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 مۇقەددىمە

 

ـــــارلى     ـــــد  ب ـــــانا-ھەم ـــــابى س ـــــا جان ـــــۇن  ئالالھق ـــــۇنداقال بولس  ش

ـــــــز ە   تـــــــا ى ئۇنىڭغـــــــا ۋە تاۋابىئاتلىرىغـــــــا-ئـــــــائىلە پەيغەمبىرىمى

 .... بولسۇن ساالمالر-د ر ت ئە ەشكەنلەر ە قىيامەتكىچە

   

-مەن >مـــــۇۋەپپەقىيەت ئـــــاچقۇچىۇ نـــــاملى  بـــــۇ  ىتـــــابنى د نيـــــا 

ــــــڭ -ئــــــاخىرەتتىكى نىجــــــاتلى  مــــــۇۋەپپەقىيەتنى  ئــــــالالڭ ۋە ئالالھنى

مەرتىـــــ ە ۋە -ۇل بولىـــــدىغان پەزىـــــلەتبەنـــــدىلىرىنىڭ نەزىرىـــــدە مەقبـــــ

ـــــى ـــــائىلە  ئەھل ـــــدىغان  ئ ـــــى  ۆزلەي ـــــا ســـــۆيۈ-رازىلىقن ملۈك  بالىلىرىغ

  جەمئىـــــــيەت ۋە ھاياتىغـــــــا مەســـــــئۇلىيەتچان  ھىممىتـــــــى تاغـــــــدەك

 مۇستەھكەم ئىرادە ئېگىلىرىگە ئاتاپ يازدىم.  

    

ئىـــرادە ئېگىلىـــرى  ئەي   ـــۆرەى بـــالىلىرى   ـــۆ كە بـــا   -ئەي  ھىمـــمەت

ـــۇر  بۈيۈ  ـــرا  ت ـــۇقتىن يى ـــال  ھور نل ـــنى تاش ـــۈزلەن  ئىككىلىنىش ـــۈ كە ي ل

ئەنــــئەنىگە ۋارىســــلى  قىلغــــان ئاساســــتا ئىجــــادىيەت شوتىســــىغا چىــــ   

ۋە چىــــن قەلبىڭــــدىن  ىرىــــدا داۋام ئىــــزدەن  داۋام ئــــۆرلە  امــــالەت يولل

ـــدا قىلغىنكـــى  ـــى) »نى ـــۆمىنلەر ئ ـــك ســـىلەر ( جامائەســـى م ـــان يىنى  بولغ

ـــر يـــا ى  پىيـــادە  قېـــرى  - يـــاى مەيلـــى يەنـــى) ھـــالەتتە بولغـــان ئېغى

ـــــ  ـــــۇ الر  ئۇالغلى ـــــلۇ  بول ـــــ ۋە ئو ۇش ـــــارائىتتا يىنقى ـــــۇ الر  ش  بول
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 جىھادقــــا( ئەھ الــــدا ھەمــــمە بولــــۇ الر  ئىختىيارســــىز ۋە ئىختىيــــارىي

 «.چىقىڭالر

   

 

ـــــۇنى      ـــــلەن ش ـــــۈپەتلىرى بى ـــــىم س ـــــۈزەل ئىس ـــــڭ   ـــــالالڭ تائاالنى ئ

ـــان   ـــۇۋەپپەقىيەت قازانغ ـــارچىمىزنى م ـــى  ب ـــبىم بىزن ـــا راب ـــورايمەنكى  ي س

نىجاتلىققــا ئېرىشــكەنلەر قاتارىــدىن قىلغىــن. ئــۆزلڭ رازى بولــۇپ  ئىنئــام 

قىلغـــان پەيغەمـــبەرلەر  ســـىددىقالر  شـــېھىدلەر ۋە ســـالىھالر بىـــلەن بىـــر ە 

 نېسىپ قىلغىن  بولۇشقا 

 ئامىن  ئامىن  ئامىن                                       

  

                                                         

 ئائىز ئەلقارنى /د                                                        
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 ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان ئالالھنىڭ نامى بىلەن 

 باشاليمەن

 

 بىرىنچى باب

 

 يوللىرى مۇۋەپپەقىيەتچىلەرنىڭ

 

  ئەمەلــــلەر نىــــيەتلەر بىــــلەن بولىــــد . ھەرقانــــدا  ئىشــــتا ياخشــــىلىقنى

  باشــــــقىالرنىڭ مەنپەئەتىنــــــى قولغــــــا  ەلتــــــۈرلپ  ىــــــڭنىــــــيەت قىل

 .ىڭيامانلىقالردىن قول يىغ

 

 چـــۈنكى ئـــۇ ئەر  ىشـــىنى تـــاۋالپ  قىيىـــنچىلىقالردىن بـــاى تارتمـــاڭ  

 ئەقىلنى چاقنىتىپ  ھىممەتنى ئويغىتىد .

 
 ـــــان ـــــچانلى  ش ـــــپ بار-ئەمەل ۋە تىرىش ـــــەرەپكە ئېلى ـــــدىغان ئەڭ ش ى

بۈيـــۈك يـــول. ئـــۇ يارىغـــا شـــىپالى  مەلـــھەم   ېســـەلگە داۋا  بەلكـــى ئـــۇ 

 د ر.ىز ان بايلىقىڭ سىزنىڭ

 

   ــــىنىڭ ــــدا   ىش ــــاغلى . ھەرقان ــــىغا ب ــــان ئىش ــــڭ قىلغ ــــى ئۇنى قىممىت

ايتى بىكــــــارتەلەت  ىشــــــى نــــــۆلگە تەڭ  ئۈمىدســــــىز  ىشــــــى ناھــــــ

قورقۇنۇچلـــــــۇ   مەغلـــــــۇپ بولۇشـــــــقا رازى بولـــــــۇپ ئولتۇرغـــــــۇچى 

 .قىممەتسىز
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 ئۇنىـــڭ ئوتىـــدا لڭنـــى مەلـــۇم بىـــر ئىشـــقا مەر ەزلەشـــتۈرىزدىققىتىڭ .

ئاشـــى  . يېڭىلىـــ  يـــارىتىن ئۈچـــۈن ئۇنىڭغـــا  ۆيـــۈپ  ســـۈيىدە ئېقىـــڭ

 .ۇڭبول

 

 مەك  ېــــرەكئەڭ مـــۇھىمى بىــــلەن باشــــالپ  ئانـــدىن مۇھىمىغــــا ئــــۆت .

چېچىال غۇلــــــۇ  ۋە  ـــــــۈچنى بىرقـــــــانچە ئىشــــــقا بىـــــــرال ۋاقىتتـــــــا 

ــــــلە ــــــتىن ھەزەر ئەي ــــــىزلىك ۋە ڭبۆلۈۋېتىش ــــــۇ تەدبىرس ــــــۈنكى ئ   چ

 ئاجىزلى . 

 

  ــدا ــۆز ئورنى ــدا  ئىشــنى ئ ــد ر. ھەرقان ــاتلى  يولى ــۈزللمە( نىج ــا )ت قۇر لم

جاتلىققــــا ئېرىشــــكۈچىلەر ئۈچــــۈن ئاساســــى تەلەپ. ئەممــــا قويــــۇى نى

 تەرتىپسىزلىك يامان  ۆرللىدىغان سۈپەتتۇر.

 ــــــۇۋەپپەقىيەتكە ــــــال م ــــــايلى  ۋە م ــــــڭ ب -ئېرىشــــــكۈچىلەر ئۆزلىرىنى

ماتــالىرىنى مۇھــاپىزەت قىلىــپ  ھەر ىزمــۇ ئــۇنى ئىســراپ قىلمايــد  ۋە 

 بۇز پ چاچمايد .
 

 

  ياغـــاچمۇ  ۆيمىســــە تارقىمايــــد خــــۇى پـــۇرىقى  ئەتىـــر سېپىلمىســـە  

ــىقى چىقمايــد . شــۇنىڭدە ــ كئىسس  ەلــگەن قىيىنچىلىقالرمــۇ بىــر  ىز ەس

 مەتتۇر. ئمەنىدىن ياخشىلى  ۋە نى

 

  غالىـــپ  ېلىـــپ   ىســـىھەۋ-ئەقلىـــگە ھـــاۋايىنىجاتلىققـــا ئېرىشـــكۈچىنىڭ

ـــد .  ـــەبرىنى ئاجىزلىتالماي ـــ  س ـــى ھەرخى ـــڭ ئەقلىن ـــۇقالرقۇتراتقۇئۇنى  ل

ــــك ســــانىي ــــدا ئىشلىشــــىدىن مەشــــغۇل ھەم يېنى ــــۆز ئورنى المايد  ۋە ئ

  قىاللمايد .
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 ڭ. چــــــۈنكى تەشــــــ ىن تىن ھەزەر ئەيــــــلەتەشــــــ ىن ۋە زېرىكىشــــــ

ـــكە ـــايە قىلم ھەقىقەت ـــرىكىن ھـــۆرمەتكە رىئ ـــد   زې ـــپ بارماي ـــد . ئېلى اي

 .ۇڭتۇت سەبىر ۋە چىدامچانلىقنى الزىم

 

  ـــــتەھكەم تۇرغـــــان  ۆ لەيـــــد   تىرىشـــــقان ئېرىشـــــىد   تەر ەن مۇس

ھوســـۇل ئالىــــد   ســـەبىر قىلغــــان زەپەر قۇچىـــد   بەرداشــــلى  بەر ەن 

 غەلبە قىلىد .

 

 ــڭ چۆ ــتىم چۈشــۈپ  ەتســە مى ــڭ قې ــر يەر ە چىقىشــتا مى ــدا بى مــۈلە چېغى

ــد . ھەســەل ھەرى ــرار چىقى ــتىم تە  ــرار قې ــى ئۈچــۈن تە  ــۆز خىزمىت ســى ئ

  رايد . بۆرە ئۆز يىمە لىكى ئۈچۈن ئاراملىرىنى تاشاليد . قات

 

 ئىتتىگىـــنىچە  ېســـىد   چاقمـــا  چاققىنىـــدا يور يـــد    ـــۆھەر لىچ قـــې

ــــپەئەت  ــــاققىنىچە مەن ــــۇ ئ ــــىد   س ــــى ئۆس ــــانچە قىممىت ــــى بولغ مەخپ

 بېرىد .
 

 

  ھـــــور ن  ىشـــــى تاشـــــالند قتۇر  تىڭىرقىغـــــۇچى ئۇيقـــــۇدا  بىكـــــارچى

 ئۆزىنى تاشلى ەتكۈچى  قۇر   ئارز  ئېگىسى ۋەيرانىد ر.

 

  ئاخىرىـــدا پارلىشـــى بولمايـــد . باشلىنىشـــىدا ئىچـــى يانمىغـــان  ىشـــىنىڭ

  جاناپ بولىد . يياشلىقىدا تىرىشقان  ىشى  ياى چو ايغاندا ئالى
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  :ئالدىــــــدا مــــــېڭىڭالر»  «ئالــــــدىرا الر»قۇرئــــــان  ەرىمــــــدىكى»  

ــــۇ الر»  «تىرىشــــىڭالر» ــــداملى  بول ــــادە چى ــــا »  «زىي ــــار جىھاتق تەيي

 دېگەن بۇير قالرنى ئەسلەڭ.« تۇر  الر

 

  ـــــززىققىنۇ  ھەدىســـــتىكى: >ســـــا ا ـــــان ئىشـــــقا قى ـــــتە بولغ مەنپەئەت

ـــــــدىرا الرۇ  > ـــــــلەر ە ئال ـــــــگە >ئەمەل ـــــــىلەر قەدرى ـــــــۆپىنچە  ىش  

ـــ ـــى نى ـــدىغان ئىكك ـــۇرئيەتمەي ـــار ۋاقىتت ـــاقلى  ۋە بىك ـــگەن  ۇمەت: س دې

 بايانالرنى ئەسلەڭ.

 

 )غــــاردىكى ئىككــــى   ئەبــــۇ بە ــــرى )ئــــالالڭ ئۇنىڭــــدىن رازى بولســــۇن

ــــەدىقە  ــــى س ــــارلى  مېلىن ــــدا ب ــــالالڭ يولى ــــى  ئ ــــىنىڭ ئىككىنچىس  ىش

لىـــدىغان  ىشـــى  ىســـە كىز جەنـــنەت ئىشـــىكلىرىدىن چاقىرقىلىـــ ەتكەن  

 ئالالھنىڭ دىنىدىن يېنى الغانالرغا ئۇر ى ئاچقان زات.

 
 ـــۆمەر ـــدىن  ئ ـــدىن رازى بولســـۇن(  ئۇنىڭ ـــالالڭ ئۇنىڭ ـــاب )ئ ـــى خەتت ئىبن

بىرقـــانچە قېـــتىم ئۇنىـــڭ پىكىـــرى ۋەھىـــيگە مۇۋاپىـــ  شـــەيتان قاچىـــد . 

  ەلگەن. 

  ئوســــمان ئىبنــــى ئەلالــــان )ئــــالالڭ ئۇنىڭــــدىن رازى بولســــۇن(  تەبــــۇك

غــــازىتى ئەســــكەرلىرىنىڭ  ۆپىنچىســــىنىڭ چىقىمىنــــى ئــــۆزى  ۆتــــۈرلپ 

ـــ ەتكەن   ـــۇد قىنى ۋەخـــپە قىلى ـــڭ ق ـــر تەييارلىغـــان  رنمەنى ـــتە رە بى ئەت

 .قۇرئان تاماملىغان زات
 

 

  ئەلــى ئىبنــى ئەبـــى تالىــپ )ئــالالڭ ئۇنىڭـــدىن رازى بولســۇن(  بەدىـــردە

ـــان   ـــازات قىلغ ـــپ ئ ـــېپىللىرىنى ئېچى ـــبەر س ـــكەن  خەي ـــارىزىگە چۈش مۇب
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ـــۈر ەن ۋ ـــى ئۆلت ـــى ۋەد مەرھەب ن ـــر ئىبن ـــدەك  ۈنىســـى ئەمى ـــى ە خەن ن

 بوغۇزلى ەتكەن.

 

  خالىــــد ئىبنــــى ۋەلىــــد )ئــــالالڭ ئۇنىڭــــدىن رازى بولســــۇن(  يــــۈزلىگەن

ىــــڭ ە چــــۆ كەن  يەرمـــۇك  ــــۈنى ئـــۆز قــــولى بىـــلەن بەى مجە ـــلەر 

 لىچنى سۇند رغان.دلشمەننى ئۆلتۈر ەن  توققۇز قې

 

  ـــر ئىبنـــى ئەۋۋام )ئـــالالڭ ئۇنىڭـــدىن رازى بولســـۇن(  جىســـمىنىڭ زلبەي

ـــى  ـــەللەلالھۇ ئەلەيھ ـــۇلۇلالڭ )س ـــاراھەتلەنگەن  رەس ـــۆلىكى ج ـــمە ب ھەم

ان ۋە  ۆتــــــۈرلپ قوغــــــدىغۋەســــــەللەم( نىــــــڭ ئالدىــــــدا قىلىچىنــــــى 

 رەسۇلۇلالھنىڭ جەننەتتىكى ھەمراھى )قوغدىغۇچىسى( بولغان.

 

  لىچ رازى بولســــۇن(  بەدىـــنىگە نۇرغـــۇن قــــېتەلـــھە )ئـــالالڭ ئۇنىڭـــدىن

ــــۇب  ــــزەلە جۇن ــــان. ھەن ــــۇپ قالغ ــــوال  بول ــــولى چ ــــا ق ــــگەن  ھەتت يى

ھالىتىــــدە شــــېھىا قىلىنغــــان بولــــۇپ  ئــــۇنى مــــاالئىكىلەر يۇغــــان.  

 ۈمى ئۈچۈن تىتىرەپ  ەتكەن.ئالالھنىڭ ئەرشى سەئدنىڭ ئۆل
 
 

 

  ـــدىن رازى ـــالالڭ ئۇنىڭ ـــر )ئ ـــى ئەمى ـــد لالڭ ئىبن ـــى ئاب ـــڭ ئاتىس جابىرنى

لىچ ئۇر لغــان  ئــالالڭ   سە ســەندىن  ــۆپ يېــرىگە نەيــزە  قــېبولســۇن(

 ئۇنىڭغا ھېچ تەرجىمانسىز  ەپ قىلغان.

 

  ئــــۇبەي ئىبنــــى  ەئــــى )ئــــالالڭ ئۇنىڭــــدىن رازى بولســــۇن(  قۇرئــــاننى

ــ   ــۇنى مەلەئى ــالالڭ ئ ــان  ئ ــا توپلىغ ــايتى پۇخت ــان ۋە ناھ ــۇ  يادىلىغ تول
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ـــۈرە  ـــا س ـــۇلىنى ئۇنىڭغ ـــڭ رەس ـــالالڭ ئۆزىنى ـــان  ئ ـــان ئالغ ـــالدا تىلغ ئەئ

 نى ئوقۇپ بېرىشكە بۇيرىغان. « بەييىنە»

 

 ــــــد ــــــالالڭ ئۇنىڭ ــــــى ئەۋى )ئ ــــــد راھمان ئىبن ــــــۇن(  ئاب ىن رازى بولس

پېقىـــرلەر ە مىـــڭ تـــۆ ىنى ســـەدىقە قىلىـــ ەتكەن.  ئەبـــۇ تەلـــھە -نـــامرات

ـــ ـــى ئ ـــۇ يېرىن ـــڭ تېرىلغ ـــۇن(  ئۆزىنى ـــدىن رازى بولس ـــالالڭ ئۇنىڭ الالڭ )ئ

 يولىدا سەدىقە قىلى ەتكەن.

 

  ئـــالالڭ ئۇنىڭـــدىن رازى بولســـۇن(   ـــۆپىنچە ھەدىســـنى  ھـــۇرەيرەئەبـــۇ(

ــــۈچكە ــــۇ  ېچىســــىنى ئ ــــان. ئ ــــا   يادىلى الغ ــــى: نامازغ تەقســــىم قىالتت

 مۇزا ىرىگە  ئۇيقۇغا.

 

 ـــ ـــى ھەن ـــمەد ئىبن ـــڭ مىئەھ ـــۇز مى ـــپ ئوتت ـــە تەلەپ قىلى ـــبەل  ھەدى   ي

ــەر ــېقىن ئەس ــا ي ــان  مىليۇنغ ــ ايەتلىرى(  ما غ ــاھابە رى ــا ى س ــە ي )ھەدى

نـــى يادىلىغـــان  ئۆزىنىـــڭ >مۇســـنەدۇ دېـــگەن  ىتابىغـــا قىرىـــ  مىڭنـــى 

 قويغان.

 

 ســەپەر قىلىــپ ھەدىــە ئۈچــۈن مىســىرغا  جــابىر ئىبنــى ئابــد لالڭ بىــر

ــۈر ەن.  ــول ي ــاي ي ــر ئ ــەييىى بى ــا ئىبنــى مۇس ــىلە ئۈچــۈن بولس ــر مەس بى

 ئۈچ  ۈن سەپەر قىلغان.

 

  ئىبنـــى ھىببـــان ئىككـــى مىـــڭ شـــەيىختىن ھەدىـــە رىـــ ايەت قىلغـــان ۋە

ئۆزىنىـــڭ >ســـەھىى ئىبنـــى ھىببـــانۇ دېـــگەن  ىتـــابىنى تـــۈزلپ چىققـــان. 

ئىلىـــــــم دېڭىزىغـــــــا چۆ ـــــــۈپ  شـــــــۇنداقال ھەرخىـــــــ  پەنلەرنىـــــــڭ 

 زامانىسىدىكى يۇلتۇزغا ئايالنغان.
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 .مەزنىـــــي شـــــالىئىي رىسالىســـــىنى بەى يـــــۈز قېـــــتىم تە رارلىغـــــان 

ـــــتىم  ـــــۈز قې ـــــتە ي ـــــارىنى يەت ـــــەھىھۇل بۇخ ـــــالىم س ـــــلۇ  ئ ئەندەلۇس

 تە رارلىغان. 

 

   ـــان ـــتىم قايتىلىغ ـــۈز قې ـــڭ دەرىســـىنى ي ـــۇ ئىســـھا  شـــىيرازى ئۆزىنى ئەب

 ھەر قىياسنى مىڭ قېتىم قايتىلىغان  يۈز توم  ىتاب يازغان. 

 

 ز يـــۈز مـــۇجەللەت قىلىـــپ يازغـــان  ئىبنـــى ئەقىيـــ  پەنلەرنـــى ســـە كى

ــارچە  ــر پ ــدىن بى ــن ئۈچــۈن نان ــۇ  قىلى ــى تول ــڭ قىرائىتىن ــك ئايەتنى ئەللى

  يەيتى.

 

 يـــۈز مىـــڭ ســـەلھە  ىتـــاب يازغـــان  ئىبنـــى جەۋزى مىـــڭ  ئىبنـــى جەرىيـــر

  ىتاب يازغان  ئىبنۇل ئەنبارى تۆت يۈز تەپسىرنى يادىلىغان.
 
 

 

  ــــۈن ــــن ئۈچ ــــم تەلەپ قىلى ــــاڭ ئىلى ــــى راب ــــى ئەب ــــا ئىبن ــــ  30ئەت يى

ـــپ ـــرام -مەســـجىتتە يېتى ـــر ئىھ ـــ  تە بى ـــاتمىن يى ـــمەى ئ ـــان.  ئەئ قوپق

 )ناماز باشالى تە بىرى( نى ئۆتكۈزى ەتمىگەن.
 

 

  ـــرە قۇرئـــاننى  ېچىـــدە ئىمـــام نەۋەۋىـــي ئەســـلىتىد  ى:  ەرز ئىبنـــى ۋەب

تـــۆت قېـــتىم   ۈنـــدلزدە تـــۆت قېـــتىم خەتـــمە قىالتتـــى. ئىبنـــى ئىـــدرىە 

ــالىي  ــام ش ــان. ئىم ــمە قىلغ ــتىم خەت ــڭ قې ــۆت مى ــدە ت ــۆز ئۆيى ــاننى ئ قۇرئ

رامزانــــدا قۇرئــــاننى ئــــاتمىن قېــــتىم  ئىمــــام بۇخــــارى ئوتتــــۇز قېــــتىم 
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ــى.  ئى ــمە قىالتت ــخەت ــۈز رە  ــۈچ ي ــدە ئ ــر  ۈن ــمەد بى ــام ئەھ ــاز ئەم ت نام

 ئوقۇيتى.

