەتلىىىكن 

ھبجرىلىىىىق بىناسىىىى پۈتىىىۈنلەي 
ئو ب نىىىىڭ  ىىىۈلكىگە ئايلىنىىىىپن 
تىىا ىخ سەھنىسىىىدىن غايىىىپ بولغىىان. 
ئبنىىىىڭ پەلەت ئەينىىىى يىللىىىىرى 
سالسىىاق ئۆسىىتەڭ بويىغىىا ھۆسىىن 
لو ىىىىبپ تب غىىىىان دە ەخلىىىىىرىال 

 بولبپ لالغان.   يالدا ا

تىىىىىا ىخىي  اتىرىيالال غىىىىىا    
كىىىۆ ەن سالسىىىاق  ەد ىسىسىىىىگە 

ئەينىىىىدىن ئىبنىىىى جااللىىىىدىنن »
ئابىىىىىدۇغبپب  ئەلەم ئىىىىىاخبنبمن 
ئىسىىمائىل دا ىىولال ھىىاجىمن ئىمىىىن 
دا ىىىىولال ھىىىىاجىمن خىزىىىىىر ئەلەم 
ئىىاخبنبمن بىىا ات دا ىىولال ھىىاجىمن 
ئابىىدۇل ماھ ىىاپ خەل ىىىتىمن ئىسىىالم 

ئىز دا ىىىولال ئەلەم ئىىىاخبنبمن بىىىا
ھىىاجىمن  ە شىىىدىن دا ىىولال ھىىاجىمن 
لىىىىبددۇس دا ىىىىولال ھىىىىاجىمن 
نىزا ىىىدىن خەل ىىىتىمن  ىىولال لبتلىىبق 
ھىىىاجىمن ئوسىىىمان ئەلەم ئىىىاخبنبمن 
ھا ىىىم لىىارى ھىىاجىمن  بسىىەييىپ 

نەپە   16دا ىىىولال ھىىىاجىم لاتىىىا لىق 
   (2)«ئۆلىما  بدە  ىسلىك لىلغان.

كبچىىىىىىىا سالسىىىىىىىاق    
ىلغىىىا  ەد ىسىسىىىىنىڭ يبلىرىىىىدا ت

ئېلىنغىىانن ئىىۆر دەم لىرىنىىىڭ كاتتىىا 
بىلىىىىىم ئىگىلىىىىىرى ھېسىىىىابالنغان 

                                                 
-55ن 6« ىخىي  اتېرىياللىرىكبچا تا » (2)
  بەت.
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ئبسىىىىىىتار مە  بدە  ىسىىىىىىىلىرى 
ئىىىىۆرلىرى  ەنسىىىىبپ بولغىىىىان 
دەم لە نىىىىڭ بىىىىر تۈ كىىىۈم يىىىاش 
تاالنىىىىت ئىگىلىرىنىىىىىن بىلىىىىىم 
ئا ىىىنالىرىنى يېتىشىىىتۈ ۈپ چىققىىىانن 
ئىىبال  كېىىيىن جە ئىيەتىىتە  ە ىى ب  
ئۆلىمىىىىان پىشىىىىقان تىىىىا ىخچىن 

ائىر مە داڭلىىىىىق تبنبلغىىىىان  ىىىى
ئە بىىابال  بولىىبپ خىىىز ەت لىلغىىان. 
ئبال نىىىىڭ بەرىلىرىنىىىى بىىىب يە دە 
كۆ سىىىىىتىپ ئۆتىىىىۈش سالسىىىىاق 
 ەد ىسىسىىىىنىڭ تا ىختىىىا لالىىىدۇ غان 
 ىىىانلىق ئىزلىرىغىىىا ئالتبنىىىدەك ھەل 

 بولغبسى. 

_  ىىىولال  بسىىىا سىىىايرا ى 1   
يەنىىى  ىىولال  بسىىا ئىبنىىى  ىىولال 

_ 1836ئەيسىىا خوجىىا سىىايرا ى. ئىىب 
_كىىۈنى بىىاي 23_ ئاينىىىڭن 8 يىلىىىن

ناھىيىسىىىىنىڭ سىىىايرام يېزىسىىىىدا 
تبغبلغىىان بولىىبپن يېقىنقىىى را ىىان 
ئبيغىىىب  تىىىا ىخى تەتقىقاتچىسىىىى مە 
تبنبلغىىان  ىىائىردۇ .  ىىولال  بسىىا 

_ 1847يېشىىىىدا يەنىىىى  11سىىىايرا ى 
_ ئايىىدا كبچاغىىا كېلىىىپن 9يىلىىىن 

ئەينىىى را انىىدا جەنىىببىي تىيانشىىان »
غىىان  ايىىونى بىىبيىچە  ە ىى ب  بول

سالسىىىىىىىاق  ەد ىسىسىىىىىىىىدە 
سالسىىىىىىىاق  (1)«ئولبغىىىىىىىان.

 ەد ىسىسىىىىنىڭ  ىىىب مالتىىىىدىكى 
ئاساسىىىىلىق  بدە  ىسىىىىى  ىىىىولال 

                                                 
  _بەت5تا ىخى ھە ىدىن (1)

ئوسىىمان ئىىاخبن خەلىى ەت دېىىگەن 
رات بولىىىىبپن ئىىىىۆر دەم ىنىىىىىڭ 
تبنبلغىىان ئىىالىمىن يېىىتىلگەن دىنىىىي 
ئۆلىماسىىىىى ئىىىىىدىن جە ئىيەتىىىىتە 
ئوسىىمان ئەلەم ئىىاخبنبم دېىىگەن نىىام 

ئىىىدى. بىىىلەن ھىىۆ  ەتكە سىىارامە  
 ىىىولال  بسىىىا سىىىايرا ى سالسىىىاق 
 ەد ىسىسىىىىدە لب ئىىىانن ھەدىىىىسن 
تىىىىا ىخن ئەدەبىيىىىىاتن ئىلمىىىىى 
كالېنىىىىدا ن ئىلمىىىىى نبجىىىىبمن 
جىىىىىبغراپىيەن ئە ەب مە پىىىىىا ىس 
تىللىىىىرى بىىىبيىچە تە بىيىلىنىىىىپن 
خەلىىىق ئا ىسىىىىدا ناھىىىايىتى تېىىىزال 

« بىىىاال  ىىىولال»ن « ىىىولال  بسىىىا»
دېىىىگەن نىىىا ال  بىىىىلەن  ىىىۆھرەت 

ال  بسىىىا سىىىايرا ى لارىنىىىدۇ.  ىىىول
يېشىىىىدا  18_ يىلىىىى يەنىىىى 1854

سالسىىاق  ەد ىسىسىىىنى ئەال نەتىىىجە 
بىىىىىلەن تا ىىىىا الپن سىىىىايرام 
 ەد ىسىسىىىگە بېرىىىپ  بدە  ىسىىلىك 

 لىلىدۇ.

 ىىىىولال  بسىىىىا سىىىىايرا ى    
يا ىىىغان مالىىىت جاھاننىىىڭ تىنچسىىىز 
دەم لىىىرى بولىىبپن ئىىب دەسىىلەپتە 

_ يىلىىىىى كبچىىىىادا چىىىىىڭ 1864
لورغالغىىىان ھىىىاكىمىيىتىگە لا  ىىىى 

كبچىىا لورغىالڭچىلىرىنىىىڭ تە كىبىىىدە 
ئالسىىىىب مە لە ىىىىقە گە يىىىىۈ ۈش 
لىلغىىىان لو ىىىبندا  وھىىىب چى مە 
ئىشىكئاغىسىىىى بولىىىبپ ئىشىىىلەيدۇ. 
لىىىىورغىالڭ  ەغلىىىىبپ بولغانىىىىدىن 
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كېىىىىيىنن بەدۆلەت ئەسىىىىكە لىرىگە 
ئەسىىىىىىرگە چۈ ىىىىىۈپن بەدۆلەت 
لو ىىبنىدا  ەخسىىبس  ىىىررا بولىىبپ 
ئىشىىىىىلەيدۇ. بەدۆلەت لب غىىىىىان 

دۆلىتىىى  ىىبنقە ر «  ىىەھە  ەيەتىىت»
بولغانىىدىن كېىىيىن جاھىىان كېزىىىپن 
ئىىىۆرى  ىىىاھىد بولغىىىان تىىىا ىخىي 
مەلەلە  ھەلقىىىىىىىدە  اتېرىيىىىىىىال 

_ ئايىىدا 4_ يىلىىىن 1917توپاليىىدۇ. 
يېشىىىدا ئالسىىبدىن بايغىىا كېلىىىپن  81

ئىىۆر يىىب تى سىىايرا دا بىىب دۇنيىىا 
 بىلەن  ەڭگۈلۈك مىدالىشىدۇ.

 ىىىىولال  بسىىىىا سىىىىايرا ى    
ر ىىىبنچە تىىىا ىخىي مە ھاياتىىىىدا بى

ئەدەبىىىىىي ئەسىىىىە لە نى يارغىىىىان 
بولىىبپن ببال نىىىڭ ئىچىىىدە  ە ىى ب  

تەركىرەتىىىىىىبل »بولغىىىىىىانلىرى 
دە بايىىىىىىىان »ن «ئەملىيىىىىىىىا

تىىىىىا ىخىي »ن «ئەسىىىىى اببلكەھف
ن «دىىىىۋان  ەسىىىنەمىي»ن «ئە ىنىىىىيە

ن «تىىىىىىىا ىخىي ھە ىىىىىىىىدىي»
لاتىىىىىا لىقال دۇ . « سىىىىىاال نا ە»

تەركىرەتىىىى خوجىىىا »ئبنىىىىڭ يەنە 
«  ىىىېرىن -ھىىىاد پە »ن «ئافىىىاق

لاتىىا لىق بىىىر لىسىىىم ئەسىىە لە نى 
يارغىىىىانلىقى  ەلىىىىبم. ببنىڭىىىىدىن 
سىىىرت ئبنىىىڭ بىىىر لىسىىىم پا سىىچە 
يارغىىىىان  ىىىىېئىرلىرىمب ھىىىىارىر 
 بناسىىىىىىىۋەتلىك ئىىىىىىو ۇنال دا 

 سالالنمالتا.

 ىىولال  بسىىا سىىايرا ى يېقىنقىىى    
را ىىان ئبيغىىب  تا ىخىىىدىكى بۈيىىۈك 
 ەخسىىلە نىڭ بىىىرى بولىىبپن ئبنىىىڭ 

الىىىىدۇ غان لىممەتلىىىىىك يېزىىىىىپ ل
ئەسىىىە لىرى ئبيغىىىب   ەدەنىىىىيەت 

 خەرىنىسىنى بېيىتتى.

