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ئاالَىدە ئەطٌەرتىؽ :شۇريىلىهىسدا ئېالى هىلىًـاى ناهالىالر ئاپتْرالريىڭ ًۆز هارىؼى ۋە چۈػەيچىظىِە
ۋەًىللىٍ هىلىدۇ .ناهالىالريىڭ ئېالى هىلىًـايدىٌ ًېيىًٌى بارلىى َْهۇن ۋە نەطئۇلىيىتى ئاپتْرالرؿا خاض!

ئالدىًوى طايدا تالۇتًىڭ هىظظىظىى ۋە
ئۇيىڭدىٌ يەًۈيلەيِەى هىههەتلىىٍ دەرض
ۋە نۇَىو طاۋاهالر ئۈطىتىدە تْختالـىاى
ئىدۇن .ئالالٍ خالىظا ،يۆۋەتتىٌى طىايدا
پەيـەنبەر ئەلەيُىظظاالنًىڭ تەرجىهىُىالى

هْؿالپ چىوارؿىاى نۇػىرىٌلەرُە هارػىى
جىُادىي َەرىٌەت ئۈچۈى پىالى تۈزۈػٌە
باػىىىاليدۇ ،طىىىاَابىلىرىًى ئىىىۇرۇغ
تاًتىٌىظىىىىًى ياخؼىىىى ئۆُىًىؼىىىٌە
رىـبەتلەيدۈرىدۇ .هۇرەيؼلەريىڭ تىجىارەت

ئۈطتىدە تْختىلىهىس.

يْللىرىًى تارايتىؽ ،نۇطۇلهايالرؿا هارػى
َەرىٌەتٌە تەييارلىًىۋاتوىاى هەبىلىلەريىىڭ
ئەدىبىًىىى بېرىىىپ هْيىىۇغ ،نەدىىىًە
نۇيەۋۋەرەيىىىڭ بىخەتەرلىىىٍ خىسنىتىًىىى
ًۈچەيتىؽ هاتىارلىوالر ئۈچىۈى ئەتراپوىا
هْػىىۇى ئەۋەتىؼىىٌە تۇتىىۇغ هىلىىىدۇ،
طىىىاَابىلىرىًى ئۇرۇػىىىوا رۇخظىىىەت
بېرىلِەيدىٌ ًېيىًٌى نۇَىو ۋەزىپىلەريىڭ

تىىۆتىًچى نىظىىاە :پەيـەنىىبەر
ئەلەيُىظظاالنًىڭ تەرجىهىُالى
ىىهەيلەريىڭ
ىىدا دۈػى
جەڭ نەيدايلىرىى
َاالي بْلۇپ ،نۇئهىًلەريىڭ ؿەلىبە هىلىؽ
ًۆرۈيۈػلىرى پەيـەنبەر ئەلەيُىظظاالنًىڭ
تەرجىهىُالىدا ،تْؿرا يْە تۇتۇپ ناڭـىاى
خەلىپىلەريىىىڭ ۋە طىىائادەت دەۋرىىىدىٌى

َۆددىظىىىىدىٌ چىوىىىالىـۇدەي هىلىىىىپ
تەيياراليدۇ.

هْنايدايالريىڭ دۈػهەيلەرُە هارػى ئېلىپ
بارؿاى ئۇرۇػىلىرىدا ياَىايىتى ئْچىۇن
ياناياى بْلىدۇ.

پەيـەنبەر ئەلەيُىظظاالم ئەۋەتٌەى بۇ
هْػىىىۇيالر تۆۋەيدىٌىىىىدەي نىىىۇَىو

پەيـەنىىبەر ئەلەيُىظظىىاالم نەدىىىًە
نىىۇيەۋۋەرەُە ئْرۇيالػىىوايدىٌ ًېىىيىٌ،
نۇئهىًلەريى ئىۆز يىۇرت-ناًايلىرىىدىٌ

ئىظىىتراتېِىيىلىٍ يەتىجىلەريىىى هْلـىىا
ًەلتۈرىدۇ:
3

هىلـىىايلىوى ئاالَىىىدە تىلـىىا ئېلىًـىىاى

-1نەدىًە نۇيەۋۋەرە ئەتراپىىدىٌى ۋە

ئۇرۇػالر ئۈطتىدىال تْختىلىهىس.

نەًٌىِە بارىىدىـاى يىْلالريى ،بْلۇپهىۇ
هۇرەيؼىىلەريىڭ تىجىىارەت ًىىارۋايلىرى

پەيـەنبەر ئەلەيُىظظىاالنًىڭ ،تىْؿرا

ناڭىدىـاى يْلالريى ياخؼى بىلىؽ ۋە يْە

يْە تۇتىۇپ ناڭـىاى خەلىپىلەريىىڭ ۋە

بْيلىرىـىىا جايالػىىواى هەبىلىىىلەر بىىىلەى

طائادەت دەۋرىدىٌى هْنايدايالريىڭ ئىظالم

تْيۇػۇغ.

دۈػىىهەيلىرىِە هارػىىى ئېلىىىپ بارؿىىاى

-5هۇرەيؼلەريىڭ ػام بىلەى بْلـىاى

ئۇرۇػلىرىدا ؿەلىبە هىلـىايلىوى ئەلىۋەتتە

ىۇغ
ىىًى تْطى
ىارىتىًى داۋانالػتۇرۇػى
تىجى

ؿەلىىىىبە ۋە ئۈطىىىتۈيلۈًًىڭ نىىىۇَىو

ئارهىلىى هۇرەيؼلەريىڭ ئىوتىظادىي يْلىًى

تۈرلىرىدىٌ َېظابلىًىدۇ.

تىىارايتىؽ .پەيـەنىىبەر ئەلەيُىظظىىاالم

بەدرى ئۇرۇػى ،خەيىدەي ئۇرۇػىى،

ئەتراپًى طەزُۈرلۈي بىىلەى ًىۆزىتەتتى،

نۇرتەدلەر ئۇرۇػلىرى ۋە ئىظالم ئىازادلىى

تەَدىت ػەًىللەيدۈرىدىـاى َەر هايىدان

ئۇرۇػلىرى هاتارلىوالر جەڭ نەيدايلىرىىدا

يىـىلىؼالريىڭ خەۋىرىًى ئاڭلىـاى َانىاى

دۈػىىىهەيلەريىڭ َىىىاالي بْلىىىۇپ،

ئۈطىىىتىِە باطىىىتۇرۇپ بىىىاراتتى ۋە

نۇئهىًلەريىىىىڭ ؿەلىىىىبە هىلـىىىايلىوىًى

دۈػهەيلەريىڭ دىللىرىـا هْرهۇيچ طاالتتى.

تەًىتلەيدىـاى نۇَىو ئۇرۇػالردۇر.

ىۈي
ىۇلهايالريىڭ ئەڭ ًۈچلى
ىۇم نۇطى
َۇجى

بەدرى ئۇرۇػى

نۇداپىئەطى ئىدى.

بەدرى ئۇرۇػى دۈػىهەيلەر نەؿلىۇپ

-3نۇئهىًلەريىىىڭ ًىىۈچەيِەيلىٌىًى

بْلىىۇپ ،نىىۇئهىًلەر ؿەلىىىبە هىلـىىاى

ئىظپاتالپ ،ئۇالرؿا هارىتا يانىاى يىيەتىتە

ئۇرۇػالريىڭ جۈنلىظىىدىٌ بْلىۇپ ،بىۇ

بْلۇۋاتواى هەبىلىلەريى تْختام تۈزۈػىٌە

َەهتە ئىالالٍ تائىاال نۇيىدان دەيىدۇ:

نەجبۇر هىلىؽ.

ئالالٍ طىلەرُە بەدرىدە يۇطىرەت ئاتىا

ىىهەيلەريىڭ
ىىدا دۈػى
جەڭ نەيدايلىرىى

هىلدىَ ،البۇًى ،طىلەر ًۈچظىس ئىدىڭالر

َاالي بْلىۇپ ،نۇئهًىلەريىىڭ ؿەلىىبىِە

(طىىايىڭالر ۋە هىىْرالىڭالر ئىىاز ئىىىدى).

ئېرىؼىىىىىىٌەيلىٌىِە پەيـەنىىىىىىبەر

ئالالًَىىىڭ طىىىلەرُە بەرُەى يۇطىىرىتىِە

ئەلەيُىظظاالنًىڭ تەرجىهىُالى ئەڭ ياخؼى

ػىىۈًۈر هىلىىىؽ يۈزىظىىىدىٌ ئىىالالَتىٌ

نىظىىىالدۇر .بىىىۇ يەردە پەيـەنىىىبەر

هْرهۇڭالر.

ئەلەيُىظظاالنًىڭ تەرجىهىُىالى ئۈطىتىدە

①

بۇ ئايەت ًەرىىهە بىىسُەَ ،ەهىوىىي

تەپظىلىي تْختىلىؽ نۇنٌىٌ ئەنەض .بىۇ

ؿەلىبىًىىىىىىڭ پەهەت ئىىىىىالالَتىًال

يەردە پەهەت ئۇ زات ئۆزى هْنايىدايلىى

بْلىىىدىـايلىوىًى ،ئالالًَىىىڭ يىىاردىهىِە

هىلىپ ،نۇئهىًلەر ؿەلىبىِە ئېرىؼىٌەى ۋە
«هۇرئاى ًەرىو»دە نۇئهىًلەريىڭ ؿەلىىبە

① طۈرە ئاە ئىهراى -153 :ئايەت.

8

ئېرىؼىىىؽ ئۈچىىۈى هْلىىدىٌ ًېلىؼىىىچە

ئىلِىرىٌىىى ئەَۋاللىرىًىهىىۇ ئېظىىىدىٌ

طەۋەب هىلىؼىًىڭ زررۈرلىۈًىًى ،لىېٌىٌ

چىوىرىپ هْيهاطىلىووا بىۇيرۇپ نۇيىدان

طىىىەۋەبلەر بىىىىلەى ئالدىًىؼىىىوا ۋە

دەيدۇ :ياد ئېتىڭالرًىى ،ئىۆز ۋاهتىىدا

نەؿرۇرلىًىؼىىىىوا بْلهايىىىىدىـايلىوىًى،

طىلەر (نەًىٌە) زمهىًىىدا ئىاز طىايلىى

طەۋەبلەرُە ئەنەض ،بەلٌىى طىەۋەبلەريى

بْلىىۇپ ،بىىْزەي هىلىًـىىاى ئىىىدىڭالر،

ياراتواى ئالالَوىال تىايىًىؽ الزىهلىوىًىى

نۇػرىٌالريىڭ تاالى-تىارا

هىلىؼىىدىٌ

ئۆُىتىدۇ.

هْرهاتتىڭالر ،ػۈًۈر هىلىؼىىڭالر ئۈچىۈى
ئالالٍ طىلەريى (نەدىًىدە) يەرلەػىتۈردى،

ىىۈيى
ىىاى ًى
ىىى بْلـى
بەدرى ئۇرۇػى

(بەدرى ئۇرۇػىدا) ئۆز يىاردىهى بىىلەى

نۇػرىٌالريىڭ ئۆلتۈرۈلۈػىى ،ئۇالريىىڭ

طىىىىلەريى ًۈچلەيىىىدۈردى .طىىىىلەرُە

ًۆزلىرىِە تْپىا ئېتىلىؼىى هاتىارلىوالريى

(ؿەيىىىىيهەتلەردىٌ ئىبىىىارەت) َىىىاالە

ئالالٍ تائىاال ئىۆزىِە نەيظىۇپ هىلىىؽ

يەرطىلەريى رىسىى هىلىپ بەردى.

ئارهىلىى ،نۇئهىًلەرُە ياردەنًىىڭ ئىۆزى

②

تەرىپىىىدىٌ بْلـىىايلىوىًى بايىىاى هىلىىىپ

بەدرى ئۇرۇػىىىىًىڭ يەتىجىلىىىىرى

نۇيىىدان دەيىىدۇ( :ئىىى نۇطىىۇلهايالر!

ياَايىتى چْڭ بْلـىاى بْلىۇپ ،ئۇيىىڭ

بەدرىىىدە) نۇػىىرىٌالريى طىىىلەر (ئىىۆز

نۇَىهلىرى تۆۋەيدىٌىچە:

ًۈچۈڭالر بىلەى) ئۆلتىۈرُىًىڭالر يىْن،

-1نۇػرىٌالريىڭ ئاجىسلىوىًىڭ ياناياى

بەلٌى ئەنەلدە ئۇالريى (طىلەرُە يىاردەم

بْلۇػى ۋە ئەرەب هەبىلىلىرىًىڭ ئالدىىدا

بېرىپ ،ئۇالريىڭ دىللىرىدا هْرهۇيچ پەيدا

َەيۋىظىًىڭ چۈػۈػى.

هىلىؽ بىلەى) ئىالالٍ ئۆلتىۈردى( ،ئىى

-5ئەرەب يېرىو ئارىلىدا َەنهە تەرەپ

نۇَەنهەد بىر طىوىو تْپىًى نۇػرىٌالرؿا)

ًىىۆز تىٌىىىدىـاى يېڭىىى بىىىر ًۈچًىىىڭ

ئاتوىًىڭدا طەى ئاتهىدىڭ ،بەلٌى ئەنەلدە

ئْتتۇرىـا چىوىؼى.

ئۇيى (نۇػرىٌالريىڭ ًىۆزلىرىِە) ئىالالٍ

-3نەدىًە نۇيەۋۋەرەدە نۇياپىوالريىىڭ

ئىىاتتى( .ئالالًَىىىڭ نۇيىىدان هىلىؼىىى)

َەطەتلىرى ئۆرلەپ ،نۇئهىًلەرُە ئەزىيەت

نىىىۇئهىًلەرُە (طىىىاۋاب ،ؿەلىىىىبە،

هىلىؽ َەرىٌەتلىرىًى ًۈچەيتىؼى.

ؿەيىىىيهەتلەردىٌ ئىبىىارەت) چىرايلىىىى
ئىًئانالريى ئاتا هىلىؽ ئۈچۈى ئىدى.

-8يەَۇدىييالريىىىىڭ نىىىۇئهىًلەرُە

①

َەطەت ۋە دۈػهەيلىٌلىرىًى ئاػٌارىلىؼى.

ئالالٍ تائاال نۇئهىًلەريى بەدرىىدىٌى

َەطىىەت ۋە دۈػىىهەيلىٌلىرىًى تىىۈيجى

ؿەلىبىدىٌ ئىبىارەت بىۇ ًاتتىا يېهەتًىى

بْلىىۇپ ئاػىىٌارىلىـايالر بەيىىى هەيًۇهىىا

داۋانلىى ئەطلەپ تۇرۇػوا ،بۇ ؿەلىبىىدىٌ

يەَۇدىيلىرىدۇر.
② طۈرە ئەيلاە -52 :ئايەت.

① طۈرە ئەيلاە -11 :ئايەتًىڭ بىر هىظهى.
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ىىلەى هىىىۇرەيؽ
ىىۇئهىًلەر بىى
-5نى

-5دۈػهەيلەر نەدىىًە نىۇيەۋۋەرەيى

نۇػرىٌلىرى ئارىظىدا رەطىهىي ئىۇرۇغ

َەنهە تەرەپتىٌ هْرػىىۋالـاى طىەۋەبتىٌ

ئېالى هىلىًىؼى.

نۇئهىًلەرُە يەتىٌەى ؿەم-ئەيدىؼىىلەريى
بەدىئىي ئۇطىلۇبتا تەطىۋىرلەپ بېىرىؽ.

-2نەدىًىىىدە نۇطىىۇلهاى بْلىىۇغ

ئالالٍ تائىاال نۇيىدان دەيىدۇ :ئەيًىى

ىڭ ًۆتۈرۈلۈػىىى ۋە هۇراللىىىى
دّلوۇيىًىى

ۋاهىتتا ئىۇالر يىۇهىرى تەرىپىڭالردىًهىۇ،

جىُاد َەرىٌىتى تەييارلىوىًىڭ جايلىًىؼى.

تۆۋەى تەرىپىڭالردىًهۇ (َۇجىۇم هىلىىپ)

ىىـا هاتًاػىىوايالريىڭ
-1بەدرى ئۇرۇػى

ىۆزۈڭالر
ىدا ًى
ىۇ چاؿى
ىدى .بى
ىِەى ئىى
ًەلى

نۇطۇلهايالر ئارىظىدا ئىىسزەتَ-ىۆرنىتى

چەًچىيىپ هالـاى ،يۈرىٌىڭالر ئاؿسىڭالرؿا

ئېؼىپ ،ياػىالردا ًېيىًٌىى ئۇرۇػىالرؿا

هاپلىؼىپ هالـاى ،ئالالٍ َەهوىدە تۈرلىۈي

هاتًىؼىىىىؽ ًەيپىياتىًىىىىڭ يىىىۇهىرى

ُۇنايالردا بْلـاى ئىدىڭالر.

ًۆتۈرۈلىؼى.

-3نۇياپىوالريىىىڭ يانىىاى يىىىيەت ۋە

خەيدەي ئۇرۇػى

ياچار ئەخالهلىرىًى پاغ هىلىىپ بېىرىؽ.

خەيدەي ئۇرۇػىدىهۇ ئالالٍ تائااليىڭ

ئالالٍ تائىاال نۇيىدان دەيىدۇ :ئەيًىى

بْراى ۋە پەرىؼتىلەردىٌ ئىبارەت ًۈچلۈي

ۋاهىتتىىىا نۇيىىىاپىوالر ۋە دىللىرىىىىدا

هْػۇيلىرىًى ئەۋەتىؼىى بىىلەى نىۇتلەن

(نۇياپىولىى) ًېظىلى بارالر› :ئىالالٍ ۋە

ؿەلىبە هىلـاى بْلۇپ ،بۇ ئۇرۇغ َەهوىدە

ئۇيىىىڭ پەيـەنبىىىرى بىىىسلەرُە هىىۇرۇن

ئالالٍ تائاال تۆۋەيدىٌىدەي بىىر هىايچە

ۋەدىلەريى هىلىپتىٌەى› دميىؼەتتى.

نۇَىو ئىؼالريى باياى هىلىدۇ:

③

-8نىىىۇئهىًلەريى رەطىىىۇلۇلالًَىڭ

-1نىىۇئهىًلەرُە ئىىالالٍ تائااليىىىڭ

طۆزىًى ۋە ئىؽَ-ەرىٌەتلىرىًىى ئىۈلِە

ىاال
ىالالٍ تائى
ىلىتىؽ .ئى
ىى ئەطى
يېهەتلىرىًى

هىلىؼوا رىـبەتلەيدۈرۈغ .ئىالالٍ تائىاال

نۇيدان دەيدۇ :ئى نۇئهىًلەر! ئالالًَىڭ

نۇيدان دەيدۇ :طىىلەرُە ى ئىالالًَى،

طىلەرُە بەرُەى يېهىتىًى ئەطلەڭالر ،ئىۆز

ئاخىرەت ًۈيىًى ئۈنىد هىلـاى ۋە ئالالًَى

ۋاهتىىىدا ئۈطىىتۈڭالرؿا (ًۇكلىىارالردىٌ

ًىۆپ يىاد ئەتٌەيىلەرُە ى رەطىۇلۇلالٍ

ئۇيۇػواى ئۇرۇػوۇچى) هْػىۇى ًەلىِەى

ئەلۋەتتە ياخؼى ئۈلِىدۇر.

ئىدى .بىىس ئۇالرؿىا هارػىى بىْراى ۋە

④

-5نۇئهىًلەريىڭ ئىهايىدا راطتچىل ۋە

طىلەرُە ًۆرۈيهەيدىـاى هْػىۇى (يەيىى

ۋاپىىادار بْلىىۇپ ،دۈػىىهەيلەرُە هارػىىى

پەرىؼتىلەريى) ئەۋەتتۇن ،ئالالٍ طىلەريىڭ

تۇرۇػىىتىٌ ئىبىىارەت تىىْؿرا نەيىىدايىًى

هىلـىىىىاى ئىؼىىىىىڭالريى ًىىىىۆرۈپ
تۇرؿۇچىدۇر.

②

①

② طۈرە ئەَساب -15 :ئايەت.
③ طۈرە ئەَساب -15 :ئايەت.
④ طۈرە ئەَساب -51 :ئايەت.

① طۈرە ئەَساب -1 :ئايەت.
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ئالوىؼالغ .ئالالٍ تائاال نۇيدان دەيىدۇ:

رەطۇلۇلالٍ بىلەى هىلـاى ئەَدىًى بۇزؿاى

نۇئهىًلەريىڭ ئىچىدە (رەطۇلۇلالٍ بىلەى

بەيىىىى هىىىۇرەيسە يەَىىىۇدىييلىرىًى)

ؿازاتوا چىووايدا طۇباتلىى بْلۇپ ،ػېُىت

هۇرؿايلىرىىىدىٌ چۈػىىۈردى ،ئۇالريىىىڭ

بْلـايـا هەدەر دادىللىى بىلەى جەڭ هىلىؽ

دىللىرىـا هْرهۇيچ طالدى( .ئۇالريىڭ) بىر

تْؿرۇلىىۇن) ئالالَوىىا بەرُەى ئەَىىدىًى

بۆلىٌىًى ئۆلتۈردۈڭالر ۋە بىىر بىۆلىٌىًى

ئىؼوا ئاػۇرؿاى يۇرؿىۇى ًىؼىىلەر بىار.

ئەطىر ئالدىڭالر .ئالالٍ طىلەرُە ئۇالريىڭ

ئۇالريىڭ بەزىظى (ئەَدىِە ۋاپا هىلىىپ)

زمهىًىًىىى ،هىىۇرۇ-جىىايلىرىًى ،نىىاە-

ػېُىت بْلدى ،بەزىظى (ػېُىت بْلۇػًى)

نۈلىىۈًلىرىًى ۋە (تېخىىى) طىىىلەريىڭ

ًۈتهەًتە ،ئۇالر (پەرۋەردىِارىـىا بەرُەى

هەدىهىڭالر دەطظىەپ باههىـىاى زمهىًًىى

①

نىراض هىلىپ بەردى ،ئالالٍ َەر يەرطىِە

ئەَدىظىًى) َەرُىس ئۆزُەرتٌىًى يْن.

هادىردۇر.

-2ياخؼىىى ئاهىۋەتًىىىڭ ؿەلىىىبىِە

③

ئېرىؼىىىىؽ ػىىىەرتلىرىًى َازىرلىـىىىاى

خەيدەي ئۇرۇػى ئىظالم تارىخىىدىٌى

نىىۇئهىًلەرُە ،نەؿلۇبىيەتًىىىڭ زالىىىو

نۇَىو ئۇرۇػالريىڭ بىىرى بْلىۇپ ،بىۇ

ًاپىرالرؿا بْلىدىـايلىوىدىٌ ئىبارەت ئالالٍ

ئۇرۇػتا ئىظالم هْػىۇيى تۆۋەيدىٌىىدەي

تائااليىڭ ئۆزُەرنەض هايۇيىيىتىًى بايىاى

نۇَىو يەتىجىلەريى هْلـا ًەلتۈرىدۇ:

هىلىپ بېىرىؽ .ئىالالٍ تائىاال نۇيىدان

-1نۇئهىًلەريىىىڭ ؿەلىىىبە هىلىؼىىى،

دەيدۇ :ئالالٍ ًاپىرالر (يەيى نەدىىًىِە

دۈػىىهەيلەريىڭ نەهظىىىتىِە يېتەلهەطىىتىٌ

َۇجۇم هىلـاى ئىتتىپاهداغ هْػىۇى) يىى

چېٌىًىؼٌە نەجبۇر بْلۇػى.

خاپىىا هىىايتۇردى ،ئىىۇالر نەهظىىىتىِە

-5نۇئهىًلەريىىىىىڭ ئەَىىىىۋالىًى

يېتەلهىدى ،ئالالٍ (بْراى ۋە پەرىؼتىلەريى

نۇداپىئەلىًىؼىىىتىٌ َۇجىىىۇم هىلىؼىىىوا

ئەۋەتىپ) نۇئهىًلەريى ئۇرۇػظىس ؿەلىبىِە

ىبەر ئەلەيُىظظىىاالم
ىى .پەيـەنى
ئۆزُەرتىؼى

ىىتۈردى ،ئىىىالالٍ ًۈچلۈًتىىىۇر،
ئېرىؼى
ؿالىبتۇر.

بۇيىڭـا ئىؼارەت هىلىپ نۇيىدان دمىِەى

②

ئىدى« :ئەنىدى ئىۇالر بىىسُە َۇجىۇم

-1بەيىىى هىىۇرەيسە يەَۇدىيلىرىًىىىڭ

هىاللهايدۇ ،بەلٌى بىس ئۇالريىڭ ئۈطىتىِە

دىللىرىـىىا هْرهىىۇيچ طىىېلىپ ،ئىىۇالريى

باطتۇرۇپ بېرىپَ ،ۇجۇم هىلىهىس».

ىۈرۈپ،
ىدىٌ چۈػى
ىتەٌَەم هْرؿايلىرىى
نۇطى

④

-3بىىۇ ئۇرۇػىىًىڭ بەيىىى هىىۇرەيسە

نۇئهىًلەريى خۇرطەى هىلىؽ .ئالالٍ تائاال

يەَۇدىيلىرىًىىىڭ نۇطىىۇلهايالرؿا بْلـىىاى

نۇيدان دەيدۇ :ئالالٍ ئەَلى ًىتىابتىٌ
نۇػرىٌالرؿا ياردەم بەرُەيلەريىى (يەيىى

③ طۈرە ئەَساب -51 ،-52 :ئايەتلەر.

④ البخاري ،كتاب ادلغازي ،ابب غزوة اخلندق ( )58/5رقم

① طۈرە ئەَساب -53 :ئايەت.
② طۈرە ئەَساب -55 :ئايەت.
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ئۆچهەيلىٌىًى پاغ هىلىؼى .چۈيٌى ئۇالر

ئەُەػٌەى تەي ،ئەطەد ،ؿەتەكاى ،زىبيىاى

ئەڭ هىىىيىٌ بىىىر ػىىارائىتتا پەيـەنىىبەر

ۋە كەزارە هەبىلىلىرىدىٌ ،نۇطىەيلەنە ئەە

ئەلەيُىظظاالم بىىلەى بْلـىاى تْختىانًى

ًەززابوا ئەُەػٌەى َەيىلە هەبىلىظىىدىٌ،

بۇزؿاى ئىدى.

ئەطىىىۋەد ئەلئەيظىىىىيـا ئەُەػىىىٌەى
يەنەيلىٌلەردىٌ ئىبارەت.

-8بىىۇ ئۇرۇػىىًىڭ نۇئهىًلەريىىىڭ
ئىهايىدىٌى راطتچىللىوىًى ،نۇياپىوالريىىڭ

ئىٌٌىًچىىى تۈرىىىدىٌىلەر زاًىىات

ىىڭ
ىىۇرەيسە يەَۇدىيلىرىًىى
ىىى هى
ۋە بەيى

بېرىؼًىڭ پەرزلىٌىِە ئىًٌار هىلىپ ،زاًات

رەزىللىٌىًى ئاػٌارىالپ بېرىؼى.

بېرىؼتىٌ باغ تارتوايالر بْلىۇپ ،ئىۇالر
نالىٍ بىىٌ يىۇۋەيرە يېتەًچىلىٌىىدىٌى

-5بىىۇ ئۇرۇػىىًىڭ بەيىىى هىىۇرەيسە

تەنىو ۋە َەۋازىىٌ هەبىلىظىى هاتىارلىى

يەَۇدىيلىرىـا هارػىى ئۇرۇػىوا تىۈرتٌە

هەبىلىلەردىٌ ئىبارەت.

بْلۇػى .بەيى هىۇرەيسە ئۇرۇػىىدا ئەڭ

①

هىىىىيىٌ بىىىىر ػىىىارائىتتا پەيـەنىىىبەر

ىۇرۇغ
ىى ئى
ىۈردىٌىلەرُە هارػى
ىۇ تى
بى

ئەلەيُىظظاالم بىىلەى بْلـىاى تْختىانًى

هىلىىىؽ َەهوىىىدە طىىاَابىلەر ئارىظىىىدا

بۇزؿاى يەَۇدىيالردىٌ َېظىاب ئېلىًـىاى

دەطلەپتە ئىختىالپ يىۈر بەرُەى بْلىۇپ،

ئىدى.

ًېيىٌ ئۇالر َەزرىتى ئەبۇ بەًرى طىددىى
رەزىيەلالَۇ ئەيُۇيىڭ زاًاتًىڭ پەرزلىٌىِە

نۇرتەدلەر ئۇرۇػلىرى

ئىًٌار هىلىىپ ،زاًىات بېرىؼىتىٌ بىاغ

نىىۇرتەدلەر ئۇرۇػىىلىرىهۇ ئىظىىالم

تارتواى بۇ نۇرتەدلەرُە هارػىى ئىۇرۇغ

تارىخىدىٌى نۇَىو ئۇرۇػالردىٌ بْلىۇپ،

هىلىؽ پىٌىرىِە هْػۇلىدۇ.

بۇ ئۇرۇػالردا ئىظىالم هْػىۇيى ؿەلىىبە

َەزرىتىىى ئەبىىۇ بەًىىرى طىىىددىى

هىلىپ ،نۇئهىًلەريىڭ ئىسزەت-ػىەرىپىًى

رەزىيەلالَۇ ئەيُۇيىىڭ يېتەًچىلىٌىىدىٌى

هْؿدايدۇ.

ئىظالم هْػىۇيى ئەرەب يېىرىو ئارىلىىدا

پەيـەنىىبەر ئەلەيُىظظىىاالم ۋاپىىات

دەَؼەتلىٍ ئۇرۇػالريى ئېلىىپ بېرىىپ،

بْلـايىىىدىٌ ًېىىىيىٌ يۇرؿىىىۇى ئەرەب

ئىىاخىرى نىىۇرتەدلەيى نەؿلىىۇپ هىلىىىپ،

هەبىلىلىرى ئىظالندىٌ يېًىۋالـاى بْلىۇپ،

تۆۋەيدىٌىدەي يەتىجىلەرُە ئېرىؼىدۇ:

ئۇالر ئاطاطىەى تۆۋەيدىٌىىدەي ئىٌٌىى

-1نۇطۇلهايالر جەنئىيىتىدە ياَىايىتى

تۈرُە ئايرىلىدۇ:

طەزُۈر بىر ًۈچًىىڭ بىارلىوىًى يانايىاى

بىرىًچى تۈرىدىٌىلەر ئىظالم دىًىىدىٌ

هىلىىىؽ .نىىۇرتەدلەرُە هارػىىى ئېلىىىپ

پۈتۈيلەي چىٌىًِۈچىلەر بْلىۇپ ،ئىۇالر

بېرىلـاى ئۇرۇػالر نۇطۇلهايالر جەنئىيىتىدە

ئۆزىًى پەيـەنبەر دەپ چىوواى تەلُە بىىٌ
خۇۋەيلىد ئەلئەطىەدىي دمىِەى ئىادەنِە

① احلكمة يف الدعوة إىل هللا ص (.)220
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ئەتراپتا يۈز بېرىۋاتواى ئىؼالريى ياخؼىى

پۈتۈى دۇيياؿا ئىظالم تىارهىتىؽ بىۇلىوى

ًۆزىتىىىپ ،خەتەرُە تاهابىىىل تىىۇرۇغ

ىىدىٌى
ىىرىو ئارىلىى
ىىدۇ .ئەرەب يېى
بْلىى

پىاليلىرىًى تۈزۈپ تۇرۇۋاتواى طەزُۈر بىر

نۇطۇلهايالر پۈتۈى ئىًظايىيەتًى بەختلىٍ

ًۈچًىڭ بارلىوىًى ئىظپاتاليدۇ .بىۇ ًىۈ

هىلىؽ ئۈچۈى تەلىو-تەربىيە ،جىُىاد ۋە

ئەتراپىـا ياخؼى ًىؼىلەريى يىـىپ ،بارلىى

ئالالًَىڭ ػەرىئىتىًى يۈرُۈزۈغ هاتارلىى

ىدۇ ۋە
ىى يېڭىى
ىالـۇ ۋە هىيىًچىلىوالريى
تْطى

طىىاَەلەردە تەجرىبىلىىىٍ طىىەرخىللەرُە

َەزرىتى ئەبۇ بەًرى طىددىى رەزىيەلالَۇ

ئايلىًىدۇ.

ئەيُۇيىىىڭ ئەتراپىـىىا زىىىچ ئْيۇػىىۇپ،

-8ئىىۇزۇى نۇددەتلىىىٍ ئۇرۇػىىالر

نۇطىىىۇلهايالر بىرلىٌىًىىىى ،ئىظىىىالم

طەۋەبلىٍ بۆلىًىپ ًەتٌەى ئەرەب يېىرىو

خەلىپىلىٌىًىىى ياخؼىىى َىهىىايە هىلىىىدۇ،

ئارىلىًى بىىر يىىسام ۋە بىىر رەَبەرلىىٍ

ىدىٌ
ىاالنًىڭ ۋاپاتىى
ىبەر ئەلەيُىظظى
پەيـەنى

ئاطتىـا يىـىؽَ .ەزرىتىى ئەبىۇ بەًىرى

ىۇرتەدلەرُە
ىاى نى
ىا چىووى
ىيىٌ ئْتتۇرىـى
ًېى

طىىىىددىى رەزىيەلالَىىىۇ ئەيُۇيىىىىڭ

تاهابىل تۇرۇػتا ئاالَىدە رّە ئْيًايىدۇ،

يېتەًچىلىٌىدىٌى ئىظالم هْػىۇيى ئەرەب

ئۇالر ئىهايىدا راطتچىل ،يىيىتىدە خالىع،

يېرىو ئارىلىدا دەَؼىەتلىٍ ئۇرۇػىالريى

ئۇرۇغ نەيدايىدا طىۇباتلىى بْلـىايلىوى

ئېلىىىپ بېىىرىؽ ئىىارهىلىى ،ئىىاخىرى

ئۈچۈى ،ئالالٍ تائاال ئۇالرؿا دۈػهەيلىرى

نۇرتەدلەريى نەؿلۇپ هىلىىپ ،چۇۋالچىان

ئۈطتىدىٌ ؿەلىبە ئاتا هىلىدۇ.

َالەتتىٌى ئەرەب يېرىو ئارىلىًى بىر يىسام
ۋە بىىىر رەَبەرلىىىٍ ئاطىىتىـا يىـىؼىىوا

ىىتىيايالر ۋە
ىىۇدىيالر ،خىرىظى
-5يەَى

نۇۋەپپەن بْلىدۇ.

بۇتپەرەطىىلەردىٌ ئىبىىارەت يْػىىۇرۇى
طۈيىوەطت پىاليالۋاتواى يانىاى يىيەتلىىٍ

-5يەر ػىىارى خاراًتېرلىىىٍ ئىظىىالم

ًۈچلەريى تارنار هىلىىؽ .بىۇ ئۇرۇػىالر

ئازادلىى ئۇرۇػىلىرى ئۈچىۈى ئىالَىىي

ىؽ
ىانىلە هىلىى
ىدان نۇئى
ىۇرتەدلەرُە هايى
نى

تەييارلىى بْلۇغ .بۇ ئۇرۇػىالر ئىظىالم

الزىهلىوىىى َەهوىىىدە نىىۇَىو دەرض ۋە

هْػىىۇيلىرىًىڭ بىلىهلىىىٍ ،ئىىاڭلىى ۋە

پىرىًظىپ بْلىدۇ.

ًۈ -هۇدرەتلىىٍ ئىٌەيلىٌىًىى يانايىاى

-3پۈتۈى دۇييا ئىًظايلىرىًى ًىۇكرى

هىلىىىپً ،ىىېلەچەي ئىظىىالم ئىىازادلىى

هاراڭـۇلىوىدىٌ ئىظالم يۇرىـىا چىوىىرىؽ

ئۇرۇػىىلىرى ئۈچىىۈى ياخؼىىى ئىىۇە

ئۈچۈى َەزرىتى ئەبىۇ بەًىرى طىىددىى

َازىراليدۇ.

رەزىيەلالَۇ ئەيُۇيىىڭ يېتەًچىلىٌىىدىٌى

ىىدارىي
ىىڭ ئىى
ىىالم درلىتىًىى
-2ئىظى

ئىظالم هْػۇيىًىڭ ئەرەب يېرىو ئىارىلىًى

ئىؼلىرىًى رەتٌە طېلىؽَ .ەزرىتى ئەبىۇ

بازا هىلىؽ پۇرطىتىِە ئىِە بْلۇػى .بىۇ

بەًىىرى طىىىددىى رەزىيەلالَىىۇ ئەيُىىۇ

ئۇرۇػالردىٌ ًېيىٌ ئەرەب يېىرىو ئىارىلى

نۇرتەدلەر ئۇرۇػلىرىدا ؿەلىىبە هىلـايىدىٌ
1

ًېيىٌ ،ئىظالم درلىتىًىڭ تېررىتْرىيىظىىًى

دەۋرىدە ،نۇطۇلهايالر يەرنۇي ئۇرۇػىىدا

ۋىاليەتلەرُە ئايرىپ باػوۇرۇغ يىسانىًىى

رىهلىوالر ئۈطتىدىٌ ،نەدائىىٌ ئۇرۇػىىدا

يْلـا هْيۇپ ،نەًٌە نۇًەررەنەُە ئىتىاب

ئىرايلىوالر ئۈطتىدىٌ ؿەلىبە هىلىىپ ،ػىام

ئىبًى ئۇطەيديى ،تائىلوا ئْطىهاى ئىبًىى

دىيارىدا رىو ئىهپىراتۇرلىۇهىًى ،ئىرايىدا

ئەبىلئاطًى ،طەيئاؿا نۇَاجىر ئىبًى ئەبىۇ

ًىظرا ئىهپىراتۇرلۇهىًى يىوىتىپ ،خەلوًىى

ئىىۇنەييەيىَ ،ەزرەنْتوىىا زىيىىاد ئىبًىىى

ًۇكرىًىڭ زۇلهەتلىرىدىٌ ئازات هىلىدۇ.

لەبىيديى ،خۇاليـا يەئال ئىبًى ئۇنەييەيى،

ًېيىًٌى ئىظالم هْػىۇيلىرىهۇ ئىظىالم

زەبىيد ۋە رەهە رايْيلىرىـىا ئەبىۇ نۇطىا

دۈػىىهەيلىرىِە هارػىىى ئېلىىىپ بارؿىىاى

ئەلئەػىىئەرىًى ،يەجرايـىىا جەرىىىر ئىبًىىى

ئۇرۇػىىالردا ئىلِىرىٌىىى هْنايىىدايالريىڭ

ئابدۇلالًَى ،جەرىؼوا ئابىدۇلالٍ ئىبًىى

يْلىًى تۇتۇپ نېڭىپ ،تارىختا نىظلىظىىس

يىىىۇريى ،بەَىىىرەيًِە ئەال ئىبًىىىى

ؿەلىبىلەرُە ئېرىؼىىدۇَ .ىجىرىيە -811

ئەلُەزرەنىيًىىىى ،ئۇنايـىىىا َىىىۇزەيلە

يىلى «زىالهە ئۇرۇػى» دا يۈطۈپ ئىبًىى

ئەلوەلئايىيًى ،يانىانىِە طىەلىيت ئىبًىى
هىيظًى ئەنىر هىلىپ تەيىًلەيدۇ.

تاػلىيٌ هْنايدايلىوىدىٌى ئىظالم هْػۇيى

①

خىرىظتىيايالر ئۈطتىدىٌ ؿەلىىبە هىلىىدۇ،

ئىظالم پەتىُلىرى

َىجرىيە -583يىلى «َىتتىيٌ ئۇرۇػىى»
دا يەيە خىرىظتىيايالريى نەؿلۇپ هىلىىدۇ.

نۇرتەدلەر ئۇرۇػىدىٌ ًېيىٌ َەزرىتىى

ئۇيىڭدىٌ ًېىيىٌ طىاالَىدىٌ ئەييىۇبىي

ئەبىىۇ بەًىىرى طىىىددىى رەزىيەلالَىىۇ

ىىۇيى
ىىالم هْػى
ىىدىٌى ئىظى
هْنايدايلىوىى

ئەيُۇيىىىڭ هْنايدايلىوىىىدىٌى ئىظىىالم

بەيتۇلهۇهەددەطًى ئازات هىلىدۇ.

هْػۇيلىرى دۇيياؿا ئىظىالنًى تىارهىتىؽ
ئۈچۈى َەرىٌەتٌە ئۆتٌەى بْلۇپ ،ئىران

ؿەلىىىبە ۋە ئۈطىىتۈيلۈًًىڭ طىىەۋەب،

ئۇرۇػلىرىـا خالىد ئىبًى ۋەلىد ۋە نۇطايًا

ػەرت ۋە هايۇيىيەتلىرىِە رىئايە هىلـىايالر

ىدايلىى
ىە هاتىارلىوالر هْنايى
ئىبًىى َارىظى

تارىختا دۈػىهەيلىرى ئۈطىتىدىٌ ؿەلىىبە

هىلىدۇ ،رىو ئۇرۇػلىرىـا ئەبىۇ ئۇبەيىدە

هىلىىىپ ًەلىىدى .ئۆزلىرىىىدە ؿەلىىىبە ۋە

ئىبًىىى جەرراٍ هْنايىىدايلىى هىلىىىدۇ.

ئۈطتۈيلۈًٌە ئېرىؼٌەيلەريىڭ طۈپەتلىرىًى

َەزرىتى ئەبۇ بەًرى طىددىى رەزىيەلالَۇ

نۇجەطظىىىىەنلىِەيلەريىڭ ؿەلىىىىىبە ۋە

ئەيُۇيىڭ ۋاپاتىدىٌ ًېيىٌ ،خەلىىپىلىٌٌە

ئۈطتۈيلۈًٌە ئېرىؼىەلەيدىـايلىوىدا ػىەي

َەزرىتى ئۆنەر ئىبًى خەتتاب رەزىيەلالَىۇ

يْن!

ئەيُۇ طاياليـاى بْلۇپ ،ئۇيىڭ خەلىپىلىٍ

__ داۋانى ًېيىًٌى طايدا...

① إمتام الوفاء يف سية اخللفاء للشيخ دمحم اخلضري  ،ص،59
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ۋە پىٌىردە بْلۇپ ًەلهەًتە ۋە بۇيىڭدىٌ
ًېيىًهىىىۇ ػىىىۇيدان داۋام هىلىىىىدۇ.
نۇطىىۇلهايالرنۇ بىىۇ تۇؿهىىا كىتىىرەتتىٌ
نۇطتەطىىًا ئەنەض .ػىىۇيىڭ ئۈچىىۈى
نۇطۇلهايالر پەيـەنىبەر ئەلەيُىظظىالنًىڭ
دەۋرىىىدىٌ تارتىىىپ تىىا َىىازىرؿىچە
يۇرؿۇيلىـىىاى نەطىىىلىلەردە ئْخؼىىاغ
بْلهىـاى پىٌىر ۋە ًۆزهاراػالردا بْلىۇپ
ًەلهەلتە.

ئالالٍ تائاال ئىًظايًى يارىتىپ ئۇيىىڭ
تەبىئىتىِە َەرخىل پىٌىىر هىلىىدىـاى ۋە
َەرخىل ئْياليدىـاى ،خىلهۇخىىل ئىاڭ،
تااليت ۋە هابىلىيەت ئاتىا هىلـىاى .بىۇ
ئۆزُەرنەض هايۇيىيەت بْلىۇپ ،ئىظىالم
ئاتالـۇطىدا «كىتىرەت» دەپ ئاتىلىىدۇ.
ئىىالالٍ تائىىاال نۇيىىدان دەيىىدۇ :بىىۇ
ئالالًَىىىڭ كىترىتىىى بْلىىۇپ ،ئىىالالٍ
ئىًظىىايالريى ئەػىىۇ كىتىىرەت بىىىلەى
①
ياراتواى.

دمىىهەي ،نۇطىىۇلهايالريىڭ ئارىظىىىدا
ئىختىالپالريىڭ بْلۇػى تەبىئىي ئەَىۋاە.
ئەنهىىا بىىۇ ئىختىالپالريىىى بۆلۈيىىۈغ،
ىهەى
ىرىِە دۈػى
ىر-بىى
ىارچىلىًىؽ ۋە بىى
پى
بْلۇػًىڭ ئانىلى هىلىىۋملىؽ ئەڭ چىْڭ
باال ۋە ئېـىر پاالًەتتۇر.

ئىًظىىايالريىڭ چۈػىىىًىؽ هىىابىلىيىتى،
ىۇلى ۋە ئىىاڭ-
ىؽ ئۇطى
ىۇر هىلىى
تەپەًٌى
طەۋىيەطى بىر-بىىرىِە ئْخؼىىهىـايلىوى
ئۈچۈى ،نەطىلىلەرُە هارىتا ًۆزهاراػلىرىدا
ئْخؼاػهاطىىلىوالريىڭ بْلۇػىىى تەبىئىىىي
ئەَۋاە .نەيلى دۇيياۋى ئىؼالردا بْلظۇى،
نەيلىىى دىًىىىي نەطىىىلىلەردە بْلظىىۇى،
تارىختىٌ بېرى ئىًظايالر َەرخىل هىاراغ

ئەَلى طۈيًەت نۇطۇلهايلىرىًىڭ بۇرۇى
َەيەكى ،ػاكىئى ،نالىٌى ۋە َەيبەلىىدىٌ
ئىبارەت تۆت نەزَىپى بىار ئىىدى .بىۇ
نەزَەپلەر ئارىظىىدىهۇ ئىخىتىالپالر بىار
ئىدى .لېٌىٌ َەربىر نەزَەپٌە نەيظىۇپ
بْلـاى نۇطۇلهاى باػوا نەزَەپتىٌىلەريىڭ

①طۈرە رۇم -35 :ئايەتًىڭ بىر هىظهى.
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ىاياپ
ىىهلىرىًى طى
ىدە ئىظى
ىۈيٌى ًۈيى
بۈُى
بْلـىلى بْلهايدىـاى نەزَەپلەر ،ئىېوىهالر،
جانائەتلەر ،تەػٌىالتالر ئْتتۇرىـا چىووىلى
تۇردىَ .ەربىر ػىەيخًىڭ هارىؼىى بىىر
نەزَەپَ ،ەربىر ئالىهًىڭ ئەُەػٌۈچىلىرى
بىر جانىائەت بْلىۇپ ،نۇطىۇلهايالريىڭ
ًىىىۈچىًى پىىىارچىالپ ،بىىىىر يەرُە
ًېلەلهەيىىدىـاى ،بىىىر ئىىىؽ ئۈچىىۈى
ئىتتىپاهلىؼالهايدىـاىَ ،ەهىوىي دۈػهەيًىڭ
ًىو ئىٌەيلىٌىًى بىلهەيىدىـاى .دۇييايىىڭ
َەر هايظى جايلىرىدا نۇطۇلهايالريىڭ هېًى
ئېوىتىلىۋاتظىىىىهۇ پەرۋا هىلهايىىىدىـاى،
يْهىالڭ نەطىلىلەردىٌى ئىختىالپالر بىىلەى
بىر جانائەتٌە نەيظۇپ بْلـاى نۇطىۇلهاى
باػىىوا جانىىائەتٌە نەيظىىۇپ بْلـىىاى
هېرىًدىؼىًى ًاپىر دەپ ئېتىواد هىلىدىـاى،
ىىڭ
ىىۈردۈم دەپ ئۆزىًىى
ىىاپىريى ئۆلتى
ًى
نۇطىىۇلهاى هېرىًدىؼىىىًى ئۆلتۈرىىىدىـاى
َالەت ػەًىللەيدى.

يْلىهۇ َەن ،ئۇالرنىۇ بىىسُە ئْخؼىاغ
َەن يْلدا دەپ ئېتىواد هىالتتى .چىۈيٌى
ئۇالريىڭ َەنهىظى «ئەَلىى طىۈيًەت»
دمِەى بىايران ئاطىتىدا بىرلىؼىەتتى ۋە
بىر-بىرىًى هېرىًدىؼىىو دەپ بىلەتتىى،
دۈػهەيلەػهەيتتى .پۈتىۈى نۇطىۇلهايالر
ىًچ-ئانىىاى ۋە خىىاتىرجەم ياػىىايتتى.
تىى
دۈػىىىهەيلەرنۇ ئۇالرؿىىىا ئالىىىدىراپ
چېوىاللهايتتى .ػۇڭا ئىۇالر يەر ػىارىًىڭ
َەر تەرىپىِە تاراپ ئىظالم دەۋىتىًى ًەڭ
هايات يايدۇرۇپ ،يۇرؿۇى يەرلەريى كەتُى
هىلـاىً .ېيىًٌى ئەطىىرلەردە دۈػىهەيلەر
نۇطۇلهايالريىڭ ئارىظىـا پىتىًە طىېلىپ،
پىىىارچىالغ ئىىىارهىلىى ،ئىىىۇالريى
ئاجىسالػتۇرۇپ يْهىتىؽ پىاليىًىى ئىؼىوا
طېلىپ ،نۇطۇلهايالريى پارچىالپ ،بىىر-
بىىىىرى بىىىىلەى ًېلىؼىىىەلهەيدىـاى،
ئىتتىپاهلىؼالهايدىـاى هىلىپ هْيدى .نايىا
نۇػۇ پارچىلىًىؽ يەتىجىظىدە نۇطۇلهايالر
ئاجىسالػتى .ئىظالم جۇؿراپىيەطىًىڭ ًۆپ
هىظهى دىٌ دۈػهەيلىرى تەرىپىدىٌ ئىؼـاە
هىلىًدى.

بۇ ئەَۋاە نۇطۇلهايالريى نەيلى درلەت
ىۇى،
ىائەت طەۋىيەطىىدە بْلظى
يىاًى جانى
دۈػهىًىِە هارػى هْلىىدىٌ َىېچ ئىىؽ
ىايالر
ًەلهەيىدىـاى ئىاجىس ،بىچىارە ئىًظى
يىـىًدىظىـا ئاياليدۇرۇپ هْيدى .ئىظىالم
درلەتلىرى ئۆزىًىڭ دۇيياۋى نەيپەئىتىًىى
َەنهىىىدىٌ ئەال بىلىىىدىـاى ،ئۆزىًىىىڭ
دۇييىىاۋى نەيپەئىىىتىِە دەخلىىى يىتىىىپ
هېلىؼىىىتىٌ هْرهىىىۇپ ،نۇطىىىۇلهاى
هېرىًداػىىىلىرىـا يىىىاردەم هىىىْلىًى
طىىىۇيهايدىـاى ،ئىىىۇالريى َىهىىىايەت
ىۇنلىرىًى
ىڭ زۇلى
ىدىـاىً ،اپىرالريىى
هىلهايى
ًۆرۈپ تۇرۇپهۇ طۇًۇت هىلىىپ ،هىاراپ
تۇرىدىـاى بْلىدى .ػىۇيىڭ بىىلەى َەر
يەردە نۇطۇلهايًىڭ هېًىى تۆًىلىىدىـاى،

َەر يەردە نۇطىىىۇلهايالر زۇلۇنـىىىا
ئۇچراۋاتواى ،بْلۇپهىۇ ئەَلىى طىۈيًەت
نۇطۇلهايلىرىًى يْهىتىؽ ئۈچۈى ًىاپىرالر
خەلوئارالىى ًۈ بىرلىٌىى تەػىٌىللەپ،
پىاليلىى َالدا َۇجىۇم هىلىۋاتوىاى ،بىۇ
َۇجۇنالرؿىىىا تاهابىىىىل تىىىۇرۇغ،
نۇطۇلهايالريىڭ بېؼىدىٌى ئېـىر زۇلىۇنًى
يْهىتىؽ ،نۇطتەنلىٌە ئاطتىدىٌى ئىظىالم
ىڭ
ىدۇرۇغ ،ئالالًَىى
ىۇپراهلىرىًى هۇتۇلى
تى
دىًىًى َەنهە دىًىدىٌ ئۈطىتۈى هىلىىؽ
ئۈچۈى ،بىرلىىٍ ًىۈچٌە ،ئىتتىپاهلىووىا،
َەنٌارلىووا ئەڭ ًىۆپ نۇَتىا بْلـىاى
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َەر يەردە نۇطۇلهاى زۇلۇنـا ئۇچرايدىـاى
بْلدى.

پەيـەنبەر ئەلەيُىظظاالم نۇيدان دەيدۇ:
«بىر-بىرىڭالردىٌ يۈز ئۆرۈنەڭالر ،بىر-
بىرىڭالرؿا ئىاداۋەت تۇتهىاڭالر ،بىىر-
بىرىڭالرؿا َەطىەت هىلهىاڭالر ،ئۆزئىارا
دّطىىتلۇهۇڭالريى بۇزنىىاڭالر ،ئالالًَىىىڭ
②
هېرىًداغ بەيدىلىرى بْلۇڭالر».

