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 ئا ھىدە ئەس ەرتى :  ۇرنىلىمىزدە ئ ا  قىلىنقا  ماقالىار ئاپتور رنىڭ  گز قار  ى ۋە چۈشەنچىسىگە ۋە ىللى  
 قىلىدۇ. ماقالىارنىڭ ئ ا  قىلىنقاند ن   يىن ى بارلىق ھوقۇت ۋە مەسئۇلىيىتى ئاپتور رغا  ا ! 



 

3 
 

 ۋە غەلىااابە سااااناردە ئالاااد نقى   
 يەت ۈزۈشاا ە د نااى ئۈسااتۈنلۈ نىڭ

 دۈشاامەنلەرد ن بولااۇ   مۇيەسسااەر
 ئ    ااى   نىجاتلىققااا قۇتۇلااۇپ 
 ئىاادەرە بىاالە  شااەر ئىتى ئالاھنىااڭ
 قاۇرۇ  دۆلەت ئادەلەتلى  قىلىنىد قا 
 باارلىقى تۈرلى  نىڭ قانچە بى  قاتارلىق
 ئى  ىسىگە د نقىئال تو تىلىپ  ھەققىدە

 ھەد ااا  ۋە « ەر ااام قۇرئاااا »
  ەلتااۈرگە  مىسااالارنى شااەر ەلەرد ن

 ئالاھنىاڭ سااندە ناگۋەتتى ى ئىدۇت.
 قىلىنىاد قا  ئىادەرە بىالە  شەر ئىتى
 ئۇنىاڭ ۋە قاۇرۇ  دۆلەت ئادەلەتلى 
   تو تىلىمىز. ئۈستىدە مىساللى ى تار  ىج

 بىاالە  شااەر ئىتى ئالاھنىااڭ
 ادەلەتلىاا ئ قىلىنىااد قا  ئىاادەرە
 قۇرۇ  دۆلەت
 ئىادەرە بىالە  شەر ئىتى ئالاھنىڭ 

 قاۇرۇ  دۆلەت ئادەلەتلى  قىلىنىد قا 

 مااۇھىم ئۈسااتۈنلۈ نىڭ ۋە غەلىاابە
 تار  نىااڭ ھ سااابلىنىدۇ. تۈرلى  ااد ن

 ۋەرەقلىقىنىمىازدە  بەتلى  نى ي ڭى- ونا
 ئالاھنىااڭ ھگ ۈم ەنارنىااڭ مااۇئمىن
 قىلىنىاد قا  ئىادەرە بىالە  شەر ئىتى
  ەلقناى ۇپ قۇر لەرنىدۆلەت ئادەلەتلى 
 تۇرمۇشاااتا باياشاااات-پاااارەۋە 

 قۇرئا » ي تىمىز. تونۇپ ياشاتقانلىقىنى
 ئەلەيدىسساااا م  دەۋۇد دە« ەر ااام
 زۇلقەرنەيان ۋە ئەلەيدىسسا م سۇ يما 
 بىلە  شەر ئىتى ئالاھنىڭ ارنىڭقاتارلىق

 ئادەلەتلىااا  قىلىنىاااد قا  ئىااادەرە
 ئۇ رنىااڭ ى قۇرغااانلىق لەرنااىدۆلەت

-ئە ااات ھەر  ەتلىاا ى  جىداااد ج
 قىلىا  ئىادەرە دۆلەتناى پەز لەتلى ى 
 قاتااارلىق سااۈپەتلى ى ۋە م تااودلى ى

 ئ لىنىاااپ  تىلقااا ئا ھىااد لى لى ى
 ئۇ رنىڭ ۋە قىلىنىدۇ ئۈلگە مۇئمىنلەرگە
 ئۈچااۈ  مەنەەئىتااى دۇنيااا نى ااانىنىڭ
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 قىلىا    ڭەيمىچىلىا  ۋە باسمىچىلىق
 شاا     نسااانىيەتنىئى بەل ااى ئەمە  

 زۇلااۇمارد ن تۈرلااۈك ۋە ئەقىاادە
 ئەقىاااد گە تاااوغ ە قۇتۇلااادۇرۇپ 

 ۋە ئ    اتۈرۈ   ەئاادەلەت ي تە لە  
 قوغادە  شاەر ەىنى-شا  ئىنسانىيەت
   قىلىنىدۇ. ئى ارەت ئى ەنلى ىگە
 ئەلەيدىسساااااا منىڭ دەۋۇد

 ئۇنىڭااااد ن ۋە قىسسىسااااى
 ساۋەقار مۇھىم يە ۈنلەنگە 

 مۇسااااا ئەۋ دى ئىساااا ەئى  
 مەزگىا  بىا    يىن ئەلەيدىسسا مد ن

 351 قار  ااىچە تار  چىارنىااڭ )بەزى
 باۇ بولاۇپ  قالقا  پاد  اھسىز يى (

 ئاارەمىلەر ئەماالىقەلەر  ئاۇ ر جەرياندە
 ئااۇچ ەپ ھۇجۇملى  قااا قاتارلىقارنىااڭ

 ئااا ى قى مۇددەتنىااڭ بااۇ تۇر اادۇ.
 تاالۇت قاائەۋ د  ئىس ەئى  مەزگىلىدە 

 تاااالۇت ىلىااادۇ ق ھگ ۈم ەنلىاااق
 ئ چىاپ  ئۇرۇ  قارشى تاجاۋۇزچىارغا

 سااندۇقنى قاچىانقا  تەۋرەت ئۇ رد ن
 ئىسا ەئى  ۋەقىتتا بۇ ئالىدۇ. قايتۇرۇپ
 قارشى تاجاۋۇزچىارغا ئىچىدە  ئەۋ دى
  ۈچلاۈك قىزغىنلىقاى قىلىا  ئۇرۇ 
 يىگىا  بىا  ئىساىملى  دەۋۇد بولقا 
  ىچىا  ي  اىنىڭ ئۇ   لىدۇ  مەيدەنقا

 قوشاۇنىنىڭ دۈشمە  قار ماي  قاۇشىبول
 تاالۇت ئگلتۈر ادۇ  جاالۇتنى باشلىقى

 قىز ناى دەۋۇدقا يۈز سىد ن مۇ اپاتا 
 جەڭاالەردە دەۋۇد ب   اادۇ  نى اااھاپ
 ئارقىاد ن-ئارقاا ي ڭىپ  دۈشمەنلەرنى
 ئەۋ دى ئىس ەئى  ئ    ىپ  غەلىبىلەرگە

 ساازەۋەر ئالقى اقا ۋە ھگرمەت ئىچىدە
  ەمتەرلى ااى   تەقااوەلىقى بولىاادۇ.
 مەشادۇر بىالە  ئاد للىقى ۋە ئابىدلىقى
 ئۇنىاڭ  ى ىلەر بىلە  شۇنىڭ بولىدۇ.

 تەلەپ بولۇشاىنى ي تە چاى ئاگزلى  گە
   اايىن ئگلگەنااد ن تااالۇت قىلىاادۇ 
 ئاگزلى  گە دەۋۇدناى ئەۋ دى ئىس ەئى 
 دەۋۇدنىاڭ چاغادە بۇ قىلىدۇ. پاد  اھ
 ئىادى. ئاشمىقا  د ن 34 ت  ى ي  ى
 بىالە  ئاادەلەت ئار سىدە لق ە دەۋۇد
 ئىچىادە ئۇ رنىاڭ بار دۇ  ئ لىپ ئى 

 ئەمەلىيلەشتۈر دۇ  ئەھ املى  نى تەۋرەت
 ياشااااقا 04 ئەلەيدىسسااااا م دەۋۇد

 تائااا  ئااالاھ ئۇنىڭقااا   ى گەناادە
 ئاالاھ   لىدۇ  پەيقەمبەرلى  تەر ەىد ن

  ىتابارنىڭ ساماۋى تگت ئۇنىڭقا تائا 
 قىلىادۇ. از ا ن زەبۇرنى بولقا  بى ى
 بولاۇپ  ئىباارەت قەسىد لەرد ن زەبۇر
-ھەمدۇ ۋە ئۇلۇغاشنى تائا نى ئالاھ

 دۇدەۋ ئاا تتى  ئىچىاگە ئگز سانا رنى
 بولاۇپ  ئااۋەز  اۇ  ئەلەيدىسسا م

 زەبۇرنى بىلە  ئاۋەزى ي قىملىق ئگز نىڭ
 د لىناى  ى اىلەرنىڭ قىلىاپ  تىاۋەت

 ۋە قۇشااارمۇ ھەتتااا ئ   تىااوەتەتتى 
 ئ يتىاپ  تەسبىھ بىلە  ئۇنىڭ غارمۇتا

 ئاالاھ قايتۇرەتتى. سادە ئە   ئۇنىڭقا
 تگمااۈر ئەلەيدىسسااا مقا دەۋۇد تائااا 
 ارنىلىققاتاار ياساا  ساۋۇت تاۋ   

 تگمۈر قولىدە ئۇنىڭ بولۇپ  بىلدۈرگە 
 ئىبناى   تەتتاى. يۇم ااپ   مى دەك
 دەۋۇد ئاااالىمار قاتاااارلىق جەر ااا 

 يىااااا  644 ئەلەيدىسساااااا منىڭ
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  ①سۈر دۇ. ئىلگى ى ياشىقانلىقىنى
 دۆلەت ئەلەيدىسسااااااا م دەۋۇد 

 ئالاد  ە  دەۋەملىاق بىالە  ئى لى ى
 ئىبااادەت رەباابىگە بولسااىمۇ  بولقااا 
 ئاج  تااتتى  ۋەقىا  مە سۇ  قىلى قا

   چىلىا ى تۇتاۇپ  روزە  ۈندۈزلى ى
 شاۈ ۈر  اگپ رەبابىگە ئوقۇپ  ناماز

 دەۋۇد مئەلەيدىسسا  پەيقەمبەر ئ يتاتتى.
 ۋە پەز اااالەت ئەلەيدىسسااااا منىڭ

 مۇنادەت قىلىاپ باياا  ئىبادەتلى  نى
 روزە ساگيۈملۈك ئەڭ ئالاھقا» دەيدۇ:
 روز سااىدۇر  ئەلەيدىسسااا منىڭ دەۋۇد

 دەۋۇد ناماااز سااگيۈملۈك ئەڭ ئالاھقااا
 ئااۇ نامىز اادۇر. ئەلەيدىسسااا منىڭ

 ئاۈچتىن ئاۇ ايتتى  ي   مىدە   چىنىڭ
 ئالتىاد ن ۇرەتتى تا ئورنىاد ن بى  دە
 )نەپالە(  اۈ  بىا  ئۇ ايتتى  بى  دە
 روزە  اااۈ  بىااا  تۇتساااا  روزە

 .②«.تۇتمايتتى
 دەۋۇد دە« ەر اااام قۇرئااااا » 

 ئەس ەرلى ى تالۇتنىڭ ئەلەيدىسسا منىڭ
 بولااۇپ  مۇجاھىااد بىاا  ئىچىااد  ى

 ئۇنىڭقا   يىن ئگلتۈرگەنلى ى  جالۇتنى
 پەيقەمبەرلىا    ەلىەىلىا   سەلتەنەت 
 پايااد لىق دەئى  اادە  ەڭ ۋە زەبااۇر
 چۈشاىنەلەيد قا  ئادەم ھەممە ئىلىملەر 
 ب   لگەنلى اى  ئىباار لەر-سگز روشە 

                                                 
ئۇستاز مۇھەممەت سالىھ دەمولاھاجىمنىڭ قۇرئاا   ①

 ەر اام ئۇيقااۇرچە تەرجىمىسااىنىڭ ئا ى  ااد  ى 
 ئىزەھاتلى  د ن ئ لىندى.
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 ئۈساااتۈ  بەناااد لەرد ن نۇرغاااۇ 
 قۇشاااار  تااااغار قىلىنقاااانلىقى 
 بىالە  ئۇنىاڭ ب   لىپ  بويسۇندۇرۇپ

 تگمۈرنىاڭ ئ يتقاانلىقى  تەسبىھ بى گە
 ساااۋۇت ب   لگەنلى ااى  يۇم ااىتىپ
 ئۇنىااڭ بىلاادۈرۈلگەنلى ى  ياساشاانى

  ۈچلااۈك  سااەلتەنەتى ۋە مەنىااو يىتى
 ۋە سااەۋرلى  ئىتائەتچااا   ئالاھقااا
 قاتاارلىق ئى ەنلى اى بەندە شەرەپلى 

 ئ لىنىدۇ. تىلقا ئا ھىد لى لى ى
 ئەلەيدىسسا مقا دەۋۇد تائا  ئالاھ 
 قىلقاانلىقىنى  ەلىاەە يۈز دە يەر ئۇنى

 ھگ اۈم ھا ىمارغا بارلىق ۋە ئەسلىتىپ
 ھگ اۈم بىالە  ئااد للىق چىقى   نىڭ
  اھى اااقا نەپساااى ۋە چىقىااا   

 مااۇھىم ئىبااارەت ئەگەشمەساالى تىن
 مۇنادەت ب   اپ تەلىام قائىد لى  د ن

 بىااز ساا نى دەۋۇد! ئااى» دەياادۇ:
 قىلادۇت   ەلىەە يۈز دە يەر ھەقىقەتە 
 بىالە  ئااد للىق ئار سىدە  ى ىلەرنىڭ
  اھى ااقا نەپسااى چىقااارغىن  ھگ ااۈم

 ئالاھنىاڭ سا نى ئاۇ گەشمىگىن ى ئە
 يولىاد ن ئالاھنىڭ ئازدۇر دۇ  يولىد ن

  ااااۈنىنى قىيااااامەت ئازغااااانار
 ھەقىااقەتە  ئۈچااۈ  ئۇنتۇغااانلىقلى ى

 ③«.بولىدۇ دۇچار ئازەبقا قاتتىق
 ھگ اۈم بىالە  ئااد للىق ئايە بۇ 

 پەيقەمبەرلى  نىاڭ ئالاھنىڭ چىقى   نىڭ
 مااۇقەددە  بەنااد لى  نىڭ يا  ااى ۋە
 ئى ااقا بااۇ ئى ەنلى ىنااى  ز ەىسااىۋە

  اھى لى  قا نەپسى بولقانارنىڭ مەسئۇل
                                                 

 ئايەت.-71سۈرە ساد   ③



 

1 
 

 سااقلىنىپ  قااتتىق ق لى تىن ئەگى ىپ
 ھگ اااۈم بىااالە  ئاااادەلەت ۋە ھەت

 ۋە ھەت زۆرۈرلااۈ ىنى  چىقى   ااىنىڭ
 چىقى   اانىڭ ھگ ااۈم بىاالە  ئااادەلەت
 ۋەقەلى نااى ۋە بىلىملى  نااى شااەر ئەت

 تەقەززە بىلى ااااانى ئەت ەپلىاااااق
 بى  نى ئى  ىسىنىڭ بۇ قانلىقىنى قىلىد 

 چىقىا    ھگ اۈم  ى اىنىڭ بىلمىگە 
 بايااا  بولمايااد قانلىقىنى سااا ھىيىتى

  ①ب   دۇ. قىلىپ
 دەۋۇد تائااااااا  ئااااااالاھ 

 ئىچىاد ن ئوغۇللى ى ئەلەيدىسسا منىڭ
 ئۇنى تالاپ  ئەلەيدىسسا منى سۇ يما 

 ۋەر ساى پاد  ااھلىق ۋە پەيقەمبەرلى 
 قىلىدۇ.
 ۋە تااا  ئەلەيدىسسااا مقا دەۋۇد 

 ب   لى اى  بويساۇندۇرۇپ قۇشارنىڭ
 ساۋۇت ب   لى ى  يۇم ىتىپ تگمۈرنىڭ
 قاتاارلىق ب   لى ى سانائىتىنىڭ ياسا 
 تائاا  ئاالاھ ب   لىدۇ. ن مەتلەر  اتتا

 دەۋۇدقااا بىااز» دەياادۇ: مۇناادەت
 )يەناى پەزل ھەقىقەتە  دەرگاھىمىزد ن
 ۇشارنىڭق ۋە تا  زەبۇر  پەيقەمبەرلى  

 تگمۈرنىااڭ ب   لى ااى  بويسااۇندۇرۇپ
 ياساا  سااۋۇت ب   لى ى  يۇم ىتىپ
 قاتارلىقار(نى شىۈبىلدۈرۈل سانائىتىنىڭ

 قۇشاار! ئى تاغار! ئى» قىلدۇت. ئاتا
 تەسااابىھ بىااا لى تە بىااالە  دەۋۇت

 دەۋۇدقا تگمۈرنى )دەدۇت(. «ئ يتىڭار
 ئۇنىڭقاا )بىز بەردۇت. قىلىپ يۇم ات

 ساااۋۇتارنى مااۇ ەممەل ئ يتتااۇق ى (
                                                 

①  

 ياساشاااتا سااااۋۇتارنى ياساااىقىن 
 تە  ااى بىاا  گە(-بىاا  )ھااالقىلى  نى

 ئائىلىساىد  ىلەر!( دەۋۇد )ئاى قىلقىن 
 ھەقىاقەتە  مە  قىلىڭار  ئى  يا  ى

  ااگرۈپ ئەمەللى  ڭارنااى سااىلەرنىڭ
   ②«.تۇرغۇچىمە 

 تۈنجى تار  تا ئەلەيدىسسا م دەۋۇد 
 باۇ بولاۇپ   ى اى ياساىقا  ساۋۇت

 ئۇنىڭاااد ن   يىااان ىلەر ساااەنئەتنى
 دەيدۇ: مۇندەت تائا  ئالاھ ئگگىنىدۇ.

 بولۇشتىن( )يار دەر سىلەرنى جەڭلەردە»
 ساىلەر دەۋۇدقاا مەقساىتىدە  ساقا 
 ئگگەتتاۇت  ياساشانى ساۋۇت ئۈچۈ 
   ③«قىامسىلەر؟ شۈ ۈر )بۇنىڭقا( سىلەر
  ەسااپ-ھااۈنەر ئااايەت بااۇ 

 لەرگەساەۋەب شەرەپلى ىگە  ئگگىنى نىڭ
 دە لەت زۆرۈرلاۈ ىگە قىلى انىڭ ر ئايە

 ئى لەشاا ە  مااۇئمىنلەرنى قىلىاادۇ 
 ئىجادچانلىققا ئگگىنى  ە   ەسپ-ھۈنەر

 غەلىاابە ئۈسااتىد ن دۈشاامەنلى ى ۋە
 ئۈساااتىدە ساااەۋەبلى ى قىلى ااانىڭ
  اۈچەيگە  بىلە  ئىما  ۋە ئىزد نى  ە
 ر قبەتلەندۈر دۇ. تەييار شقا قوشۇنارنى

 ۇددەۋ مۇپەسساااااااااااى لەر 
 د  ى« ەر م قۇرئا » ئەلەيدىسسا منىڭ

 دەر  قىممەتلى  نۇرغۇ  قىسسىسىد ن
 يە ااۈنلىگە  ساااۋەقارنى مااۇھىم ۋە

 ساەئد ج ئەلاامە مۇپەسساى  بولۇپ 
 تگۋەناد  ى مۇھىملى  نى رەھىمەھۇلاھ

                                                 
 ئايەتلەر.-66  -64ە سەبەئ  سۈر ②
 ئايەت.-04سۈرە ئەنبىيا  ③
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 يىقىنچاقايدۇ: نۇقتىارغا
 پەيقەمبەرلەرنى  تائا نىڭ ئالاھ-6 

 د لەرنىبەناا يا  ااى ۋە ي تە چىلەرنااى
 ئۇ رنى تاۋ پ  بىلە  سىناقار تۈرلۈك

 قىلىااااپ مااااۇ ەممەل ت  ىمااااۇ
 ي تى تۈرد قانلىقى.

  اتاالىقارد ن پەيقەمبەرلەرنىڭ-7 
 ۋە تولاۇت د نى چۈن ى ساقانقانلىقى.

 پەيقەمبەرلەرنىااڭ يەت ااۈزۈ  مساااغا
 ئەمەلاگە بىلە  ساقلىنى ى  اتالىقارد ن

 ئاشىدۇ.
 چەھەرقاااان ي تە چىلەرنىاااڭ-3 

 ئىباادەت رەبابىگە بولسىمۇ  ئالد  ە 
 ئاج  تىاپ  ۋەقىا  مە ساۇ  قىلى قا

 ۋە نىڭى ۈچلەندۈرۈشااا مەنىاااو يىتىنى
 شاۈ ۈر رەبابىگە ئۈچۈ  زەپەر ھەربى 
 زۆرۈرلۈ ى. نىڭىقىلى 
 ئاممىساااااىنىڭ  ەلاااااق-0 

  ى   ااتە ھۇزۇر قااا ي تە چىلەرنىااڭ
 قىلى ااىنىڭ ر ئااايە ئە اققااا-ئەدەب

 زۆرۈرلۈ ى.
 تەر ەىد ن  ەلق ىلەرنىڭي تە چ-5 

 مۇئااامىلىگە يامااا  ۋە ئەدەبسااىزلى 
 ئااادەلەتتىن تەقااد  د مۇ  ئۇچ  قااا 

 زۆرۈرلۈ ى.  ەتمەسلى ىنىڭ چەتنەپ
 ساااەۋرچا   ي تە چىلەرنىاااڭ-1 

 بولاااۇپ  تەم ىااان ۋە ماااۇ يىم
 غەزەپلىنى ااااتىن سەۋرسااااىزلى تىن 

 زۆرۈرلۈ ى. ساقلىنى ىنىڭ
 زۇلۇم ئۇچ  قۇچىارنىڭ زۇلۇمقا-2 

 ۋە ئەسلىتى اىنىڭ زۇلاۇمنى قىلقانارغا

 دەگەنگە «زومىگەر»  «زەلىم» ئۇ رغا:
 قوللىنى ااىنىڭ سااگزلەرنى ئو  ااىقا 
 جائىزلىقى.

 بىلە  سەمىمىيەت ي تە چىلەرنىڭ-0 
 غەزەپلەنمەساتىن  قىلقانارغاا نەسىدەت
 نەساىدىتىنى ئ يتىاپ  رەھامەت بەل ى
 زۆرۈرلۈ ى. قىلى ىنىڭ قوبۇل
 ئىقتىسااد ج ىتاردەۋەق  گپىنچە-9 

 ھەققىاگە بى  نىاڭ-بى  ش    چىلى تە
 ۋە زۇلاااۇم قىلىنىاااپ  تاجااااۋۇز

 ئەھاوەللى ى ئاۇچ ە  ناھەقچىلى لەرگە
 باۇنى لا  ىن تۇر د قانلىقى  يۈزب   پ

 يولىنىاڭ بىا  بىا د ن قىلى نىڭ ھەل
 ئى ەنلى ى. سەۋر ۋە تەقوەلىق ئىما  
 ۋە ئىساااااااتىقەار-ۋبەەت-64 

 پااارەت ە رغاااگۇناھا ناماز رنىااڭ
   ①بولىد قانلىقى.

 ئەلەيدىسسااا منىڭ سااۇ يما 
 ئۇنىڭااااد ن ۋە قىسسىسااااى
 ساۋەقار مۇھىم يە ۈنلەنگە 

 ئىسا ەئى  ئەلەيدىسسا م سۇ يما  
 بولاۇپ  پەيقەمبەرلى  اد ن ئەۋ د نىڭ

 ئورۇندە 61 دە» ەر م قۇرئا « ئىسمى
 ئاتىساى ياشاتا 67 ئاۇ ئ لىنىدۇ. تىلقا
 بولقااا  ۋەپااات مئەلەيدىسسااا  دەۋۇد

 ئورنىادە پاد  اھلىق ئاتىسىنىڭ بولۇپ 
 سااۇ يما  تائااا  ئااالاھ ئولتۇر اادۇ.

 ۋە ھ  مەت  ىچى ىد ا ئەلەيدىسسا مقا
  ىچى  ئۇ قىلىدۇ. ئاتا پارەسەت-ئەقى 

 دەۋۇد ئاتىسااى تااارتىەا ۋەقتىااد ن
                                                 

①  
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 ھگ ااۈم بىاا گە بىاالە  ئەلەيدىسسااا م
 بولاۇپ  قاتناشقا  ئى لى  قا چىقى   

 جەھەتتى ااى بااۇ ئۇنىااڭ ىچى ىااد ا 
 چاوڭ باشاايدۇ.  گرۈنۈشا ە تا نتى
 بەيقەمبەرلى ناى ئۇنىڭقا ئالاھ بولقاندە
 تىلىنااى قۇشااارنىڭ قىلىاادۇ  ئاتااا

 جىنارنااى ۋە شااامالنى بىلدۈر اادۇ 
 سااۇ يما  ب   اادۇ. بويسااۇندۇرۇپ
 تاگت بولاۇپ پاد  ااھ ئەلەيدىسسا م
 دەۋۇد ئاتىساااى   ااايىن  يىلاااد ن

 ئاساساە  ۋەسىيىتىگە دىسسا منىڭئەلەي
 ئۇنىڭ قىلىدۇ. تەمى  بەيتۇلمۇقەددەسنى

 ئەلەيدىسساا م دەۋۇد ئاتىسى ئاساسىنى
 سااۇ يما  ئىاادى. قىلقااا  بەرپااا

 نۇرغۇ  ئۈچۈ  تەمى  بۇ ئەلەيدىسسا م
 يەتاتە قۇرۇلۇشنى قىلىپ  سەرپ مەبلە 

 ساااۇ يما  تامامايااادۇ. يىلااادە
 ۋە ى ىئى ال قۇرۇلاۇ  ئەلەيدىسسا م

 ئااتارنى ئۈچۈ  تەييارلىقلى ى ئۇرۇ 
  گڭاۈل ناھاايىتى قىلدۇرۇشاقا مەشىق

 قاتااارلىق ئىساادات ئىبنااى بااگلەتتى.
 ئەلەيدىسسااا منىڭ سااۇ يما  ئااالىمار

 يى  04  گرگەنلى ىنى  ئگمۈر يى -57
  ①سۈر دۇ. ئىلگى ى بولقانلىقىنى پاد  اھ
 سااۇ يما  دە« ەر اام قۇرئااا » 

 د ااان ۋە دۇنياااا ئەلەيدىسساااا مقا
 ئىلىمااااالەر  ەڭ ئىلىملى  اااااد ن
 ھ  مەتااتە -ئىلىاام ب   لگەنلى ااى 
 ئاتىسااى پەيقەمبەرلى ااتە پاد  اااھلىقتا 

                                                 
ئۇستاز مۇھەممەت سالىھ دەمولاھاجىمنىڭ قۇرئاا   ①

 ەر اام ئۇيقااۇرچە تەرجىمىسااىنىڭ ئا ى  ااد  ى 
 ئىزەھاتلى  د ن ئ لىندى.

 ۋەر ساااى ئەلەيدىسساااا منىڭ دەۋۇد
 بەنااد لەرد ن نۇرغااۇ  قىلىنقااانلىقى 

 ئاالاھ  ئۈچاۈ  قىلىنقانلىقى ئۈستۈ 
 ئ يتقاااانلىقى  ھەمدۇساااانا تائا غاااا
    لگەنلى اى ب تەلىام تىلى قۇشارنىڭ

 ئاتاا نا مەت ھەممە ن مەتلى  د ن دۇنيا
 ھاا   باشااقا ئگز ااد ن قىلىنقااانلىقى 

 بولمايااد قا  مۇيەسسااەر ئااادەمگە
 ئالاھ ھەققىدە قىلى  ئاتا پاد  اھلىقنى

 دۆلەتناى قىلقاانلىقى  ئىلتىجاا تائا غا
 قىلقاانلىقى ئىدەرە بىلە  ئىما  ۋە ئىلىم

 نلىقىتۇر د قا ئۈستۈ  بىلقىستىن ئۈچۈ 
 ئۇچاااار پە ى لەنگەنلى اااى  بىااالە 

 ۋە بىلىااا  تىلىناااى قۇشاااارنىڭ
 ئالاھنىااڭ ئو  ااا  چۈمااۈلىلەرگە
 سگزلى ااى  بىاالە  مە لۇقاااتلى ى

 چۈشااتىن ب   لگەنلى ااى  ن مىتىنىااڭ
   ايىن چۈشاتىن ئايلىق  بى  ئىلگى ى

 باساا يد قا  مۇساپىنى ئايلىق بى  يەنە
  اتتاااا ب   لگەنلى اااى  شاااامالنىڭ

 چوڭ ھەي ەللەرنى  ئاجايىپ رنى سارەيا
 قاااازەنارنى يوغاااا  ل گەنلەرناااى 
 بويسۇندۇرۇپ جىنارنىڭ ياسىيا يد قا 
 بۇ قنىڭ چىقىد قا  مى  ب   لگەنلى ى 
 جىاانارد ن  ب   لگەنلى ااى  ئااققۇزۇپ

 قۇشاااااارد ن ۋە ئىنساااااانارد ن
 يەنە ئۇنىڭقاا بولقانلىقى  قوشۇنلى  نىڭ

 ئاقىوەتنىاڭ ىيا   ۋە ي قىنلىق ئالاھقا
 ئا ھىاد لى لى ى قاتارلىق ب   لگەنلى ى

 ئ لىنىدۇ. تىلقا
 سااۇ يما  دە« ەر اام قۇرئااا » 

 ۋە غەلىااااابە ئەلەيدىسساااااا منىڭ
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 باشلىنى اىقا  ئ    ى نىڭ ئۈستۈنلۈ  ە
 ۋە  گرۈنۈشلى  گە ئۈستۈنلۈك ۋە غەلىبە
 باار ئى ارەتلەر دەۋەماشقانلىقىقا قاندەت
 ۋە غەلىابە  ىبى ھەر بۇ رنىڭ بولۇپ 

 ئىزدەنگااۈچىلەر يولىاادە ئۈسااتۈنلۈك
 مااۇھىم ۋە دەر  قىممەتلىاا  ئۈچااۈ 
   بولىدۇ. ساۋەت
 سۇ يما  يەنە دە« ەر م قۇرئا » 

 قىلى  ئىدەرە دۆلەتنى ئەلەيدىسسا منىڭ
 بولاۇپ  قىلىنقاا  ئى ارەت م تودلى  قا

 نۇقتىارغااا تگۋەنااد  ى مااۇھىملى  نى
 بولىدۇ: يىقىنچاقاشقا

 دەۋەملىاق ئەھوەلىد ن قنىڭ ەل-6 
 تۇرۇ . ئ لىپ  ەۋەر
 تىاااازگىنلەپ  يامااااانارنى-7 

 ماۇئمىن باۇ تەقاد  لە . يا  ىارنى
 ئىاااادەرە دۆلەت ھگ ۈم ەنارنىااااڭ

 بى  دۇر  م تودلى  نىڭ مۇھىم قىلى تى ى
 دەل بولساا  ھگ اۈم ەنار زەلىم ئەمما

 يا  اااىارنى ئە ساااىچە  بۇنىاااڭ
   لەيدۇ.تەقد   يامانارنى تىزگىنلەپ 

 ئاپەارەتلى  قا بى ەتەرلى  دۆلەت-3 
 ب    . ئەھمىيەت

 ئەھمىاايەت ئى االى  قا دەۋەت-0 
 قوشاانا ۋە ۋەتەندەشااارغا ب اا   .

 ئىسااامنى  ەلقاالەرگە ئەللەرد  ااى
 دەۋەتچىلەرناااى چۈشاااەندۈر د قا 

  ۇرنااال  ىتاااب  د نىااج تەيىاانلە  
 ئۇچااۇر قىلىاا   نەشاا  قاتااارلىقارنى
 ئۈچاۈ  ئى الى ى دەۋەت ۋەسىتىلى  نى

 قىلدۇرۇ .  ىزمەت

 رەھىمەھااۇلاھ قۇرتااۇبىج ئىمااام 
 د ناااى  باااۇ دەيااادۇ: مۇنااادەت

 ۋە مە تاااۇپ چۈشاااەنمەيد قانارغا
 ئىساامقا ئاۇ رنى ئەۋەتىپ  ىتابارنى
 دە لەت زۆرۈرلاۈ ىگە قىلى نىڭ دەۋەت

 ئەلەيدىسسااا ممۇ پەيقەماابەر قىلىاادۇ.
 ئو  اىقا  قاتارلىقارغا قەيسەر  ىس ە 

 دەۋەت ئىساامقا پاد  اھارنى-ئى رە
  ①ئىدى. يوللىقا  مە تۇپ قىلىپ 
 قىلقاندە دەۋەت ئىسامقا باشقىارنى 

 بىاالە   ۇشااامەتچىلى  ۋە  ااارلىق
 ئىماا  ئىزز تى  ئىسام بەل ى ئەمە  
 بىاالە  ھەيااو تى قۇرئااا  ۋە شااەر ەى
 قۇرئااا »   اا ەك. قىلىاا  دەۋەت
 ئەلەيدىسساا منىڭ سۇ يما  دە« ەر م

 پاد  ااھى شەھى  نىڭ سەبەئ يەمەند  ى
 مۇندەت قىلىپ دەۋەت ئىسامقا بىلقىسنى
 قىلىنىادۇ: بايا  ئەۋەت ەنلى ى مە تۇپ

 م د  بااا  ۋە شااەپقەتلى  ناھااايىتى»
 باشاايمە . بىالە  ئىسامى ئالاھنىڭ

 م نىڭ قىلماڭار  ھا اۋۇرلۇت ماڭا سىلەر
 ھالاادە بولقااا  مۇسااۇلما  ئالااد مقا
   ②«.  لىڭار
 دەۋەت نۇقتااا مااۇھىم بىاا  يەنە 

 قوبۇل سوۋغاتارنى-ھەد يە جەريانىدە 
 دۇغاشاتۇرۇپ ياولىنى دەۋەت قىلىپ 

 دە« ەر ام قۇرئا »  ز م. قويماسلىق
 بىلقىسانىڭ ئەلەيدىسسا منىڭ سۇ يما 
 باياا  دەگەنلى اى مۇندەت ئەلچىسىگە
 ساوۋغات ماال ماڭا سىلەر» قىلىنىدۇ:

                                                 
①  
 ئايەتلەر.-36  -34سۈرە نەم    ②
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 ئالاھنىاڭ قىلمااقچىمۇ؟ ياردەم قىلىپ
 ساااىلەرنىڭ بەرگەنلىااا ى ماڭاااا

 بەل اى يا  اىدۇر  بەرگەنلى  ڭارد ن
  اگرەڭلەپ بىالە  ساوۋغىتىڭار سىلەر

   ①«.  تىسىلەر
 مۇناساىپ ۋە ئاورۇ  مۇناسىپ-5 
 ئ لىپ قارەر توغ ە ئى  ىلەنمەي  ۋەقىتتا
 ئگتاۈ . غەلىبىلىا  ئگت ەلد ن ق يىن

 ساااۇ يما  دە« ەر ااام قۇرئاااا »
 ئەلچىسىگە بىلقىسنىڭ نىڭئەلەيدىسسا م

 قىلىنىادۇ: باياا  دەگەنلى اى مۇندەت
 ئۇ رنىااڭ  ەت ىاان  قايتىااپ سااە »

 تۇرەلماياد قا  تاقابىا  ئۇ ر ئۈستىگە
 باار مىز  چوقاۇم بىالە  قوشاۇ  بى 

  ەمساىتىلگە   اار  يۇرتىد ن ئۇ رنى
   ②«.چىقى  وەتىمىز چوقۇم ھالدە
 ھەر بايقاپ  توغ ە تا نتلىقارنى-1 
   لىاد قا  مۇناساىپ ئاگز گە ىنى ى 

 يا  ى تا نتلىقارد ن قويۇپ   ىزمەت ە
   ③پايد لىنى .

 سۇ يما  يەنە دە« ەر م قۇرئا » 
 ئىاادەرە دۆلەتنااى ئەلەيدىسسااا منىڭ

 ساااۈپەتلى  گىمۇ بەزى قىلى اااتى ى
 مۇھىملى  نى بولۇپ  قىلىنقا  ئى ارەت

 يىقىنچاقاشااقا نۇقتىارغااا تگۋەنااد  ى
 بولىدۇ:
 سااۇ يما  بولااۇ .  ەساا ىن-6 

 يااوقلىقىنى ھگپۈپنىااڭ ئەلەيدىسسااا م

                                                 
 ئايەت.-31سۈرە نەم    ①
 ئايەت.-32سۈرە نەم    ②
③  

 باشاقىارنىڭمۇ   يىن بۇنىڭد ن بىلىپ 
 باۇ ئۈچۈ  قار ماسلىقى سەل يىقىلى قا
   ④قىلقا . مۇئامىلە  ەس ىن مەسىلىگە

 سااۇ يما  بولااۇ . تەم ىاان-7 
 زەت تەم ىاان ناھااايىتى ئەلەيدىسسااا م

 جاازە پ بار رنى ئگزر سى ئۇ بولۇپ 
 قالماسالىق پۇشاايمانقا   يىن قويۇپ 
  اتااالىقىنى  اتا شااقانارنىڭ ئۈچااۈ 
 ب     ە جازە ئۇ رغا تۇرۇپ  ئ نىقلىماي
 ⑤ ەتمەيتتى. ئالد  ەپ

 ساۇ يما  بولاۇ . ئەپۇچا -3 
 بولااۇپ  ئەپۇچااا  ئەلەيدىسسااا م
 قىلى انى ئەپۇ تونۇپ   اتا شقانلىقىنى

 ئااۇ قىاتتااى. ئەپااۇ تااۈنگەنلەرنىگئ
 بەل اااااى ئەمە   ە شااااانىجاز

 ئاسا  قىلى نى ئىساھ  اتا شقانارنى
 قىاتتى.

 قىلىاا . قوبااۇل ئااگزر نى-5 
 ئاااگزرە ئەلەيدىسساااا م ساااۇ يما 
 قىاتتى  قوبۇل ئگزر سىنى ئ يتقانارنىڭ

 ئى انىڭ بورۇ  قىلى تىن ھگ ۈم جازەغا
 تە  اۈرەتتى. تەپساىاتىنى ۋە جەريا 
 ۇنادەتم رەھىمەھۇلاھ قۇرتۇبىج ئىمام

 ئادەمنىاڭ بولقاا  باشلىق بۇ دەيدۇ:
 قوبۇل ئگزر سىنى ئاستىد  ىلەرنىڭ قول

 جازەلىماسلىققا ئالد  ەپ ئۇ رنى قىلىپ 
   ⑥قىلىدۇ. دە لەت
 ۋە بولقاااانلىقى  ۈچلاااۈك-0 

                                                 
④  
⑤  
⑥  
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 بىاالە   گپلااۈ ى قوللىقۇچىلى  نىااڭ
 ئۇتاۇقلى ى ھەربىا  مەغ ۇر نماسلىق 

 ئ يااتى . شااۈ ۈر ئالاھقااا ئۈچااۈ 
 ساااۇ يما  دە« ەر ااام  قۇرئاااا»

 تە تىناى بىلقىسانىڭ ئەلەيدىسسا منىڭ
 ئاالاھ قىلقاندە  تەلەپ   لى نى ئ لىپ

 بەرگە  بويسااااۇندۇرۇپ ئۇنىڭقااااا
 يۇمااۇپ  ااگز ئااۇنى ئەساا ەرلى  نىڭ

  اگرۈپ   ەلگەنلى ىناى ئ لىپ ئاچقۇچە
 مۇناادەت ئ يتىااپ شااۈ ۈر رەباابىگە

 بااۇ» قىلىنىاادۇ: بايااا  دەگەنلى ااى
 قىلقااا ( )ماڭااا پەرۋەرد گار منىااڭ

 ياا قىاماد م  شۈ ۈر ئۇ ئ دسانىدۇر 
 م نى بىلە  بۇنىڭ قىامد م  تۇز ورلۇت
 ئۇ قىلىد  ە   شۈ ۈر  ىم ى سىنىدى 
 شااۈ ۈر ئۈچااۈ  پايد سااى ئگز نىااڭ
 قىلىاد  ە   تۇز ورلۇت  ىم ى قىلىدۇ 

 ھەقىاااقەتە     ە  اااى( )بىلىااا 
 قىلى ىد ن شۈ ۈر )ئۇنىڭ پەرۋەرد گار م
  ەر مااى )ئالاھنىااڭ( ( بىداااجەتتۇر

  ①« ەڭدۇر.
 سااۇ يما  بولااۇ .  ەمااتەر-5 

 بولاۇپ   ەمتەر ناھايىتى ئەلەيدىسسا م
 ئەساا ەرلى  نى ھەتتااا ماڭقاناادە يااول
 ئۈچاۈ  ئاالاھ  ەچۈرگەنادە  گزد ن

 تۇرەتتى. قىلىپ ئىزھار  ەمتەرلى ىنى
 سااۇ يما  بولااۇ . ئاد اا -1 

 پاد  ااھ ئاد   ناھايىتى ئەلەيدىسسا م
 ئااد للىقى ئۇنىڭ زەماندە ئەينى بولۇپ 

 ھەتتااا ئەمە   ئار سااىد ا ئىنسااانار
 ئىدى. تۇنۇلقا  ئار سىد مۇ ۈمۈلىلەرچ

                                                 
 ئايەتنىڭ بى  قىسمى.-04سۈرە نەم    ①

 چۈمۈلىنىاڭ بىا  دە« ەر ام قۇرئا »
 ساااۇ يما  چۈماااۈلىلەرگە  باشاااقا

 قوشااۇنىنىڭ ئۇنىااڭ ۋە ئەلەيدىسساا م
 ھەرگىاز چۈماۈلىلەرنى تاۇرۇپ بىلىپ

 ن ىچاااۈ يەنچىوەتمەياااد قانلىقىنى 
 قىلماياد قا  زۇلۇم باشقىارغا ئۇ رنىڭ
 ئاد ا  تۇر د قا  قارشى زۇلۇمقا بەل ى
 ئۇ رنىاڭ ل  ىن ئى ەنلى ىنى   ى ىلەر

 ئۈچااۈ  يەنجىوەتمەساالى ى بىلاامەي
  ز ملىقىناى   اتى      پ ئۇۋ لى  قا
 باياا  دەگەنلى اى مۇنادەت تە ىتلەپ

 چۈماااۈلىلەر! ئاااى» قىلىنىااادۇ:
   ااتىڭار   ى  ااپ ئۇۋ لى  ڭارغااا

 ئۇقماستىن قوشۇنى ئۇنىڭ ۋە سۇ يما 
   ②«.يەنچىوەتمىسۇ  سىلەرنى
 چۈمۈلىنىڭ ئەلەيدىسسا م سۇ يما  

 ۋە  ۈلادى قىلىپ تەبەسسۇم سگز د ن
 ئالاھنىڭ بەك چۈمۈلىد نمۇ بۇ ئگز نىڭ

 مۇھتاااا  ئىناااايىتىگە ۋە رەھااامەت
 دۇئاا مۇندەت قىلىپ ھ   ئى ەنلى ىنى

 ماڭا م نى سە  م!پەرۋەرد گار » قىلدى:
 ن مىااتىڭگە بەرگە  ئانامقااا-ئاتااا ۋە

 بولىاد قا  رەزى ساە  قىلى قا  شۈ ۈر
 مااۇۋەپەەت قىلى ااقا ئەمەلنااى يا  ااى
 يا  اى م ناى بىلە  رەھمىتىڭ قىلقىن 

   ③«. ى گۈزگىن قاتار قا بەند لى  ڭ
 ۋە قىسسىسااى زۇلقەرنەيننىااڭ

 ماۇھىم يە اۈنلەنگە  ئۇنىڭد ن
 ساۋەقار

                                                 
 ئايەت.-60سۈرە نەم    ②
 ئايەت.-69سۈرە نەم    ③
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 قۇرئاااا » ى لەرمۇپەسسااا بەزى 
 زۇلقەرنەينناى ئ لىنقاا  تىلقا دە« ەر م

 دەپ مەقاادۇنى ئىساا ەندەر مەشاادۇر
 يەمەننىاڭ ئاۇنى بەز الەر يەنە قار سا 

 ئاالاھ بولاۇپ  بى ى پاد  اھلى  د ن
 سااەلتەنەت  بۈيااۈك ئۇنىڭقااا تائااا 
 قىلقاا  ئاتا ئىلىم پايد لىق ۋە ھ  مەت

 ئىسا ەندەر زۇلقەرنەيان قارەيدۇ. دەپ
 دەگاااااۈچىلەر ئەمە  نىمەقااااادۇ

 يۇناااا  قەد م اااى ئىسااا ەندەرنىڭ
 ئۇنىاڭ قىلقانلىقىنى  ئ تىقاد ئىاھلى  قا

 ئگگەنگەنلى ىنى  پەلسەپە ئار ستوت لد ن
 ئ لىنقااا  تىلقااا دە« ەر اام قۇرئااا »

 ئالاھقاااا بولساااا  زۇلقەرنەيننىاااڭ
 دەلى  ئى ەنلى ىنى مۇئمىن ئى ىنىد قا 

 دۇرمەش زۇلقەرنەيننى  گرسىتىدۇ. قىلىپ
 قاار قۇچىار دەپ مەقادۇنى ئىس ەندەر

 يۇناااا  قەد م اااى ئىسااا ەندەرنىڭ
 ھەققىد  ى قىلقانلىقى ئ تىقاد ئىاھلى  قا
 مىسااى لىقارنىڭ ئۇنىااڭ بااۇ سااگزنى 
 قىلقىنىادەك  ھگرمەت ئامۇننى مەبۇدى
 مىللەتلەرنىااڭ بويسااۇندۇرغا  ئااگزى

 قىلقانلىقىااد ن ھااگرمەت مەبااۇدلى  نى
 ماۇم ىن بولۇشى سگز چىققا  ئوتتۇر قا

 ئۇنىااااڭ چۈشااااەندۈرگە . دەپ
 دەگە  گە ئگگەن پەلسەپە ئار ستوت لد ن

 ناملىق «مەئانى روھۇل» ھەققىدە سگز
 دەاگە : مۇندەت مۇئەللىەى تەپسى نىڭ

 ئار سااتوت   ئىساا ەندەرنىڭ بىااز»
 ئ تىقااااد پۈتاااۈنلەي پەلسەپەساااىگە

 بى  چۈن ى ئەمەسمىز. قايى  قىلقانلىقىقا
 شاااگى ت  ى اىگە بىا  يەنە  ى اىنىڭ
 مەساىلىلەرگە ھەمامە ئۇنىاڭ بولۇشى

 قار  اى ئۇساتاز نىڭ قار  اى بولقا 
 دەاا ەك بولۇشااىد ن بىاا دەك بىاالە 

 مەقاادۇنى ئىساا ەندەر «بەرمەياادۇ.
 تۇغۇلقا   بۇرۇ  يى  351 مىاد يىد ن
 تەربىاايىلىگە  يا  ااى ئااۇنى ئاتىسااى
 ەر اەەتم ئىلىم ۋە پەلسەپە  ئۇ بولۇپ 
 قىلقاا   ھاسى  تمەلۇما  گپ جەھەتتە

 قىسامىنى  اگپ جاھاننىڭ دەۋر دە ئگز
 يىا  337 مىاد يىد ن بويسۇندۇرغا .

 بويسااۇندۇرۇپ  مىسااى نى بااۇرۇ 
 چىقارغا . ھەيدەپ پار سارنى ئۇنىڭد ن
 بىناا شاەھى  نى ئىس ەندەر يە مىسى دە
 ھىند ساتا   ئى ە   ئى ەت  ئۇ قىلقا .