_  ىىائىر نىمشىىې ىت ئىىا  ىيە 2   
_ يىلىىى 1906ئېلىىى سىىايرا ى. ئىىب 

بىىاي ناھىيىسىىىنىڭ سىىايرام يېزىسىىىدا 
_ يىلىىىدىن 1922تبغبلغىىان بولىىبپن 

_ يىلغىىىىچە بولغىىىان ئا ىلىقتىىىان 1928
دەسىىىلەپتە بايىىىدان كېىىىيىن كبچىىىا 

سىسىىىىدە ئولبغىىىان. سالسىىىاق  ەد ى
ئىىب كبچىىا سالسىىاق  ەد ىسىسىىىدە 
ئولبماتقىىىان چاغلىرىىىىدا لو ىىىاق 
 ىىىىەكلىدىكى تىىىىبنجى  ىىىىېئىرال  

نىىىى «بىىىارا  مە  ىىىارا »تىىىوپلىمى 
يېزىىىىپ تا ا لىغىىىان. بىىىب تىىىوپالم 
سامالدا ىىىىىىلىرىنىڭ ئالقىشىىىىىىىغا 
ئېرىشىىىىپن لىىىول يار ىىىا ھىىىالەتتە 

_ 1930جە ئىىىىىىيەتكە تا لالغىىىىىان. 
ىسىىىگە يىلىىى لە ىىقە  خىىانلىق  ەد ىس

كىرىىىىپ ئولبغىىىان. ئىىىب خىىىانلىق 
 ەد ىسىىىتە ئولبماتقىىىان  ەرگىلىىىىدە 

نا ىىىىىىىدىكى «  ىىىىىىادا ا ئەرەم»
 ىىىىېئىرال  تىىىىوپلىمىنى يېزىىىىىپ 

_ يىلىىىىىىى 1933پۈتتىىىىىىۈ گەن. 
لە ىىىىقە دە لورغالغىىىىان خەلىىىىق 
لورغىلىڭىغىىىىا لاتنىشىىىىىپ ئېغىىىىىر 
يا ىلىنىىىىپن ھاياتىىىىدىن ئىىىايرىلغىلى 
تىىىاس لالغىىىان. ئىىىب لە ىىىقە دىكى 
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ئونېرلىرى ئاچقىىان  ىۋېتسىىىيە  ىسسىىى
دوختب خانىىىدا دامالىنىىىپ چىققانىىدىن 

« نىمشىىىې ىت»كېىىىيىنن ئىىىۆرىگە 
)يېىىىرىم جىىىان( دېىىىگەن نىىىا نى 

_ 1936لولالنغىىىىىان. نىمشىىىىىې ىت 
_ يىلىنىىىڭ بېشىىىغىچە 1945يىلىىىدىن 

دە تەھرىىىىىر «ئالسىىىىب گېزىتىىىىى»
_ يىلىنىىىڭ 1945بولىىبپ ئىشىىلىگەن. 

ئاخىرىىىدا ئالسىىبغا چۈ ىىكەن  ىللىىىي 
ىپ غبلجىغىىىىا ئىىىىا  ىيىگە ئەگىشىىىى

با غىىىان. ئىىىب غبلجىىىىدا  ىللىىىىي 
ئىىىىا  ىيە لو انىىىىدانلىق  ىىىىتابى 

« تىىا ىخ يېىىزىس»تە ىىكىل لىلغىىان 
_ 1948ئىشخانىسىىىىىدا ئىشىىىىلىگەن. 

ژۇ نىلىغىىىىا « ئىتتى ىىىىاق»يىلىىىىى 
_ يىلىىىى 1950 ىىىبھە  ىر بولغىىىان. 

ئىىۆر يىىب تى بايغىىا لايتىىىپ كەلىىگەن. 
 ەدەنىىىىيەت ئىنقىالبىنىىىىڭ دە دىنىىىى 

_ 1971 يەتكىىىۈچە تا تقىىىان  ىىىائىر
_ كىىىۈنى 24_ ئاينىىىىڭ 8يىلىىىىن 

ئېچىنىشىىلىق ھالىىدا بىىب دۇنيىىا بىىىلەن 
 خو ال قان.

بىلىىىىىىىم »نىمشىىىىىىې ىت    
ئاسىىىا ەتتە تىىىب ۇپ »ن «ئىشىىىقىدا

ھەپسىىىىدە »ن «لالغانال غىىىا خىتىىىاب
كەتىىىىكەن دوسىىىىتبم  لبت ىىىىبلال 

ن «ئالدىىىىىىدا»ن « ىىىىىبتەللى كە
مەتەن لب بىىىىىىىىىىىىىىىانلىرى »

ن «ئويغىىىىىان»ن «خاتىرىسىىىىىىگە
لاتىىا لىق بىىىر « پېقىرنىىىڭ ئىقىىرا ى»

 ىىىڭ »تۈ كىىۈم نىىادىر  ىىېئىرال نىن 

« ئىىىىۆي مە  پە ھىىىىاد _  ىىىىېرىن
 نا لىق داستاننى يارغان.

_ ھىىىىاجى ئەلەم ئىىىىاخبنبم. 3   
_ يىلىىىىىى  ىىىىىايا  1886ئىىىىىب 

ناھىيىسىىىىنىڭ لىىىايلو  يېزىسىىىىدا 
تبغبلغىىىىان بولىىىىبپن تەخمىىىىىنەن 

يىلغىىىىچە  -1898_ يىلىىىىدىن  1892
بولغىىان ئا ىلىقتىىا كبچىىا سالسىىاق 

_ 1899ىسىىىىىدە ئولبغىىىىان.  ەد ىس
يىلىىىى دىنىىىىي  ەلب ىىىاتى كا ىىىىلن 
لىىىا ىلقتىن ئىىىۆتكەن ھىىىاجى ئەلەم 
ئىىىىاخبنبم لىىىىايلو  يېزىسىىىىىدىكى 
دۈ ىىەنبە بىىارا   ەسىىجىتىگە كىچىىىك 

_ 1903تىىىب ۇپال ئىمىىىام بولغىىىان. 
يىلىىىى لە ىىىقە گە بېرىىىىپ خىىىانلىق 

_ يىلىىى 1908 ەد ىسىىىدە ئولبغىىان. 
يب تىغىىىا لايتىىىىپ كېلىىىىپن سىىىودا 

ن  ىىىبغبلالنغان. ئىشىىىلىرى بىىىىلە
_ يىلىىىىىى ھەج سىىىىىەپىرىگە 1913

_ يىلىىىى ھىىىاجى 1916ئاتلىنىىىىپن 
_ 1919بولىىىبپ لايتىىىىپ كەلىىىگەن. 

يىلىىى ئەينىىى دەم دىكىىى ياڭزىڭشىىىڭ 
ھۆكىىىىۈ ىتى تبتىىىىبش بىىىىبيرۇلى 
چىقا غانىىىدىن كېىىىيىنن  وسىىىىيىگە 

_ يىلىىىى 1927چىقىىىىپ كەتىىىكەن. 
 ىىىاياغا لايتىىىىپ كېلىىىىپن ئەينىىىى 
چاغىىىدىكى  بسىىىتەبىت ھۆكىىىۈ ەتكە 

ى لب اللىىىىىق لورغىالڭغىىىىا لا  ىىىى
تەييىىىا لىق لىلغىىىان. خوجىىىا نىيىىىار 
ھىىاجى كبچاغىىا كەلگەنىىدەن ئبنىىىڭ 

_ يىلىىىى 1933سىىىې ىغا لو ىىىبلغان. 
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« ئىسىىالم جب  ىىب ىيىتى»لە ىىقە دە 
ھۆكىىىىىىىۈ ىتى لب ۇلغانىىىىىىىدان 
ھۆكۈ ەتنىىىىىڭ بىىىىاش تەپتىشىىىىى 

_ يىلىىى خوجىىا نىيىىار 1937بولغىىان. 
ھىىاجى ئۈ ۈ چىىىدە ئۆلتۈ ۈلگەنىىدىن 

ار كا ىىىىال كېىىىىيىنن ئابىىىىدۇنىي
با ىىىىىچىلىقىدىكى  ىڭشىسىىىىىەي 
ھۆكىىىىۈ ىتىگە لا  ىىىىى ئېلىىىىىپ 
بېرىلغىىىان ئب ۇ ىىىقا لاتنىشىىىىپن 
ئەسىىىكىرىي لو انىىىدان بولغىىىان. 
سىىومېت لىزىىىل ئا  ىيىسىىى ئالسىىبغا 
بېسىىىپ كىرگەنىىدەن ئبال غىىا لا  ىىى 
بىىىىىىاتب ال چە جەڭ لىلغىىىىىىان. 
ئب ۇ ىىىنىڭ ئىىىاخىرلى  ەرگىللىرىىىىدە 
ئابىىىدۇنىيار كا ىىىال ھىىىاجى ئەلەم 

غىىا چەتىىئەلگە چىقىىىپ كېىىتىس ئاخبنب 
تەكلى ىنىىى بە گەن بولسىىىمبن ئە مىىا 
ھىىاجى ئەلەم ئىىاخبنبم بىىب تەكلى نىىى 
 ەت لىلىىىىىپن سىىىىومېت لىزىىىىىل 
ئا  ىيىسىىىىىگە لا  ىىىىى ئىىىىاخىرلى 
نەپىسىىىى لىىىالغبچە جەڭ لىلىىىىپن 

  ې ىتلىك  ە تىۋىسىگە ئېرىشكەن.

ھىىاجىم.  ھەسىىەن دا ىىولال ._4   
_ ئايىىدا كبچىىا 6_ يىلىىىن 1928ئىىب 

بې ىشىىباغ يېزىسىىى بې ىشىىباغ نىىاھىيە 
_ 1934كەنتىىىدە تبغبلغىىان بولىىبپن 

يىلىىىدىن با ىىالپ  بسىىەييىپ دا ىىولال 
ھىىىىاجىم  بدە  ىسىىىىلىك لىلغىىىىان 
سالسىىىاق  ەد ىسىسىىىىدە ئولبغىىىان. 

_ يىلىغىىىىىچە 1956_ يىلىىىىىدىن 1948
لە ىىىقە  خىىىانلىق  ەد ىسىسىىىىدە 

ئولبغىىان. ھەسىىەن دا ىىولال ھىىاجىم 
 ەد ىسىىىىىىلە دە ئولبماتقىىىىىىان 

دا دىنىىىي بىلىىىم ئېلىشىىتىن مالىتلىرىىى
سىىىىرتن تېبىىىابەتكە دائىىىىر ئە ەبن 
پىىىىا ىسن ئىىىىو دو تىللىرىىىىىدىكى 
كىتىىىىابال نى ئولىىىىبپ مە ئبسىىىىتا 
تېىىۋى ال نى ئبسىىتار تبتىىبپن  ىللىىىي 
تېبىىابەت دو ىلىرىنىىى تەييىىا الش مە  
كېسىىىىىەل داماالش جەھەتىىىىىلە دە 
يىىىبلىرى  اھىىىا ەت يېتىلىىىدۈ گەن. 