بىر-بىرىهىسُە َەندەم بْلۇپ ،بىرلىٍ
ًۈ بْلـاى ۋاهتىهىسدا َېچٌىو بىسُە تەڭ
ًېلەلىِەى ئەنەض .ئۇ چاؿىدا بىىس بىىر
تەرەپتىٌ ؿەلىبىلەريىى هْلـىا ًەلتىۈرۈپ،
يۇرؿۇى نەنلىٌەتلەريىى پەتُىى هىلـىاى
بْلظىىان ،يەيە بىىىر تەرەپىىتىٌ ُىىۈزەە
ئەخالهىهىس ۋە نەدىًىيىتىهىس بىلەى پۈتىۈى
دۇيياؿىىا ئۇطىىتاز بْلىىۇپ ،ئىلىىىو-پەى
تارهاتوىىاى ۋە ئىًظىىايىيەتٌە نەدەيىىىيەت
ئۆُەتٌەى ئىدۇن .بۇيىڭـا بىسيىڭ ئۇزۇى
يىللىى تارىخهىس ُۇۋاٍ .بىر ئالالَوا ،بىر
پەيـەنىىبەرُە ،بىىىر هۇرئايـىىا ئىهىىاى
ًەلتۈرُەى ۋە َەر ًۈيى بەغ هېتىو بىىر
هىبلىِە هاراپ ياناز ئْهۇيدىـاى نۇئهىًلەر
تۇرۇپ ،هاچايٌى ئْتتۇرىهىسؿا ئىخىتىالپ،
بۆلۈيۈغ ،پارچىلىًىؽ ًىردىً ،ىۈچىهىس
ئاجىسلىووىىا ،ؿەلىبىهىىىس نەؿلىىۇبىيەتٌە
ىدۇند
ىهىًىهىسُە يەم بْلى
ىدىد دۈػى
ئاياليى
َېظاپظىس بەدەللەر تۆلىدۇند درلەتلىرىهىس
هْلىهىسدىٌ ًەتتىً ،ۈ -هىۇۋۋەت ئىا
ًىىۆز ،نۇطىىتەبىت ،زالىهالريىىىڭ هْلىـىىا
ئۆتۈپ ًەتتىَ .البۇًى ئالالٍ تائىاال ۋە
رەطىىۇلۇلالٍ نۇطىىۇلهايالريى بۇيىىدان
ئېچىًىؼلىى ئەَۋالـا چۈػىۈپ هېلىؼىتىٌ
ئاللىبۇرۇى ئاُاَاليدۇرؿاى ئىدى .ئىالالٍ
تائىىاال نۇيىىدان دەيىىدۇ :ئالالَوىىا ۋە
ئالالًَىڭ پەيـەنبىرىِە ئىتائەت هىلىڭىالر،
ىهاڭالر.
ىلەى تْهۇيۇػى
ىرىڭالر بىى
ىر-بىى
بىى
بْلهىظا يېڭىلىپ هالىظىلەرً ،ۈچىۈڭالر ۋە
①
درلىتىڭالر هْلۇڭالردىٌ ًېتىدۇ...

پەيـەنبەر ئەلەيُىظظاالم يەيە نۇيىدان
دەيدۇ« :نەيدىٌ ًېيىٌ ًاپىرلىووا هايتىىپ
③
بىر-بىرىڭالريى ئۆلتۈرنەڭالر».
بۇ َەدىظًى طەئۇدى ئەرەبىظتاى ًاتتا
ئۆلىهىىاالر َەيئىتىىى ئەزاطىىى دًّتىىۇر
ئابدۇلالٍ نۇتلەن نۇيىدان ئىساَاليىدۇ:
نەيدىٌ ًېيىٌ بىر-بىرىڭالريى ًاپىرلىووىا
ىاڭالر،
ىدان هىلظى
ىاڭالر ،ئەُەر ئۇيى
چىوارنى
ئاراڭالردا ئۇرۇغ چىوىپ بىر-بىرىڭالريىى
ئۆلتۈرۈطىلەر.
ًْيىلىرىهىسيىڭ نۇيدان بىر َېٌهەتلىٍ
طۆزى بار:
نەى طەى بْلدۇم ،طەى نەى بْلدۇڭ،
َەم نەى بْلدۇمَ ،ەم طەى بْلدۇڭ.
نەى نەى بْلدۇم ،طەى طەى بْلدۇڭ،
يە نەى بْلدۇم ،يە طەى بْلدۇڭ.
جەنئىىىيەت ئەطىىلىدە بىىىر بەدەيىىِە
ئْخؼايدۇَ .ەربىرى ئايرىو كۇيٌظىيىلىٍ،
بىر-بىرىِە ئْخؼىىهايدىـاى ئەزالىرىهىىس
طاؿالم بىر ُەۋدىًىڭ تەلىبىًى ئادا هىلىؽ
ئۈچۈى ،بىر-بىرىِە ناطالػىواى َالىدا،
َەنٌارلىى ئىچىىدە َەرىىٌەت هىلىىدۇ.
ػۇيىڭدەي طاؿالم بىر جەنئىيەتًىىڭ داۋام
هىاللىؼى ئۈچۈى ،ئۇ جەنئىيەتًى تەػٌىل
② ئىهام نۇطلىو رىۋايىتى.
③ئىهام بۇخارى ۋە نۇطلىو رىۋايىتى.
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ئىىىانىلالر هايظىىىىالر؟ ئىىىۇ ئىىىانىلالر
تۆۋەيدىٌىلەر:

هىلـاى ئْخؼىىهىـاى هىابىلىيەتلەر بىىلەى
يارىتىلـاى ئەزاالر ئىًاهلىى ۋە َەنٌىارلىى
ئىچىىىدە َەرىىىٌەت هىلىؼىىى الزىىىو.
ىىىبىرى
ىىڭ هايظى
ىىدىٌى ئەزاالريىى
بەدەيى
ىدىٌ ًۈتىىۈلِەى
ىىًى ۋە ئۆزىى
كۇيٌظىيىظى
ناطلىؼىؼىىًى ئەنەلىىِە ئاػىىۇرالهايدىـاى
دەرىجىدە ئاؿرىپ هالظا ،باػىوا پۈتٌىۈە
ئەزاالريىىى بىئىىارام هىلىىىپ ،بەدەيًىىىڭ
تەڭپۇڭلىوىًى بۇزىدۇ .جەنئىيەت َاياتىًىڭ
تەڭپۇڭلۇن ۋە راَەت بْلۇػىى ئۈچىۈى
الزىو بْلـاى ۋەزىپىظىىًى ۋە ًۈتىۈلِەى
َەنٌىىارلىوًى ئىىادا هىاللهىـىىاى ئەزا ۋە
ُۇرۇپپىالرنۇ جەنئىيەتًىڭ طىاؿالنلىوىـا ۋە
تەرەهوىي هىلىؼىـا تەطىر يەتٌۈزىدۇ .بىۇ
نەيىًى رەطۇلۇلالٍ طىەللەلالَۇ ئەلەيُىى
ۋەطەللەم ػۇيدان ئىخچام باياى هىلـىاى:
«نۇئهىًلەر بىر-بىرىًى دّطت تۇتۇػىتا،
بىر-بىرىِە نەرَەنەت هىلىؼتا ۋە بىىر-
بىرىِە َىظداػلىى هىلىؼتا خىۇددى بىىر
بەدەيِە ئْخؼايدۇ .بەدەيًىىڭ هايظىىبىر
ئەزاطىىىى ئاؿرىظىىىا هالـىىىاى ئەزاالر
ئۇيوۇطىسلىى ۋە هىسىىپ هىېلىؽ بىىلەى
①
ئۇيىڭـا َىظداػلىى هىلىدۇ».

 -1ئىهاى:
ػۇ بىىر َەهىوەتٌىىَ ،ەر نىللەتًىىڭ
ىاض
ىۆزىِە خى
ىاهاليدىـاى ئى
ىى طى
بىرلىٌىًى
هىههەت هارىؼىى ۋە ئاالَىىدىلىٌى بىار.
ئۆرپ-ئىادەتلەر ۋە نەدەيىيەتلەرنىۇ بىۇ
ئاالَىدىلىٌلەريىڭ بىر پارچىظى بْلىۇپ،
بىر جەنئىيەتٌە نەيظىۇپلۇن ئۇيظىۇرىًى
تەػٌىل هىلىدۇ .بۇالريىىڭ َەنهىظىىدىٌ
نۇَىهى ۋە ئاطاطلىى بْلـىًى ئىهايدۇر.
ئىهىىاى جەنئىىىيەت ئەزالىىىرى بْلـىىاى
ػەخظلەريى بىرلەػتۈرىدىـاى ۋە ئْرتىان
هىههەتٌە ئىِە بْلـاى ئۆرپ-ئىادەت ۋە
نەدەيىيەتًىڭ ئۇلىدۇر.
ئىهاى بىرلىٌتە ياػاغ ،بىىر-بىىرىِە
تايىًىؽ بىر پۈتۈى ُەۋدە بْلۇػًىڭ ئەڭ
نۇَىو ۋاطىتىظىدۇر .ئالالٍ تائاال نۇيدان
دەيىىىدۇ :نىىىۇئهىًلەر َەهىىىىوەتەى
هېرىًداػىىالردۇر ،هېرىًداػىىلىرىڭالريىڭ
ئارىظىىىىًى تىىىۈزەڭالر ،رەَهەتىىىٌە
ئېرىؼىؼىىىىڭالر ئۈچىىىۈى ئىىىالالَتىٌ
②
هْرهۇڭالر.

ئىىۈنهەتًى بىىىرلىٌتە تۇتىىۇپ
تۇرىدىـاى يەرطە يېهە؟

ئىهايًىڭ نەيىظى ئىظىالندا ئىؼىىًىؽ
تەلەپ هىلىًـاى يەرطىلەرُە چىٌ ئىؼىىًىؽ
بْلـايىىدەي ،نىىۇئهىًلەر بىىىر-بىىىرىِە
ئىؼىىىًىؽ ،ئىؼىىەيچ هىلىىىؽ دمىىِەى
نەيىلەريىهۇ ئىۆز ئىچىىِە ئالىىدۇ .ئەُەر
جەنئىيەت ئەزالىرى ئارىظىدا بىر-بىىرىِە
ئىؼىًىؽ يْهالظا ،ئىًاهلىى ،ئىتتىپىاهلىى
يْهىلىىىىدۇ ۋە «هۇرئىىىاى ًەرىىىىو»دە

بىىىر جەنئىيەتًىىىڭ طىىاؿالم بْلۇػىىى
ئۈچۈى ،ئۇ جەنئىيەت ئەزالىىرى بْلـىاى
خىلهۇخىىىىل خىىىاراًتىردا يارىتىلـىىىاى
ػەخظىىلەريىڭ بىرلىىىٍ ۋە َەنٌىىارلىى
ئىچىىىدە بْلۇػىىى الزىىىو .ئۇيىىداهتا
جەنئىيەتًىىى بىرلىىىٍ ۋە هېرىًداػىىلىى
ئىچىدە نۇطىتەٌَەم تۇتىۇپ تۇرىىدىـاى
①

②طۈرە َۇجۇرات -15 :ئايەت.
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نۇطۇلهايالر بىرلىؼىپ چْڭ بىرلىٍ ًىۈ
بْالاليهىس.

ىىىىاى» دەپ
«ئۆلتۈرۈػىىىىتىًهۇ يانى
طۈپەتلەيِەى «پىتًە» ئْتتۇرىـا چىوىىدۇ.
پىتًە جەنئىيەتًىڭ ۋە ػەخظلەريىڭ ئىٌٌى
دۇييالىى طائادىتىًى يابۇت هىلىدىـاى ئەڭ
چْڭ باالدۇر .بۈُۈى ئىظىالم دۇيياطىىدا
نەيىىدايـا ًېلىۋاتوىىاى نۇهىهظىىىسلىى ۋە
ۋەيرايچىلىىىى هاتىىارلىوالر نۇطىىۇلهايالر
ئْتتۇرىظىدىٌى پىتًىلەريىىڭ تۈپەيلىىدىٌ
بْلهاهتا.

 -3ئەَلىىى طىىۈيًەت يْلىىىدىٌ
ئايرىلهاطلىى:
ئالالًَىىىڭ ئارؿانچىظىىىـا نەَىىٌەم
ئېظىلـاى ۋاهتىهىسدا نەيىدايـا ًېلىىدىـاى
بىًىىىا ،ئېتىوىىىادىهىسيىهۇ ئىىىىؽ-
ئەنەللىرىهىسيىهۇ ئۆز ئىچىِە ئالىدىـاى بىر
ُەۋدە بْلىدۇ .ئالالًَىىڭ ئارؿانچىظىىًى
بىىىىسُە ئېلىىىىپ ًەلىىىِەى ئۇلىىىۇؾ
پەيـەنبىرىهىسيىڭ طۈيًىتىِە ئەنەە هىلظان
ۋە ئىىۇ ئارؿانچىـىىا نەَىىٌەم ئېظىىىلىپ
ئالالًَىڭ رازىلىوىـىا ئېرىؼىٌەى طىاَابە
ًىرانالريىڭ يْلىدىٌ ناڭظىان ،جانىائەت
َالىتىدە بىرلىٌتە َەرىىٌەت هىالاليهىىس،
هىيىًچىلىولىرىهىسيىىىى بىىىىرلىٌتە َەە
هىالاليهىىىسً .ىىۈچىهىسيى بىرلەػىىتۈرۈپ،
دۈػهىًىهىسيى تىترىتىپ ،بېؼىهىسيى ئىِىس
ًۆتۈرۈپ ،نۇطۇلهايلىى ؿۇرۇرىهىس بىلەى
تىىىًچ-ئانىىاى ياػىىىيااليهىس .نايىىا بىىۇ
ئالالًَىىىىڭ ئارؿانچىظىىىىـا َەهىوىىىىي
ىى
ىىدۇر« .ئەَلى
ىىلـايلىوًىڭ يەتىجىظى
ئېظى
طۈيًەت» دمِەى نايىا نۇػىۇدۇر .ئەُەر
بىىىر جەنئىيەتىىتە پىتىىًە ،پىىارچىلىًىؽ،
بۆلۈيۈغ يۈز بەرطە ،بۇ ئىۇ جەنئىىيەت
ًىؼىلىرى ئالالًَىڭ ئارؿانچىظىـا نەَىٌەم
ئېظىلهىـايلىوتىٌ بْلىدۇ.

 -5ئالالًَىڭ ئارؿانچىظىـا چىىڭ
ئېظىلىؽ:
«هۇرئاى ًەرىو» ۋە َەدىع ػىەرىللەر
نۇئهىًلەريىىىڭ بىرلىىىٍ ۋە ئىتتىپىىاهلىى
ئىچىدە بْلۇػىـا بەي ئەَهىيەت بېرىىدۇ.
بىرلىىىىٍ ۋە ئىتتىپىىىاهلىى يْهالظىىىا،
نۇطىىىۇلهايالريىڭ َالىًىىىىڭ هايىىىدان
بْلىدىـايلىوىًى تەطىرلىٍ ئىپادىلەر بىىلەى
باياى هىلىىدۇ .ئىالالٍ تائىاال نۇيىدان
دەيدۇ :ئالالًَىڭ ئارؿانچىظىـا نەَىٌەم
ئېظىىىلىڭالر ،بۆلىىۇيهەڭالر ،ئالالًَىىىڭ
طىلەرُە بەرُەى يېهىتىًى ئەطلەڭالر ،ئىۆز
ۋاهتىدا بىر-بىرىڭالرؿا دۈػهەى ئىدىڭالر،
ئىىالالٍ دىللىرىڭالريىىى بىرلەػىىتۈردى،
ئالالًَىىىڭ يېهىتىىى بىىىلەى هېرىًىىداغ
بْلىىدۇڭالر ①...بىىۇ يەردە َەنهىهىىىس
بىرلىٌتە ئېظىلىؼوا بۇيرۇلـاى «ئالالًَىىڭ
ئارؿانچىظى» ًىؼىًى ئالالَوا باؿاليدىـاى
ۋاطىتە ۋە يْلباػچى «هۇرئىاى ًەرىىو»
بْلىىۇپ ،ئۇيىڭـىىا نەَىىٌەم ئېظىىىلـايدا
َەنهىهىىىس بىرلىؼىىەلەيهىس ،بىىىرلىٌتە
ياػىىىيااليهىسد ئىىاجىس يىپالريىىى تىىْپالپ
ئەػٌەيدە ًۈچلۈي ئارؿانچا بْلـايىدەي،
①

بىىۇ يەردە ئالالًَىىىڭ ئارؿانچىظىىىـا
ىېهە؟
ىۇلى يى
ىْلى ۋە ئۇطى
ىًىڭ يى
ئېظىلىؼى
دمِەى بىر طْئاە ًەلظە ،بۇيىڭ جاۋابىًى
«هۇرئىىاى ًەرىىىو» نۇيىىدان بېرىىىدۇ:
ئالالَوا ۋە ئۇيىڭ پەيـەنبىرىِە ئىتىائەت
هىلىڭالر ،ئىختىالپ هىلىؼهاڭالر ،بْلهىظا،
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ئاجىسلىؼىپ هالىظىلەرً ،ۈ _ هۇۋۋىتىڭالر
ىۇڭالر،
ىدانلىى بْلى
ىدۇ ،چىى
ىپ هالىى
ًېتىى
چۈيٌى ئالالٍ چىدانلىى بْلـۇچىالر بىلەى
①
بىللىدۇر.

ئۈچىًچى ،طەۋر هىلىؽ .جانائەت يەيى
جەنئىيەت َالىتىدە بىىرلىٌتە ياػىىـايدا،
َەر تۈرلۈي طەلبىي ئەَۋالالر ،خىلهۇخىل
هىيىىىًچىلىوالر ،نۇػىىەهوەتلەر ئْتتۇرىـىىا
ىدا،
ىدان ئەَۋالى
ىۇنٌىٌ .بۇيى
ىى نى
چىوىؼى
جەنئىىىيەت ئىچىىىدە پىتىىًىِە طىىەۋەب
بْلهاطلىى ئۈچۈى طەۋر هىلظان ،ئۇلىۇؾ
ىى ۋە
ىڭ رەَهىتى
ىالالٍ ئۆزىًىى
ىس ئى
ئىِىهىى
ياردىهى بىس بىلەى بىلىلە بْلىىدىـايلىوىًى
باياى هىلىدۇ .پەيـەنىبەر ئەلەيُىظظىاالم
نۇيىىدان دەيىىدۇ« :جانىىائەتًى چىىىڭ
تۇتىىۇڭالر ،بۆلۈيۈػىىتىٌ طىىاهلىًىڭالر،
ىلەى
ىى بىى
ىالـۇز ًىؼى
ىەيتاى يى
چىۈيٌى ػى
بْلىدۇ ،ئىٌٌى ًىؼىدىٌ يىران هاچىىدۇ.
ىْرۇى
ًىىو جەيًەتًىىڭ ئْتتۇرىظىىدىٌ ئى
ئېلىؼىىًى خالىظىىا ،جانىىائەتٌە نەَىىٌەم
ئېظىلظىىۇىً .ىهٌىىى ياخؼىىىلىوى ئىىۇيى
خۇرطەى هىلىپ ،يانايلىوى بىئارام هىلظىا،
②
ئەيە ػۇ َەهىوىي نۇئهىًدۇر»...

بۇ ئايەتتە بىرلىىٍ ۋە ئىتتىپاهلىوًىىڭ
يەيى جانائەت بْلىۇپ تۇرۇػىًىڭ ئىۈ
پىرىًظىپى باياى هىلىًىدۇ:
بىرىًچىىىى ،ئىىىالالٍ تائاالؿىىىا ۋە
رەطىىۇلۇلالَوا ئىتىىائەت هىلىىىؽ .يەيىىى
«هۇرئاى ًەرىىو» ۋە َەدىىع ػىەرىم
يېهىًى ئەنىر هىلـىاى بْلظىا–بْلۇپهىۇ
يەپظىهىسُە ئېـىر ًېلىىدىـاى ئىؼىالردا-
ئۇيى جاى-دىل بىىلەى ئىجىرا هىلىىؽ،
يېهىدىٌ تْطواى بْلظا ،ئۇيىڭدىٌ هەتئىي
يېًىؽ .يەيى ئالالًَىڭ ئەنرىِە «نۇتلەن
بْيظۇيۇػتۇر»تۇر.
ئىٌٌىًچىىىى ،ئىختىالپالػهاطىىىلىى.
بۇيىڭىىدىٌ نەهظىىەت ،ئْتتىىۇرىهىسدىٌى
ئْخؼاغ بْلهىـاى ًۆز هاراػالريى باَىايە
هىلىىىپ بىىىر-بىرىهىسيىىى ئەيىىىبلەغ،
ىىىىتىؽ ،دۈػهەيلىؼىىىىىىؽ ۋە
رەيجىى
بىرلىٌىهىسُە-ئىتتىپاهلىوىهىسؿىا دەخلىى_
ىىىىالريى
ىىىىدىـاى ئىؼى
تەرۇز يەتٌۈزىى
هىلهاطلىوتۇر .ئەُەر ئۇيىدان هىلهىظىان
بېؼىهىسؿا ئايەت ئاُاَاليىدۇرؿاى يانىاى
ئاهىۋەت ًېلىدۇ ،يەيى بىر-بىرىهىس بىلەى
ئىختىالپلىؼىىىپ بۆلىًىىىدىـاى بْلظىىان،
ئىچىهىسدە هْرهۇغ يۈز بېرىىپً ،ىۈ -
هۇۋۋىتىهىس ،درلىتىهىس هْلىهىسدىٌ ًېتىدۇ.
ئىظالم دۇيياطىًىڭ بۈُۈيٌى َالى نۇػىۇ
ئايەتٌە ئەنەە هىلهاطلىوًىڭ يەتىجىظىدۇر.

بۇ َەدىع نەطىلىًىڭ ئەَهىيىتىًىى ۋە
جىددىيلىٌىًى ياَىايىتى ئْچىۇن بايىاى
هىلىىىدۇ .ئىىالالٍ تائااليىىىڭ رەَهىتىىى،
ئىُظايى ۋە ياردىهى جانائەتًىڭ ئۈطىتىِە
بْلىدۇ.
َەنهىهىسيىڭ ياَايىتى ياخؼى بىلىؼىهىس
الزىو بْلـىاى بىىر َەهىىوەت بىار .ئىۇ
بْلظىهۇ ،ئالالٍ تائااليىىڭ بىۇ دۇييىادا
هْيـاى «طۈيًەتۇلالٍ» دەپ ئاتىلىىدىـاى
هايۇيىيىتىِە ًۆرە ئىىؽ هىلىؼىتۇر .بىۇ
هايۇيىيەتٌە خىالپ ئىؽ هىلـايدا َىېچٌىو
②ئىهام تىرنىسى رىۋايەت هىلـاى ۋە نۇيدان دمِەى:
َەطەى ،طەَىِ ،ؿەرىب .بۇ َەدىع باػوا يْلالردىًهۇ
رىۋايەت هىلىًـاى.

①طۈرە ئەيلاە -82 :ئايەت.
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هايدان دۈػهەيِە تاهابىىل تۇرااليىدىـاى
بْلىىۇڭالرًى ،دۈػىىهىًىڭالر طىىىلەرُە
چېوىلىؼتىٌ هْرهظىۇىد طىىلەرُە هارػىى
ئۇرۇغ ئېچىؼوا جىۈرئەت هىاللهىظىۇى،
دمِەى بْلىدۇً ② .ۈ  ،بىرلىؼىؽ بىلەى
بْلىدۇ .نەطىىلەى :ئىٌٌىى دايە بىريىى
ئايرىو-ئىايرىو ئىؼلەتظىەي (َ )1 ،1ەر
بىرى بىريى ئىپادىلەيدۇد ئەنها ئىٌٌىظىًى
بىرلەػتۈرۈپ ئىؼلەتظەي ( )11ئْى بىريى
ئىپادىلەيدۇ .يەچىچە تْيًىا ئېـىرلىوتىٌىى
ناػىًىالريى طۆرەيدىـاى يْؿاى ئارؿانچىالر
بىر ًىلْ يەرطىًى ًۆتۈرەلهەيدىـاى ئىاجىس
يىپالريى بىرلەػتۈرۈپ ئىؼلىًىدۇ.

ؿەلىبە هىاللهايدۇ .بۇ دۇييادا ًۈچلىۈًلەر
ئىىاجىسالريى يەپ ياػىىايدۇَ .ىىايۋايالر
ئالىهىدىهۇ هىايۇى نۇػىۇ ،ئىًظىايىيەت
ئالىهىدىهۇ هايۇى نۇػۇ .ئۇيىڭ ئۈچىۈى
ياػاػًى خالىـاى ًىؼى ًۈچلۈي بْلۇػىى
ًېىىرەي .بْلهىظىىاً ،ۈچلىىۈًلەرُە يەم
بْلىىىدىـاى ُەپ .ػىىۇڭا ئىىالالٍ تائىىاال
يۇهىرىدىٌى ئايەتتە ئىختىالپ هىلىؼظاڭالر
ًۈچىىىۈڭالر ًېتىىىىپ هالىىىىدۇ ،دەپ
ئاُاَاليدۇرىدۇً .ۈ ًېتىپ هالظا َەن-
َْهۇههۇ ًېتىدۇ ،درلەت ،ناە-نۈلۈًهىۇ
ًېتىدۇ ،دىًهۇ ًېتىدۇ ،ئىسزەت ،ػىەرەپ
َەنهە يەرطىە ًېتىىدۇ .ئۇيىىڭ ئْريىـىا
هۇللۇن ،خْرلۇن ،ئىىسىلىؽ ،زۇلىۇم ۋە
باػوا بىاال-نۇطىىيبەتلەريىڭ َەنهىظىى
ًېلىدۇ .تۈرًچىدە «يىوىلـىايًى َىېچٌىو
يۈلىهەيدۇ» دەيدىـاى ناهاە بار .يىوىلهاي
پۇت تىرەپ تۇرۇغ ئۈچۈى ًۈ ًېرەي.
ػۇيىڭ ئۈچۈى ئالالٍ تائاال بىسيى ًىۈ
تْپالػىىواً-ۈچلىىۈي بْلۇػىىوا بىىۇيرۇپ
نۇيدان دەيدۇ :دۈػىهىًىڭالرؿا هارػىى
هْلۇڭالردىٌ ًېلىؼىچە هىْراە ًىۈچى ۋە
جەڭ ئېتى تەييىارالڭالر .بۇيىىڭ بىىلەى
ئالالًَىىىڭ دۈػىىهىًىًى ،ئۆزۈڭالريىىىڭ
دۈػىىهىًىڭالريى ۋە ئىىۇالردىٌ باػىىوا
①
دۈػهەيلەريى هْرهۇتىظىلەر...

ئەندى َەنهىهىىس بىىردەي ئالالًَىىڭ
ئارؿانچىظىـا نەٌَەم ئېظىلىؼىهىس ًېرەي.
بىىىر-بىرىهىسيىىى دّض تۇتىؼىىىهىس،
ًەنچىلىٌلىرىهىسيى ًەڭ هْرطاهلىى بىلەى
ًەچۈرىؼىىىهىسً ،ېلىؼەلهەطىىلىٌلىرىهىسُە
خاتىهە بېرىؼىهىس ،ئىختىالپالريى تاػىالپ
ئىتتىپاهلىؼىؼىىىىهىسً ،ۆزهاراػىىىالريىڭ
ىىىىۈغ ۋە
ىىىىلىوىًى بۆلۈيى
ئْخؼىهاطى
پارچىلىًىؼًىڭ طەۋەبى هىلىۋالهاطىلىوىهىس،
بىرلىٍ ًۈ بْلۇػىهىس الزىو .بْلهىظا يە
ىىىۆز
ىىىاالاليهىس ،يە ًى
راَەت يەپەض ئى
ياػلىرىهىس تْختايدۇ.
دمهەي ،ئاياؾ ئاطتى هىلىًـىاى َەن-
َْهۇهلىرىهىسيى هْلىهىسؿا ئالىهىس دمظەي،
بىرلىٍ ًۈ بْلۇػىهىس ًېرەي!

ئىىايەتتىٌى «هْرهۇتىظىىىلەر» دمىىِەى
ىىىڭ
ىىىى بەزىلەريىى
ىىىۆزيىڭ نەيىظى
طى
چۈػەيدۈرُىًىدەي ،ئىۇ يەردە بىۇ يەردە
بْنبا پارتىلىتىپً ،اپىرالريى هۇرهۇتىۇڭالر
دمِەى بْلهايدۇ .ئۇيىڭ نەيىظى طىەييىد
هۇتۇب دمِەيىدەيً :ىۈ تىْپالپ َەر

ئالالًَىڭ دىًىًىى ئۈطىتۈى هىلىهىىس،
ئۇيىڭ ػەرىئىتىًى تەتبىواليهىىس دمظىەي،
بىرلىٍ ًۈ بْلۇػىهىس ًېرەي!
②كى زىاللىل هۇرئاى ،طۈرە ئەيلالًىڭ  -25ئايىتىًىڭ
تەپظىرىِە هاراڭ.

①طۈرە ئەيلاە -25 :ئايەت.
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ئۈچىىىۈى پايىىىدىلىى دەپ هارىـىىىاى
خىسنەتلىرىًىىى هىلىۋەرطىىە ،باػىىوىالريى
ئەيىپلىهىظىىە ،تىللىهىظىىا ،دۈػىىهەيلىٍ
هىلهىظىىا ،ئۈنهەتًىىىڭ ۋە ۋەتەيًىىىڭ
ئىؼىدەي ئْنۇنـا نۇياطىۋەتلىٍ ئىؼىالردا
بىرلىٌتە َەرىىٌەت هىلظىاَ ،ېچوايىدان
نۈػٌۈللۈي يْن.

ئالالًَىىىڭ يىىاردىهىِە ۋە ؿەلىبىظىىىِە
ئېرىؼىهىس دمظەي ،بىرلىٍ ًۈ بْلۇػىهىس
ًېرەي!
ئىىالالَتىٌ يىىاردەم تىىىلەپ هىلـىىاى
ىەي،
ىۇى دمظى
ىۇە بْلظى
ىالىرىهىس هْبى
دۇئى
بىرلىٍ ًۈ بْلۇػىهىس ًېرەي!
ىىسزەت ۋە
ىىاى ئىى
ىىەيدە هىلىًـى
دەپظى
ػەرىپىهىسيى هايتىدىٌ تىٌلەيهىس دمظىەي،
بىرلىٍ ًۈ بْلۇػىهىس ًېرەي!

ئاخىرىدا ئىالالٍ تائالًىىڭ بىرلىىٍ ۋە
ئىتتىپىىاهلىى َەهوىىىدىٌى نىىۇهەددەض
ًاالنىًى ئەطىلىتىؽ بىىلەى طىۆزىهىسيى
ئاخىرالػتۇرىهىس:

ئىؼـاە هىلىًـاى زمهىًلىرىهىسيى ئىازات
هىلىهىس دمظەي ،بىرلىٍ ًۈ بْلۇػىىهىس
ًېرەي!

ئالالَوىىا ۋە ئۇيىىىڭ پەيـەنبىىىرىِە
ئىتائەت هىلىڭالر ،ئىختىالپ هىلىؼىهاڭالر،
بْلهىظا ،ئاجىسلىؼىپ هالىظىىلەرً ،ىۈ _
هۇۋۋىتىڭالر ًېتىىپ هالىىدۇ ،چىىدانلىى
بْلىىۇڭالر ،چىىۈيٌى ئىىالالٍ چىىىدانلىى
①
بْلـۇچىالر بىلەى بىللىدۇر.

زالىهالريىڭ زۇلهىدىٌ هۇتۇلىۇپ َىۆر
ياػايهىس دمظەي ،بىرلىٍ ًۈ بْلۇػىىهىس
ًېرەي ،بۇيىڭدىٌ باػوا يْە يْن!
بىىىۇ يەردە ػىىىۇيىهۇ ئەطىىىٌەرتىپ
ئۆتەيلىٌى ،بىس بۇ يەردە جانىائەتچىلىٌٌە
يىىاًى جانىىائەتلەرُە هارػىىى چىوهىىاهچى
ئەنەض .چۈيٌى ًىؼىلەر ئۆزى ياهتۇرؿىاى
بىر لىدمريىڭ ئارهىظىدا بىرلىؼىىپ ،بىىر
جانائەت بْلۇپ خىىسنەت هىلىىدۇ .بىىس
پەهەت جانىىىائەتلەر ئْتتۇرىظىىىىدىٌى
ئىخىىىتىالپ ۋە ئْخؼىىىاغ بْلهىـىىىاى
ًۆزهاراػالر تۈپەيلى پارچىلىًىىپ ،بىىر-
بىرىًى ياناى ًۆرىدىـاى ،بىر جانائەتًىىڭ
نەيظۇبى باػىوا جانائەتًىىڭ نەيظىۇبىًى
ئىىىازؿۇىً-ىىىاپىر دەپ هارايىىىدىـاى
بۆلِىىۈيچىلىٌٌە هارػىىى تۇرنىىاهچىهىس.
ىادىي
طىياطىىي جانىائەت بْلظىۇى ،جىُى
جانىىائەت بْلظىىۇى ،تەبلىىىف جانىىائىتى
بْلظۇى ،ئۈنهەتًىڭ َەنىهە جانائەتًىىڭ
خىسنىتىِە ئىُتىياجى بىارَ .ەر جانىائەت
ئىظىىالنًىڭ ۋە ئۈنهەتًىىىڭ ًېلەچىٌىىى

ئالالًَىىىڭ ئارؿانچىظىىىـا نەَىىٌەم
ئېظىىىلىڭالر ،بۆلىىۇيهەڭالر ،ئالالًَىىىڭ
طىلەرُە بەرُەى يېهىتىًى ئەطلەڭالر ،ئىۆز
ۋاهتىدا بىر-بىرىڭالرؿا دۈػهەى ئىدىڭالر،
ئىىالالٍ دىللىرىڭالريىىى بىرلەػىىتۈردى،
ئالالًَىىىڭ يېهىتىىى بىىىلەى هېرىًىىداغ
بْلىىدۇڭالر ،②...ئىىۆزلىرىِە رۇػىىەى
دەلىىىل ًەلِەيىىدىٌ ًېىىيىٌ بۆلۈيىىۈپ
پارچىاليـايالرؿا ئْخؼاغ بْلهىاڭالر .ئەيە
③
ػۇيداهالر ئۈچۈى ًاتتا ئازاب باردۇر.

①طۈرە ئەيلاە -82 :ئايەت.
②طۈرە ئاە ئىهراى -153 :ئايەت.
③طۈرە ئاە ئىهراى -155 :ئايەت.
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ىى
ىرىيە ئىٌٌىًچى
ىارىخىًى َىجى
ىؽ تى
چىوىى
ئەطىردىٌى خاۋارىجالرؿا باؿاليدۇ .چۈيٌى
طۈيًەتًى بىرىًچى بْلۇپ ئىًٌار هىلـايالر
دەە ػۇ چاؿىدىٌى خىاۋارىجالر بْلىۇپ،
ئۇالر زىًا هىلـۇچىًى جازاالػوا ۋە ئاياؿوىا

هۇرئايچىالر ۋە ئۇالريىڭ ًېلىىپ
چىوىؼى
هۇرئايچىالر "َەدىع ػىەرپًى هْيىۇپ
تۇرۇپ ،هۇرئىاى بىلەيىال ًۇپىايىلىًىهىس"
ىى ئۇيىڭىىدىٌ
ىو»يى
ىاى ًەرىى
دەپ «هۇرئى

نەطُى هىلىؼوا هارػى چىوواى ،بۇ َەهىتە
ًەلِەى طەَىِ َەدىظلەريى ئىًٌار هىلـاى
ئىدى .چۈيٌى خاۋارىجالر ػىۇ زانىايالردا
«بىسُە هۇرئاى ًۇپايە هىلىىدۇ» دمىِەى
ػۇئاريى ًۆتۈرۈۋملىپ َەدىظًىڭ ئىظىالم
هايۇيؼۇياطلىوىًىڭ دەلىلىى ئىٌەيلىٌىًىى
ئېتىراپ هىلهىـاى ئىىدى .ئەنهىا هىظىوا
نۇددەت ئىچىدە ئۇالريىڭ يىلتىسى طېظىپ
تۈُەػٌەى ،ئىظالم دۇيياطىدا بۇ پىٌىريىڭ

يالىڭاچالپ هْيۇپ ،ئايدىٌ ئۇيى ئۆزلىرى
بىلِەيچە ،ئۆز خاَىؼى بْيىچە تەئۋىل ۋە
تەپظىىىر هىلهىىاهچى بْلىىىدۇ .چىىۈيٌى
«هۇرئاى ًەرىو»يىڭ ئەڭ ئىؼىەيچلىٍ ۋە
راطتچىل تەرجىهىايى بْلـىاى طىۈيًەتًى
ئۇيىڭدىٌ يىراهالػتۇرۇۋەتٌەيدىٌ ًېىيىٌ،
«هۇرئاى ًەرىو» َەرًىو ئۆزى خالىـايچە
تەپظىىىىر ۋە تەئۋىىىىل هىالاليىىىدىـاى
نۇداپىئەطىس بىر ًىتابوا ئايلىًىپ هالىىدۇ.
ػۇيىڭ بىلەى يانىاى يىيەتلىىٍ ًىؼىىلەر
«هۇرئاى ًەرىو» ئايەتلىرىًى ئۆز خاَىؼى
بىىْيىچە چۈػىىەيدۈرۈپ نۇطىىۇلهايالريى
يْلدىٌ چىوىرىدۇ.

يام-يىؼايىظىهۇ هالهىـاى ئىدى.
ئۇالر نىالدىيە - 13ئەطىردە ئىراهتىا
يەيە بىر هېتىو بىاغ ًۆتىۈرۈپ چىووىاى
بْلظىىىهۇ ،ياَىىايىتى تېىىس ،ئْخؼاػىىال
نەؿلۇبىيەتٌە ئۇچرىـاى ئىىدىً .ىيىًٌىى
چاؿالردا ئەيِىلىىيە نۇطىتەنلىٌىچىلىرىًىڭ

تارىخؼۇياطالر هۇرئايچىالريىىڭ ًېلىىپ
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ىىدا -11
ىى ئارهىظى
ىتايىدىل پىاليلىؼى
ئەطى
ىەر
ىتايدا طى
ىلىرى َىًدىظى
ىىريىڭ باػى
ئەطى
طەييىد ئەَهەد بىلەى نەۋلىۋى چىراؾ ئەلى
َەدىىىع ئىًٌارچىلىوىًىىىڭ بىىايرىوىًى
ًۆتۈرۈپ چىوواى بْلظا-11 ،ئەطىىريىڭ
ئْتتىىىۇرىلىرى پاًىظىىىتايدا ،ئەطىىىلەم
جىراجپۇرى ۋە چىْدىرى ؿىْالم پەرۋىىس
دمِەى ًىؼىلەر ػۇالريىڭ تىۆرەلهىلىرىِە
ىۇَەنهەد
ىدە نى
ىاى .ئەرەب ئەللىرىى
ئاياليـى

پىاليى ئىلِىرىٌىدەي َەدىظىًى ئاػىٌارا
ئىًٌىىار هىلىؼىىًىڭ ئەًظىىىچە َەدىظىىًى
ئېتىراپ هىلىدىـاى هىياپەتٌە ًىرىۋملىىپ،
ئەنەلىيەتتە ئىظالنًىڭ ئەٌَىام (هىايۇى)
هىظهىـىال َۇجۇم هىلىپ ،ئاللىبۇرۇى َەە
هىلىًىپ ،بەلِىلىًىپ بْلـاى ئەٌَانالردىٌ
هۇطۇر تېپىؽ ،هايتا ئىجتىُىاد هىلىؼىًىڭ
َېچبىر زررۈرىيىتى بْلهىـاى نەطىىلىلەريى
ًۆتۈرۈپ چىوىپ ،نۇطىۇلهايالر ئىچىىدە

تەۋكىى طىىددىوىي ،نىۇَەنهەد ئىظىئاق
ئەيًەػا هاتارلىوالريى ًۆرطىتىؼٌە بْلىدۇ.
بۇالريىڭ َەنهىظى نۇطىتەنلىٌىچىلەريىڭ
نۇطىىۇلهايالريى بۆلىىۈپ باػىىوۇرۇغ
طىياطىىىتىِە خىىىسنەت هىلىىىدىـاى ۋە
ػىۇالريىڭ پىاليلىؼىى بىىلەى ئْتتۇرىـىا
چىوواى ػەخظلەر ئىدى .ئەنهىا بۇالريىىڭ
َەنهىظى ئْخؼاػال ئۆلىهاالريىڭ ئەجەللىٍ

پىتًە تېرىىؽ ،بىۇ نۇددىئاؿىا خىىسنەت
ىەۋىيە طۈرۈػىىتە
ىىِە طى
ىدىـايال ًىؼى
هىلىى
ىىاجىًى
ىىاتچىلىى تى
ىىتىٌ ،تەتوىوى
هىلهاطى
ًەيدۈرۈپ ،بىر تۈرًۈم ُۇنايخْر َەدىع
هاتىللىرىًى نەيىدايـا چىوىىرىؽ ۋە ػىۇ
ئىىارهىلىى «هۇرئىىاى ًەرىىىو» بىىىلەى
َەدىظًىڭ ئايرىلهاض نۇياطىۋىتىًى ئۈزۈپ
تاػالپَ ،ەدىظلەريى ئىًٌار هىلىؼوا يىْە

رەددىيەلىرى ۋە پۈتىۈى نۇطىۇلهايالريىڭ
ؿەزەپلىٍ يەپرىتى بىىلەى ػىەرنەيدىلەرچە
نەؿلىىىۇبىيەتٌە ئۈچرىـىىىاى .ئىظىىىالم
ئۆلىهالىرى هۇرئايچىالريىڭ بۇ ًۇكرىلىوىـا
َەرُىس هاراپ تۇرنىـاى ،ئۇالرؿا ئەجەللىٍ
رەددىيەلەريىىىى بەرُەى ۋە «هۇرئىىىاى
ًەرىىىو»يىىى طىىۈيًەتتىٌ ئايرىؼىىوا
بْلهايدىـايلىوىًى چۈػەيدۈرۈپ ًۆپلىِەى
هىههەتلىٍ ئەطەرلەريى يازؿاى.

ئىىېچىؽ ،جۈنلىىىدىٌ نۇطىىتەنلىٌىچى
ئەجًەبىيلەريىڭ دمپىـا ئۇطظۇە ئْيًىاپ،
ىىاى
ىىٌە بْلـى
ىىۇلهايالريىڭ َەدىظى
نۇطى
نۇهەددەض ئىؼەيچىظىًى يْهوا چىوىرىؼىوا
ئۇرۇيۇػتىٌ ئىبارەتتۇر.
«هۇرئايچىالر»يىڭ يىِىىرنە بىرىًچىى
ئەطىردىٌى يانايەيدىلىرى نىظىردا ئەَهەد
طۈَبى نەيظۇر ،تىۈرًىيەدە ئابىدۇلئەزىس
بايىًدىر هاتارلىوالردۇر...

ئەنىىدىلىٌتە بْلظىىا ،هۇرئىىايچىالر
ئىلِىرىٌىدەي ئاػٌارا نەيدايـا چىوالهاي،
نەخپى َالدا َەرىٌەتٌە ئۆتىۈپ ،دىًىىي
طەۋىيظى بىرهەدەر ئاجىس بْلـاى ،ئىظىالم
ئەللىرىدە يىلتىس تارتىؽ ئۈچۈى َەرىٌەت
هىلهاهتا .ئۇالريىىڭ َىازىرهى َەرىىٌەت

َەدىىىع ئىظىىالم هايۇيىًىىىڭ
ئىٌٌىًچى چْڭ نەيبەطىدۇر
َەدىع (يىاًى طىۈيًەت) «هۇرئىاى
ًەرىىىو»دىىىٌ هالظىىا ئىظىىالم دىًىًىىىڭ
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ئىٌٌىًچى ئاطاطلىى دەطتۇرى« ،هۇرئىاى
ًەرىو»يىڭ ئەٌَانلىرىًى ػىەرَىلىِۈچى
ۋە ئۇيىىىڭ َەهىوىىىي تەرجىهايىىىدۇر.
«هۇرئىىاى ًەرىىىو»دىٌىىى ػىىەرىئەت
ئەٌَانلىرىًى ػىەرَىلەيدىـاى ۋە بايىاى
هىلىپ چۈػەيدۈرۈپ بېرىدىـاى بىردىًبىىر
نەيبە طۈيًەتتۇر .نەطىلەى :ئالالٍ تائىاال
«هۇرئاى ًەرىو»دە نۇطىۇلهايالرؿا يانىاز
ئْهۇػًى پەرز هىلـاى بْلظىىهۇ ،يانىازيى

هۇرئايچىالرنىس» دمِەى طۆزَ ،ەن طۆز.
چىىۈيٌى َەر هايىىدان بىىىر نۇطىىۇلهاى
ىۆيىدۇ،
ىايًى طى
ىۇ هۇرئى
ىدۇر .ئى
هۇرئايچىى
َۆرنەتلەيدۇ ،ئۇيىڭـا ئىهاى ًەلتۈرىىدۇ.
ئەنها بۇ طۆزيى ًْزىر هىلىىپ تىۇرۇپ،
ئىظالم هايۇيؼۇياطلىوىًىڭ ئاطاطىلىرىدىٌ
بْلـاى طىۈيًەت ،ئىجهىا ۋە هىياطىالريى
ئىًٌار هىلهاهچى بْلـايالريىڭ يىيىتى تْؿرا
ئەنەض .ئىىۇالر بىىۇ چىرايلىىىى طىىۆزى

هايدان ،هايچە ۋەهت ۋە هايظى ۋاهىىتالردا
ئْهۇػىىًى بايىىاى هىلهىـىىاى .پەيـەنىىبەر
ئەلەيُىظظىىاالم ئالالًَىىىڭ ۋەَيىظىىىِە
تايىًىىىپ ئىىۆز طىىۈيًەتلىرى ئىىارهىلىى
«هۇرئىىاى ًەرىىىو»يىىىڭ نىىۈجهەللىرىًى
ئايدىڭالػتۇرۇپ ،ياناز ۋە باػىوا ئەنەە-
ئىبادەتلەريىڭ هائىدە تەرتىپلىرى ،طايى ۋە
ىتٌەى.
ىى بىٌىى
ىًىؽ ۋاهىتلىرىًى
ىادا هىلىى
ئى

ئىىارهىلىى َەنىىهە ًىؼىىى بىلىىىدىـاى
َەهىوەتًى ئەنەض ،بەلٌى باتىلًى نەهظەت
هىلـۇچىالردۇر .ئۇ باتىل هايظى دمِەيدە،
«هۇرئاى ًەرىو»يىڭ َەهىوىي تەرجىهىايى
ۋە ئۇيىىىڭ ئايەتلىرىىىدىٌى نەهظىىەت-
نۇددىئاالريى ئەڭ تْؿرا ۋە ئەڭ نۇياطىپ
رەۋىؼتە ػەرَلەپ بېرىىدىـاى بىردىًبىىر
نەيىىبە بْلـىىاى طىىۈيًەتًى ئۇيىڭىىدىٌ

َەندە پەيـەنبەر ئەلەيُىظظاالم« :يانازيى
نەى ئْهۇؿايىىىدەي ئْهىىىۇڭالر» ① دەپ
ئۆُەتٌەى .زاًات ،رّزاَ ،ە ۋە باػىوا
بارلىى ئىبادەتلەرنۇ ػۇيدان.

يىراهالػتۇرۇۋەتٌەيدىٌ ًېيىٌ ،هۇرئىايًى
ئىىۆز خاَىؼىىلىرىـا نۇۋاپىوالػىىتۇرۇپ،
ىؽ
ىىر هىلىى
ىل ۋە تەپظى
ىايچە تەئۋىى
خالىـى
ئارهىلىى ئىظالم دىًىًى پۈچەًلەػتۈرۈػتىٌ
ئىبارەت ،يىجىع نەهظىەتلىرىًى ئەنەلىِە
ئاػۇرۇػتۇر! طۈيًەتًى رەت هىلـۇچىالريىڭ
ئىهايى هْبۇە ئەنەض.

«بىس هۇرئايچىالرنىس»« ،بىىس پەهەت
هۇرئايـىال تايىًىهىس»« ،هۇرئىاى ئىۆزىال
ًۇپىايە هىلىىدۇ» دمِەيىِە ئْخؼىىـاى،
ئاڭلىًىؼى چىرايلىىى ،يانىاى يىيەتلىىٍ

پەيـەنبەر ئەلەيُىظظاالم بۇ خىلىدىٌى
ئادەنلەريىىىڭ چىوىدىـايلىوىىىدىٌ ئالىىدىٌ
خەۋەر بېرىپ نۇيدان دمِەى« :بىر زاناى
ًېلىىىدۇًى ،بىىىراۋ طىىاپاؿا يۆلۈيىىۈپ
ئْلتۇرۇپ ،نېًىڭ َەدىظىلىرىهدىٌ بىىرەر
َەدىىىع ئْهۇلـىًىىىدا« ،طىىىلەر بىىىلەى
بىسيىڭ ئارىهىسدا ئالالًَىڭ ًىتابى هۇرئاى
بار ،ئۇيىڭدا َاالە دمِەيلەريىى َىاالە،

ىْۋالپ
ىۇئارالريى تى
ىاى ػى
ىۆزدە تۇتۇلـى
ًى
يۈرُۈچىلەر ئىظالم دىًىـىا زىيايٌەػىىلىٍ
هىلىؼتىٌ باػوىًى ئْيلىهىظا ًېىرەي .بىۇ
طۆزلەر«باتىىل نەهظىەت هىلىًـىاى َەن
طىىىىۆز»لەردۇر .چىىىىۈيٌى «بىىىىىس
① ئىهام بۇخارىي رىۋايىتى.
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بىُاجەت بْاللهايدۇ.

َارام دمِەيلەريىى َىارام دەپ بىلظىەي
بىىىسُە يېتىىىدۇ» دەيىىدۇ .بىلىڭالرًىىى،
ئالالًَىىىڭ پەيـەنبىىىرى َىىارام هىلـىىاى
ىىا
ئىؼىىالرنۇ ئىىالالٍ َىىارام هىلـايـى
ئْخؼاػتۇر!» ① .

ئىىالالٍ تائىىاال «هۇرئىىاى ًەرىىىو»دە
پەيـەنبەر ئەلەيُىظظاالنـا خىتاب هىلىىپ:
ىايالرؿا
ىايًى ئىًظى
ىۇ هۇرئى
ىاڭا بى
ىس طى
بىى
چۈػۈرۈلِەيلەريى باياى هىلىپ بەرطىۇى،
ئىىىۇالر تەپەًٌىىىۇر هىلظىىىۇى دەپ
چۈػۈردۇن ④دمِەى .ئىظىالم دىًىًىىڭ
ػەرىئەت ئەٌَانلىرى هۇرئاى ۋە طىۈيًەت

هۇرئايـىال ئەنەە هىلىىپ ،طىۈيًەتتىٌ
ىاجەت بىىْلىهىس دمىىِەى دەۋا بىىىلەى
بىُى
ئىىىۆزلىرىًى «هۇرئىىىايچىالرنىس» دەپ
ئىىاتىۋالـۇچىالر ئەنەلىيەتىىتە هۇرئىىايچىالر
ئەنەض .چىىۈيٌى «هۇرئىىاى ًەرىىىو»
پەيـەنبەرُە ئىتائەت هىلىؼوا بۇيرۇؿىاى ۋە
ئۇيىڭ طۈيًىتىِە ئەُىؼىؼًى پەرز هىلـاى.
يەيى ًىهٌى پەيـەنبەرُە ئىتىائەت هىلظىا،
ئۇ ئالالَوا ئىتائەت هىلـاى بْلىدۇً .ىهٌىى
(ئىتائەتتىٌ) باغ تارتىدىٌەى( ،بىلِىًٌىى)
بىىىس طىىېًى ئۇالرؿىىا ًىىۆزەتچى هىلىىىپ
ئەۋەتهىدۇن« .②هۇرئاى ًەرىىو» بىسيىى

ئىٌٌىظى بىلەى بەرپىا بْلـىاى بْلىۇپ،
«هۇرئاى ًەرىو»يىڭ طىۈيًەتٌە بْلـىاى
ئېُتىيىىاجى بْلهىظىىا بْلهايىىدىـاى زررۈر
ئېُتىياجالردىٌ بىرىدۇر .ئىظالم ئۆلىهالىرى
طىىاَابىلەريىڭ زانايىىىدىٌ باػىىالپ تىىا
َازىرؿىچە بۇ ئىٌٌىى نەيبەيىى ئىظىالم
دىًىًىڭ يادرّطى طۈپىتىدە چىڭ تۇتىۇپ
ًەلهەًىىىىتە .چىىىىۈيٌى پەيـەنىىىىبەر
ىى
ىىلەرُە ئىٌٌى
ىاالم« :نەى طى
ئەلەيُىظظى

ىۈيًىتىًى
ىاالنًىڭ طى
ىبەر ئەلەيُىظظى
پەيـەنى
چىڭ تۇتۇػىوا بۇيرۇؿىا ۋە پەيـەنىبەرُە
ئىتائەت هىلىؼتىٌ بىاغ تارتوۇچىالريىىڭ
ئىهايىًى يْن طايىـاى( .ئى پەيـەنىبەر!)
رەببىڭًىڭ يانى بىلەى هەطىەم هىلىهەيٌىى،
ئۇالر ئۆز ئارىظىدىٌى دەتاالغ تْؿرىظىىدا
طاڭا َۆًۈم چىوارؿۇزنىـۇچە ،ئايدىٌ طېًىڭ
چىوارؿاى َۆًهۈڭِە دىللىرىدا هىلىچە ؿىۇم

يەرطىًى هْيۇپ ًەتتىو .بىۇ ئىٌٌىظىىًى
چىىىڭ تۇتظىىاڭالر َەرُىىىس ئېسىىىپ
ًەتهەيظىلەر .ئۇالر :هۇرئىاى ۋە نېًىىڭ
طۈيًىتىهدۇر»⑤ دەپ ًۆرطەتٌەى.
ػىىەرىئەت ئەٌَىىانلىرىًى ػىىەرَىلەپ
بەرُۈچى ،نۇجهەللىرىًى رّػەيلەػىتۈرۈپ
بەرُۈچى بىردىًبىر نەيبەدۇر .ئالالٍ تائاال

«هۇرئىىاى ًەرىىىو» طىىۈيًەتتىٌ

بىسيى «هۇرئاى ًەرىو»دە ياناز ئْهۇػوا،
زاًات بېرىؼٌە بۇيرۇؿاى بْلظىهۇ ،ئۇيىڭ
هائىىىدە-تەرتىپىًىىى ،هايىىدان ئىىادا
هىلىًىدىـايلىوىًى باياى هىلهىـىاى .بىۇيى

طىىۈيًەت «هۇرئىىاى ًەرىىىو»دىٌىىى

هالهاطىىتىٌ رازى بْلهىـىىۇچە ۋە طىىاڭا
پۈتۈيلەي بْيظىۇيهىـۇچە ئىهىاى ئېيتوىاى
③
بْلهايدۇ.