 جااايارنى قاتااارلىق ئاسااىيا ئوتتااۇرە
 373 مىاد يىاد ن ئاۇ ندۇرغا .بويسۇ
 ۋەپاات ي  اىدە 33 بابىلدە بۇرۇ يى  

 ئى  اى دۇبۇلقىساىنىڭ ئۇنىڭ بولقا .
 ئات ئۇزۇ  باغام ئى  ى چوڭ تەر ەىدە

 زۇلقەرنەيان ئۇ ئۈچۈ   بولقانلىقى پەي
   ①ئاتالقا . دەپ
 بەزى دەيىلگەنااادەك  يۇقى  ااادە 

 تىلقاا دە« ەر ام قۇرئا » مۇپەسسىلەر
 نەسەبى  ئىسمى  لقەرنەيننىڭزۇ ئ لىنقا 

 تە ەللۇسى دەپ زۇلقەرنەين سەپەرلى ى 
-زەماا  ياشىقا  سەۋەبلى ى  ب   لى 
 مەلۇمااتارنى بەزى ھەققىادە ما انلى ى
 باۇ لا  ىن بولسىمۇ  قويقا  ئوتتۇر قا

 تە مىاانلەر ۋە گۇمااا  مەلۇماتارنىااڭ
 لى  قاىئەپساان يەھاۇدى ياا ى بىلە  

                                                 
ھاجىمنىڭ قۇرئا   ز مۇھەممەت سالىھ دەمولائۇستا ①

 ەر اام ئۇيقااۇرچە تەرجىمىسااىنىڭ ئا ى  ااد  ى 
 ئىزەھاتلى  د ن ئ لىندى.
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 يۇلقااانلىقىقو ئوتتۇر قااا ئاساساالىنىپ
 يا ى دە« ەر م قۇرئا » چۈن ى ئ نىق.
 ئوتتۇر قاا يۇقى  دە شەر ەلەردە ھەد  

 ھەققىاادە مەلۇماااتار بااۇ قويۇلقااا 
   ①يوت. ئى ارەتلەر ھ چقاندەت

 زۇلقەرنەيننىااڭ    ە  اى  بىلىا  
 قىسسىساىدە  د  اى« ەر ام قۇرئا »

 ئەھمىااايەت تەرەپااالەرگە پايد ساااىز
 سااۋەت ۋە دەر  پەقەت ب   لمەستىن 

   ②قىلىنقا . بايا  تەرەپلەر  بولىد قا 
 ئۈچاۈ   تونۇشاىمىز زۇلقەرنەيننى 
 ئاادەلەت دە« ەر ام قۇرئاا » ئۇنىڭ
 ئۇلاۇ  قىلقاا  ئىادەرە دۆلەت بىلە 

 ئۈلگىلى  ۋە ئىساھاتچى چوڭ شە   
 تىلقااا بىاالە  ئى ەنلى ااى رەھاابەر

 ي تەرلى تۇر. ئ لىنقانلىقى
 نىاڭزۇلقەرنەين دە« ەر م قۇرئا » 

 قىلىنقانلىقى  ئاتا قۇدرەت- ۈچ زەمىندە
 يوللى  نىااڭ ي ااتى  مەقسااىتىگە ئااگز

 ئۇنىاڭ ب   لگەنلى اى  ئاساناشتۇرۇپ
 ب   ااپ  ي تىااپ تەرەپاا ە  ااۈنە تى 

 پ تىاپ بۇ ققاا  يلىاق قاارە  ۈننىڭ
 ئاۇ قىلقاانلىقى  ھ     تىوەتقانلىقىنى

 قەۋمناى تۈرلاۈك بىا  ي نىدە بۇ قنىڭ
 ئۇنىڭقا تائا نىڭ الاھئ ئۇچ ەتقانلىقى 

 ساە  زۇلقەرنەيان! ئى» قىلىپ:  ىتاب
 يا  اى ئۇ رغا يا ى جازەلىقىن ئۇ رنى

 دەگەنااادە  «باااولقىن مۇئامىلىااادە
 قىلقاا  زۇلاۇم  ىم ى» زۇلقەرنەيننىڭ:

                                                 
① 

 
②  

 ئۇ ئاند ن جازە يمىز  ئۇنى بىز بولسا 
 دەرگاھىقااااا پەرۋەرد گار ڭنىااااڭ

 تىققات ئۇنى پەرۋەرد گارى قايتۇرۇلىدۇ 
 ۋە ئ يتساا ئىماا   ىم اى جازە يدۇ.
 ئەڭ ئۇنىڭقااا قىلسااا  ئەمەل يا  ااى
 قاو ي ئۇنى ب   لىدۇ  مۇ اپات يا  ى

 دەگەنلى اااى  «باااۇي ۇيمىز ئى اااقا
 تەرەپاا ە  ااۈنچىقى  زۇلقەرنەيننىااڭ

 ساقايد قا  ھارەر تىد ن  ۈننىڭ ب   پ 
 ئاتاا نەرسىلەر قاتارلىق ئىمارەت  ىيىم 

 ئۈسااتىگە منىااڭقەۋ بىاا  قىلىنمىقااا 
 ئۇنىاڭ  گرگەنلى ى  چۈشۈۋەتقانلىقىنى

 تەرەپتى ااى  ااۈنە تى  قەۋمگىمااۇ بااۇ
 قىلقاانلىقى  مۇئاامىلىنى قىلقا  قەۋمگە

 ئار ساىقا تا  ئى  ى يەنە زۇلقەرنەيننىڭ
 ئالد ادە تاا  ئى  اى ب   اپ  ي تىپ

 تىلنااى غەياا ى تىلىااد ن ئگز نىااڭ
 ئۇچ ەتقانلىقى  قەۋمنى بى  بىلمەيد قا 

 يەجاۈ  زۇلقەرنەيان! ئاى» نىڭ:ئۇ ر
 ھەقىاقەتە  يۈز ادە يەر مەجۈ  بىلە 

 بىالە  بىز قىلقۇچىاردۇر  بۇزغۇنچىلىق
 سا لىپ توساما بى  ئار سىقا ئۇ رنىڭ
 قىساىم بىا  سااڭا ئۈچاۈ   ب    ىڭ
 «تگلىسەك؟ ئو  ا  )باجقا م لىمىزنى

 ئالاھنىاڭ» زۇلقەرنەيننىڭ: دەگەنلى ى 
 ۋە قااۇۋۋەت _  ااۈچ بەرگە  ماڭااا

 ب   اد قا  ماڭاا سىلەرنىڭ پاد  اھلىق
  ۈچى ئادەم ماڭا ئارتۇقتۇر  م لىڭارد ن

 ساىلەرنىڭ بىلە  ئۇ ر قىلىڭار  ياردەم
 س لىپ توسما بى  مۇستەھ ەم ئارەڭارغا
 ئ لىاپ پارچىلى  نى تگمۈر ماڭا ب  ەي.

 دۆۋ لىنىپ( پارچىلى ى )تگمۈر   لىڭار 
 قاندە بول تە  ى ئار سى تاغنىڭ ئى  ى
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 تگمااۈر «.ب سااىڭار  گيااۈ لەرنى
 بولقانادە  ئاوتتەك )قىز پ( پارچىلى ى

 ب ا  ڭار  مىسانى( )ئ ا  تىلگە  ماڭا
 )توسامىنىڭ باۇ»  «تگ ەي ئۈستىگە
 پەرۋەرد گار منىااڭ قىلىنى ااى( بەرپااا

 ۋەد ساى پەرۋەرد گار منىاڭ ن مىتىدۇر 
 تۈپتااۈز ئااۇنى ئااۇ ئاشااقاندە  ئى ااقا

 ۋەد ساى  منىڭپەرۋەرد گار قىلىوەتىدۇ 
 قاتاااارلىق دەگەنلى اااى «ھەقتاااۇر

 ئ لىنىدۇ. تىلقا ئا ھىد لى لى ى
 ئاالاھ قىسسىسىدە  زۇلقەرنەيننىڭ 

 سااگز نى ئالاھنىااڭ نوپااۇزنى بەرگە 
 ئار ساىدە  ى اىلەر قىلى اقا  ئۈستۈ 
 زەلىمارنى تاجاۋۇزچى ي يى قا  ئادەلەتنى

 يااردەم ماۇئمىلەرگە سالىھ تىزگىنلەپ 
 چى   لى نااى ۋە لااۇمزۇ ب    اا ە 

 ھ مايە ھەقلى  نى ئاجىز رنىڭ چە لەپ 
 پۈتاۈ   ز ملىقاى  ئى لىتى  قىلى قا
 تەقاد  د مۇ  بويساۇندۇرغا  دۇنيانى

 ھاياااتى مەغ ۇر نماسااتىن  قەتئىااج
 ننەتلىااا  گە ز-ز باااۇ دۇنيانىاااڭ

 مۇئمىنلىاا  ھەقىقىااج ئالدەنماسااتىن
  ز ملىقاى  قىلىا  ناماياا  ئوب ەز نى
 ئۈچااۈ  ي ااتى  ارغانى ااان-غااايە

  ز ملىقاى قىلىا  ر ئاايە سەۋەبلەرگە
 بار. ئى ارەتلەر ئۇچۇت قاتارلىقارغا

 قىممەتلى  قىسسىسى زۇلقەرنەيننىڭ 
 تولۇپ بىلە  ساۋەقار مۇھىم ۋە دەر 
 ماۇھىملى  نى بولاۇپ  قىسساە تاشقا 

 شااقايىقىنچاقا نۇقتىارغااا تگۋەنااد  ى
 :بولىدۇ
 ا  الىقاا تائا نىااڭ ئااالاھ-6 

 ھا  مەت-ئىلىم دۇنيا -مال بەند سىگە
 بەز ساااىنى ب   اااپ  ساااەلتەنەت ۋە

 ئىتىبارغا قىلقانلىقىنى ئۈستۈ  بەز سىد ن
 ئ لى .
  ائىنااتتى ى تائا نىاڭ ئالاھ-7 

 ھالاادە  مۇناسااىپ قااانۇنىيەتلى  گە
 چااۈن ى قىلىاا . ر ئااايە سااەۋەبلەرگە
 تى   اااچانلىقنىڭ زەپەر ۋە غەلىااابە
 زۇلقەرنەيننىاڭ دۇ.بولى ب قىپ ھەجىمىگە

 ئاۇزۇ  تالمااي-ھارمااي غەلىبىسىنىڭ
 قولقااا بىاالە    ااز   سااەپەرلەرنى
 چوڭ ئۈچۈ  ئىگىسى ئەقى   ەلگەنلى ى
 ئىب ەتتۇر.

 ھورۇنلۇت يولىدە ي تى  غايىگە-3 
 باھاانە چارچاشانى-ھ   پ قىلماستىن 
 تى   ااچانلىق دەۋەملىااق قىلماسااتىن
  گرسىتى .

 ەۋ ئا تىااپ ئى اااردە يا  ااى-0 
 بولۇ . ئالد دە
 غەلىابىگە ي ڭىپ  دۈشمەنلەرنى-5 

 قىلىاپ ساازەيى ئاۇ رنى ئ     ەندە 
 يا  ااىارغا بەل ااى ئولتۇرماسااتىن 
 يامانلىقىنىااڭ يامانارغااا يا  ااىلىقچە 

 قىلى . مۇئامىلە مىقدەر چە
 ۋە زۇلااۇم ئىگىلىاا  گە نوپااۇز-1 

 قىلىنقاناادە  شااى ايەت ناااھەقچىلىقار
 ۋەلماستىن ۇئولتۇر تىقىپ ئىچىگە ب  ىنى
 قىلىپ  ياردەم دەئى  دە ئگت ە  نوپۇزى
 قىلى . ئىزھار ئادەلەتنى

-مال  ەلقنىڭ ئىگىلى ى نوپۇز-2 
 س لى اتىن قى  ناى  اگز مۈلۈ لى  گە
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 رەزى ئااگزلى ى  ەلااق ساااقلىنى  
 تەقاد  د مۇ  ئىەااد لىگە  بولقانلىقىنى
 ئ لى اتىن مۈلاۈ لى  نى-مال ئۇ رنىڭ
 نوپاۇز قىلقاندە ندەتشۇ .قىلى  ھەزەر

-ئىااززەت ئگزلى  نىااڭ ئىگىلىاا ى
  ەلقنىااڭ ۋە ساااقلىيا يدۇ ھااگرمىتىنى

 قاز نا يدۇ. قوللى ىنى ت  ىمۇ
 بااويىچە  تەقەززەسااى ھالنىااڭ-0 

 ن مەتلەرنااى بەرگە  تائااا  ئااالاھ
 ب    . سگزلەپ  ى ىلەرگە

 ئورۇند لى ى يا  ى ئى ارنىڭ-9 
  ۇتباۇي بولقانار با  ئى قا ئۈچۈ  
 ئى اقا ئولتۇرۋەلماستىن  قويۇپ ب   پ
 قاتنى ى . بىوەستە
 تائا نىااڭ ئااالاھ  ەلقنىااڭ-64 

 ئۈچۈ   قىلى لى ى ھ   رەھمەتلى  نى
 ئى اارنىڭ بۇي ۇلقاا  ئاۇ ر ئۇ رغا

 ئەساالىتىپ م ااو لى  نى ۋە نەتىااجە
 تۇرۇ .

 دۇنيانىاڭ بۇ ئاممىسىقا  ەلق-66 
 ھەقىقىااج يوقىلىااد قانلىقىنى  ھامااا 

 ئى ەنلى ىنى  ھاياتى ئا ى ەت اياتنىڭھ
 دۇنيااادە بااۇ ئىنسااا  ھەر ئااا ى ەتتە

 مۇ ااااپىتىنى-جاااازە قىلقانلى  نىاااڭ
 تۇرۇ . ئەسلىتىپ ئالىد قانلىقىنى

   يىنماۇ   ەت ەناد ن ئگلۈپ-67 
 تۇرغاۇدەك  ئ تىپ ياد دۇئالى  دە  ەلق

 ئى ااارنى قالاادۇرۇد قا  نااام يا  ااى
 ئالد  ە . قىلىوەلى قا

 ئىەەەتلى  شىجائەتلى    دەئگز-63 
 ئو  اىقا  قاتارلىقارغاا ئادەلەتلى  ۋە

 ي تىلدۈرۈشاا ە  ىساالەتلەرنى ئ سااى 
 ب    . ئەھمىيەت

 قەۋم قارەشتى ى  گز  ى  ھەر-60 
-قااانۇ  ئالاھنىااڭ جامااائەتلەرنى ۋە

 ۋە ئىتتىەاقاشتۇرۇشاقا بىالە  شەر ئىتى
  ①ب    . ئەھمىيەت بى لەشتۈرۈش ە

 قۇرئاااااا » زۇلقەرنەيننىاااااڭ 
 يەنە قىسسىساااىدە د  اااى« ەر ااام

 ھگ اۈم ە  ماۇئمىن بى  زۇلقەرنەيننىڭ
 ئىا  ئاد ا   بىالە  سۈپىتى بولۇ 
 دەسااتۇرلى ى  تايانقااا  ۇشااتاباشقۇر

 ئاساسااانقا  تەربىيىلەشااتە  ەلقنااى
 ئىادەرە دۆلەتناى تاۈزۈملى ى -قانۇ 
 ئىلىملىا ى  تۈرلۈك پايد انقا  قىلى تا
 ئىنساا  ە  ەتب قىلى تىنمۇ بىنا دۆلەت
 قايى   ەلقنى تا نتلى ى  قىلى تى ى بىنا

 ۋە ئىقتىاااااادەرى قىلى ااااااتى ى
 ھازەرەت ۋە مەدەنىيەت  ا ھىد لى لى ىئ

 قاتاارلىقارغىمۇ چۈشەنچىلى ى يار تى 
 بۇ رد ن بولۇپ  بار ئى ارەتلەر ئۇچۇت

 تى   اقىنىقا ئگز نىڭ ئوقۇرمە  بى  ھەر
  يدۇ.ئا   ن سىوە  گرە ئ دتىياجىقا ۋە

 نى« ەر م قۇرئا » بىز ھەقىقەتە  
 ئوقۇغاا  قىلىپ تەپە  ۇر ۋە چۈشىنىپ

 ھەربىااا  ئۇنىڭاااد  ى ۋەقتىمىااازدە 
 تۈگەت ۈساااىز سااااناپ قىسساااىد ن

 سااۋەقارنى مۇھىم ۋە دەر  قىممەتلى 
 يە ۈنلىيەلەيمىز.

 
  ساندە...   يىن ى دەۋەمى_  

                                                 
①   
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 ئەلەيدىسساا مقا ماۇھەممەد بىزنى    
 ئەمەل ساۈننەت ە ۋە رئاا قۇ  ئۈممەت

 رەببىمىازگە قىلقاا  جامائەت قىلىد قا 
 ئ يتىمىاااز. ھەمدۇساااانا چە ساااىز
 ئەلەيدىسسا مقا  مۇھەممەد يولباشچىمىز
 ھەدسىز  ى ەمىقا ئەسدابى ۋە ئائىلىسىگە

 بىزنااى يااولايمىز. سااا م ۋە دۇرۇد
 ساۈننەت ئەھلى تىنىقىمىزغىچە ئا ى قى

 ۇلااۇ ئ ئاي  وەتمەساالى ىنى يولىااد ن
   تىلەيمىز. ئالاھتىن
 بولۇپماااۇ مۇساااۇلمانارنىڭ  مە 

 رەھاابەر ئااۈممەت ە ۋە ئۇقۇمۇشاالۇت
 مەلۇماااتىنى زەتارنىااڭ بولىااد قا 
 ئەھلااى» سااانلىقى  ااگپ يوقلىسااام 

  ىام؟ دەگە  «جەمائەت ۋەل سۈننەت
 دەگەنگە ن مە؟ ئەقىد سى چىققا ؟ قاچا 

 ئاانچە مەلۇمااتارد ن مۇھىم ئو  ا 
 ئاگزڭا ئۇ ر شۇ ئى ە . يوت  ەۋ  ى
 نا مە باشقىار يوت  پى  ى بى  ئالد قا

 قىلىاااپ تەقلىاااد شاااۇنى دەساااە
 مۇسۇلما  سەۋەبتىن بۇ   تىوە  د  ە .

 يورۇتاۇپ  ياولىنى ق   ندەشلى  مىزنىڭ
  گرسااىتىپ يااولنى تااوغ ە ئۇ رغااا

  ۇرنىلىنىاااڭ مەر اااەەت   لىوەتقاااا 
 ئەھلااى» ئوقااۇرمەنلى  گە ھگرمەتلىاا 

 ئازرەت ھەققىدە «ەمائەتج ۋەل سۈننەت
 مەقساەت ب    انى مەلۇماات بولسىمۇ
 ۋەقىتنىاڭ ياازد م. ماقالىنى بۇ قىلىپ 
 مەلۇمااتارنى ئۈچۈ  قالقانلىقى قىستاپ

 باۇ بولدۇم. مەجبۇر ي ز  قا قىسقارتىپ
 ۋەل ساااۈننەت ئەھلاااى» ماقالىااادە
 شااارەئىتتا قاناادەت  ىاام؟ «جەمااائەت
 رمەسىلىلە دەگەندەك چىققا ؟ ئوتتۇر قا
 چۈشااەندۈرۈلدى. شااە ىلدە ئومااۇمىج
 يولاادە تااوغ ەبااۇنى  تائااا  ئااالاھ

  قىلقۇسى. ۋەسىلە م ڭى ىمىزغا
 جاماائەت ۋە ساۈننەت بىلە  ئالدى
 توغ ە چۈشەندۈرۈش ە سگزلەرنى دەگە 
     لىدۇ.

 ئەلەيدىسسا منىڭ پەيقەمبەر-سۈننەت
 سۈپەتلى ى ئى لى ى  قىلقا  سگزلى ى 

 ىقا )تەسااااتىقل تەق   لىاااا ى ۋە
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 ساۈننەتتىن يەرد  اى بۇ ئى لى ى(دۇر.
 ئەگى ااىپ م تااود  ئۇساالۇب  يااول 

  ەر تىساااى  ياااول ماڭىاااد قا 
 د قا يئاي   بى  د ن-بى  جەمئىيەتلەرنى
 بۇنىڭقا قىلىنىدۇ. مەقسەت  ۇسۇسىيەت
 سااۈننەتنى يەرد  ااى بااۇ  ئاساسااە 
 بولىاادۇ: چۈشەندۈرۈشاا ە مۇناادەت
 ئەت ەپىقااا ئەقىاادە بى  ىاا -ساۈننەت

 ئۈممەتنىاڭ ياا ى جامائەت شقا توپا
 بى لەشا ە   يولدە بۇ يولىدۇر. ئ تىقاد

 قارەشااتا ئو  ااا  ۋە ئىتتىەاقاشااقا 
 دەپ «جامااائەت» ئىنسااانار بولقااا 
ە  ەر ماد قۇرئاا  سۈننەت .①ئاتىلىدۇ

 .مۇ  ەلااگە مەنىسااىد« ئااۈممەت»
 مەسىلە :

 نۇرغاۇ  ئىلگى ى سىلەرد ن
 يۈز ادە يەر ئاگتتى    لىپ ئۈممەتلەر
 يالقانقااا ھەقنااى قىلىڭااار  سااەي 

 قاناادەت ئاقىو تىنىااڭ چىقارغانارنىااڭ
②«قارەڭار. بولقانلىقىقا

 ھەرگىاز سۈننىتى ڭئالاھنى
  ەر مىادە ئاايىتى بۇ ③«ئگزگەرمەيدۇ.

 ئااالاھ سااۈننەت  قىلىنقااا  بايااا 
 ۋە يار تىلى ااى دۇنيانىااڭ تائا نىااڭ

-قاانۇ  ب  ىات ە  ئۈچاۈ  تەدبى ى
 ئىساااام مەنە باااۇ دۇر.پى  نساااىەى
 «قاانۇنىيىتى ئالاھنىاڭ» ئىستىاھىدە

   ئىەاد لەنگە . دەپ
 پەيقەماابەر سااۈننەت  دەاامەك 

                                                 
 بەت. -02توم  -6 انى شەھ  ست①
 ئايەت. -632ئىم ە :  سۈرە ئال②
 ئايەت. -03سۈرە فاتى :  ③

 ئااۈممىتىنى ئىسااام دىسسااا منىڭئەلەي
 ئۇسالۇبى تۇتقا  ئۈچۈ  قىلى  بەرپا
 بىا لى تە ئۇسالۇبىنى پەيقەمبەر بۇ ۋە

 جامائىتىنىاڭ سااھابىلەر ماڭقا  تۇتۇپ
 ۋە پى ىا  ئۈممىتىنىاڭ ئىسام يولىدۇر.

 ئاالاھ نەرساە قىلقا  بەرپا ھەر  ىتىنى
 پەيقەمااابەر ۋە  ىتاااابى تائا نىاااڭ

 ڭاشاۇ سلى  دۇر.ھەد  ئەلەيدىسسا منىڭ
بىلە    ەر م قۇرئا بىزنى  تائا  ئالاھ

  ە ئەگى ى ا ئەلەيدىسسا مقا پەيقەمبەر
غاا :ۇبۇي  قاقىلى ا ئىتاائەت ئۇنىڭقا

 يەنااااى
 ساىلەرگە ئىچىڭارد ن ئگز شۇنىڭدەك»

 قىلىاپ تىاۋەت ئايەتلى  مىزنى بىزنىڭ
 گۇناااھارد ن سااىلەرنى ب   ااد قا  

  ىتاااابنى ساااىلەرگە پا اياااد قا  
 )يەنااى ھ  مەتنااى ۋە )قۇرئاااننى(
 سااىلەرگە ئگگىتىااد قا   سااۈننەتنى(
 بىا  بىلدۈر اد قا  ارنىبىلمىگەنلى  ڭ

 ④«ئەۋەتتۇت. پەيقەمبەر
 ھاا ل ۋەجىب  پەرز   ەر م قۇرئا 

 ۋە ئالاھنىااڭ ب  ىتى ااتە ھااارەمنى ۋە
 ئىتااائەت ھااگ مىگە رەسااۇلۇلاھنىڭ

 قىلىدۇ. ئاسا  قىلى نى

 پەيقەمااابەر(») يەناااى
 چىقى    ھگ ۈم ئار سىدە مۇئمىنلەرنىڭ
 ئۇنىااڭ ۋە ئالاھقااا ئااۇ ر ئۈچااۈ  

                                                 
 ئايەت. -656سۈرە بەقەرە: ④
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 ئاۇ ر: چاغادە چاقى  لقا  پەيقەمبى  گە
 قىلاادۇت  ئىتااائەت ۋە >ئاڭلىاادۇت
  ى ىلەر شۇندەت مانا    ەك. دەيى لى ى
 ۋە ئالاھقا ئ     ۈچىلەردۇر. مەقسەت ە
 قىلقاا   ئىتاائەت پەيقەمبى  گە ئۇنىڭ

 ئۇنىڭقاااا ۋە قورققاااا  ئاااالاھتىن
 بە ات ە  ى اىلەر قىلقاا  تەقوەدەرلىق

 ①«ئ     ۈچىلەردۇر.
 مە » ئەلەيدىسسااا م: پەيقەماابەر

 ئى اااارد ن بۇي ۇغاااا  ساااىلەرگە
 مە  قىلىڭاار. يەت ىنىنى  ۈچۈڭارنىڭ

 «ي اانىڭار قەتئىااج ئ ااتىن توسااقا 
 ②دەگە .

 ئۇنىڭقاا ۋە تۇتۇ  چىڭ سۈننەتنى
 ئاساساىدۇر. د نىمىزنىاڭ قىلى  ئەمەل
 سۈننەتنىڭ قىلىدۇ   ۇپايە بىزگە قۇرئا 
 ئ قىمارنىڭ غۇ ئاز دەيى  يوت      ى

  ىياانەتد نقا  ئۇ بولۇپ  سەپسەتىسى
 قاارە  بۇنادەت چاۈن ى تۇر.قىلقانلىق

  گرۈنگە  چى ەيلىق ناھايىتى  گرۈنۈشتە
 يىلتىز ااد ن د نااى ھەقىقەتااتە بىاالە 

  ەتەرلىاا  تاشااايد قا  قومااۇرۇپ
 بىاازگە قۇرئااا  ئەگەر ئۇنسااۇردۇر.

 قۇرئانقاا ھەقىقەتە  دەگۈچىلەر ي تىدۇ 
 ئۇ رغا قۇرئا  بولسا  لماقچىقى ئەمەل

 باۇي ۇت قىلىپ  ئىتائەت رەسۇلۇلاھقا
 پەرز قىلى اانى ئەمەل توسااقانلى  قا ۋە

 دەيادۇ: مۇنادەت تائا  ئالاھ قىلىدۇ.

 سااىلەرگە پەيقەماابەر» يەنااى 
 چە لىاگە  ەمبەرپەيق ئ لىڭار  بەرگەننى

                                                 
 ئايەتلەر. -57ۋې -56سۈرە نۇر: ①
 ئىمام مۇسلىم ر وەيىتى. ②

 ③«ي نىڭار نەرسىد ن
بىزنااى  ئەلەيدىسسااا م پەيقەماابەر

 يولىقااا ساااھابىلى  نىڭ ۋە ئگز نىااڭ
 ئااارەڭاردە» بۇي ۇغااا :  ەئەگى ى اا

  اگپلىگە  ياشاىقانار   ايىن مەند ن
 م نىاڭ سىلەرگە  گر دۇ. بگلۈنۈشلەرنى
 توغ ە يولقاا ي تەلەياد قا   سۈننىتىمگە

 چىاااڭ يولىقاااا  ەلىەىلى  منىاااڭ
 قىلىاامە . تەۋسااىيە ئ سىلى ااىڭارنى

 ئۇنى ۋە ئ سىلىڭار مۇستەھ ەم ئۇنىڭقا
 تۇتاۇڭار. چىڭ بىلە  چى ىڭار ئ قىز

 ئى ااارد ن قىلىنقااا  پەياادە ي ڭىااد ن
 پەياادەد ناادە  چااۈن ى ساااقلىنىڭار.

 بىادئەتتۇر. ئىا ھەرقاندەت  قىلىنقا 
 ④«ئازغۇنلۇقتۇر. بىدئەت قاندەتھەر

 ھەققىدە  ى ەمار ابەساھ تائا  ئالاھ
 دەيادۇ: مۇندەت

 ئىلگى ى ھەممىد ن» يەنى 
 ۋە مۇھااااجى  ر ئ يتقاااا  ئىماااا 

 بىالە  قىلى  يا  ىلىق ئەنسار رد ن 
 ۋە تابىئىنار )يەنى ئەگەش ەنلەر ئۇ رغا

 يولىاااد ن ئۇ رنىاااڭ قىياااامەتقىچە
 بولاادى. رەزى ئااالاھ ماڭقااانار(د ن

 بولاادى. مەمنااۇ  ئااالاھتىن ئۇ رمااۇ
 ئگساتەڭلەر ئاساتىد ن ئۇ رغاا ئالاھ

 جەننەتلەرناااى تۇر اااد قا  ئ قىاااپ
 مەڭگااۈ جەننەتااتە ئااۇ ر تەييارلىاادى.

                                                 
 ئايەتنىڭ بى  قىسمى. -2سۈرە ھەش : ③
ئىمام ئەباۇ دەۋۇد ۋە ئىماام تى مىازى ر اوەيىتى. ④

   ھەد  . ھەسە



 

69 
 

 ئاالاھ ①بە تتاۇر. چاوڭ بۇ قالىدۇ.
 قانلىقىما تى  ى ەمارنى ساھابە تائا نىڭ

   لىااااد قا    اااايىن ئااااۇ رد ن
  ى ەمارغااا ساااھابە مۇسااۇلمانارنى

 ئو  ااا  ئۇ رغااا ۋە ئەگى ااىڭار
 مۇ اپاتىقااا ما تى ااىقا  لاھنىااڭئا

 ئىز اد ن ئۇ رنىاڭ ئۈچاۈ  ئ    ى 
 بولاۇڭار ئو  ا  ئۇ رغا ۋە م ڭىڭار

 ئاايەتتە باۇ ئىەاد لەيدۇ. دەگەنلى ىىنى
 بىالە  يا  ىلىق  ى ەمارغا ساھابە يەنە

 تائا نىڭ ئالاھ تابىئىنارنىڭ ئەگەش ە 
  اگر مىز. بولقانلىقىنى  يىق ما تى ىقا
 ھەد ساتە بىا  ئەلەيدىسسا م بەرپەيقەم

 ئەڭ زەمانارنىااڭ» دەياادۇ: مۇناادەت
 ئۇنىڭاد ن دەۋر ام  م نىاڭ يا  ىسى

 ۋە دەۋرى  يىن ىلەرنىڭ ئۇنىڭد ن قالسا
   يىن ىلەرنىڭ ئۇ رد ن قالسا ئۇنىڭد ن

 ئالاھ  ى ەمارنىڭ ساھابە ②.«دۇردەۋر 
 ۋە ما تىلى اى تەر ەىاد ن رەسۇلى ۋە

 يولىقااا  رنىااڭئۇ   يىن ىلەرنىڭمااۇ
  يىق مەدھىيىگە بىلە  شەرتى ئەگى ى 

 بۇي ۇلقااا   ەئەگى ى اا  گرۈلۈشااى 
 ئى ەنلى ىنااى ساااھابىار جامائەتنىااڭ
 ئەلەيدىسساا م: پەيقەمابەر  گرسىتىدۇ.

 نىدۇ.ۈبگل پى قىقا 23 ئۈممىتىم م نىڭ»
 باشقىساى پى قىساىد ن بىا  ئۇ رنىڭ

  ىام؟ پىا قە ئۇ دەگە . «دوزە تىدۇر
 پەيقەمااااابەر ورەلقاندەسااااا دەپ

 ۋە م نىاااڭ ئاااۇ» ئەلەيدىسساااا م:
 «دۇربولقاانار يولىادە ساھابىلى  منىڭ

 «تۇرجاماائەت ئاۇ» ر وەيەتتە بى  يەنە

                                                 
 ئايەت. -644سۈرە تەۋبە:  ①
 ئىمام بۇ ارى ر وەيىتى. ②

 ③بەردى. جاۋەب دەپ
 «جەمااائەت» ئاساسااە  بۇنىڭقااا  

  ىا ەمار  ساھابە دەسلىو دە ئۈممەتنىڭ
 ئااالىماردۇر. سااالىھ دەۋردە   يىن ااى
 جاماائەت» رە تىنمۇبا ئىبنى ئابدۇلاھ

 ئەباۇ» ئاۇ ساور قاندە  دەپ « ىم؟
 بەرگە . جاۋەب دەپ «ئگمەر ۋە بە  ى
 « ەتتاى ئگلۈپ ئگمەر ۋە بە  ى ئەبۇ

 دەاگە . «پا نى ۋە پا نى» دەگەندە 
 مانا» دەگەندە   ەتتى  ئگلۈپ ئۇ رمۇ
 ئەسسااە  ەرى ھەماازە ئەبااۇ بااۇ

 شەھ  سااتانى:④دەااگە . «جامااائەتتۇر
 ئۈسااتىدە يااول بى  ىاا -جامااائەت»

 «توپلىمىاادۇر  ى ااىلەر ئىتتىەاقاشااقا 
 تەيمىاايە: ئىبنااى ئىمااام ⑤دەااگە .

 بولاۇپ  دەگە  جۇغاشقا -جامائەت»
 بىا  ساگز بۇ ىدۇر.ئە س بگلۈنۈشنىڭ

 «ئ لىتىلىدۇ  ى ىلەرگە توپانقا  يەرگە
 دەگە .

 ق ااتىم بى  نچااى تار  ىاادە ئىسااام
 ھەساە  ھەزر تاى ساگزى «جامائەت»

  ەلىەىلى نااى ئەندۇنىااڭ رەز يەلاھااۇ
 ئگت ۈزۈپ ئەندۇغا رەز يەلاھۇ مۇئاۋ يە
 قوللىنىلاااادى.  ەڭ يىلااااى بەرگە 

 قولقااا بى لى ىنااى مۇسااۇلمانارنىڭ
 يىلقااا بااۇ ئۈچااۈ   ەلتااۈرگەنلى ى

 مۇسااۇلمانار )يەنااى سااەنەتۇلجەمائە»
 پەيقەمابەر دەيىلدى. «يى ( بى لەش ە 

                                                 
ئىمام ئەبۇ دەۋۇد  تى مىزى  ئىبنى ماجە ۋە ھاا ىم ③

ر وەيەت قىلقا  ۋە بۇ ئىماام مۇسالىمنىڭ شاەرتىگە 
  گرە سەھىھ ھەد    دەگە . 

 ئىمام تى مىزى ر وەيىتى.  ④
 بەت. -02توم  -6 شەھ  ستانى  ⑤
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 دەرگاھىقااا ئالاھنىااڭ ئەلەيدىسسااا م
 مۇساۇلمانار پۈتۈ  ەت ەندە   گچۈپ
 ئۇ رنىاڭ ئىدى.  اتى جەم ۋە ئىتتىەات

 بى  اد ن-بى  ئىنسانارنى ئوتتۇر سىدە
 بگلۈنۈشا ە ۋە ئى اتىاپ ئاي  قۇدەك

 ئو  اشماسلىقى پى ى  بولقۇدەك سەۋەب
( 151 مىادى)-35 ھىج ى ئىدى. يوت

 رەز يەلاھااۇ ئوسااما  ھەزر تااى يىلااى
 لە بىاا قىلىنى ااى  شاا دى ئەندۇنىااڭ

 بەزى ئار سااااىدە مۇسااااۇلمانارنىڭ
 ئوتتۇر قا مۈش ۈللۈ لەر ۋە  گزقارەشار

 مۇساۇلماننى چۈن ى باشلىدى. چىقى قا
 ۋە گۇنااھ چاوڭ ئىساامدە ئگلتۈرۈ 

 ھەزر تاى ئىدى.  ز م ئ لىنى ى قىسا 
 ئگلتۈرگە  ئەندۇنى رەز يەلاھۇ ئوسما 

 قۇتۇلااۇ  قىساسااتىن ئىساايانچىار 
 ھاگ مىنى ۇرئاننىڭق ئگزلى  نىڭ ئۈچۈ 
 قۇرئانادە چاۈن ى قىلقانلىقىنى  ئىج ە

 بىالە  نەرسە قىلقا  ناز   ئالاھ  ىم»
 ئااااۇ ر  ە  قىلمايااااد ھگ ااااۈم

 بۇي ۇغااانلىقىنى  دەپ ①« اااپى  ردۇر
 ھاگ مى قۇرئاننىڭ ھا ىمىيەتنى ئوسما 
 مۇرتەدنى بولقا   مۇرتەد تۇتماي بىلە 

 ئگلتاۈردۇت  شۇڭا ۋەجىب  ئگلتۈرۈ 
 باۇ باشالىدى. ئاقاشاقا ئگز نى دەپ 

 ئەلااى ھەزر تااى   اايىن ئىساايانچىار
 مۇئاااۋ يە بىاالە  ئەندااۇ رەز يەلاھااۇ
 ئوتتۇر سااىد  ى ئەندااۇ رەز يەلاھااۇ

 ئەلى قار  ىنى ئەينى   يىنمۇ ئۇرۇشتىن
 ساە  تەتابىقاپ  ئەندۇغا رەز يەلاھۇ

 چىقتاى. ئوتتۇر قا دەپ بولدۇڭ مۇرتەد
 رئىساايانچىا بااۇ بىاالە  شااۇنىڭ

                                                 
 ئايەت. -00مائىدە:  سۈرە①

 قارشااى  ەلىەىسااىگە مۇسااۇلمانارنىڭ
 ۋە « ار جىلەر» مەنىدە دەگە  چىققا 

 بااۇ ئاتالاادى. دەپ « اااۋەر جار»
 گۇناااھ چااوڭ مۇسااۇلما   ااۋەر جار
 مااۇرتەد چىقىااپ ئىمانااد ن ئى لىسااە
 دەۋەت ئىمانقااا قايتااا ئااۇنى بولىادۇ 
 ئوتتۇر قاا پى ى نى دەگە   ز م قىلى 

 تار  ىاادە ئىسااام بىاالە  چىقىاا   
 ۋە گاورۇھ تاۇنجى چىققاا  ئوتتۇر قا
 بۈيۈك  اۋەر جار: بۇ بولدى. مەزھەپ
 بولىادۇ   ااپى  قىلقاا  ئاادەم گۇناھ
 ھاا ل  وتاۇنى ۋە م لى ق نى  ئۇنىڭ
-ماال ئگلتاۈرۈپ ئۇنى )يەنى بولىدۇ
  وتاۇنىنى قىلىاپ  مۇسااد   مۈل ىنى
 قارشى ئۇنىڭقا ۋە جائىز( قىلى  د دەك

 ②ياادۇ.دە پەرزدۇر  قىلىاا  ئااۇرۇ 
 مەياادەنقا بى  نچااى تار  ىاادە ئىسااام
 ۋە تاار ئىنتاايىن بۇ  اۋەر جار چىققا 
 ئاارقىلىق ئەقىد ساى ئاشاقۇ  قاتتىق

 باا   چاوڭ جەمئىيىاتىگە مۇسۇلمانار
 پى قىنىڭ بۇ  ەلدى. ئ لىپ پا  ەتلەرنى

  ەلااگە   ااۈنىمىزگىچە قالاادۇقلى ى
 پىتانە ئار ساىدە مۇساۇلمانار بولۇپ 

 قىلىا   ااپى  سۇلماننىمۇ تارقىتى  
  شۇغۇلانماقتا. بىلە 

 دەۋر ادە ئەمەۋى زەمانادە   يىن ى
 ئاسااتىد  ى قااولى ئۇنىااڭ ۋە  ەلىااەە
 قاول قااتتىق مۇسۇلمانارغا مەسئۇلار
 قىلقىلااى زۇلااۇم قوللىنىااپ  سىياسااەت
 قىلى اىنىڭ بۇنادەت ئۇ رنىڭ تۇردى.
   لىاد قانلىقىنى ز   شەر ئىتىگە ئىسام

                                                 
" ەلف تبەت. باغدەدى  "-70 ئىسەى ەيىنى  ②
 بەت. -23
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 قارشااى ئالىمارغااا قىلقااا  بايااا 
 مۇدەپىئە مۇندەت ئگزلى  نى ھگ ۈمدەر ر

 بىلە  تەقد  ى ئالاھنىڭ بىز» قىاتتى:
 پەقەت بىااز چىقتااۇت. ھااا ىمىيەت ە
 ئىجااا ە تەقاااد   نى ئالاھنىاااڭ
 ئىنسانارنىڭ ئەزەلدە بۇ قىلقۇچىارمىز.

 «تەقد  .  ەت ە  پۈتۈلۈپ پى انىسىگە
 دەئار ساى مۇسۇلمانارنىڭ بىلە  بۇنىڭ
 چىقتى مەيدەنقا تارتى ى-تا   تەقد  

 نەتىجىساىدە تاارتى -تاا   بۇ ۋە
 ئى  ااى دەپ جەباا  يە ۋە قەدەر اايە
 قەدەر اايەلەر: بولاادى. پەياادە مەزھەپ

 ئىنسا  يوت  نەرسە دەيد قا  تەقد  »
 بىالە  ئى ەد ساى ئاگز ئى ىنى قىلقا 

 ئااگزى ئى ااىد ن قىلقااا  ۋە قىلىاادۇ
 يەلەر:جەبا   دەساە  «بولىدۇ مەسئۇل

 يوت  ئى ەد سى ھ چقاندەت ئىنساننىڭ»
 «قىلىدۇ مەجبۇرى ئى لى  نى قىلقا  ئۇ

 قۇرغاا  نىىەمەزھى جەب  يە بۇ دەيتتى.
 يوقلىقىنى  ئى ەد سى ھگر ئىنساننىڭ ۋە

 مەجباااۇرى ئى ااانى ھەرقانااادەت
 قويقااا  ئوتتۇر قااا قىلىااد قانلىقىنى

 ئى ەنلى ى سەفوە  ئىبنى جەھم  ى ىنىڭ
 سەفوە  ئىبنى جەھم ەلگە .  مەنبەلەردە
 يىلى(-250 يىلى)مىادى-670 ھىج ى

 ①ئگلتۈرۈلگە .
 تالىبلى  د ن بەس  نىڭ ھەسە  ئىمام
 قەدەر يەلەرنىااڭ ئاتااا  ئىبنااى ۋەسااى 
 ئۇساتاز د ن قىلىاپ  قوباۇل پى   نى

 ھەسااە   ااگرگە  بااۇنى ئاي  لاادى.
 ۋەساى ) يەنى «» بەس ى:
 بىلە  ۇنىڭش دەدى. (ئاي  لدى بىزد ن

                                                 
 بەت. -1توم  -1تار  ى تەبەرى: ①

 مۇتەز لە ئەقىد سى ئاتانىڭ ئىبنى ۋەسى 
 قەدەر يەد ن ئۇ ئاتالدى. دەپ ىەمەزھى

 ئى اىنى پۈت ۈل ئىنسا  يوت  قەدەر»
 دەاگە  «قىلىادۇ بىلە  ئى ەد سى ئگز

 باشااقا ئۇنىڭقااا ئ لىااپ  قارەشاانى
 پەيادە مەزھەپ بى  قوشۇپ پى ى لەرنى

   قىلدى.
 لىا  گەمەزھەپ قەدەر ايە ۋە جەب  يە

 پەيدە مەزھىەى مۇرجىئە بولۇپ ەماندە ز
ئۇنىاڭ  ۋە ئالاھقا مەزھەپ بۇ بولدى.

  ى اى  ەلتاۈرگە  ئىما  پەيقەمبى  گە
 ئەمە . مەسائۇل نەرسىد ن ھ چقاندەت

 ئۇ   يىن  ئ يتقاند ن شاھادەتنى  ەلىمە
 قىلمىسااىمۇ ئى ااارنى ۋەجىااب  پەرز

 بار. ھەققى  ى    جەننەت ە مەڭگۈلۈك
 ئىبااادەت-تااائەت ا اپى غاا» ئااۇ ر:

 بولمىقاناادەك  پايد سااى قىلقىنىنىااڭ
 مەسااىيەتلەرنىڭ-گۇناااھ مۇئمىنگىمااۇ

 گۇنااھ چاوڭ .②دەيادۇ «يوت ز يىنى
 ھگ ااۈم دۇنيااادە بااۇ ئى االىگەنلەرگە

 قويىادۇ. ئاا ى ەت ە ئۇنى چىقارماستىن
 مااۇرجىئە» ئااۇ ر سااەۋەبتىن مۇشااۇ

  ئاتالقا . دەپ «)  چى تۈرگۈچى(
 ئەلاى ەزر تىھ ۋە مۇئاۋ يە ھەزر تى

 ئار سااىد  ى ئەندۇمااا ر رەز يەلاھااۇ
 مەساىلىنىڭ بۇ ۋە مەسىلىسى  ەلىەىلى 

  ەلااگە  مەيادەنقا بولاۇپ نەتىجىساى
 ئى  ااى ھەر   اايىن  ئۇرۇشااارد ن

 ئار سااىدە ەرلى ىدتەرەپاا تەرەپنىااڭ
 پەيااادە سۈر ۈلۈشااالەر سىياساااىج

 ھەزر تاى ھگ ۈمدەرلى ى بولدى.ئەمەۋى

                                                 
 بەت.-14ئىسەى ەيىنى  ②
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 ئەۋ دلى  قا ڭئەندۇنى رەز يەلاھۇ ئەلى
  گرگە  رەۋە ئۇ رغا قىلىپ  دۈشمەنلى 

 بەيتنااى ئااالى قارشااى زۇلۇملى  قااا
 قوغادەيمىز ئائىلىساىنى( )يەيقەمبەرنىڭ

 مەزھىەاى شاىئە بىالە  باھاانە دەگە 
 چىقتى. ئوتتۇر قا
 يەھااۇد ج  تەرەپااتىن بىاا  يەنە
 يالقاند ن مەجۇسىارد ن ۋە يا ى ى  ست

  وناا  نىاڭئگزلى  بولقانار مۇسۇلما 
 ۋە پى ىا  مەدەنىيەتلى  اد  ى ۋە د ن

 ئوتتۇر سىدە مۇسۇلمانار چۈشەنچىلى  نى
 جااۋەپ ئىساامىج ئۇنىڭقاا تارقىتىپ 

 ھەر ىا  نەتىجىسىدە قىلى لى ى تەلەب
 پى ىاا لەر  ئو  ااىمىقا   گزقارەشااار 
  گزقاااارە  ۋە پى ىااا  ھەربىااا 

 تۇتقااا  مەسااىلىلەرگە تەرەپتارلى  نىااڭ
 ۋە ئاشاااقۇنلۇت  ىپوز تسىيەساااىد 

 ئار سااىدە مۇسااۇلمانار پاسسااىەلىقار
-تاااا   چىقماياااد قا  ئاااايىقى

 ئەۋ  بگلۈنۈشالەرنىڭ ۋە تارتى ارنىڭ
 ئەينااى بولاادى. سااەۋەب ئ لى ااىقا

 مانااا دۇنياسااى ئىسااام ۋەقتىااد  ى
 قاينايتتى. قاينىقاندەك قازە  مۇشۇندەت
 ئى ااتىاپار ئار سااىد  ى لەرمەزھەپاا

 قويقااا  گى  تىااپگاڭ مۇسااۇلمانارنى
 ئااگز مەزھەپ ھەر چااۈن ى ئىاادى.

 ھەد ساالەرد ن ۋە قۇرئااا  قارەشاالى  قا
    ەلتۈرەتتى. دەلى 

 ساااھابە سااى تىدە يۇقى  قىارنىااڭ
 مەيادەنقا جەمئىيەتتە تارتىپ  ى ەمارد ن
 پىتنىلەرگە باشقا ۋە سىياسىج   لىوەتقا 
 باار جاماائەت بى   ەلگە  ئار اشماي
 پىتاانە رنىڭساااھابىا بااۇ ر ئىاادى.

 ئەمەل ھااالىتىگە ئاااۋۋەلقى چىقى ااتىن
 مۇساۇلمانار چىقىاپ پىتنە قىلىد قا  
   يىن باشلىقاند ن بگلۈنۈش ە پى قىارغا

 تۇتقاا  سانلىقىنىڭ  گپ ساھابىارنىڭ
 تۇتاۇپ ياول ئاگز گە پوز تسىيەسىنى
 ي ڭى باشقا ئگزلى  نى بۇ ر   لىوەتاتتى.