_ 1971ھەسىىىەن دا ىىىولال ھىىىاجىم 
با ىىالپ كبچىىادا  ىللىىىي يىلىىىدىن 

 ىىىىى اخانىال دا دوختىىىىب  بولىىىىبپ 
_ يىلىىىىدىن تىىىاكى 1980ئىشىىىلىگەن. 

_ 20_ ئاينىىىىىڭن 7_ يىلىىىىىن 1992
كىىىۈنى ئالە ىىىدىن ئىىىۆتكەنگە لەدە  
كبچىىا ناھىيىلىىىك ئبيغىىب  تېبىىابەت 
دوختب خانىسىىىنىڭ با ىىلىقى بولىىبپ 

 ئىشلىگەن.

ھەسىىىەن دا ىىىولال ھىىىاجىم    
نىىىا لىق «  بلەخخىسىىىاتى تېببىىىىي»
يغىىىب  تېبىىىابىتى مە  ېتسىىىىې لىرىغا ئب

 بناسىىىىۋەتلىك كىتىىىابنى نە ىىىىر 
لىلىىىدۇ غان مە ئبيغىىىب  تېبىىىابەت 

_ جىلىىىدى بولغىىىان 7لا بسىىىىنىڭ 
نىىىى  «خىىىام دو ىىىىال  لىسىىىمى»

يېزىشىىىىقا لاتنا ىىىىقان ھەم بىىىىب 
لا بسىىىىنىڭ تەھرىىىىىر ھەيئىتىىىىى 

 بولغان.

_ جا الىىىدىن  ەمالنىىا ئىبنىىى 5   
_ يىلىىى 1817دا ىىولال ھىىاجى. ئىىب 
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تبغبلغىىىىان بولىىىىبپن  كبچىىىىادا
ئۆسىىىىىىىمۈ لۈك مە يا ىىىىىىىلىق 
دەم لىرىىىىىدە كبچىىىىا سالسىىىىاق 
 ەد ىسىسىىىى مە لە ىىىقە  خىىىانلىق 
 ەد ىسىىىىلىرىدە ئولبغىىىان. كېىىىيىن 

يىىىىىل  8ھىندىسىىىىتانغا بېرىىىىىپ 
ئولىىىبپن ئىىىۆر دەم ىنىىىىڭ يېتىىىۈك 
ئىىالىمى مە  ە ىى ب  تىىىۋى ى بولىىبپ 

نى ىيېتىشىىىىىپ چىققىىىىان. ئولب ىىىى
تا ا لىغانىىىدىن كېىىىيىنن كبچاغىىىا 

كېلىىىىپن  بدە  ىسىىىلىك مە لايتىىىىپ 
تېۋى لىىىق بىىىلەن  ىىبغبلالنغان. ئىىب 
 بدە  ىسىىىىلىك لىلغىىىىان كبچىىىىا 

« ئىىىىىىالبب ۇت ببغراخىىىىىىان»
 ەد ىسىسىىىىدە كىىىۆپلىگەن دىنىىىىي 
ئۆلىمىىىىىىىاال نى مە ئبسىىىىىىىتا 
ھۆكۈ ىىاال نى يېتىشىىتۈ ۈپ چىققىىان. 

يېشىىىىىدا  85_ يىلىىىىى 1902ئىىىىب 
 كبچادا ماپات بولغان.

ئىىاب مە ئاتە ىىنىڭ »ئبنىىىڭ    
« اال ىىىىتىكى  ولىىىىىكېسىىىىەل دام

نىىا لىق ئەسىىىرى تىىاكى ھىىارىرغىچە 
خەلىىق ئا ىسىىىدا لوليار ىىا ھىىالەتتە 

 تا لىلىپ يۈ  ەكتە.

 پايدىالنغان  اتېرىيالال   

 ىىىىىنجاڭدا »لىىىىى جىنشىىىىىن    
ئىىىىۆتكەن ئىسىىىىالم خانلىرىنىىىىىڭ 

_ يىلىىىن 2003ن «لىسىىقىچە تىىا ىخى
  ىنجاڭ خەلق نە رىياتى.

تب غىىىىىىىبن ئالمىىىىىىىاس    
يىلىىىىىىن _1989ن «ئبيغىىىىىب ال »

  ىنجاڭ خەلق نە رىياتى.

 ىىىىولال  بسىىىىا سىىىىايرا ى    
ن «تىىىىىىىا ىخىي ھە ىىىىىىىىدىي»

 _يىلىن  ىللەتلە  نە رىياتى.2007

 ىىىىىررا ھەيىىىىدە  گو گىىىىون    
ن «تىىىىىىىا ىخىي  ە ىىىىىىىىدىي»

_يىلىىىىىن  ىىىىىنجاڭ خەلىىىىق 2007
 نە رىياتى.

« كبچىىا تىىا ىخ  اتېرىيىىاللىرى»   
 _ سانلىرى6_ن 5

كبچىىادا ئىىۆتكەن »لاھىىا  نىيىىار    
_ 2012ن « ب   ەخسىىىىىلە  ە ىىىىى

يىلىىىىن  ىىىىنجاڭ پەن _ تېخنىكىىىا 
 نە رىياتى.

 « ايا تا ىخ  اتېرىياللىرى»   

« كۈسىىىىىەن  ەدەنىيىتىىىىىى»   
 _سان.1_يىلى 2013ژۇ نىلىن 
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 وھىمنىڭ ئىورۇلى  كۆرۈ نىڭ يو ۇلىن
ننىڭ ئۆرۈم تەل ۈنگەن مەتە. بۈگۈن لىزىم

نب سىز بىر ببلبڭىىدا سىاڭا لەلە سىىزن 
لەغەرسىز ئولتىب ۇپ خەت يېزىىۋاتىمەن. 
بىلىسەن خەتنىى لەغەرگە ئە ەسن لەلىب 
لب لىرىمغىىا يېزىىىۋاتىمەن. لانىىاتلىرى 
بوغبلغان سېغىنىشلىرىمنىن سىقىلىشلىرىمنى 
ساڭا تۆكۈماتىمەن. ببنىڭدىن ئۈچ يىىل 
بىىب ۇنقى بۈگىىۈنكى كۈنىىدە ئىككىمىىىز 

مىزدىكى چىمەنلىكىتە ئويناماتقىان  ەھەللى
ئىدۇق. سەن داداڭنىىڭ  ىب چاغىدىكى 
خىياللىرىنى بىلمەيتتىڭ. داداڭنىڭ بېشىىنى 
چىڭ لبچالالپ  ۈ ىسىىدىن پبتلىب ۇڭنى 
ساڭگىلىتىپ ئولتب غىنىڭىدا ئا ىب با ىتا 
نېمىلە نىڭ لايناماتقانلىقى سىاڭا نىا ەلبم 
ئېدى. بەلكىىم دادىسىىز لالغىان  ب ىب 

ڭا يەنە نب غىبن تۈگىۈنلە  كۈنلە دە سىا

يېشىكسىزن نب غىبن سىبئالال  جاماپسىىز 
لالدى. سەن دادىسىىز دۇنياغىا يا ىلىق 
كۆرلىرىىىڭ بىىىلەن بالقىنىڭىىدا لەلبىڭىىدە 
چۈ ىنىكسىز جىبدالىقتىن با ىقا لانىداق 

پە ەر  غىنىنىىىتبيغبال نىىىڭ ئىسىىيان لىلى
لىاللمىىايمەن. پەلەت لەلبىڭىىدىكى دادا 

ان يېرىملىكلە نىىڭ  ې رى بىلەن لىقلىنىدىغ
بوش لېلىۋاتقانلىقىىدىنن دادا لبچىاللىرى 

كەم  يېتىلىىىدىغان بە دە لىكنىىىڭبىىىلەن 
لېلىۋاتقىنىىىدىن ئىىۆ تىنىمەن. ئاناڭنىىىڭ 
كۆرىىىىدىن  ىسىىىكىنلىكنىن ئانا نىىىىڭ 
يىغىسىىىىدىن نىىىاتىۋانلىقنى ئۆگىنىىىىپ 

 لىلىشىڭدىن ئەنسىرەيمەن. 

يېنىڭىىىدىكى چاغلىرىمىىىدا لە ىىىقە  
ىس چا اليىىدىغان كىىوچىلىرىنى  ىىبدھ

لو اللىقال نى كۆ ۈپ سىرلىراپ تب سىا مب 
ئالدىڭدا تە كىن لىياپەتكە كىرىىۋاالتتىم. 

 
 

قاناتسىز 
 خەت

 ئابدۇۋەلى ئايۇپ 
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ئبال نى  ەرىىل ئىادە لە نىن نو بسسىىز 
ئەبلەخلە نىن مىجدانسىىز گېزەنىدىلە نى 
تبتبش ئۈچۈن لو الالنغان ئاكا ال  دەپ 
چۈ ىىەندۈ گەنىدىم.  ىىب كىىۈنى ئا ىىب 

نىى لو  ىاپ لو اللىق ئاكا ىال   ەھەللى
ئىىىۆيىمىزنى ئالتب غانىىىدا لانىىىداق 
ئويلىغانسىىىەن؟ داداڭنىىىىڭ يالغىىىان 
ئېيتمايىىدىغانلىقىغا ئىشىىىنەتتىڭن بەلكىىىم 
ئبال نىڭ خاتا كىرىىپ لالغىانلىقىنى پە ەر 
لىلغانسەن. خاتالىقىغا كەچىۈ ۈم سىو اپ 
تبتبپ كېتىلگەن داداڭنى ھا ان لايتب ۇپ 
بېرىىىدىغانلىقىغا چىن ۈتكەنسىىەن.  ەنمىىب 

بنداق ئويلىغانىىىىدىم. ئە مىىىا  ىىى
خاتالىشىىىىى تىمەن لىىىىىزىم. سىىىىېنى 
خاتاال تب ۇپتىمەن لورام. خاتاال قىنى بىز 
ئىكەنمىىىز. لىىو اللىقال  مە ئبال نىىىڭ 
ئاتا انلىرى خاتاال ماپتب. داداڭ خەتە لىك 
ئىكەنن ئۆر لىزىنى ئاتا  ىىراس تەمە ۈك 
مەتىنىدەن ئانىسىىنىڭ  ې ىرلىىك تىلىىدا 

غىنى جىنىايەت ئىىكەن. ئولبتمالچى بىول
داداڭنىڭ ئۆرى بالىسىى ئۈچىۈنال ئە ەس 
بىىالىال  ئۈچىىۈن غەم يىگىنىىىن بالىسىىى 
ئۈچۈنال ئە ەس بىالىال  ئۈچۈنمىب بىاش 
لاتب غىنى خەمپلىىك ئىىكەن. داداڭنىىڭ 
لەلبىىدىكى غببا سىىزن  ەسىبم بىالىلىق 
دۇنياغا بولغان  بھەببەتمب ئبال  ئۈچىۈن 