 

  ــۇ ــۇرەيرەئەب ــتىم  12 ھ ــڭ قې ــۈز مىى ــى مەرۋان ي ــد ئىبن ــتىم  خالى ــڭ قې مى

 تەسبىى ئېيتاتتى. 

 

  ـــز ـــد»ۋە بى ـــە    ـــو الل ـــ  ا ـــدىغان « ق ـــتىم ئوقۇي ـــڭ قې ـــدە مى ـــى  ۈن ن

 ىشـــىلەر بىـــلەن  قۇرئـــاننى  ۈنـــدە بىـــر تامـــام قىلىـــدىغان  ىشـــىلەر 

ــر   ــلەن  بى ــدە بى ــلەن  15ۈن ــدىغان  ىشــىلەر بى ــتىم تەســبىى ئېيتى ــڭ قې مى

 ئەسىرداى بولد  .
 

 

   اتىكـــــا ميـــــاى ۋاقتىـــــدا ئەرەپ تىلـــــى  ىرام 30ئىمـــــام ســـــۇيۇتى

ــــي  ــــام نەۋەۋى ــــان. ئىم ــــابنى يازغ ــــر  ىت ــــۈك بى  40ساھەســــىدىكى بۈي

ـــايلىقالرنى  ـــي ب ـــۇپ  زنر ھەجىمـــدىكى ئىلمى ـــات بولغـــان بول يېشـــىدا ۋاپ

 قالد ر پ  ەتكەن.

 

 26مۇئەللەقــــات ســــاھىبلىرىدىن بولــــۇپ   تەرەلەتــــۇ ئىبنــــى ئەبــــدى 

يېشــــــىدا  17مــــــۇھەممەد ئىبنــــــى قاســــــىم يېشــــــىدا ئۆلتــــــۈرللگەن. 

 قىلغان.ماندانلى  قوئەسكەرلەر ە 

 

  ـــــاى ـــــۇن(  بەى ي ـــــدىن رازى بولس ـــــالالڭ ئۇنىڭ ـــــەن )ئ ـــــام ھەس ئىم

ـــە ـــى ۋەس ـــەللەلالھۇ ئەلەيھ ـــى )س ـــدىال بوۋىس ـــە ۋاقتى ـــن ھەدى للەم( دى

مەھمـــۇد ئىبنـــى رەبىـــئە رەســـۇلۇلالڭ )ســـەللەلالھۇ  قىلغـــان.رىـــ ايەت 
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ــــۈزىگە ســــۈر ىگىنىدە بەى  ــــۈ رل ىنى ي ــــڭ ت ــــى ۋەســــەللەم( نى ئەلەيھ

 .ياشتا ئىدى

 

  ئىبنـــى ئاببـــاال )ئـــالالڭ ئۇنىڭـــدىن رازى بولســـۇن(  ســـە كىز يېشـــىدا

ـــيە  ـــى تەيمى ـــام ئىبن ـــان. ئىم ـــە يادىلىغ ـــ ا  18ھەدى ـــدا پەتى ـــاى ۋاقتى ي

  ا بېرەتتى. بەر ىدەك بولۇپ  پەتى

 

   يىلـــدا  32ئىبنـــى ھەجەر >لەتھـــۇل بـــارىۇ ۋە >مـــۇقەددىمەۇ ســـىنى

ـــــىۇ  ـــــڭ > ىتـــــابۇل غەرائى ـــــى ئەبىيـــــد نى ـــــدا   40يازغـــــان. ئەب يىل

 يىلدا يېزىلغان. 50ئەسالاھانى نىڭ > ىتابۇل ئەغانىيۇ 

 

  ـــي ـــالەر ئەلبەرمە ى ـــر جەئ ـــىد   37مەرد ۋەزى ـــۈرللگەن. راش ـــىدا ئۆلت يېش

ــــپە  ــــد خەلى ــــۆمەرزاھى ــــز ئىب ئ ــــد ل ئەزى ــــى ئاب ــــى يېشــــىدا  ئىب 40ن ن

 يېشىدا ئۆلتۈرللگەن. 37مەقالەئى 

 

  ـــر   ھە ـــدى.  مەس ـــالەتتە ئى ـــان ھ ـــەجدە قىلغ ـــىمۇ س ـــپ  ئۇخلىس قىلى

 ئەس ەد ئىبنى يەزىد جىسمى  ۆ ۈرلپ  ەتكىچە رنزا تۇتقان.

  ـــۇ ـــان. ئەب ـــالغۇچە يىغلىغ ـــۇپ ق ـــا بول ـــۆزى ئەم ـــى ھـــار ن   ـــد ئىبن يەزى

 مۇسا ئەشئەرى پۇتلىرى يېرىلىپ  ەتكۈچە ما غان. 

 

 رئىمــــام بۇخــــارىي ئېيتىــــد : بــــاالغەتكە يەتكىنىمــــدىن باشــــالپ بىــــرە 

قېتىممــــۇ يالغــــان ســــۆزلەپ باقمىــــدىم. ئىمــــام شــــالىئىي ئېيتىــــد : 

 قەسەم قىلىپ باقمىدىم.يالغانغىمۇ ئالالڭ نامى بىلەن   راستقىمۇ
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 غەل بولمايـــد   تىرىشـــقان  ىشـــى ۋەيـــران  ىشـــى  ەمـــبە تىجەشـــلىك

ــــان(  ــــېگە بولغ ــــەنچىگە ئ ــــوغرا چۈش ــــى )ت ــــلىقىدا لەقى ــــد . ياش بولماي

  ىشىنىڭ پېشىنى ئالىيجاناپلى  قويۇپ بەرمەيد .

 

  . ـــۇل ئۆلىـــد توختـــام ســـۇ ھامـــان سېســـىيد . ھەپســـىگە ئېلىنغـــان بۇلب

 خارد ر.باغالنغان يول اال 

 

  ــــۇ ــــاتلى  س ــــى   ئەڭ ت ــــاچلىقتىن  ېيىنكىس ــــام ئ ــــك تام ئەڭ لەززەتلى

ــــــدىن  ــــــا چارچىغان ــــــك ئۇيق چا قاشــــــتىن  ېيىنكىســــــى  ئەڭ راھەتلى

ـــــــدىن  ـــــــانلى  بەر ەن ـــــــاتلى  قۇرب ـــــــۈزەل نىج ـــــــى  ئەڭ    ېيىنكىس

  ېيىنكىسىد ر.

 

  ـــۇ ـــېكىن ئ ـــد   ل ـــۇنۇپ بېرى ـــتۇر پ س ـــى ئاسانالش ـــابالر ھېكمەتلەرن  ىت

ــېكمەت ئېگىلىرىنــ ى چىقىرىــپ بېرەلمەيــد . قىلىــچ چېپىــپ ئۆلتۈرىــد   ھ

 شىجائەت بىلەن.-ئەمما بېلە تىكى  ۈچ

 

 ىنىلىــــد . ۆســـۇ ئۈزلشــــمۇ دەپـــتەردە ئەمەال  بەلكــــى ســـۇ ئىچىــــدە ئ 

  ىنىلىد .بەلكى مەيداندا ئۈ تەنھەرىكەتمۇ ئېكراندىن ئەمەال 
 

 

  . د نيـــا غـــالىپلى  بىـــلەن  ياخشـــى بـــازار تالىشـــىن بىـــلەن تۇتىلىـــد

ھايــات بىــر  ۆرەشــتۇر. ئۈســتۈنلۈك ۋە غەلــبە تەۋرەنــمەال ئىــرادىلەر ە 

 مايى .
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   قانـــدا  بىــــر  ىشــــىدە يېنىــــپ تۇرغـــان ھــــېممەت  ئۇرغــــۇپ تۇرغــــان

جــــانلى  قەلىــــى  دنلقــــۇن  ەبــــى ئــــا تىپلى  ۋە دائىملىــــ  ســــەبىر 

 مانا ئۇ ئەڭ ئاالھىدە ۋە بىردىنبىرد ر. بولىدىكەن

 

 ئۇخلىمايســــــە   ســــــەۋەبە ئەبــــــۇ مۇســــــلىم خۇراســــــانىيغا: نــــــېم

مەت  ســــۇلماال ئىـــرادە ۋە ز لــــۇمنى قــــاتتى  ھـــېمدىيىلگىنىـــدە  ئـــۇ: 

 دەپ جاۋاب بەر ەن. سەۋەب بۇل  ۆرمەال قەلىىقو

 

  ئـــات ســـۈرئەتلىك  ئېســـى  بولـــدى  ئۇنىڭغـــا خوجـــايىن مىنـــدى.  ـــال ا

ـــ اال ۋەھشىلەشـــتى  ـــدى. يول ـــا قال ـــا  ئېشـــەك خىزمەتچـــى قۇلغ ئورمانغ

 پادىشاڭ بولدى.

 

 ســـۇغۇر لمىغىنىچە ھەيـــ ە قىاللمايـــد   چاقمـــا  چـــاقمىغىنىچە لىچ قـــې

ـــدىن ئاشمىســـا ھـــېچكىم  ـــد   شـــۇنىڭدەك  ەلكۈنمـــۇ ھەددى قورقۇتالماي

 قاچمايد .

 

 ىلــدى ۋە دىســۇن تــوك تەتقىقــاتىنى ئــون مىڭــالرچە قېــتىم تەجــرىبە قئې

 داۋامالشتۇردى ۋە غەلبە قىلدى. ھەممىسى مەغلۇپ بولدى. ئەمما

 ـــــ ـــــۈن ئ ـــــدە ئېينىشـــــتىن پۈت ـــــپىيلىك نەزەرىيىســـــى ھەققى ۆمرىنى نىس

 ئۆتكۈزدى.

 

   ئىبنـــى جەۋزى ۋاپـــات بولغانـــدا ئۇنىـــڭ قەلەم قالـــد قلىرى توپلىنىـــپ

 ئوت يېقىلىپ  شۇ قەلەملەردە ئىسسىغان سۇدا يۇيۇلغان.
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  ســــاالھىددىن نىــــڭ سەللىســــىدىكى تــــوپىالر توپلىنىــــپ  بىــــر  ېســــەك

 ان.قىلىنىپ  قەبرىدە ئۇنىڭ بېشى ئاستىغا قويۇلغ

 

 «ۆرىـــد   نەتىجىســـىنى ئىشـــىنىڭ ئىشـــلىگەن ئۆزىنىـــڭ پەقەت ئىنســـان 

 ئەمەلــى ئۇنىــڭ يەنــى)  ۆرللىــد   ەلگۈســىدە ئىشــى قىلغــان ئۇنىــڭ@ 

ـــامەت ـــۈنى قىي ـــا   ـــد  ئۇنىڭغ ـــدىن (توغرىلىنى ـــا @ ئان ـــۇ  ئۇنىڭغ  تول

 ]سۈرە نەجم[.« بېرىلىد  جازا تولۇ ( يا ى) مۇ اپات

 

 «( قىلىــن مەنئــى قېلىشــتىن قېلىــپ چىقمــاي جىھادقــا ئــۇالرنى يەنــى) بــۇ

ــۇالر ئۈچــۈنكى  شــۇنىڭ ــالالڭ ئ ــڭ ئ ــدا نى ــان يولى  ئۇسســۇزلۇ   ئۇچرىغ

ــــان ــــەققەت - جاپــــا تارتق ــــڭ ئــــاچلى   ۋە مۇش   ــــاپىرالرنى ئۇالرنى

ــــا ــــر ھەر ســــالىدىغان خاپىلىقق ــــى  بى  ئۈســــتىدىن دلشــــمەنلەر قەدىم

ـــكەن ـــىر ئۆلتـــۈرلى  ئـــۇالرنى) ئېرىش  قىلىـــن مەغلـــۇپ ئـــېلىن  ئەس

( دەر اھىــــدا نىــــڭ ئــــالالڭ) ئۈچــــۈن نەرسىســــى بىــــر ھەر( قاتــــارلى 

 ياخشــى ئەلــ ەتتە ئــالالڭ يېزىلىــد  ( ســاۋاب يەنــى) ياخشــىلى  ئۇالرغــا

 ]سۈرە تەۋبە[.« قىلى ەتمەيد  بىكار ئەجرىنى قىلغۇچىالرنىڭ ئىن

 

 ھەۋىســـىنى خـــار قىلىـــپ بـــاقىيلىكى ئۈچـــۈن -ئەقىللىـــ  ئىنســـان ھـــاۋايى

-قىلىــــدىغان  ىشــــىد ر.  ئــــاجىز ئىنســــان نەپســــىنى ھــــاۋايىئەمەل 

ــــدىغان  ــــد قىلى ــــانلى  ئۈمى ــــالالھتىن ئام ــــتۈرلپ  ئ ــــىگە ئە ەش ھەۋىس

  ىشىد ر.

 

 ــۈزەل ب ــ  ــى. ى ــاتىراچنىڭ بېش ــاى س ــ  ب ــى. چىرايلى ــچىنىڭ بېلىك لەك ئىش

ئەڭ شــــېرىن مۈ ــــدەك مۇجتەھىــــدنىڭ مۈ دىشــــى. ئەڭ پــــاك قــــان 

 شەھىدنىڭ قېنىد ر.
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  ـــر ـــىگە قەھى ـــازاد نەپس ـــەھەرنى ئ ـــر ش ـــى  بى ـــقۇرالىغان  ىش ـــپ باش قىلى

ـــۇغرا . ھـــاۋايى ـــدىن ئۇل ـــان ھەۋ-قىلغان ىســـىگە قارشـــى ســـەپ تارتالىغ

 بىر قوشۇن بىلەن ئۇر شقاندىنمۇ بۈيۈ تۇر.  ىشى

 

 قــان. ئىبنــى شــتۇر پ رنزا تۇتئەبــۇ تەلــھە ئەنســارى قىرىــ  يىــ  داۋامال

ــاتمىن  ــتىم مۇســەييەب ئ ــمەد  ھە قې ــام ئەھ ــان. ئىم ــقىلغ ــڭ ئ اتمىن مى

 مەسىلىگە دەلى  بىلەن پەتى ا بەر ەن.

  يىــــ  خىــــزمەت قىلغــــان  ۋە ئۇنىــــڭ  60ئەبــــۇ شــــۇجائە مەملۇ الرغــــا

يىـــــ  خىـــــزمەتتە  60 اپپـــــارىتى دەپ رەســـــۇلۇلالھنىڭ مەســـــجىدىدە 

 بولغان.

 

 ــۈك ســۈرەييا)ئۈ ەر ي ــىمۇ  ھېممىتــى بۈي ــۇتى زەي زىمىنــدا بولس ۇلتــۇز( پ

 غا تاقاشقان  ىشى بولغىن.

 

  ســـۇغارغىچە خـــارلى  بىـــلەن ئـــابى ھايـــات ســـۈيىدە .... مەيلـــى ســـۇغار

 ئىززەت ئىچىدە. بىلەنھەنزەلە) اۋا تۈرىدىكى ئاچچى  نەرسە( 

 

   ئىبنــى خەلــد ن ھەممىــدىن ئــۆزىنى تارتىــپ قەلــئەدە ئۆزىنىــڭ >تــارى

ئىبنـــى خەلـــد نۇ دېـــگەن  ىتـــابىنى يازغـــان  تەھرىـــرلىگەن ۋە ئۇنىڭغـــا 

ھەتتــــا ى ئــــۇ ســــورىغۇچىالر ئۈچــــۈن بىــــر  ناھــــايتى پۇختــــا بولغــــان 

 ئاجايىبات بولۇپ قالغان.
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  يىلــدا يازغــان. نە بىــر  60ھــالىز ئىبنــى ئەســا ىر دەمەشــى  تــارىخىنى

ـــــــان  ەزدى ۋە نە بىـــــــر  ـــــــائىر  نە جاھ ـــــــپ  نە ش ـــــــالىم  نە ئەدى ئ

  ەلگۈندىنىمۇ قويماي ھەممىنى خاتېرلىگەن.

 

 ـــــىنىغتەلەپ قىل ـــــۈنكى   ك ـــــا  چ ـــــىز بولم ـــــېچ ئارامس ـــــدىن ھ تەلىپىڭ

)زېرىكىشـــــــــلىك( تەلەپ قىلغۇچىنىـــــــــڭ ئاپىتىـــــــــد ر.   بىئـــــــــاراملى 

قى بىـــلەن قـــاتتى  تاشـــقا امچىغـــا قارىمامســـەنكى  ئـــۇز ن بولمـــاقلىئارغ

 ئەۋالد ر.

 

  ــقا بىرســىگە ــا باش ــى د نيالىقت ــا  ىشىس ــر د ني ــى  بىردىنبى ــا  ىشىس د ني

 .موھتاجلىقتا قالمايدىغان  ىشىد ر

 

 ــرە ــيە ە بى ــى تەيمى ــام ئىبن ــا  رئىم ــا  ئالالھق ــپ قالس ــيىن  ېلى ــىلە قى مەس

 -مىـــڭ قېتىـــپ ئىســـتىغالار ئېيتـــاتتى. خەتىـــى باغـــدادىنىڭ شـــا ىرتلىرى

دېگەنـــدە ئـــۇ: -ەپەردە ئۇنىڭغـــا: بىـــز ە ھەدىـــە ســـۆزلەپ بەرســـىلەســـ

ــــلەن باشــــاليلى ــــپ -قۇرئــــان بى ــــى تۈ ىتى ــــڭ ھەممىن ــــگەن. قۇرئاننى دې

 ە سۆزلەپ بەر ەن. بولغاندا ئاندىن ھەدى

 

 ئەبـــــى تـــــاھىر ســـــەلەلىي  ە: بـــــۇ ئىلىـــــم ســـــا ا نەدىـــــن  ەلـــــدى- 

يىـــ  ئولتۇرىشـــىمدىن  70دىيىىلگىنىـــدە  ئـــۇ: ئۆيۈمـــدە  ىتـــابالر بىـــلەن 

 دېگەن.   - ەلدى

 

 ــــدارىچى بولغــــان زامــــانىچە  نەپــــە ئىســــالڭ بواللمــــاال ئەممــــا  ... ئى

 بىرھالدىن يەنە بىر ھالغا ئۆتكۈنىچە.  بولۇر
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  بېرىشــــنى  ھەرىكەتنــــى ۋە پــــا ىزلىقنى الزىــــم تــــۇت  چــــۈنكى مېڭىــــپ

ــــۆپ  ــــى   ــــاغالمد ر. )رنھ ــــۈك ۋە س ــــكۈچىلەر  ۈچل ــــا ئېرىش نىجاتلىقق

 نىسبەتتە(

 ــ ــۇن  بى ــكەت بەرس ــۈممەتكە بەرى ــەھەرچى ئ ــالالڭ س ــەت ئ ــنى مەقس ر ئىش

 ۋاقىتالرنىڭ ئەڭ شاتلىقىد ر.  چۈنكى ئۇ قىلساڭ سەھەر تۇر 

 

 ئۆمــۈر  ېمىيى اتىـــد    لەر يېزى اتىــد  كى پەرىشــتىتوختــاپ قالمــا  چــۈن

ئۆلـــــۈم ھامـــــان  ېلى اتىـــــد . ھەرقانـــــدا  جـــــان چىقىـــــد   ھەر ىـــــز 

 قايتمايد . 

 

   ــيىنۇ نــى تېرىســا ــتىن  ې ــاز ۋاقىت ــز پۇرســەتتە  ئ ــر  ىشــى >تى ــدا  بى قان

ـــلەن ۇبەلكىـــمئۇنىـــڭ ئۈچـــۈن > اشـــكىۇ ئۈنـــۈپ چىقىـــد   ئـــۇنى >  بى

مېــــ ە بېرىــــد .  چــــوڭ قىلســــا  >قــــۇر   ئۈمىــــد  ھەي ئىســــىاۇ نــــى

 ئۇنىڭدا نادامەتنىڭ تەمى ۋە ھەسرەتنىڭ شىرنىسى بولىد .

 

   ـــدىرا ـــۈتمە  پۇرســـەتكە ئال ـــنى   ـــان بولســـاڭ  ەچ  ىرىش ـــاڭ ئاتقۇزغ ت

 ۈتـــــــــۈلمىگەن ئىشـــــــــالردىن ھەزەر ئەيـــــــــلە   ېچىكتـــــــــۈرلى ۋە 

تەرەدد تلـــۇقتىن ئېھتىيـــات قىـــ   بىـــر ئىشـــقا نىـــيەت قىلســـاڭ ئالالھقـــا 

 تەۋە كۈل قى .

 

 يـــارىتىن  ســـېنىڭ ئـــۆز خاســـلىقىڭدا  تاالنتىڭغـــا مۇناســـىپ يېڭىلىـــ  

ــــك  ــــڭ ئىچىملى ــــىڭد ر. ھەر  ىشــــى ئۆزىنى ئىشــــتا ئەڭ ياخشــــى قىلىش

ــــــد    ــــــدىغان »ســــــۈيىنى بىلى ــــــۈز  ەلتۈرى ــــــڭ ي ــــــۈممەت( نى ھەر )ئ

 «. بار )قىبلىسى(تەرىپى
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 ســـــــــۆزلىرى نىجاتلىققـــــــــا ئېرىشـــــــــكۈچى  -پەسكەشـــــــــلەرنىڭ  ەپ

ـــــۇۋەپپەقىيەتچىلەر ـــــاالم ـــــان س ـــــاتلى  ۋە  لمايد . ە زىي ـــــۈنكى نىج چ

ـــۇ تەمـــام  ـــۇددى ئەب ـــتۈن ۋە بۈيۈ تـــۇر. خ ـــگەن ئۈس ـــۇۋەپپەقىيەت دى م

ئېيتقىنىــدەك: ئە ەر ئــالالڭ بىــر پەزىلەتنـــى تارقىتىشــنى ئىــرادە قىلســـا  

 ھەسەتخور تىلالرنىمۇ ئۇنىڭ مەنپەئەتىگە تەييار قىلىپ قويىد .
 