① ئىهام تىرنىسى رىۋايىتى.
② طۈرە يىظا -85 :ئايەت .
③ طۈرە يىظا -25 :ئايەت.

④
⑤

55

طۈرە يەَل -88:ئايەت.
َاًىو رىۋايىتى.

پەيـەنبەر ئەلەيُىظظاالنًىڭ باياى هىلىىپ
بېرىؼىىىىِە تاپؼىىىۇرؿاى .پەيـەنىىىبەر
ىًىڭ
ىسُە يانىاز ئْهۇػى
ئەلەيُىظظىاالم بىى
هائىدىلىرىًى ،ئۇيىىڭ رەًىئەت طىايىًى،
زاًاتًىڭ نىوىدارىًى ئىۆز ئەنەلىيىتىى ۋە
َەدىظلىرى ئارهىلىى باياى هىلىپ بەرُەى.
ػۇيىڭدەي ،يۇرؿۇى ئەٌَىانالر طىۈيًەت
ىۈيًەت
ىِەى .ئەُەر طى
ىارهىلىى بەلِىلەيى
ئى
بْلهايدىـاى بْلظا ،بىس ئىالالٍ تائاالؿىا

يانلىى ئەطىرىًىڭ -1تىْم -815بېتىىدە
نۇيدان دمِەى‹« :هۇرئاى ًەرىو›دىٌىى
پەرزلەريىىىڭ َەنهىظىىىًىڭ َۆًىىۈنلىرىًى
بىلِىلىىى بْلهايىىدۇ ،ئىىۇالريى پەهەت
پەيـەنبەر ئەلەيُىظظىاالنًىڭ طىۈيًەتلىرى
ئارهىلىوال بىلِىلى بْلىدۇ .بۇ بارچە ئىظالم
ئۆلىهالىرىًىڭ طۆزلىرى بْلۇپ ،بۇيىڭدىٌ
باػوىظىىىًى طىىۆزلىِەى ئىىادەم ئىظىىالم
نىللىىىتىِە نەيظىىۇپ بْلۇػىىتىٌ چىوىىىپ

هايدان ئىبادەت هىلىؼًى ،ئالالٍ تائااليىڭ
ئۈطىىتىهىسدىٌى َەهوىًىىى هايىىدان ئىىادا
هىلىؼًى يەدىٌ بىلەر ئىدۇن؟

ًەتىىىٌەى بْلىىىىدۇ ۋە ًۇكلىىىارالردىٌ
طايىلىدۇ».
طىىەئۇدى ئەرەبىظىىتايًىڭ طىىابىى
نۇپتىظى ئىبًىى بىاز نۇيىدان دمىِەى:
«طۈيًەتٌە َىاجىتىهىس يىْن دمِىۈچىلەر
ىاپىرالردۇر.
ىىس ًى
ىاى ػەًظى
ىۇرتەد بْلـى
نى
چىىۈيٌى طىىۈيًەتٌە ئىًٌىىار هىلـىىايلىى
هۇرئايـا ئىًٌار هىلـايلىى ،هۇرئاى بىىلەى

طىىۈيًەتًى ئىًٌىىار هىلـىىۇچىالر
ًاپىرالردۇر
ئىبًى َەزم ① «ئەە ئىٌُىام كىى ئەە
ئەٌَام» يىانلىى ئەطىىرىدەً« :ىهٌىى
بىسُە ‹هۇرئاى› يېتىدۇ ،هۇرئايدىٌىلەريىال

طۈيًەت ئىٌٌىظىًىڭ هايظىبىرىِە ئىًٌىار
هىلـاى ئادەم پۈتۈى ئۆلىهاالريىڭ بىردەي
ئىتتىپاهى بىلەى ًاپىر بْلىدۇ» ③ .

ئالىهىس دەيدىٌەى ،نۇيدان ئادەم پۈتىۈى
ئىظالم ئۆلىهالىرىًىڭ ئىتتىپاهى بىلەى ًاپىر
بْلىدۇ» دمِەى .ئاجىرى ② «ػىەرىئەت»

َەدىظىىلەرُە ئىؼىىەيچ هىلـىلىىى
بْلهايدۇ دمِەى طەپظەتىِە رەددىيە

① ئىبًى َەزم – (118 ٍ388م) ئەيدۇلۇض (َىازىرهى
ئىظپايىيە)دە دۇيياؿا ًەلِەى ،زاَىرى نەزَىبىًىىڭ پېؼىۋاطىى،
كىوَِ ،ەدىع ،ئەدەبىيات ،ػېئىرىيەت ۋە پەلظەپە ئىلهلىرىىدە
ئەتراپلىى يېتىؼٌەى ،ئىهام تەبەرىيدىٌ هالظا ئەڭ ًۆپ ًىتىاپ
يازؿاى ،چْڭ َەجىهلىٍ  15پارچە ًىتابًىڭ ئىاپتْرى ،ئىظىالم
ئۆلىهالىرىدىٌ بىرى ،تەهلىدچىلىٌٌە هارػى تىۇرۇپ ،ئەرًىىٌ
پىٌىر هىلىؽ ۋە «هۇرئاى ًەرىو» بىىلەى َەدىظىًىڭ رَّىـىا
ئىسچىل ئەُىؼىؽ پىٌرىًى جاياليدۇرؿاى ،زالىو پادىؼىاَالريىڭ
ناە – دۇييا بېرىپ ئۆزلىرىِە تارتىؼىـا ًەلهىىِەى ،ئاتىاهلىى
ئالىوَ .ىجرىيە – 852يىلىى ػىەباى ئايًىىڭ ً - 58ىۇيى
(نىالدىيە – 1528يىلى  – 15ئىيۇە) ًۈيى ئالەندىٌ ئۆتٌەى.
② ئاجىرى – ئەبۇبەًرى نىۇَەنهەد ئىبًىى َۈطىەيٌ
ئابدۇلال ئاجىرى  ٍ 585باؿىدادتا دۇيياؿىا ًەلىِەى نەػىُۇر
كىوُىؼۇياضَ ،ەدىظؼۇياض ئالىو 15 ،پارچىـىا يىېوىٌ چىْڭ
َەجىهلىٍ ًىتىاب يازؿىاى -325 ،يىلىى نەًىٌە نىۇًەررەنە

هۇرئايچىالريىڭ «َەدىظىلەر ئارىظىىدا
ىايلىوى
ىْرۇى ئالـى
ىلەرنۇ ئى
ىاى َەدىظى
يالـى
ئۈچىىۈىَ ،ەدىظىىوا ئىؼىىەيچ هىلـىلىىى
بْلهايىىدۇ» دمىىِەى طىىۆزى ئىظىىالم
ىۇياض
ىەى َەدىظؼى
ىالىرى ،خۇطۇطى
ئۆلىهى
ئالىهالر تەرىپىدىٌ ًەطٌىٌ رەت هىلىًىدۇ.
چۈيٌى بۇ ئْرۇيلۇن طۆز ئەنەض .ئىظالم
ػەَىرىدە ۋاپات بْلـاى.
③ «پەتىۋاالر نەجهۇئەطى»  -5تْم  -853بەت .
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هالىدۇ.

ئۆلىهالىرى َەدىظىلەر ئىچىىدىٌ راطىت
ىىـا
ىرىؽ ئىؼى
ىالالپ چىوىى
ىلەريى تى
َەدىظى
ىۇپ،
ىۆلِەى بْلى
ىۈە بى
ىاددە ًۆڭى
پەۋهۇلئى
ىىلەريى
ىىۈبُىلىٍ َەدىظى
ىىاى ۋە ػى
يالـى
ئاللىبۇرۇى پاغ هىلىپ ،ئۆز ۋاهتىدىال رەت
هىلـاى .ئىظالم دۇيياطىدا بۈُۈيِىچىلىىٍ
«يالـاى َەدىظلەر» دمىِەى يىام بىىلەى
يېسىلـىىاى يىىۈزلەرچە ئەطىىەرلەر بۇيىىىڭ
نىظالى.

ىاالهە ۋە
ىاغ ئى
ىايىهىسدىٌىِە ئْخؼى
زانى
ئۇچۇر ۋاطىتىلىرى ،ئېًتېريېتٌە ئْخؼىـاى
ئىسدمًىؽ هْرالى بْلهىـاى ئۆتهۈػىتىٌى
زانىىايالردا نىىۇَەددىع ئىىالىهالر بىىار
ئىوتىظىىادىًى طىىەرپ هىلىىىپ ،درلەتىىتىٌ
درلەتٌە ئاتالپ يۈرۈپَ ،ەدىع بىلىدىـاى
ئادەنلەريى ئىىسدەپَ ،ەدىىع تىْپالغ
ىاى
ىى هۇربى
ىۈر ۋاهتىًى
ىر ئۆنى
ىۈى بىى
ئۈچى
هىلـىىايلىوى َەهىىىوەتەى تەهدىرلەػىىٌە
تېِىؼىىلىٍ ئۇلىىۇؾ خىىىسنەت ئىىىدى.
نۇَەددىظىىىلەريىڭ پېؼۋاطىىىى ئىهىىىام
بۇخارىًىڭ نەًٌە-نەدىىًە ػىەَەرلىرىدە
12يىل تىۇرۇپ َەدىىع تْپلىـىايلىوىهۇ
بۇيىڭ نىظالى.

ىايىهىسؿىچە
ىلەردىٌ زانى
ىران ئۆتهۈػى
يىى
َەدىىع يىانى بىىلەى ئاتىلىىپ هالـىاى
َەرهايىىدان يالـىىاى يىىاًى ػىىۈبُىلىٍ
َەدىظلەر رەت هىلىًىپ ًەلهەًتە.
نۇَەددىع(َەدىظؼىىۇياض) ئىىالىهالر
پەيـەنىىبەر ئەلەيُىظظىىاالنـا نەيظىىۇب
ىت-
ىدىٌ راطى
ىلەر ئىچىى
ىاى َەدىظى
هىلىًـى
يالـىىىىىايلىرىًى ،ئىؼىىىىىەيچلىٍ ۋە

هىلىؼتا ،ػۇ َەدىظًى رىۋايەت هىلـۇچىالر

ئىؼەيچظىىىىسلىرىًى تەتوىىىىى هىلىىىىپ
ئىظپاتالػىىتا طىىاَابىلەريىڭ زانايىىىدىٌ
زانايىهىسؿا هەدەر ئۇيتۇلهاض تىۆَپىلەريى
ىدا
ىا تارىخىى
ىىلەردۇر .دۇييى
ىاى ًىؼى
ياراتوى
نىىۇَەددىع ئالىهالريىىىڭ َەدىظىىلەريى
تەتوىىىى هىلىؼىىتا هْلاليـىىاى نېتىىْد ۋە
پىرىًظىپلىرىًى َېچوايدان بىىر نىلىلەت،
َېچوايدان بىر ئىلىو طاَەطىدە هْلاليـاى

ئْتتۇرىظىدىٌى زەيجىرطىىهاى بىاؿلىًىؽ
ياًى رىۋايەت هىلـۇچىالردىٌ بىرەرطىىًىڭ
راطتچىللىوىدا يىاًى تەهۋالىوىىدا ئىازران
ػەي ًۆرۈلِەى َاناى ئۇ َەدىظىًى رەت
هىلىپ ًەلىِەى .ئىظىالم ئۆلىهالىرىًىىڭ
َەدىظًى يىاًى هايىداهال بىىر خەۋەريىى
ئېًىوالػىىىىتىٌى ۋايىـىىىىا يەتىىىىٌەى
ئېُتىياتچايلىوىـا ۋە ئىًتايىٌ َۇػىيارلىوىـا

ئەنەض .دۇييادا َېچوايدان بىىر دىًًىىڭ
نەيبەلىىىرى «هۇرئىىاى ًەرىىىو» بىىىلەى
طۈيًەت طاهاليـايدەي طىاهاليـاى ئەنەض
ۋە بۇ ئىٌٌىظى يېتىپ ًەلِەيدەي ئەيًەى
يېتىپ ًەلِەى ئەنەض .نۇَەددىظىلەريىڭ
بۇ ئۇلۇؿۋار تۆَپىلىرىًى تْلىۇن بايىاى
هىلىؽ ئۈچۈى تىل ئاجىسً ،ىتاپ يېتەرطىس

ئىظالم دىًىـا دۈػهەيلىٍ يەزىىرى بىىلەى
هارايدىـاى باػوا دىًًىڭ ئالىهلىرىهۇ هايىل
بْلۇپ ًەلهەًتە.

نۇَەددىظلەر بىرەر َەدىظىًى هْبىۇە
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نۇػۇيدان داۋانلىؼىدۇَ .ەتتا بەزىدە بۇ
ئىٌٌىيلەيًىڭ ئْتتۇرىظىدا ئىېلىو-بېىرىو
ئاياؿالػهايدۇ بەلٌى َېظىابات ئىارهىلىى
داۋانلىؼىپ ئايلىًىپ تۇرىدۇ .بۇ طْدىًىڭ
ػەرىئەتتىٌى َۆًهى يېهە؟

طىىىْئاە :ئەطظىىىاالنۇ ئەلەيٌىىىۇم
َۆرنەتلىٍ دًّتۇر ئۇطتاز .ئالتۇى زىبۇ-
زىًًەت تىجارەتچىلىرى ئىادەتتە دۇًىًىـىا
ىاە
ىْپ نى
ىدا تى
ىۇهالغ جەريايىى
ىاە تْلى
نى
چىوىرىىىدىـاى ئىىْرۇيالردىٌ دۇًىًىـىىا
ىرانالپ
ىالالپُ ،ىى
ىالالريى تى
ىٍ نى
ًېرەًلىى
بْلـايدىٌ ًېىيىٌ بىۇيى ئاػىۇ ًۈيًىىڭ
ئالتۇى باَاطى بْيىچە َېظابلىتىدۇ .لېٌىٌ
ئىىىالـۇچى طىىىاتوۇچى ئىٌٌىيلەيًىىىىڭ
چۆپوەتلىٍ ۋە تىجىارەتتىٌى َەنٌىارلىى
نۇياطىۋىتى بْلـاچوىا ئالتۇيًىىڭ پىۇلىًى
ػۇچاؿدا يەن بەرنەي ئېلىپ ًېتىپ ،بىرەر
هىظهىًى طېتىپ ياًى طاتوايظىرى ًۈيلۈي

يەيە بىرخىل ئۇطۇلى ئىالـۇچى تەرەپ
ئالتۇيًى ُىىرانالپ ئالىىدۇ ،لىېٌىٌ بىۇ
ئالتۇيًى ػىۇ ًۈيًىىڭ ئىالتۇى باَاطىى
بْيىچە َېظاب هىلهايىدۇ بەلٌىى نىايچە
ُىرام ئالتۇى ئالـۇچىـىا ئىۆتتى دمىِەى
تْختىىام بىىۇيىچە َېظىىاباليدۇ .ئايىىدىٌ
ئىختىيىىار ئالـۇچىـىىا ئىىۆتٌەى بْلىىىدۇ.
ئالـۇچى ئالتۇيًىىڭ ئۆطىۈپ ،چۈػىۈپ
ىالتۇى
ىڭ ئى
ىۋالى ۋە ئۆزىًىى
ىۇرۇغ ئەَى
تى
زاپىظىىىًىڭ ئەَىىۋالىًى چىوىىىؽ هىلـىىاى
ئاطاطتا يېڭى ئالتۇى ئْريىـىا ُىىرانالپ
ًْيا ئىالتۇى بېرىىدۇ .يېڭىىًْ-يىلىىى
پەرهى ،ئىؽ َەهوى دمِەيلەريىى ئىايرىو
بېرىدۇ ياًى خالىـىاى بىىر ًىۈيى ػىۇ
خالىـاى ًۈيىدىٌى ئالتۇى باَاطى بْيىچە

طىىْدىـا هىىاراپ بېرىؼىىٌە َەنٌىىارلىى
ئْريىتىدۇ .نۇددەت بەزىدە ئىاز دمِەيىدە
ػۇ ًۈيى ًە تەرەپتە ياًى ئۇزۇيى -15
ً 15ۈيِە طْزۇلـاى بْلىىدۇ .ئىؼىوىلىپ
ئىىالـۇچى تەرەپ بىىۇيى ئىىۆز ئۈطىىتىِە
ئالىىىدۇ ،بەرُىىۈچى تەرەپ طىىۈيلەيدۇ.
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ئەلەيُىظظاالنًىڭ نۇيىدان دمِەيلىٌىًىى
ىالتۇيًى ئالتۇيـىىا
ىۋايەت هىلى ىدۇ« :ئى
رىى
تەڭهۇتەڭ بْلهىظا طىاتهاڭالر ،بەزىظىىًى
بەزىظىِە ئىارتۇن هىلهىاڭالرً .ۈنۈػىًى
ًۈنۈػٌە تەڭهۇتەڭ بْلهىظا طىاتهاڭالر،
بەزىظىًى بەزىظىىِە ئىارتۇن هىلهىاڭالر.
①
ئۇيىڭ يېظىظىًى يەهٌە طاتهاڭالر».

پۇلـا طۇيدۇرۇپ پۇە بېرىدۇ .دمهەي ،ئا
تەرەپ بىىىلەى ب تەرەپًىىىڭ َېظىىاباتى
ئالتۇيًىىىڭ ُرانلىىىى طىىايىدا بْلىىىدۇ.
بۇيىڭدىهۇ ئىٌٌى تەرەپًىىڭ َەنٌىارلىى
نۇياطىۋىتى هْيۇن بْلـاچوا ئېلىو-بېىرىو
يەههۇيەن بْلهاطتىٌ َېظىابات دەپتىىرى
ئارهىلىى بْلىدۇ .بۇ خىلدىٌى طىْدىًىڭ
ئىظالندىٌى َۆًهى يىېهە؟ ئىالالٍ رازى
بْلظۇى!

 .5ئىىالتۇى بىىىلەى ًۈنۈػىىًى ئىىۆز
تۈرىدىٌ باػوا بىر تۈرُە يەيى ئىالتۇيًى
ًۆنۈػٌە طىاتوايدا يەههىۇيەن بْلۇػىى
ػەرت .ئېـىرلىوىى تەڭ بْلۇػىى ػىەرت
ئەنەض .بۇ َەهتە ئالىهالريىىڭ ئىجهاطىى
بار .بۇيىڭـا نۇياطىىۋەتلىٍ َەدىظىلەريى
تۆۋەيدە باياى هىلىهىس.

جىىاۋاب :ۋە ئەلەيٌىىۇم ئەطظىىاالم ۋە
رەَهەتۇلالَى ۋە بەرەًاتۇَۇ:
بارلىى َەندۇ-طايا جايىابى ئالالَوىا
بْلظىىۇى ،ػىىۇيداهال پەيـەنبىرىهىىىسُە،
ئائىلە-تاۋابىئاتلىرىـا ۋە ئۇيىڭـىا تىاًى
هىيىىانەتٌىچە ئەُەػىىٌەيلەرُە دۇرۇت-
طاالنالر بْلظۇى.

يۇهىرىوى ئىٌٌى ػەرت تېپىلهىظا جازايە
ػىىەًىللىًىدۇ .نەزًىىۇر ئىٌٌىىى طىىْدا
ئۇطۇلىدا بۇ ػەرتلەر تېپىلهىـاى بْلىۇپال
هالهاي ،ئىٌٌىًچى خىل ئۇطۇلدا باَايىڭ
ئالتۇيهۇ ياًى پۇلهۇ؟ پۇە بْلظا ُىرىهى
هايچىىىىدىٌ بْلۇػىىىى هاتارلىوالريىىىىڭ
يىىانەلۇنلىوى طىىْدىًىڭ َىىارانلىوىًى،
باتىللىوىًى تېخىهۇ ئېـىرالػتۇرۇۋمتىدۇ.

طْئالدا باياى هىلىًـاى َەر ئىٌٌى خىل
طْدا تۈرى ػىەرىئەتتە تىْؿرا بْلهىـىاى
طْدىالر بْلۇپ ،نەزًۇر ئەَۋالالردا طىْدا
َىىارام بْلىىۇغ بىىىلەى بىلىىلە ،جىىازايە
ػەًىللىًىدۇ.
چۈيٌى ئالتۇى بىلەى ًۈنۈػًى ئېلىپ-
طېتىؼتا ئادەتتىٌى طْدىدا ػەرت هىلىًـاى
ػەرتلەردىٌ باػىوا بىىريەچچە ئاالَىىدە
ػەرت تېپىلىؼى ًېىرەي .بۇالريىىڭ ئەڭ
نۇَىهى تۆۋەيدىٌى ئىٌٌى ػەرت:

يەيە ئىىالىهالر طىىەَىِ َەدىظىىلەرُە
تايىًىىىىپ بىىىىردەي ئىجهىىىا هىلىىىىپ
نۇئەييەيلەػتۈرُەيٌى ،طْدا-طىېتىى ۋە
جازايە ئەٌَانلىرىدا ئىالتۇىً-ۈنۈػىًىڭ
طۈپىتىًىڭ يۇهىرى-تۆۋەيلىٌى ػىۇيداهال
ًْيىىا-يېڭىلىوىىى ئېتىبارؿىىا ئېلىًهايىىدۇ.
يەتىجىدە طۈپەتلىٌىًى ياچىرىـاًْ ،يىظىًى
يېڭىظىـا بىرىًى ئېـىىرران هىلىىپ يىاًى
يېڭىًْ-يىلىىى پەرهىى ،ئىىؽ َەهوىى

 .1ئالتۇى بىلەى ًۈنۈػًى ئۆز تۈرىِە
طېتىؼتا يەيى ئالتۇيًى ئالتۇيـاً ،ۈنۈػًى
ًۈنۈػٌە طېتىؼتا يەههۇيەن ۋە ئېـىرلىوى
تەڭهۇتەڭ بْلۇػى ػىەرت .بىۇ ػىەرتٌە
رىئىىايە هىلىًهىـىىاى ئەَۋالىىدا جىىازايە
ػىىەًىللىًىدۇ .ئەبىىۇ طىىەئىيد خىىۇدرى
ىىىبەر
ىىىۇ پەيـەنى
ىىىۇ ئەيُى
رەزىيەلالَى

① ئىهام بۇخازرى ۋە نۇطلىو" :بۇخارى" -5111
َەدىع" .نۇطلىو" َ-1588ەدىع.
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بۇؿىىدايـا ،ئىىارپىًى ئارپىـىىا ،خىىْرنىًى
ىۇتەڭ ۋە
ىا تەڭهى
ىۇزيى تۇزؿى
ىا ،تى
خْرنىـى
هْلهۇهْە تېِىؼىؽ الزىوً .ىهٌى ئارتۇن
بەرطە ياًى ئارتۇن ئېلىؼًى تەلەپ هىلظا،
ئالـۇچىهۇ ،بەرُۈچىهۇ ئْخؼاػال جىازايە
③
هىلـاى بْلىدۇ».

ئۈچۈى پۇە بېرىىپ طْدىالػظىا تىْؿرا
بْلهايدۇ .بەلٌى ًْيا ئىالتۇيًى طىېتىپ
پۇلىًى َېظابالپ ئېلىپ ،ئايىدىٌ يېڭىى
ئالتۇيًىڭ طْدىظىًى هىلىپ ئۇيىڭ پۇلىًى
يەن بېرىؽ الزىو.
ىاى
ىاى هىلـى
ىپ بايى
ىى هىلىى
ىۇيى ئېًىى
بى
َەدىظىىلەردىٌ نىظىىالـا ئالظىىان :ئەبىىۇ
طەئىيد خىۇدرى بىىلەى ئەبىۇ َىۇرەيرە
رەزىيەلالَۇ ئەيُىۇ ئىٌٌەيىلەى رىىۋايەت
هىلىىىدۇًى ،پەيـەنىىبەر ئەلەيُىظظىىاالم
ئەيظارالردىٌ بەيى ئەدى جەنەتىدىٌ بىىر
ًىؼىًى خەيبەرُە ئەۋەتىپ ئەنەلدار هىلىپ
ئىؼلەتٌەى ئىدى ،ئۇ ًىؼى رەطۇلۇلالَوا
ىدە،
ىپ ًەلِەيى
ىْرنىالريى ئېلىى
ىى خى
ياخؼى
رەطىىۇلۇلالٍ ئۇيىڭىىدىٌ« :خەيبەريىىىڭ
خْرنىظىًىڭ َەنهىظىى نۇػىۇيداههۇ؟»
دەپ طْرىدى .ئۇ :يان يىا رەطىۇلەلالٍ!
ئالالًَىڭ يانى بىلەى هەطەنٌى ،بىس بىۇ
خْرنىدىٌ بىر طايى① ئارىالغ خْرنىىدىٌ
ئىٌٌى طاؿا ئالىهىس .دمۋىدى ،رەطۇلۇلالٍ
نۇيدان دمدى« :ئۇيدان هىلهاڭالر ،لېٌىٌ
تەڭِە تەڭ تېِىؼظەڭالر بْلىىدۇ ،يىاًى
ناۋۇ ياچىارلىرىًى تەڭِىىلەرُە طىېتىپ،
ئۇيىىىڭ پۇلىـىىا نۇيىىدان ياخؼىىىلىرىًى
طېتىۋملىڭالر ،تارازا بىىلەى طىېتىلىدىـاى
②
يەرطىلەرنۇ ػۇيىڭـا ئْخؼاغ».

ئۇبىىادە ئىبًىىى طىىانىت رەزىيەلالَىىۇ
پەيـەنىىبەر ئەلەيُىظظىىاالنًىڭ نۇيىىدان
دمِەيلىٌىًى رىۋايەت هىلىدۇ« :ئىالتۇيًى
ئالتۇيـاً ،ۈنۈػًى ًۈنۈػٌە ،بۇؿىدايًى
بۇؿىىدايـا ،ئىىارپىًى ئارپىـىىا ،خىىْرنىًى
خْرنىـىىا ،تىىۇزيى تۇزؿىىا ئْخؼاػىىهۇ
ئْخؼاغ ،تەڭهۇ تەڭ ۋە هْلهۇ هْە يەن
تېِىؼىؽ الزىو .نۇبادا بۇ تۈرلەر پەرهلىى
بْلظا ،يەههۇيەن بْلـاى تەهدىردە خالىـاى
④
بْيىچە طېتىڭالر».
ئىهىىام يەۋەۋى ئىىاخىرهى َەدىظىىًى
ػەرَلەپ نۇيدان دەيدۇ« :ئىالىهالر بىۇ
َەدىع ئالتۇىً-ۈنۈػًىڭ طىۈپەتلىٌى،
طۈپەتظىسى ،طىېوى ،طىۇيۇهى ،زىبىۇ-
زىًًىتىً ،ېپىٌى ۋە ئۇيدىٌ باػوا بىارلىى
تۈرلىرىًى ئىۆز ئىچىىِە ئالىىدۇ .طىاپ
ىوىًى
ىىِە ئارىالػى
ىوا يەرطى
ىۇى ،باػى
بْلظى
بْلظۇى ئْخؼاغ .بۇالريىىڭ َەنهىظىى
⑤
ئىجها هىلىًـايدۇر».
ئىهىىىام طەرەخظىىىىيهۇ يىىىۇهىرىوى
َەدىظلەرُە ئاطاطىەى نۇيىدان دەيىدۇ:
ىدىٌ
ىى ئۇيىڭى
ىر تىلاليى
ىى بىى
ىر ًىؼى
«بىى
پىرطىىەيتى ياخؼىىىران بىىىر تىلالؿىىا
طېتىۋالهاهچى بْلظىا ۋەزيىى تەڭهىۇتەڭ

يەيە ئەبۇ طەئىد خىۇدرى رەزىيەلالَىۇ
ئەيُۇ پەيـەنبەر ئەلەيُىظظاالنًىڭ نۇيدان
دمِەيلىٌىًى رىۋايەت هىلىدۇ« :ئىالتۇيًى
ئالتۇيـاً ،ۈنۈػًى ًۈنۈػٌە ،بۇؿىدايًى
① طا_ هەدىهىي ئۆلچەًلەردىٌ بْلۇپ ،بىر طاً3ىلْ 555
ُىرانهىـا تەڭ.
② طەَىُەيٌ" :بۇخارى" َ-1351-1355ەدىع.
"نۇطلىو" َ-1513ەدىع.

③
④

"نۇطلىو" َ-1588ەدىع.
"نۇطلىو" َ-1581ەدىع.

⑤ "شرح النووي على صحيح مسلم" .10/11
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يەتىجىىىدە هەؿەز پىىۇلًى هەؿەز پۇلـىىا
ئالهاػتۇرۇػتا ئىالتۇى بىىلەى ًۈنۈػىٌە
ئْخؼاػال يۇهىرىوى ئىٌٌى ػەرت تېپىلىؼى
الزىو .بْلهىظا جازايىِە ئايلىًىدۇ.

بْلهىظا تْؿرا بْلهايىدۇ .بىىس رىىۋايەت
هىلـىىاى َەدىظىىلەرُە ئاطاطىىەى ئۇيىىىڭ
ياخؼىظىىى ،يىىاچىرى ،زىبىىۇ-زىًىىًەت
ػەًلىدىٌىظىً ،ېپىٌى ،ئېوى ۋە هارىظىى
بۇ َەهتە بىاراۋەر .چىۈيٌى ػىەرىئەتًى
ئېلىپ ًەلِۈچى زات ئەلەيُىظظىاالم ئىۇ
َەدىظلەردە ًۈنۈػًى ًۈنۈغ هارػىظىىدا
تىلـا ئالـاىً .ۈنۈغ ئىظىهى يىۇهىرىوى
تۈرلەريىڭ َەنهىًى ئۆز ئىچىىِە ئالىىدۇ.
ئالتۇيًى ئالتۇيـا طىاتوايدىهۇ ػىۇيدان.
ياخؼىظى ،ياچىرىً ،ېپىٌىى ۋە زىبىۇ-
زىًًەت ػەًلىدىٌىظى بازاردا پۇە هاتارىدا
ئىؼلىتىلظۇى يىاًى ئىؼلىتىلهىظىۇى بىۇ
َەهتە َەنهىظى باراۋەر .چۈيٌى ئىۇالريى
ئۆز تىۈرىِە ئالهاػىتۇرؿايدا طىۈپىتىًىڭ
ياخؼىلىوى يىاًى َىۈيەر هېتىلـايلىوىًىىڭ
هىههىتى بْلهايدۇ .دمهەي ،ئۇيىڭ بارلىوى
يْهلۇهىـا ئْخؼاغ .بىس يۇهىرىدا تْختىام
طْرۇيىدا ئىٌٌى تەرەپ بەدەلًىى هْلىـىا
تاپؼىىۇرۇپ ئېلىؼىىى پەرز دەپ بايىىاى
هىلـىًىهىسدەي ،ئۇيىڭدا ئازؿىًە نىۇددەت
بەلِىلىظىهۇ بْلهايدۇ .ئىٌٌى بەدەلًىىڭ
بىرىًى تْختام طْرۇيىدا تاپؼۇرۇپ ئالهاي
ىدۇ.
ىل هىلىۋمتىى
ىانًى باتىى
ىۇغ تْختى
هْيى
ػۇيدان بْلىدىٌەى بەدەلًى ًېچىٌتۈرۈغ
ئاػۇ تْختام تەهەززاطىىـا زىىت ًېلىىدۇ.
تْختام تەهەززاطىـا زىت ًېلىىدىـاى بىىر
يەرطىًى ػەرت هىلىؽ بْلظىا تْختىانًى
①
باتىل هىلىۋمتىدۇ».

ىىٌە
«كىوُىىى ئاًادمهىيىظىىى» نەًى
نۇًەررەنەدىٌى -5يۆۋەتلىٍ هۇرۇلتىيىىدا
نۇيدان هارار چىوارؿاى :هەؿەز پىۇە ئىۆز
ئالدىـا ئىايرىو پىۇە بْلىۇپ ،ئۇيىڭـىا
ئالتۇى بىلەى ًۈنۈغ پۇلالريىڭ َىۆًهى
بېرىلىدۇ .ػۇيدان بْلـاچوا ئۇيىڭدا زاًات
ىتا
ىرىِە طېتىؼى
ىى بىى
ىدۇ .بىرىًى
پەرز بْلىى
ئالتۇى بىلەى ًۈنۈػتە ػىەًىللەيِەيدەًال
(طېتىؽ ػىەرتى تېپىلهىظىا) ئىارتۇن ۋە
يېظى جەَەتتىٌ ًېلىپ چىوىدىـاى جىازايە
ػىىەًىللىًىدۇ« .كىوُىىى ئاًادمهىيىظىىى»
يەيە :تارهاتوىىىىىاى درلەتلەريىىىىىىڭ
ئْخؼىهاطىىلىوىـا هىىاراپ هەؿەز پىىۇلالر
ئْخؼىهىـاى تۈردىٌى پۇە َېظىابلىًىدۇ.
نەطىلەى :طەئۇدى هەؿەز پۇلى بىر تىۈر،
ئانېرىٌا هەؿەز پىۇلى بىىر تىۈر .نۇػىۇ
تەرىوىدە َەربىر تۈردىٌى هەؿەز پۇە ئىۆز
ئالدىـا نۇطتەهىل بىر تىۈر َېظىابلىًىدۇ.
ػىىۇيدان بْلـايىىدىٌ ًېىىيىٌ ئۇيىڭىىدا
جازايىًىڭ ئىارتۇنً-ەنلىىٍ جازايىظىى
بْلظۇى ،يېظىىلىٍ جازايىظىى بْلظىۇى
(بېٌىىىتىلِەى ػىىەرتى تېپىلهىـايىىدا) َەر
ئىٌٌىىىى تىىىۈرى ػىىىەًىللىًىدۇ ،دەپ
نۇئەييەيلەػىىىىتۈرُەى ۋە نۇيىىىىدان
خۇالطىىىلىِەى :بۇالريىىىڭ َەنهىظىىى
تۆۋەيدىٌىلەريى تەهەززا هىلىدۇ:

دەۋرىهىسدىٌىىىى هەؿەز ۋە ػىىىۇيىڭـا
ئْخؼىـاى ئالتۇىً-ۈنۈػتىٌ باػوا پۇلالر
ئالتۇى بىلەى ًۈنۈػًىڭ ئْريىدا تۇرىدۇ.

 .1هەؿەز پىىۇلًى هەؿەز پۇلـىىا يىىاًى
ئالتۇىً-ۈنۈغ ۋە ياًى باػوا ناددىدىٌ
ياطالـاى باػوا تۈر پۇلالرؿا يېظى طېتىؼوا
نۇتلەن بْلهايىدۇ .نەطىىلەى :طىەئۇدى

① "ادلبسوط" للسرخسي .11/14
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پەرهى ػۇًى ،ئىالتۇى ًۈنىۈغ ئىالالٍ
تەرىپىىىدىٌ پىىۇە هىلىىىپ يارىتىلـىىاى
نەدەيدۇرً .ېپىٌى بْلظىۇى ،چًْىظىى،
يًْچىظى بْلظۇى ،پۇللۇن ئاالَىىدىلىٌى
يْهاپ ًەتهەيدۇ .بۇ جەَەتتىٌ ئىالتۇى-
ًۈنۈغ زىبۇ-زىًًەتلەرنۇ ياطىلىؽ بىلەى
پىىۇە بْلىىۇغ دائىرىظىىىدىٌ چىوىىىپ
ًەتهەيدۇ .ئەنها َىازىرهى هەؿەز پىۇلالر
بْلظىىا درلەتىىلەر تەرىپىىىدىٌ تىىاۋار
ئەػياالريىڭ باَاطى هىلىىپ بېٌىىتىلِەى
بْلـاچوا ،بۇ درلەتلەريىڭ يىوىلىؼى يىاًى
ئەنەلىىدىٌ هالدۇرۇػىىى بىىىلەى پۇللىىۇن
طۈپىتىًى يْهىتىدۇ.

رىيالىًى باػوا بىر پۇلـا َەر ئىٌٌى پۇلًى
يەن تاپؼۇرۇپ ئېلىؼهاي يېظىى طېتىؼىوا
بْلهايدۇ.
ىۇ
ىۇلًى ػى
ىۈردىٌى هەؿەز پى
ىر تى
 .5بىى
تۈردىٌى پۇلـا يەن بْلظۇى ياًى يېظىى
ىى ًەم
بْلظىۇى بىرىًىى ئىارتۇن ،بىرىًى
طېتىؼوا بْلهايدۇ .نەطىلەى 15 :طەئۇدى
هەؿەز رىيالىًى  11طەئۇدى هەؿەز رىيالىـىا
يېظى بْلظۇى ياًى يەههۇ-يەن بْلظىۇى
طېتىؼوا بْلهايدۇ.
هەؿەز پۇلًى باػوا تۈردىٌى هەؿەز پۇلـا
يەههۇيەن بْلظا طېتىؼوا بْلىدۇ .نەطىلەى
طۈرىيە ياًى لىۋاى  1لىراطىًى طەئۇدى 1
رىيالىـا ياًى ئۇيىڭدىٌ ئاز يىاًى ًىۆپٌە
طېتىؼوا بْلىدۇ .رىياە هەؿەز ياًى ًۈنۈغ
①
بْلظۇى ئْخؼاغ.

يۇهىرىوىالردىٌ ًۆرۈۋملىؼوا بْلىدۇًى،
ًېپىٌى بْلظۇى ياًى چًْىظى ،يًْچىظى
بْلظۇى ،زەربىى هىلىًـىاى (طىْهۇلـاى)
تەڭِە-تىلالطى بْلظۇى ،يىاًى زىبىۇ-
ىۇى،
ىالـىًى بْلظى
ىەًلىدە ياطى
ىًەت ػى
زىًى
َەرهايدان ئالتۇىً-ۈنۈػىًى ئىالتۇى-
ًۈنۈػٌە ياًى هەؿەز پۇلـا ئالهاػىتۇرۇغ
ػەرىئەتتىٌى پىۇە طْدىظىى «طىەرق»
دائىرىظىِە ًىرىدۇ ۋە بىۇ طىْدا َىارام
طْدىـا ۋە جازايىِە ئاياليهاطلىوى ئۈچىۈى
ئىٌٌى تەرەپ بەدەلًى تْلۇهى بىلەى ػىۇ
طْرۇيًىڭ ئۆزىدە يەن هْلىـا تاپؼىۇرۇپ
ئالـاى بْلۇػى ػەرت ،بۇيىڭدا ئىخىتىالپ
يْن.

بۇ هاراريى ئىظالم دۇيياطىدىٌى نەػُۇر
كىوُى ئاًادمهىيەلىرى ،پەتىۋا ًْنىتېتلىرى
َەنهىظىىى تەًىىىتلىِەى ۋە هەؿەز پىىۇلًى
جازايە ۋە زاًات ئەٌَانلىرى ئىظپاتلىًىؽ
جەَەتىىتىٌ ئىىالتۇىً-ۈنىىۈغ ئْريىىىدا
②
هارىـاى.
بۇيىڭدىٌ ئالتۇى بىلەى ًۈنۈػًى هەؿەز
پۇلـا ئېلىپ-طېتىؼتا يەههۇيەن بْلهىظىا
جائىس بْلهايدىـايلىوى ئېًىى بْلىدۇ.
هەؿەز پۇە بىلەى ئىالتۇىً-ۈنۈػىًىڭ

ئىهام ئىبًى نۇيسىرنىۇ بىۇ َەهتىٌىى
ئىجهايى نۇيدان يەهىىل هىلـىاى« :نەى
هاراػىىلىرىًى ئەطىىتە تۇتوىىاى ئەَلىىى
ئىلىهلەريىڭ َەنهىظى ئىجهىا هىلـىايٌى،
پۇلًى پۇلـا ئالهاػتۇرؿاى ئىٌٌىى تەرەپ
پۇلًى هْلىـا تاپؼۇرۇپ ئېلىؼتىٌ بىۇرۇى
بىرى-بىرىدىٌ ئايرىلىپ ًەتظە ،بۇ پىۇە

① قرار رقم (" )6اجملمع الفقهي اإلسالمي" برابطة العامل اإلسالمي مبكة
ادلكرمة سنة 1402ىـ حول (العملة الورقيّة).
② فتوى رلمع البحوث اإلسالمية ابلقاىرة عام 1385ىـ ،رلمع الفقو
اإلسالمي التابع دلنظمة ادلؤمتر اإلسالمي 1407ىـ ،قرار رقم21 :

( ]1[)3/9فتوى "رلمع الفقو اإلسالمي" ابذلند1410 ،ىـ القرار رقم:
( .)2/3توصية "الندوة الفقهيّة األوىل" لبيت ادلال الكوييت ،سنة
1407ىـ .توصية ادلؤمتر الثاين للمصرف اإلسالمي ابلكويت عام 1403ىـ
قرار "ىيئة كبار العلماء" رقم ( )10واتريخ 1393/4/17ىـ.
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ئالهاػتۇرۇغ طْدىظى باتىلدۇر».

①

بْلظا ئۆز تىۈرىِە تەڭهىۇتەڭ بْلۇػىًى
ػەرت هىلهاطتىٌ طېتىؼوا بْلىدۇ .ئارتۇهى
َۈيەر َەهوىى َېظىابلىًىدۇ .طىْدا يەن
بْلظۇى ياًى يېظى بْلظۇى ئْخؼاغ .بۇ
④
نەزنۇى باػوا ًىتابلىرىدىهۇ ًەلِەى.

ئىلِىرىٌى ئالىهالر ئەيە ػۇيدان ئىجها
هىلـىىىاى بْلظىىىىهۇ ًېيىًٌىىىى دەۋر
ئالىهلىرىىىدىٌ ئىهىىام ئىبًىىى تەيهىىىيە
رەَىهەَۇلالٍ بىلەى ػاُىرتى ئىهام ئىبًى
هەييىو رەَىهەَۇلالٍ بۇ ئىجهادىٌ باػوىچە
هاراػًى ئْتتۇرىـا هْيـىاى ۋە ئىالتۇى-
ًۈنۈغ زىبىۇ-زىًىًەت ئىادەتتە پىۇە
هاتارىدا ئىؼلىتىلهىِەى تەهدىردە ئۇيى ئۆز
تۈرى بْلـاى ئالتۇيـىا يىاًى ًۈنۈػىٌە
تېِىؼٌەيدە تەڭهىۇتەڭ بْلىۇغ ػىەرت
ىؽ
ىۈيەر ئىى
ىهى َى
ىارتۇن هىظى
ئەنەض ،ئى
ىدۇ ،دەپ
ىاب بْلىى
ىۈى َېظى
ىى ئۈچى
َەهوى
هارىـاى .بۇ هاراغ نۇئاۋىيە رەزىيەلالَىۇ
ئەيُۇؿا ۋە َەطىەى بەطىرى ،ئىبىراَىو
يەخەئىىى ،ۋە ػىىەئبىي هاتىىارلىى بەزى
②
تابىئىًالرؿا نەيظۇپ هىلىًـاى.

ئەنىىدى ئىهىىام ئىبًىىى تەيهىيەيىىىڭ
ئالتۇىً-ۈنۈغ زىبۇ-زىًًەتلەريىى ئىۆز
تۈرىِە ياًى باػوا تۈرُە بىىر-بىرىىدىٌ
ئارتۇن يىاًى يېظىى طېتىؼىوا بْلىىدۇ،
دمِەى بۇ هارىؼىى بىْيىچە ئېيتىىدىـاى
بْلظىىان ،ئىىالتۇىً-ۈنىىۈغ زىبىىۇ-
زىًًەتلەريى هەؿەز پۇلالرؿا ،يېڭى ئالتۇى-
ًۈنۈػًى ًْيا ئالتۇىً-ۈنۈػىٌە بىىر-
بىرىدىٌ ئارتۇنً-ەم ،يەن يىاًى يېظىى
طېتىؼوا بْلىدۇ ،دمِەى يەتىجە چىوىىدۇ.
چۈيٌى بۇ ئەَۋالىدا ئىالتۇىً-ۈنىۈغ
زىبۇ-زىًًەتلەر رەخت ۋە باػىوا بىارلىى
تاۋارالردىٌ پەرهلەيهەيىدىـاى ئىادەتتىٌى
تاۋار نالـا ئاياليـاى بْلىدۇ .بۇ هاراػىًى
َىىازىرهى زانىىاى ئالىهلىرىىىدىٌ ػىىەي
ئابىىدۇلالٍ ئىبًىىى نەيىيىىئ هاتىىارلىوالر
⑤
ًۈچلەيدۈرُەى.

ئەطلىدە ئىهام ئىبًى تەيهىيەدىٌ ئىٌٌى
خىل هىاراغ ًەلىِەى بْلىۇپ ،بىرىىدە
ئىجهاؿا ئْخؼاغ هارىـاى .نەطىىلەى ئىۇ
«پەتىۋاالر نەجهۇئەطىى» دە ،ياطىالـاى
ًۈنۈغ زىبۇ-زىًًەت َۈيەر هېتىلـىايلىوى
ئۈچۈى ئۇيىڭىدىٌ ئېـىىرران ًۈنۈػىٌە
③
طېتىلظا جائىس بْلهايدۇ دمِەى.

لېٌىٌ بۇ هاراغ ئىلِىرىٌى ئالىهالريىڭ
ئىجهاطىـا هارػى بْلۇغ بىىلەى بىىرُە،
طەَىِ َەدىظىلەرُىهۇ زىىت ًېلىىدىـاى
ئىًتايىٌ ئاجىس هاراػتۇر.

لېٌىٌ ئىهام ئىبًى تەيهىيەيىڭ نەػىُۇر
هارىؼىىى ئىجهاؿىىا ئىىۇدۇە ًەلهەيىىدۇ.
«ئىختىيىىارات» تىىا نۇيىىدان ًەلىىِەى:
ئىىالتۇىً-ۈنۈػىىتىٌ ياطىىالـاى زىبىىۇ-
زىًًەتلەريىىى پىىۇە دەپ ئىؼىىلىتىلهىِەيال

ئىجهاؿا زىت دميىؼىهىسدە ،بىۇ َەهىتە
ئىلِىرىٌىلەر ئىجهاؿا ًەلىِەى .يىۇهىرىوى
ئىهام ئىبًى نۇيسىر ،ئىهام يەۋەۋىىيلەردىٌ

① "مصنف عبد الرزاق"  69/8برقم.14347 -14344 :
"االستذكار" ". 347/6االختيارات الفقهية" ص" .112الفتاوى الكربى"

④

"االختيارات الفقهية" ص" .112 :الفتاوى الكربى" " .473/4تفسي

" .473/4إعالم ادلوقعني" .160/2

آايت أشكلت .622/2

③ "رلموع الفتاوى" .464/29

منشور يف رللة رلمع الفقو اإلسالمي (.)94-93/1/9

⑤ "الذىب يف بعض خصائصو وأحكامو"  -الشيخ ابن منيع  -حبث

② "اإلمجاع"  .92/1برقم.488 :
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ئېيتوايىدى ،ئىۇ ،نۇئىاۋىيە رەزىيەلالَىۇ
ئەيُۇؿىىا ئۇيىىدان هىلهاطىىلىوًى ،پەهەت
تەڭهۇتەڭ ئېـىرلىوتا طېتىؼىًى جىېٌىلەپ
نەًتۇپ يازدى .ئەبىۇددەردا رەزىيەلالَىۇ
ئەيُۇيىڭ بۇ ۋەهەلىٌى طەيەد جەَەتىتىٌ
ئاجىس بْلظىهۇ ،لېٌىٌ بۇ ۋەهەلىًٌىڭ يەيە
بىىىر ۋارىيىىايتى «نۇطىىلىو»دا ئۇبىىادە
رەزىيەلالَىىۇ ئەيُىىۇدىٌ طىىەَىِ َالىىدا
②
ًەلِەى.

باػوا هازى ئەيياز ،ئىهام ئىبًى ئابىدۇلبەر
ۋە َاكىس ئىبًىى َەجەر هاتىارلىى ًىۆپ
ئالىهالر بىۇ َەهتىٌىى ئىجهىايى يەهىىل
هىلـاى« .كىوُى ئاًادمهىيىظى» هاتىارلىى
َىىازىرهى زانىىاى پەتىىىۋا ئْرُىىايلىرىهۇ
①
ػۇيدان هارار چىوارؿاى.
بىىۇ هاراػىىًىڭ َەزرىتىىى نۇئىىاۋىيە
رەزىيەلالَۇ ئەيُۇؿا نەيظىۇپ هىلىًىؼىىـا
ًەلظەي ،ئەتا ئىبًى يەطار نۇيدان دەيدۇ:
نۇئاۋىيە ئىبًى ئەبۇ طۇكياى بىر ئىالتۇى
ياًى ًۈنۈغ هاچىًى ئۇيىڭ ئېـىرلىوىدىٌ
جىوران ئالتۇى ياًى ًۈنۈػٌە طاتوايىدى،
ئەبۇددەردا رەزىيەلالَۇ ئەيُۇ:

ئۇبىىادە رەزىيەلالَىىۇ ئەيُۇيىىىڭ بىىۇ
َەدىظى ًۈنۈػًى ًۈنۈػٌە ئارتۇنً-ەم
هىلىىىپ طېتىؼىىًى چەًلەػىىتە پەيـەنىىبەر
ئەلەيُىظظىىاالنًىڭ ًۈنۈػىىًى ًۈنۈػىىٌە
ىىىًى
ىىىا طېتىؼى
ىىىۇتەڭ بْلهىظى
تەڭهى
چەًلىِەيلىٌىًى دەلىل هىلىؼى ئىجهايىىڭ
بىر دەلىلى بْلۇغ بىلەى بىرُە ،نۇئاۋىيە
رەزىيەلالَىىۇ ئەيُۇيىىىڭ بىىۇ َەهتىٌىىى
َەدىظتىٌ خەۋەرطىىس هالـىايلىوتىٌ ئىۆز
ئىجتىُادى بْيىچە پەتىۋا بەرُەيلىٌىى ۋە
باػىىوا طىىاَابىلەريىڭ ئۇيىڭـىىا تەيبىىىِ
بەرُەيلىٌىًى ئېًىى ًۆرطىتىدۇ.

ى نەى پەيـەنىبەر ئەلەيُىظظىاالنًىڭ
بۇيىڭـا ئْخؼاغ طْدىًى تْطىوايلىوىًى،
پەهەت تەڭهۇتەڭ طېتىؼوا بْلىىدىـايلىوىًى
ىدىو ،ى دمىىدى.
ىايلىوىًى ئاڭلىـايىى
ئېيتوى
نۇئاۋىيە ئۇيىڭـا:
ى نەى بۇيىڭـىا ئْخؼىاغ طىْدىًىهۇ
بْلىدۇ دەپ هارايهەى ،ى دمىدى .بىۇيى
ئاڭلىـاى ئەبۇددەردا رەزىيەلالَىۇ ئەيُىۇ
ئاچچىولىًىپ:

يەيە بىىىر تەرەپىىتىٌ بىىۇ ۋەهەلىٌىىتىٌ
نۇئىىاۋىيە رەزىيەلالَىىۇ ئەيُۇيىىىڭ بىىۇ
ىًى دۇرۇض دەپ
ىى طېتىؼى
نەطىىلىدە يېظى
هارايدىـايلىوىًى ئېًىى ۋە ًْيٌرمت هىلىپ
ئىظىىپاتالغ تەض .ئۇيىىدان بْلىىىدىٌەى
بۇيىڭـىىا ئاطاطىىلىًىپ طىىاَابىلەريىڭ
ئىجهاطىًى يْهوا چىوىرىؼوا بْلهايدۇ.