 ئۈچاۈ  ئااي    پىا قىارد ن چىققا 
 بەز ادە  «ساۈننەت ئەھلاى» بەز دە

 ئەھلااى» بەز اادە  «ھەت ئەھلااى»
 بااۇ  ەلااگە . ئاتاااپ دەپ «ھەد اا 
 بى  بولقا  پەيدە ي ڭى ئەسلىدە جامائەت
 پەيقەماابەر بەل ااى ئەمە   پىاا قە

 سااھابە ۋە ساۈننىتى ئەلەيدىسسا منىڭ
 تۇتاۇپ ياولىنى دەسالەپ ى  ى ەمنىڭ
   يىن ااى ئىاادى. جامااائەت  ەلااگە 
 يىللىاا ى(-664 )ھىجاا ى دەۋەقىااتار

 ئاگز ساانلىقىنى  اگپ مۇسۇلمانارنىڭ
 سۈننەت ئەھلى» ئۈچۈ  ئ لى  ئىچىگە

 قىلىنىاپ قوباۇل ئىسمى «ۋەلجەمائەت
 ئەھمەد ئىمام باشلىدى. قوللىنى قا  ەڭ
   لىاد قا  ي قىن بۇنىڭقا ھەنبەل ئىبنى

 ۋەلجەماااائەت ساااۈننەت ئەھلاااى»
 .①قولانقا  ئىسىمنى دەگە  «ۋەلئەسەر

 ئىسمىنى «ۋەلجەمائەت سۈننەت ئەھلى»
 شاەرھى» سەمەرقەندى ئەل ئەبۇللەي 
  ىتابىاادە ناااملىق «ئە اابەر فىقدااۇل

   ئى لەت ە .
 ئار سىد  ى مۇسۇلمانار ھەزم ئىبنى
 ساااۈننەت ئەھلاااى لەرناااى:مەزھەپ

 شاىئە مۇرجىئە  مۇتەز لە  ۋەلجەمائەت 
 بگلااۈپ  بەشاا ە دەپ  اااۋەر جار ۋە

                                                 
-6957ئىبنى ئەبى يەئا. "تەبەقااتۇل ھەناابىلە" ①

 بەت. -36توم  -6يىلى قاھى ە باسمىسى  
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 سااۈننەت ىئەھلاا ئىچىاادە بۇ رنىااڭ
 يااول ھەت نىااڭمەزھىەى ۋەلجەمااائەت
 لەرنىااڭمەزھەپ قالقااا  بولقااانلىقىنى 

 باياا  ئى ەنلى ىناى لەرمەزھەپ ئازغۇ 
 سااۈننەت ئەھلااى   اايىن  قىلقانااد ن

 تابىئىينارنىڭ ۋە ساھابە» ۋەلجەمائەتنى
 ۋە ھەد اا  ئەھلااى سااەر ىللى  قانار 

 دەپ «ئەگى ااااىد قانار ئۇ رغااااا
 ①تەر ەلەيدۇ.
 دەۋەلقۇشاار  دۇنياساىد  ى مئىسا
 ئو  ااىمىقا  لەرنىااڭمەزھەپ ھەر ىاا 

 باتىلنىڭ بىلە  ھەت قارەشلى ى  ئەقىدە
 قالقاا  گاڭگى ەپ ئاي  يالماي ئار سىنى

 ئەقىدە ئەھوەلى ئاممىسىنىڭ مۇسۇلمانار
 قىلىاپ بى  سىست مىاشقا  مەسىلىلى  نى

 قىلى انىڭ باياا  ئىچىادە ئگلچەم ۋە
 قالقااانلىقىنى لااۇپبو زۆرۈر ئىنتااايىن
 قىلادۇرەتتى. ھ   شە ىلدە بى  ئوچۇت

 تەشاانالىقىنى بااۇ مۇسااۇلمانارنىڭ
 بولااۇ  مەرھەم يار لى  قااا قاناادۇرۇپ

 «ئە ابەر فىقدۇل» ئەزەم ئىمام ئۈچۈ 
 سااۈننەت ئەھلااى ي ز ااپ   ىتااابىنى

 سىز پ ئگلچىمىنى ئەقىدە ۋەلجەمائەتنىڭ
  ىتابىاادە بااۇ ئەزەم ئىمااام چىقتااى.

 ساااد   گۇناااھ چااوڭ ىااڭ اۋەر جارن
 ئىمانقا ئۇنى بولىدۇ   اپى  ئادەم قىلقا 
 ئۇنىمىساااا  ز ااام  قىلىااا  دەۋەت

 چ  ىاد ن دەياد قا   ز م  ئگلتۈرۈ 
 ئەقىد ساىنى قااتتىقلىق ۋەت ە ۇئاشۇر
 چاوڭ ئاادەم مۇسۇلما » قىلىپ  رەت

 «بولمايادۇ  ااپى  بىلە  قىلى  گۇناھ
 ب  ىتساااە  پى  نساااىەنى دەاااگە 

                                                 
 بەت. -636توم  -7ئىبنى ھەزم: "ئەل فىسال" ①

 ئەمەلنىڭ بىلە   ۇف ى» ىڭجەب  يەلەرن
 بىالە  ئىماا  بولمىقانادەك  پايد سى
 دەاگە   «بولمايادۇ ز يىنى گۇناھنىڭ

  ەڭ دەرۋەز ساىنى مەسىيەتنىڭ-گۇناھ
 قىلىااپ  رەت ئەقىااد نى ئ چىااوەت ە 

 قىلمى ااىد ن  ى ااى قىلقااا  گۇناااھ»
 ھەقلىاق جازەلىنى اقا بولۇپ  مەسئۇل
 تەۋبە گۇناھىد ن مۇئمىن ئەگەر بولىدۇ.

 ئالاھقاا ئى اى ئۇنىڭ ئگلسە  ىلمايق
 قىلىادۇ  ئەپاۇ  الىساا ئالاھ قالىدۇ.
 «جازە يادۇ ت گى لى  گۇناھىقا  الىسا
 مۇشاۇنىڭقا ب  ىتتى. پى  نسىەنى دەگە 

 مەساىلىلى  نى ئىماا  پۈتۈ  ئو  ا 
 ھەد س ە ۋە قۇرئا  ھالدە  سىست مىلىق

 ئاگلچەملەر ۋە پى  نسىپ ساغام تايىنىپ
 بىالە  بۇنىڭ قىلدى. بايا  دەئى  سىدە

 رەھمەتاۇلاھى ھەنىفە ئەبۇ ئەزەم ئىمام
 سااااۈننەت ئەھلااااى ئەلەيدااااى

 ئالىملى  اااد ن ۋەلجەماااائەتنىڭتۇنجى
 باشقا ئەزەمد ن ئىمام چۈن ى سانىلىدۇ.
 بەساا ى ھەسااە  ھەتتااا ئااالىمار

 يۇقى  ااد  ى ئەلەيدااى رەھمەتااۇلاھى
 بەزى قارشااى لەرگەمەزھەپاا باتىاا 

 قويقااا  وتتۇر قااائ  گزقارەشاالى  نى
 بىا  مەساىلىلى  نى ئەقىادە بولسىمۇ 
 تۇتاۇپ ۋە سىسات مىلىق ھالدە پۈتۈ 

 باياا  شاە لىدە ئگلچەم بى  ماڭىد قا 
  ەلگە    يىن ئەزەمد ن ئىمام قىلمىقا .
 بويىچە ئۇسۇلى ئەزەمنىڭ ئىمام ئالىمار
    ەلمە تە. شەرھىلەپ ئاساسلى  نى ئىما 

  ساىدەئار ئالىملى ى سۈننەت ئەھلى
  گزقارەشاار بولمىقا  ئو  ا  بەز دە

 ھەممىساى لا  ىن چىققاا . ئوتتۇر قا
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 ھەد سالەرگە ساەھىھ ۋە  ەر م قۇرئا 
  گزقارەشااار ئۈچااۈ   تايانقااانلىقى
 ئىماننىاڭ ئو  اشماسلىقار ئار سىد  ى
 شاااا چە پەقەت ئەمە   ئاساساااىدە
   بولقاندۇر. مەسىلىلەردە
  گپ ئەڭ ئالىملى ى سۈننەت ئەھلى

 قىلقاا  مۇجااد لە قارشى گەتەز لىلەرمۇ
 تايىنىاپ ئەقىلاگە پەقەتا ئۇ رنىڭ ۋە

 پى ى لى  نااى چىقارغااا  ئوتتۇر قااا
 قىلقاا . ھەر ا ەت تاشاشقا ئاغدۇرۇپ
 ئاسا  ئەقىلنى د  ىلەرمەزھىەى مۇتەز لە
 ۋە )لوگى اا( مەنتىق ئۈچۈ  قىلقانلىقى

 قوللىنىاااپ  ئۇساااۇلىنى پەلساااەپە
 پەلسااەپىوى ۋە قىااجمەنتى پى ى لى  نااى

 ئۇ رغا ئىدى. قۇرغا  ئۈستىگە ئاسا 
 ئەھلااى بولقااا  بەرمە چااى رەدد اايە
 قولانقاا  ئاۇ ر ئاالىملى  مۇ سۈننەت

 بولااۇپ زۆرۈر قوللىنى ااى ئۇسااۇلنى
 « اا م ئىلمى» بىلە  شۇنىڭ قالقا .

 ۋە قۇرئااا  يەنااى چىقتااى. ئوتتۇر قااا
 ئىمااا  ۋە ئەقىاادە  ەلااگە  ھەد سااتە

 ئارقىلىق مەنتىق ۋە ئەقى  مەسىلىلى  نى
 قىلىا  قايىا   ى اىلەرنى شەرھىلەپ 

 ماۇتەز لە بىلە  سۈننەت ئەھلى ئىلمى.
 قۇرئاا  جەڭ قاتتىق ئەڭ ئار سىد  ى
 مەساىلىدە دەاگە  ئەمەسمۇ؟ مە لۇقمۇ
 ئاالاھ بااغلىق بۇنىڭقا ۋە بولقانلىقى
  اگپ ئۈستىدە سۈپىتى  ا م تائا نىڭ
 باۇ چۈ  ئۈ بولقانلىقى تارتى -تا  
 ئىلماى» ئىلماى ئەقىادە چىققا  ي ڭى
   ئاتالدى. دەپ « ا م

 چىققاناد ن ئوتتۇر قاا  اا م ئىلمى
 ئىمام ئالىملى ى سۈننەت ئەھلى   يىن ى

 ئىمااام ئەشاائەرى  ھەسااە  ئەبااۇل
 ئەل ھامىااد ئەبااۇ ئىمااام ماتۇر اادى 

 ساەئدۇدد ن رەزى  پە  ۇدد ن ەلى زغەز
 ئەھلااى ئااالىمار قاتااارلىق تەفتااازەنى
 نەقلىاج ۋە ئەقلىج ئەقىد سىنى سۈننەت
 مۇتەز لە  ۈچلەندۈرگە . بىلە  دەلىللەر
 بىاادئەت ۋە باتىاا  پۈتااۈ  باشااتا

 ئۇ قىلقا . مۇجاد لە قارشى مەزھەپلەرگە
 ز   ھەد س ە ۋە قۇرئا  لەرنىڭمەزھەپ

 رەدد اايە  گزقارەشاالى  قا ۋە پى ىاا 
 مەپتاۇ  پەلسەپىساىگە يۇنا  بەرگە .
 پى ىاا  ئو  ااا  ئار سااتوغا بولااۇپ 
 پەياساوپارنىڭ مۇساۇلما  قىلىد قا 

 پاچااقاپ قارەشالى  نى باتى  ۋە  اتا
  تاشلىقا .
 ۋە م تاود ئالىملى ى سۈننەت ئەھلى

 ئەشااائەر ج  جەھەتاااتىن ئۇسااالۇپ
 ئاۈچ ە دەپ جساەلەفىي ۋە ماتۇر د ج
 ۋە ئەشئەرى بىلە  لەرسەلەفىي ئاي  لىدۇ.

-پەرت ئار ساااىد  ى ماتۇر اااد لەر
  ەلاگە  ھەد ستە ۋە قۇرئا  لەرىيسەلەف
 سۈپەتلەر  ا  ئىنسانقا تائا نى ئالاھ
 ئەينى ئگز سگزلەرنى سۈپەتلىگە  بىلە 
 ۋە ئەشائەرى دەيادۇ. قىلىمىز  قوبۇل

 مە لۇققاا تائاا نى ئالاھ ماتۇر د لەر
 ئااالاھ ۋە ساااقلىنى  ئو  ىتى ااتىن

 ق لى اتىن ئو  اپ مە لۇقارغا تائا نى
 ئۈچۈ   تونۇ  دەپ ەھمۇنەزز ۋە پاك

 ئى االىتىلگە  ھەققىاادە تائااا  ئااالاھ
 قىلىپ  تەۋ   سگزلەرنى  ا  مە لۇققا
 ب    ا ە مەنە  يىاق تائا غاا ئالاھ

 ئالاھ مەسىلە : قارەيدۇ. دەپ بولىدۇ 
 ئاالاھ ساگزنى دەگە  قولى تائا نىڭ
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 تەپسااى  دەپ قااۇدر تى تائا نىااڭ
 مەسىلىساى تەۋ ا  باۇنى قىلقاندەك.

 بولقاانلىقى مەساىلە ئۇزۇ  بۇ ەيمىز.د
 ئىم اا  ئىزەھاشاقا يەردە باۇ ئۈچۈ 
   يوت.

 ئەشاائەر لەر بىاالە  ماتۇر ااد لەر
 مەساااىلىلەردە قىسااامە  ئار ساااىدە
 ھەر ئوماۇمە  بولسىمۇ  ئو  ىماسلىق

 ئىماام ئەقىد ادە. ئو  اا  ئى  ىسى
 تاۈرك  ئاساىيالىق ئوتتاۇرە ماتۇر دى

   ئەرەپ. ئى ەقلىق ئەشئەرى ئىمام
  ەلسااەك  لەرگەمەزھەپاا فىقدىااج
 ئەھلااى بولقاناادەك مەلااۇم ھەممىااگە
 سانلىقى  گپ مۇسۇلمانلى  نىڭ سۈننەت
  اگپ ھەنەفىلەرنىڭ مەزھەپتە. ھەنەفىج
 ماتۇر ادى مەسىلىلى  دە ئەقىدە قىسمى
 مااالى ىلەر ۋە شااافىئى دۇر. اادمەزھىەى

 دە.مەزھىەىااا ئەشااائەرى ئاساسااالىق
   يدۇر.يسەلەفى قىسمى  گپ ھەنبەلىلەرنىڭ

 ساانلىقى  اگپ دۇنياسىنىڭ ئىسام
 ئەھلااى يەناى سااۈننىيلى  ساۈننىدۇر.

 ئىساىم بى  قۇرۇت ۋەلجەمائەت سۈننەت
 ساۈننىيلى  ئەمە . مەزھەپ بى  يا ى
 ئىسااام بولااۇپ  تەرزى ياشااا  بىاا 
 ئۇيقاۇ  ھەد ساقا ۋە قۇرئاا  د نىنى
 تەتبىقاشاتۇر. ئى ااردە باارلىق ھالدە
 ئۇيقاۇ  تىگەشاەر ئى ئىسام  ىم يەنى

 تاوغ ە ھەد سقا ۋە قۇرئا  ياشايد  ە  
   سۈننەتتۇر. ئەھلى ئۇ قىلىد  ە  ئەمەل

 ئوتتۇر اد  ى يولى سۈننەت ئەھلى
 چاۈن ى يولدۇر. ئوتتۇرەھال ۋە يولدۇر

 يەرگە  ۈنى بى  ئەلەيدىسسا م پەيقەمبەر
 بااۇ» ۋە سااىزدى سااىز ق بىاا  تااۈز

 ئاۇ ئاناد ن دەادى. «يولى ئالاھنىڭ
 سىز ق نەچچە بى  سولىقا ئوڭ سىز قنىڭ
 «يااولاردۇر باتىاا  بااۇ» ۋە سااىزدى
 ئاند ن: دەدى.

 م نىڭ بۇ» يەنى 
 نا م ڭىڭار. يولدە شۇ يولۇمدۇر. توغ ە
 دەاگە  ①«ماڭمااڭار... يولادە توغ ە

 ەيقەمااابەرپ ②ئوقاااۇدى. ئاااايەتنى
-ئاوڭ د نادە يەردە بۇ ئەلەيدىسسا م

 ئوتتۇر د  ى چىڭ  ەتمەي ق يىپ سولقا
 شاۇ ئەنە بۇي  ادى. م ڭى انى يولدە

 سااۈننەت ئەھلااى يااول ئوتتۇر ااد  ى
 تائاا : ئالاھ يولىدۇر. ۋەلجەمائەتنىڭ

 يەنااااى 
 ئوتتۇرھاال مۇشاۇندەت مانا سىلەرنى»
 ③دەگە . «قىلدۇت ۈممەتئ

 سااۈننەت ئەھلااى تاھاااۋى ئىمااام
 مۇنااادەت ياااولىنى ۋەلجەماااائەت
 بىاالە  ئىفاا ەت بااۇ»  ۇ سااىايدۇ:

 بىلە  ⑤تەشبىھ ئوتتۇر سى  ④تەف  تنىڭ
 جەب  يەلىاا  ئوتتۇر سااى  ⑥تەئتىلنىااڭ

 ئوتتۇر سااى  قەدەر يەلى نىااڭ بىاالە 
                                                 

 ئايەت. -653سۈرە ئەمئام: ①
بۇ ھەد سنى ئىمام ئىبنى ماجە  ئىماام ئەھامەد ۋە ②

 دەر مى ر وەيەت قىلقا .
 ئايەت. -603سۈرە بەقەرە: ③
ئىفااا ەت: مەساااىلىنى چىڭىتى اااتا ھەدد اااد ن ④

ئاشۇرۇۋەتى . تەف   : بوشىتى  ۋە ساەل قارەشاتا 
چ  ىد ن ئاشۇرۇۋەتى . ھەر ئى  ىسى تاوغ ە ياول 

 مە . توغ ە بولقىنى ئوتتۇرەھال يولدۇر. ئە
ئالاھ تائا نى سۈپەتلەشتە ئىنسانقا ئو  ىتى . بۇ ⑤

 دەيىلىدۇ. « مۇشەببىھ»قارەشتى ىلەرگە 
تەئتىاا : ئااالاھ تائااا نى مە لۇققااا ئو  ااا  ⑥

سۈپەتلىمەيمىز دەپ  ئالاھنىاڭ بەزى ساۈپەتلى  نى 
 قوبۇل قىلماسلىق. 
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 مەغ ۇرلۇقنىااڭ بىاالە  ئۈمىتسااىزلى 
 ر جانىااڭ بىاالە   ەۋف ئوتتۇر سااى 
 د نىمىزنىاڭ بىزنىڭ مانا ئوتتۇر سىدۇر.

 بگلگۈنچى مۇشۇدۇر. باتىنى ۋە زەھى ى
 لەر مەزھەپا قىلىنقا  رەت  گزقارەشار 

 جەھمىاايە  مااۇتەز لە  مۇشااەببىدە 
 ئەھلااى باشاقا ۋە قەدەر ايە جەبا  يە 
 ئاازغۇ   ىاپ  ۋەلجەمائەت ە سۈننەت
 سۈننەت ئەھلى قارەشلى ى لەرنىڭمەزھەپ
 قىلىنىاپ  تەتقىاق تەر ەىد ن لى ىئالىم

 قىارلىاق قايى  تايىنىد قا  دەلىللەرگە
 ①«ب   لگەندۇر. اربجاۋە

 مەلۇماااااتارنى يۇقى  ااااد  ى
 سااۈننەت ئەھلااى»  ۇ سىلىسااات 

 ئى  ىنچى ھىج ى سگزى «ۋەلجەمائەت
 باشلىقا  قوللىنى قا باشلى  دە ئەسى نىڭ
 بولقاا  مەنسۇپ ئىسىمقا بۇ بولسىمۇ 

 ئەلەيدىسسااا م پەيقەماابەر جامااائەت
  ەلاگە   بولۇپ بار تارتىپ زەمانىد ن

 پىتااانىلەرگە د نىاااج ۋە سىياساااىج
 ئەمەلناى ۋە ئ تىقاد د نى ئار اشمىقا  

 ھەت  ەلاگە   سااقاپ بويىچە ئەسلى
  اۈنىمىزد  ى جاماائەتتۇر. ئۈستىد  ى

 سەۋەبى بىلىمسىزلەر ئوقۇمۇشلۇت بەزى
 ەئوتتۇر ساىد ساۈننەت ئەھلاى بىلە 

 مەياادەنقا ئى تىاپااى پى ىاا  ھەر ىاا 
 ئەھلاى ئەسالىدە بولسىمۇ    لىوەتقا 
 چااتۇق مۇساۇلمانارغا پۈتۈ  سۈننەت
 قاقمايد قا   چەت ە ھ چ ىمنى ئاچقا  

 مۇسااۇلمانار پۈتااۈ » ئىسااامنىڭ
 اتۇتقا شاۇئار نى دەگە  «ق   ندەشتۇر

   جامائەتتۇر. قىلقا 
                                                 

 بەتلەر. -500-501 شەرھى ئەقىدەدۇتتەھاۋ يە:①

 ق   ندەشالى  مقا مۇسۇلما  ئا ى  دە
 مە . بولمااقچى ئاگاھاندۇرۇشاتا  بى

 ئاالىمار: مۇتەئەسسىپ بەزى  ۈنىمىزدە
 ئەھلااى ئەشاائەر لەر ۋە ماتۇر اادى»

 بۇنىڭقااا دەياادۇ. «ئەمە  سااۈننەت
 ياشااار  ئوقۇغااا  ي ڭااى ئەگى ااىپ
 دەگەننااى ماتۇر اادى يااا ى ئەشاائەرى
 دەگەنادەك  ااپى  ئەمە   مۇسۇلما 

 ماتۇر اادى يااا ئەشاائەرى قارەيااد قا  
  گر اد قا  ياماا  ق   ند  ىنى بولقا 

 باااۇ شاااە ىللەنمە تە. ئەھاااوەلار
 ئۈممىتىگە ئىسام بولۇپ  بگلگۈنچىلى 

 سا نىڭ قار  ى بى ەۋنىڭ با دۇر. چوڭ
 ئگزەڭنىااڭ ئو  ىمىسااا  قار  ااىڭقا

 دەلىللەر قىلقا  قانائەت ئگزەك قار  ىنى
 بۇنىاڭ بولىادۇ. چۈشەندۈرسەڭ بىلە 
  اىقىمۇقار  باشاقىارنىڭ بى گە بىلە 

 ساەندەك   ا ەك. قىلى اىڭ ھگرمەت
 ياماا  مۇسۇلماننى بولمىقا   گزقارەشتا
  گرساىتى  ياماا  باشقىارغا  گرۈ  
 ئىاا  ز اا  سااۈننەت ە ۋە قۇرئانقااا

 ۋە تائاااا  ئاااالاھ قىلقاااانلىقتۇر.
 ق   نادە  مۇئمىنلەرنىاڭ رەسۇلۇلاھ

 ۋە پارچىانماسااالىق ئى ەنلى ىناااى 
 تۇرسا  ىتلەپ ز ملىقىنىتە  بگلۈنمەسلى 

 قىلسات ئى  ئە سىچە ئۇنىڭ   لىپ بىز
  بولمايدۇ. توغ ە

 ساۈننەت ئەھلاى بىزنى تائا  ئالاھ
 تاۇرغىلى مۇستەھ ەم يولىدە ۋەلجەمائەت

 ھەقناى بىازگە ئاالاھ قىلسۇ . ن سىپ
 م ڭى انى  يولادە ئاۇ  گرسىتىپ ھەت

 يولاد ن ئاۇ  گرساىتىپ باتى  باتىلنى
 ئامىن()  .قىلسۇ ن سىپ تۇرۇشنى يى ەت



 

72 
 

 ۋە پەيقەمبەرلەرنىاڭ  ىزمىتى دەۋەت
 مۇقەددە  ئەگەش ۈچىلى  نىڭ ئۇ رنىڭ

 شاەرەپلى  ۋە ئۇلاۇ  بولاۇپ  يولى
-دەلى  روشە   ىزمەت بۇ  ىزمەتتۇر.
  ىاازمەت لىنىد قا ئاساساا پااا ىتلەرگە
 لەرگەمەر اەەت-ئىلىم ي تەرلى  بولقاچقا 

 بولۇشانى ئىاگە تەج  بىلەرگە مول ۋە
 مۇنادەت تائاا  ئالاھ ىدۇ.قىل تەلەپ
 دەيدۇ:

 :تەرجىمىسااااى 
 يولۇماادۇر  م نىااڭ بااۇ ئ يتقىن ااى »

 قىلىامە   دەۋەت ئالاھقا ) ى ىلەرنى(
 روشااە  ئەگەشاا ەنلەر ماڭااا ۋە مە 

 ①«.ئاساسلىنىمىز دەلىلگە
 شاەرەپلەنگەنلەر بىلە   ىزمەت بۇ 

 چاوڭ ئەڭ بولاۇپ   ى اىلەر يا  ى
 تائاا  ئاالاھ بولىادۇ. نائى  ساۋەبقا

                                                 
 .نىڭ بى  قىسمىئايەت-640سۈرە يۈسۈف  ①

 دەيدۇ: مۇندەت

 :يەنى ئالاھقا» تەرجىمىسى( 
 تااائىتىگە( ۋە ھىااد گەتەۋ ئالاھنىااڭ

 ئەمەللەرنااى يا  ااى قىلقااا   دەۋەت
 ھەقىاااااقەتە  مە › ۋە قىلقاااااا 

  ى اىد نمۇ دەگە  ‹مۇسۇلمانارد نمە 
 ②«بارمۇ؟ ئادەم سگزلۈك يا  ى
 مۇندەت ئەلەيدىسسا منىڭ پەيقەمبەر 

 قىلىنىدۇ: بايا  دەگەنلى ى

 :بىاالە  ئااالاھ» تەرجىمىسااى 
 ئادەمنىاڭ بىا  بىالە  سىز قەسەم ى 
 قىز ا  ئۈچۈ  سىز قىلىنى ى ھىدەيەت
 ③«.يا  ىدۇر تگگىد ن

 يەنە ئەلەيدىسسااا منىڭ پەيقەماابەر 
 قىلىنىدۇ: بايا  دەگەنلى ى مۇندەت

                                                 
 ئايەت.-33سۈرە فۇسسىلەت  ②
 .ئىمام بۇ ارى ۋە ئىمام مۇسلىم ر وەيىتى ③
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 يولقااا تااوغ ە  ىم ااى» تەرجىمىسااى:

 ئۇنىڭقاااااا قىلىاااااد  ە  دەۋەت
 ئەج  لىااا  گە ئەگەشااا ۈچىلى  نىڭ

 باااۇ بولىااادۇ  ئەجىااا  ئو  اااا 
 ئەج  لى  ناااى ئەگەشااا ۈچىلى  نىڭ

 قاائازغۇنلۇق  ىم اى ۇ.  مەيتىوەتمەيد
 ئۇنىڭقاااااا قىلىاااااد  ە  دەۋەت

 ئو  ا  گۇناھلى  قا ئەگەش ۈچىلى  نىڭ
 ئەگەشا ۈچىلى  نىڭ بۇ بولىدۇ  گۇناھ

 ①«.  مەيتىوەتمەيدۇ نى گۇناھلى 
  ەلققە د نىنى ئالاھنىڭ دەۋەتچىلەر 

 قىلقۇچىارنىااڭ مااا مەت يەت ۈزۈشااتە
  ەلقنااى  قورقماساالىقى ما مىتىااد ن

  نىقىلى اا دەۋەت ى ااارغائ  ەي لىاا 
 يامااا  بااۇي ۇپ  ئى ااارغا يا  ااى
-غاايە ئگزلى  نىڭ نىتوسۇش ئى ارد ن
 تائاا  ئاالاھ  ز ام. قىلى ى نى انى
 دەيدۇ: مۇندەت

 :تەرجىمىسى 
 ئى ارغا  ەي لى  ئارەڭاردە سىلەرنىڭ»

 ئى ااارغا يا  ااى قىلىااد قا   دەۋەت
 مەنئااى ئى ااارنى يامااا  بااۇي ۇپ 
 ئەنە بولساۇ   جاماائە بىا  قىلىد قا 

   ②«.ئ     ۈچىلەردۇر مەقسىتىگە شۇ ر
 ۋە ئۇساااالۇب قوپااااال دەۋەت 

  ئەمە  بىالە  جاارقى ە -ۋەرقى ە 
 گاۈزەل ۋە ئۇسلۇب ھ  مەتلى  بەل ى
   ا ەك. ب   لى ى ئ لىپ بىلە  رەۋ  

                                                 
 .ئىمام مۇسلىم ر وەيىتى ①
 .640سۈرە ئال ئىم ە   ②

 دەيادۇ: مۇندەت تائا  ئالاھ

 
 يولىقاا پەرۋەرد گار ڭنىڭ» تەرجىمىسى:

 ھ  مەتلىاا  د نىقااا( ئىسااام )يەنااى
 بىالە  نەسىدەت-ۋەز يا  ى ئۇسلۇبتا
 )يەناااى ئاااۇ ر قىلقىااان  دەۋەت

 بىاالە  قىلقااۇچىار( مۇ الىەەتچىلىاا 
 ن.ىمۇناز   لەشاا  رەۋ  ااتە چى ەيلىااق

 ئۇنىااڭ ھەقىااقەتە  پەرۋەرد گار ااڭ
 بىلىادۇ  ئوبادە  ئازغاانارنى يولىد ن

 ئوباادە  تاااپقۇچىارنىمۇ ھىاادەيەت
   ③«.بىلىدۇ
 مۇۋەپەەقىيەتلى   ىزمىتىنىڭ دەۋەت 

 نىااڭدەۋەتچىلەر  ئۈچااۈ  بولۇشااى
 مۇ يىملىااق   ەمتەرلىاا   تەقوەلىااق 
 قاتااارلىق ئى اساامەنلى  سااەۋرلى  
  ي تىلدۈرۈشاى ئگزلى  ادە  ىسلەتلەرنى

 ۋە ۋەقىاا  ۇناسااىپم ئۈچااۈ  دەۋەت
 دەۋەت تاللى اى  ئاورۇنارنى مۇناسىپ

-مىااجەز بولقانارنىااڭ قىلماااقچى
 گەساەۋ يىلى   ئىلىام ۋە گە ارە ت  لى  

 قايسى ئۇ رنى ۋە قىلى ى  ىتاب قارەپ
    ە لى ىناى قىلىا  دەۋەت ئۇسۇلدە
  مۇھىمدۇر. ئىنتايىن بىلى ى يا  ى
 جەمئىيەتتى اى ئىجتىمائىج-ئىسام 

 ۋە مەنبەسااى ئاساسااى رنىااڭئە اقا
 ئالاد قا  ئورۇ  قەلبىد ن ئىنسانارنىڭ

 ۋە دۇنياا ئۇ رنىڭ بولقىنىدەك  ئەقىدە
  اونت ول ئى لى  نى پۈتۈ  ئا ى ەتلى 
 ماۇ ەممەل يەناى شاەر ئەت قىلىد قا 

 تۈزۈمدۇر.-قانۇ 
 ئىنسااانارنىڭ  ئۈچااۈ  شااۇنىڭ 

                                                 
 ئايەتنىڭ بى  قىسمى.-675سۈرە نەھ    ③
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  بىالە  ئەقىادە ئورۇناشاقا  قەلبىگە
 پۈتاۈ  ئا ى ەتلى  ۋە دۇنيا ئۇ رنىڭ
 ئىساام قىلىاد قا   ونت ول ئى لى  نى
 ئوتتۇر سااىنى تااۈزۈملى ى-قااانۇ 

 چاۈن ى بولمايدۇ. قەتئىج ئاي  وەتى  ە
 ئەقىادە شاۇ تۈزۈملى ى-قانۇ  ئىسام
 شاۇنىڭدەك قۇرۇلىدۇ. ئۈستىگە ئاساسى
 ئورۇناشاقاندە ھەقىقىاج قەلبىگە ئەقىدە
 ساۈر تىدە تاۈزۈملى ى-قاانۇ  ئىسام

 بولۇشااقا ئاشاا ارە ھاياتتااا ەمەلىااجئ
 ئىلگى  اى ھەقىاقەت بۇ مانا باشايدۇ.

  گرساىتىپ ياولىنى دەۋ تىنىاڭ ئىسام
 ياولىنى دەۋەت بۈگاۈن ى بەرگەندەك 
 قىلىدۇ.   ەىللى  ب     ىمۇ  گرسىتىپ

 ئىسااام ئەلەيدىسسااا م پەيقەماابەر 
 ئگتمەيا ئۇزۇ  ئانچە باشاپ دەۋ تىنى

-قااانۇ  ئىسااام يەنااى شااەر ئەت
 ھااا ىم قىلقااۇچى ئاا ا  تااۈزۈملى  نى

 ئۈچۈ  ھا ىم» تونۇلۇپ  ھالدە بولقا 
 ئۈچااۈ  ئااالاھ ھەققىنااى  ھا ىمنىااڭ
 «  ا ەك ب ا    ھەققىناى ئالاھنىڭ
 قويمىقاا . ئاورۇ  سەپسەتەگە دەگە 

 نەرسااە ھەماامە  ائىناااتتى ى ئىسااام
 ئالاھنىااڭ پەقەت ھااا ىم ئالاھنىااڭ 

 لقاۇچى قى ئىجا ە قاانۇنىنى-شەر ئەت
 باشااقۇرغۇچى تەرتىەىنااى جەمئىاايەت

 قارەيدۇ. دەپ  ى ىدۇر
  بىالە  رەئااللىق تار  ىج بۇ مانا 

 ئوچااۇت بااۇ تەبىئىتىااد  ى ئىسااام
 ئىساامقا ئى  ىلىساى ھەر ھەقىقەتنىڭ
    ە لى ىنااى قىلىاا  دەۋەت قاناادەت
 باۇ شە ساىز ى  ب   ادۇ.  گرسىتىپ
 بولقاا  ئىساھ ئاۋۋ لى ئا ى ى د ننىڭ
 دەۋەتچىلەر بولىدۇ. ئىساھ بىلە  نەرسە
 تەتبىقاشاقا تۈزۈملى  نى-قانۇ  ئىسام

 مۇسااۇلما  ئىنتىلىااد قا  ئگزلى ىااد ن

 تى   اچانلىق ي تىلدۈرۈشتە شە سلەرنى
 پ وگ ەممىلى  نااى دەۋەت  گرسىتى ااى 
 ھالاادە ئۇيقااۇ  تەلىااەىگە دەۋر نىااڭ
  ز م. تۇرۇشى ي ڭىاپ تۈز تىپ 

 مۇباارەك مئەلەيدىسساا  پەيقەمبەر 
 باساااقۇچىدە بى  نچاااى دەۋ تىنىاااڭ
 ئىاھارغاا تۈرلۈك روھىنى ئىنسانىيەت

 چوقۇنۇشاتىن  ۇرەپاتارغا  ى  ھەر ۋە
 ئاۋۋەل ھەممىد ن چۈن ى قىلقا . ئازەت

 ئىاھارغاا تۈرلۈك روھىنى ئىنسانىيەت
 چوقۇنۇشاتىن  ۇرەپاتارغا  ى  ھەر ۋە

 ۋەھىمىلى  اد ن  ۇرەپات قىلى   ئازەت
 قىلقا  تەلەپ ئىسام ئۇنى ۋە   پا ا

 ئىنتايىن تەييار   تە لىەلەرگە يۈ سەك
 زۆرۈر.
 باۇ-چوقۇنۇ  ئىاھارغا تۈرلۈك 

 يا ى ۋە  ۇرەپات يا ى ھەۋە  ھاۋەيى
 بۇنىاڭ-بولساۇ  چوقۇنۇشاار باشقا

  يىاق شاەنىگە ئىنساانىيەت ھەممىسى
 ئ ن ا گىيە بىدۇدە ئى ارغا بولمايد قا 

 ئىنساانىيەتنىڭ ولىدۇ ب قىلقانلىق سەرپ
 ئى االى  قا تەرەققىيااات ئىساااھات 

 بولىدۇ. توسالقۇ
 ئەلەيدىسساااا منىڭ پەيقەمااابەر 

 ۋەز ەىساى مۇھىم دەۋەتنىڭ دەۋر د  ى
 ئاۈلگە باشاقىارغا ئارقىلىق ئەمەلىيىتى
  ۈناد  ى بۈگاۈن ى ئىادى  بولۇ 

 شاۇندەت ۋەز ەىساىمۇ مۇھىم دەۋەتنىڭ
 دەۋەتچىلەرنىاااڭ  ز ااام. بولۇشاااى
 ۋە تەرجىامە جانلىق ھاياتى ئگزلى  نىڭ
 دەۋەتنىاڭ بولمىقا  ھگججەت  ۈچلۈك

  بولمايدۇ. ئۈنۈمى ھ چقاندەت
 ئىنسانىيەت  ۈندە بۈگۈن ى بەز لەر 

 چوقۇنۇشاتىن ئىاھارغا تۈرلۈك روھىنى
 قىلى اانىڭ دەۋەت قىلى ااقا ئااازەت
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 دەپ يااوت زۆرۈر يىتااى ھ چقاناادەت
 باۇ .قارەشتۇر  اتا تۈپتىن بۇ قارەيدۇ 
 بىاالە  ۋەز اايەت ھاااز  قى نۇقتىاادە
 دەۋر اد  ى ئەلەيدىسسا منىڭ پەيقەمبەر
 تاشااقى پەقەت ئوتتۇر سااىدە ۋەز اايەت
 بۈگاۈن ى چۈن ى بار. پەرت جەھەتتىنا
 چوقۇناۇ  ئىاھارغا تۈرلۈك  ۈند  ى

 تۈرلاااۈك دەۋر اااد  ى جااااھىلىيەت
  اااگپ چوقۇنۇشاااتىن ئىاھارغاااا

  دەاايىلگە بااار پەرت پەرقلەنمەياادۇ 
 چوقۇنۇشااتا ئىاھارغااا تەقااد  دە 

 تۈرلى  ادە ئىاھارنىڭ پەقەت  ئەمە 
 ۋە ھەۋە   اا  . بار  پەرقلەر بەزى

 بولساا ئى لى ى چوقۇنۇ   ۇرەپاتارغا
 دەۋەماشماقتا. پ تى ئگز
 تىگى لى  تۈز تى  ە يولىدە دەۋەت 
 مۇساۇلما  بى ى يەنە ئى ارنىڭ زۆرۈر

 ئەقىدە  تپەقە ي تىلدۈرۈشتە شە سلەرنى
 ئااادەت-ئااگرپ ۋە ئە ااات-ئەدەپ

 بۇنىڭقاا بەل ى باشلىماستىن  تەرەپتىنا
 تاۈزۈملى  نى-قانۇ  ئىجتىمائىج ئىسام

 قوشاۇۋەلى  چۈشەندۈرۈشانى تەپسىلى
  ز م.

 تەبىئىتااى دەۋەت بۈگااۈن ى  بااۇ
 دەۋر ي ڭاااى ۋە قىلىوەتقاااا  تەقەززە

 بىا د ن قىلىوەتقاا  تەلەپ ۋەز يەتلى ى
  يىدىسىدۇر. تۈزۈتۈ  بى 

 مۇباارەك ئەلەيدىسساا م پەيقەمبەر 
 ئەرەب ۋەقىااتاردە باشاالىقا  دەۋ تىنااى

 ۋە ھاا ىمىيەت تۇرەقلىق ئار لىدە ي   م
 تاۈزۈملەر-قانۇ  ئىجتىمائىج مۇئەييە 

 پۈتۈ  شۇنىڭدەك .ئىدى دەيەرلى  يوت
 ۋە ئىقتىساد ج سىياسىج  مىقياسىدە دۇنيا

 ولاۇپ ب يوقالقا  مۇقىملىق ئىجتىمائىج
-قاانۇ  ئىجتىماائىج ئىسام نەتىجىدە

 ۋەقىتتى اى شاۇ تەدر جىاج تۈزۈملى ى
 بىاالە  تااۈزۈملەر-قااانۇ  يەرلىاا 

 ئۈساتىد ن ئۇ ر ئا ى ى ر قابەتلى ىپ 
 ئىدى. بولقا  مۇۋەپەەت قىلى قا غەلىبە
-قااانۇ  ئىجتىمااائىج ئىسااام 

 بەز الەر غەلىبىساى باۇ تۈزۈملى  نىاڭ
  اۈچى قاورەل قىلقانادەك  تەسەۋۋۇر

  اۈچ پى   اج بەل اى ئەمە   بىلە 
 غەلىابە بۇ بولۇپ   ەلگە  قولقا بىلە 

 غەلىابە  ارە ت  لىا  بگسۈ  مىسلىسىز
 بۈگۈنگىچە تۈزۈملەر-قانۇ  بۇ بولقا .
 تاۈزۈم-قاانۇ  ئىنساانىيەتنىڭ پۈتۈ 

 ماناا چۈشامە تە. ب ساىپ  يىدىلى  نى
 مۇناساىپ ئەقلىاگە دەۋر ھاز  قى بۇنى

 ئىساەاتاپ ممىساىقائا  ەلاق شە ىلدە
 تارتىاپ باا  دەۋەتچىلەرنىاڭ ب    

 مەجبۇر يىتىدۇر. مۇھىم بولمايد قا 
 تەپساىلى دۇنيادە  ۈندە بۈگۈن ى 
-قاانۇ  ئىجتىماائىج قىلىنقاا  بايا 

 شاۇنىڭ سۈرۈۋەتىدۇ. ھگ ۈم تۈزۈملەر
 ئىساامقا  ەلقناى دەۋەتچىلەر  ئۈچۈ 
 چوقاۇم ئۇ رغا ۋەقتىدە  قىلقا  دەۋەت
 ئىجتىماائىج ئىساام ئو  ا  شۇنىڭقا
 باياا  تەپساىلى تاۈزۈملى  نى-قانۇ 
 ئ لىاپ ئىساھات توغ ە   ز م. قىلى ى
 تولاۇت تۈزۈملەرگە-قانۇ  بۇ ب    تا
 تەتبىقاياد قا  ھەقىقىج ئۇنى  ئى ىنىپ

 ي تىلاادۈرمەي شە ساالەرنى مۇسااۇلما 
 ئوتتۇر قاا نەزەر يىلەرنى قورۇت تۇرۇپ
 ۇساۇلما م قىلمايادۇ.  ۇپايە قويۇ 

 ئىسااام ي تىلاادۈرۈ  شە ساالەرنى
 ھاز  قى تۈزۈملى  نى-قانۇ  ئىجتىمائىج
 تەتابىقاپ  ھەقىقىاج ھاياتتاا رەئاللىق
 بو  ياد قانارغا ئۈلگە ئەمەلىج  ەلققە

 ئىجتىماائىج ئىسام چۈن ى مۇھتاجدۇر.
 رەئااللىق ھاز  قى تۈزۈملى  نى-قانۇ 
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 تاۇرۇپ  تەتبىقلىمااي ئەمەلىج ھاياتتا
 باشاقا تۈزۈملەرنىاڭ-قانۇ  بۇ قنى ەل

 ۋە يا  اى تۈزۈملەرد ن-قانۇ  يەرلى 
 قانائەتلەنادۈرگىلى ئى ەنلى ىگە ئەۋزەل

 بولمايدۇ.
 ھاياتتاا رەئااللىق ئاممىسى  ەلق 
 تۈزۈملەرنىاڭ-قانۇ  ئىجتىمائىج باشقا

 باۇ  گر ادۇ  سۈرۈۋەتقانلىقىنى ھگ ۈم
 ئىجتىماائىج ئىساام تاۈزۈملەر-قانۇ 
 ئۈساتىگە ئاساساى لى ىتۈزۈم-قانۇ 

 ئىساااام ئۈچاااۈ   قۇرۇلمىقاااانلىقى
 تۇلۇت تۈزۈملى  نىڭ-قانۇ  ئىجتىمائىج

 قىلماياادۇ. رۇ سااەت تەتبىقلىنى ااىقا
 د نىااج ئۇ رنىااڭ  ئۈچااۈ  شااۇنىڭ

 بىاالە  رەئاااللىقى ھايااات ۋ جاادەنى
 بۇندەت ھالدە ھەر قالىدۇ. توقۇنۇشۇپ
 ئىساھات بۇ  چۈن ى يا  ى. بولقىنىمۇ

 ئوينايدۇ. رول مۇھىم  تاب    ئ لىپ
 ئىساامچە شە سالەرنى دەۋەتچىلەر

 مە ساۇ  تەربىيىلەياد قا  بىلە  ئاڭ
 ئااارقىلىق  ھاااز     ئااورۇنارنى
 زۆرۈر تەتبىقلىنى ى ھاياتىدە ئىنسانىيەت
 قوبۇل ۋ جدەنى د نىج  ەلقنىڭ بولقا  

 ماۇ ەممەل ھاياتىنىڭ ئىسام قىلىد قا 
 تاۇ تونۇ ھەقىقاى  ەلقاقە ئوب ەز نى
 ئىسااام  شااۇنىڭدەك زۆرۈر. ئىنتااايىن
 شە   تۈزۈملى  نىڭ-قانۇ  ئىجتىمائىج

 ئى االى  قا ھەماامە جەمئىيەتلەرنىااڭ ۋە
  ەلاااق   لىاااد قانلىقىنى مۇناساااىپ
  ز م. چۈشەندۈرۈشى ئۇچۇت ئاممىسىقا

 باۇرۇ  ۋەقتىد ن ئگز ھەرگىزمۇ بۇ 
 ئەمە .  يىاادە قۇيۇلقااا  ئوتتۇر قااا

  اگپ  ىياا ئاممىساى  ەلاق چۈن ى
 گاۈزەل باۇ ئىساامنىڭ ساند  ىلى ى
 ۋە قىلساا ھاساى  قانائەت ئوب ەز د ن

 قانااادەت ھاياتنىاااڭ ئىساااامچە
 يەتساە  تونۇپ ھەقىقى بولىد قانلىقىنى

-قاانۇ  ئىجتىماائىج ئىسام ئۇ رنىڭ
 قىزغىنلىقاى قىلىا  ئەمەل تۈزۈملى  گە

 ئاشىدۇ. ت  ىمۇ
-قاانۇ  يەرلى  ھاز  قى ئىسامدە 

-قااانۇ  ئىلقااار  ااگپ  نتااۈزۈملەرد
 چوقۇم دەۋەتچىلەر بولقانى ە   تۈزۈملەر
 ۋەقتىدە  قىلقا  دەۋەت ئىسامقا  ەلقنى

 ھاياتىدە ئگزلى ى تۈزۈملەرنى-قانۇ  بۇ
 ئۇ رغااا ھالاادە تەتبىقلىقااا  ھەقىقىااج

  ز م. چۈشەندۈرۈشى
 بار ئالاھنىڭ ياشارنىڭ بەزى ھاز   
 نىاڭ« ەر ام قۇرئاا » بى لى ى  ۋە

  ىتااب مۇقەددە  قىلقا  ناز   ھئالا
 ئەلەيدىسسا منىڭ مۇھەممەد ئى ەنلى ى 

 ئىساامنىڭ ئى ەنلى ى  پەيقەمبەر ھەت
 ئەمەلاد ن د نارناى بارلىق   ىئىلگى 

 ئى ەنلى ااى د اان ھەت قالدۇر ااد قا 
 ئ نىاااق مەساااىلىلەردە قاتاااارلىق
 باۇ بو لمىقانلىقتىن ئىگە چۈشەنچىلەرگە
 ياا ى قانلىقىنىشاە لىنىوەت مەسىلىلەردە

 ئۇچااااۇت شااااە لىنىوەتقانلىقلى  نى
 مەساىلىلەرگە بۇ ل  ىن ئىەاد لىمىسىمۇ 

 قىزغىنلىقىنىڭ قىلى  ئەمەل قارەپ سەل
  اگر مىز.   تىوەتقاانلىقىنى سۇسلى ىپ

 قىلقاندە دەۋەت ئۇ رنى ئۈچۈ  شۇنىڭ
 شاەر پ ھەد ا  ۋە « ەر م قۇرئا »

  اگپ ەك ئۈساتىدە مگجىز لى ى ئىلمىج
 چاۈن ى مۇھىمدۇر. ئىنتايىن ى تو تىل
 پەناگە-ئىلىام  ى ى ھەممە ھاز   بىز
 بىلە  پە -ئىلىم شۇ ئ گىوەتقا   با 
 شاەر پ ھەد ا  ۋە « ەر م قۇرئا »

 نۇرغاااۇ  قىلىاااپ باي ماااگجىز لى ى
 بىا  چىقىوەتقاا  ئوتتۇر قاا ھەقىقەتلەر

 ياشاۋەتىمىز. دەۋردە
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 قانۇنىنىڭ ئىسام مەلۇم ى  ھەممىگە
 ھەد ا   قۇرئا   ەنبەلى ىم ئاساسلىق
 بولاۇپ  تگت ئىبارەت قىياستىن ئىجما 

 باارلىق ھااز  غىچە تاا قەد ماد ن بۇ
  ەلاگە  بىا لى  ە ئگلىماالى ى ئىسام

   مەسىلىدۇر.
 تاگت مۇشۇ مانا ئگلىمالى ى ئىسام
 نۇرغۇنلىقا  تايىنىپ دەستۇرغا ئاساسلىق

 قىلىااپ ھەل مەسااىلىلەرنى ئىسااامىج
  ەلااگە  دەنقامەياا ي ڭىااد ن  ەلاادى 
 جاۋەبانادۇرۇپ مەسىلىلەرنى ۋە ئى ار

  ەلااگە  مەياادەنقا ي ڭىااد ن  ەلاادى.
 ھارەملىق ھا ل_ نەرسىلەرنىڭ  گپلىگە 
 دەساتۇرغا ئاساسلىق تگت بۇ ھگ مىمۇ

 بەلگىلىنىاپ ئارقىلىق قىلى  مۇرەجىئەت
   ەلدى.