 

 تى  ھەقســــىز زالىمنــــى تەنقىــــتلەى نىجاتلىققــــا ئېرىشــــكۈچىنىڭ قــــۇۋۋى

 تەش ىقاتى ۋە نىجاتلىقنىڭ پەزىلىتىنى  ۆتۈرلشتۇر. -ئېالن

  ەر  ەلسە ئەيىبىم سا ا پەشكەشلەردىن                 

  ۇۋاھلىقتۇر بىلگىنكى ئۇ  امىللىقىمدىن.                         

 

 ـــــۇۋەپپە ـــــكۈچى )م ـــــا ئېرىش ـــــۇندا  نىجاتلىقق ـــــازانغۇچىالر( ش قىيەت ق

 ى  ئۇنىڭــــدىن ىرىنــــى ئوتتۇرىغــــا قويــــۇپ ئور ناليــــد ەت پىالنلىــــققھە

ـــد . ئـــۇ  ـــلەرۇ ھەيـــرەتتە قالى ـــپ   اتتـــا >ئەر ە  ـــال ئـــاجىز  ېلى خىي

ـــــەت ۋە  ـــــۈپ  دەھش ـــــلەن تەئەجج ـــــۈ لىكى بى ـــــا  بۈي ـــــڭ  اتت ئۆزىنى

 قەتلەرد ر.لىقنى قوزغايدىغان پىالن ۋە ھەقىھەيران

 

  )ئەرزىـــــمەال  نىجاتلىققـــــا ئېرىشـــــكۈچى )مـــــۇۋەپپەقىيەت قـــــازانغۇچى

ـــالرنىڭ چەت ـــۆل -ئىش ـــىز ن ـــىمايد . قىممەتس ـــدە ياش ـــۆرە  ىرۋە لىرى چ

 -ەت چۈشەندلرللمىســـــــــىىـــــــــققھەبولـــــــــۇپ ھەم ياشـــــــــىمايد   

 شەرھىيلىرىدىن ھالقىپ ھەم ياشىمايد .
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 نىڭ ۋە لەززەت تەلەپلىرىــــــدە بولغــــــان  ىشــــــى ھىممىتــــــى شــــــەھ ەت

-ئەيىــپ ۋە ئــار  نۇقســانى يــور پ  ــۇمراھلىقى شــۇنچە  ــۆپ بولىــد .

 نۇمۇسى ئاشكارە بولىد . 

 

 غان  ىشىگەدلۋەتكە )سىياڭ( خىزمەت قىل  

 مۇنبەر قىلۇر خىزمەت   

  قەغەز ئارا نەزەر چۆ تۈر ەن  ىشىگە

   اتتىالر قىالر ھۆرمەت.

 

    ـــــۇل بولماســـــلى ـــــا تىپلى   ئۈمىدسىزلەنمەســـــلىك  پۇشـــــايمانغا ق ئ

ـــاننى  ـــاالى  زىي ـــدىن چىق ـــالر ئىچى ـــۈزەپ  ىرزىس ـــالىقنى ت ـــدىغاخات  پاي

ئايالنــــد ر ى قاتــــارلىقالر نىجاتلىققــــا ئېرىشــــكۈچى )مــــۇۋەپپەقىيەت 

 قازانغۇچى( نىڭ سۈپەتلىرىدىند ر.

 

 ۋاراقــالر -ۋارا ســۇ الپ مــال بولــۇر  -تامــا  ــۆل بولــۇر  پــۇ الپ-تامــا

 ..... مۈرەتلەپ ئۆسائ- ىتاب بولۇر  سائەت

 

  تۈنۈ ـــــۈنۇ  ەتتـــــى  >بۈ ـــــۈنۇ داۋامالشـــــماقتا  >ئەتەۇ تېخــــــى<

ــازىرقى ھەر ــدى. ھ ــا ا -تۇغۇلمى ــۇ س ــۈنكى ب ــرلە. چ ــى قەدى ــر دەقىقە ن بى

 بىكارغا  ەلگەن غەنىمەتتۇر.

 

  مـــــۆئمىن تەپە كـــــۇر قىلىـــــدىغان ئەقىلـــــدىن  ئىبـــــرەت ئالىـــــدىغان

نەزەردىـــن  زىكـــرى قىلىـــپ ئەســـلەيدىغان تىلـــدىن  شـــۈ رى قىلىـــدىغان 
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ن ھەر ئىشــــقا ســــەبىر قىلىــــدىغان تىرىشــــچانلىقتىرازىــــمەن قەلىبــــدىن  

 ھېچ ھېچ ھېچ خالى بولمايد . 

 

  ــر مېنــۇت ئىچىــدە يــۈز قېــتىم تەســبىى ئېيتقىلــى بولىــد . بىــر مېنــۇت بى

)بەت( ئوقـــۇغىلى بولىـــد . بىـــر مېنـــۇت  ئىچىـــدە قۇرئانـــدىن بىـــر ســـەھبە

ـــۇت  ـــر مېن ـــد . بى ـــى بولى ـــاراپ چىققىل ـــكە ق ـــۈچ بەت ـــابتىن ئ ـــدە  ىت ئىچى

ـــۇت  ـــر مېن ـــد . بى ـــازغىلى بولى ـــاالم رىسالىســـى ي ـــقىغىنە س ـــدە قىس ئىچى

 ئىچىدە سۈرە ئىخالسنى ئۈچ قېتىم تىالۋەت قىلغىلى بولىد . 

 

 .ـــان ـــتىم تە رارلىغ ـــۈز قې ـــى ي ـــى  نەيســـابۇرى >ســـەھىى مۇســـلىمۇ ن ئىبن

ـــــڭ  ىتـــــابىنى  ـــــڭ  40ســـــىينا لارابىينى ـــــتىم قايتىلىغـــــان. بەزىلەرنى قې

 نى ئون قېتىمالپ ئوقۇغانلىرىمۇ بار.  >مۇغنىۇ

 

 تابلىرىنىـــڭ ھەممىســـى  ۆيـــدلرللگەن بولـــۇپ  ئـــۇ ئىبنـــى ھەزم نىـــڭ  ى

قەتـــادە  ھەممىنـــى قايتىـــدىن يېزىـــپ چىققـــان. يادىلى الغـــانلىقى ئۈچـــۈن

ئىمـــام شـــەئبى ئېيتىـــد :   يادىلىغـــان. ە  ۆتۈر ىـــدەك  ىتـــابنىبىـــر تـــۆ 

 ئا  ئۈستىگە يازغان قارىلىرىمنىڭ ھەممىنى يادىلى الغان ئىدىم. 

 

 وقـــۇپ ھەتتـــا ى تـــاڭ ســـۇليان ئەسســـەۋرى بىـــر  ـــېچە تولـــۇ  نامـــاز ئ

 ئېتىپ  ېتەتتى.

 

 ــر ئۆلى ــارەك بى ــى مۇب ــدائىبن ــان ھال ــۆرە تۇرغ ــر ە ئ ــلەن بى ــا بى ــە  م ھەدى

  ېتەتتى.ە رارالپ تا غا ئۇلىشىپ ت
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  مــــۇھەممەد ئەمىــــين شــــەنقىيتى مەلــــۇم بىــــر مەســــىلە ئۈســــتىدە بىــــر

  ۈندلز تەتقى  قىلغان. - ېچە

 

   يەھيـــا ئىبنـــى مـــۇئىن رەســـۇلۇلالڭ ســـەللەلالھۇ ئەلەيھـــى ۋەســـەللەم

ــلىرىنى  ــگەن ھەدىس ــۇ بىل ــان. ئ ــتىم يازغ ــۇن قې ــر مىلي ــى بى ــگەن لەلزىن دې

 قېتىم يېزىپ چىققان دېگەن  ەپمۇ بار.  50

 

  ـــان شـــېئىرنى ئە ەر خالىســـا الر ـــد : مەن يادىلىغ ـــام شـــەئبىي ئېيتى ئىم

 سىلەر ە تولۇ  بىر ئاي ئوقۇپ بېرىمەن. 

 

 )غـــــا ئـــــۆز  نىجاتلىققـــــا ئېرىشـــــكۈچى )مـــــۇۋەپپەقىيەت قـــــازانغۇچى

ــــد . قــــارا قوســــا   ــــرام بىلدلرى ــــالىالرمۇ ئىھتى ــــك ب دىيارىــــدىكى  ىچى

 ئــــۇ  ەرچەھەر  ىشــــى مەســــخىرە قىلىــــد   مەغلــــۇبىيەتچىنى جاھىــــ  

 ئۇالردىن مىڭ مەرتە ئۆزرە سورىسىمۇ.

 

  ىمكـــى ئىلىـــم تەلەپ قىلىـــن يولىـــدا قاغىـــدەك ســـەھەرچى  ئىشـــە تەك 

ســــەبىرلىك  يول اســــتەك ئىرادىلىــــك  بۆرىــــدەك پۇرســــەتچى بواللىســــا 

  ۆپلەپ ئىلىمغا ئېرىشەلەيد .

 

 ــــادامەتتە. ھەرىك ــــا  بىكــــارچى ن ــــكەت. ھــــور ن مەھر ملۇقت ــــتە بەرى ەت

 غالىپتۇر.ئۆز ىگە  ئىنتىلگەن  ھەرىكەتتە بولغان
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 ــ ــول ھەقى ــۇ ي ــا ب ــان. يەھي ــپ يىغلىغ ــوڭ مۇ لىنى ــدا ن ــۇ يول ــر. ب قەتەن ئېغى

ــــان   ــــۆمەربوغۇزالنغ ــــۈلگەن   ئ ــــى تۆ  ــــماننىڭ قېن ــــۈرللگەن  ئوس ئۆلت

بىھــــۇدە ئۆلىمــــاالر -ئەلــــى قەســــتلەنگەن  ئۈممەتنىــــڭ  ــــۆزى ئەلــــالمە

 قامچىالنغان.

 

 يىــ  توپلىغــان بولــۇپ   16بۇخــارىي ئۆزىنىــڭ ســەھىى  ىتــابىنى  ئىمــام

ـــ ـــلى قىلى ـــدا غۇس ـــنى ئالغان ـــر ھەدىس ـــاز ھەربى ـــئەت نام ـــى رە  پ  ئىكك

 ئوقۇيتتى.

 

 نــــى تــــۆت قېــــتىم  ۆچــــۈرلپ  ئىبنــــى د رەيــــد > ىتــــابۇل جەمــــھەرەۇ

 چىققان. 

 

  ئىجـــارىگە بېرىـــپ ئىمـــام ئەھـــمەد ئىلىـــم تەلەپ قىلىـــن يولىـــدا ئـــۆزىنى

 ان. مەدىكار بولغ

 

 ــــم ــــڭ لى ــــم ئۈچــــۈن ئۆيىنى ــــالە ئىلى ــــۇ ھەنى ــــۆۋرل لىرىنى -ئىمــــام ئەب ت

 ساتقان. 

 

 ليان ھەدىــــە ئــــېلىن يولىــــدا ئــــۈچ  ــــۈن ھــــېچ نەرســــە ئىمــــام ســــۇ

 قالغان. يىيەلمەي ئاچ 
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 قىلىـــــپ  ـــــۆرەتتى  يـــــازاتتى   رنى مۇتــــالەئىمــــام نەۋەۋىـــــي  ىتـــــابال

ـــپ  ـــاتتى. ئۇيقۇســـى  ېلى ـــۇيتتى ۋە تەســـبىى ئېيت ـــاز ئوق ـــادىاليتتى  نام ي

 مۈ ىدەپ قالغۇدەك بولسا  ئولتۇرغان پېتى بىرئاز ئۇخلى االتتى. 

 دەرىسى بار ئىدى.  12ئىمام شەۋ انىنىڭ بىر  ۈندە 

 بەت  ىتاب يازاتتى. 25ئىبنى سىينا بىر  ۈندە 

 

  ـــدرىە ئەلەيھىسســـاالم تىككـــۈچى  داۋ د ئەلەيھىسســـاالم تۆمـــۈرچى ئى

ـــارىگە بەر ەن.  ـــا ئىج ـــۆزىنى پادىچىلىقق ـــاالم ئ ـــدى. مۇســـا ئەلەيھىسس ئى

 ئىبنى مۇسەييەب ياغ ساتاتتى. ئەبۇ ھەنىالە پاختا ساتاتتى. 
 

 

 ئىـــز  -بىـــدارلى   ئـــاڭ بىـــدارلى   ئۆمـــۈرلەر تۈ ەشـــتىن ئىلگىـــرى  ئىـــن

ىشــتىن ئىلگىــرى بىــدارلىقنى چىــڭ تــۇت. چــۈنكى ئەمەلــلەر يېزىل-نــامە

 ۈنـــدلز بىـــلەن ھـــېچ نەرســـە بـــاقى قالمايـــد . )بىــــدارلىقتىن - ـــېچە

ــــــتە  ــــــى غەپلەت ــــــۇال ئەمەال  بەلك ــــــاال ئۇيق ــــــەت خ ــــــان مەقس بولغ

 قويىدىغاننىڭ ھەممىسى(.

   ــــــــدىن ــــــــڭ ۋەيرانلىقى ــــــــىدىن  ئىرادىلەرنى ــــــــڭ بوشىش ھىممەتلەرنى

ــــدىن  خا ــــدىنمەقســــەتلەرنىڭ جانســــىز  ئاجىزلىقى ــــڭ چو لىقى  را تېرنى

) ىبىرلىـــك( ۋە نەپســـىنىڭ باالســــىدىن ئالالھقـــا ســـېغىنىپ پانــــاھلىى  

 تىلەيمەن )تىلە الر( 
 

 

 ( ـــــى ـــــالالڭئەل ـــــاھادەتنى  ئ ـــــردە ش ـــــۇن( بەدى ـــــدىن رازى بولس ئۇنىڭ

ــــد ــــىى. ئېيتتىلەئىزلى ــــا  -ر  ــــدى ئو ئوھۇتت ــــا ئاتالن ــــدىكى ھۇتق  -دې
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ـــدە تە ـــم خەن ـــتى   بەلكى ـــاى قوش ـــدە كىمۇ ب ـــدىلەر ى خەن ـــۇنى -دې ئ

-ۋاقىــــا  ېچىكىپتــــۇ -خەيــــبەردىن قايتقىنىــــدا خەيــــبەردىن ئىــــزدە 

مىــــدىگەن مەســــجىتتە شــــەھىد قىلىــــنىن نې -تتىكــــىدېــــدىلەر. ئــــۇ ئېي

 ... ياخشى

 

 ــــ ــــن  ئ ــــا ئەمەل قىلى ــــم  ئۇنىڭغ ــــەر ۆئىلى ــــتە ئەس ــــۇ ھەق  ىتىن ۋە ش

ـــرار  ـــادىالپ  تە  ـــى ي ـــى ئىلىمن ـــد .  ىمك ـــارقىلى  يادىلىنى ـــد ر ى ئ قال

 ىتىـــپ تۇرســـا ئىلىـــم ئـــۇ  ىشـــىنىڭ ۆئەســـلىتىپ  ئ  ئەســـلەپ ۋە قىلىـــپ

 قەلبىگە مۇستەھكەم ئورناپ  ېتىد .
 

 

  ــــــۇم ــــــازانغۇچى( چوق ــــــۇۋەپپەقىيەت ق ــــــكۈچى )م ــــــا ئېرىش نىجاتلىقق

-نىـــــ   تەدەببـــــۇرھىزىســـــى  ۈچلـــــۈك  دېقـــــقەت مەر ىـــــزى ئېمۇال

ـــايە  تەپە كـــۇرنى تاشـــلىمىغان  ئۈمىـــدۋارلىقنى ســـۆيىدىغان  ۋاقىتقـــا رىئ

 قىلىدىغان بولۇشى  ېرەك. 
 

  ـــــد : تەلەپ ـــــدىن رازى بولســـــۇن( ئېيتى ـــــالالڭ ئۇنىڭ ـــــى ئابباال)ئ ئىبن

 قىلغاندا خار بولد م  تەلەپ قىلىنغاندا ئەزىزلەندىم. 

 

 داھـــى(  مانـــدانقو ۇنىڭـــدىن رازى بولســـۇن( ئېيتىـــد :)ئـــالالڭ ئئۆمەر(

 بولۇشتىن ئىلگىرى لەقىى بولۇ الر 

ــــد :  ــــد ئېيتى ــــم تەلەپ مۇجاھى ــــۇر  ىشــــى ئىلى خجــــالەتمەن ۋە تە ەبب

 )قىاللمايد (.  قىلمايد 
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 ھەۋەال  -نىجـــــــاتلىقنى توســــــــقۇچىالر: ئە ەشـــــــتۈر ۈچى ھــــــــاۋايى

ـــا  سوالشـــقان ھىمـــمەت ۋە  ـــە  تەســـىرلەندلر ۈچى د ني ـــدار نەپ بۇير ق

 خىيال.-قۇر   خام ەينىگە تارتقۇچى 

 

  زانغۇچى( نىجاتلىققــــــــــا ئېرىشــــــــــكۈچى )مــــــــــۇۋەپپەقىيەت قــــــــــا

ــــ ــــان بى ــــن ھام ــــد . رەزىللىكلەردى ــــۈرلپ يۈرمەي ــــى  ۆت زارد ر. مىننەتن

  راھەت ۋاقىتـــــى ئۇنىـــــڭ ئۈچـــــۈن ئەمەلـــــد ر  ئەمەل ۋاقتـــــى بولســـــا

 راھەتتۇر. 

 

  بىكـــارچىلى  بۇزغـــۇنچى  مۇبـــاھلىقالر مەشـــغۇللۇقتا.  ـــۆپىنچە  ىشـــىلەر

ــــا  ــــا ۋە بېخىللىقق ــــا  نادانلىقق ــــگەن قورقۇنچلۇقق ــــاال دې بوشــــا لىقتا  >ب

 ئۈندەيد ۇ.

 

  .يەتمىن يىلنى ئىمام ئەھمەد د  كاننىڭ ئىجارىسىنى يەپ ئۆتكۈز ەن 

 يەتمىن يىلنى خەلى  ئىبنى ئەھمەد نان ۋە ماي بىلەن ئۆتكۈز ەن.

 نى بىلەن ئۆتكۈز ەن.تمىن يىلنى سوليان سەۋرى ئارپا نېيە

 

  رەببى ئۇنىـڭ نىجـاتلىققـا ئېرىشـــــكۈچى )مۇۋەپپەقىيەت قـازانغۇچى( دىن

ئۈلپەتچىلىكى بىلەن  -ئىمــانى بىلەن رازى بولســــــا  ئەھلى ئۇنىــڭ ئــاالقە

 ىشـــــىلەر ئۇنىــڭ ئەخالقى بىلەن  جــامــائەت ئۇنىــڭ مەنپەئەتى بىلەن 

 ئۇنىڭدىن رازى بولىشىد . 
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 ـــــرى ـــــۇ بە  ـــــ ئەب ـــــۇن( ئىكك ـــــدىن رازى بولس ـــــالالڭ ئۇنىڭ ـــــ  )ئ ى يى

ــــدى ــــاى بول ــــى تۇرغــــۇز پ  -مۇســــۇلمانالرنىڭ ئىشــــىغا ب دە  خىاللەتن

 الغان مۇرتەدلەرنى مەغلۇپ قىلدى.دىندىن يېنى 

ـــالالڭ ئۇنىڭـــدىن رازى بولســـۇن( ئىككـــى  ئـــۆمەر ـــد ل ئەزىز)ئ ـــى ئاب ئىبن

ئـــادالەتنى -ئەدلـــىدە  -يىـــ  مۇســـۇلمانالرنىڭ ئىشـــىغا بـــاى بولـــدى

 دىننى يېڭىلىدى. قايتا يېيىپ  ز لۇمغا قارشى تۇر پ  

 ىنىــپ مەدىنىنىــڭ مۇلتىســى ۆئىبنــى ئەبــى جەئــد ئىككــى يىــ  ئىلىــم ئ

 بولغان.

  30ئىمــــــام سەرەخســــــى تــــــۈرمىگە تاشــــــالندى ۋە بــــــۇ ۋاقىتتـــــــا 

 مۇجەللەتلىك >مەبسۇتۇ دېگەن  ىتابىنى يازغان. 

 30ئىمــــام ئىبنـــــى ئەســــىير نەزەربەنـــــتكە ئېلىنــــدى ۋە بـــــۇ ۋاقىتتـــــا 

ــــك >جــــامىئۇل  ــــابلىرىنى ئۇســــۇل ۋە نىمۇجەللەتلى ــــگەن  ىت ــــايەۇ دې ھ

 يازغان.

ـــــا  ـــــۇ ۋاقىتت ـــــۈرمىگە تاشـــــالندى ۋە ب ـــــيە ت ـــــى تەيمى  30ئىمـــــام ئىبن

 مۇجەللەتلىك >پەتى اۇسىنى چىقاردى. 

  .ئىبنى جەۋزىي ئۆزىنىڭ پىكىرلىرىنى يازاتتى 

خاقـــان ئـــوغلى لتـــى ھەر ۋاقىـــا ئوقـــۇى ئۈچـــۈن يانچۇقىغـــا  ىتـــاب 

 سېلى االتتى.

ـــــد ـــــۇل باغ ـــــالىئاخەتىيب ـــــدىمۇ مۇت ـــــان ھالەتلىرى ـــــپ  دى ما غ ە قىلى

 ئۆ ىنەتتى.
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 ئىبنــى ئابــد ل ئەزىــز ئېيتىــد : مەنــدە بىــر ئىنتىلگــۈچى نەپــە  ئــۆمەر

بـــار  ئەمىـــرلىككە ئىنتىلـــدى  ئەمىـــرلىككە ئىـــگە بولـــد م. خەلىـــپىلىككە 

 ... ئىنتىلدى  خەلىپە بولد م. مانا ئەمدى بۇ جەننەتكە ئىنتىلمە تە

 

  ئەبــۇ مەنســۇر ســەئالىبىي تــۈلكە تېرىســىدە  ىــيىم تىكەتتــى  ھېممىتــى

 ئۇنى د نيا ئەدىبى بولۇشقا ئېلىپ باردى. 