ى نەى ئۈچۈى نۇئاۋىيەيىڭ ئەدىپىًىى
ًىو بېرىپ هْيىدۇ؟ نەى ئۇيىڭـا پەيـەنبەر
ىىپ
ئەلەيُىظظىىاالنًىڭ طىىۆزىًى ئېيتىى
بېرىۋاتظىىام ،ئىىۇ ئۆزىًىىىڭ پىٌرىًىىى
ئېيتىۋاتىىىدۇ ،ئىىۇ بىىار زمهىًىىدا نەى
ياػىهايهەى ،ى دمىدى .ئايىدىٌ خەلىىپە
ئۆنەر ئىبًى خەتتاب رەزىيەلالَۇ ئەيُۇيىڭ
هېؼىىىـا ًېلىىىپ ،ئەَىىۋالًى ئۇيىڭـىىا

ئىهام ئىبًىى تەيهىىيە رەَىهەَىۇلالٍ
هاتىىارلىى بەزى ئالىهالريىىىڭ هارىؼىىىًىڭ
طەَىِ َەدىظلەرُىهۇ زىت ًېلىىدىـايلىوىـا

① "إكمال ادلعلم" " .262/5الكايف" البن عبدالرب .303/1

"االستذكار"  .347/6اإلفصاح (" .)212/1فتح الباري"  .380/4قرار

"نۇۋەتتا" َ-1355ەدىع.
"نۇطلىو" َ-1581ەدىع.
②

"رلمع الفقو اإلسالمي" رقم .)9/1( 84
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(طەيەدى

ئاجىس).

ػەًىللىًىدىـاى تۈر دەپ ئېتىراپ هىلـىاى
بْلـاچوا ،ئىهام ئىبًى تەيهىيە بۇ ئىساَاتى
ئارهىلىى ئۆزىًىڭ ئالتۇى زىبۇ-زىًىًەتلەر
تاۋار َېظابلىًىدۇ ،بىر-بىرىدىٌ ئىارتۇن
ياًى يېظى طېتىلظا جازايە ػىەًىللەيهەيدۇ
دمِەى هارىؼىًى تېِىدىٌ يىوىتواى بْلىدۇ.

ًەلظەي ،يۇهىرىدا بىس ئىۇ َەدىظىلەريىڭ
ئْنۇنەى دەلىل بْلىدىـاى بىىر هىظىهىًى
باياى هىلىپ ئۆتتۇن .ئۇيدىٌ باػىوا يەيە
يەن دەلىىىل بْلىىىدىـاى َەدىظىىلەردىٌ
نۇيدان بىر يەچچە نىظاە ئېلىؽ نۇنٌىٌ:
كەزالە ئىبًىىىى ئۇبەيىىىد ئەيظىىىارى
رەزىيەلالَىىۇ ئەيُىىۇ نۇيىىدان دەيىىدۇ:
خەيبەردە ئېلىًـىاى ؿەيىىيهەت ئىچىىدىٌ
ىر
ىۈزۈلِەى بىى
ىاى ئۆتٌى
ىالتۇى ۋە نارجى
ئى
زەيجىىىر طىىېتىؽ ئۈچىىۈى چىوىرىلىىدى.
پەيـەنبەر ئەلەيُىظظاالم ػۇ يەردە َىازىر
ئىدى .ئىۇ ،طىاَابىلەريى زەيجىردىٌىى
ئالتۇيالريى ئايرىپ چىوىرىؼوا بۇيرىدى ۋە
نۇيدان دمدى« :ئالتۇيًى ئالتۇيـا تەڭهۇ
تەڭ تارتىپ طېتىڭالر» ① .

يەيە نۇجاَىد رىۋايەت هىلىپ دەيدۇًى،
نەى ئىبًى ئىۆنەر رەزىيەلالَىۇ ئەيُۇنىا
بىلەى بىللە ئىىدىو .ئۇيىىڭ يېًىـىا بىىر
زەرُەر ًېلىىىىىپ ئۇيىڭـىىىىا :ئىىىىى
ئابدۇرراَهايًىڭ ئاتىظىى! نەى ئالتۇيىدا
زىبۇ-زىًًەت هۇيىهەى ،ئايدىٌ ئۇ زىبۇ-
زىًًەتلەريى ئۆزىدىٌ ئېـىرراهوا طىاتىهەى،
ىؽ
ىدىٌ ئىى
ىۇ پۇلى
ىپ ئاػى
ىۇيدان هىلىى
ػى
َەهوىهًى چىوىرىۋالىهەى دمۋىىدى ،ئىبًىى
ئۆنەر ئۇيى ئۇيدان هىلىؼىتىٌ تْطىتى.
زەرُەر هايتا-هايتا طىْراۋەرُەى ئىىدى،
ئىبًى ئۆنەر ئۇيى تْطىاۋەردى .ئىاخىرى
نەطچىت دەرۋازىظىـا ياًى ئۇالؿوا يېتىىپ
ًەلِەيدە نىًهەًچى بْلـىًىدا ئىبًى ئۆنەر
نۇيدان دمدى :بىر تىلاليى بىرتىلالؿا ،بىر
تەڭِىًى بىر تەڭِىىِە ئىارتۇن هىلهىاي
تېِىؼىؽ الزىىو .بىۇ پەيـەنبىرىهىسيىىڭ
بىسُە تاپؼىۇرؿىًى ،بىسيىڭهىۇ طىىلەرُە
③
تاپؼۇرىدىـىًىهىسدۇر ،دمدى.

ياۋادا ئۇ زەيجىريىى تىاۋار طىۈپىتىدە
طېتىؽ جائىس بْلىىدىـاى بْلظىا ئىىدى،
پەيـەنىىبەر ئەلەيُىظظىىاالم ئۇيىڭىىدىٌى
ئالتۇيًى ئايرىپ چىوىرىؼىوا ،تەڭهىۇتەڭ
طېتىؼوا بۇيرۇنىـاى بْالتتى.
بۇ َەدىع طەَىِ بْلـاچوا ئىهام ئىبًى
تەيهىيە بۇيى رەت هىاللهىـاى ۋە باػىوىچە
تەۋىل هىلىىپ ئىىساَالپ ،بىۇ طىْدىدا
زەيجىردىٌى ئىالتۇى ئىۇيى طېتىۋملىؼىوا
بېرىلِەى ئالتۇيدىٌ ئارتۇن ئىدى ،ػىۇڭا
ئالتۇيًى ئارتۇن ئالتۇيـىا ئالهاػىتۇرۇغ
بْلـاچوىىا رەطىىۇلۇلالٍ بىىۇيى تْطىىواى
②
دمِەى.

ئىبًى ئۆنەر رەزىيەلالَۇ ئەيُۇنايىڭ بۇ
َەدىظىىىىىىتىٌى زەرُەرُە :بىىىىىىۇ
پەيـەنبىرىهىسيىىىڭ بىىىسُە تاپؼىىۇرؿىًى،
بىسيىڭهىىۇ طىىىلەرُە تاپؼىىۇرؿىًىهىسدۇر
ىِەى طىىۆزى ط ىەيەدى رەطىىۇلۇلالَوا
دمى
تۇتاػواى ،ئېُتىهاللىووا يْە يْن ،طەَىِ
َەدىظتۇر .بىۇ ۋە يۇهىرىوىىدەي ئېًىىى

ئىهام ئىبًى تەيهىيە بۇ ئىساَاتىدا ئىۇ
زەيجىريى تاۋار ئەنەض ،بەلٌىى بىىرى-
بىرىدىٌ ئارتۇن بْلـاى تەهدىردە جىازايە
① "نۇطلىو" َ-1511ەدىع.
② "رلموع الفتاوى" .453/29

③
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يەيە ًېلىپ ،هىياض جەَەتىتىٌ ئىهىام
ئىبًى تەيهىيەيىڭ ئالتۇىً-ۈنۈغ زىبۇ-
زىًًەتًى ئىادەتتىٌى تاۋارؿىا ئْخؼىاتواى
هىياطىىى پىىۇت تېىىرەپ تۇرالهايىىدۇ
دميىؼىهىسدە بىرىًچىدىٌ :ئىالتۇى بىىلەى
ًۈنۈغ طْدىظىدا جىازايە ػەًىللىًىؼىى
َەدىظًىڭ ئېًىىى ًۆرطەتهىظىى بىىلەى
ئىظپاتاليـاى .بۇيىڭدىٌى ئىللەتًىى پىۇە
بْلـىىايلىوى دەپ بېٌىىىتىؽ ئىجتىُىىات
يەًۈيىدۇر .ئىالىهلىرىهىسنۇ يەًىۈيلەيِەى
ئىللەتًىڭ ئىايەت ۋە َەدىظىًىڭ ئېًىىى
ًۆرطەتهىظىىى بىىْيىچە ئىظىىپاتاليـاى
َۆًۈنًى بىٌىار هىلىۋمتەلهەيىدىـايلىوىًى
نۇئەييەيلەػىتۈرُەى .چىۈيٌى ئىايەت ۋە
َەدىظًىڭ ئېًىى ًۆرطەتهىظىًىڭ دااللىتى
ًەطٌىٌ ،ئىجتىُات يەًۈيىًىىڭ دااللىتىى
بْلظا ُۇنايىيدۇر.

طەَىِ َەدىظلەر ،ئۇبادە ،كەزالە ۋە ئىبًى
ئۆنەر رەزىيەلالَۇ ئەيُىۇالردىٌ ًەلىِەى
بايىىايالر ۋە ئۇيىىىڭ هارػىظىىىدا بىىىرەر
طاَابىًىڭ باػوىچە هاراػىتا بْلهىـىايلىوى
دەلىللىًىؼىدەي ئىجها دەرىجىلىٍ َۆًىۈم
بار ئەَۋالدا ،ئىهىام ئىبًىى تەيهىيەيىىڭ
ئالتۇىً-ۈنۈغ زىبۇ-زىًًەتًى ئادەتتىٌى
تاۋارؿا ئْخؼىتىپ هىلـاى هىياطىى پىۇت
تېرەپ تۇرالهايدۇ.
َەطەى بەطرى هاتارلىى تىابىئىًالردىٌ
ًەلِەى هاراػالر يىـىلـاى چاؿىدا تېخىهىۇ
ػىىۇيدان .ئۇيىىىڭ ئۈطىىتىِە ئىىۇالردىٌ
ىيە
ىى تەيهىى
ىام ئىبًى
ىاراغ ئىهى
ًەلىِەى هى
دمِەيدەي طاپ زىبۇ-زىًىًەت َەهوىىدە
ًەلِەى بْلهاطىتىٌ هىېلىچ ،ئىۈزۈي ۋە
ًىىېهەردەي تۆنىىۈر ۋە باػىىوا ناددىـىىا
هْيدۇرۇلـاى ئىالتۇى َەهوىىدە ًەلىِەى.
َالبۇًى ،بۇ تۈر يەرطىلەردە تىابىئىًالردا
ئىختىالپ بارلىوى ئېًىى نەطىىلە بْلىۇپ،
ئۇالر ئۇ يەرطىلەرُە هْيىدۇرۇلـاى يىاًى
يالىتىلـاى ئىالتۇيًى ئەطىلىي َۆًۈنىدىٌ
ىۇالر
ىا ئى
ىۋەتٌەى بْلـاچوى
ىًا هىلىى
نۇطتەطى
ىۇزىًًەتلەريى
ىالتۇى زىبى
ىاپ ئى
ىۇددى طى
خى
بىرىًى بىرىىدىٌ ئىارتۇن يىاًى يېظىى
طېتىؼىىىًى جىىىائىس دەپ هارىـايىىىدەي
ًۆرۈيِەى .ػۇڭا ،ئىهام ئىبًىى تەيهىىيە
رەَىهەَۇلالَهۇ َەزرىتى نۇئىاۋىيەدىٌ ۋە
ئاػۇ تابىئىًالردىٌ ًەلىِەى رىىۋايەتلەرُە
ئاطاطلىًىپ بۇ نەطىلىدە ئىجها يْن دەپ
هايىىائەت َاطىىىل هىلـىىاى بْلۇػىىى ۋە
ئىلِىرىٌى ئالىهالريىڭ هارىؼىىًى ئالهىاي
يېڭى هاراػًى ئْتتۇرىـا هْيـاى بْلۇػىى
نۇنٌىٌ .بْلهىظا ئىجهاؿا زىىت هاراػىتا
بْلهىـاى بْالتتى.

يەيە بىىىر تەرەپىىتىٌ ،ئىهىىام ئىبًىىى
تەيهىيەيىڭ هىياطى بْيىچە ًېظىەي يىاًى
چًْىىا ۋە يًْچىىا ئىىالتۇيالرنۇ پۇللىىۇن
طۈپىتىًى يْهاتوىاى تەهىدىردە ئۇيىڭىدا
جازايە ػەًىللەيهەطلىٌى ًېرەي بىْالتتى.
َالبۇًى ئىهام ئىبًى تەيهىيەنىۇ ئۇيىڭىدا
①
جازايە ػەًىللىًىدۇ دەيدۇ.
دمهەي ،بىس بۇ يۇهتىدىًهۇ ئىهام ئىبًى
تەيهىيە ۋە ػۇ هاراػىتىٌى بەزى ئىالىهالر
ئْتتۇرىـا هْيـاى ئاطاطىلىى دەلىلىلەرُە
ئىظپاتلىى هىلىپ رەددىيە بەرُەى بْلدۇن.
ئەطلىدە بۇ ئېًىى نەطىلە بْلۇپ بۇ هەدەر
ئۇزۇى تْختىلىؽ َاجەتظىس ئىدى .بىران
ئىهام ئىبًى تەيهىىيە ۋە ػىاُىرتى ئىهىام
① "حكم األوراق النقدية"  -حبث اللجنة الدائمة منشوراً يف رللة البحوث
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َارام هىلدى .ػۇڭا ًىهٌى پەرۋەردىِىارى
تەرىپىدىٌ ۋەز-يەطىُەت ًەلِەيدىٌ ًېيىٌ
بْلدى هىلظا ،بىۇرۇى ئىالـىًى ئۆزىًىىڭ
بْلىدۇ ،ئۇيىڭ ئىؼىى ئالالَوىا هالىىدۇ.
ًىهٌى جازايە هىلىؼىوا هايتىىدىٌەى ،ئەيە
ػۇالر دّزاخ ئەَلى بْلۇپ ،ئۇالر دّزاختا
①
نەڭِۈ هالـۇچىالردۇر.

ئىبًى هەييىهلەر بىلىهىى نىْە ،هەلىهىى
ًۈچلىۈي ًاتتىا نۇَەهوىىى ئىالىهالردىٌ
بْلـاچوا بۇالر ئاػۇ ئاجىس هاراػًى ياهىالپ
هېلىىىپ ًۈچلىىۈي هاراػىىتەي ًۆرۈيىىۈپ
هالـاى .يەتىجىدە ئىلىو ئەَلىلىرىدىهۇ بىۇ
َەهتە ئىٌٌىلىًىؽ پەيدا بْپ هالـاى .بىۇ
طىىەۋەبتىٌ بىىۇ هاراػىىًىڭ ئىىاجىسلىوىًى
ًۆرطىتىپ هْيۇغ ًېىرەي بْلىۇپُ ،ەپ
ئۇزىراپ ًەتٌەى بْلدى.

خۇالطە:
 .1ئالتۇىً-ۈنۈػًى ئالتۇيـىا يىاًى
ًۈنۈػٌە ياًى هەؿەز پۇلـا طېتىؼىتا َەر
ئىٌٌى تەرەپ ػۇ طْرۇيدىٌ ئايرىلىؼىتىٌ
بۇرۇى بەدەلًىى هْلىـىا يەن ۋە تْلىۇن
تاپؼۇرۇپ ئېلىؼى ػىەرت .يېظىى هالظىا
جازايە ػەًىللىًىدۇ.

ئىجهىىايى تۇتوىىاى َىىازىرهى دەۋر
ًۆپچىلىٍ ئالىهالريىڭ هارىؼىىًى تەرجىىِ
هىلىؼًىڭ يەيە بىر طەۋەبى ػۇًى ،جازايە
بىىارلىى طىىاناۋى ػىىەرىئەتلەردە َىىارام
هىلىًـاى بْلۇپ ،ػەرىئىتىهىسدىهۇ َىاالي
هىلـىىۇچى چىىْڭ ُۇيىىاَالر هاتارىىىدىٌ
طايالـاى ،ئالالٍ تائاال هۇرئايىدا جىازايە
يېِۈچىِە جەڭ ئېالى هىلـىاى ۋە بىلىىپ
تۇرۇپ جىازايە نۇئانىلىظىى هىلـىايالريى
دّزاختا نەڭِىۈ هالىىدىـايالر هاتارىىدىٌ
طاياپ ،جازايىىدىٌ ًەلىِەى ًىرىهىدىٌ
بەرىٌەتًى ًۆتۈرىۋمتىىدىـايلىوىًى بايىاى
هىلـىىاى ،پەيـەنبىرىهىسنىىۇ َەدىظىىلەردە
جازايە يېِىۈچى ۋە يېِۈزُىۈچىِە لەيەت
هىلـاى .جازايە بۇ هەدەر ئېـىىر ۋە چىْڭ
ُۇياٍ بْلـايدىٌ ًېيىٌ ئىجها ۋە طىەَىِ
َەدىظلەر ًۆرطەتٌەى هاراػىًى تۇتىۇغ
تەهۋادارلىىىىى ئىسلەيىىىدىـاى َەربىىىىر
نۇطۇلهايـا اليىى ئىؼتۇر.

ًْ .5يا ئالتۇيًى يېڭىظىـاً ،ېپەي ياًى
تىلال ياًى چًْا ئالتۇيًى زىبىۇ-زىًىًەت
ئالتۇيـا ئالهاػتۇرۇػتا چْهىۇم نىوىدارى
تەڭ باراۋەر بْلۇػى ،يەن بْلۇػى الزىو.
ًۈنۈػهۇ ػۇيدان .ئالهاػتۇرۇػتا يېظىى
هالظا جازايە ػەًىللىًىدۇ.
 .3ئىىالتۇىً-ۈنۈػىىًىڭ طىىۈپىتىًىڭ
يۇهىرى-تىۆۋەيلىٌى ػىۇيداهال ًْيىا-
يېڭىلىوى ئېتىبارؿا ئېلىًهايىدۇ .يەتىجىىدە
ىىىًى
ىىاًْ ،يىظى
ىىۈپەتلىٌىًى ياچىرىـى
طى
يېڭىظىـا ،بىرىًى ئېـىرران هىلىىپ يىاًى
يېڭىًْ-يىلىىى پەرهىى ،ئىىؽ َەهوىى
ئۈچۈى پۇە بېرىىپ طْدىالػظىا تىْؿرا
بْلهايدۇ .بەلٌى ًْيا ئىالتۇيًى طىېتىپ
پۇلىًى َېظىابالپ يەن ئېلىىپ ،ئايىدىٌ
يېڭى ئالتۇيًىڭ طْدىظىًى هىلىپ ئۇيىىڭ
ىۇ
ىو) .ۋەلالَى
ىرىؽ الزىى
ىۇلىًى يەن بېى
پى
ئەئلەم(

ئالالٍ تائاال نۇيدان دەيىدۇ :جىازايە
يەيدىـايالر (هىيانەتتە) طاراڭلىوتىٌ ػەيتاى
طْهۇۋەتٌەى ئادەنلەردەًال هْپىىدۇ .بىۇ
ئۇالريىىىڭ‹ :ئىىېلىو-طىىېتىو جىىازايىِە
ئْخؼاػ ىتۇر› دمِەيلىٌىدىًىىدۇر .ئ ىالالٍ
ئېلىو-طېتىهًى َاالە هىلىىپ ،جىازايىًى

① "طۈرە بەهەرە-515 :ئايەت.
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چْڭوۇر تەطىر هالدۇرؿاى.

«ئالىو ئۆلدى ئالەم ئۆلدى» دمىِەى
َېٌهەتلىٍ طۆزيىڭ بەرَەهلىوى نەخظىۇم
َاجىهًىڭ يەۋهىراى يېؼىىدا تۇيۇهظىىسال
پايىي دۇييا بىلەى خْػلىؼىؼى ئىارهىلىى

نەخظۇم َاجىو خاراًتېرى ًۈچلىۈي،
پىٌرى ئۆتٌۈر ًىؼى بْلۇػىىـا هارىهىاي
َەرهايىىدان ئىؼىىتا ئەتراپىىىدىٌىلەردىٌ

ىدى.
ىايەى هىلى
ىى يانى
ىڭ َەهىوىتىًى
ئۆزىًىى
خەلوىهىس خۇددى بېؼىـا تاؾ ُۈنۈرۈلىۈپ
چۈػٌەيدەي ئېـىر هايـۇؿا چۆندى.

نەطلىُەت طْرىهاي ،پىٌرىًى ئالهاي هارار
هىلهايتتى.
«ئىًظاى طەپەردە تْيۇلىدۇ» دمىِەى

«ئۆلهىِىچە رەَهەتلىٍ بْاللهايظەى»
دمِەيدەي ،نەخظىۇم َىاجىو هالىدۇرۇپ
ًەتىىٌەى بْػىىلۇن نەرَۇنًىىىڭ يەهەدەر
ئالىيجاياب ،يۈًظەي ئەخىالن ئىِىظىى،
ىەخع
ىەتلىٍ ػى
ىٌ ،پاراطى
ًەنىتەر ،تەنٌىى

َىٌهەت بار ،نەى نەرَۇم بىلەى -5515
يىلىًىڭ ئاخىرى ياۋرۇپا طەپىرىدە بىىرُە
بْلىىۇپ ،طىىەًٌىس درلەتًىىى ئىىايلىًىؽ
پۇرطىتىِە ئىِە بْلـىاى ئىىدىو .طىەپەر
جەريايىىىدا ئەتىىراپتىٌىلەرُە ئۆزىًىىىڭ

ئىٌەيلىٌىًى بىسُە ئەطلەتتى.

ًەنتەرلىٌى ،ئالىيجاياپلىوى بىلەى نۇئانىلە

ئابدۇلُەًىهخاى نەخظۇم َاجىو يالـۇز

هىلىپَ ،ېچٌىهًىڭ ًىۆڭلىًى چەُىهەي،

بىر ئالەم ئىدى .بىس تْيۇػواى  35يىلدىٌ
بۇياى ئۇيىڭ َەرهايچە ئېـىر ًۈيلەردىهىۇ
ئېـىر-بېظىى ،تەنٌىٌ ،تەبەطظۇم هىلىپ
تۇرىدىـاى ئالىيجايىاب خىظىلىتى نەيىدە

پىٌرىًى تاڭهايَ ،ېچٌىهًىى يەًلىىهەي،
بەزى بۇرادەرلەر ئارىظىدا ُەپ تالىؼىىپ
ئىختىالپ پەيدا بْلظا ،دەرَاە َەر ئىٌٌى
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تەرەپىىٌە خىىىسنەت ئىؼىىلەپ ،ئارىظىىىًى

ئابىىدۇلُەًىو نەخظىىۇم َاجىهًىىىڭ

ئىظىىالٍ هىلىىىپ طىىەپىرىهىسيى ئىًتىىايىٌ

نائارىپچىلىى ،تەػٌىللەغ طاَەطىىدىٌى

ًۆڭۈللۈي ئاخىرالػتۇرؿايىدۇن.

تەجرىبىلىرى ۋە تىرىؼچايلىوى يەتىجىظىدە
ىىيەت ۋە
ىىتەهىل جەنئىى
ىىايچە نۇطى
بىرهى

نەخظۇم َاجىو ۋەتەيدىٌ نەڭِۈلىۈي

ۋەهپىلەريىڭ هۇرۇلۇػىـا ئۇە طېلىًـايدىٌ

ئايرىلىپ ،نۇَاجىرەت َايىاتىًى باػىالپ

تاػوىرى ياۋرۇپا ۋە ئْتتىۇرا ئاطىىيادىٌى

پاًىظتايدا هىظوا بىر نۇددەت تۇرؿايىدىٌ

ئۇيـىىۇر نۇَىىاجىرلىرىًى يېىىتەًلەغ،

ًېىىيىٌ نىظىىىرؿا بېرىىىپ ئىىۆزى بىلىىىو

تەػىىىٌىللىًىؽ ،نۇئەطظەطەلىؼىؼىىىٌە

ئاػۇرۇغ بىلەى بىرُە نىظىردا ئْهۇۋاتواى

چاهىرىىىپً ،ىىۆپلىِەى جەنئىيەتلەريىىىڭ

تىىالىبۇە ئىلىهىىلەرُە دەرض ئۆتىىۈپ،

هۇرۇلۇػىـا تۈرتٌە بْلـايىىدى .بۈُىۈى

ئىىۇالريى يېىىتەًلەغ بىىىلەى نەػىىـۇە

ئەيە ػىىۇ خىسنەتلىىىرى نېىىۋە بېرىىىپ،

بْلـايىىدىٌ باػىىوا ،ئاالَىىىدە تىرىؼىىىپ

خەلوىهىس بىر يەرُە تْپلىؼپ ،ئەۋالدلىرىًى

ناُىظتىرلىى ئۇيۋايىـىا ئىىِە بْلـايىدىٌ

دىًىي ،نىللىىي طىاَەلەردە تەربىىيەلەغ

ًېىىيىٌ ،نۇَىىاجىرەتتىٌى خەلوىهىسيىىىڭ

نەرًەزلىرىًى ًۆپلەپ رّياپوا چىوارناهتا.

دىًىي ،نىللىي ًىهلىٌىًى طاهالغ ئۈچىۈى
ىىىًىڭ زررۈر
ىىىارىپًى ُۈللەيدۈرۈػى
نائى

ئابدۇلُەًىهخاى نەخظۇم َاجىو دىًىىي

ئىٌەيلىٌىًىىى َىىېع هىلىىىپ-5555 ،

ئالىو بْلۇغ طۈپىتى بىىلەى ئىظىتايبۇلـا

يىلالريىڭ باػلىرىدا ياػالريى بىلىو بىىلەى

ًېلىپ ،ئْهۇغ ئارزۇطى بْلـاى ياػىالرؿا

هْرالاليدۇرۇػىىًىڭ نىىۇَىهلىوى ۋە بىىۇ

تەربىيە ئىؼىلەپ ،يېىتەًلەغ خىسنىتىًىى

خىسنەتًى جاياليدۇرۇغ ئۈچۈى نۇهىو بىر

ئۆزىًىڭ ئەڭ نۇَىو بۇرچى دەپ بىلىىپ،

جەنئىيەت هۇرۇپ چىوىؼًىڭ زررۈرلىٌىى،

ئىدىيە جەَەتتىٌ هايهۇهۇپ هالـاى ،دىًىي

ئۈيۈنلۈي خىسنەت هىلىؼىًىڭ بىردىًبىىر

ۋە نىللىي خىسنەتلەردە يىْلىًى تاپالهىاي

يىىْلى نۇئەطظەطەلىؼىىىؽ ئىٌەيلىٌىًىىى

هالـايالرؿا يْە ًۆرطىتىپال هالهاي نىاددىي

ئْتتۇرىـا هْيىۇپ ،چەتئەلىدىٌى بىارلىى

هىيىًچىلىوى بارالريىىڭ تۇرنۇػىىًى َەە

نۇياطىۋەتلىٍ ًىؼىلەر بىلەى پىٌىرلىؼىپ،

ىايهۇهۇپ
ىتىٌ هى
ىۋىي جەَەتى
ىا ،نەيىى
هىلظى

ئىدىيە خىسنىتى ئىؼلەپ ،بىر-ئىٌٌى يىل

هالـايالرؿا رَّىي ئْزۇن بْلۇپ ،يېتەًلەپ

تەييارلىى هىلـايدىٌ ًېىيىٌ ئىظىتايبۇلدا

ناڭىىاتتى .نۇَتىىاجالر بىىىلەى خەيىىرى-

«نائارىپ ۋە َەنٌارلىى جەنئىيىتىى»يىى

طاخاۋەتچىلەر ئارىظىًى باؿالػتا ًۆرۈًلۈي

هۇرۇپ چىوىپ ػۇ ئىارهىلىى چەتىئەللەردە

رّلىًىىى جىىارى هىلىىدۇرۇپ َەر ئىٌٌىىى

ئۇيـۇرالريىڭ نائارىپىًى ُۈللەيدۈرۈػىٌە

تەرەپًىڭ َاجىتىدىٌ چىواتتى.

َەرىٌەت هىلـاى.

ئابدۇلُەًىهخاى نەخظۇم َاجىو ۋەتەيدە
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نەخپىىى نەدرىظىىىلەردە تالىْالرؿىىا دەرض
بەرُەيدەًال ۋەتەيدىٌ چىووايىدىٌ بېىرى

«سىيرەت ئۆسمۈرلەر ژورنىلي»غا

يەيە تالىپالرؿىىىىا دەرض ئۆُىتىؼىىىىًى
ىۇيچە
ىتايبۇلًىڭ ػى
ىدى .ئىظى
تْختاتهىـايىى

مۇبارەك بولسۇن!

هىيىٌ ػىارائىتىدا بانىداتتىٌ بىۇرۇى ۋە

پەرزەنتتتەرەريىسى تتزەرتت زۇنيزەا نستت ا ە
ئەڭەكتت تەرىا تت ەئىاىتىا ر تت داەالتت ن ي ە
يتتتت ت رتى ەئ رتتتتت -ئتتتت ت نى را ەك اتتتت ت ە

بانداتتىٌ ًېيىٌ بْلۇپً ،ۈيىِە بىرهايچە
ئْرۇيدا يىۇهىرى طىەۋىيەلىٍ تالىپالرؿىا
دەرض بېرەتتىىى .جانىىائەت ئىچىِىهىىۇ

رەخىنسىزتىكەر ي ستزەپەيت ەيىاىا ر ت دە
م رىمەرىمى رنىڭەيىنى.ە ە
يتتتت يىنىەستتتت پەراىكەئتتتت د-ستتتتتى ە
ي ي ماىنىەۋەەنەالىنەئەپكت رتىنىەئت ريىاى ە
اەۋەتەس رەستتتى ەەئتتت زۇ ەەختتت ەيتتت ە
ر رت ت تەكىاىا ر ت ت دە«ئەۋالاەگ ر پپى تتتز»
م رتتت ەىنەرىىكزەئ ي تتت رەپەرزەنىاىنۇتىتتتڭە
يىشتتزەۋەەسەۋۇسى تتى ەەمتت ەكىاىتت ۇ دە
ئ ي التتا بەي تم ستتاى ىە ەەي التتا يتزەۋەە

ئاالَىىىدە چىىۆًٌەى بْلىىۇپ ،جانىىائەت
طْرۇيلىرىـا هاتًىؼىاتتى ،تىْي-تۈًىۈى
نۇراطىهلىرىـا چاهىرىلظا دەۋەتًى هْبىۇە
هىلىپ تەًلىپ هىلىًـاى يەرُە ئىهٌاى بىار
بېرىؼوا تىرىؼاتتى.
ئىجتىهائىي نۇياطىىۋەت ،جانائەتًىىڭ
ئىتتىپاهلىوىًى يەزەردە تۇتۇپُ ،ۇنايلىى،
بەزى ئەخالهظىىىس ًىؼىىىلەرُىهۇ ياخؼىىى

مەستتل تىسەرن دەئ رت -ئت نى راۇكزەمەزكت رە
رەخىنستتتىزتىكەر ي ت ت نزەرتتتى ەيىاىت ت اە
ە پت ت تى ەئىشتتتاەجەنەرى ى تتتى ەەپ رت ت دە
ا نس ت اۇكزەئ ي ت رەپەرزەنىاىتتنۇ ەەئىتى ت يى ە
س ت پەراىكەۋەەئەرمىسەراىتتكەيىتتنەس ت تە
رەيستت رەيىپىتت .ەيىتتزەيتت ەم ن ستتىاەتەيىتتاەدە
مەزكتت رەگ ر پپىتت ۇكزەيتت رتى ەە پتت كەجە
يىنۇت ال ر ە ى ەكت لاىمىزاۇ ەئىتىىتن ە
يىاتتت مرۇمىزاەالتتت ن ي ەي نتتت ۇ ەكىسىتمتتت ە

نۇئانىلە هىلىپ ،ئۇالرؿىهۇ ئىجابىي تەطىر
ًۆرطىتىؼٌە تىرىؼاتتى.
ئابدۇلُەًىهخاى نەخظۇم َاجىو َاياتىدا
ئۇيـۇر خەلوىِە َەهىوىي ئالىهًىڭ هايىدان
بْلىدىـايلىوىًى نىْە بىلىهىى ،يۈًظىەي
پەزىلىتى ،ئېظىىل ئەخالهىى ،باػىوىالرؿا
ياخؼىلىى هىلىؼتەي ئالىيجاياپلىوى بىىلەى
ئۈلِە بْلـاى .ئۇيىڭ ۋاپىاتى بىىسلەرُە
َىىېچٌىو ئۆزىًىىىڭ َاياتىـىىا ًېپىللىىىٍ
هىاللهايدىـايلىوى ،ئۆلىۈم يىاغ-هېىرى
دمهەيىىدىـايلىوى ،ئەجەە ًەلظىىە جىىايًى
ئىِىظىىىِە تاپؼۇرۇػىىتىٌ باػىىوا چىىارە
يْهلىوىًى ئەطلەتتى .ئىالالٍ نەرَۇنًىىڭ
جايىًى جەيًەت هىلظۇى( .ئانىٌ!)
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م الت ت ن بەئەرمىسەراىتتتكەئەم ەكاەرنتتتزە
كتتتتتت ت پاەتەۋ ە ر تتتتتت ت ە ى ىنۇشتتتتتتتتى ە
رىاەك الاى ەيىا مرۇمىز...ە ە
ك م تزەئىتىىن ەيىاەد:ە ە
«مەرۇپەتەژورنىاز»ەرەرىنۇن رزە ە
ە
ەە ە

ًىىۈيىهىسؿىچە داۋام هىلىىىپ ًېلىۋاتوىىاى
نەزًىىۇر «پىاليًىىىڭ ئىجىىرا هىلىىىًىؽ»
تەرتىپلىرى تۆۋەيدىٌىىدەي  3باطىوۇچوا
بۆلۈيىدۇ.

بۇ ناهالىًىڭ ئالدىًوى طىايىدا بايىاى
هىلىًـايدەي-1521 ،يىلى باػلىًىپ ،بىىر
يەچچە يۈز يىىل داۋام هىلـىاى نەػىُۇر
«ئەَلىظەلىپ» هْراللىى َۇجۇنلىرىًىىڭ
َەنهىظىىى نەؿلىىۇبىيەتٌە ئۇچرىـايىىدىٌ

«-1ئْطهايىيالر خەلىپىلىٌى» بارلىووىا

ًېيىٌ ،بىر-بىرىًىڭ ئەػەددىي دۈػىهىًى
بْلـاى خىرىظتىيايالر بىىلەى يەَىۇدىيالر
ئىظالم دۇيياطىىـا هارػىى بىرلىؼىىدۇ ۋە
«پىٌرىي نەيىدايالردا هْرالىظىىس جەڭ»
اليىُەطىىىًى تىىۈزۈپ چىوىىىدۇ .نەزًىىۇر

ًېلىؼتىٌ بىۇرۇيوى «پىٌرىىي جەڭىلەر»
باطوۇچى بْلۇپ ،ئىۇالر بىۇ نەزُىلىدە:
ػەرهؼۇياطالر (ئىظالم بىلىهلىرىًى ئۇيىڭـا
هارػى تۇرۇغ ئۈچۈى ئۆُىًىىدىـايالر)يى
تەربىيەلەپ چىوىدۇ .ئۇالر بار ًۈچى بىلەى

«اليىُە» نۇطۇلهايالر ئارىظىـا پىاليلىىى
َالدا بىر هايچە باطوۇچلۇن پىتىًە ئىـىۋا
تارهىتىؽ ،ئۇالريى نەزَەپ ئىختىالپلىىرى

ئىظالم تەلىهاتلىرىـىا هەطىتەيلىٍ بىىلەى
ئۆزُەرتىؽ ًىرُۈزۈػٌە تىرىؼىدۇ ،بىىر
تەرەپتىٌ طىْپىلىى تەرؿىبىاتى ئىارهىلىى

پاتوىوىـا طۆرەپ ئەًىرىؽ ،يېڭى يەطىىل
ئىظالم ئەۋالدلىرىًى ئىظالم تەلىهاتلىرىًىڭ
َەهىوىىىي رَّىىىدىٌ ئۇزاهالػىىتۇرۇغ،
ئۇالريىڭ ئىدىيىظىىِە َەرخىىل بىۇزۇن
پىٌىرلەريى طىڭدۈرۈغ ئارهىلىى ئۇالريىڭ
ئىدىيىظىًى ئۆزُەرتىؽ هاتىارلىى نەخپىى
پىاليالريى ئۆز ئىچىىِە ئالـىاى بْلىۇپ،

نۇطۇلهايالريى بېخۇتالػتۇرۇػوا تىرىؼظا،
يەيە بىر تەرەپتىٌ ػىىيئە نەزَىىبىِە تەۋە
َەرخىل ػەًىلدىٌى تارنان نەزَەبلەريىڭ
بارلىووىىا ًېلىؼىىىِە ئىىۇە طىىالىدۇ.
نۇطىىىۇلهايالر ئانهىظىىىىًى جىُادهىىىا
نۇياطىۋەتلىٍ پىٌىرلەردىٌ ئۇزاهالػتۇرۇغ
ئۈچىىۈى ،پەلظىىەپە ۋە باػىىوا پىٌرىىىي
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نەطىىئۇللىرى -1158يىلىـىىا ًەلِەيىىدە
بەزىبىر يارازىلىى يانايىؼالر ۋە هىْزؿىالڭ
َەرىٌەتلىرىًى باَىايە هىلىىپ ،طىۇلتاى
ىاًىهىيەتًى
ىديى َى
ىى ئابدۇلُەنىى
ئىٌٌىًچى
ئىىىۆزلىرىِە ئۆتٌىىىۈزۈپ بېرىؼىىىٌە
نەجبۇراليدۇ .ػۇيدان هىلىپ ،ئىۇالر ئەڭ
ئاخىرىدا ئۆزلىرىًىىڭ َەرخىىل َىىيلە-
ىىارهىلىى ،ئْطىىىهايىيالر
ىىرى ئى
نىٌىرلىى
ىبە
ىدا ؿەلىى
ىتىؽ پىاليىى
ىاًىهىيىتىًى يىوىى
َى

نەيىىدايالردىٌى ئىىايىـى چىوهايىىدىـاى
تاالغ-تىارتىؽ ۋە نۇيىازىرىلەر بىىلەى
نەػىىـۇە بْلۇػىىوا ئۈيدەيىىدۇ .ئىىۇالر
ىڭ
ىى دىًًىى
ىىلىدە ئەهىلًى
ىدان نەطى
َەرهايى
ئالدىـا هْيۇػًى تەۋطىيە هىلىدۇ.
«-5ئْطهايىيالر خەلىپىلىٌى» َۆًىۈم
طىىۈرُەى  255يىللىىىى جەريايىىدىٌى
«پىٌرىي جەڭىلەر» باطىوۇچى بْلىۇپ،
ئىىۇالر بىىۇ نەزُىلىىدە :ئْطىىهايىيالر
خەلىپىلىٌىًىڭ باػوا دىًدىٌىلەرُە ئادىىل
بْلۇغ طىياطەتلىرىدىٌ پايدىاليـاى َالدا،
يۇهىرىدىٌى رەزىل َەرىٌەتلىرىًى ئىسچىل
داۋانالػتۇرۇغ بىلەى بىىرُە ،طىانايًىڭ
تېِىدىٌ طۇ هْيۇپ بېىرىؽ تاًتىٌىظىى
بْيىچە تاػوى ًۆرۈيۈػتە دّطت ًۆرۈيۈپ
 ،ئەنەلىيەتتە بْلظىا خەلىپىلىًٌىىڭ زاۋاە
تېپىؼى ئۈچۈى تۈزۈلِەى بىارلىى رەزىىل

-3باطوۇ -1153 ،يىلى «ئْطهايىيالر
خەلىپىلىٌى» ئەنەلىدىٌ هالدۇرۇلـايىدىٌ
باػىىالپً ،ىىۈيىهىسُىچە داۋام هىلىىىپ
ًېلىۋاتواى پىٌرىي نەيدايالردىٌى جەڭىلەر
باطوۇچى بْلۇپ ،بىۇ نەزُىلىدە ئىۇالر:
طىياطىىىي ،ئىوتىظىىادىي ۋە ئىجتىهىىائىي
نەيدايالردا ػەًلى ئىۆزُەرُەى َەرخىىل

تاًتىٌا ۋە پىاليلىرىًى ئەنەلِە ئاػۇرىدۇ.
ىى
ىۇ هېتىهوى
ىڭ بى
پۈت ىۈى ؿەرب ئەللىرىًىى
پىٌرىىىي نەيىىدايالردىٌى «هْرالىظىىىس
جېڭى»يىڭ ئاطاطىلىى يىؼىايى ػىايلىى
تارىخوا ئىىِە ئْطىهايىيالر خەلىپىلىًٌىى
َىهايە هىلىدىـاى تۈري خەلوىدىٌ ئىبارەت
ىى
ىارىصدا نەخپى
ىى پى
ىۇپ-1881 ،يىلى
بْلى
هۇرۇلـىىاى «بىرلىىىٍ ۋە تەرەهوىيىىات

ىۇنالريى
ىى َۇجى
ىلەر ۋە نەخپى
ىى جەڭى
يېڭى
پىالياليدۇ .بىر تەرەپتىٌ ئىظالم دۇيياطىًى
ئۆزئارا بۆلۈػۈپ ،هْراە ًۈچى ئىارهىلىى
ىر
ىا ،يەيە بىى
ىتەنلىٌە هىلظى
ىۇالريى نۇطى
ئى
تەرەپتىٌ پىٌرىي نەيدايالردىٌى هْرالظىىس
ىدۇرۇپ،
ىات يايى
ىۇ هايى
ىى تېخىهى
جەڭلىرىًى
ئىظىىالم دىًىًىىىڭ طىىاپ ئەهىدىظىىىًى،
نەدەيىيەت ئېڭىًى ،ئەخالن يەزەرىيىظىىًى

پىىارتىيە»طىىى ئۆزلىرىًىىىڭ ئْطىىهايىيالر
َىىاًىهىيىتىِە هارػىىى بىىۇزۇن پىٌىىىر-
ئەپٌارىًى تىارهىتىؽ ئۈچىۈى ،بىلِىىيە
پايتەختى جەيۋەدە «ئْطهايىيالر» دمىِەى
ئىظىهدا شۇرياە چىوىرىؼوا باػاليدۇ .هىظوا
ۋاهىت ئىچىدە پۈتۈى تەۋەلىٌتە ياَىايىتى
ىارتىيە
ىۇ پى
ىاى بى
ىس تارتوۇزۇلـى
تې ىس يىلتىى

ۋە باػوىهۇ بارلىى هىهىهەت هاراػىلىرىًى
ىىٌە
ىىارهىلىى ئۆزُەرتىؼى
ىىۇرنىالغ ئى
بى
تىرىؼىىىدۇ .يېڭىىى يەطىىىل ئىظىىالم
ئەۋالدلىرىًىىى ؿەربًىىىڭ پىٌىرلىرىًىىى
ئىختىيىىارى َالىىدا ئۆزلىٌىىىدىٌ هْبىىۇە
ىوىالريى
ىا باػى
ىا ئۇيىڭـى
ىدىـاىَ ،ەتتى
هىلىى
تەرؿىىىب هىلىىىدىـاى بىىىر َىىالەتًى

هىلىدۇ.
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دەپ يازىدۇ« :ئىظالنًىڭ نەخپىى ًىۈچى
ياۋرّپايى هْرهۇتۇػى ًېرەي .چۈيٌى ئىۇ
ىارەت ئەنەض،
ىدىٌ ئىبى
ىر دىًى
پەهەتىال بىى
بەلٌى ئۇيىڭدا جىُىاد بىار ،باػىوىالريى
ئاطظىهىالتظىيە هىلىؽ بار ،ئىظالم هىايۇى
تۈزۈنلىرى ئىچىِە يۇػىۇرۇيـاى نەخپىى
ًۇ  ،ؿەرب دۇيياطى ئۈچىۈى ۋە َەتتىا
پۈتىىۈى دۇييىىا ئۈچىىۈى خەتەرلىىىٍ
ئاهىۋەتلەريى ئېلىپ ًېلىدۇ .ػۇڭا پۈتىۈى

ػەًىللەيدۈرىدۇ.
ؿەربًىىىڭ ئىظىىالم ۋە نۇطىىۇلهايالرؿا
بْلـاى چْڭوۇر دۈػهەيلىٌىًىڭ طىەۋەبىًى
چۈػىًىؽ ئۈچۈى ،بەزى ػەرهؼۇياطالريىڭ
ئىظالم دىًى َەهوىىدىٌى چۈػىەيچىلىرىًى
ًىىۆزدىٌ ًەچۈرۈػىىٌە تىىْؿرا ًېلىىىدۇ.
نەطىلەى :ئەطلى رۇطىىيىلىٍ كرايظىىيەدە
ئْهۇپ چْڭ بْلـاى ۋە لېۋايىدا ياػىىـاى
ػەرهؼۇياض :ناًظىو رّدىًىظۇى ئۆزىًىڭ
ئەرەبچە يازؿاى «ئىظالنًىڭ جەزب هىلىؽ
ًىىۈچى» يىىانلىى ًىتابىىىدا نۇيىىۇالريى
ىدۇ« :ئەڭ چىىْڭ خەتەر ئىظىىالنًىڭ
يازىى
ئىچٌىىى هىىايۇى تىىۈزۈنلىرى ئىچىىىِە
يۇػىىۇرۇيـاى بْلىىۇپ ،نۇطىىۇلهايالر
ياۋرّپايىڭ بىاغ ئاؿرىوىـىا ئايلىًىؼىتىٌ
بۇرۇيهۇ ،ياۋرۇپا ئۈچۈى چْڭ بىر خەتەر
ئىدى .چۈيٌى ئۇالردا ًېڭەيهىچىلىىٍ ۋە

خۇالطە هىلىپ ئيېتوايدا ،ؿەرب ئەللىرى
بۇيدىٌ بىر يەچچە يۇز يىل بۇرۇى پۈتۈى
ياۋرّپىىادا ئېلىىىپ بېرىلـىىاى دىًىىىي
ئىظىىالَاتالريىڭ ئْخؼىؼىىىًى ئىظىىالم
دۇيياطىدىهۇ ئېلىىپ بېىرىؽ ئىارهىلىى،

باػوىالريى ئۆزلىرىِە ئەُەػتۈرۈغ ًۈچى
ئىًتايىٌ ئۆتٌۈر بْلـايلىوى ۋە بىۇ دىًـىا
بىر هېىتىو ئەُەػىٌەيلەر ئىٌٌىًچىى بىۇ
دىًدىٌ هايتهايدىـايلىوى ئىدى .ئىلِىىرى
ؿەرب دۇيياطى «طېرىى دۇػىهەى» دەپ
ئاتالـاى خىتايالر ۋە ياپۇيالردىٌ هْرهاتتى.
ًېيىًٌى زانايالردا ًْنهۇيىظىت طىْۋمت
ىىوا
ىىدىٌ هْرهۇػى
ىىڭ خەتىرىى
ئىتتىپاهىًىى

ىىًىڭ
ىىدىهۇ ؿەرب دۇيياطى
ىالم دۇيياطى
ئىظى
خىرىظتىياى دىًىـا تۇتواى پۇزىتظىيىظىىِە
ئْخؼاغ پْزىتظىيە تۇتىدىـاى بىر َالەتًى
ػەًىللەيدۇرۇغ بىلەى بىرُە« ،نەدەيىىي
ئىظالم» يەزەرىيىظىًى ئْنۇنالػتۇرۇػىًى
ىالم»
ىي ئىظى
ىاى« .نەدەيىى
ىەت هىلـى
نەهظى
يەزىرىيىظىىىى :دىًىىىىي ئىبىىىادەتلەريى
نەطىىچىتلەرُە خاطالػتۇرۇػىىوا ،دىًىىىي

باػىىلىدى .نايىىا َىىازىر ئۇالريىىىڭ
ىپەئەت
ىڭ نەيى
ىر-بىرىًىى
ىىًىڭ بىى
َەنهىظى
دّطتلىرى ئىٌەيلىٌىًى ،ئەنهىا َەهىوىىي
هْرهۇػوا تېِىؼلىٍ دۇػهەيًىڭ رادىٌىاە
نۇطىىۇلهايالردىٌ ئىبىىارەت ئىٌەيلىٌىًىىى
بايوىدى».

ئەٌَىىىانالريى ئىىىۆرپ -ئىىىادەتلەرُە
ئاياليدۇرۇػوا ،ؿەرب نەدەيىيىتىًى تۇلىۇن
هْبۇە هىلىؼوا ۋە باػىوا دىًـىا ئېتىوىاد
هىلـىىۇچىالر بىىىلەى هارػىالػهاطىىلىووا
چاهىرىىىدىـاى يېڭىىى بىىىر يەزەرىىىيەدىٌ
ئىبىىارەت بْلىىۇپ ،ئانېرىٌىىا نىىۇداپىئە
نىًىظىىىتىرلىٌىِە تەۋە ئىظىىىتىراتېِىيە

ياۋرّپا ۋە َەتتا پۈتۈى دۇييىا بىىرلىٌتە
ئىظالم دىًىـىا هارػىى ًىۈرەغ هىلىؼىى
ًېرەي».

ػەرهؼۇياض لْرايع بىراۋۇى نۇيىدان
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رَّىدىٌ يىراهلىؼىؼىىـا يىْە ئاچىىدۇ.
هْراللىى َۇجۇنالر باػوىالريى نەجبىۇرىي
َالىىدا ئىىۆزلىرىِە بىىاغ ئەُدۈرۈػىىًى
نەهظىىەت هىلظىىا ،پىٌرىىىي َۇجىىۇنالر
ئەهىللەريىىى يۇيىىۇغ ،چۈػىىەيچىلەريى
ئۆزُەرتىؽَ ،ۇجۇم هىلـۇچىـا ئەُىؼىىؽ
ىۇن
ىتىٌ تْلى
ىى جەَەتى
ىا ئىچٌى
ۋە ئۇيىڭـى
تەطلىو بْلۇػًى نەهظەت هىلىدۇ.