 زەمااانارد ن ي قىنقااى ئەپسۇساا ى 
  ى ااىلەر قىسااىم بىاا  چىققااا  بىاا ى

 سااۈننەتنى قىلىااپ ئاسااا  رئاااننىاقۇ
 ئ لىاپ تەرغىباتىنى قالدۇرۇ  ئەمەلد ن

  ى ااىلى ى پىاا قە بىاا  يەنە بارسااا 
 ئە مەقلىااق ئەگى ى اانى مەزھەپاا ە

 تىا  پى اقەدەملى  گە مەزھەپ ساناپ 
 ئالد نقىسااىنىڭ  ەلمە ااتە. ئۇزەرتىااپ

 چوڭدۇر. ئەلوەتتە   يىن ىسىد ن  ەتى ى
 ياا ى پەرز ئەگى ى  مەزھەپ ە چۈن ى

 ئاااۋەم شااۇندەقتىمۇ ئەمە   ۋەجىااپ
 سىست مىسى مەزھەپ بى  مەلۇم  ەلقنىڭ
 يا  اى. ئۈچۈ  ئۇ ر ماڭقىنى بويىچە
 ە ساۈننەتقۇرئااننىا تۇتساات   ئەمما

 تۇتقاا  دەگۈچىلەرنىاڭ ھاجىتىمىز يوت
 جاھاالەت  ساگزلىگەنلى ى  اتا  يولى

 بىز» ئازدۇرۇشتۇر.  ى ىلەرنى مەقسىتى
 پەقەت بىااااز»  «قۇرئااااانچىارمىز

 ئاگز ا قۇرئا »  «يگلىنىمىز قۇرئانقىا
 ئو  اىقا   دەگەناگە «قىلىدۇ  ۇپايە

 باتىاا  ئەممااا چى ەيلىااق  ئاڭلىنى ااى
 تاوۋ پ شاۇئار رنى قىلىنقا  مەقسەت

 يىقىتى اتىن د نىناى ئىسام يۈرگۈچىلەر
 ساگزلەر باۇ    ەك. ئويلىمىسا باشقىنى



 

33 
 

 ھەت قىلىنقاااا  مەقساااەت باتىااا 
 بىااااز» چااااۈن ى ر.سااااگزلەردۇ

 ھەت سااگز دەااگە  «قۇرئااانچىارمىز
 مۇسااۇلما  قاناادەت ھەر .دۇرسااگز

 ساگيىدۇ  قۇرئااننى ئاۇ  قۇرئانچىدۇر
  ەلتۈر دۇ. ئىما  ئۇنىڭقا ھگرمەتلەيدۇ 

 تاۇرۇپ  قىلىپ  وز   سگزنى بۇ ئەمما
 ئاساسالىق قانۇن ۇناسالىقىنىڭ ئىسام

 ۋە ئىجما سۈننەت  بولقا  مەنبەلى  د ن
 بولقانارنىڭ قىلماقچى ئىن ار نىقىياسار
 چى ەيلىق بۇ ئۇ ر ئەمە . توغ ە نىيىتى
 بىلىاد قا   ى ى ھەممە ئارقىلىق سگزى

 باااتىلنى بەل ااى ئەمە   ھەقىقەتنااى
 قايسى باتى  ئۇ قىلقۇچىاردۇر. مەقسەت
 ھەقىقىج نىڭ« ەر م قۇرئا » دەگەندە 
 ئۇنىڭاد ن سۈننەتنى بولقا  تەرجىمانى

 قۇرئا »   يىن  ەت ەند نيى ەقاشتۇرۇۋ
  اھى ااالى  قا ئاااگز ناااى« ەر ااام

 ۋە تەۋ ا   الىقاانچە مۇۋەپىقاشتۇرۇپ
 د نىناى ئىسام ئارقىلىق قىلى  تەپسى 

 نىجىاا  ئىبااارەت پۈچە لەشتۈرۈشااتىن
 ئاشۇرۇشتۇر! ئەمەلگە مەقسەتلى  نى

 مەزھەپلى  گە فىقدىج قۇرئانچىارنىڭ
 ئاۇ رنى قىلىاپ  ئا ا  جەڭ قارشاى

 دەپ «د ااااان رۇلقا ئويااااادۇ»
 رەز اا  ئارقىسااىد  ى  ەمسىتى ااىنىڭ

 مەزھەپ ناى« ەر ام قۇرئا » پىانمۇ
 يالىڭااچاپ شاەرھلى  د ن ئگلىمارنىڭ

 تەۋ ا   الىقانچە ئگزى ئاند ن قويۇپ 
 شاۇڭا ئىبارەتتۇر. قىلى تىن تەپسى  ۋە

 ھۇجااۇم مەزھەپا ە تۇرماساتىن ئاۇ ر
 ھەد سااتىن  ى ااىلەرنى ۋە قىلىاادۇ
 تى   ىدۇ. ۇشقايى ەقاشتۇر

  «قىلىادۇ  ۇپاايە قۇرئا  بىزگە»

 «بولمايدۇ قىلقىلى ئى ەن  ھەد سارغا»
 ئويادۇرما مەزھەپالەر ئىسامد  ى» ۋە

 قىلقاۇچىار تەشاو ق دەپ «د ناردۇر
 ئىسااام قىلماسااتىن ھاا   ئااگزلى ى

 ئىجاا ە پىانلى  نااى دۈشاامەنلى  نىڭ
 چااۈن ى ئاۋەنگااارتاردۇر. قىلقااۇچى
 پىاا . بىا ەرد ن ىھەربىا  بۇ رنىڭ
 مۇسااۇلمانار پىانلىقااانار بااۇ رنى
 ئەمە .
 پەيقەمبىا ى ئىساام تائاا  ئالاھ

 قۇرئااا » ئەلەيدىسسااا مقا مااۇھەممەد
 ئى  ىساىنى ھەر سۈننەت بىلە  « ەر م

 سااۈننەت ئۈچااۈ ؟ ناا مە بەرگە .
 ئوچۇقلىساۇ   ناى« ەر ام قۇرئا »

 ئۈچاۈ ! شەرھلىساۇ  چۈشەندۈرسۇ  
 ئەلەيدىسسا منىڭ پەيقەمبەر تائا  ئالاھ

 مۇنادەت  ىتابىادە قىلقاا  ئاياللى  قا
 دەياادۇ:

 ئالاھنىااڭ» يەنااى 
 ھ  مەتاااااتىن ۋە ئايەتلى  اااااد ن
 يااااد نەرساااىلەرنى ئوقۇلۇۋەتقاااا 

 .①«ئ تىڭار
 قەتادە   ەسى  ئىبنى شافىئىج  ئىمام
 ئاايەتتى ى يۇقى  قى ئگلىما ر قاتارلىق

  اگزدە سۈننەت سگز د ن «ھ  مەت»
 پەيقەماااابەر ۋە تۇتۇلىااااد قانلىقى

 ئوقۇلىاد قا  ئگيىدە ئەلەيدىسسا منىڭ
 بىاالە  « ەر اام قۇرئااا » نەرسااىلەر
 بىااا لى  ە ئى ەنلى ىااادە ساااۈننەت

   .② ەلگە 
 ساۈننەتتىن ناى« ەر ام قۇرئا »

 قانىتىاد ن قۇشنى دەگۈچىلەر ئاي  يمىز
                                                 

 ئايەت. – 30ئەھزەب سۈر سى  ①
 .بەت –  ②
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 ھاا ك ئاي  اپ ساۇد ن ب لىقنى يا ى
 چۈن ى ئو  ايدۇ. بولقانارغا قىلماقچى
 رەۋ  اتە تاوغ ە سۈننەتساىز قۇرئاننى

 شاىئەلەر شاۇڭا بولمايدۇ. چۈشەنگىلى
 سااۈننەتنىڭ ئااايەتلى  نى قۇرئاننىااڭ
 دەاگە    تەلەيمىز چۈشىنىپ يارد مىسىز

  اااگرگەنلى تىن ئىااا  بىااالە  دەۋە
 مەسااىلىلەردە ئىسااامىج قااا نۇرغۇنلى

 مىسالى  بى  ئادد ج بۇنىڭ  اتا شقا .
 مااۇرەجىئەت سااۈننەت ىمۇ ئااۇ ر ئەگەر

 تاھااارەت ھەرگىزمااۇ بولسااا  قىلقااا 
 ئورنىقاا يۇيۇشانىڭ پاۇتارنى ئالقاندە
 قىلمىقا  مەسدى ئۈستىگە پۇتنىڭ يا ڭ

 مۇسۇلمانلى ى سۈننەت ئەھلى بو تتى.
 پەيقەمبەر ۋە ئايىتىگە « ەر م قۇرئا »

 ئالقاناادە تاھااارەت ئەلەيدىسسااا منىڭ
  ەلاگە  ھەققىادە يۇغانلىقى پۇتلى  نى
 تاھارەت ئاساسلىنىپ ھەد سلەرگە سەھىھ
 دەپ پەرز يۇيۇشانى پاۇتارنى ئالقاندە
 قۇرئاننىاڭ شاىئەلەر چاۈن ى قارەيدۇ.

 ئااايىتىنى  ەلااگە  ھەققىاادە تاھااارەت
 ئاۇ ر ئەگەر  اتا شقا . قىلى تا تەۋ  

 مۇنادەت بولساا ئەگەشا ە  ھەد س ە
 بو تتى. قىلمىقا 

 ۋە ئىجما سۈننەت  تۇتۇپ قۇرئاننىا
 دەگاۈچىلەر قىلماايمىز قوبۇل قىياسنى
 چ  ىملىا  ئاات باقسۇ ! ئ يتىپ ق نى

 ھاارەم ئۇ ئەگەر ھارەممۇ؟ يا ى ھا لمۇ
 ئۇنىااڭ دە« ەر ام قۇرئااا » بولساا 

 باارمۇ؟ ئاايەت سگزلىگە  ھارەملىقىنى
 چ  ىملىا  ئات ئۇندەقتا يوت! جاۋەب:
 ئەمە   ئۇممىتىا ئىسام بۇنى ھا لمۇ؟
 باارلىق ۋە ئەھلاى د ن پۈتۈ  بەل ى

 قارەيدۇ. دەپ ھارەم شە سىز ئىنسانىيەت
 ئىنساااانىيەت ە ئۇنىاااڭ چاااۈن ى

 قۇرئااا » ز يىنىنىااڭ  ەلتۈر ااد قا 
 ئاايەت ئ نىاق ھارەملىقىقاا دە« ەر م

 ەھەمام چاوڭلىقىنى ھارەقتىنمۇ  ەلگە 
 ئىسااام ئۇناادەقتا  بىلىاادۇ. يا  ااى

 قايساى چ  ىملى ناى ئاات ئگلىمالى ى
  ەسا ىن دەپ ھاارەم ئاساسە  دەلىلقا
 قىياا  شە ساىز ى قىالىدى؟ ھگ ۈم
 قىلادى. شاۇندەت ئاساسلىنىپ دەلىلىقا
 ئاااات ئگلىماااالى ى ئىساااام ئەگەر

 توغ ۇلااۇت ھااارەملىقى چ  ىملى نىااڭ
 دە« ەر م قۇرئا » دەستۇر مىز بىزنىڭ
 ھارەم ئۇنى ئۈچۈ  شۇنىڭ يوت  ئايەت

 ن مە ئەھوەل بولسا دەگە  دەيەلمەيمىز 
 د ننىااڭ شۈبدىسااىز ى  بولماقچىاادى؟
 ھااا  ەتلەرد ن بااارچە ئىنسااانىيەتنى

 قىلىا  بە تلىا  ئۇ رنى ۋە ساقا 
 ئەمەلادە مەقساىتىنى  ەلگەنلى  ئۈچۈ 

 بو تتى.  گرسىتەلمىگە 
 قۇرئااننىا بىاز» باشقا  د نبۇنىڭ
 «بو  يمىز بىداجەت سۈننەتتىن تۇتۇپ

 ناماااز ۋەخ بە   ۈناادە دەگۈچىلەرمااۇ
 دەلىلقااا قايسااى ئااۇ ر ئوقۇياادۇ.
 ئوقۇيدۇ؟ ۋەخ بە  نامازنى ئاساسلىنىپ

 رە ئەتلى  نىاااڭ نىاااڭناماز ۋەخ بە 
 ماانچە بامدەتنى بىلدى؟ نەد ن سانىنى

 رە اائەت مااانچە پ  ااىننى رە اائەت 
 ەد انن باۇنى يوققاۇ! دەپ ئوقۇڭار 

 سااۈننەتتىن تەبىئىي ااى  بىلاادۇت؟
 بولسا بولمىقا  سۈننەت ناۋەدە بىلدۇت.
قاانچە ۋەخ  تائا نىڭ ئالاھ بىز ئىدى 
 ئاۇنى ۋە غانلىقىنىبۇي ۇ ائوقۇشق ناماز

  ز ملىقىنى قىلى  ئادە شە ىلدەقاندەت 
   بو تتۇت؟! بىلگە  نەد ن
 پەرز زە ااات دە« ەر اام قۇرئااا »
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 ئاادە قاچاا  ئاۇ بولساىمۇ  قىلىنقا 
 بولىدۇ؟ پەرز  ىملەرگە زە ات قىلىنىدۇ؟
 دەگەنالەر قانچىلىا ؟ مىقادەرى ئۇنىڭ
 سۈننەت بۇ رنى ئەمە   قىلىنقا  بايا 
 قىلمايمىز ئەمەل سۈننەت ە قىلقا . بايا 

 ئااالتۇ   ۋە پااۇل نەت» دەگااۈچىلەر
 پى سەن  ي   م ئى  ى يۈزدە  ۈمۈشتىن

 د ننە قائىد نى دەگە «ب   لىدۇ زە ات
   ئگگەندى؟
-ھا ل شەر ئەتنىڭ باشقا د نبۇنىڭ
 ئەھ املى  اد ن مۇناساىوەتلى  ھارەمقا

 بىاالە  بىاا ى-بىاا  ئ مىلدەشااار»
 پى  نسااىەنى دەاگە  «نى اھلىنالمايادۇ

 ساۈننەتتىن تەبىئىي ى ئگگەندى؟ نەد ن
 مۇھەممەد تائا  ئالاھ شۇڭا ئگگەندى.

 ئەلەيدىسسا مقا:
يەنااى 

 ئىنساانارغا قۇرئااننى باۇ ساڭا بىز»
 بەرسۇ   قىلىپ بايا  چۈشۈرۈلگەنلەرنى

 دەپ قىلساااۇ  تەپە  اااۇر ئاااۇ ر
 .دەگە  ①«چۈشۈردۇت

 ئىنسانارغا» ئەلەيدىسسا م مۇھەممەد
 بىالە  نا مە «تنىشەر ئە چۈشۈرۈلگە 

 تەبىئىي اااى  بەردى؟ چۈشاااەندۈرۈپ
 بىااالە  ساااۈننەتلى ى ئگز نىاااڭ
   چۈشەندۈردى.

 
 تگت قانۇن ۇناسلىقىنىڭ ئىسام
 ئاساسى

  « ەر م قۇرئا » بى  نچى:
 تائا نىاڭ ئاالاھ « ەر م قۇرئا »

 مۇھەممەد ھەزر تى پەيقەمبى  مىز سگزى 
                                                 

 ئايەت.-00 نەھ  سۈر سى ①

 مگجىز سااااى  ئەلەيدىسسااااا منىڭ
 دەساتۇرى ئۇلۇ  ئەڭ مۇسۇلمانارنىڭ

 بى  نچاى قانۇن ۇناسلىقىنىڭ ئىسام ۋە
 تائاا  ئاالاھ مەنبەساىدۇر. ئاساسلىق
 دەيادۇ: مۇندەت

 يەنااااى 
 ساىلەرگە تەر ەىاد ن رەببىڭار سىلەر»

 ئاالاھتىن ڭار ئەگى اى چۈشۈرۈلگەنگە
   .②«ئەگەشمەڭار دەپ ئىگەم باشقىسىقا
 ناى« ەر ام قۇرئا » تائا  ئالاھ
 دەيادۇ: مۇندەت تەر ەلەپ

شاااۇ ر ئەنە» يەناااى 
 ئۇنىڭقاا  بەلگىلىمىلى  ادۇر ئالاھنىڭ

 ئالاھنىاااڭ قىلمااااڭار   ىاپلىاااق
 قىلقااۇچىار  ىاپلىااق بەلگىلىمىلىاا  گە

 .③«زەلىماردۇر
 ماااۇھەممەد تائاااا  ئاااالاھ

 ئار سااىدە  ى ااىلەر ئەلەيدىسسااا منى
 ۋە  گرسەتمىلى ى نىڭ« ەر م قۇرئا »

 ۋە قىلى اقا ھگ ۈم بويىچە ئەھ املى ى
 باۇي ۇپ  گرۈشا ە ئىا  بويىچە شۇ

 ۇ:دەيااد مۇناادەت

 
 تھە بۇ ساڭا بىز پەيقەمبەر!( )ئى»يەنى
 ئىلگى   اى ئگز د ن )قۇرئا (نى  ىتاب

 ۋە ئىساەاتلىقۇچى  ىتابارنى )ساماۋى(
 قىلىااپ بولقااۇچى گااۇۋەھ ئۇ رغااا

 ئار ساىدە ئۇ رنىاڭ سە  .چۈشۈردۇت
 ھگ ۈم بويىچە چۈشۈرگەنلى ى ئالاھنىڭ

                                                 
 .ئايەت – 3ئەئ ەف سۈر سى  ②
 .ئايەت – 779بەقەرە سۈر سى  ③
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 چەتانەپ  ھەقتىن  ەلگە  ساڭا قىلقىن 
  اھى ااالى  قا نەپساااى ئۇ رنىاااڭ
   .①«ئەگەشمىگىن

 سۈننەت ئى  ىنچى:
 پەيقەماااااابەر _ سااااااۈننەت

 ئ يتقااااانلى ى  ئەلەيدىسسااااا منىڭ
 ۋە  گرساااەت ەنلى ى قىلقاااانلى ى 

 مۇۋەپىاق روھىقاا ئىساام باشقىارنىڭ
 تەستىقلىقانلى ى ئى لى  نى قىلقا  ھالدە

 ۇ ساىلىقاندە  ساۈننەت  دەگەنلى تۇر.
نىااڭ ئەمەلىااج «قۇرئااا   ەر اام»

 ھەد ا  بىالە  سۈننەتتەتبىقاتىدۇر. 
ساۈننەت    لىدۇ. مەنىدە بى  ىسىئى  
 ئى  ىنچاى قانۇن ۇناسالىقىنىڭ ئىسام
 تائاا  ئاالاھ مەنبەساىدۇر. ىجئاساس

 ئەگى ى ا ە ساۈننەت ە مۇسۇلمانارنى
 دەيادۇ: مۇنادەت چاقى  پ

 يەناى 
 ئا لىڭار  ىبەرگەنن سىلەرگە پەيقەمبەر»

 نەرساااىد ن چە لىاااگە  پەيقەمااابەر
 .②«چە لىنىڭار

سۈننەتنىڭ ئىسام فىقدىد  ى مەنىسى 
پەيقەمبەر ئەلەيدىسساا م پەرز  ۋەجىاب 
ئەمەللەرنىڭ سى تىدە قىلقا  ۋە بىزنىمۇ 

-قىلى ااقا تەۋسااىيە قىلقااا  ئەمەل
ئىبااادەتلەردۇر. مەسااىلە : بە  ۋەخ 
نامازنىااڭ سااۈننەتلى  نى ئوقااۇ   

ارەت ئالقانادە مىساوەك قوللىنى اقا تاھ
ئەمما باۇ يەردە  ئو  ىقا  ئەمەللەردۇر.

 فىقدىاد  ىبىزنىڭ تو تىلىد قىنىمىز بۇ 
     سۈننەت ئەمە .

                                                 
 .ئايەت – 00مائىدە سۈر سى  ①
 .ئايەت – 2ھەش  سۈر سى  ②

 پەيقەماااابەر تائااااا  ئااااالاھ
 ئالاھ قىلى نىڭ ئىتائەت ئەلەيدىسسا مقا

 ئى ەنلى ىناى قىلقانلىق ئىتائەت تائا غا
 دەيادۇ: مۇندەت قىلىپ ئ ا 

 ىم ااى» يەنااى  
 ئاۇ قىلىاد  ە   ئىتاائەت پەيقەمبەرگە

   .③«بولىدۇ قىلقا  ئىتائەت ئالاھقا
 ئەلەيدىسسااااا منىڭ پەيقەماااابەر

  ەلگە  دە« ەر م قۇرئا » سۈننەتلى ى
 ئۇچااۇقا   ئەھ ااامارنى ئومااۇمىج
 چۈشااەندۈرۈ   مەنىسااىنى ئۇنىااڭ
 قىلى اتەك بايا  ەپسىلىت ۋە شەرھلە 
 بىالە   ۇسۇساىيىتى ماۇھىم ئا ھىدە

 ھەقىقىااج نىااڭ‹ ەر اام قۇرئااا ›»
 تائااا  ئاالاھ دەيىلىاادۇ.«تەرجىماانى
 قۇرئااا » ئەلەيدىسسااا مقا مااۇھەممەد

 بىا گە بىالە  چۈشاۈرۈ  نى« ەر م
 بىاالە  نااامى «ھاا  مەت» ئۇنىڭقااا

  قىلقا . ئاتا سۈننەتتىنمۇ
 ۋە مەقساەت نىاڭ« ەر م قۇرئا »

 ياولى بى د نبى  چۈشىنى نىڭ غايىلى  نى
 تائااا  ئااالاھ چااۈن ى سااۈننەتتۇر.
 قۇرئااا » ئەلەيدىسسااا مقا مااۇھەممەد

 قۇرئاا » ئۇنى چۈشۈرۈپ  نى« ەر م
 بااويىچە  گرسااەتمىلى ى نىااڭ« ەر اام

  ئەما ي تە لەش ە يولقا توغ ە  ى ىلەرنى
 ئەلەيدىسسا م پەيقەمبەر بولۇپ  قىلقا 

 نىااڭ« ەر اام ا قۇرئاا»  ى ااىلەرگە
 بۇي ۇغاااانلى  نى   گرساااەتمىلى  نى 

 ئەھ ااملى  نى جىماى ۋە توسقانلى  نى
 ساگزى گااھ بىالە   ئەمەلىيىتى گاھ

 قىلقاا  تاوغ ە باشقىارنىڭ گاھ بىلە  
  اتااا قىلى ااى  سااۇ ۇت ئى االى  قا

                                                 
 ئايەت. – 04نىسا سۈر سى  ③



 

32 
 

 ب    ااى ئاگاھاناادۇرۇ  قىلقانلى  قااا
   يەت ۈزگە . بىلە 
 ئىجما ى:جچىنۈئ

 بولقاا  ۈممىتىاد نئ ئىسام-ئىجما
 ھەممىسااىنىڭ ئگلىما رنىااڭ زەماناادە 
 مەساىلە بىا ەر مەسىلىلى  د ن شەر ئەت
   لى ااى ئىتتىەاققااا بىاا دەك ئۈسااتىدە

 .①دەگەنلى تۇر
 قانۇن ۇناساالىقىنىڭ ئىسااام ئىجمااا
 ئىجماا مەنبەسىدۇر. ئاساسلىق ئۈچىنچى

 ساۈننەتلەردە ياا ى « ەر ام قۇرئا »
 لەرمەسااىلى ي ڭااى بولمىقااا  ھااگ مى
 قۇرئاا » چاۈن ى بولىادۇ. ئۈستىد ا

 باياا  ھاگ مى سۈننەتتە يا ى « ەر م
 چى ى ھ چ ىمنىڭ مەسىلىلەرگە قىلىنقا 
 ئىجتىداد پەقەت قىلى  ئىجما پاتمايدۇ.

 شاەر ئەت قىلىاپ ساەرپ  ۈچىنى )بار
 مەسااىلىلەرنىڭ د نىااج دەلىللى  ااد ن
 ساا ھىيىتىگە چىقىا   ( ئەھ املى  نى

  استۇر. غىائگلىما ر توشقا 
 بولۇپ: تۈرلۈك ئى  ى ئىجما

 د نئگلىمااااا ر بى  نچىسااااى: 
 ئاشاا ارە رەيىنااى ئااگز ھەربى  نىااڭ

 بۇ ئىجما  بولىد قا  ئارقىلىق سگزلى ى
 دەپ ئىجماا( )ئاش ارە «سەر ھ ئىجما»

   ئاتىلىدۇ.
 بەز ساى د نئگلىما ر ئى  ىنچىسى:

 پەتىاوە مەساىلىدە بى ەر بى ەرسى يا ى
 باشاقا ئاڭلىقا  ئۇنى پ بولۇ چىقارغا 
 سۇ ۇت قىلماستىن  ئىن ار ئۇنى ئالىمار

 «سااۇ ۇتىج ئىجمااا» بااۇ قىلسااا 
                                                 

 بەت  - 039تااوم - 7 ①
 .بەت – 691توم - 6 بەت  - 13

   .②ئاتىلىدۇ دەپ ئىجما( )مۇۋەپىقاشقا 
  ەلىەىسااى ئىسااام تااۇنجى ئىجمااا
 زەمانىااد ن بە   نىااڭ ئەبااۇ ھەزر تااى
 چۈن ى  ەلمە تە. بولۇپ جار ج باشاپا
 ىدە ۋەقت ھايات ئەلەيدىسسا م پەيقەمبەر

 ھەل مەساىلىنى چىقى  اپ قاارەر ئگزى
 ياوت ھااجەت قىلى اقا ئىجما قىاتتى.
 ئالەمد ن ئەلەيدىسسا م پەيقەمبەر ئىدى.

  اگرۈلگە  ي ڭاى   ايىن  ئگت ەند ن
 ئى اار بولمىقاا  بۇرۇ  ۋە مەسىلىلەر

 سااھابىلەر باشالىقاندە  ب    ا ە يۈز
 سااۈننەتتە بىاالە  « ەر اام قۇرئااا »

 ئىجماا ساىلىلەرنىمە بولمىقا  ھگ مى
 پەيقەمبەر قىلقا . ھەل ئارقىلىق قىلى 

   يىاانا ۋەپاتىااد ن ئەلەيدىسسااا منىڭ
 بولقاانار قىلماقچى يوت د نىنى ئىسام
 بىلە  يولى قىلى  رەت ب    نى زە ات

 ئاشۇرماقچى ئەمەلگە پىانىنى نىجى  بۇ
 ئەبۇ ھەزر تى  ەلىەە بى  نچى بولقاندە 

 ارقىسااىدەئ ھوشاايارلىقى بە   نىااڭ
 قىلقۇچىارغااا رەت زە اااتنى ساااھابىلەر

 قىلقانلىقى ئىجما ئ چى قا ئۇرۇ  قارشى
  ەلىاەە ئى  ىنچى قىلقانلىقى  غەلىبە ۋە

 تەرتىاە ە ئى الى  نى دۆلەت ئگمەرنىڭ
 ئەمەلاگە بىالە  ياولى ئىجما سىلى نى

  ەلىااەە ئااۈچىنچى يەنە ئاشااۇرغانلىقى 
 قۇرئاا » بىلە  يولى ئىجما ئوسماننىڭ

 ئىساام نۇسا ىاندۇرۇپ  ناى«ەر م 
 جااۈمە ئەۋەت ەنلى ااى  شااەھەرلى  گە

 ئوقاۇ  ئەزە  ق اتىم ئى  اى نامىز قا
 يولقاا بىالە  يولى ئىجما مەسىلىسىنىڭ

                                                 
ا بەتلەر   091- 097توم - 7 ②

تاوم - 6 ا بەت   25- 20 
 بەت. – 757
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 ت گى الى  ئ لى قا زە ات قويۇلقانلىقى 
 ئىسامقا  گڭلىنى» قاتار د ن بولقۇچىار

 نىاڭ«تۇتۇلقاانار  گزدە قىلى  مايى 
 نۇرغۇ  باشقا ۋە لىقىتاشانقان چىقى  پ
 قىلى اى ئىجما ساھابىلەرنىڭ مەسىلىلەر
 سااھابىلەر ئاشاقا . ئەمەلگە ئارقىسىدە
 ئ لىاپ ئاۇ ئەلەيدىسسا مقا  پەيقەمبەر
 دەساتۇرى د ننىڭ بۇ ۋە د نقا  ەلگە 

 ئەمەل تولااۇت گە« ەر اام قۇرئااا »
 تاا ئىادى. زەتار ئۈلگىلى  قىلىد قا 

 ىمنىاڭئال بىا  ھ چقاندەت قىيامەت ىچە
 سااھابىلەرنىڭ نىڭ ى اى تەقوەدەر يا ى

 ئەمە ! ماۇم ىن ي تەلى ى دەر جىسىگە
 پااار ت تەڭدەشسااىز شااۇندەت ئااۇ ر

  ئىدى. يۇلتۇز ر
 سااھابىلەر ئۈلگىلىا  شاۇ ئەمدى 

 تاااا ۋە باشااالىقا  قىلى ااانى ئەمەل
 ئىسااام بااويى ئەسااى لەر ھاااز  غىچە

  ەلگە  قىلىپ ئ تى ەپ بى دەك ئۇممىتى
 ن مە ئگزلى  نى قىلقۇچىار ەتر ئىجمانى

 سااھابىلەرد نمۇ ئاۇ ر چاغايد قاندۇ؟
 ئاۇ ر ئۇلۇغمۇ؟ ئۇ رد نمۇ يا ى ئالىم

  ىماالەرگە ئەگەشاامەي گەساااھابىلەر
 قۇرئا » ئالاھ ھالبۇ ى ؟ەئەگى ىد  ىن
 يولىقاااا لەرنىاااڭمۇئمىن دە« ەر ااام

 بىاالە  ئااازەب ئەگەشاامىگۈچىلەرنى
 دەادى: مۇنادەت ئاگاھاندۇرۇپ

ئاگز گە  ىم اى» يەنى 
   ايىن  بولقاناد ن ئ نىاق يول توغ ە

  ە  قىلىد  مۇ الىەەتچىلى  پەيقەمبەرگە
 باشقىسااىقا يولىااد ن لەرنىااڭمۇئمىن

 قوياۇپ يولىقا ئگز ئۇنى ئەگى ىد  ە  
 جەھەنانەمگە )ئا ى ەتتە( ئۇنى ب   مىز 

 ياما  ن مىدەگە  جەھەننەم  ى گۈز مىز 
 .①«جاي!

 قىيا  تگتىنچى:
 ياا ى « ەر ام قۇرئاا » _ قىيا 
 مەسىلىگە بى ەر بولقا  ھگ مى سۈننەتتە

 بىا  ىاگە  ەلم ھگ مى ئى  ىسىدە بۇ
 )ئو  اىتى ( قىلىا  قىيا  مەسىلىنى
 دەگەنلى تۇر. چىقى    ھگ ۈم ئارقىلىق

 ۋە ھاارەملىقى ھارەقنىاڭ مەسىلە :
 قۇرئاا » قىلىنقاانلىقى مەنئاى قەتئىج
 بىالە  ئاايىتى  ەسا ىن نىاڭ« ەر م

 ئەپيۇ  نەشە  ئەمما ھگ ۈم. ب  ىتىلگە 
 مەنئاى ۋە ھارەملىقى چ  ى نىڭ ئات ۋە

 « ەر م قۇرئا » توغ ۇلۇت قىلىنقانلىقى
 ياوت. ھگ اۈم ئوچۇت سۈننەتتە يا ى

 « ەر ام قۇرئا » نەرسىلەر بۇ چۈن ى
 ئەلەيدىسساا م پەيقەمابەر ۋە چۈش ە 
 ئىساام ئىادى. يوت زەماناردە ياشىقا 

 ئااقتىن ۋە ئەپياۇ  نەشە  ئگلىمالى ى
 ئە اقىاج  د نىاج  چىقىاد قا    لىپ

 تە  ۋە ئىقتىسااااد ج ئىجتىماااائىج 
 قاتاارلىق يەت ۈزۈشاى ز يا  قاىساقلىق

 قىياا  ز يىنىقاا ھارەقنىاڭ ز يانارنى
 ئاارقىلىق  اگرۈ  س لى تۇرۇپ قىلىپ

 ئىتتىەاقاشااقا . ھارەملىقىقااا بۇ رنىااڭ
 قىلىنى ااىقا ھااارەم ھارەقنىااڭ چااۈن ى
 ھەممىساى سەۋەبلەرنىڭ بولقا  تۈرت ە

 ت ەىلىدۇ. بىلە  ئارتۇقى زەھەرلەردە بۇ
 قانۇن ۇناسالىقىنىڭ ئىساام قىيا 

 مەنبەسااىدۇر. ئاساساالىق تااگتىنچى
 قانۇن ۇناساالىقىنىڭ ئىسااام قىياساانىڭ

 قۇرئااا » ئى ەنلى ىااگە مەنبەلى  ااد ن

                                                 
 ئايەت.-665نىسا سۈر سى  ①
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 ساااھابىلەرنىڭ ۋە سااۈننەت  « ەر اام
   قىلماقتا. دە لەت سگزلى ى

 دە:« ەر م قۇرئا » تائا  ئالاھ .6
يەناااااى 
 قاناادەت دەساالەپتە مە لۇقاااتارنى»

 ئەسلىگە ھالىتىدە شۇ بولسات  يارەتقا 
   .①«قايتۇر مىز
 قىياامەت ئاايەتتە  بۇ تائا  ئالاھ
 تى  لدۈرۈشاانى مە لۇقاااتنى  ۈنىاادە
 قىلقىنىقا پەيدە يوقتىن دەسلەپتە ئۇ رنى

 قىياستۇر. بۇ مانا ئو  اتقا .
 ئگلاۈپ ئەلەيدىسسا م پەيقەمبەر .7

 تۇتۇشنىڭ روزە ئۈچۈ  ئانىسى  ەت ە 
 ئايالقاا: بىا   ەلگە  سورەپ ھگ مىنى

 ئۈساتىدە ئانىڭىزنىڭ ئەگەر قارەڭچۇ!»
 ئاۇنى بولساا  قالقا  قەرزى بى ەۋنىڭ

 ئاياال: سورەيدۇ. دەپ تگلەيتتىڭىزمۇ؟
 دەپ بو تتىم  تگلىگە  ئەلوەتتە ھەئە 

 پەيقەمااابەر بەرگەنااادە  جااااۋەب
 ئانىڭىز ەقتائۇند ئۇنىڭقا: ئەلەيدىسسا م

 دەپ ②«بولىادۇ تۇتسىڭىز روزە ئۈچۈ 
  ب   دۇ. جاۋەب

 ھەد ستە  بۇ ئەلەيدىسسا م پەيقەمبەر
 گەرد نىادە ئانىسىنىڭ ئگلگە  ئايالنىڭ

 تگلىيەلمەساااتىن روز ناااى  قالقاااا 
 ئو  ااتقا . قەرزگە  ەت ە  ز ممىسىدە

 قىياستۇر. بۇ مانا
ئگلىمالى ى نىسا سۈر سىد  ى  ئىسام



  ئەگەر »يەناى
نى پەيقەمبەرگە يا ى مۇئمىنلەر )ئى ( ئۇئۇ ر 

                                                 
 .ئايەت – 640ئەنبىيا سۈر سى  ①
 .مۇسلىم ر وەيىتىئىمام  ②

قاا  ئىچىد  ى ئى  باشقۇرغۇچىارغا مەلۇم قىل
سا  ئۇ رنىڭ ئىچىاد  ى ئاۇنى تەھلىا  بول

ر ئەلااوەتتە ئۇنىااڭ ھەقىقىتىنااى قىلىااد قانا
دەاگە  ئاايەتنى قىياا   ①«بىلىوە تتى

ئارقىلىق ھگ اۈم چىقى   اقا ئى اارەت 
 قىلقا  ئايەت دەپ تەپسى  قىلىدۇ. 

 ئىبنااى ئااگمەر  ەلىااەە ئى  ىنچااى
 ئەبۇ قاز سى شەھى  نىڭ بەس ە  ەتتاپ
 مە تۇبىدە: يازغا  ئەشئەر يگە ئەل مۇسا
 ولمىقا ب ھگ مى سۈننەتتە ۋە قۇرئا »

 ساەند ن  ى اىلەر توغ ۇلۇت مەسىلىلەر
 ئااۇ  ەلگەناادە  سااورەپ ھگ ااۈم

 بىلىاد قا  ھاگ مىنى سە  مەسىلىلەرنى
 ئاناد ن قىلقىان  قىياا  مەسىلىلەرگە

   لىد قا   ي قىملىق ئەڭ تائا غا ئالاھ
 ھگ ۈم رەۋ  تە ئۇيقۇ  ئەڭ ھەقىقەت ە
   .③دەگە  «چىقارغىن
 مئىساا ئگمەرنىاڭ  ەلىاەە بۇ مانا

 ئاساسالىق تگتىنچى قانۇن ۇناسلىقىنىڭ
 ھگ ۈم ئارقىلىق قىيا  بولقا  مەنببەسى
 ئىدى. بۇي ۇغانلىقى قىلى قا

 ھەقىقەتناى بىزلەرگە تائا د ن ئالاھ
 قىلى اىنى  ئاتا قەلب  گرۈۋە  يد قا 

 قىلىاد قا   ئەمەل سۈننەت ە ۋە قۇرئا 
 قوغدەيااد قا  دەسااتۇرلى  نى ئىسااام
 سورەيمىز. ىلى ىنىق ئاتا غەي ەت

                                                 
-62 بەت  - 24توم - 6  ③
 .بەتلەر –30-62 بەتلەر  -29
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 غەرب جىدااااااد ئىساااااامىج    
 ئىساامقا   لى ى مىسئون   اۋلى  نىڭ چ

 مەدەنىيىاتىگە ئىسام ئۈممىتىگە  ئىسام
 قارشى بولمىقانارغا ئو  ا  ئىتقادتا ۋە

 دۈشاامەنلى ىدە ب   وەتقااا  ئ لىااپ
 ئاۇرۇ  د نىج مۇقەددە  تونۇتقاندەك

 قەلاب ئىماا  د نىادە ئىسام. ئەمە 
 مىلىا جەز ئاارقىلىق ستىقا تە بىلە 

 ئىماا  چاۈن ى ي تىادۇ. دەر جىسىگە
 يارەتقۇچىساااى بىااالە  ماااۇئمىن

 پەقەت  بولااۇپ سااى  ئوتتۇر سااىد  ى
 يا ى قىلى  قانائەت بىلى   چۈشىنى  

 ائارقىلىق قىلى  قايى  ۋە بولۇ  قايى 
 ئەھاوەل ھ چقانادەت ئاشىدۇ. ئەمەلگە
 ئۇرۇ  زەماندە ھ چقاندەت يا ى ئاستىدە

 ئەمە   اقىلى اا قوللااۇت قاااتتىق ۋە
 زور شاقىمۇ شە ىلدە ھەرقاندەت بەل ى

  بولمايدۇ.
 قۇرئاا » تائاا  ئاالاھ ھەقتە ۇب

 ئاساسااى بىاا  مۇناادەت دە« ەر اام

 زور   د نادە ب  ىات ە : پ  نسىەنى
 ئ نىاق گۇم ەھلىقتىن ھىدەيەت يوقتۇر 

 )يەنااى تاااغۇت  ىم ااى ئاي  لاادى 
 ئىن ار نى مەبۇد( بارچە باشقا ئالاھتىن
 ئاۇ ئ يتىد  ە   ئىما  ئالاھقا قىلىپ 

 تۇتقاا  تاۇتقىنى مەھا ەم سۇنما  
 )بەناااد لى  نىڭ ئاااالاھ بولىااادۇ 

 تۇرغۇچىاادۇر  ئاااڭاپ سااگزلى  نى(
 بۇ ①.تۇرغۇچىدۇر بىلىپ )ئى لى  نى(

 ياوقلىقىا زور   د ندە پەقەت ئايەتتە
 زور   بەل ااى قىلىنماسااتىن  بايااا 
 تىقااد ئ ياا ى  ىا    د نقا ئارقىلىق

 ئىبااارەت يوقلۇقىااد ن قىلى اانىڭمۇ
 ب  ىات ە . تۈزۈمنى قائىدە ھ  مەتلى 

  ەلتااااۈرۈپ مۇنااااپىقلىقنى زور  
 ۋە شى    ئاش ارە مۇناپىقلىق چىقى  دۇ.
  ەتەرلى تااۇر.   لىقتىنمااۇف ۇ ئۇچااۇت
 م وە ھ چقاندەت ئىما  ئەھوەلدە بۇندەت

                                                 
 ئايەت.-751سۈرە بەقەرە  ①
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 قۇرئاا » ئۈچاۈ  شاۇنىڭ بەرمەيدۇ.
 ياا ى قىلقاۇچى  ىاپلىاق دە« ەر م
 د نىڭار سىلەرنىڭ چىققۇچىارغا قارشى

 ئگزۈم د نىممۇ م نىڭ ئۈچۈ   ئگزۈڭار
 ئىمااا  ئااادەم  الىقااا .① ئۈچااۈ 

  اااپى  ئااادەم  الىقااا  ئ يتسااۇ  
بولسااۇ 

 قۇرئااا » تائااا  ئااالاھ ②
 مااۇ ەممەل د ننااى يەنە دە« ەر اام

 پتە ىاتلە ماۇھىملىقىنى يەت ۈزۈشنىڭ
 پەيقەمبەرنىاااڭ دەيااادۇ: مۇنااادەت
 ③.قىلى تۇر تەبلىغ پەقەت مەسئۇلىيىتى

قااۇرەي  )يەنااى ئۇ رنىااڭ بىااز 
 ساگزلى  نى ئ يتىاد قا   ۇففارلى  نىڭ(

 ئااۇ رنى سااە  بىلىمىااز  ئوباادە 
 م نىڭ ئەمەسسە   زورلىقۇچى )ئىسامقا(

 قورقىااد قانارغا ئاگاھاندۇرۇشااۇمد ن
 ەتنەسااىد _ ۋەز بىاالە ( )قۇرئااا 

قىلقىن
④  ئۇ رنىاڭ ئاالاھ ئەگەر( 
 ش     ئۇ ر  الىسا  ت ەى نى( ھىدەيەت

  اگزەتچى ئۇ رغا س نى  ەلتۈرمەيتتى 
 ھاامىيمۇ ئۇ رغا سە  يوت  قىلقىنىمىز
   ⑤.ئەمەسسە 

 ئۇرۇشنى د نى بىلە  جىداد ئىسامىج
  اتااا ئىسااامنى ئار اشااتۇرۇۋەتى 

 نااتوغ ە ئىساامنى يا ى چۈشەنگەنلى 
 بولسا  بى ى تەسى لى  د ن قىلى  بايا 
 ئىسام قىلقا   ى ز   « ەر م قۇرئا »

 دەۋر ااادە پەيقەمااابەر ۋە تار  ىااادە
 ئىساامى  ەلاگە  قىلىاپ مۇسۇلمانار

                                                 
  ئايەت.-1سۈرە  اپى ۇ   ①
 ئايەتنىڭ بى  قىسمى.-79سۈرە  ەھف  ②
 ئايەتنىڭ بى  قىسمى.-99سۈرە مائىدە  ③
  ئايەت.-05سۈرە قاف  ④
 ئايەت.-642سۈرە ئەنئام  ⑤

 باغاشاتىن ئۇرۇشاقىا ھەربى جىدادنى
  .تمەۋجۇ  اتالىق بى  يەنە ئىبارەت
 ساەۋەب دەيى اىمىزد  ى  اتا بۇنى
 پەرز ۋە ويقاا ق يولقاا ئىساام بولسا 
  ەڭ ئۇرۇشتىنمۇ جىداد ئىسامىج قىلقا 
 جىدااد ئاۇرۇ  ھەممە بولۇپ  مەنىدە

 جىداااد ھەماامە لاا  ىن ھ سااابلىنىدۇ 
 ئااۇرۇ  ھ سااابانمايدۇ. ئااۇرۇ 
 قىسامى ئى الىتىد قا   ۈچ جىدادنىڭ
   ئەمە . ھەممىسى جىدادنىڭ بولۇپ

-گەپ دەاگە  جىداد تىلىدە ئەرەب
 پۈتاۈ  ھەر  ەتناى ئىا  ياا ى سگز

 دەااگە  قىلىاا  ي تى ااىچە تاقىتىنىااڭ
 ياا ى ھەر ا ەت  ئى  يالقۇز بولۇپ 
 )ئاۇرۇ   ھەر  ەت قوللىنىد قا   ۈچ
 ئىسااتىاھتا ئەمە .  ااا  ىااا جەڭ(
 مۇدەپىئە ئۇرۇ   پەقەت  دەمەك جىداد
 بەل ى ئەمە  مەيدەنلى  د ا  ۈرە  ۋە

 ر قاابەت( ۋە ۈرە )  پۈتۈ  ھاياتنىڭ
 دەاگە  ىقىا   چ  اۈچ مەيدەنلى  دە

 جىدااد دە« ەر ام قۇرئاا » بولىدۇ.
 ئىسااامنى يەردە  ااگپىنچە  ەلىمىسااى

 تاارقىتى  دەۋ تىنى ئىسام ۋە قوغدە 
 مەقسااىتىدە چىقىاا     ااۈچ ئۈچااۈ 
 ئاۇرۇ   دەۋ تاى ئىساام .⑥ ەلگە 
 ئااارقىلىق ئۇرۇشااار د نااى ۋە زور  
 ئۇسالۇبتا ھ  مەتلىا  بەل ى ئەمە  
 _ ۋەز   اىيا ب      ئ لىپ سگھبەت

 مۇ الىەەتچىلىاا  ۋە قىلىا  نەساىدەت
 رەۋ  اتە چى ەيلىاق بىلەنمۇ قىلقۇچىار

 ئ لىاااپ ئااارقىلىق مۇناز   لى ااى 
 ئەڭ  چاوڭ ئەڭ جۈملىد ن  ب   لىدۇ.