ئىمــــام لەررا تېرىچىلىــــك بىــــلەن شــــۇغۇللىناتتى   ېيىــــنچە  ىراماتىكــــا 

 بۇلىقى بولدى. 

 ئىبنى زىيات ياغ ساتاتتى  ئاندىن ۋەزارەتكە ئېگە بولدى.

 

 بولسا نەپە  ىبىرلىكتە  ەر 

 ھېرىپ قاالر مۇرادىدا تەن.                         

.......... 
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 ئىككىنچى باب

 

 ھىممەت ئۇپۇققا يېتىدىغان
 

 ئىلگىرىلەشـــــنى( جەنـــــنەتكە) ســـــىلەردىن»ئـــــالالڭ تائـــــاال ئېيتىـــــد :    

 ئــــــادەمنى خالىغــــــان چېكىنىشــــــنى( دنزاخــــــتىن) يــــــا ى خالىغــــــان

 «. ئا اھالند رغۇچىد ر

 جېــــنىڭالر بىــــلەن  مــــېلىڭالر - پــــۇل) يولىــــدا ئالالھنىــــڭ»ۋە يەنە:    

 «.قىلىڭالر جىھاد يېتىشىچە تاقىتىڭالرنىڭ( بىلەن

ـــــڭ»ۋە يەنە:  ـــــرىتىگە پەرۋەردىگارىڭالرنى ـــــ ادارالر ۋە مەغپى  ئۈچـــــۈن تەق

 جەنــــنەتكە  ېلىــــدىغان زېمىــــنچە - ئاســــمان  ە لىكــــى تەييارالنغــــان 

 «.ئالدىرا الر

 ئالدىــــــدا ئەڭ( ئىشــــــالرنى ياخشــــــى پىــــــرقە ئــــــۈچىنچى)»ۋە يەنە:    

 «. ىر ۈچىلەرد ر ئالدىدا ئەڭ( جەننەتكە ئۇالر) بولۇپ  قىلغۇچىالر

 .« قىزىقسۇن شۇنىڭغا قىزىققۇچىالر»ۋە يەنە:    

ــۇندا  دىگەن: >     ــەللەم ش ــەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەس ــۇلۇلالڭ س   ۈچلۈكرەس

 رھە لېكىن. سۆيۈملۈ تۇر ئەڭ اھقئالال ۋە ياخشى مۆئمىندىن ئاجىز مۆئمىن

  مەنھېرىس قىلىشقا ئىشالرنى بولغان پايدىلى  سا ا. ياخشىد ر ئىككىلىسى

 ۇ.تىلىگىن ياردەم ىنتھئالال بولغىن 

 

ھەۋىســىنى خــار -ئەقىللىــ  ئىنســان ھــاۋايىۋە يەنە مۇنــدا  دېــگەن: >   

ـــاجىز ئىنســـان  ـــدىغان  ىشـــىد ر.  ئ ـــاقىيلىكى ئۈچـــۈن ئەمەل قىلى ـــپ ب قىلى
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ـــانلى  -ھـــاۋايى نەپســـىنى ـــالالھتىن ئام ھەۋىســـىگە ئە ەشـــتۈرىدىغان ۋە ئ

 .ۇئۈمىد قىلىدىغان  ىشىد ر

   

ۋە يەنە: >بەى ئىشـــتىن ئىگىـــرى بەشـــنى غەنىـــمەت بىـــ : قېرىشـــتىن    

ـــلىقتىن  ـــاقلى   ئالدىراش ـــى س ـــەللىكتىن ئىلگىر  ـــلى    ېس ـــى ياش ئىلگىر 

لۈمــــدىن پىقىــــرلىقتىن ئىلگىر ــــى بــــايلى   ئۆئىلگىر ــــى بىكــــار ۋاقىــــا  

 .  ۇئىلگىر ى ھاياتلى 

 

ـــــاھابىگە:     ـــــر س ـــــەللەم بى ـــــى ۋەس ـــــەللەلالھۇ ئەلەيھ ـــــۇلۇلالڭ س رەس

 ۇدىگەن.... نەپسىڭگە قارشى بېشىڭنى سەجدىدىن  ۆتۈرمە>

ۋە يەنە بىرســـىگە: >تىلىـــڭ ھەمىشـــە ئـــالالھنى زىكىـــر قىلىـــن بىـــلەن نەم 

 ۇ دىگەن.... بولۇپ تۇرسۇن

    

 ســــېغىنىپ ســــا ا ئــــالالڭ ئــــىدەيتتــــى: >رەســــۇلۇلالڭ يەنە مۇنــــدا     

ــۇر پ  ســا ا ئــالالڭ ئــى. تىلەيــمەن پانــاڭ پەرىشــانلىقتىن قــايغۇ  – غەم ت

ـــېغىنىپ ـــۇر پ س ـــاجىزلىقتىن ت ـــۇقتىن ۋە ئ ـــاڭ ھور نل ـــمەن پان ـــى. تىلەي  ئ

ـــالالڭ ـــۇر پ ســـېغىنىپ ســـا ا ئ ـــتىن ۋە قورقۇنچـــاقلىقتىن ت ـــاڭ بېخىللىق  پان

 بوغۇلـــــۇپ قەرز ە تـــــۇر پ ســـــېغىنىپ ســـــا ا ئـــــالالڭ ئـــــى. تىلەيـــــمەن

 .  ۇتىلەيمەن پاناڭ قېلىشتىن ئاستىدا تاپىنى زالىمنىڭ ۋە قېلىشتىن

 

 ىدە رەســـــۇلۇلالڭ مد  ېچ يا ىپ  ەتكەن.قى  ا تۇر پ پۇتلىرى ئىشـــــشـــــ

چە ن ېچىنىڭ  ۆپى قورســــىقىغا تاشــــالرنى تېڭى الغان.ئاچلىقتىن بەزىدە 

يۇرتىدىن ھاقارەت  -. ئەرزىيەت  تى قىســـــىمىدا ناماز ئوقۇپ چىققان

لىقالرنىڭ ھەممىسىگە قوغلىنىن  ئۇر ى ۋە ئاچلىقنىڭ جاراھەتلىرى قاتار
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ســـەبىر قىلغان. مۇشـــرىك  يەھۇدى  ناســـارا ۋە مۇناپىقالردىن ئىبارەت 

ئالالھنىڭ دلشــمەنلىرىگە قارشــى ئۇر شــالردا بولغان. ئۇ ئۇر شــتا ئەڭ 

ەڭ تكۈر  ئقورقۇمسىز  ئەخالقتا مىسلىسىز  ئىمانى بۈيۈك  پىكرى ئەڭ ئۆ

ئالىيجاناب  ئەڭ ھۆرمەتلىك  ئائىلىســـــىگە ئەڭ  ۆيۈمچان  قەلبى ئەڭ 

ســـــۇلماال شـــــىجائەتلىك  قولى ئەڭ ســـــېخى  ھىممىتى ئەڭ  ۈچلۈك  

 ... سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم ىرادىلىك  ئەڭ سەبىرچان زات ئىدى.ئ

 

  ــابىلىرى ئەڭ  ۈزەل ــان ئەســـــھ ــڭ نۇرغۇنلىغ رەســـــۇلۇلالڭ بىلەن ئۇنى

ەردە بولغـــان  بىر ە قـــانلى  جە لەردە بولغـــان  چـــاچالرنى ســـــەبىرل

ئاقارتىدىغان  ەسكىن پۇزىتسىيەلەردە بولغان  مال ۋە جانلىرىنى قۇربان 

قىممەت ھەرقاندا  نەرســىســىنى ئالالڭ يولىدا ســۇنغان  -قىلغان  ئەرزان

رەســــۇلۇلالڭ  ېســــەل بولغاندا ئەڭ قىيىن مەســــىلىلەر ە د چ  ەلگەن.  

ىلەن بولغان قانلى  ئۇر شــــالردا ئۇالردىن ئالالڭ يولىدا دلشــــمەنلىرى ب

پۇت ۋە بىرقىســـــىم -ئۆلتۈرللگەنلىرى بولدى  يارالنغانلىرى بولدى  قول

غانلىرى ھەم  نال چاي تا جىگەرلىرى  لدى  ھەت ئەزالىرى  ېســـــىلگەنلەر بو

وپۇرمــاقلىرىنى يىگەنلىرى بولــدى  يبولــدى  ئــاچلى  دەردىــدىن دەرە  

ئىســــســــىقتا ســــۆرللۈپ قالغانلىرى بولدى  قاماقالرغا قاتتى  پىژغىرىم 

ھالەتلەردە ئۇالر ئۈندىمىدى   نا مۇشـــــۇ  ما غانلىرى ھەم بولدى.  مال قا

ھەقىيقەتتىن قىمىرمىدى  ئالالڭ يولىدىكى  ۆرىشــــىنى داۋامالشــــتۇردى. 

تا  ئازابالرغا پىســـــەنا قىلمايتتى  قىيىننى -نى ئۈچۈن قىيىندى قىســـــ

ئاچچىقىن نايتتى   ىڭ ئاســــــان ســــــا ئالالڭ ئۇالرن ى ئىچىگە يۈتەتتى. 

 ھەممىسىدىن رازى بولسۇن 
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  ـــۇ بە ـــرى ســـىددى )ئـــالالڭ ئۇنىڭـــدىن رازى بولســـۇن(   مانـــا بـــۇ ئەب

ــــم قىلى اتىــــد . بــــارلى   ــــڭ ھەممىنــــى چىقى ــــالالڭ يولىــــدا مېلىنى ئ

ــر  ــۇ بى ــا ئ ــد . مان ــدىم قىلى اتى ــۈن تەق ــى ئۈچ ــالالڭ رازىلىق ــۈرىنى ئ ئۆم

ــــاز ئ ــــدىكى نام ــــڭ ئىچى ــــەدىقە  ۈننى ــــۇچى  س ــــۇچى  رنزا تۇتق وقۇغ

ـــــان  ۈتكـــــۈچى  ســـــېخىيلى   ـــــۇچى  مېھم ـــــاد قىلغ ـــــۇچى  جىھ قىلغ

ــــۈچى  ھەقىقىل ــــۇچى  ياخشــــىلى  يەتكۈز  ــــى تەســــتىقلىغۇچى  غ قەتن

ــــۈزلپ ئىبــــادەت قىلغــــۇچى   ــــالالھنى ئەســــلىگۈچى  ۋايىغــــا يەتك ئ

قانــائەت قىلغــۇچى ۋە تەۋبە قىلغــۇچى. ھەتتــا ى ئــۇ قىيــامەت  ــۈنى 

ــــــى ۋە  ــــــڭ پەزىلىت ــــــدىن ســــــە كىز جەننەتنى ئېھســــــانىنىڭ  ۆپلىكى

بــــۇ زات رەســــۇلۇلالھنىڭ ھېجرەتتىكــــى ئىشــــىكلىرىدىن چاقىرىلىــــد . 

ــــــۈرلى ۋە  ــــــي ي ــــــرە ھەربى ــــــاھىبى  بى ــــــاردىكى س ــــــى  غ ھەمراھ

ئۇر شـــالردىن قېلىـــپ قالمىغـــان   بەلكـــى ئـــۇ ئىســـالمغا  ھېجـــرەتكە  

ـــۈرلى قىلغـــۇچ ـــا ئەڭ ئالدىـــدا ي ـــا  ياخشـــىلىققا  تەق الىقق ى. جىھاتق

ـــــىلىقنىڭ ـــــاجى  ياخش ـــــنىڭ ت ـــــۇل قىلىش ـــــتىقلىغۇچى  قۇب ـــــۇ تەس  ئ

يۈ ســەك پەللىســى دېــگەن نامالرغــا پەقەت ئۆزىنىــڭ  اتتــا جىھــادى  

ــــال  ــــرى بىلەن ــــۇر پەزىلەتلى ــــى ۋە چو ق ــــۈك  مۇســــتەھكەم ئەخالق بۈي

 يەتكەن. 

 

    ئــــالالڭ ئۇنىڭــــدىن رازى  ئىبنــــى خەتتــــاب ئــــۆمەرمانــــا بــــۇ لــــار(

ئــــور نى  قۇربــــانلىقلىرى  ھېجــــرەت  ئىمانــــدىكى بۈيــــۈك بولســــۇن(  

ــدى ــاد  راببى ــلەن ســەدىقە قىلىشــى  رەجىھ ــۇى بى ــۆزىنى ن قورق ــڭ ئ ببىنى

زىتىــــــپ تۇرىــــــدىغانلىقىنى ھەردائىــــــم ئەســــــلەپ ۋە ئەســــــلىتىپ ۆ 

تۇر شـــــى  خىالپەتتىكـــــى ئەمەلــــــگە پۇختـــــا بولۇشــــــى  غەزەپ ۋە 

رازىمەنلىكـــتە ئىنســـابتا بولۇشـــى  دىنـــدىكى چۈشەنچىســـىنىڭ چو قـــۇر 
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ئۆتكـــــۈر بولۇشـــــى  ۋەھىينـــــى بىلىشـــــتىكى ۋە مەنـــــبەلەردىن ھەم 

ىــــر ە زاھىــــدلى  ۋە ھۆ ــــۈم چىقىرىشــــتىكى ئىجتىھــــادلىرى بىــــلەن ب

ـــۇقى ـــ الىقنى ي ـــالالڭ ئۇنىڭـــدىن تەق ـــۇر. ئ ـــكە  ۆتـــۈر ەن زاتت رى چە 

 رازى بولسۇن.

 

 ـــۇ ـــا ب ـــ  مان ـــى ئەلال ـــمان ئىبن ـــى ئوس ـــۇر ئېگىس ـــى ن )ئـــالالڭ  انئىكك

  ىــــڭ ئــــالالھتىن بولغــــان ھاياســــىئۆزىن ئۇنىڭــــدىن رازى بولســــۇن(.

ـــى  ـــاپلى   قەلب ـــا ئالدىرىشـــى  راســـتچىللى   ئالىيجان ـــالالڭ رازىلىقىغ ئ

ئــــالالڭ ۋە يى بىــــلەن بىــــر ە ماختاشــــقا تېگىشــــلىك ئــــابرنپــــاك ۋە 

رەســـۇلىغا ئىجـــابەتتە بولۇشـــقا ئالـــدىرىغان  بـــۇر ن ئىمـــان ئېيتقـــان  

ھەمىشــــە رەســــۇلۇلالڭ بىــــلەن بىــــر ە  اسايىشــــالرداقىيىنچىلىــــ  ۋە ئ

 مـــــال ئىنالـــــا -بولغـــــان  ئۆزىنىـــــڭ جھـــــادى  ھېجرىتـــــى ۋە پـــــۇل

قـــــــى تەســـــــتىقلىغان  >جەيشـــــــۇل قىلىشـــــــلىرىدا ئـــــــالالھنى ھەقى

ئوســــرەۇنىڭ  ــــۆپىنچە ئــــۇر ى چىقىمىنــــى  ۆتــــۈرلپ  قوشــــۇننى 

ـــــۇد قىنى ســـــېتى ىلىپ  مۇســـــۇلمانالرغا  ـــــار قلغـــــان  >رنمەۇ ق تەيي

رئانغـــــا ناھـــــايتى پىشـــــقان  ھەتتـــــا ى ۋەخـــــپە قىلىـــــپ بەر ەن  قۇ

ئـــالالڭ  .تـــۇر ېچىنىـــڭ  ـــۆپ قىســـىمىنى تەھەججۇتتـــا ئۆتكـــۈز ەن زات

 ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن.

 

 مۆئمىنلەرنىــڭ ئەمىــرى ئەبــۇل ھەســەن ئەلــى ئىبنــى ئەبــى   مانــا بــۇ

ئـــۇ شـــىجائەت غوجىســـى  . )ئـــالالڭ ئۇنىڭـــدىن رازى بولســـۇن( تالىـــپ

ۇن ئۇر شــــالرغا قاتناشــــقان  نۇرغــــ مانــــدانى ئىــــدى.الر قوچەۋەنــــداز

ـــــنەمگە قې ـــــلىرىنى جەھەن ـــــان  تە داش ـــــەپ يارغ ـــــلەن س ـــــى بى لىچ

ئۇزاتقـــان  شەخســـىيىتى مۇبـــارەك  قەلبـــى پـــاك  >ســـىنالغان ياخشـــى 
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بۈيـــــۈك ئىلىملىـــــك  ئۆتكـــــۈر ئـــــادەمۇ. ئۇنىڭـــــدىن باشـــــقا يەنە 

شـــــىجائەتلىك  -پاســـــاھەتلىك  ھەيـــــ ەت -چۈشـــــەنچىلىك  پـــــارال 

اشــــــالمچى  پىـــــدا ار  ســــــۇلماال زاھىــــــا  ھەر ئىشـــــتا ب-تەقـــــ ا

ــڭ  ــۇ مەرتىبىلەرنى ــۇ ب ــدى. ئ ــمەت ئىگىســى ئى ــۈك ھىم ــك   ۈچل ئىرادىلى

ـــد ر ـــڭ ئەھلى ـــۇ ئۇلۇغلۇقنى ـــدارى ۋە ب ـــالالڭ ئۇنىڭـــدىن رازى  ھەق ... ئ

 بولسۇن. 

 

 ــى  ەئــى ــۇبەي ئىبن ــڭ غوجىســى ئ ــۇ قارىالرنى ــا ب ــالالڭ ئۇنىڭــدىن  مان )ئ

ــــــدىمۇ  ــــــان  يادىلىغان ــــــۆزىگە توپلىغ ــــــاننى ئ رازى بولســــــۇن(  قۇرئ

ناھــــايتى پىششــــى  ئىگىلىــــگەن   اللىســــىدا تۇتقــــانلىرىنى بىلــــگەن  

ــــــــتىقلىغان   ــــــــى تەس ــــــــان  ئەمەللىرىن ــــــــرىگە ئەمەل قىلغ بىلگەنلى

ـــۆز ە  ـــپ   ـــدە ئاجايى ـــۈك پەن ـــۇ بۈي ـــا ى ب ـــان  ھەتت نەســـىھەتتە بولغ

ـــان سا ـــۆرلنگەن ۋە قۇرئ ـــبە   ـــدىغان مەن ـــۇراجىئەت قىلى ھەســـىدىكى م

 بولغان. 

 

 ـــى ئەۋۋام ـــر ئىبن ـــۇ ز بەي ـــا ب ـــۇن(   مان ـــدىن رازى بولس ـــالالڭ ئۇنىڭ )ئ

ســـاھابىنىڭ بىـــرى.  ت بىـــلەن خـــوى بىشـــارەت بىـــرىلگەن ئـــونجەنـــنە

ئــــالالڭ يولىــــدا بەدىنىنىــــڭ ھەربىــــر غېــــرىچ يېــــرى يارالنغــــان. ئــــۇ 

ەمراھــــــى رەســــــۇلۇلالھنىڭ قوغدىغۇچىســــــى ھەم جەننەتتىكــــــى ھ

 بولۇى شەرىپىگە نائى  بولغان.

 

 ئــــالالڭ ئۇنىڭــــدىن رازى  مانــــا بــــۇ ســــەئىد ئىبنــــى ئەبــــى ۋەققــــاال(

بولســــۇن(  جەنــــنەت بىــــلەن بىشــــارەت بېــــرىلگەن ئــــون ســــاھابىنىڭ 

بىـــرى. رەســـۇلۇلالھنىڭ ئانـــا تەرەپ تـــۇققىنى. ئـــالالھنى تەستىقالشـــتا 
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ئـــاالالڭ ھەرقانــدا  دەۋەت بولســـا ئىجـــابەتتە  قەلبـــى ســـابىا ئىـــدى. 

ـــارقىلى   ـــۇ ئ ـــپ  ش ـــا قىلى ـــرەت ئات ـــا پارىســـالرغا قارشـــى نۇس ئۇنىڭغ

ــــــارلى  ــــــۈر ەن ب ــــــۇلمانالرنىڭ بېشــــــىنى  ۆت ۋە ئالالھنىــــــڭ  مۇس

 غان ئىدى. دلشمەنلىرىنى يەر بىلەن يە سان قىل

 

 ـــــى ئەۋى ـــــد راھمان ئىبن ـــــۇ ئاب ـــــا ب ـــــدىن رازى  مان ـــــالالڭ ئۇنىڭ )ئ

ســــاھابىنىڭ بولســــۇن(  جەنــــنەت بىــــلەن بىشــــارەت بېــــرىلگەن ئــــون 

ــلەن قوشــۇپ ــر  ــارۋىنىنى ئــۇالغ ۋە مــاللىرى بى ــرى. بى ــدا  بى ئــالالڭ يولى

ەن. ھەرقانــــدا   ــــۆزلەپ ســــەدىقە قىلىــــ ەتكئالالھنىــــڭ رىزالىقىنــــى 

 قەت ئىشلىرىدا ئايىماي ئىنالا  قىالتتى. توغرا بولغان ھەقى

 

 ـــاال ـــى ئابب ـــالىمى ئىبن ـــۈممەت ئ ـــۇ ئ ـــا ب ـــدىن رازى  مان ـــالالڭ ئۇنىڭ )ئ

ئىي بىلىمــلەر ە چــۆ كەن  قۇرئــان تەرجىمــانى  ئىلىــم بولســۇن(  شــەر

تەلەپ قىلىشــــــتا تىرىشــــــچان ۋە قــــــاتتى  ھېرىســــــمەن  ۋەھىينــــــى 

 ىتىشـــــتىمۇ ئالدىـــــدا نىشـــــتە ۋايىغـــــا يەتكـــــۈز ەن  ئىلىـــــم ئۆچۈشى

تــــــۇراتتى. ئۇنىــــــڭ تۇتىــــــ ېلىن قــــــابىلىيىتى  چۈشەنچىســــــىنىڭ 

ى ئۆتكـــــۈرلىكى  بايانىنىـــــڭ راۋانلىقـــــى  ھۆرمەتلىـــــك ۋە ســـــېخىيلىق

ھەتتــــا ى ئــــۇ ســــەبىردە  جىھاتتــــا   ىشــــىنى ھەيــــران قالــــد راتتى. 