جە يانىدا تەھدىت ئىكەن. ببال نى سو اق 
بىلدىم. ئبال  داداڭنىىڭ يىلىغىا يۈر ىىڭ 
سىو الپ تىىاپقىلى بولىىدىغان ئەللىىى مە 
ئىقتىدا ى بىلەن رە دا لىق يولىنى ئە ەس 

تىىاللىۋالغىنىنى  يىىولىنى ئولبتقبچىلىىىق
چۈ ىىىنەلمەپتب. بىىا لىق لىمىىمەت مە 

لەدىرىيەتلە نى پبل مە  ەنسىەپ بىىلەن 
ئۆلچەيدىغان  ب كىشىلە نى لەلبىمىدىكى 

ببەتكەن ئىمانىىدەك پىىاك بالىال غىىا  ىىبھە
ئاتالغان سۆيگۈگە ئىشەندۈ ەلمىدىم لىزىم. 
ئىىبال نى سىىەبىلە نىڭ چبمۇ ال ىىلىرىدىن 
 اتلىنىدىغانن ئبال نى سى ىرلىك تەبىئەت 
مە  ى ىرلىىىىك جە ئىىىىيەت باغرىىىىدىن 
ئامۇندۇ ىىىىىىىدىغان بىىىىىىىر دادا 
ئىكەنلىكىمگەئىشىىەندۈ ەلمىدىم. سىىو القا 

-دىال غىان ئىنىىكەلگەن پە رەنتلىىك دا
ئاكىال غان  ى رى ئىاتەش -سىڭىللىق ئاچا

ئانىال غا لولب دا ئىشكەل لا اپ ئولتب ۇپ 
ئبال نى  ېنى سو اق لىلىشقان لىستا ىقان 
لا ا ىىقا مە جىنىىايەتچى دەپ سەتلە ىىكە 
لايسىىى كۈچنىىىڭ  ەجبب الماتقىىانلىقىنى 
بىلەلمىدىم. خبددى ھېچكىم ساڭا  ېنىىڭ 

ەنگەنلىكىمنى نەدە نېمە ئۈچىۈن ئىشىكەلل
دەپ بېرەلمىگەنىىدەكن  ەنمىىب نېمىشىىقا 
سەنسىزن لبياش مە ئايسىز لىا ا لەپەرگە 
بەنىىىت لىلىنغىىىانلىقىمنى سىىىۆرلەپ 

 بېرەلمەيمەن.
دادا نىى »دەسلەپكى كۈنلە دە سىېنى 

دەپ بىلسىبن « بۆبۈش تبتىبپ كەتتىى
دېىىدىم. كىچىكىمىىدە بۆبىىۈش ھەلقىىىدە 
لو لبنچلبق ھېكىايىلە نى ئاڭاليىدىغان. 

ا بب تبتقبنلبلنى بۆبۈ ىكە ئا تىىپ  بڭ
لويمالچى بولدۇمن ئە ما سىېنى ئبنىداق 
يالغىىان نە سىىىلە دىن لو لىىبپ چىىوڭ 
بولمىسىىبنن سىىېنى ھىىىچ كىىىم كىىۆ ۈپ 
بالمىغىىان  ىىەيئىدىن تە ۋىشلەنمىسىىبن 
دېدىم. لو لبنچ دېىگەن بىب ئىبلىسىتىن 
يىراق يا ىسبن دېدىم. چىۈنكى مەھىىمە 
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لى. ئەلىلنىىىڭ دۈ ىىمىنىن  وھنىىىڭ لىىاتى
ئادە نىڭ لو لبپ كەتكەندە پبت لولىىدا 
جىىان لالمايىىدىغب بىىب  وھنىىىڭ جىىان 
تاال قىنىن ئىادەم تبيبلسىىز مەھىمىىدە 
لالغانىىدا  ېڭىسىىى لبپقىىب ۇق بولىىبپ 
لالىدىغب بب ئەلىلنىڭ تەسلىم بولغىنىىدۇ . 
بىىا  نە سىىىنىڭ لو لبنچىىىدىنن كىىۆرگە 
كىىۆ ۈنگەن مەھىمىىىدىن ئەنسىىىرىمەيمەن 

لانىىداق كۈچلىىۈك لىىىزىم. چىىۈنكى ھە 
كىىۆ ۈنگەن  ىىەيئىنىڭ بىىىز مالتىىىنچە 
بىلەلمىىىگەنن خەمپسىىىرەپ كىىۆ ەلمىگەن 
ئاجىزلىقى بولىدۇ. كىۆ ۈنگەن نە سىىنىڭ 
مەھىمىسىىىنى  ىىۆلچە لىگىلى بولىىىدۇن 
ئارايتقىلى بولىدۇن يەڭگىلى بولىدۇ. ئەگە  
لو لبنچ بۆبۈشن ئەجدە ھا مە يالمىامۇر 

ىن دېگەندەك كۆ ۈنمەس بىلىنمەس نە سىد
كەلگەنن سىڭگەن بولسىا ئىب نە سىىلە  

مەھشى  ەكىلدە  نھا ان لەلبلە دە خالىغان
راھىر بولىدۇ.  ۆلچە لىگۈسىز كۈچىيىىپن 
يەڭگۈسىز دەھشەت تۈس ئالىىدۇ.  ىبڭا 
 ىياللىقتىكى تۈ لۈك رو لبقن ئىسىكەنجەن 
سىىەدىقە مە جىىاراال  ئىىا لىلىق لەلىىبكە 
سىىىڭدۈ ىلىۋاتقان لو لىىبنچ بەكىىرەك 

ئب بىلىنمەي رو ىيىپ يۈ ەكنى  خەتە لىك.
 و ىلىرىمىزنىىىڭ -لا  الاليىىدۇ. بىىوما

لو لبنچاق ئادە نى يۈ ىكى يوق دېگىنىى 
سىىدىن ى ب.  ەن سىېنى ئىالالھتىن با ق

ئادەم لىلىمەن لىزىم. سىېنى ايدىغان ملو ل
تب شىىىىىبللبلال غا چولبغبر ىىىىىاين 
تىرناللىقال غا تاتىلىغبر ىاين لاناتلىقال غىا 

ن لىزىم. لىىزىمن  ېنىى لالقبر اي بالىمە
بۆبىىۈش لا القىىا ئالمىىىدىن ئىىىبلىس 

باغلىمىدىن ئەجدە ھا دەم تا تمىدى.  ېنى 
رىنىىدانغا سىىالغىنى پەلەت ئىنسىىانال نىڭ 
 ەھىمسىزن پاسىكىنا لىولى مە تويمىاس 
نەپسانىيەتچىلىكى  بھەببەتلىىك يىۈ ىكى 
ئە ەس. ئبندالتا سىېنى  ەنسىىزن  ېنىى 

-راتپسەنسىز لويغىان رادى نىېمە؟ ئىا
ئو گانال نى ساڭا دۈ مەن كۆ سىتىمەنمب؟ 
ئب جىايال دىكى ئىادە لە دە  ىبھەببەت 

بىلمەيىمەن يولمبن يۈ ەك يولمب؟ بىبنى 
. ئېسىمدە يوقن ئېسىىمدە لىالغىنى لىزىم

تا اكىدىن لا ىىدىغان يىۈرلە ن ھىا التىن 
لىزاغىىان كىىۆرلە ن ھا ا ىىدىن بىقسىىىغان 

 نەپەسلە ال بولدى.
لىىزىم. چىوڭال   ېنى كەچۈ ە سەنمب 

بىلەنن چوڭ ئىشىال  بىىلەن ئالىدىراش 
بولىمەن دەپ ساڭا سەل لا ىدىم. سىېنىڭ 
ئانىىا تىلغىىان ئانىىا دىيا غىىا لانىىداق 
ئۆرلە ىىكەنلىكىڭنى بىلەلىىمەي لالىىدىم. 
مەتەنگە لايتقاندىن كېيىن سېنىڭ ئانا تىلدا 
لايتا يا ىلىدىغان دۇنيايىڭدا ساڭا ھە دەم 

لايتىىپ ئانىا  بواللمىدىم. مەتەنگە يېڭىى
تىلىڭىىدا سىىۆرلىيەلمەين سىىۆرلىيەيدىغان 
تىلنى ھىچ كىمگە ئبلتب الماي لالغاندىكى 
پبچىلىنىشلىرىڭغا يىا دە چى بواللمىىدىم. 
تىىۈگىمەس دە سن پىىۈتمەس سىىۆھبەتن 
ئاخىرال ماس  ې ماندا چىلىقال دا يىۈ ۈپ 
سىىاڭا چىىۆچەك سۆرلە ىىنى ئبنبتتىىبم. 

 ېنىىىڭ »كىىۈنلەپ كۆ ۈ ىىەلمىگىنىمىزدە 
« ولبتقبچىىىب ال بىىىا ن دادام يولمىىىبئ

دېگىنىڭدە ئارابالندىميب ھېكىايىچى دادان 
سىرداش دادان سىەپە داش دادان ھە ىراھ 
دادا بواللمىىىدىم. ئا ېرىكىىىدىن بىىىر 
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كەلگەنچە دە ياغا چۈ كەن خەستەك سېنىڭ 
يېنىڭىىدىنن دۇنيايىڭىىدىنن تىلسىىىملىق 
ھاياتىڭدىنن تىۈگىمەس سىوئاللىرىڭدىن 

 لىزىم.  خەمە سىز لالدىم
 ىىىمىزدا سىىەن ئا ېرىكىىىدىن لايتا

ئا ېرىكىىىىدا يىىىالتب ۇپ ئولبيىىىدىغان 
كىتابلىرىڭنى ئېغىر كۆ  ەي نەچىچە ئىون 
 ىىىڭ كىلىىو ېتىر ئىىا ىلىقتىن كۆتىىۈ ۈپ 
كەلگەن بىلەن ئبال نىڭ بىرىنىمب ئولىبپ 
بېرەلمىدىم. ساڭا لويبپ بېرىمەنن سىەن 
بىلەن كۆ ىمەن دەپ ئېلىپ كەلگەن نەچچە 

ىال  فىلىمىنىڭ بىرىنىمب سەن بىلەن يۈر بال
كۆ ۈ ىىۈپ بىرەلمىىىدىم. ئا ېرىكىىىدىكى 
ھاياتىىىڭ ھەلقىىىدە يار ىىالچى بولغىىان 

نا لىق «  ەسئبدە مە ئا ېرىكىلىق تىيىن»
 كىتاب ئاغزىمدان پىالنلىرىمدا لالدى لىزىم.