                                                 
دو تاۇر ماۇھەممەد    قۇرئا   ەر م سگزلۈ لى ى ⑥
 قاھى ە باسمىسى. -624مارە ئەم
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 ۋە پى ى  مەيدەنلى ى جىداد ئىسامى زور
 د ئااالو  مەدەنىااج( )يااا ى ئىلمىااج

  دۇنياسىدۇر.
 مەد نىيىتااى ئىسااام  ااگپلىگە 

 د نقااا ھەت قامۇساالى  دە ىئاتالقۇساا
    ەلگە . دەپ جىداد چاق   مۇ
-تەلىام ۋە قىلىا  تەھسى  ئىلىم
 يىتى اىچە  ۈچىنىڭ مەيدەنلى  دە تەربىيە

 جىداااد  گرسااۈتۈ  تى   ااچانلىق
   ھىساپلىنىدۇ.
 قىلىاپ ئورۇنباساار تەرەپتىن ئىاھى

 گۈللەناادۈرۈ  زەمىننااى بى ىااتىلگە 
 ىقتى   چانل يىتى چە تاقىتىنىڭ ئۈچۈ 

   جۈملىسىد ندۇر. جىدادنىڭ  گرسۈتۈشمۇ
 ئۈسااۈملۈك ھااايوە   ئىنسااا   

 مەۋجاااۇدەتارنى لىقباااار قاتااارلىق
 جىدادتۇر. ئاسى ەشمۇ
 ۋە تۇغقااا -ئااۇرۇ  ئانااا -ئاتااا

 قىلىاا  ئ دسااا   ەياا ى ي قىنلى  قااا
 جىدادتۇر.
 قورقاۇ   ھەقىقى تائا د ن ئالاھ
 ئى اا  ئەسلە   دەئىم ھەر ئالاھنى

 پەرز ئىسااام قىلىاا  ەدەرلىااقتەقو ۋە
 ياااۇقى ى ئەڭ جىدادنىاااڭ قىلقاااا 

 پەللىسىدۇر.
 جىدادنىاڭرەھىمەھۇلاھ  ئەسەىدانى

 ئااۇرۇ  مەيدەنلى  اادە ئااۇرۇ  پەقەت
 پۈتۈ  ھاياتنىڭ ئەمە    ا  قىلى قىا

 بايا  ئى ەنلى ىنى ئومۇمىج مەيدەنلى  قا
 تگۋەند  ىادەك جىدادنى ئۈچۈ  قىلى 
 بگلگە : تۈرگە ئۈچ
 قىلى . جىداد قارشى دۈشمەنگە-6
   قىلى . جىداد قارشى شەيتانقا-7

 قىلى . جىداد قارشى نەپسىگە-3
 جىدااد  تۈرلاۈك ئۈچ يۇقى  د  ى

 نىاڭ« ەر ام قۇرئاا » تائاا  ئالاھ
 قىلقاا  باياا  ئايەتلى  دە تگۋەند  ى
 نىاڭئالاھ  ى  دۇ. قاتار قا جىدادنىڭ

 ارج نىڭ بىلە   م لىڭار ا )پۇل يولىدە
 جىدااد ي تى اىچە تاقىتىڭارنىڭ بىلە (
قىلىڭار

①  م لىڭار يولىدە ئالاھنىڭ 
 جىداااد بىاالە  ج اانىڭار بىاالە  
قىلىڭار

②   ئالاھنى ئ يتقانار  ئىما( 
 سااگيۈ  پەيقەمبى  نااى ئالاھنىااڭ ۋە

 ھىجا ەت تاشاپ( يۇرتىنى يۈز سىد ن
 جاانلى ى ۋە مااللى ى ا پۇل قىلقا  
 قىلقاانار جىدااد يولىادە ھئالا بىلە 

 )يۇرتىااادە مۇھااااجى  ر(  )يەناااى
 ياردەم ۋە بەرگەنلەر جاي مۇھاجى  رغا(
 ئەنە اا ئەنسار ر( )يەنى  گرسەت ەنلەر

 بىاا  گە ااا بىاا  ئەلااوەتتە شااۇ ر
 ھەۋەسالى  ڭارغا )ھاۋەيى ③.ئىگىدۇر
 جىدااد قارشاى دۈشامىنىڭارغا قارشى

  رغااارفف ۇ قىلىڭار  جىداد قىلقاندەك
 بىلە  تىللى  ڭار ۋە للى  ڭاروق قارشى
 ④قىلىڭار. جىداد

 ئاااۇ ر ھەققىاااد  ى شااا ئى 
 ئاوغ  لىقچە( سگزلى  نى )پەر  تىلەرنىڭ

 نىاڭ شەيتانار( )يەنى ئۇ ر ئاڭايدۇ 
 شااائى  رغا يالقااانچىاردۇر. تولىسااى
 )ساگز( ئۇ رنىڭ ئەگى ىدۇ. گۇم ەھار

  ىنىيااۈرگەنلى ت ڭى قاااپ ۋەد لى  اادە

                                                 
 ئايەت.-20سۈرە ھە   ①
 ئايەتنىڭ بى  قىسمى.-06سۈرە تەۋبە  ②
 ئايەت.-27سۈرە ئەنفال ③ 
④ 
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 قىلمايااد قا  ئااۇ ر  گرمەمسااە ؟
 ساگزلەيدۇ. دەپ قىلادۇت نەرسىلى  نى

 يا  ااى ۋە ئ يتقااا  ئىمااا  پەقەت
  ااگپ ئااالاھنى قىلقااا   ئەمەللەرنااى

 ئۇچ  قاناد ن زۇلۇمقاا قىلقا   ز   ى
 شااائى  ر قوغااد قا  ئااگز نى   اايىن

 قىلقاۇچىار زۇلۇم مۇستەسنا  بۇنىڭد ن
 جايقاااا قايساااى قالمااااي ئۇزەققاااا

 ئاايەت دەگە  بىلىدۇ قايتىد قانلىقىنى
  ەئب ساھابە شائى  چاغدە بولقا  ناز  
 ئەلەيدىسساا منىڭ پەيقەمبەر مالى  بىن

 !ئەلچىساى ئالاھنىڭ ئى :  لىپ ي نىقا
 چۈشۈردى  ئايەت ھەققىدە ش ئى  ئالاھ

 ساور دى. دەپ دەياا نا مە ھەقتە بۇ
 مااۇئمىن» ئەلەيدىسسااا م: پەيقەماابەر

 قىلىادۇ. جىدااد بىلە  تىلى ەۋ ق لىچى
 قەسەم بىلە  زەت بولقا  ئىل ىدە ج نىم

 ئاااتقىنىڭار سااىلەرنىڭ  قىلىمەن ااى
 ①.دىدە «ئو  اشتۇر ئوقىقا ئوقيانىڭ

 
 سگز رەس  

 قۇرئاا » جىداادتۇر. ساگز رەس 
 دەپ « اتتااا» جىداااد دە« ەر اام

 قۇرئاا  ئورۇ  بى د نبى  سۈپەتلەنگە 
  ەلاگە  ھەققىادە قىلى  جىداد بىلە 

 چۈشاىنى   قۇرئااننى يەنى ئايەتتۇر.
 دەۋەت ئۇسلۇبتا ھ  مەتلى  ئاڭقى    

 بولاۇپ   ەلگە  ھەققىدە ب     ئ لىپ
 ئاۇرۇ  تاۈرۈپگ  قاۇرەل يا ى تىغ

 تائا  ئالاھ  ەلمىگە . ھەققىدە قىلى 
  اپى  رغاا دەيادۇ: مۇندەت ھەقتە بۇ

 ئاارقىلىق قۇرئاا  قىلمىقىان  ئىتائەت
                                                 

 ئىمام ئەھمەد ر وەيىتى. ①

 ئوتتۇر قاا )پاا ىتارنى شىقار ئۇ رغا
  اۈرە  بىلە   ۈچۈڭ بارلىق قويۇپ(
قىلقىن

②.   
 ئەلەيدىسسا منىڭ پەيقەمبەر قۇرئانقا

 تى  ۋە قول ھەد سلەرمۇ بولقا  بايانى
 قەلاااب يەنە باشاااقا ئەمەللى  اااد ن
 بى  مەيدەنلى  د ن جىداد ئەمەللى  نىڭمۇ

 باۇ قىلىدۇ. بايا  ئى ەنلى ىنى مەيدە 
 مۇنادەت ئەلەيدىسسا م بەرپەيقەم ھەقتە

 ئىلگىاا ى مەنااد ن ئااالاھ» دەااگە :
 ئاگز پەيقەمبەرنىاڭ ھەربىا  ئەۋەت ە 

 تەتاابىقاپ سااۈننىتىنى ئۈممىتىااد ن
 قىلىااااد قا  ئەمەل بۇي ۇقلى  قااااا

 ئااۇ رد ن بولقانىاادى. مۇ لىساالى ى
 بىا  ئى ى بىلە  سگزى قىلقا     يىن

 ئى ااااارنى بۇي ۇلمىقااااا  ئەمە  
 پەيادە باساار ر ئىاز ياما  قىلىد قا 
 بىلە  قولى بىلە  ئۇ ر  ىم ى بولدى.
 ھ ساابلىنىدۇ. مۇئمىن ئۇ قىلسا  جىداد
 جىدااد بىلە  قەلبى بىلە  ئۇ ر  ىم ى
 ھ ساابلىنىدۇ. ماۇئمىن ئۇماۇ قىلسا 
 جىدااد بىلە  تىلى بىلە  ئۇ ر  ىم ى
 ھ ساابلىنىدۇ. ماۇئمىن ئۇماۇ قىلسا 

 ئادەماادە قىالمىقااا  ئۇنچىلى مااۇ
 ئىلىام ③«.بولمايدۇ ئىما  زەرر چىلى 

 ئالاھ ئۈگىتى نىڭمۇ ۋە قىلى  تەھسى 
 باارەۋەر بىالە  قىلىا  جىدااد يولىدە

 رەز يەلاھاۇ رەي ەۇھا ئەبۇ ئى ەنلى ى
 ئەلەيدىسسااا مد ن پەيقەماابەر ئەندااۇ
 ھەد ساتە تگۋەناد  ى قىلقا  ر وەيەت

                                                 
 ئايەت.-57ۈرە فۇرقا  س ②
 مۇسلىم ر وەيىتى.  ③
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 يا  اىلىقىنى  ىمى ى» قىلىنىدۇ: بايا 
 ئۈچااۈ  ئااگگىتى  يااا ى  ىنىئااۈگ

 يولىدە ئالاھ  ى  د  ە   مىزگەمەسجىد
 .«بارەۋەردۇر بىلە   ى ى جىلقا  جىداد

 ۋە ئايالارغااا تااۇل» يەنە ھەد سااتە
 قىلقۇچىقاا ئ دساا - ەي  مىس ىنلەرگە

 جىداااد يولىاادە تائا نىااڭ ئااالاھ
 ئىباادەت   چىساى ياا ى قىلقۇچىنىڭ
 تۇتقۇچىنىااڭ روزە  ۈناادۈزى قىلىااپ 
    دەيىلگە . ①«ىدۇبول ساۋەبى
 قىلى امۇ يا  اىلىق ئانىقاا-ئاتا 
 مەيدەنادۇر. بىا  مەيدەنلى  د ن جىداد

 لاھاۇد نەرەز ي ئگمەر ئىبنى ئابدۇلاھ
 جىدادقا  ى ى بى  :قىلىنىدۇ ى ر وەيەت
 پەيقەمبەر  ەلدى. سورەپ ئىزنى چىقى قا

 ئانااڭ-ئاتاا سا نىڭ» ئەلەيدىسسا م:
  ى ااى: ئااۇ دەاادى.  «ھاياااتمۇ؟

 پەيقەمااااابەر دەااااادى.  «ئەھە»
 ئى  ىسااىنىڭ ئااۇ» ئەلەيدىسسااا م:

 سااۋەبىنى جىدادنىاڭ قىلىپ   ىزمىتىنى
 شااۇنىڭدەك  ②دەاادى.  «ئااالقىن

 شااەيتاند ن نەپسااىنى ئااگز ئىنساااننىڭ
 مەيدەنلى  اد ن جىدااد قىلى ىمۇ ھىمايە

 ھەقاتە باۇ ھ ساابلىنىدۇ. مەيدە  بى 
 نەپسااىگە: »ئەلەيدسسااا م پەيقەماابەر
  ى اااى قىلقاااا  دجىداااا قارشاااى

   دەگە . «مۇجاھىدتۇر
 ۋە قوغدە  دۈشمەند ن يۇرتنى ئانا
 د يارلى  نىاڭ ئىساام قىلى   مۇدەپىئە

 قىلقاا  جىدااد ساقاشامۇ چ گ  سىنى
                                                 

 ۋە مۇسلىم ر وەيەت قىلقا . بۇ ارى ①
 بۇ ارى ۋە مۇسلىم ر وەيىتى.  ②

 ئالاھنىاڭ ئۇ ر بولۇپ ئو  ا  بىلە 
 جەنانەت ە بولۇپ تۈنجى بەند لى  د ن

 ئابادۇلاھ ھەقاتە بۇ  ى گۈچىلەردۇر.
 رەز يەلاھاۇ ئاا  بىان ئەما  ئىبنى

  ى قىلىنىاادۇ ر ااوەيەت ئەندااۇد ن
 ئالاھنىاڭ» ئەلەيدىسساا م: پەيقەمبەر

  ىمنىاڭ بولاۇپ تۈنجى بەند لى  د ن
 «بىلەمساىلەر  ى  د قانلىقىنى جەننەت ە

 ۋە ئااالاھ ساااھابىلەر سااور دى؟ دەپ
 بىلىاادۇ ئۇباادە  ئەلچىسااى ئۇنىااڭ

 ئەلەيدسسااا م: پەيقەماابەر. دەيى ااتى
 نجىۇتا ئىچىد ن ى ى لدبەن ئالاھنىڭ»

 پ قى  ر  :ار ى  د قان جەننەت ە بولۇپ
 جاھاننى _ يۇرت ۋە ارقوغد قۇچى چ گ ە

 سااااقلىقۇچى زە مەتاااتىن ز ياااا 
  دەدى. ③«مۇھاجى  ردۇر
 ئىساامىج قىلى مۇ ھە  شۇنىڭدەك

 مەياادە  بىاا  مەيدەنلى  ااد ن جىداااد
 ب  ىتىلدى. ئارقىلىق سۈننەت ئى ەنلى ى
 ز باۇ ئۇنىاڭ ۋە نيادۇ ھەجدە چۈن ى 

 جاانلىقار پۈتاۈ   الى  ز ننەتلى  د ن
 تىنچلىااق بىلەنمااۇ ھاشااارەتلەر ھەتتااا
 ئبناى لادەەت   ا ەك. ياشا  ئىچىدە

 قىلقا  ر وەيەت رەز يەلاھۇ ئۇبەيدۇلاھ
 ئەلەيدىسسااا م: پەيقەماابەر ھەد سااتە

ئى تىيااارى  ئااگم ە ۇر دتجىدااا ھە »
 ەرپەيقەماب ئايالار .دەگە « ئىبادەتتۇر

 ئۇرۇشااىقا جىداااد ئەلەيدىسسااا مد ن
 پەيقەمابەر سور قاندە  رۇ سەت چىقى قا

 سااىلەرنىڭ : »ئۇ رغااا ئەلەيدىسسااا م

                                                 
 ئىمام ئەھمەد ر وەيىتى. ③
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 بۇ دەگە . ①«قىلى تۇر ھە  جداد ڭار
 ئۈچاۈ  ئاياا ر ۋە ئەر ھە  ھەد ستە

 بىاا  مەيدەنلى  ااد ن جىداااد ئىسااامىج
   بى ىتلىدى. قىلىپ مەيدە 

 بى  ادە قايسى مەيدەنلى  نىڭ ھايات
  ااۈرە  ي تى اىچە  ۈچىنىااڭ پۈتاۈ 
  گرسىتى اتىن تى   اچانلىق ۋە قىلى 
 ۋە ماھىيىتى جىدادنىڭ ئىسامى ئىبارەت

 چ   اااااۋلى ى غەرب دەئى  سااااى
 ئىسااام ئىسااامقا  مىساائونى لى  نىڭ

 ئۇ ر ۋە مەدەنىيىتىگە ئىسام ئۈممىتىگە 
 بولمىقانارغاا ئو  اا  ئىتقادتا بىلە 
 دۈشامەنلى ى  وەتقاا ب   ئ لىپ قارشى

 تونۇتقاناادەك  بااۇرمىاپ سااەۋەبىد ن
 بىلگەندەك ئۇ ر يا ى ئۇرۇ  قۇرەللىق

  ئەمە . ئۇرۇشا د نى
  پەرزدۇر زۆرۈر جىداد
 جىدااد سەۋەبىد ن ھەقىقەت بۇ مانا

 مۇساۇلما  ۋە ئەر مۇساۇلما  بى  ھەر
 جىدااد چاۈن ى پەرزدۇر. زۆرۈر ئايالقا
 چى ااۈ ئگز نىااڭ مااۇ ەللەف بىاا  ھەر

-ساااھەدە بىاا  قاناادەت ھەر يەتاا ە 
 ئاااا قە ئىجتىماااائىج ئىباااادەت 
 بىا  بارە ياد قا  ئ لىاپ-ساھەلى  دە
 بولساا  ئاۇرۇ  ئەمماا پائالىيەتتۇر.
 ئاساتىدە شاەرتلەر مەلاۈم بەلگىلەنگە 
 لۇپ وب تۈرى جىداد بى  ى  قىلىند قا 

 قۇرئاا » مەيادەنلى  نى جىداد  ى  بۇ
 ەلگىالەپب ئايەتلى  دە ئۇرۇ  « ەر م

   بەرگە .

                                                 
 بۇ ارى  ئىبنى ماجە ۋە ئەھمەد ر وەيىتى. ①

 ئىساامى يەنى-ھەقىقەتنى يۇقى  قى
 مەدەنىيىتىدە غەرب ۋە ياۋرۇپا جىدادنىڭ

 د ناى مۇقەددە » بىلگە     ستىئانار
-ئو  اىمايد قانلىقىنى  رغاا«ئۇرۇ 
 چۇڭقااۇر  بىلىمااى ئالىملى  ااد ن غەرب

 تەتقىااق ئىسااامنى ئااالىمار بىااتەرەپ
 يەتاا ە  تونااۇپ جەريانىاادە قىلىاا 
 ھەقىقىتاى جىدادنىاڭ ىجئىسام بولۇپ 

 گ  مانىيەلىاا  يازغااا  يازمااا ھەققىاادە
 ھاون ە ساىيج  د دو تۇر شەرق ۇنا 

  دەيدۇ: مۇندەت
 دەپ مۇنادەقا بىاز جىداد ئىسامى

 ئااۇرۇ  مااۇقەددە  قااويقىنىمىزدەك
 مۇھىا  ئەت ەپىمىزد  ى بەل ى ئەمە .

 نەپساىمىزگە بۇي  قاۇچى يامانلىققا ۋە
 قىلىوەتقااا  دەۋەم  ااۈنى ھەر قارشااى

 ۋە قىلىاا  غەلىاابە  ۈرەشاالى  مىزدە
 يەرلەشااتۈرۈ  قەلبىمىاازدە ئىسااامنى

 قوباۇل ۋە قىلىا  سەرپ  ۈچ ئۈچۈ 
 مۇسۇلما  جىداد  ئىجتىدادتۇر. قىلىنقا 
 بويساۇنقا  ئى ەد سىگە تائا نىڭ ئالاھ

 ئاگز ھالدە ئى ەنگە  قەلبىد ن چىن ۋە
 ساا ھىيىتىگە قىلى  ئادە مەسئۇلىيىتىنى

 يااردەم ۋە  اۈچ ئۈچۈ  بولۇ  گەئى
 بىا    مەيمەياد قا  سۈيى ئالىد قا  
 د يار اادە ئىسااام جىداااد  بۇ قتااۇر.
 تۈزۈلمىسااىنى ئىجتىمااائىج ئىسااامنىڭ
 قارشااى د نقااا ئاشااۇرۇ   ئەمەلااگە

 ئۈچااۈ  قىلىاا  ھىمااايە  ااۈچلەرد ن
  تۇرۇشتۇر. سەگەك ھەردەئىم
 ياۇقى ى ئەڭ ئىسامنىڭ جىداد

  پەللىسىدۇر
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 ۋە قىلقااا  پەرز د نااى مئىسااا
 قىلىاپ پەللىسى يۇقى ى ئەڭ ئىسامنىڭ
 ۋە بارغا  ئ لىپ مۇسۇلمانار ب  ىت ە  

 جىدااد دەۋەملى اىد قا   بۇيىچە تار خ
 ئىسااامىج لىنىد قا ھ ساااب ئە اابەر

 ئاااڭلىق  بولساا ھەقىقىتاى جىدادنىاڭ
 بىالە  ھا  مەت ۋە ئۇسالۇپ گۈزەل
 جىدادتۇر. بارغا  ئ لىپ

 جىدادنىاڭ ئابادۇ ممەدماۇھە ئىمام
 سۈرە  بولۇپ يەت ە  بىلىپ ھەقىقىتىنى

 ىتى بولقاا ئااي-607 نىاڭئىم ەن ئال
 ئاالاھ جامائەساى!( لەرماۇئمىن ئى»)

 قىلقاانارنى جىداد )ھەقىقىج( سىلەرد ن
 مۇشاەققەتلى  گە( ا جاپا )جىدادنىڭ ۋە

 ئاي  مااي )يەنى بىلمەي چىد قۇچىارنى
 ئىمااا  ئاااغز ڭاردە )پەقەت تااۇرۇپ( 
 جەناانەت ە بىلەنااا( دەاايى  ئ يتتااۇت
دەگە  ئايەتنىڭ  «ئويامسىلەر؟  ى   نى

 بەزى» دەياادۇ: مۇناادەت تەپسااى  دە
 جىداد مۇم ىن  دەيى ى شۇندەت  ى لەر
 جىداااد ئااايەتتە تۇرسااا   ۇپااايە پەرز

  ى اى قىلمىقاا  ساەبى  ۋە قىلمىقا 
 بىااز دەۋەتىاادۇ؟  ى مەياادۇ جەناانەت ە

 يولىادە ھەت توغ ە  دەيمىز ى  ئۇ رغا
 جەناانەت ە  ى ااى قىلمىقااا  جىداااد

 ھەد ساتە ۋە قۇرئاا  ل  ىن  ى مەيدۇ.
 مەنىساىدە ئوماۇمى لاوغەتتى ى جىداد

 قىيىنچىلىقارغا بولسىمۇ ئۇ ئى لىتىلىدۇ.
 ۋە چىادە  مۇشەققەت ە تۇرۇشتا قارشى
 دەپ چاوڭ جىدااد ف ئاالىملى ىسەلە

 «قارشاااى نەپساااىگە» بىلاااگە  
   «جىدادتۇر.

 قارشى ەەت شەھو ھەر ى  نساننىڭئى
 قىلى اى  جىدااد بىلە  م لى تۇرۇشى 

 تااۇرۇپ قارشااى باتىلقااا مۇئمىننىااڭ
ھەقىااقەت يولىاادە  ااۈرە  قىلى ااىمۇ 

   جىدادنىڭ قاتار د ن سانىلىدۇ.
 جىداد قارشى نەپسىگە

 قىلقاا  ئاتاا ساڭا تائا نىڭ ئالاھ
 ھەققاى ئۈساتىڭدە مەتلى  دە ن پۈتۈ 
 ئۈساتۈڭدە ساىنىڭ  ى اىلەرنىڭ بار 

 قىلىا  ئاادە ھەقلەرنى بۇ بار  ھەققى
 ئاۇ شاۇڭا   لىادۇ. ئ قىا  نەپسىڭگە

 ئۈچااۈ  قىلىاا  ئااادە ھەقلەرنااى
 بەز لەر    ەك.  گرسىتى  تى   چانلىق

 دۈشامەنگە جىداادنى  قارشاى نەپسىگە
 ئەۋزەل )ئۇرۇشااتىن( جىداااد قارشااى
 ئىنساانار  ى اى بىا  ئەگەر  گر دۇ.

 رنىئى ااااا يا  ااااى ئار سااااىدە
 ئىدياا ساۈننەتنى يەنى ئومۇماشتۇرۇ 

 قارشااى بىاادئەت ە يااا ى ۋە قىلىاا 
 ئى ااارغا يا  ااى ئو  ااا  تۇرۇشااقا
 قارشاى يولدە بۇ چوقۇم قىلسا  دەۋەت

 بەرگۈچىلەرگە ئەز يەت ۋە تۇرغۇچىارغا
 ئااز  ناھاايىتى ئى اتا بۇ ئۇچ ەيدۇ.

  قىا يدۇ. سەۋر  ى ى
 سىدەئى   ئۇقۇمىنىڭ جىداد : ۇ سە

 شۇڭاشاقا  ەڭ  دۇر. قىلى تىن ئۇرۇ 
-دەگەنادەك ئابادۇ ماۇھەممەد ئىمام

     ادۇ. مۇجاھىد ر  پەقەت جەننەت ە
 قىلىا  ئاۇرۇ  چوقۇم بۇنىڭدە ل  ىن

 ھەر ئااۇرۇ  چااۈن ى ئەمە   شااەرت
 .ئەمە  پەرز زەما 
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 ئىسااام مۇسااۇلمانلى ى ئۇيقااۇر
 پارچىساى بىا  ئاي  لماا  دۇنياسىنىڭ

 دۇنياسااىنىڭمۇ ۈركتاا  بولقىنىاادەك
 بااولقىنى پارچىسااى بىاا  ئاي  لمااا 

 ياشالى  نىڭ ئۇيقۇر مۇسۇلما  ئۈچۈ  
 ئىزد نى اى ھەققىاد مۇ دۇنياسى تۈرك
 ق تىمقاى باۇ ئۈمىادتە دەاگە     ەك

 تاشلىدۇت. دۇنياسىقا تۈرك نەز   مىزنى
 زەماانىمىزد  ى دۇنياسىنى تۈرك چۈن ى
 س لى اتۇر د قا  بىلە  دۇنياسى ئەرەب

 ئەرەب زەمااااانىمىزد  ى ات بولساااا
 نوپۇساى ۋە  ەڭ دەئى  سى دۇنياسىد ن

 ي قىنقاى دۇنياسىنىڭ تۈرك بولقا   گپ
  ەلااگە  ب  ااىقا بۇيااا  تااار  تىن

 دۈشامەنلەرنىڭ چوڭ ۋە بە ىتسىزلى لەر
 ئۇ ر سەۋەبىد ن سۇيىقەستلى ى ھەر ى 

 بگلۈنااۈپ پارچىقااا ئااو  بىاا نەچچە
 ئااۇ رنى بۈگااۈ  ئۈچااۈ    ەت ىنااى

 تۈرك بەل ى ئەمە   ەلقى دۇنيا پۈتۈ 

 مىللەتلەرنىااڭ سىست مىسااىد  ى قااا 
 بىا  تونۇماياد قا  يا  اى ئگزلى  مۇ

 شە ىللەنمە تە. ھالەت
 ئانا ئەسلى مىللەتلى  نىڭ تۈرك
 ۋەتىنى

 ئاساااىيا ئوتتاااۇرە بۈگاااۈن ى
 ۋە ئۇيقااۇر ئ لااى جۇمدااۇر يەتلى ى 

 ف درەتسىيەساااى رۇساااىيە ھااااز  مۇ
 تاۈرك رتۇتئاا د ن 64 تەۋەلى ىد  ى

 نلەرنىاڭىزەم ئائىا  ىيەلى  گەئاپتونۇم
 ۋەتىنى ئانا ئەسلى تۈر لەرنىڭ ھەممىسى
 ئەرەب بەزى ئىساامى ئۇنىااڭ بولااۇپ 

 دەپ «ماۋەرەئۇننەھ »  ىتابلى  دە تار خ
 مەناابەلەردە  ااگپلىگە  يەنە ئاتالسااا

   ئ لىنىدۇ. تىلقا دەپمۇ «تۈر ىستا »
تاااار  ىج مەنااابەلەردە مۇنااادەت 

 ئاناا ئەسالى تۈر لەرنىاڭ»دەيىلىدۇ: 
 غەربىقىاچە شەرقىد ن ئاسىيانىڭ ۋەتىنى

 ئاسااىيا ئوتتااۇرە پايانسااىز سااوزۇلقا 
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 شاەرقتە بولۇپ  ئىبارەت ياياقلى  د ن
 شاىمالدە تااغلى ى )ھىنگا ( قىد   ا 

 تااغلى ى  ئالتااي ۋە ۋەد ساى بايقال
  ەزەر دەرياساى )ۋولگا( ئىد   غەربتە

 ۇقۇ  ھىناد جەنۇبتا دەڭىزى ) اسەى(
 تااا  قااارەڭقۇ قااارەقۇرۇم  پااامى  

 دەرياا س   ق ۋە تىزمىلى ى ) ۇئ نلۇ (
 قىاد   ا  قايتىد ن بىلە  ) ۇۋەڭ ې(
 ساىز ق بى  تۇتاشتۇر د قا  تاغلى  نى

 ئااگز ھەممىنااى جايارنىااڭ ئىچىااد  ى
  «ئالىدۇ. ئىچىگە

 ئىلماى( قاتاملى ى )يەر گ ئولوگىيە
 ەئەتىااق )ئاسااارە ىيىلىاا ئار  ئولوگ ۋە

 بولۇشاىچە مەلۇم رد نتەتقىقاتا ئىلمى(
 باۇ باۇرۇ  اريىلا 67444 بۇنىڭد ن

 ھاز  قىاد ن ھاالى يۇرتىنىڭ ئانا تۈرك
 تەڭ ى چاغاردە ئۇ ئىدى. پەرقلىق  گپ

 مۇزتاا  پۈتۈنلەي )تىيان ا ( تاغلى ى
 دەريا ر يۇزلەرچە ئەت ەپقا تگت بولۇپ 
 ) ۇئ نلۇ ( تا  قارەڭقۇ تۇرەتتى. ئ قىپ
 ئ قىنارماااۇ ئاققاااا  ىلى  اااد نتىزم

 بىالە  ساۇ ئا ى  باشتىن تە لىما اننى
  گللى  دە بالقا  ۋە ئورەل تەمىنلەيتتى.

 لوپناۇر ئىدى.  گپ دەڭىز رمۇ ئىچ ى
 دەڭىاز ئىچ اى بىا  چاوڭ  گلىنىڭمۇ
 ئاۇ دەمەك: مەلۇم. ھەممىگە ئى ەنلى ى

 ھ چبىا  ئەت ەپىادە تە لىما ا  زەماندە
 ئاۇ بەل اى ئىدى. يوت چگل قۇملۇت
- ىلماۇ تاوپ ەقلى ى مۇنبەت زەمىنلەر

 يااۋەيى سانساىز ئگسۈملۈ لى ى   ى 
 يەرئاسااتى ھەر ىاا  ۋە ھااايوەنلى ى

 گۈزەل تاشقا  تولۇپ بىلە  بايلىقلى ى

 ئاشااۇ ئىاادى. ما ااا  جەناانەت بىاا 
 ئىنساانارد ن باشاقا تۈر لەر تىنسەۋەب
 مەدەنىايەت ە باۇرۇ  يى  مىڭ ئاز ئەڭ
 يەرلەرد  اى باشقا .ئىدى قويقا  قەدەم

 دەرەخ ۋە ئگڭڭاۈرلەردە ت  ى ئىنسانار
 دەۋر ناى تاا  ياشاۋەتقا  لى  دەر اما

 تۈرك  چاغاردە ئگت ۈزۈۋەتقا  ب  ىد ن
 دەۋرى مەدە  ئاللىقاچاا  ۋەتىنىدە ئانا

 تەرەققى دەۋرى تۇچ ۋە مى  باشلىنىپ 
 يىلاى-6940 ئىادى. بولقاا  قىلىاپ
 شىقئاباتئا شەرقىد  ى دەڭىز نىڭ  ەزەر

 ئوتتۇرسااىد  ى شااەھەرلى ى مەرۋە ۋە
 ب   لقاا  ئ لىاپ رەيونىدە قورغىنى ئانۇ

 ئى الى  قا تەتقىقاات ئار  ئولوگىيىلى 
 ئاالىم ئام    ىلىق قىلقا  ر ياسەتچىلى 

 رەيوناد ن مەز اۇر پاومەىللى ائى فرە
 ياساالقا  م تالارد ن ھەر ى  ت ەىلقا 
 مەدەنىاايەت ياد  ارلىقلى  نىااڭ بىباھااا

 دەۋرگە بۇرۇنقى يى  مىڭ 64 د نىڭبۇن
 قويىادۇ. ئوتتۇر قاا ئى ەنلى ىنى ئائى 

 دۇنيانىاڭ تار  ى ۋەتەننىڭ بۇ دەمەك:
 مااۇھىم ئىنتااايىن ۋە ى ااقەد م ئەڭ

 ئۇنىاڭ بولاۇپ  بىا ى تار  لى  د ن
 مىڭ 64 بۇنىڭد ن باسقۇچى باشانقۇچ

  شىدۇ.ۇتۇت بۇرۇنىسىقا يى 
 قورغاااقچىلىق زەمىنلى  اادە تااۈرك

 بىالە  ساەۋەبى ب ا    ياۇز ئاپىتى
 بى  نچاى بۇرۇ  يى  مىڭ 9 بۇنىڭد ن

 بىا  يەنە باۇرۇ  يى  مىڭ 2 ۋە ق تىم
 ھەر  ىتاى  گچۈ  ئومۇميۈزلۈك ق تىم
 تۈرك   يىنمۇ د نىڭئۇن ئالقا . ئۇرۇ 

  گچاۈ  ئۇمۇميۇزلاۇك دۇنياسىد  ى
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 ساىيانەىيار ئەساى د  ى-0 ھەر  ىتى
 ۈ  گچاا ئومۇميۈزلااۈك زەمانىااد  ى
 تاااۈرك قىلقاااا . دەۋەم دەۋرگىاااچە
 يۈ سەك سەۋ يىلى   يۇقى ى مىللەتلى ى

  گچاۈپ بولقااچ  ى ىلەر مەدەنىيەتلى 
 باشقىمۇ ۋە  انلىقار يەرلەردە بارغانلى ى
 بى لى لى  نااى ئىاادەرە ئاسااتىدە نااامار
 ننىڭئانا ۋەتە مەسىلە : چىققا . قۇرۇپ
 شاەھەرنى 1 بويلى  ادە ۋەد ساى تار م

 ۋە تۇرپااا  بولسااا  قااا چىق قااۇرۇپ
 ئاۋەتاشاتۇرۇپ ئەت ەپىناى ئىسسق گل
 غەرباى قۇرغاا .  اانلىقارنى ھەر ى 

 )ئىنجاى دەرياساى ساى  تۈر ىستاننىڭ
 دەرياسااى( )ئااامۇ ئگگااۈز دەرياسااى(
 ھەر ىا  بويلى  د مۇ دەريا ر قاتارلىق
 ھەر ى  قىلىپ بەرپا شەھەرلەرنى ئاۋەت

  چىققا . قۇرۇپ  انلىقارنى
 باى پ تىا  تاار  چى ىلىقئام    
  ى تار  ىاد دۇنياا» ئگز نىڭ گولدەن
  ىتابىنىااڭ ناااملىق «ئاسااىيا ئوتتااۇرە
 بولقاا  ۋەتىنى ئانا تۈر لەرنىڭ ب  ىدە

 دۇنياد  ى تار  ىنىڭ «ئوتتۇرە ئاسىيا»
 بىااا ى تاااار  ارد ن قەد ااام ئەڭ

 زەمىننىاڭ تەۋە ئۇ رغا ۋە ئى ەنلى ىنى
 2/6 قۇرۇغلۇقنىاڭ ئومۇمىج دۇنياد  ى

 ئىگىلەياد قا  بى  ناى( )يەتتىنىاڭ نى
  ىلوم تى غاا  وەدرەت مىليو  0 بولۇپ 
 ياز ااادۇ.   لىاااد قانلىقىنى تاااوغ ە

 5 ئاسااىياد  ى ئوتتااۇرە ئەمەلىيەتتىمااۇ
 يەر ئوماۇمىج جۇمدۇر يەتلى  نىڭ تۈرك

  اوەدرەت مىڭ 054 مىليو  3  گلىمى:
ئۇيقاۇر  ئۇنىڭقاا بولاۇپ  م تى   ىلو

 071 مىلياو  6 مى: اگلى يەر ئ لىنىڭ
 رۇساىيە ۋە م تىا   ىلاو  وەدرەت مىڭ

 تااۈرك تەۋەلى ىااد  ى ف درەتسىيەسااى
 3  اااگلىمى: يەر نىاااڭئاپتونومىيەلى  

 زەمىننااى  ىلااوم تى   ااوەدرەت مىليااو 
 0زەمىان قۇرۇغلاۇت ئومۇمىج قوشقاندە
 ئاارتۇت  ىلاوم تى د ن  وەدرەت مىليو 
  چىقىدۇ.
 ۋە د نىقاا ئىسام دۇنياسىنىڭ تۈرك
 سەمىمىيىتى: بولقا  دۇنياسىقا ئىسام

 گاۈل ھۈساەيىن تار  چىسى تۈرك
 نااملىق ئەس ەرلى ى مە تۈر  ئگز نىڭ

 پەيقەمااابەر تۈر لەرنىاااڭ  ىتابىااادە
 مۇسااۇلما  زەمانىااد ا ئەلەيدسسااا م

 ئۇنىاڭ ھەتتا ۋە باشلىقانلىقىنى بولۇشقا
 غازەتارغاااا بەزى بىااا گە بىااالە 

  ەيابەر قىلىاپ  باياا  قاتناشقانلىقىنى
 پەيقەمااابەر جەريانىااادە ىئۇرۇشااا

  ەرلى  گەئەساا ئااگز ئەلەيدسسااا منىڭ
 ئار اۋەتىاااپ چ اااد   رنى ئائىااا 

     اااپ چ اااد   گە تۈر لەرنىاااڭ
 ساااھابىلەر   اايىن ئااگت ەنلى ىنى 

 پەيقەمبىا ى ئالاھنىڭ ئى» :ئۇنىڭد ن
 دەپ «ئىااااد لە؟ نەدە ئااااگزلى ى
 ئەلەيدسساا م پەيقەمبەر  سور قانلى  دە

 چ د   ادە تۈر لەرنىاڭ مە : »غائۇ ر
 بەرگەنلى ىنااى جاااۋەپ دەپ «ئىااد م
  ىتابلى  دە تار خ بەزى يەنە ئۇ ياز دۇ.
 بەزى ھەققىااادە سااااھابىلەر تاااۈرك

   قىلىدۇ. ئىاۋە بارلىقىنى بايانارنىڭ
 ئىساام» سەرجانىنىڭ رەغىب دو تۇر

 ب  ىتىادە تاور نااملىق «ھ  اايىلى ى
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 ىيا(ئاساا )ئوتتااۇرە «ماااۋەرەئۇننەھ »
 قىلىنى اى پەتداى قىسمە  رەيونلى  نىڭ

 د نىناى ئىساام  ەلقىنىڭ رەيو  ئۇ ۋە
 ئى  ىنچاى باشلى اى قىلى اقا قوبۇل
  ەتتااب ئىبناى ئگمەر  ەلىەىسى ئىسام
 نىڭبولساۇ ( رەزى ئۇنىڭاد ن )ئالاھ
 يىللى ى ھىج  يە 73-63 يەنى زەمانىدە
 ئار سىدە يىللى ى( 105-135 )مىاد يە

 بايااا  تگۋەنااد  ىچە قىنىباشاالىقانلى
 مااۇھىم ئەڭ زەمانااد  ى ئااۇ قىلىاادۇ.
 بولقاا  بىا ى قوماندەنلى  د ن ئىسام
 )ئالاھ ئەلتەمىمى قەيى  ئىبنى ئەھنەف

 پااار   بولسااۇ ( رەزى ئۇنىڭااد ن
 مەغلاۇبىيەت ە يەزدەجى دنى ئ مە  ەتۇرى
 جەيدۇ  تەرەپتىن شەرت ئۇ ئۇچ ەتقاندە
 ئىبنى فئەھنە قاچىدۇ. تەرەپ ە دەرياسى
 بىاالە  لەشاا ەرلى ى ئىسااام قەيىاا 

 دەرياساى جەيدۇ  قوغاپ يەزدەجى دنى
 )ئوتتااۇرە ماااۋەرەئۇننەھ  بويىااد  ى

  اقانى تۈرك بارغاندە سىقاە چىگ ئاسىيا(
 ئۇ ر ئاساستا بەرگە  ياردەم گەيەزدەجى 
 قوشاۇنلى  قا ئىساام بولۇپ بى  بىلە 

 شااۇ ۋە ئگتىاادۇ ھۇجۇمقااا قارشااى
 بەلاخ پاايتە تى رەساا  ۇ زەماند  ى

 ئەساا ەرلى  د ن ئىسااام شااەھى  نى
 با  مەغلۇبىيەت ە بۇ ئالىدۇ. قايتۇرۇپ
 قايتارما قەيى  ئىبنى ئەھنەف ئەگمىگە 
 ئەڭ  اقانىنىاڭ تۈرك ئگتۈپ ھۇجۇمقا

  ى اىنى ئاۈچ د نقوماندەنلى  ا چوڭ
  ەتا ە  قولاد ن ۋە ئگلتۈر دۇ بى ەقا

  ئا لى قايتۇرۇپ ھەممىنى رەيونارنىڭ
 مەغلۇبىيەت ە  اقانىنىمۇ تۈرك ئارقىلىق

 مەغلااۇبىيەت ە نەتىجىاادە ئۇچ  تىاادۇ.

 ئىبناى ئەھنەف  اقانى تۈرك ئۇچ  قا 
   لى ااىمى تىنچلىااق بىاالە  قەيىاا 

 ئەھانەف قومانادە  باا  ئىمزە يدۇ.
 رەيونلى  قا تاغلىق جورجا  قەي  ئىبنى
 لەشا ەرلى  نى تاۈرك  ەتا ە  ق چىپ
 ھاابى  ئىبناى ئەق ەئ ئۈچۈ  قوغا 

 جورجانقاا قوشاۇننى بىا  باشچىلىقىدە
 جۇرجاااننى ئااۇ ر بولااۇپ  يوللىقااا 
 قىلىدۇ. پەتدى ت زلى ىدە چاقمات
 ۋە تااۈر لەر «تااورى ئەلوەفااد»

 ماقالىساىدە ناملىق مۇناسىو تى ئەرەبلەر
 ھىج  يىنىاڭ قىلىادۇ: بايا  مۇنۇ رنى

 ئىسام يىلى(– 106 )مىاد يە يىلى-69
 تەۋە پارسااارغا ە بىاال لەشاا ەرلى ى
 ئار سااىدە پاد  اااھلىقى ساسااانىيار

 ياۈز بەرگە  جايادە دەگە «ناھاۋەند»
 دۆلىتاى ساسانىيار نەتىجىسىدە ئۇرۇ 

 ما ھەرئابادۇر ئۇچ ەيدۇ. مەغلۇبىيەت ە
 ئىساام باشاچىلىقىد  ى رەبىائە ئىبنى

 بولقاا  قوشانا گە«ناھاۋەند» قوشۇنى
 تەيياارلىق ھۇجۇمقاا قارشى رەيونارغا

 مۇساۇلما  رەيوندە مەز ۇر قىلىوەتقاندە
 ىنىڭھپاد  ااا تااۈرك بولقااا  بولااۇپ
 پاد  ااھى تۈرك بولىدۇ. مەلۇم بارلىقى
 ئەم  ئىبنى سۇرەقە قوماندە  با  بۇرەز

 سااۇلھ ئۇنىڭااد ن  گرۈشااۈپ بىاالە 
 بىا گە  بىالە  قىلى  تەلەپ قىلى نى

 بى  بىلە  قوشۇنلى ى ئىسام ئگزلى  نىڭ
 ئۇرۇشااقا قارشااى ئەرمەناالەرگە سااەپتە

 ئى ەنلى ىناااى تەيياااار قاتنى ى اااقا
 مەسااىلىنى بااۇ سااۇرەقە بىلدۇر اادۇ.