تەتوىوات نەرًىسى (رايىد) بىۇ َەهتىٌىى
باياياتىًىىىڭ نۇهەددىهىظىىىدە نۇيىىۇالريى
يازىدۇ :ئىظىالنًىڭ ئاطاطىى هۇرئىاى ۋە
طۇيًەتتىٌ ًېلىدۇ .ئەنها َازىرهى زانايًىڭ
تەرەهوىياتى ۋە تەهەززاطى «يېڭىى زانىاى
ئىظالم ئالىهلىرى»يىڭ ئەهىلًى بىرىًچىى
ئْرۇيىىدا هْيىىۇپ تىىۇرۇپ ،ئىالَىىىي
ۋەَىيلەريىىىڭ نەهظىىەت-نۇددىئىىالىرىًى
َىىازىرهى زانايًىىىڭ تەهەززاطىىى بىىىلەى

ىۈچىًچى باطىىوۇچلۇن
ىۇ هېتىهوىىى ئى
بى
«پىٌرىىىىىي نەيىىىىدايالردىٌى جەڭ»
نەزُىلىدە :ئىظالم دۇيياطى بىىلەى ؿەرب
دۇيياطى ئْتتۇرىظىدا ػەًلى ئىۆزُەرُەى
هْرالظىىىس َالىىدىٌى «ئەَلىظىىەلىپ»
َۇجۇنلىرى هايتىىدىٌ باػىلىًىدۇ .ئەُەر
بىس ئەيِلىيە باغ ُېًېرالى لىْرد بىىلەى
كرايظىيە باغ ُېًېرالى ُۇرۇيىڭ -1118
يىلى طاالَىددىٌ ئەييۇبى ۋە خالىد ئىبًى

طېلىؼتۇرؿاى ۋە ئەهىل تارازىظىى بىىلەى
ئۆلچىِەى َالدا ،ئىظىالم دىًىًىىڭ بەزى
تەلىهاتلىرى َەهوىدە ئىسدمًىپ ،ئىجتىُىاد
هىلىؼىًى ،بْلۇپهۇ طىياطىي ،ئىجتىهىائىي
ۋە ئىوتىظادىي نەيدايالردا ئىظالَات ئېلىپ
بېرىؼًى تەهەززا هىلهاهتا.
بۇ هېتىهوى «نەدەيىي ئىظالم» ػْئارى
ىى:
ىڭ ؿايىظى
ىي جەڭًىى
ىتىدىٌى پىٌرىى
ئاطى
نۇطۇلهايالريىڭ بىرلىٌىًى يىْن هىلىىؽ،
تەلەپٌە اليىى تەربىيىلەيِەى ػەخظلەريىڭ
يۇػۇرۇى ًۈچىًى يْن هىلىؽ ،ئۇالريىىڭ
نېڭىظىِە دۇػهەى تەرەپًىڭ َەيۋىظىىًى،
ًۇ هىۇۋۋىتىًى طىىڭدۇرۇغ ئىارهىلىى
ئىىىىۇالريى ئىچٌىىىىى جەَەتىىىىتىٌ
ئۇنىتظىسلەيدۇرۇػىىتىٌ ئىبىىارەت ئىىىدى.
چۈيٌى پىٌرىي نەيدايالردىٌى جەڭىدىٌى

ۋەلىد (ئالالٍ ئىۇالردىٌ رازى بْلظىۇى)
يىڭ هەبرىلىرىِە ًىرىپ نايا بىس بۇ يەردە،
ىىدى،
ىىسُە ًەلى
ىىۆۋەت بىى
ىىدى يى
ئەنى
«ئەَلىظىىەلىپ ئۇرۇػىىى» يەيىىىال داۋام
هىلىدۇ ،دمِەيِە ئْخؼىىـاى طىۆزلىرىًى،
-5551يىلى -11طىېًتەبىر ۋەهەطىىدىٌ
ًېيىٌ «خەلوئارالىى تېرّررىسم»ُە هارػىى
جەڭ ئىىېالى هىلـىىاى ئانېرىٌىىا هْػىىها

نەؿلۇبىيەت هْراللىى ئۇرۇغ نەيدايىدىٌى
ىىپ
ىە ئېؼى
ىچە َەطظى
ىۇبىيەتتىٌ يەچى
نەؿلى
چۈػىدىـاى بْلۇپ ،هْراللىى ئۇرۇػىتىٌى
نەؿلىىىىۇبىيەت ئاػىىىىۇ ئىىىىۇرۇغ
نەيدايىدىٌىلەريىڭ ػېُىت بْلۇػىـا يىْە
ئاچظىىىا ،پىٌرىىىىي نەيىىىدايالردىٌى
نەؿلۇبىيەتً ،ېلەچەي ئەۋالتالريىڭ ئىظالم

ػىتاتلىرى طابىى رەئىظى بْػًىڭ ،بۇ بىر
«ئەَلىظەلىپ ئۇرۇػى» دمِەى نەػىُۇر
طۆزىِە باؿالپ تۇرۇپ نۇالَىسە هىلىدىـاى
بْلظان ،ؿەرب دۇيياطىًىڭ َازىرنۇ ئىظالم
دۇيياطىـا هارػىى ئْنۇنيۈزلىۈي ئىچٌىى
ئۇرۇغ ئىچىىدە ئىٌەيلىٌىًىى چۈػىىًىپ
يېتەلەيهىس.
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-1153يىلى تۈرًىيەدە نۇطتاپا ًانىاە
ئاتاتۈري رىياطەتچىلىٌىدە« ،دىًظىسلىى»
يى ئاطىاض هىلىىپ هۇرۇلـىاى َىازىرهى
ىىا
ىىۇرىيىتى» بارلىووى
ىىۈرًىيە جۇنُى
«تى
ًەلِەيدىٌ ًېيىٌ ،تۈرًىيە تېررىتْرىيەطىى
ئىچىدە ياػايدىـاى تۈريً ،ۇرد ۋە باػوا
نىللەتلەر ئارىظىدا نىللىىي ئىايرىهچىلىى
َېع-تۇيـۇلىرىًى ئْيـىتىؽ ۋە ئۇالريى
ئىرهچىلىىىى پاتوىوىـىىا طىىۆرەپ ًىىىرىؽ

هاراپ ًېڭىيىؼىِە تْطالـۇ بْلۇػىًى هْلـا
ًەلتۈرىدۇ .يەتىجىدە تۈرًىيە« :ػىىهالى
ئاتاليتىٍ ئەَدى تەػٌىالتى»ؿىا رەطىهى
ئەزا طۈپىتىدە هْبىۇە هىلىًىىدۇ .ئەيًىى
ۋاهىتتا تۈرًىيەيىڭ «اليىٍ»لىى نەيدايىدا
چىىىڭ تۇرۇػىىى تەۋطىىىيە هىلىًـىىايلىوى
ئۈچۈى ،دىًىدار لېىدىرلەريىڭ طىياطىىي
طەًَىدە نۇَىو رّە ئېلىؼى ئەڭ طەزُۈر
نەطىلىلەردىٌ بىرىِە ئايلىًىىدۇ .ئىۇالريى

َەرىٌىتىىى باػىىلىًىدۇً .ىىۇرد نىللىتىىى
ىاتچى،
ئىچىىدىٌ چىووىاى تىۈري ئەدەبىيى
ػىىائىرى «زىيىىا ًىىۆي ئالىىب»يىىىڭ،
ًۇردالريىڭ نىللىي َىېع-تۇيـىۇلىرىًى
ئْيـىتىؽ ئۈچىۈى ،تىۈري نىللەتچىلىىٍ
ئېڭىًى ًۈچەيتىؼٌە تْؿرا ًېلىدۇ ،دمِەى
پەلظەپەطى ئاطاطىدا ،ئۇيىىڭ تەرىپىىدىٌ
ئْتتۇرىـا هْيۇلـاى تىۈري نىللەتچىلىىٍ

طىياطىىىي طىىەًَىدىٌ ئۇزاهالػىىتۇرۇغ
ئۈچۈى ،بىر هايچە هېتىو َەربى ئىًوىالبالر
ئېلىپ بېرىلىدۇ .نەطىلەى-1125 :يىلىى
ئىظالنىي طىاَەلەردە ئىظىالَات ئېلىىپ
بارناهچى بْلـاى باغ نىًىظىتىر ئەديىاى
نەيدەرىظًىڭ دارؿا ئېظىپ ئۆلتۇرۇلۈػىى،
-1111ۋە -1185يىللىرىىىدىٌى َەربىىى
ئىىىًوىالبالر ۋە طىياطىىىي ئۆزُۈرۈػىىلەر،

ئىدىيىظى ًۈچەپ تەػىۋىى هىلىًىىدۇ ۋە
َەتتا تۈري خەلى ئانهىظىىـا نەجبىۇرىي
تېڭىلىدۇ.

-1111يىلى نەرَۇم يەجهىدىٌ ئەرباًىاى
َۆًۈنىتىًىىىڭ ئەنەلىىدىٌ هالدۇرۇلۇػىىى
هاتارلىوالريىڭ َەنهىظى ئەيە ػۇ ئىظالنىي
طىىاَەلەردىٌى ئىظىىالَاتالر طىىەۋەبىدىٌ
نەيدايـا ًېلىدۇ.

-1185يىلى ئىٌٌىًچى دۇييا ئۇرۇػى
ئاخىرالػىىواى ۋە طىىْؿۇن ئۇرۇػىىالر
باػىىلىًىپ ،دۇييىىا ئىٌٌىىى هۇتۇپوىىا
ئايرىلـايىىدىٌ ًېىىيىٌ ،ػىىۇ زانايىىدىٌى
ئانېرىٌا رەئىظى َارى تۇرۇنايًىڭ تۈرًىيە

-5555يىلىىى َىىازىرهى «جۇنُىىۇر
رەئىظى» رەجەپ تەييىب ئەردۇؿاى بىاغ
نىًىظتىر طاياليـايدىٌ ًېيىٌ ،تۈرًىيەيىىڭ

بىىىلەى ُرىتظىىىيەيى طىىْۋمت ئىتتىپىىاهى
چاڭِىلىـىىىا چۈػىىىۈپ ًېتىؼىىىىدىٌ
هۇتۇلىىدۇرۇغ چاهىرىوىـىىا ئاطاطىىەى،
ئانېرىٌىىا درلەت خەزىًىظىىىدىٌ تىىۈرًىيە
ئۈچۈى ئاالَىدە نەبلەؾ ئاجراتواى بْلۇپ،
تۈرًىيەيىىىڭ ؿەرب بىىىلەى بىىىر طىىەپتە
تۇرۇػى ۋە طْۋمت ئىتتىپاهىًىڭ ػىىهالـا

ياۋرۇپا بىرلىٌىِە ئەزالىى باطىوۇچلىرىًى
تېسلىتىؽ ػْئارى ئاطتىدا-1113 ،يىلىى
دايىيە پايتەختى ًْبىًُاُىًدا ئۆتٌۈزۈلِەى
چْڭ يىـىًىدا هىارار ئېلىًىىپ ،ياۋرۇپىا
بىىىرلىٌىِە ئەزا بْلـىىۇچى درلەتىىلەردە
بْلۇػوا تىِىؼلىٍ ػەرت ۋە ئۆلچەنلەريى
ئاطىىاض هىلـىىاى َالىىدا ،طىياطىىىي،
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ئىوتىظادىي ۋە ئاطاطىي هايۇى طاَەلىرىدە
ئىظىىالَات ئېلىىىپ بېرىؼىىوا باػىىاليدۇ.
دمهىىًْراتىيىًى ًۈچلەيىىدۈرۈغ ئۈچىىۈى
ًىؼىلىٍ َْهۇن ۋە ئازطىايلىوالر َەن-
ىى
ىريەچچە يېڭى
ىارلىى بىى
ىۇهلىرى هاتى
َۇهى
هىىايۇيالريى ئىجىىرا هىلىؼىىوا باػىىاليدۇ.
ئىوتىظادىي جەَەتىتىٌ ئەرًىىٌ بىازار ۋە
ياۋرّپادىٌى رىوابەت طىظتېىهىظىًى يْلـىا
هْيىدۇ .هايۇيىي جەَەتتىٌ خەلى چىوارؿاى

جەَەتتىٌ نەزًۇر  3هىتىئە درلەتلىرىًىىڭ
ىِەى،
تارىخىىدا نىۇَىو ئىْرۇيًى ئىِىلىى
دۇييادىٌى پۈتۈى نەدەيىيەتلەرُە تەطىرىًى
ًۆرطەتٌەى ،ئْتتۇرا ػەرن ،بالوىايالر ۋە
ًاۋًاز رايْيلىرىـا هارىتا طىياطىي تەرەپتىٌ
ئۆز ئالدىـا نۇطتەهىل «تەطەۋۋۇرى» بار
بْلـاى ،باػوىالريى ئەُەػتۈرُۈچى طەۋىيە
ۋە ًۈچٌە ئىىِە نەرًەزلىىٍ بىىر درلەت
ىارلىى
ىڭ بى
ىۈى ،تۈرًىيەيىى
ىْلـىًى ئۈچى
بى

هاراريىڭ َۆًۈنەت هارارىىدىٌ ئۈطىتۈى
تۇرىىىدىـايلىوى ،ئەڭ ًۈچلىىۈي هىىارار
ىىدىٌ
ىى ئانهىظى
ىال خەلى
ىڭ يەيىى
ئْرُىًىًىى
ئىبارەت ئىٌەيلىٌى تەًىتلىًىپ ،هْراللىىى
هىظىىىىهًىڭ َۆًىىىۈنەت ئىؼىىىلىرىـا
ئارىالػهاطىىىلىى هىىىايۇيلىرىهۇ يْلـىىىا
هْيۇلىدۇ .تىۈرًىيە نەزًىۇر ئىظىالَاتالر
طايىظىدا هىظوا ۋاهىت ئىچىدە دۇييىادىٌى

خەلوئارالىى تەػٌىالتالردىٌى نۇَىو رّلىًى
جارى هىلدۇرۇػى ًېرەي.
تىىۈرًىيە «ئىىادالەت ۋە تەرەهوىيىىات
پارتىيىظىىى» َۆًۈنىتىًىىىڭ طىياطىىىي
جەَەتىىتىٌ ئىظىىالم بىىىلەى دمهىىًْراتىيە
تۈزۈنلىرىًى بىر-بىرىِە ناطالػىتۇرؿاى،
ئاطاطىىىي هايۇيىىدىٌى «اليىىىٍ»لىىىى
هاراػلىرىًىهۇ يەزەردىٌ طىاهىت هىلهىـىاى

ئىوتىظىىىادى ئەڭ ًۈچلىىىۈي  55درلەت
ئارىظىدا -11ئْرۇيًى ئىِىلەيدۇ .ئەيًىى
ۋاهىتتا ئەتراپتىٌى درلەتلەرُىهۇ تەطىرىًى
ًۆرطىتىؼٌە باػىاليدۇ .ػىۇ زانايىدىٌى
تۈرًىيەيىڭ تاػوى طىياطىەت ئېًصىًېىرى
ئەَهەد داۋۇت ئىْؿلى ،تاػىوى ئىؼىالر
نىًىظىىتىرلىٌىِە تەيىىىًلەيِەى ًىىۈيى
طۆزلىِەى بىرىًچى يۇتىوىىدا نۇيىۇالريى
تەًىتلەيدۇ :بۈُۈيٌى «يېڭى تىۈرًىيە»

َالدا ،ئىوتىظادى نەيدايالردا تىس طۈرئەت
بىلەى ئالـا ئىلِىرىلىؼى ،ؿەرب درلەتلىرى
بىىىلەى رىوىىابەتًى ًىىۈچەيتتى .تاػىىوى
طىياطىىەتتە ػىىەرن ۋە ؿەربىىٌە هارىتىىا
ئىؼىًٌى چْڭ ئېچىۋمتىؼىى ،رايْيىدىٌى
تىًچلىىىى يەنۇيىچىظىىى طىىۈپىتىدىٌى
خىسنەتلىىىرى ،تْلۇهلىـىىۇچى لېىىدىرلىٍ
رّلىًى جارى هىلدۇرۇغ بىلەى بىرُە ،بىر
يەچچە تۈرلۈي رّلالريىى بىىرال ۋاهىتتىا
ئْيًىيالىؼى ،ؿەربًىڭ تىۈرًىيەُە بْلـىاى
ىەتخْرلىوىًى تېخىه ىۇ
ىسؿىًىؽ ۋە َەطى
هىى
ئاػۇردى .ػۇ طەۋەپتىٌ ئىۇالر َىازىرهى
جۇنُىىىۇر رەئىظىىىى رەجەپ تەييىىىىب
ئەردّؿايًى َاًىهىيەتتىٌ ئۇزاهالػىتۇرۇغ
ئۈچۈىَ ،ەرخىل َىلە-نىٌىرلەريى ئْيًاپ

پەهەتال ػەرن بىلەى ؿەربًى بىر-بىىرىِە
باؿلىـۇچى ۋە باػوىالريىڭ ًۆز ئىؼىارىتى
بىلەى َەرىٌەت هىلـۇچى تۈرًىيە ئەنەض،
بەلٌى ئۇ جۇؿراپىيىلىٍ ئْرۇى جەَەتىتىٌ
ئاكرىوا ،ياۋرۇپا ۋە ئاطىىيا هىتئەلىرىًىىڭ
هاپ ئْتتۇرىظىىـا جايالػىواى ،تىارىخىي
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باهوىىاى بْلظىىىهۇَ ،ېچبىرىىىدە ؿەلىىىبە
هىاللهىـايىىدىٌ ًېىىيىٌ ،ئەڭ ئاخىرىىىدا
تۈرًىيەدىٌى ؿەرب دۇيياطىًىڭ «نەدەيىي
ئىظالم» يەزەرىيىظىِە ۋەًىللىٍ هىلـۇچى،
كەتُۇلال ُۈلەى جانائىتىًى ئىؼوا طىېلىپ،
-5512يىلىىى -15ئىيىىۇە تىىْپىلىڭى
ئىىارهىلىى تىىۈرًىيەدە يېڭىىى طىياطىىى
ئۆزُىرىؽ پەيدا هىلىؼوا ئْرۇيدى ،يەيىال
ؿەلبە هىاللهىدى-1115 .يىللىرى بارلىووىا

نىظىىىر ،يەنەى ۋە طىىۈرىيە هاتىىارلىى
درلەتلەرُە ئىۆز تەطىىرىًى ًۆرطىەتتى.
تەبىئىي َالدا «نۇطۇلهاى هېرىًداػالر»ؿا
ئْخؼىىاغ ئىظىىالم تەػىىٌىالتلىرى بىىۇ
َەرىٌەتًىىىڭ هْزؿىىاتوۇ ئانىللىرىـىىا
ئايلىًىدۇ .ئۇالريىڭ ؿەلىبە هازايـاى َالدا
ئالـا ئىلِىرلەۋاتوىايلىوىًى ًىۆرُەى ؿەرب
دۇيياطى ،دەرَاە ًْيا تاًتىٌىظىًى ئىؼوا
طېلىپ ،ئارىدا پىتىًە-ئىـىۋا تارهىتىؼىوا

ًەلِەى كەتُۇلال ُۈلەى جانائىتى تاػىوى
ًۆرۈيۈػتە ئىظالم ۋە تەلىىو-تەربىىيەُە
َەطظىىە هْػىىۇۋاتوايدەي ًۆرۈيظىىىهۇ،
ئەنەلىيەتىىتە يۇهىرىىىدا زىٌىىىر هىلىًـىىاى
ىىۇدىي
ىىْپلىرى ۋە يەَى
خىرىظىىتىياى پى
َاخانلىرى تەرىپىدىٌ ئْتتۇرىـا هْيۇلـىاى
ىىي ئىظىىىالم» يەزەرىيىظىىىىًى
«نەدەيىى
راۋاجاليدۇرۇغ يْلىدا ئاالَىدە خىىسنەت

باػاليدۇ .نىظىىردا طىياطىىي ئىًوىالبًىى
بارلىووا ًەلتۈرۈغ ،طىۈرىيە ۋە يەنەيىدە
هْراللىى ئىچٌى ئۇرۇغ هْزؿاغ ئارهىلىى
«ئەرەب باَارى»يى خالتا ًْچىـا طۆرەپ
ئەًىرىؼتە ؿەلبە هىلـايدىٌ ًېيىٌ« ،ئىظالم
دىًى»يىڭ دۇييا نۇطۇلهايلىرىـا هاراتوىاى
ئاطاطىىلىى يْليىىۇرۇهلىرىًى هايتىىىدىٌ
يېڭىالغ بىلەى بىىرُە ،بەزى نەطىىلىلەر

ًۆرطەتٌەيلىٌى ئْتتۇرىـا چىوتىُ .ىۈلەى
جانائىتىًىىىىىڭ ئەهىىىىىدە-ئېتىوىىىىاد
نەطىلىلىرىدىٌى ئْخؼىهىـاى تەرەپلىىرى،
تۈرًىيە ئىچىدىٌى دىًظىس پارتىيىلەر بىلەى
َەنٌارلىوى ،خىرىظىتىياى ۋە يەَىۇدىيالر
بىلەى دّطتلۇن دمئىالُْلىرى ،چېٌىىدىٌ
ئاػىىواى نەيپەئەتپەرەطىىلىٌى ،ئىظىىالنىي
دەۋالىرىـا هارىتا نەيدايظىسلىوى ،ئۇالريىڭ
«نەدەيىىىي ئىظىىالم» يەزىرىيىظىىىًىڭ

َەهوىدە يېڭى پەتىىۋاالر ئىېالى هىلىؼىوا
چاهىرىدۇ .بەزىبىر ئاتالهىؽ دىًى ئالىهالر
نەزًۇر چاهىرىووىا ئىاۋاز هْػىۇپ يېڭىى
پەتىىىۋاالر ئىىېالى هىلىؼىىوا باػىىاليدۇ.
نەطىىىلەى :ػىىەي جانىىاە نىىۇَەنهەت
بۇۋاتېًە تۆۋەيدىٌىدەي  3تۈرلۈي يېڭىى
پەتىۋا ئېالى هىلىدۇ:
-1ئىظالم دىًى پۈتىۈى ئىًظىايىيەتًى
تىًچلىىىى ئىچىىىدە چىوىؼىىىپ ياػاػىىوا
چاهىرؿىىايلىوى ئۈچىىۈى« ،دىىىٌ» ۋە
«ئەهىدە-ئېتىواد» يىڭ ئْخؼىهىـايلىوىًى
باَايە هىلىپ ،بىىر نۇطىۇلهايًىڭ باػىوا
دىًدىٌى بىرىِە َۇجىۇم هىلىؼىى يىاًى
ئۇيىڭ بىلەى هارػىلىؼىؼى هەتئىي َارام.

هْؿىىدىـۇچىلىرى ئىٌەيلىٌىىىِە يېتەرلىىىٍ
دەرىجىدە دەلىل-ئىظپات بْالاليدۇ.
-5511يىلى نۇطتەبىت َىاًىهىيەتلەرُە
هارػىىى ئىىادالەت ئۈچىىۈى ،تۇيىظىىىيەدە
باػلىـاى «ئەرەب باَىارى» ئەرًىًلىىٍ
ًۆرىؼى هىظوا ۋاهىىت ئىچىىدە لىىۋىيە،

-5دۇيياؿا «ئىظالم دىًى»يى چىرايلىى
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َەنهىِە ئاياى بْلـاى ئىدى.

ًۆرطىتىؽ ئۈچۈى ،ئۇيىڭ َۆًىۈنلىرىًى
َازىرهى زاناى نەدەيىيىتىِە ناطالػتۇرۇغ
الزىو .باػوا دىًىىدىٌىلەر بىىلەى دىًىىي
جەَەتتە ئايرىهچىلىى هىلهاطلىى ًېىرەي.
دىًالر ئارىظىدا ئادالەت ،دىًىي ئەرًىًلىٍ
ۋە باراۋەرلىٍ ئاطاض هىلىًىؼى الزىو.

نىظرلىى دەۋەتچىى ئەنىرى خالىىديىڭ
«چىوىؼىپ ئۆتۈػٌە چىاهىرىى» يىانلىى
ًىتىىابى ياۋرّپىىادا ًىىۆپ ئالوىؼىىوا
ئېرىؼٌەيدىٌ ًېىيىٌ ،ئەنگىلينىڭ «ۋملىىس
ئۇيىۋمرطىىىىتى» ئىىىۇيى تەهىىىدىرلەپ
دًّتۇرلۇن دىپلْنى يْلاليدۇ« .چىوىؼىىپ
ئۆتۈػٌە چىاهىرىى» يىانلىى ًىتابًىىڭ

«-3يەهىل»يى ئەهىل تارازىظى بىلەى
ئۆلچەغ ئارهىلىىَ ،ەهىوەتًى ئەنەلىيەتتىٌ

ئاطاطىىلىى نەزنىىۇيىًى تۆۋەيىىدىٌىچە
خۇالطىلەػٌە بْلىدۇ:

ىي َۆًىىۈنلەريى
ىسدەپ ،بەزىبىىىر دىًىى
ئىى
زانايىهىسيىىىڭ ػىىارايىتىـا ناطالػىىتۇرۇغ
الزىو.

-1بىس نىۇئهىٌ-نۇطىۇلهاى بْلىۇغ

ئەزَەر ئۇيىۋمرطىتىدە «ئىظالم دىًىىدا

طۈپىتىهىس بىلەى ئىايرىهچىلىوتىٌ ئىۇزان
تۇرۇىؼىىىىهىس الزىىىىو .هەلىبلەريىىىى
بىرلەػتۈرۈػٌە تىرىؼىؽ بىىلەى بىىرُە،
بىس بىلەى ئْخؼىاغ ئەهىىدە-ئېتىوادتىا
بْلهىـاى ،هارػى پىٌىردە بْلـاىَ ،ەتتىا
باػوا دىًدىٌىلەريىهۇ هْبۇە هىاللىؼىىهىس

ئْتتۇراَاللىوًى تەرؿىب هىلىؽ َەيئىتىى»
هۇرۇلـىىاى بْلىىۇپ ،نەزًىىۇر َەيىىئەت،
ئْتتۇراَاللىوًى چىىڭ تۇتىۇپ« ،باػىوا
دىًىدىٌىلەر بىلەى چىوىؼىىپ ئۆتىۈغ»،
ىيەُە
ىي تەربىى
ىاًالغ ۋە رَّىى
ىى پى
هەلبىًى

الزىو.

ئەَهىىىيەت بېىىرىؽ َەهوىىىدە َەرخىىىل
چاهىرىوالريى ئىېالى هىلىىدۇ .ئەطىلىدە:
«دىًالر ئارا تىًچلىى ئىچىىدە چىوىؼىىپ
ىۆۋەت
ياػىاغ» چىاهىرىوى ،بىرىًچىى يى
طابىى طْۋمت ئىتتىپاهى رەئىظى خۇرػْپ
تەرىپىىىدىٌ -1125يىللىىىرى ئْتتۇرىـىىا
هْيۇلـاى بْلۇپ-1115 ،يىلىى طىْؿۇن
ئۇرۇػالر نەزُىلى ئاخىرلىؼىپ ،ئانېرىٌىا

-5ؿەرب نەدەيىيىتىِە هارىتا يۇنؼىان
باغ بْلۇغ بىلەى بىرُە ،بۇ َەهتە ًۆپ
ئىسدىًىؽ ئارهىلىى ،ئۆزُەرنەض ئىظىالم
ػىىەرىئەت هايۇيلىرىىىدىٌ ۋازًەچهىىىِەى
َالىىدا ،ؿەرب نەدەيىيتىًىهىىۇ هْبىىۇە
هىالاليىىدىـاى يېڭىىى دىًىىى ئىىالىهالريى
يېتىؼتۈرۈپ چىوىؼىهىس الزىو.

دۇييادىٌى بىردىًبىر «پەۋهۇلئاددە ًۈ »
بْلىىۇپ ئْتتۇرىـىىا چىووايىىدىٌ ًېىىيىٌ،
«دىىىًالر ئىىارا دمئىىالَْ» چىىاهىرىوىًى
هايتىدىٌ تەًرارالػوا باػىلىـاى .ئىۇزۇى
ئىىۆتهەيال نەزًىىۇر چاهىرىوًىىىڭ تاػىىوى
ًۆرۈيىؼى رەَهەتتەي ًۆرۈيظىىهۇ ئىچىى
بْلظىىا ،ئىىازابتىٌ ئىبىىارەت ئىٌەيلىٌىىى

-3باػىىوا دىًىىىدىٌىلەر بىىىلەى بىىىر
پىٌىردە بْلـاى تەرەپلىرىهىسيىى ئاطىاض
هىلـاى َالدا چىوىؼىپ ئۆتىؼىهىس ًېرەي.
-8باػوا دىًىدىٌىلەر بىىلەى ئەهىلًىى
بىرىًچى ئْرۇيدا هْيـاى َالىدا دمئىالَْ
ئېلىپ بېرىؼىهىس ًېرەي.
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ًاپىرلىووا َۆًۈم هىلىپ ،دۇػهەى هاتارىدا
ًۆرطىتىدىـاى ،ئىظالم دىًىدىٌ يېًىۋالـاى
«نۇرتەدلەر»ُە ئۆلۈم جازاطىى َۆًىۈم
هىلىدىـاى تۈزۈنلەر ئۆزُەرتىلىؼى ًېرەي.
چۈيٌى ،بىىس َىازىر تىًچلىىى ئىچىىدە
ىىپ
ىىالَْ» ئېلىى
ىىارا دمئى
ىىًالر ئى
«دىى
بارااليدىـاىَ ،ەرًىو هايظى بىىر دىًًىى
تالالػتا تْلۇن ئەرًىىًلىٌٌە ئىىِە بىىر
دەۋردە ياػاۋاتىهىس .يەيە ًېلىىپ پۈتىۈى

-5ئىظىىىىىالنىي َايىىىىىاتىهىسيى
ئاددىيالػىىتۇرۇغ ئىىارهىلىى ،خەلوئىىارا
جەنئىىىيەت ئىچىىىِە طىىېڭىپ ًىرىؼىىٌە
تىرىؼىؼىهىس ًېرەي.
-2كىوُىي َۆًۈنلىرىهىسيى يېڭى زاناى
تەهەززاطىـا ناطالػتۇرۇػىهىس ًېرەي.
َ-1ەرهايدان ئەَۋاە ئاطتىدا ،ئۆزىهىس
ياػىىاۋاتواى درلەتلەريىىىڭ نۇطىىتەبىت
َىىاًىهىيەتلىرى بىىىلەى هارػىالػهاطىىلىى
الزىو.

دىًالريىڭ بېؼى ۋە ئەطلى ًېلىپ چىوىىؽ
نەيبەطى ئالالًَىڭ ئەلچىظى ئىبراَىهًىىڭ
دىًى بْلـا  ،يەَۇدى دىًى ،خىرىظىتىياى
دىًى ۋە ئظىالم دىًى هاتارلىى  3دىًًىىڭ
هايظى بىرىًى تاللىـاى ًىؼى ،يەيىال ئاػۇ
ئىبراَىهًىڭ دىًىًىى تاللىـىاى بْلىىدۇ.
دمىىىهەي ،پۈتىىىۈى دۇييىىىا ب د ت
رىياطەتچىلىٌى ۋە يۇيىظىٌۇ تەػىٌىالتى

دمهەي ،پۈتۈى ؿەرب ئەللىرى ئىظىالم
دۇيياطىـا هارػى بىر ُەۋدىىِە ئاياليـىاى
َالىىدا دىًىىىي ،پىٌرىىىي ۋە نەدەيىىىي
نەيدايالريىڭ َەنهىىدە تەڭىال َۇجۇنـىا
ئۆتىىىدۇ .دىىىًالر ئىىارا دمئىىالَْ ۋە
نەدەيىىىيەتلەر ئىىارا دمئىىالَْ هاتىىارلىى
َەرخىىىىل دمئىىىالُْالريى باػىىىاليدۇ.
ئانېرىٌىلىى َېًتىڭىتىۇى بىىلەى ئۇيىىڭ
ئْهۇؿۇچىظى يْػىىُېرۇ كًْۇياناالريىىڭ
خىلى بۇرۇى ئْتتۇرىـا هْيـاى پىٌىرلىىرى
نۇزاًىرە هىلىًىؼىوا باػىاليدۇَ .ىارۋارد
ئۇيىۋمرطتېتىًىڭ پرّكېظظىْرى طىانۇئېل
پىلىپع َېًتىڭىتۇيًىڭ ئْتتۇرىـا هْيـىاى
پىٌىرلىىىرى تۆۋەيىىدىٌىلەردىٌ ئىبىىارەت
ئىدى :يېڭى زانايًىڭ تەهەززاطىًى ئاطاض

يازارىتى ئاطتىدا «ئىبراَىهًىىڭ دىًىى»
دىٌ ئىبارەت طايىۋەى ئاطتىـا جۇؿلىًىؼىى
ًېرەي.
نىظىر طىياطىي بىلىهلەر ئاًادمهىيەطىى
نۇدىرى دًّتۇر يادىيە نۇطتاپا «نەدەيىىي
ئىظىىالم» َەهوىىىدە تْختىلىىىپ ،ؿەرب
تەرىپىدىٌ خىلى بۇرۇى ئْتتۇرىـا هْيۇلـاى
ىسدمًىؽ
ىدە ئىى
ىر َەهوىى
ىى پىٌىى
ىۇ يېڭى
بى
نەطىلىظىًى هاَىرە ئۇيىۋمرطىتى طىياطىىي
بىلىهلەر كاًۇلتېتى ئۆز ئۇطىتىِە ئالـىاى
بْلۇپ-1112 ،يىلى نەزًۇر كاًۇلتېتًىىڭ
تەتوىوات يەتىجىظى طۈپىتىدە ئېالى هىلـاى
دًّالتىدا تۆۋەيدىٌىلەر تەۋطىيە هىلىًـىاى
ئىدى:

هىلـاى َالدا دىًالر ئارىظىىدا دمئىالُْالر
داۋام هىلىؼى ًېىرەي .هايظىىبىر دىًًىىڭ
بەزى بىر َۆًۈنلىرى نەزًۇر دمئالُْالرؿا
تْطالـۇ بْلىدىـاى بْلظا ،ئۇ َۆًىۈنلەر
ئۆزُەرتىلىؼى ًېرەي .نەطىىلەى :ئىظىالم
دىًىًىڭ يەَىۇدىيالر ۋە خىرىظىتىيايالريى

-1ئىظالنىي بىلىهىلەر بىىلەى پەيًىى
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تەرىپىدىٌ ئْتتۇرىـا هْيۇلـاى «نەدەيىىي
ئىظالم» چاهىرىوىًىڭ نەزنۇيلىرىًى بىىر-
بىرىِە طېلىؼتۇرۇپ ًۆرىدىـاى بْلظىان،
ىرال
َەر ئىٌٌىى تەرەپًىىڭ ئْخؼىاغ بىى
تەرەپٌە چاهىرىۋاتوايلىوىًى ئۇچۇن ئاػٌارا
ًۆرەلەيهىس.

بىلىهلەريى بىر-بىرىِە بىاؿالپ تىۇرۇپ،
پەيًى بىلىهلەر ئاطاطىلىرى ۋە هائىىدە-
تۈزۈنلىرىِە ئاطاطاليـاى َالىدا ،ئىظىالم
بىلىهلىرىدىهۇ ۋەزىيەتًىىڭ ئۆزُىرىؼىىِە
هىىاراپ ئىىۆزُىرىؽ ۋە يېڭىلىىىى پەيىىدا
هىلـىلىىى بْلىىىدىـاى بىىىر ئەَىىۋالىًى
ػەًىللەيدۈرۈغ.

دمهەي ،تىۈرًىيەدە كەتُىۇلال ُىۈلەى
جانائىتى ،نىظىردا «ئەزَەر» ُە ئْخؼاغ

-5ئىظىىالم دۇيياطىىىًىڭ هايتىىىدىٌ
بىرلىؼىؽ يىؼايى« ،ئىظالم خەلىپىلىٌى»
ۋە يىىا «ئىظىىالم درلىتىىى» هىىۇرۇغ
بْلهاطىىتىٌ« ،ئىظىىالم ئىىۈنهىتى» ۋە
ئۈنهەتًىڭ بىرلىٌى بْلۇػى ،ػۇ ئارهىلىى
تارهان َىالەتتىٌى ئۈنهەتًىىڭ پەهەتىال
هەلىبلىرىًىىى بىرلەػتۈرۈػىىٌە تىرىؼىىىؽ
بىلەى ًۇپايىلىًىؽ.

ئْرُايالر ،دۇييايىڭ تەرەپ-تەرەپلىرىىدە
ؿەربًىڭ دمپىـىا ئۇطظىۇە ئْيًايىدىـاى
ىالىهالر ئْخؼاػىىال
ىەپتىٌى ئى
ىل طى
َەرخىى
ىۇ
ىۇپ ،ئى
ىاى بْلى
ىرتەرەپٌە چاهىرىۋاتوى
بىى
بْلظىهۇ ،تۈرًىيەدىٌى «ئىلهاى ئىظىالم»
دىٌ ئىبارەت بْلىۇپ ،ئۇيىىڭ ئۇهىۇنى:
ئىظظىىىوهۇ ئەنەض ،طىىْؿۇههۇ ئەنەض
(َەهىوىي رَّى ئۆلِەى) هايظى تەرەپىٌە
ئەُظە ئېِىلىىدىـاى يۇنؼىاهباغ ئىظىالم

هاتتىى هْللۇن ۋە ًۇ ئىظتېهاە هىلىىؽ
ىاى َالىىدا،
ىۇزان تۇرؿى
ىارلىوالردىٌ ئى
هاتى
ًېلىؼىىىىؽ ،چىوىؼىىىىؽ ،تىًچلىوًىىىى
ًۈچەيتىؽ ۋە دّطىتلۇن پىرىًظىىپلىرىًى
بىرىًچى ئْرۇيدا هْيۇغ.

دمِەيدىٌ ئىبارەتتۇر.

-3ئىظىىالم درلەتلىرىًىىىڭ خەلوئىىارا
ىىؽ،
ىىپلىرىدا زىتلىؼى
ىىۋەت پىرىًظى
نۇياطى

①

-8ئىظالندىٌى «ئۆز يەپظىى بىىلەى
ىى
ىىپىًى بىرىًچى
ىؽ» پىرىًظى
جىُىاد هىلىى
ئْرۇيـا هْيـىاى َالىدا ،ئىالالٍ يْلىىدا
هْراللىى جىُاديىىڭ چەي-چېِرىظىىًى،
باػوىالريىڭ دۈػهەيلىٌلىرىدىٌ ئىۆزۈڭًى
نۇداپىئە هىلىؽ بىلەى چەًلەغ.

① -1التحــوالت الكــربى ومســتقبمل العــامل االســالمي بعــد مائــة عــام مــن
احل ـرب العادليــة األولج (رللــة البيــان) مــن طــرف رلموعــة مــن الكتــاب مثــمل:
األستاذ /دمحمغلو األستاذ /دمحم سليمان الزواوي

ىالم نەرًەزلىىىرى ۋە
ىدىٌى ئىظى
يۇهۇرىى
ىاهىرىولىرى
ىڭ چى
بەزى ئىظىالم ئالىهلىرىًىى
بىىىلەى يەَىىۇدىيالر ۋە خىرىظىىتىيايالر

-2اجلزيرة نت
-3العامل اإلسالمي والتحدايت ادلعاصرة  /عبد العزيز التوجيري
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ئْريىتىلـاى ،ئۇيىڭـا يەچچە يۈز نېتىرلىى

-1152يىلىىى-1ئايًىىىڭ ً-11ىىۈيى

ىتە
ىاۋۇت رەطى
ىدى .تى
ىايالر باؿاليـايىى
ئارهى

ًۇچايىڭ بىْزرەڭ ئاطىهىًىًى نۇطىىبەت

نەطىىچىتى ئالدىىىدىٌ ئىىايچە يىراهلىوتىىا

هاپلىـايىىىدىً .ۇچىىا ًْيىىا ػىىەَەريىڭ

ىتايلىوىـا
ىلە هەبرىظى
ىاى درڭ نەَەلى
بْلهىـى

نەرًىسىدىٌى رەطتە نەطچىتًىڭ ئالدىدىٌى

ئېلىپ نېڭىلىۋاتاتتى .بىران ئادەنلەريىىڭ

نەيداى ئىادەم دمڭىسىـىا ئاياليـايىىدى.

زىيادە زىچلىوىدىٌ تاۋۇتًى ئېلىپ نىېڭىؽ

ئادەنلەر بىر تاۋۇتًى باػىلىرىدىٌ ئىِىىس

تْلىهىىۇ هىىىيىٌ بْلۇۋاتىىاتتى .ئىىادەنلەر

ًۆتىىىىۈرۈپ ،ئالىىىىدىـا نېڭىؼىىىىوا

تاۋۇتًىىىڭ ئارهىظىىىدىٌ درڭ نەَەللىىىِە

تەنؼىلىۋاتاتتىَ .اۋايىڭ ػۇيچە طىْؿۇن

هاراپ طەلدەي ئاهاتتى .بۇ ئادەنلەريىىڭ

بْلۇػىىىـا هارىهىىايًْ ،يىىا ػىىەَەريىڭ

ئارىظىدا باي ،تْهظىۇ ،ػىايار ،ئاهظىۇ،

ًْچىلىرىـا ئادەنلەر پاتهىاي هالـايىىدى.

ًْرال ،هەػوەر ،ؿۇلجا ۋە ئىۈرۈنچىلەردىٌ

ًْچىـا پاتهاي هالـايلىرى ًْچىًىڭ ئىٌٌى

ًەلِەى نىڭلىـاى ئىادەنلەر بىار ئىىدى.

ياهىظىىىدىٌى ئۆيلەريىىىڭ ئۆُسىظىىىِە

تىىىاۋۇت ئىىىاخىرى درڭ نەَەلىىىلە

چىوىۋملىؼىىواى ئىىىدىً .ىىۆزلىرى ياػىىوا

هەبرىظتايلىوىـا ئېلىپ ًېلىًدى .ئارهىىدىٌ

تْلـىىاى ئىًظىىايالريىڭ يىـىىا-زارلىىىرى

دەپًە هىلىًىپ ،هەبرە تْپىظى درۋىلەيدى.

يىىۈرەًًى ئېسەتتىىى .ئىىۇالر ئالىىدىلىرىـا

هەبرىًىڭ يىؼايظىس هالهاطلىوى ئۈچۈى بىر

ئىًتىلەتتى ،هْللىرىًى ئۇزارتىپ تىاۋۇتًى

تاختايـا يىام-ئىاتىـى يېسىلىىپ ،هەبىرە

ىىىا
ىىىاتتى .تاۋۇتوى
ىىىوا تىرىؼى
تۇتۇػى

بېؼىىىـا ۋاهىتلىىىى طىىايجىپ هْيۇلىىدى.

يېوىًلىؼىىالهىـايالريىڭ تۇتىىۇپ نېڭىؼىىى

تاختايـىىا «نەرَىىۇم نۇطىىايىپ دانىىْلال

ئۈچۈى ،تاۋۇتوا يەچچە ئىْى تىاە خىادا
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ًەلِەى چاؿلىرى هْرانىـا يەتٌەى هىىراى

َاجىو» دەپ يېسىلـايىدى.

چاؿلىرى بْلىۇپ 35 ،ياػىالردا ئىىدى.

نۇطايىپ دانْلال َاجىو ًۇچا خەلوىًىڭ

ئۇيىىىڭ جىًىىازا يانىسىًىىىڭ بۇيچىلىىىٍ

نەيىۋىي تۈۋرۈًى ،ئابدۇهادىر دانْلالنًىڭ

َۆرنەتٌە طازاۋەر بْلۇػى ئۇيىڭ خەلوىوە

يېتۈي ػاُىرتى ئىدى .بۈُۈى َەهىوەتەى

طىڭدۈرُەى ئەنِىٌىًىڭ نىۋىظى ئىدى.

ًۇچا ئاطىهىًىدىٌ بىىر يىارهىٌ يۇلتىۇز
طاهىـايىدى .ئۇ خەلوًىڭ هەلب تۆرىىدىٌ

نۇطايىپ دانْلال َىاجىو -1888يىلىى

ئْرۇى ئالـاى دىًىي ئۆلىها ،نەرىپەتپەرۋەر

ًۇچا ياَىيە بېُىؼباؾ يېسىظىًىڭ ػْرًۆە

زات ،ئىلىو-ئېرپايى نْە ئۇطتاز ئىىدى.

ًەيتىىىدە تۇؿۇلـىىاى بْلىىۇپ ،دادىظىىى

ئىىۇ هەػىىوەردىٌى خىىايلىى نەدرىظىىىدە

ئېالخۇى يېسىًىڭ بېِى ئىىدى .نۇطىايىپ

ئْهۇۋاتواى چاؿلىرىدا ئۇطتازى ئابدۇهادىر

دانْلال َاجىو ئْهىۇغ يېؼىىـا يەتىٌەى

دانْلالنًىڭ يادايلىووا ،خۇراپاتلىووا هارػى

ۋاهتىىىىدا يېسىظىىىىدىٌى ئابدۇرمؼىىىىد

تۇرۇپ ،خەلوًى ئىلىو-ئېرپايـا باػىالپ،

دانْلالنًىڭ نەدرىظىِە ًىرىپ ئْهۇيىدۇ.

نىللەتًىىى هۇتۇلىىدۇرۇغ َەهوىىىدىٌى

ئۇ بىر تەرەپتىٌ ئۇطتازىدىٌ دىًىي ئىلىىو

ئۈُىىىىۈتلىرىِە جىىىىۆر بْلىىىىىدۇ،

ىۇن
ىتىٌ نْزدّزلى
ىر تەرەپى
ىا ،يەيە بىى
ئالظى

نۇتەئەطظىپلىٌٌە ،هاالهلىووا هارػى ئېلىپ

ًەطىىپىًى ئۆُىًىىىدۇ-1158 .يىلىىىدىٌ

بارؿاى ئىجتىهائىي پائالىيەتلىرىِە ئاًتىىپ

-1151يىلـىچە ػەَەرُە ًىرىىپً ،ۇچىا

هاتًىؼىدۇ .ئۇ ئْهۇغ پۈتتۈرۈپ ًۇچاؿىا

ًْيا ػەَەردىٌى َاػىو هىازى َاجىهًىىڭ

هايتوايدىٌ ًېيىٌ ،ئابدۇهادىر دانْلالنًىىڭ

نەدرىظىدە  5يىىل ئْهۇيىدۇ .نۇطىايىپ

ئىسىدىٌ نېڭىپ ،جەنئىيەتتە بىر يىۈرۈغ

دانْلال َىاجىو ًىچىٌىىدىٌ تىرىؼىچاى،

ىار
ىدۇ .رىياًى
ىپ بارىى
ىالَاتالريى ئېلىى
ئىظى

زمًُى ئْچۇن باال بْلـىايلىوى ئۈچىۈى،

نْللىالريىڭ ئىظالم ئەهىدىظىِە يات هاالن

ئۇطتازى ئۇيىڭ هەػوەر خايلىى نەدرىظىِە

ئادەتلىرىِە چْڭ يۈرەًلىٍ بىلەى هارػىى

ىىيە
ىى ئْهۇػ ىىًى تەۋطى
ىپ ،داۋانلىى
بېرىى

تۇرۇپ ،يانرات ،يېتىو-يېظىىر ،تىۆۋەى

هىلىدۇ .هەػوەر خايلىى نەدرىظىظى ئەيًى

تەبىوىدىٌى ًىؼىلەريىڭ دەردىِە دەرنىاى

چاؿدا ئْتتۇرا ئاطىيا ئىولىهدا يىانى بىار

بْلىدۇ ،خاتا ئەهىدىًىڭ ۋىرّطلىرى بىلەى

نەدرىظلەريىڭ بىىرى بْلىۇپ ،ئىۇ يەردە

يۇهۇناليـاى خەلوىوە ئىهايًىىڭ ػىىپالىى

ئابدۇهادىر دانْلالم ،نْلال ئىظالم دانْلالم،

نەلُەنلىرىًىىى طىىۇيىدۇ .رىياًارلىوىًىىىڭ

ػەنؼىدىٌ دانىْلالم هاتىارلىى يېىتىلِەى

تۇنايلىرىىىدا هاراڭـۇالػىىواى دىلالرؿىىا

ئۇطتازالر بار ئىدى .ئۇ هەػىوەر خىايلىى

يېڭىدىٌ ئۈنىد ۋە يۇرۇهلۇن بېـىؼاليدۇ.

نەدرىظىِە بېرىپ -1151يىلىدىٌ -1111
يىلىـىچە ئْى يىل ئىلىو تەَظىل هىلىىدۇ.

نۇطايىپ دانْلال َاجىو هەػوەر خايلىى

ئۇ بۇ  15يىل جەريايىدا يۇهىرىىدا يىانى

نەدرىظىًى پۈتتىۈرۈپً ،ۇچاؿىا هايتىىپ
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تىلـىىا ئېلىًـىىاى ئۇطىىتازالردىٌ ئىلىىىو

نەدرىظىىلەردە بىىۇرۇيوى يىىالـۇز دىًىىىي

ئالـايدىٌ طىرت ،هىازى ئۇبىۇە هاطىىو

ئْهۇتۇغ بىلەيال نەػـۇە بْلىدىـاى ًْيا

ئاخۇيۇم ،ئابدۇؿۇپۇر ئىاخۇى نەخظىۇم،

ئادەتًى ئۆزُەرتىپ ،ئْهۇتۇغ ئۇطىۇلىدا

ئىهىٌ َاجى خەلپىىتىوَ ،ىانۇت نىۇپتى

زّر ئىظىىىالَات ئېلىىىىپ بارىىىىدۇ.

خەلپىتىو ،هۇتلۇن ػەۋهى ،نىْلال طىابىت

ىىارى ،
ىىات ،تى
ىىلىٌلەرُە ئەدەبىيى
دەرطى

خەلپىتىو ،ئابدۇلال يەئىو تۇرپايى هاتارلىى

جىىۇؿراپىيە ،ئىلهىىى يۇجىىۇم ،تىبىىابەت

ئىلـار پىٌىرلىٍ زاتالر بىلەى َەنظۆَبەتتە

هاتارلىى دەرطلەريى هْػىۇپ ،ئْهۇتىۇغ

بْلىىىدۇ .ئْهىىۇغ پۈتتىىۈرۈپ يۇرتىـىىا

طالهىوىًى ئاػۇرىدۇ .ئۇ ئْهۇؿۇچىلىرىـىا

هايتىدىـاى ۋاهتىدا ئۇطىتازى ئابىدۇهادىر

ئىسچىىىل تىىۈردە ئۇطىىتازى ئابىىدۇهادىر

دانىْلالم ئۇيىڭـىا ئىخىالض ۋە ئىؼىەيچ

دانْلالنًىڭ نەرىپەتپەرۋەرلىٍ ئىدىيىظىىًى

هىلىپ ،ئىلىو -نەرىپەت ئۈچىۈى هىلـىاى

طىڭدۈرۈپ ،جەنئىيەتتىٌى خۇراپىاتلىوًى،

خىسنىتىًىڭ ًەلِۈطى ئۈنىدىًى يۈًلەيدۇ.

دىًدا بىدئەت پەيدا هىلىؼًى طىۆًىدۇ ۋە

نۇطايىپ دانْلال َاجىو ًۇچاؿا هايتىىپ

ىْلالم
ىدۇهادىر دانى
ىۇڭا ئابى
چەًلەيىدۇ .ػى
هەطتٌە ئۇچراپ ۋاپات بْلـايدىٌ ًېىيىٌ،

ًەلِەى ۋاهتىدا ًۇچا خەلوىى يىادايلىى،

َەرهايظى جايالردىٌى ئىلىو ئۆُەيِۈچىلەر

خۇراپىىاتلىى ۋە ئىلىهظىىىسلىًٌىڭ هىىارا

ًۇچاؿا ًېلىپ ،نۇطايىپ دانْلالندىٌ تەلىو

هازىًلىرىدا هايًاپ ،زۇلۇم ئىظٌەيجىظىىدە

ۋە ئىلىو ئالىدۇ.

ىڭ
ىدى .خەلوًىى
ىل ئىى
ىاى نەزُىى
ئىڭراۋاتوى
ُەجِىظىىىِە َاًىهىيەتًىىىڭ زۇلىىۇم-

-1133يىلى ًۇچادا ئابلىهىت نەخظىۇم

طتەنلىرىدىٌ طىرت ،بىر هىظىىو رىياًىار

باػچىلىوىدا يىېڭىچە نائارىىپ َەرىٌىتىى

نْللىالريىڭ ئاچٌۆزلۈًى ،ئالدانچىلىوىدىٌ

باػلىًىپ ،پەيًىىي نەًىتەپ هۇرۇلىىدۇ.

ػەًىللەيِەى هارا ًۈيلەرنۇ يۈًلىِەيىدى.

نۇطايىپ دانْلالَاجىو بىۇ َەرىٌەتًىىڭ

ىايىپ
ىەيِەى نۇطى
ىۋالالريى چۈػى
ىۇ ئەَى
بى

ئاًتىپ هْللىـۇچىلىرىًىڭ بىرى بْلىدۇ .ئۇ

دانْلال َاجىو َەنهە ئىؼىًى نائارىىپ ۋە

نەدرىظىىتىٌى تالىپالرؿىىا دىًىىىي بىلىىىو

ئاهارتىؽ ئىؼىلىرىدىٌ باػالػىًى يىىيەت

ىتەپٌە
ىي نەًى
ىىرت ،پەيًىى
ىتىٌ طى
ئۆُىًىؼى

هىلىدۇ .ئۇ دەطلەپتە ئۆزى ئْهۇؿاى َاػىو

بېرىپ ،زانىايىۋى ،يىېڭىچە بىلىهلەريىى

هازى َاجىهًىىڭ نەدرىظىظىىدەً ،ېىيىٌ

ئۆُىًىؼٌە رىـبەتلەيدۈرىدۇ .ئىۇ پەيًىىي

ًۈچئېرىى بۇيى نەدرىظىظىىدە  15يىىل

نەًتەپًى هْلالغ يۈزىظىدىٌ ئْؿلى تالىپ

نۇدەررىظلىٍ هىلىدۇ ،ئىاخىردا طاهظىان

نەخظۇم ۋە خىاتىو نەخظىۇم ،ئىاۋۇدۇى

نەدرىظىِە يۆتٌىلىىپ تىاًى َاياتىًىىڭ

هارىهالريى پەيًىي نەًىتەپٌە ئْهۇتوىۇچى

ئاخىرؿىچە ػىۇ نەدرىظىتە نۇدەررىظىلىٍ

بْلۇػىىىوا ئەۋەتىىىىدۇ-1182 .يىلىىىى

هىلىدۇ .ئۇ ئۆزى نۇدەررىظىلىٍ هىلـىاى

ئەخهەتجاى هاطىهى باػچىلىوىدىٌى ػەرهى
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تۈرًىظتاى َۆًۈنىتىًىڭ ۋەًىللىرى بىلەى

ئْهۇؿىىۇچىلىرىًى بىىايً-ەنىىبەؿەە دەپ

ُْنىًىىداڭ َۆًۈنىتىًىىىڭ ۋەًىللىىىرى

ئايرىهىىايتتى .ئەيًىىى چاؿىىدا ئىىادەتٌە

ئۈرۈنچىدە  11ناددىلىى بېىتىو تىۈزۈپ،

ئاياليـاى ئۆػرە-زاًىات ،يانىاز َەهوىى

بىرلەػهە َۆًۈنەت تەػٌىللىِەيدە ًۇچىا

ئېلىؼتەي ئادەتلەرُە هارػى ئىىدى .ػىۇ

خەلوىِە ۋاًالىتەى ۋەًىل بْلۇپَ ،ىانۇت

يىلالردا پۈتۈى جەنئىيەتتە يانىاز َەهوىى

نەۋلىۋى دانْلالَىاجىو بىىلەى بىىرلىٌتە

ئېلىؽ ئْنۇنيۈزلۈي ئىادەتٌە ئاياليـىاى

ئۈرۈنچىِە بېرىپ ،ئەخهەتجىاى هاطىىهى

بىدئەت بىر ئىؽ بْلۇپ ،بۇ ئۆلۈنلىۈي

بىلەى ًۆرۈػىدۇ ۋە ئەخهەتجاى هاطىىهىـا

بْلـاى ،ئىوتىظادىي ئەَۋالى ئايچە ياخؼى

ًۇچا خەلوىًىڭ دەرت ئەَۋالىًى ،ئىارزۇ-

بْلهىـاى يىانرات ئىائىلىلەرُە ئْرۇيظىىس

تەلەپلىرىًى يەتٌۈزىدۇ .ػىۇ يىلىى -11

ئېـىر يۈي ئىدى .جىًازا يانىسىـا ًەلىِەى

ئايىىدا ًۇچىىادا تۇرۇػىىلۇن ُْنىًىىداڭ

ًىؼىلەرُە ئاز دمِەيىدە بىىر -ئىٌٌىى

ئارنىيىظى ًۇچا تارىخىدا نەػُۇر بْلـىاى

تەڭِە ،ئىهانالرؿا ئات-هېچىرؿىچە طىْؿا

«َْرۇيباؾ ۋەهەطى»يىى پەيىدا هىلىىپ،

هىلىًىىاتتى .بەزى يىىانرات ئىىائىلىلەردە

بىِۇيىىاٍ ًىؼىىىلەريى هىىىرؿىٌ هىلىىىدۇ.