  ىتىشتە  ىشىلەر ە ئىمام بولۇپ قالغان. ئۆ ىنىن ۋە ئۆ

 

 ئـــــالالڭ  مانـــــا بـــــۇ ئۆلىماالرنىـــــڭ ئىمـــــامى مۇئـــــاز ئىبنـــــى جەبەل(

ئۇنىڭــــــدىن رازى بولســــــۇن(  ئىلىمنــــــى ئۇســــــتازالرنىڭ ئۇســــــتازى 

ىن ئـــۆ ەنگەن. ئـــالالڭ رەســـۇلۇلالڭ ســـەللەلالھۇ ئەلەيھـــى ۋەســـەللەمد

 ەتكەن نەرســـىلەرنىڭ ھەممىســـىگە ئەمەل قىلغـــان. ئـــۇ ئەمىلــــى ئـــۆ
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ــى.  ــا  ىش ــادەتگۇي زاھى ــان  ئىب ــېقىن بولغ ــا ي ــى ئىلمىغ ــلەن تەۋبىس بى

ـــا چـــاقىر ـــۆئالالھق ـــدىلىرىگە ئ ـــڭ بەن ـــالالڭ اتتى ۋە ئالالھنى  ىتەتتى. ئ

يامــانلىقتىن  -يولىــدا جىھــاتتىن بــاى تارتمــاي  ياخشــىلىققا بــۇير پ

ــر ە ئــۇ چو قــۇر  ــلەن بى ــدىنقى ســەپتە تــۇراتتى. بۇنىــڭ بى توشۇشــتا ئال

چۈشــــەنچە  ئىســــى  ئەخــــال   مــــۇاليىم مۇئــــامىلە ۋە ســــېخىي قــــول 

 ئېگىسى. 

 

 ــــۇ ــــا ب ــــۇرەيرە  مان ــــۇ ھ ــــڭ ســــەييىدى ئەب ــــالالڭ  يادىلىغۇچىالرنى )ئ

رنى يـــــادىالپ   اللىســـــىغا ھەدىســـــلە .ئۇنىڭـــــدىن رازى بولســـــۇن(

. ئـــۇ ھەقىقـــى ئـــۈممەتكە يەتكـــۈز ەنۋە شـــۇ ھالىتىـــدە  توپلىغـــان 

ــــادەت  ھەدىســــلەرنى  ــــۇپ   ېچىســــىنى ئىب ئىشــــەنچىلىك ھــــالىز بول

ا بــۆلەتتى. ئــۇ تە ــرار ئەســلەى ۋە ئۇيقــۇدىن ئىبــارەت ئــۈچ قىســىمغ

ــــۆ ــــم ئ ــــىلەر ە ئىلى ــــلىر ىش ــــ ا ئىش ــــىھەت  -ى  ۋەز ىتىن  پەتى نەس

ــــات ۋە ئــــۆزى ئــــۆ ــــلەن مەشــــغۇل ئىــــدى. بۇالرنىــــڭ جىھ  ىنىن بى

ـــــــڭ  ۈچلـــــــۈك  ئىرادىســـــــىنىڭ  ـــــــى ئۇنىـــــــڭ ھىممىتىنى ھەممىس

 سۇلماسلىقى ۋە قەلبىنىڭ قۇۋۋەتلىك بولغانلىقى ئۈچۈند ر. 

 

 ــۇ ــا ب ــڭ قې  مان ــدئالالھنى ــى ۋەلىي ــد ئىبن ــالالڭ ئۇنىڭــدىن  لىچــى خالى )ئ

ــــلەن . رازى بولســــۇن( ــــپ بى ــــان ھەرى ــــۇردىن بولغ ــــڭ ئىســــمى ن ئۇنى

ــۆزىگە  ــارال  ئ ــامى پ ــڭ ن ــان. ئۇنى ــا يېزىلغ ــدالر قاتارىغ ــاى خالى ئوخش

چىالر  ئىســالم ئـــاچقۇچىالر( )زىمىــن پەتىـــى قلغــۇ تــارىختىكى لــاتىھالر

لىچـــى بىـــلەن ە گۈلـــۈك پۈتـــۈلگەن. ئـــۇ ئىســـالمغا قېلىرىگە مدىـــ ان

ھەرقانـــــدا  خەتەرلەر ە ھـــــېچ پەرۋا قىلمـــــاي  يـــــاردەم قىلغـــــان. 

  قـــــــانلى  جە ـــــــگە رنھىنـــــــى راھىتىـــــــدىن تارتىـــــــپ چىقىىـــــــرپ
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ـــا ى  ـــۆ كەن. ھەتت ـــا چ ـــۇر ى دنلقۇنلىرىغ ـــالەتتە ئ ـــدلر ەن ھ يۈزلەن

ئـــــۇ پىـــــدا ارلى   قۇربـــــانلى  بېـــــرىن  جە گى ارلىـــــ   ئۇلۇغلـــــۇ  

قەدرى  بۈيۈ لــــۈك مەنزىلـــــى ھەققىـــــدە  ەلتۈرللىـــــدىغان مىســـــالغا 

 ئايالندى. 

 

 ـــۇ بولســـا ـــى مۇســـەييەب  ب ـــەئىد ئىبن ـــابىئىن س ـــدىن  ت ـــالالڭ ئۇنىڭ )ئ

ــــۇن(  رازى  ــــر  60بولس ــــر ە تە بى ــــلەن بى ــــام بى ــــدە ئىم ــــ  ئىچى يى

ـــرى( قې ئىھرامـــدىن ـــاز باشـــلىنىن تە بى ـــر )نام ـــۇ بى ـــان. ئ ـــپ قالمىغ لى

  ۈنـــدلز ســـەپەر-ھەدىســـنى ئـــا الپ  ـــېلىن ئۈچـــۈن ئـــۈچ  ـــېچە

قىلغـــان.  ـــۆپىنچە ۋاقتـــى مەســـجىتتە ئـــۆتەتتى. شـــۇنداقال ئـــۇ پەتىـــ ا 

ـــر بېرىشـــلەردە  ىشـــىلەرنىڭ م ـــرىن  چۈشـــكە تەبى ـــدى. بې ەنبەســـى ئى

بــــــۇالر بىــــــلەن بىــــــر ە ئــــــۇ  ــــــېچە نــــــامىزىنى قالد رماســــــلى   

ـــــى قوغـــــداى ) ـــــۈنلەى(  راســـــتچىللى   زاھىتلىـــــ    مەھرەملىرىن

ـــ ـــگە ئالدىرىشـــى   ەم ـــا ســـۈرىتەۋبى ـــۆزىگە يارىش   تەر  ســـېخيلى   ئ

 مۇستەھكەم ئىلمى بىلەن ئاالھىدە تۇراتتى.

  

 ـــاڭ ـــى رەب ـــى ئەب ـــا ئىبن ـــۇ  ئەت ـــدىن  ب ـــالالڭ ئۇنىڭ ـــۇن(.  )ئ رازى بولس

ـــلەن ئۈســـتۈن قى ـــم بى ـــۇنى ئىلى ـــالالڭ ئ ـــم ئ ـــدە ئىلى ـــۇ ھەرەم ـــان. ئ لغ

ـــۆ ـــدە ئ ـــۇپتى 30 ەنگەن ھالىتى ـــدىن  ىشـــىلەر ە م ـــان  ئان ـــ  تۇرغ يى

ـــان.  ـــاددىيبولغ ـــۇ ناھـــايتى ئ ـــر ە ئ ـــڭ بى ســـاددا  تىجەشـــلىك  -بۇنى

ـــــدە پىششـــــى    ـــــ ايەتلەر ە ئاالھى ـــــ ادار  ھەم رى ئىخالســـــمەن  تەق

ــرايەتلەر ە چۈشەنچى ــۇ دى ــەۋەبلەر ئ ــۇ س ــدى. ش ــى ئى ــۈر  ىش ــى ئۆتك س

 قى ئىمام بولغان.ن ھەقى ىشىلەر ئۈچۈ
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 ۇ )ئــالالڭ ئۇنىڭــدىن رازى بولســۇن(. ئـــ مانــا بــۇ  ھەســەن ئەلبەســرى

ـــــــۆ ـــــــۈننەت ئ ـــــــىقا  س ـــــــم تەلەپ قىلش ـــــــەرلەرنى ئىلى  ىنىن  ئەس

ئىگەللەشـــــكە قـــــاتتى  تىرىشـــــقان. شـــــۇنداقال ئۇنىڭغـــــا بېـــــرىلگەن 

ـــاھەت  ئەســـتايىدىللى  ۋ ـــلەن ئۇنىـــڭ پاس ـــۆزدىكى  ۈزەللىـــك بى ە س

ــــبلەر ە داۋا  ۋەز ــــۆزى قەلى ــــناتقۇچى -س ــــى ياش ــــىھىتى قەلىبلەرن نەس

بولــۇپ قالغــان. مانــا بــۇالر بىــلەن بىــر ە ئــۇ زاھىتلىــ    ەمتەرلىــك  

قــــى رەۋىشــــتە قورقــــۇى  رەببىــــدىن ھەقىتەق الىــــ    ــــۆپ تەۋبە  

ـــر   ـــان بى ـــۆزىگە توپلىغ ـــارلىقالرنى ئ ـــۇى قات ىشـــى. ئىســـتىقامەتتە بول

ـــا  ـــۈك ئور نغ ـــ ە  بۈي ـــى  مەرتى ـــۇنى ئىس ـــالالڭ ئ ـــاچ ئ ـــۇندا  بولغ ش

  ۆتۈر ەن.

 

 ھەدىـــــە ساھەســـــىدە)يـــــادىلىغۇچى(   بـــــۇ  ســـــۈننەت ھـــــاپىزى 

)ئـــالالڭ  ئىمـــامى مـــۇھەممەد ئىبنـــى شـــىھاب ئەزز ھـــرى زامانىســـىنىڭ

ــــدىن رازى بولســــۇن(. ناھــــايتى پېئ ــــرۇنىڭ ــــامرات  ھــــاجەتمەن -قى ن

ــــم  ــــاي ئىلى ــــىغا قارىم ــــان  داۋام بولۇش ــــەبىر قىلغ ــــان  س تەلەپ قىلغ

ــــكە  ەڭ  ــــان. ھەدىس ــــەپەرلەر قىلغ ــــا س ــــاالر يېنىغ ــــان ۋە ئۆلىم قىلغ

ەڭ يادىلىغــــان ۋە ئــــۆز زامانىســــىدىكى ئ قۇچــــا  ئېچىــــپ تىرىشــــىپ

ــر ە ئۇنىــڭ  ــۇالر بىــلەن بى ــۇپ قالغــان. ب ــە ئىمــامى بول ــ  ھەدى دا لى

ــــول  ــــۇر چۈشــــەنچە ۋە م ــــدىكى چو ق ــــرايەت ئىلىملىرى ــــى ۋە دى لىقھ

ـــى مەرتئ ـــان ھـــاتەم  ەب ـــى چىقق ـــرى  دا ق ـــل-ىلىملى ەن ســـېخيلىقى بى

ــــ ان ــــ انلىرىگە ئىســــمىنىڭ ســــۈننەت دى ــــى دى لىرىگە تىزىلىشــــى  قەلى

 ئويۇلىشى ھە  بولغان. 
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  ـــــامىر ـــــام ئ ـــــان ئىم ـــــۆزىگە توپلىغ ـــــى ئ ـــــۆپلىگەن ئىلىمالرن ـــــۇ    ب

ـــەئبىي ـــۇن(.  ئەشش ـــدىن رازى بولس ـــالالڭ ئۇنىڭ ـــى )ئ ـــڭ زېھن ـــۇ ئۇنى ئ

ــۈر  ــر ە  ئۆتك ــلەن بى ــۇى بى ــۇر بول ــى ســە ەك  چۈشەنچىســى چو ق قەلب

ـــــۇر   ـــــى چو ق ـــــۈك  ئىلىم ـــــچان  ئىرادىســـــى  ۈچل ـــــايتى تىرىش ناھ

ــــدى.  ــــر  ىشــــى ئى ــــتىلگەن بى ســــۈننەتكە چــــۆ كەن  ئەدەبىياتتــــا يې

ھەتتــــا ى ئــــۇ ئۆزىنىــــڭ ئىلىمــــى  چۈشەنچىســــى  پاســــاھەتلىكلىكى  

ـــــــۈك ـــــــىيىتى  ۈچل ـــــــ ىلىكلىك شەخس ـــــــپە ۋە ھەي ـــــــلەن خەلى ى بى

ـــد  ـــان. لمەلىكنىڭ ر ئاب ـــى بولغ ـــدىغان ئەلچىس ـــاھىغا ئەۋەتى م پادىش

ئــۇ مۇنـــدا  دەيتتــى: مەن قـــارا بىــلەن ئـــا  ۋاراققــا يازغـــان  قەلـــبىم 

ــــى ــــى ئىلىمن ــــدىم )يەن ــــۇپ قالمى ــــان نەرســــىنى ئۇنت ــــانەت قويغ  ئام

ــــدىم ــــى: ئە ەر دېمە چــــى ئۇنتــــۇپ قالمى ــــدا  دەيتت (. ئــــۇ يەنە مۇن

ەر ە دىكالماتســـىيە قىلىـــپ خالىســـا الر شـــېئىرلىرىمنى بىـــر ئـــاي ســـىل

 بېرىمەن. 

 

  ئــــالالڭ ئۇنىڭــــدىن رازى   اتتــــا لەقىــــى ئىمــــام ئەبــــۇ ھەنىــــالە بــــۇ(

ھەم ئـــالالڭ بـــۇ ئىلىـــم تەلەپ قىلىشـــتا قـــاتتى  تىرىشـــقان. بولســـۇن(. 

  چو قــــۇر چۈشــــەنچە ئاتــــا قىلغــــان بولــــۇپ  زاتقــــا ئۆتكــــۈر زېھىــــن

 ھەتتــــا ى  ىشــــىلەر لىقھــــى ساھەســــىدە ئۇنىڭغــــا مۇھتــــا  بولــــۇپ

د نيــــادىن ئــــۆزىنى -قالــــدى. ئولتــــۇر پ ھۆ ــــۈم ئــــاالتتى  مــــال

ــــقان   ــــازىلىقتىنمۇ يىراقالش ــــۆرىگەن  ق ــــۈز ئ ــــان  مەنســــەپتىن ي تارتق

ـــۇڭ ـــلەن -ي ـــۇالر بى ـــدى. ب ـــائەتلەنگەن ئى ـــلەن قان ـــېتىن بى ـــا س رەخى

-ئىبـــادەتتە خوشـــۇ ە ئـــۇ ناھـــايتى ئىبادەتكـــار  زاھىـــا بىـــر ە يەن

ـــــدىغان  ســـــەدىقەھـــــوز ردا ت ر ىـــــز  ەم قىلمـــــاي زا ـــــاتنى ھە-ۇرى

 سۆيۈنۈپ تۇر پ بېرىدىغان زات ئىدى.        
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  بـــۇ  ھىجـــرەت يۇرتىنىـــڭ ئىمـــامى   ىشـــىلەرنىڭ ئەقلىنـــى الل قىلغـــان

)ئـــالالڭ ئۇنىڭـــدىن  نىـــڭ ســـاھىبى مالىـــك ئىبنـــى ئەنەال >مۇۋەتتـــاۇ

ەدىـــە ئۆ ىنىشـــكە ئاتىغـــان  ھەتتـــا ى رازى بولســـۇن(. ئـــۆمرىنى ھ

ۋاھلىــــ  بەر ەن. بولغانلىقىغــــا  ۇئــــالىم ئۇنىــــڭ پەتىــــ ا ئەھلــــى  70

 ىشـــىلەر ســـەپەر  تەرەپـــتىن-تەرەپلىن ئۈچـــۈن ئۇنىڭـــدىن ئىلىـــم ئـــې

ــارۋان ــى. مەخســۇال   ــپ  ېلەتت ــى. تەيىن الرقىلى ــۇ لىنەتت ــاال ب ــالالڭ تائ ئ

ــــا  ــــ ــــۈر تىــــ   چىرايلىــــ زاتق ۋە  - ۆرلنــــۈى ۈزەل ســــەبىر  ئۆتك

ـــــتچى  ـــــۇ  ۋە -راس ـــــر ە ئۇلۇغل ـــــلەن بى ـــــۇى بى ـــــەنچىلىك بول ئىش

  ىسى ئاتا قىلغان. ى اتتىلى  مەرت

 

   ـــــان ـــــا قويغ ـــــۆز ئورنىغ ـــــدىلەرنى ئ ـــــان قائى ـــــۇ  نۇرغۇنلىغ ـــــا ب مان

ــــ ــــىپالرنى ت ــــم ئۆپىرىنس ــــى ئىلى ــــمى ۋە ۋاقتىن ــــكە ۈز ەن  جىس  ىنىش

 ىنىن ئۈچـــــۈن لى  بىـــــلەن ســـــەرىپ قىلغـــــان  ئىلىـــــم ئـــــۆســـــېخىي

ســـەپەرلەر قىلغـــان  ھەم ئۇنىڭغىمـــۇ ئىلمـــى ئۈچـــۈن مۇشـــەققەتلىك 

ــــــان ۋە ئەۋالد ســــــەپەرلەر ــــــان  ئۇلۇغالنغ ــــــۇقىلىنغ ــــــاد  ئەۋالد-م ي

ـــۈرللگەن   ـــلەن مىســـالالر  ەلت ـــڭ ئىلمـــى بى ـــا ى ئۇنى ـــتىلگەن  ھەتت ئې

كــــى يۇرتنىــــڭ قوياشــــى  زامانىســــىنىڭ داۋاســــى بولغــــان ئىمــــام ئىك

لەن بىـــر ە ئـــۇ )ئـــالالڭ ئۇنىڭـــدىن رازى بولســـۇن(. بـــۇالر بىـــ شـــالىئىي

قانائەتچــــــــان  د نياغــــــــا -ناھــــــــايتى ســــــــەبىرلىك  شــــــــۈ رى

بېرىلمەيـــدىغان  يۈ ســـەك ئەدەپلىـــك  تىلـــى پاســـاھەتلىك  ئىلىمـــى 

چو قــــــۇر  ھىممىتــــــى ئۈســــــتۈن  ناھــــــايتى ئەقىللىــــــ    ە ــــــرى 

 مەلۇماتلى  زات ئىدى. 
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 ــــۇچى  مىۋە يەنە ســــۈننەت ئى ــــر قىلغ ــــدئەتكە قەھى ــــامى  بى ــــنەت م ھ

)ئـــالالڭ ئۇنىڭـــدىن رازى بولســـۇن(.  ئىبنـــى ھەمـــبەلپـــال ىنى ئەھـــمەد 

ـــپ ـــاچلى   ھېرى ـــاتتى  ئ ـــى ق ـــۇ  ىش ـــر-ب ـــايتى پېقى ـــاى  ناھ -چارچ

-ھەدىـــە ئاشـــكارە زاھىتلىـــ  بىـــلەنلىقىغـــا بـــوي ئە ـــمەي  نامراتلىق

ئەســــەرلەرنى تــــوپالى ئۈچــــۈن جاھــــاننى  ەز ەن. ئانــــدىن ئــــالالڭ 

  ئـــــۇنى مىھـــــنەت بىـــــلەن ســـــىنىغان بولـــــۇپ  زىنـــــدانغا قامالغـــــان

قامچىالنغـــان بولســـىمۇ ئازغۇنالرنىـــڭ ئازغۇنلىقىغـــا ئـــاۋاز قوشـــمىغان  

ـــڭ ئىلىمـــى  ســـەبىرى ۋە راســـتچىللىقى  ـــالالڭ ئۇنى ـــدە ئ ـــلەننەتىجى  بى

ـــــان.  ـــــتۈن قىلغ ـــــۇنى ئۈس ـــــۈ ئ ـــــمى مە گ ـــــڭ ئىس ـــــا ى ئۇنى ھەتت

 يادالنغۇچىالر قاتارىدىن بولدى. 

 

 ــــــاۋ ــــــد  ئ ــــــد  مۇجاھى القى ئەســــــىرنى ۋۋە يەنە ئىبادەتكــــــار  زاھى

ــپە يې ــۇچى خەلى ــۆمەرڭىلىغ ــز ئ ــد ل ئەزى ــى ئاب ــدىن  ئىبن ــالالڭ ئۇنىڭ )ئ

ردىن يــــۈز د نياغــــا بېــــرىلمەي  شــــەھ ەتلە-. مــــالرازى بولســــۇن(

ئـــۆرلپ  ئىلىـــم  ئىبـــادەت  زاھىتلىـــ   ئـــادالەتكە يـــۈزلەنگەن. ئـــالالڭ 

بـــــۇ  ىشـــــى ئـــــارقىلى  ئـــــادالەت ســـــۈننىتىنى زىمىنـــــدا قايتىـــــدىن 

ـــلەن  ـــر بى قارشـــى تۇرغـــان  ئـــۇ ئـــارقىل  تۇرغۇزغـــان  بىـــدئەتكە قەھى

ــــدىن  ــــى يېڭى ــــاتلى  بەلگىلىرىن ــــان  نىج ــــولىنى يور تق ــــالھات ي ئىس

ئـــۈممەت  ۋە ھىـــدايەت ئىمـــامى راببـــانىي بـــۇ اپارلىتىـــپ بەر ەن. مانـــ

   ئالىمىد ر.

 

 ئــالالڭ  ليان ئەسســەۋرىيبــۇ  زامانىســىنىڭ زاھىــد ئــالىمى ســۇ مانــا(

پـــانى د نيـــادا زاھىـــد بولـــۇپ  بـــاقىي  ئـــۇ ئۇنىڭـــدىن رازى بولســـۇن(.