  ەتتابقاا ئىبنى ئگمەر  ەلىەە ئى  ىنچى
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 ئالقاناد ن ىنىقماقۇللى ئۇنىڭ ۋە ياز دۇ
 ئوتتۇر سااىدە تەرەپ ئى  ااى   اايىن
 ھەر ئىمزەلىنىادۇ.   لى اىمى تىنچلىق
 ۋە ئەرمەنالەر بىا لى تە تەرەپ ئى  ى

 يۈرۈشا ە قارشاى پارسارغا ىشىمالد  
 .ىدۇقىل دەۋەم

 ئوساما   ەلىەىسى ئىسام ئۈچىنچى
 رەزى ئۇنىڭاد ن )ئاالاھ ئاففا  ئىبنى

 35-73 يەنااى زەمانىاادە بولسااۇ (
 152-105 )مىاد ايە يىللى ى ھىج  يە
 دەرياساىنىڭ جەيدۇ  ئار سىدە يىللى ى(

 ئۇرۇشاار ۋە پەتىدالەر تەر ەىد  ى ئۇ
 ئىلگىا  لەپ ئالقاا ت زلى ىادە چاقمات

 ىزمە اااار نىاااڭ«مااااۋەرەئۇننەھ »
 بولساىمۇ بارغاا  ي تىپ رەيونلى  قىچە

 مااااۇنەۋۋەرەد  ى مەد اااانە مەر ەز
 ئىچ اى ۋە ئ قوە ر پىتنە مەسئۇلارنىڭ
 بولااۇپ مەشااقۇل بىاالە  ئى ااتىاپار

 ئىلگىا  لە  ئالقاا نەتىجىسىدە   تى ى
  قالىدۇ. تو تاپ مەزگى  بى 

 يەنە ىسااەرجان رەغىااب ئۇسااتاز
-50 ھىج  يىنىاڭ ياز ادۇ: مۇنۇ رنى
 يىلى(غااا-121 )مىاد يەنىااڭ يىلااى

 ز ياااد ئىبنااى ئاباادۇلاھ  ەلگەناادە
 ئەبى ئىبنى مۇئاۋ يە  ەلىەىسى ئەمەۋ لەر
 ۋەلااى  ۇرەساانقا تەر ەىااد ن ساۇفيا 

 دەرياساىنى جەيداۇ  ئاۇ تەيىنلىنىدۇ.
 ئەت ەپتى اى ئگتاۈپ   ساىپ قايتىد ن
 قىلقاناد ن داىپەت د ياارلى  نى تۈرك

 ي تىااپ شااەھى  گىچە بۇ ااارە   اايىن 
 بۇ ارەنىاڭ ئاگز نى بولساىمۇ  بارغا 

 « اااتۇ » ئاتايااد قا  دەپ ئىگىسااى

 ئىنتاايىن پاد  ااھنىڭ ئايال ئىسىملى 
 ئەت ەپتى ى قىلىپ سەرپ دۇنيا مال  گپ

 يااارد مى پاد  اااھلىقارنىڭ بااارلىق
 ئالد نى لەش ەرلى  نىڭ ئىسام ئارقىلىق

 بۇ اارە ئاۇ ر ەتىجىساىدەن توسۇشاى
 قىلى اقا تو تاپ جايدە ي قىن شەھى  گە
 ۋەلىسااى  ۇرەسااا  بولىاادۇ. مەجبااۇر

 تااۈرك ز ياااد ئىبنااى ئاباادۇلاھ
 قەھ  ما  ماھى   ئۇرۇشقا قوشۇنلى  نىڭ

 ئى ەنلى ىناااى ئىتائەتچاااا  بەك ۋە
 ئەس ەرلى  د ن تۈرك   يىن  گرگەند ن

 قوشااۇننى ئا ھىاادە  ى ااىلى  7444
   ايىن شاۇنىڭد ن يولايادۇ. باغدەتقا

 باااارلىق قوشاااۇنلى  نىڭ ئىساااام
 تااۈرك ساەپتە ئالااد نقى ئۇرۇشالى  دە
 ئەھاوەل بىا  ماڭىاد قا  ئەس ەرلى ى

 ئومۇملى ىدۇ.
 )مىاد اايە يىلااى-01 ھىج  يىنىااڭ

  ەلىەىلى  اد ن ئەمەۋ يلەر يىلى(-240
 زەمانىقااا ئاباادۇمەلى  ئىبنااى ۋەلىااد
 نىقومانادە ئىساام مەشادۇر  ەلگەندە
 ئەلباااھىلى مۇساالىم ئىبنااى قااۇتەيبە
 تەيىنلەنگەناد ن ۋەلى رەيونىقا  ۇرەسا 
 پۈتااۈ  ۋە رەيااونى بۇ ااارە   اايىن 

 ساەيدۇ  ۋە تاجى ىستا  ئگزب  ىستا  
 ۋ ايەتلەرگىااچە بويىااد  ى دەرياسااى
 پەتدااى ھەممىنااى ئار لىقنىااڭ بولقااا 
-261) يىلاى ھىجا  يە-90 قىلىادۇ.
   نچاىبى شاەھى  گە بۇ اارە مىاد يە(

 ئۇلۇ    يىن قىلقاند ن بىنىا مەسجىدنى
ئۇيقۇر  ھالدە قىلدۇرغا  دەۋەم سەپى  نى

  ىتاينىاڭ ۋە شەھى  گە قەشقەر نىڭئ لى
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  ى گەنلى اى ئاگل ىلى  گىچە ئىچ ى ى
 قىلىنقاا  بايا   ىتابلى  دە تار خ بەزى

 قاۇتەيبە تار  چىار بەزى يەنە بولسىمۇ
 يىلاى ھىجا  يە-91 مۇسلىمنىڭ ئىبنى
 قەشاقەر ئۇنىڭ ۋە قىلىنقانلىقىنى ش دى 

 قەشاقەرگە بولساىمۇ بارغا  ي قىنلى  قا
 قىلى ىدۇ. بايا  بارمىقانلىقىنى

 ئابادۇمەلى  ئىبناى ۋەلىاد  ەلىەە
 ئەرەب دۇنياساىدە تۈرك پۈتۈ  زەمانىدە
_  ئىلىام ۋە تىلاى دۆلەت رەسمى تىلى

 تاۈرك بولىدۇ. ئايلىنىپ تىلىقا مەر ەەت
 تەرەپاتىن ھەر مىللەت ئى  ى ئەرەب ۋە
 ئۇچ ەيدۇ. تەسى  گە  گپ بى  نىڭ-بى 

 ئۇناد ن ۋە تىلاى تۈرك تىلى  ئەرەب
 تى  3 بۇ قاتارلىق تىلى پار   بۇرۇ 

 تەپە  اۇر-پى ىا  مەيلى مىللەت 3 ۋە
مەيلى  جەھەتتىن  تى مەيلى  جەھەتتىن 
 قاتاارلىق ئاادەت ئگرپ ۋە مەدەنىيەت

 ڭبى  نىا-بى  دەسىھەممى جەھەتلەرنىڭ
 مىللەتلەر ئۇچ  قا  تەسى  گە  گپ ئەڭ

   ھ سابلىنىدۇ.
 )مىاد ايە يىللىا ى-670 ھىج  يە

  ەلىەىسااى ئەمەۋ االەر يىللىاا ى(-254
 زەمانىادە ئابادۇمەلى  ئىبنى سۇ يما 

 تەر ەىاااد ن ئائىلىساااى ئابباساااىيار
 ھالاد  ى مە ەاى قارشاى ئەمەۋ لەرگە

 مەز اۇر باشالىنىدۇ. ھەر  ەت سىياسى
 ئەرەب ئەمەۋ لەرنىاااڭ ەچااااقى  قارد

 قار تااا ئەجەماالەرگە مۇتەئەسسااىەلى ى
 سىياساىتى قارە  بىلە   گز ئى  ىنچى

  گرسااىتىلگەنلى ى باھااانە قاتااارلىقار
 پارسار زەمىنلى  د  ى  ۇرەسا  ئۈچۈ  

  گپ قوشقۇچىار ئاۋەز ئۇ رغا ئىچىد ن
 )مىاد ايە يىلى-637 ھىج  يە چىقىدۇ.
 چىققاا  قايول  ۇرەساند ن يىلى(-250
 ئەمەۋ لەر قوشۇننىڭ  ى ىلى  مىڭ 344

   لى اى غالىاپ ئۈستىد ن قوشۇنلى ى
 ە ىگ ەلىااەىلى ئەمەۋ االەر نەتىجىسااىدە

  ەلىەىلى اى ئابباسىيار  ب   لىپ  اتىمە
 باشلىنىدۇ. زەمانى

 چىقى ااىدە ت ەتە اا ئابباسااىيارنىڭ
 ئۈچۈ  ئوينىقانلىقى رول مۇھىم پارسار
 پارساار لەرگەمەنساەپ يۇقى ى ھەر ى 

 دەر جىلىا  ئى  ىنچى ۋە تەيىنلىنى  ە
 تەيىنلىنى اا ە تااۈر لەر مەنسااەپلەرگە

 )مىاد يە يىلى-760 ھىج  يە باشايدۇ.
 ئابباسىيار بىلاھ مۇئتەسىم يىلى(-004

   ايىن ئولتۇرغاند ن تە تىدە  ەلىەىلى 
 شاىئەلى  جەھەتتىن ئىچ ى پار سارنىڭ

 ىاەىلى  ە ەل ۋە تارقىتى اقا نىمەزھىەى
 باھاانە ئۇرۇلقانلىقىنى قىلى قا  ىيانەت

 پااار   بااارلىق ھالاادە   گرسااەت ە 
 چۈشااۈرۈپ مەنسااەپتىن مەساائۇللى  نى

 مەسائۇلارنى تاۈرك ئورنىقاا ئۇ رنىڭ
 تاااۈرك باشاااايدۇ. تەيىنلەشااا ە
 ئا ھىاد لى  چوڭ ئەڭ مەسئۇلارد  ى

 ۋە ئى اساااامەنلى  سااااالماقلىق 
 لااۇپبو ئىبااارەت ئىتائەتچااانلىقتىن

 تۇتقاانارمۇ مەنسەپ يۇقى ى ھەرقانچە
 ئىاا  بىاالە  ئىتائەتمەنلىاا  يەنىااا

 بىلاااھ مۇئتەسااىم  ەلىااەە  ااگرەتتى.
 ئۇزەقلىقتاا م تىا   ىلو 675 باغدەتتىن
 ۋە قىلىاادۇ بىناا شاەھى  نى ساامۇرەي
 سامۇرەيقا مەر ىز نى ئاساسلىق ئگز نىڭ
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 مەسائۇلارنى تاۈرك  گپىنچە يگت ەپ
 مۇشۇ مانا ەشتۈر دۇ.يەرل شەھەرگە ئاشۇ
 ئابباساىيار تاۈر لەر ئاارقىلىق يولار

 ئىگىلە  ئورۇنارنى مۇھىم  ەلىەىلى ىدە
 سا ڭىپ ئىچىگە  ەلىەىلى  بى گە بىلە 

 ئاالىمى ئۇيقاۇر تەتقىقااتچى  ى  دۇ.
 ئگز نىاڭ رەھمەتى ئەھمەت رەھمەتۇلا

 تۈر ىسااتانقا شااەرقىج  ىتايارنىااڭ»
 مىسى دە  ىتابىدە ناملىق « گچۈرۈلۈشى

 قاۇرۇپ دۆلىتىناى تۇلاۇنىيە مۇستەقى 
 تۇلۇننىااڭ ئىبنااى ئەھاامەت چىققااا 

 مەزگىلادە ئاشاۇ بولۇپ ئۇيقۇر رد ن
 ۋەلاى مىساى غا تەر ەىاد ن ئابباسىيار

 يىلاااى-010 ۋە تەيىنلەنگەنلى ىناااى
 قىلقاانلىقىنى ئا ا  دۆلىتىنى تۇلۇنىيە
   قىلىدۇ. بايا 

 دۇنياساىدە تاۈرك د نىنىاڭ ئىسام
 ئىساااام يولىااادە ى ى اااىئومۇمل

 چاوڭ ئىنتايىن رولى دەۋەتچىلى  نىڭمۇ
 ئەلبەغاادەد نىڭ جا لىااد ن بولااۇپ 
 تىلقا ئا ھىدە  ىزمەتلى  نى  گرسەت ە 

 دۆلىتاى ساامانىيار ئەرز يادۇ. ئ لى قا
 سامانى مەنسۇر ئىبنى نەسى  شاھزەد سى
 يەردە ئااۇ ۋە يەرلەشاا ە  ئارتۇشااقا
-374 بولاۇپ  قىلقاا  بىنا مەسجىد

 يىلاااى مىاد ااايە(-937) ھىجااا  يە
 سااۇلتا  ۋەر سااى تە اا  قارە ااانىيار

 ئارقىلىق  ى ى ئاشۇ بۇغ ە ا  سۇتۇت
 سۇتۇت ئابدۇل ەر م بولىدۇ. مۇسۇلما 

 ۋە بولۇشاى مۇساۇلما   اننىڭ بۇغ ە
 ئ ا  د نى دۆلەت رەسمى د نىنى ئىسام
 ئىنتاايىن دۇنياسىدە تۈرك بىلە  قىلى ى

 ئۇنىااڭ لىاادۇ.بو ئااگزگى    چااوڭ
 ار ساەلجۇق بىالە  بولۇشى مۇسۇلما 
 دەرياسى سەيدۇ  ۋە ئوغۇز ر قارلۇقار 
 ئايمااقلى ى تاۈرك پۈتاۈ  بويىد  ى
 ساۇتۇت بولىادۇ. مۇساۇلما  تولۇت

 ۋەپات ي  ىدە 19 يىلى-955 بۇغ ە ا 
   بولىدۇ.

 ئىساام دۇنياساىنىڭ تۈرك  دەمەك
 ھەر  ىتااى قىلىاا  قوبااۇل د نىنااى
 زەمانىاد ا ساا منىڭئەلەيدس پەيقەمبەر
 )مىاد يە يىلى-374 ھىج  يە باشلىنىپ 

 تولۇقانقاا   ەلگەنادە يىلى(غا-937
  بولىدۇ. د يى  ە

 ئۇنىوە ساات تى دەجاالە تۈر ىيەنىااڭ
 ئوقۇتقۇچىسى فا ۇلت تىنىڭ تىلار شەرت
 تۈر لەرنىاڭ» ئگز نىڭ  گز بوز پارۇت

 ئەسى  دە ناملىق «ئەرەبلەر نەز   د  ى
 باشاپ ئەسى د ن-64 دۇ:ياز  مۇندەت
 قوللىنى ااقا ئ لىەبەسااى ئەرەب تاۈر لەر

 تاااۈرك يىلاااى-6424 باشاااايدۇ.
 يۈساۈپ شاائى ى مەشدۇر دۇنياسىنىڭ

 «بىلىا  قۇتاادغۇ» ھاجىەنىاڭ  ا 
 ئ لىەبەسااى ئەرەب ئەسااى  نى ناااملىق
 مىلالەت ئى  ى ىقىلدۇرۇش نەشى  بىلە 

  ااۈچەيت ە  ي قىنلىقنااى ئار سااىد  ى
 دۇنياساىنىڭ تۈرك لىيى-6420 بولسا 
 ئەدەبىياتچىسااى تىاا  مەشاادۇر ئەڭ

 لۇغاتىا  د وەنى» قەشقى  نىڭ مەھمۇد
 ئەرەب يەنە ئەساى  نى نااملىق «تۇرك

 قىلدۇرۇشاى نەشاى  بىالە  ئ لىەبەسى
 دەغادۇغىلىق دۇنياساىدە ئىسام پۈتۈ 

  قىلىدۇ. پەيدە ئگزگى   
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 بىالە  تار  ى ئىسام تار  ى تۈرك
 بىالە  تار  ى ركتۈ تار  ى ئىسام ۋە
 چەمابەرچە  گى ەلى اىپ بى  گە-بى 

 بى  نىااڭ-بىاا  ۋە  ەتاا ە  باغلىنىااپ
 ئايلىنىااپ پارچىلى  قااا ئاي  لمااا 

 تار  نى ئى  ى بۇ ئۈچۈ   لى ى ەت ەن
 مۇم ىن چۈشىنى  ئاي  پ بى  د ن-بى 

  ەرلى ىئەسا ئەرەب مۇسۇلما  .ئەمە 
 ئوتتاۇرە ئىباارەت د ن«ماۋەرەئۇننەھ »

 ئااارقىلىق قىلىاا  ەتدااىپ ئاسااىيانى
 ھاااالەتتە  ولل  تىاااپ تۈر لەرنىاااڭ

 بولسا  ئاچقا  يول شىقاۇبول مۇسۇلما 
 ي يىلى ىقا ت ز د نىنىڭ ئىسام تۈر لەرمۇ
 دۇنيانىااڭ قوشااىدۇ. ھەسسااە چااوڭ
-سااا  باشااقا تەر ەىااد  ى-تەرەپ

 مىللەتلەرنىاڭ ۋە ئەللەرنىاڭ ساناقسىز
 بولاۇ  سەۋەبچى شىقاۇبول مۇسۇلما 

 ئىساام بۇياا  تار  تىن ە بى گ بىلە 
 مۇساۇلمانلى ى دۇنيا پۈتۈ  ۋە د نىنى

 ئىساااام باااارلىق بىااا گە بىااالە 
 ئا ھىدە يولىدە قوغدە   ەلىەىلى لى  نى

 مەساىلە :  گرساىتىدۇ.  ىزمەت چوڭ
  اقااانىار  سااامانىيار  قارە ااانىيار 
 تەيماۇر لەر  تولاۇنىيىار  غەزنەۋ يلەر 

 بۇر ر بااا توقلااۇقار    ااىد لەر ىئ
 ارىيئوسامان ۋە ئاتااب  لەر ار سەلجۇق

 ۋە دۆلەتلى ى تۈرك قاتارلىق  ەلىەىلى ى
 ۋە د نىقاا ئىسام رلۇقلى  نىڭوئىمە  ەت
  گرسەت ە  مۇسۇلمانلى  قا دۇنيا پۈتۈ 

 تااۈگەت ىلى ئ يتىااپ  ىزمەتلى  نااى
 ئىساام دۆلەتلەرنىاڭ مەز ۇر بولمايدۇ.
 رئابباساىيا يولىادە  ي ايى  دەۋ تىنى

 شىئەلەرگە يولىدە  قوغدە   ەلىەىلى ىنى

 ۋە قارشاى ئىستىاسىقا موڭقۇل قارشى 
 باشاااتقا  ئۇرۇشااى سااەلىب ئەھلااى

 ئى اسامەنلى  قارشاى  ى  ستىيانارغا
 زەنجى سااىما  بارغااا  ئ لىااپ بىاالە 
 قىلقىلاى ئىن اار ئۇرۇشالى ى ھالد  ى

   ھەقىقەتلەردۇر. تار  ى بولمايد قا 
 ئىلمىاااج ڭئگلىمالى  نىااا تاااۈرك

 تاااۈرك  ەلساااەك:  ىزمەتلىااا  گە
  اااگپ ناھاااايىتى دۇنياساااىد ن

 ئاااالىملى ى(  مۇپەسسى لەر)تەپساااى 
 ۋە ئااالىملى ى( مۇھەدد ساالەر)ھەد  

 باشاقا ئالىملى ى(د ن )فىقدى فۇقەھا ر
 چىققاا   اگپ ئالىملى  مۇ ساھە پەننى

 بىا  ئۇ رنىاڭ تگۋەناد  ىلەر بولۇپ 
 اھئابادۇل ئەباۇ ھ سابلىنىدۇ: قىسمى

 تى مىازى  ئىماام بۇ اارى  ئىسمائى 
 ئەلاامە ھاافىز  ئىمام نەسەئىج  ئىمام

 يۈساۈپ زەمە  اەرى  ئەلامە جارۇلا 
 جۇرجااانى  ئاباادۇلقاد   سااە  ا ى 
 ساەييىد ئەلاامە تەفتازەنى  سەئدۇدد ن

 شەمساىد ن ئەلاامە جۇرجانى  شەر پ
 ناااملىق «ئەلمەبسااۇت» سەرە سااىج 

 ساەئدۇدد ن مەئەلا مۇئەللىەى  ىتابنىڭ
 مەشادۇر ناملىق «ھىدەيە»   اشىقەرى

 ئىبناى ئەلى ئەللىەىۇم ئەسەرنىڭ فىقدى
 تەپسااى  ئەلمەرغىنااانى  بە اا ى ئەبااۇ

 ئاباادۇلا بەرە ااات ئەبااۇل ئااالىمى
 ئەلماتۇر ادى  مەنساۇر ئەبۇ ىج فنەسە
 مەھماۇد  اارەزمى  ئەل بە ا ى ئەبۇ

 سااەمەرقەندى  شاسااى    اشااىقەرى
 قاتاارلىق  وتەنى    اشىقەرى نەسەفى 
 دۇنياساىقا ئىساام ئاالىمار يۈزلىگە 
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 بولاۇپ   گرساەت ە   ىزمەت چە سىز
 تاۈرك قاتاارلىق سىنا ئىبنى ۋە فارەبى

 چاوڭ دۇنياساىدە ئىسام پەياسوپارمۇ
 ئەرەب ۋەقىتتاا ئەيناى قوزغايدۇ. تەسى 

 رۇمىاگە د ندجا لىا مەۋ نا ئالىملى ى
 ئاساا  ئىد يىساىگە سوپىز م ئو  ا 
  اگپ تەسى  گىمۇ ئالىمارنىڭ سالقۇچى

  ئۇچ ەيدۇ.
 سەمەرقەن   بۇ ارە  زەمانىسىدە ئگز

   يىن ااى قەشااقەر    شااا  ااارەزمى 
 بىا  باشاقىمۇ ۋە ئىستانبۇل زەماناردە
 ئاۇزۇ  شەھەرلەر تۈرك ئونلىقا  نەچچە

 تەربىاايە تەلىاام ئىسااامىج زەمااانقىچە
  ىااازمەت ساااۈپىتىدە مەر ەزلىااا ى
 مەر ەزلەرد اان ەز ااۇرم ۋە  گرسااىتىدۇ

 ي تى اىپ ئگلىماالى ى ئىسام مىڭلىقا 
  چىقىدۇ.

 تااۈرك بۇيااانقى تااار  تىن
 دۆلەتلى ى: ۋە لۇقلى ىئىمە  ەتور
 ئ لىنقاا  تىلقاا  ىتابلى  ادە تار خ

 قۇرۇلقاا  تەر ەىاد ن مىللەتلى ى تۈرك
 د ان 634 سانى دۆلەتلەر  ىچى -چوڭ

 بەزى پەقەت يەردە باۇ بولسىمۇ ئارتۇت
 بىاالە  قىلىاا  ز  ىاا  ملى  نىمااۇھى

    ۈپايىلىنىمىز:
 بۈيااۈك بااۇرۇنقى مىاد اايەد ن-6
 ھاۇ   ياۋرۇپاا ھاۇ    اگك ھۇ  
  ىتااي يەنە لۇقلى ى ئىمە  ەتور ئاقدۇ 

 لىيااڭ چاۋ  ئار ا يادە  ھا  ئىچىد  ى
 ھااۇ  قاتااارلىق ھ سااىياھۇ  ھااۇ  

- 970 بۇرۇنقى مىاد يەد ن دۆلەتلى ى
 قىچەيىللىا  -557 مىاد ايە ارد نيىل

  قىلقا . دەۋەم
 ۋە جشاەرقى دۆلىتاى   گ تۈرك-7
 ۋە لاۇقلى ىئىمە  ەتور  گ تۈرك غەربى

 قاتاااارلىقار دۆلىتاااى تاااۈر ە 
-254 بىالە  يىللىا ى-534مىاد يە
 قىلقا . دەۋەم ئار سىدە يىللى ى
 يىلىاد ن-515  اقاانلىقى ئاۋەر-3
  قىلقا . دەۋەم يىلىقىچە–035
 يىلىاد ن-156  اقاانلىقى ھازەر-0

  قىلقا . دەۋەم يىلىقىچە-930 باشاپ
 نەۋر لىاا ى ھۇنارنىااڭ بۈيااۈك-5

  اۋچاااڭ  اقااانلىقى  ئۇيقااۇر بولقااا 
  ىتاااي دۆلىتااى(  ئۇيقااۇر )تۇرپااا 
 ئۇيقااۇر )ساا   ق  انچاااۋ ئىچىااد  ى

 ئەت ەپىاد  ى  گلى جۇڭقار يە دۆلىتى(
 قااارلۇقار مۇسااۇلمانلى  نىڭ ئۇيقااۇر
 بىالە  ىللى ىي-200 قاتارلىقار دۆلىتى
  قىلقا . دەۋەم ئار سىدە يىللى ى-002
 پاايتە تى ئۇيقاۇر قى غىز رنىڭ-1

 يىلىاد ن-004 دۆلىتاى ئگتۈ ەنتتى ى
  قىلقا . دەۋەم يىلىقىچە-6742
 قىلقاااا  مەر ەز قەشاااقەرنى-2

 يىلىااد ن-004 دۆلىتااى قارە ااانىيار
  قىلقا . دەۋەم يىلىقىچە-6767
 ەشلەرتۈر  ۋە قىەچاقار تاتار ر -0

-6705 يىلىااد ن-134 دۆلەتلىاا ى
  قىلقا . دەۋەم يىللى  قىچە

 يىلىد ن-917 دۆلىتى غەزنەۋ لەر-9
  قىلقا . دەۋەم يىلىقىچە-6603
 دۆلىتااى  ارسااەلجۇق بۈيااۈك-64

 ساااۇر يە لى ى ساااەلجۇق تاااۈر ىيە
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 لى ىسااەلجۇق ئىاا ەت لى ى سااەلجۇق
 لىارسەلجۇق بارلىق قاتارلىق دۆلەتلى ى

 بىاالە  يىللىاا ى-6404 ھااا ىمىيىتى
  قىلقا . دەۋەم ئار سىدە يىللى ى-6690
-6492 دۆلىتاى شاھ  ارەزمى-66
  قىلقا . دەۋەم يىلىقىچە-6736 يىلىد ن
-6731 دۆلىتاى ەئورد  ۇئالت-67
  قىلقا . دەۋەم يىلىقىچە-6547 يىلىد ن
 قااويار قااارە ۋە ئاااققويار-63

 بىالە  يىلى-6304 لۇقلى ىئىمە  ەتور
  قىلقا . دەۋەم ر سىدەئا يىلى-6547
 قىۇئىمە  ەتورلااا تىماااۇرلەڭ-60
 دەۋەم يىلىقىاچە-6546 يىلىد ن-6310
  قىلقا .
-6571 ئىمە  ەتاورلىقى بابۇر-65
  قىلقا . دەۋەم يىلىقىچە-6050 يىلىد ن
-6544  انلىقى ئگزب   بۇ ارە-61
 دەۋەم يىلىقىاچە-6974 باشاپ يىلىد ن
  قىلقا .
  قىلقاااا مەر ەز تاااۈر ىيەنى-62

 يىلىاد ن-6799  ەلىەىلى ى ئوسمانىيار
 قىلقا . دەۋەم يىلىقىچە-6973

 دۆلەتلى ى تۈرك زەمانىمىزد  ى
 «ب تىاادە تااور تااۈر لى ى دۈنيااا»

 دۆلەتلىا ى تۈرك مۇستەقى  دۇنياد  ى
 تاۈرك تەۋەلى ىد  ى دۆلەتلەر باشقا ۋە

 پۈتاااۈ  ھەمااادە ئااااپتونومىيەلى ى
  ىتىز ملى تۈر لەر ئازسانلىق دۇنياد  ى

 قىلىنىدۇ. بايا  تگۋەند  ىچە
 تۈرك ۋە دۇنياسىقا ئىسام پۈتۈ -6

 يولباشاااچى بولۇشاااقا دۇنياساااىقا
 «جۇمداۇر يىتى تۈر ىيە» تى   ىوەتقا 

 ئاتااتۈرك  اماال مۇستاپا يىلى-6973
 ھااز  قى بولۇپ  قۇرۇلقا  باشچىلىقىدە
 پايتە تى مىليو   04 نوپۇسى ئومۇمىج

 ىمى: ااگل يەر ئومااۇمىج  «ئەنااقەرە»
    ىلوم تى .  وەدرەت 203.517

 تاااۈرك قىبااا    شاااىمالى»-7
 تاۈر ىيە يىلاى-6920 «جۇمدۇر يىتى

 تااۈر ىيە تەر ەىااد ن سااىئارمىيە ھاااۋە
 بولااۇپ  ئگت ااۈزۈلگە  تەۋەلى ىااگە

 مۇسااتەقى   ەلگەناادە يىلىقااا-6903
 ئوماۇمىج ئۇنىاڭ قىلىدۇ. ئ ا  دۆلەت

 پااااايتە تى 444 764 نوپۇسااااى
  ااگلىمى: ەري ئومااۇمىج «لەپ گشااە»

    ىلوم تى .  وەدرەت 3.355
 ئىتتىەاقىنىاڭ ساوۋە  يىلى-6996

 قىساامە  نەتىجىسااىدە پارچىلىنى ااى
 ئ    ا ە  مۇستەقىللىقىقا ئگز بولسىمۇ

 جۇمدااۇر يەتلى ى ئاسااىيا ئوتتااۇرە
 تگۋەند  ىچە:

 نوپۇساى ئومۇمىج قازەقسىتاننىڭ-3
 يەر «ئاساتانە» پاايتە تى مىليو   74

  اوەدرەت مىڭ 275 مىليو  7  گلىمى:
 ئەڭ  گلىمى دۇنياد  ى بولۇپ  ىلوم تى 

  ھ سابلىنىدۇ. دۆلىتى مۇسۇلما  چوڭ
 34 نوپۇساااى ئگزب  ىساااتا -0

 مىااڭ 000  ااگلىمى: يەر مىليااو  
 پاااايتە تى  ىلاااوم تى    اااوەدرەت

   «.تاش ەن »
 مىليو   0 نوپۇسى ئەزەربەيجا -5

 701144  اااگلىمى: يەر ئوماااۇمىج
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  «.با ۇ» پايتە تى  ىلوم تى    وەدرەت
 1 نوپۇساااى تۈر مەنىساااتا -1

  وەدرەت 764644  گلىمى: يەر مىليو  
  «.ئابات ئاشىق» پايتە تى  ىلوم تى  

 مىليو   5 نۇپۇسى قى غىز ستا -2
  اااوەدرەت 690544  اااگلىمى: يەر

   «.بى  ەك» پايتە تى  ىلوم تى  
 تااۈرك مۇسااتەقى  2 يۇقى  ااد  ى

 654 ۇساىنوپ ئومۇمىج ىنىڭىتجۇمدۇر ي
 ىجماۇموئ بولۇپ  ئاشىد قا  مىليوند ن

  وەدرەت مىڭ 244 مىليو 0  گلىمى يەر
     لىدۇ. ئەت ەپىدە  ىلۇم تى 

 مولاادەۋ يە ۋە  ىتاااي رۇسااىيە 
 ئااپتونۇم تۈرك دۆلەتلەرد  ى قاتارلىق

 رەيونلى ى:
 ئالتااي» تەۋەلى ىاد  ى رۇسىيە-6

 نوپۇساى ئوماۇمىج نىڭ«جۇمدۇر يىتى
 گۇرنۇ» پايتە تى ىدە ئەت ەپ مىڭ 044

  اگلىمى: يەر ئوماۇمىج  «ئالتايىس ى
    ىلوم تى .  وەدرەت 97.144

 تەۋەلى ىااااد  ى رۇسااااىيە-7
 نىااڭ«جۇمدااۇر يىتى ىسااتا باشقۇرت»

 ئوماۇمىج مىليو   1 نوپۇسى ئومۇمىج
  اااوەدرەت 603.144  اااگلىمى: يەر

 «.ئۇپا» پايتە تى  ىلوم تى  
 قاباردەي» تەۋەلى ىد  ى رۇسىيە-3

 ئوماۇمىج نىاڭ«جۇمدۇر يىتى ل ار يابا
 : گلىمىيەر ئومۇمىج مىليو   7 نوپۇسى
 پاايتە تى  ىلوم تى    وەدرەت 67.544

 «.نالچى »
 تەۋەلى ىااااد  ى رۇسااااىيە-0

 نىااڭ «تىى يرجۇمدااۇ چۇۋەشىسااتا »
 ئوماۇمىج مىليو   7 نوپۇسى ئومۇمىج

  ااوەدرەت مىااڭ 10444  ااگلىمى: يەر
  «.شۇپاش ار» پايتە تى  ىلوم تى  

 دەغىستا » تەۋەلى ىد  ى رۇسىيە-5
 0 نوپۇسى ئومۇمىج نىڭ«جۇمدۇر يىتى

 54.344 : گلىمىيەر ئومۇمىج مىليو  
 پاااايتە تى  ىلاااوم تى    اااوەدرەت

  «.ماھاچ ا »
 ھا اسىيا» تەۋەلى ىد  ى رۇسىيە-1

 144 نۇپۇسى ئومۇمىج نىڭ«جۇمدۇ يتى
 يەر ئوماۇمىج  ىلوم تى    وەدرەت مىڭ

  ىلاوم تى    وەدرەت 16.944  گلىمى:
 «.ئابا ا » پايتە تى

 قارەچااي» تەۋەلى ىد  ى رۇسىيە-2
 ئوماۇمىج نىڭ«جۇمدۇ يتى )چەر ە (
 يەر ئومااۇمىج مىااڭ  244 نوپۇسااى
  ىلاوم تى    وەدرەت 60.644  گلىمى:
 «.چەر ەسسەك» پايتە تى

 تەۋەلى ىااااد  ى رۇسااااىيە-0
 نىااڭ«جۇمدااۇر يىتى تاتار سااتا »

 ئوماۇمىج مىليو   5 نوپۇسى ئومۇمىج
  ااااوەدرەت 10444  ااااگلىمى: يەر

 دەرياسااى ۋۇلگااا ئااورنى  ىلااوم تى  
   «.قازە »پايتە تى بويىدە 
 تااۇۋە» تەۋەلى ىااد  ى رۇساىيە-9

 نوپۇساى ئوماۇمىج نىڭ«جۇمدۇر يىتى
 : ااگلىمىيەر ئومااۇمىج مىااڭ  544

 پايتە تى  ۇۋەدە ەت ىلوم تى  624.544
 «.ق ز  »

 تەۋەلى ىااااد  ى رۇسااااىيە-64
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 ئۇماۇم نىڭ«جۇمدۇر يىتى اقۇتىستا ي»
 ئومااۇمىج مىليااو   6.5 نوپۇسااى

 744 مىاڭ 643 مىليو  3 : گلىمىيەر
 پاااايتە تى  ىلاااوم تى    اااوەدرەت

   «.ياقۇتىسى »
 تەۋەلى ىاااد  ى مۇلااادەۋەيە-66

 «جۇمداااااۇر يىتى گاگااااااۋۇز»
 ئااۇ ر بولااۇپ( ) گ ئوغااۇز رد ن

 ئورتااۇدو   د نىنىااڭ  ى  سااتىيا 
 ئوماۇمىج قىلىادۇ  ئ تىقااد مەزھىەىگە

 چەتئەللەرد  اى ۋە مىاڭ 344 ىسنوپۇ
 ئەت ەپىادە  مىاڭ 344 يەنە گاگاۋۇز ر
  اوەدرەت 6036 : اگلىمىيەر ئومۇمىج

  «. ۇم ەت» پايتە تى  ىلوم تى  
 جۇمدااۇر يىتى  ەلااق  ىتاااي-67

 ئۇيقااۇر شااىنجاڭ» تەۋەلى ىااد  ى
 ئاناا ئۇيقۇر رنىاڭ «رەيونى ئاپتونۇم
 34 نوپۇساى جئوماۇمى بولۇپ  ما انى

 يەر ئومااۇمىج ئاشااىدۇ  مىليونااد ن
  اااوەدرەت 6.071.444  اااگلىمى:
 «.مچىۈرۈئ» پايتە تى  ىلوم تى  

 تاۈرك 67 قاا بايا  قىلىن يۇقى  دە
 يەر ئومااۇمىج رەيونىنىااڭ ئاااپتونۇم
 036 مىااڭ 172 مىليااو  5  ااگلىمى:
 نوپۇسى ئومۇمىج ۋە  ىلوم تى   وەدرەت

   ئەت ەپىدە. مىليو  50
 جايلى  اادە قايسااى ھەر ڭدۇنيانىاا
 تاۈرك ياشااۋەتقا  قاتار دە ئازسانلىق

 مىللەتلى ى:
 نىااڭ«ئەزەر اايلەر» ئى ەنااد  ى-6
 نىاڭ«اريقاشاقا» مىلياو   34 سانى
 ساانى نىڭ«قاچار ر» مىليو   3 سانى

 نىڭ«شاھسەۋەنلەر» يەنە ۋە مىڭ 344
 33.144.444 جەمئاى مىڭ  344سانى

 ئەت ەپىدە.
 «مااالەرتەرە ە» رۇسااىيەد  ى-7

 ئومااۇمىج نىااڭ«قىەچاااقار» بىاالە 
 نىاڭ«دولقاانار» مىليو   6 نوپۇسى

 سااىبى  يەد  ى مىااڭ  74 نوپۇسااى
 ئەت ەپىدە مىڭ 34 سانى: نىڭ«شور ر»

 6.454.444 نوپۇسى ئومۇمىج بولۇپ 
 ئەت ەپىدە.

 ىساااتاند  ىئافقان ۋە ئىااا ە -3
 مىااڭ 744 سااانى نىااڭ«ھااا چار»

   ئەت ەپىدە.
 ۋە ياۋرۇپاااااا رۇساااااىيە -0

 ساانى  رنىڭ«ئاھ س ا» ئام    ىد  ى
   مىليو . بى 

 د  ى يەبۇلقاااار ۋە رۇساااىيە-5
 مىاڭ 544 نوپۇساى  رنىاڭ«نوغاي»

   ئەت ەپىدە.
 ىد   يەبۇلقاااار ۋە يۇناااا -1
 مىليااو  6 سااانى  رنىااڭ«بالقااا »

   ئەت ەپىدە.
 مەنلەرنىااڭتۈر  سااۈر يەد  ى-2

   ئەت ەپىدە. مىليو  7 نوپۇسى
 ەنلەرنىاااڭتۈر م ئى ەقتى اااى-0

   ئەت ەپىدە. مىليو  0 نوپۇسى
 قىلىد قا  ئ تىقاد دەنىقا يەھۇدى-9
 ۋە مىاڭ 644 ساانى  رنىڭ«قارەيىم»
 مىااڭ 644 سااانى  رنىااڭ«قى چااات»

 ئەت ەپىدە.
 ياشايد قا  دۆلەتلەردە  ى رھە-64
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 ساانى نىڭ«قىەچاقار بىلە  قامۇقار»
 ئەت ەپىدە. مىڭ 544
 تەۋەلى ىااااد  ى  ىتاااااي-66

 مىااڭ  744 سااانى  رنىااڭ«سااا »
 ۋە مىاڭ 04 ساانى نىاڭ«يۇغۇر ر»
 مىڭ 54 سانى  رنىڭ«ئۇيقۇر س   ق»

 ساانى ئوماۇمىج ھەممىساىنىڭ بولۇپ 
  ئەت ەپىدە. مىڭ 344
 ۋە رۇساااىيە قازەقىساااتا  -67

 3 سانى  رنىڭ«نايما » موڭقولىيەد  ى
   ئەت ەپىدە. مىليو 
 ياۋرۇپاااااا 72 پۈتاااااۈ -63

 تۈر لەرنىاڭ ىقسانل ئاز دۆلەتلى  د  ى
   مىليو . 9 نوپۇسى
 ۋە  انااااادە ئام    ااااا -60

 ساانلىق ئاز ياشايد قا  ئاۋۇستى ەلىيەدە
  ئەت ەپىدە. مىليو  6 سانى تۈر لەر
 تااۈر ىيە  ئاسااىيا  ەئوتتااۇر-65

 ياۋرۇپاااا ئەرەبىساااتا   ساااەئۇدى
 ۋە ياپونىيە  انادە  ئام    ا  دۆلەتلى ى 

 دۆلەتاالەردە قاتااارلىق ئاۋسااتى ەلىيە
 7 سااانى ئۇيقۇر رنىااڭ ياشاااۋەتقا 
 ۇ. ئاشىد مىليوند ن

 ئاااامۇ تەۋە  ىساااتانقا ئگزب-61
 قاۇم قىز   بويىد  ى دەريا )جەيدۇ (

 قاااااارە» يااااا قىن چاااااگلىگە
 7 نوپۇسااى لىقارنىااڭ«قالەاقىسااتا 

 يەر  «نۇقااۇ » پااايتە تى مىليااو  
  ىلاوم تى   وەدرەت 624.544 : گلىمى
     لىدۇ.
 ئەرمىنىايەگە تەۋە ئەزەربەيجانقا-62

 «ناھچىوە » چىگ  سد  ى ئى ە  ي قىن
 مىااڭ  544 نوپۇسااى نىااڭئەزەر يلەر
  ااگلىمىيەر  «ناااھچىوە » پااايتە تى
  ىلوم تى .  وەدرەت 5.544

 تااۈر ىج  ىاا  62 يۇقى  ااد  ى
 مىليو  59 نوپۇسى ئومۇمىج  ەلقلەرنىڭ

   مىڭ. 057
 زەماانىمىزدە ئ تقانادە قىلىپ  ۇ سە

 قاا  تاۈرك  ى ھەر دۇنياد  ى پۈتۈ 
 سااانى نىااڭمىللەتلەر س ستىمىسااىد  ى

 بولااۇپ  ئاشااىد قا  مىليونااد ن 344
 ئاسمىاتسااىيە نچىسااىى گپ ئۇ رنىااڭ
 بىاا گە بىاالە   اا لى  دۇچ  ەۋپىااگە

 گ  دەۋ قاااا يوقۇلاااۇ  بەز لىااا ى
  ي قىناشماقتا.

 «ئانااتولىيە» مىللەتلى  نىاڭ تۈرك
 يەرلى ااى  ۋە  گچااۈ  زەمىنىقااا
 جەريانى:

 نىاڭجۇمدۇر يىتى تاۈر ىيە ھاز  قى
 تۈر لەرنىاڭ  اگپ بۇنچە تەرپىگە ھەر

 يەرلى ى ااا ە باشااااپ قاچاناااد ن
-بولااۇپ قاناادەت ۋە باشاالىقانلىقى
 يەرلى اااىپ سااا ڭىپ ھاز  قىااادەك
 قىلى اقا تەتقىق ئا ھىدە   تەلىگەنلى ى
 ئۇ رنىاڭ بولۇپ  مەسىلە ئەرز يد قا 
  ىتابلى  ادە تاار خ تۈر ىيە تەپسىاتى
   قىلنىدۇ: بايا  ىچەتگۋەند  

  ااااازۋ ا تااااار  چىار بەزى-6
 ئانااتولىيە ۋە دەڭىاز قارە تۈر لى  نىڭ
 يەرلى ااى  ۋە  گچااۈ  ئەت ەپىقااا
 يىا  مىاڭ 3 مىاد يەد ن ھەر  ىتنىڭ

 قىلساا  ز  ىا  باشانقانلىقىنى ابۇرۇن
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 بىا  مىاد يەد ن تار  چىار بەزى يەنە
 ياز دۇ. باشانقانلىقىنى بۇرۇ  يى  مىڭ
 شەرقىج ۋە ئەت ەپى قارەدەڭىز ھالدە ەرھ

 رەيونلى  اد  ى  اگپىنچە ئاناتولىيەنىڭ
 يەرلى اااى  تۈر لى  نىاااڭ  اۋ ااااز
 ئاشاقانلىقى يىلاد ن مىڭ 3 تار  ىنىڭ
 ھەقىقەتتۇر. تار  ىج
قى باۇرۇن يى  055 مىاد يەد ن-7

 354 مىاد ايەد ن باشااپ د نۋەقىتار
 يىاا  95 بولقااا  بااۇرۇنقىچە يىاا 

 ساۈرگە  ھگ اۈم ياۋرۇپاادە ەجەريانىد
 شەرقى چىگى سى نىڭدۆلىتى ھۇ  ياۋرۇپا

 ئاگز ئەت ەپىنىمۇ قارەدەڭىز ۋە ئاناتولىيە
 ھاۇنار ئاشاۇ بولاۇپ  ئالقا  ئىچىگە
 ۋە ھاۇ  ساندە  گپ ناھايىتى زەمانىدە

 ۋە قاارەدەڭىز ئايماقلى  نىڭ تۈرك اباشق
 يەرلەشاا ەنلى ى رەيونلى  قااا ئانااتولىيە

   نىدۇ.ىقىل بايا  ئ نىق ى  دە ىتابل تار خ
 يىللىااا ى-244 مىاد يەنىاااڭ-3
 تۈرك ھازەر  گتۈرگە  با  يادە  اۋ از

 ئاناتولىيەنىااڭ چىگى سااى دۆلىتىنىااڭ
 ۋە ئىقاد   ئااغ ى  ئارتوەن  قار   

 ئىچىگە ئگز شەھەرلى  نىمۇ قاتارلىق ۋە 
 ناھايىتى مەزگىلدە ئاشۇ بولۇپ  ئالقا 
 مەز ۇر  ىتۈر لى  اۋ از ساند  ى  گپ

 بىاا  يەنە يەرلى ااىدۇ. شااەھەرلەرگە
  اگپ ناھاايىتى يىلاردە ئاشۇ تەرەپتىن
 ئەرجىا  تۈر لى  نىڭ ھا چ ساند  ى

 ئوتتۇرساااااىقا ما زگ   ااااا  ۋە
   قىلىنىدۇ. ز  ى  يەرلەش ەنلى ى

 ەزەمانىسااااااىد ئااااااگز-0
 ئاتىلىااد قا دەپ  «ماااۋەرەئۇننەھى »

 ھەر ى  زەمىنلى  د  ى (ئوتتۇرە ئاسىيا)
 ئانااااتولىيە نىاااڭەرمىللەتل ر ىتاااۈ

 مىاد ايە ھەر  ىتى  گچۈ  رەيونلى  قا
 ئاايمىقى ق نىاق ي   مىدە ئەسى نىڭ-1

 تۈرك ئوغۇز ئايمات 70 ىد  ىقباشچىللى
 بىاالە  يەرلى ى ااى ئەۋ تلى  نىااڭ

 ئانااااتولىيەگە بولاااۇپ  باشاااانقا 
  گچاۈ  ھاالەتتى ى تارقات تىلقا  قار

 .قااا قىل دەۋەم ئگزلۈ سااىز ھەر  ىتااى
 باشااپ يىلىد ن-6460 مىاد يە ئەمما

  وللى تىپ ئايماقلى  ىنىڭ تۈرك ھەر ى 
 ئاا قى  قااارەپ ئاناااتولىيەگە ھااالەتتە
 ئۇ رنىڭ   يىن  باشانقاند ن ھەر  ىتى
 يەرلىاا  بولقااا  توسااماقچى ئالااد نى
 ئوتتۇرساىدە  گچمەنلەر بىلە  ئەرمەنلەر
 قاانلىق  ىچىا -چوڭ ق تىم بى نەچچە
 يىلاى-6430 ب   ادۇ. ياۈز ئۇرۇشار

 ارساەلجۇق بىلە  ھا ىمىيىتى نتىيەە زۋ
  ااگلى ۋە  بەرگە  يااۈز ئوتتۇرسااىدە

 ئەرجىا  يىلىاد  ى-6405 ئۇرۇشى 
 ارىققاھە يىلىاد  ى-6402 ئۇرۇشى 
 ھەممىسى ئۇرۇشارنىڭ قاتارلىق ئۇرۇشى

 ئۈچاۈ  توسۇ  ئالد نى  گچمەنلەرنىڭ
   ①.بولقا 
 

                                                 
 پايد انقا  ماتى  يالار: ①
 شەرقى تۈر ىستا  تار  ى مۇھەممەد ئىمىن بۇغ ە-6
ئىسام تاار  ى ۋە ئىساام قىسساىلى ى / رەغىاب -7
 جانىرسە
 تار  ىدە ئورتا ئاسىيا / پ تەر بى گولدە  دۇنيا-3
 تۈر لەر نەز   د  ى ئەرەبلەر / پارۇت بوز گگز-0
 دۇنيا تۈر لى ى تور ب  ىتى-5
 تۈرك دۇنياسى تەتقىقات تور ب  ىتى-1
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 ئوساامانىيە «ھەمىاادى تااار  ى»
 ب قى اانقا   ئابدۇلدەمىد انقا سۇلتانى
 قەد م اى ر وەيەتلى  تار  ىنى ئۇيقۇر

 ئۇلىقااا  زەمانقااا ھاااز  قى زەمانااد ن
 تاااب ىتا  ىتابىاادۇر. تااار خ مگتىااوەر

   يىن اى ئەساى نىڭ-69 ئۇيقۇر رنىڭ
 ئاپتۇرنىااڭ  ەچۈرمى ااى ي   مىااد  ى

 ۋە ۋەقەلى لىاا ى قاتناشااقا  بىوەسااتە
 مەلۇماااتلى ى ە ئىگىلىااگ باشااقىارد ن

  ىتاب مەز ۇر قىلىنقا . بايا  ئاساسىدە
 باۇرۇ  يىا  نەچاچە ياۈز بۇنىڭد ن

 بولقاچقااا ي ز لقااا  يىلااى(-6940)
 ئوقۇرمەنلىا  ئوقۇرمەنلەرنىڭ بۈگۈن ى
 ئۇساۇلى  تەپە  اۇر ئاد تى  تەلىەى 
 قارەشالى ى مىلالەت ۋە قار  اى تار خ

 ۋە تەرەپاالەر سىقى ااىد قا  بىاالە 
 باۇ مەۋجاۇت. ئامىلار سىقى مايد قا 

 ئوقۇلقاا  نەزەردە بۈگاۈن ى ماقالىدە

 تۇغۇلقااا  د اان«ھەمىاادى تااار  ى»
 ①.قىلىنىدۇ مۇ ھىزە قارەشار
 تىلى ۋە  ەنى ى نىڭ ىتاب .6

 يۈز ت  ى«ھەمىدى تار  ى» گەرچە
  ىتااابى ي ز لقانتااار خ بااۇرۇ  يىلااار

 ياۈز نەچچە ئۇسلۇبى بولسىمۇي ز لى 
  «شاىدىرە تاار  ى» باۇرۇنقى يى 
 «تااۈرك شااەجەرەئى»  «بابۇرنااامە»

 ئىزچىللىققاا بىالە  ار ىتاب دەگەندەك
 تار  قاا دەۋر مىزد  ى مەنىدە بۇ ئىگە.
 ئۇساۇلىد ن ي ز لى  ارنىڭ ىتاب دەئى 

 تااا ىتاب شااۇڭا پەرقلىااق. پۈتااۈنلەي
 تەتقىقاااات اردەك ىتااااب بۈگاااۈن ى

 مەنابەلەر ئوب  تى  دەئى  سى  ئۇسۇلى 
 تەبىئاى. ب   لمەسلى ى ئار ىەارنىڭ ۋە

                                                 
يىللىقااى  644ماولا مۇسااا ساااي ەمى ۋەپاتىنىااڭ  ①

مۇناسىو تى بىلە  ئۇيۇشتۇرۇلقا  ئىلمىج مۇھاا ىمە 
 ز لقا يىقىنى ئۈچۈ  ي 
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 شە ساالەرنىڭ تااار  ىج بەزى تااا ىتاب
 ۋە دەئالو  بولۇپ  يار تىلقا  ئوب ەزى

 جااانلىق شە ساالەرنى بااۇ تەسااو  لەر
 بۈگۈننىاڭ شۇڭا ئاياندۇرغا . ئادەمگە
 تەتقىقاات ئەساەر مەز اۇر بىلە  تىلى

 بىا  ئەساەر  ئەدەبىج ئەمە  ئەسى ى
 بولىادۇ. دەيى ا ە ئوچى  ا  تار  ىج

 شااە   ئااۈچىنجى تىلااى سااەرنىڭئە
 تار  ىج بولۇپ  شە لىدە بايا  ئاڭاتما
 ئەسەلەرد  ى ئەدەبىج  ۇددى شە سلەر

 تەسو  لەرد ن ئو  ايدۇ. پى سوناجارغا
 شە سااالەرنى تاااار  ىج ئوقاااۇرمە 
 بىوەسااتە بىاالە  ئااۇ ر  گرگەناادەك 
 بەزى   لىادۇ. تۇيقۇغا مۇڭدەشقاندەك

 ەبىوەساات ئگز نىااڭ ئاااپتۇر باااپاردە
 (.775-760) ياز دۇ.  ەچۈرمى لى  نى

 تاار  ىج مەلاۇم ئەساەردە ئاپتور 
 ھەققىادە ھى ايەت ۋە ھاد سە شە   

 پى   نااى ئااگز   لىااپ سااگزلەپ
 ھەد ا  ئايەت  ئۈچۈ   ۈچلەندۈرۈ 

 نەقىاا  ئەسااەرلەرد ن نەمۇنىلىاا  ۋە
 ب يىتارناى ئاگزى بەز ادە  ەلتۈر دۇ.
 ھى ااايەتلەرنى ۋە مەسااەل تااۈزۈپ 

  ىتااب نوقتىادە باۇ ڭىدۇ.ما قوشۇپ
 ي قىنقاااى ۋە قەد م اااى ئۇيقاااۇر

 تەز ى  چىلىاااا   ئەدەبىياتىااااد  ى
 ئەنئەنىسى دەستانچىلىق ۋە قىسسەچىلى 

 ئىگە. ئورتاقلىققا بىلە 
 ئەدەبىاج ئەمە  تى  ئىلمىج تا ىتاب
 ھااز  قى ئۇنىڭ ۋە قوللۇنىلى ى تىلنىڭ

 بولۇشااى  پەرقلىااق تىلااد ن ئەدەبىاج
  اگپ ەك  سچىنىڭپار-ئەرەپ سگزلەردە

 ۋە ۋەقە ئااادەم  بولۇپمااۇ بولۇشااى 
 تەساااااو   دە مەنز   لەرنىاااااڭ

 قوللىنىلى ااى  ااگپ ئو  تى ااارنىڭ
 د ققىتىنااى ئوقۇرمەننىااڭ بۈگااۈن ى

 تارتىدۇ.
 شاىئ   ردە قوشاقا  ئەسەرگە ئاپتور
 بولۇشاى   اگپ شىئ   رنىڭ فار سچە
 سگزلەرنىڭ فار سچە شىئ   ردە ئۇيقۇرچە
 يازغاا  ئااپتور لى اىوەقوللىنى جىق ەت
 بولۇشااى فار سااچە بىيىتارنىااڭ بەزى

 تىلى فار  -ئەرەب ئەد ەلى  دە ئۇيقۇر
   لىا قەدەر زەمانارغا شۇ سگيگۈسىنىڭ

 شاۇ ئىەاد لەيدۇ. ئى ەنلى ىنى  ۈچلۈك
 شىئ   رنى فار سچە ئەرەبچە  زەماناردە
 د ااوە  دەماولام  ئابادۇقاد   يازغاا 
 باۇ جەللىالەرتە ھۈسەنيىن ا  تۈزگە 

 يەنە ئاپتور بولىدۇ  ئىسەاتى سگيگۈنىڭ
-ئەرەب مەزمااۇناردە مۇناسااىوەتلى 

 مەز ۇر شۇڭا ياز دۇ. دۇئا رنى فار سچە
 ي از   تار خ دەۋ  د  ى ئەينى ئەسەر

 ئااگز ي ز لقااا   بااويىچە ئۇساالۇبى
 ئە ىاا  ئاااد تىنى تىاا  دەۋر نىااڭ

 ئۇيقاااااۇر رد  ى ئەتتاااااۈرگە  
 ۋە قدەسااااتانچىلى قىسسااااەچىلى  

 ۋەر سالىق ئەنئەنلىا  گە تەز ى  چىلى 
 دەپ ئەسااەر ئەدەبىااج بىاا  قىلقااا 
 بولىدۇ. قارەشقىمۇ

 سەۋەب ي ز لى تى ىب  ىتا .7
 تااار  ى»ئاااپتور بىاالە  ئالاادى

 ماۇ ەممەل بىا    ايىن د ن«رەشىدى
 سەۋەب ي ز لمىقانلىقىنى  ىتابىنىڭ تار خ
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 دوسااتلى  نىڭ  گرسااىتىدۇ ئاند ن دەپ
 ئاپتۇرنىڭ قىلىدۇ. ۋەبسە تەۋسىيەسىنى
 ئەجادەتارنىڭ ماگھتى ەم بۇرەدەرلى ى

 ۋە ۋەساىيەت قاانلىق تار  ى  شانلىق
  ىتااب بى  ھەققىدە ئىزلى ى ئىب ەتلى 

 لى سااااەۋەب شااااۇ ي ز لسااااا 
 دۇئااا روھىقااا قەھ  مانارياد انسااا 

 يا  اىلىققا» ھەد ستە  ۇددى قىلىنسا 
 يا  ااىلىقنى شااۇ قىلقااۇچى  دە لەت
 نى ىتاب بۇ دەگەندەك  «ارەۋەرب قىلقانقا
 ئگزلى  نىڭماۇ بولقا  دە لەتچى ي ز  قا

 ئەپۇ ئەيىەلى  نىڭ يۇيۇلۇپ  گۇناھلى ى
 ئاپتورنىاڭ قىلى قا . ئۈمى  قىلىنى ىنى
 تەساو  لەنگە  تاا ىتاب يەنە دوستلى ى

 جانلى  نى ئەز ز  گزلەپ رەز لىقىنى  ۇدە
   يىن ااى شاا دىتلەر قىلقااا  پىاادە

 ز  ىاا  سااگھبەتلى  دە ئەۋ تارنىااڭ
 ئالد اادە ئاالاھ ئااپتورنىڭمۇ قىلىنساا
 ئ    ااىد قانلىقىنى مۇ اتقااا-ئەجىاا 

 ۋە ئەرەب يەنە ئااۇ ر تە ىتلەشاا ە .
 ما اانى ۋە قەۋماى ئاگز ئەجەملەرنىڭ

 يەتاتە ي ز  قانلىقىنى  ار ىتاب ھەققىدە
 بولقاا  تار  ىادە  ى ىلى  نىڭ شەھەر

  ىتاااب بىاا  تااوپاپ ۋەقەلەرنااى
 ي ز  انىڭ شۇڭا ئازلىقىنى انارنىڭقىلق

 يىقىاپ قىلى قا . تەۋسىيە زۆرۈرلى ىنى
 ئاپتورنىڭ ي ز لى ىقا  نىڭ ىتاب ئ يتقاندە
 پىدە ار بۇرچى  د نىج ئىزد گە  ساۋەپ

 ۋە بۇرچى ۋەر سلىق بولقا  ئەجدەتارغا
 تەۋسىيەساااااىگە دوساااااتلى  نىڭ
 سااەۋەب ئاساساالىق ساد قسااەمىمىيىتى

 مااۋزۇنى بى  ھەر ورئاپت شۇڭا  بولقا .