ئۆلۇم-يېتىو ئىؼلىرى بْلۇپ هالظا ،ياناز

نەرىپەتىىىپەرۋەر ،ئىلىىىىو طىىىۆيەر ۋە

َەهوى تارهىتىدىـايـا پۇلى يْن نېيىتًىىڭ

تەرەهوىيپەرۋەر ًىؼىىلەر بْلـىاى يىېڭىچە

يانىسى ئْهۇلهاي ،نېيىت ئۆيدە بىرهىايچە

ىالنچىلىرىدىٌ
ىڭ باػى
ىپ َەرىٌىتىًىى
نائارىى

ًۈىَ ،ەتتا َەپتىلەپ تىۇرۇپ هىاالتتى.

ئېسىس يۈطۈپ ،نۇَەنهەتًىيىاز ياطىىرّۋ،

ىىائىلىلەر نېيىتًىىىىڭ يىىىانىسىًى
بەزى ئى

ئىىابلىس َىىانۇت هاتىىارلىوالريى تۇتوىىۇى

چۈػۈرۈغ ئۈچىۈى ئىۆي-ناًىايلىرى،

هىلىدۇ .نۇطايىپ دانْلالَىاجىو بىۇالريى

ناە-چارۋىلىرى ياًى ئېتىىس-يەرلىرىًىى

هۇتوىىىىۇزۇغ ئۈچىىىىۈى ئىىىىانهىًى

طېتىؼوا نەجبۇر بْلۇپ ،ئىِىلىٌى ۋەيراى

َەرىٌەتلەيدۈرۈپ ،ئۆزى بىاغ بْلىۇپ،

بْالتتى .نۇطايىپ دانْلالم بۇ نەطىىلىِە

«هۇتوىىۇزۇغ َەيئىتىىى» تەػىىٌىللەپ،

جىددىي هىاراپ ،بىىر هېتىهلىىى نېيىت

ُْنىًىىداڭ ئارنىيىظىىىًىڭ ئەنەلىىدارلىرى

يانىسىدا ياناز َەهوى ئېلىؼًىڭ َىارانلىوى

بىلەى ًۆرۈػىدۇ .نۇطايىپ دانْلال َاجىو

َەهوىدە پەتىۋا بېرىدۇ ۋە بۇيى هۇرئىاى،

ُْنىًداڭ ئارنىيىظىِە ًاپىالەت بېرىىپ،

َەدىظىىلەر بىىىلەى ػىىەرَلەيدۇُ .ەرچە

تۇتوۇى هىلىًـايالريى هۇتوۇزۇپ چىوىدۇ.

بۇيىڭـا بىر هىظو نۇتەئەطظىىپ نىْللىالر
هارػى چىوىىپ ،ئىادەم تىْپالپ جېىدەە

نۇطىىايىپ دانْلالَىىاجىو دىيايەتلىىىٍ

ىا
ىىهۇ ،ئەنهى
ىاى بْلظى
ىوا ئۇرۇيـى
چىوىرىؼى

َەن-ئادالەتلىىىىىىٍ زات ئىىىىىىدى.

َانۇت نەۋلىۋى دانْلالَىاجىو ،ئابىدۇلال

جەنئىيەتتىٌىىى هىىاالهلىى ،خۇراپىىاتلىى،

نەخظۇم ،طايىو دانْلال َىاجىو هاتىارلىى

بىىىدئەت ئىؼىىالرؿا هارػىىى ئىىىدى.

تەرەهوىيپەرۋەر ئىلىو ئىِىلىرىًىڭ هىىسؿىٌ
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هْللىؼى بىلەى پۈتىۈى ًۇچىا نىوياطىىدا

ػىىىىىىەَەردىٌى ئەڭ هەدىهىىىىىىىي

ياناز َەهوى ئىېلىؽ ػىۇيىڭدىٌ باػىالپ

هەبرىظتايلىوالريىڭ بىرى بْلىۇپ ،يەچىچە

ئەنەلدىٌ هالىدۇ.

يۈز يىلالردىىٌ بىىرى تااليلىـىاى بىلىىو
ئىِىلىرىًىڭ ئاخىرەتلىٌىِە طىاَىبخايلىى

نۇطايىپ دانْلال َاجىو بىلىهىى نىْە

هىلىىىپ ًەلهەًىىتە .نېًىىىڭ ئايىىا جەنەت

دىًىي ئۆلىهىا ،تەجرىبىلىىٍ نائىارىپچى،

ئەجىىداتلىرىهًىڭ هەبرىلىرىهىىۇ نۇػىىۇ

هابىلىيەتلىٍ ئۇطتاز ئىدى .ئۇ  31يىللىى

هەبرىظتايلىوتا بْلۇپ ،رەَهەتلىٍ ئايانهۇ

نۇدەررىظلىٍ َاياتىدا يۇرؿۇيلىـاى بىلىىو

-5518يىلى -11ئايًىڭ ً-8ۈيى نۇػۇ

ئىِىلىرىًى يېتىؼتۈرۈپ چىوىىدۇ .ئۇيىىڭ

هەبرىظتايلىووا دەپًە هىلىًدى .نەى ًىچىٍ

هْلىدا تەربىيەلەيِەى ػىاُىرتالر ًېيىىًچە

ۋاهتىهدىٌ باػالپ چْڭالر بىلەى بىرُە بۇ

يالـۇز ًۇچادىال ئەنەض تىارىو ،جۇڭـىار

هەبرىظىىتايلىووا يۇرؿىىۇى هېىىتىو بارؿىىاى

بْطتايلىولىرىًىڭ َەنهە جايلىرىدا ًىۆزُە

بْلظىىانهۇ ،ئەنهىىا نۇطىىايىپ دانىىْلال

ًۆرۈيِەى ،نۇيەۋۋەر ئىلىو ئەَلى بْلۇپ،

َاجىهًىڭ هەبرىظىىًى زىيىارەت هىلىىؽ

يام چىوىرىدۇ .نەطىلەىً :ۇچادىٌ َەطەى

ئەهلىهِە ًەلهەپتىٌەى .نەرَۇنًىڭ ۋاپىات

دانىىْلال َىىاجىو ،طىىىدىى هارىُىىاجىو،

بْلـايلىوىـا  25يىىل بْلـىاى بۈُىۈيٌى

يەجهىدىٌ دانْلالم ،تالىپ نەخظۇم َاجىو،

ًۈيدە بۇ َۆرنەتلىىٍ زاتًىى طىېـىًىؽ

يىياز دانْلالم ،ػىاياردىٌ يانىاى دانىْلال

بىىىلەى ئەطىىلەيهەى ۋە رَّىـىىا جايىىابى

َاجىو ،ئۆنەر ًاتىپ ،ػىىرىپ دانىْلالم،

ئالالَتىٌ ئەنىًلىٍ تىلەيهەى.

ئابدۇخالى نەخظۇم ،تْهظۇدىٌ ئىظهائىل
دانْلال َاجىو ،ئابدۇلال دانىْلال َىاجىو،

پايدىاليـاى ناتېرىيالالر:

ئابلىس دانْلال َىاجىو ،بايىدىٌ يۇيىۇض

«ًۇچادا ئۆتٌەى نەػُۇر ػەخظىلەر»

دانْلال َىاجىو ،ئەنەت دانىْلال َىاجىو،

هاَىىار يىيىىاز ،ػىىىًجاڭ پەى-تېخًىٌىىا

ىاجىو،
ىْلال َى
ىدۇلال دانى
ىۈردىٌ ئەبەيى
بۈُى

يەػرىياتى.

ئاهظۇدىٌ نەنىتىهىٌ َىاجىو ،هىاؿىلىوتىٌ

«ًۇچا تارى

ئابدۇلُېٌىو نەخظۇم َىاجىوًْ ،رلىىدىٌ

ناتېرىيىاللىرى ئْنىۇنىي

-5طاى»

َىدايەتۇلال دانْلال َاجىو ،ئۈرۈنچىىدىٌ

«ًۇچا ياَىيىظى تەزًىرىظى» ،ػىًجاڭ

ئابىىىد دانىىْلال َىىاجىو ،تۇرپايىىدىٌ

خەلى يەػرىياتى

ػاَىهەرداى دانْلالَىاجىو ...هاتىارلىوالر

«ًۈطىىەى نەدەيىيىتىىى» شۇريىلىًىىىڭ

ئۇيىڭ هْلىدا تەربىيەلەيِەى ئىلىو طىۆيەر

نۇياطىۋەتلىٍ طايلىرى

ػاُىرتالر ئىدى.

-5512يىلى -11ئايًىڭ ً-15ۈيى

نەرَۇم نۇطايىپ دانْلال َاجىو ياتواى
درڭ نەَەللە هەبرىظتايلىوى ًۇچىا ًْيىا

ػىۋمتظىيە ،طتًُْْلو.
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َەهوىىايىيەت ،جاطىىارەت ،ػىىىجائەت ۋە
نەردايىلىى زانايىهىسدىٌى ئۆلىهىاالردىًهۇ
ًۈتۈلهەًتە .ػۇڭا زانايىهىسدىٌى ًىؼىىلەر
ئۆتهۈػىىلەردىٌى ئۈلِىلىىىٍ زاتالريىىىڭ

بۇ ئىظىالنىي ئىلىهىلەر طاَەطىىدە ۋە
طىياطەتتە ًانالىـا يەتٌەى ،ئالالٍ يْلىىدا
جىُىىىىاد هىلـىىىىاىَ ،ىىىىاًىهىيەت
ئۈطىىتىدىٌىلەريىڭ خاتىىالىولىرىًى دادىىىل

ًەچۈرنىؼلىرىًى ئۆُىًىؼٌە نۇَتا .

ئْتتۇرىـا هْيـىاى ،زالىهالريىىڭ ئالدىىدا
ىى هْرههىىاي طۆزلەػىىتىٌ َىىېچ
َەهىوەتًى
ئىٌٌىلەيهىىىِەى ،بىلِەيلىىىرىِە تْلىىۇن
ئەنەە هىلـاى بىىر ئۈلِىلىىٍ ئالىهًىىڭ
تەرجىهىُالىدۇر.

ئىظهى ۋە هىظوىچە تارىخى:
ئەلالنە ئىس ئىبًى ئابدۇطاالنًىڭ تْلۇن
ئىظىىهى-ئەبىىۇ نىىۇَەنهەد ئىىىسزۇددىٌ
ئابدۇلئەزىس ئىبًى ئەبۇلواطىو ئىبًى َەطەى
ئەە طىىەلەنىي بْلىىۇپَ ،ىجرىيەيىىىڭ
_511يىلىىى (1181م) َىىازىرهى طىىۈرىيە
پايتەختى دەنەػىوتە تۇؿۇلـاى .ئْهۇػىىًى
دەنەػىوتە باػالپ يەيە دەنەػىىوتە ئىالىو

بۇيىىدان ئۈلِىلىىىٍ ئۆلىهاالريىىىڭ
تەرجىهىُىىىالىًى ئۆُىًىؼىىىٌە بْلـىىىاى
ئېُتىياجىهىسيىڭ زّر بْلۇػىدىٌى طىەۋەب
ىىىدۇ،
ىىىارى تەًرارلىًىى
ىىىۇًى ،تى
ػى

بْلۇپ يېتىؼىٌەى .ئەلىالنە ئىىس ئىبًىى
ئابدۇطاالم ئىظالم كىوُى ،هايۇيؼۇياطلىى،
تەپظىرَ ،ەدىع ،ئەرەب تىلىى هاتىارلىى
طاَەلەردە نۇًەنهەە يېتىؼىپ چىووىاى ۋە
نۇجتەَىدلىى دەرىجىظىِە يەتىٌەى .ئىۇ
ًىؼىىى ئىىۆز زانايىظىىىدا ئۆلىهاالريىىىڭ

ئۆتهۈػىىلەردىٌى ۋەهەلەريىىىڭ نىىاَىيىتى
زانايىهىسدىٌى ۋەهەلەريىڭ بەئەيًىظىىدۇر،
ئۆتهۈػىىلەردىٌى ئۆلىهاالريىىىڭ بېؼىىىـا
ًەلىىىِەى طىىىىًاهالر زانىىىايىهىسدىٌى
ىىتە،
ىىىـىهۇ ًەلهەًى
ىىڭ بېؼى
ئۆلىهاالريىى
ئۆتهۈػلەردىٌى ئۆلىهىاالردىٌ ًۈتىۈلِەى
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طۇلتايى ،ػەيخۇلئىظىالم ،پادىؼىاَالريى
ئەدەپلىِىىىۈچى دمِەيىىىدەي يانالرؿىىىا
ئېرىؼٌەى .ئەلالنە َاكىس زەَەبى نۇيدان
دمىىِەى« :ئىىىس ئىبًىىى ئابدۇطىىاالم
نۇجتەَىىىدلىى دەرىجىظىىىِە يەتىىٌەى،
نەزَەپ پېؼۋاطى بْلـاى ،تەهىۋادارلىوى،
زاَىدلىوى ،نىْە ئىلهىى ۋە ًىؼىىلەريى
ياخؼى ئىؼالرؿا بۇيرۇپ ،ياناى ئىؼالردىٌ
ىىدا
ىىچايلىوى ،دىًى
ىىتىٌى تىرىؼى
تْطۇػى

ئاياؿلىرىًى طاهالپ بېرەتتى .ػۇ ئەطىًادا
جانەدىٌى نۇدەررىظلەردىٌ ئەلالنە ئىبًىى
ئەطاًىر ۋاطىتە بْلۇپ ئۇيىڭـا جەنەيىىڭ
ياى تەرىپىدىٌ بىر جايًى يېتىپ-هْپۇػى
ئۈچىىۈى َىىازىرالپ بېرىىىدۇ ۋە بەزى
دەرطلەرُە هايتاػتۇرىدۇ .ئەلالنە ئىس ئىبًى
ئابدۇطاالنًىڭ ئەنەۋى جانەطىىدە تالىىب
ىدۇ.
ىا تْختىهايى
ىى ئْڭايـى
بْلىۇپ ئْهۇػى
نۇدەررىظلەر دەطلەپتە ئۇيى يېؼى ًىچىٍ

نۇطتەٌَەنلىٌى بىىلەى تْيۇلـىاى ئىالىو
بْلۇپ ،دۇييايىڭ َەر هايظى جايلىرىىدىٌ
تالىپالر ًېلىپ ئۇيىڭىدا ئىلىىو تەَظىىل
هىلـاى ۋە ئۇيىىڭ هْلىىدا يۇرؿۇيلىـىاى
ئۆلىهاالر يېتىؼىپ چىوواى».

دەپ دەرطىىٌە هاتًاػىىتۇرنايدۇ .ئەلىىالنە
ئىبًى ئەطاًىر يەيە ئارىـا ًىرىىپ ئىۇيى
دەرطىىلەرُە هايتاػىىتۇرىدۇً ،ېيىىىًچە
نۇدەررىظلەر ئۇيىڭ زمىرەًىلىٌىِە هايىىل
بْلۇپ ئۇيىڭـا ًۆڭۈە بۆلىدىـاى بْلىدۇ.

ئەلالنە ئىس ئىبًى ئابدۇطىاالم ئىًتىايىٌ
ىتىلِەى
ىۈپ يېى
ىدە ئۆطى
ىبەؿەە ئائىلىى
ًەنى
بْلۇپ ،دادىظى ئابدۇطىاالم َانهىاللىى

ئەلالنە ئىىس ئىبًىى ئابدۇطىاالم بىىر
تەرەپتىٌ ئىؼىلەپ ،يەيە بىىر تەرەپىتىٌ
ئْهىىۇپ ،ئىىاخىرى ًاتتىىا ئۆلىهىىاالردىٌ

هىلىؽ ،دۇًايالريىىڭ ئالىدىًى تىازىالغ
دمِەيىىدەي جاپىىالىى ئەنىىِەي بىىىلەى
ئائىلىظىًىڭ ئېُتىياجىًى هاندايتتى .ئەلالنە
ئىس ئىبًى ئابدۇطىاالم ًىچىىٍ يېؼىىدىال
دادىظى ۋاپات بْلۇپ ًەتٌەيٌەيلىٌىتىٌ،
ىى
ىداغ ئىؼى
ىىًى هانى
ىڭ تۇرنۇػى
ئائىلىًىى
ًىچىٍ ئىس ئىبًى ئابدۇطاالنـا هالـايىدى.
دادىظى َايات ۋاهتىدا ئۇيى َەر يانازؿىا

بْلىدۇً .ېيىًچە ئۆزى ئْهۇؿىاى ئەنەۋى
جانەطىدە نۇدەررىظلىٍ هىلىدۇ .نىظىىرؿا
َىجىىرەت هىلىىىپ بارؿايىىدىٌ ًېىىيىٌ،
نۇدەررىظىىلىٍ ،هىىازىلىى ،خىىاتىبلىى ۋە
طىياطەت ئىؼىلىرى بىىلەى ػىۇؿۇللىدۇ.
ئەلالنە ئىس ئىبًىى ئابدۇطىاالم نۇڭـىۇە
هْػىىۇيلىرىـا ۋە ؿەربًىىىڭ ئەَلىظىىەلىب
هْػىىۇيلىرىـا هارػىىى ئېلىىىپ بېرىلـىىاى

ىپ
ىىِە ئېلىى
ىىوتىٌى ئەنەۋى جانەطى
دەنەػى
باراتتى ۋە ئۇ جايىدىٌى نۇدەررىظىلەرُە
تْيۇػىىتۇراتتى ،ئۇالريىىىڭ دۇئاطىىىًى
ئاالتتىً .ىچىٍ ئىىس ئىبًىى ئابدۇطىاالم
دادىظىدىٌ ًېيىٌ ،دادىظى هىلـاى جاپالىى
ئەنِەي بىلەى ػۇؿۇللىًىؽ بىلەى بىلىلە،
بەزىىىدە ئەنەۋى جانەطىىىدە ًىؼىىىلەريىڭ

جىُادالردا ًىؼىلەريى جىُادها تەييارلىـىاى
ۋە ئۆزىهىىۇ جىُادهىىا ئىؼىىتىراي هىلىىىپ
دۈػهەى بىىلەى ئېلىؼىواى زاتتىۇر .ئىۇ
َىجرىيەيىڭ -225يىلى(1525م) هاَىرەدە
ئالەندىٌ ئۆتٌەى.
ئىىىس ئىبًىىى ئابدۇطىىاالم نۇجتەَىىىد
دەرىجىظىِە يەتٌەى ًاتتا ئالىو بْلـايًىڭ
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تْهۇيۇغ يۈز بەرُەى بْلۇپ ،دەنەػىىى
َاًىهى طالىِ ئىظهائىل ًانىىل نىظىىردا
َاًىهلىى هىلىۋاتواى ئىًىظى يەجهىىددىٌ
ىىى
ئەييىىۇب دمىىِەى ًىؼىىىِە هارػى
ئەَلىظەلىبلەر بىلەى بىرلىؼىىدۇ ،ئىًىظىى
ئەييۇبًى يْهىتىپ بېرىؽ بەدىلىىِە ػىام
رايْيىًىىڭ بەيتۇلهىۇهەددەض ،تەبەرىىيە،
ئەطوەالى هاتارلىى جايلىرى ۋە نىظىىريىڭ
بەزى ػەَەرلىرىًى ئەَلىظەلىب هْػىۇيىـا

طىىىرتىدا ،پادىؼىىاَالرؿا ،ئەنىىىرلەرُە
خۇػىىانەت هىلهايىىدىـاى ،ئىرادىظىىى
نۇطىىتەٌَەم ۋە هْرههىىاض ًىؼىىىلەردىٌ
بْلۇپ ،ئۆز زانايىظىدىٌى پادىؼىاَالريىڭ
ۋە ئەنىرلەريىڭ يْلظىىسلىى هىلهىؼىلىرىـا
ًەطىىٌىٌ هارػىىى چىوىىاتتى ۋە ئۇالرؿىىا
يەطىُەت هىلىپ ،ئىۇالريى تىْؿرا يْلـىا
هايتۇرۇػوا تىرىؼاتتى.
ئەلىىالنە ئىىىس ئىبًىىى ئابدۇطىىاالم
دەنەػىوتىٌى نەػُۇر ئەنەۋى جانەطىىًىڭ
خاتىبى ۋە دەنەػىىى ػىەَىرىًىڭ ًاتتىا
هازىظى ئىدىً .ېيىٌ نىظىىرؿا َىجىرەت
هىلىپ بارؿايدا ،نىظىر َاًىهى يەجهىددىٌ
ئەييۇب ئۇيى ياَىايىتى هىىسؿىٌ هارػىى
ئېلىپ ،هاَىرە ػەَىرىدىٌى ئەنىر ئىبًىى
ئاض جانەطىىًىڭ خاتىبلىوىـىا ۋە نىظىىر
دىيارىًىڭ هازىلىوىـا تەيىًلەيىدۇ .ئەلىالنە

ئۆتۈيۈپ بېرىؼٌە ًېلىؼىدۇ .بۇ ئەَىۋاە
نۇطىىۇلهايالريىڭ هىىاتتىى يىىارازىلىوىًى
هْزؿايدۇ .ػۇ چاؿدا ئەلالنە ئىىس ئىبًىى
ىۇن
ىىدە يۇتى
ىۈنە خۇتبىظى
ىاالم جى
ئابدۇطى
طۆزلەپ ،ػام َاًىهى طىالىِ ئىظىهائىل
ًانىلًىڭ هىلهىؼىًى هاتتىى ئەيىبلەيىدۇ ۋە
نۇطىىۇلهايالريى بىىۇ زۇلۇنـىىا هىىاراپ
تۇرناطلىووا ئۈيدەيدۇ .بۇيىڭ بىلەى ػىام
َاًىهى ئۇيى نەيظىپىدىٌ ئېلىپ تاػىالپ،
ىڭ
زىًىدايـا تاػىاليدۇ ۋە ئىۇيى ئۆزىىًىى
طىياطىتىِە خىسنەت هىلىدۇرۇغ ئۈچىۈى
ىاًىو
ىدا َى
ىۇ ئارىى
ىدۇ .بى
ىاتتىى ئۇرۇيىى
هى
زىًدايـا ئەلچى ئەۋەتىپ ئەلالنە ئىس ئىبًى
ىىۇرۇيوى
ىىىسيىڭ بى
ىىاالنـا« :طى
ئابدۇطى
نەيظىپىڭىسُە هايتىؼىڭىس ۋە تېخىهۇ چْڭ
نەيظەپلەرُە يۈًظىلىؼىڭىس ئۈچۈى بىىرال
يىىْە بىىار ،ئىىۇ بْلظىىىهۇَ ،اًىهـىىا

ئىس ئىبًى ئابدۇطاالم نىظىردا ًىؼىىلەريى
ئەَلى طۈيًەت ئەهىدىظىدە چىڭ تۇرۇػوا،
بىدئەتٌە هارػى تۇرۇػوا ۋە نۇطۇلهايالرؿا
خىرىع هىلهاهچى بْلـىاى دۈػىهەيلەرُە
هارػى ًەطٌىٌ بْلۇػىوا دەۋەت هىلىىدۇ،
نۇطۇلهايالريىڭ ئېڭىًى ئۆطتۈرۈػىٌە زّر
ئەَهىيەت بېرىدۇ ۋە نۇطۇلهايالر ئۈچىۈى
ًۆپلىِەى ئۆچهەض خىسنەتلەريى تەهىدىو
هىلىدۇ.

بْيظۇيۇغ ۋە ئۇيىڭ هْلىًى طۆيۈػتۇر»
دەيدۇ .ئەلالنە ئىس ئىبًى ئابدۇطاالم بىۇ
ُەپٌە هىاتتىى ؿەزەپلىًىىدۇ ۋە ًەطىٌىٌ
جاۋاب بېرىپ« :ئالالًَىڭ يىانى بىىلەى
هەطەم هىلىهەيٌى ،نەى َېچٌىهًى هْلۇنًى
ىدان
ىدى هايى
ىايهەى .ئەنى
ىۆيِىلى هْيهى
طى

َەهىوەتًى دادىل ئْتتۇرىـا هْيۇػتىٌى
ًەطٌىًلىٌىدىٌ بەزى ئۆريەًلەر
 .1طىىاالَىددىٌ ئەييىىۇبى ۋاپىىات
بْلـايدىٌ ًېيىٌ ،ئۇزاهوا هالهىاي ئۇيىىڭ
تەختىِە ۋارىظلىى هىلـۇچىالر ئْتتۇرىظىدا
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ًەلتىىۈرُەى ۋاهتىهىىدا ،يەر يۈزىًىىىڭ
َەيۋەتلىٍ پادىؼاَلىرى ناڭا َېچ يەرطىىە
ًۆرۈيهەيدۇ» دەيدۇ.

بْلۇپ باػوىالريىڭ هْلىًى طۆيىدىٌەيهەى.
ئې هەۋم طىلەر باػوا يْلىدا ،نەى باػىوا
يْلدا تۇرۇۋاتىهەى .ئالالَوىا ػىۈًۈرًى،
ىىًاهوا
ىاى طى
ىۇپتىال بْلـى
ىىلەر نى
ىى طى
نېًى
ئۇچراتهاپتۇ».

-1581 .3يىلى كرايظىىيە پادىؼىاَى
ىىۇيىـا
-1لىىۇۋىع ئەَلىظىىەلىب هْػى
هْنايدايلىى هىلىپ ػەرهوە يۈرۈغ هىلـاى
بْلۇپ ،ئۇالر نىظىريىڭ دۇنيات رايىْيىًى
بېظىۋالـايدىٌ ًېىيىٌ ،هىاَىرەُە هىاراپ

َ .5ېيت ًۈيلىرىًىىڭ بىرىىدە نىظىىر
َاًىهى يەجهىددىٌ ئەييىۇب هىاَىرەدىٌى
ىٌەرلەريىڭ
ىپ ،ئەطى
ىئەُە چىوىى
ىْڭ هەلى
چى
نايىۋمرىًى تاناػىا هىلىىپ ئْلتىۇراتتى،
ئەلالنە ئىس ئىبًى ئابدۇطىاالم َاًىهًىىڭ
يېًىـا ًېلىپ ،ئۇيىڭـىا خىتىاب هىلىىپ:
«ئەي ئەييۇب! هىيىانەت ًىۈيى ئىالالٍ
طەيدىٌ ‹نەى طاڭا نىظىريىڭ َاًىهىيىتىًى
ئاتا هىلظىام ،طىەى ئىۇ جايىدا َىاران
طېتىؼىىوا رۇخظىىەت هىلىىدىڭهۇ؟› دەپ
طْرىظىىا ،طىىەى يىىېهە دەپ جىىاۋاب
بېرىظەى؟» دەيدۇَ .اًىو« :بىۇ ئىىؽ

يْلـا چىووايدا ،نەيظىۇرە دمىِەى جايىدا
ئىظىىالم ئەطىىٌەرلىرى بىىىلەى لىىۇۋىع
باػىىچىلىوىدىٌى ئەَلىظىىەلىب هْػىىۇيى
ئْتتۇرىىىدا هىىاتتىى ئىىۇرۇغ بْلىىىدۇ.
ئۇرۇػتا ئەَلىظەلىب هْػۇيى تەلتۈًىۈض
نەؿلۇب هىلىًىىدۇ ۋە لىۇۋىع هاتىارلىى
هْنايدايالر ئەطىرُە چۈػۈپ نىظىىردىٌى
«لۇههاى تۈرنىظى»ُە تاػىلىًىدۇ .ػىۇ
چاؿىىدا ،نۇطىىۇلهايالريى ئەَلىظىىەلىب

نەرَىىۇم دادانًىىىڭ زانايىظىىىدىٌ بېىىرى
داۋانلىؼىىىپ ًېلىۋاتىىىدۇ ئەنەطىىهۇ؟»
دەيدۇ .ػۇيىڭ بىلەى ئەلالنە ئىىس ئىبًىى
ئابدۇطىىاالم َاًىهـىىا دادىللىىىى بىىىلەى
رەددىىىيە بېرىىىپ« :طىىىلەرنۇ خىىۇددى
نۇػرىٌالرؿا ئْخؼاغ ئاتا-بىْۋىلىرىهىس
ػۇيدان هىالتتى ،بىسنۇ ئۇالرؿا ئەُىؼىهىس
دەۋاتىظىلەر» دەيدۇ .ػۇيىڭ بىلەى َاًىو

هْػۇيىـا هارػى جىُاد هىلىؼوا ئۈيىدىِەى
ۋە ئۆزىهۇ ئالدىًوى طىەپتە بْلـايالريىىڭ
بىرى ئەلالنە ئىس ئىبًى ئابدۇطاالم ئىدى.
َ .8ىجرىيەيىىىڭ -252يىلىىى ئىىۆز
ۋاهتىىىدىٌى ئىظىىالم پىىايتەختى باؿىىداد
چىًِىسخايًىىىڭ ئەطىىٌەرلىرى تەرىپىىىدىٌ
ئىؼـاە هىلىًـايىدىٌ ًېىيىٌ ،نىظىىردىٌ
باػىىوا ئىظىىالم دىيارىًىىىڭ َەنهىظىىى

نىظىردىٌى َاران دۇًايلىرىًىڭ َەنهىًىى
تاهاغ تْؿرۇلۇن پەرناى چۈػۈرىدۇ .ػىۇ
چاؿدا ،ئەلالنە ئىس ئىبًىى ئابدۇطىاالنًىڭ
تالىبلىرىدىٌ بىرى ئۇيىڭـا َ« :اًىهًىىڭ
ىى
ىا هارػى
ىاي ئۇيىڭـى
ىدىٌ هْرههى
َەيۋىتىى
چىوتىلىـىىۇ؟» دمِەيىىدە ،ئىىۇ« :نەى
ئالالًَىىىڭ َەيىىۋىتىًى ًىىۆز ئالىىدىهـا

چىًِىسخايًىىىڭ هْلىـىىا ئۆتىىۈپ بْلـىىاى
بْلىدۇ .نىظىردا يەجهىددىٌ ئەييۇب ۋاپات
بْلـايدىٌ ًېيىٌ ،ئۇيىڭ تەختىِە ئىْؿلى
تۇراى ػاٍ ۋارىظلىى هىلىدۇ .ئەنهىا ئىۇ
ئىىۇزۇى ئىىۆتهەي ،طۇيىوەطىىت بىىىلەى
ئۆلتۈرۈلِەيدىٌ ًېيىٌ ،طەيلۇددىٌ هۇتۇز
تەختٌە چىوىدۇ ،ئىۇ بىارلىى ئۆلىهىاالر،
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ئەنىرلەريى تْپالپ يىـىٌ ئاچىدۇ ،يىـىًىدا
چىًِىسخايًىىىڭ نْڭـىىۇە ئەطىىٌەرلىرىِە
هايىىدان تاهابىىىل تىىۇرۇغ تْؿرىظىىىدا
نەطىىلىُەت ئېلىىىپ بېرىىىپ ،ئىظىىالم
ئەطٌەرلىرىًى هْرالاليدۇرۇغ ۋە ئۇالريىڭ
تەنىًاتى ئۈچۈى خەلوتىٌ ياردەم تىْپالغ
هىىارار هىلىًىىىدۇ .ئەنهىىا ئەنىرلەريىىىڭ
ىۇن
ىاە تْؿرۇلى
ىۇە-نى
ىىدىٌى پى
خەزىًىظى
ُەپ-طۆز بْلهايدۇ.

ػۇڭا ئۆلىهاالر نۇيدان دمِەى« :ئەلىالنە
ئىس ئىبًى ئابدۇطاالم يۇرؿۇيلىـاى ًىتىاب
ۋە ئىلهىي ناهالىالريى هالدۇرۇپ ًەتىٌەى
بْلظىهۇ ،ئۆزىًىڭ نْە ئىلهىِە هارىـايىدا
هالدۇرۇپ ًەتٌەيلىىرى ئىازلىى هىلىىدۇ.
چۈيٌى ئۇ ئاتهىؽ ئىٌٌى يېؼىدا ػاندىٌ
نىظىرؿا َىجرەت هىلـايـىا هەدەر ًىتىاب
يېسىؽ بىىلەى ػىۇؿۇلاليهىـاى بْلىۇپ،
ۋاهتىًى ۋە ئىۆنرىًى ئْهىۇ-ئْهۇتىۇغ

ػۇ چاؿدا ئەلالنە ئىس ئىبًى ئابدۇطاالم
خۇتبە طۆزلەپَ ،ىاًىو ۋە ئەنىرلەريىىڭ
خەزىًىظىدىٌى پۇە-نىالالريىهۇ ئىظىالم
ئەطٌەرلىرىًى جابىدۇغ ئۈچىۈى طىەرپ
ىىدۇ ۋە
ىىى تەًىتلەيى
ىىؽ الزىهلىوىًى
هىلىى
ًىؼىلەريىڭ نەيىىۋىيىتىًى ًۆتىرىىدىـاى،
ىىىرلىٍ
ىىدىـاى تەطى
ىىايىًى ًۈچەيتىى
ئىهى
طۆزلەريى هىلىدۇ .ػۇيىڭ بىلەى َاًىو ۋە

ئىؼلىرىـىال ئاتىـاى ئىدى .ئۇيىڭ ًىتىاب
يېسىؼى نىظىردا باػاليـاى .ئىۇ نىظىىرؿا
ًەلِەيىىدىٌ ًېيىًهىىۇ درلەتًىىى ئىظىىالٍ
هىلىىىؽَ ،اًىهالريىىىڭ خاتىىالىولىرىًى
تۈزىتىؽ ۋە خەلوًىڭ ئەَۋالىًى ياخؼىالغ
هاتارلىى درلەت ئىؼلىرى بىىلەى بْلىۇغ
بىلەى بىرُە بەزى هىههەتلىٍ ئەطىەرلەريى
يېسىپ هالدۇرؿاى».

ئەنىرلەرنۇ ئادەتتىٌى خەلوىوە ئْخؼاػىال
هْە ئىلٌىدە بار بْلـاى نىاە-دۇييىايى
ئالالٍ يْلىدا جىُاد هىلىؼوا طەرپ هىلىدۇ.
يەتىجىدە ،هۇتۇز ئەطٌەرلىرى ئەيًىجالۇت
ىۇە
ىڭ نْڭـى
ىدا چىًِىسخايًىى
ىِەى جايى
دمى
هْػۇيلىرىًى نەؿلىۇب هىلىىدۇ .ػىۇيىڭ
بىلەى نىظىر چىًِىسخايًىىڭ ئىؼىـالىدىٌ
ئاناى هالىدۇ.

ئەلالنە ئىس ئىبًى ئابدۇطاالم تەپظىىر،
َەدىىىع ،ئەهىىىدە ،تىىارى  ،پەتىىىۋا ۋە
زاَىدلىى هاتارلىى طاَەلەردە ًىۆپلىِەى
هىههەتلىٍ ئەطەرلەريى هالدۇرۇپ ًەتٌەى.
ئەلالنە ئىس ئىبًى ئابدۇطاالنًىڭ تەپظىردە
«تفســي الق ـران العظــيم» يىىانلىى تەپظىىىرى،
َەدىظىىتە «خمتصــر صــحيح مســلم»(طىىەَىِ
نۇطلىهًىڭ خۇالطىظى) يانلىى ئەطىىرى،

ئەهىدىىىدە «رســالة يف علــم التوحيــد» (تەۋَىىىد
رىظالىظىىى) ،ئىظىىالم هايۇيؼۇياطىىلىوىدا
«االما ا بياي اا ا الياام ا ا ياال ا ا ب» (ػىىىىەرىئەت
ىاض)
ىتا ئاطى
ىاى هىلىؼى
ىانلىرىًى بايى
ئەٌَى
هاتارلىى ئەطەرلىرى ئاالَىىدە ػىۆَرەت
هازايـاى ئەطەرلەر بْلىۇپً ،ىۆپ هېىتىو
يەػر هىلىًـاى.

بەزى ئىلهىي خىسنەتلىرى
ئەلالنە ئىس ئىبًى ئابدۇطىاالم ئْهىۇ-
ئْهۇتۇغ ئىؼلىرىـا ئەَهىيەت بەرُەيدەي
طىياطىىەتٌىهۇ زّر ئەَهىىىيەت بېرەتتىىى.
چۈيٌى ئىۇ دىًىىي ئىلىهىلەردە ًانالىـىا
يەتٌەيدەي ،طىياطەتتىهۇ يېتىؼٌەى ئىدى.
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ئىًظايًىڭ يەر يۈزىدىٌى َاياتى ئىادەم

جەَەتىىتىٌ تەرەهوىىىي هىلـىىايلىوىًى بىىۇ
ىىاتىًى
ىىاى َايى
ىىڭ ئىًظى
تەرەهوىياتالريىى
ئاطايالػتۇرىدىـاى نىاددىي ۋاطىىتىلەريى

باػاليدى .ئۇ چاؿدا يە طىـىًىدىـاى ئۆي،
يە طەپەر هىلىدىـاى ناػىًا يىْن ئىىدى.
لېٌىٌ بىۇ َايىات ئەۋالدتىىٌ ئەۋالدهىا
تەرەهوىي هىلىپ داۋانالػتى .ئىًظاى ئالالٍ
تائااليىڭ يەريۈزىدىٌى خەلىپىظى بْلىۇغ
ۋەزىپىظىًى ئادا هىلـايظېرى َايات ػەًلى
ئىپتىدائىيلىوتىٌ نەدەيىيەتٌە ،هىاالهلىوتىٌ
َازارەتٌە تەرەهوى هىلدى .ئىًظىايًىڭ يەر
ىٍ،
ىى دمِەيلىى
ىۇت بْلۇػى
ىارىدا نەۋجى
ػى

ئىجات هىلـايلىوىًى ۋە يېڭىى تەرەهوىيىات
تىىىۆَپىلىرى ئىظىىىالم ئۇنهىتىًىىىىڭ
تۆَپىلىرىىىدىٌ يەچىىچە َەطظىىە ًىىۆپ
بْلـايلىوىًى ًىۆرنەًتىهىس .نايىا نۇػىۇ
طەۋەپتىٌ ئىظالم ئۆلىهىالىرى ئىۈنهەتًى
هايدان تەرەهوىىي هىلىدۇرۇپ ،بىۇرۇيوى
طەۋىيىظىِە يۈًظەلدۈرۈػًىڭ ئىانىللىرىًى
چۈػەيدۈرۈػٌە تىرىؼهاهتا .بۇيىىڭ ئەڭ
نۇَىو ئانىللىرى تۆۋەيدىٌىچە:

ئەلەيُىظظىىاالنًىڭ جەيًەتىىتىٌ زمهىًـىىا
ىدائىي ػىىەًىلدە
ىلەى ئىبتىى
ىى بىى
چۈػۈػى

ئىًظايًىڭ تەبىئەت بىلەى يۈزلىؼىؼىى ۋە
يەر ػارىًى ُۈللەيدۈرۈػى دمِەيلىٌتىۇر.
ئىًظاى بۇ ئىؼًى ئىبىادەت چۈػەيچىظىى
بىلەى هىالتتى .بىىس ئىظىالم خەلىپىلىٌىى
ئاؿدۇرۇلـايىىدىٌ بېىىرى نۇطىىۇلهايالريىڭ
چېٌىًىپ ،باػىوا نىللەتلەريىىڭ نىاددىي

زانايىۋى ئىظالم چۈػەيچىظىًى بىلىؽ:

تەربىيىۋى ئېوىو:
ئىظىىىالم ئەۋالتلىرىًىىىى دىًىًىىىى
چۈػىًىدىـاى هىلىپ ،تەربىيىلەپ چىوىىؽ
پەيـەنبەر ئەلەيُىظظىاالنًىڭ ئىۆزُەرتىؽ
ئۇطۇلى بْلۇپ ،ئۇ ئەڭ ياخؼى ئىظىالٍ

پايدىلىًىؼوا ئىُتىياجى بار دەپ هارايىدۇ.
لېٌىٌ بۇيى تاطواپ ،ئىظالم پىرىًظىپلىرىـا
ۋە يەرلىىىىىٍ ئىىىىۆرپ-ئىىىىادەتٌە
نۇۋاپىوالػتۇرۇپ ئېلىپ بېرىؽ ًېرەي.

يْلىدۇر .تەهىييۇددىٌ يەبُايى ۋە طىەئىد
يۇرطىىى ئەڭ ياخؼىىى چىىارە ئىظىىالنًى
چۈػەيدۈرۈغ ،ئۇيى تەتبىوالػتۇرد بىًايى
يېڭىالػىىًىڭ يىىْلى چۈػىىەيچىدۇرد دەپ
هارايدۇ.

ئىظالنىي َەرىٌەت ئېوىهى:

تەربىيە ئېوىهىدىٌى طىەلەكىيلەر دىًـىا
ىۈە
ىتىٌ ًۆڭى
ىالَات جەَەتى
ىۋى ئىظى
نەيىى
بۆلىدۇ ،لېٌىٌ دىًًى ناددىي تەرەهوىيىات
ىېلىؽ
ىدىًى ئى
ىًىڭ ئالى
ىدا هېلىؼى
ۋە ئارهىى
ئۈچۈى ۋەطىلە هىلهايدۇ.

بۇ باػوا بىىر ئىظىالَاتچى َەرىىٌەت
بْلۇپ ،ئۇالر ئارهىدا هالـايلىى ًىرىسىظًى
تىىۈُىتىؽ َۆًىىۈنەت ۋە رەَبەرلەريىىى
ئىظالٍ هىلىؽ بىلەى بْلىدۇ دەپ هارايدۇ.
ػۇيىڭ ئۈچۈى طىياطەت ۋە َىاًىهىيەتًى
هْلـىىا ئىىېلىؽ بىىۇ َەرىٌەتًىىىڭ ئەڭ
ئاطاطلىى ۋەزىپىظى بْلدى .ئالالٍ تائىاال
«هۇرئىىاى» ۋە ۋەز-يەطىىىُەت بىىىلەى
تۈزەتهىِەى ئىؼىًى َىاًىهىيەت بىىلەى
تۈزىتىىىدۇ .ػىىەرىئەتًى تەتىىبىوالغ ۋە
ئۈنهەتًىىىڭ نىىۇۋەپپەهىيەت هازىًىؼىىىـا
ًاپالەتلىٍ هىلىدىـاى ئىظالنىي جەنئىىيەت
بەرپا هىلىؽ َاًىهىيەت بىىلەى بْلىىدۇ.
َىىاًىهىيەت هْلىىدا بْلـايىىدا ،ئىىۈنهەت
تىىىًچ-ئانىىاى ۋە خىىاتىرجەم تۇرنىىۇغ
ًەچۈرەلەيدۇ ۋە َەر جەَەتىتە تەرەهوىىي
هىالاليدۇ .بىۇ هاراػىتىٌىلەريىڭ بېؼىىدا
َەطەى ئەە بەيًىا ،نەۋدۇدى ۋە طىەييىد
هۇتۇب ًېلىدۇ.

ئىظالَاتچى ئېوىو:
بۇ ئېوىهىدىٌىلەر ئىظىالٍ هىلىىؽ ۋە
تەرەهوىي هىلىؼىًى ئاطاطىلىى نەهظىەت
هىلىدۇ .ػۇيىڭ ئۈچۈى بۇ ئېوىهىدىٌىلەر
ئۈنهەتًىڭ ئارهىىدا هىېلىؽ نەطىلىظىىًى
َەە هىلىؼًىڭ چارىظىى تەلىىو-تەربىىيە
ئىؼلىرىًى ئىظىالٍ هىلىىؽ ۋە خەلوًىىڭ
نەدەيىىىيەت ئېڭىًىىى ئۆطىىتۈرۈغ دەپ
هارايىىدۇ .تەلىىىو-تەربىىىيە ئىؼىىلىرىًى
طايائەتتە تەرەهوىي هىلـاى درلەتلەردىٌىى
تەلىو-تەربىيە يەزەرىيەلىرىِە ًۆرە ئىظالٍ
هىلىؽ الزىو دەيدۇ .بۇ هاراػىتىٌىلەريىڭ
بېؼىدا ئىهام نۇَەنهەد ئابدۇٍ ۋە نالىىٍ
ئىبًى يەبى ًېلىدۇ.

ئْتتۇراَاە ئېوىو:

بىلىهًى ئىظالنالػتۇرۇغ ئېوىهى:

يۈطۈق هەرداۋى ،نۇَەنهەد ؿەززالى ۋە
نۇَەنهەد ئەنهىارە هاتىارلىى ئۆلىهىاالر
ئۈنهەتًىىىڭ نۈػٌۈلىظىىى ًۆزهاراػىىًىڭ
ئېًىىىىى بْلهاطىىىلىوى ۋە پىٌىردىٌىىىى
تەڭپۇڭلۇهًىڭ يْهلىوىدا يْػۇرۇيـاى دەپ
هارايدۇ .ئۇيىڭ ئۈچۈى ئۈنهەتًىڭ ئەهىل
بىلەى ۋەَىيًى ،دۇييا بىلەى ئىاخىرەتًى،
ناددا بىلەى رًَّى بىرلەػتۈرۈػى الزىىو.

بىلىهًىىىىىى ئىظالنالػتۇرۇػىىىىىوا
چاهىرؿۇچىالريىىىڭ ًىىۆپ طىىايلىوى ؿەرب
ئۈيىۋمرطىىىتىتلىرىدە ئىلىىىو تەَظىىىل
هىلـايالردۇر .ئۇالريىڭ بېؼىدا نىۇَەنهەد
يەهىىىب ئەە ئەتتىىاض ،ئىظىىهائىل ئەە
كىىارۇهى ۋە نىىۇَەنهەد ًانىىاە َەطىىەى
ًېلىدۇ .بۇالر ئۈنهەتًىڭ ؿەربتە تەرەهوىى
ىدىٌ
ىيە يەتىجىلىرىى
ىو-تەربىى
ىاى تەلىى
هىلـى
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ًىؼىىىلەريىڭ ػەخظىىىي تەنەخىىْرلىوى
ئۈنهەتًىڭ نەيپەئىتىًىڭ ئالىدىـا ئۆتىۈپ
ًەتٌەيلىٌىدۇر .نەزًۇر طەۋەبلەريىڭ بىرى
بىىۇ ئېوىهًىىىڭ «هىلىىىچ ًىتىىابالرىٌ
ياخؼىىىراهتۇر» دمىىِەى ئىددىيىظىىىدۇر،
دمِۈچىلەرنۇ بار.

بىىىىۇ بْلظىىىىا ئْتتۇراَاللىوًىىىىىڭ
طىهالىرىدىًدۇر.

ئەهىلِە تايىًىدىـايالر ئېوىهى:
َەطەى تۇرابى ،نۇَەنهەد ئەرُىۈى ۋە
َەطىىەى َەيەكىىى هاتىىارلىى ئۆلىهىىاالر
نۇطىىۇلهايالريىڭ ئىظىىالم تارىخىىىدىٌى
ۋەهەلەرُە ئېظىلىۋملىؼى ۋە ئارهىدا هېلىؽ
ًىرىسىظىىىدىٌ هۇتۇلۇػىىًىڭ يىىْلىًى
تاپالهاطلىوى َەهىوىي تىار يْلىدۇر ،دەپ
هارايدۇ .ئۇالريىىڭ يەزەرىيەطىىدە دىىٌ
َەهتۇر ،لېٌىٌ ئۇيىڭ چەي-چېِراطىىًى
َىىىازىرهى ئىجتىهىىىائىي ۋە طىياطىىىىي
تەرەهوىيىىات بەلِىلەيىىدۇ .ۋەزىىىيەتٌە
ناطلىؼىىىدىـاىَ ،ەرىٌەتچىىاى ئىًظىىايىي
ئەهىل دىًـا باػچىلىى هىلىدۇ.

تەۋَىد ئارهىلىى ئىظالٍ هىلىؽ چارىظى
يۇهىرىدا باياى هىلىًـىاى ئېوىهالريىىڭ
بەزىظى ئارهىدا هېلىؼىًى َەە هىلىىدىـاى
يەرطە تەۋَىدتۇرد نۇطۇلهايالريىڭ تەۋَىد
ئەهىدىظىًى ئىظالٍ هىلىؼتىٌ يْلـا چىوىؼى
ۋە َاياتًىڭ بارلىى تەرەپلىرىًى تەۋَىدًە
باؿلىؼى الزىو دمِەى هاراػتا بىرلىؼىدۇ.
ئەلالنە نۇَەنهەد ياطىرۇددىٌ ئەلبىايى
ىرى تەۋَىىىديى
ىالم دەۋەتچىلىى
«ئەي ئىظى
ىِەى
ىۇڭالر!» دمى
ىدا هْيى
ئالىدىًوى ئْرۇيى
رىظالىظىدە نۇيدان دەيىدۇ« :پەيـەنىبەر
ئەلەيُىظظىىاالم طىىاَابىلىرىًى ئىىۆزى
باػلىـاى ئىؼتىٌ باػالػوا بۇيرۇؿاى .ئىۇ
بْلظىهۇ تەۋَىىدًە چاهىرىؼىتۇر ».يەيە
نۇيىىدان دەيىىدۇ« :بىسنىىۇ پەيـەنىىبەر
ىلەى
ىە بىى
ىلىـاى يەرطى
ىاالم باػى
ئەلەيُىظظى
باػاليهىس .ئىۇ بْلظىىهۇ ئالىدى بىىلەى
نۇطۇلهايالريىڭ بۇزۇلـىاى ئەهىىدىلىرىًى
ئىظالٍ هىلىىؽ ،ئايىدىٌ ئىبىادەتلىرىًى
ئىظىىالٍ هىلىىىؽ ،ئىىۈچىًچى هەدەنىىدە
ئۇالريىڭ َەرىٌىتىًى ئىظالٍ هىلىؼتۇر».

جىُاد ئېوىهى:
بىىۇ ،ئىظىىالٍ هىلىؼىىتا ئىىۆزىًى
ئْتتۇراَىىاللىوتىٌ چىوىرىىىپ ئاػىىوۇيلۇهوا
ئېلىپ بارىدىـاى هىسؿىًلىىى ئېوىهىى دەپ
طۈپەتلىًىدۇ .بۇيىڭ طىەۋەبى ئۇالريىىڭ
ىًىڭ
ىيەت بېرىؼى
ىوە ئەَهىى
ىا ۋە خەلوى
دىًـى
زىيادىلىٌىدىٌ بْلـاى .ئىۇالر ئۈنهەتًىىڭ
َازىرهى َالىًى ئىظالٍ هىلىؼىًىڭ يىْلى
جىُاد ئېالى هىلىؼتۇر ،دەپ هارايدۇ .بىۇ
ئېوىهًىىىڭ ئەُەػىىٌۈچىلىرى ئەطىىلىدە
يۇهىرىىىدىٌى ئېوىهالريىىىڭ دائىرىظىىىدىٌ
چىوىپ ًەتهىظىىهۇ ،ياػىالريىڭ چْڭوىۇر
َىظظىيات بىلەى بىۇ پىٌىريىى هْللىؼىى
بىلەى بۇ َەرىٌەت ياَايىتى ًەطٌىًلىؼىپ
ًەتٌەى .بۇيىڭ طەۋەبى ئىؼالريى ياخؼى
بىر تەرەپ هىاللهاطلىى يىاًى نۇطىۇلهاى
رەَبەرلەريى ئۆزلىرىِە يېوىًالػتۇرالهاطلىى
ۋە يىىاًى ئۇالريىىىڭ ئىچىىىدىٌى بەزى

ػۇيىڭدەي طەييىد هۇتۇپهۇ َەرىىٌەت
ئېوىهىـا نەيظۇپ بْلىۇغ بىىلەى بىىرُە
«ئىظىىالنىي تەطىىەۋۋۇريىڭ هىهىىهەت
هاراػلىرى ۋە ئاالَىىدىلىٌلىرى» يىانلىى
ًىتابىدا نۇيىدان دەيىدۇ« :تەۋَىىديى
بىلىؽً ،ائىًاتًىڭ َەهىوىتىًىى بىلىىؽ،
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ئىبًى ئابدۇلۋەَُاب ،نۇَەنهەد ئىىدرىع
طەيۇطى ۋە َەطەى ئەە بەيًىا هاتىارلىى
طەلەكىي َەرىٌىتىًىڭ بۈيۈي رەَبەرلىىرى
ئْتتۇرىـىىىا هْيـىىىاى ًۆهاراػىىىالريىڭ
نېۋىلىرىًى يېڭىالػًى هْلـىا ًەلتىۈرۈغ،
ئىظالم بىلەى ئىًظايىي پىٌىر ۋە َەرىٌەت
نەيدايلىرى ئارىظىدا نۇطىتەٌَەم ئىاالهە
هۇرۇػًى ًۆرطىتىؼتۇر.