 ېنى ئەپب لىال سەنمب لىزىم. ئۆرىدىنن 
باغىرلىرىدىن با قا ھە مە ئادە گە مالىىت 

ىقىرااليدىغانن ئائىلە غېمى بىلەن ئە ەس چ
دۇنيانىىىڭ دە دى بىىىلەن يا ا ىىنى ئەال 
بىلىىىىىدىغان بولىىىىبپ لىىىىالغىنىمنى 

ئىيىبل -10يىلى -2011چۈ ىنە سەنمب؟ 
لە قە دە تبنجى لېكسىيەنى ئبيب تب دۇم. 
لېكسىيەنىڭ ئوتتب ىسىدا سىەن سىەھنىگە 
چىقىىىىپ ئىشىىىتىراكچىال غا لىىىا اپ 

 غبچ كۈلۈ سىىىىرىدىڭن  ەنمىىىب سىىىا
چىىىاچلىرىڭنى سىىىىالپ لېكسىىىىيە نى 

يىلىى -    2012داما ال تب ىۋە گەنىدىم.
يىىانۋا  لە ىىقە دە يەنە بىىىر لېىىتىم -20

لېكسىيە لىلدىم.  ەن سۆر با الپ ئىبراق 
ئۆتمەي يەنە ئالدىمغا يۈگرەپ كېلىۋاتساڭ 
لولب نى  ىلتىپ توختبتبپ لويىبپتىمەن. 

ئاناڭغا ئېسىلىپ يىغالپ كېتى سەن. ئەسلى 
ېلىپ  ېنى سۆيۈپ لويمالچى ئىكەنسىەن ك

لىزىم.  بنىڭدىن كېيىن بىر لانچە لېىتىم 
لېكسىيە سۆرلىدىم لىكىىن بىىر لېتىممىب 
سىىەھنىگە يىىېقىن يولب ىىىدىڭ لىىىزىم. 
ئا ېرىكىدا سەن لو بلمىساڭ ھىىچ يە گە 
با  ايدىغانن ئبخاليدىغان چېغىڭدا سىەن 
 ارى بولمىغىىان ھىكىىايىلىرىم ھەلقىىىدە 

يىىدىغانن سىىەن يالتب غىىان پب ىىايمان يە
كا تونال نى بىللە سالالپ كۆ ىىدىغان دادا 
ئېدىم. سەن ھە لانداق سو ۇندا لېشىىمدا 
ئېدىڭن ھە لانداق جايدا كۆرۈ دە ئېدىڭن 
ھە لانداق مالىتتا ئەللىم سىەندە ئېىدى. 
مەتەندە چوڭال  سەندىن  بھىم بىلىنىدىن 
ئالسالالال  سىەندىن ئىتىبىا لىق بولىدىن 

اھىبلىرى سەندىن  ەن ەئەتلىىك لبد ەت س
تبيبلىىىدى.  مەتەنىىىدىكى ئىىىاجىزال  
كۈچلىىۈكلە دىنن ئىىار سىىانلىق كىىۆپ 
سىىىانلىقتىنن پبلسىىىىز پبلىىىدا دىن 
كە سىنىدىغانن لىسىىلىدىغان مە ببنىداق 
كە سىىىنىس مە لىسىىىىلىس ھاياتنىىىىڭ 
ئايرىلماس  ەر بنىغىا ئايلىنىىپ لالغىان 
 بھىتتا  ەن سىەندىن ئىجارەتسىىز ئىۆر 

رىم بىلەن يۈ دۈم. سەندىنن سېنىڭ پىالنلى
خاھىشىلىرىڭدىن - ەمجۈتلبلىڭدىنن ئا رۇ

 بستەسىىنا لىىا ا  چىقىرىشىىنى  ەنمىىب 
تەبئىيلىك دەپ لا ايدىغان بولبپ لالدىم. 
لانىىداق ئىىۆرگە گىنىمنىن  بھىتنىىىڭ 

ن ئىىىايالنغىنىمنى غىىىا لانىىىداقىلب بان
سو ۇندىكىن سىەھنىدىكىن ئىكرانىدىكى 

ى يەنە نىمىلە دىىن ئوبرارىم ئۈچۈن سىېن
 ەھىىرۇم لىىويغىنىمنى ئۆرۈ مىىب دەپ 
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 بېرەلمەيمەن لىزىم. 
 ەنسىىىز يەتىىتىگە كىرىىىپ ئا ىىتىڭن 
دادىسىز بب كۈنلىرىڭ يەنە تۈگەيدىغاندەك 
ئە ەس. لا الغىنىمغا پب ايمان لىلمىىدىم 
لىىىزىمن پەلەت سىىېنى كىىۆ ەلمىگەن بىىب 
ھىجران تۈنلىرىگە ئىۆچ بولىدۇم. كىۆك 

ن نب لبق يبلتىبردىن ئاسمانن ھېالل ئاي
 ەھرۇم كۈنلە دىكىن ئەخلەتتىن ئە رىمەس 
ھالىمغا ئۆكۈنگەنىدەك بولىدۇم. لىكىىن 
 ىىىبنىڭغا ئىشىىىەن لىىىىزىمن داداڭ  

سىەبىرلىكن  ن ە ھە ەتلىك ئالالھ بىىلەن
 بھەببەتلىك ئبيغىب  بىىلەن كۈچلىۈكن 
كۆيۈ لۈك لېرىندا لىرى بىلەن ئۈ ىدما . 

تىلەكلىرى  داداڭغا  ىڭلىغان  ې رىبانال نىڭ
ھە راھ لىىزىم. سىەن تېخىمىب ئىا ەتكە 
يېقىنسىىەن. چىىۈنكى داداڭنىىىڭ ھايىىات 
ئىكەنلىكىنى بىلىسەن. ئاناڭن  و ىاڭ مە 

ھا مىلىرىڭنىىىڭ داداڭ سىىەمەپلىك -تاغىىا
لا المىغانلىقى سېنىڭ بەختىڭ. پەلەت سەن 
بب ۇنقىىىىدەك داداڭنىىىىڭ خەتلىرىنىىىى 
كۆ ەلمەيسىىىىىىەنن لبچاللىرىغىىىىىىا 

داداڭنىىىڭ  ۈ ىسىىىدە تا لىنالمايسىىەنن 
يىرالال غا نەرە  سااللمايسەن. چىدا لىزىمن 
بە دا ىىلىق بە گىىىن. ئبيغىىب  دېىىگەن 
 ىىبنداق ئبيغىىب  بولىىىدۇ.  دائىىىم 
لو لىتىلىدۇن تەكشۈ ىلىدۇن لا التا ياتىدۇن 
يولىىاپ كېتىىىدۇن مە ھەتتىىا ئالالھنىىىڭ 
 ەھمىتىگە ئېرىشىدۇ. ئبيغب  لبد ەتلىىك 

سىۆيۈ لۈك  لىزىمن ئىالالھ ئىۆرىگە ئەڭ
بەندىلىرىنى  بنداق سىنايدۇ. ئالالھ ئەڭ 

لەم ىگە تاغ يۈكلەيدۇ. ببنىڭغا  ىدا چانچ
ئىمانىم كا ىل لىىزىم.  ەن پەلەت سىېنى 

سىىىېغىنىپ ئىىىاراپلىرىمنى سىىىۆرلەپن 
ئاچچىقلىرىمنى ئېيتىپ سالدىم. ھە مىمىزنى 

 ئالالھ  ەغ ىرەت لىلغاي.
سەندىن ئەنسىرەيمەن لىزىم. دادىسىىز 

ە دە دادىلىىىرى بىىىلەن كۆڭۈللىىۈك كىىۈنل
يا ىىىىاماتقانال غا نەپرەتلىنىشىىىىىڭدىن 
ئەنسىىىرەيمەن. ئەتراپىڭىىدىكى تىلىىى 
لىسىىىلغانن دىلىىى سىىىقىلغانن بىىوينى 
ئىگىلگەنلە نىڭ ئەكسىچە ئۆر ئانا تىلىىدا 
 ەغرۇ  سىۆرلەپن  ەغىرۇ  يىايراپ ئىۆر 
رۇمانىىىىىىىىدا ھاكىىىىىىىامۇ ال چە 

ن كالدىرلىشىۋاتقانال دىن نەپرەتلىنىشىىڭدى
ئەنسىرەيمەن.  ەن كىچىكىى چۈ ۈلىىدىن 
تا تىىپ چىوڭى ئىالە گىچە  ھە لانىىداق 
 ەيئىدە ئالالھنىڭ بۈيۈكلىكىن بە ىكىتىى 
مە  ې رىنى ھىس لىلىپ بىلىپ يا اماتقان 
بب  ىللەتنىڭ سۆيگۈ بىلەن ئۆلچەيىدىغان 
ئەلىدىسىدىن سېنىڭ ئا بنداق نەپىرەتلە  
سىىىەمەپلىك يىىىىرالالپ كېتىشىىىىدىن 

ەن.ئەنسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرەيم



 بېشى ئالدىنقى ساندا

  
 ئۆرىڭىز بولبپ يا اڭ! 

بىز نامادا با قىال نىڭ ئۆرىن ئۆرى 
يا ىىاماتقان  ىىا ائىت مە ئىجتىمىىائىي 

 - ىىبھىتلىرى توغرىسىىىدىكى ھىىېس 
تبيغىىبلىرىنى بىلەلىىىگەن بولسىىاقن 

ا ائىتتىن ئەلۋەتتە ئبال نىڭ ھارىرلى  ى
ئەمرەلىىىىرەك بىىىىىر  بھىتقىىىىا 
ئىنتىلىۋاتقانلىقىنى بايقىغىان بوالتتىبق. 
بب خىىل تبيغىب ئەلىۋەتتە ئبال نىىڭ 
پىترىتىىى )ئىىالالھ يا اتقىىان ئەسىىلى 
تەبىئىتى(دىن كېلىپ چىققىان بولىىدۇ. 

-چۈنكى ئىالالھ ئىنسىانال نى ھىورۇ 
ھاالمەت ئىسىتەيدىغانن ياخشىىلىقال نى 

لىپ يا اتقان. ئۆرىگە خوپ كۆ ىدىغان لى
بب نبلتىدىن لىلىپ ئېيتقاندان نب غىبن 
كىشىلە  ئىۆرلىرى تبغبلغىان يىب تتىن 
نا ارى بولبپن تېخىمب ئاماتن چوڭراق 
 ىىەھە لە دە تبغبلىىبپ لالمىغانلىقىغىىا 
ئەپسبسالنسا يەنە نب غبن كىشىلە  بىاي 

بايا ات ئائىلىدە تبغبلماي نىا رات  –
ىغىا كىشىلە نىڭ بالىسى بولبپ لالغانلىق

ئەپسبسلىنىدۇ. نب غبن لىزال  ئۆرىنىىڭ 
تېخىمىىب گىىۈرەلن تېخىمىىب چىرايلىىىق 
بولبپ يا ىتىلمىغانلىقىغا بىئا ام بولىدۇ. 
دېمەكن ھە  ئادەم ئۆرىنىڭ ئەڭ لالتىس 
بولب ىنىن ئەڭ يىبلىرى دە ىجىىدىكى 

 كىشى بولب ىنى ئا رۇ لىلىدۇ. 