 قىلقاا   ىتااپ دوساتلى  قا باشلىقاندە
  باشايدۇ. شە ىلدە
 ئەجدەتار تى ى ىتاب.3
-6010دە  «ھەمىاادى تااار  ى»

 باشاانقا  قوزغىلىڭىد ن  ۇچا يىلد  ى
 بىوەسااتە ئااگزى ئاااپتور ۋەقەلەرنااى
 ۋە توپلىقااا  تە  ااۈرۈپ ئاڭلىقااا  

 ئۇناد ن بويىچە   ەچۈرگەنلى ى باشتىن
  «رەۋزەتۇسساافا» تاار  نى قىبۇرۇن

 تاار  ى»  «تااۋەر خ مۇنتە ەببۇت»
  ەمىسااەئى تاااۋەر  ى»  «رەشااىدى

 مەنابە ارنى ىتااب قاتاارلىق «شەرقى
 مىللەتالەر مەنبەلەردە بۇ يازغا . قىلىپ

 ئاساسىدە ر وەيەتلى ى يەھۇدى قەد م ى
 بۈگااۈن ى بولقاچقااا چۈشااەندۈرۈلگە 
 ئار ولوگىيەلىااا   تىل ۇناسااالىق 

 )ئىنسان ۇناساالىق( ت وپولوگىيەلىاا ئان
 مەساىلە     لىادۇ. مۇ الىپ پا ىتارغا

 تاتاار  موغاۇل  تاۈرك  ئومۇمە  »
 مااانجۇ  ئۇيقااۇر  قىەچااات  قى غىااز 
 دەغىساتا   دەچىاڭ  چى  ە   نايما  

 جاا يى   باار    نوغااي  تۇرغۇت 
 مەجااۇ -يەجااۇ  جۇرجىاا   د لىاام 
 نەچاچە ۋە قەبىلە مىڭ نەچچە قاتارلىق

 تاۈرك تولۇت نەسەپلى ى تائىەىنىڭ مىڭ
 دەااگە  «ي تىاادۇ يافەساا ە بىننااى

 بۈگااۈن ى مەزمااۇنار بەزى باياناد  ى
 ئەمە . ئۇيقااااۇ  تىل ۇناساااالىققا

 دەيىلگە  ئەۋ تلى ى تۈر نىڭ مەسىلە  
 قى غىاز  قىەچاات  تاتار  مىللەتلەرد ن
 تااۈرك قاتااارلىقار نوغاااي ئۇيقااۇر 
 ار  با تۇرغۇت  موڭقۇل  تىللى  دە 
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 ماانجۇ  تىللى  ادە  موڭقۇل قاتارلىقار
 توڭگاۇ -ماانجۇ قاتارلىقار جۇرجى 

 ۋە دەچىااڭ سگزلى ااىدۇ. تىللى  اادە
 قايساى بۈگۈن ى مەجۇجارنىڭ يەجۇجى
 دەايىلمىگە   تا ىتاب ئى ەنلى ى مىللەت

 بىا  بولماياد قا  ئااي  قىلى بۈگۈنمۇ
 مەسىلە.

 تااار  ى ئەجاادەتلى  نىڭ ئۇيقااۇر
 ئەسااەرلەردە   يىن ااى ىنئىسااامىيەتت

 يەھاۇدى بولسا بى  يۇقارقىدەك ئادەتتە
 يەنە باغانسا  يافەس ە ر وەيەتلى  د  ى

 ر وەيەتلى  ااد  ى ئىاا ە  بولسااا بىاا 
 ئى  ىااا تۇتاشااتۇرۇلىدۇ. فەر اادۇنقا
 ئ لىنىادۇ. تىلقاا ئوغۇل ئۈچ ر وەيەتتە
 مۇساۇلمانار ر وەيەتلى  نىاڭ يەھاۇدى
 ۋەر يانتىدە ەزىب بولقا  يايقىن ئار سىدە
 بىالە  دەيىلگە  تۈرك ئوغلى يافەسنىڭ
 ئىاا ە  يااوت. ۋەر يانتىاادە باشااقا

 ساەلىم  تۇر  فەر دۇننىڭ ر وەيەتلى  دە
 ئاوغلى ئاۈچ دەاگە  )ئى ە ( ھىا 
 ئەجادەدى ئۇيقۇر رنىڭ بولۇپ بولقا 
 لۇغەتىا  د وەناۇ» باغلىنىادۇ. تۇرغا

 تە «بىلىاا  قۇتااادغۇ» ۋە «تااۈرك
 ئەرتوڭاغا ئالىپ ەجدەدىئ ئۇيقۇر رنىڭ
 باغانقا .

 سااۇ يماننىڭ ئەسااەت دو تااۇر 
 مەنبەلى  اااد  ى ئىااا ە  قار  اااىچە

 ئۇيقاااۇرچە بىااالە  ئاف ەساااىياپ
  ى ىنى بى  ئەرتوڭا ئالىپ مەنبەلەرد  ى

 دەۋر اد  ى قارە اانار  گرسىتىد  ە .
 قوچااۇ بىاالە  ئۇيقااۇر ر مۇسااۇلما 

 ئۇيقاۇر ر بۇدد س  مەنسۇپ  انلىقىقا

 ئورتاات ئەرتوڭاانى ئالاپ  اشارئو 
 ئەرتوڭاانى ئالپ قار قا . دەپ ئەجدەت
 مەنبەسى تار  ىنىڭ دۆلەتچىلى  ئۇيقۇر
 شاااھ ئى  ااى يۇقااارقى قااارە  دەپ

 ئەسەرلەردە باشقا ئ لىنىپ تىلقا ئەسەردە
 ئۇيقااااۇر بااااۇ ئۇچ  ماياااادۇ.

 ئەسااى لەرد ن-66 تار   ۇناساالى  نىڭ
-ئەرەپ چۈشىنى تە تار  نى ئگز   يىن
 قىلقاانلىقى ئاساا  مەنبەلى  نى فار  
   مۇناسىوەتلى . بىلە 

 ساااي ەمى مۇسااا مااولا دەاامەك
 ئەجادەتلى ى ئۇيقۇر رنىاڭ پايد انقا 

 ر وەيەتلىاا  مەناابەلەر ھەققىااد  ى
 بولاۇپ  ار ىتااب ي ز لقاا  ئۇسلۇپتا

 يە ۈ  ۋە تەھلى  پا ى   بۈگۈن ىدەك
 ئىلمىااج ساااپ ي ز لقااا  شااە لىدە
 ئۇچ   اى قىلى اىقا ەتر ئەسەرلەرنىڭ
 ئ لىنقااا  مەناابەلەرد ن بااۇ تەبىئىااج.
 ئەجادەتارنىڭ ئوقاۇرمەنلەرنى باياانار
 بىالە  قارەشاار ھەققىد  ى ئگتمۈشى

 بااۇ رنى بولسااىمۇ  ئۇچ ەشااتۇرغا 
 تاار  ىج بىا  ئۇيقۇ  پا ىتقا ئىلىمگە 
 بولمايدۇ. دەيى  ە ئۇچۇر
 مىللەتلەر قوشنا  ىتابتى ى .0
 بۈگااۈن ى «ھەمىاادى تااار  ى»

 ياشااۋەتقا  بولاۇپ قوشنا ئۇيقۇر رغا
 مەلۇمااات  ەڭا ى ھەققىادە مىللەتالەر
 قار قاناادە بااويىچە تەرتىااپ بەرگە .

 موغاااۇل تاااۈرك  رۇ   تاااا ىتاب
 قالمااات موڭقااۇل(  )تۈر لەشاا ە 

 جۇڭقااا ر(  ئىبار سااىدە )بۈگۈننىااڭ
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 قى غىاز  ئافقاا    ىتااي  تۇڭگانى 
 تاجىاا  قىەچااات  قااازەت  ئگزب اا  

 تىلقاا نااملى ى مىللەتلەرنىاڭ تارلىققا
 ئ لىنقا .

 يافەساانىڭ قەلىمىاادە ئاپتورنىااڭ 
 رۇ  ۋە چىن تۈرك  قاتار دە ئوغۇللى ى
  ىتاي بەتلەردە دەسلەپ ى چىن بولقا .

 باشاااقا  گرساااەت ەند ن مىللىتىناااى
 چاغاد  ى شاۇ ۋە  ىتايار تار  تى ى
  گرساەت ە . دۆلەتنى قۇرغا  مانجۇ ر
 مىللىتااى  ىتاااي ا ئاتالقاا دەپ چىاان

 بولاۇپ بىا ى ئوغۇللى  د ن يافەسنىڭ
 ھەققىدە چىن دەيىلگە . ئوغلى ننىڭماچى

 ھى ااايە بىاا  مەدھىيىلىاا  ناھااايىتى
 مەز اااۇر (.00-02 ى گاااۈزۈلگە )

 مەشادۇر دۇنياساىقا شەرت ھى ايىد  ى
 ئىەار نىاڭ  اوتە   « وتە  مۇش ى»

 ت بەتاتە ۋە  وتەنادە ئىەارى  ) وتە 
 دەيىلىد قا  ئاھۇ ۇيقۇرچەئ ياشايد قا  

  ۇشاەۇرەت چىقىاد قا    يى اتىن بى 
 ئاپتورنىاڭ بىزگە ئ لىنى ى تىلقا ماددە(

  ااااوتەننى دەگەناااادە ماااااچىن
 ئااپتور بىلدۈر دۇ.  گرسىتىوەتقانلىقىنى

 مەلۇمات ھەققىدە تۈرك ۋە چىن  ىتابىدە
 بى  ھى  ھەققىدە رۇ  بولسىمۇ بەرگە 
 بەرمەيدۇ. مەلۇمات

 موڭقۇلارنىااڭ بىاادە ىتا ئاااپتور
 قالماقارنىااااڭ تۈر لەشاااا ەنلى ى 

 ۋە مەنبەساى تۇڭگانارنىاڭ تاجاۋۇزى 
   لى ااى  شااەھەرگە يەتااتە ئۇ رنىااڭ

 ئاات چىقى اى    لىاپ ئگزب  لەرنىڭ
 قى غىز رنىااڭ قااازەقار  تى ىمەسااجىد

 يااقۇپ  ىتايارنىڭ  ى   ى  قەشقەرگە
 قاتاارلىق يوقىتى اى ھا ىمىيىتىنى بە 

 بۇنىڭد ن تو تالقا . ھەققىدە مەزمۇنار
 قوشاانا ئۇيقۇر رغااا بۈگااۈن ى بىااز

  ىتاااي تۇڭگااا   قى غىااز  موڭقااۇل 
 دەۋ  د  ى ئەينى مىللەتلەرنىڭ قاتارلىق
 ئ    اىمىز. مەلۇماتقا ھەققىدە ئەھوەلى

 )بۈگااۈن ى قالمااات ئاااپتور بولۇپمااۇ
 ۋە  ىتااااي جۇڭقاااا ر(  تىلىمىاازدە
 ى ىباياانل بەرگە  ھەققىادە تۇڭگانار
 بولقا .  گپ ەك

  ىتااايار تااا ىتاب ئەپسۇساا ى 
 مۇباالىقە سەل مەلۇماتاردە ھەققىد  ى

 ئەپساااانىو ج قىسااامە  بەت( 02)
 ب(636) ياااااۈزە ۋە ب(26 12 52)

 ئاساسساىز ازئابى  ئۈساتىگە بولقاننىڭ
 باشقا ئۇند ن بار. تەرەپلەرمۇ ب(605)

 ۋە زۇلاۇم ز ادد يەت  باارلىق تا ىتاب
 يەرلىاا  مەنبەسااىنى تەڭسااىزلى لەرنىڭ

 ئارتىاپ  ئەمەلدەر رغا  ىتاي ۋە ھا ىم
 ھاا ىمىيىتىنى  ىتااي ۋە ئاقا   اننى

  بار.  اھى ى  گرستى  ھەقلىق
 تىلادە  د  ىئوتتۇرە ئاسىيا تا ىتاب

 روساار ب ساىوەلقا  ق   ندەشلى  مىزنى
 ئى  ى بى   ەلگەندە مگر تى ھەققىد مۇ
 تااۈزۈك باشااقا ي ز لقانااد ن جااۈملە

 قاندەت روسارنىڭ ب   لمىگە . ۇماتمەل
 قاناادەت چىقىااپ  سەھنىسااىگە تااار خ
 قۇدرەتلىا  زەمانىسىد  ى ئگز  ۈچىيىپ

  ەلگەنلى ااى ھااالىتىگە ئىمەىاا  يە بىاا 
 ب ا  لمىگە . بايا  ئەت ەپلىق ھەققىدە

 تەڭ  تاغنىاڭ چاغادە ئەينى ئەمەلىيەتتە
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 روسارنىڭ پۈتۈنلەي شىمالى ۋە جەنۇپ
 ئىادى. ئاستىدە للۇقى ونت و ئىقتىسادى
 تاتااار ئگزب اا   تەيىاانلىگە  روسااار

 شاەھەرلەردە قايساى ھەر ئاقساقاللى ى
   ئىدى. بەھ  مە  ھوقۇقارد ن ئا ھىدە
 سااي ەمىقا مۇساا مولا چاغدە ئەينى

 ئۇيقۇر رنىااڭ ز يالىارنىااڭ ئو  ااا 
   لىوەتقاا   گرساىتىپ تەسى  ھاياتىقا
 ڭچىا رو   بولۇپمۇ مىللەتلەر  قوشنا
 ھەققىاادە ئىمەى  يەلىاا ى ب   تااانىيە ۋە

 بو لمىقاانلىقى ئىاگە مەلۇماتقا بىوەستە
  ەلىاەە  تگمۈر بۇ بەل ىم ئىچىنارلىق.
 قاتااااارلىق  ەلىااااەە  مويااااد ن

 مەغلۇبىيەتلىاااا  ئىنقىاپچىارنىااااڭ
 بولۇشاى ساەۋەبى قىسمە  ئاقىو تىنىڭ
 مۇم ىن.

 ئۇيقاۇر بۇرۇ  يى  يۈز بۇنىڭد ن 
 ئ نگىلىز ر  ەپىمىزد  ىئەت  ز يالىارنىڭ

 يەت اۈزگە  ھەققىادە  ىتايار روسار 
 بااۇرۇ  يىاا  يااۈز نەچااچە مەلۇمااات

 ارد ن ىتااب ي ز لقاا  پار سچە-ئەرەپ
 رو   بولۇپمۇ ئىچىنارلىق.  ەلگەنلى ى
 ئىمەى  يەلەرنىااڭ قاتااارلىق ب  تااانىيە
  گرەشالى  د ن  تالى اى  مۇستەملى ە

 ئىمەى  يەساااااىنىڭ ئوسااااامانىيە
 ئەمە   ئاۋەمنىااڭ بىيەتلى  ااد نمەغلۇ

 ئو  ااا  ساااي ەمىقا مۇسااا مااولا
 بۈگاۈن ى بى ەۋەرلى اى ز يالىارنىڭمۇ
  ئەپسۇساندۇر دۇ. ئوقۇرمەنلەرنى
 باۇرۇ  يىا  نەچچە يۈز بۇنىڭد ن

 ئىساتىقبالىمىزغا تا ىتاب مەز ۇر ي ز لقا 

 ۋە ئەنگىلىااايە رو   مۇناساااىوەتلى 
 ئويۇ  ئويناۋەتقا  ئىمەى  يەلى ى  ىتاي

 بولماسالىقى  مەلۇماتنىاڭ بى  ھەققىدە
 ئۇچاااۇر ۋە بىلىااام ز ياااالىارد  ى

  وناا ر وەيەتلىا   بۇندەت مەنبەسىنىڭ
 644 بۇنىڭد ن ئۇ رنىڭ د نتارلىقى ۋە
 جاھاا  ئااۋەمنى ئۇيقۇر بۇرۇنقى يى 

 يۈزلىنى اتىن  دۇنياۋ ج ي ڭىلىقلى  د ن 
  ااااااۈچلەرد ن دۇنياااااااد  ى
 نەقەدەر ڭرولىنىاا ۋەقىەاندۇرۇشااتى ى

 بولقااانلىقىنى نۇقسااانلىق ۋە ي تەرسااىز
 ر ئااللىق باۇ بولىدۇ. ئالقىلى  گرۈپ

 ئەمە . ئاگزگەرگە  تامامە  بۈگۈنمۇ
 نەشااى  موھىتتااا ئەر ىاان مەسااىلە  

 ئۈچاۈ  نا مە مۇساۇلمانار» قىلىنقا 
 مۇسااۇلمانارنىڭ»  «قالاادى ئارقىاادە
 ن مىلەرناى دۇنياا بىلە  ق لى ى ئارقىدە
 دەگەناگە «يەردە بۇ ولي»  «يوقاتتى

-74 مىسااى دە ار ىتاااب ئو  ااا 
 باۇ ي ز لقا . يىللى  دە-54 ئەسى نىڭ

 توپ ەقتى ى يات دەۋرد  ى  شۇ ار ىتاب
 قااارەپ ئەھوەلىقااا مۇسااۇلمانارنىڭ

 مىللىاج مەسىلىلەر  بۈگۈن ى ي ز لقا  
 يوت. ئا قىسى ئانچە بىلە   ى ز سىمىز
 ىزەماناد    وناا بۇنادەت ئۇيقۇر ردە
 بولقاند ن ئگزگى  پ زەما  ئەسەرلەرنىڭ

 تەرجىمىساى ئۇيقاۇرچە قىلىنقا    يىن
 دۇنياسااىد  ى مۇسااۇلمانار ئااارقىلىق
 مەۋجۇت. ھ لىمۇ چۈشىنى  مەسىلىلەرنى

 تاار خ بۇرۇ  يىلار نەچچە يۈز  ۇددى
 ئەرەپ قەد م ااى ي ز لقااا  ھەققىاادە
 ئۇيقۇر رنىاڭ ار ىتااب  وناا پار سچە
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 ھاياااتى نىارنىڭقوشاا ۋە ئەجاادەدى
 ئااتمى  ب  ەلمىگەندەك  ئىلم ھەققىدە
 ئەرەبچە ي ز لقا  بۇرۇ  يىللار يەتمى 
 ئۇيقۇر رغااا بۈگااۈن ى ارمۇ ىتاااب

 ھاااز  قى دۇنياااد  ى مۇسااۇلمانارنىڭ
  ەلگۈساى ۋە سەۋەبى چ  ىنى  ئورنى 

 چۈشەنچە گى لى  ت ھەققىدە تەرەققىياتى
 ناتايىن. ب  ەلى ى

 تەپە  ۇر نقىد جتە تى ى ىتاب .5
 ئۈچاۈ  بۈگۈ  «ھەمىدى تار  ى»

 بىلە  تويۇنقانلىقى تەپە  ۇرغا تەنقىد ج
 تەپە  اۇر تەنقىد ج تا ىتاب قىممەتلى .

 شاۇ بىا ى ئىەاد لەنگە . تگۋەند  ىچە
 قىلىنقااا  قوبااۇل دەپ ھەت زەماناادە
 چاغادە ئەينى قىلىنقا . رەت ر وەيەتلەر

 تگمۈر ااا  تۇغلااۇت چىڭگىز ااا  
 ئەجادەدى شااھارنىڭ موغۇل ققاتارلى

 ئەلەنقىوەنىڭ پاد  اھ ئايال ھىساپانقا 
 نۇرنىڭ بۇ بولقانلىقى  ھامىلدەر نۇرد ن
 ئەندۇنىاڭ رەز يەللەھاۇ ئەلى ھەزر تى
 ر اوەيەتلەر ھەققىد  ى ئى ەنلى ى نۇرى

 ي ز لى ىقا نەۋەيى ئەلى ى  ھەتتا بولقا .
 دەگە  «رەۋزەتۇسسەفا» بولقا  سەۋەب
 قوبۇل دەپ توغ ە ر وەيەت بۇ تىمۇ ىتاب

 دە «ھەمىدى تار  ى» ئاپتۇر قىلىنقا .
 ئاغادۇرۇپ بىالە  پا ىتار قارەشنى بۇ

 تاشلىقا .
 يەنە تەپە  اۇر تەنقىد ج تى ى ىتاب
 نامىادە د ان دەۋ  دە ئەينى ئاپتورنىڭ

 ئەسلى ئ قىمارنىڭ تۈرلۈك ئالقا  ئەۋ 
  گرساااىتىپ ئ چىاااپ مااااھىيىتىنى

 بولۇپماۇ اد لەنگە .ئىەا بەرگەنلى ىدە
  ااوب ەۋ يە ئالقااا  ئەۋ  ئۇچتۇرپاناادە
  گرسااىتىپ  اتااالىقلى  نى تەر قىتىنىااڭ
 ئىاگە. ئەھمىايەت ە تىەى  بەرگەنلى ى

 ئۇيقاۇر قايسى ھەر  ىتابىدە يەنە ئاپتۇر
 مازەرغااا ئالقااا  ئەۋ  ۋ ايەتلى  اادە

 قىلىاپ تەنقىا   اھى اىنى چوقۇنۇ 
 فنىااڭھ ە ئەساادابۇل تۇرپانااد  ى

 يەنە تاا ىتاب ئىساەاتلىقا . انلىقىنىيالق
 باشقا ۋە  وتە  بىلە  پا ىتار تار  ىج

 مازەر رنىاڭ قىساىم بىا  يۇرتارد  ى
 تاشلىقا . ئ چىپ ئى ەنلى ىنى سا تا

 د نااى  ئگز نىااڭ ئاااپتۇر تااا ىتاب
 ئوتتاۇرە تايىنىاپ بىلىملى  گە تار  ىج

 پار سااااارد ن ئەرەپ ۋە ئاسااااىيا
 «د لى مەھاا»   لىااپ ۋەتىنىمىاازگە

 بەشى  ساىنى ئەپتى قىلقانارنىڭ دەۋەسى
 تاا ىتاب باشقا ئۇند ن تاشلىقا . ئ چىپ

 ۋە غااالىبىيەت شە ساالەرنىڭ تااار  ىج
 تەھلى  پا ىتلىق لى ىسەۋەب مەغلۇبىيەت
 ئاالىمار  شاھار  يەنە تا ىتاب قىلىنقا .
 ساەۋەنلى لى ى  غاز ارنىڭ ۋە شىدىتلەر
 لەرۋەبساە ئەمەلىج د  ىبولۇشى مەغلۇپ
 ھەممىناى قىلىنىاپ تەنقى  ۋە مۇ ھىزە
 قويۇشاتىن ئارتىاپ تەقد  گە ۋە ئالاھ

 قىلى  قەيى  شۇنىمۇ ئەمما ساقانقا .
 ھاد ساىلەر شە سلەر  تا ىتاب    ە  ى 

 تەھلىا   ھەققىاد  ى ھا ىمىيەتلەر ۋە
 ئەقىاادە دەئىاام باياااناردە ۋە تەر ااپ

 قىلىااا   تەھلىااا  نوقتىساااىد ن
 تەقاد  چىلى  ەممىناىھ ئاقىوەتلەرنىڭ

 د ان ھەممىگە ۋە چۈشەندۈرۈ  بىلە 
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 تايىنىاپ ر اوەيەتلەرگە قالقا  دەيىلىپ
  ۈچلۈك   لى  اھى ىمۇ قىلى  ھگ ۈم
 بولقا .
 ۋە ئوسامانىيە  ەلىەە  تى ى ىتاب .1

 مايىللىقى ياقۇپبە 
 چىققاا  ئۇيقۇر رد ن ئاپتور تا ىتاب
 بە  ەك رەھبەرلى  د ن قوزغىاڭ يەرلى 
 مااايللىق ھااا ىمىيىتىگە بە  ۇپياااق

 بەڭ يااقۇپبە  مەساىلە   بىلدۈرگە .
 ئۇ لىيالماااي لى سااەۋەب  ۇمااارى
 بايقااپ تاسااد ەى قەستىنى دۈشمەننىڭ
 ئەساا ەرنى ئافقااا  ئى  ااى قالقااا 

 بەڭ  ئەساا ەرلەرنىڭ ۋە تارتۇقاياادۇ
 ①.ب   ادۇ ئىجاازەت چ  ى اىگە نەشە

  وجاااا رەشاااىد ن ۋەقە ئو  اااا 
 بەرگە  ياۈز  ۇچادە ىھگ ۈم ەنلىقىد  

 ئەسا ەرلەرنىڭ ئوينىقاا  قىمار بولۇپ
 مەغلااۇبىيەتتىن لى سااەۋەب ئويقاااقلىقى
 رەشااىد ن  وجااا قالقااا  ساااقلىنىپ
 ئويناشانى قىماار ئار ساىدە ئەس ەرلەر

  وجاا رەشاىد ن ئااپتور چە لىمىگە .
 دەپ  ىااپ شاەر ئەت ە ئى نى قىلقا 
 ياقۇپ بەرگە . سۈپىتىدە مىسال سەلبى

 بەرمەي باھااا قىلقااانلى  نى ڭبەگنىاا
 ئگت ۈز وەت ە .
 ماايىللىقىمۇ ئوسامانىيە ئەسەرد  ى

 ياقۇپبەگنىاڭ ھالبۇ ى بولقا .  ۈچلۈك
 ئااۇنى ۋە قىلقااا  قوبااۇل بەيئىتىنااى
 قىلقااا  قوبااۇل دەپ باشااى مى ە ااور
 ئگلتۈرۈلااۈپ بە  ياااقۇپ  ەلىااەە 

                                                 
 بەت-049مەز ۇر  ىتاب  ①

 ساادە بى  ھى   گيدۈرۈلگەندە جەسىتى
 ار ىەلى  قااائ ئوساامانىيە چىقارمىقااا .

 قەشقەر ھا ىمىيىتى بە  ياقۇپ قار قاندە
 ئەمما قىلىنقا   ئىتى ەپ دەپ ئەمى لى ى

 ب سااىپ تەر ەىااد ن سۇ لسااى چىااڭ
 ب   لمىگە . بايانات بى  ھى  ئ لىنقاندە
 ب يجىڭقا ئىمەى  يەسى ئوسما  ئە سىچە
 بىالە  سۇ لىسى چىڭ ئەۋەتىپ ئگمەك
 تۇرمااقچى تاقابىا  غەرپا ە بى لى تە
 ۋەسالى چاغادە يىلاى-6014 بولقا .

 مۇساااۇلما   ىتاينىاااڭ ۋەساااىلىيىو
 پەرەزنااى ھەققىااد  ى بولىااد قانلىقى

 ئوسامانىيەد  ى باۇ قويقا   ئوتتۇر قا
 تارتقا  د ققىتىنى دەۋەتچىلى  نىڭ ئىسام

 قاينىقااا   مااۇ ھىزە ھەقااتە بااۇ ۋە
 ئەۋەتىلىاپ  ااد م مە سۇ  ب يجىڭقا

  .يايقۇزۇلقااا قانااات دەۋەتچىلىاا 
 دەر  ئەرەباچە ئورد ساىدە ئوسمانىيە
 دەاگە  غۇلجالى ئابدۇلئەز ز ب   د قا 
 سۇ لىساااىد  ى چىاااڭ  ى اااى

 ئااورنىنى يۈ سااەك مۇسااۇلمانارنىڭ
 گ از تتە دەاگە  ئىقدەم ئىستانبۇلد  ى

 مەدھىاايەلىگە . قىلىااپ ئاا ا  ماقااالە
 بە  يااااقۇپ ئوسااامانىيە دەااامەك 

 بولاااۇ  مەۋجااۇت ھا ىمىيىتىنىااڭ
 ئگز نىااڭ بە اا ەك د نبولماساالىقى

 بولقاا  ئاشاۇرماقچى ئەمەلگە ب يجىڭدە
 ۋە غايىسااى تچىلى ىنىااڭەدەۋ ئىسااام
 شاى   لى  تۇرۇشتى ى تاقابى  غەرب ە

 بگلگە .  گڭۈل بە  ەك مۇناسىو تىگە
 قىلقاا  تەرغىپ «ھەمىدى تار  ى»
 ئوسامانىيە ماايىللىقى   ەلىەىلى  مەيلى
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 مااايىللىقى بە  ياااقۇپ ۋە مااايىللىقى
 ب قى اقا قىلىاپ تەپە  ۇر بى  لسۇ بو

 تار  قاااا تااا  ىچە ئەرز يىاااد قا  
 تاااا ىتاب مەساااىلە. ئايانماياااد قا 

 قەشاقەر ۋە  اوتە  چا ۇ  ي ز لى ىچە
 ئاگزلى ى رەھبەرلى  ناى قوزغىاڭچلى ى

 بە  ياااقۇپ ئولتۇرغۇزغااا . تە اات ە
  ااوتە  قىلقاناادە ھۇجااۇم  ااوتەنگە

 ئۈچۈ  مۇپتى ھەبىبۇلاھ ئۇيقۇرلى  نىڭ
 تار  ى» ئاققۇزغانلىقى قا  دەريا دەريا

 ئەيناى بولاۇپ ي ز لقا  دە «ھەمىدى
 جا   ى ى ئارتۇت مىڭد ن 54 دەۋ  دە
 ناا مە  ەلاق قەھ  مااا  شاۇ بەرگە .
  ەلگەنادە  ئارمىيەساى چىاڭ ئۈچۈ 
  گيدۈرۈلگەندە جەسىدى بەگنىڭ ياقۇپ
 ياقۇپبە   ەلق چۈن ى بەرمەيدۇ. جا 

 دەپ ھاااا ىمىيىتى ئاااگز دۆلىتىناااى
 قوشاۇنلى  نىڭ بە  ياقۇپ تونىمىقا .

 چىقماااي قار  ااى ئارمىيەسااىگە چىااڭ
 ئاااپتۇر   تى ااىنى چىقىااپ چ  ىنىااپ

 ئىماننىاااڭ ساااگيۈ  ۋەتەنناااى»
 تەسااو  لەيدۇ. دەپ «جۈملىسااىد ندۇر

 بە  يااقۇپ ۋەتىنىناى ئاپتۇرمۇ دەمەك
 دەپ ۋەتىناى قوشۇننىڭ  ەلگە  باشاپ

 ساەھىەىدە  اگپىنچە ئەمماا قار مىقا .
 تى ى ىتااب بىلدۈرگە . مايللىق ئۇ رغا
 ۋە ياردەم سى  تقى ۋە ئوسمانىيە  ەلىەە 

 بۈگاۈنگە ماايللىق بولقاا   ۈچلەرگە
 بۇنادەت دەيەلمەيمىاز. قالمىقا  مى ە 
 مىللىااج ۋە  ەلقىااگە ۋەتىاانىگە  ئااگز

 ز ادد يەتلى  مۇناسىوەتلى  ئىستىقبالىقا
 پى ىااا   ز ااادد يەتلى  توناااۇ  

 بىالە  قىلى اى  ە مى ھەر  ەتلەرنىڭ
 دەۋەم ئاگزگەرمەي ھالەتنىڭ ئىچىنى لىق

 مۇناساىوەت بىا  ئوتتۇر سىدە قىلى ى
 ئوقاۇ  تاار  نى دەيەلمەيمىاز. يوت

 بولساا ئۈچۈ  ئ لى  ئىب ەت تار  تىن
    ەك. بولسا ئەھمىيەتلى  ت  ىمۇ
 تاار  ى ئۇيقۇر «ھەمىدى تار  ى»

 ئ ساااى  ئەڭ ي ز لقاااا  ھەققىااادە
 مۇساا ماولا بىا ى. ئەسەرلى  مىزنىڭ
  اااارۋەرد  اااۇددى سااااي ەمىمۇ

 دو تورى تار   ۇنا  ئۇنوە  ستىتىنىڭ
 ئوتتااۇرە ئ يتقاناادەك  ااودۇڭ  ىاام

 تااار  چى. يا  ااى ئەڭ ئاسااىياد  ى
 بىا  ي ز لقا  بۇرۇ  يى  يۈز ئەلوەتتە 

 تاۇرۇپ نەزەر ادە بۈگۈننىاڭ نى ىتاب
 بەزى ھەققىاادە  ىتاااب باھالىسااات
 بىاا  ىمىااز.  ل تونۇشااارغا پەر قلىااق

 پەر قلىاااق بۇنااادەت ئوقۇرمەنااادە
 ھەرگىزمااۇ بولۇشااى تونۇشااارنىڭ

 چۈشاۈرمەيدۇ. شەك قىممىتىگە نىڭ ىتاب
 مۇشااۇندەت بىزناى نىاڭ ىتاب مەز اۇر
 ياۈز ۋە قىالىقاانلىقى ئىاگە قارەشارغا

 تەتقىااق ئوقۇلۇشااقا  ب اا ى لااد نىي
 قىلىنى اقا نەشى  قايتا قايتا ۋە قىلىنى قا
 قىممىتىنى ئۇنىڭ نلىقىبولۇۋەتقا سازەۋەر
  ① تۇرۇپتۇ. ئىسەاتاپ شە سىز
 

                                                 
ماي  ئىستانبۇلدە -1يىلى -7462 بۇ ماقالە ①

ئ چىلقا  ئۇيقۇر مۇتەپە  ۇر رنى  اتى لە  
 .ئىلمىج مۇھا ىمە يىقىنىدە ئوقۇلقا 
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  وناا  ۇچاا ب  ىدە يىلارنىڭ-04
 مەر ىازى بااز  ى رەساتە شەھەرد  ى
 ئاۇ ھ سااپلىناتتى. بىا ى بازەر رنىڭ

 قارەشاالىق  گەمەسااجىد رەسااتە يەردە
 رەسااتىىد  ى سااى ت  دۇ ااانارد ن

 قاول مۇنچە بى  ئەتى ەپىد مۇ مەيدەنىڭ
 ئىادى. باار دۇ انلى ى ى ھۈنەرۋەنچىل
 مە ااتەپ ە باشااانقۇچ-6 ناھىيلىاا 
 سااول  وچىسااىنىڭ تاسااما بار ااد قا 
 سااود گەرلەرنىڭ بوشالۇققا تەرپىاد  ى

 باۇ بولۇپ  جاياشقا  باز  ى  پاسلىق
 ئەسالىد  ى س لىنقا  سايقا چوڭ بازەر
 باۇ ئىادى. جەنۇبىدە  گرۈ نىڭ ياغاچ
 تاشالىنىپ  چ قىپ   يىن  گرۈك ياغاچ
 شاىمالىقا م ت   يۈز ئۇنىڭ يىلى-6905

 نامىاد  ى «  چى ى  گسە » ھاز  قى
 رەستە پۈتۈ  سالدى. رۈ نىۋ گ بىتو 
 دەڭىز قاا ئاادەم  ۈنلى ى جۈمە باز  ى

 ز چلىقىااد ن ئادەملەرنىااڭ ئايلىناااتتى.
 تۈگااۈل  ئاا لى  بى نەرسااە بااازەردە

 ئىاادى. قىاايىن شااۇنچىلى  م ڭى اامۇ
 مەنلەرنىڭسااتار ۋە ئا رمە  بازەرد  ى

 جاانلىق ئاجايىپ چۇرۇڭلى  د ن-ۋەرەڭ
 شۇندەت بو تتى.  گرگىلى مەنز  نى بى 

  د نمەساجىد رەستە قار ماي  بولۇشىقا
 پۈتاۈ  ھاماا  ئاڭانقا  ئاۋەزى ئەزە 
 ئااادەملەر تو تاااپ  ھەر ەتااتىن بااازەر
 ئولتۇرۇشاۇپ  زوڭ ئورۇنلى  دە تۇرغا 

 سااا تتى  قااۇ ت ئەزەنقااا مۇڭلااۇت
 شاااۇنچىلى  تۇيۇقساااىز ناااىئەتى ەپ

 ھااالەت بااۇ باساااتتى ى  جىمجىتلىااق
 چگچە لى  ادە  ەلاق ئۇيقاۇر  ۇددى

 قىلىنقااا  تىلسااىم تەسااو  لىنىد قا 
 پەقەت قااا تتى. ئو  اااپ شااەھەرگە
 ئاسمىنىقا شەھەر ئاۋەز ا ئەزە  مۇڭلۇت

 ئااۋەزى ئەزە  قىاتتاى.  ەنلىقۈمھگ 
 قايتىااد ن بااازەر ھامااا  تو تىقااا 
 ھاالىتىگە تاشقىنلىق-اينامق ئەسلىد  ى
  ى ەتتى.
 ئائىلىنىااڭ بىزنىااڭ ۋەقىااتاردە بااۇ
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 ئاشاۇ دەل دۇ ىنىماۇ  ا چەك- ىيىم
 باز   ادە سود گەر  پاسلىق رەستىد  ى

 ياازلىق ۋە  اۈنلى ى بازەر مە  ئىدى.
 ياردەملى اىپ  ئگيد  ىلەرگە تەتىللەردە
 ساىنىەنى-9 ب  ەتتىم. قار  ىپ دۇ انقا

  ۈنلى  نىاڭ تىا تە يازلىق تۈگەت ە 
 بااوي  ئوتتااۇرە بازەرغااا بى  اادە

  ەلگە   گگشلى  يۈزلى ى سىمىز  ەك 
 ئاات بىالە  تاو   اسا ئات ئۇچىسىقا
  ى  اپ ئاادەم بىا   ەياگە  ئى تا 

 دۇ انااادەر ر باااازەرد  ى  ەلااادى.
 ئادەمنىاڭ ئۇ تۇرۇشۇپ  ئورۇنلى  د ن

 سا ماشاقىلى قىازغىن ب   پ  ئالد قا
 ئالد قا قاتار دە ڭئۇ رنى تۇردى.مەنمۇ

 ئاۇ  گرۈشاتۈم. ب   پ  سا م ب   پ 
 سود گەرلەرنىڭ ۋە سا پىتىد ن ئادەمنىڭ

 ئااۇ ئاتاشاالى  د ن دەپ «ھاجىم ااا»
 بىا ى مگتىاوەرلەرد ن جد نى ئادەمنىڭ

 ئاممااا قىلساااممۇ  پەرەز ئى ەنلى ىنااى
   اايىن بىلەلمىگەنىااد م.  ىملى ىنااى
 تەھساى  ئىلىم ھىند ستاندە باشقىارد ن

 ھااجىم دەمولا مەۋلىوى ھامۇت قىلقا 
 ماڭاا ئىىسام باۇ بىلد م. ئى ەنلى ىنى
 ق ل اچە ئىساىمدە بىلىندى. تونۇشتەك

 سااگزلەپ ھەققىاادە ئااادەم بااۇ ئانااام
 قىلقانىدى. بەرگەندەك

 ئانامنىااڭ د يى ااچە  ئانامنىااڭ
 بىاالە  قااار م ئاباادۇرەدىم ئاتىىساانىڭ

 شاىڭ دەمولاھااجىم مەۋلىاوى ھامۇت
 بارغاا  ئ لىپ  ۇچادە تىھگ ۈم شىسەي
 تۇتقااۇ  بىاا لى تە تۇتقۇناادە چااوڭ

 مەۋلىاوى ھاامۇت   ايىن بولقانى ە .
-سات چىقىپ  تۈرمىد ن ھاجىم دەمولا

 باۇ   لىەتاۇ. قايتىاپ  ۇچاغا سا مەت
 تااار خ  ۇچااا ھەققىاادە تۇتقااۇ 

 ئەسالىمە بىا  تەپسىلىىج ماتى  ياللى  دە
 ئەساالىمىدە بولااۇپ  قىلىنقااا  ئىااا 
 ئادەمنىاڭ02 قىلىنقاا  تقۇ تۇ جەمئى
 ئانامنىاڭ ئەسلىمىدە بى  لگە . ئىسىمى

 ئۇچ ەيدۇ ئور ندە-76 ئىسمى ئاتىسىنىڭ
 ھاامۇت پەقەت بولقانارد ن تۇتقۇ  ۋە

 0 قاتاارلىق ھااجىم دەماولا مەۋلىوى
-ساات چىقىاپ  تۈرمىد ن ئادەمنىڭا
  ەلگەنل اى قايتىاپ  ۇچاغاا سا مەت
 ب   دۇ. ئۇچۇر ھەققىدە
 ۋەقە باۇ ئەسلىمىساىد  ى ىڭئانامن
 يااۈز  ۇچااادە ئاياادە-3 يىلااى-6931
 شاۇ بولقاا  تۇتقاۇ  بولۇپ  بەرگە 
 ھاجىم دەمولا مەۋلىوى ھامۇت   چىسى

 ئۈچۈ  بولمىقانلىقى ئگيىدە ساقساقتى ى
 بىا  ئەمماا قالىادۇ. ئاما  تۇتقۇند ن

 مەۋلىاوى ھاامۇت   يىن  ۈند ن قانچە
 ز نىئگ ئىدەرسىقا ساقچى ھاجىم دەمولا
 ھامۇت ئىدەر سى ساقچى قىلىدۇ  مەلۇم

 قولقا دەرھال ھاجىمنى دەمولا مەۋلىوى
 ھااجىم دەمولا مەۋلىوى ھامۇت ئالىدۇ.
 تۈرمىدە ئاقسۇدە يىلىقىچە-6903 تا ى

 تۈرمىاد ن ئايادە-2 يىلى شۇ ي تىپ 
   لىدۇ. قايتىپ  ۇچاغا يۇرتى چىقىپ

 ھاااجىم دەمااولا مەۋلىااوى ھااامۇت
 سااناقلىق  گرۈنگە   گزگە  ۇچاد  ى

 ئاۇ ئىادى. بىا ى ئگلىما رنىڭ جىد ن
 پ ئىاا   ىچىاا  سااازەۋەر  ھااگرمەت ە

  ۇچاا يىلاى-6090 ئۇ ئىدى. ئىنسا 
 تۇغۇلقاا  ي ز سىدە ئۇزۇ  ناھيىسىنىىڭ

 ئگز بىلىملەرنى جد نى دەسلەپ ى بولۇپ 
 ئالىاادۇ. لەردەمەدر ساا ي ز سااىد  ى

  ۇچاا مەزگىلىادە  ىا گە  ياشارغا62
 دەۋ  د  ى ئەينى  ى  پ  ئىچىگە شەھەر
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 ئگلىماااالى ى مگتىاااوەر  ۇچانىاااڭ
 ئاا ۇنۇم  قۇزەت ئىب ەھىم ھ ساپانقا 

 دەمولام ئابدۇمىجى   ا    قازى ھاشىم
 د نىاج  ى اىلەرد ن قىسىم بى  قاتالىق
 قەشاقەرگە يىلاى-6977ئالىادۇ. بىلىم

 ئوقۇيادۇ. تەمەدر سا  اانلىق   لىپ 
 يىلاى-6970 نىمەدر سا قەشقەر انلىق

 يىلاى شۇ تاماماپ  بىلە  نەتىجە ئە 
 ب   اپ  شەھ  گە بومباي ھىند ستاننىڭ

 ب   اپ  ئوقۇشقا دەر لئولۇمقا د و بەند
-6935 [.6ئالىدۇ] ئۇنوەنىنى مەۋلىوى

 قايتىاپ  ۇچاغا تاماماپ ئوقۇشنى يىلى
  انىقاا  ۇچا ئگتمەي ئۇزەت ۋە   لىدۇ
 مەھ ىمە جاياشقا  چىگەىئ  نىڭمەسجىد

 .بولىدۇ  ا   قازى ەرئىگەش
 ھاااجىم دەمااولا مەۋلىااوى ھااامۇت

  ۇچاا ۋەقتىادە  ەلگە  قايتىپ  ۇچاغا
 ۋە  ۇرەپاااتلىق نااادەنلىق   ەلقااى

 قاينىلىاپ  قاز نىدە قارە ئىلىمسىزلى نىڭ
 ئىڭ ەۋەتقااا  ئىس ەنجىسااىدە زۇلااۇم
 گەجگىساىگە  ەلقنىاڭ ئىادى. مەزگى 

 سى ت ستەملى  د ن-زۇلۇم ھا ىمىيەتنىڭ
 ئاااچ گزلى ى  موللىارنىااڭ  يا ااارر

 قااارە شااە ىللەنگە  ئالدەمچىلىقىااد ن
 ھاامۇت [.7يۈ لەنگەنىادى]  ۈنلەرمۇ
 قايتىاپ  ۇچاغا ھاجىم دەمولا مەۋلىوى

 جد نىا مەر ەەتاەەرۋەر   يىن  ەلگەند ن
 ھاجىمقااا دەمااولا مۇسااايىپ ئگلىمااا

 ئ لى انى ھەققاى نامااز ياردەملىى پ 
 لااىيى-6901 چە لەياادۇ. قاااتتىق

 باشااچىلىقىد  ى ئە مەتجااا  قاسااىمى
 ھگ ۈمىتىنىااڭ تۈر ىسااتا  جشااەرقى

 گومىنااادەڭ بىااالە  ۋە ىلىلىااا ى
 66 ئۈرۈمچىادە ۋە ىللى ى ھگ ۈمىتىنىڭ
 بى لەشاامە تااۈزۈپ  ب ااتىم مااادد لىق

  ەلقىگە  ۇچا تەش ىللىگەندە ھگ ۈمەت
 مۇساايىپ بولاۇپ  ۋە ىا  ۋە الەتە 
 ىگەئۈرۈمچ بى لى تە بىلە  ھاجىم دەمولا

 بىاالە  ىقاسااىم ئە مەتجااا  ب   ااپ 
 قاىقاسااىىم ئە مەتجااا  ۋە  گرۈشااىدۇ

 _ ئەلەملىاا  دەرت  ەلقىنىااڭ  ۇچااا
 تەلەپلى  ناااى-ئاااارزۇ ئەھاااوەلىنى 
 [3] يەت ۈز دۇ.
 تا ى ھاجىم دەمولا مەۋلىوى ھامۇت
 قازى قالقۇچە ئەمەلد ن شەرئى مەھ ىمە
 قازى ئۇ ئگتەيدۇ. ۋەز ەىسىنى  ا نلىق
 ئاورنى شەرئىنىڭ مەھ ىمە ا بولق  ا  

  انىقاا شەھەرد  ى  ونا  ۇچا ھاز  مۇ
 بولااۇپ  بااار ئىچىاادە  نىڭمەسااجىد
 يارد  ااارلىق مەدەنىاايەت مەشاادۇر

  ۇچاا ھ ساپلىنىدۇ. بى ى ئورۇنلى  نىڭ
  ااانلىقى سااەئىديە ىمەسااجىد  انىقااا

 تار  قا يىللىق 544 س لىنقا  مەزگىلىدە
 ڭبىزنىا بولۇپ  مەسجىد قەد مىج ئىگە
 ئىادى. ي نىادە نىڭمەسجىد ئاشۇ ئگي

 نىڭمەساجىد باۇ يىلاردە-94 ئاتاممۇ
 ئى االى  قا  وجىلىااق ۋە ئىقتىساااد ج

 قايتىاد ن نىمەساجىد بولۇپ  مەسئۇل
 سى    ي ڭىد ن ۋە قىلدۇرۇ  رەمون 

 مە  ئىاادى. ب جىاا گە  ئى االى  نى
 ھ يا  ۋە جاۈمە باشااپ  ىچى ىمد ن
 اند نئوقۇغ تەمەسجىد مۇشۇ نامازلى  نى

 مەھەلىاد  ى ۋەقىتلى مادە بى ار سى ت 
 نىڭمەسااجىد بىاا لى تە بىاالە  بااالىار
 چاغاردە شۇ ئوينايتىم.  ى  پ ئويلىسىقا
  ا نلىقتاا قاازى ھاجىم دەمولا ھامۇت

 دەۋەملىاق شەرئىنى مەھ ىمە ئولتۇرغا 
 ھاامۇت چااغاردە  ىيىن ى  گرەتتۇت.
 مۇشاۇ بىالە  ھااجىم دەمولا مەۋلىوى
 ق اتىم قاانچە بىا  تەمەساجىد  انىقا
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 بولدۇم. نائى  پۇرسىتىگە  گرۈشۈ 
 ھاااجىم دەمااولا مەۋلىااوى ھااامۇت

 ھە  مۇسۇلمانلى ى جۇڭگو يىلى-6955
 ساۈپىتىدە باشالىقى ماۋۇ  ئگمى ىنىڭ
 ۋە بار دۇ ھەجىگە ئەر بىستانقا سەئۇدى
  اتتاا ئابادۇلئەز زنىڭ  الىاد پاد  اھ
 سەرمۇيەس  ۈتۈۋەلى ىقا ب   پ ز ياپەت
 ي نىاپ  ھەجد ن ئگمى ى ھە  بولىدۇ.