َاياتلىوًى ۋە ئىًظايًى بىلىؽ نۇطۇلهايًى
ئىظىىىىالنىي َەرىىىىىٌەت تەرەپىىىىٌە
َەرىٌەتلەيدۇرُۈچى ًۈچتۇر .تەۋَىىديى
پەهەت يەزەرىيە تەرەپتىًال بىلىؽ ًۇپىايە
هىلهايدۇ ،بەلٌى ئۇيىڭـىا َەرىىٌەت ۋە
ئىؼلەپچىوىرىؽ هْػۇلۇػى الزىو».
ئْتتۇراَاللىى هارىؼىًىڭ پىؼىۋالىرىدىٌ
يۈطۈق هەرداۋىًىڭ ًىتىابلىرىًى نۇتىالىئە
هىلـاى ًىؼى ئۇيىڭهۇ نۇػىۇ َەهىوەتًىى
ًۈچەيدۈرىىىدىـايلىوىًى بىلىىىدۇ .هەرداۋى
«ئىهاى ۋە َايىات» يىانلىى ًىتابىًىىڭ
نۇهەددىهىظىدە نۇيدان دەيدۇ« :ئىهىاى،
دىٌ ۋە تەۋَىد بارلىى نۇطىۇلهايالريىڭ،
ىىڭ
ىىڭ ًىهلىٌىًىى
ىىۇ ئەرەبلەريىى
بْلۇپهى
ئاچوۇچىدۇر .ئۇ بْلظا نۇطۇلهايًىڭ ؿەلىبە
هىلىؼىىى ۋە ئىلِىرلىؼىىىًىڭ ئاطاطىىلىى
ىالنىي
ىڭ ئىظى
ىس ئۆزىهىسيىى
ىدۇر .بىى
ئانىلىى
ًىهلىٌىهىسيىىى پىىاًالغ ۋە ئۇيىڭىىدىٌى
يْػۇرۇى ًۈچلەريى ئْتتۇرىـىا چىوىىرىؽ
ئۈچۈى ئىهاى ۋە دىًدىٌ ئىبارەت ئەطلىي
ئاچوۇچًى ئىؼىوا طالهاطىتىٌ َەرهىايچە
تىرىؼظاههۇ ،طۇيىڭ ئۈطتىِە بىًا طالـاى
ياًى َاۋا بْػلىوىـا خەت يازؿاى ًىؼىدەي
بىُۇدە ئىؽ هىلـاى بْلىهىس».

ئارهىدا هېلىؼًى َەە هىلىؼًىڭ چارىظى
يۇهىرىىىدا بايىىاى هىلىًـىىاى پىٌىىىري
َەرىٌەتلەريى هْبۇە هىلىىؽ ،ئْتتۇرىـىا
هْيۇلـاى َەرخىل تەًلىپلەريىڭ ئارىظىىًى
نۇۋاپىوالػىىتۇرۇغ ،ئۇيىىىڭ پايىىدا-
زىيايلىرىًىڭ ئارىظىًى تەڭپۇڭالػىتۇرۇغ،
ئۈنهەتًىڭ تەرەهوىىي هىلىؼىىدا دىىٌ ۋە
دىًىىدارلىوًىڭ رّلىًىىى ًۈچلەيىىدۈرۈغ،
ئۈنهەتًىڭ نۈػىٌۈللىرىًى َەە هىلىؼىتا
بىرلىًٌىڭ نەيىظىًى يۇهىرى ًۆتۈرۈغ ۋە
بۇ ئىؼالريى هْلالپ  -هۇۋۋەتلەيىدىـاى
دىًىىىي خىتىىابالردۇر .بىىۇ ئىظىىالنىي
ئېوىهالريىىىىڭ طىىىەلبىي تەرەپلىىىىرىِە
نەرًەزلىؼىىىپ ،ئىجىىابىي تەرەپلىرىًىىى
ًۆرنەطىىلىٍ ئىىۈنهەتٌە يەپ بەرنەيىىدۇ.
بەلٌىىى ئۇيىىىڭ يىىارىلىرىًى تېخىهىىۇ
چْڭوۇرالػتۇرۇپ ،هايظىرىؼىًى ئاػۇرۇپ،
هىىىۇرۇن تۈُهەيىىىدە ئاياليدۇرىىىىدۇ.
ىا
ىالى نايى
ىۈيٌى َى
ىۇلهايالريىڭ بۈُى
نۇطى
نۇػۇيىڭدىٌ ئىبارەتتۇرَ .ىېچٌىو باػىوا
ىىًى
ىىىًى چۈػىًىؼى
ىىڭ ًۆزهارىؼى
بىرىًىى
①
خالىهايدۇ.

كارۇهىي ئەهىدە َەهوىىدە بىىر ًىتىاب
يېسىپ ئۇيىڭـىا «تەۋَىىديىڭ پىٌىىر ۋە
َاياتوا ًاپالەتلىىٍ هىلىؼىى» دەپ ئىات
هْيىىدى .نۇئەللىپًىىىڭ بىىۇ ًىتىىابًى
يېسىؼتىٌى نەهظىتى نۇطىۇلهاى ياػىالرؿا
ئىظىىىالنًىڭ نەجىىىۇدىيەت هارىؼىىىىًى
تْيۇتۇغ ،ئۇالريىىڭ بىۇ ئىاڭ بىىلەى
ىي ئىظىىالٍ
ىىًى َەهىوىى
ىپ يەپظى
هْراللىًىى
هىلىؽ َەرىٌىتىِە ئۆتۈػىًى ،نىۇَەنهەد

①
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تۇرىدىـاى بىر تۈرًۈم ياخؼىى ًىؼىىلەر
ىى
ىڭ تەنىًى
ىۇ جەنئىيەتًىى
ىۇالر ػى
ىار .بى
بى
تەڭؼەيدىـاى تۇز ،پۇرىوىًى خىۇغ َىىد
هىلىىىدىـاى ئەتىىىر ۋە جۇالاليدۇرىىىدىـاى
يۇرلىرىىىدۇر .ئىىۇالر ئىىۆزى ياػىىاۋاتواى
جەنئىيەتًىىىڭ ۋە ئىىۆزى تەۋە تْپًىىىڭ
هېيىًچىلىولىرىًىىى بىلىىىدىـاى ًىؼىىىلەر

َەر دائىىىىو ئىجىىىابىي ئىىىادەم
بْلۇڭالر...

بْلۇپ ،ئۇالر َەر هايدان هېيىًچىلىوًىىڭ
َاناى بىر َەە هىلىؽ يْلى بارلىوىـا چىٌ
پۈتىدۇ-دە ،دەررۇ هېيىًچىلىوالريىى َەە
هىلىؽ ۋە جەنئىيەتًىى ئىظىالٍ هىلىىؽ
ئۈچۈى تىرىؼچايلىى ًۆرطىتىدۇ.

بۇ دۇييىا هېيىًچلىىى ۋە ًىرىسىظىالر
بىلەى تْلـاى .بۇ دۇييادا داۋايالرؿىا دۇ
ًەلهىِەى ،هىيًچىلىوالرؿا ئۇچراپ باههىـاى
َېچوايدان ػەخع ،ئائىلە ياًى جەنئىيەت
ىىًچىلىوالر
نەۋجىىۇت ئەنەض .بەزى هىيىى
ئىؼالريىڭ نىاَىيىتى ۋە بىىس ياػىاۋاتواى

تۆۋەيىىىدە ئىجىىىابىي ئادەنلەريىىىىڭ
َاياتىدىٌ ئۆريەًلەريى ًۆرۈپ ئۆتىهىس:
بىر نەَەللە ًىؼىلىرى جانائەتًى تەري

نۇَىتالر بىلەى نۇياطىۋەتلىٍ بْلظا ،يەيە
بەزىلىىىرى ػەخىظىىلەردىٌى چْلتىلىىىى،
طىىەۋەيلىٍ يىىاًى بْػىىاڭلىى بىىىلەى
نۇياطىۋەتلىٍ بْلىدۇ.

ئەتىىٌەى بْلظىىاَ ،ەر ًىىۈيى نەطىىچىت
جانائىتىِە هاتًىؼىدىـايالر َېلىوى نەَەللە
ًىؼىىىلىرىِە جانىىائەتًى تەري ئېتىؼىىًىڭ
ياخؼى ئىؽ ئەنەطلىٌىًى چۈػەيدۈرۈػى،
ئۇالريى جانائەت يانىسىـا هىسىوتۇرۇپ بىۇ
ئْنۇم ًەيپىياتًى ئۆزُەرتىؼى ًېرەي .نايا

ػۇيىظى ياَايىتى ئېًىوٌىَ ،ەر جايىدا
باػوىالر بۇزؿايًى تۈزەػٌە ،جەنئىيەت ۋە
ۋەتەيًىڭ يۈًلىرىًى ًۆتۈرۈػىٌە تەييىار
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هەتئىيًەزەر ،ئۆزى ياػاۋاتواى جەنئىىيەتٌە
خەيرلىٍ ۋە بەرىٌەت ئېلىپ ًېلىدۇ.

بىىۇالر ئىىۆز َەرىٌىتىىى ۋە ئەنەلىيىتىىى
ئارهىلىى َېلىوى نەَەللىًىڭ هېيىًچىلىوىًى
َەە هىلـىىىاى ئىجىىىابىي ئىىىادەنلەر
َېظابلىًىدۇ.

 .5ئىجىىابىي ئىىادەنلەر تەبىئىيٌىىى
ئەتراپىدىٌى باػوىالرؿا هارىـايدا ًىۆپرەي
ىىەلِەى
ىىى يۈًظى
ىىاتلىى ۋە رَّى
نەلۇنى
ًىؼىىىلەردۇر .بىىىس نۇػىىۇ خىلىىدىٌى
ئادەنلەردىٌ بْلۇػوا تىرىؼىؼىهىس ًېرەي.

بىر ئائىلە ئەزالىرى ئىؼظىىس بْلىۇپ،
يانراتچىلىوتىىا ياػىىايدىٌەى .بىىۇ َەە
هىلىًىؼىىوا تېِىؼىىلىٍ بىىىر ئىوتىظىىادىي
هېيىًچىلىى .ئۇيداهتا ئۇالريىڭ ئىچىىدىٌ

.3

ػىىەيتاى دائىىىو بىىىسُە «طىىەى

بىرى َەرىٌەتٌە ئۆتۈپ ئىؽ ئىسدىظە ۋە
يېڭى ئىؽ تۈرلىرى ئۈطتىدە ئىسدەيظە...
نايا بۇ ئادەم ئىوتىظادىي هېيىًچىلىوًى َەە
هىلىىىؽ يْلىىىدىٌى ئىجىىابىي ئىىادەم
َېظابلىدۇ.

ئىظىىالٍ هىلىىىپ بْاللهايظىىەى ،طىىېًىڭ
ئۇيچىلىىىٍ ئىوتىىىدارىڭ يىىْن» دەپ
ۋەطۋەطە هىلىپ تۇرىدۇ .بىىس َەرُىسنىۇ
بۇيىىىدان ۋەطۋەطىىىىلەرُە ئالىىىدىًىپ
ًەتهەطىىلىٌىهىس ،ػىىۇيداهال َەر دائىىىو
ئۆزىهىسيى ئىظالَات طاَەطىدە ياخؼى ئىس
هالدۇرۇػىىىوا نۇياطىىىىپ ئىىىادەم دەپ
ئْيلىؼىهىس ۋە ئالالَتىٌ نەدەت تىلىىِەى
َالىىدا دەررۇ ئىظىىالَاتوا ئاتلىًىؼىىىهىس

هايچە تىرىؼچاى ئْهۇؿىۇچىالر ئْتتۇرىـىا
چىوىپ طىًىپًىڭ ئىًتىسانىـا نەطئۇە بْلظا
ۋە ئْهۇؿۇچىالريىىىىىڭ ئۆُىًىؼىىىىىِە
يېتەًچىلىىىىٍ هىلظىىىا ...نايىىىا بىىىۇ
ئْهۇؿۇچىالرنۇ دادىللىى بىلەى ئْتتۇرىـىا
چىوىپ هېيىًچىلىى َەە هىلىدىـاى ئىجابىي
بالىالر َېظابلىًىدۇ.

ًېرەي.

بىىىر طىىىًىپًىڭ ئىًتىسانىىى ياخؼىىى
بْلهىـايلىوى ،ئْهۇؿۇچىالريىىڭ ئْهۇػىوا
هىسىوهاطىىلىوى تۈپەيلىىىدىٌ طىىىًىپًىڭ
ئْنۇنىي طەۋىيىظى ئىاجىس بْلظىا ،بىىر

 .8دائىىىو ئىىۆزىهىسُە ئۆزىهىسيىىىڭ
ئىجابىي ئادەم بْلۇػىىهىس ًېرەًلىٌىًىى،
َەر يەردە پىؼىىٌەلچىلىٍ پەيىىدا هىلىىىپال
يۈرىدىـاى ػۇنبۇيا بْلۇپ هالهاطلىوىهىسيى
ئەطٌەرتىپ تۇرۇػىهىس ًېرەي.
 .5يىىاۋادا بىىىس ئىجىىابىي ئىىادەم
بْاللهىىىىىايال هالظىىىىىانَ ،ەر يەردە

بۇ نەًتۇپًىڭ هىس-يىِىىتلەرُە هارىتىا
نۇَىو يۇهتىلىرى:

پىؼٌەلچىلىٍ پەيىدا هىلىىپ يۈرىىدىـاى
پاالًەت ئادەم بْلۇپ هېلىؼىهىس ئېُتىهالـا
ياَايىتى يېوىٌ.

 .1ئىؼالردا ئىجىابىي رّە ئېلىؼىوا
تىرىؼىىىدىـاى ،دائىىىو هېيىًچىلىىىى ۋە
ًىرىسىظلەريى َەە هىلىؼوا ًۈچەيىدىـايالر
ئىًتايىٌ ئۇلىۇؾ ئىادەنلەر َېظىابلىًىدۇ.
ئىىۇالر هايىىدان نۇَىتتىىا بْلۇػىىتىٌ

.2

َەر هايىىدان هېيىًچىلىووىىا دۇ

ًەلِەيىىدە ۋاهتًىىى ًەيىىًىِە طىىْزناي،
ًْيترّللۇهىهىسدىٌ چىوىپ ًەتٌىچە دەرَاە
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باؿاليدۇ) .پاطىى ئادەنلەريىىڭ ئىۆزىًى
ئەيبلەيىىدىـاى ۋاهتلىىىرى ئىًتىىايىٌ ئىىاز
بْلىدۇ .خىلى خاتالىى ۋە ًەنچىلىٌلەريىى
طادىر هىلظىهۇ پەرۋايىـا ئېلىپ ًەتهەيدۇ.
ىېرى
ىالىِ بْلـايظى
ىايچىٌى طى
ىادەنلەر هى
ئى
ئۇيىىىڭ ئىىۆزىًى ئەيبلىؼىىى ،ئىىۆزىًى
تەًؼۈرۈػىىى ًىىۆپرەي بْلىىىدۇ .بەزى
ئادەنلەر ئالالَوا طەجدە هىلهىاي يەچىچە
ئاي ئۆتۈپ ًەتظىهۇ ،ئىۆزىِە نىاالنەت

َەە هىلىؼوا يۈزلىًىؼىهىس ًېرەي.

ئىىىىۆزۈڭالريى چۈػىًىؼىىىىٌە
هىسىوانظىلەر؟

هىلهايدۇ .يەيە بىر هىظىو ئادەنلەر بىىرەر
هېتىو جانائەتٌە چىوالهىظىهۇ ياًى يانازيى
ۋاهتًىىى ئۆتٌىىۈزۈپ هْيظىىىهۇ ئىىۆزىِە
ناالنەت هىلىدۇ .بەزى ئادەنلەر «هۇرئىاى
ًەرىو»يى ۋاراهالپ هْيهاي يىل ئۆتىۈپ
ىدۇ .بەزى
ىېچ ً ىارى بْلهايى
ىىهۇ َى
ًەتظى
ئادەنلەر ًۈيدە بىر هىايچە بەت ئْهىۇپ
ىېع
ىاردەي َى
ىۆزىًى ُۇياٌَى
ىا ئى
تۇرنىظى

بەزىلەر بۇ هايدان طْئاە بْپ ًەتتى،
ئۆزىًى چۈػىًىؼٌە هىسىوهايدىـايهۇ ئىادەم
بْالنىىدۇ؟ دميىؼىىى نىىۇنٌىٌ .تىىْؿرا،
َەنهىهىس ئەلۋەتتە ئۆزىهىسيى چۈػىًىؼٌە،
تاهىتىهىس يەتٌەى بارلىى يەرطىلەريى بىلىپ
بېوىؼوا هىسىوىهىس.
ئۇيداهتا ياخؼى ،ئۆزىهىسيىىڭ ياخؼىى

هىلىدۇ .بەزى ئادەنلەر ئىؼوا  15نىًىۇت
ًېچىٌىپ هالظىهۇ ئۆزىِە ناالنەت هىلىپ،
خىجىلچىلىى َېع هىلىىدۇ .يەيە بەزىىلەر
َېچوايدان ئۆزرىظىس َالدا بىر هايچە ًۈى
ىؽ
ىېچ ئىى
ىىهۇ َى
ىا ًەلهىظى
ىؽ ئْريىـى
ئىى
بْلهىـايدەي يۈرىۋمرىدۇ...

ياًى يانايلىوىًى بىلىدىـاى ئىًتايىٌ ئاددىي
بىر ئۆلچەم بار .ػۇ ئۆلچەنًى هىْللىًىؽ
ئىىارهىلىى ئىىۆزىهىسُە ئىىۆزىهىس باَىىا
بېرەلەيهىس .ئۇ بْلظىهۇ ،ناالنەت هىلـۇچى
يەپظًىڭ ًۈچلىۈي يىاًى ئاجىسلىوىىدۇر.
ئالالٍ تائاال «هۇرئاى ًەرىو»دە نىاالنەت
هىلـۇچى يەپىىع بىىلەى هەطىەم هىلىىپ
نۇيىىدان دەيىىدۇ« :ئىىۆزىًى نىىاالنەت

ػىىۇيدان ،يۈرىٌىهىسيىىىڭ ئىچىىىدىٌ
ئۇرؿۇۋاتوىىاى ًىىايىؽ ۋە ناالنەتلەريىىىڭ
ىدايىهىسيىڭ
ىاجىسلىوى ۋىجى
ىۈي ۋە ئى
ًۈچلى
ئْيـىىان يىىاًى نۈُىىىدەپ هالـىىايلىوى،
ػۇيداهال رَّىهىسيىڭ ئالىيجايىاب يىاًى
پەطلىٌىِە هارىتا بْلىدۇ.

①

هىلـۇچى يەپىىع بىىلەى هەطىەنٌى».
نۇئهىًلەر هىلىۋاتوىاى ئىؼىلىرىدا (يەيىى
ىدۇ ۋە
ىۆزىًى ئەيبلەيى
ىدە) ئى
ًەنچىلىٌلىرىى
ئۆزىِە ناالنەت هىلىپ( ،ئەندى ػىۇيدان
ًەنچىلىىىىىٍ ئۆتٌۈزنەطىىىىلىٌٌە بەە

بۇ نەًتۇپًىڭ هىس-يىِىىتلەرُە هارىتىا
نۇَىو يۇهتىلىرى:

①طۈرە هىيانەت -5ئايەت
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هاالاليتتى .ئەنهىا َىازىر ئىۆي-ئۆيىدە
ئېًىتىريىىىت ۋە تېلېىىۋىسّر ئْنۇنالػىىتى.
َەرخىىىل ئۇچىىۇر-ئىىاالهە ۋاطىىتىلىرى
ئْتتۇرىـا چىوتى .تەيُالىى َەهوىدە طىۆز
ئېچىؼًىڭ ۋاهتى ئۆتتى .نىۇتلەن ًىۆپ
طايدىٌى هىسالر ئائىلىًىڭ نەطىئۇلىيىتىدىٌ
ىىٍ
ىىۆزىًى بەختلىى
ىىدىـاى ۋە ئى
چىوااليى
هىالاليدىـاى ياخؼىىران يىِىتىتىٌ بىىرى
بىىىلەى تْيۇػىىۇپ تۇرنىىۇغ هۇرۇػىىًى

ً .1ەنچىلىىىٍ ۋە طىىەۋەيلىٌىڭالرؿا
هارىتا ئىچىڭالردا جاراڭالۋاتواى ئاۋازالرؿىا
ياخؼى هۇالن طېلىڭالر.
 .5ئىىىىۆزۈڭالردىٌ َەر دائىىىىىو
«ئىچىهدىٌى بۇ چۇهاى نېًى يۈًظىىلىؽ
ىىاًى
ىىدۇ يى
ىىا ئۈيدەنى
ۋە ئالىيجايابلىووى
چۈػٌۈيلۈي ۋە ُۇنراَلىووا چاهىراندۇ؟»
دەپ طْراپ تۇرۇڭالر .ػۇيداهال چىوارؿاى
يەًىىۈيىڭالريى ئۆزۈڭالريىىىڭ هايىىدان
ئادەنلىٌىًى بىلىؼتىٌى ئۆلچەم هىلىڭالر.
.3

ئْياليدۇ .ئەنها هىسالريىىڭ بىۇ خىيىالى
بەزىىىدە ئىىۇيچە ئْڭۇػىىلۇن بْلىىۇپ
ًەتهەيدۇ .هىىسالر ئېًتېريېىت ئىارهىلىى
ئاالهىلىؼىىىپ ،پىٌىىىر ئالهاػتۇرۇػىىواى
يىِىتلەريىىىڭ ًۆپىًچىظىىى ئاطاطىىەى
ئېًتېريېتتىٌ ئۇچرىـاى هىسالر بىلەى تىْي
هىلىؼًى ئْيالػهايدۇ.

ئىؼالرؿا تۇتوىاى پْزىتظىىيە ۋە

ئْرۇيالػتۇرۇػىىلىرىڭالرؿا هايتىىىدىٌ بىىىر
يەزەر طېلىپ بېوىڭالر .ػۇيداهال ئىدىيە ۋە
ىىىىْؿرىالغ ۋە
ىىىىلىرىڭالريى تى
هاراػى
جۇالاليدۇرۇػوا تىرىؼىڭالر.
.8

ُۇياٍ ۋە طەۋەيلىٌلەرُە هارىتىا

ياخؼىىى يىِىىىتلەر تْيىىدىٌ ئىبىىارەت

تۇيـۇيلۇهۇڭالريى ئاػۇرۇپ ،خاتىالىوالريى
ياخؼى ئىؼالريى ًۆپ هىلىىؽ ئىارهىلىى
تازىالپ تۇرۇڭالر.

ئۆنۈرلۈي چْڭ ئىؼىىـا ػىەرئىي يىْلالر
ئارهىلىى يېتىدۇ .ئۆزى ًۆڭلىِە پىۈًٌەى
هىسالريىڭ ئۆيىِە ئەلچى ئەۋەتىدۇ .ئەنهىا
يەيە بىر هىظىو ياػىالر َەرخىىل ئىاالهە
ۋاطتىلىرىدىٌ پايدىلىًىپ هىسالريىڭ يازۇي
َېظظىىىياتىـا ئۈطىىۈپ ًىرىىىدۇ-دە،
َازىرؿىچە ئۆزىِە نۇياطىىپ ًەلِىۈدەي
َېچٌىو بىلەى تْيۇػهىـايلىوىًى ئېيتىىدۇ
ىاى
ىرىِە تااليلىـى
ىۇ ُەپلىى
ىڭ بى
ۋە ئۆزىًىى
پاًىتالريى ًەلتۈرىدۇ .ػۇيداهال ئۆزىًىىڭ
ىارزۇ
ىْي هىلىؼىًى ئى
ىس بىىلەى تى
بىۇ هىى
ىدۇ .لىىېٌىٌ
ىدىـايلىوىًى بايىىاى هىلىى
هىلىى
بۇيدان ياػالريىڭ ًۆپىًچىظىى يالـىايچى
ًېلىىىدۇ .يىىاۋادا راطىىتچىل بْلـىىاى
تەهدىردىهۇ ،ئۇيىڭ هىسالر بىلەى خۇپيىايە

هىسىو دىووەت هىلىڭ!
ئۆتهۈػتە بىر هىس ًؼىىلەرُە ئارىالػهاي
تەيُا ئۆتۈغ ئارهىلىى ئۆزىًىڭ ئىپپىتىًىى
طاهالپ هىاالاليتتى ،ػىۇيداهال َەر خىىل
بەديىيەتلەريىڭ ياناى ًۆزىدىٌ طىاهلىًىپ
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يەردە هاتهۇهات جىًايەتلەر طادىر بْلىدۇ.
ئۆزىًىڭهۇ ۋە يەطەپظىس تەۋەللۇت هىلىىپ
هْيـىىاى پەرزەيتًىڭهىىۇ جىًايەتچىظىىىِە
ئايلىًىدۇ.

ئاالهىلىؼىپ يۈرۈػىلىرى ئۇيىىڭ ئىايچە
ياخؼى ئادەم ئەنەطلىٌىِە دااللەت هىلىدۇ.
ئى هىسىو! طىس ًىچىٍ ،ئۇيىڭ ئۈطتىِە
ئاهٌۆڭۈە ،تەجرىبىظىس ۋە طىاددا .طىىس
يىِىتلەريى ئايچە چۈػىىًىپ ًەتهەيظىىس.
نۇػۇيدان َالەتتە طىس ئۇالريىڭ هاپوىًىـا
دەطظەپ طالظىڭىس ،بۇ هااليهىوايچىلىوتىٌ
هۇتۇلۇپ چىوىؼىىڭىس بەطىى نۈػىٌۈلِە

بۇ نەًتۇپًىڭ هىسالرؿا هارىتىا نىۇَىو
يۇهتىلىرى:
.1

ئىىى هىىىسىو ػىىۇيىڭـا ػەًظىىىس

ئىؼىًىڭٌى ،ئالالًَىڭ طىىسُە پىۈتٌىًى

تْختايىىدۇ .بەزى ياػىىالر بىىىر هىسيىىى
ىۆڭلىِە ۋەطۋەطىىە
ىپال ًى
ىپ هېلىى
ئۇچرىتىى
چۈػىدۇ-دە ،ئىۇيى خۇپيىايە طىۈرەتٌە
تارتىۋالىىىدۇ .بەزىىىدە ئۇيىڭـىىا ئىىاۋاز
ًىرىؼتۈرۈپ ،ئۆزىًىڭ نەهظىتىِە يېتىؼىتە
ۋاطىتە هىلىپ هْللىًىىدۇ .هىسالرؿىا ػىۇ
طۈرەت ۋە ئىاۋازالر ئىارهىلىى تەَىدىت
طالىدۇ ۋە هْرهىتىدۇ .طىس ياۋادا بۇيىدان
ئەَۋالـا يْلۇهۇپ هالظىىڭىس ئىۆزىڭىسيى

نەيلى طىس ئىاجىس بْلىۇپ ،ئىۆزىڭىسيى
طاهالپ تەيُا ياػاڭ ياًى يىىران جايىدا
ياػاڭ بەرىبىر طىسيى ئىسدەپ تاپىدۇ.
 .5ئىىالالٍ تائىىاال ياخؼىىى ئەرلەرُە
ياخؼى ئايالالريى ،ياخؼى ئايالالرؿا ياخؼى
ئەرلەريى ئۇچراػتۇرىدۇ .ئالالَوا تائەت-
ئىبادەت هىلىؽ ئىارهىلىى طىالىِ َىاالە
ىى،
ىۇيى بىلىڭٌى
ىۈپتىڭىسيى تىىلەڭ .ػى
جى
ئالالًَىڭ پەزلى-نەرَەنەتلىرىِە ُۇياٍ-
نەئظىيەت بىلەى ئەنەض ،پەهەت ئالالَوىا
بْلـاى ئىتائەت ۋە تەهۋادارلىى ئىارهىلىوال
ئىرىؼٌىلى بْلىدۇ.

خۇددى نىًا ًۆنۈلِەى يىْلالردىٌى نىًىا
تازىلىـۇچى چىارۋىالردەي َىېع هىلىىپ
هالىظىس .ئۆزىڭىسيى َەنهە ئادەنًىڭ خاتىا
ُۇنايىـا ئْبيېٌىت بْلۇپ هالـايدەي َېع
هىلىظىس .هىسالر بۇ خىل َالەتٌە چۈػىۈپ
هالـايدا ػۇيدان ؿەپلەتتە هالظىىال ،ػىۇم
يىيەت ياۋايىالريىڭ ئْلجىظىىـا ئايلىًىىپ
هالىدۇَ .ېظظىيات جەَەتىتە تۇراهظىىس،

ىتلەر َېچواچىىاى باػىىوىالرؿا
 .3يىِىى
ىڭ
ىدىـاى ،ئۆزىًىى
ىىًىپ ًېتىى
ىاى ئىؼى
ئاطى
تەلىپىِە ئاطايال ناهۇە ًەلِەى هىسالريىى
ىپ تاللىهايىىدۇ.
ىۈي ئايىىالى هىلىى
نەڭِۈلى
چۈيٌى ،بۇيىدان خىاراًتېردىٌى هىىسالر

ئۆزىًىىىڭ ئىًتىىايىٌ ئىىاجىسلىوىًى َىىېع
هىلىۋاتواى بىر پەيتتە َېلىوى هارا ًۆڭىۈە
ئۇيىڭـا تْي ۋەدىظى بىلەى يىوىًلىؼىدۇ-
دە ،ئىؼىىتىٌ ًېيىىىًال تاػىىالپ ًېتىىىدۇ.
هىسيىڭ بېؼىىـا تاؿىدەي ؿەم چۈػىىدۇ.
بەزىىىدە َانىلىىىدار بْلىىۇپ هالىىىدىـاى
ئىؼالرنۇ يۈز بېرىدۇ .ػۇيىڭ بىىلەى بىۇ

َېظظىياتى ئىاجىس ۋە ئىؼەيچىظىىس دەپ
هارىلىدۇ.
.8

ىدە
ىڭ يازارىتىى
ىو ئالالًَىى
َەردائىى

ئىٌەيلىٌىڭىسيى ئۇيۇتهاڭ .ئالالًَى ًۆپ
ئەطىىلەڭ .ئىىالالَتىٌ يىىاردەم طىىْراڭ.
رَّىڭىس دائىو ئالالَوا تەلپۈيۈپ تۇرطۇى.
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نەيبەُە هايتىؼىهىس ًېرەي.

ػۇيدىال طىس َەهىوىي بەختٌە ،طىائادەتٌە
ۋە خۇػاللىووا ئىرىؼەلەيظىس .طىس يۇهىرى
َاالۋەتًى ئەنەض ،بەلٌىى ئەڭ ئېظىىل،
ئەڭ پاي َاالۋەتًى يىؼاى هىلىڭ.

ػۇيى ئەطىٌە ئېلىؼىىهىس ًېرەًٌىى،
ىار
ىايچە ياچى
ىارائىت َەرهى
ۋەزىىيەت ۋە ػى
ىڭ
ىدىردىهۇ ،بىسيىى
ىٌەى تەهى
ىۇپ ًەتى
بْلى
ىدەي
ىۈًۈر ئېيتىؼىىهىسؿا ئۈيى
ئالالَوىا ػى
بْالاليىىدىـاى يۇرؿىىۇى يىىېهەتلەر بىىار.
ئىىااليلۇن ،بىىىسدە ئىهىىاى بىىارً ،ىىۆز،
هۇالهلىرىهىس بار .ئىۇرۇن – تۇهوىايالر،
دّطت-بۇرادەرلەر بىار ...ئەڭ نىۇَىهى
بىىىسدە خاتالىوالرؿىىا تەۋبە هىلـىىۇدەي
ئىهٌايىيەت بار ،ياخؼىلىى هىلىۋالـىۇدەي
پۇرطەتهۇ بار.

ػۈًۈرچاى ًىؼىلەردىٌ بْلۇڭالر!
ئىىالالٍ تائىىاال «هۇرئىىاى ًەرىىىو»دە
نۇيىىدان دەيىىدۇ  :ئەُەر ئالالًَىىىڭ
(طىىىلەرُە ئاتىىا هىلىۋاتوىىاى) يېهىتىًىىى
طايىظىىاڭالر ،ئۇيىىىڭ َېظىىابىًى ئېلىىىپ
بْاللهايظىلەر .ػەًظىسًى ،ئالالٍ ياَايىتى
نەؿپىىىىرەت هىلـۇچىىىىدۇر ،ياَىىىايىتى
نېُرىبايدۇر.

ئالالَوا ػۈًۈر ئېيتىؼًىڭ ئۆزىهۇ بىىر
يېهەت .چۈيٌى ئالالَوا ػىۈًۈر ئېيىتىؽ
ئارهىلىى ئالالَوىا يېوىًالػىوىلى بْلىىدۇ.
ئالالًَىڭ بىر بەيدىًى ػۈًۈرُە نۇۋەپپەن
هىلىؼىىىهۇ ،چەًظىىىس ػىىۈًۈر هىلىؼىىوا
تېِىؼلىٍ بىر يىېهەت .ػىۈًۈر يېهىتىى
بارچە خۇػاللىى ۋە بەخىت تۇيـۇطىىًىڭ
ػۇيداهال ًۆڭىۈە ئارانىًىىڭ نەيبەطىى.
ئالالٍ تائاال «هۇرئاى ًەرىو»دە نۇيىدان
دەيدۇ :طۇلەيهاى ئىۇ تەختًىىڭ يېًىىدا
تۇرؿايلىوىًى ًۆرُىًىدە« :بۇ رەببىهًىىڭ
نېًى ػۈًۈر هىالنىدۇ يىاًى تۇزًْرلىۇن
هىالندۇ دەپ طىًاغ ئۈچۈى ناڭا هىلـىاى
ىىدۇرً .ىهٌىىىى ػىىىۈًۈر
پەزلى_ًەرىهىى
هىلىدىٌەى ،ئۇ ئۆزىًىڭ پايدىظى ئۈچىۈى
ػىىۈًۈر هىلىىىدۇً ،ىهٌىىى تۇزًْرلىىۇن
هىلىدىٌەى( ،ػۇيى بىلظۇيٌى) َەهىوەتەى
رەبىىبىو (َەنهىىىدىٌ) بىُىىاجەت ،ئاتىىا_
②
ئېُظايى ًەڭ زاتتۇر».

①

ىىڭ
ىىايەتًى ئالالًَىى
ىىۇر ئى
نەى نەزًى
يېهەتلىىىرى َەهوىىىدە تْختالـىىاى ئەڭ
پاطاَەتلىٍ ئايەت دەپ هارايهەى.
َازىرهى دەۋرىهىس پۈتىۈيلەي هاهؼىاغ
ۋە ػىىىٌايەت بىىىلەى تْػىىۇپ ًەتتىىى.
بۇيىڭىىىدىٌى ئاطاطىىىلىى طىىىەۋەب،
ًىؼىلەريىڭ ئارنايلىرى َەددىدىٌ زىيىادە
ًۆپىيىىىپ ًەتتىىى ،ػىىۇيداهال ئارنايـىىا
چۈػلۇن دەرناى يْن بْلۇپ هالدى .بىىس
َەرُىسنۇ دّلوۇيـىا ئەُىؼىىپً ،ىؼىىلەر
يېهە هىلظا ػۇيى هىلىىدىـاى ًىؼىىلەردىٌ
بْلۇپ هالهاطلىوىهىس ،ػىۇيداهال ئەطىلى

②طۈرە يەنل-85 :ئايەت

①طۈرە يەَل-18 :ئايەت
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نۇئانىلە هىلىؽ ئىارهىلىى ئىپادىلىًىىدۇ.
ىو
ىى ،بىىس َەر دائىى
ػىۇيى تەًىتلەيهەيٌى
ئىىۆزىهىسيى تەػىىەًٌۇر ۋە نەنًىىۇيىيەت
ئىبارىلىرىِە ئادەتلەيدۈرۈػىىهىس ًېىرەي.
ئېـىسىهىسدىٌ َەر دائىىو بىىسُە يىاردەم
هىلـاى ،بىس بىلەى بىىر طىەپتە تۇرؿىاى،
ىتە
ىى تىلەًى
ىسُە ياخؼى
ىىس بىى
ىۈى-تىًظى
ئى
بْلـايالرؿىىا نەدَىىىيە ،ياخؼىىى تىىىلەي،
تەػەًٌۇريانىلەر يېـىپ تۇرطىۇى .بىۇالر
ئەلىىۋەتتە ياطىىالهىلىوتىٌ خىىالىي ،چىىىٌ
هەلبىهىسدىٌ ئۇرؿىۇپ چىووىاى بْلظىۇى.
ػىىۈًۈر ۋە تەػىىەًٌۇريىڭ تىىۈرلىرى
ئْخؼاغ بْلهايىدۇ .بەزىلىىرى ئىاؿساًى
بْلظا ،بەزىلىرى ئەنەلىي َەرىٌەت بىىلەى
ئىپادىلەػٌە ئېُتىياجلىى بْلىدۇَ .ەر بىىر
ئىرىؼٌەى يېهەتلىرىهىسيىڭ ئۆزىِە خىاض
ػۈًۈر ۋە تەػەًٌۇر بىلدۈرۈغ يىْللىرى
بْلىدۇ .بىۇ يۇهتىـىا ئىًتىايىٌ دىوىوەت
هىلىؼىهىس ًېىرەي .ئەنەلىيەتىتە ػىۈًۈر
هىلىؽ ۋە تەػەًٌۈر بىلدۈرۈػهۇ بىر خىل
طەيئەت .بۇيى چْهۇم ئىًتىايىٌ ئىىًچىٌە
ئۆزلەػتۈرۈػٌە تْؿرا ًېلىدۇ .بىس ػۈًۈر
ۋە تەػىىەًٌۇريىڭ تىىۈرلىرىًى ئىىىًچىٌە
بىلىۋالظىىاهال ،ئۆزىهىسيىىىڭ َەر هاچىىاى
ػۈًۈر ۋە تەػەًٌۇرؿا اليىى بىر َاياتتىا
ياػاۋاتوايلىوىهىسيى چۈػىًىۋاالاليهىس.

ئەتراپىهىسدا يۇرؿىۇى ئىادەنلەر بىار،
ئۇالر ػىٌايەت هىلىپ ،هاهؼاپ َارنايدۇ.
ئۇالر بىلەى بىردەم بىلىلە ئْلتۇرطىىڭىس،
ئىىۇالريى بىىۇ دۇييىىادىٌ َېچًەرطىىىِە
هايهىـايدەيَ ،ېچًەرطىدىٌ رازى بْلىۇپ
باههىـايدەي َېع هىلىظىس .نايا بۇ خىىل
رَّىي َالەت تۈُىهەض ئىچى طىىوىلىؽ
ۋە رَّىىىىي بېظىىىىهالريىڭ نەيبەطىىىى
َېظابلىًىدۇ .بۇ خىلدىٌى ئادەنلەر َېچبىر
زررۈرىيەتظىس َالدا ئۇَظىًىپ ،طىىوىلىؽ
َېع هىلىپ ياػايدۇ.
بىىىس ئالالَوىىا َەندۇطىىايا ئېيىىتىؽ،
تەػەًٌۇر بىلدۈرۈغ ئارهىلىى ،ػىۇيداهال
بىسُە ياخؼىلىى هىلـايالرؿا هارىتا چىرايلىى
تەػەًٌۇر بىلدۈرۈغ ،ئۆزئارا طاداهەت ۋە
دّطىىتلۇن ئىسَىىار هىلىىىؽ ئىىارهىلىى
ىددىيەت ۋە ئىىىچ
ىي زىى
ىۆزىهىسيى رَّىى
ئى
طىوىلىؼالردىٌ طاهالپ هاالاليهىس.
بىراۋ بىسدىٌ ئەَىۋاە طْرىظىا ،بىىس
«ئەلُەنىىدۇلىلالٍ ئالالًَىىىڭ پەيىىسۇ-
بەرەًىىاتلىرىِە چۆنىىۈپ ياػىىاۋاتىهەى،
ئەَۋالىو ئىًتايىٌ ياخؼى ،ئىالالٍ يىېهەت
ۋە پەزلىً-ەرەنلىرىًىى نەڭِىۈ هىلىىپ
بەرُەي!» دمِەيىىىىدەي ػىىىىۈًۈر ۋە
ىاۋاب
ىلەى جى
ىارىلىرى بىى
ىۇيىيەت ئىبى
نەنًى
بېرىؼىهىس ًېرەي.

ػۈبُىظىىىسًى ،بىىارلىى نەخلۇهىىات
ئالالًَىڭدۇرَ .ەر ػەيئىِە ئۆزىِە اليىىى
رەۋىؼتە ياخؼىلىى هىلىؽ ۋە نىۇَەببەت
بېـىؼىىالغ بىسيىىىڭ ئالالَوىىا هىلـىىاى
ػۈًرىهىسيىڭ جۈنلىظىدىًدۇر.

ػۈًۈر دمِىًىهىس بىسُە يىېهەت بەرُەى
زاتوا چىٌ هەلبىهىسدىٌ نەنًۇيىيەت ئىپىادە
هىلىؽ بىلەى بىىرُە يەيە بىىسُە يىاردەم
بەرُەى ،بىس بىلەى بىىر طىەپتە تۇرؿىاى
دّطت-بۇرادەلەرُە ئاؿساًى ۋە ئەنەلىىي
رەۋىؼتە تەػىەًٌۇر ئېيىتىؽ ۋە ُىۈزەە
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هالـىىاى يۆلىًىىىۋملىؽ ،هاتهىىاللىى ۋە
بېٌىىىًهىچىلىٌٌە ئْخؼىىاغ پاطظىىىپ
ئۇهۇنالريى ئۆچۈرۈپ تاػلىـاى ئىدى.

بۇ ئالەندە ػىۇيدان ًىؼىىلەر بىارًى،
ئۇالريىڭ َايات ًەچهىؼلىرىًى ئْهۇيدىـاى
بْلظىڭىس ئۇالريىڭ َاياتى يْرنىاە بىىر
ئادەنًىڭ هىاللىؼى تەض بْلـاى ئاجايىىپ
باتۇرلۇن ،هالتىع پىىداًارلىوالريى ئىۆز
ئىچىِە ئالـايلىوتىٌ ،ئۆزىڭىسيى رىىۋايەت
ياًى چۆچەي ئْهۇۋاتوايدەي َېع هىلىىپ
هالىظىس .طىس جانالىددىٌ ئاكـىايىي يىىڭ
تارىخىًى ئْهۇطىىڭىس ،بىۇ ئىادەم بىىر
نۆجىسە ئىٌەى دەپ هالىظىس .چۈيٌى ئىۇ
ئۆزىًىڭ ئْتلۇن طاداطى بىىلەى ئىظىالم
دۇيياطىًى پۈتۈى بۇلۇڭ-پۇچواهلىرىـىچە
زىلسىلىِە ًەلتۈرۈۋەتٌەى ئىدى .ئۇ ئۆزى
يالـۇز َالدا ئاكـايىظتاى ،ئىراى ،نىظىىر
ۋە تۈرًىيەلەريى تىترىتىىپ ،يالوۇيجىاپ
ئەتراپوا يْرۇهلۇن چاچىدىـاى بىر نەػئەە
يىىېوىؽ ئۈچىىۈى َەرهايظىىى ئىظىىالم
يۇرتلىرىًى ًېسىپ چىوواى ئىدى .ئىاخىرى
ئۇ ئىظالم ئۈنهىتىًىڭ پەرزەيتلىرى هْبۇە
هىلـىىۇدەي يېڭىىى نەيىىاالريى ئْتتۇرىـىىا
هْيۇپُْ ،يا دىًًىڭ جەۋَىرىدەي هارىلىپ

ئەُەر ًىؼىلەر جانالىددىٌ ئاكـايىي يى
ئۆز ًۆزلىرى بىلەى ًۆرنىِەى ،هۇالهلىرى
بىلەى ئاڭلىهىـاىد ئۇ ئۆز هەلىهى بىىلەى
ًىتاب يازنىـاى ،نۇيبەرلەردە ئىۆز تىلىى
بىلەى خۇتبە طۆزلىهىِەى بْلظىا ئىىدى،
ئۇيدان بىر ًىؼىًىڭ بْلۇػى َەرُىسنىۇ
نۇنٌىٌ ئەنەض دميىؼٌەى بْالتتى .بىىس
جانالىددىٌ ئاكـىايىي يىىڭ َېٌايىظىىِە
هالتىع يېڭىلىوالريى ياراتوىاى ،ئاجايىىپ
خىسنەتلەريىىى ًۆرطىىەتٌەى يەيە بىىىر
ًىؼىىىًىڭ َېٌايىظىىىًى هْػىىىهىس .ئىىۇ
بْلظىىىهۇ ،يىىۇرت ًېىىسەر دەۋەتچىىى،
چىىىىىدانچاى نۇجاَىىىىىد ئۇطىىىىتاز
ئابدۇرەػىدئىبراَىهدۇر .ئىۇ يىۈز ياػىوا
تاهىـىىاى بەرىٌەتلىىىٍ ئىىۆنرىًى تىىاًى
-1188يىلىىى -31ئاۋؿۇطىىتتا جايىىابى
ئالالًَىىىڭ دەرُاَىـىىا ًەتٌەيىىِە هەدەر
ئالالٍ يْلىدا جىُاد هىلىىپ ئۆتٌىۈزُەى
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ئىدى.

ياپْيىيەُە ئىٌٌى نەطچىت طالـاى ئىدى.

جانالىددىٌ ئاكـىايىي ًىۆزيى يۇنىۇپ
ئىىىاچوۇچە دۇييايىىىىڭ بەلِىلىرىًىىىى
ئۆزُەرتهەًچى بْلـاى ئْتلۇن ئىًوىالبچى
بْلۇپَ ،ېچبىىر هىارار ئىۇيى يْلىىدىٌ
تْختىتالهىـاى ئىدى .چۈيٌى ئىۇ ئىظىالم
دۇيياطىدىٌى نەٌَۇنلىۇن ،ياۋؿىا بىاغ
ئېِىؽ ،خار-زەبۇيلۇن هاتارلىى ئاچچىى
َەهىوەتلەريى ًۆرُەيدىٌ ًېيىٌ ،ئۆزىًىىڭ
رَّى بىلەى هۇۋۋەتلەپ ،ئۆزىًىڭ ؿۇرۇرى
بىلەى يېتىلدۈرُەى ۋاپادار ػاُىرتلىرىدىٌ
هْػۇى تەػىٌىللەپ ئىًوىالبًىىڭ ئىْتىًى
ياهواى ئىدى.

ئاخبارات شّريىلىًىڭ -1131يىلىى -3
ئايلىى بىر طىايىدا ئىۇ َەهىتە نۇيىدان
بايايالر ئېالى هىلىًـاى:
«تًْيْدىٌى ئىظالم جەنئىيىتى رەئىظىى
ئۇطتاز ئابدۇرەػىد ئىبراَىو خەۋەر يْلالپ
نۇيىىدان دەيىىدۇ :يىىاپۇيىيە نائارىىىپ
نىًىظتىرى -1131يىلى -1نىارت ًىۈيى
بۇددا دىًى بىىلەى خىرىظىتىياى دىًىًىى
ياپْيىيەيىىىڭ رەطىىهىي دىًلىىىرى هىلىىىپ
بېٌىتىؽ تْؿرىظىىدا «زىىساە ئەراًىى»
دميىلىدىـاى بىر هايۇى اليىُىظىًى ياپۇيىيە
ىت
ىۇيـاى .بەزى پارالنىًېى
ىا طى
پارالنىًېتىـى
ىى؟-دەپ
ىى هېًى
ىالم دىًى
ىرى :ئىظى
ئەزالىى
ئىتىراز بىلدۈرۈػٌەيدىٌ ًېيىٌ ،پارالنىېتتا
ئۆزئارا هارػىلىى طادالىرى ُۈلىدۈرلەپ،
ئۇ َەهىتە ئىۈ ًىۈى ئىۇدا نۇيىازىرە
هىلىًدى .ئاخىرىدا نەزًۇر اليىُە نائارىىپ
ىۇددا ۋە
ىايتۇرۇلۇپ ،بى
ىتىرلىٌىِە هى
نىًىظى
خىرىظتىياى دىًلىرى بىلەى بىرُە ئىظىالم
دىًىهۇ ئېتىراپ هىلىًىؽ ًاپىالىتىِە ئىىِە
بْلدى .يەتىجىدە پارالنىًېت ئىظالم دىًىًى
ئېتىراپ هىلىپ هارار ناهۇللىدى .بۇ خەۋەر
يېيىلىپ ،ياپۇيىيە ُېسىتلىرى ئۇ َەهتىٌىى
نۇَاًىهىلەريى خەۋەر هىلـايىدىٌ ًېىيىٌ،
ًىؼىلەر نەطچىتٌە تىْپ-تىْپ بْلىۇپ
ًېلىؼٌە باػلىدى ۋە تًْيىْدىٌى ئىظىالم
جەنئىيىتىدىٌ ئىظالم تْؿرىظىىدا يىاپْيچە
ًىتابالريى تەلەپ هىلدى».