 بەشىنچى گۈلخان
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 بنداقن  ەن بب يە دە سىە ىڭال غا 
 بھىم نبلتا  ىبكىن سالمالچى بولغان 

بىز لانداق يا ىتلىغىان بولب ىىمىزدىن 
لەتئىينەرە  ئالالھ تائاال بىزنى نب غىبن 
ئىمكانىيەتلە  بىلەن لو الالندۇ دى. بىز 
تبغبلغان مە ئۆسۈپ يېتىلگەن  بھىىت 
مە  ىىىا ائىت ھە گىز ىىىب بىزنىىىىڭ 
كېلەچىكىمىزنىىىىىى پۈتىىىىىۈنلەي 
بەلگىلىيەلمەيدۇ. بىز بىلىدىغان نب غبن 

لە  بىا ن ئىبال  بىىزدىن ئەمرەل كىشى
 ا ائىتتان بىىزدىن ئاالھىىدە  بھىتتىا 
تبغبلغان مە ئۆسۈپ يېتىلگەن.  ا ائىت 
مە  بھىت نبلتىسىدىن لىلىپ ئېيتقانىدا 
ئەسلى ئبال  ئەڭ ئېسىلن ئەڭ لالتىسن 
ئەڭ نوچىن ئەڭ بەخىتلىك كىشىىلە دىن 
بولبپ يېتىشىپ چىقسا بوالتتىن لىېكىن 

اق بولمىىدى. ئىبال  ئە ەلىيەتتە ئبنىد
ئولبشن خىز ەت مە خبسبسىي ھاياتىدا 
نب غىىبن رىيىىانال نى تىىا تتى. ئىىبال  
ھايىىاتلىق سەھنىسىىىدە با ىىقىال نىڭ 
كىىۆرىگە چىلىقمايىىدىغان ئە رىىىمەس 

بەلكى تېخى  نكىشىلە گە ئايلىنىپ لالدى
كىشىىىلە  پە رەنتلىرىنىىىڭ  ىىبال دەك 
بولبپ لىلىشىىدىن پانىاھ تېلەيىدىغان 

 ىن بولبپ لالدى. ئادە لە د
يبلىرىقى كۆ ۈنۈ ىكە سېلىشىتب  ا 
ھالدا يەنە نب غبن كىشىىلە  يېتىشىىپ 
چىقىپ تا ىخقىا ئاالھىىدە تەسىىرلە نى 
كۆ سىەتتىن ئىنسىانىيەت تا ىخىغىا رو  
تىىىۆھ ىلە نى لو ىىىتى.  ئبال نىىىىڭ 
ئىسىملىرى ئالتبن ھەل بىىلەن تىا ىخ 
بەتلىرىگە نەلىشلەندى. ببال نىڭ تىا ىخ 

 الىغىىا لىىا اپ بالىىىدىغان تە جىمى –
بولسىىىڭىزن ئىىبال  ئە ەلىيەتىىتە تىلغىىا 
ئالغبچىلىكى يوقن ئە رىمەس ئائىلىلە دە 
تبغبلغانن  نا راتن غو ىگىل  بھىتتىا 
چوڭ بولغان. ئبال  ھېچقاچان پىا امان 

 تب  ب نىڭ تە ىنى تېتى مب بالمىغان. 
 انا بب تا ىخن  انا بب  ىئاللىق. بىز 

ىن ئىبىىىرەت  ەركىىىب  سېلىشىىىتب  ىد
ئېلىشىمىز مە  ىبئەييەن بىىر يەكىۈنگە 

 كېلىشىمىز كېرەك. 
  ائىر ئىبنى مە دى  بنداق دەيدۇ: 

لىلمىغىىىن ھىىېچ ئىشىىتا نەسىىى ىڭنى 
 پەشن 

 يىگىتكە نەتىجە بولسا يېتە  بەس. 
تولىغىىب  ىىاھ بولغىىان نەسەپسىىىز 

 تب ۇپن 
تاملىنىس بولسا خوپن كېىتە  تىىزال 

 نەس. 
بەلكىى دۇنيىا بىزنىڭ تىا ىخمىزدا 

تا ىخىدا نب غبن كىشىىلە  ئۆرلىرىنىىڭ 
نەتىجىلىىىرى مە ئبتىىبللىرى ئىىا لىلىق 

بومىلىرىغا  ە ەپ كەلتىۈ گەن مە -ئاتا
 ئبال غا ئى تىخا  ئاتا لىلغان. 

 كۆپلىگەن ئاتىال  يەتتى پەلەككە ن 
 ئوغلىنىڭ كەلتۈ گەن  ە ى ى بىلەن. 

 ئەدنانمب يبلىرى لەبىلە بولدى ن 
( پەيغە ىبە  سىەمەبى )يۈر تې ىىپ

يىگىىتلە گە -بب  ەكتبپنىڭ لىز بىلەن .
 لا ىتا  بھىم نبلتىلىرى:
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ئالالھنىىىىڭ بىىىىزگە بە گەن  .1
ئې سىانلىرىغا -ئىمكانىيەتلىرى مە ئاتىا

لا ىتىىىىىىىىا تە ىىىىىىىىەككب  

بىلدۈ ۈ ىىمىز  ىىبھىم. ئىرىشىكەنلىرىمىز با ىىقىال غا سېلىشىتب غاندا ئىىاردەك  .2
لىلسىىىمبن ئە مىىا بە گۈچىنىىىڭ  .3

ى مە ئبلبغلبلىنى نەرە گە ئالغاندا ئەرە ىت
ئىىۆرىمىزدىكى ئەمرەللىكلە نىىى كىچىىىك 

  كۆ  ەسلىكىمىز كېرەك.
ئىي  ەبىبىم ئىارغىنە بە سىەڭ يېىتە  

 بەسن 
 سېنىڭكى بە گىنىڭ ئاركەن دېيىلمەس.

ئىىىۆرىمىزنى مە ئۆرىمىزنىىىىڭ  .4
ھىىارىرلى مەرىىىيەت  ىىا ائىتلىرىمىزنى 
 چىرايلىقچە لوببل لىلىشىمىزن ئىۆرىمىزدە
بىىا  ئەمرەللىكلە دىىىن ئى تىخىىا  ھىىېس 
لىلىشىمىزن  بندالال  ب ئەمرەللىكلە نىى 
چىقىس نبلتىسىى لىلىىپ ئىزچىىل ئالغىا 

 ئىلگىرىلىشىمىز كېرەك. 
ئۆرىمىزنى  ەغرۇ  تبتبپن دادىل  .5

ئالغىىا ئىلگىىىرىلەپن ئىىالىي ھىمىىمەتن 
بەلا ا لىق مە ئىشىەنچ بىىلەن ئىا تبلچە 

اق لىىايغبال دىن يېىىر-مەھىىىمە مە غەم
 تب ىشىمىز كېرەك. 

ئىىىىۆرىمىزدىكى كىچىككىىىىىنە  .6
ئەمرەللىك مە ئاالھىىدىلىكلە نى ئىزچىىل 
پە مىىىس لىلىىىپن ئىىۆرىمىزنى تە ەلقىىىي 
لىلىىدۇ ۇپن ئىىۆرىمىز مە ئىىائىلىمىزن 

بب ادە لىرىمىزگە سىايە - بندالال دوست
بوالاليىىىدىغان يىىىا ا لىق كىشىىىىلە گە 

 ئايلىنىشىمىز كېرەك. 
ىگە با ىىىقىال نىڭ كۆلەڭگىسىىى .7

ئايلىنىپ لالماين  بسىتەلىل ئۆرلىۈك مە 
 بسىىتەلىل پىكىىىر بىىىلەن يا ا ىىنى 
ئۆگىنىشىىىمىزن ھە دائىىىىم با ىىىقىال غا 
 ەنىى ەئەت بېرەلەيىىدىغانن ئۈلگىلىىىكن 
نە بنىلىىىىك  ەخىسىىىلە دىن بولب ىىىقا 

 تېرىشىشىمىز كېرەك. 

 پورىتسىيە ھە مىنى بەلگىلەيدۇ!
ىنى بىلمەيدىغان بىز ببدۇنياغا ھېچنە س

ئاسىتا -ھالدا كېلىمىىز. ئانىدىن ئاسىتا
ئەتراپىمىزدىكى  ىەيئىلە  مە ئىادە لە نى 
تونب ىىقا با ىىاليمىز. ئىىائىلىمىزدىكىلە ن 

تبلقىانال  مە -يو ۇلال ن ئىب ۇق-يېقىن
ئولبتقىىىىبچىلىرىمىز  ەمجىىىىبدىيەتنى 
چۈ ىنىشىىىمىزگە يىىا دەم لىلىىىدۇ. بىىىز 

لوببل  ئبال دىن ئېتىقادن پىكىر مە ئەخالق
 ىىجەر -لىلىمىز. يەنە نب غبنلىغان خىبي

مە خىىىىىا اكتېرلە نى خبسبسىىىىىىي 
تەجرىبىلىرىمىز ئا لىلىق يېتىلدۈ ىمىز. بىب 
يە دە ئەڭ  ىىبھىم بىىولغىنى بىزنىىىڭ 
ئىىۆرىمىزدىكى ئىمكىىانىيەتن مەرىىىيەتن 
لىممەتقىىا اش مە پىرىنسىى ال غا بولغىىان 
پورىتسىيىمىزن  بندالال كۆرلىگەن نىشىان 

 لىرىمىزدۇ . مە  ە تىۋى
ئىىالالھ تائىىاال بىزنىىى ناھىىايىتى رو  

 چى گۈلخانالتىنئ
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لبد ەت مە ئىقتىدا  بىلەن لو الالندۇ دىن 
 بندالال بىزگە كىۆپلىگەن پب سىەتلە نى 
ئاتا لىلدى. لىېكىن  بنىسىى دىققەتىكە 

-سىىىارامە كىن ئىسىىىتىقا ەتن ئولىىىب
ئولبتىىبشن ئىىۆگىنىس مە خىىىز ەتلە دە 
ئۆرئىىا ا  ىقابەتلىشىىىدىغانن مە يىىبلىرى 