 ئۈچااۈ  بولااۇ  ز يااارەتتە قاااھى ەدە
 جاماال ز ادەن ە پ چۈش ەندە مىسى غا
– ئىاززەت ياۇقى ى ناساى مۇ ئابدۇل
 مىساى د ن ۋەلىادۇ.ۈ ۈت بىلە  ئ د ەم
 ھ ناادۇن ز يەگە ۋە ھىند سااتا  ي نىااپ

 رەھبەرلى  نىاڭ دۆلەت شاۇ بارغاند مۇ
 مۇيەسسەر اۋەلى ىقۈ ۈت بىلە  ھگرمەت
 [0] .بولىدۇ

 جد نى ھاجىم دەمولا مەۋلىوى ھامۇت
 سااددە -ئادد ج چۇڭقۇرلىقى  بىلىمنىڭ
 ۋە ئاد ا  مىاجەزى   ەمتەر  تچىقى قا

 قەلبىد ن  ى ىلەر بىلە   گڭۈللى ى تۈز
 جاماائەت ۋە ئالىادۇ ئاورۇ  چۇڭقاۇر
 ساازەۋەر ھاگرمەت ە يۈ سەك ئار سىدە
 ىمھااج ساالىھ دماۇھەممە ئۇ .بولىدۇ
 نىاڭ« ەر م قۇرئا » قىلىقا  تەرجىمە

 بى ىااتى  تەرجىمىسااىنى ئۇيقااۇرچە
 جد نىا سااناقلىق قاتناشقا   ىزمىتىگە

 بولااۇپ  بىاا ى مگتىوەرلى  مىزنىااڭ
 ئۇيقااۇرچە نىااڭ« ەر اام قۇرئااا »

 بولااۇپ لااۇتقئۇتۇ تەرجىمىسااىنىڭ
 دۇ.ىقوش تگھەە زور چىقى ىقا
 پەز لەتاتە ئىنساانىج ۋە بىلىم ىجد ن
 زەت باۇ يارەتقاا  ئۈلگە   ا ئگز گە
  ااۈنى-63 ئاينىااڭ-9 يىلااى-6996
 ئاۇ ي  اىدە 93 بىالە    سلى يۈرەك

 ئگزۈنىااڭ ۋە قىلىاادۇ سااەپەر ئااالەمگە
 مەۋ نەم يىچەوبااااا تىىۋەساااااىي
 مەۋ نەم قىلىنىدۇ. دەپنە قەب  ستانلىقىقا
 تۇغلااۇت يىلااى-6350 قەب  سااتانلىقى

 ۋە قىلقاا  دەۋەت ئىسامقا تۈمۈر اننى
  اىقاىئىساملى  نىڭرەيونى ا ۇچ پۈتۈ 
 ئەرشىد ننىڭ مەۋ نە قوشقا  تگھەە زور

 بولاۇپ  قەب  ساتانلىق ئاتالقا  نامىدە
 شااۇ قەب  سااىمۇ ئەرشااىد ننىڭ مەۋ نە
  ۇچاااد  ى يەر بااۇ جاياشااقا . يەرگە

 بىا ى ز يارەتگاھارنىڭ تار  ج مەشدۇر
 باااۇ بۇياااا  تاااار  تىن بولااۇپ 

  ننىڭئەرشااىد مەۋ نە قەب  سااتانلىققا
 ئاگت ە   ۇچاادە سى ت لى  د ندئەۋ 

 قىلىنقا . دەپنە ئگلىما ر جد نى نۇرغۇ 
  رغاائۇچۇر مەزگىلاد  ى ي قىنقى ئەمما

 مەۋ نە پەقەت ھگ ااۈمەت قار قاناادە
 ولوسااىم قەب  گاااھىنى ئەرشااىد ننىڭ

 ساى ت قالقاناد ن ساقاپ لى ە ت   ار
 چ قىاپ  ھەممىسىنى قەب  لەرنىڭ باشقا

 دەماولا مەۋلىوى ھامۇت  .تۈزلىوەت ە
 چ قىپ قاتاردە شۇ قەب  سىمۇ ھاجىمنىڭ
 ھتىنائال روھىقا مەرھۇمنىڭ تاشانقا .

 ① .تىلەيمىز جەننەتئالىج 

                                                 
 مەنبە ۋە پايد انمىار ①
 بەت -650 [  ۇچادە ئگت ە  تار  ى شە ىسالەر 6]

-6يىلاى -7467شىنجاڭ پە  ت  نى ا نەشاى ياتى 
 نەشى ى

ساا  -6يىللىاق -7462« مەر ەەت  ورنىلى[ »7]
 بەت-54
ساا  -6يىللىاق -7462« مەر ەەت  ورنىلى» [3]
 بەت-56
بەت  -614 ۇچادە ئگت ە  تار  ى شە ىسلەر   [0]
يىلاى  -7467ياتى   ت  نى ا نەش -پە « شىنجاڭ»
  ۇچا ناھيسى تەز ى  سى  شىنجاڭ  ەلق نەشى ى-6

 نەشى ى-6يىلى  -6992نەشى ياتى  
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 !قىلىڭار يا  ىلىق ئاناڭارغا-ئاتا
 ۋە جەمەتچىلىاا  مۇسااۇلمانارد  ى

 ئەللى  گە غەرب ئەند ز سى ئائىلىچىلى 
 ئورۇندە ئۈستۈ  مۇتلەت س لى تۇرغاندە

 بىاز ئا ھىد لى تۇر. مۇھىم تۇر د قا 
 بىالە  ساۈپىتىمىز بولاۇ  مۇسۇلما 
 بىاا  گە-بىاا  ئااائىلىنى ۋە شااە  

-بىا  تۇر د قا   باغاپ چەمبەرچا 
 قىلىااد قا   ئىااگە  اپااالەت ە بى  نااى
 ئۇلاۇ  باۇ قىلىاد قا  ئاتا ئىللىقلىق

 ۋە ئىەتى ااااارلىنىمىز ر  ااااتىد ن
   غورۇرلىنىمىز.
 تۇرمۇ   ى ىلەر نۇرغۇ   ۈنىمىزدە

 ب ساىمى  ىزمەت ۋە تىزلى ى رەتىمىنىڭ

 ۋە ئاااانىلى ى-ئاتاااا باھانىساااىدە
 بگلااۈپ  گڭااۈل ئااانچە ئااائىلىلى  گە

 ئىچىنى لىق ئىنتايىن بۇ بو لمايوەتىدۇ.
 ز ياا  ماۇھەققەت ئاۇ ر ئەھوەل  بى 

 ئى    ەنلى ى بۇ رنىڭ تارتقۇچىاردۇر.
 قويقانلى  قاااا ب   اااپ قولاااد ن

 ئەرز اامە  ئىنتااايىن  ااتۇرغاندەس لى
 مۇنادەت تائاا  ئاالاھ نەرسىلەردۇر.

 ئۇنىاڭ پەقەت پەرۋەرد گار ڭ» دەيدۇ:
 ئاتاا ۋە قىلى ىڭارنى ئىبادەت ئگز گىا

 قىلى اىڭارنى يا  اىلىق ئاناڭارغا ا
 ياا بىا ى  ئۇ رنىاڭ قىلدى  تەۋسىيە

 بولۇپ ئاستىڭدە قول س نىڭ ئى  ىلىسى
 دەمىگىن ئوھوي رغائۇ  قالسا  ياشىنىپ
 بىلدۈر اااد قا  ماااا للىقنى )يەناااى
 ئۇ رنى قىلمىقىن(  سگزنىمۇ شۇنچىلى 

 بىالە  ھگرمەت ئۇ رغا دۈش ەلىمىگىن 
  اماالىج ئۇ رغاا .قىلقىن سگز يۇم ات

  ەماااتەر ناھاااايىتى م د  باااانلىقتىن
 ئاااى» ۋە: باااولقىن مۇئامىلىااادە

 م ناااى ئاااۇ ر پەرۋەرد گاااار م!
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 ئۇ رغا ىلىگىنىدەكتەربىي  ىچى لى ىمدە
 ①«دەگىن «قىلقىن مەرھەمەت

 مۇناادەت ئەلەيدىسسااا م پەيقەماابەر
  اار  ەتساۇ   بولاۇپ  ار» دەيدۇ:
 ياا ى ئانىساى-ئاتاا  ەتسۇ   بولۇپ

 )ئۇ رغاا ياشاانقاندە بىا ى ئۇ رنىڭ
 ئۈچاۈ ( قىلمىقاانلىقى مۇئامىلە يا  ى

  اار  ى اى قالقاا  مەھ ۇم جەننەتتىن
-ئاتاا ھەد   بۇ ②« ەتسۇ . بولۇپ
 بولمىقانارغا مۇئامىلىدە يا  ى ئانىسىقا

   ي تەرلى تۇر.
 پەرزەنتلىاا ى ئانىارنىااڭ-ئاتااا
 قىلىەماۇ قانچە ھەر ھەققىنى ئۈستىد  ى

 ماۇم ىن بولاۇ  قىلىاپ ئادە  يىقىدە
 ئەلەيدىسساااا م پەيقەمااابەر ئەمە .
-ئاتاا پەرزەنا » دەگەنىدى: مۇندەت

 دەئاا ھەرگىزماۇ ھەققىناى ئانىلى  نىڭ
 ئانىساى-ئاتا ناۋەدە بو لمايدۇ. قىلىپ
 ئاازەت س تىوەلىپ پەرزەنتى بولۇپ قۇل

 ③«بولىدۇ. ئادە قىلىوەتسە
 ئۈساتىد  ى پەرزەناتىلەر ئانىارنىڭ

 چوڭ. ت  ىمۇ قار قاندە دەد ارغا ھەققى
 ئەلەيدىسساا منىڭ پەيقەمابەر ئادەم بى 

 م نىاڭ رەسۇلۇلاھ ئى»   لىپ: ق  ىقا
 ئەڭ  ىام قىلى اىمقا ەمۇئاامىل يا  ى

 پەيقەماابەر سااور دى  دەپ  يىااق؟
 ئاناد ن دەادى. ئاناڭ  ئەلەيدىسسا م:

 ئانااڭ  ئاادەم. ئاۇ دەدى  قالسىچۇ؟
 يەنە ئاادەم ئۇ ئاناڭ. قالسىچۇ؟ ئاند ن

 سااور وەدى  دەپ قالسااىچۇ  ئانااد ن
 بەردى  جاۋەپ دەپ دەدەڭ قالسا ئاند ن

   ئەلەيدىسسا م. پەيقەمبەر
                                                 

 ئايەتلەر-70-77سۈرە ئىس ە ① 
 مۇسلىم ر وەيىتى② 
 مۇسلىم ر وەيىتى③ 

 ئ ساااى  شاااۇندەت دەۋر مىااازدە
 ئا ى  ادە ئااي باار ى  ياشلى  مىزمۇ

 قولىقااا ئانىسااىنىڭ-ئاتااا ئاشااىنىام
 قىلىڭاار  سەرپ  الىقانچە» تۇتقۇزۇپ
 ئاشاااۇرۇپ قىلقىااانىڭار ساااەرپ

 «ساااگيۈملۈ  ەت قاااويقىنىڭارد ن
   دەيەلەيد قا ...

 ياشالى  مىزمۇ ئ ساى  شۇندەت يەنە
 ساورۇندە باار ئانىساى-ئاتاا بار ى 

 گەپماااۇ ۈ  ەتتاااۈز ئەيمىنىاااپ
  قىالمايد قا ...

 باار ى  ياشلى  مىزمۇ شۇندەت يەنە
 بۇرۇ  م ڭى تىن ئى قا ئەتىگەندە  ۈندە
-ھاال ب   اپ  ساا م ئانىسىقا-ئاتا

 قامادەپ ئ دتىياجلى  نى سورەپ  ئەھوەل
 ئگتىد قا ...
 باۇ ماناا ق   ندەشاار  سگيۈملۈك
 سااودە بىاالە  ئااالاھ ياشاالى  مىز
 ئۇ رنىااڭ بلىنىدۇ.ھ سااا قىلىوەتقااانار
 پاياااد لىق  ھەقىاااقەتە  سود ساااى
   سود دۇر. ئۇتۇقلۇت
 ۋە يا  اىلىق پەرزەنتلى  گە م نىڭچە
 ئۇ رنىااڭ ت لىمەيااد قا    ۇۋلااۇت

 ئاناا-ئاتاا قىلماياد قا  دۇئا بە تىگە
-ئاتاا دەئىام ئەمماا    ەك. بولمىسا
 تۇر اد قا  قىلىاپ يا  ىلىق ئانىلى  قا

 ئانىسىقا-ئاتا ادۇئ قىلىنقا  پەرزەنتلەرگە
 قىلىاااد قا  مۇئاااامىلە ئۇدۇللاااۇت
 قار قانادە دۇئاغاا قىلىنقا  پەرزەنتلەرگە

 ت  ىمااۇ ن سابىتى قىلىاانى  ەتۋئىجاا
   بولىدۇ. يۇقى ى
 قار تا يىگىتلەرگە-قىز مە تۇپنىڭ بۇ
   نۇقتىلى ى: مۇھىم
 چى ەيلىاق ئەڭ ئاناڭارغا-ئاتا .6

 ئۇ رغاا قىلىڭار. گەپ بىلە  ئىبار لەر
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 ساگزلەرنى ي قى لىق مۇ يىم  ىقانچى 
   ئەرز يدۇ. قىلساڭار

 ئ دسا   بولقا  ئاناڭارغا-ئاتا .7
 چى ەيلىاااق ۋە مۇئاااامىلە يا  اااى

 رەز لىقىقااا ئالاھنىااڭ سااگزلى  ڭارنى
 ئاياندۇرۇڭار. ۋەسىلىگە ئى   ى تى ى

 پەرزەنتىلى  نااى ئااانىار-ئاتااا .3
 قىلمايدۇ. تەڭ نەرسىگە ھ   دۇنياد  ى

 مىننەتسىز  چە سىز  تلى  نىپەرزەن ئۇ ر
 ساىلەرمۇ  گر ادۇ. يا  اى سەۋەبسىز
 ھەتتاا نەرساىلەرد ن  باارلىق ئۇ رنى

 يااۇقى ى بااالىلى  ڭارد نمۇ- وتااۇ 
  قويۇڭار. ئورۇنقا
 ئانىلى  ڭارغاا-ئاتا پات-پات .0

  ۇشاااللىق تەرەپلەرد اان ئويلىمىقااا 
 تۇيۇقساااىز ئااۇ رنى ب قى اااڭار 

  ۇشااال ئااۇ رنى شاااد ندۇرۇڭار.
 ئۇساۇللى  نى ي ڭاى-ي ڭاى قىلى نىڭ

  چىقىڭار. ت ەىپ
 تاااوغ ە دۇرۇ   ساااىلەرنىڭ .5

-ئاتااا بولۇشااۇڭار ئااادەم يولااد  ى
 ھەد يەڭار چوڭ ئەڭ قىلىنقا  ئاناڭارغا
 بولسۇ .

 
  !ھاز   ڭار ئىقتىدەر ئا ھىدە

 ئااگز مىزنى بىااز» ياشااار بەزى
 ئاياندۇرە ياد قا    ى ىلەرگە ئا ھىدە
  ى ااىلەرد ن قاتااارد  ى د نقىئالاا

 ئىقتىااادەر ياااۇقى ى قىا ياااد قا 
 پەقەت ئىمتىياز بۇ يا ى ھاز  لىيا مدۇت

 مە اااتەپلەردە ياااۇقى ى ئا ھىااادە
 « اسامۇ؟ باايارغىا ۋە ئوقۇغانارغا

 جااۋەبە  ساوئالقا بۇ سور  ىدۇ. دەپ
 ئالاھنىاڭ ھەممىمىاز بىاز دەيمىز ى 
 مىزئى الى   بارلىق بىزنىڭ بەند لى ى.
 ئالاھنىڭ ئى  ھەممە قولىدە. ئالاھنىڭ
 دەۋەم بااويىچە ئى ەد سااى ۋە  اھى ااى
 ساەۋەب بىز شۇندەقتىمۇ ل  ىن قىلىدۇ.
  گرسىتى ا ە تى   اچانلىق ۋە قىلى قا

 ئىا  ھەر دۇنيااد  ى باۇ بۇي ۇلقا .
 باويىچە قاانۇنىيىتى نەتىجە ۋە سەۋەب

 ۋە مااۇقەدد مە ئى اانىڭ ھەر ماڭىاادۇ.
-بى  بۇ ر ئەلوەتتە .بولىدۇ  اتىمىسى
 بىاااز قىلىااادۇ. شاااەرت بى  ناااى

 قازەنقانار مۇۋەپەەقىيەت ئەت ەپىمىزد  ى
-تاار خ بولقانارنىاڭ مەغلاۇب يا ى

 باقىااد قا  ئوقااۇپ تەرجىمىداااللى  نى
 ياا ى مۇۋەپەەقىيەت ئۇ رنىڭ بولسات 

 يااۇقى ى تىاان 94% مەغلۇبىيىتىااد  ى
 تۇتقاا  ساەۋەبلەرگە يەنىاا ئامىلنىڭ
 بايقااايمىز. ئى ەنلى ىنااى ىيەدەپوز تىساا

 تى   اقانارنىڭ ھ چقاچا  تائا  ئالاھ
 ئىاج قىلىوەتمەيدۇ. زەيە تى   چانلىقىنى

 ھاياااتىڭاردە سااىلەرد ن مە   ياشااار
 ھەر اا ەت بااويىچە ئاسااا  مۇشااۇ

   قىلىمە . ئۈمىد قىلى ىڭارنى
 قىلىااپ تەسااەۋۋۇر مۇناادەت بىااز
 دوسا ا بىا  چوڭ ئالد مىزدە باقايلى.

 ئاارقىلىق قەلەم قاولىمىزد  ى بىز ر با
 يەردە باۇ ساىزماقچى. رەسىم دوس ىقا

 بوياقار ھەر ى  قۇتىاردە نۇرغۇ  يەنە
-ئاوي بىزنىاڭ گويا بوياقار بۇ بار.

 تەجا  بە ئە ات  ئىلىم  د     ىيال 
 ماناا بىاز ئارمانلى  مىزدۇر.-ئارزۇ ۋە
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 باشقىارنى پايد لىنىپ د تالارد ن مۇشۇ
  اااگزلەرنى ۇرغۇدەك قالاااد تااااڭ

 سىزماقچى... رەسىم بى  قاماشتۇرغۇدەك
 بىزنىاڭ دەل دوسا ا بۇ ئالد مىزد  ى
 ھاياتىمىزدۇر.
    ەك؟! قىلى ىمىز ن مە بىز ئۇندەقتا

 ۋە ئىقتىادەر ي تەرلىا  بىازدە ئەلوەتتە
  ۇسۇساىج قاانچە بى  تگۋەند  ىدەك

  :   ەك بولۇشى ھاز  لىقار
 رۈ .ي تىلدۈ ئىقتىدەر ئا ھىدە .6

 ئااۇزەت دەگىنىمىاز ئىقتىادەر ئا ھىادە
 ئگز نى بويىچە نى ا  مۇئەييە  مۇددەت

 قىلى نىڭ ئىدەرە ئگز نى ۋە چىنىقتۇرۇ 
 ياا ى ئىقتىادەر ئا ھىدە سەمەر سىدۇر.

 ب ساىپ باشاقىارنى ھەرگىزمۇ تا نى 
 ھالقى انى باشقىارد ن يا ى چۈشۈشنى
 ھالقى اانى ئگز ااد ن بەل ااى ئەمە  

 ئاگز نى ھالقى   ئگز د ن  گرسىتىدۇ.
 بۈيۈك ئەڭ دۇنياد  ى چۈشۈ  ب سىپ

  ئۇتۇقتۇر.
 يااۇقى ى ئادەمااد ن بىاا  ھەر .7

  اگپ ياا ى ئى   ى انى دەر جىلەرگە
 تەلەپ بولۇشانى ئىاگە دۇنياغاا-مال

 ئۇنىڭاد ن ئەمماا بولمايادۇ. قىلقىلى
 ئىزچىاا  قىلىنىااد قىنى تەلەپ ھەردەم
 روھ ئالىيجانااب ۋە غايە يۈ سەك ھالدە

-قەدەمماۇ ۋە ئىلگى  لە  ئالقا ىلە ب
  ھالقى تۇر. ئگز د ن قەدەم
 بىاا  ھەر ھاياااتىمىزد  ى بىااز .3
 ھ لىقااى لەھز نااى بىاا  ھەر ۋە قەدەم

 دەپ سا ز ق بىا  سا ز لقا  دوس ىقا
 دوسا ىقا ق اتىم ھەر    ەك. قار  ىمىز

 ساىزماقچى بىاز س ز لقاندە س ز ق بى 
 قىسامىنى بىا  مەلۇم رەسىمنىڭ بولقا 
 بولقانى ە   ئۇندەت بولىمىز. لىقا تامام

 رەساىمىمىز بولقاا  سىزماقچى بىزنىڭ
 چاقنااااپ  تەساااەۋۋۇر مىزدە دەئىااام
   ا ەك. تۇرۇشاى يالقۇناپ قەلبىمىزدە

 سا ز ق قا يمىقاا  بىاز چاغاد ا شۇ
 ۋە ساااقلىنا يمىز ق لى ااتىن ساا ز پ
 ھالاادە ئى ەد لىاا  بىاالە  ئى ااەن 
   قىا يمىز. دەۋەم يولىمىزنى

 بولقاند ن ب  ىتىپ انىمىزنىنى  .0
 ئەڭ ت ااز  ئەڭ نى ااانقا شااۇ   اايىن

 ئۇسااۇلدە قااو ي ئەڭ ئۈنۈملااۈك 
 ت ەىاپ ياولارنى باارلىق يەت ۈزد قا 
     ەك. چىقى ىمىز

 ۋە قىلى  ئىدەرە ئگز مىزنى بىز .5
 يا  ااااى قىلى اااانى  ااااونت ول

 شااۇند ا   اا ەك. ئگگىنىوەلى ااىمىز
 ۋە قا يمىقااانچىلىق چ چىاڭقۇلااۇت 

   تى اااتىن بۇرۇلاااۇپ اند ننى ااا
 نى اا   بى  ئگز مىزنى ۋە ساقلىنا يمىز

 مەر ەزلەشااتۈرەلەيمىز. ساااھەگە بىاا 
 نى ااااانقا مەلااااۇم )د ققەتنااااى

 مااۇۋەپەەقىيەتتى ى مەر ەزلەشااتۈرۈ 
   بى ى(. ھالقىارنىڭ مۇھىم
 بىا   ىچىا  ي نىمىزد ن دەئىم .1

 ماۇھىم ئاڭلىقاا  ئاي  مااي   اتى  نى
 ۋە ھ  مەتلەر ىگەئ قىممەت ە ئۇچۇر ر 

 ۋە مااۇ ھىزە شااۇندەقا پى ى لەرنااى 
   ا ەك. ي ز وەلى اىمىز مۇھا ىمىلەرنى

 ساىزماقچى دوس ىقا ئالد مىزد  ى بۇ ر
 تاۇرۇچ- ىمىا  رەساىمىمىزگە بولقا 
 مۇم ىن. ق لى ى بولۇپ
 باۇرۇ  باشاشتىن ئى نى ھەر .2
 چۈشىنى اىمىز ئ نىق ئى نى شۇ چوقۇم

 جاااۋەب سااوئالقا ئااالتە مۇناادەت ۋە
    ەك: ب    ىمىز

 قىلىمە ؟ ن مە مە  (6
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 قىلىمە ؟ ئۈچۈ  ن مە (7
 قىلىمە ؟ قاچا  (3
 قىلىمە ؟ قاندەت (0
 باشايمە ؟ قەيەرد ن (5
 قەيەرگە ياا ى قىلىمە  قەيەردە (1

 يەت ۈز مە ؟
 يەتا ە  تاقىتىمىز سوئالارغا بۇ مانا
 ت ەىاپ جاۋەب تەپسىلى ئ نىق  مىقدەردە

 تۇ تۇ ئى قا شۇ ئاند ن ۋە چىقى ىمىز
     ەك. قىلى ىمىز

 ئىا  دەنى مە   ئار مىزد  ى .0
  ى اىلەرد ن تەجى  بىلىا  ئۇقىد قا  
 گاھىادە   ا ەك. ئ لى ىمىز مەسلىدەت
 بىزناى سگز جۈملە بى  چىققا  ئۇ رد ن
 بىداۇدە قاايمۇقۇ   مەزگىللى  ئۇزەت
 يااولاردە تۇيااۇت ۋە تااارتى  جاپااا

 ق لى اى سااقاپ يۈرۈشاتىن تەمتى ەپ
   مۇم ىن.

  گر ااد قا  يا  ااى گز مىزئاا .9
 بولىد قانلى ى  ەلتۈرگىلى قولقا ساھەدە
 ئا ھىاد لى لەرنى ۋە ئىقتىادەر بارلىق

    ەك. ب    ىمىز ئەھمىيەت ھاز   شقا
 ھەر بولىاد قا  پاياد انقىلى بۇنىڭدە
 قولانسات ئۇسۇلارنى ۋە ۋەسىتە قاندەت
 ۋە ئۇساۇل شاۇ چوقۇم ئەمما بولىدۇ.
 چەتانەپ رەم ىارد ن شەرئىج ۋەسىتەلەر

      ەك.  ەتمەسلى ى
 ئاادەت ئ سى  ي ڭى-ي ڭى  .64

 تۇرۇشىمىز ي تىلدۈرۈپ  ارە ت  لەرنى ۋە
 ئۇلۇغوەر بىزنىڭ بۇ ر شۇند ا    ەك.

 ئۈزۈ  ە ئالتۇ »  ۇددى نى انلى  مىزغا
 بىاز يار  ىدۇ. قويقاندەك « گز ياقۇت
 ئااارقىلىق ئااادەتلەر ۋە  ااارە ت   شااۇ

 بەرپاا مەسلى ىمىزنى تھايا ئگز مىزنىڭ

   قىا يمىز.
 تەڭەاۇڭ نورمال  دەئىم ھەر  .66
 ب    اىمىز ئەھمىيەت ساقاشقا ھالەتنى

 تەڭەۇڭلااۇت ۋە نورماااللىق   اا ەك.
 مۇۋەپەەقىيەتلىااا  ۋە ساااائادەتلى 

 ھەر ۋە ئادەمگە ھەر ئاساسى. ھاياتنىڭ
 رەۋ  ااتە مۇناسااىپ ئااگز گە شااەيئىگە
 ھەققىنااى ئااگز ۋە قىلىاا  مۇئااامىلە

      ەك. ت    ى ىمىز    ەب  
 ئى ەد لىااا  ساااەزگۈرلۈك   .67

 ساەۋرچانلىق... چىدەمچانلىق  بولۇ  
 بەرپا ھايات مۇۋەپەەقىيەتلى  قاتارلىقار
 بولسااا  ەم ئويىااد  ىلەردە قىلىاا 

 مەيلاى بىز  ىسلەتلەردۇر. بولمايد قا 
 ياا ى بولساۇ  ۋەقىاتاردە ئ قى چىلىق
 مەز اۇز بولساۇ  ۋەقىتاردە پارەۋەنلىق

 قالماساالىقىمىز مەھاا ۇم  ىساالەتلەرد ن
   ز م.
 ۋە قىلى ى مۇۋەپەەت ئالاھنىڭ .63
 مۇۋەپەەقىيەتنىاڭ قانادەت ھەر يارد مى
 چىان پەقەت بۇ رغاا ئاساسىدۇر. تۈپ

 ئااارقىلىقا ئىسااتىقامەت ۋە ئى ااا 
 بولىدۇ... ئى    ىلى

 

 
 ۋەز قىممەتقار  ااااااىڭارد ن

   ! ەچمەڭار
 ۋە ماا ئى ئورۇناشاقا  قەلبىمىزدە
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  گرسااەتمىلى  گە ھەد ساانىڭ-قۇرئااا 
 يۈ ساەك ھەربى  مىزنى ئىتائەت بولقا 

 ئىگە قىممەتقارەشقا بۈيۈك ۋە پى  نسىپ
 ھەقىقاى بىزنىاڭ ئەمەلىيەتاتە قىلىدۇ.

 ۋە قىممەتقااارە  مەز ااۇر قىممىتىمىااز
  گڭاااۈل قانچىلىااا  پى  نساااىەارغا

   بولىدۇ. قار تا بگلەلىگەنلى ىمىزگە
 بۈگاۈ  بىاز ن ى ئايا ھەممىمىزگە

 دولقۇنىقاا مەدەنىيەت زور غايەت  ۈندە
 دولقااۇنار مەز ااۇر   لىااوەتىمىز. دۇچ

 قىممەتقارەشاااردە ۋە ئىتىقاااد-ئەقىاادە
 ۋە مەدەنىايەتلەر ئو  ىمايد قا  بىزگە

 ئ نىق.   لىوەتقانلىقى تەر ەىد ن  ەلقلەر
 نەرە جااياردە ھەر يەر  ھەر شۇنىڭدەك

 ىلىاااا بەينەلمىلەلچ تارتىوەتقااااا 
 يۈ ساەك گە ى اىلەر ) ەلقئارەلى ى (

 پەز لەتلەرناى ۋە قىممەتقارە  ئىسامىج
 مەناەەئەتلەر مادد ج ھالدە ئۇنتۇلدۇرغا 

 بىازگە بۇ ر مانا ئىتتى  مە تە. تەر ەىگە
   شە ىللەندۈرمە تە.  ى    زور ئىنتايىن
 چوڭىيىاپ  ي  اىڭار  ياشاار ئى

 ھاياااتنى ئ چىلقانساا  ى  ئاا ڭىڭار
 ۋە ئالاھقاا ئگزۈڭارنى گەنس  ىچۈشەن

 تۈر اۈم بىا  ئى ەنمەيد قا  ئا ى ەت ە
 ئاۇ ر  گر ساىلەر. ئالد دە  ى ىلەرنىڭ
 ۋ جادەنىڭار  پى  نسىەىڭار  سىلەرد ن

 پەز لىاتىڭارد ن ۋە ئاد مىگەرچىلى ىڭار
 ساىلەرنىڭ قىلىدۇ. تەلەپ  ىچى نى ۋەز

 تەيياارلىقىڭار ئىاد يە قارشاى بۇ رغا
 ئەت ەپىڭارد  ااى   اا ەك. بولۇشااى

 ئۇ رنىااااڭ  ى ااااىلەر نۇرغااااۇ 
 ب ا ەلمەي بەردەشالىق ئىز قتۇرۇشلى  قا

 ئاۇ ر قالىادۇ.  ى  اپ يولارغا ھارەم
 ن سىوەساىز ئالىيجاناابلىقتىن ۋە بە  

 باشاقىارنىڭ ھەرگىزمۇ بىز  ى ىلەردۇر.
    ەك.  ەتمەسلى ىمىز ئالد نىپ سانىقا
 رنىاڭقىلىوەتقانا  ىا    بىزگە گەرچە

 ئاۇ ر ئەمماا بولساىمۇ   اگپ سانى
 ھ چنەرساااىگە ئالد ااادە ئالاھنىاااڭ
 بىئىتىباار ئاجىز  ئىنتايىن ئەرز مەيد قا 
    ى ىلەردۇر.

 دەگەنىاا ە : مۇناادەت دەنااا بىاا 
 ماڭقۇچىارنىااڭ يولىاادە ھەقىااقەت»

 مەيۈسالەنمە  ھەرگىاز قاارەپ ئازلىقىقا
  گپلاۈ ى ئازغۇچىارنىاڭ يولىدە باتى 
 شاۇنى «قالدۇرمىساۇ . ھەي ە  س نى

 ساىنات بىاز    ە  ى  ئۇنتۇماسلىقىمىز
 بىزنىاااڭ ياشااااۋەتىمىز. دۇنياساااىدە
 قولقاا نەرساىلەرنى جىمى ھاياتلىقتى ى

  ۇسۇسااە  ناتااايىن.  ەلتۈرەلى ااىمىز
 قىممەتقارەشالى  د ن بىالە   پى  نسىپ

 دەاگە  ياشاايمە  ھالادە چەتنىمىگە 
 ئارماا -ئارزۇ بارلىق ئگز نىڭ بى  نىڭ

   تەلى ااى ي تىااپ ئىسااتە لى  گە ەۋ
-ئارزۇ چاغاردە بەزى ئەمە . مۇم ىن

 قىممەتقارەشاااار بىااالە  ئىساااتە لەر
 چوقااۇم ۋە قالىااد قا  توقۇنى ااىپ
 تااوغ ە تالاشااقا بى  نااى شااۇ رنىڭ
   لىمىااز  دۇچ ۋەز اايەت ە   لىااد قا 

 ئى  ىلەنمەساتىن ھ   ۋەقىتاردە بۇندەت
 چىاڭ قىممەتقارەشلى  مىزغا ۋە ھەقىقەت
 غاورۇر مىزد ن ۋە ئىززەت  ىمىز ئ سىلى
   ا ەك. بەرمەسلى ىمىز چۈشۈپ قەتئىج
 بارغۇ: قائىدە ئالتۇ  بى  مۇندەت بىزدە

  اگزلەپ رەز لىقىنى ئالاھنىڭ  ىم ى»
 بولسا  ئەت ە  تەرك نەرسىنى بى  مەلۇم
 ئ ساىلى ت  ىماۇ ئورنىنى ئۇنىڭ ئالاھ
  «ب   دۇ. توشقۇزۇپ بىلە 

يىگىتلەرگە -ڭ قىزبۇ مە تۇپنى
 قار تا مۇھىم نۇقتىلى ى: 

 ئە اااات ۋە قىممەتقاااارە  .6
 بارلىق ئاساستا چەتنىمىگە  رەم ىسىد ن
 ئى االىتىپ تااا نتىڭارنى ۋە ئىقتىاادەر

  ەلتۈرۈشاا ە قولقااا مەنەەئەتىڭارنااى
   ت    ىڭار.
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 تاااوغ ە ۋە ياااول تاااوغ ە .7
 ئۈچااۈ  قوغاادە  پى  نسااىەلى  ڭارنى

 ۋە   چى  ە ەزۋ مەنەەئەتلەرد ن مادد ج
   ئادەتلىنىڭار. تگلەش ە بەدەل
 ھاياااتلىقتى ى دۇنيااا-مااال .3

  ى ىلەرنى بىز ئەمە . نەرسە بى د نبى 
 ۋە  ەچ ىلااى ۋەز زەد ااا ھاياااتىمىزدە
 قىممەتلىا  بولماياد قا  سود اشقىلى

 بارلىقىقاااااا نەرساااااىلى  مىزنىڭ
      ەك. ئى ەندۈرۈشىمىز

 مۇستەھ ەم ھەقتە ھەممىمىزنى ئالاھ
 قىلسۇ ! مۇيەسسەر ۇرغىلىت

 

 
  ئاچقۇچىدۇر ھايات ئەمگەك

 قۇلۇپانقااا  گويااا ى ھايااات بااۇ
 زەدى سااندۇقتا بۇ ھەممىمىز ساندۇت.

 پەقەت ئۇنىاڭ قىز قىمىز. بارلىقىقا ن مە
 بولسااىمۇ ئااۇ بااار. ئاااچقۇچى بىاا  

 ئىماا   ەر مادە قۇرئاا  ئەمگە تۇر.
 قاتاارى دەگاۈدەك ئەمەل يا  ى بىلە 

 بىازگە ئىماا  چاۈن ى  ە . ەلتۈرۈلگ
 ب   دۇ تى لەپ ئارزۇلى  مىزنى  ەلگۈسى

 يولىقاا ي اتى  ئارزۇ رغا شۇ بىزنى ۋە
 ئىا ( يا  ى )يەنى ئەمگەك باشايدۇ.
 يولىااد  ى ئااارزۇ ر شااۇ بىزنىااڭ

 تۇلەار رغاا شاۇ بىز تۇلەارلى  مىزدۇر.
 يااا ى ي تىمىااز ئارزۇلى  مىزغااا م نىااپ

 ئىنساندە چەبىلى ىم م نىڭ ي قىنلى ىمىز.
 مەۋجۇت. زەپىسى ئىم انىيەت زور غايەت

  اتتااا ئىنتااايىن ئۇنىڭقااا شااۇندەقا

  گپىنچىمىز ل  ىن ب   لگە . پۇرسەتلەر
 پۇرسااەتلەرد ن ۋە ئىم ااانىيەت بااۇ

 بۇنىڭ پايد انمايمىز. رەۋ  تە مۇناسىپ
 ھورۇنلۇت بۇنىڭقا ن مە؟! زەدى سەۋەبى

 .قازماسلىق.. ئ نى گىيەمىزنى روھىج ۋە
 سااەۋەب گەۋد لىاا  ئەڭ قاتااارلىقارنى

 ماڭاا مۇم ىن.  گرسىتى ىمىز سۈپىتىدە
 ساگزى بىا  مۇنادەت دەنى مەنلەرنىڭ

 ئااجىز ئىنسا » يارەيدۇ: بەك ئىنتايىن
 دەر جىدە ئى ەنگۈسىز ئۇ ئەمما ئەمە  
  «ھورۇ .
 بى ااار ئى سااىز  ئۈمىدسااىز  مە 
 ئىنتاايىن  گرگىنىمادە ياشارنى تەلەت

  اوچىاردە ئۇ رنىاڭ .ىمە بىئارەم بول
  ۈناد لى  يۈرۈشاى   غااياپ بى ار

 ساورەپ ئانىساىد ن-ئاتاا چىقىملى  نى
  ئ چى تۇر دۇ. يۈر  ىمنى ئ لى ى
 ئاگزۈڭار ياشاار  قەد  لىا  ئىج
 يااا ى  ىاازمەت ە  گر ااد قا  يا  ااى
 ئۈچااۈ  ئى   ااى   ەسااىە ە-ھااگنەر

 ئى   ااىپ ناااۋەدە قىلىڭااار.  ااۈرە 
 ئاگز بىالە  قتىدەر ڭارئى بار قالساڭار
 ئەڭ ۋە بگلاۈڭار  گڭاۈل ئى ىڭارغا

 قىلىوەتقاا  ت    ىڭار. قىلى قا يا  ى
 ئ متىداا   اۇددى قار تا ئى لى  ڭارغا

 پوز تساىيە ئەستايىد   مەيدەنىد  ىدەك
 چىقى  اپ سىڭارد ن ئ شۇنى تۇتۇڭار.

 ساەۋ يەدە ى ىياۇق ئەڭ قويماڭار ى 
 ىلەرگەساا  ىاازمىتىڭار ئورۇنااد قا 

 ي ڭاى باقمىقاا  ئوياپماۇ  ەلگۈسىدە
 ئالد ڭاردە ۋە قىلى ى ئاتا پۇرسەتلەرنى

 ب    ااى ئ چىااپ ئۇپااۇقارنى  ەڭ
 مىساالارمۇ ئەمەلىج ھەقتە بۇ مۇم ىن.
   تا ي.
 قاندەت سىلەر ياشار  قەد  لى  ئىج
 ئەڭ قەتئىينەزەر قىلى تىن تۇتۇ  ئى قا

 قاقىلى  پۇ تا ئەڭ ۋە سەۋ يەدە يۇقى ى
 مااااۇۋەپەەقىيەت ت    ساااااڭار 
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 سااىلەر يااوت. گەپ قاز نى ااىڭاردە
  ۈند لى  بىلە  ئەستايىد للىق شۇندەت

 ۋەز ەەڭارناااى ياااا ى  ىااازمىتىڭار
 يوشاۇرۇ  سىلەرنىڭ دەۋەماشتۇرساڭار
 چىقى ااقا قىز لىااپ ئ نىاا گىيەر ڭلەر

 زور ئىنتاايىن ئاگزۈڭارنى ۋە باشايدۇ
 ھ   اندەكچىقى ەۋەتق ۋۇجۇدقا ئى ارنى
 ئىنسااننى تۇيقۇ مۇشۇ )دەل قىلىسىلەر.

 ماۇھىم ي تە لەياد قا  مۇۋەپەەقىيەت ە
   ئامىلدۇر(.

 بەزى ھەرگىزمااۇ )ئەمەل( ئەمااگەك
-جاپاا تا ي بى  ئويلىقاندەك  ى ىلەر

 بەل اااى بولماساااتىن  مۇشاااەققەتلەر
 قىلقااا  ئاتااا ئىنسااانارغا ئالاھنىااڭ
 ئەماگەك قىلىوەتقاا  بىاز ن ئمىتىدۇر.

 ئەرز اامە  قانچىلىاا  مەيلااى ەمەل()ئ
 بولۇشااتىن ئى ااار  ىچىاا  يااا ى

 چاوڭ ئۇنىڭاد نمۇ بىازگە قەتئىينەزەر
 قىلىدۇ. ئاتا پۇرسىتىنى قىلى  ئى ارنى
 قانادەت ھەر قىلىنقاا  ئىگە ئىزچىللىقا
 بولمىقانادە ئەڭ )ئەمەل(نىاڭ ئەمگەك
 بار: ئەھمىيىتى قانچە بى  مۇندەت
 ساااقاپ تەلەتلى ااتىن-بى ااار .6
  لىدۇ.قا

  ىيالار  ام ۋە ئارمانار قۇرۇت .7
 ئەمەلىاج قۇتۇلدۇرۇپ  ئىس ەنجىسىد ن

  باشايدۇ. ھەر  ەت ە
 يوشاۇرۇ  بايقا   ئگز مىزنى .3

 ۋە چىقىاا  ق ز ااپ ئ نى گىيەمىزنااى
 يااردەم قىلدۇرۇشاقا جار ج تا نتىمىزنى

  ب   دۇ.
 ۋە مۇھىاااا  ياشاااااۋەتقا  .0

 شاۇ دە -ئگزگەرتىادۇ  ەيەىياتىمىزنى
 ھايااااتىمىزنى   يىن اااى قئاااارقىلى

  ئوڭاياشتۇر دۇ.
 قار تا يىگىتلەرگە-قىز مە تۇپنىڭ بۇ
   نۇقتىلى ى: مۇھىم

 دەگە  «ھەر  ەتتە ھاياتلىق» .6
 قىبلىناامە ئگزۈڭارغا پ   نسىەنى ئالتۇ 

 ئى االى  ڭارنى بااارلىق ۋە قىلىڭااار
 چىقىڭاااار. رەتااالەپ تۈجاااۈپىلەپ
 يا ڭىچە ھەر  ەت ي ڭىچە شۈبدىسىز ى 

   دەمە تۇر. تھايا
 مااا  ئگزۈڭارغااا ناااۋەدە .7

 بى اار تاپالمىساڭار   ىزمەت   لىد قا 
 بولساىمۇ ئاادد ج يۈرگەند ن  غاياپ

 ھ چبولمىسااا ئاۋەمقااا  جەمئىاايەت ە 
 ئى اقا بىا ەر مەنەەئەتلىا  ئگزۈڭارغا

  بولۇڭار. ئەمەك
 ياا ى ئەمگەك تگۋە  جاھاندە .3

 مەۋجاۇت  ىازمەت قىارلىاق نومۇ 
 قىلى اقا نومۇ  ئەڭ لىدەئەس ئەمە .

-ئاتاا تەلەتلىا  -بى اار ت گى لى ى
 بولاۇۋەلى   يۈك جەمئىيەت ە ئانىسىقا 

 ۋە قىازەرتى   گز ر سقىقا  ى ىلەرنىڭ
   قاتارلىقاردۇر. ئوغ  لىق...

 قاناادەت ھەر يااۇرت  ھەرقاناادەت
 پۇرسااەتلەر نۇرغۇنلىقااا  جەمئىيەتااتە
 ئادەملەر سا ھىيەتلى  ھەقىقى مەۋجۇت.

 ئۇدۇللى اىپ پۇرسەتلەرگە ئاستا-ئاستا
 ي اا ى چاتااات ئەڭ لاا  ىن قالىاادۇ.

 ئگز اادە تۇتا يااد قا   پۇرسااەتنى
  ى ااىلەرنىڭ ي تىلاادۈرگە  سااا ھىيەت

 ئەڭ سااىلەر ئۇناادەقتا بولماساالىقىدۇر.
 بىاا  يا  ااى ئااگزۈڭاردە ئاااۋۋەل
 قاچاا  )ھەر ي تىلدۈرۈڭار. سا ھىيەت

 دەيى اتىن باو ر قىلساام ئىا  ن مە
 يااارەيمە  ئى ااقا ناا مە مە   بااۇرۇ 
 جاۋەبىقاا شۇنىڭ ۋە ئوياڭار دەگەننى
  گرۈڭار(. تەييارلىق
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