ىراَىو
ىىد ئىبى
ىتاز ئابدۇرەػى
ىا ئۇطى
ئەنهى
بْلظا ،ئالالًَىڭ دىًىـا ئىلىوَ-ىېٌهەت
ۋە ُۈزەە يەطىُەت بىلەى دەۋەت هىلىپ،
جىهجىتلىى ئىچىدە ًىتىاب يازىىدىـاى ۋە
طۈًۈيات ئىچدە ۋەز ئېيتىدىـاى ،چىىدام
ىدىـاى،
ىۇرت ًېسىى
ىلەى يى
ىرەت بىى
ۋە ؿەيى
چاچواى ئۇرۇهلىرىًىڭ َْطۇلىًى ًۆرۈػٌە
ئالدىرىهاي ئۇيى ًېلەچەًٌە هالدۇرىدىـاى
بىر پىدائىي بْلۇػًى تاللىـىاى بْلىۇپ،
ئىىالالٍ ئۇيىىىڭ ئىىاهىۋىتىًى خەيرلىىىٍ
هىلـايىدى .ئۇ ئىۇزۇى ئۆنىۈر ياػىاپ،
يايىىدۇرؿاى يىىۇر-چىرىوىًىىىڭ هىىاراڭـۇ
زۇلهەتىىلەردە هالـىىاى ياَىىايىتى يىىىران
ناًىىايالرؿىچە طىىْزۇلـايلىوىًى ًۆرۈػىىٌە
نۇيەطظەر بْلدى .ئۇ َاياتىًى تۈُەتهەي
تىىىۇرۇپال-1131 ،يىلىىىى يىىىاپۇيىيە
پارالنىًېتىًىڭ ئىظالنًى درلەتًىڭ رەطهىي
دىًلىرىىىدىٌ بىىىرى طىىۈپىتىدە ئېتىىىراپ
هىلىؼىـا نەجبۇر هىلـىاى ئىىدى .نۇػىۇ
ئېتىىىراپ هىلىًىؼىىًىڭ تۈرتٌىظىىىدە ئىىۇ

بىس بىر ًۈيى جۈنەيى ئۇطىتاز دًّتىْر
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ئابدۇلۋاَُاب بىٌ ئەززانًىڭ① نەطچىتىدە
ئْهۇؿاى ئىدۇن .ئۇ يانازخايالرؿىا يېڭىى
دەۋردىٌى ئىظالم دەۋەتچىلىرى تْؿرىظىدا
طۆزلەپ ،ئۇطىتاز ئابدۇرەػىىد َەهوىىدە
تْختالدى .ئۇ ػۇ چاؿدا نۇيۇالريى دمِەى
ئىدى:

ياهىلىرىدىٌى نۇطۇلهايالريىڭ ئەَىۋالىًى
ئاڭلىتىؽ ئۈچۈى نىظىرؿا ًەلِەى ئىىدى.
ػۇ جايالريىڭ َەنهىظىى ئۇيىىڭ دەۋەت
طەپىرىًىڭ طەيًاطى بْلـاى ئىدى.
بىرەر يانازخىاى تًْيىْدىٌى «ئىظىالم
نەطچىتى»ُە بېرىىپ 15 ،ياػىلىى بىۇ
هەَرىهاى ئەرًەًًى ًۆرطە َەيراى هالىدۇ.
ئىىۇ تىىاڭ ئېتىؼىىتىٌ بىىۇرۇى تىىۇرۇپ
تەَەججۇد يىانىسى ئْهىۇيتتى ،ئايىدىٌ
باندات يانىسىدا جانائەتٌە ئىهام بْالتتى.
تەطبىِ ئېيتىپ بْلۇپال ،ئۇيىڭ بىر تۈرًۈم
ئەُەػىىىٌۈچىلىرى ئىىىۇيى چۆرىىىىدەپ
ئْلتۇراتتى .ئايدىٌ ئۇ ئۇالرؿىا هۇرئىاى
طىىۈرىلىرى ۋە پەيـەنىىبەر َەدىظىىلىرىًى
ػەرَلەپ بېرەتتىً .ۈى چىووايدىٌ ًېىيىٌ
نەطچىتٌە يايداغ دەرطخايىظىـا ًىرىىپ،
بىر هايچە يەپەر نۇطۇلهايًىڭ بىالىلىرىًى
ًۈتۈۋاالتتى ،ئايدىٌ ئۇالرؿا نۇئەللىهلىٍ
هىلىپ ،ئۇالريىڭ بىىرى ئۈچىۈى هەؿەزُە
يېسىىىپ چۈػەيدۈرطىىە ،يەيە بىرىًىىىڭ
طۈرىظىًى تىڭؼايتتى .ئىۇ ػىۇ يىۇهىرى
ياػىىتا تىىۇرۇپ ،ػىىۇيچىۋاال ئىىۇزان
داۋانالػىىواى ًۈرەػىىلىرىدىٌ ًېيىًهىىۇ
ىلەپٌى
ىڭ دەطى
ىلەرُە ئەرەب تىلىًىى
ًىچىٌى
طىىىىاۋاتلىرىدىٌ دەرض بېرىىىىىدىـاى،
ىوا
ىىًىڭ هىظى
ىهە پارىظى
ىهۈرلەرُە ئەنى
ئۆطى
طۈرىلىرىًى ۋە پەيـەنبەر ئەلەيُىظظاالنًىڭ
بەزى نەػُۇر َەدىظلىرىًى يادلىتىىدىـاى
بىر بالىالر نۇئەللىهى بْلۇػتىٌ يالتايهىـاى
ئىدىَ .البۇًى ئۇ بىر ئەطىرُە تاهىـىاى
ئىىۈ ئەۋالد ئىظىىالم رەَبەرلىرىًىىىڭ
چْڭلىرىدىٌ بىىرى ئىىدى .طىۆزىهىسيىڭ
بېؼىدا جانالىددىٌ ئاكـايىيًى طۆزلىؼىىهىس
بۇ ئىٌٌى دەۋەتچىًىىڭ ئْتتۇرىظىىدىٌى

ىوۇچلىرىدا
ىاتلىى باطى
ىى َايى
ىۇ جىهى
« ئى
ئىسچىىىل تىرىؼىىىپ ًىىۈرەغ هىلىؼىىًىڭ
جايلىى ئۈلِىظى بْلۇپ ،ئىهاى ۋە ئىرادە
هْرالى بىىلەى رّطىىيىِە هارػىى جىُىاد
هىلـىىاى ئىىىدى .ػىىەرىئەت ۋە تىىىل
بىلىهلىرىدە تېخىهۇ چْڭوۇر بىلىو ئىېلىؽ
ئۈچۈى َىجازؿا ۋە خەلىپىلەريىڭ دىوىوەت
ئېتىبارىًى ئېسىلِەى نۇطۇلهاى خەلوىلەرُە
هارىتىؽ ئۈچۈى تۈرًىيەُە بارؿاى .ئىظالم
تْؿرىظىدا ياَايىتى ئازال نەلۇناتوىا ئىىِە
جايالردا ئالالًَىڭ ًەلىهىظىًى يىاڭرىتىؽ
ئۈچۈى َىًدىظتاى ،چىىٌ ۋە يىاپْيىيەُە
بارؿاى ئىدى .ػۇيىڭدىٌ ًېيىٌ ئۇ يەچچە
نىڭ ًىؼىًى ئىظالم دىًىًى هْبۇە هىلىؼوا
هايائەتلەيدۈرۈپ ،هىسؿىٌ دەۋەتچى بْلۇغ
طۈپىتى بىلەى ئۇالرؿا تاَارەت ،يانىاز ۋە
زاًىىات ئىبىىادەتلىرىًى ئىىۆُىتەتتى .ئىىۇ
ئالالًَىڭ يانىًى ئۈطتۈى هىلىؽ ئۈچىۈى
ئىظالنًىڭ َەرهايظى جايلىرىىدىٌ ئىئىايە
ىچىتلەريى
ىپ نەطى
ىۈ چىوىرىى
ىوا ًى
تْپالػى
طالـاى ئىدى .ئايدىٌ ًېيىٌ ئۇ-ئىظىالم
پىٌىىىر ئەربىىابلىرى بىىىلەى ئاالهىظىىىًى
ًۈچەيتىؽ َەندە تۈرًىظتاى ،يىاپۇيىيە،
نايجۇرىيە ۋە ًْرىيەدەي ئاطىىيايىڭ چەت
① ئابدۇلۋەَُاب ئەززام  _55ئەطىريىڭ ئىظالم
نۇتەپەًٌۇرلىرىدىٌ بىرى بْلۇپ _1818 ،يىلى
نىظىريىڭ بەيى طۇۋەيم ئۆلٌىظىدە تۇؿۇلـاى.
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ئازؿۇيالريىىىڭ ئەهىلظىىىسلىٌىِە تىىاالي
هېىىتىهالپ بەرداػىىلىى بەرُەى ئىىىدى.
ػۇالريى بېؼىدىٌ ئۆتٌۈزُەيىدىٌ ًېىيىٌ
پايدىلىى ًىتىابالريى يازؿىاى ۋە ئېظىىل
طەپەريانىلەريى پىۈتٌەى ئىىدى .بىىران
ئۇيىىىڭ طىىەپەريانىلىرى خۇراپىىاتلىى ۋە
ؿارايىىىىپ ئىؼىىىالر طىىىەپەريانىلىرى
ئېرىؼىىىىىٌەيچىلىٍ تارهىلىؼىىىىىوىهۇ
ئېرىؼەلهىدى».

چْڭوۇر دّطتلۇهًى تەًىتلەغ ۋە ئۇالريىڭ
هايظى جەَەتتە بىرلەػىٌەيلىٌى ،هايظىى
جەَەتتە بىر-بىرىىدىٌ ئۇزاهالػىوايلىوىًى
ئايدىڭالػتۇرۇغ ئۈچۈيدۇر .ئۇالر ئىظالم
تىرىلىؼى ۋە ئىظالم ئەللىرىًىڭ ئْيـىًىؼى
ًېرەًلىٌى ،ؿاپىلالريى ئْيـىتىؽ ئۈچىۈى
ىسىؽ
ىۇرتالريى ًېى
ىالنىي يى
ىل ئىظى
َەرخىى
زررۈرلىىۈًىًى جىىىددىي تْيىىۇپ يېىىتىؽ
جەَەتىىتە بىرلەػىىٌەى .دەۋەت يىىْلى ۋە
يۆيىلىؼىدە بىر-بىرلىرىدىٌ ئۇزاهالػواى.

يۇهىرىوىالر دًّتْر ئەززانًىڭ طىۆزىدىٌ
ئېظىهدە هالـايلىرى .ئۇيىڭ بۇ پېؼىوەدەم
ئۇطتاز بىلەى ئاالهىظىى هْيىۇن ئىىدى.
ئەيًى چاؿدا ئۇطتاز ئابدۇرەػىد ئىبىراَىو
نىظىرؿا ًەلِەيدە ئۇيىڭ بىلەى بالىدۇرال
تْيۇػۇپ ،ئىۇيى َەلۋايىدىٌى ئىۆيىِە
يەچچە هېتىو باػلىۋالـاى ئىىٌەىً .ېىيىٌ
ىۈُەپ
ىراَىو تى
ىىد ئىبى
ىتاز ئابدۇرەػى
ئۇطى
ًەتٌەى چاؿدا ،ئۆز هەلىهىى بىىلەى بىىر
نەرطىيە يېسىىپ نەدەيىىيەت شّريىلىًىىڭ
-315طايىدا ئېالى هىلـاى ئىدى .ئۇ يەيە
نۇيىىدان دمىىِەى« :ئۇيىىىڭ طىىْرۇيى
هىسىوىؽ ۋە َەيرايلىى ئىلٌىدە َەرخىىل
پىٌىر ۋە َەرخىل ئېوىهدىٌى ًىؼىىلەريى
ئىىۆزىِە تارتىىاتتى .ئۇيىىىڭ يېؼىىىًىڭ
چْڭلىىۇهى ئىىۇيى ئىىۇزان طىىەپەرلەردىٌ
ىڭ
ىڭ زمهىًًىى
ىالهايتتى ،نەى بالىالريىى
تْطى
ػەرن ۋە ؿەربلىرىًى ًېسىپ چىووىاى بىۇ
طەيياٍ تۈري بْۋايًى ًىۆرۈغ ئۈچىۈى
ئۇيىڭ طْرۇيىـا ئىًتىلىپ تۇرىىدىـايلىوىًى
ًىىۆردۈم .ئىىۇ ئىچىىىدىـايـا طىىۇ تەلەپ
هىلـايىىدا ئۇالريىىىڭ َەيرايلىىىى بىىىلەى
دەرَاە طىۇ ئەًەلِەيلىٌىًىى ًىۆردۈم.
چىىۈيٌى ئىىۇالر ئۇيىىىڭ چىىاي بىىىلەى
ًۇپايىلىًىىىپ طىىۇ ئىچهەيىىدىـايلىوىًى

تْلىهۇ هىسىوارلىى ،ئۇطتاز ئابدۇرەػىىد
ئىبىىراَىو ئۆزىًىىىڭ «ئىىالەنى ئىظىىالم»
يانلىى ئەطىرىًى يەػىر هىلىىپ چىوارطىا،
ًەڭ تارهالهىدى ،تەرجىهىهۇ هىلىًهىدى ۋە
ئىظالم ًىتابخايىلىرىـىهۇ ئْنۇنالػىهىدى.
َىىالبۇًى ئىىۇ ئاطىىىيا ،ياۋرۇپىىا ۋە
ئاكرىوىدىٌى َەرخىل ئىظالم ئەللىرىدە ئۆز
ًىىۆزى بىىىلەى ًىىۆرُەيلىرىًى تىىْپالپ،
نۇطۇلهايالريىڭ ًېظەللىرى ۋە ئىللەتلىرىِە
دىئاًُْز هْيـاى ئىدىٌى ،بۇالريى ئىِىلەپ
چىوىىىؽ ػىىەًىب ئارطىىاليدىٌ باػىىوا
َېچٌىهِە هْالي بْلهىـايىدى .بىس َىازىر
ئىبًىىىىى بەتتىىىىۇتە ۋە ػىىىىۇيىڭـا
ئْخؼايدىـايالريىڭ طەپەريانىظىًىڭ تەًرار
باطهىلىرىًى ًۆرۈپ تىۇرۇۋاتىهىس .ئىبًىى
بەتتىىۇتە ئىىۆيلىًىؽ ،جاَىىاى ًىىۆرۈپ
ىاتلىوالر ۋە
ىۈى ،خۇراپى
ىرىلىًىؽ ئۈچى
بەَى
ًارانىىىاتالريى يېىىىسىؽ ۋە ئاڭلىـىىىاى
ئاجايىباتالريى تْپالػىتىٌ باػىوا َېچبىىر
يىؼايى يْن طەپەر هىلـاى ئىىدى .ئەنهىا
ىا
ىراَىو ئالالَوى
ىىد ئىبى
ىتاز ئابدۇرەػى
ئۇطى
دەۋەت هىلىؽ ئۈچۈى هۇرۇهلۇن ،دمڭىىس
ۋە َىىاۋا طىىەپەرلىرىًى هىلـىىاى ئىىىدى.
جاَالەتپەرەطىىىلەريىڭ دەػىىىًانلىرىـا،
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ئاي هْتىًى تْلۇيئىايًى ئْرىۋالـايىدەي.
يېهە دمِەى طىاالپەت بىۇ؟! يېهىىدمِەى
َەيۋەت بۇ؟! پاٍ-پاٍ! بۇ ئىٌٌى ًۆزُە
هارا ،يان! بۇ ئىٌٌى طىاناۋى يۇلتۇزؿىا
هارا .ۋاٍ! بۇ ئىٌٌى ًۆزۈڭىدىٌ جىۇغ
ئۇرۇپ تۇرؿاى هەتئىيلىٌىڭًى .ۋاٍ! طىاڭا
تەلهۈرۈپ تۇرؿاى بۇ نىظٌىٌ جايالريى!

بىلەتتىىى .ئۇيىىىڭ ئارزۇلىرىًىىىڭ بىىىرى
تًْيْدا بىر نەطىچىت ًىۆرۈغ ئىىدى.
ئىىالالٍ ئىىۇيى ئارزۇطىىىـا يەتٌىىۈزۈپ
ىچىتًى
ىى نەطى
ىا ئىٌٌى
ىاپْيىيەدە ئۇيىڭـى
يى
ًۆرطەتتى».
دًّتىىْر ئەززام ئۇطىىتاز ئابدۇرەػىىىد
ئىبراَىهـا هىسىوواى ئەرەب يازؿۇچىالريىىڭ
بىرى بْلظىا ،تىۈرًىيە ئىظىالم ػىائىرى
نۇَەنهەد ئاًىم ئەرطْيهۇ بىۇ طىەييارە
دەۋەتچىِە هىسىوىؼتىٌ يېظىۋىدار بْلىۇپ،
ئىىۇيى ئۆزىًىىىڭ تەربىىىيە خىىاراًتېرلىى
ئەدەبىىىي ئەطىىەرلىرىًىڭ بىرىىىدە بىىاغ
هەَرىهاى هىلـاى ئىىدى ،ئىۇ ئىٌٌىظىى
يېوىٌ دّطتالردىٌ ئىدى .

نېًىىى بىىۇ ئْرۇيىىدۇهتا ۋەز ئېيتوىلىىى
ئْلتۇردىهىٌىٌ دەپ ئْيالپ هالهاڭالر! نەى
ئالىو ئەنەض .بۇ ًۆرۈيۈػىۈم طىىلەريى
ئالداپ هْيهىظۇى ،طىىلەرُە دىًىڭالريىى
چۈػىىىىىەيدۈرىدىـاى ،ئۇچرىـىىىىىاى
نەطىىىلىلىرىڭالردا پەتىىىۋا بېرىىىدىـاى
ئالىهلىرىڭالر طىلەرُە يېتەرلىىٍ .لىېٌىٌ
نەيىىدىٌ ئىىالەنى ئىظىىالم تْؿرۇلىىۇن
طْرىظىىىاڭالر بْلىىىىدۇ .نەى ئىظىىىالم
دۇيياطىدىٌى َېچبىر يەريىى هالىدۇرناي
زىيىىارەت هىلىىدىوَ ،ەنىىهە تەرەپلىرىًىىى
ئايلىًىپ چىوىتىو .ػىەرهًىڭ ئەڭ يىىران
جايلىرىدىٌ ئەڭ يىران نەؿرىبوىچە ًەزدىو،
ئاطىىىىيا ،ياۋرۇپىىىا ۋە ئاكرىوىىىىدىٌى
نۇطۇلهايالريىڭ َېچبىر يېرىًى هالدۇرناي
باردىو َەم ئۇ يەرلەريىىڭ ئۆتهۈػىى ۋە
َازىرى بىلەى تْيۇػۇپ چىوتىو .ئۇزۇيـىا
طْزۇلـاى طەپەرلەر نېًىى ناؿدۇرۇنىدىٌ
ًەتٌىىۈزدىَ ،ىىالىهًى هْيهىىىدى .ئەُەر
ًۆڭلۈنًىىىڭ چْڭوىىۇر هاتالنلىرىىىدىٌ
«تْختىهىىا ،ئىلِىىىرىلە ،يْلۇڭـىىا داۋام
ئەت» دەپ تْختىهاطىىىتىٌ ئېتىلىىىىپ
چىوىۋاتواى بىىر يىىدا بْلهىظىا ئىىدى،
ػۇيداهال هْۋۇرؿىلىرىو ئارىظىدا ۋّلوايدەي
يېًىۋاتواى «دىًىڭًى هْؿدا» دمِەى بىىر
ىىدى ،يْلىىىۇنًى
ىىا ئىى
ىىادا بْلهىظى
طى
داۋانالػتۇرۇػوا طەۋر هىاللهىـاى بْالتتىو.

هىظظىدە ئۇ ئالىيجاياب بىر يەطىُەتچى
طىىۈپىتىدە تەطىىۋىرلىًىپ ،يەطىىىُەتچى
طۇلەيهايىيە جانەطىىدە نۇطىۇلهايالريىڭ
ئالدىىىىىدا تىىىىۇرۇپً ،ىؼىىىىىلەرُە
نۇطۇلهايالريىڭ نەيىىۋى ًېظىەللىرى ۋە
ئىللەتلىرىًىىى چۈػىىەيدۈرىدۇ ،ئىىۇالريى
ئازؿۇيلۇهتىٌ ًېيىٌ تْؿرىلىووا ،ئۇيوىۇدىٌ
ًېيىٌ ئْيـىًىؼوا چاهىرىىدۇ .هىظظىىًىڭ
تەپظىالتى نۇيدان:
ىىٌە
ىىدۇن تەرەپى
ىىائەت ئْرۇيى
«جانى
ئالدىرىؼىىىپ ًېلىؼىىتى .ۋاي هىسىىىى!
ئْرۇيدۇهتا ئْلتۇرۇۋالـىاى ًىهىدۇ بىۇ؟!
هارىـۇدەي بْلظا پەرىؼىتە طىۈپەت بىىر
بْۋاي تۇراتتىُْ ،يىا ئۇيىىڭ يىۈرىٌى
پېؼايىظىىىدە طىىْهىدىـايدەًال هىالتتىىى،
پاًىسە ،رەتلىٍ طاهىلى ۋە هەد ًۆتىۈرۈپ
ىڭ ًەڭ
ىى ئۇيىى
ىان طەللىظى
ىاى ئاپئى
تۇرؿى
پېؼايىظىًى َەم تاڭ يۇرىىدەي يىالتىراپ
تۇرؿاى يۈزىًى ئْرىۋالـاى ئىدى ،خۇددى
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چۈيٌى ئۇالر ئۇيىڭ بىلەى نۇڭىداغ ۋە
طۆَبەتداغ بْلـىاى .نەى پەهەت ػىۇالر
دەپ بْلـايًى هايتىلىدىو ،خاالض!

نەى تْختاػوا تاهەت هىاللهايهەىَ ،ېچبىر
جايدا تۇرالهىايهەى .ئىۆزىًى طىۆيۈغ،
ۋەتەى ۋە باال-چاها طۆيِۈطى دمِەيىلەر
نېًى بىاؿالپ هْيالهايىدۇ ،يىؼىايىهدىٌ
چەتًىتەلهەيدۇ .نەى بۇيىڭىدىٌ باػىوىًى
ئىظىىىتىهەيهەى .ئەيە ػىىىۇالر نېًىىىىڭ
ئىىىارزۇلىرىو ،ئۇيىڭىىىدىٌ باػىىىوىًى
ئىظتىهەيهەى».

ػۇيداهتىهۇ بۇ چىْڭ ػەخظىًىڭ بىىر
هىظىو ئىؽ-ئىسلىرىًى ئىِىلەپ چىووايدىٌ
ًېيىٌ ،بۇ باغ هەَرىهايىهىسيىڭ َاياتىًى
تېخىهۇ يْرۇتۇغ ئۈچۈى ئۇيىڭ ػەخظىي
تارىخى تْؿرىظىدا طۆزلەػٌە يۆتٌەلدىو.

ئىىۇ ئۆزىًىىىڭ ئىىۇزۇى طىىەپەرلىرى
تْؿرىظىدا يەيە نۇيدان دمِەى:

رۇطىىىيىًىڭ ئىرهىىىي زّراۋايلىوىىى ئەڭ
ىتە
ىر پەيتى
ىٌەى بىى
ىِە يەتى
ىۇهىرى پەللىى
يى
طىىىىبىريەيىڭ يىىىانەلۇم جايلىرىىىىدىٌى
نۇطىىۇلهايالر ئەڭ ئېـىىىر خْرلىىۇن ۋە
ئېسىلىؼًىڭ دەردىًى تارتىۋاتاتتى .

«نەى ‹هۇرئاى ًەرىىو›يىىڭ زمهىًىدا
طەير هىلىڭالر ،هاراڭالر دمِەى بۇيرۇهىـا
بْيظۇيۇپ ،ئىۇزۇى طىاياَەت هىلىؼىًى
تاللىدىو .ئالدىهدا نېًىى يېتەًلەيىدىـاى
ياًى ًەيًىهدە ناڭا َەيدەًچى بْلىىدىـاى
بىىىرى يىىْن ،نەى پەهەت ئىؼىىىهـا بەە
باؿالپ ،هْلۇنـىا تەۋەًٌىۇە َاطىظىىًى
ئالـايچە خالىع يىيەت بىىلەى ئالالًَىىڭ
ًەلىهىظىًى ئۈطتۈى هىلىؽ ۋە ئالالًَىىڭ
ئارؿانچىظىـا چىڭ ئېظىىلىؽ ئىدىيىظىىًى
راۋاجاليدۇرۇغ ئۈچۈى بۈيۈي ئارزۇلىرىو
ئارهىظىىىدىٌ يۈُىىۈردۈم .ئەَلىىىو ۋە
طۆيۈنلۈي بىاال-چىاهىلىرىهًى ئالالَوىا
ئانايەت هىلىپ تاػالپ هْيدۇم ،يا ئالالٍ!
دەپ يْلۇنـا چىوتىو».

ئۇطتاز ئابدۇرەػىىد ئىبىراَىو -1881
يىلىىى طىىىبىريەيىڭ تىىارا ػىىەَىرىدە
نۇطۇلهايلىوىدىٌ پەخىرلىًىدىـاى ،ئىرهىىي
زّراۋايلىوالر ًۈچەيِەيظىرى ئەزىس دىًىـىا
تېخىهۇ چىىڭ ئېظىىلىدىـاى بىىر طىالىِ
ئائىلىدە دۇيياؿا ًەلِەى (تىارا َىازىرهى
تاتارىظتايًىڭ پايتەختى هازايـا تەۋە جاي).
ئىظىىالم دىًىًىىى َەهىوىىىي رەۋػىىتە
چۈػىًىدىـاى ًىؼىىلەريىڭ هْلىىدا دەرض
ئېلىؽ پۇرطىتىِە ئىِە بْلـىاى ،ئايىدىٌ
َىجازدا ئىظالم نەدەيىيىتى بۇالهلىرىىدىٌ
طۇ ئىچىؼًى ئْيالپ 15 ،يېؼىدا نەًٌىِە
بارؿاى ۋە  55يىىل نىۇددەتچە ئىۆزىًى
ئەرەبىىچە نەيىىبەلەردىٌ ئْزۇهاليىىدۇرؿاى.
ئىظالنًىڭ بىرىًچى بۆػۈًىدە بۇ دىًًىىڭ
بايراهدار ًىؼىلىرى بىىلەى طىۆَبەتداغ
بْلۇپ ،ئۆزىًىڭ ئْتلۇن باَار چاؿلىرىىدا
پارالن تارىخىـا ئۇە طالـاى .ئۇ نەدىىًە
نۇيەۋۋەردە داؿىظىتايلىى ػىەي ػىانىل
بىلەى تْيۇػواى بْلىۇپ ،ػىەي ػىانىل

نايا بىۇ ئۇػىبۇ چىْڭ دەۋەتچىًىىڭ
َاياتىدىٌ پاطىاَەتلىٍ ۋە ئىخچىام بىىر
باياى.
نەى بۇ ًىؼىى تْؿرىظىىدا يازنىاهچى
بْلدۇم-يۇً ،ېيىٌ هالدىو .چىۈيٌى بىۇ
جەَەتتە ئاًىم ئايىدىٌ ئەززام ئالىدىهـا
ئۆتۈپ ًەتتىَ .البۇًى بۇ تْؿرىدا طىۆز
هىلىؼوا ئىۇ ئىٌٌىظىى بەًىرەي اليىىى،
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تۇيۇپ هېلىپ ئْطىهايلى خەلىپىلىٌىًىىڭ
هارارُاَى ئىظىتايبۇلـا هىاچتىَ ،ەنىدە
رۇطىىىيىًىڭ زۇلىىۇنى ئاطىىتىدا هالـىىاى
ىىىلەرُە
نىللىتىًىىىڭ هىىايـۇلىرىًى ًىؼى
ئاڭالتتى .ئۇ َەهتە رمئاللىى ۋە پىاًىتالر
بىلەى ًىۈچەيِەى رىظىالىلىرىًى يەػىىر
هىلىپ تارهاتتى.

ئۇيىىىڭ نۇطىىۇلهايالريىڭ بىرلىٌىىى ۋە
َۆرلۈًى يْلىدا خىسنەت هىلىؼىـا تەطىىر
ًۆرطىىەتٌەى .ئۇيىىىڭ نەًىىٌە-نەدىىىًە
ئارىلىرىدىٌى َەربىر چانىدىهى ئۇيىڭـىا
ئۈلِىلىىىىٍ ئۆلىهاالريىىىىڭ تىىىارىخىًى
ئەطلىتەتتى-دە ،ئۇيىڭ هەلبىىدە هايًىان
هىسؿىًلىى ۋە ئْيـان ئىرادىًىڭ ئْتلىرىًى
ياهاتتى .رّػەى يىْە ۋە تىْؿرا ئىهىاى
بىلەى ئۆزلىرىِە ياخؼى-يانايًى ئايرىىپ
بېرىدىـاى ئادەنًى تاپالهاطىتىٌ ،باتىىل
ػۈبُىلەر ۋە َەرخىل يالـاى-يىاۋۇداهالر
بىلەى ئەهىدىلىرى تەۋرىًىؼٌە ئۇچراۋاتواى
ىىدىٌى
ىىۇم جايلىرىى
ىىېبىريەيىڭ نەۋَى
طى
ۋەتەيداػلىرىًى تاػالپ هْيـىايلىوى ياهىا
يۇرتتا ئۇيىڭـا ئېـىر ًېلەتتى .ػىۇڭا ئىۇ
تْؿرا دىًىي ئىلىو-ئىرپايالردىٌ يېتەرلىىٍ
هْراللىًىپ ئۆز يۇرتىـا هايتتى.

ۋەزىيەت ئىازران بْػىىـايدىٌ ًېىيىٌ،
ىەپٌە رازى
ىدىٌى نەيظى
ىٍ درلىتىى
خەلىپىلىى
ىاد
ىدىٌى جىُى
ىاي ۋەتىًىى
ىۇپ ئْلتۇرنى
بْلى
نەيدايىـا ئىٌٌىًچى هېىتىو بىاردى .ئىۇ
بْػاػهاي ًۈرەغ هىلىپ ،شّريالچىلىوًىڭ
ئْريىدا تۇرىدىـاى ۋاهىتلىى رىظىالىلىرىًى
يەػىر هىلىؽ رۇخظىتىِە ئىِە بْلـايىدىٌ
ًېيىٌ ،رىظالىلىرىًى هازاى تىۈري تىلىىدا
«ئەيًەي»« ،چۇهىاى» ۋە «ئىۈلپەت»
يانلىرى بىلەى يەػىر هىلىؼىوا باػىلىدى.
ىار
ىلىرىدىٌ ئىلـى
ىڭ دىًداػى
ىدىٌ ئۇيىى
ئايى
پىٌىرلىىىٍ ًىؼىىىلەر ئۇيىىىڭ طىىېپىـا
هْػىىىۇلۇپ ،ئىىىۇالر رۇطىىىىيىًىڭ َەر
ػەَەرلىرىدىٌى نۇطىۇلهايالريى تىْپالپ
ئۇالرؿا ئۇطتاز ئابدۇرەػىىد ئىبراَىهًىىڭ
يەػىر ئەپٌارلىرىًى ئْهۇپ بېرەتتى .بىۇ
يەػىىىر ئەپٌىىارالر دىًىىىي ئىظىىالَات،
ئىظالنًىڭ پىرىًظىپلىرىـا چىڭ ئېظىىلىؽ،
رۇض خىرىظىىىتىيايلىرىًىڭ پىاليلىـىىىاى
ئْچۇن-ئاػٌارا طۇيىوەطتلىرىِە طىەُەي
بْلۇغ هاتارلىوالريى چۆرىدەيتتى.

بىر يەچچە يىل ئۆتهەيال ئۇيىڭ خىۇغ
َىدى ئەتراپوا تاراپ ،ػەرئى نەٌَىهىًىڭ
هازىلىوىـا ئايدىٌ دىًىي پەتىۋا ئىؼلىرىًىڭ
ۋەًىللىٌىىىِە طىىاياليدى .ئىىۇ يىىۇهىرى
ىىىۇپ
ىىىتخۇغ بْلى
ىىىەپٌە نەطى
نەيظى
ًېتىىىدىـايالردىٌ ئەنەض ئىىىدى .ػىىۇڭا
راَەت-پىىاراؿەتىٌ ًۈرەػىىًى ئىىارتۇن
ًۆرۈپ ،ئۆزىًىڭ نەيظىىپىًى ئىظىالَات
هىىْرالى هىلىىدى .يەتىجىىىدە رۇطىىالرؿا
نۇطۇلهايالريىڭ نەيپەئەتىًى هْؿىداغ ۋە
باػوىالر بىلەى باراۋەر نۇئىانىلە هىلىىؽ
ًېرەًلىٌىًى جاًارلىدى .لېٌىٌ َەن طۆز
هۇالهالريى پاڭ هىلىپ ،يەپظايىيەتچىلەريىڭ
ئاچچىوىًى هْزؿايدىـاى بْلـاچوىا ،ئىۇالر
ئۇيىڭـا طۇيىوەطت هىلىؼىًى پىاليلىىدى.
لېٌىٌ ئۇ نەلىۇم بىىر ًېچىظىى ئېلىىپ
بېرىلهاهچى بْلـاى طۇيىوەطىتًى ئالىدىٌ

ئايدىٌ ًېيىٌ ئىۇ رىظىالىلىرىًى ئەرەب
دۇيياطىدىٌى ئىظالنىي هېرىًداػىلىرىـىهۇ
يەتٌىىۈزۈغ ئۈچىىۈى ،ئەرەب تىلىًىىى
ئۆزىًىڭ دەۋىتىدىٌ يېظىىۋىدار هىلىؼىًى
ئۈنىىىد هىلىىىپ «التلميــذ» يانىىىدا بەزى
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هېرىًداػلىووا ۋە بىاراۋەرلىٌٌە چاهىرؿىاى
تىىۇيجى دىىىٌ ئىٌەيلىٌىًىىى ئىىۆُىتىؽ
ئۈچۈى ،بۇ يْلدا ئۇ ًۈچلۈي بىر تىْپ
ًىؼىلەرُىهۇ ئېـىر ًېلىىدىـاى خەتەرلىىٍ
نۇػەهوەتلەرُە يْلىۇهتىَ ،ەتتىا ُاَىىدا
پاراخْت ياًى پْيىس بېلىتى طېتىۋالىدىـايـا
پۇە تاپالهايتتى .پۇە-ناە ياًى َەنراٍ
بْلظۇىَ ،ېچبىر تايايچىظىس َالدا نەۋَۇم
يىران جايالرؿا طەپەر هىلىدىـاى يالـۇز بىر
ػەخظٌە ئېـىر ًەلهەيدۇ دەنظىس!؟ لىېٌىٌ
ئۇ يىؼايىًى ئىظالم دىًىًىى تارهىتىؼىوىال
هارىتىىىپ ،ئۆزىًىىىڭ بىخەتەرلىٌىًىهىىۇ
ئْيالػهىدى.

رىظىىالىلىرىًى يەػىىىر هىلىىدىَ ،ەنىىدە
ىىڭ دەردىًىىىى پۈتىىىۈى ئەرەب
هەۋنىًىى
ئىولىهلىرىىىدا ئىىاڭالتتى .بىىىران هىىۇالن
طالىدىـاى بىرەرطىًى تاپالىـاى بْلظىىچۇ
ًاػٌى! نۇطۇلهاى ئەرەب ئْهۇرنەيلەرنىۇ
ئۆزلىرىًىڭ نۇطتەنلىٌە پاجىئەلىرى بىىلەى
ئىىاۋارە بْلىىۇپ ،رۇض ئەللىرىىىدىٌى
هېرىًداػلىرىـا ًۆڭۈە بۆلەلهەيتتى.
تەهىىدىريىڭ تەهەززاطىىى بىىىلەى رۇض
ئەطٌەرلىرى ياپْيىيەيىڭ ئالدىدا نەؿلىۇب
بْلـايدىٌ ًېيىٌ ،زۇلۇندا ئەزۋەيلەػىتىٌ
ئازران تْختىاپ ئۆزىًىىڭ َىالى بىىلەى
بْلدى .ػۇيىڭ بىلەى ،ئۇطتاز ئابدۇرەػىد
ىۇلهايالر
ىدىٌى نۇطى
ىراَىو رەَبەرلىٌىى
ئىبى
خەلوًى ئْيـىتىدىـاى ناهالىلەريى يېسىىپ،
ىىوا
ىىاهىرىولىرىًى تارهىتىؼى
ىىازادلىى چى
ئى
ئاتاليدى .

ئىىالالٍ تائىىاال ئەنەە هىلـۇچىالريىىىڭ
ئەجرىًىىى بىٌىىار هىلىۋەتهەيىىدىـايلىوى
ئۈچۈى ،بۇ پېؼوەدەم نۇجاَىد ئۆزىًىىڭ
ئىهىىىايى ۋە هىسؿىًلىوىًىىىى تېخىهىىىۇ
ئاػۇرىدىـاى ؿەلىبە بېؼارەتلىرىًى ًۆردى.
يەتىجىىىدە ئاطىىىيادىٌى دىىىٌ تىىارهىتىؽ
دائىرىلىرى ئۇيىڭدىٌ چۆچۈپُ ،ەرچە ئۇ
هْلىدا تۆنۈريىڭ طۇيۇهى يْن ًەنىبەؿەە
يالـۇز بىر ًىؼى بْلظىىهۇ ،ئىۇيى دىىٌ
تىىىارهىتىؽ جەنئىيەتلىىىىرىِە ۋە درلەت
ئىوتىظىىادىـا خەتەر ئېلىىىپ ًېلىىىدۇ دەپ
هاراػواى ئىدى.

ئايدىٌ ًېيىٌ ئۇطتاز ئابدۇرەػىد دىىٌ
تىىارهىتىؽ جىُىىادىًى ئېلىىىپ بېرىؼىىًى
ىىدىٌ باػىىىالپ
ىىْيالپ-1155 ،يىلىى
ئى
تۈرًىظتاى ،نايجۇرىيە ،نۇڭـىۇە ئېلىى،
يىىاپۇيىيەً ،ىىْرىيە ،چىىىٌ ،طىىىًِاپْر،
َىًدىظتاى ۋە َىًدى ئًْيىاى ئىاراللىرى
(ػۇ چاؿالردىٌ ًېيىٌ هۇرۇلـاى نااليظىيا،
َىًدّيېسىيە ،بىرّياي هاتارلىوالر) ؿا ًۆپ
هېتىو طەپەر هىلدى .ئايدىٌ ئەرەب يېىرىو
ئارىلىدىٌ ئۆتۈپ َە هىلدى .ػىۇۋاهىتتا
باػاليـاى ئْطهايلى پىْيىسى بىىلەى ئىۇ
يەردىٌ ػام دىيارىـىا ،ئايىدىٌ بېيرۇتوىا
طەپەر هىلدى ،ئايدىٌ ًېيىٌ ئىۇ يەردىىٌ
ئىظتايبۇلـا طەپەر هىلدى .ئۇ طەپەرلىرىدە
ُۈزەە ًېلەچەًًىىڭ ئىظىالنـا نەيظىۇپ
ئىٌەيلىٌىًىىى ،ئىظىىالنًىڭ ئەرًىىىًلىٌٌە،

ئىظالنًىڭ يىِايە پىرىًظىىپلىرى بىىلەى
ًەڭ تارهىلىىىىدىـايلىوى ،نەۋجۇتلىىىۇن
ًۈچىًىىىىڭ ئۇيىىىىڭ تەلىهاتلىرىـىىىا
يْػۇرۇيـايلىوىًىڭ ئەڭ يىارهىٌ دەلىلىًىى
ئۇطىىىتاز ئابدۇرەػىىىىد ئىبراَىهًىىىىڭ
جىُادىدىٌ تاپالىؼىهىس نۇنٌىٌ .ئۇيىدان
دمهىظەي ،بۇ ؿەيرەتلىٍ دەۋەتچى يەچچە
نىڭ ًىؼىًى لُْىٌاُ ،ۈزەە يەطىُەت ۋە
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َالبۇًى ئۇيىڭ يېؼى ً 15ە يېوىًالػىواى
ىدا
ىى پارتلىـايى
ىا ئۇرۇػى
ىدى-1 .دۇييى
ئىى
ئىظالم هْػۇيى طېپىِە هېتىلىپ ،ئْطهايلى
ئارنىيىظى بىلەى ًاۋًازؿا ئاتلىًىپ بالوىاى
ئۇرۇػىـا هاتًاػواى .ئايىدىٌ ًېىيىٌ -1
دۇييا ئۇرۇػى جەريايىدا نۇطۇلهاى تىۈري
ئەطىىىرلەريىڭ ئەَىىۋالىًى ئىِىىىلەغ ۋە
ئۇالرؿىىا يىىار يىىۆلەي بْلىىۇغ ئۈچىىۈى
ئْطهايلى ئارنىيىظىًىڭ ئْرۇيالػتۇرۇػىى
بىلەى ُېرنايىيىِە بارؿىاى-1112 .يىلىى
بېرلىًدا تۈري تىلىدا «ئىظالم جىُىادى»
شّريىلىًىىى چىوىرىىىپ ،رّطىىىيە ئۈچىىۈى
ئۇرۇغ هىلىۋاتواى نۇطۇلهاى ئەطىىرلەرُە
ىى
ىاى-1111 .يىلى
ىاب هىلـى
ىپ خىتى
هارىتىى
رّطىيىدە ئۆًتەبىر ئىًوىالبىى هْزؿالـايىدا
تۈرًىظىىتاى ۋە ئۇيىىىڭ ئەتراپىىىدىٌى
نۇطىىۇلهايالريى ئىىۆز ئەهىدىلىرىىىدىٌ
تەۋرىتىؽ َەرىٌەتلىرىِە هارػى تىۇرۇغ
ئۈچىىۈى زّر تىرىؼىىچايلىوالريى طىىەرپ
هىلـاى .ئۇ ػىەرهتىٌ ؿەربٌىىچە پۈتىۈى
رايىىْيالريى ًېسىىىپ يىىۈرۈپ ،ئاخىرىىىدا
ئىىۇرۇغ ئىىۇ ًىىۈتهىِەى ػىىەًىلدە
ئاياؿالػىىواى .لىىېٌىٌ ئىىۇ َېچبىىىر
ئۈنىدطىسلەيهەي ئۇرۇغ نەيدايىًى تاػالپ
ياپْيىيەُە دىٌ تارهاتوۇچى بْلۇپ ًەتٌەى
ئىدى .ئۇ يىاپْيىيەُە بېرىؼىتىٌ بىۇرۇى
تەخهىًەى -1131يىلى نەًٌىىِە بارؿىاى
ىىر
ىۈرًىيە ۋە نىظى
ىۇ يەردە تى
ىۇپ ،ئى
بْلى
زىيارەتلىرىًى تۈُىتىپ نەًٌىىِە ًەلىِەى
طابىت دانْلالم بىلەى تْيۇػىۇپ يىېوىٌ
دّطت بْلـاى ئىدى .طابىت دانْلالم ئىۇ
يەردە يەيە تاتار ئىالىهى نۇطىا جىارۇلال
بىلەيهۇ دّطت بْلـىاى ئىىدى .ئۇطىتاز
ئابدۇرەػىد ئىبراَىو ياپْيىيەُە ًەتٌەيدىٌ

ئىلىو َېٌهەت هْرالىىدىٌ باػىوا هايظىى
هْراە بىلەى ئىظالنـا هْػتى.
ىىىٌ
ىىىتىياى دىى
ىىىدىٌى خىرىظى
چىًى
تارهاتوۇچىالريىڭ بەزى پىْپلىرى ئۇطىتاز
ئابدۇرەػىىىىد ئىبراَىهًىىىىڭ هىىىالتىع
ئۇتۇهلىرىًى ًۆرُەى ئىدى .ػۇڭا ئىۇالر
ػۇ درلەتًىڭ تاػوى ئىؼالر نىًىظتىرلىٌىِە
خىرىظتىياى دىًىًىڭ بىر ياۋۇز دۈػهەيًىڭ
َۇجۇنىـىىا ئۇچراۋاتوىىايلىوى تْؿرىظىىىدا
نەخپىي خەت يازؿاى .ػۇيىڭ بىلەى تاػوى
ئىؼالر نىًىظتىرلىٌى ئەَىۋالًى جىىددىي
تۈطىىتە چۈػىىىًىپ« ،دۈػىىهەى»يىىىڭ
هايچىلىٍ ًىۈچى ۋە هايچىلىىٍ ئىۇرۇغ
تەجرىبىظى بارلىوىًى طۈرۈػتۈرۈپ ئىادەم
ئەۋەتٌەى .تْطاتتىٌ «دۈػىهەى»ُە ئىۇ
ياتىولىوى ۋە ئىهايىدىٌ باػىوا يەرطىظىى
يْن بىر ًىؼى ئىٌەيلىٌى ئاػٌارا بْلـاى.
ئۇطتاز ئابدۇرەػىد ئۆزىًىڭ دەۋەتتىٌى
تەجرىبىلىرىًى ۋە ًۆرُەى بىلِەيلىرىىدىٌ
ئېلىًـاى جايلىى نەلۇناتلىرىًى َېچٌىهدىٌ
ئايىهاي ،ئۆزىًىڭ طىەپەرلىرىًى «ئىظىالم
دۇيياطى» يانى ئاطتىدا ئىٌٌى تْنلىۇن
ًىتاب هىلىپ يەػر هىلدۇرؿاى ئىدى.
ئۇ تىۈرًىيەدە «نەلۇنىات»« ،تىْؿرا
يْە» دمِەيدەي ئالدىًوى هاتاردىٌى چْڭ
ئىظىىالنىي شۇريالالريىىىڭ تەَرىرلىٌىىى
خىسنىتى بىلەى ػۇؿۇلاليـاى.
بۇ ًىؼىًىڭ نۇيبەر ۋە هەلەم طاَەطىًى
تاػالپ ،ئىظالنـا ياردەم بېرىؽ ئىظىتىٌى
بىلەى ئۇرۇغ نەيدايلىرىـا ًىرُەيلىٌىًىى
بىلِىًىڭىسدە َەيراى هالىظىس .ئۇ -1115
يىلى ئىتالىيايالريىڭ تاجاۋۇزچىلىوىـا هارػى
لىۋىيە تىارابلۇض ئۇرۇػىىـا هاتًاػىواى،
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ًىؼىىىلەر نۇطىىۇلهاى بْلـىىاى ،تًْيىىْ
جانەطىدە ئىظىالم دەۋىتىًىى تارهىتىؼىوا
َەطظە هْػىدىـاى بىر تۈرًۈم يىاپۇيلۇن
ئْهۇؿۇچىالر يېتىؼىپ چىووىاى ،يىاپۇيىيە
درلىتىىىدە ئىظىىالم ئېتىىىراپ هىلىًىؼىىوا
ئېرىؼىىٌەى ،تًْيىىْدا چىىْڭ ئىٌٌىىى
نەطىىىچىتًىڭ ئېِىىىىس نۇيىىىارلىرى هەد
ًۆتۈرُەى بْلىۇپ ،بىۇ نۇيىارالردا َەر
ًۈيى بەغ هېىتىو ئىظىالنًىڭ ئىۆچهەض
ػْئارى (ئەزاى طاداطى) ياڭراپ تۇرناهتا.

ًېيىًهىىۇ طىىابىت دانىىْلالم بىىىلەى خەت
يېسىؼىپ تۇرؿاى ئىدى.
ئۇ -1138يىلىدىٌ -1188يىلى ۋاپات
بْلـىچە ياپْيىيەدە تۇرؿاى .ئۇ ياپْيىيەدە
يۇهىرى نەرتىۋىِە طازاۋەر بْلـاى بْلۇپ،
ئۇۋاپات بْلـايىدا يىاپۇيىيە رادىئىْلىرى
ئۇيىڭ ئۆلۈم خەۋىرىًى تارهاتواى ئىىدى.
ئۇيىڭ دەپًە ئىؼىلىرىـا درلەت ئاالَىىدە
ًۆڭۈە بۆلِەى ئىدى .ئۇيىڭ جىًازىظىىـا
ياپْيىيەيىڭ َەنهە تەرەپلىرىدىٌ ۋە هْػًا
ىىلەر
ىايدىٌى ًىؼى
ىۇى طى
ىٌ يۇرؿى
ئەللەردىى
ًەلِەى ئىدى.

ئۇيىڭ نۇَىو ئەطەرلىرى:

 )1ئىظالم دۇيياطىۋە ئىظىالم دەۋىتىًىىڭ
ياپْيىيەدە تارهىلىؼىى .ئىٌٌىى هىظىىو،
ٍ-1358يىلى ئىظتايبۇە
 )5ئەيًەي .م-1151يىلى هازاى
 )3نېًىڭ ػەخظىي تەرجىهىُالىو .طىايٌت
پېتېربۇرَ ٍ1335
 )8زرَرە يۇلتىۇز .طىايٌت پېتېربىۇرَ
م1151
 )5ۋىجداى طْتى ۋە ئىًظىاپ نىسايىى.
ئىظتايبۇە ٍ1358
 )2ئاطىيا خەتەر ئىچىىدە( .ياپۇيچىىدىٌ
تۈرًچىِە تەرجىهە هىلىًـىاى) ئىظىتايبۇە
ٍ1358
ىىىد
ىىتاز ئابدۇرەػى
ىىاياَەتًانە ئۇطى
« طى
ئىبراَىو» يانلىى ًْيا تىۈري تىلىىدىٌى
ىالىي
ىيەت ئى
ىىر نەدەيىى
ىابى نىظى
ىر ًىتى
بىى
نەجلىظى تەرىپىدىٌ «العـامل االسـالمي ادلنسـي يف
بدايةالقرن» يانىدائەرەبچە يەػىر هىلىًـاى.

دًّتىىْر كەۋزىىىيە بىىايرانۇۋا «تىىارى
تْرى»دا نۇيدان دەيىدۇ« :ئىۇ يېڭىى
دەۋردىٌىىىى تاتارالريىىىىڭ بىرىًچىىىى
طىياطىيْيى ،هۇرئاى يادلىـىاى هىارى ۋە
ئىظىىالم ئىىالىهى .ئۇطىىتاز ئابدۇرەػىىىد
ئىبراَىهًىڭ ئاالَىدىلىٌى ػىۇًى ،ئىلىىو
بىلەى طىياطەتًى ،ئىلىو بىلەى ػىەرىئەتًى
بىرلەػتۈرُەى .ئۇ نۇيدان ئىٌٌىى ؿىايە
بىىىلەى َەرىىىٌەت هىلـىىاى :بىىىرى
نۇطۇلهايالريىڭ بىرلىؼىؼىى ،يەيە بىىرى
تاتارالر ئۈچۈى بىر درلەت هۇرۇغ .ئۇ بۇ
ؿايىظى ئۈچىۈى شۇريىالچىلىى ۋە ًىتىاب
يېسىؼتەي ػۇ چاؿدىٌى هْلىدىٌ ًېلىدىـاى
بارلىى ۋاطىىتىلەريى هْلاليـىاى .ئۇيىىڭ
ئەجدادى بۇخارادىٌ ًەلِەى.

پايدىاليـاى نەيبەلەر:

ئۇ ًۆپلىِەى ئەرەب-ئىظالم ئەللىىرى،
ػەرن ۋە ؿەرب ئەللىرىدە ئالالَوىا دەۋەت
هىلىؽ ئۈچۈى  83نىڭ ًىلْنېتىر طىەپەر
هىلـاى».

-1نۇَەنهەد رەجەب بىيۇنىيًىڭ «النهضـة
اإلس ــالمية فيس ــي أعالمه ــا ادلعاصـ ـرين» يىىىانلىى
ًىتابى.
-5تْردىٌى بەزى ناهالىلەر
-3ػىىىرىٌ ًىىاالم يىىانلىى ًىتابًىىىڭ
بېؼىدىٌى طابىت دانْلالم تەرجىهىُالى.

ئۇيىىىڭ ئۈزلۈًظىىىس تىرىؼىىچايلىوى
يەتىجىظىدە ،هْلىدا يۈزلىِەى ،نىڭلىـىاى
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ئەطظاالنۇ ئەلەيٌۇم نۆَتەرەم هېرىًداػالر!
َەنهىهىسُە نەلۇنٌى ،شّريالًىڭ يەػر هىلًىؼىـا تۈرتٌە بْلـاى ئاطاطلىى
طەۋەبلەريىڭ بىرى ،چەتئەللەردە َەر هايظى طاَەلەردە ئىلىو تەَظىل هىلىۋاتواى ۋە
تەَظىلىًى تۈُەتٌەى بارلىى ئۇيـۇر هېرىًداػلىهىسؿا ئۆزلىرىًىڭ ئْي-پىٌىرلىرىًى
باياى هىلىؽ ۋە خەلوىهىسُە يەتٌۈزنەًچى بْلـاى يۈرەي طۆزلىرىًى ،ئىلىو_تەَظىل
هىلىؽ ياًى نۇَاجىرەت يْلىدىٌى َاطىالتلىرىًى ئْتتۇرىـا هْيۇغ ئۈچۈى بىر
نۇيبەر َازىرالپ بېرىؽ ،ػۇ ئارهىلىى ئۆز-ئارا پىٌىر ئالهاػتۇرۇپ ،نەطىلىلىرىهىسيى
بىرُە َەە هىلىؼوا تىرىؼىؼتىٌ ئىبارەت.
تەَرىر َەيئەتتىٌىلەريىڭ جاپالىى ئەنِىٌى ۋە ئەتراپىهىسدىٌى هېرىًداػلىرىهىسيىڭ
هْلالپ هۇۋۋەتلىؼى يەتىجىظىدە شّريىلىهىسيىڭ يېڭى يىللىى يېڭى طايى ًەڭ
ئْهۇرنەيلەر بىلەى يۈز ًۆرۈػۈغ ئالدىدا تۇرۇۋاتىدۇ .نۇػۇ نۇياطىۋەت بىلەى بىسيى
ئەطەر بىلەى تەنىًلىِەى ۋە ياخؼى پىٌىر-تەًلىپلەريى بېرىپ ،رىـبەتلەيدۈرۈپ
ًېلىۋاتواى بارلىى هېرىًداػلىرىهىسؿا طەنىهىي طاالم يْلاليهىس .ػۇيداهال دۇييايىڭ َەر
هايظى جايلىرىدىٌى َەر طاَەدە ئىسدىًىۋاتواى ۋە ئىلىو تەَظىل هىلىۋاتواى
هېرىًداػلىرىهىسيىڭ شّريىلىهىسيى ئەطەر بىلەى تەنىًلىؼىًى ،شّريىلىهىسيىڭ تېخىهۇ
رەڭِارەڭ ،تېخىهۇ جۇاللىى َالەتتە داۋام ئېتىؼى ئۈچۈى بىر ًىؼىلىٍ تۆَپە
هْػۇػىًى ئۈنىد هىلىهىس.
شّريىلىهىسؿا نۇػتەرى بْلهاهچى بْلـايالر «نەرىپەت» شّريىلىًىڭ ئۆزى
تۇرۇۋاتواى درلەتتىٌى ۋاًالەتچىلىرى بىلەى ئاالهىالػظا ،بىس شۇريالًى َەربىر ئادرمظوا
ئۆز ۋاهتىدا ئەۋەتىپ بېرىؼٌە ًاپالەت هىلىهىس.
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ژورنىلىمىزنىڭ ھەر قايسي دۆلەتلەردىكي ۋاكالەتچىلىرى
دۆلەت

ئبالقىالشقۇچي

تېلېفوى ًوهىرى

ئبهېرىكب

ًۇرىددىي ھبجىن

5553550545130

كبًبدا

تۇيغۇى ئببدۇۋېلي

0004077672770

شىۋىتسبرىيە

ئبًدىلي هۇھەهوەد
كەرىن

0040676224606

ًورۋىگىيە

ئۆهەرجبى ھبجىن

552525335555

ئبۋىسترالىيە

ئببدۇسسبالم قبرىن

5545251335625

شىۋىتسىيە

ئەھوەد تۇرسۇى

0046735710908

گېرهبًىيە

تۇرغۇًجبى ئبالۋۇدۇى

552755455160542

گولالًدىيە

ئببدۇرېھىن غېٌي

5515457743736

فىٌالًدىيە

ئببدۇلھەفىس قبرىن

55136257302204

يبپوًىيە

تۇرهۇھەهوەد ھبشىن

55656525746751

تۈركىيە

ئببدۇلجېلىل تۇراى

5575310252533

ئوتتۇرا ئبسىيب

يبرهۇھەهوەد قبرىن

5555555255213

هىسىر

زەئىن هەًسۇر

سەئۇدى ئەرەبىستبى

هەهتىوىي قبرىن

5505555210144
55744350160755

__ ھۆرهەت بىلەى«هەرىپەت ژورًىلي» تەھرىر ھەيئىتي
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