د نياغــا يــۈزلەنگەن  ھەدىــە يادىلىغــان  ناھــايتى ســېخىي ئــۆتكەن  
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پەتىــــ ا بەر ەن  ئــــۆ ەنگەن ۋە ئــــۆ ەتكەن  ياخشــــىلىققا بــــۇير پ  

 يامانلىقتىن توسقان  راستچى  

 نەســــىھەتلەردە بولغــــان-نىيتــــى ۋە  ۈچلــــۈك ئىرادىســــى بىــــلەن ۋەز

 ئـــۆزرىنىـــڭ ئـــاخىرىغىچە تـــا ئۆمەنە ئـــۇ ئىـــدى. بـــۇالر بىـــلەن بىـــر ە ي

 نەپسىگە بېرىلمەي  ئەتراپىدىكىلەرنى تەربىيەلەپ ئۆتكەن. 

 

  ـــــى ـــــد لالڭ ئىبن ـــــگەن زات ئاب ـــــالالڭ  ـــــۈزەللىكلەرنى جەملى ـــــۇ  ئ ب

 )ئــــالالڭ ئۇنىڭــــدىن رازى بولســــۇن(. ئــــۇ ئــــالىم  ئىلمىغــــا مۇبــــارەك

ـــــۇھەددىە   ـــــد  م ـــــار مۇجاھى ـــــد  ئىبادەتك ـــــۇچى  زاھى ئەمەل قىلغ

ھـــــاپىز  پاســـــاھەتلىك ئەدىـــــپ  ســـــەدىقىنى ئايىمايـــــدىغان بـــــاي  

قــارنى  ەڭ  شــېرىن ســۆز  ما ــانى يــۇقىرى  قەلبــى ھەقــقە - ۆ ســى

ـــەبىرلىك   ـــۈزەل س ـــدىغان    ـــزدەپال يۈرىي ـــىلىقنى ئى ـــان  ياخش ئىچىلغ

ى بولــــۇپ  ھەتتــــا ى پەزىلەتلىــــك ئىشــــالرنى داۋام قىلىــــدىغان  ىشــــ

ئــــالالڭ ئــــۇ  ىشـــــىگە يۇقــــارقى ســـــۈپەتلەردىن نەچــــچە ھەسســـــە 

 ئارتۇقراقىنىمۇ مەقبۇل ھالەتتە قىلغان. 

 

 ئىمـــام بۇخــــارىينىـــڭ ســــاھىبى  مانـــا بـــۇ  >ســــەھىھۇل بۇخـــارىۇ 

ـــا  ـــى ئىلىمغ ـــڭ قەلبىن ـــالالڭ ئۇنى ـــالالڭ ئۇنىڭـــدىن رازى بولســـۇن(. ئ )ئ

ى ئۈچـــــۈن ئەســـــەرلەرنى تـــــوپال-ئېچىـــــ ەتكەن بولـــــۇپ  ھەدىـــــە

ــــۇالي ــــدلز ە ئ ــــى  ۈن ــــۈنگە قەدەر ۋە  تى. ت ېچىن ــــۇ بۈ  ــــا ى ئ ھەتت

قالـــدى  ۋە شـــۇ  بۇنىڭـــدىن  ېيىنكـــى  ىشـــىلەرنىڭ ئىمـــامى بولـــۇپ

. ئۇنىـــــڭ تولـــــۇ  مەلۇمـــــاتلىرى ۋە ئىـــــنچىكە بـــــويىچە يادالنماقتـــــا

ـــــڭ نەقەدەر  ـــــۇۋېلىن قابىلىيىتىنى ـــــر ە تۇت ـــــلەن بى چۈشەنچىســـــى بى

ــــدە  ــــپ  بۈ ــــۈنكى  ۈن ــــى الل قىلى ئۈســــتۈنلىكى  ىشــــىلەرنىڭ ئەقلىن
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ـــۇ زات يەنە   ـــر ە ب ـــلەن بى ـــۇالر بى ـــۈرللمە تە. ب ـــدا  ەلت ـــال ئورنى مىس

ۆزىنى د نيـــادىن خـــالى زاھىتلىـــ  بىـــلەن ئـــ-ئىســـى  ئەخـــال  ۋە مـــال

ـــايتى قەدىرلىـــك   ـــىدە ناھ ـــۇ ئىلىـــم ساھەس ـــدىن ئ ـــنەتلىگەن. ئان زىن

ـــڭ بىرســـى  ـــۇپ  ئۇنى ـــكەن بول ـــد ر پ  ەت ـــارەك ئەســـەرلەرنى قال مۇب

ــــــەھىھۇل  ــــــاب >س ــــــەنچىلىك  ىت ــــــى ئەڭ ئىش ــــــدىن  ېيىنك قۇرئان

ــــمەت قىلســــۇن  ۋە  ــــۆپلەپ رەھ ــــا   ــــالالڭ ئۇنىڭغ بۇخــــارىيۇ د ر. ئ

 ئۇنى پىردەۋىە جەننەتلەردە قىلسۇن. 

 

 نـــا يۇقـــۇردىكى ســـۈپەتلەر ە >ســـەھىھۇل مۇســـلىمۇ نىـــڭ ســـاھىبى ما

ـــــنە ـــــۈننەت  مۇس ـــــەھىى  س ـــــقا س ـــــڭ دۋە باش ـــــۇغەت  ىتابالرنى   ل

ســـاھىبلىرىنى ۋە  اتتـــا ھىمـــمەت ئىگىلىـــرى مۇھەددىســـلەرنى قىيـــاال 

 قىلىڭ  شۇ سۈپەتلەردە ئورتاقالشتۇر ڭ. 

 

  نۇرغــــۇن ۋادىالرنــــى  ەز ەن   ــــۆپلىگەن ئۆلىماالرنىــــڭ زىيارىتىــــدە

بولغـــان  ئانـــدىن ئۆزىنىـــڭ >ئەلكىتـــابۇ دەپ ئاتىلىـــدىغان  ىتـــابىنى 

ـــ ـــاراڭ  مان ـــىبەۋەيگە ق ـــامى س ـــا ئىم ـــان  ىراماتىك ـــڭ  ايازغ ـــۇ زاتنى ب

 ىتــابى  ىراماتىكـــا ساھەســـىدە ئەڭ  اتتــا  ىتـــاب بولـــۇپ  ئۆزىـــدىن 

مۇھتـــا  بولغىـــدەك  ىتـــاب بولغـــان. ماختـــاپ  ېيـــنكىلەر ئۇنىڭغـــا 

ـــان. ـــ  بولغ ـــۇ ز ســـانا ئوقۇشـــقا ھەقلى ـــى ۋە ب ـــڭ ئەقىللىقلىق ات ئۆزىنى

چــــانلىقى بىــــلەن ئەھلــــى ئىســــالم نەزىرىــــدە بۈيــــۈك ئور نــــدا ئىجاد

بولغـــــان. ۋە يەنە بۇنىڭـــــدىن باشـــــقا  ىتـــــابالر ئـــــۇالر ئـــــارقىلى  

ئىزلىــــرى -زىنــــنەتلەنگەن  ســــور نالر ئۇالرنىــــڭ تــــارىخى ۋە ئىــــن

لــــــۇغەت -مىڭــــــالپ  ىراماتىكــــــا-ئــــــارقىلى  پارلىغــــــان يــــــۈزلەپ

ـــــــــالىملىرىم ـــــــــۇزىراپ  ېتىشـــــــــنى نەزەر ە ىئ ـــــــــۇپ  ئە ەر ئ ز بول
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ـــتۇر پ  ـــپ  تونۇش ـــارە قىلى ـــىگە ئىش ـــڭ ھەربىرس ـــدا ئۇالرنى ئالمىغىنىم

چىققـــان بـــوالتتىم. )ئـــالالڭ ئۇالرنىـــڭ ھەممىســـىدىن رازى بولســـۇن ۋە 

 جەننەتتە ئۈستۈن مەرتى ە ئاتا قىلسۇن(

 

  ئـــالالڭ  ر تەبەرى اتتـــا تەپســـىر ســـاھىبى ئىبنـــى جەرىـــ مانـــا بـــۇ(

ـــۈك ـــۇ  ىشـــى تۈرل ـــدىن رازى بولســـۇن(. ب ـــى -ئۇنىڭ ـــۈك ئىلىمالرن تۈرل

ــــۆزىگە مۇجەسســــەملىگەن  ــــۇ ئ ــــان. ب ــــۇن ئەســــەرلەرنى يازغ ۋە نۇرغ

 ىشـــــى ئالالھنىىـــــڭ  ىتـــــابىنى تەپســـــىرلەى ساھەســـــىگە قـــــاتتى  

چـــۆ كەن بولـــۇپ  ھەتتـــا ى مۇپەسســـىرلەر شـــەيخى بولغـــان. ئۇنىـــڭ 

ـــم ساھەســـىدە ئەڭ   ـــابىمۇ مۇشـــۇ ئىلى ـــۇ  ىت ـــاب بولغـــان. ب ـــا  ىت اتت

پۈتــــۈن  ىنىڭ قولــــدىن قولىغــــا ئۆتــــۈپ  ىتــــاب دەۋىــــر پادىشــــاھلىر

ــــڭ  ــــالر ئۇنى ــــلەن ئۇچراشــــقان  ئەۋالت ــــڭ بى ــــن ئۇنى ــــدىن زىمى بۇلىقى

ئىچـــكەن. شـــۇنداقال بـــۇ  ىتـــاب ھەربىـــر مۇپەسســـىرنىڭ تەپســـىردىكى 

ــــڭ  ــــڭ  ىتــــابىنى ئۆ ەنگۈچىلەرنى پايــــدىلىنىن مەنبەســــى ۋە ئالالھنى

 .تايانچىسىد ر

 

 ـــان ـــى ھىبب ـــڭ ســـاھىبى ئىبن ـــانۇ نى ـــى ھىبب ـــۇ  >ســـەھىى ئىبن ـــا ب  مان

ـــۇ  ىشـــى دا لىـــ  مـــۇھەددىە   )ئـــالالڭ ئۇنىڭـــدىن رازى بولســـۇن(. ب

ـــــــدەك  ـــــــۇرت  ەز ەن  نۇرغـــــــۇن ئەجەبلەنگى ـــــــېگە  ي ـــــــگە ئ ئەقىل

ــا ى  ــتىلگەن  ھەتت ــىپ يې ــدا پىش ــۇ ئەھ اللىرى ــان  ب ــرەتلەردە بولغ ھېج

خالىغـــان  ىشـــى ئۇنىـــڭ ئىككـــى مىـــڭ شـــەيىختىن رىـــ ايەت قىلغـــان. 

ــــا قارىســــۇن  شــــۇندىال  ــــەھىىۇ  ىتابىغــــا ۋە باشــــقا  ىتابلىرىغ >س

ــــنچىكە ۋە  ــــۇر  ئى ــــان چو ق ــــۈپەتلەردىن ھالقىغ ــــۇرقى س ــــڭ يۇق ئۇنى

 پىشىپ يېتىلگەن ئىلىم ئېگىسى ئىكەنلىكىنى بايقايد . 
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  ـــــدىن ـــــاالر قاتارى ـــــوڭ ئۆلىم ـــــى  يەنە چ ـــــالىئىي لەقىيھ ـــــى ش بىرس

مەنپەئەتلىـــك ئەســـەرلەر ســـاھىبى ئەبـــۇ  ـــۆپلىگەن  ەڭ تارقالغـــان 

ـــىيرازىي ـــھا  ش ـــۇن(.) ئىس ـــالالڭ ئۇنىڭـــدىن رازى بولس ـــۇ  ۈنـــدە  ئ ئ

 1000قېـــتىم تە راراليتتـــى. قىياســـنى  100ئۆزىنىـــڭ دەرىســـلىرىنى 

قېــــتىم قــــايتىاليتتى. ھەتتــــا ى ئۇنىــــڭ ھىممىتىنىــــڭ  ۈچلــــۈ لىكى  

ئــۇ  ئىرادىســىنىڭ قاتتىقلىقىــدىن جىســمى ئــور قالپ  ەتــكەن بولــۇپ 

 ھەققىدە مۇندا  بىيىتالر يېزىلغان: 

               

 ئور   جىسىمنى  تىرىشچانلىقىدىن ۆرىسەن             

    ىم تۇرغۇزار ئۇنىڭغا >دەلى ۇىم.              

  ەر بولسا  ىشى ھىممىتى ئۈستۈن               

 زەرەر قىلماال ئۇنىڭغا ئور   بىر جىسىم.             

 

  نىـــڭ ســـاھىبى ئىمـــام پەخىـــر رازىـــي بولســـا  >تەپســـىر رازىۇبـــۇ 

ــــوپالپ   ــــى ت ــــۈك ئىلىمالرن ــــدىن رازى بولســــۇن(. تۈرل ــــالالڭ ئۇنىڭ )ئ

ـــد رغان   ـــپ قال ـــۇنى يېزى ـــۆ ەنگەن ھەم ئ ـــتۈر ەن  ئ ـــۆزىگە ئۆزلەش ئ

ـــــۆ ەتكەن ھەم ۋەز ـــــۆزلەپ  -ئ ـــــۇتبىلەر س ـــــان  خ ـــــىھەتتە بولغ نەس

 قالغان. ىتابالر يازغان  زامانىسىنىڭ  ۆزى بولۇپ 

 

 ــي ــام نەۋەۋى ــى ئىم ــڭ بىرس ــانىي ئۆلىماالرنى ــا  رابب ــۇ بولس ــالالڭ  ۋە ب )ئ

يېشـــــىدا ۋاپـــــات بولغـــــان  40بـــــۇ زات ئۇنىڭـــــدىن رازى بولســـــۇن(. 

ــــد ر پ  ــــەرلەرنى قال ــــى  تەۋەرلك ئەس ــــان ئېس ــــىمۇ  نۇرغۇنلىغ بولس

ــــۇالردىن >ياخشــــىالر باغچىســــىۇ ــــكەن. ب ــــېلىن   ەت ــــا ئ ــــال تىلغ نى
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ــا ئىمــام  ــۇ  اتت ــايە. ب ــزمەت   ۇپ ــۇالپ ئىلمىــي خى ــى  ۈنــدلز ە ئ  ېچىن

ـــا ـــۇراتتى. ھەر ۋاقى ـــدا ت ـــۇپ  قىيام ـــوالتتى. رنزا تۇت  ئۆ ىنىشـــلەردە ب

ــــارالپ ــــۇن ئىلىمالر پ ــــاتتى. نۇرغ ــــۇر چاچ ــــان  ن ــــۆزىگە توپلىغ ــــى ئ ن

ـــۇيقىنى تەر ـــا ئ ـــا ى ئىلىمغ ـــقان  ھەتت ـــا تىرىش ـــكەن  يالغۇزلۇقت ك ئەت

ــپ ــۇ  بېرىلى ــا  تول ــاي بويت ــوي قلم ــ ت ــۆتكەن. ھەقى ــۇ )قىســقا قئ ەتەن ب

 مۈردىكى  اتتا نەتىجىلەر( ئەجەبلىنىشنى قوزغايد . ئۆ

 

 ــۇ  شــەيخۇل ئىســالم ــيە  ب ــى تەيمى ــى ئىبن ــا لەقى ــامى  اتت ــاالر ئىم  ئۆلىم

)ئــــالالڭ ئۇنىڭــــدىن رازى بولســـــۇن(. ئىلىــــم ئۆ ىنىشــــتە ناھـــــايتى 

ــــــقان   ــــــان  تىرىش ــــــگەن  تەھقىقلىغ ــــــى ئىگەللى ــــــۈك ئىلىمالرن تۈرل

ــــنچىكىلىگەن   ــــۆ ەنگەن ۋە ئى ئىشــــەنچىلىك ھــــالەتكە  ەلتــــۈر ەن  ئ

ـــــۆ ەتكەن  ـــــان.  ئ ـــــۇۋەپپەقىيەت قازانغ ـــــۇتبىلەر ســـــۆزلىگەن ۋە م خ

)مۇجەددىـــد(   ھەتتـــا ى ئـــۇ ئـــۆز ئەســـرىنىڭ يېڭىلىـــ  ياراتقۇچىســـى

ــــتىن  ــــز سۈپەتلەش ــــۇ يەنە بى ــــان. ئ ــــڭ ئىسالھاتچىســــى بولغ زامانىنى

ر  ئــــاجىز  ەلگــــۈدەك دەرىجىــــدە ئىســــى   مەنپەئەتلىــــك  چو قــــۇ

ـــــكەن.  ـــــد ر پ  ەت ـــــدەك ئەســـــەرلەرنى قال ـــــبە بولغى ـــــدا مەن ئىلىم

ــــدىن  ــــا  رەببى ــــۇچى  زاھى ــــا ئەمەل قىلغ ــــۇ زات ئىلمىغ ــــۇنداقال ب ش

 قور ققـــۇچى   ـــۆپ تـــۆۋبە قىلغـــۇچى  مۇجاھىـــد  راســـتچى    ەمـــتەر 

مىســـالى ھـــۆرمەتكە ســـازاۋەر  شـــىجائەتلىك راببـــانىي ئىمامالرنىـــڭ 

ـــقەتەن ھەقل ـــكە ھەقى ـــپ  ەلتۈرللۈش ـــلەر ە قىلىى ـــۇ پەزىلەت ـــۇ ب ـــ . ئ ى

ـــى ئۇيقۇســـىز قامچـــا   ېچى-پەقەتـــال  ـــۈزەل سەبرىســـى   ـــالتەك لەرن

چارچىشـــى  ئېغىـــر مۇشـــەققەتلەردىن  ېـــيىن -ئۆتكۈزلشـــى  ھېرىـــپ

ئېرىشــــكەن. چــــۈنكى ئــــۇ ئەھلــــى باتىلنىــــڭ دىگىــــنىگە چۈشــــۈپ 

بــۇل  ۆرمەيــدىغان يۈ ســەك ھىممەتــكە  تــۆۋەنگە قــاراپ وبېرىشــنى ق
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ئىــــرادىگە  ئىــــگە ئىــــدى. ئــــۇ  بولمايــــدىغان قــــاتتى مېڭىشــــقا رازى 

زامانىســــىدىكى ئۆلىمــــاالرنى يېڭى الغـــــان ۋە پەتىــــ ادا چــــوڭ بىـــــر 

ـــان.  ـــبە ە ئايالنغ ـــۇ زاتمەن ـــ ب ـــد ر    ـــر ھىكايى ـــدەك بى ارۋان ئايالنغى

ــــىنى  ــــدە  ىش ــــۈدەك دەرىجى ــــىنى  ۆرەلمىگ ــــڭ ئوخشىش ــــان ئۇنى زام

 ھەيرەتتە قالد رىدىغان راببانىي ئۆلىماد ر. 

 

 بولســـا  شـــەيى  ئىبنـــى تەيمىيەنىـــڭ ئوقۇغۇچىســـى ئىبنـــى قەيـــيىم بـــۇ 

ـــي  ـــايتى بەدىئى ـــىمۇ ناھ ـــۇ  ىش ـــۇن(. ب ـــدىن رازى بولس ـــالالڭ ئۇنىڭ )ئ

ـــۈم ئەســـەرلەرنىڭ ســـاھىبى  ـــر تۈر  ـــك بى ـــۈزەل  مەنپەئەتلى بولغـــان  

ــــدىغان ۋە  ــــ   ېلى ــــا مۇۋاپى ــــڭ ئەســــەرلىرىدىن ئۇنىڭغ ــــۇپ  ئۇنى بول

ـــدىالنغان  ـــدىغانالرمۇ پاي ـــى تۇرى ـــۇ قارش ـــۇ زاتم ـــدىالنماقتا. ب ھەم پاي

ـــۆججەت ـــۆز ىچە  ھ ـــى ئ ـــېرىن  قۇر لمىس ـــۇنى ش ـــۆزلىرىنىڭ مەزم -س

دەلىلـــى  ۈچلـــۈك  دەلىللىرىنىـــڭ مەنبەســـى تـــوغرا  ئىلىمـــدا پىشـــقان  

ـــلەن بىـــر ەچۈ ـــ   شەنچىســـى چو قـــۇر ئىـــدى. شـــۇنىڭ بى يەنە دائىملى

ــردا بولغــۇچى  شــۈ ۈر    ــېچە راىــدقانائەتچــان  ســەبىرلىك  رنز-زىكى

ىزىغــا ئاالھىــدە ئىشــقى بــار  ئىبادەتكــار  د نياغــا بېرىلمەيــدىغان نام

  ىشى ئىدى. زاھىد 

 

 ئـــــالالڭ ئۇنىڭـــــدىن رازى  بـــــۇ  مۇجتەھىـــــد ھـــــاپىز ئىبنـــــى رەجەب(

-بولســـۇن(.  ىتـــابلىرىال ئۇنىـــڭ ئىلمىغـــا  چۈشەنچىســـى ۋە پىشـــىپ

ــــلەرنى  ــــڭ ھەدىس ــــد ر. ئۇنى ــــى  ۇۋاھچى ــــتىلگەنلىكىگە ئەڭ ياخش يې

رى ايەتلەرنىـــڭ بـــايلى   ـــانىنى چىقىرىشـــتا -ئەســـەرشەرھىيلەشـــتە  

 ارەك تىرىشــــچانلىقى بــــار. بەلكــــى مەنتەشــــە كۈر ە اليىــــ  مۇبــــ
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ھەدىــــە شەرھىيلەشــــتە ئۇنىڭــــدىن ئــــالىمرا   امــــالەت ئېگىســــىنى 

 بىلمەيمەن. 