يىگىىتلە   –ىنى كۆرلەيىدىغان لىىز پەلل
تولىمب كە چىل بولبماتىدۇ. ئەلۋەتتە بىب 
خىل ھالەتنىڭ نب غبنلىغىان سىەمەبلىرى 
با .  ب سەمەبلە نىڭ ئەڭ گەمدىلىكرالىى 
بىزنىىىىڭ يىىىۆنىلىس مە كۈنىىىدىلىك 
ھە ىكەتلىرىمىزگە يېتەكچىلىك لىلىۋاتقىان 
ئەلىدە مە ئىدىيەلە دۇ . نب غبن ئادە لە  

ا لا ا كۆرەينەك بىىلەن لا ايىدۇ بب دۇنياغ
دەن ئبال نىىىڭ كىىۆرىگە كۆ ىنىىىدىغىنى –

 بدھىسن  ەڭگىى ئىۆڭگەن ھايىات مە 
يا انلىقال دىن با قىسى بولمايىدۇ. ئىبال  

پاالكەتلە  -ھە  دائىم ئۆرىنى  ب لبق مە
كۈتۈپ تب ۇماتقانىدەك تبيغبغىا كېلىىپ 
لالىدۇ. بب خىل كەي ىيىاتتىكى ئىادە لە  

ىزن ئىستىقا ەتسىىىز ئاساسىىەن بىلىمسىى
ئائىلىلە دە تبغبلغانن ئىائىلە تە بىيەسىى 
ياخشى بولمىغىانن كېرەكلىىك لىولالشن 
يىىا دەمن كۆ سىىەتمە مە  ىغىىبەتلە گە 
ئىرىشەلمىگەن كىشىلە دۇ .  ب سىەمەبتىن 
ئبال  ئۆرىنى تۆمەن كۆ ىدىغانن ئىۆرىنى 
كە سىىىتىدىغانن ئىىۆرىنى ھېچنە سىىىگە 

ن بولىبپ يا ىمايدىغاندەك ھېس لىلىدىغا
لالغان. ئبال  پەرىىلەت مە ئالىيجانىابلىق 
دېگەنلە نى ئانچە  بھىم بىلىپ كەتمەيدۇ. 
يەنە بىر لىسىم كىشىلە  نا رات ئائىلىلە دە 
دۇنياغا كەلگەنن  ب سەمەبتىن ئبال نىىڭ 

با  غېمىى ئىاددىي پىۈچەك نە سىىلە گە 
 ە كەرلىشىپ لالغان. ئبال  ئانچىكى بىىر 

نى چوڭ ھېسىابالپ ئبتبق ياكى نەتىجىلە 
لالىدۇ. ئبال  پەلەت ئىۆرىگە يەتكىۈدەك 
نە سىىىگە ئىرىشسىىىال لانىىائەت لىلىىىپ 

 رىدۇ. ېيا ام
يىگىتلە گە لا ىتىا -بب  ەكتبپنىڭ لىز

  بھىم نبلتىلىرى: 
ھە بىرىمىىىز ھاياتقىىا لانىىداق  .1

لا ايىىدىغانلىقىمىز مە ھاياتقىىا بولغىىان 
پورىتىسىىىيىمىزنى تەكشىىۈ ۈپ بېقىشىىىمىز 

نىسىىى ناھىىايىتى ئېنىقكىىىن كېىىرەك.  ب
بىزنىىىڭ نب غبنلىغىىان دۇنيالىىا اش مە 

 پورىتسىيىلىرىمىز تارا نو  ال ئە ەس. 
بىىىز ھە بىىىر ئىشىىنىڭ ئەمرەل  .2

تە ى ىنىىىن ئاالھىىىدە نبلتىسىىىنى ھىىېس 
لىلىشقا ئادەتلىنىشىمىز مە ئالالھقا ئىشىنىپ 
ئىشىىال نىڭ ياخشىىى تە ى ىنىىى بەكىىرەك 

كن كۆ ىشىىىمىزن  ىىبندالال ئۈ ىدسىىىزلى
چۈ ىىىىىىكۈنلۈكن ئىىىىىىۆرىمىزگە 
ئىشەنمەسىىىلىكلە دىن يىراللىشىشىىىىمىز 

 كېرەك. 
بىىب دۇنيىىادا ياخشىىى ئىىادەم مە  .3

ياخشى ئىشال  ب ئىنتايىن توالن  بنىڭدەك 
يا ان ئادەم مە يا ان ئىشال  ب تىوال. ھە  
ئادەم ئىۆرىگە كېرەكلىكىنىى تاپااليىدۇ. 
 بنىڭ ئۈچۈن ياخشىى ئىادەم بولب ىنى 

شى كىشىلە  بىىلەن مە ئىرادە لىلساقن ياخ
ياخشىى ئىشىىال  بىىىلەن يا ا ىىقا تىىوغرا 

 كېلىدۇ.
ئالدىمىزدا ئىسالھاتن گىۈللىنىس  .4
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مە تە ەلقىيات پب سەتلىرى ئىنتايىن توال. 
بىز پەلەت لاالقن ئۈ ىدسىزن ھە  ئىشىنى 
تەتىىىۈ ىگە تولغىىىاپ تب ۇمالىىىىدىغان 
ئادە لە دىن يىراللىشىپن ئىزچىىل ئالغىا 

نب لىبق  ەنىزىلگە لا اپ ئىلگىرىلىسەكال 
 يېتىپ با االيمىز.

لانىىداق  ىىا ائىتتا بولب ىىىمىزدىن 
 مە پەرىلەتنىڭ نىڭلەتئىينەرە  ئالىيجانابلىق

يىىا دە چىلىرىن ئبلبغىىۋا  نىشىىان مە 
ئادالەتنىىىڭ ھىمىىايچىلىرى بولب ىىىمىز 
كېرەك.  ب چاغدىال ھايىاتىمىز لىممەتىكە 

 ب چاغدىال بىز ئبتىبق مە ئىگە بولىدۇ. 
 بمەپ ەلىيەت تە ى ىگە ئۆتكەن بىولىمىز. 
نامادا بىز  ب بنداق ئالىيجانىاب  وھ مە 
پورىتسىيىلىرىمىز بىلەن ئە ەلىي  ىئاللىقتىا 
غەلىىىبە لىاللمىغىىان تەلىىدىرىمىزدىمبن 
ئبلبغۋا   وھىي كەي ىياتتا بولغىانلىقىمىزن 
 پەرىلەت مە ئادالەت سې ىدە تب غىانلىقىمىز

لىمىمەت مە -نبلتىسىدىن  ە ەپن لەدىر
 ئبلبغۋا لىق لەررىتىنى تىتااليمىز. 

 بىرىگە ئوخشىمايدۇ... -يىگىتلە  بىر-لىز
ئايىىىىالال  - ەن بىىىىب يە دە ئە 

ئوتتب ىسىدىكى پە ق مە ئاالھىىدىلىكلە  
بەلكىىى  نھەلقىىىدە توختالمىىالچى ئە ەس

ىدە ئبنىڭدىنمب  بھىم بىر  ەسىىلە ئۈسىت
 توختالمالچى. 

يىگىتلە  يا ىتىلىس مە تەبىئەتىتە -لىز
ئوخشىىىىمىغان ئىىىىكەنن ئبال نىىىىڭ 
فبنكىسىسىيە مە مەرى ىسىنىڭمب ئوخشىاش 
بولماسلىقى تەبىئىىي.  بڭال ىقا لىىزال  
ئوغبلال غا ئوخشىىمىغان ئاالھىىدىلىك مە 

 خبسبسىيەتلە  بىلەن لو اللىنىشى الرىم. 
ڭ ئەڭ لىزال  ئانىا بولىىدۇ. ئبال نىى

تبنجى مە ئەڭ  ىبھىم  ەسىئبلىيىتى مە 
ئاالھىىىىدىلىكى ئەمالد يېتىلىىىدۈ ۈش. 
لىزال نىڭ كىچىكىدىنال كۆڭۈل بۆلىىدىغان 
نە سىلىرى مە ئوياليدىغانلىرى ئوغبلال غىا 
ئوخشىىاش بولمايىىدۇ. بىزنىىىڭ دىنىىىي 

ئادەتن -كۆ سەتمىلىرىمىز مە ئېسىل ئۆ پ
ئەنئەنىلىرىمىزدىمىىىب لىىىىزال دىن تەلەپ 

نىىىدىغان ئىشىىال  ئوغىىبلال دىن تەلەپ لىلى
لىلىنغان ئىشىال غا ئوخشىاپ كەتمەيىدۇ. 
با ىىىقىچە ئى ادىلىسىىىىەكن لىزال نىىىىڭ 

اليى ەلىىرى مە  –كەلگۈسىىدىكى پىىالن 
 –ئا  انلىرى ئوغبلال نىڭ پىىالن -ئا رۇ

اليى ەلىرى بىىلەن ئوخشىاپ لالماسىلىقى 
رۆ ۈ . لىزال نىڭ تبنجى مە ئەڭ  ىبھىم 

كن  بسىىىتەھكەمن نىشىىىانى بەخىتلىىىى
 ەسئبلىيەتچان ئىائىلە لب ۇ ىقا تىۆھ ە 
لو ب تب .  بنىڭ ئۈچۈن لىزال  ئۆرىنى 
ساپان تە بىىيە مە ئەخىالق نبلتىسىىدىن 
 ەركب  ئبلبغ مەرىى ىگە اليىىق لىلىىپ 
يېتىلىدۈ ۈپ چىقىشىىى الرىىىم. بىىبال دىن 
سىرت يەنە لىزال نىڭ ئبنىۋېرستېتال دىكى 

رىدا تىلغىا تاللىغان كەسى لىرىمب بىز يبلى
ئېلىپ ئۆتكەن كۆ سىەتمىلە گە ئبيغىبن 
بولب ىىى كېىىرەك. يەنىىى لىزال نىىىڭ 
ئبنىۋېرسىىتېت پۈتتۈ گەنىىدىن كېيىنكىىى 

 چى گۈلخانەتتىني
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خىىىىز ەت مە كەسىىىى لىرى ئىىىانىلىق 
سىىاالھىيەتكە  ىىاس كېلىىىدىغان سىىاھەدە 
بولب ى كېرەك. لىزال غا بىناكا لىقن توك 

ئېلېكتېىىىرن  ا ىنىسىىىارلىقن  ىىىال  –
ىلىىك... لاتىا لىق دوختب لبقن يېزا ئېگ

كەسى لە   اس كەلمەيدۇ.  بنىڭ ئۈچىۈم 
 ەن لىىىزال  ئبنىۋېرسىىتېتىال دا كەسىىىپ 
تاللىغاندا  ەكتەپ پۈتتۈ گەنىدىن كېىيىن 

 –ئو گىان يىاكى كىان -بىرە  ئىىدا ە
كا خانىال دا خىز ەت لىلمىغان تەلدىردىمب 
 ەدەنىىىيەتن پىىىداگوگىكا مە  ىىاددىي 