   ــــــادىلىغۇچى ــــــانى ي ــــــىدىكى د ني ــــــدىن زامانىس ــــــڭ قاتارى بۇالرنى

ـــڭ شەرھىيســـى بولغـــان >لەتھـــۇل بـــارىيۇ ىـــڭ ســـاھىبى ن بۇخارىنى

ـــى ھەجەر ـــابىنى  ئىبن ـــۇ  ىت ـــدىن رازى بولســـۇن(.  ئ ـــالالڭ ئۇنىڭ  25)ئ

نـــى يەتـــتە يىلـــدا  زىنـــنەتلەپ چىققـــان. >مـــۇقەددىمەۇ-پيىلـــدا تـــۈزل

ـــدىن  ـــۈز ەن. ئان ـــدەك ت ـــرەتتە قالد رغى ـــى ھەي ـــچە  10ئەقىللەرن نەچ

ــــم تەھســــى   ــــم ئىلى ــــۇ زات دائى ــــۈر ەن. ب ــــابنى پۈتت ــــدلى   ىت جىلى

ئـــۆ ىتىن بىــــلەن بولـــۇپ  ھــــارغىنلى  ۋە قىلىـــن  ئەســـەر يېــــزىن  

 مـــاالللى  ھـــېە قىلمـــايتتى  بوشىشـــىپ قالمـــايتتى. ھەتتـــا ى ھـــاپىز

ــــادىلىغۇچىالر( ــــە ي ــــابىلىيىتى  )ھەدى ــــۇۋىلىن ق ــــڭ  تۇت ــــۇرى نى يۇق

ئۆتكۈرلەرنىـــــڭ ئاخىرقىســـــى  مۇھەددىســـــلەرنىڭ شـــــەيخى بولـــــۇپ 

ـــڭ >لەتھـــۇل بارىســـىغاۇ قارىســـۇن   ـــان. خالىغـــان  ىشـــى ئۇنى قالغ

ـــ ـــڭ ئېســـىللىقىدىن لەتھى ـــو   )مۇشـــۇ  ىتابنى ـــيىن ھېجـــرەت ي دىن  ې

بۇنىڭـــدىن ئۆتكـــۈزلپ شـــەرھىي يېزىشـــنىڭ ھـــاجىتى يـــو  دېـــگەن 

 ئۆلىماالر بولغان(.

    

  بـــۇ  ـــاتتىالر قاتارىـــدىن يەنە بىرســـى  تۈرلـــۈك ئىلىمالرنـــى ئـــۆزىگە

ــــدا -توپلىغــــان ۋە شــــۇ ھەقــــتە  ىتــــاب ئەســــەرلەرنى يېزشــــتا ئالدى

يىـــ   40)ئــالالڭ ئۇنىڭــدىن رازى بولســۇن(.  تۇرغــان ئىمــام ســۇيۇتى

ـــك زنر  ـــايتى مەنپەئەتلى ـــان ناھ ـــان. ۋە  ەڭ تارقالغ ـــا تۇرغ يالغۇزلۇقت

  ۈم ئەسەرلەرنى قالد ر پ  ەتكەن.بىر تۈر
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  ـــــەرلىرىنىڭ  ۆپلـــــۈ ى ـــــزى  ئەس ـــــا ۋائى ـــــرى د ني ـــــۇالردىن ئىلگى ب

ـــــي ـــــى جەۋزى ـــــڭ  اتتىســـــى ئىبن ـــــالالڭ  جەھەتتىكـــــى ئۆلىماالرنى )ئ

بولســــۇن(.  ئــــۇ  ىتــــاب ۋە رىســــالە بولــــۇپ مىڭغــــا  ئۇنىڭــــدىن رازى

ــان. ــەر يازغ ــېقىن ئەس ــى ي ــۇ ۋاقتىن ــم ئ ــۆ ىنىن  ئىلى ــادالى  ئ ــى ي  لىقھ

ــــۆ ىنىن  ــــاب ئ ــــزىن   ىت ــــە يې ــــۆ ىتىن دەرى  نەســــىھەت-ۋەز ۋە ئ

ــــن ــــلەن قىلى ــــۇ. ئۆتكــــۈز ەن بى ــــا ى ئ ــــ  پاســــاھەت  ھەتت  ۋە ئەقى

ھېكايىســــىگە زامانىســــىنىڭ  ئــــۆز جەھەتــــتە ئۇلــــۇغلىقى ھىممەتنىــــڭ

 ۋە بولۇپ  ەلمە تە.  بولغان داستان تىلالردا ئايالنغان 

 

 ئـــــالالھتىن ئادىـــــ   بىـــــرى ئېگىلىرىـــــدىن ھىمـــــمەت ۋە يەنە ئـــــالى 

 مۇجاھىـــــد  د نياغـــــا بېرىلمەيـــــدىغان  ئىبادەتكـــــار  قورققـــــۇچى 

ـــــــدارلىقتا  ـــــــازدا بى ـــــــدلزىنى  ىچىســـــــىنى نام ـــــــدارلىقتا   ۈن رنزى

 تۇرىــــدىغان  قىلىــــپ زىكىــــر  داۋاملىــــ ئــــالالھنى ئۆتكۈزىــــدىغان 

 د ر ال  پىكىرلىـــــك  تـــــوغرا ســـــەبىرلىك  قانائەتچـــــان -شـــــۈ رى

 ياخشـــى قىلـــدىغان  ھۆ ـــۈم بـــاراۋەر ھەممىـــگەن ئادىـــ   پۇقرالىرىغـــا

ـــــــلەن شـــــــەھىدلىك ھايـــــــاتىنى نتولغـــــــا بىـــــــلەن ئەمەلـــــــلەر  بى

ــــــتۇرغان ــــــى  زات ئاخىرالش ــــــۇت زەنك ــــــددىن مەھم ــــــالالڭ  نورى )ئ

 ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن(.  

 

  مەغلۇپ ســــەلەبىيلەرنى لاتىھى  قۇدد ســــنىڭ بۇالردىن يەنە بىرســــى 

  ىلەنب قۇرقۇى ئالالھتىن قازانغۇچىسى  غەلبە مىللىتىنىڭ ئىسالم قىلغان 

  ســـــەۋەپلىـــك ئىخالســـــى ئـــالالڭ قىلغۇچى  بەرپـــا ئـــادىللىقنى بىر ە

ـــــادىقلى  قىلغان  يۇقىرى مەرتى ىســـــىنى  بەر ەن ۋە ياردەم بىلەن س

لەتھىلەر ە مۇيەســـســـەر  جىھادلىرىدا ئىرىشـــكەن  ياردىمىگە ئالالھنىڭ
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  ىقنىســېخىيل مىللىتىگە ئىســالم يەر چىشــلىتىپ  دلشــمەنلىرىنى بولغان 

ــان  ــاراتق ــالىي ت  زات ئىرىشـــــكەن مەرتى ىگە يۇقىرى بىلەن ھىممەت ئ

 )ئالالڭ ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن(.   ساالھۇددىن ئەييۇبى

 

 ـــاى زاتالرغا بۇ ـــەبىر  ھىممەت  بۈيۈك ئۆزىدە ئوخش ـــتچىللى   س   راس

  ئالالھقا بىلەن جەملەى قىممەتنى - قەدىر بۈيۈك ۋە ئىرادە  ۈچلۈك

ـــىدە بەر ەن ـــادى  ئەھدىس ـــازاۋەر  بولغان س نۇرغۇنلىغان ھۆرمەتكە س

 .ئۆتكەن قوماندان مۇجاھدالر

 

  بۇالرنىــــــڭ قاتارىــــــدىن يەنە بىرســــــى  بــــــۇ زامانــــــدىكى ئىســــــالم

ئىمـــام مـــۇھەممەد ئىبنـــى  ئىســـالھاتچى()يېڭىلىغـــۇچى   مۇجەددىـــدى

ــــد ل ۋاھھــــاب )ئــــالالڭ ئۇنىڭــــدىن رازى بولســــۇن(. ئــــالالڭ ئــــۇ  ئاب

ــــــان   ــــــى يېڭىلىغ ــــــانۇ تەرەپلىرىن ــــــڭ >بۇرمىالنغ ــــــارقىلى  دىننى ئ

ــــڭ  ەلىمىســــىنى  ــــارقىلى  ئۆزىنى ــــۇ ئ ــــاردەم بەر ەن  ئ شــــەرىئەتكە ي

ئۈســـتۈن قىلغـــان. ئـــۇ بىـــر تەۋھىـــد ە چـــاقىرغۇچى  يىڭـــى زامـــان 

شـــــىرىكلىككە قارشـــــى الھلىرىنـــــى ۋەيـــــران قىلغـــــۇچى  ئى-بـــــۇت

تۇرغــــۇچى  خاتــــا ئېتىقــــاتالرنى ئىســــالڭ قىلغــــۇچى  ئــــالالڭ يولىــــدا 

قىلىچـــتىن ئۆتكـــۈر  زامانـــدىن  ۈچلـــۈك ئىرادىســـى  بۈيـــۈك ســـەبىرى  

ــــادىنى  ــــارقىلى  ھە  جىھ ــــرىن رنھــــى ئ ــــانلى  بې ئىخالســــى ۋە قۇرب

ــــىنى  ــــڭ مەرتى ىس ــــەۋەب ئۇنى ــــۇ س ــــالالڭ ش ــــۇچى. ئ ــــتۈنئۈقىلغ  س

قەدرىنــــى ئــــالى  زىكرىنــــى يادلىنىــــپ تۇرىــــدىغان قىلــــدى. ئــــۇ بــــۇ 

ئىمـــاملى  ئور نىغـــا ھەقلىـــ   دىكىماختاشـــالرغا ۋە راببـــانىي مەرتى ىـــ

 زاتتۇر.
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  بۇ بۈيۈ لەردىن يەنە بىز ئەســــىرداى بولۇپ ياشــــىغان  ئولتۇر پ ئىلىم

ئالغان ئىلمىغا ئەمەل قىلغۇچى پەزىلەتلىك ئىمام شــــەيى  ئابد ل ئەزىز 

ئۇ ســـۈننەتتە ســـەلەپلەرنىڭ  )ئالالڭ ئۇنىڭدىن رازى بولســـۇن(.  بىن باز

ــــىلەر ە مىھرىبان  يولىغا ــــىدىغان ئىمام  مۇھەددىە  لەقىى   ىش ئە ىش

تەربىيەتچى ئالىم   ەمتەر ۋە ســەبىرلىك ئىدى. ئۇ يەنە بىرقانچە  ىشــى 

ــان. ئۆزى ئۆ ىنەتتى ۋە  ــان ئىلمىي خىزمەتلەرنى قىلغ ــدىغ ــاجىز  ېلى ئ

ــا مۇراجئۆ ىتەتتى  پەتى ا بېرەتتى ۋە نۇ ــابالرغ ى  ەت قىالتتىئرغۇن  ىت

ــڭ ھەر تەرەپلىرىگە ئەۋەتەتتى. نۇرغۇنلى ــانى ــان رىســــــالىلەرنى د ني غ

 ىشـــــىلەردىن يــاردىمىنى ئــايىمــاي قولى ئوچۇقلۇ  قىالتتى   ۆپلىگەن 

نەسىھەتلەردە بوالتتى. شۇنداقال بۇ زات -يىغىلىشالرغا قاتنىشاتتى ۋە ۋەز

ــــا   تەھەججۇت ۋە  ــــلىكتىن يىرا   ئەخالقلى    ەڭ قورس د نيا پەرەس

ئىخالسمەن  ياخشىلىققا بۇير پ يامانلىقتىن توسۇشتا  سەدىقىگە قاتى 

بان  ئىلىم رئاۋانگارت  ئە زىيەتلەر ە ســـــەبىرلىك مىســـــكىنلەر ە مىھرى

 رىسمەن ئىدى.ېئۆ ىنىشكە ھ

 

 ســـــەيمىننى مە شـــــەيى  لەقىى مۇھەممەد ئىبنى ئۇزاھىد ئەلال  ئەل ەتتە

ايتى  ىشـــــىمۇ ناھ )ئالالڭ ئۇنىڭدىن رازى بولســـــۇن(. ئۇ مايمىزنۇتئۇ

پەتى ا  ئۆ ىنىن  ئۆ ىتىن  قىى بولۇپ   ۆپىنچە ۋاقتىنى ئىلىمەئەقىللى  ل

نەســـــىھەتتە -بىرىن  ســـــەبىر  ھىكمەت ۋە مىھىربانلىققا چاقىرىپ ۋەز

بولۇى بىلەن ئۆتكۈزەتتى. ئۇ بىرقانچىلىغان شــەرئىي پەنلەردە پىشــقان  

ەدەر نغا قىرىشـــــنى ئالالھنىڭ ھوز رىغا قايتقائىلىم ئۆ ىنىن ۋە پەتى ا ب

مەنســەپتىن ئۆزىنى -داۋامالشــتۇرغان. بۇ زاتمۇ د نياغا بېرىلىشــتىن  نام

تــارتقــان بولۇپ  نۇرغۇنلىغــان تىرىشـــــچــان  ھەر زامــان پــاراليــدىغــان 

ــڭ  ۈچلۈ لىكى   ــاتتىكى توغرىلى   ھۆججىتىنى ئوقۇغۇچىالرنى ۋە ئىتىق
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ئايال غا  قارچۇقى  نغانئۇســـــلۇبىنىڭ  ۈزەللىكى بىلەن ئۆلىماالرنىڭ  ۆز 

  اتتا  ىتابلىرىنى قالد ر پ  ەتكەن. 

 

  شۇنىڭدەك بۇ ئەسىرنىڭ مۇھەددىسى  زامانىمىزنىڭ سۈننەت ئەلالمىسى

)ئــالالڭ ئۇنىڭــدىن رازى  شـــــەيى  ئىمــام مۇھەممەد نــاســـــىر ئەلبــانىي

بولسـۇن(. بۇ زاتمۇ مەشـۇر ئەسـەرلەرنىڭ ۋە مەنپەئەتلىك رىسـالىلەرنىڭ 

ندلزىنى ھەدىسكە خىزمەت قىلىشقا   ۈ-ساھىبى بولۇپ  ئۆمرىنى   ېچە

ئايرىن  رى ايەت قىلغۇچى ۋە رى ايەت  ئاجىزلىرىنى  ىى   ىڭ ســـــەھ ئۇن

ــــەلەپلەرنىڭ توغرا قىلىنغانالرنى  ــــتە ئۆتكۈز ەن. بۇ زات س ــــۈرلش تە ش

ىڭ  يان غان  ھەم د ن ما  لدا  ىپ ئىزدەنگەن ۋە شـــــۇ يو يولىنى قېتىرقىن

ــڭ  ــانالرنى ــارلى  مۇســـــۇلم ــدىكى ب ــاشـــــەرقىي ۋە غەربى -ئىشـــــلىرىغ

  ىرزىسلىرىغان ناھايتى  ۆ ۈل بۆلگەن ئىدى.

 

 االتەپسىرشۇن)پىرىنسىپال ئىلىم(   بۇالردىن يەنە ھاپىز  ئۇسۇلشۇناال  

ئالىمى ئىمام مۇھەممەد ئەمىي )ئالالڭ ئۇنىڭدىن  شـــــەنقىيتى نلۇغەت 

ىڭ ســـــاپلىقى   ىڭ ئۆتكۈرلىكى   اللىســـــىن رازى بولســـــۇن(. ئۇ زېھنىن

ۇ يۇقۇرىلىقىدىن دەرىسنى تەييارلىقسىز ئۆتسىم قابىلىيىتىنىڭتۇتۇۋىلىن 

 ا شـــــۇرەتتى. قالد رغىدەك دەرىجىدە مەنپەئەت بې ىشـــــىنى ھەيران 

ئەقىللى   ىشـــــىلەرنىڭ قاالتتى. ئۇمۇ  تاڭ-ئۆلىماالرمۇ ئۇنىڭدىن ھاڭ

  زات ئىدى.مىسالى قىلىنىپ  ەلتۈرللىدىغان 

.......... 
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 ئۈچۈنچى باب

 

 تونۇڭئۆزىڭىزنى 

    

ــــۇ  ــــدار ۋە ب ــــان ئىقتى ــــا قىلغ ــــدىن ئات ــــۆز پەزلى ــــىز ە ئ ــــڭ س   ئالالھنى

ــــابىلىيەتلىرىڭىزنى ــــۇن ۋە  -ق ــــۇن  ئەمەل بولس ــــم بولس ــــۇ ئىلى ــــى ئ مەيل

ـــا ى  ەســـىپ ـــۇر.  ھـــۆنەر بولســـۇن -ي ـــڭ دېگەنلىكت ـــۇپ يېتى ـــۈنكى تون چ

 ھەمــمە »ھەربىــر ئىنســاننىڭ ما ىــدىغان يــولى  ئىچىــدىغان ســۈيى بــار. 

ــادەم ــى) ئ ــلە يەن ــڭ( قەبى ــۇ ئۆزىنى ــدىغان س ــورنىنى ئىچى ــدى  ئ ــۈرە «]بىل س

 يەنـــــى) تەرىپـــــى  ەلتۈرىـــــدىغان يـــــۈز نىـــــڭ( ئــــۈممەت) ھەر»بەقەرە[. 

ـــار( قىبلىســـى ســـۈرە بەقەرە[. ئىنســـانالر ھەر تۈرلـــۈك  ئاقىـــ   ىشـــىگە «]ب

ــــتۇر.  ــــىپ مېڭىش ــــىغا ئە ىش ــــۇالرنىڭ ئەڭ ياخشىس ــــولغىنى ش ھەر ھە  ب

 ىلغان بولسا  شۇ ئاسانالشتۇر لغان. نەرسىگە ئۆزى نىمە ئۈچۈن يارىت

رەســـــۇلۇلالڭ ســـــەللەلالھۇ ئەلەيھـــــى ۋەســـــەللەمنىڭ ســـــاھابىلىرىنىڭ    

ھاياتىغــــا نەزەر ســــالغان  ىشــــى  ئۇالرنىــــڭ ھەربىرىنىــــڭ ئــــۆز ئورنىــــدا 

 ناھايتى تىرىشىپ  ھەر ئىشنى ياخشى ئور نلىغانلىقىنى  ۆرىد . 

بولســۇن(  ھەرقانــدا  غەنىمەتــتە )ئــالالڭ ئۇنىڭــدىن رازى  ئەبــۇ بە ــرى   

ــــ ــــويىچە تارقىتىشــــقا ئال ــــۇ  ىشــــىلەرنىڭ ئۈلۈشــــى ب ــــېكىن ئ دىرايتتى. ل

ـــــــالپەت ۋە قو ـــــــالال ۋە خى ـــــــ   ئىخ ـــــــادىللى   زاھىتلى ـــــــدانلىقتا ئ مان

 راستچىللى  بىلەن مەيدانغا چىققان. 
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ـــ    ـــايتى  مەرۆئ ـــدە ناھ ـــالالڭ ھەققى ـــدىن رازى بولســـۇن(  ئ ـــالالڭ ئۇنىڭ )ئ

  ۈچلۈك  دلشمەنلىرىگە قاتتى   ھۆ ۈمىدە ئادى . 

-ئوســــــمان)ئالالڭ ئۇنىڭــــــدىن رازى بولســــــۇن(  ناھــــــايتى مېھىــــــر   

 شەپقەتلىك  تەھەججۇت  سەدىقە  ياخشىلى   ھايا ئېگىسى. 

 ەســكىن  ســۆزمەن   ئەلى)ئالالڭ ئۇنىڭدىن رازى بولســۇن(  شــىجائەتلىك     

 زېرەك لەقىى.

ـــڭ ئىمـــامى  خالىـــد     ـــى  مۇئـــاز ئۆلىماالرنى ـــۇبەي قارىالرنىـــڭ خوجىس ئ

ـــان  ـــانى  ھەسس ـــان تەرجىم ـــاال قۇرئ ـــى ئابب ـــى  ئىبن ـــڭ ئۈلگىس پال انالرنى

شــــائىرالرنىڭ تــــاجى  زەيىــــد ئىبنــــى ســــابىا مىــــراال ئۆلىمالىرىنىــــڭ 

ــــڭ شــــەيخى  ۋە شــــ ــــۇ ھــــۇرەيرە رى ايەتچىلەرنى ۇنىڭدەك  اتتىســــى  ئەب

 باشقا ساھابە  ىرامالرمۇ بار  ئالالڭ ھەممىسىدىن رازى بولسۇن 

مەرىـــپەت ۋە مەلۇمـــاتالرنى ئـــۆز ماھـــارىتىڭىز  تەجرىبىڭىـــز  بى اســـتە    

 شۇغۇللىنىن ۋە ھاياتقا يۈزلىنىشلىرىڭىز ئارقىلى  قولغا  ەلتۈرلڭ.

 ىتـــــــابالر ھېكمەتنـــــــى ئاسانالشـــــــتۇر پ بېرىـــــــد   لـــــــېكىن ئـــــــۇ    

ـــد .  ـــپ بەرمەي ـــاالرنى چىقىرى ـــى  دان ـــم ۋە ھېكمەتلىكلەرن ـــۈك ئىلى ھەرتۈرل

مەدرىســـــىلەردىال ئوقۇغـــــان  -پەنــــلەردە ئاالھىـــــدە بولغـــــانالر مە ــــتەپ

ـــى ئـــۇالر ھايـــاتلى  مەدرىسىســـى ۋە ئەمەلىـــي مەيـــدانالردا  ئەمەال  بەلك

 ئۆ ەنگەنلەر. 

 ىتىـــــدىغان  ىتـــــاب شـــــۇ پەننىـــــڭ ئـــــاچقۇچلۇ  شـــــنى ئۆســـــۇ ئۈزل   

ــــنى  ــــۇ ئۈزلش ــــاب س ــــۇ  ىت ــــېكىن ب ــــد   ل ــــۈتۈپ بېرى ــــى  ۆرس يەرلىرىن

 بىلمەيدىغان  ىشىنىڭ سۇغا غەرى  بولۇشىنى توسۇپ قااللمايد .
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قىـــي ســـۇغا چۈشـــۈپ بى اســـتە ىكى ئەڭ ياخشـــى ئۇســـۇل  ھەقىبۇنىڭـــد

 ئۆ ىنىشتۇر. 

 (ۆزلىگۈچىلەرمۇ ھەملېكســـــىيە ســـــدا لىـــــ  خاتىـــــى )  شـــــۇنىڭدەك   

ـــــــۇتبە ـــــــاب-پەقەت خ ـــــــىدىكى  ىت ـــــــىيە توغرىس ـــــــالالرنى -لېكس ژنرن

ـــۇ   ـــى ئ ـــان. بەلك ـــدە بولمىغ ـــك ۋە ئاالھى ـــانلىقى ئۈچـــۈنال ماھارەتلى ئوقۇغ

ـــۇپ  ـــۇ قىلغـــان  مەغل ـــپ ســـۆزلىگەن  خاتاالشـــقان  توغرىم ـــۇنبەر ە چىقى م

ــــارلى   ــــى  ۋە تەيي ــــتىم مەش ــــۆپ قې ــــان    ــــلۇقمۇ بولغ ــــان  ئو ۇش بولغ

  ئاالھىدىلىككە ئىگە بولغان. -نىھايەت بۇ ئىقتىدارغاقىلغان  

ــــــۆنەر    ــــــم  ئەمەل ۋە ھ ــــــر ئىلى ــــــدا  بى ــــــۆز ە -ھەرقان ــــــىپتە    ەس

شـــۇ ئىشـــقا تولـــۇ  چۆ ـــۈڭ   نگىـــدەك نەتىجىـــگە ئېرىشـــەي دىســـىڭىز ۆرل

دا تاۋلىنىـــڭ  شـــۇنىڭغا ئاشـــى  بولـــۇپ  ئىشـــقىدا  ۆيـــۈڭ. قىيىنچىلىقلىرىـــ

ئىشــــلىرىدا تۈرلــــۈك يــــولالر   ىشــــىلەرنىڭ ئــــۆزلىرى ســــۆيۈپ قىلغــــان

 چىقىد . 

ــــپ     ــــيە ئېلى ــــا ھەدى ــــالتۇن تاۋاقت ــــا ئ ــــۇۋەپپەقىيەت ما  ــــۇ م ھەر ىزم

ئەڭ قەبىـــى نۇســـرەت د تلەرنىـــڭ  ئـــويالپ قالمـــاڭ.يـــۈزە ى دەپ - ېلىـــد 

 ... نۇسرىتىكى  ئۇالردا نە ساتقانغا چۈشەنچە  نە قازانغانغا

ـــۈى      ـــىن  تەر تۆ  ـــۇۋەپپەقىيەت تىرىش ـــك م ـــي قىممەتلى ـــېكىن ھەقىقى ل

ــــان ــــۈى  -مۇشــــەققەتتىن قاچماســــلى   ھــــاالل ق ــــاي تۆ  ــــى ئايىم تەرىن

ــــانلى  ۋە  ــــېچىن  قۇرب ــــدىن   ــــدلزنىڭ ئارامى ــــى   ۈن ــــڭ ئۇيقۇس  ېچىنى

 پىدا ارلى  ئارقىلى  قولغا  ېلىد . 

ـــ     ـــپ مەرھەمەت قىلى ـــا الرغا ئىـــچ ئاغرىتى ـــىلەر بوش پ  ەتمەيـــد    ىش

ـــەلدە  ـــۇددى مەس ـــانىد ر. خ ـــۇچى غەزەپ نىش ـــاال قىلغ چۈشـــكۈنلۈ نى لىب
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ــپ  ــىلەر غالى ــد ۇ.  ىش ــۆپ يەي ــاقنى   ــۆ ە پىچ ــان ت ــدەك: >يىقىلغ  ەلگىنى

ھەقىقەتچـــــى ســـــىز مـــــۇۋەپپەقىيەتچىلەر ە ئېھتىـــــرام بىلدلرىـــــد . ئە ەر 

ئـــالىم يـــا ى ئالىيجانـــاب  ىشـــى بولســـىڭىز ۋە يـــا ى ســـېخىي بـــاي يـــا ى 

ەســــىر ە ئــــېگە  ىشــــى بولســــىڭىز ۋە يــــا ى ئىســــالھاتچى ياخشــــى ت

 ىشـــــىلەرنىڭ ســـــىز ە ئېھتىـــــرام ۋە ئەيمىـــــنىن نەزىرىـــــدە  بولســـــىڭىز 

قـــارىغىنىنى بايقايســـىز. ئەممـــا ھـــا  اقتى  چۈشـــكۈنلۈ كە ئەســـىر بولغـــان 

مەغلــــۇبىيەتچى بولســــىڭىز  ســــىز ە قارايــــدىغان  ۆزنىمــــۇ تاپالمايســــىز. 

ىپلەشــكۈچىگە خــارلى  زەئ قمايــد .چــۈنكى ئۇنــدا   ىشــى  ۆز ىمــۇ چېلى

 ... ئاساند ر  ئۆلۈ كە جاراھەتنىڭ نە ئاغرىقى

-شــــــۇنىڭ ئۈچــــــۈن نىشــــــانغا يەتكــــــۈچە مۇشــــــەققەت ۋە ھېرىــــــپ   

 بىـــلەن  مـــېلىڭالر - پـــۇل) يولىـــدا نىـــڭ ئـــالالڭ»چارچاشـــتىن قورقمـــاڭ  

ـــــنىڭالر ـــــلەن جې ـــــڭ( بى ـــــىچە تاقىتىڭالرنى ـــــاد يېتىش ـــــالر جىھ «. قىلىڭ

ـــــنىگە ســـــۈرلى  ســـــۆرەلمىلىك ۋە خىيالپەرەســـــلىكتىن  ـــــۇ    ەي ھور نل

ـــۇالر  ـــۈنكى ب ـــلەڭ  چ ـــاتتى  ھەزەر ئەي ـــڭ ق ـــران بولغانالرنى ـــۈنلەي ۋەي پۈت

ــىد ر.  ــۇالر»دەسمىس ــدە ئ ــالغۇچىالر ئۆيلىرى ــى) ق ــالالر  يەن ــەللەر ئاي   ېس

 «. بولدى رازى بولۇشقا بىللە بىلەن( ئاجىزالر ۋە

ئــالالڭ تائـــاال ھەر ئىشـــتا تىرىشـــقۇچى   ـــۈرەى قىلغـــۇچىالرنى ياخشـــى    

 ۆرىـــــــد   ئە ســـــــىچە مەغلـــــــۇبىيىتىگە رازى بولـــــــۇپ ئولتۇرىـــــــدىغان 

 ئـــاجىزالرنى يامـــان  ۆرىـــد . پىشـــانىدىن تەر تۆ ـــۈپ يىـــگەن نـــان ئەڭ

ـــــاچلىقتىن  ـــــا ئەڭ راھەت. ئ ـــــدىن  ېيىنكـــــى ئۇيق ـــــك. چارچىغان لەززەتلى

ئەڭ ياخشـــى تويىـــد .  ۈلمـــۇ ئـــۆزى ئۈچـــۈن  ېيىنكـــى تويغـــان قورســـا  

ــــاچ  ۆيمىســــە ھــــارارىتى  ــــد   ياغ تەر تۆ ۈلمىســــە خۇشــــپۇرا  تارقاتماي

 چىقمايد . 
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تۇر پ قالغان ســـۇ ســـېســـىپ  تەمى ئۆز ىرىد   لېكىن ئۇ ئاققان زامانچە    

مەنپەئەتلىك ۋە تەملىك بولىد . ئۆ ىتىلمىگەن  ال ا ئىتنىڭ ئوۋلىغان ئوۋى 

 ىتىلگەن ئىتنىڭ ئەل ەتتە ھاالل. چۈنكى بۇ ئىمتىياز نۇرغۇن ھارام لېكىن  ئۆ

 ىيە ۋە ئۆ ىتىشتىن  ېيىن  ەلگەن.تەجىربە  تەرب

....... 
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 تۆتىنچى باب

 

 سۈپەتلىرى ئوقۇغۇچىنىڭ كە يېقىنمۇۋەپپەقىيەت

 

 ــــۇپ ــــمەت  تول ــــدىغان ھىم ــــنى بىلمەي ــــبەت  -چېكىنىش ــــقان رىغ تاش

ئـــوتتىن  ۈچلـــۈك قىزغىنلىـــ   نەتىجىـــگە ئىلىمغـــا بولغـــان ئاشـــىقلى   

 ھېرىسمەن بولۇى.

   ئىلىمنىــڭ مې ىســى مەرىــپەت  ئــاقى ىتى ماختىلىــدىغان ياخشــى نــام

 نەتىجىسى يېتە چىلىكتۇر. 

 بـــاب -جـــۈملە  بـــابمۇ-ســـۆز  جۈملىمـــۇ-ئىلىـــم ئۆ ىنىشـــتە ســـۆزمۇ

 تەدرىجى بولۇى.

  ئەڭ مـــۇھىم بىـــلەن باشـــالپ  ئانـــدىن مۇھىمغـــا ئۆتـــۈى  شـــاخچە

 پىرىنسىپنى ئىلگىرى قويۇى.-مەسىلىدىن ئەسلى

  .يــادىالى ئۈچـــۈن ياشـــلىقنىڭ ئـــاۋالقى ۋاقىتلىرىنـــى غەنىـــمەت بىلىـــن

 چو ايغاندىمۇ  ېچىككەن بولمايد (ياى )

  قــابىلىيەتنى جــارى قىلــد ر ى ئۈچــۈن مەلــۇم ياخشــى -ئــارتۇقچىلى

 بىر پەننى تەخەسسۇال قىلىپ مەلۇمات ئېگەللەى.
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  :ــــىلەن ــــن. مەس ــــۈك قىلى ــــتىلىرىنى تۈرل ــــۇلى ۋە ۋاس ــــۆ ىنىن ئۇس ئ

ئۇســـتازنىڭ ئالدىـــدا ئولتـــۇر پ ئوقـــۇى  پايـــدىلىنىن  ىتـــابلىرىنى 

ــــۇر  ــــن  تەپە ك ــــۇزا ىرە قىلى ــــا الى  م ــــۇى  دەرىســــلىكلەرنى ئ ئوق

  قىلىن دېگەندەك.

  ســـاقالى  مەســـىلىنىڭ تـــېگىگە چۆ ـــۈى  ئىلمىلىكـــتە مەلۇمـــاتالرنى

 بىر ە  ۆپ تە رارالى.چىڭ تۇر ى بىلەن 

 

  يارىتىشـــقا  ۆ ـــۈل بۆلـــۈى  قـــارغۇالرچە يېڭىلىـــ  ئىجادچـــانلى  ۋە

 تەقلىدچىلىك  ئور نسىز ھىكايىكەشلىكنى تاشالى.

 

  زامـــان ۋاقتىنـــى ئۆتكـــۈزلۋەتكەن ئور نســـىز ئىشـــالرنى ســـۆرەپ  نەزەر

بـــۇل قىلىـــن   يېڭـــى ۋە پايـــدىلى  پىكىرلەرنـــى قوســـېلىپ يۈرمەســـتىن

 لەر ئەتراپىدىمۇ ئايلىنىن.ئۈچۈن باشقا پەن

 

   ــــد ر ى  ئەســــەر يېزىشــــقا ــــجە قال ــــدە نەتى ــــۆ ەنگەن پەن ــــۆزى ئ ئ

 ئۆ ىتىن ۋە ھەر ۋاقىا تە رار قىلىشقا ئاالھىدە  ۆ ۈل بۆلۈى.  

 

  ئـــۆ ەنگەن ئىلمىغـــا ئەمەل قىلىـــن  چـــۈنكى بـــۇ ئەڭ يـــادرنلۇ  نوقتـــا

 ۋە دەسمىد ر.

....... 
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 بەشىنچى باب

 

 ئالىمنىڭ ئاالمەتلىرى نەتىجىلىك

 

  ـــــى ـــــم بەرىكىتىن ـــــن  ئىلى ـــــۆ ەتكىنىگە ئەمەل قىلى ـــــۆ ەنگەن ۋە ئ ئ

نامايــان قىلىــن  مەيلــى ئىچىــدە ۋە يــا ى تېشــىدا بولســۇن رەبــبىگە 

 ئىخالستا بولۇى. 

  ـــــدىكىلەر ە ياخشـــــى ـــــۈزلى  ئەتراپى ـــــپەئەت يەتك  ىشـــــىلەر ە مەن

 تەسىر قالد ر ى  ئىلىمىنى يوشۇرماي تارقىتىن.

  ـــيەتكە ســـەبىر قىلىـــن   ىشـــىلەرنىڭ ھەرخىـــ  مۇئـــامىلىلىرىنى ئەرزى

 ئۆز يولىدا  ۆتۈرلى   ەمتەر بولۇى.

  ــــــا ــــــلەن د نيالىقق ــــــن بى ــــــدىكىنى تەلەپ قىلى ــــــڭ ھوز رى ئالالھنى

 بېرىلمەسلىك  پانىينى قويۇپ  باقىينى تەلەپ قىلىن.

  ــــۈن ــــالھات ئۈچ ــــيلەى ۋە ئىس ــــى تەربى ــــزىن  ئەۋالدالرن ــــەر يې ئەس

 تۈن بولۇى.ھىممىتى ئۈس

  ـــــى ـــــۇى  تەبىئىتىن ـــــك بول  ـــــۈزەل ئەخـــــال  ۋە ئېســـــى  خارا تېرلى

 ھەرقاندا  رەس الىقالردىن ساغالم تۇتۇى.

  قـــــارغۇالرچە تەقلىـــــدچىلىكنى تاشـــــالى   ىتـــــاب ۋە ســـــۈننەتتەك

 دەلىللەر ە تايىنىن.
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 ــــىرلىرىنى ھەقى ــــەتلىرىنى ۋە س ــــەرىئەت مەقس ــــۈى  ش ــــلەر ە چۆ  قەت

 تە پۇختا بولۇى.چۈشىنىن ئارقىلى  ئىلمىيلىك
 

  ھەقنــــى بىلىــــن ئۈچــــۈن تىرىشــــىن  تــــوغرا مەرىــــپەت ھەققىــــدە

  تىرىشچانلىقىنى سەرىپ قىلىن. 
 

  ئــاز ئۇچىرايــدىغان غەيــرى ســۆزلەردىن  توقۇلمــا ھەدىــە ۋە يالغــان

 نەقىللەردىن يىرا  بولۇى.
 

  ـــاۋاتقان ـــۆزى ياش ـــان ۋە ئ ـــدا بولى اتق ـــانىنى  ئەتراپى ـــاللىقىنى  زام رېئ

 چۈشىنىن.-رنى بىلىنھادىسىلە-ئىن
 

..... 
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 ئالتىنچى باب

 

 ئالالھقا چاقىرغۇچى ۋە ئۇنىڭ سۈپەتلىرى

 

 ــــى  مۇھەقى ــــۈر ئەقل ــــڭ ئۆتك ــــى دەۋەتچىنى ــــى ۋە ق ــــتەھكەم ئىلىم س

ـــدىن ھەقى ـــرەكرەببى ـــى  ې ـــى بولىش ـــتە قورقۇش ـــى رەۋىش چـــۈنكى   .ق

پـــاجىر -غۇ  ئەخالقســـىزىد ت  ىشـــى ئەخـــمە   بىلىمســـىز  ىشـــى قـــار

 تاشالند   بولىد . ىشى 

 ـــم ئۆ ـــۇر ى  مدائى ـــپ ت ـــۇى  ۋاقىت ىنى ـــپەئەتكە ھېرىســـمەن بول ـــى ەن ن

ـــرلەى  مـــۇھىم ئىشـــالرغا ئاالھىـــدە  ۆ ـــۈل  مۇھـــاپىزەت قىلىـــپ قەدى

 بۆلۈى.

  .ـــــــور نالى ـــــــۆزى ھەم ئ ـــــــۇير ى  ئ  ىشـــــــىلەرنى ياخشـــــــىلىققا ب

يامــــانلىقتىن توســــۇى  ئــــۆزى بە ــــرەك يىــــرا  بولــــۇى. دېگىــــنىگە 

شــــــىلەرنىڭ ئەۋۋىلــــــى بولــــــۇى. ســــــۆزىنى ئەمەل قىلىــــــدىغان  ى

 تېشىنى ئورتا  ئىسالڭ قىلىن.-ھەر ىتىدە ئىپادىلەى. ئىچى

 

   ــــــــۇى  قېيىنالشــــــــتۇرغۇچى ئەمەال ــــــــان بول  ىشــــــــىلەر ە مېھرىب

ى بىشـــــــارەت ۇئاسانالشـــــــتۇرغۇچى  قـــــــاچۇرغۇچى ئەمەال  خـــــــ

بەر ــــۈچى بولــــۇى.  ىشــــىلەرنى بىــــزار قىلىــــدىغان ئەمەال  ئــــۇالرنى 

 الققا ئېگە بولۇى.جەلىپ قىلىدىغان ئەخ
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 ھەر ەتلىرىــــدە ئىپادىلەشــــكە تېگىشــــلىك ھېكمىتــــى بولــــۇى  -ســــۆز

ـــى  ـــڭ ئىزن ـــن  ئالالھنى ـــەنچىلىكنى قىلى ـــزدەى  ئەڭ ئىش ـــوغرىنى ئى ت

 بىلەن ئەڭ توغرا يولدا مېڭىن.

 

 ــــــــ-دەۋەت بولــــــــۇى   الھاتلىرىدا تەدرىجىلىكنــــــــى تۇتقــــــــۇچئىس

 مۈشكۈالتالرنى بىرمۇ بىر مەسىلە سۈپىتىدە ھەل قىلىن.

   د نيالىققـــا ئـــۆزىنى ئۇرمـــاي ئالالھنىـــڭ ھوز رىـــدىكىگە قىـــززىقىن

ســــاناالردىن  زىمىنــــدىكى ئۇلۇغلــــۇقنى -زنرىغــــا قىلىنغــــان مەدھىــــيە

 ۆزلەشــــتىن يىــــرا  قــــېچىن  پەقەت ۋە پەقەت ئــــالالڭ رىزالىقىنــــى 

  ۆزلەى.

 ڭ ئېســــىلغان  بىــــدئەتتىن يىــــرا  تۇرغــــان ســــۈننەتكە چىــــ-قۇرئــــان

 مۇاليىم  ھايانى توپلىغان بولۇى.-بولۇى   ەڭ قورسا 

 ـــقىالرغا ئۇال ـــدىغان  باش ـــيەت بەرمەي ـــلەر ە ئەرزى ـــقە ىش ـــڭ تەبى -رنى

ــــويىچە پەر ــــۈرلىرى ب ــــدىغان  مەســــخىرە ت ــــدە بولماي ــــ  مۇئامىلى قلى

ــــاك  مەرت ــــى پ ــــېرىن  قەلب ــــۆزى ش ــــرا   س ــــتىن يى ــــېخي -قىلىش س

 بولۇى.

 

..... 
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 يەتتىنچى باب

 

 ھۆرمەتكە سازاۋەر مۇپتىنىڭ بەلگىلىرى 

 ۋە ئەخالقى 

 

 ــــــى ئەمىل ــــــاتتى  ىيدىگىنىن ــــــدا ق ــــــتۈرىدىغان  بەر ەن جاۋابلىرى لەش

ئىزدىنىـــدىغان  پەتى اســـىدا تەق الىـــ  قىلىـــپ  رەببىـــدىن قورقىـــدىغان 

 بولۇى.

 

  ـــىدا ســـاپ ـــۇز ى  پەتى اس ـــۆزىنى قۇتق ـــۇر ن ئ ـــىلەردىن ب ـــى   ىش غېم

تېشــــىدا ســــاداقەت  راســــتچى  -ئالالھقــــا ئىخــــالال  ئىچــــى نىــــيەت 

 بولۇشتۇر.

 

  ـــۆججەت ـــۈك ھ ـــۇى   ۈچل ـــڭ تۇت ـــپاتنى چى ـــايىنىن  ئىس ـــگە ت دەلىل

بىــــــلەن قالقــــــانلىنىن  تەقلىــــــدچىلىك  نــــــادىر ســــــۆز ۋە غەرىــــــى 

 مەسىلىلەردىن يىرا  تۇر ى.

 

 لىققــا ئۇيغــۇن بېـــرىن ھ الالرغــا يارىشــا  پەتىــ انى رىئالســۆزلەرنى ئە

ىشـــــىلەرنىڭ ئەھـــــ اللىرىنى  شـــــارائىتلىرىنى ۋە تۇرمـــــۇى ئۈچـــــۈن  

 مەسىلىلىرىنى تولۇ  بىلىن.
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 ســـورىغۇچىنى ئور نســـىز  ـــۆپ  تىمـــۇپ   تەقـــ ادارھـــۆرمەتكە ســـازاۋەر

قــــــايمۇقتۇر پ قويمــــــاي  پەقەت  -ســــــۆزلەر بىــــــلەن  ا گىرىتىــــــپ

ــــــاۋابنى  ــــــوغرا ج ــــــا ت ــــــا يارىش ــــــۇئالنىڭ ئور نىغ ــــــۇئالغا ۋە س س

 لەشتۈرىد . ىيئەمىل

 

 ـــســـۇئا ـــدىغان ئىشـــنىلنى ئې ـــد . بىلمەي ـــا بولى ـــوغرا جاۋابت -نىقالپ  ت

دەيــــد   چــــۈنكى بىلمىگىنىنــــى ئىقــــرار قىلىــــن يېــــرىم  -بىلمەيــــمەن

 ئىلىمد ر.

 

  ئۆلىماالرنىــــڭ ســــۆزلىرىگە ھەربىرىنىــــڭ دەلىللىــــرى بىــــلەن بىــــر ە

خەۋەردار بولــــــۇپ   ۈچلــــــۈ نى ئــــــاجىزدىن  تــــــوغرىنى خاتــــــادىن 

 د .يئايرى

 

 ــــ-ئەســــەر ــــۈپ  رى ايەتلەرنى ــــۈل بۆل ــــپلىكىگە  ۆ  ــــەھىى ۋە زەئى ڭ س

 دائىم ئىزدىنىپ  مۇزا ىرە قىلىپ   ۆپلەپ ئىلىم ئېلىپ تۇرىد .

 

..... 
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 قىسقىچە ئىزاھات: 

بولۇشى تۈپەيلى  ناھايتى تۆۋەنيەمنىڭ ىۋاقتىمنىڭ قىسلىقى ۋە سەۋ  

 . نەزمە بۆلىكى قىسقارتىلدى-باب ۋە شېئىر ئۈچئاخىرقى 
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