ىغانن جەھەتلە دىىىن لىمىىمەت يا ىتااليىىد
ئانىلىقن ئىائىلە ئايىالىلىق سىاالھىيىتىگە 
ھۆسىن لو ىدىغان كەسى لە نى تاللىشىىنى 

 تەمسىيە لىلمەن. 
يبلىرىدا تىلغا ئالغىنىمىزدەك لىزال نىڭ 
ئەڭ ئبلبغ مە ئەڭ  ە ەپلىك مەرى ىسىى 
ئانا بولب تب .  بنىڭ ئۈچۈن لىزال نىىڭ 

-غايى ە ەسلىك لىلىپن چېكى يوق ئىا رۇ
ڭ كەينىدىن سىوكبلداپ تىوي ئا  انال نى

لىلىس پب ستىنى لولىدىن بېرىپ لويىبپن 
ئاخىرىىىدا پب ىىايماننى ئالىىىدىغان لاچىىا 

 تاپالماي لالماسلىقىنى ئەسكە تىمەن. 
يىگىتلە گە لا ىتىا -بب  ەكتبپنىڭ لىز

  بھىم نبلتىلىرى:
ئىايرىم -يىگىتلە  ئىايرىم –لىز  .1

 ول مە فبنكىسىسىيە ئۈچىۈن يا ىتىلغىان 

ن لىزال  ئوغبلال  بىلەن  ىقىابەتكە بولغاچقا
چۈ مەستىنن ئۆرىگە  بناسىىپ سىاھەدە 
ئبتبق لارىنىشقا تىرىشىشى كېرەك. لىزال  
غە پ مە  ىىە ق ئەللىرىىىدىكى نب غىىبن 

ئايىىالال  بىىا امە لىكى -ئايالال نىىىڭ )ئە 
 ىىوئا ى ئاسىىتىدا( پېتىىىپ لالغىىان 
 تىراگىدىيەلە دىن ئىبرەت ئېلىشى كېرەك. 

ىمىزدا كىىىۆپ ئىىىالالھ ھايىىىات .2
 ە ھە ەتلە نىىى لىلىىدى.  ىىبال نىڭ ئەڭ 
كۆرگە كۆ ۈنە لىكى توي لىلىس.  ىبنىڭ 
ئۈچىىۈن بىىىز ئەڭ  ىىبھىم بولغىىان بىىب 
 ە ھە ەتىىىكە چىرايلىىىىق تە ىىىەككب  
بىلدۈ ۈپن توي لىلىسن ئائىلە لىب ۇشن 
 بسبلمانن سالىھ پە رەنتلە نى تە بىيەلەپ 
چىقىشقا ئاالھىىدە ئەھمىىيەت بېرىشىىمىز 

  كېرەك.
لىزلىق مە ئايىاللىق ئايالال نىىڭ  .3

ئەڭ  بھىم كىورىرى مە ئەڭ ئۈنۈ لىۈك 
لو الى. لىزال  ئە رىىمەس ئىشىال نى مە 

خىل مەرىيەت  ىا ائىتال نى پەش -خىلمب
لىلىپ  ەركب  لو الغا ئېتىبا سىز  بئىا ىلە 

 لىلماسلىقى كېرەك. 
لىزال نىڭ  ەلىبم بىىر سىاھەدە  .5

كەسىىىپ ئەھلىىى بولىىبش يىىاكى بىىىرە  
 ەتكە ئىگە بولب ىدىن بەكرەكن  ىب خىز

كەسىىىپ مە خىز ەتنىىىڭ لىزال غىىا  ىىاس 
 كېلىدىغان بولب ى تېخىمب  بھىم.

 



 غا مۇشتەرى بولۇڭ...«مەرىپەت ژۇرنىلى»

 

 لېرىندا لىرىم! ئەسساال ب ئەلەيكبم دۇنيانىڭ ھە لايسى جايلىرىدىكى  ۆھتە ەم

«  ە ى ەت»تۈ كىيەدە ئانا تىلىمىزدا نە ر لىلىنىپ كېلىۋاتقانسەئبدى ئە ەبىستاندا تەييا لىنىپن 
 ژۇ نىلىغا دۇنيانىڭ ھە لايسى جايلىرىدىن  ب تە ى لوببل لىلىس با الندى.

دىنىنىڭ  بب ژۇ نال چەتئەللە دىكى ئبيغب ال نىڭ  ەنىۋى دۇنياسىنى بېيىتىس مە ئىسالم
دىنىنى دۇنيانىڭ ھە  لايسى جايلىرىدىكى ئبيغب ال نىڭ ھەلىقىتىنى توغرا چۈ ەندۈ ۈش ئا لىلىق 

 ئانا تىلىنى لوغدا نى  ەلسەت لىلىدۇ. مە

نىڭ مىجدانىي مە  بسبلمان ناھايىتى  و ەنكىن ئۆر ئانا تىلىمىزنى لوغداش ھە بىر ئبيغب 
وغداش  ىللىتىمىزنىڭ  ەمجبدىيىتىنى چۈنكى تىل بىلەن دىننى لئىمانىي  بلەددەس بب چى. 

لوغدا نىڭ بىردىنبىر ئا ىلىدۇ . تىل بىلەن دىن يولالسا  ىللەتمب يولىلىدۇ.  بنىڭ ئۈچۈن 
ە يا اماتقان ئبيغب  ئۆسمۈ لە نىڭ تب ۇماتقان  بھىتنىڭ تەسىرىدە ئىرىپ يوق بولبپ چەتئەللە د

ئۆر تىلىنى سۆيۈشن غداش ئىنتايىن  بھىم. كەتمەسلىكى ئۈچۈن ئبال نىڭ ئانا تىلىنى مە دىنىنى لو
ئۆر تىلىنى لوغداش  ىللەتچىلىك لىلغانلىق ھېسابالنمايدۇ. چۈنكى ئالالھ تائاال ئىنسانال نى تۈ لۈك 
 ىللەت مە ئب ۇق لىلىپ يا ىتىس بىلەن بىرگە خاس ئانا تىلنىمب ئاتا لىلغان.  بنىڭ ئۈچۈن ئانا 

غا بولغان سە ىمىيەتنىڭ جۈ لىسىدىندۇ . ھە بىر ئبيغب نىڭ بب تىلغا بولغان  بھەببەت ئالالھ تائاال
بولغان سەرگۈ لۈك مە  بھەببەتلىك تبيغبلىرى مە دىنغا نبلتىنى ياخشى ئويلىنىشىن ئانا تىلغا 

 ىن ئائىلىسىدە سالالپ لويب ىن بالىلىرىغا ئولبتب ى مە لەلەم_ لبممىتى ببىلەن بب ژۇ نالنى ئول
ە ەلقىياتىغا كۈچ لو قان ھالدا ئەسە  يېزىپ ئەمەتىشىن  بندالال لىممەتلىك ئا لىلىق ژۇ نالنىڭ ت

 پىكىر_ تەكلى لىرىنى بېرىپ تب ۇ ى تولىمب رۆ ۈ ن ئەلۋەتتە.

_ ئايدا نە ر لىلىنىشقا با لىغان دىنىين ئىلمىي مە 10_ يىلى 2003ژۇ نىلىمىز «  ە ى ەت»
 ر لىلىنغاندىن كېيىنن  ەلبم سەمەبلە  ئىجتىمائىي ژۇ نال بولبپن جە ئىي تولقبر سان نە

يىلى يېڭى يىلدىن ئېتىبا ەن لايتا نە ر لىلىنىشقا  -2015تۈپەيلىدىن توختاپ لالغان ئىدى.  
ژۇ نىلىنىمىز دۇنيانىڭ ھە  لايسى جايلىرىدىكى ئولب  ەنلىرى بىلەن يۈر «  ە ى ەت»با لىغان

ۆتكەن بىر يىل ئىچىدە كۆپلىگەن كو ۈ ۈش ئا لىلىق يېڭى بىر دەم گە كىرگەن بولدى. ئ
 ئولب  ەنلىرىمىزنىڭ ئالقىشىغا مە ياخشى باھاسىغا سارامە  بولبپ كەلدى. 

 ەلب كىن بب ژۇ نالنىڭ نە ر لىلنىشىغا تۈ تكە بولغان ئاساسلىق سەمەبلە نىڭ بىرىن چەتئەللە دە  
با لىق ئبيغب  لېرىندا لىمىزغا ھە  لايسى ساھەلە دە ئىلىم تەھسىل لىلىۋاتقان مە تەھسىلىنى تۈگەتكەن 

پىكىرلىرىنى بايان لىلىشى مە خەلقىمىزگە يەتكۈر ەكچى بولغان يۈ ەك سۆرلىرىنىن  -ئۆرلىرىنىڭ ئوي
ئىلىم_تەھسىل لىلىس يولىدىكى ھاسىالتلىرىنى ئوتتب ىغا لويب ى ئۈچۈن بىر  بنبە  ھارىرالپ بېرىسن 

 لىلىرىمىزنى بىرگە ھەل لىلىشقا تىرىشىشتىن ئىبا ەتتب .  ب ئا لىلىق ئۆر_ئا ا پىكىر ئالما تب ۇپ  ەسى
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لېنى ئەرىز  ۆھتە ەم لېرىندا لىرىمىز! مالىتنى ئۆتكۈرۈمەتمەستىن  ب تە ى بولب قا 
 ئالدىرىغايسىلە .

 ژۇ نىلى تەھرىر ھەيئىتى« ە ى ەت»_ ھۆ  ەت بىلەن

 ماكالەتچىلىرى ژۇ نىلىمىزنىڭ ھە  لايسى دۆلەتلە دىكى

 

 يىللىق باھاسى تېلېفون نو ىرى لىال قبچىئاال دۆلەت

 $30  0015712161352 نب ىددىن ھاجىم ئا ېرىكا

 CAD 30 0004077672770 تبيغبن ئابدۇمېلى كانادا

 CHF 30 0040676224606 ئاندىلى  بھە مەد كە ىم  ىۋىتسا ىيە

 €25 004740557071 ئۆ ە جان ھاجىم نو مىگىيە

 $35A 0061413550840  ىمئابدۇساالم لا ئامۇسترالىيە

 €25 0622600207 ئەھمەد تب سبن  ىۋىتسىيە

 €25 004917610382764 تب غبنجان ئاالمۇدۇن گېر انىيە

 €25 0020702272227 ئابدۇ ې ىم غېنى گولالندىيە

 €25 00358409524426 ئابدۇل ەفىز لا ىم فىنالندىيە

 $30  00818041968973 تب  بھە مەد ھا ىم ياپونىيە

 40TL 0090532414055 ئابدۇلجېلىل تب ان تۈ كىيە

 1000TG 0077017410435 يا  بھە مەد لا ىم ئوتتب ا ئاسىيا

 £45 0020111432366 رەئىم  ەنسب   ىسىر

  40SR  00966502382971  ە تىمىن لا ىم ئە ەبىستان


